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คุ�าน�า

 หนังสือศิลปะนานาทัศนะเล่มนี� เรีย์บเรีย์งเนื�อหาเกี�ย์วกับความรู้ทางด้าน

ทัศนศิลป์ โดย์ภาย์ในเนื�อหาจะเป็นบทวิเคราะห์ตัวบทตามปรากฎการ์ต่างๆ มีการนำ

เอาความรู้ในเชิงทฤษฎีทางศิลปะและศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการสนับสนุนอ้างอิงใน

แต่ละบทความต่างกรรมต่างวาระ ทั�งนี�ผูู้้เขีย์นเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและ

ทำความเข้าใจในส่วนของทฤษฎีและแนวความคิดทางศิลปะในมุมกว้างเพื�อเป็น

แนวทางในการค้นคว้าเพื�อการปฏิิบัติการทางทัศนศิลป์และการออกแบบหรือเพื�อการ

ค้นคว้าหาองค์ความรู้ที�ลึกซึ�งเฉพาะด้านต่อไป

 ผูู้้เขีย์นหวังเป็นอย์่างย์ิ�งว่าหนังสือเล่มนี�จะมีส่วนช่วย์ให้ท่านผูู้้อ่านได้เข้าใจ

ที�มาและความหมาย์ของงานทัศนศิลป์ให้กว้างขว้างยิ์�งขึ�นและสามารถนำไปปรับใช้ใน

การศึกษาด้านศิลปะโดย์เฉพาะราย์วิชาทัศนศิลป์  ศิลปะจินตทัศน์และอื�นๆที�เกี�ย์วข้อง

      สุพิจน์  ศิิริรัชน่กร
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บัทเกริ�นนำหนังสือศิิลปีะนานาทัศินะ

 หนังสือศิลปะนานาทัศนะเล่มนี� เกิดขึ�นได้จากการรวบรวมของบทความทาง

ศิลปะในต่างกรรมต่างวาระ แต่ในทุกบทความที�ปรากฏิขึ�นในหนังสือเล่มดังกล่าวนี� ผูู้้

เขีย์นมีจุดประสงค์ที�จะนำเอาความรู้ทางศิลปะ มาเชื�อมโย์งเข้ากับเรื�องของชีวิต สังคม 

สิ�งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธิ์รรมหรือค่านิย์ม ทุกสิ�งเหล่านี�จะถูกกล่าวอ้างผู้่านงานทาง

ศิลปะ เพราะศิลปะคือสิ�งที�หล่อหลอม เป็นเสมือนสิ�งเดีย์วกับชีวิต อาทิ บทความใน

เนื�อหาจะมีการกล่าวถึงเรื�องสิ�งแวดล้อม ระบบนิเวศ กับผู้ลงานทางศิลปะ ในหัวข้อเรื�อง 

“บทบาทของกลุ่มศิลปินหญิงกับแนวคิดพัฒนาแบบย์ั�งย์ืน สู่ผู้ลงานศิลปะสาธิ์ารณะเพื�อ

สิ�งแวดล้อม” และระบบนิเวศ หรือเรื�องของการออกแบบและศิลปะที�มีผู้ลต่อชีวิต

ประจำวันของเรา ในเรื�อง “ย์ุคสมัย์ใหม่กับงานออกแบบ : งานออกแบบ ความเชื�อและ

สุนทรีย์ศาสตร์” และ “เรือนร่างกับมิติศิลปะและการออกแบบ” รวมถึงการบอกกล่าว

ถึงวิถีของการออกแบบจากยุ์คสมัย์ใหม่ไปสู่จุดการเปลี�ย์นผู้่านแบบหลังสมัย์ใหม่ใน

บทความ “จาก Bauhaus ถึงย์ุคดอกไม้บานหรือในพื�นที�ของศิลปะกับอุดมการณ์

ทางการเมือง จากบทความเรื�อง “ศิลปะลัทธิ์ิสำแดงพลังอารมณ์นามธิ์รรม ใต้ปีกพญา

อินทรี” หรือ “สัจธิ์รรมแห่งสัจนิย์ม” และ “ปรากฎการณ์ของนิทรรศการ Tokyo-Ber-

lin Berlin-Tokyo” และสุดท้าย์การพูดถึงเหล่าศิลปินที�สร้างงานศิลปะกับการนำเสนอ

ในแง่ของจิตวิทย์าที�ปรากฎอย์ู่ในบทความเรื�อง “รอย์ย์ิ�มของบาดแผู้ล” หรือ “แบบ

อย์่างศิลปะด็กในงานศิลปะ” หรือ งานศิลปะที�บอกกล่าวถึงเรื�องชาติพันธิ์ุ์ เผู้่าพันธิ์ุ์ ที�

ปรากฎอย์ู่ในบทความเรื�อง “White Crucifixion” จากศิลปินอย์่างมาร์ค ชากาลล์

 ศิลปะนานาทัศนะจึงเป็นหนังสือที�จะนำเสนอเรื�องราวของศิลปะที�เชื�อมโย์งกับ

บริบทรอบๆตัวของมนุษย์์ ในหลากหลาย์มิติ โดย์ให้เราตระหนักได้ว่าศิลปะเป็นสิ�งที�

เชื�อมโย์งสัมพันธิ์์กับชีวิตเราๆท่านๆในทุกๆวันของชีวิต ศิลปะจะไม่ใช่สิ�งที�เข้าใจย์ากหรือ

ลอย์อย์ู่บนหอคอย์งาช้าง ถูกปล่อย์ทิ�งร้างดังความเข้าใจและความเชื�อแบบตกย์ุคสมัย์อีก

ต่อไป



 สุดท้าย์หวังว่าหนังสือเล่มนี�จะสามารถเปิดมุมมองใหม่ในเรื�องของศิลปะกับ

ชีวิตประจำวันของผูู้้อ่านที�สนใจและสามารถต่อย์อดไปสู่องค์ความรู้ต่างๆอย์่างรู้เท่าทัน

ความเป็นไปของโลกย์ุคร่วมสมัย์ที�เปลี�ย์นแปลง ซับซ้อนอย์่างไม่จบสิ�น

       ผู้้�เข่ยน

          สุพิจน์ ศิิริรัชน่กร



1สุพจน์ ศิริรัชนีกร

บทบาทของกลุ่่�มศิิลุ่ปิินหญิิงกับแนวคิิดพััฒนาแบบยั่ั�งยั่ืนสู่่�
ผลุ่งานศิิลุ่ปิะสู่าธารณะเพัื�อสู่ิ�งแวดลุ่้อมแลุ่ะระบบนิเวศิ
 

ประเด็็นข้้อสงสัยในบทบาทข้องสตรีกัับกัารพััฒนาแบบยั�งยืน
	 ความสำคัญของการพััฒนาแบบยัั่�งยั่ืนที่่�ที่ำให้้ระบบสามารถขับเคลืื่�อนต่่อไปได้้นั�น	

ประกอบด้้วยั่ปัจจยัั่สำคญั	3	ส่วนคือ	สังคม	เศรษฐกิจ	สิ�งแวด้ล้ื่อม	เมื�อจะกล่ื่าวถึงการพัฒันา

แบบยั่ั�งยืั่นนั�น	 ประเด้น็สำคญัที่่�มกัจะกล่ื่าวถงึมกัเป็นกบัเรื�องของการที่ำอย่ั่างไรที่่�มนษุย์ั่จะใช้้

ที่รพััยั่ากรธรรมช้าต่ใิห้้ได้้อย่ั่างยัั่�งยืั่น	แลื่ะประคบัประคองระบบเศรษฐกิจให้้ด้ำเนนิไปได้้	น่�คอื

ต่รรกะท่ี่�มค่วามขดั้แย้ั่งอย่ั่างที่่�สุด้	ที่่�อยั่่ใ่นเรื�องการพัฒันาอย่ั่างยั่ั�งยั่นื	กล่ื่าวโด้ยั่	ด้้านของความ

ต้่องการของมนษุย์ั่นั�นย่ั่อมต้่องการใช้้ที่รพััยั่ากรธรรมช้าต่อิย่ั่างไม่จำกดั้	 แลื่ะในขณะเด้ย่ั่วกนั

กลืุ่ม่ที่นุ(กลืุ่ม่เศรษฐกิจ)	ที่่�เป็นหั้วจกัรสำคญัในการใช้้ที่รพััยั่ากรอย่ั่างมากมายั่	กพ็ัยั่ายั่ามออก

นโยั่บายั่ต่่างๆมากมายั่เพัื�อที่่�จะยัั่งคงด้ำรงไว้ซึ่ึ�งที่รัพัยั่ากรเพัื�อใช้้ในการผลิื่ต่ได้้ด้ำเนินต่่อไป	แลื่ะ

น่�คอืสิ�งสำคัญอย่ั่างที่่�สุด้	ถ้าที่รัพัยั่ากรห้มด้กลืุ่ม่ทุี่นกล่็ื่มสลื่ายั่	การพัฒันาก็ไม่เกดิ้แลื่ะไม่สามารถ

ด้ำรงอย่่ั่ได้้	สุด้ท้ี่ายั่	มนษุย์ั่นั�นรับร่แ้ล้ื่วว่าที่รัพัยั่ากรที่างธรรมช้าติ่นั�นมวั่นห้มด้แลื่ะสญ่สิ�นไปจาก

โลื่ก		จากเห้ต่ดุ้งักล่ื่าวข้างต้่น	การศกึษาการพัฒันาแบบยั่ั�งยั่นืจงึมกัจะให้้ความร่ท้ี่่�เน้นห้นกัลื่ง

ไปที่่�ในเรื�องของสิ�งแวด้ล้ื่อมกับสภาวะที่างเศรษฐกิจ	 อาทิี่	 นโยั่บายั่ท่ี่�ส่งเสริมให้้เกิด้สำนึกเช้ิง

คณุค่าของสิ�งแวด้ล้ื่อม		สำนกึของการอนรุกัษ์พันัธุส์ตั่ว์		สำนกึของการรกัษ์ธรรมช้าต่	ิสำนกึใน

การใช้้พัลื่งังานที่างเลื่อืก	ฯลื่ฯ	เป็นต้่น		นโยั่บายั่ต่่างๆมากมายั่ที่่�ผดุ้ขึ�นมานั�นโด้ยั่นยัั่ด้งักล่ื่าวคอื	

การสร้างองค์ความร้่แลื่ะความพัยั่ายั่ามปลื่ก่จติ่สำนกึให้้มนษุย์ั่	ลื่ด้/ลื่ะ/เลื่กิ	การบรโิภค	อปุโภค	

ที่่�ไม่คำนงึถงึสิ�งแวด้ล้ื่อมที่ั�งที่างต่รงแลื่ะที่างอ้อม	ส่ค่วามยั่ั�งยั่นืในการผลื่ติ่ของกลืุ่ม่ที่นุเพัื�อสร้าง/

ผลื่ติ่สนิค้าที่่�สนองลัื่ที่ธิบรโิภคนิยั่มนั�นเอง

	 โด้ยั่องค์ความร่้นั�นจึงมักเน้นในภาพัของความยัั่�งยืั่นของสิ�งแวด้ล้ื่อมเช้ิงวิที่ยั่าศาสต่ร์	

ความร้่ความเข้าใจ	 เห้ตุ่ผลื่ที่างวิที่ยั่าศาสต่ร์	 ห้รือพั่ด้กันในภาพัของสถิต่ิท่ี่�เป็นต่ัวเลื่ขเช้ิง

ประจักษ์ในที่างวิที่ยั่าศาสต่ร์แลื่ะเศรษฐกิจที่ั�งในระด้ับโลื่ก	ประเที่ศ	ภ่มิภาค	ฯลื่ฯ	แน่นอนสิ�ง

ที่่�กลื่า่วมาขา้งต่น้นั�นเปน็ความสำคญัที่่�มอิาจปฏิเิสธได้้	แต่่ในอ่กด้า้นห้นึ�งที่่�ผ่เ้ข่ยั่นคดิ้วา่มค่วาม

สำคญัแลื่ะเปน็ประเด้น็ที่่�มกัจะกลื่า่วถงึกนันอ้ยั่มาก	ในเรื�องของบที่ความที่างวชิ้าการ	การเรย่ั่น

การสอนในระด้ับอุด้มศึกษานั�นคือเรื�องของการพััฒนาแบบยั่ั�งยั่ืนในประเด้็นสังคมแลื่ะ
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วัฒนธรรม	ซึ่ึ�งผ่้เข่ยั่นเห้็นว่าม่ความสำคัญยั่ิ�งที่ั�งในระด้ับขององค์ความร่้	ค่านิยั่ม	วัฒนธรรม	ที่่�

จะสามารถสร้างความเข้าใจได้้ในระดั้บสำนึกแลื่ะสามารถต่อบคำถามบางอย่ั่างท่ี่�องค์ความร่้

เช้ิงวิที่ยั่าศาสต่ร์ห้รือเช้ิงสถิต่ิไม่สามารถต่อบได้้

	 ต่อ้งยั่อมรบักนัวา่ประเด้น็ที่่�กำลื่งัเปน็กระแสถงึช้วิ่ต่ความเปน็อยั่่ใ่นยั่คุสมยัั่ที่่�ยั่อ้นกลื่บั

ไปกว่า	4	ที่ศวรรษนั�น	มักเป็นเรื�องที่่�กลื่่าวถึงการช้่ประเด้็นเช้ิงวัฒนธรรม	จากเด้ิมที่่�เคยั่เช้ื�อว่า

ความเข้มแข็งของนานาประเที่ศมักเป็นเรื�องของระบบเช้ิงเศรษฐกิจ	 	 การลื่งทีุ่นแลื่ะผลื่ผลื่ิต่

มวลื่รวมของประเที่ศนั�นม่ความสำคัญที่่�สุด้	แต่่เมื�อโลื่กเข้าส่่ยัุ่คโลื่กาภิวัฒน์	(Globalization)	

การติ่ด้ต่่อสื�อสารที่่�โยั่งใยั่เป็นเครือข่าวส่งผลื่ให้้คนที่ั�วโลื่กร่้ถึงข้อม่ลื่ข่าวสารกันอยั่่างรวด้เร็ว

แลื่ะทัี่�วถึง	 การรับร่้แลื่กเปลื่่�ยั่นเช้ิงวัฒนธรรมจึงเกิด้ขึ�นอยั่่างง่ายั่ด้ายั่	 กระแสสงครามเช้ิง

วัฒนธรรมก็พัยั่ายั่ามสร้างความได้้เปร่ยั่บแลื่ะแพัร่ขยั่ายั่กันอยั่่างรวด้เร็ว	 ประเด็้นเรื�อง	 อัต่

ลื่ักษณ์	เช้ื�อช้าต่ิ	เพัศ	ส่ผิว	ศาสนา	ถ่กให้้ความสำคัญอยั่่างมาก	กระแสความคิด้ในเช้ิงวิพัากษ์

ในที่กุเรื�องจึงถก่นำมาโยั่งเข้าส่่กรอบความคิด้เช้ิงวฒันธรรมแลื่ะสังคมอยั่่างมิอาจห้ลื่่กเลื่่�ยั่งได้้	

ห้รอืแม้แต่ก่ระแสการพัฒันาแบบยัั่�งยืั่น	ซึ่ึ�งเป็นกระแสคิด้ที่่�ถก่ผลิื่ต่สร้างจากกรอบความร่จ้าก

ช้าวต่ะวันต่ก	ซึ่ึ�งได้้ถ่กที่้าที่ายั่เช้ิงวิพัากษ์ในห้ลื่ากห้ลื่ายั่ร่ปแบบ	แลื่ะห้นึ�งในนั�นคือ	กระแสคิด้

เช้ิงวิพัากษ์ของกลืุ่่มสต่ร่ท่ี่�ถ่กด้ึงเข้าไปม่ส่วนร่วมกับแนวคิด้ของการพััฒนาแบบยั่ั�งยั่ืนไม่ว่าจะ

เปน็ไปในที่างบวกห้รอืลื่บกต็่าม	แรงกระเพัื�อมของการปะที่ะในกรอบความคดิ้เช้งิวิพัากษ์ของ

กลืุ่่มสต่ร่ที่่�ม่ต่่อกระแสคิด้เช้ิงพััฒนาแบบยัั่�งยืั่นนั�นได้้สร้างองค์ความร่้ห้รือกรอบเช้ิงที่ฤษฎ่ีที่่�

สร้างสิ�งให้ม่ๆขึ�นมาในวงกว้างแลื่ะลืุ่่มลื่ึก	รวมถึงการสร้างประเด้็นเช้ิงความร่้ให้ม่ที่่�นอกเห้นือ

จากการอธบิายั่ในเช้งิต่วัเลื่ขห้รอืห้ลื่กัเห้ต่ผุลื่เช้งิวทิี่ยั่าศาสต่ร	์แลื่ะด้ว้ยั่ประเด้น็ด้งักลื่า่ว	ผ่เ้ข่ยั่น

จงึเห้น็วา่ม่ความสำคญัพัอท่ี่�จะนำมาเขย่ั่นเปน็บที่ความแลื่ะเลื่ง็เห้น็ถงึประโยั่ช้นท่์ี่�จะได้ร้บัองค์

ความร่้จากการศึกษาในประเด้็นด้ังกลื่่าว

	 กัารพััฒนาอย่างยั�งยืน	 กัับ	 กัระแสกัารพััฒนาอย่างยั�งยืนในฐานะที�เป็น

วาทกัรรม	:	กัับกัารสานต่อโด็ยกัลุ่่่มสตรีอน่รักัษ์์ส่�งแวด็ลุ่้อม
	 อาจกล่ื่าวได้ว่้า	การพัฒันาอย่ั่างยั่ั�งยืั่นนั�นเป็นผลื่มาจากการพัยั่ายั่ามที่ำสิ�งที่่�เป็นความ

ขัด้แย้ั่งกัน	 คือ	 การพัยั่ายั่ามที่ำให้้เกิด้การเจริญเติ่บโต่ที่างเศรษฐกิจบนฐานของการบริโภค

นิยั่มกับการอนุรักษ์ธรรมช้าต่ิแลื่ะสิ�งแวด้ลื่้อม	 ด้ำเนินต่่อไปอยั่่างสมดุ้ลื่ยั่์	 แต่่ในรายั่งานของ
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คณะกรรมการโลื่กที่่�เก่�ยั่วกับสิ�งแวด้ล้ื่อมแลื่ะการพััฒนาขององค์การสห้ประช้าช้าต่ิใน	 ค.ศ.	

1987	ภายั่ใต่้การนำของนายั่โกร	ฮาเลื่็ม	บรันด้ต่์แลื่นด้์ได้้เสนอถึงการพััฒนาแบบยั่ั�งยั่ืน	ซึ่ึ�งก็

ถ่กนิยั่ามไว้อย่ั่างกว้างๆคือ	 การพััฒนาที่่�ไม่ปิด้กั�นโอกาสคนรุ่นห้ลัื่งในการต่อบสนองความ

จำเปน็ของพัวกเขา/เธอ		ในขณะที่่�	ไรด้	์ได้้กลื่า่วไวอ้ยั่า่งนา่สนใจวา่	รายั่งานของบรนัด้ต่์แลื่นด้์

นั�นม่ลื่ักษณะข้อเด้่นอยั่่่ที่่�การใช้้ในเรื�องภาษา	 ซึ่ึ�งม่ลื่ักษณะคลืุ่มเครือ	 ไม่ม่ข้อจำกัด้แลื่ะกว้าง	

อ่กที่ั�งยั่ังใช้้ภาษาที่่�ม่ลื่ักษณะของการปลืุ่กเร้าที่างอารมณ์	 อ่กทัี่�งเมื�อเราต่้องมาที่ำความเข้าใจ

ว่า	 คำว่า	 “พััฒนา”	 นั�น	 เกิด้จากการสร้างของกลืุ่่มประเที่ศมห้าอำนาจต่ะวันต่ก	 เมื�อครั�ง

สงครามโลื่กครั�งที่่�	2	น่�เอง	ซึ่ึ�งในยัุ่คแรก	การพััฒนานั�นห้มายั่ถึงการที่ำให้้ที่ันสมัยั่อยั่่างต่ะวัน

ต่ก	อาที่ิ	ด้้านเศรษฐกิจ	อุต่สาห้กรรม	แลื่ะการเมือง	ห้รือเร่ยั่กขานกันว่า	“ที่ฤษฎี่การที่ำให้้ที่ัน

สมัยั่”	 	แลื่ะการยั่ึด้ที่ฤษฎี่การที่ำให้้ที่ันสมัยั่ด้ังกลื่่าวเกิด้ปัญห้าขึ�นกับกลืุ่่มประเที่ศที่่�ถ่กต่่ต่รา

ว่า	 ด้้อยั่พััฒนา	 แลื่ะในประเที่ศโลื่กที่่�	 3	 การด้ำเนินการต่ามรอยั่ของการพััฒนานั�น	 ได้้สร้าง

ปญัห้าที่ั�งที่างเศรษฐกจิแลื่ะสิ�งแวด้ลื่อ้ม	เกดิ้ความยั่ากจน	สิ�งแวด้ลื่อ้มเปน็พัษิ	แลื่ะที่่�สำคญัคอื	

การที่่�กลืุ่่มประเที่ศโลื่กที่่�	 3	ต่้องพัึ�งพัิงกลืุ่่มประเที่ศต่ะวันต่กแที่บทีุ่กด้้าน	ที่ำให้้กระแสความ

นิยั่มของการพััฒนาลื่ด้ลื่ง	แต่่พัอเข้าส่่ในช้่วง	ค.ศ.1980	กลืุ่่มประเที่ศต่ะวันต่กก็พัยั่ายั่ามปรับ

แลื่ะเติ่มสส่นัให้ก้บัการพััฒนาขึ�นอก่ครั�ง	เช้น่	แนวคิด้การพัฒันาอย่ั่างยั่ั�งยั่นื	แนวคดิ้การบริห้าร

จัด้การที่รัพัยั่ากรธรรมช้าต่ิโด้ยั่ที่้องถิ�นแลื่ะชุ้มช้น	เป็นต่้น	แลื่ะเร่ยั่กร้องให้้มนุษยั่์กลื่ับไปใกลื่้

ช้ิด้กับธรรมช้าต่ิ	น่�คือความห้มายั่รวมของการพััฒนากระแสห้ลื่ัก	แต่่ในการมองการพััฒนาใน

ฐานะวาที่กรรม	ที่ำให้้เราได้้มองการพััฒนาในอ่กร่ปแบบห้นึ�ง	ซึ่ึ�งต่่างไปจากมุมมองเด้ิมๆ	วาที่

กรรมในความห้มายั่ของฟู่โกต่น์กัปรชั้ญา	นักประวตั่ศิาสต่ร์	แลื่ะนกัสงัคมวทิี่ยั่าให้ค้วามห้มายั่

ว่า	 ระบบห้รือกระบวนในการสร้าง	 ผลื่ิต่	 เอกลื่ักษณ์แลื่ะความห้มายั่ให้้กับสรรพัสิ�งต่่างๆใน

สังคมที่่�ห้่อหุ้้มเราอยั่่่	(ไช้ยั่รัต่น์.	2554)	ห้รือที่่�ฟู่โกต่์	กลื่่าวไว้อยั่่างช้ัด้เจนว่า	วาที่กรรมถ่กสร้าง

ขึ�นจากความแต่กต่่างระห้ว่างสิ�งที่่�พั่ด้ได้้อยั่่างถ่กต้่องในช้่วงเวลื่าห้นึ�ง	 (ภายั่ใต่้กฎีเกณฑ์์แลื่ะ

ต่รรกะชุ้ด้ห้นึ�ง)	กับสิ�งที่่�ถ่กพั่ด้อยั่่างแที่้จริงสนามวาที่กรรมในขณะห้นึ�งก็คือ	กฎีเกณฑ์์ว่าด้้วยั่

ความแต่กต่่างน่�	 ด้ังนั�นวาที่กรรมจึงสร้างสรรพัสิ�งต่่างๆภายั่ใต้่กฎีแลื่ะเกณฑ์์ท่ี่�ชั้ด้เจนชุ้ด้ห้นึ�ง	

(Foucault,	1972	:	63)	

	 วาที่กรรมการพััฒนาจึงถ่กประกอบสร้างความห้มายั่จากประเที่ศกลืุ่่มต่ะวันต่กการ

นิยั่ามแลื่ะยั่ัด้เยั่่ยั่ด้ว่าเป็นกลืุ่่มประเที่ศโลื่กที่่�	3	ที่่�ด้้อยั่พััฒนานั�นก็คือ	ชุ้ด้ขององค์ความร่้ที่่�ถ่ก
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ประกอบสร้างโด้ยั่ต่รรกะชุ้ด้ห้นึ�งแลื่ะพัยั่ายั่ามสร้างความช้อบธรรมโด้ยั่ผ่านสิ�งที่่�เรย่ั่กว่า	ความ

ร่้		ซึ่ึ�งในอด้่ต่การให้้คำจำกัด้ความของการด้้อยั่พััฒนานั�นไม่เคยั่เกิด้ขึ�น	ม่แต่่ประเที่ศที่่�ยั่ากจน	

แต่่ไม่จำเป็นว่าจะต่้องด้้อยั่พััฒนา	ชุ้ด้วาที่กรรมของการพััฒนานั�นที่ำให้้ประเที่ศโลื่กที่่�	3	ต่้อง

เข้าพัึ�งพัิงในทีุ่กด้้านเพัื�อที่่�จะพััฒนาประเที่ศ	 ห้ลืุ่มพัรางชุ้ด้ให้ญ่น่�ที่ำให้้กลืุ่่มประเที่ศต่ะวันต่ก

นั�นสามารถขับเคลื่ื�อนสินค้าอุต่สาห้กรรมส่งไปขายั่	 รวมถึงการได้้รับผลื่ประโยั่ช้น์ที่่�จะต่้องม่

การใช้้ที่รัพัยั่ากรธรรมช้าต่ิในประเที่ศของต่นเองแลื่ะได้้รับผลื่ประโยั่ช้น์แลื่ะเม็ด้เงินมากมายั่

มห้าศาลื่	แลื่ะเมื�อเข้าส่่วาที่กรรมการพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน	ก็เช้่นกัน	มันก็คือชุ้ด้ของการต่่อยั่อด้

ในเรื�องของการพััฒนาที่่�สร้างความบอบช้�ำให้้กับกลืุ่่มประเที่ศโลื่กที่่�	 3	 ห้รืออ่กนัยั่ห้นึ�งมันคือ

การต่่อยั่อด้การพััฒนาในช้ื�อให้ม่ที่่�ม่ความยั่ั�งยั่ืน	โด้ยั่พัยั่ายั่ามเก็บกด้	ปิด้ที่ับ	ข้อด้้อยั่ขององค์

ความร่้เด้ิมมาส่่ประเด้็น	 “ปัญห้าสิ�งแวด้ลื่้อมโลื่ก”	 แลื่ะซึ่ึ�งก็ถ่กนำมาให้้เป็นปัญห้าระด้ับโลื่ก

เพัื�อสรา้งประเด้น็	กระแส	แลื่ะการศกึษาที่างองคค์วามร่	้ห้รอือยั่า่งที่่�ฟูโ่กต่เ์รย่ั่กวา่	Problema-

tization	คอื	การที่ำให้เ้ห้น็วา่สรรพัสิ�งในสังคมเป็นเรื�องของการสรา้งแลื่ะสถาปนาขึ�นของวาที่

กรรมมากกว่าเกิด้ขึ�นเองโด้ยั่ธรรมช้าต่ิ	ห้รือแม้แต่่สิ�งที่่�เร่ยั่กว่าธรรมช้าต่ิก็เป็นเพั่ยั่งเห้ตุ่การณ์

ห้นึ�ง	กลื่่าวคือ	เป็นเรื�องของกฎีเกณฑ์์	เงื�อนไข	เที่คนิควิธ่การต่่างๆ	ที่่�ที่ำให้้กลื่ายั่เป็นธรรมช้าต่ิ

ขึ�นมา

	 ที่ั�งน่�การพััฒนาอย่ั่างยัั่�งยืั่นได้้ถก่เช้ื�อมโยั่งเขา้ส่ข่บวนการสต่รอ่นุรกัษส์ิ�งแวด้ล้ื่อมอย่ั่าง

มน่ยัั่ยั่ะสำคญั	เนื�องด้ว้ยั่โด้ยั่ธรรมช้าต่แิลื่ว้สต่รม่ค่วามผก่พันัใกลื่ช้้ดิ้แลื่ะรกัษธ์รรมช้าต่มิากกวา่

ผ่้ช้ายั่	แลื่ะอ่กเห้ตุ่ผลื่สำคัญคือ	ต่้องการปะที่ะวาที่กรรมชุ้ด้การพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืนของบรันด้ต่์

แลื่นด้์	 แลื่ะต่้องการเสนอเพัิ�มในประเด้็นเรื�องของเพัศแลื่ะธรรมช้าต่ิ	 โด้ยั่ท่ี่�กลื่่าวนั�นก็จะม่

จุด้รวมอยั่่างน่าสนใจห้ลื่ายั่ประการ	อันประกอบด้้วยั่

	 1.	 ต้้องการสลาย	ส่�นคลอน	ล้มล้างวาทกรรม	ว่าด้้วยเร่�องของธรรมชาต้ิและสิ�ง	

	 	 แวด้ล้อมบนฐานความคิด้		คุณค่าแบบเพศชาย	และเช่�อว่าการพ่ฒนาแบบย่�งย่น

	 	 ถููกนำมาใช้โด้ยปราศจากคำถูาม

	 2.		ต้้องการแสด้งให้้เห้็นถูึงความแต้กต้่างท่�ว่ากลุ ่มขบวนการสต้ร่อนุร่กษ์์สิ�ง	

	 	 แวด้ล้อมมิได้้ให้้ความสำค่ญก่บวาทกรรมของน่กทฤษ์ฎี่	มาร์กซิิส	ท่�เน้นในเร่�อง	

	 	 ของเศรษ์ฐกิจทุนนิยม	แต้่ห้่นไปเน้นในเร่�องของการชูคุณค่า	วิธ่คิด้แบบเพศชาย	

	 	 ท่�ต้้องการครอบครอง	ควบคุม	ธรรมชาต้ิและสต้ร่
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	 3.	 การท่�วาทกรรมการพ่ฒนาอย่างย่�งย่นของประเทศต้ะว่นต้กชูประเด้็นเร่�อง	

	 	 ปัญห้าสิ�งแวด้ล้อมเป็นปัญห้าระด้่บโลก	ทำให้้มองข้ามประเด้็นและไม่เปิด้พ่�นท่�	

	 	 ให้้ก่บประเทศกลุ่มของสต้ร่ในโลกท่�สาม	รวมถูึงปัญห้าสิ�งแวด้ล้อมของประเทศ	

	 	 โลกท่�	3	ด้้วย

	 4.	 การมองเห้็นว่า	การพ่ฒนาแบบย่�งย่นน่�นมองไม่เห้็น	และไม่พูด้ถูึงความส่มพ่นธ์	

	 	 ท่�ไม่เท่าเท่ยมระห้ว่างมนุษ์ย์ก่บธรรมชาต้ิ	โด้ยเชิด้ชูมนุษ์ย์ว่าอยู่เห้น่อธรรมชาต้ิ		

	 	 จึงเป็นจุด้สำค่ญท่�ทำให้้มนุษ์ย์คอยต้่กต้วงผลประโยชน์จากธรรมชาต้ิอย่างขาด้	

	 	 ความร่บผิด้ชอบ	อ่กท่�งการโยงความเป็นสต้ร่ไว้ในปริมณฑลของธรรมชาต้ิจึง	

	 	 ทำให้้เปิด้โอกาสให้้ผู้ชายกด้ข่�	เอาร่ด้เอาเปร่ยบผู้ห้ญิงในแบบเด้่ยวก่บท่�มนุษ์ย์	

	 	 กระทำก่บธรรมชาต้ิ

	 5.	 ประการสุด้ท้าย	เช่�อในความเป็นอ่นห้นึ�งอ่นเด้่ยวก่นระห้ว่างผู้ห้ญิงก่บธรรมชาต้ิ

	 	 และม่คุณล่กษ์ณะท่�คล้ายก่บธรรมชาต้ิ	ค่อ	สร้างให้้กำเนิด้ช่วิต้	ดู้แล	ร่กษ์า	เอ่�อ	

	 	 อาทรต้่อช่วิต้และเช่�อในความเสมอภาคและความเท่าเท่ยมระห้ว่างสต้ร่และ	

	 	 ธรรมชาต้ิ	

	 แลื่ะจากการเช้ื�อมโยั่งจากการพัฒันาอย่ั่างยัั่�งยืั่นส่่การวิเคราะห์้การพัฒันาอย่ั่างยัั่�งยืั่น

ในฐานะวาที่กรรมไปส่ก่ารสานต่อ่ของกลืุ่ม่สต่รอ่นรุกัษส์ิ�งแวด้ลื่อ้มนั�นมก่ารเช้ื�อมโยั่งกนัอยั่า่ง

มนั่ยั่ยั่ะสำคัญ	ซึ่ึ�งส่งผลื่ต่อ่เนื�องไปส่่กลืุ่ม่ผ้่ห้ญิงที่่�ที่ำงานศิลื่ปะที่่�มฐ่านคิด้มาจากขบวนการสต่ร่

อนุรักษ์สิ�งแวด้ลื่้อม	(Eco	-	Feminism)

อ่ทธิ่พัลุ่ทางแนวความค่ด็ข้องกัลุ่่่มสตรีที�ส่งไปยังกัลุ่่่มศิ่ลุ่ปินหญิ่ง	ต่อกัารสร้างผลุ่งานทาง

ศิลุ่่ปะแนวศิลุ่่ปะสาธิารณะ	ในประเด็น็ข้องกัารรณรงคห์รอืรกััษ์าส่�งแวด็ลุ่อ้มตอ่ระบบนเ่วศิ

ทางธิรรมชาต่

	 อยั่่างที่่�กลื่่าวกันในห้ัวข้อที่่�	2	มาแลื่้ว	ในห้ัวข้อที่่�	3	จะมาพั่ด้ถึงการนำเอาแนวคิด้ที่่�ม่

การผสมผสานกันระห้ว่างแนวคิด้ที่างงานศิลื่ปะแลื่ะแนวคิด้ท่ี่�อยั่่่บนฐานของการรักษาสิ�ง

แวด้ลื่้อม	ที่่�ส่งผลื่ต่่อระบบนิเวศของกลืุ่่มศิลื่ปินห้ญิงที่่�ผ่านการสร้างสรรค์ผลื่งานศิลื่ปะที่่�เร่ยั่ก

ว่า	กลืุ่่มศิลื่ปะสาธารณะ	(Public	Arts)	โด้ยั่ห้ัวข้อด้ังกลื่่าวจะอธิบายั่ผ่านการยั่กต่ัวอยั่่างที่าง

แนวคิด้แลื่ะผลื่ปฏิบัิต่กิารที่างผลื่งานศิลื่ปะอย่ั่างเป็นรป่ธรรม	ภายั่ใต่ก้ารรักษาสิ�งแวด้ล้ื่อมเช้งิ
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ระบบนิเวศอยั่่างยั่ั�งยั่ืนผ่านผลื่งานของกลืุ่่มศิลื่ปินห้ญิงที่่�เร่ยั่กช้ื�อกลืุ่่มว่า	Garbage	Girls	ที่่�จะ

นำเอาของห้รือต่ัววัต่ถุเห้ลื่ือใช้้	ขยั่ะ	ซึ่ึ�งเป็นวัต่ถุที่างผลื่ิต่ผลื่ของผลื่ิต่ภัณฑ์์	ที่่�เกิด้จากการผลื่ิต่

ของมนุษยั่์	 ซึ่ึ�งเมื�อผ่านการใช้้ประโยั่ช้น์เสร็จสิ�นแลื่้ว	 ส่วนที่่�เห้ลื่ือจากผลื่ิต่ภัณฑ์์	 ไม่ว่าจะเป็น

กากของผลื่ผลื่ติ่	เศษวสัด้ตุ่า่งๆ	ฯลื่ฯ	รวมถงึกระบวนการจดั้การของเสย่ั่	อาที่	ิการรไ่ซึ่เคลิื่	การ

ฝัังกลื่บ	 การเผา	 ห้รือการที่ำให้้ยั่่อยั่สลื่ายั่	 โด้ยั่สิ�งที่่�กลื่่าวเห้ลื่่าน่�จะถ่กนำมาใช้้เป็นสื�อ

แนวคิด้(Concept)	 ห้รือวัต่ถุศิลื่ปะ(Art	 object)	 โด้ยั่ผ่านผลื่งานเช้ิงกระบวนการที่าง

ศิลื่ปะ(Process	 Art)	 ที่่�จะบอกถึงของเส่ยั่(Waste)	 เห้ลื่่าน่�ท่ี่�มนุษยั่์ผลิื่ต่นั�นม่ผลื่ต่่อตั่วมนุษยั่์	

สิ�งแวด้ล้ื่อม	สภาพัแวด้ล้ื่อม	แลื่ะระบบนิเวศ	โด้ยั่ผ่านโครงการศิลื่ปะที่่�จะที่ำให้ค้นที่ั�วไปสามารถ

ม่ปฏิิสัมพัันธ์(Interactive	Art)	กับงานศิลื่ปะแลื่ะปลื่่กจิต่สำนึกเช้ิงรักษาสิ�งแวด้ลื่้อมต่่อไป

	 ในที่างประวัต่ิศาสต่ร์ศิลื่ปะ	ศิลื่ปะกับขยั่ะเคยั่ถ่กกลื่่าวถึงแลื่ะม่ศิลื่ปินที่่�เป็นผ่้บุกเบิก

ห้รือกลืุ่่มศิลื่ปินมากมายั่	ที่่�ใช้้สิ�งของเห้ลื่ือใช้้มาสร้างสรรค์งานศิลื่ปะ	อาที่ิ	งานของ	มาเช้ลื่ส์	ด้่

ช้อมป์	 (Marcel	Duchamp)	ที่่�นำเอาวัสดุ้สำเร็จร่ป	 (Ready	made)	 มาสร้างสรรค์ผลื่งาน

ศิลื่ปะ	ห้รือกลืุ่่ม	อาเต่ร	โพัเวลื่า	(Arte	Povera)	ที่่�นำเอาวัสดุ้เห้ลื่ือใช้้ต่่างๆมาสร้างสรรค์งาน

ศิลื่ปะ	อาจกลื่่าวได้้ว่าของเส่ยั่	ของเห้ลื่ือใช้้	ห้รือที่่�เร่ยั่กรวมกันว่า	“ขยั่ะ”	เป็นสิ�งที่่�ถ่กลื่ด้ที่อน

ที่างคุณค่าลื่งจัด้ให้้เป็นสิ�งที่่�ถ่กปฏิิเสธ	 เป็นสิ�งที่่�อย่่ั่ต่รงข้ามกับความงามด้้านสุนที่ร่ยั่ศาสต่ร์	

(Aesthetic)	 เป็นสิ�งอันต่รายั่จำเป็นต่้องกำจัด้ไปให้้พั้น	 มันเป็นภาพัของความเสื�อมโที่รม	 ที่่�

ต่้องปกปิด้ไม่ด้่ไม่งาม	 ส่วนในพัื�นที่่�ของระบบนิเวศแลื่ะสิ�งแวด้ล้ื่อมนั�น	 ขยั่ะเป็นสิ�งท่ี่�ม่ผลื่ต่่อ

การที่ำลื่ายั่บรรยั่ากาศก่อให้้เกิด้	GHG	(Green	House	Gas)	ม่ผลื่ต่่อช้ั�นบรรยั่ากาศโลื่กที่ำให้้

เกิด้ภาวะเรือนกระจก	(Green	House	Effect)	ห้รือภาวะโลื่กร้อนแลื่ะม่ผลื่กระที่บต่่อระบบ

นิเวศของสิ�งม่ช้่วิต่	 ผลื่กระที่บต่่างๆเห้ล่ื่าน่�ส่งผลื่ต่่อมนุษย์ั่ทัี่�วโลื่กห้รือแม้แต่่กลืุ่่มสต่ร่ท่ี่�มักถ่ก

กลื่่าวอ้างว่า	สต่ร่ม่ลื่ักษณะของความเป็นธรรมช้าต่ิ	ห้รือ	สต่ร่คือ	ธรรมช้าต่ิ	แลื่ะมักจะถ่กเอา

รัด้เอาเปร่ยั่บโด้ยั่เพัศช้ายั่		ไม่ว่าจะเป็นประเด้็นของ	“ธรรมช้าต่ิ”	ห้รือ	“สต่ร่”	ก็ต่าม	สิ�งน่�ก่อ

ให้เ้กดิ้กลืุ่ม่ศลิื่ปินห้ญิงที่่�ต่ระห้นักถงึความเสื�อมโที่รมห้รือวกิฤต่ของสิ�งแวด้ล้ื่อมที่่�เกดิ้จากการก

ระที่ำของมนุษยั่์	 แลื่ะพัยั่ายั่ามห้าที่างแก้ไขในร่ปแบบของศิลื่ปะ	 ซึ่ึ�งมิใช้่เพั่ยั่งประเด้็นของสิ�ง

แวด้ล้ื่อมเที่่านั�นกลืุ่่มศิลื่ปินห้ญิงยั่ังพัยั่ามยั่ามแที่รกประเด็้นของสิที่ธิความเป็นเพัศห้ญิง	

บที่บาที่ห้น้าที่่�	ความเห้ลื่ื�อมลื่�ำ	ความไม่ยัุ่ต่ิธรรม	ฯลื่ฯ	ที่่�ปรากฏิให้้เห้็นแนวคิด้ของงานศิลื่ปะ

ด้ังกลื่่าว	สิ�งของเห้ลื่ือใช้้	 (Waste)	นั�น	 ในประเด้็นแรกถ่กเช้ื�อมโยั่งเข้าส่่บที่ความของนักสต่ร่
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นิยั่มช้าวฝัรั�งเศสเป็นที่่�ร่้จักด้่ผ่้ห้นึ�งคือ	จ่เลื่่ยั่	คริสต่ิวา	(Julia	Kristeva)	กับงานเช้ิงบที่ความที่่�

ช้ื�อว่า	Powers	of	Horror	 :	An	Essay	on	Abjection	 โด้ยั่บที่ความด้ังกลื่่าวถือได้้ว่าเป็น

บที่ความเช้ิงวิเคราะห้์ที่่�ม่ส่วนที่่�กลื่่าวถึงสาระสำคัญของ	Waste	ที่่�ถ่กนำมาเช้ื�อมโยั่งกับคำว่า	

Abjection	สภาพัที่่�น่าเวที่นา	น่าสังเวช้	ห้รือน่าอนาถ	โด้ยั่คริสต่ิวากลื่่าวว่า	ผลื่ิต่ผลื่สิ�งที่่�เห้ลื่ือ

ใช้ท้ี่่�ถก่ขบัออกมาจากรา่งกายั่เรานั�นมส่่วนสำคญัในการกอ่ต่วัต่อ่ความเปน็ลื่กัษณะเฉพัาะห้รอื

อตั่ลื่กัษณข์องเรา	(Identity)	ในที่่�น่�อาจจะอธิบายั่ถงึเรื�องของกลื่ิ�นต่วั	ที่่�เกิด้จากเห้งื�อห้รอืต่อ่ม

ไร้ที่่อต่่างๆ	ห้รือ	ประจำเด้ือนที่่�บอกถึงลื่ักษณะของเพัศห้ญิงห้รือลื่ักษณะของกลื่ิ�นที่่�เกิด้จาก

การรับประที่านอาห้ารก็สามารถบอกถึงลื่ักษณะเช้ื�อช้าต่ิที่่�ต่่างพัื�นที่่�	ต่่างวัฒนธรรม	เป็นต่้น	

	 ซึ่ึ�งเป็นที่่�แน่นอนว่าของเห้ลื่ือใช้้	ห้รือ	Waste	ของคริสต่ิวาคือเรื�องของ	“ของเส่ยั่”	ที่่�

ถ่กขับออกจากร่างกายั่	แต่่ในประเด้็นของนักมานุษยั่วิที่ยั่าสังคม	Mary	Douglas	ที่่�ถ่กกลื่่าว

ไว้ใน	Purity	and	Danger	:	An	Analysis	of	Concepts	of	Pollution	and	Taboo	นั�นได้้

พั่ด้ถึง	Waste	ในฐานะของ	Abject	 ในประเด้็นเรื�องที่่�ว่า	ความสกปรกต่้องถ่กขจัด้ออกจาก

พัื�นที่่�	แลื่ะพืั�นที่่�ใด้มค่ราบสกปรกอยั่่จ่ะต่อ้งมเ่รื�องของระบบมาคอยั่กำกบัอยั่่ด่้ว้ยั่	ห้รอืจะกลื่า่ว

อก่ในห้นึ�งคอื	ความสกปรกไมใ่ช้สิ่�งที่่�ขึ�นต่รงกบัต่วัมนัเองอยั่า่งเด้ย่ั่ว	แต่่มนัถ่กโยั่งเขา้ส่เ่รื�องของ

ความคิด้เช้ิงสัญลื่ักษณ์	 (Symbolism)	 รวมถึงองค์ความร่้ชุ้ด้ห้นึ�งที่่�มาประกอบสร้างถึงความ

เห้มาะสมห้รือไม่เห้มาะสม	ซึ่ึ�งจะถ่กกำกับโด้ยั่วาที่กรรมของความสะอาด้	อาที่ิ	ความคิด้เก่�ยั่ว

กับ	ความเป็นมลื่พัิษ	ความเส่ยั่ห้ายั่	ห้รืออะไรเป็นเรื�องน่าขยั่ะแขยั่ง	น่ามัวห้มองนั�นขึ�นอยั่่่กับ

ระบบที่างสัญลื่ักษณ์แลื่ะโอกาส	อาที่ิ	รองเที่้า	โด้ยั่ปรกต่ิแลื่้วต่ัวมันเองมิได้้สกปรก	แต่่มันจะ

สกปรกแลื่ะน่ารังเกย่ั่จทัี่นที่เ่มื�อรองเท้ี่าค่่ด้งักล่ื่าวถก่ว่างไวบ้นโต๊่ะที่านข้าว	เป็นต้่น	ห้รืออก่นัยั่

ยั่ะห้นึ�งที่่�ความเปน็ผ่ห้้ญิงถก่โยั่งเขา้ส่ก่ารแบง่ในเรื�องของ	เพัศภาวะ	ระห้วา่งช้ายั่แลื่ะห้ญงิ	ห้รือ

ลื่ัที่ธิสมัยั่ให้ม่	(Modernism)		แลื่ะวัฒนธรรมมวลื่ช้น	(Mass	Culture)	โด้ยั่ในความเห้็นของ	

Andreas	Huyssem	นักวรรณกรรมเปร่ยั่บเที่่ยั่บช้าวเยั่อรมันกลื่่าวว่า		Mass	Culture	อยั่่่ใน

ฐานะของ	ผ่้ห้ญิง”	ห้รือในฐานะ	“ความเป็นอื�น”		ของลื่ัที่ธิสมัยั่ให้ม่	Huyssem	ให้้คำอธิบายั่

ว่า	 วัฒนธรรมมวลื่ช้นในช้่วงลื่ัที่ธิสมัยั่ให้ม่นั�นได้้ถ่กนำไปส่่การแบ่งพัรมแด้นระห้ว่างช้ายั่แลื่ะ

ห้ญิง	ห้รือความเป็นต่ัวต่นแ	ลื่ะความเป็นอื�น	 (Self	and	Other	 )	แลื่ะที่ำไมผ่้ห้ญิงจึงอยั่่่ใน

ต่ำแห้น่งของความสำคัญในการแบ่งอันน่�	เขาได้้กลื่่าวว่า	ในช้่วงปลื่ายั่ที่ศวรรษที่่�	19	ห้รือช้่วง

ลื่ัที่ธิสมัยั่ให้ม่นั�น	 คือช้่วงที่่�เข้าสุ่จุด้ส่งสุด้ในด้้านความยั่้อนแยั่้งที่างวัฒนธรรมห้รือเป็นช่้วงท่ี่�
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สังคมอยั่่่ในภาวะของการห้วาด้ระแวง	(Paranoid)	ในเรื�องของกระแสวัฒนธรรมมวลื่ช้นที่่�เข้า

มาจากห้ลื่ากห้ลื่ายั่ที่ิศที่าง	 	 แต่่เดิ้มผ่้ช้ายั่จะครอบครองกิจกรรมในด้้านการจัด้การที่าง

วัฒนธรรมที่่�ม่คุณค่า	ม่เอกลื่ักษณ์	ม่ลื่ักษณะเฉพัาะ	ห้รือที่่�เร่ยั่กว่า	Authentic	Culture	ส่วน

วัฒนธรรมมวลื่ช้นที่่�ถ่กนำมาผ่กโยั่งความเป็นผ่้ห้ญิงสามารถโยั่งกลื่ับไปส่่ช่้วงปลื่ายั่ศต่วรรษ

ที่่�19	ที่่�สังคมถ่กนำเข้าส่่การที่ำให้้ที่ันสมัยั่	(Modernization)	จึงเกิด้การที่ะลื่ักเข้ามาในเมือง

ของผ่้คนเพัื�อมาใช้้แรงงาน	 อ่กที่ั�งที่ัศนคต่ิของเพัศช้ายั่ในยัุ่คนั�นก็มองว่า	 ผ่้ห้ญิงเปร่ยั่บได้้กับ

วัฒนธรรมมวลื่ช้น	ถ่กผลื่ิต่ซึ่�ำๆอยั่่างไร้ซึ่ึ�งคุณค่า	ม่ลื่ักษณะที่่�มากแต่่ขาด้คุณค่า	เป็นธรรมช้าต่ิ

ที่่�มิอาจควบคุมแลื่ะม่ความไร้ระเบ่ยั่บ	

	 เห้ตุ่เห้ลื่่าน่�ที่ำให้้เพัศช้ายั่ในช้่วงยัุ่คด้ังกลื่่าวเกิด้ความกลื่ัวแลื่ะความกังวลื่ใจในเรื�อง

ของการยั่้ายั่ถิ�นของแรงงานแลื่ะก่อให้้เกิด้กระแสแห้่งการปฏิิวัต่ิของกลืุ่่มกรรมกรแรงงาน	

(Proletarian)	แลื่ะกลุ่ื่มช้นช้ั�นกลื่างระดั้บลื่า่งที่่�มักจะกอ่การจลื่าจลื่	สรา้งความไมส่งบกบักลืุ่ม่

อำนาจเด้ิม	เกิด้การเร่ยั่กร้องสิที่ธิของกลืุ่่มห้ญิงโสเภณ่	ซึ่ึ�งเห้ตุ่การณ์เห้ลื่่าน่�ถ่กสื�อกระแสห้ลื่ัก

ในยัุ่คด้ังกลื่่าวประโคมกันอยั่่างมากมายั่	ซึ่ึ�งเสร่ภาพัในการเร่ยั่กร้องเห้ลื่่าน่�เป็นผลื่จากกระแส

ลื่ัที่ธิเสร่นิยั่ม	 (Liberalism)	 ที่่�กำลื่ังเบ่งบานในภาวะสมัยั่ให้ม่	 ความกลื่ัวมวลื่ช้น	 ความกลื่ัว

ธรรมช้าต่ิที่่�มิอาจควบคุม	 การจลื่าจลื่	 ไร้ระเบ่ยั่บ	 ไร้ซึ่ึ�งการควบคุมจิต่สำนึก	 (Unconcious)	

สิ�งเห้ลื่่าน่�ถ่กนำมาพัาด้พัิงถึงภาวะความเป็นผ่้ห้ญิง	อ่กที่ั�ง	ผ่้ห้ญิงกับสิ�งปฏิิก่ลื่	(Waste)	ยั่ังถ่ก

กลื่่าวอยั่่างน่าสนใจในเช้ิงที่ฤษฎี่เรื�อง	“Rubbish	theory	:	The	Greation	and	Destruction	

of	Value”	โด้ยั่	Michael	Thompson	ที่่�วา่ในเรื�องของการระบชุ้่�ช้ดั้ลื่งไปถงึการแบง่ออกเปน็	

2	ประเด้็น	คือ	ความเป็นช้ั�วคราว	 (Transient)	 แลื่ะความคงที่นถาวร	 (durable)	 ของวัต่ถุ	

วัต่ถุของความเป็นช้ั�วคราวนั�นเป็นวิธ่คิด้ที่่�ตั่ววัต่ถุเองม่ข้อจำกัด้ของ	 เวลื่ามาเป็นตั่วกำห้นด้	

คุณค่าของต่ัววัต่ถุจะค่อยั่ๆลื่ด้ลื่งจนห้มด้สิ�นกลื่ายั่สภาพัเป็นวัต่ถุที่่�ไร้ค่า	 แลื่ะไม่ม่ประโยั่ช้น์	

(Rubbish)	ในขณะที่่�วัต่ถุที่่�อย่่ั่บนฐานคิด้แบบความคงที่นถาวรนั�นจะไม่มเ่รื�องของช่้วงเวลื่ามา

ที่ำให้้เกิด้การลื่ด้คุณค่า	ม่แต่่ต่ัววัต่ถุเองจะค่อยั่ๆเพัิ�มคุณค่ามากขึ�นเมื�อเวลื่าผ่านไป	ความเป็น

ช้ั�วคราวถก่โยั่งเขา้ส่ภ่าวะแบบผ่ห้้ญงิ	ในขณะที่่�ความคงที่นถาวรมเ่สถย่ั่รภาพัถก่โยั่งเขา้ส่ภ่าวะ

แบบผ่้ช้ายั่	

	 Thompson	ได้้ยั่กต่ัวอยั่่าง	กรณ่ต่ัวอยั่่างที่่�มาส่งเสริมถึงแนวคิด้ของต่นในการเข้าไป

สืบเสาะห้าความจริงของ	 ธงร่ปสามเห้ล่ื่�ยั่มที่่�เกิด้จากการถักของผ่้ห้ญิงท่ี่�อย่่ั่ในยัุ่ควิคต่อเร่ยั่น	
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จนกระที่ั�งช้่วงสงครามโลื่กครั�งที่่�	 2	 ที่่�เร่ยั่กว่าสต่่เวนกราฟู	 (Stevengraph)	 ซึ่ึ�งแต่่เด้ิมมันคือ

ของที่่�ระลื่ึกที่่�ม่ราคาถ่ก	ซึ่ึ�งถ่กผลื่ิต่แลื่ะครอบครองโด้ยั่ผ่้ห้ญิงกลืุ่่มแม่บ้าน		อ่กที่ั�งมันเป็นงาน

ที่่�ม่ลื่ักษณะของความลื่ะเอ่ยั่ด้อ่อน	ม่ความปลื่อด้ภัยั่	ต่้องใช้้เวลื่า	แลื่ะความต่ั�งใจส่ง	ซึ่ึ�งต่รงกับ

จริต่แบบผ่้ห้ญิง	(Feminine)	แต่่	Thompson	ได้้ช้่�ให้้เห้็นว่างาน	สต่่เวนกราฟู	ได้้ถ่กยั่้ายั่จาก

การครอบครองของผ่้ห้ญิงไปส่่นักสะสมที่่�เป็นผ่้ช้ายั่	 	 โด้ยั่นักสะสมท่ี่�เป็นผ่้ช้ายั่ก็จะสร้างวาที่

กรรมในเรื�องของความน่าเช้ื�อถือผ่านบที่ความที่่�กล่ื่าวถึง	ช้ิ�นงานสะสมที่่�จะถก่เก็บรวบรวมเป็น

ร่ปเลื่่มห้นังสือ	แลื่ะม่การเปิด้ประม่ลื่สินค้าที่่�ม่ราคาส่งถึงต่อนน่�ม่ความเป็น	Transient	ที่่�เกิด้

จากผลื่ผลื่ิต่ของผ่้ห้ญิงที่่�ม่ราคาค่างวด้ของการผลื่ิต่สินค้าราคาต่�ำ	 อ่กทัี่�งการลื่ด้ลื่งของคุณค่า

ที่่�เก่�ยั่วข้องกับช้่วงเวลื่าที่่�ลื่่วงเลื่ยั่ยัุ่คสมัยั่ได้้เปลื่่�ยั่นมาส่่มือของนักสะสมช้ายั่ที่่�ม่ความเป็น	du-

rable	รวมถึงคุณค่าที่่�ม่แต่่จะเพัิ�มส่งขึ�นเมื�อเวลื่าลื่่วงเลื่ยั่ไป	ห้รืออ่กนัยั่ห้นึ�งนั�นคือ	การเปลื่่�ยั่น

จากสิ�งปฎีิก่ลื่ไร้ค่าไปส่่ระด้ับความคงที่นถาวร

	 สิ�งที่่�กล่ื่าวมาที่ั�งห้มด้นั�นคือภาพัของการเช้ื�อมโยั่งระห้ว่าง	Waste	กับความเป็นผ่ห้้ญิง		

ต่่อจากน่�เราจะมาศึกษาว่า	เมื�อภาพัของผ่้ห้ญิง	กับ	Waste	เป็นสิ�งเด้่ยั่วกัน	กลืุ่่มศิลื่ปะห้ญิงที่่�

ที่ำงานศลิื่ปะสาธารณะกับการเช้ื�อมโยั่งความเป็นปฏิกิล่ื่นั�นได้ถ้ก่นำเสนอออกมาอย่ั่างไร	แลื่ะ

ต่วังานศลิื่ปะได้ไ้ปสง่เสรมิการอนรุกัษส์ิ�งแวด้ลื่อ้มแลื่ะระบบนเิวศอยั่า่งไร	เพัื�อความยั่ั�งยั่นือยั่า่ง

เป็นร่ปธรรม	

	 Christy	Rupp	ประต่มิากรห้ญงิ	ที่่�ที่ำงานศลิื่ปะต่ระห้นกัในเรื�องของภยัั่มลื่ภาวะต่า่งๆ

ต่ามแห้ลื่ง่น�ำ	มห้าสมทุี่ร	รวมถงึการต่ระห้นกัถงึภาวะวกิฤต่การสญ่พันัธุข์องพันัธุส์ตั่วน์�ำ	อาที่ิ	

ปลื่าโลื่มา	ปลื่าช้นิด้ต่่างๆ	รวมถึงการต่ระห้นักถึงการที่ิ�งสิ�งของวัต่ถุลื่งในแห้ลื่่งน�ำ	 ในงาน	 In	

red	Tide	เป็นงานประต่ิมากรรมที่่�ที่ำเป็นร่ปเต่่ายั่ักษ์	2	ต่ัว	ที่่�ประกอบขึ�นจากวัสดุ้พัลื่าสต่ิก

สแ่ด้ง	ซึ่ึ�งเปน็ผลื่ติ่ภณัฑ์ข์องน�ำยั่าที่ำความสะอาด้ถก่นำมาประกอบกนัขึ�นเปน็เต่า่	ที่่�มล่ื่กัษณะ

ที่่าที่างของภาวะกำลื่ังจะต่ายั่		โด้ยั่	Rupp	กลื่่าวว่า	น�ำยั่าที่ำความสะอาด้มักจะรณรงค์ห้รือ

สร้างความเช้ื�อผิด้ๆให้้กับผ่้บริโภคว่าเป็นมิต่รกับสิ�งแวด้ลื่้อม	 อ่กทัี่�งยั่ังต่ั�งชื้�อผลื่ิต่ภัณฑ์์ท่ี่�เป็น

มิต่รกับสิ�งแวด้ลื่้อม	อาที่ิ	Breeze,	New	Era,	Coneade	เป็นต่้น	แลื่ะงานชุ้ด้ที่่�ม่ช้ื�อว่า	Fossil	

Fuels	ที่่�ที่ำขึ�นห้ลื่ังจากเกิด้ความห้ายั่นะของเรือขนน�ำมัน	แอกซึ่อน	วัลื่เด้ช้	(Exxon	Valdez)	

บริเวณช้ายั่ฝัั�ง	 ปรินส์	 วิลื่เลื่่ยั่ม	 ซึ่าวนด้์	 ที่างต่อนใต่้ของอลื่าสก้า	 น�ำมันประมาณ	 11	 ลื่้าน

แกลื่ลื่อนแผ่กระจายั่เห้นือที่้องที่ะเลื่ไกลื่กว่า	100	ไมลื่์ที่ะเลื่	แลื่ะครอบคลืุ่มพัื�นที่่�ช้ายั่ฝัั�งกว่า	
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70	ไมลื่์	แลื่ะที่่�สำคัญระบบนิเวศรวมถึงสิ�งม่ช้่วิต่ที่ั�งนก	แลื่ะสัต่ว์ที่ะเลื่นับแสนต่ัวได้้รับผลื่กระ

ที่บจากเห้ตุ่การณ์น่�

	 สว่นงานของ	Nancy	Rubino	นกัประต่มิากรห้ญงิช้าวอเมรกินัได้ส้รา้งผลื่งานที่่�ช้ื�อวา่	

World	Apart	ที่่�ถ่กสร้างขึ�นใน	ค.ศ.	1982	ที่่�ม่ขนาด้ให้ญ่แลื่ะส่งถึง	42	ฟูุต่	เป็นร่ปกลืุ่่มควัน

คลื่า้ยั่ด้อกเห้ด็้กำลื่งัพัวยั่พัุง่อยั่่เ่ห้นอื	Watergate	Plaza	ที่่�วอช้งิต่นั	งานช้ิ�นน่�คอืสว่นที่่�ประกอบ

ขึ�นของขยั่ะช้ิ�นเลื่็กช้ิ�นน้อยั่ที่่�เกิด้จากการที่ิ�งของผ่้บริโภค	 ต่ั�งแต่่	 โที่รที่ัศน์	 เครื�องปรับอากาศ	

เครื�องที่ำกาแฟู	เครื�องเป่าผม	เครื�องปิ�งขนมปัง	ฯลื่ฯ	วัต่ถุที่่�เป็นขยั่ะกว่า	1000	ช้นิด้	แลื่ะกว่า	

100,000	 ช้ิ�นท่ี่�ถ่กสะสมเก็บเป็นปีๆในบ่อห้ลุื่มฝัังกลื่บ	 (Landfill)	 ถ่กประกอบขึ�นเป็นงานท่ี่�

สร้างความน่าเกรงขาม	แลื่ะยั่ังถ่กยั่กยั่่องว่าเป็นงานที่่�ด้่เลื่ิศของ	Rubino	เลื่ยั่ที่่เด้่ยั่ว	แลื่ะมา

ถึงงานช้ิ�นให้ญ่มห้ึมาที่่�นำเอาขยั่ะช้ิ�นให้ญ่เช้่น	บ้านเคลื่ื�อนที่่�	 (The	mobile	home)	ที่่�ถ่กที่ิ�ง

ไวม้าสร้างประกอบกนัไวใ้น	Point	State	Park	ที่่�	Pittsburgh	ในงานที่่�เรย่ั่กวา่	Another	Kind	

of	Growth	ในปี	1988	โด้ยั่งานช้ิ�นด้ังกลื่่าวได้้สร้างความต่กต่ะลื่ึงแก่ผ่้พับเห้็น	อ่กที่ั�งผ่้คนยั่ัง

ต่ระห้นักถึงขยั่ะที่่�กำลัื่งจะล้ื่นเมืองแลื่ะจะม่ผลื่ต่่อช้่วิต่ของผ่้คน	 	 งานของศิลื่ปินห้ญิง	 Betty	

Beaumont	กับโครงการที่่�เป็นงานศิลื่ปะที่่�ช้ื�อว่า	Landmark	Project	โครงการศิลื่ปะช้ิ�นด้ัง

กล่ื่าวเกดิ้จากแรงบนัด้าลื่ใจของศลิื่ปนิที่่�ได้ท้ี่ำการด้ำน�ำช้มภาพัใต่ท้ี่อ้งที่ะเลื่ในสว่นของที่วป่ที่่�

จมอยั่่่ใต่้ที่้องน�ำ...ของ	 Long	 Island	ซึ่ึ�งเป็นเกาะที่่�อยั่่่ที่างต่ะวันออกเฉ่ยั่งใต่้ของรัฐนิวยั่อร์ก	

สห้รัฐอเมริกา	ซึ่ึ�งอยั่่่ที่างต่ะวันออกของแมนฮัต่ต่ัน	สิ�งที่่�	Beaumont	พับเห้็นภายั่ใต่้พัื�นน�ำนั�น

คือ	 เศษซึ่ากของเครื�องใช้้ในโรงงานอุต่สาห้กรรม	 เศษซึ่ากบรรจุภัณฑ์์ปฏิิกรนิวเคลื่่ยั่ร์	 ซึ่าก

ระเบิด้ที่่�ห้มด้อายัุ่การใช้้งาน	 ห้รือปืนต่ำรวจที่่�ห้มด้สภาพั	 สิ�งเห้ล่ื่าน่�ได้้กองสะสมอยั่่่ใต่้พัื�นผิว

มห้าสมุที่ร	 ส่งผลื่ต่่อมลื่ภาวะของที่้องน�ำ	 แลื่ะระบบที่างนิเวศของสิ�งม่ช้่วิต่ใต่้ที่้องที่ะเลื่อยั่่าง

มาก	Beaumont	ได้้ที่ำการเข้าศึกษาแลื่ะร่วมมือกับกลืุ่่มนักวิที่ยั่าศาสต่ร์ด้้านวัสดุ้แลื่ะได้้รับร่้

วา่เศษห้รอืกากวสัด้ทุี่่�กลื่า่วขา้งต่น้นั�นไมส่ามารถถก่ก่ข้ึ�นมาได้	้แต่ถ่า้มนัยั่งัคงอยั่่ใ่นน�ำ	มลื่ภาวะ

ต่่างๆก็จะถ่กกักเก็บรักษาไว้ภายั่ใต้่พัื�นน�ำ	 สิ�งน่�ที่ำให้้	 Beaumontคิด้ถึงการสร้างห้ินโสโครก	

เพัื�อสร้างแห้ล่ื่งที่่�อย่่ั่อาศัยั่ให้กั้บสตั่วภ์ายั่ใต้่ที่อ้งที่ะเลื่	โด้ยั่ได้้รับแรงบันด้าลื่ใจจากการที่ำประมง

สัต่ว์น�ำในประเที่ศญ่�ปุ่น	(Japanese	Aquaculture)	Beaumontได้้สร้างประต่ิมากรรมที่่�ปร

ะกอบกันขึ�นมาของข่�เถ้าถ่านห้ินอัด้ก้อนสำเร็จร่ปโด้ยั่พัยั่ายั่ามที่่�จะมุ่งมั�นค้นห้าขนาด้แลื่ะร่ป

ที่รง	ที่่�ม่ความเห้มาะสมที่่�สุด้	ในที่่�สุด้ก็ได้้ผลื่ิต่เป็นร่ปที่รงส่�เห้ลื่่�ยั่มที่่�ม่ความห้นา	16	นิ�ว	ม่น�ำ
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ห้นักมากถึง	500	ต่ัน	โด้ยั่ได้้ถ่กลื่ำเลื่่ยั่งขนยั่้ายั่จากรถบรรทีุ่กไปส่่ช้ายั่ฝัั�งเจอร์ซึ่่	แลื่ะได้้ถ่กขน

ยั่า้ยั่ต่่อไปด้ว้ยั่เรอืบรรทุี่กสนิค้า	ห้ลัื่งจากนั�นกจ็ะต้่องมก่ารระบใุนเรื�องของพัื�นที่่�ที่่�แนน่อนก่อน

ที่่�จะปลื่อ่ยั่ประต่มิากรรมห้นิโสโครกลื่งไปใต่พ้ัื�นสมทุี่รของมห้าสมทุี่รแอต่แลื่นต่กิ		มนัถก่ปลื่อ่ยั่

ลื่งไปอยั่่่ใต่้พัื�นผิวน�ำในความลื่ึกประมาณ	50	ไมลื่์	จากเมืองนิวยั่อร์ก	วิ�งค่่ขนานกับช้ายั่ฝัั�งไป

ถึง	Fire	Island	โด้ยั่โครงการ	Ocean	Landmark	Project	ต่้องใช้้เวลื่าในการวางแผนถึง	3	

ปี	ลื่่วงห้น้า	แลื่ะมาเสร็จสมบ่รณ์ในค.ศ.	1980

	 ส่วนศิลื่ปินห้ญิงที่่�ที่ำงาน	Land	Art	อ่กคนที่่�สำคัญคือ	Nancy	Holt	ที่่�เลื่ือกใช้้วิธ่การ

ฝัังกลื่บ	(Landfill)	มาสร้างเป็นกระบวนการที่างศิลื่ปะที่่�ช้ื�อว่า	Sky	Mound	โด้ยั่ที่่�	Holt	ได้้

โยั่งเข้าถึงความสัมพัันธ์เช้ิงเปร่ยั่บเที่่ยั่บระห้ว่างกองด้ินส่งของกลืุ่่มอินเด้่ยั่นแด้งท่ี่�เป็นเสมือน

ต่ัวแที่นของช้นเผ่าด้ั�งเด้ิมห้รือช้นพัื�นเมืองเดิ้มของอเมริกาซึ่ึ�งเป็นต่ัวแที่นของอด้่ต่กับพัื�นท่ี่�ฝััง

กลื่บท่ี่�เกิด้จากการนำสิ�งของห้รือวัสดุ้ที่่�เห้ลื่ือใช้้จากวัฒนธรรมการบริโภคของคนสมัยั่ให้ม่ซึ่ึ�ง

เป็นต่ัวแที่นของความเป็นปัจจุบัน	แลื่ะน่�คือแนวคิด้ที่่�ถ่กโยั่งใยั่เข้าส่่พัื�นที่่�ที่่�เป็นกองด้ินส่งให้ญ่

ของยัุ่คอเมริกัน	–	อินเด้่ยั่น	กองด้ินส่งที่่�เร่ยั่กว่า	Mount	นั�นเกิด้จากความเช้ื�อในเรื�องของจิต่

วิญญาณ	สังคม	แลื่ะพัิธ่กรรม	ในสังคมของช้นเผ่าอินเด้่ยั่น	ผลื่งานที่่�ช้ื�อว่า	Sky	Mount	ขึ�นอยั่่่

ในพัื�นที่่�ที่างเห้นือของรัฐนิวเจอร์ซึ่่	ซึ่ึ�งกินอาณาบริเวณกว่า	57	เอเคอร์	ห้รือ	230,000	ต่าราง

เมต่ร	 ซึ่ึ�งถ่กที่ำเป็นที่่�ฝัังกลื่บ	 (Landfill)	 ขยั่ะห้รือสิ�งปฏิิก่ลื่ที่ั�งห้ลื่ายั่ถ่กนำมาใส่ไว้	 ซึ่ึ�งส่วนผิว

บริเวณด้้านบนของ	Landfill	นั�นจะถ่กปกคลืุ่มโด้ยั่กลืุ่่มของเส่ยั่เช้่น	พัลื่าสต่ิก	ขวด้โซึ่ด้า	ห้รือ

ขยั่ะที่่�สามารถนำไปรไ่ซึ่เคลิื่ให้มไ่ด้้	จะถก่กลื่บด้้วยั่ห้นา้ด้นิอก่ช้ั�นห้นึ�ง	ซึ่ึ�งในขณะน่�พัื�นที่่�ด้งักลื่า่ว

ประกอบไปด้้วยั่เนินด้ินถึง10กองที่่�ถ่กปกคลืุ่มไปด้้วยั่ห้ญ้าแลื่ะพัืช้พัันธุ์นานาช้นิด้	แลื่ะม่นกก

ว่า	250	สายั่พัันธุ์ได้้อพัยั่พัมายั่ังพัื�นที่่�ด้ังกลื่่าวต่ามฤด้่กาลื่	อ่กที่ั�ง	ก๊าซึ่ม่เที่น	(Methane)	ที่่�ถ่ก

ปลื่อ่ยั่ออกมาจากขยั่ะกว่า	10	ล้ื่านตั่นที่่�ฝังัตั่วอย่่ั่ในพัื�นดิ้นก็ได้ถ่้กนำมาใช้้เป็นพัลัื่งงานที่างเลืื่อก

ให้้กับชุ้มช้น	

	 แลื่ะคนสุด้ท้ี่ายั่ศิลื่ปินห้ญิงที่่�ช้ื�อ	Mierle	Lader	Ukeles	ซึ่ึ�งเป็นศิลื่ปินตั่วแที่นที่่�ที่ำงาน

เก่�ยั่วขอ้งในเรื�องของสขุอนามยัั่	(Sanitation)	ในเมอืงนวิยั่อรก์	แลื่ะงานที่่�ด้งึด้ด่้ความสนใจแก่

ผ้่พับเห้น็แลื่ะที่ำให้ผ้่้ช้มได้ต้่ระห้นกัถงึต่วัเราในฐานะผ่บ้รโิภคแลื่ะผลื่ติ่สิ�งปฏิกิล่ื่มากเที่า่ใด้	คอื

ผลื่งานที่่�ม่ช้ื�อว่า	 As	 The	 Social	Mirror	 ที่่�ที่ำขึ�นในปี	 1983	 โด้ยั่	Ukeles	 ได้้นำเอาแผ่น	

Plexiglass	มาต่ิด้ต่ั�งลื่งบนพัื�นที่่�ด้้านข้างของต่ัวรถขยั่ะเพัื�อจะสะที่้อนภาพั	ผ่้คน	ใบห้น้า	แลื่ะ
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สภาพัแวด้ล้ื่อมของเมืองในทุี่กๆที่่�ที่่�รถขยั่ะวิ�งผ่าน	 ซึ่ึ�งเราจะเห็้นภาพัตั่วเรา	 เพัื�อน	 แลื่ะผ่้คน

รอบๆปรากฎีบนเงาสะท้ี่อนของตั่วรถขยั่ะที่่�เป็นต่วัแที่นของสิ�งเกบ็กวาด้	สิ�งปฏิกิล่ื่	ห้รือ	Waste	

ต่่างๆ	ที่่�เกิด้จากต่ัวเราแลื่ะสังคมบริโภคเป็นผ่้กระที่ำแลื่ะเป็นส่วนห้นึ�งของงานศิลื่ปะชุ้ด้น่�



13สุพจน์ ศิริรัชนีกร

ภาพัประกอบที่่�	1

	 ศิลื่ปิน	 	 Betty	Beaumont
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Ocean	Landmark	(1978-1980)
	 สืบค้นภาพั	:		 greenmuseum.org/wif/beaumont_
	 	 	 ocean_Landmark_process_sequence3_m.jpg

ภาพัประกอบที่่�	2

	 ศิลื่ปิน	 	 Betty	Beaumont
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Ocean	Landmark	(1978-1980)
	 สืบค้นภาพั	:		 greenmuseum.org/wif/beaumont_ocean_Landmark_
	 	 	 process_sequence3_m.jpg



14 ศิลปะนานาทัศนะ

ภาพัประกอบที่่�	3

	 ศิลื่ปิน	 	 Betty	Beaumont
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Ocean	Landmark	(1978-1980)
	 สืบค้นภาพั	:		 greenmuseum.org/wif/beaumont_ocean_Landmark_
	 	 	 process_sequence6_t.jpg
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ภาพัประกอบที่่�	4

	 ศิลื่ปิน	 	 Betty	Beaumont
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Ocean	Landmark	(1978-1980)
	 สืบค้นภาพั	:		 greenmuseum.org/wif/beaumont_
	 	 				 ocean_Landmark_process_sequence5_l.jpg

ภาพัประกอบที่่�	5

	 ศิลื่ปิน	 	 Betty	Beaumont
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Ocean	Landmark	(1978-1980)
	 สืบค้นภาพั	:		 ced.berkeley.edu/	images/made/images/uplo_ads/features
	 	 	 /BB_BARGET1_10.-23-15jim_400_266.jpg
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ภาพัประกอบที่่�	6

	 ศิลื่ปิน	 	 Mierle	Laderman	Ukeles
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 The	Social	Mirror	(1983)
	 บค้นภาพั	:		 	 www.feldmangallery.com/media/Ukeles/social-mirror_01.jpg

ภาพัประกอบที่่�	7

	 ศิลื่ปิน	 	 Mierle	Laderman	Ukeles
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 The	Social	Mirror	(1983)
	 สืบค้นภาพั	:		 www.personal.psu.edu/mcu2/Phil005/garbagetruck.jpg



17สุพจน์ ศิริรัชนีกร

ภาพัประกอบที่่�	8

	 ศิลื่ปิน	 	 Nancy	Rubin
	 อผลื่งาน	 	 World	Apart	(1982)
	 สืบค้นภาพั	:		 infinitedictionary.com/blog/wp-ontent/uploads/2016/02/	 	
	 	 	 Nancy_Rubins-Worlds-Apart.jpg

ภาพัประกอบที่่�	9

	 ศิลื่ปิน	 	 Nancy	Rubin
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Another	Kind	of	growth		(1988)
	 สืบค้นภาพั	:		 https://hammer.uela.edu/	Fileadmin/media/programs/
   02/2015_February/205-1988.01B_	Another_Kind_of_Growth.jpg



18 ศิลปะนานาทัศนะ

ภาพัประกอบที่่�	10

	 ศิลื่ปิน	 	 Christy	Rup
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Fossil	Fuels	Forever	(1990)	Installation	View,12x8x4	feet	
	 สืบค้นภาพั	:		 christyrupp.com/wp-content/	uploads/2014/01/Fossil-
	 	 	 fuels-forever-detail.jpg

ภาพัประกอบที่่�	11
	 ศิลื่ปิน	 	 Christy	Rup
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Red	Tide	(1990)	Installation	48	x	38	x	36	inches
	 สืบค้นภาพั	:		 christyrupp.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/
	 	 	 Red-Tide.jpg
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ภาพัประกอบที่่�	12

	 ศิลื่ปิน	 	 Nancy	HOLT
	 ช้ื�อผลื่งาน	 	 Sky	Mound	(1984)	Overall	:	57	acres	(23.1ha);	Height	:
   110	ft.(33.5	m)
	 สืบค้นภาพั	:		 greenmseum.org/C/aen/Images/Ecology/sky-l.jpeg
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สร่ป

	 อาจกลื่่าวได้้ว่าผลื่งานศิลื่ปะของกลืุ่่ม	Garbage	Girl	ได้้เกิด้จากการที่ำความเข้าใจถึง

เรื�องวาที่กรรมการพััฒนาในเช้ิงลื่ึกในเรื�องการพััฒนาด้้านสิ�งแวด้ลื่้อม	ธรรมช้าต่ิ	รวมถึงระบบ

ที่างนิเวศ	ที่่�ผา่นมาจากกลืุ่ม่ลัื่ที่ธิสต่รท่ี่่�พัยั่ายั่ามต่ค่วามการพัฒันานั�นเป็นธรรมช้าติ่ลื่ว้นๆห้รือ

เปน็ธรรมช้าต่ทิี่่�ถก่จดั้การควบคมุโด้ยั่กลืุ่ม่องคก์รใด้	โด้ยั่การสบืเสาะห้าต่น้ต่อ	ไมว่า่จะเปน็เช้งิ

ลื่กึในด้า้นวัฒนธรรม	เศรษฐกิจแบบทุี่นนิยั่ม	สิ�งแวด้ล้ื่อม	ห้รือวาที่กรรมของการพัฒันานั�น	โด้ยั่

เนื�อแที่้แลื่้วเกิด้จากการประกอบสร้างจากสิ�งใด้	 กลื่่าวได้้ว่า	 กลืุ่่มสต่ร่ได้้เข้าไปที่ำความเข้าใจ

กบัการพัฒันาได้อ้ย่ั่างมนั่ยั่ยั่ะสำคญัซึ่ึ�งกอ่ให้เ้กดิ้องคค์วามร่แ้บบให้ม่นอกเห้นือองคค์วามร่แ้บบ

สต่่รสำเรจ็	โด้ยั่ความร่เ้ช้งิลื่กึเห้ล่ื่าน่�สง่ต่่อมาถงึกระแสสำนกึในการรกัษส์ิ�งแวด้ล้ื่อมอยั่า่งมค่วาม

รับผิด้ช้อบ	รวมถึงความเข้าใจในการช้่วยั่เห้ลื่ือสิ�งแวด้ลื่้อมอยั่่างกระต่ือรือร้น	มิใช้่ความเข้าใจ

เรื�องระบบสิ�งแวด้ลื่้อมโด้ยั่ต่รรกะแบบเด้ิมๆที่่�อยั่่่ในบที่ความเช้ิงวิช้าการท่ี่�ด้่ซึ่ับซึ่้อนห้่างไกลื่

จากการปฏิบิตั่จิรงิ	แลื่ะด้แ่ห้ง้แลื่ง้ไรช้้ว่ติ่ช้ว่า	สิ�งเห้ลื่า่น่�ที่ำให้ก้ลืุ่ม่ศลิื่ปนิห้ญงิที่่�กลื่า่วมาขา้งต่น้	

ได้้ใช้้ผลื่งานศิลื่ปะสาธารณะมาสื�อเพัื�อให้้เกิด้ภาวะในเช้ิงสำนึกรับผิด้ช้อบแลื่ะต่ระห้นักคิด้

เพัราะการสำนกึเห้ลื่า่น่�มกัจะถก่กำกบัด้้วยั่ความสำนกึเช้งิจรยิั่ธรรมซึ่ึ�งเปน็สำนกึท่ี่�เขา้ถงึได้ย้ั่าก

ลื่ำบากที่่�สุด้	 แต่่ถ้าม่วิธ่การใด้ที่ำให้้สำนึกดั้งกล่ื่าวเข้าถึงได้้ก็จะส่งผลื่มากที่่�สุด้เช้่นกัน	 อ่กที่ั�ง

งานศิลื่ปะดั้งกล่ื่าวยัั่งได้ใ้ห้้ประโยั่ช้น์ในเช้งิรป่ธรรมในภาคปฏิบัิต่กิารอย่ั่างได้ผ้ลื่แลื่ะเห็้นได้ชั้้ด้	

อาที่ิ	งานของ	Holt	ที่่�ที่ำเรื�องของ	การฝัังกลื่บ	(Landfill)	งานของ	Beaumont	ที่่�สร้างงาน	

Ocean	Landmark	เป็นต่้น
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ยุุคสมััยุใหมั่กัับงานด้้านกัารออกัแบบ :  
งานออกัแบบ ความัเชื่่�อและสุนทรียุศาสตร์

กล่่าวได้้ว่า การด้ำรงชีีวิตอยู่่่ในปััจจุบัันนั�น มนุษยู่์มิอาจจะปัฏิิเสธเร่�องของสิ�งอำนวยู่

ความสะด้วกสบัายู่ด้้วยู่เคร่�องใชี้ไม้สอยู่ หร่อปััจจัยู่ 4 เงินที่ี�ต้องเกี�ยู่วข้องกับัชีีวิตมนุษยู่์อยู่่าง

หล่ีกเล่ี�ยู่งมิได้้ สิ�งอำนวยู่ความสะด้วกสบัายู่ต่างๆ นั�น ถู่กมนุษยู่์คิด้ค้นจัด้สรร สร้างสรรค์ มา

เพื่่�อมนุษยู่์โด้ยู่เฉพื่าะ เราจึงปัฏิิเสธมิได้้เล่ยู่ว่า งานออกแบับั หร่อการออกแบับั มีส่วนสำคัญ

ต่อชีีวิตมนุษยู่์ในปััจจุบััน แล่ะแที่บัจะเปั็นส่วนหนึ�งของชีีวิตมนุษยู่์ทีี่�จะขาด้เสียู่มิได้้ หร่อเรา

อาจจะกล่่าวได้้ว่า ในเร่�องของปััจจัยู่ 4 ที่ี�มนุษยู่์ต้องมีเปั็นปััจจัยู่พื่่�นฐานของการด้ำรงชีีวิตนั�น

จะต้องเพิื่�ม ปััจจัยู่ที่ี� 5 ค่อเร่�องของการออกแบับัเข้าไปัเพื่่�อใชี้ในการแก้ไขปััญหาเพื่่�อความ

สะด้วกสบัายู่ แล่ะสร้างสรรค์สิ�งที่ี�ด้ีที่ี�สุด้ต่อชีีวิตมนุษยู่์เอง แล่ะที่ี�สำคัญการออกแบับัสิ�งต่างๆ 

มไิด้มี้ข้อจำกัด้ทีี่�จะตอบัสนองความต้องการที่างกายู่ภาพื่เพื่่�อล่ด้ความบักพื่ร่องหรอ่ความยู่าก

ล่ำบัากหร่อตอบัสนองความสะด้วกสบัายู่เพื่ียู่งที่างกายู่ภาพื่เที่่านั�น แต่การออกแบับันั�นได้้ถู่ก

พื่ฒันาเขา้ไปัส่ใ่นระด้บััของความร่ส้กึนกึคดิ้ หรอ่กล่า่วได้ว้า่มนัเขา้ไปัส่ใ่นเร่�องของ สภาวะที่าง

จิตใจด้้วยู่ มันจึงเป็ันความต้องการทีี่�เป็ันนามธรรม แล่ะมีความซัับัซ้ัอนกว่ายูุ่คอดี้ตอยู่่าง

มากมายู่ การออกแบับัทีี่�ตอบัสนองความต้องการในแต่ล่ะปััจเจกของมนุษย์ู่ จงึมีปััจจัยู่พื่่�นฐาน

ตา่งๆ ที่ั�งเร่�องของยู่คุสมยัู่ วฒันธรรม คา่นยิู่ม หร่อ เร่�องของปััจจัยู่ด้า้นการตล่าด้ สภาพื่แวด้ล้่อม 

หร่อ ความเที่่าเที่ียู่มกันของมนุษยู่์

แล่ะด้้วยู่เหตุแห่งความซัับัซ้ัอนที่ี�ปัรากฏิขึ�นของสังคมยูุ่คสมัยู่ใหม่ ปััจจัยู่หล่ายู่ด้้าน

ของปัรากฏิการณ์์ที่ี�เราจะต้องคำนึงถูึง รวมถูึงการตั�งคำถูามมากมายู่ว่าเหตุปััจจัยู่ใด้ที่ี�ที่ำให้ 

ยูุ่คสมัยู่ปััจจุบัันกับัอด้ีตถูึงมีความแตกต่างแล่ะมีความซัับัซ้ัอนอยู่่างมากมายู่กว่าในอดี้ต ยูุ่ค

แห่งการบัริโภคนิยู่มทีี่�ถู่กขับัเคล่่�อนโด้ยู่ระบับัทุี่นนิยู่มเสรีภายู่ใต้ระบัอบัปัระชีาธิปัไตยู่อยู่่าง

เชีน่ที่กุวันนี�ได้ส้รา้งความเหล่่�อมล่�ำรวมถูงึความซับััซัอ้นเชีงิโครงสรา้งอยู่า่งมนียัู่ยู่ะสำคญัยู่ิ�ง มิ

เพื่ียู่งแต่เร่�องของแนวคิด้ องค์ความร่้ วัฒนธรรม ฯล่ฯ เหล่่านี�มีผล่ต่อความล่ะเอียู่ด้อ่อนที่าง

ความคิด้ในเชีิงการออกแบับั แล่ะนักออกแบับัเปั็นอยู่่างมาก นี�เปั็นสิ�งที่ี�มิอาจปัฏิิเสธได้้เล่ยู่ว่า 

การเปั็นนักออกแบับัแล่ะการออกแบับัที่ี�ด้ีก็ต้องมีความเข้าใจถึูงระบับักล่ไกการเปัล่ี�ยู่นแปัล่ง

ในเชีิงวิธีคิด้ องค์ความร่้แห่งยูุ่คสมัยู่แล่ะความซัับัซ้ัอนดั้งกล่่าวก็เป็ันสิ�งที่ี� นักออกแบับัต้อง
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ขบัคิด้ในเชีิงวิเคราะห์แล่ะสังเคราะห์ออกมาเป็ันผล่งานการออกแบับัที่ี�สอด้คล่้องกับัยูุ่คสมัยู่

แล่ะบัริบัที่ของโล่กยูุ่คปััจจุบััน

แล่ะจากเหตุด้ังกล่่าวข้างต้น ผ่้เขียู่นจะพื่ยู่ายู่ามเข้าไปัตั�งคำถูาม จากปัรากฏิการณ์์

แล่ะปััจจัยู่พื่่�นฐานว่าด้้านใด้ทีี่�มีเกี�ยู่วข้องต่อการออกแบับัแล่ะนักออกแบับัโด้ยู่ผ่้เขียู่นได้้แยู่ก

ปัระเด้็นออกเปั็น 3 หัวข้อใหญ่ๆในการที่ี�จะตอบัคำถูามด้ังกล่่าวด้ังนี�

1. ยุุคสมััยุกัับกัารขัับเคลื่่�อนทางองค์ความัร้�แลื่ะปััจจัยุพื้่�นฐานทางวิธีีคิด ในหัวข้อ

นี� ผ่เ้ขยีู่นจะพื่ยู่ายู่ามสบ่ัสาวถูงึองคค์วามร้่ ในอด้ตีวา่มคีวามเชี่�อ ความเขา้ใจเกี�ยู่วกบััโล่กอยู่า่งไร 

รวมถูึงที่ัศนคติของผ่้คนในอด้ีตซัึ�งมีผล่ต่อองค์ความร้่เชีิงสุนที่รียู่ศาสตร์ของศิล่ปัะแล่ะการ

ออกแบับั

2. ภาวะสมััยุใหมั่ กัับกัารถื่อครองสิทธีิทางองค์ความัร้�ฯลื่ฯ ที�มัีส่วนสำคัญในด�าน

ร้ปัแบบแลื่ะกัระบวนกัารออกัแบบ

เหล่่านี�ผ่้เขียู่นจะพื่ยู่ายู่ามโยู่งถูึงระบับัความคิด้แต่ด้ั�งเด้ิม เข้าส่่ กระบัวนการที่ัศนะ

ความเป็ันสมัยู่ใหม่แล่ะจะพื่ยู่ายู่ามส่บัสาวว่าภาวะสมัยู่ใหม่นั�นมีผล่ต่อวิธีคิด้ องค์ความร่้ คำ

นยิู่าม ฯล่ฯ ตอ่สงัคมของมนษุยู่ม์ากนอ้ยู่แคไ่หน รวมถูงึความเขา้ใจเชีงิสนุที่รยีู่ศาสตรท์ี่างศลิ่ปัะ

แล่ะงานที่างการออกแบับั แล่ะร่ปัแบับัของการออกแบับั

3. กัารท�าทายุต่อ่องคค์วามัร้�ขัองภาวะสมััยุใหมักั่ับทางแพื้ร่งขัององคค์วามัร้� ความั

คดิ ที�มัผีลื่ต่อ่สนุทรยีุศาสต่รท์างความังามั รวมัไปัถืงึเร่�องขัองกัารออกัแบบแลื่ะกัระบวนกัาร

ออกัแบบ

เหล่่านี�จะเข้าไปัส่่ในเร่�องขององค์ความร่้ที่ี�ถู่กพื่ัฒนามาอยู่่างต่อเน่�องของ ภาวะสมัยู่

ใหม่ที่ี�กล่ับัสร้างความยู่้อนแยู่้งกันเองภายู่ใต้ความคิด้ของตัวสมัยู่ใหม่ หร่อกล่่าวอยู่่างง่ายู่ ค่อ 

การนำความร่้ความเข้าใจหร่อวิธีคิด้ของภาวะสมัยู่ใหม่เอง มาตรวจสอบั/สอบัที่าน องค์ความ

ร่้ของภาวะสมัยู่ใหม่ว่าความคิด้ ความเชี่�อ ที่ี�ส่บัที่อด้มาในนามของความเป็ันสมัยู่ใหม่นั�น มี

ความถู่กต้องปัราศจากอคติแล่ะมีความเป็ันศาสตร์ที่ี�เป็ันสากล่จริงหรอ่ไม่ ซัึ�งสิ�งทีี่�กล่า่วมานี�จะ

มีผล่ต่อวิธีคิด้ วิธีเข้าใจ มนุษยู่์ยูุ่คปััจจุบััน รวมถูึง ค่านิยู่ม ความเชี่�อ ฯล่ฯ ในเร่�องของความ

งามที่ี�จะมีการเปัล่ี�ยู่นแปัล่งอยู่่างมากรวมไปัถูึงงานการออกแบับั แล่ะร่ปัแบับั อีกด้้วยู่
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1. ยุุคสมััยุกัับกัารขัับเคลื่่�อนทางองค์ความัร้�แลื่ะปััจจัยุพื้่�นฐานทางวิธีีคิด

อาจกล่่าวได้้ว่ามนุษยู่์ร่้จักเร่�องของการออกแบับัมาอยู่่างยู่าวนานแล่้ว หล่ักฐานที่ี�นัก

โบัราณ์คด้ีได้้ขุด้ค้นพื่บัสิ�งของเคร่�องใชี้นั�นมีมานานกว่า 6,000 ปัีมาแล่้ว ไม่ว่าจะเปั็น ภาชีนะ

ใชี้สอยู่ หร่อ แบับัล่วด้ล่ายู่บันภาชีนะ เคร่�องปัั�นด้ินเผา ล่ายู่ผ้า เคร่�องปัระด้ับัตกแต่งร่างกายู่

ที่ี�มีปัรากฏิเปั็นหล่ักฐานจากแหล่่งข้อม่ล่ ซัึ�งด้่ได้้จากส่�อตำราในปััจจุบััน

แล่ะทีี่�มิอาจปัฏิิเสธได้้ค่อ แนวคิด้ที่างตะวันตกทีี่�ได้้ถู่ายู่ที่อด้ความร่้ ความคิด้ ใน

กระบัวนการสร้างสรรค์ ที่างศิล่ปัะแล่ะการออกแบับัรวมถูึงการวิเคราะห์ เร่�องของความงาม

ที่ี�มีการบัันที่ึกอยู่่างมีระบับันี�จึงมีความสำคัญที่ี�ผ่้เขียู่นจะต้องกล่่าวถูึง ในล่ำด้ับัแรก กล่่าวได้้

ว่า การออกแบับั หร่องานออกแบับัเป็ันสิ�งทีี่�มนุษย์ู่เป็ันผ่้กระที่ำหร่อสร้างสรรค์ขึ�น ถูึงแม้ว่า

เราจะเที่้าความกล่ับัไปัส่่แนวคิด้ในที่างคริสตศาสนาที่ี�กล่่าวว่าโด้ยู่เริ�มแรกนั�น พื่ระเจ้าได้้เปั็น

ผ่้ออกแบับัธรรมชีาติ (ทีุ่กสิ�ง) ที่ี�ปัรากฏิขึ�นมาบันโล่ก นั�นหมายู่ความว่าพื่ระเจ้าถู่อสิที่ธิเปั็นผ่้

ออกแบับัแล่ะออกแบับัที่กุอยู่่างบันโล่กตามจดุ้ปัระสงค์ของตวัเอง แต่ มนุษย์ู่ค่่แรก (Umberto 

Eco,2007) (ตามความเชี่�อของคนที่ั�วไปั) ได้ถู้อ่กำเนิด้ขึ�นมาพื่รอ้มกบัั “บัาปัติด้ตวั” (Original 

sin) ซัึ�งเกิด้จาก “ตัณ์หา” แล่ะแน่นอน การออกแบับักับัเร่�องของตัณ์หาเป็ันสิ�งทีี่�ตอ้งอยู่่ค่วบัค่่

กัน แล่ะเม่�อมนุษยู่์ถู่กแยู่กออกจากพื่ระเจ้า มนุษยู่์กับังานสร้างสรรค์หร่อการออกแบับัก็มิได้้

อยู่่่ในม่อของพื่ระเจ้าอีกต่อไปั รวมถึูงความคิด้เชีิงกบัฏิก็ได้้ติด้ตัวมนุษย์ู่มาด้้วยู่เชี่นกัน การ

ออกแบับัจึงเปั็นฝีีม่อของมนุษยู่์ที่ี�จะต้องด้ำรงควบัค่่ไปักับัการเป็ันผ่้กำหนด้ชีะตาชีีวิตตนเอง 

แต่การจะนำเอาเร่�องของการออกแบับัที่ี�ตกมาอยู่่ใ่นมอ่มนษุยู่ไ์ปัเปัรยีู่บัเที่ยีู่บักบััการออกแบับั

ของพื่ระเจ้าจึงเป็ันสิ�งทีี่�มิอาจเปัรียู่บัเทีี่ยู่บักันได้้ การออกแบับัของพื่ระเจ้าจึงตกอยู่่่ในความ 

“สัมบั่รณ์์ส่งสุด้” (Absolute truth) เปั็นเร่�องของอุด้มคติ แล่ะถู้านำเอาอภิปัรัชีญานี�มาเชี่�อม

โยู่งเขา้กบััสนุที่รียู่ศาสตร์แล่ว้มนักจ็ะเปัน็เร่�องของความงาม อาทิี่ ความงามสง่สุด้คอ่อะไร หรอ่

ในเร่�องของการตัด้สินที่างความงามที่ี�แที่้จริงค่ออะไร ความคิด้ในเร่�องของศาสนา ที่ี�กล่่าวถูึง 

พื่ระเจ้ากับั “ความจริงส่งสุด้” กับัเร่�องของการสร้างสรรค์ หร่อการออกแบับัที่ี�ตกมาอยู่่่ในม่อ

ของมนุษย์ู่นั�นได้้ส่งต่อมาถึูง กระบัวนทัี่ศน์ที่างวิธีคิด้โด้ยู่นักปัรัชีญาคนสำคัญ ชีาวกรีกอยู่่าง

เพื่ล่โต (Plato) 427-347 ปัีก่อน คริสต์ศตวรรษ เพื่ล่โตได้้สร้างผล่งานที่ี�เปั็นที่ี�จด้จำแล่ะเปั็น 

กระบัวนที่ัศน์ที่างความคิด้ที่ี�มีอิที่ธิพื่ล่อยู่่างส่งต่อแนวคิด้ตะวันตก โด้ยู่เฉพื่าะในเร่�อง          

“โล่กของแบับั” (Form)
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วิธีการของเพื่ล่โตเกี�ยู่วกับัเร่�องของความงามยู่ังสามารถูแบั่งได้้ออกเปั็น 2 ระด้ับัค่อ 

หนึ�ง สิ�งใด้ที่ี�เปัน็ความงามที่ี�ถูก่รวมอยู่่ใ่นระด้บััของวตัถูทุี่ี�เราเหน็ได้ ้ได้ยู้่นิเสยีู่งหรอ่การกระที่ำ

ใด้ทีี่�มองเห็นหรอ่ปัรากฏิได้ใ้นโล่กเรา อยู่่างเชีน่ “ความงาม”, “ความดี้”, ”ความยุู่ตธิรรม” ซัึ�ง

สิ�งที่ี�กล่่าวมานี�ค่อสิ�งที่ี�เพื่ล่โตนิยู่ามว่าเปั็น “สิ�งเฉพื่าะ”  (Particular ซัึ�งโด้ยู่ความหมายู่โด้ยู่

ธาตุแที่้ของสิ�งนี�มีความเปั็น “นามธรรม”) ในระด้ับั 2 เปั็นความงามโด้ยู่ตัวของมันเองแล่ะ

ด้ำรงพ้ื่นไปัจากโล่กของการเห็นแล่ะการได้้ยิู่น อีกที่ั�งเหน่อโล่กแห่งผัสสะ ไม่มีเร่�องของกาล่

เวล่า ไม่มีเร่�องของที่ี�ว่าง แล่ะนี�ค่อโล่กของแบับัในแบับัของเพื่ล่โตนั�นเอง (สมเกียู่รติ ตั�ง

นโม,2548) นี�จึงเปั็นสาเหตุที่ี�ที่ำให้โล่กของสุนที่รียู่ศาสตร์ ที่ั�งด้้านศิล่ปัะแล่ะการออกแบับัใน

ยู่คุสมัยู่ของกรีกจำต้องถู่กขับัเคล่่�อนผ่านแนวคิด้ของเพื่ล่โตในเร่�องของ “โล่กของแบับั” ซัึ�งนำ

เข้าไปัส่่ร่ปัแบับัของศิล่ปัะ แล่ะการออกแบับั อาที่ิ การเขียู่นสัด้ส่วนมนุษยู่์ในยูุ่คของกรีกนั�นมี

ความพื่ยู่ายู่ามสรา้งสดั้สว่นมนษุยู่ใ์หม้คีวามสงา่งามตามอดุ้มคต ิ(รา่งกายู่ที่ี�มคีวามสมบัร่ณ์ใ์น

แบับัเที่พื่เจ้า) การออกแบับั สัด้ส่วนที่ี�มีล่ักษณ์ะเกินจริง รวมถูึง ร่างกายู่ ที่ี�เต็มไปัด้้วยู่ความ

งด้งาม ใบัหน้าที่ี�ได้้สัด้ส่วน โด้ยู่เฉพื่าะงานศิล่ปัะในยูุ่คหล่ังๆ ที่ี�ร่ปัที่รง แล่ะสัด้ส่วนจะมีความ

เปั็นมนุษยู่์มากขึ�น มีการแสด้งการเคล่่�อนไหวทีี่�สง่างาม ผิวทีี่�ถู่กขัด้ให้เรียู่บั แล่ะทีี่�สำคัญค่อ 

การผสมผสานกันระหว่างความงามตามอุด้มคติ (ในโล่กของแบับั) กับัความเชี่�อแบับัมนุษยู่์

นยิู่ม (Humanism) ในฐานะที่ี�การออกแบับัได้้ตกมาอยู่่ใ่นมอ่ของมนษุยู่พ์ื่รอ้มกบััการกมุชีะตา

ชีวิีตตนเอง สง่ผล่ให้เกิด้งานศิล่ปัะแล่ะการออกแบับั ทีี่�ปัรากฏิให้เห็น “โล่กของแบับั” กระบัวน

ที่ัศน์หล่ักที่ี�ส่งผล่ด้้านอิที่ธิพื่ล่ แนวคิด้ของชีาวตะวันตกมิเพื่ียู่งถู่กกำจัด้อยู่่่ในโล่กของยุู่คกรีก

เที่่านั�น 

เม่�อกงล้่อปัระวัติศาสตร์ได้้ขับัเคล่่�อนเข้าส่่ยูุ่คที่ี�คริสเตียู่นเร่องอำนาจค่อช่ีวงคริสต์

ศตวรรษที่ี� 12– 14 หรอ่ในที่างปัระวตัศิาสตรเ์รยีู่กกนัวา่สมยัู่กล่าง (Middle Age) ซัึ�งเปัน็สมยัู่

ที่ี�คริสต์ศาสนาครองความเป็ันใหญ่แล่ะเถูลิ่งอำนาจอยู่่างยู่าวนาน แต่ทีี่�สำคัญงานศิล่ปัะแล่ะ

งานออกแบับันั�นถูก่ที่ำขึ�นเพื่่�อไปัสนบััสนนุแนวคดิ้ความเชี่�อด้า้นศาสนาแที่บัที่ั�งสิ�น เร่�องราวที่ี�

ปัรากฏิอยู่่่ในงานจิตรกรรมก็เป็ันเร่�องของศาสนา ภาพื่กระจกสีที่ี�ปัรากฏิในโบัสถ์ูก็เป็ันเร่�อง

ของพื่ระเจ้า พื่ระเยู่ซั่ หร่อสิ�งต่างๆในที่างศาสนา หร่อแม้แต่ การวางผังหร่อ ออกแบับัโบัสถู์

ในงานสถูาปััตยู่กรรมก็ยู่ังเอาร่ปัแบับัของสัญลั่กษณ์์กางเขน คริสต์เตียู่นครอสส์(Christian 

Cross) หร่อ กรีกครอสส์(Greek Cross) มาเปั็นแปัล่นในการสร้างโบัสถู์ วิหาร ต่างๆ ตัวอยู่่าง 
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งานออกแบับัที่างสถูาปััตยู่กรรมในยูุ่คกล่างนี� ค่องานสไตล่์โกธิคที่ี�ชี่�อว่า Amiens Cathedral 

ซัึ�งเป็ันโบัสถ์ูที่ี�มีความสำคัญแล่ะมีความส่งใหญ่หร่ออาจกล่่าวได้้ว่าเป็ันมหาวิหารทีี่�ส่งทีี่�สุด้ใน

ฝีรั�งเศส แล่ะที่ี�สำคัญค่อการออกแบับัของตัววิหารที่ี�ตัวพื่่�นด้้านล่่างมีการวางแปัล่นเปั็นร่ปั 

“กางเขน” ซัึ�งเปัน็สญัล่กัษณ์์สำคญัของครสิตศ์าสนารวมถูงึการวางโครงสรา้งหล่งัคาแบับัโกธคิ

ที่ี�ผ่ส้รา้งพื่ยู่ายู่ามที่ำใหห้ล่งัคามคีวามสง่ถูงึที่ี�สดุ้ จดุ้ปัระสงคเ์พื่่�อที่ี�จะแสด้งถูงึความศรทัี่ธาหรอ่

เพื่่�อทีี่�จะเขา้ใกล้่พื่่�นที่ี�สวรรค์ ทีี่�ๆ เป็ันพ่ื่�นที่ี�ของพื่ระเจา้ (God) นั�นเอง สว่นงานด้้านปัระติมากรรม

ล่้วนแต่ที่ำไปัเพื่่�อศรัที่ธาหร่อเที่ิด้ที่่นในพื่ระเจ้าแล่ะแน่นอนเหล่่านี�ค่อเร่�องของ โล่กของแบับั 

ที่ี�ปัรากฏิ อยู่่่ในโล่กแห่งคริสเตียู่น ความสมบ่ัรณ์์ส่งสุด้ค่อสิ�งที่ี�พื่ระเจ้าสร้างแล่ะออกแบับัให้ 

แล่ะแน่นอนสิ�งที่ี�มนุษยู่์พื่ึงกระที่ำได้้จึงเปั็นเพื่ียู่งการสรรเสริญหร่อกล่่าวถูึงผ่านเน่�อหา เชีิง

สร้างสรรค์ในทีุ่กร่ปัแบับั ถูึงแม้ว่า การนิยู่ามในเร่�องของการออกแบับัในปััจจุบััน เปั็นเร่�องที่ี�

จะปัฏิิเสธมิได้้เล่ยู่ว่า มันมีความเกี�ยู่วข้องกับัเร่�องของ กิเล่ส ตัณ์หา ซึั�งด้่เหม่อนจะเป็ันค่่ขัด้

แยู่้งกันอยู่่างมากมายู่ในโล่กคริสต์ศาสนา หร่อการสั�งสอนของพื่ระเจ้า (ธเนศ วงศ์

ยู่านนาวา,2552)เน่�องด้ว้ยู่ความสะด้วกสบัายู่เปัน็สิ�งที่ี�หล่กัศาสนาปัฏิเิสธี กรอบัคดิ้ในเร่�องของ

การออกแบับัมจีดุ้ปัระสงคเ์พื่่�อสรา้งความสะด้วกสบัายู่ที่ี�สนองตอบัตอ่ตณั์หามนษุยู่ ์หรอ่ หล่กั

คิด้ถูึง “คุณ์ภาพื่ชีีวิตที่ี�จะด้ีขึ�นในสังคมยูุ่คอุตสาหกรรมตามความคิด้หล่ักของ เบัาเฮาส์ (Bau-

haus) หร่อผ่านแนวคิด้เร่�อง “มาตรฐานครองชีีพื่” (Standard of living) อันเปั็น กรอบัคิด้

ของพื่วกชีาวอเมริกันที่ี�แพื่ร่หล่ายู่อยู่่างมากมายู่ใน ต้นศตวรรษที่ี� 20 สิ�งที่ี�กล่่าวนี� ตรงกันข้าม

กับัความเรียู่บัง่ายู่ สมถูะ ความพื่อเพื่ียู่ง ธรรมเนียู่มปัฏิิบััติ ฯล่ฯ ที่ี�เปั็นการอบัรมสั�งสอนใน

หล่ักที่างศาสนา

แม้ว่าหลั่กศาสนาในยุู่คกล่างจะถู่อครองแนวคิด้หร่อกระบัวนทัี่ศน์เชีิงศาสนาอยู่่าง

เคร่งครัด้ แล่ะมีอิที่ธิพื่ล่อยู่่างยู่าวนาน จนที่ำให้แนวคิด้หร่อหล่ักการปัฏิิบััติ ที่ั�งที่างความคิด้ 

ที่ฤษฎีี ในการสร้างสรรค์ศิล่ปัะแล่ะการออกแบับัถู่กตีกรอบัแต่ในวงของศาสนา แต่เราก็คง

ปัฏิิเสธมิได้้ถึูงกระบัวนทัี่ศน์หล่ักทีี่�ครองความคิด้ของเหล่่าศิล่ปิันแล่ะนักออกแบับัไม่ว่าจะ

เปั็นการสมยู่อมหร่อไม่ก็ตาม งานออกแบับัก็ได้้ปัรากฏิขึ�นในล่ักษณ์ะอยู่่างที่ี�มันเปั็น ถูึงแม้ว่า

คำจำกัด้ความของการออกแบับัจะมีความแตกต่างอยู่่างมากมายู่กับัหล่ักคิด้เชีิงศาสนาก็ตาม

แล่ะเม่�อการครองอำนาจของกลุ่่มคริสเตียู่นได้้ล่ด้บัที่บัาที่ล่ง การขึ�นมาของยุู่คแห่ง 

“การเกิด้ใหม่” เรอเนอซัองค์ (Renaissance) ก็ถู่อกำเนิด้กับัการนำเอายูุ่คคล่าสสิก (ยูุ่คกรีก) 
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กล่ับัมาปััด้ฝีุ�น แล่ะแน่นอนแนวคิด้ในเร่�องของโล่กของแบับั การกล่ับัมาของล่ัที่ธิเพื่ล่โตใหม่ 

(Neo-platonism) แล่ะมนุษยู่์นิยู่มได้้กล่ับัมาสร้างความมีชีีวิตชีีวาอีกครั�ง การได้้รับัเสรีภาพื่

มากขึ�นของกลุ่่มศิล่ปิันแล่ะนักออกแบับั การถู่ายู่เที่อำนาจจากกษัตริยู่์แล่ะบัาที่หล่วงแต่เดิ้ม

มาอยู่่่ในกลุ่่มพื่่อค้าผ่้มีอันจะกินที่ี�จะสามารถูจ้างศิล่ปัินแล่ะนักออกแบับัได้้เชี่นกันไม่ได้้จำกัด้

เฉพื่าะกลุ่่มเด้ิมๆ การเปัิด้กว้างที่างความคิด้ที่ี�มากขึ�น มีเสรีภาพื่มากขึ�น บัวกกับัความเชี่�อว่า

มนุษย์ู่เปั็นมาตรวัด้ในทีุ่กสิ�งแล่ะเปั็นศ่นยู่์กล่างของทุี่กสรรพื่สิ�ง งานศิล่ปัะแล่ะการออกแบับั 

สัด้ส่วนมนุษยู่์ที่ี�มีความสมบั่รณ์์ก็ได้้ปัรากฏิขึ�น มีการคิด้ค้นการเขียู่นภาพื่ในเชีิงที่ัศนียู่ภาพื่ 

(กำจร สุนพื่งษ์ศรี,2556:47) (Perspective)  เกิด้การพื่ิมพื่์อักษรขึ�น ฯล่ฯ แต่สิ�งที่ี�สำคัญที่ี�สุด้

ค่อ กรอบักระบัวนที่ัศน์ในเร่�องของความคิด้ที่ี�ว่ามนุษยู่์ที่ี�มีความสมบั่รณ์์แล่ะเปั็นศ่นยู่์กล่าง

ของจักรวาล่ ความสมบั่รณ์์ของมนุษย์ู่สามารถูถู่กแสด้งผ่านในเร่�องของสัด้ส่วน แล่ะความ

สมบัร่ณ์ข์องรา่งกายู่ ซึั�งมคีวามสมจรงิมากขึ�นกวา่ในยู่คุของกรกี รา่งกายู่ที่ี�เตม็ไปัด้ว้ยู่มัด้กล่า้ม

เน่�อทีี่�ด่้สง่างามหร่อความอุด้มสมบั่รณ์์ของร่างกายู่ของผ่้หญิงทีี่�มีล่ักษณ์ะ ตัวแที่นของผ่้ให้

กำเนดิ้ แน่นอนคำถูามทีี่�ถูก่ถูามตอ่มาคอ่ รา่งกายู่ทีี่�มคีวามสมบัร่ณ์ที์ี่�เปัน็เสมอ่นไอด้อล่ (Idol) 

หร่องามแบับัสมบั่รณ์์ที่ี�สุด้อยู่่่ตรงไหน  ถู้าสังเกตอยู่่างพื่ิจารณ์าแล่้ว งานวาด้ร่ปัสัด้ส่วนมนุษยู่์

ที่ี�ผ่านสายู่ตาของ ศลิ่ปันิชีั�นครใ่นยู่คุนี�อยู่า่ง ด้าวนิชี ีไมเคิล่แองเจล่โล่ หรอ่ ราฟาเอล่ จะสามารถู

จำล่องความเหมอ่นทีี่�ใกล้่เคียู่งกับัความเป็ันมนุษย์ู่ได้้อยู่่างมาก รวมถึูง การแก้ไขปััญหาในเร่�อง

ของระยู่ะในเชีงิที่ศันยีู่ภาพื่ได้้ แตถู่งึที่ี�สดุ้ความสมบัร่ณ์์ในโล่กของแบับั “ที่ี�ปัรากฏิตอ่งานศลิ่ปัะ

ของศิล่ปัินผ่้ยู่ิ�งใหญ่ก็ยู่ังคงวิ�งมุ่งไปัส่่ความสมบั่รณ์์แบับัของพื่ระเจ้านั�นเอง ร่างกายู่ทีี่�อุด้ม ทีี่�

เต็มไปัด้ว้ยู่มดั้กล่า้ม แล่ะสดั้สว่นที่ี�สมบัร่ณ์แ์บับันี�ได้้ถูก่สรา้งจากมโนสำนกึที่ี�จะเขา้ใหถึู้ง ความ

สมบั่รณ์์ในแบับัพื่ระเจ้านั�นเอง

สิ�งที่ี�กล่า่วมาที่ั�งหมด้นี� อะไรค่อหวัใจหล่กัที่ี�จะเปัน็เสมอ่นกญุแจหล่กัในการสรา้งความ

เข้าใจว่างานสร้างสรรค์แล่ะงานออกแบับันั�นได้้ด้ำเนินอยู่่างที่ี�มันเปั็นได้้ด้้วยู่สาเหตุอะไร สิ�งที่ี�

ผ่้เขียู่นเห็นว่ามีความสำคัญแล่ะเป็ันเสม่อนหัวใจหลั่กนั�นค่อ เร่�องของกระบัวนทัี่ศน์ (Para-

digm) ที่ี�ฝีังอยู่่่ในความคิด้ของมนุษยู่์ก่อนหน้าตั�งแต่อด้ีตจนถูึง ชี่วงคริสต์ศตวรรษที่ี� 18 ความ

คดิ้สมยัู่ใหมเ่ริ�มมบีัที่บัาที่อยู่า่งสง่ แตเ่ราจะกล่า่วตอ่ไปัใน หวัขอ้ที่ี� 2 แล่ะ 3 กระบัวนที่ศันห์ล่กั

ที่ี�ด้ำเนินอยู่่่ในยูุ่คของมนุษยู่์ ตั�งแต่อด้ีตถูึงปััจจุบัันนั�นถู่กแบั่งออกเปั็น 5 กระบัวนที่ัศน์ใหญ่

ด้้วยู่กันค่อ 1. กระบัวนที่ัศน์ด้ึกด้ำบัรรพื่์ 2. กระบัวนที่ัศน์โบัราณ์ 3. กระบัวนที่ัศน์ยูุ่คกล่าง  
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4. กระบัวนที่ัศน์นวยูุ่ค (สมัยู่ใหม่) (กีรติ บัุญเจ่อ,2546) 5. กระบัวนที่ัศน์หล่ังนวยูุ่ค(หล่ังสมัยู่

ใหม่) ซัึ�ง กระบัวนที่ัศน์ที่ี� 1-3 นั�น เปั็นกระบัวนที่ัศน์ที่ี�เชี่�อในสิ�งที่ี�ไม่สามารถูพื่ิส่จน์ให้เห็น หร่อ

อยู่่่ในมโนคติ ไม่ว่าจะเปั็นเร่�องของความศรัที่ธาของสิ�งศักด้ิ�สิที่ธิ�ที่ี�อยู่่่เบั่�องบันหร่อเชี่�อในเร่�อง

ของกฎีความเป็ันนิรันด้รที่ี�ไม่สามารถูเขา้ถูงึได้้หรอ่ในยุู่คกล่างที่ี�เชี่�อในเร่�องของโล่กหน้าเที่า่นั�น

ที่ี�เที่ี�ยู่งแที่้ถูาวรแล่ะที่ำทีุ่กอยู่่างเพื่่�อความสุขในโล่กหน้าหร่อโล่กหล่ังความตายู่

ความคิด้ในเร่�องกระบัวนที่ัศน์ที่ี� 1-3 นั�นโด้ยู่สรุปัค่อความเชี่�อในเร่�องของ สิ�งที่ี�อยู่่่ใน

โล่กหน้า อุด้มคติความเปั็นนิรันด้ร์หร่อความสุขหล่ังความตายู่ เชี่�อว่าจะมีโล่กหล่ังความตายู่

ที่ี�เปั็นเร่�องเที่ี�ยู่งแที่้ถูาวรสิ�งนี�จึงกล่่าวได้้ว่า กระบัวนที่ัศน์ด้ังที่ี�กล่่าวมานั�นได้้ มัองโลื่กัในแบบ

วฎัจกััรหรอ่กัารมัองโลื่กัเป็ันวงกัลื่มั (Circle) ซัึ�งเชี่�อวา่มนษุยู่จ์ะกล่บััไปัส่โ่ล่กที่ี�อยู่่เ่บั่�องหล่งัค

วามตายู่อีกด้้วยู่ หร่อไปัอยู่่่ในดิ้นแด้นของพื่ระเจ้า หร่อการกลั่บัมาเกิด้อีกครั�งบันโล่กมนุษยู่์ 

การกระที่ำที่ี�ผ่านงานสร้างสรรค์หร่องานออกแบับัจึงที่ำเพื่่�อมุ่งส่่โล่กของ อุดมัคต่ิ

สิ�งนี�จึงเปั็นมโนคติที่ี�ฝีังอยู่่่กับัมนุษยู่์ในชี่วงด้ังกล่่าวแล่ะไม่แปัล่กใจเล่ยู่ที่ี�ว่าหนังส่อ

หร่อปัระวตัขิองการออกแบับัที่ี�มกัจะแบัง่ยู่คุของการออกแบับัในอด้ตีวา่เปัน็ยู่คุที่ี�มพีื่ฒันาการ

การออกแบับัที่ี�เปั็นไปัเพื่่�อสนองตอบัแต่เร่�องที่างกายู่ภาพื่ ข้ออ้างที่ี�มักถู่กกล่่าวถูึง การที่ี�งาน

ออกแบับัในอดี้ตไม่มีความซัับัซ้ัอนไม่ว่าที่างความคิด้หร่อร่ปัแบับัเพื่ราะความเจริญก้าวหน้า

ที่างเที่คนิค เที่คโนโล่ยู่ียู่ังไม่ถูึงขั�นนั�นคงจะไม่ใชี่สาเหตุที่ี�จะมากล่่าวอ้างได้้จริง งานออกแบับั

ทัี่�งหมด้จึงที่ำเพื่่�อมุ่งส่่ความศรัที่ธาเพื่่�อสิ�งทีี่�เป็ันอุด้มคติเพื่่�อโล่กหน้าทีี่�ถูาวรแน่แท้ี่กว่า งาน

ออกแบับัที่ั�งหมด้ จึงมักไม่เน้นล่งไปัเพื่่�อตอบัสนองความเปั็นส่วนตัว หร่อความเปั็นปััจเจก 

ความซับััซ้ัอนของร่ปัแบับัแล่ะเน่�อหาของงานออกแบับัจงึมิได้มี้ความซับััซัอ้นแล่ะมากเร่�องราว

อยู่า่งเชีน่ ปัจัจุบันั ที่ั�งๆทีี่� ฝีมีอ่แล่ะเที่คนิคของช่ีางนั�นก็สามารถูที่ำแล่ะออกแบับัได้ไ้ม่แพ้ื่ หรอ่

จะด้ีกว่าด้้วยู่ซั�ำกว่านักออกแบับัปััจจุบััน แต่มันเปั็นเร่�องของกระบัวนที่ัศน์หล่ักๆต่างหากที่ี�

คอยู่ ควบัคุม/กำกับั ความคิด้ ความเชี่�อ คา่นิยู่ม ทีี่�เปัน็มโนสำนึกเบั่�องหลั่งทีี่�ไมส่ามารถูปัฏิเิสธ

ได้้

2. ภาวะสมััยุใหมั่ กัับกัารถื่อครองสิทธีิทางองค์ความัร้� ฯลื่ฯ ที�มัีส่วนสำคัญในด�านร้ปัแบบ 

กัระบวนกัารออกัแบบ 

กล่่าวได้้ว่า กระบัวนการออกแบับัรวมถูึงกระบัวนการที่างที่ัศนศิล่ปั์เริ�มมีการ

เปัล่ี�ยู่นแปัล่งอยู่่างมากมายู่ ซัึ�งไม่เฉพื่าะแต่ด้้านศิล่ปัะแล่ะวัฒนธรรมเที่่านั�น กระบัวนที่ัศน์ใน
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การมองโล่ก ก็มีการเปัล่ี�ยู่นแปัล่งไปัอยู่่างมากมายู่ เม่�อโล่กเข้าส่่ยูุ่คแห่งปััญญา (Enlighten-

ment) ความร่้ต่างๆได้้ถู่กพื่ัฒนา ค้นพื่บั ความเจริญก้าวหน้าที่างวิที่ยู่าศาสตร์ ได้้สร้างสิ�งที่ี�มี 

ปัระสิที่ธิภาพื่แล่ะที่รงอิที่ธิพื่ล่มากทีี่�สุด้ ค่อเร่�องของเหตุผล่(Rational) เพื่ราะชุีด้คิด้ในเร่�อง

ของเหตุผล่นี�ที่ำให้มนุษยู่์ชีาติได้้หลุ่ด้พื่้นกรอบัของกระบัวนที่ัศน์เก่าๆที่ี�เคยู่เชี่�อถู่อกันมา อาที่ิ 

หลุ่ด้ออกจากกรอบัของความเชี่�อในเร่�องสิ�งเหน่อธรรมชีาติหร่อเที่พื่ต่างๆ ที่ี�มนุษยู่์ไม่มีความร่้

หร่อหลุ่ด้ออกจากความเชี่�อของคริสต์ศาสนาทีี่�ครอบังำความคิด้ของมนุษยู่์ชีาวตะวันตกมา

อยู่่างยู่าวนาน

ชีดุ้ความคิด้ในเร่�องของเหตุผล่ทีี่�มาพื่ร้อมกบััวทิี่ยู่าศาสตร์นั�นได้ผ้ลั่กด้นัความคิด้มนษุย์ู่

ที่ั�งในเร่�องวัฒนธรรม สังคม อุตสาหกรรม ศิล่ปัะ เศรษฐกิจ ฯล่ฯ ร่วมกับัความคิด้ในเร่�องของ

เสรภีาพื่ที่ี�เริ�มเบัง่บัานซึั�งสิ�งนี�จะได้้รบััความกระจา่งแล่ะเขา้ใจเสมอ่นกระจกสะที่อ้นถูงึกระบัวน

ที่ัศน์ในยูุ่คแห่งแสงสว่างที่างปััญญา (Age of Enlightenment) ได้้ชีัด้เจนโด้ยู่ผ่านงานของนัก

ปัรัชีญาในยูุ่คร่วมสมัยู่อยู่่าง เอ็มมาน่เอล่ คานที่์ (Immanuel Kant) ที่ี�นิยู่ามความหมายู่ว่า 

“การร่้ ต่�นจากการถู่กพื่ันธนาการด้้วยู่ความเชี่�อที่างศาสนาแล่ะเชี่�อมั�นว่าเหตุผล่กับั

ปัระสบัการณ์จ์ะเป็ันเคร่�องมอ่นำพื่ามนุษย์ู่ไปัส่่ความร่แ้ล่ะความร่จ้ะเป็ันเคร่�องมอ่พื่ามนุษย์ู่ไปั

ส่่ความก้าวหน้า ... รากศัพื่ที่์ของ Enlightenment ค่อ enlighten แปัล่ว่า “ที่ำให้เกิด้แสง” 

... แสงสว่างที่างปััญญาได้้แก่ การที่ี�มนุษยู่์หลุ่ด้ออกจากความอ่อนเยู่าว์ไร้เด้ียู่งสาที่ี�ตนเปั็นผ่้

ก่อขึ�นมา ความอ่อนเยู่าว์ด้ังกล่่าวนี�ได้้แก่การไม่มีความสามารถูจะใชี้ความคิด้ความเข้าใจของ

ตนเอง โด้ยู่ไมต่อ้งมกีารร้่นำจากผ่อ่้�น ... แตม่าจากการไมยู่่อมตดั้สินใจ แล่ะไมม่คีวามกล่า้หาญ 

ที่ี�จะใชี้ความคิด้ของตนเองโด้ยู่ไม่มีผ่้อ่�นชีี�นำ จงกล่้าคิด้!(Sapereaude) “จงกล่้าที่ี�จะใชี้ความ

คิด้ของตนเอง” เปั็นคำขวัญของยูุ่คแสงสว่างที่างปััญญา”(โสรัจจ์ หงศ์ล่ด้ารมภ์,2556) 

จากสิ�งที่ี�กล่่าวมานี�เราอาจสามารถูสรุปัได้้ว่าแนวคิด้นับัตั�งแต่ชี่วงยูุ่คคริสต์ศตวรรษ

ที่ี�18 เปั็นต้นมานั�น โล่กให้ความสำคัญกับัความสามารถูของมนุษยู่์ในเร่�องของการ เล่่อกแล่ะ

การตัด้สินใจ มนุษยู่์สามารถูเอาเร่�อง “เหตุผล่ไปัจับักับัทีุ่กสิ�งเพื่่�อตอบัสนองข้อสงสัยู่ สิ�งนี�มา

พื่ร้อมกับัความเปั็นวิที่ยู่าศาสตร์ ความเจริญก้าวหน้าของเที่คโนโล่ยู่ี อุตสาหกรรม ที่ี�พื่ัฒนา

อยู่่างมากมายู่ในชี่วงคริสต์ศตวรรษที่ี� 18 – 20 ที่ำให้โล่กเปัล่ี�ยู่นแปัล่งอยู่่างรวด้เร็วจากเด้ิม

เปัน็สงัคมเกษตรกเ็ปัล่ี�ยู่นมาใชีเ้ร่�องของเคร่�องจักรแที่นแรงงานคน เกดิ้โรงงานอตุสาหกรรมที่ี�

ที่ันสมัยู่ เกิด้การแพื่ที่ยู่์ การอนามัยู่ เกิด้การศึกษาด้้านจิตวิเคราะห์ ฯล่ฯ ความเจริญเหล่่านี� 
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เตบิัโตควบัค่่กบััความคิด้ของเสรีภาพื่แล่ะความเป็ันปัจัเจกของมนุษย์ู่ ซัึ�งแนน่อน ภาวะดั้งกล่า่ว

จึงเปั็นภาวะแบับัสมััยุใหมั่ (Modernity) แล่้วอยู่่างไรค่อ สภาวะสมัยู่ใหม่ เม่�อพื่่ด้ถูึงคำว่า 

Modern เราจึงต้องพื่ิจารณ์าคำว่า Modernusซัึ�งคำนี�มาจากคำว่า Modoซัึ�งหมายู่ความว่า 

“ที่ี�พื่ึ�งผ่านมา”, ส่วนคำว่า Modernus มีความหมายู่ว่า “เปั็นเร่�องของวันนี�หร่อปััจจุบัันนี�” 

แล่ะแนน่อน สภาวะสมยัู่ใหม ่จงึเปัน็เร่�องที่ี�อยู่่บ่ันฐานในเร่�อง “สำนกึัทางเวลื่าที�เปัน็เส�นต่รง” 

เพื่ราะตัวมันก็บัอกความหมายู่ถูึงความเปั็นปััจจุบััน ณ์ กาล่เวล่านี� แล่ะแสด้งถึูงความเป็ัน

ปัจัจบุันั ความเป็ันของใหม่ มากกว่าที่ี�จะยึู่ด้ติด้อยู่่ก่บััอดี้ต แต่อนาคตก็เปัน็สิ�งที่ี�ยู่งัมาไม่ถูงึ แต่

สิ�งที่ี�เปั็นจริงค่อ “ปััจจุบััน” หร่อ “ณ์ เวล่านี�” (here and now) ด้ังนั�นฐานคิด้แบับัสมัยู่ใหม่ 

จงึมองสำนึกของเวล่าเป็ันแบับัเส้นตรง พืุ่ง่ไปัข้างหน้าอยู่่างเดี้ยู่ว สำนึกแบับัสมัยู่ใหม่ด้งัทีี่�กล่า่ว

มานี� ได้้ฉายู่ภาพื่ให้เห็นถูึงค่านิยู่ม หร่อพื่ฤติกรรมมนุษยู่์ที่ี�เปัล่ี�ยู่นไปั อาที่ิ คำนิยู่ามที่ี�กล่่าวว่า 

“จงขยู่นัที่ำงานเพ่ื่�อจะสบัายู่ในภายู่ภาคหนา้” “คนที่ำงานหนกั คนขยัู่น คอ่คนด้”ี หรอ่ “เวล่า

ค่อสิ�งที่ี�มีค่าของชีีวิต อยู่่าปัล่่อยู่ให้เวล่าผ่านไปัอยู่่างไร้ปัระโยู่ชีน์” เปั็นต้น

มโนสำนึก เร่�องของเวล่า ในยูุ่คสมัยู่ใหม่ จึงให้ความสำคัญกับัปััจจุบััน ที่ี�อยู่่่บันการ 

กระที่ำของตวัมนษุย์ู่เองที่ี�เปัน็ผ่ก้ำกบััที่กุสิ�งที่กุอยู่า่งอยู่่ใ่นน�ำมอ่มนษุยู่ ์ชีะตากรรมของชีวีติขึ�น

อยู่่ก่บััตัวเองเที่า่นั�น มนษุยู่ใ์นยู่คุสมยัู่ใหมจ่งึต้องหาหมายู่หมดุ้กบััตวัเองโด้ยู่ผา่นที่างการสรา้ง

ความเปั็นปััจเจกเฉพื่าะ อาที่ิ สไตล่์ การรวมกลุ่่ม หร่อ ล่ัที่ธิ ฯล่ฯ สิ�งนี�สามารถูเห็นได้้จากร่ปั

แบับั / ล่ัที่ธิที่ี�เกิด้ขึ�นอยู่่างมากมายู่ในชี่วงต้น คริสต์ศตวรรษ ที่ี� 20 ถูึงปัล่ายู่ คริสต์ศตวรรษ 

1970 ที่ั�งในวงการศิล่ปัะ งานออกแบับั ด้นตรี เส่�อผ้า สถูาปััตยู่กรรม ฯล่ฯ

ผล่จากมโนสำนึกแบับัสมัยู่ใหม่ในเร่�องของเวล่าที่ี�เชี่�อในเร่�องของปััจจุบัันแล่ะการยู่ึด้

ความเปั็นตัวตน (มนุษยู่์) ว่าเปั็นผ่้กำหนด้หร่อกุมเร่�องชีะตากรรมในภายู่หน้านั�นที่ำให้มนุษยู่์

ตอ้งหาสิ�งยู่ดึ้เหนี�ยู่วใหมค่อ่การหา “ความเปัน็ตัวตน” (individual) ซัึ�งเป็ันสำนกึทีี่�เกิด้มาจาก

ความเปั็นสมัยู่ใหม่ เพื่ราะความเปั็นตัวตนจะที่ำให้มนุษยู่์สมัยู่ใหม่มีที่ี�ยู่่นแล่ะร่้สึกได้้ถูึงความ

มั�นคงหร่อความมีตัวตนในชีีวิต ทีี่�เปั็นเชี่นนี�เพื่ราะมนุษยู่์สมัยู่ใหม่ได้้ปัฏิิเสธความคิด้แบับัโล่ก

หน้า ปัฏิิเสธความมีอยู่่่ของพื่ระเจ้าผ่านวล่ีสำคัญอยู่่างนักปัรัชีญาชีาวเยู่อรมันอยู่่าง นิที่เชี่ ที่ี�

วา่ “พื่ระเจา้ตายู่แล่ว้” รวมถูงึการปัฏิเิสธมโนสำนกึเร่�องเวล่าแบับัวงกล่มที่ี�เปัน็มโนสำนกึ กอ่น

ยูุ่คสมัยู่ใหม่

มโนสำนกึที่ี�แตกตา่งกนั ระหวา่งมโนสำนกึแบับัเสน้ตรงกบััมโนสำนกึแบับัวงกล่มนั�น
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มีความสำคัญต่อวิถูีชีีวิต ค่านิยู่ม แล่ะ พื่ฤติกรรมของมนุษยู่์อยู่่างมีนัยู่สำคัญ มโนสำนึกแบับั

วงกล่มนั�นที่ำให้มนุษยู่์ไม่ร่้สึกโด้ด้เด้ี�ยู่ว แล่ะไม่กังวล่ถึูงอนาคตเพื่ราะมีจุด้ยู่ึด้หร่อหลั่กอยู่่าง

เชี่น เม่�อตายู่ไปัจะไปัอยู่่่ในโล่กหล่ังความตายู่ แต่ในที่างกล่ับักัน มโนสำนึกเร่�องเวล่าแบับัเส้น

ตรงจะไม่สามารถูเปั็นหล่ักหร่อสิ�งยู่ึด้เหนี�ยู่วได้้ นอกจากการกระที่ำในวันนี� เวล่านี�ปััจจุบััน 

(เหตุ) นำไปัส่่ (ผล่) ในอนาคต ด้้วยู่เหตุเหล่่านี�เราจึงสามารถูนำสิ�งนี�ไปัอธิบัายู่ถูึงปัรากฏิการณ์์

ที่างศิล่ปัะแล่ะงานการออกแบับั

งานออกแบับัที่ี�ถูก่ผล่ติขึ�นมานั�นสามารถูมองภาพื่สะที่อ้นได้จ้ากการตล่าด้ที่ี�ถูก่เหล่า่

นกัวิชีาการได้แ้บ่ังเป็ันยุู่คสมัยู่ คอ่ การตล่าด้ในยุู่คแรกๆ ทีี่�ผลิ่ตสินค้าในเชีงิอุตสาหกรรม ความ

ต้องการในสินค้า งานออกแบับั มีส่ง แล่ะตัวสินค้าถู่กผลิ่ตออกมาน้อยู่ ที่ำให้ปััจจัยู่ความ

ต้องการส่ง งานออกแบับัสินค้าในยูุ่คนี�จึงเกิด้การแข่งขันน้อยู่ รวมถูึง ความคิด้สร้างสรรค์เชีิง

ศิล่ปัะก็จะมีน้อยู่ด้้วยู่ ความซัับัซ้ัอนน้อยู่ เม่�อเข้าส่่ยูุ่คตล่าด้การแข่งขันเริ�มส่ง ผลิ่ตภัณ์ฑ์์ถู่ก

ผล่ิตเพื่่�อตอบัสนองคน (ปัระชีากร) ที่ี�เพื่ิ�มมากขึ�น ความซัับัซั้อนในเร่�องของความเปั็นปััจเจก

หรอ่ความเป็ันเฉพื่าะกลุ่ม่เริ�มมีมากขึ�นส่งผล่ให้งานออกแบับัมีปัจัจัยู่ในเร่�องของการตอบัสนอง

ด้้านผลิ่ตภัณ์ฑ์์อยู่่างหล่ากหล่ายู่มีการวิจัยู่แข่งขันในเร่�องของร่ปัแบับัแล่ะความต้องการของ

กลุ่่ม หร่อกล่่าวได้้ว่า เริ�มเบันความสนใจจากเด้ิมที่ี�เน้นเร่�องของการผล่ิตเพื่ียู่งอยู่่างเด้ียู่วมาส่่

ความเอาใจใสด่้า้นการออกแบับัที่างกายู่ภาพื่ของสนิคา้ ใหเ้ขา้ส่ ่จติใจ ของผ่บ้ัรโิภคแตล่่ะกลุ่ม่ 

หร่อเรยีู่กว่า “ล่่กค้าคอ่พื่ระเจา้” เพื่ราะสินค้าเหล่า่นี�ที่ี�ผา่นการออกแบับัจะไปัที่ำให้ล่ก่ค้าร่สึ้ก

ถูงึความเปัน็ปัจัเจกหร่อความชีดั้เจนของการมตีวัตน สิ�งเหล่า่นี� มนับัง่บัอกถูงึเร่�องของ รสนยิู่ม 

(Taste) ของผ่บ้ัริโภคด้้วยู่ สิ�งนี�มนัต้องรบััความโหยู่หา ความเป็ันตวัตนในยุู่คสมยัู่ใหม ่ได้อ้ยู่่าง

ด้ ีแล่ะอีกสิ�งหนึ�งที่ี�จำต้องตระหนักไวค้อ่ในอีกด้า้นหนึ�งของความเป็ันยู่คุสมัยู่ใหม่นั�น นอกจาก 

ความเปั็นเหตุเปั็นผล่ ความเปั็นปััจเจก แล่ะความมีเสรีภาพื่ในการคิด้เล่่อกที่ี�จะกระที่ำของ

มนุษย์ู่ แต่ก็มีเร่�องของการควบัคุม กำหนด้ ที่ี�ผ่านอำนาจในร่ปัแบับัใหม่ นั�นค่ออำนาจของ 

“ความร่้” (Power of Knowledge) การด้ำเนินการโด้ยู่ใชี้ “ความร่้ แล่ะ การควบัคุม” จึง

เปั็นสิ�งสำคัญของผล่พื่วงจาก สภาวะสมัยู่ใหม่ ที่ี�จะยู่่นยู่ันว่าทีุ่กสิ�งจะถู่กที่ำหร่อด้ำเนินไปัตาม

เปั้าหมายู่ทีี่�กำหนด้ สิ�งนี�สามารถูมองภาพื่สะท้ี่อนได้้จาก การผลิ่ตแบับัสายู่พื่านในโรงงาน

อุตสาหกรรมในยูุ่คสมัยู่ใหม่ทีี่�จะมีการกำหนด้ แบั่งหน้าที่ี� แล่ะกำหนด้เวล่าโด้ยู่แยู่ก เปั็นชีุด้ 

หร่อกลุ่่ม เพื่่�อความมีปัระสิที่ธิภาพื่แล่ะเวล่าที่ี�น้อยู่เพื่่�อจะได้้ ผล่ิตผล่ที่ี�มีคุณ์ภาพื่แล่ะเสร็จสิ�น
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ตามกำหนด้เพื่่�อล่ด้ค่าแรง เวล่า หร่อแม้กระที่ั�งงานออกแบับั ด้ังที่ี� ธเนศ วงศ์ยู่านนาวา ได้้

เสนอไว้ว่า “การออกแบับัในฐานะกล่ไกของการควบัคุม แสด้งถึูงความวิตกจริตทีี่�มีต่อความ

อยู่ากที่ี�จะควบัคุม โด้ยู่ความวิตกจริตที่ี�มีต่อความต้องการจะควบัคุมเป็ันผล่พื่วงของสภาวะ

สมัยู่ใหม่ที่ี�การควบัคุมแสด้งให้เห็นว่าทีุ่กสิ�งทีุ่กอยู่่างสามารถูทีี่�จะด้ำเนินไปัตามเป้ัาหมายู่ทีี่�

กำหนด้ หร่อที่ี�ฝีรั�งเรียู่กว่า “ ‘Control Freak’ หร่อ ‘พื่วกบั้าคล่ั�ง’ การควบัคุมจัด้ระเบัียู่บัให้

อยู่่ใ่นสภาพื่สมบัร่ณ์ ์...” (ธเนศ วงศ์ยู่านนาวา,2552:12) แล่ะเม่�อเราเขา้ส่ส่ภาวะสมยัู่ใหมแ่ล่ว้ 

อาจกล่า่วได้ว้า่คงไมม่อีะไรที่ี�จะหล่ดุ้พื่น้ไปัจากเร่�องของการออกแบับัได้ ้แล่ะการออกแบับักไ็ด้้

ถูก่จดั้แบัง่ เพ่ื่�อจะสนองตอบัตอ่คนที่กุกลุ่ม่ ไมว่า่จะวยัู่เด้ก็กจ็ะมกีารออกแบับั (Design baby) 

ออกแบับัหน้าตา (Plastic surgery) การออกแบับัโมเด้ล่อาหาร (Fake Plastic food) ฯล่ฯ 

หร่อถูึงที่ี�สุด้แล่้ว เร่�องของอารมณ์์ ก็ยู่ังได้้ถู่กออกแบับัด้้วยู่ (Emotional design) ที่ี�ถู่กแฝีงอยู่่่

ในงานที่างสถูาปััตยู่กรรม ตกแต่งภายู่ใน เปั็นต้น

แม้แต่ในเร่�องของความงามที่ี�เปั็นเร่�องเกี�ยู่วกับัสุนที่รียู่ะ ทีี่�เกี�ยู่วข้องโด้ยู่ตรงกับังาน

ออกแบับั งานออกแบับัก็ยู่ังต้องเปั็นเร่�องของ “การควบัคุม” ที่างสังคม (Social control) 

เพื่ราะงานออกแบับั แล่ะการออกแบับั ปัฏิิเสธมิได้้ว่าที่ำไปัเพื่่�อการขายู่แล่ะต้องผ่กกับัแหล่่ง

ทีุ่น แหล่่งผลิ่ต ในเชีิงพื่าณิ์ชีย์ู่แล่ะอยู่่่ภายู่ใต้ของระบับัทุี่นนิยู่มทีี่�ต้องการจะขายู่สินค้า การ

ควบัคุมจึงเปั็นสิ�งที่ี�บัังเกิด้ขึ�นอยู่่างปัฏิิเสธมิได้้ตั�งแต่ขั�นตอนแรกไปัจนกระที่ั�งขั�นตอนสุด้ที่้ายู่

ความยู่อ้นแยู้่ง ความลั่กล่ั�นของสภาวะสมัยู่ใหม ่(การให้เสรภีาพื่ที่างความคิด้ กบััเร่�อง

ของ การควบัคุมที่างสังคม) จึงเปั็นเน่�อแที่้ของยุู่คสมัยู่ใหม่ การกระที่ำโด้ยู่ปัระหนึ�งว่า เป็ัน

เสม่อนเร่�องปักติธรรมด้า หร่อ สร้างความชีอบัธรรมให้กับับัางสิ�งโด้ยู่ผ่านแว่นขององค์ความร่้

ที่างวิที่ยู่าศาสตร์จากกลุ่่มนักวิที่ยู่าศาสตร์หร่อผ่้เชีี�ยู่วชีาญเป็ันที่างออกหนึ�งของกระบัวนการ

แบับัสมยัู่ใหม ่นกัออกแบับัสมยัู่ใหมจ่งึมอิาจสรา้งความชีอบัธรรมเพื่ยีู่งหนึ�งเด้ยีู่วกบััผล่ติภณั์ฑ์์

ที่ี�ตนออกแบับัอยู่่างในอดี้ต ตวัผลิ่ตภัณ์ฑ์ที์ี่�ออกแบับันั�น อาจจะต้องผ่านการรับัรองของวงการ

แพื่ที่ยู่ว์งการจติวทิี่ยู่าหรอ่ผ่เ้ชีี�ยู่วชีาญด้า้นอ่�นมารบััรอง หรอ่กล่า่วอยู่า่งงา่ยู่ต้องผา่นองคค์วาม

ร่้ที่างวิที่ยู่าศาสตร์บัางแขนงนั�นเอง อาที่ิ การออกแบับัรองเที่้า ซัึ�งแต่เด้ิมอาจจะออกแบับัเพื่่�อ

ปั้องกันการบัาด้เจ็บัจากภายู่นอกแต่ก็ยู่ังมิได้้ผ่านองค์กร หร่อสถูาบัันใด้ๆ แต่เม่�อ คริสต์

ศตวรรษ 1940 รองเที่้า ด้อกเตอร์ มาติน(Dr. Marten) ได้้ถู่กสร้างจากแพื่ที่ยู่์ชีาวเยู่อรมัน ชี่�อ 

Klaus Martens ในตอนที่ี�เขาอยู่่่ในกองที่ัพื่เยู่อรมัน ระหว่างสงครามโล่กครั�งที่ี� 2 รองเที่้า
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ด้อกเตอร์ มาติน นี�ที่ำเปั็นบั่ที่ส่ง ซัึ�ง การร้อยู่เชี่อกของรองเที่้านั�นได้้มาจากการรัด้เชี่อกจาก

ชีุด้เคร่�องแต่งกายู่ผ่้หญิงในยูุ่คโกธิค (Gothic) อีกที่ั�งเปั็นรองเที่้าที่ี�ถู่กออกแบับัมาเพื่่�อปั้องกัน

เร่�องของกระด้ก่แล่ะปักปัอ้งโครงสรา้งของเที่า้ ที่ำใหใ้สส่บัายู่กบััความนุม่ของหนงั มนัถูก่ผล่ติ

ออกขายู่ในปัี คริสต์ศตวรรษ 1960 ในอังกฤษ ในฐานะ รองเที่้าบั่ที่ของคนที่ำงาน อีกที่ั�งในปัี 

คริสต์ศตวรรษ 1970 รองเที่้าด้อเตอร์มาตินยู่ังได้้รับัความนิยู่มอยู่่างมากมายู่ในกลุ่่มคน

วัฒนธรรมยู่่อยู่ (Sub culture) อยู่่างกลุ่่มพัื่งค์ (Punk) กลุ่่มเคล่่�อนไหวต้านเอด้ส์ (AIDS   

Actioism) กลุ่่มนีโอพื่ังค์ (Neo-punk) แล่ะ กรันจ์ (Grunge) (Maritasturken and Lisa 

Carturight,2001:64-65) หร่อในการออกแบับัโปัสเตอร์เพื่่�อรณ์รงค์ให้คนไปัสมัครเปั็นที่หาร

ในสงครามโล่กครั�งที่ี�หนึ�ง ก็ชี่�อว่า “I want you for U.S. Army” (1971) ออกแบับัโด้ยู่ เจมส์ 

มอนติโกเมอรี� ซัึ�งภายู่ในภาพื่ เปัน็รป่ัล่งุแซัม ในล่กัษณ์ะที่า่ที่างขงึขังสวมหมวกที่ี�คาด้แถูบัด้าว

ขาวบันพื่่�นน�ำเงินไว้บันศีรษะแล่ะชีี�นิ�วมาทีี่�ผ่้มอง โด้ยู่โปัสเตอร์นี�ถู่กตีพื่ิมพ์ื่ขึ�นนับัล้่านใบัแล่ะ

ปัระสบัผล่สำเร็จอยู่่างมากในการใชี้ “คุณ์” เพ่ื่�อขายู่สงครามให้ปัระชีาชีน (ปัระชีา                       

สุวีรานนที่์,2551:256) แต่คำถูามที่ี�สำคัญค่อ ที่ำไมโปัสเตอร์ “คุณ์” จึงปัระสบัความสำเร็จใน

การเรียู่กผ่้คน ไม่เฉพื่าะแต่ในอเมริกาเที่่านั�น แต่โปัสเตอร์ “คุณ์” ถู่กผล่ิตในล่ักษณ์ะเด้ียู่วกัน

ในหล่ายู่ปัระเที่ศ ที่ั�งอิตาลี่ เยู่อรมัน องักฤษ แล่ะรัสเซัยีู่ เพื่ราะเหตุใด้ แล้่วโปัสเตอร์ในรป่ัแบับั

อ่�นที่ี�ออกมาในช่ีวงเดี้ยู่วกันถึูงไม่ได้้รับัความนิยู่มแล่ะไม่สามารถูจ่งใจปัระชีาชีนร่วมเข้าส่่

สงครามโล่กครั�งที่ี� 1

คำตอบัต่อคำถูามที่ี�ตั�งขึ�นนั�นค่อ ผล่ของสภาวะสมัยู่ใหม่ที่ี�มนุษยู่์พื่ยู่ายู่ามที่ี�จะ “มีตัว

ตน” แล่ะความมีตัวตนนี�จะที่ำให้มนุษยู่์มีความหมายู่ ซัึ�งสิ�งนี�ได้้ค่อยู่ๆก่อตัวขึ�นเม่�อโปัสเตอร์ 

“คุณ์” ได้้ผล่ิตออกมาในล่ักษณ์ะที่ี�ผ่้นำหร่อตัวแที่นปัระเที่ศในภาพื่ชีี�มาตรงหน้าของผ่้ด้่ใน

ล่ักษณ์ะปัระจันหน้าว่า “เราต้องการคุณ์” (เพื่่�อภาระที่ี�ยู่ิ�งใหญ่ของปัระเที่ศ) สำนึกของ “ตัว

ตน” ก็ถู่กกระตุ้นขึ�นจากโปัสเตอร์ด้ังกล่่าว แล่ะนี�เปั็นความฉล่าด้ของการออกแบับัโปัสเตอร์

ที่ี�พื่ยู่ายู่ามสร้างปัฏิิสัมพื่ันธ์ (Interaction) ระหว่างร่ปัภาพื่ คำพื่่ด้ แล่ะผ่้คน ได้้อยู่่างสมบั่รณ์์ 

อีกที่ั�งในช่ีวงต้นของ คริสต์ศตวรรษ ทีี่� 20 ก็ได้้กำเนิด้การที่ำบััตรปัระชีาชีนขึ�นครั�งแรกหล่ัง

จากทีี่�เที่คโนโล่ยีู่ด้า้นภาพื่ถู่ายู่ได้้แพื่ร่ขยู่ายู่ไปัที่ั�วโล่ก ภาพื่ใบัหนา้ด้า้นตรงที่ี�อยู่่บ่ันบััตรเพื่่�อระบัุ

ความเปัน็ตวัตน เชี่�อชีาต ิฯล่ฯ สิ�งนี�ที่ำใหคุ้ณ์สามารถูเด้นิอยู่่บ่ันที่อ้งถูนนได้้อยู่า่งไมผ่ดิ้กฎีหมายู่ 

มนัแสด้งวา่คณุ์มตีวัตน การไมม่ตัีวตน หรอ่ไมม่หีล่กัฐานวา่ คณุ์เปัน็ใครจงึเปัน็สิ�งทีี่�ผดิ้กฎีหมายู่ 
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แล่ะเปัน็ปัญัหาระด้บััโล่กเล่ยู่ที่เีดี้ยู่ว แตก่อ่นหนา้สงครามโล่กครั�งที่ี� 1 ผ่ค้นที่ั�วไปัไมจ่ำเปัน็ตอ้ง

มี ID Card หร่อ Identity Document หร่อ การไม่มีก็ไม่ได้้เปั็นสิ�งที่ี�ผิด้หร่อสร้างปััญหาใด้ๆ

นี�ค่อผล่ผล่ิตสำคัญของสภาวะสมัยู่ใหม่ ความยู่้อนแยู่้งที่ี�อยู่่่ภายู่ในตัวของมันเองได้้

สรา้งปัญัหาอยู่่างใหญ่หล่วงแล่ะมากมายู่ในด้้านทีี่�ด่้วา่ดี้ อาทิี่ ความเป็ันปััจเจก ความมีเสรีภาพื่ 

ความภม่ใิจในตวัมนษุยู่ ์สง่ผล่ตอ่องคค์วามร่ใ้หม่ๆ ที่ั�งด้้านศาสตรแ์ล่ะศลิ่ป์ั ได้มี้การพื่ฒันาอยู่า่ง

ก้าวกระโด้ด้โด้ยู่เฉพื่าะองค์ความร่้ด้้านเหตุแล่ะผล่ ด้้านวิที่ยู่าศาสตร์สิ�งนี�ไปัด้้วยู่กันได้้ด้ีกับั

แนวคิด้ของการปักครองแบับัเสรีปัระชีาธิปัไตยู่โด้ยู่เฉพื่าะภายู่หล่ังการล่่มสล่ายู่ของโซัเวียู่ต 

แต่ในอีกด้้านหนึ�งของสภาวะสมัยู่ใหม่มันแสด้งให้เห็นถูึงภาวะของการควบัคุม แบั่งแยู่ก แล่ะ

การสร้างความชีอบัธรรมด้า้นเหตุแล่ะผล่ผา่นเร่�องของความร่ใ้นกรอบัของวิที่ยู่าศาสตร ์แต่ไม่

เคยู่ตระหนักเร่�องความร่ผ่้านกรอบัของ ศลี่ธรรมแล่ะจริยู่ธรรม ความเสยีู่หายู่จากแนวคดิ้สมยัู่

ใหม่กับักิเล่สของมนุษยู่์ก่อให้เกิด้สงครามใหญ่ถูึง 2 ครั�ง เกิด้สงครามเยู่็นที่ี�ยู่าวนาน ภาวะโล่ก

ร้อนทีี่�เกิด้จากการเอาเปัรียู่บัแล่ะการใชี้ที่รัพื่ยู่ากรของโล่กอยู่่างหนัก เกิด้การเอาความร่้เชีิง

วทิี่ยู่าศาสตร์เปัน็แกนหลั่กตดั้สนิที่กุอยู่า่งด้ว้ยู่มาตรฐานเดี้ยู่วกัน เกดิ้การควบัคุมแล่ะแบ่ังแยู่ก

ด้ังที่ี�กล่่าวมาข้างต้น

3. กัารท�าทายุต่อ่องคค์วามัร้�ขัองภาวะสมััยุใหมักั่ับทางแพื้ร่งขัององคค์วามัร้� ความั

คิดที�มัีต่่อ สุนทรียุศาสต่ร์ ทางความังามั รวมัถืึงเร่�องขัอง กัารออกัแบบแลื่ะกัระบวนกัาร

ออกัแบบ

จากความเชี่�อทีี่�วา่ความศิวไิล่ซัจ์ากความเจริญกา้วหน้าของวธิคีดิ้แบับัสมยัู่ใหม่จะนำ

มาซึั�งความเจริญแล่ะพัื่ฒนาขึ�นกล่บััไมเ่ปัน็ไปัตามเปัา้ปัระสงคทุ์ี่กอยู่่าง สิ�งทีี่�ตดิ้ตามมากบััความ

เปัน็สภาวะสมัยู่ใหมนั่�นมอียู่่ม่ากมายู่ ที่ั�งเร่�องของปัญัหาโล่กรอ้น ปัญัหาเร่�องของการแบ่ังแยู่ก

สีผิว เพื่ศสภาพื่ รวมถูึงองค์ความร่้ ที่ั�งด้้านวิที่ยู่าศาสตร์ ศิล่ปัะ วัฒนธรรมต่างๆ ฯล่ฯ ความ

ซัับัซั้อนก็ยู่ิ�งที่วีมากขึ�นเม่�อโล่กเข้าส่่ชี่วงที่ศวรรษที่ี� 1960 เปั็นต้นไปั เม่�อโล่กเข้าส่่ระบับัเคร่อ

ข่ายู่การเชี่�อมโยู่งทีี่�เรียู่กกันว่า “อินเตอร์เน็ที่” (Internet) ที่ำให้โล่กสามารถูรับัร่้เชี่�อมโยู่ง

ข่าวสารกันไปัมาได้้ที่ั�วโล่กในเวล่าอันรวด้เร็ว ปััญหาต่างๆทีี่�เกิด้จากภาวะสมัยู่ใหม่ได้้ถู่กเปิัด้

เผยู่จากที่ั�วทีุ่กมุมโล่ก แล่ะนี�อาจกล่่าวได้้ว่าตั�งแต่ที่ศวรรษที่ี� 1960 เปั็นต้นไปั โล่กเข้าส่่การ

เปัลี่�ยู่นกระบัวนที่ศัน์ชีดุ้ใหม่ ที่ั�งในเชีงิวธิคิีด้แล่ะกระบัวนการที่ี�เขา้ใจสิ�งตา่งๆที่ี�มอียู่่บ่ันโล่กของ

เรา เริ�มมีการตั�งคำถูามกับัชีุด้ความคิด้ ความเชี่�อ ของคนยูุ่คสมัยู่ใหม่ว่า สิ�งที่ี�คิด้/เชี่�อ กันนั�นมี
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ความถู่กต้องแล่ะชีอบัธรรมมากแค่ไหน ชี่วงรอยู่ต่อที่ี�สำคัญนี�ได้้มีนักคิด้สำคัญต่างๆ เกิด้ขึ�น 

แนวคิด้ด้ังกล่่าวนี�เกี�ยู่วข้องกับัแนวคิด้หล่ังสมัยู่ใหม่นิยู่ม นักคิด้คนสำคัญ ค่อ ฌอง ฟรังซััว 

เล่ียู่วตาร์ด้ (Jean-Francois Leotard) (1924 - 1998) ศาสตราจารยู่์ปัระจำมหาวิที่ยู่าล่ัยู่

แห่งปัารีสที่ี� 8 โด้ยู่หนังส่อเล่่มสำคัญชี่�อ Postmodern Condition (1979) ได้้ให้คำนิยู่าม 

แนวคิด้หล่ังสมัยู่ใหม่นิยู่มค่อ วิกฤตการณ์์ที่ี�เกิด้ขึ�นกับัความชีอบัธรรมของความร่้ในยูุ่คหลั่ง 

– (Grand Narrative) อุตสาหกรรม รวมถูึง การล่่มสล่ายู่ของเร่�องเล่่าขนาด้ใหญ่ หร่ออภิมหา

เร่�องเล่่า ซัึ�งที่ี�ผ่านมาค่อสิ�งที่ี�รองรับัความจริงของปัระวัติศาสตร์โด้ยู่การวิเคราะห์ของเขามุ่ง

เน้นด้้าน ญาณ์วิที่ยู่า (ที่ฤษฎีีความร่้) แล่ะวิที่ยู่าศาสตร์ (ไชียู่ันต์ ไชียู่พื่ร,2548:84) หร่อกล่่าว

อยู่่างง่ายู่ๆค่อ การที่ี�เรามุ่งเน้นแล่ะให้ความสำคัญกับัเร่�องเล่่าขนาด้เล่็ก (Small Narrative) 

ว่ามันก็มีความสำคัญไม่แพื่้กันอาที่ิ เร่�องของชีีวิตมนุษยู่์ปัระจำวัน เร่�องของกลุ่่มคนชีายู่ขอบัที่ี�

ไมม่สีทิี่ธิ�ไม่มเีสยีู่ง หรอ่หนังสอ่ปัระวัติชีวีติของมนุษยู่ธ์รรมด้า สิ�งเหล่า่นี�มาแที่นที่ี�เร่�องเล่า่ขนาด้

ใหญ่ อาที่ิ เร่�องเล่่าเชีิงปัระวัติศาสตร์ เร่�องเล่่าเชีิงวิที่ยู่าศาสตร์ อัตชีีวปัระวัติของบัุคคล่สำคัญ 

เจ้าขุนม่ล่นายู่ ฯล่ฯ 

แนวคิด้นี�ขยู่ายู่มาส่่วิถูีของการออกแบับัอยู่่างมากมายู่ในยูุ่คปััจจุบััน ปัระชีา สุวีรา

นนที่์ ได้้เขียู่นเร่�อง “ด้ีไซัน์กับัปััญหา” “ปัล่ายู่จม่ก” ได้้กล่่าวว่า ด้ีไซัน์ในชีีวิตปัระจำวัน หร่อ 

Design of Every Things กำลั่งเป็ันเร่�องสุด้ฮติในโล่กดี้ไซัน ์ไมว่า่จะเป็ันงานวิจยัู่ระดั้บัปัริญญา

เอกหร่อตามข้อเขียู่นสำหรับัคนอ่านที่ั�วไปั ความต่�นตัวในด้้านนี�มีนัยู่ยู่ะในเชีิงวิชีาการว่าเพื่่�อ

สดุ้ด้ีภ่มิปััญญาในการแก้ปััญหาพื่่�นฐานของมนุษยู่์ ส่วนในเชีิงการตล่าด้ก็เพื่่�อเข้าถึูงความคุ้น

เคยู่แล่ะความต้องการพื่่�นฐานของผ่้บัริโภค (ปัระชีา สุวีรานนที่์,2551:258-259) แล่ะหนังส่อ

เล่่มสำคัญของ เฮนรี เปัโตสกี� ซัึ�งเปั็นผ่้เชีี�ยู่วชีาญด้้านด้ีไซัน์ในชีีวิตปัระจำวันกับัผล่งานที่ี�มีชี่�อ

ว่า Small Things Consider : Why There is No Perfect Design ที่ี�เขาเข้าไปัศึกษาสิ�งของ

เคร่�องใชี้ในชีีวิตปัระจำวันว่ามีสิ�งทีี่�ไม่สมบั่รณ์์ หร่อ บักพื่ร่องอยู่่างไร แล่ะตัวอยู่่างเด่้นของ 

Small Things Consider ค่อ แปัรงสีฟัน อันเปั็นของใชี้ที่ี�เราหยู่ิบัจับัอยู่่่ทีุ่กๆวัน แต่เรามักให้

ความสนใจ หร่อตระหนัก ถูึงมันน้อยู่มากๆ

เขาเข้าไปัที่ำการวิจัยู่เร่�องแปัรงสีฟันของคนอเมริกัน มันเผยู่ให้เราที่ราบัข้อม่ล่สำคัญ 

ค่อระหว่างเด้็กแล่ะผ่้ใหญ่นั�นจะจับัแปัรงสีฟันแตกต่างกัน เด้็กจะกำแปัรงสีฟัน ส่วนผ่้ใหญ่จะ

ใชี้นิ�วม่อในการควบัคุมแปัรงสีฟัน ด้้วยู่เหตุนี� แปัรงสีฟันเด้็กจะถู่กออกแบับัให้ ด้้ามจับัมีความ
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อวบัอ้วน แล่ะใหญ่กว่าอีกที่ั�ง การจับัแปัรงสีฟันของผ่้ใหญ่มีการจับัด้้ามแปัรง ถูึง 5 แบับั ที่ี�

แตกตา่งกนั แล่ะด้ว้ยู่เหตนุี�ที่ำใหบ้ัรษิทัี่ CEO ผ่อ้อกแบับัได้้ผล่ติตน้แบับัแปัรงที่ี�ม ีGripper ของ

แปัรงด้้ามกล่มสำหรับัผ่้ใหญ่ ผล่ของการวิจัยู่ที่ี�ล่งล่ึกที่ี�ยู่าวนานที่ำให้ได้้แปัรงสีฟันแบับัใหม่ที่ี�

มีชี่�อว่า Cross Action ซัึ�งหมายู่ถูึงขนแปัรงที่ี�ไขว้กัน แล่ะเม่�อเราถู่แปัรงไปัตามด้้านขวางของ

ฟันก็จะมีกลุ่่มแปัรงตรงปัล่ายู่เรียู่วตามแนวขวางที่ี�แยู่งเข้าไปัขัด้ซัอกฟันได้้ด้้วยู่ อีกที่ั�งตัวด้้าม

แปัรงก็จะเปั็นแบับั Ergonomic หร่อ ที่ี�สอด้คล่้องกับัสรีระรวมที่ั�งร่ปัร่าง สีสัน สัมผัสเหมาะ

ม่อ เหมาะใจ ซัึ�งการออกแบับันี�ได้้สร้างชี่�อให้กับับัริษัที่ Oral-B โด้ยู่เฉพื่าะ รุ่น Oral-B รุ่น 

Crossaction แล่ะรุ่น Indication ในชี่วงที่ศวรรษที่ี� 1990

หร่อวาที่กรรมทีี่�วา่ด้ว้ยู่เร่�องของความร่ที้ี่�เกี�ยู่วกบััเร่�องของความสะอาด้นั�นกเ็ปัน็เร่�อง

ที่ี�ถู่กปัระด้ิษฐ์ขึ�นเพื่่�อตอบัสนองต่อการค้าขายู่ผล่ิตภัณ์ฑ์์เพื่่�อจะด้ึงด้่ด้เงินของผ่้คนในนามของ

ล่ัที่ธิบัริโภคนิยู่ม ซัึ�งแต่เด้ิมเร่�องของอนามัยู่ หร่อ Hygiene หร่อการต่�นตัวเร่�องสาธารณ์ะสุข 

แล่ะความสะอาด้เกิด้ขึ�นเพื่ราะ การรีบัด้่วนในเร่�องของการปั้องกันโรคระบัาด้หร่อล่ด้จำนวน

ผ่้ตายู่ด้้วยู่โรคร้ายู่ แรงกระตุ้นเร่�องการรณ์รงค์ในชี่วงกล่างศตวรรษที่ี� 19 ถูึงต้นศตวรรษที่ี� 20 

ในเร่�องความสะอาด้จึงถู่กเน้นการควบัคุมโด้ยู่ระบับัรัฐ อาที่ิ การระบัายู่น�ำเสียู่ การเด้ินท่ี่อ

ปัระปัา แล่ะการกำจัด้แหล่่งเส่�อมโที่รมซัึ�งที่ำให้ ในปัี 1890 โรคอหิวา แล่ะ ไที่ฟอยู่ด้์ล่ด้ล่ง ซัึ�ง

ในช่ีวงเวล่าดั้งกล่่าวเชี่�อว่า เชี่�อโรคอยู่่่ในสิ�งแวด้ล้่อมทีี่�ไม่มีการไหล่เวียู่นของอากาศแล่ะที่าง

แก้ไขก็ค่อการที่ำให้บั้านมีอากาศถู่ายู่เที่ไหล่เวียู่นได้้ดี้ แต่ความเชี่�อดั้งกล่่าวได้้ถู่กที่ำให้ล่ด้ล่ง

เม่�อ หลุ่ยู่ส์ ปัาสเตอร์ แล่ะโจเซัฟ      ล่ิสเตอร์ ได้้สร้างที่ฤษฎีี เชี่�อโรค โด้ยู่การกำจัด้พื่าหะของ

เชี่�อโรคแที่น เชี่น แมล่งวัน หน่ ฯล่ฯ แล่ะปั้องกันการแพื่ร่เชี่�อด้้วยู่การซัักผ้า ล่้างม่อ รวมถูึง

การกำจดั้ฝีุ�นล่ะออง แล่ะสิ�งสกปัรกในอากาศ เกดิ้กระแสแหง่การปัฏิริป่ัสาธารณ์สขุ “ระบัอบั

แห่งความเจริญ” จนถูึงความเชี่�อที่ี�ว่า “ความสกปัรกเปั็นที่ี�มาของความชีั�วร้ายู่ที่ั�งปัวง” โด้ยู่

เฉพื่าะการปัฏิิร่ปัสาธารณ์สุขของยูุ่โรปัแล่ะอเมริกา ได้้ถู่กขยู่ายู่ไปัส่่ปัริมณ์ฑ์ล่ของชีีวิตปัระจำ

วนั ไม่ว่าจะเป็ัน เส่�อผา้ หน้า ผม การเล่ี�ยู่งเด็้ก การร่วมเพื่ศ การออกแบับัระบับันิเวศน์ โรงงาน 

โรงเร่อน ฯล่ฯ  แต่ที่ี�สำคัญทีี่�สุด้ มิใชี่เร่�องของภาพื่สินค้าทีี่�ถู่กนำมาเชี่�อมโยู่งกับัข้อม่ล่ที่าง

วิที่ยู่าศาสตร์การแพื่ที่ยู่์เที่่านั�น เพื่ราะการเชี่�อมโยู่งด้ังกล่่าวไม่สามารถูฝีังรากล่ึกล่งไปัในจิตใจ

คนได้้ นักปัฏิิร่ปัสาธารณ์ะสุขจึงเปัล่ี�ยู่นยูุ่ที่ธวิธีด้้วยู่การตอกยู่�ำด้้วยู่ภาษาที่ี�สร้าง Guilt หร่อ

ความร่้สึกผิด้บัาปัให้กับัเชี่�อโรค แล่ะสิ�งสกปัรก แล่ะสร้างความสะอาด้ให้กล่ายู่เปั็นเร่�องของ
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ศีล่ธรรม แม้แต่ในกรณ์ีในปัระเที่ศไที่ยู่ที่ั�งก่อนแล่ะหล่ังการเปัล่ี�ยู่นแปัล่งการปักครอง 2475 

ความสะอาด้ถู่กนำไปัเชี่�อมโยู่งในแง่ของการแสด้งความรักชีาติหรอ่การเป็ันพื่ล่เมอ่งดี้ของชีาติ 

ส่วนการสกปัรกแล่ะโรคระบัาด้ต่างก็ถู่กแปัล่งเปั็นเร่�องของศัตร่ของชีาติไปั

หร่อในงานเขียู่นที่ี�มีชี่�อว่า Mythologies ที่ี�เขียู่นโด้ยู่นักสัญวิที่ยู่าที่ี�ชี่�อ Roland   

Barthes แล่ะเป็ันนักโครงสร้างนิยู่มชีาวฝีรั�งเศสทีี่�เขียู่นบัรรยู่ายู่ถึูงความเป็ันมายู่าคติต่างๆทีี่�

ถู่กใส่รหัสมาในเร่�องของสิ�งธรรมด้าสามัญที่ี�คอยู่พื่รางตัวอยู่่่ใน นามของความเปั็นปักติความ

เปั็นธรรมด้าที่ำให้ผ้่คนไม่ได้้ตั�งคำถูามถึูงสิ�งต่างๆรอบัๆตัวว่าจริงๆแล้่วมันไม่ได้้เป็ันธรรมด้า 

ธรรมชีาติ แต่มันถู่กปัระด้ิษฐ์แล่ะสร้างอำนาจ ชีักจ่ง โน้มน้าว โด้ยู่ผ่าน สิ�งที่ี�เรียู่กว่า มายู่าคติ 

อาที่ิ เร่�องของ ของเล่่น (Toy) นิตยู่สาร เคร่�องด้่�ม ภาพื่ยู่นตร์โที่รที่ัศน์ สิ�งต่างๆรอบัตัวเราใน

ชีีวิตปัระจำวัน หร่อเร่�องมายู่าคติที่ี�เกี�ยู่วกับัความสะอาด้เชี่นกัน Barthes ได้้ถูอด้รหัสความ

เปั็น Soap – Powders ผงซัักฟอก แล่ะ Detergent (สารชีะล่้าง) ว่าสิ�งเหล่่านี�ได้้ถู่กใส่รหัส

ให้เกิด้ความแตกต่างกัน อาที่ิ ผงซัักฟอก หร่อ สารซัักฟอก ที่ี�ได้้รับัการยู่อมรับัในองค์กรของ

สารซัักฟอก ที่ี�ปัรากฏิขึ�นในเด้่อน กันยู่ายู่น ปัี คริสต์ศตวรรษ1954 ที่ี�ปัารีส ที่ี�ปัระกาศว่า สาร

ซัักฟอกหร่อฤที่ธิ�ของสารซัักฟอกไม่เพื่ียู่งจะไม่เปั็นอันตรายู่ต่อผิวมนุษยู่์แล่้ว แต่ยู่ังคงปักปั้อง

จากเชี่�อโรค ฝีุ�นเล่็กๆ ซัึ�งมีผล่ที่ำให้เปั็นโรคปัอด้อีกด้้วยู่ รวมถูึงการเปัรียู่บัเที่ียู่บัเชี่�อโรคว่าเปั็น

เร่�องของ ความชีั�วร้ายู่ (Evil) แล่ะการรักษาปักปั้อง (Care) เปั็นเร่�องของสารซัักฟอกต่างๆที่ี�

ผล่ิตขึ�นแล่ะสารซัักฟอกแต่ล่ะชีนิด้ก็ที่ำหน้าที่ี�ขจัด้ ปัราบัปัราม เชี่�อโรค ไปัตามแต่ล่ะปัระเภที่ 

หร่อชีนิด้ของผล่ิตภัณ์ฑ์์ด้้วยู่ อาที่ิ สารซัักฟอก Detergents (Omo) สร้างความเปั็นเชี่�อโรคว่า

เปั็นสิ�งสกปัรกแล่ะเป็ันศัตร่ที่ี�มีขนาด้เล่็กที่ี�มีความน่าขยู่ะแขยู่งแล่ะมีสีด้ำปัระสิที่ธิภาพื่ของ 

Omo ที่ี�ก่อนจะเปั็นที่ี�ยู่อมรับัค่อ การเปั็นสารซัักฟอกที่ี�ที่ำหน้าที่ี�ขจัด้สิ�งสกปัรกได้้ในระด้ับัล่ึก

แล่ะมีฟองทีี่�นุ่มนวล่ หร่อกล่่าวได้้ว่าสารซัักฟอก (Omo) จะที่ำความสะอาด้ในระดั้บัลึ่ก ซึั�ง

อาจพื่บัเห็นได้้จากบัริษัที่โฆษณ์า The Cinema – Publicite Advertisement ที่ี�แสด้งถูึง

ปัระสิที่ธิภาพื่ของการซัักฟอกที่ี�ล่งล่ึกถูึงใยู่ผ้าล่ินิน ซัึ�งแน่นอนในชี่วงกล่างศตวรรษที่ี� 20 นั�น

ยู่ังไม่เคยู่มีสารซัักฟอกที่ี�มีปัระสิที่ธิภาพื่ได้้ถูึงระด้ับันี�มาก่อน 

การมาพื่ร้อมกับัการโฆษณ์า จึงที่ำให้วงการแม่บั้านหร่อผ่้หญิงรับัจ้างซัักเส่�อผ้า ได้้

ปัรับัเปัลี่�ยู่นพื่ฤติกรรมการซัักผ้าไปัอยู่่างสิ�นเชีิง โด้ยู่เฉพื่าะผงซัักฟอก Powders เปั็นสาร

ซัักฟอกในร่ปัแบับัผงที่ี�มีปัระสิที่ธิภาพื่ในการคัด้เล่่อกแล่ะผล่ักให้สิ�งสกปัรกออกจากตัววัตถูุ
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แล่ะคงเกบ็ัรกัษาความสะอาด้ซัึ�งที่ำใหเ้หล่า่แมบ่ัา้นหรอ่ผ่ซ้ักัผา้ได้ล้่ด้ขั�นตอนของการที่ี�จะตอ้ง

นำผ้ามาตีกับัแที่่นไม้เอียู่ง หร่อการขยู่ี� ขยู่ำ อยู่่างแรง แต่เปั็นเพื่ียู่งการแชี่ผ้า ที่ิ�งไว้ สิ�งสกปัรก

ก็จะหลุ่ด้ออกอยู่่างง่ายู่ด้ายู่ แต่ตัวสารซัักฟอกที่ี�อยู่่่ในสถูานะของโฟม (Foam) หร่อเปั็นสาร

ซัักฟอกที่ี�มคีวามแตกตา่งจากสารซักัฟอกที่ั�วไปั เพื่ราะในรป่ัของโฟมนั�นจะมลี่กัษณ์ะของความ

หร่หรา มีรสนิยู่ม อีกที่ั�งมันยู่ังถู่กปัระกาศว่า ยู่ังชี่วยู่ในเร่�องของการกระตุ้นด้้านสุขภาพื่ที่ี�จะ

ส่งผล่ให้ผ่้บัริโภคร่้สึกเบัาสบัายู่ ล่่องล่อยู่ แล่ะมีความสุข ซัึ�งสิ�งนี�ถู่กนำเสนอผ่านปัระเภที่ของ

การรับัร่้ที่างร่ปัสัมผัส กล่ิ�น หร่อภาพื่ อาที่ิ ที่ำให้ผ่้บัริโภคร่้ถูึงกล่ิ�นหอมหวาน ร่้สัมผัสกับัความ

นุ่มของเน่�อใยู่ผ้า ทีี่�สะอาด้ หร่อเห็นจากเหล่่าซัุปัเปัอร์สตาร์ใชี้สบั่่ที่ี�มีรสสัมผัสที่ี�นุ่มนวล่ใน

โฆษณ์าทีุ่กๆชีิ�น ที่ี�ผล่ิตขึ�น สิ�งที่ี�เห็นผ่านการโฆษณ์าชีวนเชี่�อที่ั�งในโที่รที่ัศน์ วิที่ยูุ่ หร่อส่�ออิเล่ค

โที่รนิค แผ่นโฆษณ์าโปัสเตอร์สิ�งพื่ิมพื่์ หร่อสิ�งที่ี�ร�ำล่่อกันถูึงปัระสิที่ธิภาพื่หร่อสิ�งที่ี�ร่้นั�น มันถู่ก

ที่ำให้ผ่้ด่้หร่อผ่้รับัร้่เชี่�ออยู่่างชีอบัธรรม ผ่้รับัร่้จะถู่กที่ำให้เชี่�อแล่ะยู่อมรับัโด้ยู่ผ่านวาที่กรรม 

เร่�องการผ่านมาตรฐานที่างวิที่ยู่าศาสตร์หร่อวารสารที่างวิชีาการที่ี�รับัการยู่่นยู่ัน หร่อผ่านผ่้มี

เชี่�อเสียู่งที่ี�มีความน่าเชี่�อถู่อ 

วาที่กรรมแล่ะบัริบัที่รอบัข้างที่ี�นำเสนอต่อผ่้รับันั�นจะถู่กที่ำให้ด้่จริงจังแล่ะหน้าเชี่�อ

ถูอ่อยู่า่งยู่ิ�ง ความจรงิที่ี�ปัรากฏิในส่�อที่ี�นำเสนอนั�นได้ถู้ก่ตั�งคำถูามวา่ “สิ�งที่ี�เหน็นั�นเปัน็จรงิหรอ่

ไม่” ภาพื่ที่ี�เหน็ในโฆษณ์า ส่�ออนิเตอรเ์นต็ หรอ่ภาพื่ถูา่ยู่ที่ี�เคยู่เปัน็เสมอ่นหล่กัฐานที่ี�เคยู่นา่เชี่�อ

ถู่อที่ี�สุด้นั�น มาบััด้นี�ได้้ถู่กตั�งคำถูามถูึงเร่�องความจริง (Real) แล่ะส่�อที่ี�เปั็นจริง (Reality) โด้ยู่

เฉพื่าะในโล่กยูุ่คหล่ังสมัยู่ใหม่นั�น ความจริงที่ี�เรารับัร่้อาจไม่ได้้มีเพื่ียู่งสิ�งที่ี�เรารับัร่้เพื่ียู่งหนึ�ง

เด้ียู่วเที่่านั�น ในบัางครั�งเราไม่สามารถูที่ำความเข้าใจกับัสิ�งที่ี�ปัรากฏิอยู่่่ตรงหน้าได้้ว่า “สิ�งที่ี�ที่ี�

เห็นกับัตานั�น เป็ันของจริง หร่อเป็ันสิ�งทีี่�ถู่กสร้าง หร่อจำล่องภาพื่ขึ�นมาให้เป็ันจริง” มัน

พื่ยู่ายู่ามที่ำใหเ้ราเชี่�อวา่ มนัเปัน็จรงิ หรอ่ถูา้จะกล่า่วในภาษาของนกัปัรชัีญาชีาวฝีรั�งเศสอยู่า่ง 

ฌอง  โบัด้ิยู่าร์ด้ (Jean Baudrillard) นักคิด้หล่ังสมัยู่ใหม่คนสำคัญให้นิยู่ามไว้ว่าความจริง

เสม่อน (Hyperreality) นั�นค่อการจำล่องบัางสิ�งที่ี�ไม่เคยู่มีอยู่่่จริง สิ�งที่ี�ถู่กมีส่วนกำหนด้ให้เรา

ร่้สึกว่า “สิ�งที่ี�เปั็นความจริง” กล่ับักล่ายู่เปั็นสิ�งที่ี�มนุษยู่์สร้างแล่ะกำหนด้ขึ�น โบัด้ิยู่าร์ด้ยู่ังให้

ความหมายู่ของโล่กยูุ่คหล่ัง-สมัยู่ใหม่ค่อ “ยูุ่คความจริงจำล่อง” ซัึ�งหมายู่ความว่า สัญล่ักษณ์์

ไม่สะที่้อนความเปั็นจริงอีกต่อไปั นอกจากการอ้างตัวมันเอง หร่อที่ี�เขาเรียู่กว่า ไซัมัล่ล่าครา 

(Simularera) ความเป็ันจรงิจบัแล่ว้ มนัถู่กล่บัที่ิ�งแล้่ว สิ�งที่ี�เหล่อ่อยู่่ค่อ่ความเกินจรงิ แล่ะความ
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ถูวิล่หาอาวรณ์์

ซึั�งโล่กของความจริงจำล่อง หร่อไซัมัล่ล่าคราทีี่�เป็ันตัวอยู่่างทีี่�ด้ี ค่อโล่กของดิ้สนียู่์

แล่นด์้ กล่า่วคอ่ ด้สินียู่แ์ล่นด์้คอ่ตัวอยู่่างทีี่�สมบัร่ณ์ที์ี่�สดุ้ เป็ันภาพื่จำล่อง (Simulation) มนัเริ�ม

จากการต้องสร้างภาพื่ล่วงแล่ะภาพื่หล่อนขึ�นมา ไม่ว่าจะเปั็นเร่�องของพื่รมแด้นหร่อโล่กแห่ง

อนาคต โล่กของด้ิสนียู่์แล่นด้์ค่อโล่กของจินตนาการ (Imaginary) ที่ี�ถู่กที่ึกที่ักว่าเปั็นจริง โด้ยู่

ที่ำทีุ่กสิ�งภายู่ในให้ด้่สมบั่รณ์์แบับัไร้ที่ี�ติ... พื่่�นที่ี�ที่างเข้าหร่อด้้านนอกที่ี�ผ่้คนจะต้องเข้าแถูวยู่าว

ไปัถูงึข้างใน โด้ยู่ที่กุคนก็จะล่ะที่ิ�งเร่�องของโล่กภายู่นอกไว ้แล่ะเม่�อผ่ค้นเขา้ส่ภ่ายู่ในเรากจ็ะได้้

พื่บัเห็นโล่กแห่งจินตนาการหร่อแฟนตาซัี ซัึ�งเปั็นเสม่อนภาพื่หล่อนที่ี�สามารถูปัรับัเปัล่ี�ยู่นไปั

เร่�อยู่ๆ (Phantasmagoria) ซัึ�งสิ�งเหล่า่นี�จะที่ำให้คณุ์ร่ส้กึอบัอุน่ แล่ะอุด้มไปัด้ว้ยู่สิ�งด้งึด้ด่้ แล่ะ

ได้้รับัความรักจากกลุ่่มฝี่งชีนทีี่�อยู่่่ภายู่ใน อีกที่ั�งภายู่ในก็อุด้มไปัด้้วยู่อุปักรณ์์เคร่�องเล่่นอยู่่าง

มากมายู่ที่ี�ส่งผล่ต่ออารมณ์์ความร่้สึกที่ี�ด้ี สิ�งที่ี�กล่่าวมานั�นมันที่ำให้ผ่้คนลุ่่มหล่งอยู่่่กับัจักรวาล่

ที่ี�ถู่กสรา้งขึ�นโด้ยู่โล่กแหง่ความสขุนี�ได้ถู้ก่สรา้งขึ�นใหเ้ปัน็จรงิจาก วอล่ตด์้สินยีู่ ์ชีายู่ผ่ซ้ัึ�งในโล่ก

ปััจจุบัันได้้ฝัีงร่างไร้ชีีวิตของตัวเองอยู่่่ใน ไฮโด้รเจนเหล่ว (hydrogenised) ทีี่�ซึั�งการรอคอยู่

กล่ับัมาของตัวเขาเอง ในอุณ์หภ่มิ – 180˚ องศาเซัล่เซัียู่ส 

กล่า่วได้ว่้าโครงสร้างของปัระเที่ศอเมริกาก็อาจจะเป็ันเงาสะท้ี่อนจากดิ้สนียู่แ์ล่นด์้ ไม่

วา่จะเปัน็เร่�องของล่กัษณ์ะเฉพื่าะ การถูก่ที่ำใหส้ง่สง่ ด่้ดี้ หรอ่การสรา้งภาพื่ที่ี�ผา่นการมองแบับั

ชี่องของการ์ต่น (Comic Strip Form) ที่ี�มีการจัด้วางในทีุ่กสิ�งที่ี�จะนำเสนอ

ด้ิสนียู่์แล่นด้์จึงเปั็นเสม่อนภาพื่ของการยู่่อยู่หร่อการยู่่นยู่่อความเปั็นอเมริกาที่ั�งเร่�อง

ของชีีวิตปัระจำวัน คุณ์ค่า หร่อแม้แต่ในเร่�องของอุด้มคติ ซัึ�งที่ั�งหมด้ที่ี�กล่่าวมานั�นเปั็นสิ�งที่ี�ถู่ก

สร้างภาพื่ให้ด้่เล่ิศเล่อ ส่งส่ง ซัึ�งความเปั็นจริงนั�น เป็ันสิ�งที่ี�อยู่่่ตรงข้ามกับัสิ�งที่ี�เกิด้ขึ�นจริงนั�น

เอง

ด้สินีย์ู่แล่นด้จ์งึถูก่นำเสนอในฐานะภาพื่ล่กัษณ์ ์ภาพื่มายู่าคตทีิี่�ที่ำใหผ้่ค้นร่ส้กึถึูงความ

สงบั อบัอุ่น ที่ี�มีมิตรภาพื่ แล่ะสามารถูจับัต้องได้้ แต่ในความเปั็นจริงนั�น ที่ั�งล่อสแองเจอริส 

แล่ะบัรเิวณ์รอบัๆของอเมรกิา มนัมิได้้มภีาพื่ที่ี�งด้งามอยู่า่งที่ี�นำเสนอ แตม่นัเปัน็เพื่ยีู่งสิ�งที่ี�ที่ำให้

ความจรงิเกดิ้ขึ�น หรอ่ความจรงิที่ี�จำล่องขึ�น (Hyperreality) เพื่่�อที่ี�จะสรา้งความจรงิบัางอยู่า่ง 

(Jean Baudrillard,1983:23-30)

หร่ออยู่่างที่ี�ปัรากฏิในเกมโชีว์อยู่่างรายู่การ Academy Fantasia ทีี่�เคยู่โด้่งด้ังใน
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ปัระเที่ศไที่ยู่ ผ่้เล่่นเกมจะเปั็นกลุ่่มคนที่ี�ต้องเข้าไปัส่่บั้าน Academy Fantasia ผ่้เล่่นเกมจะมี

การแสด้งความสามารถูในแต่ล่ะอาที่ิตยู่์ ซัึ�งในแต่ล่ะอาที่ิตยู่์จะมีการให้ผ่้ชีมที่ี�อยู่่่ที่างบั้าน ซัึ�ง

สามารถูเห็นได้้จากการถู่ายู่ที่อด้สด้จากกล่้องวงจรปัิด้ที่ี�ติด้อยู่่่ทีุ่กแห่งภายู่ในบั้าน ซัึ�งจะที่ำให้

ผ่้ชีมได้้เห็นพื่ฤติกรรม อุปันิสัยู่ ของผ่้ที่ี�เข้าร่วมเล่่นเกมส์ทีุ่กคน แล่ะตัด้สินใจที่ี�จะชีอบัหร่อไม่

ชีอบั โด้ยู่การโหวตผ่านโที่รศัพื่ที่์ หร่อส่�ออิเล่คที่รอนิคต่างๆ เพื่่�อหาคนสุด้ที่้ายู่ที่ี�อยู่่่ แล่ะนั�น

ค่อผ่้ชีนะในเกม

เกมด้งักล่า่วนั�นถูก่สรา้งขึ�นมาใหผ้่เ้ล่น่ถูก่จับัตามองตล่อด้ โด้ยู่ตวัผ่เ้ล่น่เกมนี�กจ็ะที่ราบั

อยู่่่ตล่อด้เวล่าว่าตนเองถู่กเฝี้ามอง ความเปั็นจริงหร่อสิ�งที่ี�เห็นจึงเปั็นเพื่ียู่งการเสแสร้ง แล่ะมี

การแสด้งตล่อด้เวล่าทีี่�ที่กุคนทีี่�เขา้ร่วมเล่น่เกม พื่ฤติกรรมหรอ่การแสด้ง (Drama) ไม่วา่จะเป็ัน

อารมณ์์เศร้า สนุกสนาน เศร้าซัึม การเรียู่กร้องความสนใจ หร่ออะไรก็แล้่วแต่ล่้วนเป็ันการ

แสด้งทัี่�งสิ�น แตส่ิ�งที่ี�นำเสนอผา่นกล่อ้งวงจรปัดิ้ที่ี�แสด้งผา่นการเฝีา้มองของผ่ค้นที่ี�สามารถูเหน็

ได้้ตล่อด้ 24 ชีม. กล่ับัถู่กที่ำให้ (เสม่อน) กับัว่า ได้้เห็นหร่อแอบัเห็นสิ�งที่ี�เกิด้ขึ�นจริง แล่ะเปั็น

ชีวิีตจรงิที่ี�ผ่เ้ล่น่เกมนั�นไมม่วีนัร่ต้วัมากอ่นวา่ถูก่จบััตามอง ผ่ด้้ก่จ็ะมคีวามสขุกบััการได้เ้หน็ที่กุๆ

อยู่่างที่ี�เกิด้ขึ�นภายู่ในบั้าน ซัึ�งจะเปั็นความสุขในแบับัล่ักษณ์ะสายู่ตาของพื่ระเจ้า (God eyes) 

ที่ี�จะรับัร่้ทุี่กอยู่่างทีี่�เกิด้ขึ�นแล่ะสามารถูตัด้สินให้ใครอยู่่่ใครไปัตามแต่ความปัระสงค์ สิ�งทีี่�ถู่ก

สร้างให้เห็นค่อสิ�งที่ี�ไม่เปั็นจริง แต่มันก็ถู่กสร้างให้ปัระหนึ�งว่าเปั็นสิ�งจริง นั�นเอง 

แม้แต่เร่�องของกล้่องวงจรปิัด้ที่ี�ถู่กพื่ัฒนามาจากสิ�งที่ี�เรียู่กว่า แพื่นออพื่ติคอน       

(Panopticon) ค่อคุกต้นแบับัที่ี�ออกแบับัโด้ยู่นักปัรัชีญาปัระโยู่ชีน์นิยู่มที่ี�มีชี่�อว่า เจเรมี เบัน

แธม ซัึ�งเปั็นคุกทีี่�ออกแบับัเปั็นวงกล่มเพ่ื่�อทีี่�นักโที่ษทีุ่กคนจะถู่กสอด้ส่องพื่ฤติกรรมได้้จาก

หอคอยู่สงัเกตการณ์ ์ซึั�งตั�งอยู่่ต่รงกล่างชีั�นในของวงกล่มสิ�งนี�จะที่ำใหน้กัโที่ษร่ส้กึถูก่จบััตามอง

อยู่่่ตล่อด้เวล่าไม่ว่าจะเป็ันจริงหร่อไม่ก็ตาม แพื่นออพื่ติคอนค่อกล่ไกอำนาจทีี่�ถู่กล่ด้ที่อนจน

เหล่อ่เพื่ยีู่งร่ปัแบับัในอดุ้มคติ ซัึ�งระบับัการเฝีา้ระวงัแบับัที่ี�กล่า่วมาขา้งตน้นั�นถูก่นำไปัใชีก้บััที่กุ

สถูาบัันของอำนาจ อาที่ิ โรงพื่ยู่าบัาล่ สำนักงาน คุก สถูาบัันการเงิน โรงเรียู่น หน่วยู่งานรัฐ 

ฯล่ฯ ซัึ�งแนวคิด้ดั้งกล่า่วนี�ได้้มาจากการเขา้ไปัศึกษาเร่�องของอำนาจหรอ่วงศาวิที่ยู่าของอำนาจ

จากนักปัระวัติศาสตร์ชีาวฝีรั�งเศสอยู่่าง มิเชีล่ ฟ่โกต์ ที่ี�ล่งไปัที่ำการศึกษาปัระวัติศาสตร์เร่�อง

อำนาจนั�นว่ามันมีกล่ไกในการปัรับัเปัล่ี�ยู่นตัวมันเองอยู่่างไร อาที่ิ อำนาจในร่ปัแบับัที่ี�อยู่่่ในร่ปั

ของความถู่กต้องความชีอบัธรรมทีี่�ผ่านเร่�องของกติกา หร่อข้อบัังคับัเชีิงศีล่ธรรม ฯล่ฯ แล่ะ
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เม่�อเราต้องกล่่าวถูึงงานที่างด้้านการออกแบับั การสร้างวาที่กรรม เร่�องความจริงจำล่องในวิถูี

แห่งกระแสนิยู่ม เร่�องมล่ภาวะรักษ์โล่ก ล่ด้มล่พื่ิษ รวมถูึงสำนึกแบับัคนสมัยู่ใหม่ที่ี�รับัผิด้ชีอบั

ต่อโล่กใบันี�โด้ยู่การสร้างสำนึกแบับัคนสมัยู่ใหม่ที่ี�รับัผิด้ชีอบัต่อโล่กใบันี�โด้ยู่การสวนกระแส

ของการใชี้พื่าหนะ อาที่ิ การรณ์รงค์ให้ผ่้คนหันมาใชี้จักรยู่านที่ี�เริ�มเปั็นกระแสนิยู่มอันเกิด้จาก

การสร้างวาที่กรรมเร่�องสำนึกแบับัอนุรักษ์ รักษ์โล่ก ผ่านส่�อชีนิด้ต่างๆ แล่ะตอกยู่�ำสิ�งเหล่่านี�

เร่�อยู่ๆ จนเกิด้สำนึกถูึงความเปั็นจริงจำล่อง ซัึ�งในความเปั็นจริงแล่้วสำนึกรักษ์โล่กนั�นน่าจะ

เปั็นการเสนอในเร่�องของมโนสำนึกของการล่ด้พื่ล่ังงานด้้านอ่�นๆ ปัระกอบัด้้วยู่ แต่เบั่�องหล่ัง

ของการรณ์รงค์นี�ก็มักจะแฝีงเร่�องของผล่กำไร เม็ด้เงิน หร่อกลุ่่มผล่ปัระโยู่ชีน์ของกลุ่่มสินค้า

นั�นเอง เม่�อนั�นการออกแบับัก็มักจะมีส่วนสำคัญ เพื่่�อตอบัสนองต่อกิเล่ส ตัณ์หา ของมนุษยู่์

อยู่่างมิอาจปัฏิิเสธได้้ โด้ยู่ทีี่�การแสด้งออกจากงานออกแบับัก็มักจะเป็ันเร่�องการใชี้วัสดุ้

โครงสร้าง สี ร่ปัที่รง ที่ี�สัมพื่ันธ์กับัการรักษ์โล่ก

ด้ังนั�นการออกแบับัจึงเปั็นเร่�องของกิเล่สตัณ์หาของมนุษยู่์ โด้ยู่งานออกแบับันั�นมัก

จะมีความสอด้คล่้องกับักระแสในเชีิงวิธีคิด้หร่อกระบัวนที่ัศน์ในแต่ล่ะยูุ่คสมัยู่ ซัึ�งสิ�งนี�ค่อสิ�งที่ี�

ผ่้เขียู่นพื่ยู่ายู่ามจะอธิบัายู่ถูึงกระบัวนที่ัศน์ของแต่ล่ะยูุ่ค โด้ยู่เฉพื่าะกระบัวนที่ัศน์ยูุ่คหล่ังที่ี�มี

ความซัับัซั้อนอยู่่างมากมายู่ เพื่่�อมาใชี้ในการอธิบัายู่ขบัวนการออกแบับัแล่ะศิล่ปัะที่ี�ปัรากฏิ

ขึ�น

สดุ้ที่า้ยู่การใหค้ำจำกดั้ความในเร่�องของงานออกแบับัแล่ะงานศลิ่ปัะจงึเปัน็สิ�งทีี่�มอิาจ

จะกระที่ำได้ ้แตผ่่เ้ขยีู่นเชี่�อวา่มนัสามารถูถู่กที่ำความเขา้ใจได้ผ่้านกระบัวนที่ศันห์ล่กัที่างสังคม

ที่ี�เราด้ำรงอยู่่่นั�นเอง
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ภาพื่ปัระกอบัที่ี� 13

 ชี่�อผล่งาน Ucle Sam

 ส่บัค้นภาพื่ :  https://aguileraanmato.exteen.com/category/Thing
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ภาพื่ปัระกอบัที่ี� 14

 ชี่�อผล่งาน โปัสเตอร์รณ์รงค์ไปัเปั็นที่หาร

 ส่บัค้นภาพื่ :  https://www.vattavan.com/detail.php?Page=14&cont_id=251
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ภาพื่ปัระกอบัที่ี� 16

 ชี่�อผล่งาน Victorian dresses

 ส่บัค้นภาพื่ :  https://fasion-kid.net/black-victo Rian-style-dresses.htmL

ภาพื่ปัระกอบัที่ี� 15
 ชี่�อผล่งาน รองเที่้า docter matin
 ส่บัค้นภาพื่ :  https://jhonny-shop2you.weloves Shopping.com/store/product/view
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ภาพื่ปัระกอบัที่ี� 18
 ชี่�อผล่งาน ORAL – B CROSSATION PRO-HEALTH TOOTHBUSH
 ส่บัค้นภาพื่ :  https://www.tokopedia.com/kabin12/Sikat-gigipembersih-
  Lidah-oral-b-cross-action-Pro-health-isi-z-buah

 ภาพื่ปัระกอบัที่ี� 17
 ชี่�อผล่งาน ORAL – B PRO-HEALTH
 ส่บัค้นภาพื่ :  https://www.oralb.com/products/Pro-health-all-in-one-
  toothbrush/
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สรุปั
 

จากบัที่ความยูุ่คสมัยู่ใหม่กับังานด้้านออกแบับั : ความเชี่�อแล่ะสุนที่รียู่ศาสตร์นั�น 

เสนอให้เห็นว่ากระแสแห่งยูุ่คสมัยู่ใหม่กับัผล่ิตผล่ของผล่ิตภัณ์ฑ์์ของยูุ่คร่วมสมัยู่ของเรานั�น มี

เบั่�องหล่งัแหง่ความซัับัซัอ้นแฝีงฝีงัแล่ะเคล่อ่บัแฝีงอยู่่ใ่นผล่ติภณั์ฑ์อ์ยู่า่งแยู่บัยู่ล่ การตล่าด้รวม

ถูึงกรแสบัริโภคนิยู่มในสังคมทีุ่น ผล่ิตภัณ์ฑ์์ทีุ่กอยู่่างถู่กผล่ิตขึ�นเพื่่�อต้องการขายู่แล่ะที่ำทีุ่กวิถูี

ที่างเพื่่�อให้สิ�งที่ี�ผล่ิตขึ�นนั�นกระจายู่ตัวแล่ะสร้างรายู่ได้้ให้ได้้มากที่ี�สุด้

งานออกแบับัแล่ะความงามจึงเปั็นศาตร์ที่ี�นักออกแบับัต้องคิด้ ไม่เพื่ียู่งแต่เร่�องของ

สุนที่รียู่ศาสตร์เที่่านั�น มันยู่ังล่งไปัส่่การค้นหาในสนามของวัฒนธรรม ค่านิยู่ม รสนิยู่มหร่อ

ศาสตร์ในเชีงิจติวทิี่ยู่า เหล่่านี�เปัน็สิ�งทีี่�นกัคดิ้ นกัออกแบับัตั�งใจแล่ะจงใจใส่ศาสตรเ์หล่า่นี�เขา้ไปั

ในผล่ิตภัณ์ฑ์์ต่างๆที่ี�เราเห็นกันอยู่่างด้าษด้่�น จนในบัางครั�งผล่ิตภัณ์ฑ์์เหล่่านั�นมันสามารถู

ครอบังำแล่ะสามารถูที่ะลุ่ที่ะล่วงไปัส่่พื่่�นที่ี�ความเปั็นส่วนตัวของเราเล่ยู่ที่ีเด้ียู่ว โด้ยู่ที่ี�เราไม่

สามารถูปัฏิิเสธได้้ว่าชีีวิตปัระจำวันของเราวนเวียู่นอยู่่่กับัผล่ิตภัณ์ฑ์์ที่ี�มีคุณ์ภาพื่ (ในคำกล่่าว

อ้างของผ่้ผล่ิต) ไม่ว่าจะเปั็นเร่�องของวัฒนธรรม รสนิยู่ม ความงาม ค่านิยู่ม ชีนชีั�น ฯล่ฯ โด้ยู่

ถูึงที่ี�สุด้มันก็จะที่ะล่วงไปัส่่สำนึกที่างจิตใจในเชีิงของการตัด้สินใจ อาที่ิ ถู่กหร่อผิด้ หร่อสำนึก

เชีิงจริยู่ธรรมแล่้ว ผล่ติภัณ์ฑ์์เหล่่านี�จึงต้องอาจจะถู่กพื่ิจารณ์ากันอยู่่างถูี�ถู้วน มากกว่าการรับั

ร่อ้ยู่า่งผวิเผนิแล่ะฉาบัฉวยู่อยู่า่งทีี่�เขา้ใจแล่ะภมิ่คุม้กนัของการร่เ้ที่า่ที่นัเบั่�องหล่งัของผล่ติภณั์ฑ์์

จากนักออกแบับั อาจจะที่ำให้เราพื่ิจารณ์าการตัด้สินใจต่างๆมากขึ�น
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รอยย้�มของบาดแผล

การกลัับมาของหนัังสืือโลักศิิลัปะคราวนั้� มาพร้อมกับกระแสืใหม่ๆ ของคนัร่่นัใหม่ที่้�

ยกขบวนักันัมาให้ข้อมูลัข่าวสืารความเคลัื�อนัไหวในัวงการศิิลัปะร่วมกับคนัร่่นัเก่าท้ี่�ยังม้ไฟในั

การที่ำงานักับค่ณภาพที่้�ถููกสืั�งสืมมายาวนัานัที่างความคิดประสืบการณ์ แลัะการรู้ถูึงปัญหา

อย่างรอบด้านั การร่วมผลัักดันัของคนัที่ั�ง 2 ย่คสืมัยนั่าจะที่ำให้หนัังสืือ “โลักศิิลัปะ” เป็นั

หนัังสืือที่้�ม้ความเข้มข้นัที่างด้านัวิชาการศิิลัปะ สือดคลั้องกับวิถู้บริบที่ที่างสืังคม การเมือง 

วฒันัธรรม รวมถึูงการวิพากษ์อ์ย่างสืร้างสืรรค์ โดยมองถึูงสืิ�งท้ี่�เป็นัจริง โดยการเชื�อมโยงศิาสืตร์

ต่างๆ มาเป็นัพื�นัฐานัในัการคิดแลัะวิพากษ์์ ก็นั่าจะที่ำให้หนัังสืือ “โลักศิิลัปะ” ไม่เกิดความ

แปลักแยก ซึึ่�งน่ัาจะเป็นัเครื�องมอืหรอืวคัซึ่น้ัค่ม้กันัความรู้เท่ี่าที่นััของกล่่ัมสืื�อ กลั่ม่ที่น่ันิัยมหรือ

กระแสืบริโภคนัิยม รวมถูึงการได้รับวิธ้คิด แลัะความเข้าใจค่ณค่าที่างศิิลัปะอย่างที่้�ไม่ต้องนัั�ง

อยู่บนั “หอคอยงาช้าง” เพื�อที่้�จะเสืพค่ณค่าของตัวศิิลัปะอย่างที่้�เคยเชื�อกันั 

เป็นัที่้�ที่ราบกันัดแ้ลัว้วา่ พื�นัที่้�การแสืดงออกที่างศิิลัปะที่้�เปดิกวา้งแลัะมอ้สิืระพอที่้�ใช้

เป็นัเครื�องมือในัการแสืดงออกต่อวิธ้คิดของศิิลัปะผู้สืร้างงานั ในัช่วงหนัึ�งที่ศิวรรษ์ท้ี่�ผ่านัมา 

กระแสืที่างศิลิัปะมแ้นัวโนัม้ไปในัการตั�งขอ้วพิากษ์ ์สืภาพที่างสืงัคม ไมว่า่จะเปน็ัดา้นัการเมอืง 

ด้านัวัฒนัธรรม หรือด้านัเศิรษ์ฐกิจของกลั่่มที่่นันัิยม โดยเฉพาะการวิพากษ์์ด้านัวัฒนัธรรมจะ

มเ้ปอรเ์ซึ่น็ัตส์ืงูมากสิื�งนั้�กช็้�ใหเ้หน็ั “สืงครามในัรปูแบบใหม”่ ของกลั่ม่ที่น่ันัยิมที่้�ตอ้งการมายดึ 

“พื�นัที่้�” (พื�นัที่้�ที่้�มิได้ม้ตามความหมายเดิม คือ อาณาเขตหรือบริเวณ) แต่เป็นั “พื�นัที่้�” ที่าง

จติใจท้ี่�เขา้มาครอบงำโดยผ่านัที่างวัฒนัธรรม ไม่วา่จะเป็นัเรื�องของวิธ ้คดิ การแต่งตัว มารยาที่ 

ช้วติประจำวนัั คา่นัยิม ฯลัฯ การแที่รกแซึ่งของวฒันัธรรมจากนัานัาประเที่ศิมกัมเ้ปา้หมายกบั

ประเที่ศิที่้�มค้วามออ่นัแอที่างเศิรษ์ฐกจิแลัะที่างวฒันัธรรม โดยวธิเ้ขา้มาของวฒันัธรรมท่ี่นันัยิม

นัั�นัมิได้เข้ามาโดยใช้อำนัาจบังคับหรือข่มขู่ แต่จะเข้ามาในัรูปแบบของความชอบธรรม (ถููก

ที่ำใหเ้กิดความขอบธรรม) หรอืสืวมบที่บาที่ของ “ความชว่ยเหลัอื” (ผูอ้ป่ถูมัภ)์  จงึไมน่ัา่แปลัก

ใจเลัยท้ี่�เดก็หน่่ัมสืาวร่่นัใหมท่ี่้�พอ่แมต่อ้งออกไปที่ำงานัไม่มเ้วลัาแลัะขาดการรอบรม จงึเตบิโต

มาพรอ้มกบัความออ่นัแอที่างวฒันัธรรมดั�งเดมิ ตอ้งมาปะที่ะกบักระแสืวัฒนัธรรมใหมท้่ี่�ดสูืากลั 

ที่ันัสืมัย เป็นัที่้�ยอมรับของกลั่่มเพื�อนั จึงเกิดการลัักลัั�นัแลัะไร้รากที่างความคิด “แฟชั�นั” จึง

เป็นัตัวแปรท้ี่�กลั่่มหนั่่มสืาวต้องตามกระแสืเพื�อที่้�จะม้พื�นัที่้�แสืดงความเป็นัตัวตนั การยอมรับ 
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แม้จะเพ้ยงช่วงระยะเวลัาหนัึ�งก็ตาม ความฉาบฉวย ความไร้สืาระ การหาอัตลัักษ์ณ์ การใช้

อารมณ ์นัำเหตผ่ลัความสืำนักึที่างมโนัธรรมที่้�ลัดนัอ้ยลัง จงึเปน็ัเหมอืนัคำนัยิามของเดก็วยัร่น่ั

สืมัยใหม่ที่้�มองจากผู้ใหญ่สืมัยนั้�

ด้วยเหต่ของวิกฤติที่างวัฒนัธรรมที่้�นัับวันัจะที่ว้ความร่นัแรงมากขึ�นั ศิิลัปินัผู้ที่ำงานั

ศิิลัปะจึงหยิบเนัื�อหาที่างวัฒนัธรรมมาเป็นัข้อมูลั โดยนัำมาผ่านักระบวนัการที่างศิิลัปะ ไม่ว่า

จะเป็นัรูปแบบงานัที่างจิตรกรรม ประติมากรรม ศิิลัปะการติดตั�งจัดวาง หรือศิิลัปะสืื�อการ

แสืดงสืด ฯลัฯ แต่รูปแบบการนัำเสืนัอผลังานัที่้�คอยเฝ้้าวิพากษ์์สืังคม วัฒนัธรรมนัั�นัก็คือ “รูป

แบบของการที่้าที่ายอำนัาจ”อย่างหนัึ�ง ซึ่ึ�งผู้ที่้าที่ายก็รู้อยู่แก่ใจว่ามิอาจจะต่อสืู้แบบซึ่ึ�งๆ หนั้า

ได้ จึงนัำเสืนัอในัรูปแบบงานัที่างศิิลัปะ วิธ้การเช่นันั้�ก็เคยถููกนัำมาใช้แลั้วกับกลั่่มแนัวร่วม

ศิิลัปินัแห่งประเที่ศิไที่ยที่้�นัำเอาผลังานัศิิลัปะมาเป็นัตัวที่้าที่ายอำนัาจเผด็จการในัย่คหลััง       

14 ต่ลัาคม 2516 แลัะ 6 ต่ลัาคม 2519 ในัอด้ต แต่นัั�นัก็เป็นัเรื�องของรูปแบบของการต่อสืู้

ขนัาดใหญ่ที่้�มองเห็นัได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นัรูปแบบของการประท้ี่วง การเร้ยกร้องต่อต้านั หรือ

การจับอาว่ธที่ำสืงคราม ฯลัฯ แต่รูปแบบการต่อสืู้ในัศิตวรรษ์ที่้� 21 อย่างที่้�กลั่าวนัั�นัเป็นัการ

ที่ำสืงคราม “แย่งชิงพื�นัที่้�ที่างวัฒนัธรรม” การต่อสืู้จึงไม่เห็นัเป็นัรูปธรรมชัดเจนั เพราะ

ปราศิจากความร่นัแรงหรือการใช้อำนัาจขู่เข็ญ แต่จะถููกที่ำให้เกิดความชอบธรรม ซึ่ึ�งรูปแบบ

เหล่ัานั้�จะแที่รกซึึ่มเข้ามาอยู่ในัช้วิตประจำวันัของผู้คนัอย่างกลัมกลืันั เช่นั การใช้ของแบ

รนัด์เนัม ความไม่ภูมิใจในัเชื�อชาติตนัเอง การแต่งตัว พฤติกรรมการดูแคลันัความเป็นัที่้องถูิ�นั

ตนัเอง การไมม่ส้ืมัมาคารวะตอ่ผูห้ลักัผูใ้หญ ่ฯลัฯ แมว้า่รูปแบบการตอ่สืูข้นัาดใหญม่ไิดเ้กดิขึ�นั

ตลัอดเวลัา ซึ่ึ�งสืิ�งนั้�จำเป็นัต้องอาศิัยปัจจัยพิเศิษ์ เช่นั ภาวการณ์ก่อตัว เวลัา แลัะแรงกดดันั

รวมถึูงกลั่ม่มวลัชนั  แตท่ี่วา่ระหวา่งที่้�ไม่มก้ารต่อสืูท้ี่้�เหน็ัฯลัฯ แมว้า่รปูแบบการตอ่สืูข้นัาดใหญ่

มไิด้เกิดขึ�นัตลัอดเวลัา ซึึ่�งสืิ�งนั้�จำเปน็ัตอ้งอาศิยัปัจจัยพิเศิษ์ ท้ี่�เป็นัรปูธรรมนัั�นั กม็ไิดห้มายความ

ว่าผู้คนัหรือมนั่ษ์ย์จะขาดจิตสืำนึักของการต่อสืู้ หากแต่เป็นัการต่อสืู้รูปแบบเล็ักๆ นั้อยๆ ท้ี่�

เกิดขึ�นัอย่างสืม�ำเสืมอในัช้วิตประจำวันั หรือที่้� มิคาเอลั บาฮ์์ตินั (Mikhail Bakhtin) กลั่าวว่า 

“ภายใต้การกำกับของโครงสืร้างที่างสัืงคม มนั่ษ์ย์จำเป็นัต้องแสืวงหาพื�นัท้ี่�ในัการต้านัที่านั 

หรือที่้าที่ายกฎระเบ้ยบแห่งสืังคม 

แต่การต่อต้านัอำนัาจของกลั่่มคนัชั�นักลัางแลัะลั่างของสัืงคมไม่สืามารถูควบค่ม 

“กระบวนัการที่างวัฒนัธรรม” ได้ การที่้าที่ายหรือต่อต้านัจึงสืำแดงออกมาในัรูปแบบต่างๆ 
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เช่นั ที่างศิิลัปะในัด้านัต่างๆ เช่นั จิตรกรรม การลัะคร ที่างวรรณกรรม ดนัตร้หรืองานัแสืดง

ความรื�นัเริงต่างๆ

ลัักษ์ณะของงานัรื�นัเริง (Carnivalesque) ของบาฮ์์ตินั โดยสืำนัึกแห่งงานัรื�นัเริงได้

แบ่งออก 4 ประการ

1. การมป้ฏิสิืมัพนััธต่์อกนััอยา่งอสิืระแลัะเปน็ักนััเองระหวา่งผูค้นั (familiar and free 

interaction between people) งานัรื�นัเริงจะนัำพาผู้คนัท้ี่�ไม่ค่้นัเคยกันัมาอยู่ด้วยกันัแลัะ

สืนัับสืนั่นัให้ม้ปฏิิสืัมพันัธ์กันัรวมที่ั�งแสืดงออกถูึงความเป็นัหนัึ�งเด้ยวกันัอย่างอิสืระ

2. พฤติกรรมแหกคอกนัอกร้ต (eccentric behavior) พฤติกรรมอันัปรกติแลั้วไม่

เป็นัที่้�ยอมรับ จะเป็นัที่้�ยอมรับกันัได้ในังานัรื�นัเริง คนัเราสืามารถูเปิดเผยพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติของตนัเองออกมาได้โดยไม่ต้องรับผลัอะไร

3. เชงิสืมรสืขา้มชนัชั�นั (carnivalistic mésalliances) รปูแบบอันัเป็นัอสิืระแลัะเป็นั

กันัเองในังานัรื�นัเริงนัั�นัจะนัำเอาที่่กสืิ�งที่้�ปรกติแลั้วต่างคนัต่างอยู่มาอยู่ร่วมกันัได้

4. การที่ำให้เปรอะเป้�อนั (profanation) ในังานัรื�นัเรงินัยิามแห่งความศิกัดิ�สืทิี่ธิ�แลัะความ

เข้มงวดในัความเคร่งครัดที่างศิาสืนัาจะถูกูลัดที่อนัอำนัาจลัง 

ในัมม่มองของบาฮ์ติ์นัแล้ัว เมื�ออยูใ่นังานัรื�นัเรงิ กฎระเบ้ยบต่างๆที่างสัืงคมจะถููกกลับั

หัวกลัับหางอย่างจงใจ งานัรื�นัเริงได้กลัายเป็นัวาลั์วนัิรภัยเชิงสืถูาบันัท้ี่�ช่วยให้คนัเราได้ปลัด

ปลั่อยความตึงเคร้ยดจากระบบสืังคมออกมา  

(salt.2019:Online)

หรือในังานัของโรเบิร์ต พรอไวนั์ (Robert Provine) ศิาสืตราจารย์ด้านัจิตวิที่ยาแลัะ

ประสืาที่วิที่ยามหาวิที่ยาลััยแมร้แลันัด์ กลั่าวว่าโดยที่ั�วไปแลั้วเสื้ยงหัวเราะกลัับไม่ได้เกิดของ

ความรู้สืึกตลักขบขันั โดยเจตนัานัั�นัเป็นัได้ที่ั�งที่างบวกแลัะลับ (Salt.2019:Online)

จากปัญหาการตกต�ำที่างวฒันัธรรมดังท้ี่�กลัา่วมา ผลังานัของเหลัา่ผูท้ี่ำงานัที่างศิลิัปะ

จึงมักเป็นัการนัำเสืนัอแนัวคิดที่้�ลั้อกับกระแสืที่างวัฒนัธรรมพันัที่างที่ั�งหลัายที่้�เกิดกับบริบที่

สืังคมไที่ย ซึ่ึ�งจะยกตัวอย่างให้เห็นัศิิลัปินั 3 ที่่านั ซึ่ึ�งม้วิธ้การนัำเสืนัอที่้�แตกต่างกันั 

ภาพที่้� 1 ผลังานัของ “ชาตชิาย ปย่เปยี” ในัชื�อชด่ “ยิ�มสืยาม” กรณน้ั้�ศิลิัปนิัไดว้พิากษ์์ 

“การยิ�ม” ซึ่ึ�งเป็นัเสืมือนัหนัึ�งวัฒนัธรรมของคนัไที่ยที่้�เปลั้�ยนัไป ด้วยขนัาดของภาพที่้�ใหญ่จึง
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สื่งผลัต่อการปะที่ะกับความรู้สืึกผู้ชมอย่างจัง สื่วนัการนัำเสืนัอ ศิิลัปินัได้ใช้ภาพร่างของ “ตัว

ตนั” (Self) ในัการต่อรองแลัะที่้าที่ายอำนัาจกับระบบใหม่ “กระแสืที่างวัฒนัธรรม “แบบ

ไที่ยๆ ที่้�กำลัังอ่อนัแอโดยการเสื้ยดสื้ ประชดประชันั ให้ความรู้สืึกถึูงอาการท้ี่เลั่นัท้ี่จริงของ

ชายไที่ยในัอากปักิริยา พร้อมดอกไมท้ี่ดัห ูนััยน์ัตาเบกิโพรง ซึึ่�งเหมอืนักบัคนัมส้ืตฟิั�นัเฟอ้นัเปน็ั

พฤตกิรรมซึ่ึ�งเราพรอ้มจะไมถู่อืสืาหาความกบับค่คลัเหลัา่นั้� การแสืดงออกดงักลัา่วอาจเปน็ัวธิ้

ที่้�ศิิลัปินัพยายามหลั้กเลั้�ยงการวิพากษ์์โดยตรงในัอากัปกิริยาภาพผู้ม้สืติสืัมปชัญญะสืมบูรณ์

สื่วนัของกลัวิธ้ ศิิลัปินัใช้ระบายสื้ที่้�ให้เห็นัร่องรอยของฝ้ีแปรง (Brush Work) ที่้�ดูม้

ช้วติช้วาในัสืว่นัของชว่งฟนััจะมก้ารปดิแผน่ัที่อง ซึ่ึ�งเสืนัอใหเ้หน็ัถูงึวฒันัธรรมที่น่ันัยิมที่้�ใหค้วาม

สืำคัญของความร�ำรวยมาเป็นัอันัดับแรก สื่วนัโครงสื้ในัภาพจะเป็นัสื้เหลืัองในัที่างจิตวิที่ยาสื้

เหลัือง คือสื้ของความฟั�นัเฟ้อนั การไม่อยู่กับร่องกับรอย 

ชิ�นัที่้�สืองผลังานัของ “เด่นัพงษ์์ วงศิาโรจนั์” ในัผลังานัที่้�ม้ชื�อว่า “Licker” ศิิลัปินัได้

ที่้าที่ายอำนัาจแลัะวิพากษ์์ วัฒนัธรรมของผู้ที่้�นัิยม “การเลั้ยแข้งเลั้ยขา” ของกลั่่มบ่คคลัที่้�

ประจบสือพลัอ ซึ่ึ�งเป็นัเสืมือนัวัฒนัธรรมของกลั่่มมนั่ษ์ย์ (Figure) ที่้�ม้สืัดสื่วนัแบบ “เด็ก” ซึ่ึ�ง

สืงัเกตไดจ้ากสืดัสืว่นัของศิร้ษ์ะที่้�มข้นัาดใหญเ่มื�อเที่ย้บกบัสืว่นัลัำตวั ซึ่ึ�งการวพิากษ์ว์ฒันัธรรม

ผ่านั “ร่างแบบเด็ก” ที่ำให้เกิดความรู้สืึกแบบ “ที่้เลั่นัที่้จริง” เช่นักันั วิธ้นั้�ก็เป็นัการหลั้กเลั้�ยง

ผลักระที่บโดยตรงของเนัื�อหาที่้�หนัักแลัะเข้มข้นั เป็นัการประชดประชันั เสื้ยดสื้วัฒนัธรรม

พนััที่างอย่างด ้สืว่นัตัวศิลิัปินักจ็ะรูสึ้ืกถูงึความปลัอดภัยด้วย สืว่นัเรื�องของกระบวนัการระบาย

สื้ ศิิลัปินัใช้วิธ้การระบายสื้ด้วย “เกร้ยง” (Knife)โดยการลังสื้ที่ับซึ่้อนักันัเป็นัชั�นัๆซึ่ึ�งแสืดงถูึง

ชั�นัตอนัที่างกลัวิธ้การระบายสื้ท้ี่�ม้ความลัะเอ้ยด สื่วนัตัวรูปร่างของคนัก็จะม้การตัดเสื้นัรอย

บนัอกด้วยนั�ำหนัักท้ี่�เข้ม ซึ่ึ�งในัที่างจิตวิที่ยา การตัดเสื้นัรูปภายนัอกนัั�นัแสืดงถึูงความเก็บกด

ภายในัจิตใจ ภาพเด็กในังานัของศิิลัปินัจึงดูเป็นัเด็กเก็บกดที่้�ม้เด้ยงสืาหรือแก่แดด ซึ่ึ�งผิดจาก

ธรรมชาติของเด็ก

ผลังานัชิ�นัที่้� 3 ของ “สื่ธ้” ค่ณาวิชยานันัท์ี่” ซึ่ึ�งเป็นัศิิลัปะแบบติดตั�งจัดวาง               

(Installation) ท้ี่�ม้ชื�อว่า “ห้องเร้ยนัประวัติศิาสืตร์” งานัช่ดนั้�จะนัำเอาโต๊ะ เก้าอ้�ท้ี่�ใช้ในั

ห้องเร้ยนัสืมัยก่อนัมาจัดวาง โดยโต๊ะแต่ลัะตัวจะม้การนัำเอาเที่คนิัคของภาพพิมพ์แกะไม้ 

(Woodcut) มาสืร้างเรื�องราวของเหต่การณ์ในัสืมัย 14 ต่ลัา 2516 แลัะ 6 ต่ลัา 2519 โต๊ะ

แต่ลัะตวัแสืดงภาพเหต่การณ์ต่างๆ พร้อมม้คำบรรยาย โดยผู้ชมจะไดม้้สื่วนัรว่มกระที่ำกับผลั
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งานั โดยนัำเอากระดาษ์ที่้�ศิิลัปินัจัดเตร้ยมให้มาที่าบที่ับกับตัวโต๊ะ แลัะนัำมาถููหรือที่ำการฝ้นั

ให้เกิดภาพ กระบวนัการเหล่ัาน้ั� ศิิลัปินัพยายามสืร้างกิจกรรมที่างศิิลัปะให้เสืมือนักับเป็นั 

“เกมสื์” ซึึ่�งภาพจะปรากฏิออกมาจากการถููของดินัสือสื้ที่้�ม้หลัากหลัายให้ความเพลัิดเพลัินั

ของการร่วมกิจกรรมเป็นัอย่างด้ ซึ่ึ�งก็เป็นัการลัดที่อนัเรื�องราวที่้�หนัักแลัะจริงจังไปสืู่วิธ้ที่้�ผ่อนั

คลัายได้เช่นักันั อ้กที่ั�งศิิลัปินัที่ำหนั้าที่้�ผลัิตซึ่�ำแลัะตอกย�ำให้ผู้คนัไม่ว่าร่่นัเก่าร่่นัใหม่ให้อย่าได้

ลัมืเลัอืนัเหตก่ารณ์ร่นัแรง ในัการเรย้กรอ้งประชาธปิไตยที่้�พ้�นัอ้งชาวไที่ยสืลัะช้วิตเลัอืดเนืั�อเพื�อ

สื่วนัรวม อ้กนััยหนัึ�ง ศิิลัปนิัต้องการย�ำเตือนัถูึงความเข้มแข็งที่างวัฒนัธรรม ความสืามัคค้ การ

ร่วมมือ ความถููกต้อง โดยผ่านัเรื�องราวนัองเลัือดในัอด้ตนัั�นัเอง 

อ้กมากมายที่้�ศิิลัปินัพยายามจะที่้าที่ายอำนัาจที่างวัฒนัธรรม การเมือง เศิรษ์ฐกิจ 

ฯลัฯ ให้ลัดลังเหลัือในัลัักษ์ณะ “ที่้เลั่นัที่้จริง” ที่้�เห็นับ่อยๆ ก็คือ ภาพการ์ตูนัลั้อเลั้ยนัคนัดัง

หรือ นักัการเมืองที่ั�งในัไที่ยแลัะตา่งประเที่ศิ ไม่วา่ด้วยเหต่ผลัใด สืิ�งท้ี่�นัำเสืนัอของศิลิัปนิัที่้�ออก

มาในัรูปแบบของการประชดประชันั การยั�วลั้อ ชวนัหัว เหลั่านั้�มักอยู่บนัพื�นัฐานัการวิพากษ์์

ของปัญหาท้ี่�ร่นัแรง จริงจัง เคร่งเคร้ยดแลัะการสืูญเสื้ยแที่บที่ั�งสืิ�นั มันัจึงไม่เกินัเลัยไปที่้�จะ

กลั่าวว่า บนัรอยยิ�มเหลั่านัั�นัอยู่บนัฐานัรอยปริแตกของ “บาดแผลั” นัั�นัเอง
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ภาพประกอบที่้� 19

 ศิิลัปินั       ชาติชาย ป่ยเปีย 
 ชื�อผลังานั ภาพยิ�มสืยาม/ขวัญใจช่างภาพ (1995)
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันับนัผ้าใบ ขนัาด 240x280 cm
 สืืบค้นัภาพ :  67.media.tumblr.com/7f857aod
  6b94ea3ea4675be2dbo7e910/tumbL_numtso
  AJq5xwdo1280_1.jpg
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ภาพประกอบที่้� 20

 ศิิลัปินั       เด่นัพงษ์์  วงศิาโรจนั์ 
 ชื�อผลังานั Licker
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันับนัผ้าใบ 
 สืืบค้นัภาพ :        http://thaiartspace.blogspot.com/2010/10/blog-post_04.html?m=1
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ภาพประกอบที่้� 21

 ศิิลัปินั       สื่ธ้  ค่ณาวิชยานันัที่์ 
 ชื�อผลังานั ห้องเร้ยนัประวัติศิาสืตร์ (2543)
 เที่คนัิค ศิิลัปะแบบจัดวาง 
 สืืบค้นัภาพ :  www.oknation.net/blog/home/ Blog_data/220/15220/
  images/2_Travel/001_Bangkok/
  20011/Arts/The classroom/014.JP
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สรุุป

จากบที่ความที่้�กลัา่วมาขา้งตน้ั โดยเฉพาะในัรปูแบบของศิลิัปะที่างที่ศัินัศิลิัปะรปูแบบ

ของการที่า้ที่ายอำนัาจที่้�นัำเสืนัอในัอาการแบบที่เ้ลัน่ัที่จ้รงิ หรอืตลักชวนัหวันัั�นัพอเอาเขา้จรงิ

กลัับเป็นัเรื�องจริงจงัแลัะไม่ชวนัหัวอก้ต่อไป สืิ�งนั้�เปน็ัสืิ�งที่้�ยนืัยนััวา่ศิลิัปะท้ี่�ด้มกัจะมค้วามจริงจัง

เข้มข้นัในัเนัื�อหาแลัะกลัวิธ้ในัการสืร้างผลังานั ไม่ว่ามันัจะถููกนัำเสืนัอออกมาในัรูปแบบที่้�ดูไม่

จริงจัง ผิวเผินัก็ตาม

ส่ืดที่า้ยบที่บาที่ของศิลิัปะนัั�นัจะสืามารถูเปน็ัเสืมอืนักระจกสืะที่อ้นัความเปน็ัจรงิที่าง

สืงัคม การเมืองวัฒนัธรรมไดเ้ปน็ัอยา่งด้ ถูา้สืำนักึที่้�ถูกูตอ้งยงัคงมอ้ยูใ่นัตวัศิลิัปินัที่้�มอ้ด่มการณ์
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บรุรุณานุุกรุม

Salt.(2019). WHY WE LAUGH?. มากกวา่ขำ เสืย้งหวัเราะในัฐานัะพฤตกิรรมที่างจติวทิี่ยา

 แลัะวัฒนัธรรม. สืืบค้นั 26/5/2019,จาก https://salt.co.th>why-we-Laugh.
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สััจธรรมแห่่งสััจนิิยม

หนัังสืือโลักศิลิัปะฉบบัที่้� 2  ไดจ้ดัเสืวนัาในัหัวขอ้เรื�อง 35 ป ีกบัศิลิัปะสืจัธรรม ผูเ้ขย้นั

จึงนัำประเด็นัในัเรื�องศิิลัปะสืัจนัิยมมาเป็นัประเด็นั เมื�อเห็นัคำว่า “ศิิลัปะสืัจนัิยม” ผู้เข้ยนั

นักึถึูงศิลิัปะในัแนัวลัทัี่ธิสืจันิัยม (Realism) ซึึ่�งเป็นักระแสืท้ี่�เกิดขึ�นัที่างฝ้ั�งตะวันัตกในัชว่งกลัาง

ถูึงปลัายศิตวรรษ์ที่้� 19 กับศิิลัปะที่้�เกิดขึ�นัไปในัประเที่ศิไที่ยที่้�กลั่าวถูึงศิิลัปะเพื�อช้วิต แม้ดูผิว

เผินัจะม้ลัักษ์ณะบางอย่างคล้ัายคลัึงแต่เมื�อวิเคราะห์ลังลัึกกันัแล้ัว อาจเห็นับางสืิ�งที่้�แตกต่าง

กันั โดยสืิ�นัเชิง ไม่ว่าจะเป็นัช่วงเวลัา ต้นัเหต่แห่งความคิด เหต่แห่งการก่อตัว รูปแบบ เนัื�อหา

ของผลังานั หรือวงจรช้วิตของศิิลัปะแนัวสืัจนัิยม เหลั่านั้�คือก่ญแจท้ี่�จะไขไปสืู่ความเข้าใจให้

มากขึ�นัถูึงความแตกต่างของศิิลัปะสืัจนัิยมที่ั�งของตะวันัตกแลัะของไที่ย

ต้้นุเหตุ้แห่งความคิด กลั่าวได้ว่า ในัอด้ตนัั�นั ศิิลัปะที่างตะวันัตกถููกครอบครองที่าง

ความคิดแลัะรูปแบบจากลั่่มพวกชนัชั�นัปกครอง เช่นั ในัสืมัยกร้กแลัะโรมันั ศิิลัปะรับใช้เหลั่า

กษ์ัตริย์แลัะเหล่ัาข่นันัางท้ี่�ผู้คนันัับถืูอ ในัสืมัยอ้ยิปต์โบราณ ศิิลัปะรับใช้เหล่ัาปวงเที่พต่างๆ 

เช่นั เที่พแห่งดวงอาที่ิตย์ เที่พฟาโรห์ จนัเมื�อเข้าสืู่ย่คกลัาง ศิิลัปะก็อยู่ภายใต้กลั่่มผู้ม้อำนัาจ

ที่างศิาสืนัาของนัิกายโรมันัคาที่อลัิคราวศิตวรรษ์ 437 จนัถูึงศิตวรรษ์ที่้� 14 หรือศิิลัปะในัสืมัย

ย่คฟ้�นัฟูศิิลัปะวิที่ยาการ (Renaissance) แม้ว่าศิิลัปินัจะม้ความอิสืระมากขึ�นั แต่ศิิลัปะก็ยัง

คงรับใช้กลั่่มพ่อค้าหรือเหลั่าบรรดากลั่่มผู้ม้ฐานัที่างการเงินั เช่นักลั่่มตระกูลัเมดิซึ่้  จนัเมื�อเข้า

สืู่ย่คแห่งเหต่ผลั (Age of Reason)  ความเชื�อแลัะความคิดเดิมๆ  ก็ถููกท้ี่าที่ายโดยนััก

วทิี่ยาศิาสืตรอ์ยา่ง กาลัเิลัโอ แลัะนัวิตนัั ในัเรื�องกฎที่างความเคลัื�อนัไหว กฎแหง่ความโนัม้ถู่วง 

มใิชแ่ค่การค้นัพบที่างวทิี่ยาศิาสืตรเ์ที่า่นัั�นั แต่มนััเปน็ัเสืมอืนักบัการตั�งคำถูามตอ่ความเชื�อตา่งๆ 

ในัอด้ตที่้�ครอบงำมา รวมถูึงความเชื�อในัศิักยภาพของมนั่ษ์ย์แลัะเหต่ผลั อ้กที่ั�งยังม้การศิึกษ์า

ลักัษ์ณะที่างสืงัคมอยา่ง Descartes แลัะ John Lock โดยเฉพาะ Lock ที่้�เนัน้ัในัเรื�องของสืทิี่ธิ

เสืร้ภาพ เมื�อเข้าสืู่ศิตวรรษ์ที่้� 18 ซึ่ึ�งเป็นัย่คแสืวงหาที่างปัญญา (Enlightenment) ซึ่ึ�งอาจ

กลั่าวได้ว่าเป็นัย่คที่้�พวกอภิสืิที่ธิ�ชนั ข่นันัาง หรือพวกตระกูลัชั�นัสืูง ถููกโจมต้อย่างมาก ที่ั�งเรื�อง

ของความเชื�อ แลัะระบบสืังคมเดิม อาจเพราะม้นัักคิดอย่าง ฌ็็อง ฌ็ัก ร่สืโซึ่ (Jean-Jaeques 

Rousseau)ซึ่ึ�งเป็นันัักคิดชาวฝ้รั�งเศิสืที่้�ให้ความสืำคัญกับความม้เสืร้ภาพ ความเสืมอภาค ให้

ความเป็นัธรรมกับผู้ที่้�โดนัเอารัดเอาเปร้ยบ ไม่ว่าจะเป็นัของรัฐหรือพวกนัายท่ี่นั อ้กทัี่�งยังม้
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ความเห็นัว่า รัฐควรปกป้องที่รัพย์สืินัของสืมาชิกสืังคม ไม่ใช่ปกป้องค่้มครองคนัร�ำรวย ซึ่ึ�งในั

สืมัยนัั�นัพวกอภิสืิที่ธิชนัได้กดข้�คนัยากจนัโดยการสืนัับสืนั่นัจากรัฐบาลั ร่สืโซึ่จึงม้ความคิดว่า 

ควรจะต้องม้การลั้มรัฐบาลัที่ำลัายระบบเก่าที่ิ�งไปแลัะสืร้างสืังคมใหม่ขึ�นัมา ที่้�ให้เสืร้ภาพกับ

ประชาชนัที่ั�วหนั้ากันั จากแนัวคิดดังกลั่าวจึงก่อให้ม้ผู้นัำความคิดนั้�ไปใช้ในัการปฏิิวัติใหญ่

ฝ้รั�งเศิสืในัป ีค.ศิ. 1789 ซึึ่�งเป็นัเหต่การณท์ี่้�เปน็ัรากฐานันัำไปสืูป่รากฏิการณ์ของศิลิัปะสืจันัยิม

ที่างตะวันัตกด้วย 

 เหตุ้แห่งการุก่อต้ัว นัับตั�งแต่การปฏิิวัติฝ้รั�งเศิสืเป็นัต้นัมาที่้�เกิดการปฏิิวัติอ้กหลัาย

ครั�ง แน่ันัอนั ความเจริญในัการพัฒนัาที่างวัตถูท่ี่้�อยูบ่นัฐานัที่างวิที่ยาศิาสืตร์ไดป้รากฏิออกผลั

ในัรูปแบบของความเจริญก้าวหนั้าที่างอ่ตสืาหกรรม ในัฟากฝ้ั�งของระบบที่่นันัิยม  ในัที่างตรง

กันัข้าม ฝ้ั�งที่้�ถููกเอารัดเอาเปร้ยบ อาที่ิ กลั่่มกรรมกร ผู้ใช้แรงงานัก็ถูือแนัวคิดที่างการปฏิิวัติ

บนัฐานัความคิดของร่สืโซึ่ รวมถูึงอิที่ธิพลัของนัักคิดชาวเยอรมันัอย่าง คาร์ลั มาร์กซึ่์ (1818-

1883) ที่้�เป็นัผู้ก่อตั�งลััที่ธิคอมมิวนัิสืต์  (Communism)  แลัะเป็นัต้นักำเนัิดของการแก้ปัญหา

ที่างความเหลัื�อมลั�ำในัเรื�องของชนัชั�นั แกป้ญัหาเรื�องความเสืมอภาคแลัะตอ่ตา้นัระบบท่ี่นันัยิม 

โดยให้ความสืำคัญกับชนัชั�นักรรมมาช้พ ชนัชั�นัแรงงานั ว่าเป็นัตัวจักรสืำคัญในัการขับเคลัื�อนั

ระบบที่างเศิรษ์ฐกิจ แลัะได้ตพิ้มพแ์ถูลังอด่มการณ์ของลัทัี่ธใินัป ีค.ศิ. 1847 ซึึ่�งกอ่ใหเ้กดิความ

ตระหนักตกใจกลััวแก่ชนัชั�นัสืงูอย่างยิ�งเนัื�อหาของศิิลัปะสัืจนัยิมเหล่ัานั้�สืามารถูสืะท้ี่อนัต้นัเหต ่

โดยมองย้อนักลัับไปสืู่กระแสืในัช่วงของการปฏิิวัติอ่ตสืาหกรรม โดยเริ�มก่อตัวในัระยะที่้� 1 ในั

ชว่งกลัางศิตวรรษ์ที่้� 18 ท้ี่�ประเที่ศิอังกฤษ์ สืว่นัในัชว่งระยะท้ี่� 2 แลัะระยะท้ี่� 3 เกิดในัช่วงกลัาง

ถูึงปลัายศิตวรรษ์ที่้� 19 ในัช่วงกลัางถูึงปลัายศิตวรรษ์ที่้� 19 ในัช่วงดังกลั่าวได้ม้การพัฒนัาในั

เรื�องของการสืร้างเครื�องมืออ่ปกรณ์ที่่่นัแรงที่้�ใช้ในังานักสืิกรรม เริ�มม้การใช้เครื�องจักรแที่นั

แรงงานัคนั ซึึ่�งแน่ันัอนัระบบของการพัฒนัาอ่ตสืาหกรรมก็ต้องเติบโตพร้อมกับกระแสืสัืงคม

แบบที่่นันิัยมท้ี่�ได้รับการสืนัับสืนั่นัจากพวกพ่อค้าหรือนัายที่่นัโรงงานัก็เริ�มขยายตัวจากส่ืวนั

กลัางเข้าสู่ือาณาบริเวณรอบนัอก ปัญหาการแย่งพื�นัที่้� ปัญหาคนัตกงานั ปัญหาแหล่ังท้ี่�อยู่

อาศิัย เหลั่านั้�เป็นัแหลั่งบันัดาลัใจให้แก่เหลั่าศิิลัปินันัักเข้ยนั นัักคิด นัำเนัื�อหาที่้�สืะที่้อนัสืภาพ

ความเป็นัจรงิของผูค้นั ความยากจนั ชว้ติของผูใ้ชแ้รงงานัในัโรงงานัอต่สืาหกรรมมาเป็นัขอ้มลูั

ในัการสืร้างผลังานัอ้กที่ั�งแนัวคิดที่างศิาสืนัาท้ี่�เข้ามาม้บที่บาที่ต่อประเที่ศิต่างๆ ในัแถูบย่โรป 

โดยเฉพาะนัิกายโปรแตสืเตนั ที่้�ก้าวเข้าสืู่การปฏิิรูปที่างศิาสืนัาโดยมาร์ตินั ลัูเธอร์ (Martin 
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Luther) โดยเนั้นัคำสือนัในัเรื�องของการที่ำงานัหนัักเป็นัการที่ำเพื�ออ่ที่ิศิแด่พระเจ้า เนั้นัในั

เรื�องของการใช้เหต่ผลั (Rationality) ในัการดำรงช้วิตแลัะสืนัับสืนั่นัให้รัฐจัดเก็บอดออมไม่

สื่ร่่ยสื่ร่าย ซึ่ึ�งเหต่เหลั่านั้�ไปสืนัับสืนั่นัการสืะสืมที่่นัแลัะปฏิิเสืธวิถู้ช้วิตแบบกสืิกร หากแต่เนั้นั

หรือกระต่้นัไปในัที่างเศิรษ์ฐกิจแลัะเที่คโนัโลัย้สืามารถูกลั่าวได้ว่า การเปลั้�ยนัแปลังที่้�เกิดขึ�นั

ที่างฝ้ั�งย่โรปเป็นัการเปลั้�ยนัแปลังที่้�ถูอดถูอนัรากเดิมในัเชิงโครงสืร้างที่ั�งที่างสืังคม เศิรษ์ฐกิจ 

การเมือง แลัะวิถู้ช้วิตของคนั เพราะเป็นัการเปลั้�ยนัแปลังโครงสืร้างสืังคมเดิมที่้�เคยเป็นัสืังคม

เกษ์ตรกรรมมาเปน็ัแบบอต่สืาหกรรม ผูค้นัตอ้งปรบัตัวครั�งใหญ ่เหลัา่นั้�ไดเ้ขา้มามบ้ที่บาที่ตอ่ม

โนัภาพของเหลั่าศิิลัปินัในักลั่่มศิิลัปะสืัจนัิยมอย่างมาก 

เหตุ้แห่งการุก่อต้ัวของศิิลปะเพื่่�อชีีวิต้ในุปรุะเทศิไทย

 สืภาพสัืงคมก่อนัเหต่การณ์วนััที่้� 14 ต่ลัาคม 2516 นัั�นั เต็มไปด้วยความขัดแยง้ระหว่าง

ประชาชนักบัรฐับาลั ไม่วา่จะเปน็ัเรื�องของความไมพึ่งพอใจแลัะไรซึ้ึ่�งสืทิี่ธเิสืรภ้าพตอ่การบรหิาร

ของรัฐบาลั ปัญหาเศิรษ์ฐกิจ ความอดอยาก ยากจนั ปัญหาการถููกเอารัดเอาเปร้ยบของต่าง

ชาติ รวมถูึงความเป็นัเผด็จการของผู้นัำรัฐบาลั สืภาพสืังคมเช่นันั้�สื่งผลักระที่บต่อประชาชนั

รวมถูงึศิลิัปนิัที่้�สืรา้งผลังานัศิลิัปะที่ั�งที่างตรงแลัะที่างอ้อม รวมถึูงความขดัแยง้ของเหลัา่ศิลิัปนิั

กบัการสืง่ผลังานัเขา้ประกวดในัการแสืดงศิลิัปกรรมแห่งชาตทิี่้�ใหร้างวลัักนััเฉพาะกล่่ัม รวมไป

ถูงึความไมเ่ปน็ัธรรมของกรรมการตดัสืนิั เปน็ัเวที่ท้้ี่�แขง่ขนััเพื�อชงิดช้งิเดน่ักนััมากกวา่เปน็ัการ

เปิดกว้างสืำหรับศิิลัปะหลัายแนัวที่าง สื่วนัด้านัศิิลัปะวรรณกรรมก็เริ�มม้บที่บาที่ ซึึ่�งสืามารถู

เห็นัได้จากผลังานัของ ก่หลัาบ สืายประดิษ์ฐ์ นัายผ้  (อัศินั้  พลัจันัที่ร์) จนัถูึง จิตร ภูมิศิักดิ� 

ซึ่ึ�งเสืนัอผลังานัวรรณกรรมศิิลัปะเพื�อช้วิต ศิิลัปะเพื�อประชาชนั ซึึ่�งก็ได้รับการถู่ายที่อดแพร่

ขยายอย่างรวดเร็วในัหมู่นัักศิึกษ์า นัักเข้ยนั นัักอ่านั 

จิตร ภูมิศิักดิ� ศิิลัปะเพื�อช้วิต ศิิลัปะเพื�อประชาชนัลังในั

พิมพ์ไที่ย ซึ่ึ�งได้สื่งผลัสืะเที่ือนัต่อวรรณกรรมของพวก

เผด็จการฟาสืซึ่ิสืต์แลัะศิัตรูของประชาชนั ซึ่ึ�งได้มอมเมา

ประชาชนัมานัานัแลัะอย่างหนััก

(ชมรมหนัังสืือแสืงตะวันั.มป.ป:9)
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อ้กที่ั�งการนัำแนัวคิด แนัววิจารณ์ของนัักเข้ยนัก้าวหนั้าทัี่�งไที่ย แลัะต่างประเที่ศิมา
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ม้การแสืดงออกที่างศิิลัปกรรมแนัวต่างๆ เช่นั วรรณกรรม ภาพ
จิตรกรรม ลัะคร การ์ตูนั ฯลัฯ ซึ่ึ�งในัช่วงเวลัานัั�นัม้อิที่ธิพลัดังกลั่าวเป็นักระแสืหลััก

ด้านุรุูปแบบของสัจนุิยมทางต้ะวันุต้ก
เป็นัรูปแบบการแสืดงออกอย่างเหมือนัจริง แต่มิใช่ความจริงทัี่�วๆ ไป แต่เป็นัความ

จรงิที่้�เก้�ยวกบัสืภาพความตกต�ำของผูย้ากไร ้สืภาพซึ่อมซึ่อ่ของที่้�อยูอ่าศิยั  สืภาพของการดำรง
ช้วิตของผู้ใช้แรงงานั กรรมกร คนัยากจนั รวมถูึงศิิลัปะแนัวสืัจสืังคมนัิยม (Social realism)  
ที่้�ม้รปูแบบที่้�ตอ้งแสืดงถูงึความจรงิเก้�ยวกบัสืภาพความตกต�ำที่างสืงัคมดงักลัา่วมาแลัว้ แตย่งั
ต้องสืนัองเรื�องราวที่างการเมือง การปกครองแบบสัืงคมนิัยมอ้กด้วย รูปแบบศิิลัปะสัืจนัิยม
กลั่่มฝ้รั�งเศิสื อาที่ิ ก่สืที่าฟ กูร์เบต์ (Gustav Courbet) ออนัอเร โดมิเยร์ (Honore-Daumier) 
ฌ็็อง ฟร็องซึ่ัว มิลัเลัต์ (Jean Francois Mitlet) ฯลัฯ สื่วนัศิิลัปะแนัวสืัจจะสืังคมนัิยม อาที่ิ 
โอรอสืโก้ ดิเอโก้ เอ็ม ริเว้ยร่า (Diego M.Rivera) เป็นัต้นั

ด้านุรุูปแบบของศิิลปะเพื่่�อชีีวิต้ในุปรุะเทศิไทย 
อยา่งที่้�กลัา่วขา้งตน้ัศิิลัปะสืจันัยิมที่างตะวนััตกปรากฏิขึ�นักอ่นัศิลิัปะเพื�อชว้ติมากกวา่ 

1 ศิตวรรษ์ รปูแบบของศิลิัปะที่างตะวันัตกได้มก้ารพัฒนัาเลัยจด่ของสัืจนิัยมไปอย่างมากมาย
แลัะกอ่เกดิกลั่ม่กระแสืต่างๆ อาที่ ิเกดิกลั่ม่ลัทัี่ธิประที่บัใจ (Impressionism) โฟวสิืม์ (Fauvist) 
ดาดา (Dada) ลััที่ธิเหนืัอจริง (Surrealism) ลััที่ธิบาศิก์นัิยม (Cubism) ศิิลัปะนัามธรรม   
(Abstract) ลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แนัวนัามธรรม (Abstract Expressionism) แลัะพัฒนัา
ต่อมาจนัถูึงย่คที่้�เร้ยกว่า “ศิิลัปะหลัังสืมัยใหม่” (Post-Modern Art) ก็เกิดศิิลัปะแบบติดตั�ง
จัดวาง (Installation) ว้ด้โอ อาร์ต (Video Art) ฯลัฯ ความหลัากหลัายด้านัรูปแบบ ด้านั
เนัื�อหางานัศิลิัปะที่างตะวันัตกเหล่ัานัั�นัเกิดขึ�นัตามบริบที่ที่างสัืงคมท้ี่�เปลั้�ยนัแปลังตามยค่สืมัย
อย่างม้นััยยะ มิได้เกิดขึ�นัอย่างไร้แก่นัแกนั ในัที่างตรงกันัข้ามศิิลัปินัท้ี่�ผลิัตผลังานัศิิลัปะเพื�อ
ช้วิตที่้�ปรากฏิในัช่วงปฏิิวัติที่างการเมืองในัประเที่ศิไที่ยก็ได้รับอิที่ธิพลัที่างรูปแบบศิิลัปะที่าง
ตะวันัตกอย่างเห็นัได้ชัด ซึึ่�งปรากฏิให้เห็นัผ่านัภาพเข้ยนัที่้�ม้กลัิ�นัอายของศิิลัปะสัืจนัิยมหรือ
ศิิลัปะสืัจสืังคมนัิยม เหลั่านั้�อาจกลั่าวได้ว่า ศิิลัปะที่้�ปรากฎในัช่วงนัั�นัม้ความหลัากหลัายแลัะ
รับมาเพ้ยงรูปแบบ แต่มิได้นัำแนัวคิดหรือแก่นัแกนัที่้�อยู่เบื�องหลัังมาใช้ แต่กลัับนัำเอาเนัื�อหา
ที่างสืงัคมในัประเที่ศิไที่ยชว่งดงักลัา่วมาสือดรบัแลัะตอบสืนัองแนัวคดิของเหลัา่ศิลิัปนิัเที่า่นัั�นั 
ซึ่ึ�งต่างจากสืัจนัิยมที่างตะวันัตกที่้�ม้รูปแบบในัที่ิศิที่างเด้ยวกันัอย่างเห็นัได้ชัด
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ด้านุเนุ่�อหาสัจนุิยมทางต้ะวันุต้ก

เนั้นัเรื�องความเป็นัจริงในัด้านัสืภาพช้วิตของชนัชั�นัต�ำ ผู้ยากไร้ ผู้ใช้แรงงานั สืภาพ

การดำรงอยู่ของช้วิตสืามัญชนัที่ั�วๆ ไป ความเสืมอภาคที่างชนัชั�นัของเหลั่ากรรมกร แลัะต่อ

ต้านัความคิดแลัะเนัื�อหาแนัวอ่ดมการณ์แบบ “อ่ดมคติ” (Idealism) ของเหลั่าศิิลัปินั นั้โอ-

คลัาสืสิืค (Neo-Classic) แลัะคดัคา้นัแนัวคดิแบบ “ปจัเจกนัยิม” (Individualism) หรอืยดึถูอื

ตนัเองเป็นัสืำคัญ ผลังานัสืัจนัิยมจึงต้องสืะที่้อนัปัญหาสืังคมร่วมสืมัยนัั�นัๆ อย่างชัดเจนัแลัะ

ซึ่ื�อสืัตย์

ด้านุเนุ่�อหาของศิิลปะเพื่่�อชีีวิต้ในุปรุะเทศิไทย

ในังานัศิลิัปะเพื�อชว้ติในัประเที่ศิไที่ยนัั�นัมเ้นืั�อหาท้ี่�สืะที่อ้นัความยากจนั ความอดอยาก 

ภาวะสืงคราม ความโหดรา้ยของผูม้อ้ำนัาจที่้�กระที่ำตอ่ประชาชนั โดยเฉพาะเนัื�อหาที่้�เก้�ยวกบั

การปฏิวิตั ิการเปลั้�ยนัแปลังที่างการเมอืง การเรย้กรอ้งหาเสืรภ้าพ ความเสืมอภาคในัเหตก่ารณ์ 

14 ต่ลัาคม 2516 แลัะ 6 ต่ลัาคม 2519 ซึึ่�งม้เนืั�อหาบางประการท้ี่�สือดคลั้องกับศิิลัปะ          

แนัวสืัจนิัยมที่างฝ้ั�งตะวันัตก แต่เนัื�อหาท้ี่�คอยวิพากษ์์ผลักระที่บจากความเจริญที่าง

อ่ตสืาหกรรมนัั�นัแที่บจะไม่ปรากฏิ เหต่เพราะความเจริญที่างอ่ตสืาหกรรมมิได้ม้ต้นักำเนัิดในั

ประเที่ศิไที่ย แต่เนืั�อหามักเป็นัเรื�องของช่วงเหต่การณ์การเมือง รวมถึูงการแที่รกแซึ่งของ

จักรวรรดิอเมริกาท้ี่�ใช้พื�นัท้ี่�ของไที่ยในัการตั�งฐานัทัี่พเพื�อร่กลั�ำอธิปไตยต่อประเที่ศิไที่ยแลัะ

เพื�อนับ้านั

โชคชัย ตักโพธิ� หนัึ�งในักลั่่มแนัวร่วมศิิลัปินัแห่งประเที่ศิไที่ย

กลั่าวถูึงการเข้ยนัภาพเพื�อขับไลั่ฐานัทัี่พอเมริกาที่้�นัำาไปติดตั�ง

บริเวณรอบสืนัามหลัวง...งานัหลัายชิ�นัเนืั�อหาหลัักเป็นัการ

เมือง...สืะที่้อนัความเลัวร้ายของอเมริกาสื่วนัมากไอเด้ยมาจาก

หนัังสืือสืงครามเว้ยตนัาม

(ศิ่ภชัย สืิงห์ยะบ่ศิย์.2533:60-61)

อย่างที่้�กลั่าวข้างต้นั ศิิลัปะเพื�อประชาชนัหรือศิิลัปะสืัจนัิยมที่้�ปรากฏิในัประเที่ศิไที่ย

กเ็กดิตามบรบิที่ของชว่งเวลัาหนึั�งเที่า่นัั�นั การนัำเสืนัอโดยนัำมาเปรย้บเที่ย้บกบับรบิที่ของฟาก
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ตะวันัตกนัั�นั เพื�อให้เข้าใจถูึงอิที่ธิพลัที่างรูปแบบศิิลัปะเพื�อช้วิตที่้�ไที่ยได้รับเข้ามา อ้กที่ั�งความ

แตกต่างของปรากฏิการณ์ที่้�เปน็ัแหล่ังกอ่เกิดชว่งเวลัา แต่อยา่งไรก็ตามจด่สืำคัญนัั�นัคอื การท้ี่�

ศิิลัปินัที่ั�งสืองฟากฝ้ั�งที่ำงานัศิิลัปะเพื�อรับใช้สืังคม ประชาชนั ที่ำให้ศิิลัปะไม่เป็นัสืิ�งแปลักแยก

กับสืังคมอ้กต่อไป 

ศิิลัปะเพื�อช้วิตคือศิิลัปะที่้�ถูือกำาเนัิดขึ�นัมา เพื�อม้บที่บาที่

อันัเป็นัประโยชนั์ต่อช้วิตของประชาชนัสื่วนัรวมคือศิิลัปะ

ที่้�สืร้างขึ�นัเพื�อรับใช้ช้วิตที่างสืังคมของมวลัชนั มิใช่สืร้าง

ขึ�นัเพ้ยงเพื�อที่้�จะให้เป็นัศิิลัปะเฉยๆ โดยอยู่เหมือนัหัวตอ

อันัไม่ยอมม้บที่บาที่ใดๆในัสืังคม

(ที่้ปกร.2531:113)

จากแนัวคิดดังกลั่าวนั้� เป็นัเสืมือนัการปรับเปลั้�ยนัช้วิตครั�งใหญ่ต่อความเข้าใจกับคำ

ว่า ศิิลัปะ ที่้�เคยถููกยกไว้ให้อยู่เหนัือความเป็นัธรรมดา สืามัญ ยากที่้�จะเข้าถูึงมาเป็นัเครื�องมือ

ในัการเร้ยกร้องความเป็นัมนั่ษ์ย์ ความเสืมอภาคแห่งการดำรงอยู่ หรือความถููกต้องในัที่าง

จริยธรรม แม้มลูัเหตแ่ห่งการเกิดศิิลัปะสัืจนิัยมที่ั�งสืองฟากฝ้ั�งจะต่างกันั แต่กใ็ห้คำตอบลักัษ์ณะ

เดย้วกนััคอื “ศิลิัปะรบัใชส้ืงัคม” เหลัา่นั้�ที่้�กลัา่ว ที่ำให้เขา้ใจคำวา่สืจันัยิมอยา่งถููกตอ้ง สืามารถู

แยกแยะรู้ข้อแตกต่าง สืามารถูเชื�อมโยงเข้ากับบริบที่ของช่วงเวลัาอย่างถููกต้อง แนัวคิดศิิลัปะ

สืจันัยิมเปน็ัเสืมอืนัตน้ัสืายธารแหง่การพฒันัาที่างความคดิดา้นัศิลิัปะกบัการมส้ืว่นัสืมัพนััธก์บั

มนั่ษ์ย์แลัะแตกขั�วพัฒนัาไปสืู่ศิิลัปะแบบต่างๆ ที่ั�งแบบสืากลัแลัะศิิลัปะร่วมสืมัยของ

ประเที่ศิไที่ย 
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ภาพประกอบที่้� 22

 ศิิลัปินั ดิเอโก ริเวรา
 ชื�อผลังานั Detroit Industry Mural/Nort wal (1932-1933)
 เที่คนัิค เฟรสืโก (freseos)
 สืืบค้นัภาพ :  frakly curious.com/wp/wp-context/
  Uploads/12/2014/Detroit Industry-DiegoRiver a/jpg
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ภาพประกอบที่้� 23

 ศิิลัปินั ประเที่ือง เอมเจริญ
 ชื�อผลังานั ธรรม อธรรม (2516)
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันั ขนัาด 200x500 cm
 สืืบค้นัภาพ :  mg.manager.co.th/asp-bin-Image aspx?ID=240614820011/
   Arts/The classroom/014.JP
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สรุุป

จากบที่ความสัืจธรรมแห่งสืัจนัิยมนั้�เป็นัเพ้ยงบที่ความท้ี่�เกิดจากความคิดเห็นัของผู้

เข้ยนัที่้�ได้ตั�งข้อสืังเกต่ความแตกต่างของรูปแบบแลัะเนัื�อหานัั�นั อาจจะเป็นัเพ้ยงเรื�องของ

บริบที่ที่างสืังคมหรือวัฒนัธรรมที่้�แตกต่าง สืิ�งนั้�ในับางครั�งกลัับเป็นัสืิ�งที่้�ด้ต่อการนัำเสืนัอสืิ�งที่้�

เป็นัจริงอย่างท้ี่�มันัสืมควรเป็นั เหนืัอสืิ�งอื�นัใดท้ี่�ศิิลัปะได้เปลั้�ยนัถู่ายกระบวนัที่ัศิน์ัจากศิิลัปะ

เพื�อศิิลัปะไปสืู่ศิิลัปะเพื�อช้วิต โดยที่ั�ง 2 สืิ�งนั้�เป็นัเสืมือนัสืองด้านัของเหร้ยญ ที่ั�งสืองสืิ�งที่้�ต้อง

ปรับสืมด่ลัย์เพื�อความสืมบูรณ์ สือดคล้ัองแลัะค่ณภาพท้ี่�จะม้ผลัต่องานัศิิลัปะซึึ่�งจะถููกนัำไป

ต่อยอดสืู่ผลังานัศิิลัปะที่้�ม้การพัฒนัาในัอนัาคต
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ศิิลปะลัทธิสัำ�แดงพลังอ�รมณ์์นิ�มธรรม ใต้้ปีกพญ�อินิทรี

ในัช่วงปลัายที่ศิวรรษ์ 1930 สืถูานัการณ์ความตึงเคร้ยดเริ�มก่อตัว เกิด

สืงครามกลัางเมืองในัสืเปนั (Civil War, 1936-39) ญ้�ป่�นัร่กรานัจ้นั (1937) นัาซึ่้เยอรมันัม้

ชัยชนัะเหนัือโปแลันัด์ ย่โรปตอนัเหนัือแลัะฝ้รั�งเศิสื (1939-40) ผลัของสืงครามโลักครั�งที่้� 1 

ที่ำให้ประเที่ศิที่้�เข้าร่วมสืงครามอยู่ในัภาวะตกต�ำที่างเศิรษ์ฐกิจแลัะสืถูานัะภาพ ยกเว้นัแต่

อเมริกา

จากบที่ความที่้�ม้ชื�อว่า American Century ซึ่ึ�งม้ความสืำคัญในัคริสืต์ศิตวรรษ์ที่้� 20 

ได้กลั่าวถูึงจ่ดม่่งหมายหลัักในัการนัำเสืนัอความเป็นัอัตลัักษ์ณ์ (Identity) ของอเมริกา ซึ่ึ�งได้

ต้พิมพ์ในันัิตยสืาร (Life Magazine โดยเฮ์นัร้� ลัูซึ่์) ได้กลั่าวถูึงการเข้าแที่รกแซึ่งแลัะสืนัับสืนั่นั

ของอเมริกาที่้�ม้ต่อนัานัาประเที่ศิในัฐานัะประเที่ศิมหาอำนัาจ แม้ว่าในัช่วงแรกของการก่อตัว

ของสืงครามโลักครั�งที่้� 2 อเมริกามิได้เข้าร่วมอย่างเป็นัที่างการ แต่ม้การขายอาว่ธสืงครามให้

กับฝ้�ายสืัมพันัธมิตร การหนั่นัหลัังฝ้�ายสืัมพันัธมิตรนัั�นั สืร้างความไม่พอใจแก่กลั่่มอักษ์ะอย่าง

มาก จนัเมื�อเกิดภาวะตึงเคร้ยดอย่างที่้�สื่ด ในัวันัที่้� 7 ธันัวาคม ค.ศิ.1941 กองที่ัพญ้�ป่�นัได้โจมต้

ฐานัทัี่พอเมริกาท้ี่�หมูเ่กาะ เฟิรล์ั ฮ์าร์เบอร์ (Pearl Harbor) จากเหตก่ารณ์ครั�งน้ั� ที่ำให้อเมริกา

เขา้ร่วมรบในัสืงครามโลักร่วมกับประเที่ศิในัเครือจักรภพอังกฤษ์ ฝ้รั�งเศิสืแลัะรัสืเซึ่ย้เพื�อที่ำการ

ต่อต้านัญ้�ป่�นั เยอรมันั แลัะอิตาลั้ สืงครามจบลังด้วยชัยชนัะของฝ้�ายสัืมพันัธมิตรกับความ

หายนัะแลัะความสืูญเสื้ย รวมถูึงการเปิดเผยความสืยดสืยองของค่ายกักกันันัาซึ่้ที่้� เอาซึ่์วิที่สื์ 

(Auschwitz) แลัะแดที่ชอร์ (Dachau) อ้กที่ั�งความร่นัแรงของระเบิดปรมาณูของอเมริกาที่้�ม้

ต่อประเที่ศิญ้�ป่�นั ม้ผู้เสื้ยช้วิตมากกว่า 50 ลั้านัคนัในัสืงครามโลักครั�งที่้� 2

ก่อนัสืงครามโลักครั�งที่้� 2 เศิรษ์ฐกิจอเมริกาอยู่ในัสืภาวะท้ี่�ด้ขึ�นั ผู้หญิงแลัะคนักล่่ัม

นั้อยได้งานัในัโรงงานัอ่ตสืาหกรรรม แลัะการลัดจำนัวนัของผู้ว่างงานั ม้การร่วมมือของกลั่่ม

เสืร้นัิยม กลั่่มรัฐบาลัแลัะที่่นัธ่รกิจที่ำโรงงานัหลัอมเหลั็กเพื�อผลัิตเป็นัสืินัค้าสื่งออกในัภาวะ

สืงคราม สืว่นัศิลิัปนิัของอเมรกิาได้รบัการสืนับัสืนัน่ัจากกลั่ม่ธร่กจิใหม ่โดยมแ้นัวงานัเดย้วกบั 

เบนัตั�นั  (Thomas Hart Benton) แลัะเบนั ชานั (Ben Shahn) โดยม้เนัื�อหาเก้�ยวกับการรัก

ชาติเสืร้ภาพ อ่ดมการณ์ประชาธิปไตยแลัะแนัวที่้องถูิ�นั ซึ่ึ�งโดยมากเป็นัภาพโฆษ์ณาชวนัเชื�อ 

(Propaganda) 
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การุยุต้ิของสงครุามทางทหารุ : กับการุสรุ้างสงครุามทางวัฒนุธรุรุมแห่งใหม่ในุอเมรุิกา

ช่วงสืงครามเย็นัอเมริกาเป็นัประเที่ศิที่้�ร�ำรวยที่้�สื่ด สื่วนัแบ่งผลักำไรกว่า 57 แลัะ 80 

เปอร์เซึ่็นัต์ที่ั�วโลัก เป็นัการผลัิตเหลั็กแลัะรถูยนัต์ของที่้�ผลัิตโดยประเที่ศิอเมริกา ความมั�งคั�ง

ที่างเศิรษ์ฐกิจที่ำให้เกิดกลั่่มบริโภคนัิยมที่้�เร้ยกว่า “เบบ้� บูม”  (Baby Boom) ขึ�นัในั ค.ศิ. 

1960 การใช้เงินัสื่ร่่ยสื่ร่าย ซึ่ื�อสืิ�งอำนัวยความสืะดวกของฟ่�มเฟ้อยต่างๆ ฯลัฯ (วิร่ณ ตั�ง

เจรญิ.2539) เปน็ัผลัจากการปลัก่กระแสืของรฐับาลัอเมรกิาท้ี่�จะบอกนัยัแหง่ความเปน็ัประเที่ศิ

เสืร้ในัการจับจ่าย การใช้ช้วิต รวมถูึงความสืะดวกสืบายซึ่ึ�งเป็นัอ่ดมการณ์ของการปกครอง

แบบประชาธิปไตย รวมถูึงการร่กคืบของเหลั่าบรรษ์ัที่ของอเมริกาที่้�แผ่ขยายวัฒนัธรรมแลัะ

ระบบการปกครอง เพื�อเปน็ัอาวธ่ที่้�ใชต่้อตา้นักระแสืการปกครองแบบคอมมวินัสิืม ์(Commu-

nism) 

แม้กระแสืของลัทัี่ธิเผดจ็การจะปิดฉากลังหลังัสืงครามโลักครั�งที่้� 2 ความกงัวลัแลัะหวาด

กลัวัสืิ�งใหม่ คือ ระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb) กับผลัแห่งความร่นัแรงแลัะสืยดสืยอง การม้

ระเบิดปรมาณูในัครอบครองจึงเป็นัหลักัประกันัของความปลัอดภัยแลัะความมั�นัคง ในัปี ค.ศิ. 

1949 ประเที่ศิโซึ่เวย้ตกม็ร้ะเบดินัวิเคลัย้ร ์(Nuclear) เปน็ัประเที่ศิที่้�สือง ที่ั�งอเมรกิาแลัะโซึ่เวย้ต

จงึเปน็ัมหาอำนัาจที่้�มก้ารแขง่ขนััเรื�องแสืนัยานัภ่าพที่างกำลังัที่หารแลัะอาวธ่ รวมถูงึอด่มการณ์

ของโลักฝ้�ายประชาธปิไตยแลัะคอมมวินัสิืม์ ซึ่ึ�งที่ั�งหมดเกดิจากความกงัวลัแลัะความหวาดระแวง

ในัเรื�องของมหันัตภัยของระเบิดปรมาณูนัั�นัเอง

สงครุามเย็นุทางวัฒนุธรุรุมในุผลงานุศิิลปะลัทธิสำแดงพื่ลังอารุมณ์นุามธรุรุม (Abstract           

Expressionism) 

การสืนัับสืน่ันัที่างการที่หารแลัะอาวธ่ของอเมริกาต่อเหล่ัาประเที่ศิต่างๆช่วงสืงครามเย็นั 

อาที่สิืงครามเว้ยดนัาม สืงครามเกาหลั้ หรือการแบ่งแยกเยอรมันัเป็นัเยอรมันัตะวันัออกแลัะ

ตะวันัตกนัั�นัเป็นัผลัจากความต้องการสืร้างฐานัอ่ดมการณ์แบบประชาธิปไตยให้ขยายไปที่ั�ว

โลัก ไม่เฉพาะแต่การสืร้างความเข้มแข็งที่างการเมืองเที่่านัั�นั แต่อเมริกาได้สืร้างความเข้มแข็ง

ที่างวฒันัธรรม โดยใชศ้ิลิัปะมาเปน็ัอาวธ่ในัการตอ่สืูก้บัอด่มการณแ์ลัะแนัวคดิแบบคอมมวินัสิืต์

เช่นักันั ในัฟากฝ้ั�งของคอมมิวนิัสืต์ศิิลัปะก็ถููกนัำมาใช้ในัการต่อต้านักล่่ัมจักรวรรดินัิยมแลัะ

ที่่นันัิยมแบบอเมริกา อาที่ิ  กลั่่มศิิลัปะในัประเที่ศิเม็กซึ่ิโก เช่นั ดิเอโก ริเว้ยร่า (Diego Rivera) 

คาร์รอสื โอโรสืโค โรม้โอ (Carlos Orozco Romeo) แลัะเดวิสื อัลัเฟโร เชควิลัอสืร์ (David 
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Alfero Siquieros) หรือกลั่่มลััที่ธิคอมมิวนัิสืต์ฝ้รั�งเศิสื โดยเนัื�อหางานัจะกล่ัาวถูึงความเชื�อ

ศิรทัี่ธาในัระบบการปกครองแบบคอมมิวนิัสืต์ โดยเสืนัอรูปแบบศิลิัปะแนัวสัืจนิัยม (Realism) 

ที่้�ม้ขนัาดใหญ่แลัะมักจะถููกวาดลังบนักำแพง ซึ่ึ�งสื่งผลักระที่บต่อผู้พบเห็นัถูึงพลัังที่้�แฝ้งอยู่ในั

ตัวงานั สื่วนัฟากการปกครองแบบประชาธิปไตยที่้�ม้ผู้นัำอย่างอเมริกาท้ี่�ให้ความสืำคัญกับ

เสืร้ภาพ การเคารพเรื�องสืิที่ธิที่างความคิดแลัะการปฏิิบัติ โดยอ่ดมการณ์ที่้�กลั่าวนั้� เป็นัจ่ดที่้�

ที่ำให้ศิลิัปินัต่างๆ จากที่ั�วโลักท้ี่�ถูกูปิดกั�นัในัเรื�องของความคิดแลัะการนัำเสืนัอมท้ี่รรศินัะเก้�ยว

กับอเมริกาว่าเป็นัประเที่ศิที่้�ให้อิสืระถูึงการแสืดงออกแลัะการสืร้างสืรรค์อย่างเสืร้ อ้กทัี่�ง

อด่มการณแ์บบประชาธปิไตยนัั�นักม็กัจะถูกูจรติกบัเหลัา่ศิลิัปนิัที่้�ที่ำงานัศิลิัปะ ในัป ีค.ศิ.1940 

เหลั่าศิิลัปินักลั่่มเซึ่อร์เร้ยลัลัิสืต์ (Surrealists) ต้องอพยพจากย่โรปเพื�อลั้�ภัยจากอำนัาจของ

กลั่่มฟาสืซึ่ิสืต์เข้าสืู่นัิวยอร์ก ซึ่ึ�งประกอบด้วย อังเดร เบรตง (Andre Breton) ซึ่ัลัวาดอ ดาลั้ 

(Savador Dali) แมก แอนัสืม์ (Max Ernst) มัตตา (Rotreta Matta) จากแนัวคิดของกลั่่ม

เซึ่อร์เร้ยลัลิัสืต์ที่้�เข้าสู่ือเมริการ่วมกับการท้ี่�อเมริกาพยายามท้ี่�จะสืร้างฐานัความเข้มแข็งที่าง

วัฒนัธรรมเพื�อการต่อสู้ืกับกลั่่มคอมมิวนัิสืต์จึงที่ำให้เกิดศิิลัปะแนัวลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์

นัามธรรม (Abstract Expressionists) เพื�อต่อกรกับศิิลัปะกับสืัจนัิยม (Social Realism) 

การุสรุ้างความชีอบธรุรุมให้กับศิิลปะลัทธิสำแดงพื่ลังอารุมณ์นุามธรุรุมกับเบ่�องหลัง

ทางการุเม่อง

การอพยพของศิลิัปินักล่่ัมเซึ่อรเ์รย้ลัลิัสืตท์ี่้�เขา้มานิัวยอร์ก ในัปี ค.ศิ. 1940 กบัแนัวคิด

ผูน้ัำของกล่่ัมอย่างเบรตงท้ี่�เชื�อในัเรื�องของการแสืดงออกท้ี่�ปราศิจากการควบคม่จากจิตสืำนึัก 

(Pure Psychic Automatism) รวมถึูงแนัวคิดของกลั่่มที่้�สือดคลั้องกับแนัวคิดของนัักจิต

วิเคราะห์อย่าง ฟรอยด์ (Freud) แลัะจ่ง (Carl Jung) นัั�นัม้อิที่ธิพลัต่อศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลััง

อารมณ์นัามธรรมของอเมริกาอย่างมาก ไม่เฉพาะแต่ศิิลัปะลััที่ธิเหนัือจริงเที่่านัั�นั อิที่ธิพลัของ

ศิิลัปะหลัากหลัายกระบวนัไม่ว่าจะเป็นัศิิลัปะลััที่ธิแสืดงอารมณ์ (Expressionism) ศิิลัปะบา

ศิกนัิยม (Cubism) ศิิลัปะลััที่ธิรูปที่รงใหม่ (NeoPlasticism) ก็ได้หลัั�งไหลัเข้ามาในัอเมริกา 

ศิลิัปินัอเมริกนััก็มเ้สืรภ้าพในัการเลัอืกแลัะปฏิเิสืธเพื�อนัำมาพัฒนัาต่อยอดกบัผลังานัของตนัเอง

กลั่าวได้ว่า ศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์นัามธรรมเป็นัสืกล่ัท้ี่�มบ้ที่บาที่แลัะเป็นักระแสืหลักัที่าง

ศิลิัปะตลัอดที่ศิวรรษ์ที่้� 1950 ของสืหรฐัอเมรกิา ความสืำเรจ็ดงักลัา่วเกดิจากแนัวความคดิแลัะกลัวิธ้

การสืร้างงานั เนัื�อหาของศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์นัามธรรมม้ความสือดคล้ัองกับ
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อด่มการณ์แบบประชาธปิไตยท้ี่�เสืนัอถูงึความมเ้สืรภ้าพในัการแสืดงออก ซึ่ึ�งแตกตา่งสืด่ขั�วกบั

แนัวคิดของฝ้ั�งคอมมิวนัิสืต์ จึงที่ำให้กลั่่มนัักลังที่่นัแลัะกลั่่มรัฐบาลัของเมริกาให้การสืนัับสืนั่นั 

เพื�อผลัประโยชนั์ที่างการด้านัเสืร้แลัะผลัที่าง การเมืองศิิลัปะสืก่ลันัิวยอร์คจึงถููกที่ำให้เป็นั

เครื�องมือในัการต่อสืู้ที่างวัฒนัธรรมของเมริกา 

จากบที่ความของคอร์กครอฟ (Eva Cockcroft) ในั Art Forum ฉบับที่้� 12 ค.ศิ. 

1973 กล่ัาวว่าเป็นัความเข้าใจท้ี่�กระแสืการเคลัื�อนัไหวที่างศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์

นัามธรรม จึงประสืบความสืำเร็จแลัะถููกสืร้างวาที่กรรมให้เป็นัหนัึ�งที่างประวัติศิาสืตร์แลัะถููก

พิจารณาให้การสืนัับสืนั่นัในัเรื�องพื�นัที่้�การแสืดงรวมถูึงอ่ดมคติ (ideological) ที่างความ

ตอ้งการของการมอ้ำนัาจ แลัะมค้ำถูามที่้�นัา่สืงสืยัในับที่ความของคอรก์ครอฟวา่ เพราะเหตใ่ด

ศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์นัามธรรมจึงถููกคัดเลัือกจากหนั่วยงานัข่าวกรองของอเมริกา 

(CIA/State Department) หรอืมนััมค้วามจำเปน็ัเพื�อใชเ้ป็นัอาวธ่ที่างวฒันัธรรมในัชว่งสืงคราม

เย็นัหรือเหต่ใด เนัลัสืันั รอคก้�เฟลัเลัอร์ (Nelson Rockefeller) จึงซึ่ื�องานัศิิลัปะลััที่ธิสืำแดง

พลัังอารมณ์นัามธรรมกว่า 2,500 ชิ�นั เพื�อจะนัำไปตกแต่งห้องรับรองที่้� Chase Manhattan 

Bank  อ้กที่ั�งพิพิธภัณฑ์ศิิลัปะสืมัยใหม่นัิวยอร์ก (MoMa) ที่้�ม้รอกก้�เฟลัเลัอร์เป็นัเจ้าของแลัะ

ผูจั้ดการไดม้ก้ารจดัแสืดงงานัที่างศิิลัปะครั�งยิ�งใหญ ่เตม็ไปดว้ยความหรหูราอลังัการของศิลิัปะ

แนัวลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์นัามธรรม 

นัอกจากนั้�ยังขยายไปแสืดงในัพิพิธภัณฑ์ที่ั�งในัฟากฝ้ั�งกลั่่มย่โรปตะวันัตก เหลั่านั้�เป็นั

เสืมือนัการสืร้างภาพของอเมริกาเพื�อตบตาประเที่ศิฝ้รั�งเศิสื เพื�อให้เข้าใจว่าศูินัย์กลัางที่าง

ศิิลัปะซึึ่�งแต่เดิมเคยอยู่ในัฝ้รั�งเศิสืแต่บัดนั้�ได้ย้ายท้ี่�มาอยู่ท้ี่�ฝ้ั�งอเมริกาแล้ัว สื่วนั คริสืโตเฟอร์ 

ลัาซึ่ที่์ (Christopher lash) กลั่าวว่า แหลั่งข่าวกรองของอเมริกา (CIA) ได้ใช้ประโยชนั์ที่าง

วัฒนัธรรม โดยการเสืนัอแลัะสืนัับสืนั่นัการแสืดงออกอย่างเสืร้แบบอเมริกันัโดยการนัำเอา

ศิลิัปะมาเป็นัเครื�องมือหรืออาวธ่ ในัการท้ี่�จะเอาชัยชนัะเหนืัอความรูข้องเหล่ัาศิลิัปินัที่างตะวันั

ตก อ้กที่ั�งพิพิธภัณฑ์ศิิลัปะสืมัยใหม่ (MoMa) ได้ให้ความสืำคัญกับการแสืดงงานัของพวกกลั่่ม

หัวก้าวหนั้าหลัังสืงครามที่ั�งในัประเที่ศิแลัะต่างประเที่ศิ ซึ่ึ�งรวมถูึงกล่่ัมจิตรกรร่่นัใหม่ของ

อเมริกา อ้กที่ั�งในัช่วง ค.ศิ. 1958-1959 ได้ม้การตระเวนัแสืดงผลังานัในัภาคพื�นัย่โรปรวมถูึง  

การแสืดงผลังานัครั�งยิ�งใหญ่ในัเที่ศิกาลัศิิลัปะระดับโลักอย่าง 

“เวนัิสื เบนันัาเลั่” (Venice Biennale) แลัะ “ดอกคิวเมนัตา” (Documenta) ที่้�
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เมืองคาสืเซึ่ลั (Kassel) เยอรมันัตะวันัตก โดยม้พิพิธภัณฑ์ศิิลัปะสืมัยใหม่ กับรัฐบาลัอเมริกา

เป็นัผู้สืนัับสืนั่นัแลัะอยู่เบื�องหลัังความสืำเร็จดังกลั่าว ซึ่ึ�งอาจกลั่าวได้ว่า แม้ตัวเนัื�อหาที่างผลั

งานัศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์นัามธรรมมิได้กลั่าวถึูงเนืั�อหาที่างการเมืองเหมือนัศิิลัปะฝ้ั�ง

คอมมิวนัิสืต์ แต่บที่บาที่ที่างการเมืองเองกลัับอยู่เบื�องหลััง โดยการสืร้างภาพบที่บาที่นัำโดย

การเชดิชตูวัศิลิัปนิัแลัะรปูแบบผลังานัที่้�สืนัองระบบการปกครองแบบประชาธปิไตยที่้�มอ้เมรกิา

เป็นัผู้นัำในัช่วงสืงครามเย็นั (Thanom Chapakdee.1997-1998)

ศิิลปะลัทธิสำแดงพื่ลังอารุมณ์นุามธรุรุมกับภาพื่แห่งการุแบ่งแยก

หลัังสืงครามโลักครั�งที่้� 2 ศิิลัปะเป็นัเสืมือนัหนัึ�งอาว่ธที่้�ใช้ต่อสืู้กันัที่างอ่ดมการณ์ของ

ฝ้�ายประชาธปิไตยแลัะฝ้�ายคอมมวินัสิืต์ อเมรกิาสืนับัสืนัน่ัศิลิัปะลัทัี่ธิสืำแดงพลังัอารมณ์นัามธรรม เพราะ

แนัวคิด รูปแบบแลัะกระบวนัการสืร้างผลังานัม้ความสือดคล้ัองกับอ่ดมการณ์แบบ

ประชาธิปไตย  ไม่วา่จะเป็นัผลังานัของ แจค็สัืนั พอลัลัอค (Jackson Pollock) ในังานั Autumn 

Rhythm ท้ี่�แสืดงถูึงเสืร้ภาพ ปัจเจกภาพ แลัะความเป็นักบฏิ อ้กทัี่�งมันัยังไปสือดคลั้องกับ

ปรชัญาแบบอตัตภาวะนัยิม (Existential Philosophy) ที่้�เปน็ัแนัวคดิกระแสืนัยิมที่้�มผู้น้ัำอยา่ง 

ชาร์ต (Sartre) แลัะกามูสื (Camus)  ในัปี ค.ศิ. 1915-1990 ฮ์ันั นัาม่สืที่์ (Hans Namuth) 

ไดบ้นััทึี่กการที่ำงานัจิตรกรรมของ พอลัลัอค โดยการท้ี่�ศิลิัปินัเดินัอย่างอิสืระไปรอบๆ ผนืัผ้าใบ

ที่้�วางบนัพื�นัพร้อมกบัการสืลัดัแลัะสืาดสืล้ังไป ซึึ่�งเปน็ักระบวนัการสืร้างงานัที่้�แปลักใหม่ในัยค่

นัั�นั ภาพบันัที่กึเหล่ัานัั�นัถููกสืร้างความเป็นัมายาคติแลัะผลักัดันัใหพ้อลัลัอคมค้วามเป็นัวร้บร่ษ่์

ที่้�เป็นัศิิลัปินัหัวก้าวหนั้าที่้�แสืดงถูึงความเป็นัผู้นัำแบบชายเป็นัใหญ่แลัะสืร้างความนัิยม กลัาย

เป็นัภาพตัวแที่นัอย่างดาราภาพยนัตร์ในัช่วง ค.ศิ.1950 อย่าง มาร์ลัอนั แบรนัโด (Marlon 

Brando) เจมสื์ ด้นั (Jame Dean) แลัะเอลัวิสื เพรสืลั้ (Elvis Presley) 

ร่างกายของแจ๊คสืันั พอลัลัอค...กับที่่าที่างของศิิลัปินั การ

หยดสื้ที่้�เหมือนัการเต้นัรำากับหนั้าตาที่้�ดูจริงจังแลัะกบฎได้

ปรากฎขึ�นัในักลั้องที่้�ถููกบันัที่ึกของฮ์ันั นัาม่สืที่์ กลั้องของ

นัาม่สืที่์ที่ำาให้พอลัลัอคโด่งดัง

(Sarah Boxer.1998)
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หรือผลังานัของ โรเบิรต์ มาเที่อร์เวลั (Robert Motherwell) ที่้�ม้ชื�อว่า At Five in 

the Afternoon From the Series Elegy the Spanish Republic 1950 งานัชิ�นันั้�ได้แรง

ดลัใจจากบที่กว้ของ ลัอเร้ย (Garcia Lorea) ที่้�กลั่าวถึูงการประหารช้วิตของพวกฟาสืซึ่ิสืต์ 

(Fascists) ระหว่างสืงครามกลัางเมืองในัสืเปนั โดยชื�อผลังานัมาจากช่วงเหต่การณ์การเสื้ย

ช้วิตของนัักสืู้วัวกระที่ิงที่้�ม้ชื�อเสื้ยงของสืเปนัในัเวลัา 5 โมงเย็นั โดยท้ี่�เขาอธิบายว่าได้นัำเอา

เรื�องของการถูกูลัะที่ิ�งความสืิ�นัหวัง ไรก้ารช่วยเหลืัอ มาแปรเป็นัภาพท้ี่�ดแูล้ัวเคร่งขรึมแลัะรูสึ้ืก

เศิร้าสืลัด รูปที่รงสื้ดำที่้�จัดวางอย่างม้จังหวะ ม้ลัักษ์ณะคลั้ายหัวที่้�งอกขึ�นัมาหรืออ้กนััยหนัึ�งก็

คลั้ายกับอวัยวะเพศิชายแลัะผลังานัที่้�ม้ชื�อว่า Woman 1 (1950-52) ของ ด้คูนันัิง (William 

De Kooning) ศิิลัปินัผู้นั้�ก็ได้วิพากษ์์ผู้หญิงในัช่วงหลัังสืงครามเรื�องรสืนัิยมที่างวัฒนัธรรมในั

ช่วงนัั�นั ไม่ว่าจะเป็นัเรื�องเพศิ การสูืบบ่หร้�ย้�ห้อคาเมลัที่้�โฆษ์ณากันั หรือการแต่งตัวแบบซ่ึ่ป

เปอร์สืตาร์ โดยการสืร้างผลังานัที่้�ม้ลัักษ์ณะเยาะเย้ย เสื้ยดสื้ ซึ่ึ�งศิิลัปินัก็ใช้อ่ดมคติแบบผู้ชาย

มาตัดสืินัเช่นักันั  มาตรฐานัของศิลิัปะลัทัี่ธสิืำแดงพลังัอารมณแ์บบนัามธรรมหลัังสืงครามโลัก

นัั�นั แสืดงออกถึูงความร่นัแรงแลัะม้ความเด็ดขาด  ซึึ่�งเป็นัลัักษ์ณะแบบผูช้ายแลัะความเป็นั

ว้รบ่ร่ษ์  ซึ่ึ�งแนัวคิดเหลั่านั้�ม้ผลัต่อการก้ดกันักลั่่มคนัผิวสื้ (Non-Whites) แลัะผู้หญิงออกจาก

ศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แบบนัามธรรมหรือกลั่าวอ้กนััยก็คือ การแบ่งแยกที่างเชื�อชาติ

แลัะเพศิที่้�แฝ้งอยู่ในัศิิลัปะแบบลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แบบนัามธรรมแยกที่างเชื�อชาติแลัะ

เพศิที่้�แฝ้งอยู่ในัศิิลัปะแบบลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แบบนัามธรรมจึงที่ำให้เกิดกระแสืการ

วิพากษ์์ในัม่มมองใหม่จากนัักวิจารณ์ที่้�ม้อิที่ธิพลัของอเมริกาในัย่ค ค.ศิ. 1950 อย่างกร้นัเบอร์

ก (Clement Greenberg) โดยสื่งผ่านัไปยังนัักวิจารณ์ในัร่่นัต่อมาอย่าง บาร์ต (Roland 

Barthes) ฟโูกส์ื (Michel Foucault) ฟรายด์ (Michael Fried) แลัะคอสืร์ (Rosalind Krauss) 

ที่้�มค้วามม่ง่หมายที่้�จะหยด่ยั�งวธิค้ดิที่้�มค้วามโนัม้เอย้งในัลักัษ์ณะแบบอัตวสิืยั หรือการปฏิเิสืธ

ที่้�ให้ความสืำคัญเฉพาะแต่ผู้สืร้างสืรรค์ ( Artist) ในับที่ความของ บาร์ต (Barthes) ในัปี ค.ศิ. 

1968 ซึ่ึ�งม้อิที่ธิพลัต่อวิธ้คิดเรื�อง “ความตายของผู้ประพันัธ์” (The Death of the Author) 

เหลั่านั้�จึงถููกยืนัยันัที่างวิธ้คิดว่า ผู้สืร้างงานั (Artist /Author) แลัะผู้ประพันัธ์มิได้ม้

ความสืำคัญที่้�สืด่เหมือนัในัอดต้แล้ัว การแบ่งแยกที่างสืผิ้ว เชื�อชาติ เพศิ เป็นัเหมือนัเส้ืนัขนัานั

ที่้�วิ�งคู่กับการเผยแพร่อ่ดมการณ์เรื�องเสืร้ภาพ แลัะความเสืมอภาคของอเมริกา เหต่ผลันั้�ถููก

ยืนัยันัได้จากนัักสืังคมวิที่ยา มายเดิลั (Gunnar Myrdal) ที่้�ได้วิพากษ์์ถูึงเรื�อง “An American 
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Dilemma The Negro Problem and Modern Democracy” หรืองานัเข้ยนัของไฟร์เดนั 

(Betty Friden) เรื�อง feminine Mystique กลั่าวถูึงภาวะหลัังสืงครามถูึงสืถูานัะผู้หญิงว่า 

ความสืำเร็จอันัสืูงสื่ดของผู้หญิงนัั�นั คือการอาศิัยอยู่แถูบชานัเมืองแลัะการเป็นัเพ้ยงแม่บ้านั

เที่่านัั�นั เหต่เหล่ัาน้ั�อธิบายได้จากเหล่ัาศิิลัปินัลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แบบนัามธรรมท้ี่�อพยพ

เขา้มาอเมรกิา โดยแตล่ัะคนันัั�นัเปน็ัคนัผวิขาวที่้�มาจากหลัากหลัายเชื�อชาต ิอาที่ ิกอรก์้� (Arshile 

Gorky) ที่้�ม้เชื�อสืายอเมเนั้ยนั พอลัลัอค มาจากชนัชั�นัลั่าง ม้เชื�อสืายสืก็อต-ไอริสื (Scot-Iris) 

แลัะรอที่โก (Mark Rothko) ที่้�ม้เชื�อสืายมาจากรัสืเซึ่้ย-ยิว (Russian-Jewish) เหลั่านั้�กลัายมา

เป็นัสืมาชกิเฉพาะที่างศิิลัปะ เมื�ออพยพเขา้อเมริกา ศิิลัปินัเหลัา่นั้�จงึตอ้งหาความเป็นัเอกลักัษ์ณ์

แลัะอัตลัักษ์ณ์โดยการเชิดชูความเป็นัอเมริกาแลัะวัฒนัธรรมผ่านังานัศิิลัปะ ดังนัั�นัผู้หญิงแลัะ

กลั่่มคนัผิวสื้จะไม่ถููกเชื�อเชิญมาร่วมเป็นัศิิลัปินั (Erika Doss.2002) ไม่เฉพาะแต่งานัศิิลัปะ

เที่า่นัั�นัที่้�อเมรกิาใชใ้นัการตอ่สืูท้ี่างวฒันัธรรม การสืรา้งวร้บร่ษ่์อยา่งซึ่ป่เปอรแ์มนั (Superman) 

กถ็ูกูสืร้างมาเป็นัตวัแที่นัของความเป็นัอเมริกาท้ี่�ตอ่สืูกั้บระบบการปกครองแบบเผด็จการแลัะ

คอมมิวนัิสืต์ในัช่วงสืงครามเย็นั  ซึ่ึ�งเห็นัได้จากภาพประกอบหนัังสืือคอมมิกสื์ (Comics) ฉบับ

ที่้� 1 ที่้�โด่งดังที่้�สื่ดเป็นัภาพที่้�ซึ่่ปเปอร์แมนั (อเมริกา) กำลัังยกรถูโฟลั์กเต่า (เยอรมันั) ที่่่มลังบนั

พื�นั เหล่ัาน้ั�คอืสัืญลักัษ์ณ์ที่้�จะบอกถึูงอเมริกาท้ี่�อยูฝ่้�ายเสืรแ้ลัะมก้ารปกครองแบบประชาธิปไตย

โดยมชั้ยเหนืัอกว่าเยอรมันัที่้�ปกครองแบบเผด็จการ หรือภาพยนัตร์เรื�องสืตาร์วอร ์(Star War) 

กเ็ชน่ักนัั คอืการที่ำสืงครามระหวา่งฝ้�ายธรรมะ (อเมรกิาตวัแที่นัของประชาธปิไตย) กบัอธรรม 

(ตัวแที่นัของการปกครองแบบเผด็จการ) เป็นัต้นั

วัฒนัธรรมแลัะศิิลัปินัของอเมริกาในัช่วงที่ศิวรรษ์ที่้� 1950 นัั�นั ก็คือการสืร้างสืงคราม

อ้กรูปแบบหนัึ�งที่างอ่ดมการณ์แบบประชาธิปไตยนัั�นัเอง ศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แบบ

นัามธรรมก็เป็นัอาวธ่ชนิัดหนัึ�งในัการต่อสืู ้มนััจึงซ่ึ่อนันัยัที่างการเมือง เชื�อชาติ เพศิ อตัลักัษ์ณ์

แบบอเมริกันัชนัอย่างแนับเนัย้นั แลัะกล่ัาวได้ว่าการรก่คบืที่างวฒันัธรรมของเมรกิาโดยใช้ศิิลัปะก็

ประสืบความสืำเรจ็อย่างมากมายไปที่ั�วโลัก หรือประเที่ศิไที่ยเราก็น่ัาจะศึิกษ์า เรย้นัรูเ้พื�อสืร้างความ  

เข้มแขง็ที่างวัฒนัธรรมแบบไที่ยกม็เิสืย้หลัายมิใช่หรือ
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ภาพประกอบที่้� 24

 ศิิลัปินั Willem De Kooning 
 ชื�อผลังานั Woman,(1952-1950)
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันั ขนัาด 192.7x147.3 cm
 สืืบค้นัภาพ : www.phaidon.com/resoure/wamamled.jpg
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ภาพประกอบที่้� 25

 ศิิลัปินั Robert Motherwell
 ชื�อผลังานั AT Five in the Afternoon (1948-1949)
 เที่คนัิค  Acrylic on canvas 228.6 x 305.1 cm
 สืืบค้นัภาพ : https://s-media-cache-ako- pinimg.com/56x/ac
  /ed wamamled.jpq/00/
  gced004f35c27d56fafa3dd839b4c5e.jpg
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ภาพประกอบที่้� 26

 ชื�อผลังานั ภาพประกอบหนัังสืือ Action Comics 
 สืืบค้นัภาพ :  www.artandantiquesmag.com/wp-
  Context/uploads/20204/04/2012_comics_01.jpg



78 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 27

 ศิิลัปินั Hans Namuth
 ชื�อผลังานั Photograph of Jackson pollock Painting in his studio,1950 
 สืืบค้นัภาพ :  www.film.norbert-weisser.com/android_htm_files/583.jpg
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บทสรุุปเรุ่�องสำแดงพื่ลังอารุมณ์ใต้้ปีกพื่ญาอินุทรุี

กลัา่วไดว้า่ลัทัี่ธสิืำแดงพลังัอารมณแ์บบนัามธรรมนัั�นั ภายใตก้ารสืนับัสืนัน่ัของเหลัา่

นัักวิจารณ์ชาวอเมริกันัอย่างคลั้เมนัต์ กร้นัเบิร์ก (Clement Greenberg) แลัะฮ์าร์โรลั โรเซึ่นั

เบิร์ก (Harold Rosenberg) นัั�นั ไม่ได้เฉพาะแต่ในัวงการที่างศิิลัปะเที่่านัั�นั ตัวงานัศิิลัปะได้

ถููกโยงเข้าสืู่เรื�องการเมือง ศิิลัปะลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แบบนัามธรรม ถููกจัดให้เป็นัพลัังอันั

ใหม่ เพื�อเป็นัตัวแที่นัของการปกครองแบบประชาธิปไตย อเมริกาใช้พลัังที่างวัฒนัธรรมเป็นั

เครื�องมอืในัการเผยแพร ่แลัะตอ่กรกลับัโลักแหง่สืงัคมนัยิม แลัะนั้�คอืการตอ่สืูใ้นัรปูแบบใหม่ 

อเมริกาเสืนัอภาพลัักษ์ณ์ของศิิลัปะแบบลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์ คือตัวแที่นัของเสืร้ภาพ 

ประชาธิปไตย รวมถูึงภาพของความเป็นัอิสืระที่างความคิดแลัะเปิดกว้างสืำหรับที่่กสืิ�งที่้�ไม่ม้

ในัโลักของสืงัคมนัยิมคอมมวินัสิืต ์การเชดิชแูลัะสืนับัสืนัน่ั สืงครามรปูแบบใหมน่ั้� ประสืบผลัอ

ย่างมาก เหลั่าศิิลัปินันัักคิดนัักปรัชญาที่้�ถููกภัยค่กคามที่างเสืร้ภาพแลัะความคิด ได้อพยพเข้า

สืู่โลักแห่งเสืร้ภาพ จ่ดศิูนัย์กลัางของโลักศิิลัปะย้ายมาสืู่อเมริกา ซึ่ึ�งกลั่าวได้ว่าสืงครามเชิง

วฒันัธรรมเป็นัสืงครามแหง่การเผยแพร่อด่มการณ์ที่้�ชาญฉลัาด มนััไมเ่พย้งแตเ่ขา้มามอ้ำนัาจ

เชงิกายภาพเหมอืนัสืงครามรูปแบบเกา่ที่ั�วไปแตม่นััสืามารถูเกาะกม่สืำนักึของผูค้นัแลัะพร้อม

ที่้�จะที่ำให้เราสืยบยอมต่อ อำนัาจแต่โดยด้
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แบบอย่�งศิิลปะเด็กในิง�นิศิิลปินิ

หนัังสืือโลักศิลิัปะดำเนันิัจนัมาถูงึฉบบัที่้� 4 แลัว้โดยกองบรรณาธิการนัั�นักไ็ดต้กลังรว่ม

กันัถูึงแนัวความคิดหลัักแลัะเนัื�อหาว่าจะม้ที่ิศิที่างในัแนัวที่างใด จึงได้ข้อสืร่ปว่า โลักศิิลัปะ

ฉบับที่้� 4 จะม้เนัื�อหาเก้�ยวกับ “เด็ก” เมื�อเห็นัที่ิศิที่างดังกลั่าวแลั้ว ที่ำให้ผู้เข้ยนัต้องกับมานัั�ง

คิดแลัะนัิยามของคำว่า “เด็ก” ว่าคืออะไร อาที่ิ ความบริสื่ที่ธิ� ความไร้เด้ยงสืา ความร่นัแรง 

ฯลัฯ แลัะไม่ว่าจะม้คำนัิยามใดที่้�ม้�ต่อ “เด็ก” เด็กก็มักได้รับสืิที่ธิพิเศิษ์ที่ั�งในัด้านักฎหมายแลัะ

ศิ้ลัธรรมต่างๆ (สืถูานัะ) ความบริสื่ที่ธิ� ไร้เด้ยงสืา มักสืร้างความชอบธรรมต่อช่องว่างที่าง

กฎหมายต่อเด็ก แลัะบ่คคลัที่้�ยังไม่บรรลั่นัิติภาวะ รวมถูึงการหย่อนัยานัต่อกฎระเบ้ยบแลัะ

จรยิธรรม เพราะพวกเขาเคยอยูใ่นัชว่ง “ภาวะของเดก็” การใหอ้ภยัแลัะลัดหยอ่นัตอ่ความผดิ

จึงสืร้างความลัักลัั�นัต่อกฎระเบ้ยบแลัะเป็นัช่องที่างของเหล่ัามิจฉาช้พท้ี่�มักใช้เด็กเป็นัเครื�อง

มือในัการหาผลัประโยชนั์ซึ่ึ�งในัสืังคมไที่ยมักม้ให้เห็นัมากมาย อาที่ิ  เด็กขายพวงมาลััย เด็ก

หญิงที่้�นัั�งขอที่านั  หรือขายกระดาษ์ที่ิชชู  ดอกไม้ตามร้านัอาหาร สืิ�งเหลั่านั้�ก็คือการนัำเอา

ความไรเ้ดย้งสืา ความสืงสืาร ความกตัญญูู  มาเป็นัเครื�องมอืของพวกมิจฉาชพ้โดยผ่านัรา่งกาย

ของเด็ก  แต่ในัวิถู้เด้ยวกันัในัด้านัศิิลัปะ  ความไร้เด้ยงสืา ความบริสื่ที่ธิ�ที่้�เกิดจากภาพวาดในั

ผลังานัของเด็กก็มักหยิบยืมโดยการพัฒนัาแลัะต่อยอดโดยศิิลัปินั (ผู้ใหญ่) มากมาย แลัะอาจ

กลั่าวได้ว่า มนั่ษ์ย์แที่บที่่กคนัมักผ่านัการเป็นัศิิลัปินัมาก่อนัแลั้วที่ั�งนัั�นั 

ภาพวาดในัวัยเด็กมักถููกเสืนัอออกมาอย่างตรงไปตรงมาบริสื่ที่ธิ� แลัะมิได้อยู่ในักฎ

เกณฑ์ใดๆ ที่ั�งสืิ�นั เด็กๆ จึงมักวาดภาพได้อย่างม้ความสื่ข ภาพที่้�ปรากฏิออกมาก็มักเป็นัเรื�อง

ของช้วิตประจำวันั  ภาพจินัตนัาการความรู้สืึกของเด็กในัสืภาวะช่วงนัั�นั แลัะเมื�อเด็กเติบโต

ขึ�นั สืภาพที่างบริบที่ กฎเกณฑ์ ค่านัิยมที่างสืังคมได้เป็นัตัวกำหนัดรวมถูึงวัยของเด็กที่้�เติบโต

ขึ�นัที่ำใหค้วามคดิสืรา้งสืรรค ์ ความอสิืระที่างรปูแบบการนัำเสืนัอเปน็ัอนััตอ้งถูกูจำกดัไปดว้ย  

ความเปน็ัศิลิัปนิัมอ้ยูใ่นัตวัเดก็กพ็ลัอยที่้�จะหดหายไปอยา่งนัา่เสืย้ดาย ศิลิัปนิัที่้�มช้ื�อเสืย้งหลัาย

คนัที่้�ที่ำงานัด้านัจิตรกรรม (painting) ได้นัำเอารูปแบบ (style) ในัผลังานัเด็กมาใช้ในัการ

สืร้างสืรรค์ แต่การที่้�ศิิลัปินั (ผู้ใหญ่) ต้องกลัับมาที่ำให้เหมือนัเด็ก (ภาวะแบบเด็ก) ก็ไม่ใช่เป็นั

สืิ�งที่้�ง่ายดาย อาจเป็นัเพราะความเด้ยงสืาหรืออัตตา รวมถูึงการรับรู้จากประสืบการณ์ที่้�

มากมายมักเป็นัตัวปิดกั�นัในัเรื�องของเสืรภ้าพในัการแสืดงออกที่างความคิด แลัะรูปแบบ (style) 
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ของตัวผลังานั อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ยนัอยากจะแนัะนัำศิิลัปินัที่้�ม้รูปแบบ (style) ในัการสืร้างผลั

งานัแบบเด็กแลัะประสืบความสืำเร็จมากมาย คนัแรกที่้�อยากจะแนัะนัำคือ ฌ็อง ดูบัฟเฟต์ 

(Jean Dubuffet 1901-85) ศิิลัปินัชาวฝ้รั�งเศิสืผู้ซึ่ึ�งเป็นัที่ั�งจิตรกรประติมากรแลัะนัักเข้ยนัดู

บัฟเฟต์ได้ศิึกษ์าที่ั�งที่างมนั่ษ์ยวิที่ยา วรรณคด้ ปรัชญา แลัะดนัตร้ แต่ดูบัฟเฟต์ เริ�มให้ความ

สืนัใจแลัะอ่ที่ิศิให้งานัที่างศิิลัปะอย่างจริงจัง ในัช่วงที่้�อาย่ลั่วงมาถูึงวัย 40 ปีแลั้ว  ดูบัฟเฟต์ ได้

ศิึกษ์างานัศิิลัปะเด็กกว่าพันัชิ�นั ผลังานัศิิลัปะในัช่วงย่คแรกๆ จึงม้ความซืึ่�อไร้มายา (naïve) 

แลัะม้ความไร้เด้ยงสืาในัแบบที่ัศินัะของเด็ก อาที่ิ ผลังานัที่้�ชื�อว่า Road With men (1944) 

แลัะ The Dog the table, 1953 อ้กที่ั�งยังเป็นัผู้บัญญัติคำว่า Art brut  ขึ�นัซึ่ึ�งเป็นัผลังานัที่้�

มล้ักัษ์ณะแบบพวกสืมคัรเลัน่ั หรอืผูม้อ้าการที่างประสืาที่ แลัะมก้ลัวธิใ้นัการสืรา้งผลังานัอยา่ง

เสืร้ ปราศิจากการไตร่ตรอง ซึ่ึ�งคลั้ายกับศิิลัปะแบบดั�งเดิม (Primitive Art) แลัะศิิลัปะเด็ก 

Dubuffet ได้มาพบกับการสืร้างงานัศิิลัปะของผู้ที่้�ม้
ความต้องการพิเศิษ์ที่างด้านัจิตเวช จึงเริ�มใช้เวลัาศิึกษ์า
การแสืดงออกที่างศิิลัปะของผู้ป�วยในัโรงพยาบาลัจิตเวช
หลัายแห่ง ซึ่ึ�งศิิลัปะในัความหมายของ Dubuffet ไม่ใช่
แต่สืิ�งที่้�นัักวิชาการคิดถูึงศิิลัปะมันัไม่ใช่กระแสืหลััก แต่
เป็นัความจริงใจต่อจิตใต้สืำานึักความผิดพลัาดของความ
คิด ความไร้เด้ยงสืาต่อการแสืดงออกซึ่ึ�งเป็นัก้าวแรกของ
โลักศิิลัปะที่้�สืร้างจากมือมนั่ษ์ย์ 
(Saft+Art Borderless Art Museum.2017.Online)

สื่วนัในัเรื�องของกลัวิธ้ในัการสืร้างงานัดูบัฟเฟต์ ใช้เที่คนัิคสื้หนัา โดยนัำสื้มาผสืมกับ

ผงปูนั ผงถู่านั หินั ที่ราย กรวด มาเตร้ยมบนัพื�นัภาพแลั้วจึงนัำเอาด้ามแปรง ม้ด วัสืด่แข็งมา

ขูดข้ดให้เป็นัร่องลัึกหรือพื�นัผิวแลั้วจึงระบายสื้ที่้�เป็นัส้ืธรรมชาติ เช่นั สื้นั�ำตาลั สื้เที่า สื้ดำ 

เป็นัต้นั แลัะในัปี ค.ศิ. 1950 เขายังได้นัำเอาเที่คนัิคภาพพิมพ์หินั (lithography) มาใช้ในัผลั

งานั แลัะในัปี ค.ศิ. 1961 ดูบัฟเฟต์ ได้ที่ำงานัที่้�ม้รูปแบบที่้�แปลักออกไปในังานั the legend 

of the steppe ซึ่ึ�งเปน็ัภาพท้ี่�จินัตนัาการถูงึรูปรา่ง (Figure) 7 ตวัที่้�มข้นัาดที่้�แตกตา่งกนัั โดยท้ี่�

รูปร่างใหญ่นัั�นัจะประกอบไปด้วยรูปร่างเล็ักที่้�จับกันัแน่ันัเหมือนักับเนัื�อเยื�อ (cell) แลัะในัปี
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เด้ยวกันั ในังานั Montpamasse Bus Station-porte de lilas ดูบัฟเฟต์ ได้กลัับมาที่ำงานั

ที่้�ม้ความเร้ยบง่ายแบบงานัวาด แบบเด็กอ้กครั�งเหมือนัที่้�เขาที่ำในัปี ค.ศิ. 1940 รวมถูึงงานั

ประติมากรรมขนัาดใหญ่ที่้�นัำวัสืดท่ี่้�ไม่มค่้า (Junk material ) มาสืร้างผลังานั ดบูฟัเฟต์ปฏิเิสืธ

ถูงึความแตกต่างระหวา่งความงามแลัะความนัา่เกย้จของวัสืดท้่ี่�นัำมาที่ำศิลิัปะ แลัะยงัเป็นัผูน้ัำ

ที่างความคิดในัเรื�องสื่นัที่ร้ยภาพที่้�เป็นักระแสืเก้�ยวกับ (Junk Culture) แลัะป๊อป อาร์ต ในั 

ค.ศิ.1960 ดว้ย ลัเูซ้ึ่ย-สืมทิี่ธ ์(Edward Lucie-Smith) ยงัได้กลัา่วย�ำความยิ�งใหญข่อง ดบัูฟเฟต์ 

ว่า “ดูบัฟเฟต์ อาจจะเป็นัศิิลัปินัที่้�ม้อิที่ธิพลัมากที่้�สื่ดต่อความเป็นัร่วมสืมัย  ที่ั�งฟากฝ้ั�งของ

ย่โรปแลัะอเมริกามากกว่าใครหลัังสืงคราม” 

ศิิลัปินัที่้�เกิดในัย่านัคว้นั (Queen) นัิวยอร์ก แลัะได้รับรางวัลัมากมายจากงานัภาพ

ประกอบในันัิตยสืารต่าง อาที่ิ American lillustration, The Art Directer Club,Commu-

nication Arts ฯลัฯ ซึึ่�งบางคนัอาจเคยเห็นัผลังานัของเขาในังานัภาพประกอบท้ี่�อยูใ่นันัติยสืาร

ต่างประเที่ศิที่ั�วไป (Jordin Isip.2022.The New School Parsons:Online) จอร์ดินั ไอซึ่ิป 

(Jordin lsip) โดยผลังานัของไอซึ่ิปม้รูปแบบ (style) ในัแบบที่้�เร้ยกว่า นัาอ้ฟ (naïve) 

รูปแบบการวาดภาพที่้�ไร้เด้ยงสืาของ Isip ใช้เพื�อตอกย้ำา
ความจริงจังของเนัื�อหาที่้�ขัดแย้งกันั...เขาสืะท้ี่อนัความ
กลััวแลัะความสืับสืนัที่้�รวบรวมระดับการรับรู้ท้ี่�แตกต่าง
กันัที่ำาให้ขอบเขตระหว่างความงามแลัะความสืยองขวัญ
ไม่ชัดเจนั (Craig Stephens.2022:Online)

โดยตัวรูแบบ (style) แลัะเนืั�อหา (content) ของผลังานันัั�นัม้ลัักษ์ณะท้ี่�ขัดแย้ง

กนัั(paradoxically) โดยเฉพาะรปูแบบไอซึ่ปิ ได้สืรา้งรา่งกาย (figure) ของมนัษ่์ยท้์ี่�มก้ารขยาย

ศิ้รษ์ะให้ใหญ่โตขึ�นั โดยนััยน์ัตาดำก็จะแสืดงออกถูึงความรู้สึืกท้ี่�ปราศิจากอารมณ์แลัะความ

รู้สืึก (เย็นัชา) ใบหนั้าที่้�ดูนัิ�งเง้ยบ รูปที่รงที่้�ดูเร้ยบง่าย มองโดยรวมคลั้ายกับสืัดสื่วนัของเด็กที่้�

ไรเ้ด้ยงสืา สืว่นักลัวธินั้ั�นั ไอซิึ่ป มกัใชส้ืเ้อกรงค์ (earth tone) เนัื�อหาจะกล่ัาวถูงึเรื�องที่างสืงัคม

แลัะการเมือง รวมถึูงความรน่ัแรงของช่วงสืงคราม ไอซึ่ปิกล่ัาวว่าในัช่วงสืงครามนัั�นั ประชาชนั

จะได้รับผลัโดยตรงจากสืงคราม แลัะสืิ�งที่้�จะบอกกเลั่าถูึงความร่นัแรงแลัะความสืูญเสื้ยนัั�นัก็

สืามารถูที่้�จะบอกผา่นัจากงานัศิลิัปะนัั�นัเอง งานัศิิลัปะของ ไอซิึ่ป จงึเปน็ัสืิ�งที่้�ผสืมผสืานัระหว่าง
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ความงามแลัะความนั่ากลััวอย่างลังตัว 

สืว่นัศิลิัปนิัคนัส่ืดที่า้ยที่้�จะกลัา่วถึูงเป็นัศิลิัปินัที่้�ที่ำงานัแนัวกราฟฟิต ิ(Graffiti Art) ซึึ่�ง

เป็นัแนัวสืมัยนิัยมอยู่ในัขณะน้ั� โดยเฉพาะในักร่งเที่พฯ ถู้าเราสัืงเกตก็จะพบผลังานัศิิลัปะท้ี่�

สืร้างจากสืเปรย์ (Spray can Art) เป็นังานัตามฝ้าผนััง  ตามพื�นัที่้�รกร้างหรือตึกอาคารเก่าๆ 

ที่้�ถููกรื�อที่ิ�งแต่ Graffiti Art เคยเป็นักระแสืนัิยมอย่างมากในัช่วงประมาณที่ศิวรรษ์ที่้� 1970 ในั

กร่งนัิวยอร์ก แลัะปรากฏิอยู่ตามผนัังรถูไฟใต้ดินั (subway train) แลัะศิิลัปินัที่้�โด่งดังในัแนัว

งานั Graffiti คนัสืำคัญคือ  ฮ์าร์ริ�ง (Keith Haring ค.ศิ. 1958-1990) 

 หรือแม้งานัในัช่วงแรกของการวาดเส้ืนัง่ายๆของฮ์าร์
ริ�ง งานัที่้�เร้ยกว่า Subway Drawing ของศิิลัปินัผู้นั้�ดูงาม
แลัะเป็นัที่้�ประที่ับใจของผู้ชม เนัื�องจากลัักษ์ณะที่้�รวมเอา
ความสืนั่กสื่ดเหว้�ยงของเด็กๆกับความนัึกคิดของผู้ใหญ่ที่้�
เก้�ยวกับอนัาคตในัโลักยิวเคลั้ยร์แบบกดป่�มลั้างโลักเอาไว้
ด้วยกันั
(จิระพัฒนั์ พิตรปร้ชา.2545:463)

แม้ว่าเขาจะได้ศิึกษ์าจากโรงเร้ยนัสือนัศิิลัปะ แต่เขากลัับนัำเอางานัแนัวการ์ตูนั    

(Cartoon-like style) มาใช้ในัการสืร้างผลังานั งานัของฮ์าร์ริ�งจึงม้รูปแบบ (style) แบบงานั

การตู์นั ตวัรา่งกาย (Figure) มก้ารตดัตอนัใหด้เูรย้บงา่ย แลัะมอ้ารมณข์นััแบบเดก็งานัของเขา

เริ�มจากศิิลัปะแบบกราฟฟิติตามผนัังรถูไฟฟ้าจนักระที่ั�งเข้าสืู่แกลัเลัอร้�แลัะพิพิธภัณฑ์ใหญ่

ระดับโลัก โดยเฉพาะเมื�องานัของเขาได้เข้าไปแสืดงในังานัศิิลัปะนัานัาชาติดอคคิวเมนัตา 

(Documenta) ที่ำใหร้าคาของผลังานัของฮ์ารร์ิ�งพ่ง่สืงูขึ�นัแลัะในัชว่งกลัางของที่ศิวรรษ์ที่้� 1980 

รัฐบาลันัิวยอร์กได้ใช้เงินักว่า 4 ลั้านัดอลัลัาร์เพื�อที่ำลัายตึกอาคารเก่าที่้�ไม่ม้ประโยชนั์ แต่ก็ยัง

คงไว้ซึ่ึ�งผลังานัต้นัฉบับ (Original) ของฮ์าร์ริ�ง

ถูึงแม้ว่าศิิลัปินัที่้�กลั่าวถูึงที่ั�ง 3 ที่่านัม้การนัำรูปแบบ (Style) การสืร้างผลังานัท้ี่�

แสืดงออกถูงึความเร้ยบงา่ยไรเ้ดย้งสืาแบบเดก็ๆ แตเ่มื�อลังลักึเขา้ไปในัดา้นัเนัื�อหา (Concept) 

นัั�นั ศิลิัปินัมิได้ออ่นัข้อต่อการวิพากษ์์กระแสืสัืงคมต่อสืิ�งท้ี่�มากระที่บพวกเขา (ศิลิัปินั) เลัยแม้แต่

นั้อย ซึ่ึ�งต่างจากศิิลัปินับางคนัที่้�ดูที่่าที่้จริงจังที่ั�งที่่าที่างแลัะตัวผลังานั  แต่พอลังลัึกถูึงเนัื�อหา

กลัับเป็นัเพ้ยง “ศิ้รษ์ะกลัวงๆ ที่้�ปราศิจากสืมองที่างความคิด” นัั�นัเอง
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ภาพประกอบที่้� 28

 ศิิลัปินั ชอง ดู บัฟเฟต์
 ชื�อผลังานั The Dog on the Table, 1953
 เที่คนัิค  Oil on canvas ขนัาด 89.7x116.5 cm
 สืืบค้นัภาพ : www.rontobel-art.com739.jpg
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ภาพประกอบที่้� 29

 ศิิลัปินั ชอง ดู บัฟเฟต์
 ชื�อผลังานั The Road with Men,1944
 เที่คนัิค  Oil on canvas 
 สืืบค้นัภาพ : media.mutualart.com/Images/2009_02/22/0035/35192
     /dab3b4-7469-289qe7-7a48cadc58b35197_4.jpg
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ภาพประกอบที่้� 30

 ศิิลัปินั Keith Haring
 ชื�อผลังานั Medusa Head (1986)
 เที่คนัิค  ภาพพิมพ์แม่พิมโลัหะ (Aquatint) 
 สืืบค้นัภาพ : www.haring.com/1/wp-context/Uploads/2012/12/pisaog.jpg
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ภาพประกอบที่้� 31

ศิิลัปินั Jordan Isip
ชื�อผลังานั Sarajavo
เที่คนัิค  Mix Media ขนัาด 26.25x33.75 cm
สืืบค้นัภาพ : www.slowart.com/artiles
 /images/ Craig/isip2-.jpg

ภาพประกอบที่้� 32

ศิิลัปินั Jordan Isip
ชื�อผลังานั Natal
เที่คนัิค  Mix Media ขนัาด 19.25x25 cm
สืืบค้นัภาพ : www.slowart.com/artiles
 /images/ Craig/sip1-.jpg
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สรุุป

จากบที่ความแบบอยา่งศิิลัปะเดก็ในังานัศิิลัปนิันัั�นั แสืดงใหเ้หน็ัวา่สืิ�งเดย้วที่้�คนัที่ำงานั

ศิลิัปะมิอาจเสืแสืร้งคือเรื�องของจริตหรือความสืก่งอมของประสืบการณ์ (Marture) แม้วา่งานั

ศิลิัปะที่้�นัำรปูแบบท้ี่�ดใูสืซึ่ื�อ เสืน้ัลัากที่้�ดบูรสิืท่ี่ธิ�ไรเ้ดย้งสืาแตพ่อเราดใูนัเรื�องของเนัื�อหาที่้�เหลัา่

ศิลิัปนิันัำมาเป็นัแรงใจในัการนัำเสืนัอกลับั บอกกล่ัาวถูงึความจรงิใจของชว้ติ ความเครง่เครย้ด

ที่างสืังคม หรือสืิ�งกดดันัต่างๆ ที่้�ศิิลัปินัได้รับหรือที่้�นัักปรัชญาอย่างมิคาเอลั บาร์ตินั (Mikhail 

Bakhtin) ได้กลั่าวว่า “ภายใต้การกำกับของโครงสืร้างที่างสืังคม มนั่ษ์ย์จำเป็นัต้องแสืวงหา

พื�นัที่้�ในัการต้านัที่านัหรือที่้าที่ายกฎระเบ้ยบแห่งสืังคม”

งานัศิิลัปะในัรูปแบบอันัใสืซึ่ื�อบริสื่ที่ธิ�ของเหลั่าศิิลัปินัก็จึงเป็นัเครื�องมือหนัึ�งในัการ

สือบที่านัต่อสืังคม วัฒนัธรรม ค่านัิยม ฯลัฯ ที่้�ผิดที่้�ผิดที่างอย่างได้ผลัเสืมอ
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จ�ก Bauhaus ถึึงยุคแห่่งดอกไม้บ�นิ

ขอขอบค่ณที่่กที่่านัที่้�ติดตามหนัังสืือ “โลักศิิลัปะ” ซึ่ึ�งได้ต้พิมพ์มาถูึงฉบับที่้� 5 แลั้ว 

แลัะขอขอบค่ณอ้กครั�งสืำหรับผู้ติดตาม คอลััมนั์ Cutting Edge โดยฉบับนั้�ที่างบรรณาธิการ

ได้ตกลังรว่มกนััโดยเนัื�อหาจะกลัา่วถูงึเรื�องของงานัออกแบบเปน็ัหลักั ถูา้จะกลัา่วกนััแลัว้ ศิลิัปะ

ก็เป็นัสื่วนัหนัึ�งกับวิถู้ช้วิตของมนั่ษ์ย์  ไม่ว่าจะเป็นัศิิลัปะของการใช้ช้วิต ศิิลัปะในัการพูด อ่านั 

เข้ยนั รวมถูึงการนัำหลัักวิธ้คิดที่างศิิลัปะมาสืร้างมูลัค่าเพิ�มให้กับสืินัค้าเพื�อที่้�จะประย่กต์ตาม

ความเหมาะสืมตามแต่ยค่สืมยัโดยเฉพาะในัยค่สืมัยแหง่การบริโภคนิัยมท้ี่�มเ้หลัา่นัายที่น่ัหนัน่ั

หลังันัั�นัการออกแบบจงึมค้วามสืำคญัตอ่การสืรา้งมลูัคา่เพิ�ม เสืรมิรสืนัยิมแลัะตอบสืนัองความ

ตอ้งการของผูค้นัที่้�มค้วามหลัากหลัายในักระแสืโลักาภวิตันั ์การออกแบบกบัผลัติผลัของสืนิัคา้

จึงดำเนัินัควบคู่มาพร้อมกับสืังคมสืมัยใหม่ อ้กที่ั�งยังเป็นัตัวบ่งช้�ถูึงค่านัิยมที่างสืังคมขณะนัั�นั

ด้วย

ในัประวัติศิาสืตร์ของการออกแบบ สืถูาบันับาวเฮ์าสื์ (Bauhaus) ที่้�ก่อกำเนัิดขึ�นัในั

ประเที่ศิเยอรมันั ในั ค.ศิ. 1919 หลัังสืงครามโลักครั�งที่้� 1 เป็นัสืถูาบันัที่้�ม้อิที่ธิพลัอย่างสืูงในั

เรื�องของการออกแบบแลัะศิิลัปะ สืถูาบันับาวเฮ์าสื์แห่งแรกตั�งอยู่ที่้�เมืองไวมาร์ (Weimar) ในั

ชว่งระยะที่้� 1 แนัวคดิของสืถูาบนัับาวเฮ์าสืน์ัั�นัเนัน้ัเรื�องการปรบัปรง่ในัเรื�องของการศิกึษ์า โดย

การนัำความคิดสืร้างสืรรค์มาตอบสืนัองความต้องการที่างสืังคมท้ี่�รองรับกับกลั่่มธ่รกิจใหม่ท้ี่�

กำลัังเติบโต ที่างสืถูาบันับาวเฮ์าสื์พยายามที่้�จะนัำเอาความงามแบบอ่ดมคติ (Idealism) มา

ผสืมผสืานักับความเป็นัจริง (realism) หรือกลั่าวได้ว่า เป็นัการนัำเอาความคิดหรือวิธ้คิดที่าง

ศิลิัปะมาผสืมผสืานักบัความเปน็ัชา่งฝ้มีอื ดงัคำกลัา่วของผูบ้รหิารสืถูาบนัับาวเฮ์าสืค์นัแรกคอื 

โกรปิอ่สื กลั่าวว่าบาวเฮ์าสื์ ม้จ่ดม่่งหมายในัการนัำเอารูปที่รงชนัิดที่้�แตกต่างกันั นัำมาปฏิิบัติ

ที่ดลัองเพื�อสืร้างความเป็นัศิิลัปินัแลัะช่างฝ้ีมือในัตัวนัักศิึกษ์าคนัเด้ยวกันั

ในัระยะที่้� 2 สืถูาบันับาวเฮ์าสื์ เริ�มในั ค.ศิ. 1923 ถูึง 1925 โดยในัระยะนั้�ได้ให้ความ

สืำคัญกับการศิึกษ์าที่้�ผสืมผสืานักับเที่คโนัโลัย้แลัะแนัวคิดที่างวิที่ยาศิาสืตร์ แนัวคิดในัระยะนั้�

เป็นักระแสืที่้�เข้ามาแที่นัที่้�แนัวคิดแบบโรแมนัติครวมถูึงม้การเปลั้�ยนัแปลังเรื�องหลัักสืูตรแลัะ

เที่คนัคิวธ้ิการเพื�อรองรบัภาวะที่างเศิรษ์ฐกจิของเยอรมนััดา้นัอต่สืาหกรรมที่้�เริ�มเปน็ักระแสืในั

ชว่งเวลัานัั�นั แมว้า่สืถูาบนัับาวเฮ์าสืจ์ะประสืบความสืำเรจ็อยา่งมาก แตก่ระแสืแลัะเหตก่ารณ์
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ที่างการเมืองภายในัประเที่ศิเยอรมันัก็เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ระหว่างกลั่่มหัวเก่า (กลั่่ม

อนัร่กัษ์น์ัยิม) กบักล่่ัมความคิดใหม่  เหตก่ารณ์เหลัา่น้ั�มผ้ลักระที่บอย่างมากต่อสืถูาบันับาวเฮ์า

สื์เช่นักันั

ในัช่วงระยะที่้� 3 ของสืถูาบันับาวเฮ์าสื์เริ�มขึ�นัในัปี ค.ศิ. 1925 แลัะได้ย้ายที่้�ตั�งจาก

เมือง ไวมาร์ มายังเมืองเดสืเซึ่า (Dessau) แลัะได้ม้การปรับเก้�ยวกับเรื�องเที่คนัิคของการ

ออกแบบเพื�อสืนัองความต้องการที่างอ่ตสืาหกรรม แลัะในัขณะนัั�นัก็หมดวาระของผู้บริหาร

สืถูาบนััคนัเดมิ โดยไดม้อบตอ่ใหก้บัเมเยอร ์(Hannes Meyer) เปน็ัผูด้ำเนันิัตอ่ แตเ่มเยอรเ์ปน็ั

ผู้บริหารได้เพ้ยงระยะสืั�นัๆ ก็ต้องมอบอำนัาจต่อให้กับสืถูาปนัิกชื�อดังอย่าง “ลั่ดวิก ม้สื วัลั เด

อร์ โรด์” (Ludwing Mies van der Rohe) เพราะการประกาศิตัวของเมเยอร์ว่าตัวเขาเป็นั

มาร์กซึ่ิสื ซึ่ึ�งเป็นัแนัวคิดที่้�สืวนัที่างกับรัฐบาลัเมืองเดสืเซึ่าที่้�ม้จำนัวนัของพวกนัักการเมืองฝ้�าย

ขวาจัดได้รบัชัยชนัะในัการเลืัอกตั�ง ที่ั�ง โกรปอิส่ืแลัะสืถูาบนัับาวเฮ์าสืม์กัจะถูกูวจิารณ์อยูเ่สืมอ

ว่า มักม้การช้�นัำที่างความคิดแลัะการออกแบบที่้�เอนัเอ้ยงไปที่างสืังคมนัิยม สื่วนัผู้บริหารคนั

ใหม่อย่างมิสืก็พยายามบริหารสืถูาบันัมิให้เข้าไปย่่งเก้�ยวกับการเมือง โดยเน้ันัการออกแบบ

ที่างสืถูาปตัยกรรมแลัะงานัที่างนัฤมติศิลิัปท์ี่้�ออกแบบมาเอาใจคนัรวยหรอืคณะกรรมการระดบั

สืูง แต่สืถูาบันับาวเฮ์าสื์ก็ได้ถููกปิดลังอย่างถูาวรในัปี ค.ศิ. 1932 ในัขณะที่้�ย้ายมาอยู่ที่้�เบอร์ลัินั 

(Berlin) โดยรัฐบาลันัาซึ่้ในัวันัที่้� 11 เมษ์ายนั 1933 แม้ว่าสืถูาบันับาวเฮ์าสื์จะเปลั้�ยนัผู้บริหาร

มาหลัายช่ดในัช่วงของเวลัาดังกลั่าว แต่จ่ดม่่งหมายหลัักของบาวเฮ์าสื์ก็สืามารถูแบ่งออกได้

เป็นั 3 หลัักใหญ่ ประการแรก ความพยายามลับลั้างเสื้นัแบ่งของแนัวคิดที่างศิิลัปะกับความ

เป็นัช่างฝ้ีมือไม่ว่าจะเป็นัด้านั ผู้ฝ้ึกหัดที่างงานัฝ้ีมือ  (Craft men)  จิตรกร หรือประติมากร  

โดยการปรับเปล้ั�ยนัที่ั�งเรื�องของโครงสืร้างการศึิกษ์าแลัะแนัวคดิใหส้ือดคลัอ้งกบัคำประกาศิท้ี่�

ว่า “ผลัสืร่ปสื่ดที่้ายคือ การนัำเอาเรื�องความคิดสืร้างสืรรค์ (Creative) กับการปฏิิบัติมารวม

กันัแลัะสืร้างเป็นัผลังานั” 

ประการที่้� 2 เพื�อยกระดับของงานัที่างช่างฝ้ีมือให้เที่่ากับงานัที่างศิิลัปะ (Fine Arts) 

โดยไม่ม้ข้อแตกต่างระหว่างศิิลัปินัแลัะช่างฝ้ีมือ ซึ่ึ�งผลัเหลั่านั้�ก็โยงไปถูึงความต่างในัเรื�องของ

ชนัชั�นั ซึึ่�งเป็นัเสืมือนักำแพงกั�นัแลัะลัดความหยิ�งยโสืของพวกศิิลัปินัท้ี่�ที่ำงานัที่างศิิลัปะกับ

ความเชื�อเดิมๆ ให้เที่่าเที่้ยมกันั

ประการที่้� 3 ความพยายามของสืถูาบันับาวเฮ์าสื์ที่้�ต้องการให้ตัวสืถูาบันัเองสืามารถู
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ม้ช้วิตอยู่ได้ด้วยตัวเองจากการขายผลัผลัิตแลัะงานัที่างการออกแบบ แต่ก็มิอาจปฏิิเสืธความ

จริงได้ว่าตลัอดเวลัานัั�นับาวเฮ์าสื์ได้รับความช่วยเหลัือจากแหลั่งเงินัท่ี่นัจากกลั่่มผู้นัำที่าง

อ่ตสืาหกรรมแลัะเหลั่านัักการเมือง จึงที่ำให้สืถูาบันับาวเฮ์าสื์ไม่สืามารถูที่ำตามอ่ดมการณ์ได้

อย่างเต็มท้ี่� ซึึ่�งเป็นัเรื�องของการอยู่รอดที่างเศิรษ์ฐกิจของตัวสืถูาบันัเองส่ืวนัในัเรื�องของการ

เร้ยนัการสือนัของที่างสืถูาบันั เป็นัการสือนัแบบการที่ำงานัร่วมกันัระหว่างศิิลัปินัที่้�มาก

ประสืบการณ์กับกลั่่มช่างฝ้ีมือโดยการร่วมที่ำงานั (Workshop) แลัะนั้�คือเหต่ผลัว่าที่ำไม

สืถูาบันับาวเฮ์าสื์จึงไม่ม้อาจารย์แลัะศิิษ์ย์

แมว่้าสืถูาบันับาวเฮ์าส์ืได้ถูกูปิดลังแต่กระบวนัการที่างความคิดด้านัศิลิัปะก็ถููกส่ืงผ่านั

ที่ั�งที่างงานัออกแบบแลัะงานัสืถูาปัตยกรรม  รวมถูึงศิิลัปินัที่้�ได้รับการศิึกษ์าจากสืถูาบันับาว

เฮ์าสื์ได้กระจายไปที่ั�วโลัก รวมที่ั�งเรื�องของระบบการศิึกษ์าศิิลัปะตามสืถูาบันัต่างๆ ด้วย

สื่วนัในัด้านัศิิลัปะนัั�นับาวเฮ์าส์ืม้ศิิลัปินัคนัสืำาคัญท้ี่�เรารู้จัก

แลัะสืร้างผลังานัท้ี่�เป็นัไปในัที่ิศิที่างขององค์กรน้ั�อ้กด้วย 

ในัที่างศิิลัปะนัั�นัก็เนั้นัไปในัที่างฟังชั�นั ซึ่ึ�งเห็นัได้ชัดในัเรื�อง

ของการจัดองค์ประกอบภาพจิตรกรรมนัามธรรมที่้�สืม

ด่ลัย์ โดยศิิลัปินับาวเฮ์าสื์ อาที่ิ วาสืิลั้ คานัดินัสืก้ (Wassily 

Kandinsky) แลัพอลัคลั้ (Paulklee) ซึ่ึ�งงานัของศิิลัปินัที่ั�ง

สืองนัั�นั ได้แรงดลัใจจากสืถูาปัตยกรรมอย่างไม่ต้องสืงสืัย 

ในังานัมักจะม้การจับคู่ระหว่าง รูปร่าง ระนัาบที่้�ที่ับซึ่้อนั

กันัเพื�อบ่งบอกถูึงมิติ นัอกจากภาพวาดแลั้วศิิลัปินัมักจะ

ผลัิตงานัประติมากรรมภาพปะติดที่้�ดูล้ัำาหน้ัาแลัะภาพ

โปสืเตอร์สืมัยใหม่ท้ี่�ม้ตัวหนัังสืือหนัาทึี่บแลัะบล็ัอกต่างๆ

ของสื้

(Kelly Richman-Abdou.2021:Online)
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ยุคแห่งการุเปลี�ยนุผ่านุ 
ที่้�ส่ืดแลัว้แมว้า่สืถูาบนัับาวเฮ์าสืจ์ะเคยไดร้บัความสืำเรจ็อยา่งสืงู แลัะที่รงอทิี่ธพิลัตอ่

งานัที่างศิิลัปะแลัะงานัออกแบบ รวมถูึงเป็นักบฏิที่างความคิดต่อการแบ่งแยกระหว่างศิิลัปะ

ชั�นัสืงูกบัดา้นัที่กัษ์ะ แต่สืถูาบันับาวเฮ์าส์ืถูกูสืร้างขึ�นับนัฐานัความคิดของยค่สืมัยใหม่เพื�อรองรับ

ระบบเศิรษ์ฐกิจที่้�ม้การขับเคลัื�อนัโดยเหลั่ากลั่่มนัายที่่นัอ่ตสืาหกรรม 

รูปแบบของบาวเฮ์าสื์มักม้ลัักศิณะเฉพาะเป็นัการผสืม

ผสืานัระหว่างขบวนัการที่างศิิลัปะแลัะหัตถูกรรมกับ

ลััที่ธิสืมัยใหม่ เห็นัได้ชัดว่าจากการเนั้นัที่้�การใช้งานัหรือ

ประโยชนั์ใช้สือยด้วย แลัะที่้�สืถูาบันั tate กลั่าวว่า “จ่ด

ม่่งหมายที่้�จะนัำาศิิลัปะกลัับไปสู่ืเรื�องของช้วิตประจำาวันั” 

ดังนัั�นัการออกแบบของบาวเฮ์าสื์ไม่ว่าจะเป็นั ภาพวาด 

สืถูาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายในัจะม้การตกแต่ง

เลั็กนั้อย แต่เนั้นัที่้�รูปแบบที่้�สืมด่ลัแลัะรูปที่รงนัามธรรม 

(Kelly Richman Abdou.2021:Online)

ซึ่ึ�งสืังเกตได้จากการนัำเอาศิิลัปะมาประย่กต์ โดยใช้ฐานัความคิดที่างเที่คโนัโลัย้แลัะ

วิที่ยาศิาสืตร์ดังกลั่าวข้างต้นั รวมถูึงระบบความเชื�ออย่างม้เหต่ม้ผลั แลัะการให้ความสืำคัญ

กับแนัวคิดแบบฟังชั�นันััลัลัิซึ่ึม (Functionalism) หลัังสืงครามโลักครั�งที่้� 2 เยอรมันัเป็นัฝ้�าย

แพ้สืงครามรวมถูงึการปกครองระบบสืงัคมนัยิมที่ั�วโลักกเ็ริ�มออ่นัแอ ยค่แหง่ประชาธปิไตย เริ�ม

เบ่งบานัโดยการนัำของประเที่ศิสืหรัฐอเมริกาซึ่ึ�งได้สื่งผลัต่อระบบความเชื�อมั�นัในัเรื�องการ

ออกแบบแลัะการผลิัตที่างอ่ตสืาหกรรมของเยอรมันัที่้�ม้ฐานัคิดเดิมจากสืถูาบันับาวเฮ์าส์ืด้านั

การออกแบบด้วยการใช้เหต่ผลัแลัะปรัชญาคิดต่อฟังชั�นันััลัลิัสืต์ท้ี่�สืะท้ี่อนัต่อการยึดติดอยู่กับ

ระบบอ่ตสืาหกรรม แนัวคิดที่างความงามแบบย่คสืมัยใหม่เริ�มถููกที่้าที่ายโดยถููกวิพากษ์์ว่ารูป

แบบมกัจะสืนัองเพ้ยงแต่ประโยชน์ัใชส้ือยแลัะถูกูตอกย�ำเรื�องสืน่ัที่รย้ภาพของ จนิัตกว ้สืตเ้ฟนั 

สืเปนัเดอร์ (Stephen Spender) ที่้�อธิบายว่า พวกโมเดิร์นันัิสืใช้หลัักฟังก์ชั�นั นััลัลัิสืซึ่ึม ซึ่ึ�งก็

คือ การผนัวกลัักษ์ณะเปลั่าเปลัือย ความเร้ยบง่ายอย่างเข้มงวด ความคิดอึดอัด ความขึงขัง 

แลัะความไมม่จิ้ตใจเขา้ดว้ยกนัั ฟงักช์ั�นันัลััลิัสืซึึ่มประสืบความวกิฤตขิึ�นัพรอ้มๆ กบัการนัำความ
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เปน็ัมนัษ่์ย์กลับัเขา้ไปในัการออกแบบใหม่อก้ดำรงหนัึ�ง (พรสืนัอง.2547:443) วกิฤตกิารณ์ของ

ปรัชญาแบบฟังก์ชั�นันััลัลิัสืต์ซึ่ึ�งเปน็ัช่วงเวลัาของความเป็นัสืมัยใหมถู่กูที่ำลัาย กระแสืแห่งโลักา

ภิวัตนั์ที่้�ที่ำให้ที่ั�วโลักรับรู้ข่าวสืารกันัอย่างรวดเร็ว เกิดวิกฤติสืงครามเย็นัเกิดการเร้ยกร้องขอ

งกลั่่ม สืตร้นัิยม (Feminism) กลั่่มเกย์ เลัสืเบ้�ยนั (LGBT Studies) กลั่่มที่้�ชนัผิวสื้ โดยเฉพาะ

ในัอเมริกาในัย่ค 1960-1970  เกิดกล่่ัมต่อต้านัสืงครามเว้ยดนัามของเหล่ัาประชาชนัแลัะ

นักัศิกึษ์า รวมถูงึเปน็ัยค่แหง่เสืรภ้าพ ไมว่า่จะเปน็ักระแสืคิดของซึ่ารต์ (Jean Paul Sarte) กบั

หลัักปรัชญาอัตติภาวะนัิยมหรืออิที่ธิพลัที่างวรรณกรรมของเฮ์สืเสื (Hermann Hesse) ที่้�ม้

เนัื�อหาที่ำความเขา้ใจแลัะศึิกษ์าสืภาพที่างจิตใจเพื�อความหล่ัดพ้นัร่วมกับการเริ�มให้ความสืนัใจ

เก้�ยวกับแนัวคิดด้านัศิาสืนัาของที่างตะวันัออกแลัะกล่่ัมที่้�ต้องใช้ยาเสืพติดเพื�อเป็นัพาหะไปสืู่

ความหลั่ดพ้นั ความรัก เสืร้ภาพ จึงเป็นัวัตถู่ประสืงค์หลัักของกลั่่มบ่ปผาชนั ซึ่ึ�งสื่งผลัถูึงสืไตลั์

แลัะการออกแบบท้ี่�ม้การสืร้างสืรรค์ผลังานัด้วยรูปที่รงท้ี่�เป็นัธรรมชาติ ม้การปรับรูปแบบไป

ตามบรบิที่แหง่ยค่สืมยัเพื�อตอบรบักบัที่ศัินัคตแิบบยค่แหง่ภาวะแวดลัอ้มมวลัชนั มก้ารนัำเอา

สืน่ัที่รย้แ์นัวป๊อปมาใชใ้นังานัออกแบบแลัะจับจติวญิญาณของรูปที่รงอสิืระมาใชเ้พิ�มสืส้ืนััใหดู้

ม้ช้วิตช้วาโดยผ่านัมายังเรื�องของวัฒนัธรรม ดนัตร้ งานัวรรณกรรม การแต่งตัว งานัศิิลัปะ 

เหลัา่น้ั�จงึเปน็ัผลัสืรป่ของการสืิ�นัสืด่ ยค่การออกแบบที่้�เปน็ัรา่งเงาของสืถูาบนัับาวเฮ์าสื ์ความ

งามที่้�เข้มงวด ความงามที่้�ปราศิจากอารมณ์มาสืู่การออกแบบที่้�ม้ความงามแบบมวลัชนัม้ช้วิต

ช้วาแลัะม้การปรับเปลั้�ยนัตามย่คสืมัย

สื่ดที่้ายเมื�อค่ณเฝ้้าสืังเกตโต๊ะที่้�ค่ณใช้เข้ยนัหนัังสืือ เก้าอ้�ที่้�ค่ณนัั�ง โคมไฟ กานั�ำร้อนั 

ช่ดเครื�องครวั ฯลัฯ คณ่อาจกำลังัไดร้บัประโยชนัจ์ากผลัติผลัของสืถูาบนัับาวเฮ์าสือ์ยูก่ไ็ด ้หรือ

การกลัับมาของแฟชั�นัย่คบ่ปผาชนักับการสืไตลั์การแต่งตัวของเหลั่าวัยร่่นัในัปัจจ่บันั แลัะที่้�

แนัน่ัอนัรอ่งรอยของการออกแบบนัั�นัเกดิจากบรบิที่ที่างสืงัคมแลัะวฒันัธรรมไที่ยแตล่ัะยค่สืมยั 

ปญัหาในัการแกป้ญัหาของการออกแบบจงึเกดิจากการวเิคราะหแ์ลัะสืงัเคราะหท์ี่้�ตอ้งเกดิขึ�นั

ควบคู่กันัไปกับงานัศิิลัปะแลัะงานัออกแบบเสืมอตั�งแต่อด้ตถูึงปัจจ่บันั
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ภาพประกอบที่้� 33

 ศิิลัปินั Joost Schmidt
 ชื�อผลังานั Poster for The Bauhaus Exhibition in Weimar 1923
 สืืบค้นัภาพ : www.Thefactoryhair.com/ wp-context/uploads/2012/01
  /bauhaus1923.jpg
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ภาพประกอบที่้� 34

 ศิิลัปินั Herbert Bayer
 ชื�อผลังานั Bauhaus Weimar Exhibition Poster (1923)
  Poster Bauhaus Print
 สืืบค้นัภาพ : https://shop.blue-shaker.com/collections/bauhaus/
  products/exhibition1923-
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ภาพประกอบที่้� 35

 ศิิลัปินั Ludwig Mies van der Rohe
 ชื�อผลังานั Side Chair
 สืืบค้นัภาพ : https://quilteuseforever.files. Wordpress.com2013/02/
    /Ludwig-mies-van-der- Rohe-chaises01-.jpg
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สรุุป

จากบที่ความจาก Bauhaus ถูงึยค่แห่งดอกไม้บานัเป็นัเสืมือนัหมายหมด่เปลั้�ยนัสืำคัญ

ของวงการศิลิัปะ บาวเฮ์าส์ืเปน็ัเสืมอืนัภาพเงาของวธิค้ดิแบบสืมยัใหม ่สืิ�งที่้�เหน็ัไดช้ดัคอืกระแสื

ที่้�ศิลิัปะสืว่นัมากมกัจะม่ง่ไปสืูร่ปูแบบที่้�แสืดงถูงึความบรสิืท่ี่ธิ�ของตัวที่ศัินัธาตต่า่งๆ หรอืกลัา่ว

อย่างสืร่ปคือที่่กอย่างในังานัที่างศิิลัปะเคยม่่งไปสืู่ความเป็นันัามธรรม (Abstract) อันัเป็นัสืิ�ง

ที่้�นัักวิจารณ์ชื�อดังอย่างคลั้เมนัที่์ กร้นัเบิร์ก (Clement Greenberg) แลัะฮ์าโรลัด์ โรเซึ่นัเบิร์ก 

(Harold Rosenberg) ที่้�สืนัับสืนั่นังานัเชิงนัามธรรมอย่างแข่งขันัในัอเมริกา แลัะที่ำให้ศิิลัปะ

แอบสืเตร๊กเอ็กเพรสืชั�นั (Abstract Expressionism) เป็นัขั�นัสูืงสืด่ของศิลิัปะสืมัยใหม่ (Clem-

ent Greenberg.2022:Online) เมื�อเวลัาดำเนันิัไป กระแสืสืงัคมที่้�เขา้สืูย่ค่ของการสืื�อสืารยค่

บริโภคนิัยมหรือกระแสืแห่งโลักาภิวัฒน์ั การมาของศิิลัปะป๊อปอาร์ตแลัะมินัิมอลั สืามารถู

สืะท้ี่อนัสืภาพสัืงคมได้มากกว่าศิลิัปะสืมัยใหม่กระแสืคิดแบบหลังัสืมัยใหม่เริ�มตั�งคำถูามต่อวธิ้

คิด วิธ้นัำเสืนัอม่มมองที่ั�งที่างศิิลัปวัฒนัธรรม ฯลัฯ ดังนัั�นั “จากบาวเฮ์าสื์ถูึงย่คแห่งดอกไม้

บานั” คอื หมายหมด่สืำคญัของการเปลั้�ยนักระบวนัที่ศัินัท์ี่างวฒันัธรรมศิลิัปะแลัะอื�นัมากมาย 

ฯลัฯ
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ปร�กฏก�รณ์์ของนิิทรรศิก�ร
Tokyo-Berlin/ Berlin-Tokyo

เริ�มแรกที่้�ไดส้ืมัผสัืกบัพพิธิภณัฑร์ะดับโลักอยา่ง Mori Art Museum ณ ประเที่ศิญ้�ป่�นั

ในัช่วงฤดูใบไม้ผลัิที่้�อากาศิกำลัังเย็นัสืบายผลังานัชิ�นัแรกที่้�สืะด่ดตาเป็นัผลังานัประติมากรรม

ขนัาดใหญ่ของศิิลัปินัสืตร้เชื�อสืายฝ้รั�งเศิสื หลั่ยสื์ บูร์ชัวร์ (Louise Boungeoise) กับผลังานั

ที่้�มชื้�อว่า Maman ท้ี่�ที่ำกับวัสืด่เหล็ักแลัะหินัอ่อนัสืด้ำตระหง่านัอยูภ่ายนัอกอาคารโดยลักัษ์ณะ

รปูที่รงซึ่ึ�งดเูปน็ัรปูคลัา้ยแมงมม่ยักษ์์สืด้ำดนูัา่เกรงขาม ลักึลับั สืามารถูสืรา้งความแรงดงึดดูให้

กับผู้คนัที่้�เดินัผ่านัต้องถู่ายรูปเก็บไว้เป็นัที่้�ระลัึก ถูัดไปเป็นัตึกสืูงตระหง่านัที่้�ชื�อว่า Roppongi 

Hills Mori Tower ซึ่ึ�งเป็นัอาคารที่้�ม้ความสืำคัญแลัะเป็นัที่้�ตั�งของ Mori Art Museum ที่้�อยู่

สืงูขึ�นัไปถูงึชั�นั 53F โดยนิัที่รรศิการที่้�จดัแสืดงอยูใ่นัขณะนัั�นัมชื้�อว่า Tokyo-Berlin/Berlin-Tokyo 

โดยชื�อนิัที่รรศิการเองที่ำให้อดคิดไม่ได้ว่าประเที่ศิญ้�ป่�นัแลัะเยอรมันัม้การแลักเปลั้�ยนั

วัฒนัธรรมอย่างไร ที่ั�งๆ ที่้�ที่ราบกันัว่า ในัช่วงสืงครามโลักครั�งที่้� 2 เยอรมันัแลัะญ้�ป่�นัอยู่ภาย

ใต้อำนัาจแหง่เผดจ็การแลัะใชค้วามเขม้แขง็ที่างกองกำลังัที่หารขยายอาณาเขตพรอ้มกบักลั่ม่

พันัธมิตรอย่างอิตาลั้ ผลัก็คือความพ่ายแพ้ของฝ้�ายพันัธมิตรอย่างเยอรมันัที่้�ม้ผู้นัำพรรคนัาซึ่้

อยา่งฮ์ติเลัอร ์แลัะความสืญูเสืย้อยา่งใหญห่ลัวงของประเที่ศิญ้�ป่�นัที่้�เมอืงฮ์โิรชมิาแลัะนัางาซึ่ากิ 

อย่างที่้�ที่ราบกันั รอยบาดแผลัที่้�ที่ั�ง 2 ประเที่ศินั้�ได้สืร้างขึ�นัพร้อมกับการสืูญเสื้ยเป็นัสืิ�งที่้�ผู้คนั

ภายในัชาติต้องเก็บกดไว้ จึงปฏิิเสืธมิได้เลัยในัครั�งแรกที่้�ได้เห็นัชื�อนัิที่รรศิการ ที่ำให้ผู้เข้ยนั

นักึถูงึประเด็นัขา้งต้นัอย่างหลัก้เลั้�ยงไม่ได้ แต่นัั�นักค็อื“อดต้”ปัจจบั่นัเบอร์ลันิัแลัะโตเกย้วเป็นั

เมอืงท้ี่�มก้ารพฒันัาที่ั�งที่างเศิรษ์ฐกจิ วฒันัธรรม แลัะศิลิัปะอยูใ่นัระดับชั�นันัำของโลักเลัยที่เ้ดย้ว 

การเกริ�นันัำนั้�ที่ำให้ชื�อนัิที่รรศิการ Berlin-Tokyo/Tokyo-Berlin นั่าจะม้ประเด็นัที่้�นั่าสืนัใจ

มากกวา่การคิดเอาเองของผูเ้ขย้นั ความเขม้แขง็ที่างวัฒนัธรรมของที่ั�ง 2 ประเที่ศิ ได้มก้ารผอ่ง

ถู่ายกันัไว้อย่างไรนัั�นัเป็นัสืิ�งที่้�นั่าศิึกษ์า นั่าเร้ยนัรู้ รวมถูึงแบบอย่างที่้�จะเป็นัประโยชนั์ของการ

แลักเปลั้�ยนัที่างวัฒนัธรรมอย่างชาญฉลัาดของที่ั�ง 2 ประเที่ศิ 

ประเที่ศิญ้�ป่�นัได้เปิดรับอารยธรรมตะวันัตกโดยตรงในัช่วงกลัางคริสืต์ศิตวรรษ์ที่้� 19 

ในัย่คของรัฐบาลัเมจิ (The Meji Restoration) โดยความประสืงค์ที่้�จะสืรา้งรฐัใหเ้ขม้แขง็ แลัะ

ม้ความเจริญตามแบบตะวันัตกโดยม้คำปฏิิญญา (Cnate Oathe) จากจักรพรรดิเมจิที่้�สืำคัญ 
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5 ประการคือ

1. จะม้การตั�งรัฐสืภาที่้�มาจากการเลัือกตั�งของประชาชนั

2. ประชาชนัที่่กชนัชั�นัจะร่วมมือปฏิิบัติตามนัโยบายของรัฐบาลั

3. จะให้สืิที่ธิเสืร้ภาพแก่ที่่กชนัชั�นั

4. ยกเว้นัวัฒนัธรรมที่้�ลั้าสืมัย

5. แสืวงหาความรู้จากดินัแดนัต่างๆ ที่ั�วโลัก แลัะสื่งเสืริมความเจริญก้าวหนั้าของ 

    ประเที่ศิ 

จากนัโยบายการเปิดประเที่ศิของญ้�ป่�นั ที่ำให้ความเจริญก้าวหนั้าที่างเศิรษ์ฐกิจของ

ญ้�ป่�นั ดำเนัินัไปในัด้านัการพัฒนัาที่างอ่ตสืาหกรรมหนััก เช่นั อ่ตสืาหกรรมเหลั็กกลั้าม้การ

สืร้างที่างรถูไฟ ที่างรถูยนัต์ รวมที่ั�งอ่ตสืาหกรรมด้านัการอ่ปโภคบริโภค ในัที่้�สื่ดกร่งโตเก้ยวก็

กลัายเป็นัศิูนัย์รวมของความเป็นัสืมัยใหม่ของญ้�ป่�นัแลัะของโลักด้วย การแลักเปลั้�ยนัที่าง

วฒันัธรรมของสืองเมืองระหว่างเบอร์ลันิัแลัะโตเกย้วได้เริ�มขึ�นัเมื�อบค่คลักลั่ม่แรกจากเบอร์ลันิั

ได้เดนิัที่างถูงึญ้�ป่�นัแลัะไดพ้บเหน็ัวฒันัธรรมของญ้�ป่�นัที่้�มค้วามแปลักดงึดดูมค้วามสืงา่งาม แลัะ

ทัี่�งในัความสืามารถูในัเชงิชา่งของญ้�ป่�นัเมื�อมองย้อนักลับัไปกว่าศิตวรรษ์ ออร์ลัคิ (Emil Orlik) 

ได้เดินัที่างถึูงโตเก้ยวแลัะได้พบกับศิิลัปะการแกะไม้ (Woodcuts) ซึึ่�งเป็นัศิิลัปะดั�งเดิมของ

ญ้�ป่�นั สืิ�งนั้�สืร้างความประที่ับใจให้กับกลั่่มศิิลัปินัตะวันัตกอย่างมาก ในัปี ค.ศิ.1910  ศิิลัปินั

กลั่่มเยอรมันัอย่างเคิร์ชเนัอร์ (Ernst Ludwig Kirchner) แลัะแที่ปเพอร์ (Georg Tappert) 

ได้สืร้างผลังานัที่้�ม้แบบอย่างลัักษ์ณะญ้�ป่�นั (Japan Style) เป็นัผลังานัในัเชิง Erotic ที่้�ม้ความ

แปลักดูม้เสืน่ัห์แลัะม้ลัักษ์ณะที่้�แตกต่างจากรูปแบบงานัศิิลัปะที่้�ดูหยาบก้าวร้าวท้ี่�ปรากฏิในั

พิพิธภัณฑ์ Metropolitan ที่้�เบอร์ลัินั สืำหรับโตเก้ยวนัั�นัเบอร์ลัินัเป็นัสืถูานัที่้�ของแหลั่งความ

รูท้ี่างวฒันัธรรมแลัะศิลิัปะของตะวนััตกเลัยที่เ้ด้ยวโดยเฉพาะมหาวทิี่ยาลััยเฟอเดอริค วนิัเฮ์รม็์ 

(Friedrich Wilhelm) ปัจจ่บันัเปลั้�ยนัชื�อเป็นัฮ์ัมโบดด์ (Humboldt) ซึ่ึ�งเป็นัมหาวิที่ยาลััยที่้�

จัดตั�งโดยรัฐบาลัเยอรมันัท้ี่�ให้การศึิกษ์าด้านัรัฐธรรมนูัญ แลัะเป็นัต้นัแบบของการศึิกษ์าด้านั

การเมือง มหาวิที่ยาลััยแห่งนั้�ม้นัักศิึกษ์าชาวญ้�ป่�นักว่า 600 คนัได้ที่ำการศิึกษ์าอยู่ก่อนัปี ค.ศิ. 

1914  

ความเจริญของเยอรมันัด้านัการแพที่ย์ตามแบบของชาวปรัสืเซึ่้ย  ด้านัวิที่ยาศิาสืตร์  

ด้านัการศิึกษ์าแลัะด้านัการที่หาร  ซึ่ึ�งม้อิที่ธิพลัต่อการพัฒนัาด้านัศิาสืตร์ต่างๆ ในัรัฐบาลัย่ค
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เมจิของญ้�ป่�นัในัเรื�องการปรับเปลั้�ยนัสืู่ความเป็นัสืมัยใหม่ อ้กที่ั�งรัฐบาลัญ้�ป่�นัยังได้ให้สืถูาปนัิก

ชาวเบอรล์ันิัชื�อ เอนัด ์(Hermamm Ends) แลัะบอคเคลัมานันั ์(Wiheim Bockelman) เขย้นั

ผังแลัะออกแบบอาคารกระที่รวงย่ติธรรม  (The Ministry of Justice)  เพื�อที่ำการสืร้าง ซึ่ึ�ง

เปน็ัอาคารแบบน้ัโอ-บาโรก  (Neo-Baroque)  สืว่นัเที่คนัคิการเขย้นัภาพโดยใชเ้ที่คนัคิสืน้ั�ำมนัั

ก็เริ�มนัำมาใช้ที่้�โตเก้ยว รวมถูึงรูปแบบงานัในัแนัวลััที่ธิเหมือนัจริง (Realism) ลััที่ธิสืำแดงพลััง

อารมณ์ (Expressionism) แลัะผลังานัอื�นัที่้�ม้รูปแบบในัแนัวสืมัยใหม่ เที่คนัิคด้านัศิิลัปะที่้�ได้

รบัจากตะวนััตกนัั�นัม้ความแตกตา่งจากรปูแบบการสืร้างผลังานัที่างศิลิัปะเดมิแบบญ้�ป่�นั   รวม

ถูึงผลักระที่บของกระแสืสืมัยใหม่ที่้�ม้ผลัต่อการดำรงช้วิต  ซึ่ึ�งเห็นัได้จากผลังานัภาพสื้นั�ำมันั

ของศิิลัปินัญ้�ป่�นัอย่าง อาคามัที่ซึ่ึ (Akamatsu Rinsaku) ที่้�ชื�อว่า Night Train หรือผลังานัข

องคิชิดะ (Kisthida Ryusei) ที่้�ได้รับอิที่ธิพลัจากผลังานัของเดอร์เรอ (Albrecht Durer) กับ

ผลังานัภาพเหมือนัตัวเอง (Self-Portrait) แลัะ The Artist Wife

รุะยะแห่งการุก่อต้ัวของจักรุวรุรุดินุิยมกับกรุะแสศิิลปะแห่งต้ะวันุต้กสู่โต้เกียว

ในัช่วงปลัายศิตวรรษ์ที่้� 19 ถูึงต้นัศิตวรรษ์ที่้� 20 กระแสืแห่งการพัฒนัาที่างด้านั

วทิี่ยาศิาสืตร์แลัะเที่คโนัโลัยเ้จริญกา้วหนัา้อยา่งมาก โดยเฉพาะในัที่วป้ยโ่รปท้ี่�ตอ้งการหาตลัาด

เพื�อระบายสืนิัค้าอต่สืาหกรรม  รวมถูงึแหลัง่วตัถูดิ่บเพื�อนัำมาปอ้นัโรงงานั  รวมถูงึกระแสืพลังั

ชาตินัิยมแลัะปรัชญาของดาร์วินั (Charles Darwin) ที่้�เชื�อในัเรื�องของผู้ที่้�เข้มแข็งคือผู้ที่้�อยู่

รอด กระแสืเหล่ัานั้�ที่ำใหผู้น้ัำของเยอรมนัันัอ้ยา่งบิสืมาร์คนัำจกัรวรรดเิยอรมนััเขา้สืูแ่บบแผนั

แห่งการลับลั้างเผ่าพันัธ่์ที่้�อ่อนัแอกว่ากระที่ั�งเกิดขบวนัการรวมเชื�อชาติที่้�เร้ยกว่า “Pan” เกิด

การแบ่งแยกด้านัเชื�อชาติโดยดำเนิันัการปกครองแบบลัทัี่ธินัยิมที่หาร (Militarism) สืถูานัการณ์

เหลัา่นัั�นัก่อใหเ้กดิการกดข้� ควบคม่ แลัะปดิกั�นัเสืรภ้าพที่างความคดิแลัะแกป้ญัหาโดยใชค้วาม

ร่นัแรง ความสืูญเสื้ยที่้�เกิดขึ�นัที่ำให้กลั่่มศิิลัปินัที่ำงานัที่างศิิลัปะเกิดการต่อต้านั โดยเฉพาะในั

เยอรมันั นัิตยสืารท้ี่�ก่อตั�งขึ�นัของวอลัเดนั  (Henwarth Walden) ท้ี่�ม้ชื�อว่า เดอ สืตรอม      

Der Sturm เปน็ันัติยสืารที่้�ที่รงอทิี่ธพิลัดา้นัศิิลัปวฒันัธรรมในัเบอรล์ันิั แลัะเปน็ักลั่ม่หวัก้าวหนัา้

ย่คแรกที่้�เป็นักระบอกเสื้ยงให้กับกลั่่มศิิลัปินัของเยอรมันั อาที่ิ กลั่่ม The Bridge ที่้�ม้ศิิลัปินั

อย่างเคิร์ชเนัอร์ (Ernst Ludwig Kirchner) รอตตลััฟฟ์ (Karl Sctmidt Rotttluff) หรือกลั่่ม

ม้าสื้นั�ำเงินั (The Blue Rider) ที่้�ม้ศิิลัปินัอย่างมาร์ค (Franz Marc) รวมถูึงศิิลัปินักลั่่มเอ็กเพ
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รสืชั�นันัิสืที่์ของออสืเตร้ยอย่างโคโคสืก้า (Oskar Kokochka)  ขณะท้ี่�กระแสืที่างศิิลัปะของ

เยอรมันักำลัังดำเนิันัไปอย่างเข้มข้นั ในัปี ค.ศิ. 1910 นัักศึิกษ์าญ้�ป่�นัยามาดา (Yamada     

Kosaku) ซึ่ึ�งศิึกษ์าการเร้ยบเร้ยงดนัตร้ที่้�เบอร์ลัินัได้ร่วมกับไซึ่โต (Saito Kazo) ที่้�กำลัังศิึกษ์า

ด้านัการออกแบบ โดยที่ั�ง 2 คนั ได้พบกับวอลัเดนัจนัเกิดความสืนัิที่สืนัมแลัะเกิดความคิดที่้�

จะจัดนิัที่รรศิการภาพพิมพ์ไม้โดยศิิลัปินัในักล่่ัม DerStrum ขึ�นัท้ี่�โตเก้ยวโดยจะจัดขึ�นัท้ี่�     

Hibiya Museum ในัเดือนัม้นัาคม 1914 ผลังานัศิิลัปะ 152 ชิ�นั ได้ถููกคัดออกโดยวอลัเดนัให้

เหลัือเพ้ยง 70 ชิ�นั  โดย 26 ศิิลัปินั  แลัะนั้�คือนัิที่รรศิการศิิลัปะครั�งสืำคัญของศิิลัปินัจาก

เยอรมันัแลัะญ้�ป่�นัที่้�จัดขึ�นัในัโตเก้ยว

หลัักสืน่ัที่รย้ศิาสืตรใ์นัชว่งตน้ัของศิตวรรษ์ที่้� 20 เริ�มมก้ารเปลั้�ยนัแปลังจากเดมิที่้�เคย

เชื�อในัเรื�องของหลัักเหตผ่ลันัยิม ตามความเชื�อของนักัที่ฤษ์ฎอ้ยา่งดารว์นิัแลัะความคดิของนักั

ปรัชญาในัช่วงนัั�นัที่้�เชื�อว่า “รัฐที่้�เข้มแข็งเที่่านัั�นัที่้�จะอยู่รอด” ความเชื�อนั้�ถููกนัำมาต่อยอดกับ

แนัวคิดในักระบวนัการจักรวรรดินัิยมในัเยอรมันั แต่บที่สืร่ปแห่งความเชื�อนัั�นัได้ก่อให้เกิด

สืงครามโลักรวมถูงึความสืญูเสืย้ในัที่ก่ดา้นั กลั่ม่ศิลิัปนิัที่้�ไมพ่อใจกบัสืิ�งที่้�ปรากฏิกเ็ริ�มหาสืจัจะ

อันัแที่้จริงใหม่ โดยเน้ันัในัเรื�องของอารมณ์แลัะความรู้สืึกเป็นัสื่วนัสืำคัญมากกว่าเหต่ผลั         

ดังนัั�นัจึงเกิดกระบวนัการศิิลัปะต่างๆ อาที่ิ กลั่่มอิมเพรสืชั�นันัิสื เอ็กเพรสืชั�นันัิสืม์ ซึ่ิมโบลัิสืม์ 

ดาดา ฯลัฯ หลัักสื่นัที่ร้ยศิาสืตร์ที่้�ม้การเปลั้�ยนัแปลังนั้�ได้สื่งผ่านัมายังผลังานัศิิลัปะของญ้�ป่�นั

ด้วย โดยเฉพาะกลั่่ม Der Strum ซึ่ึ�งจัดแสืดงขึ�นัที่้� Hibiya Museum รวมถูึงผลังานัของกลั่่ม

เยอรมันัอย่างมาก อาที่ิ องจิ (Onchi Koshilo) คาเซึ่กาวา (Hasegawa Kiyoshi) คันับาระ 

(Kanbara Tai) ฟูมอนั (Fumon Gyo) แลัะโยโรซึู่ (Yorozo Testugoro) 
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“Tokyo-Berlin กับทัศินุะใหม่ๆ ในุงานุศิิลปะและสถาปัต้ยกรุรุม”

กลั่่มเยอรมันัเอ็กเพรสืชั�นันัิสืม์แลัะกลั่่มโฟวิสืม์นัั�นั  ต่างได้รับอิที่ธิพลัจากผลังานัของ 

เซึ่ซึ่านั โกแกง แวนัโก๊ะ แลัะม่งค์ สื่วนัผลังานัที่างศิิลัปะที่้�ม้อิที่ธิพลัต่อกลั่่มศิิลัปินัหัวก้าวหนั้า

ของญ้�ป่�นั (The Japanese Avant-Garde) มากที่้�สืด่คอื ศิิลัปนิัที่้�อยูใ่นัเบอรล์ันิัไมว่า่จะเปน็ัการ

แสืดงนัทิี่รรศิการผลังานัศิิลัปินัของกลั่ม่ Der Strum หรอืกลั่ม่เยอรมนััเอก็เพรสืชั�นันิัสืม์ อทิี่ธิพลั

ที่างสื่นัที่ร้ยศิาสืตร์แบบเอ็กเพรสืชั�นันัิสืต์ที่างด้านัจิตรกรรมยังส่ืงถู่ายไปยังกลั่่มสืถูาปนัิกหัว

ก้าวหนั้าของเยอรมันัในัเบอร์ลัินัเช่นักันั เมื�อสืิ�นัสื่ดสืงครามโลักครั�งที่้� 1 เบอร์ลัินัพบความเสื้ย

หายจากภัยของสืงคราม 

การเริ�มต้นัที่้�จะสืร้างอาคารตามอ่ดมคติเพื�อรองรับกับโลักอนัาคตจึงเป็นัประเด็นั

สืำคัญอทิี่ธพิลัจากกล่่ัมศิลิัปะเอ็กเพรสืชั�นันิัสืมท์ี่ำใหก้ลั่ม่สืถูาปนิักในัเบอร์ลันิัมก้ารปรับเปลั้�ยนั

โครงสืร้างที่างสืถูาปัตยกรรมที่้�ม้ลัักษ์ณะเป็นัธรรมชาติ ฟังก์ชั�นัท้ี่�ม้การเชื�อมต่อโครงสืร้างท้ี่�ม้

ความโค้งมนัแลัะลัื�นัไหลั (Organic Structures) สืถูาปนัิกในักลั่่มนั้�คือ ที่อลั์สื (Bruno Taut) 

เมนัเดลัซึ่อ (Erich Mendelsohn) ลักัฮ์ารท์ี่ (Wassil Luckhardt) แลัะโพลัซึ่กิ (Ham Poelzig) 

โดยส่ืงอิที่ธิพลัมายังสืถูาปนิักที่้�โตเก้ยวในักล่่ัม Bunriha Group ท้ี่�ม้สืมาชิกอย่าง ฮ์ิชิโมโต 

(Ishimoto Kikuji) โฮ์ริจ่ชิ (Horiguchi Sutemi) ที่ากิซึ่าวา (Takizawa Mayumi) โมตะ 

(Monta Keiichi) ยามาดะ (Yamada Mamoru) ยาตะ (Yata Shigeru)  โดยสืถูาปนัิกกลั่่ม

นั้�พยายามที่้าที่ายต่อสื่นัที่ร้ยะในัแบบเดิมๆ  ของการออกแบบโครงสืร้างที่างสืถูาปัตยกรรม

ของญ้�ป่�นั หรือในัช่วงเหต่การณ์แผ่นัดินัไหวครั�งใหญ่ในัปี ค.ศิ. 1923 ที่้�เคนัโต (Kento) นัั�นั 

ได้สืร้างความเสื้ยหายต่อตึกรามบ้านัช่อง รวมถูึงการสืูญเสื้ยช้วิตของผู้คนักว่า 140,000 คนั 

หลังัจากนัั�นัได้มก้ารจัดสืร้างขึ�นัมาใหม่จากกล่่ัม Barrack Group ท้ี่�ที่ำการโยกย้ายแลัะปรับปรง่

พื�นัที่้�ซึ่อมซึ่่อที่้�ได้รับความเสื้ยหาย โดยการสืร้างที่้�อยู่อาศิัยใหม่ที่้�เร้ยกว่า Dojunka Flat ซึ่ึ�ง

เปน็ัแฟลัตที่้�ไดรั้บการออกแบบในัสืไตลัเ์ยอรมนััแลัะดทัี่ซึ่ท์ี่้�อยูบ่นัฐานัการใชช้ว้ติแบบสืมยัใหม่ 

(Modern Lifestyle) ในัปี ค.ศิ. 1918 เยอรมันัม้การปรับเปลั้�ยนัการปกครองเป็นัสืาธารณรัฐ 

เมอืงหลัวงไดย้า้ยจากเบอร์ลันิัมาอยูท้่ี่�ไวรม์า  สืภาพที่างสืงัคมเกดิแบง่ขั�วที่างการเมอืงระหวา่ง

ฝ้�ายซ้ึ่ายแลัะฝ้�ายขวาชัดเจนั การเมืองเกิดความว่่นัวายแลัะร่นัแรง เกิดเหต่การณ์ฆาตกรรม

ผู้นัำฝ้�ายซึ่้ายอย่าง Karl Liebknect แลัะลัักเซึ่มเบิร์ก  (Losa luxemburg)  ไม่เฉพาะแต่ที่้�

เบอร์ลัินัในัช่วงย่ค (1912-1926)  ในัญ้�ป่�นัสืมัยไที่โซึ่  (Taisho) หลัังเหต่การณ์แผ่นัดินัไหวที่้�
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เคนัโต การเมืองภายในัของญ้�ป่�นัที่้�โตเก้ยวเกิดการต่อต้านัพวกฝ้�ายซึ่้ายเช่นักันั 

ที่ั�งเบอร์ลัินัแลัะโตเก้ยวจึงเป็นัเมืองที่้�ม้การแบ่งขั�วที่างการเมือง (กลั่่มเสืร้นัิยมแลัะ

ลััที่ธิแบบที่หาร) อย่างชัดเจนั โดยในัปี ค.ศิ.1917 ประเที่ศิรัสืเซ้ึ่ยได้เกิดการปฏิิวัติขึ�นั กลั่่ม

ศิิลัปินัร่่นัใหม่ของรัฐที่างศิิลัปะแลัะการแสืดงได้ม้อิที่ธิพลัต่อเมืองเบอร์ลัินัแลัะโตเก้ยวอย่าง

มาก  โดยในัปี ค.ศิ.1920 กลั่่มหัวก้าวหนั้าของรัสืเซึ่้ย David Burliuk แลัะ Victor Parmov 

เปดิการแสืดงงานัศิลิัปะที่้�โตเกย้ว สืว่นัในัเบอรล์ันิัเองไดเ้กดิกลั่ม่แนัวศิลิัปะที่้�ไดร้บัอทิี่ธพิลัจาก

ดาดา (DaDa) ซึ่ึ�งต่อต้านัในัเรื�องของเหต่ผลัแลัะต่อต้านัศิิลัปะในัลัักษ์ณะเดิมๆ อ้กด้วย รวม

ที่ั�งการวพิากษ์เ์รื�องระบบปกครองโดยกำลังัที่หารแลัะวิถูช้ว้ติของคนัชั�นักลัาง โดยสืื�อมาในัรูป

แบบของการแสืดงสืด (Performances) รวมถูงึบที่ความที่้�มเ้นัื�อหาเก้�ยวกบัการวพิากษ์ว์จิารณ์ 

โดยม้ศิิลัปินัผู้นัำอย่างกรอร์สื (George Grosz) ฮ์อร์ที่ (Hannah Hoch) ชวิสืเที่อร์ (Kurt 

Schwitters) ซึึ่�งในัช่วงนัั�นัมศิ้ิลัปินัชาวญ้�ป่�นัอาศิยัอยูใ่นัเบอร์ลิันัด้วยคอื มรูายามา (Murayama 

Tomoyoshi) นัากาโนั (Nagano Yoshimisu) แลัะ วาดาชิ (Wadachi Tomoo) อิที่ธิพลัด้านั

ผลังานัแลัะแนัวคิดที่างศิลิัปะมากมายมผ้ลัที่ำให้เกิดกล่่ัมท้ี่�เรย้ก “Mavo Group” ท้ี่�มผู้น้ัำอย่า

งมูรายามา เกิดขึ�นัในัโตเก้ยว อาที่ิ เอ็กเพรสืชั�นันิัสืม์(Expressionism) คอนัสืตรัคติวิสืม์ 

(Constructivism) ฟิวเจอร์ริสืม์ (Futurism) แลัะดาดา (DaDa) เกิดหนัังที่ดลัองที่้�ม้เนัื�อหา

ที่างการเมือง (The Experiment Political Drama) เกิดการเต้นัรำแนัวใหม่  (New Dance) 

รวมถูึงการออกแบบโครงสืร้างแนัวใหม่ๆ  ในังานัสืถูาปัตยกรรมแลัะยังได้ร่วมกับกลั่่มหัว

ก้าวหนั้าอย่าง “Samka Group” ในัปี 1925 โดยสืมาชิกของ Sanka Group .ได้ร่วมกับกลั่่ม

ฝ้�ายซึ่้ายแลัะศิิลัปินัที่้�อยู่ในักลั่่มผู้ใช้แรงงานั (The Proletarian Artists) แต่สื่ดที่้ายก็ถููกย่บ

ในัปี ค.ศิ. 1934  โดยรัฐบาลัขณะนัั�นั ในัระหว่างปลัาย ค.ศิ.1920 แลัะต้นั ค.ศิ. 1930 ศิิลัปินั

ญ้�ป่�นัอย่าง Yanase  ได้เข้ยนัภาพแนัวลั้อเลั้ยนัประชดประชันัที่้�ม้เนัื�อหาเก้�ยวกับการเมืองในั

รูปแบบงานัประเพณ้ที่้�ม้ลัักษ์ณะคลั้ายกับงานัของกรอสืช์ 

เมื�อเข้าสู่ืที่ศิวรรษ์ที่้� 1920 กระแสืของการพัฒนัาที่างความเจริญของโลักได้สืร้าง

เสืร้ภาพแลัะความอิสืระให้กับย่คหนั่่มสืาวร่่นัใหม่ที่างแฟชั�นั เป็นัย่คที่้�ม้ที่รรศินัะต่อวิถู้ช้วิตที่้�

หลังระเริงไปกับความสื่ข  ในัโตเก้ยวมักจะม้คำท้ี่�เร้ยกกันัติดปากของกล่่ัมวัยร่่นัท้ี่�ม้ลัักษ์ณะ

ของการใช้ช้วิตแบบเสืพสื่ขว่า “Ero guro Nansensu” ที่้�มาจากคำนัิยามของกลั่่มที่้�นัิยมในั

เรื�องการเสืพสืข่ในักามารมณ์ การใชช้วิ้ตท้ี่�ผดิปกติ (The Groutesqus) แลัะการใชช้วิ้ตท้ี่�เรื�อย



107สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

เป้�อย  (The Nonseical)  ในัระหว่างปี ค.ศิ. 1920 แลัะ ค.ศิ. 1930  กลั่าวได้ว่าที่้�เบอร์ลัินั

เป็นัศิูนัย์กลัางแห่งโลักกลัางคืนั เป็นัแหลั่งของโรงลัะคร คาบาเรต์ โรงภาพยนัตร์ คลัับ ซึ่่อง

โสืเภณ้ บาร์เพลังแจ็สือเมริกันัแลัะการเต้นัรำ รวมถูึงความตื�นัตาตื�นัใจกับอ่ตสืาหกรรม

ภาพยนัตรท์ี่้�กำลัังเฟ้�องฟ ูรวมถูงึบค่ลักิลักัษ์ณะเฉพาะของการแสืดงที่้�สืรา้งความประที่บัใจในั

โลักภายนัตร์ซึ่ึ�งสื่งผลัต่อภาพยนัตร์แนัวใหม่  แฟชั�นั  การแต่งกายของคนัหนั่่มสืาวชาวญ้�ป่�นั  

ผูช้ายมก้ารแตง่กายแนัวลักัษ์ณะนักักฬ้า สืวมหมวกท้ี่�ถูกักบัฟางแลัะกางเกงขายาวท้ี่�พองออก 

ผู้หญิงสืวมหมวกที่รงระฆังแลัะที่ำผมที่รงบ๊อบ ช้วิตแบบสืมัยใหม่ที่ำให้วิถู้ช้วิตดำเนิันัเร็วขึ�นั

ตามสืมยัแลัะสืรา้งเสืรภ้าพใหก้บัคนัญ้�ป่�นั โดยเฉพาะในัโตเกย้วแมก้ระแสืเหลัา่นั้�ไดถู้กูสืรา้งขึ�นั

จากความเป็นัไปตามสืมัยนัิยมตามจินัตนัาการมากกว่าความเป็นัจริง แต่กระแสืของ Moga 

(Modern girl) แลัะ Mobo (Modern Boy) ก็กลัายเป็นัปรากฏิการณ์ที่้�ขยายออกไปสืู่สืังคม

แลัะเป็นัเรื�องของปรากฏิการณ์ ในัปี ค.ศิ.1929 ปรากฏิการณ์ FiFo หรือนัิที่รรศิการการแสืดง

ภาพยนัตร์แลัะภาพถู่าย (Film and photo) ได้ถููกจัดขึ�นัที่้�สืต่ดการ์ที่ (Stuttgart) ในัเยอรมันั 

เป็นัปรากฏิการณ์ด้านัความเจริญที่างเที่คนิัค รวมถึูงแนัวโน้ัมที่างภาพยนัตร์ภาพถู่าย แลัะ

เที่คนัิคในังานัโฆษ์ณา งานันัิที่รรศิการช่ดดังกลั่าวถููกนัำไปแสืดงที่้� Gropius-Bau ในัเบอร์ลัินั 

ในัป ี1931 ผลังานับางสืว่นัไดถู้กูนัำมาแสืดงที่้�เมืองซึ่ริูค เวย้นันัา แลัะยา้ยไปแสืดงที่้� Exhibition 

Hall ที่้�สืำนัักงานัใหญ่ของสืำนัักพิมพ์ Asahi Shimbon ในัโตเก้ยวแลัะโอซึ่ากา นัิที่รรศิการนั้�

ม้งานักว่า 1000 ชิ�นั อาที่ิ ผลังานัของเรย์ (Man Ray) นัาก้(Laazlo Monoly-Nagy) แลัะเบ

เยอร์ (Herbert Bayer) 

นัิที่รรศิการ Fifo นัั�นัได้รับการตอบรับจากผู้ชมในัญ้�ป่�นั การมาถูึงของเที่คนัิคใหม่ๆ 

ที่างภาพถู่ายสื่งอิที่ธิพลัอย่างมากต่อผู้สืร้างงานัในัญ้�ป่�นัในัช่วงปี ค.ศิ. 1920  ในัปีถูัดมากลั่่ม 

The Ashiya Camera Club led ที่้�ม้สืมาชิกอย่าง นัากายามา (Nakayama Iwata) แลัะคา

นัายะ (Hanaya Kanbee) ได้จัดนัิที่รรศิการขึ�นัในัคันัไซึ่ (Kansai) ในัปีเด้ยวกันัก็ม้การตั�งกลั่่ม

ที่้�ม้ชื�อว่า The New Photography Group ในัโตเก้ยวท้ี่�ม้สืมาชิกอย่าง คิมูระ (Kimura 

Senichi) ฟูรูกาวา (Furukawa Narutoshi) แลัะ โฮ์ริโนั (Hurino Masao) งานันัิที่รรศิการ 

Fifo ยงัส่ืงผลัต่องานัแมกกาซึ่น้ัแลัะงานัที่างสืิ�งพิมพ์ของญ้�ป่�นัอย่างมากในัช่วงปีค.ศิ.1940 อย่าง

นัิตยสืาร Photo-magazine Koga ที่้�ออกรายเดือนัหรือบริษ์ัที่ตัวแที่นัที่้�ที่ำเก้�ยวกับเที่คนัิค

ที่างภาพถู่ายอย่าง Nippon Kobo แลัะในัช่วงกลัางปี 1930 นัาโที่ริ (Natori) ได้ม้สื่วนัร่วมในั
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การถู่ายภาพในัเบอร์ลัินัแลัะก้ฬาโอลัิมปิคในัปี ค.ศิ. 1936

“บาวเฮาส์ : ดีไซนุ์และสถาปัต้ยกรุรุมในุชี่วงปี ค.ศิ. 1930”

ความเร้ยบง่าย  สืัดสื่วนั รวมถึูงการนัำเอาค่ณค่าที่างวัสืด่มาใช้ในังานัที่าง

สืถูาปตัยกรรมตามแบบญ้�ป่�นัสืง่ผลัต่องานัที่างสืถูาปัตยกรรมสืมัยใหม่ของเยอรมันั โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งงานัของโกรปิอ่สื (Water Groupius) ที่้�เป็นัผู้อำนัวยการคนัแรกแห่งสืถูาบันัเบาว์เฮ์า

สื์ หรือสืถูาปนัิกอย่าง มิสื (Mies Van Des Rone) ที่้�เป็นัผู้อำนัวยการคนัสื่ดที่้ายของเบาว์เฮ์า

สื์  หรือสืถูาปนัิกของเบอร์ลัินั ที่อสืร์ (Bruno Taut) แลัะในัปี 1922 สืถูาปนัิกอย่าง ฮ์ิชิโมโต 

(Ishimoto Kikuji) แลัะนัักวิจารณ์ศิิลัปะอย่าง นัาคาตะ (Nakata Sadonusuke) ได้เดินัที่าง

ไปเบาว์เฮ์าสื์ครั�งแรกในัไวมาร์ได้พบกับโกรปิอ่สืแลัะคาร์ดินัสืก้ (wassily kandinsky) แลัะได้

กลัับมาจัดพิมพ์สืิ�งที่้�ได้พบเห็นัแลัะเผยแพร่ในัญ้�ป่�นั

อย่างท้ี่�รู้กันั เบาว์เฮ์าส์ืเป็นัสืถูาบันัเป็นัที่้�บ่กเบิกด้านัการออกแบบแลัะศิิลัปะท้ี่�ม้ชื�อ

เสื้ยงของโลักที่ั�งในัเรื�องของการสือนั  เที่คนัิคแนัวคิดที่างศิิลัปะ สืถูาปัตยกรรม แลัะงานัช่าง

เฟอรน์ัเิจอรร์วมถูงึการออกแบบที่้�เชื�อมโยงกบัระบบอต่สืาหกรรม แตส่ืถูานัการณท์ี่างการเมอืง

ในัช่วงนัั�นักล่่ัมเผด็จการเริ�มม้อำนัาจ  สืถูาบันัเบาว์เฮ์าส์ืนัั�นัถููกพิจารณาว่าเป็นัสืถูาบันัท้ี่�ม้

แนัวคดิตอ่ต้านักบัรัฐบาลักลั่ม่เผดจ็การ โดยถูกูกลัา่วหาวา่เปน็ักลั่ม่นัยิมฝ้�ายซึ่า้ยแลัะมแ้นัวคดิ

เด้ยวกับกลั่่มบอลัเชวิค ในัท้ี่�สื่ดสืถูาบันัเบาว์เฮ์าส์ืได้ถููกปิดลังโดยรัฐบาลันัาซึ่้ท้ี่�ม้ผู้นัำอย่างฮ์ิต

เลัอร์ในัปี 1933 นัักเร้ยนักกว่า 32 คนั ถููกจับก่มรวมถูึงการอพยพออกจากประเที่ศิของเหลั่า

อาจารย์ เหต่การณ์ในัญ้�ป่�นักลัางปี ค.ศิ. 1920 เหลั่านัักศิึกษ์าได้นัำเอาอิที่ธิพลัที่างความคิด

แบบเบาว์เฮ์าสื์เข้ามาในัโตเก้ยวซึ่ึ�งในัระหว่างนัั�นั นัักศิึกษ์าชาวญ้�ป่�นัอย่าง มิซึู่ที่านัิ (Mizutani 

Takhiko) ท้ี่�ศิึกษ์าเก้�ยวกับงานัสืถูาปัตยกรรมท้ี่�เดล์ัเชาว์ที่้�สืถูาบันัเบาว์เฮ์าส์ืในัปี ค.ศิ. 1926 

ถูึง ค.ศิ.1929 แลัะยามาวากิ (Yamawaki lwo) แลัะมิชิโกะ (Michiko) ที่้�ได้รับการอบรมกันั

จากกลั่่มศิิลัปินัที่้�ม้ชื�อเสื้ยงอย่างอัลัเบอร์  (Josef Atbers)  คาร์ดินัสืก้�  (Wassily Kandinsky) 

แลัะสืไตรลั์  (Gumta Stolzl) หรืออย่างยามาจูชิ (Yamaguchi Bunzo) ที่้�เคยร่วมงานักับโก

ปิอ่สืในัเบอร์ลิันัแลัะนัำแนัวความคิดแลัะกลัวิธ้กลัับมาท้ี่�โตเก้ยวเช่นักันัสื่งผลัให้เกิดกล่่ัมหัว

ก้าวหนั้า (Avant-garde) ที่างสืถูาปัตยกรรมของญ้�ป่�นัขึ�นั ในัปี ค.ศิ. 1930 สืถูาปนัิกอย่าง ที่อ

สืร์ (Bruno Taut) ได้ย้ายมาอาศิัยในัประเที่ศิญ้�ป่�นัแลัะได้ร่วมงานัออกแบบตกแต่งภายในัที่้�
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ใชว้สัืด่ธรรมชาตอิยา่งไมไ้ผใ่นัแบบสืไตลัญ์้�ป่�นัโดยสืร้างบา้นัพักที่้�มช้ื�อวา่ The Hyuga Villa ในั

อาตามิ (Atami) แลัะออกแบบที่้�อยู่อาศิัยขนัาดใหญ่ Ikoma Mountain ใกลั้กับเมือง Nara 

แลัะที่อสืร์ยังได้พิมพ์หนัังสืือที่้�ม้ชื�อว่า ฉันัรักวัฒนัธรรมญ้�ป่�นั (I Love Japanese Culture) 

ซึ่ึ�งเป็นัหลัักฐานัชิ�นัสืำคัญ เมื�อก้าวสืู่ ค.ศิ. 1930 ที่ั�งโตเก้ยวแลัะเบอร์ลัินัอยู่ภายใต้อิที่ธิพลัของ

กลั่่มชาตินัิยมแลัะเผด็จการ ญ้�ป่�นัแลัะเยอรมันัอยู่ภายใต้การปกครองแบบที่หารแลัะม้ผู้ร่วม

พันัธมิตรอย่างอิตาลั้ ขณะที่้�เยอรมันั  อยู่ภายใต้การปกครองของฮ์ิตเลัอร์  ในัปี ค.ศิ. 1933 

โดยพรรคสืังคมชาตินัิยม (The National Socialist Party) เป็นัฝ้�ายม้ชัยในัการจัดตั�งรัฐบาลั

ฮ์ิตเลัอร ์เริ�มใช้อำนัาจที่างการเมืองในัการปราบปรามแลัะกระที่ำที่าร่ณตอ่ประชาชนัเพราะม้

ความเชื�อในัเรื�องเชื�อชาติศิาสืนัา อ่ดมการณ์แบบสืังคมชาตินัิยมเริ�มถููกนัำมา ใช้พิจารณาถูึง

งานัด้านัศิิลัปะ  โดยเฉพาะศิิลัปะสืมัยใหม่ได้ถููกพิจารณาว่าเป็นัสืิ�งที่้�ที่ำให้เกิดความเสืื�อมเสื้ย

ต�ำที่รามแลัะขาดศิ้ลัธรรมจรรยาเพราะม้แนัวคิดท้ี่�ตรงข้ามกับอ่ดมการณ์แบบสัืงคมชาตินัิยม 

รวมถูงึพวกชาวยิวแลัะกลั่ม่บอลัเชวิค อด่มคติที่างศิลิัปะของเยอรมนััในัยค่แหง่นัาซึ่น้ัั�นัจะตอ้ง

แสืดงออกที่างความกลั้าหาญยิ�งใหญ่ม้ลัักษ์ณะแบบว้รบ่ร่ษ์ (Heroic) แลัะม้ลัักษ์ณะชาตินัิยม

แบบเหมือนัจริง สื่วนัในัประเที่ศิญ้�ป่�นัรัฐบาลัมิได้ม้อ่ดมการณ์ในัการต่อต้านัศิิลัปะอย่างเป็นั

ที่างการอย่างในัเยอรมันั สืิ�งที่้�รัฐบาลัญ้�ป่�นัที่ำได้ในัช่วงเวลัานัั�นัคือ  ให้การสืนัับสืนั่นัฝ้�ายลััที่ธิ

ชาตินัยิมแลัะคอยสือดสือ่งหรอืจบักม่พวกที่้�หนัน่ัหลังัขบวนัการฝ้�ายซึ่า้ยเที่า่นัั�นั เหตก่ารณ์ตอ่

ต้านัขบวนัการชาตินัิยมในัจ้นัแลัะแมนัจูเร้ยได้กลัายมาเป็นัจ่ดเริ�มของการต่อต้านัความไร้ซึ่ึ�ง

มนั่ษ์ยธรรม  โดยเหลั่าศิิลัปินัในัโตเก้ยวแลัะเบอร์ลัินั ตัวอย่างผลังานัของศิิลัปินัญ้�ป่�นั อาที่ิ ที่ัด

ช่ดะ (Tsuda Seitus) กับผลังานัที่้�ชื�อ The Victim ที่้�แสืดงเนัื�อหาเรื�องความตายของชนัชั�นั

กรรมาช้พในัค่กหรืองานัของนัักเข้ยนัเรื�องสืั�นัอย่าง ที่าคิจิ แลัะงานัของฮ์ามามัที่ซึึ่ (Hama-

matsu Kogenta) ในัผลังานัที่้�ชื�อ The Genealogy Of The Century ที่้�มิได้ม้เนัื�อหาเก้�ยว

กับผลัแห่งสืงครามเท่ี่านัั�นั แต่ยังแสืดงให้เห็นัถูึงการเข้าร่วมของรัฐบาลักับฝ้�ายพันัธมิตรที่้�ใช้

อำนัาจที่างที่หารในัการปกครองประเที่ศิ สื่วนับที่บาที่ของเหล่ัาศิิลัปินัในัเยอรมันัท้ี่�สืร้างผลั

งานัเพื�อต่อต้านัระบบเผด็จการแลัะสืงคราม อาที่ิ ก่ลัดิกต์ (Hans Grundig) กับผลังานัที่้�ชื�อ 

The Battle Of The Bears แลัะ The Wolves หรือศิิลัปินัอย่างเบคมันันั์ (Max Beckman) 

ในังานัที่้�ชื�อ Death แลัะศิิลัปินัหญิงอย่างคอลัวิธ (Kathe Kallwitz) กับผลังานัชื�อ Pieta ซึ่ึ�ง

เป็นัภาพที่้�แสืดงเนัื�อหาความเจ็บปวดของแม่ที่้�สืูญเสื้ยลัูกในัช่วงแห่งสืงคราม 
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“เศิษซากแห่งความสูญเสียหลังสงครุาม กับหนุทางใหม่แห่งโลกศิิลปะ”

ในัปี ค.ศิ. 1945 ผลัแห่งสืงครามโลักครั�งที่้� 2 สืร้างความสืูญเสื้ยต่อเมืองโตเก้ยวแลัะ

เบอร์ลัินัอย่างมากมาย โลักถููกแบ่งออกเป็นั 2 ฝ้�าย อย่างชัดเจนั (โลักฝ้�ายสัืงคมนิัยมแลัะ

ประชาธปิไตย) ในัเยอรมนััเหลัา่ศิลิัปนิัยงัคงที่ำงานัศิลิัปะที่้�มเ้นัื�อหาเก้�ยวกบัการเมอืงซึ่ึ�งมแ้นัว

งานัแบบสัืจนิัยม (Realism) โดยการสืนับัสืน่ันัจากฝ้�ายสืงัคมนิัยมแลัะคอมมิวนิัสืต์ ในัส่ืวนัของ

โลักฝ้�ายประชาธิปไตยท้ี่�ใหค้วามสืำคัญดา้นัเสืรภ้าพที่างความคิดแลัะการแสืดงออกได้นัำศิลิัปะ

แบบนัามธรรม (Abstract Art) มาเป็นัตัวแที่นัที่างอ่ดมการณ์แลัะค่ณค่าแบบตะวันัตก อย่าง

ผลังานัของ Strempel แลัะ Marald Metzkes ที่้�ได้รับการสืนัับสืนั่นัจากค่ายสืังคมนัิยม สื่วนั

ผลังานัของวิลัเฮ์ม เนัย์ (Ernst Wilhelm Nay) ที่้�เป็นัผลังานัแบบนัามธรรม ในัปี ค.ศิ. 1949 

เยอรมันัถููกแบ่งดินัแดนัออกเป็นั 2 ฝ้�าย เบอร์ลัินัฝ้ั�งตะวันัออกอยู่ภายใต้การควบค่มจากฝ้�าย

สืังคมนิัยมอย่างโซึ่เว้ยต สื่วนัเบอร์ลัินัตะวันัตกอยู่ในัการดูแลัของกล่่ัมสืัมพันัธมิตรท้ี่�ม้ระบบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย เสืร้ภาพแลัะการแสืดงออกที่างศิิลัปะจึงปรากฏิชัดในัฟากฝ้ั�ง

ของเบอร์ลัินัตะวันัตก 

ในัที่างตรงข้ามผลังานัที่างศิิลัปะในัฝ้ั�งตะวันัออก ยังคงถููกควบค่มโดยอำนัาจของรัฐ 

ในัระหว่างปี ค.ศิ. 1950 กระแสืใหม่ๆ ที่างศิิลัปะยังคงม้ความเคลัื�อนัไหวเลั็กนั้อยในัเบอร์ลัินั

ยกเว้นัผลังานัของ Otto Steimer ที่้�นัำเสืนัอสืื�อที่างภาพถู่ายที่้�ม้เนัื�อหาในัการต่อต้านัข้อมูลั

ข่าวสืารต่างๆ ต่อมาได้เข้าร่วมจับกลั่่ม The New Photography ในัปี ค.ศิ. 1920 แลัะ ค.ศิ. 

1930 สืิ�งนั้�ได้ดึงดูดศิิลัปินัผู้ร่วมอ่ดมการณ์มากมายที่ั�งในัญ้�ป่�นัแลัะเยอรมันั ในัโตเก้ยวศิิลัปินั

ผู้ที่ำงานัศิิลัปะดูจะม้จ่ดยืนัที่้�เด่นัชัดกว่าในัเรื�องการนัำเสืนัอเรื�องราวที่างสัืงคมมากกว่าที่้�

เบอร์ลัินั อาที่ิ ผลังานัของคาวารา (Kawara On) ไอชิอิ (Ishii Shigeo) แลัะยามาชิตะ         

(Yamashita Kikuji) ที่้�แสืดงเนัื�อหาของความที่่กข์ ความเจ็บปวด แลัะความไม่มั�นัคงในัสืังคม

ของคนัหน่่ัมสืาวจากปี ค.ศิ.1951 แลัะงานัศิิลัปะแนัวนัามธรรมเริ�มเข้ามาม้อิที่ธิพลัที่างงานั

ศิิลัปะของญ้�ป่�นัเกิดกลั่่มJikkenกลั่่มหัวก้าวหนั้าที่้�ม้การที่ำงานัศิิลัปะในัเชิงที่ดลัองซึ่ึ�งม้ศิิลัปินั

อย่าง โคโบ (Kobo) ที่้�ที่ำงานัด้านับที่กว ้โคลังกลัอนั มก้ารวพิากษ์์ผลังานัศิลิัปะ อาที่ ิที่ากจิชิู 

(Takiguchi Shuzo) โดยกลั่่ม Jikken ได้เข้าร่วมกับกลั่่ม International Subjective Pho-

tography Exhibition ที่้�ม้ศิิลัปินัอย่าง โอที่ซึ่ึจิ (Otsuji Kiyji) แลัะคิที่าเดอิ (Kitadai Snozo) 
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ในัต้นัที่ศิวรรษ์ที่้� 1960 นัิวยอร์กเป็นัเมืองท้ี่�ม้การพัฒนัาอย่างรวดเร็วแลัะเป็นั

บรรที่ัดฐานัต่อเหลั่านัานัาชาติ ในัเยอรมันัได้เกิดศิิลัปะแนัวก้าวหนั้า ท้ี่�เร้ยกว่ากลั่่มฟลั่กซึ่่สื 

(Fluxus) ที่้�ได้ประกาศิอ่ดมการณ์ที่างศิิลัปะแนัวใหม่ที่ั�งในัเบอร์ลัินัแลัะโตเก้ยว อ่ดมการณ์

แบบฟลัก่ซึ่ส่ื คอืการตอ่ต้านัศิลิัปะแบบเดมิๆ อยา่งงานัแนัววจิติรศิลิัป ์(Fine Art) โดยใหค้วาม

สืำคญักบัผลังานัที่้�มร้ะยะเวลัาในัการแสืดง แลัะคณ่คา่ในัชว่งเวลัาสืั�นัๆ มไิดม้ค้ณ่คา่เปน็ัอมตะ

อย่างความเชื�อเดิมๆ อ้กที่ั�งวัสืด่ที่้�ใช้ก็เป็นัวัสืด่ที่้�ไม่ม้ค่ณค่า ไร้ราคา ความคิดแบบศิิลัปะสืมัย

ใหม่ดาดา (Dladaism) ได้ถููกนัำกลัับมาพิจารณาอ้กครั�งในัฐานัะผู้นัำที่างวิธ้คิดแลัะการ

แสืดงออก ในัโตเก้ยวได้ม้การจัดตั�งกลั่่มนั้โอ ดาดา (Neo-DaDa) ขึ�นั อิที่ธิพลัของกลั่่มนั้โอ 

ดาดา สื่งผลัในัการสืร้างแรงบันัดาลัใจต่อการแสืดงงานั ศิิลัปะการแสืดงสืดที่้�ใช้ไฟเป็นัสื่วนั

ประกอบหรืองานัแสืดงคอนัเสิืรต์ สืว่นัในัเบอร์ลันิัศิลิัปินัอย่างบาสืลิัสืต์ (Georg Baselitz) แลัะ

โชเนัเบรก (Eugen Schonebeck)  ได้ที่ำงานัศิิลัปะภาพเข้ยนัขนัาดใหญ่ที่้�เสื้ยดสื้ถูึงความยิ�ง

ใหญ่แลัะความกล้ัาหาญแบบวร้บร่ษ่์ รวมถึูงการเย้ยหยันัเสืย้ดสืถึู้งสืภาพชวิ้ตความเป็นัอยูข่อง

ชนัชั�นักลัางท้ี่�ที่ำงานัออฟฟิตท้ี่�ดหูรูหราแต่เป็นัชวิ้ตท้ี่�จอมปลัอมในัส่ืวนัของเบอร์ลันิัตะวันัออก 

ผลังานัศิลิัปะกย็งัคงถูกูควบคม่โดยโซึ่เวย้ต แตท่ี่างกลับักนััที่ั�งโตเกย้วแลัะเบอรล์ันิัตะวนััตกเริ�ม

พฒันัาระบบเศิรษ์ฐกจิหลังัสืงครามโลัก กลั่ม่คนัร่น่ัใหมเ่ริ�มปฏิเิสืธการใชช้ว้ติแบบบรโิภคนัยิม

แลัะพยายามหาหนัที่างใหมโ่ดยการวพิากษ์์สืิ�งที่้�พบเหน็ัจากสืภาพความเปน็ัจรงิ ในัป ีค.ศิ.1964 

ม้การจัดงานัโอลัิมปิค (Olympic Games) ขึ�นัในัโตเก้ยวม้การสืร้างโรงลัะคร การสืร้างรถูไฟ

ความเร็วสืูงแลัะที่างด่วนัพิเศิษ์ ความเจริญนั้�สื่งผลัให้ญ้�ป่�นัเข้าสืู่ความเป็นันัานัาชาติ ในัช่วงดัง

กลั่าวผู้บ่กเบิกด้านัว้ดิโออาร์ตอย่างศิิลัปินั นัาม จ่นั ไปค์ (Nam Jun Paik) แลัะศิิลัปินัแกนันัำ

กลั่่มฟลั่กซึ่่สือย่างโจเซึ่ฟ บอยลั์ (Joseph Beuy) ม้การเคลัื�อนัไหวที่้�กร่งโซึ่ลั (เกาหลั้) โตเก้ยว 

แลัะเบอร์ลัินัตะวันัตก ในัโตเก้ยวได้เกิดกลั่่ม The Group Hi-Red Center ที่้�ม้ศิิลัปินัอย่าง 

ที่ากามัสืสื่ (Takarmsu Jiro) อากาเซึ่กาวา (Akasekawa Genpei) แลัะนัิกานัิซึ่ิ (Nakanishi 

Natsuyuki) ซึ่ึ�งได้แสืดงศิิลัปะแสืดงสืดในัพื�นัที่้�สืาธารณะแลัะแสืดงงานัภาพเข้ยนัแนัวดาดาที่้�

ม้เนัื�อหาตั�งคำถูามถูึงความเป็นัจริงของธรรมชาติ หรืองานัของอากาเซึ่กาวา ที่้�นัำเอาธนับัตร 

1000 เยนั มาพิมพ์ลังบนัแผ่นัการ์ดเชิญแลัะนัำมาจัดแสืดงเป็นันัิที่รรศิการ  

โดยต่อมาภายหลัังก็นัำเอาธนับัตรมาห่อห่้มเครื�องใช้ในัช้วิตประจำวันัสื่งผลัให้           

อากาเซึ่กาวาได้ถููกดำเนัินัคด้ในัข้อหาปลัอมแปลังธนับัตรแลัะเป็นัคด้ที่้�โด่งดังในัที่้ายสื่ด 
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กระบวนัการท้ี่�ผ่านัมาก็กลัับกลัายเป็นัช่ถูดความคิดเชิงศิิลัปะของศิิลัปินัสื่วนัในัเบอร์ลัินั          

วอสืเที่ลั (Wolf Vostell) ได้สืร้างผลังานัศิิลัปะโดยนัำเอาเที่คนัิคการปะติดวัสืด่ต่างๆ มาใช้ 

โดยม้เนัื�อหากระต่้นักล่่ัมสืาธารณะ โดยเน้ันัเรื�องของภัยแวดล้ัอมที่างด้านัวัตถู่แลัะโครงสืร้าง

ใหม่ๆ รวมถูึงกลั่่ม    ฟลั่กซึ่่สืที่้�ที่ำงานัในัเชิงสืร้างสืถูานัการณ์ฉับพลัันั (Fluxus Happening) 

ในัชว่ง ค.ศิ.1960 โตเกย้วเป็นัเมืองท้ี่�มค้วามหลัากหลัายแลัะความแตกต่างที่างศิลิัปะมากมาย

ศิิลัปะแนัว Pop Art ได้เข้ามาม้บที่บาที่ต่อศิิลัปินัญ้�ป่�นั อาที่ิ โยโคโอ (Yokoo Tachanori) ที่้�

นัำเอาลักัษ์ณะ งานัแบบ Pop Art มาผสืมรวมกับงานัแนัวประเพณโ้ดยเสืนัอผลังานัที่างศิลิัปะ

ออกมาในัเชิงร่วมสืมัย  หรือผลังานัของ Tiger Tateishi ที่้�นัำเอาภาพการ์ตูนัมาผสืมผสืานักับ

งานัศิิลัปะเช่นัผลังานัที่้�ชื�อ Tokyo Baroque 

ในัเยอรมันัช่วงปลัาย ค.ศิ. 1980 ได้รบัการสืนับัสืนัน่ัจากกล่่ัมเสืรภ้าพใหม่ที่้�นัำมาโดย

มิคาอิลั ที่อร์บาชอฟ  (Mikhail Gorbachev) จากนัโยบายการเมืองแบบ”เปเรสืดอยก้า”  

(Perestroika) ในัโซึ่เวย้ต ประชาชนัมากมายในัเยอรมันัตะวันัออกได้อพยพมาฝ้ั�งเยอรมันัตะวันั

ตกในัพื�นัที่้�ของเชคโกสืโลัวะเก้ยแลัะฮ์ังการ้ ในัปี ค.ศิ. 1989 ประชาชนัที่ั�ง 2 ฟากของเยอรมันั

เริ�มที่้�จะที่ลัายกำแพงเบอรล์ันิัที่้�กั�นัเสืรภ้าพของชาวเยอรมนัั จนักระที่ั�งในัป ีค.ศิ. 1991 กำแพง

เบอร์ลัินัถููกที่ำลัายลังแลัะประชาชนักลัับมารวมตัวกันั  เบอร์ลัินักลัายเป็นัเมืองศูินัย์กลัางท้ี่�

สืำคัญของเยอรมันัที่ั�งที่างวัฒนัธรรมแลัะสืิ�งก่อสืร้าง ที่่นัที่างวัฒนัธรรมของฝ้ั�งตะวันัออกที่้�ถููก

กดทัี่บได้ถูกูปลัดปล่ัอยร่วมกับความที่ะเยอที่ะยานัท้ี่�จะสืร้างความเจริญท้ี่�จะเกิดขึ�นัในัอนัาคต

จากกล่่ัมหนั่ม่สืาว โดยการพยายามท้ี่�จะเปลั้�ยนัแปลังเมืองโดยการสืร้างสืรรคใ์หเ้ป็นัหนัึ�งเดย้ว

หลัังจากที่้�เบอร์ลัินัพัฒนัาอย่างเฉื�อยชาในัช่วง 10 ปีที่้�ผ่านัมาหลัังสืงครามโลัก ผลัที่้�ตามมาคือ

การลัดค่าครองช้พของผู้ที่้�อยู่อาศิัยรวมถูึงความสืมบูรณ์ ในัเรื�องที่้�พักอาศิัยแลัะพื�นัที่้�ที่ำงานั 

เหต่นั้�จึงเปน็ัเสืมอืนัแมเ่หลัก็ที่้�ดงึดูด ศิลิัปนิัหนั่ม่สืาวจากที่ั�วโลักใหเ้ขา้มาอาศิยัในัเบอรล์ันิัรวม

ถูึงการได้รับการสืนัับสืนั่นัด้านัการเงินัจากภาครัฐอย่าง Daad (German Academic             

Exchange Service) ไดเ้ชื�อเชญิให้ศิลิัปนิัมากมายเขา้มาอาศิยัอยูใ่นัเบอรล์ันิัตั�งแต ่ค.ศิ. 1963 

แลัะประกาศิว่าจะไมม่้การครอบงำหรือจำกัด ในัเรื�องของรูปแบบแลัะประเภที่ของงานัศิิลัปะ

เมื�อกำแพงเบอร์ลัินัถููกที่ำลัายลัง เมืองเบอร์ลัินัได้เป็นัที่้�รวมของช้วิตแลัะอัตลัักษ์ณ์ใหม่ๆ รวม

ถูงึสืิ�งก่อสืร้างที่างสืถูาปัตยกรรมท้ี่�เกิดจากการสืร้างสืรรค์รอบๆ เมื�องบอตสืดัมท้ี่�สืร้างชื�อเสืย้ง

ไปที่ั�วโลักกับงานัที่างสืถูาปัตยกรรม ซึ่ึ�งในัอด้ตที่้�ดังกลั่าวเคยเป็นัพื�นัท้ี่�ที่้�ได้รับความเสื้ยหาย
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จากการถููกระเบิด ม้แต่ซึ่ากปรักหักพัง แลัะที่้�เบอร์ลัินันั้�เราสืามารถูเห็นัผลังานัที่างศิิลัปะร่วม

สืมัยที่้�บ่งบอกถูึงความจริงที่้�เกิดขึ�นัของเบอร์ลัินัในัปัจจ่บันั ด้วยเหต่นั้�เมื�อม้การจัดแสืดงงานัที่้�

กร่งเบอร์ลัินัภาพสืะที่้อนัที่างเรื�องราว เหต่การณ์ วัฒนัธรรมแลัะศิิลัปะที่้�สื่งผ่านัถูึงกันัในัอด้ต 

ก็จะสื่งต่อไปยังศิิลัปะรวมถูึงผลังานัที่างเรื�องราวในักร่งโตเก้ยว ณ ปัจจ่บันั

การจัดแสืดงนัิที่รรศิการ Tokyo-Berlin/Berlin-Tokyo จึงเป็นันัิที่รรศิการที่้�มิได้จัด

ขึ�นัเฉพาะในัสื่วนัการพัฒนัาการที่างศิิลัปะเที่่านัั�นั แต่มันัยังสื่องให้เห็นัถูึงความสืัมพันัธ์ในัเชิง

วฒันัธรรม ประเพณ ้ความเชื�อ คา่นิัยม ฯลัฯ รวมถูงึการยอมรบัชะตากรรมในัอดต้ถูงึความสืญู

เส้ืยโดยนัำเอาจด่อ่อนันัั�นัมาพัฒนัาแลัะส่ืงเสืริมคณ่ค่าของประชาชนับนัฐานัของความเขม้แขง็

ที่างวัฒนัธรรม น้ั�อาจเป็นัตวัอย่างหนัึ�งที่้�รฐับาลัของประเที่ศิญ้�ป่�นัพยายามส่ืงเสืริมแลัะหาข้อด้

จากรอยบาดแผลัในัอดต้ สืิ�งเหลัา่นั้�กไ็ด้สืรา้งความภาคภมูใิจใหก้บัคนัในัประเที่ศิอยา่งมากมาย 

สิื�งนั้�ได้สืะที่้อนัให้นัึกถูึงอนั่สืาวร้ย์คนัเดือนัต่ลัาคมที่้�ถููกจัดตั�งอยู่ในัซึ่อกหลัืบของ

ตึกแถูวบนัถูนันัราชดำเนัินั ขาดความสืนัใจ ขาดการเหลั้ยวแลัจนักลัายเป็นัพื�นัที่้�ๆ หลัับนัอนั

ของกลั่่มคนัจรจัด รวมถูึงสื่นััขที่้�เข้ามาร่วมชายคาเด้ยวกันัด้วย  ในัที่างกลัับกันัรัฐบาลักลัับไป

ใหค้วามสืำคญักบันิัที่รรศิการเฉพาะที่้�สืง่เสืรมิที่างดา้นัภาพลักัษ์ณ ์หรอืที่้�เอื�อผลัประโยชนัท์ี่าง

ธ่รกิจแลัะการเงินัท้ี่�ม้แนัวคิดร่วมกับรัฐบาลั การปิดกั�นัแลัะกดทัี่บความเป็นัจริงที่าง

ประวัติศิาสืตร์กับสืิ�งที่้�ค้านัของผู้ม้อิที่ธิพลันัั�นั ไม่เฉพาะแต่ในัเรื�องของการจัดตั�งพื�นัท้ี่�เท่ี่านัั�นั 

แต่มนััยังรวมถูงึการไมเ่ปดิรับความเปน็ัไปในัหลัายๆเรื�องที่างหนัา้ประวตัศิิาสืตรข์องไที่ย   มนัั

จึงเกิดคำถูามว่า การศิึกษ์าประวัติศิาสืตร์ของเยาวชนัคนัไที่ยตั�งแต่อด้ตจนัถูึงปัจจ่บันัม้ความ

นั่าเชื�อถูือแค่ไหนั การใสื่ข้อมูลั

ที่างประวัติศิาสืตร์แบบผิดๆ แลัะเนั้นัเฉพาะภาพลัักษ์ณ์ที่้�ด้งาม (แบบจอมปลัอม) จึง

เสืมือนั “ผักช้โรยหนั้า” ซึ่ึ�งเหต่เหลั่านั้�ยังปรากฏิอยู่ในัสืังคมไที่ยตั�งแต่อด้ตถูึงปัจจ่บันั



114 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 36

 ชื�อผลังานั “Paliament Bulding, Tokyo, first “German” Style version 
  (Front Elevation), from “Architekten””
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-
   TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 : 
  Insho-sha. Page 79



115สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 37

 ศิิลัปินั Akamatsv Rinsaku
 ชื�อผลังานั “Night Train 1901
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันับนัผืนัผ้าใบ ขนัาด 161 x 200 cm คอลัเลั็กชั�นั พิพิธภัณฑ์
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 80



116 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 38

 ชื�อผลังานั “Japan Children.1901
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
     Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
     Insho-sha. Page 82



117สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 39

 ศิิลัปินั Kishida Ryusei
 ชื�อผลังานั Self-portrait  1914
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันับนัไม้ ขนัาด 72.7 x 60.7 cm 
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
     Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
     Insho-sha. Page 85



118 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 40

 ศิิลัปินั Ernst Ludwig
 ชื�อผลังานั Postsdamer Platzin Berlin.1914
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันับนัผ้าใบ ขนัาด 200 x 150 cm
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
  Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
  Insho-sha. Page 91



119สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 41

 ชื�อผลังานั Catalagueof the sturm Exhibition (cover)
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
     Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
     Insho-sha. Page 95



120 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 42

 ศิิลัปินั Oskar Kokoschka
 ชื�อผลังานั Murder Hope of Woman (1908)
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
  Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
  Insho-sha. Page 97



121สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 43

 ศิิลัปินั Karl Schmidt-Rottuff
 ชื�อผลังานั Girl before a Mirror (1914)
 เที่คนัิค ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ขนัาด 49.8 x 39.9 cm
 สืืบค้นัภาพ :     Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
  Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
  Insho-sha. Page 102



122 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 45

ชื�อผลังานั  : Afternoon of a Faun.1916”
สืืบค้นัภาพ : Mori Art Museum (2006) .
 TokyoBerlin/ Berlin-
    TokyoSuturday.28Ja nuary
    -Sunday 7 May 2006 :
    Insho-sha. Page 105

ภาพประกอบที่้� 44

ศิิลัปินั        W.B.yeats
ชื�อผลังานั  : The wind (After a Poem 
                by W.B. yeats) .1915
สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .
    TokyoBerlin/ Berlin-
    TokyoSuturday.28January-  
    Sunday 7 May 2006:
    Insho-sha. Page 105



123สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 46

 ศิิลัปินั Bruno Tant
 ชื�อผลังานั :  Glass House.1914
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 12



124 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 47

 ศิิลัปินั Takizawa Muyumi
 ชื�อผลังานั :  Model for Mountain House.1921
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
    28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 129



125สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 48

 ชื�อผลังานั  :  Plan for an Ossuary III.1920
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 129



126 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 49

 ชื�อผลังานั  :  Severe wind feeds the flames engulfing the Mansei
  Bridge in Kanda.1923
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 129



127สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 50

 ศิิลัปินั Richard Huelsenbeck แลัะ Raoul Hausmann
 ชื�อผลังานั  :  Der DA DA.vol.1-2. 1919
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
     Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
     Insho-sha. Page 148



128 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 51

 ศิิลัปินั Georqe Grosz 
 ชื�อผลังานั :  The Pillars of Society.1927
 เที่คนัิค  Oil on canvas ขนัาด 108 x 200 cm
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 149



129สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 52

 ศิิลัปินั Nokahar Minoru
 ชื�อผลังานั  :  The Birth of Venus.1924
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 155



130 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 53

 ชื�อผลังานั  :  Mavo, vol.1.1924”
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
    28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 158



131สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 54

 ศิิลัปินั Kon Wajiro
 ชื�อผลังานั  :  Ladies in Tokyo.1926
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 185



132 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 55

 ชื�อผลังานั  : Porter for FiFo (Film and Foto) Exhibition of the
      “Deutcher Werkbund” in Berlin 19 October to 
      19 Noverber,1929”
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
     Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
     Insho-sha. Page 186



133สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 56

 ชื�อผลังานั  :  Emergency Scenery.1933
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/
     Berlin-TokyoSuturday.28January-Sunday 7 May 2006 :
     Insho-sha. Page 195



134 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 57

 ชื�อผลังานั  :  Drunken Dream, fatigue.1936
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
    28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 195



135สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 58

 ชื�อผลังานั  :  Bauhaus Sign at Angle C.1931
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 204



136 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 59

 ศิิลัปินั Moholy-Nagy
 ชื�อผลังานั  :  Composition Z V III.1924
 ขนัาด   114 x 132 cm
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
    28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 210



137สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 60

 ชื�อผลังานั  :  Wooden Clock.1935
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 225



138 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 61

 ศิิลัปินั Nam June Paik
 ชื�อผลังานั :  Robot opera : Outside Performance on 14 May.1965 In west Berlin
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 280



139สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 62

 ศิิลัปินั Genpei Akasegawa
 ชื�อผลังานั :  Impounded Object : Suitcase.1963
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 286



140 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 63

 ศิิลัปินั Genpei Akasegawa
 ชื�อผลังานั :  Catalogue of Seized Work-1,000-yen Note Incident.1967
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 286



141สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 64

 ศิิลัปินั Natsuyuki Nakanishi
 ชื�อผลังานั :  Clothes Pegs Assert Churning Action (1963/93)
 เที่คนัิค  Strings, clothespin on canvas ขนัาด 116.5 x 91 cm
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 289  



142 ศิิลปะนานาทััศินะ

ภาพประกอบที่้� 65

 ศิิลัปินั Yokoo Tadanori (Designer)
 ชื�อผลังานั :  The Ballad to a Severed Littled Finger.1966
 เที่คนัิค  Screen orint on paper ขนัาด 102.2 x 72 cm
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 293



143สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 66

 ชื�อผลังานั  :  Telephon.1965
 สืืบค้นัภาพ :  Mori Art Museum (2006) .TokyoBerlin/ Berlin-TokyoSuturday.
     28January-Sunday 7 May 2006 : Insho-sha. Page 293



144 ศิิลปะนานาทััศินะ

สรุุปโต้เกียว-เบอรุ์ลินุ Tokyo Berlin/Berlin Tokyo

จากบที่ความ “ปรากฏิการณ์ของนัิที่รรศิการ Tokyo Berlin/Berlin Tokyo” นัั�นั 

นัอกเหนัือจากองค์ความรู้ที่้�เราจะได้ที่างประวัติศิาสืตร์ของความเป็นัมา ระหว่างศิิลัปะของ

โตเก้ยว (ญ้�ป่�นั) กับเบอร์ลัินั (เยอรมันั) ท้ี่�เป็นัเสืมือนัซึ่ึ�งกระจกที่้�สื่องที่างกันัที่างศิิลัปะแลัะ

วัฒนัธรรม ค่านัิยมแลัะรสืนัิยมที่้�ถู่ายโอนักันัไปอย่างนั่าสืนัใจแลั้วนัั�นั ความชาญฉลัาดของ 

พิพิธภัณฑ์โมริ อาร์ตมิวเซึ่้ยม (Mori Art Museum) คือการนัำเอาวัฒนัธรรมศิิลัปะ

ประวัติศิาสืตร์ของญ้�ป่�นัมาจัดเที่้ยบเค้ยงกับวัฒนัธรรมศิิลัปะประวัติศิาสืตร์ของเยอรมันั ซึึ่�ง

อยา่งที่้�ที่ราบกนััวา่ศิลิัปะที่้�ประสืบความสืำเรจ็ระดบัโลัก อยา่งสืกล่ัศิลิัปะอมิเพรสืชนัันัสิืต ์แอบ

สืแตรกเอ็กซึ่์เพรสืชันันัิสืซึ่ึม หรือ ศิิลัปะกลั่่มฟลั่กซึ่ัสืของเยอรมันันัั�นั โด่งดังแลัะแพร่ขยายไป

ที่ั�วโลัก แลัะจากนั้�ภัณฑารักษ์์ของโมริ อาร์ตมิวเซึ่้ยม ได้นัำเอาผลังานัของศิิลัปินัญ้�ป่�นั มากขึ�นั

เที่ย้บเคย้งกับศิลิัปะระดับโลัก กเ็ป็นัเสืมือนัหนัึ�งในัการยกระดับ ให้คณ่ค่าที่างศิลิัปะในัฝ้ากฝ้ั�ง

ของญ้�ป่�นั สืูงขึ�นัอย่างมิต้องสืงสืัย ประวัติศิาสืตร์ ของการแลักเปลั้�ยนั ที่ั�งเรื�องสืถูาปัตยกรรม 

การออกแบบศิิลัปะ รสืนัิยม ค่านัิยมยิ�งสื่งเสืริมให้วัฒนัธรรมแลัะงานัศิิลัปะของญ้�ป่�นัม้ค่ณค่า

แลัะมค้วามสืำคัญแลัะเป็นัที่้�รูจั้กมากขึ�นั แลัะนั้�คอืความฉลัาดอย่างสืร้างสืรรค์ของภัณฑารักษ์์ 

หรือผู้จัดงานัในันัิที่รรศิการในัครั�งนั้� ยิ�งคำจำกัดความแบบหลัังสืมัยใหม่ที่้�ว่า ศิิลัปะไม่ม้ชนัชั�นั

หรือการพยายามล้ัางเสื้นัแบ่งขั�วอำนัาจ ชนัชั�นัความสูืงต�ำที่างศิิลัปะ ปรากฏิการณ์ของ

นัิที่รรศิการนั้�จึงถููกจัดขึ�นัอย่างชาญฉลัาด ซึ่ึ�งได้ที่ั�งความรู้ในัแง่ม่มต่างๆมากมาย ที่้ายที่้�สื่ดผลั

ประโยชน์ัอนััมหาศิาลัต่อวงการศิิลัปะญ้�ป่�นัที่้�จะได้รบัจากผลัพลัอยได้จากการแสืดงนิัที่รรศิการ

ดังกลั่าวอย่างมากมาย สื่ดที่้ายนัิที่รรศิการ ที่้�จัดในัประเที่ศิไที่ย ก็นั่าจะลัองใช้วิธ้การดังกลั่าว

ได้อย่างไม่ต้องสืงสืัย



145สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

บรุรุณานุุกรุม

Mori Art Museum. (2006). Tokyo-Berlin/Berlin-Tokyo. Saturday 28 January-

 Sunday 7 May 2006 : Inshosha
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วิิเคร�ะห่์ง�นิ White Crucifixion, 1938 Marc Chagall

ที่้�มาของแนัวคิด : งานั  White Crucifixion นัั�นั เป็นัผลังานัที่้�สืร้างขึ�นัในั ค.ศิ. 1938 

ซึ่ึ�งเป็นัภาพที่้�เกิดความที่รงจำในัวัยเด็กที่้�ศิิลัปินัอาศิัยอยู่ในัเมืองวินัเตบสืค์ ซึ่ึ�งเป็นัเมืองเลั็กๆ 

ในัรัสืเซึ่ย้ เมืองวินัเตบสืค์เป็นัท้ี่�อยูข่องชาวยิว  เป็นัชม่ชนัท้ี่�อด่มไปด้วยความสืข่แลัะสัืมพันัธภาพ

ที่้�ด้ งานัจิตรกรรมของชากาวลั์มักเป็นัเรื�องราวที่้�เก้�ยวกับช้วิตวัยเยาว์แลัะความซึ่ื�อสืัตย์ต่อถูิ�นั

กำเนัิด ช้วิตความเป็นัอยู่  เชื�อชาติ  ศิาสืนัางานั white crucifixion  เป็นังานัจิตรกรรมที่้�ถููก

สืร้างขึ�นัในัขณะที่้�ศิิลัปินัม้อาย่ลั่วงมาถูึง 51 กว่าปีแลั้ว 

ภาพตรึงกางเขนัสื้ขาว (white Crucifition) เป็นัปฏิิกิริยาที่้�

กระตือรือร้นัของชากาลัล์ัต่อการสัืงหารหมู่ที่้�ที่ว้ความร่นัแรง

ขึ�นั โดยพรรคแรงงานัสืังคมนัิยมเยอรมันั (นัาซึ่้) แห่งชาติที่้�สืิ�นั

สื่ดลังที่้�เหต่การณ์ Kristallnacht.

(Marc Chagall.2022:Online)

งานันั้�จึงถููกสืร้างขึ�นัจากประสืบการณ์ แลัะความที่รงจำ ในัขณะที่้�ศิิลัปินัใช้ช้วิตอยู่ที่้�

รัสืเซึ่้ย งานั white crucifixion นั้�ได้ถููกวาดขึ�นัในัปีเด้ยวกับปีที่้�เกิดเหต่การณ์  Kristallnacht 

เป็นัวันัที่้�เกิดการฆาตกรรมหมู่ชาวยิวในัเยอรมันัซึ่ึ�งเป็นัเรื�องความขัดแย้งที่างเชื�อชาติ โดยฮ์ิต

เลัอร์ในัช่ดเสืื�อเชิ�ตสื้นั�ำตาลัผู้นัำนัาซึ่้ได้วางเพลิังสืถูานัท้ี่�ประกอบพิธ้กรรมที่างศิาสืนัาของชาว

ยิว ม้การปล้ันัร้านัค้าแลัะที่ำร้ายร่างกายประชาชนัชาวยิว รวมถูึงการสืั�งห้ามมิให้ชาวยิวในั

เยอรมันัใชช้วิ้ตภายนัอกเขตสืาธารณะ เหต่การณ์ Kristallnacht ในัปี ค.ศิ.1938 จงึเป็นัเสืมือนั

แรงบันัดาลัใจให้ชากาลัลั์สืร้างผลังานัจิตรกรรมชิ�นันั้�ขึ�นั แต่โดยเนัื�อหาสืภาพบรรยากาศิในัตัว

งานั ถููกนัำมาสืร้างขึ�นัใหม่ จากการผสืมผสืานัจากความที่รงจำ เชื�อชาติ ศิาสืนัา ความศิรัที่ธา

แลัะการดำรงชว้ติ ในัเมอืงวนิัเตบสืค ์แลัะชว้ติในับา้นัเกดิของตวัศิลิัปนิัเอง ภาพที่้� 2 ภาพบา้นั

สื้ขาวท้ี่�อยู่บริเวณช่วงกลัางที่้�เยื�องไปที่างซึ่้าย ชากาลัลั์ได้วาดภาพบ้านัท้ี่�ม้ลัักษ์ณะที่้�ผิดจาก

ความเป็นัจริง ไม่ว่าจะเป็นัเรื�องของขนัาดหรือม่มมองที่างที่ัศินั้ยภาพ  ซึ่ึ�งสืังเกตได้ภาพบ้านั

หลัังหนัึ�งที่้�ถููกวาดให้กลัับหัวโดยสื่วนัที่้�เป็นัหลัังคาจะอยู่ด้านัลั่าง 
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หากพิจารณาโดยรวมตัวภาพบ้านันัั�นัดูเหมือนัจะไร้ซึึ่�งนั�ำหนััก ดูเบาแลัะลั่องลัอย

เหมอืนัอยูใ่นัชว่งแห่งความฝั้นั ภาพของกาลัล์ัมกัขดักบักฎของความเชื�อเดิม โดยเฉพาะกฎแรง

โนัม้ถู่วง (gravity) อก้ที่ั�งชากาลัล์ัไม่พยายามเลัย้นัแบบ (copy) สืิ�งท้ี่�มาจากความที่รงจำเที่า่นัั�นั 

แตจ่ะนัำสิื�งที่้�ปรากฎอยู่ในัความที่รงจำมาสืรา้งสืรรคใ์หมใ่หต้อบรบักบัความรูส้ืกึภายในัซึ่ึ�งเปน็ั

เสืมอืนัโลักส่ืวนัตัว ชากาลัล์ันัำสืิ�งท้ี่�จะวาดมาจัดวางใหม่ให้ปราศิจากสืภาพท้ี่�เป็นัจริง ชากาวล์ั

เกิดช่วง ค.ศิ. 1987  ที่้�เมืองวินัเตบสืค์ ซึ่ึ�งตั�งอยู่บนัแม่นั�ำดรินัา (driha) ใกลั้พรมแดนัของชาว

ลัิชัวเนั้ยม้ประชากรอาศิัยอยู่ประมาณ 60,000 คนั แลัะกว่าครึ�งหนัึ�งเป็นัชนัชาติยิว ภาพบ้านั

ที่้�เห็นัในัรูปที่้� 2 เป็นัภาพที่้�เกิดจากการเลั่าเหต่การณ์ที่้�เกิดขึ�นัจริง 

โดยแม่ของชากาลัล์ัวา่ “ช่วงท้ี่�ชากาลัล์ักำลังัเกิดนัั�นัได้เกิดไฟไหม้ครั�งใหญ่ได้เผาผลัาญ

บา้นัเรอืนัวอดวาย สืถูานัที่้�เกดิเหต่นัั�นัอยูใ่กลัก้บัเมอืงวนิัเตบสืค์ซึ่ึ�งตั�งอยูต่รงถูนันั ดา้นัหลังัเปน็ั

สืถูานัที่้�กักกันั (ค่ก)  ซึ่ึ�งภาพบ้านัสื้ขาวที่้�อยู่ในัตัว ภาพเข้ยนันัั�นั (ภาพประกอบที่้� 68 ) เป็นั

ภาพเหต่การณท้์ี่�เกดิเหตเ่พลังิไหมข้องชม่ชนัชาวยวิที่้�ยากจนั 1 ในั 4 ของชม่ชนัชาวยวิถููกเพลังิ

ไหม้ ชาวบ้านัได้นัำเอาที่รัพย์สืินัม้ค่ารวมถูึงการช่วยเหลัือช้วิตเด็กออกมา ผู้รอดช้วิตที่ั�งหลัาย

ได้มารวมตัวอยู่ตรงพื�นัที่้�ปลัอดภัย ซึ่ึ�งอยู่บริเวณด้านัข้างของเมืองชากาลัลั์ได้เข้าไปม้สื่วนัร่วม

ไปกับเหต่การณ์ ซึ่ึ�งเป็นัเรื�องเลั่าสืั�นัๆ แลัะม้ความสืัมพันัธ์กับช่วงที่้�เขาเกิด ซึ่ึ�งเห็นัได้จากภาพ

เข้ยนัขนัาดใหญ่ที่้�กลั่าวถูึงความโหดร้ายที่้�เกิดจากไฟแลัะโศิกนัาฏิกรรมของผู้คนัจำนัวนัมาก 

ภาพคนัจำนัวนัมากท้ี่�อยู่ภายในัเรือ ท้ี่�ลัอยอยู่บนัแม่นั�ำ ซึึ่�งหมายถูึง แม่นั�ำ ดรินัา 

(drina) ที่้�ม้ความสืำคญักบัเมอืงวินัเตบสืค์แลัะมส้ื่วนัสืัมพันัธ์กบัถูิ�นักำเนัดิของชากาลัลั์นัั�นัเอง 

ภาพในัเรื�องราว (ภาพประกอบที่้� 69) เป็นัภาพที่้�ปรากฏิของชาย 2 คนั ภายในัภาพที่้�กลั่าวถูึง 

ชากาลัลัไ์ดส้ืรา้งเรื�องราวที่้�พดูถูงึ การกระที่ำที่ารณ่ของพวกนัาซึ่ท้ี่้�กระที่ำตอ่ชาวยวิ ซึ่ึ�งปรากฏิ

ให้เห็นัอยู่ในังานัจิตรกรรม  ในัภาพลั่างสื่ดจะเห็นัภาพชาย 2 คนั 

ภาพผู้ชายที่างขวาซึ่ึ�งอยู่ในัช่ดเสืื�อเชิ�ตสื้นั�ำตาลั  ซึ่ึ�งเป็นัช่ดที่้�ตรงกับช่ดของฮ์ิตเลัอร์ที่้�

ใสื่ในัช่วงที่้�เกิดเหต่การณ์ฆาตกรรมหมู่ที่้�เร้ยกว่า Krisallnacht  ซึึ่�งเป็นัสืิ�งท้ี่�ชากาลัล์ัได้บอก

เป็นันััยไว้ แลัะที่้�จะตอกย�ำให้ชัดเจนัขึ�นัคือ ธงสื้ขาวที่้�ม้เครื�องหมายของนัาซึ่้ ซึ่ึ�งถููกกอดรัดไว้

โดยชายคนัเด้ยวกันั สื่วนัชายที่างซึ่้ายมือที่้�อยู่ในัช่ดเสืื�อคลั่มสื้นั�ำเงินัตรงบริเวณหนั้าอกม้แผ่นั

ผ้าสื้ขาวติดอยู่ สืิ�งนั้�คือสืัญลัักษ์ณ์ที่้�จะบอกว่า บ่คคลัผู้นัั�นัคือ ยิว ซึ่ึ�งเป็นัสืัญลัักษ์ณ์ที่้�ใช้กันัในั

เยอรมันัเพื�อเป็นัการแบ่งแยกเผ่าพันัธ่์ 



148 ศิิลปะนานาทััศินะ

ที่้�ภาพลั่างขวามือปรากฎ ภาพยิวพเนัจร (สืัญลัักษ์ณ์แห่งชะตา

กรรมชาวยิว) กำาลัังแบกกระสือบไว้บนัหลัังเพื�อพยายามหลับ

หนั้ ชายชาวยิวม้หนัวดเคราสืามคนัแสืดงอยู่ที่้�ด้านัซึ่้ายลั่าง คนั

หนัึ�งเช็ดนั้ำาตาของเขา อ้กคนัสืวมป้ายที่้�อ่านัไม่ได้แต่เดิมม้คำาว่า 

Ich bin Jude (I am a Jew) ชายคนัที่้�สืามถูือคัมภ้ร์โที่ราห์ที่้�

ช่วยช้วิตไว้แนั่นัในัอ้อมกอด

(Jame C.Harris,M.D.2014.Online)

จาก (ภาพประกอบที่้� 67) ตำแหนัง่ที่้� 3.1 ในัภาพเขย้นันั้�มภ้าพของคมัภร์้ที่้�เปน็ับนััที่กึ

ที่างศิาสืนัาที่้�ม้ความสืำคัญของชาวยิวที่้�เร้ยกว่า โที่ราห์ (torah) อยู่ 2 แห่ง สื่วนัที่้� 1 คือ คัมภ้ร์

โที่ราห์ กำลัังไฟไหม้ สื่วนัด้านับนัขวามือคือ ตำแหนั่งที่้� 3.2 ในัขณะที่้�ไฟกำลัังลั่กไหม้ก็ปรากฏิ

ผู้ชายท้ี่�ใสื่ปอกแขนัสื้ขาวคอยช่วยให้คัมภ้ร์ให้พ้นัภัยพิบัติ คัมภ้ร์ (torah) นัั�นัม้ความสืำคัญ

เปร้ยบเสืมอืนั คมัภร์้ไบเบลิัของชาวยวิ ซึ่ึ�งภายในัประกอบดว้ยคำสืั�งสือนั 5 บที่แรกของโมเสืก 

(Mosaic) คัมภ้ร์ torah นัั�นัจะถููกเก็บไว้ภายในัโบถูสื์ของยิวแลัะถููกนัำมาอ่านัในัวันัหย่ดของ

ชาวยิว (Sabbath) เมื�อเด็กหน่่ัมท้ี่�ต้องการการยอมรับจากสัืงคมยิวนัั�นัเขาจะต้องอ่านัคัมภ้ร์

ที่ก่สืปัดาหใ์นัสืว่นัที่้�เปน็ัภาษ์าฮ์บิบร ู(Hebrew) แลัะเมื�อชาวยวิเสืย้ชว้ติคมัภร้ ์กจ็ะนัำวญิญาณ

เขาจากโบสืถ์ูยวิกลับับ้านัได้อยา่งปลัอดภัย การประพฤติตามกฎเกณฑ์ของบที่สืวดท้ี่�เปน็ัภาษ์า

ฮ์บิบรใูนัคมัภร้จ์ะชว่ยใหช้าวยวิรอดพน้ัจากการที่ารณ่แลัะการพลัดัพรากจากบา้นัเกดิ ตำแหนัง่

ที่้� 3.3  ตรงม่มบนัที่างซึ่้าย เป็นัภาพของกลั่่มคนัที่้�เดินัขบวนั บางคนัถูือธงสื้แดง ที่ำให้ภาพดู

มค้วามแตกตา่งหรอืส้ืแดงนัั�นัได้ซึ่อ้นันัยัยะบางอย่างไวห้รอืเปลัา่หรอืมนััจะบอกถูงึกลั่ม่ผูท้ี่้�ถูกู

กดข้�ข่มเหงหรือผู้ที่้�เร้ยกร้องอิสืรภาพ ธงสื้แดงนัั�นัถููกระบายเพื�อเหต่ผลัในัเรื�องของสื้เพื�อให้ดู

เด่นัหรือเป็นัความตั�งใจที่้�จะพูดถูึงคอมมิวนัิสืต์ (communists) 

ในัความเป็นัจรงิชากาลัล์ัเปน็ับอลัเชวิค (Bolshevik) แลัะเขาได้มาย่ง่เก้�ยวกบัการเมอืง

ในัช่วงเวลัาสืั�นัๆ กระที่ั�งถููกแต่งตั�งให้เป็นักรรมการในัคณะกรรมการด้านัศิิลัปะแห่งวินัเตบสืค์ 

ซึ่ึ�งในัปี ค.ศิ. 1917 ได้เกิดการปฏิิวัติ (revolution) ได้ม้การปลัดปลั่อยยิวให้เป็นัอิสืระแลัะในั

วันัครบรอบการปฏิิวัติ ชากาลัสื์ได้จัดงานัฉลัองในัรัสืเซึ่้ยโดยสืร้างผลังานัที่้�ดึงดูดสืายตาแลัะ

ผูค้นัตามถูนันัในัเมืองวนิัเตบสืคด้์วยเที่ศิกาลัธงแลัะแผน่ัปา้ย (festival of flags and banners) 
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ความรู้สืึกเชิงวิพากษ์์ถูึงความร่นัแรงของสืงคราม ภาพของร่างกายที่้�ลั่องลัอยเหมือนันัก เสื้ยง

ร�ำไห้แลัะท่ี่าที่างท้ี่�แสืดงในัเรื�องของอารมณ์ภายในัภาพนัักบวชชาวยิว 2 คนั ปรากฏิอยู่ซึึ่�ง

สืังเกตได้จากการแต่งกาย คือ ม้การแต่งตัวด้วยช่ดแบบพระในัโบถูสื์ท้ี่�ม้ผ้าคลั่มไหลั่สืำหรับ

สืวดมนัต์ เร้ยกว่า ที่าลัลัิธ (tallilh)

งานัของชากาลัลั์สื่วนัมากจะเนั้นัเฉพาะเรื�องของอารมณ์ (emotion) ซึ่ึ�งอาจพบเห็นั

ได้ในังานัที่้�เก้�ยวเรื�องความรัก (lovers) งานัที่้�เก้�ยวกับเนัื�อหาของนัักดนัตร้ (musicians) แลัะ

อาจกลั่าวได้ว่าชากาลัลั์เป็นัจิตรกรที่้�เข้ยนัภาพร่างกาย (figure) ให้รู้สืึกถึูงการลั่องลัอย อยู่

กลัางอากาศิเหมอืนัอยูใ่นัสืภาพไรซ้ึ่ึ�งนั�ำหนักั หรอืบางครั�งใหค้วามรูส้ืกึถูงึการอยูใ่นัภาวะ ความ

ฝ้นััโดยเฉพาะตัวร่างกาย (figure) ภายในัภาพเขย้นัมักถูกูยืดออกหรือที่ำให้สืงูขึ�นักว่าปกติเพื�อ

ตอบสืนัองความรู้สืึกที่างอารมณ์ของตัวศิิลัปินั อ้กที่ั�งเรื�องราวในั (ภาพประกอบที่้� 70) ก็เป็นั

เรื�องของครสูือนัศิาสืนัาของยวิ หรอืผูเ้ผยแพรท่ี่างศิาสืนัา ซึ่ึ�งมนััเปน็ัความที่รงจำของชากาลัลั์

ที่้�เขาจะหวนัรำลึักถึูงผู้เผยแพร่ศิาสืนัายิวที่้�เก้�ยวข้องกับครอบครัวของเขาชากาลัลั์ภาพอด้ต

จากความที่รงจำที่้�ประที่ับใจต่อผู้เผยแพร่ศิาสืนัาในัขณะที่้�เขาแลัะพ่อได้อาศิัยอยู่ในับ้านัที่้�     

วินัเตบสืค์ 

ภาพปรากฏิของผู้ที่้�เผยแพร่ศิาสืนัายิวคือ ชายแก่ที่้�ดูอ่อนัแอในัสืภาพที่้�ยากจนัสืวม

เสืื�อคลัม่เกา่ที่้�มส้ืด้ำคลั�ำ ถูอืไมเ้ที่า้เพื�อพยง่รา่งกายแลัะกลัา่ววา่ “ฉนััอยูท่ี่้�นั้�แลัะท่ี่กสืถูานัที่้�แลัะ

จะสืวดมนัต์ขอพรให้แก่ค่ณแลัะนั้�คือแก้วไวที่์ของฉันัหรือเปลั่า” เหต่การณ์เหลั่านั้�อาจเปร้ยบ

เที่้ยบถูึงชากาลัลั์กับพ่อที่้�ดื�มไวที่์รวมถูึงพระผู้เผยแพร่คำสืวดแลัะแก้วไวที่์เป็นัสืิ�งที่้�ถููกนัำมา

เชื�อมโยงกับความที่รงจำในัวัยเด็กแลัะเป็นัสืิ�งดลัใจในัการสืร้างผลังานัที่้�ม้ความเก้�ยวข้องกับ

ศิาสืนัาแลัะเชื�อชาตยิวิ ชากาลัลัเ์ตบิโตมาจากประเพณท้ี่้�เครง่ครดัที่างศิาสืนัา ถูา้ผูใ้ดที่้�เชื�อแลัะ

ศิรทัี่ธาตอ่นัักบวชกจ็ะพบกบัความสืำเรจ็ปลัื�มปติแิกช่ว้ติ งานัภาพเข้ยนัของชากาลัลัห์ลัายภาพ

ได้เก็บรวบรวมเรื�องราวท้ี่�เก้�ยวกับศิาสืนัาได้มากมาย ชากาลัล์ัเข้ยนัรูปที่้�เก้�ยวกับไม้กางเขนั 

(Crucifixion) กว่า 20 ภาพ ภาพแรกในัปี ค.ศิ. 1912 ที่้�แสืดงให้เห็นัถึูงพระเยซึู่กับร่าง          

ของเด็ก 

หลังัจากนัั�นัเรื�องราวภาพเขย้นัของชากาลัลัก์บัภาพของพระเยซึ่กูป็รากฏิอยูส่ืม�ำเสืมอ 

เขาเสืนัอภาพของพระเยซูึ่แลัะไม้กางเขนัเป็นัเหมือนัภาพสัืญลักัษ์ณ์ ที่้�กล่ัาวถึูงสืิ�งท้ี่�ได้รบัความ

ท่ี่กขท์ี่รมานัซึ่ึ�งมนััไดน้ัำไปเก้�ยวโยงกบัเรื�องราวของระบบสืงัคมที่้�มกัจะเอาเปรย้บพวกชนักลั่ม่
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นั้อยท้ี่�ต้องม้ช้วิตอยู่อย่างยากลัำบากถููกกดข้�ข่มเหงแลัะได้รับความท่ี่กข์ที่รมานั ชากาลัล์ัต่อ

ต้านัการแบ่งแยกที่่กชนัิด แม้แต่พวกยิวในัรัสืเซึ่้ยที่้�พยายามอ้างสืิที่ธิในัดินัแดนัที่้�พระเจ้ามอบ

ให้กับชาวยิว (ปาเสืสืไตล์ั) ในัความคิดเห็นัของเขานัั�นั พวกเขาเหล่ัานัั�นัช่างที่ำเรื�องที่้�นั่าเบื�อ

แลัะไมรู่จ้กัความสืมัพนััธ์ของการอยูร่่วมกนัั งานัของชากาลัล์ัมไิดเ้สืนัอถูงึความโหดร้าย รน่ัแรง 

แลัะต่อต้านั หรือต้องการจะเปลั้�ยนัแปลังโลัก แต่เขาเสืนัอตรงจ่ดของความแตกต่างของสืิ�งที่้�

เกิดขึ�นัที่ั�งหมด ซึ่ึ�งเป็นัการนัำเสืนัอท้ี่�เป็นัแบบฉบับของชากาลัล์ัเอง สื่วนัภาพท้ี่�ปรากฏิในัรูป 

(ภาพประกอบท้ี่� 71)นัั�นั เป็นัโลักหลัังความตาย ลัำแสืงสื้ขาวท้ี่�สื่องมายังส่ืวนักลัางของภาพ

ผลัักให้ตัวรูปพระเยซึู่แลัะกางเขนั ม้ความเด่นัชัดมากกว่าสื่วนัรอบนัอก ความร่นัแรง อัคค้ภัย 

เหต่การณ์ปลัน้ักบับรรยากาศิท้ี่�หมน่ัหมองในัตัวภาพเป็นัเสืมือนัสัืญลักัษ์ณ์บางอย่างท้ี่�พระเจา้

ต้องการจะเปิดเผยให้เห็นั

กลวิธีการุสรุ้างสรุรุค์ ภาพื่ White Crucifixion, 1938 

ด้านุรุูปแบบ

สืำรับภาพน้ั�ม้การถู่ายที่อดในัรูปแบบของสืัญลัักษ์ณ์นัิยม ซึึ่�งชากาลัลั์ใช้ไม้กางเขนั 

คัมภ้ร์ช่ดคลั่มไหล่ัแบบพระยิวพระเยซึู่สืื�อถูึงเรื�องศิาสืนัาแลัะความศิรัที่ธาแบบยิว  รูปบ้านั  

เรือ  แม่นั�ำ โบสืถู์ ยิว แที่นั เรื�องราวของบ้านัเกิดที่้�เมือง วินัเตบสืค์ ในัรัสืเซึ่้ย สื่วนัภาพของ

ผู้คนัที่้�เดินัขบวนั ธงสื้แดง  สืัญลัักษ์ณ์ของนัาซึ่้ แลัะช่ดเสืื�อเชิตสื้นั�ำตาลั ก็บ่งบอกถูึงเรื�องของ

เหต่การณ์บ้านัเมืองที่้�เกิดขึ�นั 

การุใชี้สี 

ภาพน้ั�ม้การใช้สื้ที่้�ม้การควบค่มโที่นัสื้ (Monochrome) เป็นัโที่นัสื้เข้ยวอมเหลัือง

หม่นัๆ ที่ั�งภาพ แลัะม้การใช้สื้สืดตามจ่ดต่างๆ ของภาพ เพื�อสืร้างความขัด เพื�อมิให้เกิดความ

นัา่เบื�อในังานั สืว่นัสืข้าวตรงส่ืวนัของภาพไม้กางเขนัแลัะภาพเยซูึ่ถูกูที่ำให้เด่นัขึ�นั เพื�อสืร้างจด่

สืนัใจให้เกิดในัภาพบริเวณว่าง

บริเวณว่างในัภาพนั้�จะม้บริเวณว่าง 2 ประเภที่ คือ บริเวณว่างที่้�เป็นัพื�นัที่้�จริง ซึ่ึ�ง

สืังเกต

ไดจ้ากท้ี่�ตั�งของบ้านัเนิันัเขาของผูเ้ดินัขบวนัหรือแม่นั�ำท้ี่�ปรากฏิอยูใ่นัภาพ  สืว่นับริเวณ

ว่างที่้�หมายถูึง พื�นัที่้�ที่้�เป็นัมวลัอากาศิจับต้องไม่ได้ บริเวณว่างที่ั�ง 2 แบบนั้�จะถููกเสืนัอปนัเป

กันัไปในัภาพนั้�จึงที่ำให้รู้สืึกเหมือนัอยู่ในัภาวะแห่งความฝ้ันั  ความจริง  ความลัวง  ผสืมกันัไป
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ภาพประกอบที่้� 67

 ศิิลัปินั March Chagall (1939) 
 ชื�อผลังานั White Crucifixion,1939
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันับนัผ้าใบ ขนัาด 154.6 x 140 cm
 สืืบค้นัภาพ : www.bryanowen.com/9701/32901.html
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ภาพประกอบที่้� 68

 ศิิลัปินั March Chagall (1939) 
 ชื�อผลังานั White Crucifixion,1939 (detail)
 สืืบค้นัภาพ : www.bryanowen.com/9701/32901.html
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ภาพประกอบที่้� 69

 ศิิลัปินั March Chagall (1939) 
 ชื�อผลังานั White Crucifixion,1939 (detail)
 สืืบค้นัภาพ : www.bryanowen.com/9701/32901.html
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ภาพประกอบที่้� 70

 ศิิลัปินั March Chagall (1939) 
 ชื�อผลังานั White Crucifixion,1939 (detail)
 สืืบค้นัภาพ : www.bryanowen.com/9701/32901.html
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ภาพประกอบที่้� 71

 ศิิลัปินั March Chagall (1939) 
 ชื�อผลังานั White Crucifixion,1939 (detail
 สืืบค้นัภาพ : www.bryanowen.com/9701/32901.html
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สรุุป

งานั White Cracifixion ของชากาลัลั์นัั�นั ภาพของพระคริสืต์บนัไม้กางเขนันัั�นั อาจ

จะไม่ใช่ในัฐานัะของบ่คคลัสืำคัญหรือในัฐานัะผู้ช่วยให้รอดช้วิตของคริสืเต้ยนัแต่อยู่ในัฐานัะ

ของผู้พลั้ช้พของชาวยิว ดังนัั�นั Chagall จึงนัำการตรึงกางเขนัมาใช้ในัโศิกนัาฏิกรรมของชาว

ยวิ แลัะแสืดงใหเ้หน็ัชดัเจนัถูงึความที่ก่ขท์ี่รมานัที่้�บรรยายไมไ่ดข้องชาวยวิที่้�เกดิจากอ่ดมการณ์

ของนัาซึ่้ (James C Harris. M.D.2014.Online) แลัะนั้�คือความจริงจังของสืำนัึกที่้�ปรากฎอยู่

ในัศิิลัปินัที่้�ขึ�นัชื�อว่า เป็นัศิิลัปินัที่้�บรรยายเรื�องรักโรแมนัติกได้เข้าถูึงอารมณ์มากที่้�สื่ดคนัหนึั�ง

อย่างมาร์ก ชากาลัลั์ 
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เรือนิร่�งกับมิต้ิท�งศิิลปะและก�รออกแบบ

กระแสืแห่งการพัฒนัาในัโลักแห่งคริสืต์ศิตวรรษ์ที่้� 21 ม้การเปลั้�ยนัแปลังในัหลัายๆ 

ด้านั ความหลัากหลัายของสืังคมแบบพห่สืังคมแลัะความเจริญด้านัเที่คโนัโลัย้ที่ำให้โลักใบ

เด้ยวกนััน้ั�เลัก็ลังอยา่งน่ัาใจหายข้อมลูัขา่วสืารจากที่ั�วที่ก่มม่โลักได้หลัั�งไหลัเขา้มาอยา่งมากมาย

ก็อยู่ภายใต้อ่้งฝ้�ามือของมนั่ษ์ย์

ความเจริญก้าวหน้ัาที่างเที่คโนัโลัย้ที่้�ก้าวหนั้าสืามารถูให้คำตอบแลัะตอบสืนัองต่อ

จนิัตภาพต่างๆ อย่างท้ี่�อดต้ไม่สืามารถูที่ำได้ แต่สืิ�งหนัึ�งท้ี่�ไม่สืามารถู หลัก้เลั้�ยงได้ตอ่ความเขา้ใจ

ด้านัความเจริญที่างเที่คโนัโลัย้นัั�นั คือ “มนั่ษ์ย์” ผู้ควบค่มแลัะบงการเที่คโนัโลัย้ ความเจริญ

เหลั่านั้�ต้องอยู่ภายใต้วัฒนัธรรม ประเพณ้ หรือค่านัิยมบางอย่างเสืมอ

ความชดัเจนัที่างอตัลักัษ์ณด้์านัวฒันัธรรมประเพณห้รอืคา่นัยิมในัครสิืตศ์ิตวรรษ์ที่้� 21 

ที่้�ต้องพัฒนัาควบคู่ไปกับความเจริญที่างเที่คโนัโลัย้จะสืร้างปัญหามากมายแก่กลั่่มประเที่ศิที่้�

ไม่เข้มแข็งที่างวัฒนัธรรม แลัะสื่งผลัต่อประชากรคนัหนั่่มสืาวของกลั่่มประเที่ศิที่้�คอยรับเอา

ความเจริญ ความที่ันัสืมัย ความฟ่�มเฟ้อย ความฉาบฉวยที่้�ต้องขับเคลัื�อนับนัฐานัของระบบ

ที่่นันัิยมที่้�เป็นัตัวหนั่นันัำ ความหลัากหลัายที่างวัฒนัธรรมที่้�มาพร้อมกับกลัวิธ้ การร่กคืบที่าง

วฒันัธรรมของประเที่ศิที่้�เปน็ัแกนันัำที่างความเจรญิจงึเปน็ักลัยท่ี่ธท้์ี่�ใชไ้ดผ้ลัด้ตอ่ระบบท่ี่นันัยิม

ตอ่กลั่ม่ประเที่ศิที่้�ตกเปน็ัเหยื�อที่างวฒันัธรรมโดยส่ืงผลักระที่บต่อเดก็หนั่ม่สืาวยค่ใหม่ที่้�รบัเอา

วัฒนัธรรมจากที่้�หนัึ�งที่้�ม้ความแตกต่างจากวัฒนัธรรมเดิมที่้�ม้ความอ่อนัแอ  เหลั่านั้�ที่ำให้เกิด

วัฒนัธรรมพันัธ่์ที่างที่้�สืามารถูเห็นัได้จาก การแต่งตัว พฤติกรรมการแสืดงออก รวมถูึงอาคาร

บา้นัเรอืนัหรือสิื�งกอ่สืร้างฯลัฯ แต่ที่ั�งหมดท้ี่�กลัา่วมานัั�นักต็อ้งขับเคลัื�อนัจากความต้องการของ

มนัษ่์ย์ แลัะเมื�อเราสืำรวจสืิ�งต่างๆ ท้ี่�ถูกูสืร้างหรือผลิัตขึ�นัมา สืิ�งเหล่ัานัั�นัได้ซึ่อ่นันัยัยะท้ี่�มาจาก

ความเป็นัร่างกายของมนั่ษ์ย์

รุ่างกายกับสภาพื่รุอบๆ ต้ัว (Islands) จึงเป็นุสิ�งหนุึ�งที�สัมพื่ันุธ์กันุและมันุก็จะถูก

ต้รุวจสอบและเป็นุแนุวโนุ้มของการุสรุ้างสรุรุค์ในุ พื่.ศิ. นุี�เป็นุอย่างมาก

ถู้าค่ณลัองสืำรวจร่างกายของค่ณเอง ค่ณจะเห็นัข้อบกพร่องต่างๆ เช่นั ขาที่้�พอกไป

ด้วยไขมันั หนั้าที่้องที่้�ขยายขึ�นั รอยเห้�ยวย่นัที่้�เกิดพร้อมกับวัย ฯลัฯ ค่ณพยายามที่ำที่่กวิถู้ที่าง
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ที่้�จะให้รา่งกายดูด ้แลัะมันัเป็นัธรรมชาติที่้�มนัษ่์ย์เรามักจะมองจากตัวเองไปสืูส่ืิ�งอื�นัท้ี่�แวดล้ัอม

ตัวตนั ในัขณะที่้�ค่ณเกิดโดยธรรมชาติของขั�นัตอนัพัฒนัาในัวัยเด็ก มนั่ษ์ย์จะรู้สืึกแลัะเชื�อว่า 

ตนัคือตัวเองแต่ผู้เด้ยว แลัะค่ณเป็นัศิูนัย์กลัางของที่่กสืิ�งในัจักรวาลั หลัังจากที่้�ค่ณออกมาจาก

โลักภายในัของร่างกายมารดา แลัะเริ�มที่้�จะม้ปฏิิสืัมพันัธ์กับโลักจริงนัั�นั จึงเป็นัสืิ�งที่้�ยาก ค่ณ

จะเห็นัตัวตนัที่้�เติบโตขึ�นัแลัะได้ม้การสืัมผัสืกับสืิ�งต่างๆ รอบๆ ตัว ค่ณจะรู้สืึกถูึงการควบค่ม

แลัะเริ�มที่ดลัองอำนัาจในัตัวค่ณเมื�อค่ณเข้าสืู่วัยผู้ใหญ่ เซึ่็กซึ่์ (Sex) เป็นัเสืมือนัตัวจักรสืำคัญ

ในัที่่กสืิ�งไม่ว่าจะเป็นัเรื�องของการกำเนัิด แรงปรารถูนัาที่างเพศิ รวมถูึงเป็นัสืิ�งที่้�ยืนัยันัด้านัอัต

ลัักษ์ณ์ (Idenfity) แรงขับเคลัื�อนัเพื�อความอยู่รอด แลัะสืร้างความคิด (Ideas) กับที่่กๆ สืิ�ง

มนััจงึไมน่่ัาแปลักใจวา่ที่ก่สืิ�งที่้�ถูกูสืรา้งขึ�นัมามกัจะถูกูซึ่อ่นันัยัยะบางอยา่งไวด้งัอยา่ง

เช่นั 

ความพิถูพิ้ถูนััจนัเกนิัควรในังานัศิลิัปะยค่วคิตอเรย้นั  (Victorians)  เปน็ัสืิ�งท้ี่�ตอ้งเป็นั

ไปตามวัฒนัธรรมแลัะยค่สืมัย แต่ถูา้เราเปลั้�ยนัแปลังโดยใส่ืความเรย้บง่ายเขา้ไป ความน่ัาสืงสัืย 

ความลัึกลัับหรือพลัังที่้�เคยถููกซึ่่อนัไว้แบบงานัวิคตอเร้ยนัก็จะหายไปแลัะขาดความเป็นัอัต

ลัักษ์ณ์ในัแบบของมันั เหลั่านั้�ถูึงถููกมองต่อไปว่าความ ฟ่�มเฟ้อย เหลั่านัั�นัก็เกิดจากแรงขับที่าง

เพศิของมน่ัษ์ยท์ี่้�ถูกูควบคม่ไวต้ามแบบแผนัแหง่ประเพณต้ามยค่สืมยัหรอืไม ่หรอืความกดดนัั

เหลั่านัั�นัถููกแปรเปลั้�ยนัไปสืู่ขบวนัการเชิงสืร้างสืรรค์ที่างศิิลัปะ ปรากฏิการณ์นั้�สืามารถูมอง

ยอ้นัไปยงัเรื�องของสืถูานัะภาพของกลั่ม่ชนัชั�นัสืงูที่้�มค้วามตอ้งการที่างเพศิแตก่ต็อ้งควบคม่ไว้ 

แลัะอยู่ภายใต้คำว่า มารุยาทผู้ดี

ในัปจัจบ่นััความรู้สืกึเชงิกามารมณจ์ะถูกูนัำมาผสืมผสืานักบัผลังานัที่างสืถูาปตัยกรรม

แลัะสืิ�งแวดล้ัอมต่างๆ ของเมือง ถู้าค่ณคอยสัืงเกตเมืองอย่างใกล้ัชิด ค่ณจะเห็นัสื่วนัผสืม

ระหวา่งจนิัตภาพแลัะวญิญาณเชงิโลักย้ส์ืิ�งเหลัา่น้ั�มกัตอ้งเริ�มจากการสืำรวจจากตวัภายในัของ

ตนัเองแลั้ว จึงสื่งออกไปยังสื่วนัอื�นัๆ ที่้�เป็นัตัวเสืริม อาที่ิ สืถูาปนัิกเองต้องคิดงานัผ่านัความ

เหมาะสืมจากร่างกาย (Body) แลัะความรู้สืึก  ผ่านัไปถูึงงานัออกแบบ  เมื�อวิธ้ดังกลั่าวได้ผสืม

ผสืานัอย่างสือดคลั้องกับหลัักสืถูาปัตยกรรม การเร้ยนัรู้ถูึงประโยชนั์ใช้สือยจึงเกิดขึ�นั หรือ

กลั่าวอ้กนััยหนัึ�งมันัคือ การผสืานักันัอย่างเป็นัสัืดส่ืวนัระหว่างความสืมด่ลั (Balance) แลัะ

ความรู้สึืกในัเรื�องพื�นัที่้�ว่าง (Space) งานัที่างสืถูาปัตยกรรมจึงเป็นัเรื�องของความเป็นัจริงในั

เรื�องของสัืดสืว่นัท้ี่�แนัน่ัอนั(Measuring) กบัเรื�องของความรูสึ้ืกในัเวลัาเดย้วกันั บอ่ยครั�งที่้�งานั
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สืถูาปัตยกรรมพยายามท้ี่�จะหวนักลับัมาตระหนักัในัเรื�องของมนัษ่์ย์ การวางผังเรื�องท้ี่�อยูอ่าศัิย

ของผูค้นัจงึเปน็ัเรื�องสืำคญัมากยิ�งขึ�นั รา่งกายจงึเปน็ัเสืมอืนักญ่แจดอกสืำคญัในัการโตเ้ถูย้งในั

เรื�องภาวะความเปน็ัเมอืง การจดัการที่างสืถูาปตัยกรรมจงึมใิชเ่รื�องที่้�เคยกระที่ำ ปจัจบ่นัันั้�งานั

สืถูาปัตยกรรมม้แนัวโน้ัมท้ี่�จะหลับหนั้ความคิดแบบยูโที่เปีย (Utopia) แต่จะม้การร่วมแลัะ

ปรับปรง่แบบความคดิเปน็ัเฉพาะตวั(Individual) กบัสืงัคมโดยรวมที่ั�งหมด การขบัเคลัื�อนัของ

ภาพจำลัองของร่างกาย จงึเป็นัคำจำกัดความท้ี่�มต่้อพื�นัท้ี่�บริเวณว่าง รา่งกาย จงึเป็นัศูินัย์กลัาง

สืำคัญของที่ิวที่ัศินั์แบบเมืองในัปัจจ่บันั รูปร่าง (Figure) เคยม้ความสืำคัญต่องานัศิิลัปะฝ้ั�ง

ตะวนััตก แตใ่นัระหวา่ง ค.ศิ. ท้ี่� 20 Figure กลับักลัายเปน็ัเสืมือนัสืนัามรบการชงิพื�นัที่้�ในัเนัื�อหา

ที่างเพศิภาวะ (Gender) รวมถูึงการม้เสืร้ภาพจากที่ัศินัะตายตัวที่างประเพณ้ความเชื�อเก่าๆ 

จากการเสืนัอตัวตนัในัแบบต่างๆ ในัเสื้นัที่างของจิตวิเคราะห์ (Psycho Analysis) ร่างกายอยู่

ในัฐานัะที่้�เปน็ัหนึั�งเดย้วที่้�สืมัพนััธก์บัเรื�องราวของประสืบการณแ์ลัะความรูส้ืกึรว่มในัเรื�องของ

การต่อสืูร้ะหว่างความกลัวั (Horror) แลัะรูปแบบความเป็นัฮ์โ้ร ่(Heroism) ในัสืงครามรูปแบบ

ใหม่ สืงครามในัความหมายของการต่อสืู้ของกระแสืที่างวัฒนัธรรมต่างๆ ที่้�ไหลับ่าเข้ามา เช่นั 

วิด้โอเกมสื์ เพลัง รายการโที่รที่ัศินั์ แฟชั�นั ฯลัฯ เหลั่านั้�ที่ำให้ต้องมาสืำรวจความเจ็บป�วยของ

พวกเขา (ความเจ็บป�วยที่้�เกิดจากการหาอัตลัักษ์ณ์ของตัวเองไม่เจอที่ั�งร่างกายแลัะจิตใจแลัะ

มันัยังโยงไปถึูงเรื�องการป�วยของเมืองที่้�ถููกจัดตั�งอย่างคลั่มเครือในัเรื�องของกฎระเบ้ยบแลัะ

ความสืะดวกสืบาย) ความสืับสืนัของเมืองหรือเสื้นัที่างที่้�ม้ความซึ่ับซึ่้อนัที่างกายภาพได้ถููก

แก้ไขด้วยเรื�องของระบบ สืัญลัักษ์ณ์ (Sign) เช่นั ป้ายบอกเสื้นัที่าง ป้ายห้าม ป้ายบอกระยะ

ที่าง ค่ณจะรู้สืึกมั�นัใจแลัะชัดเจนัมากขึ�นัในัขณะที่้�ค่ณขับรถูไปในัเสื้นัที่างที่้�ค่ณไม่รู้จักเมื�อค่ณ

ได้พบป้ายสืัญลัักษ์ณ์ตัวใหญ่ ความชัดเจนั ความแนั่ชัด เกิดขึ�นักับค่ณในัวิธ้เด้ยวกันักับระบบ

สืัญลัักษ์ณ์ที่้�ใช้ในัการบอกทิี่ศิที่างแลัะจ่ดหมายปลัายที่างของเมืองถููกนัำมาใช้ในัการหาอัต

ลัักษ์ณ์ ในัส่ืวนัของร่างกาย (Body) ปัจจ่บันัเรามักจะพบเห็นักิจกรรมด้านัท้ี่�เน้ันัเรื�องของ

สืข่ภาพ ส่ืขภาวะแลัะเขา้สืูร่ปูแบบ “วัฒนัธรรมที่างสืข่ภาพ” (Gym Culture) อาทิี่ ศินูัยพ์ฒันัา

สืข่ภาพ โรงยิมเพื�อรกัษ์าสืดัสืว่นัของรา่งกาย ศินูัยล์ัดนั�ำหนักั ศินูัยด์แูลัรกัษ์าผวิหนัา้ หรือสืปา

ที่้�เนั้นัเรื�องของความสืะอาด ศิูนัย์บริการเหลั่านั้�จะให้ความสืำคัญ เฉพาะสื่วนัเพื�อสืร้างความ

ชดัเจนั(ลัักษ์ณะเดย้วกับปา้ยสืญัลักัษ์ณ์ของเมือง) ตอ่ภาวะความสืับสืนัที่้�มผ้ลัต่อความเปน็ัตัว

ตนัปรากฏิการณ์ที่้�เกิดขึ�นัน้ั�ได้สืะท้ี่อนัให้เห็นัถึูงความสัืมพันัธ์ในัการหาอัตลัักษ์ณ์ของเมือง 
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(City) แลัะร่างกาย (Body) สืิ�งที่้�กลั่าวนัั�นัได้เผยให้เห็นัถูึงพฤติกรรมที่างเพศิแลัะการปร่งแต่ง

เมืองปัจจ่บันัจึงเป็นัพื�นัที่้�แห่งการผสืมผสืานัด้านัความหลังใหลัที่างกามารมณ์ (Ecstacity) 

ปจัจบ่นััเมอืงจะถูกูนัำเสืนัอโดยภาพตวัแที่นัที่้�โยงเขา้กบัเรื�องของรา่งกาย (Body) โดยภาพรวม

ที่้�ปรากฏิจะม้ความเก้�ยวข้องกับในัเรื�องของสืัดสื่วนั (Scale) ที่้�เป็นัโครงสืร้างสืำคัญของเมือง 

อาทิี่เชน่ั ดา้นัรปูที่รง  ภาพลักัษ์ณ ์ สืภาวะพื�นัผวิ  หรอืพื�นัที่้�ในัการใชส้ือยโดยรวมถูงึโครงสืรา้ง

ที่างภาษ์า (Language)   ประติมากรรมที่้�ใช้ตกแต่งรอบเมืองโดยภาพลัักษ์ณ์  (Image)  ของ

เมอืงได้ถูกูนัำเสืนัอในัพื�นัท้ี่�ๆ  ตอ้งสัืมพนััธก์บัร่างกายแลัะจิตใต้สืำนึัก หรือกล่ัาวอก้นัยัหนัึ�งการ

สืร้างของเมืองคือการประสืมประสืานัระหว่างรูปแบบแลัะธาต่แที่้ (ความรู้สืึกในัสื่วนัลัึกที่าง

จิตใจของมนั่ษ์ย์)

งานัที่างสืถูาปัตยกรรมกับแนัวคิดที่้�นั้�จึงถููกนัำมาพิจารณาเป็นัสื่วนัสืำคัญ โดยเฉพาะ

ในัเรื�องของ บริเวณว่าง (space) บริเวณว่างในัความหมายของสืื�อกลัางการแสืดงออกของความ

แตกต่างที่างวัฒนัธรรมแลัะภาษ์า โดยในัระดับสืากลับริเวณว่างคือสืื�อกลัางอย่างแรกท้ี่�ที่ำให้

มนั่ษ์ย์ที่่กคนัอยู่ร่วมกันัได้ อาที่ิ โรงผลัิตที่าง อ่ตสืาหกรรม (factory) โดยความหมายเดิมคือ 

พื�นัที่้�ๆ  ใชใ้นัการผลิัตซึ่�ำของผลิัตผลัของจำนัวนัสิืนัค้าในัปริมาณมากๆ แต่ปจัจบั่นัได้กลับักลัาย

เป็นัพื�นัที่้�ใช้สือยที่้�เก้�ยวข้องถูึงสื่นัที่ร้ยะที่างศิิลัปะ เช่นั ถููกปรับให้เป็นัพิพิธภัณฑ์หรือสืตูดิโอ 

กรณ้ตัวอย่างเช่นั ร้านัคาเฟที่์ บองโกในักร่งโตเก้ยว ที่้�บริเวณหนั้าร้านัถููกตกแต่งด้วยชิ�นัสื่วนั

ของเครื�องบินั ซึ่ึ�งม้ความเป็นัสืมัยใหม่ แต่ภายในักลัับม้การตกแต่งด้วยรูปแบบคลัาสืสืิก ซึ่ึ�ง

สืังเกตได้จากบริเวณหัวเสืาแลัะประติมากรรมที่้�อยู่ภายในั หรือพื�นัท้ี่�บริเวณหนั้าห้างสืรรพ

สืินัค้าในัปัจจ่บันั ที่้�บริเวณด้านันัอกมักจะถููกจัดเป็นัพื�นัที่้�มากไปด้วยกิจกรรม อาที่ิ ลัานัเบ้ยร์ 

ลัานัขายสืินัค้า เวที่้ปราศิรัยแลัะที่้�ชัดเจนัที่้�สื่ดคือบริเวณที่้องสืนัามหลัวง ที่้�มักถููกปรับเปลั้�ยนั

ดา้นักจิกรรมในัลักัษ์ณะตา่งๆ นั้�คอืนัยิามของพื�นัที่้�แหง่ใหมท่ี่้�เรย้กวา่ บรเิวณวา่ง ซึ่ึ�งมก้ารสืวม

ที่ับของความหมายต่างๆ มากมายในับริเวณว่างเด้ยวกันั

การแยง่พื�นัที่้�เพื�อสืรา้งความหมายจงึเกดิขึ�นับนัสัืงคมเมอืง รวมถึูงความพยายามสืรา้ง

ความหมายของพื�นัที่้�บนัร่างกายมนั่ษ์ย์ด้วย อาที่ิ รอยสืัก การฝ้ังม่ข กันัคิ�ว เจาะจมูก โกนัหัว 

ย้อมสื้ผม ฯลัฯ  เหลั่านั้�เกิดจากการหาความเป็นัอัตลัักษ์ณ์เพื�อสืร้างความมั�นัใจแลัะตัวตนัเพื�อ

ที่้�จะม้พื�นัที่้�เฉพาะตัว ตัวอย่างที่้�เห็นัชัดเจนั ในัเรื�องของความสืัมพันัธ์ระหว่างพื�นัที่้�กับความ

เป็นัร่างกาย อย่างในักรณ้ท้ี่�บางพื�นัท้ี่�ที่้�ม้การขายสิืนัค้าท้ี่�เก้�ยวกับของใช้สืตร้ เช่นั ช่ดชั�นัในั  
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ยกที่รง พื�นัที่้�สื่วนันัั�นัจะถููกสืร้างความหมายถูึงความเป็นั ผู้หญิง  ซึ่ึ�งเราจะไม่ค่อยเห็นัผู้ชาย

เดินัเข้าไปที่ั�งๆ ที่้�มิได้ม้ป้ายประกาศิห้ามผ่านัหรือมองแต่อย่างใดแนั่นัอนั  บางคนัอาจแย้งว่า

ผลัติผลัเหลัา่นัั�นัมไิดม้ค้วามจำเปน็ัต่อผูช้าย นัั�นักเ็ปน็ัอก้เหตผ่ลัหนัึ�งแตเ่รากม็อิาจปฏิเิสืธไดว้า่

ลัักษ์ณะความเป็นัชาย (บ่ร่ษ์) หรืออัตลัักษ์ณ์ที่้�ถููกสืร้างความหมายขึ�นั เช่นั ความเข้มแข็ง เด็ด

เด้�ยว กลั้าหาญ ฯลัฯ หรือปัจจัยใดๆ ที่้�ที่ำให้ความชัดเจนัที่างอัตลัักษ์ณ์ถููกที่ำให้อ่อนักำลัังลัง

รวมถูึงความถููกผิดที่างศิ้ลัธรรมนัั�นัก็เป็นัเหต่สืำคัญต่อการตัดสืินัใจเช่นักันั

ในัวงการแฟชั�นั นักัออกแบบมักจะสืร้างผลังานัท้ี่�แสืดงถึูงความรูสึ้ืกส่ืวนัตัว โดยมก้าร

ผสืมผสืานัระหว่าง อารมณ์เชิงชู้สืาว (ความเจ้าชู้ นัักรัก) กับบ่คลัิกสื่วนับ่คคลั เราจึงพบเห็นั

เสืื�อผ้ารัดรูป กระโปรงสืั�นัสืายเด้�ยว ฯลัฯ ที่้�ม้จำหนั่ายอยู่มากกมาย เหลั่านั้�ถููกจ่ายไปในัเรื�อง

ของความรู้สืึกของความเซึ่็กซึ่้� โดยเฉพาะแฟชั�นันัั�นัเป็นัเสืมือนักระจกที่้�รวบรวมของแหลั่ง

บนััดาลัใจแลัะแรงปรารถูนัา นั้�เปน็ัการตั�งคำถูามถึูงอตัลักัษ์ณแ์ตล่ัะบค่คลัแลัะเป็นัสืื�อของการ

สืร้างภาพลัักษ์ณ์ที่้�ที่ำให้รู้สืึกความมั�นัใจรวมถูึงการสืร้างอำนัาจของตัวเอง

เสืื�อผ้าที่ำให้ผู้สืวมใสื่ม้ความคาดหวังว่าเมื�อ เขา /เธอ สืวมใสื่แลั้วมักจะม้ผลักระที่บ

ต่อผู้พบเห็นัอย่างที่้�ผู้สืวมใสื่ต้องการ ตัวอย่างเช่นั เมื�อเราเห็นัหญิงสืาวสืวมช่ดที่้�ม้ความอ่อนั

ช้อยหรือนั่่มนัวลัแลัะม้กลัิ�นัไอของความเซึ่็กซึ่้� สืิ�งที่้�มากระที่บในัพื�นัที่้�ของหลั่อนันัั�นั มิใช่เรื�อง

ของภาวะที่างเพศิแต่มันัจะเป็นัเรื�องการจัดการกับพื�นัท้ี่�ในัร่างกายของหล่ัอนัเอง เช่นั กลัิ�นั

หอมหวานัของนั�ำหอมหรือเครื�องสืำอาง ความอบอ่่นัความนั่ม่นัวลัรวมถึูงความเป็นัตวัของตวั

เอง สืิ�งเหล่ัาน้ั�เป็นัท้ี่�เร้าแลัะเย้ายวนัต่อผู้ชายท้ี่�พบเห็นัเพราะเหต่ท้ี่�ความเป็นัผู้ชายจะถููกแยก

ออกจากภาพความเป็นัส่ืวนัตัวของผูห้ญิง ผลัคือได้รูส้ืกึผอ่นัคลัายต่อ ความแต้กต่้าง ซึึ่�งบงัเกดิ

ขึ�นักับความเป็นัหญิงแลัะชาย นั้�คือเหต่ผลัท้ี่�สืามารถูนัำไปใช้ได้กับพื�นัที่้�ภายในัครอบครัว 

(Domestic Space) เพราะม้เรื�องของความสืนิัที่สืนัมค่้นัเคยแต่มักจะม้ประสืิที่ธิผลัต่อพื�นัที่้�

สืาธารณะ (ที่้�รวมของความแตกต่างแลัะความหลัากหลัาย) เสืื�อผ้าที่ำให้ค่ณรู้สืึกถูึงความแตก

ต่างรวมถึูงบอกสืถูานัะความเป็นัชายหญิงแลัะที่ำให้หลั่ดออกจากข้อกำหนัดในัการแต่งกาย

แนัวประเพณ้ที่้�ลั้าสืมัย

ในัสื่วนัของพาหนัะที่้�ม้ความสืำคญัตอ่ชว้ติมนัษ่์ยใ์นัปจัจบ่นัั เช่นั รถู ก็ถูอืเป็นัอารมณ์

อย่างหนัึ�งของช้วิตสืมัยใหม่ในัเมือง โดยตัวรถูเองก็ม้การตกแต่งเพิ�มเสืริมให้เข้ากับย่คสืมัย 

ภายในัตวัรถูกม้็การปรบัใหเ้ขา้กบัรา่งกายของมน่ัษ์ยม์ากขึ�นั แลัะเป็นัตวับง่บอกถึูงสืถูานัะภาพ
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แลัะความเจริญของธ่รกิจของเมืองแลัะประเที่ศินัั�นัๆนัอกจากนั้�ความเป็นัร่างกายยังถููกโยงให้

สืัมพันัธ์กับเมืองในัเรื�องของ แผนัภูมิของเมืองด้วย โดยสืิ�งสืำคัญ 5 อย่าง ที่้�เป็นัตัวขับเคลัื�อนั

ของร่างกายมน่ัษ์ย์ อาทิี่ สืมอง หวัใจ ที่อ้งตับ แลัะระบบการสืบืพันัธ่ ์สืิ�งเหล่ัาน้ั�ถูกูนัำมาสัืมพันัธ์

กับการขับเคลัื�อนัช้วิตในัเมืองด้วยเช่นักันั

ในัอด้ตเมืองในัย่คโบราณ จะม้จ่ดสืำคัญอยู่ 5 จ่ดคือ วัด โรงลัะคร ลัานักว้าง สืำหรับ

ประช่ม (Forum) ว่ฒิสืภา แลัะโรงอาบนั�ำ แต่ในัปัจจ่บันัเมืองม้จ่ดสืำคัญท้ี่�ม้การผสืมผสืานั

แบบพันัที่างซึึ่�งประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ (Museum) โรงถู่ายภาพยนัตร์ (Film Studio) 

ศิูนัย์การค้า (Shopping Mall)  สืะพานัเชื�อม (Inhabited Bridge) สืนัามบินั (Airport) แลัะ

สืถูานัเริงรมย์ตอนักลัางคืนั (Night club) สืถูานัที่้�เหลั่านั้�จะถููกเชื�อมโยงโดยเสื้นัที่างของถูนันั 

(Road) ที่้�เปร้ยบเสืมือนัเสื้นัเลัือดที่้�คอยลัำเลั้ยงผู้คนัไปยังสื่วนัสืำคัญๆ ของเมือง 

แลัะนั้�คือความคิดของการวางผังเมืองที่้�ม้ความเชื�อมโยงกับร่างกาย (Body) ความ

เปน็ัรา่งกายยงัถูกูอป่มาอป่มยัตอ่การสืร้างของเมอืง อาที่ ิ โครงของเหลัก็เปรย้บกบัโครงกระดกู 

ผนัังของเมืองเปร้ยบกับผิว   ลัิฟต์เปร้ยบกับมัดกลั้ามเนัื�อ   หนั้าต่างเปร้ยบเสืมือนัดวงตา 

เครื�องปรับอากาศิหรือเครื�องสืูบอากาศิเปร้ยบกับปอด หรือพลัังงานัที่้�ใช้ในัการสืร้างก็เปร้ยบ

กับอาหาร ที่่กสืิ�งถููกโยงเข้ากับระบบของร่างกาย การสืร้างของเมืองจึงเป็นัปรากฎการณ์ที่้�อยู่

ภายใต้การสืังเกตการณ์ของร่างกาย

ตัวอย่างของกลั่่ม BCA (Branson Coates Architecture) ที่้�ออกแบบสืะพานัข้าม

แม่นั�ำที่้�ชื�อ Bridge City ที่้�ให้ความสืำคัญด้านังานัออกแบบที่างสืถูาปัตยกรรมที่้�เชื�อมโยงกับ

เรื�องของร่างกาย  (Body) เมื�อสื่วนัของร่างกายถููกสืร้างแลัะขยายให้ใหญ่ขึ�นัของขนัาด ความ

สืำเรจ็มใิชเ่รื�องของสืดัสืว่นัเพย้งอยา่งเด้ยวแตส่ืิ�งที่้�ปรากฏิอยูใ่นัตัวผลังานัคือความเชื�อมสืมัพนััธ์

แลัะความรู้สืกึ สืะพานั Bridge City ถูกูออกแบบเพื�อใชใ้นังานัเชื�อมชายฝ้ั�งที่ั�ง 2 ดา้นัของแมน่ั�ำ

ที่้�เปร้ยบกับผิวแลัะเลืัอด มันัจึงถููกออกแบบให้ดูคลั้ายกับ องคชาติ (Phallic) โดยได้ม้การ

ออกแบบเส้ืนัที่างของถูนันัท้ี่�มค้วามเชื�อมโยงแลัะสืะดวกต่อการเดินัที่างโดยมค้วามสัืมพนััธก์บั

รูปร่างภายนัอก โดยรูปที่รงของ Bridge City จะถููกออกแบบให้ม้ความโค้งมนัพื�นัผิวที่้�ดูเร้ยบ 

ความงามของความลัาดเอ้ยงดูม้ช้วิตแลัะความลัื�นัไหลั

ความเปน็ุรุา่งกาย (Body) ยงัถูกูเชื�อมโยงถูงึงานัดา้นัการออกแบบเฟอรน์ัเิจอรแ์ลัะ

งานัตกแต่งภายในั อย่างงานัออกแบบเก้าอ้�ที่้�ชื�อว่า The Legover Chair ที่้�เป็นัผลังานัสืะสืม
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ในัพพิธิภณัฑก์ารออกแบบ (Design Museum) ที่้�ออกแบบมาใหส้ืมัพนััธก์บัสืดัสืว่นัของรา่งกาย

ไม่เพ้ยงแค่นัั�นัรูปที่รงของมันัที่ำให้เกิดความรู้สืึกในัเรื�องของความสืนัิที่สืนัม นั่่มนัวลั ความรัก

ใคร่ แลัะสืร้างแรงกระต่้นัให้ผู้พบเห็นัอยากจะเข้าไปสืัมผัสืแลัะที่ดลัองใช้ โดย The Legover 

Chair สืามารถูปรับเปลั้�ยนัตำแหนั่งในัการวางได้ 3 ลัักษ์ณะ ซึ่ึ�งโดยตัวมันัเองสืามารถูมองได้

ในัลัักษ์ณะของงานัประติมากรรม ของเลั่นัสืำหรับผู้ใหญ่ (Adult Toy) แลัะประโยชนั์ใช้สือย 

(Furniture) อ้กหนัึ�งตัวอย่างที่้�สืะที่้อนัให้เห็นัถูึงความสืำคัญของร่างกาย (Body) กับกิจกรรม

ของเมืองแลัะสืภาพรอบๆ ตัวของเรา คือ นัิที่รรศิการที่้�ม้ชื�อว่า Inside out ที่้�จัดแสืดงเก้�ยว

กับช่ดชั�นัในัสืตร้ (Underwear)  โดยความเป็นั ช่ดชั�นัในัสืตร้เป็นัเสืมือนัก่ญแจที่้�ไขให้เห็นัถูึง

ความเป็นัวัฒนัธรรม ช่วงเวลัาแลัะความแตกต่างที่างทัี่ศินัคติท้ี่�ม้ต่อร่างกาย (Body) โดยตัว

ผลังานัท้ี่�นัำเสืนัอจะถูกูจัดเขา้สืูภ่ายในัรูปที่รงขนัาดใหญ่ที่้�ออกแบบจากสืรร้ะของผูห้ญิงตั�งแต่

ช่วงสืะโพกจนัถูึงปลัายเที่้า วัสืด่ที่้�ใช้จะม้ความโปร่งใสืจึงสืามารถูเห็นัผลังานัของผู้ออกแบบ 

โดยตัวผลังานัจะถููกแขวนับนัคานัเหลั็กรูปตัว T สืามารถูหม่นัได้รอบที่ิศิที่าง โดยผลัิตภัณฑ์ที่้�

นัำมาจัดแสืดงจะม้ที่ั�งเครื�องรัดหนั้าที่้องของผู้หญิง (Corset) เสืื�อในัสืตร้ (Bra) ช่ดชั�นัในัของ

สืตรท้ี่้�เปน็ักางเกงรดัเขา่ (Knickers) รวมถูงึเครื�องใชส้ืว่นัตวัของสืตรท้ี่้�มก้ารตกแตง่ดว้ยผา้ลักูไม้

แบบสืตร้ แลัะที่้�สืำคัญอ้กสื่วนัหนัึ�งในันัิที่รรศิการน้ั�   คือการนัำเอาชั�นัในัสืตร้มาบรรจ่ใสื่ถู่ง

พลัาสืติกสืูญญากาศิโปร่งใสืโดยผลัิตภัณฑ์เหลั่านั้�จะถููกนัำมาแขวนัไว้บนัราวตากผ้าเป็นัแถูว

ยาวโดยลัักษ์ณะของชั�นัในัสืตร้ก็จะม้ลัักษ์ณะที่้�ม้ความแตกต่างซึึ่�งสืามารถูบอกได้ถูึงแนัวโนั้ม

ของการออกแบบ วัฒนัธรรม แลัะลัักษ์ณะสัืงคมท้ี่�บูชาวัตถู่ (Fetistic) ปรากฏิการณ์ของ

นัิที่รรศิการ Inside Out จึงเป็นักิจกรรมที่้�บ่งบอกถูึงความสืัมพันัธ์ของร่างกายของมนั่ษ์ย์แลัะ

ความเป็นัไปของโลัก

สื่ดที่้ายความเป็นัเมือง (The City) ความเป็นัพื�นัที่้� (Islands) ในัคริสืต์วรรษ์ที่้� 21 จึง

เป็นัเรื�องที่้�มอิาจปฏิเิสืธหรอืหลับหนัอ้อกจากเรอืนัรา่งของมนัษ่์ย ์(Body) แม้วา่เมอืงคอืสืถูานั

ที่้�รวมของเหลั่าขับเคลัื�อนัที่างโลัก้ย์ ความลั่่มหลังมึนัเมา (Estacity) ที่ั�งที่างจิตใจแลัะวัตถู่แต่

เราก็ปฏิิเสืธมิได้ว่าเมืองเป็นัพื�นัท้ี่�ๆ ม้เสืน่ัห์เย้ายวนัให้หลังใหลัต่อมนั่ษ์ย์คนัเดินัดินัอย่างเราๆ 

ที่่านัๆ หรือไม่จริง...
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ภาพประกอบที่้� 72

 ชื�อผลังานั Caffe Bongo, Tokyo
 สืืบค้นัภาพ :  Cdn.waaaat.welove.com/upload/ rss_
  download/201305312104158590/0_600/20130531.jpg
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ภาพประกอบที่้� 73

 ชื�อผลังานั Lagover Chaise
 สืืบค้นัภาพ :  www.artnet.com/webservices/images/
  1100212IIdzsoGFgJun42cf DrCwvaHBoC59/nigel-coates_
  Logover-chair.jpg
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ภาพประกอบที่้� 74

 ชื�อผลังานั Lagover Chaise
 สืืบค้นัภาพ :  Guide to Ecstacity หนั้า 230
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ภาพประกอบที่้� 75 

 ชื�อผลังานั Bridge city, Competiton entry, London, UK
 สืืบค้นัภาพ : 4.bp.blogspot.com/_TL_DINgG83U/sbBfvil3NBT
  /AAAAAAAAAXo/2HNNX24iIG4/S



169สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

ภาพประกอบที่้� 76

 ชื�อผลังานั Inside Out, London, UK, Branson
 สืืบค้นัภาพ :  Guide To Eestacity หนั้า 232
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สรุุป

บที่ความเรื�องเรือนัร่างกับมิติที่างศิิลัปะแลัะการออกแบบนัั�นั นัำเราไปสืู่วิธ้การคิดที่้�

วา่งานัออกแบบสืดัสืว่นัที่้�ถูกูสืรา้งโดยมนัษ่์ย์นัั�นั สืามารถูอา้งองิจากรา่งกายมนัษ่์ยแ์ที่บที่ั�งสืิ�นั 

ความสืัมพันัธ์ดังกลั่าวเคยกลั่าวไว้โดยสืถูาปนัิกในั ค.ศิ.ที่้� 14 แลัะถููกนัำมาต่อยอด โดยศิิลัปินั

อยา่งลัโ้อนัาโด ดาวนิัช ้(Leonado Davinci) สืญัลักัษ์ณข์องวทิี่รเูวย้ต แมนั คอื รา่งกายมนัษ่์ย์

กับสืัดสื่วนัที่้�สัืมพันัธ์กับสืัดสื่วนัที่างเราขาคณิต จึงเป็นับที่สืร่ปของความสืัมพันัธ์อย่างม้นััย

สืัมพันัธ์ที่้�ว่า มนั่ษ์ย์คือธรรมชาติสืิ�งที่้�มนั่ษ์ย์สืร้างจึงเป็นัสืิ�งที่้�ธรรมชาติสืร้าง

ดังนัั�นั การศิึกษ์าสืิ�งผลัิตหรือนัวตกรรมจึงสืามารถูสืืบเสืาะที่้าวความไปหาความเป็นั

รากเหง้าของมนั่ษ์ยชาติได้ ที่ั�งในัเรื�องของวัฒนัธรรม ค่านัิยม บริบที่สืังคม ศิิลัปะ ฯลัฯ แลัะที่้�

สืำคัญอย่างเผลัอ ลั่่มหลัง มัวเมา จนัลัืมหันักลัับมามองความเป็นัมนั่ษ์ย์ในัสืังคมเมืองอันันั่า

ลั่่มหลังก็แลั้วกันั
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เห่ตุ้แห่่งควิ�มสัมดุล เมื�อควิ�มพิก�รบำ�บัดสัังคม
สั่่ศิิลปะบำ�บัดผู้่้พิก�ร

ลัำดับแรกต้องขอบอกก่อนัว่า บที่ความชิ�นัดังกลั่าวนั้� ได้สืร้างความลัำบากใจให้แก่ผู้

เข้ยนัอยู่พอสืมควร มิใช่เรื�องของความข้�เก้ยจหรือกิจกรรมไม่นั่าสืนัใจนัะครับ แต่เป็นัเพราะ

ความอ่อนัด้อยในัสืติปญัญาแลัะประสืบการณ์ของผูเ้ขย้นัว่าจะนัำเสืนัอประเด็นัอะไรด?้ เพราะ

กจิกรรมที่างศิลิัปะที่้�ไดจ้ดัขึ�นัที่้�บา้นันันัที่ภมู ิอ.ปากเกรด็ จงัหวดันันัที่บร่น้ัั�นั เปน็ักจิกรรมที่าง

ศิลิัปะ ที่้�นัำเอาสืื�อที่างศิลิัปะมารว่มปฏิบิติัการกบักลั่ม่เดก็พกิารซึ่�ำซึ่อ้นั (เดก็ที่้�พกิารที่างสืมอง

แลัะร่างกาย)ซึึ่�งสืำหรับผู้ร่วมกิจกรรมท่ี่านัอื�นัผมไม่ที่ราบว่าเคยม้ประสืบการณ์แบบน้ั�หรือไม่ 

แต่สืำหรับผมน้ั�เป็นัการที่ำกิจกรรมท้ี่�ได้รว่มกับเด็กพิการซึ่�ำซ้ึ่อนัเป็นัครั�งแรก ซึึ่�งผมยังจำความ

รู้สืึกตอนัแรกได้ ผมรู้สืึกสืับสืนั ประหวั�นั หัวใจเต้นัแรง ซึ่ึ�งอาการผิดปกติเหลั่านั้�มิได้เคยเกิด

ขึ�นักับผมเลัย ในัการที่ำกิจกรรมศิิลัปะกับกลั่่มเด็กปกติที่ั�วไป (ปกติที่างร่างกายแลัะสืมอง) ที่้�

ผ่านัมาเจ็ดย่านันั�ำ มันัเกิดอะไรขึ�นั นัางงามหรือนัางสืาวไที่ยท้ี่�เคยมาเย้�ยมบ้านันันัที่ภูมิรู้สึืก

อย่างผมหรือเปลั่า?  เพื�อนัๆ แลัะนัักศิึกษ์าที่้�มาร่วมกิจกรรมดังกลั่าวรู้สืึกอย่างผมหรือเปลั่า? 

ผมมิได้ตั�งคำถูามกับใครเลัย แลัะมิได้คำตอบอะไรด้วย แต่สืิ�งหนัึ�งที่้�สืำคัญนัั�นัคือ ความซึ่ื�อตรง

กับความรู้สืึกว่าเป็นัอย่างไรแลัะพิจารณามันัรวมที่ั�งหาคำตอบในัเชิงเหต่ผลั

ประการแรก เมื�อผมได้พบเห็นักลั่่มเด็กพิการซึ่�ำซึ่้อนั ผมรู้สืึกสืงสืารแลัะเกิดรู้สืึก

ที่่กขเวที่นัาท้ี่�ปรากฏิจากความรู้สึืกของตนัเอง (โดยท้ี่�เจ้าตัวอาจจะไม่ที่่กข์เลัยก็ได้) โดยสืิ�งที่้�

เห็นัดังกลั่าวถููกโยงไปสืู่ความวิตก ประหวั�นั กังวลั มิอยากให้ตัวเอง พ่อ แม่ ลัูกหลัานั หรือคนั

ที่่กๆ คนัต้องตกอยู่ในัสืภาพดังกลั่าว ซึ่ึ�งมันัที่ำให้ผมเกิดความเมตตาแลัะอยากช่วยเหลัือ 

ประการท้ี่�สืองในัประเด็นัของความไม่แน่ัใจว่า ตวัเองจะสืามารถูเปลั้�ยนับที่บาที่จากผูฝึ้้กอบรม

กจิกรรมที่างศิลิัปะมาเป็นัผูช้ว่ยจำเป็นัต่อผูพ้กิารซึ่�ำซ้ึ่อนัในับางจังหวะเวลัาในัช่วงที่ำกิจกรรม 

โดยเด็กพิการซึ่�ำซึ่้อนันัั�นัสื่วนัมากมักจะบกพร่องในัการควบค่มนั�ำคัดหลัั�งต่างๆ เช่นั นั�ำมูก 

นั�ำลัาย การขับถู่าย ปัสืสืาวะ อ่จาระ ฯลัฯ (อันัเนัื�องมาจากการพิการที่างสืมองแลัะร่างกาย) 

โดยการเป็นัพ้�เลั้�ยงจำเป็นันัั�นั ผมจะต้องขจัดความรู้สืึกรังเก้ยจนั�ำคัดหลัั�งต่างๆ สืิ�งที่้�ผมกลั่าว

มานั้�มิใช่เรื�องง่ายๆ นัะครับ ในัการที่ำให้เกิดความรู้สืึกเฉยเมยต่อนั�ำคัดหลัั�งต่างๆ ที่้�ถูือว่าเป็นั

ของเสื้ยแลัะสืกปรกของร่างกาย แม้แต่ในัที่างพ่ที่ธศิาสืนัา ข้อบัญญัติหนัึ�งที่้�ปรากฏิในัหนัังสืือ
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พระไตรปิฎกที่้�ว่าด้วยเรื�อง ความจำเป็นัของผู้ที่้�ม้ค่ณสืมบัติในัการดูแลัผู้ป�วยที่้�เป็นัพระสืงฆ์

หรือฆราวาสืคือผู้ดูแลัจะต้องไม่รังเก้ยจนั�ำคัดหลัั�งต่างๆ ของผู้ป�วยแลัะดูแลัผู้ป�วยโดยไม่เห็นั

แก่อามิสืสืินัจ้างซึ่ึ�งในัที่างพ่ที่ธศิาสืนัาก็ยังสือนัต่อว่า นั�ำคัดหลัั�งที่้�ออกมาจากผู้ป�วยนัั�นั นั�ำคัด

หลัั�งจะออกมาอยูภ่ายนัอก ซึ่ึ�งมนัับง่บอกถูงึความไมเ่ที่้�ยงของรา่งกายมนัษ่์ยท์ี่้�ม้ความเสืื�อมโที่รม

อยู่ตลัอดเวลัา แลัะนั้�อาจเป็นัสืาเหต่สืองประการสืั�นัๆ ท้ี่�ที่ำให้ผู้เข้ยนัรู้สึืกวิตกในัช่วงก่อนัที่ำ

กิจกรรม แต่เมื�อได้พูดค่ย ม้การจัดแบ่งกลั่่มกิจกรรมที่างศิิลัปะ ที่่กอย่างก็ดำเนัินัไปอย่างราบ

รื�นั แลัะต้องขอชื�นัชมกลั่่มนัิสืิตครู 5 ปี คณะศิิลัปกรรมศิาสืตร์ ที่้�สืามารถูปรับตัว โดยการที่ำ

หนั้าที่้�ในัการสือบภาคปฏิิบัติการที่างศิิลัปะได้ด้เย้�ยม รวมถูึงที่ำหนั้าท้ี่�พ้�เลั้�ยงดูแลัเด็กอย่าง 

ยอดเย้�ยม 

สืว่นัเนืั�อหาท้ี่�ผู้เขย้นัต้องรับผดิชอบนัอกเหนืัอจากการพรรณนัาความรูสึ้ืกสืว่นัตวันัอก

เหนัือจากที่้�กลั่าวมาข้างต้นันัั�นั คือสื่วนัของผู้เข้ยนัจะกลั่าวถูึงผลังานัศิิลัปะของศิิลัปินัผู้โด่งดัง

ที่้�สืด่คนัหนัึ�งในัช่วงครสิืต์ศิตวรรษ์ที่้� 20 กบัผลังานัที่้�โด่งดงัไม่แพ้กนััท้ี่�ชื�อว่า Les Demoiselles d’ 

Avignon ท้ี่�เขย้นัขึ�นัแลัะเสืรจ็สืมบรูณ์ในั ค.ศิ. 1907 โดยศิิลัปินัชาวสืเปนัที่้�ชื�อ ปาโบลั ปิกสัืโซ่ึ่ 

(Pablo Picasso) โดยผลังานัชิ�นัดังกลัา่วมค้วามเชื�อมโยง หรอืเก้�ยวขอ้งกบัความบกพรอ่งที่าง

ด้านัร่างกายอย่างไร แลัะม้ผู้วิพากษ์์วิจารณ์ผลังานัชิ�นันั้�อย่างไรนัั�นั เราจะติดตามกันัต่อไป

อาจกลั่าวได้ว่าผลังานัที่้�ชื�อ Les Demoiselles d’ Avignon หรือชื�อที่้�แปลัเป็นัไที่ย

ว่า “หญิงสืาวแห่งอาวิยอง” นัั�นัเป็นัผลังานัภาพของหญิงสืาวโสืเภณ้ 5 คนั ที่้�อยู่ในัสืถูานัเริง

รมย์ (ซึ่่อง) ที่้�ตั�งอยู่บนัถูนันั Avignon ในัเมืองบาเซึ่โลันั่า (Barcelona) โดยผลังานัชิ�นัดังกลั่าว

ขณะน้ั�อยูใ่นัการครอบครองของพิพธิภัณฑ์ศิลิัปะสืมัยใหม่ในัยิวยอร์ค (Museum of Modern 

Art) โดยผลังานัชิ�นันั้�ปิกัสืโซึ่ได้ที่ำการสืร้างแลัะศิึกษ์าเป็นัภาพร่างกว่า 100 ชิ�นั เพื�อที่ำการ

เปร้ยบเที่้ยบเพื�อให้เกิดความสืมบูรณ์ที่้�ปรากฏิออกมาเป็นังานัศิิลัปะม้ชื�อ “หญิงสืาวแห่งอาวิ

ยอง” โดยงานัชิ�นันั้�มค้วามสืำคญัที่้�นัำไปสืูก่ารพฒันัาในักระบวนัการสืรา้งงานัปกิสัืโซึ่เอง  รวม

ที่ั�งศิลิัปนิัแลัะนักัออกแบบร่น่ัหลังั โดยเปน็ัที่้�รู้จกักนััในัรปูแบบศิลิัปะแบบบาศิกนัยิม (Cubism) 

ที่้�มพ้ฒันัาการร่วมกับศิลิัปินัร่วมร่่นัอย่าง จอร์จ บราคค์ (Georges Braque) แต่ประเด็นัสืำคัญ

คือเนัื�อหาหรือเรื�องราวที่้�ม้นัักวิจารณ์ได้ให้ที่ัศินัะที่้�แตกต่างกันัในัผลังานัชิ�นัดังกลั่าว ประการ

แรกภาพใบหนั้าของหญิงสืาวในัภาพ ถููกที่ำให้ม้ลัักษ์ณะที่้�ดูเป็นัเหลั้�ยมสืันั รูปร่าง (Figure) 

ของหญิงสืาวในัภาพเป็นัรูปร่างแบบเรขาคณิต (geometric shapes) ลัักษ์ณะดังกลั่าวมักถููก
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อ้างอิงไปถูึงการรับอิที่ธิพลัจากศิิลัปะของแอฟริกันั โดยเฉพาะหนั้ากากของชนัเผ่าต่างๆ ของ

แอฟริกันัรวมถูึงรูปที่รงของประติมากรรมแบบแอฟริกันั

 แตใ่นัป ีค.ศิ. 1974 นักัวจิารณอ์ยา่ง ลัโ้อ สืไตนัเ์บิรก์ (Leo Steinberg)  ไดเ้ข้ยนั

บที่ความที่้�สืร้างความแตกต่างต่อการอธิบายภาพดังกลั่าว โดยตั�งประเด็นัไปสืู่ความอดกลัั�นั

จากสืิ�งที่้�ประสืบของตวัศิลิัปนิัที่้�สืง่ผลัตอ่รปูแบบที่างงานัศิลิัปะที่้�ถูกูนัำเสืนัอออกมาในัลักัษ์ณะ 

ที่้�ม้การเปลั้�ยนัแปลังที่างรูปร่าง โดยสืไตนั์เบิร์ก ได้ให้ข้อสืังเกตว่า ภาพผู้หญิงที่ั�ง 5 คนั ภายในั

ภาพนัั�นัม้ลัักษ์ณะของความแปลักแยก ต่างคนัต่างอยู่ แลัะมิได้ม้ปฏิิสืัมพันัธ์ ซึ่ึ�งกันัแลัะกันัแต่

สืิ�งที่้�เห็นัชัดนัั�นัคือ ภาพผู้หญิงนัั�นัได้จ้องมองเขม็งมาสืู่ผู้ชม (Viewer) อย่างจริงจังหรือถู้าพูด

กันัในัภาษ์าชาวบ้านัว่า “จ้องอย่างเอาเป็นัเอาตาย” ที่้เด้ยว ซึ่ึ�งก่อนัหนั้าที่้�ผลังานัภาพ “หญิง

สืาวแห่งอาวิยอง” จะเสืร็จสืมบูรณ์ดังที่้�ได้เห็นันัั�นั ปิกัสืโซึ่ได้ที่ำการร่างภาพเป็นัไอเด้ยอย่าง

คร่าวๆ ด้วยเกรยอง (Crayon) ซึ่ึ�งภายในัภาพสืเก็ตที่์นัั�นั เราจะเห็นัภาพชายหนั่่มที่้�ถููกกลั่าว

อา้งวา่ เป็นักะลัาสืเ้รอื นัั�งอยูก่ลัางภาพท้ี่�ลัอ้มรอบไปด้วยกลั่ม่หญงิโสืเภณ ้รวมถึูงภาพรา่งผูช้าย

ด้านัซ้ึ่ายซึึ่�งถููกกล่ัาวว่าเป็นันัักศึิกษ์าแพที่ย์ที่้�ยืนัถืูอกะโหลักศิ้รษ์ะมนั่ษ์ย์หรืออาจเป็นัหนัังสืือ

ที่างการแพที่ย์อะไรสืักอย่าง ซึ่ึ�งภาพร่างดังกลั่าวนัั�นัได้ถููกต้ความโดยผู้อำนัวยการคนัแรกของ

พิพิธภัณฑ์ศิิลัปะสืมัยใหม่ (MoMa) อย่าง Alfred Barr ว่างานัศิิลัปะชิ�นัที่้�เป็นัภาพร่างแลัะชิ�นั

สืมบรูณข์องปกิสัืโซึ่ชิ�นัน้ั�นัั�นั ศิลิัปินัไดซ้ึ่อ้นันัยัความหมายคำวา่ มรณานัส่ืต ิ(Memento Mori) 

ซึ่ึ�งเป็นัภาษ์าลัะตินัแปลัว่า “พึงระลัึกว่าวันัหนัึ�งที่่านัก็ต้องตาย” ซึ่ึ�งเป็นัสืิ�งที่้�มนั่ษ์ย์ต้องระลัึก

อยู่เสืมอ หัวกะโหลักเป็นัสืัญลัักษ์ณ์แบบหนัึ�งของความตายด้วยเช่นักันั สื่วนัในัประเด็นัที่้�ภาพ

หญงิโสืเภณภ้ายในัภาพท้ี่�กำลังัจอ้งเขมง็มายงัผูช้มกไ็ดม้ก้ารวเิคราะหโ์ดยนักัวจิารณศ์ิลิัปะอยา่ง 

Rosalind Krauss ได้บัญญัติศิัพที่์หรือวลั้ว่า “บาดแผลัแห่งการเพ่งมอง” (The trauma of 

the gaze) โดยวลั้ดังกลั่าวของ Krauss ได้ถููกนัำมาโยงเข้ากับลัักษ์ณะการเพ่งมอง “หญิงสืาว

แหง่อาวยิอง” โดยไดน้ัำไปเปรย้บเที่ย้บแลัะนัำเขา้สืูก่ารวเิคราะหท์ี่างจติในัที่ฤษ์ฎข้องซึ่กิมนััต์ 

ฟรอยด์ ในักรณ้ของภาพเหต่การณ์ต้นักำเนัิดที่้�ฝ้ังรากลัึกจากอด้ตหรือปมที่้�เกิดจาก การกลััว

ถููกตอนัของผู้ชาย (castration complex) โดยภาพลัักษ์ณ์การมองของภาพผู้หญิงแห่งอาวิ

ยองนัั�นัได้ถููกโยงเข้าสืู่ ภาพวาดที่้�ชื�อว่า “Wolf Man” เป็นัภาพวาดจากความฝ้ันั ซึ่ึ�งเป็นัภาพ

ความที่รงจำในัวัยเด็กของ Sergei Ponkejeff (1887-1979) ซึ่ึ�งเป็นัคนัไข้ที่้�โด่งดัง ซึ่ึ�งอยู่ในั

การดูแลัของฟรอยด์ โดยภาพ วูฟแมนั (Wolf Man) ได้ถููกบรรยายว่า เด็กผู้ชายได้พบว่าตัว
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เขาเองได้ตกใจส่ืดขด้ถึูงกับนัิ�งชะงกังนัั เมื�อเขาเปิดหนัา้ตา่งออกแลัะได้พบวา่กลั่ม่หมาป�าท้ี่�สืงบ

นัิ�งกำลังัส่ืงสืายตาเพ่งมองมาท้ี่�ตัวเขา ซึึ่�งความฝั้นันัั�นัมผ้ลัที่ำให้เกดิความกลัวัสืด่ข้ด โดยส่ืงผลัก

ระที่บต่อร่างกายแลัะเกิดอาการช็อค ความเจ็บป�วยที่้�เกิดจากการเพ่งมองในัความหมายนั้�จึง

ถููกโยงเข้าสืู่งานั “หญิงสืาวแห่งอาวิยอง ในัลัักษ์ณะเด้ยวกันั โดยเข้าไปสืู่เหต่แห่งความกลััวที่้�

ฝ้งัรากจากอดต้ สืว่นัปมที่้�เกดิจากการกลัวัถูกูตอนัของเพศิชายนัั�นั ไดถู้กูโยงไปสืูเ่รื�องของอสืรู

กายหญิง (Medusa) ท้ี่�ม้ร่างกายท่ี่อนัร่างท้ี่�เป็นังู รวมถึูงเส้ืนัผมท้ี่�อยู่บนัศิ้รษ์ะท้ี่�ประกอบไป

ด้วยงูมากมาย ซึึ่�งโดยความหมายน้ั�ถููกโยงเข้าสืู่ภาพอวัยวะเพศิชาย กับงูจำนัวนัมากมายบนั

หนัังศิ้รษ์ะของเมดูซึ่่า รวมถึูงอำนัาจแห่งการเพ่งมองของเมดูซึ่่า ท้ี่�จะที่ำให้ผู้ที่้�สืบตาเปลั้�ยนั

สืภาพกลัายเปน็ัหนิั น้ั�เปน็ักรณต้วัอยา่งไมว่า่ภาพฝ้นัั wolf man หรอืตำนัานัของอสืรูกายหญงิ

ที่้�ถููกนัำมาอธิบายที่่าที่้ของการเพ่งมองภาพ “หญิงสืาวแห่งอาวิยอง”ซึ่ึ�งนััยยะดังกลั่าวท้ี่�ถููก

อธบิายไวข้า้งตน้ัที่ำใหเ้ราสืามารถูที่ำความเขา้ใจที่รรศินัะของศิลิัปนิั (ปกิสัืโซึ่) ที่้�มต้อ่ผูห้ญงิซึ่ึ�ง

ผลังานัชิ�นันั้�ยงับอกถูงึสืญัญาณอนััตรายของการมเ้พศิสัืมพันัธก์บัผูห้ญงิโสืเภณ ้ท้ี่�เปน็ัผูบ้ม่เพาะ

เชื�อโรค ความผิดปกติ พิกลัพิการ ที่้�อาจจะเกิดจากการติดเชื�อ รวมไปถูึงภาวะความกลััวแลัะ

รังเก้ยจร่างกายของผู้หญิงนัั�นัเอง โดยในัปี ค.ศิ. 1994 นัักภัณฑารักษ์์ วิลัเลั้ยม รูบินั (William 

Rubin) Helene Seckel แลัะนัักจิตวิที่ยาจูดิธ เคาซึ่ินั (Judith Cousins) ได้ที่ำการวิเคราะห์

ผลังานั “ผู้หญิงแห่งอาวิยอง” ว่าใบหนั้าของโสืเภณ้ที่ั�ง 5 คนั ในัภาพนัั�นั ถููกที่ำให้เกิดความ

ผิดรูปดูพิกลัพิการนัั�นัเกิดจากการติดเชื�อซึ่ิฟิลัิสื (Syphilis) 

หนัังสืือของ Les Demoisellesd’Avignon ในัปี 1994 

โดยผู้เช้�ยวชาญที่ั�ง 3 ที่้�เอ่ยข้างต้นั แสืดงการวิเคราะห์เชิง

ลัึกแลัะที่้�มาของงานั วิลัเลั้ยม รูบินั แนัะนัำาว่าใบหนั้าของ

ร่างบางรูปเป็นัสืัญลัักษ์ณ์ของการเสื้ยโฉม จากผลัของการ

ติดเชื�อซึ่ิฟิลัิสื แลัะภาพวาดนั้�ถููกสืร้างขึ�นัหลัังจากไปเที่้�ยว

ซึ่่องโสืเภณ้หลัายครั�งโดยปิกัสืโซึ่ ซึ่ึ�งหลัังจากนัั�นัปิกัสืโซึ่

ก็ได้แยกที่างชั�วคราวกับภรรยาสืาวเฟอร์ นัันัเด โอลัิวิเยร์ 

โดยรูบินั ต้ความภาพวาดว่าเป็นัการแสืดงออกของความ

ต่ำาช้าของศิิลัปินั ความเต็มใจที่้�จะเสื้�ยงต่ออนัาธิปไตยเพื�อ
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อิสืระภาพ ความกลััวต่อโรคภัยไข้เจ็บแลัะที่้�หนัักแนั่ที่้�สื่ด

คือความกลััวแลัะความชิงชังที่้�ฝั้งลึักอยู่ในัร่างของผู้หญิงซึึ่�ง

ดำารงอยู่เค้ยงข้างเขา

(Alehetron.2022.Online)

ซึ่ึ�งเป็นัโรคชนัิดหนึั�งที่้�สืามารถูติดต่อกันัที่างการร่วมเพศิแลัะสืามารถูแพร่เชื�อไปสืู่

ที่ารกในัครรภ์ของผู้เปน็ัแม ่ดว้ยการวเิคราะห์ที่้�ขดักบัความเชื�อเดมิวา่ภาพใบหน้ัาหญงิโสืเภณ้

ในัภาพผลังานันัั�นัไดร้บัอทิี่ธิพลัมาจากหนัา้กากของชนัเผา่แอฟรกินัั จงึถูกูที่า้ที่ายอยา่งนัา่สืนัใจ 

แลัะโดยความเชื�อส่ืวนัตัวของผู้เข้ยนัแล้ัว กลัับเห็นัด้วยกับบที่วิเคราะห์ชิ�นัหลััง (ในักรณ้ของ

การติดเชื�อซึ่ิฟิลัิสื) มากกว่า ซึ่ึ�งเมื�อสืังเกตให้ด้จากภาพใบหนั้าหญิงโสืเภณ้ดังกลั่าวนัั�นั ภาพ

ใบหนั้ามิได้ม้สืัดสื่วนัที่้�สืมด่ลักันัเลัยแม้แต่นั้อย ตั�งแต่ระดับของ ตา คิ�ว ปาก จมูก ซึ่ึ�งขัดกับ

ภาพหนั้ากากของชนัเผ่าแอฟริกา (ดังรูป) ซึึ่�งแม้ว่าจะถููกตัดที่อนัในัรายลัะเอ้ยดของใบหนั้า 

แต่ก็ยังคงความสืมด่ลัของสืัดสื่วนับนัใบหนั้าที่่กสื่วนัอย่างชัดเจนั
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ภาพประกอบที่้� 77

 ศิิลัปินั       ปาโบลั ปิกัสืโซึ่ 
 ชื�อผลังานั Les Demoiselles d’Avignon.1907
 เที่คนัิค สื้นั�ำมันับนัแคนัวาสื
 สืืบค้นัภาพ :  Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain
     Bois, Benjamin H.D Buchloh. (2004).Art since1900 Modernism
     antimodernism postmodernism.LondoN: 
  Than&Hudson Page.79
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ภาพประกอบที่้� 78

 ชื�อผลังานั : Medical student, Sailor, and Five Nudes in a Bordello
   (composition study for Les Demoiselles d’Avignon)
 สืืบค้นัภาพ :  Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin 
  H.D Buchloh. (2004).Art since1900 Modernism
     antimodernism postmodernism.LondoN:
  Than&Hudson Page.81
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ภาพประกอบที่้� 79

 ศิิลัปินั Sergei C. Pankejeff’s
 ชื�อผลังานั Wolf Man (1887-1979)
 สืืบค้นัภาพ :  Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, 
  Benjamin H.D Buchloh. (2004).Art since1900
      Modernism antimodernism postmodernism.LondoN:
  Than&Hudson Page.82
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ภาพประกอบที่้� 80

 ศิิลัปินั Pablo Picasso
 ชื�อผลังานั African Masks  1881-1973
 สืืบค้นัภาพ :  http://art2dye4.blogspot.com/2014/04/artist-in-focus-
  pablo-picasso-african.html
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สรุุป

บที่ความชิ�นัน้ั� เป็นัการเชื�อมโยงจากการเขา้ร่วมกจิกรรมที่างศิลิัปะกบักลั่ม่เดก็พกิาร

ซึ่�ำซึ่อ้นั เขา้สืูก่ารวเิคราะหเ์นัื�อหาของผลังานัที่างศิลิัปะ ที่้�มน้ัยัยะของการเชื�อมโยงสืูค่วามพกิลั

พิการที่้�ถููกซึ่่อนัไว้ในัผลังานัที่างศิิลัปะ ซึ่ึ�งในัที่้ายที่้�สื่ดแลั้วผู้เข้ยนัเชื�อว่ามนั่ษ์ย์ที่่กผู้ที่่กนัามก็

พิการกันัที่ั�งนัั�นั ถูึงแม้มันัมิได้ปรากฏิออกมาให้เห็นัที่างกายภาพ แต่มันัเป็นัความพิการที่าง

จิตใจโดยเหต่แห่งความพิกลัพิการที่้�เกิดขึ�นัที่างร่างกายนัั�นัอาจจะหล้ักเลั้�ยงมิได้ ซึ่ึ�งอาจเป็นั

เหต่แห่งปัจจัยต่างๆ ที่้�มันัต้องเกิดขึ�นั แต่ความพิกลัพิการที่างจิตใจนัั�นั เป็นัสืิ�งที่้�มนั่ษ์ย์ต้อง

ควบคม่เพื�อดล่ัยภาพแหง่ความพอดแ้ลัะนัำเขา้สืูค่วามเปน็ัมนัษ่์ยท์ี่้�สืมบรูณต์อ่การดำรงชว้ติที่้�

ด้สืืบไป
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บรุรุณานุุกรุม

Alehetron. (2022). Les Demoiselles d’ Avignon. April 09,2022 Retrieved 

 April 24,2022 From https://alchetron.com/Les-Demoisells-d’Avignon.



183สุุพจน์์ ศิิริิริัชน์ีกริ

บทสัรุปห่นิังสัือ ศิิลปะนิ�นิ�ทัศินิะ

แม้ว่าหนัังสืือศิิลัปะนัานัาที่ัศินัะ คือหนัังสืือที่้�รวมบที่ความเชิงศิิลัปะ ในับริบที่ที่้�แตก

ต่างตามวาระ แต่สืิ�งหนัึ�งที่้�ผู้เข้ยนั มักจะสือดแที่รกในัเนัื�อหาที่่กครั�งคือ การสือบที่านัถูึงสืิ�งที่้�

อยูเ่บื�องลักึเบื�องหลััง ของปรากฏิการณต์า่งๆ หนังัสือืเลัม่นั้�มไิดเ้สืนัอเพย้งเรื�องของกลัวธิ ้หรอื

การสืร้างผลังานัศิลิัปะหรอืการออกแบบ ท้ี่�วเิคราะห์ เพย้งเรื�องของความงามเชงิองคป์ระกอบ

ศิิลัปะ หรืออธิบายเรื�องของแนัวความคิดที่้�ถููกเข้ยนัขึ�นัจากเจ้าของผลังานั หรือศิิลัปินัที่้�จะจูง

ความคิดเราแบบ คนัเชื�องๆ แลัะตื�นัเขินัต่อสืิ�งที่้�ปรากฏิ

ผู้เข้ยนัพยายามที่้�จะตั�งคำถูามต่อสืิ�งที่้�เห็นั ต่อสืิ�งที่้�เป็นัปรากฏิการณ์ แลัะพยายามใช้

ศิาสืตร์ด้านัต่างๆ อาที่ิ สืังคมวิที่ยา มานั่ษ์ยวิที่ยา ประวัติศิาสืตร์หรือปรัชญา มาอรรถูธิบาย 

ความเป็นัศิาสืตร์ที่างศิิลัปะ ไม่ว่าจะเป็นังานัศิิลัปะการออกแบบหรือปรากฏิการณ์ต่างๆที่าง

ศิลิัปะ แลัะหนัึ�งในัความคดิหลักัคอืความคดิแบบหลังัสืมัยใหม ่ท้ี่�มาตั�งคำถูามกบัความที่า้ที่าย 

ย่ยงกับความคิด รูปแบบ ค่านัิยมต่างๆ ที่างวัฒนัธรรมแบบสืมัยใหม่ ดังนัั�นัหลัักการแบบวิธ้

คิดหลัังสืมัยใหม่ จึงมักจะถููกนัำมาใช้เป็นัแนัวที่างในัการเข้าไปสืืบค้นัหรือวิเคราะห์ 

ปรากฏิการณ์ ต่างกรรมต่างวาระของหนัังสืือ ศิิลัปะนัานัาที่ัศินัะ จนัเกิดเป็นัหนัังสืือรวมเลั่ม

ฉบับดังกลั่าว ที่้�พร้อมมอบองค์ความรู้ที่้�นัอกเหนัือไปจากศิาสืตร์ด้านัศิิลัปะไปสืู่ศิาสืตร์ ต่างๆ

อย่างพอเที่่าที่ันัในัโลักร่วมสืมัยของเราๆที่่านัๆ
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Index (ดัชีนุี)

A

Absolute Truth (สืัมบูรณ์ สืูงสื่ด)   หนั้า 24

Abstract Expression (ลััที่ธิสืำแดงพลัังอารมณ์แนัวนัามธรรม)  หนัา้ 61,69,70,99

B

Baby Boom (เบบ้� บูม)  p.69

C

Clement Greenberg (คลั้เมนั กร้นัเบิร์ก)  p.73,79,99

Cubism (ลัักธิบาศิกนัิยม)  p.61,70,173

D

Dada (ดาดา)  p.61,106,111

Der Strum (เดอ สืตรอม)  p.104,105

E

Enlightenment (ย่คแห่งปัญญา)  p.29,58

F

Form (โลักของแบบ)   p.24

G

Graffiti Art (ศิิลัปะกราฟฟิต้�)  p.84

H

Heroism (รูปแบบความเป็นัฮ์้โร่)  p.160

Hyperreality (ความจริงเสืมือนั)  p.38,39
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Impressionism (ลััที่ธิประที่ับใจ)  p.61

Individualism (ลััที่ธิปัจเจกนัิยม)  p.62

Installation ลััที่ธิแบบติดตั�งจัดวาง)  p.61

J

Jean Dubuffet (ฌ็อง ดู บัฟเฟต์)  p.82

K

Keith Haring (ค้ธ ฮ์าร์ริ�ง)  p.84

L

Leo Steinberg (ลั้โอ สืไตเบิร์ก)  p.17

Les Demoiselles d’ Avignon (หญิงสืาวแห่งอาวิยอง)  p.173

M

Mark Rothko (มาร์ค รอที่โค)  p.74

N

Neo-Baroque (นั้โอ - บาโรก)  p.103

Neo-classic (นั้โอ - คลัาสืสืิค)  p.62

P

Pablo Picasso (ปาโบลั ปิกัสืโซึ่)  p.173

Panopticon (แพนัออฟที่ิคอลั)  p.40

Plato (เพลัโต)  p.24

Pop Art (ป๊อป อาร์ต)  p.112
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R

Renaissance (เรอเนัสืซึ่องค์)  p.26,58

Road Withmen   p.82

Roland Barthes (โรลัอง บาร์ต)  p.37,73

Rosalind Krauss (โรสืาลัินั คอสืร์)  p.73,174

S

Small Narrative (เรื�องเลั่าขนัาดเลั็ก)  p.35

Surrealism (ลััที่ธิเหนัือจริง)  p.61

T

Taisho  (สืมัยไที่โซึ่)  p.105

The Japanese Avant-Garde (ศิิลัปินัหัวก้าวหนั้าญ้�ป่�นั)  p.105

The Trauma of the gaze (บาดแผลัแห่งการจ้องมอง)  p.174

Tokyo - Baroque (โตเก้ยว บาร์โรก)  p.112

V

Victorian (วิคตอเร้ยนั)  p.159

W

Wiheim Bockelman (วิลัเบิร์ก บอคเคลัมานันั์)  p.103

William De Kooning (วิลัเลั้ยม ด้ คูลันัิง)  p.73

Wolf Man (วูฟ แมนั)  p.174,175
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อภิธานุศิัพื่ท์

ครุิสทัลนุัชีท์ (Kristallnacht) คือเหต่การณ์ที่้�เร้ยกว่า “คืนักระจกแตก” ซึ่ึ�งเกิดขึ�นั

ในัวันัที่้� 10 พฤษ์ภาคม 1983 โดยเหต่การณ์ดังกลั่าวนัั�นัเกิดจากรัฐบาลัเยอรมันั ประกาศิ

ยกเลัิกการให้สิืที่ธิอาศิัยแกชาวต่างชาติ รวมไปถูึงชาวยิวรวมถูึงการถููกเนัรเที่ศิให้ออกจาก

ประเที่ศิ ความไมพ่อใจนั้�สืง่ผลัตอ่การฆาตกรรมเจา้หนัา้ที่้�การทูี่ตชาวเยอรมนัั โดยผูอ้พยพชาว

ยิวเชื�อสืายโปแลันัด์ เหต่การณ์นั้�ที่ำให้เกิดความไม่พอใจ สื่งผลัที่ำให้เกิดการยั�วย่ให้ผู้คนัออก

มาประที่้วงโดยแกนันัำพรรนัาซึ่้ แลัะในัเช้าวันัที่้� 10 พฤษ์ภาคม โบสืถู์ยิวเกือบที่ั�งหมดในั

เยอรมนั้กว่า 1547 แห่งได้รับความเสื้ยหายแลัะ 267 แห่งถููกที่ำลัาย โรงสืวด 94 แห่งได้รับ

ความเสืย้หายแลัะถูกูที่ำลัาย สืส่ืานัชาวยิวถูกูดูหมิ�นั มก้ารที่ำลัายคัมภร์้โที่ราห์จด่ไฟเผาที่ำลัาย

โดมแลัะโบสืถู ์ ม้ผูเ้สืย้ชว้ติที่้�เปน็ัชาวยวิประมาณ 100 ราย แลัะถููกจบัจำนัวนัมากในัคา่ยกกักนัั

อีโคเฟมินุิสึมม์ (Ecofeminism) กล่่ัมที่้�ม้การแสืดงศิักยภาพในัการเร้ยกร้องของ    

ผู้หญิงในัเรื�องบที่บาที่างการอนั่รักษ์์ธรรมชาติแลัะสืิ�งแวดลั้อม ภายใต้แนัวคิดท้ี่�ว่า ผู้หญิงม้

ความใกลั้ชิดธรรมชาติแลัะผูกพันักับสืภาพแวดลั้อมตามธรรมชาติ รวมถูึงเข้าใจแลัะกลัมกลัืนั

มากกว่าเพศิชาย การเข้าใจนั้�นัำไปสืู่บที่บาที่ผู้หญิงเชิงกิจกรรมด้านัสืิ�งแวดลั้อมแลัะได้พัฒนัา

ไปสืูค่วามคิดเชงิปรัชญาแลัะกลัไกการอธิบายเชงิอำนัาจในัเรื�องของการกดทัี่บหรือการจัดลัำดับ

ชั�นั (hierarchy) ที่้�ปรากฏิอยู่ในัเรื�องของ “ความรู้” โดยวิที่ยาศิาสืตร์หรือมายาคติต่างๆที่้�วิธ้

คิดเชิงวิที่ยาศิาสืตร์แบบเพศิชายเป็นัผู้กำหนัดแลัะควบค่ม โดยอาจเร้ยบกล่่ัมเคลัื�อนัไหวเชิง

อนั่รักษ์์ในับที่บาที่ผู้หญิงนั้�ว่า “สืตร้นัิยมสืายนัิเวศิ” ซึ่ึ�งถููกนัำมาใช้ครั�งแรกในัปี ค.ศิ. 1974

ศิิลปะหลังสมัยใหม่ (Postmodern Art) กระบวนัการที่างศิิลัปะหรือกระบวนัการ

เคลัื�อนัไหวที่างศิิลัปะที่้�ม้จ่ดประสืงค์ในัการที่้�จะกบฏิ ต่อต้านัหรือที่ำในัสืิ�งที่้�ตรงข้ามกับขบวนั

คิดแบบสืมัยใหม่นัิยม (modernism) อาที่ิ การกบฏิในัเรื�องของรูปแบบที่างศิลิัปะ เช่นัการ

ผสืมผสืานั รปูแบบตา่งๆ อาทิี่ศิลิัปะแบบจดัวาง (installation art) ศิลิัปะแบบใชส้ืื�อวสัืดต่า่งๆ 

(Intermedia) หรอืศิลิัปะที่้�ใหค้วามสืำคญักบัแนัวคดิอยา่ง (conceptual art) หรอืการที่า้ที่าย

ตอ่ความคดิเชงิปรชัญาความงาม ความคงที่นัถูาวร อด่มคต ิคา่นัยิม รวมถูงึการที่า้ที่ายตอ่เสืน้ั
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แบง่ความเป็นัศิลิัปะชั�นัสืงู (High art) แลัะศิลิัปะชั�นัต�ำ (Low art) หรอืวฒันัธรรมแบบมวลัชนั 

(popular culture) ให้เกิดความสืลัายพร่าเลัือนัหายไป

เซอรุ์เรุียลลิสม์ (Surrealism) เป็นัขบวนัการที่างวรรณศิิลัป์แลัะที่ัศินัศิิลัป์ที่้�เกิดขึ�นั

หลัังสืงครามโลักครั�งที่้� 1 โดยม้แถูลังการณ์เซึ่อร์เร้ยลัลัิม้เนัื�อหาที่้�ขบถูต่อค่านัิยมเดิม ต่อต้านั

ความร่นัแรงของสืงครามโดยใช้ความก้าวร้าวร่นัแรงปฏิิเสืธเรื�องของเหต่ผลัจอมปลัอมที่้�เป็นั

บ่อเกิดของสืงคราม ค้นัหาการแสืดงออกจากภายในั หาเสืร้ภาพในัการแสืดงออก จาก

จิตใต้สืำนัึก ลัักษ์ณะของผลังานัจึงมักเป็นัเรื�องของการผสืมผสืานัความฝ้ันักับความจริง แลัะ

มักเนั้นัไปในัเรื�องของเนัื�อหาที่้�เก้�ยวกับเรื�องเพศิ ท้ี่�ได้อิที่ธิพลัแนัวคิดจากจิตวิเคราะห์อย่างซึ่ิ

กมันัต์ ฟรอยด์ (Sigmand Frend) ในัเรื�องของแรงขับที่างเพศิแลัะเรื�องของสืิ�งเก็บกดในั

จิตใต้สืำนัึก

สต้เีวนุกรุาฟ (Stevengraph) คอื ผา้ไหม (silk) ที่้�ถูกูกัที่อเปน็ัรปูภาพตา่งที่้�ถูกูสืรา้ง

ขึ�นัโดย Thomas Stevens ในั คริสืต์ศิตวรรษ์ท้ี่� 19 แต่การถูักที่อที่้�ต้องใช้ความลัะเอ้ยด 

ประณ้ต แลัะระยะเวลัายางนัานันัั�นัมักจะเป็นัหนั้าที่้�ของ กลั่่มผู้หญิงแม่บ้านั จึงไม่แปลักท้ี่�ผู้

สืะสืมในัช่วงเริ�มแรกนัั�นัเป็นัผู้หญิง แต่เมื�อเข้าสืู่สืงครามโลักครั�งท้ี่� 2 สืต้เวนักราฟได้ตกเข้าสืู่

การดูแลัของ Henry stevens โดยเขาได้ปกป้อง สืต้เวนักราฟให้ปลัอดภัยจากการที่ำลัายลั้าง

ของสืงคราม โดยนัำหนัังสืือที่้�รวบรวมรูปแบบต่างๆของสืต้เวนักราฟไปมอบให้ สืภาเที่ศิบาลั

เมอืงโคเวนัที่ร้ (Covertry City Council) ซึ่ึ�งภายหลังัไดถู้กูสืง่มอบใหก้บัพพิธิภณัฑศ์ิลิัปะอยา่ง 

Herbert Art Gallery and Museum แลัะหลัังจากนัั�นั ค่ณค่า ราคา แลัะนัักสืะสืมผ้าไหม

อย่างสืต้เวนักราฟก็ตกอยู่ในัวงสืังคมของเพศิชายเหลั่านั้�ที่ำให้ ค่ณค่า ราคา รสืนัิยม ถููกปรับ

เปลั้�ยนัให้สืูงค่า

ความจรุิงเสม่อนุ (Simulacra) คือคำที่้�ฌ็อง บาวดริลัลัารด์ (Jean Baudrillard) 

นักัปรชัญายค่หลังัสืมยัใหม่ใช้เพื�อใช้อธบิายแนัวคดิในัเรื�องของความจรงิเหนัอืจรงิ (Hyperreality) 

โดยท้ี่�ความจริงเสืมือนัคือเรื�องของภาพแลัะเรื�องของสัืญลักัษ์ณ์ที่้�ไดส้ืรา้งแลัะนัำเสืนัอความจริง

แที่นัสืิ�งที่้�เป็นัจริง (Reality) แลัะมายาภาพ (Simulation) ซึ่ึ�งเราจะไม่สืามารถูจำแนักได้ว่า
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เหต่การณท์ี่เ้กดิขึ�นันัั�นัเปน็ัเรื�องจรงิหรอืลัวง ความจรงิเสืมอืนันัั�นัมนััไมไ่ดเ้ปน็ัตวัแที่นัของความ

จริงใดเลัย ยอกจากการอ้างตัวตนัของมันัเอง โดยความดังกลั่าวนัั�นัถููกสืร้างขึ�นัโดยสืื�อมวลัชนั

กับเรื�องของระบบสัืญลัักษ์ณ์ อ่ปกรณ์ สืิ�งเหล่ัาน้ั�จะคอยสืร้างความจริงประดิษ์ฐ์ ซึึ่�งเป็นัโลัก

ของระบบสืื�อมวลัชนัที่้�แพร่ไปที่ั�วโลัก

แพื่นุออพื่ต้คิอล (Panopticon) เปน็ัรูปแบบของที่้�คม่ขงั (คก่) ที่้�ออกแบบโดยเจเรม้ 

เบนัฮ์ัมที่์ (Jeremy Bentham) ในัปลัาย คริสืต์ศิตวรรษ์ที่้� 18 ซึ่ึ�งม้รูปแบบของโครงสืร้างที่้�

เปน็ัแนัวโคง้ มก้ารเฝ้้าจบัตาดอูยูต่รงหอคอยสูืงตรงบรเิวณสืว่นักลัางแลัะสืามารถูกวาดตามอง

ได้ที่ั�วจากจ่ดๆเด้ยวโดยการออกแบบค่กดังกลั่าวนัั�นัได้สืร้างความสืนัใจต่อนัักวิชาการอย่างฟู

โกที่์ (Michel bueault) ที่้�จะมาวิเคราะห์ถูึงเรื�องความสืัมพันัธ์ของมิติของพื�นัที่้�ว่างที่างสืังคม 

แลัะที่างสืถูาปัตยกรรมเพื�อจะหาตอบคำถูามต่อที่ฤษ์ฎ้ท้ี่�ว่าด้วยเรื�องของอำนัาจแลัะการใช้

อำนัาจเพื�อควบค่ม

เบบี�บมู (Baby Boom) คอืช่วงนัโยบายการแขง่ขันัเกิดของที่ารกของสืหรัฐท้ี่�ตอ้งการ

เสืรมิสืร้างประชากรให้เพิ�มมากขึ�นัเพื�อขบัเคลัื�อนัประเที่ศิไปข้างหน้ัาที่ั�งเรื�องของ แรงงานัหรือ

การซึ่่อมแซึ่ม สืร้าง เย้ยวยา ที่้�จำเป็นัต้องใช้ประชารเป็นัอันัมากในัการขับเคลัื�อนั เบบ้� บูม จึง

เป็นักลั่่มประชากรที่้�เกิดขึ�นัในัย่คหลัังสืงครามโลักครั�งที่้� 2 หรือในัราวๆประมาณ ค.ศิ.1946-

1964 ที่้�ประชากรต้องลั้มตายจากผลัแห่งสืงคราม แลัะความหายนัะต่างๆ ที่ั�งด้านัเศิรษ์ฐกิจ 

การเมือง รายได้ รวมถูึงการขาดแคลันัประชากร ซึ่ึ�งสืัดสื่วนัของปรากฏิการเบบ้� บูมนัั�นั อยู่ที่้�

ประเที่ศิสืหรัฐมากที่้�สื่ด แลัะปรากฏิการณ์นั้�ยังขยายลั่กลัามไปในัสืังคมย่โรปแลัะเอเช้ย

เปเรุสทรุอยกา้ (Perestroika) เปน็ัภาษ์ารสัืเซึ่ย้ท้ี่�มค้วามหมายคอื การปรบัแลัะการ

เปิด เปเรสืที่รอยก้าเป็นัเพ้ยงเรื�องของนัโยบายการปฏิิรูปที่างเศิรษ์ฐกิจแลัะสืังคมของสืหภาพ

โซึ่เว้ยต ที่้�ได้สืร้างให้ประชาชนัม้สืิที่ธิเสืร้ภาพในัการแสืดงออกของความคิดมากขึ�นั จึงนัำไปสืู่

การเคลัื�อนัไหวเร้ยกร้องเอกราชของรัฐต่างๆ ในัเวลัาต่อมา แลัะม้การลัดบที่บาที่ของรัฐบาลั

ลังแลัะให้การตัดสืินัใจแลัะความรับผิดชอบด้านัเศิรษ์ฐกิจ แก่รัฐวิสืาหกิจที่ั�งหลัายเพื�อพัฒนัา

เศิรษ์ฐกิจใหก้า้วหน้ัาแลัะยกระดับใหส้ืงูขึ�นัเปเรสืรอยก้าเปน็ันัโยบายท้ี่�มผู้น้ัำอย่าง มคิาอลิั กอร์
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บอเชฟ ที่้�เป็นัผู้นัำคนัสื่ดที่้ายก่อนัการลั่มสืลัายสืหภาพโซึ่เว้ยต นัำมาใช้

(Fauves) หรุ่อโฟอิสซึมม์ (Fauvism) เป็นักลั่่มที่้�ถูือกำเนัิดขึ�นัในัช่วงต้นั ค.ศิ.ที่้� 20 

โดยที่้�ม้ลัักษ์ณะของการนัำเสืนัองานัที่างจิตรกรรมที่้�มักเนั้นัไปบนัเรื�องของค่ณภาพแลัะความ

สืมบูรณ์ของเรื�อง สื ้ฝ้แีปรงท้ี่�รน่ัแรง เด็ดขาด แลัะมักจะถู่ายที่อดในัเรื�องของ อารมณ์ มากกว่า

เรื�องของความเหมอืนัจรงิ (realistic) เปน็ักลั่ม่ที่้�ไดร้บัความนัยิมในัประเที่ศิฝ้รั�งเศิสืโดยมศ้ิลิัปนิั

ที่้�คนัสืำคัญ มาติสื (Heri Matisse) แลัะเดอเรนั (Andre Derain) ซึ่ึ�งกลั่่มโฟอิสืนั้�อยู่ในัช่วง 

ค.ศิ.1900-1910 ซึ่ึ�งเป็นัช่วงเวลัาสืั�นัๆก็ได้ลั่มสืลัายไป

คิวบิสท์ (Cubism) คือ ลััที่ธิที่างศิิลัปะที่้�เกิดขึ�นัในัช่วงต้นัศิตวรรษ์ที่้� 20 ที่้�ได้รับแรง

บันัดาลัใจมาจากผลังานัของ ปอลั เซึ่ซึ่านั ที่้�ม้การสืร้างงานัในัลัักษ์ณะโครงสืร้างเรขาคณิต ที่้�

เชื�อว่าปรมิาตรรปูที่รงเรขาคณติเปน็ัพื�นัฐานัของรปูที่รงธรรมชาตทัิี่�งมวลั แลัะถูกนัำมาตอ่ยอด

โดยศิิลัปินัอย่างปิกัสืโซึ่ (Pablo Picasso) แลัะบราค (Georqes Braque) ที่้�พยายามเชื�อมโยง

ที่ั�งเรื�องของความคิดแลัะสืายตา (มม่มอง) เขา้ด้วยกันั หรือกล่ัาวว่าเป็นัการลัดมิตทิี่างโครงสืร้าง

แลัะการแปรระนัาบท้ี่�มค้วามซึ่บัซึ่อ้นัของสืิ�งที่้�เหน็ัจริง ลังมาสืูผ่า้ใบในัระนัาบสืองมิต ิโดยผ่านั

รูปที่รงที่้�เร้ยบง่ายแลัะสืะที่้อนัม่มมองต่างๆได้ภายในัระนัาบรองรับแบบ 2 มิติ นัั�นัเอง

ดาดา (Dada) กระแสืความเคลัื�อนัไหวที่างศิลิัปะในัชว่งตน้ัครสิืตศ์ิตวรรษ์ที่้� 20 จาก

กลั่ม่นักัประพนััธ ์กว้ ศิลิัปนิั ในัยโ่รป ซึ่ึ�งเกดิความไมพ่อใจกบัความเจรญิของมนัษ่์ยชาตทิี่้�มเ้หต่

แลัะผลัในัฐานัะของผู้เจริญ แต่กลัับเป็นับ่อเกิดแห่งสืงครามโลักครั�งที่้� 1 โดยมูลัเหต่เหลั่านั้�ก่อ

ให้เกิดกระแสืการต่อต้านัเรื�องของเหต่แลัะผลัม้การสืร้างผลังานัศิิลัปะท้ี่�ม้ลัักษ์ณะต่อต้านั 

ปฏิปัิกษ์ศ์ิลิัปะแบบเก่า มก้ารสืำแดงออกเชงิเยาะเยย้ถูากถูางสืิ�งตา่งๆกลั่ม่ดาดาจงึสืรา้งผลังานั

ที่้�ผิดจากหลักัการเป็นัจริง เหลัวไหลั นัา่หัวเราะ โดยมศิ้ิลัปินัท้ี่�สืำคัญอาทิี่ คริสืตันั ซึ่ารา (Tristan 

Tzara) มาร์แชลั ดูว์ช็อง (Marcel Duchamp)

ฟลุกซุส (Fluxus) คือกลั่่มศิิลัปินัที่้�กำเนัิดขึ�นัในัที่ศิวรรษ์ 1960 ที่้�ประกอบด้วยนััก

กว้ นัักประพันัธ์ นัักออกแบบแลัะศิิลัปินั โดยศิิลัปินักลั่่มนั้�สืนัใจความเชื�อมโยงระหว่าง ศิิลัปะ 
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การเมือง แลัะช้วิตประจำวันัของผู้คนัรวมถูึงริเริ�มตั�งคำถูามต่อสืถูานัะแลัะอัจฉริยภาพของ

ศิิลัปินั แลัะการสืลัายเสื้นัแบ่งที่้�ว่าการสืร้างสืรรค์เป็นัเพ้ยงการที่ดลัองเพื�อท้ี่�เราจะกลัายเป็นั

อื�นั มิใช่เพื�อตอกย�ำสืารัตถูะหรืออัตลัักษ์ณ์ดั�งเดิมที่้�เรายึดถูืออยู่ หรือกลั่าวได้ว่าฟลั่กซึ่่สืนัั�นัคือ

กลั่่มที่้�ต้องการสืลัายมายาคติความเป็นัอัจฉริยะของเหลั่าศิิลัปินั แลัะพลัังแห่งการสืร้างสืรรค์ 

ซึ่ึ�งอ้างจากนัิยามของซึู่เอลั้ รอลันัิก (Suely Rolnik) โดยเก่งกิจ กิติเร้ยงลัาภ ที่้�กลั่าวว่าการ

สืร้างสืรรค์ ต้องผลัิตการรับรู้แบบใหม่เกิดการเปลั้�ยนัแปลังในัการมองโลักหรือแม้กระที่ั�งต้อง

ลัะที่ิ�งจ่ดอ้างอิงที่างความคิดแลัะการรับรู้เดิม เพื�อให้เกิดสืิ�งใหม่ ซึึ่�งม้อยู่ในัค่ณสืมบัติของคนั

ที่ั�วไปแลัะสืมารถูแสืดงออกในัประสืบการณ์ในัช้วิตประจำวันัโดยศิิลัปินัเองต้องยอมรับว่า 

อาช้พดังกลั่าวก็เป็นัเพ้ยงแรงงานัประเภที่หนัึ�งเที่่านัั�นั  โดยม้กลั่่มผู้นัำคนัสืำคัญ อาที่ิ เคจ 

(John Cage) บอยร์ (Joseph Beuys) เบลัค (George Brecht) เมซิึ่อน่ัสัื (George Maciunus)

ฟงัชีั�นุนุลัรุสิสมึม ์(Functionalism) ในัที่างสืถูาปัตยกรรมนัั�นัคือการออกแบบท้ี่�จะ

ต้องสืร้างหรือสืร้างงานัออกแบบท้ี่�ม้ความเร้ยบง่าย ไร้ความฟ่�มเฟ้อยแลัะเน้ันัในัเรื�องของ

ประโยชนั์ใช้สือยเป็นัหลััก ม้การออกแบบอย่างเป็นัเหต่เป็นัผลัตัดสืิ�งที่้�ไม่ม้ประโยชนั์ออกให้

เหลัือเพ้ยงความสืมด่ลั บริสื่ที่ธิ�แลัะชัดเจนั จึงที่ำให้มักม้ลัักษ์ณะของการใช้รูปที่รงเรขาคณิต 

อาที่ิ วงกลัม สื้�เหลั้�ยม ลัูกบาศิก์ หรือที่รงกระบอก โดยฟังชันันััลัริสืสืึมม์นัั�นั เริ�มเกิดขึ�นัในัช่วง

ปลัายคริสืต์ศิตวรรษ์ที่้� 19 โดยสืถูาปนัิกชาวอเมริกันั ซึ่ัลัลัิแวนั (Louis Henry Sullivan) แลัะ

แนัวคิดนั้�ก็ได้ขยายไปสืู่ หลัักการออกแบบแลัะศิิลัปะสืาขาต่างๆ

บาวเฮารุ์ (Bauhaus) เป็นัสืถูาบันัศิิลัปะที่้�ถูือกำเนัิดขึ�นัในั ค.ศิ. 1919 ในัประเที่ศิ

เยอรมันั โดยสืถูาปนัิกที่้�ชื�อ โกปิอัสื (Walter Gropius) ที่้�เมืองไวมาร์ โดยสืถูาบันับาวเฮ์าร์นัั�นั 

เนั้นัการสือนัท้ี่�ม้การเชื�อมโยงระหว่างงานัศิิลัปะแลัะงานัฝี้มือ เป็นัสืถูาบันัท้ี่�ต้องการปฏิิวัติ

โรงเรย้นัศิลิัปะให้เปน็ัแบบสืหศึิกษ์า กล่ัาวคอืมก้ารเปิดสือนัที่ั�งสืถูาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง 

โฆษ์ณา ออกแบบผลัิตภัณฑ์ เซึ่รามิค จิตรกรรม ประติมากรรม งานัถูักที่อแลัะการลัะคร โดย

ในัชว่งดงักลัา่วนัั�นั สืถูาบนัับาวเฮ์ารม์ค้วามร่ง่เรอืงแลัะลั�ำหนัา้อยา่งมากมาย แตถู่งึที่้�สืด่สืถูาบนัั

บาวเฮ์าร์ก็ได้ถููกปิดลังเพราะกระแสืการเมืองในัปี ค.ศิ.1933 แต่อิที่ธิพลัต่างๆของสืถูาบันัก็ได้

สื่งต่อแนัวคิดรูปแบบอย่างมากมายไปที่ั�วโลัก 
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อนิุเต้อรุแ์อคทฟี อาร์ุต้ (Interactive Art) คอื รปูแบบของงานัศิลิัปะที่้�มป้ฏิสิืมัพนััธ์

กบัผูดู้ (spectator) โดยกระบวนัการที่้�เกดิขึ�นัระหวา่งผูด้กูบัตวังานัศิลิัปะที่้�ไดม้ก้ารแลักเปลั้�ยนั

ซึ่ึ�งกันัแลัะกันันัั�นั ถูือว่าเป็นัจ่ดประสืงค์ของตัวผลังานัศิิลัปะ ซึ่ึ�งบางครั�งการจัดวางของผลังานั

ศิิลัปะแบบ Interactive Art นัั�นั จะที่ำให้ผู้ชม/ดู สืามารถู เดินั สืัมผัสื เข้าสืู่ภายในัหรืออยู่

บริเวณรอบตัวผลังานัแลัะบางครั�งผู้ดู/ผู้ชม ก็กลัับเป็นัส่ืวนัหนัึ�งของผลังานัศิิลัปะในัเวลัา

เด้ยวกันั เสื้นัแบ่งของการเป็นัผู้ดูแลัะสืิ�งที่้�ถููกดู (ศิิลัปะ) จะถููกสืลัายลัง

ลทัธิสำแดงพื่ลังอารุมณ์แนุวนุามธรุรุม (Abstract Expressionism) กระบวนัการ

ที่างศิิลัปะที่้�เกิดขึ�นัในัช่วงต้นัของคริสืต์ศิตวรรษ์ที่้� 20 หลัังสืงครามโลักครั�งที่้� 2 กับการลั้�ภัย

ของเหล่ัาศิลิัปินัที่างฝ้ั�งยโ่รปมายังประเที่ศิสืหรัฐอเมริกา เพื�อหาพื�นัท้ี่�เสืรภ้าพต่อการสืร้างสืรรค์

แลัะการดำเนัินัช้วิต กระบวนัที่างศิิลัปะแบบ abstract expressionism นัั�นั จะเนั้นัในัเรื�อง

ของการแสืดงออกที่างด้านัอารมณ์ ความรู้สืึกมากกว่าเรื�องของรูปที่รง การได้รับอิที่ธิพลัของ

งานัศิิลัปะอย่างนั้โอ เอกเพรสืชันัสื์ ของแวนัโกะ Abstract ของศิิลัปินัอย่างคาร์ดินัสืก้� แลัะ

งานัแนัวสื้สืันัร่นัแรงแบบโฟวิสืที่์ รวมถูึงการนัำเอาลัักษ์ณะแบบออกแกนัิค ฟอร์ม (Organic 

Form) รูปที่รงที่้�ไหลัลัื�นัมาพัฒนัาจนัเป็นัที่้�รู้จักกันัอ้กชื�อหนัึ�งว่า “สืก่ลันัิวยอร์ก” (New York 

school) ซึึ่�งอ้กกระแสืของศิิลัปะสืก่ลันิัวยอร์คนั้�ก็ยังได้รับอิที่ธิพลัที่างศิิลัปะบางอย่างของ 

cubism แลัะงานั surrealism เช่นักันัซึ่ึ�งสืร่ปได้ว่าศิิลัปะ abstract expressionism สืามารถู

แบ่งเป็นั 2 กลั่่ม กลั่่มแรกที่้�เร้ยกว่า action painting ที่้�ม้การใช้ร่างกายแลัะการเคลัื�อนัไหว

ในัการสืร้างสืรรค์งานัศิิลัปะ อาที่ิ แจ๊กสืันั พอลัลั็อก , วิลัเลั็ม เดอโกนัิง แลัะอ้กกลั่่มเป็นัเรื�อง

ของกลั่่มที่้�เร้ยกว่ากลั่่ม colour-field painting อาที่ิ บาร์เนัตต์ นัิวแมนั มาร์ก รอที่โก ซึ่ึ�ง

ที่ั�งหมดนั้�จะเนั้นัในัเรื�องของการถู่ายที่อดอารมณ์แลัะความรู้สืึกเป็นัหลัักสืำคัญ

ภาวะเรุอ่นุกรุะจก (Greenhouse Effect) สืภาวะที่้�อณ่หภมูขิองโลักสืงูขึ�นัอนััเนัื�อง

มาจากก๊าชต่างๆ ที่้�มนั่ษ์ย์ใช้ อาที่ิ คาร์บอนัไดออกไซึ่ด์ ก๊าชม้เที่นั แลัะก๊าชไนัตรัสืออกไซึ่ด์ ม้

มากขึ�นัแลัะเกิดสืะสืมอยูใ่นัชั�นับรรยากาศิเสืมือนัหมอกกระจกส่ืงผลัให้แสืงอาทิี่ตย์สืามารถูส่ืง

ความร้อนัลังมายังโลัก แต่ความร้อนัที่้�อยู่ภายในัโลักไม่สืามารถูสืะที่้อนักลัับออกไปเพราะถููก

เรือนักระจกนัั�นักั�นัอยู่ ภาวะเรือนักระจกหรือภาวะท้ี่�โลักร้อนัขึ�นันัั�นัเป็นักระแสืท้ี่�ได้รับความ
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สืนัใจอย่างมากมายแลัะขยายไปที่ั�วโลัก กอ่ให้เกดิกระแสืการลัดโลักร้อนั กอ่ให้เกดิกระบวนัการ

เคลัื�อนัไหวแบบใหม่ในัเรื�องมลัภาวะ ขบวนัการสืิ�งแวดล้ัอมซึึ่�งเกิดขึ�นัไปอย่างพร้อมๆกันัทัี่�วโลัก 

กบัเรื�อขบวนัการสืทิี่ธเิสืร้ ขบวนัการเคลัื�อนัไหวที่างการเมอืง ขบวนัการเรื�องอตัลักัษ์ณท์ี่างเพศิ 

ซึ่ึ�งที่ั�งหมดนั้�เป็นักระแสืที่้�เพิ�มมากขึ�นัในัช่วงที่ศิวรรษ์ที่้� 1960 แลัะ 1970 พร้อมกับกระแสืคิด

แบบหลัังสืมัยใหม่ 
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