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 โครงการสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” นั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าการค้นพบไฟ การใช้ไฟแทนอำนาจ การใช้ไฟที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นแม่ และการเชื่อม
โยงสู่อำนาจใหม่ที่ไม่ต้องใช้ไฟ อำนาจที่มนุษย์ได้มาจากไฟ นั่นคือเวลาในการประดิษฐ์ภาษา และ วิเคราะห์ความเชื่อม
โยงระหว่างอำนาจ(ไฟ) ความเป็นแม(่อาหารและการกำเนิด) ไปสู่อำนาจ(ภาษา)ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใหม ่ซึ่งนำพาไปสู่
คำถามที่เชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อของมนุษย์ ที่ความเชื่อทำให้เราเชื่อว่าเรามีความเป็นมนุษย์ เพื่อการตั้งคำถามถึงอำนาจ
ของภาษา และความเชื่อของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ โดยนำมาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป ์3 มิติ จากการ
เก็บข้อมูลนั้น วิวัฒนาการได้ให้ข้อมูลหลายๆอย่างเกี่ยวกับมนุษย์ หนึ่งในสิ่งที่สำคัญ และทรงพลังได้แก่การค้นพบไฟ 
ซึ่งไฟนั้นเชื่อมโยงไปสู่ “อำนาจ” ถ้าใครควบคุมมันได้ แม้กระทั่งผู้หญิงที่เป็นผู้ให้ “กำเนิด” ในการดำรงเผ่าพันธุ์ของ
มนุษย์สืบต่อไป ผู้หญิงใช้ไฟในการหุงหาอาหาร เพื่อเลี้ยงครอบครัว โดยเฉพาะบุตร การค้นพบไฟ และการใช้ไฟอย่าง
หลากหลายได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อกำเนิด “ภาษา” ที่เป็นเครื่อง
มือที่ทรงอำนาจอีกอย่างหนึ่ง ภาษาเชื่อมโยงมนุษย์ไปสู่ความเชื่อ เรื่องเล่า และศาสนา ความเชื่อเป็นเครื่องมือในการ
สร้าง “ความจริงในจินตนาการ” ของมนุษย์ขึ้นมา ผู้ที่เล่าเรื่องได้สมจริงกว่าจะควบคุมคนอื่นๆได้มากกว่า ซึ่งนิสัยใน
การควบคุมสิ่งต่างๆนั้นเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนมี สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจจะไม่เคยมีใครตั้งคำถามว่า “อะไร
ทำให้เราเป็นมนุษย”์ เพราะเราเป็นมนุษย์ และใช้ชีวิตด้วยความเป็นมนุษย์ตามความเคยชิน ข้าพเจ้าจึงใช้ผลงาน
สร้างสรรค์ทั้งสองชิ้น ได้แก่ชิ้นที่ 1. “ภาษา” และชิ้นที่ 2 “ความเชื่อ” เพื่อให้ผู้ชมผลงานได้ตั้งคำถามกับตนเองเกี่ยว
กับความหมายของความเป็นมนุษย์ และที่สำคัญคือ อะไร ที่ทำให้เราเป็น มนุษย ์ผลที่ได้รับจากผู้ชมนิทรรศการได้
สร้างรูปแบบความคิดโดยสรุปได้ดังนี้ เมื่อผู้ชมมองเห็น รูปลักษณ์ (สัญลักษณ์) การรับรู ้ความหมาย จะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ เนื่องจากสมองขี้เกียจตีความสิ่งที่เห็นบ่อยๆ (ข้อมูลจากงานวิจัย) เมื่อรับรู้ความหมายได้แล้วจึงชั่งน้ำหนัก
เกี่ยวกับ คุณค่า ของสิ่งเหล่านั้น เมื่อประเมิณแล้วว่าคุณค่าของสิ่งที่เห็นนั้นต่ำกว่าตน ความอยากในการ ควบคุม ก็จะ
เกิดขึ้นทันที และจะพยายามควบคุมสิ่งที่เห็นให้ได้แม้จะมีอุปสรรคอย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียง
ตัวอย่างหนึ่งที่จะประเมิน ความเป็นมนุษย์ ได้หรือไม่ คำถามที่เกิดขึ้นจากผลงานสร้างสรรค ์คงจะมีคำตอบปลายเปิด
สำหรับแต่ละคน ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ก็คงไม่สามารถตอบคำถามใดๆในเรื่องนี้ได้ แต่เพียงแค่ผลงานสร้างสรรค์ได้
กระตุ้นให้ผู้ชมแสดงพฤติกรรมของ ความเป็นมนุษย์ ออกมาได้ก็นับว่าเพียงพอแล้ว 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความสำคัญและที่มาของโครงการ 

 “ก้าวย่างสำคัญของมนุษย์สู่ยอดห่วงโซ่อาหารก็คือการรู้จักใช้ไฟ มนุษย์บางสปีชี่ส์อาจรู้จักการใช้ไฟเป็นครั้ง
คราวมาตั้งแต่ 800,000 ปีก่อน ขณะที่โฮโมอีเร็กตัส นีแอนเดอร์ธัลส์ และบรรพบุรุษโฮโมเซเปียนส์ใช้ไฟเป็นกิจวัตรมา
ราว 300,000 ปีแล้ว นับจากนั้นมามนุษย์จึงได้แสงสว่างและความอบอุ่น รวมทั้งมีอาวุธสังหารที่ใช้ต่อกรกับสิงโตที่
ออกล่าหาอาหาร ไม่นานหลังจากนั้นมนุษย์ก็อาจเริ่มจุดคบเพลิงเพื่อให้แสงสว่างบริเวณที่ตนอยู่อาศัย มนุษย์เรียนรู้ที่
จะใช้ไฟอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การเผาพุ่มไม้หนาทึบเพื่อสร้างทางเดินไปจนถึงการใช้ไฟเพื่อเกมส์ไล่ล่าในทุ่งหญ้าโล่ง
กว้าง นอกจากนั้นเมื่อไฟมอดลง นักลงทุนยุคหินก็สามารถเดินเก็บเกี่ยวผลผลิตรมควันที่มีทั้งสัตว์ที่โดนย่างสด ลูกนัต 
หน่อไม้ หรือพืชมีหัวใต้ดิน” (แฮรารี่, 2561, 39) ถ้าเรายอมรับว่าเมื่อมนุษย์รู้จักใช้ไฟนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง 
“ความเป็นมนุษย์” เราคงยอมรับในอำนาจการควบคุมพลังมหาศาลที่อยู่ในมือเรา เฉกเช่นไฟในปัจจุบันที่เราสามารถ
เปรียบเทียบได้กับระบบอินเตอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์ที่ราวกับมนุษย์ได้ค้นพบและควบคุมไฟอีกครั้งในศตวรรษ
นี้ สิ่งนี้จะนำพาเราไปสู่ “ความเป็นอภิมนุษย์” พักเรื่องไฟและ “ความเป็นอภิมนุษย์” เอาไว้ก่อน ขอย้อนกลับไปเมื่อ 
300 ล้านปีก่อนในยุคที่สัตว์เลื้อยคลานเริ่มผลิตนมจากเหงื่อของมันเองที่เปลี่ยนโปรตีนไลโซซานที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไป
เป็นโปรตีนอัลฟ่าแลคตาบูมินที่มีรสหวานและมีคุณค่าทางอาหาร จาการเปลี่ยนแปลงของยีนนี้ทำให้สายใยรักระหว่าง
แม่และลูกแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อ 160 ล้านปีก่อน จูราไมอา (Juramaia) ลูกหลานสิ่งมีชีวิตที่รอดจากการสูญพันธุ์
ครั้งใหญ่ และเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์มีขนาดเพียงแค่ 10 เซนติเมตร ด้วยขนาดที่เล็กมากถ้าเทียบกับไดโนเสาร์ทั้ง
หลายในยุคนั้น ทำให้การใช้ชีวิตของจูราไมอายากลำบาก แต่หลังจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ยีนของเชื้อไวรัส
ผสมกับยีนของจูราไมอาตัวที่รอดชีวิตเกิดเป็นยีน peg-10 ขึ้นมา ยีน peg-10 ทำหน้าที่สร้างรกขึ้นมา ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมก็ได้รับถ่ายทอดยีนนี้ต่อมา การเริ่มมีรกทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตภายในท้องของแม่ ทำให้แม่สามารถพาลูกไป
ไหนๆกับตัวเองได้ตลอดเวลา ทำให้ความมั่นใจในการอยู่รอดของตัวอ่อนมีมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มความแนบแน่น
ในสายสัมพันธ์ของแม่และลูกให้มีมากขึ้นไปอีก (ข้อมูลจาก http://program.thaipbs.or.th/Loklakmiti/episodes/

57194 วิวัฒนาการสะท้านโลกตอนสายใยรักของแม่ เข้าถึงเมื่อวันที่ 9/12/2561) แล้วไฟกับความเป็นแม่เชื่อมโยงกัน
ได้อย่างไร การเชื่อมโยงจากการกล่าวของแฮรารี่ว่า “แต่สิ่งที่วิเศษที่สุดที่ไฟให้กับมนุษย์ก็คือการประกอบอาหาร 
อาหารสดที่มนุษย์ย่อยไม่ได้ เช่น ข้าวสาลี ข้าว มันฝรั่ง กลายมาเป็นอาหารหลักของมนุษย์ เพราะไฟไม่เพียงแต่
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของอาหาร แต่ยังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีววิทยาของพวกมันอีกด้วย การประกอบ
อาหารยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและปรสิตในอาหาร นอกจากนี้มนุษย์ยังมีเวลาเหลือเฟือจากการเคี้ยวและย่อยอาหารโปรด 
ทั้งผลไม้ ลูกนัต แมลง และซากสัตว์ได้ง่ายขึ้นอีกมากหลังปรุงสุก ขณะที่ชิมแปนซีใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมงต่อวันในการเคี้ยว
อาหารดิบ แต่มนุษย์ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงในการกินอาหารที่ปรุงสุกแล้ว” (แฮรารี่, 2561, 39) การปรุงอาหารทำให้
ความผูกพันในครอบครัวแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีที่แล้วในยุคที่การปรุงอาหารยังเป็นสิ่งที่ทำกัน
แพร่หลายในสังคมไทย ผู้เป็นแม่มักจะรับหน้าที่ปรุงอาหารของครอบครัว ลูกทำหน้าที่เป็นลูกมือ ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดการ
สื่อสารขึ้นในครอบครัว ความผูกพันจึงใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 10 - 20 ปี วัฒนธรรมอาหารถุงก็
เกิดขึ้นทำให้ความผูกพันในครอบครัวเปลี่ยนไป (แต่สรุปไม่ได้ว่าความเป็นแม่เปลี่ยนไปด้วยหรือไม่)  
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 เราคงปฏิเสธวิวัฒนาการไม่ได้ เพราะวิวัฒนาการเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย
ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา แต่ถ้าเราหยุดคิดและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแค่เพียงความเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของเรา เราจะ
พบคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพยายามค้นหาคำตอบจากคำถามนั้นมากน้อยแค่ไหน “ไฟ
และความเป็นแม”่ เชื่อมโยงปัญหาและคำถามต่างๆมากมายในชีวิตเรา “อำนาจและความผูกพัน” เป็นสิ่งที่เราต้องพบ
เจออยู่ตลอดเวลา และมันสร้างปัญหาให้เราได้ตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์ที่เริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
และมันยังคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่เราไม่คาดคิด จึงทำให้การตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์มีความสำคัญ 

และเมื่อคำตอบทำให้เราเข้าใจมนุษย์ คำถามก็ยังคงตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นมนุษย์ที่แม้แต่มนุษย์เองก็ยังไม่เข้าใจ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. ศึกษาค้นคว้าการค้นพบไฟ การใช้ไฟแทนอำนาจ การใช้ไฟที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นแม่ และการเชื่อมโยงสู่
อำนาจใหม่ที่ไม่ต้องใช้ไฟ อำนาจที่มนุษย์ได้มาจากไฟ นั่นคือเวลาในการประดิษฐ์ภาษา  

 2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจ(ไฟ) ความเป็นแม่(อาหารและการกำเนิด) ไปสู่อำนาจ(ภาษา)ที่
มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใหม ่ซึ่งนำพาไปสู่คำถามที่เชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อของมนุษย์ ที่ความเชื่อทำให้เราเชื่อว่าเรามีความ
เป็นมนุษย์ 

 3. การตั้งคำถามถึงอำนาจของภาษา และความเชื่อของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ เพื่อนำมาสร้าง
สรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าวางกรอบโครงสร้างแนวคิดออกเป็นสามช่วงเวลาของชีวิตได้แก่การมีชีวิต การดำรงชีวิต และการจบ
ชีวิต ซึ่งทั้งสามช่วงเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน โดยโครงการนี้ดำเนินการในช่วงที่สองคือช่วงของการดำรงชีวิต ข้าพเจ้าได้วาง
กรอบแนวคิดไว้ดังต่อไปนี้ 
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พัฒนาการของสมอง ปฎิวัติการรับรู้วิวัฒนาการของมนุษย์

ไฟ ความเป็นแม่
ความเชื่อ ภาษา

อำนาจ การให้กำเนิด การดำรงเผ่าพันธุ์ ความจริงในจินตนาการ

ตั้งคำถาม  

ความหมาย และ 
อะไร ทำให้เราเป็น

มนุษย์

ผลงานสร้างสรรค์วัสดุผสม 2 มิติ และ 3 มิติ



ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา /เรื่องราว 

 ศึกษาความเชื่อมโยงของไฟและความเป็นแม่ การเปลี่ยนแปลงยีนในการสร้างน้ำนมและรกที่นำพาไปสู่ความ
เป็นแม่ ขณะที่มนุษย์ค้นพบไฟ และสิ่งที่ตามมาจากไฟ นั่นคือเวลาในการประดิษฐ์ภาษา นำมาเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ในช่วงเวลาปัจจุบัน เพื่อนำเสนอให้เห็นความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงความเข้าใจของพวกเราว่า “อะไร” สร้างความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” ขึ้นมา 

ลักษณะผลงานสร้างสรรค์ 

 ทัศนศิลป์ 3 มิติ               

เทคนิค 

 เทคนิคผสม และวัสดุผสม                

ขนาด แปรผันตามพื้นที่  จำนวน ผลงานจิตรกรรมขนาด 50 x 60 ซ.ม. จำนวน 12 ชิ้น และผลงานติดตั้งจัด
วางในพื้นที่ 1 ชิ้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้ข้อมูลการค้นพบไฟ การใช้ไฟแทนอำนาจ การใช้ไฟที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นแม่ และการเชื่อมโยงสู่
อำนาจใหม่ที่ไม่ต้องใช้ไฟ อำนาจที่มนุษย์ได้มาจากไฟ นั่นคือเวลาในการประดิษฐ์ภาษา 

 2. ได้ผลความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจ(ไฟ) ความเป็นแม่(อาหารและการกำเนิด) ไปสู่อำนาจ(ภาษา)ที่มนุษย์
ประดิษฐ์ขึ้นใหม ่ซึ่งนำพาไปสู่คำถามที่เชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อของมนุษย์ ที่ความเชื่อทำให้เราเชื่อว่าเรามีความเป็น
มนุษย์ 

 3. ได้ผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 3 มิติที่ตั้งคำถามถึงอำนาจของภาษา และความเชื่อของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับ
ความเป็นมนุษย ์

3



 บทที่ 2 

แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่ได้รับ 

 งานสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” ได้ทำการ
ค้นคว้าเก็บข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในสองประเด็น ประเด็นแรก เป็นการศึกษาเอกสาร หนังสือ และข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศ และอีกประเด็นหนึ่งมาจากการสะสมประสบการณ์ การสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองในระหว่างที่
ใช้ชีวิตประจำวัน และความทรงจำที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยประเด็นแรกทำการศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย ์ที่เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆในการพัฒนาการเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ซึ่งหนังสือชื่อ “เซ
เปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาต ิ(Sapiens A Brief History of Humankind) เขียนโดย ยูวัล โนอาร์ แฮราร ี(Yuval 

Noah Harari) แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ได้กล่าวไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ทำการศึกษาคือ 
“ปัญญา-มนุษย-์ประดิษฐ์ (The Most Human Human) เขียนโดย Brian Christian แปลโดย ทีปกร วุฒิพิทยามงคล 
หนังสือกล่าวถึงการแข่งขันระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ว่าใครจะมีความเป็นมนุษย์ที่สุด ประเด็นที่สอง เป็นการนำ
การบันทึกประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ชีวิตประจำวันมาวิเคราะห์ อีกส่วนหนึ่งคือการสังเกตสิ่งต่างๆที่มีผลกระทบ
กับความรู้สึกของตนเอง แล้วออกแบบกระบวนการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น โดยที่จะได้กล่าวถึงรายละเอียดแต่ละ
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. การแยกตัวออกมาจากสิ่งมีชีวิตอื่น เพื่อทำให้โฮโมเซเปียนส์มี “ความเป็นมนุษย์” 

  “ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อน หลังจากนั้น 700 ล้านปีสิ่งมีชีวิตจึงถือ
กำเนิดขึ้นมา วิวัฒนาการดำเนินมาจนกระทั่งเมื่อ 6 ล้านปีที่แล้วบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของมนุษย์และชิมแปนซีเกิดขึ้น 
หลังจากนั้นจึงเริ่มวิวัฒนาการของสกุลโฮโมในแอฟริกา อีกทั้งมนุษย์ยังได้สร้างเครื่องมือหินชิ้นแรกขึ้นมา ต่อมาอีก 5 

แสนปีมนุษย์ได้แพร่กระจายจากแอฟริกาสู่ยูเรเซีย และมนุษย์ได้วิวัฒนาการแตกออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆหลายสายพันธุ์ 
จนเมื่อ 5 แสนปีที่แล้วมนุษย์สกุลนีแอนเดอร์ธัลส์ (Neanderthals) ได้วิวัฒนาการขึ้นในยุโรปและตะวันออกกลาง ต่อ
มาเมื่อ 3 แสนปีที่แล้ว มนุษย์เริ่มรู้จักไฟ และเริ่มใช้ไฟในชีวิตประจำวัน อีก 1 แสนปีต่อมามนุษย์สกุลโฮโมเซเปียนส์ 
(Homo sapiens) บรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบัน ได้วิวัฒนาการขึ้นในแอฟริกาตะวันออก จนเพิ่งเมื่อ 7 หมื่นปีที่แล้ว 
เกิดการปฎิวัติการรับรู้ขึ้นในหมู่มนุษย์ อีกทั้งยังมีการเกิดขึ้นของภาษาเขียนในช่วงนี้ด้วย เมื่อมีภาษาเขียนเกิดขึ้นจึงได้
มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ นับเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ อีกทั้งมนุษย์สกุลโฮโมเซเปียนส์ได้ขยายถิ่นฐานออก
จากแอฟริกา และเริ่มไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียเมื่อ 45,000 ปีที่แล้ว และทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่
ในออสเตรเลีย ต่อมาอีก 3 หมื่นปีให้หลังมนุษย์สกุลนีแอนเดอร์ธัลส์ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ อีก 16,000 ปีต่อมา 
มนุษย์สกุลโฮโมเซเปียนส์ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกา และทำให้สัตว์ขนาดใหญ่ในอเมริกาสูญพันธุ ์ความยิ่ง
ใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ปัจจุบันเริ่มฉายแววเมื่อ 13,000 ปีที่แล้ว ในช่วงเวลานั้นเกิดการสูญพันธุ์ของมนุษย์สกุลโฮโม
ฟลอเรไซเอนซิส (Homo floresiensis) และมนุษย์สกุลโฮโมเซเปียนส์เป็นเพียงมนุษย์สกุลเดียวที่รอดมาได้ หลังจาก
มนุษย์สกุลโฮโมเซเปียนส์เหลือรอดอยู่เพียงสกุลเดียว มนุษย์สกุลโฮโมเซเปียนส์ก็ได้วิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด 
เพราะเพียง 1 พันปีให้หลังมนุษย์สกุลนี้ได้เริ่มการปฎิวัติเกษตรกรรม รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ์ทำให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐานถาวรขึ้น เมื่อมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรกันมากขึ้น มีมนุษย์มาอยู่รวมกันมากเข้า มากเข้า จึงเกิดการก่อตั้งอณา
จักรแรกขึ้นมาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว เริ่มสร้างจารึก และมีการประดิษฐ์เงินตราขึ้นมาใช้ กำเนิดศาสนาที่นับถือเทพเจ้า
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หลายองค์ มีการก่อตั้งจักรวรรดิอัคคาเดียนของพระเจ้าซาร์กอนขึ้นเป็นจักรวรรดิแรก เมื่อ 4,250 ปีที่แล้ว ต่อมาเมื่อ 
2,500 ปีที่แล้ว ได้กำเนิดศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย ในปีเดียวกันได้ก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซีย และมีการประดิษฐ์
เหรียญ หลังจากนั้นอีก 500 ปี จักรวรรดิฮั่นในประเทศจีน และจักรวรรดิโรมันในเมดิเตอร์เรเนียนได้ก่อตั้งขึ้น พร้อม
ทั้งกำเนิดศาสนาคริสต์ ส่วนศาสนาอิสลามกำเนิดขึ้นเมื่อ 1,400 ปีที่แล้ว การปฎิวัติวิทยาศาสตร์ ทำให้มนุษย์ยอมรับ
ในความไม่รู้และเริ่มได้อำนาจที่ไม่คาดคิดมาก่อน พัฒนาการของการเดินเรือทำให้ชาวยุโรปพิชิตอเมริกาและห้วง
มหาสมุทร ทำให้โลกทั้งหมดกลายเป็นผืนประวัติศาสตร์เดียว ส่งผลให้เกิดระบบทุนนิยมขึ้นมาเมื่อ 500 ปีที่แล้ว ต่อมา
ได้เกิดการปฎิวัติอุตสาหกรรม ทำให้ครอบครัวและชุมชนถูกแทนที่ด้วยรัฐชาติและตลาด เกิดการสูญพันธุ์ขนานใหญ่
ของพืชและสัตว์ต่างๆ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว จวบจนปัจจุบันมนุษย์ไปได้ไกลเกินกว่าเขตแดนของดาวเคราะห์โลก อาวุธ
นิวเคลียร์คุกคามการอยู่รอดของมนุษยชาติ สิ่งมีชีวิตมีรูปแบบที่เพิ่มขึ้นด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดแทนที่จะเป็น
จากการคัดสรรโดยธรรมชาติ” (แฮรารี, 2561, 20-21) 

 สิ่งที่น่าสนใจประการแรกจากช่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นข้างต้นนั้น ทำให้พบว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆมีต้น
กำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน หรือที่ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) สรุปว่ามนุษย์ถือกำเนิดมาจาก
ต้นไม้แห่งชีวิตต้นเดียวกัน (ซิมเมอร์, 2552, 13) ทำไมเราถึงไม่พูดว่า “ความเป็นสิ่งมีชีวิต” แต่เรากลับแยกประเภท
ของสิ่งมีชีวิตออกจากกัน แมลงสาบที่มนุษย์มองว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระดับต่ำชั้นกว่า มันอาจจะพูดในภาษาของ
พวกมันว่า “ความเป็นแมลงสาบ” ที่มีคุณค่าเหนือกว่า “ความเป็นมนุษย์” เรายกย่องแมลงสาบในฐานะผู้เอาตัวรอด
ได้อย่างดีเยี่ยม มีอยู่ยุคหนึ่งที่มนุษย์สร้างกับดักกาวสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงสาบ ในช่วงแรกกับดักทำงานได้อย่างดี
เยี่ยมเพราะแมลงสาบชอบน้ำตาล แต่เมื่อแมลงสาบเรียนรู้ถึงกับดัก พวกมันก็พัฒนาให้หลีกเลี่ยงน้ำตาล พวกที่ชอบน้ำ
ตาลจะตายไป พวกที่วิวัฒนาการให้เกลียดน้ำตาลจะอยู่รอดและส่งต่อความสามารถนี้ไปยังรุ่นต่อๆไป สุดท้าย
แมลงสาบจะไม่กินน้ำตาลอีกแล้ว วิวัฒนาการนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 10 ปีเท่านั้น โดยความสามารถพิเศษของพวกมันแล้ว
มันน่าจะอ้างสิทธิ์ในความเหนือกว่ามนุษย์ได้ แต่เราพยายามอ้างสิทธิ์ใน “ความเป็นมนุษย์” ที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิด
อื่น ซึ่งข้าพเจ้าพยายามค้นหาให้ได้ว่าความเป็นมนุษย์ของเราเริ่มที่ตรงไหน และดูได้จากอะไร 

 ประการที่สอง โฮโมเซเปียนส์ ไม่ใช่มนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียวที่วิวัฒนาการขึ้นมา “โฮโมเซเปียนส์ก็เป็นสมาชิก
ของวงศ์หนึ่งในอณาจักรสัตว์เช่นกัน ซึ่งข้อเท็จจริงอันเก่าแก่นี้เคยเป็นหนึ่งในความลับที่ถูกปิดบังไว้อย่างมิดชิดที่สุด
ทางประวัติศาสตร์ โฮโมเซเปียนส์คิดมาโดยตลอดว่าตนเองต่างจากสัตว์อื่น เป็นเสมือนเด็กกำพร้าที่ถูกคร่าไปจาก
อ้อมอกของพ่อแม่ ไร้ญาติขาดมิตรและที่สำคัญที่สุดคือขาดไร้บุพการี แต่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ไม่ว่าเราจะชอบข้อ
เท็จจริงนี้หรือไม่ก็ตามแต่ความจริงก็คือเราเป็นสมาชิกของวงศ์ที่ใหญ่และสมาชิกชอบส่งเสียงเอ็ดอึงเป็นพิเศษ เรียกว่า 
“วานรยักษ์”(Great apes) ญาติใกล้ชิดที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง โดยชิมแปนซีมี
ความใกล้ชิดกับเรามากที่สุด แค่ราว 6 ล้านปีที่แล้วนี่เอง ย่าทวดวานรนางหนึ่งมีลูกสาว 2 นาง นางหนึ่งได้กลายมา
เป็นบรรพบุรุษของชิมแปนซีและวานรอื่น ส่วนอีกนางนั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกเรา (แฮรารี, 2561, 29 - 30) ในยุค
สมัยที่ไล่เลี่ยกันมีสิ่งมีชีวิตสกุลโฮโมเกิดขึ้นหลายสกุล ได้แก่ โฮโมนีแอนเดอร์ธัลเลนซิส (Homo neanderthalensis: 

มนุษย์จากหุบเขานีแอนเดอร์) มนุษย์ในยุโรปและเอเชียตะวันตก โฮโมอีเร็กตัส (Homo erectus) มนุษย์ตัวตรง ใน
เอเชียตะวันออก ซึ่งมีชีวิตอยู่รอดยาวนานถึงเกือบ 2 ล้านปี โฮโมโซโลเอนซิส (Homo soloensis) มนุษย์จากหุบเขา
โซโล ในเกาะชวา อินโดนีเซีย โฮโมฟลอเรไซเอนซิส (Homo floresiensis) ในเกาะฟลอเรส (Flores island) โฮโมเดนิ
สโซวา (Homo denisova) ในถ้ำเดนิสโซวา (Denisova Cave) ไซบีเรีย โฮโมรูดอฟเฟนซิส (Homo rudolfensis) 
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มนุษย์จากทะเลสาบรูดอล์ฟ โฮโมเออร์แกสเตอร์ (Homo ergaster) มนุษย์งาน และโฮโมเซเปียนส์ (Homo sapiens) 

มนุษย์ผู้มีสติปัญญา ทั้ง 5 สกุลอยู่ในแอฟริกา จากช่วงราว 2 ล้านปีที่แล้วจนถึงราว 1 หมื่นปีที่ผ่านมามีมนุษย์หลาก
หลายสายพันธุ์ราว 6 สายพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน เหตุใดสกุลอื่นจึงสูญพันธุ์ไปหมด แต่เหลือแค่สกุลโฮโมเซเปียนส์เท่านั้นที่
อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน เราจะนับว่าสกุลที่สูญพันธุ์ไปแล้วมี “ความเป็นมนุษย์” หรือไม่ 

 ประการที่สาม “มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลส์มักจะทำอะไรตามแบบแผน ซ้ำๆกัน ไม่มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือ
สร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมา การทำอะไรซ้ำๆเชื่อมโยงกับสติปัญญาของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลส์ที่มีความฉลาดอยู่ในระดับ
ที่ยังไม่สูงเท่ากับมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ แต่มนุษย์โฮโมเซเปียนส์มักจะทดลองทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ และมีความคิด
สร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งแตกต่างกับมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลส์อย่างชัดเจน นักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยความแตก
ต่างของมนุษย์ทั้งสองสกุลนี้  ทำให้พบความแตกต่างที่ยีน Foxp2 ซึ่งเป็นยีนที่ให้ความสามารถในการใช้ภาษาและสติ
ปัญญา ยิ่งไปกว่านั้นความแตกต่างของยีน Foxp2 ของมนุษย์ทั้งสองสกุลมีความแตกต่างกันใน DNA เพียงอักษรตัว
เดียว ซึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลส์มีอักษรตัว A แต่มนุษย์โฮโมเซเปียนส์นั้นอักษรตัว A ได้เปลี่ยนเป็นอักษรตัว T เพียงแค่
อักษรตัวเดียวทำให้มนุษย์ทั้งสองสกุลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นักวิทยาศาสตร์ยังค้นหายีน Foxp2 ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมอื่นๆ ทำให้พบว่ายีน Foxp2 ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดมี DNA อักษรตัว A เหมือนกับมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล มี
เพียงมนุษย์โฮโมเซเปียนส์เท่านั้นที่ DNA ในยีน Foxp2 เปลี่ยนเป็นตัวอักษร T ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มนุษย์            
นีแอนเดอร์ธัลส์สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้ว แต่มนุษย์โฮโมเซเปียนส์อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ (สารคดีโลกหลาก
มิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอนจุดกำเนิดสติปัญญา ออกอากาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 http://

program.thaipbs.or.th/Loklakmiti/episodes/57196 เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561) ดังนั้น “ความเป็น
มนุษย์” จึงเชื่อมโยงอยู่กับวิวัฒนาการและสติปัญญาที่ผูกโยงอยู่กับอักษรตัว A และ ตัว T หรือเปล่า” (ปิิติวรรธน์ สม
ไทย, 2562, 4 - 6) จากเนื้อหาดังที่ได้กล่าวไปแล้วแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ในภาพรวมได้อย่างดี แต่สิ่งที่
เป็นสัญญาณหนึ่งในหลายๆสัญญาณและสามารถแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นในการแยกตัวของมนุษย์ออกมาจากสิ่งมีชีวิต
อื่นได้แก่พัฒนาการของสมอง “ถึงแม้มนุษย์แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันมาก แต่ทุกสปีชีส์ก็มีลักษณะร่วมกัน
หลายประการ หนึ่งในลักษณะร่วมที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการมีมันสมองขนาดใหญ่เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆ 
กล่าวคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้ำหนัก 60 กิโลกรัม มีขนาดสมองเฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนมนุษย์รุ่นแรกที่มี
ชีวิตอยู่เมื่อ 2.5 ล้านปีมาแล้วมีขนาดสมองประมาณ 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขณะที่เซเปียนส์ยุคใหม่มีขนาดสมอง 
1,200 - 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร และนีแอนเดอร์ธัลส์ก็มีสมองขนาดใหญ่กว่านั้นไปอีก ดูเหมือนว่าการที่
วิวัฒนาการเลือกสมองที่ขนาดใหญ่กว่าอาจฟังดูไร้สมองไปหน่อย เราก็ลุ่มหลงในสติปัญญาอันสูงส่งของเรา จนเชื่อว่า
ยิ่งมีพลังจากสมองมากเท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง สัตว์ในวงศ์แมวก็น่าจะผลิตลูกแมวที่คำนวณ
แคลคูลัสได้ และกบก็น่าจะคิดค้นโครงการอวกาศของตัวเองได้แล้ว ทำไมการมีสมองขนาดใหญ่จึงหายากในอณาจักร
สัตว์? (แฮรารี่, 2561, 34) ในยุคดึกดำบรรพ์มนุษย์แยกตัวออกมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นจากลักษณะทางกายภาพ หัวกระ-
โหลกขยายขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อบรรจุสมองที่มีปริมาณมากขึ้น ทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้น และฉลาดกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาก นั่น
ส่งผลให้มนุษย์ดูแคลนสิ่งมีชีวิตอื่นว่าอยู่ต่ำกว่าตน และพยายามจำแนกและจัดประเภทสิ่งมีชีวิตอื่นๆให้แตกต่างจาก
ตนเองมากที่สุด จึงไม่แปลกเลยที่มนุษย์จะทำลายล้างสิ่งมีชีวิตอื่นให้ล้มหายตายจากไปจากโลกนี้ได้อย่างไม่รู้สึกอะไร
เลย ซ้ำยังทำลายได้แม้แต่มนุษย์พวกเดียวกันแต่ต่างชนิดกัน “ความเป็นไปได้อีกแบบหนึ่งคือมีการแก่งแย่งทรัพยากร
กันอย่างดุเดือด จนนำไปสู่ความรุนแรงและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ แต่ความอดทนไม่ใช่ลักษณะประจำตัวของเซเปียนส์ ดัง
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เช่นในโลกสมัยใหม่ที่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสีผิว ภาษาถิ่น หรือศาสนาก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เซเปียนส์กลุ่ม
หนึ่งทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างถอนรากถอนโคน เซเปียนส์โบราณจะอดทนอดกลั้นต่อมนุษย์ต่างสปีชีส์อย่างสิ้นเชิง
ได้มากเพียงใด? อาจเป็นไปได้มากว่าเมื่อเซเปียนส์เผชิญหน้ากับนีแอนเดอร์ธัลส์นั้น ผลก็คือเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้ง
แรกและครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ” (แฮรารี่, 2561, 46) เหตุการณ์นี้น่าจะทำให้คิดได้ว่าเป็นการ
แย่งชิง “ความเป็นมนุษย”์ ขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ถ้าในปัจจุบันนี้เราไม่ได้เป็นมนุษย์แค่สายพันธุ์เดียวล่ะ “ความ
เป็นมนุษย์ยังจะมีความหมายอยู่มั้ย “ตลอด 10,000 ปีที่ผ่านมา โฮโมเซเปียนส์เจริญเติบโตขึ้นมาโดยเชื่อว่าตนเป็น
มนุษย์เพียงสปีชีส์เดียว จนยากที่เราจะยอมรับความเป็นไปได้อื่นๆ การไร้ญาติขาดพี่น้องนั้นทำให้ง่ายขึ้นที่จะ
จินตนาการว่าเราเป็นสุดยอดผลงานจากการเนรมิต และเกิดเป็นรอยแยกถ่างให้เราห่างออกจากสัตว์อื่นในอณาจักร
สัตว์ด้วยกัน เมื่อชาร์ลส ์ดาร์วินชี้ให้เห็นว่าโฮโมเซเปียนส์ก็เป็นเพียงสัตว์อีกชนิดหนึ่งเท่านั้น ผู้คนจึงต่างโกรธเกรี้ยว 
แม้แต่ในทุกวันนี้คนเป็นจำนวนมากก็ยังปฎิเสธที่จะเชื่อเช่นนั้น หากนีแอนเดอร์ธัลส์มีชีวิตรอดมาได้ เราจะยัง
จินตนาการว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษอยู่หรือไม่? นี่อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมบรรพบุรุษของเราถึงกวาดล้างนี
แอนเดอร์ธัลส์ไปเสีย ก็เพราะพวกเขาใกล้ชิดกับเรามากเกินกว่าจะละเลย แต่ก็แตกต่างเกินกว่าจะยอมรับได้” (แฮรารี,่ 
2561, 47) เราถูกฝังความคิดของการแปลกแยกจากสิ่งมีชีวิตอื่นมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ และมันยังเป็นสัญญาณแรกที่
แสดงถึงความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” อีกทั้งยังส่งต่อความคิดนี้มาจนถึงปัจจุบัน เราควรจะตั้งคำถามในความ
เป็นมนุษย์ในลักษณะนี้กับตัวเองว่ามันสมควรจะมีอยู่ และภูมิอกภูมิใจกับมันหรือไม่ 

 อีกประการหนึ่งคือการแยกสิ่งมีชีวิตอื่นออกจากมนุษย์ด้วยความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพ “ลักษณะ
ร่วมกันของมนุษย์อีกประการหนึ่งก็คือเราเดินตัวตรงบนขาทั้งสองข้าง การลุกขึ้นยืนนี้ทำให้สามารถตรวจตรามองหา
เหยื่อหรือศัตรูในทุ่งหญ้าสะวันนาได้ง่ายขึ้น แขนที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่ก็ใช้งานอย่างอื่นแทน เช่น 
ขว้างก้อนหิน หรือโบกให้สัญญาณ มีอีกหลายอย่างที่ใช้มือทั้งสองข้างทำได้ ยิ่งใช้งานได้ดีก็ยิ่งทำให้เกิดแรงกดดันทาง
วิวัฒนาการจนทำให้เกิดการเพิ่มกระแสประสาทและมีกล้ามเนื้อของผ่ามือและนิ้วที่ปรับการทำงานได้ละเอียดอ่อน
มากขึ้น ผลลัพธ์คือมนุษย์สามารถใช้มือทำงานที่ละเอียดอ่อนมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาสามารถสร้างและใช้
เครื่องมือที่ซับซ้อนและละเอียดปราณีต หลักฐานแรกสุดของการสร้างเครื่องมือกำหนดอายุย้อนกลับไปราว 2.5 ล้านปี
มาแล้ว ซึ่งการผลิตและใช้เครื่องมือนี่เองที่นักโบราณคดีใช้เป็นเกณฑ์ระบุว่าเป็นมนุษย์โบราณ” (แฮรารี,่ 2561, 35 - 

36) แทบจะไม่มีสัตว์ชนิดใดเลยที่สามารถเดินตัวตรงบนสองเท้าและใช้มือเก่งได้เท่ากับมนุษย์ วิวัฒนาการทำให้สัตว์
หลายสายพันธุ์มีความสามารถในการรับรู้ดีกว่ามนุษย์ เช่น สุนัขสามารถรับรู้กลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์มาก “ที่จมูกของสุนัข
จะมีอวัยวะที่ชื่อว่า Jacobson’s organ หรือ Vomeronasal organ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อลักษณะเป็นท่อแคบ ๆ 1 คู่ อยู่
บริเวณเพดานแข็งทำหน้าที่รับฟีโรโมน (pheromone) เห็นได้จากการที่สุนัขตัวผู้สามารถรับรู้ได้ว่า สุนัขตัวเมียตัวไหน
กำลังเป็นสัดอยู่ ภายในจมูกของสุนัขมีเซลล์รับกลิ่นที่เรียกว่า Olfactory cells อยู่จำนวนมากซึ่งทำให้สามารถรับกลิ่น
ได้ไว เซลล์เหล่านี้จะอยู่ตามผิวในโพรงจมูก (olfactory mucous membrane) ปริมาณจำนวนเซลล์รับกลิ่นในจมูก 
ยิ่งมีมากเท่าไร จมูกยิ่งไวเท่านั้น โดยสุนัขมีขนาดพื้นที่เซลล์รับกลิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 125-150 ตารางเซนติเมตร แตกต่างจาก
คนเราที่มีพื้นที่ที่มีเซลล์รับกลิ่นเพียง 4 ตารางเซนติเมตร มันจึงสามารถดมกลิ่นได้ไวกว่าคนเรา สุนัขแต่ละพันธุ์ก็จะมี
ขนาดไม่เท่ากัน ความไวในการดมจึงลดหลั่นกันไปตามพื้นที่เซลล์รับกลิ่นนั่นเอง เซลล์รับกลิ่นจะมีระดับ threshold ที่
ค่อนข้างต่ำ ทำให้มีความไว (sensitivity) สูง สามารถถูกกระตุ้นได้ง่าย” (ข้อมูลจาก : https://www.scimath.org/

article-biology/item/7389-2017-07-20-07-32-02 เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563) แมวสามารถมองเห็น
ในที่มืดได้ดีกว่ามนุษย์มาก “การมองในตอนกลางคืน - แมวไม่สามารถดูรายละเอียดหรือสีที่หลากหลาย แต่มีความ
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สามารถที่ดีที่จะเห็นในที่มืด เพราะจำนวนของเซลล์รูปแท่งนั้นมีสูงในจอตาซึ่งมีความไวต่อแสงสลัวมีสูง เป็นผลให้แมว
สามารถมองเห็นโดยใช้แสงแค่ 1 ใน 6 จากที่มนุษย์ต้องใช้เพื่อมองในเวลากลางคืน แมวยังมีอีกโครงสร้างหนึ่งที่อยู่
เบื้องหลังจอประสาทตาเรียกว่า tapetum (การสะท้อนแสงของดวงตา) ซึ่งมันช่วยให้ความสามารถในการมองเห็น
ตอนกลางคืนเพิ่มขึ้น เซลล์ใน tapetum ทำงานเหมือนกระจก จะทำการสะท้อนแสงที่ผ่านเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูป
กรวยกลับไปทางเซลล์รับแสง และนั่นทำให้แมวมีโอกาสที่จะเพิ่มแสงช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนมากขึ้น และ
นี่เองที่ทำให้ตาของแมวสว่างในที่มืด (ขข้อมูลจาก : https://www.myquestionth.com/question/2212 เข้าถึง
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563) เป็นต้น ลักษณะของการยืนสองขา มีสมองใหญ่เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่แตก
ต่างจากสัตว์อื่นอย่างสิ้นเชิง แม้จะมีบางส่วนของการรับรู้ที่เทียบไม่ได้กับสัตว์ชนิดอื่นๆ แต่มนุษย์ก็ทดแทนข้อบกพร่อง
เหล่านั้นด้วยความฉลาดที่มีมากล้นในการสร้างเครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น ทำให้พวกเรายิ่งแตกต่างจากสัตว์
อื่นๆเป็นอย่างมาก ทำให้คิดเอาเองว่าเรามี “ความเป็นมนุษย์” ที่สูงส่งกว่าสัตว์ชนิดอื่น 

 ประการสุดท้ายพวกเรามักจะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆเพื่อทำให้มนุษย์รู้สึกแตกต่าง เริ่มตั้งแต่การ
เปรียบเทียบกับสัตว์ (สัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากต้นไม้แห่งชีวิตต้นเดียวกัน) “ถึงแม้มนุษย์แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่าง
กันมาก แต่ทุกสปีชีส์ก็มีลักษณะร่วมกันหลายประการ หนึ่งในลักษณะร่วมที่เห็นได้อย่าชัดเจนคือการมีมันสมองขนาด
ใหญ่เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆ” (แฮรารี่, 2561, 34) หรือในกรณีการเปรียบเทียบกับกลุ่มวานรยักษ์ (great 

apes) ญาติใกล้ชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยู่ “โฮโมเซเปียนส์คงโต้วาทีเอาชนะชิมแปนซีได้ แต่พวกมันก็อาจฉีกมนุษย์ออก
เป็นชิ้นๆ ราวกับเป็นเพียงตุ๊กตาผ้า” (แฮรารี่, 2561, 35) การเปรียบเทียบที่เราแสดงให้เห็นในหลายๆลักษณะนั้นส่วน
ใหญ่แสดงให้เห็นความได้เปรียบของความแตกต่างที่มนุษย์มีต่อสัตว์ ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการคลอดบุตร “ผู้หญิง
ยิ่งต้องแลกมากกว่านั้น เพราะการเดินสองขาต้องการกระดูกสะโพกและช่องคลอดที่แคบกว่าเดิม แต่ศีรษะของทารก
กลับใหญ่ขึ้นทุกทีการตายจากการให้กำเนิดบุตรจึงเป็นเรื่องเสี่ยง ร้ายแรงสำหรับมนุษย์เพศหญิง หญิงที่คลอดบุตรก่อน
เจริญเต็มที่ขณะที่สมองและศีรษะของทารกยังเล็กและอ่อนนุ่มจึงดีกว่า และมีชีวิตรอดเพื่อให้กำเนิดบุตรต่อไปได้
มากกว่า ผลก็คือการคัดสรรตามธรรมชาติมักเลือกเอามนุษย์ที่คลอดก่อนกำหนดจะเอาไว้ อันที่จริงเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัตว์อื่น มนุษย์คลอดก่อนที่ระบบสำคัญของร่างกายจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ลูกม้าสามารถวิ่งเหยาะๆ ได้ทันที
หลังคลอด ลูกแมวสามารถหาอาหารได้เองเมื่ออายุไม่กี่สัปดาห์ แต่ทารกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ต้องพึ่งพา
อาศัยผู้ที่อาวุโสกว่าในเรื่องอาหาร การปกป้อง และการศึกษา ข้อเท็จจริงนี้สนับสนุนได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องความ
สามารถในการเข้าสังคมอันพิเศษยิ่งของมนุษย์ และขณะเดียวกันก็สะท้อนปัญหาสังคมอันเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือแม่
ตัวคนเดียวแทบจะไม่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงทารกเกิดใหม่และตัวเธอเองได้อย่างเพียงพอเมื่อมีลูกน้อยติดสอยห้อย
ตามไปด้วย การเลี้ยงดูเด็กเด็กจึงต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง มนุษย์
จึงเติบโตขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนของเผ่าตน วิวัฒนาการจึงสนับสนุนความสามารถในการสร้างความผูกพันทางสังคม
อันแน่นแฟ้น นอกจากนั้นเมื่อมนุษย์เกิดก่อนการมีพัฒนาการที่สมบูรณ์จึงต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝนทักษะการเข้า
สังคมยาวนานมากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดทั้งหมด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากเมื่อคลอดจากท้องแม่แล้วก็เปรียบเหมือน
เครื่องเคลือบออกจากเตาเผา  หากต้องการทำให้มีรูปทรงใหม่ก็ต้องทำให้มันแตกก่อนเท่านั้น แต่มนุษย์ที่คลอดจาก
ครรภ์กลับเหมือนแก้วจากเตาหลอมที่สามารถปั่น ยืด เป่าขึ้นรูปได้อย่างมากมายหลายแบบชวนให้ทึ่ง นี่เองที่ใช้อธิบาย
ว่าเหตุใดเราจึงสามารถอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เป็นคริสเตียนหรือพุทธศาสนิกชน เป็นพวกทุนนิยมหรือสังคมนิยม ชอบ
สงครามหรือรักความสงบได ้เราจึงสันนิษฐานได้ว่าสมองขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือ ความสามารถในการเรียนรู้ที่
เหนือกว่า และโครงสร้างสังคมอันซับซ้อน ถือเป็นความได้เปรียบมหาศาล เป็นหลักฐานบ่งชี้ในตัวของมันเองว่าสิ่ง
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เหล่านี้ทำให้มนุษยชาติเป็นสัตว์ที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก มนุษย์มีความสุขกับความได้เปรียบนั้นตลอด 2 ล้านปีเต็ม 
แม้ในระยะเวลานั้นพวกเขายังเป็นสัตว์ที่อ่อนแอและไม่สลักสำคัญใดๆ ดังนั้น แม้มนุษย์ผู้ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 1 ล้านปีที่แล้ว
จะมีสมองอันใหญ่โตและเครื่องมือหินอันแหลมคม แต่พวกเขาต้องอยู่อาศัยด้วยความเกรงกลัวสัตว์นักล่า พวกเขาแทบ
จะไม่ล่าสัตว์ใหญ่ๆ ยังชีพด้วยการเก็บของป่าเป็นหลัก จับแมลงกิน ล่าสัตว์เล็ก และกินซากสัตว์ที่เหลือจากสัตว์นักล่า
อื่นๆ ที่ทรงพลังมากกว่า” (แฮรารี่, 2561, 36 - 37) การเปรียบเทียบนี้ทำให้เห็นวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ ในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของเผ่าพันธุ์ตนเอง การปลูกฝังความคิดในการเปรียบเทียบตนเองให้อยู่เหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ส่ง
ต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน จนทำให้มนุษย์เปรียบเทียบเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันเอง และกำจัดผู้ซึ่งไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของตน ซึ่ง
ความคิดนี้ส่งต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน “ตลอด 10,000 ปีที่ผ่านมา โฮโมเซเปียนส์เจริญเติบโตขึ้นมาโดยเชื่อว่าตนเป็น
มนุษย์เพียงสปีชีส์เดียว จนยากที่เราจะยอมรับความเป็นไปได้อื่นๆ การไร้ญาติขาดพี่น้องนั้นทำให้ง่ายขึ้นที่จะ
จินตนาการว่าเราเป็นสุดยอดผลงานจากการเนรมิต และเกิดเป็นรอยแยกถ่างให้เราห่างออกจากสัตว์อื่นในอณาจักร
สัตว์ด้วยกัน เมื่อชาร์ลส ์ดาร์วินชี้ให้เห็นว่าโฮโมเซเปียนส์ก็เป็นเพียงสัตว์อีกชนิดหนึ่งเท่านั้น ผู้คนจึงต่างโกรธเกรี้ยว 
แม้แต่ในทุกวันนี้คนเป็นจำนวนมากก็ยังปฎิเสธที่จะเชื่อเช่นนั้น หากนีแอนเดอร์ธัลส์มีชีวิตรอดมาได้ เราจะยัง
จินตนาการว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษอยู่หรือไม่? นี่อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมบรรพบุรุษของเราถึงกวาดล้างนี
แอนเดอร์ธัลส์ไปเสีย ก็เพราะพวกเขาใกล้ชิดกับเรามากเกินกว่าจะละเลย แต่ก็แตกต่างเกินกว่าจะยอมรับได้” (แฮรารี,่ 
2561, 47) การเปรียบเทียบทำให้เห็นมุมมองการก่อร่างสร้างตัวของคำว่า ‘มนุษย์’ ที่ต้องใช้ความอดทน โหดร้าย การ
เอาตัวรอด และความเห็นแก่ตัว เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตนดำรงอยู่ต่อไปได้ ถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราคือสิ่ง
มีชีวิตชนิดหนึ่งท่ามกลางสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ แต่เหตุใดแค่คำว่า ‘มนุษย์’ เพียงคำเดียวถึงทำให้เรามีความสำคัญได้
มากมายมหาศาลอย่างนี้ “มีความลับของโฮโมเซเปียนส์ อีกเรื่องหนึ่งที่กวนใจยิ่งกว่าและถูกซุกซ่อนไว้คือ ไม่เพียงเรา
จะมีญาติจำนวนมากที่ล้าหลังไร้วัฒนธรรม แต่ครั้งหนึ่งเราเคยมีพี่น้องอยู่สองสามคนด้วย เราเคยคิดว่าเราเป็นมนุษย์
เพียงสปีชีส์เดียวเท่านั้น เนื่องจากในช่วง 10,000 ปีมานี้พบแต่มนุษย์เพียงสปีชี่ส์เดียว คือเรา แต่ความหมายที่แท้จริง
ของคำว่ามนุษย์คือ ‘สัตว์ชนิดหนึ่งในสกุลโฮโม’ ด้วยเหตุที่เคยมีสปีชีส์อื่นๆอีกมากในสกุลนี้ นอกเหนือไปจากโฮโมเซ
เปียนส์ ยิ่งไปกว่านั้นดังที่เราจะเห็นในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ ในอนาคตอันอาจจะไม่ไกลนัก เราก็อาจจะต้อง
ขับเคี่ยวกับมนุษย์ที่ไม่ใช่เซเปียนส์อีกครั้ง เพื่อให้กระจ่างในประเด็นนี้ ดังนั้น บ่อยครั้งที่ผู้เขียนจะใช้คำว่า ‘เซเปียนส์’ 
เพื่อกล่าวถึงสมาชิกในสปีชีส์โฮโมเซเปียนส ์ขณะที่เก็บคำว่า ‘มนุษย์’ ไว้ใช้กล่าวถึงสมาชิกอื่นๆในสกุลโฮโม” (แฮรารี่, 
2561, 30 - 31) ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าคำว่า ‘มนุษย์’ ไม่ได้สลักสำคัญอย่างใดเลย มันเป็นแค่คำที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตชนิด
หนึ่งเท่านั้นเอง และ “ความเป็นมนุษย์” ก็ไม่ใช่ความดีอย่างที่หลายหลายคนเข้าใจเพราะประวัติศาสตร์บอกให้เรารู้ว่า
สิ่งที่มนุษย์กระทำนั้นก็เพียงเพื่อเอาตัวรอดบนโลกใบนี้ให้นานที่สุดเท่านั้นเอง  

 การเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์นั้นมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ สัตว์มีความแตกต่างจากมนุษย์อย่างชัดเจน แต่
สัตว์ก็ใกล้เคียงกับเรามากที่สุด การเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับสัตว์มีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 21) ซึ่ง
ปัจจุบันนี้มีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความฉลาดเทียบเท่า หรืออาจจะมากกว่ามนุษย์ และลักษณะทางกายภาพนั้นแตกต่างกับ
มนุษย์อย่างสิ้นเชิง “ทุกๆปี ชุมชนปัญญาประดิษฐ ์จะมารวมตัวกันในงานที่ทั้งเป็นที่รอคอยและเป็นที่ถกเถียงกันมาก
ที่สุดประจำปี นั่นคืองานแข่งขันที่ชื่อการทดสอบทัวริง หรือ Turing Test ชื่อการทดสอบนี้มาจากคณิตกีชาวสหราช
อาณาจักร แอลัน ทัวริง ผู้เป็นหนึ่งในบิดาของวงการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เมื่อปี 1950 ทัวริงพยายามตอบคำถาม
แรกๆ ของวงการ นั่นคือ จักรกลคิดเป็นไหม เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสร้างคอมพิวเตอร์ที่สลับซับซ้อนจนเราอาจกล่าว
ได้ว่ามันมีความคิดเป็นของตัวเองและมีความเฉลียวฉลาดจริงและหากวันหนึ่งมีเครื่องจักรที่มีความสามารถถึงระดับ
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นั้น เราจะรู้ได้อย่างไร แทนที่จะพยายามตอบคำถามนี้ด้วยวิธีการเชิงทฤษฎี ทัวริง กลับเสนอการทดลองขึ้นมา โดยจะ
มีคณะกรรมการพิมพ์คำถามลงในคอมพิวเตอร์ให้ผู้ตอบ 2 ฝ่ายตอบ ฝ่ายหนึ่งจะเป็น “ตัวหลอก” ที่เป็นมนุษย์ ส่วนอีก
ฝ่ายเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานของคณะกรรมการคือพยายามแยกให้ออกว่าใครเป็นใคร ในการทดลองนี้ไม่มีข้อ
จำกัดว่าคณะกรรมการจะพูดอะไรได้บ้าง อาจเป็นการพูดคุยจิปาถะ ถามความรู้รอบตัว (อย่างเช่น มดมีกี่ขา ปารีสอยู่
ในประเทศอะไร) ซุบซิบดารา หรือทุกปัญหาเชิงปรัชญา พูดง่ายๆ ก็คือทุกอย่างที่มนุษย์ปกติพูดคุยกัน ทัวริง พยากรณ์
ว่าภายในปี 2000 คอมพิวเตอร์จะหลอกคณะกรรมการ 30 เปอร์เซ็นต ์ได้ด้วยบทสนทนาความยาว 5 นาที และตอน
นั้นเองที่ “ เราจะพูดได้ว่าคอมพิวเตอร์คิดเองเป็นอย่างไม่มีข้อโต้เถียง” คำพยากรณ์ของทัวริงไม่เป็นจริง อย่างไรก็ตาม
ในการแข่งขันปี 2008 ที่จัดขึ้นที่เมืองเรดิง ประเทศอังกฤษ โปรแกรมที่ทำได้ดีที่สุดทำคะแนนพลาดเกณฑ์ของทัวริงไป
เพียง 1 คะแนนเสียงเท่านั้น การแข่งขัน ป ี2009 อาจเป็นตัวตัดสินก็ได“้ (คริสเตียน, 2562, 18 - 19) สิ่งประดิษฐ์
ใหม่นั้นคือคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์นั้น เราไม่เพียงแค่เปรียบเทียบความเป็นมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เรายังแข่งขันกันมันเพื่อทดสอบว่าใครมี “ความเป็นมนุษย์” มากกว่ากัน “ กรรมการจะคุยกับ
เราแต่ละฝ่าย 5 นาที จากนั้นจะมีเวลา 10 นาที เพื่อขบคิด และตัดสินใจว่าคู่สนทนาฝ่ายไหนที่เป็นมนุษย์ กรรมการ
จะยังให้คะแนนความมั่นใจในการตัดสินด้วย ซึ่งคะแนนส่วนนี้จะถูกใช้เมื่อมีผลเสมอเกิดขึ้น โปรแกรมที่ได้รับคะแนน
โหวต และคะแนนความมั่นใจสูงสุดจากกรรมการแต่ละปี (ไม่ว่ามันจะ “ผ่านการทดสอบทัวริง” โดยหลอกกรรมการได้ 
30 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ตาม) จะได้รับสมญานาม “คอมพิวเตอร์ที่เป็นมนุษย์ที่สุด” ไปครอง นี่คือสมญานามที่ทีมวิจัย
ทั้งหลายหมายมั่น เป็นตำแหน่งที่มาพร้อมเงินรางวัล และเป็นรางวัลที่ผู้จัดงานและผู้สังเกตการณ์ต่างให้ความสำคัญ 

แต่นั่นก็ไม่ใช่รางวัลเดียวของงานนี้ ยังมีอีกรางวัลที่จะมอบให้ตัวหลอกผู้ได้รับคะแนนโหวตและคะแนนความมั่นใจ
สูงสุดจากกรรมการ นั่นคือรางวัล “มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่สุด“ นั่นเอง” (คริสเตียน, 2562, 19) จะเห็นได้ว่า “ความเป็น
มนุษย์” ของเราถูกท้าทายจากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต และยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์มันขึ้นมาเอง มันจึงเป็นคำถามให้เรา
ขบคิดกันว่า ความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” จะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือไม่ และมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
“เมื่อย้อนกลับไปดูวิธีที่นักวิจัยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ยุคแรกเริ่มพยายามอธิบายกลไกการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้
เป็นครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าน่าทึ่งอย่างมาก อย่างเช่น งานวิจัยของทัวริงก็บรรยายถึง “คอมพิวเตอร์ดิจิทัล” ที่ไม่เคยมีใคร
รู้จักมาก่อนด้วยการเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์มนุษย์ “เราอาจอธิบายแนวคิดเรื่องคอมพิวเตอร์ดิจิทัลได้ด้วยการ
บอกว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานที่คอมพิวเตอร์มนุษย์ทำนั่นเอง” เราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าหลาย 10 ปีต่อมาคำพูด
ประโยคนี้ได้กลับด้านไป ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ดิจิทัลได้กลายเป็นศัพท์เฉพาะและเป็นความหมายที่แท้จริงของคำนี้ 
ส่วนคำว่า “คอมพิวเตอร์มนุษย”์ กลับถูกใช้ในความเปรียบ ช่วงกลางศตวรรษที ่20 เราเปรียบเทียบเครื่องจักรที่ทำ
หน้าทีคิดคำนวณว่ามัน “เหมือนคอมพิวเตอร์” แต่ในศตวรรษที่ 21 เรากลับเปรียบเทียบมนุษย์ผู้เป็นอัจฉริยะทาง
คณิตศาสตร์ว่า “เหมือนคอมพิวเตอร์” แทน คิดไปแล้วก็แปลกดีนะครับ: เราเปรียบเหมือนสิ่งที่เคยถูกเปรียบว่า
เหมือนเรา เราเลียนแบบสิ่งที่เคยเลียนแบบเรา นี่คือการพลิกผันชะตากรรมในประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ของมนุษย์ที
เดียว แดเนียล กิลเบิร์ต นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยกล่าวไว้ว่าในช่วงชีวิตการงานของนักจิตวิทยาทุก
คน เขาหรือเธอต่างต้องเคยเขียน “ประโยคทอง” มาแล้วทั้งสิ้น ประโยคที่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้: “มนุษย์เป็นสัตว์ชนิด
เดียวที่______” แน่ละ ทั้งนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักวิทยาศาสตร์ต่างเขียนประโยคนี้ในลักษณาการต่างๆ ซ้ำ
แล้วซ้ำเล่า ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้ คุณอาจกล่าวว่าเรื่องราวการประดิษฐ์ตัวตนของมนุษย์คือการแก้ประโยคนี้
เสียใหม่อยู่เรื่อยๆ ก็ได้ แต่มาถึงปัจจุบัน ความกังวลไม่ได้อยู่ที่คำว่า “สัตว์” อีกต่อไป เราเคยคิดกันว่ามนุษย์นั้นพิเศษ
ตรงที่มีภาษาอันมีไวยากรณ์เป็นระบบ แต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริงอีกแล้ว เรายังเคยคิดกันว่ามนุษย์พิเศษเพราะรู้จักใช้
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เครื่องมือ ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความจริงอีกนั่นแหละ เรายังเคยคิดกันอีกว่ามนุษย์พิเศษตรงที่คิดคำนวณได้ แต่ตอนนี้เราก็กลับ
แข่งขันกับเครื่องคิดเลขไม่ได้ด้วยซ้ำ การเปลี่ยนแปลงของประโยคทองประโยคนี้เกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบ องค์
ประกอบหนึ่งมาจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ โดยดูว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับโลกและความสามารถทางเทคนิคที่พัฒนา
ไป เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของประโยคดังกล่าวอย่างไรบ้าง จากนั้น เราอาจพิจารณาว่าสมมุติฐานต่างๆ ที่พบส่งผลต่อ
วิธีที่มนุษย์มองตัวตนของตัวเองอย่างไร ตัวอย่างเช่น เมื่อเรารู้ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานศิลปะได้ยาก เราจะให้ค่าแก่ศิลปิน
ที่เป็นมนุษย์มากกว่าเดิมไหม สุดท้ายแล้ว เราอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่า การที่เราให้ค่าแก่เอกลักษณ์ของเราผ่านนิยาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นั้น เหมาะสมดีแล้วหรือ และการที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองต้องมีเอกลักษณ์พิเศษนั้น
เป็นเรื่องจำเป็นแค่ไหน ดักลาส ฮอฟสแต็ดเตอร์ เคยกล่าวไว้ว่า “บางครั้งก็ดูเหมือนว่ายิ่งปัญญาประดิษฐ์ก้าวหน้าขึ้น
เท่าไร แทนที่จะสร้างสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าคือปัญญาที่แท้จริง มันกลับเผยให้เราเห็นแค่ว่าอะไรไม่ใช่ปัญญา
ที่แท้จริง” รอบแรกประโยคนี้อาจฟังดูน่าโล่งอก เพราะมันยืนยันว่าเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์เรายังดำรงอยู่ แต่พอคิดดีๆ 
มันกลับให้ความรู้สึกไม่น่าสบายใจว่าเรากำลังถอนตัวจากสิ่งที่เคยยึดมั่นไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกองทัพยุคกลางที่
ถอนกำลังจากปราสาทไปยังจุดรวมพล แต่เราไม่อาจถอยไปตลอดกาลได้ ถ้าทุกสิ่งที่เราเคยมองว่ามี “ความคิด” เป็น
คุณสมบัติสำคัญกลับไม่มีความคิดเสียแล้ว... ถ้าอย่างนั้นความคิดคืออะไรกันแน่ มันอาจกลายเป็นเพียงผลพลอยได้ 
เป็นเหมือน “ไอเสีย” ที่สมองปลดปล่อยออกมา หรือที่แย่กว่านั้นก็คือความคิดอาจเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน จุดรวมพลของ
ตัวตนเราอยู่ตรงไหนกันแน ่ในศตวรรษที่ 21 เราจะได้เห็นการขีดและลบเส้นเขตแดนการต่อสู้เช่นนี้อยู่เรื่อยๆ เหล่าโฮ
โมเซเปียนส์พยายามยึดพื้นที่นิยามบนสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถูกตีกระหนาบโดยสิงสาราสัตว์ด้านหนึ่งและ
จักรกลอีกด้าน ติดอยู่ตรงกลางระหว่างโลกแห่งเนื้อหนังมังสากับโลกแห่งคณิตศาสตร์ นี่คือคำถามแสนสำคัญ: การ
ถอยหนีเช่นนี้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่ ตัวอย่างเช่น การที่คอมพิวเตอร์เก่งเลขนั้นถือเป็นการลิดรอน “ความเป็น
มนุษย์” หรือมันช่วยปลดปล่อยเราจากกิจกรรมที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่แรก และอนุญาตให้เราไปทำสิ่งอื่นๆ ที่เป็นมนุษย์
มากกว่าแทน มุมมองแบบหลังอาจดูน่าสบายใจมากกว่า แต่หากลองนึกภาพว่าท้ายที่สุดแล้วในอนาคต จำนวน 
“กิจกรรมของมนุษย์” ที่จะ “อนุญาต” ให้ไปทำนั้นเหลืออยู่เพียงไม่กี่อย่าง เมื่อถึงตอนนั้นก็พวกเราจะเป็น
อย่างไร” (คริสเตียน, 2562, 26 - 29) ช่วงเวลาเพียงไม่กี่ร้อยปี มนุษย์เราวิวัฒนาการไปเราและไกลมากถ้าเทียบกับ
บรรพบุรุษของเรา ต่อจากนี้ความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคงเป็นการคาดการณ์อย่าง
ยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2563 เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) แพร่ระบาดไป
ทั่วโลก ทุกประเทศได้รับผล กระทบ จนบางคนถึงกับพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือสงครามเชื้อโลก 
พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาในช่วงนี้ทำให้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างจากสถานการณ์ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียด
ต่อไป จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้สรุปได้ว่าความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ์

และสิ่งที่เราเอามนุษย์ไปเปรียบเทียบ 

 2. ไฟ (อำนาจ) และ ความเป็นแม่ (การให้กำเนิด) 

 ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักไฟ เราบูชาไฟอย่างเทพเจ้า เราให้ความเคารพ และความกลัวต่อไฟ เราเกรงกลัวต่อการ
ทำลายล้างของไฟ เพราะเมื่อเกิดไฟขึ้น ทุกอย่างจะถูกเผาผลาญจนหมดสิ้น แต่เมื่อมนุษย์รู้จักควบคุมไฟ เท่ากับมนุษย์
มีอำนาจอยู่ในมือที่จะควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือตนเองได้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการใช้ไฟปรุงอาหาร ทำให้มนุษย์มี
เวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะมนุษย์ผู้หญิง เมื่อให้กำเนิดบุตรแล้วจะมีเวลาดูแลบุตรมาก
ขึ้น ทำให้บุตรนั้นมีโอกาสรอดชีวิตในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย จำนวนประชากรจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการรอด
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ชีวิตของทารก และเวลาในการดูแลบุตรของมนุษย์ผู้หญิง “ก้าวย่างสำคัญของมนุษย์สู่ยอดห่วงโซ่อาหารก็คือการรู้จัก
ใช้ไฟ มนุษย์บางสปีชีส์รู้จักการใช้ไฟเป็นครั้งคราวมาตั้งแต่ 800,000 ปีก่อน ขณะที่โฮโมอีเร็กตัส นีแอนเดอร์ธัลส์ และ
บรรพบุรุษโฮโมเซเปียนส์ใช้ไฟเป็นกิจวัตรมาราว 300,000 ปีแล้ว นับจากนั้นมามนุษย์จึงได้แสงสว่างและความอบอุ่น
รวมทั้งมีอาวุธสังหารที่ใช้ต่อกรกับสิงโตที่ออกล่าหาอาหาร ไม่นานหลังจากนั้นมนุษย์ก็อาจเริ่มจุดคบเพลิงเพื่อให้แสง
สว่างบริเวณที่ตนอยู่อาศัย มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ไฟอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การเผาพุ่มไม้หนาทึบเพื่อสร้างทางเดิน ไป
จนถึงการใช้ไฟเพื่อเกมไล่ล่าในทุ่งหญ้าโล่งกว้าง นอกจากนั้นเมื่อไฟมอดลง นักลงทุนยุคหินก็สามารถเดินเก็บเกี่ยว
ผลผลิตรมควันที่มีทั้งสัตว์ที่โดนย่างสด ลูกนัต หน่อไม้ หรือพืชมีหัวใต้ดิน แต่สิ่งที่วิเศษที่สุดที่ไฟให้กับมนุษย์ก็คือการ
ประกอบอาหาร อาหารสดที่มนุษย์ย่อยไม่ได้ เช่น ข้าวสาลี ข้าว มันฝรั่ง กลายมาเป็นอาหารหลักของมนุษย์ เพราะไฟ
ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของอาหารแต่ยังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีววิทยาของพวกมันอีกด้วย การ
ประกอบอาหารยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและปรสิตในอาหาร นอกจากนี้มนุษย์ยังมีเวลาเหลือเฟือจากการเคี้ยวและย่อย
อาหารโปรด ทั้งผลไม้ ลูกนัต แมลง และซากสัตว์ได้ง่ายขึ้นอีกมากหลังปรุงสุก ขณะที่ชิมแปนซีใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมงต่อ
วันในการเคี้ยวอาหารดิบ แต่มนุษย์ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงในการกินอาหารที่ปรุงสุกแล้ว” (แฮรารี่, 2561, 39) การลด
เวลาในการเคี้ยวอาหารลง ทำให้มนุษย์ผูหญิงมีเวลาในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรของตนมากขึ้น ทั้งในเรื่องการ
ใช้ชีวิต ความเชื่อของเผ่า และการปลูกฝังความเป็นครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์สืบต่อไป 
“ผู้หญิงยิ่งต้องแลกมากกว่านั้น เพราะการเดินสองขาต้องการกระดูกสะโพกและช่องคลอดที่แคบกว่าเดิม แต่ศีรษะ
ของทารกกลับใหญ่ขึ้นทุกที การตายจากการให้กำเนิดบุตรจึงเป็นเรื่องเสี่ยงร้ายแรงสำหรับมนุษย์เพศหญิง หญิงที่
คลอดบุตรก่อนเจริญเต็มที่ขณะที่สมองและศีรษะของทารกยังเล็กและอ่อนนุ่มจึงดีกว่า และมีชีวิตรอดเพื่อให้กำเนิด
บุตรต่อไปได้มากกว่า ผลก็คือการคัดสรรตามธรรมชาติมักเลือกเอามนุษย์ที่คลอดก่อนกำหนดเอาไว้ อันที่จริงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัตว์อื่น มนุษย์คลอดก่อนที่ระบบสำคัญของร่างกายจะทำงานได้อย่างสมบูรณ ์ลูกม้าสามารถวิ่ง
เหยาะๆ ได้ทันทีหลังคลอด ลูกแมวสามารถหาอาหารได้เองเมื่ออายุไม่กี่สัปดาห์ แต่ทารกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เลย ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ที่อาวุโสกว่าในเรื่องอาหาร การปกป้อง และการศึกษา ข้อเท็จจริงนี้สนับสนุนได้เป็นอย่างด ีทั้ง
เรื่องความสามารถในการเข้าสังคมอันพิเศษยิ่งของมนุษย์ และขณะเดียวกันก็สะท้อนปัญหาสังคมอันเป็นเอกลักษณ์ 
กล่าวคือแม่ตัวคนเดียวแทบจะไม่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงทารกเกิดใหม่และตัวเธอเองได้อย่างเพียงพอเมื่อมีลูกน้อย
ติดสอยห้อยตามไปด้วย การเลี้ยงดูเด็กๆ จึงต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านอย่างต่อ
เนื่อง มนุษย์จึงเติบโตขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนของเผ่าตน วิวัฒนาการจึงสนับสนุนความสามารถในการสร้างความ
ผูกพันทางสังคมอันแน่นแฟ้น นอกจากนั้นเมื่อมนุษย์เกิดก่อนการมีพัฒนาการที่สมบูรณ์จึงต้องได้รับการศึกษาและ
ฝึกฝนทักษะการเข้าสังคมยาวนานมากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดทั้งหมด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากเมื่อคลอดจากท้องแม่
แล้วก็เปรียบเหมือนเครื่องเคลือบออกจากเตาเผา หากต้องการทำให้มีรูปทรงใหม่ก็ต้องทำให้มันแตกก่อนเท่านั้น แต่
มนุษย์ที่คลอดจากครรภ์กลับเหมือนแก้วจากเตาหลอมที่สามารถปั่น ยืด เป่าขึ้นรูปได้อย่างมากมายหลายแบบชวนให้
ทึ่ง นี่เองที่ใช้อธิบายว่าเหตุใดเราจึงสามารถอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เป็นคริสเตียนหรือพุทธศาสนิกชน เป็นพวกทุนนิยม
หรือสังคมนิยม ชอบสงครามหรือรักความสงบได้ เราจึงสันนิษฐานได้ว่าสมองขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือ ความ
สามารถในการเรียนรู้ที่เหนือกว่า และโครงสร้างสังคมอันซับซ้อน ถือเป็นความได้เปรียบมหาศาล เป็นหลักฐานบ่งชี้ใน
ตัวของมันเองว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษยชาติเป็นสัตว์ที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก มนุษย์มีความสุขกับความได้เปรียบนั้น
ตลอด 2 ล้านปีเต็ม แม้ในระยะเวลานั้นพวกเขายังเป็นสัตว์ที่อ่อนแอและไม่สลักสำคัญใดๆ ดังนั้น แม้มนุษย์ผู้ที่มีชีวิต
อยู่เมื่อ 1 ล้านปีที่แล้วจะมีสมองอันใหญ่โตและเครื่องมือหินอันแหลมคม แต่พวกเขาต้องอยู่อาศัยด้วยความเกรงกลัว
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สัตว์นักล่า พวกเขาแทบจะไม่ล่าสัตว์ใหญ่ๆ ยังชีพด้วยการเก็บของป่าเป็นหลัก จับแมลงกิน ล่าสัตว์เล็ก และกินซาก
สัตว์ที่เหลือจากสัตว์นักล่าอื่นๆ ที่ทรงพลังมากกว่า” (แฮรารี่, 2561, 36 - 37)  การอบรมเลี้ยงดูของแม่เป็นสิ่งสำคัญ
มาก การที่มนุษย์คนหนึ่งจะเติบโตขึ้นไปเป็นคนอย่างไร ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู การเอาใจใส่ของแม ่ดังนั้นความหมาย
ของ “ความเป็นมนุษย์” ขึ้นอยู่กับ “ความเป็นแม่” ของมนุษย์ผู้หญิงด้วยเช่นกัน 

 “ไฟยังเปิดเผยความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างมนุษย์กับสัตว์อื่นเป็นครั้งแรก เพราะพลังอำนาจของ
สัตว์เกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับร่างกาย ทั้งความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ขนาดของฟัน ความกว้างของปีก แม้นกจะใช้
กระแสลมช่วยพยุงปีก แต่มันก็ไม่สามารถควบคุมพลังธรรมชาติชนิดนี้ได้ และยังมีความสามารถอันจำกัดจากรูปแบบ
ทางกายภาพของมัน เช่น นกอินทรีย์ต้องใช้กระแสอากาศร้อนยกปีกใหญ่ยักษ์ของมันในการทะยานขึ้นจากพื้นดินและ
บินสูงขึ้น แต่นกอินทรีย์ก็ไม่สามารถควบคุมทิศทางของลมร้อนได้ และน้ำหนักสูงสุดที่จะยังบินอยู่ได้ก็ยังถูกจำกัดด้วย
สัดส่วนความกว้างของปีกมันอีกด้วย เมื่อมนุษย์รู้จักควบคุมไฟ พวกเขาก็เหมือนกับสามารถควบคุมแรงกำลังที่มี
ศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดให้เชื่อฟังและอยู่ใต้อำนาจได้ จึงต่างจากนกอินทรีย์ มนุษย์เลือกได้ว่าจะจุดไฟเมื่อไหร่และ
ที่ไหน รวมถึงใช้งานไฟในแบบต่างๆ กันมากมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือพลังอำนาจของไฟไม่ได้ถูกจำกัดด้วยรูปทรง 
โครงสร้าง หรือความแข็งแกร่งของร่างกายมนุษย์ หญิงสาวตัวคนเดียวกับหินเหล็กไฟหรือคบไฟสามารถเผาทำลายป่า
ลงได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง การควบคุมไฟจึงเป็นดั่งสัญญาณบอกเหตุของสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา” (แฮรารี,่ 2561, 

40) การใช้ไฟระหว่างมนุษย์ผู้หญิง และมนุษย์ผู้ชายนั้นแตกต่างกัน ผู้หญิงจะใช้ไฟในการหุงหาอาหารเพื่อเลี้ยง
ครอบครัวและญาติ แต่ผู้ชายจะใช้ไฟในการทำลายล้าง ทั้งเผ่าอื่นและเผ่าเดียวกับตนเอง ดังนั้นมนุษย์ผู้ชายที่ครอบ
ครองไฟได้ จึงเปรียบเสมือนมีอำนาจอยู่ในมือที่จะประหัตประหารใครๆ และสิ่งใดลงก็ได ้ดังนั้น “การมีอำนาจ” จึงผูก
โยงกับเพศชายมาโดยตลอด “การมีอำนาจ” จึงแสดงความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” อีกลักษณะหนึ่ง 

 3. ภาษาและความเชื่อ  

 หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของวิวัฒนาการในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์นั้นคือการเกิดขึ้นของภาษา 
ภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นสลับซับซ้อนมากกว่าภาษาของสัตว์อื่นๆ ภาษานำพามนุษย์ไปสู่วิวัฒนาการด้วยความรวดเร็ว
อันน่าเหลือเชื่อ ภาษาสร้างการเชื่อมโยงกันในสังคมให้กับมนุษย์ ภาษาสร้างการส่งต่อความรู้มากกว่าการส่งต่อกันตาม
สัญชาตญาณ และที่สำคัญที่สุด ภาษาได้สร้างความเชื่อ และศาสนาขึ้น เพื่อให้มนุษย์เชื่อมโยงถึงกันด้วยความเชื่อ และ
ความศรัทธาอย่างมหาศาล ภาษาจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ “ลักษณะของวิธีการคิดและการ
สื่อสารใหม่ๆระหว่างช่วง 70,000 - 30,000 ปีมาแล้วเกิดจากการปฏิวัติการรับรู้ แล้วอะไรเป็นสาเหตุเราไม่แน่ใจนัก 
แต่ทฤษฎีที่เชื่อถือกันมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดยบังเอิญส่งผลให้เกิดการจัดเรียงตัวระบบประสาท
ภายในสมองของเซเปียนส์เปลี่ยนแปลง ทำให้พวกเขาสามารถคิดและสื่อสารกันในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน จนเกิด
เป็นภาษารูปแบบใหม ่เราอาจเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า ‘การกลายพันธุ์จนเกิดต้นไม้แห่งความรู้’ (Tree of Knowledge 

mutation) ขึ้น ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับดีเอ็นเอของเซเปียนส์แทนที่จะเป็นของนีแอนเดอร์ธัลส ์เราตอบได้เพียงว่าเป็น
เรื่องของความบังเอิญล้วนๆ แต่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่จะต้องทำความเข้าใจผลลัพธ์ของการกลายพันธุ์จนเกิด
ต้นไม้แห่งความรู้แทนที่จะไปสนใจเรื่องสาเหตุของมัน ภาษาใหม่ของเซเปียนส์มีอะไรพิเศษจนทำให้เราครองโลก
ได้” (แฮราร,ี 2561, 50 - 51) การกลายพันธุ์นี้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการสื่อสารของมนุษย์ และสร้างเครื่องมือ
อันทรงพลังขึ้น สิ่งนั้นได้แก่ภาษา “ตำนาน เทพนิยาย เทพเจ้า และศาสนาปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรกจากการปฏิวัติการ
รับรู้ สัตว์จำนวนมากและมนุษย์สปีชีส์ต่างๆก่อนนี้อาจสามารถพูดได้ว่า “ระวังสิงโต” แต่ต้องขอบคุณการปฏิวัติการ
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รับรู้ที่ทำให้โฮโมเซเปียนส์สามารถพูดว่า “สิงโตเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ของเผ่าเรา” ความสามารถในการพูดเกี่ยวกับ
เรื่องแต่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่สุดของภาษาเซเปียนส์”(แฮรารี, 2561, 54) เราคงอนุมานได้ว่าศาสนากำเนิดขึ้นมา
พร้อมกับการปฏิวัติการรับรู้ซึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ ศาสนาเปลี่ยนแปลงชุมชน วิถีชีวิต และการใช้ชีวิตของ
มนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง ศาสนาเป็นเครื่องมือชั้นดีในการรวมมนุษย์ และแยกมนุษย์ออกเป็นพวกๆที่แตกต่างกัน มีศาสนา
หลักๆเกิดขึ้นบนโลกนี้หลายศาสนา เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม เป็นต้น 
ซึ่งศาสนาที่เชื่อมโยงกับข้าพเจ้าและมีความสำคัญกับโลกนี้ได้แก่ศาสนาพุทธ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้
กล่าวถึงศาสนาพุทธไว้ว่า “ศาสนาแห่งอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาล ศาสนาซึ่งตั้งอยู่บนประสบการณ ์ซึ่งปฏิเสธ
ความเชื่อที่ไร้ข้อพิสูจน์ หากมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่พอจะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ล่ะก็ศาสนานั้น
คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมีคุณลักษณะอย่างที่เราคาดหวังจะให้เป็นศาสนาแห่งจักรวาล ศาสนาพุทธไม่ยึดติดกับ
พระเจ้า ไม่ส่งเสริมความเชื่องมงาย ไม่เกี่ยวข้องกับเทววิทยา ศาสนาพุทธเกี่ยวพันกับทั้งธรรมชาติและจิตวิญญาณ โดย
ถือว่าเป็นองค์รวมเดียวกันอย่างมีความหมาย... ศาสนาที่แท้จริงต้องไม่วางอยู่บนความกลัวชีวิต ความกลัวตาย และ
ศรัทธาอย่างไม่ลืมหูลืมตา แต่ด้วยความพากเพียรตามความรู้ที่มีเหตุผล” (ทันตแพทย์สม สุจีรา, 2561, 98 - 99) 

ศาสนาและวิทยาศาสตร์นั้นเหมือนเหรียญคนละด้าน แต่ความเชื่อที่ถูกสั่งสมมานานเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในยุคแรกเริ่มของมนุษย ์แต่ในปัจจุบันนี้ วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาไปจนทำให้มนุษย์นั้นกลายเป็นพระเจ้า ซึ่ง
มนุษย์ไม่ต้องรอวิวัฒนาการในการคัดสรรโดยธรรมชาติอีกต่อไป มนุษย์สามารถเลือกที่จะให้สิ่งมีชีวิตพัฒนาไปอย่างไร
ได้เลย (ปิติวรรธน์ สมไทย, 2562, 6 - 7) นอกจากภาษาที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
แล้ว มนุษย์ยังประดิษฐ์ภาษาในอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้เฉพาะกลุ่ม ภาษาเหล่านี้จะแบ่งแยกระดับชั้นของมนุษย์ออกจาก
กัน ซึ่งภาษาเหล่านี้จะสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับชนชั้นปกครอง และนักบวชทางศาสนา ภาษาที่มีลักษณะพิเศษเหล่านี้จะ
สอนเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับอนุญาต หรือกลุ่มคนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเท่านั้น เพื่อคงไว้ซึ่งความแตกต่างของกลุ่มคน
เหล่านี้ โดยที่พวกเราก็ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา บางคนอาจจะสงสัย บางคนอาจจะยอมรับ 
และปฎิบัติตาม ซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น มันเป็นหน้าที่ของเราในการตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า การตั้งคำถามไม่ได้
ตั้งคำถามกับสถานะของมนุษย์ แต่ตั้งคำถามกับพฤติกรรม และวิธีการที่มนุษย์นำภาษาไปใช้มากว่า เพราะว่าความ
หมายของ “ความเป็นมนุษย”์ ไม่ได้อยู่ที่สถานะของมนุษย์ แต่อยู่ที่วิธีการที่มนุษย์ดำรงชีวิตมากกว่า 

 4. ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัว 

 ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวนับว่าเป็นข้อมูลชั้นเยี่ยม เพราะผู้สร้างสรรค์สามารถรู้สึกกับข้อมูลนั้นได้
โดยตรง ซึ่งงานสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์โดยตรง และมีข้อมูลจากแหล่ง
อื่นมาสนับสนุน เพื่อทำให้ความเข้าใจนั้นมีมากที่สุดต่อสิ่งที่ต้องการนำเสนอจะทำให้การนำเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ “การสังเกตในชีวิตประจำวันและการค้นหารูปแบบของการทดลองเพื่อการสร้างความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของข้าพเจ้า เช่นการทดลองติดตามความคิดของตนเอง โดยการ
สังเกตความคิดและติดตามความคิดของตนเองไปแล้วจดบันทึกไว้ว่าแต่ละขณะนั้นความคิดเปลี่ยนแปลงและเดินทาง
จากความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดหนึ่งได้รวดเร็วและสลับสับเปลี่ยนไปได้ขนาดไหน จากผลของการจดบันทึกนั้นพบว่า
ความคิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก และสิ่งเร้าจะกระตุ้นให้ความคิดสร้างภาพขึ้นมา และภาพจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่คิดและภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเลย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามากระทบต่อประสาทการรับรู้ การทดลองนี้เชื่อมโยงกับการปฏิวัติการรับรู้ของมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ที่
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ความคิดสามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มนุษย์โฮโมเซเปียนส์มีการรับรู้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เมื่อ
เห็นสิ่งใดก็สื่อสารแค่สิ่งที่เห็นออกมา การสังเกตและการทดลองเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและ
สะสมเอาไว้เป็นประสบการณ์นั้นจะเป็นคลังความรู้ให้กับผู้สร้างสรรค์ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลอื่นๆของคนอื่นๆก็
เกิดจากการสังเกตและการทดลองของคนนั้นๆความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นของคนนั้นๆ มันทำหน้าที่ได้เพียงแค่เป็นข้อมูล
มาสนับสนุนความคิดส่วนตนของผู้สร้างสรรค์เท่านั้นเอง” (ปิติวรรธน์ สมไทย, 2562, 7 - 8) สิ่งที่เกิดขึ้นและพบเจอใน
ชีวิตประจำวันล้วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น ความผูกพันของแม่และครอบครัวของข้าพเจ้า ย้อนไปเมื่อ 
50 ปีที่แล้ว แม่ผู้ให้กำเนิดใช้ไฟในการหุงหาอาหารให้ทุกคนในครอบครัวกินร่วมกัน การได้พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบ
กันในโต๊ะกินข้าวทำให้ความผูกพันภายในครอบครัวแน่นแฟ้น และผูกพันกันมากขึ้นๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป แม่ผู้ให้
กำเนิดเลิกใช้ไฟในการหุงหาอาหาร โดยเปลี่ยนมาซื้ออาหารถุงที่ทำสำเร็จแล้วโดยคนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว 
เวลากินอาหารก็ไม่ตรงกันใครพร้อมก่อนก็กินก่อน ทำให้เวลาที่จะได้คุยกันถามสารทุกข์สุกดิบกันแทบจะไม่มี ทำให้
ความผูกพันในครอบครัวลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด อีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกินข้าวร่วมกันในโต๊ะกินข้าว และมีการ
พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของแต่ละคน คนที่เป็นคนควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นบนโต๊ะกินข้าวนั้นคือพ่อ และพ่อ
สามารถแสดงอำนาจออกมาให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจน และทุกคนก็ยอมรับต่ออำนาจนั้น แต่เมื่อการกินข้าวร่วมโต๊ะ
อาหารหายไป เกิดการต่างคนต่างกิน อำนาจในการควบคุมของพ่อก็หายไปด้วย ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไป และยังส่งผลกระทบต่อความรู้สึก และการดำเนินชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าอีกด้วย  

 อีกตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมของนิสิตคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมรับน้อง จุดประสงค์ของกิจกรรมรับน้องนั้นคือความสามัคคีระหว่างพี่และน้อง 
ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมนั้นจะแต่งตั้งรุ่นพี่ขึ้นมารับผิดชอบหน้าที่ในการควบคุมดูแลรุ่นน้อง ได้แก่พี่ระเบียบ พี่
เอ็นเตอร์เทน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ระเบียบจะได้รับการยอมรับจากทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง จึงต้องมีการคัดเลือกพี่
ระเบียบจากรุ่นพี่ป ี2 และ ปี 3 เมื่อรุ่นพี่ได้รับเลือกเป็นพี่ระเบียบแล้วก็เปรียบเสมือนได้รับมอบไฟ (อำนาจ) มาไว้ใน
มือของตน สามารถพูดเสียงดัง และสั่งรุ่นน้องให้ทำสิ่งต่างๆได้ สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วรุ่นพี่ที่ได้เป็นพี่ระเบียบจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพจากก่อนเป็นและหลังเป็นพี่ระเบียบ ซึ่งบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเป็นพี่ระเบียบจะ
กลายเป็นบุคลิกภาพใหม่ของรุ่นพี่คนนั้นไปเลย นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆของอำนาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งที่มีต่อกิจกรรม
หนึ่งเท่านั้น แต่สังคมในวงกว้างมีการแสวงหาและแก่งแย่งอำนาจกันอย่างดุเดือด และมีตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนใน
หลายๆวงการ ซึ่งอำนาจในสังคมเหล่านั้นจะเปลี่ยนผูคนไปมากมายเพียงใดกัน 

 อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจที่เชื่อมโยงกับภาษาได้แก่ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Great Hack 

“ภาพยนตร์สารคดี The Great Hack ของ Netflix กำกับโดย คาริม อาเมอร์ (Karim Amer) และ จีฮาน โนเจม 
(Jehane Noujaim) นำเสนอการตีแผ่บริษัท Cambridge Analytica ผู้อยู่เบื้องหลังแคมเปญการหาเสียงของของโดนั
ลด์ ทรัมป์ ในช่วงการเลือกตั้งป ี2016 และการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่รู้เราจักกันในชื่อ 
Brexit อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุสำคัญของการรั่วไหลด้านข้อมูลผู้ใช้งานหลายล้านคนของ Facebook สารคดีเล่าเรื่องจาก
บุคคลสำคัญ 3 คน เริ่มจาก เดวิด แคร์โรลล์ (David Carroll) รองศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อชาวอเมริกัน ผู้
ยื่นคำขอให้บริษัท Cambridge Analytica คืนข้อมูลส่วนตัวของเขา จากการที่บริษัทได้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานชาวอเมริกัน
หลายล้านคนเพื่อใช้ในแคมเปญการหาเสียงของของทรัมป์ จนทำให้สำนักข่าวหลายแห่งหันมาสนใจประเด็นนี้ คนที ่2 

คือ แคโรล แคดวัลลาดร์ (Carole Cadwalladr) นักข่าวชาวอังกฤษ เจ้าของบทความหลายชิ้นที่เปิดโปงด้านมืดของ 
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Cambridge Analytica และแคมเปญที่สนับสนุน Brexit ซึ่งส่งผลให้ชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยจากการข่มขู่และกลั่น
แกล้งจากผู้ได้รับผลกระทบ สุดท้าย บริตทานี ไคเซอร์ (Brittany Kaiser) อดีตผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
Cambridge Analytica ที่ออกมาร่วมแฉถึงโปรเจ็กต์ที่เธอเคยมีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่เธอเคยมีส่วนร่วมสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้กับพรรคการเมืองเพื่อชัยชนะในการ
เลือกตั้ง สารคดีนำเสนอความน่ากลัวของโซเชียลมีเดียกับการที่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชุดความเชื่อให้แก่ผู้
ใช้งาน จากกรณีที่ Facebook ปล่อยข้อมูลของผู้ใช้งานหลายสิบล้านคนให้แก่บริษัทอย่าง Cambridge Analytica 

เพื่อวิเคราะห์และคิดค้นวิธีการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือตอกย้ำทัศนคติผ่านโชเชียลมีเดียใน
การสร้างข่าวปลอมหรือข้อมูลที่สนับสนุนความคิดของผู้ใช้แต่ละราย เพื่อล้างสมองและจัดการความคิดให้สอดคล้อง
กับนโยบายของพรรคการเมือง อันจะนำไปสู่ชัยชนะได ้โดยที่ผู้ใช้เหล่านี้ไม่รู้เลยว่ามีคนบงการความเชื่อของพวกเขาอยู่ 
The Great Hack ชวนให้เราตั้งคำถามกับความเชื่อที่มีต่อโซเชียลมีเดียถึงแหล่งข่าวที่เราเชื่อถือ มีม วิดีโอ หรือแม้แต่
โควตสร้างแรงบันดาลใจสั้น ๆ ที่เรามักแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็ว ว่ามีการเขียนข้อความที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง
หรือไม่ ไปจนถึงสิทธิในการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรจะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งทัศนคต ิความชอบ 
รสนิยม ที่ขณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวตนเราอีกต่อไป แต่ยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลของโลกแห่งข้อมูลในวันนี้และ
อนาคตอีกด้วย”(ข้อมูลจาก : https://www.creativethailand.org/article/trend/32122/th#The-Great-Hack 

เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563) 

ภาพประกอบที่ 1 : ภาพยนต์เรื่อง The Great Hack 

ภาพข้อมูลจาก : https://www.thebangkokinsight.com/213561/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 

ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เราเห็นถึงพลังของภาษาที่บวกกับกลยุทธ์ของผู้ใช้แล้วทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อตามนั้น เช่นเดียว
กับศาสนาที่ใช้พลังอำนาจของภาษาเฉพาะที่ทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อตามคำสอนเหมือนกัน สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถาม
ขึ้นมาว่า ทำไมมนุษย์ถึงจำเป็นต้องมีความเชื่อ ซึ่งคำถามนี้มีคำตอบให้เห็นแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่กล่าวไป
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ตอนต้น แต่คำถามที่สำคัญคือ ความเชื่อทำให้เราเป็นมนุษย์หรือไม่ แล้ว ความเชื่อ ทำให้ความหมายของ “ความเป็น
มนุษย์” เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หรือมันยิ่งทำให้เรามี “ความเป็นมนุษย์” มากขึ้น 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

     โครงการสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” เป็นการสร้าง
ผลงานศิลปะรูปแบบสามมิติ ประกอบด้วยผลงานสองชิ้น ชิ้นที่ 1 “ภาษา” มีจุดมุ่งหมายที่เน้นความสำคัญไปที่การ
เชื่อมโยงระหว่างไฟที่แสดงถึงอำนาจของเพศชาย ความเป็นแม่ที่แสดงถึงการให้กำเนิด และการใช้ไฟของแม่ในการ
ประกอบอาหารเลี้ยงดูลูกเพื่อให้ลูกมีชีวิตสืบต่อเผ่าพันธุ์ของตน โดยใช้รูปแบบของภาษาที่มีอำนาจในการสร้างความ
หมาย เป็นแปลงรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย และทำให้มนุษย์เชื่อในท้ายที่สุด ชิ้นที่ 2 “ความเชื่อ” มีจุดมุ่ง
หมายที่เน้นความสำคัญไปที่การตั้งคำถามถึงความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งคำถามถึงสถานะที่แตกต่างระหว่างมนุษย์
และสัตว์ชั้นต่ำได้แก่ แมลงสาบ (มนุษย์เป็นผู้ตั้งชื่อเรียกสัตว์ชนิดนี้ และประเมินค่าของมันด้วยตนเอง) ผลงานทั้งสอง
ชิ้นเชื่อมโยงความหมายด้วยรายละเอียดของรูปทรงทางศิลปะหลากหลายรูปแบบที่สร้างบริบทต่างๆขึ้น เพื่อประกอบ
กันในการอธิบาย และทำความเข้าใจกับโครงสร้างความคิดและจุดมุ่งหมายในการตั้งคำถามกับ “ความเป็นมนุษย์” 

โครงการนี้มุ่งประเด็นไปที่ความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ (ไฟ) การให้กำเนิด (ความเป็น
แม่) และความเชื่อ โดยการใช้โครงสร้างของภาษา ความเชื่อทางศาสนา การให้คุณค่าและยอมรับคุณค่าของสิ่งมีชีวิต 
โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี ้

1. การหาข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3. การสร้างผลงานสร้างสรรค ์

4. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ                  

ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. การหาข้อมูล 

 “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดของผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์นั้นคือข้อมูลจากประสบการณ์ตรงจากผู้สร้างสรรค์ เพราะ
ประสบการณ์ตรงสามารถสร้างความรู้สึกและผลกระทบให้เกิดกับผู้สร้างสรรค์ซึ่งสามารถศึกษาและวิเคราะห์จาก
อารมณ์ความรู้สึกนั้นได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง และชัดเจน  

      ข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้านั้นเกิดจากการทดลองกับชีวิตของตนเอง เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า
ชีวิตคือการทดลอง การตั้งสมมุติฐาน และการค้นหาคำตอบให้กับสมมุติฐานที่สร้างขึ้น เมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้ชีวิต
ดำเนินไปตามความเคยชิน เราจะไม่ได้รับความรู้ใหม่ๆให้กับชีวิตเลย ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่
บรรพบุรุษของเราส่งต่อมา ดังนั้นสิ่งที่เราสมควรทำคือการทำสิ่งที่ขัดแย้งกับความเคยชิน เราจึงจะได้ความรู้ใหม่ๆขึ้น
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มา เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างยิ่งในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆนั้นได้แก่ การระลึกรู ้ตามคำสอนทางศาสนาพุทธ 
ด้วยวิธีการนี้จะทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำสิ่งใดอยู่ แล้วเราจะเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้อย่างไร หลังจากนั้นเรา
จะได้แนวคิด ได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา 

 ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา สิ่งที่คนอื่นค้นคว้าไว้ให้จนกลายเป็นความรู้อยู่แล้ว 
ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นสามารถใช้เงินซื้อหามาได้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เหมือนกัน เช่น หนังสือ สื่อสาร
สนเทศ เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลในส่วนนี้จึงเป็นเพียงข้อมูลที่มาสนับสนุนความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเองให้มี
น้ำหนักน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มิใช่ความคิดหลักที่จะนำมาทำงานสร้างสรรค์ได้แต่อย่างใด ความสำคัญอีกประการหนึ่ง
ของข้อมูลในส่วนนี้ได้แก่ การต่อยอดความคิดที่มีอยู่แล้ว หรือข้อมูลบางส่วนอาจจะให้ความคิดที่สามารถแตกความคิด
ใหม่ๆออกไปได้อย่างน่าสนใจมากขึ้น” (ปิติวรรธน์ สมไทย, 2562, 9 - 10) แนวคิดที่สำคัญในการนำเสนอผลงานทัศน
ศิลป์ หรือแม้แต่ผลงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนั่นคือการนำเสนอทัศนคติที่มีต่อสิ่งที่สนใจ และพยายาม
ทำความเข้าใจ เมื่อเข้าใจเรื่องราว หรือประเด็นที่ศึกษาดีแล้ว จึงแสดงความคิดของตนเองที่มีต่อประเด็นเหล่านั้น ไม่ว่า
จะในแง่บวกหรือแง่ลบ และไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนคนอื่น ยิ่งคิดแตกต่างได้มากเท่าไรก็ยิ่งด ีแต่ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความคิด และประสบการณ์ของตนเอง 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้ามา ประเด็นที่น่าสนใจได้แก ่

  ผลงานชิ้นที ่1 “ภาษา” 

  การเชื่อมโยงกันระหว่างพลังและอำนาจของไฟ ความเป็นแม่ และภาษา ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักไฟ 

มนุษย์ยังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและไม่สำคัญในการสร้างผลกระทบให้กับวงจรชีวิตในธรรมชาติ มนุษย์เป็นเพียง
หนึ่งในห่วงโซ่อาหารที่อาจจะถูกสิงโตล่ากินเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เมื่อมนุษย์รู้จักไฟ ทำให้มนุษย์ได้รับอำนาจจากธรรมชาติ 
หรือพระเจ้า มนุษย์สามารถใช้ไฟไล่ต้อนสิงโตในระยะห่าง เพื่อให้สิงโตเข้ามาติดกับดักและฆ่ามันได้ในที่สุด ไฟเปรียบ
เสมือนเป็นอาวุธของมนุษย์ที่มีอานุภาพร้ายแรงกว่าหอก ขวาน หรือธนูเสียอีก ดังนั้น อาวุธได้เพิ่มอำนาจและความ
แข็งแกร่งให้กับผู้ที่ถือมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศชายผู้ซึ่งต้องออกไปหาอาหารและล่าสัตว์ รวมทั้งยังต้องออกรบใน
ยามที่มีข้าศึกมารุกรานเผ่าของตน ข้าพเจ้าจึงเปรียบเทียบปลายหอกที่สกัดด้วยหินมาแทนอำนาจของเพศชาย  

ภาพประกอบที่ 2 : หินสกัดรูปแบบปลายหอกยุคใหม่ 

ข้อมูลภาพถ่าย : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ส่วนการใช้ไฟของเพศหญิงนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการทำลายล้าง แต่เป็นไปเพื่อการประกอบอาหารในการเลี้ยงดู
ทารกและสมาชิกในครอบครัว การใช้ไฟของเพศหญิงจึงเป็นไปในแบบสร้างสรรค์ชีวิตให้เติบโตเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์
ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้ไฟกับเพศแม่แล้ว สิ่งสำคัญจะอยู่ที่หน้าที่ของการ
ให้กำเนิดทารก และเลี้ยงดูทารกให้เจริญเติบโต เพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้ส่งต่อและสืบทอด
ทางพันธุกรรมสู่มนุษย์ปัจจุบัน ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่า ความเจ้าชู้ของเพศชายนั้นถูกส่งต่อมาทางดีเอ็นเอ (DNA) จาก
บรรพบุรุษ เนื่องจากในยุคดึกดำบรรพ์สภาพแวดล้อมในยุคนั้นโหดร้ายมาก อันตรายมีอยู่รอบๆ ตัว มนุษย์อาจถูกฆ่า
โดยสัตว์นักล่า หรือโดยสาเหตุอื่นจากธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น เพศชายจึงจำเป็นต้องขยายเผ่าพันธุ์ของตนเอง
ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของตนต่อไปได้ ซึ่งต่างจากเพศหญิง เมื่อเพศชายทำการผสมพันธุ์จนเกิดลูก
มากมายแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของเพศหญิงในการทะนุถนอมเลี้ยงดูให้ลูกเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในสภาพแวดล้อมที่
ยากลำบากในการดำรงชีวิต การเลี้ยงดูลูกจึงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก สัญชาตญาณในการเลี้ยงดูและ
ทะนุถนอมลูกของตนนั้นได้ส่งต่อมาทางดีเอ็นเอให้กับเพศหญิงในปัจจุบันเช่นกัน การให้กำเนิดลูกจึงนับเป็นความ
สำคัญของการเป็นแม่ ถ้าไม่มีการให้กำเนิดลูกเสียแล้ว มนุษย์เราคงสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้นานแล้ว ข้าพเจ้าจึงเปรียบ
เทียบ “ความเป็นแม่” กับ กระดูกเชิงกราน  

ภาพประกอบที่ 3 : กระดูกเชิงกรานเพศหญิง 

ข้อมูลภาพจาก : https://www.medicalexpo.de/prod/ruediger-anatomie/product-69881-603837.html 

เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 

การเชื่อมโยงระหว่างไฟ ความเป็นแม่ และการใช้ไฟของแม่ ก่อนที่มนุษย์จะค้นพบไฟ มนุษย์ใช้เวลาในการเคี้ยวอาหาร
ดิบต่อวันหลายชั่วโมง แต่เมื่อมนุษย์ค้นพบไฟ มนุษย์ใช้ไฟในการทำให้เมล็ดพืชและเนื้อสัตว์สุก การกินอาหารสุกใช้
เวลาน้อยลง และกินง่ายขึ้น เวลาที่เหลือสามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ เพศหญิงเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการ
ประกอบอาหาร เนื่องจากเพศหญิงต้องเลี้ยงดูลูกอยู่กับบ้าน เพศชายเป็นผู้ออกไปหาอาหาร ความเชื่อนี้ยังส่งต่อมา
จนถึงปัจจุบัน ลูกจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารและการประกอบอาหารของแม่ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมก็มีผลกระทบสำคัญของลูก ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 สภาพสังคมเปลี่ยนวิธีการกินอาหารของ
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เรา การแยกกันกินอาหารภายในครอบครัวทำให้คุณภาพชีวิตของลูกแย่ลง “ งานวิจัยจำนวนมากค้นพบว่า เด็กๆ ใน
ครอบครัวที่กินอาหารเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากันจะเรียนได้เกรดดีกว่า ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่า และมีความมั่นอก
มั่นใจมากกว่า” (ดูฮิกก์, 2019, 147) ดังนั้น อาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงกับไฟและความเป็นแม่ ข้าพเจ้าจึง
เปรียบเทียบอาหารกับเมล็ดข้าวเปลือกที่เป็นอาหารหลักของคนไทย 

   

ภาพประกอบที่ 4 : เมล็ดข้าวเปลือก 

ข้อมูลภาพจาก : http://www.organicricedelivery.com/article/12/สรีรวิทยาของข้าว-ส่วนประกอบของต้นข้าว-
เมล็ดข้าว เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 

ข้าพเจ้าใช้รูปแบบของภาษาภาพที่ใช้กันในประเทศอียิปต์โบราณมาเป็นรูปแบบในการนำเสนอผลงานชิ้นที่ 1 ภาษา
ภาพเหล่านี้เรียกว่า ภาษาเฮียโรกลิฟฟิค (Hieroglyphs) “ชาวไอยคุปต์ประดิษฐ์อักษรภาพของพวกเขาขึ้นมาจาก
ธรรมชาติและวัตถุรอบตัว นั่นจึงทำให้อักขระเฮียโรกลิฟฟิคเต็มไปด้วยภาพของคน นก สัตว์นานาชนิด คลื่นน้ำ ภูเขา 
อาวุธ ขนมปัง มิหนำซ้ำยังมีภาพที่แปลกประหลาดและยังดูไม่ออกอีกมากมายเช่นภาพวงกลมมีขีดด้านในซึ่งนักอียิปต์
วิทยาตีความว่ามันอาจจะเป็นภาพของ “รกในครรภ์” (placenta)  หรือบ้างเป็นภาพของมนุษย์ที่กำลังใช้ขวานเฉาะ
หัวตัวเองซึ่งสื่อความหมายเข้ากับคำว่า “ศัตรู” แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอักษรภาพของชาวอียิปต์โบราณจะ
สื่อความหมายถึงภาพที่นำเสนอออกมาเสมอไป ภาพนกบางครั้งก็อาจจะไม่ได้หมายความถึงนก ภาพปากก็ไม่ได้
หมายความถึงปากทุกครั้ง เพราะพวกเขามักจะใช้อักษรภาพต่างๆเป็นตัวแทนของ “เสียง” โดยจะประกอบคำที่หลาก
หลายขึ้นมาจากเสียงต่างๆ โดยเสียงในภาษาของชาวอียิปต์โบราณนั้นมีทั้งหมดเพียงแค่ 24 เสียง ในขณะที่อักขระของ
พวกเขามีมากมายถึงราว 700 ถึง 800 ตัว ยิ่งไปกว่านั้นในยุคที่กรีกเข้าปกครองอียิปต์ก็ได้เพิ่มอักขระเข้าไปอีกจนมีถึง
ร่วม 1,000 ตัวเลยทีเดียว!!” (ข้อมูลจาก : http://www.gypzyworld.com/article/view/708 เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 

เมษายน 2563)  
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http://www.gypzyworld.com/article/view/708


ภาพประกอบที่ 5 : อักขระเฮียโรกลิฟฟิคของชาวอียิปต์โบราณ 

ข้อมูลภาพจาก : http://www.gypzyworld.com/article/view/708 เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 

อักษรภาพเฮียโรกลิฟฟิคสามารถเขียนได้อย่างหลากหลายโดยการสลับตำแหน่งของตัวอักษรไปมา และภาษาที่ใช้
สัญลักษณ์รูปภาพแบบนี้สามารถตีความหมายได้อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้อ่านอาจจะแต่งเติมจินตนาการของตนเองเพิ่ม
เติมเข้าไปด้วย การเปิดช่องให้เกิดการตีความทำให้ความหมายถูกบิดเบือนจากผู้ส่งสาร และเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่รู้ถึง
อำนาจของภาษาเอาไปใช้หาประโยชน ์และเอาเปรียบคนอื่นได้ จากรูปแบบของสัญลักษณ์ที่เลือกมาใช้ 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 1. เครื่องมือหิน 2. กระดูกเชิงกรานผู้หญิง และ 3. เมล็ดข้าวเปลือก สามารถสร้างภาษาได้ถึง 6 รูปแบบ จาก
การสลับตำแหน่งของสัญลักษณ ์ดังนี้ 

ภาพประกอบที่ 6 : การจัดเรียงสัญลักษณ์ 

ข้อมูลภาพ : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  ผลงานชิ้นที ่2 “ความเชื่อ” 

  อิทธิพลและอำนาจของความเชื่อ ความเชื่อเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของเครื่องมืออันทรงพลังของ
มนุษย์ “ ทฤษฎีที่บอกว่า ศูนย์เอเอประสบความสำเร็จเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนิสัยของสมาชิกเพียงอย่างเดียวเริ่มมี
ช่องโหว่ปรากฏให้เห็นเมื่อ 10 ปีก่อน สาเหตุเป็นเพราะเรื่องราวของคนติดเหล้าอย่างจอห์นนี่แหละครับ บรรดานัก
วิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงนิสัยจะใช้ได้ผลจนกระทั่งพวกเขาเผชิญกับเรื่องเครียดเกินกว่าจะรับไหว (เช่น เมื่อคนใน
ครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือชีวิตคู่ไปไม่รอด) พวกเขาก็จะกลับมาดื่มเหล้าอีกครั้ง เหล่านักวิจัยจึงตั้งคำถามว่า 
ทำไมการเปลี่ยนแปลงนิสัยซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาตลอดกลับใช้ไม่ได้ผลในช่วงเวลาสำคัญๆ พวกเขาจึงเริ่ม
วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวของคนติดเหล้าเพื่อหาคำตอบ จนในที่สุดก็พบว่า นิสัยใหม่ๆ จะคงทนถาวรก็ต่อเมื่อได้รับ
การเกื้อหนุนจากปัจจัยอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น นักวิจัยกลุ่มหนึ่งจากศูนย์วิจัยด้านแอลกอฮอล์ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้สังเกตุ
เห็นแบบแผนบางอย่างตอนสัมภาษณ์คนติดเหล้า โดยพวกเขามักจะพูดซ้ำๆว่า การมองหาสิ่งกระตุ้นและกิจวัตรใหม่ๆ 
มีความสำคัญก็จริง แต่ถ้าปราศจากองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งละก็ นิสัยใหม่ๆ จะไม่มีวันคงทนถาวร องค์ประกอบที่ว่า
ก็คือพระเจ้านั่นเอง แต่บรรดานักวิจัยไม่ปลื้มคำตอบแบบนี้เท่าไหร่ เพราะพระเจ้าและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่
สมมุติฐานที่พิสูจน์ได้ โบสถ์ต่างๆ ยังคงเต็มไปด้วยคนขี้เมา ต่อให้พวกเขาศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแรงกล้าแค่ไหนก็เถอะ 
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่นักวิจัยสนทนากับคนติดเหล้า ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณกลับปรากฏให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดัง
นั้น ในปี 2005 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ มหาวิทยาลัยบราวน์ และสถาบันสุขภาพแห่ง
ชาติของสหรัฐ จึงเริ่มสัมภาษณ์คนติดเหล้าในประเด็นเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณทุกรูปแบบ จากนั้นก็วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อดูว่า ความเชื่อทางศาสนากับระยะเวลาที่คนเลิกดื่มเหล้ามีความเชื่อมโยงกันหรือใหม่ ผลปรากฏว่ามีแบบแผน
อย่างหนึ่งปรากฏขึ้นครับ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า คนติดเหล้าที่ใช้วิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยมักจะเลิกเหล้าได้จนกระทั่งพวก
เขาต้องเผชิญกับเรื่องเครียดๆ ซึ่งทำให้บางคนกลับไปดื่มเหล้าอีกครั้ง ไม่ว่าพวกเขาจะเคยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัว
เองมามากแค่ไหนแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม คนติดเหล้าที่เชื่อในพระเจ้าอย่างจอห์นมีแนวโน้มที่จะสามารถฝ่าฟันช่วง
เวลาตึงเครียดได้โดยไม่ต้องกลับไปพึ่งเหล้าอีก นักวิจัยพบว่า สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า แต่อยู่ที่ความเชื่อต่างหาก 
เมื่อผู้คนเชื่อในบางสิ่งบางอย่าง ความเชื่อนั้นจะแพร่กระจายไปยังด้านอื่นๆของชีวิต จนกระทั่งพวกเขาเชื่อว่าสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ความเชื่อคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้วงจรแห่งนิสัยใหม่ๆ มีความคงทนถาวร” (ดูฮิกก์, 2019, 

119 - 121) สิ่งที่แสดงให้เห็นจากข้อความอ้างอิงข้างต้นทำให้เราเห็นความสำคัญ และหน้าที่ของความเชื่อที่สามารถ
สร้างนิสัยให้อยู่คงทนถาวรกับตัวเรา ความเชื่อที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ในการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน
ระหว่างมนุษย์และสัตว์ และการให้สิทธิในคุณค่านั้นที่จะทำอะไรก็ได้กับสิ่งที่มีคุณค่าน้อยกว่า (แม้แต่ทำกับมนุษย์ด้วย
กันเอง) ซึ่งความเชื่อเรื่องคุณค่าที่ถูกปลูกฝังมานี้ทำให้เราแยกตัวเองออกมาจากสิ่งมีชีวิตอื่น แล้วยกคุณค่าที่สูงส่ง
ทั้งหมดให้กับเผ่าพันธุ์ของเราใน “ความเป็นมนุษย์” หรือไม่ สิ่งนี้สมควรจะถูกตั้งคำถามหรือไม่ใน “ความเป็นมนุษย์” 

ของเรา ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของแมลงสาบที่มนุษย์ให้คุณค่ากับมันน้อยมากๆ ในฐานะของสัตว์ชั้นต่ำ เพื่อนำมาตั้งคำถาม
ในประเด็นนี้ 
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ภาพประกอบที่ 7 : แมลงสาบที่นำมาใช้ในผลงาน 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

อีกประเด็นหนึ่งที่ประกอบกันในผลงาน “ความเชื่อ” คือประเด็นของสิ่งที่ผู้คนเชื่อ จริงๆแล้วคืออะไรในประเด็นของ
พระไตรปิฏก เราเชื่อในวัตถุ รูปลักษณ์ของวัตถุ หรือความเชื่อในคำสอน แล้วความเชื่อสามารถตั้งข้อสงสัยได้หรือไม่ 
โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา เมื่อรูปร่างของสิ่งที่เคยเชื่อเปลี่ยน สิ่งที่สร้างความเชื่อถูกเปลี่ยนรูปแบบ ความเชื่อจะ
เปลี่ยนหรือไม ่และเมื่อความเชื่อเปลี่ยน “ความเป็นมนุษย์” ของเราจะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ ข้าพเจ้าจึงใช้หนังสือพระ
ไตรปิฏกมาสื่อสารถึงความเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้  

ภาพประกอบที่ 8 : การนำเนื้อหาของพระไตรปิฏกมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างใหม ่โดยที่หน้าปกหนังสือไม่ได้แสดงราย
ละเอียดว่าเป็นหนังสืออะไร 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 9 : รูปแบบของหนังสือพระไตรปิฏก แต่เมื่อเปิดดูข้างในจะพบเพียงกระดาษเปล่าทั้งหมด 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสกัดเอาสิ่งที่ต้องการสื่อสารมาสร้างภาษาใหม่ด้วยสัญลักษณ์ และขอยืมรูปแบบของรูปสัญญะ
ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับความหมายมาเป็นสะพานเพื่อเชื่อมความหมายไปสู่ผู้ชม กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับ
ผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ ซึ่งภาษาที่ใช้สื่อสารจะแตกต่างจากภาษาปกติที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวัน
ของเราเราต้องพบเจอและรับรู้การสื่อสารอื่นๆ อีกหลายรูปแบบที่เราต้องเรียนรู้ความหมายสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน
อยู่ตลอดเวลา มีผู้ส่งสารในส่งคมส่งสารมาให้เราอยู่ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้ส่งมาให้เราโดยตรง แต่การรับรู้ของเราก็
ยอมรับสัญลักษณ์และความหมายนั้นไว้ในคลังสมองของเรา เมื่อเราได้รับรู้สิ่งนั้นอีกครั้ง ความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายจะถูกดึงออกมาใช้งานในทันท ีดังนั้น การขอยืมรูปแบบของสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายให้คนทั่วไปได้รับ
รู้แล้วมาใช้จะเป็นการง่ายในการสื่อสาร แต่ต้องเลือกสัญลักษณ์มาใช้ให้ตรงตามความหมายที่เฉพาะเจาะจงตามจุดมุ่ง
หมายและแนวความคิดของผู้สร้างงาน โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในขั้นตอนของการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ 

 3. การสร้างผลงานสร้างสรรค์ 

 ขั้นตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอน และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะแยกอธิบายทีละชิ้นงาน ดังนี ้

 1. ภาษา  

  ผลงานชิ้นนี้ใช้รูปแบบของภาษาภาพเฮียโรกลิฟฟิค โดยใช้สัญลักษณ์ที่แทนไฟ (อำนาจของเพศชาย) 
ได้แก่ เครื่องมือหิน ความเป็นแม่ (ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูก) ด้วยกระดูกเชิงกราผู้หญิง และอาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับทำให้ลูกเจริญเติบโต ด้วยเมล็ดข้าวเปลือก ซึ่งก่อนจะสร้างผลงานจริง ได้ทำการทดลองทางรูปแบบ และ
เทคนิค เพื่อทดลองหาองค์ประกอบ สัดส่วน และเทคนิคที่เหมาะสม  
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ภาพประกอบที่ 10 :  การทดลองหาองค์ประกอบ สัดส่วน และเทคนิคที่เหมาะสม 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 11 : ภาพร่างผลงาน “ภาษา” 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

เทคนิควิธีการที่ใช้มีสีอคริลิก (acrylic colour) ดินสอ และปากกาหมึกดำ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1.1. ร่างภาพ นำภาพร่างที่ทำไว้มาขยายขนาดให้เท่ากับขนาดจริง     X    ซม. แล้วใช้ปากกาเขียน
ตามลายเส้นลงไปบนกระดาษ 

ภาพประกอบที่ 12 : การร่างภาพ 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  1.2. ขั้นตอนต่อไปวาดภาพสัญลักษณ์ให้เสร็จไปทีละสัญลักษณ์ 

ภาพประกอบที่ 13 : การเริ่มต้นวาดสัญลักษณ์ชิ้นแรกด้วยปากกาหมึกดำ 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 14  : การวาดสัญลักษณ์ชิ้นที่สองด้วยสีอคริลิกและสัญลักษณ์ชิ้นที่สามด้วยดินสอ 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  1.3. หลังจากวาดสัญลักษณ์ทั้งหมดแล้ว ต่อไปจึงทำการระบายสีพื้น 

ภาพประกอบที่ 15 : การระบายสีพื้น 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 16 : การระบายสีพื้น 2 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  1.4. เมื่อระบายสีพื้นเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปวาดตัวอักษรด้วยปากกาหมึกดำ 

ภาพประกอบที่ 17 : การวาดตัวอักษรด้วยปากกาหมึกดำ 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 18 : วาดตัวอักษรเสร็จแล้ว 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  1.5. หลังจากนั้นทำตามขั้นตอน 1 - 4 จนครบทั้ง 6 ชิ้น 

ภาพประกอบที่ 19  : ผลงานชิ้นที่ 2 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 20  : ผลงานชิ้นที่ 3 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 21  : ผลงานชิ้นที่ 4 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 22  : ผลงานชิ้นที่ 5 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 23  : ผลงานชิ้นที่ 6 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 24  : ผลงานรวมทั้ง 6 ชิ้น 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  1.6. หลังจากนั้นระบายสีพื้นเพิ่มอีก 6 ชิ้น 

ภาพประกอบที่ 25  : ผลงานที่ระบายสีพื้นเสร็จทั้ง 6 ชิ้น 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 26  : ผลงานทั้ง 12 ชิ้น 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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 2. ผลงานชิ้นที่ 2 “ความเชื่อ” ผลงานชิ้นนี้ใช้สัญลักษณ์ในผลงานดังต่อไปนี้ 1. แมลงสาบ 2. หนังสือพระ
ไตรปิฎก 3. เนื้อหาในหนังสือพระไตรปิฏก มีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้ 

  2.1. แมลงสาบ มีขั้นตอนการทำโดยต้องทำการต่อขาแมลงสาบด้วยลวดเส้นเล็ก เพื่อทำให้ดัดขา
แมลงสาบได้ตามต้องการ 

ภาพประกอบที่ 27  : การต่อขาแมลงสาบ 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

  2.2. ระบายสีแมลงสาบให้เหมือนของจริงมากที่สุด 

ภาพประกอบที่ 28  : การระบายสีแมลงสาบ 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 29 : แมลงสาบที่ระบายสีเสร็จแล้ว 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 30  : แมลงสาบขณะที่นำไปใช้งานในนิทรรศการ 

 ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  2.3. หนังสือพระไตรปิฏก ขั้นตอนนี้นำหนังสือพระไตรปิฏก 3 เล่มมาเปลี่ยนปกและเนื้อหาข้างใน 
โดยที่หนังสือเล่มที่ยังมีรายละเอียดของหน้าปกอยู่รายละเอียดของเนื้อหาจะไม่มี ข้างในจะกลายเป็นกระดาษเปล่า 
ส่วนหนังสือเล่มที่หน้าปกไม่มีอะไร ข้างในจะมีเนื้อหาของหนังสือพระไตรปิฏกที่ถูกตัดเป็นรูปทรงต่างๆ 

ภาพประกอบที่ 31  : หนังสือพระไตรปิฏกที่ถูกเปลี่ยนเนื้อหาข้างในแล้ว 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 32  : เนื้อหาหนังสือพระไตรปิฏกที่ถูกตัดเป็นรูปทรงต่างๆแล้ว 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 33  : ผลงานที่ติดตั้งในสถานที่จริงแล้ว 

ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

เมื่อผลงานสร้างสรรค์ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปติดตั้งยังสถานที่จัดแสดง เพื่อให้ผู้ชมเข้ามาชม 
และรับสารจากผู้สร้างงานที่ต้องการสื่อสาร หลังจากนั้นจึงนำผลที่ได้มาวิเคาระห์ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงผลงาน
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ และขั้นตอนที ่5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ จะกล่าวในรายละเอียดในบท
ต่อๆ ไป 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 โครงการสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” เป็นการ
ศึกษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติการรับรู้ การค้นพบไฟ การเลี้ยงดูเพื่อส่งต่อให้ลูกสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป 
ภาษา ความเชื่อ และศาสนา อันจะทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง และตั้งคำถามถึงความเปลี่ยนไปใน
ความหมายของ “ความเป็นมนุษย์”  ซึ่งในบทนี้จะทำการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ในประเด็นของการใช้วัสด ุการใช้
รูปแบบสร้างความหมายที่ปรากฎในผลงาน และบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ขั้น
พื้นฐานซึ่งคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเบื้องต้นอยู่แล้ว การวิเคราะห์เริ่มต้นด้วย 

 1. ผลงานชิ้นที ่1 “ภาษา” 

  1.1. การใช้รูปแบบโปสเตอร์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมาเป็นโครงสร้างในการถ่ายทอดความ
หมายของผลงาน โดยที่รูปแบบโปสเตอร์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนั้นเราทุกคนคงคุ้นเคยมาตั้งแต่เป็นเด็ก ดังนั้น
ความคุ้นเคยเกิดจากความเคยชินที่สร้างเป็นนิสัยของแต่ละคน “ในการทดลองครั้งหนึ่ง นักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยอาการ
ติดสุราและโรคพิษสุราเรื้อรังแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ฝึกหนูให้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างด้วยการกดคันโยก
จนติดเป็นนิสัย โดยพวกมันจะได้รับอาหารเป็นรางวัล วันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ใส่สารพิษลงในอาหารจนทำให้หนู
เหล่านี้ป่วยหนัก หรือไม่ก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตหนูบริเวณทางเดินตอนกำลังไปกินอาหาร พวกมันจึงเรียนรู้ว่าอาหาร
และกรงคือพื้นที่อันตราย อย่างไรก็ตาม การได้เห็นสิ่งกระตุ้นเดิมๆซ้ำๆทำให้พวกมันยังคงกดคันโยกโดยอัตโนมัติหรือ
ทู่ซี้เดินผ่านทางเดินต่อไป โดยไม่สนว่าตัวเองจะอ้วกเพราะอาหารเป็นพิษหรือสะดุ้งโหยงเพราะถูกไฟช็อต นิสัยฝังราก
ลึกมากเสียจนหนูไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย” (ดูฮิก, 2561, 49) เมื่อแต่ละคนเห็นสิ่งที่เคยเห็นอีกครั้ง สิ่งนั้นจะ
กระตุ้นให้แต่ละคนรับรู้ความหมายได้ รูปแบบที่ได้กล่าวนี้ได้ผสมผสานกับรูปแบบของภาษา เฮียโรกลิฟฟิคที่ใช้ 

ภาพประกอบที่ 34  : โปสเตอร์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และภาษาเฮียโรกลิฟฟิค 

ข้อมูลภาพจาก : https://www.lazada.co.th/products/basic-phonics-i273712294-s433574266.html และ 
http://www.gypzyworld.com/article/view/708 เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 และ วันที่ 6 เมษายน 2563  

40

https://www.lazada.co.th/products/basic-phonics-i273712294-s433574266.html
http://www.gypzyworld.com/article/view/708


สัญลักษณ์ประกอบกันในการสื่อความหมาย แต่ความหมายที่เกิดขึ้นจากสัญลักษณ์ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ชมตีความได้โดย
อิสระ เพราะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ข้างล่าง ผู้ชมจึงรู้สึกอึดอัด และใช้พลังใจมากกว่าปกติในการตีความความหมาย
ในผลงาน “มาร์ก มูราเวน ซึ่งตอนนั้นเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัลบานี ได้ทำการทดลองโดยขอให้
นักศึกษาเข้าไปอยู่ในห้องที่มีจานใส่คุกกี้อบใหม่วางอยู่บนโต๊ะ แล้วบอกพวกเขาว่าห้ามกินคุกกี้เหล่านั้น ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองครึ่งหนึ่งจะได้ฟังคำขอที่นุ่มนวล “กรุณาอย่ากินคุกกี้นะคะ เข้าใจมั้ย” นักวิจัยคนหนึ่งบอก จากนั้นเธอก็อธิบาย
ว่าการทดลองครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินความสามารถในการต้านทานสิ่งเย้ายวน ก่อนจะกล่าวขอบคุณพวกเขาที่
ยอมสละเวลามาเข้าร่วมการทดลอง “ ถ้าคุณอยากให้เราปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับการทดลองนี้ กรุณาบอกฉันได้เลยค่ะ 
เราต้องการให้คุณช่วยเพื่อให้การทดลองออกมาดีที่สุด” ส่วนผู้ที่เข้าร่วมการทดลองที่เหลือจะไม่ได้ยินคำพูดรื่นหูแบบนี้ 
พวกเขาได้รับเพียงคำสั่งสั้นๆ เท่านั้น “ห้ามกินคุกกี้นะคะ” นักวิจัยบอก เธอไม่ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการทดลอง 
ไม่ได้กล่าวขอบคุณ และไม่ได้ขอคำแนะนำจากพวกเขาเลย เธอแค่บอกให้พวกเขาทำตามคำสั่ง “เริ่มได้ค่ะ” เธอพูด 
คนทั้งสองกลุ่มจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับคุกกี้ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนนาน 5 นาที ปรากฏว่าไม่มีใครตบะแตกเอื้อมมือ
ไปหยิบคุกกี้มากินเลย จากนั้นนักวิจัยก็เดินกลับเข้ามาในห้องและขอให้ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนดูหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ตัวเลขจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีละตัวประมาณเสี้ยววินาที ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องกดปุ่มสเปซบาร์ทุก
ครั้งที่เห็นเลข “4” ปรากฏขึ้นตามหลังเลข “6” นี่เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ประเมินพลังใจ การตั้งใจมองตัวเลข
อันแสนจะน่าเบื่อนั้นต้องใช้สมาธิมากพอๆกับการไขปริศนาที่ไม่มีใครแก้ได้เลยทีเดียว ผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มแรกทำ
แบบทดสอบได้ดี พวกเขามีสมาธิและกดปุ่มถูกต้องทุกครั้งตลอด 12 นาทีเต็ม ถึงแม้จะต้องห้ามใจตัวเองไม่ให้กินคุกกี้ 
แต่พวกเขาก็ดูเหมือนจะยังมีพลังใจเหลืออยู่ ในทางกลับกัน กลุ่มที่ถูกนักวิจัยออกคำสั่งทำแบบทดสอบได้แย่มาก พวก
เขามักลืมกดปุ่มอยู่บ่อยครั้ง โดยอ้างว่าเหนื่อยและไม่มีสมาธิ นักวิจัยจึงลงความเห็นว่าการออกคำสั่งแบบมะนาวไม่มี
น้ำทำให้พลังใจของพวกเขาลดน้อยลง เมื่อมูราเวนวิเคราะห์ว่า ทำไมนักศึกษาที่ได้รับคำขอแบบสุภาพจึงมีพลังใจมาก 
กว่านักศึกษาอีกกลุ่ม เขาก็ค้นพบว่า คนเราล้วนอยากมีอำนาจควบคุมกันทั้งนั้น “ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากครับ” มู
ราเวนบอก “เวลาเราขอให้ใครสักคนหักห้ามใจไม่ให้ทำอะไรซักอย่าง หากคนเหล่านั้นทำเพราะเหตุผลส่วนตัว พวกเขา
ก็จะรู้สึกเต็มใจ แต่ถ้าพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะถูกสั่งให้ทำ พลังใจก็จะเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็ว คนทั้งสองกลุ่ม
ล้วนถูกสั่งห้ามกินคุกกี้ก็จริง แต่เมื่อเราปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งราวกับพวกเขาเป็นพลเมืองชั้นสอง พวกเขาก็ต้องใช้
พลังใจในการทำภารกิจมากกว่าอีกกลุ่ม” (ดูฮิก, 2561, 194 - 196) สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้
และเกิดการตั้งคำถามถึงประสบการณ์ร่วมที่ผู้ชมเคยมีกับตัวกระตุ้นที่ได้รับจากผลงาน ถ้าสิ่งที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์
มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการชมผลงานก็คงสะกิดอารมณ์และตั้งคำถามหลายๆอย่าง
ในชีวิตขึ้นมาได้ 
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ภาพประกอบที่ 35  : การใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรประกอบสัญลักษณ์ 

ข้อมูลภาพ : ปิติวรรธน์ สมไทย 

  1.2. อีกประเด็นหนึ่งในการนำเสนอผลงานด้วยการใช้ทฤษฎีภาพติดตา “ทฤษฎีว่าด้วยการเห็นภาพ
ติดตา (Persistence of Vision) การที่เราเห็นภาพหมุน ( Thaumatrope ) เป็นรูปนกอยู่ในกรงได้นั้น สามารถ
อธิบายได้ด้วย ทฤษฎีว่าด้วยการเห็นภาพติดตา ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 36  : Dr. John Ayrton Paris 

(http://www.sciencephoto.com/media/127523/enlarge) ข้อมูลภาพจาก : https://filmv.wordpress.com/
unit-1/ความหมายและหลักการเกิด/ เข้าถึงเมื่อวันที ่15 เมษายน 2563) 
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หลักการที่อธิบายถึงการมองภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์ หรือทฤษฎีการเห็นภาพติดตา คิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2367 
(ค.ศ. 1824) โดยนักทฤษฎีและแพทย์ชาวอังกฤษ ชื่อ Dr. John Ayrton Paris ทฤษฎีดังกล่าวอธิบายถึงการมองเห็น
ภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์ไว้ว่า ธรรมชาติของสายตามนุษย์ เมื่อมองเห็นภาพใดภาพหนึ่ง หลังจากภาพนั้นหายไป 
สายตามนุษย์จะยังค้างภาพนั้นไว้ที่เรติน่าในชั่วขณะหนึ่ง ประมาณ 1/15 วินาที และหากในระยะเวลาดังกล่าวมีภาพ
ใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนที่สมองของมนุษย์จะเชื่อม โยงสองภาพเข้าด้วยกัน และหากมีภาพต่อไปปรากฏขึ้นในเวลา
ไล่เลี่ยกัน ก็จะเชื่อมโยงภาพไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าชุดภาพนิ่งที่แต่ละภาพนั้นมีความแตกต่างกันเพียงเล็ก
น้อยหรือเป็นภาพที่มี ลักษณะขยับเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอยู่แล้ว เมื่อนำมาเคลื่อนที่ผ่านตาเราอย่างต่อเนื่องในระยะ
เวลากระชั้นชิด เราจะสามารถเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้ อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับประการหนึ่ง ก็คือ ก่อนที่จะเปลี่ยน
ภาพใหม่จะต้องมีอะไรมาบังตาเราแว่บหนึ่ง แล้วค่อยเปิดให้เห็นภาพใหม่มาแทนที่ตำแหน่งเดิม โดยอุปกรณ์ที่บังตาคือ
ซัตเตอร์ (Shutter) และระยะเวลาที่ซัตเตอร์บังตาจะต้องน้อยกว่าเวลาที่ฉายภาพค้างไว้ให้ดู มิฉะนั้นจะมองเห็นภาพ
กระพริบไป ดังนั้น เมื่อเอาภาพนิ่งที่ถ่ายมาอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ภาพมาเรียงต่อกัน แล้วฉายภาพนั้นในเวลาสั้น  ๆ 
ภาพนิ่งเหล่านั้นจะดูเหมือนว่าเคลื่อนไหว หลักการนี้จึงถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และ
ภาพยนตร์ในระยะเวลาต่อมา” (ข้อมูลจาก : https://filmv.wordpress.com/unit-1/ความหมายและหลักการเกิด/ 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563) ทฤษฎีภาพติดตาจะสร้างให้ผู้ชมงานตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำ แต่ไม่เหมือนเดิม
กับสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรก การเห็นภาพซ้ำจากภาพติดตาจะทำให้ผู้ชมตรวจสอบ และตั้งคำถามกับประสบการณ์และ
ความทรงจำที่เกิดขึ้น และคำถามอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ว่า “เราควรจะรู้สึกเหมือนเดิมกับประสบการณ์ที่เราได้รับ
ก่อนหน้านี้มั้ย หรือเราควรจะรู้สึกต่างออกไป” เมื่อเหตุการณ์เกิดซ้ำ สมองจะดึงความทรงจำที่เคยมีกับเหตุการ์ที่คล้าย
กัน แล้วส่งให้เราตัดสินใจกับความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้น และความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น เช่น ความรู้สึกสงสาร ความรู้สึกผิด 
ความสุข ความเศร้า ฯลฯ ที่เคยเกิดขึ้นกับเรา และเปิดโอกาสให้เราทบทวนความรู้สึกนั้นอีกครั้ง เช่น เหตุการณ์ที่เรา
เคยเห็นอุบัติเหตุรถชนกัน แล้วมีคนเสียชีวิต เราจะเกิดความรู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น เมื่อเวลาผ่านไปเรา
ได้เห็นร่องรอยสีสเปรย์ที่ถูกพ่นเป็นร่องรอยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน มันจะทำให้เรานึกถึงอุบัติเหตุที่เราเคยเห็น
มาก่อนหน้านี้ และความรู้สึกเศร้าของเราก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งโดยที่เราไม่ต้องเห็นคนเสียชีวิตเลย เหตุการณ์และความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นนี ้คล้ายกับการทดลองหลายๆ ครั้งที่เกิดขึ้นกับสัตว์ดังที่เคยยกตัวอย่างอ้างอิงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องหนูที่กด
คันโยก แต่ประเด็นที่แตกต่างออกไปของมนุษย์คือการเชื่อมโยงสิ่งที่เห็น และตีความไปตามความเชื่อของแต่ละคน ซึ่ง
ความเชื่อส่วนใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือความเชื่อทางศาสนา ความว่างถูกตีความไปถึงจิตที่อยู่ภายใน ความสงบ 
สมาธิ ฯลฯ หรือความหมายตามประสบการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่ความเชื่ออื่นๆ เช่น เชื่อในวิญญาณ เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นต้น ความเชื่อคือการสร้างเรื่องเล่าให้สมจริง ซึ่งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีความสามารถแบบนี้ มนุษย์
สามารถสร้างความจริงในจินตนาการขึ้นมาแล้วทำให้คนอื่นๆ เชื่อตามนั้นได้ สิ่งนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญในการทำให้
พวกเราเป็นมนุษย์หรือไม ่

ภาพประกอบที่ 37 : ภาพสีพื้นที่เชื่อมโยงมาจากภาพที่มีสัญลักษณ์และตัวอักษร 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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  1.3. อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือสี และความหมายของสี สีแต่ละสีจะแสดงความหมายเฉพาะและ
ส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ใกล้เคียงกัน  

“1.สีแดง (ชื่อเสียง ลาภยศ) 
ความหมาย 
ความรัก ความหลงใหล ความตื่นเต้น ความกระตือรือร้น ความสนใจ ความเร็ว ไฟ ความร้อน สงคราม พลัง ความมี
ชีวิตชีวา ความโกรธ ความก้าวร้าว อันตราย ความมุ่งมาด ความเป็นผู้นำ ความแค้น และความกล้าหาญ 
พลังของสีแดง 
สีแดงจะสื่อถึงพลังงานทางเพศชาย ช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารและความรู้สึกทางเพศ เพิ่มการขับเหงื่อ เพิ่มอัตรา
การเผาผลาญและความดันโลหิต ช่วยทำให้วัตถุสิ่งของโดดเด่นและสะดุดตา ทำให้ประสาทสัมผัสตื่นตัวและทำให้มี
ปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วขึ้นค่ะ ส่วนในด้านความเชื่อของหลักฮวงจุ้ย สีแดงมีพลังอำนาจป้องกันพลังงานที่ไม่ดีหรือสิ่ง
ชั่วร้ายได้ แต่ต้องระวังการใช้สีแดงในการเจรจาต่อรองและสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้วยนะคะ 
  
2.สีน้ำเงิน – สีฟ้า (ปัญญาความรู้) 
ความหมาย 
ความสงบ ความเงียบ ความมั่นคง ความศรัทธา ความมีระเบียบ ความจริง ความสุขุม ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี 
ความเยือกเย็น ความราบรื่น ความเป็นเอกภาพ ความเป็นอนุรักษ์นิยม แรงบันดาลใจ 
พลังของสีน้ำเงิน - สีฟ้า 
โทนสีนี้จะให้ความรู้สึกสงบเย็นที่สุด ช่วยทำให้ผ่อนคลายและทำให้จิตใจของเพื่อนๆรู้สึกสงบด้วยค่ะ เนื่องจากเป็นสีที่
ช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย นอกจากนั้นยังเป็นสีโปรดของผู้คนทั่วโลกมากกว่าครึ่ง และยังถูกเลือกให้เป็น ‘สีที่
ปลอดภัย’ ที่สุดในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะใช้สีอะไรดีอีกด้วยค่ะ โทนสีฟ้าจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และอิสระ ส่วน
โทนสีน้ำเงินนั้นจะสื่อถึงฐานะของสังคมชั้นสูง และความร่ำรวย สีน้ำเงินเข้มแสดงออกถึงความรู้ ความเฉลียวฉลาด 
ตรรกะเหตุผล และความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงเหมาะมากๆเลยค่ะหากจะนำมาใช้เกี่ยวกับงานหรือในสถานที่ทำงาน เพราะ
จะช่วยสร้างบรรยากาศสุขุมและเป็นมืออาชีพ 

3.สีเขียว (ครอบครัวและสังคม) 
ความหมาย 
ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเริ่มต้น ความสดชื่น ความปลอดภัย อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นอมตะ การ
เจริญงอกงาม การเติบโต การดูแล การรักษาเยียวยา ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุม ความสมดุลทางกายและใจ 
ความสัมพันธ์ที่ดี 
พลังของสีเขียว 
สีเขียวช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆรู้สึกสดชื่น ลดความเหน็ดเหนื่อย คลายความตึงเครียด ความตื่นตระหนกและความวิตก
กังวลลงไปค่ะ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์สากลของคำว่า ‘ผ่าน’ หรือ ‘ไปได้’ด้วยนะ สีเขียวสามารถช่วยเพื่อนๆผ่อน
คลายสายตา และระบบประสาท สีเขียวเข้มช่วยในเรื่องการมองเห็นและสมาธิ นอกจากนั้นยังมีพลังช่วยให้จิตใจ
ภายในสงบ ช่วยพัฒนาอารมณ์และพฤติกรรม สื่อถึงเกียรติยศ ความร่ำรวยและเงิน สีเขียวอ่อนนั้นจะช่วยให้รู้สึก
สดชื่น ในขณะที่สีเขียวมะนาวอ่อนจะสื่อถึงความอ่อนแรงค่ะ 
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4.สีเหลือง (สุขภาพและความสมดุล) 
ความหมาย 
ความรื่นเริงเบิกบานใจ ความสุข ความสดใสร่าเริง พลัง อนาคต การมองโลกในแง่ด ีอุดมคติ จินตนาการ ความหวัง 
แสงสว่าง ฤดูร้อน ปัญญา ปรัชญา ความคิดสร้างสรรค์ ความไม่จริงใจ ความขี้ขลาด การทรยศ ความริษยา ความเจ็บ
ป่วย อันตราย 
พลังของสีเหลือง 
สีเหลืองเป็นสีที่ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหาร การกระตุ้นสมองและความจำ และช่วยสร้างความมั่นใจ และยังเป็นสี
ที่ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลอีกด้วยค่ะ สีเหลืองเข้มจะช่วยเพื่อนๆกระตุ้นความรู้สึกและความคิดถึง
อนาคตที่สดใสและดียิ่งขึ้น แต่สีเหลืองหม่นจะให้ความรู้สึกเจ็บป่วยอ่อนแอค่ะ ในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเชื่อมต่อ
ความคิดในจิตใต้สำนึกของเรา สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สากลของการเตือนให้ระวัง และเป็นสีที่ส่งพลังงานออกไปสู่สม
องของเราได้ไวที่สุดอีกด้วยค่ะ 
  
5.สีส้ม (จิตวิญญาณและความรู้) 
ความหมาย 
พลัง ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนาน การผจญภัย ความอบอุ่น ความยุติธรรม ความรอบรู้ 
มารยาท ความหลงใหล ความมีเสน่ห์ ความสุข ความมั่นใจ ความปรารถนา การเก็บเกี่ยว ฤดูใบไม้ผล ิ
พลังของสีส้ม 
สีส้มเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นพลังงานและความสดชื่นค่ะ สื่อไปถึงการมองโลกในแง่ด ีไปจนถึงสุขภาพที่ด ีเฉกเช่นความฉ่ำ
สมบูรณ์ของผลส้ม สีส้มสื่อถึงรสชาติและช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหาร สีส้มเป็นแห่งความสนุกและการผจญภัยค่ะ ทั้งยัง
ช่วยจุดประกายการสื่อสารที่ดี สีส้มช่วยกระตุ้นการทำงานของจิตใจและช่วยเพิ่มปริมาณการส่งผ่านของอากาศไปสู่สม
อง ช่วยกระตุ้นเรื่องการจัดระบบหรือความเป็นระเบียบสิ่งต่างๆ นอกจากนั้นยังมีพลังดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะเด็กๆ 
ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระตุ้นความหิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 
  
6.สีม่วง (ความร่ำรวยรุ่งโรจน์) 
ความหมาย 
ฐานันดรศักดิ์ จิตวิญญาณ ความสูงส่ง ความหรูหรา การเฉลิมฉลอง เวทมนตร์คาถา ความลึกลับ ความเพ้อฝัน สติ
ปัญญา การเปลี่ยนแปลง การหลุดพ้น การปรุงแต่ง ความโหดร้าย ความสง่างาม ความเย่อหยิ่งอวดดี ความโอ้อวด 
ความเศร้าโศก การไว้อาลัย 
พลังของสีม่วง 
สีม่วงเป็นสีที่ช่วยในการทำสมาธ ิและยังช่วยให้นอนหลับลึกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ กระตุ้นความสร้างสรรค์ทางความฝัน
และสติปัญญา และที่สำคัญยังช่วยสงบจิตใจที่ว้าวุ่นได้ด้วยนะคะ สีม่วงเข้มสื่อถึงความหรูหรา แต่ก็แฝงไปด้วยความ
รู้สึกเศร้าโศก อาลัยอาวรณ ์และความขุ่นเคืองใจค่ะ ในส่วนของสีม่วงอ่อนช่วยกระตุ้นความรู้สึกความอ่อนไหว โรแมน
ติก ความคิดสร้างสรรค ์ยังไม่หมดเท่านี้นะคะสีม่วงยังช่วยเติมเต็มความคิดและความปรารถนาภายใน สื่อถึงความเห็น
อกเห็นใจ เชื่อมโยงกับพลังงานทางจิตวิญญาณและพลังจิต ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบสีม่วงอ่อนค่ะ ในขณะที่ผู้ชายชอบสี
ม่วงเข้มมากกว่า 
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7.สีชมพู (ความสัมพันธ์และชีวิตคู่) 
ความหมาย 
ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแลเอาใจใส ่การทะนุถนอม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง นางฟ้า เพศหญิง ความรัก ความเอ็นดู หัวใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพที่ด ีความ
อ่อนไหวทางอารมณ์ ความไม่เป็นผู้ใหญ่ 
พลังของสีชมพู 
สีชมพูมีพลังในการรักษา โดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์ค่ะทั้งนี้สีชมพูยังช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายและอ่อน
โยนขึ้นได้อีกด้วยค่ะ สีชมพูช่วยกระตุ้นให้รู้สึกถึงความรัก ความชื่นชม และความน่าทะนุถนอม สีชมพูจะดึงดูดความ
อ่อนเยาว์ ความมั่นใจ ความกระปรี้กระเปร่า และความสนุกสนาน ส่วนสีชมพูอ่อนจะดึงดูดความอ่อนหวาน ความ
สวยงาม ความเสน่หาที่นุ่มนวล ความอ่อนโยน และความรักแบบไม่มีเงื่อนไข เป็นสีที่น่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ย 

8.สีขาว (เด็กและความคิดสร้างสรรค์) 
ความหมาย 
ความบริสุทธิ ์สันติภาพ ความสงบสุข ความดี ความเรียบง่าย ความสะอาด ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ ความหลุด
พ้น ความว่างเปล่า ความเบา ความเท่าเทียม การเกิด การแต่งงาน ความตาย สถานพยาบาล หิมะ การปลอดเชื้อโรค 
ความเย็น ฤดูหนาว 
พลังของสีขาว 
สีขาวมีพลังช่วยสร้างสมดุลให้กับการตัดสินใจค่ะ และแน่นอนค่ะสร้างความรู้สึกสะอาด ปลอดภัย และเรียบง่าย โดย
ทร่สีขาวจะสื่อถึงความสมบูรณ์แบบ ความเปิดเผย ความจริง ความมีเมตตา การรักษา แง่บวก ช่วยชำระล้างความคิด
และความรู้สึก รวมไปถึงจิตวิญญาณ และพลังด้านลบ ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับความคิดใหม่ๆ แต่ในด้านลบสีขาวยังสื่อ
ถึงความรู้สึกหนาว เบื่อหน่าย จืดชืด และไม่มีความสุข หากใช้มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกว่างเปล่าและเหงาได้ค่ะ ต้อง
ระวังตรงจุดนี้กันด้วยนะคะ 
  
9.สีดำ (ตัวตนและหน้าที่การงาน) 
ความหมาย 
พลังอำนาจ ความรอบรู้ ความลึกซึ้ง ความน่าเกรงขาม ความเป็นทางการ ความหรูหรา ความทุกข์ ความเศร้า ความ
โกรธ ความตาย การมองโลกในแง่ร้าย การบังคับควบคุม ความมืด ความลึกลับ ความกลัว ความชั่วร้าย 
พลังของสีดำ 
สีดำเป็นสีอมตะคลาสสิค สื่อถึงความรู้สึกลึกลับและไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็ยังเป็นสียอดนิยมของใครหลายๆคนนะคะ สีดำ
ช่วยส่งเสริมเรื่องการควบคุมตนเองและความเป็นอิสระ สื่อถึงสิ่งที่มองไม่เห็น ความชั่วร้าย และความมืด ในขณะ
เดียวกันก็ให้ความรู้สึกหรูหรา ราคาแพง มีรสนิยมอีกด้วย สีดำเป็นสีที่ดึงดูดพลังงานด้านลบ หากใช้มากเกินไปจะ
ทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ และสามารถสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร การครอบงำ และการสิ้นสุด 
  
10.สีน้ำตาล (สุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัว) 
ความหมาย 
ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแข็งแรง ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจ สุขภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน 
ความเรียบง่าย ความเป็นผู้ใหญ่ ความเสมอภาค 
พลังของสีน้ำตาล 
สีน้ำตาลจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเข้าได้กับแทบทุกส ีให้ความรู้สึกสมบูรณ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อม 
ความมั่นคง ความไม่ไร้สาระ และความสมถะติดดิน นอกจากนั้นสีน้ำตาลสื่อถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ความพิถีพิถัน 
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ความเป็นระเบียบ ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็นส่วนหนึ่ง ความปรองดอง ความสะดวกสบาย และรสนิยมที่ดีใน
การใช้ชีวิตไปจนถึงความมีสไตล์ เป้าหมายและโชคทางการเงิน ในขณะที่ให้พลังทางด้านลบ ได้แก่ ความรู้สึกเฉื่อยชา 
ตระหนี่ ความเศร้า ความน่าเบื่อและการขาดอารมณ์ขันค่ะ 

11.สีเทา (มิตร ผู้อุปถัมภ์ และการเดินทาง) 
ความหมาย 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ศักดิ์ศรี ความเสถียร ความมั่นคง ความเป็นทางการ ความมีระเบียบ สติปัญญา ความเชื่อถือ 
ความจงรักภักดี ความเป็นผู้ใหญ่ ความมีอายุ ความเศร้า ความน่าเบื่อ ความเป็นอนุรักษ์นิยม 
พลังของสีเทา 
สีเทานี้จะค่อนข้างส่งผลน้อยกว่าสีอื่นๆค่ะ สีเทามีพลังทำให้จิตใจสงบและมั่นคง แต่ก็อาจทำให้รู้สึกลังเลในการตัดสิน
ใจได้ สีเทาเป็นสีที่ไม่ก่อเกิดอารมณ์จึงอาจทำให้รู้สึกด้านชาไร้ชีวิตชีวาค่ะ ทั้งนี้พลังงานที่ดึงดูดนั้นจะต่างกันไปตาม
ระดับความเข้มของส ีสีเทาเชื่อมโยงกับการมีไหวพริบปัญญา การมีความนอบน้อม การเก็บตัว และการมีวุฒิภาวะ สื่อ
ถึงความมีศักดิ์ศร ีความสง่างาม ความมีระดับ และการประนีประนอม สีเทาเป็นสีที่ไม่เรียกร้องความสนใจและช่วย
เป็นพื้นหลังขับให้สีอื่นโดดเด่น ซึ่งสามารถช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและสงบเย็นให้กับจิตใจ สีเทาอ่อนนั้นจะสื่อ
ถึงผู้หญิง ในขณะที่สีเทาเข้มสื่อถึงผู้ชาย 
  
12.สีทอง (ความมั่งคั่งและความหรูหรา) 
ความหมาย 
ความหรูหรา ความมีระดับ ความสูงส่ง ความสำเร็จ ความเปิดเผย ความรอบรู้ ความมั่นใจ ชัยขนะ คุณธรรม ความ
เมตตา ความใจกว้าง ความตั้งใจ มนต์ขลัง การหลงตัวเอง ความอิจฉา การหลอกลวง 
พลังของสีทอง 
สีนี้คงเป็นสีโปรดของใครหลายๆคนนะคะ สีทองบ่งบอกถึงคุณค่า รสนิยม ความเจริญรุ่งเรือง และพลังอำนาจของเพศ
ชาย สีทองทำให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบๆสว่างสดใส ช่วยเพิ่มความอบอุ่นและดึงดูดความร่ำรวย นอกจากนั้นยังนำมาซึ่งความ
สุขสมหวัง ความสำเร็จในชีวิต อำนาจ มิตรภาพ และการมองโลกในแง่ด ีสุขภาพที่ด ี การใช้สีทองอย่างสมดุลจะช่วย
ให้เป็นที่รักและเข้าถึงจิตวิญญาณ ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณ วุฒิภาวะ และปัญญา แต่หากใช้มากเกินไปจะดึงดูดความเห
ย่อหยิ่งทะนงตน ความเป็นวัตถุนิยม ความโลภ ความไม่ไว้ใจและความเป็นคนช่างเรียกร้องอีกด้วยค่ะ 
  
13.สีเงิน (ความสง่างาม) 
ความหมาย 
ความหรูหรา เกียรติยศ ความสง่างาม ความมีน้ำใจ ความเข้าถึง ความกระจ่างชัด ความอ่อนโยน ความอ่อนไหว ความ
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ความทันสมัย ความเป็นระบบระเบียบ ความเยือกเย็น ความเฉยชา การปกปิดความรู้สึก 
พลังของสีเงิน 
สีเงินมีพลังช่วยลดความตื่นเต้น ซึ่งนั่นก็เป็นอิทธิพลสืบเนื่องมาจากสีเทาค่ะ พลังของสีเงินนะคะจะช่วยทำให้รู้สึกสงบ
ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางอารมณ์ นอกจากนั้นยังช่วยรักษาฮอร์โมนที่ขาดความสมดุล  สีเงินสื่อถึงวิสัยทัศน์ 
ภูมิปัญญา พลังจิต ความรู้แจ้ง และที่สำคัญเลยค่ะสีเงินดึงดูดความร่ำรวยเช่นเดียวกับสีทอง สีเงินเป็นสีที่ช่วยเป็นกระ
จกสะท้อนให้คุณเห็นจิตวิญญาณและตัวตนของคุณในมุมมองคนอื่น ช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณและญาณหยั่งรู้ รวมไป
ถึงช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นและมีพลังในการชำระล้างจิตวิญญาณและพลังงานด้านลบอีกด้วยค่ะ” (ข้อมูลจาก : 
https://www.beger.co.th/หลากหลายไอเดียสี/ความหมายและพลังของสีแต่ละส ีเข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2563) ความหมายของสีเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เราปะทะกับสีทางสายตา แต่ข้าพเจ้าใช้กระบวนการย้อนกลับ โดยมอง
สัญลักษณ์และความหมายจากภาษาก่อนจนเกิดความรู้สึกแล้วจึงใช้ความหมายของสีตามที่ตนเองรู้สึกว่าควรจะเป็นสี
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นั้น หรือสีนี ้ด้วยการย้อนกระบวนการนี้เองทำให้บางครั้งความรู้สึกของสีที่ผู้ชมได้รับอาจจะไม่ตรงกับความหมายโดย
ทั่วไปก็ได้ แต่ผู้ชมเลือกที่จะรู้สึกตามหรือไม่ เช่นเดียวกับความเชื่อ ถ้ามีผู้ที่น่าเชื่อถือชี้นำ เราก็มักจะเชื่อตาม แม้ความ
เชื่อนั้นจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อมาก่อนก็ตาม 

ภาพประกอบที่ 38  : ภาพวาดก่อนจะระบายสีพื้น 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 39 : ภาพวาดหลังจากระบายสีพื้นแล้ว 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 40  : ภาพวาดก่อนจะระบายสีพื้น 2 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 41  : ภาพวาดหลังจากระบายสีพื้นแล้ว 2 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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ภาพประกอบที่ 42  : ภาพวาดก่อนจะระบายสีพื้น 3 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

ภาพประกอบที่ 43 : ภาพวาดหลังจากระบายสีพื้นแล้ว 3 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 
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 2. ผลงานชิ้นที ่2 “ความเชื่อ” 
  ผลงานชิ้นนี้มีส่วนประกอบหลายส่วนประกอบกัน ได้แก่ 1. หนังสือพระไตรปิฏก 2. หนังสือไม่มีหน้า
ปก เนื้อในเป็นพระไตรปิฏก 3. แมลงสาบ 4. จอภาพเคลื่อนไหวทุ่งหญ้า และ 5. การติดตั้งผลงาน ซึ่งจะแยกวิเคราะห์
ในรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
  2.1. หนังสือพระไตรปิฏก หนังสือพระไตรปิฏก 3 เล่มนี้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยการนำเนื้อหาด้านใน
ออกแล้วเปลี่ยนการะดาษเปล่าใส่เข้าไปแทน แต่ยังคงรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเดิมทุกอย่าง การเปลี่ยนแปลง 
หนังสือพระไตรปิฏกนี้ ต้องการทดสอบการจดจำรูปลักษณ์ที่มีผลต่อความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้
เห็นว่าการเปลี่ยนเนื้อหาด้านในไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกได้เลย ความเชื่อเรื่องรูปลักษณ์
ภายนอกนั้นเกิดจากความคุ้นเคยที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปี จนสมองไม่ต้องมาเสียเวลาคิดใหม่ แต่ดึงเอาสิ่งที่บันทึกไว้
มาแสดงผลทันทีที่เห็น จากการนำผลงานไปแสดงในนิทรรศการ “Pioneer in Video Art Thailand Slovenia 
Norway since 1980 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 พฤษภาคม - 
29 มิถุนายน พ.ศ.2562 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นไม่แตะต้องหนังสือพระไตรปิฏกเลย หนังสือวางอยู่
บนเก้าอี้นั่งพักของหอศิลปฯ ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ และต้องการให้ผู้ชมเปิดหนังสือพระไตรปิฎกดูขณะนั่งชมผล
งานหรือมานั่งพักที่เก้าอี้ แต่ไม่มีใครเปิดดูหนังสือพระไตรปิฏกเลย เนื่องจากเราจะจดจำรูปลักษณ์ของสิ่งที่เราเคยมี
ประสบการณ์ เคยถูกปลูกฝังมา ยิ่งผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นจะไม่แตะต้องเลย เพราะเชื่อว่าพระไตรปิฏกเป็นของสูง เป็นสิ่งดี
งาม และการไม่แตะต้องสิ่งดีงามนั้นทำให้เรารู้สึกเป็นคนดี สิ่งที่เกิดขึ้นจึงทำให้เราเข้าใจได้ว่า การจดจำสิ่งที่เชื่อว่าดีจะ
ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดี และการเป็นคนดีทำให้เรารู้สึกถึง “ความเป็นมนุษย์” หรือไม่ 

ภาพประกอบที่ 44 : หนังสือพระไตรปิฏกบนเก้าอี้นั่งพักของหอศิลปฯ 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

51



  2.2. หนังสือไม่มีหน้าปก เนื้อในเป็นพระไตรปิฏก หนังสือชุดนี้เป็นเนื้อหาของพระไตรปิฏกที่เปลี่ยน
หน้าปกใหม่เป็นหน้าปกเกลี้ยงๆไม่มีรายละเอียดอะไรเลย การเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ทำให้ความคุ้นเคยทางความเชื่อ
ของเราเปลี่ยนไป ซึ่งผู้ชมจะตัดสินหนังสือชุดนี้จากรูปลักษณ์ภายนอกก่อน หนังสือที่ไม่มีรายละเอียดของหน้าปก 
เปรียบเสมือนสิ่งว่างเปล่าที่ไม่มีข้อมูล ซึ่งสมองต้องการข้อมูลในการตีความและเก็บไว้ในคลังความทรงจำ เมื่อเห็น
ข้อมูลว่างเปล่า สมองจึงตีความว่าสิ่งนั้นไม่น่าสนใจ แล้วผู้ชมก็ไม่สนใจจริงๆ ทั้งๆที่เนื้อหาคือพระไตรปิฏก สิ่งที่เกิดขึ้น
นี้แสดงให้เห็นว่า รูปลักษณ์ภายนอกมีความสำคัญกว่าเนื้อหาภายใน ซึ่งการมองข้าม หรือเมินเฉยความดี ทำให้เรารู้สึก
เป็นคนไม่ดีหรือไม่ และมันแสดง “ความเป็นมนุษย์” ออกมาให้เห็นหรือไม่ 

ภาพประกอบที่ 45  : หนังสือไม่มีหน้าปก เนื้อในเป็นพระไตรปิฏกที่วางอยู่บนเก้าอี้นั่งพักของหอศิลปฯ 
ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย 

  2.3. แมลงสาบ แมลงสาบแสดงรูปลักษณ์ที่ต่ำต้อย ด้อยคุณค่ากว่าหนังสือพระไตรปิฏกอย่างสิ้นเชิง 
แต่การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมโดยการจับแมลงสาบย้ายที่เป็นไปอย่างมากถึงมากที่สุด ซึ่งเจตนาของข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการ
ให้เป็นอย่างนั้น แต่ด้วยรูปลักษณ์ของแมลงสาบนั้นดูต่ำต้อยกว่าพวกเรา เราจึงกล้าที่จะเล่นกับมัน แม้ว่ามันจะเป็นงาน
ศิลปะก็ตาม แมลงสาบให้ความรู้สึกน่ากลัว และน่าขยะแขยงกับผู้ชม เพราะการอยู่ผิดที่ผิดทางในหอศิลป ์และความ
เหมือนแมลงสาบจริงๆของตัวมัน แต่ความรู้สึกต้อยต่ำของตัวมันก็เป็นข้อได้เปรียบในการได้รับความสนใจ และ
ปฏิกิริยาตอบสนองมากกว่าหนังสือพระไตรปิฏก แต่ปฎิกิริยาตอบสนองของผู้ชมโดยเฉพาะคนไทยซึ่งเป็นชาติที่มี
อารมณ์ขันอย่างล้นเหลือ ข้าพเจ้าจึงได้เห็นวิธีการเล่นของผู้ชมหลายๆรูปแบบกับแมลงสาบ และความรู้สึกของการ
ควบคุมสิ่งที่ต่ำต้อยกว่าตนที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นการสื่อความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” หรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้
จากการนำภาพแมลงสาบไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง 
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ภาพประกอบที่ 46 : การให้ความสนใจของผู้ชมต่อแมลงสาบ และเพิกเฉยต่อหนังสือพระไตรปิฏก 
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ภาพประกอบที่ 47  : การแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับแมลงสาบ ผลงาน “ความเชื่อ” 

ข้อมูลภาพจาก : https://mobile.twitter.com/jf_ttrossa/status/1144895251095539712?s=21 เข้าถึงเมื่อ 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 
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https://mobile.twitter.com/jf_ttrossa/status/1144895251095539712?s=21


ภาพประกอบที่ 48  : แมลงสาบในหอศิลปฯ (ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย) 

ภาพประกอบที่ 49  : แมลงสาบวันแรก และแมลงสาบวันสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าผู้ชมจับแมลงสาบย้ายที่ทั้งๆที่มียาม
รักษาความปลอดภัยยืนเฝ้าอยู่ (ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย) 
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จากที่กล่าวไปข้างต้นสามารถสรุปเป็นโครงสร้างของรูปแบบความคิดได้ดังนี้ 

 

   

     

      

ภาพประกอบที่ 50  : โครงสร้างของรูปแบบความคิดที่ได้รับจากนิทรรศการ 

จากโครงสร้างรูปแบบความคิด มนุษย์จะจดจำรูปลักษณ์จากความทรงจำระยะยาวที่สมองเก็บบันทึกไว้ แล้วทำความ
เข้าใจความหมายทันทีทันใดโดยอัตโนมัติ และรับรู้คุณค่าโดยไม่ต้องการการวิเคราะห์และตีความ การรับรู้ลักษณะนี้
เกิดขึ้นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่การรับรู้จะมีรายละเอียดของตัวแปรที่มีอย่างหลากหลาย เช่น สถานที ่บุคคล 
ความสัมพันธ ์เป็นต้น ในกรณีของผลงาน “ความเชื่อ” นั้น ตัวแปรที่เป็นเงื่อนใขที่สำคัญคือสถานที่ซึ่งก็คือหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ชมรับรู้รูปลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในผลงานได้แก ่1. หนังสือพระไตรปิฏก 2. หนังสือ
ไม่มีหน้าปก เนื้อในเป็นพระไตรปิฏก 3. แมลงสาบ 4. จอภาพเคลื่อนไหวทุ่งหญ้า ผู้ชมจะประเมินคุณค่าของรูปลักษณ์
ต่างๆ แน่นอนว่า 1. หนังสือพระไตรปิฏก และ 2. หนังสือไม่มีหน้าปก เนื้อในเป็นพระไตรปิฏก ผู้ชมไม่กล้าเข้าไปแตะ
ต้องรูปลักษณ์ทั้งสอง เพราะคุณค่านั้นอยู่สูงเกินไป ส่วน 4. จอภาพเคลื่อนไหวทุ่งหญ้าก็เข้าไปยุ่งอะไรด้วยไม่ได้เพราะ
มันสำเร็จรูปในตัวของมันอยู่แล้ว ก็เหลือเพียง 3. แมลงสาบที่ผู้ชมไม่ต้องใช้การประเมินคุณค่าของแมลงสาบเลย 
เพราะการรับรู้เกี่ยวกับแมลงสาบนั้นอยู่ในประสบการณ์ของเรามาตลอด น่ากลัว น่าขยะแขยง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ทันทีทันใดที่เห็นแมลงสาบ เราสามารถฆ่าพวกมันให้ตายได้โดยไม่รู้สึกผิดเลย ดังนั้นคุณค่ามันจะอยู่ต่ำกว่าพวกเรามาก 
ความรู้สึกที่อยากควบคุมจึงเกิดขึ้นทันท ีถึงแม้ผู้ชมจะรู้ว่าแมลงสาบนั้นเป็นงานศิลปะ ที่ติดตั้งแสดงอยู่ในหอศิลป ์และ
ที่สำคัญมียามรักษาความปลอดภัยยืนเฝ้าอยู่ แต่ผู้ชมก็ยังเสี่ยงที่จะจับแมลงสาบให้เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งไปจากที่
เดิมได้ เมื่อผู้ชมทำได้จะรู้สึกมีความสุข เพราะสารอะดรีนาลีนจะหลั่งออกมาจากความตื่นเต้น มันจึงเหมือนเป็น
พฤติกรรมเสพติดของมนุษย์ที่ต้องการความสุขในลักษณะนี้ นิทรรศการนี้ไม่ใช่นิทรรศการเดียวของข้าพเจ้าที่ทำให้เกิด
พฤติกรรมลักษณะนี้ขึ้น ผลงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ชมมีปฎิสัมพันธ์กับผลงานและเกิดความรู้สึกร่วมไป
กับผลงานด้วย เช่นผลงานชุด “การถ่ายเทความสัมพันของการมีชีวิต ความรู้สึก และรูปกาย ในขณะที่ชีวิตค่อยๆสิ้น
สุดลง” (2541 - 2546) ผลงานชุด “ความงามของความไม่สมบูรณ์” (2549) และผลงานอีกหลายๆ ชุด แต่ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดเจนได้แก่ชุด “ความงามของคำว่าไม่เป็นไร” (2547) ที่อนุญาตให้ผู้ชมทำลายผลงานศิลปะได้ตามใจแบบมี
เงื่อนไข นิทรรศการครั้งนี้ทำให้ผู้ชมหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาอย่างควาบคุมไม่ได้ นิทรรศการเปิดแสดงไปได้เพียง 7 

วัน เจ้าหน้าที่หอศิลป์โทรมาบอกว่าขอเก็บลูกดอก เพราะนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาปาลูกดอกแข่งกันอย่าง
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บ้าคลั่ง จนไฟสปอร์ตไลท์ที่เพดานแตก นี่แสดงถึงการมีความสุขอย่างสุดขั้วจากการแข่งขัน และการควบคุมสิ่งที่อยู่
ตรงหน้า  ความต้องการเป็นผู้ควบคุมสิ่งต่างๆแสดงให้เราเห็นได้อย่างหลากหลายไม่เฉพาะที่ประเทศไทย แต่พบเห็นได้
ทั่วทั้งโลก ดังนั้นความต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ “ความเป็นมนุษย์” หรือไม่ 

   2.4. จอภาพเคลื่อนไหวทุ่งหญ้า ภาพเคลื่อนไหวในทุ่งหญ้าเพราะถูกสายลมพัดอย่างรุนแรง แต่การ
แสดงผลผ่านเทคโนโลยีทำให้เกิดการกระตุกของภาพเป็นจังหวะ ทำให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่
รูปลักษณ์ของหญ้า แม้จะเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติ ผู้ชมก็ยังรับรู้ได้ว่ากำลังมองหญ้าอยู่ เห็นได้จากการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ชม “กองทัพนี้ปกป้องต้นหญ้าค่ะ ห้ามเด็ดหญ้ากินเด็ดขาด” การอยู่ผิดที่ผิดทางของแมลงสาบกับการ
เคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติของต้นหญ้าดูจะไปได้ดีเมื่ออยู่ด้วยกัน สิ่งนี้สะท้อนความไม่เป็นธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้น
เรื่อยๆในสังคมของเรา เช่นการทำศัลยกรรมที่พัฒนาก้าวหน้าจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไปได้เลย ทุ่งหญ้า
สะท้อนถึงการกลับสู่ธรรมชาติ แต่สิ่งที่เห็นก็สะท้อนให้เราตั้งคำถามกับตัวเราว่า “ธรรมชาติแบบไหนที่เราจะเลือกให้
มาอยู่กับเรา” 

ภาพประกอบที่ 51  : จอภาพเคลื่อนไหวทุ่งหญ้าและแมลงสาบที่อยู่ด้านล่าง 

(ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย) 
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  2.5. การติดตั้งผลงาน การติดตั้งผลงาน “ความเชื่อ” มีเงื่อนไขของการแสดงนิทรรศการกลุ่มที่มี
ศิลปินหลายคน จึงทำให้ต้องจัดแบ่งพื้นที่ให้กับทุกคนอย่างเหมาะสม ซึ่งมีเงื่อนไขหลายๆประการให้ต้องคำนึงถึง ได้แก่ 
ขนาดพื้นที่ที่ได้รับ 2 x 2 เมตร และ ผนังโค้งห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 ด้วยเงื่อนไขของพื้นที่ 2 x 2 เมตร การนำหลัก
การของความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับเวลามาใช้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด “เราพยายามทำความเข้าใจโลกในแง่ที่
โลกเป็นวัตถุปฐมภูมิมาเป็นเวลานาน อาจเป็นฟิสิกส์นี่เองที่พยายามตามหาวัตถุปฐมภูมิมากกว่าศาสตร์อื่นใด ทว่ายิ่ง
เราศึกษาเท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าใจโลกในแง่ของการเป็นบางสิ่งได้น้อยลงเท่านั้น ทว่าที่เปี่ยมภูมิปัญญามากกว่ามาก คือการ
มองโลกในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ“ (โรเวลลี, 2561, 94) รูปลักษณ์ที่จับคู่กันระหว่างหนังสือพระ
ไตรปิฏก และ หนังสือไม่มีหน้าปก เนื้อในเป็นพระไตรปิฏก กับ แมลงสาบ และจอภาพเคลื่อนไหวทุ่งหญ้า เหตุการณ์
สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันทำให้เกิดการเชื่อมโยงของเวลาที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ผู้ชมอาจจะเดินมานั่งพักที่
เก้าอี้นั่งพักขอหอศิลปฯ เปิดหนังสือพระไตรปิฏกดู แล้วมองไปที่แมลงสาบกับจอภาพเคลื่อนไหว หรือผู้ชมอาจจะตรง
ไปที่แมลงสาบกับจอภาพเคลื่อนไหวก่อน แล้วตกใจกับแมลงสาบ ก่อนจะมานั่งพักที่เก้าอี้แล้วเปิดหนังสือพระไตรปิฏก
ดู ไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดก่อนกัน มันก็ทำให้เกิดการเลื่อนไหลของเวลาและเหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ผู้ชม
ตีความสิ่งที่เกิดขึ้น และค้นหาความหมายและคุณค่าออกมาได้ด้วยตัวเอง 

ภาพประกอบที่ 52  : แสดงพื้นที่การติดตั้ง และบริเวณผนังโค้ง 

(ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย) 
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ภาพประกอบที่ 53  : การชมผลงานของผู้เข้าชมงานแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้ชม 

(ข้อมูลภาพจาก : ปิติวรรธน์ สมไทย) 

การวิเคราห์ผลงานตนเองเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจสิ่งที่ตนเองทำ และนำเสนอออกมา เพื่อให้
ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานในลำดับต่อไป อีกวิธีการหนึ่งที่มี
ประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาตนเองและผลงานสร้างสรรค์คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้
เชี่ยวชาญในสายอาชีพเดียวกัน หรืออาชีพอื่นที่สนใจในผลงาน การรับฟังความคิดเห็น และคำวิจารณ์จะทำให้เราได้
มองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่ทำ สิ่งที่เป็น ที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามไป หรือความเคยชินทำให้เรามองไม่เห็น สิ่งเหล่า
นี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า เมื่อได้อ่านบทความของพิชญา ศุภวานิช ภัณฑารักษ์นิทรรศการ ฉงน สงสัย จัดขึ้นที่ห้อง
นิทรรศการหลักชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 13 มิถุนายน 2553 “ ยก
ตัวอย่างเช่นในผลงานของ ปิติวรรธน์ สมไทย ที่ใช้ขั้นตอนการทบทวนตรวจสอบตนในงานศิลปะ การทบทวนตรวจ
สอบตัวตนภายใน แท้จริงแล้วเป็นกระบวนการตรวจสอบความคิด ความรู้สึก และอาจหมายถึงจิตวิญญาณภายในตัว
ตน และเป็นการสังเกตสภาวะภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพภายในตน ซึ่งการทบทวนตรวจสอบนี้เป็นจิตวิทยา
ตามแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งคือการมองเห็นตัวเองในเชิงสสาร หรือวัตถุที่สามารถถูกตรวจสอบ ประเมินและวัดผล ผล
งานศิลปะของเขามีฐานความคิดอย่างลึกซึ้งในเชิงจิตวิญญาณ แต่ในการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ ์เขากลับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติคล้ายการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เห็นได้ในผลงาน เครื่องมือวัดระดับความรู้สึก (2552) เป็นผลงานที่เป็นแนว
ความคิดต่อเนื่องมาจาก ผลงานในนิทรรศการไม่เป็นไร (2547) จัดขึ้นที่หอศิลป ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในนิทรรศการ
ไม่เป็นไร ผู้เข้าชมสามารถขว้างลูกดอกไปที่ภาพวาดของตัวเขาเองที่ติดอยู่บนผนัง เมื่อต่อเนื่องมาจนถึงนิทรรศการนี้ 
เขานำเอาเข็มหมุดเจาะวางลงบนภาพวาดเพื่อแสดงมิติของร่องรอยที่ขาดหายหรือบอบช้ำ สีที่เจิดจ้าของเข็มหมุด 
สะท้อนความเจ็บปวดของเขาอย่างมีสีสัน ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่วิทยาศาสตร์ไม่มี นั่นคือ
สุนทรียศาสตร ์วิธีที่คล้ายกันสามารถเห็นได้ในงาน ความรู้สึกลอยน้ำได้ (2548) ศิลปินได้ขอให้คนใกล้ตัวที่เขาคุ้นเคย 
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สร้างผลงานโดยการหยดหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนกระดาษสา จากนั้นเขาระบายทับด้วยสีอะครีลิกสีขาวเพื่อปิดแต่ละ
หยดหมึก และนำเอาผลงานลงไปแช่น้ำ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทละลายไปกับน้ำเหลือเพียงจุดอะคริลิกสีขาวที่ลอยปริ่ม ผล
งานของเขามีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวได้อย่างนิ่งที่สุด เป็นข้อพิสูจน์ทางอารมณ์ที่แจ่มชัด และแสดงถึงสิ่งที่ไม่
สามารถวัดได้ให้ปรากฏ“ (พิชญา ศุภวานิช, 2553, 50 - 51) “แบบทดสอบประจำวัน : เครื่องมือวัดระดับความรู้สึก 
ความพยายามในการอยู่เหนือตัวเองและมองเห็นตัวเองในฐานะ “หัวข้อ” เป็นหัวใจของการสืบสวนตัวตนเพื่อค้นหา
จากภายใน การตั้งข้อสังเกตในความคิด อารมณ์และความรู้สึกที่ตั้งอยู่บนฐานแรงกระทบจากสิ่งรบกวนภายนอกคือ
การตรวจสอบภาวะจิตที่ลึกลงไปถึงแก่น ข้อสังเกตนี้เป็นเครื่องมือวัดระดับความรู้สึกที่ตรวจสอบปฏิกิริยาของจิตใจ 
วัดระดับความรู้สึกที่เสียไปและที่ยังเหลือค้าง ศิลปะ คือ จิตวิทยาทางเคมี และกระบวนการทดลองจากสมมุติฐาน ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้กำลังค่อยๆปรากฏ” (พิชญา ศุภวานิช, 2553, 18) ความคิดของพิชญาได้ช่วยวิเคราะห์และทำความเข้าใจ
ความคิดของข้าพเจ้าอย่างชัดเจน ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยคิดถึงมาก่อน มันทำให้ความเข้าใจตนเอง แนวทางความคิด และ
การแสดงออก รวมทั้งการพัฒนาผลงานต่อๆ มา ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่คนทำงานสร้างสรรค์มัก
จะทำงานอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้หยุดพักเพื่อวิเคราะห์ตนเอง แต่จะทำ และทำต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าทำงานแต่ละชุดเสร็จ
แล้ว และมีเวลาที่จะหยุดวิเคราะห์ผลงานตนเอง รวมทั้งรับฟังผลสะท้อนจากความคิดเห็น หรือคำวิจารณ์จากคนอื่น
ด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้านของตนเองอย่างมาก 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 โครงการสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” นำเสนอ
ความเข้าใจ และตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ชมได้ตระหนัก และถามตนเองในฐานะมนุษย ์ว่าสิ่งใด ความคิด
ใด ความเชื่อใด และเหตุปัจจัยใดที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ และดำเนินชีวิตแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น โครงการนี้เน้นการ
เชื่อมโยงของ ไฟ และ ความเป็นแม่ ที่เชื่อมโยงไปสู่อำนาจ ความเชื่อ และการทำให้เผ่าพันธุ์ดำรงอยู่ต่อไปได ้ความจริง
ที่ได้รับจากข้อมูลในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสงสัยใน
พฤติกรรมหลายๆอย่างของบรรพบุรุษของเรา เช่น ข้อมูลที่แสดงให้เราเห็นว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนส์ (ซึ่งก็คือบรรพบุรุษ
ของเรา) ไม่ได้มีอยู่เผ่าพันธุ์เดียวที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ แต่มีมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นๆ ที่เกิดมาร่วมยุคสมัยกับบรรพบุรุษของ
เรา เช่น มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลส ์มนุษย์โฮโมอีเร็กตัส เป็นต้น “ มนุษย์ในยุโรปและเอเชียตะวันตกวิวัฒน์ไปเป็นโฮโมนี
แอนเดอร์ธัล (Homo neanderthalensis: มนุษย์จากหุบเขานีแอนเดอร์) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ‘นีแอนเดอร์ธัลส์’ มี
ลักษณะกำยำล่ำสันมากกว่าเซเปียนส์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศอันหนาวเหน็บในยุคน้ำแข็งของยูเร
เซียตะวันตกได้เป็นอย่างดี ส่วนทางตะวันออกถัดมาของทวีปเอเชียถูกครอบครองโดยโฮโมอีเร็กตัส (Homo erectus) 

‘มนุษย์ตัวตรง’ ซึ่งมีชีวิตอยู่รอดยาวนานถึงเกือบ 2 ล้านปี ถือเป็นสปีชี่ส์มนุษย์ที่สถาวรที่สุดเท่าที่เคยมีมา แม้แต ่    
เซเปียนส์ทีเป็นสปีชี่ส์ของเราเองก็ไม่น่าจะทำลายสถิตินี้ลงได้ ไม่น่าสงสัยเลยว่าจากนี้ไป โฮโมเซเปียนส์จะอยู่รอดไปได้
อีกนับพันปี แต่เวลา 2 ล้านปีถือว่าเกินกว่าระดับที่เราน่าจะทำได้จริงๆ” (แฮรารี,่ 2561, 31) ลองจินตนาการดูว่าถ้า
มนุษย์ทุกสายพันธุ์มีชีวิตยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน เราจะต้องแย่งชิง “ความเป็นมนุษย์”กัน หรือแบ่งปัน “ความเป็น
มนุษย์”กันแน ่แล้วทำไม “ความเป็นมนุษย์” ถึงสำคัญมาก “ความเป็นแมลงสาบ” “ความเป็นจิ้งจก” นั้นไม่สำคัญ
หรืออย่างไร หรือคำพูดของบุคคลต่างๆที่พูดถึงความเป็นมนุษย์ คำพูดใดที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์จริงๆบ้าง สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดคำถาม และข้อสงสัยขึ้นมากมายเกี่ยวกับ “ความหมาย” ของ “ความเป็นมนุษย์” และ 
“อะไร” ที่ทำให้เราเป็นมนุษย์  

 สิ่งที่ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลและสร้างผลงานสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น เป็นการค้นหาคำถามปลายเปิดที่ผู้ชมงานศิลปะ
และศึกษาเอกสารประกอบจะเป็นผู้ตอบคำถามด้วยตัวเอง มีหลายๆประเด็นที่ในเอกสารฉบับนี้ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ 
เช่น มนุษย์มักจะแยกตัวเองออกมาจากสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้ คุณสมบัติในการแยกตัวเองออกจากสิ่งมี
ชีวิตอื่นนั้นทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า จริงๆ แล้วมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นไปในโลก สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นคำถามนี้คือภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปในทางเลวร้ายที่เกิด  จา
กน้ำมือมนุษย์ “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ลำดับ 6 นักชีววิทยาเชื่อว่าปัจจุบันเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่
ลำดับ 6 ในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้ สิ่งมีชีวิตกำลังสูญพันธุ์สูงกว่าอัตราการสูญพันธุ์ตามธรรมชาติหลาย
เท่า ส่วนใหญ่เป็นเพราะความรวดเร็วในการทำลายป่าฝนเขตร้อนและระบบนิเวศวิทยาที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งทำหน้าที่
เป็นบ้านของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักมากถึงร้อยละ 90 อี. โอ. วิลสัน นักชีววิทยาที่มีชื่อเสียงกล่าวไว้ในปี 1986 ว่า 
“ความจริงแล้วนักศึกษาเรื่องกระบวนการสูญพันธุ์ทุกคนเห็นพ้องกันว่า ความหลากหลายทางชีววิทยาอยู่ในยุค
กึ่งกลางของวิกฤติใหญ่ครั้งที่ 6 และครั้งนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ล้วนๆ” ทอม เลิฟจอย หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพแถวหน้ากล่าวว่า “มีอยู่ไม่กี่คนที่ถกกันถึงสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตที่จะสูญพันธุ์ หากแนวโน้มในปัจจุบัน
ยังคงดำเนินต่อไป ตีเสียว่าก็ราวๆ เกือบครึ่งหนึ่ง” ณ อัตราปัจจุบัน นักชีววิทยาทำนายว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่จะเกิด
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ขึ้นภายในศตวรรษนี้ หากโลกไม่หาวิธีหยุดยั้งการทำลายป่าและระบบนิเวศวิทยาอื่นๆ ที่สำคัญ“ (กอร์, 2552, 186) 

การแยกตัวของมนุษย์ทำให้เราไม่รอวิวัฒนาการเป็นเวลา 100 ปี หรือ 1,000 ปี แต่มนุษย์จะเข้าไปจัดการกับ
วิวัฒนาการนั้นด้วยตนเอง ทำให้สมดุลย์ของโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นล้านปีได้ถูกทำลายลง กว่ามนุษย์จะรู้สึกว่าเราต้อง
ไม่แยกตัวเองออก และคำนึงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสมดุลย์ทั้งหมดของโลกใบนี้ มันก็อาจจะสายเกินไปจนความหมาย
ของ “ความเป็นมนุษย์” สูญหายไปกับเราตลอดกาล หรืออีกประเด็นหนึ่ง มนุษย์เราถูกสร้างแยกออกมาจากสิ่งมีชีวิต
อื่นและใช้ชีวิตโดยที่ไม่ข้องเกี่ยวกับส่วนอื่นๆในโลก จะเป็นไปได้หรือไม่ที่แนวคิดนี้จะเป็นไปได้ตามธรรมชาต ิเนื่องจาก
มนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นมา และวิวัฒนาการมาร่วมกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้ “ เมื่อประมาณ 13,500 ล้านปี
ที่แล้ว สสาร พลังงาน เวลา และพื้นที่ได้รวมตัวกัน ขอให้เกิดปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ ‘บิ๊กแบง’ (Big Bang) เกิด
เป็นเอกภพของเรา เรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของเอกภพของเรานี้เรียกว่า ‘ฟิสิกส’์ ประมาณ 300,000 ปีหลัง
เหตุการณ์บิ๊กแบง สสารและพลังงานเริ่มรวมตัวกันเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนที่เรียกว่า ‘อะตอม’ ซึ่งรวมตัวกันเป็นโมเลกุล 
เรื่องราวเกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล และปฏิกิริยาของพวกมันเรียกว่า ‘เคมี’ 3,800 ล้านปีที่แล้ว บนดาวเคราะห์ที่เรียก
ว่า ‘โลก’ โมเลกุลได้รวมตัวกันก่อรูปเป็นโครงสร้างที่พิเศษและซับซ้อน เรียกว่า ‘สิ่งมีชีวิต’ เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่า
นี้เรียกว่า ‘ชีววิทยา’ ประมาณ 70,000 ปีมาแล้ว สิ่งมีชีวิตในสปีชี่ส์ โฮโมเซเปียนส์ (Homo sapiens) เริ่มก่อรูป
โครงสร้างสังคมที่ประณีตมากขึ้นไปอีก เรียกว่า ‘วัฒนธรรม’ ภายหลังพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเหล่ามนุษย์ทั้ง
หลายมีชื่อเรียกว่า ‘ประวัติศาสตร์’ ... มนุษย์เราดำรงอยู่บนโลกนี้เป็นเวลานานก่อนที่จะเกิดประวัติศาสตร์ขึ้น 
บรรพบุรุษที่ดูคล้ายกับมนุษย์ปัจจุบันมากปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีมาแล้ว แต่ถึงจะผ่านกาลเวลานาน
รุ่นแล้วรุ่นเล่า พวกเขาก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่โดดเด่นจนแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มากมายที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
เดียวกันเลย” (แฮรารี่, 2561, 27 - 28) จากลำดับเวลาคร่าวๆทำให้เห็นว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาตามธรรมชาติ และ
ไม่มีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างจนสามารถควบคุมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ แต่เหตุใดเราจึงคิดที่จะแบ่งแยก 
เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่น เพื่อให้มนุษย์ดูมีสถานะที่สูงส่งกว่า ซ้ำร้ายยังมีความต้องการในการควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
อีกด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการค้นพบและครอบครองไฟของมนุษย์ การได้ไฟมาครอบครองเหมือนกับได้อำนาจที่
พระเจ้าประทานมาให้ มีหลายๆวัฒนธรรมที่บูชาไฟเป็นเทพเจ้า ไฟไม่เพียงให้อำนาจในการล่าสัตว ์การดำรงชีวิตของ
ผู้ชาย แต่ไฟยังให้ความสามารถในการประกอบอาหารของผู้หญิงด้วย ซึ่งช่วยลดเวลาในการกินของมนุษย์ลงได้อย่าง
มาก แม่ผู้ซึ่งต้องดูแลลูกในการดำรงเผ่าพันธุ์ของตนต่อไป จึงมีเวลาดูแลลูกมากขึ้น ทำให้การเสียชีวิตของทารกลดลง 
และมนุษย์ยังมีเวลาที่จะประดิษฐ์ภาษาของตนเองที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันขึ้นมา การสื่อสารที่ทรงพลังภายใน
ชุมชน และสังคมก็คือ การนินทา โดยที่การนินทานี้เองที่ทำให้เกิดการสื่อสารภายในสังคมที่แน่นแฟ้นมากขึ้น การ
ขยายชุมชนออกไปให้ใหญ่ขึ้นจึงทำได้ง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่น และมนุษย์ยังใช้อำนาจของภาษาในการควบคุมบุคคลอื่น  
“ความกว้างใหญ่ไพศาลทั้งในพื้นที่และจํานวนประชากรของอินเดีย มักจะเป็นมูลเหตุให้มีผู้อยากทราบเรื่องของภาษา
ที่ใช้ในประเทศนั้นกันอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เดินทางไปในประเทศอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของธุรกิจ 
หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม มักจะเกิดความงงงวยในเมื่อได้ประสบพบเห็นว่า ชาวอินเดียมีภาษาที่ ใช้พูดใช้เขียนกันมากมาย 
ทั้งนี้ไม่จําเป็นต้องผ่านไปจนถึงเขตสุดของอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นในด้านทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตกก็ตาม มีคน
พูดว่า ผิวพรรณตลอดจนรูปร่างหน้าตาของชาวอินเดียซึ่งอาศัยอยู่ในภาคต่างๆ มีหลายแบบ หลายลักษณะมากเท่าใด 
ภาษาที่ใช้พูดกันในอินเดียซึ่งมีประชากรประมาณ 750 ล้าน* ก็ดูจะมีมากเท่านั้น นอกจากภาษาที่พูดแตกต่างกันแล้ว 
แม้อักษรหรือตัวหนังสือที่ใช้เขียนก็ยังแตกต่างกันด้วย ในเรื่องนี้อินเดียดูจะไม่สะดวกเหมือนจีน เพราะจีนนั้นแม้
จะกว้างใหญ่ไพศาลและมีประชากรมากกว่าอินเดียแต่ก็ใช้ตัวหน้งสือเหมือนกันหมดทั่วประเทศ คนจีนจากภาคต่างๆ 
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ของประเทศจีนนั้น แม้จะมิได้เรียนพูด ภาษากลาง คือ ภาษาปักกิ่ง (ในปัจจุบันเขียนเป็น BEIJING) แต่ก็สามารถ
สื่อสารเข้าใจความหมายกันได้ด้วยการใช้อักษรหรือเขียนเป็นตัวหนังสือ” (ข้อมูลจาก : http://

www.human.cmu.ac.th/courseonline/course/004233/pdf/doc10.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 

“ประเทศอินเดียมีภาษาพูดที่แตกต่างกันมากมาย ในกลุ่มคนต่าง ๆ กัน มีภาษาอย่างน้อย 30 ภาษา รวมถึงภาษาย่อย
อีก 2,000 ภาษาด้วย รัฐธรรมนูญอินเดียได้กำหนดให้ภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษ เป็นสองภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับ
รัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังได้กำหนดภาษาอื่น 22 ภาษาเป็น ภาษากำหนด (scheduled languages) ซึ่งเป็นภาษาที่
รัฐต่าง ๆ สามารถนำไปใช้สำหรับการปกครองได้ รวมถึงเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ 
รวมถึงข้อสอบสำหรับการบรรจุข้าราชการ” (ข้อมูลจาก : https://learningpune.org/2015/04/20/languages-in-

india/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) ถ้าผู้คนพูดภาษาเดียวกันจะทำให้คนกลุ่มนั้นรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และ
ต้องทำการปกป้องพวกเดียวกันอย่างถึงที่สุด จะเห็นได้ว่าในประเทศอินเดียมีภาษาต่างๆมากมายกว่า 2,000 ภาษา 
การที่ผู้มีอำนาจจะควบคุมคนหมู่มากให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันจึงต้องใช้พลังอำนาจของภาษา โดยที่รัฐบาลอินเดีย
กำหนดให้ภาษาราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันทั้งประเทศมีเพียง 2 ภาษา ได้แก ่ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ จึงทำให้
ภาษานั้นรวมคนมากกว่า 700 ล้านคนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวได ้อีกตัวอย่างหนึ่งของพลังอำนาจของภาษาคือ การที่
จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้รวบรวมรัฐใหญ่ทั้ง 7 รัฐให้เป็นรัฐเดียวกันได้ ในสมัยนั้นประเทศจีนมีภาษาพูดและภาษาเขียน
ประจำรัฐของตนเองเป็นจำนวนหลายสิบภาษา เมื่อจิ๋นซีฮ่องเต้รวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นได้แล้ว จึงกำหนดให้ทั้ง
ประเทศใช้ภาษาเขียนเหมือนกันทั้งหมด ประเทศจีนจึงรวมกันเป็นปึกแผ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “ภายในชั่วเวลาสิบปี 
คือ ตั้งแต่ปีที ่231-221 ปีก่อนคริสตศักราช อิ๋งเจิ๋งสามารถรวมจีนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ พร้อมๆกับสถาปนารัฐ
ฉิน (ปีที่ 221 ถึงปีที่ 206 ก่อนคริสตศักราช ) ขึ้นโดย อิ๋งเจิ้ง ผู้เป็นกษัตริย์รัฐฉิน ได้เปลี่ยนพระนามพระองค์ว่า“ฉินสื่อ
หวงตี้” (จิ๋นซีฮ่องเต้) ที่นำคำว่า“หวง”ที่แปลว่า กษัตริย์ รวมเข้ากับคำว่า“ตี”้ที่แปลว่า จักรพรรด ิเมื่อรวม 2 คำแล้ว 
แปลว่า“องค์ปฐมจักรพรรดิกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉิน” ทั้งนี้เพื่อจะให้สืบต่อราชบัลลังก์อยู่ในราชวงศ์ฉินติดต่อกันไป
ตลอด ไปถึงองค์ที่หมื่น ๆ แต่ว่าจริงๆ ราชวงศ์ฉินอยู่ได้เพียง 15 ปี แต่อย่างไรก็ด ีคำว่า“หวงตี้” (ฮ่องเต้) ก็ได้เป็นคำที่
กษัตริย์จีนใช้เรียกตัวเองตลอดมา 2,000 กว่าปี ในช่วงที่จิ๋นซีฮ่องเต้ปกครองแผ่นดินจีน ด้านหนึ่งพระองค์คือมหาราช
ที่ได้สร้างความเจริญให้กับแผ่นดินจีนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นในประเทศ ด้วยการ
รวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้กับพระองค์ แล้วแบ่งเขตการปกครองในประเทศออกเป็น 36 มณฑล การกำหนดให้ใช้
ตัวอักษรภาษาจีน เป็นอย่างเดียวกันหมดทั่วประเทศ แม้ว่าภาษาพูดจะผิดเพี้ยนกันแต่ว่าภาษาเขียนนั้นใช้เหมือน
กัน การกำหนดใช้กฎหมายอย่างเป็นเอกภาพทั่วประเทศ การกำหนดให้ใช้เงินตราอย่างเดียวกัน การกำหนดให้ใช้
มาตราชั่ง ตวง วัดอย่างเดียวกัน” (ข้อมูลจาก : https://mgronline.com/travel/detail/9620000088661 เข้าถึง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  อีกประการหนึ่งที่สำคัญสำหรับวิวัฒนาการของมนุษย์คือการปฎิวัติการรับรู้ การปฎิ
วัติการรับรู้ทำให้มนุษย์รับรู้สิ่งต่างๆจากสัตว์อื่น โดยเฉพาะการเล่าเรื่องแต่งให้สมจริงจนคนอื่นๆเชื่อ ความสามารถใน
การสร้าง “ความจริงในจินตนาการ” ของมนุษย์ทำให้เกิดบุคคลที่สามารถเล่าเรื่องแต่งต่างๆให้สมจริง ใครที่สามารถ
เล่าเรื่องได้สมจริงมากกว่าคนอื่นๆก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ โดยบุคคลที่ได้รับยกย่องจะเล่าเรื่องให้คน
เชื่อเหมือนๆกันเป็นจำนวนมาก ลัทธิ และความเชื่อทางศาสนาจึงเกิดขึ้นมาคู่กับมนุษย์ ดังนั้น ภาษาที่มีเอกลักษณ์ 
และการใช้ภาษาที่สลับซับซ้อน การนำพลังอำนาจของภาษาไปใช้ควบคุมคนจำนวนมาก และความสามารถในการสร
ร้างความจริงในจินตนาการ และเล่าเรื่องแต่งจากจินตนาการให้สมจริงจนคนอื่นๆเชื่อตาม จนเรื่องแต่งนั้นเชื่อมโยงไป
สู่ความเชื่อทางศาสนา สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคุณสมบัติที่สร้างความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” ขึ้นมาหรือไม่   
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 การเชื่อมโยงความคิดที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การทบทวนตรวจสอบความคิดที่ได้โดยใช้ทัศนคติ 
และประสบการณ์ของตนเองตัดสินว่าสิ่งที่ได้รับมาเราคิดอย่างไรกับมัน เชื่อ หรือ ไม่เชื่อ รู้สึก ดี หรือ ร้าย แล้วค้นหา
รูปแบบของสัญญะที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ สัญลักษณ์ เหตุการณ์ เป็นต้น โดยการขอยืมรูปแบบของ
การสื่อสารความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปมาใช้สื่อความหมายในผลงาน ซึ่งผลงานชิ้นที ่1 “ภาษา” ขอยืมรูปแบบ
ของโปสเตอร์การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกคนคุ้นเคยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และรูปแบบของภาษาภาพเฮียโรกลิฟฟิคที่ใช้
กันในยุคอียิปต์โบราณ ความคุ้นเคยในรูปแบบทำให้ผู้ชมรับรู้ความหมายได้ดีขึ้น ผลงานชิ้นที ่2 “ความเชื่อ” ใช้ความ
คุ้นเคยของการรับรู้ในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่า (หนังสือพระไตรปิฏก) และสิ่งที่ไม่มีคุณค่า (แมลงสาบ) มา
เป็นเครื่องตรวจสอบการรับรู้ของผู้ชม และตั้งคำถามต่อความหมายที่เปลี่ยนไปในขณะที่ผู้ชมกำลังชมผลงาน ความ
หมายและคำถามที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ตรงกับผู้สร้างผลงานทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยผู้ชมก็จะได้รับสิ่งกระตุ้นที่
แตกต่างไปจากความเคยชินในการรับรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน 

 ผลงานทัศนศิลป์นับว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ เพราะมีการวิจัยทางจิตวิทยาได้นำเสนอข้อมูล
ไว้ว่า “ในทางจิตวิทยามีสิ่งโด่งดังที่เรียกว่า “กฎของเมราเบียน” ซึ่งเป็น “การวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้เวลาที่เราเผลอสื่อ
ในสิ่งที่เป็นการต่อต้านออกไป” โดยแบ่งออกเป็นการสื่อสารที่เห็นได้ด้วยตา ฟังได้ด้วยหู และรับรู้ด้วยคำพูด และ
ทำการทดลองว่าผู้รับสารจะเชื่อในสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหน ผลปรากฏว่าผู้รับสารเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยตา 55% สิ่งที่ฟัง
ด้วยห ู38% และสิ่งที่รับรู้ด้วยคำพูด 7% จึงสรุปได้ว่าคนเราให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เห็นด้วยตาหรือฟังด้วยหู
มากกว่าข้อมูลที่เป็นคำพูด” (คาบาซาวะ, 2563, 49) จากข้อมูลจะเห็นว่าคนเราจะเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยตามากที่สุด 
ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เป็นผู้ส่งสารที่ทำให้ผู้คนเชื่อมากที่สุด ทำให้ผู้สร้างสรรค์อยู่ในสถานะผู้เล่าเรื่องแต่ง
จากจินตนาการ ซึ่งผลงานจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครเล่าเรื่องแต่งได้สมจริงกว่ากัน ความสมจริงที่
เกิดขึ้นปรากฎให้เห็นได้ในผลงานชิ้นที่ 2 “ความเชื่อ” ผู้ชมสนใจในความสมจริงของแมลงสาบมาก ซึ่งหลายๆคนแสดง
ความรู้สึกกลัว ขยะแขยง แต่เมื่ความสมจริงนั้นถูกเปิดเผย ผู้ชมรู้ว่าแมลงสาบเป็นของปลอมจึงกล้าที่จะเข้ามาจับและ
เล่นกับแมลงสาบ การรับรู้ที่มากเกินกว่าผลงานสร้างสรรค์จะอนุญาตให้ผู้ชมรับรู้ได้ถูกเปลี่ยนไปจากพฤติกรรมของผู้
ชมที่ไม่เคารพผลงานที่อยู่ตรงหน้าทำให้การรับรู้ความหมายในผลงานของผู้ชมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ 
ผลลัพธ์ของพฤติกรรมของผู้ชมแสดงให้เห็นพฤติกรรมของ “ความเป็นมนุษย์” ได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมของการแบ่ง
แยก พฤติกรรมของการเปรียบเทียบเพื่อลดคุณค่าสิ่งที่ถูกเปรียบ การมองสิ่งอื่นด้อยค่ากว่าตน เพื่อผลในการควบคุม
ตามที่ตนเองต้องการ เช่น การเล่นแมลงสาบที่อยู่ในนิทรรศการ การจับแมลงสาบย้ายที่ใหม่ให้เหมือนกับมันเดินได้
ด้วยตัวเอง โดยไม่สนใจป้าย ‘ห้ามจับผลงาน’ เลยแม้แต่นิดเดียว แต่มองพฤติกรรมของตนเองว่าเป็นเรื่องสนุก ตลก
ขบขัน พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แสดงให้เราเห็นถึงความเป็นมนุษย์หรือไม่ 

 ความหมายของคำว่า “มนุษย์” คงไม่สามารถหาคำจำกัดความหรือความหมายที่แน่นอนตายตัว มาอธิบาย 
“ความเป็นมนุษย์” ได้ เพราะมนุษย์มีความซับซ้อน มีความลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คำจำกัดความ 
และความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่เราเริ่มต้นเปรียบ
เทียบตนเองกับสัตว์ จนกระทั่งปัจจุบันนี้ เราเปลี่ยนการเปรียบเทียบตนเองกับสัตว์ไปเป็นการเปรียบเทียบกับปัญญา
ประดิษฐ์ และต่อไปในอนาคต เราจะเปรียบเทียบตัวเราเองกับสิ่งใด คงจะคาดเดาได้ยาก เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ชนิดเดียวที่สามารถย่นย่อระยะเวลาของวิวัฒนาการของเราเองได้ด้วยสติปัญญาที่มีมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น “ความเป็น
มนุษย์มีความหมายที่ต้องตีความไปอย่างหลากหลาย บ้างเป็นรูปธรรม บ้างเป็นนามธรรม ซึ่งเสน่ห์ของความหมายที่ไม่
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ชัดเจนนั่นแหละคือหนึ่งในความเป็นมนุษย ์ความหมายที่เกิดจากการตีความในความเป็นมนุษย์คงจะถูกตีความกันไป
เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเมื่อไรที่ความพึงพอใจของเรามีต่อความหมายที่ตีความออกมา เราก็จะโหยหาการตีความ
ใหม่ขึ้นมาทันท ีแล้วจากนั้นความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆ ค้นหาและตีความกันอีกต่อไป ซึ่งภาษาศิลปะ(ทัศน
ศิลป์) ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการตีความ รวมทั้งเวลาและบริบทที่แวดล้อมอยู่ สิ่งที่ผลงานสร้างสรรค์จะทำหน้าที่ได้ดี
ที่สุดคือการตั้งคำถามให้กับผู้ชมได้สะท้อนกลับมาคิดถึงตัวเอง และหาความหมายนั้นด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง (ปิติวรรธน์ สมไทย, 2560, 45) 

 เอกสารฉบับนี้เขียนขึ้นในช่วงที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID-19) กำลังระบาดอยู่ (พฤษภาคม, 
2563) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะประเทศไทย แต่ได้ระบาดไปทั้งโลก มีคำกล่าวหนึ่งที่เป็นอมตะกล่าวไว้ว่า 
“สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” ในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติจากโรคติดต่อได้สร้างวีรบุรุษขึ้นมากมาย เช่น ทีมแพทย ์และ
พยาบาล ซึ่งอุทิศตัวต่อสู้กับไวรัสครั้งนี้ อีกทั้งเรายังได้เห็นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้งการเอารัดเอาเปรียบ 
น้ำใจในการช่วยเหลือกัน และการพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาตัวรอดจากเชื้อไวรัส เช่นการหนีเข้าประเทศโดยไม่ผ่าน
ด่านตรวจ การตั้งตู้ปันสุข การกอบโกยของจากตู้ปันสุขไปจนหมดโดยไม่เหลือไว้ให้คนอื่น การออกมาพูดถึงการ
ทำความดีโดยไม่ต้องสนคนที่ทำไม่ดี เป็นต้น พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็สะท้อน “ความเป็นมนุษย์” ออกมาได้
อย่างดี ความกลัวในการสูญพันธุ์ของเผ่าพันธ์ุที่ส่งต่อมาทางยีนตั้งแต่บรรพบุรุษได้กระตุ้นให้มนุษย์แสดงสัญชาตญาณ
ในการเอาตัวรอด แสดงพฤติกรรมในการช่วยเหลือคนอื่นๆ เพื่อให้ตัวเอง และเผ่าพันธุ์ของตนอยู่รอดต่อไปได้ โดยใช้
ความสามารถที่จะกระทำได้ทุกวิถีทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังคนอื่นๆด้วยภาษาที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังใน
การทำให้คนอื่นคล้อยตามเพื่อปฎิบัติตนตามสารที่ส่งมา และยังกระตุ้นความรู้สึกกลัวการสูญพันธุ์ที่ฝังอยู่ในส่วนลึก
ของทุกคนให้แสดงพฤติกรรมร่วมกัน เพื่อให้เผ่าพันธ์ุของเรายังดำรงอยู่ต่อไปได้ ยิ่งในสังคมปัจจุบัน เราสื่อสารกันด้วย
ภาษาตัวหนังสือเป็นส่วนใหญ่ การมีปฎิสัมพันธ์กันจริงๆจึงลดน้อยลงไปอย่างมาก เราสามารถแสดงการยิ้ม การโกรธ 
การเสียใจ ได้โดยที่ใบหน้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย ความรู้สึกยังคงแสดงให้เห็นทางการมองเห็นเหมือนเดิม แต่วิธีการ
มองเห็นนั้นเปลี่ยนไป มากกว่า 50 % ของมนุษย์ปัจจุบันสื่อสารกันผ่านเครื่องมือ เครื่องมือที่นิยมมากที่สุดคือ
โทรศัพท์ เราสามารถอมยิ้มได้เพียงแค่เรามองโทรศัพท์มือถือ ทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เราสนทนาด้วยนั้นเป็น
อย่างไร เราตัดสินตัวหนังสือ และสัญลักษณ์ที่เรามองเห็นผ่านหน้าจอโทรศัพท์เท่านั้น การปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์คง
ไม่เหมือนเดิม (เหมือนเดิม ณ เวลาใดที่เรากำลังพูดถึง เพราะมนุษย์ปัจจุบัน ความเหมือนเดิมของคนเหล่านี้ก็คือการ
สื่อสารและการมีปฎิสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่เหมือนเดิมเมื่อ 50 ปีที่แล้ว คือการเขียนจดหมาย การพบปะพูดจา
กัน และแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อกันในขณะที่เผชิญหน้ากัน ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายความถึง “เหมือนเดิม” คือ เวลาเมื่อ 
50 ปีที่แล้ว) อีกต่อไปแล้ว ความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้
ข้าพเจ้าสนใจ และจะยังสนใจต่อไปที่จะตั้งคำถามทั้งกับตนเอง และคนอื่นๆ ถึง ความหมาย และ อะไร ที่ทำให้เรา
เป็น มนุษย์ 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” 

ชิ้นที่ 1 “ภาษา” 

เทคนิค : สีอะคริลิค ดินสอ และปากกา บนกระดาษ 

ขนาด : 150 x 180 ซม. 2 ชิ้น 

ปีที่ทำ : 2562 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” 

ชิ้นที่ 2 “ความเชื่อ” 

เทคนิค : หนังสือพระไตรปิฏก แมลงสาบ วีดีทัศน์ 

ขนาด : แปรผันตามพื้นที่ 

ปีที่ทำ : 2562 
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