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บทคัดย่อ 

เราเป็นใคร มีชีวิตอยู่เพ่ืออะไร และเราจะสามารถแสวงหาหนทางการใช้ชีวิตของเราให้ดี
ท่ีสดุได้อยา่งไร ฯลฯ ค าถามเหลา่นีล้้วนสะท้อนภาวะของการยดึเอาตนเองเป็นประธาน หรืออธิการ 
(subject) ในการประกอบสร้างสารัตถะแห่งชีวิต (essence of life) ขึน้ใหม่ของมนษุย์ร่วมสมยั 
กระทั่งอาจกล่าวได้ว่า ตัง้แต่ยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา มนุษย์ไม่เคยหยุดหมกมุ่นเก่ียวกับตนเอง 
ผลงานของข้าพเจ้าอาจนบัเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนท่ีชดัเจนของกระแสธารทางความคิดลกัษณะ
ดงักลา่วเชน่กนั 

“การแสวงหาความจริงผา่นการพิจารณาภาพในฐานะวตัถทุางประวตัิศาสตร์” คือร่องรอย
การเดินทางเพ่ือค้นหาสารัตถะของความเป็นมนษุย์บางประการผ่านการส ารวจหลกัฐานเชิงภาพ
ทางประวตัิศาสตร์ ทัง้ภาพถ่าย และงานจิตรกรรม โดยการวิเคราะห์อย่างละเอียด และสงัเคราะห์
ขึน้ใหม่ด้วยสีน า้มนับนผืนผ้าใบ ทัง้นี ้มิได้มีปลายทางเพ่ือเข้าใจโลกภายนอก หากแต่เพ่ือเข้าใจ
โลกภายใน และเพ่ือใช้ประวตัศิาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเข้าใจตนเอง  
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Abstract 

Who are we? What is purpose of our life? And how can we possibly find the best 
way to live our life? All these questions represent egocentricity of contemporary human-
being that using themselves as a subject to construct essence of their life. Predictable, 
since the beginning of modern age, human never stopped obsessing with themselves. 
My art project is may be one of reflection of those ideas. 

“Exploration of reality through consideration of images as historical objects” is 
the trace of journey to seek for essence of human-being through scrutinization of 
historical images including both of photographs and paintings by thoroughly analyze 
and synthesize again with traditional painting media. In order that not to understand the 
world outward but deep inward and using history as a tool to understand myself.    
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กิตตกิรรมประกาศ 

 ในกรอบคิดแบบหลังสมยัใหม่ มนุษย์ไม่สามารถครอบครองความหมายได้โดยสมบูรณ์ 
หากด ารงอยู่อย่างโดดเด่ียว ปราศจากซึ่งบริบทในเชิงพืน้ท่ี และเวลา ในลกัษณะนี ้ประวตัิศาสตร์ 
และความทรงจ าจึงกลายเป็นส่วนส าคญัของการนิยามอตัลกัษณ์บุคคล เช่นเดียวกนักับตวับทท่ี
ด่ืมกินความหมายของบริบทแวดล้อมกระทัง่ผสานกลายเป็นเนือ้เดียวกัน ชุดผลงานศิลปนิพนธ์
ของผู้ เขียนก็เป็นเช่นนัน้ กล่าวคือ ล าพงัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัน้อยนิดโดย
ปราศจากการสนบัสนนุ อุ้มชอูยา่งอบอุน่จากบริบทแวดล้อม การปรากฏชดุผลงาน กระทัง่ข้อเขียน
ประกอบศลิปนิพนธ์เลม่นีอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ก็มิอาจเป็นไปได้เลย 

 ผู้ เขียนจึงใคร่ขอกราบขอบพระคณุศาสตราจารย์เกียรติคณุอิทธิพล ตัง้โฉลก ท่ีเมตตาให้
ค าปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวคิดในทางสร้างสรรค์ รวมไปถึงทัศนคติท่ีอันส าคญัเก่ียวกับการ
ด ารงชีพในฐานะศลิปิน รวมไปถึงคณาจารย์ในภาควิชาจิตรกรรม ท่ีสนบัสนนุในด้านความรู้ ทัง้เชิง
เทคนิคเฉพาะทาง ประกอบไปกบัแนวคดิทางศลิปะอนัส าคญั นอกจากนี ้คณาจารย์ทกุท่าน ในทกุ
ภาควิชาท่ีอบรม สั่งสอนผู้ เขียนตัง้แต่ปีการศึกษาแรกท่ีได้เหยียบย่างเข้ามาเล่าเรียนในคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ก็นบัเป็นส่วนส าคญัท่ีผลกัดนัให้ผู้ เขียนบรรลเุป้าหมายซึ่ง
ได้วางไว้ในการสรรค์สร้างชดุผลงานศิลปนิพนธ์ในท่ีสดุ และผู้ เขียนก็เช่ือว่า องค์ความรู้ซึ่งได้รับมา
ทัง้หมดนี ้จะเป็นดัง่สสารท่ีไม่มีวนัสญูสลายไปจากโลก ทว่าจะควบรวม ตกตะกอน กรองกลัน่เป็น
สว่นหนึง่ของชีวิตผู้ เขียน และจะเป็นประโยชน์ตอ่การบรรลเุป้าหมายในชีวิตสืบตอ่ไป 

นอกเหนือไปจากเสบียงด้านความรู้ท่ีถกูตระเตรียมไว้ให้อย่างดีโดยคณาจารย์ ส าหรับการ
เดินทางไกลในสมรภูมิชีวิต เลือดเนือ้ และชีวิตทัง้หมดของผู้ เขียนก็ล้วนเป็นหนีท่ี้ไม่อาจช าระได้
หมดของบิดา มารดา และครอบครัว อีกทัง้ยงัเป็นส่วนส าคญัต่อการสนบัสนุนให้ผู้ เขียนได้เลือก
เดนิทางตามความฝัน และก าลงัใจจากครอบครัวก็นบัเป็นสิ่งล า้คา่ โดยมิอาจหาสิ่งใดเสมอได้เลย    

สุดท้ายนี ้ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิรัฐบุ รุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งได้มอบ
ทุนการศึกษาอันเป็นปัจจัยอันส าคัญท่ีสนับสนุนให้ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนีส้ าเร็จออกมาเป็น
รูปธรรมได้ในท้ายท่ีสดุ 

 

 



ช 

 

ค าน า 

 เอกสารฉบบันี ้เป็นเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่ม
วิชาเอกจิตรกรรม ปีการศึกษา 2559 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรายรายละเอียดเชิงข้อมูลท่ีข้องเก่ียวกับชุดผลงาน “การ
แสวงหาความจริงผ่านการพิจารณาภาพในฐานะวตัถทุางประวตัิศาสตร์” (Exploration of Reality 
through Consideration of Images as Historical Objects) โดยเร่ิมตัง้แต ่การอธิบายความ
เป็นมาของความคดิ เร่ือยไปจนกระทัง่ข้อมลู ทฤษฎีท่ีถกูใช้อ้างอิงในผลงานเพ่ือประกอบสร้างเป็น
องค์ความรู้ ควบแน่นเป็นมโนทศัน์ในการมองโลก แล้วจึงย้อนกลบัมาเป็นฐานอนัส าคญัในการ
สร้างสรรค์ชดุผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมภายหลงั มากไปกว่านัน้ ในบทท่ีส่ี ยงัมีการเสริมข้อมลู
เชิงประวัติศาสตร์ท่ีข้องเก่ียวกับหลักฐานภาพท่ีผู้ เขียนได้เลือกใช้มาเป็นองค์ประกอบในงาน
จิตรกรรม โดยทัง้นี ้อาจมีรายละเอียดท่ีมาก หรือน้อย ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น โดยจะพิจารณาเป็น
รายชิน้เร่ือยไป  

  เม่ือผู้ เขียนมีความเช่ือว่า การตีความหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์นัน้ เล่ียงไม่ได้ท่ีระหว่าง
กระบวนการสร้างความหมาย ส่วนหนึ่งของตัวเราจะถูกผสานเป็นหนึ่งเดียวกับความหมายท่ี
ปรากฏ เช่นเดียวกบัผู้บนัทึก ท่ีได้ผนึกเสีย้วส่วนหนึ่งของชีวิตไว้ในนัน้ การแสวงหาความจริงผ่าน
การพิจารณาภาพในฐานะวตัถทุางประวตัิศาสตร์ จึงเป็นการพิจารณาภาพสะท้อน เพ่ือย้อนกลบั
ไปแสวงหาความจริงภายในตวัเราในอีกทางหนึง่เชน่เดียวกนั สดุท้ายนี ้ผู้ เขียนหวงัว่า ผลงานศิลป-
นิพนธ์ชุดนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจ โดยมิจ าเป็นต้องบรรลถุึงความจริงสงูสดุอนัเป็นอุดมคติ
แต่ประการใด ทว่าเกิดความตระหนกัถึงนิยามของความจริง ประวัติศาสตร์ และความเป็นภาพ
ในทางท่ีเปล่ียนไป เทา่นัน้ก็เพียงพอท่ีจะบรรลเุป้าหมายของผู้ เขียนแล้ว 

  และหากปรากฏข้อผิดพลาดประการใด ผู้ เขียนต้องขอน้อมรับความผิดพลาดทกุประการ
ไว้โดยดษุณี แตเ่พียงผู้ เดียว  
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมา และความส าคัญของโครงการศิลปนิพนธ์ 

เราเป็นใคร มีชีวิตอยู่เพ่ืออะไร และเราจะสามารถแสวงหาหนทางการใช้ชีวิตของเราให้ดี
ท่ีสดุได้อยา่งไร ฯลฯ ค าถามเหลา่นีล้้วนสะท้อนภาวะของการยดึเอาตนเองเป็นประธาน หรืออธิการ 
(subject) ในการประกอบสร้างสารัตถะแห่งชีวิต (essence of life) ขึน้ใหม่ของมนษุย์ร่วมสมยั 
และอาจโยงใยไปถึงกรอบคิดแบบปฏิฐานนิยม (positivism) อนัเป็นมรดกทางความคิดท่ีตกทอด
มาจากยุคสมยัใหม่ (Modern age) ซึ่งนิยมการแสวงหาสารัตถะบางประการผ่านการแบง่แยก
ปรากฏการณ์ตา่งๆของสงัคมออกเป็นสดัส่วนชดัเจนในแง่นี ้มนษุย์ ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของ
สงัคมจึงเร่ิมแยกตนเองออกมาจากบริบทตา่งๆท่ีรายล้อมชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประวตัิศาสตร์ ศาสนา 
ความเช่ือ วฒันธรรม ระบอบการปกครอง ฯลฯ จนกระทัง่กลายเป็นปัจเจกชน ( individual) ซึ่งมี
ส านึกว่าตนเองได้ปลดเปลือ้งสัมภาระเชิงบริบทดงักล่าวได้หมดสิน้ สามารถด ารงตนเป็นอิสระ
อยา่งสมบรูณ์ และครอบครองเสรีภาพในการก าหนดเป้าหมายให้แก่ชีวิตตนเองได้ (แม้ว่าเสรีภาพ
ยงัคงเป็นอุดมคติท่ีมนุษย์ยังคงค้นหา และไขว่คว้าอย่างไร้จุดหมายก็ตาม) ในแง่นี ้องค์ความรู้ 
สิทธิ และอ านาจทัง้ปวงของมนุษย์สมัยใหม่ จึงดูเหมือนว่าจะเข้ามาแทนท่ีอย่างแนบเนียนใน
สถานะเดียวกนักบัวิญญาณศกัดิส์ิทธ์ิ ผีบรรพบรุุษ เทพเจ้า และศาสนา ซึ่งล้วนเป็นหมดุหมายของ
การประกอบสร้างความชดัเจนขึน้บนความมืดมิด อ้างว้าง และคลมุเครือของโลกในอดีต และถือ
เป็นสิ่งท่ีมนษุย์ในครัง้บรรพกาลจะสามารถวางสารัตถะแหง่ชีวิตไว้ได้ 

ดงัท่ีได้เกร่ินไปในข้างต้น ตัง้แต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี18 เป็นต้นมา เม่ือสารัตถะของ
ชีวิตถูกโยกย้ายจากบริบทแวดล้อมต่างๆมาประทับไว้บนร่างกายของมนุษย์เสียแล้ว การ



 
2 

 

 
 

เคล่ือนไหวต่อต้านอ านาจเดิมเพ่ือประกาศอิสรภาพให้กับชีวิตของปัจเจกชนจึงกลายมา
เป็นพืน้ท่ีในการแสดงอ านาจขององค์อธิการใหม่ในทางหนึ่ง การแสวงหาเสรีภาพได้กลายมาเป็น
แรงขบัเคล่ือนส าคญัของมนุษย์ในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ก็มิได้วางปลายทางแห่งการขบัเคล่ือน
นัน้ไว้แห่งหนอ่ืนใด หากแต่เพ่ือกลับไปสู่ความบริสุทธ์ิ งดงาม ในฐานะมนุษย์ซึ่งครอบครอง
เสรีภาพเม่ือครัง้ถือก าเนิดขึน้ท่ามกลางธรรมชาติก่อนเง่ือนไขทางสงัคมจะมาท าให้สิ่งเหล่านีบ้ิด
เบีย้วไป ตัง้แต่ปรัชญาของ Jean-Jacques Rousseau1 จนกระทั่ง Jean-Paul Sartre 2ล้วน
สะท้อนส านึกในกรอบคิดนีท้ัง้สิน้ การมุ่งสร้างสงัคมในอุดมคติขึน้แทนท่ีสงัคมแบบเก่าอนัเต็มไป
ด้วยพนัธนาการเชิงอ านาจ และชนชัน้จึงเป็นเสมือนเป้าหมายใหม่ของชีวิต ซึ่งขับเคล่ือนสงัคม
แทนท่ีความเช่ือ และระบอบการปกครองแบบเดมิ แตท่วา่ เม่ือผา่นพ้นสงครามโลกทัง้สองครัง้ และ
โลกได้ก้าวเข้าสู่ช่วงคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี20 อดุมการณ์ต่างๆซึ่งถกูใช้เป็นบนัไดไปสู่สงัคม
ในฝันนัน้มิได้งดงามอย่างท่ีคาดคิด ทัง้อุดมการณ์การพัฒนา ตลาดเสรีน าไปสู่การขยายตวัของ
ระบบทุนนิยม และอุตสาหกรรมนิยม จนกระทั่งน าไปสู่การล่มสลายลงของสภาพแวดล้อมโลก
ตามล าดบั มลภาวะจากกากนิวเคลียร์ และระบบอุตสาหกรรมหนกั ส่งผลให้ชัน้โอโซนถกูท าลาย
ลงอย่างน่าวิตก ประกอบกบัอุณหภูมิโลกท่ีสูงขึน้ เป็นผลให้เชือ้โรค รวมไปถึงไวรัสกลายพนัธุ์จน
กลายเป็นโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ในช่วงศตวรรษให้หลงั เช่นซาร์ส ไวรัสไก่ โรควัวบ้า ปากเท้า
เป่ือยฯลฯ3 ผลกระทบมหาศาลจากกรอบคิดเร่ืองความก้าวหน้านี ้ได้ผลกัดนัให้สารัตถะของมนษุย์
ถกูเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่อีกครัง้ การวาดฝันถึงสงัคมอดุมคติ ถูกแทนท่ีด้วยการหวนร าลึกถึงอดีต
อนัหา่งไกล และเร่ิมจะเลือนรางขึน้ในทกุขณะ เน่ืองด้วยเม่ือสารัตถะแหง่ชีวิตของมนษุย์นัน้ย้อนมา
ประทบัอยู่ในตนเองเสียแล้ว และตวัตนของมนุษย์นัน้ก็ไม่สามารถด ารงอยู่อย่างโดดเด่ียว หาก
จ าเป็นต้องอาศยัพืน้ท่ี และเวลาในการปรากฏขึน้ ความเป็นปัจเจกของมนุษย์ซึ่งแม้จะปลดแอก
ตนเองออกจากพนัธนาการเชิงสงัคม และความช่ือได้แล้ว ก็ยงัคงถกูตรึงแน่นอยู่ระหว่างกรอบอนั
หนาหนกัแห่งอดีต และอนาคตซึ่งเป็นเง่ือนไขในการให้ก าเนิดนิยามของตวัมนัเอง เพราะมิฉะนัน้
แล้ว ตวัมนัก็จะกลายเป็นปริทรรศน์ (paradox)  และไม่สามารถมีอยู่ได้ การเฝ้าฝันถึงอนาคตท่ี
หอมหวาน และการยึดถือตวัตนอย่างมัน่คงผ่านการอ้างอิง หรือตีความประวตัิศาสตร์ และความ
ทรงจ า จึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดสลับไปมาเสมอในช่วงศตวรรษให้หลัง  แม้กระทั่งกรอบคิดท่ี

                                                           
1 Will Buckingham and others, The philosophy book (London: Dorling Kindersley Limited, 

2011), 154-160. 
2 ibid. 268-272 
3 ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2557), 18. 
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ปฏิเสธแก่นสารอย่าง โครงสร้างนิยม (Structuralism) ก็หนีไปไม่พ้นการย้อนกลับไปวิเคราะห์
ประวตัิศาสตร์ของความคิด และมโนทศัน์ของมนุษย์ต่อเร่ืองราวต่างๆในอดีตผ่านการศึกษาเชิง
โครงสร้าง และความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ หากพิจารณาในแง่นี ้กรอบคิดแบบโครงสร้างนิยม
จึงอาจเป็นเพียงกระแสการสะท้อนกลบัทางความคิดของปฏิฐานนิยม ซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็ยงัคง
ยึดถือมนษุย์เป็นแก่นสารอย่างเข้มแข็ง เพียงแตเ่ปล่ียนมโนทศัน์ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์
กบัสิ่งตา่งๆไปเท่านัน้ จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัง้แต่ยคุสมยัใหม่เป็นต้นมา มนษุย์ไม่เคย
หยดุหมกมุน่เก่ียวกบัตนเอง 

อย่างไรก็ดี เม่ือตวัตน(self) ของเรานัน้ยงัคงด ารงอยู่ในสถานะสิ่งซึ่งมีความส าคญัสงูสุด 
ความทรงจ าเก่ียวกบัตวัเรานัน้จึงทวีความส าคญัขึน้ตามมาเป็นล าดบั เน่ืองด้วยส่วนใหญ่หรืออาจ
เรียกได้ว่าเกือบทัง้หมดของสิ่งท่ีเรานิยามว่าเป็นตวัตนนัน้ ล้วนด ารงอยู่ในมิติแห่งอดีตทัง้สิน้ การ
ตระหนกัรู้ถึงตวัตนในปัจจบุนัขณะก่อนท่ีมนัจะล่องลอยไปตามการเคล่ือนผ่านของกาลเวลานัน้มี
ระยะเวลาเพียงเสีย้ววินาทีเทา่นัน้ ประโยคท่ีวา่ “เราเป็นใคร” จงึอาจมีความหมายทบัซ้อนกนัอย่าง
สมบรูณ์กบัประโยคท่ีว่า “เราจ าได้ว่าเราเป็นใคร” มากไปกว่านัน้ มิติทางความทรงจ าท่ีเราใช้เพ่ือ
ประกอบสร้างตวัตน และเข้าใจตนเองก็มิได้มีเพียงแค่ความทรงจ าส่วนตวัเท่านัน้ หากแต่ยังมี
ความทรงจ าในลกัษณะรวมหมู ่หรือความทรงจ าท่ีตอ่เน่ือง ยาวนานนบัหม่ืนปี ซึ่งเราได้แบง่ปันกนั
คนอ่ืนๆในสังคม สิ่งนัน้ถูกนิยามว่า “ประวัติศาสตร์”อย่างไรก็ดี เรามิได้รับรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
ผสัสะอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันกบัความทรงจ าส่วนตวั หากแตรั่บรู้ผ่านตวักลาง เช่นบนัทึก 
หรือหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ประเภทตา่งๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของระบบภาษา
ท่ีแข็งกระด้าง คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เต็มไปด้วยอคติ ซ า้ยงัผ่านการตีความอีกนบัครัง้ไม่
ถ้วนในยคุสมยัตา่งๆ นอกจากนี ้องค์ความรู้ ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการท าความเข้าใจประวตัิศาสตร์เอง
ก็ล้วนด ารงอยู่บนอคติแห่งยุคสมัยนัน้ๆอีกทอดหนึ่ง  แม้กระทั่งในปัจจุบนัก็ตาม ในแง่นีม้ิติทาง
ประวตัิศาสตร์จึงไม่มีความเก่ียวข้องความเป็นจริง(reality) และเป็นเสมือนกองอคติท่ีทบัซ้อนกัน
นบัชัน้ไม่ถ้วน มากไปกว่านัน้ หากพิจารณาต่อไปจะพบว่า ในความเป็นจริง เรายากจะแยกขาด
ความทรงจ าส่วนตวัซึ่งประกอบสร้างตวัตนของเรา ออกจากองค์ความรู้ และความทรงจ ารวมหมู่
ระหว่างเรา และคนอ่ืนๆ ไปจนกระทัง่อดีตอนัไพศาลข้างต้น หรืออาจกล่าวในอีกทางหนึ่งว่า เรามิ
สามารถหลีกพ้นไปจากการเป็นผลผลิตของประวตัิศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยอคติ ดงัท่ี Hans-George 



 
4 

 

 
 

Gadamer4 นักปรัชญาเยอรมันได้กล่าวไว้ว่า “ประวัติศาสตร์นัน้มิได้เป็นสมบตัิของเรา แต่เรา
ตา่งหากท่ีเป็นสว่นหนึง่ของประวตัศิาสตร์” 

เม่ือเราสามารถตระหนกัรู้ได้ว่าอคติท่ีทบัถมมายาวนานร่วมหม่ืนปีนัน้กลายมาเป็นส่วน
หนึง่ของการประกอบสร้าง ถกัทอจนเกิดเป็นตวัเราเสียแล้ว ประวตัิศาสตร์ จึงไม่สามารถถกูใช้เป็น
สะพานเช่ือมร้อยตวัเราเข้าสู่อดีตอนัไพศาลในทางตรงอย่างท่ีเคยเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ดี มิได้
หมายความวา่ประวตัศิาสตร์จะหมดประโยชน์ไปเสียทีเดียว หากแตห่ลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ยงั
สามารถถกูใช้เพ่ือเป็นกระจกในการสะท้อนภาพของอคติในแตล่ะยคุสมยั ซึ่งเม่ือพิจารณาในทาง
ย้อนกลับ การเปรียบเทียบอคติในยุคสมัยก่อนหน้ากับความเข้าใจของเราต่อเร่ืองดังกล่าวใน
ปัจจบุนันัน้ก็เทา่กบัเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงอคติร่วมสมยัซึ่งแฝงฝังอย่างแน่นหนาในตวัเราได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันัน้ เราจึงมิได้เป็นผู้ อ่านประวัติศาสตร์เพียงฝ่ายเดียว แต่ประวัติศาสตร์ก็ก าลัง
อ่านตัวเราเช่นกัน ในแง่นี ้สารัตถะของชีวิตท่ีเราเสาะแสวงหา จึงมิได้ด ารงอยู่ อย่างโดดเด่ียว
ระหว่างบรรทดัของประวตัิศาสตร์ตามกรอบคิดแบบสมยัใหม่ (Modernism) หากแตส่ถิตนิ่งอยู่ใน
ตวัเรา และสามารถเจียระไนให้เกิดประกายขึน้ได้ด้วยการเสียดสีกันของอคติต่างยุคสมยัดงันัน้ 
เ ม่ือเราละวางอคติเชิงข้อมูล หรือเหตุผลซึ่งเป็นเง่ือนไขส าคัญในการตีความ และเข้าใจ
ประวตัิศาสตร์ เราก็จะพบว่าแท้จริงแล้ว ประวตัิศาสตร์คือเร่ืองราวท่ีมนุษย์ กระท าต่อมนุษย์ใน
ช่วงเวลาตา่งๆเท่านัน้ มนษุย์ซึ่งครอบครองความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และมิได้มีความแตกตา่ง
ใดๆกบัผู้อา่นประวตัศิาสตร์ ในลกัษณะนีจ้งึคล้ายกบัการท่ีผู้อา่นใช้ความเป็นมนษุย์ของตนเองเพ่ือ
เป็นสะพานเช่ือมร้อยเข้าสูเ่ร่ืองราวของเพ่ือนมนษุย์ตา่งเวลา และสมัผสัชีวิต ด้วยชีวิต กระบวนการ
นีส้ามารถอ้างอิงย้อนกลบัไปได้ถึงความงดงาม บริสทุธ์ิของมนษุย์ ท่ีประกอบสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างกันขึน้บนพืน้ฐานของความเมตตาต่อเพ่ือร่วมโลกเม่ือครัง้ยงัมิได้ถูกเหตุผล และอ านาจ
ตา่งๆทางสงัคมท าให้บดิเบีย้วไปอยา่งท่ี Rousseau ได้เคยกลา่วไว้ 

อย่างไรก็ดี แนวคิดข้างต้นย่อมส่งผลไปถึงมุมมอง และทศันคติท่ีเรามีต่อหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ด้วยเช่นกนั หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์จึงคล้ายกับสญัญะท่ีกลวงเปล่า ซึ่งเฝ้ารอ
ความหมายมาเติมเต็มในแตล่ะยคุสมยั และถูกใช้เป็นตวักลางเพ่ือเช่ือมโยงผู้ ตีความไปสู่มิติทาง
ประวตัิศาสตร์ตามอคติแห่งยคุสมยันัน้ๆ มิใช่วตัถุซึ่งบรรจุความเป็นจริงไว้ภายในแต่อย่างใด ใน
กรณีนี ้ย่อมสอดคล้องไปกับทัศนคติท่ีมนุษย์มีต่องานจิตรกรรมในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19 
เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าว นิยามของงานจิตรกรรมได้ถกูเปล่ียนจากการเป็นหน้าตา่งแห่ง

                                                           
4 Will Buckingham and others, The philosophy book, 261. 
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ประสบการณ์ (window of experience / pictorial representation) มาสู่การเป็นงานจิตรกรรม 
(painting) ซึ่งงานจิตรกรรมท่ีมีเนือ้หามุ่งเปิดเผยสัจธรรมของตวัมันเองในลกัษณะ modernist 
painting นีก็้สะท้อนการด ารงตนในฐานะส่ือกลาง(media) ซึ่งท าหน้าท่ีเช่ือมโยงผู้ดไูปสู่มิติอ่ืนๆ
นอกเหนือจากตวัมนัเอง และได้สญูเสียศกัยภาพในการบรรจุประสบการณ์ และความเป็นจริงไป
อยา่งถาวร ในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ชนิดอ่ืนๆ สมมติฐานข้างต้นนีจ้ึงเป็น
การทบัซ้อนทางนิยามกนัอย่างพอเหมาะระหว่างทศันคติต่อประวตัิศาสตร์ ด้วยการพิจารณาผ่าน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และทัศนคติต่องานจิตรกรรม การมุ่งเสาะแสวงหาสารัตถะบาง
ประการจากประวตัิศาสตร์จึงสามารถใช้งานจิตรกรรมตามนิยามของ modernist painting5 มา
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารได้ในแง่หนึง่ 

ดงันัน้จะพบวา่ การสร้างผลงานศิลปกรรมด้วยการใช้หลกัฐานเชิงภาพทางประวตัิศาสตร์
มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเปิดเผยสจัธรรมของตวัส่ืออย่างงานจิตรกรรมนัน้ นอกจากจะเป็น
การสร้างเอกลกัษณ์เชิงรูปแบบ และนิยามสุนทรียภาพใหม่ให้กับงานศิลปกรรมแล้ว ยงัเป็นการ
เปิดเผยให้ผู้ดไูด้ตระหนกัถึงสจัธรรมของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ชิน้นัน้ๆ และโดดเด่ียวอคติทัง้
ท่ีแฝงฝังอย่างแน่นหนาในวัตถุ และตนเอง ออกจากสารัตถะแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งยังคง
หลงเหลืออยู่อย่างกระจดักระจายระหว่างภายในตวัผู้ด ูและบรรทดัของประวตัิศาสตร์ท่ีบิดเบีย้ว 
ในขณะเดียวกัน การสัมผัสชีวิตด้วยชีวิตยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ดูได้ตระหนักถึงความเป็น
มนุษย์ซึ่งยงัคงความบริสุทธ์ิ และงดงามอยู่เสมอเม่ือปลดเปลือ้งพนัธนาการทางอคติท่ีทบัถมมา
เป็นเวลานาน และละวางสมัภาระทางประวตัศิาสตร์อนัหนาหนกัลงได้อยา่งถาวร 

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

1. น าเสนองานจิตรกรรมในฐานะวตัถทุางประวตัิศาสตร์ ซึ่งมีสถานะเป็นตวักลาง และท า
หน้าท่ีเช่ือมโยงผู้ดกูลบัเข้าสู่ประสบการณ์ และความทรงจ าของผู้ดตูอ่เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์
ตา่งๆ เพ่ือท่ีผู้ดจูะสามารถย้อนกลบัไปพิจารณาข้อมลูเหล่านัน้ใหม่อีกครัง้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ
ตกตะกอนเป็นข้อสรุปท่ีแตกตา่งออกไปจากความเข้าใจเดมิ  

                                                           
5 Timothy Quigley, Summary: Clement Greenberg “Modernist painting”, accessed 13 May 

2017, available from http://timothyquigley.net/vcs/greenberg-mp_sum.pdf 
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2. ต้องการกระตุ้ นให้ผู้ ดูละวางอคติเชิงข้อมูลซึ่งแฝงฝังอยู่ภายในหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ และตนเอง ผ่านกระบวนการ การรือ้ และประกอบสร้างหลกัฐานชิน้นัน้ขึน้ใหม่ด้วย
กระบวนการตา่งๆทางจิตรกรรมภายใต้กรอบคิดแบบ Modernist painting  

3. มุง่ส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจ หรือใช้เง่ือนไขความเป็นมนษุย์บางประการใน
การเช่ือมร้อยผู้ดภูาพเข้าสู่สาระของผลงาน มากกว่าข้อมูล และเหตผุลทัง้นี ้เพ่ือท่ีผู้ดจูะสามารถ
ตระหนกัถึงคณุคา่ และความบริสุทธ์ิของชีวิตโดยมีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์เป็นเสมือนกระจก
สะท้อนภาวะดงักลา่ว 

4. มุ่งสร้างสนุทรียภาพทางรูปแบบ และความคิดทางศิลปะขึน้ใหม่ผ่านกระบวนการทาง
จิตรกรรมแบบโบราณ ด้วยมมุองร่วมสมยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ดสูามารถพิจารณางานจิตรกรรมในฐานะวตัถทุางประวตัิศาสตร์ และใช้ผลงานเช่ือม
ร้อยตนเองกลบัเข้าสู่มิติทางความทรงจ าเก่ียวกบัเร่ืองราวตา่งๆ ซึ่งอาจเกิดเป็นข้อสรุปท่ีแตกต่าง
ออกไปจากเดมิ จนกระทัง่สามารถพฒันาเป็นองค์ความรู้ใหมต่อ่ไป 

2. ผู้ดูสามารถตระหนักได้ถึงอคติท่ีแฝงฝังอยู่ภายข้อมูลอันบิดเบีย้วของประวัติศาสตร์ 
และได้ใช้สิ่งเหลา่นัน้ในการตรวจสอบอคติร่วมสมยัของตนเอง 

3. กระบวนการข้างต้นน าไปสูก่ารตระหนกัถึงสารัตถะของชีวิต ซึ่งสถิตนิ่งอยู่ภายในตวัผู้ด ู
ผา่นการมองสะท้อนชีวิตของมนษุย์ในประวตัศิาสตร์ 

4. ผู้ดสูามารถรับรู้ถึงสนุทรียภาพใหม่ในทางศิลปะ ซึ่งเกิดจากมมุมองร่วมสมยัท่ีศิลปินมี
ตอ่หลกัฐานอนัน าไปสู่เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ งานจิตรกรรม หรือแม้กระทัง่ค าจ ากดัความของ
ค าวา่สนุทรียภาพเอง 
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วิธีการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความ
สนใจในแง่มมุตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเกร็ดประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปวตัถชุิน้นัน้ๆเอง หรือบริบท
ทางประวตัศิาสตร์ท่ีแวดล้อม 

2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้โดยละเอียด ด้วยกระบวนการ โบราณคดีวิทยาทาง
ความรู้ (archeology of knowledge)  

3. พยายามเช่ือมโยงข้อมลูทางประวตัิศาสตร์เข้าด้วยกนัอีกครัง้ผ่านมมุมองร่วมสมยั โดย
อาศยัทฤษฎีวงศาวิทยา หรือ Genealogy  

4. น ามมุมองใหม่ได้ได้จากการสงัเคราะห์ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์มาพิจารณาหาเทคนิค
ทางจิตรกรรมท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจิตรกรรมในฐานะวัตถุ หรือพิจารณาตามกรอบคิด 
absolute autonomy (Modernist painting) 

5. สร้างงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคกระบวนการตา่งๆตามความเหมาะสม 

 

แหล่งข้อมูล 

1. หนงัสือ (ประวตัศิาสตร์, ปรัชญา, ศลิปะ รวมไปถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง) 

2. ผลงานศลิปกรรมในอดีต 

3. ผลงานศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินท่ีมีแนวคิดใกล้เคียงกนั 

4. อินเตอร์เน็ต 

5. อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเก่ียวข้องกับการวิจัย 

1. สีน า้มนั 

2. สีอะครีลิค 

3. ตวัท าละลายชนิดตา่งๆ 

4. ผ้าใบ 

5. เฟรมไม้ 

6. พูก่นัขนาดตา่งๆ 

7. แทง่ถ่าน (charcoal) 

8. เกรยอง (crayon) 

10. วานิช (ส าหรับทาเคลือบปิดภาพ) 

 

เน่ืองด้วยช่ือของโครงการนัน้ ประกอบขึน้เป็นรูปประโยคด้วยค าส าคญัจ านวนหลายค า 
ซึง่แตล่ะค าล้วนมีเจตจ านงให้มีความหมายเฉพาะ ทัง้นีเ้พ่ือส่ือสารให้เห็นภาพรวมของขอบเขตทาง
ความคดิผู้ เขียน ถึงขอบเขตทัง้ทางกายภาพ และความคิดของผลงานสร้างสรรค์ในโครงการ ดงันัน้ 
ผู้ เขียนจึงมีความจ าเป็นต้องแจกแจงความหมายของแต่ละค าส าคญั ซึ่งได้แก่ “การแสวงหา” 
“ความจริง” “ภาพ” และ “วตัถุทางประวตัิศาสตร์” ตามล าดบั ก่อนจะชีแ้จงในรายละเอียดของ
ผลงานแตล่ะชิน้ ดงัจะสามารถไลเ่รียงได้ดงันี ้
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ความหมายโดยสังเขปของค าส าคัญในช่ือโครงการ 

การแสวงหา และความจริง 

 ดงัท่ีได้ชีแ้จงจุดมุ่งหมายในเบือ้งต้นเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ เขียนไปบ้างแล้ว
นัน้ ว่าอันท่ีจริงผู้ เขียนปฏิเสธกรอบคิดแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ซึ่งเช่ือว่าสรรพสิ่งล้วนมี
ความจริงสถิตเป็นแก่นแท้อยู่ภายใน และมีทศันะโน้มเอียงไปทางกรอบคิดแบบโครงสร้างนิยม 
(Structuralism) หรือแม้กระทัง่ หลงัโครงสร้างนิยม (Post structuralism) อนัเป็นแนวคิดท่ีปฏิเสธ
การสถิตนิ่งอย่างเช่ืองเช่ือของแก่นสาร (essence) หากแต่เช่ือว่าสรรพสิ่งล้วนเช่ือมโยงกันเป็น
เครือข่าย และล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ในภาพกว้างอยู่เสมอ (แม้ว่าความเป็นสากลของ
ระบบ จะดเูหมือนว่าเป็นการถกเถียงท่ีปราศจากข้อยุติก็ตาม) ในแง่นี ้วตัถุท่ีถกูศึกษาโดยนกัคิด
ภายใต้กรอบคิดเชิงโครงสร้าง จึงมิใช่ภาพแทนของความเป็นจริง หากแตเ่ป็นส่วนเสีย้วหนึ่งท่ีเม่ือ
พิจารณาอย่างถ้วนถ่ีแล้ว อาจส่งผลให้ตระหนกัถึงแบบแผนบางประการท่ีอาจตอ่ยอดจนกระทัง่
น าไปสู่ความเข้าใจในสรรพสิ่งอนัเป็นสากลได้ หรือในบางกรณี ก็เพ่ือท่ีจะเข้าใจถึงธรรมชาติ และ
การเคล่ือนผา่นของความหมายในสรรพสิ่ง ว่าแท้ท่ีจริงแล้วนัน้ระบบ ระเบียบท่ีสามารถสงัเกตเห็น
ผ่านวตัถ ุเป็นเพียงการเวียนมาบรรจบกนัระหว่างความรู้ท่ีถกูครอบง าโดยบริบททัง้ทางพืน้ท่ี และ
เวลา รวมไปถึงอ านาจท่ีสถาปนาความรู้นัน้ๆขึน้ ซึ่งเม่ือกาลเวลาเคล่ือนผ่านไป สาระ และ
ความหมายเหล่านัน้ก็เคล่ือนตวัตามไปด้วย ในลกัษณะนี ้เม่ือเทียบเคียงกับการพิจารณาตวับท 
(text) ในงานวรรณกรรมของ Derrida ก็อาจกล่าวได้ว่า วัตถท่ีุถกูศกึษานัน้มีกระบวนการส่ือ/สร้าง
ความหมายอยา่งไมรู้่จบ (signifiance) ในตวั เม่ือวตัถนุัน้สามารถสร้างสรรค์เนือ้หาใหม่ขึน้ได้ หรือ
มีชีวิต และลมหายใจเป็นของตน ความส าคญัของผู้สร้างสรรค์ในการจ ากัด หรืออ านาจในการ
ควบคมุความหมายของวตัถุอย่างเบ็ดเสร็จ จึงถูกลดลงไปโดยปริยาย ในแง่นี ้ความจริง (reality) 
ในกรอบคิดเชิงโครงสร้าง หรือหลงัโครงสร้าง จึงคอ่นข้างให้ความส าคญักบัเนือ้หาท่ีถกูสรรค์สร้าง
ขึน้ใหม่โดยการร่วมมือกันระหว่างวัตถุซึ่งมีหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง (media) และผู้ รับชม มากกว่า
อ านาจของผู้สร้าง ซึ่งเนือ้หาเหล่านัน้ อาจเป็นภาพสะท้อนท่ีเลือนรางของเศษเสีย้วความเป็นจริง
บางประการท่ีพร่าเลือน และคลมุเครือ 

 เม่ือน าโครงสร้างทางความคิดข้างต้นมาสวมทบัลงบนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เขียน จึง
สามารถสรุปเป็นถ้อยความโดยย่อได้ว่า ผลงานจิตรกรรมของผู้ เขียนนัน้ เป็นการหยิบยกวตัถทุาง
ประวัติศาสตร์กลับมาน าเสนอใหม่ในลักษณะต่างๆ ด้วยกรรมวิธีทางจิตรกรรม ทัง้นี ้มิใช่เพ่ือ
น าเสนอความเป็นจริงใดๆ หากแต่เป็นความพยายามเพ่ือให้เกิดการเวียนมาปะทะกันระหว่าง
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รูปสญัญะ (signifier) ท่ีแตกตา่งกัน อนัจะน าไปสู่การประกอบเข้าด้วยกันระหว่างความหมายท่ี
พว่งตดิมากบัรูปสญัญะนัน้ๆ (signified) โดยผู้ดจูะเป็นฝ่ายประกอบสร้างความหมายเหล่านัน้โดย
อาศยัประสบการณ์ และองค์ความรู้ของตนอย่างเป็นปัจเจก  อย่างไรก็ดี ผู้ เขียนก็มิสามารถสรุป
โดยชดัเจนลงไปได้วา่ กระบวนการท่ีเกิดนัน้เป็นกระบวนการส่ือสารความหมายผ่านรูปสญัญะโดย
สมบูรณ์ (signification) หรือเป็นเพียงการตระหนักได้ถึงความหลากเล่ือนของความหมาย 
(diffe’rance) กระทัง่กระบวนการส่ือ และสร้างความหมายอย่างไม่รู้จบ (sinifiance) ของตวัส่ือเอง 
หากแตก่ารท่ีผู้ เขียนสามารถสัน่คลอนมายาคติ หรืออคติท่ีฉาบเคลือบวตัถทุางประวตัิศาสตร์ รวม
ไปถึงเนือ้หาเร่ืองราวท่ีพ่วงติดมากบัวตัถุเหล่านัน้อย่างแน่นหนาด้วยกระบวนการข้างต้น ก็นบัว่า
ประสบความส าเร็จในระดบัท่ีนา่พอใจแล้ว  

ในแง่นี ้ความจริง (reality) จึงมิใช่สารัตถะท่ีสถิตนิ่ง รอการสกดัออกจากวตัถอุย่างศาสตร์
การตีความ (Hermeneutics) และเป็นความรู้ท่ีผู้สร้างสรรค์ได้บรรล ุและน ามาซ่อนอ าพรางไว้ด้วย
กระบวนการทางจิตรกรรม จนกระทัง่กลายเป็นการสร้างวาทกรรม (discourse) หรือมายาคติอีก
ชดุหนึ่งเท่านัน้ ในทางตรงกนัข้าม ความจริงในนิยามของผู้ เขียนยงัคงเป็นสิ่งท่ีคงความคลมุเครือ 
เคล่ือนไหว ไม่ตายตวั และท่ีส าคญั ยงัคงเป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนนัน้เดินหน้าค้นหาอยู่อย่างไม่หยุดหย่อน 
โดยอาศยัส่ืออย่างงานจิตรกรรม และปฏิกิริยาระหว่างงาน และผู้ รับชมเป็นพลงัอนัส าคญัในการ
ขยบัเขยือ้น เข้าใกล้ความเป็นจริง แม้จะมีโอกาสน้อยนิดก็ตาม การใช้ค าขึน้ต้นว่า การแสวงหา
ความจริง จงึสามารถสะท้อนภาวะข้างต้นได้อยา่งเท่ียงตรง 

 

ภาพ 

 ภาพ หรือ image กระทัง่สถานะความเป็นภาพ หรือ imagery เอง นัน้ เป็นสิ่งท่ียากจะ
นิยาม และให้ความหมายอย่างตายตวัได้ เน่ืองด้วยค าข้างต้นนัน้กินเนือ้ความกว้างขวาง อีกทัง้ยงั
มีความหมายซับซ้อน ภาพ จึงสามารถให้นิยามในทางทัศนะอย่างหลวมๆได้เพียงว่า ปฏิกิริยา
ระหว่างทศันธาตุใดๆบนพืน้ท่ีว่างท่ีสามารถรับรู้ผ่านผัสสะได้นัน้ล้วนนับเป็นภาพทัง้สิน้ ในแง่นี ้
ความเป็นภาพจึงกินความหมายเร่ิมต้นตัง้แต่ จุด อนัเป็นทศันธาตพืุน้ฐานท่ีสุดในทางศิลปะ ไป
จนกระทัง่ผลงานจิตรกรรมขัน้สูง หรือภาพถ่ายซึ่งเป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ชิน้ส าคญั ซึ่ง
ความหมายของ ภาพ ในลกัษณะนี ้ก็สอดคล้องไปกับความคิดของผู้ เขียนเก่ียวกับการน าภาพใน
ลกัษณะต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันจนกระทัง่เกิดเป็นผลงาน โดยมิได้แบ่งแยกประเภทของส่ือ 
ล าดบัชัน้ ความสงูต ่าของข้อมลู แม้กระทัง่รูปแบบทางกายภาพของ ภาพ ท่ีปรากฏ  
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วัตถุทางประวัตศิาสตร์ 

 เน่ืองด้วยผู้ เขียน มิได้สรรค์สร้างภาพปรากฏในงานจิตรกรรมขึน้ใหม่ หากแตเ่ป็นการหยิบ
ยืม(Appropriate) หรือรือ้ฟืน้ (Reactivate) ภาพทางประวตัิศาสตร์ขึน้มาใช้ส่ือสารอีกครัง้ ในแง่นี ้
นอกจากการปฏิเสธความเป็นต้นแบบ (originality) แล้ว ภาพท่ีผู้ เขียนได้น ากลบัมาน าเสนอใหม่
นัน้ ยงักระตุ้นความทรงจ ามิใช่เพียงแค่เร่ืองราวเก่ียวกับภาพต้นแบบ หากแตร่วมไปถึงความเป็น
วตัถขุองต้นแบบเอง ดงันัน้ งานจิตรกรรมของผู้ เขียนจึงมิใช่การน าเสนอภาพในลกัษณะหน้าต่าง
แห่งประสบการณ์ (window of experience) หากแต่เป็นการน าเสนอภาพของวตัถุท่ีมีภาพอยู่
ด้านบน ในลักษณะนี ้ไม่ว่าภาพท่ีปรากฏจะมีลักษณะทางกายภาพเป็นภาพท่ีแสดงรูปลักษณ์
ชดัเจน (Figurative) หรือภาพซึง่แสดงความเป็นนามธรรม (Abstract) จึงล้วนแบง่ปันคณุสมบตัิใน
ฐานะวตัถซุึ่งครอบครองพืน้ท่ี และเวลาบนโลกสามมิติเช่นเดียวกันทัง้สิน้ น ามาซึ่งความสามารถ
ในการถ่ายทอดคณุสมบตัไิปมาระหวา่งภาพตา่งประเภท ตา่งรูปแบบได้อยา่งอิสระ  

 สิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งคือเนือ้หาเร่ืองราวท่ีติดพ่วงมากบัภาพท่ีผู้ เขียนใช้เป็นวตัถดุิบใน
การประกอบสร้างผลงาน แม้ผู้ เขียนจะเน้นย า้ถึงความเป็นอิสระของเนือ้หาท่ีสามารถผนัเปล่ียนได้
อยา่งเสรีตามประสบการณ์ท่ีแตกตา่งของผู้ดจูะประกอบสร้างขึน้อย่างเป็นปัจเจก หากแต ่เม่ือพ้น
จากเนือ้หาเชิงอัตวิสัยไปแล้ว ผู้ เขียนก็ยังมิสามารถปฏิเสธเนือ้หาเชิงภววิสัยของวัตถุทาง
ประวตัศิาสตร์ชิน้นัน้ๆได้ ทัง้นี ้อาจนิยามได้วา่เป็นความรู้ หรือ กองวาทกรรมท่ีทบัถมนบัชัน้ไม่ถ้วน 
ซึง่แนน่อนวา่เตม็ไปด้วยอคต ิและความบดิเบีย้วอย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี อคติจากกองวาทกรรม
ข้างต้นก็นับเป็นวตัถุดิบชัน้ดี ท่ีผู้ เขียนจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาสารัตถะ เน่ือง
ด้วย ช่องว่างระหว่างความแตกต่างของชัน้ตะกอนอคติท่ีทับซ้อนกันนัน้ เม่ือเทียบเคียงกันอาจ
ปรากฏแก่นสารบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเทียบเคียงกับอคติในปัจจุบนัย่อมปรากฏ
มมุมองท่ีแตกตา่ง จนอาจน าไปสู่การประกอบสร้างเป็นองค์ความรู้ตอ่ไป ภาพท่ีผู้ เขียนน ามาใช้จึง
มีสถานะเป็นวตัถทุางประวตัศิาสตร์ในแง่นี ้
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บทที่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 เน่ืองด้วยผลงานของผู้ เขียนในชดุศิลปนิพนธ์นัน้ แม้จะมีเนือ้หาสาระ (substance) ข้อง
เก่ียวกับความเป็นมนุษย์ หากแต่รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี ้ก็ถูกร้อยเรียงขึน้ภายใต้
กรอบคิดท่ีเอนเอียงไปในลกัษณะการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างของความคิดเก่ียวกับ
ประเดน็ศกึษาในลกัษณะตา่งๆ จากนัน้จงึรวบรวม กระทัง่สงัเคราะห์ขึน้ใหม่เป็นรูปร่าง หรือรูปทรง
ท่ีสามารถรับรู้ และเข้าใจได้ในฐานะศลิปวตัถ ุเพ่ือท่ีวตัถเุหล่านัน้ จะเป็นตวักลางในการกระตุ้นผู้ดู
ให้ตระหนกัถึงโครงสร้างอนัเป็นนามธรรมซึง่เช่ือมร้อยผลงานทกุชิน้จนเกิดเป็นความหมายโดยรวม
อีกทอดหนึ่ง หรือปะทะขัดแย้งกันระหว่างชิน้งานจนเกิดเป็นความหมายเฉพาะในแต่ละชิน้ 
มากกว่าการมุ่งแสดงสารัตถะ (essence) ท่ีนิ่งสถิตอยู่ภายในผลงานออกมาโดยตรงผ่าน
กระบวนการทางจิตรกรรมในรูปแบบต่างๆ ดงันัน้ ชุดผลงานของผู้ เขียนจึงคล้ายกับสนามวาท
กรรม หรือพืน้ท่ี ซึ่งเต็มไปด้วยรูปสัญญะท่ีล่องลอย ท่ีพร้อมบิดพลิว้ไปตามการตีความตามแต่
ประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของผู้ดจูะเวียนมาปะทะ ประสานกันบนพืน้ท่ีดงักล่าว มากไปกว่านัน้ 
นิยามของความจริง (reality) ของผู้ เขียน ยังเป็นไปในลักษณะเชิงโครงสร้าง เช่นเดียวกันกับ
รูปแบบในการสร้างสรรค์ เน่ืองด้วยผู้ เขียนมีความเช่ือวา่ สรรพสิ่งในโลกท่ีเราสมารถรับรู้ผ่านผสัสะ 
หรือแม้กระทัง่ปรากฏการณ์ใดๆท่ีเกิดขึน้ในโลก ย่อมสอดประสานสมัพนัธ์กนัในลกัษณะเครือข่าย 
มากกว่าการด ารงอยู่อย่างโดดเด่ียว ในแง่นี ้แก่นสาร สาระใดๆ (essence) จึงย่อมด ารงอยู่ใน
ลกัษณะของเครือขา่ยความสมัพนัธ์ มากกว่าจะสถิตนิ่งอย่างเช่ืองเช่ืออยู่ภายในวัตถตุามกรอบคิด
แบบปฏิฐานนิยม (positivism) จงึอาจกลา่วได้วา่ กรอบความคดิของผู้ เขียนตอ่ผลงานชดุนี ้เป็นไป
ในลักษณะทางความคิดแบบ โครงสร้างนิยม (Structuralism)1 และอาจมีบางส่วน สัมพนัธ์กับ
แนวคดิแบบ หลงัโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) 2อีกด้วยเชน่กนั 

                                                           
1 ดร.ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร, สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษา

รัฐศาสตร์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2555), 43-45. 
2 เร่ืองเดยีวกนั, 171-173. 
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ในแง่นี ้ก่อนท่ีผู้ เขียนจะอธิบายทฤษฎีซึ่งถกูใช้เพ่ือรองรับเนือ้หา รวมไปถึงกระบวนการใน
การสร้างสรรค์ เร่ือยไปจนกระทัง่การรับรู้ผลงาน ผู้ เขียนจ าเป็นต้องชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวิธี
คิดแบบโครงสร้างนิยม (Structuralism) เสียก่อน โดยจะเร่ิมจากการกล่าวถึงการแสวงหาความรู้
ในลักษณะรูปแบบทางความคิดข้างต้นในภาพรวม จากนัน้จึงลงลึกในรายละเอียดผ่านการ
วิเคราะห์ทฤษฎีของนกัคิดสองคน ซึ่งมีความคิดโน้มเอียงไปในแนวทางข้างต้น กล่าวคือสญัวิทยา 
(Semiology) อนัจะน าไปสู่งานเร่ืองมายาคติ (Mythologies) ของ Roland Barthes และทฤษฎีว่า
ด้วยวาทกรรม (discourse) ซึ่งจะน าไปสู่การปะทะประสานของวาทกรรมบนพืน้ท่ีและเวลาจนทบั
ถมกันกลายเป็นชัน้วาทกรรม หรือท่ีจ ากัดความว่าวิธีคิดแบบ โบราณคดีวิทยาของความรู้ 
(Archeology of knowledge) และสดุท้าย คือการพิจารณาการกลายรูป (transform) ของเนือ้หา
สาระในกองวาทกรรมท่ีเคล่ือนผ่านมิติเวลา กระทัง่สูญเสียความหมายดัง้เดิม และถือก าเนิดขึน้
ใหมใ่นบริบทท่ีเปล่ียนไป ซึง่รายละเอียดจะถกูเรียบเรียงไว้ในทฤษฎีวงศาวิทยา (Genealogy) ของ  
Michel Foucault ตามล าดบั 

จากนัน้ เม่ืออธิบายโครงสร้างทางความคิด ซึ่งน าไปสู่รูปแบบในการสร้างสรรค์ชดุผลงาน
ในภาพรวมแล้ว ผู้ เขียนจะชีแ้จงรายละเอียดทฤษฎียอ่ยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรองรับเนือ้หาในบางชิน้งาน 
หรือ ทฤษฎีท่ีให้อิทธิพลตอ่รูปแบบของผลงาน อนัได้แก่การพิจารณางานจิตรกรรมแบบ Absolute 
Autonomy อนัมีข้อจ ากดัทางรูปแบบ ก ากบัไว้อย่างละเอียดในข้อเขียน Modernist painting โดย 
Clement Greenberg  รวมไปถึงการแบ่งแยกภาพปรากฏของปรากฏการณ์ทางโลก ออกจาก
สารัตถะของสรรพสิ่งซึ่งด ารงอยู่ในมิติของความจริงแท้ ตามข้อเขียน Appearance and reality 
โดย Bertrand Russell  

 

ว่าด้วย วิธีการแสวงหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม (The structuralist method) 

 อนัท่ีจริงแล้ว ยงัไม่มีข้อสรุปท่ีชดัเจนนกักว่าโครงสร้างนิยม (Structuralism) นัน้ สามารถ
จ ากัดตัวมันเองอยู่ในขอบเขตของอะไร เราจึงมักเห็นค าขยายความน าหน้าโครงสร้างนิยม 
แปรเปล่ียนไปอยู่เสมอตามแหล่งอ้างอิงทางความรู้ท่ีเปล่ียนไป หรือตามแต่ประสบการณ์ของ
ผู้ เขียนคนนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลทัธิโครงสร้างนิยม (Structuralism) ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Theory) 
กรอบคิด หรือกระบวนทศัน์เชิงโครงสร้าง (Paradigm) ปรัชญาโครงสร้างนิยม (Philosophy) วิธี 
หรือการแสวงหาความรู้แบบโครงสร้าง (Method) ฯลฯ อย่างไรก็ดี แม้ผู้ เขียนจะไม่สามารถสรุปได้
ชดัเจนในประเด็นนี ้แต่ทุกค าจ ากัดความเก่ียวกับโครงสร้างนิยมล้วนมีหมุดหมายเชิงคณุสมบตัิ
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ร่วมกนัอยูเ่สมอ นัน่คือ โครงสร้างนิยมมีพืน้ฐานทางความคิดอนัเข้มแข็งท่ีว่า สรรพสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะ
หน่วยเล็ก หรือใหญ่ ล้วนต้องมีโครงสร้างชุดหนึ่ง (Structure) ก ากับอยู่เสมอ มิฉะนัน้ ก็จะไม่
สามารถด ารงอยูไ่ด้ 8เม่ือเป็นเชน่นี ้ความหมายของสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการกระท า ปรากฏการณ์
ใดๆ ย่อมด ารงอยู่ท่ีโครงสร้างอีกเช่นกัน ดงันัน้ การแสวงหาความรู้แบบโครงสร้าง จึงมกัมองข้าม
สิ่งท่ีปรากฏ (Appearance) ในระดบัพืน้ผิว หากแต่มุ่งเจาะลึกลงไปใต้ผิว เพ่ือเสาะแสวงหา
โครงสร้างอนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้มนัสามารถด ารงอยูไ่ด้9 

 อีกนยัยะหนึ่ง เม่ือน ารูปแบบวิธีคิดแบบโครงสร้าง ไปสวมทบัลงบนการศกึษาการกระท า 
ประดษิฐกรรม หรือปรากฏการณ์ใดๆ จะพบวา่ โครงสร้างนิยมมุ่งค้นหาความหมายในระดบัลึก ใน
ระดบัของจิตไร้ส านกึ (the unconscious) 10เน่ืองด้วยจิตไร้ส านึกนัน้ นบัเป็นกลไกท่ีสามรถควบคมุ
การกระท า หรือครอบง าการตดัสินใจของมนษุย์อย่างเป็นระบบ อีกทัง้ ตวัมนัเองยงัอยู่เหนือความ
เข้าใจของตวัเรา เราไม่สามารถส่ือสารกบัจิตไร้ส านึกได้เลย อย่างไรก็ดี เราก็ยงัคงสามารถใช้งาน
จิตไร้ส านกึได้ แม้ปราศจากความเข้าใจ   

 คณุสมบตัิอันส าคญัอีกประการหนึ่งของการแสวงหาความรู้แบบโครงสร้างนิยมนัน้ คือ
การมุ่งแบ่งแยกรูปแบบ (form) หรือแก่น (essence) กับเนือ้หาสาระ (substance) หรือ สิ่งท่ี
ปรากฏ (appearance) ซึ่งการแบ่งแยกในลกัษณะนี ้ก็เพ่ือท่ีจะศกึษาหาความสมัพนัธ์ (relation) 
ระหวา่งสิ่งเหลา่นี ้เน่ืองด้วย รูปแบบหรือแก่นนัน้ เป็นตวัก าหนดความเป็นไปของเนือ้หา แม้ในบาง
กรณี เนือ้หาหรือสิ่งท่ีปรากฏในระดบัผิว อาจดมีูความหลากหลาย หากแตเ่ม่ือมองลึกลงไป ก็อาจ
มีแก่น หรืออยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกนัได้ 11 นกัคิดในส านกัสญัวิทยา (Semiology) จึงมกัแทน
การสร้างสรรค์ประดฐิกรรมใดๆของมนษุย์ว่า การลงรหสั (encode) และแทนการผลิต กบัการอ่าน 
(หรือในท่ีนี ้อาจเป็นการรับรู้ประดิฐกรรมนัน้ๆในลกัษณะตา่งๆ) ว่าการตอกย า้รหสั (re-code) กบั 
การถอดรหสั (de-code) 12ซึ่งรหสัในท่ีนี ้ก็คือสิ่งท่ีซ่อนเร้น อ าพรางรูปแบบเชิงโครงสร้าง หรือแก่น 
ไว้ภายใต้เนือ้หาสาระ หรือสิ่งท่ีปรากฏตอ่สายตาผู้ดใูนระดบัผิวนัน่เอง 

                                                           
8 ธงชยั วินจิจะกลู และคนอื่นๆ, อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ (กรุงเทพฯ: สยาม, 2558), 132-136. 
9 ดร.ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร, สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษา

รัฐศาสตร์, 42. 
10 เร่ืองเดยีวกนั, 42. 
11 เร่ืองเดยีวกนั, 43. 
12 เร่ืองเดยีวกนั, 44. 
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 เม่ือพิจารณาในลักษณะนี ้การให้ความส าคญักับรูปแบบเชิงโครงสร้าง ของโครงสร้าง
นิยม จึงท าให้วิธีคิดข้างต้น แตกต่างอย่างสิน้เชิง และไม่มีอะไรท่ีเก่ียวข้องกันเลยกับการศาสต ร์
การตีความ (Hermeneutics)13 เพราะ ในขณะท่ีโครงสร้างนิยมมุ่งค้นหาความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างซึ่งเป็นตวัก าหนด หรือให้ก าเนิดความหมายของชิน้งาน และพิจารณาว่าสิ่งเหล่านัน้
สามารถสงัเกตเห็นได้จากการพิจารณาล าพงัแคต่วัชิน้งาน (text as text) ศาสตร์การตีความกลบั
มองหาความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหว่างตวัชิน้งาน กบัโลกภายนอก (text as mirror) และวางสิ่ง
เหล่านีเ้ป็นเป้าหมาย ศาสตร์การตีความจึงเป็นเร่ืองของการเปิดเผย (disclosure) ผลงานชิน้นัน้
อยา่งหมดจด ในบางกรณี อาจมากเกินไปกวา่สิ่งท่ีตวัผู้สร้างสรรค์เองคิดไว้ด้วยซ า้ เม่ือพิจารณาใน
จุดนีจ้ะพบว่า ศาสตร์การตีความค่อนข้างให้ความส าคัญกับเนือ้หา เพราะ จ าเป็นต้องหา
ความสมัพนัธ์ว่าเนือ้หาเหล่านัน้ เก่ียวโยง สมัพนัธ์กบัโลกภายนอกอย่างไร ส่วนในด้านโครงสร้าง
นิยมนัน้ ได้มองข้ามสิ่งเหล่านี ้หากแตส่นใจว่า โครงสร้าง หรือรูปแบบ กฎเกณฑ์ในลกัษณะใดกัน 
ท่ีสง่ผลให้เนือ้หานัน้ๆยงัคงมีความหมายอยูไ่ด้  

 แม้อาจมีข้อโต้แย้งในประเด็นนีว้่า ความหมายในระดบัลึกของชิน้งาน อนัเกินเลยไปจาก
เนือ้หาท่ีปรากฏของชิน้งาน ท่ีโครงสร้างนิยมมุ่งเปิดเผยนัน้ ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งท่ีศาสตร์การ
ตีความมุ่งปะทะเช่นเดียวกัน หากแต่ เ ม่ือพิจารณาลึกลงไปในประเด็นนีแ้ล้ว จะพบว่า ทัง้สอง
กรอบคดิจ ากดัความสิ่งนัน้ตา่งกนั และเลือกวิธีท่ีจะปะทะ ตา่งกนัออกไปด้วย กล่าวในรายละเอียด
คือ ศาสตร์การตีความเรียกสิ่งท่ีต้องการเปิดเผยให้เห็นนัน้ว่า โลก (world) และโลกนัน้ ก็หมายถึง
ชดุข้อมลูอ้างอิงตา่งๆท่ีผลงานชิน้นัน้ๆ ได้เปิดเผยให้เห็น (The ensemble of references opened 
up by the texts) 14หากแต่ นกัคิดเชิงโครงสร้างนิยมกลบัเรียกสิ่งเหล่านัน้ว่า จิตไร้ส านึก (the 
unconscious) เม่ือเป็นเช่นนี ้ผลงานชิน้นัน้ๆในทรรศนะของนกัคิดเชิงโครงสร้าง จึงไม่ได้สะท้อน
โลกรอบตวัอย่างท่ีศาสตร์การตีความเช่ือ ทว่าโลกในกรอบคิดของโครงสร้างนิยม คือโลกท่ีผู้สร้าง
ชิน้งานได้สร้างขึน้ ด้วยการประทบัรหสัชุดหนึ่งไว้ในผลงาน เป็นรหัสท่ีผู้สร้างชิน้งานอาจไม่รู้ตวั
ด้วยซ า้เพราะได้รับเอาไว้ในระดบัของจิตไร้ส านึก15   

 และน่ีอาจเป็นเหตผุลท่ีวา่ เหตใุด นดัคดิเชิงโครงสร้าง จึงมกัให้ความส าคญักบัตวับท หรือ
ชิน้งานอยา่งมาก ในบางกรณีอาจมากถึงระดบัท่ียกให้ตวับท หรือชิน้งานเป็นท่ีสิน้สดุของทกุอย่าง 

                                                           
13 เร่ืองเดยีวกนั, 44. 
14 เร่ืองเดยีวกนั, 45. 
15 เร่ืองเดยีวกนั, 45. 
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เพราะล าพังโครงสร้างท่ียึดโยงจนเกิดความหมายในงานเขียน ก็เพียงพอท่ีจะสะท้อนให้เห็น
โครงสร้าง หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ อันเป็นสากลในภาพกว้าง และหากจะมีการพิจารณาสิ่งใดๆ
นอกเหนือไปจากตวัชิน้งาน หรือตัวบท ก็จะเป็นไปในลักษณะการหารูปแบบโครงสร้าง ความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์ ระหว่างตัวบท หรือสัมพันธบท (intertextuality) มากกว่าการให้อิทธิพลทาง
ความหมายซึ่งกันและกันโดยตรง ซึ่งอาจจ ากัดความได้ว่า เป็นค่านิยมทางสงัคมรูปแบบหนึ่งท่ี
ชิน้งาน หรือตัวบทนัน้ๆรับมาบรรจุไว้ ในประเด็นนี ้จะถูกขยายความอย่างชัดเจนเม่ือผู้ เขียน
กล่าวถึงผลงานของ Roland Barthes ซึ่ง เขาได้ให้จ ากัดความสิ่งนีว้่า มายาคติทางสังคม 
(Mythologies) และแฝงฝังอย่างแนบเนียนอยู่ภายในตวัเรา ในรูปแบบของสามญัส านึก เร่ือยไป
จนกระทัง่ในระดบัจิตไร้ส านกึ  

 ในแง่นี ้เม่ือพิจารณาในมุมของผู้ รับรู้ชิน้งาน หรือตัวบท ในฐานะผู้ ถอดรหัสเพ่ือค้นหา
กฎเกณฑ์หรือโครงสร้างอันเป็นแก่นแกนของชิน้งานนัน้ๆ สาระของตัวบท จึงเคล่ือนไหว 
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไปตามประสบการณ์ของผู้ รับรู้ และผู้สร้างสรรค์ จะร่วมเข้ามามีบทบาทใน 
“โลก” ของการปะทะ สงัสรรค์ ระหว่างรหสั หรือสญัญะในรูปแบบตา่งๆ ความหมายของตวับทจึง
เป็นไปในลกัษณะเปิด ไม่หยุดนิ่ง แน่นอน ตายตวั หากแต่พร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไป
ตามบริบท หรือปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปอยูเ่สมอ ในบางครัง้ ผู้สร้างสรรค์อาจถกูลดอ านาจลงจน
เป็นเพียงร่างทรงท่ีระบบ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เคล่ือนท่ีผ่านเรือนร่างไปเท่านัน้ เราจึงมักพบ
ประโยค หรือวลี เก่ียวกับการลดทอนคุณค่าผู้ สร้างสรรค์ เช่น “ผู้ประพันธ์ได้ตายลงแล้ว” (The 
author is dead) หรือ การลดทอนจากผู้แตง่ ไปสู่ การท าบทบาท/หน้าท่ีผู้แตง่ (author-function)16 
เป็นต้น 

 ให้ให้บทบาทกับกระบวนการรับรู้ตวับทเช่นนี ้น าไปสู่รูปแบบเชิงกระบวนการหาความรู้
แบบโครงสร้าง (แม้ในเบือ้งต้นจะถกูจ ากัดอยู่ภายในแวดวงสงัคมวิทยา และมนษุย์วิทยาเท่านัน้) 
กล่าวคือ กระหาความรู้โดยมีสาระส าคญัอยู่ท่ีการรือ้สร้าง (re-construction) หรืออาจกล่าวในแง่
หนึ่งว่า เป็นการกวนตะกอนนอนก้อนให้ขุ่นข้นขึน้มา (de-sedimentation)17 ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะสงัเกต
รายละเอียด รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆท่ีประกอบรวมกนัขึน้ สร้างเป็นสิ่งนัน้ๆขึน้มา ได้อย่างไร 
เชน่การผา่/แบง่/แยก สิ่งท่ีต้องการศกึษาของนกัสญัวิทยา กระทัง่เหลือเพียงหน่วยท่ีย่อยท่ีสดุ แล้ว

                                                           
16 ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2557), 50. 
17 ดร.ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร, สญัวิทยา โครงสร้างนิยม หลงัโครงสร้างนิยม กบัการศกึษารัฐศาสตร์, 

48. 
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จึงประกอบสร้างขึน้ใหม่ หรือสงัเคราะห์ขึน้อีกครัง้เพ่ือให้สามารถเข้าใจ และมองเห็นโครงสร้างท่ี
เราไม่สามารถรับรู้ได้ในระดบัพืน้ผิวของต้นฉบบั  นอกจากนี ้คณุูปการอีกประการหนึ่งของวิธีคิด
แบบโครงสร้างนิยม คือ การให้ความส าคญักับสิ่งท่ีไม่ปรากฏ เทียบเท่ากับเนือ้หาสาระท่ีปรากฏ 
เน่ืองด้วยการถอดรหสั หรือการเข้าถึงแก่นสารสาระเชิงโครงสร้างนัน้ เป็นเร่ืองของความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิ่งตา่ง สิ่งท่ีไมป่รากฏ จงึด ารงอยูใ่นสถานะของปัจจยั หรือขัว้ตรงข้ามท่ีค า้จนุการมีอยู่ของ
สิ่งท่ีปรากฏนัน้ๆ ในแง่นี ้เราจึงมักพบประเด็นในลักษณะนีใ้นกรอบคิดแบบโครงสร้างนิยม
คอ่นข้างมาก ไมว่า่จะเป็น การชีช้วนให้เห็นบรรดาสิ่งท่ีไมไ่ด้พดู/ถกูห้ามไมใ่ห้พดู สิ่งท่ีไม่ปรากฏ สิ่ง
ท่ีถกูปิดกัน้ สิ่งท่ีอยูช่ายขอบ สิ่งท่ีดเูหมือนวา่จะไร้ความหมาย เร่ือยไปจนกระทัง่สิ่งไร้สาระ หรือ สิ่ง
ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับสาระ ความรู้ และเหตผุล ซึ่งผู้ เขียนจะชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นนีอี้ก
ครัง้ในหวัข้อยอ่ยท่ีอ้างอิงถึง Michel Foucault  

 สดุท้ายแล้ว จากท่ีได้ไลเ่รียงในรายละเอียด เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการแสวงหาความรู้ใน
แบบโครงสร้างนิยม ผู้ เขียนจงึของท าการสรุปรูปแบบดงักลา่ว โดยไลเ่รียงเป็นข้อได้ดงันี ้

1. กรอบคิดแบบโครงสร้างล้วนย่อยสลายองค์ประธานท่ีเป็นมนุษย์  (ในฐานะผู้ ซึ่ง
สร้างสรรค์ประดษิฐกรรมใดๆ) ลง เสมอ หากแตส่นใจสิ่งท่ีก ากบัการกระท า หรือการสร้างสรรค์ของ
มนษุย์ในระดบัจิตไร้ส านกึเสียมากกวา่ 

2. วิธีการหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม มัก ตัด/ผ่า/แบ่ง สิ่งท่ีต้องการศึกษาออกเป็น
ส่วนย่อยๆ เพ่ือมองหารูปแบบเชิงโครงสร้างท่ีสมัพนัธ์ไปกับส่วนใหญ่ๆ แม้ว่าแนวคิดข้างต้นจะถูก
นกัคิดในแบบหลงัโครงสร้างนิยม (post-structuralism) โต้แย้งว่า เป็นการมุ่งสร้างองค์ประธานท่ี
ตายตวัอย่างโครงสร้าง ขึน้แทนท่ีองค์ประธานเดิม อย่างปัจเจกบุคคลท่ีได้ตายลง เน่ืองด้วย ใน
กรอบคิดแบบหลังโครงสร้าง กระบวนวิธีข้างต้นได้มองข้ามการเปล่ียนแปลง หรือการแปลงรูป 
(transform) ของแก่นสาร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแนวคิดแบบหลังโครงสร้างนัน้ให้ความส าคัญอย่างมาก 
(ผู้ เขียนจะชีแ้จงรายละเอียดประเดน็นีใ้นหวัข้อ “วาทกรรม” เม่ืออ้างอิงถึง Michel Foucault) 

3. อีกกระบวนวิธีท่ีมกัพบในการหาความรู้แบบโครงสร้างคือ การสลบัท่ีทาง หรือกลบัหวั
กลบัหาง สิ่งท่ีด ารงอยู่ (rearrangement/permutation/reversal) เพ่ือสลดัความหมายเก่าของสิ่ง
นัน้ๆออกไป และมุง่แสวงหารูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีสอดรับกนั (homology) ระหว่างหน่วยย่อย กบั
ส่วนใหญ่โดยไม่ข้องเก่ียวกับความหมายดัง้เดิม ในแง่นี  ้ระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม (binary 
opposition) นัน้ก็ตัง้อยูบ่นวิธีการหาความรู้ในลกัษณะนีด้้วย 
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4. การให้ความส าคญักบัตวัเช่ือม (mediator) ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมประสานสิ่งท่ีขดัแย้ง หรือมี
ด ารงอยูต่รงข้ามกนั ให้สามารถไปด้วยกนัได้  

5. พิจารณาสิ่งท่ีต้องการศกึษาในฐานะสญัญะ (sign) เพราะ เม่ือเป็นสญัญะแล้ว ย่อม
พ่วงติดมาด้วยระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ียึดโยงกันกระทั่งเกิดความชอบธรรมท่ีรูปสญัญะนัน้ๆ 
ยงัคงสามารถส่ือความหมายสญัญะนัน้ๆได้ 

6. การศึกษาแบบโครงสร้างนิยม มักไม่ให้ความส าคญักับความแตกต่างเร่ืองเวลา และ
สถานท่ี แตจ่ะแยกขาดปรากฏการณ์ท่ีต้องการศกึษานัน้ๆ ออกมาศกึษาอย่างเป็นเอกเทศ จากนัน้
จึงแสวงหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับปรากฏการณ์อ่ืนๆท่ีสอดรับกันโดยไม่สนใจความต่างของ
เวลา 18 

 

สัญวิทยา (Semiology) และRoland Barthes 

 สญัวิทยา จดัเป็นสาขาทางความคิดรูปแบบหนึ่งภายใต้ร่มเงาของวิธีคิดแบบโครงสร้าง
นิยมท่ีนิยมแบ่งแยกแก่น กับเนือ้หาออกจากกนัเพ่ือนค้นหาสาระเชิงโครงสร้าง ซึ่งส าหรับนกัสญั
วิทยา จะจ ากัดความสิ่งเหล่านีว้่า รหสั กับข้อความท่ีส่ือ (code-massage) และ “ความหมาย” 
ของภาษาท่ีใช้ส่ือสาร กลายเป็นประเด็นปัญหาส าคญัท่ีต้องขบคิด เน่ืองด้วย ส าหรับนกัสญัวิทยา 
โดยเฉพาะ Roland Barthes มีความเห็นว่า ความหมาย คือสิ่งท่ีใช้ผ่า/ตดั/แบง่โลกของความจริง
ให้แยกออกจากกนั กระทัง่เกิดเป็นความแตกตา่ง จนสามารถเทียบเคียงกนั ดงันัน้ ความหมายจึง
เป็นเร่ืองของการปะทะระหว่างสัญญะท่ีต่างกัน โดยมีภาษาเป็นเคร่ืองมือในการให้ก าเนิดการ
แบ่งแยกสรรพสิ่งเหล่านีอี้กทอดหนึ่ง ในแง่นี ้เร่ืองของความแตกต่าง หรือการเปรียบเทียบ 
(dialectics)19 จึงมีความส าคัญอย่างมากในกระบวนการถอดรหัสเพ่ือค้นหารูปแบบ หรือ
กระบวนการผา่/แบง่/แยกของภาษาจนก าเนิดขึน้เป็นความหมาย เม่ือความแตกตา่งเป็นต้นก าเนิด
ของความหมาย เราจึงสามรถพบผลงานเชิงสญัวิทยาท่ีกล่าวถึงระบบคิดแบบคู่ตรงข้ามอยู่มาก 
เน่ืองด้วยคูต่รงข้ามของสรรพสิ่งล้วนก าหนดขอบเขตของความหมายเฉพาะนัน้ๆขึน้มาร่วมกนั เช่น 
สงครามกบัสนัตภิาพ การเกิดกบัความตาย ผู้ชายกบัผู้หญิง ศนูย์กลางกบัชายขอบ เมืองกบัชนบท 
เม่ือพิจารณาในลกัษณะนี ้จะพบว่า ความหมายส าหรับนกัสญัวิทยาเป็นเร่ืองท่ีไม่หยดุนิ่ง ตายตวั 

                                                           
18 เร่ืองเดยีวกนั, 50-55. 
19 เร่ืองเดยีวกนั, 89. 
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เน่ืองจากเป็นการประกอบกันขึน้ของสรรพสิ่ง หรือการปะทะประสานของรูปสัญญะใดๆ ซึ่งถูก
ก ากับไว้ด้วยกฎเกณฑ์ใดๆชุดหนึ่ ง ความหมายจึงมีความเป็นพลวัต สามารถเคล่ือนไหว 
แปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไขแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปได้  

 ลกัษณะส าคญัอีกประการหนึ่งของความคิดแบบสญัวิทยาคือ การมุ่งศกึษาหน่วยสญัญะ
ท่ีมีความหลากหลายอย่างมาก เม่ือเทียบเคียงกับนกัคิดในกรอบคิดแบบโครงสร้างนิยมรูปแบบ
อ่ืนๆท่ีมกัให้ความสนใจกันระบบภาษา หรือสญัญะของภาษา (linguistic sign)20 ไม่ว่าจะเป็น 
อาหาร เคร่ืองด่ืม ภาพยนตร์ โฆษณา หนงัสือพิมพ์ รายการโทรทศัน์ เอกสารท่องเท่ียว ฯลฯ อาจ
เป็นเพราะนกัสญัวิทยาคอ่นข้างให้ความสนใจกบับทบาทของสญัญะท่ีมีตอ่สงัคม และยงัมีทศันะ
ในมุมกลับท่ีว่า กฎเกณฑ์ของสังคม หรือระบบวัฒนธรรมนั่นเองท่ีเป็นตัวก ากับความหมาย
ของสญัญะเหล่านี ้ดงัท่ี Roland Barthes ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ทนัทีท่ีมีสงัคมเกิดขึน้ สรรพสิ่งใน
สงัคมก็กลายสภาพเป็นสญัญะจนสิน้” การถอดรหสัของสญัญะจนกระทัง่เข้าสู่ “ความหมายระดบั
ท่ีสอง” (the second-level signification) หรือกระบวนการสลาย/สั่นคลอนมายาคต ิ
(demystification) ของสงัคมจึงถือเป็นเป้าหมายสูงสดุท่ี Barthes ได้วางไว้ในงานเขียนชุดแรกๆ
ของเขา เน่ืองด้วยส าหรับ Barthes มายาคตคืิอสิ่งซึ่งก ากบัการรับรู้ของคนในสงัคม อีกทัง้ยงัปิดพงั 
อ าพราง บดิเบือน กระทัง่ให้คนในสงัคมเข้าใจไปวา่ สญัญะตา่งๆในสงัคมเป็นเร่ืองของ”ธรรมชาติ”  
หรือเป็นเร่ือง “ธรรมดา” มายาคติ จึงสอดรับกับความคิด/ความเช่ือท่ีสงัคมส่วนใหญ่คล้อยตาม 
และมกัเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปกบัระบบอ านาจท่ีครอบง าสงัคมไว้อีกทอดหนึง่อย่างไมอ่าจหลีกเล่ียง21 

 มากไปกว่านัน้ คณุูปการท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งของ Barthes คือ การขยายขอบเขตของ
มายาคตไิปสูป่ริภมูิของประวตัิศาสตร์ โดยมีทรรศนะว่า วาทกรรมประวตัิศาสตร์ก็จดัเป็นมายาคติ
รูปแบบหนึ่ง ส าหรับ Barthes แล้ว ความจริงทางประวตัิศาสตร์จึงเป็นเพียง “ผลลพัธ์ของความ
จริง” ซึ่งก าเนิดจากการสมสู่กนัของวาทกรรมประวตัิศาสตร์ ในแง่นี ้การบนัทึกประวตัิศาสตร์ของ
นกัประวตัิศาสตร์จึงไม่ใช่กระบวนการสร้างสรรค์ ท่ีข้องเก่ียวกับการเขียน หรือเล่าเร่ืองราวความ
เป็นจริงท่ีเคยเกิดขึน้ หากแต่เป็นเพียงการตอกย า้มายาคติท่ีครอบง าสังคมในช่วงเวลานัน้ และ
ผลกัดนัให้ผู้บนัทึกประวตัิศาสตร์เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่า ควรค่าแก่การเลือกสรรมาจดัเก็บไว้ใน
ฐานะประวตัศิาสตร์ ดงันัน้ เม่ือข้อเท็จจริงสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยภาษาในรูปของวาทกรรม ความ
จริงท่ีด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระ เอกเทศจากสรรพสิ่งจึงไม่มี มายาคติอนัส าคญัท่ีเป็นผลลิตของวาท

                                                           
20 เร่ืองเดยีวกนั, 90. 
21 เร่ืองเดยีวกนั, 91. 
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กรรมประวัติศาสตร์ ก็คือการท าให้เราเช่ือว่า มีสิ่งท่ีเรียกว่า “ประวตัิศาสตร์” ด ารงอยู่อย่างเป็น
เอกเทศนอกเหนือวาทกรรมทางประวตัิศาสตร์22 

 เม่ือเปรียบเทียบวาทกรรมทางประวตัิศาสตร์ท่ี Barthes ได้ให้ทรรศนะไว้แล้วในข้างต้น 
กับวรรณกรรมโดยทัว่ไป จะพบว่าตวัชิน้งานไม่สามารถด ารงอยู่อย่างโดดเด่ียวโดยตดัขาดจาก
บริบทของวัฒนธรรมอย่างเป็นวัตถุวิสัย ทว่า ความเข้าใจท่ีผิดพลาดของเราต่อวรรณกรรม คือ
โครงสร้างทางความคิดท่ีก ากับการเขียน/งานเขียน ถึงสถานะของ “ผู้ เขียน” ท่ีสัมพันธ์กับ “งาน
เขียน” เพราะ ส าหรับ Barthes วรรณกรรม มิใช่ส่ือท่ีจะสามารถส่ือสารวตัถปุระสงค์บางประการท่ี
ผู้ เขียนต้องการจะส่ือ หากแต่เขียนขึน้เพ่ือแสดงกระบวนการเขียนโดยไม่ส่ืออะไร เขาจึงมกัเรียก
ผู้ เขียนว่าเป็นเพียงผู้แต่ง (author) กล่าวคือ ผู้แตง่ กระท าการเขียนเพ่ือสร้างรูปสญัญะ โดยท่ีไม่
จ าเป็นต้องมีความหมายสญัญะ อย่างไรก็ดี Barthes กลบัให้น า้หนักความส าคญัอย่างยิ่งกับ
กระบวนการอา่น เน่ืองด้วย เขามีทรรศนะว่า ตวับทใดๆท่ีปิดกัน้การประกอบสร้างความหมายของ
ผู้อ่าน จดัเป็นการลดบทบาทของผู้อ่าน ลงไปสู่การเป็นผู้บริโภค ซึ่งนบัเป็นผลผลิตอนัส าคญัของ
สงัคมทนุนิยม Barthes เรียกตวับทประเภทนีว้่า “readerly text” ในด้านตรงกนัข้าม ตวับทท่ีผู้แตง่ 
เขียนขึน้เฉยๆโดยมิได้มีเจตนาส่ือความหมาย เต็มไปด้วยรูปสญัญะท่ีล่องลอย  และให้อ านาจแก่
ผู้ อ่าน ท่ีจะสามารถประพันธ์ตัวบทขึน้ใหม่ได้ในระดับหนึ่งในกระบวนการอ่านของตน ตัวบท
ประเภทนีถ้กูเรียกวา่ “writerly text” ซึง่เป็นคณุสมบตัท่ีิเขาเห็นวา่ งานเขียนท่ีดีทกุชิน้ควรมี 

 ส าหรับ Barthes แล้ว การได้เห็นจากการอา่นวา่แท้ท่ีจริงแล้ว ความจริง ของสรรพสิ่ง แท้ท่ี
จริงคือสิ่งท่ีสังคมสร้างขึน้ใหม่ และไม่เคยด ารงอยู่ก่อนในธรรมชาติ คือความสุขสุดยอดจนมิ
สามารถสรรหาถ้อยค ามาบรรยายได้ เป็นความสุขเช่นเดียวกนักบัการร่วมเพศ เน่ืองด้วยโลกของ
เรานัน้มิได้เป็นกลาง ไร้เดียงสา และเช่ืองเช่ือ หากแตชี่วิตของเรานัน้ ถกูห้อมล้อม แม้กระทัง่ร้อยรัด
ไว้ด้วยสญัญะในรูปแบบตา่งๆ ให้เราใส่รหสั หรือถอดรหสัอย่างไม่รู้จกัจบสิน้ กัน้กลางตวัเรา และ
ประสบการณ์ตรงมิให้สมัผสักนัได้ คณุูปการอนัส าคญัของ Barthes จึงเป็นการเปล่ียนคนในสงัคม 
จากผู้บริโภคท่ีเช่ืองเช่ือของสงัคมทนุนิยม ไปสู่การเป็นผู้อ่านท่ีต่ืนตวั สามารถสัน่คลอน หรือสลาย
มายาคตไิด้ด้วยตนเอง เร่ือยไปจนกระทัง่ สามารถผลิตสร้างมายาคตไิด้ด้วยตนเอง  

 

 

                                                           
22 เร่ืองเดยีวกนั, 94. 
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วิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาจากงานเร่ือง มายาคต ิ(Mythologies) ของ Roland Barthes 

 Mythologies คือตวัอยา่งผลงานเชิงสญัวิทยาท่ีโดง่ดงั และทรงพลงัมากท่ีสดุชิน้หนึ่งท่ีเคย
มีขึน้ในแวดวงวิชาการสงัคมศาสตร์ และมนษุย์ศาสตร์ มากไปกวา่นัน้ ในส่วนของบททฤษฎีว่าด้วย 
“มายาคตใินปัจจบุนั” (Myth today) ยงัเป็นการปรับใช้ความรู้เชิงสญัวิทยา มาวิเคราะห์สิ่งตา่งๆใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นมวยปล า้ ระบ าเปลือ้งผ้า ผงซักฟอกกับสบู่ ไวน์กับนม เอกสาร
ท่องเท่ียว ฯลฯ หรือสามารถจ ากดัความอย่างหลวมๆได้ว่า วฒันธรรมประชานิยม หรือวฒันธรรม
มวลชน (mass culture) สง่ผลให้ Mythologies หรือ มายาคติ ถกูอ้างอิงถึงอย่างแพร่หลาย ไม่เว้น
แม้กระทัง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการสร้างสรรค์งานศลิปกรรมท่ีข้องเก่ียวกบัสงัคม  

 เน่ืองด้วย Barthes มองว่า วัฒนธรรมมวลชน จารีตปฏิบตัิ ค่านิยมกระแสหลัก หรือ
อุดมการณ์ทางสังคมบางประการท่ีครอบง าสังคม คือสิ่งท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ืออ าพราง แม้กระทั่ง
บิดเบือนความหมายท่ีแท้จริงของสรรพสิ่ง  เม่ือพิจารณาให้ละเอียดลงไป จะพบว่า มายาคติของ
สังคมจึงหมายถึงการส่ือความหมายใดๆผ่านภาษา (ซึ่งจัดเป็นเง่ือนไขส าคัญในกระบวนการ
ส่ือสารเพ่ือส่งต่อความหมายบางประการ) โดยมีเจตนาของผู้ส่งสารก ากับอยู่ (เพราะเจตนานัน้ 
ย่อมถกูบิดเบือนโดยมายาคติของสงัคมไม่มากก็น้อยเพ่ือสร้างความหมายให้กบัตวัมนัเอง) มายา
คติจึงไม่ใช่วัตถุ สิ่งของ ความคิด ภาษา หากแต่เป็นระบบ ระเบียบ หรือรูปแบบในการสร้าง
ความหมายหนึง่ (signification) บนเง่ือนไขทางประวตัศิาสตร์เฉพาะ ท าให้ตวัมนัมีขีดจ ากดัในการ
ใช้ภายในพืน้ท่ี และเวลาหนึ่ง สดุท้ายคือ การมีกระบวนการท าให้เกิดการยอมรับทางสงัคมในวง
กว้าง ในแง่นี ้ส าหรับมายาคติ รูปแบบ จึงมีความส าคญัเหนือเนือ้หาสาระ มันจึงเป็นเร่ืองของ
กระบวนการส่ือสารมากกว่าสิ่งท่ีถูกพูดถึง ดงันัน้แล้ว เม่ือมายาคติเป็นอะไรก็ได้ท่ีส่ือความหมาย 
ขอบเขตของส่ือ (media) หรือตวักลางในการส่งตอ่ความหมายจึงมิได้ถกูจ ากดัอยู่ในขอบเขตของ
ภาษาพูด แต่สามารถขยับขยายออกไปเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ภาพยนตร์ 
มหรสพตา่งๆ ฯลฯ  

 เม่ือมายาคตหิมายถึงระบบการสร้างความหมาย มายาคติจึงถกูนบัรวมอยู่ในหมวดหมู่วิธี
คิดเชิงสญัญะแบบสัญวิทยาอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งแสวงหาความหมายสญัญะ 
โดยแยกออกจากเนือ้หาสาระ เช่น ดอกบวัหนึ่งดอกท่ีใช้ไหว้พระ ในฐานะท่ีเป็นสัญญะ ย่อมมี
ความหมายสญัญะส่ือสารไปถึงความเช่ือ ความศรัทธา การบชูา ต่อสิ่งท่ีเราเคารพ ดอกบวัในท่ีนี ้
ท าหน้าท่ีเป็นรูปสญัญะ (signifier) ความเคารพ บชูา คือความหมายสญัญะ (signified) และทัง้คู ่
ประกอบกันขึน้เป็นสัญญะ (sign) คือดอกบวั ในลักษณะนี ้ดอกบวัในฐานะท่ีเป็นสัญญะ จึง
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แตกต่างอย่างสิน้เชิงกับดอกบัวท่ีขายในตลาด หรือดอกบัวท่ีขึน้ริมน า้ กล่าวคือ เป็นเพียง
รูปสญัญะท่ีวา่งเปลา่ ปราศจากความหมาย     

 เม่ือเทียบเคียงกบัระบบภาษา มายาคตจิงึเป็นกระบวนการท่ีกระท าอยู่เหนือระดบัภาษาท่ี
ใช้ส่ือสารโดยทัว่ไป กลา่วคือ เป็นการตอ่ยอดจากระบบภาษาไปสู่ “ระบบความหมายชดุท่ีสอง” (a 
second-order semiological system) อีกนยัยะหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า ในระบบการส่ือสารของ
มายาคตินัน้ ประกอบไปด้วยสองระดับ คือ ความหมายตรง หรือความหมายของภาษา 
(denotation) ระดบัท่ีสองคือความหมายแฝง (connotation) Barthes จึงให้ค าจ ากดัความมายา
คตวิ่า เป็นภาษาเหนือภาษา (metalanguage) สรรพสิ่งในสงัคมจึงล้วนถกูลดทอนลงมาเป็นเพียง
แคส่ื่อกลางในการสง่ผา่นมายาคต ิอีกทัง้ ระบบการสร้างความหมายชดุท่ีสองนี ้ยงัสามารถกระท า
ซ า้ หรือเกิดขึน้วนเวียนเป็นวฏัจักรไม่จบสิน้ได้อีก กล่าวคือ ชุดความหมายเดิมสามารถสลายลง 
และถูกท าให้เป็นรูปสญัญะท่ีว่างเปล่า รอการสวมทบัลงของความหมายชุดใหม่ได้ต่อไปเร่ือยๆ 
ความหมายท่ีสมบูรณ์ ตายตวั จึงไม่สามารถเกิดมีขึน้ได้ในโลกของมายาคติ จะมีแต่เพียงการ
เพิ่มขึน้ หรือชะลอของความหมายเท่านัน้ ในประเด็นนีเ้องท่ีน าไปสู่การสร้างตวับทท่ีเปิดโอกาสให้
เกิดการสร้างความหมายใหม่โดยผู้อ่าน (writely text) เน่ืองด้วย เม่ือ Barthes เองก็ยอมรับว่า 
สดุท้าย เราก็ไมส่ามารถดิน้หลดุออกไปจากมายาคตขิองสงัคมท่ีพนัธนาการตวัเราได้อย่างสมบรูณ์ 
หรือเป็นอิสระไปจากวฏัจกัรการเกิดขึน้ และตายลงของความหมายสญัญะ มวลชนในสงัคม นอก
จกจะสัน่คลอน หรือสลายมายาคตินัน้ลงเพียงชัว่คราว จึงควรมีโอกาสในการผลิตสร้างมายาคติ
เหลา่นัน้เสียเองด้วย และหากพิจารณาประเด็นนีใ้นมมุกลบั เราก็อาจพบว่า มายาคติของ Roland 
Barthes ก็อาจเป็นเพียงมายาคติอีกระบบหนึ่งของสงัคม ท่ีถกูผลิตขึน้โดยภาพสะท้อนของสงัคม
ทนุนิยมในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เทา่นัน้  

 

Michel Foucault และทรรศนะเก่ียวกับประวัตศิาสตร์แบบหลังโครงสร้างนิยม 

 นบัตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา การโยกย้ายองค์ประธานทางประวตัิศาสตร์มา
ประทบัอยู่บนเรือนกายของมนษุย์ หรือการถือก าเนิดเกิดขึน้อีกครัง้ของกรอบคิดแบบ มนษุยนิยม 
ของโลกตะวันตก ในแง่นี ้มนุษย์ จึงเป็นผู้ กระท าการซึ่งอยู่เหนือประวัติศาสตร์ มีสารัตถะ หรือ
ความจริงแท้อันสัมบูรณ์บางประการ ท่ีข้องเก่ียวกับความเป็นมนุษย์ อาทิเช่น มุมมองทาง
ประวตัิศาสตร์ของ Hegel ซึ่งแสดงทรรศนะไว้ว่า มนษุย์ ได้พฒันาจากความมืดมนในอดีต ไปสู่
ความสว่างเรือง และมีปลายทางเป็นสภาวะสมบูรณ์อนัสถาวร ในลกัษณะนี ้มนษุย์ในปัจจุบนัจึง
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ยงับกพร่อง และจ าเป็นต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่จบสิน้ เน่ืองด้วยสถานะอนัสมบูรณ์ท่ี 
Hegel ได้วางไว้เป็นปลายทางนัน้ ไมไ่ด้มีการจ ากดัขอบเขตเชิงกายภาพ หรือกระทัง่จินตภาพไว้แต่
อย่างใด ความก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้จึงถกูพฒันาขึน้กระทัง่ถึงจุดอ่ิมตวั และกลายเป็นฐานคิด
ส าคญัของโลกสมยัใหม่ (modern world) อย่างไรก็ดี กรอบคิดมนุษยนิยมเข้มข้นในลกัษณะ
ข้างต้นได้ถกูปฏิเสธอย่างสิน้เชิงโดยนกัคิดช่วงหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี20 รวมไปถึง Michel Foucault 
นกัคดิชาวฝร่ังเศสผู้ นีด้้วย23 

 เน่ืองด้วย มนษุยนิยม อนัเป็นพืน้ฐานให้กบักรอบคิดแบบสมยัใหม่ (modernism) ซึ่งพ่วง
ติดมาด้วยกรอบคิดแบบเสรีนิยม (liberalism) นัน้ ได้เป็นตวัแปรส าคญัในการเกิดขึน้ของมหา
สงครามทัง้สองครัง้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 20 น ามาซึ่ง สงครามยืดเยือ้ ยิบย่อยอีกหลายครัง้เน่ือง
ด้วยการขดัแย้งกันของขัว้อ านาจ หายนะเชิงระบบนิเวศ รวมไปถึงการแบ่งสรรพืน้ท่ีเพ่ือยึดครอง
โลก จนกลายเป็นการล่าอาณานิคมใหม่ รวมไปถึงการครอบง าทางวฒันธรรม ในแง่นี ้จึงปรากฏ
ความคดิเชิงตอ่ต้านระบบเสรีนิยม วา่ แท้ท่ีจริงแล้ว ก็จดัเป็นการขดูรีด ครอบง ารูปแบบหนึ่งไม่ตา่ง
จะอ านาจนิยมรูปแบบตา่งๆ การวิพากษ์ วิจารณ์ความส าคญัของมนุษย์ เร่ือยไปจนกระทัง่กรอบ
คดิซึง่ปฏิเสธความส าคญัของมนษุย์จงึเร่ิมปรากฏให้เห็นในหน้าประวตัศิาสตร์ หนึ่งในความเห็นซึ่ง
ลดทอนความส าคญัของมนษุย์ ท่ีส าคญัท่ีสดุ คงหลีกไปไม่พ้น ทรรศนะของนกัประวตัิศาสตร์อย่าง 
Fernand Braudel มีรายละเอียดว่า ความเป็นไปได้ทางการเมืองของมนษุย์เป็นเร่ืองไร้สาระ ไม่มี
ความส าคัญ หรือน่าสนใจใดๆ เน่ืองด้วยมนุษย์นัน้ ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ หรือแบบแผนทางวฒันธรรม รวมไปถึงแบบแผนการขนส่ง คมนาคม การผลิต/บริโภค
สินค้า โครงสร้างทางประชากร ระบบการหมนุเวียน แลกเปล่ียนเงินตรา มากไปกว่านัน้ โครงสร้าง 
และแบบแผนต่างๆทางสงัคมเหล่านี ้ยงัตกอยู่ใต้การครอบง าทางภูมิศาสตร์ในลกัษณะต่างๆอีก
ทอดหนึง่ เร่ืองราวของมนษุย์จงึไมต่า่งอะไรจากชีวิตของมด ปลวกท่ีเกิดขึน้ และดบัไปในชัว่พริบตา 
เป็นเพียงธุลีท่ีไร้คา่ ไร้ความหมายท่ีลอยเคว้งไปตามการบงการของสภาพแวดล้อม ประวตัิศาสตร์
ของมนษุย์จงึเป็นเพียงการดิน้รนอยูท่า่มกลางข้อจ ากดัทางภมูิศาสตร์เทา่นัน้เอง 24 

 มากไปกว่านัน้ ความเคล่ือนไหวของกรอบคิดแบบโครงสร้างนิยม (Structuralism) ซึ่ง
ผู้ เ ขียนได้ไล่เรียงรายละเอียดไว้ในหัวข้อก่อนหน้า ยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส าคัญท่ีลดทอน
ความส าคัญของแนวคิดแบบมนุษยนิยมลงอย่างแข็งขัน เน่ืองด้วยโดยสรุปแล้ว นักคิดเชิง

                                                           
23 ธงชยั วินจิจะกลู และคนอื่นๆ, อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์, 127-130. 
24 เร่ืองเดยีวกนั, 130. 
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โครงสร้างได้พิจารณาว่า ประวตัิศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ ท่ีเช่ือว่ามนษุย์เป็นผู้ สร้างสรรค์และ
สืบทอด แท้ท่ีจริงแล้ว ล้วนถูกครอบง าด้วยระบบ ระเบียบ แบบแผน รูปแบบหนึ่งอยู่เสมอ  การ
เปล่ียนแปลงทางประวตัิศาสตร์จึงเป็นเพียงการเคล่ือนย้ายการคิดของตรรกะแบบหนึ่ง ไปสู่อีก
แบบหนึ่งภายใต้โครงสร้างชุดเดิมในสมองเท่านัน้ ประวตัิศาสตร์ จึงไม่เคยมีอยู่ ในทรรศนะแบบ
โครงสร้างนิยมในแง่นี ้

 อยา่งไรก็ดี Michel Foucault ได้ก้าวข้ามกรอบคดิเชิงโครงสร้างไปอีกขัน้หนึ่ง แม้ว่า เขาจะ
เห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากบริบทแวดล้อม แต่ เขาก็ปฏิเสธ
โครงสร้างท่ีตายตวัซึง่ก ากบัความคิด และการกระท าของมนษุย์อีกเช่นกนั ทว่าถกูบงการ และแปร
เปล่ียนไปตามอ านาจท่ีผกูพนักบัการครอบง าทางสงัคม และท่ีสดุขัว้มากไปกว่านัน้คือ การท่ีเขาได้
ให้ทรรศนะว่า มนษุย์ไม่มีเอกภาพแม้แตเ่รือนร่าง (body) กล่าวคือ อ านาจนัน้ได้ชอนไชลงไปสู่ทกุ
อณขูองร่างกาย และแยกร่างกายของมนษุย์ออกเป็นส่วนๆ แตล่ะส่วนถกูบงการอย่างเด็ดขาดขาง
สงัคม และเคร่ืองมือของอ านาจทางสงัคมท่ีทรงพลังท่ีสุด อีกทัง้ยังมีพลวัต สามารถเคล่ือนไหว 
และผลิตสร้างตนเองได้อยู่ตลอดเวลา ราวกับมีชีวิต สิ่งนัน้ถูกจ ากัดความว่า “วาทกรรม” 
(discourse) 25อนัเป็นหวัข้อท่ีผู้ เขียนจะได้ชีแ้จงในรายละเอียดเป็นประเดน็ตอ่ไป 

 

ว่าด้วยการศึกษาวาทกรรม/วาทกรรมวิเคราะห์ 

 การศกึษาว่าด้วยเร่ืองวาทกรรม (discourse) อาจเร่ิมต้นขึน้อย่างจริงจงั เน่ืองด้วยผกูพนั
กบักรอบคดิเชิงโครงสร้างซึง่เร่ิมท าการศกึษา ภาษา ของมนษุย์อยา่งเข้มข้น กระทัง่พยายามค้นหา
โครงสร้าง หรือไวยากรณ์ระดบัลกึซึ่งร้อยเรียงสรรพสิ่งในโลกของภาษาอย่างเป็นสากล อย่างไรก็ดี 
เกณฑ์การแบง่แยกหนว่ยของภาษาก็เป็นไปได้อย่างหลากหลาย ทว่า อีกหนึ่งเกณฑ์ส าคญัท่ียงัคง
มีความก ากวม และขาดการนิยามอยา่งแนน่อน และเป็นท่ียตุิตายตวัคือ เกณฑ์ของความจริงจงัใน
การใช้ภาษา (seriousness)26 เน่ืองด้วย ความจริงจงัของการใช้ภาษา ย่อมผกูพนักับสาระ หรือ
แก่นสารท่ีถูกส่ือสารผ่านผู้ส่งสาร ข้อความท่ีถูกส่งต่อกันผ่านเอกสารการประชุม การถกเถียงบน
เวทีสัมมนาเชิงวิชาการ หรือถ้อยความท่ีถูกร้อยเรียงผ่านบทความเพ่ือตีพิมพ์ แม้จะมีเนือ้หา
เดียวกนั ยอ่มแตกตา่งกบัการพดูกนัในร้านกาแฟ ล็อบบีโ้รงแรม หรือในหนงัสือการ์ตนู เพราะ การ

                                                           
25 เร่ืองเดยีวกนั, 136-138. 
26   ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์, 39. 
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ส่ือสารอย่างเป็นทางการนัน้ มักแยกสาระของสิ่งท่ีจะส่ือสารออกมาจากบริบทแวดล้อม และ
สามารถสถาปนาพืน้ท่ีเฉพาะส าหรับเนือ้ความนัน้ๆได้ในระดบัหนึ่ง หากแตก่ารส่ือสารในลกัษณะ
ไม่จริงจัง ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริบทในการส่ือสารค่อนข้างมาก ในแง่นี ้ความเป็น
ทางการ (formal) หรือ ไม่เป็นทางการ (informal) ของการใช้ภาษา จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสามารถ
สะท้อนแก่นสารเชิงโครงสร้างของสิ่งท่ีส่ือสารได้เชน่เดียวกนั27 

 ในท่ีสดุ จึงมีการเลือกสรรค าว่า “วาทกรรม” (discourse) อนัมีความหมายในภาพรวมถึง 
การส่ือสารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูด ถกเถียง ขีดเขียน ท่ีค่อนข้างจริงจงั แต่ไม่ถึงขนาดถกทฤษฎี 
มาใช้ศกึษาแทนประโยค หรือตวับท รากศพัท์ของ discourse ประกอบไปด้วย dis หมายถึงหลาย
ทิศทาง และ currere หมายถึงการวิ่ง รวมกนัแล้วจึงหมายถึงการเคล่ือนตวัไปในหลายทิศทางของ
ความหมาย 28ในแง่นี ้วาทกรรมจึงเป็นหน่วยการศกึษาท่ีสามารถเคล่ือนตวัไปตามบริบทได้ (เน่ือง
ด้วยไม่ถูกร้อยรัดด้วยความเป็นทางการ) และมีชีวิตชีวา มากกว่าหน่วยการศึกษาเชิงโครงสร้าง
อย่าง ตวัอกัษร ค า ประโยค หรือตวับท ท่ีน่าเบื่อ และคอ่นข้างตายตวั อย่างไรก็ดี วาทกรรม ยงัคง
กลายเป็นสิ่งท่ีมีพลวัตในตวัมนัเอง กล่าวคือ กระทั่งความหมายของค าว่า วาทกรรม ก็ยังคงถูก
ตีความอย่างไม่สิน้สุด ไปตามแต่พืน้ฐานทางประสบการณ์ ความรู้ของนักวิชาการแต่ละคน 
ฉนัทานมุตัขิองวาทกรรมก็ยงัคงเป็นสิ่งท่ียงัไมเ่คยเกิดขึน้ในลกัษณะนี ้

 เม่ือน าวาทกรรม ทางแทนหน่วยทางภาษาของนกัวิชาการเชิงโครงสร้างซึ่งมีความเช่ือว่า
ภาษาคือสิ่งท่ีให้ก าเนิดวัฒนธรรมของมนุษย์ วาทกรรมจึงเปรียบเสมือนพลวัตท่ีขับเคล่ือน
ประวตัิศาสตร์ เน่ืองด้วยล าพงัตวัมนษุย์เองนัน้ไม่ได้มีความหมายใดๆ ความหมายจะเกิดขึน้เม่ือ
มนุษย์เร่ิมสร้างวาทกรรมเพ่ือส่ือสาร และจากนัน้ วาทกรรมก็จะท าการก าหนดบทบาทความ
เป็นไปของชีวิต และความคิดของมนุษย์ต่อไปเร่ือยๆ อย่างรอบด้าน ความส าคญัจึงมีมากเกินไป
กว่าล าพงัเพียงแค่การวิเคราะห์ตวับุคคล หรือความคิดของบุคคล ดงัจะสามารถไล่เรียงต่อไปได้
ดงันี ้

1. วาทกรรมเป็นการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิดท่ีเปิดกว้างอย่างมาก เน่ืองด้วย
ปราศจากข้อจ ากัดในประเด็นเก่ียวกับความจริงจงั ตัง้แต่ทฤษฎีท่ีถูกบนัทึกไว้อย่างเป็นทางการ 
เร่ือยไปจนกระทั่งทัศนะของชาวบ้าน ประโยคล้อเลียน เสียดสี ค าพูดหยาบคาย ผิดไวยากรณ์
ภาษา ย่อมมีความส าคญัทัดเทียมกัน มากไปกว่านัน้ การศึกษา โดยอ้างอิงวาทกรรมในหลาย
                                                           

27 เร่ืองเดยีวกนั, 39. 
28 เร่ืองเดยีวกนั, 39. 
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หลายสาขาในคราวเดียวกันย่อมเป็นสิ่งท่ีท าได้ แม้กระทั่ง การศึกษาในประเด็นท่ีสังคมมิได้ให้
ความส าคัญ เร่ืองท่ีถูกมองข้าม ไม่มีคนสนใจ ฯลฯ ก็อาจสร้างผลกระเทือนบางประการ เช่น 
การศกึษาประเดน็ชายขอบอยา่ง “ความบ้า” หรือ “ระเบียบภายในเรือนจ า” ของ Michel Foucault 
กลบัสามารถสะท้อนให้เห็นภาพรวมของพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ในระดบัสากลของมนุษย์ 
รวมไปถึงสรุปภาพการก่อตวัขึน้ของอ านาจท่ีครอบง าโลกยคุใหมไ่ด้อยา่งชดัเจน 

2. จดุแข็งของวาทกรรมในการศกึษาประวตัิศาสตร์ความคิดมีอยู่มาก ดงัจะเรียบเรียงเป็น
ข้อได้ดงันี ้

2.1. วาทกรรมคือศาสตร์ซึ่งปฏิเสธอดุมการณ์ (ideology) ส่งผลให้เกิดอิสระใน
การตีความ โดยข้ามผ่านภาพลวงตาในประเด็นเก่ียวกับความดีงาม ความจริง ความ
ถกูต้อง โดยไม่มีเง่ือนไข หากแตใ่ห้ความส าคญักบัสิ่งท่ีผลิตสร้างความรู้ กระทัง่ถกูใช้เพ่ือ
ตดัสินความดีงาม หรือความเลวทรามนัน้ๆของมนษุย์มากกว่า 

2.2. ปฏิเสธการพัฒนาความรู้อย่างเป็นระบบ ระเบียบของประวัติศาสตร์
ความคดิ ในทางตรงกนัข้าม Foucault เช่ือวา่ ประวตัศิาสตร์ของมนษุย์นัน้ปราศจากระบบ 
เตม็ไปด้วยเหตบุงัเอิญ ไร้เหตผุล กระจดักระจาย และจึงคอ่ยถกูน ามาจดัระเบียบภายหลงั
จนดูคล้ายกับสิ่งท่ีมีระบบ การศึกษาวาทกรรม บ่อยครัง้จึงมีการศึกษาแบบข้ามศาสตร์ 
หรือศึกษาในประเด็นท่ีไม่สลกัส าคญั ไร้สาระ ไม่มีคนพูดถึง เช่น ความรู้ชาวบ้าน คนบ้า 
จิตไมป่กต ิเป็นต้น  

2.3.ปฏิเสธการเช่ือมร้อยเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ในลกัษณะเป็นเหตเุป็นผล 
หรือสาเหต-ุผลลพัธ์ ตอ่เน่ืองไปในลกัษณะลกูโซ่ หากแตมี่เพ่งมองไปท่ีการเคล่ือนตวัอย่าง
ช้าๆของภาพรวมทางประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดจากการทบัถมกันจนกลายเป็นชัน้ตะกอนของ
วาทกรรม กระทั่งเกิดการก้าวกระโดดอย่างฉับพลนัของความคิด ซึ่งถูกจ ากัดความโดย
ละเอียดในกระบวนวิธีการศึกษาแบบโบราณคดีวิทยาของความรู้ (Archeology of 
knowledge) ซึง่จะไลเ่รียงรายละเอียดในหวัข้อถดัไป 

2.4. ปฏิเสธประวัติศาสตร์แบบองค์รวม (total history) ซึ่งพยายามค้นหา
เอกภาพแห่งอารยธรรมมนุษย์ เน่ืองด้วยแตล่ะเหตกุารณ์ (events) ในประวตัิศาสตร์นัน้
เกิดขึน้อย่างเป็นเอกเทศ ไม่ต่อเน่ือง ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมท่ีหลากหลาย แตกต่างกัน
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อย่างมาก ล าพังความสามารถของมนุษย์ไม่เพียงพอจะรู้ประวัติศาสตร์ในภาพรวม
ทัง้หมดได้ 

2.5. ในแง่นี ้ประวัติศาสตร์ของ Foucault จึงจัดเป็นประวัติศาสตร์ของสังคม
มากกวา่29 

 

โบราณคดีวิทยาทางความรู้ (Archeology of knowledge) 

 ดงัท่ีได้ไล่เรียงรายละเอียดเก่ียวกับวาทกรรมไปในข้างต้น ล าพงัวาทกรรมท่ีโดดเด่ียว ใน
บริบทหนึ่ง ยงัไม่เพียงพอจะสร้างพลวตัจนสามารถพัฒนาเป็นตวัตนของมนุษย์ (subject) และ
ขับเคล่ือนประวัติศาสตร์ได้ หากแต่ต้องอาศัยการรวมประสานระหว่างวาทกรรมต่างๆ ด้วย
กระบวนวิธีบางประการเพ่ือสถาปนาเป็นองค์ความรู้ซึ่งเป็นภววิสยั (objective) โบราณคดีวิทยา
ทางความรู้ (Archeology of knowledge) จึงเป็นศาสตร์ซึ่ง Foucault ได้ท าการเสนอขึน้ เพ่ือ
สงัเกต หรือในแง่นี ้เพ่ือเป็นการเปิดเผยสภาวการณ์ต่างๆ ในขณะท่ีวาทกรรมหนึ่งๆได้ก่อรูปขึน้ 
กระทัง่สามารถมองเห็นบทบาทของวาทกรรมดงักลา่ว โบราณดีวิทยาทางความรู้ จึงเป็นการขดุค้น
ให้เห็นถึงสว่นองค์ประกอบตา่งๆท่ีทบัถมอยูใ่นชัน้ตะกอนของความรู้นัน่เอง30 

 เทียบเคียงกับนกัโบราณคดี ขณะท าการศึกษาอารยธรรมใดๆ ร่องรอยการอยู่อาศยัของ
มนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาย่อมถูกหว่างกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพืน้ท่ี และกัน้กลางระหว่าง
ช่วงเวลาด้วยชัน้ดินท่ีถมทบักนัตามแต่ความยาวนานของอารยธรรมนัน้ๆ ในลกัษณะนี ้ชัน้ดินใน
แตล่ะชัน้ แม้จะเป็นส่วนประกอบอนัส าคญัส าหรับการสะท้อนไปสู่ภาพรวมของอารยธรรมทัง้มวล 
ทวา่ ก็ด ารงความเป็นเอกเทศ และมีความเป็นอิสระตอ่กนัในแง่พืน้ท่ี และเวลา มีความสมบรูณ์ใน
ตวัมนัเอง กระทัง่แยกขาดตวัมันเองออกจากยุคสมยัอ่ืนๆได้ ความรู้ท่ีมนุษย์ได้รับจากการขุดค้น
ทางโบราณคดี จึงต้องอาศยัการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเป็นอิสระ และไม่ขึน้ตอ่กนัในลกัษณะนี ้เข้า
ไว้ด้วยกนั จากนัน้จึงสงัเคราะห์ขึน้ใหม่ จนดคูล้ายเป็นระบบ มีการจดัระเบียบจนเกิดเป็นเอกภาพ 
มีความสมัพนัธ์ตอ่กนั Foucault ได้แสดงทศันะไว้ว่า องค์ความรู้ทัง้หลายของมนุษย์ก็มีลกัษณะ
มิได้แตกตา่งไปจากนี ้หมายรวมไปถึง องค์ความรู้ท่ีมนษุย์มีตอ่ตนเอง ก็เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั

                                                           
29 เร่ืองเดยีวกนั, 40-45. 
30 ธงชยั วินจิจะกลู และคนอื่นๆ, อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์, 139-140. 
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นี ้เช่นกัน 31การท่ีเราจะตัง้ค าถาม หรือพยายามจะท าความเข้าใจความเป็นมนุษย์ เราจึง
จ าเป็นต้องศกึษากระบวนวิธีท่ีเรียกวา่ โบราณคดีวิทยาทางความรู้นีใ้ห้ถ้วนถ่ีเสียก่อน 

 จากท่ีได้ไล่เรียงในรายละเอียดเก่ียวกบัวาทกรรม และเทียบเคียงตวัมนักับวตัถุในชัน้ดิน
แล้ว จะพบวา่ แม้จะมีพลวตั สามารถขบัเคล่ือนตวัมนัเองได้ ทวา่อยา่งไรก็ตาม วาทกรรมยงัคงเป็น
ผลผลิตของประวตัิศาสตร์ มีพืน้ท่ี และเวลาเฉพาะในการถือก าเนิด มีความเป็นเอกเทศต่อกนั ไม่
ต่างจากวัตถุทางประวัติศาสตร์ท่ีทับถมกันอยู่ในแต่ละชัน้ตะกอนดิน และก็เช่นเดียวกันกับการ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละชัน้ตะกอนดินเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เครือข่ายของ “ความเป็นไปได้ทาง
ความรู้” (possibility of knowledge) ก็เกิดจากการสอดประสานกนัเข้าของระนาบวาทกรรมในแต่
ละชว่งเวลา กระทัง่บรรจบกนัเป็นครัง้คราวในสถานการณ์เฉพาะ จนเกิดขึน้เป็นปฏิบตัิการทางวาท
กรรม (discursive practice) และก่อร่างเป็นความรู้ หรือความหมายในท้ายท่ีสดุ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งการก่อรูปขององค์ความรู้โดยวาทกรรม และกระบวนการทางโบราณคดี จึงซ้อนทบักนัทาง
ลกัษณะในแง่นี ้32 

 อยา่งไรก็ดี แม้ Foucault จะกลา่ววา่ วาทกรรมนัน้ สามารถเทียบวดัได้โดยอาศยัพืน้ท่ีเป็น
มาตรในการเทียบประเมิน เน่ืองด้วยความรู้ของเราสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงอาณาบริเวณ หรือ
เชิงสมัพนัธ์กับพืน้ท่ี และเวลา ไม่ว่าจะเป็นจ ากดัขอบเขตพืน้ท่ี การขยายขึน้ หรือลดลงของพื น้ท่ี 
แม้กระทั่งการแปรเปล่ียน โยกย้าย แทนท่ี สอดประสาน หักล้าง ฯลฯ การเคล่ือนตัว หรือ
พฒันาการทางความรู้ไปสูก่ารสถาปนาขึน้เป็นอ านาจ เร่ือยไปจนการแผ่ขยายของอ านาจนัน้ ย่อม
สามารถเข้าใจได้ด้วยการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ีทัง้สิน้ ทว่า พืน้ท่ีทางวาทกรรมนัน้ มิได้เรียบง่ายดงัเช่น
ชัน้ตะกอนดินท่ี Foucault ได้เปรียบเปรยเพียงหวงัผลแคใ่นเห็นภาพรวมเท่านัน้ หากแตว่าทกรรม
นัน้เปรียบเสมือนพลงังาน (force) ท่ีกินพืน้ท่ีในปริภูมิ เวลา ในลกัษณะสามมิติไปในอากาศ และ
สามารถขยายขอบเขตเพ่ือเปล่ียนแปลงขนาด หรือโยกย้ายขอบข่ายไปเหนือพืน้ท่ีนัน้ๆ โลกของ
มนุษย์จึงเปรียบเสมือนปริภูมิสามมิติท่ีเต็มไปด้วยพืน้ท่ีท่ีวาทกรรมได้ปกครองอยู่ ส่วนปฏิบตัิการ
ทางวาทกรรม ก็คือการท่ีพืน้ท่ีเหล่านัน้ได้เคล่ือนท่ีเข้าปะทะ ประสาน ตอ่สู้  แย่งชิงพืน้ท่ี หรือผนวก
รวมกนั ฯลฯ  วาทกรรมจึงเปรียบเหมือนสนามพลงั (force-field) ซึ่งเผยตวัออกมาในลกัษณะของ
ปฏิบตักิารทางวาทกรรม ภายใต้รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีแบบใดแบบหนึง่33 

                                                           
31 เร่ืองเดยีวกนั, 140. 
32 เร่ืองเดยีวกนั, 141. 
33 เร่ืองเดยีวกนั, 142. 
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 เม่ือพิจารณาพลวตัของวาทกรรมในลกัษณะท่ีได้ไล่เรียงไปในข้างต้น จะพบว่า ทรรศนะ
ของ Foucault ได้ย้อนแย้งกับความคิดเชิงประวตัิศาสตร์แบบดัง้เดิมในประเด็นเก่ียวกบัเวลาอีก
ด้วย เน่ืองจาก ความคิดเร่ืองเวลาในประวตัิศาสตร์ มกัแสดงความต่อเน่ือง เช่ือมร้อยจากอดีตสู่
ปัจจบุนัอย่างเป็นเหตเุป็นผล ทุกเร่ืองราวล้วนเคล่ือนตวัไปในทิศทางเดียวกนัอย่างเป็นระเบียบ มี
เอกภาพภายใต้การไหลไปของกระแสธารเวลา หากแต่ Foucault กลบัให้ความเห็นว่า สาระของ
ประวตัศิาสตร์ คือ เร่ืองราวของเหตกุารณ์ทัง้มวลอนัเป็นผลกระทบมาจากปฏิบตัิการทางวาทกรรม
ท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบหนึง่ ซึง่ การเคล่ือนท่ีเพ่ือปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีของวาทกรรมในแต่
ละครัง้ยอ่มมีแก่นสารสาระในตนเองอย่างเป็นเอกเทศ ไม่แตกตา่งไปจากการขดุค้นวตัถโุบราณใน
ชัน้ดิน ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เร่ืองของการไหลของเวลาเร่ือยไป หรือการวิวัฒน์ ก้าวหน้าอย่าง
ตอ่เน่ืองไปสู่ความสมบูรณ์พร้อม หากแต่เป็นเพียงการจดัระเบียบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ี
ของวาทกรรมขึน้ใหมเ่ทา่นัน้34 

 ตวัอย่างการใช้ทฤษฎีโบราณคดีวิทยาทางความรู้มาวิเคราะห์ประวตัิศาสตร์ให้เห็นเป็น
รูปธรรม ชัดเจนมากท่ีสุด คงไม่สามารถหลีกพ้นไปจาก หนังสือ Madness and Civilization 
(1965) ซึ่ง Foucault ได้ท าการบรรยายประวตัิศาสตร์ของ “ความบ้า” ว่ามิได้มีพฒันาการเป็น
ล าดบัขัน้ตอน สามารถร้อยเรียงกลบัไปหาอดีตอนัไกลโพ้นได้อย่างเป็นเหตเุป็นผล ทว่า ความบ้า
ในแต่ละยุคนัน้ กลบัมีสถานะแตกต่างกันอย่างเป็นเอกเทศ ไม่เก่ียวข้องกัน และผนัแปรอย่างไม่
ตอ่เน่ือง ดงัจะไลเ่รียงในรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

 Foucault เร่ิมต้นด้วยการกล่าวถึงสถานะของสิ่งท่ีเราเรียกว่า “ความบ้า” (madness) ใน
ปัจจบุนั วา่ ในสมยักลางนัน้ ถกูยกให้เป็นสถานะศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีเข้าใกล้มิติแห่งพระผู้ เป็นเจ้ามากกว่า
คนทัว่ไปซึ่งล้วนถกูพนัธนาการไว้ด้วยโซ่ตรวนแห่งความรู้ทางโลก ทว่า ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี16 
แม้จะยงัเช่ือว่าคนบ้านัน้ เก่ียวพนักบัพระผู้ เป็นเจ้า ในฐานะความพิเศษซึ่ งพระเจ้าประทานมาให้ 
หากแต่เร่ิมมีความคิดว่าคนเหล่านีอ้าจมีท่ีมาจากอาณาจกัรพ้นมหาสมุทรอนัไกลโพ้น การจบัคน
บ้าลงเรือเพ่ือเนรเทศไปยงัประเทศตา่งๆ  (ship of fools) ย่อมสะท้อนความเช่ือในยคุสมยันีด้้วย 
เพราะในแง่หนึ่ง อาจเป็นการส่งตัวคนเหล่านีก้ลับมาตุภูมิ ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
ทรรศนะเก่ียวกบัความบ้าไปผนัแปรไปอย่างสิน้เชิง กล่าวคือ ในช่วงเวลานี ้จดัเป็นยุคเร่ิมต้นของ
การสว่างเรืองทางปัญญาในโลกตะวันตก การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลจัดเป็นแบบแผนท่ีดีท่ีสุด 
และสามารถน าไปสูค่วามจริงแท้ ความบ้าจงึถกูจดัวา่เป็นสิ่งท่ีอยู่พ้นปริภูมิของเหตผุล หรือเรียกได้

                                                           
34 เร่ืองเดยีวกนั, 143. 
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ว่าเป็น “ความไร้เหตผุล” (unreason) ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจเร่ิมมีมากขึน้กระทัง่
เกิดการปฏิวตัิอตุสาหกรรม บคุคลใดๆท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่เหตผุล ศีลธรรมอนัดี รวมไปถึงเป็นภาระ
ตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ กล่าวคือไม่สามารถเป็นแรงงานขบัเคล่ือนสงัคมอตุสาหกรรมได้ จึง
ถกูน าไปจ ากดับริเวณ (confinement) ไม่ว่าจะเป็นอาชญากร คนชรา คนป่วย คนจน คนว่างงาน 
ขอทาน รวมไปถึงคนบ้า ฯลฯ 

 วาทกรรมวา่ด้วย ความบ้า อย่างท่ีเราเข้าใจกนัในปัจจบุนั ตามทรรศนะของ Foucault นัน้ 
เร่ิมต้นขัน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 นีเ้อง ท่ีความก้าวหน้าทางการแพทย์เร่ิมมีบทบาทในการ
จ ากดัความสถานะท่ีเรียกวา่ “ความปกติ” ให้กบัมนษุย์ คนบ้าจึงถกูจ ากดัความว่าเป็นความป่วยท่ี
ต้องได้รับการเยียวยารักษา และต้องเป็นการรักษาแบบเฉพาะ ในพืน้ท่ีเฉพาะ (Asylum) เน่ืองด้วย 
โรคบ้า หรือโรคจิต จัดเป็นวาทกรรมใหม่ ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ประวตัิศาสตร์ของความบ้าจึง
สามารถแสดงให้เห็นถึงปฏิบตัิการทางวาทกรรม ท่ีเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีไปในช่วง
เลาตา่งๆได้ในแง่นี ้35 

 

จากโบราณคดีวิทยาทางความรู้ สู่การเป็นประวัตศิาสตร์แบบวงศาวิทยา (Genealogy) 

 ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1950 เป็นต้นมา เร่ิมมีนกัวิชาการจ านวนมากตัง้ค าถามกบัวิธีการ 
รวมไปถึงมมุมองท่ีมีต่อประวตัิศาสตร์ เพราะในช่วงก่อนหน้านี ้เรามกัมีมมุมองว่าประวตัิศาสตร์
คือชุดความจริงซึ่งร้อยเรียง และพฒันาต่อเน่ืองกันอย่างเป็นเหตเุป็นผล อดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบนั 
ปัจจบุนัจะสง่ผลตอ่ไปยงัอนาคต ดงันัน้ในมมุมองลกัษณะดงักล่าว มนษุยชาติจะตกอยู่ในสถานะ
ของผู้ถกูก าหนดชะตากรรมโดยประวตัิศาสตร์ซึ่งมีพฒันาการเป็นเส้นตรง Fernand Braudel ได้
เสนอความคิดไว้ในบทความ “The Situation of History” 36ว่า ไม่เคยมีปรากฏการณ์ใดๆซึ่งถูก
จ ากดัอยูใ่นกรอบๆเดียวได้ และไมเ่คยมีประวตัศิาสตร์ใดๆมีด้านเดียว ดงันัน้แนวคิดเร่ืองการศกึษา
ประเด็นซึ่งถูกกดทบัด้วยกระบวนการทางประวตัิศาสตร์เองจึงเร่ิมขึน้ และแนวคิดนีย้งัส่งผลในวิธี
วิทยาแบบ archeology ของ Foucault อย่างเห็นได้ชดั ดงัท่ีได้กล่าวถึงรายละเอียดไปในหวัข้อท่ี

                                                           
35 เร่ืองเดยีวกนั, 145-146. 
36 ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์, 108. 
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ผ่านมา และแนวคิดดงักล่าวยังพัฒนาไปสู่วิธีวิทยาอีกประเภทหนึ่งของ Foucault ซึ่งเรียกว่า 
ก าพืดวิทยา หรือ วงศาวิทยา (genealogy)37 

 ดงัท่ีได้ไล่เรียงรายละเอียดไปในหวัข้อท่ีแล้วเก่ียวกบัวิธีวิทยาแบบโบราณดีทางความรู้ ว่า  
Foucault พิจารณาประวตัิศาสตร์ในลกัษณะของปฏิบตัิการทางวาทกรรม หรือการจัดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ท่ีท่ีวาทกรรมนัน้ๆครอบครองอยู่ในลักษณะต่างๆ ปัจจัยส าคัญอีก
ประการหนึ่งซึ่งผู้ เขียนยงัมิได้กล่าวชีแ้จงในหวัข้อท่ีผ่านมา เน่ืองด้วยมิใช่สาระหลกัของกรอบคิด
แบบโบราณคดี ทว่ากลบัมีความส าคญัอย่างมาส าคญัความคิดแบบวงศาวิทยา นั่นคือประเด็น
ของ “เวลา” ในเม่ือประวตัิศาสตร์ได้แตกละเอียดเป็นขอบข่ายพืน้ท่ียิบย่อยตามการการยืดหดย่อ
ขยายของวาทกรรม ชุดเวลาของเหตกุารณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆในแต่ละพืน้ท่ีก็ย่อมถูกท าให้
แยกขาดจากกันไปด้วย Foucault ได้จ ากัดความชุดเวลาของปรากฏการณ์ท่ีไม่ขึน้ต่อกันนีว้่า 
“อนุกรม” (series) ในแง่นี ้เม่ือผนวกเร่ืองเวลาเข้าไปในกระบวนการแบง่พืน้ท่ีทางวาทกรรม เส้น
แบง่ของวาทกรรม จงึมิได้เพียงแคแ่ยกขาดปริภมูิสามมิตอิอกจากกนัเท่านัน้ แตย่งัตดัแบง่เข้าไปใน
มิติการเคล่ือนผ่านของเวลา หรือ ปริภูมิเวลา (space-time) ทรรศนะของ Foucault ต่อเวลาจึง
เป็นไปในลกัษณะการปะทะ ประสานกันระหว่างอนกุรมตา่งๆ เช่นเดียวกนักับพืน้ท่ีทางวาทกรรม 
หรืออาจพิจารณาในอีกนยัยะหนึ่งได้ว่า ประวตัิศาสตร์ ก็คือความสมัพนัธ์ระหว่างอนกุรมชดุตา่งๆ 
(serial history)  

 และหากเทียบเคียงกับวิธีวิทยาแบบโบราณคดี จะพบว่า ประวตัิศาสตร์แบบวงศาวิทยา
นัน้ ได้มาเตมิเตม็ แก้ไข ในประเดน็ดงัจะไลเ่รียงตอ่ไปนี ้

1. การพิจารณาประวัติศาสตร์ในลักษณะเป็นชัน้ๆของชุดเวลาของปฏิบตัิการทางวาท
กรรม หรืออาจเรียกว่าเป็นความคิดแบบ “อนุกรมนิยม” (serialism) จ ากัดตวัเองอยู่เพียงการ
วิเคราะห์ชุดวาทกรรมในชัน้ตา่งๆ โดยมิได้แสดงให้เห็นกระบวนการปะทะ ประสานหรือการเช่ือม
ร้อยระหวา่งชดุอนกุรมตา่งๆ 

2. วิธีวิทยาแบบโบราณคดีทางความรู้ มุ่งอธิบายปฏิบตัิการทางวาทกรรม ราวกับวาท
กรรมนัน้ได้แยกขาดออกจากมิติทางสงัคม การเมือง โดยอาศยัปัจจัยแวดล้อมเหล่านัน้ มาเป็น
เพียงเง่ือนไขในการร่วมพิจารณา ประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยามิได้ละเลยท่ีจะขยายความใน
ประเดน็นี ้อีกทัง้ยงัมุง่อธิบายปฏิสมัพนัธ์กบับริบททางสงัคมอีกด้วย 

                                                           
37 เร่ืองเดยีวกนั, 105-115. 
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3. เชน่เดียวกบั Barthes ในงานเขียนเชิงโบราณดีวิทยาทางความรู้ Foucault ได้กระท าตน
ราวกับเป็นผู้ อยู่นอกเหนือ หรือพ้นไปจากกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีตนวิพากษ์วิจารณ์ หลุดพ้นจาก
กรอบของวาทกรรมใดๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งท่ีตวัเขาเองได้ตอกย า้อย่างแข็งขนัว่าเป็นไปไม่ได้ ในงานเขียน
เชิงวงศาวิทยา Foucault ได้น าตนเองกลบัเข้ามาในโลก และผนวกตนเองเข้ากบัจุดยืนทางสงัคม
บางประการ ท าให้งานเขียนเชิงวงศาวิทยาดใูกล้เคียงความจริงมากกว่าอดุมคติ 

4. เม่ือโบราณดีวิทยาทางความรู้ เน้นหนกัไปท่ีประเด็นด้านปฏิบตัิการทางวาทกรรมในตวั
ของวาทกรรมเอง มนัจึงละเลยในประเด็นท่ีว่า วาทกรรมเหล่านัน้ถือก าเนิดขึน้ได้อย่างไร มีพลวตั 
การถ่ายทอด กระจายตวั หรือสง่ผา่นไปสูส่งัคมอยา่งไร ในลกัษณะนี ้ส่งผลให้ Foucault ได้พฒันา
แนวคิดเก่ียวกบั “อ านาจ” ขึน้มาในกรอบคิดเชิงวงศาวิทยา เน่ืองด้วยอ านาจนัน้เป็นเคร่ืองมืออนั
ส าคญั ซึง่ท าให้ความจริง (truth) อนัเป็นผลผลิตทางวาทกรรมนัน้ สามารถด ารงอยู่ ครอบง าสงัคม 
กระทัง่สามารถผลิตสร้างตนเองได้ไมรู้่จบ 38 

ก่อนจะอภิปรายขยายความประเดน็เก่ียวกบัอ านาจโดยละเอียด ผู้ เขียนจึงขอสรุปลกัษณะ
โดยรวมของประวตัศิาสตร์แบบวงศาวิทยาไว้ในเบือ้งต้นดงันี ้ 

1.  เช่นเดียวกันกับปรัชญาทางประวัติศาสตร์แบบ postmodern ประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะวงศาวิทยาไม่เช่ือว่ามีแก่นแท้ หรือเนือ้แท้ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนัน้ด ารงอยู่จริง ดังนัน้ 
Foucault จงึปฏิเสธประวตัศิาสตร์ท่ีมีจดุเร่ิมต้น (origin) ของเหตกุารณ์ ไม่ว่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นจาก
วีรกรรม วีรบุรุษ ความคิด หรือการค้นพบ ฯลฯ ทัง้นี ้Foucault มองว่าเป็นการพิจารณาแบบปิด
ประต ูไร้ความหลากหลาย และไมส่ะท้อนความเป็นจริง เน่ืองจากในความเป็นจริง เสีย้ววินาทีหนึ่ง
ยอ่มมีเหตกุารณ์นบัล้านเกิดขึน้ และระยะเวลาตอ่ไปย่อมีความเป็นไปได้อีกนบัไม่ถ้วนเช่นกนัท่ีจะ
ท าให้เหตกุารณ์นัน้ๆคล่ีคลายไปในทิศทางตา่งๆ ดงันัน้การคดัเลือกเพียงเหตกุารณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึน้
ในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วพยายามยึดโยงเข้ากับอีกเหตกุารณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึน้ในช่วงเวลาถัดมาจึงเป็น
มุมมองทางประวัติศาสตร์ท่ีแคบ ดังนัน้ Foucault จึงมักศึกษา”เง่ือนไขของความเป็นไปได้” 
(conditions of possibility) มากกว่ารูปแบบพัฒนาการอย่างเป็นเหตเุป็นผลอย่างท่ีนิยมใช้
ตอ่เน่ืองกันมา สิ่งเหล่านีย้งัไม่นบัรวมการหยิบยกเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์กลบัมาตีความใหม่
ตามกาละ และเทศะของแตล่ะยคุสมยัอีกด้วย 

                                                           
38 ธงชยั วินจิจะกลู และคนอื่นๆ, อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์, 148-154. 
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2. เน่ืองจาก Foucault ต่อต้านเร่ืองการพฒันาอย่างเป็นเหตุเป็นผลของประวตัิศาสตร์ 
ดงันัน้ “ความตอ่เน่ือง” (continuity) ในทางประวตัิศาสตร์ จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ี Foucault ตอ่ต้าน
ด้วย ประวตัศิาสตร์แบบวงศาวิทยา จะมองประวตัิศาสตร์เป็นการปะทอุอกของเหตกุารณ์มากกว่า
เป็นการพัฒนาต่อเน่ืองกันมาอย่างมีเหตุปัจจัย เน่ืองจากแต่ละเหตุการณ์ย่อมประกอบไปด้วย
ปัจจยัท่ีหลากหลายมากกว่าความเป็นเหตเุป็นผลท่ีจะท าให้เหตกุารณ์นัน้คล่ีคลายไปในทิศทาง
ตา่งๆ เช่น ความโชคร้าย ความเขลา เบาปัญญา ความผิดพลาด ฯลฯ และเม่ือเหตกุารณ์เหล่านัน้
ปะทขุึน้แล้วก็หายไป ไมท่ิง้ร่องรอยใดๆท่ีจบัต้องได้ไว้เบือ้งหลงั 

3. เน่ืองจาก Foucault ปฏิเสธจดุเร่ิมต้นทางประวตัิศาสตร์ นัน่หมายรวมไปถึงจดุเร่ิมต้น
ขององค์ความรู้อีกเช่นกนั ดงันัน้แนวคิดของ Foucault จึงเช่ือว่า องค์ความรู้ตา่งๆในโลกนีไ้ม่ใช่สิ่ง
ท่ีด ารงอยูด้่วยตวัของมนัเอง และไมมี่ความสมัพนัธ์ใดๆกบัความจริงโลกภายนอก หากแตล้่วนเป็น
การประดษิฐ์สร้างของมนษุย์ (human invention) ทัง้สิน้ ซึ่งหากโยงกลบัไปถึงเจตจ านงของมนษุย์
ในการผลิตสร้างองค์ความรู้ก็จะพบกับความขัดแย้งระหว่างอ านาจต่างๆเป็นพืน้ฐาน ดังนัน้
ประวัติศาสตร์ในมุมมองของ Foucault นอกจากจะเป็นความโหดร้าย ความเป็นไปได้ ความ
บงัเอิญอย่างไม่เป็นเหตเุป็นผลแล้ว ยงัเป็นเร่ืองของการต่อสู้ ระหว่างพลงัอ านาจ ( forces) ตา่งๆ 
เพ่ือการครอบง าในทกุยคุทกุสมยั39 

 

ขยายความในประเดน็เก่ียวกับความสัมพันธ์พันธ์ระหว่างอ านาจ และความรู้ (อันเป็น
ผลผลิตของวาทกรรม) 

 ดงัท่ีได้ชีแ้จงไปแล้ว ประวัติศาสตร์ในทรรศนะของ Foucault คือการผนัแปรกระบวนรูป
ความสมัพนัธ์ของปฏิบตัิการทางวาทกรรมในลกัษณะตา่งๆ ท่ีครอบง าเหนือพืน้ท่ี การท่ีวาทกรรม
ก่อรูปเป็นองค์ความรู้ กระทัง่สามารถเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดพฤติกรรมของมนษุย์ ย่อมไม่
สามารถหลีกพ้นไปจากนิยามของ อ านาจ หรือการใช้อ านาจ ในลักษณะนี ้ประวตัิศาสตร์แบบ
วงศาวิทยาก็จดัเป็นผลผลิตของอ านาจ ท่ีก้าวพ้นจากการครอบง าระบบหนึ่ง ไปสู่การครอบง าของ
อ านาจในอีกระบบหนึง่ เร่ือยไป 

 การท่ีเราจะสามารถเข้าใจบทบาทความสมัพนัธ์ระหว่างอ านาจ และความรู้ หรือการใช้
อ านาจของความรู้ วา่มีลกัษณะ ความเป็นไปอย่างไร เราอาจต้องพยายามท าความเข้าใจทรรศนะ

                                                           
39 ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์, 125-121. 
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ของ Foucault ท่ีมีต่อประเด็นนี ้ว่าแตกต่างจากความเข้าใจเดินอย่างไรเสียก่อน กล่าวคือ ดงัท่ี
ทราบว่า สงัคมของมนษุย์ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งท่ีเรียกว่า วาทกรรม ครอบครองพืน้ท่ีอยู่อย่างกระจดั
กระจาย และจากท่ีได้กล่าวไปแล้ว วาทกรรมดงักล่าวก็มิได้อยู่นิ่ง หากแต่สามารถยืด หด ย่อ 
ขยาย เข้ามาปะทะประสาน ผลกัไส หรือท่ีเรียกว่า ปฏิบตัิการทางวาทกรรม กระทั่งเกิดเป็นวาท
กรรมใหมอ่ยูเ่ร่ือยๆ แตอ่นัท่ีจริงแล้ว ล าพงัการด ารงอยูข่องวาทกรรม ก็จ าเป็นต้องอาศยัขัว้ตรงข้าม
ของวาทกรรมในการด ารงอยู่ ยกตวัอย่างเช่น วาทกรรม “นกัการเมืองน า้ดี” จะมีความหมาย จน
สามารถส่ือสารได้ ย่อมต้องมีความหมายของ “นกัการเมืองน า้เสีย” มาร่วมสร้างความหมาย หรือ
ในแง่หนึ่ง วาทกรรม นกัการเมืองน า้ดีจะมีความส าคญักระทัง่สามารถเป็นประเด็นท่ีต้องหยิบยก
มากล่าวถึง หรือควรคา่แก่การปรากฏบนหน้าส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทตา่งๆ ผู้ รับสารย่อมต้องตระหนกั
ถึงปริมาณของนกัการเมืองน า้เสียท่ีอาจจะมีมากกว่า หรือการตระหนกัถึงอ านาจของนกัการเมือง
ฉ้อราษฎร์บงัหลวง ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีเพิ่มคณุค่าให้แก่วาทกรรม นกัการเมืองน า้ดี มากไปกว่านัน้ 
วาทกรรมนกัการเมืองน า้ดี ยงัเป็นการแสดงอ านาจท่ีเหนือกว่า เพ่ือกดข่มวาทกรรมฝ่ังตรงข้ามให้
หมดความหมาย หรือพ้นไปจากปริมณฑลของความเป็นปกติ เช่นในกรณีนี ้นกัการเมืองน า้เสีย 
หรือนักการเมืองฉ้อราษฎร์ จึงกลายเป็นเร่ืองท่ีไม่ปกติ ไม่สมควรสนับสนุน หรือท่ีชดัเจนมากไป
กวา่นัน้ ก็อาจเป็นอ านาจของวาทกรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีเหนือไสยศาสตร์ หรือ อ านาจของวาท
กรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ ท่ีอาจมีมากกว่าแพทย์เฉพาะทาง หรือภูมิปัญญาทางการแพทย์
ระดบัชาวบ้าน เป็นต้น วาทกรรม ความรู้ และอ านาจจึงเคล่ือนไหวอย่างเป็นพลวตั เก่ียวเน่ืองกัน
เสมอ เพราะฝ่ายท่ีด้อยกว่า ก็ต้องใช้อ านาจในการครองง าแทนฝ่ังท่ีเหนือกว่า เช่นเดียวกนักบัฝ่าย
ท่ีเหนือกว่า ก็ย่อมต้องใช้อ านาจท่ีมี กีดกนัเบียดบงัคูต่รงข้าม มิให้ก้าวขึน้มาครอบครองพืน้ท่ีนัน้ๆ
ได้40 

 อยา่งไรก็ดี ผู้ เขียนขอท าการสรุปทรรศนะเก่ียวกบัอ านาจของ Foucault ไว้อีกครัง้ เพ่ืออาจ
เป็นการท าให้เราเข้าใจอ านาจในแบบของเขาได้ดียิ่งขึน้ 

1. อ านาจ มิจ าเป็นต้องมีระบบ กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม มีสถาบนัใหญ่ๆรองรับ เช่น
อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจสภา หรืออ านาจตลุาการในการพิพากษาคดี ทว่า อ านาจนัน้กระจายอยู่
ทัว่ไปในสงัคม และจะแสดงตวัเม่ือปรากฏความขดัแย้ง หรือความแตกตา่งระหว่างสิ่งตา่งๆ ไม่ว่า
จะเป็นระดบัใหญ่ เร่ือยไปจนระดบัย่อย หรือระดบัเหตกุารณ์เล็กๆท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  ความสมัพนัธ์
ทกุรูปแบบในสงัคม จงึจดัเป็นความสมัพนัธ์เชิงอ านาจด้วย 

                                                           
40 ธงชยั วินจิจะกลู และคนอื่นๆ, อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์, 165-170. 
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2. อ านาจ อาจถูกใช้ด้วยความไม่จงใจ หรือเจตจ านงในระดบัจิตรู้ส านึกของผู้ ใช้อ านาจ 
เพราะอ านาจอาจเคล่ือนผ่านผู้ ใช้โดยองค์ประธานมีสถานะไม่ต่างจากร่างทรงของอ านาจเท่านัน้ 
ในด้านตรงกนัข้าม เราไมค่วรมุง่พิจารณาเหต ุหรือท่ีมาของอ านาจ หากแตค่วรมุ่งไปท่ีผล หรือสิ่งท่ี
อ านาจนัน้ได้กระท ามากกวา่ 

3. อ านาจ มิ ได้ผูกพันกับลักษณะความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่ง  เช่น เรามักติด
ภาพลักษณ์ของกลุ่มบุคคล หรือตัวบุคคล ใช้อ านาจเหนือผู้ อ่ืน หากแต่ อ านาจในทรรศนะของ 
Foucault นัน้กระจดักระจายอยูท่ัว่ไป เม่ือเกิดความสมัพนัธ์ขึน้ 

4. ดงัท่ีได้กลา่วถึงธรรมชาตขิองวาทกรรม ท่ีครอบครองพืน้ท่ี รวมไปถึงเวลาในขอบเขตตน 
ด ารงอยูอ่ยา่งเป็นเอกเทศ ในแง่นี ้อ านาจซึ่งเป็นศนูย์กลางของอ านาจทัง้มวลจึงไม่มี เราจึงควรมุ่ง
ความสนใจไปท่ีการศกึษาอ านาจท่ีกระจดักระจาย ซึง่ล้วนแล้วแตมี่พฒันาการ ประวตัิศาสตร์ และ
แนวโน้มในการพฒันาของตนเอง Foucault เรียกอ านาจเหล่านีว้่า “จลุอ านาจ” (micro-power) ซึ่ง
แม้จะมีเครือขา่ยยดึโยงถึงกนั ทวา่ไร้เอกภาพ 

5. ความรู้ คือกลไกส าคญัท่ีถกูพฒันาขึน้มาเพ่ือรองรับอ านาจ และท าให้อ านาจนัน้เป็นสิ่ง
ชอบธรรม สามารถด ารงอยูไ่ด้ 

6. อ านาจมิได้มีเพียงผลด้านลบ เช่นการกดข่ี ปราบปราม การปะทะขดัแย้ง การโค่นล้ม 
ฯลฯ ทว่ายงัมีด้านบวก เช่น การท่ีอารยธรรมของมนษุย์จะถือก าเนิดขึน้ได้ ย่อมต้องอาศยัอ านาจ
ทัง้สิน้41 

ประวตัิศาสตร์วงศาวิทยา จึงมิใช่ทฤษฎีซึ่งสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์ความรู้
ใด หากแตเ่ป็นการเปิดโปงให้เห็นว่า แท้ท่ีจริงแล้ว สิ่งท่ีเราเช่ือว่าเป็นสจัจะ หรือความจริงแท้ อนัท่ี
จริง เป็นเพียงผลผลิตของอ านาจท่ีครอบง า กระทัง่สร้างขึน้เป็นองค์ความรู้ท่ีเราได้ยึดถือกนัอย่าง
เข้มแข็ง ในอีกด้านหนึ่ง ประวตัิศาสตร์แบบวงศาวิทยายังเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการกอบกู้องค์
ความรู้ย่อยๆของสังคมท่ีถูกกดทับ ไม่ได้รับความสนใจ ไม่พูดถึง หรือถูกห้ามไม่ให้พูดถึง ให้มี
โอกาสได้แสดงตวัโดยมีศกัดิศ์รีไม่ด้อยไปกว่าองค์ความรู้กระแสหลกั ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ของ
พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ ในทิศทางท่ีหลากหลายอยา่งมาก 

 

                                                           
41 เร่ืองเดยีวกนั, 171-172. 
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แนวคิดซึ่งใช้อ้างอิงเร่ืองมุมมอง และการรับรู้ศิลปวัตถุ (จิตรกรรม) 

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา แนวคิดเก่ียวกับมุมมองทางด้านศิลปะได้ถูก
ช าระ และสถาปนากฎเกณฑ์ขึน้ใหมอี่กครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กบัส่ือโบราณท่ี
จ าเป็นต้องปรับตวัในบริบทร่วมสมยั ซึ่งใจความส าคญัของกฎเกณฑ์ดงักล่าวสามารถเห็นได้จาก
บทความ “Modernist Painting” รวมไปถึง “Avant-Garde and Kitsch” ของ Clement 
Greenberg42 นกัวิจารณ์ศิลปะผู้ทรงอิทธิพลในเวลานัน้ ซึ่งในบทความทัง้สองนี ้Greenberg ได้
เสนอรูปแบบงานศิลปะซึ่งเป็นอิสระจากเนือ้หา และการน าเสนอเร่ืองราว มีความบริสทุธ์ิอย่างย่ิง 
หรืออยูใ่นภาวะอิสระอยา่งสมับรูณ์ (absolute autonomy) ซึง่ทัง้นี ้เง่ือนไขท่ีจะท าให้งานศิลปะเข้า
สูภ่าวะดงักลา่ว Greenbergได้เสนอดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปร่าง หรือรูปทรงท่ีปรากฏจะต้องไม่เป็นรูปทรงท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะ
รูปร่างหรือรูปทรงท่ีแสดงถึงกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และวัฒนธรรมประชานิยม 
(Greenberg ให้ค าจ ากดัความรูปทรงดงักลา่ววา่ kitsch)  

2. งานจิตรกรรมจะต้องไม่น าเสนอพืน้ท่ีว่างลวง ( illusionistic space) หากแต่จะต้อง
น าเสนอเร่ืองราว และคณุสมบตัิของงานจิตรกรรมเอง อนัประกอบไปด้วยความแบน รูปทรงของ
พืน้รองรับ คณุสมบตัขิองเม็ดสีท่ีปรากฏบนชิน้งาน 

3. การน าเสนอเร่ืองราว (representation) หรือ หากมิสามารถหลีกเล่ียงได้ เนือ้หา 
เร่ืองราวนอกเหนือตวัส่ือต้องมิใชส่าระหลกั 

ในแง่นี ้จะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น นอกจากจะเป็นการสถาปนารูปแบบทาง
ศิลปะขึน้ใหม่อย่างเข้มแข็งแล้ว ในทางหนึ่งยังเป็นการแบ่งแยกประเภทงานจิตรกรรมออกเป็น
ประเภทต่างๆอย่างชดัเจนอีกด้วย อย่างต ่าคือรูปแบบงานก่อนยุค modern หรือผลงานซึ่งแสดง
เนือ้หาเร่ืองราว มีความลกึ แสดงพืน้ท่ีวา่งจ าลอง และผลงานจิตรกรรมในยคุmodern ซึ่งปราศจาก
เนือ้หา ความลกึ และบอกเลา่เร่ืองราวของตวัส่ือเองเป็นหลกั จากข้อเขียนดงักล่าวของGreenberg
น าไปสู่ค าถามท่ีว่าการแบ่งแยกงานจิตรกรรมโดยใช้กฎเกณฑ์ในลกัษณะดงักล่าว สามารถท าได้
จริงหรือไม่ กฎเกณฑ์ดงักล่าวนัน้มีความรัดกุมมากเพียงพอหรือไม่ รวมไปถึงภาวะอิสระอย่าง
สมับรูณ์นัน้ ในทางจิตรกรรมมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

                                                           
42 Timothy Quigley, Summary: Clement Greenberg “Modernist painting”, accessed 13 May 

2017, available from http://timothyquigley.net/vcs/greenberg-mp_sum.pdf 
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วิเคราะห์ข้อเขียนของ Greenberg ด้วยการอ้างอิงข้อเขียนของ Bertrand Russell 

ในลกัษณะนี ้เพ่ือให้เห็นจดุบกพร่องของข้อเขียนดงักล่าว ผมจ าเป็นต้องอ้างอิงบทความ 
Appearance and Reality ของ Bertrand Russell  นกัปรัชญาชาวอเมริกัน ซึ่งได้กล่าวถึง
กระบวนการการรับรู้ของมนุษย์ต่อสิ่งท่ีปรากฏ และมิติของความเป็นจริงไว้อย่างน่าสนใจ ใน
ข้อเขียนดงักล่าว Russell ได้เสนอความคิดว่า แท้ท่ีจริงแล้วนัน้โลกท่ีปรากฏต่อเรานัน้เป็นเพียง
ปรากฏการณ์ซึ่งมีลักษณะนามธรรมเท่านัน้ หากแต่มีกระบวนการบางอย่างในการรับรู้ของเรา
นัน้เองท่ีท าหน้าท่ีคดัเลือก เช่ือมโยง ประมวลผลข้อมลูดงักลา่วออกมาเป็นโลกท่ีเรารับรู้ และเข้าใจ
ผา่นประสาทสมัผสั ทัง้นี ้Russell ได้ยกตวัอยา่งการรับรู้โต๊ะไม้สีน า้ตาลตวัหนึ่ง เม่ือเราก้าวผ่านจดุ
ท่ีเรายืนเข้าใกล้โต๊ะตวัดงักล่าว ทัง้ขนาด รูปทรง และสีน า้ตาลของโต๊ะในเฉดตา่งๆซึ่งเกิดจากแสง
ท ามุมตกกระทบลงท่ีวตัถก็ุเปล่ียนแปลง ไม่หยุดนิ่ง ค าถามคือ เราสามารถทราบได้อย่างไรว่า “สี
น า้ตาลท่ีแท้จริง”ของโต๊ะตวันัน้มีหน้าตาเป็นอย่างไร หรือ “รูปทรงท่ีแท้จริง”ของโต๊ะตวันัน้เป็น
อย่างไร ค าถามดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีเราสามารถตระหนกัรู้ได้ โดยไม่ต้องมีค าตอบปรากฏให้รับรู้ผ่าน
ประสาทสมัผสั (เช่น เราสามารถรู้ว่าสีน า้ตาลของโต๊ะเป็นอย่างไร ทัง้ๆท่ีมีสีน า้ตาลหลายร้อยเฉด
ไล่ตามคา่น า้หนกัแสงเงาซึ่งตกกระทบลงท่ีโต๊ะปรากฏอยู่เบือ้หน้า เป็นต้น) ทัง้นี ้Russell เสนอว่า 
นอกจากประสาทสมัผสั (sensation) เรายงัต้องการระบบประมวลผลอตัโนมตัิบางอย่างเพ่ือให้เรา
สามารถเข้าใจโลกของปรากฏการณ์นี ้ซึง่ Russell นิยามวา่ Sense Data43 

Sense Data ในนิยามของ Russell นัน้ไม่ชดัเจน หากแตโ่น้มเอียงไปในแนวคิดดัง้เดิม
อย่าง Theory of Forms ของ Plato ซึ่งเช่ือว่ามีโลกแห่งอดุมคติด ารงอยู่นอกเหนือมิติแห่งการรับรู้
ของเรา ทัง้นี ้มนุษย์ต้องอาศยักระบวนการทางนามธรรมบางประการในการเข้าถึงโลกแห่งความ
สมบูรณ์แบบดงักล่าว ส าหรับ Plato คือการใช้ตรรกะ และเหตผุล  แม้Russell จะไม่ได้ยืนยัน
ชัดเจนว่าโลกดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร และด ารงอยู่แบบใด แต่เขายังคงยืนยันว่าการท่ีเรา
สามารถรับรู้สีน า้ตาลท่ีแท้จริงของสิ่งท่ีปรากฏ (appearance) ย่อมยืนยนัถึงการมีอยู่ของมิติแห่ง
ความเป็นจริง (reality)  

จากแนวคดิดงักลา่ว น าไปสูข้่อสงัเกตสองประการตอ่ข้อเขียนของ Greenberg คือ 

                                                           
43 Bertrand Russell, Problem of philosophy, accessed 13 May 2017, available from 

http://www.ditext.com/russell/rus1.html 
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1. หากอ้างอิงกระบวนการรับรู้โลกแห่งปรากฏการณ์ของ Russell แล้ว จะพบว่า สิ่งท่ีเรา
รับรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นภาพนามธรรม หรือเป็นภาวะอิสระอย่างสมับรูณ์ตาม
นิยามของGreenberg แต่แรกแล้วทัง้สิน้ เพียงแต่ปรากฏการณ์เหล่านัน้กลายเป็นรูปทรงซึ่งมี
เนือ้หาประกอบผ่านการท างานของ sense data ท่ีเช่ือมโยงรูปทรงอิสระเหล่านัน้เข้าสู่โลกแห่ง
ความเป็นจริงจนเกิดเป็นความเข้าใจ และความหมายตามล าดบั ดงันัน้จะพบว่าทกุสิ่งทกุอย่างท่ี
ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นภาพซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองราว มีความลึกหรือไม่ ประการใด ย่อมมีความเป็น
นามธรรมอยูใ่นตวั สว่นความหมาย และความเข้าใจตอ่ปรากฏการณ์นัน้แยกตวัอยูอ่ยา่งเป็นอิสระ 

2. พิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่า sense data เองก็เป็นสิ่งท่ียากแก่การตรวจสอบ 
เน่ืองจากประสบการณ์ส่วนตัวไม่สามารถถ่ายทอดสู่กันได้อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากการ
คลาดเคล่ือน ไม่มีใครสามารถยืนยนัได้ว่าสีน า้ตาลท่ีคนหนึ่งเข้าใจ แตเ่ป็นเฉดเดียวกนักับของอีก
คน ข้อนีเ้องสั่นคลอนความเข้าใจต่อรูปทรงบริสุทธ์ิ หรือภาวะอิสระอย่างสัมบูรณ์ของรูปทรงท่ี
Greenberg เสนอ เน่ืองจาก หาก sense data ของแตล่ะคนนัน้ท างานอย่างอิสระ และแตล่ะคนมี
โลกแห่งความเป็นจริงท่ีหน้าตาไม่เหมือนกัน ภาวะอิสระอย่างสมับูรณ์ของรูปทรงจะไม่มีวนัเป็น
จริงได้ (เน่ืองจาก ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า sense dataของใครจะสามารถเช่ือมโยง
ความหมายไปสูภ่าพซึง่เป็นอิสระอยา่งสมับรูณ์ในมมุมองของอีกคน เป็นต้น) 

ในแง่นี ้หากประยุกต์เอาองค์ความรู้ในการมอง และเข้าใจปรากฏการณ์ (appearance) 
ดงักล่าวมาใช้ในการพิจารณาปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้บนพืน้ระนาบอย่างในงานจิตรกรรมจะพบว่าไม่
ว่าทศันธาตใุดๆจะประกอบขึน้เป็นรูปทรงในลกัษณะใด หรือท าปฏิกิริยากันในลกัษณะไหน ย่อม
เป็นภาพท่ีมีคณุสมบตัิเป็นนามธรรมอยู่ก่อนแล้วทัง้สิน้ และในส่วนความหมายท่ีตามมาจากการ
เช่ือมโยงโดย sense data นัน้ก็ไม่มีความชดัเจนในขอบเขตของตวัมนัเอง ดงันัน้ภาพซึ่งมีลกัษณะ
อย่างmodernism กล่าวคือ มีความแบน และไม่แสดงเนือ้หาเร่ืองราวก็อาจไม่สามารถหลีกเล่ียง
การน าเสนอเร่ืองราว (representation) ได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน จากข้อสังเกตข้างต้นสรุปได้ว่า 
เส้นแบง่ท่ีGreenberg ใช้พิจารณางานนามธรรมออกจากงานประเภทอ่ืนๆนัน้เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก 
และไม่แน่นอน อีกทัง้หากน าคณุสมบตัิเร่ืองระยะเวลาในการพิจารณาชิน้งานเข้ามาประกอบด้วย
แล้ว ยิ่งเป็นเร่ืองท่ียาก และซับซ้อนขึน้ไปอีก กล่าวคือเราอาจรับ รู้ความหมายของภาพหนึ่งใน
ระยะเวลาหนึ่ง แต่เม่ือใช้เวลาพิจารณานานขึน้ และเห็นรายละเอียดต่างๆมากขึน้ หรือเรา
เคล่ือนย้ายตวัเองเข้าใกล้ หรือถอยห่างจากภาพ เราอาจสญูเสียความหมายเดิมท่ีมีต่อภาพ โดย
อาจถกูแทนท่ีด้วยความหมายใหม ่
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ภาพท่ี1 Julien Dupré. La vache blanche (v. 1890) Huile sur toile, 116 × 153,5 cm, musée 
d'Orsay, Paris. 

Julien Dupre’, La vache blanche, 1890.  Accessed 13 May 2017.  Available from 
http://vachementbelles.blogspot.com/2015/06/julien-dupre-peintre-animalier.html  

 ภาพด้านบนเป็นภาพเขียนสีน า้มนับนผ้าใบ ของJulien Dupre’ จิตรกรชาวฝร่ังเศสซึ่ง
สร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19 เม่ือพิจารณาจะพบว่าปรากฏการณ์ท่ีอยู่เบือ้งหน้าได้
เช่ือมโยงสู่ความหมายชดัเจน เป็นภาพซึ่งแสดงเนือ้หาเร่ืองราวอย่างสมจริงของเด็กหญิงซึ่งก าลงั
รีดนมวัว แสงแดดซึ่งตกกระทบบนหลังของวัวนัน้สร้างความสมจริงให้แก่วัตถุ เกิดมวลและ
ปริมาตรอย่างชัดเจน กล่าวได้ว่าเป็นภาพซึ่งมีความลึก และแสดงพืน้ท่ีว่างจ าลอง ( illusionistic 
space) อยา่งชดัเจนตามทศันะของ Greenberg 
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ภาพท่ี2 รายละเอียดภาพของ Julien Dupre’ : Julien Dupre’, La vache blanche, 1890. 
Accessed 13 May 2017. Available from 
http://vachementbelles.blogspot.com/2015/06/julien-dupre-peintre-animalier.html  

หากแตเ่ม่ือพิจารณาใกล้เข้ามา แสงซึง่ตกกระทบบนหลงัของววันัน้กลายสภาพเป็นก้อนสี
ชดัเจน จากมวล และปริมาตรของหลงัววัท่ีมีความลึกได้ถูกมิติของรูปร่างแบนๆซึ่งแสดงขอบเขต
ของก้อนสีท่ีถกูปาดป้ายบนผืนผ้าใบ ในระยะนีค้ณุสมบตัขิองเร่ืองราวของเด็กหญิงท่ีก าลงัรีดนมววั
ต้องถกูรับรู้สลบัไปกบั เร่ืองราวของจิตรกรรมหรือตวัส่ือเสียเอง ในแง่นีร้ะยะของการรับชมงานเร่ิม
มีผลต่อความหมาย แม้ภาพจะไม่สญูเสียความหมายเดิมอย่างชดัเจนก็ตาม ดงันัน้อาจสรุปได้ว่า
ภาวะบริสทุธ์ิอนัสมบรูณ์นัน้ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่ ก็มิได้ด ารงอยู่ตลอด หากแตส่ามารถทบัซ้อนอยู่
บนมิตอ่ืินๆของภาพได้เชน่กนั และภาพหนึง่ภาพอาจแปรเปล่ียนคณุสมบตัิและความหมายไปตาม
เง่ือนไขแวดล้อมต่างๆตัง้แต่ระยะห่างระหว่างผลงานและผู้ ดู ระยะเวลาในการพิจารณา ไป
จนกระทัง่อตัตวิสยัของผู้ดเูอง 

 

โบราณคดีวิทยาทางความรู้ และ ข้อเขียนของ Greenberg 

นอกจากนัน้แล้ว หากพิจารณาแนวคิดของ Greenberg ในประเด็นภาวะอิสระอย่าง
สมับรูณ์ของงานจิตรกรรมในฐานะทฤษฎีหนึ่ง จะพบว่าตวัทฤษฎีดงักล่าวเองก็ไม่สามารถด ารงอยู่
อย่างโดดเด่ียว และGreenberg เองก็จ าเป็นต้องอาศยัข้อมลู ทฤษฎีอ่ืนๆ รวมไปถึงประสบการณ์
สว่นตวัในวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ชดุความจริงดงักล่าวขึน้มา ดงันัน้จะพบว่าแม้กระทัง่ตวัทฤษฎี
อิสระอย่างสัมบูรณ์ก็ยังไม่สามารถเป็นอิสระอย่างสัมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือมีลักษณะ
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เป็นสหบท (intertextuality) ในตัวเอง ซึ่งข้อวิจารณ์ข้อนีส้ามารถอ้างอิงได้จากกรอบคิดเชิง
ประวตัศิาสตร์แบบโบราณคดีวิทยาทางความรู้ ของ Michel Foucault44  

ดงัเช่นมุมมองเก่ียวกับโลกในลกัษณะ postmodern ซึ่งมีความเช่ือในความเป็นปัจเจก
ของบคุคล ความหลากหลาย ซบัซ้อนของโลก และองค์ความรู้ ปฏิเสธโลกแห่งอดุมคติ และความ
จริงอนัสมับูรณ์ตามอย่างความรู้ในยุค modern ในข้อเขียนดงักล่าว Foucault ได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของความรู้ว่าไม่มีชุดความรู้ใดๆเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากอิทธิพลของ
บริบทของตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา อ านาจ การเมือง องค์ความรู้อ่ืนๆในเวลานัน้ ฯลฯ 
นอกจากนัน้ การหยิบยกความรู้ หรือทฤษฎีเหล่านัน้ขึน้มาตีความใหม่ย่อมต้องผ่านการคดัสรร ตดั
ตอน บิดเบือน เปล่ียนแปลง ตีความ ฯลฯ ไปตามบริบทของช่วงเวลานัน้ๆอีกครัง้หนึ่งเช่นกัน ซึ่ง
อิทธิพลของช่วงเวลานัน้ๆเองอาจส่งผลให้ชดุข้อมลูหนึ่งซึ่งไร้สาระในช่วงเวลาหนึ่งกลายเป็นผลึก
คดิ (concepts) และเป็นองค์ความรู้ได้ในภายหลงั หรือในทางกลบักนั ย่อมมีข้อมลูบางส่วนถกูตดั
ออก กดทบั บิดเบือน และสญูหายไปได้เช่นกัน ซึ่งในข้อเขียนนี ้Foucault ได้อธิบายอย่างชดัเจน
ถึงกระบวนการการก่อรูป และการเปล่ียนแปลงขององค์ความรู้อย่างละเอียดดงัจะน ามาไล่เรียงอีก
ครัง้ตอ่ไปนี ้

หากจะวิเคราะห์ท่ีมาขององค์ความรู้ หรือทฤษฎีใดๆ เราจ าเป็นต้องถอดรือ้จนเหลือเพียง
หน่วยย่อยของทฤษฎีนัน้ๆเสียก่อน เพ่ือแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ในระดบัรากฐาน ในขัน้ตอนนี ้
Foucault ปฏิเสธการค้นหาข้อมลูจากกรอบคิด หรือทฤษฎีอ่ืนๆท่ีถูกก าหนดตายตวัจากบริบทใน
แตล่ะชว่งเวลาของประวตัศิาสตร์ซึง่ไมเ่ป็นอิสระ แตไ่ด้เสนอว่าเราควรศกึษาจากสิ่งท่ีเรียกว่า “วาท
กรรม” (discourse) อนัมีความหมายโดยรวมถึง การพูด ถกเถียง ขีดเขียน ในลกัษณะท่ีจริงจงั 
หากแตย่งัไมเ่ป็นการถกทฤษฎีมาเป็นหนว่ยในการศกึษา เน่ืองจากมีความเป็นอิสระเพราะยงัไม่ถกู
ก าหนดโดยกรอบความคิดใดๆ และกว้างขวางเพราะยัง ไม่ถูกจัดล าดับความส าคัญ 
นอกเหนือไปจากนัน้ Foucault ยงัแสดงภาพข้อมลูทางประวตัิศาสตร์นัน้ในลกัษณะของการกอง
รวมกนัอยูข่องวาทกรรม หรือ “กองจดหมายเหต”ุ (archive) หากแตก่องจดหมายเหตนุัน้ก็มิใช่การ
กองรวมกนัของวาทกรรมท่ีไมจ่บสิน้ เพราะการคดัสรรวาทกรรมท่ีมีความส าคญัมากพอเข้ามาเก็บ
ไว้ในกองจดหมายเหตนุัน้ยอ่มมีเง่ือนไขในแตล่ะชว่งเวลาท่ีตา่งกนัอนัสามารถแยกย่อยได้ดงันี ้

1. อะไรสามารถน ามาพดูได้, ไมไ่ด้ (expressibility)  

                                                           
44 ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์, น.47-58 
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2. อะไรท่ีควรอนรัุกษ์ไว้ (conservation) 

3. ความทรงจ า (memory) 

4. การรือ้ฟืน้ (reactivation) 

5. การหยิบฉวย (appropriation) 

ซึ่งหากเราใช้ข้อจ ากดัเหล่านีพ้ิจารณาวาทกรรมในกองจดหมายเหตแุตล่ะยุคสมยั เราจะ
สามารถตระหนักถึงบริบทโดยรอบของวาทกรรมดงักล่าวทัง้นีอ้าจผูกพนัไปถึงสภาพสังคม การ
ปกครอง การเมือง ฯลฯ  ต่อจากนัน้ หลงัจากวาทกรรมได้รวมตวักันจนเกิด หรือก่อร่างเป็นกอง
จดหมายเหตใุนแตล่ะยคุสมยัแล้ว การคดัสรรเอาข้อมลูในกองจดหมายเหตมุาใช้ในแตล่ะช่วงเวลา
ย่อมสะท้อนให้เห็นทศันะของยคุสมยัท่ีมีค าจ ากดัความว่า “หลกัแห่งความรู้” (episteme) หรือท่ี 
Foucault มกัใช้ค าว่า กฎแห่งกระบวนรูปทางวาทกรรม” (rule of discursive formation) ท่ีเป็น
ตวัก าหนดว่าสิ่งใดควรศึกษาหรือไม่ อะไรเช่ือมโยงกับอะไร และกรอบคิดแบบใดใช้ได้ แบบใดใช้
ไมไ่ด้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ความพยายามของ Foucault คือต้องการแสดงให้เห็นว่า แท้ท่ีจริงแล้ว อันตวับท 
ทฤษฎี หรือผลึกทางความคิดตา่งๆในประวตัิศาสตร์นัน้ ไม่ได้ด ารงอยู่ด้วยตวัของมนัเอง หากแต่
เป็นผลผลิตของสิ่งท่ีเรียกว่า “วาทกรรม” นีท้ัง้สิน้ ซึ่งเกิดขึน้มาในช่วงๆหนึ่งและนิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง แล้วพอข้ามผ่านมาสู่อีกยุคหนึ่งก็อาจถูกบิดเบือน ตีความใหม่ จนสูญเสียสาระเดิม 
และเส่ือมความนิยมลงไป จนเราไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่าศาสตร์ หรือองค์ความรู้เหล่านัน้เป็น
ความจริงหรือไม ่ 

หากประยกุต์เอาความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ท่ีมาขององค์ความรู้ หรือผลึกคิดของ Foucault 
มาใช้วิเคราะห์ข้อเขียนของ Greenberg จะพบวา่ องค์ความรู้เร่ืองความเป็นอิสระอย่างสมับรูณ์ใน
งานจิตรกรรมของ Greenberg เอง ก็สะท้อนท่ีมาทางสงัคม และวฒันธรรมของตวั Greenberg 
เองทัง้สิน้ ดงัจะวิเคราะห์ตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดเร่ืองความจริงสัมบูรณ์สูงสุดของงานจิตรกรรมถูกพัฒนาขึน้ร่วมสมัยกับตัว 
Greenberg ข้อนีล้้วนสะท้อนแนวคิดทางประวตัิศาสตร์ในลักษณะ modernism อย่างชัดเจน 
กลา่วคือ มองพฒันาการทางประวตัศิาสตร์เป็นสิ่งท่ีดีงาม เป็นเหตเุป็นผล และพฒันาจากความไม่
รู้ไปสู่ความจริงอนัสมับูรณ์ เน่ืองจาก Greenberg ได้ประเมินอย่างชัดเจนว่าผลงานศิลปะซึ่งมี
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ลกัษณะแสดงพืน้ท่ีจ าลอง มีความลกึ และถ่ายทอดเนือ้หาเร่ืองราวนัน้มีคณุคา่ต ่าว่างานนามธรรม
ซึ่งเป็นงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งแนวคิดทางประวัติศาสตร์ประเภทนีอ้าจเช่ือมโยงไปถึงการได้รับ
อิทธิพลเชิงโครงสร้างทางความคิดจากทฤษฎีวิวฒันาการของ Charles Darwin ว่าด้วยเร่ือง
พฒันาการของมนุษย์ ซึ่งกระบวรการในการวิวฒันาการนัน้ย่อมต้องผ่านการคดัเลือกพนัธุกรรม
โดยธรรมชาติ ซึ่งแนวคิดนีน้อกจากจะเป็นการล้มล้างทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาแล้ว ยงัเป็นการ
แสดงให้เห็นวิวฒันาการในลกัษณะเส้นตรง ซึ่งมีปลายทางไปสู่ความสมบรูณ์แบบ ทัง้นีท้ฤษฎีของ 
Darwin เองยงัเป็นรากฐานทางความคิดท่ีส าคญัให้กบันกัคิดในสาย Marxism ซึ่งมกัอ้างอิงถึงโลก
แหง่อดุมคต ิและอดุมการณ์ (ideology) ส่งผลให้เกิดแนวคิดการปฏิรูปทางสงัคมไปสู่การปกครอง
ในรูปแบบสังคมนิยมตามล าดับ นอกจากนี ้แนวคิดเก่ียวกับการนิยมความก้าวหน้า และการ
พฒันาไปสู่ความจริงอนัสมบรูณ์ รวมไปถึงความพยายามจะตดัขาดจากอดีตนัน้ ก็นบัเป็นอีกหนึ่ง
แนวคดิซึง่ สัง่สม ตกทอดมาตัง้แตย่คุเรเนอซองส์ และถกูพฒันาตอ่ยอดจนถึงจดุสงูสดุในยคุปฏิวตัิ
อตุสาหกรรมซึ่งผู้คนล้วนต่ืนตวักบัความก้าวหน้า และการพฒันา เป็นต้น ดงันัน้จะพบว่า แนวคิด
ประวตัิศาสตร์ในลกัษณะ modernism นัน้ มีรากฐาน รวมไปถึงพฒันาการซึ่งก่อตวั และถ่ายทอด
คณุสมบตัไิปมาจากหลากหลายองค์ความรู้ มิใชเ่กิดขึน้อยา่งโดดๆ ซึ่งทัง้นี ้แนวคิดดงักล่าวก็ส่งผล
ให้เกิดผลกึทางความคิด (concept) เก่ียวกบัภาวะอิสระอย่างสมับรูณ์ ของ Greenberg อย่างเห็น
ได้ชดั 

2. ความมุ่งหมายท่ีจะหากฎเกณฑ์ซึ่งเช่ือมโยงอย่างสนิทกบัความจริง (reality) แสดงให้
เห็นถึงความเช่ือเร่ืองความจริงสงูสดุมีเพียงหนึ่งเดียว แนวคิดนีส้ะท้อนอิทธิพลท่ีได้รับจากทฤษฎี
ทางฟิสิกส์กลศาสตร์ของ Isac Newton ซึ่งในสมัยหนึ่ง (ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี17-ช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี18 เป็นต้นมา) ถกูยึดถือเป็นกฎสากลซึ่งสามารถใช้อธิบายทกุการเคล่ือนไหวของ
ทกุสิ่งในจกัรวาลได้ ทฤษฎีดงักล่าวจึงเป็นหมดุหมายหนึ่งในประวตัิศาสตร์มนษุย์ท่ีมนษุย์สามารถ
อธิบาย ค านวณ และพยากรณ์ความซบัซ้อนของธรรมชาติได้อย่างแม่นย า สิ่งนีเ้องกระตุ้นให้เกิด
แนวคิดเร่ืองการค้นพบความจริงสงูสุดซึ่งแฝงเร้นอยู่ในธรรมชาติ แม้ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี20 
ทฤษฎีสมัพนัธภาพของ Albert Einstein และทฤษฎีควอนตมัฟิสิกส์ซึ่งใช้อธิบายการเคล่ือนไหว 
และปรากฏการณ์ในระดบัอนุภาคนัน้ จะท าลายความเช่ือเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับ “กฎเกณฑ์
สากล” ของ Newton อยา่งสิน้เชิง เน่ืองจากทัง้สองทฤษฎีล้วนแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของ
ธรรมชาติในระดบัอะตอม หรือหน่วยย่อยท่ีเล็กท่ีสุดในธรรมชาติ ซึ่งล้วนเคล่ือนไหว แปรเปล่ียน 
สมัพนัธ์ไปกบับริบท และช่วงเวลา  หากแตแ่นวคิด และความเช่ือเร่ืองกฎเกณฑ์สากลได้ถ่ายทอด
จากสาขากลศาสตร์ไปสูแ่นวคดิในสาขาอ่ืนของตะวนัตกก่อนหน้านัน้แล้ว ดงันัน้ความพยายามหา
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กฎเกณฑ์สากลส าหรับงานจิตรกรรมของ Geenberg ย่อมสะท้อนแนวความคิดในลักษณะนี ้
เชน่กนั 

3. เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า แนวคิดทางศิลปะของ Greenberg นัน้ สะท้อนคตินิยม
ทางศาสนาแบบการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว (monotheism) ซึ่งหยั่งรากลึกอยู่ในพืน้ฐานทาง
ความคิดของชาวตะวันตกอย่างชัดเจน กล่าวคือ ศาสนาดังกล่าวทัง้คริสต์ รวมไปถึงศาสนา
แวดล้อมอย่างยิว และอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาซึ่งถ่ายพฒันาต่อเน่ือง และทอดคณุสมบตัิกันไปมา 
กล่าวคือ การพิจารณาสภาวะไร้รูปเป็นความจริงอันสูงสุด เน่ืองจากในศาสนายิว คริสต์ และ
อิสลามนัน้ พระเจ้าสงูสดุไม่มีพระรูป ส่ือสารด้วยพระสรุเสียงเป็นหลกั เช่นท่ีพระเจ้ามกัส่ือสารกับ 
Moses ตามพระคมัภีร์พนัธะสญัญาเดิม และนอกจากนัน้อาจมีตวัอกัษร ( logos) เช่นการจารึกค า
สอนของพระผู้ เป็นเจ้าลงบนคมัภีร์ของแตล่ะศาสนา ไม่ว่าจะเป็นโตราห์ ไบเบิล หรืออลักุรอาน ก็
ตาม ดงันัน้ รสนิยมทางศิลปะของชาวตะวนัตกจึงมกันิยมประเภทงานศิลปะท่ีไร้รูปอยู่เหนืองาน
ศิลปะซึ่งแสดงรูปลกัษณ์อยู่เสมอ ดงัจะเห็นได้จากงานจิตรกรรม และประติมากรรมเพิ่งจะถกูยก
ย่องจากชาวตะวันตกว่าเป็นงานศิลปะชัน้สูงในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ซึ่ งอยู่ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี15เป็นต้นมา หากแต่ก่อนหน้านัน้ ดนตรี และกวีกลับถูกยกย่องว่าเป็นผลงาน
ศิลปะชัน้สูง และผูกพันกับชนชัน้สูงทางสังคมชัดเจน เป็นต้น การก าหนดกฎเกณฑ์ให้งาน
จิตรกรรมพฒันาจากภาพซึง่แสดงรูปลกัษณ์ ไปสู่สภาวะไร้รูป ซึ่ง Geenberg นิยามว่า ภาวะอิสระ
อยา่งสมับรูณ์นัน้ ยอ่มสะท้อนคตทิางศาสนาข้อนีอ้ยา่งชดัเจน 

นอกจากนี ้การนบัถือพระเจ้าองค์เดียวของตะวนัตก ยงัส่งผลให้ชาวตะวนัตกนิยมความ
จริงสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว และไม่นิยมการประนีประนอม ไม่ว่าจะเป็นในด้านความคิด หรือ
อดุมการณ์ สิ่งนีย้งัสะท้อนผ่านรูปแบบการเคล่ือนไหวทางศิลปะในตะวนัตกขณะนัน้ ซึ่งนิยมสร้าง
กฎเกณฑ์สากลหกัล้างกนัไปมาเพ่ือสถาปนาชดุความจริงสงูสดุเพียงหนึง่เดียว 

การวิเคราะห์ข้อเขียนของ Greenberg ข้างต้นนัน้ เป็นการพยายามพิจารณาในมิติทาง
สุนทรียศาสตร์เป็นหลัก ว่าได้รับอิทธิพลทางแนวคิดอย่างไรบ้าง และมีการก่อรูปของผลึกคิด 
(concept) อยา่งไร จงึเป็นการวิเคราะห์ในระนาบเดียว เพราะแท้จริงแล้ว แนวคิดของ Greenberg 
ยงัมีความซบัซ้อนอีกมากนอกไปจากขอบเขตของสนุทรียศาสตร์แล้ว ยงัมีประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจ 
และการลงทุนในช่วงหลังสงครามโลกของอเมริกากับผลงานศิลปะ แนวคิดเร่ืองชาตินิยมของ
อเมริกาซึ่งต้องการปลดแอกตวัเองจากชาติตะวนัตกอย่างสมบูรณ์ กระแสตีกลบัทางวัฒนธรรม 
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การเมืองในวงการศิลปะ ฯลฯ สิ่งเหล่านีล้้วนส่งผลต่อรูปแบบ และแนวคิดทางศิลปะของ 
Greenberg ทัง้สิน้ หากแตไ่มไ่ด้น ามากลา่วไว้ในท่ีนี ้
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บทที่3 

ว่าด้วยการพัฒนา และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ดงัเช่นท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทก่อนหน้า ว่าผลงานของผู้ เขียนมิได้ท าหน้าท่ีเป็นวัตถุท่ี
ความหมายของสรรพสิ่งเดินทางมาสิน้สดุท่ีตวัมนั ราวกบัจอกศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งบรรจอุงค์ความรู้ทัง้ชีวิต 
ตามกรอบคิดแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ทว่าผลงานของผู้ เขียนท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่ือกลาง 
(media) เทา่นัน้ และมิใชเ่พ่ือเช่ือมโยงผู้ดกูบัความจริงแท้ (reality) โดยตรง แตเ่พ่ือกระตุ้นให้ผู้ดไูด้
ย้อนกลบัไปพิจารณาการก าเนิดขึน้ของความรู้ท่ีก่อรูปขึน้ในตน ก่อนจะใช้มนัหมนุวนกลบัมาปะทะ
ประสานกบัส่ือกลางอีกครัง้ กระทัง่ตกตะกอนเป็นข้อมลูเชิงนามธรรมบางประการ ซึ่งในแง่นี ้อาจ
น าไปสู่การสังเคราะห์ขึน้ใหม่เป็นเนือ้หา หรือรูปอารมณ์ท่ีอาจข้องเก่ียวกับมิติของความจริงแท้
อยา่งเป็นปัจเจก ไมว่า่จะเป็นความจริงแท้ของเหตกุารณ์ หรือท่ีสถิตอยู่ในตนเองก็ตาม ผลงานของ
ผู้ เขียนจึงมีความเป็นอิสระจากบริบทท่ีมันถูกสร้างในระดบัหนึ่ง ในระดบัเดียวกับท่ีมนัเป็นอิสระ
จากอ านาจของผู้สร้างสรรค์ ซึง่ในท่ีนี ้ก็สามารถกลา่วได้วา่ไม่อยู่ในสถานะท่ีจะผกูขาดความหมาย
ของส่ือได้อีกตอ่ไป มากไปกว่านัน้ ความหมายอนัไร้พนัธนาการข้างต้นยงัได้รับเสรีภาพให้กระท า
ปฏิกิริยากบับริบทแวดล้อมทางกายภาพได้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีมนัสามารถกระท าตอ่ส่ืออีกชิน้ 
ดงันัน้ เม่ือน าส่ือทุกชิน้มาน าเสนอในกรอบพืน้ท่ี และเวลาเดียวกัน ความหมายท่ีก าเนิดขึน้จึง
สามารถก่อรูปในลกัษณะโครงสร้างท่ียดึโยงวตัถทุางจิตรกรรมทัง้หมดให้อยู่ภายในเค้าร่างเดียวกนั 
ซึ่งกระบวนวิธีข้างต้นนัน้สะท้อนการสังเคราะห์ผลงานภายใต้กรอบคิดแบบโครงสร้างนิยม  
(structuralism) ของผู้ เขียนเป็นอย่างดี และด้วยทศันะข้างต้น กระบวนการสร้างสรรค์ของผู้ เขียน
จึงมิได้พิจารณากายภาพของตวัส่ืออย่างสีน า้มนับนผืนผ้าใบเป็นปลายทาง หรือศูนย์กลางของ
กระบวนการ ทว่าเป็นเพียงส่วนเสีย้วหนึ่ง และพิจารณากระบวนการค้นหา วิเคราะห์ สงัเคราะห์
ข้อมลู การท าภาพร่าง รวมไปถึงการล าดบัความคิด เรียบเรียง จดัระเบียบความรู้กระทัง่ก่อรูปเป็น
ทศันคติท่ีมีต่อข้อมลู รวมไปถึงส่ือท่ีใช้ นัน้ย่อมส าคญัโดยมิอาจแบง่แยกออกจากตวัผลงานไปได้
เลย 
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 1. ในลกัษณะนี ้ผู้ เขียนจึงจ าเป็นต้องจดัระเบียบหวัข้อย่อยในการชีแ้จงระละเอียด เพ่ือให้
สมัพนัธ์ไปกบักระบวนการสร้างสรรค์ และเพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจการก่อรูปทางความคิดกระทัง่เกิด
เป็นชิน้ผลงานของผู้ เขียนได้ดียิ่งขึน้ ดงัจะสามารถเรียบเรียงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 2. ขัน้ตอนการก่อรูปของความคิด อนัน ามาซึง่การประมวล และจดัระเบียบตามล าดบั 

 3. การพัฒนาความคิด ด้วยการแสวงหาความรู้กระทั่งตกตะกอนเป็นทัศนคติส่วนตัว
เก่ียวกบัประเดน็ท่ีท าการศกึษา 

 4. การค้นหาต้นแบบการสร้างสรรค์โดยการคดัเลือกหลักฐานประเภทภาพซึ่งส่งเสริม
ทศันคตท่ีิผู้ เขียนมีตอ่ข้อมลู 

 5. ชีแ้จงทศันคตท่ีิข้องเก่ียวกบัส่ือในงานต้นแบบท่ีผู้ เขียนมกัเลือกใช้ และความหมายท่ีติด
พว่งมากบัตวัส่ือ 

 6. การวิเคราะห์ข้อมลูต้นแบบอย่างละเอียดด้วยการท าภาพร่าง (sketches) 

 7. เร่ิมสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 

อย่างไรก็ดี กระบวนการสร้างสรรค์งานของผู้ เขียนนัน้ด ารงอยู่ในมิติเชิงนามธรรม
คอ่นข้างมาก กลา่วคือมกัถกูพฒันาอยู่ในร่องรอยทางความคิด หรือการเคล่ือนไหวของรูปอารมณ์
ทัง้ในระยะก่อนสร้างผลงาน ระหว่างการสร้างสรรค์ หรือแม้กระทัง่หลงัจากงานจิตรกรรมได้เสร็จ
สิน้ลงแล้ว ซึ่งกระบวนการข้างต้นนัน้ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และอาจส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพต่อชิน้งานได้ในทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี ้หัวข้อกระบวนการสร้างสรรค์ท่ี
ผู้ เขียนได้จดัระเบียบไว้ อาจไม่ใช่การชีแ้จงสตูรส าเร็จแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งงานทกุชิน้จ าเป็นต้อง
ด าเนินรอยตามขัน้ตอนในข้างต้น บางชิน้งานอาจลัดข้ามขัน้ตอน สลับสับเปล่ียน แม้กระทั่ง
สอดแทรกขัน้ตอนท่ีไมมี่ความข้องเก่ียวใดๆกบัภาพรวม และมิอาจน ามาชีแ้จงไว้ในท่ีนี ้ 

 

การก่อรูป ประมวล และจัดระเบียบความคิด 

 กระบวนการก่อร่างขึน้กระทั่งเป็นรูปรอยของความคิดนัน้ยากท่ีจะถ่ายทอดให้เข้าใจได้
อย่างเป็นรูปธรรมเน่ืองด้วยความคิดค านึงของผู้ เขียนในขัน้ก่อนสร้างสรรค์นัน้ หากวิเคราะห์โดย
คร่าวแล้ว ประกอบไปด้วย ความทรงจ าทัง้ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกอันเป็นอัตวิสัย และองค์
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ความรู้อย่างเป็นภววิสยัปะปนกระทั่งไม่สามารถจ าแนกอย่างเป็นระเบียบได้ชดัเจน อย่างไรก็ดี 
การก าหนดประเด็นหลักในการสร้างสรรค์นัน้เป็นประโยชน์ต่อผู้ เขียนในการยึดเหน่ียว และใช้
กระตุ้นความคิด หรือดงึเอาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในความทรงจ ามาประกอบสร้างเป็นฐานคิดเพ่ือต่อ
ยอด ในทางตรงกันข้าม ก็เป็นการจ ากัดกรอบให้แคบลงเม่ือข้อมูลเชิงนามธรรมเหล่านีมี้มาก
เกินไป ดงัเชน่ ในกรณีของผลงานชดุนี ้ผู้ เขียนมีโครงสร้างหลกัคือ “การแสวงหาความจริงผ่านการ
พิจารณาภาพในฐานะวตัถทุางประวตัิศาสตร์” ด้วยเหตนีุ ้ทัง้ ทศันคติตอ่ความจริง (reality) ภาพ 
(image) และประวตัศิาสตร์ (history) จงึมกัเป็นค าส าคญัท่ีผู้ เขียนย้อนกลบัไปพิจารณาอยูเ่สมอ  

 อย่างไรก็ดี ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดย่อยต่างๆ ล าพังโครงเร่ืองใหญ่นัน้ยังไม่ชัดเจน
เพียงพอท่ีจะสามารถถ่ายทอดเป็นรูปธรรมได้ ประเด็นย่อยในการสร้างสรรค์จึงมีความจ าเป็นต้อง
ถูกสร้างขึน้ภายใต้ร่มเงาของหวัเร่ืองหลัก ทัง้นี ้เพ่ือให้การจดัระเบียบชุดผลงานเป็นไปได้อย่าง
ราบร่ืน และหากประเดน็ยอ่ยถกูสร้างขึน้อยา่งสอดคล้องกนัมากเพียงพอ อาจส่งผลให้ผู้ดทู าความ
เข้าใจชุดผลงานได้ง่ายดายยิ่งขึน้ในลักษะคล้ายการอ่านนิยายเร่ืองยาวท่ีแต่ละบทล้วนมี
สาระส าคญัในแต่ละตอน ทว่าเก่ียวเน่ืองเป็นเร่ืองเดียวกนั ซึ่งในชดุศิลปนิพนธ์ชดุนี ้สามารถเรียบ
เรียงหวัเร่ืองยอ่ยภายใต้โครงสร้างใหญ่ข้างต้นโดยคร่าวได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ว่าด้วยเรือนร่าง 
1.1. อคตบินเรือนร่างของมนษุย์ 
1.2. อคตใินรูปแบบความสมัพนัธ์ของสองเรือนร่างท่ีครอบครองเพศสภาพตา่งกนั 
1.3. การก าเนิด และการดบัสญูของเรือนร่าง 

2. ว่าด้วยความสัมพันธ์ 
2.1. ความรุนแรงระหวา่งมนษุย์ 
2.2. อคตริะหวา่งมนษุย์ 
2.3. อ านาจท่ีครอบง าอนัถกูประกอบสร้างโดยมนษุย์ 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้ เขียนอาจเพียงจดบันทึกเป็นเค้าร่างทางความคิดโดยย่อในสมุดบันทึก 
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจดหวัเร่ือง พรรณนารายละเอียด บรรยายเหตกุารณ์ บนัทึกจาก
ทศันะ ร่างรูปด้วยความรวดเร็ว ฯลฯ โดยข้อมลูทัง้หมดจะยงัไมถ่กูจดัระเบียบ เพียงแตเ่ป็นการปะทุ
ขึน้ของขัว้พลงังานในความว่างเปล่า เพ่ือรอการสรรค์สร้าง ตอ่ยอดเป็นรูปรอยทางนามธรรม และ
รูปธรรมตอ่ไป 
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การพัฒนาความคิด ด้วยการค้นหาความรู้กระท่ังตกตะกอนเป็นทัศนคติส่วนตัวเก่ียวกับ
ประเดน็ต่างๆ 

 เม่ือความคิดค านึงได้ถูกจุดประกายขึน้ และก่อให้เกิดพลงังานมากพอท่ีจะสร้างสรรค์ใน
ล าดบัตอ่ไปแล้ว ขัน้ตอนซึง่ไมส่ามารถเว้นข้ามไปได้ส าหรับผู้ เขียนคือ การแสวงหาข้อมลูอนัเป็นภว
วิสยั เพ่ือจดัระเบียบข้อมูลเชิงอตัวิสยัในความคิด และความทรงจ า รวมไปถึงสร้างความมัน่ใจว่า 
ทศันคตขิองผู้ เขียนตอ่ประเดน็ตา่งๆท่ีมีความสนใจนัน้ มีความเหมาะสม ไม่เอนเอียง หรือบิดเบีย้ว 
เว้นแต่ผู้ เขียนจะจงใจให้เป็นเช่นนัน้ ซึ่งการแสวงหาความรู้ของผู้ เขียนนัน้มาจากสองแหล่งหลัก 
กล่าวคือ หนังสือ หรือต าราท่ีถูกตีพิมพ์ในช่วงเวลาต่างๆ และอินเตอร์เน็ต ในกรณีท่ีข้อมูลท่ี
ต้องการนัน้ยากแก่การแสวงหาด้วยหนังสือ เน่ืองจากในบางกรณี วิทยานิพนธ์ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องภายใต้การก ากบัของมหาวิทยาลยัตา่งๆ กระทัง่ต าราเก่าแก่ซึ่งหายาก หรือสญูหายอย่าง
ถาวร ได้ถูกน ามาถ่ายทอดเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในให้เข้าถึงโดยง่าย มากไปกว่านัน้ 
ภาพยนตร์เชิงสารคดี หรือการเสวนาวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ ยงัสามารถ
ถกูท าให้เข้าถึงอย่างสะดวกไม่ด้อยไปกว่ากนั ซึ่งข้อมลูเชิงภววิสยัท่ีเข้ามาเติมเต็มในข้างต้นย่อม
สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ดงัจะไลเ่รียงได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมูลอ้างอิงเชิงเนือ้หาเหล่านีย้่อมติดพ่วงมากับภาพท่ีเก่ียวข้องในลักษะของ
ภาพประกอบบทความ หรือบรรจคุ าส าคญัท่ีผู้ เขียนสมารถใช้ประโยชน์โดยการน าไปขยายความ
ตอ่เน่ืองเพ่ือค้นหาข้อมลูเชิงภาพตอ่ไปได้  

2. เม่ือมีข้อมลูเชิงภววิสยัมากพอ ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์เหล่านีย้่อมส่งผลตอ่ทศันคติส่วน
ตวับางประการ หรือผนวกรวม ปะทะประสาน กระทัง่ก่อตวัเป็นองค์ความรู้ใหมใ่นท้ายท่ีสดุ  

3. เม่ือความรู้ก่อรูปขึน้อยา่งเพียงพอ ยอ่มตกตะกอนเป็นทศันคติท่ีชดัเจนเก่ียวกบัประเด็น
นัน้ๆ ในบางกรณีอาจเป็นการตอกย า้จุดยืนเดิมท่ีเคยมี แต่ในบางครัง้ก็อาจเป็นจุดพลิกผัน 
เปล่ียนแปลงรูปรอยทางความคดิจากท่ีเคยเป็น 

4. ทศันคตท่ีิจดัเจนมากขึน้นัน้สง่ผลให้แนวทางการค้นหาภาพต้นแบบถกูชีน้ าไปในทิศทาง
ท่ีสมัพนัธ์กบัลกัษณะความคดิ สง่ผลให้ภาพต้นแบบท่ีถกูรวบรวมเพื่อท าการสร้างสรรค์ ถกูจดักลุ่ม
อย่างเป็นระเบียบ และตรงตามความต้องการท่ีชัดเจนมากขึน้ ดงัจะชีแ้จงรายละเอียดในหวัข้อ
ถดัไป 
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การค้นหาต้นแบบการสร้างสรรค์โดยการคัดเลือกภาพท่ีส่งเสริมทัศนคติท่ีผู้เขียนมีต่อ
ข้อมูล 

เน่ืองจากรูปแบบทางกายภาพของชดุผลงานศิลปนิพนธ์ของผู้ เขียนนัน้ ล้วนเป็นการ “รือ้
ฟืน้” (reactivation)1 หลกัฐานเชิงภาพในอดีต มาวิเคราะห์แยกส่วนออกโดยละเอียด และประกอบ
สร้างขึน้ใหม่ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมอีกครัง้ แม้จะไม่ใช่การคดัลอกภาพโดยตรง และมี
กระบวนการสงัเคราะห์ภาพต้นแบบกัน้กลางอยู่ ทว่า ภาพต้นแบบอนัเป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์
ผลงานนัน้ก็มีความส าคญัอย่างมิสามารถกล่าวข้ามไปได้ และการเลือกสรรกลุ่มภาพซึ่งจะใช้ใน
การตอ่ยอดภาพต้นแบบนัน้ ยงัเป็นการสะท้อนย้อนกลบัไปก่อร่างให้ความคิด และรูปอารมณ์ของ
ผู้ เขียนนัน้แจม่ชดัยิ่งขึน้ในทางหนึง่  

และด้วยเหตท่ีุว่า ผู้ เขียนค านึงถึงความหมายในเชิงนามธรรม ซึ่งอาจเป็นความหมายใน
ระดบัแก่น (essence/substance) ซึง่ตามกรอบคิดแบบโครงสร้างนิยมนัน้ตดัขาดออกจากรูปแบบ 
หรือเปลือกหุ้ มภายนอก (form/appearance)2 อย่างสิน้เชิง ลักษะทางกายภาพ หรือข้อมูลท่ี
ปรากฏในระดบัผิวอย่างบริบททางประวตัิศาสตร์ แม้กระทั่งอคติร่วมสมยัต่อหลกัฐานข้างต้นจึง
เป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนมิได้ถือเอามาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก หากแต่ยึดเอาประเด็นต้นท่ีผู้ เขียนได้
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และตกตะกอนผ่านการเก็บข้อมูลเชิงภววิสยัอย่างเพียงพอ ตดัผ่าข้อมูลใน
ระดบัผิวลงไปสู่แก่นสารซึ่งผู้ เขียนพิจารณาแล้วว่า ล้วนแบ่งปันสาระเดียวกัน ดงันัน้จึงมีความ
เป็นไปได้ท่ี ภาพซึง่ถกูจดัไว้ในกลุม่เดียวกนั อาจมีข้อมลูซึง่มิได้ข้องเก่ียวกนัเลยในเชิงเหตผุล ไม่ว่า
จะในบริบทใดๆ  

เม่ือได้กลุ่มภาพข้อมูลในเบือ้งต้นในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลแล้ว ผู้ เขียนจะน ามาวาง
เทียบเคียงกันอีกครั ง้  โดยให้หลักฐานภาพทุกชิ น้วางแผ่ออกในระดับเดียวกั นบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ก่อนท าการคดัเลือกซ า้อีกครัง้หนึ่งกระทั่งได้กลุ่มภาพท่ีน่าพอใจ ซึ่งเม่ือด าเนิน
มาถึงขัน้ตอนนี ้ผู้ เขียนมกัเหลือกลุ่มภาพต้นแบบส าหรับการสร้างสรรค์ 7 – 10 ภาพโดยประมาณ 
และภาพจ านวนนีจ้ะถกูอดัขยายเพ่ือให้ได้ภาพต้นแบบในระดบัท่ี 2 อนัเป็นกลุ่มภาพท่ีจะถกูน าเข้า
สู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงกายภาพอย่างละเอียดสืบต่อไป อย่างไรก็ดี เม่ือผู้ เขียนได้กล่าวถึง
หลกัฐานเชิงภาพท่ีได้น ามาใช้ในฐานะภาพต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ แม้ทกุภาพจะถกูอดัขยาย

                                                           
1 ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์, พิมพ์ครัง้ที่ 2, (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2557), 54. 

 2 ดร.ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร, สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษา

รัฐศาสตร์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2555), 43. 
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อยู่ในสภาพของวสัด ุซึ่งครอบครองพืน้ผิว และขนาดท่ีใกล้เคียงกัน ทว่า ประวตัิศาสตร์ของส่ือซึ่ง
ประกอบสร้างขึน้มาเป็นภาพต้นแบบนัน้มิได้ถกูลบเลือนไปในกระบวนการนี ้และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผู้ เขียนจ าเป็นต้องชีแ้จงทศันะของตนตอ่ส่ือประเภทตา่งๆของภาพต้นแบบ ซึ่งในแง่นีส้ามารถแบ่ง
ได้เป็นส่ือโบราณอย่างจิตรกรรม (painting) และส่ือซึ่งเป็นหมุดหมายแห่งยุคสมัยใหม่อย่าง
ภาพถ่าย (photograph) 

 

ชีแ้จงทัศนคติท่ีข้องเก่ียวกับส่ือในงานต้นแบบท่ีผู้เขียนมักเลือกใช้ และความหมายท่ีติด
พ่วงมากับตัวส่ือ 

1. จิตรกรรม 

ไม่ว่าเราจะถือเอาภาพเขียนบนผนงัถ า้ Chauvet ในฝร่ังเศสซึ่งมีอายุกว่า32,000 ปี หรือ 
ภาพเขียนซึ่งถกูค้นพบใน Arnhem Land ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ท่ีมีอายวุสัดกุว่า 60,000 
ปี เป็นหมดุหมายเร่ิมต้นในการค านวณอายขุองกิจกรรม ซึ่งมนษุย์ริเร่ิมปาดป้ายส่ือกลางลงบนพืน้
รองรับลกัษณะสองมิติ กระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางทัศนธาตุขึน้ ไม่ว่าจะเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม 
ด้วยหลกัฐานเชิงภววิสัยข้างต้น เราอาจกล่าวได้อย่างไร้ข้อกังขาว่า จิตรกรรมเป็นส่ือซึ่งอยู่คู่กับ
มนุษย์มาตัง้แต่บรรพกาล และเป็นมาตรวดัศกัยภาพในด้านสร้างสรรค์อนัส าคญัของมนุษยชาต ิ
ความลกัลัน่ย้อนแย้งจงึเกิดขึน้ในค าจ ากดัความท่ีสามารถเข้าใจได้ว่า ประวตัิศาสตร์ของจิตรกรรม
นัน้ เก่าแก่กว่าประวตัิศาสตร์อย่างเป็นทางการของผู้ ท่ีค้นพบมนัเสียอีก เพราะกว่าท่ีมนษุย์จะเร่ิม
คดิค้นตวัอกัษรเพ่ือจดบนัทึก ส่ือสาร และสร้างอารยธรรม ประวตัิศาสตร์ของส่ืออนับรรพกาลชนิด
นี ้ก็ด าเนินล่วงเลยกระทั่งเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เสียแล้ว อย่างไรก็ดี ตลอดพัฒนาการในชีวิต 
จิตรกรรมเผชิญการเปล่ียนแปลงในระดับโครงสร้างอยู่ 2 ครัง้โดยประมาณ กล่าวคือ การท่ี
กฎเกณฑ์เชิงภววิสยัมาครอบง าการสร้างสรรค์ภาพสองมิติ กระทัง่ย้อนกลบัไปก าหนดวิธีการมอง
โลกของมนษุย์ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15 และการท่ีหลกัการอนัเคร่งครัดข้างต้นถกูท าลายลงหลงั
การค้นพบส่ืออนัส าคญัอย่างภาพถ่าย เป็นผลให้งานจิตรกรรมหนักลบัมาสนใจสาระเชิงวสัดขุอง
ตวัส่ือ กระทัง่ค้นหาความเป็นไปได้ท่ีจะเช่ือมร้อยตนเองเข้าสู่อาณาจกัรมหศัจรรย์ท่ีพ้นไปจากการ
ถกูกกัขงัด้วยเหตผุลเชิงภววิสยัอีกครัง้เม่ือพ้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ไปแล้วดงัจะสามารถไล่เรียงโดย
ยอ่ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

นบัตัง้แตภ่าพเขียนภาพแรกของโลกถกูเขียนขึน้บนผนงัถ า้ ไม่สามารถมีนกัมานุษยวิทยา 
กระทัง่นกัโบราณคดีคนใดสามารถทราบแรงผลกัดนั หรือหมดุหมายท่ีแม้จริงในการสร้างสรรค์ของ
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ศิลปินนิรนามเหล่านัน้ได้ ทว่า เราสามารถทราบได้ว่า ก่อนยุคฟืน้ฟูศิลปะวิทยาการจะย่างกราย
มาถึง โลกทัง้ภายนอก และภายในของจิตรกรมิเคยด ารงอยู่แยกขาดจากกัน แรงบันดาลใจ 
กระบวนการรับรู้ และกรรมวิธีการสร้างสรรค์ กระทัง่ส าเร็จเสร็จสิน้ออกมาเป็นผลงาน หลอมรวม
เป็นสิ่งเดียวกนั ภาพท่ีปรากฏในธรรมชาตผิลกัดนัให้จิตรกรสรรค์สร้างภาพอนัตรึงใจบนพืน้ระนาบ
ในลกัษณะต่างๆ ซึ่งจะสะท้อนย้อนกลบัมาประกอบสร้าง และตอกย า้มมุมองท่ีพวกเขามีต่อโลก 
สมมติฐานชนิดนีถ้กูยืนยนัในผลงานวิชาการสาขามานุษยวิทยาซึ่งเน้นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทาง
สรีรศาสตร์ (physical anthropology/biological anthropology) และกระแสทางวิชาการลกัษณะ
ข้างต้นได้แพร่หลายในช่วงต้นคริสต์วรรษท่ี 20 โดยประมาณ ดงัจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Jan 
Deregowski นักมานุษยวิทยาชาวโปแลนด์ ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดอย่างชัดเจนผ่านการ
สมัภาษณ์ชนพืน้เมืองวา่ ภาพวาดลกัษณะ “เหมือนจริง” ของชาวSambia ในแอฟริกานัน้ แตกตา่ง
จากภาพเหมือนจริงท่ีสืบคตติอ่เน่ืองจากสมยัเรเนอซองส์อยา่งไร3 หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในลกัษณะ
นีก็้ส่งผลให้เราสามารถคาดเดาไปได้ว่า ภาพเขียนสตัว์นานาชนิดซึ่งเรียบแบน และเคล่ือนไหวทบั
ซ้อนกนัยุ่งเหยิงบนผนงัถ า้ Chauvet เร่ือยไปจนกระทัง่ทศันมิติแบบ reverse perspective ในงาน
ศิลปะ ไบเซนไทน์ ล้วนข้องเก่ียวกับมโนทัศน์ในการมองโลกของเหล่าผู้ สร้างสรรค์ยุคก่อน 
perspective เหลา่นัน้อยา่งแท้จริง  

จนกระทัง่ช่วงสายของวนัหนึ่ง หน้ามหาวิหาร Santa Maria de Fiore กรุง Florence 
สถาปนิกหนุ่มนาม Filippo Brunelleschi ได้มอบบางสิ่งให้กับมนษุยชาติ ซึ่งถึงแม้จะดเูรียบง่าย 
แต่ก็ส่งผลให้นบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา มนษุย์มิเคยมองโลกเหมือนเดิมอีกเลย สิ่งนัน้คือทฤษฎีท่ีเรา
รู้จกักนันาม “ทศันมิติเชิงเส้น” (linear perspective) เม่ือยืนประจนัหน้ากบัมหาวิหาร ในมือขวา
ของ Brunelleschi มีกระจกเงาอยูใ่นนัน้ เม่ือเขายืดมนัไปจนสดุแขนแล้วขัน้ระหว่างตวัเขา และเงา
สะท้อนของกระจกด้วยภาพเขียนมหาวิหารท่ีท าขึน้ก่อนหน้า และเจาะรูตรงกลางเพ่ือให้เขา
สามารถมองทะลภุาพดงักลา่วไปคะเนระยะบนกระจกได้ ทนัใดนัน้เอง ภาพวาด และภาพของโลก
ท่ีปรากฏก็ซ้อนทบักนัพอดี นบัเป็นครัง้แรกท่ีมนษุย์สามารถจ าลองภาพปรากฏการณ์ทางทศันะได้
อย่างแม่นย าถึงเพียงนี ้4  อย่างไรก็ดี นัน่ก็นบัเป็นครัง้แรกเช่นกันท่ีเส้นระดบัสายตากลายมาเป็น
ปัจจัยในการก าหนดความถูกต้องเชิงภาพ ภายใต้การค านวณทางเรขาคณิต และหลักการทาง

                                                           
3 อาเธอร์ ซายองค์, ไล่คว้าแสง, แปลโดย นยันา นาควชัระ, (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2557), 95-96. 
4 เร่ืองเดยีวกนั, 90-92. 
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ทศันียวิทยาซึ่งเป็นภววิสยั5 จึงอาจสรุปได้ว่าทศันมิติเชิงเส้นจึงเป็นการจ าลองปรากฏการณ์การ
รับรู้ผ่านจอประสาทรับภาพของดวงตาเท่านัน้ และได้แยกขาดภาพทางทัศนะข้างต้นออกจาก
ปรากฏการณ์อนัลุ่มลึก และงดงามภายในซึ่งไม่สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ทางเราขาคณิตท่ีตายด้าน 
ทนัใดนัน้เอง ภาพปรากฏท่ีเกิดจากการจ าลองปฏิกิริยาระหว่างประสาทรับภาพ และโลกสามมิติ
ภายนอก ก็ย้อนกลับมาประกอบสร้างมโนทัศน์การมองโลกของมนุษย์ย า้ซ า้ลงไปอีกครัง้หนึ่ง 
ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา ภาพเขียนใดๆซึง่สรรค์สร้างภายใต้ร่มเงาของกฎเกณฑ์อนัเป็นภววิสยัข้างต้นก็
กลายเป็นลกัษณะของภาพจ าลอง ท่ีถูกจ ากัดความโดยรวมว่า pictorial representation และ
จดัเป็นกระแสทางวัฒนธรรมซึ่งครอบง าโลกทัศน์ทางจิตรกรรมของตะวันตกต่อไปอีกเกือบคร่ึง
ศตวรรษ มากไปกว่านัน้ ความจริงในภาพเขียนกลบัยิ่งทรงพลงัมากยิ่งขึน้เป็นทบัทวี  กระทัง่ทรง
พลงัเสียยิ่งกว่าความจริงนอกกรอบภาพ เน่ืองด้วย ไม่ว่าโลกนอกกรอบภาพจะเส่ือมโทรมไปตาม
กาลเวลาอย่างไรก็ตาม โลกในกรอบภาพจะยงัคงสถานะเดิม กล่าวคืองดงามไม่เปล่ียนแปลงอยู่
อย่างนัน้ กรอบไม้สลกัเสลาลวดลายตระการตา และหนาหนกัเป็นการประกาศการหย่าขาดครัง้
ส าคญัระหว่างโลกแห่งความจริงภายใน และภายนอกกรอบภาพอย่างสิน้เชิง น ามาซึ่งหลักการ
ทางสนุทรียะท่ีพิจารณาภาพเขียนประหนึ่งหน้าตา่งแห่งประสบการณ์ (window of experience) 
อันเป็นสถานท่ีซึ่งเม่ือผู้ คนในโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมรู้สึกทุกข์ทรมานกับความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดล้อม ก็สามารถโผล่หวัเข้าไปในหน้าต่าง เพ่ือรับประสบการณ์อนัสุนทรีย์ และแยกขาด
ตวัเองกบัโลกนอกกรอบภาพท่ีเลวร้ายอยา่งสิน้เชิง 

อย่างไรก็ดี ฝันอันหอมหวานของหน้าต่างแห่งประสบการณ์ก็มิได้ด ารงอยู่เนิ่นนานนัก 
เน่ืองด้วย ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ส่ือร่วมสมยัอย่างภาพถ่ายก็สามารถจ าลองปรากฏการณ์เชิง
ประจกัษ์ในลกัษณะเดียวกันกับท่ีภาพเขียนพยายามท าผ่านกฎเกณฑ์อนัยุ่งยากของทศันมิติเชิง
เส้น ด้วยระยะเวลาเพียงชัว่พริบตา (แม้วา่ส าหรับภาพถ่ายในชว่งแรก อาจจะต้องกระพริบตาอย่าง
เช่ืองช้าพอสมควรก็ตาม) ส่ืออยา่งจิตรกรรมจ าเป็นต้องหนักลบัมารือ้โครงสร้างของตนอีกครัง้ ทว่า 
การละวางภาพปรากฏการณ์ระดบัเลนส์ตา ท่ีถกูผกูติดกบัมโนทศัน์การมองโลกของมนษุย์หลงัยคุ
ฟื้นฟูศิลปวิทยานัน้ มิสามารถท าได้เสียแล้วหลังความเคยชินนับค่อนศตวรรษ และกว่างาน
จิตรกรรมจะสามารถละวาง Perspective ได้อยา่งสิน้เชิงนัน้ก็ต้องใช้เวลาเกือบศตวรรษตอ่มา และ

                                                           
5 Samuel Y. Edgerton, Brunelleschi's mirror, Alberti's window, and Galileo's 'perspective 

tube', accessed 13 May2017, available from 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000500010 
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หมดุหมายส าคญัในกรณีข้างต้นได้แก่ ข้อเขียน Modernist Painting6 ของนกัวิจารณ์ชาวอเมริกนั
ผู้ ยิ่งใหญ่ ซึ่งถูกเขียนขึน้ในปีค.ศ.1965 โดยมีใจความว่างานจิตรกรรม (สมัยใหม่) ท่ีดีนัน้
จ าเป็นต้องมีภาวะอิสระอย่างสัมบูรณ์ (Absolute Autonomy)  ซึ่งเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่ภาวะ
ดงักลา่วนัน้คือการท่ีจิตรกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องไม่น าเสนอสิ่งอ่ืนใด นอกเสียจากเปิดเผยสจั
ธรรมของตวัมนัเอง ณ ท่ีนีคื้อวสัดซุึ่งประกอบขึน้มาเป็นชิน้งาน อนัได้แก่ระนาบของสีท่ีปาดป้าย 
และพืน้ท่ีรองรับ7  ในเวลานี ้ความลึกท่ี Brunelleschi เคยเร่ิมต้นไว้ราว500ปีท่ีแล้วนัน้ จึงถูกรือ้
ถอนออกจนหมดสิน้ แล้วหลงเหลือไว้เพียงแคค่วามเรียบแบนของวสัดซุึ่งเคยประกอบสร้างขึน้เป็น
ภาพลวงตานัน้เอง  

ในปัจจบุนั วิวฒันาการของส่ืออย่างจิตรกรรมก็ยงัคงไม่หยดุนิ่ง และถกูย้อนพิจารณาเพ่ือ
ตีความใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้ เขียนเองก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆท่ีได้มีโอกาสย้อนกลบัไปสดดีุ
ความบรรพกาลของตวัส่ือ และถือวิสาสะประกอบสร้างความหมายของมนัขึน้ใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือขยบั
ขยายขอบเขตให้ส่ืออย่างจิตรกรรมยงัคงสามารถมีพฒันาการ และด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงในโลก
ร่วมสมยั (ซึ่งผู้ เขียนเช่ือเช่นนัน้) และเพ่ือเป็นการดึงเอาประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ของตวัส่ือมาใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมประเด็นสร้างสรรค์ส่วนตวัอีกทางหนึ่ง ดงัจะสามารถไล่เรียงทัศนคติท่ี
ผู้ เขียนมีตอ่ตวัส่ือได้ดงัตอ่ไปนี ้

แม้จะมีความเห็นเช่นเดียวกันกับ Greenberg ในบางกรณี กล่าวคือ ผู้ เขียนไม่เช่ือว่า 
ตัง้แต่ช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา ศิลปินจะมีอ านาจผูกขาดมิติทางความจริงไว้
ภายในภาพ หรือการด ารงชุดเหตุผลแบบเดียว (Rationality มิใช่ Rationalities) และความ
ตระหนกัรู้ถึงความเป็นวตัถุ หรือแม้กระทัง่คณุภาพของวสัดใุนงานจิตรกรรม ย่อมเป็นหนึ่งในตวั
แปรซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้ดูในระดบัหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะไม่เช่นนัน้ ก็อาจกล่าวได้ว่าผู้ดู
เข้าใจผิด หรือได้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วนในการรับรู้ตวัส่ือ เน่ืองจากภาพเขียนทุ่งหญ้าท่ีเหมือนจริงราว
กบัทุง่หญ้า ยอ่มมีคณุคา่เน่ืองจากมนักอปรไปด้วยทกัษะ และความอตุสาหะของจิตรกร ท่ีเสกสรร
ให้ก้อนสีกลายสภาพเป็นงานจิตรกรรมท่ีงดงาม รวมเข้ากับความสมจริงของภาพซึ่งใกล้เคียง
ต้นแบบในธรรมชาติ การหลงใหลภาพทุ่งหญ้าเพียงเพราะมันเป็นภาพทุ่งหญ้าท่ีงาม โดย
ปราศจากการรับรู้วา่ภาพนัน้คืองานจิตรกรรม ยอ่มถกูจดัเป็นการรับรู้ปรากฏการณ์ท่ีงามโดยทัว่ไป 
เหมือนการชมนก ชมพเูขา ต้นไม้ ล าธาร ฯลฯ หาได้มีคณุคา่เทียบเคียงกบัการรับรู้งานจิตรกรรมไม ่

                                                           
6 Timothy Quigley, Summary: Clement Greenberg “Modernist Painting”, accessed 13 May 

2017, available from http://timothyquigley.net/vcs/greenberg-mp_sum.pdf 
7 Ibid. 



 
55 

 

 
 

และการตระหนกัถึงตวัส่ือของผู้ดอูยู่เสมอระหว่างรับรู้งานจิตรกรรมนัน้ก็สนบัสนุนความคิดท่ีว่า 
“จิตรกรรมคือวตัถุ” (painting as a paint itself) เป็นอย่างดี แม้ Greenberg จะพิจารณาสิ่งนีใ้น
ฐานะกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานการสร้างสรรค์อันเข้มงวด ในลกัษณะเชิงภววิสยั หากแต่ผู้ เขี ยน
พิจารณาคณุสมบตัินีใ้นลกัษณะญาณวิทยา (Epistemology) ว่าด้วยลกัษณะการรับรู้ผ่านผสัสะ 
กระทัง่ก่อร่างเป็นความรู้ในภายหลงั ในแง่นี ้ผู้ เขียนข้ามย้อนเวลากลบัไปพิจารณาภาพเขียนใน
อดีตด้วยกรอบความรู้ข้างต้นได้เชน่เดียวกนั 

ทศันคตท่ีิส าคญัอีกประการหนึง่คือ ผู้ เขียนมิได้พยายามหลีกหนีความบรรพกาลของตวัส่ือ 
เน่ืองจากเป็นสิ่งซึ่งไม่มีวนัเป็นไปได้ (การพยายามท างานจิตรกรรมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ นัน้ย้อน
แย้ง และลกัลัน่ในตวัเอง) หากแต่โอบร้อยมนัเอาไว้ด้วยความเต็มใจ และใช้ประโยชน์จากความ
บรรพกาลของตวัส่ือในการส่ือสาร เน่ืองจาก หากพิจารณาในทางตรงกันข้าม ไม่มีส่ือชนิดใดท่ี
เก่าแก่แต่ยังคงทรงประสิทธิภาพในการส่ือสารไปมากกว่างานจิตรกรรมแบบประเพณีนิยม (สี
น า้มนับนผ้าใบ) อีกแล้ว ประเด็นท่ีถกูส่ือสารผ่านส่ือสารโบราณอนับรรพกาลนีจ้ะถกูตอกย า้อย่าง
เข้มแข็งด้วยประวตัศิาสตร์นบัพนัปีของจิตรกรรม 

คุณสมบัติสุดท้ายท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับส่ือจิตรกรรมก็คือ มันเป็นส่ือเพียงไม่ก่ีชนิดใน
ประวตัศิาสตร์ท่ีสามารถวิเคราะห์แยกส่วนภาพปรากฏการณ์จนถึงแก่น และประกอบสร้างขึน้ใหม่
ตัง้แตร่ะดบัรากฐานเชน่เดียวกนั เป็นความจริงท่ีน่าอศัจรรย์ส าหรับส่ืออย่างจิตรกรรม ท่ีผลงานอนั
ยิง่ใหญ่ทกุชิน้บนโลก ไมว่า่จะมีรายละเอียดตระการตาเพียงใด ล้วนถกูประกอบสร้างขึน้จากความ
วา่งเปลา่ทัง้สิน้ ในแง่นี ้ไมน่า่แปลกใจเลยท่ีศลิปินในสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาซึ่งครอบครององค์ความรู้
เก่ียวกบักายวิภาค และทศันียวิทยาเชิงเส้น จะพิจารณาตนเองในฐานะพระผู้ ไถ่ ซึ่งสามารถเช่ือม
ประสานผู้ดูให้เข้าถึงอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าได้เพียงแค่ยืนอยู่เบือ้งหน้า  “โลก” ท่ีตนเองได้
สร้างขึน้ทัง้หมด โดยการเร่ิมปาดป้ายทีแปรงแรกบนความว่างเปล่า ไม่ตา่งจากพระเจ้าท่ีทรงมอบ
ความสวา่งแรกแก่โลกด้วยการเอือ้นเอย่พระสรุเสียง 

 

2. ภาพถ่าย 

แม้ภาพถ่ายจะเป็นส่ือท่ีเพิ่งเกิดขึน้ และมีอายุน้อยเม่ือเทียบชัน้กับส่ือโบราณอย่าง
จิตรกรรม และประติมากรรม รวมไปถึงภาพพิมพ์ด้วยเคมีชนิดตา่งๆ หากแต่ภาพถ่ายภาพแรกใน
ประวตัศิาสตร์นัน้ก็มีอายรุ่วมสองร้อยปีแล้ว แม้จะถือก าเนิดขึน้ใช่วงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี19 แต่
กวา่ท่ีภาพถ่ายจะสถาปนาพืน้ท่ีของตวัมนัเองได้อยา่งภาคภูมิ และเป็นท่ีนิยมในสงัคมก็ล่วงเลยมา
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จนช่วงปลายศตวรรษข้างต้น8  เน่ืองจากในช่วงแรกนัน้ภาพถ่ายคือการบนัทึกภาพด้วยปฏิกิริยา
ระหว่างแสงอาทิตย์และสารเคมีซึ่งถูกฉาบเคลือบอยู่บนพืน้ระนาบรองรับ แม้จะใช้เวลา
คอ่นข้างมาก กล่าวคือกว่าแปดชัว่โมง จนกระทัง่ลดลงมาเหลือเพียงคร่ึงชม. และไม่เกินสิบนาที
ตามล าดบั9  แต่เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการทางจิตรกรรมแล้วก็ต้องนบัว่าเป็นพฒันาการท่ี
ก้าวกระโดดอย่างยิ่งของมนษุย์ท่ีต้องการจะถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีรับรู้ผ่านผสัสะให้ออกมาเป็น
รูปธรรม อยา่งไรก็ดี เม่ือกระบวนการเกิดภาพถ่ายนัน้มีผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีเป็นหลกั เท่ากบั
พืน้ท่ีของศิลปินผู้สร้างสรรค์ในกระบวนการนัน้หดแคบลงเหลือเพียงการคดัเลือกมมุมองท่ีปรากฏ
เทา่นัน้ อีกนยัยะหนึง่ ภาพถ่ายจงึเป็นการยน่ระยะหา่งระหวา่งภาพของโลกท่ีปรากฏ และผู้ดใูห้เข้า
ใกล้กนัอยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อน และบางกรณี อาจถึงขัน้ท่ีว่า ภาพท่ีปรากฏเป็นภาพถ่าย และภาพ
ของความเป็นจริงนัน้มิสามารถแยกขาดจากกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่น่าแปลกใจนกัท่ี Roland 
Bathes จะกล่าวถึงภาพถ่ายว่าเป็นการหยุดภาพของความตายให้ด ารงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์10  
เน่ืองจากในทัศนะของ Barthes แล้ว ภาพท่ีปรากฏในภาพถ่าย และภาพของความเป็นจริงท่ี
เคล่ือนผา่นไปตามเวลา (ความตาย) นัน้ มิได้แตกตา่งกนัแตอ่ย่างใด สนุทรียะในลกัษณะดงักล่าว
ทวีความเข้มข้นถึงขีดสุดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี20 เม่ือกล้องฟิล์มได้พัฒนาคณุภาพจน
สามารถบนัทึกภาพบนแผ่นฟิล์มได้อย่างรวดเร็วเพียงเสีย้ววินาที ประกอบกับขนาดท่ีกะทัดรัด
ยิ่งขึน้ และราคาท่ีถกูลง ส่งผลให้การบนัทึกปรากฏการณ์เชิงภาพเป็นไปได้อย่างง่ายดายอย่างไม่
เคยปรากฏมาก่อนเช่นกัน11  ในเวลานี ้พืน้ท่ีของภาพถ่าย และภาพความจริงนัน้ทับซ้อนจน
กลายเป็นเนือ้เดียวกันอย่างแยกออกจากกันได้ยาก การถ่ายภาพแบบหยุดเสีย้ววินาทีอย่างไม่มี
พิธีรีตองหรือ Snap shot กลายมาเป็นท่ีนิยม ในแง่นีอ้าจกล่าวได้ว่าพืน้ท่ีความส าคญัของศิลปินผู้
บนัทกึภาพนัน้ลดน้อยลงจนผู้ดภูาพนัน้ได้หลงลืมไปเสียแล้วว่าภาพ Snap shot นัน้หาใช่ภาพของ
ความเป็นจริงไม่ หากแต่เป็นภาพซึ่งถูกเลือกสรรมุมมองอย่างปราศจากพิธีรีตอง และตรงกลาง

                                                           
8 Osterman, Mark. History and Evolution of Photography (online), accessed 13 May2017. 

Available from http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Osterman-Romer-history-of-photography-
ex.pdf 

9 Sirota, Alex. Photography – a new art or yet another scientific achievement (online), 
accessed 13 May 2017. Available from http://iosart.com/photography-art-or-science 

10 Barthes, Roland. Camera Lucida Reflection on Photography: He who is photographed 
(online), accessed 13 Ma 2017. Available from 
http://monoskop.org/images/c/c5/Barthes_Roland_Camera_Lucida_Reflections_on_Photography.pdf 

11 Sirota, Alex. Photography – a new art or yet another scientific achievement (online) 
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ระหว่างภาพ (เสมือน) ของโลกท่ีปรากฏ และผู้ดนูัน้มีดวงตาของผู้บนัทึกท่ีมองโลกผ่านเลนส์ของ
เขาคัน่กลางอยู่ เม่ือพืน้ท่ีของภาพถ่าย และความจริงทบัซ้อนกันโดยสมบรูณ์ ศิลปินผู้บนัทึกภาพ
จงึเป็นผู้ครอบครองทัง้ชีวิต และความตายในแง่หนึง่  

  จะพบวา่ ในขณะท่ีประวตัิศาสตร์ของจิตรกรรมเต็มไปด้วยความเคล่ือนไหว สีสนั 
และชีวิต ประวตัิศาสตร์ของภาพถ่ายกลบัถกูครอบง าด้วยความนิ่งสถิต ชีวิตท่ีถกูแช่แข็งไว้ภายใต้
พืน้ผิวของกระดาษเรียบแบน และความตาย นยัยะเร่ืองเวลาในงานจิตรกรรมซึ่งเกิดจากการบ่ม
เพาะด้วยกรรมวิธีอนัสลบัซบัซ้อนยาวนาน ถกูขจดัออกไปเสียสิน้ด้วยการลัน่ชตัเตอร์เพียงครัง้เดียว 
แม้กระทัง่ภาพถ่ายท่ีพยายามจะน าเสนอการเคล่ือนผ่านของเวลา ซึ่งยาวนานกว่าเสีย้วนาที อย่าง
ภาพถ่ายของพวก Futurism ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 หากมิได้ข้ามผ่านไปสู่ปริภูมิของส่ือ
ภาพยนตร์ มนัก็เป็นเพียงการหยดุภาพของความเคล่ือนไหวในอากาศ แทนการหยดุภาพของวตัถุ
ท่ีไม่เคล่ือนท่ี และยาวนานกว่าเสีย้ววินาทีออกไปเล็กน้อยเท่านัน้  แต่ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ 
ภาพถ่ายนัน้เป็นส่ือชนิดแรกท่ีปัดความส าคญัของความเป็นต้นแบบ (originality) ให้ตกไปได้อย่าง
สิน้เชิง แม้เปรียบกับกระบวนการท าภาพพิมพ์ด้วยส่ือชนิดต่างๆ หรือแม้กระทั่งการหล่องาน
ประติมากรรม ท่ีแต่ละพิมพ์ก็ยงัคงหลงเหลือเอกลกัษณ์บางประการอนัด ารงไว้ซึ่งคณุค่าเฉพาะ
ของแตล่ะแบบ ทวา่ ส าหรับภาพถ่าย ย่ิงประกอบเข้ากบัเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจบุนัด้วยแล้ว การ
แปรสภาพจากไฟล์ภาพในโลกรหัสฐานสอง ออกมาเป็นวัตถุในโลกสามมิติ สามารถกระท าได้
อย่างปราศจากขีดจ ากัด และแต่ละแบบ หากไม่นับความบกพร่อง และคุณสมบัติเฉพาะของ
เคร่ืองพิมพ์แตล่ะเคร่ืองแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะหาความแตกตา่งระหว่างการพิมพ์แตล่ะครัง้ ไม่
ตา่งไปจากโรงงานในโลกอตุสาหกรรมซึ่งบนสายพานการผลิตจะปรากฏอตัลกัษณ์เฉพาะของวตัถุ
แต่ละชิน้ไม่ได้ ในทางกลับกัน ความแตกต่างอันเคยสร้างคุณค่าอย่างไร้ขอบเขตให้กับงาน
จิตรกรรม กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมท่ีจะต้องถกูก าจดัด้วยส านึกแห่งของเคร่ืองจกัร ในลกัษณะนี  ้
ภาพถ่ายจึงถูกผนึกแน่นกับการพฒันาแห่งโลกอุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยจักรกลไร้วิญญาณ 
ด้วยส านกึสมยัใหม ่(modernism) เชน่เดียวกนักบังานจิตรกรรมท่ีถกูผลกัดนัย้อนกลบัไปผนึกแน่น
อยู่กบัโลกโบราณ ก่อนยคุปฏิวตัิอุตสาหกรรม ท่ีซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติท่ีงดงาม ป่าไม้ร่มร่ืน และ
ยงัไม่ถูกท าลาย แหล่งน า้ใสสะอาดไม่ปนเปือ้น เมืองยงัขนาดเล็ก กฎระเบียบไม่เคร่งครัด ความ
ปัจเจกเป็นเ ร่ืองส าคัญ และผู้ สามารถใช้ ชีวิตอย่างอิสรเสรี  ด้วยส านึกแบบโรแมนติก 
(Romanticism)  

 จากคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันในระดับรากฐานข้างต้น ส่งผลให้ส่ือแต่ละชนิดล้วน มี
ความหมายตดิพว่งมากบัภาพต้นแบบอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย และล้วนส่งผลทางอารมณ์ แม้กระทัง่
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มีผลตอ่ประเดน็ส่ือสารในลกัษณะท่ีตา่งกนั เชน่ ภาพเหมือนสีน า้มนัของ Mona Lisa คงจะดแูปลก
ไปไม่น้อย หากกลายสภาพเป็นภาพถ่ายของมาดาม Lisa อย่างไรก็ดี สิ่งท่ีน่าสนใจมากไปกว่านัน้
คือ ปรากฏการณ์เม่ือคณุสมบตัิของทัง้สองส่ือสามารถแบง่ปัน หรือทบัซ้อนกนัได้ในบางกรณี เช่น 
การอดัขยายภาพถ่ายของภาพวาดในอตัราส่วนเท่าจริง ย่อมเป็นการยดัเยียดความนิ่งสถิต และ
นยัยะของความตายให้กับภาพเขียนท่ีเคยเต็มไปด้วยชีวิต หรือการวาดภาพถ่ายท่ีไร้อารมณ์ขึน้
ใหม่ ด้วยการประกอบสร้างตัง้แต่ระดบัรากฐานแบบประเพณีนิยม ย่อมเพิ่มพูนความมีชีวิตชีวา
ให้แก่ภาพถ่ายอย่างน่าสนใจ และกระบวนการเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนได้น ามาปรับใช้ และทดลอง
หาความเป็นไปได้อยา่งตอ่เน่ือง เป็นเวลามากกวา่ 3 ปีแล้ว 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลต้นแบบอย่างละเอียดด้วยการท าภาพร่าง (sketches) 

 การท าภาพร่าง (sketches) ส าหรับผู้ เขียนนัน้ มีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าศิลปินท่าน
อ่ืนๆ หากแต่จุดประสงค์ในการท าภาพร่าง รวมไปถึงความสมัพนัธ์ระหว่างภาพร่าง และผลงาน
จริงนัน้อาจแตกต่างออกไปเล็กน้อย ดงัจะชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ไป นอกจากนี ้ในกระบวนการ
ท างานทัง้หมดของผู้ เขียน สามารถแบ่งประเภทของภาพร่างได้ทัง้หมดโดยภาพรวม 2 ประเภท
ใหญ่ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีหน้าท่ี และความส าคญัท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงกรรมวิธีการสร้างภาพ
ร่างเหลา่นัน้ด้วย ดงัจะไลเ่รียงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การท าภาพร่างเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 

หากความหมายของการวิเคราะห์คือ “การแยกส่วน” เน่ืองด้วยผู้ เขียนใช้หลกัฐานเชิงภาพ
จากประวตัิศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบหลกัในการสร้างสรรค์ นอกจากการวิเคราะห์ในเชิงเนือ้หา 
เพ่ือเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุชิน้นัน้ และวาทกรรมท่ีถูกผลิตสร้างขึน้ตามบริบททาง
ประวัติศาสตร์ และทับถมกันจนคล้ายชัน้ดินในลักษณะโบราณคดีวิทยาทางความรู้ การผ่า 
ช าแหละในเชิงทัศนะนัน้ก็มีความส าคญัไม่แพ้กัน กล่าวคือ เพ่ือท าความเข้าใจองค์ประกอบเชิง
ทัศนะของภาพนัน้ๆตัง้แต่ระดับรากฐาน และประกอบสร้างขึน้มาใหม่ตามความต้องการของ
ผู้ เขียน ซึ่งระหว่างกระบวนการสงัเคราะห์ครัง้ท่ีหนึ่งนี ้ผู้ เขียนอาจทดลองลดทอน หรือสกัดสาระ
บางส่วนท่ีพิจารณาว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่ือสารออกไป (simplify) เท่าๆกับการเพิ่มเติม
องค์ประกอบบางประการเข้าไปเพ่ือขับเน้นสาระท่ีต้องการส่ือสารให้ปรากฏชัดมากยิ่ง ขึน้ 
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(emphasize) ภาพท่ีผู้ เขียนได้น ามาเป็นต้นแบบจึงถกูวิเคราะห์แยกส่วนออก เพ่ือพิจารณาอย่าง
ละเอียด และเย็บประกอบรวมร่าง สงัเคราะห์ขึน้มาใหมเ่ป็นครัง้ท่ี 1 มิได้หยิบยกภาพต้นแบบมาใช้
โดยตรง และปราศจากการพินิจพิเคราะห์แตอ่ยา่งใด 

ในแง่นีจ้ะพบว่า ภาพร่างในลักษณะข้างต้นจึงดูคล้ายภาพร่างเพ่ือเรียนรู้ (study 
sketches / primary sketches) ของศิลปินโบราณ ซึ่งมกัเป็นการถ่ายทอดสิ่งท่ีปรากฏชดัโดยตรง 
และยงัไมผ่า่นกระบวนการสงัเคราะห์มากนกั ทัง้นี ้เพ่ือน าภาพร่างดงักล่าวมาใช้ในฐานะข้อมลูยิบ
ย่อยเพ่ืออ้างอิงรายละเอียดในส่วนต่างๆ หรือเพ่ือฝึกปรือให้คุ้นชิน และท าความเข้าใจแบบท่ีวาด
ในเบือ้งต้นก่อนท าผลงานจริง  

วสัดท่ีุใช้ในขัน้ตอนนีส้ าหรับผู้ เขียน มกัใช้กระดาษร้อยปอนด์เรียบส าหรับวาดเส้นขนาด 
A2 โดยประมาณ (40 x 60 เซนตเิมตร) เป็นพืน้รองรับ และร่างด้วยแท่งถ่าน (charcoal) ความเข้ม
ระดบั 3 และมกัใช้แท่งถ่านซึ่งมีส่วนผสมของแร่แกรไฟต์ (graphite) ปริมาณหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้
ร่องรอยท่ีขีดเขียนมีความด าเข้ม ตดิทนในระดบัหนึง่ และมีความแข็ง ไม่เปราะง่ายเหมือนถ่านท่ีได้
จากการเผาไม้ตามธรรมชาติ (natural charcoal) ส าหรับผู้ เขียน มกัร่างภาพเพ่ือวิเคราะห์ต้นแบบ
ในลกัษณะนี ้7- 10 ภาพตอ่ผลงาน 1 ชดุ โดยประมาณ 

 
 

2.การร่างเพื่อจัดวางองค์ประกอบ 

เน่ืองด้วยผลงานสว่นใหญ่ของผู้ เขียนนัน้มีองค์ประกอบท่ีไม่ซบัซ้อน ส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่
การประกอบกันระหว่างภาพซึ่งผ่านการสังเคราะห์แล้ว 2 -3 ภาพโดยประมาณ สาระของ
กระบวนการจึงเอนเอียงไปในส่วนของการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ภาพต้นแบบเสียมากกว่า 
นอกจากนี ้ผลงานของผู้ เขียนมีลกัษณะโน้มเอียงไปทางการเสาะแสวงหา หรือการค้นคว้าค าตอบ
บางประการ ซึ่งสุดท้ายจะบรรลไุด้ก็ตอ่เม่ือผลงานจริงเสร็จสิน้ลง หรือจนกระทัง่เกิดปฏิกิริยาทาง
ทัศนะกับผู้ ดูในพืน้ท่ีจริง ในแง่นีจ้ึงโครงสร้างคล้ายการทดลองเสียมาก และการวางแผนอย่าง
รัดกุมมากเกินไป จะท าให้ความศกัดิ์สิทธ์ิของภาพส าเร็จนัน้ลดน้อยลงไป หรือหากจะกล่าวใน
เชิงอตัวิสยัสว่นตวั ก็สามารถสรุปได้วา่ การเห็นแนวโน้มของภาพส าเร็จชดัเจนมากเกินไปนัน้ท าให้
แรงจงูใจในการสร้างงานของผู้ เขียนลดลงไปด้วย 

ภาพร่างเพื่อศกึษาหาองค์ประกอบจงึมกัมีขนาดเล็ก และถกูขีดเขียนขึน้อย่างไม่บรรจงนกั 
บางครัง้ปะปนไปกบัการจดบนัทึกในลกัษณะเป็นตวัอกัษร ทบัซ้อนไปมา โดยส่วนมากแล้ว มีขาด
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ไปเกิน 15 x 20 เซนติเมตร และใช้ดินสอความเข้มขนาด 2B วาดบนกระดาษท่ีมีความหนา 80 
ปอนด์โดยประมาณ  

 

เร่ิมสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 

 กระบวนการสร้างผลงานจริงของผู้ เขียนนัน้ แม้จะใช้วสัดโุบราณแบบประเพณีนิยม และมี
กายภาพคล้ายคลึงกับผลงานโบราณทัว่ไป ทว่าผู้ เขียนได้ท าการตดัผ่า ช าแหละแยกส่วนภาพต้น
แบบอย่างละเอียด แล้วเลือกหยิบบางส่วนเท่าท่ีจ าเป็น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเติมคุณสมบตัิเชิง
ทัศนะบางประการ แล้วประกอบ รวมร่างสังเคราะห์ขึน้อีกครัง้เป็นชิน้งานจริงอีกครัง้ ซึ่งเม่ือ
พิจารณาการร่างเพ่ือวิเคราะห์ต้นแบบเป็นการสังเคราะห์ครัง้แรก การเขียนงานจริงจึงเป็นการ
สงัเคราะห์ขึน้ใหม่ครัง้ท่ี 2 หากไม่นบัรวมความหมายจากการจดัวางองค์ประกอบ ซึ่งผู้ เขียนจะท า
การชีแ้จงเป็นรายชุดผลงานต่อไปในบทหน้า รายละเอียดในการสังเคราะห์ ซึ่งกัน้กลางระหว่าง
ภาพต้นแบบ จนถึงภาพส าเร็จนัน้สามารถสรุปความโดยยอ่ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. การพจิารณางานจิตรกรรมในฐานะวัตถุ  

ผู้ เขียนมีกรอบความคิด ว่า “งานจิตรกรรมคือวตัถุ” และใช้มนัพิจารณางานจิตรกรรมใน
ประวตัิศาสตร์ ก็จะสามารถสรุปได้ว่า งานจิตรกรรมไม่ว่าจะเหมือนจริงเพียงใด มนัก็ยงัคงด ารง
คณุสมบตัิความเป็นวตัถอุยู่อย่างนัน้ กล่าวคือสีน า้มนัท่ีถกูปาดป้ายอยู่บนผืนผ้าใบ ทว่ามีภาพอยู่
ด้านบน ในแง่นี ้การส่ือสารของงานจิตรกรรมจึงเป็นไปในลักษณะของการสะท้อน (reflect) 
ประสบการณ์ของผู้ดทูัง้สิน้ โดยศิลปินนัน้เป็นเพียงแคผู่้ก าหนดท่ีทางของเนือ้หาในขอบเขตกว้างๆ
เทา่นัน้ สถานะของเนือ้หาจงึประทบัอยูก่ึ่งกลางระหว่างตวัผู้ด ูและผลงาน ในแง่นี ้เนือ้หา เร่ืองราว
จึงเป็นสิ่งท่ีด ารงอยู่แยกออกจากวัตถุ (จิตรกรรม) และเคล่ือนท่ีเข้ามาประทับบนวัตถุภายหลัง 
สาเหตเุน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางประวตัศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้องกบังานจิตรกรรมครัง้ส าคญัใน
ยุคสมัยใหม่ (modern age) โดยเฉพาะช่วงทศวรรษท่ี40เป็นต้นมา งานจิตรกรรมจึงสูญเสีย
ศกัยภาพของการบรรจปุระสบการณ์ หรือการด ารงสถานะเป็น ”หน้าต่างแห่งประสบการณ์” ไป 
อยา่งไรก็ดี งานจิตรกรรมในรูปแบบใหมก็่ได้ถือก าเนิดขึน้มาแทนท่ี ดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น เนือ้หา
ซึ่งถูกผูกขาดอยู่ในกรอบภาพได้ถูกกระจายไปสู่ประสบการณ์ของผู้ดแูต่ละคนอย่างเป็นปัจเจก 
สง่ผลให้เกิดอิสระในการตีความ ประกอบสร้างเนือ้หาเร่ืองราวมากกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
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2. น าไปสู่การสังเคราะห์ภาพต้นแบบขึน้ใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจทางทัศนะ
จากภาพถ่ายเพื่อเน้นย า้ความเป็นวัตถุของงานจิตรกรรม 

ดังท่ีได้ไล่เรียงไปในข้างต้น ถึงประวัติศาสตร์ของส่ือซึ่งเต็มไปด้วยความนิ่งสถิต ไร้
สญัญาณชีวิต แม้กระทั่งมีนัยยะบางประการถึงความตายอย่างภาพถ่าย จะพบว่าคุณสมบตัิท่ี
ส าคญัอีกประการหนึ่งซึ่งสมัพนัธ์กับความไร้ชีวิตคือภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีมีความเป็นวตัถอุย่าง
สงู กลา่วในรายละเอียดคือ นอกจากตวัมนัจะสามารถถกูผลิตซ า้อย่างไม่สิน้สดุเหมือนจกัรกลแล้ว 
ทัง้ขนาดท่ีเท่ากันเป็นมาตรฐาน โดยไม่ข้องเก่ียวกับขนาดจริงของแบบท่ีถูกถ่าย หรือพืน้ผิวท่ี
ราบเรียบ ราวกับถูกฉาบเคลือบด้วยก าแพงใส กัน้กลางระหว่างมิติภายใน และภายนอก ล้วน
ผลักดนัให้ภาพถ่ายมีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุอย่างสูงท่ีสุด และเช่นเดียวกันกับทัศนะท่ี
ผู้ เขียนมีต่อความเป็นวัตถุในงานจิตรกรรม การส่ือสารสาระของภาพถ่ายก็เป็นไปในลักษณะ
เช่นเดียวกันนัน้เสมอตลอดประวตัิศาสตร์ของตวัมนั กล่าวคือ เน่ืองด้วยภาพถ่ายเป็นการสะท้อน
โลกความจริงท่ีอยู่อีกฟากหนึ่งของเลนส์ ผ่านการคดัเลือกมมุมองโดยช่างถ่ายภาพ และแช่งแข็ง
ความจริงท่ีเคล่ือนผา่นไปแล้ว (ความตาย) นัน้ไว้ตลอดกาลในรูปของวตัถ ุสาระซึ่งเกิดจากการรับรู้
ภาพถ่ายจึงเป็นการสะท้อนย้อนกลบัประสบการณ์อนัเป็นปัจเจกของผู้ด ูกลบัไปสู่ผู้ดเูองในระดบั
หนึง่เชน่เดียวกนักบังานจิตรกรรม อยา่งไรก็ดี ความสมัพนัธ์กบัมิตแิหง่ความจริงท่ีเคยมีอยู่เม่ือนาน
มาแล้ว หรืออาจแปรสภาพจนสามารถนิยามว่าความตายนัน้ เป็นคณุสมบตัิส าคญัท่ีภาพถ่ายมี 
และผูกพันอย่างแนบแน่นมากกว่าจิตรกรรมมากนัก จินตนาการท่ีถูกประกอบสร้างขึน้ด้วย
ประสบการณ์ของผู้ด ูจากการรับรู้ภาพถ่าย จึงมีสดัส่วนของความตายเจือปนอยู่ในนัน้เสมอ นัน่
อาจเป็นเหตใุห้การจ้องดภูาพถ่ายโบราณของบคุคลท่ีเราไม่รู้จกั หรือแม้กระทัง่ไม่รู้ว่าตายไปแล้ว
หรือไมด้่วยซ า้ นัน้ก่อให้เกิดความกลวั  

คุณสมบตัิของการผนึกแน่นกับมิติของความตายอันกระตุ้นจินตนาการข้างต้นคือสิ่งท่ี
ผู้ เขียนสนใจและตัง้สมมติฐานว่า กระบวนการดงักล่าวสามารถกระท าย้อนกลบัด้วยกระบวนการ
ทางจิตรกรรมได้หรือไม่? กล่าวขยายความคือ หากกระบวนการเกิดของภาพถ่ายนัน้มี
ความสมัพันธ์กับความตาย กระทัง่ความตายนัน้ถูกสะท้อนผ่านกายภาพซึ่งมีลักษณะเป็นวัตถุ
อยา่งสดุขัว้ของภาพถ่าย การน าคณุสมบตัิเชิงกายภาพของภาพถ่ายบางประการมาปรับใช้ในงาน
จิตรกรรม จะสามารถติดพ่วงเอาความตายท่ีถูกผนึกแน่นไว้กับตวัส่ืออย่าภาพถ่าย มาแบ่งปัน
ให้กบัส่ือจิตรกรรมได้ด้วยหรือไม่? และลกัษณะทางกายภาพท่ีโดดเดน่ส าหรับภาพถ่าย และผู้ เขียน
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ได้เลือกมาปรับใช้ในงานจิตรกรรมนัน้มีอยู่ 3 ประการด้วยกัน กล่าวคือ สีสนั พืน้ผิว และจุดรวม
แสง (จากเลนส์) หรือโฟกสั 

แม้ภาพถ่ายสี จะถกูพฒันาขึน้ในเวลาท่ีใกล้เคียงกบัภาพถ่ายขาวด า (กล่าวคือ ราวๆค.ศ.
1842) หากแต่ กว่าท่ีภาพถ่ายสีจะถูกพัฒนากระทั่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ก็ล่วงเลยมา
กระทัง่ช่วงทศวรรษท่ี 30 – 40 เสียแล้ว12 ในแง่นี ้นยัยะของความจริงส าหรับภาพถ่ายสี จึงยงัไม่
เคล่ือนตวัไปสู่ปริภูมิของความตายมากเท่ากบัภาพถ่ายขาวด า อีกทัง้สีสนัของภาพถ่ายขาวด านัน้ 
หากพิจารณาโดยถ้วนถ่ีแล้ว ก็ไม่ใช่ขาว และด า เสียทีเดียว หากแตมี่อุณหภูมิของสีท่ีคอ่นข้างอุ่น 
กล่าวคือมีสีอมเหลืองหม่น และน า้ตาลเข้ม ส่งผลให้มีมิติ และความน่าดงึดดูใจไม่น้อย ประกอบ
กับสีสนัของภาพถ่ายซึ่งเกิดจากกระบวนการย้อมสีสดใส ทบัลงไปบนฟิล์มขาวด า ก็เป็นอีกหนึ่ง
กระบวนการท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีน่าสนใจไม่ตา่งกัน ผู้ เขียนจึงพยายามจ าลองสีสนัของภาพถ่ายขาวด า
ด้วยการผสมสีน า้มนัในเฉดตา่งๆ กระทัง่ได้ข้อสรุปเป็นอตัราสว่นดงันี ้

 1. Ultramarine Blue 45% 

 2. Burnt Umber 45 % 

 3. Yellow Ocher 10% 

 4. Titanium White ในอตัราสว่นตามแตค่วามสวา่งของแตล่ะสว่นของภาพ 

หากน าภาพเขียนในลกัษณะเหมือนจริงท่ีมีรายละเอียด และคณุภาพสงูลิบ มาวางขนาบ
ข้างภาพถ่ายของรูปเดียวกนัในอตัราสว่น และขนาดเทา่กนั แม้ภาพถ่ายจะไม่สามารถปัน้แตง่ทศัน
มิต ิหรือปรับความลงตวัของสีสนัอยา่งถึงแก่นได้อยา่งงานจิตรกรรม แตส่ิ่งเดียวท่ีงานจิตรกรรม ไม่
ว่าคณุภาพจะสงูเท่าใด ก็ไม่มีทางเทียบเคียงภาพถ่ายได้เลย นัน่คือ “ความเรียบแบน” ของพืน้ผิว 
และความเรียบแบนนีเ้องท่ีตอกย า้ความเป็นวตัถอุยา่งสงูของตวัมนั ผิวท่ีถกูฉาบเคลือบ เงางาม จึง
มีสถานะคล้ายก าแพงแก้วท่ีกัน้กลางระหว่างผู้ดแูละชีวิต หรือสถานะปัจจุบนัของสิ่งท่ีเคยมีชีวิต 
แม้การท าพืน้ผิวให้เหมือนกับภาพถ่ายอย่างสมบูรณ์แบบจะไม่สามารถท าได้จริง (และก็ไม่มี
เหตผุลให้ท าเช่นนัน้) ผู้ เขียนจึงพยายามทดลองสร้างพืน้ผิวท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างงานจิตรกรรม 
และภาพถ่าย กล่าวคือ มีทัง้ความเรียบแบน เสมอเท่าเทียมกนัทัง้ผืนระนาบ ทว่าเกิดจากการทบั

                                                           
12 Michael Arcambault, A Brief History of Color Photography, From Dream to Reality, 

accessed 14 May 2017, available from https://petapixel.com/2015/10/11/a-brief-history-of-color-
photography-from-dream-to-reality/ 
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ซ้อนของชัน้สีหลากชัน้ ดังจะชีแ้จงต่อไปข้างหน้า และการเกล่ียให้นุ่มนวล เรียบแบนสามารถ
กระท าได้ด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ลงน า้หนกัด้วยสีน า้มนับนพืน้ระนาบให้เต็มพืน้ท่ีด้วยแปรงขนนุ่ม หัวตดั ในขัน้ตอนนี ้
ต้องพึงระวงัมิให้เกิดก้อนสีปรากฏขึน้ในบริเวณใดของผ้าใบเด็ดขาด โดยทัง้นี ้ความทึบตนัทัง้ใน
สว่นแสง และเงาต้องเทา่กนั 

2. เก็บรายละเอียดซ า้อีกครัง้ โดยมุ่งเกล่ียระนาบใหญ่ๆให้กลืนเข้าหากนัด้วยแปรงขนนุ่ม
หวัตดั ก่อนจะเขียนรายละเอียดขนาดเล็กให้ครบถ้วนทัง้ภาพ 

3. ก่อนท่ีสีจะแห้ง ให้น าพู่กันพดั (fan brush) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขนแข็ง มาปัด 
เกล่ียน า้หนกัโดยไม่ต้องค านึงถึงรูปทรงของวตัถุในภาพ ลกัษณะของการเกล่ีย ควรเกล่ียขึน้ลงใน
แนวตัง้จนทัว่ทัง้ภาพ (ขณะปัด ควรเช็ดพู่กนัสม ่าเสมอมิให้สีติดเป็นก้อน) จากนัน้จึงปรับมาเกล่ีย
แนวนอน ท าอย่างนีซ้ า้ไปมาทัง้ภาพกระทัง่เรียบเสมอกนั และไม่ปรากฏทีแปรง ทัง้นี ้ระหว่างปัด 
ควรสงัเกตน า้หนกัของภาพมิให้หมน่ หรือผิดเพีย้นจากชว่งก่อนปัดมากเกินไป 

4. หลังจากขัน้ตอนข้างต้น น า้หนกัของภาพจะถูกเกล่ียกระทัง่เรียบเนียน ทว่าน า้หนกัท่ี
เข้มจะออ่นลง เน่ืองจากผสมกบัน า้หนกัในสว่นแสง เชน่เดียวกบัสว่นแสงท่ีจะเข้มขึน้ 

5. รอกระทัง่แห้งสนิท จากนัน้ ใช้น า้มนั (ควรเป็น linseed oil หรือ walnut oil) ถใูห้ทัว่ทัง้
พืน้ผิว ก่อนจะเช็ดออกกระทัง่มีลกัษณะเป็นชัน้น า้มนัเคลือบบางๆ (oiling out) ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ
เตรียมผิวให้พร้อมรับการลงสีชัน้ตอ่ไป 

6. ผสมสีในลกัษณะโปร่งแสง แตไ่ม่จ าเป็นต้องโปร่งใส (transparent/semi-transparent) 
ซึง่เป็นสีของวตัถตุา่งๆ ทาเคลือบบางๆลงไปในแตล่ะส่วนของภาพท่ีมีสีตา่งกนั ก่อนใช้พู่กนัพดัปัด
ในลกัษณะท่ีกลา่วมาซ า้อีกครัง้ 

7. จากนัน้ลงสีในส่วนแสง และเงา และปัดด้วยพู่กันพัดในลักษณะข้างต้น โดยแยก
ขัน้ตอนกนั  

8. เก็บรายละเอียดแสงสวา่งท่ีสดุ และเงาเข้มท่ีสดุ ก่อนใช้พู่กนัพดัปัดเกล่ีย เพ่ือจบงานอีก
ครัง้ 
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ทัง้นี ้การหยิบยืมคณุสมบตัิของ จุดรวมแสง หรือโฟกัสของภาพถ่ายมาใช้ ก็สามารถท า
ด้วยกระบวนการท่ีไล่เรียงมาในข้างต้น เพียงแตอ่าจจะปัดเกล่ียน้อยในส่วนท่ีต้องการคงความชดั 
และปัดเกล่ียมากอย่างเท่าเทียมกนัในส่วนท่ีหลดุออกไปจากโฟกัส แตท่ัง้นี ้ต้องมัน่ใจว่าพืน้ผิวทั ง้
ผืนผ้าใบนัน้ เรียบเสมอกนั    

 

ว่าด้วยกระบวนการสร้างชิน้งานจิตรกรรมโดยคร่าว 

 ผลงานจิตรกรรมของผู้ เขียนนัน้นอกจากจะท าการหยิบยืมภาพต้นแบบมาจากจิตรกรรม 
หรือภาพถ่ายโบราณแล้ว กระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานก็เป็นอย่างนัน้ อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับ
ภาพต้นแบบซึ่งจะต้องถูกผู้ เขียนวิเคราะห์ แยกส่วนออก และสงัเคราะห์ขึน้ใหม่ ให้เหมาะสมกับ
เป้าประสงค์ท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือสาร กระบวนการวาดสีน า้มนัแบบโบราณตัง้แตช่่วงคริสต์ศตวรรษ
ท่ี15 เร่ือยมากระทัง่ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี19 ก็ถกูผู้ เขียนค้นคว้า ศกึษา รวบรวมข้อมลู ก่อนจะแยก
สว่น วิเคราะห์อยา่งละเอียด และสงัเคราะห์ขึน้เป็นกระบวนการเฉพาะเช่นเดียวกนั ในการบรรยาย 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องกล่าวอ้างอิงถึงกระบวนการโบราณ เทียบเคียงไปกบัขัน้ตอนสร้างสรรค์
ผลงานส่วนตวั เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจมากยิ่งขึน้ ดงัจะสามารถไล่เรียงโดยย่อได้ดงัมี
หวัข้อตอ่ไปนี ้

 

1. การเตรียมพืน้ 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้ เขียนขอกล่าวข้ามการเตรียมพืน้ในส านึกของศิลปินโบราณ กล่าวคือ การ  
seizing ด้วยกาวหนงัสตัว์ กระทัง่ priming ด้วยยิปซัม่13 เน่ืองจากในปัจจบุนั ผู้ เขียนได้ใช้ผ้าใบ 
canvas ซึง่ได้ท าการ priming ด้วย gesso เชือ้น า้และกาว acrylic ส าเร็จรูปมาแล้ว และส าคญัว่า
ผ้าใบนัน้ต้องเป็นผ้าใบเนือ้ละเอียด ปุ่ มปมไม่หนาจนเกินไปนกั จากนัน้ เม่ือขึงผ้าใบกับกรอบไม้
เรียบร้อยแล้ว จึงท าการรองพืน้ด้วยน า้หนกัเทา (การ toning หรือ imprimatura ซึ่งแปลว่าการ
ก าจดัสีขาวให้หมดไป) ซึ่งเกิดจากสี acrylic สีด า เจือจางด้วยน า้ในอตัราส่วนเนือ้สี 20% และน า้ 
80% ทาด้วยแปรงขนนุม่ หน้ากว้าง 4-6 นิว้ ให้ทัว่ทัง้ผืนผ้าใบ ก่อนจะทิง้ไว้ให้แห้งสนิท 

                                                           
13 Max Doerner, The materials of the artist and thire use in painting with notes on the 

techniques of the old masters, 3rd ed. (New York, Harcort, Brace & World, INC), 9-29. 
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2. การร่างรูป และการท า under painting 

หลงัจากพืน้ท่ีผ่านการท า imprimatura แห้งสนิทแล้ว แม้จะเป็นลกัษณะการเตรียมพืน้
แบบศิลปินยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 โดยเฉพาะศิลปินในเฟลมมิช หรือในสเปน ซึ่งมกัรอง
พืน้ด้วยน า้หนกักลาง ในอณุหภูมิท่ีไม่อุ่นมากนกั เร่ือยไปจนกระทัง่เย็น เพ่ือท าให้สามารถจบงาน
ได้ในไม่ก่ีชัน้14 ผู้ เขียนกลบัประทบัใจลกัษณะทางกายภาพท่ีสง่างาม และไม่เคล่ือนไหวอย่างโลด
โผนจนเกินไปนกัของศิลปินสกุลช่างเวนิสในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 (Venetian school) ซึ่งมกั
สงัเคราะห์แบบขึน้ใหมด้่วยตนเองทัง้หมด และเน้นการตอบโต้โดยตรงกบัผืนผ้าใบ15 (ไม่ใช้กรรมวิธี
การคดัลอกภาพร่างจากกระดาษขนาดเท่าจริง หรือ cratone’เหมือนพวกเฟลมมิชในช่วงต้น หรือ
สกุลช่างฟลอเรนซ์ซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากกระบวนการวาด tempera) ผู้ เขียนจึงมักร่างภาพ
ทัง้หมดจากการกะเกณฑ์ เทียบระยะ วดัขนาด โดยไม่ใช้เคร่ืองทุ่นแรงใดๆ นอกจากภาพต้นแบบท่ี
อดัขยายอย่างดี และมีคณุภาพสูง ประกอบกับภาพร่างท่ีได้ท าการสงัเคราะห์เป็นแนวทางไว้ใน
เบือ้งต้นแล้ว ซึง่การร่างภาพ มกัท าด้วย แท่งถ่าน (charcoal) ความเข้มระดบั 3 ซึ่งนบัเป็นน า้หนกั
ออ่นท่ีสดุ เม่ือร่างภาพกระทัง่เป็นท่ีพอใจแล้ว จงึใช้ผ้าขนหน ูเช็ดให้ทัง้ภาพจนน า้หนกัท่ีมีความเข้ม
ระดบัเทาเข้ม ให้อ่อนลงไปอยู่ในระดบัเทา ก่อนใช้ยางลบคดัแสงสว่างให้ปรากฏ และมัน่ใจว่าใน
ส่วนแสง ไม่มีผงถ่านหลงเหลืออยู่ ภาพร่างท่ีส าเร็จในขัน้ตอนนีจ้ะปรากฏเป็นภาพสองมิติท่ีมีเส้น
รอบนอกวตัถ ุ(outline) ชดัเจน ประกอบกบัเส้นลากแบง่อาณาเขตแสง และเงาอย่างบางเบาไว้ใน
เบือ้งต้นเทา่นัน้ 

ในขัน้ตอนการลงสีขัน้แรก หรือ under painting อนัท่ีจริงแล้วค าจ ากัดความนีส้ามารถ
แปลตรงตวัคือ การกระท าใดๆบนพืน้ระนาบชัน้ล่างสดุท่ีจะส่งผลตอ่ภาพส าเร็จของงานจิตรกรรม 
จดัเป็นกระบวนการข้างต้นทัง้สิน้ เน่ืองด้วยงานจิตรกรรมสีน า้มนัแบบโบราณนัน้ วสัดท่ีุศิลปินใช้
ล้วนอยู่ในรูปของวตัถดุิบท่ียงัไม่ผ่านการแปรรูป หรือท าให้ส าเร็จรูป กระบวนการบดสี (grinding) 
และตีสีให้ผสมเข้ากันกับน า้มันมีความส าคญัย่างยิ่ง ลกัษณะของสีท่ีได้จึงมีความเหลว ใสเป็น
อย่างยิ่ง และอาจท าให้เหนียวข้นขึน้ได้ด้วยการผสมส่ือกลางประเภท sun-thicken oil, dammar 
varnish, mastic หรือ cold wax16 ในบางกรณี แตจ่ะไม่สามารถท าให้จบัตวัเป็นก้อนได้เหมือนสี

                                                           
14 Ibid. 352-357. 
15 Ibid. 344. 
16 Ibid. 97-142. 
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บรรจหุลอดส าเร็จรูป เน่ืองจากในปัจจบุนั สีส าเร็จรูปเหล่านีไ้ด้ผสม filler หรือ เนือ้สีซึ่งท าจากแป้ง 
เพ่ือให้สีจบัตวัเป็นก้อน และถกูบรรจภุายในบรรจภุณัฑ์ได้อย่างดีโดยไม่ร่ัวไหล อีกทัง้ filler ยงัช่วย
ประหยดัต้นทนุได้เป็นอยา่งดี เน่ืองจาก pigment นัน้มีราคาสงู ด้วยความเหลวใสในงานจิตรกรรม
โบราณดงัท่ีกล่าวมาในข้างต้น ชัน้สีซึ่งอยู่ในระดบัฐานจึงส่งผลทางทศันะอย่างไม่อาจหลีกเล่ียง 
under painting จึงต้องถูกท าขึน้อย่างพิถีพิถันไม่แพ้ชัน้ด้านบน นอกจากนี ้ยงัมีกฎเกณฑ์บาง
ประการท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผลงานท่ีต้องการการทบัซ้อนของชัน้สีหลายชัน้ กล่าวคือ กฎว่า
ด้วยน า้มนัระหว่างชัน้สี ซึ่งชัน้ท่ีอยู่เหนือกว่า จะต้องมีน า้มนัมากกว่าชัน้ท่ีอยู่ต ่ากว่าเสมอ (fat on 
lean) ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการดูดซับน า้มันจากชัน้สีด้านล่าง กระทั่ง เกิดภาวะ ด้าน หรือ
กระด้าง กระทัง่แตกลาย บนพืน้ผิวผลงาน เป็นเหตใุห้ส่ือผสมในชัน้นีค้วรมีน า้มนัน้อยท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได้ ในกรณีนี ้ผู้ เขียนมกัใช้ burnt umber ผสมกบั สารละลาย solvent และวาดโดยใช้พู่กนั
ขนแข็ง (Hog Brush) 4 ขนาด กล่าวคือ เบอร์2,6,8,12 โดยแบง่ระนาบของแสง และเงาทัง้ภาพ
ออกเป็นสองส่วน และลงสีในส่วนเงาให้เต็ม ก่อนใช้พู่กันพดั ขนแข็ง ปัดเกล่ีย ไม่ให้ปรากฏร่อย
รอยของทีแปรง ในขัน้ตอนนี ้หากต้องการลดความด้านของพืน้ผิวในบริเวณท่ีลงสี ให้ผสม stand 
oil ด้วยการตีผสมกนัเนือ้สีก่อนใช้งานโดยผสมในอตัราส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ในขัน้ตอนนี ้เนือ้
สีควรมีความโปร่งบางระดบัหนึ่งเพ่ือให้ burnt umber สามารถแสดงอณุหภูมิท่ีอุ่น เป็นสีน า้ตาล
อมส้มของตวัมนัได้  

 

3. การท าชัน้น า้หนักจริง (body paint) 

ในขัน้ตอนนีมี้ความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับงานจิตรกรรมโบราณ เพราะนอกจากจะเป็นการ
สร้างน า้หนกัในเชิงทศันะแล้ว ยงัเป็นการสร้างปริมาตรในทางกายภาพให้แก่งานจิตรกรรมอีกด้วย 
เน่ืองจากดงัท่ีกล่าวมาแล้วว่า สีน า้มันซึ่งผ่านการบด และตีผสมเข้ากับน า้มันด้วยตนเองนัน้ มี
ลกัษณะโปร่งใส ทัง้สี และน า้หนกัจงึมีความจ าเป็นต้องกระท าแยกชัน้กนั โดยในชัน้น า้หนกั จิตรกร
จะต้องผสมสีให้ทึบท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ ซึ่งจิตรกรตระกูลเวนิสช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 
เร่ือยมาจนกระทัง่ศิลปินเฟลมมิชในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 มกัผสมผงสีขาว เข้ากบั sun-thicken 
oil หรือ mastic ท่ีผสมเข้าด้วยกันกับไข่แดงในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน หรือท่ีเรียกว่า emulsion 
medium และระบายอย่างทึบ กระทัง่เกิดเป็นปริมาตรหนานูนในส่วนแสง และเกล่ียจนบางเบา
กระทัง่ปลอ่ยให้บริเวณเงาจากชัน้ด้านล่างปรากฏ ชัน้สีขาวท่ีบางเบา เม่ือท าปฏิกิริยากบัชัน้สีท่ีอุ่น



 
67 

 

 
 

กว่าด้านล่าง17 (จิตรกรเวนิสมกัรองพืน้ด้วยสีน า้ตาลไหม้) จะปรากฏเป็นสีในอณุหภูมิเย็น หรือใน
กรณีท่ีโทนสีรองพืน้เป็นโทนกลาง จิตรกรเฟลมมิชมกัผสมสีเทาเข้ากบัสีขาวเพ่ือสร้างน า้หนกักลาง
โดยตรง อย่างไรก็ดี เน่ืองด้วยผู้ เขียนใช้สีซึ่งถกูผสมส าเร็จมาแล้วในบรรจภุณัฑ์ ความทึบของชัน้สี
จึงไม่ใช่ประเด็นท่ีผู้ เขียนต้องให้ความส าคญัมากนกั เม่ือเทียบกบัเร่ืองของส่ือผสม ในแง่นีผู้้ เขียน
ใช้ linseed oil หรือ liquin ในบางกรณี โดยไม่ใช้ส่ือผสมตวัอ่ืน และหากต้องการความเงา ก็อาจ
ผสม stand oil ด้วยวิธีเดียวกันกบัชัน้ก่อนหน้า ซึ่งโทนสีท่ีผู้ เขียนเลือกใช้ ก็ล้วนเป็นโทนสีเด่ียว 
(monochrome) ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากภาพถ่ายโบราณ ดงัท่ีได้ชีแ้จงในรายละเอียดไปแล้ว
เช่นกนั นอกจากนี ้สิ่งท่ีอาจจะแตกตา่งจากศิลปินโบราณก็คือ การท่ีผู้ เขียนลงน า้หนกัในชัน้นี ้ทึบ
ตนัเทา่กนัทัง้ภาพ โดยไม่เว้นให้ชัน้แรกปรากฏเหมือนกบังานจิตรกรรมแบบเฟลมมิชในยคุหลงั ใน
ลักษณะนี ้under painting จึงท าหน้าท่ีเป็นเพียงชัน้สีท่ีเสริมสร้างความทึบตันให้แก่พืน้ผิว 
มากกวา่จะเป็นตวัสร้างปฏิกิริยาระหว่างชัน้สี หรือใช้ความแตกตา่งของความหนาในแตล่ะชัน้ลวง
ตาเพ่ือสร้างปริมาตร เน่ืองจากความบนัดาลใจท่ีได้จากภาพถ่าย และท่ีส าคญัคือ เนือ้สีทัง้ชั น้มี
ความจ าเป็นจะต้องเรียบเนียนเสมอกนัโดยไมป่รากฏปุ่ มปมใดๆทัง้สิน้ 

 

4. การเคลือบกึ่งโปร่งแสง (scumble) 

ขัน้ตอนนี ้อาจไม่มีความจ าเป็นในบางชิน้งาน จึงไม่ใช่กระบวนการท่ีผู้ เขียนกระท าอย่าง
สม ่าเสมอ ทว่าหยิบยกมาใช้เป็นบางครัง้เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดเอกภาพในผลงานในกรณีท่ี
ผลงานชิน้นัน้ๆมีมิตท่ีิซบัซ้อน หรือต้องการน า้หนกัท่ีนุม่นวลมากกว่าปกติ โดยขัน้ตอนในลกัษณะนี ้
มกัถูกปรับใช้อย่างแพร่หลายในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ส าหรับภาพเขียนตระกูลเวนิส กล่าวใน
รายละเอียดคือ ศลิปินมกัใช้ฟองน า้ขนาดให้ ชบุสีขาวโปร่งแสง (transparent white) ซึ่งผสมน า้มนั
เหลวจนกระทัง่เจือจาง แล้วใช้ซบัให้ทัว่พืน้ผิวก่อนเกล่ียให้เรียบเนียน โดยส าหรับผู้ เ ขียน เพ่ือไม่ให้
เป็นการฝืนกฎ fat on lean หรือการรักษาระดบัน า้มนัในชัน้สี การทาเคลือบน า้มนัแล้วเช็ดออก
กระทัง่เหลือเป็นชัน้เคลือบบางๆบนพืน้ผิว (oiling out) จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง จากนัน้ ผู้ เขียนจึง
ใช้ Zinc white ผสมกัน liquin ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จากนัน้จึงเจือจางด้วย linseed oil ให้มี
สถานะเป็นของเหลว โปร่งบาง แล้วจึงทาเคลือบลงไปบนพืน้ผิว ก่อนกระจายให้เป็นชัน้สีบางเบา
ด้วยผ้าขนหนนูุ่มสะอาด แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง ในกรณีนี ้หากเป็นชัน้สีท่ีบาง ควรปล่อยทิง้ไว้อย่างน้อย 

                                                           
17 Ibid. 354. 
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48 ชม. เน่ืองจาก zinc white จะโปร่งขึน้เม่ือแห้งสนิท และหากเป็นชัน้สีท่ีหนา ควรเว้นระยะเวลา
ระหวา่งชัน้ ขัน้ต ่า72 ชม. 

 

5. การลงสีด้วยการเคลือบโปร่ง (glazing) 

ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้ว ว่าจิตรกรโบราณนัน้มกัท าทกุกระบวนการแยกขาดจากกนัในรูปของ
ชัน้สี ดงันัน้ การลงสีด้วยการเคลือบสีท่ีโปร่งใส ลงไปบนพืน้ผิวท่ีมีน า้หนกัอ่อนกว่า (glazing) จึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองด้วยนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างชีวิต และมอบความสดจัดของสี 
(saturation) อนัเป็นเอกลกัษณ์ของกระบวนการให้แก่ภาพแล้ว ชัน้สีท่ีทบัซ้อน แยกส่วนกนัหลาย
ชัน้ ยงัส่งผลต่อคณุภาพของมิติลวงตาอย่างมีนยัยะส าคญัอีกด้วย กล่าวคือ เม่ือแสงเดินทางมา
กระทบพืน้ผิวของวตัถ ุมนัจะถกูหน่วงเหน่ียวให้เดินทางช้าลงเล็กน้อยด้วยชัน้สีท่ีสลบัซบัซ้อน (ซึ่ง
จิตรกรเวนิสอย่าง Titian มีมากถึง 30 -40 ชัน้)18 โดยชัน้สีแต่ละชัน้จะดดูซบัสีของแสงในชัน้ตน
อยา่งเป็นเอกเทศ ก่อนจะผสมรวมกนัสะท้อนย้อนกลบัมาปรากฏท่ีจอรับภาพภายในดวงตา ส่งผล
ให้ภาพดมีูความลกึอยา่งแท้จริง ในแง่นี ้การมองภาพเขียนโบราณจึงไม่ใช่การมองไปบนพืน้ผิว แต่
เป็นการมองเข้าไปใน (looking through) พืน้ผิวอย่างแท้จริง  ส าหรับผู้ เขียนแล้ว มกัท าการเช็ด
น า้มนัให้ทัว่เสียก่อน (oiling out) จากนัน้จึงผสมสีท่ีต้องการ ซึ่งมกัจ ากัดอยู่เพียงสามสีดงัท่ีได้
ชีแ้จงไปแล้วข้างต้นเท่านัน้ หรือในกรณีพิเศษ อาจเพิ่มสีแดงสด (bright red) หรือแดงเลือดหม ู
(alizarin crimson) รวมถึงน า้ตาลอมส้ม (burnt sienna) เข้าไปในขัน้ตอนนี ้แตไ่ม่บอ่ยนกั โดย
ผสมในอตัราสว่นคร่ึงตอ่คร่ึงกบั liquin ก่อนเจือจางซ า้อีกครัง้ด้วยน า้มนัเหลว ใส  ทาให้ทัว่ทัง้ภาพ
ด้วยพูก่นัขนออ่นนุม่ ก่อนเช็ดด้วยผ้าขนหน ูและปัดเกล่ียซ า้อีกครัง้ด้วยพู่กนัพดั ขนแข็ง  ในขัน้ตอน
นี ้หากต้องการเพิ่มความเงา สามารถผสม stand oil ในอตัราส่วน 30-50% กบัเนือ้สีก่อนเจือจาง
ด้วยตวัท าละลายตวัอ่ืนได้ 

 

6. ตกแต่งแสง และเงา รวมถงึรายละเอียดในขัน้สุดท้าย (retouching process) 

 ดงัท่ีได้ชีแ้จงในรายละเอียดเก่ียวกับการสร้างพืน้ผิวท่ีเรียบเนียนราวกับภาพถ่ายนัน้ ว่า
การปัดเกล่ียของพู่กันพดัขนแข็งในขัน้ตอนสร้างน า้หนกัในงานจิตรกรรมนัน้ ได้พร่าเลือนน า้หนกั
ทัง้สว่างสุด และเข้มสุดลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นการตกแต่งน า้หนักให้กลับมา

                                                           
18 Ibid. 345. 
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ครบถ้วน สมบรูณ์อีกครัง้ โดยเร่ิมจากการ oil out ให้ทัว่พืน้ผิวเสียก่อน จากนัน้จึงผสมสีทึบตนั ซึ่ง
ผ่านการตีผสมเข้ากบั stand oil มาแล้วในอตัราส่วน 50 ต่อ 50 แล้วท าการวาดโดยตรง (direct 
process) โดยแยกสว่นกนัระหวา่งแสง และเงา โดยระหวา่งการปัดเกล่ีย ต้องระวงัมิให้ทัง้สองส่วน
นีผ้สมเข้าด้วยกนัเดด็ขาด 

 

7. การเคลือบตกแต่งขัน้สุดท้าย (varnishing) 

แม้จะไม่จ าเป็นส าหรับทกุชิน้งาน เน่ืองจากการควบคมุระดบัน า้มนัอย่างดีในทกุชัน้สีเป็น
การปรับสภาพพืน้ผิวให้เรียบเนียนเสมอกันในทางตรงอยู่แล้ว ทว่าส าหรับจิตรกรโบราณตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษท่ี15 เป็นต้นมา ก็มักทาเคลือบ white varnish เพ่ือตกแต่งภาพในขัน้สุดท้าย 
(ยกเว้นจิตรกรเฟลมมิชชว่งหลงัซึง่มกัผสม mastic ชนิดหนึ่งลงในส่ือผสมท่ีเหนียวข้น ส่งผลให้งาน
มีความเงางามโดยไม่จ าเป็นต้องเคลือบปิดงาน) เพ่ือให้สีในทกุน า้หนกันัน้แสดงความสดจดั และ
น า้หนกัท่ีลุ่มลึกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส าหรับผู้ เขียนก็เป็นเช่นเดียวกนั โดย varnish ท่ีผู้ เขียน
มกัเลือกใช้ควรมีส่วนผสมของ gloss varnish 50% และ matt varnish 50% ยกเว้นในส่วนท่ี
ต้องการความเงา หรือด้านเป็นพิเศษเทา่นัน้ 
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ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งภาพต้นแบบของผลงานชดุ Apollo 
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ภาพท่ี4-9 ภาพตวัอย่างการร่างเพื่อสงัเคราะห์ข้อมลูขัน้ท่ี 1 ของชดุผลงาน  Apollo 
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บทที่4 

วิเคราะห์ผลงาน พร้อมทัง้อภปิรายความต่อเน่ือง และพัฒนาการของผลงาน 

 ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดของผลงานแตล่ะชุด ผู้ เขียนมีความจ าเป็นต้องชีแ้จงเสียก่อนว่า 
ผลงานในชดุศิลปนิพนธ์นี ้เป็นน า้กลัน่บริสทุธ์ิหยดสดุท้ายท่ีเกิดจากการบ่มเพาะตลอดระยะเวลา
สามปีของการทดลองสร้างสรรค์อย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ การน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับผลงานใน
ชดุก่อนหน้าศลิปนิพนธ์ รวมไปถึงงานจิตรกรรมชิน้แรกเร่ิม อนัอาจนบัเป็นหมดุหมายส าคญัในการ
ต่อยอด พัฒนาเร่ือยมาจนกระทั่งเป็นผลงานในชุดปัจจุบัน จึงน่าจะก่อให้ประโยชน์ และช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจต่อพฒันาการทางความคิด และวิถีแห่งการสร้างสรรค์ของตวัผู้ เขียนเองเป็น
อย่างดี ทัง้นี ้ต้องชีแ้จงเพิ่มเติมต่อไปว่า เน่ืองจากโดยส่วนตวัแล้ว ผู้ เขียนมีความเช่ือว่า การมุ่ง
วิเคราะห์ ตีความเพ่ือเสาะหาความหมายอย่างเป็นจริงเป็นจัง หรือกระทัง่พยายามแสวงหาการ
เช่ือมโยงความคดิกบัองค์ความรู้อนัเป็นภววิสยั เพ่ือก าหนดขึน้เป็นกรอบทฤษฎีท่ีตายตวันัน้ อยู่พ้น
ไปจากขอบเขตหน้าท่ีอันพึงรับผิดชอบของศิลปินท่ีจะกระท าต่องานตนเอง เพราะเม่ือใดท่ีมี
กฎเกณฑ์ท่ีตายตวั พลงัแหง่ความสร้างสรรค์ และความเป็นประชาธิปไตยของศิลปะก็ย่อมมอดดบั
ลงไปด้วย อย่างไรก็ดี เม่ือเง่ือนไขของการศึกษาผลกัดนัให้ผู้ เขียนต้องท าหน้าท่ีวิเคราะห์ผลงาน
ของตนเอง และอ้างอิงข้อมูล หรือทฤษฎีทางวิชาการแนบท้ายเพ่ือแสดงความน่าเช่ือถือของ
เอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ อีกทัง้ยงัปรากฏข้อเท็จจริงท่ีว่า หน้าท่ีของนกัศกึษาศิลปะ กบัศิลปินก็
ด ารงอยู่แยกขาดจากกัน ทางออกของความลักลั่นย้อนแย้งข้างต้นจึงลงเอยด้วยการท่ีผู้ เขียน
จ าเป็นต้องบรรยายบทนีต้่อไปในฐานะบุคคลท่ีสาม ซึ่งได้ก้าวเข้ามาเพ่ือวิเคราะห์ และวิพากษ์
ผลงานเป็นการเฉพาะ แตกต่างจากบทก่อนหน้า ซึ่งผู้ เขียนสามารถชีแ้จงรายละเอียดเชิง
กระบวนการของตนเองได้โดยมิขัดข้อง และเนือ้ความภายในบทนี ้จะเป็นไปในลักษณะการ
บรรยายเร่ือยไปทีละชุดผลงาน โดยเรียงตามล าดบัเวลา เร่ิมด้วยวิเคราะห์เชิงกายภาพเสียก่อน 
จากนัน้ตามด้วยการบรรยายเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องอยา่งเป็นภววิสยั จากนัน้จึงปิดท้ายด้วยการวิพากษ์
ด้วยเหตผุลอนัเป็นอตัวิสยั ซึ่งในแง่นี ้จะเป็นอตัวิสยัของผู้ เขียนในฐานะบคุคลท่ีสาม มิใช่ในฐานะ
ผู้สร้างผลงานดงัท่ีได้ไลเ่รียงไปในข้างต้น 
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Do you hear the people sing? หมุดหมายแรกของศิลปนิพนธ์ ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึน้ในปี
ค.ศ.2015  

 หากจะมอบค าจ ากัดความอย่างง่ายว่า ผลงานศิลปกรรมในชุดศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นผลงาน 
“จิตรกรรมแนวประวัติศาสตร์” หมุดหมายแรกท่ีแสดงถึงจุดเร่ิมต้นของพัฒนาการอย่างแท้จริง 
คล้ายกบัการปะทขุองขัว้พลงังานขึน้ในสญุญากาศท่ีวา่งเปล่า ส่งผลให้เกิดเป็นพฒันาการตอ่เน่ือง
ไปสู่ผลงานจิตรกรรม และวาดเส้นอีกร่วมร้อยชิน้ Do you hear the people sing? อาจนบัให้อยู่
ในสถานะข้างต้นได้อย่างภาคภูมิ การน าบทวิเคราะห์ท่ีผู้ เขียนได้เขียนถึงผลงานของตนเองใน
ชว่งเวลาดงักลา่วอยา่งละเอียดมาประกอบร่วมไว้ในเลม่เอกสารชดุนี ้ย่อมส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
มโนทัศน์ของผู้ เขียนท่ีมีต่อประเด็นศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ดีตลอดสามปีท่ีผ่านมา 
ทศันะเก่ียวกบัจิตรกรรม และประวตัศิาสตร์ของผู้ เขียน ได้เคล่ือนไหว และมีพฒันาการแปรเปล่ียน
ไปตามการเติบโตทางความคิด ประกอบร่วมไปกับประสบการณ์และความรู้ท่ีเพิ่มพูนไปตาม
กาลเวลา การวิเคราะห์ภาพเขียนท่ีมีอายุห่างจากผลงานปัจจุบันถึงสามปีเต็ม ย่อมส่งผลให้
สามารถตระหนกัถึงพฒันาการดงักลา่วได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การวิเคราะห์เชิงกายภาพของ Do you hear the people sing? โดยอาศัยทฤษฎี Absolute 
Autonomy ของ Clement Greenberg และทฤษฎี Appearance and reality ของ Bertrand 
Russell ตามล าดับ 

 จากท่ีได้กล่าวถึงรายละเอียดของแนวคิดของ Greenberg ท่ีมีตอ่การประเมินคณุคา่ของ
ศิลปะไปในข้างต้นแล้วนัน้ จะพบว่า Greenberg ได้พิจารณาผลงานศิลปะซึ่งมีคณุค่าสมับูรณ์ 
หรือ สภาวะอิสระอย่างสมับูรณ์ (absolute autonomy) นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องไม่น าเสนอ
เร่ืองราวใดๆนอกเหนือไปจากขอบเขตของตวัส่ือเอง กล่าวคืองานจิตรกรรมจะต้องไม่แสดงภาพ
ลวงตา (illusionistic space) ไม่แสดงเนือ้หา (representation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนือ้หา หรือ
รูปทรงซึ่งสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวนัอันสะท้อนให้เห็นรูปแบบสงัคมประชานิยม หรือระบบ
อตุสาหกรรม (kitsch) เม่ือพิจารณาข้อเขียนดงักล่าวก็จะพบว่า Greenberg นัน้มีทศันคติตอ่งาน
ศิลปะไปในลกัษณะเหตผุลนิยม และมีการตดัสินคณุค่าของงานศิลปะในลกัษณะของการใช้ชุด
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เหตผุลอนัเป็นอิสระจากการรับรู้ในเชิงปัจเจก (rational justification) 1ซึ่งมีลกัษณะในเชิงภววิสยั
อยา่งชดัเจน  

 ทัง้นี ้แม้ศิลปินจะมีความเห็นท่ีตรงกนักบั Greenberg ในแง่ท่ีว่า ผลงานศิลปกรรมซึ่งไม่
แสดงเนือ้หาใดๆนอกเหนือไปจากตวัส่ือ หรือมีความเป็นนามธรรมอย่างสมบูรณ์นัน้ สามารถยืน
หยดัทดัเทียมกับงานศิลปะประเภทอ่ืนๆ หากแต่ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า ศิลปินมีความเห็นแย้งว่า
ผลงานศิลปกรรมไม่ว่าจะมีลักษณะในเชิงกายภาพเป็นอย่างไรนัน้ ไม่สามารถจัดรูปแบบอย่าง
ชดัเจน หรือก าหนดสาระ เนือ้หา ได้อย่างตายตวั อย่างท่ีได้ยกเหตุผลไว้ข้างต้น และมีลักษณะ
เป็นอตัวิสยัมากกว่าจะเป็นภววิสยั ซึ่งลกัษณะทางกายภาพของ Do you hear the people sing? 
ก็ได้ตอกย า้สมมตฐิานในข้อนีอ้ย่างชดัเจนดงัจะไลเ่รียงตอ่ไปนี ้

 

1. ความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบัตไิปมาระหว่างความเป็นภาพลวงตาตาม
ต้นแบบ และภาพซึ่งน าเสนอความเป็นวัตถุทางจิตรกรรมตามความเหน็ของ Greenberg 

เน่ืองจากศิลปินมีความเช่ือว่าคณุสมบตัิความเป็นอิสระอย่างสมับูรณ์ หรือความเป็นวตัถุ
ของงานจิตรกรรมนัน้ไม่ใช่คุณสมบัติซึ่งผูกขาดอยู่กับตัวส่ืออยู่ตลอดเวลา หากแต่สามารถ
ถ่ายทอดไปมาระหว่างรูปแบบของงานศิลปกรรมท่ีต่างกัน หรือแม้กระทั่งเปล่ียนแปลงไปมา
ระหว่างการรับรู้ของผู้ด ูเม่ือมีปัจจัยแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ดงัท่ี Bertrand Russell ได้เสนอ
ความคิดเห็นไว้ในบทความ appearance and reality เก่ียวกับประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ และการประกอบสร้างขึน้เป็นประสบการณ์ใหม่ ในแง่นีจ้ะพบว่า Russell ได้
เสนอความคดิวา่มิตเิชิงความหมายนัน้ด ารงอยูอ่ยา่งอิสระ ดงันัน้การการสร้างความเป็นนามธรรม
ทบัลงไปในบางส่วนของภาพต้นแบบจึงไม่ใช่การท าลายเนือ้หาเดิม หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ดู
เกิดการตีความจนเกิดเนือ้หาใหม่ขึน้ในผลงาน การอธิบายกระบวนการรับรู้ดงักล่าวนัน้ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของกระบวนทัศน์แบบประสบการณ์นิยม (empiricism) ซึ่งตกทอดมาตัง้แต่ช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี17เป็นต้นมา ซึ่งให้ความส าคญักบัประสบการณ์ผ่านผสัสะมากกว่าชดุเหตผุลอนั
ด ารงอยูอ่ยา่งอิสระ และเป็นภววิสยั  

                                                           
1 Timothy Quigley, Summary: Clement Greenberg “Modernist Painting”, accessed accessed 

13 May 2017, available from http://timothyquigley.net/vcs/greenberg-mp_sum.pdf 
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เม่ือพิจารณาจากกายภาพของผลงาน จะพบว่าศิลปินจงใจปรับเปล่ียนกายภาพผลงาน
บางส่วนแม้จะคงเค้าโครง และรายละเอียดบางประการของผลงานต้นแบบไว้ก็ตาม กล่าวคือ 
ศิลปินได้ปรับลดทศันะมิติ และความลวงตาของภาพต้นแบบ ด้วยการจ ากดัสีให้เหลือเพียงสามสี
หมน่เทา่นัน้ และยงัเคลือบปิดภาพด้วยสีเข้มในลกัษณะโปร่งแสงลงไปอีกหนึ่งชัน้ นอกจากนีม้วลสี
อนัหนาหนกัได้ปรากฏขึน้ในบางส่วนของชิน้งาน กระจายตวัอยู่ในจุดต่างๆของภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ชว่งบนของภาพหญิงสาวด้านซ้าย บริเวณปีหมวก หวัไหล ่และต้นแขนของทหารในภาพกลาง ฯลฯ 
เม่ือพิจารณาอย่างใกล้ชิดจะพบว่า ภาพในลักษณะดังกล่าวนัน้มีลักษณะเป็นภาพนามธรรม
ชดัเจนตามทศันะของGreenberg ดงัจะเห็นได้จากเป็นภาพซึ่งไม่น าเสนอมิติลวงตา แสดงให้เห็น
สจัจะของจิตรกรรม และปราศจากเร่ืองราวใดๆ หากแตเ่ม่ือเคล่ือนตวัห่างจากตวัภาพออกมา ภาพ
ดงักลา่วกลบัปรากฏเป็นรูปธรรมขึน้อีกครัง้ มีเร่ืองราว มีมิติลวงตา (แม้จะถกูท าให้จ ากดัลง) ในแง่
นี ้ผู้ดไูด้ถกูผลกัดนัให้ยืนอยู่บนขอบเขตซึ่งกัน้กลางระหว่างสองรูปแบบทางศิลปะ ผลงานดงักล่าว
ดูเหมือนเป็นการเคล่ือนตัวจากผลงานซึ่งแสดงรูปลักษณ์ ( figurative art) ไปสู่การสูญเสีย
รูปลกัษณ์ และส าแดงสจัจะของตวัส่ือเองอยา่งชดัเจน (abstract art)  

หากสมมติฐานของ Greenberg ถูกต้อง ผลงานชิน้นีคื้อการท าลายกระบวนการส่ือสาร
ของผลงานอย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากผลงานต้นแบบนัน้มีเนือ้หา และคณุค่าซึ่งมีความสมับูรณ์ใน
ตัวเอง อยู่เหนือข้อจ ากัดทัง้เร่ืองบริบท และกาลเวลา หากแต่เม่ือพิจารณาท่ีตัวผลงานแล้ว 
รูปลักษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในทางหนึ่งย่อมเป็นการลดคุณค่าเดิมของชิน้งานลงอย่างชัดเจน 
หากแต่ในทางหนึ่งกลับเกิดสุนทรียภาพแบบใหม่ขึน้ กล่าวคือ ทัศนมิติซึ่งถูกจ ากัดลงด้วย
กระบวนการต่างๆนัน้ กลับสร้างความลงตวัให้กับผลงานในลกัษณะท่ีต่างออกไป คณุค่าในเชิง
องค์ประกอบ สีสนั ชีวิตชีวา และมวล ปริมาตรอนัหนกัแน่นของบคุคลในภาพถกูแทนท่ีด้วยจงัหวะ
ของก้อนสีท่ีไหลย้อยลงมาในบางส่วนของภาพดงัเช่นบริเวณแขนท่อนปลายของนกัรบหนุ่ม หรือ
ระนาบสีท่ีถกูรูดลงมาปิดทบัด้านบนของกรอบภาพด้านซ้ายก็แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบท่ีถกูจดั
ขึน้ใหม่อย่างลงตวัระว่างภาพบุคคล และระนาบสี แทนท่ีเนือ้หาเร่ืองความเศร้าของหญิงสาว แต่
ในขณะท่ีผู้ดสูามารถสมัผสัถึงสนุทรียภาพใหม่ท่ีเกิดขึน้นัน้ สนุทรียภาพเดิมของชิน้งานท่ีถกูท าให้
ลบเลือนไปก็ยงัปรากฏทัง้ทางทศันะ(ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่) และในความทรงจ าของผู้ดท่ีูมีตอ่ภาพ
ต้นแบบ (ท่ีถูกลบเลือนไปหมดสิน้แล้ว) ก็ยังคงสามารถสัมผัสได้บนระนาบเดียวกันโดยมีปัจจัย
ด้านเวลามาเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างกัน (รับรู้สุนทรียะรูปแบบหนึ่งในเวลาหนึ่ง และรู้รับอีกแบบ
หนึง่ในอีกเวลาหนึง่) 
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ดงันัน้จะพบวา่ ปรากฏการณ์ดงักล่าวนัน้ สามารถเกิดขึน้ได้ในการรับรู้ของผู้ดดู้วยเหตผุล
เดียวเท่านัน้ คือ สาระของชิน้งานนัน้มิได้ถูกผูกโยงไว้ท่ีตัวส่ือแต่อย่างใด หากแต่ส่ือกลางหรือ
ศลิปวตัถตุรงหน้าผู้ดนูัน้เป็นตวัเช่ือมโยงผู้ดกูลบัเข้าสู่ประสบการณ์ของผู้ดเูอง และเนือ้หาท่ีเกิดขึน้ 
ผู้ดจู าเป็นต้องใช้ข้อมลูตรงหน้า (appearance) นัน้ประกอบเข้ากบัประสบการณ์เดิมซึ่งเก่ียวข้อง
กับวัตถุชิน้นัน้ๆ (sense data) ขึน้เป็นประสบการณ์ใหม่อันเป็นประสบการณ์เฉพาะ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนัน้สามารถเกิดขึน้ได้หลายครัง้ขึน้อยู่กับผู้ ดู ส่งผลให้สาระของผลงาน
สามารถเปล่ียนแปลงไปมาได้ตลอดระยะเวลาของการรับรู้ จงึสามารถสรุปได้วา่ เนือ้หาของชิน้งาน
มีความเป็นอตัวิสยั มิใชภ่ววิสยัอยา่งท่ี Greenberg อ้างแตป่ระการใด 

 

2. การวิเคราะห์เนือ้หาของผลงานด้วยการอ้างอิงทฤษฎี archeology of knowledge 
ของ Michel Foucault  

เน่ืองจากผลงานของศิลปินได้ยกภาพเขียนในประวัติศาสตร์มาเป็นต้นแบบในการ
สร้างสรรค์ จงึหลีกเล่ียงไมพ้่นท่ีภาพดงักล่าวจะยึดโยงกบัเนือ้หาทางประวตัิศาสตร์ซึ่งในกรณีนีก็้มี
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์จ านวนมากท่ีทับซ้อนกันอยู่หลายมิติ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนวิธี archeology of knowledge หรือ โบราณคดีวิทยาทางความรู้ ของนกัปรัชญาชาว
ฝร่ังเศส Michel Foucault ในการถอดรือ้ และวิเคราะห์เนือ้หาของภาพลงไปทีละชัน้อยา่งละเอียด 

 

3. ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับภาพต้นแบบ 

ภาพท่ีศลิปินเลือกใช้เป็นต้นแบบเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานนัน้เป็นผลงานจิตรกรรมสีน า้มนับน
ผ้าใบของ Jacques Louise David ศลิปินชาวฝร่ังเศสในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี18 สร้างสรรค์ขึน้เม่ือ
ปีค.ศ.1784 ซึ่งภาพดงักล่าวนัน้เป็นภาพซึ่งบรรยายฉากเหตกุารณ์การให้สตัย์สาบานตอ่หน้าบิดา
ของพ่ีน้องนกัรบชาวโรมนั ตระกลู Horatii ทัง้สาม ในการตอ่สู้กบัตระกูล Curiatii แห่งเมือง Alba  
Longa โดยนกัรบทัง้สามมีแววตามุ่งมัน่ พร้อมย่ืนแขนไปด้านหน้า ผู้ เป็นบิดายืนอยู่กึ่งกลางภาพ
พร้อมย่ืนดาบทัง้สามให้ลกูๆ สายตามองขึน้สู่ด้านบนเล็กน้อย ด้านหลงัของผู้ เป็นบิดาปรากฏภาพ
หญิงสาวกลุ่มหนึ่ง มีท่าทางเศร้าโศก โดยหญิงสาวซึ่งโพกผ้าสีน า้เงิน และก้มหน้าลงต ่า เธอคือ 
Camila น้องสาวของนักรบตระกูล Horatii ทัง้สามนัน่เอง และยงัเป็นคู่หมัน้ของหนึ่งในพ่ีน้อง
ตระกลู Curiatii ผู้ เป็นศตัรูอีกด้วย ความเศร้าโศกของเธอเป็นท่ีประจกัษ์เพราะว่า ไม่ว่าเหตกุารณ์
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จะคล่ีคลายไปในทางใด เธอก็จ าเป็นต้องเสียคนท่ีเธอรักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
สงครามดงักล่าวระหว่าง Rome และ Alba Longa นัน้ เกิดขึน้ในช่วงประมาณ 669 ปีก่อน
คริสตกาล ซึ่งผลของสงครามจบลงด้วยชยัชนะของตระกลู Horatii แม้ทัง้สามนกัรบจะเหลือรอด
กลบัมาเพียงหนึง่เดียวเทา่นัน้ก็ตาม 

ภาพเขียนภาพนี ้David ได้สร้างขึน้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ท่ี16 กษัตริย์แห่ง
ฝร่ังเศสซึง่มีด าริให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1780 เม่ือเขากลบัมาจากการพ านกัท่ี Rome ในฐานะนกัเรียน
ทุน Prix de Rome เน่ืองจากพระเจ้าหลุยส์ท่ี16นัน้มีพระราชประสงค์ให้มีภาพเล่าเร่ือง
เปรียบเทียบ (allegory) ซึ่งมีนยัยะของการนอบน้อม และความจงรักภักดีของรัฐ ท่ีมีต่อกษัตริย์ 
ภาพเขียนจึงเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความส าคญัของสถาบนัสูงสุด ซึ่งมีเหนือสถาบัน
ครอบครัว อีกนยัยะหนึ่งคือ การสละความสขุส่วนตวั หรือแม้กระทัง่การพลีกายถวายชีวิตเพ่ือชาต ิ
การให้สตัย์สาบานของสามพ่ีน้องต่อบิดาจึงเป็นภาพของการยอมเสียสละอย่างไม่มีเง่ือนไขของ
ประชาชนท่ีมีต่อสถาบนัสูงสดุ อีกทัง้ภาพหญิงสาวผู้ มีศกัดิ์เป็นทัง้น้องสาวของนกัรบทัง้สาม และ
ภรรยาท่ีเศร้าโศกของผู้ เป็นศัตรู ยิ่งตอกย า้ความส าคัญในพันธกิจของประชาชนต่อชาติซึ่งมี
ความส าคญัเหนือครอบครัวอย่างเห็นได้ชดั 

 

4. วิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมภาพต้นแบบ และการก าเนิดของวาทกรรม 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ภาพเขียนชิน้นีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือเรียกคืนพระราชอ านาจอนัสัน่คลอน และ
ไม่มัน่คงของพระเจ้าหลุยส์ท่ี16เองในเวลานัน้ เน่ืองจากการก้าวขึน้มาสู่พระราชอ านาจของพระ
เจ้าหลยุส์ท่ี16นัน้นบัว่าเป็นจงัหวะท่ีเลวร้ายท่ีสดุของความมัน่คง และความน่าเช่ือถือของสถาบนั 
เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว (ค.ศ.1774) เป็นช่วงเวลาซึ่งประเทศฝร่ังเศสก าลงัฟืน้ตวัจากสงคราม
เจ็ดปี ซึง่เพิ่งจบไปเม่ือค.ศ.1763 ในรัชสมยัของพระเจ้าหลยุส์ท่ี15 ผู้ เป็นพระอยักา และฝร่ังเศสเอง
ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสนบัสนุนการปฏิวตัิเพ่ือปลดปล่อยอเมริกาให้เป็นอิสระภายใต้
อ านาจของจกัรวรรดอิงักฤษ ผู้ เป็นศตัรูทางการเมืองมายาวนาน ความจ าเป็นท่ีจะต้องคานอ านาจ
ของอังกฤษเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศ กับปัญหาระยะสัน้เร่ืองหนีส้ิน
ภายในประเทศท่ีล้นพ้นจากการสญูเสียอยา่งมหาศาลในสงครามเจ็ดปีคือสภาวะท่ีกลืนไม่เข้าคาย
ไมอ่อกอยา่งแท้จริง  
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การแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอตัราภาษี และการผลกัภาระไปสู่ชนชัน้ล่างซึ่งมีจ านวนมากจน
สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นได้ถึง97เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากรของประเทศนัน้ ไม่ใช่วิธีการท่ีดี
นกั และไม่ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินท่ีล้มเหลวของรัฐบาลดีขึน้แต่อย่างใด แม้จะมีการออก
กฎหมายปรับเปล่ียนอตัราภาษีอยูห่ลายครัง้ แตก็่ท าไปเพ่ือปกป้องชนชัน้สงู และสถาบนัศาสนาซึ่ง
ผกูโยงกบัชนชัน้ดงักลา่ว ซ า้ร้ายยงัเป็นการผลกัภาระสู่ชนชัน้ล่างทางสงัคมอย่างชดัเจนมากขึน้ไป
อีก ก็ส่งผลให้ความเกลียดชงัของประชาชนท่ีมีตอ่ราชวงศ์มากขึน้เป็นทวีคณูตามล าดบั ประกอบ
กบัในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี18 นีเ้อง เป็นยคุซึ่งฝร่ังเศสมีความก้าวกระโดดในแง่ของศิลปะวิทยาการ 
และความรู้ จนมีค าจ ากดัความของยคุนีว้่า The Enlightenment หรือ ยคุแสงสว่างทางปัญญา อนั
เป็นยุคแห่งความรอบรู้อย่างแท้จริง ยุคซึ่งอุดมไปด้วยความรอบรู้ ปรัชญา และเหตุผลนีเ้องไม่
สามารถด าเนินคู่ขนานไปด้วยกนัได้ดีนกักับระบอบการปกครองแบบดัง้เดิมซึ่งเป็นไปในลกัษณะ
การผกูขาดอ านาจอยู่กบัชนชัน้สูง สิทธิ ความเสมอภาค และเสรีภาพในฐานะปัจเจกชนถกูยกขึน้
มาเป็นประเด็นท่ีร้อนแรง ฝร่ังเศส โดยเฉพาะในกรุงปารีสเป็นท่ีรวมตัวของนักปรัชญา นักคิด 
นกัเขียนซึ่งสามารถจ ากดัความได้ว่าเป็นปัญญาชนแห่งยคุ จ านวนมาก จนปารีสในขณะนัน้ได้รับ
การขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งปรัชญา และความรู้ของโลก ซึ่งปัญญาชนเหล่านีเ้องก็มี
บทบาทอย่างมากในการปฏิวัติฝร่ังเศสซึ่งจะมีขึน้ในปีค.ศ.1789 และเป็นจุดสิน้สุดของระบอบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ของฝร่ังเศสอยา่งถาวร2 

ในสภาวการณ์ดงักล่าว การเรียกคืนความมัน่คงให้กับสถาบนัด้วยการสร้างภาพลกัษณ์
ของความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างรัฐ และสถาบันกษัตริย์นัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อันท่ีจริงแล้ว 
ภาพลกัษณ์ของราชวงศ์บร์ูบง (House of Bourbon) นัน้ ไม่สู้ ดีนกัตัง้แตย่คุของพระเจ้าหลยุส์ท่ี14
เป็นต้นมา ซ า้ร้าย การจากไปด้วยไข้ทรพิษของพระเจ้าหลยุส์ท่ี15 พระอยักาของพระเจ้าหลยุส์ท่ี16 
อย่างผู้ปราชยัระหว่างสงครามเจ็ดปี ซึ่งเป็นการวดัก าลงัครัง้ส าคญัของประเทศมหาอ านาจของ
ยุโรปในเวลานัน้ ยิ่งตอกย า้ความไร้สมรรถภาพของสถาบนักษัตริย์ พระเจ้าหลุยส์ท่ี16ในปีค.ศ.
1780นัน้ เป็นกษัตริย์หนุ่ม ซึ่งมีพระชนัษาเพียง26ปี การท่ีพระองค์ไม่ทรงมีประสบการณ์ และพระ
ปรีชาในเร่ืองการปกครองใดๆก็ยิ่งสนบัสนนุให้เร่ืองราวท่ีวุ่นวายอยู่เป็นทุนเดิม เลวร้ายมากขึน้ไป
อีก สญัลกัษณ์ และเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัความจงรักภกัดี และการยอมเสียสละตนเองเพ่ือสถาบนั
สูงสุดจึงถูก David หยิบขึน้มาประกอบกันเป็นภาพซึ่งมีเนือ้หาในเชิงโฆษณาชวนเช่ือ 
(propaganda)เพ่ือกอบกู้พระเกียรตขิองพระเจ้าหลยุส์ท่ี16 โดยเร็วท่ีสดุ 
                                                           

2 Steven Kreis, Lecture11 The Origins of the French Revolution, accessed: 10 March 2017,  
Available from  http://www.historyguide.org/intellect/lecture11a.html  
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รูปแบบ และเนือ้หาซึง่บรรยายบรรยากาศของเหตกุารณ์ในยคุสมยัอาณาจกัรโรมนัโบราณ
นัน้ สะท้อนรสนิยมอนัเป็นท่ีแพร่หลายในเวลานัน้ เน่ืองจากจากในช่วงปีค.ศ.1748 ได้มีการขุด
ค้นพบเมืองปอมเปอี (Pompeii) ซึ่งถกูทบัถมอยู่ใต้ผืนดินมาตัง้แต่ช่วงต้นคริสตกาล เน่ืองจาการ
ระเบิดของภูเขาไฟวิสซูเวียส (Vesuvius) ส่งผลให้ศิลปะวิทยาการของกรีกซึ่งตกทอดมาถึง
อาณาจกัรโรมนันัน้เป็นท่ีแพร่หลายในสงัคมอีกครัง้ ซึ่งแนวคิดเร่ืองปรัชญาในลกัษณะมนษุยนิยม 
และเหตุผลนิยมแบบกรีก -โรมัน ก็สอดรับไปด้วยกันได้ดีกับสังคมยุคอุดมปัญญา (The 
Enlightenment) ของฝร่ังเศส ด้วยสาเหตขุ้างต้น รูปแบบทางศิลปะท่ีนิยมองค์ประกอบอนัหนัก
แน่น และเนือ้หาท่ีเข้มข้น จริงจงัในแบบคลาสสิก จึงเข้ามาแทนท่ีศิลปะโรโคโค ซึ่งสะท้อนความ
สะดวกสบาย และมุง่รับใช้ชนชัน้สงู รูปแบบศิลปะดงักล่าวรู้จกักนัในนามศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิก 
หรือ Neo-Classicism  

หากแต่สถานการณ์มิได้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี16แตป่ระการใด 
เน่ืองจากภาพเขียนชิน้ดงักล่าวกลบัส่งผลในทางตรงกนัข้าม กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นความจงใจของ
ศิลปินซึ่งสนับสนุนแนวคิดการปฏิวัติการปกครองโดยสมัชชาประชาชนอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม 
สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีระหว่างรัฐ กับสถาบันกษัตริย์ถูกตีความในฐานะการลุกขึน้
เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน การลุกขึน้เสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือส่วนรวม มิใช่เพ่ือ
ปกป้องสถาบนักษัตริย์แต่ประการใด หากแต่เป็นการปกป้องอ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชน 
นกัรบทัง้สามจึงกลายเป็นตวัแทนของกลุ่มสมชัชาประชาชนซึ่งมุ่งพลีกาย ถวายชีวิตเพ่ือต่อสู้กับ
อ านาจเผดจ็การอนัไมช่อบธรรม ซึง่เป็นต าแหนง่ท่ีขนุนาง ชนชัน้สงู รวมไปถึงกษัตริย์ถกูผลกัดนัไป
แทนท่ี ภาพเขียนดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในเชือ้ไฟชัน้ดีท่ีก่อให้เกิดการปฏิวัติฝร่ังเศส และโค่นล้ม
ราชวงศ์บูร์บงอย่างเต็มรูปแบบในปีค.ศ.1789 หรือในอีกห้าปีให้หลังเม่ือภาพเขียนชิน้ดงักล่าว
เปิดเผยตอ่สาธารณชน เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1784 ไม่ว่าเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงจะเป็นเช่นไร ในขัน้
ของภาพต้นแบบ และข้อมูลแวดล้อมดงัท่ีได้ไล่เรียงไปนี ้จะสามารถเห็นได้ว่า David ได้แสดงให้
เห็นถึงการสร้างงานศิลปะในฐานะ “วาทกรรมร่วมสมยั” ซึ่งสามารถวิเคราะห์การก าเนิดของวาท
กรรมดงักลา่วโดยใช้โบราณคดีวิทยาได้ดงัตอ่ไปนี ้

วาทกรรม (discourse) ชัน้แรกท่ีถกู David หยิบยกขึน้มาจากกองเอกสาร (archive) ทาง
ประวตัศิาสตร์นัน้คือเร่ืองราวการสู้ รบระหว่างกรุง Rome และเมือง Alba Longa ในช่วง669ปีก่อน
คริสตกาล ซึ่งถูก David หยิบมาใช้อย่างมีนัยยะส าคัญ ในลักษณะของการรือ้ฟื้น หรือ 
reactivation ซึ่งหมายถึงการหยิบยกเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ หรือบริบททางประวตัิศาสตร์ซึ่งมี
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ความสมัพนัธ์กบัวตัถทุางประวตัิศาสตร์มาเล่าอีกครัง้ในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีเป้าหมาย 
ในแง่นีก็้คือการยกเร่ืองราวสมัยโรมันโบราณในช่วงต้นคริสตกาล มากล่าวอีกครัง้ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี18 เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกบางประการของคนในสงัคม เน่ืองจากอาณาจักรกรีก -
โรมันโบราณนัน้มีความเก่ียวข้อง สัมพันธ์กับกระบวนวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นไปใน
ลกัษณะมนษุยนิยม อนัเป็นต้นแบบให้กบัปัญญาชนในยคุอดุมปัญญาในปารีสอยู่แล้วเป็นทนุเดิม 
ด้วยองค์ประกอบท่ีหนักแน่น จริงจัง ประกอบด้วยเร่ืองราวท่ีเข้มข้น และมุ่งแสดงถึงพันธกิจท่ี
ยิ่งใหญ่เหนือประโยชน์ส่วนตัว ย่อมกระตุ้ นให้นึกถึงปัญหาบ้านเมืองซึ่งก าลังอยู่ในสภาวะ
ล้มละลาย และเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนท่ีจะต้องรักษาอ านาจอธิปไตยของทุก ซึ่งล้วนมี
อยา่งเสมอภาค สละประโยชน์ส่วนตวั และร่วมมือกนัตอ่สู้กบัอ านาจเผด็จการซึ่งครอบง าสงัคมใน
รูปแบบของชนชัน้ศกัดินา ดงันัน้จะเห็นได้ว่าข้อมูลซึ่งมีลกัษณะเป็นเพียงเร่ืองเล่า หรือนิทานอิง
ประวตัศิาสตร์ ถกูศลิปินหยิบยกขึน้มา “รือ้ฟืน้” และประกอบสร้างขึน้ใหมใ่นลกัษณะของวาทกรรม
ร่วมสมัย ซึ่งแม้เนือ้หาของภาพจะยังคงเหมือนเดิม มิได้มีการเปล่ียนแปลง แต่กลับกลายเป็น
เร่ืองราวซึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมสมยัชดัเจน กระบวนการประกอบสร้างดงักล่าวท าให้เราสามารถ
สงัเกตการณ์ทบัถมของข้อมูลตัง้แตช่่วงต้นคริสตกาล จนตกตะกอนเป็นวาทกรรมอนัมีนยัยะเพ่ือ
ปลกุมโนธรรมส านกึของประชาชนในเร่ืองเสรีภาพ ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี18 ในท่ีสดุ 

 

5. ปรากฏตัวขึน้อีกครัง้ในฐานะวาทกรรมร่วมสมัยในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่21 

ดงัท่ีได้ไล่เรียงเนือ้หา และข้อมลูเก่ียวกบัภาพต้นแบบ จะพบว่า Oath of the Horatii นัน้
สามารถจัดเป็นส่ือซึ่งบรรจุวาทกรรมซึ่งมีความเก่ียวข้องกับสิทธิ เสรีภาพ และการต่อสู้ เพ่ือ
เรียกร้องอ านาจอธิปไตยของปวงชนแห่งช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี18ไปโดยปริยาย ภาพดงักล่าวจึ ง
ไม่ใช่เพียงภาพซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับการสู้ รบระหว่างสองตระกลูตา่งเมืองในช่วงก่อนคริสตกาลอีก
ตอ่ไป หากแตถ่กูเคลือบแฝงอย่างแน่นหนาด้วยวาทกรรมร่วมสมยั และเก่ียวโยงไปถึงหลากหลาย
เหตกุารณ์ส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวตัิฝร่ังเศสในปีค.ศ.1789 ซึ่งอ้างว่าภาพนีมี้ส่วนอย่าง
ยิ่งในการปลุกมโนธรรมส านึกแก่มวลชน ดังนัน้ ไม่ว่าอย่างไร การท่ีศิลปินน าภาพนีก้ลับมา
น าเสนออีกครัง้ก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงเนือ้หาซึ่งทบัซ้อนกันหลากหลายชัน้ของภาพต้นแบบไปได้ 
เน่ืองจากอย่างท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นเก่ียวกับเนือ้หาของงานจิตรกรรม เน่ืองจากงานจิตรกรรมนัน้
มิได้ครอบครองเนือ้หาอันเป็นภววิสัย หากแต่เนือ้หานัน้เป็นอัตวิสัย และสามารถแปรเปล่ียน 
ยืดหยุ่น บิดเบีย้วไปได้ตามกาละ เทศะท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้เม่ือพิจารณา Do you hear the 
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people sing ? ในฐานะส่ือกลางระหวา่งผู้ชม และประสบการณ์ของตนเอง แน่นอนว่า ไม่ว่าศิลปิน
จะดดัแปลงภาพต้นแบบในลกัษณะใด เค้ารางเพียงเล็กน้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้ดหูวนร าลึกถึง 
Oath of the Horatii ย่อมต้องพ่วงเอาเนือ้หา และความรู้ทัง้มวลท่ีผู้ดคูรอบครองกลบัมาเก่ียวข้อง
กบัเนือ้หาร่วมสมยัอีกครัง้หนึ่ง ในแง่นี ้Do you hear the people sing? จึงกลายเป็นการสร้างวาท
กรรมร่วมสมยัด้วยการรือ้ฟืน้เร่ืองราวในอดีตในลกัษณะเดียวกันกับท่ี David ได้เลือกใช้เนือ้หา
ในช่วงต้นคริสตกาลมาสร้างวาทกรรมเดิมในยุคก่อนหน้า แน่นอนว่าแม้เนือ้หายงัคงเดิม หากแต่
บริบทแวดล้อมนัน้ได้เปล่ียนไปมากในช่วงเกือบสามศตวรรษท่ีผ่านมา และบริบทแวดล้อมนีเ้องไม่
ว่าจะเป็นทางด้านสงัคม การเมือง วฒันธรรม ฯลฯ ย่อมเป็นตวัแปรหนึ่งซึ่งก าหนดทิศทางเนือ้หา
ของวาทกรรมร่วมสมัย เช่นเดียวกับท่ีสังคมฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี18ได้มอบนัยยะทาง
การเมืองให้กับต านานโรมนัโบราณ สงัคมในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี21ก็อาจมอบนยัยะเพิ่มเติม
ให้แก่วาทกรรแหง่การตอ่สู้ เพ่ืออ านาจอธิปไตยในคริสต์ศตวรรษท่ี18 ได้ไมต่า่งกนั 

เน่ืองจากในสงัคมไทยร่วมสมยัในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี21นัน้ ประเด็นปัญหาเก่ียวกับ
การเรียกร้องอ านาจอธิปไตยนัน้คกุรุ่นมาเป็นเวลานาน อนัท่ีจริงตัง้แต่การปฏิวตัิ รัฐประหารพลิก
ฟ้า คว ่าแผ่นดินตัง้แตปี่พ.ศ.2475 และกระจายอ านาจจากเบือ้งบนลงสู่เบือ้งล่าง ค าถามเก่ียวกับ
อ านาจอธิปไตยท่ีแท้จริงอยู่ท่ีใครนัน้ ยงัเป็นเร่ืองท่ีคลุมเครือ และยากจะหาค าตอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงสิบปีให้หลัง ตัง้แต่ช่วงปีพ.ศ.2549เป็นต้นมา การประท้วงเพ่ือเรียกร้องอ านาจ
อธิปไตยมีมากขึน้อยา่งนา่หวาดหวัน่  และมิใชเ่พียงกลุม่เดียวตอ่สู้กบัอ านาจท่ีกดทบัดงัเช่นในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี18ในฝร่ังเศสแต่ประการใด หากแต่แนวคิดเร่ืองอ านาจอธิปไตย และระบอบการ
ปกครองท่ีถกูต้องกลบัแยกออกเป็นหลายกลุ่มก้อน และขดัแย้ง ห า้หัน่กนัเอง เ ม่ือมองในมุมกว้าง
จึงดคูล้ายกบัว่า มวลชนท่ีเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องบางสิ่งนัน้ มุ่งปะทะกันเองมากกว่าจะเรียกร้อง
ความถกูต้อง จนเกิดค าถามขึน้ว่ามวลชนเหล่านีเ้ป็นตวัแทนของประชาชนซึ่งเคล่ือนไหว เรียกร้อง
อ านาจอธิปไตย หรือเป็นเพียงเคร่ืองมือของบคุคลซึ่งกมุอ านาจไว้ในมือ เพ่ือท าลายล้างอ านาจขัว้
ตรงข้ามให้หมดสิน้3 จากท่ีเกร่ินมาข้างต้นจะพบวา่ ประเดน็เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ประกอบกบัค าถามเก่ียวกบัอ านาจท่ีแท้จริงนัน้เป็นประเดน็ท่ีออ่นไหว และคกุรุ่นอย่างยิ่งในช่วงสิบ
ปีให้หลงัในสงัคมไทย ดงันัน้การยกเอาภาพซึง่มีนยัยะทางการเมืองโดยเฉพาะการเก่ียวโยงกบัการ
ปฏิวตัิฝร่ังเศสขึน้มาปรากฏตวัอีกครัง้ในบริบทข้างต้นจึงย่อมกระตุ้นให้เกิดวาทกรรมร่วมสมยัทบั
ซ้อนลงไปอีกชัน้ได้ไมย่ากนกั 
                                                           

3 คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, พิมพ์ครัง้ที่2 (กรุงเทพมหานคร: 
มติชน, 2557), บทที่ 9 
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เน่ืองจากการปฏิวัติฝร่ังเศสนัน้ถูกยกขึน้เป็นข้ออ้างเพ่ือสนับสนุนการเคล่ือนไหวของ
มวลชนหลายต่อหลายครัง้ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา จนบางครัง้การปฏิวตัิฝร่ังเศสถูกยกขึน้เพ่ือเป็น
สญัลกัษณ์ของการเคล่ือนไหวเพ่ือการเรียกร้องอ านาจอธิปไตยของบางกลุ่มการเมืองไปแล้วด้วย
ซ า้ และไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียว การพยายามจะสร้างวาทกรรมการเมืองทบัซ้อนลงไปด้วยการอ้างอิง
ข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ชิน้นีจ้งึมีให้เห็นกนัอยา่งแพร่หลาย การท่ีศิลปินยกภาพท่ีมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการปฏิวตัิฝร่ังเศสขึน้มาน าเสนอ จึงถกูทบัซ้อนด้วยเหตกุารณ์ทางการเมืองร่วมสมยัท่ี
เปราะบางของศลิปินอยา่งไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้อีกเชน่กนั 

 

6. การปรากฏตัวขึน้ของศิลปิน ในฐานะผู้ประกอบสร้างวาทกรรมร่วมสมัยผ่าน
เทคนิค และกระบวนการทางจิตรกรรม  

แน่นอนว่า นอกจากวาทกรรมเดิมซึ่งถูกศิลปินรือ้ฟืน้ขึน้มา ประกอบกับบริบทของสงัคม
ร่วมสมัยแล้วนัน้ กระบวนการประกอบสร้างส่ือก็เป็นปัจจัยอันส าคัญซึ่งมีส่วนไม่แพ้กันในกัน
ก าหนดทิศทางของนยัยะของวาทกรรมใหม ่นอกจากนี ้กระบวนการข้างต้นยงัแสดงให้เห็นทศันคติ
ของศลิปินท่ีมีตอ่ข้อมลูชดุตา่ง รวมไปถึงบริบทแวดล้อมตวัศิลปินเองอีกด้วย เพราะแน่นอนว่า การ
รือ้ฟืน้ วาทกรรมเดิมนัน้ ศิลปินมิได้ยกมาเล่าอย่างตรงไปตรงมา หากแต่น าภาพต้นแบบมาผ่าน
กระบวนการเฉพาะ กล่าวคือมาวิเคราะห์อย่างละเอียด (analysis) และประกอบสร้างขึน้ใหม ่
(synthesis) ความแตกตา่งซึ่งสามารถสงัเกตเห็นได้ระหว่างภาพต้นแบบ และผลงานของศิลปินนี ้
เองคือมมุมองสว่นตวัของศลิปินตอ่เร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีทบัซ้อนลงไปบนวาทกรรมเดิม จนเกิดเป็นส่ือซึ่งพร้อมส่ือสารวาทกรรมใหม่ ซึ่งสามารถไล่เรียง
รายละเอียดของการจดัการภาพต้นแบบได้ดงัตอ่ไปนี ้

จะพบว่า สิ่งท่ี Do you hear the people sing? แตกตา่งจาก Oath of the Horatii ชดัเจน
ทางกายภาพคือ เทคนิคท่ีศิลปินใช้สร้างนัน้ขับเน้นความเป็นวัตถุ และมุ่งลดทอนทัศนมิติบาง
ประการลง ไม่ว่าจะเป็นการบวนการลดสีสนัท่ีสดใส อนัแสดงถึงเลือดเนือ้ และความสมบรูณ์ของ
ชีวิตอนัคกุรุ่นไปด้วยแรงปรารถนา และอดุมการณ์ของหนุ่มสาว ให้เหลือเพียงสีสนัอนัหม่นหมอง
ไมก่ี่สี ผิวหนงัของต้นแบบนัน้ถกูลดทอนจนเหลือเพียงสีเทาหม่น แววตาอนัมุ่งมัน่ถกูน าออกไปเสีย 
บุคคลในภาพไม่ว่าจะเป็นหญิงสาว หรือชายนุ่ม มีสภาพไม่ต่างจากประติมากรรมไร้ชีวิตชีวา 
นอกจากนีค้วามลึกลวงตาของฉากสถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมนั อนัแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และ
สงัคมซึ่งอุดมไปด้วยวิทยาการ ความรอบรู้ถูกลดทอนลงจนเหลือเพียงแค่ความพร่ามวั และมืด
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หมน่ รายละเอียดเหลา่นีส้ะท้อนมมุมองของศลิปินตอ่การเรียกร้องทางประชาธิปไตยในปัจจบุนัว่า
แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่กลิ่นอายทางรูปแบบบางประการจากอดีตท่ีปราศจากจิตวิญญาณ การ
ต่อสู้ ทางการเมืองเป็นไปเพียงแค่ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านัน้ ภาพของการต่อสู้ ทาง
ประชาธิปไตยท่ีเคยเคล่ือนไหวอย่างทรงพลังในปัจจุบนัจึงเป็นเพียงแค่ภาพเค้าลางในอดีตอัน
ห่างไกล ความห่างไกลดงักล่าวถกูตอกย า้ด้วยชัน้สีมืดสนิทท่ีเคลือบทบัภาพเขียนลงไปอีกชัน้ ราว
กบัร่างของบคุคลท่ีไร้ชีวิตอยูเ่ป็นทนุเดมิ ถกูฝังกลบอยา่งสมบรูณ์ 

นอกจากนี ้ความเป็นมิตลิวงตาถกูท าลายอยา่งตอ่เน่ืองด้วยปริมาตรของสีท่ีหนาหนกั เป็น
ก้อนนนูอย่างชดัเจน จนบางส่วนนัน้ไหลลงมาทบัทศันมิติท่ีแสดงความลึก ทัง้ระนาบสีบ้าง ก้อนสี
บ้าง กระจายตวัอยู่ทั่วระนาบ ยิ่งตอกย า้ความไม่จริงแท้ของอุดมการณ์ท่ียึดถือ ส่ือซึ่งแสดงตัว
ชดัเจนในฐานะสิ่งท่ีประกอบสร้างขึน้เป็นชิน้งานแทนท่ีจะหลบซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่าง และรูปทรง 
ส่งผลให้ภาพลวงตาดคูล้ายกับว่าก าลงัจะแปรเปล่ียน กลบักลาย ( transform) เป็นระนาบแบนๆ
ของวัสดุ การเส่ือมสลายของรูปทรงท่ีดูไร้ชีวิตชีวาเหล่านีอ้าจเป็นการแสดงความตายของ
อดุมการณ์ท่ียิ่งใหญ่ในอดีตอนัห่างไกล ท่ีแม้จะสามารถเห็นเค้าลาง และรายละเอียดบางประการ
เพ่ือให้หวนร าลึกนึกถึงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีวนัจะเข้าถึง และสัมผสัถึงได้อย่างเต็มท่ี มากไปกว่านัน้ 
มิใช่เพียงกระบวนวิธีการประกอบสร้างเพียงอย่างเดียวท่ีมอบนยัยะร่วมสมยัทบัซ้อนลงไปบนวาท
กรรมเดิม การกรอบภาพ และน าเสนอในลักษณะหนึ่งกรอบใหญ่ ประกอบกับสองกรอบย่อยยัง
มอบความหมายบางประการเพิ่มเตมิลงไปให้กบัชิน้งานเชน่เดียวกนั 

จะเห็นได้ว่า จากรายละเอียดท่ีได้ไล่เรียงกายภาพผลงานไปในบทท่ีสองนัน้ ศิลปินได้
กรอบภาพในสว่นของทหารหนุม่ทัง้สามไว้ในกรอบกลางซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ และมีกรอบเรียวยาว
ขนาบอยู่ทัง้สองข้างโดยแม้จะมีสูงเท่ากัน แต่ก็ความกว้างคร่ึงหนึ่งของกรอบกลางเท่านัน้ 
องค์ประกอบลกัษณะนีย้่อมสะท้อนไปถึง ฉากประดบัแท่น (altarpiece) ลกัษณะฉากสามบาน 
(triptych)ในคริสต์ศาสนา ซึ่งมกับรรยายภาพฉากส าคญัในพระคมัภีร์ และเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง
เช่นฉากการตรึงกางเขนของพระเยซู และขนาบข้างด้วยเร่ืองราวฉากพระประสตูิกาล และการน า
พระศพลงจากางเขนเป็นต้น4 นยัยะทางศาสนาถูกพ่วงเข้ามาในผลงานโดยองค์ประกอบ หากแต่
ศลิปินมิได้มีเจตนาวิพากษ์ศาสนาแตป่ระการใด เพียงแตเ่ป็นการเปรียบเปรยมมุมองของสงัคมท่ีมี
ต่ออุดมการณ์ในอดีตว่าเป็นเร่ืองความศรัทธา และความเช่ือมากกว่าเหตผุล ซึ่งทัง้สองสิ่งนัน้ไป

                                                           
4 จอร์จ, เฟอร์กสูนั, เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์, (แปลจากเร่ือง Signs and Symbols 

in Christian Art โดย กลุวดี มกราภิรมย์), พิมพ์ครัง้ที่7, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์, 2556), 108-109. 
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ด้วยกันได้ดีกับระบบศาสนา แตแ่น่นอนว่าไม่ค่อยสู้ ดีนกัเม่ือน ามาใช้กับอุดมการณ์ทางการเมือง 
การเมืองซึง่เตม็ไปด้วยความศรัทธา จนถึงขัน้งมงาย และปราศจากเหตผุลนัน้เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ท่ีศิลปินต้องการขบัเน้นในผลงาน องค์ประกอบทัง้สามบานยงัแสดงถึงการจดัการสญัลกัษณ์เดิม
ในภาพไม่ว่าจะเป็นทหารหนุ่ม หญิงสาว และผู้ เป็นบิดา ซึ่งแม้จะมีความหมายเดิม แต่ก็ให้ เกิด
ระเบียบทางทศันะเสียใหม่ และเป็นการเปล่ียนสญัลกัษณ์เหล่านัน้ให้กลายเป็นวตัถุไร้ชีวิตซึ่งถูก
ศิลปินแยกส่วน และแผ่กระจายออกให้เห็นคล้ายชิน้ส่วนอวยัวะท่ีถูกช าแหละ และจดัวางให้เห็น
อยา่งเป็นระเบียบ แทนท่ีจะปลอ่ยให้สญัลกัษณ์ข้างต้นมีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งมีชีวิตชีวาเชน่เดมิ 

 

วิเคราะห์สรุปกระบวนรูปทางความคิดในช่วงเร่ิมต้นสร้างสรรค์ 

 จากข้อเขียนข้างต้น จะพบว่าศิลปินได้แยกการกระบวนการสร้างสรรค์ในเชิงรูปแบบ ออก
จากความคิดค านึงท่ีมีต่อผลงานอย่างสิน้เชิงในการอภิปราย สิ่งนีย้่อมสะท้อนถึงภาวะของการท่ี
ศิลปินยงัขาดประสบการณ์ในการเช่ือมประสานโลกแห่งปรากฏการณ์ เข้ากับโลกแห่งข้อมูลอัน
เป็นภววิสัยได้อย่างแนบเนียนเพียงพอ อีกทัง้ ข้อมูลมหาศาลท่ีถูกใช้อ้างอิงเพ่ือประกอบเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเด็นส่ือสารนัน้ ก็ดูคล้ายจะถูกให้ความส าคญัเสียจนบดบงั
สาระท่ีแท้จริงของผลงาน ดงัจะสามารอภิปรายรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.วิเคราะห์ลักษณะของกายภาพผลงาน 

เพ่ือท่ีจะแสดงความเป็นวตัถขุองผลงาน จะพบวา่ศลิปินได้ท าการลดทอนทศันมิติของวตัถุ
ในภาพเสียด้วยการสร้างฉากของพืน้ท่ีอันเรียบแบน ไว้แทนท่ีโครงสร้างอาคารตระการตา โดย
เหลือเค้าร่างไว้เพียงเสาปนูอนัเลือนราง สีสนัในภาพถกูลดทอนลงโดยยงัมิได้อ้างอิงแรงบนัดาลใจ
จากภาพถ่ายโบราณ ซึง่จะสามารถเช่ือมโยงถึงประเด็นด้านความตาย และการด ารงอยู่ในสถานะ 
“วิญญาณ” ของเสียงเพรียกร้องประชาธิปไตยในโลกโบราณ ท่ียงัคงถูกปลุกขึน้มาหลอกหลอน
สงัคมอยู่ทกุครัง้ท่ีมีการอ้างอิงถึงเหตกุารณ์นี ้ซ า้แล้ว ทัง้ภาพยงัถกูลดทอนทศันมิติลงอีกด้วยการ
ฉาบเคลือบชัน้สีด าเบาบาง เพ่ือขบัเน้นให้ก้อนสีนามธรรมท่ีถูกกระจายตวัวางไว้ในส่วนต่างๆนัน้ 
ปรากฏขึน้อย่างเด่นชดั และดเูหมือนว่าจะด ารงอยู่แยกส่วนกันกับภาพกลุ่มบุคคล แม้จะประสบ
ความส าเร็จให้แง่การท าให้ภาพเขียนท่ีมีชีวิตชีวาของ Jacques-Louise David ตายลงอย่างสิน้เชิง 
หากแต่ผู้ เขียนไม่แน่ใจว่าศิลปินประสบความส าเร็จเท่าใดนกัในการปลุกชีวิตด้วยการสงัเคราะห์
ภาพเขียนขึน้ใหมด้่วยกระบวนการข้างต้น เน่ืองจาก ล าพงัการขจดัสีสนัท่ีเคยสดใส หรือการวาดให้
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ภาพบคุคลนิ่งแข็งราวกบัหุน่ปนูปัน้ ไร้ซึง่แววตา เหลือไว้ซึง่กริยาอาการท่ีถกูแช่แข็งไว้อย่างนัน้ หรือ
การสร้างพืน้ท่ีใหมใ่ห้กบัตวัละคร ก็ดเูพียงพอท่ีจะก าจดัเอาอตัลกัษณ์ท่ีเคยพว่งตดิมากบัภาพเขียน
ออกไปในระดบัหนึ่ง แล้วสถาปนาบุคลิกใหม่ของศิลปิน ประทบัลงไปบนผลงาน การเคลือบปิด
ผลงานด้วยชัน้สี มีแต่จะท าให้การแรงจูงใจทางทัศนะเพียงประการเดียวท่ีหลงเหลืออยู่ใน
ภาพเขียน นัน่ก็คือปริมาตรท่ีแน่นหนกัอนัเป็นจดุเดน่ของภาพเขียนในลกัษณะ Neo-classical นัน้
ถูกบัน่ทอนลงไปเสีย หรือหากศิลปินอ้างถึงความเรียบแบน ก็ควรจะกระท าด้วยกระบวนการอ่ืน 
เช่นสร้างความเรียบแบนบนพืน้ผิวให้เกิดขึน้จริง โดยยังรักษาทัศมิติของผลงานให้ครบถ้วน ใน
ลักษณะนี ้ก้อนสีอันแสดงถึงปริมาตรอันหนาหนัก และมีความเป็นนามธรรมสูงข้างต้น จึงถูก
ศิลปินต่อรองกระทั่งสามารถด ารงอยู่กับภาพเขียนได้อย่างกลมกลืนในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ เขียนมี
ความเห็นว่า ความกลมกลืนระหว่างสองส่วน (ซึ่งศิลปินอาจพิจารณาว่าเป็นข้อดีในเวลานัน้) บั่น
ทอนความชัดเจนในการส่ือสารอย่างเท่าเทียมกันกับการท่ีมันบัน่ทอนความน่าสนใจทางทศันะ
เพียงอย่างเดียวท่ีหลงเหลืออยู่ เน่ืองจาก ประวตัิศาสตร์ของประเด็นส่ือสารนัน้เต็มไปด้วยความ
รุนแรง เช่นการปฏิวัติ การสังหารคนนับพัน การนองเลือด การทรยศหักหลัง ความคุ้ มคลั่ง 
ผลประโยชน์ ฯลฯ ภาพปรากฏของผลงานจึงควรแสดงถึงความขดัแย้งอย่างถึงแก่น กล่าวคือ ควร
แสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งระหว่างภาพกลุ่มวีรบุรุษสงครามซึ่งถูกจ าลองอย่างมีปริมาตรนูน
หนาครบถ้วนนัน้ ก าลังแตกสลาย ละลายไหลริน เปล่ียนสถานะลงมาเป็นเศษซากของเหลวไร้
คุณค่า น่าขยะแขยง อีกประการหนึ่ง การกระจายตัวของกลุ่มก้อนสีตามจุดต่างๆของภาพก็
สะท้อนความค านงึถึงความลงตวัเชิงทศันะมากเกินไป กระทัง่เจือจางความเข้มข้นของภาวะกลาย
รูปอยา่งแท้จริงของภาพประวตัศิาสตร์ ไปสูว่ตัถทุางจิตรกรรม  

อย่างไรก็ดี ข้อดีเชิงทศันะท่ีผู้ เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งมีชัน้เชิงท่ีสดุในผลงานคือ การตดัแบ่ง
กรอบภาพออกเป็นสามส่วนโดยอ้างอิงถึงประดิษฐกรรมทางศาสนา ซึ่งถูกสร้างขึน้เพ่ือการบูชา
อยา่งงมงาย ไมต่า่งจากประชาธิปไตยซึ่งมกัถกูอ้างถึง หรือผลิตซ า้อยู่บอ่ยครัง้ในสงัคมราวกบัเป็น
พระเจ้าในโลกใหม่ ท่ีซึ่งมีอ านาจในการบนัดาลให้เกิดทกุสิ่ง มีความสมับูรณ์ เท่ียงแท้ ทว่าไม่เคย
ปรากฏกายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเช่ือมโยงอตัราส่วนในผลงานกบัภาพต้นแบบด้วย
อตัราส่วนเท่าจริง ก็ยิ่งส่งผลให้ไม่เพียงสาระทางความหมายในความทรงจ าของผู้ดดูเูน้นย า้มาก
ขึน้เท่านัน้ แต่รวมไปถึงสาระทางความรู้สึกส าหรับผู้ดซูึ่งยงัไม่เคยสมัผสังานจริง อาจถูกสะท้อน
ผ่านอตัราส่วนในผลงานมาสู่ผู้ดไูด้ในระดบัหนึ่ง นอกจากนี ้การจดัเรียงบคุคลในภาพเสียใหม่ ให้
เกิดการก่อรูปของเนือ้หาท่ีไม่ซ า้เดิม ก็ตอกย า้การปรากฏตวัของผู้ เขียนคนใหม่ (the new author) 
ซึง่พร้อมจะประกอบสร้างวาทกรรมร่วมสมยันีท้บัซ้อนลงไปอีกชัน้เชน่เดียวกนั 
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2. วิเคราะห์เนือ้หาของผลงาน 

จากท่ีศิลปินได้ท าการอภิปรายเก่ียวกับเนือ้หา จะพบว่า ศิลปินได้หยิบยกเอาทฤษฎีว่า
ด้วยการทบัซ้อนของกระบวนรูปวาทกรรม รวมไปถึงการก่อรูป แปรเปล่ียน กระทัง่เช่ือมประสานกบั
บริบทอ่ืนๆในสงัคมอย่างโบราณคดีวิทยาทางความรู้ (archeology of knowledge) ซึ่งศิลปินก็ได้
ท าการแยกส่วนวาทกรรมท่ีก่อรูปขึน้เป็นส่ีชัน้ใหญ่ๆ กล่าวคือ ในชัน้โบราณว่าด้วยเหตุการณ์ใน
อาณาจกัรโรมนั ท่ีถกูน าเสนอผ่านนิทานการสู้รบระหว่าง Alba Longa และกรุง Rome ตอ่มาคือ
ชัน้ของวตัถุต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยหลายประเด็นด้วยกนั กล่าวคือ ความสมัพนัธ์ระหว่างบริบท
ในสงัคมช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 และความนิยมตอ่ศิลปะแบบกรีก-โรมนั ซึ่งจะน าไปสู่การก าเนิด
ของยคุภูมิธรรม และตามมาด้วยการปฏิวตัิเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองครัง้ใหญ่ในช่วงค.ศ.
1789 ความไร้เสถียรภาพทางการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ท่ีศิลปินเท้าความยาว
ไกลไปถึงสมยัพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ทัง้หมดน ามาสู่การเกิดขึน้ของวตัถตุ้นแบบท่ีนบัเป็นจดุท่ีปมวาท
กรรมมาทบัซ้อนกนัอยา่งยุง่เหยิงท่ีสดุ จากนัน้จงึน ามาสูช่ัน้ท่ีสามกลา่วคือ การกล่าวอ้างการปฏิวตัิ
ฝร่ังเศสในการเคล่ือนไหวทางประชาธิปไตยตา่งๆ กระทัง่ภาพเขียนซึ่งเป็นหลกัฐานเชิงภาพเพียง
อย่างเดียวของเหตกุารณ์ กลายเป็นสญัญะทางประชาธิปไตยโดยตวัของมนัเองในท้ายท่ีสุด และ
ชัน้สดุท้ายวา่ด้วยการปรากฏตวัขึน้ของวาทกรรมใหม ่ซึง่ถกูสงัเคราะห์ขึน้โดยตวัศลิปินเอง 

อย่างไรก็ดี เ ม่ือพิจารณาถึงสิ่ งซึ่งสามารถปรากฏขึน้อย่างเป็นประโยชน์ระหว่าง
กระบวนการส่ือสารระหว่างผลงาน และผู้ดนูัน้ จะพบว่า มีน้อยอย่างยิ่ง หากเทียบเคียงปริมาณ
ของข้อมูลอนัเป็นภววิสัยดงัท่ีกล่าวมาในข้างต้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีผู้ดูซึ่งเติบโตในบริบท
ร่วมสมยั และไม่เคยศกึษาประวตัิศาสตร์การเมือง การปกครองตะวนัตก จะสามารถเช่ือมโยงกับ
ชัน้ข้อมลูในระดบับรรพกาลอยา่งการรบพุง่กนัระหว่างสองเมืองใหญ่ หรือแม้กระทัง่ข้อมลูเก่ียวกบั
บริบททางการปกครองของฝร่ังเศสในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 -18 ผ่านงานจิตรกรรมเพียงชิน้เดียว 
ปัญหาข้างต้นน ามาซึ่งทางแก้ไขสองกรณี อนัได้แก่ประการแรก ศิลปินควรหาช่องทางการระบาย
ข้อมูลท่ีอัดแน่นอยู่เบือ้งหลังให้ปรากฏชัดในระดบัการน าเสนอผลงาน เช่น การน าเสนอข้อมูล
อ้างอิงประกอบภาพเขียน ท าแผนผงัเช่ือมโยง ท าสารคดีสัน้ ฯลฯ เหตเุพราะล าพงัองค์ความรู้ของผู้
ด ูซึ่งกระจายตวัออกอย่างเป็นอตัวิสยันัน้ มิสามารถเข้าถึงชัน้ข้อมลูในเชิงลึกของภาพเขียนได้เลย 
ประการตอ่มาคือ การมุ่งเน้นสาระไปท่ีวตัถ ุและลดการให้สาระเชิงข้อมลูอนัเป็นภววิสยั เน่ืองจาก 
ความต่ืนเต้นจากการปะทะกนัของข้อมลูในผลงานชิน้นี ้กลบัปรากฏอยู่บนเอกสารประกอบผลงาน 
มิใช่บนพืน้ผิวของผลงาน การสู้ รบอย่างดุเดือดนัน้เกิดขึน้ระหว่างชัน้วาทกรรมท่ีไร้รูป ท่ีแฝงฝัง
อยา่งแนบเนียนในวตัถ ุและจะไม่สามารถถกูรับรู้ได้หากปราศจากซึ่งการวิเคราะห์แยกส่วนให้เห็น
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โดยละเอียด ซึง่ศลิปินท าได้อยา่งดีบนกระดาษ ซึง่ไมน่า่จะตรงตามจดุประสงค์ของศิลปินเท่าใดนกั 
การเพิ่มความส าคัญให้กับการน าเสนอในระดบัผิว เพ่ือดึงดูดผู้ดู อาจท าได้โดยท าให้ภาพของ
ความขดัแย้งปรากฏชดัเป็นรูปธรรมมากกวา่ก้อนสีท่ีหยดย้อย เชน่ ประกอบรูปของเหตกุารณ์ในชัน้
วาทกรรมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไป หรืออาจประกอบสร้างรูปทรงนามธรรมซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับ
ความหมายท่ีเป็นภววิสยัได้มากขึน้ เป็นต้น   
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ภาพท่ี 10 ผลงานชิน้เร่ิมแรกของโครงสร้างทางความคดิท่ีมีตอ่จิตรกรรม และประวตัิศาสตร์ 
 ช่ือ  Do you hear the people sing? 
 ขนาด 150 x 250  เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่1 (ช่วงระหว่างระดับชัน้ปีที่4ภาคเรียนที่1) 

 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่า ในระยะนี ้ศิลปินหมกมุ่นอยู่กบัการพฒันาเชิงรูปแบบ
มากกว่าการมุ่งพฒันาด้านทศันคติ หรือการประกอบสร้างเนือ้หาท่ีมีชัน้เชิงเพ่ือสะท้อนความเป็น
จริงใดๆ ผลงานทัง้หมดโดยรวมจึงเต็มไปด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย น่าสนใจ มีการหยิบยก
เอาสัญญะ หรือทัศนธาตุท่ีมีรุนแรงในเชิงทัศนะสูง มาปะทะกันอย่างออกรสบนผืนผ้าใบ ทว่า 
ความลุม่ลกึ หรือความหนกัแน่นในเชิงเนือ้หาท่ีเคยปรากฏใน Do you hear the people sing? นัน้
กลับด้อยลงไป กลายเป็นการน าเสนอประเด็นทางสังคมต่างๆอย่างผิวเผิน และปราศจากการ
เช่ือมโยงกนัอยา่งมีเอกภาพ เชน่เร่ืองเพศ ระบอบการปกครอง ความรัก จะมีก็เพียงแคก่ารหยิบยก
หลกัฐานของเหตกุารณ์ทางการเมืองในช่วง 6 ตลุาฯมาน าเสนอใหม่เท่านัน้ท่ีน่าสนใจ ซึ่งทัง้นี ้จะ
เป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนจะท าการวิเคราะห์ และวิพากษ์โดยละเอียดต่อไปข้างหน้า อย่างไรก็ดี ระหว่าง
ประกอบสร้างชิน้งานในแต่ละชุด ศิลปินได้ท าการบนัทึกความคิด หรือข้อมูลโดยคร่าวส าหรับ
อ้างอิงเพ่ือประกอบการสร้างสรรค์ในแต่ละครัง้เอาไว้ ผู้ เขียนจึงได้น าข้อมูลอ้างอิงซึ่งแทรกสอด
ทศันคติของศิลปินในช่วงเวลาตา่งๆมาประกอบเพ่ือการวิเคราะห์ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการท า
ความเข้าใจรูปรอยทางความคดิของศลิปินตอ่ไป 

 

รูปรอยทางความคิดช่วงก่อนศึกษาในระดับชัน้ปีที่  4 ด้วยการอ้าอิงข้อเขียนซึ่งศิลปินได้
บันทกึไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว  

 

ประเดน็ท่ีมีความสนใจ 

ศิลปินมีความสนใจในประเด็นซึ่งเป็นพืน้ฐานของงานจิตรกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยสอง
ประเดน็ยอ่ยหลกัๆซึง่จะไลเ่รียงตอ่ไปได้ดงันี ้

 

1. ความเป็นภาพ และกระบวนการสร้างภาพในฐานะงานจิตรกรรม 

โดยสว่นตวั ค าจ ากดัความของค าวา่จิตรกรรมส าหรับตวัศิลปินนัน้อาจหมายถึง ”ปฏิกิริยา
ของทศันธาตบุนพืน้ระนาบ” ซึง่ในท่ีนี ้หากพิจารณาจากงานศิลปะประเภทนามธรรมจะพบว่างาน
ศลิปะประเภทดงักล่าวมุ่งแสดงออกถึงทศันธาต ุอนัเป็นส่วนประกอบพืน้ฐานของการมองเห็นโดย



 
90 

 

 
 

ปราศจากการมุง่น าเสนอเร่ืองราวในประเด็นใดๆ หากแตส่ าแดงพลงัของตวัมนัเองในฐานะวตัถซุึ่ง
ประกอบกนัขึน้เป็นปรากฏการณ์ทางการมองเห็น อนัตรงกนัข้ามกบังานในลกัษณะFigurative ซึ่ง
มุ่งน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ และซ่อนสาระของวัตถุไว้เบือ้งหลังการลวงตาด้วยกระบวนการทาง
จิตรกรรม 

หากแต่ในอดีตเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ภาพท่ีถูกสร้างขึน้มีมากมายมหาศาล ด้วย
กระบวนการท่ีตา่งกนัออกไป ดงันัน้ จงึน าไปสูค่ าถามท่ีวา่ 

1.1มีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่เราจะพิจารณาภาพซึ่งมีอยู่ดาษด่ืนในประวตัิศาสตร์
ในฐานะวตัถเุชน่เดียวกบัทศันธาต ุและน ามาใช้เป็นพืน้ฐานของการประกอบสร้างใหม่เป็น
ชิน้งานจิตรกรรม  

1.2 เน่ืองจากทัง้ภาพทางประวัติศาสตร์ และทัศนธาตุต่างๆดงัท่ีกล่าวมานัน้มี
คณุสมบตัิเฉพาะท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ ทศันธาตสุามารถส าแดงพลงัได้ด้วยการถูกรับรู้
ผ่านประสาทสัมผัส และเช่ือมโยงโดยตรงเข้าสู่ภายในอันจะกระตุ้นให้เกิดการปรุงแต่ง
ตอ่ไป หากแตภ่าพทางประวตัิศาสตร์นัน้ มีพลงัแห่งข้อมลูซึ่งต้องอาศยัการพิจารณา และ
องค์ความรู้พืน้ฐานซึ่งมีร่วมกันระหว่างศิลปิน และผู้ดงูาน ดงันัน้การสร้างสรรค์ชิน้งาน
ด้วยกระบวนการดังกล่าวจึงเป็นการประกอบสร้างด้วยการปะทะกันระหว่างพลังของ
ข้อมลู และพลงัของทศันะ สิ่งท่ีกลา่วมาข้างต้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

1.3 ขอบเขตของงานจิตรกรรมซึ่งดูเหมือนว่ามีความชัดเจนนัน้ อันท่ีจริงแล้วมี
ความชดัเจนมากน้อยเพียงไร ยกตวัอย่างเช่น ในปัจจุบนั เราสามารถแบง่ภาพนามธรรม
ออกจาก ภาพซึ่งแสดงรูปธรรมได้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดหรือไม่ กล่าวในอีกแง่หนึ่งคือ 
ภาพนามธรรมนัน้ปราศจากเนือ้หาอย่างแท้จริงหรือไม่ และภาพซึ่งมีความเป็นรูปธรรม
ปราศจากสาระของวตัถไุด้อยา่งแท้จริงหรือไม ่สิ่งเหลา่นีอ้าจต้องพิจารณาในหวัข้อถดัไป 

 

2. การรับรู้ภาพ ประสบการณ์ และการก าเนิดของเนือ้หาในฐานะงานจิตรกรรม 

หากพิจารณางานจิตรกรรมในฐานะตวักลาง (Media) ศิลปินจะถูกกันออกห่างจาก
กระบวนการก าเนิดของเนือ้หาทางศิลปะ (content) เน่ืองจากสุดท้ายแล้วหากตดัเร่ืองบริบทท่ี
แวดล้อมชิน้งานศิลปะออกไป เนือ้หาของชิน้งานท่ีเกิดขึน้นัน้จะเกิดขึน้ระหว่างชิน้งานศิลปะและผู้
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ด ูศลิปินท่ีหน้าท่ีควบคมุคณุภาพของชิน้งานศลิปะเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ดมีูความใกล้เคียงกบั
ตวัศลิปินเทา่นัน้ หากพิจารณาในประเด็นนีใ้ห้ลึกลงไป ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างชิน้งาน และ
ผู้ ดูนัน้จะไม่มีความเก่ียวข้องใดๆกับศิลปินอีกต่อไป เน่ืองจากเม่ือผู้ ดูถูกกระตุ้นด้วยตัวกลาง 
(Media) การปรุงแตง่ให้เกิดความรู้สึก หรืออารมณ์สะเทือนใจย่อมต้องอาศยัการประกอบกนัของ
ประสบการณ์เดมิ ในแง่นี ้ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากการรับรู้ชิน้งานศิลปะจึงเป็นการเช่ือมโยงผู้ ดกูลบั
เข้าสู่ประสบการณ์ของตนเอง และการประกอบกันของเศษเสีย้วประสบการณ์ท่ีกระจดักระจาย 
ร่วมด้วยกับประสบการณ์ใหม่ซึ่งก็คือการรับรู้ชิน้งานตรงหน้า จะเกิดเป็นประสบการณ์เฉพาะ
ระหวา่งผู้ด ูและชิน้งานศลิปะชิน้นัน้ๆ 

ดงันัน้จะพบว่าหากพิจารณากระบวนการดงักล่าวข้างต้นโดยละเอียดแล้ว ขอบเขตของ
งานนามธรรม และงานซึ่งแสดงรูปธรรมนัน้พร่าเลือน และขาดความชดัเจน กล่าวคือ เม่ือเนือ้หา
เกิดระหวา่งผู้ดแูละชิน้งานแล้ว ศิลปินไม่สามารถหยดุการจินตนาการ หรือการปรุงแตง่เนือ้หาของ
คนดตูอ่งานชิน้นัน้ๆ ในอีกทางหนึ่ง สาระทางวสัดขุองภาพในลกัษณะส าแดงรูปธรรม ก็เป็นปัจจยั
หนึง่ในการเพิ่มคณุคา่ให้กบัชิน้งานนัน้ๆเชน่เดียวกนั 

นอกจากนัน้ เม่ือศิลปินเลือกหยิบยกกระบวนการแบบดัง้เดิมมาใช้ ชิน้งานเหล่านัน้ย่อม
อ้างอิงประวตัศิาสตร์ของตวัมนัเองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจากศิลปินไม่สามารถกนัผู้ดอูอกจาก
องค์ความรู้ทางประวตัิศาสตร์จิตรกรรม และมุ่งน าเสนอเนือ้หาภายในภาพโดยไม่สนใจสาระของ
ความเป็นวตัถุ(อย่างในคริสต์ศตวรรษท่ี15เป็นต้นมาจนกระทัง่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19) ดงันัน้
ภาพเขียนในลกัษณะรูปธรรมทกุภาพในปัจจุบนัย่อมแสดงสาระของความเป็นวตัถขุองตวัมนัเอง 
ไมม่ากก็น้อย 

 

ข้อมูลอ้างอิงประเภทภาพถ่าย 

นอกจากประเดน็ท่ีกลา่วมาข้างต้น ภาพทางประวตัศิาสตร์ประเภทหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจ
ในหลากหลายมมุมองก็คือ “ภาพถ่ายทางประวตัศิาสตร์” ดงัจะไลเ่รียงได้ดงันี ้

1. ประการแรก ภาพถ่ายทางประวตัศิาสตร์นัน้มีการเช่ือมโยงเข้าสู่ความเป็นจริงในทิศทาง
ท่ีแตกต่างออกไปจากภาพวาดทางประวัติศาสตร์กล่าวคือ ภาพวาดทางประวัติศาสตร์คือการ
ประกอบกันของเศษเสีย้วเวลาขึน้ใหม่จนกลายเป็นอดุมคติซึ่งมีเวลาเป็นอนนัต์อยู่ภายใน หากแต่
ภาพถ่ายทางประวตัิศาสตร์คือการหยดุเสีย้ววินาทีในประวตัิศาสตร์ในค้างไว้อย่างนัน้ ดงันัน้ แม้
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ทางกายภาพ ภาพถ่ายจะมีความเป็นวัตถุอยู่สูงมากเพียงใด(โดยเฉพาะภาพถ่ายโบราณซึ่งพร่า
เลือน) ผู้ดจูะสามารถสมัผสัถึงมิติแห่งอดีตซึ่งมีความเป็นจริงได้เข้มข้นมากกว่าภาพท่ีถูกสร้างขึน้ 
ดงันัน้เม่ือน าภาพถ่ายทางประวตัิศาสตร์เหล่านัน้มาสร้างใหม่อีกครัง้ มิติของเสีย้ววินาทีแห่งความ
จริงเหลา่นัน้ยอ่มถกูถ่ายโอนไปสูง่านจิตกรรมท่ีมีภาพถ่ายนัน้เป็นต้นแบบด้วยเชน่เดียวกนั 

2. ในทางกลบักนั ทัง้พืน้ผิว สี ร่องรอย และความพร่าเลือนอนัเป็นคณุสมบตัิของภาพถ่าย
แบบโบราณอนัแสดงถึงประวตัิศาสตร์อนัยาวนานนัน้ ยงัสามารถส่งผ่านคณุสมบตัิของความเป็น
จริงบางประการไปสูภ่าพใดๆซึง่ปรุงแตง่ด้วยกระบวนการดงักล่าวด้วยเชน่เดียวกนั  

3. หากต้องการแสดงพลงัของข้อมลูผา่นภาพ การใช้คณุสมบตัิข้างต้นของภาพถ่ายในการ
น าเสนอภาพใดๆ ย่อมลดความส าคญัทางทศันะ และเพิ่มความเข้มข้นด้วยมิติความเป็นจริงใน
ลกัษณะเดียวกนักบัท่ีภาพถ่ายมี 

 

การสร้างสรรค์ 

เน่ืองจากงานของผมโดยมากแล้วมกัเก่ียวข้องกบัความเป็นจิตรกรรม และประวตัิศาสตร์
ของตวัมันเอง กล่าวได้อีกประการหนึ่งว่า เป็นการทดลองหาขอบเขต และท้าทายข้อจ ากัดทาง
ประวตัิศาสตร์ของตวัส่ือเดิม หากแต่ ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ผมได้ทดลองน างานจิตรกรรมประเภท
นามธรรม หรือจิตรกรรมซึ่งปราศจากเนือ้หาซึ่งเป็นข้อมูล และงานจิตรกรรมประเภทแสดง
รูปลักษณ์ ซึ่งอ้างอิงจากภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ มาท าการผสมผสาน เช่ือมต่อ ปะทะ ฉาบ
เคลือบ ฯลฯ เพ่ือทดลองหาความเป็นไปได้ในทางสร้างสรรค์ ดงันัน้หากพิจารณาจากตวังาน จะ
สามารถสรุปสาระของชิน้งานได้เป็นสองประเดน็หลกัอนัประกอบไปด้วย 

1. สาระทางทัศนะ 

เน่ืองจากภาพซึง่แสดงรูปลกัษณ์ชดัเจนถกูท าให้สญูเสียความชดัเจนด้วยกระบวนการทาง
จิตรกรรม และวัสดุทางจิตรกรรมแสดงตวัอย่างชดัแจ้งเพ่ือน าเสนอตวัมนัเองในฐานะสาระของ
ชิน้งาน ดงันัน้ในแง่หนึ่ง ภาพซึ่งแสดงรูปลกัษณ์เดิม เม่ือถกูลดความส าคญัลง ความหมายท่ีเก่ียว
โยงกับภาพก็พร่าเลือนไปด้วย และอาจถูกพิจารณาเป็นเพียงแค่ทัศนธาตุประเภทหนึ่งซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของชิน้งานเท่านัน้ ผลงานในชุดนีจ้ึงคล้ายกบัเป็นการทดลองหาความเป็นไปได้เพ่ือ
สร้างผลทางทศันะแบบใหมใ่นทางจิตรกรรม  
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2. สาระทางเนือ้หา 

เน่ืองจากส่วนหนึ่งของชิน้งานประกอบไปด้วยภาพซึ่งอาจเป็นภาพถ่ายทางประวตัิศาสตร์ 
ภาพวาดทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ ดงันัน้ ไม่ว่าจะถูกน ามาดดัแปลงอย่างไร ภาพเหล่านัน้ยังคง
ส่ือสารเนือ้หาเดิมได้ไม่เปล่ียนแปลง และยากท่ีจะลบเลือนข้อมูลเหล่านัน้ เม่ือภาพดงักล่าวมา
ปะทะกบัภาพในลกัษณะนามธรรม หรือภาพซึ่งไร้เนือ้หา ในทางหนึ่งดงัท่ีได้กล่าวข้างต้น ภาพซึ่ง
แสดงรูปลักษณ์ก็ได้กลายเป็นเป็นทัศนธาตุ เติมเต็มความสมบูรณ์ทางทัศนะให้ชิน้งานเท่านัน้ 
หากแต่ในอีกทางหนึ่ง ภาพนามธรรมก็สามารถส่ือสาร หรือเพิ่มเติมความหมายให้กับภาพทาง
ประวัติศาสตร์เดิมได้เช่นเดียวกัน ดงันัน้ การน าภาพต้นแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
ชิน้งาน จึงมิอาจหลีกเล่ียงประเด็นการตีความ และวิพากษ์วิจารณ์เนือ้หาเดิมซึ่งติดมากับภาพ
ต้นแบบไปได้ 

3. สาระของตัวส่ือ 

เน่ืองจากชิน้งานถกูสร้างสรรค์ขึน้ด้วยกระบวนการแบบดัง้เดิม กล่าวคือ สีน า้มนับนผ้าใบ 
ดงันัน้ ยอ่มหลีกหนีไมพ้่นท่ีชิน้งานชิน้นัน้ๆจะต้องอ้างอิงถึงประวตัิศาสตร์ของตวัส่ือเองด้วยเช่นกนั 
ในกรณีนี ้ชิน้งานเหลา่นีล้้วนเก่ียวข้อง เช่ือมโยงกบัประวตัศิาสตร์จิตรกรรมในหลากหลายมิติ ไม่ว่า
จะเป็น ประวัติศาสตร์ของส่ือซึ่งใช้บนัทึกเร่ืองราวส าคญัต่างๆ หรือแม้กระทั่งเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมือง ประวตัศิาสตร์ของการแบง่ประเภททางจิตรกรรม เป็นต้น    
  

สรุป 

ในแง่นี ้จะพบว่าภาพทัง้สองประเภทต่างเติมเต็มทัง้ทางเนือ้หา และทศันะ ซึ่งกันและกัน 
จึงน าไปสู่ข้อวิพากษ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งว่าด้วยการแบ่งประเภทของภาพ โดยแท้จริงแล้ว 
ขอบเขตของภาพทัง้สองประเภทนัน้พร่าเลือน ไม่ชัดเจน และถ่ายทอดไปมาซึ่งกันและกันโดย
ตลอด น าไปสู่ประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์เนือ้หาซึ่งติดเน่ืองมากับภาพต้นแบบ นอกจากประเด็น
ดงักลา่ว ประวตัศิาสตร์ของตวัส่ือเองก็ถกูตัง้ค าถามในหลากหลายมิต ิ  
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วิเคราะห์ความคิดในช่วงก่อนระดับชัน้ปีที่ 4  

   ในระยะนี ้จะพบว่าศิลปินยงัคงหมกมุ่นอยู่กบัสาระทางทศันะ กับความพยายาม
ท่ีจะหาความหมายในเชิงญาณวิทยาจากการน าเสนอสาระผ่านตวัส่ืออย่างสีน า้มนับนผืนผ้าใบ 
มากกว่าท่ีจะเสาะแสวงหาประเด็นส่ือสารท่ีจดัเจน อย่างไรก็ดี ศิลปินได้เผยทศันะท่ีน่าสนใจ อนั
เป็นความคดิท่ีถกูพฒันาตอ่เน่ืองมาจนกระทัง่ปัจจบุนั นัน่คือทศันะตอ่ความเป็นภาพ กระบวนการ
สร้างภาพในฐานะงานจิตรกรรม ซึ่งยืนยันทัศนะว่าศิลปินมิได้แยกขาดภาพท่ีแสดงรูปลักษณ์ 
(figurative) ออกจากภาพเชิงนามธรรม (abstract) อย่างเด็ดขาดแตอ่ย่างใด รวมไปถึงทศันะต่อ
การก าเนิดของเนือ้หาจากการรับรู้ภาพ ซึ่งปรากฏข้อสรุปว่า ผู้ เขียนพิจารณากระบวนการข้างต้น
ในลกัษณะของการ “สะท้อน” (reflect) ประสบการณ์ส่วนตวัอย่างเป็นปัจเจก มากไปกว่านัน้ยงั
เป็นครัง้แรกท่ีปรากฏทศันะเก่ียวกบัภาพถ่าย ทัง้ในแง่กายภาพ และความหมายท่ีติดพ่วงมากบัตวั
ส่ือ รวมไปถึงการถ่ายโอนคณุสมบตัิต่างๆเหล่านัน้ข้ามส่ือด้วยการล าลองลักษณะทางกายภาพ
บางประการ แม้จะมิได้อภิปรายโดยละเอียดในประเดน็ข้างต้นก็ตาม 
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Adam และ Eva จุดเร่ิมต้นของการศึกษาในระดับชัน้ปีที่ 4  

 ก่อนการวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานชุดนี ้ผู้ เขียนขอแทรกเนือ้ความท่ีตวัศิลปินได้บนัทึก
เก่ียวกบัประเด็นส่ือสารไว้ในเวลาข้างต้นไว้ด้านล่างเสียก่อน เพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่การท าความ
เข้าใจบทวิพากษ์ของผู้ เขียนตอ่ศลิปินตอ่ไป 

 

ข้อมูลสร้างสรรค์ผลงานชุด Adam และ Eva 

ศิลปินต้องการวิพากษ์เร่ืองความเท่าเทียมของมนุษย์ และสังคมในอุดมคติ เน่ืองจาก
สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมซึ่งใฝ่หาความสมบรูณ์แบบในทกุด้านโดยมองข้ามข้อเท็จจริงบางประการ
ท่ีว่าความสมบูรณ์แบบสูงสุดแท้จริงนัน้ไม่มี ทุกสิ่งล้วนสมัพนัธ์ เช่ือมโยงกันในลกัษณะเครือข่าย 
ไม่มีแบบแผนทางสงัคม การเมือง การปกครอง หรือความเท่าเทียมอย่างแท้จริงในโลก มุมมอง
สงัคมในอดุมคติถกูสร้างขึน้ และถกูผลิตซ า้หลายครัง้ในประวตัิศาสตร์ซึ่งในแตล่ะครัง้ล้วนเป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง การแผ่ขยายอ านาจของมหาอ านาจในยคุล่าอาณานิคม หรือเป็น
แนวคิดในลกัษณะModernism ซึ่งสะท้อนความพยายามอย่างสิน้หวังของมนุษย์ในการก าจัด
ความเป็นจริงท่ียากจะยอมรับวา่จกัรวาลแหง่นีซ้บัซ้อน อนัตราย และคาดเดาไมไ่ด้ 

ทัง้นี ้ผู้ เขียนได้พยายามสะท้อนมุมมองความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ด้วยการหยิบยก
เอาเนือ้หาซึง่เป็นเร่ืองราวอนัเป็นจดุก าเนิดของประเด็นทัง้หมดคือภาพของมนษุย์คูแ่รกภายใต้การ
สร้างสรรค์ของพระเจ้าผู้ซึ่งทรงอ านาจสูงสุดแห่งจกัรวาล ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ เขียนได้น าภาพ
นามธรรมซึ่งภาพหนึ่งประกอบด้วยโทนสีประเภท Additive colors (สีของแสง) อีกภาพหนึ่ง
ประกอบไปด้วยโทนสีประเภท Primary Colors (สีแม่สี) มาวางแทนท่ีส่วนบนของร่างกายอดมั 
และเอวาตามล าดบั อีกนยัยะหนึ่ง ผู้ เขียนก าลงัเล่าเร่ืองเพศชายด้วยความสว่าง และเล่าเร่ืองเพศ
หญิงด้วยความเคล่ือนไหวภายใต้เงามืด เน่ืองจากตามพระคมัภีร์บาปแรกของมวลมนษุย์ถูกโยน
ความผิดให้เป็นสิ่งท่ีก่อขึน้โดยเพศหญิง สิ่งนีส้ะท้อนให้เห็นภาพอดุมคติของมนุษย์ซึ่งสภาวะการ
สร้างโลกนัน้ควรจะเป็นสภาวะซึ่งสะอาด บริสทุธ์ิ ยตุิธรรม เฉกเช่นสงัคมในอดุมคติซึ่งเราใฝ่ฝันหา 
หากแตก็่ยงัคงมีความอยตุธิรรมอยูใ่นนัน้ เพศชายยงัคงเหนือกว่า เพศหญิงเกิดจากซ่ีโครงเพศชาย 
และเป็นผู้หยิบย่ืนบาปแรกให้เพศชายแปดเปือ้นด้วยความเขลา ค าถามท่ีผลกัดนัให้หาค าตอบ แม้
จะยงัไม่ใช่ข้อสรุปเสียทีเดียว คือ ความเท่าเทียมท่ีเราเพรียกหานัน้มีจริง หรือเคยมีอยู่จริงหรือไม ่
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แม้ในโลกแห่งพระผู้ เป็นเจ้า หรือเทพต านานอันเป็นอุดมคติสูงสุดของมนุษย์ยังด่างพร้อยใน
ประเดน็ดงักลา่ว 

 

บทวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานในชุด Adam และ Eva 

 ศิลปินเร่ิมต้นเกร่ินด้วยธรรมชาติโดยภาพรวมของมนุษย์และสงัคม โดยมุ่งเน้นไปท่ีภาวะ
หลังสมัยใหม่ท่ีซึ่งความบริบูรณ์ของโลกแห่งอุดมคตินัน้ได้ล่มสลายลงอย่างถาวรเสียแล้ว และ
ประเด็นท่ีศิลปินมุ่งเน้นคือประเด็นด้านความเท่าเทียม ซึ่งศิลปินมีความเห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งมีเคยมี
ปรากฏอยู่บนโลก มิใช่เพียงแค่ยุคหลงัสมยัใหม่ ทว่าย้อนกลบัไปเสียตัง้แตต่อนพระเจ้าสร้างโลก
เสียด้วยซ า้ โดยยกกรณีการสร้างเพศหญิง และชายซึ่งสะท้อนความล าเอียงชดัเจน (ตามทศันะ
ของศลิปิน) ในกระบวนการ จากนัน้จงึเร่ิมต้นเช่ือมโยงมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ซึ่งในแง่นีศ้ิลปิน
ได้เช่ือมประสานภาพเชิงนามธรรมเข้ากับภาพเขียนซึ่งดดัแปลงมาจากภาพพิมพ์ของ Albretch 
Durer จิตรกรเยอรมนัในชว่งฟืน้ฟศูลิปวิทยา  

 เม่ือเปรียบกบัประเด็นท่ีเคยส่ือสารแล้ว จะพบว่า การมุ่งวิพากษ์ประเด็นเร่ืองความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศโดยปราศจากโครงสร้างเนือ้หาท่ีหนักแน่นเพียงพอมารองรับผลงาน หรือ การ
ส่ือสารถึงประเดน็ข้างต้นอยา่งไม่เฉพาะเจาะจงนัน้ ปราศจากความหนกัแน่น และลุ่มลึกเท่าท่ีควร 
อีกประการหนึ่ง แม้เร่ืองความไม่เท่าเทียมทางเพศจะประเด็นท่ีข้องเก่ียวกบัโลกร่วมสมยั ทว่าก็ยงั
หา่งไกลกบับริบทของศลิปิน ท าให้ยากแก่การเช่ือมโยงให้คล้อยตามของผู้ด ูและยากขึน้ไปอีก เม่ือ
ศลิปินมีเจตนาให้เกิดการเช่ือมโยงจากประเดน็ดงักลา่วไปสูเ่ร่ืองความไมเ่ทา่เทียมกนัในด้านอ่ืนๆ  

 อย่างไรก็ดี จุดแข็งของผลงานชิน้นีคื้อ กระบวนการส่ือสารเชิงภาพท่ีดลูงตัว และเข้มแข็ง
ขึน้อย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับผลงานชุดก่อนหน้า ภาพในส่วนแสดงรูปลักษณ์ กับส่วน
นามธรรมนัน้ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนท่ีลงตวั กล่าวคือ มีความโดดเด่นเท่าเทียม และสอดรับกัน 
สง่ผลให้การสง่ผา่นสาระทัง้สองส่วนเป็นไปอย่างล่ืนไหล และสามารถพิสจูน์สมมติฐานของศิลปิน
เก่ียวกบัญาณวิทยาวา่ด้วยการพิจารณาภาพในฐานะวตัถไุด้เป็นอย่างดี ภาพในส่วนนามธรรมนัน้
ทรงพลงัและการใช้ปฏิกิริยาเชิงการรับรู้ผ่านเลนส์ตามาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารก็ประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี แม้ว่าผู้ เขียนจะมีความเห็นแย้งเก่ียวกับการฉาบเคลือบสีด าเพ่ือลดทอนทัศนมิติของ
ภาพให้ดเูรียบแบนก็ตาม แตใ่นชิน้นี ้ก็นบัวา่ไมไ่ด้บัน่ทอนคณุภาพของผลงานมากจนเกินไปนกั 
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ภาพท่ี 11  ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 1-2 
 ช่ือ  Adam & Eva 
 ขนาด 100 x 200 เซนตเิมตร (ตอ่ชิน้) 
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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Red no.1-3 

 ด้านลา่งเป็นข้อมลูซึง่ศลิปินได้ท าการบนัทึกไว้ระหวา่งการสร้างสรรค์ผลงานในชดุนี ้

ประเดน็ใหม่ที่มีความสนใจ 

1. หากขยายขอบเขตของข้อมลูซึ่งใช้เป็นพืน้ฐานของการประกอบสร้างผลงานศิลปกรรม 
จากเฉพาะภาพทางประวัติศาสตร์ มาเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายรวมศิลปวัตถุซึ่งมี
ลกัษณะสามมิติ หรือแม้กระทัง่การน าองค์ประกอบบางประการจากภาพต้นแบบมาจดัการใหม่
ผ่านกระบวนการจัดแบบ เน่ืองจากสาระของชิน้งานโดยแท้จริงแล้วอยู่ท่ีความเป็น ”รูปแทน” 
(icon) ของงานศิลปกรรมชิน้นัน้ ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับเร่ืองราว หรือ ประเด็นท่ีต้องการจะ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือตัง้ค าถาม โดยทัง้นี ้ตวัส่ือของผลงานท่ีสร้างขึน้ ไม่มีความจ าเป็นต้องเช่ือมโยง
กบัวตัถุต้นแบบเสมอไป ในแง่นี ้อาจเป็นการลดประเด็นด้านการวิพากษ์ตวัส่ือของต้นแบบลงไป
ประเด็นหนึ่ง แล้วมุ่งสู่ประเด็นด้านเนือ้หา และบริบททางประวัติศาสตร์ของวตัถุดังกล่าวอย่าง
สมบรูณ์ 

2. การถ่ายทอดงานประติมากรรมด้วยเทคนิคทางจิตรกรรมอย่างสมบูรณ์ย่อมมี
ความหมายในกระบวนการเป็นล าดบัชัน้ท่ีหนึง่ และการน าจิตรกรรมท่ีได้นัน้มาผ่านกระบวนการให้
กลายเป็นวตัถทุางจิตรกรรม ย่อมมีความหมายทบัซ้อนขึน้ไปอีกชัน้หนึ่ง ทัง้นีด้งัท่ีกล่าวไปข้างต้น
ว่าผู้ เขียนได้พิจารณาการถ่ายทอดในชัน้แรกเป็นเพียงการถ่ายทอดความเป็นรูปสัญญะของ
ต้นแบบมาเท่านัน้ ดงันัน้หมายความว่าต้นแบบท่ีเลือกต้องมีคณุสมบตัิในลักษณะดงักล่าวมาก
เพียงพอ การคดัเลือกต้นแบบจึงค านึงในประเด็นนีเ้ป็นส าคญั ดงันัน้การถ่ายทอดในชัน้นีส้ามารถ
ใช้ส่ือใด ถ่ายทอดออกมาเป็นส่ือชนิดใด ย่อมสามารถท าได้ หากความเป็นรูปสัญญะนัน้ถูก
ถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์ ส่วนในชัน้ท่ีสองคือล าดบัชัน้การจัดการภาพต้นแบบดงักล่าวให้
กลายเป็นวัตถุทางจิตรกรรม การแสดงความเป็นวัตถุดงักล่าว แม้ไม่ได้เก่ียวข้องกับตวัส่ือของ
ชิน้งานต้นแบบ หากแต่เป็นการแสดงถึงมุมมองของผู้ เขียนต่อความเป็นรูปสัญญะของชิน้งาน
ต้นแบบ หรือต่อภาพของชิน้งานต้นแบบอีกตอ่หนึ่งดงันัน้กระบวนการในลกัษณะเดิมจึงน่าจะยงั
สามารถกระท าได้โดยไมข่ดัแย้งกบัเนือ้หา    

3. จากในผลงานชุดท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้พยายามสกัดกัน้ประสบการณ์ผู้ ดูต่อภาพ
ศิลปกรรมต้นแบบด้วยการน าภาพในลักษณะนามธรรมซึ่งไม่แสดงเนือ้หามาทับลงไปบริเวณ
ด้านบนของภาพต้นแบบเพ่ือสงัเกตความเช่ือมโยง และการถ่ายทอดคุณสมบตัิของภาพทัง้สอง
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ประเภท หากแต่ ถ้ามีการกลบัค่ากันระหว่างภาพทัง้สองประเภทดงักล่าว กล่าวคือ หากภาพซึ่ง
แสดงความเป็นวตัถุ อย่างระนาบสี หรือภาพในลักษณะนามธรรมกินพืน้ท่ีส่วนใหญ่บนระนาบ 
และภาพต้นแบบท่ีเลือกสรรมา ถูกน ามาวางบนระนาบสีดงักล่าว หรืออีกนยัยะหนึ่ง คือการปาด
ป้ายภาพซึง่แสดงรูปลกัษณ์ (figurative) ลงบนระนาบสี ปฏิกิริยาของการประกอบกนัระหว่างภาพ
สองประเภทในลักษณะดงักล่าวจะมีผลเป็นไปในลักษณะอย่างไร ระนาบสีจะท าการควบคุม
รูปทรงของภาพต้นแบบอย่างไร สุนทียะท่ีจะเกิดขึน้จากปฏิกิริยาในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นไปใน
ทิศทางใด ฯลฯ 

 

ประเดน็ด้านเนือ้หา 

1. ยงัคงมุ่งวิพากษ์ในประเด็นทางสงัคมร่วมสมยัในลกัษณะเดิม เพียงแตเ่ปล่ียนตวัอย่าง
ของศิลปวตัถท่ีุหยิบยกมาเป็นตวักลาง และกระบวนการท่ีเลือกใช้เล็กน้อย กล่าวคือประเด็นด้าน
การไขว่คว้าอุดมคติซึ่งไม่มีอยู่จริงอันเป็นผลมาจากกลุ่มอ านาจในการเขียนประวตัิศาสตร์ และ
หยิบยกประวตัิศาสตร์มาใช้อย่างบิดเบือน และพิกลพิการ ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถพิจารณาได้
จากจดุบอดทางประวตัิศาสตร์ซึ่งมีมากมาย หากถกูปิดทบั หรืออ าพรางไว้ในซอกหลืบตา่งๆ ดงัท่ี
ได้วิพากษ์ถึงมายาคตท่ีิศาสนาฉาบเคลือบไว้บนเพศสภาพอนัเป็นต้นก าเนิดของความไม่เท่าเทียม
กันของทัง้สองเพศเป็นต้น จุดบอดอีกประการหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้
ประเดน็ด้านเพศสภาพคือกลุม่ผู้ มีอ านาจในอดีตซึ่งกลายเป็นแพะทางประวตัิศาสตร์ การโยนบาป
ซึง่แท้จริงแล้วเป็นของมวลชนผู้ซึ่งร่วมสร้างประวตัิศาสตร์ และระบบท่ีล้มเหลวของรัฐไปสู่บคุคลผู้
ซึง่สญูเสียอ านาจ และไร้ทางสู้  

ในแง่นี ้ผู้ เขียนได้ท าการรวบรวมผลงานศิลปกรรมในลกัษณะตา่งๆซึ่งล้วนแล้วแตเ่ป็นพระ
บรมสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์ และพระราชินี ซึ่งถูกโค่นราชบลัลงัก์ หรือถูกโยนบาปในลักษณะ
ดงักลา่ว ทัง้นีผ้ลงานศลิปกรรมดงักลา่วจะถกูยกมาเฉพาะรูปทรงโดยตดัฉากหลงัซึ่งแสดงความลึก
ของชิน้งานออกทัง้หมด แล้วแทนท่ีด้วยระนาบสีในโทนสีแดง ซึง่เป็นสีท่ีใช่ในกาปฏิวตัิเพ่ืออิสรภาพ
ในหลายชาติ และยงัเป็นสีซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติในสงัคมร่วมสมัยของตวัผู้ วิจารณ์เอง โดย
ปล่อยให้ระนาบสีแวดล้อม และก าหนดขอบเขตของรูปร่าง หรือรูปทรงท่ีหยิบยกมาอย่างอิสระ 
(อาจมีการไหลย้อยของสีลงมาปิดทบับางส่วนของรูปทรง) ทัง้นีก้ระบวนการดงักล่าว แม้อาจจะไม่
สามารถแสดงข้อสรุปอย่างชดัเจน หากแตเ่ป็นการกระตุ้นให้ผู้ดหูนักลบัไปทบทวนประวตัิศาสตร์
ของการอ้างความเป็นชาตใินการลบล้างผู้ มีอ านาจเดิม ซึ่งวงจรของการพยายามลบภาพ และโยน
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บาปให้”คนบนหลงัม้า”ยงัคงมีอยู่ และด าเนินไปในปัจจุบนั เพียงแต่เปล่ียนรูปลกัษณ์ หน้าตาไป
ตามกลุม่อ านาจใหมข่องสงัคมเทา่นัน้ 

2. ความหมายของหลากหลายมิตขิองสีแดงในระนาบสี 

เน่ืองจากสีแดง ในตัวของมันเองอาจกระตุ้ นให้เกิดการตีความท่ีหลากหลายไปตาม
ประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของผู้ด ูอนัสามารถคาดการณ์ไปได้ในขอบเขตประมาณนี ้

2.1 ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ 

แม้จะก าหนดขอบเขตว่าเป็นสญัลกัษณ์ หรือสิ่งแทนความหมายเฉพาะ แตสี่แดง
ยงัคงถกูใช้เป็นสิ่งแทนความหมายท่ีหลากหลายอีกเช่นกนั และหากจะใช่เจาะจงลงไปอีก
ให้อยูภ่ายในขอบเขตเนือ้หาท่ีผู้ เขียนต้องการวิพากษ์ เช่นสีแดงบนธงชาติ สีแดงบนธงชาติ
แตล่ะประเทศก็มีความหมายแตกตา่งกนัในรายละเอียด หากแตย่งัพอจะหาจดุร่วมได้บ้าง 
คือสีแดงถูกใช้เป็นสญัลกัษณ์แห่งการเคล่ือนไหวครัง้แรกในประวัติศาสตร์ฝร่ังเศสเม่ือปี
ค.ศ.1789 เม่ือประชาชนลุกฮือขึน้บกุคกุบาสตีล ริบบิน้สีแดง ขาว น า้เงินอนัเป็นท่ีมาของ
ธงชาติฝร่ังเศสถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ ร่วมอุดมการณ์ โดยสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของ
นกับญุเดนนิสของปารีส ซึ่งโดนตดัศรีษะ และเป็นสญัลกัษณ์ของการยอมหลัง่เลือด5 และ
สละชีพเพ่ือความถูกต้อง จากเหตุการณ์ดังกล่าวสีแดงก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการ
เคล่ือนไหวตา่งๆเร่ือยมาจนกระทั่งครัง้ท่ีมีความชดัเจนท่ีสดุคือในช่วงการปฏิวตัิเดือนตลุา
ของรัสเซียในปีค.ศ.1917(October Revolution) ซึ่งกลุ่มกบฏบอลเชลวิกได้ยึดอ านาจโดย
สมบรูณ์ ซึง่ในเหตกุารณ์นองเลือดครัง้นี ้ธงสีแดงล้วนได้ถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์ และสีแดงยงั
ถูกใช้ในมิติของช่ือเรียก เช่น Red October และช่ือกองก าลงัอย่างกลุ่มRed guard6 
ดงันัน้หลงัจากเหตกุารณ์ดงักล่าว สีแดงจึงเป็นสญัลกัษณ์แทนความเป็นชาติของกลุ่มท่ีมี
แนวคิดสังคมนิยม ต่อจากนัน้จึงแพร่หลายมาสู่ประเทศซึ่งรับอุดมการณ์สังคมนิยมใน
ภายหลัง (ในแง่นี ้สีแดงจึงสะท้อนแนวคิดการปฏิเสธอ านาจเก่า และมุ่งสถาปนาระบบ
ใหมต่ามอยา่งสงัคมนิยมไปด้วย) โดยสรุปจึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ในรายละเอียดจะมีความ

                                                           
5 Karen Frazier, What the French Flag Colors Represent, accessed: 13 May 2017,  

Available from http://french.lovetoknow.com/What_the_French_Flag_Colors_Represent  
6 Karl Kautsky, (1917). The Russian Revolution. (transcribed for Marxists.org by Sally Ryan, 

2002), accessed: 14 May 2017, Available from  
https://www.marxists.org/archive/kautsky/1917/11/russian.htm  
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แตกต่างกัน แต่มิติทางความหมายซึ่งผูกโยงระหว่างสีแดง และความเป็นชาตินัน้มีมา
ยาวนานตลอดชว่งเวลาในประวตัศิาสตร์ หรืออาจกลา่วได้วา่สีแดงนัน้ถกูใช้แทนความเป็น
ชาต(ิแม้จะไมเ่ป็นทางการ) ตัง้แตศ่พัท์ค านีถ้กูบญัญตัขิึน้มาก็วา่ได้ 

2.2 ความหมายในเชิงจิตวิทยา 

สีแดงในทางจิตวิทยา แสดงถึงความร้อนรุ่ม รุนแรง และพละก าลัง รวมไปถึง
ความมีอ านาจ และยงัเป็นสีท่ีทางกายภาพนัน้ สายตามนษุย์สามารถรับรู้ได้รวดเร็วท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกับสีอ่ืนๆ ดังนัน้ในแง่นี ้ความหมายของสีแดงในทางจิตวิทยาก็มิได้
ขดัแย้งประการใดกบัเนือ้หาซึง่เก่ียวกบัการวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองอ านาจ ข้างต้น 

 

บทวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานชุด Red no.1-3 

 ในผลงานชุดนี ้ศิลปินได้มุ่งพัฒนากายภาพของงานเป็นส าคัญ กล่าวคือได้พยายาม
เปล่ียนหน้าท่ีการท างาน (function) ของระนาบสี จากการเป็นส่วนประกอบหนึ่งเพ่ือปิดบงั กระทัง่
ปะทะประสานกับจิตรกรรมลวงตา ให้กลายมาเป็นพืน้ระนาบท่ีแวดล้อมภาพซึ่งแสดงรูปลกัษณ์ 
หรือสถาปนาตนเองในฐานะพืน้ท่ี (space) รูปแบบหนึ่ง จากนัน้จึงเลือกสญัญะท่ีเป็นรูปธรรมมา
ส่ือสารประเด็นทางด้านการเมือง การปกครอง อันได้แก่ภาพเขียนพระเจ้า Charles ท่ี1 โดย 
Anthony Van Dyck และท่ีน่าสนใจคือ มีการเลือกต้นแบบเป็นงานประติมากรรม ซึ่งนบัเป็นครัง้
แรกของศลิปิน กลา่วคือ พระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลยุส์ท่ี14 และประตมิากรรมพระเศียรของ
พระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 แห่งราชวงศ์บร์ูบง (House of Bourbon) จากนัน้ศิลปินจึงหนัเช่ือมโยงระนาบ
สีเข้าสู่ข้อมูลเชิงภววิสยัว่าด้วยความเก่ียวเน่ืองระหว่างสีแดง และการปฏิวตัิฝร่ังเศส รัสเซีย และ
ทัง้นีอ้าจรวมถึงการประท้วงหลายครัง้ในสยามประเทศร่วมสมยั ประด้วยกบัข้อมลูเชิงจิตวิทยา 

 ในแง่นี ้หากกลา่วถึงผลสมัฤทธ์ิในแง่กายภาพ ก็สามารถสรุปได้ว่า ศิลปินพลาดในแง่วสัด ุ
กล่าวคือ ศิลปินได้เลือกใช้แท่งถ่านเขียนรูปพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทรงม้า ซึ่งส่งผลให้ก าลังในการ
แสดงออกเชิงภาพนัน้ สญูหายไปจนสิน้ แม้วา่ศลิปินพยายามจะให้ข้อมลูเชิงภววิสยัเก่ียวกบัความ
เบาบางของพระรูป และสถานะของกษัตริย์ในบริบทร่วมสมยัก็ตาม อีกทัง้ โทนสีแดงท่ีใช้เน่ืองจาก
การอ้างอิงมาจากสีของธงชาติ อย่างไรก็ดี รูปทรงของประติมากรรมท่ีแวดล้อมด้วยระนาบสีซึ่งถกู
บรรจไุว้ในกรอบของงานจิตรกรรมรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้านัน้ก็เป็นการเช่ือมโยงไปถึงธงชาติอยู่แล้ว
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ในตวั สีแดงท่ีเลือกใช้สามารถปรับให้หมน่ลงเพ่ือให้ใกล้เคียงกบัเลือด หรือความรุนแรงโดยตรง อนั
จะสนบัสนนุประเดน็ส่ือสารให้ชดัเจนและรุนแรงมากย่ิงขึน้โดยไมบ่ัน่ทอนสาระส าคญัแตอ่ยา่งใด 

 ในแง่ของประเดน็ส่ือสาร นบัวา่ศลิปินมีพฒันาการอย่างเดน่ชดัจากผลงานในชดุก่อนหน้า 
กลา่วคือ ประเด็นด้านการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ แม้จะเป็นหนึ่งในระบอบการ
ปกครองท่ีสญูพนัธุ์ไปแล้วพร้อมกบัการก าเนิดขึน้ของโลกร่วมสมยั ทว่า ระบอบดงักล่าวก็ข้องเก่ียว
สมัพนัธ์กบัสงัคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน สง่ผลให้ แม้ศิลปินจะใช้สญัญะทางประวตัิศาสตร์
ท่ีห่างไกลเพียงใด การเช่ือมโยงไปสู่เนือ้หา หรือข้อมูลทัง้เชิงภววิสยั และอตัวิสยั เป็นเป็นอย่าง
ง่ายดาย และราบร่ืน อีกทัง้ การท่ีศิลปินแสดงทศันะปลายเปิดด้วยการแสดงภาพของกษัตริย์ทัง้ท่ี
อยูใ่นฐานะของผู้ถกูกระท าจากระบอบการเปล่ียนแปลง และผู้ ท่ีเป็นจดุศนูย์กลาง หรือเป็นต้นเหตุ
อนัน ามาซึ่งความรุนแรง ก็จดัเป็นกลยุทธ์ท่ีได้ผลเป็นอย่างดี มากไปกว่านัน้ การใช้กรอบภาพมา
เป็นสว่นหนึง่สร้างความหมายด้วยการเปรียบเทียบกรอบผ้าใบสีแดง กบัธงชาติ ก็ยิ่งสนบัสนนุให้ผู้
ดสูามารถตระหนกัถึงความเป็นวตัถขุองจิตรกรรมได้เป็นอยา่งดีเชน่กนั 
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ภาพท่ี 12 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 3 
 ช่ือ  Red, The world about to dawn. 
 ขนาด 100x100 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 13 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 4 
 ช่ือ  Red, The blood of angry men. 
 ขนาด 140 x 180 เซนตเิมตร   
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
 

 

 

  

 

 



 
105 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 5 
 ช่ือ  Red, I feel my soul on fire. 
 ขนาด 50 x 70 เซนตเิมตร 
 เทคนิค สีน า้มนั และวาดเส้นบนผ้าใบ 
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From Jesus to the void 

ก่อนจะท าการวิเคราะห์ และวิพากษ์ ผู้ เขียนขอน าเสนอข้อมลูประกอบการสร้างสรรค์ของ
ศลิปินในชว่งเวลาดงักลา่วเพ่ือเป็นข้อมลูอ้างอิงการวิเคราะห์ดงันี ้

 

ความสนใจในประเดน็ด้านทัศนะ 

1. มีความสนใจในรูปแบบงานจิตรกรรมท่ีมี ”สเกล” ท่ีใหญ่ แตไ่ม่จ าเป็นต้องมี ”ขนาด” ท่ี
ใหญ่ กล่าวคือ เน่ืองจากงานจิตรกรรมในลักษณะหนึ่งเป็นการสร้างพืน้ท่ีว่างจ าลองขึน้บนพืน้
ระนาบด้วยการอาศยัปฏิกิริยาตา่งๆทางทศันธาต ุดงันัน้ในแง่ทศันะ พืน้ท่ีภายในกรอบภาพจึงเป็น
อิสระอย่างสิน้เชิงจากโลกของผู้ด ูส่งผลให้ผู้สร้างงานสามารถขยายขนาดของพืน้ท่ีว่างจ าลองได้
อยา่งอิสระไปตามความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถ ุและพืน้ท่ีวา่งจ าลองดงักลา่ว 

2. ภาพท่ีมีสเกลใหญ่ มักจะมีองค์ประกอบในภาพท่ีหลากหลาย และองค์ประกอบ
ดงักล่าวจ าเป็นต้องมีปฏิสมัพนัธ์กนัในลกัษณะหนึ่ง ดงันัน้การน าความเป็นวตัถุไปปะทะกบัพืน้ท่ี
ว่างจ าลองในสเกลท่ีใหญ่กว่า ย่อมส่งผลกระทบทางทศันะมากกว่างานท่ีมีเสกลเล็ก เน่ืองจาก
ปฏิกิริยาดงักลา่วยอ่มสง่ผลกระทบในพืน้ท่ีวา่ง (จ าลอง) ท่ีกว้างกวา่ และขดัจงัหวะการส่ือสาร การ
เช่ือมโยง หรือปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบในภาพมากกวา่เชน่กนั 

3. มีความสนใจในประเด็นด้านการแสดงความเป็นวัตถุของงานจิตรกรรมในลกัษณะท่ี
ต่างออกไป เน่ืองจาก “ความเป็นวตัถุของงานจิตรกรรม” นัน้สามารถถูกตระหนกัได้จากความ
ขดัแย้ง หรือความไม่เช่ือมโยงบางประการระหว่างผู้ด ูและพืน้ท่ีว่างจ าลอง ดงันัน้เป็นไปได้หรือไม่
วา่นอกเหนือไปจากการสกดักัน้ผู้ดจูากพืน้ท่ีวา่งจ าลองด้วยผลทางทศันะ ความขดัแย้งในแง่เนือ้หา
จะสามารถสง่ผลในลกัษณะเดียวกนั เพราะแม้วา่ผู้ดจูะไมส่ามารถสงัเกตมิติท่ีแตกตา่งกนัของวตัถุ
ซึ่งประกันขึน้เป็นพืน้ท่ีว่างจ าลอง หากแต่องค์ความรู้ซึ่งผู้ ดูครอบครองย่อมส่งผลให้เกิดการ
ตระหนกัรู้ถึงท่ีมาของภาพ และความขดัแย้งกันระหว่างภาพ (ในกรณีท่ีใช้วิธีน าภาพท่ีต่างบริบท
ทางประวัติศาสตร์มาประกอบกัน) ความย้อนแย้งดังกล่าวสามารถเกิดขึน้ได้โดยท่ีผู้ สร้างไม่
จ าเป็นต้องท าลายพืน้ท่ีว่างจ าลองเดิม ในแง่นีอ้าจจะส่งผลให้ชิน้งานสามารถเพิ่มความก ากวมใน
การรับรู้ และขยายขอบเขตการตีความออกไป 
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ความสนใจในประเดน็ด้านเนือ้หา 

1. สนใจในประเด็นด้าน “มุมมองเก่ียวกับประวตัิศาสตร์” กล่าวคือเน่ืองจากในปัจจุบนั 
ประวตัิศาสตร์นัน้ถูกหยิบยก และน ากลับมาตีความในหลากหลายรูปแบบ ในทัง้นีอ้าจเป็นเพ่ือ
ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยมองข้ามข้อเท็จจริงบางประการทางประวตัิศาสตร์ดงัจะไล่เรียง
ดงันี ้

1.1 ประวตัศิาสตร์ไมใ่ชค่วามเป็นจริง 

ปัจจุบัน เรามักกล่าวอ้าง หรือหยิบยกประวัติศาสตร์ขึน้มาจนดูราวกับว่าสิ่ง
เหล่านัน้เป็นเร่ืองจริง ซึ่งเกิดขึน้อย่างเป็นเหตุเป็นผลจนมองข้ามกระบวนวิธีทาง
ประวตัิศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยความบกพร่อง รวมไปถึงอคติจากการบนัทึก รวมไปถึงการ
ตีความจากหลากหลายยุคสมยั เพราะหากพิจารณาแล้ว ประวตัิศาสตร์ท่ีถูกบนัทึก และ
ถกูท าให้ดรูาวกบัวา่เหตกุารณ์เหลา่นัน้พฒันาตอ่เน่ืองกนัมาอย่างเป็นเหตเุป็นผล แท้ท่ีจริง
แล้วคือการคดัเลือกชุดข้อมูลเพียงชุดใดชุดหนึ่งจากชุดข้อมูลมากมายมหาศาลในแต่ละ
ช่วงเวลา และน ามาร้อยเรียงกนัอย่างมีนยัยะ ดงันัน้หากพิจารณาจากความเป็นจริงแล้ว 
เราไม่สามารถจะอธิบายโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเร่ืองราวท่ีมีจดุเร่ิมต้น และพฒันาการ
ตอ่เน่ืองอยา่งเป็นเหตเุป็นผลด้วยข้อมลูชดุใดชดุหนึง่อยา่งครอบคลมุได้เลย 

1.2 ประวตัิศาสตร์ไม่มีเหตผุล และไม่เช่ือมโยง ทกุอย่างเป็นเพียงความเป็นไปได้ 
และเร่ืองบงัเอิญ 

หากพิจารณาประวตัิศาสตร์ในฐานะเหตกุารณ์หนึ่งในมิติของความเป็นจริง เรา
จะพบว่ามีปัจจัยมากมายนอกเหนือไปจากเหตุผลท่ีจะส่งผลในเหตกุารณ์ซึ่งเกิดขึน้นัน้
คล่ีคลายไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น ความบังเอิญ โชค ความผิดพลาด ความ เขลาเบา
ปัญญา ฯลฯ นอกจากนัน้ในระนาบมิติเวลาเดียวกันนัน้ วินาทีนัน้เองย่อมมีเหตกุารณ์นบั
ล้านเกิดขึน้บนโลก ดงันัน้การเลือกชดุเหตกุารณ์หนึ่ง เพ่ือเช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์หนึ่งอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลจึงเป็นสิ่ง ท่ีไม่สามารถท าได้ในความเป็นจริง ดังนัน้เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์จึงมีลักษณะคล้ายกับการปะทุขึน้ในเกิดแรงกระเพ่ือมอยู่ชั่วขณะ แล้ว
หายไป เป็นเชน่นีม้ากกวา่การด าเนินตอ่เน่ืองการอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

1.3 ความรู้ ซึง่เช่ือมโยงไปสูค่วามจริงนัน้ ผกูโยงกบัอ านาจ 
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หากตดัประเด็นด้านความจริงซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวออกไป การเดินทางเข้าสู่ความจริงด้วย
ความรู้นัน้ (โดยเฉพาะความรู้ทางประวตัิศาสตร์) ย่อมเก่ียวโยงกบัการใช้อ านาจทัง้สิน้ เน่ืองจาก
สรรพสิ่งใดๆทางประวตัศิาสตร์นัน้ไมไ่ด้มีคณุสมบตัอิยูใ่นตวั หากแตค่ณุสมบตัิดงักล่าวถกูสร้างขึน้ 
และน ามาสวมทับภายหลังจากสิ่งรอบข้างมากมาย ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความดีงาม ความ
อจัฉริยะ ความเสียสละ คณุธรรม ความเก่งกาจ หรือในทางตรงกันข้าม ความเลว ความมืดบอด 
ความโง่เขลา ฯลฯ ล้วนเป็นการสร้างขึน้จากบริบทของสิ่งนัน้ๆในประวัติศาสตร์ทัง้สิน้ ซึ่งหาก
พิจารณาในแง่นี ้ภาพของประวัติศาสตร์ซึ่งถูกจัดการอย่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลประโยชน์บาง
ประการจึงมีความชดัเจนขึน้ ความรู้จึงดเูหมือนมีความสมัพนัธ์กบัอ านาจ และการประดิษฐ์สร้าง
ของมนษุย์มากกวา่ความจริงของโลก 

 

เนือ้หา 

ต้องการแสดงความไม่เป็นเหตุเป็นผล และความอคติของการเลือกใช้ข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร์ ด้วยการน าหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์สองภาพซึ่งอยู่ตา่งบริบททางประวตัิศาสตร์ 
และไม่มีความเช่ือมโยงทางเนือ้หาใดๆ อันได้แก่ภาพถ่ายผู้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประท้วงใน
ประเทศไทยในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี20เหตุการณ์หนึ่ง และภาพเขียนสีน า้มันของพระเยซู
คริสต์ซึ่งถูกสร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี19ตอนปลายอีกภาพหนึ่ง เน่ืองจากภาพแรกล้วนถูกกลุ่ม
ทางการเมืองซึ่งมีอุดมการณ์ต่างกันน าไปอ้าง และตีความเพ่ือผลประโยชน์แก่กลุ่มนัน้ๆ ในแง่นี ้
ภาพดงักล่าวจึงถูกใช้เพ่ือโจมตีผู้คิดต่างมากไปกว่าสรรเสริญความดีงาม และความเสียสละของ
ผู้ถูกกระท า นอกจากนี ้ยงัมีความพยายามเช่ือมโยงประวตัิศาสตร์ดงักล่าวเข้าสู่เหตุการณ์ร่วม
สมยั ซึ่ง (ในทศันคติของผู้ เขียน) เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ เน่ืองจากเหตกุารณ์ (event) เกิดจากปัจจยั
นับล้านในเสีย้ววินาที และมีความเป็นไปได้ (possibility) อีกนับล้านเช่นกันท่ีรูปแบบของ
เหตกุารณ์จะคล่ีคลาย และน าไปสูเ่หตกุารณ์ใหมรู่ปแบบตา่งๆ ดงันัน้ปัจจยัของเหตกุารณ์ร่วมสมยั 
และเหตกุารณ์ในอดีตจึงไม่มีความเป็นเหตเุป็นผล ทบัซ้อนกนั ส่งผลต่อกนั หรือเป็นเร่ืองเดียวกัน
ได้เลย จึงจัดว่าเป็นวัตถุซึ่งถูกตีความ และใช้ความหมายเพ่ือผลประโยชน์ในทางลบมากกว่ า
ทางบวก แสดงให้เห็นอคตซิึง่ครอบง าผู้ ตีความวตัถทุางประวตัิศาสตร์อย่างชดัเจน  

ภาพท่ีสองนัน้ แสดงภาพการตรึงกางเขนของพระเยซู ซึ่งภาพนีใ้นแง่หนึ่งถกูใช้เพ่ือแสดง
ให้เห็นความเสียสละของศาสนาประการหนึ่ง (ซึ่งก็เป็นความรู้ท่ีถกูสร้างเช่นกนั) แตใ่นอีกทางหนึ่ง
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ก็เพ่ือใช้โจมตีผู้ กระท า ซึ่งในทัง้นีเ้ป็นเหตุผลในการเหยียดชนชาติมาจนกระทั่งถึงในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง และกลิ่นอายดงักลา่วยงัคงมีอยูใ่นปัจจบุนั  

ดงันัน้การพยายามประกอบภาพซึ่งตา่งกรรมตา่งวาระทัง้สองเข้าด้วยการอาจกระตุ้นให้ผู้
ดสูงัเกตเห็นความเหมือนท่ามกลางความแตกต่างซึ่งทบัซ้อนกนัอย่างสนิท ทัง้ในแง่มายาคติของ
การสรรเสริญวีรบรุุษ และอคตท่ีิมีตอ่ผู้กระท า นอกจากนี ้การแสดงความขดัแย้งกนัทางเนือ้หาอาจ
กระตุ้นให้ผู้ ดูตระหนักถึงความไร้สาระของการประกอบสร้างวัตถุทางประวัติศาสตร์ (ในแง่นี ้
ผลงานของผู้สร้างจัดเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ท่ีถูกประกอบสร้างขึน้ใหม่ในรูปแบบของงาน
จิตรกรรม) นอกจากนีอ้าจมีการประกอบเทคนิคเดมิอยา่งการน าภาพลกัษณะนามธรรมมาทบัซ้อน
ลงบางสว่นเพ่ือน าเสนอความเป็นวตัถขุองภาพตอ่ไป 

 

วิเคราะห์ผลงานทัง้สองชิน้โดยละเอียด 

ทัง้นี ้จากโครงสร้างทางความคิดดงักล่าว เนือ้หาท่ีติดมากับชิน้งานจึงเป็นสิ่งท่ีผู้ เขียน
จ าเป็นต้องพิจารณาใหม่อีกครัง้ และน าเสนอออกไปในฐานะผลงานของผู้ เขียนซึ่งด ารงอยู่ใน
บริบททางประวตัศิาสตร์ซึ่งแตกตา่งจากศิลปินซึ่งสร้างผลงานต้นฉบบั ดงันัน้ผลงานของผู้ เขียนจึง
มีลกัษณะในเชิงวิพากษ์ ไมม่ากก็น้อย อีกทัง้เม่ือผลงานชิน้ดงักล่าวถกูประกอบสร้างใหม่ทัง้ในเชิง
กายภาพ และเนือ้หา นั่นหมายความว่าผู้ เขียนย่อมต้องอาศยัข้อมูลจากบริบทร่วมสมัยของตวั
ผู้ เขียนเพ่ือท าความเข้าใจผลงานชิน้นัน้ๆ แล้วประกอบสร้างใหมอี่กครัง้หนึ่งด้วยทศันคติของบคุคล
ร่วมสมัยซึ่งด ารงอยู่ ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ในประเด็นนีเ้องท่ีผู้ เขียน
ปรากฏตวัขึน้จากข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และภาพประวตัิศาสตร์ดงักล่าวยงัเป็นการสะท้อนภาพ
ของบริบทในด้านต่างๆของผู้ เขียน รวมไปถึงตัวตน และจุดยืนของผู้ เขียนท่ีมีต่อสิ่งรอบตวัด้วย
เชน่กนั 

 

ผลงานชิน้ท่ีหน่ึง (Jesus) 

ผลงานชิน้นีเ้น้นไปท่ีการปะทะกนัเชิงเนือ้หาระหว่างภาพซึ่งไม่มีความเก่ียวข้องใดๆซึ่งกัน
และกนัในทางประวตัศิาสตร์ทัง้นีเ้พ่ือการคาดหวงัให้เกิดผลดงันี ้
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1. การตระหนกัถึงบริบทของภาพทัง้สองในฐานะวตัถทุางประวตัศิาสตร์ ซึ่งบริบทของภาพ
ทัง้สองอาจน ามาซึง่เนือ้หาใหมด่งันี ้

1.1 เกิดความหมายใหม่จากการทบัซ้อนกันในทางข้อมูลเชิงบริบทของภาพทัง้
สอง 

1.2 ตระหนกัถึงความเปราะบาง และความไร้เหตผุลของการสร้างหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ เน่ืองจากผลงานชิน้นีก็้ถือเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ร่วมสมยัชิน้หนึง่ 

2. เกิดความหมายใหมจ่ากการประกอบกนัระหวา่งภาพสองภาพ 

2.1 ในเชิงเสียดสีบคุคลในภาพ 

2.2 ในเชิงกระตุ้นให้เกิดการตระหนกัถึงเหตกุารณ์ในมมุมองอ่ืนๆ 

  2.3 ตระหนกัถึงความไร้เหตผุลเม่ือภาพทัง้สองประกอบกนั 

 

ผลงานชิน้ท่ีสอง (Void) 

ผลงานชิน้นีเ้น้นการจ ากดัการรับรู้ภาพ ด้วยเทคนิคทางกายภาพ กล่าวคือการใช้ภาพใน
ลกัษณะนามธรรมซ้อนทบัลงไปในสว่นสาระของภาพเดมิ เพ่ือให้เกิดผลดงันี ้

 

ทางกายภาพ 

1. ตระหนกัถึงความเป็นวตัถขุองภาพเขียน แสดงให้เห็นสจัจะของวสัด ุ

2. เกิดความสบัสนในการรับรู้ภาพระหว่างความเป็นวสัด ุความแบน และพืน้ท่ีว่าง หรือ
ความลกึในระนาบลวง 

3. เกิดปฏิกิริยาท่ีนา่สนใจของการถ่ายทอดคณุสมบตัริะหว่างภาพสองประเภท 
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ทางความหมาย 

1.สะท้อนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์บางประการ ถึงความแตกต่างระหว่าง
ประวัติศาสตร์ กับความจริงซึ่งเกิดขึน้ในอดีต ด้วยการแสดงจุดบอด มุมมืด หรือข้อมูลซึ่งไม่
สามารถเข้าถึงได้จริงผา่นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 

2. เปิดโอกาสให้เกิดการตีความด้วยการสร้างช่องว่าง หรือสะพานเช่ือมระหว่างโลกของผู้
ด ูและโลกของคนในประวตัศิาสตร์ 

 

บทวิเคราะห์ และวิพากษ์ From Jesus to the void  

 เป็นท่ีน่าสนใจว่า ในผลงานชุดนี ้แม้ศิลปินจะกล่าวถึงความบันดาลใจในแง่กายภาพ
เก่ียวกับ “เสกล” ซึ่งไม่ได้สลักส าคัญเท่าใดนักต่อการส่ือสาร ทว่าจากนัน้ศิลปินได้เร่ิมแสดง
ทศันคตติอ่การน าภาพประวตัศิาสตร์ท่ีตา่งเวลา สองภาพมาประกอบกนั ซึ่งสิ่งนีน้บัเป็นกลยทุธ์อนั
ส าคญัยิ่งท่ีผู้ เขียนยังคงใช้อย่างต่อเน่ืองในชุดผลงานศิลปนิพนธ์กระทั่งปัจจุบนั เพราะกลวิธีนี ้
นอกจากจะเป็นการปะทะกนัระหวา่งภาพปรากฏแล้ว มนัยงัเป็นการพงัทลายลงของม่านเวลาแห่ง
ประวัติศาสตร์ ระหว่างสองเร่ืองราว หรือแม้กระทัง่เช่ือมประสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง 
และต านานเล่าขาน อีกประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ ศิลปินได้เผยทัศนะเก่ียวกับการพิจารณาเชิง
ประวัติศาสตร์ในลักษณะโบราณคดีวิทยาทางความรู้อีกครัง้ เ ร่ือยไปจนกระทั่งวงศาวิทยา 
กล่าวคือ พิจารณาว่าประวตัิศาสตร์นัน้มิใช่ความจริง หากแตเ่ป็นการก่อรูปของวาทกรรมอนัไร้ซึ่ง
ความต่อเน่ืองเป็นเส้นล าดับเวลา ทว่าปะทุขึน้ในจุดต่างๆของเวลาตามแต่ความเป็นไปได้ 
(possibilities) จะบญัชาให้เป็นไป 

 ส าหรับประเด็นส่ือสาร นบัว่าศิลปินประสบความส าเร็จเป็นครัง้แรกในการเลือกประเด็น 
กล่าวคือ มิใช่เพียงแค ่6 ตลุาฯ เป็นประเด็นท่ีเกิดขึน้ในบริบทเดียวกนักับศิลปินเท่านัน้ แต่ศิลปิน
ยงัเป็นผู้ รับชะตากรรมอนัเป็นผลเน่ืองจากประวตัิศาสตร์ครัง้นัน้โดยตรงในปัจจบุนั อีกทัง้หลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตร์ท่ีเลือกใช้ก็มีความสนใจเชิงกายภาพ และความเข้มข้นในแง่เนือ้หาเพียงพอแก่
การหยิบยกมาใช้งาน มากไปกว่านัน้ ทศันะท่ีถกูแสดงผ่านสญัญะทัง้สองท่ีเป็นทัง้รูปธรรมอย่าง
ร่างของ Jesus และนามธรรมอยา่งวงกลมสีด าสนิท ก็มีความลงตวั แยบยล และลุ่มลึกกว่าผลงาน
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ชดุท่ีผา่นมาอยูม่าก กลา่วในรายละเอียดคือ ภาพพระเยซูนัน้ จะตีความว่าเป็นการเสียดสีก็ได้ หรือ
จะเป็นการยกยอ่งบคุคลในภาพก็ได้ และนัน่หมายถึงการเช่ือมโยงไปสู่ทศันะส่วนตวัของศิลปินตอ่
ศาสนาซึง่จะยิ่งสร้างความสดุขัว้ให้แก่ผลงานมากยิ่งขึน้ ส่วนในอีกชิน้ วงกลมสีด าในภาพนัน้ไม่ว่า
จะมองว่าเป็นวัตถุ หรือเป็นทัศนมิติท่ีไร้จุดสิน้สุด ก็ล้วนตอกย า้ชัดเจนถึงสถานะของวัตถุทาง
ประวตัศิาสตร์ชิน้นี ้รวมไปถึงชิน้อ่ืนๆเป็นอย่างดี ท่ีอนญุาตให้ผู้ดหูยดุอยู่เพียงแคร่ะดบัผิวของวตัถ ุ
และไมส่ามารถก้าวลว่งไปไกลกวา่นัน้เพ่ือเสาะหาความจริงใดๆได้ มากไปกว่านัน้ ในผลงานชิน้นีก็้
แสดงให้เห็นพัฒนาการในแง่เทคนิคอย่างก้าวกระโดดในการจ าลองพืน้ผิวของภาพถ่ายมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลงานชุดนีต้ิดพ่วงนัยยะเก่ียวกับความตายของตวัส่ือต้นแบบมา
ด้วย 
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ภาพท่ี 15 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 6 
 ช่ือ  From Jesus to the void (Jesus) 
 ขนาด 140 x 140 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 16 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 7 
 ช่ือ  From Jesus to the void (void) 
 ขนาด 140 x 140 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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Love ผลงานชุดสุดท้ายในระยะที่ 1  

 เช่นเดียวกันกับทุกชุด ก่อนการวิเคราะห์ และวิพากษ์ ผู้ เขียนขอน าข้อมูลประกอบการ
สร้างสรรค์ของศลิปินมาน าเสนอเพ่ือเป็นข้อมลูอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ตอ่ไปดงันี ้

 

ประเดน็ท่ีมีความสนใจ 

ด้านกายภาพ 

1. ยงัคงสนใจในกระบวนการใช้ความขดัแย้งของเนือ้หาภายในภาพแสดงความเป็นวตัถุ
ของชิน้งาน เน่ืองจากการตีความข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ซึ่งมีลกัษณะเป็นนามธรรมนัน้ มีความ
หลากหลาย และเป็นอิสระมากกว่าการส่ือสารด้วยกายภาพผลงานเพียงอย่างเดียว หากแตส่นใจ
ในความซบัซ้อนของกระบวนการดงักลา่วมากขึน้ไปอีกขัน้หนึง่ กล่าวคือ ในครัง้ท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้
ยกเอาภาพประวัติศาสตร์ของเหตกุารณ์ และภาพบุคคลในต านานมาใช้โดยตรง และส่ือสารถึง
เหตกุารณ์ดงักล่าวโดยตรงผ่านการประกอบกนัของข้อมลู แตใ่นครัง้นี ้ผู้ เขียนสนใจการน าภาพมา
ใช้ในฐานะ “อปุมานิทศัน์” (allegory) หรือการเล่าเร่ืองเปรียบเทียบ ซึ่งทัง้นีส้ามารถท าได้โดยเน้น
ไปท่ีกระบวนการคัดเลือกภาพต้นแบบซึ่งมีความเป็น icon (ไม่ใช่สัญลักษณ์ หรือภาพแทน
ความหมาย) และน ามาประกอบกัน หรือผ่านกระบวนการจัดการในรูปแบบต่างๆเพ่ือส่ือสาร
ประเดน็ท่ีต้องการ 

2. สนใจในกระบวนการส่ือสารโดยใช้ชิน้งานสองชิน้ประกอบกนัเพ่ือเสริมให้เนือ้หามีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ เน่ืองจากธรรมชาติของงานจิตรกรรมนัน้เป็นส่ือสารภาพเสีย้ววินาที (อย่างน้อย
ในทางกายภาพ) ซึ่งเป็นการยากท่ีจะสามารถส่ือสารข้อมูลท่ีมีความซบัซ้อนได้อย่างครบถ้วน แม้
จะเป็นการส่ือสารปลายเปิด และกระตุ้นให้เกิดการตีความอย่างหลากหลาย หรือประเด็นมี
ลกัษณะเป็นนามธรรม แตก็่ยงัไม่เพียงพอ กระบวนการท่ีคาดหวงัมิใช่การเขียนภาพซึ่งมีเร่ืองราว
ตอ่กนัคล้ายการ์ตนูช่อง หรือภาพประกอบเร่ือง หากแตเ่ป็นภาพซึ่งมีเนือ้เร่ืองสมบรูณ์ในตวัเองอยู่
ก่อนแล้ว สามารถส่ือสารได้อยา่งครบถ้วนในตวัเอง (ในระดบัหนึ่ง) แตเ่ม่ือพิจารณาชิน้งานสองชิน้ 
(หรือมากกว่าในบางกรณี) ประกอบกนั จะท าให้ประเด็นมีความกระจ่าง หรือมีความแข็งแรงมาก
ขึน้  
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3. สนใจการแสดงความเป็นวตัถใุนทางกายภาพอยา่งแนบเนียน กลา่วคือ ในครัง้ท่ีผ่านมา 
จะมีการแบ่งสดัส่วนอย่างชดัเจนระหว่างส่วนท่ีเป็นภาพนามธรรม และส่วนท่ีเป็นรูปธรรม ดงันัน้ 
จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีทัง้สองส่วนจะมีความสัมพันธ์ในเชิงกายภาพไปในลักษณะปิดบัง กดทับ 
ท าลาย ฯลฯ ซึ่งกันและกัน หากแต่ถ้าทัง้สองส่วนผสานกันอย่างแนบเนียนในทางทัศนะ อาจ
เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ระหว่างสองส่วนจากการท าลาย (destruction) ซึ่งกนัและกัน ให้เป็น
การแปรเปล่ียน หรือการกลบักลาย (transform) ซึง่ในแง่นี ้นา่จะสนบัสนนุเนือ้หาได้ดีกวา่ 

 

ด้านเนือ้หา 

1. สนใจในกระบวนการเร่ิมต้นด้วยข้อมลู เพ่ือสร้างความสะเทือนใจภายหลงั กระบวนการ
นีแ้สดงให้เห็นถึงความเป็น conceptual ในระดบัหนึง่ กล่าวคือ ระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์นัน้
ผู้ เขียนมิได้แสดงออกทางอารมณ์ หรือมิได้แสดงตวัตนผ่านการแสดงออกในเชิงกายภาพแตอ่ย่าง
ใด หากแต่เน้นการแสดงออกด้วยการประกอบกันของข้อมูล ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ และ
ความรู้สึกภายหลัง เน่ืองจากผู้ เขียนมีความเช่ือว่า เนือ้หา (content) นัน้ เป็นเร่ืองซึ่งเกิดขึน้
ระหวา่งผู้ด ูและตวังาน ดงันัน้กระบวนการดงักล่าวจึงเป็นกระบวนการท่ีมีอิสระ และเปิดโอกาสให้
ผลงานเกิดเนือ้หาท่ีหลากหลาย ซึ่งสร้างความแข็งแกร่งให้ชิน้งานมากกว่าการส่ือสารปลายปิด ซึ่ง
ศลิปินได้ก าหนดความเป็นไปของเนือ้หาไว้แล้ว 

2. สนใจเร่ืองการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างวาทกรรมร่วมสมัย 
(discourse) อีกครัง้ เน่ืองจากประวตัิศาสตร์ซึ่งถกูบนัทึก และร้อยเรียงกนัอย่างเป็นเหตเุป็นผลนัน้
เป็นการแสดงข้อมูลด้านเดียวซึ่งต้องมีด้านท่ีถูกกดทบั การพยายามกระตุ้ นให้ผู้ดไูด้ตระหนกัถึง
ด้านท่ีถูกกดทบัในทางประวัติศาสตร์ แม้ไม่ใช่การเปิดเผยความจริง (เพราะไม่สามารถท าได้) ก็
เป็นการผลกัดนัให้ผู้ดเูข้าใกล้ความเป็นจริงในทางหนึ่ง ในแง่นีแ้ม้อาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงของ
เหตกุารณ์ ก็เป็นความเป็นจริงในธรรมชาตขิองประวตัศิาสตร์ หรือเหตกุารณ์ ซึ่งผู้ดใูนฐานะปัจเจก
ชนท่ีด ารงตนอยู่ในพืน้ท่ี และเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ย่อมต้องพบเจอ ชิน้งานของผู้ เขียนจึงมี
ลกัษณะเป็นการกระตุ้นวิจารณญาณในการเสพข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ในทางหนึง่ 

3. สนใจประเด็นทางนามธรรม เช่นเร่ืองความรัก ความจริงแท้ ความดี หรือความงาม 
เน่ืองจากผู้ เขียนเห็นแย้งกบัความคิดในลกัษณะ modernism ซึ่งเช่ือว่าสิ่งเหล่านีมี้ภาวะสมับรูณ์
ในตวัเอง กล่าวคือ เกิดขึน้ และจบลงในตวัเอง หากผู้ ใดเข้าถึงภาวะเหล่านีย้่อมถกูชกัจงูไปในทาง
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ท่ีดีงาม และเข้าสู่ภาวะสมับรูณ์สงูสดุ หากแตผู่้ เขียนเช่ือว่า ทกุสิ่ งทกุอย่างล้วนมีราก และมีต้นตอ
ทัง้สิน้ ถกูยึดโยงเข้าด้วยกนัอย่างเป็นเหตเุป็นผล ตามบริบททางพืน้ท่ี และเวลา หากวิเคราะห์โดย
ย่อจะพบว่า ภาวะสมับูรณ์ถกูโยงกลบัไปถึงความเช่ือแบบ monotheism ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ
กลวัของมนษุย์ตอ่ความว่างเปล่า ไร้จุดหมายของจกัรวาล สิ่งซึ่งมีภาวะสมับูรณ์อย่างอ านาจของ
พระเจ้า หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากเคมีในสมองอันยากจะอธิบายด้วยเหตุผลอย่างอารมณ์
ความรู้สึกท่ีรุนแรงจึงถกูโยงเข้าสู่มิติท่ีเหนือกว่า หรือสูงส่งกว่าชีวิต (ซ้อนทบักบัมิติด้านศีลธรรม) 
ทัง้นีเ้พ่ือหยุดการต่อรองของเหตผุล ซึ่งมีหน้าท่ีเปิดเผยความจริง เน่ืองจากความเป็นจริงของโลก
นัน้ซบัซ้อน น่ากลวั และสิน้หวงัเกินกว่าจะยอมรับ นอกเหนือไปจากนัน้ ช่องโหว่ดงักล่าวยงัถูกใช้
ประโยชน์จากกลุ่มผู้ มีอ านาจทางสงัคมเพ่ือหยดุคนในสงัคมจากการใช้เหตผุลพิจารณา ไตร่ตรอง
ความจริง ความรักแบบ romantic (รักอย่างไร้เหตุผล) จึงมีความสมัพนัธ์กับระบบอ านาจทาง
สงัคมในทางหนึง่ 

ดงันัน้ ภาวะสมับูรณ์ซึ่งปฏิเสธเหตผุลจึงเป็นท่ีมาของปัญหาทางประวตัิศาสตร์มากมาย 
หากแต่ แม้กระทั่งในปัจจุบัน มนุษย์ก็ยังคงพยายามรักษาภาวะเหล่านัน้ไว้ เหรียญอีกด้านใน
ประวตัิศาสตร์จึงยงัคงถกูกดทบัอยู่อย่างนัน้ และหลีกเล่ียงท่ีจะเปิดเผย เช่น เรามกักล่าวถึงภาวะ
สงครามในเหรียญด้านท่ีเป็นความโกรธ ความเกลียด และความรู้สึกด้านลบต่างๆซึ่งมนุษย์มีต่อ
มนษุย์ด้วยกนั โดยมองข้าม(อย่างจงใจ)ต่อสาเหตท่ีุแท้จริงซึ่งอยู่ในเหรียญอีกด้าน อย่างความรัก 
หรือการบชูาความจริงแท้บางประการ จะเห็นได้ว่าความรักซึ่งเป็นภาวะอารมณ์หนึ่งท่ีปฏิเสธการ
อธิบายด้วยเหตผุลก่อให้ปัญหาเป็นสงครามมากมาย เชน่สงครามระหวา่งชาวไมซีเนียน และทรอย
เกิดจากความรักระหว่างหนุ่มสาว สงครามครูเสดเกิดจากความรักอย่างไร้ขีดจ ากดัระหว่างมนษุย์
และพระเจ้า แม้กระทัง่รัฐชาติในสมยัสงครามโลกก็จ าเป็นต้องสร้างความเป็นชาติเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดความรักต่อแผ่นดินเกิด หรือสถาบันใดๆทัง้นีเ้พ่ือกันเหตุและผลออกไป ท าให้ง่ายต่อการ
ครอบง า สงครามระหว่างจีน และญ่ีปุ่ น เช่นในนานกิง หรือการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ในหลายๆประเทศ
ล้วนมีความรักอยูใ่นเหรียญอีกด้านทัง้สิน้ 

ผู้ เขียนพิจารณาวา่ การพยายามวิ่งหนีเหตผุล และเข้าหาภาวะสมับรูณ์บางประการนัน้ รัง
แต่จะก่อให้เกิดปัญหา เน่ืองจากภาวะอารมณ์ซึ่งไม่ได้ถูกจัดระเบียบด้วยเหตุผลนัน้มีความ
อนัตรายอย่างยิ่ง และอาจน าไปสู่ความงมงาย การสร้างผลงานซึ่งกระตุ้นเตือนในประเด็นนีจ้ึงมี
ความจ าเป็น อยา่งน้อยในระดบัหนึง่ในทศันะของผู้ เขียน 
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บทวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานชุด Love 

 ในผลงานชุดนี ้ศิลปินได้แสดงทศันะเก่ียวกับการใช้ต้นแบบในลกัษณะของการ “อุปมา
นิทัศน์” แทนการใช้ในลักษณะของ “สัญญะ” เพ่ือส่ือความ และต้องการทดลองสร้างผลงานท่ี
แสดงภาวะแปรเปล่ียน กลับกลาย (transform) มากกว่ามุ่งให้สองส่วนท่ีขัดแย้งกัน ท าลาย 
(destruction) กันเอง จากนัน้จึงหนัมาให้ข้อมูลเก่ียวกับเนือ้หาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ธรรมชาติของการก่อกระบวนรูปทางวาทกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อมูลบางส่วนถูกกดทับไว้ ใน
ลกัษณะเดียวกนักบัท่ีอีกด้านหนึง่ถกูเปิดเผยออกมา กบัอ านาจสมับรูณ์ท่ีปฏิเสธกรอบเหตผุล โดย
ทัง้นี ้ศิลปินได้ให้เหตผุลประกอบว่า เน่ืองด้วยมนุษย์นัน้มีความกลวัเป็นสรณะ การสร้างอ านาจ
สมับรูณ์เพ่ือจดัการกบัความกลวัอนัไร้ขอบเขตนัน้มีความจ าเป็น ทว่า มนัก็กลบักลายเป็นค าสาปท่ี
แม้กระทัง่ความจริงก็ไม่สามารถหกัล้างให้มลายลงได้ เน่ืองจากความจริง และความกลวัเป็นสิ่งท่ี
ด ารงอยู่ในสถานะเดียวกันตามทัศนะของศิลปิน การเลือกระหว่างสองขัว้อ านาจจึงไม่ใช่สิ่งท่ี
สามารถประนีประนอมยอมความกันได้ และสุดท้าย ศิลปินก็ได้ยึดโยงเอาอ านาจสมับูรณ์เข้ากับ
ความรักแบบ Romantic ผลงานชดุนีจ้งึเป็นการวิพากษ์ประวตัศิาสตร์วา่ด้วยความรักอยา่งแท้จริง 

   ผลงานชดุนี ้แม้จะดคูล้ายคลึงกบั Do you hear the people sing? ในแง่กายภาพ ทว่า
มีความลงตวักวา่มาก กลา่วคือ ปริมาตรอนัหนกัแน่น และทกัษะทางจิตรกรรมอนัประณีตไม่ได้ถกู
พร่าเลือนลงอีกตอ่ไป นอกจากนี ้การแปรเปล่ียน กลบักลายจากจิตรกรรมมาสู่วสัด ุก็สามารถท า
ได้อยา่งแนบเนียนมากกวา่ ประกอบกบัมิตซิึง่สลบัซบัซ้อนมากขึน้ ก็ยิ่งสง่ผลให้ผลงานชดุนีมี้ความ
แข็งแกร่งทางทัศนะมากยิ่งขึน้ไปอีก แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นด้านเนือ้หากลับเป็นสิ่งซึ่งผู้ เขียน
จ าเป็นต้องวิพากษ์ยิ่งกวา่ 

 แม้ศิลปินจะสามารถเช่ือมโยงวตัถุทางประวตัิศาสตร์ทัง้สองชิน้ เข้ากับข้อมูลอนัเป็นภว
วิสยัซึง่เกิดจากการวิเคราะห์ชัน้วาทกรรมของหลกัฐานภาพทางประวตัิศาสตร์ทัง้สองอย่างมีชัน้เชิง 
ทว่า ทัศนคติในการสังเคราะห์ข้อมูลของศิลปินกลับเจือปนด้วยอคติบางประการ ส่งผลให้การ
เช่ือมโยงนัน้ไม่เท่ียงตรงเท่าท่ีควร กล่าวคือ แม้การเช่ือมโยงระหว่างการก าเนิดขึน้ของอ านาจ
สมับรูณ์ในลกัษณะของศาสนาเอกเทวนิยม (monotheisim) เข้ากบัลกัษณะของการตอ่ต้านเหตผุล
ของอ านาจท่ีอ้างความสมับรูณ์ประเภทอ่ืนเป็นท่ีเข้าใจได้ ทวา่ ส าหรับความรัก โดยเฉพาะในกรอบ
คิดแบบโรแมนติกแล้ว กลบัแตกตา่งออกไปอย่างสิน้เชิง แม้ความรักแบบโรแมนติกจะเป็นเหตใุห้
เกิดหายนะทางประวัติศาสตร์มากมาย แต่ความรักแบบโรแมนติกก็ถูกสถาปนาขึน้มาเพ่ือเป็น
อ านาจท่ีทรงพลงัพอจะตอ่รองกบัอ านาจสมับรูณ์ของเทพ และพระเจ้าในโลกยคุโบราณ แม้กระทัง่
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ขณะ ท่ีอวตารลงมาใน รูปของ ระบอบการปกครองต่ า งๆ  ไม่ ว่ า เ ป็น  จัก รพรรดิ ร าช 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ศกัดินาสวามิภักดิ์ ฯลฯ  เน่ืองจากในขณะท่ีอ านาจประเภทอ่ืนครอบง า
มนษุย์ด้วยความกลวั มีเพียงความรักท่ีท าให้มนษุย์ยอมเป็นทาสด้วยความสมคัรใจ มากไปกว่านัน้ 
อ านาจประเภทอ่ืนนัน้ต้องอาศยัโครงสร้างเชิงสถาบนั และด่ืมกินทรัพยากรมหาศาลเพ่ือสนบัสนนุ
การมีอยู่ของตวัมนั แตค่วามรักเป็นสิ่งท่ีด่ืมกินตวัเอง เป็นสิ่งซึ่งไม่เรียกร้อง และไม่ปรารถนาสิ่งใด 
ในทางตรงกันข้าม ความรักกลับเป็นสิ่งเดียวซึ่งสามารถท่ีจะผลักดันให้มนุษย์ทลายกรอบ 
กฎเกณฑ์เชิงสถาบนั และเป็นอิสระจากพนัธนาการเหล่านัน้เสียอีก ในแง่นี ้ความรักจึงเกิดมาเพ่ือ
อยูต่รงข้ามกบัอ านาจ และไมมี่วนัเป็นสิ่งเดียวกนั 

 เช่นเดียวกันกับความรักท่ีมีสองด้าน เหตผุล (rationality) ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีพร้อมจะบิด
เบีย้ว ผิดเพีย้น แปรเปล่ียนไปตามบริบททางประวัติศาสตร์ ภายใต้การบงการของอ านาจท่ีจะ
สถาปนาความรู้ขึน้มาเพ่ือสนบัสนุนตวัมนั ในปัจจุบนั จึงเป็นท่ีเข้าใจได้เม่ือกล่าวถึงชุดเหตผุลท่ี
หลากหลาย (rationalities) เน่ืองจากหลงัยคุภูมิธรรม (the enlightenment) และโลกได้ก้าวเข้าสู่
ภาวะหลังสมัยใหม่ และโลกได้เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เสียแล้ว ความจริงท่ีถูก
สนบัสนนุด้วยเหตผุลจึงมีหลากหลาย สัมพทัธ์ไปกบับริบทเชิงพืน้ท่ีและเวลา Sir Isac Newton ท่ี
เช่ือว่าระบบการเคล่ือนท่ีเชิงกลสามารถอธิบายทุกปรากฏการณ์ในจกัรวาลก็ไม่สามารถเป็นคน
ด้อยปัญญาไปได้ เช่นเดียวกันกับสมยัของมหาศาสดาผู้ทรงภูมิทัง้หลายยงัมีชีวิตอยู่ พวกท่านก็
ยงัคงเช่ือว่าโลกแบน ดงันัน้ เหตผุลเสียอีกท่ีไม่แน่นอน แปรเปล่ียน และอยู่ภายใต้การครอบง า 
หรือในท่ีนีคื้อ อยูฝ่ั่งเดียวกนักบัอ านาจ มิใชค่วามรัก  

 แม้ผลงานชดุนีจ้ะสามารถส่ือสารแง่มมุท่ีความรักสง่ผลตอ่ประวตัศิาสตร์ในแง่ร้ายได้อย่าง
ครบถ้วน ทว่า นั่นกลับเป็นจุดยืนของมนุษย์ท่ียังไม่ก้าวพ้นยุคภูมิ ธรรม และการใช้ทฤษฎีทาง
โบราณคดีวิทยาทางความรู้ รวมไปถึงวงศาวิทยานัน้ ก็เป็นไปในระดบัการวิเคราะห์ข้อมลู แตไ่ม่ใช่
ในระดบัทศันคต ิหรือในระดบัมโนทศัน์การมองโลกของศลิปิน  
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ภาพท่ี 17 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 8 
 ช่ือ  Too much love will kill you. 
 ขนาด 100 x 120 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 18 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 9 
 ช่ือ  Romantic love 
 ขนาด 100 x 150 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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สรุปการสร้างสรรค์ในชุดก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

 เน่ืองจากในเวลาข้างต้น ศิลปินได้ท าการสรุปสาระส าคัญ รวมไปถึงทัศนะในการ
สร้างสรรค์ผลงานไว้โดยคร่าว ซึ่งสามารถอภิปรายได้อย่างครบถ้วนกระทัง่ผู้ เขียนไม่จ าเป็นต้อง
ชีแ้จงประการใดเพิ่มเตมิอีก  อนัจะสามารถน ามาชีแ้จงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

สรุปผลงานปลายภาคการศึกษา ในรายวิชาจิตรกรรม3 

สรุปโครงสร้างทางความคิดโดยรวม 

งานจิตรกรรม จากโลกจ าลองสู่วัตถุทางประวัตศิาสตร์ 

ตลอดภาคการศึกษา ผลงานชุดนีเ้ป็นการทบทวน ตีความ รือ้สร้าง และประกอบขึน้ใหม่
ของงานจิตรกรรมในทศันะของผม เน่ืองจากผมมีความเห็นว่างานจิตรกรรมนัน้ได้ถูกเปิดเผยโฉม
หน้าท่ีแท้จริงตัง้แตช่่วงทศวรรษท่ี40 เป็นต้นมา โดยพืน้ฐานแล้วมนัเป็นเพียงแคป่ฏิกิริยาของทศัน
ธาตบุนพืน้ระนาบเท่านัน้ สิ่งลวงตาทัง้สิน้ล้วนก าเนิดจากพืน้ฐานของทศันธาตทุางศิลปะเหล่านี ้
ทัง้สิน้ งานจิตรกรรมท่ีดีจึงมีความจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงสจัจะข้อนีด้้วยเช่นกัน ดงันัน้ผลงาน
จิตรกรรมในช่วงเวลาต่อจากนัน้จึงจ าเป็นต้องเปิดพืน้ท่ีทางเนือ้หาให้กบัตวัมนัเองส่วนหนึ่งอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ถือเป็นการปิดประตสู าหรับการส่ือสารเนือ้หาในฐานะหน้าต่างแห่งประสบการณ์
ดงัเชน่ในยคุท่ีผา่นมา ในแง่นี ้มิใชเ่พียงการสร้างผลงานจิตรกรรมขึน้ใหม่เท่านัน้ หากแตห่มายรวม
ไปถึงการรับรู้ผลงานในอดีตทัง้หมดอีกครัง้หลงัแนวคดิดงักล่าวด้วยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากผู้ เขียนมี
ความเช่ือว่า เนือ้หาของผลงาน (content) นัน้เกิดขึน้ระหว่างผู้ดู และตวัผลงาน ดงันัน้ตลอด
ระยะเวลาในประวตัิศาสตร์ เนือ้หาท่ีก าเนิดขึน้ระหว่างผู้ดูและตวัผลงานนัน้ในทางหนึ่งคือการ
ตกตะกอนของข้อมูลมหาศาลทางประวตัิศาสตร์ (ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับผลงานโดยตรง หรือเก่ียวข้อง
กบับริบทในด้านตา่งๆของภาพ) ตัง้แต่วินาทีท่ีภาพนัน้ๆถกูสร้างขึน้ จนกระทัง่ถึงเสีย้ววินาทีท่ีผู้ ดู
รับรู้ผลงาน ประกอบกันเข้ากับประสบการณ์ส่วนตวัของผู้ดซูึ่งมีความเฉพาะในแตล่ะบคุคล งาน
จิตรกรรมในช่วงหลังทศวรรษท่ี40 จึงมีสถานะเป็นวัตถุซึ่งแสดงภาพ มิใช่หน้าต่างแห่ง
ประสบการณ์อีกต่อไป และด้วยคุณสมบัติของวัตถุนีเ้องส่งผลให้บริบทแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านกายภาพ สงัคม วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ การเมือง ฯลฯ สามารถก้าวเข้ามามีส่วนร่วมใน
เนือ้หาของผลงานได้มากขึน้ เน่ืองจากความเป็นวตัถนุัน้ย่อมต้องอ้างอิงถึงสภาพแวดล้อม อย่าง
น้อยท่ีสุดก็ต้องมีพืน้ท่ี และเวลาในการด ารงอยู่ เพราะหากไม่มีพืน้ท่ี และเวลา วตัถุก็ไม่สามารถ
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เป็นวัตถุได้อีกต่อไป ต่างจากหน้าต่างแห่งประสบการณ์ เน่ืองจากในทางหนึ่งเป็นการสร้างโลก
จ าลองเพ่ือแสดงมนัในฐานะพืน้ท่ีจริงอันมีความสมบูรณ์ในตวัเอง มีทัง้พืน้ท่ี และเวลาในตวัเอง 
การแทรกแซงของบริบทแวดล้อมนอกกรอบภาพจึงเป็นไปไม่ได้ กรอบภาพซึ่งสลกัเสลาลวดลายท่ี
งดงาม และหนาหนกัย่อมยืนยนัความคิดข้อนีเ้ป็นอย่างดี ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า งานจิตรกรรม
บนโลกทกุชิน้ หลงัทศวรรษท่ี40 นัน้ ได้เปล่ียนสถานะจากหน้าตา่งแห่งประสบการณ์มาสู่”วตัถทุาง
ประวตัศิาสตร์”อยา่งสมบรูณ์แล้ว 

 

ประกอบสร้างขึน้ใหม่ของทัศนธาตุบนพืน้ระนาบ 

จากถ้อยความในข้างต้น การหยิบยกภาพต้นแบบจากประวตัิศาสตร์มาประกอบขึน้ใหม่
จงึเป็นไปในกรอบคิดของการจดัการกบัวตัถ ุมิใช่โลกจ าลองแตอ่ย่างใด ภาพทางประวตัิศาสตร์จึง
ถกูผู้ เขียนน ามาใช้ในฐานะเดียวกนักับจุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว ฯลฯ ซึ่งสามารถประกอบ
กัน ยืด หด ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม หรือตัดออกได้อย่างอิสระ แต่ทัง้นีผู้้ เ ขียนก็มิได้ปฏิเสธ
ความสามารถในการส่ือสารของผลงานในลกัษณะเดิม หากแต่มีความเช่ือว่าภาพเขียนนัน้ๆ มิ
สามารถคงคณุสมบตัินัน้ๆคณุสมบตัิเดียวได้ตลอดไป เพราะการรับรู้ภาพเขียนนัน้มีความเป็นอตั
วิสัยอย่างยิ่ง และต้องอาศยัเวลาในการรับรู้ ตลอดช่วงเวลาในการรับรู้ คุณสมบตัิของภาพอาจ
เปล่ียนไปมาระหว่างความเป็นวตัถุ และมิติลวงตา ยงัไม่นบัระยะการดภูาพ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆซึ่ง
สง่ผลให้การรับรู้ภาพนัน้ๆเปล่ียนไป การน าวตัถทุางประวตัิศาสตร์มาประกอบกนัขึน้ใหม่ย่อมตอก
ย า้ความเป็นวตัถขุองตวัมันเองมากยิ่งขึน้ ในทางกลบักนั ย่อมหมายถึงเนือ้หาแวดล้อมชิน้งานนัน้
ย่อมมีความชดัเจนมากขึน้ไปด้วย ดงันัน้การจดัการภาพทางประวตัิศาสตร์ในฐานะทศันธาตยุ่อม
หมายถึงการจดัการกบัเนือ้หาของภาพนัน้ๆในลกัษณะเดียวกนั เนือ้หา หรือข้อมลูใดๆท่ีติดมากับ
ตวัภาพย่อมสามารถยืด หด ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม หรือตดัออก ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนัน้แล้ว 
ช่องว่างระหว่างการประกอบกนัเข้าของภาพตา่งๆ หรือกระบวนการของการจดัการ และการสร้าง
ชิน้งานขึน้ใหมจ่ากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ยอ่มแสดงถึงการปรากฏตวัขึน้ของผู้ เขียนท่ามกลาง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในฐานะผู้ประกอบสร้างประวัติศาสตร์ ซึ่งหากพิจารณาผลงานใน
ฐานะวตัถทุางประวตัศิาสตร์ชิน้หนึง่ ศลิปินก็คือผู้ เขียนประวตัศิาสตร์นัน่เอง  

เน่ืองจากประวตัิศาสตร์ ในตวัมันเองนัน้ก็คือการหยิบยกเร่ืองราวในอดีตบางส่วนขึน้มา
เช่ือมตอ่กนัอย่างมีจุดประสงค์ เม่ือผู้ เขียนใช้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์มาประกอบกนัขึน้ใหม่ใน
ทิศทางต่างๆจนเกิดเป็นชิน้งาน ย่อมแสดงถึงจุดประสงค์ชดัเจน ในแง่นี ้การสร้างผลงานขึน้ใน
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ลกัษณะนีจ้งึเป็นการแสดงให้เห็นกระบวนการทางประวตัิศาสตร์ด้วยการผลิตซ า้ประวตัิศาสตร์ขึน้
ใหมด้่วยกระบวนการเดมิอีกครัง้ 

 

การรือ้ฟ้ืน (reactivation) vs. การหยบิฉวย (appropriation)  

เม่ือผลงานของผู้ เขียนได้หยิบยกผลงานในประวตัิศาสตร์มาน าเสนอใหม่อีกครัง้ย่อมต้อง
ผูกพันกันสองค านีอ้ย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ หากแต่ทัง้สองค านีก็้ย่อมมีความแตกต่าง อันจะชีแ้จง
รายละเอียดตอ่ไปได้ดงันี ้

การหยิบฉวย หรือ appropriation นัน้ คือการหยิบยกข้อมลูทางประวตัิศาสตร์มาใช้อย่าง
ไม่สนใจบริบทแวดล้อมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบริบทของวตัถุชิน้ดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีถกูสร้างขึน้ หรือ
บริบทในช่วงท่ีวตัถุชิน้ดงักล่าวได้ปรากฏตวัขึน้ใหม่ก็ตาม เป็นเพียงการปรากฏตวัขึน้ของรูปแบบ
เท่านัน้ และก็เพ่ือน าเสนอเนือ้หาใหม่ซึ่งไม่มีความเก่ียวข้องใดๆกับวตัถุเช่นเดียวกัน ดงันัน้ การ
หยิบฉวยจึงย่อมแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธเนือ้หาของวัตถุชิน้นัน้ๆในทางหนึ่ง ในทางหนึ่ง การ
สถาปนาเนือ้หาใหม่ซึ่งไม่มีความเก่ียวข้องใดๆทับซ้อนลงไปในตวัวัตถุ หรือการใช้ เนือ้หาใหม่
ประกอบกันเข้ากันเนือ้หาเดิมในลักษณะกดทับ แสดงให้เห็นการประเมินคุณค่าของความใหม ่
หรือความร่วมสมยั อยูเ่หนือกวา่ความเก่า หรือเนือ้หาเดิมอย่างเห็นได้ชดั เนือ้หาของผลงานศิลปะ
ซึ่งประกอบสร้างขึน้ในลกัษณะของการหยิบฉวยจึงเป็นการแสดงให้ผู้ดูตระหนกัถึงความส าคญั
ของปัจจบุนั และลบเลือนภาพในอดีตให้พร่ามวั นอกจากนี ้การปฏิเสธอดีต ยงัแสดงให้เห็นนยัยะ
ของความก้าวหน้าไปสู่อนาคตท่ีดีกว่า ซึ่งทัง้นีเ้ป็นการท้าทายอ านาจของสงัคมแบบ monotheism 
ซึง่มองอดีตเป็นความงดงาม บริสทุธ์ิ ในแง่นี ้ผลงานซึง่พิจารณาอดีตท่ีงดงามเป็นเร่ืองไร้สาระ จึงมี
ลกัษณะค่อนข้างรุนแรง ก้าวร้าว รวดเร็ว ฉาบฉวย เนือ้หาท่ีส่ือสารจึงค่อนไปทางประชดประชัน 
เสียดสี เสียเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ตา่งจากการรือ้ฟืน้ หรือ reactivation อยา่งชดัเจน 

การรือ้ฟื้น หรือ reactivation นัน้ การการหยิบยกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขึน้มา
น าเสนอใหม่ โดยอาศยัประโยชน์จากข้อมลูแวดล้อมตวัมนัเอง ประกอบกบัข้อมูลแวดล้อมสงัคม
ร่วมสมยัเชน่กนั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความหมายใหม่ด้วยเป้าประสงค์บางประการ การรือ้ฟืน้ จึงเป็นไป
ในลกัษณะท่ีประนีประนอมกบัอดีตมากกว่าการหกัล้างอย่างสิน้เชิง เป็นการใช้ข้อมลูทัง้รูปธรรม 
และนามธรรมในอดีตมาประกอบขึน้ใหม่อย่างแยบยลเพ่ือน าเสนอเนือ้หาใหม่ภายใต้รูปลกัษณ์
เดิม เช่น การยกประโยคในสมยัพ่อขนุรามค าแหงขึน้มากล่าวอีกครัง้ในสงัคมร่วมสมยัเพ่ือปลกุใจ
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ให้รักชาติ และให้เห็นความส าคญัของระบอบรัฐชาติซึ่งมีประวตัิศาสตร์ท่ีรุ่งเรือง ยาวนาน ซึ่งเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าข้อมลูชดุตา่งๆนัน้ไม่มีความเช่ือมโยงกนัเลยแม้แตน้่อย รัฐชาติ
เพิ่งถือก าเนิดขึน้ในช่วงทศวรรษท่ี40 สภาพแวดล้อมของอาณาจกัรสุโขทยัในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี
13 นัน้ ไม่มีเก่ียวข้องใดๆกับบริบทปัจจุบนัเลย แต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า  กระบวนการเล่า
ประวัติศาสตร์โดยหยิบยกหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาประกอบขึน้เป็นเส้นทางเพ่ือเช่ือมโยง
ปัจจบุนักลบัไปสู่กรุงสโุขทยั ส่งผลให้ประโยคของพ่อขนุฯในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี13 มีความหมาย
ผกูพนักบัรัฐชาติท่ีถือก าเนิดขึน้ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี20 และท าให้เรารักชาติมากขึน้ในช่วง
ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี21 ตามล าดบั หากจะกล่าวถึงการท าลายความหมายเดิม การรือ้ฟืน้ก็ถือเป็น
การท าลายอดีตในทางหนึ่ง แม้ไม่ก้าวร้าวเท่าการหยิบฉวยก็ตาม เพราะทัง้สองกระบวนการล้วน
ประกอบสร้างความหมายใหมด้่วยกนัทัง้สิน้ 

ผลงานของผู้ เขียนเองมีลกัษณะทัง้สองคละเคล้ากนัไป หากแตจ่ะโน้มเอียงไปในทางการ
รือ้ฟืน้ มากกว่าการหยิบฉวย เน่ืองจากผู้ เขียนค่อนข้างให้ความส าคญักับการเล่าเร่ืองผ่านเนือ้หา
เดิมของวตัถุทางประวตัิศาสตร์ชิน้นัน้ๆพอสมควร และไม่ได้มีเจตนาจะลบล้างเนือ้หาในอดีตลง
อย่างสิน้เชิง แตเ่ป็นการเช่ือมโยงผู้ดกูลบัเข้าสู่อดีตท่ีคุ้นเคยในเส้นทางใหม่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ตีความ พินิจพิเคราะห์วัตถุชิน้ดงักล่าวใหม่อีกครัง้หนึ่ง ภายใต้เง่ือนไขในปัจจุบนั อนัจะน าไปสู่
เนือ้หาใหมต่ามความประสงค์ของตวัผู้ เขียนเอง 

 

เป้าหมายซึ่งน าไปสู่ประเดน็ของผลงาน 

การน าชุดข้อมูลในอดีตมาประกอบกันเข้าเป็นผลงานในรูปแบบต่างๆนัน้ มิได้ต้องการ
แสดงมิติทางความจริง หรือเป็นการเปิดเผยให้เห็นแสงสว่างท่ามกลางความด ามืดใน
ประวัติศาสตร์แต่ประการใด เน่ืองจากประวัติศาสตร์ กับความเป็นจริงนัน้ เป็นสิ่งท่ีไม่มีความ
เช่ือมโยงใดๆต่อกนัอยู่แล้ว ผลงานของผู้ เขียนจึงเป็นไปในลกัษณะการน าชดุข้อมูลมากองรวมกัน
ไว้ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ดเูช่ือมโยงข้อมูลเหล่านัน้อย่างอิสระ ทัง้นี ้เพ่ือสะท้อนให้เห็นกระบวนการ
เกิดขึน้ของประวัติศาสตร์ซึ่งเปราะบาง ไร้สาระ ไร้แก่นสารใดๆ อีกทัง้การทบทวนเนือ้หาทาง
ประวตัิศาสตร์อีกครัง้ในกรอบของปัจจุบนัย่อมก่อให้เกิดการตีความใหม่ หรือการตระหนกัถึงชุด
ข้อมลูดงักล่าวในทางท่ีตา่งออกไป แตท่ัง้นี ้เนือ้หาซึ่งเกิดขึน้ใหม่ย่อมปรากฏขึน้ภายใต้กรอบของ
ความด ามืด ไร้แก่นสารของประวตัศิาสตร์อยู่ดี ซึ่งแม้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางตรงใดๆ แตก็่ถือ



 
126 

 

 
 

เคร่ืองเตือนใจให้ระลึกถึงระยะห่างของความเป็นจริง และประวตัิศาสตร์ รวมไปถึงท่าทีท่ีเราควรมี
ตอ่ประวตัศิาสตร์ด้วยเชน่เดียวกนั 

นอกจากนี ้การปรากฏตวัขึน้ของผู้ เขียนในฐานะผู้ยึดโยงข้อมูลชุดต่างๆเข้าด้วยกันนัน้ 
ย่อมหมายถึงการท่ีผู้ เขียนน าเอาตวัเองใส่ลงไปเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หา มมุมองตอ่ประวตัิศาสตร์
ซึ่งผู้ เขียนได้สรุปไปข้างต้นนัน้ จึงไม่ใช่ความจริงอีกเช่นเดียวกัน หากแต่มีสถานะไม่ต่างไปจาก
ข้อมูลชุดต่างๆท่ีได้หยิบมาประกอบกันเป็นชิน้งาน ผลงานชุดนีจ้ึงเป็นชุดความจริงหนึ่ง ผ่าน
มมุมองของบคุคลซึง่มีต าแหนง่แหง่ท่ีชดัเจนในประวตัิศาสตร์ ไม่ตา่งจากข้อมลูชดุตา่งๆท่ีประกอบ
ขึน้มาแต่ประการใด ดงันัน้ ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่สิ่งท่ีเราควรยึดถือเป็นความจริง และใช้มันใน
ฐานะเข็มทิศในการชีน้ าอนาคต หากแต่เป็นเคร่ืองเตือนใจให้เห็นถึงความเปราะบาง ความไม่
แนน่อน ความด ามืดของอดีต ความไร้สาระ ความไมรู้่ รวมไปถึงธรรมชาติของมนษุย์ในแง่มมุตา่งๆ
ผา่นการเขียนประวตัศิาสตร์  

แน่นอนว่า เม่ือชุดข้อมูลถูกน าเสนอผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม ย่อมผูกพันกับ
สนุทรียะอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ กระบวนการข้างต้นจึงน าเสนอสนุทรียะของงานจิตรกรรมแบบใหม ่
ซึ่งเป็นการรือ้โครงสร้างทางจิตรกรรมเดิมซึ่งมีเพียงทศันธาตเุป็นส่วนประกอบ โดยเพิ่มภาพทาง
ประวัติศาสตร์ และเนือ้หาท่ีติดเน่ืองมา ผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างดงักล่าวด้วย 
ดงันัน้ระนาบสี และภาพเหมือนจึงสามารถอยู่บนระนาบเดียวกันได้อย่างเสมอภาค และส่ือสาร
เนือ้หาได้อยา่งสมบรูณ์ภายใต้กฎเกณฑ์ทางสนุทรียะท่ีถกูตีความขึน้ใหมนี่ ้ 

 

แล้วปัจจุบันอย่างไร? 

แม้ว่าผู้ เขียนมิได้แสดงให้เห็นความเป็นปัจจุบันในรูปสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นข้าวของ
เคร่ืองใช้ หรือภาพร่วมสมัย หากแต่แฝงไว้เบือ้งหลังการประกอบกันของชุดข้อมูลต่างๆขึน้เป็น
เนือ้หา ดงัจะชีแ้จงในรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ เขียนคือมนุษย์ซึ่งถือก าเนิดขึน้ และมีชีวิตอยู่บนโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
เป็นโลกในยุคโลกาภิวตัน์ ซึ่งโลกทัง้ใบถูกเช่ือมโยงด้วยเครือข่ายการส่ือสารท่ีหลากหลาย และ
ซับซ้อนอย่างยิ่ง ประกอบกับเทคโนโลยีด้านต่างๆก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ น้อย่างทวีคูณ ปัจจัย
ดงักล่าวได้ท าลายกรอบคิดอนัเข้มแข็งของยุคจกัรวรรดินิยม และยคุก่อนหน้าลงอย่างสิน้เชิง ชุด
ข้อมลูซึง่ถกูเรียบเรียงอยา่งเรียบร้อย งดงาม ในฐานะประวตัิศาสตร์อนัเป็นรากฐานของวฒันธรรม
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อนัดีซึ่งเรียงตวัอย่างเป็นระเบียบจากอดีตสู่อนาคต และมีต าแหน่งแห่งท่ีชดัเจนตามภูมิภาคตา่งๆ
ของโลกอนัถกูแบง่ไว้ด้วยเส้นเขตแดนตามความคดิของจกัรวรรดนิิยม ได้กระจายตวัขึน้ไปสู่อากาศ
ในรูปแบบของชุดข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ตซึ่งข้อมูลตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของทัว่ทุกมุมโลกได้
ปรากฏอยู่ในระนาบเดียวกัน อย่างมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ก่อให้เกิดการวิพากษ์ความเช่ือ หรือ
แนวความคดิซึง่นิยมความสมับรูณ์สงูสดุใดๆ ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา ประวตัิศาสตร์ การเมือง สงัคม 
ฯลฯ อย่างแพร่หลาย ความส าคัญของสถาบันหลักต่างๆทางสังคมซึ่งผูกโยงกับแนวคิดความ
สมับรูณ์สงูสดุจงึถกูสัน่คลอนไปด้วย 

ในผลงานของผมล้วนแสดงให้เห็นความคิดนีด้้วยกันทัง้สิน้ การน าเสนอการประกอบกัน
ของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ซึ่งไม่มีความเก่ียวข้องกันย่อมแสดงให้เห็นถึงข้อมลูซึ่งกระจายตวั
อยูใ่นอากาศ และพร้อมท่ีจะเวียนมาปะทะกนัจนเกิดเป็นความหมายใหมข่ึน้เม่ือไหร่ก็ได้ ในอีกทาง
หนึง่ เนือ้หาท่ีผมเลือกน าเสนอนัน้ล้วนเป็นการตัง้ค าถามตอ่ความสมับรูณ์ทางประวตัิศาสตร์ทัง้สิน้ 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความเท่าเทียมกันระหว่างเพศของโลกในอุดมคติ ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปไม่ได้
ระหว่างรัฐชาติ และสถาบนัดัง้เดิมของชาติ ความจริงทางการเมืองในหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 
ความงดงามของความรักแบบโรแมนติก ฯลฯ และถ้าหากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในแง่ของความเป็น
พทุธของผู้ เขียน หรือการพิจารณาผลงานในแบบตะวนัออกนัน้จะพบว่า ผู้ เขียนได้สร้างผลงานบน
พืน้ฐานของการไม่ยึดเอาข้อมูลใดๆเป็นความจริง เป็นเพียงความไม่รู้ หรืออวิชชาทัง้สิน้ ส าหรับ
ผู้ เขียน ประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับความเป็นจริงและหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ใดๆก็ไม่
น าไปสูค่วามจริงใดๆเชน่เดียวกนั จงึถือเป็นอวิชชาในทางหนึง่ 
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ผลงานช่วงก่อนหน้าศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 (ช่วงระดับชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2) 

 ผลงานชุดนี ้เป็นการสร้างสรรค์ในระยะประชิดกับผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ดงันัน้จะพบ
พฒันาการทางด้านรูปรอยทางความคิดควบคู่ไปกบัทกัษะในการน าเสนอเชิงทศันะอย่างมีพลวตั 
กระทั่งมีคุณภาพในระดบัเดียวกันกับผลงานชุดปัจจุบนัในท้ายท่ีสุด อย่างไรก็ดี โครงสร้างการ
บรรยายถึงผลงานในชดุนีจ้ะเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบับทก่อนหน้า กล่าวคือ เพ่ือขจดัความลกั
ลัน่ย้อนแย้งให้หมดไป ผู้ เขียนจะด ารงตนประหนึ่งบุคคลท่ีสาม ท่ีวิเคราะห์ วิพากษ์ศิลปินอย่าง
เป็นอตัวิสยัเชน่เดมิ  

 เน่ืองจากเป็นชดุผลงานท่ีทัง้ทศันคติ ประกอบกบัประสบการณ์เชิงทกัษะ ได้ถกูเค่ียวกร า
มาจนพอประมาณแล้ว แต่ละชุดผลงานจึงเป็นตอกย า้ทัง้สองส่วนให้เข้มแข็ง และมีความลงตวั
มากยิ่งขึน้ โดยในชดุแรก ศิลปินได้พยายามค้นหากระบวนส่ือสารผ่านระบบสญัญะ ซึ่งปราศจาก
การท าลายกายภาพของผลงาน และหันมาขบคิดเก่ียวกับเนือ้หาท่ีซับซ้อน และใกล้ตวัมากขึน้ 
เช่นเดียวกันกับกระบวนการน าเสนอ ซึ่งจ าเป็นต้องถูกพัฒนาให้ลุ่มลึกตามไปด้วย ต่อจากนัน้
ผู้ เขียนได้กลบัไปหากลวิธีการส่ือสารโดยใช้กรอบภาพเป็นสญัญะเพ่ือขบัเน้นความเป็นวตัถขุองตวั
ส่ือ และเช่ือมประสานเข้าสู่อาณาเขตของความหมายทางศาสนาอีกครัง้ และสุดท้าย ศิลปินจบ
ภาคการศึกษาด้วยการควบแน่นทักษะทัง้ทางด้านความคิด และฝีมือไว้ในชุดวันสิน้โลก 
(Apocalypse) ซึ่งประกอบไปด้วยภาพเขียนขนาดใหญ่ส่ีภาพ บนพืน้ผิวผ้าใบ ซ้อนด้วยภาพถ่าย
อีกส่ีภาพอยูด้่านบน โดยน าเสนอเร่ืองราวของมนษุยชาต ิและโลกทัง้ใบเม่ือใกล้อวสาน  

 

ผลงานชุด King 

 ก่อนท่ีผู้ เขียนจะท าการวิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานในชุดนีอ้ย่างเป็นอัตวิสัย เช่นเดียวกับ
ผลงานชดุท่ีผ่านมา ผู้ เขียนใคร่น าเสนอข้อเขียนท่ีศิลปินได้ท าการบนัทึกเก่ียวกบัผลงานของตนใน
เวลานัน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การท าความเข้าใจทศันะของศิลปิน และเป็นข้อมลูในการใช้อ้างอิง
ส าหรับผู้ เขียน ดงัจะไลเ่รียงได้ดงัตอ่ไปนี ้
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การพัฒนาผลงานในรายวิชาจิตรกรรม4 ครัง้ท่ี1 

ประเดน็ท่ีมีความสนใจ 

1. สถานะของการด ารงอยูข่องเนือ้หา นอกเหนือไปจากกรอบภาพท่ีปรากฏ 

เน่ืองจากผู้ เขียนมีความเช่ือว่าผลงานศิลปกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรม หรือ
จิตรกรรมในปัจจบุนัล้วนแล้วแตท่ าหน้าท่ีเป็นตวักลางเพ่ือสะท้อนประสบการณ์ของผู้ดทูัง้สิน้ โดย
ศิลปินนัน้เป็นเพียงแค่ผู้ ก าหนดท่ีทางของเนือ้หาในขอบเขตกว้างๆเท่านัน้ สถานะของเนือ้หาจึง
ประทบัอยูก่ึ่งกลางระหวา่งตวัผู้ด ูและผลงาน ในแง่นี ้เนือ้หา เร่ืองราวจึงเป็นสิ่งท่ีด ารงอยู่แยกออก
จากวัตถุ (จิตรกรรม) และเคล่ือนท่ีเข้ามาประทับบนวัตถุภายหลัง สาเหตุเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางประวตัศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้องกับงานจิตรกรรมครัง้ส าคญัในยุคสมยัใหม่ (modern 
age)  โดยเฉพาะช่วงทศวรรษท่ี40เป็นต้นมา งานจิตรกรรมจึงสูญเสียศกัยภาพของการบรรจุ
ประสบการณ์ หรือการด ารงสถานะเป็น ”หน้าตา่งแห่งประสบการณ์” ไป อย่างไรก็ดี งานจิตรกรรม
ในรูปแบบใหมก็่ได้ถือก าเนิดขึน้มาแทนท่ี ดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น เนือ้หาซึ่งถกูผกูขาดอยู่ในกรอบ
ภาพได้ถูกกระจายไปสู่ประสบการณ์ของผู้ดแูต่ละคนอย่างเป็นปัจเจก ส่งผลให้ เกิดอิสระในการ
ตีความ ประกอบสร้างเนือ้หาเร่ืองราวมากกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต อย่างไรก็ดี รูปแบบดงักล่าวนัน้
ล้วนเป็นผลผลิตของโลกสมยัใหม่ โลกซึ่งถูกครอบง าด้วยพลงั และอ านาจทางการเมืองในระดบั
ปัจเจกซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวตัิศาสตร์เช่นกนั ผลงานศิลปกรรมจึงไม่สามารถหนีพ้นไป
จากเง่ือนไขทางอ านาจบางประการท่ีครอบง าสงัคม เน่ืองจากอ านาจดงักล่าวได้กระจายตวัอยู่ทัว่
ทุกอณูของสังคม และประกอบสร้างบุคคลขึน้มาเพ่ือให้เป็นประชากรท่ีเช่ืองเช่ือต่อระบบการ
ปกครองเฉพาะในรัฐชาตนิัน้ๆ 

ในลกัษณะนี ้เนือ้หาท่ีผู้ดูประกอบสร้างขึน้เม่ือรับรู้ผลงานศิลปกรรมจึงมีทิศทางเฉพาะ
บางประการท่ีสามารถคาดเดาได้ และไร้ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เน่ืองจากอ านาจซึ่งกระจาย
ตวัไปทัว่ทุกอณูของสงัคม และถูกตรึงอย่างแน่นหนาอยู่ในระดบัจิตส านึกของปัจเจกชนส่งผลให้
ประสบการณ์เฉพาะของปัจเจกชนนัน้มีจดุร่วมบางประการ และจดุร่วมนีเ้องสะท้อนปมอ านาจซึ่ง
แฝงฝังไว้ในระดบัปัจเจก เช่น ความทรงจ าร่วมในประวตัิศาสตร์ท่ีถูกปลูกฝังอย่างบิดเบือนไปใน
ทิศทางเดียวกนั สถานภาพทางชนชัน้ คา่นิยมทางสงัคม ความส าคญัของสถาบนัหลกัของรัฐชาติ
นัน้ๆ ฯลฯ กระบวนการกระจายตวัของอ านาจสู่ปัจเจกนัน้ก็มิได้ถกูผูกขาดไว้ ณ จุดใดจดุหนึ่งของ
สงัคมอย่างชดัเจน หากแต่แทรกประสานอย่างกลมกลืนไปกับสงัคม แม้กระทัง่ผู้ ใช้อ านาจเองก็
กลา่วได้วา่เป็นผลผลิตของอ านาจ ซึง่ถกูผลิตซ า้ตลอดมาหลายยคุสมยั และก็มิได้เป็นอิสระมากไป
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กว่าปัจเจกชนอ่ืนในสังคมแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เน่ืองจากผลงานศิลปกรรมในปัจจุบนัดงัท่ีได้
กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า อาจจะเป็นเพียงส่ือประเภทเดียวท่ีสนบัสนุนให้ปัจเจกชนประกอบสร้าง
เนือ้หาได้อย่างอิสระ แม้ว่าเนือ้หาถูกตีความจะมีทิศทางท่ีคาดเดาได้เน่ืองจากการครอบง าของ
อ านาจ คล้ายกับการประกอบสร้างวตัถุโดยก าหนดวสัดท่ีุใช้ประกอบไว้แล้ว หากแต่ เม่ือผลของ
การตีความเกิดการเปรียบเทียบ จะส่งผลให้อ านาจท่ีแฝงฝังอย่างแนบเนียนนัน้ ถกูโดดเด่ียวออก
จากปัจจยัอ่ืนๆ และปรากฏตวัให้เห็นได้ในท่ีสดุ อิสรภาพในการตีความศลิปกรรมจึงกล่าวได้ว่าเป็น
หนทางท่ีสามารถปลดปล่อยปัจเจกชนในฐานะผู้ดใูห้เป็นอิสระจากพนัธนาการทางอ านาจซึ่งร้อย
รัดด้วยการตระหนกัรู้บางประการภายใต้เง่ือนไขความเป็นวตัถขุองชิน้งาน   

2. กลวิธีในการเน้นย า้ความเป็นวตัถใุนงานจิตรกรรมโดยหลีกเล่ียงการท าลายคณุคา่ทาง
จิตรกรรม 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเน้นย า้ความเป็นวัตถุของผลงาน
จิตรกรรมด้วยกระบวนการต่างๆ ซึ่งกล่าวโดยภาพรวมแล้วล้วนมีจุดร่วมบางประการด้วยกัน คือ
การปะทะกันระหว่างรูปแบบท่ีแตกต่างสองรูปแบบขึน้ไป แม้ว่าการพยายามเปล่ียนการท าลาย 
(destruction) ให้เป็นการกลบักลาย (transform) ในผลงานชิน้สดุท้าย ก็ยงัคงไม่สามารถหลีกพ้น
ไปจากการกระท าต่อในลักษณะของการท าลายได้อย่างสิน้เชิง เน่ืองจากเม่ือสองรูปแบบของ
ชิน้งานซึ่งมีความขดัแย้งกนัเวียนมาปะทะกนั เนือ้หาทางรูปแบบท่ีขดัแย้งกนันีเ้องย่อมเป็นกญุแจ
ส าคญัในการชกัจงูให้ผู้ดตูระหนกัถึงความเป็นวตัถขุองชิน้งาน อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้หรือไม่
ท่ีจะลดความขัดแย้งทางทัศนะลงจนเกือบจะหมดไป แต่ยังคงแสดงความเป็นวัตถุของงาน
จิตรกรรมได้อยา่งแจม่แจ้ง ทัง้นี ้ผู้ เขียนได้ทดลองจ าแนกกรรมวิธีเป็นสามวิธีการกว้างๆในเบือ้งต้น 
ซึง่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1. การปรับเปล่ียนกรรมวิธีจากการปะทะกันระหว่างรูปแบบทางจิตรกรรมท่ี
แตกตา่งกนั มาสูร่ะดบัพืน้ผิวของงานจิตรกรรม 

ความท้าทายของกระบวนการนีคื้อการย้อนกลบัเง่ือนไขของงานจิตรกรรมในยุค
โบราณอย่างสิน้เชิง กล่าวคือ งานจิตรกรรมในยุคโบราณนัน้ สามารถวดัคณุภาพได้จาก
ความสามารถในการเลียนแบบธรรมชาติ หรือการสร้างพืน้ท่ีว่างจ าลองได้อย่างสมจริง 
และสามารถเชือ้เชิญผู้ดเูข้าไปร่วมสมัผสัประสบการณ์ตรงจากศิลปินซึ่งแสดงผ่านทกัษะ
อนัเย่ียมยอดในการประกอบสร้างผลงานศิลปกรรม ผลสมัฤทธ์ิสงูสดุของชิน้งานจึงอยู่ท่ีผู้
ดสูามารถก้าวทะลผุา่นกรอบภาพ เข้าไปมีสว่นร่วมกบัประสบการณ์ตรงจากศิลปินได้มาก
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เพียงใด หากแต่กระบวนการท่ีศิลปินกล่าวถึงข้างต้นนัน้ มุ่งหยุดผู้ดไูว้ท่ีระดบัพืน้ผิวของ
ผลงานเทา่นัน้ คณุคา่ท่ีแท้จริงจากกระบวนการข้างต้นจึงสถิตอยู่ในระดบัพืน้ผิว เน่ืองจาก
เนือ้หาท่ีเปิดกว้างอนัจะน าไปสู่การตีความนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผลงานจิตรกรรมจะต้อง
แสดงความเป็นวตัถขุองมนัเองให้เป็นท่ีประจกัษ์เสียก่อน กระบวนการนีส้ามารถแสดงให้
เห็นเป็นรูปธรรมได้หลากหลายวิธีดงัจะไลเ่รียงได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1. การคัดเลือกมุมมองท่ีแสดงผ่านกรอบภาพ ลักษณะการจัด
องค์ประกอบท่ีไม่ลงตวัผ่านกรอบภาพนัน้สามารถสะท้อนคณุสมบตัิบางประการ
ของภาพถ่ายในลักษณะ snap shot หรือการคดัเลือกมุมมองแบบฉาบฉวย 
ปราศจากคามจงใจ ความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบท่ีลักลั่น กับความ
ฉาบฉวยของภาพแบบ snap shot เอง จงึสามารถเป็นเง่ือนไขส าคญัในการหยดุผู้
ดไูว้ท่ีระดบัพืน้ผิวของชิน้งานเชน่เดียวกนักบัภาพถ่ายนัน่เอง 

2.1.2. การแสดงพืน้ผิวของภาพต้นแบบท่ีปรากฏ เน่ืองจากผู้ เขียนใช้
ภาพถ่ายเป็นต้นแบบในการสร้างผลงาน การสอดแทรกลักษณะเฉพาะระดับ
พืน้ผิวบางประการของภาพต้นแบบลงไปในงานจิตรกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
หยุดผู้ดใูห้อยู่ในระดบัพืน้ผิวได้เช่นเดียวกัน เช่น การเขียนรอยยับ รอยพบั การ
เว้นขอบขาวด้านข้าง (เช่นเดียวกับภาพถ่ายซึ่งล้างอดัในลกัษณะเต็มไฟล์ภาพ) 
ความมนัเงาของพืน้ผิวภาพถ่าย ฯลฯ เป็นต้น 

2.1.3. การซ้อนกรอบภาพ กรรมวิธีท่ีเรียบง่ายท่ีสุดท่ีจะสามารถให้ผู้ดู
ตระหนกัถึงความเป็นวตัถุของภาพ หรือกรอบส่ีเหล่ียมซึ่งล้อมรอบภาพเขียนอยู่
นัน้ คือการซ้อนกรอบภาพไว้ภายใน การก าหนดให้เกิดพืน้ท่ีว่างระหว่างกรอบ
ภาพเล็กซึ่งแสดงเน้อหาของงานจิตรกรรม และกรอบภาพใหญ่(ด้านนอก) ซึ่ง
ก าหนดขนาดของงานจิตรกรรมนัน้ กระตุ้นให้เกิดความตระหนกัถึงความไม่จริง
แท้ของภาพท่ีปรากฏ  

2.2. ความขดัแย้งในแง่เนือ้หา 

ในข้อนีผู้้ เขียนได้ทดลองไปบ้างแล้วในผลงานชุด From Jesus to the void 
รายละเอียดของกระบวนการนัน้ได้ชีแ้จงในในข้อเขียนประกอบผลงานชุดดงักล่าวแล้ว 
หากแต่กระบวรการนีจ้ าเป็นต้องใช้ประสบการร่วม หรือองค์ความรู้ท่ีศิลปิน และผู้ ดูมี
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ร่วมกนัมากพอสมควร เนือ้หาจงึคอ่นข้างถกูจ ากดัให้อยู่ภายใต้ประเด็นทางประวตัิศาสตร์ 
สงัคม เป็นสว่นใหญ่ 

2.3. การสร้างความก ากวมให้กบัความขดัแย้งเชิงทศันะด้วยการแทนท่ีความเป็น
วตัถดุ้วยรูปสญัลกัษณ์ 

โดยส่วนมากแล้ว ผู้ เ ขียนค่อนข้างหลีกเล่ียงการใช้สัญลักษณ์ เ น่ืองจาก 
สญัลกัษณ์นัน้ ในทางหนึ่งคือการผกูโยงรูป กบัความหมายเฉพาะอย่างแน่นหนา และคบั
แคบ ส่งผลให้ขาดความอิสระในการตีความ แต่ถ้า สญัลกัษณ์ท่ีปรากฏนัน้ท าหน้าท่ีมาก
กกวา่การเป็นแคส่ญัลกัษณ์ในการแทนคา่ความหมาย ก็อาจส่งผลให้เกิดความแนบเนียน
บางประการแก่ชิน้งานได้เชน่กนั ยกตวัอยา่งเชน่ 

การเปล่ียนสว่นซึง่แสดงความเป็นวตัถขุองงานจิตรกรรม เช่นระนาบสี ก้อนสี ฯลฯ 
ให้กลายเป็นรูปสญัลกัษณ์แทนความหมาย ในลกัษณะนี ้สญัลกัษณ์ดงักล่าวนอกจากจะ
ท าหน้าท่ีแสดงความหมายของตวัมันเอง และถ่ายทอดความหมายไปมาระหว่างตวัมัน 
และภาพในสว่นแสดงรูปลกัษณ์แล้ว ยงัท าหน้าท่ีเป็นหมดุหมายในการบง่บอกถึงเขตแดน
ท่ีแบง่แยกระหว่างมิติลวง และพืน้ผิวของงานจิตรกรรมได้อย่างแนบเนียนยิ่งกว่าการปาด
ป้ายสีอนัเป็นการท าลายคณุคา่ของงานจิตรกรรมเดมิในทางหนึ่ง รูปสญัลกัษณ์จึงเป็นการ
จ ากัดมุมมองของผู้ดใูห้หยุดอยู่เพียงแค่ระดบัพืน้ผิวของงานจิตรกรรมได้อย่างแยบคาย
มากกวา่ปราศจากนยัยะของการท าลาย และสนบัสนนุเนือ้หาของชิน้งานได้เป็นอยา่งดี 

 

เนือ้หา 

ผู้ เขียนได้แบ่งการน าเสนอความคิดออกเป็นสามประเด็นหลักๆ น าไปสู่ชิน้งานสามชุด
ด้วยกัน ทัง้นีเ้พ่ือวิพากษ์ วิจารณ์ระบบอ านาจซึ่งครอบง า และขับเคล่ือนสังคมร่วมสมัย เป็น
ประเด็นแรก ประเด็นต่อมาผู้ เขียนยังคงเกาะติดการวิพากษ์อ านาจเช่นเดิม หากแต่เพิ่มเติม
ลกัษณะของกระบวนการทางประวตัิศาสตร์ ซึ่งด ารงวอยู่ระหว่างความตายของความจริงแท้ และ
การก าเนิดขึน้ใหม่ของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ผ่านาการใช้วสัดจุดั
วางเป็นสว่นประกอบ ส่วนในประเด็นสดุท้าย ผู้ เขียนมุ่งเน้นไปท่ีการตกทอดทางอ านาจ การก่อรูป
ขึน้ และการเคล่ือนท่ีไปมาผ่านพืน้ท่ี และเวลาทางประวตัิศาสตร์ ด้วยการใช้สญัลกัษณ์เช่ือมร้อย
รูปทรงตา่งๆท่ีกระจดักระจายเข้าด้วยกนั 
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1. Incarnation (Rama) 

ผลงานชิน้นี ้ผู้ เขียนได้น าภาพแขนของงานประติมากรรมส่ีรูป มาจดัวางอย่างไร้อารมณ์ 
คล้ายการวางวสัดบุนหิง้ อีกทางหนึ่งก็คล้ายกบัการช าแหละชิน้ส่วนทางการแพทย์เพ่ือการศึกษา 
ทัง้นีเ้น่ืองจากแขนทัง้ส่ีนัน้ ผู้ เขียนได้อ้างอิงมาจาก Apollo of Belvedere, Pieta, Monument of 
Julius Caesar, Monument of Louise 14 ตามล าดบั ซึ่งเม่ือพิจารณาแล้วจะพบว่าขนทัง้ส่ีมิได้มี
จดุร่วมทางรูปแบบ และเนือ้หาทางประวตัิศาสตร์ใดๆเลยแม้แต่น้อย หากแต่ เม่ือผู้ เขียนเลือกน า
เฉพาะสว่นแขน มาจดัวางเรียงกนัภายใต้การก าหนดของกรอบภาพ ประกอบกบัการตัง้ช่ือผลงาน
อยา่งมีนยัยะ ยอ่มโน้มน าไปสู่การตีความเนือ้หาบางประการ ซึ่งผู้ เขียนคาดหวงัความเป็นไปได้ใน
ภาพกว้าง ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การพยายามเช่ือมโยงท่ีมาของแขนทัง้ส่ี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแขนของเทพ 
กษัตริย์ และจักรพรรดิ เข้ากับช่ือ incarnation (Rama) หรือการจุติของ”ราม” นัน้ 
หลีกเล่ียงได้ยากต่อการสงัเกตเห็นความเก่ียวข้องบางประการกบัระบอบกษัตริย์ของไทย 
ซึ่งเคยปกครองเทวราชา และได้รับความเช่ือมาจากฮินดูในประเด็นขององค์กษัตริย์ใน
ฐานะนารายณ์อวตาร “ราม” ซึ่งเป็นปางอวตารหนึ่งของพระนารายณ์จึงถูกใช้เป็นพระ
นามของกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ อาทิ รามค าแหง รามาธิบดี รามท่ี1, 2, 3, ...  แขนทัง้ส่ี
ย่อมสะท้อนรายละเอียดท่ีตรงกันในประเด็นนี ้ การจุติ หรือการเกิดขึน้ใหม่ของรามจึง
คล้ายกบัการแจกแจงท่ีมาของอ านาจในรูปแบบท่ีใกล้เคียงกนัในประวตัิศาสตร์ เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าอ านาจสัมบูรณ์นัน้ มิได้มีมาก่อนกาล หากแต่เป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์
ทัง้สิน้ 

1.2 สภาพแขนท่ีแตกหัก เศษซากท่ีถูกน ามาจัดเรียงขึน้ใหม่อย่างไร้อารมณ์
สะท้อนนยัยะเร่ืองความตายบางประการ ซึง่สอดรับไปกบัแนวความคิดทางฮินดซูึ่งมีความ
เช่ือว่าการเกิด และการตายนัน้เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถแยกจากกัน จึงใช้ค าว่ าจุติซึ่งมี
ความหมายว่าตายนัน้ คูก่บัการเกิดเสมอ และมกัใช้กบัเทพ เทวดา เช่น การจตุิลงมาเกิด
ของพระนารายณ์เป็นต้น เม่ือแขนทัง้ส่ีเป็นตวัแทนของอ านาจในอดีตซึ่งได้จตุิ(ตาย)ลงแล้ว 
กรอบภาพซึง่แสดงให้เห็นภาพดงักล่าวจึงเป็นพยานแห่งการเกิดขึน้ใหม่ของเทวราชาผ่าน
การเช่ือมร้อยข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ของผู้ดูต่อศิลปวัตถุ อีกนัยยะหนึ่ง เทวราชาจะไม่
สามารถเกิดขึน้ได้เลย หากผู้ ดูไม่เลือกท่ีจะประกอบข้อมูลเข้าด้วยกัน ดังนัน้ ความ



 
134 

 

 
 

เปราะบาง ความไม่แน่นอน ของระบอบบางประการซึ่งด ารงอยู่ระหว่างเทพ และเศษซาก
วสัดทุางประวตัศิาสตร์ จงึถกูสะท้อนให้เห็นผา่นชิน้งานด้วยเชน่เดียวกนั  

1.3 เนือ้หาซึ่งก าเนิดขึน้โดยมิได้มีความเก่ียวข้องใดๆกบัภาพวตัถท่ีุน าเสนอ ล้วน
สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ซึ่งถูกผลิตขึน้โดยอ านาจท่ีครอบง าสังคมในรูปแบบของ
ประวตัิศาสตร์ ความทรงจ าร่วมในเหตุการณ์ หรือสญัลักษณ์แทนความหมายใดๆ การ
มอบเสรีภาพในการตีความความหมายของผู้ดู ในท่ีนีจ้ึงเป็นการเปิดโอกาสให้อ านาจ
ดงักล่าวได้โลดแล่นอย่างอิสระในทางหนึ่งเช่นกัน การเคล่ือนตวัของอ านาจในลกัษณะนี ้
จงึถือเป็นโอกาสท่ีผู้ดจูะได้เพ่งมอง พิจารณา อ านาจดงักล่าวอย่างมีวิจารณญาณไปด้วย
เชน่กนั 

2. Resurrection (Rama) 

ผลงานชิน้นี ้ผู้ เขียนได้พบัภาพถ่ายด้านหลงัของงานประติมากรรม ”พระราม” ของอินเดีย 
ภาพหนึง่ แล้วบรรจไุว้ในขวดแก้ว ถดัไปผู้ เขียนได้น าเสนอภาพเขียนขนาดใหญ่แสดงภาพดงักล่าว
ซึ่งถูกคล่ีออกให้เห็นรายละเอียดของภาพภายใน ผลงานชิน้นีห้ากตีความแล้วจะพบว่ามีการ
ส่ือสารเนือ้หาในหลายระดบั ดงัจะไลเ่รียงได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผลงานชิน้นีย้่อมสะท้อนธรรมชาติบางประการของประวัติศาสตร์ในทัศนะ
ของผู้ เขียน กล่าวคือ ประวตัิศาสตร์นัน้ แท้ท่ีจริงแล้ว ด ารงอยู่ระหว่างความจริงท่ีตายไป
แล้ว และการก าเนิดขึน้ใหม่ของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ผ่านการตีความในแต่ละยุค
สมยั ซึ่งในท่ีนี ้ผู้ เขียนได้แสดงให้เห็นผ่านภาพต้นแบบซึ่งถูกพบั และบรรจุไว้ในโหลแก้ว 
ประกอบไปกับภาพจ าลองซึ่งถูกเขียนขึน้ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรม ทัง้นี ้ผู้ ดูมิ
สามารถส ารวจความตา่ง หรือค้นหาความจริงใดๆได้ หากแต ่ความรู้สึกอนัเป็นนามธรรม
เก่ียวกบัภาพก็ยงัคงปรากฏขึน้ในใจของผู้ดอูย่างเป็นอตัวิสยั แม้จะรู้อยู่ในส านึกว่าภาพท่ี
เห็นนัน้ไมจ่ริง และมีความคลาดเคล่ือนก็ตาม  

2.2 ในระดบัสญัลกัษณ์ หรือภาพแทน ภาพพระรามนัน้สามารถเช่ือมโยงไปถึง
ระบอบเทวราชา หรือกษัตริย์ในฐานะองค์นารายณ์อวตารดงัท่ีได้ชีแ้จงไปแล้วข้างต้น 
หากแตว่า่ การน าเสนอภาพพระรามหนัหลงันัน้ สะท้อนนยัยะทางเนือ้หาซ้อนทบัขึน้ไปอีก
ชัน้หนึ่ง ประกอบกับรอยพับซึ่งถูกจ าลองขึน้อย่างสมจริงย่อมแสดงให้เห็นร่องรอยการ
กระท าบางประการตอ่ภาพในช่วงเวลาก่อนหน้า เม่ือน าประวตัิศาสตร์ของระบอบกษัตริย์
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ในประเทศไทยมาวางทบัซ้อนลงไปกบัการร้อยเรียงรูปสญัลกัษณ์เหล่านี ้ก็ย่อมสะท้อนถึง
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องบางประการ 

2.3 ช่ือภาพ (Resurrection) นัน้ มีความหมายถึงการฟืน้จากความตาย หากภาพ
ท่ีถกูพบัและถกูปิดแนน่ไว้ในโหลแก้วคือความจริงท่ี”ตาย”ไปแล้ว ภาพเขียนของภาพถ่ายท่ี
ถกูคล่ีออกจงึดเูหมือนเป็นการฟืน้คืนขึน้จากความตาย อย่างไรก็ดี ผู้ดยูงัคงตระหนกัได้ว่า 
ไม่ว่าภาพเขียนจะมีความสมจริงอย่างไร ก็มิใช่สิ่งเดียวกนักบัความจริง แต่ว่าข้อเท็จจริง
ข้างต้นก็มิอาจหยุดผู้ ดูให้จินตนาการต่อไปถึงด้านหน้าของหุ่น ภาพท่ีพับอยู่ หรือการ
พยายามเช่ือมร้อยภาพจ าลองนีเ้ข้ากับมิติทางความจริงท่ีเก่ียวข้อง ในแง่นี ้ผลงานชิน้นี ้
ต้องการชัง่น า้หนกัความส าคญัระหวา่งความเป็นจริงท่ีตายไปแล้ว กบัพลงัในการแสวงหา
ความจริงของมนษุย์วา่สิ่งใดท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนสงัคมอยา่งแท้จริง 

3. Resurrection (kings) 

ในหลากหลายวฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็นกรีก หลายประเทศในยุโรป ชนเผ่าอะบอริจิน หรือ
แม้กระทัง่ในเอเชียอย่างจีน และญ่ีปุ่ น ผีเสือ้นัน้เป็นสญัลกัษณ์ของอมตภาพ การเกิดขึน้ใหม่ของวิ
ญาณซึ่งโบยบินอย่างอิสระ และมีความสุข เน่ืองจากวงจรชีวิตของผีเสือ้นัน้มาจากหนอน และ
กลายร่างจนกลายเป็นผีเสือ้ผ่านการฟักตวัเป็นดกัแด้ คล้ายการตายแล้วเกิดขึน้ใหม่ ผู้ เขียนจึง
พิจารณาแล้วว่า ผีเสือ้นัน้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายท่ีชดัเจน และเป็นสากลมากเพียงพอแก่
การประกอบสร้างความหมายในผลงาน 

ในผลงานชดุนี ้ผู้ เขียนได้น าภาพประตมิากรรมท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบัในเชิงรูปแบบ และ
เนือ้หา มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันโดยการวางสญัลกัษณ์ดงักล่าวข้างต้น ทบัซ้อนลงไปบนพืน้ผิวของ
ชิน้งาน ทัง้นีเ้พ่ือแสดงนยัยะสองประการหลกั กลา่วคือ 

3.1 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการตกทอด หรือการก าเนิดขึน้ใหม่ของอ านาจ ตลอด
หลายยคุสมยัผา่นการเช่ือมร้อยเข้าด้วยกนัโดยใช้สญัลกัษณ์ข้างต้น 

3.2 นอกจากการใช้สัญลักษณ์เพ่ือส่ือความหมายแล้ว ผีเสือ้ยังถูกใช้เป็นหมุด
หมายในทางซึง่บง่บอกถึงจดุสิน้สดุของเขตแดนของการส่ือสาร ว่าได้ยตุิลงในระดบัพืน้ผิว 
มิได้ลวงตาลึกลงไป หรือมีพืน้ท่ีจ าลองไปมากกว่าความแบนท่ีปรากฏแต่อย่างใด แต่
กระนัน้ ภาพเขียนซึ่งมีคณุสมบตัิลวงตาย่อมแสดงคณุสมบตัิของตวัมนัเองต่อไป เม่ือผู้ดู
เลือกท่ีจะเพ่งมองเฉพาะจุดท่ีไม่ได้ถูกบดบงั หรือเลือกท่ีจะมองข้ามผีเสือ้ไป ความย้อน
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แย้งในลักษณะดงักล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความก ากวมในสถานะการด ารงอยู่ของ
อ านาจดังกล่าวว่าด ารงอยู่อย่างเป็นภววิสัย หรือแฝงฝังอยู่ภายในจิตใจของผู้ ดูอย่าง
เป็นอตัวิสยั 

 

ปัญหาที่พบระหว่างการท างาน 

ทางด้านกายภาพ 

1.กายภาพผลงานทัง้สามชดุไมส่อดคล้องกนัเทา่ท่ีควร 

เน่ืองจากผู้ เขียนได้แบ่งผลงานออกเป็นสามชุดใหญ่ ทัง้นีเ้พ่ือมุ่งหมายท่ีจะให้ผลงาน
ส่ือสารประเด็นหลักซึ่งครอบคลุมทุกชุดในลักษณะต่อเน่ืองกันไป ส่งผลให้ขอบเขตในด้านการ
ส่ือสารเนือ้หามีความกว้างมากขึน้ และผู้ เขียนสามารถบรรจเุนือ้หาของชิน้งานลงไปได้มากขึน้ แต่
กระนัน้ ปัญหาท่ีพบคือ แม้ผลงานทุกชิน้จะถูกครอบคลุมด้วยลักษณะทางกายภาพด้วยการ
ก าหนดให้ภาพเขียนทุกชิน้น าเสนอเพียงแค่ชิน้ส่วนของงานประติมากรรม อีกทัง้ผลงานทุกชุด
ยังคงแสดงความเป็นวัตถุของส่ือในระดับพืน้ผิวเช่นเดียวกันทัง้หมด แต่อย่างไรก็ดี ในชุด 
Resurrection (Rama) มีการจดัวางวสัดเุพิ่มเติมเข้าไปเพ่ือเสริมการเล่าเนือ้หาของชิน้งานให้มี
ความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ แต่การจัดวางดงักล่าวก็ได้ท าลายเอกภาพโดยรวมของผลงาน
ทัง้หมดลงเสีย มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีล าพงัชิน้งานจิตรกรรมจะสามารถส่ือสารเนือ้หาได้อย่าง
สมบรูณ์โดยปราศจากการจดัวางประกอบ 

2. พิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบของ Resurrection (Rama) 

ในผลงานชิน้นี ้เป็นการน าเสนอธรรมชาติของประวตัิศาสตร์ซึ่งด ารงอยู่ระหว่างความเป็น
จริงท่ีตายลง และหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ใหม่ผ่านการตีความด้วยอคติท่ีบิดเบีย้วไป
ตามยคุสมยั การจดัวางภาพต้นแบบประกอบกนักบัภาพเขียนนัน้เพียงต้องการส่ือสารในประเด็น
ข้างต้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้เท่านัน้ ความกระอักกระอ่วนของการไม่สามารถเข้าถึงภาพ
ต้นแบบซึ่งถูกบิดล็อคไว้อย่างแน่นหนาในโหลแก้ว และการจ าเป็นต้องสร้างจินตภาพของภาพ
ดงักล่าวผ่านการอ้างอิงจากภาพเขียนด้านข้างประกอบกันไปนัน้ย่อมสะท้อนกระบวนการทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีผู้ เขียนต้องการจะน าเสนอเป็นอย่างดี แตอ่ย่างไรก็ดี หากมีความจ าเป็นจะต้องตดั
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การจัดวางออกไปเสียเพ่ือความเป็นเอกภาพโดยรวม ผู้ เขียนมีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ 
เน่ืองจาก 

2.1 ภาพเขียนของภาพต้นแบบซึง่ถกูพบัแล้วคล่ีออกตามล าดบัจนเกิดร่องรอยบน
พืน้ผิวบางประการนัน้ยอ่มแสดงให้เห็นเวลา และสามารถคาดเดาไปถึงการกระท าตอ่ภาพ
ดงักลา่วในชว่งเวลาก่อนหน้าโดยไมจ่ าเป็นต้องมีภาพต้นแบบของจริงมาใช้อ้างอิงแตอ่ย่าง
ใด เพียงแตอ่าจจะมีความก ากวมในการส่ือสารมากขึน้บ้างเทา่นัน้ 

2.2 ผลงานชิน้ดงักล่าวยังคงมีประเด็นย่อยซึ่งแฝงไว้นอกเหนือไปจากประเด็น
ด้านธรรมชาตขิองประวตัศิาสตร์ ดงันัน้เม่ือตดัสว่นการจดัวางประกอบออกไปนัน้แม้จะท า
ให้ประเดน็ทางด้านประวตัศิาสตร์นัน้จางลงบ้าง หากแตเ่นือ้หาด้านอ่ืนๆซึ่งเน้นการส่ือสาร
ผ่านรูปสญัญะ และพืน้ผิวจ าลองของภาพซึ่งถกูสร้างขึน้ก็ยงัคงสามารถส่ือสารได้อย่างดี 
กล่าวคือ ภาพทัง้สามชุด แม้จะยังคงส่ือสารภายใต้โครงความคิดหลักเช่นเดิม คือ การ
พิจารณาภาพเขียนในฐานะวตัถุทางประวตัิศาสตร์ และการสะท้อนความพยายามอย่าง
มืดบอดของมนุษย์ในการท่ีจะพยายามเข้าใจ และค้นหาความจริงในประวตัิศาสตร์ แต่
ผู้ เขียนก็ยงัได้แฝงประเด็นย่อยซึ่งมีความสนใจเพิ่มเติมลงไปดงัจะไล่เรียงในรายละเอียด
ในหวัข้อตอ่ไป 

2.3 เรียบเรียงความส าคัญระหว่างโครงสร้างทางความคิด และเนือ้หาย่อยท่ี
ต้องการจะส่ือสาร 

ในบทความชิน้ท่ีผ่านมา เม่ือทบทวนดแูล้ว ผู้ เขียนค่อนข้างเน้นความส าคญัไปท่ีเนือ้หา
ยอ่ยๆของชิน้งานจนละเลยโครงสร้างทางความคดิโดยรวมไปมากพอสมควร จึงมีความจ าเป็นต้อง
ไลเ่รียงความส าคญั และจ าล าดบัทางความคดิขึน้ใหมอี่กครัง้ 

ผลงานทกุชิน้ของผู้ เขียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นภาคเรียนท่ี2 ในปีการศกึษาท่ี2557เป็นต้นมา ผู้ เขียน
ได้สร้างผลงานภายใต้โครงสร้างทางความคิดเดียวกันมาโดยตลอด กล่าวคือ การพิจารณา
ภาพเขียนทัง้ในอดีต และท่ีถกูสร้างขึน้ใหม่ ในฐานะวตัถทุางประวตัิศาสตร์ ทัง้นีห้มายความว่า ใน
สถานะดงักล่าว เนือ้หาของภาพเขียนจึงด ารงอยู่ภายนอกวัตถุมากกว่าท่ีจะถูกบรรจุอยู่ภายใน 
และท างานเช่นเดียวกันกับวตัถุโบราณทางประวตัิศาสตร์ ซึ่งความหมายของมนัล้วนถูกประกอบ
สร้างขึน้จากบริบทแวดล้อม และเป็นหนึ่งเดียวกนักับบริบททางสงัคม ประวตัิศาสตร์ พืน้ท่ี เวลา 
ฯลฯ อยา่งไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ ภาพทางประวตัศิาสตร์ และวตัถตุา่งๆจงึมีสถานะมิได้ตา่งกนัใน
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ความคิดของผู้ เขียน ซึ่งภายใต้โครงความคิดดงักล่าวนัน้น ามาซึ่งประเด็นย่อยท่ีน่าสนใจมากมาย 
เชน่  

1. เม่ือภาพทางประวตัศิาสตร์มีสถานะไม่ตา่งจากวตัถ ุผู้ เขียนสามารถน าภาพดงักล่าวมา
ใช้ในฐานะทศันธาตหุนึง่ทางศลิปะได้หรือไม ่ 

2. เม่ือน าวัตถุทางประวัติศาสตร์มาประกอบกันขึน้ จะน ามาซึ่งการประกอบสร้างของ
เนือ้หาทางประวตัิศาสตร์จนเกิดประวตัิศาสตร์ใหม่ขึน้ได้หรือไม่ เราสามารถใช้เนือ้หา หรือข้อมูล
เช่นเดียวกับการใช้ทศันธาตทุางศิลปะหรือไม่ กล่าวคือ สามารถใช้ประกอบ ผสมผสาน ตดัทอน 
ฯลฯ จนเกิดสิ่งใหมข่ึน้ 

3. เนือ้หาท่ีด ารงอยู่นอกเหนือจากวัตถุ ซึ่งกล่าวว่าแทรกตวัอยู่ในบริบทของวตัถุชิน้นัน้ๆ 
ด ารงอยูอ่ยา่งไร เปล่ียนแปลงได้หรือไม ่เป็นภววิสยั หรือเป็นอตัวิสยั 

4. หากเนือ้หาประทบัอยูร่ะหวา่งผู้ด ูและผลงาน มากกว่าท่ีจะถกูบรรจอุยู่ภายในวตัถ ุการ
ตีความหรือการประกอบสร้างเนือ้หาท่ีสมัพนัธ์กบับริบททางเวลา และพืน้ท่ีของผู้ด ูแตอ่าจจะไม่มี
ความเก่ียวข้องใดๆกับวัตถุท่ีหยิบยกมาเลย สามารถเกิดขึน้ ได้หรือไม่ และหากเกิดขึน้ได้ สิ่ง
เหลา่นัน้สะท้อนอะไร 

5. ฯลฯ 

จะพบว่า ภายใต้โครงสร้างหลัก เพียงแค่ผู้ เขียนพิจารณาผลงานจิตรกรรมในมุมมองท่ี
แตกต่างออกไป ก็น ามาซึ่งแนวคิดย่อยๆอีกมากมาย และภายใต้ประเด็นย่อยๆดงักล่าวลงไปอีก 
ผู้ เขียนก็สามารถแทรกเนือ้หาทางสงัคม การเมือง แม้กระทัง่ประเด็นส่วนตวั เสริมเข้าไปสนบัสนนุ
สมมตฐิานในประเดน็หลกัๆได้อีกชัน้หนึง่ 

ซึ่งในหัวข้อนี ้ผู้ เขียนได้แรงบนัดาลใจทางด้านเนือ้หาในประเด็นย่อยมากจากความเช่ือ
ของไทยท่ีได้รับมาจากฮินดูอีกทอดหนึ่ง ว่ากษัตริย์ของไทยนัน้ด ารงสถานะเป็นพระนารายณ์
อวตาร และความเช่ือดังกล่าวก็ได้แทรกตัวอยู่ในบริบทของผู้ ดูซึ่งเป็นชาวไทยอย่างแน่นหนา 
เป็นไปได้หรือไม่ท่ีผู้ เขียนจะสร้างผลงานภายใต้โครงความคิดเดิม คือ การพิจารณาภาพเขียนใน
ฐานะวตัถทุางประวตัศิาสตร์ และเลา่เร่ือง หรือวิพากษ์ในประเดน็ข้างต้นไปพร้อมๆกนั 
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วิเคราะห์ Incarnation (Rama) 

จะพบวา่ ผลงานชิน้นี ้เน้นไปท่ีการก่อตวัขึน้ขององค์ความรู้ หรือข้อมลูในประเด็นดงักล่าว 
ผู้ เขียนใช้กรรมวิธีอยา่งเรียบง่ายกล่าวคือ การประกอบชิน้ส่วนทางประติมากรรมขึน้อีกครัง้ใหม่ใน
รูปแบบของภาพเขียน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ เขียนยงัคงพิจารณาภาพเขียนในฐานะวตัถุ และมุ่งเน้น
ไปยังเนือ้หาท่ีด ารงอยู่ภายนอกมากกว่าท่ีจะบรรจุเนือ้หาไว้ภายในกรอบภาพ กล่าวคือ เม่ือน า
ชิน้ส่วนดงักล่าวมาวางเรียงกนัอย่างไร้อารมณ์และความรู้สึกแล้ว เนือ้หาท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน
ใดๆจะสามารถประกอบสร้างกนัจนเป็นเนือ้หาใหมไ่ด้หรือไม่ ถ้าไม่ ผลงานชิน้นีก็้เป็นตวัอย่างอนัดี
ของความเปราะบาง และไร้สาระอย่างยิ่งของกระบวนการประกอบสร้างหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ หากได้ ผลงานชิน้นีย้่อมสะท้อนให้เห็นองค์ความรู้เฉพาะบางประการซึ่งด ารงอยู่ใน
บริบทของผู้ด ูและมีพลงัมากพอท่ีจะท าให้ผู้ดปูระกอบสร้างเร่ืองราวขึ น้มาจากความไม่เก่ียวข้อง
กนัของวตัถท่ีุแปลกแยกได้ 

ตามช่ือของภาพเขียน พระรามือปางท่ี7ของนารายณ์อวตาร ซึ่งมักใช้เป็นช่ือกษัตริย์
หลากหลายพระองค์ของไทยมาตัง้แต่โบราณกาล แขนทัง้ส่ีย่อมโยงไปถึงพระส่ีแขน หรือพระ
นารายณ์ในทางหนึง่ ท่ีมาของแขนทัง้ส่ี ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นแขนของเทพ และกษัตริย์ย่อมสะท้อนถึง
วาทกรรมเทวราชา หรือ สมมติเทพ ไม่มากก็น้อย อีกทัง้ การส่ือสารเนือ้หาท่ียิ่งใหญ่ด้วยวัตถุท่ี
แตกแยกไร้อารมณ์ ยอ่มสะท้อนถึงแนวคิดแบบฮินดเูร่ืองการจตุิลงมาเกิดขององค์เทวราชา ซึ่งการ
เกิดนัน้ จ าเป็นต้องคู่กบัการตายเสมอ แขนทัง้ส่ีจึงเป็นตวัแทนของการตายลงของอ านาจเก่า เพ่ือ
การเกิดขึน้ของอ านาจใหม ่

 

วิเคราะห์ Resurrection (Rama) 

เชน่เดียวกนักบัผลงานชิน้ก่อนหน้า ผู้ เขียนยงัคงพิจารณาภาพทางประวตัิศาสตร์ในฐานะ
วตัถ ุทัง้นีเ้พ่ือมุ่งส ารวจเนือ้หาซึ่งด ารงอยู่ภายนอก ภาพประติมากรรมพระรามท่ียืนหนัหลงั ซ า้ยงั
ถกูพบัจนเกิดร่องรอยบนพืน้ผิว กระตุ้นให้เกิดการตีความในหลายระดบั คาดเดาเบือ้งต้นได้คร่าวๆ
ดงันี ้

1. พระรามยงัคงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงโดยตรงถึงพระมหากษัตริย์ไทยในภาพรวม นยั
ยะของภายท่ีถูกพับ และคล่ีออกตามล าดบัย่อมแสดงให้เห็นถึงเส้นทางท่ีไม่ราบเรียบนักตลอด
ประวตัศิาสตร์ มีการล้มลง และเกิดขึน้ใหมต่ามปัจจยั และสถานการณ์ตา่งๆในประวตัศิาสตร์ 
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2. ภาพของประติมากรรมดงักล่าวยืนหันหลังนัน้ สะท้อนสถานะการด ารงอยู่ขององค์
กษัตริย์ เน่ืองจากแม้ผู้ดจูะไม่สามารถเห็นด้านหน้าของงานประติมากรรม แตโ่ดยธรรมชาติในการ
รับรู้งานประตมิากรรมโบราณซึง่แม้จะเป็นงานลอยตวั แตก็่ย่อมต้องเปิดเผยด้านหน้ามากกว่าด้าน
อ่ืนๆ ในลกัษณะนี ้จึงส่งผลให้ผู้ดไูม่สามารถหยดุการจินตนาการไปถึงด้านหน้าของประติมากรรม
ได้ ด้านท่ีถูกปิดบังไว้ด ารงอยู่ในจิตภาพท่ีถูกสร้างขึน้ในความคิดของผู้ ดูมากกว่าท่ีปรากฏบน
ระนาบของภาพเขียน แนวคิดเร่ืองเทวราชาซึ่งแม้มิได้ปรากฏตัว แต่แทรกตวัอยู่อย่างลึกซึง้ใน
ความคดิ และจิตใจ  

3. หากพิจารณาผลงานในระดบัพืน้ผิวโดยไม่ใส่ใจเนือ้หาเชิงสญัญะเปรียบเทียบ ผลงาน
ชิน้นีก็้ยงัคงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของงานจิตรกรรมซึ่งแม้ผู้ดจูะรับรู้ว่าภาพท่ีปรากฏ
นัน้เป็นภาพจ าลองของวตัถุ แต่ก็ไม่สามารถหยุดการจินตนาการไปถึงด้านหน้าของวตัถุได้ ย่อม
สะท้อนถึงพลงัของเนือ้หาในงานจิตรกรรมซึง่ด ารงอยูน่อกเหนือจากวตัถ ุอยา่งเป็นอตัวิสยั 

 

วิเคราะห์ Resurrection (butterfly series) 

ผลงานชดุนีไ้ด้แรงบนัดาลใจในประเด็นด้านรูปแบบการส่ือสารมาจากการเปรียบเทียบชดุ
ตวัเลข ซึ่งผู้ เล่นสามารถคาดเดาตวัเลขในล าดบัท่ี4ได้จากการพยายามหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัเลขทัง้สามก่อนหน้า เน่ืองจากมนษุย์เข้าใจสิ่งตา่งๆรอบตวัจากกระบวนการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง
กบัสิ่งหนึ่งเสมอ หากมีสองสิ่งเรียบเทียบกนั เราจะสามารถเข้าใจความตา่งระหว่างสองสิ่งนัน้ แต่
หากเพิ่มเป็นสามสิ่ง การเปรียบเทียบความต่างระหว่างสิ่งทัง้สามจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการ
จินตนาการถึงต าแหน่งท่ีส่ีขึน้มาจากความว่างได้ รวมไปถึงต าแหน่งต่อๆไปอย่างไม่จบสิน้ 
เช่นเดียวกัน ผู้ เขียนได้เช่ือมร้อยภาพทัง้สามด้วยสญัลกัษณ์เดียวกนัเพ่ือกระตุ้นเร้าให้ผู้ดเูกิดจินต
ภาพบางประการด้วยกระบวนการข้างต้น 

ในรายละเอียดเร่ืองการท างานของสัญลักษณ์ และความสัมพันธ์กับประเด็นส่ือสาร 
ผู้ เขียนได้ชีแ้จงไปในบทความก่อนหน้าแล้ว 
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บทวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานชุด King 

 ผลงานชดุ King ซึง่เป็นผลงานชดุแรกในระยะท่ี 2 ของศิลปินก่อนชดุศิลปนิพนธ์นัน้ จดัว่า
เป็นผลงานท่ีแสดงถึงพฒันาการทางความคิดท่ีก้าวหน้าในระดบัหนึ่ง เช่นเดียวกับการแสวงหา
รูปแบบทางกายภาพท่ีมีความลงตวัมากขึน้ อย่างไรก็ดี  นอกเหนือไปจากพัฒนาการท่ีน่าพอใจ 
ผู้ เขียนยังสามารถพบข้อบกพร่องบางประการซึ่งศิลปินสามารถน าไปปรับปรุงเพ่ือเสริมความ
แข็งแกร่งให้กบัชดุผลงานในอนาคตตอ่ไป ดงัจะสามรถชีแ้จงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 จากข้อเขียน ศิลปินเร่ิมบรรยายความบนัดาลใจทางกายภาพ ซึ่งจดัเป็นความคิดท่ีใหม่
อย่างยิ่ง ทว่าก็สามารถพบความต่อเน่ืองบางประการกับรูปแบบผลงานในชดุก่อนหน้า กล่าวคือ 
ศลิปินยงัคงเร่ิมสร้างสรรค์บนกรอบความรู้ท่ีพิจารณาว่า งานจิตรกรรมคือวตัถ ุดงันัน้ ผลงานย่อม
ส่ือสารกบัผู้ดอูยา่งเป็นอตัวิสยั เพียงแตใ่นกรณีนี ้ศิลปินมิได้ปลดปล่อยอตัวิสยัของผู้ ดใูห้เป็นอิสระ
อยา่งไร้การควบคมุเช่นท่ีผ่านมา ทว่า ได้ผกูโยงเข้ากบักรอบความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบัอ านาจ ซึ่งจดัเป็น
แนวคิดแบบ Foucault ในระดับหนึ่ง ในลักษณะนี ้ศิลปินจึงสามารถควบคุมทิศทางของ
ความหมายได้โดยการเลือกใช้สัญญะท่ีถูกสร้างขึน้ภายใต้ระบบอ านาจ ท่ีสถาปนาความรู้ชุด
เดียวกนั (ตามความคาดหมายของศลิปิน) และเพื่อให้รูปสญัญะมีความชดัเจน ศิลปินจึงเลือกท่ีจะ
เปล่ียนรูปแบบผลงานด้วยการหลีกเล่ียงกระบวนการท าลาย (destruction) หรือแม้กระทั่ง
แปรเปล่ียน กลบักลาย (transform) ดงัเช่นท่ีเคยกระท ามาตลอดภาคการศกึษา แล้วหนัมาเน้นย า้
ความเป็นวตัถุของจิตรกรรมด้วยกระบวนการอ่ืน เช่น การขยายมุมมองน าเสนอวตัถใุห้ล้นพ้นไป
จากกรอบภาพ การจ าลองพืน้ผิวท่ีเรียบแบนของภาพถ่าย การซ้อนกรอบภาพ เป็นต้น นอกจากนี ้
ในผลงานชุดนี ้ศิลปินยังก้าวไปใช้ความหมายในระบบสัญลักษณ์ (symbols) ในการส่ือสาร
ความหมายเสียด้วยซ า้ ดงัจะกลา่วในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 จากพืน้ฐานทางความคิดท่ีว่า ความเป็นอตัวิสยันัน้ผูกพนัอยู่กับอ านาจท่ีสถาปนากรอบ
ความรู้ขึน้มาเพ่ือสร้างความหมายให้กับสรรพสิ่ง ศิลปินจึงเลือกน าเสนอเร่ืองราวของอ านาจใกล้
ตัวในบริบทร่วมสมัยของสังคมไทยเสียเลย แล้วใช้โครงสร้างทางความรู้ท่ีร้อยรัดพันธนาการ
สงัคมไทย ให้เป็นประโยชน์ด้วยการใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งผ่านความหมายไปสู่ผู้ดู กล่าวคือ 
ศิลปินได้น าเสนออ านาจสัมบูรณ์ในสงัคมไทย ผ่านการเส่าเทวต านานด้วยระบบสญัญะ (sign) 
และ ระบบสญัลกัษณ์ (symbols) โดยแบง่เป็นผลงานท่ีเล่าเร่ืองการก าเนิด และฟืน้คืนจากความ
ตายของพระราม และอีกชดุ เป็นการเลา่เร่ืองประวตัศิาสตร์การอวตารของอ านาจแห่งเทพเจ้า มาสู่
จกัรพรรดริาช และกษัตริย์ 
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 ส าหรับผลงานในชดุพระราม จดัได้ว่าศิลปินสามารถใช้ระบบสญัญะได้อย่างแยบยล และ
เล่าเร่ืองได้อย่างลุ่มลึก แขนประติมากรรมท่ีไร้อารมณ์ทัง้ส่ีนัน้ถูกเช่ือมโยงกับความตายเสีย
มากกวา่การเกิด ในแง่นี ้ผู้ดจูงึถกูมอบอ านาจให้เป็นผู้ชบุชีวิตพระรามขึน้จากความตายด้วยตนเอง 
โดยการใช้รหสัทางความรู้ท่ีถูกบนัทึกไว้ในสมอง หากท าส าเร็จ มหากษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาราช
ธานี จะด ารงอยู่ตลอดไปในมโนส านึกของผู้ ดอูย่างเป็นปัจเจก สอดคล้องไปกบัคติความเช่ือแบบ
ฮินดท่ีูวา่ การเกิดของเทพนัน้จะต้องจตุิ (ตาย) เสียก่อน การเกิดและความตายจึงสมัพนัธ์กนัในแง่
นี ้เชน่เดียวกนักบัการเชือ้เชิญให้ผู้ดจูินตนาการถึงด้านหน้าของประติมากรรมรูปพระรามซึ่งยืนหนั
หลงั ทบัซ้อนด้วยมิติของความเป็นวตัถท่ีุถูกพบัจนเสียรูปทรง จากนัน้จึงคดัลอกขึน้มาใหม่ด้วยสี
น า้มนับนผ้าใบ ผู้ดอูาจพบกบัความอศัจรรย์ใจท่ีนอกจากจะสามารถจินตนาการถึงด้านหน้าของ
วตัถุ ซึ่งนอกจากจะไม่ใช่ของจริงแล้ว ยงัเป็นการคดัลอกของปลอมอีกทอดหนึ่ง ซึ่งผู้คดัลอกก็ไม่
เคยพบเจอวัตถุจริงเสียด้วยซ า้ ได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าใดนัก มากไปกว่านัน้ จากช่ือประกอบ
ผลงานอาจน าผู้ ดูก้าวข้ามมิติความจริงทางวัตถุ ไปสู่หมากาพย์เทวต านานท่ียิ่งใหญ่ ซึ่งภาวะ
เหลา่นีก็้สอดคล้องอยา่งดีกบัช่ือผลงาน การคืนชีพของพระราม 

 ส าหรับชดุผลงานท่ีมุง่เน้นการน าเสนอรูปธรรมของอ านาจโดยตรง ศลิปินอาจท าได้ไม่แยบ
ยลนกัเม่ือเทียบกับผลงานอีกสองชิน้ท่ีได้อภิปรายไปก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ก็ยงันบัว่ามีความลงตวั
ในระดบัหนึง่ และสามารถส่ือสารได้อยา่งชดัเจน อาจเป็นเพราะศิลปินได้ผลกัภาระการส่ือสารไปสู่
ระบบสญัลกัษณ์เสียพอสมควร กล่าวคือการใช้รูปผีเสือ้แทนการเกิดใหม่ หรือวิญญาณบริสุทธ์ิท่ี
พร้อมกลบัมาจตุใินรูปกายใหมท่ี่เปล่ียนไปตามบริบททัง้ทางด้านพืน้ท่ี และเวลา 

 อาจเป็นเพราะศิลปินเลือกส่ือสารในประเด็นท่ีร่วมสมยั และใกล้ตวั ประกอบกับชัน้เชิง
ทางด้านการส่ือสารด้วยภาพนัน้ มีพฒันาการท่ีเดน่ชดั ทว่า ผลงานข้างต้นยังสามารถพบจุดอ่อน
บางประการ กล่าวคือ ความเรียบนิ่งของผลงานกลบัเป็นปัญหาในบางกรณี เน่ืองจาก ชุดผลงาน
แม้จะเป็นประเด็นใกล้ตวั หากแต่จ าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาในการขบคิดประเด็นท่ีซบัซ้อน และ
เช่ือมโยงข้อมูล หรือความทรงจ าท่ีหลากหลายวุ่นวายให้เป็นระเบียบ ภาพเขียนท่ีแสดงเพียง
ปริมาตรของวตัถอุาจไม่เพียงพอท่ีจะดงึดดูผู้ดใูห้คล้อยตามได้ในลกัษณะนัน้ การใช้สญัลกัษณ์ใน
ผลงานชุดอ านาจนัน้สามารถแก้ปัญหาได้ในระดบัหนึ่ง เน่ืองจากระบบสัญลักษณ์นัน้สามารถ
เช่ือมโยงผู้ดเูข้าสู่ฐานข้อมลูอนัเป็นสากล และเป็นภววิสยัได้อย่างรวดเร็วโดยธรรมชาติ  แตผ่ลงาน
ก็จะขาดความลุม่ลกึ และนา่สนใจลงไปด้วย วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีจึงน่าจะเป็นการเลือกใช้หลกัฐาน
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ทางประวัติศาสตร์ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องซึ่งดูสะดุดตา หรือเลือกประเด็นย่อยเพ่ือใช้ส่ือสาร
ความคดิหลกัท่ีเร้าอารมณ์มากยิ่งขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19-21 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 1-3  
 ช่ือ  Resurrection (kings) no.1-3 
 ขนาด 80 x 80 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี22 ผลงานในช่วงก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 4 
 ช่ือ  Incarnation (Rama) 
 ขนาด 100 x 125 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 23 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 5 
 ช่ือ  Resurrection (Rama) 
 ขนาด 100 x 125 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ผลงานชุด sacred punishment 

 ข้อเขียนท่ีศิลปินได้ท าการบนัทึกไว้เพ่ือประกอบการสร้างสรรค์ผลงานชุดนีใ้นช่วงเวลาท่ี
มนัถกูสร้างขึน้ อาจเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้ผู้อ่านในแง่การท าความเข้าใจพฒันาการของศิลปินอย่าง
เป็นระบบ และผู้ เขียนในฐานะข้อมูลซึ่งใช้อ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ และวิพากษ์ต่อไป ดงัท่ี
น าเสนอไว้ด้านลา่งนี ้

การพัฒนาผลงานในรายวิชาจิตรกรรม4 ครัง้ท่ี2 

ประเดน็ท่ีมีความสนใจ 

ด้านกายภาพ 

1. การน าเสนอเนือ้หาโดยใช้การประกอบกนัของภาพมากกวา่หนึง่ภาพขึน้ไป   

เน่ืองจากการส่ือสารด้วยภาพนัน้ถกูจ ากดัด้วยข้อจ ากดัหลายประการ กล่าวคือ แม้ภาพจะ
สามารถสร้างพืน้ท่ีจ าลองซึ่งมีศกัยภาพในการสถาปนาทัง้พืน้ท่ีว่าง และเวลาอนัเป็นเอกเทศจาก
โลกภายนอกกรอบภาพก็จริง หากแต่เวลาในกรอบภาพนัน้ยงัคงมีความก ากวม ไม่แน่นอน และ
เป็นอตัวิสยัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเศษเสีย้วของเวลาซึง่ถกูประกอบขึน้เป็นภาพนัน้ถกูน าเสนออย่างเท่า
เทียมกนับนพืน้ระนาบ ผู้ดจูึงมีอิสระท่ีจะเลือกรับรู้ส่วนใดของภาพก่อนหน้าส่วนท่ีเหลือโดยศิลปิน
ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใดๆทัง้สิน้ กระนัน้ แม้ศิลปินจะยงัคงมีความพยายาม
ควบคมุการล่ืนไหลของเวลาในกรอบภาพด้วยการก าหนดจุดเด่น จุดรอง โดยอาศยัปฏิกิริยาทาง
ทัศนธาตุท่ีซับซ้อนประกอบสร้างปรากฏการณ์ต่างๆภายในกรอบภาพเพ่ือโน้มน าให้ผู้ ดูรับรู้สิ่ง
ตา่งๆตามล าดบั และไหลล่ืนไปตามรูปรอยของเวลาตามท่ีศลิปินปรารถนา หากแตว่่า กระบวนการ
เหลา่นัน้ก็มิใชก่ระบวนการท่ีทรงประสิทธิภาพเทา่ใดนกั เพราะเน่ืองจากกรอบภาพนัน้มิได้ด ารงอยู่
อย่างโดดเด่ียวในโลก และผู้ดูก็มิได้เคล่ือนตวัมาปะทะกับกรอบภาพด้วยความแน่นอน ตายตวั 
ในทางตรงกันข้าม พืน้ท่ี และเวลาซึ่งถูกก าหนดให้กรอบภาพ และผู้ดูโคจรมาพบกันนัน้มีความ
อิสระอยา่งยิ่ง ปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆนอกกรอบภาพจึงเป็นสิ่งท่ีสามารถส่งอิทธิพลมายงัการรับรู้ภาพ
นัน้ๆ และท าให้การรับรู้บิดเบีย้ว ผิดเพีย้นไปจากความตัง้ใจของศิลปินได้ทัง้สิน้ เช่น ระยะการดู
ผลงาน ระดบัแสงท่ีฉาย ขนาด และสีของห้อง นอกจากนี ้ยงัรวมไปถึงปัจจยัท่ีไร้รูปอย่างเช่นข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องกบัผลงาน หรือตวัผู้สร้างบางประการ เช่น รอยยิม้ของ Mona Lisa ก็มิได้เรียกร้องความ
สนใจจากผู้ ด้วยความสามารถทางกายภาพของตวัมนัอีกตอ่ไป เน่ืองจากข้อมลูแวดล้อมทัง้จากนกั
ประวัติศาสตร์ นักวิจารณ์ รวมไปถึงส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆได้ก้าวเข้ามาท าหน้าท่ีแทนไปเป็นท่ี
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เรียบร้อยแล้ว หรือ ภาพ Battesimo di Cristo ของ Verrocchio พระเยซูซึ่งศิลปินมีความจงใจให้
เป็นประธานของภาพ นยัยะหนึ่ง คือจดุซึ่งอยู่ในล าดบัแรกของล าดบัเวลาในกรอบภาพ หากแตว่่า
ด้วยพลงัแห่งข้อมลูของภาพ ทตูสวรรค์ทัง้สองซึ่งประทบัอยู่ขอบซ้ายล่างของภาพ โดย Leonardo 
Da Vinci จงึเคล่ือนตวัมาแทนท่ีในจดุนี ้เป็นต้น  

ปัญหาข้างต้นล้วนเป็นท่ีตระหนกัโดยศิลปินตลอดหลายยคุสมยั โดยเฉพาะศิลปินโบราณ
ซึ่งจ าเป็นต้องเขียนภาพประกอบเร่ืองราวท่ียืดยาว และมีความซบัซ้อน กลวิธีท่ีส าคญั และใช้ใน
หลายวัฒนธรรมคือ การแบ่งกรอบภาพเหล่านัน้ลงเสีย กระบวนการนี ้แม้เรียบง่าย แต่ก็ทรง
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เน่ืองจากการแบ่งกรอบภาพออกจากกันนัน้ส่งผลให้มิติท่ีเป็นเอกเทศจาก
โลกของผู้สงัเกตการณ์นัน้มิได้เป็นอิสระจนไร้การควบคมุ เน่ืองจากพืน้ท่ีว่างซึ่งกัน้กลางระหว่าง
กรอบภาพได้เพิ่มปัจจัยควบคุมอ่ืนนอกกรอบภาพขึน้มาด้วย เช่นล าดับการวางกรอบภาพ 
เน่ืองจากโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์หลากหลายชาติพนัธุ์จะคุ้นชินกับการรับรู้สิ่งต่างๆจากขวาไป
ซ้าย เช่นเดียวกบัการรับรู้ตวัอกัษร (ไม่นบัรวมภาษาอาหรับ) ภาพทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นผนงัวดั 
หรือเพดานโบสถ์ก็ล้วนแล้วแตจ่ดัเรียงกรอบภาพตามล าดบัเวลาจากซ้ายไปขวาทัง้สิน้ นอกจากนี ้
ขนาดของกรอบภาพซึ่งผู้ดูสามารถรับรู้ได้ผ่านการเปรียบเทียบก็ส่งผลตอ่ล าดบัเวลาของการรับรู้
เช่นกนั เช่น ภาพในลกัษณะบานพบัสามบาน (Triptych) ในคริสต์ศาสนา ซึ่งรูปในบานทัง้สองซึ่ง
ขนาบข้างบานหลกัตรงกลางนัน้มีขนาดคร่ึงหนึ่งของภาพกลาง เพ่ือให้ภาพสามารถพบัเก็บ หรือ
เปิดปิดได้คล้ายประต ูก็ส่งผลให้ภาพทัง้สองกลายเป็นภาพประกอบเนือ้หาของภาพบานกลางไป
โดยปริยาย ด้วยขนาดท่ีตา่งกนัอยา่งนีเ้องผู้ดจูะสามารถรู้ได้โดยอตัโนมตัิว่าควรรับรู้ภาพบานกลาง
ก่อน แล้วจงึชายตามาสูภ่าพด้านข้างทัง้สองเพ่ือเป็นข้อมลูสนบัสนนุ 

2. การสร้างกรอบภาพทางจินตภาพเพ่ือเช่ือมร้อยกรอบภาพทางกายภาพ 

เน่ืองจากผู้ เขียนมีความเช่ือว่างานจิตรกรรมนัน้เป็นวัตถุ และภาพท่ีปรากฏนัน้ก็มี
คณุสมบตัิไม่ต่างจากทัศนธาตุอ่ืนๆกล่าวคือ ล้วนสามารน ามาใช้ประกอบสร้าง หรือลดทอนใน
ลกัษณะตา่งๆได้ทัง้สิน้ ดงันัน้ภาพท่ีประกอบกันบนพืน้ระนาบจึงมิได้ประกอบเข้าด้วยกนัในพืน้ท่ี 
และเวลาจ าลอง (Illusionary space) อย่างจิตรกรรมโบราณอีกตอ่ไป หากแตท่บัซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ
คล้ายขนมชัน้เสียมากกว่า ดงันัน้ จึงน ามาสู่สมมติฐานท่ีว่า หากแต่ละชัน้นัน้แม้จะไม่ได้ด ารงอยู่
อยา่งเป็นเอกเทศตอ่กนัอยา่งสิน้เชิง หากแตก็่เป็นอิสระตอ่กนัในระดบัหนึ่ง เป็นไปได้หรือไม่ว่าหาก
ผลงานประกอบด้วยกรอบภาพท่ีมากกว่าหนึ่ง ในชัน้หนึ่งของกรอบภาพทกุกรอบ อาจมีทศันธาต ุ
หรือลักษณะทางกายภาพท่ีสอดคล้องกันบางประการท่ีเ ช่ือมร้อยกรอบภาพทุกภาพให้มี
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ความสมัพนัธ์ทางกายภาพ และอาจรวมไปถึงเนือ้หา หากสิ่งนัน้เป็นรูปสัญญะ หรือสญัลกัษณ์ 
(sign or symbol) ด้วยความเป็นอิสระต่อกนัของชัน้ตา่งๆท่ีทบัซ้อนกนับนพืน้ระนาบในลกัษณะ
ข้างต้น ท าให้กรอบภาพท่ีแยกจากกันสามารถแสดงเนือ้หาอย่างเป็นปัจเจก และด ารงความเป็น
เอกภาพไปได้ด้วยในเวลาเดียวกนั ทศันธาตใุดๆซึง่เช่ือมร้อยกรอบภาพทัง้หมดเข้าด้วยกนัเป็นภาพ
ใหญ่จึงคล้ายกบัการประกอบสร้างกรอบภาพใหญ่ซึ่งด ารงอยู่ในจินตภาพให้ทบัซ้อนอยู่บนความ
หลากหลายของเนือ้หาเบือ้งลา่ง 

 

ด้านเนือ้หา 

1. การวิพากษ์ประวตัศิาสตร์ด้วยทศันคตแิบบหลงัสมยัใหม่ 

เน่ืองด้วยทศันคตแิบบหลงัสมยัใหมน่ัน้พิจารณาประวตัศิาสตร์ไมต่า่งอะไรกบัเศษซากของ
ความจริงท่ีได้ตายจากไปในมิติของอดีตอนัคลุมเครือ มิได้เป็นความจริงท่ีสามารถชีน้ าอนาคตได้
อย่างท่ีกรอบคิดแบบสมยัใหม่ได้น าเสนอไว้ และได้ใช้ประโยชน์จากสมมติฐานดงักล่าวด้วยการ
ผูกขาดความเป็นจริงในประวัติศาสตร์เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มอ านาจบางกลุ่มในสังคม การ
กลบัไปรือ้สร้าง และตัง้ค าถามกบัอดีตกาลอนัพร่ามวันอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นความกงัขา
ตอ่ภาพของอดีตท่ีถกูก าหนดสร้างขึน้ด้วยอ านาจบางประการแล้ว ยงัเป็นการแสดงการขดัขืน และ
ต่อต้านการครอบง าของอ านาจดงักล่าวในอีกแง่หนึ่ง จะเห็นได้ว่าด้วยทัศนคติดงัท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นนี ้ด้วยกรอบคดิแบบหลงัสมยัใหม ่เนือ้หาทางประวตัศิาสตร์ไม่ว่าเร่ืองใดๆท่ีเกิดขึน้ในอดีตก็
ตามแต ่ล้วนมีความส าคญั และในขณะเดียวกันก็ไร้ความส าคญั อยู่ใกล้ชิด และห่างไกลจากเรา
ในระดับท่ีเท่าเทียมกันทัง้สิน้ แต่ปัจจัยท่ีจะท าให้เร่ืองใดส าคัญกว่า หรือเร่ืองใดดูใกล้ชิดเรา
มากกว่านัน้ ล้วนเป็นการกระท าของอ านาจท่ีครอบง าพืน้ท่ี และเวลานัน้ๆ นอกจากนัน้แล้ว 
ประวตัศิาสตร์ยงัมีความข้องเก่ียว และเคล่ือนตวัไปมาบนพืน้ท่ีของความจริง และสิ่งท่ีรับรู้กนัอย่าง
เปิดเผยวา่ไมเ่ป็นความจริงอีกด้วย ยกตวัอยา่งเชน่ เรามิสามารถแยกต านาน นิยาย นิทานปรัมปรา 
เทพปกรณมั ฯลฯ ออกจากประวตัศิาสตร์ได้อยา่งหมดจดแท้จริง การเรียบเรียงชดุความจริงในอดีต
ขึน้จนเกิดเป็นความจริงชดุใหม่ และการเขียนความจริงขึน้ใหม่จึงมีสถานะท่ีทบัซ้อน และยากจะ
แยกแยะจากกนัได้เดด็ขาดไปด้วยเชน่เดียวกนั 

จากผลงานท่ีผ่านมาของผู้ เขียน การน าเสนอภาพทางประวตัิศาสตร์ท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
กนัทัง้ในแง่เนือ้หา หรือกายภาพ บนระนาบ และภายในกรอบภาพเดียวกนันัน้ ย่อมแสดงให้เห็นถึง
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ทัศนคติข้างต้นของผู้ เขียนท่ีมีต่อประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การน าเสนอภาพ
เร่ืองราวในพระคมัภีร์ไบเบิล้ควบคู่ไปกบัภาพเหตกุารณ์ทางการเมืองของไทย หรือ การเช่ือมโยง
เทวรูป และอนุสาวรีย์ของตะวนัตก เข้าสู่เนือ้หาของการจุติลงมาเกิดขององค์รามซึ่งเป็นเนือ้หาท่ี
สะท้อนความเช่ือของฮินด ูในทางหนึ่งก็เพ่ือท าลายมายาคติท่ีฉาบเคลือบประวตัิศาสตร์ในแง่ของ
การล าดบัความส าคญั หรือการแบง่ประเภทของเหตกุารณ์ตา่งๆเหล่านัน้ลงเสีย แตใ่นอีกทางหนึ่ง
ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นธรรมชาติบางประการของตวัประวัติศาสตร์เอง ซึ่งสามารถให้ก าเนิด
เนือ้หาท่ามกลางความไม่เป็นเหตเุป็นผล และถกูควบคมุโดยผู้ ท่ีมีอ านาจในการประกอบสร้างมนั
ขึน้มา ในกรณีนีเ้ปรียบได้กบัตวัศลิปินผู้สร้างผลงาน  

ในภาวะหลงัสมยัใหมซ่ึง่คล้ายกบัเดก็ไร้เดียงสาท่ีเพิ่งพานพบความเป็นจริงท่ีโหดร้าย และ
ซับซ้อนของโลกเป็นครัง้แรก ความมั่นใจท่ีเคยทัง้ต่ออดีตท่ีชัดเจน และอนาคตท่ีสวยงามนัน้
พงัทลายลงอยา่งไมเ่ป็นทา่ แทนท่ีด้วยความฉงนสงสยั และพยายามควานหาท่ียึดเหน่ียวหรือพืน้ท่ี
ของความจริงแท้ สุดท้ายท่ียังคงหลงเหลืออยู่ สิ่งท่ีใกล้ตวัท่ีสุด และนักคิดในกรอบคิดแบบหลัง
สมยัใหมใ่ห้ความส าคญัคอ่นข้างมากคือความเป็นมนษุย์ เน่ืองจากพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์นี ้
เองท่ีสามารถท าลายมายาคติท่ีแบ่งแยก และฉาบเคลือบประวตัิศาสตร์ลงได้อย่างราบคาบ และ
เป็นเพียงเคร่ืองมือเพียงชนิดเดียวท่ีไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านพ้นไปยาวนานเพียงใด มนุษย์ก็ยังคง
คุณสมบตัิความเป็นมนุษย์ได้ไม่เส่ือมคลาย หากแต่สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลานัน้ก็คือ
ร่องรอยของร่างกายมนุษย์ซึ่งถูกกระท าด้วยปัจจยัแวดล้อมต่างๆให้บิดเบีย้วไปตามเง่ือนไขของ
พืน้ท่ี และเวลานัน้ๆ แม้จะมีความพยายามท่ีจะลดทอนความเป็นมนษุย์ลงมากเพียงใดในกรอบคิด
แบบหลงัสมยัใหม่ สดุท้ายก็คงต้องยอมศิโรราบลงทกุครัง้ไป เน่ืองจากสดุท้ายแล้วผู้ วิพากษ์เองก็
ไมส่ามารถหลดุพ้นเง่ือนไขของความเป็นมนษุย์ไปได้ การท่ีผู้วิพากษ์สามารถลกุขึน้มาตอบโต้ หรือ
แสดงความเห็นย้อนแย้งต่อสังคม หรือบริบทแวดล้อม ล้วนแสดงให้เห็นศกัยภาพของมนุษย์ท่ี
สามารถเลือกท่ีจะไม่ไหลตามกระแสธารแห่งอ านาจท่ีครอบง า ความเป็นมนุษย์จึงดเูหมือนเป็น
แสงสว่างอันริบหร่ีท่ีปลายอุโมงค์แห่งกรอบคิดแบบหลังสมัยใหม่นี ้การลุกขึน้เคล่ือนไหวเพ่ือ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือการเคล่ือนไหวเพ่ือสนบัสนุนให้ช่วยเหลือผู้อพยพต่างชาติข้ามพรหม
แดนในหลากหลายประเทศทัว่โลก ย่อมแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของความเป็นมนษุย์เหนือเส้น
แบง่ทางการเมือง หรืออ านาจชนิดอ่ืนๆ 

ผลงานของผู้ เขียนหลายชิน้ก็ล้วนเช่ือมร้อยเหตกุารณ์ท่ีหลากหลายด้วยความเป็นมนุษย์
เพ่ือแสดงทศันคติข้อนีเ้ช่นเดียวกนั การน าภาพประวตัิศาสตร์ของมนุษย์ท่ีต่างพืน้ท่ี และเวลามา
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ปะทะ ประสาน หรือทบัซ้อนกันนัน้ ย่อมถูกเช่ือมร้อยด้วยเง่ือนไขความเป็นมนุษย์ของบุคคลใน
ภาพทัง้สิน้ เม่ือพิจารณาโดยใช้คณุสมบตัิข้างต้นเป็นพืน้ฐาน เราจะสามารถรือ้สร้าง และท าลาย
มายาคตท่ีิครอบง าประวตัิศาสตร์ลงได้  

อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่าผู้ เขียนเองก็ด ารงอยู่ภายใต้เง่ือนไขของอ านาจ และกรอบคิดท่ีมี
ต่อความเป็นมนุษย์นัน้อาจเป็นมนุษย์ท่ีบิดเบีย้วโดยท่ีผู้ เ ขียนไม่ รู้ตัว ดังนัน้  การน าภาพ
ประวตัิศาสตร์กลบัมาน าเสนออีกครัง้ หรือการกลบัไปเผชิญหน้ากบัอดีตท่ีเต็มไปด้วยอคติ จึงเป็น
การสะท้อนอคติของผู้ เขียนไปด้วยในทางหนึ่ง ผลงานของผู้ เขียนจึงไม่ใช่การประกาศความจริง 
หากแตเ่ป็นหลกัฐานในการพยายามควานหาความจริงของผู้ เขียนเสียมากกวา่ 

2. ความเหมือนในความแตกต่าง และความแตกต่างบนความคล้ายคลึงกนับางประการ
ของเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ 

จะพบวา่เหตกุารณ์มากมายนบัล้านในประวตัิศาสตร์ตลอดหลายยคุสมยันัน้ ย่อมมีความ
คล้ายคลึงบางประการ ซึ่งบางครัง้ดรูาวกับว่าสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้ไปแล้วนัน้ วนกลบัมาเกิดขึน้ใหม่อีก
ครัง้หากพิจารณาประวตัิศาสตร์เคล่ือนตัวไปด้านหน้าในลกัษณะของกงล้อ แต่ทว่า สิ่งเหล่านัน้
เป็นเพียงความบงัเอิญเท่านัน้ มิใช่การวนกลบัมาเกิดใหม่ด้วยปัจจยัเดียวกัน หากแต่เป็นการตก
ผลกึของความเป็นไปได้นบัล้านๆในเสีย้ววินาทีของพืน้ท่ี และเวลานัน้ๆในประวตัิศาสตร์ ดงันัน้ใน
ทศันะของผู้ เขียน ประวตัิศาสตร์จึงไม่ใช่สิ่งท่ีสามารถเกิดซ า้ได้ด้วยประการทัง้ปวง การกล่าวว่า 
“ประวตัศิาสตร์ซ า้รอย” นัน้ รังแตจ่ะก่อให้เกิดปัญหา เพราะประโยคดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการใช้ประโยชน์จากเหตกุารณ์ในอดีตเพ่ือขยายความเหตกุารณ์ตา่งช่วงเวลาอย่างมกั
ง่าย และหลายครัง้ดเูหมือนวา่จะเป็นการจบัคูก่นัอยา่งลกัลัน่ และผิดฝาผิดตวัอย่างยิ่ง มากไปกว่า
นัน้ การกระท าดงักลา่วบางกรณีอาจเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของกลุม่อ านาจบางกลุ่มในสงัคม เช่น
การยกเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์เพ่ือสนบัสนนุการกระท าของตนเอง ซึ่งแม้บางครัง้จะพอรับฟัง
ได้ แตห่ลายกรณีก็นา่ขนั และหาสาระแก่นสารใดๆไม่ได้ ความพยายามในการเรียนรู้เหตกุารณ์ใน
อดีตเพ่ือยบัยัง้มิให้เหตกุารณ์ท่ีเลวร้ายเกิดขึน้อีกในปัจจบุนันัน้จึงเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ เหตเุพราะ
ปัจจยัท่ีประกอบสร้างเหตกุารณ์นัน้ๆตา่งกัน ความผิดพลาดท่ีบงัเอิญดคูล้ายคลึงกันจึงเกิดขึน้ซ า้
แล้วซ า้อีกนบัครัง้ไมถ้่วน  

ด้วยทศันคตข้ิางต้น การเปรียบเทียบภาพประวตัิศาสตร์ท่ีแตกตา่งเพ่ือขบัเน้นให้เห็นความ
เป็นมนษุย์อยา่งชดัแจ้งขึน้มาท่ามกลางมายาคติของประวตัิศาสตร์นัน้แล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นให้ผู้
ดไูด้มองข้ามความคล้ายคลึงทางเนือ้หาเร่ืองราว ไปสู่ความเป็นมนุษย์ หรือคณุสมบตัินามธรรม
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บางประการซึ่งเป็นพืน้ฐานของชีวิต เช่นความกลัว ความโกรธ ความรัก ความรุนแรง ความ
เจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งนบัเป็นความจริงแท้หนึ่งเดียวท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งหากพิจารณาต่อไปด้วยสมมติฐาน
ข้างต้น จะพบว่าสิ่งท่ีเกิดซ า้หาใช่เหตุการณ์ภายนอกซึ่งในความเป็นจริงมิสามารถเกิดซ า้ได้อีก 
หากแต่เป็นปัจจยัภายในท่ีเกิดซ า้วนเวียนอยู่อย่างนัน้ การหลีกเล่ียงความเลวร้ายจากการเรียนรู้
ผ่านประวัติศาสตร์จึงเหลือเพียงหนทางเดียวคือการพยายามสัมผัสเง่ือนไขความเป็นมนุษย์
เหล่านัน้ในประวตัิศาสตร์ แล้วท าความเข้าใจด้วยความเป็นมนษุย์ของผู้ดเูอง โดยมองข้ามมายา
คตท่ีิประกอบสร้างตวัตน และครอบง าประวตัศิาสตร์เหลา่นัน้ลงเสีย 

3. การกระตุ้นเร้าอารมณ์ความรู้สกึด้วยเนือ้หาท่ีสะเทือนใจ 

เม่ือการปะทะรูปแบบทางจิตรกรรมท่ีแตกต่างเพ่ือเน้นย า้ความเป็นวัตถุของตัวส่ือมิ
สามารถหลีกเล่ียงความโดดเด่นจนบดบงัเนือ้หาท่ีซบัซ้อนในตวั  การส่ือสารด้วยความนิ่ง เงียบ
สงบ และการเน้นย า้ความเป็นวตัถุในระดบัพืน้ผิวของงานจิตรกรรมจึงดเูป็นทางออกท่ีเหมาะสม 
หากแต่ว่า เม่ือภาพขาดอารมณ์สะเทือนใจไปเสียแล้ว ก็ยากท่ีจะโน้มน าความสนใจจากผู้ดูให้
คล้อยตาม และพินิจพิจารณาเนือ้หาของผลงานไปในทิศทางท่ีศิลปินต้องการ ในแง่นี ้ความ
สะเทือนใจจงึเป็นองค์ประกอบท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียง และเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะเร่ิมต้นบทสนทนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ เม่ือไม่ต้องการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านรูปแบบอย่างประเจิด
ประเจ้อ การเลือกเฟ้นเนือ้หาท่ีสะเทือนใจ หรือมีแรงปะทะทางอารมณ์คอ่นข้างสงูจึงเป็นทางออกท่ี
เหมาะสมแก่รูปแบบท่ีต้องการ 

ดงันัน้ผลงานท่ีออกมาอาจมีลกัษณะคล้ายวรรณกรรมท่ีสร้างสรรค์ด้วยไวยากรณ์ของภาพ
เช่นเดียวกับการร้อยเรียงตวัอกัษรจนกลายเป็นรูปประโยคเพ่ือส่ือความ ซึ่งผู้ดมีูความจ าเป็นต้อง
พิจารณาข้อมลูท่ีตดิพว่งมากบัภาพ และประกอบเข้าด้วยกนักบัภาพท่ีปรากฏจนเกิดความสะเทือน
ใจในภายหลัง กระบวนการข้างต้นยังสนับสนุนโครงสร้างทางความคิดของผู้ เขียนท่ีมีต่องาน
จิตรกรรม ว่าเป็นเพียงวตัถุท่ีไม่สามารถบรรจุประสบการณ์ใดๆได้ เป็นเพียงแต่ตวักลางท่ีกระตุ้น
เร้าให้ผู้ดไูด้ประกอบสร้างประสบการณ์ขึน้มาจากวตัถดุบิท่ีมีอยูแ่ล้วเทา่นัน้ 

 

โครงสร้างทางความคิดเก่ียวกับตัวส่ือ (จิตรกรรม) 

โครงสร้างทางความคิดของผู้ เขียนนัน้มีต้นเค้าทางความคิดต่อการตัง้ค าถามกับตวัส่ือท่ี
ผู้ เขียนใช้สร้างสรรค์ผลงาน กล่าวคือตวัจิตรกรรมเอง ว่าแท้จริงแล้วนัน้ จิตรกรรมมีคุณสมบัติ
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อย่างไร ส่ือสารกบัผู้ดใูนลกัษณะใด ในทางตรงกนัข้าม ผู้ดสูามารถรับรู้จิตรกรรมได้ในลกัษณะใด 
เป็นต้น ค าถามเหล่านีล้้วนท าให้ผู้ เขียนต้องอ้างอิงไปถึงประวตัิศาสตร์ของตวัจิตรกรรมเอง ทัง้นี ้
เพ่ือการก าหนดท่าทีในการแสดงออกท่ีเหมาะสม และเพ่ือเข้าใจส่ือชนิดนีอ้ย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี 
เ ม่ือค้นคว้าหาค าจ ากัดความของงานจิตรกรรมแล้วก็พบว่า คุณสมบัติของจิตรกรรมนัน้
เปล่ียนแปลงสมอ มิได้มีการหยดุนิ่งและตายตวัแตอ่ยา่งใด แม้จะมีโครงสร้างทางกายภาพโดยรวม
เป็นปฏิกิริยาระหว่างทัศนธาตุทางศิลปะบนระนาบสองมิติ หากแต่ในแต่ละช่วงเวลาใน
ประวตัิศาสตร์นัน้ งานจิตรกรรมได้ก าหนด และถกูก าหนดท่าทีของตวัมนั รวมไปถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัมนัและบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ ให้เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ดงัจะเห็นได้ชดัเจนในช่วง
เปล่ียนผ่านระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี18 – 19 ท่ีสุนทรียะของงานจิตรกรรมได้ถูกพลิกจากกรอบ
หน้าต่างแห่งประสบการณ์ (Pictorial representation) ซึ่งน าเสนอทศันมิติท่ีลึกลงไปมากกว่า
ความเป็นจริงทางกายภาพของวสัดุหากแต่อยู่ภายในกรอบภาพ ไปสู่เนือ้แท้ของวัสดท่ีุประกอบ
สร้างมนัขึน้มา (paint) ซึ่งแนวคิดหลงันีถ้กูท าให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี20เป็นต้น
มา ซึง่สนุทรียะในลกัษณะดงักลา่วคล้ายกบัเป็นการเปิดเผยความจริง หรือสจัธรรมแง่หนึ่งของงาน
จิตรกรรม เม่ือเวลาไม่สามารถหมนุย้อนกลบั ในลกัษณะเดียวกนันัน้เอง งานจิตรกรรมได้สญูเสีย
คณุสมบตัิของการเป็นหน้าต่างแห่งประสบการณ์ไปอย่างถาวร ไม่ว่าหลงัจากนีศ้ิลปินจะมีความ
พยายามในการสร้างทศันมิติลวงตาให้แนบเนียนอย่างไร ก็ไม่สามารถลบล้างความจริงข้อนีซ้ึ่งถกู
จารึกไว้อยา่งแนน่หนาบนหน้าประวตัิศาสตร์ของงานจิตรกรรมเสียแล้ว 

แต่ก็มิได้หมายความว่า งานจิตรกรรมได้สูญเสียความสามารถในการพาผู้ ดูเดินทาง
ออกไปนอกกรอบภาพ หรือไปสู่มิติอ่ืนๆท่ีมากไปกว่าข้อจ ากัดทางกายภาพเสียทีเดียว ในทาง
ตรงกนัข้าม ผู้ เขียนกลบัมีความเห็นวา่สนุทรียะของงานจิตรกรรมในฐานะวตัถนุัน้มีความเป็นอิสระ
มากกว่ารูปแบบก่อนหน้าเสียด้วยซ า้ กล่าวคือ มิติต่างๆท่ีนอกเหนือไปจากกรอบภาพนั น้มิได้ถู
แสดงผ่านทศันมิติลวงตาทางกายภาพบนพืน้ระนาบของวสัดอีุกต่อไป หากแตไ่ด้ถูกโยกย้ายไปสู่
พืน้ท่ีในจิตนาการ และความทรงจ าของผู้ด ูโดยงานจิตรกรรมได้เปล่ียนหน้าท่ีจากกรอบภาพซึ่ง
บรรจุประสบการณ์ท่ีคอ่นข้างตายตวั ไปสู่วตัถซุึ่งเช่ือมร้อยผู้ดเูข้าสู่พืน้ท่ีทางจินตภาพ ในแง่นี ้แม้
จะยังคงถกเถียงกันไม่มีท่ีสิน้สุดถึงการด ารงอยู่ของมิติดังกล่าวนัน้ ว่าเป็นอัตวิสัย หรือภววิสัย
อยา่งไรก็ตามที 

ในความคิดของผู้ เขียน สุนทรียะในการพิจารณาภาพเขียนเป็นวตัถุนีม้ิได้จ ากัดเพียงแค่
งานจิตรกรรมท่ีถูกสร้างสรรค์ขึน้ใหม่เท่านัน้ หากแต่มันยงัก าหนดท่าทีของผู้ดูต่องานจิตรกรรม
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โบราณในประวตัิศาสตร์ซึ่งถกูสร้างสรรค์ขึน้ก่อนหน้านัน้อีกด้วย จึงหมายความว่าทศันคติตอ่งาน
จิตรกรรมท่ีเปล่ียนไปนี ้ได้ผลกัดนัให้งานโบราณเหล่านัน้ประกอบสร้างตวัมนัเองขึน้มาใหม่ภายใต้
เง่ือนไขของความเป็นวตัถุ ยกตวัอย่างเช่น เราจะไม่เข้าหาภาพเพดานวิหาร Sistine ในลกัษณะ
ของผู้ศรัทธาต่อคริสต์ศาสนา และต้องการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆในคมัภีร์พันธสัญญาเดิมอีกต่อ 
หากแตเ่ราเข้าหาภาพดงักล่าวในฐานะจิตรกรรมปนูเปียกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุชิน้หนึ่งของประวตัิศาสตร์ 
และสร้างสรรค์โดย Michelangelo ศิลปินนามกระเด่ืองแห่งยคุฟืน้ฟูศิลปวิทยาท่ียิ่งใหญ่ไม่แพ้กนั 
หรือกล่าวง่ายๆว่า ภาพ The creation of Adam บนเพดานวิหารนัน้ ถูกลดทอนจากกรอบ
ประสบการณ์แห่งการเกิดขึน้ของมนุษย์คนแรกโดยมีศิลปินเป็นพยานยืนยนัปรากฏการณ์นัน้ ให้
เหลือเพียงภาพจิตรกรรมปนูเปียกขนาดใหญ่ หากแตพื่น้ท่ีทางจินตภาพท่ีเติมขึน้มาผ่านทศันคติ
แบบใหมนี่ก็้มิได้ก าจดัเนือ้หาเดมิไปอยา่งสิน้เชิง หากแตย้่ายเนือ้หาดงักล่าวไปอยู่ภายในพืน้ท่ีของ
ความทรงจ า ซึ่งต้องแบ่งปันกับเนือ้หาทางประวัติศาสตร์เชิงบริบทอ่ืนๆของชิน้งานท่ีทับถม
ตลอดไปมาตลอดชว่งเวลาท่ียาวนานของผลงาน 

อาจกล่าวอย่างง่ายๆได้ว่า มันคือพัฒนาการของความเป็น “รูปภาพ” มาสู่ความเป็น 
“ภาพ” โดยสมบรูณ์ ทัง้นีม้ิต้องกล่าวถึงภาพประเภทอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ภายหลงัอย่างเช่นภาพถ่ายซึ่งมี
ความเป็นวัตถุ (Materiality) สูงยิ่งกว่าจิตรกรรมมาก ดงันัน้การท่ีผู้ เขียนน าภาพในอดีตมาใช้
ประกอบสร้างเป็นผลงานนัน้ ก็มิได้มีความตา่งไปจากศิลปินซึ่งสร้างสรรค์ผลงานในแนวนามธรรม
ซึ่งอาศยัการประกอบกันของทัศนธาตุทางศิลปะบนพืน้ระนาบ ในขณะท่ีผู้ เขียนใช้ “ภาพ” มา
ประกอบในสถานะเดียวกนันัน้เอง อีกทัง้การท างานของผลงานท่ีผู้ เขียนสร้างสรรค์ขึน้ก็ยงัมีความ
คล้ายคลึงกบัจิตรกรรมนามธรรมอย่างมีนยัยะส าคญั กล่าวคือ ภาพ (painting) นัน้ท าหน้าท่ีเป็น
วตัถ ุหรือเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงผู้ดไูปสูม่ิตอ่ืินๆท่ีอยูน่อกเหนือกรอบภาพออกไป ไม่ว่าจะเป็น
มิติทางประวัติศาสตร์ ความทรงจ า ท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุดังกล่าวทัง้ทางตรง หรือทาง อ้อมก็ดี 
ประเด็นท่ีควรหยิบยกมาอภิปรายต่อไปคือ ผลงานของผู้ เขียนนัน้ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงผู้ดไูปสู่อะไร 
และจะเกิดผลกระทบอยา่งไร 
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ความส าคัญของประวัตศิาสตร์ และความทรงจ า  

มิอาจปฏิเสธได้ว่าอตัลกัษณ์ หรือตวัตนของเรานัน้ล้วนถกูประกอบสร้างขึน้มาจากปัจจยั
มากมายไม่ว่าจะเป็น ความรู้ บริบทแวดล้อมในหลายระดบั ตัง้แตส่งัคม จนไปถึงครอบครัว แต่ท่ี
ทรงพลงัมากท่ีสดุเห็นจะเป็นความทรงจ าท่ีเรามีตอ่สิ่งตา่งๆ แตเ่ม่ือพิจารณาความทรงจ าในฐานะ
ปัจจยัในการประกอบสร้างตวัตนของเราขึน้มานัน้ก็จะพบว่า ความทรงจ าของเราเองนัน้ก็มีหลาย
ระดบัในตวัมนั กลา่วคือมีทัง้ท่ีส าคญั และไมส่ าคญั เป็นธรรมดาท่ีความทรงจ าชดุส าคญัจะถกูเก็บ
ไว้อย่างแน่นหนา และมกัถกูใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในการประกอบสร้างตวัตนของปัจเจกชนแต่
ละคนขึน้มา กระบวนการท่ีดเูหมือนว่าจะเป็นอตัวิสยัอย่างยิ่งนี ้ผู้ เขียนกลบัมองว่ามีรอยร่ัวบาง
ประการท่ีส่งผลให้เสรีภาพในการเลือกจ า และลืมของเรานัน้ด่างพร้อย และบกพร่อง รอยร่ัว
ดงักลา่วนัน้คือสิ่งท่ีเรียกวา่ ประวตัศิาสตร์ 

หากประวัติศาสตร์คือการบันทึกเหตุการณ์ในอดีตผ่านส่ือใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ 
ประติมากรรม บนัทึกในลกัษณะตา่งๆ ฯลฯ หากไม่นบัรวมอคติโดยตรงท่ีผู้บันทึกมีต่อข้อมูล (ซึ่ง
โดยสว่นตวัแล้วผู้ เขียนมีความเห็นวา่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้อย่างสิน้เชิง) การบนัทึกนัน้ต้องอาศยั
การคดัเลือกชุดข้อมูลหนึ่งจากข้อมูลนบัล้าน และเช่ือมร้อยข้อมูลชุดดงักล่าวเข้ากับข้อมูลอีกชุด
หนึง่ซึง่อยูต่า่งมิตทิางเวลาและพืน้ท่ีภายใต้พฒันาการอยา่งเป็นเหตเุป็นผล ทัง้นีเ้พ่ือประกอบสร้าง
เร่ืองราวท่ีด าเนินไปในลกัษณะเชิงเส้น (Linear) ซึ่งเม่ือพิจารณาในความเป็นจริงแล้วจะพบว่าสิ่ง
เหลา่นัน้ล้วนเป็นไปไมไ่ด้ ในทศันะของผู้ เขียนนัน้ หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์จึงเป็นเพียงวตัถท่ีุท า
หน้าท่ีสะท้อนคตท่ีิมนษุย์มีตอ่กนัในแตล่ะพืน้ท่ี และเวลา และหากพิจารณามากไปกว่านัน้ ในทาง
ตรงกนัข้าม วตัถดุงักลา่วอาจท าหน้าท่ีสะท้อนอคติท่ีเรามีในปัจจบุนัด้วยเชน่เดียวกนั 

เม่ือผลงานของผู้ เขียนนัน้มักใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เชิงภาพ ไม่ว่าจะเป็นใน
ลกัษณะของจิตรกรรม หรือภาพถ่ายก็ตาม วัตถชุิน้ดงักล่าวล้วนต้องเช่ือมโยงผู้ดไูปสู่มิติทางความ
ทรงจ า หรือประวตัิศาสตร์บางประการ อย่างไรก็ดี ผู้ เขียนก็พยายามคดัเลือกภาพซึ่งผู้ดถืูอครอง
ความทรงจ าร่วมกันในระดบัหนึ่ง หรือเป็นประวตัิศาสตร์ท่ีมีฐานความทรงจ าซึ่งกินพืน้ท่ีในอาณา
บริเวณท่ีกว้างออกไป จนกระทั่งถึงระดบัสากล (แม้ผู้ เขียนจะเห็นแย้งเร่ืองความสากลหนึ่งเดียวก็
ตามที) ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการตรวจสอบอคติท่ีเรามีตอ่เนือ้หาท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวตัถดุงักล่าวอีกครัง้
หนึ่ง หรือใช้วัตถุชิน้นัน้สะท้อนอคติท่ีอยู่ภายในตวัเราเอง มากไปกว่านัน้ กระบวนการในการ
ประกอบสร้างชิน้งานของผู้ เขียนนัน้ก็มิได้เป็นเพียงแค่การยกชิน้งานดงักล่าวมาน าเสนอตรงๆ 
หากแต่มีกระบวนการถอดรือ้ และประกอบสร้างขึน้ใหม่ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีศิลปินนามธรรม
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จัดการกับทัศนธาตุทางศิลปะ เนือ้หาท่ีติดพ่วงมากับภาพต้นแบบท่ีผู้ เขียนเลือกใช้จึงน่าจะถูก
ประกอบขึน้ในอตัราสว่นท่ีผู้ เขียนต้องการไปด้วยเช่นกนั ประเด็นท่ีควรอภิปรายตอ่จากนีก็้คือ หาก
ประวัติศาสตร์นัน้สามารถส่งผลกระทบต่อความทรงจ าในเชิงลบต่อปัจเจก (ดังท่ีไล่เรียงไปใน
ข้างต้น) แล้ว มีหนทางท่ีเราจะใช้ประวตัิศาสตร์เพ่ือประกอบสร้างความทรงจ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ปัจเจก หนทางดงักล่าวอาจหนีไม่พ้นการพยายามแสวงหาความจริง (The Real) ซึ่งแม้อาจจะ
ด ารงอยู ่แตก็่แตกแยกกระจดักระจาย และหลงเหลืออย่างบางเบาท่ีสดุ ท่ามกลางความไพศาลใน
ปริภูมิของประวัติศาสตร์ กระบวนการดงักล่าวจึงดูเหมือนเป็นความพยายามท่ีสิน้หวัง และไร้
ประโยชน์  

ถึงแม้ความจริงในประวตัิศาสตร์จะเป็นสิ่งท่ียากแก่การเข้าถึง และในบางกรณีอาจจะถูก
ตดัขาดออกไปจากประวตัิศาสตร์เองโดยสมบรูณ์ ปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการแยกขาดความจริง
ออกจากประวัติศาสตร์คงหนีไม่พ้นปัจจัยด้านพืน้ท่ี และเวลา ทัง้สองสิ่งนัน้เป็นนามธรรมไม่
สามารถมองเห็นหากแต่ด ารงอยู่ วัตถุทางประวตัิศาสตร์ทุกชิน้บนโลกล้วนตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ของพืน้ท่ี และเวลาทัง้สิน้ การพยายามเข้าใกล้ความเป็นจริงจ าเป็นต้องอาศยัสิ่งท่ีไม่ตกอยู่ภายใต้
เง่ือนไขของเวลา หรือพืน้ท่ี ซึ่งแน่นอนว่า มิใช่หลักฐานท่ีได้จากการตีความข้อมูลผ่านวัตถุทาง
ประวัติศาสตร์ใดๆ หากตัดประเด็นด้านตรรกะ และข้อมูลท่ีเจือไปด้วยอคติแล้ว จะพบว่า
ประวตัิศาสตร์ล้วนกระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึกบางประการเสมอ ในทางหนึ่ง อาจเห็นตรงกันว่า
ความรู้สึกนัน้เป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอน ปราศจากความคงท่ี และคาดเดาไม่ได้ จึงมักส่งผลเสียอย่าง
มหาศาลมากกวา่การใช้ข้อมลูท่ีเป็นรูปธรรม หากแตใ่นทางตรงกนัข้าม อารมณ์ และความรู้สึกนัน้
เป็นสิ่งท่ีสามารถกระทบจิตของผู้ดูได้อย่างฉับพลัน และรวดเร็ว อีกทัง้ด ารงอยู่อย่างอิสระจาก
เง่ือนไขของพืน้ท่ีและเวลาอย่างสิน้เชิง การมุ่งปะทะผู้ดดู้วยอารมณ์และความรู้สึกสะเทือนใจบาง
ประการจึงน่าจะเป็นทางออกท่ีเหมาะสมส าหรับสมมติฐานข้างต้น แตแ่สงสว่างท่ีปลายอโุมงค์นีก็้
ยงัไม่สามารถส่องสว่างได้อย่างเต็มภาคภูมินกั เน่ืองจากข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้จากการดงึเอาอารมณ์ 
ความรู้สึกมาเป็นปัจจัยในการส่ือสารก็คือ อารมณ์ ความรู้สึกประเภทใดท่ีผู้ เขียนควรเลือกมา
ส่ือสาร และจะสามารถมัน่ใจได้อย่างไรว่าความรู้สึกนัน้เป็นสากลซึ่งบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าใจได้ 
มากไปกว่านัน้ ความรู้สึกนัน้เป็นเร่ืองของอตัวิสัย ผู้ เขียนสามารถมัน่ใจได้อย่างไรว่าจะสามารถ
ควบคมุ และใช้มนัส่ือสารประเดน็ท่ีต้องการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อารมณ์ความรู้สึก แสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ หรือตะปูตัวสุดท้ายท่ีตอกฝาโลงประวัตศิาสตร์ 

อย่างไรก็ดี ผู้ เขียนมีความเช่ือว่างานศิลปะนัน้ย่อมหนีไม่พ้นการข้องเก่ียวกับอารมณ์ 
ความรู้สึกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในระดบัแรงบนัดาลใจ ไปจนกระทั่งความสะเทือนใจท่ีเกิดจาก
ผลสมัฤทธ์ิของตวังานก็ดี มิฉะนัน้ ศิลปะก็มิอาจแยกตวัออกจากพืน้ท่ีของศาสตร์ประเภทอ่ืนๆได้
อย่างเด็ดขาด ในแง่นี ้เม่ือมองกลับมาท่ีประเด็นข้างต้นท่ีผู้ เขียนได้เกร่ินไว้เก่ียวกับอารมณ์ 
ความรู้สึกซึ่งด ารงอยู่ท่ามกลางความคลุมเครือของความจริงในปริภูมิอันอ้างว้างของ
ประวตัิศาสตร์ ซึ่งหากมองข้ามข้อจ ากัดทางด้านพืน้ท่ีซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีถกูประดิษฐ์ขึน้ในภายหลงั
นัน้ ประวตัิศาสตร์ก็คือการบนัทึกเร่ืองระหว่างมนุษย์ซึ่งกระท าต่อมนุษย์ในช่วงเวลาต่างๆ นัน่จึง
เป็นเหตผุลท่ีว่า เหตใุดเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์จึงกระทบจิตใจของเราอย่างมากมายนกั เน่ือง
ด้วยผู้ ท่ี รับ รู้ประวัติศาสตร์ทัง้หมดนัน้ ล้วนเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน หากแต่ ว่า  อคติทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ และส่งผลให้ประวตัิศาสตร์ถกูน าไปใช้งานอย่างทรงประสิทธิภาพในทาง
ตรงกันข้ามนัน้เน่ืองจากเราได้หลงลืมความรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ของบุคคลในประวัติศาสตร์
เหล่านัน้ และละเลยตอ่การใช้ใจสมัผสัข้อมลู หากแตอ่าศยัเหตผุลและตรรกะท่ีแห้งแล้ง ประกอบ
กบัข้อมูลท่ีถูกบนัทึกอย่างบิดเบือนเพ่ือผลประโยชน์บางประการต่อบางกลุ่มอ านาจในสงัคม นัน่
เป็นเหตผุลท่ีวา่เหตใุดประวตัิศาสตร์จึงสามารถส่งผลให้เกิดความสามคัคีกลมเกลียวกนัในรัฐชาติ
ได้อยา่งดีย่ิง ในขณะเดียวกนัก็สง่ผลให้เกิดการฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ และการทารุณกรรมท่ีน่าสยดสยอง
ตอ่เพ่ือนมนษุย์ตา่งชือ้ชาต ิ 

ดงันัน้ การสมัผสัข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยการยึดถือเอาความเป็นมนุษย์ของตนเอง
เป็นท่ีตัง้เข้าถึงเง่ือนไขความเป็นมนษุย์บางประการในข้อมูลเหล่านัน้ และเลือกท่ีจะวางเหตผุลท่ี
แห้งแล้งเหล่านัน้ลงเสีย จึงดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงหนทางเดียวในการท าความเข้าใจ
ประวตัิศาสตร์อย่างเป็นกลางท่ีสดุ เน่ืองจากไม่ว่าอย่างไร ทัง้ผู้บนัทึก ผู้ถูกบนัทึก รวมไปถึงผู้ รับรู้ 
และถอดความบนัทึก ก็ล้วนแล้วแต่เช่ือมร้อยกันด้วยเง่ือนไขของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทัง้สิน้ 
การมองข้ามข้อเท็จจริงท่ีแห้งแล้งอย่างชาติพันธุ์  กลุ่มการเมือง อุดมการณ์ทางสังคม ฯลฯ ไปสู่
ความเป็นมนุษย์ท่ีล้วนแบ่งปันเง่ือนไขเดียวกันอย่าง ความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความ
โกรธ ความเกลียด ความยินดี ฯลฯ อาจเป็นหนทางหนึ่งในการลดอคติท่ีเรามีต่อประวัติศาสตร์
ในทางหนึง่ 

ดังนัน้ การท่ีผู้ เขียนมักน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากระท าให้เกิดความก ากวม
ทางด้านกายภาพ และน ากลบัมาน าเสนอใหมอี่กครัง้ จงึนบัเป็นการลดความเข้มแข็งของข้อมลูเชิง
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ประจกัษ์ท่ีได้จากการรับรู้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ และปลดปล่อยความรู้สึกอนัเป็นนามธรรมท่ี
เรามีตอ่ข้อมลูนัน้ ให้โบยบนิอย่างเป็นอิสระ ซึง่นบัเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบัข้อมลูทางด้าน
อารมณ์ และความรู้สกึของผลงานในทางหนึง่ 

 

บทวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานชุด sacred punishment 

 เม่ือเทียบกบัผลงานชดุท่ีผ่านมา แม้ sacred punishment จะดดู้อยในแง่กายภาพไปบ้าง 
แตก็่ปรากฏสาระทางรูปแบบและเนือ้หาอนัส าคญับางประการท่ีควรคา่แก่การชีแ้จงในรายละเอียด
ได้ดงันี ้

 จะพบว่าในผลงานชิน้นี ้ศิลปินได้ย้อนกลับไปหากระบวนการน าเสนอจิตรกรรมโดยใช้
ลกัษณะของกรอบภาพมาเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือท่ีใช้สง่ผา่น และเช่ือมโยงไปสู่ความหมาย อย่างไรก็
ดี ภาพบคุคลท่ีดรูาบเรียบและแห้งเกร็งซึ่งขนาบอยู่ทัง้สองด้านซ้ายขวา ก็ไม่น่าดึงดดูใจเท่าใดนกั 
เน่ืองจากถูกศิลปินถอดเอาทศันมิติท่ีสมบรูณ์ออกไปเสียด้วยการฉาบเคลือบชัน้สีด า กว่าภาพใน
บานกลางนัน้แตกต่างออกไป กล่าวคือ แม้จะไม่สามารถแยกมิติด้วยน า้หนักอย่างชัดเจน ทว่า 
กรอบของภาพถ่ายท่ีศิลปินได้วาดแยกส่วนกับงานจิตรกรรมท่ีถูกทบัไว้ ก็สามารถแสดงสถานะท่ี
แตกต่างระหว่างตวัมนั และภาพเขียนท่ีอยู่ด้านหลงัได้เป็นอย่างดี มากไปกว่านัน้ กระบวนการท่ี
ศิลปินได้ใช้วาดภาพถ่าย ซึ่งเป็นภาพของโศกนาฏกรรมท่ีน่าสยดสยอง ก็สามารถหยิบยืม
คุณสมบตัิของภาพถ่าย ทัง้สีสัน การโฟกัส และความเรียบแบนมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท า
ให้ผลงานสามารถส่งกลิ่นของความตายได้โดยปราศจากการหลัง่เลือด จดุแข็งข้างต้นจึงสามารถ
ชดเชยข้อด้อยของภาพเขียนท่ีขนาบด้านข้างได้ในระดบัหนึง่ 

 แต่ท่ีน่าสนใจมากยิ่งกว่าคือ การตีความด้านเนือ้หาของผลงาน ซึ่งมาจากมโนทัศน์
เก่ียวกับประวัติศาสตร์แบบหลังสมัยใหม่ของศิลปิน อันจะน าไปสู่ทัศนะเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประวตัิศาสตร์ ความทรงจ า และมิติความเป็นจริงในด้านอ่ืนๆ ซึ่งสุดท้ายศิลปินได้พบกับ
ข้อสรุปเก่ียวกบัการละทิง้ข้อมลูอนัเป็นภววิสยั และพลิกกลบัขัว้มาเพิ่งพาอตัวิสยัอย่างอารมณ์ กบั
ความรู้สกึสะเทือนใจอนัเป็นสิ่งยืนยนัถึงความเป็นมนษุย์แทนท่ี  

 ศิลปินเร่ิมตระหนกัถึงอคติท่ีตนเองไม่สามารถพ้นไปได้ด้วยล าพงัการใช้ชุดวาทกรรมอัน
เตม็ไปด้วยอคตท่ีิหลากหลาย กระทบเสียดสีกนัไปมา และหากจะปรากฏเศษเสีย้วของความจริง ก็
อาจจะเบาบางเสียจนไมเ่ป็นประเดน็ให้พิจารณา ต้นเหตมุาจากข้อมลูอนัเต็มไปด้วยเห็นผลเชิงภว
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วิสยันัน้ ไมส่ามารถหลดุพ้นไปจากเง่ือนไขในแง่พืน้ท่ี และเวลาไปได้ ศิลปินจึงเกิดการตระหนกัรู้ถึง
ความส าคญัของอารมณ์ และความรู้สกึในเชิงนามธรรมซึ่งเคยประเมินคา่ไว้ต ่าในช่วงท่ีผ่านมา ว่า
แม้จะความเสถียร ไม่สามารถหาความแน่นอนใดๆอย่างเป็นรูปธรรมได้ หากแต่มนัก็เป็นเพียงสิ่ง
เดียวท่ีสามารถเดินทางตดัผ่ามิติทางพืน้ท่ี และเวลาได้ เพราะอย่างน้อยท่ีสดุ แม้เราจะไม่แน่ใจว่า
ทศันคตติอ่ความตายระหว่างเรา และนกัรบในสงครามครูเสด (crusade war) แตกตา่งกนัอย่างไร 
แตเ่ราสามารถมัน่ใจได้วา่เม่ือถกูดาบฟันในลกัษณะเดียวกนั เราจะเจ็บปวดเหมือนกนั มากไปกว่า
นัน้คือ ประเดน็ข้างต้นอาจตอ่ยอดไปสูค่วามรู้สกึเชิงนามธรรมท่ีซบัซ้อนมากกว่าเพียงการตอ่สนอง
ระหว่างร่างกายกับจิต ไปสู่ในระดบัจิตโดยสมบูรณ์เช่น ความเกลียด ความกลวั ความรัก ความ
โกรธ ความหลงใหล ฯลฯ ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า อารมณ์ และความรู้สึกอาจท าให้เราเข้าใจ 
หรือเข้าถึงความจริง (the real) ในประวตัิศาสตร์ได้มากกว่าการใช้เหตผุล ซึ่งนบัว่าเป็นทศันคติท่ี
ย้อนแย้งอย่างสิน้เชิงกับผลงานในชุด love และแสดงถึงการข้ามผ่านกรอบทัศนคติแบบยุคภูมิ
ธรรม (the enlightenment) เข้าสูห่ลงัสมยัใหม ่(post-modern age) อยา่งแท้จริง 

 ความรู้สึกเจ็บปวดท่ีศิลปินได้ใช้เป็นเคร่ืองมือเช่ือมประสานระหว่างผู้ด ูและความจริงใน
ประวตัิศาสตร์อนัพร่าเลือนจากการสะท้อนผ่านวตัถุนัน้ประเมินได้ว่าประสบความส าเร็จในระดบั
หนึ่ง อีกทัง้การเช่ือมโยงภาพเขียนกับบานพบัสามบาน (triptych) ทางศาสนานัน้ก็ส่งเสริมการ
เช่ือมโยงความเจ็บปวดของผู้ตาย กลบัไปสูค่วามเจ็บปวดขององค์ศาสดา ในลกัษณะเดียวกนักบัผู้
ด ูในแง่นีจ้งึสามารถตีความไปได้ว่า ศิลปินไม่ได้เพียงเช่ือมประสานความจริงในปัจจบุนั และอดีต
เข้าหากนัเทา่นัน้ แตย่งัยดึโยงกลบัไปเป็นหนึ่งเดียวกนักบัมนษุย์ในต านาน ปกรณมัทางศาสนา ซึ่ง
หากพิจารณาในกรอบคิดแบบหลังสมัยใหม่แล้ว จัดว่ามีความส าคญัไม่ต่างกัน มากไปกว่านัน้ 
ประเด็นทางศาสนาอาจเพิ่มความซบัซ้อนทางเนือ้หา และอารมณ์ความรู้สึกให้กบัผลงานในทาง
หนึง่ 
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ภาพท่ี 24 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 6 
 ช่ือ  The sacred punishment 
 ขนาด 160 x 240 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 25 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 7 
 ช่ือ  Beaters 
 ขนาด 80 x 80 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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Apocalypse อธิบายมนุษย์ด้วยเงื่อนไขแห่งวันสิน้โลก 

 ผลงานในชดุนี ้ผู้ เขียนพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในชุดผลงานท่ีสมบรูณ์แบบมากท่ีสุดในระยะ
ก่อนศิลปนิพนธ์ อีกทัง้ยงัเป็นการสะท้อนการสกุงอมทางทกัษะ และทศันะซึ่งผ่านการบม่เพาะมา
เป็นเวลายาวนาน และเช่นเดียวกับชุดท่ีผ่านมา ผู้ เขียนขอน าเสนอข้อเขียนซึ่งศิลปินได้ท าการ
บนัทึกเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานของตนไว้ในช่วงเวลานัน้ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน
และผู้ เขียนเองในทางหนึง่ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

การพัฒนาผลงานในรายวิชาจิตรกรรม4 ครัง้ท่ี3 

ประเดน็ท่ีมีความสนใจ 

ด้านกายภาพ 

1. การซ้อนกรอบภาพของภาพท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกนัในทางกายภาพ หรือเนือ้หาในทาง
ใดทางหนึง่ 

ท่ีผา่นมา ผู้ เขียนได้สร้างผลงานภายใต้โครงสร้างทางความคิดหลกักล่าวคือ การพยายาม
ผลกัดนัให้ผู้ดรัูบรู้ผลงานในฐานะวตัถุ ซึ่งในกรณีของความเป็นจิตรกรรม ก็คือการตระหนกัได้ถึง
ระนาบเรียบแบนของพืน้รองรับท่ีถูกฉาบเคลือบด้วยภาพ (Image) ไว้ด้านบน ดงันัน้ ผลงานของ
ผู้ เขียนจงึประกอบด้วยสองสถานะทบัซ้อนกนัในทางหนึ่ง ซึ่งความก า้กึ่ง และก ากวมระหว่างความ
เป็นภาพจิตรกรรมท่ีเรียบแบน ( Image/painting) หรือรูปภาพซึ่งมีมิติความลึกลวงตา 
(picture/pictorial representation) จึงเป็นคณุสมบตัิท่ีถกูคัน่ไว้ด้วยเวลาในการรับรู้ ในแง่นี ้ผู้ดจูึง
สามารถรับรู้คณุสมบตัขิองทัง้สองสิ่งไปได้ในคราวเดียว แม้จะไม่ใช่ในเวลาเดียวกนัก็ตาม หรืออาจ
กล่าวได้ว่า ผู้ เขียนได้วางอ านาจการตดัสินคณุสมบตัิของชิน้งานไว้กบัผู้ดใูนระดบัหนึ่ง เน่ืองด้วย
พืน้ฐานความเช่ือท่ีว่าความหมายของผลงานนัน้เป็นการร่วมกันสร้างระหว่างศิลปวตัถุ และผู้ด ู
ผลงานของผู้ เขียนจึงไม่ได้แตกต่างจากภาพสองนยัท่ีแม้ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพให้
เห็นเป็นรูปธรรม แต่ความหมายท่ีแตกต่างกันของภาพนัน้ปรากฏอยู่บนระนาบเดียวกันอย่างนิ่ง
เฉย หากแตถ่กูคัน่ไว้ด้วยเวลาท่ีจิตของผู้ดจูะไปกระทบ ณ จดุใดจดุหนึ่งบนระนาบของผลงาน และ
ประกอบสร้างความหมายเฉพาะขึน้มาในช่วงเวลานัน้ๆ อย่างไรก็ดี ตวัแปรท่ีจะประกอบสร้างนยั
ยะทางความหมายของผลงานจริงของผู้ เขียนนัน้ มีมากกว่าภาพสองนยัซึ่งถกูสร้างขึน้มาเพ่ือให้มี
สองนัยยะอย่างจงใจด้วยความก ากวมเชิงกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางกายภาพของผลงานท่ี
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ซบัซ้อน ความก ากวมท่ีเกิดจากเทคนิคกระบวนการทางจิตรกรรม การปะทะกันของเนือ้หาท่ีติด
พ่วงมากับภาพต้นแบบ ฯลฯ ดังนัน้ผลงานของผู้ เขียนอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะมีนัยยะทาง
ความหมายมากไปกวา่ท่ีตวัผู้ เขียนเองได้คาดคะเนไว้  

จากท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้ทดลองสร้างผลงานเพ่ือให้เกิดความก ากวมด้วยเทคนิคทาง
กายภาพ และเนือ้หาเพ่ือเน้นย า้ความเป็นวตัถขุองงานจิตรกรรมด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการประกอบภาพนามธรรมเข้ากับภาพทางประวัติศาสตร์ก็ดี การท าลายหรือรือ้สร้าง
ภาพทางประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมก็ดี หรือแม้กระทั่งการประกอบภาพสอง
เหตกุารณ์เข้าด้วยกนัอยา่งแนบเนียนจนเกิดการปะทะกนัทางเนือ้หาก็ดี ฯลฯ จากท่ีได้ไล่เรียงมาใน
ข้างต้น กระบวนการซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตีความท่ีหลากหลาย และมอบอ านาจในการประกอบ
สร้างเนือ้หาแก่ผู้ดมูากท่ีสดุ เห็นจะเป็นการประกอบภาพในประวตัศิาสตร์สองภาพขึน้ไป เน่ืองจาก
กระบวนการดงักล่าว แม้จะมีความขดัแย้งทางทัศนะอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการละวางการปะทะทาง
กายภาพท่ีรุนแรงลงในระดบัหนึ่ง แล้วมุ่งให้ความส าคญักบัเนือ้หาท่ีติดพ่วงมากบัภาพต้นแบบ จึง
นับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระว่างภาพ และมิติทางความทรงจ าของผู้ ต่อเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีความละเอียดอ่อน อีกทัง้ยังมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ส่งผลให้การ
ส่ือสารเป็นไปอย่างราบเรียบ ทว่าลึกซึง้มากกว่าการมุ่งเน้นความขดัแย้งทางกายภาพ นอกจากนี ้
การประกอบภาพทางประวัติศาสตร์ต่างเหตุการณ์นัน้สามารถกระท าไ ด้หลายวิธี หากแต่
กระบวนการซึ่งผู้ เขียนให้ความสนใจ แม้จะมีการทดลองในระยะท่ีผ่านมาไม่มากคือกระบวนการ 
“ซ้อนกรอบภาพ” เน่ืองจากการซ้อนกรอบภาพเหตุการณ์ท่ีมีความต่างกันนอกจากจะเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการตีความในประเด็นด้านความหมายท่ีหลากหลายดงัท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว 
กรอบภาพท่ีซ้อนกันนัน้ยงัสามารถผลกัดนัให้คณุสมบตัิความเป็นวตัถุของภาพทัง้สองนัน้แสดง
ตัวอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับการท่ีผู้ เขียนได้ใช้วัตถุ หรือสัญลักษณ์วางไว้เบือ้งหน้างาน
จิตรกรรมเพื่อเป็นหมดุหมายในการบง่บอกถึงเขตแดนท่ีผู้ดมูิอาจก้าวล่วงลึกลงไปมากกว่าพืน้ผิวท่ี
เรียบแบนของงานจิตรกรรม เพียงแต่ผู้ เขียนได้เปล่ียนหมุดหมายดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์
เทา่นัน้ นอกจากนี ้กรอบภาพภายในซึ่งซ้อนทบัอยู่บนระนาบท่ีแบนเรียบ ยงักระตุ้นให้ผู้ดตูระหนกั
ถึงการด ารงอยูข่องกรอบภาพภายนอกซึ่งมีสถานะเป็นวตัถไุม่แตกตา่งกนั อีกนยัยะหนึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า ภาพลวงตาทัง้สองของเหตกุารณ์ท่ีตา่งกนันัน้ได้เปิดเผยสจัธรรมของกนัและกนั มากไปกว่า
นัน้ วตัถุซึ่งได้เปิดเผยสจัธรรมของตวัมนัเองเบือ้งหน้าผู้ดนูัน้ เรียกร้องการเช่ือมร้อยตวัมนัเข้ากับ
บริบทโดยรอบมากกวา่ภาพลวงตาในลกัษณะ Pictorial representation ทัว่ไปซึ่งตดัขาดตวัมนัเอง
อย่างเป็นเอกเทศจากโลกภายนอก และหากพิจารณาในทางตรงกันข้ามก็อาจกล่าวได้ว่า กรอบ
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ภาพทัง้สองนัน้กระตุ้นเร้าให้ผู้ดสูร้างกรอบภาพทางจินตภาพขึน้มาเพ่ือซ้อนตนเอง พืน้ท่ี และเวลา
ท่ีใช้รับรู้ผลงานทบัลงไปเป็นกรอบท่ีสามนัน่เอง 

2. การประกอบภาพถ่าย และงานจิตรกรรมเข้าด้วยกนั 

ดังท่ีได้เคยท าการทดลองมาแล้วหลายครัง้ ภาพถ่าย และงานจิตรกรรมนัน้ แม้จะมี
รูปลักษณ์ หรือคณุสมบตัิเชิงกายภาพท่ีใกล้เคียงกัน หากแต่กระบวนการส่ือสารนัน้แตกต่างกัน
อย่างมาก กล่าวคือ งานจิตรกรรม โดยเฉพาะผลงานซึ่งประกอบสร้างภายใต้สุนทรีย ะแบบ 
pictorial representationนัน้ คือการประกอบมิติเวลาท่ีกระจัดกระจายเข้าด้วยกันจนเกิดเป็น
ปริภูมิเวลาขึน้ใหม่ภายในกรอบภาพ มิติภายในกรอบจึงมีลักษณะสัมบูรณ์ในตวั ทุกสิ่งท่ีศิลปิน
ต้องการส่ือสารล้วนถูกบรรจุไว้ภายในกรอบภาพผ่านปฏิกิริยาทางทัศนธาตุ ทัง้นีแ้ตกต่างจาก
ภาพถ่ายซึ่งเป็นการหยุดเสีย้ววินาทีของเวลาท่ีเคล่ือนผ่านให้หยุดค้างอยู่อย่างนัน้ ภาพถ่ายจึงมี
ความเช่ือมโยงกบัมิติของความเป็นจริงอยู่มาก และมีความเป็นวตัถุคอ่นข้างสูงเม่ือเทียบกับงาน
จิตรกรรมซึง่เป็นเร่ืองของการจ าลองมิตทิางความจริง ดงันัน้เนือ้หาของภาพถ่ายจึงมิได้ถกูกกัขงัไว้
ภายใต้พืน้ผิวท่ีมันเงานัน้ หากแต่แฝงฝังอยู่ภายในความทรงจ าของผู้ดตู่อมิติทางความเป็นจริง
ตา่งๆ  

ในแง่นี ้การประกอบภาพสองชนิดนีเ้ข้าด้วยกัน จึงเป็นการผลักดนัให้เกิดการถ่ายทอด
คณุสมบตัขิองความเป็นวตัถ ุการเช่ือมร้อยกบัมิตทิางความจริง และความทรงจ าของภาพถ่ายไปสู่
งานจิตรกรรม และอีกทางหนึ่ง ก็เป็นการมอบคณุสมบตัิของเวลาอนัเป็นอนนัต์ของงานจิตรกรรม
ให้กับภาพถ่ายซึ่งถูกรือ้ และประกอบสร้างขึน้ใหม่ ในระดบัหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการ
ข้างต้นเป็นการแบง่ปันจดุแข็งของส่ือตา่งประเภทให้กนัและกนั มากไปกว่านัน้ การซ้อนกรอบภาพ
ของภาพถ่ายลงไปบนงานจิตรกรรมนัน้ ย่อมดเูหมือนว่าภาพถ่ายซึ่งเปิดเผยเนือ้หาเชิงภาพในตวั
มนัเอง และสจัธรรมของผลงานผ่านการประกอบตวัมนัเข้ากับพืน้ผิวของงานจิตรกรรมนัน้ ปกปิด
บางสิ่งอยูเ่บือ้งลา่ง แม้ภาพถ่ายท่ีปรากฏจะถกูสร้างขึน้ด้วยกระบวนการเดียวกนักบังานจิตรกรรม
โดยรอบ หากแตเ่ม่ือภาพถ่ายดงักล่าวปรากฏบนพืน้ระนาบในกรอบภาพกรอบเล็ก ย่อมส่งผลให้ผู้
ดตูระหนกัถึงความเป็นวตัถุของตวัมนัไม่มากก็น้อย ในแง่นี ้เม่ือวตัถใุดๆในโลกล้วนต้องการพืน้ท่ี 
และเวลาเพ่ือท่ีจะแยกตวัมนัเองออกจากความว่างเปล่า สาระภายในพืน้ ท่ีซึ่งด ารงอยู่ก่อนท่ีภาพ
ดงักล่าวจะเข้ามาแทนจึงเป็นปริศนาไปตลอดกาล อย่างไรก็ดี ปริศนาท่ีไร้ค าตอบอาจเป็นตวัแปร
หนึ่งซึ่งผู้ดสูามารถใช้ประกอบสร้างเนือ้หาของชิน้งาน สาระของผลงานจึงมิใช่สิ่งท่ีผู้ เขียนเลือกท่ี
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จะเปิดเผยเพียงอยา่งเดียว หากแตมี่สิ่งท่ีผู้ เขียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยเป็นส่วนประกอบหลกัอยู่ด้วย
เชน่กนั 

 

ด้านเนือ้หา 

1. การสร้างเนือ้หาสะเทือนใจปลายเปิด 

ดงัท่ีผู้ เขียนได้อภิปรายในรายละเอียดเก่ียวกับการตรึงผู้ดไูว้ท่ีผลงานด้วยเนือ้หาสะเทือน
ใจในข้อเขียนประกอบผลงานชดุท่ีผ่านมา หากแตใ่นกรณีดงักล่าวผู้ เขียนได้พิจารณาจากพืน้ฐาน
ทางความคิดท่ีว่า แม้ผู้ดแูต่ละคนจะมีประสบการณ์ หรือความทรงจ าตอ่เหตกุารณ์นัน้ๆแตกต่าง
กัน แต่ผู้ ดูก็ควรจะเช่ือมร้อยตนเองเข้าสู่เหตุการณ์นัน้ๆในทัศนะของตนอย่างเป็นปัจเจก มิใช่
เหตกุารณ์อ่ืนๆ อย่างไรก็ดี ผลท่ีสะท้อนกลบัมาจากผลงานชุดก่อนหน้ากลบัมิได้ เป็นเช่นนัน้เสีย
ทีเดียว หากแต่มีความน่าสนใจท่ีควรหยิบยกมาพิจารณา กล่าวคือ มีผู้ ดูผลงานบางส่วนได้
เช่ือมโยงภาพเหตกุารณ์ไปสูอี่กหนึง่เหตกุารณ์ท่ีแตกตา่ง หรือบางสว่นไมส่ามารถเช่ือมโยงได้ เน่ือง
ด้วยการปิดบงัท่ีมากเกินไปของผู้ เขียน หรือด้วยประสบการณ์ท่ีไม่ตรงกันของผู้ดก็ูตามที ทว่า ผู้ดู
กลุ่มดงักล่าวก็สามารถสะเทือนใจไปกับผลงานได้เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการบรรลุปลายทางท่ี
ผู้ เขียนได้ตัง้ไว้แตต้่น ในลกัษณะนี ้ก็คล้ายกบัว่า นอกจากผู้ดจูะมีทศันะส่วนตวัตอ่เหตกุารณ์นัน้ๆ
อยา่งเป็นปัจเจกแล้ว ผู้ดบูางสว่นยงัเลือกท่ีจะประกอบสร้างเส้นทางไปสู่จดุหมายของตนเองอย่าง
เป็นปัจเจกอีกด้วย ผู้ เขียนจึงได้ข้อสรุปว่า หากเส้นทางท่ีหลากหลายอันเกิดขึน้จากปฏิกิริยาต่อ
ผลงานของผู้ดท่ีูมีประสบการณ์แตกต่างกันไปนัน้โน้มน าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ย่อมมีความ
เป็นไปได้ท่ีนอกจากผู้ เขียนจะยินยอมให้ทศันคติต่อเหตกุารณ์นัน้ๆท่ีได้หยิบยกมาเป็นปลายเปิด
แล้ว ยังสามารถปลดปล่อยเหตุการณ์ หรือเนือ้หาให้เป็นปลายเปิดได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี ทัง้นี ้
ลกัษณะทางกายภาพของผลงานซึง่จะโน้มน าให้ผู้ดบูรรลถุึงความสะเทือนใจไปในทางเดียวกนั แม้
จะตระหนกัถึงเหตกุารณ์ หรือมีความทรงจ าต่อเหตกุารณ์คนละเร่ือง ก็ย่อมปรากฏความส าคญั
ขึน้มาอีกระดบั และเป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนจ าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วน 

2. วิเคราะห์เง่ือนไขของความเป็นมนษุย์ท่ีควรใช้ในผลงาน 

จากหัวข้อท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้เสนอเนือ้หาท่ีมุ่งสะท้อนเง่ือนไขความเป็นมนุษย์บาง
ประการซึ่งมีน า้หนักมากไปกว่าเนือ้หาเชิงตรรกะ เหตุผล จึงส่งผลให้ผู้ ดูเลือกท่ีจะวางอคติต่อ
เร่ืองราวนัน้ๆ และเช่ือมร้อยตนเองเข้าสู่ประสบการณ์ หรือความทรงจ าต่อเหตุการณ์นัน้ๆด้วย
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ความเป็นกลางในฐานะมนษุย์คนหนึ่ง อย่างไรก็ดี ความก ากวมตอ่เง่ือนไขดงักล่าวยงัคงมีอยู่มาก
เน่ืองด้วยเป็นนามธรรมสงู สง่ผลให้ยากจะนิยาม และจดัประเภทได้อย่างชดัเจน ดงันัน้จึงสามารถ
ท าได้เพียงแคก่ าหนดขอบเขตกว้างๆของเง่ือนไขดงักล่าวท่ีควรใช้ภายในผลงานเทา่นัน้ 

เน่ืองจากผลงานของผู้ เขียน มุ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ด ูดงันัน้เง่ือนไขท่ีทรงพลงัท่ีสุด
ของความเป็นมนุษย์ก็คือความเจ็บปวด และความตาย ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความ
พยายามหลีกเล่ียงสองสิ่งนีเ้ป็นพลงัผลกัดนัให้วงล้อชีวิตนัน้หมนุเคล่ือนไป ซึ่งจะสามารถพิจารณา
ได้อย่างชดัเจนในยคุ Modernism ซึ่งความตายถกูใช้เป็นพลงัขบัเคล่ือนให้มนษุย์นัน้ต้องก้าวหน้า 
และพฒันาอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการล่าอาณานิคมทางฝ่ังตะวนัออกท่ีเกิดจากความอด
อยาก และโรคระบาดในยุโรป หรือการวิวฒัน์เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลเดียวกัน หรือ
แม้กระทัง่การเคล่ือนไหวด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างของหลายขัว้อ านาจไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ังขวา ซ้าย หรือทนุนิยม ยอ่มมีความตายเป็นพืน้ฐาน หรือเง่ือนไขหลกัในการเคล่ือนไหวทัง้นัน้ ใน
แง่นีจ้ึงดูเหมือนว่าเง่ือนไขดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งสร้างความขัดแย้งได้มากท่ีสุดใน
ประวตัิศาสตร์ หากแตว่่าในอีกทางหนึ่ง ก็เป็นเง่ือนไขซึ่งเช่ือมร้อยมนุษย์ทัง้มวลเข้าด้วยกันอย่าง
แนบแน่นได้เช่นเดียวกนั อย่างไรก็ดี แตกตา่งจาก Modernism ผู้ เขียนมิได้ต้องการผลกัดนัให้เกิด
ความก้าวหน้าไปไหน หรือกระตุ้นให้เกิดอาการลนลาน ฟูมฟายต่อจุดจบท่ีไม่อาจหนีพ้นไปได้แต่
อย่างใด หากแต่ต้องการเปิดเผยเง่ือนไขท่ีมนุษย์ทกุคนล้วนแบง่ปันร่วมกนั เพ่ือตระหนกัถึงความ
เช่ือมโยงท่ีเรามีตอ่กนั ทัง้ในชว่งเวลาเดียวกนั หรือในอดีตท่ีห่างไกลก็ตาม และหากอดีตหรือความ
ทรงจ าคือส่วนประกอบหลกัในการประกอบสร้างความเป็นปัจเจก การเติบโตขึน้จากรากฐานของ
มนษุย์ท่ีให้น า้หนกัตอ่ชีวิตมากกว่าอคติอนัเป็นมายานอกเหนือไปจากนัน้ ย่อมเป็นปัจเจกชนท่ีจะ
ขบัเคล่ือนโลกให้หมนุไปในทางท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

เนือ้หา 

เน่ืองด้วยผลงานในระยะหลังของผู้ เขียนนัน้มักใช้การส่ือสารในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
เง่ือนไขพืน้ฐานของมนุษย์ และเม่ือพิจารณาถึงสามญัลักษณะของชีวิตแล้ว สิ่งอนัทรงพลงัท่ีสุด
เห็นจะไม่พ้นไปจากความตาย หรือการสิน้สดุลงของชีวิตไปได้ และดงัท่ีได้เกร่ินไปบ้างแล้ว ความ
ตายนัน้เป็นก าลังหลักท่ีผลักดันให้อารยธรรมก้าวออกเดิน จนกระทั่งวิ่งอย่างรวดเร็วในช่วง
ศตวรรษให้หลัง อย่างไรก็ดี อาจเป็นเพราะการเผชิญหน้ากับการสิน้สุดหรือจุดจบท่ีไม่อาจ
หลีกเล่ียง หรือนา่อภิรมย์เทา่ใดนกั  เร่ืองราวเหลา่นีจ้งึมกัถกูซอ่นไว้อย่างแนบเนียนภายใต้เร่ืองราว 
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หรือสัญลักษณ์ท่ีซับซ้อน และก ากวม ซึ่งเร่ืองราวท่ีผู้ เขียนได้ยกมาเป็นประเด็นศึกษา และเป็น
โครงสร้างหลกัทางความคดิในครัง้นีคื้อเร่ืองราวท่ีว่าด้วย Apocalypse 

อนัท่ีจริงแล้ว Apocalypse นัน้เป็นศพัท์ซึ่งมีรากมาจากภาษากรีก (apokálypsis) ซึ่ง
หมายถึงการเปิดเผยความรู้อันยิ่งใหญ่7 ศาสนาต่างๆท่ีได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก
วฒันธรรมกรีกจึงมกัผสานเอาแนวคิดดงักล่าวมาใช้ตีความให้เข้ากันกับหลกัศาสนาของตน แต่
การตีความในประเด็นดงักล่าวท่ีทรงพลงัท่ีสุดเห็นจะเป็นยูดาย และคริสต์ตามล าดบั ความรู้อัน
ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความลบัของโลกนัน้ถกูตีความเป็นเหตกุารณ์ซึ่งซ่อนตวัอยู่ภายใต้ม่านแห่งเวลาซึ่ง
นอกเสียจากอ านาจแห่งพระผู้ เป็นเจ้าซึ่งด ารงอยู่เหนือกาละ และเทศะเสียแล้ว ไม่มีมนุษย์หน้า
ไหนสามารถทลายมา่นแหง่เวลาเพ่ือบรรลคุวามจริงดงักลา่วได้ อยา่งไรก็ดี อนาคตท่ีแม้ไม่สามารถ
รับรู้ผ่านผัสสะ แต่ยังคงประทับแน่นอยู่ในจิตส านึกนัน้คือความตายท่ีมนุษย์ไม่อาจหลีกเล่ียง 
ความลับของพระเจ้าจึงมีภาพของการสิน้สุดกินพืน้ท่ีอยู่เป็นบริเวณกว้างกว่าประเด็นอ่ืนๆ การ
ท านายทายทกัถึงวนัสิน้โลกจึงมีอยู่อย่างสม ่าเสมอ และ “ผู้ ข่ีม้าส่ีคนแห่งวนัสิน้โลก” หรือ “ Four 
horse men of the Apocalypse “8 ก็เป็นหนึง่ในเร่ืองดงักลา่ว 

เนือ้เร่ืองดงักล่าวถูกบนัทึกโดยนกับุญจอห์น อคัรสาวก (St.John, the Apostle) ได้
กล่าวถึงสญัญาณการมาถึงของวนัสิน้โลกอนัประกอบไปด้วยคนข่ีม้าส่ีคน ซึ่งในรายละเอียดก็มี
การตีความไปในประเด็นท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นการเปรียบเปรยเชิงสญัลกัษณ์ ในแง่นี ้
ผู้ เขียนเห็นว่าเนือ้เร่ืองดงักล่าวมีความเป็นสัญญะแทนความหมายท่ีงดงามในระดบัหนึ่ง และมี
ความเป็นประเดน็ปลายเปิดสง่ผลให้การตีความเนือ้หาเป็นไปได้อยา่งกว้างขวาง และเช่ือมร้อยเข้า
กับเหตกุารณ์ได้อย่างหลากหลาย อีกทัง้นยัยะเก่ียวกับการเปิดเผยสจัธรรมของชีวิต อย่างความ
ตาย ก็ยงัสมัพนัธ์ไปกบัแนวคิดของผู้ เขียนท่ีมุ่งเปิดเผยสจัธรรมของตวัส่ืออย่างงานจิตรกรรม และ
อาจเช่ือมโยงไปถึงความตายของตัวส่ือเอง (ในสุนทรียะแบบเดิม) เช่นเดียวกัน ในท่ีนี ้
Apocalypse จงึกินความหมายครอบคลมุถึงเนือ้หาของผลงานในแตล่ะชิน้ ไปจนกระทัง่โครงสร้าง
ทางความคดิหลกัในการสร้างสรรค์ท่ีผา่นมาของผู้ เขียนเชน่กนั 

 

                                                           
7 Paul Luecke, Four Horsemen of the Apocalypse: What Are They?, accessed 14 May 

2017, available from https://lifehopeandtruth.com/prophecy/end-times/four-horsemen-of-the-
apocalypse/ 

8 Ibid. 
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สรุปภาพรวมของผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2  

 เน่ืองด้วยศิลปินได้ชีแ้จงเนือ้หาไว้อย่างชดัเจนแล้ว ผู้ เขียนอาจเสริมทศันะเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ โดยจะเน้นไปท่ีการบรรยายสรุปพฒันาการจากเร่ิมต้น จนกระทัง่สิน้สดุระยะท่ีสองพร้อม
เสนอความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างสรรค์ต่อยอดจากชุดผลงานข้างต้น ซึ่งจัดว่ามีความสมบูรณ์ใน
ตวัอยา่งสงู 

 จากความซบัซ้อนในแง่เนือ้หา และความลุ่มลึกในการสงัเคราะห์กายภาพ อนัพฒันามาสู่
การมุง่พิจารณาประเดน็ใกล้ตวั รวมไปถึงประวตัศิาสตร์ด้วยกรอบคดิแบบหลงัสมยัใหม่ และหนัไป
ใช้ประโยชน์จากด้านตรงข้ามของเหตผุล อย่างอารมณ์ ความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งท่ีศิลปินเคยหลีกเล่ียง
มาโดยตลอด ทัง้นี ้เน่ืองจากศลิปินมีความเช่ือวา่ คณุสมบตัเิชิงนามธรรมของมนษุย์เหล่านี ้เป็นสิ่ง
ซึ่งสามารถเช่ือมประสานกันได้โดยปราศจากข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ี และเวลา น ามาซึ่งการขยาย
มมุมองให้กลบักว้างไกลขึน้อีกครัง้ โดยครอบคลมุเร่ืองราวของมวลมนุษยชาติทัง้มวล และศิลปิน
ได้หยิบโครงสร้างเร่ืองราวของวนัสิน้โลกตามคติทางคริสต์ศาสนา ด้วยการใช้ภาพถ่ายสามภาพ 
ประกอบเข้ากบัภาพวาดสามภาพ ในฐานะสญัญะเพ่ือใช้ส่ือความ ความเรียบง่ายเชิงกายภาพ นัน้
ดชู่างขดัแย้งกับจุดมุ่งหมายอนัทะเยอทะยาน อย่างไรก็ดี ประเด็นดงักล่าวก็จดัเป็นหนึ่งในกลวิธี
การส่ือสารของศลิปินเชน่เดียวกนั 

 ภายใต้ภาพถ่ายอนัเลือนรางนัน้ ภาพเขียนท่ีเต็มไปด้วยมวลปริมาตรของแบบ แม้กระทัง่
ฉากเหตกุารณ์ท่ีเคล่ือนไหว ในส่วนใดท่ีถูกปิดบงัไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาแทนท่ีบนพืน้ผิว หรือ
เป็นการวางทบัอยู่ด้านบน มิติของภาพถ่ายได้ซ่อนเร้นปริศนาอนัสถาวรไว้เสมอ เป็นค าถามท่ีไม่มี
วนัปรากฏค าตอบ และจะถกูเติมเต็มด้วยจินตนาการของผู้ดูเท่านัน้ อย่างไรก็ดี การปิดบงันัน้กลบั
เปิดเผยบางสิ่ง นัน่คือสถานะท่ีแท้จริงของจิตรกรรม ว่าตวัมันนัน้คือวตัถุท่ีเรียบแบน และมีภาพ
ปรากฏอยู่ด้านบน เม่ือผู้ดตูระหนกัรู้ถึงความจริงแท้ในข้อนี ้สาระทัง้สองส่วนจึงมิได้แยกขาดกัน
อย่างสิน้เชิง และสามารถถ่ายทอดไปมาผ่านกรอบภาพ กระทัง่เวียนมาปะทะประสานกันจนเกิด
เป็นความหมายใหม่ หรือถ้าจะกล่าวให้ชดัเจนคือ ความรู้ และความทรงจ าของผู้ดซูึ่งมีตอ่วตัถทุัง้
สองส่วน ย่อมปรุงแตง่กระทัง่น าไปสู่ส่วนท่ีถูกทบัซ้อนอยู่ เม่ือประกอบด้วยอารมณ์สะเทือนใจต่อ
เหตุการณ์ หรือภาพท่ีปรากฏด้วยแล้ว การผสานธาตุเหล่านีเ้ข้าด้วยกันย่อมโอบร้อยผู้ ดูเข้าสู่
อาณาจกัรแห่งประวตัิศาสตร์ของมวลมนษุย์อย่างแท้จริง จากนัน้จึงสะท้อนกลบัให้ปรากฏชดัอีก
ครัง้บนผืนผ้าใบ เม่ือนัน้ งานจิตรกรรม และมโนทศัน์ในการมองโลกของผู้ดจูะเปล่ียนไป จากภาพ
วตัถุนิ่งสถิต และเรียบแบน จะกลายเป็นฉากมหรสพของเร่ืองราวเก่ียวกบัมนษุย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด ท่ี
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ซึ่งมนุษย์ผู้ครอบครองเลือดเนือ้ ผู้สามารถท่ีจะรัก ท่ีจะกลวั ท่ีจะเจ็บ ท่ีจะทรมาน ฯลฯ สามารถ
ผสานตนเองเข้าเป็นหนึง่เดียวกนักบัผลงานได้อยา่งไมย่ากเย็น 

 นอกจากเร่ืองการใช้การส่ือสารในเชิงนามธรรมในการน าพาผู้ดเูข้าสู่ประเด็นแล้ว ข้อมูล
เชิงภววิสยัก็มีความส าคญัตอ่การท าความเข้าใจผลงานแพ้กนั กล่าวคือ ศิลปินได้ยึดโยงภาพเขียน
ซึ่งน าเสนอเหตุการณ์โบราณ หรือต านานอันรางเลือน และภาพถ่ายของเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ร่วมสมยั เข้าด้วยกนักับต านานเร่ืองคนข่ีม้าส่ีคนแห่งวนัสิน้โลก และบุรุษทัง้ส่ียงัถูก
ตีความเป็นสัญลักษณ์โบราณส่ีชนิด รวมไปถึงเหตกุารณ์ร่วมสมัยอีกส่ีเหตกุารณ์ นบัเป็นข้อมูล
มหาศาลท่ีจะสารถถกูน าเสนอผา่นภาพเขียนท่ีเรียบแบนได้อย่างครบถ้วน ทว่า เน่ืองด้วยศิลปินได้
มีการจดัวางโครงสร้างการส่ือสารไว้อย่างรัดกมุพอประมาณ ยกตวัอย่างเช่น ผลงานถกูตัง้ช่ือให้มี
ความต่อเน่ืองกันตามเร่ืองราวในพระคัมภีร์ เช่นเดียวกันกับขนาดของผ้าใบท่ีมีลักษณะเป็น
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสเท่ากันทุกประการ มากไกว่านัน้ ด้านกายภาพผลงานทัง้สีสัน พืน้ผิว รวมไปถึง
ลักษณะการส่ือสารท่ีสอดรับกันทางรูปแบบ ฯลฯ ส่งผลให้เนือ้หาอันซับซ้อนถูกพยุงให้อยู่ใน
โครงสร้างชดุผลงานได้อยา่งเข้มแข็ง  

 Apocalypse จึงจัดเป็นชุดผลงานซึ่งแสดงความอ่ิมตวัทัง้ในด้านรูปแบบ และเนือ้หา 
เร่ือยไปจนกระทัง่ความคิด ทศันะคติของศิลปินในระดบัหนึ่ง และหากจะมีการพฒันาเพ่ือตอ่ยอด 
ศิลปินควรยึดโครงสร้างทางการส่ือสารในลักษณะข้างต้นไว้โดยไม่จ าเป็นต้องคงรูปแบบทาง
กายภาพ กล่าวคือ สร้างชุดผลงานท่ีสืบเน่ืองมาจากเค้าร่างทางความคิดเดียวกัน แต่ก็สามารถ
ส่ือสารในประเด็นย่อยของตนได้เม่ือจ าเป็นต้องแยกส่วน มากไปกว่านัน้ การปิดบงัเพ่ือเปิดเผย
สาระบางประการ นบัวา่เป็นกระบวนการท่ีส่ือสารถึงสาระของจิตรกรรมในฐานะวตัถไุด้อย่างลงตวั 
และยงัเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ และพฒันาตอ่ได้อยา่งไร้ขีดจ ากดั 
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ภาพท่ี 26 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 8 
 ช่ือ  Apocalypse no.1 (White Horse) 
 ขนาด 140 x 140 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 27 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 9 
 ช่ือ  Apocalypse no.2 (Red Horse) 
 ขนาด 140 x 140 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 28 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 10 
 ช่ือ  Apocalypse no.3 (Black Horse) 
 ขนาด 140 x 140 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 29 ผลงานในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 11 
 ช่ือ  Apocalypse no.4 (Gray Horse) 
 ขนาด 140 x 140 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานชดุนีจ้ดัเป็นผลงานท่ีศิลปินได้สร้างขึน้ในระยะหนึ่งปีท่ีผ่านมา กระทัง่ปัจจบุนั จึง
จดัเป็นผลงานท่ีเกิดขึน้จากทศันคตท่ีิยงัมิได้พฒันา คล่ีคลาย หรือเปล่ียนแปลงไปมานกั หากเทียบ
กบัผลงานในชดุท่ีผา่นมา ในแง่นี ้การวิเคราะห์ และวิพากษ์ชดุผลงานอาจไมมี่ความจ าเป็นมากนกั 
เหตเุพราะศลิปินได้ส าแดงความคิดเห็นอนัเป็นปัจจบุนัไว้ในชดุข้อมลูซึ่งใช้ประกอบการสร้างสรรค์
ผลงานในแตล่ะชดุอยู่แล้ว ทัง้นี ้อาจมีการแทรกเสริมข้อคิดเห็นบางประการเพิ่มเติมไว้แนบท้ายไว้
ส าหรับบางชิน้ผลงาน ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่มีข้อบกพร่อง และยงัมิได้รับการชีแ้จงท่ีรัดกมุ หรือครบถ้วน
เพียงพอ 

 ดงัท่ีได้ไล่เรียงไปแล้วในข้างต้นบทท่ีสาม ในหวัข้อ “การก่อรูป ประมวล และจดัระเบียบ
ความคิด” ว่าผู้ เขียนได้สร้างโครงเร่ืองย่อยเพ่ือส่ือสารโครงเร่ืองใหญ่เพ่ือให้มีความตอ่เน่ืองกนัใน
เชิงเนือ้หา และสร้างพาหนะท่ีเข้มแข็งมากเพียงพอจะโดยขนถ่ายข้อมูลอนัมหาศาล และซบัซ้อน
ของผู้ เขียน ทัง้นี ้เม่ือวิเคราะห์แล้ว อาจพบว่า ศิลปินอาจได้รับแรงบลัดาลใจในประเด็นนีม้าจาก
ผลงานชดุ Apocalypse ซึง่มีโครงสร้างผลงานคล้ายกนั กล่าวคือ มีเนือ้หาซบัซ้อน ยึดโยงเป็นเร่ือง
เดียวกัน ทว่าแต่ละชิน้ผลงานก็ยงัสามารถแสดงความโดดเด่นเฉพาะตวั และส่ือสารได้อย่างเป็น
อิสระต่อกนัในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ดี ผลงานชดุนีย้งัคงนบัเป็นการขยายโครงสร้างท่ีใหญ่ขึน้อย่าง
มากจากผลงานชุดก่อนหน้า กล่าวคือ จากจ านวน 4 ชิน้ ไปสู่จ านวนราว 16 ชิน้ หรือเพิ่มขึน้ใน
อตัราสว่นถึงส่ีเทา่ ความเป็นเอกเทศในแง่กายภาพของผลงานแตล่ะชดุย่อยจึงเป็นสิ่งท่ีศิลปินต้อง
ค านงึถึงเพ่ือหลีกเล่ียงความจ าเจ  

 ส่วนในแง่เนือ้หา รวมไปถึงทศันคติตอ่โลกรวมไปถึงส่ือจิตรกรรม ศิลปินได้พฒันาตอ่ยอด
มาจากช่วงก่อนศิลปนิพธ์ในระยะท่ี 2 ทัง้สิน้ กล่าวคือ การพิจารณาจิตรกรรมเป็นวัตถุท่ีส่ือสาร
อย่างเป็นอตัวิสัยมากกว่าจะสามารถบรรจุข้อมูลอนัเป็นภววิสยั สิ่งนีโ้ยงใยไปถึงแนวความคิดท่ี
ศิลปินมีต่อเร่ืองราวท่ีถูกบอกเล่าผ่านส่ือประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่จิตรกรรม ว่าแท้ท่ีจริงแล้วก็มีลกัษณะ
การส่ือสารท่ีไม่ได้ตา่งกัน ดงันัน้ ความจริงทัง้ในประวตัิศาสตร์ วรรณคดี ต านาน นิทานปรัมปรา 
เทพปกรณัม พระคมัภีร์ทางศาสนา หนงัสือการ์ตนูเบาสมอง ฯลฯ ก็ล้วนเป็นผลิตของอตัวิสยัใน
ระดบัหนึ่งทัง้สิน้ ซึ่งทัง้นีจ้ดัว่าอยู่ในระนาบเดียวกนั ปราศจากล าดบัขัน้สูง ต ่า และมีความส าคญั
เท่าเทียมกันทัง้หมด จากนัน้ ศิลปินจึงมุ่งความสนใจไปท่ีสาระเชิงนามธรรมอนัเป็นท่ีมาของการ
สะท้อนกลับสาระทางรูปธรรมของส่ือเหล่านัน้ ในประเด็นนี ้ศิลปินได้ให้แนวคิดไว้ว่า สาระของ
สรรพสิ่งเม่ือถกูรับรู้ผา่นผสัสะนัน้เกิดจากการประกอบขึน้ของความรู้ ความทรงจ าอนัเป็นข้อมลูเชิง
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ภววิสยั ร่วมด้วยความรู้สึกซึ่งเป็นข้อมลูนามธรรม ควบรวมเข้าด้วยกนั แล้วย้อนกลบัไปประทบัลง
บนตวัส่ืออีกครัง้เพ่ือสงัเคราะห์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม ่ในแง่นี ้ความจริงท่ีถกูตระหนกัรู้อย่างเป็นอตัวิสยั
จึงมีสาระอนัเป็นนามธรรมบางอย่างแทรกสอดร่วมด้วยเสมอ และสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีศิลปินได้ยืนยนัไว้
ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ว่า เป็นสิ่งซึ่งจัดเป็นสากลอย่างแท้จริง บทสรุปข้างต้นน ามาซึ่ง
แนวคดิวา่ หากบนัทกึทกุประเภทโดยเฉพาะประวตัิศาสตร์นัน้เป็นการบนัทึกเร่ืองราวของมนษุย์ซึ่ง
กระท ากบัมนษุย์โดยมนษุย์ ข้อเขียนเหล่านีจ้ึงเต็มไปด้วยสาระเชิงนามธรรมของวิญญาณท่ีเต็มไป
ด้วยอารมณ์ความรู้สกึในลกัษณะเดียวกนักบัผู้ ท่ีหยิบขึน้มาอ่าน และจะถกูกระตุ้นให้เข้าถึงได้ผ่าน
การใช้สาระนามธรรมท่ีข้องเก่ียวกบัความเป็นมนษุย์เหล่านัน้ของตน เช่ือมร้อยตนเองให้เป็นหนึ่ง
เดียวกบัชิน้งาน หรือกล่าวอย่างง่ายว่า ให้ใช้ใจสมัผสักับดวงใจ แล้วรู้สึกถึงเลือดเนือ้ของมนษุย์ท่ี
ยงัคงถูกสบูฉีด ไหลเวียนอยู่ภายใต้ตวัอกัษร หรือรูปภาพเหล่านัน้ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล
ทางประวตัิศาสตร์ของศิลปิน จึงมิใช่เพียงแคก่ารประกอบวตัถุเพ่ือใช้เป็นสญัญะในการส่ือความ 
แตคื่อการประกอบเคร่ืองมือในการเปิดเผยความจริงบางประการทางประวตัิศาสตร์ ซึ่งทัง้นี ้ก็คือ
สิ่งเดียวกบักบัท่ีสถิตอยูใ่นตวัผู้สร้างชิน้งาน รวมไปถึงผู้ดทูกุคนด้วย 

 ต่อจากนี ้ผู้ เขียนจะท าการน าเสนอข้อเขียนท่ีศิลปินได้ท าการบนัทึกไว้เพ่ือประกอบการ
สร้างสรรค์ผลงานในแตล่ะชดุ โดยจะเรียงตามล าดบัเวลา และระเบียบทางโครงสร้างท่ีได้วางไว้ให้
ครบถ้วนเสียก่อน แล้วจึงกล่าวปิดเพ่ือสรุปความเพียงครัง้เดียวในบทสุดท้าย ทัง้นีเ้พ่ือความเป็น
เอกภาพ และตอ่เน่ืองของเนือ้หาภายในบท 
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ผลงานชุดแรก ว่าด้วยเรือนร่าง และความอคต ิ

ประเดน็ท่ีมีความสนใจ 

การปะทะกันระหว่างขัว้ตรงข้ามทัง้ทางกายภาพ และเนือ้หา 

ความพยายามในการค้นหาความเป็นจริงในเชิงโครงสร้าง ในแง่หนึ่งอาจคล้ายกบัความ
พยายามในการถอดรหสั (decode) ในลกัษณะแบบสญัวิทยา (Semiotics) ดงันัน้ความพยายาม
ในการแสวงหาความเป็นจริงของผู้ เขียน ผ่านการประกอบภาพทางประวัติศาสตร์ขึน้ใหม่ใน
มมุมองตา่งๆนัน้ จึงคล้ายกบันกัทฤษฎีเชิงโครงสร้างท่ีพยายามสลายมายาคติท่ีฉาบเคลือบข้อมลู 
ด้วยการจดัหมวดหมู่ข้อมลูท่ีใช้เป็นส่ือกลางขึน้ใหม่ในลกัษณะตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าแบง่/แยก
ย่อยจนเหลือเพียงหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด (reduction) เพ่ือสงัเกตความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง
หนว่ยย่อย และโครงสร้างใหญ่ เร่ือยไปจนกระทัง่ระบบคิดแบบคูต่รงข้าม (binary opposition) ซึ่ง
มุ่งสัน่คลอนมายาคติ หรือองค์ความรู้ซึ่งถูกสถาปนาขึน้ด้วยอ านาจ และเต็มไปด้วยอคติแห่งยุค
สมัย ด้วยการปะทะกันระหว่างรูปสัญญะซึ่งพ่วงมาด้วยความหมายสัญญะท่ีมิสามารถจัด
หมวดหมู่ได้ด้วยองค์ความรู้ท่ีเคยมี ระบบคิดข้างต้นจึงเป็นการบีบบงัคบักลายๆให้ผู้ดสูถาปนา
พืน้ท่ีส าหรับการเช่ือมประสานใหม่ของชดุข้อมลูท่ีแตกตา่ง ซึ่งอาจพฒันาไปสู่การสร้างองค์ความ
ใหมใ่นท่ีสดุ ดงัท่ี Barthes มกัใช้ในงานเขียนของเขา เชน่การเทียบแย้งสญัญะทางวฒันธรรมอย่าง
ไวน์กับน า้  หรือไวน์กับนม9 ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้อ่านได้ตระหนกัถึงรหสัทางวฒันธรรมท่ีถกูผนึกไว้อย่าง
แนบแนน่ในเคร่ืองดื่มทัง้สอง และสามารถรับรู้ได้โดยการสอ่งผา่นภาพสะท้อนของคูต่รงข้าม 

ในงานจิตรกรรมชว่งปีท่ีผา่นมาของผู้ เขียน เม่ือวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้ว มกัปรากฏกลวิธี
ข้างต้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะใช่การปะทะทางทศันะ ระหว่างประเภทของภาพท่ีแตกต่าง เช่นภาพท่ี
แสดงรูปลักษณ์ และภาพนามธรรม หรือ ภาพซึ่งมีเนือ้หาท่ีแตกต่าง เร่ือยไปจนกระทั่งภาพท่ีมี
กายภาพ และเนือ้หาขดัแย้งกัน เช่นการทบัซ้อนภาพถ่ายทางประวตัิศาสตร์ท่ีพร่าเลือน ลงไปบน
ภาพจิตรกรรมโบราณท่ีคมชัดเป็นต้น ในแง่นี ้ภายใต้โครงความคิดใหญ่ของระบบคิดแบบคู่ตรง
ข้ามนี ้ผู้ เขียนจึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะจดัหมวดหมู่ผลงานทัง้ส่วนท่ีเป็นการผสานภาพนามธรรม 
เข้ากับงานจิตรกรรม หรือชิน้ท่ีเป็นการปะทะกันระหว่างภาพถ่าย และงานจิตรกรรม ให้ส่ือสารใน
ประเดน็ หรือเนือ้หายอ่ย (content) เดียวกนัได้อยา่งกลมกลืน ซึง่อาจพฒันาเป็นชดุผลงานตอ่ไป 

                                                           
9 โรลอ็งด์ บาร์ต, มายาคติ, พิมพ์ครัง้ที่ 5, แปลโดย วรรณพิมล องัคศิริสรรพ (กรุงเทพฯ, คบไฟ, 2558), 

63-67. 
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ประเดน็ในทางศิลปะของผลงานชุด Venus 

ผู้ เขียนยงัคงมีความสนใจในความเป็นจริง เก่ียวกับความเป็นมนุษย์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะใน
แง่มมุใดก็ตาม และยงัคงสนใจการใช้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการท าความ
เข้าใจประเด็นเหล่านีอ้ย่างต่อเน่ือง เหตุเพราะ ทัง้อคติ และมายาคติท่ีฉาบเคลือบอยู่บนองค์
ความรู้ท่ีจะท าให้เราเข้าใจโลกนัน้ ท าให้ภาพของโลกบิดเบีย้ว ผิดเพีย้นไปจนห่างไกลจากความ
เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทศันะเก่ียวกับความเป็นความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงชีวิต ซึ่งเป็นหมุด
หมายตัง้ต้นของทศันะต่อท่ีพึงมีโลก ก็เต็มไปด้วยการลงรหสั (encode) ทางประวตัิศาสตร์ และ
วฒันธรรม ผู้ เขียนจึงมีสมมติฐานในเบือ้งต้นว่า การถอดรหสั (decode) จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
เดียวกนัในการปลดพนัธนาการข้างต้น กล่าวคือการประกอบกันขึน้ใหม่ของประวตัิศาสตร์ท่ีข้อง
เก่ียวกบัความเป็นมนษุย์เอง 

น ามาซึ่งการคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความข้องเก่ียวกับชีวิตทัง้ในแง่
รูปธรรม และนามธรรม กลา่วคือ ภาพเรือนร่างของเทพี Venus เทพกญัญาแห่งความรักตามขนบก
รีก เน่ืองด้วยในทางกายภาพ การน าเสนอเรือนร่างของ Venus ในงานจิตรกรรม ส่งผลให้เนือ้หาท่ี
เคยเน้นหนกัไปท่ีเหตกุารณ์ระหว่างมนษุย์ (เช่นในผลงานชดุ Apocalypse) กลบัมาให้น า้หนกักบั
มนษุย์ในฐานะปัจเจกชน อีกทัง้สรีระ เรือนร่างของ Venus ท่ีถกูน าเสนอในสดัส่วนเท่าจริง แม้จะ
เป็นอุดมคติ หากแต่ก็ยังคงเก่ียวข้อง สัมพันธ์อย่างลึกซึง้กับร่างกายของผู้ ดูในฐานะมนุษย์ท่ี
แบ่งปันอตัลกัษณ์ทางกายภาพเบือ้งต้นแก่กัน มากไปกว่านัน้ รหสัทางวฒันธรรมท่ีพ่วงติดมากับ
รูปสัญญะข้างต้นนัน้ มีเร่ืองความรัก ความงาม หรืออาจหมายรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกเป็น
พืน้ฐาน สิ่งนามธรรมเหลา่นี ้ล้วนมิอาจปฏิเสธถึงความจ าเป็นในฐานะองค์ประกอบส าคญัของชีวิต
ไปได้เลย  

อย่างไรก็ดี รหัสทางวัฒนธรรมเก่ียวกับอุดมคติของความรักข้างต้นเป็นสิ่งท่ีก่อปัญหา 
เน่ืองด้วย Venus เอง มิใชรู่ปสญัญะท่ีเป็นกลาง หากแตพ่ว่งเก่ียวกบันยัยะเร่ืองเพศสภาพ เชือ้ชาต ิ
อุคมคติเก่ียวกับความงาม และท่ีส าคัญคือ การแยกขาดความรักจากบริบทแวดล้อม กระทั่ง
ห่างไกลจากความเป็นจริง และในบางกรณีเป็นอนัตรายต่อชีวิตมากกว่าประโยชน์ การถอดรหสั
ทางวฒันธรรมเก่ียวกบัประเด็นข้างต้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีถกูลง
รหสัให้อยูใ่นขัว้ตรงข้ามมาปะทะกนั แล้วให้ความเช่ือมโยงท่ีเกิดขึน้ระหว่างวตัถทุางประวตัิศาสตร์
ทัง้สองชิน้ เป็นกญุแจในการปลดพนัธนาการทางความหมายบางประการ 
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ในเบือ้งต้น ผู้ เขียนสนใจภาพถ่ายเรือนร่างของสตรีชาวยิวในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
ขณะท่ีถกูทหารนาซีบงัคบัให้เปลือ้งผ้า ขณะถกูน าตวัเข้าคมุขงัท่ีคา่ยกกักนั เน่ืองด้วยสาเหตหุลาย
ประการทัง้ทางกายภาพ และเนือ้หา  

ในทางกายภาพ ภาพถ่าย แม้มีคณุสมบตัิคล้ายงานจิตรกรรม ในฐานะปฏิกิริยาระหว่าง
ทศันธาตท่ีุแตกตา่งกระท าตอ่กนับนพืน้ระนาบสองมิติ หากแตภ่าพถ่ายนัน้มีความเป็นวตัถสุงูกว่า
งานจิตรกรรมมาก และด้วยกระบวนการก าเนิดภาพ ส่งผลให้ภาพถ่ายนัน้พ่วงนยัยะของความจริง
ของเสีย้ววินาทีท่ีเคล่ือนผ่านไปแล้วอย่างถาวร และไม่มีวนัหวนกลบั หรือความตายบางประการ 
ภาพถ่ายสตรีชาวยิวจงึเป็นวตัถท่ีุมีนยัยะเก่ียวพนักบัความตายซบัซ้อน ทบัถมหลายชัน้ อย่างไรก็ดี 
ท่ามกลางความแตกต่าง กลับปรากฏท่าทาง และกิริยาของสตรีท่ีดลูะม้ายคล้ายกับท่วงท่าของ 
Venus ด้วยเหตผุลในข้อนีจ้งึท าให้การประกอบกนัระหวา่งภาพทัง้สองไมน่่าจะลกัลัน่จนเกินไปนกั 

และหากพิจารณารหสัทางวฒันธรรมเก่ียวกบัเชือ้ชาติ จะพบว่า ทัง้สองขดัแย้งกนัอย่างถึง
แก่นในประเด็นนี ้เน่ืองด้วย Venus เป็นเทพีอารยนั ซึ่งนับเป็นบรรพบุรุษ (ตามความเช่ือ) ของ
เยอรมนั อนัเป็นปมขดัแย้งจนเป็นชวนวนให้เกิดสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เน่ืองด้วยความพยายาม
รักษาความบริสุทธ์ิของเผ่าพนัธุ์ กระทัง่น ามาซึ่งการก าจดัชนชาติ Semitic โดยเฉพาะยิว ให้หมด
ไป10 ทัง้สองเรือนร่างจึงเป็นรูปสญัญะท่ีบรรจคุวามหมายสญัญะท่ีขดัแย้งกันในเกือบทกุประเด็น 
ตัง้แต่ อุดมคติ/ความจริง การก าเนิด/ความตาย ความงาม/ความไม่น่าอภิ รมย์ ความขัดแย้ง
ระหวา่งเชือ้ชาต ิและประวตัศิาสตร์ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช, ยวิ,พิมพ์ครัง้ที่ 7 (กรุงเทพฯ, ดอกหญ้า, 2545), 245-261. 
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ผลงานชุดที่สอง ว่าด้วยเร่ืองร่างกายท่ีครอบครองเพศสภาพ (ชาย/หญิง) 

ประเดน็ย่อยท่ีมีความสนใจ ต่อเน่ืองจากผลงานชุด Venus 

จากผลงานชุดท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้เลือกสรรประเด็นย่อยด้วยการมุ่งพิจารณาความสนใจ
ด้านกายภาพของผลงานเป็นหลัก ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงแก่นสาร สาระในผลงานของผู้ เขียนโดย
ภาพรวมแล้ว ล้วนสมัพนัธ์กับมนุษย์ในแง่มุมต่างๆอยู่เสมอ การหยิบยกเรือนร่างของมนุษย์เพศ
หญิงมาเป็นหมุดหมายเร่ิมต้นทางกายภาพในชุดผลงานระยะยาวจึงจัดเป็นรูปสญัญะท่ีตรงกับ
ประเด็นศึกษา มีนยัยะแห่งการก าเนิด และเร่ิมต้น (เน่ืองด้วยสรีระ เรือนร่างของมนุษย์นัน้เป็นสิ่ง
ตดิเน่ืองกบัความเป็นมนษุย์อยา่งมิสามารถแบง่แยกไปอย่างเด็ดขาดได้ ตัง้แตค่วามเป็นมนษุย์นัน้
ถกูนิยามขึน้บนโลก) อีกทัง้ ยงัเป็นรูปสญัญะท่ีแม้จะมีความเป็นกลางในระดบัหนึ่ง ทว่า ก็เต็มไป
ด้วยการลงรหสัทางประวตัศิาสตร์มากพอแก่ตีความเพ่ือเปิดท่ีว่างทางความหมายใหม่ให้ได้ก าเนิด
ขึน้ 

จากเรือนร่างของมนษุย์ท่ีครอบครองเพศสภาพ ผู้ เขียนได้ก าหนดให้ชดุผลงานเติบโตไปสู่
เนือ้หา ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองเพศ ดงัเชน่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าได้ตระหนกัว่า ล าพงัอตัลกัษณ์อนัโดด
เดี่ยวของมนษุย์เพศชายของอดมันัน้มิสามารถสร้างความสมบรูณ์ทางจิตวิญญาณบนพืน้พิภพได้
เลย เอวาจงึถกูสร้างจากกระดกูซ่ีโครงซ่ีหนึง่ของอดมั หากแตว่่า ผู้ เขียนมิต้องการส่ือสารประเด็นนี ้
อยา่งตรงไปตรงมามากนกั เน่ืองด้วย เม่ือเนือ้หาจากเรือนร่าง ลกุลามไปสู่ปริภูมิแห่งความสมัพนัธ์
ระหว่างเพศ อคติท่ีได้ก่อก าเนิดบนเรือนร่างนัน้ก็ได้ลุกลามบานปลายไปมากมายเช่นเดียวกัน 
เนือ้หาในผลงานชุดนีจ้ึงไม่ควรส่ือสารอย่างเป็นกลาง แต่ควรมุ่งไปท่ีการใช้อ านาจ และความไม่
เทา่เทียมกนัระหวา่งเพศทัง้สองเสียมากกวา่  

จงึท าให้ผู้ เขียนมาสะดดุ หยดุลงท่ีเร่ืองราวของ Susanna and elders ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ีถกู
บนัทึกไว้ในคมัภีร์พนัธะสญัญาเดิม เก่ียวกบัหญิงชาวยิวท่ีถกูข่มขู่ เพ่ือท่ีจะล่วงละเมิดจากชายแก่
สองคน เช่นเดียวกนักบั Venus เนือ้หาท่ีดเูหมือนว่าจะเป็นกลางเร่ืองนีล้้วนเต็มไปด้วยการลงรหสั
ทางประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเก่ียวกับการใช้อ านาจของเพศชายในสงัคมชายเป็นใหญ่ และ
ตอกย า้ความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างสองเพศอย่างตอ่เน่ืองตลอดเร่ืองราว ดงัจะสามารถวิเคราะห์
อยา่งคร่าวๆได้ดงัตอ่ไปนี ้

เร่ืองราวเร่ิมต้นด้วยการท่ี Susanna ได้เปลือยกายเพ่ืออาบน า้ในสวน แตท่ว่าชายแก่สอง
คนได้แอบเห็นเรือนร่างของเธอแล้วเกิดความต้องการล่วงละเมิด จึงได้ข่มขู่เธอให้สมยอม มิฉะนัน้
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จะน าเร่ืองท่ีเธอนัดพบกับชายชู้  (ซึ่งเป็นเร่ืองแต่ง) ไปแจ้งให้คนในหมู่บ้านได้ทราบ และตาม
กฎหมายของยิวแล้ว โทษของการคบชู้นัน้ มีสถานเดียวคือการต้องถูกประหารชีวิตด้วยการขว้าง
หิน กระนัน้ เธอก็มิยอมแลกศกัดิ์ศรีกบัการมีชีวิตอย่างไร้เกียรติ ทว่า ก่อนการประหารนัน้เอง หนุ่ม
น้อยช่ือแดเนียลได้เสนอให้มีการสอบความชายชราทัง้สองอีกครัง้ จนกระทั่งทราบความจริง 
Susanna จงึรอดชีวิต11 

จะพบว่า นอกเหนือจากตวักฎหมายท่ีแสดงรูปธรรมของความไม่เป็นกลางระหว่างเพศ
อย่างยิ่งแล้ว เนือ้เร่ืองยงัมีการลงรหสัทางวฒันธรรมเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นด้านเพศสภาพท่ีไม่เท่า
เทียมกัน ดงัเช่นการยึดโยงเอาความดีงามของความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ไปผูกพันกับความ
บริสุทธ์ิของสตรี และมุ่งผลกัดนัให้เพศหญิงจ าต้องปกป้องคณุธรรมนัน้โดยการรักษาพรหมจรรย์
ด้วยตนเอง แม้จะต้องแลกด้วยชีวิต ก็ถือเป็นการตายท่ีมีเกียรติ ในขณะท่ีเพศชายนัน้มิได้มีการถกู
กล่าวถึงแต่อย่างใด แม้กระทัง่เวลาท่ี Susanna ถูกพิพากษา การตดัสินก็สามารถด าเนินไปโดย
โดยท่ีชายชู้มิจ าเป็นต้องมีตวัตน มากไปกว่านัน้ ภาพลกัษณ์ของชายชรา และเด็กสาว ยงัเป็นการ
ลงรหสัทางอ านาจเพ่ือตอกย า้การไร้ทางสู้ของ Susanna เน่ืองด้วยชายแก่ครอบครองเพศสภาพท่ี
เหนือกวา่ อีกทัง้ยงัมีอายท่ีุมากกวา่  

จากเนือ้หา เร่ืองราวท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น ผู้ เขียนจึงขยายผลไปสู่พืน้ท่ีทางประวตัิศาสตร์
ท่ีมีนยัยะของความเป็นจริงมากขึน้ และมีประเด็นเก่ียวพนัท่ีมากขึน้ไปด้วย ดงัเช่นภาพการสงัหาร
สตรีชาวยิวท่ีก าลงัอุ้มลกูน้อย โดยทหารนาซี ในระยะเผาขนในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โดยวตัถุ
ทางประวตัิศาสตร์ชิน้นี ้หากพิจารณาอย่างผิวเผิน ย่อมไม่มีความเก่ียวเน่ืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง
กายภาพ หรือเนือ้หา กบัผลงานจิตรกรรมท่ีได้ยกมา ทว่า เม่ือพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จะพบว่า 
การกระท าของทหารนาซีย่อมเกิดจากองค์ความรู้ท่ีถกูสถาปนาขึน้ในช่วงเวลาข้างต้นเพ่ือรับรอง
คณุธรรมในการกระท าของตน และย่อมเก่ียวเน่ืองอย่างถึงแก่นกบัการถกูกดต ่าจากสงัคมของสตรี
ชาวยิวตลอดประวตัิศาสตร์ ดงันัน้ เม่ือผนวกอคติด้านชาติพนัธุ์ และความแปลกแยกทางศาสนา 
และประวตัิศาสตร์เข้าด้วยแล้ว ต านาน ซึ่งถูกเล่าขานคล้ายนิทานจึงจ าต้องมีส่วนรับผิดชอบกับ
โศกนาฏกรรมครัง้เลวร้ายท่ีสดุของมนษุยชาติอยา่งมิอาจหลีกเล่ียง 

 

                                                           
11 Daniel chapter 13, New American Bible, accessed 14 May 2017, available from 

http://www.usccb.org/bible/daniel/13/ 
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ผลงานชุดที่สาม ว่าด้วยเร่ืองร่างกายท่ีครอบครองเพศสภาพ (หญิง/ชาย) 

ประเดน็ย่อยท่ีมีความสนใจ ต่อเน่ืองจากผลงานชุด Susanna and elders 

ดงัท่ีได้ชีแ้จงรายละเอียด รวมไปถึงความเช่ือมโยง สมัพนัธ์ระหว่างผลงานทัง้สองชดุก่อน
หน้า จะพบว่า ผู้ เขียนได้มุ่งให้ชุดผลงานนัน้เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายความเป็นมนุษย์โดย
ภาพรวม โดยเร่ิมต้นจากกายภาพพืน้ฐานของมนุษย์ กล่าวคือเรือนร่าง ซึ่งอาจนบัได้ว่าเป็นหมุด
หมายแรกท่ีก าเนิดขึน้มาพร้อมกับนิยามของชีวิต และความเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ดี เม่ือมีความ
จ าเป็นต้องถ่ายทอดนามธรรมในนิยามทางความหมายของร่างกายมาสู่รูปธรรมท่ีสามารถจบัต้อง
ได้ ย่อมต้องผูกพนักับประเด็นด้านเพศสภาพอย่างมิอาจหลีกเล่ียง ในแง่นี ้ผลงานในชุดแรกของ
ผู้ เขียนจงึมีนยัยะเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นด้านอคติบนเรือนร่างท่ีครอบครองเพศสภาพไปโดยปริยาย 
จากนัน้ ผู้ เขียนได้ก าหนดแนวทางให้ผลงานขยายขอบเขตทางเนือ้หาจากร่างกายของสตรีเพศใน
ฐานะรูปสญัญะท่ีกลวงเปลา่ และถกูกระท าด้วยการบรรจคุวามหมายสญัญะอนัเต็มไปด้วยอคติซึ่ง
ซ้อนทบักนัในแตล่ะยคุสมยั ไปสูค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งสองเรือนร่าง ท่ีครอบครองเพศสภาพตา่งกนั 
อคติท่ีแฝงฝังอยู่ภายใต้นิยามของความเป็นมนุษย์ทัง้สองเพศ จึงถูกตอกย า้ถึงความไม่เท่าเทียม
กนับางประการอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้เม่ือมีขัว้ตรงข้ามให้เปรียบเทียบ 

โดยเนือ้หาท่ีผู้ เขียนสนใจยกมาเป็นกรณีศึกษาในครัง้ท่ีผ่านมา คือเนือ้เร่ืองระหว่าง 
Susanna หญิงสาวชาวยิว ท่ีถกูล่วงละเมิดโดยชายชราทัง้สอง เน่ืองด้วยเนือ้เร่ืองข้างต้นสะท้อน
อคติทางเพศสภาพชัดเจนเหนือประเด็นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในเนือ้เร่ือง กระทั่งภาพ
ปรากฏของเหตกุารณ์ท่ีถกูผลิตซ า้อยา่งตอ่เน่ืองโดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี16-17 ซึ่งล้วนแต่
แสดงให้เห็นการกระท าของชายชรา (อนัเป็นสญัญะแห่งอ านาจท่ีเหนือกว่าในกรอบคิดของสงัคม
แบบชายเป็นใหญ่ กล่าวคือเป็นเพศชาย ท่ีมีอาวุโสในสังคม) ต่อหญิงสาววัยแรกแย้มท่ีไร้ทางสู้  
และเปลือยเปล่า แม้ในเนือ้เร่ือง Susanna จะมิได้เปลือยขณะถกูคกุคามก็ตาม12 โดยทัง้นี ้ผลงาน
ส่วนหนึ่ง ผู้ เขียนได้โยงให้เห็นความสมัพนัธ์กบัวตัถทุางประวตัิศาสตร์อีกหนึ่งชิน้ ซึ่งเป็นภาพถ่าย
ของการจ่อยิงระยะเผาขน หญิงชาวยิวขณะอุ้มบตุรของเธอไว้แนบอก โดยทหารนาซีนายหนึ่ ง ใน
แง่นี ้จงึเป็นการกระตุ้นให้ผู้ดไูด้ตระหนกัถึงนามธรรมบางประการท่ีทบัซ้อนกนัอยู่ระหว่างวตัถทุาง
ประวัติศาสตร์ทัง้สองชิน้ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ ทัง้ในแง่ของกายภาพ และเนือ้หาเร่ืองราว 
กล่าวคือ ความรุนแรงซึ่งมนษุย์เพศชาย ได้กระท าตอ่เพศหญิง และหากพิจารณาให้ลึกลงไป อาจ
สามารถยึดโยงกับประเด็นการเป็นชายขอบของเพศหญิงชาวยิว ซึ่งตลอดระยะเวลาของ
                                                           

12 Ibid. 
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ประวัติศาสตร์ ได้เดินทางจากการเป็นชายขอบของสงัคมยิวช่วงก่อนคริสต์ศาสนา ไปสู่การเป็น
ชายขอบของมนษุย์ในท่ีสดุ  

ซึ่งแน่นอนว่า เม่ือเกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองขัว้ท่ีแตกต่าง เป็นไปไม่ได้เลยท่ี
หนึ่งขัว้จะเป็นฝ่ายกระท าอีกฟากฝ่ังเพียงด้านเดียวโดยปราศจากการโต้ตอบใดๆ ในหน้า
ประวตัิศาสตร์แบบชายเป็นใหญ่ จึงมกัปรากฏการแสดงอ านาจของเพศหญิง ปะทุขึน้มาบ้างเป็น
ครัง้คราว ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของการขัดขืนอ านาจเพศชาย เร่ือยไปจนกระทัง่การแสดงความ
รุนแรงต่อเพศตรงข้าม และหนึ่งในเร่ืองราวท่ีน่าสนใจท่ีสุดเร่ืองหนึ่งภายใต้รูปแบบเหตุการณ์
ข้างต้น คือเร่ืองราวการตดัหวั Holofernes โดย Judith แม่หม้ายสาวรูปงาม ชาวยิว ซึ่งก็เป็นอีก
หนึ่งกรณีท่ีถกูบนัทึกไว้ในคมัภีร์พนัธะสญัญาเดิม เช่นเดียวกบัเร่ืองของ Susanna อีกทัง้ยงัเต็มไป
ด้วยการลงรหัสทางประวัติศาสตร์ท่ีสนใจ ตัง้แต่ภายในตัวเนือ้เร่ืองเอง เร่ือยไปจนกระทั่งการ
ตีความเนือ้เร่ืองดงักลา่วผา่นอคตขิองยคุสมยัถดัมา ดงัจะสามารถไลเ่รียงในรายละเอียดได้ดงันี  ้

อนัท่ีจริงแล้ว โศกนาฏกรรมเร่ืองนี ้เป็นเพียงการกล่าวถึงอย่างกระชบัถึงเร่ืองราวการล้าง
แค้นของแม่หม้ายสาวรูปงามนามว่า Judith ตอ่ Holofernes นายพลชาวอสัสิเรีย ซึ่งมีส่วนในการ
ท าลายเมือง Bethulia อนัเป็นบ้านเกิดของเธอระหว่างสงครามความขดัแย้งของสองชนชาติ โดย 
ตามท้องเร่ืองนัน้ Judith ได้มอมเหล้านายพลซึ่งปรารถนาตวัเธอจนสิน้สติ และได้บัน่คอของเขา
เสียระหว่างหลบัใหล13 เม่ือพิจารณาโดยละเอียดตามจะพบว่า แม้เนือ้หาโดยภาพรวมจะยงัคงมี
ทศันะตามกรอบคิดของสงัคมแบบชายเป็นใหญ่อยู่บ้าง กล่าวคือ การกระท าของ Judith นัน้ มิได้
ยตุิธรรม หรือตรงไปตรงมาเท่าใดนกั หากแตเ่ป็นการกระท าในลกัษณะลอบท าร้ายขณะท่ีอีกฝ่าย
ไม่มีทางสู้  หรือในกรณีนีคื้อ ถกูท าให้ไม่มีทางสู้  ซึ่งอาจเก่ียวโยง สมัพนัธ์ไปถึงความอนัตรายของ
มารยาเพศหญิง เพราะJudith ก็ได้ใช้ความปรารถนาตวัเธอของ Holofernes ในการมอมเหล้าเขา
จนหมดสติไป หากแต่ว่า บทสรุปของท้องเร่ืองการเป็นการเอาชนะเพศชายโดยเพศหญิงอย่าง
ชดัเจน ซ า้ยงัเป็นการแสดงความรุนแรงของเพศหญิงตอ่เพศชายได้ชดัเจนอย่างยิ่ง เชน่เดียวกนั 

อย่างไรก็ดี ภาพของ Judith ในยคุกลางนัน้ มิได้แสดงนยัยะด้านเพศ หรือความรุนแรงแต่
อย่างใด หากเป็นไปในลักษณะของหญิงสาว ท่ีปกป้องตนเองเพราะไร้ทางสู้ เสียมากกว่า การ
แสดงออกทางเพศของ Judith เร่ิมชดัเจนจากการตีความของศิลปินในยุคเรเนอซองส์ กล่าวคือ 

                                                           
13 Dr. Esperança Camara, Gentileschi, Judith Slaying Holofernes, accessed 14 May 2017, 

available from https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/baroque-
art1/baroque-italy/a/gentileschi-judith-slaying-holofernes 
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ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี15-16มานีเ้อง ไม่ว่าจะเป็นในผลงานของ Sandro Botticelli, Andrea 
Mantenga, Giorgione, ฯลฯ และถกูขบัเน้นด้านความรุนแรงอย่างมากในยคุบาโรก หรือภายหลงั
คริสต์ศตวรรษท่ี17 โดยมีภาพของ Caravaggio14 เป็นหนึ่งในหมดุหมายส าคญัของการแสดงออก
ในแนวทางข้างต้น 

ภาพใน version ของ Caravaggio จึงเป็นหนึ่งภาพท่ีผู้ เขียนเลือกมาใช้เป็นต้นแบบในการ
สร้างสรรค์ และอ้างอิงถึง นอกจากนัน้ อีกภาพหนึ่งซึ่งนบัได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตวัแปรส าคญัท่ีผลกัดนั
ให้ Judith slaying Holofernes กลายเป็นรูปสญัญะท่ีสะท้อนถึงการแสดงอ านาจของเพศหญิง
เหนือเพศชายโดยสมบรูณ์คือ ภาพใน Version ของ Artemisia Gentileschi เน่ืองด้วยตวัศิลปินเอง
นัน้เป็นเพศหญิง และภาพเขียนชิน้นีถ้กูเขียนขึน้เม่ือเธออายเุพียง 19 ปี เพ่ือสะท้อนความคบัแค้น
ใจส่วนตวัตอ่ชายท่ีล่วงละเมิดเธอ ในแง่นี ้ภาพเขียนของ Artemisia จึงเป็นการเช่ือมโยงมโนทศัน์
ของเร่ืองราวท่ีพร่าเลือน และดเูหมือนวา่จะด ารงอยูห่า่งไกลในประวตัิศาสตร์แสนยาวนานนบัพนัปี 
มาสู่เร่ืองราวของมนุษย์เพศหญิง ท่ีมีเลือดเนือ้ ชีวิต ความรู้สึก และตวัตนอยู่จริง ซึ่งแม้ทัง้สองจะ
อยู่ห่างช่วงเวลา ทว่าได้ประสบชะตากรรมไม่ต่างกนั หญิงสาวท่ีก าลงับัน่หวัของ Holofernes ใน
ภาพของเธอ จงึด ารงสองสถานะในคราวเดียว คือตวัเธอเอง และวีรสตรีในประวตัศิาสตร์15  

วัตถุทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งชิน้ท่ีผู้ เขียนได้น ามาประกอบกับภาพ Judith slaying 
Holofernes คือภาพศีรษะของมนุษย์กองหนึ่ง ท่ีถกูตดัจากบ่า และน ามาสุมรวมกันไว้ วตัถุทาง
ประวตัิศาสตร์ชิน้นีน้ าไปสู่เร่ืองราวของการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ครัง้ส าคญัอีกครัง้ในประวตัิศาสตร์ ซึ่ง
เกิดขึน้ในจกัรวรรดิออตโตมาน หลงัช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่งเร่ิมปะทุขัน้ช่วงปีค.ศ.1915 กระท า
โดยรัฐบาลตรุกี ตอ่ชาวอาร์มาเนีย เหตกุารณ์ครัง้นีจ้ึงถกูเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการว่า “การฆ่า
ล้างเผา่พนัธุ์ชาวอาร์เมเนีย” (Armenian Genocide)16  

รากฐานของโศกนาฏกรรมของความขดัแย้งครัง้นี ้อาจนบัย้อนไปหลายศตวรรษก่อนหน้า 
เน่ืองด้วยอาร์เมเนีย จดัเป็นประเทศแรกๆในโลกตะวนัออกกลาง ท่ีได้สถาปนาคริสต์ศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติ กล่าวคือ ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี4 ท่ามกลางการขยายตวัของโลกมุสลิมใน
ระยะตอ่มาไมน่าน จนกระทัง่อาร์เมเนียได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของจกัรวรรดิออตโตมานอนัยิ่งใหญ่ ซึ่ง

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Armenian National Institute, Armenian Genocide, accessed 14 May 2017, Available from  

http://www.armenian-genocide.org/genocide.html 
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ด ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง ยาวนานถึงราวพันปีเต็ม ชาวอาร์เมเนียอันเป็นคริสต์ส่วนน้อย จึงมักถูก
ปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียม และปราศจากความยุติธรรมทางกฎหมาย รวมไปถึงมาตรการทางภาษี
ตลอดมา  

อนัท่ีจริง การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ชาวอาร์เมเนีย ได้เร่ิมขึน้อย่างไม่เป็นทางการตัง้แตช่่วง ค.ศ.
1894-1896 ภายใต้การปกครองของ สลุตา่น  Abdul Hamid ท่ี2 จากนัน้จึงเร่ิมเปิดฉากอย่างเป็น
ทางการอีกครัง้ภายหลงัช่วงค.ศ.1915 หลงัการโคน่ล้มองค์สลุต่านลง และแทนท่ีด้วยรัฐบาลกลุ่ม
ปฏิวตั ิYoung Turks  

การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ได้เร่ิมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 24 เมษายน ค.ศ.1915 โดย
รัฐบาล Young Turks ได้ท าการประหารปัญญาชนชาวอาร์เมเนีย นบัร้อยชีวิต และมีค าสัง่เนรเทศ
ชาวอาร์เมเนียออกจากประเทศ ไปสู่ทะเลทรายเมโสโปเตเมียโดยปราศจากน า้ และอาหาร บาง
กรณีอาจมีการบังคับให้เปลือ้งผ้าก่อน หากผู้ อพยพคนใดหยุดพัก จะถูกประหารด้วยกระสุน
ในทนัที 

เหตกุารณ์เร่ิมรุนแรงขึน้อยา่งไร้สาระ เม่ือรัฐบาลได้จดัตัง้องค์การเฉพาะกิจ เพ่ือก าจดัชาว
อาร์เมเนียโดยเฉพาะ การฆ่าชาวอาร์เมเนียจึงเร่ิมทวีความรุนแรงทางด้านรูปแบบขึน้เร่ือยๆ เช่น
การจบัถ่วงน า้ ตรึงกางเขน เร่ือยไปจนกระทัง่ตดัหวั และน าไปสูก่องศีรษะในภาพต้นแบบ17  

นอกจากลกัษณะทางกายภาพของรูปแบบการประหารจะสามารถเช่ือมโยงกบัการกระท า
ของ Judith แล้ว เม่ือพิจารณาข้อมูลโดยละเอียดจะพบว่า อาร์เมเนียในยุคก่อนคริสตกาล ก็
จดัเป็นสว่นหนึง่ของจกัรวรรดอิสัสิเรียเชน่กนั ภาพกองศีรษะของชาวอาร์เมเนีย กบัล าคอท่ีก าลงัถกู
บัน่ออกของ Holofernes ในงานจิตรกรรมยคุบาโรคทัง้สองชิน้ จึงมีความเช่ือมโยง และทบัซ้อนใน
แง่เนือ้หาลกัษณะนี ้

หากแตม่ากไปกว่านัน้ ความเช่ือมโยงทางด้านรูปแบบ และเนือ้หาตามท่ีได้ไล่เรียงมาใน
ข้างต้น อาจเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการกระตุ้นให้ผู้ดไูด้ตระหนกัถึงสิ่งอนัเป็นนามธรรมบางประการ 
ท่ีเช่ือมร้อยทัง้สองเหตกุารณ์นีเ้ข้าด้วยกัน เพราะอย่างไรก็ดี เหนือความแตกตา่งของข้อมลูท่ีบ่งชี ้
เชือ้ชาต ิศาสนา ระยะเวลา อตัลกัษณ์สว่นบคุคล แม้กระทัง่ความจริง หรืออดุมคติ เร่ืองราวทัง้สอง
ล้วนเป็นความรุนแรงท่ีมนษุย์ มุง่กระท าตอ่มนษุย์ด้วยกนัทัง้สิน้ 

                                                           
17 Ibid. 
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ผลงานชุดที่ส่ี ว่าด้วยการก าเนิด และความตาย 

ประเดน็ย่อยท่ีมีความสนใจต่อเน่ืองจากผลงานในชุด Judith and Holofernes 

ตลอดผลงานทัง้สามชุดท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้ถ่ายทอดทศันะท่ีมีตอ่ประเด็นซึ่งข้องเก่ียวกับ
มนุษย์ในภาพรวม หรืออาจกล่าวโดยใช้ถ้อยค าให้แม่นย ามากขึน้ไปได้ว่า ผลงานทัง้สามชุดเป็น
การ “ทิง้ร่องรอยบางประการ ระหว่างการเดินทาง เพ่ือค้นหาค าตอบซึ่งข้องเก่ียวกับความเป็น
มนษุย์ของตวัผู้ เขียน” เน่ืองด้วยภาพเขียนทกุชิน้มิได้เป็นการสรุปรวบยอดองค์ความรู้ท่ีตวัผู้ เขียนมี 
และแปลความจากตวัอกัษร ถ่ายทอดเป็นภาพลงบนผืนผ้าใบเพ่ือส่ือสาร ทว่าผลงานแตล่ะชิน้ล้วน
เป็นการสร้างพืน้ท่ี และบริบทซึ่งกระตุ้ นให้เกิดการเวียนมาปะทะกนัระหว่างสญัญะท่ีหลากหลาย 
กระทัง่เกิดการสมสู่ ควบรวมกนับ้าง หรือกระแทกแตกหกั กระจดักระจาย จนเกิดเป็นความหมาย
ใหม่ ซึ่งในขัน้ตอนเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งท่ีเกินขอบเขตความสามารถของผู้ เขียนจะคาดเดาปลายทาง
ของความหมายเหล่านี ้ในแง่นี ้ผู้ดจูึงอยู่ในสถานะของผู้ ร่วมสร้างสรรค์สาระของผลงานอนัส าคญั 
มิใชผู่้รอรับการส ารอกสาระจากผู้ประพนัธ์อยา่งเฉ่ือยชา 

ในประเด็นซึ่งเร่ิมจากอคติซึ่งถูกแฝงฝังบนเรือนร่าง เดินทางไปสู่ความขัดแย้งของสอง
ร่างกายท่ีครอบครองเพศสภาพต่างกัน ทัง้หมดล้วนสะท้อนความมุ่งหมายของผู้ เขียนท่ีจะค้นหา
สาระบางประการท่ีเกินไปกว่าข้อจ ากัดสมมติ อนัเป็นประดิษฐกรรมของมนุษย์สมยัใหม่ เช่น รัฐ
ชาต ิชาตพินัธุ์ อดุมการณ์ การเมือง แม้กระทัง่สิ่งประดิษฐ์สร้างของมนษุย์ยคุโบราณ อย่างศาสนา 
ความเช่ือ ค่านิยมทางสงัคม ฯลฯ ดงัท่ีได้ชีแ้จงรายละเอียดไว้ภายในแต่ละหัวข้อท่ีผ่านมาว่า ทัง้
นิยามของเรือนร่าง และเพศสภาพนัน้ถือก าเนิดมาอาจจะพร้อมกบัการนิยามความเป็นมนษุย์ครัง้
แรกในประวตัิศาสตร์ ทัง้สองสิ่งจึงล้วนเป็นหลกัฐานทางกายภาพท่ีบรรพกาลท่ีสดุเท่าท่ีมนษุย์จะ
สามารถจินตนาการถึงตนเอง และด้วยการท่ีผู้ เขียนพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปใน
ลกัษณะ writerly text หรือตวับทท่ีเปิดกว้าง และจ าเป็นต้องให้ผู้อ่านร่วมสร้างความหมาย ใน
ระดบัหนึง่ ผลงานทัง้หมดจงึเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ดไูด้ส ารวจอคตขิองตนเองในประเดน็ข้างต้น  

อยา่งไรก็ดี หากเรือนร่างท่ีครอบครองเพศสภาพจะเป็นหลกัฐานทางกายภาพท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
เก่ียวกับมนุษย์ กิจกรรมท่ีโบราณท่ีสุดท่ีในชีวิตมนุษย์ทุกผู้พึงกระท า และได้กระท าต่อเน่ืองกัน
เร่ือยมาตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนัคือ การเกิด และการตาย 

เน่ืองด้วยเป็นท่ีสุดของสามญัลกัษณะ ทุกศาสนา และความเช่ือจึงล้วนกล่าวถึงการเกิด 
และความตายอยา่งถ้วนถ่ีท่ีสดุในทกุประเด็นท่ีเคยมีการบนัทึกเป็นอกัษร และแน่นอนว่าเม่ือมีการ
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บนัทึก ย่อมปรากฏอคติบางประการฉาบเคลือบไว้ในลกัษณะของการลงรหสั (encode) อย่างไม่
สามารถหลีกเล่ียงให้พ้นไปได้ รหสัทางประวตัิศาสตร์ หรือวฒันธรรมจึงกลายเป็นราคาท่ีต้องจ่าย
ในการลงแรงถอดรหสั (decode) ของความหมายท่ีจะถกูบรรจหีุบห่อออย่างแน่นหนาโดยอคติร่วม
สมยัของผู้ ตีความ  

หลักฐานเชิงภาพเก่ียวกับประเด็นข้างต้นท่ีน่าสนใจท่ีสุด เห็นจะหนีไปไม่พ้นภาพใน
วฒันธรรมคริสต์ คาทอลิก โดยผู้ เขียนได้หยิบยกเอาภาพเขียนซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง
Cornelis Schut และ Daniel Seghers จิตรกรชาวเฟลมมิชในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี17 มาเป็น
ต้นแบบการวิพากษ์ภาพแทนของการเกิด และภาพ Pieta’ ของ William Adolph Bouguereau มา
เป็นต้นแบบเพ่ือวิพากษ์ภาพแทนของความตาย โดยจะเร่ิมอภิปรายภาพการเกิด และตามด้วย
ความตายตามล าดบั 

ภาพ Madonna and Child and St John the Baptist with Garland ดงัท่ีได้เกร่ินไว้ว่า
เป็นการร่วมมือกนัระหว่างสองจิตรกรอนัได้แก่ Cornelis Schut ผู้วาดเฉพาะบุคคลท่ีปรากฏใน
ภาพ และ Daniel Seghers ท่ีวาดพุม่พรรณพฤกษาท่ีรายล้อมกรอบภาพบคุคลอีกทอดหนึ่ง ซึ่งการ
ท างานในลกัษณะนี ้แม้ไมเ่ป็นท่ีคุ้นชินนกัส าหรับศิลปินสมยัใหม่ ทว่ากลบัเป็นรูปแบบท่ีนิยมอย่าง
ยิ่งในกระบวนการผลิตภาพเขียนลกัษณะกึ่งพาณิชย์ เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดศาสนจกัรคาทอลิกท่ีหิว
กระหายภาพลกัษณ์ท่ียิ่งใหญ่ และงดงาม ภาพเขียนพระแม่ และพระบตุรในพุ่มพวงดอกไม้นาๆ
พรรณเป็นหนึ่งในรูปแบบยอดนิยมซึ่งถกูสรรค์สร้างขึน้ครัง้แรกโดย Jan Brueghel the younger 
จิตรกรหุ่นนิ่ง (still life) คนส าคญั และยงัเป็นอาจารย์ท่ีแวดล้อมไปด้วยลกูศิษย์นบัจ านวนไม่ถ้วน 
(และ Daniel Seghers ก็เป็นหนึ่งในนัน้) ดอกไม้ท่ีบางเบา เปราะบาง และเต็มไปด้วยสีสนัสดใส 
นอกจากจะเป็นการแทนคา่สญัลกัษณ์ทางความหมายอยา่งแยบคาย ยงัเป็นการฉาบเคลือบนยัยะ
ของความรุนแรงทางประวตัศิาสตร์บางประการเช่นกนั 

เน่ืองด้วยในปีคศ.1566 การประท้วงทางศาสนาครัง้ใหญ่น าโดยบาทหลวงชาวเยอรมัน 
นามว่า Martin Luther ต่อศาสนจกัรคาทอลิกท่ีฉ้อฉล ส่งผลให้เกิดแรงกระทบต่อเน่ืองแผ่ขยาย
ออกเป็นวงกว้างไปทัว่ทุกอณูของทวีปยุโรป ปรากฏการณ์อนัส าคญัในการเคล่ือนไหวข้างต้นคือ 
การท าลายล้างรูปเคารพทางศาสนา (iconoclastic outbreak) ซึ่งฝ่ายตอ่ต้านมีความเห็นว่า การ
จ าลองรูปลกัษณ์ของบุคคลใดๆในพระคมัภีร์ ล้วนเป็นการลดทอนภาวะอนัสมับูรณ์ และท่ีส าคญั
ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบูชาวตัถุ เหนือพระผู้ เป็นเจ้า เช่นเดียวกับรูปปัน้วัวทองค าในคมัภีร์
พนัธสญัญาเก่า ภาพเขียนนบัพนัถกูเผาท าลาย เช่นเดียวกบัศาสนสถานอนัส าคญั รวมไปถึงชีวิต
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ของศาสนิกชนจ านวนมากท่ีต้องสงัเวยให้แก่ความขดัแย้งของทัง้สองกลุ่มความเช่ือ ภายใต้ร่ม เงา
ของพระเจ้าองค์เดียวกัน ราวศตวรรษต่อมา เม่ือกระแสการท าลายล้างอนัป่าเถ่ือนนีส้งบลง คาร์
ดนิลั Federico Borromeo แหง่มิลานจึงมีด าริให้จิตรกรผู้ มีช่ือสรรค์สร้างภาพพระแม่และพระบตุร
ขึน้อีกครัง้หลงัการท าลายล้างครัง้ยิ่งใหญ่ พ้องไปกบัการปฏิรูปโต้กลบั (counter reformation) ใน
ประวตัศิาสตร์คาทอลิก ภาพพระแม ่และพระบตุรในพุม่ดอกไม้จงึมิใชภ่าพซึ่งสรรเสริญการประสตูิ
ของพระบตุรตามท้องเร่ืองในพระคมัภีร์พนัธสญัญาใหม่เพียงอย่างเดียว ทว่า มนัยงัถกูเคลือบทบั
ประวตัิศาสตร์ของการเกิดขึน้ใหม่อย่างสง่างามหลงัความตายอนัน่าสยดสยองของศาสนจกัร ซึ่ง
แบง่ปันเลือดเนือ้กบัพระเยซูท่ีสถิตนิ่งในอ้อมกอดมารดาอยู่กึ่งกลางภาพ และจะฟืน้คืนจากความ
ตายอย่างทุกข์ทรมานเช่นกันเม่ือเติบโตขึน้ในฐานะผู้ช าระบาปแห่งมวลมนุษย์ ภาพการเกิดของ
พระคริสต์ในท่ีนีจ้งึสะท้อนถึงความตายอยูเ่สมอในอีกด้านหนึง่ของความหมาย 

สว่นภาพ Pieta’ นัน้ หลงัคริสต์ศตวรรษท่ี16 ซึ่ง Migelagelo ประติมากรอิตาเลียนวยั21ปี 
ได้สลกัประติมากรรมหินอ่อนชิน้ส าคญัภายใต้ช่ือข้างต้น ทัง้ภาพปรากฏของผลงาน และช่ือท่ีใช้
เรียกขานก็ถูกผลิตซ า้จนกลายเป็นรหัสทางประวัติศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง อันสะท้อนถึงความทุกข์
ทรมานจากความตาย ทัง้ความทกุข์ก่อนจะสิน้พระชนม์ของพระเยซู และความทกุข์สาหสัของมา
รีย์ต่อการตายของบตุรชาย องค์ประกอบข้างต้นได้ถูกศิลปินน ามาผลิตซ า้อย่างแพร่หลายภายใต้
ช่ือเดียวกัน และ Pieta’ โดยช่างเขียนชาวฝร่ังเศสนามว่า William Adolph Bouguereau ก็เป็น
หนึ่งในนัน้ ทว่า การใช้ข้อมลูอ้างอิงทางประวตัิศาสตร์ของ Bouguerau นัน้ย้อนกลบัไปไกลกว่า 
Migelagelo มากนกั กล่าวคือ ความเรียบแบน ไร้ทศันมิติของฉากหลงั เหล่าทตูสวรรค์ท่ีแวดล้อม 
รวมไปถึงรัศมีสีทองทึบตนัรอบพระเศียรของพระแม่และพระบุตรนัน้ ล้วนเช่ือมโยงอย่างชดัเจน
กลบัไปถึงยคุไบเซนไทน์ หรือศิลปกรรมทางศาสนายคุกลางในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี12-14 อนัเป็น
สมยัซึ่งแม้จะมืดบอดด้านกฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้อนัเป็นภววิสยั ทว่ากลบัสว่างเรืองในด้านจิต
วิญญาณ และเป็นยุคท่ีศาสนจักรเรืองอ านาจมากท่ีสุดครัง้หนึ่งในประวตัิศาสตร์ ภาพเขียนของ 
Bouguereau จึงถือเป็นการสดุดีความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ท่ีงดงาม เพียบพร้อมทัง้
รูปลักษณ์ และองค์ความรู้ในแบบเรเนอซองส์ และอ านาจอันไร้ขอบเขตของศาสนจักรโลกยุค
โบราณในคราวเดียว  

มากไปกว่านัน้ Pieta’ ยงัมีรหสัทางวฒันธรรมท่ีซบัซ้อน และน่าสนใจ เน่ืองด้วยมนัแสดง
ความผกูพนั เก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งการเกิด และความตาย ดงัจะสามารถเห็นได้จากท่วงท่าของการ
สวมกอดพระศพของพระเยซูโดยพระแม่นัน้ พ้องอย่างแนบเนียนไปกับท่าทางการอุ้มชูเยซูขณะ
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เป็นทารกเม่ือแรกเกิด เพียงแตภ่าพหนึ่งสะท้อนความสขุของการเกิด แตอี่กภาพสะท้อนความทกุข์
จากความตายของบคุคลเดียวกนั และเป็นท่ีน่าสนใจมากขึน้ไปอีก เน่ืองด้วยในสมยักลางนัน้ ภาพ
ทางศาสนาถูกจ ากัดอย่างเคร่งครัดด้วยกฎเกณฑ์ทางศาสนามหาศาล กระทั่งเหลือเพียงไม่ก่ี
รูปแบบเท่านัน้ท่ียงัสามารถท าได้ ทัง้สองภาพนี ้ล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถสร้างสรรค์ได้ใน
กรอบจ ากดัทางศลิปะท่ีคบัแคบ และเหลือรอด ตกทอดมาแตโ่บราณ กระทัง่ปัจจบุนั 

การเกิดเป็นเร่ืองน่ายินดี เท่าเทียมกับการตายเป็นเร่ืองน่าสลดใจ ทัง้สองเหตุการณ์
ครอบครองความหมายอย่างสมบรูณ์เพราะมีอีกขัว้ตรงข้ามค า้ยนัสาระของมนัอย่างขนัแข็งอยู่อีก
ฟากฝ่ัง หากมนุษย์เป็นสิ่งคงกระพนั ไม่มีวนัดับสูญไปตากาลเวลา ชีวิตอนัเป็นนิรันดร์ ซึ่งไม่เคย
ตระหนักรู้ถึงความสูญเสียคงก็ไม่สามารถรับรู้ถึงคุณค่าท่ีแท้จริงของการก าเนิด เช่นเดียวกับ
ดอกไม้พลาสตกิท่ีไมเ่ห่ียวเฉา ย่อมไม่มีวนังดงามเท่าดอกไม้สดซึ่งสามารถหย่อนคล้อย ร่วงโรยไป
ตามอ านาจของเวลา ในขณะเดียวกนั ความทกุข์จากการตายก็ไม่มีทางเป็นไปได้หากไม่เคยมีการ
เกิดเสียตัง้แต่ต้น ในแง่นี ้จากทศันะของผู้ เขียน ภาพการเกิด และการตายของพระคริสต์ จึงเป็น
ภาพคู่ปฏิปักษ์ท่ีใช้เสริมก าลงัให้กับความหมายของกันและกันมาแต่โบราณ Pieta’ จึงเป็นภาพ
ความทกุข์จากการตายท่ีถกูฉาบเคลือบไว้ด้วยรหสัแห่งความรุ่งเรือง และการก าเนิดในขัว้ตรงข้าม 
ซึง่สนบัสนนุให้ความหมายของมนัยงัคงเป็นไปได้อย่างเข้มแข็ง 

ดงันัน้ จะพบว่า เม่ือวิเคราะห์ชัน้วาทกรรมท่ีทบัซ้อนอยู่ภายใต้พืน้ผิวเรียบแบน หลกัฐาน
เชิงภาพทัง้สองชิน้มีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัในหลายระดบัอย่างน่าสนใจ การเปิดเผยรหสัทาง
วฒันธรรมข้างต้นของผ่านทัง้สองด้วยกระบวนการทางศิลปะ อาจกระตุ้นให้ผู้ดสูามารถใช้ส่วน
เสีย้วของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการท าความเข้าใจประเด็นข้างต้น 
หรือแม้กระทั่งใช้เป็นหนทางไปสู่การแสวงหาค าตอบบางประการ ในแง่นี ้ผู้ เขียนเลือกท่ีจะใช้
กระบวนการเปรียบเทียบคูต่รงข้าม (Binary Opposition) เป็นส่วนหนึ่งในการสงัเคราะห์ภาพทัง้
สองขึน้ใหม่ เพ่ือท่ีจะผ่านความหมายระดบัผิว ไปสู่ชัน้ตะกอนสาระท่ีทบัถมนบัพนัปีของภาพทัง้
สอง โดยทัง้นี ้ผู้ เขียนมิได้เปรียบเทียบในเชิงกายภาพเหมือนกับผลงานชิน้ท่ีผ่านมาซึ่งมกักระท า
อย่างตรงไปตรงมาด้วยการวางภาพคู่ขดัแย้งไว้เคียงกันบ้าง หรือสกัดกัน้การรับรู้ของพืน้ท่ีลวงตา
ด้วยปริมาตรของเนือ้สีบ้าง หากแต่ในครัง้นี ้ผู้ เขียนเลือกท่ีจะปะทะคู่ขดัแย้งท่ีปรากฏ ด้วยความ
ทรงจ า และจินตนาการของผู้ รับรู้ ซึง่ทัง้นี ้อาจแปรเปล่ียนไปตามประสบการณ์อยา่งเป็นอตัวิสยั 

องค์ประกอบหลกั ซึ่งเคยสถิตนิ่งอยู่กึ่งกลางภาพทัง้สองแต่เดิม ถูกน าออกไปเสีย แทนท่ี
ด้วยความมืดมิด ไร้ทศันมิติกระทัง่ดคูล้ายกบัระนาบสีท่ีเรียบแบน พืน้ท่ีว่างกึ่งกลางภาพคล้ายกบั
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สงัเวียนชัน้ดีท่ีความทรงจ า และจินตนาการของผู้ รับรู้วตัถุจะได้มีโอกาสโลดแล่นอย่างเสรี ความ
เป็นไปได้ของความหมายท่ีอาจเกิดขึน้ได้นัน้มิสามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมเสียทีเดียว 
หากแตผู่้ เขียนได้คาดการณ์ไว้โดยคร่าวดงัตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากผู้ เขียนได้ห้อยแขวนคูข่ดัแย้งอีกฟากฝ่ังไว้ในความทรงจ า ทางกายภาพจึงปรากฏ
เพียงความว่างเปล่าแทนท่ีสาระซึ่งเคยถูกเน้นย า้อย่างสูงด้วยกลยุทธ์ทางจิตรกรรมอันประณีต 
สะพานไปสูแ่ก่นสารซึง่ถกูสะบัน้ให้ขาดลงอาจน ามาซึง่ความฉงนสงสยัเป็นเบือ้งแรก อนัจะน าไปสู่
ความพยายามจะเช่ือมโยงภาพปรากฏ กบัภาพซึง่ด ารงอยูใ่นความทรงจ า และหากความทรงจ าไม่
สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จินตนาการจะท าหน้าท่ีของมัน
ตอ่จากนัน้ กระบวนการเหล่านีอ้าจเกิดขึน้สลบัไปมาอยู่เบือ้งหน้าสิ่งท่ีผู้ดไูด้รับรู้ ความเคล่ือนไหว
อยา่งมีชีวิตชีวานัน้ ชา่งดขูดัแย้งกบัวตัถท่ีุปรากฏตรงหน้า ทวา่ก็มิสามารถแยกขาดจากกนัได้อย่าง
สิน้เชิง อาจเป็นไปได้ว่าการแสดงภาพของการไม่ปรากฏ ผู้ เขียนอาจก าลงัเชือ้เชิญผู้ดูให้ลุกขึน้
มาร่วมสร้างสิ่งท่ีอยากให้ปรากฏอย่างเสรี ตามเจตจ านงของแต่ละบคุคล ซึ่งอาจเป็นการโต้กลบั
การผกูขาดทางจิตวิญญาณของศาสนจกัร หรือในทางตรงกันข้าม เป็นการแสดงภาวะเส่ือมถอย
ทางอ านาจของศาสนาในปัจจุบนั เร่ือยไปจนกระทัง่การขุดคุ้นมิติของความหมายท่ีถูกปกปิดไว้
ด้วยการลงรหสัอย่างแน่นหนาในอีกด้านหนึ่งของวตัถ ุทัง้ประเด็นด้านความรุนแรง หรือความตาย
ภายใต้มวลดอกไม้ หรือนยัยะท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัการเกิด ในรูปของความตาย  

การตีความอาจก้าวไกลไปกว่าประเด็นด้านศาสนา สู่การเช่ือมโยงความว่างเปล่า ซึ่งใน
ท่ีนีเ้ป็นความว่างเปล่าท่ีเคยไม่ว่างเปล่ามาก่อน กับความหมายในมิติอ่ืนๆของชีวิต เช่น เม่ือวาง
เคียงกนั พืน้ท่ีวา่งด ามืดของทัง้สองภาพนัน้ท าให้ภาพซึง่ไมเ่คยเก่ียวโยงกนั สามารถเช่ือมโยงถึงกนั
ได้ สถานท่ีท่ีเคยมีการเกิด และเคยมีความตายถกูท าให้กลายเป็นพืน้ท่ีซึ่งเก่ียวเน่ืองกนัราวกบัเป็น
ฉากหนึง่ของละครเร่ืองยาว สิ่งท่ีผู้ เขียนได้น ามาแสดงให้เห็นคือสองฉากของละครเร่ืองเดียวกันซึ่ง
บดันี ้ผู้แสดงได้ลงจากเวทีไปแล้ว 

เม่ือสามารถสมัผสัได้ถึงความเช่ือมโยงของสาระระหว่างภาพทัง้สอง อาจจะน าไปสู่การ
ตระหนักว่าความสุขจากการเกิดซึ่งแสดงผ่านพุ่มพรรณพฤกษางดงาม กับความทุกข์จากความ
ตายภายใต้โค้งทวารน า้ตาแห่งทูตสวรรค์นัน้มิอาจเกิดขึน้ได้เลยหากปราศจากอีกสิ่งหนึ่ง 
ความหมายของทัง้สองสิ่งนัน้เช่ือมโยงกัน และมอบพลังให้แก่กัน ความทุกข์จากความตายเป็น
เพียงราคาท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้การเกิดมีคณุค่า และนัน่ก็เป็นเพียงระเบียบของโลกอีกประการหนึ่ง
เทา่นัน้ 
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ผลงานชุดที่ห้า ว่าด้วยปฐมบทแห่งความขัดแย้ง 

ประเดน็ย่อยท่ีมีความสนใจต่อเน่ืองจากชุด birth & death 

เน่ืองด้วยชุดผลงานศิลปนิพนธ์เม่ือ4ครัง้ท่ีผ่านมา ล้วนแล้วแต่เป็นการน าเสนอมมุมองท่ี
ข้องเก่ียวกบัความเป็นมนษุย์ผา่นกายภาพบางอยา่งทัง้สิน้ เชน่ร่างกาย เพศสภาพ ยกเว้นเพียงครัง้
ล่าสุดเท่านัน้ท่ีผู้ เขียนได้เพ่งพินิจในหวัเร่ืองท่ีค่อนข้างมีลกัษณะเป็นปรากฏการณ์ อย่างการเกิด 
และความตาย ทว่าก็ยงัคงเป็นปรากฏการณ์ท่ีผกูพนัอย่างแนบแน่นกับร่างกายท่ีครอบครองเพศ
สภาพอยู่นั่นเอง ในผลงานชุดย่อยชุดนี ้ผู้ เ ขียนจึงมีความต้องการจะเบนความสนใจจาก
ปรากฏการณ์ท่ีข้องเก่ียวกบัเรือนร่าง ไปสู่เหตกุารณ์ หรือลกัษณะความสมัพนัธ์ของมนุษย์ท่ีมีต่อ
กัน และก็อาจเป็นเช่นเดียวกันกับผลงานหลายชุดท่ีผ่านมา ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นเค้าลางทาง
ทศันะของผู้ เขียนว่า มิได้มองความเป็นมนษุย์ท่ีค้นหาอยู่นัน้ งดงามเกินสมควรไปเท่าใดหนกั และ
มักวิพากษ์ในประเด็นด้านลบ และมักข้องเก่ียวกับหายนะ และความรุนแรงอยู่เสมอ เม่ือต้อง
เคล่ือนย้ายมาพิจารณาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ในภาพรวม สิ่งแรกๆในประวตัิศาสตร์ของ 
Homo sapiens ซึ่งเราได้หยิบย่ืนให้แก่กนัก็อาจหนีไม่พ้นความรุนแรง และหลกัฐานของมนัก็ตก
ทอดมาสูปั่จจบุนัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสดุ ถึงขนาดท่ีผู้ เขียนคงมิจ าเป็นต้องขยายความไว้ในท่ีนี ้

เม่ือพิจารณาแล้วว่าประเด็นข้างต้นคือลกัษณะเหตกุารณ์ซึ่งเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซ า้แล้ว
ซ า้เล่า นับครัง้ไม่ถ้วน การท่ีผู้ เขียนจะน าเสนอภาพของความซ า้ซากท่ีแบกสาระบางประการ
ร่วมกัน อาจต้องอาศยักระบวนวิธีวิทยาทางความรู้ ท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ เร่ือยไปกระทั่ง
สงัเคราะห์ข้อมลูขึน้ใหม่ และการสืบสาแหรกของเหตกุารณ์จนสามารถเห็นการกลายพนัธุ์ของสิ่ง
ซึ่งไม่เคยข้องเก่ียวกัน แต่กลับต่อเน่ืองกันอย่างไม่น่าเป็นไปได้ หรือการปะติดปะต่อ เช่ือมร้อย
สาระของเหตกุารณ์ต่างช่วงเวลาโดยไม่แยแสมิติเวลาทางประวัติศาสตร์ท่ีเรียงตวักันอย่างเป็น
ระเบียบนัน้ เป็นคณุลกัษณ์ท่ีส าคญัยิ่งของกระบวนวิธีท่ีเรียกว่า วงศาวิทยา (Genealogy) และ
ด้วยกระบวนวิธีข้างต้น ท าให้หลีกเล่ียงไปไม่ได้เลยท่ีผู้ เขียนจ าเป็นต้องยึดโยงไปถึง “อ านาจ” ซึ่ง
ครอบง า และสร้างความหมายให้กบัเหตกุารณ์ตา่งๆเหลา่นัน้ 

เหตุการณ์แรกท่ีผู้ เขียนให้ความสนใจ ก่อนจะพิจารณาเร่ืองหลกัฐานเชิงภาพท่ีน าเสนอ
เร่ืองราวนัน้ คือหนึ่งในหลักฐานของความรุนแรงท่ีมนุษย์กระท าต่อกัน ซึ่งเก่าแก่ท่ีสุด นั่นคือ 
มรณกรรมของอาเบล โดยคาอินพ่ีชายโดยสายเลือดของเขา ดงัจะสามารถไล่เรียงในรายละเอียด
ของเหตกุารณ์ได้ดงันี ้
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คาอิน กับอาเบลเป็นบุตรท่ีเกิดจากอดมั และอีฟ ในแง่นี ้ทัง้คู่จึงถือเป็นมนษุย์ซึ่งเกิดจาก
จากสมสู่กันระหว่างมนุษย์คู่แรก และในขณะเดียวกัน ก็เป็นผลผลิตของบาปแรกท่ีบิดา และ
มารดาของเขาได้ก่อไว้ก่อนถูกเนรเทศออกจากอีเดน เม่ือมนุษย์มิได้เป็นอมตะอีกต่อไป 
นอกเหนือจากการผสมพนัธุ์เพ่ือทดแทนชีวิตท่ีไม่ยัง่ยืนด้วยอีกหนึ่งชีวิต ทัง้สองเพศตา่งถกูสาปให้
ต้องแบกรับความทกุข์ท่ีตา่งกนั เพศหญิงต้องทรมานจากการคลอดบตุรในขณะท่ีเพศชายต้องอาบ
เหง่ือต่างน า้ในการหาเลีย้งครอบครัว คาอิน และอาเบลต่างต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่มี
ข้อยกเว้น โดยคาอินมีหน้าท่ีเพาะเมล็ดพนัธุ์ธัญญาหาร ส่วนอาเบลนัน้ดแูลปศสุตัว์ กระทัง่วนัหนึ่ง 
คาอินได้เลือกบูชาพระเจ้าของเขาด้วยผลไม้ท่ีเก็บเก่ียวได้จากการไถหว่าน ส่วนอาเบลนัน้สงัเวย
ด้วยเนือ้สตัว์ และไขมนั พระเจ้ารับเคร่ืองเซน่สงัเวยของอาเบล ทวา่ปฏิเสธคาอิน ความริษยาประทุ
ขึน้กระทัง่เกิดเป็นการฆาตกรรมในท้ายท่ีสุด เลือดของอาเบลหลัง่ลงผืนดินเป็นผลให้พืชพนัธุ์ไม่
สามารถงอกงามได้อีกตอ่ไป ตามค าสาปจากองค์พระผู้สร้าง18 

อีกเหตกุารณ์หนึ่งซึ่งผู้ เขียนสนใจ และได้หยิบยกมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์อยู่หลาย
ครัง้ในช่วงปีท่ีผ่านมา คือเหตุการณ์นองเลือดครัง้ส าคญัในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในภาพ
ปรากฏกลุ่มผู้คนหลากหลายวัย จ านวนมากยืนรุมล้อมศพของชายซึ่งถูกห้อยแขวนลงมาจาก
ต้นมะขามกลางภาพ ถัดจากนัน้คือภาพของชาย วัยกลางคนก าลงัเงือ้เก้าอีพ้บัด้วยสองแขนซึ่ ง
เหยียดตงึ พร้อมฟาดลงมาท่ีศพนัน้ วินาทีส าคญัครัง้นีถ้กูบนัทึกผ่านเลนส์กล้องของ Neil Ulevich 
ชา่งถ่ายภาพชาวอเมริกนั ซึ่งมีผลงานอนัส าคญั และโดง่ดงัจากการบนัทึกภาพเหตกุารณ์สงคราม
ในหลายประเทศ และจดัเป็นหลกัฐานภาพท่ีดีท่ีสดุ และอยู่ในสภาพสมบรูณ์เพียงไม่ก่ีชิน้ท่ีตกทอด
มาจนถึงปัจจุบัน เน่ืองด้วยในช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวปะทุขึน้นัน้ ประเทศไทยได้ตกอยู่
ภายใต้การครอบง าของรัฐบาลเผดจ็การทหารอยา่งเข้มข้นท่ีสดุ ก่อนจะถึงจดุแตกหกัและล่มสลาย
ลง (แม้จะไม่ใช่โดยสิน้เชิงก็ตาม) ในอีกไม่ก่ีปีต่อมา ส่ือสารมวลชนเกือบทัง้หมดภายในประเทศ
ล้วนถกูควบคมุอยา่งเบด็เสร็จโดยรัฐ ภาพเหตกุารณ์จากมมุมองของคนในแทบจะเป็นสิ่งซึ่งเป็นไป
ไมไ่ด้เลยในเวลาดงักลา่ว 

อาการลงแดงของสงัคมไทยเกิดขึน้จากการปลกูฝังอดุมการณ์ชาตินิยมอย่างฉาบฉวยและ
ไร้ความรับผิดชอบ ประกอบไปกบัความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเมืองยุคหลงัรัฐบาล
ทหารท่ีครอบง าสังคมไทยด้วยการสนับสนุนเงินทุนจากต่างชาติ ด้วยการเคล่ือนไหวปฏิวัติ

                                                           
18 Genesis Chapter4, New International Version (NIV), accessed 14 May 2017, available 

from https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+4 



 
191 

 

 
 

นกัศกึษา และปัญญาชน ประกอบกบัอ านาจพิเศษนอกเหนือรัฐธรรมนญู ในวนัท่ี14 ตลุาคม พ.ศ.
2516 อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ถูกร่างขึน้ด้วยรัฐสภาชั่วคราวท่ีคณะมาจากการแต่งตั ง้ 
(ด้วยอ านาจพิเศษนอกรัฐธรรมนูญ) น ามาซึ่งการจัดตัง้รัฐบาลผสมสายกลางซึ่งนอกจากจะ
พยายามประนีประนอมกบัทุกฝ่ายแล้วก็มิสามารถหาสาระอนัใดในนโยบายได้อย่างจริงจงั พวก
ขวาจดัฝ่ายทหารซึ่งได้มีการเคล่ือนไหวอย่างคกุรุ่นอยู่ก่อนแล้ว ทัง้กลุ่มกระทิงแดงท่ีถูกจดัตัง้โดย 
กอ.รมน. ลกูเสือชาวบ้านโดยต ารวจตระเวนชายแดน หรือกลุ่มการเคล่ือนไหวตา่งๆทางสงัคมซึ่งมี
แนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งคือผลผลิตท่ีชดัเจนท่ีสุดของปรากฏการณ์ข้างต้น ได้หนัไปโจมตีฝ่าย
ซ้ายอยา่งรุนแรง ว่าเป็นภยัสงัคม ในเช้ามืดของวนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ความรุนแรงได้ปะทุขึน้
จนถึงขีดสุด เม่ือปัญญาชนหวัก้าวหน้า โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาในเมืองตกเป็นเคร่ืองเซ่นสงัเวย
ทางการเมืองเพ่ือตอ่ชีวิตให้อ านาจท่ีครอบง ารัฐชาตแิหง่นีม้านมนานสามารถโลดแล่นตอ่ไปได้19  

อีกภาพหนึง่คือภาพของเชลยชาวยิวสองคนซึ่งเปล่าเปลือย ร่ายกายผ่ายผอม อิดโรย ทัง้คู่
ยืนอยู่เบือ้งหน้าคนอีกจ านวนมากซึ่งล้วนตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกัน สายตาจบัจ้องมาปะทะเลนส์
กล้องด้วยความกังวล ชาวยิวจ านวนมากถูกขนถ่ายมาสู่ค่ายกักกัน ยังคงขาดหลักฐานยืนยันท่ี
แนน่อนวา่ภาพดงักลา่วถกูถ่ายจากคา่ยกกักนัใดในราวๆ15,000คา่ยกระจายอยู่ทัว่ทวีปยโุรป คา่ย
ดงักล่าวถกูสร้างขึน้เพ่ือกกัขงันกัโทษทางการเมือง สงคราม เร่ือยไปกระทัง่ชนชาติซึ่งไม่ใช่อารยนั 
ภายใต้อุดมการณ์เลือดบริสุทธ์ิของพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน หรือนาซี (Nazi) 
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ไม่ว่าจะเป็นชาวโปแลนด์ ยูเครน รัสเซีย ยิว และในบางกรณี  อาจ
ลุกลามไปสู่บุคคลซึ่งถูกพิจารณาว่าไร้คุณค่าต่อรัฐ เช่นพวกรักร่วมเพศ ยิปซี โสเภณี ฯลฯ โดย
ในช่วงระหว่างค.ศ.1933-45 คา่ยกกักนัได้เป็นสถานท่ีซึ่งใช้สงัเวยชีวิตมนษุย์ไปมากกว่า 15  – 20 
ล้านคน จึงสามารถจดัเป็นอีกครัง้หนึ่งซึ่งมนษุย์เลือกปฏิบตัิตอ่กนัด้วยความรุนแรงอย่างเลือดเย็น
ถึงท่ีสุด และนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ท่ีแสดงภาวะตกต ่าของมนุษย์ ไม่แตกต่างไปจากการ
ฆาตกรรมหลงัการก าเนิดแรกของบรรพบรุุษพวกเขาแตอ่ยา่งใด 

ทัง้สามเหตุการณ์ แม้จะเกิดขึน้ต่างช่วงเวลา ต่างมิติความจริง และไม่ได้มีอะไรเก่ียว
เน่ืองกนัโดยสิน้เชิง ยกเว้นเพียงแตร่หสัของความรุนแรงท่ีถูกอดักระแทกลงซ า้แล้วซ า้เล่าทกุครัง้ท่ี
เกิดการรับรู้ และตีความเร่ืองราวเหล่านี ้มากไปกว่านัน้ เม่ือพิจารณานอกเหนือไปจากผลของ
เหตกุารณ์ โดยย้อนกลบัไปสู่ต้นเหต ุจะพบว่า “ผล” ของทัง้สามเร่ืองนัน้ ล้วนข้องเก่ียวกบัการถูก

                                                           
19 เบเนดิกท์ แอนเดอร์สนั, ศึกษารัฐไทย ย้อนสภาวะไทยศึกษา, (กรุงเทพฯ, ฟ้าเดียวกนั, 2558), บท
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บงการด้วยอ านาจท่ีขบัเคล่ือนอยูเ่หนือ ”เหต”ุ ทัง้สิน้ และอ านาจดงักล่าวก็ทรงพลงัเสียจนสามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งสมับูรณ์ท่ีปรากฏรอยด่างพร้อยไม่ได้ โรงสร้างดงักล่าวจะสามารถพิจารณาให้
เห็นอย่างชัดเจนได้จากกรณีความโกรธแค้นของคาอินเกิดจากการล าเอียงของพระเจ้า แต่เน่ือง
ด้วยอ านาจอนัสมับรูณ์เป็นสิ่งท่ีมิสามารถแปดเปือ้นได้ ราวกับเป็นวิทยุท่ีอยู่ในคนละคล่ืนความถ่ี 
เป็นความถ่ีท่ีคาอินไม่สามารถเข้าใจ หรือมีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆได้ เขาจึงไม่สามารถแม้กระทัง่มี
ความโกรธตอ่พระเจ้าได้ ด้วยเหตนีุ ้อาเบลจึงจ าต้องเป็นผู้ รับผลของความล าเอียงนัน้ในท้ายท่ีสุด 
ในลักษณะเดียวกันกับการท่ีสังคมไทยในยุคหลังเผด็จการทหารนัน้ตกอยู่ภายใต้ความรู้ซึ่งถูก
สถาปนา และลงรหสัอย่างแน่นหนามิให้มองเห็นความผิดบาปท่ีอยู่เหนือขึน้ไปจากชนชัน้ปกครอง
(ตามรัฐธรรมนูญ) นกัศึกษา และปัญญาชนฝ่ังซ้ายจึงตกอยู่ในสถานะท่ีไม่ต่างไปจากอาเบลซึ่ง
ต้องถกูสงัเวยด้วยชีวิต และเลือดท่ีหลัง่ลงบนแผ่นดินเพ่ือให้อ านาจอนัสมับรูณ์นัน้ได้มีก าลงัในการ
ครอบง าสังคมสืบต่อไป ภาพเชลยชาวยิวทัง้สองอาจเป็นการพิจารณาในประเด็นเดียวกันด้วย
มมุมองท่ีตา่งไปเล็กน้อย เน่ืองจากทัง้คูล้่วนเป็นลกูหลานท่ีสืบสายโลหิตจากบรรพบรุุษท่ีมอบการ
ฆาตกรรมให้แก่กนัเป็นของขวญัชิน้แรก ทว่าบดันี ้ทัง้คูก่ลบักลายเป็นเรือนร่างท่ีรองรับการกระท า
ของอ านาจจนบดิเบีย้วไป อ านาจดงักลา่วคือสิ่งท่ีก่อตวัขึน้เพ่ือยืนยนัว่ายงัมีบางสิ่ง ท่ียิ่งใหญ่อย่าง
สมับูรณ์นอกเหนือจากพระเจ้าท่ีรอรับการสงัเวยด้วยชีวิตของมนุษย์ ทัง้อุดมการณ์เร่ืองชาติพนัธุ์ 
ความส าคญัของรัฐชาตท่ีิฉาบเคลือบไว้ด้วยเร่ืองผลประโยชน์ทัง้ทางเศรษฐกิจ และทรัพยากร ฯลฯ 
มนษุย์จึงไม่แลกชีวิตกนัเพ่ือเสริมลานภุาพอนัไร้ขอบเขตของพระเจ้าอีกตอ่ไป และลกูหลานซึ่งสืบ
สายโลหิตมาจากมนุษย์ท่ีพระองค์ทรงสร้างขึน้โดยตรง ก็กลบัต้องเป็นเคร่ืองเซ่นสงัเวยแก่พระเจ้า
องค์ใหมท่ี่ถือก าเนิดขึน้เพ่ือแทนท่ีพระเจ้าในโลกยคุโบราณ  

อย่างไรก็ดี ผู้ เขียนมิได้หยิบยกภาพเหล่านัน้มาใช้โดยตรง หากแต่ได้วิเคราะห์แยกส่วน
ออก และสงัเคราะห์ขึน้ใหม่ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรม และแน่นอนว่า ระหว่างกระบวนการ
สงัเคราะห์ ผู้ เขียนได้ท าการเลือกสรรสิ่งจ าเป็นเก็บไว้ สกดัสิ่งท่ีเห็นว่าขดัตอ่สาระท่ีผู้ เขียนต้องการ
ส่ือสารออกไปเสีย รวมถึงสร้างสรรค์บางสิ่งซึ่งไม่เคยปรากฏอยู่ในระดบัพืน้ผิว ในปรากฏขึน้ และ
ใช้เป็นหนึง่ในสญัญะเพ่ือส่ือความ สิ่งนัน้คือ “เส้นขอบฟ้า” (Horizon) ในภาพเหตกุารณ์ 6 ตลุาฯ  

เส้นขอบฟ้า (Horizon) จดัเป็นสญัญะท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง เน่ืองด้วยอาจเรียกว่า มนัเป็น
หนึง่ในมโนทศัน์ท่ีไมเ่คยปรากฏจริงอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนอย่างโดดเด่ียว (เน่ืองด้วยรูปธรรมของ
เส้นขอบฟ้าคือเส้นตรงท่ีเกิดจากการสมัผสักนัระหว่างท้องฟ้า และผืนโลก หรือน า้) ไม่สามารถไป
ถึง หรือสมัผสั เน่ืองด้วยสณัฐานของโลกซึ่งมีทรงกลม ส่งผลให้รอยตดัระหว่างผืนฟ้า และโลกนัน้
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ขยบัออกหา่งจากเราเป็นระยะท่ีเท่าเทียมกนัเสมอเม่ือเราเคล่ือนท่ีเข้าหา ทว่าเส้นขอบฟ้ากลบัเป็น
สิ่งท่ีปรากฏชดัเจนท่ีสุดในมโนส านึก ในกรอบคิดแบบโรแมนติก (Romanticism) เส้นขอบฟ้าจึง
เป็นสญัญะท่ีเลือนรางของของความหวงั เน่ืองด้วยมนัเป็นสิ่งซึง่ตอกย า้ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
นอกเหนือร่างกาย และความไพศาลของโลก อีกทัง้ความไร้ขอบเขตของตวัมนัยงัเชือ้เชิญให้มนษุย์
ก้าวหน้าตอ่ไปเสมอ เน่ืองจาก ไม่ว่าเหตกุารณ์จะเลวร้ายเพียงใด ดวงตะวนัจะยงัคงทอแสงในทิศ
เดมิด้วยอตัราความถ่ีเดมิ จากเส้นขอบฟ้าอนัไพศาลอยูน่ัน่เอง 

และหากจะกลา่วถึงเส้นขอบฟ้าด้วยน า้เสียงท่ีจริงจงัขึน้ในอีกหนึ่งระดบั อย่างเป็นเหตเุป็น
ผล เราอาจกลา่วได้วา่ มนษุย์อาจไมเ่คยมีส านึกอย่างจริงจงัถึงเส้นขอบฟ้าเลย ก่อนคริสต์ศตวรรษ
ท่ี15 เน่ืองจากก่อนท่ีเราจะตระหนกัถึงความส าคญัของมนัในฐานะรากฐานอนัส าคญัท่ีใช้ค านวณ
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม หรือใช้ค านวณระยะในการเดินเรือ กระทัง่การเทียบเคียงระดบัเส้น
ขอบฟ้าในการบิน มนัเป็นเพียงผืนฟ้า และผืนโลกท่ีบรรจบกันเท่านัน้ จนกระทั่งการ ค้นพบสิ่งท่ี
เรียกว่า “ทศันมิติเชิงเส้น” หรือ linear perspective  โดย  Filippo Brunelleschi เน่ืองด้วยทศันมิติ
เชิงเส้นคือการถ่ายทอดภาพปรากฏของโลกสามมิติท่ีมนุษย์รับรู้ผ่านทศันะ ลงบนระนาบสองมิต ิ
ด้วยการใช้เส้นเป็นสญัญะ กัน้กลางระหว่างสสาร และพืน้ท่ีว่าง ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความแตกต่างของขนาดของวตัถุต่างๆ กับระยะของมนั เพ่ือสังเคราะห์กฎเกณฑ์อนัเป็นภววิสัย
บางประการในเข้าใจโลกด้วยมุมมองใหม่อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งนามธรรมอย่าง เส้นขอบฟ้า จึง
ปรากฏตวัอย่างเป็นรูปธรรมขึน้ครัง้แรกใต้กายภาพของ “เส้นตรงแนวนอน” (Horizontal line) บน
ผืนกระดาษของ Brunelleschi ในแง่นี ้วิวฒันาการของเส้นขอบฟ้าท่ีเป็นรูปธรรม จึงสมัพนัธ์กัน
อยา่งแยกไมอ่อกกบัการเตบิโตของการจ าลองทศันมิตใินงานจิตรกรรม 

เม่ือผนวกกับความเช่ือแบบมนุษยนิยม คริสเตียน ในสมยัเรเนอซองส์ เส้นขอบฟ้าซึ่งไร้
ขอบเขต มีความเป็นอนนัต์ (รวมไปถึง “จดุรวมสายตา” หรือ “vanishing point” ซึ่งถือเป็นผลผลิต
อนัส าคญัของเส้นขอบฟ้า) ย่อมสัมพันธ์กับพลานุภาพของพระเจ้า ท่ียิ่งใหญ่สูงสุด และไพศาล
เช่นเดียวกนั ในแง่นี ้เส้นขอบฟ้า (และจุดน าสายตา) จึงกลายเป็นสญัญะท่ีส่ือความถึงพระเจ้าได้
อยา่งแนบเนียน เป็นธรรมชาตมิากกวา่การวาดพระองค์ขึน้มาเป็นตวัตน กล่าวคือ ปรากฏพระองค์
อยู่ท่ามกลางผลผลิตท่ีพระองค์ทรงสร้าง ทัง้ผืนฟ้า และผืนดิน รวมถึงรอยต่อของมัน หมู่พันธุ์
พฤกษา รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทกุชนิดในฉาก ทัง้หมดล้วนส่ือความถึงพระองค์ และพระองค์ก็สถิตอยู่
ในทกุอณขูองทกุสิ่งในเวลาเดียวกนั เป็นทัง้สิ่งท่ีปรากฏ และไม่ปรากฏในคราวเดียว ดงันัน้ ผู้ดจูึงมี
สถานะพิเศษ ไมต่า่งจากพระเจ้า ด้วยสามารถรับรู้เหตกุารณ์ในโลก (จ าลอง) ท่ีเกิดขึน้อย่างชดัเจน
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ในทกุรายละเอียด ทกุสิ่งล้วนปรากฏชดัให้เห็นตรงหน้าบนผืนระนาบเรียบแบนอย่างเท่าเทียม และ
ถูกตรึงแน่นด้วยทัศนมิติเชิงเส้นเพ่ือเป็นบรรณาการแก่สายตาเพียงคู่เดียวเท่านัน้ และหากฉาก
เหตกุารณ์ในภาพ ไม่ตา่งจากการปรากฏกายของพระผู้ เป็นเจ้า ศิลปินผู้สร้างสรรค์จึงท าหน้าท่ีไม่
ตา่งไปจากพระผู้ ไถ่ ซึ่งท าหน้าท่ีประหนึ่งสะพานเช่ือมร้อยมวลมนษุย์ให้เข้าถึงอาณาจกัรของพระ
เจ้าอีกครัง้ เส้นขอบฟ้า และจุดน าสายตาจึงเป็นสัญญะซึ่งแสดงถึงความทะเยอทะยานของ
ความคิดแบบมนุษยนิยม ในสมัยเรเนอซองส์ เต็มไปด้วยเหตุผลอันเป็นภววิสัย และใน
ขณะเดียวกนั ก็หนักลบัไปสดดีุพระผู้สร้างได้อยา่งแนบเนียน 

การน าเส้นขอบฟ้ามาแทนท่ีภาพเหตุการณ์สะเทือนขวัญจึงสามารถเช่ือมโยงไปสู่
ความหมายท่ีหลากหลาย ตัง้แต่การแสดงให้เห็นถึงความหวงั หรือความฝันท่ีไม่เคยเป็นจริง ว่า
เหตกุารณ์ดงักล่าวนัน้ไม่เคยเกิดขึน้ หรืออาจเป็นการมองไปเบือ้งหน้าด้วยส านึกแบบโรแมนติกว่า 
มันจะเป็นสิ่งท่ีไม่มีวันเกิดขึน้อีกในอนาคต หรือเม่ือพิจารณาอีกด้านหนึ่ง มันอาจจะไม่ใช่การ
แทนท่ี ทวา่เป็นการลบล้างบางสิ่งออกเพ่ือเปิดเผย ในแง่นี ้ผู้ เขียนอาจก าลงัเปิดเผยให้เห็นรูปธรรม
ของอ านาจไร้ขอบเขตท่ีอยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณ์ อ านาจท่ีไม่เคยปรากฏชดัให้เห็นด้วยตา ทว่าแทรก
ซึมอยู่อย่างแนบเนียนในสงัคม ไม่ต่างจากเส้นขอบฟ้า หรือพระเจ้าในโลกยคุโบราณท่ีตัง้ปราการ
อย่างแน่นหนาในมโนส านึก และบงการให้ประชาชนท่ีถกูครอบง าเกิดการสงัเวยเลือดให้พระองค์
อีกครัง้ 
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ผลงานชุดที่หก ว่าด้วยความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และศีลธรรม 

ประเดน็ท่ีมีความสนใจต่อเน่ืองจากผลงานชุด Cain and Abel 

ประเดน็ยอ่ยท่ีมีความสนใจ 

ผลงานชดุท่ีผ่านมา ผู้ เขียนได้เบนเข็มจากประเด็นท่ีข้องเก่ียวกบัเรือนร่างของมนษุย์ มาสู่
การมุง่พิจารณารูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัความรุนแรงท่ี
มนุษย์หยิบย่ืนให้กันนับครัง้ไม่ถ้วนในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ ดี ผู้ เขียนเห็นว่า การพิจารณา
เร่ืองราวในอดีตท่ีไกลตวันัน้ เตม็ไปด้วยปัญหาหลายประการอนัได้แก่ ประการแรก เร่ืองราวในอดีต
นัน้ล้วนด ารงอยู่ในบริบทท่ีแตกต่างกับปัจจุบัน หากไม่นับปัจจัยเร่ืองพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ หรือ
สรีรศาสตร์แล้ว ปัจจยัเร่ืองเวลามีผลอย่างมากต่อการประกอบสร้างทัศนคติเฉพาะท่ีสมัพนัธ์กับ
บริบทนัน้ๆ ในแง่นี ้แม้ผู้ เขียนจะมีความเช่ือว่ามนษุย์ในประวตัิศาสตร์นัน้ครอบครองคณุสมบตัิเชิง
นามธรรมอย่างความคิด ความรู้สึก หรือส านึกบางประการท่ีปราศจากอคติ ไม่ต่างจากมนุษย์ใน
ปัจจบุนั หรือในมิติเวลาท่ีแตกตา่ง แตก็่ต้องยอมรับในความจริงว่า ผู้ เขียนก็ยงัคงเป็นมนษุย์ท่ีจม
จ่อมอยู่ในปริภูมิเวลาชุดหนึ่ง ท่ีสุดท้ายก็จะเคล่ือนตวักลายเป็นรอยตดัของพืน้ท่ี และเวลาอยู่บน
จกัรวาลประวตัิศาสตร์ ความแตกตา่งทางบริบทย่อมมีผลตอ่ความเข้าใจของผู้ เขียนตอ่เหตกุารณ์
อยา่งมีนยัยะส าคญั และเป็นประเด็นท่ีผู้ เขียนให้ความสนใจอย่างไม่เพียงพอตลอดการสร้างสรรค์ 
ประการต่อมา นอกจากประเด็นข้างต้นจะสร้างปัญหาให้กับผู้ เขียนแล้ว ผู้ ดูก็อาจเกิดปัญหา
เชน่เดียวกนั เน่ืองด้วยมิติทางประวตัิศาสตร์ท่ีไกลตวั และไม่สมัพนัธ์กบับริบทร่วมสมยันัน้ยากตอ่
การเช่ือมโยง และประการสุดท้าย เหตกุารณ์ในอดีตนัน้ ส่วนใหญ่ได้ข้อยตุิ อย่างน้อยท่ีสดุก็ในเชิง
กายภาพของเหตกุารณ์  หากจะหลงเหลือมาถึงปัจจบุนั ก็อาจเป็นร่องรอยท่ีเหตกุารณ์นัน้ๆได้มอบ
ไว้ในรูปของหลกัฐานเชิงประวตัศิาสตร์รูปแบบตา่งๆ สง่ผลให้ความซบัซ้อนของเหตกุารณ์นัน้ถกูแผ่
ออกให้เห็นอย่างครบถ้วน ทัง้เหตุ อันก่อให้เกิดเหตุการณ์ และผลสรุป ครบถ้วนอย่างเด่นชัด 
ประเดน็ท่ีถกูคล่ีคลายโดยประวตัศิาสตร์ไปแล้วในระดบัหนึง่ จงึยากท่ีจะคืนชีพเกิดความสนใจใหม่
ในมมุมองท่ีแตกตา่ง 

ด้วยเหตผุลท่ีได้เกร่ินมาข้างต้น ผลกัดนัให้ผู้ เขียนเลือกประเด็นร่วมสมยัมาวิเคราะห์ และ
วิพากษ์เป็นหลกั และอาจเทียบเคียงกับประเด็นท่ีห่างไกลออกไปในประวตัิศาสตร์ เพ่ือท่ีรอยทบั
ซ้อนของเหตุการณ์นัน้ๆอาจส่งแรงกระเพ่ือมมาถึงปัจจุบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ประเด็นท่ีผู้ เขียนเลือกหยิบยกมานัน่ก็คือ เร่ืองราวการอพยพย้ายถ่ินของชาวโรฮิงญา (Rohingya) 
โดยมุ่งเน้นไปในช่วงเหตุการณ์ระหว่างปีค.ศ.2012-2015เป็นหลัก เทียบเคียงไปกับกรณี การ
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อบัปางอนัอือ้ฉาวของเรือ Meduse’ ตามมาด้วยโศกนาฏกรรมซึง่เกิดขึน้บนแพชัว่คราวอนัประกอบ
จากซากเรือข้างต้น และพบจดุจบท่ีเลวร้ายย่ิงกวา่การลม่ลงครัง้แรกมากนกั  

เม่ือกลา่วถึงประวตัศิาสตร์ของกลุ่มมนษุย์ท่ีนิยามตนเองว่า “โรฮิงญา” หรือ “โรฮินจา” นัน้ 
อนัท่ีจริงสามารถสืบสาว โยงยาวกลับไปถึงอาณาจักรโบราณเสียก่อนจะเกิดส านึกเร่ืองรัฐชาติ
สมยัใหม ่และถกูครอบง าโดยประเทศพมา่เสียด้วยซ า้ เน่ืองด้วย กลุ่มคนดงักล่าว หากไม่นบัส านึก
เร่ืองชนชาติ และชาติพันธุ์ซึ่งกลายเป็นสมบัติท่ีล า้ค่าท่ีถูกยัดเยียดให้โดยชาติตะวันตกหลัง
คริสต์ศตวรรษ18 ชาวโรฮิงญาคือกลุ่มชนมสุลิมพืน้เมือง ท่ีอาศยัอยู่บริเวณเบงกอล (บงักลาเทศ) 
และอาระกัน (ยะไข่) โดยไม่ได้เห็นว่าส านึกเร่ืองชนชาตินัน้มีความจ าเป็นต่อพวกเขาแต่อย่าง ใด 
ทวา่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี19 หลงัจากจกัรวรรดิองักฤษ ซึ่งแผ่ขยายอ านาจกระทัง่พระอาทิตย์ไม่
สามารถหลบพ้นไปจากน่านฟ้าอาณานิคมเหล่านัน้ได้ อินเดียเป็นหนึ่งประเทศท่ีถกูครอบง าอย่าง
เต็มรูปแบบ ก่อนท่ีพม่าจะพบบทสรุปท่ีไม่ต่างกันมากนัก และเป็นธรรมชาติของผู้ปกครองซึ่ งไร้
ความรับผิดชอบ เส้นเขตแดนของประเทศ ซึ่งก าหนดความเป็นชาติ และสมัพนัธ์กันอย่างแยกไม่
ออกกับส านึกความเป็นชนชาติ ถกูยดัเยียดให้กับชนพืน้เมืองอย่างรวดเร็ว ทัง้นีเ้พ่ือให้ง่ายต่อการ
ปกครอง และสะดวกในการขดูรีดผลประโยชน์ ชาวมสุลิมเบงกอลถกูผลกัดนัให้อพยพย้ายถ่ินไปตัง้
รกรากในดินแดนอาระกันในฐานะแรงงานทาสของฟาร์มชาวองักฤษ ปรากฏการณ์นีช้ดัเจนท่ีสุด
เม่ือองักฤษท าการยกเลิกเขตแดนระหวา่งเบงกอล และอาระกนัสง่ผลให้จ านวนผู้อพยพเพิ่มขึน้เป็น
ทับทวี กระทั่งพม่ากลายเป็นประเทศท่ีมีจ านวนผู้ อพยพสูงท่ีสุดในโลก โดยเอาชนะมหานคร
นิวยอร์ค ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี20 ซึ่งนบัเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจ เท่ากบัเป็นเร่ืองท่ีน่าสิน้หวงัอย่าง
ยิ่ง และในขณะนัน้ รอยร้าวด้านศาสนาก็เร่ิมปรากฏชดั เน่ืองด้วยชาวอาระกนัของพม่าพืน้เมืองนัน้ 
นบัถือพุทธเถรวาทอย่างเคร่งครัดมาแต่โบราณ เช่นเดียวกับท่ีชาวมุสลิมเบงกอลนัน้เป็นอิสลาม 
และก่อนท่ีองักฤษจะเร่ิมก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น สงครามโลกครัง้ท่ีสองก็ปะทขุึน้
อยา่งเดือดดาล สง่ผลให้องักฤษต้องถอนก าลงัออกจากอาระกนั 

อย่างไรก็ดี การถอนก าลงัขององักฤษนัน้หาใช่จุดจบของหายนะ ทว่ากลบัเป็นจุดเร่ิมต้น 
เน่ืองด้วย เม่ือกองทพัญ่ีปุ่ นบุกเข้ามาในพืน้ท่ี และองักฤษรู้ตวัว่าไม่สามารถยือ้สถานการณ์ไว้ได้
นานนกั องักฤษจงึเลือกกระท าการคดิสัน้อนันา่ละอายโดยการมอบอาวธุให้มสุลิมอาระกนัเพ่ือถ่วง
เวลากองทพัญ่ีปุ่ นระหว่างองักฤษถอนทหาร และเคล่ือนย้ายก าลงัพลออกจากพืน้ท่ี โดยไม่ค านึง
เลยว่า ชาวมุสลิมอพยพ และชาวพุทธอาระกันพืน้เมืองนัน้ ได้มีการปะทะกันอยู่ย่างรุนแรงก่อน
หน้า การมอบอาวธุให้อีกฝ่ัง ไม่ต่างจากการย า้รอยร้าวลงบนผืนแผ่นดินพม่าครัง้สุดท้ายก่อนจาก
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ไป เพ่ือให้แน่ใจว่าฝ่ายศตัรูจะไม่สามารถ ครอบครองประเทศท่ียงัพอจะเหลือ “ชิน้ดี” ให้เชยชมได้
บ้าง และการกระท าอนัไร้ความรับผิดชอบข้างต้นยงัคงส่งผลให้เห็นถึงรอยร้าวของเหตกุารณ์อย่าง
ชดัเจนกระทัง่ในปัจจบุนั  

อาการถูกลอยแพครัง้แรกในประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิมอพยพปรากฏขึน้ในขณะท่ี
ปากีสถานท าการตอ่สู้ เพ่ือปลดแอกตวัเองจากอินเดียในช่วงปีค.ศ.1940 กลุ่มมสุลิมอพยพได้ก่อตัง้
กุล่มสันนิบาตมุสลิมขึน้ ณ เมืองหลวงของรัฐยะไข่ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจะรวมดินแดนกับ
ปากีสถาน ทว่าผู้น าปากีสถานได้ปฏิเสธ และกล่าวว่าจะไม่แทรกแซงกิจการใดๆในพม่า มีความ
พยายามสร้างรัฐอิสลามอิสระในอาระกันโดยกลุ่มนักรบมูจาฮีดีนทางตอนเหนือของรัฐยะไข ่
ในช่วงปีค.ศ.1950 พวกเขาเร่ิมเรียกตวัเองว่า “โรฮิงญา” เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์เหนือเขตแดนของตน 
เม่ือรู้จกัเล่นตามเกมของสงัคมโลกท่ีคลัง่กรอบคิดแบบรัฐประชาชาติ ความฝันของโรฮิงญาก็เร่ิม
เป็นรูปธรรมครัง้แรก และก้าวหน้าอยา่งมากในช่วงก่อนค.ศ.1962 อนัเป็นปีท่ีการปฏิวตัิโดยรัฐบาล
พม่าของนายพลเนวินจะพังทลายทุกอย่างท่ีพวกเขาเร่ิมสร้างขึน้อีกครัง้ โรฮิงญาจึงจ าเป็นต้อง
อพยพไปยงับงักลาเทศในฐานะผู้ ลีภ้ยัสงคราม 

แม้ผลทางด้านสถิติยงัคงเป็นประเด็นถกเถียง ทว่า สงครามกลางเมืองในบงักลาเทศ เพ่ือ
ปลดแอกตวัเองออกจากปากีสถาน ส่งผลให้จ านวนผู้อพยพมสุลิม ทัง้ชาวงเบงกาลีพืน้เมือง และ
ชาวโรฮิงญาซึง่เพิ่งอพยพเข้ามาอยูใ่นประเทศได้ไมน่าน ต้องกระจายตวัไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านใน
แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยรวม เป็นจ านวนราว10ล้านคน และจ านวนมาก็กลบัมาลงเอยใน
รัฐยะไข่ของพม่าอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั โลกสมัยใหม่นัน้ถูกขับเคล่ือนให้ด าเนินไปโดย
ผลประโยชน์ซึง่จ ากดักรอบอยูบ่นพืน้ฐานของรัฐชาติ ยิ่งเส้นเขตแดนของรัฐชาตินัน้เข้มแข็งมากขึน้
เทา่ใด ประชากรของประเทศก็จะถกูมอบสิทธิ เสรีภาพ ในกรอบคิดของความเป็นพลเมือง เท่ากบั
ท่ีมนัลิดรอนจากกลุม่คนท่ีไมถ่กูจดัเข้าเป็นหนึง่ในกลุม่ประชากร มากขึน้เท่านัน้ และเน่ืองด้วยชาต ิ
ย่อมสมัพนัธ์อย่างแยกไม่ออกกับความเป็นชนชาติ และความเป็นชนชาตินัน้ก็เป็นสิ่งซึ่งเช่ือมโยง
ระหว่างเราในปัจจบุนั กับประวตัิศาสตร์อนัไกลโพ้น และเต็มไปด้วยความสูงส่ง งดงามตามอุดม
คตขิิงแตล่ะชาตจิะแตง่เตมิ บคุคลไร้สญัชาต ินอกจะกลายเป็นส่วนเกินของรัฐชาติและ พวกเขาจึง
กลายเป็นสว่นเกินของความเป็นมนษุย์ท่ีสามารถภมูิใจในตนเองได้ในอีกทางหนึ่ง บงักลาเทศ และ
พม่าต่างปฏิเสธความเป็นพลเมืองกลุ่มมุสลิมอพยพข้างต้น โรฮิงญาจึงกลายเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่ง
เร่ร่อนอยูต่ามชายขอบของสองประเทศ ประหนึง่วิญญาณร้ายแห่งอดีตท่ีถกูสร้างโดยลทัธิคลัง่ชาต ิ
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และจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ท่ีคอยหลอกหลอนสงัคมปัจจบุนั เป็นแผลเป็นท่ีเลือดและหนองยงัคง
ไหลเยิม้โดยปราศจากการเยียวยาท่ีเหมาะสม 

ในปัจจุบนั โรฮิงญาจ านวนกว่า120,000คนยังคงใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกัน ประเทศพม่า 
และเน่ืองด้วยพวกเขามิได้ถือสญัชาติพม่า ชาวโรฮิงญาจึงปราศจากสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีประชากรใน
ประเทศพงึได้รับ หรืออาจกลา่วในอีกทางหนึง่ได้วา่ รัฐอนญุาตให้กระท าความรุนแรงตอ่พวกเขาได้
มากกว่าประชากรในประเทศโดยปราศจากการคุ้มครองใดๆ ชาวโรฮิงญากว่า78% อยู่ในฐานะ
ยากจน ในปีค.ศ.2012 มีการกล่าวหาชาวโรฮิงญาว่าเป็นคนฆ่าหญิงชาวพุทธ4คน ส่งผลให้กลุ่ม
ชาวพทุธ ชาตนิิยมเข้มข้นบกุเผาบ้านเรือน และฆ่าชาวมสุลิมอาระกนัไปเป็นจ านวนมาก ตามด้วย
กรสงัหารหมู่พวกเขาในปีค.ศ.2015 ณ หมู่บ้าน Du Chee Yar Tan โดยชายพืน้เมือง และนั่นยิ่ง
กระตุ้นตวัเลขอพยพหนีตายออกนอกประเทศไปยงัประเทศมสุลิมตา่งๆมากขึน้ไปอีก และปัญหา
ข้างต้นยงัคงด าเนินอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองกระทัง่ในปัจจบุนั20 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของโรฮิงญา เช่นเดียวกันกับมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แกมเบีย บงักลาเทศ รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา 

กลับมาท่ีเหตุหาร์ในเดือนมิถุนายน ทว่าย้อนกลับไปราว 200 ปี เม่ือค.ศ.1816 เรือรบ
หลวงฝร่ังเศสนามว่า Me’duse ได้เคล่ือนตวัออกจากท่าเทียบเรือ Rochefort มุ่งหน้าไปยัง 
Senegalese รัฐในอาณานิคมซึ่งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา เพ่ือต้อนรับการกลับมา
ปกครอง Senegal ขององักฤษภายใต้นโยบายการสงบศกึเพ่ือสนัติของปารีส (Peace of Paris) 
หลงัการพ่ายแพ้สงครามของนโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองให้กบัการกลบัมา
ปกครองฝร่ังเศสโดยราชวงศ์บูร์บงผ่านพระเจ้าหลุยส์ท่ี18 อย่างไรก็ดี ด้วย Viscount Hugues 
Duroy de Chaumereys  ผู้ท าหน้าท่ีกปัตนันัน้ แม้จะแก่วยัวฒุิ ทว่าอ่อนประสบการณ์เน่ืองจากตวั
เข้านัน้มิได้น าเรือออกจากฝ่ังบ่อยครัง้นกัตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้เรือนัน้ออกนอกเส้นทาง
ไกลไปมากกวา่ 261 กิโลเมตร และในวนัท่ี 2 กรกฎาคม เรือได้มาเกยตืน้ท่ีชายฝ่ังทางด้านตะวันตก
ของทวีปแอฟริกา ใกล้ประเทศ Mauritania ในปัจจุบนั เม่ือความพยายามจะเคล่ือนย้ายล าเรือ
กลบัลงสู่ทะเลอีกครัง้ล้มเหลว ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม ลูกเรือบางส่วนจึงเร่ิมทยอยลงเรือชูชีพซึ่งมี
จ านวน6ล า เดนิทางไปสูช่ายฝ่ังท่ีปลอดภยั ซึ่งห่างไกลจากจดุท่ีเรืออบัปางลงกว่า97กิโลเมตร ทว่า 

                                                           
20 Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, Persecution of 

the Rohingya Muslims, accessed 14 May 2017, available from 
http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf 
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จ านวนคนท่ีเหลือบนเรือล าหลกัก็ยงัคงไม่สามารถบรรจลุงเรือชชีูพได้เพียงพอ ผู้ โดยสารชายกว่า
146คน และหญิง1คนท่ีเหลือ ได้ร่วมกันรือ้ซากเรือออก และประกอบขึน้เป็นแพอย่างลวกๆ ทว่า
เข้มแข็งพอท่ีจะแบกรับน า้หนักจ านวนคนข้างต้นแล้วยังพอท่ีจะลอยอยู่เหนือน า้ได้ กัปตนั และ
ลกูเรือจ านวน17คนได้ตดัสินในอย่างกล้าหาญว่าจะไม่ขออยู่ร่วมลอยแพกบัผู้ โดยสาร แตจ่ะเส่ียง
ชีวิตนัง่บนเรือล าเล็กกว่า เพ่ือท่ีจะผูกโยงแพ และลากไปจนถึงฝ่ัง ทว่า ไม่ก่ีไมล์หลงัจากเร่ิมออก
เดนิทาง กปัตนัก็รู้ตวัวา่การตดัสินใจอย่างกล้าหาญของเขานัน้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เน่ืองด้วยแพ
ล าใหญ่นัน้มีน า้หนกัมากเกินกวา่จะควบคมุทิศทางได้อีกตอ่ไป เขาจึงตดัสินใจตดัเชือกผกูโยง และ
ลอยแพผู้ โดยสารทัง้147ชีวิตให้ผจญชะตากรรมอยูน่อกชายฝ่ังทวีปแอฟริกาตะวนัตกเพียงล าพงั 

ชีวิตบนแพนัน้มิน่าศิวิไลซ์เลยแม้แตน่ิด เน่ืองด้วยบนแพมีเสบียงกรังเป็นเพียงขนมปังแข็ง
หนึ่งถุง (หมดภายในวนัแรก) ถังน า้จืด 2 ถึง (สูญหายขณะเกิดจลาจลบนแพ) และถังไวน์ 6 ถัง 
(แน่นอนว่าใช้ดบักระหายไม่ได้) ผู้คนบนแพต้องเผชิญหน้ากับขีดจ ากัดของร่างกายมนุษย์ในทุก
รูปแบบ ทัง้อาการคุ้มคลัง่ ขาดน า้ และหิวโหย พวกเขาเร่ิมสงัหารกนัเอง ฆ่าคนท่ีอ่อนแอท่ีสดุ และ
กินกนัเอง หลงัจากเวลาผา่นไป 13 วนั ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1816 แพถกูพบโดยบงัเอิญจาก
เรือช่ือ Argus (ไม่มีความพยายามออกค้นหาผู้ รอดชีวิตอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลฝร่ังเศสแต่
อย่างใด) ผู้ชาย15คนยงัคงรอดชีวิตฝนเวลานัน้ นอกจากนัน้ถูกฆ่า โยนลงทะเล ตายเพราะความ
อดอยาก แม้กระทั่งกระโดดน า้ตายด้วยความสิน้หวัง โศกนาฏกรรมดงักล่าวนับเป็นเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ พอๆกันกับท่ีมันกลายเป็นประเด็นอือ้ฉาวอย่างรวดเร็ว ต่อราชวงศ์บูร์บง ซึ่งก้าว
ขึน้มาปกครองฝร่ังเศสอีกครัง้ หลงัการพ่ายแพ้สงครามของนโปเลียนในปีค.ศ.1815 ทัง้ๆท่ีพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 18 มิได้รับรู้รายละเอียดของกิจกรรมข้างต้นแตอ่ยา่งใด 

ทัง้สองเหตุการณ์ แม้จะแตกต่างกันในแง่บริบท ทัง้พืน้ท่ี และเวลา อีกทัง้ยังไม่สามารถ
เช่ือมโยงด้วยเหตผุลได้ ไมว่า่จะในทางใด ทว่า กลบัมีความทบัซ้อนกนัในแง่นามธรรมบางประการ 
ดงัจะสามารถอภิปรายได้ดงัตอ่ไปนี ้ประการแรก เร่ืองราวทัง้สองสะท้อนการยึดถือซึ่งศีลธรรมบาง
ประการ เพ่ือสนบัสนนุการกระท ารุนแรงตอ่มนษุย์อีกฝ่าย และท่ีน่าสนใจก็คือ ผลของการระท าแม้
จะไม่ต่างกันมากนัก หากแต่ปฏิกิริยาของผู้ คนท่ีมีต่อเหตุการณ์กลับแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
ส าคญั การตดัเชือกผกูโยงเรือเพ่ือลอยแพ Me’duse นัน้ถกูประณามจากชาวฝร่ังเศสท่ีโกรธแค้น
อย่างรวดเร็ว แทบจะในทันทีท่ีข่าวแพร่สะพัดออกไป อคติท่ีเกิดจากข่าวขยายวงกว้างกระทั่ง
ภาพเขียนเหตกุารณ์ข้างต้น ซึ่งถูกวาดโดย Théodore Géricault จิตรกรฝร่ังเศส ถูกฝ่ายนิยม
สาธารณรัฐน ามาเป็นสัญลักษณ์โจมตีฝ่ายกษัตริย์ทัง้ๆท่ีภาพเขียนนัน้ได้รับการสนับสนุนให้
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สร้างสรรค์โดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 18 ด้วยพระองค์เอง แม้กระทัง่ในปัจจุบนั การลอยแพอนัอือ้ฉาว
ของกัปตนัท่ีไร้ความรับผิดชอบ และน ามาซึ่งความตายอย่างอนาถของผู้ โดยสารนบัร้อยชีวิต มิได้
เป็นประเดน็ท่ีจะต้องมานัง่สิน้เปลืองพลงังานถกเถียงกนัอีกตอ่ไป แตกตา่งอย่างสิน้เชิงกบักบักรณี
ชาวโรฮิงญา ซึ่งอาจพ่วงโยงไปถึงกรณีผู้ อพยพจากตะวันออกกลางสู่ทวีปยุโรป และอเมริกาใน
ปัจจบุนั กระแสสงัคมท่ีตอ่ต้านการเยียวยาทางสิทธิมนษุยชนด้วยเหตผุลเก่ียวกบัผลประโยชน์ของ
รัฐชาต ิหรือการตดัสินใจ “ลอยแพ” ผู้อพยพ (ทัง้โดยตรง และโดยนยั) เม่ือปีค.ศ.2015 ของรัฐบาล
ไทย กลบัเป็นเร่ืองท่ีฟังขึน้ และนา่พิจารณาส าหรับกลุ่มคนหลายกลุ่มในสงัคม ตวัอย่างเหตผุลเช่น 
ผู้อพยพจะเป็นปัญหา กระทัง่เป็นภาระตอ่ระบบเศรษฐกิจของชาติ ภาพลกัษณ์ของชาติจะเส่ือม
เสีย เร่ือยไปจนกระทัง่การเช่ือมโยงกลุ่มผู้อพยพเข้ากับอาชญากรรมท่ีน่าสะพรึง หรือการก่อการ
ร้ายในโลกร่วมสมยั ถกูผลิตซ า้กระทัง่เป็นกระแสสงัคม อย่างไรก็ดี ขณะท่ีเราสามารถให้ข้อสรุปได้
อย่างชัดเจนในกรณีกัปตนัเรือ ว่า อคติของตวักัปตนัท่ีต้องการจะปกป้องชีวิตตนเอง และลูกเรือ
จ านวนหนึ่งไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจตดัเชือกโยงเรือเพ่ือก าจดัคนอีกจ านวนหนึ่ง (ในทางอ้อม) 
แล้วเราสามารถมัน่ใจได้อย่างไรว่าเรามิได้ตกอยู่ภายใต้อคติด้านชาติพนัธุ์ อนัเป็นผลมาจากลทัธิ
ชาตินิยมซึ่งถกูปลูกฝังอย่างแน่นหนาโดยชาวตะวนัตกเม่ือช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19 ครอบง า
การตดัสินใจ และส่งผลให้เหตุผลเร่ืองผลประโยชน์ท่ีสมัพนัธ์กับรัฐชาตินัน้  มีคุณค่าสูงกว่าชีวิต
มนษุย์กลุม่หนึง่ รวมไปถึงการตดัสินว่าท้ายท่ีสดุ ศีลธรรมท่ีมีผลประโยชน์ของชาติในด้านตา่งๆค า้
ประกันอยู่ด้านหลงันัน้ ย่อมมีความชอบธรรมมากกว่าศีลธรรมของกัปตนัท่ีอ้างเพียงแค่ชีวิตของ
มนษุย์กลุ่มหนึ่ง เท่านัน้ หรือแท้ท่ีจริงแล้ว จากบนเรือ มาสู่ภาพมาตภุูมิบนแผนท่ีเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ศีลธรรมท่ีตา่งกลา่วอ้างก็เป็นเพียงแคเ่คร่ืองมือท่ีพร้อมจะเปล่ียนแปลงไปเพ่ือรับใช้อ านาจ
ในพืน้ท่ี และเวลาตา่งๆเทา่นัน้ 
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ผลงานชุดสุดท้ายของศิลปนิพนธ์ ว่าด้วยอ านาจที่สัมพันธ์กับความตาย 

ประเดน็ย่อยท่ีมีความสนใจต่อเน่ืองจากผลงานชุด Raft 

จากผลงานทกุชดุท่ีผา่นมา ผู้ เขียนได้ท าการวิเคราะห์ วิพากษ์เหตกุารณ์อย่างหลากหลาย
เพ่ือค้นหาธรรมชาติของมนษุย์ในแง่มมุตา่งๆ ผ่านหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์โดยเร่ิมตัง้แตอ่คติท่ี
ก่อเกิดบนเรือนร่าง เร่ือยไปจนกระทั่งความรุนแรงท่ีมนุษย์เร่ิมกระท าต่อกัน จากระดบัปัจเจก 
เร่ือยไปจนระดบัมหพัภาค อยา่งนโยบายของประเทศ หรือกระแสธารทางอดุมการณ์ท่ีครอบง าโลก
ในแตล่ะชว่งเวลา แตท่ี่นา่สนใจก็คือ จดุร่วมของประเด็นท่ีผู้ เขียนมกัวิพากษ์คือสิ่งแหล่งพลงังานท่ี
ใช้ขับเคล่ือนสังคม และอยู่เบือ้งหลังเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ หรือสิ่งท่ีถูกจ ากัดความว่า 
“อ านาจ” นัน่เอง ทว่ากลบัเป็นเพียงสิ่งเดียวท่ีผู้ เขียนได้กล่าวถึงในทางอ้อมมาโดยตลอด ในฐานะ
ตวัละครเชิงจินตภาพท่ีไมเ่คยปรากฏรูป ไมว่่าในฐานะของตวัละครหนึ่ง หรือสญัญะใดๆ เป็นเพียง
เค้ารางอันพร่าเลือนท่ีแทรกซึมอยู่ระหว่างรอยต่อการประกอบสร้างภาพท่ีปรากฏบนพืน้ระนาบ
เท่านัน้ ผลงานชุดนี ้ซึ่งเปรียบเสมือนบทสรุปของการเดินทางจึงจ าเป็นต้องน าเสนอ “อ านาจอัน
สมับรูณ์” ไมว่า่จะในบริบทใด มาตีแผใ่ห้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะองค์ประกอบทางกายภาพ
ของผลงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ หรือวิพากษ์ในประเดน็ข้างต้นโดยตรงตอ่ไป 

สว่นอีกขัว้ตรงข้ามของอ านาจสมับรูณ์ ท่ีผู้ เขียนจะใช้ประกอบกนัภายใต้กระบวนความคิด
แบบขัว้ตรงข้าม (binary opposition) คือ หายนะท่ีร้ายแรง เน่ืองจากขัว้ตรงข้ามของความบริสทุธ์ิ 
สูงส่ง ย่อมต้องเป็นความเลวร้าย ซึ่งสะท้อนถึงความต ่าตมของมนุษย์ และภาพเหตุการณ์ท่ีไม่
เพียงบอกเล่าเร่ืองราวของตัวมันเอง ทว่าถูกน าเสนอ ตีความนับครัง้ไม่ถ้วนกระทั่งกลายเป็น
สญัญะท่ีแสดงถึงความต ่าทรามท่ีสดุในประวตัศิาสตร์มนษุย์โดยภาพรวม ก็คือ ภาพเหตกุารณ์การ
ฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ชาวยิวในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งสามารถไล่เรียงรายละเอียดของเหตกุารณ์ได้
ดงัตอ่ไปนี ้

อนัท่ีจริงชนชาติยิวนัน้นบัเป็นหนึ่งในเผ่าพนัธุ์โบราณ ท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสดุเท่าท่ีโลกนีเ้คยมี
มา และยงัคงรวมกลุ่ม ด ารงตนในฐานะชนชาติหนึ่งในโลกร่วมสมยัอย่างเข้มแข็งท่ีสดุ อย่างไรก็ดี 
ประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวมิใช่ประเด็นท่ีผู้ เขียนจะสามารถน ามาบรรยายไว้ในท่ีนีไ้ด้อย่าง
ครบถ้วน จึงขออภิปรายเนือ้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เป็นต้นไป 
กลา่วคือในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นไป กระทัง่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยสงัเขป  
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ในช่วงเวลาดงักล่าว ชนชาติยิวนัน้ เรียกได้ว่าไร้แผ่นดินเป็นของตนตัง้แต่ถูกรุกรานโดย
อาณาจกัรโรมนัโบราณเป็นเวลานบัพนัปีล่วงมาแล้ว ยิวจึงแตกกระสานซ่านเซ็นไปสู่ภูมิภาคตา่งๆ
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในยุโรป และระยะเวลากว่าพันปีก็หล่อหลอมให้ยิวนัน้กลืนเป็นเนือ้
เดียวกนักบัชาตินัน้ๆ และมีความรักมาตภุูมิไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนในชาติกลุ่มอ่ืนๆ ทว่าสิ่งเดียวท่ี
ท าให้ยิวแตกต่างจากเพ่ือนร่วมชาติ มีเพียงประการเดียวคือมิติทางด้านศาสนา ซึ่งในประเด็นนี ้
ส่งผลให้ยิวยงัคงรักษาแข็งแกร่งในสงัคมของพวกตนได้ในระดบัหนึ่ง ไม่ถกูกลืนหายไปจนสิน้เสีย
ทีเดียว อยา่งไรก็ดี ความแตกตา่งข้างต้นก็สร้างปัญหาไมน้่อย และได้บานปลายขึน้เม่ือเยอรมนีแพ้
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 อยา่งสิน้ท่า กองทพัเสียกระบวน แตล่ะเหล่ารบพุ่งใส่กนัเอง พระเจ้าไกเซอร์ก็
ทอดทิง้ประเทศของพระองค์ ทัง้หมดนับเป็นเร่ืองเสียเกียรติอย่างไม่น่ายอมรับได้ ระหว่างท่ี
ประเทศก าลงัลงแดงอยู่นัน้ ยิวในประเทศก็มีความเป็นตา่งด้าวมากพอให้ใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือความ
สบายใจ ว่าการพ่ายแพ้อย่างน่าละอายนัน้ มิได้เป็นผลจากประชากรในประเทศ ทว่ามาจากการ
หกัหลงัของพวกตา่งด้าวซึ่งอาศยัในประเทศ อย่างไรก็ดี การเกลียดยิวในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
นี ้แตกตา่งจากช่วงเวลาอ่ืนๆในประวตัิศาสตร์อยู่พอสมควร เน่ืองด้วย ในช่วงหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 
18 เป็นต้นมา รัฐชาติ ในฐานะสถาบนัหนึ่งกลบัทวีความส าคญัขึน้มาแทนท่ีสถาบนัเก่าแก่อย่าง
กษัตริย์ หรือศาสนจกัร ซึ่งก าลงัจะหมดอ านาจลงไปในอีกไม่ช้า และแน่นอนว่า รัฐชาติซึ่งมีนยัยะ
สมัพนัธ์กับพืน้ท่ี และประชากร ย่อมน ามาซึ่งแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองสญัชาติ ชนชาติ และชาติพนัธุ์
พว่งตดิมาด้วยอยา่งไมอ่าจหลีกเล่ียง โดยเฉพาะในประเด็นหลงั ประวตัิศาสตร์พนัธุกรรมซึ่งไม่เคย
มีบทบาทใดๆ กลบักลายเป็นเคร่ืองยืนยนัความภาคภูมิใจถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของบรรพบุรุษ 
และถกูยดึโยงอยา่งไร้สาระกบัความเป็นรัฐชาตสิมยัใหมด่งัท่ีได้กล่าวมา ดงันัน้การแอนตีย้ิว (Anti-
Jewish) ในอดีต จึงแตกตา่งอย่างชดัเจนกนัลทัธิ แอนตีเ้ซเมติก (Anti-Semitics) เหตเุพราะอย่าง
แรกนัน้ เป็นเพียงการเกลียดด้วยเหตผุลทางศาสนา อนัทีท่ีมาจากประเด็นส่วนตวั หรือหากเป็น
ประเดน็สว่นรวม ก็อาจร่วมกนัแก้ไข กระทัง่หาทางออกได้ในท้ายท่ีสดุ เชน่ การท่ีในยคุกลาง ศาสน
จกัรคาทอลิก ใช้ก าลงับงัคบัให้ยิวเปล่ียนศาสนามาเป็นคริสต์ ยิวท่ีเปล่ียนศาสนาก็จะหมดสิน้ซึ่ง
มลทิน และได้รับการปฏิบตัิในฐานะคริสต์ศาสนิกชนคนหนึ่ง หากแต่อย่างหลงันีคื้อการเกลียดยิว
ทัง้เผ่า เป็นการเกลียดอย่างไม่สามารถหาต้นตอของการเกลียดนัน้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จะจ ากัด
ความว่าเป็นการลงรหสัทางประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมอย่างแน่นหนา กระทัง่แนวคิดดงักล่าว
ถูกสถาปนาขึน้เป็นชุดความรู้ ซึ่งสมัพันธ์กับความจริงโดยปราศจากข้อสงสัยก็เป็นไปได้ แต่การ
เกลียดในลักษณะนีส้ าคญัคือมันไม่มีทางออก เน่ืองด้วยเป็นการเกลียดทัง้ชนชาติ โดยพ่วงเอา
ประวตัศิาสตร์ย้อนกลบัไปหลายพนัปีของยิวมาเป็นปัจจยัพิจารณา และยึดโยงมนัเข้ากบัลทัธิคลัง่
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ชาติในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ทางเดียวท่ีจะก าจดัความเกลียดได้ คือการก าจดัต้นตอของ
ความเกลียดให้สิน้ซากไป และนัน่หมายถึงการล้างบางยิวทัง้เผ่าพนัธุ์ แม้จะเป็นเร่ืองท่ีฟังดไูร้สาระ
เม่ือสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่ ทวา่อีกไมก่ี่ทศวรรษให้หลงั ความไร้สาระข้างต้นจะกลายร่างเป็น
ความอปัยศท่ีมนษุย์ทัง้โลกไมอ่าจเบือนหน้าหนีโดยปราศจากความรับผิดชอบร่วมกนัได้เลย 

และหากพิจารณาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 นัน้ ก็นบัว่ามีผลไม่
น้อยตอ่การเกิดของลทัธิแอนตีเ้ซเมติก21 เน่ืองด้วยรัฐชาติหลายๆชาตินัน้ได้ผดุขึน้ใหม่เป็นดอกเห็ด 
เป็นผลจากการล่มสลายของมหาจักรวรรดิรัสเซีย ออสเตรียฮังการี และเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็น 
เอสโทเนีย ลตัเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด์ ฮังการี ยูโกสลาเวีย แอลเบเนีย ฯลฯ เน่ืองด้วยประเทศเกิด
ใหม่เหล่านีผุ้ดขึน้ท่ามกลางโลกซึ่งเพิ่งผ่านมหาสงครามไม่นาน เศรษฐกิจของพวกเขาจึงขาด
เสถียรภาพ และการเตรียมพร้อมท่ีจะเร่ิมต้นเป็นเอกราชอย่างแข็งแกร่งเพียงพอ ประเทศท่ีเคย
ร ่ารวยอย่างออสเตรียฮงัการี ก็ถึงกบัออกอาการ “ไปไม่เป็น” เหตเุพราะ เม่ือแบง่แยกประเทศเป็น
อิสระจากกนัแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเคยสร้างรายได้อย่างมโหฬารอย่างถ่านหิน และเหล็กนัน้ 
ล้วนกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะออสเตรียทัง้สิน้ 22 ความยากจนจึงเร่ิมแพร่กระจาย พร้อมด้วย
อดุมการณ์ฝ่ายซ้าย ความเป็นต่างด้าวท่ามกลางเจ้าของบ้านท่ีเพิ่งจะมีท่ีดินพร้อมหนีส้ินเป็นของ
ตน ยิวจึงถูกใช้เป็นเคร่ืองมือโจมตีถึงสาเหตคุวามยากจนโดยกลุ่มปีกขวา และลทัธิคลัง่ชาตินิยม
สุดโต่ง รวมไปถึงประชาธิปไตยในบางประเทศ หรืออาจจะอธิบายอย่างง่ายว่า ในเวลานัน้ ยิวก
ลายเป็นแพะทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงในเยอรมนั แตใ่นเกือบทกุประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากอภิ
มหาสงคราม 

กลบัมาท่ีเยอรมนี หลงัการเลือกตัง้ทัว่ไป และการได้ชยัชนะมาอย่างไม่น่าภาคภูมินกัของ 
National Sozialistische Deutsche Arbeitepartre หรือพรรคแรงงานสงัคมนิยมเยอรมนั น าโดย 
Adolf Hitler หรือท่ีรู้จกักนัในนามพรรคนาซีเยอรมนั ด้วยการข่มขู่ผู้ชนะการเลือกตัง้ท่ีแท้จริง และ
ใช้กฎหมายยุบพรรคการเมืองอ่ืนจนหมดประเทศ เหลือเพียงพรรคของตนเพียงพรรคเดียว 
เหตกุารณ์ของยิวในประเทศนัน้ก็เลวร้ายลงอย่างกู่ไม่กลบั การล้างบางชนชาติยิวถกูขดุขึน้จากใต้
ดนิมาสูแ่ผนเชิงปฏิบตัใินทางกฎหมาย และกลายเป็นนโยบายระดบัชาติในท้ายท่ีสดุ ยิวถกูมองต ่า
ว่าไม่ใช่มนษุย์พอๆกบัท่ีลทัธิคลัง่ชาติเยอรมนัมองว่าอารยนันัน้สงูส่งกว่าชนชาติอ่ืนเพียงไร หลงัปี
ค.ศ.1935 เลือดยิวกลายมาเป็นประเด็นพิจารณาในการร่างกฎหมาย ทัง้สิทธิในการเลือกตัง้ สิทธิ

                                                           
21 คกึฤทธ์ิ ปราโมช, ยวิ, 245-246. 
22 เร่ืองเดยีวกนั, 249-250. 
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ในการประกอบธุรกิจ การงานอาชีพตา่งๆ ถกูพรากไปจากยิว รวมไปถึงผู้ ท่ีสามารถสืบได้ว่ามีเลือด
ยิวไหลเวียนอยู่ภายในร่าง จนกระทั่งค่ายกักกันค่ายแรกได้ถือก าเนิดขึน้ในช่วงปีค.ศ.1939 ยิว
จ านวน 20,000 คนโดยประมาณถูกน าตวัส่งเข้าค่ายกักกัน และอีกจ านวนมหาศาลจะตามไป
พร้อมกบัการเพิ่มขึน้ของนรกบนดนิแหง่นีอี้กจ านวนนบัไมถ้่วน23  

ในปีค.ศ.1940 เยอรมนี และออสเตรียได้ส่งยิวทัง้หมดในประเทศไปอยู่ในเก็ตโตซึ่ งถูก
สร้างขึน้ในโปแลนด์ ตามด้วยชนชาตอ่ืินๆท่ีเยอรมนีพิจารณาแล้วว่า แม้จะไม่ใช่ยิว แตก็่มิสงูส่งเท่า
อารยนั เช่น รัสเซีย โปแลนด์เอง โรมาเนีย ฮงัการี รวมไปถึงยูโกสลาเวีย เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ด าเนินไป เชลยของเยอรมนีก็พุ่งสูงขึน้ถึง 7,500,000คน พร้อมค่ายกักกันท่ีเพิ่มขึน้อีกราวนบัพนั
คา่ย เชลยสว่นใหญ่ล้มตายอยา่งนา่อนาถ เน่ืองด้วยความอดอยาก โรคท่ีไม่ได้รับการรักษา รวมไป
ถึงการถูกทรมานอย่างสาหัส การฆ่ายิวเร่ิมถูกกระท าอย่างเปิดเผย เพ่อลดจ านวนเชลย และ
ประหยัดฆ่าใช้จ่ายในการดูแลนักโทษ เร่ิมจากการบงัคับให้พลเรือนท่ีจับมาได้ ลงมือขุดหลุม
กว้างๆ หรือยาวๆ คล้ายสนามเพลาะ จากนัน้จึงสัง่ให้คนเหล่านัน้เปลือ้งผ้าออกจนหมด รอหน่วย
รบพิเศษท่ีเฝ้าดอูยู่บรรจกุระสนุลงในร่างของพวกเขาจนร่วงลงไปในหลมุ จากนัน้จึงกลบหลมุเป็น
อันเสร็จพิธี ศพัท์นาซีเรียกกระบวนการนีว้่า “การลบล้าง” หรือ “Liquidate”24 อย่างไรก็ดี 
กระบวนการลบล้างข้างต้นก็ยังคงเป็นปฏิบตัิการท่ีสิน้เปลืองเกินไปอยู่ดีในภาวะสงคราม แก๊ส
ราคาถูกซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างไฮโดรเจน และไซยาไนด์ ถูกขนานนามว่า “ไซคลอนบี” 
(Zyklon B) จึงมาแทนท่ีการสงัหารด้วยอาวุธหนกั หรือกระบวนวิธีอ่ืนๆ และจดัเป็นการสงัหาร
มนษุย์อยา่งปราศจากมนษุยธรรมครัง้ร้ายแรงท่ีสดุในประวตัิศาสตร์รูปแบบหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้กล่าวคือ ยิวในค่ายกักกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรา หรือบุรุษ คละกันโดยมิได้แบ่งแยก
เพศและวยั จะถกูบงัคบัให้มารวมกนัในสถานท่ีหนึ่งก่อนถกูสัง่ให้เปลือ้งผ้า จากนัน้จึงโดนต้อนเข้า
ไปยืนเบียดเสียดในห้องซึ่งเรียกว่า “ห้องอาบน า้” เด็กทารกตัวเล็กๆซึ่งเกิดในค่าย และยังไม่
สามารถเดินได้จะถกูโยนตามเข้ามาก่อนประตเูหล็กหนาหนกัจะปิดลง สารไซคลอนบีซึ่งถูกบรรจุ
ในรูปของเมล็ดสีฟ้าสดใสจะถกูปล่อยลงจากเพดานตามด้วยน า้อุ่นซึ่งจะเป็นตวัละลายสารเคลือบ 
และปลดปล่อยแก๊สพิษให้ลอยกลบัขึน้สู่เพดานห้องอีกครัง้ คนท่ีอยู่ในห้องจึงถูกบงัคบัให้สูดเอา
แก๊สพิษเข้าไปเพ่ือท าปฏิกิริยาอยา่งเลวร้ายท่ีสดุตอ่ร่างกายโดยมิอาจหลีกเล่ียง อาการชกั อาเจียน 
ผิวหนงัเร่ิมเปล่ียนสี หรือขึน้จดุ จะด ารงอยู่เป็นเวลากว่า 20 นาที โดยเฉล่ีย ก่อนมนษุย์ท่ีได้รับแก๊ส
จะเสียชีวิต หลงัจากมัน่ใจว่าทกุชีวิตกลายสภาพเป็นศพ ร่างกายของยิวจะถกูเคล่ือนย้ายด้วยขอ
                                                           

23 เร่ืองเดยีวกนั, 253-259. 
24เร่ืองเดียวกนั, 271.  
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เก่ียว ให้ศพท่ีกองสมุอยู ่หรือหดเกร็งไมเ่ป็นระเบียบ กระจายตวัออกจากกนั ก่อนท าการปลดทรัพย์ 
ไม่ว่าจะเป็นฟันทอง หรือผมของหญิงสาวจะถูกน าไปท าประโยชน์ต่อไป ไม่มีใครทราบ
ผลประโยชน์ท่ีแน่ชดัจากกิจกรรมนี ้แต่เฉพาะค่าย Auschwitz ท่ีเดียว ฟันทองของยิวท่ีสามารถ
รวบรวมได้ หลอมกลายเป็นเนือ้ทองค าบริสทุธ์ิซึ่งมีน า้หนกักว่า 17 ตนั ผมนัน้เอาไปใช้ยดัท าเป็นท่ี
นอนจ านวนมาก เช่นเดียวกับขีเ้ถ้าท่ีได้จากการเผาก าจดัศพ สามารถน าไปใช้ท าปุ๋ ยสวนครัวใน
ยามสงคราม ไขมนัมนษุย์ถกูสง่ไปท าสบูโ่ดยมีสตูรดงันี ้ไขมนัมนษุย์ 12 ปอนด์ น า้ 10 ควอร์ต และ
โซดาไฟ 8 ออนซ์ผสมเข้าด้วยกนั ต้มให้ถึงจดุเดือดแล้วทิง้ไว้ให้เย็นตวั25  

ในฤดใูบไม้ผลิ ค.ศ. 1945 เยอรมนีเร่ิมส่อแววพ่ายแพ้ และสุดท้าย Hitler ก็ฆ่าตวัตายลง
เม่ือกองทพัสมัพนัธมิตรเคล่ือนพลเข้าสูเ่บอร์ลิน สงครามจึงเป็นอนัยตุิอย่างเป็นทางการพร้อมยอด
ผู้ เสียชีวิตเป็ชายฉกรรจ์ถึง 17 ล้านคน พลเรือน 18 ล้านคน ตายด้วยสงคราม 12 ล้านคนตายด้วย
น า้มือนาซี ส่วนเยอรมนีเองนัน้ มีทหารตายไป 3,250,000 คน พลเรือน 3,350,000 คน คนท่ี
บาดเจ็บมีมากกว่า 500,000 คน อาคารในเยอรมนีถูกท าลาย 7 ล้านหลัง จากทัง้หมด 20 ล้าน
หลงั26 และแน่นอนว่าตวัเลขทัง้หมดตัง้อยู่บนฐานความจริงท่ีว่า ในเวลานัน้ ประชากรในประเทศ
ไทยมีจ านวนระหวา่ง 14 – 17 ล้านคนเทา่นัน้  

ภาพอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจถกูจดัองค์ประกอบแยกส่วนอย่าง “แทบจะ” สิน้เชิงกบัภาพส่วน
การฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ยิวในข้างต้น คือภาพประตมิากรรมสว่นศีรษะของเทพเจ้า Apollo ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็น
ส าริด และหินออ่น ทัง้คูล้่วนเป็นผลงานท่ีถกูสร้างขึน้สมยัโรมนัทัง้สิน้ โดยมีการคาดเดาไปว่า น่าจะ
เป็นงานเลียนแบบต้นฉบบัซึ่งสญูหายไปแล้วของกรีกโบราณ อย่างไรก็ดี การท่ีผู้ เขียนน าเอาศีรษะ 
Apollo มาเป็นสัญญะของอ านาจสัมบูรณ์บางประการนัน้ สามารถชีแ้จงเหตุผลรองรับการ
เช่ือมโยงความหมายทัง้สองได้ดงัตอ่ไปนี ้

Phoebus Apollo ตามเทวต านานกรีกโบราณแล้ว จดัเป็นหนึ่งในมหาเทพแห่งเทือกเขา
โอลิมปัส 12 องค์ พระองค์เป็นโอรสของ Zeus และ Leto ประสูติบนเกาะเล็กๆนามว่า Delos 
แม้ว่าเทพสงูสดุของชาวกรีกคือพระบิดาของพระองค์ หากแตห่ลกัฐานเชิงกวีนิพนธ์กลบัถ่ายทอด 
Apollo ในฐานะเทพเจ้ากรีกท่ีเป็นกรีกท่ีสดุในบรรดาเทพเจ้าทัง้ปวง ทัง้รูปลกัษณ์ท่ีงดงาม ฝีมือการ
เล่นดนตรีอันไร้ท่ีติ รวมไปถึงความสามารถยิงธนูได้ไกลลิบ และศรของพระองค์จะไม่สามารถ
พลาดไปจากเป้าหมายได้เลย มากไปกว่านัน้ พระองค์ยังเป็นผู้ สอนให้มนุษย์รู้จักศิลปะการ
                                                           

25เร่ืองเดียวกนั, 272-276.  
26 เร่ืองเดยีวกนั,284. 
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บ าบดัรักษา อีกทัง้ พระนามของพระองค์คือ Phoebus ยงัหมายถึง “ความเรืองรอง” หรือ”ส่อง
แสง” ประกอบกับพระวรกายของพระองค์ท่ีสุกสว่าง และไม่มีความมืดอยู่เลย พระองค์จึงถูก
ตีความในฐานะสริุยเทพ แทนHelios บตุรของไททนั ซึ่งด ารงต าแหน่งนีอ้ยู่ก่อนหน้า ในบางกรณี
เชน่เดียวกนั27  

Apollo จึงจดัเป็นอ านาจฝ่ายดีโดยแท้ เป็นประหนึ่งจุดเช่ือมโยงระหว่างมนุษย์ และเทพ
เจ้า คอยชีน้ าเหล่ามนุษย์ให้รับรู้เทวประสงค์ และท่ีน่าสนใจท่ีสุดก็คือ พระองค์ยังเป็นเทพเจ้า
พระองค์เดียวท่ีสามารถช าระให้บริสทุธ์ิ แม้กระทัง่มือของคนท่ีเปือ้นเลือดญาติสนิท ในแง่นี ้พระ
ราชอ านาจตามท้องเร่ืองของพระองค์จึงมักเต็มไปด้วยการบรรยายในลักษณะสัมบูรณ์เสีย
ส่วนมาก คล้ายกบัพระเจ้าในคติศาสนาแบบ Monotheism ซึ่งไม่สามารถปรากฏข้อบกพร่องใดๆ
ได้เลย อย่างไรก็ดี ยงัคงมีการพบหลกัฐานความ “บรรพกาล” ท่ียงัไม่ได้รับการขดัเกลาใน Apollo 
เช่นเดียวกัน แม้จะมีน้อยกว่าเทพเจ้าองค์อ่ืนอย่างมาก (โดยเฉพาะเม่ือเปรียบกับพระบิดาของ
พระองค์) ก็ตาม ด้วยเหตนีุ ้พระองค์ยงัจดัเป็นสญัญะท่ีเช่ือมโยงระหว่างมนษุย์ กบัอ านาจสมับรูณ์
บางประการได้ง่าย เหตุเพราะความไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณ์ท่ีส าคัญยิ่งของมนุษย์นัน้ก็
ปรากฏ สะท้อนให้เห็นอยูใ่นพระองค์เชน่เดียวกนั  

สุริยเทพ Apollo จึงมักถูกเปรียบเทียบพระราชอ านาจกับระบอบซึ่งถือครองอ านาจ
สมับรูณ์แตโ่บราณเร่ือยไปจนกระทัง่ยคุสมยัใหม่ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีประกอบสร้าง
โลกทัศน์ดงักล่าวให้แก่ชาวตะวนัตก กล่าวคือตัง้แต่แนวคิดเก่ียวกับการเป็นจักรพรรดิราชแบบ
โรมันเป็นต้นไป และถูกผลิตซ า้อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการ
รวบรวมดินแดน และสถาปนาอาณาจกัร Holy Roman Empire ในช่วงปีค.ศ. 814 หลงัความ
พยายามของจกัรพรรดิชาเลอมาญ แห่งราชวงศ์คาโรลิงเจียน และส าเร็จในยคุของจกัรพรรดิออต
โตท่ี128 หรือแม้กระทัง่การหลงัการปฏิวตัิฝร่ังเศสไปแล้ว อย่างการกลับมาอย่างเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม
ของระบอบการปกครองแบบผูกขาดอ านาจแบบจักรพรรดิราชของนโปเลียนท่ี1 ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี18 ไปจนถึงอดุมการณ์ชาตินิยมสุดขัว้อย่าง Kaiser Wihelm ท่ี2 อนัเป็นสาเหตุ
ของการเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี1 หรือโดยเฉพาะของ Adolf Hitler ยกย่องอารยนั และเหยียดชน

                                                           
27 เอดิธ แฮมิลตนั, ปกรณัม ปรัมปรา ต านานเทพ และวีรบุรุษกรีก-โรมัน-นอร์ส, แปลโดย นพ

มาส แววหงส์, พิมพ์ครัง้ที่ 9  (กรุงเทพฯ, อมัรินทร์, 2549), 43-44.   
28 อนนัตชยั จินดาวฒัน์, ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์), พิมพ์ครัง้ที่3, (กรุงเทพมหานคร: ยิปซี, 

2556), 246-253. 
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ชาติอ่ืน จนเกิดเป็นสงครามโลกครัง้ท่ี2 ในแง่นี ้เทพเจ้ากรีก ซึ่งมีความเป็นกรีกท่ีสดุในบรรดาเทพ
เจ้าทัง้ปวง ไมส่ามารถหลบลีห้นีความรับผิดชอบตอ่การเป็นส่วนหนึ่งในการลงรหสัอ านาจสมับรูณ์ 
อนัน ามาซึ่งแนวคิดการควบรวมอ านาจกระทัง่เกิดเป็นรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์ในโลก
สมยัใหมไ่ปได้เลย 

และเพ่ือให้เห็นข้อบกพร่องในความสัมบูรณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึน้ ผู้ เขียนได้หยิบยกเร่ืองราว
ความบรรพกาลของเทพผู้ เรืองรอง และไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลย มาประกอบขึน้เป็นส่วน
หนึ่งของภาพผลงานทัง้สอง และได้ตัง้ช่ือตามท้องเร่ืองเดิมโดยมิได้ดดัแปลงใดๆ นั่นคือ กรณี
ระหว่าง Apollo และบุตรของนาง Niobe กับกรณีพิพาทระหว่างพระองค์ และ Marsyas ดงัจะ
สามารถไลเ่รียงในรายละเอียดได้ดงันี ้

ตามท้องเร่ือง Niobe เป็นมเหสีของ Amphion เจ้าผู้ครองนคร Thebes ซึ่งถูกสร้างด้วย
เสียงพิณ ทัง้สองมีโอรส และธิดาเป็นหญิงชายรูปงามอย่างละเจ็ดคน ทว่าจดุหกัเหของเร่ืองราวก็
ปะทขุึน้อย่างไร้ท่ีมา Niobe เกิดความคุ้มคลัง่ แล้วปรุสวาทขึน้กลางมหาวิหารแห่ง Leto โดยมิทนั
ได้มีใครหกัห้ามนางได้ทนั ซึ่งถ้อยค าเหล่านัน้มีใจความว่า “พวกเจ้าจดุเคร่ืองหอมถวาย Leto นาง
เป็นอะไรเล่าเม่ือเทียบกบัข้า นางมีลกูแคส่องคนคือ Apollo กบั Artemis ข้าสิมีมากกว่านางถึง 7 
เท่า ข้าเป็นถึงราชินี ส่วนนางเป็นคนพเนจรเร่ร่อนไร้ท่ีซุกหวันอนกระทัง่ Delos เมืองเล็กๆในโลก
เมืองเดียวยอมรับนางเข้าไปอยู่ ข้ามีความสขุ แข็งแกร่ง ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่เกินกว่าผู้ ใด ไม่ว่ามนษุย์ 
หรือเทพเจ้าจะมาท าร้านข้าได้ จงถวายเคร่ืองสงัเวยแก่ข้า ในวิหารของ Leto ซึ่งบดันีเ้ป็นของข้า
แล้ว หาใชข่องนางไม”่29 

กวีกรีกโบราณส่วนใหญ่คงตระหนกัถึงความไร้เหตผุลของเหตกุารณ์ข้างต้น จึงพยายาม
ยึดโยงเข้ากับพนัธะทางสายเลือดระหว่างนาง และบิดาของนาง ซึ่งก็คือ Tantalus ผู้สงัหารบุตร
ตนเองเพ่ือหลอกเทพเจ้า และเป็นท่ีแน่นอนว่า เทพเจ้ากรีกอันเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์นัน้ 
แตกตา่งจากพระเจ้าของศาสนาในนิกายเอกเทวนิยมซึ่งมนษุย์เป็นเพียงภาพสะท้อนเสีย้วหนึ่งของ
พระองค์ ทัง้โทสะ โมหะซึ่งกอปรภายในตวัมนุษย์สามญั ก็เข้าสามารถครอบง าจิตใจ Leto มิได้
แตกตา่งกนั กระทัง่นางสัง่ให้บตุรของนางทัง้สองลงมาจากโอลิมปัสเพ่ือสะสางความแค้นให้สาสม   
ทัง้พรานสาว และเทพผู้ เรืองรองตา่งยกศรขึน้ประทบับา่ ศรจากคนัธนขูองทัง้คูม่ิสามารถพลาดเป้า
ได้เลย บตุร และธิดาทัง้ 7 ของ Niobe สิน้ชีพทนัทีทัง้หมด ไม่เว้นแม้กระทัง่บตุรคนสดุท้ายซึ่งต้อง
ศรแหง่ Phoebus ขณะซบอกของนางด้วยความต่ืนกลวั นางนัง่นิ่งไม่ไหวติงด้วยความวิปโยคอย่าง
                                                           

29 เอดิธ แฮมิลตนั, ปกรณัม ปรัมปรา ต านานเทพ และวีรบุรุษกรีก-โรมัน-นอร์ส, 345.  
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สดุท่ีจะกล่าว มีเพียงสิ่งเดียวท่ีเคล่ือนไหวคือหยาดน า้ตาเอ่อล้นตอ่เน่ืองลงมาเป็นสาย กระทัง่ร่าง
ของนางกลายเป็นแทง่ศลิาไปในท่ีสดุ30  

ไม่มีใครสามารถทราบได้ว่าเร่ืองข้างต้น และเร่ืองท่ีก าลังจะชีแ้จงรายละเอียดนีเ้กิดขึน้
ก่อนหลังต่างกันนานเท่าใด หากแต่ทัง้สองเร่ืองนัน้มีสาระท่ีคล้ายคลึงกัน โดยเร่ืองต่อจากนีเ้ป็น
เร่ืองการประชนัขนัแข่งทกัษะทางการดนตรีระหว่างเซเทอร์ นามว่า Marsyas และเทพผู้ เรืองรอง 
กล่าวคือ Marsyas เป็นอมนุษย์ซึ่งครอบครองพรสวรรค์ทางด้านดนตรีอย่างไม่สามารถหาผู้ ใด
เปรียบได้ อาจเป็นเพราะ aulos เคร่ืองดนตรีของเขานัน้ถกูสร้างขึน้โดย Athena เทพีผู้ทรงภูมิแห่ง
โอลิมปัส ความกระด้างกระเด่ืองในความสามารถตนส่งผลให้ Marsyas ท้าประชันดนตรีกับ 
Apollo และประกาศกร้าววา่ ผู้ชนะจะสามารถท าสิ่งใดกบัร่างกายของผู้แพ้ก็ได้โดยผู้แพ้มิสามารถ
ขดัขืน Apollo ตบปากรับค า และเอาชนะ Marsyas ได้อย่างไม่ยากเย็น การลงทณัฑ์ของ Apollo 
ตามเง่ือนไขการประชนันัน้อือ้ฉาวกระทัง่เป็นท่ีกล่าวขวญัไปทัว่โอลิมปัส กล่าวคือ การถลกหนัง 
Marsyas ให้ตายทัง้เป็นในถ า้ ใกล้กบัเมือง  Celaenae31 

นิทานปกรณมัทัง้สองเร่ืองตา่งเป็นเคร่ืองหลกัฐานยืนยนัถึงอ านาจไร้ขอบเขตของเหล่าเทพ
เจ้าท่ีบงการมนษุย์ และไม่สามารถถกูท้าทาย ตอ่รอง หรือกระท าการใดๆท่ีขดัตอ่พระประสงค์ของ
เหล่าพระองค์ได้ และในทางตรงกนัข้าม ก็จะอ านวยอวยชยัให้ประสบความส าเร็จในกิจกรรมใดๆ
อยา่งราบร่ืนสมปรารถนาเม่ือมนษุย์ถวายการบชูาอยา่งเหมาะสม ในแง่นี ้เม่ือพิจารณาอ านาจท่ีไร้
ขอบเขตของเหล่าเทพเจ้าในเทือกเขาโอลิมปัสในฐานะหนึ่งในประดิษฐกรรมของมนุษย์ ย่อม
สะท้อนทศันคติบางประการว่าการลงทนุมอบอ านาจผกูขาดไว้ท่ีสถาบนัใดๆโดยการยอมรับความ
เส่ียงซึ่งอาจเกิดขึน้ตอ่ชีวิตตนนัน้ คุ้มคา่แก่การได้รับการประกนัว่าชีวิตของตนจะสามารถด ารงอยู่
อย่างราบร่ืน และปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองแบบเทวราชา จกัรพรรดิราช ศกัดินา
สวามิภักดิ์  เ ร่ือยไปจนกระทั่งระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือเผด็จการฟาสซิสม์ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 มากไปกว่านัน้ ลกัษณะอ านาจข้างต้นยงัอาจสะท้อนถึงการเติบโตของระบบ
อ านาจท่ีซับซ้อนท่ีแพร่กระจายอยู่ในสังคมโดยปราศจากเจตจ านงโดยตรงของผู้สร้าง กระทั่ง
ครอบง าผู้สร้างในท้ายท่ีสดุ เช่น ระบบสญัญะในโลกทนุนิยม หรือ เหล่ากระบวนรูปวาทกรรมท่ีทบั
ซ้อนกนักระทัง่เกิดการเคล่ือนตวัของความหมายไปตามบริบททางประวตัิศาสตร์ ทัง้ความตายของ

                                                           
30 เร่ืองเดยีวกนั, 346. 
31 N.S.Gill, Apollo and Marsyas, accessed 14 May 2017, available from 

https://www.thoughtco.com/apollo-and-marsyas-119918 
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บุตรทัง้ 14 คน ของ Niobe และ Marsayas กับความตายอย่างสยดสยองของชาวยิวในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ล้วนเป็นสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาของมนุษย์ ซึ่ งล้วนถูกบงการ และจบัจ้องโดย
อ านาจท่ีถูกสถาปนาโดยมนุษย์เองทัง้สิน้ แม้จะไม่สามารถหาทางออกจากเง่ือนไขความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์ และอ านาจสมับรูณ์ท่ีครอบง าตวัเราอย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม หากแตผู่้ เขียนเช่ือว่า 
การเร่ิมต้นตระหนกัถึงการมีอยู่ และจบัจ้องกลบัไปท่ีอ านาจอันสมับรูณ์อาจเป็นเพียงหนทางเดียว
ท่ีจะน ามาซึ่งการเคล่ือนไหว ขดัขืน หรือการปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากพนัธนาการท่ีทุกข์
ทรมานนีต้อ่ไป 
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ภาพท่ี 30 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 1 
 ช่ือ  Birth of Venus 
 ขนาด 120 x 120 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 31 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 
 ช่ือ  Rokeby Venus 
 ขนาด 120 x 180 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 32 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3 
 ช่ือ  The three graces 
 ขนาด 100 x 130 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 33 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 4 
 ช่ือ  Susanna and the elders no.1 
 ขนาด 140 x 150 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 34 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 5 
 ช่ือ  Susanna and the elders (without Susanna) 
 ขนาด 100 x 120 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 35 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 6 
 ช่ือ  Susanna and the elders (without elders) 
 ขนาด 100 x 120 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 36 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 7 
 ช่ือ  Judith slaying Holofernes no.1 (after Caravaggio) 
 ขนาด 140 x 160 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 37 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 8 
 ช่ือ  Judith slaying Holofernes no.2 (after Artemisia)  
 ขนาด 125 x 160 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 38 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 9 
 ช่ือ  Birth  
 ขนาด 100 x 130 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 39 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 10 
 ช่ือ  Death 
 ขนาด 140 x 200 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 40 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 11 
 ช่ือ  Cain and Abel  
 ขนาด 100 x 180 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 41 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 12 
 ช่ือ  Imaginary Horizon 
 ขนาด 140 x 160 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 42 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 13 
 ช่ือ  Raft 
 ขนาด 140 x 140 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 43 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 14 
 ช่ือ  Journey  
 ขนาด 125 x 160 เซนตเิมตร  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 44 -45 ผลงานชดุศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 15 - 16 
 ช่ือ  Apollo and Niobe’s sons และ Apollo flaying Marsyas 
 ขนาด 80 x 200 เซนตเิมตร (ตอ่ชิน้)  
 เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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บทที่ 5 

สรุป 

 หากข้อเขียนนีจ้ะเป็นการสรุปรวบยอดสาระของผลงานท่ีผู้ เขียนได้สร้างสรรค์ขึน้ในชุด
ศิลปนิพนธ์ การกล่าวถึงสาระในผลงานทัง้ชุดก่อนศิลปนิพนธ์ เร่ือยไปจนกระทั่งผลงานอิง
ประวตัศิาสตร์ชิน้แรก ซึ่งผู้ เขียนได้น ามาบรรจไุว้ในเล่ม ก็เป็นสิ่งซึ่งหลีกเล่ียงไปไม่ได้เน่ืองจากเป็น
ใจความท่ีมีพลวตั เตบิโต ตอ่เน่ืองกนัมา การบรรยายสรุปในบทความนี ้ผู้ เขียนจึงจะเร่ิมไล่เรียงให้
เห็นพัฒนาการทางกายภาพ รวมไปถึงทฤษฎี หรือองค์ความรู้ท่ีมีผลต่อรูปธรรมของผลงานท่ี
ชัดเจนเสียก่อน จากนัน้จึงตามด้วยพัฒนาการทางความคิด ท่ีเกิดจากการรวบรวมความรู้ 
ควบแน่นเป็นทศันคติ กระทัง่เติบโต ประกอบสร้างกลายเป็นมโนทศัน์ในการมองโลกของผู้ เขียน
อยา่งไร แล้วสดุท้าย ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลตอ่ชดุผลงานอยา่งไร 

 จะพบว่า ตัง้แตช่่วงเร่ิมต้น ผู้ เขียนจมจ่อมอยู่กบัประเด็นท่ีข้องเก่ียวกบัตวัส่ือโบราณอย่าง
จิตรกรรม สีน า้มนับนผ้าใบเป็นประการแรกก่อนการก าเนิดสาระใดๆ องค์ความรู้ด้านเทคนิคทาง
จิตรกรรม รวมไปถึงการรวบรวมความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ และการมองโลกของศิลปินโบราณ 
จึงเป็นข้อมูลอนัเป็นภววิสยัชุดแรกท่ีผู้ เขียนได้ค้นคว้าอย่างจริงจงั กระทัง่เกิดการตระหนกัรู้ได้ว่า 
เหตท่ีุผลงานในแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่าง นอกเหนือไปจากอิทธิพลเชิงบริบทกายภาพ เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ พืน้ท่ี ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ ฯลฯ เป็นเพราะศิลปิน
เหล่านัน้มี “กรอบความรู้” ท่ีใช้มองโลกต่างกัน สิ่งนีไ้ด้ชักน าให้ผู้ เขียนก้าวข้ามศาสตร์ไปศึกษา
ทฤษฎีว่าด้วยการได้มาซึ่งความรู้ของมนุษย์ อนัอยู่ในสาขาวิชาปรัชญา และมีช่ือเรียกอย่างเป็น
ทางการว่า “ญาณวิทยา” (Epistemology) โดยในช่วงแรก ผู้ เขียนได้โน้มเอียงไปในข้อเขียนของ 
Plato ว่าด้วย Theory of form อนัเป็นท่ีมาของการแบง่แยกโลกสารัตถะ และโลกทางกายภาพ
ออกจากกนั จากนัน้จึงพฒันามาสู่สนุทรียศาสตร์แบบ Emmanuel Kant นกัปรัชญาสายอดุมคติ
นิยม ชาวเยอรมนั และสทุ้ายมาบรรจบลงท่ีแนวคิดของ Bertrand Russell จากข้อเขียนในสองบท
แรกของต ารา Problems of philosophy ซึง่ผู้ เขียนได้ท าการชีแ้จงรายละเอียดไว้แล้วอย่างยน่ยอ่ 
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ในช่วงท้ายของบทท่ีสอง ส่วนความคิดของสองท่านแรกนัน้มิได้ถกูน ามาตอ่ยอดในชุดศิลปนิพนธ์ 
จงึมิได้น ามากลา่วไว้ในเลม่  

 เน่ืองจาก Russell ได้พิจารณาว่า นอกเหนือโลกแห่งปรากฏการณ์ (appearance) ยงัมี
โลกแหง่ความจริงแท้ (reality) ด ารงอยู ่ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม ในช่วงต้นผู้ เขียนมิได้ใส่ใจท่ี
จะศกึษาขอบเขตของความจริงแท้มากนกั เหตเุพราะเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก และซบัซ้อนเกินไป หากแต่
มุ่งไปในประเด็นท่ีจ าเพาะมากกว่าอย่าง การด ารงอยู่แยกขาดจากกนัระหว่างรูปปรากฏ กบัสาระ
อนัจริงแท้ของสรรพสิ่ง และได้ใช้ความคิดในลกัษณะนีพ้ิจารณาสิ่งรอบตวั ย้อนกลบัไปพิจารณา
ผลงานจิตรกรรมในอดีต หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ประเภทต่างๆ กระทัง่องค์ความรู้ทางศิลปะ
อ่ืนๆ ดังเช่นท่ีผู้ เขียนได้ทดลองใช้ทฤษฎีของ Russell ในการวิพากษ์ข้อเขียนของ Clement 
Greenberg ในชว่งท้ายของบทท่ีสองเป็นต้น องค์ความรู้ดงักล่าวนบัว่ามีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ 
(ทางกายภาพ) ผลงานของผู้ เขียนมากท่ีสุด และได้ถูกพัฒนาต่อเน่ืองเร่ือยมาจนกระทัง่ชุดศิลป
นิพนธ์ กล่าวคือ เม่ือภาพปรากฏการณ์นัน้ถูกแยกออกจากข้อมูลอนั หรือความหมายอนัเป็นภว
วิสยัเสียแล้ว ทกุสิ่งท่ีปรากฏผ่านดวงตาบนโลกจึงเป็นเพียงแค่การตดัสลบัไปมาของทศันธาตบุน
พืน้ระนาบ สิ่งนีย้ิ่งใหญ่กว่าปรากฏการณ์ระดบัพืน้ผิวของจิตรกรรมมากนกั ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมี
ธรรมชาติในลกัษณะข้างต้นไม่ต่างกัน ผู้ เขียนจึงสามารถประกอบประเภทของภาพท่ีหลากหลาย 
ทัง้ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพนามธรรม ฯลฯ เข้าด้วยกันโดยพิจารณาทกุสิ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ทางทศันธาตอุย่างเท่าเทียมกันทัง้สิน้ อย่างไรก็ดี ผู้ เขียนก็ยังไม่สามารถหยุดการเช่ือมประสาน
ภาพปรากฏ กับข้อมูลเชิงภววิสยัไปได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกันกับข้อมูลเชิงนามธรรมต่อทศัน
ธาตทุางศลิปะ และเมื่อทกุสิ่งถกูน ามาอยู่ในระนาบเดียวกนัได้ ก็ย่อมจ าเป็นต้องสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลระหว่างกันได้ ผลงานของผู้ เขียนจึงเป็นการค้นหารูปแบบของการประกอบกันระหว่าง
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในลกัษณะนีอ้ยูเ่สมอ 

 เม่ือญาณวิทยามีความส าคญั มานุษยวิทยาก็เป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถหลีกพ้นไปได้ เพราะ
การแสวงหาความรู้นัน้ ล้วนเป็นกิจกรรมของมนุษย์ และองค์ความรู้ก็ล้วนถกประกอบสร้างขึน้ทัง้
จากวฒันธรรม และข้อจ ากัดทางชีววิทยา การเรียนรู้มนุษย์จึงเป็นใบเบิกทางอนัส าคญัให้ผู้ เขียน
กระโดดไปสู่สาขาความรู้ในก่ิงก้านต่างๆท่ีข้องเก่ียวกับมนุษย์โดยตรงมากขึ ้น รวมไปถึง
ประวตัิศาสตร์ จนกระทัง่ปรัชญาประวตัิศาสตร์เองในท้ายท่ีสดุ ซึ่งบทสรุปของการแสวงหาความรู้
เชิงประวตัิศาสตร์น าผู้ เขียนมายตุิลงท่ีการข้ามผ่านกลบัไปมาระหว่างกรอบคิดเชิงโครงสร้างนิยม 
และหลังโครงสร้างนิยม หรืออาจนิยามว่าหลังสมัยใหม่ โดยเฉพาะในหัวข้อหลั งนี ้Michel 
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Foucault นับเป็นนักปรัชญาท่ีทรงอิทธิพลทางความคิด และทัศนคติต่อผู้ เขียนมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะกระบวนการวิเคราะห์ประวตัิศาสตร์แบบโบราณคดีวิทยาทางความรู้ (archeology of 
knowledge) เร่ือยไปจนกระทัง่วงศาวิทยา (Genealogy) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์การก าเนิดขึน้ของวาท
กรรม ซึง่สมัพนัธ์กบัอ านาจท่ีครอบง าสงัคมในแตล่ะยคุสมยั อย่างไร้ระเบียบ และเหตผุล ความคิด
ดงักล่าวส่งผลให้ผู้ เขียนกลบัมาพิจารณาประวตัิศาสตร์ในมุมมองใหม่ รวมไปถึงบริบทแวดล้อม
ร่วมสมยัอยา่งละเอียดออ่นมากขึน้ 

 เม่ือเช่ือมประสานกับทัศนะทางญาณวิทยาของผู้ เ ขียน ซึ่ งแยกโลกของสาระ กับ
ปรากฏการณ์ออกจากกัน จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลอันเป็นภววิสัยนัน้มิได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง 
หากแตถ่กูครอบง าไว้ด้วยอ านาจท่ีสอดแทรกประสานตนเองเป็นหนึ่งเดียวกบัโครงสร้างท่ีซบัซ้อน
ทางสังคม รวมไปถึงร่างกาย และความคิดของเราอย่างไม่สามารถหลีกเล่ียง ไปได้ ผลงานของ
ผู้ เขียนจึงมักใช้หลักฐานเชิงภาพทางประวัติศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยชัน้วาทกรรมท่ีแสดงถึงการ
ครอบง าทางอ านาจท่ีซับซ้อนมาวิเคราะห์ แยกส่วนออก จากนัน้จึงสังเคราะห์ขึน้ใหม่เพราะมุ่ง
กระตุ้นให้ผู้ดไูด้ตระหนกัถึงความลกัลัน่ ย้อนแย้งท่ีแปลกประหลาดของอ านาจท่ีครอบง ากระทั่ง
เกิดความบดิเบีย้วทางศีลธรรมบางประการ กระทัง่กลายเป็นปัจจยัซึ่งสามารถกระทบตอ่เน่ืองไปสู่
เช่ือมโยงเข้าสูบ่ริบทด้านพืน้ท่ี และเวลาในปัจจบุนั 

 อยา่งไรก็ดี ก่อนจะถึงผลงานในศิลปนิพนธ์ไม่นาน ผู้ เขียนเร่ิมตระหนกัว่า ล าพงัการแสดง
ปัญหาของสงัคมซึ่งสะท้อนผ่านการครอบง าทางอ านาจท่ีทบัซ้อนกนัในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือกระตุ้น
ให้รับรู้ถึงอ านาจร่วมสมัยนัน้ แห้งแล้ง และเป็นการพิจารณามนุษย์ด้วยทัศนะท่ีง่ายดายเกินไป 
เน่ืองจาก มิเชน่นัน้แล้ว มนษุย์ก็จะเป็นเพียงเรือนร่างท่ีประกอบไปด้วยสสารทัง้ของแข็ง และเหลว 
ประสาทสัมผัสถูกสร้างขึน้เพ่ือตอบสนอง และหลบเล่ียงต่ออันตราย คุณภาพเชิงนามธรรมเป็น
เพียงผลข้างเคียงของเคมีในสมอง และสาระอนัยืนยงแท้จริงของประวตัิศาสตร์มวลมนษุยชาติคือ
อ านาจท่ีครอบง าอนัเกิดมาจากการกระท าโดยมิได้ตัง้ใจของมนษุย์ ราวกับการเปิดกล่องหายนะ
ของแพนดอรา การครุ่นคิดในประเด็นข้างต้นส่งผลให้ผู้ เขียนย้อนกลบัไปพิจารณา “ความจริงแท้” 
(reality) ท่ี Russell ได้เกร่ินไว้อยา่งจริงจงัอีกครัง้ แล้วค้นหาว่าสาระอนัเป็นสากลนอกเหนือไปจาก
โครงสร้างทางอ านาจในมนษุย์นัน้ มีอยูอี่กหรือไม ่อยา่งไร กระทัง่เกิดประกายสว่างวาบขึน้ระหว่าง
การสร้างผลงานในชดุ sacred punishment  

 เน่ืองด้วยผลงานในชุดดงักล่าวปรากฏภาพของเหย่ือทางการเมืองถูกแขวนคออย่างชัด
แจ้งท่ีสุด และภาพได้โฟกัสไปท่ีการกระท าอันน่าสะอิดสะเอียนต่อศพโดยผู้ ฝูงชนท่ีรายรอบ 
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แน่นอนว่าภาพข้างต้น เม่ือน าแสดงในบริบทร่วมสมัย ย่อมกระตุ้นให้เราตระหนักถึง อ านาจท่ี
ครอบง าสงัคมได้อย่างชดัเจน ผ่านอคติทางการเมืองท่ีท าให้มาตรฐานทางศีลธรรมบิดเบีย้วไปจน
น่ากลวั ทว่า สิ่งท่ีผู้ เขียนมิเคยทนัได้สงัเกตตนเองแม้เพียงสกัครัง้คือ ความรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสน
สาหสัท่ีสง่ผา่นมาทางจินตนาการ ประกอบด้วยความรู้สึกเศร้าสลดอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ตอ่มนษุย์
ท่ีไร้ทางสู้ในภาพ ทัง้สองประการล้วนเป็นข้อมลูเชิงนามธรรมท่ีผู้ เขียนได้รับโดยมิสามารถทราบถึง
ปลายทางอีกฝ่ัง อาจเป็นสิ่งท่ีฟังดไูร้สาระ ทว่า ผู้ เขียนเร่ิมครุ่นคิดอย่างจริงจงัว่า ความเจ็บปวดท่ี
สามารถจินตนาการได้ รวมถึงความสะเทือนใจต่อบคุคลท่ีไม่รู้จกัเหล่านัน้มีท่ีมาจากไหนอย่างไร 
ค าตอบท่ีดมีูความเป็นไปได้มากท่ีสุด และผู้ เขียนก็เช่ือว่าหลายท่านคงบรรลุข้อสรุปเดียวกันคือ 
ทัง้หมดนีเ้กิดจากการผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างข้อมูลอันเป็นภววิสัย เช่น ความรู้ทาง
ประวตัศิาสตร์ ความทรงจ าเก่ียวกบัเหตกุารณ์ ประสบการณ์ส่วนตวั ฯลฯ และข้อมลูเชิงนามธรรม
อย่างความเจ็บปวดท่ีเคยประสบ ความรู้สึกต่ืนกลวัท่ีเคยมี ความทรมาน ฯลฯ จากนัน้จึงถกูน ามา
สวมทบัลงไปบนภาพท่ีปรากฏตรงหน้า แล้วจึงสงัเคราะห์ขึน้เป็นความรู้สึกสะเทือนใจในลกัษณะ
ตา่งๆ หากแตข้่อสรุปข้างต้นนัน้มีความหมายวา่ ความรู้สกึนัน้เป็นสิ่งท่ีแยกขาดจากเหตกุารณ์ แล้ว
ถกูประกอบสร้างขึน้ผ่านปฏิกิริยาในสมองอย่างเป็นอตัวิสยั อย่างไรก็ดี หากพิจารณาให้ลึกลงไป
ในประเด็นนีจ้ะพบว่า คณุภาพเชิงนามธรรมของประสบการณ์ท่ีผู้ เขียน และคนอ่ืนๆมีนัน้ เป็นสิ่ง
เดียวกนัหรือไป เราจินตนาการถึงความเจ็บด้วยคณุภาพเดียวกนัหรือไม่ หากเรายึดทฤษฎีว่าด้วย
การปรุงแต่งของเคมีในสมอง เราอาจจะได้ค าตอบว่า ความเจ็บในจินตนาการนัน้แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่ ถ้าหากเปล่ียนจากความรู้สึกทางกาย ไปเป็นบางอย่างท่ี
ซบัซ้อนมากขึน้ อย่างในระดบัของภาวะอารมณ์ เช่นความโกรธ ความเกลียด ความรัก ความเศร้า 
ฯลฯ ทัง้หมดนีย้งัคงจะเป็นอยา่งเดียวกนัหรือไม ่ณ จดุนี ้ผู้ เขียนมีความเช่ือว่า แม้กระทัง่บคุคลผู้ซึ่ง
ยึดถืออย่างแนบแน่นท่ีสุดกับกรอบคิดเชิงประจักษ์วิทยา ก็จ าเป็นต้องหยุดคิด ความเศร้าของ
อศัวินในยคุกลางเม่ือต้องจากบ้านไปรบ อาจเทียบเคียงได้กับทหารในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
การเข้าคา่ยลกูเสือของเด็กประถม ประสบการณ์จากบ้านของตวัผู้ เขียน หรือแม้กระทัง่ความรู้สึก
เดียวกนัท่ีผู้ เขียนได้อา่นจากนิยาย ต านาน วรรณคดี ฯลฯ และหากทัง้หมดนีคื้อสิ่งเดียวกนัท่ีเราใน
ฐานะมนษุย์แบง่ปันกนัจริง ความรู้สกึเชิงนามธรรมเหลา่นีจ้ะเป็นเพียงสิ่งเดียวท่ียึดโยงมนษุย์ทัง้ใน
อดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงมิติทางความจริงต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน และศีลธรรมท่ีถูกสถาปนาขึน้บน
กรอบคดินี ้ก็จะไมมี่วนัถกูท าให้บดิเบีย้วไปได้เชน่กนั 

 ในแง่นี ้ส าหรับผู้ เขียน คณุภาพของข้อมลูเชิงนามธรรมท่ีถกูครอบครองโดยมนษุย์ จึงเป็น
สิ่งท่ีเช่ือมร้อยตวัเราเข้าสู่ประวตัิศาสตร์บรรพกาล โดยเดินทางตวัข้ามผ่านพืน้ท่ี และเวลา รวมไป
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ถึงมิติทางความจริงเข้าสู่พืน้ท่ีของต านาน ปกรณัม นิทาน เพ่ือเข้าถึงมนุษย์ทุกผู้ ท่ีเคยมีตัวตน
ปรากฏบนโลก ในทางตรงกนัข้าม การเข้าใจมนษุย์ในประวตัิศาสตร์จึงหมายถึงการสามารถถกูใช้
เป็นเคร่ืองมือเพ่ือย้อนกลับมาเข้าใจตนเองได้ในแง่หนึ่ง สิ่งนีน้ าไปสู่การเช่ือมประสานระหว่าง
ความจริง (reality) ภายนอก และท่ีสถิตอยู่ภายใน ว่ามิได้แยกขาดจากกนั ชดุผลงานศิลปนิพนธ์
ของผู้ เขียนจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะเข้าใจประวัติศาสตร์ เท่าเทียมกันกับ
ความพยายามท่ีจะเข้าใจตนเอง 
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รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ 

 

ผลงานระยะเร่ิมต้น 

ช่ือผลงาน   เทคนิค    ขนาด 

“ Do you hear the people sing?” สีน า้มนับนผ้าใบ    150 x 250 ซม. 

 

ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1  

ช่ือผลงาน       เทคนิค       ขนาด 

“Adam and Eva”   สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 200 ซม. 

“Red, The world about to dawn.” สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 100 ซม. 

“Red, The blood of angry men.”           สีน า้มนับนผ้าใบ      140 x 180 ซม. 

“Red, I feel my soul on fire.”  สีน า้มนับนผ้าใบ     50 x 70 ซม. 

“From Jesus to the void (Jesus)” สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 140 ซม. 

“From Jesus to the void (void)        สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 140 ซม. 

“Too much love will kill you”             สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 120 ซม. 

“Romantic love”   สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 150 ซม. 

 

ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2  

ช่ือผลงาน       เทคนิค       ขนาด 

“Resurrection (kings)”   สีน า้มนับนผ้าใบ   80 x 80 ซม. 

“Incanation (Rama)”   สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 125 ซม. 
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“Resurrection (Rama)”   สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 125 ซม. 

“Sacred punishment”   สีน า้มนับนผ้าใบ   160 x 240 ซม. 

“Beaters”    สีน า้มนับนผ้าใบ   80 x 80 ซม. 

“Apocalypse no.1 (White Hores)” สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 140 ซม. 

“Apocalypse no.2 (Red Hores)” สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 140 ซม. 

“Apocalypse no.3 (Black Hores)” สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 140 ซม. 

“Apocalypse no.4 (Gray Hores)” สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 140 ซม. 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์  

ช่ือผลงาน       เทคนิค       ขนาด 

“Birth of Venus”   สีน า้มนับนผ้าใบ   120 x 120 ซม. 

“Rokeby Venus”   สีน า้มนับนผ้าใบ   120 x 180 ซม. 

“The three graces”   สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 130 ซม. 

“Susanna and the elders no.1”  สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 150 ซม. 

“Susanna and the elders (without Susanna)”  สีน า้มนับนผ้าใบ  100 x 120 ซม. 

“Susanna and the elders (without elders)” สีน า้มนับนผ้าใบ  120 x 120 ซม. 

“Judith slaying Holofernes no.1 สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 160 ซม. 

“Judith slaying Holofernes no.2” สีน า้มนับนผ้าใบ   125 x 160 ซม. 

“Birth”      สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 130 ซม. 

“Death”     สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 200 ซม. 

“Cain and Abel ”    สีน า้มนับนผ้าใบ   100 x 180 ซม. 
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“Imaginary Horizon”    สีน า้มนับนผ้าใบ  140 x 160 ซม. 

“Raft”      สีน า้มนับนผ้าใบ   140 x 140 ซม. 

“Journey”     สีน า้มนับนผ้าใบ   125 x 160 ซม. 

“Apollo and Niobe’s sons”   สีน า้มนับนผ้าใบ   80 x 200 ซม. 

“Apollo flaying Marsyas”   สีน า้มนับนผ้าใบ   80 x 200 ซม. 
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ประวัตผู้ิสร้างสรรค์ 
 

ช่ือ – สกุล   นายพทัธ์ ย่ิงเจริญ 
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จิตรกรรมฯ, มหาวิทยาลยัศลิปากร, กรุงเทพฯ 

2558  - นิทรรศการแสดงผลงานนกัศกึษา เครือขา่ยมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์
สงัคม โครงการเสริมสร้างพลงัเยาวชนเพื่อสงัคมท่ีน่าอยู,่ สยามสแควนั, 
กรุงเทพฯ 

- นิทรรศการเอ็กซ์ตรีมล่ีนอนเซนส์, คาลวิท แกลเลอร่ี, กรุงเทพฯ 
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เกียรตปิระวัติ 
2554   - รางวลัเกียรติบตัร การประกวดศลิปกรรม ปตท.ครัง้ท่ี26 
2555  - รางวลัรองชนะเลิศ การแขง่ขนัเยาวจิตรกรแหง่ประเทศไทย 2555 โดย

สมาคมเครือจกัรภพโพ้นทะเลแหง่ประเทศไทย 
2559 - ได้รับทนุภมูิพล ประเภทรางวลัเรียนดี มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2560 - ได้รับทนุสง่เสริมการศกึษาการสร้างสรรค์ศลิปะ มลูนิธิรัฐบรุุษพลเอก

เปรม ตณิสลูานนท์ ประจ าปี 2559 
 
 
 
 

 
 

 


