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อัจฉริยะดานวาดภาพผูโ ดงดัง
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
ถึงแมวาปจจุบนั อังกฤษจะไมไดเปนจักรภพที่มีอาณานิคมกวางขวางทั่วโลกชนิด
พระอาทิตยไมตกดินอีกตอไป

แถมมีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว าเยอรมันนีพ่เี บิ้มแหง EU อีกดวย

อยางไรก็ดอี ังกฤษมีสิ่งประหลาดชั้นเลิศออกมาสูโลกสมัยใหมเสมอ

ในดานบันเทิงเมื่อ ไมนาน

มานี้ก็มี Susan Boyle นักรองขี้เหรจ ากรายการทีวี Britain’s Got Talent ผูดังไปทั่วโลก และ
ลาสุดผูท ี่กาํ ลังถูกกลาวขวัญกันทั่วโลกก็คอื Kieron Williamson
Kiero เปนนักวาดภาพฝมือดีมากโดยวาดภาพในสไตลของ Monet (โมเน) จิตรกร
ผูย่งิ ใหญของฝรั่งเศส

เมื่อไมนานมานี้ภาพเขียนของเขาจํานวน 33 ภาพ ขายไดเงิน 152,000

ปอนด (7.4 ลานบาท) โดยผูซื้อมาแยงกันซื้อจากแดนไกล ปจจุบนั เขามีควิ รอภาพจากเขาอยู
ถึง 3,000 กวาราย
สิ่งทีท่ ําใหช่อื เขาเปนที่รูจกั กันทั่วโลกและรอนแรงเชนนี้กเ็ พราะฝมือวาดภาพของ
เขา ที่สําคัญก็คือเขาเพิ่งมีอายุครบ 8 ขวบเต็ม ๆ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง และเพิ่งเขียนภาพมา 3 ป
เทานั้น
ไมตอ งมีขอสงสัยใด ๆ เลยวาเขาเปนอัจฉริยะดานเขียนภาพตั้งแตเด็ก ๆ อยางไม
ตางไปจาก John Everett Millais จิตรกรชาวอัง กฤษในทศวรรษที่ 19 และ Pablo Picasso
ในศตวรรษที่ 20 ปรากฏการณนี้ทําใหนึกถึงทฤษฎีเรื่องความฉลาดสมัยใหมของนักจิตวิทยาชือ่
Howard Gardner
ปรมาจารยดา นจิตวิทยาที่ Harvard ผูเปนเจาของทฤษฎี Multiple Intelligence
(1983) (ความฉลาดมีหลากหลายลักษณะ) วัย 67 ปผูนีบ้ อกวามนุษยมิไดมีความฉลาดอยูเ พียง
ลักษณะเดียวในเรื่องโลจิก-คณิตศาสตรดงั ที่เขาใจกันมานมนาน

-2Gardner ไดศกึ ษายาวนานและ พบวา มนุษ ย มีค วามฉลาดอยูดว ยกัน
8 ลักษณะ กลาวคือฉลาดดานโลจิก -คณิตศาสตร /
ความสัม พันธกับ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ ม/

พื้น ที่ / การเคลื่อนไหวของรางกาย/

การสื่อ สัมพันธระหวางบุคคล /

การสื่อสัมพัน ธ

ภายในบุคคล/ ดานภาษา/ และดานดนตรี โดยเขาสามารถชี้แตละจุดของสมองที่เชื่อมกับ
แตละลักษณะของความฉลาดได
ความฉลาดดานโลจิก -คณิตศาสตรใ กลเ คียงกับ สิ่ง ที่รูจกั กัน ในนามของ IQ
ความฉลาดในเรื่องพื้นที่คอื เกงดานศิลปะ

ความฉลาดดานเคลื่อนไหวรางกายคือเกงดานกีฬา

เตนรํา ฯลฯ ความฉลาดดานความสัมพันธกบั สิ่งแวดลอมและธรรมชาติเห็นไดในหมูเกษตรกรที่
เกงเรื่องเกี่ยวกับตนไมและธรรมชาติ
ดานความสัมพันธกบั คนอื่น
ตนเอง

ความฉลาดในการสื่อสัมพันธกับบุคคลก็คือพวกที่เกง

ความฉลาดการสื่อสั มพันธภายในบุคคลก็คอื คนที่มีความเขาใจ

มีความสงบในจิตใจ ฯลฯ

สวนความฉลาดดานภาษาและดานดนตรีนั้นชัดอยูใน

ตนเองอยูแลว
Gardner ระบุวา ในตัวมนุษยแ ตละคนมีความฉลาดในหลากหลายลักษณะใน
ระดับที่แตกตางกัน และมันออกมาแสดงใหเห็นในชวงอายุที่แตกตางกันอีกดวย

ไมมีใครที่ โง

เพราะแตละคนมีสวนผสมของความฉลาดที่ไมเหมือนกัน IQ Test หรือวิธีวัดความฉลาดดังทีใ่ ช
กันอยูใ นปจจุบนั จึงเปนเพียงการวัดดานเดียวของความฉลาดเทานั้น
เมื่อความฉลาดมีหลายมิตเิ ชนนี้ ผูที่หวงกังวลเรื่อง IQ ของเด็กไทยกําลังลดลง
นาจะคลายใจลงไดบา งกระมัง
ความสามารถพิเศษของ Kieron ที่เห็นนี้เ ปนความฉลาดระดับสูงมากของเรื่อง
พื้นที่หรือศิลปะซึ่งแสดงออกมาเมื่อตอนมีอายุนอยมาก
Kieron ถูกเรียกวาเปน Mini Monet เพราะเขาเขียนภาพกลางแจง เกี่ยวพันกับ
ทิวทัศ น

สวนดอกไม ตนไม

แมน้ํา

ภูเ ขา

ตึกรามบา นชอ ง

ทุง นา

ทุงหญา

ทะเล ฯลฯ ในสไตล impressionism หรือภาพที่ใหความรูสึกไมใชภาพเหมือนจริง
คําวา impressionism มาจากชื่อ ภาพเขียนของ Claude Monet (มีชวี ิ ตอยู
ระหวา ง ค.ศ. 1840-1926) คือ “Impression, Soleil Levant” หรือ “Impression, Sunrise”
ในภาษาอังกฤษ ถือกันวาเขาเปนผูวางรากฐานภาพเขียน impressionist ของฝรั่งเศส

-3ปจจุบนั ภาพเขียนของ Monet และสไตลการเขียนภาพของเขาเปนที่นิยมอยาง
มาก ในแตละปนักทองเที่ยวจากทั่วโลกไปเยี่ยมชมบานของเขาซึ่งมีสวนดอกไมและตนไมงดงาม
ที่ Giverny ใน Upper Normandy ในฝรั่งเศส

ภาพเขียนแตละภาพของเขาในปจจุบนั มีมูลคา

นับลานเหรียญสหรัฐ
Kieron เขียนภาพอยางสบาย ๆ ไมเครียดแตจริงจังหลังโรงเรียนเลิก ผูคนชอบ
ไปดูเ ขาเขีย นภาพอยา งทึ่ง ในความสามารถ

ซึ่ง กอ นหนา นี้มีค นไมเ ชื่อ วา เขาเขีย นเอง

พอแมของเขาก็ไมเครงครัดกับเขาในเรื่อ งการเขียนภาพเปนเงินเปนทอง

ปลอยใหเขาทําสิ่ง ที่

เขาชอบ
กอนหนานี้เมื่อประมาณ 170 ปกอน

John Everett Millais เปนอัจ ฉริยะดาน

เขียนภาพ ไดรับเขาเปนราชบัณฑิตของ Royal Academy of Arts ของอังกฤษเมื่อมีอ ายุเ พียง
11 ป

ภาพเขียนของเขางดงาม อยางมี รายละเอียดของความงามและความซับซอนของ

ธรรมชาติ

Millais เปน จิตรกรผูยิ่งใหญคนหนึ่ งของอังกฤษ

มีชวี ิตอยูระหวา ง ค.ศ.

1829-1896 และไดเปน Sir John Everett Millais ในที่สุด
สําหรับ Kieron นั้นหนทางยังอีกไกลนักกวา จะยิ่งใหญ เชน Millais และมีสิทธิ์
เปนทา นเซอร

นักวิช าการดา น พัฒนาการของเด็กบอกวา พวกเด็กมี ค วามสามารถเกิน วัย

(child prodigy) เชน นี้

เทาที่ไดเห็น ในประวัตศิ าสตรไมวาในดา นดนตรีห รือการวาดภาพ

บางครั้งความสามารถพิเศษเหลานี้หายไปกอนที่จะเปนหนุมเปนสาว
โชคดีที่พอ ของเขาซึ่งเปนนักประมูลศิลปะ และแมผูเปนโภชนากร เขาใจเรื่องนี้
เปนอยางดีและสนับสนุนเขาในทุกทาง (Kieron ผูบาคลั่งฟุตบอลบอกวามีความฝนอยู 2 อยางคือ
เปนจิตรกรและนักฟุตบอล) ไมวาความสามารถพิเศษนี้จะหายไปหรือไมในอนาคต
ระหวางนี้ Kieron ก็เขียนภาพและเก็บเงินไปเรื่อย ๆ เอาไวเพื่อใชเรียนหนังสือ
และเพื่อซื้อตั๋วฤดูช้นั นั่งติดสนามของพรีเมียลีกอังกฤษ

ไมวาความพิเศษจะยัง อยูกับเขาตอน

เปนหนุมแลวหรือไมกต็ าม
--------------------------------------------

