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บทคัดย่อ

	 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายถึงความหมายแท้จริงของศิลปะ	รวมถึงความสัมพันธ์อย่างมีมิติระหว่าง	ศิลปะ	ผู้สร้าง
งานศิลปะ	 กับมนุษย์ผู้ศึกษางานศิลปะ	 รวมทั้งยังพยายามให้เครื่องมือในการตีความ	 และประเมินคุณค่า	 เพื่อการสร้างการรับรู้ว่าด้วย
มาตรฐานทางศิลปะ	ว่าสิ่งใดคืองานศิลป์	และสิ่งใดคืองานแฟชั่นหรืองานกระแสนิยม	โดยยกตัวอย่างจากภาพวาดและบทกวี	อันเป็นงาน
ศิลปะยุคแรกเริ่มของมนุษยชาติ	จากนั้นบทความชิ้นนี้จะถ่ายทอดกระบวนการตีความเชิงคุณค่าของงานศิลปะ	ภายใต้กรอบแนวคิดด้าน	
องค์ประกอบศิลป์สาระ	และแก่นความคิด	ของงาน	ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการเข้าถึงงานศิลปะสร้างสุนทรีรสที่แท้จริง	โดยตัดอคติด้าน
ทัศนคติและความเชื่อต่างๆ	ออกไป

Abstract

 This essay is to reveal the true meaning of the arts, and its dimensional relationship between the arts, the arts creators, 
and the one who conceives the arts. Furthermore, this written work is an attempt to clarify, interpret and evaluate the 
content and value of arts. This is to make the recognition of the standard of the arts e.g. what is arts, what is non-arts, 
what is just a fashion, a decoration, or a work of pop. Poem and painting art are used as an example since they are the 
most primitive work of arts for humanity. At the end, this paper will point out the process of interpretive criticism under the 
framework of artistic forms, content and theme/subject matter of the work of arts. This is to establish the standard of arts 
appreciation and aesthetics for the public in which false attitudes and superficial beliefs which once concealed the true 
value of arts will be eliminated.

	 ศิลปะในสายตาคนส่วนใหญ	่ มักเป็นของสูงส่ง	 สิ่งสวยงาม	 และเกี่ยวเนื่องกับคนชั้นสูง	 ศิลปะมักมากับความคิดเชิงนามธรรม
ปรัชญาแห่งชีวิตและศาสนา	ศิลปะมักไม่สนุก	 เครียด	จริงจัง	ยากที่จะสัมผัส	ท�าให้ทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศิลปะก�าลัง
ถอยไกลกันออกไปทุกที	หน�าซ�้ามาตรฐานและบรรทัดฐานของความเป็นศิลปะหลายครั้งเริ่มที่จะเบี่ยงเบน	ผิดประเด็น	และตกอยู่ในการ
ครอบครองของอิทธิพลทุนของสังคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น
	 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายว่าศิลปะคืออะไร	 รวมถึงมิติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศิลปะ	 และการเข้าถึง
ศิลปะที่แท้จักมีกระบวนการเช่นไร	 ทั้งนี้เพื่อการสร้างความเชื่อมโยงแท้จริงระหว่างมนุษย์กับศิลปะให้สัมฤทธิ์ผลได้ในสังคมยุคใหม่	 ที่
มนุษย์เต็มไปด้วยความเร่งรีบ	ความหลงใหลซึ่งเปลือกนอกของวัตถุอันสวยสด	และความฉาบฉวยของจิตใจภายใต้ลัทธิบริโภคนิยม
	 ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	ดังนั้น	เสียงนกร้องยามเช้าอันแสนไพเราะ	ภาพความงามของพระอาทิตย์ตกยามเย็นแม้นสวยงาม
จับใจเพียงใด	สิ่งเหล่านี้มิใช่ศิลปะ	งานเขียน	งานจิตรกรรม	งานประติมากรรม	งานดนตรี	งานการแสดงใดๆ	จะถือว่าเป็นงานศิลปะได้
นั้น	มิใช่มาจากความงาม	ความสนุก	ความตื่นเต้น	ความบันเทิง	ความเร้าใจ	ทว่ามาจากคุณค่าแห่งงานนั้นๆ	 ในการสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์แก่ผู้ที่ชมงาน	ดังนั้นภาพยนตร์ที่ลงทุนในการถ่ายท�ามหาศาล	งานจิตรกรรมที่วาดโดยจิตรกรเลื่องชื่อ	งานดนตรีที่ลงทุน
ไปอัดเสียงถึงสตูดิโอในต่างประเทศ	 หากสาระของงานเหล่านี้ไม่น�าเสนอคุณค่าใดๆ	 ในการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 งานเหล่านี้
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ถือเป็นเพียงสินค้าเพื่อการบริโภคในสังคมยุคใหม่ทั้งสิ้น

ศิลปะคืออะไร

	 งานประณีตศิลป์ใดๆ	 จะจัดอยู่ในกลุ่มงานศิลปะได้ต้อง
น�าเสนอซึ่งคุณค่า	(Value)	เป็นหลัก	ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ	
ผู้สร้างงานศิลปะ	 มนุษย์ผู้เสพงานศิลปะ	 สามารถอธิบายได้ดัง
แผนภูมินี้

	 ผู้สร้างงาน	 	 	 	 มนุษย์
	 ศิลปะ	 	 งานศิลปะ	 	 ผู้เสพงาน
	 (ศิลปิน)	 สร้าง	 	 รับรู้	 ศิลปะ
	 	 	 	 ซาบซึ้ง
    สัมผัส
	 	 	 	 รู้สึก
        
  
	 แผนภูมินี้	 ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน	 ศิลปะ	
และมนุษย์ผู้เสพงานศิลป์ว่า	ศิลปะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้าง
งานและผู้เสพงานโดยมีความเป็นมนุษย์เป็นสื่อกลาง	(medium)	
เพื่อการสื่อสาร	 ศิลปินสร้างงานศิลปะภายใต้ความต้องการที่จะ
สือ่สาร	เปิดเผย	สะท้อน	และอธบิายถงึคณุค่าแห่งความเป็นมนษุย์	
ในขณะที่ผู้เสพงานศิลปะจักได้รับรู้ถึงคุณค่าต่างๆ	แห่งความเป็น
มนษุย์ผ่านงานศลิปะทีต่นได้สมัผสั	ในเวลาเดยีวกนักไ็ด้รูจ้กัศลิปิน
ผ่านงานศิลปะของเขาหรือเธอด้วย

	 “	l	(a
  le
  af
  fa
 ll
	 s)
 one
 l
	 iness”	(โดย	e.e.	Cummings	จาก	Martin	&	Jacobus,	
2004,	15)
	 บทกลอนข้างต้นมลีกัษณะเป็นโคลงไฮก	ุ(haiku)	ของญีปุ่น่	
ซึง่โครงสร้างของกลอนชนดินีจ้ะใช้เสยีงพยญัชนะและสระเสยีงของ
ค�าเพื่อสร้างภาพออกมาให้เห็น			บทกลอนข้างต้นสามารถอ่านได้
ว่า	A	leaf	falls	loneliness	โดยที่พยัญชนะ	“	l	”	แรก		แม้จะถูก
คั่นด้วย	“a	leaf	falls”	เมื่อออกเสียงรวมกับค�านอกวงเล็บจะเป็น

ค�าว่า	“loneliness”	ในที่สุด	หากออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระใน
บทกลอนนี้จะได้ภาพ
 A
 leaf
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 lone
 lines

	 เสยีงสัน้เสยีงยาวของพยญัชนะและสระน�าเสนอภาพใบไม้	
เมื่อปลิวร่วงหล่นจากต้น	อันเผยให้เห็นถึงความเหงา	เปล่าเปลี่ยว	
และเดียวดายเมื่อน�ามาตีความในเชิง	(Value)	คุณค่าต่างๆ	แห่ง
มนุษย์ใบไม้เปรียบได้กับมนุษย์	 เมื่อมีชีวิตอยู่ใบไม้มักรวมตัวกัน
หลายสิบ	หลายร้อยใบบนต้นไม้	มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน	เมื่อมีชีวิต
อยู่มนุษย์รวมตัวกันเป็น	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	แต่ไม่ว่าจะรวม
ตัวกันอย่างแน่นหนาแค่ใด	 เมื่อความตายมาถึงมนุษย์จะค่อยๆ	
ตายอย่างโดดเดี่ยวประหนึ่งใบไม้ที่ร่วงหล่นลงจากต้นไม้ทีละใบ	
และความตายนี้เองที่ดลบันดาลให้เกิดความเงียบเหงา	 อ้างว้าง	
ว้าเหว่	ประหนึง่ใบไม้หนึง่ใบทีร่่วงหล่นมาจากต้นไม้เพยีงเดยีวดาย
	 จากค�าอธบิายข้างต้นพบว่า	Cumming	ผูป้ระพนัธ์ต้องการ
จะสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวแห่งความตาย	 ในที่นี้ความโดดเดี่ยว
แห่งความพลัดพราก	คือ	“คุณค่า	(Value)”	หาก	Cumming	เป็น
นกัดนตร	ีเขากค็งประพนัธ์เพลง	หากเป็นจติรกร	เขากค็งวาดภาพ
ออกมา	ทว่า	Cumming	คือกวี	เขาจึงเขียนบทกลอนเพื่อถ่ายทอด	
“คณุค่า”	ดงักล่าว	ส�าหรบัผูท้ีอ่่านบทกลอนนี	้เมือ่ได้สมัผสัถงึความ
โดดเดี่ยว	และความเงียบเหงาแห่งความตายผ่านบทกลอน	เขาได้
สมัผสัถงึ	“คณุค่า”	ของงานศลิปะนี	้แม้เขาจะไม่เคยสมัผสัซึง่ความ
ตาย	 แต่จากการได้อ่านบทกลอน	 และได้สัมผัสได้ถึงความโดด
เดี่ยวแห่งความตายความเข้าใจใน	“ความตาย”	ที่เกิดขึน้แม้จะไม่
เคยประสบในชีวิตแต่อย่างใด	 ศิลปะจากกลอนบทนี้ก็ได้เติมเต็ม
ความเป็นมนุษย์ของเขาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	 ค�าว่า	“คุณค่า”	ในที่นี้คือการแปลความหมายตรงตัวของ
ค�าว่า	Value	ทว่า	Value	นั้นสามารถให้ความหมายได้ทั้งในเชิง
บวก	ได้แก่	ความรัก	ความสุข	ความสดชื่นแห่งชีวิต	และเชิงลบ	
อาทิ	สงคราม	ความสูญเสีย	ความตาย	ความเกลียดชัง	ในที่นี้ค�า
ว่าคณุค่าจงึมนียัได้ทัง้เชงิบวก	และเชงิลบ	ดงันัน้การกล่าวถงึความ
เป็นมนษุย์ในบทความนี้	จงึมใิช่เพยีงกล่าวถงึค�าว่า	“คณุค่า”	ตาม
ความหมายในภาษาไทยเท่านั้น
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การเรียนรู้และซาบซึ้งซึ่งศิลปะ

	 ศลิปะแม้จะมหีลายประเภท	อาท	ินาฏศลิป์	คตีศลิป์	ทศัน
ศิลป์	ซึ่งมีหลายระดับ	เช่น	ศิลปะชาวบ้าน	ศิลปะคนเมือง	ศิลปะ
ราชส�านัก	มีหลายยุค	ได้แก่	ยุค	Postmodern	ยุค	Renaissance	
ยคุ	Baroque	หรอืแม้กระทัง่มหีลายชาตพินัธุ์หลายทีม่า	เช่น	ศลิปะ
ตะวันออก	ศิลปะตะวันตก	ศิลปะไทย	อย่างไรก็ตาม	เกณฑ์หลัก
ในการตัดสินว่าชิ้นงานใดๆ	จะเป็นงานศิลปะหรือไม่	ล้วนมาจาก
การตีความเชิงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่งานนั้นๆ	 พยายาม
สื่อสารออกมาทั้งสิ้น	โดยมีองค์ประกอบในการตีความดังนี้
	 1.	องค์ประกอบศิลป์	(artistic	form)
	 2.	สาระ	(content)
	 3.	แก่นความคดิในเชงิ	“คณุค่า”	(theme/subject	matter)
	 ศิลปะแต่ละแขนงล้วนมีองค์ประกอบต่างๆ	 ในองค์
ประกอบศลิป์ต่างกนั	ขึน้อยูก่บักระบวนวธิกีารสร้าง	และรปูลกัษณ์
ของงาน	 อาทิ	 งานดนตรี	 องค์ประกอบศิลป์	 คือ	 ท�านองเพลง	
(melody)	เสียงสอดประสาน	(harmony)	จังหวะ	(tempo)	เสียง
หนัก-เบา	(dynamics)	 หรือ	 งานจิตรกรรม	 องค์ประกอบศิลป์	
ได้แก่	เส้น	(line)	สี	(colour)	แสง-เงา	(light	&	shadow)	ลักษณะ
พืน้ผวิ	(texture)	หรอื	งานศลิปะการแสดง	องค์ประกอบศลิป์	ได้แก่	
โครงเรื่อง	(plot)	ตัวละคร	(character)	บทพูด	(dialogue)	ภาพ
ศิลป์ทั้งหมดที่ปรากฏ	(spectacles)	เป็นต้น
	 งานศิลปะใดๆ	นอกจากต้องน�าเสนอ	“Value”	ในความ
เป็นมนุษย์แล้ว	องค์ประกอบศิลป์ที่สอดประสาน	เพื่อสร้างงานยัง
ต้องผ่านการคดัสรรเพือ่การจดัวาง	จนทัง้หมดก่อให้เกดิ	“เอกภาพ”	
(unity)	 ในเชิงโครงสร้างในการสื่อสารถึง	Value	ด้วยชีวิตมนุษย์
ยามปกติมักยุ่งเหยิง	 ไร้จุดหมาย	และไร้ซึ่งเอกภาพ	ศิลปะจึงถือ
ก�าเนดิเพือ่บอกเล่าเรือ่งราวแห่งความเป็นมนษุย์อย่างมกีารคดัสรร	
มี	focus	และมีเอกภาพ	อาทิ	นางสาว	A	จดไดอารีว่าวันหนึ่งๆ	
ท�าอะไรบ้าง	วันหนึ่งของเธออาจเริ่มต้นด้วย	“ตื่นนอน	7.00	น.	ลง
มากินข้าวเช้า	แล้วโทรศัพท์หาเพื่อนให้เอาหนังสือมาให้ที่โรงเรียน	
เสร็จแล้วเช็คอีเมล์แล้วถึงอาบน�้าไปโรงเรียน	 แต่รถติด	 เลยถึง
โรงเรียนสาย	ถูกครูลงโทษ...”	เนื้อความดังกล่าวเป็นเพียงการจด
บันทึกกิจวัตรที่นางสาว	A	ท�าในแต่ละวันโดยไร้จุดหมาย	และไร้	
focus	ในการสื่อสารเรื่องราว
	 ทว่าหากนกัเขยีนนวนยิายผูห้นึง่	ก�าลงับอกเล่าเรือ่งราววนั
สุดท้ายของนางสาว	B	 ก่อนที่จะฆ่าตัวตายโดยบรรยายว่า	 “วันนี้
ตื่นนอนแต่เช้า	 เพื่อลุกขึ้นมาให้ได้มองอรุณรุ่งเป็นครั้งสุดท้ายใน
ชีวิตหลังจากนั้นเธอได้ลงมาทานข้าวเช้าอย่างช้าๆ	 พร้อมดู
ภาพถ่ายทุกใบที่ตั้งอยู่ในบ้านเสมือนเป็นการสั่งลา	 จากนั้นเธอจึง
ตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาบุพการี	 เพื่อที่จะบอกว่า	“รักท่าน”	 เพียง

ใด”		จากตัวอย่างในเนื้อความของนิยายดังกล่าว	จะพบว่าทุกการ	
กระท�าของนางสาว	B	ได้ก�าหนดให้อยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายที่จะท�า
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครั้งสุดท้าย	ในวันสุดท้ายของชีวิต	เพื่อการเตรี
ยมพร้อมในการปลิดชีวิตตนเองที่ก�าลังจะมาถึง	 ท�าให้ชีวิตของ
นางสาว	B	มี	focus	และการบรรยายในทุกการกระท�ามีเอกภาพ
เพื่อน�าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
	 หากน�าองค์ประกอบในการตคีวามเพือ่การเข้าถงึศลิปะทัง้	
3	องค์ประกอบมาอธิบายร่วมกัน	จะพบว่าองค์ประกอบศิลป์ของ
งานศิลปะใดๆ	 ต่างต้องได้รับการคัดสรร	 เลือกสรร	 เพื่อจัดวาง
อย่างมีระบบมีเอกภาพ	 และสื่อถึงสาระ	 (เนื้อหา)	 ที่งานนั้นๆ	
ต้องการพูดถึง	 แล้วน�าไปสู่การน�าเสนอ	 “คุณค่า”	(Value)	 แห่ง
ความเป็นมนุษย์ในที่สุด	ดังภาพตัวอย่าง

ภาพที่ 1		Echo	of		Scream	โดย	David	Alfero	Siquiero
ที่มา: http://www.wikipaintings.org/en/david-alfaro-
siqueiros/echo-of-a-scream-1937

	 จากภาพ		Echo	of		Scream	โดย	David	Alfero	Siquieros	
เมือ่อธบิายภายใต้กระบวนการเข้าสูศ่ลิปะอย่างมรีะบบโดยเริม่จาก
องค์ประกอบศิลป์	จะพบว่าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อมองภาพนี้
คือความทรมาน	 ขมขื่น	 ไม่สบายใจ	 และสงสารเด็กน้อยในภาพ	
ซึง่หากต้องการค้นหาทีม่าของความรูส้กึดงักล่าว	กค็งต้องวเิคราะห์
กันถึงการใช้องค์ประกอบศิลป์เชิงจิตรกรรมในการวาดภาพนี้และ
จะพบว่า	เส้น	ส	ีอนัส่งผลถงึพืน้ผวิของวสัดตุ่างๆ	ในภาพคอืสาเหตุ
หลักของความรู้สึกดังกล่าว	ความจงใจของจิตรกรที่ท�าให้ทั้งภาพ
เป็นสีเทา-ด�า-น�้าตาล	 ความทะมึนที่แฝงไปด้วยความน่ากลัว	
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หม่นหมอง	ซ�า้ยงัใช้สแีดงเลอืดสดเป็นสสีว่างสเีดยีว	โดยใช้เป็นผ้า
ทีใ่ช้คลมุร่างกายของทารกซึง่อยู่	ณ	จดุศนูย์กลางในภาพ	ทัง้ยงัใช้	
เส้นส่วนมากที่เต็มไปด้วยเส้นตรงอันแสดงถึงความแข็งกระด้าง	
ทว่า	ณ	จุดกึ่งกลางของภาพ	จิตรกรจงใจลากเส้นโค้งหนึ่งเดียวใน
ภาพ	 คือรูปทารกน้อยที่ก�าลังร้องไห้	 ทั้งยังวาดศีรษะของทารก
ขนาดใหญ่ที่บิดเบี้ยวอีกศีรษะหนึ่งข้างหลังศีรษะจริง	 ประหนึ่ง
ตอกย�้าถึงการร้องไห้อย่างทุกข์ทรมานของทารกน้อยผู้นี้ซึ่งถูกจัด
วางให้อยู่	ณ	จุด	focus	หลังของภาพ	เส้นและสีประกอบรวมกัน
เป็นฉากหลัง	background	เพื่อสร้างพื้นผิวโลหะ	ความรู้สึกหยาบ
กร้านและแขง็กระด้าง	ท�าให้ทกุคนทีเ่หน็ภาพนีใ้นเบือ้งต้นสามารถ
จับเนื้อหาได้ว่า	 จิตรกรพยายามเสนอถึงความเลวร้ายแห่งยุค
อุตสาหกรรมโรงงานที่มีเยาวชนในยุคหน้าเป็นเหยื่อ	 และเมื่อ
ตีความเชิงลึกเพื่อการประเมิน	Value	(คุณค่า)	 ภาพนี้แสดงถึง
ความโหดร้ายอันจักบังเกิดแก่มนุษย์ในยุคหน้า	 หากมนุษย์ยังไม่
เปลี่ยนและลดทอนความโลภที่มีในการสร้างและตักตวงผล
ประโยชน์จากอุตสาหกรรมทุนนิยมในยุคปัจจุบัน
	 จากการอธิบายข้างต้นพบว่า	 ในกระบวนการเข้าสู่งาน
ศิลปะ	 หลายครั้งที่ผู ้เสพงานจะสัมผัสได้ถึงองค์ประกอบศิลป์	
(artistic	form)	และสาระ	(content)	ของงานในครัง้แรกทีไ่ด้สมัผสั	
ทว่า	 “คุณค่า”	 (Value)	 นั้น	 ผู้เสพงานจะเข้าถึงได้	 เมื่อเข้าสู่
กระบวนการ	 “ตีความ”	 ในสิ่งที่เห็น	 สิ่งที่ได้ยิน	 สิ่งที่ได้สัมผัส	
เป็นต้น
	 แม้ศลิปะจะมหีลากหลายแขนง	หลายระดบัชัน้	และหลาก
ทีม่า	ทว่าความส�าคญัแท้จรงิของศลิปะคอืการน�าพามนษุย์ไปสูก่าร
ค้นพบ	แสวงหา	และเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ	ศิลปะ
ให้ประสบการณ์ที่มนุษย์ไม่เคยประสบ	 ศิลปะให้ความเข้าใจใน
ความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่ศาสตร์ใดๆ	ไม่สามารถท�าได้	ศิลปะ
มีหน้าที่สร้างความเข้าใจระหว่างมนุษย์และมนุษย์ด้วยกัน	 ศิลปะ
มีหน้าที่ท�าให้มนุษย์ผู้แข็งกร้าวมีจิตใจที่ละเอียดอ่อน	ศิลปะท�าให้
มนุษย์ผู้รักในศิลปะไม่มีวันเหงา	อ้างว้างหรือโดดเดี่ยว	เหล่านี้คือ
คุณค่าแท้จริงของศิลปะที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	 และ
สามารถรงัสรรค์ความสมัพนัธ์ระหว่างเขาในฐานะมนษุย์กบัศลิปะ
ที่เขาก�าลังสัมผัสได้ในทุกมิต	ิ ขอเพียงเปิดใจ	 รู้จักเรียนรู	้ และมี
จินตนาการ
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