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บทคัด้ย่อ
การวิิจััยครั�งนี้้�มี้วิัตถุุป็ระสงค์เพ่�อ 1)ให้้เข้้าใจัวิิธี้การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายมีโนี้ทัศึนี้์
สุวิรรณภูมีิผ่่านี้ภาพจัิตรกรรมีข้องพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย 2)การเป็ล้�ยนี้ควิามีห้มีายผ่่านี้
สั ญ ลั ก ษณ์ ภ าพจัากจัิ ต รกรรมีไทยป็ระเพณ้ สู ่ ง านี้จัิ ต รกรรมีไทยร่ วิ มีสมีั ย 3)ควิามีสั มี พั นี้ ธี์
ระห้วิ่างพ่�นี้ท้�การจััด้แสด้งงานี้ศึิลป็ะข้องพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย กับมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ โด้ยใชิ้
แนี้วิคิด้ด้้านี้การส่�อสารภาพจัิตรกรรมี แนี้วิคิด้องค์ป็ระกอบทางศึิลป็ะ และกลุ่มีแนี้วิคิด้การต้ควิามีห้มีาย
ใชิ้วิิธี้วิิทยาการวิิจััยเชิิงคุณภาพ โด้ยการวิิเคราะห้์ตัวิบทงานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยจัำานี้วินี้ 16 ชิิ�นี้งานี้
และการสัมีภาษณ์แบบเจัาะลึกผู่ท้ เ�้ ก้ย� วิข้้องกับการออกแบบและการสร้างสรรค์งานี้ภาพจัิตรกรรมี จัำานี้วินี้ 8 คนี้
ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า 1)วิิธี้การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิผ่่านี้ภาพจัิตรกรรมีข้อง
พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัยมี้วิิธี้การด้ังนี้้� ก)การสร้างสัมีพันี้ธีบทกับวิรรณกรรมีเนี้่�องในี้ศึาสนี้าท้�
เก้ย� วิเนี้่อ� งกับภาพจัิตรกรรมีท้ส� ะท้อนี้มีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีิ ข้)การเข้้ารห้ัสภาษาภาพจัิตรกรรมีผ่่านี้สัญรูป็ภาพ
ป็ระติมีานี้ 2)การเป็ล้�ยนี้ควิามีห้มีายผ่่านี้สัญลักษณ์ภาพในี้งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยป็ระกอบด้้วิย
ก)การเป็ล้ย� นี้สัญรูป็ข้องภาพป็ระติมีานี้แบบอุด้มีคติในี้งานี้จัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้สกู่ ารสร้างสัญรูป็ตามีแบบสัจันี้ิยมี
ตะวิันี้ตก ข้)การเป็ล้ย� นี้รูป็แบบการใชิ้สท้ แ้� บนี้เร้ยบในี้งานี้จัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้สกู่ ารใชิ้สเ้ พ่อ� สร้างมีิตภิ าพท้ส� มีจัริง
ตามีห้ลักการเข้้ยนี้ภาพจัิตรกรรมีในี้ยุคฟื�นี้ฟูศึิลป็ะวิิทยาการ ค)การนี้ำาห้ลักการร่�อโครงสร้างการจััด้
องค์ป็ระกอบภาพจัิตรกรรมีแบบป็ระเพณ้นี้ยิ มี สูก่ ารป็ระกอบโครงสร้างให้มี่ตามีป็ัจัเจักศึิลป็ินี้ 3)ในี้แง่ข้องควิามีสัมีพันี้ธี์
ระห้วิ่างพ่�นี้ท้� งานี้ศึิลป็ะและมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีินี้ั�นี้มี้วิิธี้การท้�สำาคัญได้้แก่ ก)พ่�นี้ท้�ข้องพิพิธีภัณฑ์์มี้ควิามี
สอด้คล้องกับบริบททางการส่อ� สารงานี้ศึิลป็ะท้ส� ะท้อนี้มีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีิ ข้)การออกแบบพ่นี้� ท้จั� ด้ั แสด้งงานี้มี้
ควิามีสอด้คล้องกับวิิธีก้ ารจััด้ลำาด้ับทางการส่อ� สารทางสัญลักษณ์ภาพด้้วิยควิามีห้มีายโด้ยนี้ัย ค)ควิามีห้มีายจัากการ
ป็ระกอบสร้างทางการส่อ� สารระห้วิ่างงานี้ศึิลป็ะ และพ่นี้� ท้� ก่อให้้กลินี้� อายแห้่งควิามีจัริงแท้เก้ย� วิกับมีโนี้ทัศึนี้์เร่อ� งสุวิรรณภูมีิ
คำาสื่ำาคัญ: สุวิรรณภูมีิ, การส่�อควิามีห้มีาย, จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย, พิพิธีภัณฑ์์
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Abstract
This study aims to comprehend: 1) the methods of signification of the Suvarnabhumi concept
through the paintings in the Museum of Contemporary Art (MOCA); 2) the meaning shifts via the
figurative symbols from Thai traditional painting to contemporary painting; and 3) the connections
between the art exhibition location of the Museum of Contemporary Art (MOCA) and Suvarnabhumi. The
theoretical notions were founded on the concepts of painting communication, creative composition, and
interpretation. Textual analysis was used to perform qualitative research on 16 Thai modern painting,
and in-depth interviews were done with 8 key informants linked with painting design and production.
The results revealed that 1) The methods of signification of the Suvarnabhumi concept
through the painting in the Museum of Contemporary Art (MOCA) were a) the intertextuality
creation with religious literature related to the painting reflecting the Suvarnabhumi concept,
and b) the encoding of the painting’s figurative language through the iconography. 2) The
meaning alterations via the figurative symbols of Thai contemporary painting include a) the
icon alteration of the ideal iconography from Thai traditional painting to realism, b) the color
scheme usage alteration from a simple flat color scheme in Thai tradition painting to more realistic colors according to the painting principle of the Renaissance era, and c) the construction
alteration from the traditional painting composition deconstruction to the individual art piece. 3)
The relationships between the art exhibition location and the Suvarnabhumi concept were as
follows: a) the museum location harmonizing with the artistic communication context reflecting
the Suvarnabhumi concept; b) the art exhibition location design assorting with the implicit visual
communication priorities; and c) the significance of assembling and creating communication between art and location in order to generate an aura of authenticity in the Suvarnabhumi concept.
Keywords: Suvarnabhumi, Signification, Thai contemporary painting, Museum
บทนำา
เอเชิ้ยอาคเนี้ย์ ค่อด้ินี้แด้นี้ท้�ถุูกข้นี้านี้นี้ามีวิ่า “สุวิรรณภูมีิ” ถุ้าจัะกล่าวิถุึงสภาพทางภูมีิศึาสตร์ท้�ตั�งถุึง
ตำาแห้นี้่งข้องด้ินี้แด้นี้แห้่งนี้้ค� ่อ ด้ินี้แด้นี้ท้�มี้ทิศึเห้นี้่อติด้กับป็ระเทศึจั้นี้ ทิศึตะวิันี้ตก ติด้กับ ป็ระเทศึอินี้เด้้ย
ทิศึตะวิันี้ออกติด้กับป็าป็ัวินี้ิวิกินี้้ และทิศึใต้ตด้ิ กับป็ระเทศึออสเตรเล้ย ด้ินี้แด้นี้แห้่งนี้้ถุ� อ่ กำาเนี้ิด้ข้ึนี้� มีาราวิ 465
ล้านี้ป็ี ซื้ึง� สามีารถุแบ่งออกเป็็นี้สองส่วินี้ให้ญ่คอ่ ส่วินี้แผ่่นี้ด้ินี้ให้ญ่ กับส่วินี้ท้เ� ป็็นี้ภาคพ่นี้� สมีุทรห้ร่อพวิกห้มีูเ่ กาะต่าง ๆ
ผ่าสุข้ อินี้ทราวิุธี(2548) กล่าวิวิ่า “ด้ินี้แด้นี้สุวิรรณภูมีิค่อด้ินี้แด้นี้เอเชิ้ยตะวิันี้ออกเฉ้ยงใต้ท้�มี้
ควิามีเห้มีาะสมีทัง� ด้้านี้ควิามีอุด้มีสมีบูรณ์ทางทรัพยากรธีรรมีชิาติและทำาเลท้ต� ง�ั จัึงเป็็นี้ท้ต� ง�ั ถุินี้� ฐานี้ข้องมีนีุ้ษย์
ห้ลากห้ลายเผ่่าพันี้ธีุผ่์ สมีผ่สานี้กันี้ เป็็นี้แห้ล่งวิัตถุุด้บิ อาห้าร ผ่ลิตผ่ลทางการเกษตร มี้ควิามีห้ลากห้ลายทาง
ชิ้วิภาพและภูมีป็ิ ญ
ั ญา กลายเป็็นี้ตลาด้การค้าให้ญ่ นี้อกจัากทองคำา ท้เ� ชิ่อ� กันี้วิ่ามี้มีาก เป็็นี้ท้ต� อ้ งการข้องชิาวิอินี้เด้้ยแล้วิ
ยังเป็็นี้แห้ล่งเคร่�องเทศึและผ่ลิตผ่ลจัาก ป็�า สินี้ค้าห้ายากเป็็นี้ท้�ต้องการ เป็็นี้ด้ินี้แด้นี้แห้่งควิามีใฝ้�ฝ้ันี้
และห้มีายป็องข้องพ่อค้า นี้ักแสวิงโชิค เป็็นี้จัุด้ห้มีายป็ลายทางข้องการมีาแสวิงห้าควิามีรำ�ารวิยมีาตั�งแต่
ยุคโบราณ มี้ท�ังแผ่่นี้ด้ินี้ให้ญ่และเกาะในี้ทะเล เป็็นี้แนี้วิแบ่งเข้ตมีห้าสมีุทรอินี้เด้้ยและมีห้าสมีุทรแป็ซื้ิฟิก
จัึงเป็็นี้จัุด้ยุทธีศึาสตร์สำาคัญทั�งการคมีนี้าคมี การค้า และ การทห้าร โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งค่อเป็็นี้สะพานี้เชิ่�อมี
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ต่อข้องเส้นี้ทางเด้ินี้เร่อ เป็็นี้จัุด้นี้ัด้พบข้องพ่อค้านี้ักเด้ินี้ทางมีานี้ับพันี้ป็ี รวิมีทั�งเป็็นี้พ่�นี้ท้�รับวิัฒนี้ธีรรมีต่าง ๆ
โด้ยเฉพาะจัากอินี้เด้้ย ท้ส� าำ คัญค่อระบบคุณค่าทางศึาสนี้าพราห้มีณ์และพุทธี และเป็็นี้ศึูนี้ย์กลางพระพุทธีศึาสนี้า”
การเข้้ามีาข้องควิามีเชิ่อ� ทางศึาสนี้าเห้ล่านี้้เ� ป็็นี้การนี้ำาเข้้า ศึิลป็วิัฒนี้ธีรรมี ห้ลากห้ลายด้้านี้ ไมี่วิา่ จัะเป็็นี้
ทางสถุาป็ัตยกรรมี ท้�แสด้งออกมีาในี้รูป็แบบข้อง ศึาสนี้สถุานี้ ป็ราสาท พระราชิวิัง ทางป็ระติมีากรรมี
ได้้แก่ การสร้างพระพุทธีรูป็ เทวิรูป็ เส่�อผ่้าอาภรณ์ เคร่�องป็ระด้ับ เคร่�องราง ทางด้้านี้งานี้จัิตรกรรมี
ได้้แก่ การเข้้ยนี้ภาพเร่�องราวิพุทธีป็ระวิัติ เร่�องราวิพุทธีชิาด้ก ภาพฝ้าผ่นี้ัง วิรรณกรรมีทางศึาสนี้า
ทั�งพราห้มีณ์ฮินี้ดู้ และพุทธี เชิ่นี้มีห้าภารตะ และรามียณะ รวิมีไป็ถุึงการแสด้งนี้าฏกรรมี เป็็นี้ต้นี้
การเข้้าถุึงงานี้ศึิลป็กรรมีทุกแข้นี้งในี้ป็ัจัจัุบันี้เป็็นี้เร่�องท้�ง่าย โด้ยเฉพาะป็ัจัจััยท้�เกิด้จัาก
การพัฒนี้าด้้านี้ เทคโนี้โลย้การส่�อสาร การเข้้าถุึงข้้อมีูลในี้ทุกด้้านี้เป็็นี้ไป็ได้้อย่างรวิด้เร็วิ ป็ระชิาชินี้
มี้การเร้ยนี้รู้ในี้มีิติท�้ห้ลากห้ลาย โด้ยมี้พิพิธีภัณฑ์์ เป็็นี้สถุานี้ท้�เก็บรวิบรวิมีสิ�งต่าง ๆ ข้้อมีูล เร่�องราวิ
ไวิ้เพ่�อป็ระโยชินี้์ทางการศึึกษา การเร้ยนี้รู้จัากบุคคลภายนี้อก มี้ควิามีสำาคัญทางด้้านี้วิัฒนี้ธีรรมี ศึิลป็ะ
ห้ร่อทางด้้านี้วิิทยาศึาสตร์ และยังก่อให้้เกิด้ควิามีเพลิด้เพลินี้ใจัห้ร่อสร้างสุนี้ทร้ยภาพ นี้อกจัากนี้้�
พิพธีิ ภัณฑ์์ยงั จััด้วิ่าเป็็นี้ชิ่องทางในี้การส่อ� สารป็ระเภทห้นี้ึง� ท้ท� าำ ห้นี้้าท้ส� ง่ สารให้้กบั ผู่เ้ ข้้าชิมี ได้้รบั รูถุ้ งึ เร่อ� งราวิ
สาระและควิามีเป็็นี้มีา รวิมีไป็ถุึง สร้างควิามีตระห้นี้ักถุึงคุณค่าข้องสิ�งท้�จััด้ตั�ง ห้ร่อแสด้งในี้พิพิธีภัณฑ์์
พิพธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะไทยร่วิมีสมีัย(Museum of Contemporary Art)(MOCA) แสด้งให้้เห้็นี้ถุึงควิามีสามีารถุ
อันี้วิิจัิตรและป็ราณ้ตข้องศึิลป็ินี้ไทย การจััด้แสด้งผ่ลงานี้ทั�งห้มีด้นี้้�บุญชิัย เบญจัรงคกุล ผู่้ก่อตั�งพิพิธีภัณฑ์์
ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย(Museum of Contemporary Art)(MOCA) ร้อยเร้ยงเร่อ� งราวิเห้ตุการณ์รวิ่ มีสมีัยในี้บ้านี้เมี่อง
ข้องเราในี้ชิ่วิงเวิลาต่างๆ รวิมีถุึงเร่อ� งราวิเก้ย� วิกับป็ระเพณ้ วิัฒนี้ธีรรมี ควิามีเชิ่อ� และควิามีเป็็นี้อยูข้่ องสังคมีไทย
โด้ยผ่สานี้เทคนี้ิคท้�ได้้รับอิทธีิพลจัากฝ้ั�งตะวิันี้ตก และเนี้้นี้งานี้ในี้ลักษณะแนี้วิควิามีคิด้ฝ้ันี้และจัินี้ตนี้าการผู่้
เข้้าชิมีสามีารถุรับรูเ้ ก้ย� วิกับข้้อมีูลห้ร่อผ่ลงานี้ศึิลป็ะท้จั� ด้ั แสด้ง เกิด้มีุมีมีองห้ร่อแนี้วิคิด้การรับรูเ้ ก้ย� วิกับศึิลป็ะไทย ห้ร่อ
ศึิลป็ะในี้ด้ินี้แด้นี้สุวิรรณภูมีิ ด้้วิยมีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีิ ผ่่านี้ผ่ลงานี้ข้องศึิลป็ินี้ท้จั� ด้ั แสด้งอยูใ่ นี้พิพธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะแห้่งนี้้�
ในี้การวิิจััยครั�งนี้้� ผู่้วิิจััยศึึกษาเก้�ยวิกับผ่ลงานี้จัิตรกรรมีในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย(Museum of
Contemporary Art)(MOCA) ท้แ� สด้งถุึงมีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีิ ในี้ป็ระเด้็นี้กระบวินี้การสร้างควิามีห้มีายท้ส� อ่� ถุึง
มีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ ตลอด้จันี้ถุึงวิิธี้การเป็ล้�ยนี้ควิามีห้มีายผ่่านี้สัญลักษณ์ภาพจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย เพ่�อ
เป็็นี้การส่อ� ถุึงทุนี้ทางวิัฒนี้ธีรรมีข้องชิาติ ท้ส� ามีารถุนี้ำาสูเ่ ศึรษฐกิจัเชิิงสร้างสรรค์(Creative Economy) ท้มี� ค้ วิามียัง� ย่นี้
ปีัญห็านำาวิิจ๊ัย
1. การส่�อสารมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิผ่่านี้ภาพจัิตรกรรมีข้องพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
มี้ลักษณะอย่างไร
2. การเป็ล้ย� นี้ควิามีห้มีายผ่่านี้การสร้างสัญลักษณ์ภาพในี้งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย ต่อการสร้างมีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีิ
ภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) มี้ลักษณะอย่างไร
3. ควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างพ่�นี้ท้�พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย การจััด้แสด้งงานี้ศึิลป็ะและมีโนี้ทัศึนี้์
สุวิรรณภูมีิมี้ลักษณะอย่างไร
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แนวิคิด้แล่ะทฤษฎีี
1. แนี้วิคิด้ในี้กลุมี่ การต้ควิามี และการส่อ� ควิามีห้มีาย ได้้แก่ สัญญะวิิทยา (Semiology), อนีุ้วิาทศึาสตร์ (hermeneutic), มีายาคติ (Mythology), ป็ระติมีานี้วิิทยา (Iconography), แนี้วิคิด้เร่อ� งสัมีพันี้ธีบท เพ่อ� ใชิ้เป็็นี้ห้ลักในี้การต้
ควิามีภาพจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย ท้ป็� รากฏในี้รูป็ สัญรูป็ สร้างควิามีเข้้าใจัในี้แต่ละห้นี้่วิยข้องสัญลักษณ์ เป็็นี้ข้้อมีูลในี้การ
ป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายในี้การต้ควิามี สร้างมีาตรฐานี้การแป็ลควิามีห้มีายในี้ภาษาจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยให้้เป็็นี้สากล
2.แนี้วิคิด้อารยธีรรมีสุวิรรณภูมีิ ได้้แก่ แนี้วิคิด้เร่อ� งสุวิรรณภูมีิ วิัฒนี้ธีรรมี ควิามีเชิ่อ� และชินี้ชิาติ, แนี้วิคิด้ทางคติพราห้มีณ์
ฮินี้ดู้, แนี้วิคิด้ทางพุทธีศึาสนี้า เป็็นี้ห้ลักในี้การวิิเคราะห้์แนี้วิคิด้ข้องศึิลป็ินี้ และเจั้าข้องพ่นี้� ท้ท� างการส่อ� สาร ถุึ
งเบ่อ� งห้ลังการสร้างสรรค์งานี้ท้อ� อกมีาเป็็นี้รูป็ธีรรมี ทำาให้้ทราบถุึงแก่นี้แท้ข้องอุด้มีการณ์ในี้บริบททางพ่นี้� ท้� ศึาสนี้า
วิัฒนี้ธีรรมี ท้ห้� ล่อห้ลอมีผู่ส้ ง่ สาร เป็็นี้ส่วินี้ป็ระกอบห้นี้่วิยในี้การสร้างควิามีห้มีายข้องชิินี้� งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย
3. แนี้วิคิด้ด้้านี้การจััด้พิพธีิ ภัณฑ์์ วิ่าด้้วิยกระบวินี้การคัด้เล่อกผ่ลงานี้เพ่อ� จััด้แสด้ง การลำาด้ับชิินี้� งานี้เพ่อ�
การติด้ตัง� ในี้พ่นี้� ท้พ� พิ ธีิ ภัณฑ์์ และใชิ้เป็็นี้ห้ลักในี้การห้าควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างตัวิชิินี้� งานี้จัิตรกรรมีท้นี้� าำ มีาวิิจัยั
กับพ่นี้� ท้ข้� องพิพธีิ ภัณฑ์์ทจั้� ด้ั แสด้ง การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายร่วิมี นี้ำาไป็สูอ่ ดุ้ มีการณ์ในี้การจััด้ทำาพิพธีิ ภัณฑ์์
4. ทฤษฎี้ส้ และการจััด้องค์ป็ระกอบศึิลป็์ ได้้แก่ ควิามีห้มีายข้องส้ ควิามีสำาคัญข้องส้
ทฤษฎี้เก้�ยวิกับส้ท้�นี้ิยมีใชิ้กันี้ในี้ระด้ับสากล องค์ป็ระกอบข้องส้ ห้ลักการใชิ้ส้ในี้การออกแบบ
ห้ลักการใชิ้ส้ส่�อควิามีห้มีาย ควิามีห้มีายข้ององค์ป็ระกอบและการจััด้องค์ป็ระกอบ เพ่�อใชิ้เป็็นี้ห้ลักในี้
การถุอด้รห้ัสภาษาภาพจัิตรกรรมีท้�นี้ำามีาวิิจััย ทั�งในี้ควิามีควิามีเชิิงสัญลักษณ์ทางตรง และควิามีห้มีายแฝ้ง
5. แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับการส่อ� สารภาพจัิตรกรรมี ได้้แก่ แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับภาพจัิตรกรรมีไทย แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับภาพจัิตรกรรมี
ร่วิมีสมีัย มีาใชิ้เป็็นี้ห้ลักพ่นี้� ฐานี้ในี้การวิิเคราะห้์งานี้ ทำาการเป็ร้ยบเท้ยบเป็็นี้รายชิินี้� งานี้ ห้าควิามีห้มีายและควิามีสัมีพันี้ธี์
ท้�ถุูกต้องข้องภาพ ควิามีเชิ่�อมีโยงระห้วิ่างตัวิบท บริบท และสัมีพันี้ธีบทอันี้นี้ำาไป็สู่ มีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ
วิิธีีวิิทยาการวิิจ๊ัย
แห็ล่่งข้อม้ล่ปีระเภทงานจ๊ิตรกรรม ไทยร่วิมสื่มัย
ผู่้วิิจััยมี้ห้ลักเกณฑ์์ในี้การเล่อกงานี้จัิตรกรรมีไทย ร่วิมีสมีัย ท้�ใชิ้ในี้การศึึกษาด้ังนี้้�
1) เป็็นี้งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย ท้ท� างพิพธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) ได้้ทาำ การซื้่อ� มีาเพ่อ� ติด้ตัง�
ห้ร่อ วิ่าจั้างให้้ศึิลป็ินี้ สร้างสรรค์ผ่ลงานี้ข้ึ�นี้มีาให้มี่ โด้ยมี้เนี้่�อห้า ท้�สอด้คล้องถุึงมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ
2)เป็็นี้งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย ท้�มี้การพัฒนี้ากลวิิธี้การสร้างสรรค์งานี้ ภายใต้กรอบแนี้วิคิด้
จัากงานี้จัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้ ผ่สมีผ่สานี้ กับกลวิิธี้ในี้การสร้างสรรค์ งานี้จัิตรกรรมีสมีัยให้มี่และห้ลัง
สมีัยให้มี่
ผู่้วิิจััยทำาการเก็บรวิบรวิมีข้้อมีูลโด้ยใชิ้วิิธี้การบันี้ทึกภาพด้้วิยระบบด้ิจัิทัลด้้วิยตนี้เองจัากแห้ล่งข้้อมีูล
ท้�เป็็นี้ผ่ลงานี้ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย ในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย(MOCA) ท้�ส่�อควิามีห้มีายถุึงมีโนี้ทัศึนี้์
สุวิรรณภูมีิ ในี้ชิ่วิงเด้่อนี้มีิถุุนี้ายนี้ พ.ศึ.2564
แห็ล่่งข้อม้ล่ปีระเภทบุคคล่
1) บุญชิัย เบญจัรงคกุล ผู่้ก่อตั�งพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) นี้ักธีุรกิจัผู่้มี้ใจัรักงานี้ศึิลป็ะ
และศึึกษางานี้ศึิลป็ะมีาอย่างต่อเนี้่�อง รวิมีทั�งยังมี้ควิามีสนี้ใจัในี้เร่�องข้องด้ินี้แด้นี้สุวิรรณภูมีิ พร้อมีทั�งนี้ำา
เร่�องราวิสุวิรรณภูมีิมีาถุ่ายทอด้ ในี้งานี้ศึิลป็ะท้�ป็รากฏอยู่ภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
2) สุรยิ า นี้ามีวิงษ์ ภัณฑ์ารักษ์ แห้่งพิพธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) ศึิลป็ินี้อิสระ เป็็นี้ผู่ค้ ด้ั สรรงานี้ศึิลป็ะ
ออกแบบการจััด้วิางชิิ�นี้งานี้ศึิลป็ะ เป็็นี้ผู่้มี้ควิามีรู้เชิิงลึก เร่�องงานี้ศึิลป็ะทุกชิิ�นี้ ในี้พิพิธีภัณฑ์์แห้่งนี้้�
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3) เฉลิมีชิัย โฆษิตพิพัฒนี้์ ศึิลป็ินี้แห้่งชิาติ สาข้าทัศึนี้ศึิลป็์ 2554 จัิตรกรผู่้สร้างงานี้ศึิลป็ะแนี้วิพุทธี
ศึิลป็์ ผู่ส้ ร้างสรรค์ผ่ลงานี้ท้�ติด้ตั�งภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
4) ธีงชิัย ศึร้สุข้ป็ระเสริฐ จัิตรกรผู่้สร้างงานี้ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย และไทยป็ระเพณ้ ผู่ส้ ร้างสรรค์ผ่ลงานี้ท้�
ติด้ตั�งภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
5) สมีภพ บุตราชิ อาจัารย์ผ่เู้ ชิ้ย� วิชิาญพิเศึษด้้านี้จัิตรกรรมี คณะศึิลป็กรรมีศึาสตร์มีห้าวิิทยาลัย ข้อนี้แก่นี้
จัิตรกรผู่้สร้างงานี้ศึิลป็ะท้�ติด้ตั�งภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
6) อลงกรณ์ ห้ล่อวิัฒนี้า จัิตรกรผู่้สร้างงานี้ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย และไทยป็ระเพณ้ ผู่้สร้างสรรค์ผ่ลงานี้ท้�
ติด้ตั�งภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
7) ชิัชิวิาล รอด้คลองตันี้ จัิตรกรผู่้สร้างงานี้ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย และไทยป็ระเพณ้ ผู่้สร้างสรรค์ผ่ลงานี้ท้�
ติด้ตั�งภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
8) พงศึ์พรห้มี สนี้ิทวิงศึ์ ณ อยุธียา ศึิลป็ินี้รางวิัลศึิลป็ินี้ศึิลป็าธีร ป็ระจัำาป็ี 2560 นี้ักวิิชิาการด้้านี้สุวิรรณภูมีศึิ กึ ษา
การวิิเคราะห็์ข้อม้ล่
การวิิเคราะห้์ข้้อมีูลใชิ้แนี้วิทางการวิิเคราะห้์ตัวิบท (Textual analysis) โด้ยใชิ้ทฤษฎี้เป็็นี้เคร่�องมี่อ
ร่วิมีกับข้้อมีูลท้�ได้้จัากการสัมีภาษณ์ จัากนี้ั�นี้ทำาการสร้างป็ระเด้็นี้คำาตอบ โด้ยวิิธี้การอุป็นี้ัย (Induction) เด้ินี้เป็็นี้การวิิเคราะห้์มีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิภายใต้กลวิิธี้การส่�อสารข้องพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมี
สมีัย (MOCA) โด้ยทำาการคัด้เล่อกภาพจัิตรกรรมีท้�ส่�อสารมีโนี้ทัศึนี้์เร่�อง “สุวิรรณภูมีิ”จัำานี้วินี้ 16 ภาพ
ทัง� นี้้ผ่� วิู้ จัิ ยั ได้้ใชิ้แนี้วิคิด้เร่อ� ง สัญญะวิิทยา (Semiology) อนีุ้วิาทศึาสตร์ (hermeneutic) มีายาคติ (Mythology)
ป็ระติมีานี้วิิทยา (Iconography) แนี้วิคิด้เร่อ� งสัมีพันี้ธีบท แนี้วิคิด้เร่อ� งสุวิรรณภูมีิ วิัฒนี้ธีรรมี ควิามีเชิ่อ� และชินี้ชิาติ
แนี้วิคิด้ทางคติพราห้มีณ์ ฮินี้ดู้ แนี้วิคิด้ทางพุทธีศึาสนี้า แนี้วิคิด้ด้้านี้การจััด้พิพธีิ ภัณฑ์์ ทฤษฎี้สแ้ ละจัิตวิิทยาส้
ทฤษฎี้องค์ป็ระกอบและการจััด้องค์ป็ระกอบศึิลป็์ แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับภาพจัิตรกรรมีไทย มีาเป็็นี้เคร่อ� งมี่อในี้การวิิเคราะห้์
สื่รุปีผ่ล่การวิิจ๊ัย
งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย มี้กระบวินี้การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีาย ในี้การถุ่ายทอด้เนี้่�อห้า ควิามีรู้สึก
ข้องผู่ส้ ร้างสรรค์ ออกมีาในี้รูป็แบบข้อง “ภาษาภาพ” ห้ร่อ “ สัญลักษณ์ภาพ” ซื้ึง� การท้จั� ะวิิเคราะห้์ห้าควิามีห้มีาย
ข้องภาพจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยนี้ันี้� จัำาเป็็นี้อย่างยิง� ท้จั� ะต้องทำาควิามีเข้้าใจั กับท้มี� าข้องแนี้วิคิด้ ในี้การสร้างสรรค์
ภาพจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย ผ่สมีผ่สานี้กับ ห้ลักในี้การวิิเคราะห้์ บริบท และสัมีพันี้ธีบท โด้ยมี้ผ่ลการวิิเคราะห้์ด้งั ต่อไป็นี้้�
1. การสื่่อ� สื่าร มโนทัศน์สื่วิุ รรณภ้มผ่ิ า่ นภาพจ๊ิตรกรรม ของพิพธีิ ภัณฑิ์ศล่ิ ปีะไทยร่วิมสื่มัย (MOCA)
ป็ระกอบด้้วิยองค์ป็ระกอบด้ังนี้้�
1.1. วิรรณกรรมที�เกี�ยวิเน่�องกับภาพจ๊ิตรกรรม
ก)วิรรณกรรมีมีห้าภารตะ
สร้างลักษณะข้องเทพป็กรณัมี อันี้เป็็นี้ท้�มีา ห้ร่อ ห้ลักในี้การกำาห้นี้ด้โครงสร้างทางกายวิิภาค
สร้างลักษณะข้องสัญรูป็เฉพาะเพ่อ� การส่อ� สาร และการต้ควิามีห้มีาย ด้ังป็รากฏในี้ภาพจัิตรกรรมี “กวินี้เกษ้ยรสมีุทร”
โด้ย ป็ระท้ป็ คชิบัวิ ซื้ึ�งเร่�องราวิทางวิรรณกรรมีกวินี้เกษ้ยรสมีุทรนี้้�ถุูกนี้ำามีาใชิ้สร้างงานี้ศึิลป็ะท้�สำาคัญในี้
ป็ระเทศึไทยส่�อนี้ัยสำาคัญข้องด้ินี้แด้นี้สุวิรรณภูมีิตามีท้�ป็รากฏในี้งานี้ป็ระติมีากรรมีข้นี้าด้ให้ญ่ท�ส้ นี้ามีบินี้
สุวิรรณภูมีิ “เมี่อ� ชิาวิโลกไมี่สนี้ใจัศึิลป็ะ” โด้ยป็ระท้ป็ คชิบัวิ “พระอิศึวิร” โด้ย ถุวิัลย์ ด้ัชินี้้ “นี้ารายณ์ทรงสุบรรณ”
โด้ย ถุวิัลย์ ด้ัชินี้้ “ทางชิ้างเผ่่อก” โด้ย อลงกรณ์ ห้ล่อวิัฒนี้า ภาพจัิตรกรรมีชิุด้ “พลังแผ่่นี้ด้ินี้” โด้ย ถุวิัลย์ ด้ัชินี้้
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ภาพท้� 1 “กวินี้เกษ้ยรสมีุทร” ส้นี้ำ�ามีันี้บนี้ผ่้าใบ โด้ย ป็ระท้ป็ คชิบัวิ
ข้)วิรรณกรรมีรามียณะ
เป็็นี้วิรรณกรรมีท้�มี้อิทธีิผ่ลต่อการสร้างสรรค์งานี้ศึิลป็ะ ควิามีเชิ่�อ ควิามีศึรัทธีา สร้างคติการเมี่องการ
ป็กครองแบบเทวิราชิา ห้ร่อแบบแผ่นี้ในี้การด้ำาเนี้ินี้ชิ้วิติ ข้องผู่ค้ นี้ในี้สุวิรรณภูมีิ ด้ังป็รากฏได้้จัากผ่ลงานี้จัิตรกรรมี
“พันี้ตู” โด้ย ป็ระท้ป็ คชิบัวิ “นี้ารายณ์ทรงสุบรรณ” โด้ย ถุวิัลย์ ด้ัชินี้้
ค)วิรรณกรรมีพุทธีป็ระวิัติ
เป็็นี้พ่�นี้ฐานี้ในี้การสร้างรูป็ป็ระติมีานี้ โด้ยเฉพาะพระพุทธีรูป็ การจััด้วิางองค์ป็ระกอบข้องภาพ
จัิตรกรรมี เพ่อ� ลำาด้ับการเล่าเร่อ� ง ด้ังป็รากฏได้้จัากผ่ลงานี้จัิตรกรรมี “มีห้าวิิเนี้ษกรมีณ์” โด้ย ธีงชิัย ศึร้สขุ้ ป็ระเสริฐ
“พระแมี่ธีรณ้” โด้ย ชิัชิวิาล รอด้คลองตันี้ “คติพุทธี 2(ตรัสรู้)” โด้ย ชิัชิวิาล รอด้คลองตันี้ “พระโพธีิญาณ
2554” โด้ย ธีงชิัย ศึร้สุข้ป็ระเสริฐ “สรรเสริญพระพุทธีเจั้า” โด้ย เฉลิมีชิัย โฆษิตพิพัฒนี้์ ภาพภพสวิรรค์
ง)วิรรณกรรมีไตรภูมีิ
เร่�องราวิข้องโลกสวิรรค์ มีนีุ้ษย์ นี้รกในี้ควิามีเชิ่�อศึาสนี้าพุทธี เป็็นี้เร่�องราวิคติธีรรมีท้�มี้การบอกกล่าวิ
การบันี้ทึกและส่บทอด้ ในี้ด้ินี้แด้นี้สุวิรรณภูมีนี้ิ มี้� าเป็็นี้เวิลาชิ้านี้านี้ เป็็นี้การกำาห้นี้ด้พ่นี้� ท้จั� ากวิรรณกรรมี เพ่อ� สร้างคติ
มีโนี้ภาพ มีุ่งสูก่ ารห้ลุด้พ้นี้จัากวิัฏสงสาร สู่นี้ิพพานี้ สะท้อนี้มีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ ด้ังป็รากฏในี้งานี้จัิตรกรรมี
“ภพสวิรรค์” ในี้ผ่ลงานี้ชิุด้ไตรภูมีิ โด้ย สมีภพ บุตราชิ ภาพ “โลกมีนีุ้ษย์” ในี้ผ่ลงานี้ชิุด้ ไตรภูมีิ โด้ย ป็ัญญา
วิิจัินี้ธีนี้สาร และภาพ “ทุคติภูมีิ(นี้รก)” ในี้ผ่ลงานี้ชิุด้ไตรภูมีิ โด้ย ป็ระท้ป็ คชิบัวิ ป็ระกอบสร้างควิามีห้มีาย
ผ่่านี้สัญรูป็จัำานี้วินี้มีากในี้พ่�นี้ท้�ผ่้าใบข้นี้าด้ให้ญ่
1.2 มิติของมโนทัศน์สืุ่วิรรณภ้มิ
ก) มีิติทางศึาสนี้า สุวิรรณภูมีิคอ่ ด้ินี้แด้นี้ท้�มี้การนี้ับถุ่อศึาสนี้าศึาสนี้าพราห้มีณ์ ฮินี้ดู้ และศึาสนี้าพุทธี
ศึิลป็ินี้ได้้เล่อกนี้ำาเอา เร่�องราวิทางวิรรณกรรมีศึาสนี้าพราห้มีณ์ ฮินี้ดู้ และศึาสนี้าพุทธี ในี้ตอนี้สำาคัญ
ทำาการส่�อสาร ด้้วิยสัญลักษณ์ภาพ งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย ถุ่ายทอด้เร่�องราวิท้�เกิด้ข้ึ�นี้ในี้วิรรณกรรมี
และเร่�องราวิท้�เป็็นี้อุด้มีคติข้องผู่้สร้างงานี้
ข้) มีิติทางศึิลป็วิัฒนี้ธีรรมี สุวิรรณภูมีิค่อด้ินี้แด้นี้ท้�มี้การสร้างงานี้ศึิลป็ะเพ่�อส่บสานี้วิัฒนี้ธีรรมี
วิัฒนี้ธีรรมีห้ร่อห้ลักป็ฏิบัติข้องผู่้คนี้ในี้ด้ินี้แด้นี้นี้้� มี้ห้ลักห้ร่อพ่�นี้ฐานี้มีาจัากควิามีเชิ่�อทางศึาสนี้า
ท้�เป็็นี้ตัวิกำาห้นี้ด้ แนี้วิทางห้ร่อห้ลักในี้การป็ฏิบัติ ในี้การด้ำารงชิ้วิิต ระบบการป็กครองการสร้างสังคมี
โด้ยมี้ศึิลป็ะ เป็็นี้สิ�งท้�แสด้งให้้เห้็นี้ถุึงควิามีเป็็นี้รูป็ธีรรมี จัากแนี้วิคิด้ห้ร่อห้ลักศึาสนี้าท้�เป็็นี้นี้ามีธีรรมี
มี้วิตั ถุุป็ระสงค์ทางการส่อ� สาร เป็็นี้กุศึโลบายในี้การสร้างควิามีเชิ่อ� ทางมีายาคติ ท้ส� บ่ ทอด้ต่อกันี้มีาเป็็นี้เวิลาชิ้านี้านี้
ค) มีิติทางทรัพยากร เป็็นี้ด้ินี้แด้นี้ท้�อุด้มีสมีบูรณ์ สะท้อนี้ออกมีาผ่่านี้ภาพกายวิิภาคข้องภาพ
ป็ระติมีานี้ และภาพท้�เป็็นี้องค์ป็ระกอบ
งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยท้ผ่� วิู้ จัิ ยั ทำาการวิิเคราะห้์เห้ล่านี้้� มีักแสด้งควิามีสมีจัริงอย่างตะวิันี้ตก (สัจันี้ิยมีตะวิันี้ตก)
ผ่สมีผ่สานี้ กับลักษณะข้องภาพ จัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้ เนี้่อ� งในี้พุทธีศึาสนี้า แสด้งให้้เห้็นี้ถุึงสุนี้ทร้ยภาพ ข้องบุคคล
อันี้เป็็นี้ท้�เคารพ ควิามีงามีทางร่างกายตามีอุด้มีคติ และส่วินี้ป็ระกอบข้องภาพ ท้�เป็็นี้รายละเอ้ยด้ข้องภาพ
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ง) มีิติทางเศึษฐกิจั แสด้งถุึงสถุานี้ะอันี้มีั�งคั�งด้้วิยทองคำา
งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย ท้พ� พิ ธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะไทยร่วิมีสมีัย ศึิลป็ินี้นี้ิยมีใชิ้วิธีิ ใ้ นี้การสร้างงานี้ด้้วิยแผ่่นี้ทองคำาเป็ลวิ
ห้ร่อใชิ้สท้ อง ผ่สมีผ่สานี้กับเทคนี้ิคการสร้างงานี้จัิตรกรรมีบนี้ผ่้าใบ อยูใ่ นี้รูป็ข้องสัญลักษณ์ เคร่อ� งทรงภาพป็ระติมีานี้
และสัญลักษณ์ท้�สนี้ับสนีุ้นี้ควิามีห้มีายทางสัญรูป็ แสด้งให้้เห้็นี้ถุึงการให้้คุณค่าข้องสัญลักษณ์ภาพ
ป็ระติมีานี้ท้ส� ร้างควิามีห้มีายเชิิงมีายาคติ เป็็นี้การแทนี้ค่าแสด้งควิามีเร่องรอง ในี้ศึาสนี้าข้องแผ่่นี้ด้ินี้สุวิรรณภูมีนี้ิ ้�
และยังเป็็นี้ตัวิบ่งชิ้�ถุึงควิามีอุด้มีสมีบูรณ์ทางเศึรษฐกิจั ด้ังคำากล่าวิท้�วิ่า เป็็นี้ “แผ่่นี้ด้ินี้ธีรรมี แผ่่นี้ด้ินี้ทอง”
จั) มีิติทางการป็กครอง สุวิรรณภูมีิ ค่อพ่�นี้ท้�ท้�มี้การป็กครองด้้วิยควิามีเชิ่�อเร่�องมีายาคติเทวิราชิา
สร้างอุด้มีการณ์ในี้การป็กครอง เป็็นี้กุศึโลบาย ในี้การนี้ำาพาคนี้ทั�งอาณาจัักรมี้แบบแผ่นี้ป็ฏิบัติท้�เห้มี่อนี้กันี้
เชิ่อ� ฟังผู่นี้้ าำ ยำาเกรงควิามีศึักด้ิส� ทิ ธีิ� อำานี้าจัเห้นี้่อธีรรมีชิาติ เพ่อ� การข้ึนี้� เป็็นี้ให้ญ่ (Hegemony) ด้้วิยการส่อ� สารผ่่านี้
สัญรูป็ ป็ระติมีานี้ กำาห้นี้ด้พ่นี้� ท้� และพิธีก้ รรมีอันี้ศึักด้ิส� ทิ ธีิ� นี้ำาไป็สูเ่ ร่อ� งราวิข้องอำานี้าจัการป็กครองในี้ด้ินี้แด้นี้สุวิรรณภูมีิ
1.3 วิิธีีการปีระกอบสื่ร้างควิามห็มายทางการสื่่�อสื่าร
ควิามีห้มีายท้�แท้จัริงในี้การส่�อสารภาพจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยนี้ั�นี้จัำาเป็็นี้ท้�จัะต้องอาศึัยห้ลักการต้
ควิามีแบบควิามีห้มีายโด้ยนี้ัย (Connotative meaning) และแนี้วิทางอนีุ้วิาทศึาสตร์/อรรถุป็ริวิรรตศึาสตร์
(hermeneutic) ป็ระกอบสร้ า งภาพแห้่ ง ควิามีคิ ด้ ท้� ค รอบงำ า ป็ั จั เจักชินี้ในี้การ เข้้ า รห้ั ส สาร
และถุอด้รห้ัสสาร เพ่�อเป็็นี้ห้ลักในี้การต้ควิามีห้มีาย ป็ระกอบกับบริบท ห้ร่อพ่�นี้ท้�ทางควิามีเชิ่�อด้้วิย
เร่�องข้องกระบวินี้การสร้างมีายาคติ (Mythologies) อันี้นี้ำาไป็สู่การเข้้าใจัและการต้ควิามีห้มีายท้�แท้จัริง
ผู่้วิิจััยสามีารถุแบ่งแนี้วิทางในี้การวิิเคราะห้์วิิธี้การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายทางการส่�อสารได้้ด้ังต่อไป็นี้้�
ก) สัญลักษณ์ภาพในี้เชิิงป็ระติมีานี้วิิทยา (Iconography)
ภาพจัิ ต รกรรมีท้� ผู่ ้ วิิ จัั ย ทำ า การวิิ เ คราะห้์ นี้ั� นี้ มี้ ภ าพป็ระติ มี านี้อยู ่ เ ป็็ นี้ จัำ า นี้วินี้มีาก เพราะ
เนี้่�อห้าข้องภาพล้วินี้ทำาการส่�อสารโด้ยมี้นี้ัยสอด้คล้องกับเร่�องราวิทางวิรรณกรรมีเนี้่�องด้้วิย
ศึาสนี้าท้�เป็็นี้เทวินี้ิยมีอย่างพราห้มีณ์ ฮินี้ดู้ และ ศึาสนี้าท้�มี้การสร้างรูป็เคารพอย่าง พุทธีศึาสนี้า
ภาพป็ระติมีานี้จัึง เข้้าสูก่ ระบวินี้การสร้างสัญลักษณ์ภาพ โด้ยศึิลป็ินี้ จัะกำาห้นี้ด้ให้้เป็็นี้จัุด้เด้่นี้ ส่วินี้ท้เ� ล่าเร่อ� ง
อันี้เป็็นี้สาระสำาคัญข้องภาพ ศึิลป็ินี้มี้การกำาห้นี้ด้สร้าง รห้ัสทางภาษาภาพ ห้ร่อการเข้้ารห้ัสภาพ (Endcoding)
ท้ย� งั คงโครงสร้างทางกายวิิภาคภาพป็ระติมีานี้ สร้างควิามีจัริงแท้ในี้การส่อ� สารตามีลักษณะข้องป็ัจัเจักศึิลป็ินี้

ภาพท้� 2 ลักษณะภาพป็ระติมีานี้ในี้ผ่ลงานี้ชิ่�อ “สรรเสริญพระพุทธีเจั้า” โด้ยเฉลิมีชิัย โฆษิตพิพัฒนี้์
ข้) การจััด้องค์ป็ระกอบภาพ และการสร้างคู่ตรงข้้ามี
ศึิลป็ินี้มีักมี้การจััด้องค์ป็ระกอบภาพแบบวิางจัุด้เด้่นี้ตรงกลางภาพ(Center) เพ่�อให้้ตัวิข้อง
ภาพนี้ั�นี้ทำาห้นี้้าท้�ป็ะทะสายตากับคนี้ดู้ได้้มีากท้�สุด้ จัุด้เด้่นี้ข้องภาพนี้ั�นี้ทำาห้นี้้าท้�เป็็นี้ศึูนี้ย์รวิมี
ควิามีห้มีาย ห้ร่อแก่นี้สาระข้องเนี้่�อห้า ท้�เป็็นี้องค์ป็ระกอบภาพทั�งห้มีด้ ป็ระกอบสร้างเป็็นี้ควิามีห้มีายห้ลัก
อันี้สะท้อนี้ถุึงอุด้มีการณ์ทางศึาสนี้าข้องศึิลป็ินี้ ท้�มีองวิ่าศึาสนี้า เป็็นี้ศึูนี้ย์รวิมีข้ององค์ควิามีรู้ห้ร่อป็ัญญา
ห้ลักในี้การสร้างคู่ตรงข้้ามีท้�เกิด้ข้ึ�นี้ในี้งานี้จัิตรกรรมีเห้ล่านี้้�มีักมี้การกำาห้นี้ด้ควิามีห้มีาย
ข้องตัวิละครในี้วิรรณกรรมี ให้้มี้ทั�งฝ้�ายด้้และฝ้�ายไมี่ด้้ ทำาให้้ผู่้รับสารเกิด้ควิามีรู้สึกข้ัด้แย้งทาง
อารมีณ์ เกิด้ควิามีป็ะทะทางควิามีรู้สึกด้้วิยองค์ป็ระกอบการเล่าเร่�อง ห้ร่อการส่�อสารด้้วิยภาพ
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ค) การใชิ้ส้เชิิงสัญลักษณ์ และเชิิงจัิตวิิทยา
ผู่้วิิจััยสามีารถุวิิเคราะห้์ถุึงส้ท้�ป็รากฏในี้งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยท้�ใชิ้ในี้การศึึกษาครั�งนี้้� โด้ยจัำาแนี้ก
ตามีวิรรณะข้องส้ท้�ศึิลป็ินี้เล่อกป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายในี้งานี้จัิตรกรรมีเห้ล่านี้้�เป็็นี้
1. กลุมี่ ข้องส้โทนี้ร้อนี้ห้ร่อส้วิรรณะร้อนี้ได้้แก่สท้ อง ส้เห้ล่อง ส้แด้ง ส้สมี้ ส้แด้ง ส้ชิมีพู เป็็นี้สิง� ท้ใ� ห้้ควิามีด้ึงดู้ด้สายตา
สร้างควิามีสะดุ้ด้ตาให้้กับผู่้รับสาร ศึิลป็ินี้ นี้ำาส้เห้ล่านี้้� มีาป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายข้องสัญรูป็
โด้ยเฉพาะภาพป็ระติมีานี้ เป็็นี้การป็ระยุกต์ใชิ้ควิามีห้มีายท้�เกิด้จัาก ควิามีห้มีายข้องส้ ท้�มี้อิทธีิผ่ลต่อจัิตในี้
การรับรูแ้ ละการต้ควิามีห้มีายข้องผู่้รับสาร และเป็็นี้ส้ท้�ถุูกใชิ้ในี้งานี้ศึิลป็กรรมีท้�เก้�ยวิข้้องกับ ศึาสนี้าอ้กด้้วิย
ส้ทอง ในี้งานี้จัิตรกรรมีเห้ล่านี้้� ให้้ควิามีห้มีายข้องควิามีเร่องรองข้องศึาสนี้า เป็็นี้สิง� ท้แ� สด้งออกถุึงคุณค่า เป็็
นี้ส้ทนี้้� ยิ มีใชิ้ป็ระกอบสร้างพระพุทธีรูป็ ห้ร่อตัวิแทนี้ข้องพระพุทธีเจั้า ห้ร่อเทพเจั้า เป็็นี้ส้ทแ�้ สด้งถุึงสถุานี้ะอันี้สูงส่ง
เป็็นี้ส้สำาคัญในี้การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายเชิิงมีายาคติ ท้�ส่งผ่ลต่อการรับรู้ในี้ระด้ับสากล
2. กลุมี่ ข้องส้โทนี้เย็นี้ห้ร่อ ส้วิรรณะเย็นี้ ศึิลป็ินี้ได้้มีก้ ารใชิ้สใ้ นี้ลักษณะนี้้� มีาป็ระกอบสร้างรห้ัสทางภาษาภาพ
ในี้ส่วินี้ข้องภาพบรรยากาศึห้ร่อภาพพ่�นี้ห้ลัง เป็็นี้ห้ลัก เป็็นี้ส้ท�ใ้ ห้้ควิามีสบายตา สร้างจัิตวิิทยาในี้การรับรู้
เกิด้ควิามีรู้สึกสบาย สอด้คล้องกับควิามีรู้สึก และควิามีห้มีายข้องภาพ
นี้อกจัากนี้้ศึ� ลิ ป็ินี้ใชิ้ห้ลักข้องการใชิ้สก้ ลมีกล่นี้ (Color harmony ห้ร่อการใชิ้สใ้ กล้เค้ยง (Analogous Scheme)
ส่อ� ควิามีห้มีายไป็ในี้ทิศึทางเด้้ยวิกันี้กลมีกล่นี้กันี้ ด้ังท้เ� ห้็นี้ได้้ชิด้ั ในี้ภาพ มีห้าวิิเนี้ษกรมีณ์ พระโพธีิญาณ 2554
โด้ย ธีงชิัย ศึร้สุข้ป็ระเสริฐ และห้ลักการใชิ้ส้คตู่ รงข้้ามี (complementary contrast) เป็็นี้กลวิิธี้การเข้้ยนี้ภาพ
จัิตรกรรมีร่วิมีสมีัย เพ่อ� สร้างบรรยากาศึและมีิตใิ นี้งานี้จัิตรกรรมี ด้ังท้พ� บได้้ในี้งานี้จัิตรกรรมีข้อง ป็ระท้ป็ คชิบัวิ เป็็นี้ต้นี้
2 การเปีล่ี�ยนควิามห็มายด้้วิยการสื่ร้างสื่ัญล่ักษณ์ภาพในงานจ๊ิตรกรรมไทยปีระเพณี
สื่้ง่ านจ๊ิตรกรรมไทยร่วิมสื่มัย มาสื่้ก่ ารสื่ร้างมโนทัศน์สื่วิุ รรณภ้มิ ภายในพิพธีิ ภัณฑิ์ศล่ิ ปีะไทยร่วิมสื่มัย
(MOCA)
การจััด้วิางองค์ป็ระกอบข้องภาพจัิตรกรรมีเห้ล่านี้้� ถุ่อได้้วิ่าเป็็นี้การร่�อโครงสร้าง(Deconstruct)
ข้องงานี้ภาพจัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้อย่างสิ�นี้เชิิง โด้ยนี้ำาเอาห้ลักการจััด้องค์ป็ระกอบภาพ ข้อง
แนี้วิคิด้ทางฝ้ั�งตะวิันี้ตกห้ร่อในี้ยุคฟื�นี้ฟูศึิลป็วิิทยาการ(Renaissance) ผ่่านี้กระบวินี้การกำาห้นี้ด้สร้างสัญรูป็
สามีารถุสรุป็ห้นี้่วิยการวิิเคราะห้์การเป็ล้�ยนี้ควิามีห้มีายจัากสัญลักษณ์ภาพได้้ด้ังนี้้�
2.1 ภาพทางกายภาพ(Figure) ข้องภาพป็ระติมีานี้
ศึิลป็ินี้ได้้นี้าำ อิทธีิพลการเข้้ยนี้ภาพเห้มี่อนี้ทางกายวิิภาค (Anatomy) มีนีุ้ษย์ มีาใชิ้ในี้การเข้้ารห้ัสภาษาภาพ
การแสวิงห้าอัตลักษณ์ในี้การคิด้ การอยูร่ วิ่ มีกันี้ข้องแต่ละองค์ป็ระกอบ โด้ยมี้มีติ อิ นี้ั ซื้ับซื้้อนี้ นี้ำาเสนี้อควิามีคิด้
แสด้งถุึงป็ัญญาทางทฤษฎี้แนี้วิควิามีคิด้(conceptual) เป็็นี้ด้้านี้ห้ลัก การแสด้งศึิลป็ะแนี้วิคิด้บริสทุ ธีิ� สังกัป็ศึิลป็์
(Conceptual Art) ไป็จันี้ถุึง การแสด้งภาพลักษณ์ข้องควิามีคิด้การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายภายใต้ควิามีจัริงแท้
อันี้เป็็นี้ป็ัจัเจักศึิลป็ินี้ ท้ผ่� า่ นี้การบูรณาการชิุด้ควิามีคิด้ ป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายร่วิมีกับเจั้าข้องพ่นี้� ท้ท� างการส่อ� สาร

ภาพท้� 3 ภาพทางกายภาพ(Figure) “พระอิศึวิร” ส้นี้ำ�ามีันี้และทองคำาเป็ลวิบนี้ผ่้าใบ โด้ย ถุวิัลย์ ด้ัชินี้้
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ภาพทางกายภาพข้องภาพป็ระติมีานี้ท้� บรรด้าศึิลป็ินี้ ทำาการส่�อสารข้ึ�นี้ให้มี่ค่อการผ่สมีสัญรูป็ ลักษณะ
ทางกายภาพจัากวิรรณกรรมีเนี้่อ� งในี้ศึาสนี้าท้เ� คยพบเห้็นี้ในี้แนี้วิจัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้ รวิมีเข้้ากับลักษณะทางการ
สร้างรห้ัสภาษาภาพข้องงานี้ศึิลป็ะตะวิันี้ตกในี้ยุคฟืนี้� ฟูศึลิ ป็วิิทยา สร้างสุนี้ทร้ยภาพในี้รูป็แบบท้เ� ป็็นี้เอกลักษณ์เฉพาะตนี้
2.2 ภาพพ่�นห็ล่ัง (Back ground)
ศึิลป็ินี้ได้้นี้าำ ห้ลักการเข้้ยนี้ภาพภูมีทิ ศึั นี้์(Landscape) ท้มี� ค้ วิามีสมีจัริงมี้มีติ ทิ ซื้้� บั ซื้้อนี้ แสด้งถุึงควิามีสมีบูรณ์ข้องพ่นี้� ท้�
มีาผ่สมีผ่สานี้กันี้การจััด้วิางองค์ป็ระกอบข้องการเล่าเร่อ� งตามีแบบงานี้จัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้นี้ยิ มีท้มี� ค้ วิามีเชิ่อ� เร่อ� งด้ินี้
แด้นี้ในี้อุด้มีคติ ด้ังท้เ� ห้็นี้จัากการนี้ำามีาใชิ้เป็็นี้แนี้วิทางการเข้้ยนี้ภาพอาคารบ้านี้เร่อนี้ ห้ร่อภาพสถุาป็ัตยกรรมีทางศึาสนี้า
3. ควิามสื่ัมพันธี์ของพ่น� ทีก� ารจ๊ัด้นิทรรศการงานศิล่ปีะ ณ พิพธีิ ภัณฑิ์ศล่ิ ปีะไทยร่วิมสื่มัย (MOCA)
กับมโนทัศน์สื่วิุ รรณภ้มิ เป็็นี้พ่นี้� ท้ท� างการส่อ� สารผ่ลงานี้ศึิลป็ะโด้ยใชิ้การออกแบบลำาด้ับการส่อ� สารงานี้ศึิลป็ะ
(Sequence design) ผู่วิ้ จัิ ยั สามีารถุจััด้ลำาด้ับข้องพ่นี้� ท้พ� พิ ธีิ ภัณฑ์์เพ่อ� การส่อ� สารมีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีิ ได้้ด้งั นี้้�
ก) การจััด้ลำาด้ับนี้ิทรรศึการในี้เชิิงพิธี้กรรมีบูชิาครู
มี้เร่�องราวิลำาด้ับการส่�อสารภาษาสัญลักษณ์แบบ Syntagmatic Diachronic ซื้ึ�งเป็็นี้การเนี้้นี้ให้้
เห้็นี้ถุึงการลำาด้ับข้ั�นี้ ชิ่วิงเวิลาข้องเห้ตุการณ์ในี้การส่�อสาร ห้ร่อ การป็รากฏข้องสัญญะ ด้้วิยสัญรูป็(Icon)
ท้�ทำาการเข้้ารห้ัสเชิิงสัญลักษณ์(Symbol) ผ่่านี้โครงสร้างการออกแบบลายอาคารเป็็นี้รูป็ก้านี้มีะลิ ในี้ลำาด้ับ
แรกสามีารถุมีองเห้็นี้ได้้จัากระยะไกล เป็็นี้ตัวิแทนี้ข้องการบูชิา การกราบไห้วิ้ข้องคนี้ในี้ด้ินี้แด้นี้สุวิรรณภูมีิ

ภาพท้� 4 ภาพภายนี้อกอาคารพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA)
ข้) การผู่กโยงระบบสัญญะอย่างห้ลวิมีๆ(Floating chain of signifier)
ภายในี้อาคารพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) มี้การจััด้วิางผ่ลงานี้ศึิลป็ะเพ่�อการส่�อสารเป็็นี้
จัำานี้วินี้มีาก ทั�งในี้แบบท้�ต้องอาศึัยการต้ควิามีห้มีายโด้ยตัวิบท(Text) เชิ่นี้สัญลักษณ์ในี้ชิิ�นี้งานี้จัิตรกรรมี
ห้ร่อป็ระติมีากรรมี บริบท(Context) และสัมีพันี้ธีบท(Intertext) ท้ต� อ้ งอาศึัยการถุอด้รห้ัสจัากมีิตทิ ห้้� ลากห้ลาย
สร้างการต้ควิามีห้มีายให้มี่จัากควิามีสัมีพันี้ธี์ การจััด้นี้ิทรรศึการท้ไ� มี่เนี้้นี้ลำาด้ับข้ันี้� ตอนี้ข้องลำาด้ับการการเล่า
เร่อ� ง(Narration) แต่เนี้้นี้ควิามีเชิ่อ� มีโยงข้องสัญญะ เพ่อ� ทำาห้นี้้าท้ย� ด้ึ ถุ่วิง(Anchorage) และถุ่ายทอด้(Relay)
เพ่�อท้�จัะตรึง(Fix) ห้่วิงโซื้่อันี้ล่องลอย(Floating chain) ข้องมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ ให้้คงไวิ้ไมี่ถุูกต้ควิามีท้�เกินี้
เลยออกไป็ ผ่่านี้การป็ระกอบสร้างควิามีห้มีายร่วิมีข้องรูป็สัญญะ(Signifier) ท้�มี้ควิามีเชิ่�อมีโยงกับมีิติข้อง
สุวิรรณภูมีิด้้านี้ต่างๆ แสด้งถุึง Representational Space ค่อมี้รห้ัส ห้ร่อสัญญะท้�สร้างแนี้วิคิด้ทางพ่�นี้ท้�การ
ส่อ� สารท้มี� ต้ อ่ ผู่ร้ บั สาร สะท้อนี้ถุึงอุด้มีการณ์ข้อง ในี้พ่นี้� ท้จั� ด้ั แสด้ง ห้ร่อพ่นี้� ท้ท� างแนี้วิคิด้(Conceptualized space)
ค) การจััด้ตำาแห้นี้่งพ่�นี้ท้�ระด้ับชิั�นี้บนี้ข้องอาคาร เพ่�อส่�อคุณค่าอันี้สูงสุด้(Spatial organization)
พ่นี้� ท้ข้� องห้้องจััด้แสด้งนี้ิทรรศึการไตรภูมีิ แสด้งถุึงอุด้มีการณ์ทางพุทธีศึาสนี้าข้องบุญชิัย เบญจัรงคกุลท้ต� งั� ใจัให้้
ห้้องจััด้แสด้งนี้ิทรรศึการห้้องนี้้เ� ป็ร้ยบเสมี่อนี้ห้ัวิใจัข้องพิพธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะไทยร่วิมีสมีัย ด้้วิยการใชิ้คติธีรรมีคำาสอนี้เร่อ� ง
ไตรภูมีจัิ ากวิรรณกรรมีทางพุทธีศึาสนี้ามีาใชิ้เป็็นี้แกนี้ห้ลักในี้การสร้างสรรค์ภาพ จัิตรกรรมีข้นี้าด้ให้ญ่จัาำ นี้วินี้สามีภาพ
ในี้ท้ต� ง�ั ลำาด้ับชิันี้� สูงสุด้ เป็็นี้การแสด้งถุึงควิามีสัมีพันี้ธี์กนี้ั ห้ลากห้ลายบริบทเกิด้ Aura of authenticity ท้ชิ� ด้ั เจันี้ในี้ทุกมีิติ
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ผู่วิ้ จัิ ยั สามีารถุสรุป็ถุึงควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องพ่นี้� ท้ก� ารจััด้นี้ิทรรศึการงานี้ศึิลป็ะ ณ พิพธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะไทยร่วิมีสมีัย
(MOCA) กับมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ ไวิ้เป็็นี้ลำาด้ับตามีการจััด้ผ่ังการเด้ินี้รับชิมีได้้จัากแผ่นี้ภาพนี้้�

แผ่นี้ภาพท้� 1 แผ่นี้ผ่ังแสด้งมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิพ่�นี้ท้�จััด้แสด้งนี้ิทรรศึการศึิลป็ะในี้อาคารพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะ
ไทยร่วิมีสมีัย
อภิปีรายผ่ล่การวิิจ๊ัย
1. จัากการวิิเคราะห้์การส่อ� สารมีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีผ่ิ า่ นี้ภาพจัิตรกรรมีข้องพิพธีิ ภัณฑ์์ศึลิ ป็ะไทยร่วิมีสมีัย
(MOCA) ผู่วิ้ จัิ ยั พบวิ่าศึิลป็ินี้มี้การเข้้ารห้ัสภาษาภาพจัิตรกรรมีด้้วิยระบบสัญรูป็มีากท้ส� ดุ้ เพ่อ� ง่ายในี้การต้ควิามีห้มีาย

ภาพท้� 5 ภาพสัญรูป็ในี้ผ่ลงานี้ชิุด้ “นี้างสงกรานี้ต์” โด้ย สมีภพ บุตราชิ
วิิ ธี้ ก ารต้ ค วิามีห้มีาย อนีุ้ วิ าทศึาสตร์ / อรรถุป็ริ วิ รรตศึาสตร์ (hermeneutic) ผู่ ้ วิิ จัั ย ได้้
นี้ำามีาเป็็นี้แนี้วิทางในี้การในี้การอธีิบายถุึงควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างตัวิบท บริบท และสัมีพันี้ธีบท
อันี้นี้ำาไป็สู่มีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ ตามีแนี้วิทางข้อง Ricoeur(1981) ท้�แบ่งป็ระเภทข้องการต้ควิามีเป็็นี้
Regional Hermeneutics ด้ังป็รากฏในี้งานี้ท้�มี้สัญรูป็เฉพาะทาง ได้้แก่ภาพป็ระติมีานี้ เทพป็กรณัมี ห้ร่อ
ลวิด้ลายป็ระด้ับอันี้เป็็นี้การส่�อควิามีแบบเชิิงสัญลักษณ์(Symbol) และในี้ระด้ับGeneral Hermeneutics
ควิามีห้มีายท้�แท้จัริงสำาห้รับงานี้จัิตรกรรมีท้�จััด้แสด้งค่อควิามีห้มีายโด้ยนี้ัย (Connotative Meaning)
สมีสุข้ ห้ินี้วิิมีานี้ (2535) ได้้ข้ยายควิามีวิ่า กระบวินี้การสร้างควิามีห้มีายโด้ยนี้ัย (Connotative Meaning)
จัะเป็็นี้ควิามีห้มีายทางสังคมีและ ยังมี้ควิามีห้มีายลักษณะเชิิงมีายาคติ (Myth) ห้มีายถุึง ควิามีห้มีายท้�
ผ่สมีผ่สานี้ข้ึ�นี้จัากควิามีเชิ่�อท้�ยึด้ติด้กันี้มีาจันี้กลายเป็็นี้ตำานี้านี้ ห้ร่อเป็็นี้ป็ระสบการณ์บางอย่างข้องสังคมี
2. จัากการวิิเคราะห้์การเป็ล้�ยนี้ควิามีห้มีายผ่่านี้การสร้างสัญลักษณ์ภาพในี้งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย
ต่อการสร้างมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ ภายในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) พบวิ่าศึิลป็ินี้ใชิ้กลวิิธี้อันี้ห้
ลายห้ลายในี้การเข้้ารห้ัสภาษาภาพจัิตรกรรมี ซื้ึ�งผ่ลงานี้จัิตรกรรมีทั�งห้มีด้นี้ั�นี้ล้วินี้ได้้รับอิทธีิพลการสร้างงา
นี้จัากรูป็แบบศึิลป็ะร่วิมีสมีัย (Contemporary art) ด้้วิยแนี้วิคิด้ศึิลป็ะยุคฟื�นี้ฟูศึิลป็วิิทยา (Renaissance)
ท้ใ� ห้้ควิามีสำาคัญในี้การสร้างโครงสร้างข้องภาษาภาพจัิตรกรรมีท้ส� มีจัริงผ่่านี้การศึึกษาด้้านี้กายวิิภาค(Anatomy)
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สร้างสุนี้ทร้ยภาพให้มี่ในี้งานี้จัิตรกรรมี วิิธี้การระบายส้ท้�เป็ล้�ยนี้ไป็จัากเด้ิมีค่อ จัากท้�เคยใชิ้ส้ท�แ้ บนี้เร้ยบตัด้
เส้นี้ข้อบท้�ง่ายจัากงานี้จัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้ สู่การใชิ้ส้ท้� การใชิ้ส้ในี้การส่�อสารท้�ซื้ับซื้้อนี้ เห้มี่อนี้จัริงมี้มีิติ
มี้การทำาลายโครงสร้าง(Deconstruct)ข้องงานี้จัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้เพ่�อการข้ึ�นี้รูป็ให้มี่(Reconstruct)
สร้างอัตลักษณ์ในี้งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยท้�มี้กลิ�นี้อายและควิามีจัริงแท้ข้องเร่�องราวิสุวิรรณภูมีิ
3. จัากการวิิเคราะห้์ควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างพ่�นี้ท้�พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย การจััด้แสด้งงานี้
ศึิลป็ะและมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ พบวิ่าควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างพ่�นี้ท้�และงานี้ศึิลป็ะในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะ
ไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) นี้ั�นี้ถุูกกำาห้นี้ด้ทางกายภาพ มี้ควิามีตั�งใจัและถุูกสร้างข้ึ�นี้มีาเพ่�อใชิ้เป็็นี้พ่�นี้ท้�
พิพิธีภัณฑ์์ Representations of Space เป็็นี้พ่�นี้ท้� ท้�อยู่ในี้ควิามีคิด้ข้องผู่้คนี้ (Conceptualized space)
จัากการตั�งชิ่�อวิ่า พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย(MOCA) นี้ั�นี้เป็็นี้การฝ้ังควิามีคิด้ ห้ร่อการสร้างควิามี
คาด้ห้วิังทางการส่�อสารทางพ่�นี้ท้�ต่อผู่้รับสาร และ Representational Space มี้รห้ัส ห้ร่อสัญญะท้�
สร้างแนี้วิคิด้ทางพ่นี้� ท้ก� ารส่อ� สาร ทำาห้นี้้าท้เ� ป็็นี้ตัวิแทนี้ในี้การส่อ� สารมีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีข้ิ องบุญชิัย เบญจัรงคกุล
การต้ควิามีห้มีายจัากห้นี้่วิยย่อย(Unit) นี้ั�นี้ ทำาได้้ด้้วิยการวิิเคราะห้์ตัวิบท(Textual analysis)
และการใชิ้สัมีพันี้ธีบท (Intertextuality) ท้�มี้ควิามีเก้�ยวิข้้องกับ pre-text ท้�มี้ต่อ text อ่�นี้ๆ ท้�เก้�ยวิข้้อง
ไมี่วิ่าจัะเป็็นี้เร่�องป็รัมีป็ราคติ วิัฒนี้ธีรรมี ศึาสนี้า ควิามีเชิ่�อ เชิ่�อชิาติในี้สุวิรรณภูมีิ รวิมีทั�งคตินี้ิยมี/
อุด้มีการณ์ (ideology) ข้องเจั้าข้องพ่�นี้ท้� ท้�มี้การเชิ่�อมีโยงกับ ตัวิบทค่องานี้ศึิลป็ะ และพ่�นี้ท้� ก่อให้้
เกิด้การออกแบบลำาด้ับการจััด้ตำาแห้นี้่งพ่�นี้ท้�ภายในี้อาคาร(Spatial Organization) เป็็นี้ห้ลักในี้การ
ออกแบบสำาห้รับการจััด้ลำาด้ับข้องการเข้้าถุึงควิามีห้มีายสัญญะในี้การส่อ� สารก่อให้้เกิด้มีโนี้ทัศึนี้์สวิุ รรณภูมีคิ รบ
ในี้ทุกมีิติ เกิด้สิง� ท้เ� ร้ยกวิ่า กลินี้� อายแห้่งควิามีจัริงแท้ (Aura of authenticity) ท้ชิ� ด้ั เจันี้สอด้คล้องในี้ทุกบริบท
จัากผ่ลการวิิจัยั ด้ังกล่าวิ ผู่วิ้ จัิ ยั พบองค์ควิามีรูใ้ ห้มี่ทข้้� ยายจัากข้อบเข้ตทฤษฎี้ ห้ร่อชิูป็ระเด้็นี้ท้ไ� มี่อยูใ่ นี้ข้องเด้ิมี ค่อ
ก) แนี้วิทางการสร้างกลินี้� อายแห้่งควิามีจัริงแท้(Aura of authenticity) สำาห้รับภาพจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย
ป็ระกอบด้้วิยป็ัจัจััยห้ลักด้ังนี้้� 1. ศึิลป็ินี้ผู่้สร้างงานี้ ห้ร่อผู่้ทำาการเข้้ารห้ัสภาษาในี้การส่�อสารต้องเป็็นี้ผู่้ท�้มี้
ควิามีเก้ย� วิข้้องกับบริบทการสร้างควิามีห้มีายด้้วิยสัญลักษณ์ภาพในี้ทุกมีิติ 2. เนี้่อ� ห้า ห้ร่อควิามีห้มีายข้องภาพ
จัิตรกรรมีสามีารถุนี้ำาพาผู่ร้ บั สารสูก่ ระบวินี้การต้ควิามีห้มีายอันี้เป็็นี้ลักษณะเฉพาะ ห้ร่อแสด้งถุึงควิามีเป็็นี้ป็ัจัเจักศึิลป็ินี้
3. พ่�นี้ท้�ทางการส่�อสารภาพจัิตรกรรมีมี้ควิามีสอด้คล้องกับสารท้�ภาพจัิตรกรรมีทำาการส่�อสาร
ข้) แนี้วิทางในี้การเป็ล้�ยนี้การเข้้ารห้ัสภาษาภาพจัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้สู่จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย
ป็ระกอบด้้วิยป็ัจัจััยห้ลักค่อ 1. ศึิลป็ินี้ผู่้สร้างงานี้ต้องเข้้าใจัและใชิ้รห้ัสภาษาภาพจัิตรกรรมีไทยป็ระเพณ้
เพ่�อเป็็นี้แนี้วิทางในี้การสร้างสรรค์ด้้วิยระบบสัญญะจัากภาพป็ระติมีานี้ 2. ศึิลป็ินี้ผู่้สร้างงานี้ใชิ้ห้ลักในี้การ
ร่�อโครงสร้างภาพจัิตรกรรมี(Deconstruct) เพ่�อกำาห้นี้ด้การข้ึ�นี้โครงสร้างให้มี่ตามีป็ัจัเจักศึิลป็ินี้ 3. เนี้่�อห้าในี้
งานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยมี้ควิามีสอด้คล้อง เล่าเร่�องราวิสะท้อนี้ถุึงมีโนี้ทัศึนี้์สุวิรรณภูมีิ
ค) แนี้วิทางการส่�อสารทางพ่�นี้ท้�สำาห้รับพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะป็ระกอบด้้วิย 1.การออกแบบพ่�นี้ท้�จััด้แสด้ง
งานี้มี้ควิามีสอด้คล้องกับวิิธี้การจััด้ลำาด้ับทางการส่�อสารทางสัญลักษณ์ภาพด้้วิยควิามีห้มีายโด้ยนี้ัย (Connotative Meaning) 2. พ่นี้� ท้ใ� นี้การสร้างพิพธีิ ภัณฑ์์มีค้ วิามีสอด้คล้องกับบริบททางการส่อ� สารผ่่านี้งานี้ศึิลป็ะ
3. ควิามีห้มีายจัากการป็ระกอบสร้างทางการส่�อสารระห้วิ่างชิิ�นี้งานี้ กิจักรรมี และพ่�นี้ท้� สร้างการรับรู้ ห้ร่อ
ส่�อควิามีห้มีายถุึงอุด้มีการณ์ในี้การจััด้ตั�งพิพิธีภัณฑ์์
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ข้อเสื่นอแนะสื่ำาห็รับการวิิจ๊ัยในอนาคต
1. ในี้การวิิจััยเร่�อง การส่�อสารมีโนี้ทัศึนี้์เร่�อง “สุวิรรณภูมีิ” ผ่่านี้งานี้จัิตรกรรมีในี้พิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทย
ร่วิมีสมีัย (MOCA) สามีารถุข้ยายข้อบเข้ตในี้การวิิจััยไป็สู่งานี้จัิตรกรรมี ห้ร่องานี้ศึิลป็ะแข้นี้งอ่�นี้ในี้พ่�นี้ท้�
ทางการส่�อสารต่างๆ เพ่�อนี้ำาผ่ลท้�ได้้มีาเป็ร้ยบเท้ยบกับงานี้ชิิ�นี้นี้้�
2. ควิรมี้การศึึกษากระบวินี้การส่�อควิามีห้มีายข้องงานี้ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัยแข้นี้งอ่�นี้ เชิ่นี้ นี้าฏยกรรมี
วิรรณกรรมี ด้นี้ตร้ เพ่�อห้ากลวิิธี้ในี้การส่�อควิามีห้มีายการส่�อสารมีโนี้ทัศึนี้์ “สุวิรรณภูมีิ” วิ่ามี้ควิามีเห้มี่อนี้
ห้ร่อต่างอย่างไรกับงานี้จัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัย
3. ควิรมี้การเป็ร้ยบเท้ยบกลวิิธีก้ ารส่อ� สารภาพจัิตรกรรมีไทยร่วิมีสมีัยท้ไ� มี่ได้้แสด้งถุึงมีโนี้ทัศึนี้์ “สุวิรรณภูมี”ิ
มีาสร้างงานี้ วิ่ามี้กลวิิธี้ในี้การส่�อควิามีห้มีายอย่างไรมีาเป็ร้ยบเท้ยบ
ข้อเสื่นอแนะสื่ำาห็รับพิพิธีภัณฑิ์ศิล่ปีะไทยร่วิมสื่มัย (MOCA)
1. ทางพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) สามีารถุเอาแนี้วิคิด้เร่�องภาพป็ระติมีานี้
เร่�องการส่�อสารเชิิงสัญลักษณ์ มีาใชิ้ในี้การอธีิบายควิามีห้มีายข้องสัญรูป็ท้�ป็รากฏในี้งานี้จัิตรกรรมี ห้ร่อ
ป็ระติมีากรรมีท้�จัด้ั แสด้งต่อนี้ักท่องเท้�ยวิ ห้ร่อผู่้ท�ส้ นี้ใจัในี้งานี้ ไมี่วิ่าจัะเป็็นี้ในี้รูป็แบบข้องป็้ายอธีิบายภาพ
แผ่่นี้พับ ห้ร่อข้้อมีูลอิเล็กทรอนี้ิกส์ เป็็นี้ต้นี้
2. ทางพิพิธีภัณฑ์์ศึิลป็ะไทยร่วิมีสมีัย (MOCA) สามีารถุเอาแนี้วิคิด้เร่�องพ่�นี้ท้�ทางการส่�อสาร
มีาใชิ้ในี้การป็รับป็รุง พัฒนี้าการติด้ตั�งผ่ลงานี้ศึิลป็ะ ตั�งแต่ในี้เร่�องข้องการจััด้ลำาด้ับเพ่�อการส่�อสารงานี้
ศึิลป็ะ การออกแบบพ่�นี้ท้�สำาห้รับติด้ตั�ง เพ่�อการส่�อสารท้�มี้ป็ระสิทธีิภาพมีากท้�สุด้
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