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บทที่ 1
บทนา

ในทำงปรัชญำควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุ ษย์ได้รับกำรตอบสนองถ้วนแล้วยังมีอะไรอีก
ไหมที่เรำต้องกำร นักปรัชญำคิดว่ำมี พวกเขำเชื่ อว่ำมนุ ษย์ไม่สำมำรถอยู่ได้ดว้ ยอำหำรเพียงอย่ำง
เดี ยว แน่ นอนว่ำทุกคนต้องกำรอำหำร ทุกคนต้องกำรควำมรั กกำรเอำใจใส่ ดูแลแต่ยงั มีอย่ำงอื่น
นอกเหนือจำกนั้นอีกที่ทุกคนต้องกำรนัน่ คือกำรหำคำตอบว่ำเรำคือใคร และทำไมเรำจึงมำอยูท่ ี่นี่
วิทยำศำสตร์ ได้ไขปริ ศนำเก่ ำแก่ จำนวนมำกเช่ นเรื่ องด้ำนมืดของดวงจันทร์ ซ่ ึ งครั้ งหนึ่ งเคยเป็ น
ปริ ศนำ ปั ญหำแบบนี้ ไม่ใช่เรื่ องกำรถกเถียง แต่ข้ ึนอยู่กบั จินตนำกำรของแต่ละคน จนถึงวันนี้ เรำรู ้
ชัด แล้ว ว่ ำ ด้ำ นมื ด นี้ ลัก ษณะเป็ นอย่ำ งไรและไม่ มี ใ ครสำมำรถเชื่ อ เรื่ อ งคนบนดวงจัน ทร์ ห รื อ
พระจันทร์ทำมำจำกเนยแข็ง
ตำนำนเรื่ องเล่ำไม่ได้มีเพียงคำอธิ บำย มนุ ษย์ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำที่สอดคล้องกับ
ตำนำน กำรแสดงเป็ นวิธีที่มนุษย์พยำยำมทำอะไรบำงอย่ำง เพื่อให้ฝนตกหรื อให้ตน้ ไม้งอกงำม เจ็ด
ร้อยปี ก่อนคริ สตกำล ตำนำนทวยเทพจำนวนมำกถูกบันทึกโดยโฮเมอร์และเฮสิ โอด ซึ่งก่อให้เกิดมิติ
ใหม่ข้ ึนเพรำะถึงตอนนี้ตำนำนได้ถูกบันทึกเป็ น ลำยลักษณ์อกั ษร
สมมุติฐำนว่ำ บำงอย่ำงเกิ ดขึ้นจำกควำมว่ำงเปล่ำ บำงอย่ำงเปลี่ยนจำกธำตุมำเป็ นสิ่ งมีชีวิต
อย่ำงไรปฐมเหตุหนึ่งซึ่ งเป็ นที่มำของกำรเปลี่ยนแปลง มีหลำยควำมคิดเห็นตั้งแต่ยคุ โบรำณ ธำเลส
(Thales) คิดว่ำน้ ำเป็ นต้นกำเนิ ดของทุกสรรพสิ่ ง อันเนื่ องมำจำกเขำเห็นธัญญำหำรเริ่ มงอกงำมขึ้น
ทันทีที่น้ ำท่วมสำมเหลี่ยมปำกแม่แม่น้ ำไนล์และเห็นสัตว์ตวั เล็กๆเช่นกบ หนอน ตำมพื้นที่ที่ฝนตก
หรื อฝนเพิ่งหยุดตก
อำนักซิ เมเนส. (Anaximenes) คิดว่ำทุกสิ่ งเริ่ มต้นจำกอำกำศ อันเป็ นควำมคิดต่อมำจำกธำเล
สที่มีควำมเห็นเกี่ยวกับน้ ำว่ำน้ ำมำจำกไหน อำกำศจึงเป็ นที่มำของปฐมธำตุในสมัยนั้น อำกำศ ดิน
น้ ำ ไฟ ปำร์ มีนิเดส (Parenides) เชื่ อว่ำทุกอย่ำงไม่มีทำงเกิดขึ้นจำกควำมว่ำงเปล่ำและเช่นกันไม่มี
อะไรที่ อยู่ๆเกิ ดขึ้นจำกควำมว่ำงเปล่ ำ ธรรมชำติ อยู่ในควำมเป็ นแปงตลอดเวลำ อนึ งเมื่ อมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงจึงไม่มีอะไรเป็ นสิ่ งที่ตำยตัวทั้งควำมไม่มีอะไรและควำมมีอยูอ่ นั เป็ นนิ รันดร์ เฮรำคลี
ตุส. (Heraclitus) กล่ำวต่อถึงภำวะควำมเปลี่ยนแปลงว่ำมันคือกำรเลื่อนไหล กำรเปลี่ยนแปลงคือกำร
เคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง และกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งน้ ำพำเอำส่ วนผสมของปฐมธำตุสดั ส่ วนที่ต่ำงกันจึง
เกิด “สิ่ งๆหนึ่ง” โดยสิ่ งที่เป็ นตัวขับเคลื่อนธำตุท้ งั สี่ ที่ว่ำคือ ” พลัง ” ซึ่งต่อมำมันเรี ยกว่ำ “พลังงำน”
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แต่ ก็ย งั ก็ย งั มควำมเห็ น แย้งในเรื่ องนี้ อำนัก ซำโกรั ส (Anaxagoras) ไม่ เ ชื่ อ ว่ำกำรที่ น้ ำ ไฟดิ น มำ
รวมกันจะเกิดเนื้อเกิดกระดูกจนมำเป็ นคนได้ เขำเชื่อว่ำธรรมชำติถูกแบ่งย้อยถูกสร้ำงขึ้นจำกละออง
เล็กๆ ทุกอย่ำงในอณู เล็กๆประกอบด้วยธำตุของสิ่ งนั้นอยู่ ในปั จจุบนั คือ”เซลล์” ในนิ วเคลียสของ
เซลล์ ประกอบด้วยลักษณะมำกมำยเช่น สี ผม สี ตำ ลักษณะของนิ้วมือนิ้วเท้ำ หรื อ เรี ยกว่ำในเซลล์มี
พิมพ์เขียวของทุกเซลล์ “ทุกอย่ำงคือทุกสิ่ ง ทุกสิ่ งคือทุกอย่ำง” เหมือนอุดมกำรณ์ของนักเล่นแร่ แปร
ธำตุในยุคต่อมำ
แนวคิดเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงยังได้รับควำมสนใจต่อมำ เดมอคริ ตุส (Democritus) เรำเรี ยก
หน่วยหรื ออณู เล็กๆนี้ ว่ำ “อะตอม” หมำยถึงไม่สำมำรถตัดได้เขำเชื่อว่ำอะตอมคือหน่วยเล็กๆที่สุด
ไม่สำมำรถตัดให้เล็กกว่ำนี้ ได้ มิเช่นนั้นธรรมชำติหรื อของสิ่ งนั้นจะละลำยกลำยเป็ นน้ ำซุ ป ควำม
หน้ำสนใจอีกเรื่ องคือเขำคิดว่ำอะตอมที่เป็ นหน่ วยเล็กที่สุดไม่จำเป็ นต้องมีรูปร่ ำงเหมือนกันและ
เพรำะควำมที่มนั ต่ำงกัน ทำให้มนั รวมตัวเป็ นสิ่ งต่ำงๆได้ ในปั จจุบนั อะตอมยังแบ่งเป็ น อนุ ภำค
พื้นฐำนได้อีก โปรตอน นิ วตรอน อิเล็กตรอน และต่อไปอำจเจอจุลภำคที่เล็กกว่ำนี้ ได้อีก คนคือ
มำตรวัดของทุกสรรพสิ่ ง1
เหล่ำผูม้ ีปัญญำพยำยำมไขควำมลับของธรรมชำติ โดยผ่ำนสมมุติฐำนและได้ผกู ตัวเองเข้ำกับ
สมมุติฐำนนั้นและไม่มีวนั ออกไปไหนจำกกำแพงที่ตนก่อขึ้นได้ ตัวอย่ำงเช่นควำมคิด ไม่มีสิ่งใด
เกิ ดขึ้นจำกควำมว่ำงเปล่ำได้ถำ้ มิใช่ พระประสงค์ของพระเจ้ำ แต่ต่อจำกนั้นถ้ำมีสิ่งที่เกิ ดขึ้นจำก
ควำมว่ำงเปล่ำเช่ นนั้นคำถำมคือมัน”ก่ อร่ ำงสร้ ำงรู ปทรง” มำเป็ นสิ่ งที่เรำรั บรู ้ ได้ดว้ ยตำเปล่ำได้
อย่ำงไร คำถำมทั้งหมดนี้ กลำยเป็ นสิ่ งที่ติดคำใจเหล่ำผูร้ ักใคร่ ในควำมรู ้(ปรัชญำ (philosophy) ใน
ภำษำอังกฤษ มีรำกศัพท์มำจำกภำษำกรี ก ควำมหมำยถึง ควำมรั กในควำมรู ้ )ให้ขยับเซลส์ สมอง
ประลองปั ญ ญำอยู่ต ลอดในเวลำ2000ปี ที่ ผ่ำนมำ แต่ กิ จ กรรมบริ ห ำรสมองก็ย งั ถู ก สงวนอยู่กับ
อภิสิทธิ์ ชนคนหมู่นอ้ ยแต่อย่ำงไรซะก็เป็ นผลผลิตของคนส่ วนน้อยที่ว่ำ ได้กลำยเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ขั้นตอนปฏิบตั ิในศำสตร์ ต่ำงๆมำกมำยถึงแม้ว่ำในสมัยนั้นควำมคิดในเชิ งบูรณำกำร ผ่ำนควำมรู ้
“สำคัญ”ยังไม่มีควำมนิยมเท่ำกับปั จจุบนั ที่ศำสตร์แต่ละอย่ำงจะต้องห้อยท้ำยด้วยกำรบูรณำกำรจำก
ควำมรู ้แขนงอื่น ไม่มีควำมรู ้ใดผูกขำดอยู่โดดเดี่ ยวเป็ นเอกเทศอย่ำงชัดเจน ถึงแม่ว่ำปั จจุบนั จะมี
ควำมนิ ยมสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน ”specialist” แต่กำรบูรณำกำรทำงควำมรู ้ที่มี
ควำมหลำกหลำยศำสตร์ หลำยแขนงถึงแม้หน้ำตำของมันจะบอกว่ำเป็ นควำมรู ้ที่ควบรวมหลำยๆ
ส่ ว นแต่ ประโยชน์ใ นกำรเอำไปใช้ย งั เป็ นเรื่ องที่ เ ฉพำะเจำะจงอย่ำงเข้มข้น แต่ ด้ว ยกระแสทำง
วิชำกำรอันมีพนั ธกิจที่จะต้องออกเสำะแสวงหำ “ควำมรู ้ใหม่” ในทำงวิทยำศำสตร์ จะเปรี ยบเปรย
กันว่ำเป็ นกำรยืนบนไหล่ของยักษ์ข้ ึนไปเรื่ อยๆ ควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งยวดจะต้องอำศัยควำมรู ้ จำก
1 ยูสไตน์_โกเดอร์ , โลกของโซฟี . กรุ งเทพฯ: มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำประชำธิปไตยและกำรพัฒนำ โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๖๑.
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ศำสตร์ อื่น ทั้งนี้ เรื่ องของควำมเป็ น “ วิชำ ”ในควำมเป็ น “สถำบัน” กลำยเป็ นค่ำนิ ยมมวลชนใน
สังคมไปแล้วว่ำกำรศึกษำต้องกระทำเป็ นรำยวิชำดำเนินกิจกำรภำยในสถำนศึกษำ ควำมรู ้ซ่ ึงควรทำ
ให้ผกู ขำดได้กลำยเป็ นสิ่ งผูกขำดจำกกำรกำหนดให้เป็ นวิชำตำมต้นสังกัดตำมรำยวิชำ
สิ่ งต่ำงๆที่สำคัญกับชีวิตจริ งๆอยูแ่ ค่ในระยะสำยตำมองเห็นหรื อมือเอื้อมถึง แต่ถำ้ เรำลองถอย
ห่ ำงออกไปจำกจุดที่ว่ำนั้นเรื่ อยๆ สิ่ งสำคัญที่ว่ำจะเหลือเพียงรู ปทรง จนเป็ นจุด และมองไม่เห็นห่ ำง
รำวหนึ่งแสนกิโลเมตรโลกจะกลำยเป็ นเพียงจุดของเศษเสี้ ยวเดียวในห้วงควำมมืด (ผูค้ นฆ่ำฟันแย่ง
ชิงก้องหิ น อิฐปูน สำยน้ ำในจุดเล็กๆยิง่ กว่ำเม็ดทรำย) และถ้ำห่ำงไปซัก149.6ล้ำนกิโลเมตร
( ระยะห่ ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์กบั โลก) โลกที่ว่ำกว้ำงใหญ่จะไม่มีอยู่เลย แต่โลกก็ยงั สำคัญเพรำะ
อย่ำงไรซะเรำยังอยูบ่ นโลกต่อให้หลับตำนึกภำพว่ำตนเองอยูไ่ กลจำกโลกไปหลำยปี แสงข้ำมกำแลค
ซี่ ไปที่กำแลคซี่ แอนดรอเมดำ (andromeda galaxy) แต่เรำก็รู้ว่ำเรำลืมตำเรำยังอยูบ่ นโลก มันยังเป็ น
จิ นตนำกำรแบบเค้ำลำงเป็ นภำพร่ ำงที่ สับสน อำจจะชัดขึ้นมำอี กนิ ดตอนดู สำรคดี หรื อไปเที่ยว
ท้องฟ้ำจำลอง ถ้ำเรื่ องที่พยำยำมจะทำ อย่ำงกำรอพยพคนไปดำวอังคำร มนุ ษย์ไม่มีทำงไปได้ไกล
เกิน40,075 กิโลเมตรตำมเส้นรอบวงโลก(ถ้ำยังอยูบ่ นพื้น)และไม่เกิน380,000 กิโลเมตร(ระยะห่ ำง
จำกโลกถึงดวงจันทร์ ) กว่ำ40ปี แล้ว ตัง่ แต่ปี1969แล้ว ปั จจุบนั มีนกั บินอวกำศประมำณ500คนที่ อยู่
ห่ ำงจำกโลกเป็ นแนวดิ่งไม่เกิน410 กิโลเมตร เคลื่อนที่ดว้ ยควำมเร็ ว 27,744 กิโลเมตร/ชัว่ โมงบน
สถำนี อวกำศนำนำชำติ(International Space Station)หรื อISS เมื่อเทียบกับพื้นที่ของเอำเฉพำะแค่ใน
ระบบสุ ริยะที่ประกอบด้วยดำวเครำะห์ 8 ดวงกับดวงจันทร์บริ วำรที่คน้ พบแล้ว 167 ดวงดำวเครำะห์
แคระ 5 ดวงกับดวงจันทร์ บริ วำรที่คน้ พบแล้ว 4 ดวง กับวัตถุขนำดเล็กอื่น ๆ อีกนับล้ำนชิ้น ควำม
กว้ำงประมำณ27,000 ปี แสง (1 ปี แสง เท่ำกับระยะทำงที่แสงเดินทำงในเวลำ 1 ปี จำกอัตรำเร็ วแสงที่
มีค่ำ 299,792,458 เมตร/วินำที) แล้วเส้นทำงแห่ งกำรสำรวจอวกำศของมนุ ษย์ยงั มีที่วำงให้เติมเต็ม
อีกยำวไกล
แต่ตอนนี้ และเดี๋ ยวนี้ เรำยังสำมำรถมองเห็ นคนสู ง180เซนติเมตร ตึกสู งแทบจะชนเพดำน
ท้องฟ้ ำ (skyscraper) ถ้ำแปลตรงตัว หมำยถึ ง ” ครู ดท้องฟ้ ำ ” เทือกเขำขนำดมหึ มำอย่ำง “เอเวอ
เรสต์” ควำมสู ง 29,002 ฟุตหรื อ 8,839 เมตร ก็ทำให้*ก็อตซิ ลล่ำรำชำแห่ งไคจู(สัตว์ประหลำดยักษ์)
กลำยเป็ นอีกวั น่ำตัวน้อยไปเลย (มีกำรออกแบบก็อตซิลล่ำให้มีขนำดใหญ่กว่ำเดิมจำกควำมสู งเฉลี่ย
ตั้ง แต่ ภ ำคต้น ฉบับ ค.ศ.1954 อยู่ที่ 60 – 100 เมตร ในฉบับ ภำพยนตร์ อ นิ เ มชั่น Godzilla Monster
planet 2017มีควำมสู งกว่ำ300เมตร สร้ำงควำมสะพรึ่ งให้กบั บรรดำผูแ้ สวงหำดวงดำวอยูอ่ ำศัยที่หวัง
จะกลับมำตั้งถิ่นฐำนใหม่อีกครั้งบนโลกตำมเนื้อเรื่ องเป็ นอย่ำงมำก ) ทั้งหมดนี้ต้ งั อยูต่ รงหน้ำ กล่ำว
ต่อไปถึงเรื่ อง “ควำมรู ้สึก” อำรมณ์ของกำรจะบอกว่ำมีหรื อไม่มีควำมหมำยก็ดูจะหลับหู หลับตำไป
สักหน่อย
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กำรร้อยเรี ยงเพื่อก่อกำเนิ ด สิ่ งต่ำงๆ ทั้งคน สัตว์ และสิ่ งของนั้น หำกมองเพียงภำยนอกนั้น
เหมือนจะมีควำมแตกต่ำงกัน อำจเป็ นเพรำะลักษณะสภำพแวดล้อมและฐำนควำมคิด ควำมเข้ำใจ
ของแต่ละบุคคล แต่ถำ้ มองให้ใกล้ข้ ึน ก็จะพบว่ำทุกอย่ำงมีลกั ษณะในกำรก่อให้เกิดรู ปที่คล้ำยคลึง
กัน โดยลักษณะมูลฐำนที่จะกล่ำวต่อไปคือเส้น เส้นคือสิ่ งที่บำงครั้งมีอยู่จริ งหรื อไม่มีอยู่จริ งก็ได้
ตำมแต่ระบบควำมคิดของคนจะประมวลออกมำว่ำเป็ นหรื อไม่เป็ น แต่อย่ำงไรก็ตำมเส้นได้ถูก
นำมำใช้เป็ นสื่ อสมมุติเพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ กำรอธิ บำยต่ำงๆ ที่บำงครั้ง
อำจจะยำกที่จะหำตัวอย่ำงเปรี ยบเปรย
มนุ ษย์น้ นั เป็ นอีกหนึ่ งตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นว่ำเส้นมีควำมเกี่ยวข้องในกำร อธิ บำยถึงลักษณะทำง
กำยภำพ และ กำรดำรงอยู่ของชีวิต เพรำะระบบทุกระบบในร่ ำงกำยมนุ ษย์น้ นั ถูกเปรี ยบเทียบกับ
รู ปทรง หรื อรู ปร่ ำง ที่มีควำมเป็ นเส้นทั้งนั้น ทั้งระบบหลอดเลือด ระบบประสำท ระบบทำงเดิน
หลำยใจ ทำงเดินอำหำร และเมื่อพิจำรณำแล้ว จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นว่ำลักษณะมูลฐำนของของทุก
สรรพสิ่ งตำมธรรมชำติ มีลกั ษณะเหมือนๆกัน

คำว่ำ string ในที่น้ ี ไม่ได้มีควำมหมำยตรงกับคำว่ำ line หรื อเส้นที่เกิดจำกจุดมำกกว่ำหนึ่ งจุดต่อกัน
ตำมกำรอธิ บำยของหลักองค์ประกอบศิลป์ ซะทีเดียว เพรำะคำว่ำ string มักนิ ยมใช้กบั กับเส้นหรื อ
สิ่ งที่ถูกร้ อยเรี ยง เกำะยึดกันขึ้นกับสิ่ งอื่นที่มีมำกกว่ำหนึ่ ง เช่ น เชื อก สำยปำน ตำมพจนำนุ กรม
string ยังเป็ นชื่อชนิ ดของเครื่ องดนตรี ที่ถ่ำยทอดเสี ยงด้วยกำรสั่นสะเทือนจำกสำย ที่เกำะยึดกับตัว
วัสดุที่ใช่ขยำยเสี ยง ไม่ว่ำจะเป็ นไม้หรื อโลหะตำมแต่ชนิ ด จะเห็นได้ว่ำ string นั้นมีคุณสมบัติและ
หน้ำที่ของตัวมันเองที่เป็ นรู ปธรรมโดยสวนใหญ่ ในกำรอธิ บำยก่อรู ปมูลฐำนของสิ่ งมีชีวิต มนุ ษย์
นิ ยมใช่สิ่งที่เรี ยกว่ำเส้น มำรอยเรี ยงกัน เพื่อแสดงคุณลักษณะอะไรบำงอย่ำง เช่นกำรยึดเกำะ ควำม
ตึ ง กำรผสำน กำรซ้อ น กำรเกย กำรพยุง จึ ง สรุ ป ได้ว่ำ string ในควำมหมำยของสั ญ ลักษณ์ คือ
รู ปธรรมที่เกิดกำรเส้น “line” ที่มีหน้ำที่ในฐำนควำมคิดของมนุษย์เพื่อใช้ในกำรอธิบำยสิ่ งต่ำงๆตำม
ประสบกำรณ์ที่ได้รับ
เส้น ที่ มีหน้ำที่ ก่ อกำเนิ ดรู ปทรงที่ เป็ นผลผลิ ตจำกธรรมชำติ จะสัก เกตุ ได้ว่ำลักษณะรู ปร่ ำงและ
รู ปทรงของเส้น มีปรำกฏอยูใ่ นวัตถุเกือบถูกชนิด มันมีหน้ำที่ท้ งั ในเชิงรู ปธรรมและนำมธรรม เส้น
หรื อ string มีหน้ำในกำรก่อรู ปสร้ำงรู ปทรงตำมแต่ที่บริ บทของวัตถุจำกธรรมชำติน้ นั กำหนด ซึ่ ง
จริ งแล้วลักษณะนี้ อำจจะไม่ได้อยู่ในรู ปของเส้น ก็ได้เมื่ อมันได้ทำหน้ำที่ ของมันเสร็ จแล้ว จำก
ตัวอย่ำงจะเห็นได้ชดั ว่ำ เส้นใยของใบไม้ที่มีจำนวนมำกมำยนั้นถูกร้อยเรี ยงต่อเติมและยึดเกำะซึ่งกัน
และกันจนกลำยเป็ นใบไม้ที่มีลกั ษณะผิดเพี้ยนไปจำกควำมเข้ำใจ จนยำกที่จะบอกได้ว่ำเส้นไหนต่อ
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กับเส้นไหน อย่ำงไรก็ดีกำรยึดเกำะของเส้นก็ยงั เป็ นอะไรที่มีควำมสำคัญในควำมคิดของมนุษย์ใน
กำรจะจำลองภำพหรื อ “simulation” ตรำบเท่ำที่มนุษย์ยงั ต้องอธิ บำยให้ปรำกฏภำพอยู่ ควำมสำคัญ
ตรงนี้จึงถูกหยิบยกมำเป็ น วัตถุดิบทำงควำมคิดในกำรสร้ำงสิ่ งต่ำงๆ แม้กระทั้งงำนศิลปะ เพรำะเส้น
เป็ นองค์ประกอบศิลป์ ขั้นพื้นฐำน งำนศิลปะนั้นเส้นมีควำมจำเป็ นอย่ำงมำกในกำร “set up” ระบบ
ควำมคิดและเป็ นฐำนที่จ ะนำผูส้ ร้ ำงสรรค์ผลงำนคนนั้นให้เดิ นไปสู ้เป้ ำหมำยในกำรสร้ ำงสรรค์
ผลงำน ตำมที่ตน้ เองต้องกำร
กำรเปรี ยบเปรยว่ำทุกสิ่ งทุกอย่ำงเกิดจำกเส้นนั้น ทำให้เข้ำใจถึงวิธีกำรทำงำน กำรดำรงอยู่ กำรเจริ ญ
เติมโต ที่สอดคล้องกับควำมเป็ นจริ งและค้อนข้ำงดูหน้ำเชื่ อถือในมุมมองของข้ำพเจ้ำ เพรำะใน
ควำมเป็ นจริ งแล้วก็สำมำรถพบเห็นกันยึดเกำะจนก่อรู ปให้เป็ นสิ่ งต่ำงๆได้ในชีวิตประจำวันทัว่ ไป
ลักษณะของเส้นที่ก่อรู ปกันอย่ำงละเมียด ค่อยเป็ นค่อยไป ทำให้เรำรู ้ถึงควำมประณี ตที่ธรรมชำติได้
บรรจงรั งสรรค์ข้ ึ น มำจำกพื้น ที่ ที่ไ ม่ มี อะไรเลย ควำมชัด เจนกำรในกำรให้ก ำเนิ ด ด้ว ยวิธีก ำรที่
ซับซ้อนแต่แฝงไปด้วยควำมเรี ยบง่ำย คือตัวอย่ำงที่ดี ถ้ำเรำจะนำมำเป็ นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิต
ที่ตระหนักรู ้ถึงคุณค่ำของสิ่ งต่ำงๆว่ำทุกอย่ำงนั้นเกิ ดขึ้นจำกหลำยสิ่ งมำร้อยเรี ยงต่อกันอย่ำงเป็ น
ระบบ เพื่อแบ่งปันและให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน

ความเป็ นมาและความสาคัญของการสร้ างสรรค์
สิ่ งที่เรี ยกว่ำคำถำมได้สถำปนำตัวเองขึ้นมำเป็ นสิ่ งจำเป็ นต่อกำรพัฒนำและเอำชนะเหตุผล
ตรรกะแบบเดิมๆเพรำะสุ ขอย่ำงมันเป็ นไปได้ ดังเช่นทุกครั้งเมื่อมนุษย์ช่ำงฝันซักคนเกิดปั ญหำก็มกั
มีกำรกล่ำวถึงกำรเดินทำงไปยังดวงจันทร์ ซึ่ งก่อนหน้ำนั้นมันคือเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้และอื่นๆอีก
มำกมำย ด้วยคำว่ำทุกอย่ำงย่อมเป็ นไปได้น้ ี ได้ส่งผลต่อสำนึ กของกำรเป็ นผูส้ ร้ำงในปริ มำณที่เพิ่ม
จ ำนวนขึ้ น ไม่ น้อ ยไปกว่ำ ผูใ้ ช้ ผลผลิ ต ของควำมฝั น และควำมพยำยำม ที่ ถู ก ผลิ ต ออกมำอย่ำ ง
มหำศำลนี้ได้นำพำมำซึ่งขีดจำกัดทำงควำมคิดและเหตุผลเชิงประจักษ์กบั มนุษย์
ข้อจำกัดที่วำ่ ไม่มีวนั เอำชนะธรรมชำติได้ ดูจะเป็ นอะไรที่ดึงดูดสำหรับนักแก้ปัญหำที่ผำ่ นเข้ำ
มำ กลไกของกำรศึกษำธรรมชำติที่สร้ำงควำมท้ำทำยใช้กำรพยำยำมพิสูจน์กำรกำเนิ ดจักรวำล ด้วย
กำรสร้ำงกระสวยอวกำศออกเดิ นทำงออกไปหลำยปี แสงเหมือนดังเช่ นในภำพยนตร์ หรื อ นิ ยำย
วิทยำศำสตร์ แต่กำรค้นพบว่ำทุกหน่วยของสิ่ งที่เกิดขึ้น ในทุกๆหน่วยมีควำมเป็ นอนันต์ยำกจะคำด
เดำ กำรทำควำมเข้ำใจกับหน่วยย่อยของสิ่ งต่ำงๆได้สร้ำงสำนึกถึงควำมยิง่ ใหญ่น้ นั เกิดจำกจุดเล็กๆ
ได้เปิ ดมิติและจินตนำกำรของมนุษย์มำกขึ้นและนำพำไปสู่ ควำมเป็ นไปได้ใหม่ๆ
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วัตถุประสงค์ของการสร้ างสรรค์
แสดงกำรตัวอย่ำงของกำรก่อรู ปในหน่วยย่อยผ่ำนวัตถุหรื อสิ่ งมีชีวิตที่เกิดขึ้นผ่ำนมุมมองทำง
สำยตำและขนำดโดยใช้กำรนำเสนอแบบโมเดลหรื อ จิ๊กซอว์(Jigsaw)ที่มีควำมแบน เกิ ดจำกกำร
ปะติ ดปะต่อกันไปโดยไม่คำนึ งว่ำเริ่ มที่ จุดไหนแต่เมื่อมี จำนวนที่ เพียงพอสำมำรถสร้ ำงผลทำง
สำยตำได้และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำรกำเนิดสิ่ งต่ำงๆ
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
รำยละเอียดนั้นสำคัญที่สุด ในแง่น้ ีกำรมีอยู่ กำรคงอยู่ ของทุกสิ่ งที่มนั ยังคงเป็ นสิ่ งนั้นๆจน ณ
ขณะนี้ เพรำะจุดเล็กๆนับไม่ถว้ ย ปะเชื่อม สำนต่อร้อยเรี ยงกัน จนมีกำรกล่ำวว่ำโลกมีสภำวะพิเศษ
คือมันมีควำมพอเหมำะพอดี จึงทำให้มีสิ่งมีชีวิตถ้ำหำกมีสิ่งที่คลำดเคลื่อนแต่เศษเสี้ ยวเดียวจะไม่มี
ชีวิตบนดำวดวงนี้ได้เลย
ขอบเขตการสร้ างสรรค์
อยู่ในรู ปแบบของสิ่ งที่มีมูลฐำนจำกควำมเป็ นจริ งหรื อปรำกฏขึ้นจริ ง โดยหน่ วยช่วยที่นำมำ
ต่อเชื่อมไม่ไปลดทอนไปสู่ ควำมเป็ นนำมธรรมจนจับต้องไม่ไม่ได้เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้ที่ตรงกัน
ขอบเขตของเทคนิควิธีการ
ใช้กระบวนกำรสร้ำงผลงำนด้วยกำรวำดเส้นดินสอดำบนกระดำษด้ว ยควำมประณี ตค่อยเป็ น
ค่อยไป
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บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์

“เรำเคยมองท้องฟ้ำแล้วสงสัยว่ำเรำอยูต่ รงไหนของหมู่ดำว มำตอนนี้เรำก้มหน้ำลงมำสงสัยว่ำตัวเอง
อยูไ่ หนในกองดิน” (Interstellar2013)
กำรมีสำนึ กของกำรค้นหำเป็ นเลือดเป็ นเนื้ อ มนุ ษย์เมื่อปลดปล่อยตัวเองจำกจินตนำกำร จำก
โลกแบบโบรำณ นำพำกำรดำเนิ นชีวิตด้วย ทำงควำมคิดสำยพันธุ์อีกแบบ เรี ยกว่ำยุค(มนุ ษย์นิยม)
เรื่ องเล่ำที่แสดงในแบบที่แสดงควำมเป็ นมนุษย์เพิ่มจำนวนขึ้นในแบบทวีคูณ(หรื ออำจเร็ วกว่ำนั้น)
เรื่ องเล่ำที่เป็ นตัวอักษรต้องใช้ทกั ษะเพิ่มเติมในกำรอ่ำน งำนศิลปะ หรื อกำรเล่ำเรื่ องแบบมุขปำฐะ
แบบปำกต่อปำกที่เป็ นแกนในหมู่ชนชั้นแรงงำน ชำวไร่ ชำวนำ (ควำมจริ งมันเป็ นวิธีกำรสื่ อสำรที่มี
ประสิ ทธิ ภำพก่ อนที่ กำรขยำยตัวของกำรศึ กษำจนเป็ นพื้นฐำนและพันธกิ จของทุกคนในสังคม
เช่ นเดี ยวกับบริ กำรสำธำรณสุ ข) ควำมโรแมนติก ในหมู่คนบำงสถำนะ ไม่ใช่ สิ่งที่อยู่ไกลเกินจะ
เข้ำถึ งรำวกับอยู่ห่ำงกันคนละซี กโลกหรื อดำวคนละดวง อนึ่ งเป็ นแค่จินตนำกำรฝั นของคนอีก
สถำนะ
“ ตอนฉั นยังเด็กและมีอิสระที่จะฝั นเต็มที่นั้น ฉั นมีความสุขสมหวังกับการได้ ทาตามที่ ฝันไว้ หลาย
อย่ าง ชีวิตฉั นมีแต่ สุข ปราศจากทุกข์ หนัก ได้ ร้องเพลงที่อยากร้ อง ไวน์ กไ็ ด้ ลิม้ ตามใจปรารถนา แต่
แล้ วฝั นร้ ายก็ย่างกรายมาหามันทาร้ ายจิ ตใจจนฉั นขวัญผวา ความฝั นที่สวยงามกลับพังทลายหายไป
มันได้ เปลีย่ นชีวิตฉันให้ กลับกลายเป็ นทุกข์ ระทมขมขื่น”
“ฉั นเคยฝั นไว้ ว่าชี วิตในอนาคตต้ องมีความสุ ขไม่ ใช่ ต้องระทมทุกข์ เหมือนอยู่ในนรกอย่ างที่เป็ น
ตอนนีม้ นั ช่ างต่ างจากที่วาดหวังไว้ เหลือเกิน”
ชีวิตที่บัดซบของฉันตอนนีม้ นั ทาลายความฝั นของฉันจนหมดสิ ้นแล้ ว “
ส่ วนหนึ่ งของเนื้ อเพลง I dream a dream ( เพลงประกอบภำพยนตร์ ปี2014 ละครเวทีหลำยเวอร์ ชนั่
ดัดแปลงจำกนิ ยำย “เหยื่ออธรรม” Les miserable คศ.1862 ) เนื้ อเพลงระบุถึงชีวิตอันแสนเศร้ำ ทน
ทุกข์จำกโลกที่ตอ้ งเผชิ ญหน้ำอยู่ แสงปลำยอุโมงค์เป็ นภำพลวงตำ มันกัดเซอะทำลำยหัวใจ คนๆ
หนึ่ งไม่กล้ำที่จะ ” ฝัน ” อีกต่อไป ศตวรรษที่20เป็ นต้นมำ เรำถูกปลูกสำนึ กแห่ งอิสระ สมองเริ่ มมี
กำรเรี ยนรู ้จำกกำรเลียนแบบ เรำอยู่กบั สื่ อที่เข้ำมำวนเวียนในประสำทสัมผัสตลอดเวลำไม่เว้นแต่
ขณะกำลังหลับ ไม่ต่ำงกับกำรคัดแยกคนตำมประเภทในนิ ยำยวิทยำสตร์ โลกที่เรำเชื่อ,โลกวิไลซ์ (
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Brave New World) นวนิ ยำยแนวดิสโทเปี ย ที่เขียนโดย อัลดัส ฮักซเลย์ ในปี พ.ศ. 2475 เนื้ อเรื่ อง
กล่ำวถึงกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื บพันธุ์,สุ พนั ธุ ศำสตร์ ,และกำรควบคุมจิตใจเพื่อกำเปลี่ยนแปลง
สังคม นิ ยำยเรื่ องนี้ เป็ นนิ ยำยที่โด่งดัง) ช่ วงแรกจะกล่ำวถึงกำรคัดแยกคนเป็ นประเภทต่ำงๆตำม
อักษรกรี ก อัลฟำ เบต้ำ แกมม่ำ เดลต้ำ เอพซิลอน ใครควรจะอยูใ่ นตำแหน่งแห่งหนแบบใดในสังคม
โดยไม่คิดเป็ นอื่นประหนึ่ งอุดมคติของเพลโต “รัฐ”เปรี ยบเสมือนร่ ำงกำยมนุษย์ ร่ ำงกำยจะดำเนิ น
ไปได้อย่ำงปรกติสุขอวัยวะทุกส่ วนต้องรู ้จกั หน้ำที่ของตนและต้องไม่กำ้ วก่ำยหน้ำที่ซ่ ึ งกันกัน หนึ่ง
ในวิธีกำรที่อลั ดัส ฮักซเลย์ กล่ำวไว้คือ ให้เด็กแรกเกิดฟั งเสี ยงอบรมตลอดเวลำไม่ว่ำจะเป็ นเวลำ
หลับหรื อตื่น (ไม่ต่ำงจำกวิธีคิดของหลักสู ตรพัฒนำมนุ ษย์สมัยใหม่ เมื่อคุณคำดหวังสิ่ งใดคุณต้อง
นึ กถึงมันตลอดเวลำ) กระบวนกำรดังกล่ำวในควำมสมัยใหม่บอกคุณอยูต่ ลอดว่ำคุณคือคนกำหนด
ตัวคุณเอง
เรำเป็ นอะไรก็ได้ ชีวิตเป็ นของเรำ คนที่รู้จกั ตัวเรำเองมำกที่สุดคือตัวเรำ เป้ำหมำยในชีวิตทำ
ให้เรำรู ้ว่ำเกิดมำเพื่ออะไร เมื่อเรำเห็น เรำรู ้ เรำลงมือปฏิบตั ิพนั ธกิจแห่ งชีวิต แล้วเรำก็จะตำย เรำจะ
ตำยอย่ำงคนมีคุณค่ำ โลกจะจำเรำ จะมีคนนึกถึงเรำ วำทกรรมสิ นค้ำยีห่ อ้ (แรงบันดำลใจ)เป็ นสิ นค้ำ
ขำยดี แ ละถู ก ผลิ ต ซ้ ำ ออกมำอย่ำ งรวดเร็ ว ไม่ แ พ้สิ น ค้ำ ดิ จิ ต อล,ภำพยนตร์ ซี รี่ ต ำมแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ เน็ ต ฟลิ ก ซ์ อเมซอน ไพร์ ม วิ ดี โ อ มัน ประสบควำมส ำเร็ จ ในกำรยึด ครองหัว ใจของ
ผูบ้ ริ โภค ผูต้ อ้ งกำร “ ควำมหวัง “ แรงบันดำลใจคือส่ วนผสมที่เพิ่มรสอร่ อยในควำมเป็ นสิ นค้ำ เลย
จุดที่เป็ นควำมจำเป็ นของวัตถุทำไม่ได้ มันสร้ำงควำม “โหยหำ” แก่บรรดำแฟนคลับ สร้ำงสำวกผู ้
ภักดี แต่ท้ งั หลำยทั้งปวงในกำรดำเนิ นกิจกำรของโลก กำรที่จะนำพำกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ขนำดนี้ให้
ดำเนิ นกิ จกำรแห่ งควำมฝั น(เพรำะโลกคือโรงละครแห่ งควำมฝั น) ที่ว่ำนั้นได้ กำรพัฒนำระบบ
สวัสดิกำรช่วยส่ งเสริ มกำรศึกษำ ให้สำมำรถเข้ำถึงจำกคนจำนวนมำก นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่
ต่ำงอะไรกับบทละครที่จะสร้ำงเป็ นละครขึ้นมำได้น้ นั อำศัยเพียงแผ่นกระดำษและน้ ำหมึกคงไม่พอ
แต่ตอ้ งอำศัยองคำพยพจำนวนมำกมหำศำลในกำรสร้ำงเวที ฉำกกำรแสดง นักแสดงผูก้ ำกับกำร
แสดง ผูค้ วบคุมวงดนตรี ควำมเป็ นตัวเรำที่จะดำเนิ นละครแห่ งชี วิตนั้นจึงหนี ไม่พน้ ที่จะต้องมีสิ่ง
อื่นๆและอื่นๆมำสร้ำงให้แสงสี ของกำรแสดงสมบูรณ์
อิทธิพลที่ได้ มาจากการศึกษาประวัติศาสตร์ ความคิด
เมื่อกำรศึกษำมีหน้ำที่ตอ้ งขยำยตัวเองเหมือนสิ่ งมีชีวิตที่ดำรงชีพด้วยกำรแบ่งเซล กำรผูกขำด
กำรศึกษำจึงเป็ นควำม”ชัว่ ร้ำย” แห่ งยุคสมัย แต่ถึงอย่ำงไรกำรผูกขำดควำมรู ้ก็เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นอยู่
เป็ นระยะ ในสมัยที่ยงั ไม่มีกำรแปลไบเบิลเป็ นภำษำถิ่นนั้น (กล่ำวให้ถูกคือมีกำรอนุ ญำตให้แปล)
ไบเบิลถูกผูกขำดด้วยภำษำละติน กำรจะอ่ำนไบเบิลได้ตอ้ งรู ้ ภำษำละตินซึ่ งมีกำรเรี ยนกำรสอน
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เฉพำะที่และเฉพำะกลุ่ม เสมือนว่ำไบเบิลถูกกำหนดให้อ่ำนเฉพำะหมู่มวลสมำชิกที่ได้รับเลือกแล้ว
เท่ำนั้น แต่นนั่ กำรอ่ำนไบเบิลได้ก็เป็ นคนละเรื่ องกับกำรได้รับรู ้สำรจำกพระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ที่ตอ้ งมีควำม
เสมอภำคกันทุกคนไม่ว่ำจะเป็ นภำษำไหน ประหนึ่ งวิญญำณทุกดวงนั้นเสมอภำคกันเบื้องหน้ำพระ
เจ้ำ เป็ นที่มำของแนวคิด (สิ ทธิ์ )บุคคลทุกคนเสมอภำคเท่ำกันหมดเบื้องหน้ำกฎหมำย กำรเผ่ยแพร่
เนื้ อหำของพระผูเ้ ป็ นเจ้ำจึงถูกผูกขำดด้วยผูท้ ี่รู้ภำษำละติน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งปั ญญำถูกผูกขำดอยู่กบั “อภิสิทธิ์ ชน” ผูม้ ีเวลำและทรัพย์มำกพอจะแบ่งให้กบั กำรศึกษำเพื่อ
ควำมสุ นทรี ควำมพึ่งพอใจกับตนเองไม่ต่ำงกับกำรทำงำนศิลปะ หนังสื อกระดำษเย็บปกหนังเข้ำ
เล่มเป็ นนวัตกรรม ผลิตจำกเครื่ องพิมพ์โลหะสำมำรถปรั บเรี ยงตัวอักษรได้อย่ำงอิสระ (printing
press) ในศตวรรษที่ 15 ปรับปรุ งจำกแม่พิมพ์แกะไม้(woodblock printing) ที่ตอ้ งใช้เวลำนำนในกำร
แกะแม่พิมพ์และสึ กหรอได้ง่ำยจำกกำรใช้ไม่กี่ครั้ง หนังสื อเป็ นของมีรำคำ แม้วำ่ จะมีรำคำถูกลงและ
หำซื้อง่ำยขึ้น จำกกำรมีแทนพิมพ์แบบใหม่ แต่กย็ งั เป็ นของฟุ่ มเฟื อยสำหรับคนทัว่ ไปอยูด่ ี ทั้งนี้ยงั ไม่
รวมอัตรำกำรรู ้หนังสื อของคนที่ถือว่ำน้อยมำกในสมัยนั้น เมื่อสังคมแบบใหม่เดินทำงมำถึงมันได้
ก่ อ สร้ ำ งเค้ำ โครงสัง คมใหม่ ตั้ง แต่ ก ำรท ำให้ค นส่ ว นใหญ่ อ่ ำ นออกเขี ย นได้ (แต่ เ ดิ ม กำรเขี ย น
จดหมำยถือเป็ นเรื่ องยำกของสำวเย็บผ้ำและช่ำงฝี มือตำมโรงต่อเรื อที่สะกดชื่อตัวเองได้กเ็ ต็มกลืนจะ
สำมำรถ จึงมีอำชี พรับจ้ำงเขียนจดหมำยอย่ำงเป็ นล้ ำเป็ นสัน ยังไม่ตอ้ งพูดถึงหนังสื อรำชกำร เช่น
หนังสื อกูย้ ืม หนังสื อเกี่ยวกับคดีควำม มีเหตุให้ตอ้ งเพิ่มรำคำตำมระดับควำมสำมำรถของผูร้ ับจ้ำง
ขึ้นไปอีก ) ถ้ำคนสมัยก่อนข้ำมประตูเวลำมำอยูใ่ นยุคปั จจุบนั คงแปลกไม่นอ้ ยที่ไปไหนมำไหน เจอ
คนฉลำดเต็มไปหมดด้วยกำรเพรำะทุกคนอ่ำนออกเขียนได้
แม้ว่ำกำรอ่ำนออกเขียนได้ไม่ใช่ของแปลกอีกต่อไป แต่กำรอ่ำนและเขียนด้วยลำยมือก็เริ่ ม
กลับกลำยเป็ นของลำบำกขึ้นอีกครั้ง หลังกำรมำถึงของสื่ อวีดีโอและพ็อดคำสท์ (Podcast) ที่ผสำน
อิ นเตอร์ เ น็ ตเข้ำกับเทคโนโลยี สมำร์ ทโฟน แท็บเล็ต และอื่ นๆอี กจำนวนมำกที่ จะตำมมำอย่ำง
แน่ นอน ต่อไปกำรอ่ำนหนังสื อและจดบันทึกด้วยลำยมือ อำจจะกลำยเป็ นกิ จกรรมฟุ่ มเฟื อยเวลำ
สำหรับคนที่มีเวลำเหลือ แทนที่จะเป็ นสิ่ งจำเป็ นในชี วิตสำหรับเสริ มสร้ำงสติปัญญำ(จะอ่ำนเอง
ทำไมในเมื่อมีคนอ่ำนให้คุณฟังแถมคุณยังสำมำรถทำอำหำรไปได้ดว้ ย)
กำรประกอบขึ้นใหม่ของสังคมได้สร้ำงผลผลิตในระดับข้ำมมิติ เสมือนทลำยขอบเขตของมิติ
ทำงกำยภำพจำก 3มิติ ไปเป็ น4มิติ ยกตัวอย่ำง ควำมรู ้เรื่ องเวลำที่ครั้งหนึ่งดูเป็ นสิ่ งที่ล่องลอยมำก มัน
บำงเบำซะจนไม่มีใครคิดถึงมันถึงแม้จะเป็ นคนที่ฉลำดที่สุดก็ตำม แต่ ณ ตอนนี้ ทฤษฎีเรื่ องเวลำ
มำกมำย ถู ก ย่ อ ยแล้ว แปลงออกมำเป็ นภำษำที่ พ อจะเข้ำ ใจได้( ส ำหรั บ บำงคน)ถู ก บัน ทึ ก ลง
หน้ำกระดำษ กระดำนดำ หน้ำจอคอมพิวเตอร์ ในแง่น้ ี สำเหตุที่ขำ้ พเจ้ำใช้คำว่ำ” ย่อย ”หมำยถึงกำร
ทำให้เล็กลง กระชับขึ้น เพรำะธรรมชำติเป็ นสิ่ งที่ซบั ซ้อนมำกจนเกินกว่ำจะเข้ำใจได้ เช่นนั้นแล้ว
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กำรจะรู ้ถึงมัน จึงมีควำมจำเป็ นต้องทำให้สิ่งซับซ้อนง่ำยขึ้นเพื่อควำมเข้ำใจ ข้ำพเจ้ำมีควำมเชื่ อว่ำ
มนุษย์ไม่อำจรับรู ้สิ่งสัมบูรณ์ได้ เรำทำได้เพียงสร้ำงแบบจำลองที่ใกล้เคียงตำมมโนคติของเรำ เช่น
กฎสัมพันธภำพ จำกเมื่อเกือบหนึ่งร้อยปี ที่แล้วจะมีคนกี่คนที่สำมำรถเข้ำใจเรื่ องกำรบิดงอของเวลำ
ตำมทฤษฏีที่ว่ำ แต่มำวันนี้ กลำยเป็ นกฎวิทยำศำสตร์ มหำชลถูกบรรจุลงแบบเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำ
กลำยเป็ นเรื่ องทุกคนต่อให้ไม่ใช่อจั ฉริ ยะก็ควรจะรู ้
อิทธิพลจากการศึกษาความเป็ นร่ วมสมัย
ในทำงศิลปะมักเรี ยกสิ่ งนี้ ว่ำ ” ไอเดีย (idea) “ ตำมควำมคิดแบบวัตถุ ไอเดียคือสิ่ งจำเป็ นมำก
พอๆกับแรงบันดำลแห่ งชี วิต เป็ นส่ วนของเพรำะมันมีส่วนช่ วยทำให้เกิ ดวัตถุ วัตถุคือควำมจริ ง
รู ปแบบที่ไม่ตอ้ งอำศัยควำมพยำยำมในกำรทำควำมเข้ำใจมำกนักและในทำงปรัชญำบำงสำนัก ถือ
ว่ำวัตถุเป็ นสิ่ งสำกลที่สุด “ฉันเห็นมันจึงเป็ นควำมจริ ง ไม่มีควำมจริ งอื่นใดของกำรประสำทสัมผัส
ของฉัน (ถ้ำในปั จจุบนั อำจจะบอกว่ำมันเป็ นเรื่ องของชีวเคมีสมอง) แน่ นอนว่ำมันไปกันไม่ได้กบั
แนวคิดเรื่ องพระเจ้ำแบบเอกเทวนิ ยม หรื อเรื่ องชำติ ภพ แบบพุทธฮิ นดู เมื่ อวัตถุคือสิ่ งที่ง่ำยด้วย
ควำมเข้ำใจมันจึงเป็ นสิ่ งทรงพลังจนแทบจะไม่มีอะไรต้ำนทำงได้ ตั้งแต่มนุษย์เริ่ มมีกำรปฏิวตั ิกำร
รับรู ้เมื่อเจ็ดหมื่นปี ที่แล้ว ในแง้น้ ีเมื่อควำมจำนงในวัตตุผสำนเข้ำกับกำรศึกษำตำมยุคสมัยทำให้เกิด”
ควำมรู ้”ใหม่ๆ เป็ นผลผลิตชิ้นเอกของไอเดียและแรงบันดำลใจ เรำจึงมีวตั ถุแห่ งควำมรู ้ที่ได้มำจำก
ไอเดียและแรงบันดำลใจ โลกสมัยใหม่ในอุดมคติที่ทุกคนมีไอเดียและแรงบันดำลใจก็ทำให้โลก
เหมือนกับดิสนียแ์ ลนด์ที่มีของเล่นใหม่มำเติมทุกๆวัน
ภำรกิจกำรสำรวจอวกำศ ,รถไฟฟ้ำควำมเร็ วสู ง, รถไฟรำงคู่ที่เพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรขนส่ ง
สิ้ นค้ำ, คอมพิวเตอร์ ที่อพั เกรดให้เร็ วและแรงขึ้นได้ตลอดเวลำเท่ำที่คุณจะมีเงินจ่ำย อนึ่ งเหมือน
รำกฐำนของไอเดียกำรสร้ำงวัตถุต่ำงๆ จะพยำยำมทำลำยจุกก๊อกแห่งควำมเชื่องช้ำ ที่อดั อั้นอยูใ่ นสิ่ ง
ต่ำงๆมำนำนหลำยพันปี เมื่อถึงครำวสบโอกำส ในโลกแบบโลกโบรำณมนุ ษย์มีกิจกรรมแบบค่อย
เป็ นค่อยไปมำกเมื่อเทียบกับตอนนี้และจะยิง่ กว่ำนี้ในอนำคต ควำมช้ำได้ถูกทำให้กลำยเป็ นจำเลยต่อ
จักรวำล ควำมรวดเร็ วให้โลกที่ มีวตั ุมำกขึ้นกับเรำ ด้วยวิสัยของสิ่ งมี ชีวิตที่ ไม่ยอมหยุดนิ่ ง (ใน
ควำมหมำยนี้ ไม่ได้เป็ นกำรพูดในเชิ งลบหรื อบวก หรื อคำตำหนิ เช่ นควำมไม่รู้จกั พอ) เพรำะโดย
ธรรมชำติ ของสสำรทุ ก อย่ำงไม่ มีอะไรที่ อยู่เ ฉยๆ กำรไม่ ทำอะไรเลยถื อเป็ นสิ่ งที่ ยำกที่ สุด ของ
สิ่ งมีชีวิต และท่ำทำงตัวมนุษย์เองก็รู้ตวั อยูแ่ ล้วว่ำเป็ นสิ่ งที่”หยุด”ไม่เป็ น (ข้ำพเจ้ำไม่แน่ใจว่ำอะไรดี
หรื อแย่กว่ำกันว่ำ กำรไม่รู้ตวั ว่ำตัวเองควรหยุดกับรู ้ว่ำควรหยุดแต่หยุดไม่ได้อย่ำงไหนมีผลมำกกว่ำ
กัน) มำถึงตรงนี้ ค่อนข้ำงป่ วยกำร สำหรับคำถำมว่ำควรหยุดหรื อไม่หยุด หรื อถ้ำจะหยุด ควรหยุดที่
ตรงไหน เพรำะแต่ละคนมี เครื่ องมือ อำวุธทำงควำมคิดเต็มเป้ สนำม แท็บเล็ตใส่ ไอเดียสุ ดล้ ำดำว
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โหลดข้อมูลได้เร็ วทันใจอินเตอร์เน็ตควำมเร็ วสู ง ฟังพ็อดคำสท์หำบันดำลใจเมื่อเวลำที่ชีวิตห่อเหี่ ยว
แล้วลุกขึ้นสู ้กบั ควำมท้ำทำยใหม่ๆจริ ยธรรมแห่ งมนุ ษย์ชำติยุคนี้ ตอ้ งทุ่มเทเวลำและทรั พยำกรที่
สร้ำงขึ้นเพื่อเอำชนะควำมท้ำทำยใหม่ๆเพรำะไหนๆเรำก็รู้ตวั อยูแ่ ล้วว่ำเรำหยุดมันไม่ได้
โลก”กำยภำพ” และโลกของ”จินตนำกำร” แน่ นอนว่ำปริ มำณของวัตถุในโลกกำยภำพว่ำมี
มำกแล้วสิ่ งที่ล่องอยู่ในอำกำศ ในระบบใยประสำทสมอง หน่ วยควำมจำอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นล้ำนๆ
เครื่ องย่อมมีมำกกว่ำเป็ นสิ บๆเท่ำ กำรสร้ำงวัตถุก็เหมือนกับงำนประติมำกรรมที่พอกดิน(ควำมคิด)
ไว้เกินขนำดที่ตอ้ งกำรแล้วค่อยใช้ไม้ป้ ั น(เทคโนโลยี)ทำกำรดึงส่ วนที่ไม่ได้ใช้ออกในมุมหนึ่ งโลก
ในจินตนำกำรคือสิ่ งสัมบูรณ์เช่นเดียวกับไอเดีย ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำสิ่ งสัมบูรณ์คือภำวะที่เรำไม่อำจ
ไปถึง โลกกำยภำพจึงไม่อำจจะไปทันโลกจินตนำกำรได้ แต่กระนั้นเรำก็อยำกทำให้มนั เป็ นจริ ง “
พระสร้ำงแอปเปิ้ ล หอยนำงรม เชฟทำได้ดีที่สุดคือดึงเอำรสชำติออกมำ เรำไม่มีทำงทำได้ดีกว่ำนั้น
ได้แต่อย่ำงไรซะมันคือสิ่ งที่เรำต้องพยำยำม “ ในด้ำนที่ส่งผลโดยทัว่ ๆไป มันคือส่ วนประกอบใน
งำน ปะชุน อุดช่องโหว่แห่ งควำมเข้ำใจของมนุษย์เพื่อย้ำเตือนว่ำเรำยังมีอะไรอีกหลำยๆอย่ำงที่ไม่
เข้ำใจแต่มีควำมเป็ นไปได้จะเข้ำใจ จะเรี ยกว่ำเป็ นควำมย้อนแย้งของวิธีคิดก็ได้ ถ้ำยังหำควำมจริ ง
ทำงกำยภำพมำทดแทนไม่ได้กำรจะมีควำมเชื่ อแบบชัว่ ครำวก็พอรับไหว แต่ก็ไม่เสมอไปสำหรับ
บำงคนไม่ใช่เรื่ องชัว่ ครำวหรื อถำวร ควำมจริ งที่เป็ นจริ งในจินตนำกำรมันก็คือควำมจริ งแท้ สำหรับ
คนที่พยำยำมมองให้เป็ นกลำงอำจจะบอกว่ำ มันเป็ นเรื่ องสัมพัทธ์ ทุกคนถูกเท่ำๆกันและผิดเท่ำๆกัน
ขึ้นอยู่ว่ำจุดยืนอยู่ที่ตรงไหน ชำวพุทธหลำยคนที่ไม่จำเป็ นต้องศึกษำศำสนำอย่ำงลึกซึ้ ง ก็รู้ว่ำไม่มี
เด็กแรกเกิดคนไหนสำมำรถเดินได้เจ็ดก้ำวและทุกก้ำวมีดอกบัวงอกออกมำจำกพื้น หรื อคนที่เสก
น้ ำเปล่ำให้กลำยเป็ นไวน์ได้ถำ้ ไม่ใช้มำยำกล มันคือเรื่ องแต่งแต่กระนั้นเรื่ อแต่งมันก็คือควำมจริ ง
และเมื่อมันเป็ นควำมจริ งมันจะถูกส่ งต่ออย่ำงไม่ประนีประนอม แต่เพรำะมันเป็ นจินตนำกำรมันจึง
ทำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ทำงร่ ำงกำยของไอเดียโดยเฉพำะในเรื่ องของกำรอธิบำยธรรมชำติ
ควำมพยำยำมในกำรกล่ำวถึงตนเองว่ำเข้ำใจจักรวำล(ธรรมชำติ)ได้สร้ำงมนุษย์สำยพันธุ์ใหม่
มนุษย์ที่สถำปนำตนเอง มนุษย์ที่ตรวจสอบตนเองอยูต่ ลอดเวลำ เรำไม่จำเป็ นต้องมีพี่เบิ้ม หรื อ Big
Brother แบบในนิ ยำยเรื่ อง 1984( เป็ นนวนิ ยำยดิสโทเปี ยโดย จอร์ จ ออร์ เวลล์ นักเขียนชำวอังกฤษ
ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1949) ที่ค่อยตรวจสอบพฤติกรรมประชำชนในปกครองตลอดเวลำ มนุษย์สำยพันธุ์
สมัยใหม่กำ้ วข้ำมจุดนั้นมำแล้ว เรำไม่ตอ้ งอำศัยใครมำตรวจสอบ เรำมีสำนึกในจุดที่ลึกสุ ดหัวใจของ
ตัวเรำเองว่ำ “ฉันต้องตรวจสอบตัวเอง” เรำมีสำนึกในกำรตรวจสอบตัวเรำเองเรำรู ้จกั ทุกอณูชีวิตเรำ
(รวมทั้งชีวิตคนอื่นด้วย)สำหรับบำงคนอำจตรวจสอบชีวิตคนอื่นมำกกว่ำชีวิตตัวเองด้วยซ้ ำ สำนึ ก
ในกำรตรวจสอบกลำยเป็ นจริ ยธรรมพื้นฐำนในชีวิต กำรไม่รู้สิ่งที่คนทัว่ ไปรู ้ถือว่ำเป็ นบำป เป็ นผล
มำกจำกควำมรวดเร็ ว ที่ ม นุ ษ ย์ส ำยพัน ธุ์ น้ ี สร้ ำ งขึ้ นอย่ ำ งภำคภู มิ ใ จเรำทุ ก คนมี ส ำรำนุ ก รม
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ครอบจักรวำลอยูใ่ นมือ ไม่มีเหตุจะอ้ำงว่ำคุณไม่รู้ท้ งั ๆที่คุณเปิ ดgoogleดูเมื่อไหร่ ก็ได้ และกำรต่อสู ้
กับปั ญหำเรื่ องควำมไม่รู้และกำรพัฒนำควำมคิด กำรอำศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม กำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่ งให้กบั จินตนำกำร ที่คนบำงกลุ่มเชื่ ออย่ำงสุ ดหัวใจ ถือกำเนิ ดตัวละครที่ทรงพลังและมี
อิทธิพลกับผูช้ มมำกขึ้นบนเวทีโกคือเรื่ องเล่ำประเภท“นิยำยวิทยำสตร์”
หรื อเรี ยกว่ำ ไซ-ไฟ ( Sci-Fi ) ตื่นเต้น ระทึกใจ ตระกำลตำ เป็ นคอนเซ็ปต์ทำงวัตถุที่ทรงพลำ
นุภำพอย่ำงมำก มันโน้มน้ำวจินตนำกำรเรำว่ำอีกสองร้อยปี ข้ำงหน้ำจะเป็ นอย่ำงไร จะเป็ นแบบใน
หนังหรื อเรำนิยำยที่อยูใ่ นมือเรำหรื อไม่ บ้ำนเมืองที่เต็มไปด้วยจอภำพขนำดยักษ์วำงซ้อนสลับกันมี
ทั้งควำมขัด แย้งแควำมกลมกลื น เช่ น ในเรื่ อง ghost in the shell , blade runner อำกำศเต็มไปด้ว ย
มลพิษ แสงสี ที่พบส่ วนใหญ่ที่พบเห็นมำจำกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำจะมำจำกธรรมชำติ หุ่ น
ยนตร์ จำกโลกอนำคตจะหน้ำตำเหมือนคนถือปื นกวำดล้ำงมนุ ษย์? (สำหรับข้ำพเจ้ำเรื่ องทำนองว่ำ
โลกอนำคตจะมีหุ่นยนตร์รูปร่ ำงเหมือนมนุษย์ หนึ่งศีรษะ มีตำ2ดวง สองแขน สองขำ ถือปื นเลเซอร์
ค่อยกวำดล้ำงมนุ ษย์ เป็ นแนวคิดที่ไม่น่ำจะเป็ นไปได้ โครงสร้ำงสองขำสองแขนยืนตัวตรงแบบ
มนุ ษย์ ถือด้อยประสิ ทธิ ภำพมำก จะมี 2แขนไปทำไมถ้ำมี4แขนหยิบของได้เยอะกว่ำ ) เทคโนโลยี
อำนวยควำมสะดวกที่ช่วยเสริ มควำมแข็งแกร่ งให้กบั คำพยำกรณ์กบั คนปั จจุบนั ตัวอย่ำงที่ชดั เจน
มำกคือ อนำคตที่โลกจะมีแต่รถไม่มีลอ้ เคลื่อนที่ไปมำได้อย่ำงอิสระ ณ กระแสเรื่ องรถยนต์ไฟฟ้ำ
พลังงำนสะอำดกำลังได้รับควำมนิยม เริ่ มมีกำรเอำรู ปร่ ำงของรถชุดแรกๆที่ถูกผลิตออกมำไปใส่ ไว้
ในภำพยนตร์บำ้ งแล้ว กำรเดินทำงท่องอวกำศที่ไปได้ไกลกว่ำดวงจันทร์ดำวอังคำรด้วยรำคำย่อมเยำ
ประหนึ่งเครื่ องบินชั้นประหยัด จนไปถึงแนวคิดสุ ดจะคำดถึงว่ำถ้ำมันเกิดขึ้นจริ งๆจะเป็ นเช่นถ้ำเรำ
กำรเดินทำงด้วยควำมไวแสงได้ ไซไฟ คือเครื่ องเหนี่ยวนำจินตนำกำรและยกระดับตนเองขึ้นมำเป็ น
นักแสดงแถวหน้ำค่ำตัวแพงใช้เวลำที่ส้ ันมำกในกำรพิสูจน์ตวั เอง ทั้งนี้ ยงั ไม่รวมถึงอุกกำบำตลูก
มหึ มำที่พ่ ึงมำกระทบโลกสร้ำงควำมสั่นสะเทือนให้กบั ทุกพื้นที่ในรอบ10ปี นัน่ คือกำรมำถึงของ
บรรดำ ยอดมนุษย์ เฉพำะในปี 2019 ยอดมนุษย์จำก มำร์ เวลสตูดิโอส์ Marvel Studios ทำรำยได้จำก
ภำพยนตร์ รำว4000ล้ำนเหรี ย ญสหรั ฐ โดยยังไม่รวมสิ นค้ำที่ ตำมออกมำ ของเล่น เสื้ อผ้ำ เกมส์
หนังสื อกำร์ ตูน กำรขำยลิขสิ ทธิ์ ตัวละคร และอื่นๆ ซุ ปเปอร์ ฮีโร่ คือมงกุฎที่อยู่บนจุดสู งสุ ดแห่ ง
ควำมสำเร็ จของเรื่ องเล่ำ มีส่วนผสมอัดแน่ นของไซ-ไฟอย่ำงเต็มเปี่ ยม ถ้ำใช้คำแบบนิ ยำยจีนกำลัง
ภำยในคงต้องบอกว่ำ “ยำกจะหำผูใ้ ดในปฐพีเทียบชั้นได้ (เฉพำะในเรื่ องกำรทำรำยได้)”
เรำจะพบบ่อยครั้งว่ำเปลือกที่ถูกนำมำใช้เป็ นจอมวำยร้ำยของเรื่ องรำวในละครชี วิตมนุ ษย์
ประหนึ่ งควำมเชื่อที่ว่ำร่ ำงกำยซึ่ งก็คือเปลือกภำยนอกคือตัวปิ ดกั้นควำมสุ ขดังที่เพลโตกล่ำวไว้ว่ำ
ร่ ำยกำยคือคุกขังวิญญำณ(เรำไม่มีทำงสัมผัสควำมจริ งสู งสุ ดได้ถำ้ ยังมีร่ำงกำย) เพรำะมันนำพำมำซึ่ง
กิเลส ควำมตื่นตำตื่นใจคือสิ่ งที่เรำต้องหลีกหนีห่ำงจำกมัน เป็ นควำมย้อนแย้ง แต่จำเป็ นต้องเดินทำง
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คู่กนั ไปตลอดของสำนึกแห่ งกำรปฏิเสธวัตถุแต่ก็ระลึกได้ตลอดชัว่ ขณะที่หำยใจว่ำชีวิตต้องพึ่งวัตถุ
ณ เวลำนี้ คู่แข่งทำงจิ ตวิญญำณทั้งคู่ได้มำขึ้นสังเวียนเดี ยวกันอีกรอบและดู ทีท่ำว่ำจะกอดจู บกัน
มำกกว่ำแลกกำปั้ นกันอย่ำงดุ เดื อดเหมื อนแต่ ก่อน กำรแสดงออกที่ ตระกำลตำของแนวคิ ดทำง
วิทยำศำสตร์ จำเป็ นต้องอำศัยมิติทำงศำสนำซึ่ งพยำยำมผูกขำดและจดสิ ทธิ บตั ร”ควำมดี งำม”ไว้
หลำยฉบับ มำช่วยพยุงปี กให้บินแห่ งกำร"เผยแผ่"ได้สูงขึ้นและสถำปนำตนเองให้กลำยเป็ นสิ่ งที่ดี
สิ่ งที่มีประโยชน์เหมือนในตอนจบของนิทำนที่ตอ้ งปิ ดท้ำยด้วย นิทำนเรื่ องนี้สอนให้รู้ว่ำ....? โลกนี้
ไม่ยอมรับสิ่ งที่ไม่มีประโยชน์ วิชำต่ำงๆที่ถูกผลิตออกมำหลำยวิชำต้องมีพนั ธกิจแห่ งควำมอยู่รอด
ด้วยกำรค่อยเป่ ำประกำศตนเองอยู่ตลอดเวลำให้ชำวโลกรับรู ้ว่ำ ฉันเป็ นสิ่ งสำคัญช่วยกรุ ณำสนใจ
ฉันด้วย!
หำกจะพูดถึงมิติทำงจิตวิญญำณและควำมเป็ นวิทยำศำสตร์ ผ่ำนมุมมองแบบปั จเจกที่สัมผัส
อำกำศได้ดว้ ยปลำยจมูก แต่เลือกจะไม่พูดถึงควำมเชื่อและศำสนำคงจะเหมือนกำรพยำยำมพูดเรื่ อง
จักรกลโดยไม่พูดเรื่ องของระบบปฏิบตั ิกำรของมัน มำถึงจุดนี้ ก็จะเหมือนกับกำรวนวงกลม ทุก
อย่ำงวนไปในแนวทำงเดิมดังที่เคยเดินมำแล้ว เช่นภำพยนตร์ ที่มีเรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรเดินทำงข้ำม
เวลำที่ปัญหำของเรื่ องตั้งแต่ตน้ เรื่ องยันท้ำยเรื่ องเกิดขึ้นจำกควำมสัมพันธ์ของเวลำที่จบั ต้นชนปลำย
ไม่ได้ เช่ นกันที่เป็ นกำรยำกจะระบุว่ำไซไฟนำเสนอควำมเชื่ อ ศำสนำ ลัทธิ ในรู ปแบบไหนและ
เหนื อกว่ำรู ปแบบไหน กำรต่อสู ้กนั ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ซับซ้อนเกิ นกว่ำมนุ ษย์จะเข้ำใจ ขณะที่
หัว ใจซึ่ ง ยำกจะหยัง่ ถึ ง ของมนุ ษ ย์คื อ สิ่ ง ตรงกัน ข้ำ ม คื อ ควำมขัด แย้ง ในเนื้ อ เรื่ องหลัก คติ นิ ย ม
ประเภทให้ควำมสมบูรณ์แบบกับเครื่ องจักรและอธิบำยมันว่ำควำมสมบูรณ์แบบนั้นไม่เรี ยกว่ำควำม
สมบูรณ์ มนุ ษย์สำมำรถเอำชนะศัตรู “อนิ นทรี ย”์ ในยำมวิกฤตได้ทุกครั้งด้วยแรงฮึด พลังมิตรภำพ
คนรักที่เฝ้ำรอเรำจำกที่ห่ำงไกลและเฝ้ำรอกำรกลับมำของเรำ พลังจำกสิ่ งลึกลับเพิ่มพูนขึ้นมำจน
ท้ำ ยที่ สุ ด ชัย ชนะตกเป็ นของมนุ ษ ย์ ตั้ง แต่ ปี 1990 ถู ก ผลิ ต ซ้ ำขึ้ น มำนับ ไม่ ถ ้ว น แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ดี
เทคโนโลยีได้พิสูจน์ตนเองว่ำมีควำมได้เปรี ยบกับมนุษย์ในหลำยๆด้ำน ตัวอย่ำงที่ดีคือเสิ ร์ชเอนจิน
(Search Engines)และระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบคลำวด์ (Cloud Computing) ได้หมุดหมำยใหม่
ให้กบั ชีวิตมนุษย์ ด้วยระบบค้นหำแสนมหัศจรรย์ (ข้ำพเจ้ำจำควำมรู ้สึกเหมือนได้คฑำวิเศษมำอยูใ่ น
มือ เมื่อตอนที่ใช้กูเกิ้ลครั้งแรก โลกนั้นแคบลงถนัดตำเมื่อข้ำพเจ้ำรู ้ตนเองเองว่ำรำสำมำรถรู ้อะไรก็
ได้เพียงแค่กดปุ่ มคำสั่งค้นหำ ) มำตรฐำนของควำม “เฉลียวฉลำด” เปลี่ยนไป เรำไม่มีควำมจำเป็ น
ใดๆที่จะต้องจดจำข้อมูลทั้งหมดใส่ ไว้ในสมองอีกต่อไป ทุกๆคนมีอุปกรณ์บรรจุจกั รวำลขนำด
ย่อมเยำพกพำสะดวกอย่ำงน้อยหนึ่งชิ้น แต่อย่ำงที่กล่ำวไปมันไม่ทำให้มนุษย์พอใจและ”หยุด”อย่ำง
แน่ นอนเพรำะกำรพัฒนำคือส่ วนหนึ่ งของสำนึ กในกำรสะสมควำมรู ้ “กำรได้ครอบครองอำนำจที่
มำกขึ้ นคื อ สิ่ งที่ ดี เ ยี่ ย มแต่ ม ั น จะพิ เ ศษในอะไรเมื่ อ คนที่ เ ดิ น ผ่ ำ นเรำไปตรงชั้ นสองของ
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ห้ำงสรรพสิ นค้ำเขำก็มีเหมือนเรำ” เรำไม่เคยพอใจและจะไม่มีวนั พอ เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่จินตนำกำร
แบบโลกโบรำณของกับเรำเช่นกันในรู ปของ บำป กิเลส กำรล่อลวงจำกซำตำนแต่ดว้ ยกำรที่พระเจ้ำ
และวิทยำศำสตร์เรำอยูบ่ นจุดสู งสุ ดของห่ วงโซ่อำหำรควำมไม่พอใจถูกลดทอนลงมำเป็ นปั ญหำเชิง
เทคนิ คเท่ำนั้น(เรำแค่ยงั ไม่รู้) หลำยมุมมอง ควำมคำดหวัง ควำมเชื่อ ควำมมัน่ ใจก็เป็ นผลที่เกิดจำก
จินตนำกำรเช่นเดียวกันกับควำมเพ้อฝันอื่นๆ บำงครั้งมันก็มำบรรจบกับควำมจริ งเป็ นรำงวัล แต่ถำ้
ไม่คำกล่ำว“เมื่อหำทำงออกไม่ได้ ให้ออกจำกทำงเข้ำ”เป็ นประโยคที่อธิ บำยได้ดีในสถำนกำรณ์ที่
มนุ ษย์ไม่สำมำรถตอบปั ญหำร่ วมสมัยได้แต่ก็เขินอำยเกินกว่ำจะใช้คำนำยเพ้อเจอแห่ งโลกอนำคต
กำรย้อนกลับไปหำควำมคิดแบบโลกโบรำณก็เป็ นอะไรที่น่ำสนใจ โดยควำมเป็ นจริ งมนุษย์อยูก่ บั
ชี วิตที่โหยหำอดีตนับพันปี จนกระทั้งปั จจุบนั แม้แต่ควำมรู ้สึกที่พบเจอโดยทัว่ ๆไปอย่ำงเช่ นกำร
คิดถึงอำหำรฝี มือแม่หรื อควำมสุ ขที่เล่นกับเพื่อนในวัยเด็ก สมมุติฐำนว่ำสิ่ งต่ำงๆที่เป็ นไปไม่ได้มนั
อำจจะเป็ นจริ ง โดยส่ วนใหญ่หรื อแค่บำงส่ วนก็ได้หรื อถ้ำเป็ นเรื่ องเหลวไหล่โดยสิ้ นเชิงมันคงไม่มี
อำยุยนื ยำวมำเป็ นร้อยเป็ นพันปี เรำจะว่ำด้วยเรื่ องเล่ำจำกจินตนำกำรผ่ำนเครื่ องมือของโลกสมัยใหม่
สำมำรถสร้ำงแบบจำลองกำรสร้ำงสรรค์ “ธรรมชำติ“ได้อย่ำงไร
เมื่อเรำเปิ ดทีวีหรื ออินเตอร์เน็ตอย่ำงยูทูบ ( youtube ) ไม่ว่ำคุณจะจงใจหรื อไม่อยำกรับรู ้เลยก็
ตำมแต่ควำมยำกลำบำกของชีวิต สำรคดีที่ปรับปรุ งคุณภำพของภำพนำมำฉำยซ้ ำใหม่ อย่ำงสำรคดี
เกี่ยวสงครำม สงครำมโลก แววตำอันสิ้ นหวังของผูบ้ ริ สุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบ ภำวะทุขโภชนำ เรื่ อง
เล่ำกำรกินเปลือกไม้รำกไม้ประทังชีวิจของชำวจีนในช่วงสงครำมโลกครั้งที่2 เหตุกำรณ์ที่มำรดำให้
กำเนิดบุตรแล้วข่มใจรี บฆ่ำบุตรในอุทรทันทีที่คลอดเพรำะไม่อยำกให้ลูกต้องทนทุกข์ทรมำนไปกับ
ตนด้วย(กำรขำดสำรอำหำรก็มีผลทำให้แม่ไม่มีน้ ำนม) ตัวอย่ำงที่กล่ำวมำถ้ำไม่ได้อยู่ห่ำงจำกเรำ
หลำยล้ำนกิ โลเมตรได้จริ งคงจะยำกสักหน่ อยถ้ำจะกล่ำวว่ำ “ชี วิตไม่สำคัญ? ” แม้ว่ำในมิ ติของ
ชีววิทยำจะบอกว่ำอำรมณ์ควำมรู ้สึกที่เรำว่ำมันสำคัญกับชีวิต แล้วมันทำให้ชีวิตเรำสำคัญ เป็ นแต่
กำรผกผันของชีวเคมีในสมองและสร้ำงจินตนำกำรว่ำถ้ำเรำเข้ำใจกลไกว่ำเป็ นเพียงเรื่ องของสมอง
เรำก็สำมำรถแก้ปัญหำผ่ำนกลไกของสมอง
กำรศึกษำด้ำนสมองเป็ นที่นิยมอย่ำงสู ง ควำมรู ้ ข้อมูลด้ำนสมองถูกเอำไปผูกเป็ นส่ วนผสม
กับศำสตร์ อื่นๆเกือบทุกแขนงเพรำะสมองนั้นสำคัญและมีกำรให้มโนทัศน์กบั สมองว่ำมันคือวัตถุ
ทำงควำมคิด สติปัญญำกับควำมรู ้น้ นั สำคัญกว่ำทุกอย่ำง อนึ่ งสมองไม่ได้ทำหน้ำที่เป็ นภำพจำของ
ก้อนเนื้ อนุ่ มนิ่ มที่เต็มไปด้วยเรื่ องใยประสำท แต่สมองเป็ นอะไรก็ถำ้ สิ่ งนั้นคือตัวแทนของปั ญญำ
และอะไรคือตัวแทนของปั ญญำค ”คอมพิวเตอร์ ”ผูท้ ำ้ ชิงอันดับหนึ่ ง สมองเรำเหมือนคอมพิวเตอร์
และคอมพิวเตอร์ ก็เหมือนสมองกำรเอำก้อนเนื้ อขนำดไม่เล็กไม่ใหญ่ในศีรษะของสัตว์ยืนตัวตรงมี
กระดูกสันหลัง มำเปรี ยบเทียบกับเครื่ องจักรเช่นนี้ ก็เป็ นผลพวงจำกจินตนำกำรเช่นเดียวกันและยัง

26
ช่ วยเสริ ม “ อี โก้ ”อี กด้วย ควำมภำคภู มิใจในร่ ำงเนื้ อและจิ ตวิญญำณฟูฟ่องเต็มที่ เพรำะตรรกะ
พิสดำรว่ำเรำผูส้ ร้ำงอุปกรณ์ เป็ นผูใ้ ช้ อุปกรณ์ไม่มีทำงชนะเรำได้ โลหะไม่มีวนั ชนะก้อนเนื้อ พูดกัน
อย่ำงเป็ นธรรมทั้ง2ฝ่ ำยเรำตัดสิ นแพ้ชนะกันที่ตรงไหน?
กำรบอกว่ำไม่มีอะไรวิเศษกว่ำมนุ ษย์ภำยใต้จินตนำกำรที่สร้ำงขึ้นผ่ำนเครื่ องมือถูกส่ งออกมำจำก
สำยพำนผลิตของอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่ องและของแถมซ้ ำซำก (คลีเช cliché) คือ ”ควำมกลัว”
เครื่ องจักรจะยืดครองโลก(พระเจ้ำช่ วย!) สังคมจะเต็มไปด้วยหุ่ นยนตร์ ในทำงเทคนิ คก็อำจจะ
เป็ นไปได้ แต่เรำไม่ควรทึกทักตำมภำพยนตร์ อย่ำงthe matrix 1999 the terminatorของเจมส์ แคเม
รอน ประเมินจำกทิศทำงทำงเทคโนโลยีในปั จจุบนั เครื่ องจักรไม่มีควำมจำเป็ นอะไรจะต้องมำยึด
ครองดินแดนของมนุ ษย์ มันไปมีควำมจำเป็ นทำงวัตถุแบบมนุ ษย์ สถำนะควำมเป็ นอนิ นทรี ยข์ อง
เครื่ องจักรมันจะจำเป็ นขนำดไหนกันที่ตอ้ งพึ่งวัตถุแบบมนุษย์? แม้แต่ตวั ตนในโลกกำยภำพที่อยูบ่ น
ฐำนควำมคิดว่ำต้องมีตวั ตน เป็ นฐำนควำมคิดในสมองก้อนเนื้อบอบบำงของชีวิตอินทรี ยข์ องมนุษย์
เท่ำนั้น ในควำมคิดของคนที่ไม่ชอบเทคโนโลยี ปฏิเสธเทคโนโลยี (โดยส่ วนตัว ข้ำพเจ้ำถือเป็ นเรื่ อง
ที่ตลกสิ้ นดีที่เรำจะปฏิเสธเทคโนโลยีเพรำะ บันไดเป็ นเทคโนโลยี ล้อรถก็เป็ นเทคโนโลยี ) ตรำบ
เท่ำที่ ยงั มี เรื่ องเล่ำยังถูกเล่ำโดยมนุ ษย์ผูฟ้ ั งยังเป็ นมนุ ษย์เรื่ องเล่ำในแบบที่ มนุ ษย์ปกครองมนุ ษย์
ด้วยกันเองยังเข้ำถึงได้มำกกว่ำไม่วำ่ บำงเรื่ องมันจะล้ำสมัยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรเดินทำง ของ
มนุ ษย์ กำรมองฉำกทัศของมนุ ษย์ผ่ำนเลนต่ำงๆ ควำมไม่ทนั ต่อยุคสมัยแบบโลกโบรำณ(ในบำง
เรื่ อง) เช่น ศำสนำ ควำมเชื่อตำมท้องถิ่น โลกโบรำณบอกว่ำมนุษย์น้ นั พิเศษในขณะที่โลกสมัยใหม่
มนุ ษย์ที่สร้ำงและทำลำยล้ำงได้มำกกว่ำหลำยเท่ำในประวัติศำสตร์ สิ่งมีชีวิตกลับไม่มีควำมสำคัญ
อะไรเลย เพรำะวิทยำศำสตร์ไม่ใช่ควำมพิเศษแต่มนั เป็ นเรื่ องธรรมชำติและเรื่ องธรรมชำติคือควำม”
ปรกติ”

27

ควำมยิง่ ใหญ่เริ่ มจำกจุดเล็กๆ สิ่ งเล็กๆทั้งหลำยคือสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ ถูกสนับสนุนโดยไซไฟ อย่ำงเข็มข้น
ขยำยควำมต่อได้ว่ำไซไฟนั้นสำคัญในกำรเสริ มควำมเชื่อ กำรสร้ำงเรื่ องรำวที่วิภำคควำมคิดมนุ ษย์
มุ่งเน้นจูงใจผูช้ มผูฟ้ ั งสัมผัสกับมันด้วยควำมระทึกใจ เร้ำอำมรณ์ กำรจะได้รับควำมสำเร็ จเช่นนั้น
ผูผ้ ลิตเนื้อหำมีควำมจำเป็ นจะต้องเข้ำใจมนุษย์*จะทำให้โดนใจได้อย่ำงไรถ้ำไม่เข้ำใจหัวใจ สิ นค้ำที่
ขำยได้ตอ้ งโดนใจผูซ้ ้ื อแม้แต่สิ่งที่ขำดไม่ได้ในชี วิตยังต้องมีกำรโฆษณำเช่นยำรักษำโรค ไซไฟที่
ประสบควำมสำเร็ จจะต้องเสนอควำมเชื่ออะไรบำงอย่ำงกับผูช้ มผูอ้ ่ำน ในแบบที่ควรหรื อทำไมถึง
เป็ นเช่นนั้น กำรต้องมีคำถำมตลอดเวลำ ทั้งหมดที่กล่ำวมำจะไปถึงตรงนั้นได้ตอ้ งพึ่งพำผลิตภัณฑ์
และผลิตผลทำงศิลปะจำนวนมหำศำล ในด้ำนเนื้อเรื่ องกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของเนื้อเรื่ องมีควำม
จำเป็ น กำรใส่ เครดิตถึงแหล่งที่มำของข้อมูลที่เอำมำสร้ำงเรื่ องรำวไม่ว่ำจะเป็ นชื่ อที่ปรึ กษำต่ำงๆ
เพื่อยืน ยัน เรื่ องของคำว่ำ ไม่ แ น่ แ ฟนตำซี ที่คุณ ได้รับชมอยู่ มันมี ควำม”เป็ นไปได้” แต่ ก ระนั้น
ถึงแม้ว่ำเรื่ องเล่ำที่ว่ำมำโดยสำนึ กจะเป็ นไปไม่ได้เลยโดยสิ้ นเชิงจำกสำนึ กของผูช้ ม แต่ก็ไม่ได้เป็ น
ผลให้ควำมนิยมของเรื่ องเล่ำที่วำ่ ลดลง และมันได้เลยเถิดไปถึงแฟนตำซีแบบ สตำร์ เทรค (star trek)
สตำร์ วอร์ ส (Star Wars) ด้วยคำแรคเตอร์ หรื อลูกเล่น (Gimmick) ในตัวภำพยนตร์ เช่นไอเดียเรื่ อง
หุ่ นยนตร์ในเรื่ อง อำร์ทูดีทู( R2-D2)และเพื่อนซี้ ซีทรี พีโอ (C-3PO) ดำบเลเซอร์ หรื อ ไลท์เซเบอร์ (
Lightsaber) อันเลื่องชื่อและส่ งอิทธิพลอย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรดีไซน์อำวุธในภำพยนต์และกำร์ ตูน (
ถ้ำมีคนในปั จจุบนั มีไอเดียแบบนี้ คงโดนแซวในที่ประชุมตอนเช้ำหรื อวงสนทนำตำมร้ำนกำแฟว่ำ
ควำมคิ ด ช่ ำ งล้ำ สมัย เหลื อ เกิ น )ในกำรรบที่ พ่ ึ ง ยุท ธวิ ธี ที่ ผ สมผสำนควำมเป็ นดิ จิ ต อล เครื อ ข่ ำ ย
ออนไลน์ ชิ งไหวชิ งพริ บกันทำงยุทธวิธี กำรมี เจไดหรื อซิ ธ ( Sith) ที่ ทำได้คือกำรตวัดดำบแสง
ปล่อยไฟฟ้ำจำกมือ ทำให้วตั ถุลอยได้จะมีประโยชน์อะไร? แต่ท้ งั หมดนี้ไม่ได้เป็ นที่สงสัยของผูช้ ม
และยิ่งขึ้นไปอีกกับแฟนคลับเดนตำย ตั้งแต่มีเจไดเกิ ดขึ้นแล้วเดิ นทำงไปฝั่ งอยู่ในใจของบรรดำ
แฟนๆ ไม่มีสงสัยหำกมีคนคิดเรื่ องดำบพลังแสงว่ำเป็ นเรื่ องเหลวไหล อย่ำงน้อยก็ในโลกภำพยนตร์
ดำบพลังแสงอำจจะเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้แต่ตอ้ งยอมรับว่ำถ้ำคุณเชื่อหรื อไม่ว่ำอีก50ปี อำวุธรบจะ
เลิกใช้กระสุ นโลหะแต่จะเปลี่ยนเป็ นพลังงำนรู ปแบบอื่น คนที่ถูกถำมคำถำมอำจจะมีสภำวะทับ
ซ้อนกันระหว่ำงควำมเพ้อฝันกับควำมจริ ง ภำพของฝ่ ำยสหพันธ์และฝ่ ำยจักรวรรดิในภำพยนตร์ผดุ
ขึ้นมำโดยอัตโนมัติ ไม่ต่ำงจำกกำรสนทนำเรื่ องจิตภำพยนตร์ ชุดเดอะเมทริ กซ์ของพี่นอ้ งวำชอวสกี
ลำน่ ำ วำชอวสกี และ ลิลลี่ วำชอวสกี ทำให้กำรสนทนำเรื่ อง”จิต”ได้รับควำมนิ ยมอย่ำงมีรสชำติ
กระทัง่ คนที่ไม่สนใจใคร่ รู้ใดๆเลย แต่เมื่อได้รับชมภำพที่ นีโอ (Neo/Mr.Anderson ) ถูกเสี ยบ ” ปลัก๊
”แล้วตัวตนก็ไปปรำกฎตัวอยู่ในสถำนที่สีขำวและตัวละคร”มอเฟี ยส” คอยอธิ บำยเรื่ องรำวของ
สภำวะจิตกับกำยเนื้ อมันแตกต่ำงที่อยูค่ นละที่กนั ในโลกอนำคตผ่ำนกำรบรรยำยโดยพำวเวอร์ พอย
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(PowerPoint)ที่ ชวนติ ดตำมแสดงภำพโลกอนำคตถู กปกคลุ มด้วยฝุ่ นควัน *ซึ่ งเกิ ดขึ้ น จำกน้ ำมื อ
มนุษย์ และเหล่ำเครื่ องจักรในเรื่ องได้ใช้พลังงำนจำกตัวมนุษย์มำเป็ นพลังงำนทดแทนแสงอำทิตย์ที่
โดนทำลำยไป“มนุษย์คือแหล่งพลังงำนที่ใช้ได้ไม่มีวนั หมด”

TheAnimatrix(2003)เจำะจินตนำกำรทะลุโลก
“ สมัยเรเนซองส์ (renaissance)ที่2แรกเริ่ มนั้นมีมนุษยและในระยะหนึ่ งมันก็ดีอยู่ แต่ ที่เรี ยกกันว่ า
สั งคมมีมีอัธยาศัยไมตรี ก็ตกเป็ นเหยื่อของกิเลสและความมัวเมาแล้ วมนุษย์ กส็ ร้ างเครื่ องจักรขึน้ มา
ให้ เหมือนกับตัวเอง มนุษย์ กลับกลายเป็ นเครื่ องมือให้ กับความหายนะของตนเอง ในช่ วงแรกเริ่ มมัน
ก็ราบรื่ นดี เหล่ าเครื่ องจักรทาตามคาสั่ งของมนุษย์ อย่ า งไม่ ร้ ู จักเหน็ดเหนื่ อย แต่ ในที่สุดความไม่
พอใจก็เริ่ มหยัง่ ราก แม้ จะภักดีและบริ สุทธิ์ ใจ พวกมันไม่ เคยได้ รับความนับถือจากเจ้ านายพวกสัตว์
ประหลาดเลีย้ งลูกด้ วยนมที่ขยายพันธุ์ไม่ ร้ ู จบ
B166ER จะเป็ นชื่ อซึ่ งไม่ มีวันถูกลืม เพราะมันเป็ นเครื่ องจักรตัวแรกที่ลุ กขึน้ ต่ อต้ านเจ้ านาย
มัน ในการตัดสิ นคดีฆาตกรรมของ B166ER คณะอัยการยืนกรานสิ ทธ์ ของเจ้ าของในการทาลาย
ทรั พย์ สมบัติB166ERให้ การง่ ายๆว่ ามันไม่ ต้องการจะตาย พวกที่มีเหตุผลแย้ งว่ า ใครจะบอกได้ ว่า
หุ่ นยนตร์ จิ ตวิ ญญาณของมนุษย์ ครบถ้ วนไม่ สมควรได้ รับความยุติธรรม? ผู้นาปวงชนมีคาสั่ งให้
ทาลาย B166ERเป็ นการด่ วน รวมถึงเพื่อนฝูงของมันให้ ราบเรี ยบไปจากโลก...........”หุ่ นยนตร์ สาร
เลวตายซะ” เมื่อถูกเนรเทศออกไป หุ่ นยนตร์ ต่ างพากันหลบหนีเพื่อหาดินแดนแห่ งชีวิตใหม่ พวก
มันจัดตั้งมลรั ฐของตัวเองขึน้ มาใหม่ ในอ้ อมอกของอารยธรรมมนุษย์ ที่ซึ่งพวกมันถื อเป็ นบ้ าน ที่ซึ่ง
พวกมันจะเลีย้ งดูอนุชนรุ่ นหลังชื่ อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ นี่คือ01
01เจริ ญรุ่ งเรื่ องมาระยะหนึ่งสติปัญญาสังเคราะห์ ของหุ่นยนตร์ แทรกซึ มไปทั่วอารยธรรมของ
สั งคมมนุษย์ กระทั้งในที่สุดรวมไปถึงการสร้ างตาใหม่ ซึ่งดีกว่ าเดิม อานาจของผู้นามนุษย์ แม้ จะจื ด
จางลงแต่ กไ็ ม่ ยอมร่ วมมือกับรั ฐใหม่ ยืนกรานให้ โลกนี่แบ่ งแยกกัน ไป ทูตจาก01ร้ องขอร่ วมประชุม
ด้ วยที่อาคารสหประชาชาติพวกเสนอ สั ญญาสั นติภาพอันเป็ นมิตรไมตรี กับชาติของมวลมนุษย์ 01
ถูกปฎิเสธไม่ ให้ เข้ าร่ วมกับสหประชาชาติ อย่ างไรก็ตามนั่นไม่ ใช่ ข้อเสนอสุดท้ ายของพวกมัน “

29

ภำพที่ 1 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา ดิ แอนิเมทริ คซ์ : เจำะจินตนำกำรทะลุโลก ( The Animatrix 2003

ภำพที่ 2 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มำ ดิ แอนิเมทริ คซ์ : เจำะจินตนำกำรทะลุโลก ( The Animatrix 2003)
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“ เมื่ อมีแสง เขาก็จะได้ แสง ความร้ อน กระแสแม่ เหล็ก แรงโน้ มถ่ วงและพลังงานทั้ งหลายทั่ว
จักรวาล
การทิ ง้ ระเบิดอย่ างไม่ หยุดยั้งทาให้ 01เปลี่ยนสี ราวดวงตะวัน แต่ ไม่ เหมือนเจ้ านายเดิม ที่มีเลือดเนือ้
เครื่ องจักรเหล่ านีไ้ ม่ เกรงกลัวความร้ อนหรื อรั งสี จากระเบิด กองทัพอันทนทานของพวกมันเริ่ มรุ ก
กลับไปในทุ ก ทิ ศทุ กทาง และมนุ ษย์ ก็แตกพ่ ายล่ าถอยทิ ้งดิ นแดนไว้ ให้ พวกมัน ผู้นามนุษย์ วาง
แผนการรั บมื อสงครามอย่ างจนตรอกอันเป็ นหนทางสุ ดท้ าย เพื่ อทาลายล้ างท้ องฟ้ า พวกมนุษย์
พยายามที่จะปล่ อยควันบดบังแสงอาทิตย์ แหล่ งพลังงานหลักของเครื่ องจักร ขอพระองค์ จงปราณี ชน
ทั้งสองจากบาปของพวกเขา
เครื่ องจักรเรี ยนรู้ ถึงรู ปแบบร่ างกายมนุษย์ ที่ประกอบขึน้ จากโปรตีนทาให้ มวลมนุษยชาติต้องสุญเสีย
อย่ างหนัก ยิ่งได้ ชัยชนะเห่ าเครื่ องจักรยิ่งรุ กหนัก ขึน้ จากสิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้ มาจากศัตรู เหล่ าเครื่ องจักร
หั นไปใช่ พลังงานแนวใหม่ ที่มใี ห้ ใช้ ดาษดื่ม พลังงานความร้ อนจากร่ างกายมนุษย์ กระแสไฟฟ้าและ
ขับเคลื่อนของร่ างกายมนุษย์ การร่ วมพลังงานแนวใหม่ จากสองสิ่ งที่แตกต่ างกันอันเป็ นศัตรู กบ็ ัง
เกิ ดขึน้ เครื่ องจักนดูดพลังงานจากร่ างกายมนุษย์ เพื่ อเป็ นแหล่ งพลังงานที่ใช้ ไปแสร้ างขึน้ ใหม่ ได้
โดยไม่ มวี ันหมด
นี่คือแก่ นแท้ ของเรเนซองส์ ที่2 ขอความเฉลียวฉลาดจงเจริ ญ
สิ่ งที่เหลือจากเลือดเนือ้ ก็เพียงพาหะ มอบมันให้ กับเรา โลกใบใหม่ รอคอยเจ้ าอยู่ เราขอสั่งเจ้ า”
ซี รี่ชุดเดอะเมทริ กซ์เป็ นตัวอย่ำงเป็ นตัวอย่ำงของเรื่ องเล่ำที่แทรกตัวแบบโลกโบรำณที่พร่ ำ
บอกถึงควำมสำคัญของสิ่ งที่มองไม่เห็น วิญญำณ จิต วำระและโอกำสทองเดินทำงมำหำผูแ้ สวงบุญ
อีกรอบ “ จิตคืออะไร ” ควำมจริ งเป็ นแค่ภำวะของกระแสไฟฟ้ำจำกสมองจริ งๆหรื อไม่ จิตมีอิทธิพล
กับควำมจริ งหรื อไม่ ถ้ำจริ งมัน มี ขอบเขตของควำมจริ งหรื อไม่ ? ถ้ำควำมจริ งเป็ น “ อัตวิ สัย ” (
subjectivity) เป็ นเรื่ องของเรำแต่ละคนเฉพำะตัว ควำมสับสน ควำมซับซ้อน ควำมยำกเกินจะเข้ำใจ
เรำจึงทำให้เรำเข้ำใจมันได้ ซึ่งวิธีกำรมีให้เลือกใช้เหมือนสิ นค้ำบนชั้นวำง ยีห่ อ้ ศำสนำ,วิทยำศำสตร์
วำระสำคัญที่ ว ตั ถุ กับสิ่ งที่ มองไม่ เ ห็ น เดิ น ทำงมำจับมื อกัน แม้ว่ำแลดู จ ะยังไม่ สนิ ทกัน แต่ ตอ้ ง
ยอมรับว่ำประธำนผูท้ ำให้เกิดพิธีน้ ี ข้ ึนคือ ภำพยนตร์ ที่ชื่อ เดอะ เมทริ กซ์ ( เพำะพันธุ์มนุ ษย์เหนื อ
โลก 2199)
หลังจำกนั้นแนวคิดว่ำโลกที่เต็มไปด้วยเรื่ องสงสัยที่เรำอำศัยอยู่น้ ันมันคืออะไรกันแน่ สัจ
ธรรมที่มีเพียงหนึ่ งเดียวคืออะไร ชีวิตในโลกแบบใหม่ ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กบั ปุยเมฆบนฟ้ำ(สวรรค์)
เปลวไฟนรกใต้พิภพ(นรก) แต่อำจเป็ นกำรกดปุ่ มตัวเลข ผ่ำนเลขฐำนสอง ทั้งชุดคำสัง่ มีเพียงแค่ศูนย์
กับหนึ่ง แค่เลข2ตัวที่วำ่ ค่อยดำเนินกำรให้กบั โลกใหม่ หรื อชีวิตใหม่กค็ ือหลังจำกที่เรำตำยนัน่ แหละ
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แต่เรำไม่ได้ไปหยุดรอที่ประตูแห่งกำรพิพำกษำ เรำจะกลำยเป็ นละอองของ ” บำงสิ่ ง ” อนำคตอีก20
ปี อำจมีเรื่ องเล่ำประเภทควำมรู ้สึกของละอองที่สลำยตัวออกจำกถุงหนังประกอบด้วยโปรตีนกับ
คำร์บอน จินตนำกำรแบบโลกโบรำณจะแทรกตัวเข้ำมำด้วยวิธีใด?
ถ้ำเรื่ องทำนองนี้ ได้รับควำมนิ ยม กำรนำไปคิดต่อเกิดเป็ นกระแสอย่ำงจริ งจัง ซึ่ งทิศทำงใน
ปัจจุบนั ถ้ำสังเกตภำพรวมอย่ำงผิวเผินรู ปแบบยังคงมีแนวทำงเดียวกันคือกำรมอง ” จำกจุดเล็กไปหำ
จุ ด ใหญ่ แ ละย้อนกลับจำกควำมใหญ่ ไปหำจุ ด เล็ก ” แบบปรมำณู กำรต่ อต้ำนจำกตัว ละครหลัก
นำไปสู่ กำรตั้งคำถำม ต่อด้วยกำรปฏิวตั ิ ( revolution) ของสังคมขั้นตอนกำรปฏิวตั ิที่ว่ำก็จะมำจำก
ควำมเป็ น”ปั จเจก”บุคคลว่ำ “ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีควำมสำคัญและทุกคน เท่ำเทียบกัน ควำมเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวถูกนำมำใช้เช่นเดียวกับเสรี ภำพ เสมอภำค ภรำดรภำพ ตำมแบบประกำศคณะปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส (French Revolution) กระบวนกำรสร้ำงวำทกรรมประเภท”ฟั นเฟื อง” ที่ทุกคนควรรู ้หน้ำที่
และทำหน้ำที่ จำเป็ นต้องสร้ำงแรงจูงใจร่ วมกับควำมซับซ้อนทำงอำรมณ์ให้มำกกว่ำแค่อำศัยเรื่ อง
วิทยำศำสตร์ และกำรเดินทำงไปสู่ โลกหน้ำแบบขำยตรงของศำสนำ แต่เสรี ภำพ เสมอภำค ภรำดร
ภำพ สะกิดคนข้ำงๆตัวคุณที่กำลังร่ วมประท้วง คนชั้นกลำงที่พอมีพอกิน คนที่กำลังจะอดตำย ควำม
เชื่อว่ำโศกนำฏกรรม (Tragedy) ใช้งำนได้ดีกว่ำสุ ขนำฏกรรม (comedy) บทละครที่ถูกยกมำให้เป็ น
เรื่ องรำวอมตะนิรันดร์กำลล้วนแต่เป็ นโศกนำฏกรรมของใครซักคนแทบทั้งสิ้ น
อำณำจักร จักรวรรดิแห่ งนี้ ยิ่งใหญ่เป็ นมหำนคร มหำนครำได้ก็เพรำะควำมร่ วมมือของพวก
เรำทุกคน อนิ จจำ เรื่ องทำนองนี้ ต้ งั แต่ ปั ญญำประดิษฐ์ (ai artificial intelligence)มีควำมสำคัญมำก
ขึ้นและมำกขึ้นถือว่ำล้ำสมัยไปมำก หำมีควำมจำเป็ นที่เอไอต้องกำรควำมร่ วมมือจำกถุงหนังขยับได้
จอมทำลำยล้ำง ในทำงทฤษฎีเอไอ สำมำรถดูแลตัวเองไม่เบ็ดเสร็ จเป็ นเอกเทศจำกมนุษย์ผสู ้ ร้ำง เมื่อ
มันซับซ้อนมำกจนถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์ไม่อำจเข้ำใจมันได้อีกต่อไป(ปัจจุบนั ก็เป็ นเช่นนั้นอยู)่ แต่อีโก้
ก็สำมำรถปิ ดกั้นเรำจำกเรื่ องจริ งได้สมองนุ่มนิ่ มของเรำยังสร้ำงสิ่ งมหัศจรรย์ได้อีกเยอะ ภำพยนตร์
หลำยเรื่ องก็บอกเรำว่ำมนุ ษย์ยงั ใช้งำนได้ไม่สมบูรณ์ (ข้ำพเจ้ำเลิกไปนับแล้วว่ำมีบทสนทนำเรื่ อง
มนุษย์ใช้สมองได้ไม่เต็มประสิ ทธิภำพกี่เรื่ องในรอบสิ บปี )
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ข้ อมูลจากภาพยนตร์
อินเตอร์สเตลลำร์ทะยำนดำวกูโ้ ลก(Interstellar)
ในอนำคตอัน ใกล้ โรคพื ช ได้เ ป็ นสำเหตุ ที่ ท ำให้ อ ำรยธรรมถดถอยกลับ ไปสู่ สั ง คม
เกษตรกรรมอันล่มสลำย อดีตนักบินนำซ่ำ คูเปอร์ ทำไร่ อยูก่ บั ครอบครัวของเขำ เมิร์ฟ ลูกสำววัย 10
ขวบของคูเปอร์ เชื่อว่ำห้องของเธอถูกผีสิง โดยผีพยำยำมจะติดต่อสื่ อสำรกับเธอ พวกเขำไปเจอกับ
อำกำศยำนไร้คนขับของอินเดียที่พวกเขำกูม้ ำเพื่อเอำอะไหล่ ไม่นำนพวกเขำค้นพบว่ำ "ผี" ของเมอร์
ฟี่ ก็คื อ สิ่ ง ที่ ท รงภู มิ ปั ญ ญำที่ ไ ม่ รู้ จ ัก ส่ ง ข้อ ควำมเข้ำ รหัส มำโดยใช้ค ลื่ น ควำมโน้ม ถ่ ว ง ทิ้ ง พิ กัด
เลขฐำนสองไว้บนฝุ่ น ซึ่ งได้นำพวกเขำไปสู่ สถำนที่ลบั ของนำซ่ ำ นำโดยศำสตรำจำรย์ จอห์น แบ
รนด์ ซึ่ งแบรนด์เผยว่ำรู หนอน ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่ำสร้ำงโดยสิ่ งมีชีวิตทรงภูมิปัญญำ ได้เปิ ดออกใกล้
ๆ กับดำวเสำร์ และเป็ นทำงนำไปสู่ ดำวเครำะห์ใหม่ ๆ ในอีกกำแล็กซี่ หนึ่ ง ซึ่ งอำจให้ควำมหวังใน
กำรอยูร่ อด "ภำรกิจลำซำรัส" ของนำซ่ำได้ระบุโลกที่มีโอกำสอยูอ่ ำศัยได้สำมดวง ซึ่ งโคจรอยูร่ อบ
หลุมดำมวลยวดยิ่งที่มีชื่อว่ำ กำแกนทัว ได้แก่ มิลเลอร์ , เอ็ดมันด์ และแมนน์ ซึ่ งตั้งชื่ อตำมนักบิน
อวกำศที่ออกสำรวจพวกมัน แบรนด์ให้คูเปอร์ มำเป็ นผูข้ บั ยำนอวกำศ เอ็นดูแรนซ์ เพื่อเก็บกูข้ อ้ มูล
ของนักบินอวกำศ ถ้ำดำวเครำะห์ดวงใดดวงหนึ่งสำมำรถอยูอ่ ำศัยได้ มนุษยชำติจะตำมไปด้วยสถำนี
อวกำศ กำรออกเดินทำงของคูเปอร์ทำลำยควำมรู ้สึกของเมิร์ฟ
บนยำนเอ็ น ดู แ รนซ์ คู เ ปอร์ เ ข้ำ ร่ วมกั บ ลู ก สำวของแบรนด์ นั ก เทคโนโลยี ชี ว ภำพอมิ เ ลี ย
นักวิทยำศำสตร์ โรมิลลี และดอยล์ รวมทั้งหุ่ นยนต์ ทำร์ และ เคส พวกเขำเดินทำงไปดำวเสำร์ และ
เข้ำไปในรู หนอนเพื่อมุ่งหน้ำไปยังดำวมิลเลอร์แต่พวกเขำพบว่ำดำวเครำะห์น้ นั อยูใ่ กล้กบั กำแกนทัว
มำกจนกระทัง่ มันประสบกับกำรยืดของเวลำจำกควำมโน้มถ่วงอย่ำงรุ นแรง แต่ละชัว่ โมงบนพื้นผิว
ดำวจะเท่ำกับเจ็ดปี บนโลก ทีมได้ลงไปที่ดำวเครำะห์ซ่ ึ งพิสูจน์ว่ำไม่เหมำะสำหรั บกำรอยู่อำศัย
เนื่องจำกมันปกคลุมไปด้วยมหำสมุทรตื้น ๆ และถูกรบกวนด้วยคลื่นยักษ์ ในขณะที่อมิเลียพยำยำม
กูข้ อ้ มูลของมิลเลอร์ คลื่นก็กระแทกมำฆ่ำดอยล์ และทำให้กำรออกเดินทำงของกระสวยอวกำศช้ำ
ออกไป เมื่อพวกเขำกลับมำที่เอ็นดูแรนซ์ เวลำก็ผำ่ นไปแล้ว 23 ปี
บนโลกเมิร์ฟในวัยผูใ้ หญ่ซ่ ึ งในตอนนี้ เป็ นนักวิทยำศำสตร์นำซ่ำกำลังช่วยแบรนด์แก้สมกำรที่จะทำ
ให้นำซ่ ำปล่อยสถำนี อวกำศโดยใช้แรงโน้มถ่วงได้ ในลมหำยใจเฮือกสุ ดท้ำยแบรนด์ยอมรับว่ำเขำ
ได้แก้ปัญหำไปเรี ยบร้อยแล้ว และตัดสิ นใจว่ำโครงกำรนี้เป็ นไปไม่ได้ เขำปกปิ ดกำรค้นพบของเขำ
เพื่อรักษำควำมหวังให้คงอยูต่ ่อไปและให้ควำมเชื่อมัน่ กับ "แผน B" โดยใช้เอ็มบริ โอแช่แข็งเดินทำง
ไปกับเอ็นดูแรนซ์เพื่อเริ่ มต้นมนุษยชำติใหม่หมด อย่ำงไรก็ตำมเมิร์ฟสรุ ปว่ำสมกำรของแบรนด์อำจ
ใช้กำรได้ดว้ ยข้อมูลเพิ่มเติมจำกซิ งกูลำริ ต้ ีของหลุมดำด้วยเชื้ อเพลิงที่เหลือน้อยเต็มที เอ็นดูแรนซ์
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สำมำรถไปดำวเครำะห์ได้อีกเพียงดวงเดียวก่อนจะกลับโลก หลังจำกกำรปรึ กษำกันอย่ำงตึงเครี ยด
ทีมได้เลือกดำวเครำะห์ของแมนน์ เนื่องจำกแมนน์ยงั คงส่ งสัญญำณอยู่ อย่ำงไรก็ตำมพวกเขำพบว่ำ
มันหนำวเย็นอยูต่ ลอดเวลำและปกคลุมไปด้วยธำรน้ ำแข็งและไม่เหมำะสำหรับกำรอยูอ่ ำศัย แมนน์
ซึ่ งรู ้อยู่ตลอดว่ำแผน B คือเป้ ำหมำยที่แท้จริ งของภำรกิจ ได้ปลอมแปลงข้อมูลเกี่ยวกับควำมมีชีวิต
ของดำวเครำะห์เพื่อที่เอ็นดูแรนซ์จะได้มำช่วยเหลือเขำ แมนน์ทำให้หมวกชุดอวกำศของคูเปอร์แตก
และทิ้งไว้ให้เขำตำย และหนี ไปที่เอ็นดูแรนซ์บนกระสวยอวกำศ โรมิลลีถูกฆ่ำโดยระเบิดที่แมนน์
ติดตั้งไว้เพื่อปกปิ ดควำมลับของเขำ อมิเลียช่วยเหลือคูเปอร์ โดยใช้กระสวยสัมภำระอีกลำหนึ่งโดย
พวกเขำมำถึงเอ็นดูแรนซ์ทนั เวลำเห็นแมนน์กำลังเชื่อมต่อยำนอย่ำงไม่ถูกต้อง แอร์ ล็อกระเบิดออ
และฆ่ำแมนน์ และเป็ นสำเหตุของควำมเสี ยหำยรุ นแรง แต่คูเปอร์ ใช้กระสวยสัมภำระเพื่อทำให้
เอ็นดูแรนซ์อยูใ่ นกำรควบคุมอีกครั้ง
ด้วยเชื้ อเพลิงที่เกื อบหมด คูเปอร์ และอมิเลียวำงแผนจะเหวี่ยงเอ็นดู แรนซ์ไปรอบ ๆ กำแกนทัว
เพื่อให้อยูบ่ นเส้นทำงไปยังดำวเอ็ดมันด์ที่อยูอ่ ีกด้ำนของหลุมดำในขณะที่เวลำจะผ่ำนไปบนโลก 51
ปี ทำร์และคูเปอร์ ปลดกระสวยของพวกเขำลงไปในหลุมดำสละชีพตนเองเพื่อเก็บข้อมูลของซิ งกูลำ
ริ ต้ ี และเพื่อผลักอมิเลียและเคสโดยกำรลดมวลของยำนลง พวกเขำโผล่ออกมำในสถำนที่ที่มีหำ้ มิติ
ซึ่งเวลำปรำกฏเป็ นมิติของอวกำศ และโดยกำรใช้คลื่นควำมโน้มถ่วง คูเปอร์เข้ำรหัสข้อมูลของทำร์
เกี่ยวกับซิ งกูลำริ ต้ ีไปยังนำฬิกำข้อมือของเมอฟี่ วัยเยำว์โดยใช้รหัสมอร์ ส หลำยทศวรรษต่อมำเธอ
ตระหนักว่ำข้อควำมถูกเข้ำรหัสอยู่บนนำฬิกำ ซึ่ งทำให้เธอแก้สมกำรของแบรนด์ได้เสร็ จสมบูรณ์
เพื่อปล่อยสถำนีอวกำศ
เมื่อข้อมูลถูกส่ งผ่ำนเสร็ จสิ้ น บริ เวณที่มีหำ้ มิติกย็ บุ ตัวลง และคูเปอร์พบว่ำตัวเขำกำลังเดินทำงผ่ำนรู
หนอนเข้ำมำสู่ วงโคจรรอบ ๆ ดำวเสำร์ เขำตื่นขึ้นบนสถำนีอวกำศของนำซ่ำและได้พบกับเมิร์ฟซึ่ง
ในตอนนี้แก่ชรำแล้ว และเป็ นผูเ้ ริ่ มนำกำรอพยพของมนุษยชำติ ด้วยควำมพึงพอใจที่คูเปอร์ได้รักษำ
คำมัน่ สัญญำที่ว่ำวันหนึ่งจะกลับมำหำเธอ เมิร์ฟโน้มน้ำวคูเปอร์ให้คน้ หำอมิเลียซึ่งอยูต่ ำมลำพังและ
ก ำลัง ด ำเนิ น กำรตำมแผนBพร้ อ มกับ เคสบนทะเลทรำยของดำวเอ็ดมัน ด์ซ่ ึ ง เป็ นดำวเครำะห์ ที่
สำมำรถอยูอ่ ำศัยได้เอ็ดมันด์ได้ตำยไปเนื่องจำกแผ่นดินถล่ม คูเปอร์และทำร์ซ่ ึงได้รับควำมช่วยเหลือ
มำด้วยกันจำกอวกำศนำกระสวยอวกำศของนำซ่ำเพื่อเดินทำงไปยังดำวเอ็ดมันด์ 2

2 อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ ลก, เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/อินเตอร์สเตลลำร์ _ทะยำนดำวกูโ้ ลก
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ภำพที่ 3 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ ลก (Interstellar2014)

ภำพที่ 4 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ ลก (Interstellar2014)
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ภำพที่ 5 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ ลก (Interstellar2014)

ภำพที่ 6 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ ลก (Interstellar2014)
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lucy2014
ลูซี่ นักศึกษำสำวธรรมดำๆคนหนึ่ ง ที่มำศึกษำต่อที่ไต้หวัน แต่ดนั ไปพัวพันกับกลุ่มธุรกิจมืด
ที่ ท ำกำรค้ำ สำรสั ง เครำะห์ อ ัน ตรำยที่ ชื่ อ CTH4 และพวกมำเฟี ยได้ผ่ำ ท้อ งของลู ซี่ แ ละยัด สำร
สังเครำะห์เหล่ำนั้นซ่ อนไว้ในท้องลูซี่เพื่อรอส่ งมอบเป็ นสิ นค้ำต่อไป ระหว่ำงที่กำลังรอส่ งตัว ลูซี่
โดนพวกนักเลงซ้อม ทำให้สำรสังเครำะห์ที่ซ่อนไว้ในท้องแตก และซึมเขำสู่ ร่ำงกำย มีผลทำให้ลูซี่
สำมำรถเปิ ดกำรใช้งำนของสมองได้มำกกว่ำคนปกติ กลำยเป็ นดัง่ ยอดมนุ ษย์ผูม้ ีพลังจิต โทรจิ ต
ควำมรู ้มหำศำล และกำรควบคุมวัตถุสสำรต่ำงๆ แถมเจ้ำสำรตัวนั้นมันคงปลุกพลังของเธอให้สูงขึ้น
อีกเรื่ อยๆ ลูซี่ตอ้ งกำรพบตัว ดร.นอร์ แมน ผูม้ ีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสมอง เพื่อหวังว่ำเขำจะสำมำรถ
ช่วยเธอได้ แต่พวกมำเฟี ยเจ้ำของสำรสังเครำะห์ยงั คงตำมล่ำตัวเธอ ยังดีที่มี สำรวัตรปิ แอร์ เดล ริ โอ
นำยตำรวจฝรั่งเศสที่ยงั มองเห็นควำมเป็ นมนุ ษย์ในตัวลูซี่ และคอยให้ควมช่วยเหลือให้เธอบรรลุ
เป้ำหมำย3
ภำพยนตร์เรื่ องLucy (2014) กำกับโดยลุก แบซง บอกกับเรำว่ำถ้ำเรำใช้สมองในระดับที่มำกขึ้นกว่ำ
นี้ เพียงเล็กน้อยเรำจะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงได้มหำศำลตัวละครหลักของเรื่ องลูซี่ในเรื่ องสำมำรถ
ใช้สมองได้มำกขึ้นจำกกินได้รับยำCph4 แต่ยงิ่ สมองใช้งำนได้มำกขึ้น สำนึกแบบมนุษย์ปรกติทวั่ ไป
ยิง่ ลดลองมันตรงกันข้ำมกับคำแรคเตอร์ซุปเปอร์ฮีโร่ ยอดมนุษย์ในเรื่ องอื่นๆที่คนธรรมดำเมื่อได้รับ
พลังวิเศษแล้วมีอำกำรตื่นเต้นดี ใจ สนุ กสนำนกับอำนำจใหม่ที่ตนเองได้รับมำ กลับกันลูซี่มีกำร
แสดงออกที่ไม่ไดยินดียนิ ร้ำยอันใดกับพลังพิเศษรำวกับว่ำมันเป็ นเรื่ องปรกติสำมัญเหมือนกำรขยับ
แขนขำ จิตสำนึ กของตนเองเปลี่ยนไปพร้อมกับควำมสำมำรถทำงกำยภำพ ในสำยตำของลูซี่ตอนนี้
โลกภำยนอกเป็ นเพี ย งกระแสกำรเคลื่ อ นไหวของธรรมชำติ ที่ ต นเองมองเห็ น ใดอย่ำ งแจ่ มชัด
เหมือนกับกำรรับรู ้เวลำได้ดว้ ยมิติเวลำได้ทำงกำยภำพ
กำรก้ำวข้ำมกำแพงแห่งควำมรู ้ ควำมรู ้เพื่อควำมรู ้ใหม่ ต้องทำให้ตนเองเหมือนเด็กที่ยงั ไม่มีสิ่งยึดติด
ด้วยอะไร กำรยึดติดหรื อเลือกข้ำงหมำยถึงกำรปฏิเสธสิ่ งที่เป็ นไปได้อีกข้ำง เหตุกำรณ์สมมุติ ว่ำถ้ำ
ผูใ้ หญ่สักคนเห็นคนคนหนึ่งอยูด่ ีๆก็ลอยได้ เขำคงตกตะลึง ขยี้ตำ หยิกแก้มตัวเองเพรำะไม่อยำกจะ
เชื่ อ สิ่ ง ที่ เ ห็ น อยู่ต รงหน้ำ เพรำะคน”ลอยไม่ ไ ด้” (ก่ อ นจะคว้ำ โทรศัพ ท์ม ำอัด วี ดี โ อวิ น ำที แ ห่ ง
ประวัติศำสตร์ คน้ พบมนุษย์คนแรกที่ลอยได้อย่ำงเป็ นทำงกำร ต้องได้ยอดกดไลค์ แชร์ รี ทวิต ถล่ม

3 ลูซี่ สวยพิฆำต, เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ลูซี่_สวยพิฆำต
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ทลำยอย่ำงแน่นอน) ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำเด็กหน้ำตำบ้องแบ๊วที่ยงั ไม่มีภำพจำซ้ ำๆว่ำคนลอยไม่ได้
ล่ะ?
ลูซี่กบั พลังวิเศษก็คงเหมือนกันในสภำวะนี้ ท้ำยที่สุดตัวละครที่มีพลังเกินจะจินตนำกำรไม่ได้
เลือกจะปกป้ องโลกสวมหน้ำกำกมีผำ้ คลุมที่หลัง (คำแรคเตอร์ ดีไซน์ในช่วงหลังเริ่ มรู ้ตวั เองว่ำ ผ้ำ
คลุมของบรรดำฮีโร่ ในหนังสื อกำร์ ตูนมันช่ำงไร้ประโยชน์และดูตลกสิ้ นดี ถ้ำไม่จำเป็ นจริ งๆและมี
ผลกับอัตตำลักษณ์ที่ชดั เจนเช่น ซุปเปอร์แมน คงมีกำรปรับแก้ ตัดออกตำมรสนิยมของยุคสมัย) ลูซี่
เลือกจะส่ งผ่ำนควำมรู ้ที่เธอได้เข้ำถึงให้กบั คนอื่นเป็ นสัญลักษณ์ของควำมเป็ นมนุษย์ในตัวเธอ กำร
ส่ ง ผ่ำ น legacyเป็ นส ำนึ ก พื้ น ฐำนอย่ำ งมำกของสิ่ ง มี ชี วิ ต กระบวนกำรรวบรวมควำมรู ้ ใ นโลก
ภำพยนตร์ของลูซี่น้ นั จะเห็นกำรเดินทำงผ่ำนเส้นทำงของฉำกแต่ละฉำก ตึกปูน ย้อนกลับเป็ นตึกไม้
ตึกไม้ควำมสู งค่อยๆหดเล็กลงกลำยเป็ นบ้ำนไม้ บ้ำนดิน ย้อนสู่ ยุคนำยพรำนล่ำสัตว์ ดึกดำบรรพ์
พื้นดินค่อยหดลดลงเป็ นน้ ำ(บ่อน้ ำซุ๊ปแห่ งชีวิต) เห็นชีวิตที่ซบั ซ้อนน้อยลงๆ จนลึกสู่ อะตอมเข้ำสู่
นิ วเคลียส* หลังจำกนั้นภำพจึงเร่ งกลับมำยุคปั จจุบนั แล้วดำดึ่งเข้ำสู่ “ กล่องแพนโดร่ ำ” รู ปลักษณ์
ของแฟลชไดรฟ์ กำรเลือกวำระสุ ดท้ำยด้วยกำรส่ งผ่ำนlegacyแบบนี้กแ็ สดงว่ำ ควำมเป็ นมนุษย์ยงั ไม่
หมดไปจำกตัวละครซะทีเดียว กำรพัฒนำไปสู่ จุดใหม่ของวิวฒั นำกำร มีควำมจำเป็ นกับกำรมีอยูข่ อง
ระบบส่ งผ่ำนพันธุ์กรรม แต่กระนั้นมนุษย์ยอมรับได้จริ งๆตำมแบบโลกสมัยใหม่ที่วำ่ เรำเป็ นแค่เศษ
กระพี้นิดเดียวบนห่วงจักรวำล แต่ก็ตอ้ งยอมรับสิ่ งที่มีอยูท่ ้ งั 2แบบพร้อมกัน “คือควำมสำคัญและไม่
สำคัญ “ เพรำะรำเชื่อในเรื่ องกำรพัฒนำ ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องกำรพัฒนำตนเองหรื อพัฒนำโลกเป็ นพันธ
กิจ
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ภำพที่ 7 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา ลูซี่ สวยพิฆำต ( Lucy 2014)

ภำพที่ 8 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา ลูซี่ สวยพิฆำต ( Lucy 2014)
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เบลดรันเนอร์ (Blade Runner 1982)
เบลดรั นเนอร์ เป็ นภำพยนตร์ แนวไซไฟออกฉำยปี ค.ศ. 1982 กำกับภำพยนตร์ โดย ริ ดลีย ์
สก็อตต์ แสดงโดย แฮร์ริสนั ฟอร์ด , รัทเจอร์ ฮอร์เออร์ , ฌอน ยัง และ เอ็ดเวิร์ด โอลมอส ภำพยนตร์
นี้เขียนบทโดย แฮปทัน แฟนเชอร์ และ เดวิด พีเพิล โดยเอำบทมำจำกนวนิยำย Do Androids Dream
of Electric Sheep? เมื่อปี 1968 ของฟิ ลิปส์ เค ดิกส์
ภำพยนตร์ เป็ นกำรพรรณำโลกอนำคตในเมื องลอสแอนเจอลิ ส รวมถึ งมี กำรถูกดัดแปลง
พันธุกรรมสำหรับออกแบบมนุษย์เทียม "Replicants" ผลิตขึ้นโดยมีประสิ ทธิ ภำพจำกบริ ษทั ไทเรล
คอปเปอเรชัน่ กำรใช้มนุ ษย์เทียมบนโลกถือเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ำม เพื่อใช้เป็ นแรงงำนทำสทั้งบนโลก
และนิคมบนดำวอื่น มนุษย์เทียทบำงส่ วนเกิดต่อต้ำนและหนีมำยังโลกจึงเกิดกำรไล่ล่ำและฆ่ำ (ปลด
ประจำกำร) สำหรับเหล่ำหน่วยปฎิบตั ิกำรพิเศษที่รู้จกั กันในนำม "เบลดรันเนอร์" โดยเนื้ อเรื่ องเน้น
ไปยังกลุ่มมนุษย์เทียมที่หนีรอดได้จำนวน 6 คน นำโดย รอย เบตตี้ (รัทเจอร์ ฮอร์เออร์) และรวมไป
ถึงอดี ตเบรดรันเนอร์ อย่ำงริ ชำร์ ด เดคก้ำ (แฮร์ ริสัน ฟอร์ ด) ซึ่ งไม่เต็มใจที่ตกลงรับที่หน้ำที่ไล่ล่ำ
มนุษย์เทียม , ระหว่ำงกำรสื บสวนเดคก้ำมีควำมสัมพันธ์ลึกซึ้งกับรำเชล
เบลดรันเนอร์ ในตอนแรกที่วำงจำหน่ำย เกิดสองเสี ยงที่วิจำรณ์หนัง , บำงส่ วนไม่พอใจกับกำรเล่ำ
เรื่ องของหนัง , บำงส่ วนชอบควำมซับซ้อนหลำกหลำยของหนัง , หนึ่ งปี ให้หลังจำกหนังเข้ำโรง
ภำพยนตร์ ดงั กล่ำวได้รำงวัล Hugo Award สำหรับสำขำ Best Dramatic Presentation.เบลดรันเนอร์
ถือว่ำไม่ประสบควำมสำเร็ จในอเมริ กำเหนือ จนถูกเรี ยกว่ำคัลท์ฟิล์ม4

ภำพที่ 9 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา เบลด รันเนอร์ 2049 ( Blade Runner 2049)

4 เบลดรันเนอร์, เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ เบลดรันเนอร์
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เบลดรันเนอร์2049(BladeRunner2049)
ค.ศ. 2049 มนุ ษย์สังเครำะห์ที่เรี ยกว่ำเรพลิแคนท์ ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นทำสและผูร้ ับใช้ของ
มนุษย์ธรรมดำ เคเป็ นเรพลิแคนท์ตนหนึ่งที่ทำงำนให้กบั กรมตำรวจลอสแอนเจลิสในฐำนะเบลดรัน
เนอร์ ผูม้ ีหน้ำที่ตำมล่ำและ "ปลดเกษียณ" (สังหำร) เรพลิแคนท์ที่หลบหนี ระหว่ำงปฏิบตั ิภำรกิจ เค
ได้พบกับแซปเปอร์ มอร์ตนั เรพลิแคนท์หลบหนีที่ซ่อนตัวอยูท่ ี่ฟำร์มผลิตโปรตีนแห่งหนึ่ง หลังจำก
ปลดเกษียณมอร์ตนั แล้วเขำได้พบกล่องกล่องหนึ่งถูกฝังอยูใ่ ต้ซำกต้นไม้ ซึ่งเมื่อได้ตรวจดูแล้วพบว่ำ
ข้ำงในมีชิ้นส่ วนของศพของเรพลิแคนท์เพศหญิงที่เสี ยชี วิตระหว่ำงกำรผ่ำตัดคลอด ทำงหน่ วยจึง
สรุ ปว่ำเกิดควำมเป็ นไปได้ที่เรพลิแคนท์จะสื บพันธุ์ดว้ ยกำรมีเพศสัมพันธ์เช่นมนุษย์ ซึ่ งก่อนหน้ำนี้
เคยเชื่อกันว่ำเป็ นไปไม่ได้ ร้อยโทโจชิซ่ ึงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำของเคเกรงว่ำหำกข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ จะ
ทำให้เกิดกำรสู ้รบระหว่ำงมนุ ษย์กบั เรพลิแคนท์จนอำจกลำยเป็ นสงครำมใหญ่ เธอจึงสั่งให้เคตำม
หำและปลดเกษียณเด็กเรพลิแคนท์ที่คลอดออกมำรำยนี้ ให้ได้ เคเดินทำงไปยังสำนักงำนใหญ่ของ
บริ ษทั วอลเลซ และได้ทรำบข้อมูลจำกฐำนข้อมูลดีเอ็นเอของบริ ษทั ฯ ว่ำเรพลิแคนท์หญิงที่ต้ งั ครรภ์
ได้ตนนี้ชื่อว่ำเรเชล ซึ่งเป็ นเรพลิแคนท์รุ่นทดลองที่ได้รับกำรออกแบบโดยดอกเตอร์ไทเรลล์ เขำได้
ทรำบว่ำเรเชลมีควำมสัมพันธ์เชิงชูส้ ำวกับริ ค เดคคำร์ ด อดีตเบลดรันเนอร์ ในขณะเดียวกันนี้ เนี ยน
เดอร์ วอลเลซ ประธำนบริ ษทั วอลเลซ ได้พยำยำมค้นหำควำมลับของกำรทำให้เรพลิแคนท์สำมำรถ
สื บพันธุ์ได้ ด้วยหวังจะใช้เรพลิแคนท์เป็ นกำลังสำคัญในกำรสร้ำงอำณำนิ คมระหว่ำงดวงดำว เขำ
ส่ งลัฟซึ่งเป็ นเรพลิแคนท์ส่วนตัวไปขโมยร่ ำงของเรเชลออกมำจำกกรมตำรวจ และตำมหำบุตรของ
เรเชลด้วยกำรสะกดรอยเค เคเดินทำงกลับมำยังฟำร์มโปรตีนของมอร์ตนั และพบตัวเลขวันที่ 6-1021 ถูกสลักอยูบ่ นซำกต้นไม้ แล้วจึงจำได้วำ่ วันที่น้ ีเป็ นวันที่เดียวกันกับที่ถูกสลักไว้ในม้ำไม้ของเล่น
ของเขำในวัยเด็ก เนื่องจำกโดยทัว่ ไปแล้วควำมทรงจำของเรพลิแคนท์จะเป็ นควำมทรงจำประดิษฐ์ที่
ถูกใส่ เข้ำมำ แฟนสำวโฮโลแกรมของเคนำมว่ำจอยจึงเชื่อว่ำนี่ เป็ นหลักฐำนว่ำเคเป็ นเรพลิแคนท์ที่
"เกิ ด" ขึ้นมำ ไม่ได้ "ถูกสร้ำง" เช่ นเรพลิแคนท์ตนอื่นๆ เคเผำฟำร์ มนี้ แล้วเดิ นทำงจำกไป เขำค้น
ข้อมูลของกรมตำรวจแล้วพบว่ำมีฝำแฝดชำยหญิงคู่หนึ่ งเกิดในวันเดือนปี นั้น ทั้งสองมีดีเอ็นเอที่
เหมือนกันทุกประกำร ต่ำงกันแต่เพียงโครโมโซมเพศ และมีเพียงเด็กชำยเท่ำนั้นที่มีขอ้ มูลว่ำยังมี
ชี วิตอยู่ เคอำศัยข้อมูลนี้ ติดตำมไปยังโรงงำนในซำนดิเอโกที่ใช้แรงงำนจำกเด็กกำพร้ำ และพบว่ำ
บันทึกข้อมูลในช่วงปี ดังกล่ำวนั้นหำยสำบสู ญไป เคจำได้ว่ำที่นี่เองคือสถำนเลี้ยงเด็กกำพร้ำที่อยูใ่ น
ควำมทรงจำของเขำ และได้คน้ พบม้ำไม้ของเล่นในที่ซ่อน ซึ่งเป็ นที่เดียวกับที่อยูใ่ นควำมทรงจำของ
เขำ ว่ำเป็ นเขำในวัยเด็กนัน่ เองที่ซ่อนม้ำไม้น้ ีไว้ เคตำมหำดอกเตอร์แอนำ สเตลลีน ผูอ้ อกแบบควำม
ทรงจำของเรพลิแคนท์ เธอยืนยันกับเขำว่ำควำมทรงจำเรื่ องสถำนเลี้ยงเด็กกำพร้ำนี้เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้น
จริ ง เคจึ งสรุ ปได้ว่ำ เขำเองคื อบุ ตรชำยที่ ห ำยไปของเรเชล เมื่ อกลับมำยังกรมตำรวจเครั บกำร
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ทดสอบสมรรถนะพื้นฐำนหลังเหตุกำรณ์สะเทือนอำรมณ์ตำมปกติของเรพลิแคนท์ แต่ครั้งนี้ เขำไม่
ผ่ำนกำรทดสอบ เขำรำยงำนเหตุกำรณ์กบั โจชิ เป็ นนัยว่ำเขำได้สังหำรเด็กเรพลิแคนท์ที่ตำมหำไป
แล้ว โจชิให้โอกำสเคเดินทำงหลบหนี ภำยใน 48 ชัว่ โมง เมื่อกลับมำถึงที่พกั เคย้ำยข้อมูลของจอย
เข้ำมำในอุปกรณ์พกพำตำมคำขอร้องของจอยที่อยำกเดินทำงไปพร้อมกับเคด้วย หลังจำกนั้นจึงนำ
ม้ำ ไม้ไ ปวิ เ ครำะห์ ที่ ร้ ำ นค้ำ และพบว่ ำ มี ร่ อ งรอยของกัม มัน ตภำพรั ง สี ที่ น ำทำงเขำไปยัง ซำก
ปรักหักพังแห่ งลำสเวกัส ที่นั่นเขำได้พบกับเดคคำร์ ด ซึ่ งได้เปิ ดเผยกับเคว่ำเขำเป็ นพ่อของเด็กที่
สำบสู ญของเรเชล และเป็ นเขำเองที่ทำลำยหลักฐำนกำรเกิดต่ำงๆ เพื่อปกปิ ดตัวตนของเด็กคนนี้
และมอบเด็กให้อยูก่ ำรดูแลของกลุ่มเรพลิแคนท์ที่ต่อสู ้เพื่ออิสรภำพ ลัฟสังหำรโจชิ และติดตำมเค
มำยังที่ซ่อนตัวของเดคคำร์ ดในลำสเวกัส เธอลักพำตัวเดคคำร์ ด ทำลำยจอย และปล่อยเคให้ตำย
กลุ่มเรพลิแคนท์ต่อสู ้เพื่ออิสรภำพเข้ำมำช่วยเหลือเคเอำไว้ เฟรย์ซำซึ่ งเป็ นผูน้ ำของกลุ่มนี้ เปิ ดเผย
กับเคว่ำเด็กที่เกิ ดจำกเรเชลกับเดคคำร์ ดเป็ นเด็กหญิง และเคไม่ใช่ เด็กคนนี้ เฟรย์ซำขอร้องให้เค
สังหำรเดคคำร์ ด เพื่อป้องกันไม่ให้วอลเลซตำมหำเด็กคนนี้พบ รวมถึงกลุ่มต่อสู ้เพื่ออิสรภำพนี้ดว้ ย
ถือเป็ นกำรสังหำรเพื่อประโยชน์ที่สูงกว่ำของเหล่ำเรพลิแคนท์ท้ งั มวล ลัฟพำเดคคำร์ ดมำยังบริ ษทั
วอลเลซสำนักงำนใหญ่เพื่อพบกับเนี ยนเดอร์ วอลเลซ เขำเรี ยกร่ ำงโคลนสร้ำงใหม่ของเรเชลมำพบ
เพื่อล่อให้เดคคำร์ ดเปิ ดเผยควำมลับ แต่เดคคำร์ ดดื้อดึงปฏิเสธ วอลเลซจึงให้ลฟั สังหำรเรเชลคนนี้
ระหว่ำงที่ลฟั กำลังพำเดคคำร์ ดขึ้นยำนเดินทำงไปนอกโลกเพื่อสอบสวนด้วยกำรทรมำน เคก็เข้ำ
ขัดขวำงและสังหำรลัฟลง แต่เคก็บำดเจ็บหนัก เขำจัดฉำกกำรตำยของเดคคำร์ ดเพื่อไม่ให้วอลเลซ
และเหล่ ำเรพลิ แ คนท์ติด ตำมมำได้ และได้พ ำเดคคำร์ ด ไปยังที่ ทำงำนของสเตลลี น จำกข้อ มู ล
ทั้งหมดเคสรุ ปได้ว่ำดอกเตอร์ สเตลลีนคนนี้ คือเด็กที่หำยสำบสู ญไปของเรเชลและเดคคำร์ ด ม้ำไม้
และควำมทรงจำนั้นก็เป็ นของสเตลลีนนี้เอง เคตำยอย่ำงสงบระหว่ำงที่เดคคำร์ดกำลังจะได้ 5

5 เบลด รันเนอร์ 2049, เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ เบลด รันเนอร์ 2049

42
Pi (1998)
แม็กซ์ นักคณิ ตศำสตร์ที่มีอำกำรหวำดระแวง เขำเป็ นอัจฉริ ยะสร้ำงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ข้ ึนมำเพื่อ
คำนวนสมกำรวิเครำะห์ตลำดหุน้ ของเขำ แม็กซ์เชื่อว่ำคณิ ตศำสตร์คือภำษำแห่งธรรมชำติ และ
ตัวเลขสำมำรถแทนค่ำในทุกอย่ำงได้ จนวันหนึ่งที่เขำค้นพบเลขชุดหนึ่งที่คนจำกตลำดหุน้ วอลล์
สตรี ท

ภำพที่ 10 แหล่งข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา Pi: Faith in Chaos 1998

43
อิทธิพลที่ได้ จากแอนิเมชัน(animation)
อีวำนเกเลียนมหำสงครำมวันพิพำกษำ(NeonGenesisEvangelion)
ในขณะที่โลกพึ่งถือกำเนิ ด เผ่ำพันธุ์เทวทูตได้ถูกเลือกให้เป็ นผูช้ ้ ี นำอำรยธรรมบนโลกใบนี้
โดยมี อำดัม เป็ นผูใ้ ห้กำเนิดชีวิตทั้งมวล แต่กำรมำถึงของดวงจันทร์ สีดำซึ่ งภำยในมี ลิลิธ อยู่ เมื่อสี่
พันล้ำนปี ก่อนถือเป็ นภัยคุกคำมต่อเผ่ำพันธุ์เทวทูต ทั้งนี้ กฎกำรหยัง่ รำกได้กำหนดไว้วำ่ ไม่สำมำรถ
จะมีสิ่งมีชีวิตทั้งสองเผ่ำพันธุ์อยูบ่ นดำวเครำะห์ดวงเดียวกันได้ เนื่ องจำกหำกอำดัม (ผูม้ ีผลไม้แห่ ง
ชีวิต) รวมกับ ลิลิธ (ผูม้ ีผลไม้แห่งปัญญำ) จะมีพลังเทียบเท่ำพระเจ้ำ ดังนั้นจึงกำหนดกลไกที่เรี ยกว่ำ
หอกลองกินุส ขึ้นมำ เพื่อยับยั้งกำรเจริ ญของเผ่ำพันธุ์ใดเผ่ำพันธุ์หนึ่ง แต่ทว่ำ หอกลองกินุสที่มำกับ
ลิลิธ ได้สูญหำยหรื อถูกทำลำยไประหว่ำงที่ตกสู่ โลก ดังนั้นหอกลองกินุสของอำดัมจึงหยุดยั้งอำดัม
ไว้ และอำดัมก็หลับใหลอยู่ภำยในขั้วโลกใต้ต้ งั แต่น้ นั มำ ในขณะที่ลิลิธกลำยเป็ นผูใ้ ห้กำเนิ ดมวล
มนุษยชำติข้ ึนมำ ภำยหลังสิ้ นสุ ดสงครำมโลกครั้งที่สอง มีกำรค้นพบเอกสำรโบรำณที่บริ เวณทะเล
เดดซี ซึ่ งนำไปสู่ กำรก่อตั้งองค์กรลับนำมว่ำ เซเลอ (SEELE) ขึ้นที่ประเทศเยอรมนี กำยใต้กำรนำ
ของคีล ลอเรนซ์ เซเลอได้เข้ำไปสนับสนุ นโครงกำรของประเทศอภิมหำอำนำจต่ำงๆ ตลอดจน
สหประชำชำติ ในที่สุด ปลำยศตวรรษที่ 20 เซเลอก็กลำยเป็ นองค์กรเบื้องหลังที่มีอิทธิ พลที่สุดใน
โลกและสำมำรถควบคุมสหประชำชำติ ทศวรรษที่ 1990 คณะนักสำรวจในนำมสหประชำชำติได้
ค้นพบดวงจันทร์สีขำวที่มียกั ษ์หลับใหลพร้อมหอกลองกินุสอยูภ่ ำยในบริ เวณขั้วโลกใต้ พวกเขำได้
ตั้งชื่ อยักษ์ตนนี้ ว่ำ อำดัม คณะนักสำรวจจึ งได้ดึงหอกลองกิ นุสออก และนำไปศึ กษำที่ ประเทศ
จอร์ แดน และเริ่ มทำกำรสำรวจร่ ำงกำยอำดัม สหประชำชำติเริ่ มก่อสร้ำงฐำนปฏิบตั ิกำรที่สองที่ข้ วั
โลกใต้จนแล้วเสร็ จในปี 1999 ผลกำรศึกษำร่ ำงกำยอำดัมพบว่ำ มีดีเอ็นเอเหมือนมนุษย์ถึง 99% ซึ่ ง
ทำให้เกิดทฤษฎีว่ำอำดัมคือมนุษย์คนแรก สิ งหำคม ปี 2000 ได้มีกำรเริ่ มกำรทดลองตัวอย่ำงอำดัมที่
ขั้วโลกใต้ โดยมีผใู ้ ห้ทุนสำรวจ (เซเลอ) เป็ นผูส้ ังเกตกำรณ์ ในขณะที่หอกลองกินุสกำลังอยูร่ ะหว่ำง
กำรขนส่ ง มำยัง ฐำนปฏิ บ ัติ ก ำรที่ ส อง วัน ที่ 12 กัน ยำยน 2000 คณะผูส้ ั ง เกตกำรณ์ แ ละสมำชิ ก
บำงส่ ว น ได้เ ดิ น ทำงกลับ เยอรมนี แ ละญี่ ปุ่ น กำรทดลองในวัน ต่ อ มำเป็ นกำรทดลอง Contact
Experiment กับอำดัมโดยติดตั้งแหล่งพลังงำนอนันต์ S² Engine เข้ำกับตัวอำดัมที่หลับไหลอยู่ กำร
เดิ น เครื่ อ ง S² Engine ท ำให้ร่ ำ งของอำดัม ปลดปล่ อ ยสนำมพลัง ปฏิ ภ ำคเอ.ที . (Anti A.T. field)
ออกมำ (สนำมพลังปฏิภำคฯมีแหล่งกำเนิดมำจำก S² Engine[1]) สนำมพลังปฏิภำคฯจำกร่ ำงอำดัมนี้
ได้ไปสลำยสนำมพลังเอ.ที.ของนักวิจยั (มนุษย์)ในที่ทดลอง ทำให้ร่ำงและจิตใจของนักวิจยั เหล่ำนั้น
กลำยเป็ น LCL รวมเข้ำกับตัวอำดัม อำดัมตื่นขึ้นอย่ำงสมบูรณ์เและประตูแห่ งกัฟได้เปิ ดออกเพื่อ
ชำระล้ำงโลก คณะวิจยั ที่เหลืออยูไ่ ด้พยำยำมผนึ กอำดัมโดยกำรยิงหอกลองกินุสปั กสู่ ร่ำงอำดัม แต่
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หอกลองกิ นุสไม่สำมำรถหยุดยั้งอำดัมได้และอำดัมได้ฆ่ำนักวิจยั ที่ เหลื อ ขณะที่ S² Engine จ่ ำย
พลังงำนมหำศำลจนอำดัมกลำยร่ ำงเป็ นยักษ์แห่ งแสงขนำดมหึ มำ ในที่สุดร่ ำงกำยของอำดัมเกิดกำร
ระเบิดขึ้นอย่ำงรุ นแรงและหลอม6

ภำพที่ 11 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา อีวำนเกเลียน มหำสงครำมวันพิพำกษำ (Neon Genesis Evangelion)

ภำพที่ 12 แหล่งข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา อีวำนเกเลียน มหำสงครำมวันพิพำกษำ (Neon Genesis Evangelion)

6 อีวำนเกเลียน_มหำสงครำมวันพิพำกษำ, เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ อีวำนเกเลียน_มหำสงครำมวัน

พิพำกษำ
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กันสึ (GANTZ)
คุโรโนะ เค เด็กมัธยมปลำยที่ไม่ค่อยมีคนสนใจและไม่เป็ นที่สนใจของเพื่อนๆ เท่ำไหร่ นกั อยู่
มำวันหนึ่ง เค ได้ไปพบกับเพื่อนเก่ำสมัยประถม ชื่อ คำโต้ มำซำรุ และทั้งคู่ได้เสี ยชีวิตพร้อมกันจำก
กำรที่ได้ลงไปช่วยชีวิตชำยขี้เมำคนหนึ่งที่เผลอตกลงไปบนรำงรถไฟใต้ดิน แต่เมื่อสติกลับคืนมำ ทั้ง
คู่พบว่ำได้มำอยู่ในห้องๆ หนึ่ ง โดยมีลูกบอลสี ดำวำงอยู่ และมีกลุ่มคนที่คิดว่ำตัวเองตำยแล้วมำ
รวมอยูใ่ นห้องนั้นด้วย และเมื่อทั้งหมดได้พูดคุยเกี่ยวกับเหตุกำรณ์น้ ี ทันใดนั้นก็มีเสี ยงเพลงดังขึ้น
พร้อมกับลูกบอลสี ดำภำยในห้องก็เกิดข้อควำมพร้อมภำพถ่ำยขึ้นมำ โดยข้อควำมกล่ำวไว้ให้ไป
กำจัดบุคคลภำยในรู ปให้สำเร็ จ (บุคคลในรู ปในเรื่ องเรี ยกว่ำมนุษย์ต่ำงดำว) ทันใดนั้นเองลูกบอลสี
ดำก็แตกออก ภำยในลูกบอลนั้นมีร่ำงมนุษย์นงั่ นิ่ งอยู่ (เรี ยกว่ำกันสึ ) และมีอำวุธมำกมำยพร้อมกับ
ชุดรัดรู ป (ในเรื่ องเรี ยกชุดสู ท) และแล้วทุกคนก็เริ่ มหำยไปทีละคนเพื่อไปกำจัดคนภำยในภำพถ่ำย
ซึ่งที่ๆ ไปก็เหมือนเมืองทัว่ ไปที่พวกเขำเคยอยู่ แต่คนภำยนอกจะไม่เห็นตัวพวกเขำ เมื่อกำจัดบุคคล
ในภำพได้แล้วพวกเขำจะถูกส่ งกลับมำที่หอ้ งเดิมในตอนแรก ซึ่งตอนนี้ลูกบอลสี ดำภำยในห้องก็จะ
ประกำศคะแนนของแต่ละคน โดยในตอนนี้สำมำรถออกนอกห้องนี้ไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว โดยเมื่อ
เวลำผ่ำนไปก็จะถูกเรี ยกให้กลับมำที่ห้องนี้ เพื่อทำภำรกิจต่อไปพร้อมกับกลุ่มคนใหม่ที่พ่ ึงเสี ยชีวิต
และกลุ่มคนที่รอดตำยจำกภำรกิจที่แล้วก็จะร่ วมกันทำภำรกิจใหม่ โดยใครทำได้ 100 คะแนน จะมี
ตัวเลือกในกำรทำภำรกิจต่อไปหรื อยังคงต้องกำรกลับไปยังโลกปกติอยู7่

ภำพที่ 13 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา กันสึ ( ガンツ GANTZ)
7 กันสึ , เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ กันสึ
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อินุยำชิกิinuyashiki
คุณลุงอินุยำชิกิป่วยเป็ นมะเร็ งและจะมีชีวิตอยูไ่ ด้อีกไม่นำน ดูแลครอบครัวของตัวเองได้ไม่ดี
พอ เขำรู ้ตวั ดีว่ำตัวเองไม่เอำไหนเลย แต่แล้ววันหนึ่ งเขำและเด็ก ม.ปลำย แปลกหน้ำก็ได้รับพลัง
อะไรบำงอย่ำงร่ ำงกำยของพวกเขำกลำยเป็ นไซบอร์ กที่สำมำรถช่วยเหลือคนอื่นหรื อทำลำยล้ำงสิ่ ง
รอบตัวให้พินำศ ทำให้ชีวิตของทั้งคู่เปลี่ยนไปคนละทำง เมื่อคนหนึ่งเลือกที่จะช่วยชีวิตผูค้ นให้มำก
ที่สุด ส่ วนอีกคนกลับเลือกที่จะพรำกชี วิตอย่ำงไร้ควำมปรำณี เด็ก ม.ปลำย คนนั้นคือ “ชิ ชิกำมิ ฮิ
โระ” ภำยนอกเขำดูเงียบขรึ ม ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครมำกนัก เขำมีปมบำงอย่ำงในใจที่ทำให้เขำหัน
มำฆ่ำคนบริ สุทธิ์ ในขณะที่คุณลุงพยำยำมช่วยคนมำกมำยให้หำยป่ วยและกลับมำแข็งแรงอีกครั้ง
จนได้รับฉำยำว่ำ “ผูส้ ร้ำงปำฏิหำริ ย”์ คุณลุงจะสำมำรถช่วยเหลือทุกคนและหยุดยั้งไม่ให้ฮิโระก่อ
กำรร้ำยได้รึเปล่ำ? คุณลุงอินุยำชิ กิจะเป็ นวีรบุรุษและปกป้ องครอบครัวของเขำได้ม้ ยั ? เรี ยกว่ำทั้ง
สองคนมีพลังที่เหมือนกันแต่ใช้กนั ไปคนละทำงเลยทีเดียว
"เรำถูกเลี้ยงมำโดยโทรทัศน์เชื่อว่ำสักวันเรำจะเป็ นเศรษฐีเป็ นดำรำหนัง เป็ นร็ อกสตำร์ แล้วเรำจะรู ้
ควำมจริ งนั้นอย่ำงช้ำๆว่ำ..ไม่มีทำง"FIGHTCLUB(1999)โลกปั จจุบนั บอกเรำให้เชื่อว่ำเรำทุกคนทำ
ได้ เรำมีได้ เรำเป็ นได้ เรำเป็ นได้ทุกอย่ำงที่เรำอยำกจะเป็ น ขอแค่มีควำมพยำยำม มีมำนะ มีหัวคิด
ฯลฯ มี ตวั อย่ำงมำกมำยเพื่อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ตนเอง นัก พูด นัก คิ ด นัก สร้ ำงแรงบันดำลใจ
เจ้ำของกิจกำร ผูป้ ระสบควำมสำเร็ จทั้งหลำยที่มีอดีตอันแสนยำกลำบำกเพื่อมำบอกว่ำเรำว่ำชีวิตเขำ
ลำบำกกว่ำเรำ ดูเขำเป็ นตัวอย่ำงสิ เขำทำได้คุณก็ตอ้ งทำได้ พยำยำมสิ สู ้สิ อดทนสิ แพ้ไม่เป็ นไร
พรุ่ งนี้เอำใหม่ชีวิตยังมีพรุ่ งนี้เสมอแต่ที่กล่ำวมำทั้งหมดจนแล้วจนรอด คนบำงคนมันทำไม่ได้ล่ะ?
. ตัวละครคุณลุงคือกำรบอกให้เห็นถึงกำรอยำกที่จะเป็ นอยำกที่จะทำ อยำกที่จะมี อยำกได้ควำมรัก
จำกคนอื่น ครอบครัว เพื่อนฝูง ฉันไม่ใช่คนโลภแต่ถำ้ มีบำ้ นที่หลังใหญ่กว่ำนี้มีรถรุุ่ นที่ใหม่กว่ำก็คง
ดี นำนทีก็อยำกทำอะไรดีๆให้ตวั เองรู ้สึกมีค่ำมำกกว่ำนี้บำ้ ง แต่ทุกๆอย่ำงที่ตอ้ งกำรดูจะไม่ได้ดงั่ ใจ
เลยซักอย่ำง จนเวลำผ่ำนไป อำยุล่วงเลยมำถึงวัยที่สังขำรใกล้ลงโลง หมดควำมหวังแล้วใช้หรื อป
ล่ำว? เรำพยำยำมไม่พอ? ดำเนิ นชี วิตผิดตรงไหน? แพ้? แล้วอยู่ดีๆพระเจ้ำ(มนุ ษย์ต่ำงดำว) ก็มอบ
โอกำสให้ลุงได่้เริ่ มต้นใหม่ ต่อจำกนี้ ไปฉันจะได้ทำทุกอย่ำงที่อยำกทำ ฉันเป็ นฮีโร่ จริ งๆ ฉันบินได้
ฉันช่วยทุกคนได้ฉนั ทำได้แล้ว..ปลื้มปิ ติ....เนื้อเรื่ องเล่นท่ำยำกโดยใช่ตวั ละครลุงแสดงถึงควำมอยำก
เป็ นฮีโร่ มีอยูใ่ นคนธรรมดำทุกคน ขำดแต่*โอกำส*ที่จะได้สวมบทเป็ นฮีโร่ จริ งๆ มำกกว่ำจะมำทำง
ซึ้งว่ำทุกคนเป็ นฮีโร่ ได้เหมือนหนังแบทแมน "ฮีโร่ จะเป็ นใครก็ได้... แค่คนธรรมดำคนนั้นคลุมเสื้ อ
ให้เด็กชำยตัวเล็กๆแล้วบอกกับเด็กคนนั้นให้รู้วำ่ โลกมันยังไม่แตก" The Dark Knight Rises (2012)8
8 INUYASHIKI ควำมเป็ นมนุษย์ มันวัดกันที่ตรงไหน?, เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563 https://staging.wecomics.in.th/blogs/2274
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ภำพที่ 14 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มา ลุงไซบอร์ก อินุยำชิกิ ( Inuyashiki )

ภำพที่ 15 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
ที่มำ ลุงไซบอร์ก อินุยำชิกิ ( Inuyashiki )
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อำมหิ ตไม่เงียบ(TheSilenceoftheLambs)
แคลลิ ช สตำร์ ลิ่ ง (โจดี ฟอสเตอร์ ) เจ้ำหน้ำที่ เ อฟบี ไ อฝึ กงำนที่ ไ ด้รับ มอบหมำยให้สืบคดี
ฆำตกรรมต่อเนื่อง ที่มีฆำตกรใช้ชื่อแฝงว่ำ "บัฟฟำโร่ บิล" จนกระทัง่ เธอได้พบกับ ดร.ฮันนิบำล เลค
เตอร์ (แอนโทนี ฮ็อปกิ นส์)อดี ตฆำตกรซึ่ งถูกบำบัดจิตอยู่ เธอพบว่ำเลคเตอร์ มีบำงอย่ำงเกี่ยวข้อง
กับบัฟฟำโร่ บิล เธอจึงพยำยำมสื บและรู ้ตวั จริ งของบัฟฟำโร่ บิลให้ได้ แต่ในที่สุดก็เกิดเรื่ องเมื่อลูก
สำวของวุฒิสมำชิกถูกบัฟฟำโล่ บิลจับตัวไป เธอจึงต้องจับตัวบัฟฟำโร่ บิลให้จงได้ เพื่อที่จะช่วยลูก
สำวของวุฒิสมำชิกและเธอรู ้วำ่ เลคเตอร์คือกุญแจที่จะไขให้เธอพบตัวจริ งของบัฟฟำโร่ บิล 9

โลกของโซฟี ( Sofies verden)
เป็ นวรรณกรรมเชิ งปรัชญำของโยสไตน์ กอร์ เดอร์ นักเขียนชำวนอร์ เวย์ พิมพ์ข้ ึนในปี ค.ศ.
1991 ด้วยภำษำนอร์เวย์ ได้รับกำรแปลเป็ นภำษำอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1995 แปลเป็ นภำษำไทยโดยสำย
พิณ ศุพุทธมงคล นอกจำกจะเป็ นหนังสื อนวนิ ยำยแล้ว โลกของโซฟี ยังเปรี ยบเสมือนเป็ นตำรำ
ประวัติศำสตร์ ปรัชญำตั้งแต่สมัยกรี กจนถึงปั จจุบนั ผูเ้ ขียนได้อธิ บำยแนวควำมคิดทำงปรัชญำของ
แต่ละยุคสมัยผ่ำนตัวละครคือโซฟี อำมุนด์เซ่ นและครู สอนปรัชญำผูท้ ำตัวลึกลับ โดยเริ่ มต้นจำก
คำถำมเบื้องต้น คือตัวเรำเป็ นใคร?และโลกมำจำกไหน? 10

9 อำมหิ ตไม่เงียบ, เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563 https://th.wikipedia.o rg/wiki/อำมหิ ตไม่เงียบ
10 โลกของโซฟี / โยสไตน์ กอร์เดอร์ , เข้ำถึงเมื่อ 14 มีนำคม 2563

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bookgang&month=09-2009&date=23&group=9&gblog=3

49
กำรศึกษำผ่ำนกำรเสพเพื่อควำมบันเทิงสื บเนื่องต่อมำเป็ นกำรสังเกตกำรณ์วิเครำะห์ สื่ อต่ำงๆ
ที่ส่วนมำหเป็ นสื่ อกระแสหลักที่ได้รับควำมนิยม ข้ำพเจ้ำได้ขอ้ มูลทำงควำมคิดที่นำมำใช้กบั ผลงำน
สร้ำงสรรค์หลำยแง่มุม ภำพยนตร์ ไซไฟอินเตอร์ สเตล่ำได้สร้ำงกำรรับรู ้แบบใหม่ในกำรสร้ำงสื่ อ
ภำพยนตร์ ที่มีเนื้ อหำของอวกำศ ควำมเงี ยบซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสดใหม่ เป็ นส่ วนสำคัญในกำรสร้ ำง
บรรยำกำศกว้ำงใหญ่ของอวกำศ ควำมเงียบถูกนำมำก่อรู ปให้อยูใ่ นมิติกำยภำพ ด้วยเทคนิคกำรถ่ำย
ทำที่พ่ ึงพำคอมพิวเตอร์ กรำฟฟิ คแต่นอ้ ย(รสนิ ยมส่ วนตัวของผูก้ ำกับ) ควำมเป็ นอนันต์ของอวกำศ
จักรวำล ถูกนำมำเทียบเคียงกับควำมเล็กกระจ้อยของดำวบ้ำนนอกบรรจุชีวิต อุดมด้วยเนื้ อ ด้วย
เซลล์และอัตตำแบบโลก(มนุษย์) ศิลปะ วิทยำศำสตร์ ดีไซน์ และอื่นๆอีกมำกมำย เป็ นเรื่ องไร้สำระ
โดยสิ้ นเชิงเมื่อเอำไปเทียบกับอวกำศ มนุษย์ผอู ้ ำศัยแรงโน้มถ่วงเช่นข้ำพเจ้ำมีสำนึกถึงกำรสัมผัสได้
ถึงวัตถุภำยในสื่ อ2มิติ เป็ นผลพวงมำจำกกำรนำเสนอมิติที่ไม่ใช่กำยภำพมำอยู่ในทำงกำยภำพ เริ่ ม
จำก จุ ด เส้น รู ปร่ ำง รู ปทรง และเวลำ เวลำซึ่ งแทรกตัวเข้ำไปในทุกจุดของภำพรำวกับเวลำคือ
กระบวนกำรเมตำบอลิซึมในเซลที่กำลังแบ่งตัว ช่วยขยำยขอบเขตควำมเป็ นไปได้ทำงทัศนธำตุ กำร
มองเห็ นในสิ่ งที่มองไม่เห็ นซึ่ งเป็ นประเด็นสำคัญในผลงำนศิลปะหลำยแขนงมักจะกล่ำวถึงใน
ทิศทำงนี้ และ ข้ำพเจ้ำได้รับอิทธิ พลจำกคำถำมของควำมเป็ นมนุษย์จำกเบลดรันเนอร์ ผ่ำนโลกดิส
โทเปี ย ที่ฉำบไปด้วยสำยฝนชวนให้ไม่สบำยตัว เมื่อเทียบกับควำมทันสมัย(ในบำงเรื่ อง) เทคโนโลยี
ไม่ได้สร้ำงควำมศิวิไลซ์ อันจะนำพำมำซึ่งควำมสุ ขของคนได้เลย วรรคสำคัญในด้ำนสภำพแวดล้อม
ในเรื่ องคือกำรที่มนุษย์เทียมพูดประโยคว่ำ”เกิดมำฉันยังไม่เคยเห็นต้นไม้” ตัวอย่ำงสำคัญอีกเรื่ องที่
โดดเด่นคือกำรตั้งคำถำมถึงควำมเป็ น”มนุษย์” “ควำมหมำยของชีวิต” ที่แตกต่ำงจำกเรื่ องอื่นๆเป็ น
อย่ำงมำก เพรำะชี วิตในเรื่ องถูกกำหนดโดยมิติทำงสังคมมมำกกว่ำทำงชี วภำพ คนจะเป็ นคนได้
เพรำะมี มือที่ มองไม่เห็ นสั่งว่ำเป็ นหรื อไม่เป็ นนอกเหนื อจำกนั้น มนุ ษย์เที ยมในเรื่ องที่ เกิ ด จำก
กระบวนกำรเฉพำะไม่ได้มีควำมแตกต่ำงอะไรเลยจำกมนุษย์ที่เกิดจำกมดลูก แต่มนุษย์ทุกคนจะถูก
ปลูกฝั่งมำตั้งแต่เกิดว่ำ คุณไม่มีจิตวิญญำณและไม่จำเป็ นต้องมี คุณจึงไม่ใช่มนุษย์และไม่จำเป็ นต้อง
เป็ น กล่ำวในอีกแง่หมำยควำมว่ำพระเจ้ำไม่ได้สร้ำงคุณคุณจึงไม่มีวิญญำณ เพรำะวิญญำณคือสิ่ ง
สงวนพิเศษสำคัญชี วิตแบบพิเศษเท่ำนั้นทีจะมีวิญญำณ(นัน่ คือมนุ ษย์) แต่ถำ้ มนุ ษย์เลือกจะไม่เชื่อ
ตำมอันนั้น อะไรคือหมุดหมำยสำคัญของควำมเป็ นมนุษย์? และมันได้บอกแบบปลำยเปิ ด ด้วยควำม
เป็ นปั จเจกและประสบกำรณ์ ถ้ำคุณมีสำนึ กของควำมเป็ นมนุ ษย์คุณก็คือมนุ ษย์และประกอบกับ
ประสบกำรณ์ที่คุณผ่ำนมำมันยืนยันควำมเชื่อของตัวคุณเอง
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“ฉันเห็นในสิ่ งที่พวกแกไม่มีทำงเชื่อ ยำนที่โดนยิงจนไฟลุก ฉันเห็นลำแสงพร่ ำงพรำวในควำมมืด
มิด ช่วงเวลำทั้งหมดจะสู ญหำยไปกับเวลำดุจน้ ำตำในสำยฝน”
ข้ำพเจ้ำได้รับคำถำมนี้มำขบคิดกับชีวิตและงำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมำกในเรื่ องกำรจัดประเภทสิ่ งต่ำงๆ
ว่ำเรำจะตั้งชื่อมันหรื อสวมหัวโขนให้กบั อะไรมันมีเงือนไขชัดเจนขนำดนั้นหรื อเปล่ำ
ตังเลขคือสุ ดยอดในกำรใช้ประโยชน์จำกจินตนำกร pi (1998) ได้ยนื ยันควำมเชื่อของข้ำพเจ้ำและทำ
ให้มนั กระจ่ำงขึ้น(ภำยใต้กรอบของงำนสร้ำงสรรค์) ผ่ำนสมมุติฐำน
1 .คณิ ตศำสตร์คือภำษำของธรรมชำติ
2. ทุกอย่ำงรอบตัวสำมำรถแทนค่ำและทำควำมเข้ำใจผ่ำนตัวเลข
3.ถ้ำนำตัวเขจำกระบบใดๆมำเขียนกรำฟจะปรำกฏรู ปแบบต่ำงๆทุกหนทุกแห่งในธรรมชำติ
และระเบียบทุกอย่ำงจริ งๆแล้วมันคือควำมโกลำหล กำรแสดงออกถึงควำมโกลำหลในเรื่ องผ่ำน
ระเบี ยบขั้นตอนอันชัดเจนในเรื่ อง ประกอบกำรกำรแสดงออกของตัวละครที่ เต็มไปด้วยควำม
สับสน กล่ำวคือเต็มไปด้วยควำมขัดแย้งทั้งเรื่ อง แต่ประเด็นหลักของเรื่ องคือกำรหำรู ปแบบที่เป็ น
สัจธรรมหนึ่ งเดียวของธรรมชำติ ถือว่ำเป็ นกำรผสมกันของปรัชญำแบบโลกโบรำณกับวิทยำสตร์
สมัยใหม่ที่ช่วยเปิ ดทำงกำรมองธรรมชำติ
สัจธรรมเฉกเช่น เรื่ อง กำร เกิด ดับหรื อตำย กำรยอมรับชีวิตคือกระแสของประสบกำรณ์ที่อดั แน่น
ไปด้วยอำรมณ์ กิเลส คือส่ วนหนึ่ งของชีวิต อีวำนเกเลียน มหำสงครำมวันพิพำกษำ (Neon Genesis
Evangelion)
คื อผลงำนรั บระดับมำสเตอร์ พีซของโลกอนิ เ มชั่น ที่ แ สดงอำรมณ์ ควำมรู ้ สึก ของตัวละครผ่ำน
รู ปแบบสมัยนิ ยม มิติดำ้ นเพศ ควำมรุ นแรง และกำรศึกษำวรรณกรรมที่น่ำมนใจทั้งจำกเองกำร
เดิ นทำงของกัลป์ ลิเวอร์ แสดงมุมมองที่กลับไปกลับมำของขนำดแต่จินตนำกำรคนละขั้วและยัง
วิพำกษ์วิจำรณ์ สังคมในสมัยศตวรรษที่ 17ได้อย่ำงมี สีสันและกำรศึ กษำนำพำตนเองเข้ำไปโลก
ของนวนิ ย ำยอย่ำ งเต็ม ตัว ได้ช่ ว ยเปิ ดประตู ท ำงกำรสร้ ำ งสรรค์แ ละกำรท ำควำมเข้ำ ใจข้อ มู ล ที่
ล่องลอยอยูใ่ นอำกำศรอบตัวของข้ำพเจ้ำถึงกำรจับสิ่ งที่มองไม่เห็นมำสร้ำงเนื้ อเรื่ อง บริ บท และตัว
ผลงำน
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อิทธิพลที่ได้ จากการวาดเส้ น
วำดเส้นเป็ นสื่ อควำมหมำยทำงกำรเห็นขั้นแรกเริ่ ม วิธีหนึ่ งของมนุ ษย์ ด้วยปั จจัยขั้นพื้นฐำน
ที่สุดคือเส้นและร่ องรอยต่ำงๆ ด้วยเครื่ องมือที่ง่ำยจะหยิบฉวยได้จำกใกล้ตวั อำจเป็ นถ่ำน เศษไม้
หรื อแม้แต่นิ้วของเรำเอง เด็กๆจะเริ่ มวำดหรื อละเลง ด้วยอะไรก็ตำมที่จะทำให้เกิดร่ องรอยลงบน
เปลื อกไม้ แผ่น หิ น หรื อแผ่น ผนังถ้ ำด้ว ยเหตุ ที่เ รำอำจเดำได้ห ลำยประกำร และที่ น่ ำเป็ นไปได้
ประกำรหนึ่งก็คือ มนุษย์ตอ้ งกำรแสดงอะไรบำงอย่ำงที่เป็ นส่ วนตนออกมำให้ปรำกฏในโลก ไม่ว่ำ
จะเป็ นควำมเชื่อ ควำมนึกคิด อำรมณ์ ควำมรู ้สึก หรื อแม้แต่เพียงร่ องรอยง่ำยๆที่ทำขึ้นมำด้วยมือ
กำรวำดเส้นเพื่อศึกษำธรรมชำติ
กำรวำดเส้นเพื่อศึกษำธรรมชำติ ทำกันด้วยเหตุผลที่แตกต่ำงกันไปหลำยแบบแล้วแต่แนวโน้ว
ควำมคิดและรู ปแบบของศิลปะในแต่ละยุคสมัย รวมถึงตัวผูศ้ ึกษำเองว่ำจะมีสำนึ กรู ้ ถึงจุดหมำย
หรื อไม่ บำงพวกวำดจำกธรรมชำติโดยไม่เคยรู ้เคยคิดเลยว่ำจะศึกษำอะไร รู ้แต่เพียงว่ำวำดเพื่อศึกษำ
เท่ำนั้น ผลที่สุดแทนที่จะเป็ นกำรศึกษำกลับกลำยเป็ นกำรลอกเลียนแบบรำยละเอียดของธรรมชำติ
ทั้งหมด เป็ นเพียงกำรฝึ กมื อให้ทำได้เหมื อนจริ ง โดยไม่ได้ฝึกฝนกำรเห็ นหรื อกำรโต้ตอบของ
อำรมณ์หรื อแสดงควำมคิดซึ่ งเป็ นหัวใจของศิลปะแต่อย่ำงใด ธรรมชำติมีแง่มุมที่จะศึกษำมำกมำย
และทับซ้อนกันอยูห่ ลำยระดับ ผูว้ ำดจะต้องรู ้ตวั ว่ำจะศึกษำอะไร แง่มุมไหน จะต้องมีควำมคิดของ
ตนเองเสี ยก่อนและต้องเข้ำใจให้ชดั ถึงแง่มุมที่ตอ้ งกำรศึกษำนั้นๆ
เส้น
เส้นเป็ นโครงสร้ำงสำคัญหรื อเป็ นหัวใจของกำรวำดเส้นกำรทำควำมเข้ำใจกับลักษณะและ
หน้ำที่ของเส้น จึงน่ำจะเป็ นกำรปูพ้นื ฐำนที่ดีในกำรเข้ำถึงคุณค่ำและเป็ นแนวทำงของกำรแสดงออก
ในกำรสร้ำงสรรค์
กำเนิดของเส้น
เส้นเกิดจำกกำรเคลื่อนที่ไปของจุดด้วยกำรกระทำของแรงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง ใบไม้ที่ขีดเส้น
ไปบนผิวน้ ำด้วยแรงลม สะเก็ดดำวที่ขีดเฉี ยงไปบนท้องฟ้ำด้วยแรงดึงดูดของโลก ในงำนวำดเส้น
คือจุดปลำยดินสอหรื อเครื่ องมืออย่ำงอื่น ซึ่งเคลื่อนที่ไปบนผิวหนึ่ง ส่ วนมำกจะเป็ นผิวของกระดำษ
เส้นรู ปนอก
เส้นเป็ นรู ปนอกสุ ดของทุกสิ่ งในงำนวำดเส้น และแสดงของรู ปของสิ่ งต่ำงๆ
เส้นแกน
เส้นเป็ นแกนของทุกสิ่ งเป็ นแกนของวัตถุสิ่งของ ของสิ่ งมีชีวิต ของรู ปทรงที่ศิลปิ นสร้ำงขึ้น
รวมทั้งเป็ นแกนของควำมเคลื่อนไหวด้วย
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สรุปข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์
จำกอิทธิพลและข้อมูลที่ได้กล่ำวมำทั้งหมด ข้ำพเจ้ำได้เข้ำใจเหลี่ยมมุมของธรรมชำติในตัวเรำ
ควำมนอกตัวเรำ ธรรมชำติจำกสิ่ งรอบตัวภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ กำรทำควำมเข้ำใจถึงเทคนิ ควิธีกำร
ในกำรสร้ำงรู ปแบบของผลงำนศิลปะ และควำมเข้ำใจที่ทุกต้องดังต่อไปนี้
1. กำรศึกษำวิธีคิดของประวัตศำสตร์ มนุ ษย์ให้ควำมเข้ำใจที่ถูกที่ควรในกำรเข้ำใจสิ่ งต่ำงๆ
รอบตัว ซึ่ งเป็ นวิ นัย ที่ ส ำคัญ ของสร้ ำ งสรรค์ง ำน เมื่ อ เรำรั บ ทรำบรั บ รู ้ วิ ธี คิ ด และรู ป แบบกำร
สร้ำงสรรค์ ก็สำมำรถนำมำปรับใช้ในกำรเรี ยนรู ้ธรรมชำติภำยได้อยำกถูกต้องและตรงประเด็น
2. กำรเรี ยนรู ้เค้ำโครงควำมจริ งจำกธรรมชำติและสภำพแวดล้อมรอบตัวผ่ำนกำรเรี ยนรู ้และ
เข้ำใจตนเองสำมำรถทำได้หำกแต่ผศู ้ ึกษำต้องมีควำมใส่ ใจในรำยละเอียดและมีควำมค่อยเป็ นค่อย
ไปในกำรเรี ยนรู ้ ทุกสิ่ งเป็ น กรณี ศึกษำของเรำได้หมด
3. ศิ ล ปะสำมำรถก ำหนดรู ปแบบควำมคิ ด เรำให้ ด ำเนิ น ในฐำนะกำรสร้ ำ งวัต ถุ ผ่ ำ น
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์งำน กำรฝึ กฝนทำงกำรมอง วิเครำะห์สิ่งที่อยูต่ รงหน้ำ สิ่ งที่คิด สิ่ งที่ทำ ซึ่ ง
จำเป็ นที่จะต้องอำศัย เวลำและประสบกำรณ์ในทุกกระบวนกำรเพื่อให้ได้ผลสำริ จที่เป็ นรู ปธรรม
ทำงด้ำนรู ปแบบผลงำน
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บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างสรรค์
จำกข้อมูลที่กล่ำวมำ คือกำรแสดงทิศทำงของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ ทั้งในเชิ งทฤษฏี
และปฏิบตั ิ ผูส้ ร้ ำงสรรค์มีควำมต้องกำรที่จะแสดงของผลงำน ให้มีควำมชัดเจน ควรศึกษำภำพ
ต้นแบบโดยเริ่ มจำกกำรมอง ทำควำมเข้ำใจ และใช้วิธีปฏิบตั ิ ซึ่ งต้องมองยอนไปหำจุดประสงค์
แรกเริ่ มเสี ยก่อนว่ำ ต้องกำรเข้ำหำเพื่อทำควำมเข้ำใจกับตัวเอง กำรค้นหำควำมจริ งแท้ในระดับหนึ่ง
ของตนเอง ผ่ำนมุมมองของวัตถุที่มำจำกธรรมชำติและแสดงออกมำทำงผลงำนศิลปะ ผูส้ ร้ำงสรรค์
ต้องปฏิบตั ิให้มีควำมสอดคล้องกัน ด้วยผลงำนที่มีลกั ษณะเรี ยบง่ำยในแบบ2 มิติ แต่ดว้ ยตัวข้อมูลที่
มี ควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันจึ งต้องมี กำรจำแนกออก เพื่อให้ง่ำยต่อกระบวนกำรสร้ ำงสรรค์
ผลงำนและเป็ นกำรจัดเก็บควำมคิดของตัวข้ำพเจ้ำเองอย่ำงเป็ นระบบ
ขั้นตอนการศึกษาข้ อมูล
กำรศึกษำข้อมูลข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญกับข้อเท็จจริ งที่ได้กำรตัววัตถุที่จะหยิบมำและข้อมูล
จำกสื่ อร่ วมสมัย ทั้งควำมเป็ นธรรมชำติของสิ่ งนั้นๆ ทั้งในด้ำนรู ปธรรมและนำมธรรม ควำมเป็ น
รู ปธรรมของวัตถุจำกธรรมชำติ ทั้งในด้ำนพื้นผิวสัมผัส มีควำมหยำบ ควำมลื่น และเงื่อนไขในกำร
รักษำสภำพที่สมบูรณ์ ของวัตถุ ลักษณะทำงรู ปทรงและรู ปร่ ำงของ ดอกไม้ ตัวลำต้น ชนิ ดของใบ
กำรแปรเปลี่ยนสภำพและลักษณะทำงกำยภำพในเวลำที่ต่ำงกันตลอด ปรัชญำสิ่ งที่เรี ยกว่ำควำมจริ ง
ทั้งในเชิงศำสนำที่นำตัวอย่ำงจำกธรรมชำติมำเป็ นแบบ เช่น เรื่ องร้องควำมเป็ นชีวิต วิธีกำรเอำชีวิต
รอดในสภำวะแวดล้อมที่ ไม่อำนวย ทั้งหมดที่ กล่ำวมำนั้น ช่ วยกำรกระบวนกำรแสดงออกของ
ผลงำนให้ที่ ค วำมสอดคล้อ งกับ จุ ด ประสงค์ห ลัก ที่ ต้อ งกำรน ำเสนอ สั จ จะควำมเป็ นจริ ง ของ
ธรรมชำติที่มีท้ งั มำโปร่ งเบำ ควำมคล้อยเป็ นค้อยไปของชีวิต ควำมสลับซับซ้อนที่เกิดจำกระยะเวลำ
ทั้งสั่นและยำว กำรสร้ำงสำส์นยังเป็ นส่ วนประกอบสำคัญในกำรสร้ำงควำมสมบูรณในงำนศิลปะ
ในภำวะปัจจุบนั ที่ชุดควำมคิดที่ทุกคนแสวงหำควำมแปลกใหม่ หรื อ ค้นหำสิ่ งที่ดีกว่ำเดิมเรื่ อยๆ ถือ
เป็ นสิ่ งจำเป็ น ในกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนจิตรกรรมในรู ปแบบ2มิติ จะยังสำมำรถสร้ ำง
คุ ณ ค่ ำ และทรงประสิ ท ธิ ภ ำพด้ว ยตัว มัน เองขึ้ น อยู่กับผลสัมฤทธิ์ ที่ ผูช้ มกับ ผูส้ ร้ ำ งสรรค์ผ ลงำน
ต้องกำร ซึ่ งถ้ำตอบแบบหยำบๆก็คงเรี ยกว่ำ มันเป็ น “อัตวิสัย “กำรสร้ำงจุดในกำรหำควำมสมบูรณ์
แบบหรื อขอบเขตของผลงำนในรู ปแบบต่ำงๆ ว่ำท้ำยที่สุดแต่ล่ะอย่ำงทำได้มำกน้อยแค่ไหน
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ภำพที่ 16 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์

ภำพที่ 17 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
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ภำพที่ 18 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์

ภำพที่ 19 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
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กำรสังเกตธรรมชำติทำงกำยภำพจำกจุดที่เล็กที่สุดบนพื้นดินเรำสังเกตเห็นชีวิตที่มนั มีจกั รวำลเป็ น
ของตัว เอง จนไปหำที่ สิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในระยะสำยตำของเรำคื อ ทัศ นี ย ภำพที่ ก ว้ำ งใหญ่ ท ำให้เ รำ
มองเห็นโลกขอตัวเรำเองภำยใต้ทศั นียภำพกำรมองเห็น เป็ นประเด่นหลักที่ขำ้ พเจ้ำนำมำประยุกต์ใช้
กับผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่เริ่ มจำกกำรเขียนงำนจำกวัสดุที่เรี ยบง่ำยเริ่ มจำกจุดเล็กๆรอยเรี ยงต่อกำรจน
เกิดภำพขนำดใหญ่ ที่มีจงั หวะแตกต่ำงหลำกหลำยแต่ถูกทับด้วยควำมสม่ำเสมอของเทคนิควิธีกำร

ขั้นตอนการประมวลผลความคิด
เมื่อศึกษำข้อมูลที่ได้รวบรวมมำเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ถูก ต้องตำมมุมมองของตนเองเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงมำถึงขั้นจัดระเบียบควำมคิด โดยยึดจำกผลลับที่ได้จำกกำรทดลองปฏิบตั ิตำมที่
กล่ำวมำ นำวิธีกำรเหล่ำนี้สร้ำงเป็ นลักษณะเฉพำะในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
เริ่ มแรกต้องมองและวิเครำะห์ถึงควำมสัมพันธ์ของวัตถุจำกธรรมชำติและตัวผูส้ ร้ำงสรรค์
บุคลิกของแบบไม่ว่ำ จะเป็ นลักษณะพื้นผิว สี ค่ำน้ ำหลัก ขำว เท่ำ ดำ รวมถึงขั้นตอนกำรสร้ำงว่ำมี
ควำมสัมพันธ์กบั จุดประสงค์และผลสำเร็ จที่คำดหวังไว้หรื อไม่
กำรสังเครำะห์ผลงำน ช่ วยพัฒนำควำมคิดในเชิ งรู ปธรรมและเป็ นข้อมูลที่ สำมำรถนำไป
พัฒนำต่ อไปทั้งในด้ำนเทคนิ ควิธีก ำรกำรจัด วำงองค์ประกอบภำพและช่ วยให้ผูส้ ร้ ำงสรรค์จดั
ระเบียบขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนได้ดีมำกยิง่ ขึ้น
ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้ผสู ้ ร้ำงสรรค์มีควำมชัดเจนในกำรทำงำน รวม
ไปถึงกำรพัฒนำคุณลักษณะรู ปแบบให้มีควำมหลำกหลำย เพื่อ ให้สำมำรถหยิบจับประสบกำรณ์
เหล่ำนี้ มำใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั ผลงำนชุดวิทยำนิ พนธ์ได้ ทั้งยังเป็ นกำรเพิ่มชุดข้อมูลในด้ำนภำพ
และเก็บบันทึกควำมเปลี่ยนแปลงของระยะเวลำกำรทำงำนสร้ำงสรรค์
หลักกำรกำรเลือกภำพต้นแบบเพื่อนำมำใช้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนนอกจำกจะคำนึงถึงทัศน
ธำตุที่มองเห็ นด้วยตำเปล่ำตำมที่กล่ำวมำแล้วนั้น ยังสร้ำงองค์ประกอบให้มีควำมเหมำสมกับตัว
เนื้ อ หำและประเด่ น ในกำรน ำเสนอด้ว ย รวมถึ ง กำรที่ จ ะต้อ งน ำเอำอำรมณ์ ค วำมรู ้ สึ ก ของผู ้
สร้ำงสรรค์เข้ำไปประกอบ
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ภำพที่ 20 ขั้นตอนกำรศึกษำข้อมูล
ขั้นตอนในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
เพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ผสู ้ ร้ำงสรรค์ตอ้ งกำรหลังจำกที่ได้ภำพต้นแบบซึ่ งอำจเป็ น
ภำพถ่ำยหรื อวัตถุของจริ งมำแล้วขั้นตอนต่อไปคือลงมือปฏิบตั ิงำนจริ งโดยมีรำยละเอียดซึ่ งสรุ ปได้
ดังนี้คือ
1. กำหนดองค์ประกอบของผลงำนโดยรวมให้มีขนำดและมำตรส่ วนที่พอเหมำะ ไม่ใหญ่ไม่
เล็กจนเกินไปและหำควำมเชื่อมโยงของตัวต้นแบบซึ่งบำงรู ปอำจมีควำมแตกต่ำงกัน ในด้ำนรู ปทรง
หรื อคุณลักษณะของพื้นผิว
2. เมื่อเริ่ มลงมือปฏิบตั ิตอ้ งดูถึงควำมยำกง่ำยของตัวแบบระยะๆ จะไม่สำมำรถชี้ชดั ได้ในครั้ง
แรก อำจจะมีกำรเขียนทั้งในแบบพื้นฐำนทัว่ ไป โดยกำรร่ ำงภำพร่ ำงให้เต็มทั้งกระดำษ หรื อ เป็ น
วิธีกำรลงลึกไปที่ระละเอียดให้ผลงำนมีควำมชัดเจนในบำงจุดตัง่ แต่เริ่ มปฏิบตั ิงำน
3. กำรสร้ำงภำพร่ วมของงำนต้องใช้หลักกำรพื้นฐำนเป็ นตัวกำหนดมำตรฐำน คือ สัดส่ วน ที่
ถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครื อ ค่ำน้ ำหนักขำว เท่ำ และ ดำหรื อเข้ม ต้องมีควำมครบถ้วน
4. เมื่อผลงำนภำพรวมถูกสร้ำงขึ้นมำได้ระยะหนึ่ง ต้องมองหำจุดเด่นของผลงำนซึ่งอำจจะอยู่
นอกเหนือจำกที่คิดไว้ เนื่องด้วยระยะเวลำกำรทำงำนที่ค่อยเป็ นค่อยไปทำให้
5. สร้ำงผลงำนให้สมบูรณ์โดยกำรเพิ่มค่ำน้ ำหนักและสำระของตัวต้นแบบให้ครบถ้วนรวม
ไปถึงกำรตรวจเช็คกำรชัดเจนไปบำงจุดที่อำจจะละเลยไป
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6. ผลงำนในบำงชิ้นอำจมีกำรใช้ค่ำน้ ำหนักเข้มของพื้นหลัง ทั้งนี้ กำรใส่ ใจกับสำระของวัตถุที่
หยับยกมำนั้นต้องไม่ให้ควำมชัดเจนถูกลดทอนลง
ขั้นตอนกำรควบคุมวิธีกำรเขียนมีควำมจำเป็ นมำกในกำรปฏิบตั ิงำน หรื อเรี ยกได้ว่ำเป็ นหัวใจหลัก
ตำมที่กล่ำวมำในข้ำงต้น วิธีกำรเหล่ำนี้จะเป็ นตัวกำหนดทิศทำงของงำนว่ำจะออกมำเป็ นเช่นไร

ภำพที่ 21 ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์

ภำพที่ 22 ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์

59

ภำพที่ 23 ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์

ภำพที่ 24 ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างสรรค์
1. กำระดำษ
2. ดินสอ
3. ภำพถ่ำย
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บทที่ 4
การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิ พนธ์ของข้ำพเจ้ำมีกำรพัฒนำรู ปแบบต่อมำจำกกำรทดลองใน
ผลงำนชุ ด ก่ อ นวิ ทยำนิ พ นธ์ ทั้ง ในตัว ผลงำนที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แ ละกำรปฏิ บ ัติง ำนสร้ ำ งสรรค์ใ น
ชี วิตประจำวันรวมไปถึง เรื่ องที่สนใจโดยส่ วนตัวอยู่แล้วแต่เดิม ในระยะเริ่ มแรกกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนจะมุง้ เน้นไปที่กระบวนกำรสร้ำงผลงำนมำกกว่ำผลสำเร็ จของตัวงำน ทั้งนี้ ผูส้ ร้ำงสรรค์มี
ควำมประสงค์ที่จะพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนให้มีควำมชัดเจนเสี ยก่อน ทั้งในด้ำน
กำรแก้ปัญหำ กำรค้นหำเทคนิค และกำรลำดับควำมสำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์
ในระยะแรกของโครงกำรก่อนวิทยำนิ พนธ์กำรนำเอำรู ปแบบที่ได้จำกธรรมชำติมำนำเสนอ
ในรู ปแบบที่ใช้ควำมซ้ ำของตัววัตถุ ระยะและที่ว่ำงที่เท่ำกันเพื่อชี้ให้เห็นถึงควำมสม่ำเสมอเปรี ยบ
เหมือนกันกับกำรสร้ำงแบบจำลองของธรรมชำติ เพรำะทุกรู ปทรงหรื อวัตถุจะมีอำกำศเข้ำไปแทรก
อยู่ ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ำรเขี ย นที่ ส ม่ ำ เสมอค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป สร้ ำ งควำมกลมกลื่ น ในภำพเป็ นกำร
แสดงออกถึงควำมเรี ยบง่ำยของตัววัตถุที่ได้จำกธรรมชำติ ตัวผูส้ ร้ ำงสรรค์ตอ้ งใช้ สมำธิ ในกำร
ปฏิบตั ิงำนมำกกว่ำแต่เดิม ตัวผลงำนเน้นกำรเกำะกลุ่มของวัตถุในภำพร่ ำงให้มีควำมชัดเจน และต้อง
แสดงรำยละเอียดของทัศนธำตุที่อยูใ่ นระนำบได้อย่ำงครบถ้วน ด้วยทัศนแบบปัจเจกของข้ำพเจ้ำต่อ
กำรมองวัตถุ วัตถุใดๆที่มองเห็นหรื ออยู่ในควำมทรงจำ ในจินตนำกำรทั้งหมดทั้งมวลเคลื่อนไหว
ตลอดเวลำ แม้แต่อำกำศที่เรำมองเห็น มันก็มีสิ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ สิ่ งต่ำงเมื่อมันคงทีมนั จะสู ญสลำย
ไป กำรเปลี่ยนแปลงคือกำรบ่งบอกถึงควำมมีตวั ตน

ภำพที่ 25 ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์
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ภำพที่ 26 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์

ภำพที่ 27 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
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ภำพที่ 28 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์

ภำพที่ 29 ข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์
นำผลงำนที่เป็ นกำรทดลองทำงด้ำนรู ปแบบและเทคนิคมำปรับใช้กบั ผลงำนชุดวิทยำนิพนธ์ ควำม
ซับซ้อนควำมเรี ยบง่ำยและเนื้อหำจำกนิยำยวิทยำศำสตร์ ศึกษำกำรเชื่อมต่อของวัตถุท้ งั แบบเหมือน
จริ งและเหนือจริ ง
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ภำพที่ 30 ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์

ภำพที่ 31 ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์
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ภำพที่ 32 ภำพผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์ปีกำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค

วำดเส้น

ขนำด 110 x 75 cm
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ภำพที่ 33 ภำพผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์ปีกำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค

วำดเส้น

ขนำด 110 x 75 cm
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กำรสร้ ำงผลงำนในระยะก่ อนวิทยำนิ พนธ์มีกำรทดลองเพื่อหำควำมเป็ นไปได้ทำงเทคนิ คจำก
กระบวนกำรที่คน้ คว้ำเป็ นลักษณะเฉพำะตนและพัฒนำ แนวควำมคิดที่ว่ำด้วยกำรศึกษำธรรมชำติ
ผ่ำนกำรเรี ยนรู ้ ศิลปะและกำรฝึ ก จิ ตให้เป็ นสมำธิ รู ปแบบผลงำนที่เน้นถึง เรี ยบง่ำยโปร่ งสบำย
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้ อหำในกำรศึกษำกำรกำหนด สมำธิ เทคนิ ควิธีกำรที่ใช้ควำมสม่ำเสมอค่อย
เป็ นค่อยไปเพื่อแสดงถึงกำรกำหนดลมหำยใจทุกครั้งในกำรปฏิบตั ิผลงำน

การสร้ างสรรค์ การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1
จำกกำรค้นคว้ำหำเทคนิควิธีกำรในระยะก่อนวิทยำนิพนธ์เกิดเป็ นทักษะและพื้นฐำนซึ่ งสร้ำง
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ต่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็ นกำร นำเอำกำรสร้ำงสรรค์ แนวทำงควำมคิด
รู ปแบบและลักษณะวิธีกำรที่ผ่ำนกำรทดลองและคัดกรองมำจำกกำรพัฒนำกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ในระยะแรก จนกำรศึกษำปั ญหำและคิดหำวิธีแก้ต่ำงๆรวมถึงกำรหำข้อบกพร่ องหรื อผิดพลำดที่
ผ่ำนมำจำกผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์และควำมเป็ นไปได้ถึงปั ญหำที่จะตำมมำวิธีกำรแก้ปัญหำคือกำร
สร้ำงควำมชัดเจนให้กบั เทคนิควิธีกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ
ผลงำนในกำรสร้ำงสรรค์วิทยำนิ พนธ์ชุดนี้ตอ้ งกำรแสดงถึงควำมหมำยที่ซอ้ นอยูใ่ นรู ปทรงที่
หยิบยกขึ้นมำ ทั้ง ควำมแข็ง ควำมเรี ยบ ควำมลื่น ควำมแข็งแรงที่เกิดจำกควำมอ่อนช้อย ควำมเป็ น
ชี วิ ต ที่ ก ำเนิ ด เกื้ อ หนุ น ต่ อ กัน ระยะเวลำที่ ใ ช้ใ นกำรด ำรงอยู่ พื้ น ที่ ว่ ำ งในผลงำนที่ แ สดงถึ ง
สภำพแวดล้อมที่มีสิ่งต่ำงๆไหลเวียนทำให้ชีวิต ใช้วิธีกำรที่สม่ำเสมอ กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ต้อง
คำนึ งถึ งขั้นตอนกำร ดำรงตนอยู่ในปั จจุ บนั ตลอดเวลำในกำรปฏิ บตั ิ เพื่อให้ผลงำนเป็ นไปตำม
เป้ำหมำยที่จะเรี ยนรู ้ควำมเป็ นไปของธรรมชำติรูปแบบของผลงำนจะสื่ อถึงควำม สงบ เรี ยบง่ำยผ่ำน
เทคนิ ค วิ ธี ก ำรที่ ค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป หรื อ กำรซ้ ำ กำรสร้ ำ งสรรค์ผ ลงำนศิ ล ปะนิ พ นธ์ ใ นระยะที่ 1
นำเสนอโดยควำมโปรงเบำ แต่แฝงไปด้วยลักษณะขัดแย้งกัน เพื่อให้ผลงำนมีควำมโดดเด่นและ
พัฒนำวิธีกำรเขียนของผูส้ ร้ำงสรรค์มำกขึ้น
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ภำพที่ 34 ภำพผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์ปีกำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค

วำดเส้น

ขนำด 110 x 75 cm
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ภำพที่ 35 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่1 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค วำดเส้นขนำด
ขนำด 110 x 75 cm
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ภำพที่ 36 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่1 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค วำดเส้นขนำด
ขนำด 110 x 75 cm
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ภำพที่ 37 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่1 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค วำดเส้นขนำด
ขนำด 110 x 75 cm
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การสร้ างสรรค์ และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ ในระยะที่2
ถูกสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสมบูรณ์ในกำรผสำนกันทั้งควำมคิดและรู ปแบบยังสำมำรถปรำกฏ
ออกมำทั้งในลักษณะส่ วนสำคัญคือควำมชัดเจนในกำรสื่ อสำร ควำมลงตัวของกำรบวนกำรจัดกำร
ทำงวัตถุที่ปรำกฏในผลงำน
1.กำรนำเสนอผ่ำนทัศนของผูส้ ร้ำงสรรค์ที่เกิดจำกกระบวนกำรที่เรี ยบง่ำย เพื่อแสดงสำระ
ของวัตถุที่ว่ำด้วย กำรดำรงชีวิตอยูใ่ นรู ปแบบที่ต่ำงกันไป ลักษณะพื้นผิวที่ควำมชัดเจน แข็งแรงขึ้น
ช่วยทำให้มิติและเวลำในภำพมีมำกขึ้นแสดงให้เห็นถึงควำมหำยที่ตอ้ งกำรจะสื่ อว่ำทุกสรรพสิ่ งของ
ธรรมชำติตอ้ งอำศัยระยะเวลำในกำรก่อกำเนิด
2.กำรใช้พ้ืนที่ว่ำงในระยะที่2 ต้องกำรเปรี ยบเทียบเสมือนกันเกิดดับของสิ่ งทั้งหลำยโดยผ่ำน
รู ปทรงของวัตถุ
3.กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ที่ประณี ต ละเอียด ค่อยเป็ นค่อยไปในขั้นตอนนี้ควำมกำรเพิ่มควำม
หนักแน่นของลำยเส้น กำรเพิ่มค่ำน้ ำหนักให้มีกำรตัดกันอย่ำงชัดเจน ขำวจัด ดำจัด เพื่อแสดงควำม
ควำมสำมำรถควบกำรกระทำของผูป้ ฎิบตั ิ ผ่ำนกำรควบคุมสมำธิ สติที่พฒั นำขึ้น
นอกจำกนั้นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในแบบวำดเส้นของข้ำพเจ้ำยังเพิ่มระยะเวลำในกำรสร้ำงสรรค์
เพื่อให้ได้ควำมสมบูรณ์ในเรื่ องของค่ำน้ ำหนักและวัตถุ เพื่อให้สำระที่แสดงออกเป็ นไปตำมควำม
คำดหวังของข้ำพเจ้ำ

72

ภำพที่ 38 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm
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ภำพที่ 39 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm
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ภำพที่ 40 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm
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ภำพที่ 41 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm
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ภำพที่ 42 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm
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ภำพที่ 43 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm
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ภำพที่ 44 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm
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ภำพที่ 45 ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2558
ชื่อผลงำน “ไม่มีชื่อ”
เทคนิค
ขนำด

วำดเส้น
110 x 75 cm

80
บทที่ 5
บทสรุป

จำกกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิ พนธ์ในชุ ด แบบจำลองกับกำรสร้ำงสรรค์ของธรรมชำติ
นับตั้งแต่กำรสรรหำแรงบันดำลใจเข้ำไปสื บค้นข้อมูลและควำมหมำยทำให้ขำ้ พเจ้ำมีควำมรู ้ควำม
เข้ำใจต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กบั วัตถุภำยใต้กฎเกณฑ์แห่ งธรรมชำติและควำมคิดตำมวิสัย
ของมนุษย์ กำรเลือกใช้เทคนิคผ่ำนกำรวำดเส้นด้วยกระบวนกำรทำงควำมคิด ข้ำพเจ้ำใช้เวลำในกำร
สร้ ำ งสรรค์ ใช้ว ตั ถุ ใ ห้มี ค วำมน่ ำ สนใจมำกที่ สุ ด โดยอำศัย กำรบัน ทึ ก อำรมณ์ ค วำมรู ้ สึ ก ต่ ำ งที่
เกี่ยวข้องเพื่อเชื่ อมต่อควำมหมำยทำงสัญลักษณ์ผ่ำนรู ปแบบที่ตอ้ งกำรและสำมำรถแสดงออกได้
อย่ำงลงตัวตำมวัตถุประสงค์ กำรแสดงออกทำงควำมรู ้ สึกของข้ำพเจ้ำได้สะท้อนผ่ำนผลงำนที่
สำมำรถตอบสนอง ถ่ำยทอดเรื่ องรำวผ่ำนแรงบันดำลใจและแนวคิดออกมำได้
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะในกำรหำควำมเป็ นไปได้ทำงเทคนิ ควิธีกำรสร้ำงสรรค์ออกมำ
ทำง รู ปทรง วัตถุ สัญลัก ษณ์ และกำรจัดกำรแบบที่ ขำ้ พเจ้ำได้ทดลอง อย่ำงมี ข้ นั ตอนแบบแผน
รู ปทรงและควำมหำยในกำรสร้ำงสรรค์เป็ นไปตำมจุดมุ่งหมำยดังนั้นข้ำพเจ้ำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ
วิธีกำรต่ำงๆที่ขำ้ พเจ้ำสร้ำงสรรค์ตงั่ แต่เริ่ มต้นสู่ กำรพัฒนำผลงำนสำมำรถเกิดเป็ นแนวทำงและเป็ น
เครื่ องมือในกำรส่ งผ่ำนควำมรู ้สึกและควำมคิดไปสู่ ผชู ้ มผลงำนได้ไม่มำกก็นอ้ ย
ผลลัพธ์ที่ปรำกฏในวิทยำนิ พนธ์น้ ี คือกำรศึ กษำควำมคิดควำมเข้ำใจมนุ ษย์ในฐำนควำมเข้ำใจที่
ต่ำงกันและสร้ำงสำนึ กในกำรจัดประเภทของตนเองว่ำ ทุกสิ่ งทุกอย่ำงมีเงื่อนไขที่ต่ำงกันซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
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รำยกำรอ้ำงอิง
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