
 
ศิลปะคือการเลยีนแบบ  (Art is Representation) 
 จากค านิยามความหมายของศิลปะท่ีมีอยูม่ากมาย  เราจะพบวา่ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามความหมาย
ไวว้่า  “ศิลปะคือการเลียนแบบ”  แต่ค าว่าเลียนแบบน้ีก็ยงัมีปัญหาว่ากินความหมายเพียงใด  
เลียนแบบลกัษณะใดและเลียนแบบเพื่ออะไร  แมผู้ท่ี้ให้ค  านิยามน้ีก็มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  
ดงัท่ีบล็อกเกอร์ (Blocker)  ไดว้ิเคราะห์การเลียนแบบตามทรรศนะของอริสโตเติล (Aristotle)  ซ่ึง
เป็นทฤษฎี  Art is Representation  และการเลียนแบบในทรรศนะของเพลโต (Plato)  คือ  ทฤษฎี 
Art is Imitation  ไวด้งัน้ี 
 Imitation  หมายถึงการลอกแบบ  เลียนแบบ  ถา้เป็นดา้นศิลปะ  ก็คือ  การเสนอใหม่อีกคร้ัง
หน่ึง  ซ่ึงหมายถึงการสร้างงานศิลปะเลียนแบบแมวจริง ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว  ความคิดเช่นน้ีเป็น
แนวความคิดเก่าท่ีมีอยูม่านาน  เป็นทฤษฎีโบราณท่ีเห็นวา่  ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาตินัน่เอง  
ซ่ึงความคิดน้ีมีมาตั้งแต่สมยักรีกโดยเพลโตนกัปราชญช์าวกรีก  ไดใ้ห้ความหมายของศิลปะไวว้่า  
ศิลปะคือการเลียนแบบ  Art is Imitation 
 แนวคิดเก่ียวกับศิลปะคือการเลียนแบบตามทรรศนะของเพลโต  ลักษณะน้ียงัมีอยู่ใน
ปัจจุบนั  เช่นกลุ่มศิลปินสัจนิยมใหม่  (New Realists)  มีความเช่ือในการสร้างงานศิลปะท่ีเลียนแบบ
ธรรมชาติ  งานศิลปะจะแสดงออกมาในลกัษณะรูปธรรม  การสร้างงานศิลปะของศิลปินกลุ่มน้ี  ท า
ใหผู้ช้มเห็นความจริงไดอ้ยา่งชดัเจน  เพราะศิลปินพยายามเสนอความจริงท่ีมีอยูใ่นโลก 
 เป้าหมายในการสร้างงานศิลปะของศิลปินของกลุ่มสัจนิยมใหม่น้ี  ก็เพื่อท่ีจะให้ผูช้มงาน
ศิลปะเห็นความจริงไดเ้ด่นชดัยิ่งข้ึน  เปรียบดงัผูช้มไดม้องออกไปนอกหน้าต่างห้อง  และมองเห็น
ส่ิงของภายนอกหน้าต่างไดอ้ย่างชดัเจน  เม่ือเป้าหมายของศิลปินท่ีสร้างงานศิลปะข้ึนมา  เพื่อให้
งานศิลปะบอกความจริงในส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลกเช่นน้ี  งานศิลปะลกัษณะน้ี  ศิลปินผูส้ร้างตอ้งไม่บรรจุ
อารมณ์  ความรู้สึกความคิดของตนเองลงไปในงานศิลปะ  จะตอ้งแสดงเฉพาะส่ิงท่ีเห็นตามความ
เป็นจริง  ส่ิงท่ีมีอยู่ในโลกอยา่งตรงไปตรงมา   และเหมือนจริงท่ีสุด  เหล่าน้ีเป็นขอ้คิดของ  รอบบ ์ 
กริลเลท  (Robbe Grillet)  นกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงท่านหน่ึง 
 แต่ธรรมชาติของมนุษยโ์ดยทัว่ ๆ ไป  ย่อมมีโลกทศัน์ส่วนตวั มีอารมณ์ความรู้สึก ความ
คิดเห็นทศันคติและบุคลิกภาพเฉพาะตน ดงันั้นการรับรู้ของมนุษยแ์ละตีความหมายส่ิงท่ีรับรู้ทุกส่ิง
ท่ีมีในโลก ย่อมมีอิทธิพลของโลกทศัน์ส่วนตวัเขา้ไปแทรกอยู่ดว้ยทุกคร้ัง แมแ้ต่การแสดงออกก็
เช่นเดียวกนั เม่ือมนุษยม์องเห็นรับรู้ทุกส่ิงในโลก จึงไม่สามารถเห็นความจริงโดยปราศจากโลก
ทศัน์ส่วนตวัเขา้ไปปะปน ฉะนั้นการท่ีศิลปินจะสร้างศิลปะเพื่อเสนอความจริงแทโ้ดยท่ีไม่มีโลก
ทศัน์ส่วนตวัเขา้ไปปะปนแทรกอยู ่ยอ่มเป็นไปไดย้าก ดงัท่ีมีนกัจิตวิทยาผูท่ี้สนใจศิลปะคือ  Rudolf 
Arnhcin และ E.H. Gombrich ไดก้ล่าวไวว้า่ “มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้ศิลปินจะวาดเหมือนความจริงได้
ตรง ๆ หรือส่ิงท่ีคนยคุก่อนวา่เหมือนยคุน้ีวา่ไม่เหมือนก็ได”้  
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 อย่างไรก็ตาม บล็อกเกอร์ไดเ้สนอทรรศนะไวว้่า ถา้ยอมรับทฤษฎีของศิลปินกลุ่มสัจนิยม
(Realist Theory of Art) และของเพสโตท่ีวา่ศิลปะการเลียนแบบ (Art is Imitation) แลว้ ควรยอมรับ
สมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนทั้ง 8 ขอ้น้ีคือ 

1. ตอ้งยอมรับว่า เร่ืองราว (Subject) ในงานศิลปะส าคญัท่ีสุด เพราะสร้างงานศิลปะข้ึน
เพื่อให้เห็นความจริงท่ีถูกตอ้งชัดเจน ดงัเช่นถ้าศิลปินวาดภาพแมว ก็ตอ้งวาดให้เหมือนแมวจน
สามารถท าใหผู้ดู้รู้เร่ืองของแมวไดช้ดัเจนมากและถูกตอ้งท่ีสุดดว้ย 

2. การสร้างงานศิลปะของศิลปิน ตอ้งไม่มีอารมณ์หรือโลกทศัน์ส่วนตวั เขา้ไปปะปนอยูใ่น
งานศิลปะ      

3. งานศิลปะเป็นการเสนอขอ้เท็จจริงเท่านั้น ในงานศิลปะ ศิลปินผูส้ร้างมิไดเ้สนอความ
คิดเห็นของตนเอง ท่ีเก่ียวกบัการตีความ ความหมายหรือความส าคญัของเร่ืองราวใด ๆ ลงไปในงาน
ศิลปะ 

4. ผูช้มงานศิลปะ ไดรั้บรู้และมีการตอบสนองจากงานศิลปะ เหมือนกบัการท่ีไดรั้บรู้จาก
ของจริงท่ีมีอยูใ่นโลกตามธรรมชาติ เช่นเราไดช้มงานศิลปะท่ีเป็นภาพวาดทิวทศัน์ทะเล เราจะตอ้ง
รู้สึกเช่นเดียวกบัเราเห็นทะเลจริง ๆ 

5. งานศิลปะจะสร้างส่ิงท่ีเหมือนจริงมากท่ีสุด แต่ตอ้งไม่ลืมวา่ “ศิลปะเลียนแบบความจริง 
ศิลปะมิใช่ความจริง” เพราะส่ิงท่ีเลียนแบบตอ้งมิใช่ของจริง ถา้เป็นของจริงจะไม่เรียกวา่เลียนแบบ 

6. คุณค่าของงานศิลปะ ต้องเปรียบเทียบความจริงท่ีมีอยู่ในโลกตามธรรมชาติท่ีเป็น
มาตรฐาน เช่นเม่ือจะวิจารณ์ประเมินค่ารูปภาพแมว จ าเป็นต้องอ้างถึงแมวท่ีมีชีวิตจริงด้วยเป็น
มาตรฐาน 

7. บทบาทของศิลปิน เป็นเพียงกระจกเงาท่ีสะทอ้นส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลกตามธรรมชาติเท่านั้น 
8. เราต้องยอมรับว่า มนัเป็นไปได้ท่ีงานศิลปะนั้นเหมือนจริงอย่างท่ีสุด จนท าให้ผูดู้

สามารถรับรู้ขอ้เทจ็จริง และมีความรู้อยา่งถูกตอ้งเม่ือไดช้มงานศิลปะ 
โดยสรุปถา้จะเช่ือทฤษฎี   Imitation  การเลียนแบบการเหมือนจริงตามทรรศนะท่ีวา่  ศิลปะ

ท่ีเลียนแบบจะตอ้งเหมือนจริงท่ีสุด  และสามารถท่ีจะให้ความรู้ความจริงท่ีถูกตอ้งส าหรับผูดู้แลว้  
จะตอ้งยอมรับสมมุติฐานทั้ง  8  ขอ้น้ี  และงานศิลปะจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือ  งานนั้นเหมือนของจริง
มากท่ีสุด  ถา้เหมือนมากก็มีคุณค่ามาก  ถา้เหมือนนอ้ยคุณค่าก็จะลดนอ้ยลงตามไปดว้ย  ทั้งน้ีเพราะ
เป้าหมายเจตนาก็คือ  ท าให้เหมือนจริง  ดังนั้ นวิธีหรือเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินค่า  จะต้อง
เปรียบเทียบกบัของจริง  แมคุ้ณค่าของงานศิลปะก็จะเป็นผลมาจากส่ิงท่ีมีอยู่จริงในโลก  เช่น  ถา้
ใครไม่เห็นคุณค่าของทะเลจริง ๆ ยอ่มจะไม่เห็นคุณค่าของภาพเขียนทะเลดว้ย 

ความคิดเก่ียวกบัศิลปะวา่คือการเลียนแบบตามทฤษฎี Imitation น้ี  เป็นความเช่ือของมนุษย์
มาตั้งแต่สมยักรีกจนถึงปัจจุบนั  เพลโตเองก็มีความเช่ือลกัษณะน้ี  ดงันั้นจึงมีค ากล่าวของเพลโตท่ี
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วิจารณ์ศิลปะในดา้นลบ  เพราะมีวิธีเกณฑ์ประเมินค่าโดยเปรียบเทียบ  งานศิลปะกบัส่ิงท่ีมีอยู่จริง
ในโลก  ค ากล่าวท่ีวา่นั้นมีลกัษณะดงัน้ีคือ 

1.  ศิลปะควรจะเป็นส่ิงท่ีให้ความรู้  เพราะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ  แต่เพลโตบอกวา่  
ในศิลปะไม่มีความรู้ให ้ มีแต่ขอ้มูล  และบางขอ้มูลก็เป็นขอ้มูลท่ีผดิดว้ย 

2.  ศิลปะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นชีวิต  แต่จริงแลว้ศิลปะจะมีอารมณ์ของศิลปินเขา้ไปดว้ย  ท าให้
ผูช้มเขา้ใจผิด  และไม่ได้รับความจริงท่ีถูกตอ้งเพราะถูกสอดแทรกอารมณ์ของศิลปินเขา้ไปดว้ย  
ดงันั้นเจตนาท่ีจะเลียนแบบธรรมชาติใหเ้หมือนจริง  ก็ไม่สามารถท าส าเร็จได ้

3.  ศิลปะอาศยัประสาทสัมผสั  เพลโตกล่าวว่า  ผูท่ี้ชอบพอใจการสัมผสัจะเป็นผูท่ี้ใช้
เหตุผลนอ้ย ท าให้ไม่มีเหตุผล ถา้ศิลปินใชอ้ารมณ์สัมผสัมาแสดงออกในศิลปะแลว้ งานศิลปะก็ไม่
สามารถเหมือนจริงไดเ้ลย 

4.  ในเร่ืองศีลธรรมความดี ส่ิงท่ีชัว่ร้ายอาจเป็นท่ียอมรับและช่ืนชอบของผูช้มดงัเช่น
เร่ืองราวละคร ผูร้้ายจะเป็นตวัเด่นท่ีผูช้มช่ืนชอบก็ได ้

จากเหตูผลทั้ง 4 ขอ้น้ี เพลโตจึงเห็นวา่ ศิลปินสามารถจุดไฟอนัชัว่ร้าย ใหค้วามรู้ความจริงท่ี
ไม่ถูกตอ้งส าหรับประชาชนผูช้ม เพราะศิลปินไม่สามารถท่ีจะเลียนแบบไดเ้หมือน ดงันั้นนครรัฐท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุดไม่ควรท่ีจะมีศิลปินอาศยัอยู ่ควรไล่ศิลปินออกจากเมืองไดแ้ลว้ 

แนวความคิดของเพลโตน้ี เห็นวา่ศิลปินไม่มีประโยชน์ ไม่ไดใ้ชส้มอง ความคิดและเหตุผล
ในการสร้างงานศิลปะ จึงไม่สามารถสร้างงานศิลปะเลียนแบบให้เหมือนจริงตามความนิยมของ
ประชาชน ทรรศนะเช่นน้ีนบัเป็นปัญหาการเลียนแบบตามทฤษฎี Imitation เพราะทฤษฎีน้ีตอ้งการ
ให้งานศิลปะคือส่ิงท่ีเลียนแบบไดเ้หมือนจริงมากท่ีสุด แต่ความจริงแลว้เป็นไปไม่ได ้ศิลปินตอ้งมี
โลกทศัน์ส่วนตวัสอดแทรกอยูใ่นงานศิลปะของเขาเสมอ จึงท าให้งานศิลปะไม่สามารถท่ีจะเหมือน
จริง เม่ือเป็นเช่นน้ี งานศิลปะจึงไร้ค่าไม่มีความหมายเพราะไม่สามารถเป็นไปไดต้ามเกณฑ์ท่ีทฤษฎี
น้ีก าหนด 

เพลโตเป็นคนแรกท่ีน าความคิดว่าศิลปะคือ การเลียนแบบ และเป็นการเลียนแบบตาม
ทฤษฎี Imitation อีกทั้งเพลโตก็ไดว้ิเคราะห์ทฤษฎีน้ีอยา่งชดัเจน ในลกัษณะปรัชญา ซ่ึงท าให้เช่ือวา่
ศิลปินไม่มีโอกาสท่ีจะสร้างงานศิลปะเลียนแบบไดเ้หมือน ฉะนั้นการสร้างงานศิลปะของศิลปินจึง
ไม่มีจุดหมาย ไม่เป็นความจริง ไม่สามารถท่ีให้ความรู้ท่ีเช่ือถือได้ ดังนั้นเพลโตจึงเกรงว่า ถ้า
ประชาชนผูช้มศิลปะแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรเป็นความเท็จจะเกิดอนัตรายมาก เม่ือ
เป็นเช่นน้ี ก็ไม่ควรจะปล่อยใหศิ้ลปินผูไ้ม่มีความรู้มามีบทบาทในการชกัน าประชาชน ให้เช่ือในส่ิง
ท่ีไม่เป็นจริงนั้นๆ 

ความคิดท่ีว่าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติน้ี ได้รับความนิยมในสมัยฟ้ืนฟูวิทยา 
(Renaissance) แต่นกัจิตวิทยาสองท่านคือ Gombrich และArnhein วิเคราะห์ว่าเราไม่มีศิลปะท่ี
เหมือนจริงโดยตรง แต่จะเหมือนจริงในโครงสร้าง (Structure) เท่านั้น เขาให้ขอ้สังเกตไวว้า่การดู
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ภาพท่ีเหมือนจริงนั้น ควรสนใจแบบอยา่ง (Style) ดว้ย เพราะศิลปินไดแ้ทรกหรือมีการน าแบบ เขา้
ไปในศิลปะ ท าใหก้ารเลียนแบบนั้นไม่บริสุทธ์ิ 

แบบ (Style) ศิลปะของแต่ละสมยั แต่ละวฒันธรรมย่อมมีความแตกต่างกนัไม่มากก็น้อย 
และยงัเป็นนามธรรมอีกดว้ย เปรียบดงัภาษาท่ีมนุษยเ์ราใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนั คนต่างชาติต่างภาษา
ยอ่มเขา้ใจภาษาของคนชาติอ่ืนไดไ้ม่ลึกซ้ึงเท่าเจา้ของภาษาเขาอยา่งแน่นอน เช่นดงัภาษาไทยคนจีน 
ฝร่ัง หรือแขก จะเขา้ใจลึกซ้ึงเขา้ถึงอารมณ์ของภาษาเท่าคนไทยยอ่มเป็นไปไดย้าก 
 ฉะนั้นเม่ือศิลปินสร้างงานศิลปะเพื่อเลียนแบบ จะมีการผสมผสานความคิด จินตนาการ 
การรับรู้และโลกทศัน์ของศิลปินดว้ยทุกคร้ัง แมส้ังคมแต่ละแห่งก็ยงัตีความหมาย ความเหมือนจริง
แตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการแต่ละสังคม ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ลืมว่าความจริงท่ีว่าน้ีย่อมผ่าน
กระบวนการคิดของสมองดว้ย 
 จากการวเิคราะห์ทฤษฎี Imitation ของบล็อกเกอร์ จะเห็นวา่เพลโตหรือศิลปินท่ีมีความเช่ือ
ตามทฤษฎีน้ี ไดก้  าหนดเป้าหมายศิลปะว่าจะตอ้งสามารถเลียนแบบไดเ้หมือนจริงท่ีสุด ให้ความรู้
ความจริงส าหรับผูช้มไดถู้กตอ้งอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงเป็นความคิดความเช่ือวา่งานศิลปะสามารถ
กระท าไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดน้ีจริงๆ แต่ความเป็นจริงศิลปะไม่สามารถท่ีจะกระท าได ้เพราะ
งานศิลปะยอ่มมีอารมณ์ความคิดโลกทศัน์ของศิลปินผูส้ร้างเขา้ไปสอดแทรกอยูด่ว้ยทุกคร้ัง   แมเ้พล
โตเองก็ยงัผดิหวงักบัการสร้างงานศิลปะของศิลปินเพราะเห็นวา่ศิลปินไดแ้ทรกโลกทศัน์ส่วนตวัเขา้
ไปในงานศิลปะ จนท าใหง้านศิลปะไม่สามารถใหค้วามรู้จริงท่ีบริสุทธ์ิส าหรับผูช้ม 
 ถา้เราเช่ือวา่ศิลปะคือการเลียนแบบตามทฤษฎี  Imitation  น้ี  สามารถกล่าวไดเ้ลยวา่ในโลก
น้ีจะไม่มีงานศิลปะ  ฉะนั้นบล็อกเกอร์จึงไดเ้สนอมติท่ีประชุมข้ึนใหม่  8  ขอ้คือ   
 1.  เร่ืองราว  มิใช่ส่ิงส าคญั  แต่รูปแบบ  และเทคนิคเป็นส่ิงส าคญั  เร่ืองราวท่ีเห็นในงาน
ศิลปะกบัเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัเป็นคนละอยา่งกนั 
 2.  งานศิลปะท่ีเราเห็นมิไดเ้หมือนกบัส่ิงท่ีเราเห็นเม่ือมองออกไปนอกหนา้ต่าง  เพราะงาน
ศิลปะเป็นผลจากการมองโลกตามทรรศนะของศิลปินผูส้ร้าง  มนุษยจ์ะมองโลกและมีทรรศนะของ
ศิลปินผูส้ร้าง  มนุษยจ์ะมองโลกและมีทรรศนะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคน  ดงันั้นการท่ีจะดูโลกมิใช่
มาดูท่ีศิลปะ 
 3.  ศิลปะไม่ไดเ้สนอเร่ืองราวขอ้เท็จจริงเฉยๆ แต่ศิลปะเป็นการตีความหมายจากโลกทศัน์
ของศิลปินในเร่ืองราวนั้น ๆ 
 4.  การตอบสนองของเราท่ีมีต่องานศิลปะ  จะไม่เหมือนกบัการตอบสนองในชีวิตจริง
เพราะงานศิลปะมิใช่ของจริง 
 5.  โครงสร้างของงานศิลปะจะเป็นเพียงการเปรียบของจริงเท่านั้น  มิไดเ้ป็นโครงสร้างของ
จริงเลย  ถา้ศิลปะสามารถเลียนแบบไดเ้หมือนจริง  เราจะไม่สามารถแยกศิลปะและความจริงออก
จากกนัได ้
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 6.  การประเมินคุณค่างานศิลปะ  ไม่ควรน ามาตรฐานของจริงท่ีมีในโลก  มาเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบวจิารณ์ประเมินค่า 
 7.  บุคลิกภาพ  ความคิด  ทัศนคติ  โลกทัศน์ของศิลปินจะแฝงอยู่ในงานศิลปะท่ีเขา
แสดงออก 
 8.  เราไม่สามารถท่ีจะสร้างงานศิลปะไดเ้หมือนความจริงไดร้้อยเปอร์เซ็นต์  และไม่มีใคร
สามารถท าไดด้ว้ย 
 บล็อกเกอร์อยากให้พิจารณาความหมายของค า  ท่ีเก่ียวกบัการเลียนแบบ เช่น  Imitation 
หมายถึงการเลียนแบบในลกัษณะท่ีผูก้ระท าเลียนแบบน้ี ตอ้งมีเจตนาท่ีจะเลียบแบบเพื่อให้เหมือน
จริง  หรือ  Realist theory of Art  เป็นค าท่ีนิยมใชส้มยัปัจจุบนั  หมายถึง  ทฤษฎี  หลกัการ  ความ
คิดเห็นของนกัสัจนิยม  หรือกลุ่มศิลปิน  นกันิยมศิลปะตามความเป็นจริง  และค า  Representation  
ท่ีอริสโตเติลใช้  หมายถึงการแทน  การเป็นตัวแทน  และการแสดงให้เห็น  และอีกค าคือ  
Resemblance  หมายถึง  ความเหมือน  ส่ิงท่ีเหมือนกนั  ดูเหมือน  ซ่ึงเป็นความเหมือนท่ีเกิดข้ึนโดย
บงัเอิญ  มิไดเ้จตนา 
 จากความหมายของค าเหล่าน้ี  แม้จะหมายถึงการเลียนแบบ  แต่ลักษณะเป้าหมายการ
เลียนแบบนั้นแตกต่างกนั  ถา้ใครเช่ือทฤษฏี  Imitation  ของเพลโต  เป้าหมายของการเลียนแบบจะ
พยามยามท าให้เหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์  เพื่อให้ได้ข้อมูล  ความรู้ความจริงท่ีถูกต้องท่ีสุด  
ลกัษณะการเลียนแบบนั้น  ศิลปินเปรียบดงัพาหะมีหนา้ท่ีน าความจริงในโลก  มาถ่ายทอดให้ผูช้ม
เท่านั้น  โดยท่ีศิลปินไม่ตอ้งบรรจุความคิดเห็น  อารมณ์  ทศันคติส่วนตวัเขา้ไปในงานศิลปะ  เพราะ
ถา้บรรจุโลกทศัน์ส่วนตวัของศิลปินเขา้ไปแล้ว  งานศิลปะนั้นจะไม่เป็นความจริงท่ีบริสุทธ์ิและ
ถูกตอ้ง  ส าหรับประชาชนผูช้มงานศิลปะ  สามารถหาความรู้ความจริงไดจ้ากงานศิลปะและเกิด
อารมณ์ความรู้สึก  เม่ือได้รับรู้งานศิลปะนั้นเช่นเดียวกบัท่ีไดรั้บรู้จากของจริงท่ีมีอยู่ในโลก  การ
ประเมินคุณค่าหรือวจิารณ์งานศิลปะท่ีถูกสร้างมาตามความเช่ือทฤษฎีน้ี  หรือผูว้ิจารณ์ประเมินค่าท่ี
มีความเช่ือเช่นน้ี  จะใชเ้กณฑก์ารตดัสินใจโดยเปรียบเทียบศิลปะกบัส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงในโลก 
 แต่การสร้างงานศิลปะเพื่อเลียนแบบนั้น  นอกจากจะมีลกัษณะดงัทฤษฎี  Imitation  ของ
เพลโตแลว้  ยงัมีการเลียนแบบตามลกัษณะความเช่ือของอริสโตเติลคือ  ทฤษฎี Representation ซ่ึง
บล็อกเกอร์ไดว้เิคราะห์ไวด้งัน้ี 
 Representation  หมายถึงการสร้างส่ิงแทน  ตวัแทน  ถา้เป็นดา้นศิลปะจะหมายถึง  การ
สร้างแบบอยา่ง  ตวัอยา่ง  (Type)  ดงัเช่นในโลกน้ีมีสุนขัจริง ๆ เราเขียนภาพสุนขั  ภาพสุนขัไม่ใช่
สุนขัจริง ๆ แต่เป็นแบบสุนขัท่ีเรารับรู้และไดน้ าเสนอเป็นรูปภาพ 
 เรายอมรับวา่เร่ืองราวท่ีศิลปินแสดงออกมาเป็นงานศิลปะนั้น  จะเป็นเร่ืองราวจากการรับรู้
ตามทรรศนะโลกทศัน์ของศิลปิน  ท่ีเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาพบเห็น  และถ่ายทอดออกมาเป็นงาน
ศิลปะ 
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 ดังเช่น  เม่ือเราชมภาพยนตร์  เร่ืองเก่ียวกับประวติัศาสตร์  เราทราบว่าเร่ืองราวของ
ภาพยนตร์นั้นมีจริงในโลก  แต่เราก็คงจะทราบดีกว่าภาพยนตร์ท่ีเราชมอยู่นั้ นมิใช่ความจริง
ภาพยนตร์จะเป็นเพียงแบบ  ท่ีอธิบายถึงเร่ืองจริงท่ีมีอยูใ่นโลกเท่านั้น  ฉะนั้นถา้เราพูดถึงศิลปะ  เรา
ก าลงัพดูถึงแบบในลกัษณะทัว่ ๆ ไป  ไม่ควรพดูถึงเฉพาะกรณี  เพราะศิลปินไม่มีหนา้ท่ีจะพูดถึงส่ิง
เฉพาะส่ิงนั้น ๆ  แต่ศิลปินจะพูดถึงโดยสรุป  หรือส่ิงท่ีน่าจะเกิดข้ึนโดยทัว่ ๆ ไป  ศิลปะจะคลา้ย
ปรัชญา  ไม่เหมือนประวติัศาสตร์  คือปรัชญาและศิลปะจะกล่าวถึงความรู้  ความจริงท่ีเป็นสากล
โดยทัว่ ๆ ไปอนัเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งเป็นสัจธรรม  (Truther)  แต่ประวติัศาสตร์จะเป็นความรู้ความ
จริงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกรณี 
 อริสโตเติลไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ  The Poetics  วา่  “บางคร้ังไดบ้อกเร่ืองจริงแต่คนไม่เช่ือ  
เพราะเร่ืองนั้นไม่น่าเช่ือ  ดงันั้นเม่ือเราเล่าไปแลว้ไม่ไดผ้ลอะไร  ผูฟั้งก็ไม่ไดอ้ะไร  ตวัผูเ้ล่าเองก็จะ
เกิดความคับข้องใจ  ฉะนั้นเราควรบอกแต่ผลซ่ึงน่าเช่ือ  และจะมีคนเช่ืออีกทั้ งเกิดประโยชน์
มากกว่า  เราหวงัในผลสรุปเท่านั้นมิใช่หรือ”  งานศิลปะก็เช่นกนั  ควรท าส่ิงท่ีน่าเช่ือ  ส่ิงท่ีไม่น่า
เช่ือควรตดัออกไป  ซ่ึงคาดหมายว่า  ศิลปะจะตีความส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีการดดัแปลงหรือสร้าง
ข้ึนมาใหเ้หมาะสมท่ีจะเป็นงานศิลปะ  เพราะจุดประสงคมิ์ใช่ตอ้งการบรรยายเหตุการณ์นั้น  แต่เป็น
การบอกถึงความจริงโดยทัว่ ๆ ไป  ผูช้มงานศิลปะจะไดรั้บรู้ความจริงท่ีเป็นสากล 
 อริสโตเติลไม่ไดคิ้ดวา่  “ศิลปะจะเป็นกระจกท่ีแสดงลกัษณะท่ีเหมือนความจริง  แมศิ้ลปะ
จะแสดงความจริงแต่เป็นความจริงอีกชนิดหน่ึง  บางคร้ังเราจ าเป็นตอ้งเปล่ียนความจริงท่ีเห็นนั้น  
ใหเ้หมาะสมท่ีจะแสดงออกทางศิลปะเร่ืองราวอาจเป็นเร่ืองในอดีต  ในปัจจุบนัหรือเร่ืองราวท่ีมีคน
บอกเล่าต่อกนัมา  ตลอดถึงเร่ืองราวท่ีควรจะเป็น  สามารถเป็นไปได ้ ศิลปินท่ีเก่งสามารถเสนอ
เหตุการณ์ท่ีไม่น่าเช่ือ  ใหเ้ป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือได ้ดงัเช่น  วรรณกรรม” 
 การประเมินค่าหรือวจิารณ์งานศิลปะตามทฤษฎี  Representation  น้ี  จะไม่ใช่มาตรฐานโดย
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงในโลก  แต่ใชก้ารพิจารณาวา่มีเร่ืองราวท่ีน่าเช่ือถือหรือไม่  เป็นส่ิงท่ีน่า
เกิดใช่หรือไม่  และมีเอกภาพในงานหรือไม่  ทั้งน้ีโดยใช้ประสบการณ์เดิมช่วยตดัสิน  ถ้าเราพบ
เห็นงานศิลปะเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ส่ิงนั้นเป็นขอ้ผดิพลาดหรือความอ่อนดอ้ยในคุณค่าศิลปะ 
 
 
บทสรุป 
 ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นทรรศนะของบล็อกเกอร์ในการวิเคราะห์ทฤษฎีการเลียนแบบของเพลโต
และของอริสโตเติล  แนวคิดของนกัปราชญท์ั้งสองท่าน  ไดมี้นกัปรัชญา  นกัการศึกษา  นกัวิจารณ์
ศิลปะยคุหลงั ๆ วเิคราะห์ไว ้ ซ่ึงการวเิคราะห์นั้นบางท่านก็มีทรรศนะท่ีแตกต่างกนัแต่อยา่งไรก็ตาม
ยงันบัวา่ควรท่ีจะไดศึ้กษา 
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 โดยสรุปทฤษฎีการเลียนแบบของเพลโตและอริสโตเติลในเร่ืองศิลปะ  ท่ีบล็อกเกอร์
วิเคราะห์ไว ้ มีขอ้แตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจนอยู่หลายประการ  ทั้ง ๆ ท่ีเพลโตและอริสโตเติลเองมี
ความเช่ือในปรัชญาคลา้ย ๆ  จนแทบจะเหมือนกนั  คือ  เพลโตเช่ือในเร่ืองจิต  เป็นกลุ่มจิตนิยมใน
ปรัชญาของเพลโต  “แบบ”  มีความส าคญัมาก  “แบบ”  ของเพลโตเป็นส่ิงสากลและนิจนิรันดร์  ถือ
วา่เป็นความจริงอนัสูงสุดอีกทั้งเป็นอสสาร  (วิทย ์ วิศทเวทย.์  2527 : 1-19)  ส่วนอริสโตเติลก็เช่ือ
ในเร่ืองจิตแต่ในลกัษณะอตันิยมและเห็นว่า  “ปฐมกร” (First Mover)  เป็นความจริงท่ีนิรันดร์  
เป็นอสสารเหมือนกนักบั  “แบบ”  ของเพลโต  “ปฐมกร”  เป็นจุดจบของการเปล่ียนแปลงในภาวะ
แฝงของภาวะจริง  (วทิย ์ วศิทเวทย.์  2527 : 36-41)  นัน่ก็คือ  ทั้งเพลโตและอริสโตเติลเช่ือวา่  “จิต”  
มีความส าคญั  สามารถหยัง่เห็นคน้พบส่ิงท่ีเป็นแบบตามทรรศนะของเพลโตและเป้าหมายปฐมกร
ในทรรศนะของอริสโตเติลได ้ ซ่ึงแบบและปฐมกรก็คือ  ความจริงสากลอนัเป็นนิรันดร์นั้นเอง  แต่
เป็นแบบท่ีเป็นนิรันดร์ของเพลโตอยู่ท่ีพระเจา้เบ้ืองบน  ส่วนปฐมกรท่ีเป็นนิรันดร์ของอริสโตเติล
นั้นอยูใ่นโลกมนุษย ์
 จากปรัชญาความเช่ือของนกัปราชญ์ทั้งสองท่านน้ี  แมเ้ช่ือเร่ืองจิตเหมือนกนั  แต่ในเร่ือง
ความรู้ความจริงก็แตกต่างกนั  ดงันั้นในทรรศนะเก่ียวกบัศิลปะยอ่มจะแตกต่างกนัไปดว้ย  ทั้ง  ๆ  ท่ี
ต่างก็เช่ือว่าหน้าท่ีของศิลปะศิลปินตอ้งให้ความจริงท่ีถูกตอ้งส าหรับผูช้ม  และให้แง่คิดในเร่ือง
ความดีความงามเพื่อส่งเสริมศีลธรรมแก่ประชาชนก็ตาม  ดงัจะเห็นไดว้่าการสร้างงานศิลปะโดย
การเลียนแบบตามทฤษฎีของเพลโตนั้น  ตอ้งให้เหมือนจริงมากท่ีสุด  ซ่ึงแบบของเพลโตน้ีจะเป็น
แบบท่ีนิรันดร์จึงถือว่า  เป็นความจริงท่ีถูกตอ้ง  แมแ้บบท่ีเป็นสสารวตัถุในโลกน้ี  ก็ยงัเป็นแบบท่ี
มิใช่ความจริงท่ีถูกตอ้งอนัเป็นนิรันดร์  ดงัท่ีเพลโตไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ  Republic  วา่  “ศิลปินผู ้
ลอกเลียนแบบวตัถุ  ย่อมต ่าตอ้ยกว่าช่างฝีมือ  (Craftsman)  ผูซ่ึ้งสร้างงานตามรูปแบบ  (Form or 
Archetype)  ในมโนทศัน์  ส่วนรูปแบบของพระเจา้  หรือรูปแบบจิตภาพแห่งความดีจากขอ้อภิปราย
ในมุมมองเมตาฟิสิกส์ของเขา  สรรพส่ิงท่ีผสัสะไดมิ้ใช่สัจจภาวะอนัแทจ้ริง  จะเป็นไปไดก้็เพียง
ปรากฏการณ์  การลอกแบบอนัเป็นสากลสัจจธรรมท่ีไม่รู้จบส้ินจะเกิดได้ดว้ยจิตภาพจุติ  การท่ี
ศิลปินท างานศิลปะยอ่มห่างไกลจากความจริงหรือสัจจธรรม  (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2531 : 2)  แมค้วามดี  
ความงามต่างก็มีแบบอยูอ่ยา่งสมบูรณ์  ดงัในบทสนทนาเร่ืองเฟโด  เพลโตไดพู้ดถึงส่ิงสวยงามกบั
แบบแห่งความงามไวว้า่  “ขา้พเจา้เห็นวา่ถา้มีส่ิงท่ีสวยงามแลว้  ส่ิงเหล่าน้ีท่ีงามไดเ้พราะไปเขา้ร่วม
ในแบบแห่งความงามเขา้” (วทิย ์ วิศทเวทย.์  2527 : 13)  ดงันั้นศิลปินผูส้ร้างงานศิลปะ  ถา้ตอ้งการ
สร้างงานศิลปะเลียนแบบความจริงในส่ิงใด  จะตอ้งใชจิ้ตใหห้ย ัง่รู้เขา้ถึงแบบในส่ิงนั้นแลว้ถ่ายทอด
ออกมาซ่ึงจะเป็นไปไดเ้หมือนการจุติโดยท่ีมิไดแ้ทรกจินตนาการมโนทศัน์ของตนเองเขา้ไปในงาน
ศิลปะจึงท าใหศิ้ลปะนั้นเลียนแบบไดม้ากท่ีสุด  ถูกตอ้งและใหค้วามจริงท่ีเป็นนิรันดร์อนัเป็นความรู้
ท่ีแทจ้ริง  เกณฑ์มาตรฐานท่ีเพลโตตั้งไวน้ั้นเป็นส่ิงท่ียากท่ีมนุษยจ์ะเขา้ถึงท าได้ความจริงท่ีเป็น
สากลดงันั้นในทรรศนะของเพลโตเก่ียวกบัศิลปินจึงเป็นไปในดา้นลบมากกวา่ดา้นบวก 
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 ส่วนการเลียนแบบตามทฤษฎีของอริสโตเติลนั้น  จากปรัชญาความเช่ือเร่ืองความรู้ความ
จริงท่ีแตกต่างจากเพลโต  ท าให้ทฤษฎีการเลียนแบบของอริสโตเติลต่างจากของเพลโตตามไปดว้ย  
โดยเฉพาะจากผลของความเช่ือในเร่ืองความจริงท่ีเป็นนิรันดร์น้ีอยูใ่นโลกมนุษยมิ์ใช่อยูก่บัพระเจา้  
ท าใหก้ารสร้างงานศิลปะเพื่อเลียนแบบใหไ้ดค้วามรู้ความจริงสามารถเป็นไปได้ 
 นอกจากน้ีอริสโตเติลยงัเช่ือในปรากฏการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  เป็นแนวโน้มเขา้สู่จุดหมาย
ปลายทาง  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเป  นไปตามภาวะแฝงท่ีอยู่ภายในไปสู่ภาวะจริงท่ีเป็นรูปธรรม  
และจะน าไปสู่จุดหมายจุดจบหรือขอ้สรุปท่ีเรียกว่า  ปฐมกรอนัเป็นความรู้ความจริงสากลอยา่งนิจนิ
รันดร์  ดงันั้นลกัษณะการเลียนแบบในศิลปะตามทฤษฎีของอริสโตเติล  จึงเป็นลกัษณะสรุปในส่ิงท่ี
ตอ้งการจะเลียนแบบมากกวา่จะเลียนแบบเป็นเฉพาะกรณี  ดงัทฤษฎีของเพลโต  เพราะขอ้สรุปนั้น
คือความรู้ความจริงท่ีถูกตอ้งเป็นสากล  ถือวา่บรรสุเป้าหมายการเลียนแบบอยา่งแทจ้ริง 
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