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การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

2

CONSTRACTING THAI HISTORY THROUGH POSTPRODUCTION PHOTOGRAPHY
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โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เรื่อง การสร้ า งสรรค์ ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ไทย ได้แรงบันดาลใจ
ผลการศึกษาที่ท้าทายต่อการมีตัวตนของบุคคลผู้สร้างวีรกรรม ที่ได้เผยให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นความจริงในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ถูกประกอบสร้างขึน้ มาอย่างไร มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงและจุดมุ่งหมายการสร้างอนุสาวรีย์ในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2475 – 2500 2) สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเทคนิคผสมจากภาพอนุสาวรีย์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) นา
ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้อุดมการณ์การสร้างอนุสาวรีย์ในประวัตศิ าสตร์ไทย
ผลจากการศึกษาพบว่า อนุสาวรีย์ในประเทศไทยที่สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2475 – 2500 เป็นการนาวีรกรรมใน
ประวัตศิ าสตร์ชาติไทยในอดีตมาปรับใช้ให้เป็นสื่อสะท้อนอุดมคติและอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาศัย
ความเหมือนจริงทางศิลปะเป็นเครื่องมือโน้มน้าวความคิดและความรู้สึกของคนในสังคมให้รับรู้ถึงการมีตัวตนของบุคคลผ่าน
ภาพลักษณ์ของอนุสาวรีย์ ซึ่งถูกนามาใช้เป็นต้นแบบของการสร้างภาพเสมือนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อภาพถ่ายบุคคลลง
บนภาพอนุสาวรีย์ที่ได้ทาการศึกษา จานวน 3 ชิ้น เพื่อเป็นสื่อเน้นย้าจุดมุ่งหมายของการสร้างอนุสาวรีย์ และนาผลงาน
สร้างสรรค์มาใช้เป็นสื่อประกอบบทเรียนในวิชาในรายวิชาศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
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ABSTRACT
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ฑิต
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This research undertaking is inspired by questioning Thai historical figures’ existences, political purposes of a
particular time, social sphere and deployment of realism in monumental public art projects—all of which may
perhapshelp reveal how Thai’s history was constructed. Purposes: 1) To look into social changes and aims in
erecting public monuments in Thailand between 1932-1957. 2) To humanized heroic figures’ facial features in public
monuments that were made by bronze using contemporary photographic techniques. 3) To use such result as
educational material to inform ideology in erecting public monument in Thai history.
* คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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The research finds that public monuments in Thailand built between 1932-1957 manipulated past heroic
cases to support political ideals of that particular time. By reflected as such, realism tactic in bronze casting was
deployed to convey consensus of signifiers as well as to declare the existence of such figures and events through public
monuments. The bronze facial features of three monuments then were made into three flat corporeal representations
using computer graphic techniques. The finished works will be used as educational material to emphasize various goals
in erecting historical public monuments in Thai contemporary art course.
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“โลกทรรศน์หรือญาณวิทยาแบบไทยๆ” (ไชชันต์ ไชยพร. 2557 : 129-133) เชื่อว่ามีความรู้ ความจริงแท้ที่ไม่
เปลี่ ย นแปลง และไม่ จ าเป็ น ต้อ งตรวจสอบ อีก ทั้ ง ความรู้ ห รือ ความจริ ง ยั ง สั ม พั น ธ์ กั บสถานะทางสั ง คมและการเมือ ง
หมายความว่าคนในสังคมจะสามารถเข้าถึงความรูห้ รือความจริงสูงสุดได้ไม่เท่ากัน อานาจและความรู้จึงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่ง
ทาให้ ค นส่ ว นใหญ่ เ ชื่อ ว่ า ความจริ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว มากกว่ า จะเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น เห็ น ได้ จ ากเนื้ อ หาของการสอน
ประวัตศิ าสตร์ไทยที่เป็นการรวบรวมเหตุการณ์สาคัญมาปะติดปะต่อกัน ที่เป็นการให้ความสาคัญแก่เนื้อหามากกว่าหลักฐาน
ที่จะทาให้เรารูว้ า่ ข้อสนเทศต่างๆ ที่กล่าวถึงนัน้ ได้มาจากอะไร และน่าเชื่อถือเพียงใด (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2525 : 96) แบบเรียน
ที่ถูกกาหนดจากภาครัฐจึงมักจะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ถึงความน่าเชื่อถือและความไม่ทันสมัยมากที่สุด แต่หลังจากที่คาถามของ
นักประวัตศิ าสตร์ในปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนจาก “ความเป็นชาติที่แท้จริงอยู่ที่ไหน” ไปเป็น “ความเป็นชาติไทยได้รับการปรุงแต่ง
หรือถูกประดิษฐ์ขึน้ มาอย่างไร” (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2547 : 13) ก็ทาให้ประเด็นทางประวัติศาสตร์ดูมีสีสันและได้รับความสนใจ
จากสังคมมากขึ้น
การมองย้อนกลับไปให้ความสาคัญกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนัน้ แท้จริงคือภาพสะท้อน
ความสัมพันธ์ที่ปัจจุบันมีให้กับอดีต เหตุการณ์หรือเกียรติประวัติของบุคคลผู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางสังคม
และยุคสมัยที่ประวัติศาสตร์ของบุคคลนั้นถูกจดจาหรือปลุกฟื้นขึ้นมาใหม่ (สุเนตร ชุตินธรานนท์. 2543 : 51) ซึ่งส่วนหนึ่งได้
สะท้อนออกมาในการสร้างอนุสาวรีย์ ที่เป็นการเลือกหยิบเอาประวัติศาสตร์ส่วนที่รัฐจะใช้ประโยชน์ มาสร้างให้เป็นรูปธรรม
เข้าถึงได้ง่าย เร้าอารมณ์ได้ดี นอกเหนือจากการใช้ระบบการศึกษามวลชน การสื่อสารมวลชน พิธีกรรม (นิธิ เอียวศรีวงศ์.
2547 : 87) เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เกิดคาถามต่อการสร้างภาพบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่าน
อนุสาวรีย์ว่า ภาพบุคคลดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุใด จึงจะสามารถถ่ายทอดอุดมการณ์ชาติและการเมืองผ่านอนุสาวรีย์
ที่ได้สร้างขึ้นได้ โดยเฉพาะอนุสาวรีย์บุคคลที่สร้างขึ้นโดยไม่มีหลักฐานภาพถ่ายเป็นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอ้างอิงเอกลักษณ์เชิง
บุคคล ผู้วิจัยเพื่อสร้างสรรค์จึงเกิดความคิดในการสมมติฐานการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ข้นึ มาว่า หากนาภาพถ่ายใบหน้า
บุคคลมาตัดต่อลงบนภาพใบหน้าบุคคลที่เป็นอนุสาวรีย์ เพื่อให้ภาพบุคคลที่เป็นเพียงประติมากรรมกลายเป็นภาพบุคคล
เสมือนจริงขึน้ มาแล้ว จะเป็นภาพที่ต่างไปจากประติมากรรมที่เป็นต้นฉบับอย่างไร หรือภาพบุคคลจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นการต่อ
เติมภาพลักษณ์ให้จุดมุง่ หมายของการสร้างอนุสาวรีย์ให้ชัดเจนขึน้ หรือไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงและจุดมุง่ หมายการสร้างอนุสาวรียใ์ นประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเทคนิคผสมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากภาพอนุสาวรีย์
3. เพื่อนาผลงานสร้างสรรค์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้อุดมการณ์การสร้างอนุสาวรีย์ในประวัตศิ าสตร์ไทย
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แนวความคิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
อนุสาวรีย์ในประเทศไทยที่สร้างขึ้นช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สะท้อนการจินตนาการภาพลักษณ์
ของวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองให้มี ความเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างประติมากรรม
บุคคลในแนวทางศิลปะแบบสากล ผู้วิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ต้องการสะท้อนวิธีการสถาปนาความจริงของประวัติศาสตร์ กับ
การมีตัวตนของบุคคลสาคัญที่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ ด้วยการใช้ความหมายและความเหมือนจริงในภาพถ่ายเป็นสื่อเน้น
ย้าจุดมุง่ หมายดังกล่าวด้วยวิธีการตัดต่อภาพถ่ายบุคคลลงบนภาพประติมากรรมที่เป็นต้นแบบอนุสาวรีย์ (ภาพประกอบ 1-3)
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1. ศึกษาประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์อนุสาวรีย์และกระบวนการสร้างต้นแบบอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500 จากข้อมูลภาคเอกสารเพื่อคัดเลือกอนุสาวรีย์เป็นเนื้อหาของผลงาน
สร้างสรรค์ จานวน 3 อนุสาวรีย์
2. การเตรียมข้อมูลภาพอนุสาวรีย์สาหรับการสร้างสรรค์โดยต้องการให้ภาพอนุสาวรีย์สามารถแสดงให้เห็นเอกลักษณ์
ของบุคคลที่ถูกจินตนาการขึ้ นจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นสาคัญ จึ งได้เลือกใช้ภาพอนุสาวรีย์เพื่อเป็นต้นแบบของ
การสร้างสรรค์เฉพาะส่วนใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่จริงได้ดีที่สุด จากวิธี
การเลือกใช้ภาพอนุสาวรีย์จากมุมมองที่เป็นที่จดจาได้ในฐานะผลงานศิลปะ (ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 3) จากการ
ที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆเป็นจานวนมาก กับวิธีเลือกใช้ภาพอนุสาวรีย์จากที่ไม่เป็นที่จดจา โดยผู้วิจัย
เชิงสร้างสรรค์ลงพื้นที่ศึกษาและถ่ายภาพต้นแบบเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 2) จากหอประติมากรรม
ต้นแบบ กรมศิลปากร เพื่อถ่ายทอดมุมมองที่ต่างออกไปจากการเห็นอนุสาวรีย์ในสถานที่จริง ซึ่งเป็นมุมมองที่สามารถเห็น
รายละเอียดของใบหน้าได้อย่างใกล้ชิด
3. ถ่ายภาพใบหน้าบุคคลที่มีเอกลักษณ์ใกล้เคียงกับภาพลักษณ์ของประติมากรรมต้นแบบอนุสาวรีย์ โดยผู้วิจัยเชิง
สร้างสรรค์ได้คัดเลือกบุคคลที่มลี ักษณะใบหน้าหรืออวัยวะส่วนต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกับใบหน้าอนุสาวรีย์จากใบหน้ากลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน เป็นแบบถ่ายภาพทั้งในลักษณะให้เห็นเต็มใบหน้า และถ่ายเน้นเฉพาะส่วนอวัยวะ เช่น ตา จมูก ปาก เพื่อเป็น
ข้อมูลภาพที่สามารถนามาใช้เฉพาะส่วนได้
4. การตัดต่อภาพถ่ายใบหน้าบุคคลภายใต้เค้าโครงประติมากรรมที่เป็นต้นแบบอนุสาวรีย์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยกาหนดให้ภาพอนุสาวรีย์ที่ใช้เป็นต้นแบบวางเป็นพืน้ หลังภาพ จากนั้นจึงเริ่มตัดภาพถ่ายบุคคลตามส่วนที่สามารถวางแทน
ภาพอนุสาวรีย์ที่เป็นภาพต้นฉบับ จากนั้นจึงปรับแต่งให้สีและน้าหนักของภาพเกิดการประสานกลมกลืน แต่ก็ยังสามารถเห็น
ร่องรอยของชิน้ ส่วนภาพที่ถูกนามาประกอบขึ้นเป็นผลงาน ให้ผู้ชมพิจารณาและตระหนักถึงความหมายของความเหมือนจริง
ของภาพบุคคลที่เกิดขึ้นนัน้ เป็นการประกอบสร้างของภาพจานวนมาก (ภาพประกอบ 4)

สรุปผลการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
โครงการวิจัยเชิงสร้ า งสรรค์ ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ไทย เป็นโครงการที่อาศัยข้อสรุปที่ได้จาก
การวิจัยมาใช้เป็นกรอบความคิดและรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ สรุปได้เป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ผลการศึกษาความเปลี่ยนแปลงและจุดมุ่งหมายการสร้างอนุสาวรีย์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึง
พ.ศ. 2500
อนุสาวรีย์ หมายถึง สิ่งที่ยังความระลึกถึง หรือเป็นอนุสรณ์ ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นอกเหนือไปจาก
ปูชนีวัตถุสถานในวัดหรือพระอารามต่างๆ แล้ว อนุสาวรีย์นั้นอาจเป็นได้ทั้งอนุสรณ์สถานและบุคคล หรือรวมกันทั้งสองอย่างก็ได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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อนุสรณ์เหล่านีม้ ที ั้งส่วนที่เป็นเอกเทศต่างหากจากปูชนียสถาน คือวัดและอาจรวมอยู่ในวัดก็ได้ (กรมศิลปากร. 2525 : 187)
คติการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงผู้ตายของคนไทยสมัยโบราณจะสร้างเป็นวัดหรือเจดีย์อ ยู่ในวัดมีพิธีกรรมที่ปฏิบัติต่อ
อนุสาวรีย์ด้วยการเซ่นไหว้ หากเป็นรูปเคารพจะตั้งบูชาภายในอาคารหรือศาล ซึ่งถือว่ามีลักษณะไม่ตรงกับ อนุสาวรี ย์
(Monument) ในความหมายของสังคมตะวันตกที่อนุสาวรีย์จะเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง
หรือมองเห็นได้ จุดมุง่ หมายในการสร้างอนุสาวรีย์ของไทยมาแต่โบราณจึงมีลักษณะที่สัมพันธ์กับศาสนาแตกต่างกับอนุสาวรีย์
ของตะวันตก
การสร้างรูปเหมือนบุคคลในประเทศไทย เป็นวิธีการแสดงออกตามแบบอย่างจากตะวันตก เริ่มปรากฏในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น มีค วามตั้ง ใจที่จะทาให้เป็ นรูปเคารพมากกว่าเป็น อนุสาวรีย์ ก่อนที่พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวมีพ ระราชประสงค์ว่าจ้างช่างจากยุโ รป ปั้ นพระบรมรูปเหมือ น เมื่อปี พ.ศ. 2406 เพื่อ ส่งไปถวายเป็นพระราช
บรรณาการตอบแทน จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และพระมเหสี ที่ได้ส่งรูปปั้นของพระองค์มาถวาย ส่ว นการสร้างอนุสาวรีย์ที่
ตรงกับความหมายของอนุสาวรีย์ในแบบสากลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นในคราวพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. 2451
ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรืออุดมการณ์ในการสร้างอนุสาวรีย์ไทย เกิ ดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 มีการนาหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยมาสร้างเป็นเนื้อหาของอนุสาวรีย์ ในแบบที่ไม่ได้เป็นการ
สร้างเพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทาให้เกิดอนุสาวรีย์รูปแบบใหม่ที่เป็นการนาสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญมาใช้เป็น
องค์ประกอบสาคัญของอนุสาวรีย์ คือ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ และ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม อนุสาวรีย์ที่
แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็ไม่มพี ลังในการสื่อสารถึงอานาจและบารมีได้มากเท่าอนุสาวรีย์บุคคลอย่างอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์
ทาให้รัฐรูปแบบใหม่ตอ้ งแสวงหาวีรบุรุษเพื่อมาแทนที่ระบอบกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีให้ได้ด้วยการหวนกลับไปหาเรื่องราวอดีต
ของวีรบุรุษสามัญ หรือกษัตริย์ในอดีตที่หา่ งไกลจากราชวงศ์จักรีมายกย่องเชิดชูแทน (มาลินี คุ้มสภา. 2548 : 6) ตัวอย่างเช่น
วีรกรรมของคุณหญิงโม หรือ ท้าวสุรนารี สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือวีรกรรมบ้านบางระจัน มาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ ซึ่งทาให้
เกิดวิธีการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์ให้แก่บุคคลในอดีตโดยใช้วิธีการทางประติมากรรมแบบสากลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การสร้างอนุสาวรีย์ไทย เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเปลี่ย นแปลง
ทางโลกทัศน์ที่ได้รับอิทธิพลการแสดงออกจากตะวันตก ที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสถาปนาอุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่าย
ปกครองที่สาคัญวิธีหนึ่ง บ่งชี้จากความแตกต่างของจานวนอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2506 ที่มีถึง 16 แห่ง
มากกว่าอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.2451-2475 ที่มีเพียง 3 แห่ง (มาลินี คุ้มสภา. 2548 : 5) ทาให้เห็นได้ว่าการใช้
ศิลปะแบบสากลในช่วงเวลาดังกล่าว ต่างออกไปจากศิลปะแบบสากลสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยผู้วิจัยเพื่อการ
สร้างสรรค์เลือกศึกษาอนุสาวรีย์ที่สร้างถึงบุคคลสาคัญในประวัตศิ าสตร์ไทยที่ยังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เพราะยังมีนักวิชาการ
ทางประวัตศิ าสตร์เสนอข้อค้นพบจากการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ฉบับที่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย ท้าวสุรนารี สมเด็จพระเจ้าตากสิน และสมเด็จพระนเรศวร
2. ผลการศึกษาวีรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์ จานวน 3 แห่ง เป็นอนุสาวรีย์สาคัญที่สร้างขึ้นระหว่างปี
พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500 และยังถือเป็นศิลปวัตถุช้ินสาคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะแบบร่วมสมัยของไทย ที่สร้างขึ้นโดย
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะแบบตะวันตกในประเทศไทยและการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกอบด้วย
2.1 ท้าวสุรนารี ผู้สร้างวีรกรรมไว้ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในลักษณะการรื้อฟื้นเป็นภาพตัวแทนความภักดีของชาวนครราชสีมาต่อส่วนอานาจกลาง เพื่อใช้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เยียวยาความบอบช้าทางจิตใจต่อชาวเมืองนครราชสีมาที่ถูกประนามว่าเป็น “กบฏ” ภายหลังเหตุการณ์ “กบฏบวรเดช” โดย
อาศัยฐานกาลังทางทหารจากนครราชสีมา การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในปี พ.ศ. 2477 ที่ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี จึงเป็นความพยายามของท้องถิ่นที่จะสร้างประวัตศิ าสตร์ร่วมกับส่วนกลาง ว่าเมืองนครราชสีมา มีประวัติศาสตร์ของ
ความจงรักภักดีต่ออานาจที่ก รุงเทพฯ (สายพิน แก้วงามประเสริฐ. 2537 : 39) ในขณะเดียวกันก็เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างถึง
บุคคลที่เป็นสามัญชนแห่งแรก สอดคล้องกับหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของคณะราษฎรที่ต้องการแสดง
ความเท่าเทียมของบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมาจากชนชั้นไหนก็ตาม ที่ต่างมีสิทธิ์เป็นผู้กาหนดวิถีประวัติศาสตร์ได้ (สายพิน
แก้วงามประเสริฐ. 2537 : 46)
ข้อเสนอที่เป็นผลการศึกษาการเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ของสายพิณ แก้วงามประเสริฐ เมื่อปี พ.ศ. 2538
ว่าอนุสาวรีย์และการรับรู้อนุสาวรีย์แห่งนี้ เป็นการสร้างความเป็นจริง ไม่ใช่เสนอความเป็นจริง ที่ได้สร้างปฏิกิริยาถึงขั้นประท้วง
เผชิญหน้ากันรุนแรง อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ร่วมสมัย (ไชยันต์ รัชชกูล. 2557 : 60) ผลการศึกษาดังกล่าว
ได้ท้าทายต่อความรู้และการรับรู้ความจริงในประวัตศิ าสตร์ สะท้อนความคิดที่ว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการเขียนประวัติศาสตร์
ใช่วา่ จะเป็นความจริง ที่แท้คอื ความคิด และการตีความของนักประวัตศิ าสตร์ (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. 2556 : 326)
1. พระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระมหากษัตริย์ผู้กู้ชาติหลังจากกรุงศรีอยุธยาต้องพ่ายแพ้
แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 เริ่มมีการศึกษาประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ภายใต้กระแสการศึกษาและเชิดชูวรี บุรุษก่อนสมัยราชวงศ์จักรี ทาให้เกิดโครงการสร้างอนุสาวรีย์มหาวี รราชเจ้าของไทยในปี
พ.ศ. 2482 ที่สว่ นหนึ่งถูกนามาสร้างเป็นประติมากรรมวีรบุรุษและวีรสตรีประดับอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2484 ซึ่งรวมถึงประติมากรรมรูปพระเจ้าตากสินที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้
สร้างเป็นอนุสาวรีย์ในปี พ.ศ. 2492
ด้วยวีรกรรมของพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือพระเจ้าตากสิน เป็นกระแสการศึกษาและการเชิดชูที่เกิดขึ้นในช่วง
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากการเป็นกษัตริย์ที่มิได้ถูกให้ความสาคัญในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประกอบกับ
ประเด็นเรื่องวันอวสานของกรุ งธนบุรีที่ถูกอธิบายไว้อย่างคลุมเครือในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆ ที่ได้ทาให้เกิดตานาน
นอกพงศาวดาร จนกล่าวได้วา่ ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างสมัยธนบุรีกับรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องซุบซิบที่ถูกพัฒนาไปสู่ “เรื่องจริง”
มากขึ้นทุกที ซึ่งยืนยันว่า “กระแส” เรื่องนี้ยังอยู่ใน “ความสงสัย” ของคนทั่วไปตลอดเวลา 50 ที่ผ่านมา (ปรามินทร์ เครือทอง
, 2553: 101) ทาให้ประวัติศาสตร์ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพระเจ้าตากสินกับการปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าแห่งราชวงศ์จักรี ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความคลุมเครือที่ถูกนามา “ใช้งาน” เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าจะ
เป็นการค้นหาความจริงแท้ทางประวัตศิ าสตร์ (ปรามินทร์ เครือทอง. 2553 : 90)
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้สร้างวีรกรรมการกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 1
ด้วยการทายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ทาให้ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นพระมหากษัตริย์นักรบอย่างชัดเจนมา
ตัง้ แต่สมัยอยุธยา แต่การศึกษาของ วริศรา ตัง้ ค้าวานิช พบว่าการส่งต่อภาพลักษณ์ของวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมาสู่สมัย
รัตนโกสินทร์มีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวผ่านการชาระพงศาวดารเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (วิริศรา ตั้งค้าวานิช, 2552 : 102) นั่นหมายความว่ามีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยน
เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรในภายหลัง ให้เกิดภาพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับความเชื่อและความคิดทางการเมืองของชนชั้นนา
สยามในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น ก่ อ นที่ จ ะมีก ารปรั บภาพลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระนเรศวร ให้ ทัน สมั ย ผ่ า นพระราชนิพ นธ์
“พงศาวดารสยามอย่างย่อ ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทาให้เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรถูก
เผยแพร่สปู่ ระชาชนและชาวต่างชาติมากกว่าที่จะมีพ้ืนที่เผยแพร่จากัดอยูภ่ ายในราชสานักอย่างที่เคยเป็นมา
ความสนใจของชนชั้นนาที่มีต่อวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรในสมัยต่อมาทาให้เกิด “พระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขา” ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เปลี่ยนไปว่าการสงครามระหว่างสยามกับพม่าเป็นสงครามระหว่างสอง
ชนชาติ ไม่ใช่ระหว่างราชสานักสองแห่ง ซึ่งทาให้ความหมายของสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ราชาเป็น “สงครามกู้อิสรภาพของกรุงสยาม” และเป็นรากฐานให้กับหนังสือ “ไทยรบพม่า” ในเวลาต่อมา (วิริศรา ตั้งค้าวา
นิช, 2552: 116) ส่วนการค้นพบพระเจดีย์โบราณที่ดอนพระเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2456 ซึ่งเชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สมเด็จ
พระนเรศวรโปรดให้สร้างเพื่อเป็นเครื่องหมายในการชนะสงครามจากการกระทายุทธหัตถี อันเป็นบริเวณที่ได้มีการสร้าง
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในปี พ.ศ. 2502 ประกอบด้วยเจดีย์ยุทธหัตถีที่สร้างขึ้นใหม่ครอบซากเจดีย์เดิม และอนุสาวรีย์สมเด็จ พระ
นเรศวรมหาราชทรงช้าง ก็ได้กลายเป็นข้อขัดแย้งของสถานที่ตั้ง “ดอนเจดีย์” เมื่อปี พ.ศ. 2512 ว่าดอนเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่
กระทายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร ควรเป็นที่ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มากกว่าเป็นที่ ตาบล
ดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้มีการสร้างอนุสรณ์ดอนเจดีย์ บริเวณซากเจดีย์ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นหลังจาก
การกระทายุทธหัตถี แต่ข้อเสนอที่ต่างออกไปจากความขัดแย้งดังกล่าวคือ เจดีย์ยุทธหัตถีอาจไม่มอี ยู่จริง แต่เป็นการบรรยาย
โวหารของผู้เรียบเรียงตามพงศาวดารที่ได้รับอิทธิพลของวรรณกรรมทางศาสนาจากลังกา (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ . 2539:
115-126)
สาระสาคัญจากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่มีอยู่ในเรื่องราวและวีรกรรมของบุคคล
สาคัญทัง้ สาม สามารถสรุปได้ว่า บุคคลสาคัญในประวัตศิ าสตร์ที่ถูกนามาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นบุคคลผู้มีวีรกรรมที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับอุดมคติและอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่
ด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ จากหน่วยงานได้รับการสนับสนุนและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลขณะนั้น เป็นผู้จินตนาการให้
ภาพลักษณ์ดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรม ด้ วยการใช้ความเหมือนจริงทางศิลปะที่สามารถโน้มน้าวการรับรู้ความจริงใน
ประวัตศิ าสตร์ของสาธารณชนได้ดี อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จึงถือเป็นเครื่องมือที่
ทรงพลังในการสร้างสานึกและการรับรู้ความจริงจากฝ่ายปกครองต่อสังคมในวงกว้างได้ ทาให้ผู้วิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
ตระหนักว่าความจริงที่ได้ถ่ายทอดเป็นเนื้อหาของอนุสาวรีย์นั้นเพียงข้อสันนิษฐาน มิอาจมีลักษณะที่คงทนได้เท่าความเป็น
วัตถุของตัวอนุสาวรีย์เอง เพราะข้อสันนิษฐานต่อเรื่องใดก็ตามที่เราเชื่อนั้นจะต้องสัมพันธ์กับหลักฐานที่มี ครั้นต่อมาเมื่อเรา
พบหลักฐานใหม่ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่าข้อสันนิษฐานที่เคยเชื่อนั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป มันก็อยู่ในวิสัยที่จะเปลี่ยนความ
เชื่อของเราได้ จึงเกิดแนวคิดในการนาภาพลักษณ์ของอนุสาวรีย์ที่กลายเป็นความจริงทางสังคมประเภทหนึ่ง มาใช้เป็นภาพ
สันนิษฐานความจริงที่เกิดขึน้ จากประวัตศิ าสตร์ สู่การสร้างภาพความจริงดังกล่าวให้ปรากฏเป็นภาพบุคคล
1. การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย จานวน 3 ชิ้น เกิดเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่ได้แรง
บันดาลใจการการศึกษาประวัตศิ าสตร์ และการนาไปใช้เป็นสื่อประกอบบทเรียนในวิชาในรายวิชาประวัตศิ าสตร์ศิลป์ไทย และ
รายวิชาศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ดังนี้
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย เกิดขึ้นจากการหาความเชื่อมโยงระหว่าง
ความจริงของประวัติศาสตร์ที่อาจเป็นการปรุงแต่งหรือถูกประดิษฐ์ขึ้นมา กับการใช้ศิลปะเป็นสื่อหรือเครื่อ งมือในการสร้าง
ความจริงขึน้ มา ศิลปะเป็นสื่อที่ใช้เรียนรู้ประวัตศิ าสตร์และการสร้างความจริงขึน้ มาประวัตศิ าสตร์ไปพร้อมๆกัน และสามารถ
ทาให้ส่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพ มีความสาคัญมากกว่าการเป็นภาพประกอบอีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสงสัย ที่นาไปสู่การสร้างทัศนคติต่อการเรียนประวัติศาสตร์ว่า ข้อสันนิษฐานต่อเรื่องใดก็ตามที่เราเชื่อนั้นจะต้อง
สัมพันธ์กับหลักฐานที่มี ครั้นต่อมาเมื่อเราพบหลักฐานใหม่ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่าข้อสันนิษฐานที่เคยเชื่อนั้นไม่สามารถใช้ได้
อีกต่อไป มันก็อยู่ในวิสัยที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเราได้
การสร้างสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยจากศิลปวัตถุ เกิ ดจากแนวคิดในการนาภาพลักษณ์ของ
อนุสาวรีย์ที่เป็นความจริงทางสังคมประเภทหนึ่ง มาใช้ในความหมายของการเป็นภาพสันนิษฐานความจริงที่เกิดขึ้นจาก
ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย สู่การสร้างภาพความจริงดังกล่าวให้ปรากฏเป็นภาพบุคคล เกิดเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่
สามารถเชื่อมโยงประเด็นทางประวัติศาสตร์ มาใช้เป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่ไม่ควรถูกพิจารณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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แยกขาดออกจากกระบวนการศึกษาและเรียนรู้หรือการหาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในอดีต อย่ างที่ปรากฏในนิทรรศการ
ภาพถ่าย “ท้าและทาย : ปรากฏการณ์ มานิต ศรีวานิชภูมิ ” (2554) ของมานิต ศรีวานิชภูมิ ที่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจาก
การใช้ภาพถ่ายเหตุกาณ์สาคัญของประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย เช่นเดียวกับบริบททางยุคสมัยของการสร้างอนุสาวรีย์ก็ได้ทา
ให้บุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยหนึ่ง ถูกรับรู้และให้ความสาคัญข้ามมาสู่อีกสมัยหนึ่งได้ อีกทั้งยังสามารถนา
ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่เกิ ด ขึ้นมาให้ เป็ น สื่อที่ ก ระตุ้น ให้ เกิ ด การตั้ง ค าถามต่อ ประเด็ น ทางประวัติศ าสตร์ ที่เกี่ย วข้ อ งกั น อั น
ประกอบด้วย
1.1 บุคคลในภาพเป็นใคร เชื่อมโยงไปสู่ภาพต้นฉบับของผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นอนุสาวรีย์บุคคลสาคัญ
ในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย และประวัตศิ าสตร์การสร้างอนุสาวรีย์ในประเทศไทย
1.1.1 ภาพบุคคลดังกล่าวสร้างขึน้ อย่างไร เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการสร้างใน 3 ลักษณะ
1.1.1.1 จุดมุ่งหมายในการสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อให้เห็นบริบทของการสร้างและอุดมการณ์ทาง
การเมืองของช่วงเวลาที่ได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น ซึ่งจะได้สร้างความสัมพันธ์ของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากช่วงเวลาที่
แตกต่างกันคือ ช่วงเวลาที่บุคคลสาคัญในประวัตศิ าสตร์มีชีวิต กับช่วงเวลาที่บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ถูกนามาสร้างเป็น
อนุสาวรีย์
1.1.1.2 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างอนุสาวรีย์ เชื่อมโยงไปสู่การใช้หลักการทางศิลปะในการ
จิตนาการและถ่ายทอดให้เป็นรูปธรรม กับการเกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบการสร้างอนุสาวรีย์ที่ได้กลายเป็นสถาบันการศึกษา
ศิลปะและเกิดระบบการเรียนการสอนศิลปะแบบสากลในเวลาต่อมา
1.1.1.3 จุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับการใช้ความหมายของความเหมือนจริง ที่เป็น
รูปแบบทางศิลปะ เพื่อเป็นการเน้นย้าจุดมุ่งหมายของการสร้างอนุสาวรีย์ โดยนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่อาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างภาพจากการตัดต่อดัดแปลงให้ศลิ ปวัตถุเกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยได้
1.1.2 บุคคลดังกล่าวมีความสาคัญต่อการสร้างสรรค์อย่างไร เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์
แบบร่วมสมัยที่มีการตั้งคาถามต่อความจริงหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของก าร
เรี ยนประวั ติศ าสตร์ ที่มิได้ เป็ นการเรี ยนรู้แ ต่เรื่อ งวีรบุ รุษเพื่อ สร้ างสานึก รัก ชาติ แ ละเห็ นว่าข้ อเท็จ จริ งที่ ได้ จากการเรี ย น
ประวัติศาสตร์ ใช่ว่าจะเป็นความจริง (truth) แต่คือแนวคิด (concept) และการตีความ (interpretation) ของนักประวัติศาสตร์
และเห็นว่าเป้าหมายสาคัญของการเรียนการสอน คือ การเน้นเรื่องการค้นคว้า การตรวจสอบ การอ่าน การตีความ การอธิบาย
และวิพากษ์วิเคราะห์หลักฐานเป็นหลัก
1.2 ประมวลผลการรับรู้ที่เรามีต่อภาพที่เป็นสื่อการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ศิลป์ไทยที่สร้างขึ้นจากศิลปวัตถุ
ว่าสามารถทาให้เราเชื่อมโยงประสบการณ์การรับรู้ที่มีต่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราว่ามีความเป็นมาอย่างไร
เรามีทัศนคติต่อสิ่งที่เรารู้จักจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไร และการใช้ส่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยที่
สร้ า งสรรค์ ขึ้น จากศิล ปวั ต ถุ ส ามารถทาให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความคิด ความเห็ น หรือทั ศ นคติต่อสิ่ ง ที่ เรารู้จั ก จากเรื่อ งราวใน
ประวัตศิ าสตร์ชาติไทยเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร
อภิปรายผลการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะภาพถ่ายที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนในโครงการนีต้ อ้ งการสะท้อนวิธีการสถาปนาความจริงของประวัติศาสตร์
กับการมีตัวตนของบุคคลสาคัญที่ ได้ถูกสร้างเป็นอนุสาวรีย์ ด้วยการใช้ความหมายและความเหมือนจริงในภาพถ่ายเป็นสื่อ
เน้นย้าจุดมุ่งหมายดังกล่าวด้วยวิธีการตัดต่อภาพถ่ายบุคคลลงบนภาพประติมากรรมที่เป็นต้นแบบอนุสาวรีย์ ด้วยการนาภาพ
ส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ 3 แห่ง คือ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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มาใช้ในเป็นภาพสันนิฐานความจริงของบุคคลผู้สร้างวีรกรรมในประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างเป็นประติมากรรม ซึ่งเป็นเพียงการ
จินตนาการจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยประติมากร นั่นหมายความว่าความจริงที่เกิดขึ้นจากผลงานศิลปะในนามของ
อนุสาวรีย์ เป็นความจริงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการอธิบายทางประวัติศาสตร์อีกชั้นหนึ่ง จนเมื่อกาลเวลาได้ทาให้อนุสาวรีย์หรือ
ผลงานศิลปะดังกล่าวได้ถูกพิจารณาว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเรื่องราวนั้นไปแล้ว คุณค่าของจินตนาการซึ่งเป็น
คุณค่าในเชิงศิลปะจึงถูกมองข้ามไป เพราะคุณค่าที่มาจากจินตนาการดูจะไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการสถาปนาความ
จริงผ่านอนุสาวรีย์ที่ไม่ต้องการให้ความจริงดังกล่าวถูกมองว่าเกิดจากจินตนาการ
แต่ด้วยหน้าที่ ของนั กประวัติศาสตร์ใ นปัจจุบันที่เปลี่ยนจากการทาความจริงให้ปรากฏ มาเป็นการวิพากษ์งาน
ประวัตศิ าสตร์ด้วยการตั้งคาถามว่าอดีตได้รับการนาเสนออย่างไร (ไชยันต์ รัชชกูล , 2557: 61) นั้น ก็ได้เปิดโอกาสให้คุณค่า
ของจินตนาการที่ถูกความจริงที่ได้สร้างขึน้ กดทับไว้ได้เผยตัวออกมา ผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จึงได้ทาหน้าที่
เป็นสื่อที่เผยให้เห็นกระบวนการประกอบสร้างความจริงของอดีตให้สอดคล้องกับเค้าโครงประวัติศาสตร์แห่งชาติด้วยการ
สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมา ผู้ สร้างสรรค์จึงได้ใช้ความหมายของภาพถ่ายที่ใ ช้เป็นสื่อบันทึกสิ่งเหตุก ารณ์หรือสิ่งที่เคยปรากฏ
ด้ ว ยการถ่ า ยภาพบุ ค คล เพื่อ น ามาประกอบและฉาบลงบนภาพประติ ม ากรรมบุ ค คลที่ เป็ น อนุ ส าวรี ย์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
ภาพเสมือนบุคคลที่มชี วี ติ ขึ้นมา
ภาพเสมือนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อภาพถ่าย สามารถมองได้ว่าเป็นวิธีการสร้างสรรค์ที่เดินตามกระบวนการ
ของประติมากรที่ได้สร้างภาพบุคคลที่เคยมีชวี ติ อยูจ่ ากความนึกคิดและจินตนาการที่มีต่อเรื่อ งราวในประวัติศาสตร์ ด้วยการ
สร้างภาพแบบเหมือนจริงขึ้นมาจากประติมากรรมอีกชั้นหนึ่ง เกิดเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่สามารถเชื่อมโยง
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ มาใช้เป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่ไม่ควรถูกพิจารณาแยกขาดว่าเป็น
กระบวนการศึกษาและเรียนรู้หรือการหาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในอดีต เพราะอดีตมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าคิดถึง
อนาคต
ผู้สร้างสรรค์มองว่าภาพแบบเหมือนจริงที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะไม่เหมือนกับที่ประติมากรจินตนาการไว้ได้ เพราะ
ความเหมือนจริงที่เกิดขึ้นจากรูปแบบทางประติมากรรม มิได้ถูกเห็ นว่าเป็นของจริง และประติมากรเองก็คงไม่คิดว่ารูปปั้น
บุคคลที่ตนกาลังสร้างขึ้นจะกลายเป็นคนจริงไปได้ ดังนัน้ ผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ จึงเป็นเพียงการทาหน้าที่
ของผู้แทรกแซงที่เข้าไปแทรกแซงระหว่างความรู้กับความจริง ของโลกในยุคข้อมูลข่าวสารที่สามารถนาเสนอความจริงทาง
สังคมที่มีอยูห่ ลายด้าน จนทาให้การเข้าถึงความจริงหรือความจริงแท้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทาได้โดยง่าย (อรรฆย์ ฟองสมุทร.
2554) เพราะการทาให้ประติมากรรมที่มีความเป็นวัตถุกลับต้องแลกด้วยการหายไปของคุณลักษณะของผลงานศิลปะ
ผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้ นอาจถูกพิจารณาว่าเป็นเพียงภาพใบหน้าบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถกระตุ้นและเชื่อมต่อให้เกิด
ความคิดจินตนาการตาม ผู้สร้างสรรค์จึงได้เผยให้เห็นร่องรอยของชิ้นส่วนภาพที่ถูกนามาประกอบขึ้นเป็นผลงาน ให้ผู้ชม
พิจารณาและตั้งคาถามต่อความหมายของชื่อผลงานที่ถูกให้ไว้ว่า “ภาพเหมือนของอนุสาวรีย์” คืออะไร ผลงานสร้างสรรค์
เป็นภาพเหมือนของอนุสาวรีย์ใด เป็นกระบวนการพิจารณาไต่ตรองแล้วเกิดความตระหนักถึงความหมายของความจริงที่ถูก
ประกอบสร้างขึน้
การเห็นว่าความจริงของการมีอยู่จริงในเงื่อนไขของประวัติศาสตร์นิพนธ์ เป็นสิ่งที่มีช่องว่างให้คิ ดและจินตนาการได้
มากกว่าการเห็นของจริง เรื่องของประวัติศาสตร์กับศิลปะจึงใกล้กันในจุดนี้ เช่นเดียวกับที่นักประวัติศาสตร์บางคนคิดว่า
ประวัติศาสตร์นั้นเป็น “นิยายที่มีช่ือว่าประวัติศาสตร์” เท่านั้น (ไชยยันต์ ไชยพร. 2557) สะท้อนว่ามนุษย์ยังไม่สามารถก้าว
ข้ามข้อจากัดอีกหลายประการเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นความจริง ความเหมือนจริงทางศิลปะที่ศิลปินสร้างขึ้นก็ไม่ใช่ความจริง
เพราะความจริงไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าศิลปะ ดังนัน้ ความจริงที่ถูกอธิบายผ่านอนุสาวรีย์จึงเป็นสิ่งที่อนุสาวรีย์ไม่สามารถถ่ายทอด
ได้เสมอไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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1. ผู้วิจัยเพื่อการสร้างสรรค์เห็นว่า แม้ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ได้สร้างขึน้ เป็นอนุสาวรีย์จะมิได้เป็นการจินตนาการ
ของประติม ากรโดยขาดข้ อมู ลทางประวัติศาสตร์ ตามที่ก องวรรณคดีแ ละประวัติศาสตร์ไ ด้ ทาการค้ นคว้าประวัติ เพื่อ
พิจารณาบุคลิกลักษณะของบุคคลดังกล่าวสาหรับปั้นหน้าตาและท่ าทางรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น เครื่องแบบแต่งกาย
ตามยุคสมัยของเหตุการณ์ไว้ แต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ใช้สร้างอนุสาวรีย์ก็ยังมีข้อจากัดในการสะท้อนรูปลักษณ์ที่เป็น
ตัวตนของบุคคลดังกล่าว การใช้หลักการศึกษาลักษณะของคนพื้นบ้านหรือคนที่มีเชื้อสายตามข้อมูลของบุคคลที่จะถูกปั้นเป็น
อนุสาวรีย์ เพื่อดูเค้าโครงกระดูกและเอกลักษณ์ที่สามารถนามาเป็นแบบตอนปั้น (ธนา เหมวงษา สุรชัย ชมชื่นจิต อัศนีย์
ชูอรุณ. 2526) เป็นสุนทรียภาพที่แสดงลักษณะของชนชาติ ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้วางไว้ (ศิลป์ พีระศรี . 2545) จึง
เป็นวิธีที่ใช้กันมา แต่ก็เป็นการจินตนาการที่ไม่สามารถถูกควบคุมโดยหลักฐานและเหตุผลมากพอ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ . 2525)
ประเด็นที่ผู้วจิ ัยเพื่อการสร้างสรรค์เห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติม คือการศึกษากระบวนการสร้างกรอบในการจินตนาการถึง
ภาพลักษณ์ของเชื้อชาติในอนุสาวรีย์ว่าสามารถสะท้อนรูปลักษณ์ของเชื้อชาติดังกล่าวออกมาได้อย่างไร โดยศึกษาจาก
อนุสาวรีย์บุคคลที่มขี ้อมูลที่แสดงความแตกต่างของเชื้อชาติ ที่ตั้งอยูใ่ นส่วนภูมภิ าคต่างๆเป็นการเปรียบเทียบ
2. โครงการสร้ า งสรรค์ ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ไทย ทาให้เกิดแนวทางการนาภาพถ่ายมา
ประยุกต์ใช้ในเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ ที่มากกว่าการใช้เป็นภาพประกอบ แต่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย
ที่นาไปสู่การสร้างทัศนคติต่อการเรียนประวัตศิ าสตร์ว่า ข้อสันนิษฐานต่อเรื่องใดก็ตามที่เราเชื่อนัน้ จะต้องสัมพันธ์กับหลักฐาน
ที่มี ครัน้ ต่อมาเมื่อเราพบหลักฐานใหม่ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่าข้อสันนิษฐานที่เคยเชื่อนั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป มันก็อยู่ใน
วิสัยที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเราได้
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ภาพประกอบ 1 (ซ้าย) : ประติมากรรมต้นแบบ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ที่มา : หนังสือ “บทความ ข้อเขียน และงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” (2545)
ภาพประกอบ 2 (กลาง) : ประติมากรรมต้นแบบ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ (2557)
ภาพประกอบ 3 (ขวา) : ประติมากรรมต้นแบบ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่มา : หนังสือ “บทความ ข้อเขียน และงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” (2545)
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ภาพประกอบ 4 (ซ้าย) : ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผลงานชิน้ ที่ 1
ภาพประกอบ 5 (ขวา) : ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 1
ชื่องาน : ภาพเหมือนอนุสาวรีย์ 1
ขนาด : 60 x 70 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 6 (ซ้าย) : ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 2
ชื่องาน : ภาพเหมือนอนุสาวรีย์ 2
ขนาด : 40 x 60 เซนติเมตร
ภาพประกอบ 7 (ขวา) : ผลงานสร้างสรรค์ ชิ้นที่ 3
ชื่องาน : ภาพเหมือนอนุสาวรีย์ 3
ขนาด : 50 x 70 เซนติเมตร
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