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วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด ที่มา กระบวนการ และศึกษา

การแสดงออกในฐานะงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษท่ี 31 

วิธีที่ใช้ในงานวิจัยคือ ศึกษาเชิงลึกจากข้อมูลประกอบไปด้วย ประวัติการท างาน
สร้างสรรค์ของคามิน    เลิศชัยประเสริฐและ ที่มา แนวคิด กระบวนการของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณ
ร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 จากแหล่งข้อมูลคือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง บทสัมภาษณ์ งานวิจัย การเก็บ
ข้อมูลจากพ้ืนที่จริงและจากการสัมภาษณ์ศิลปินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยน าเอาทฤษฎีการ
สร้างสรรค์แบบศิลปะเชิงแนวคิด มาวิเคราะห ์

สรุปผลการวิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31เป็นงานศิลปะ
เชิงแนวคิด ที่น าเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างงานแบบหลังสมัยใหม่และเป็น
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในวงการศิลปะปัจจุบัน 
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This research’s purpose was to analyze the concept, provenance and 

process and to study the exhibition of the 31st Century Museum of Contemporary 
Spirit as an art work. 

The method used in this research was the in depth study of information 
consists of Kamin Lertchaikprasert’s portfolio, provenance and concept of the 31st 
Century Museum of Contemporary Spirit. The source of information was relevant 
documents, Kamin’s interview, researches, data collection from real location and the 
interviews of artists and relevant persons. The theory of conceptual art was used an 
as analysing tool in this research. 

The result of the research concludes that the 31st Century Museum of 
Contemporary Spirit is a piece of conceptual art that is exhibited in a form of the 
museum, which is a novel way of neo-modern art exhibitions and is an intriguing 
phenomenon in today’s art industry. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุล
ชยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตรวจสอบแก้ไข
รายละเอียดของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่มาโดยตลอด  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน า เสนอข้อคิดเห็น ให้
ผู้วิจัยได้น าไปพัฒนาวิทยานิพนธ์ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 ให้ผู้วิจัยได้ศึกษาจนเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานวิจัยฉบับนี้ 
และกรุณาให้บทสัมภาษณ์และค าแนะน าจนผู้วิจัยสามารถท าวิจัยฉบับนี้จนส าเร็จ ขอบคุณคุณถิง
เจ้าหน้าที่ประจ าพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 ที่ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลของ
พิพิธภัณฑ์เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ที่ เมตตาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้วิจัย จนจบการศึกษา ขอบคุณเพ่ือนๆ ปริญญาโท ทฤษฎีศิลป์รุ่น 7 และนักศึกษา
ทฤษฎีศิลป์ทุกคนที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่น มอบมิตรภาพที่ดีและก าลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณคุณอติญา 
วงษ์วาท ที่ช่วยเหลือให้ค าแนะน าก าลังใจและความรักความหวังดี ซึ่งเป็นแรงผลักดันส าคัญต่อการท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

ท้ายสุดขอขอบพระคุณครอบครัว ส าหรับทุนการศึกษาและก าลังใจส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยส าเร็จ
การศึกษาได้อย่างภาคภูมิ 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบัน ศิลปะมีกำรพัฒนำกระบวนกำร เทคนิคและแนวคิดอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด แนว
ทำงกำรสร้ำงสรรค์ถูกพัฒนำรูปแบบให้ตอบโจทย์ของสังคมซึ่งเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วเช่นกัน 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกำรสร้ำงสรรค์ของศิลปิน ปัจจัยทำงควำมเจริญต่ำงๆนั้นมีผลต่อกำรพัฒนำ
รูปแบบของงำนศิลปะทั้งสิ้น มำถึงตอนนี้สังคมที่เรียกว่ำยุคโพสต์โมเดิร์น ยุคที่จินตนำกำรและกำร
สร้ำงสรรค์งอกงำมอย่ำงไม่หยุดหย่อน ทั้งศิลปินและผู้ชมงำนศิลปะมีโอกำสได้สัมผัสกับงำนศิลปะ
รูปแบบใหม่ทั้งที่เข้ำถึงได้ง่ำยและเข้ำถึงได้ยำก แนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ของศิลปินในยุคโพสต์โมเดิร์นนี้ 
วิธีกำรท ำงำนจะรื้อถอนระบบเดิมๆเน้นควำมคิดนอกกรอบ ออกนอกระเบียบโครงสร้ำงหรือจำรีต
เก่ำๆซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ศิลปะแนว Impressionism เกิดศิลปะที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้ชม ไม่ใช่เพียง
กำรแสดงงำนในแกลอรี่เท่ำนั้น แต่ให้ผู้ชมและชุมชนมีส่วนร่วมมำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรปฏิเสธต่ออ ำนำจ
ต่ำงๆ เช่น กำรจัดแสดงงำนตำมข้ำงถนน1  อีกท้ังยังมีกำรแสดงออกทำงควำมคิดของศิลปินมำกขึ้นซึ่ง
จะเห็นจำกกำรสร้ำงสรรค์งำนที่เรียกว่ำ Conceptual art ซึ่งคือศิลปะที่เน้นกรอบควำมคิด 
(concept) หรือ ควำมคิดที่เก่ียวกับงำนมีควำมส ำคัญกว่ำควำมงำมและวัสดุที่ใช้2  กลุ่มโพสต์โมเดิร์น
เชื่อว่ำกำรพัฒนำจะสำมำรถท ำลำยวัฒนธรรมได้เนื่องจำกทุกสิ่งทุกอย่ำงไม่มีควำมแน่นอน3     

 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงำนมำกมำยในปัจจุบันและส่วนใหญ่เป็นงำน 
ศิลปะเชิงแนวคิดหรือ Conceptual Art  คำมินเคยให้สัมภำษณ์ในรำยกำร เป็น อยู่ คือ ไว้ว่ำ       
มักจะท ำงำนศิลปะด้วยวิธีเน้นกระบวนกำร4  ด้วยเหตุนี้ผลงำนของคำมินส่วนใหญ่จึงเป็นงำนที่
น ำเสนอในเรื่องของกระบวนกำรและแนวควำมคิดมำกกว่ำ ผลของงำนหรือตัวชิ้นงำน ซึ่งนับว่ำเป็น
กำรน ำเสนองำนศิลปะที่แปลกใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรสร้ำงสรรค์แบบศิลปะเชิง
แนวคิดหรือ Conceptual Art  อีกทั้งคำมินยังมีกำรสร้ำงสรรค์พ้ืนที่ทำงศิลปะ ไม่ว่ำจะเป็น อุโมงค์
ศิลปะธรรม และ The Land ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกำรสร้ำงสรรค์งำนนี้  

 

                                                           
1 ธียุทธ บญุม,ี โลก Modern & Postmodern (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์สำยธำร, 2546), 175. 
2 DANIEL MARZONA, คอนเซ็ปชวลอาร์ต, แปลจำก CONCEPTUAL ART, แปลโดย อฌิมำ ทัศจันทร ์(กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์
TASCHEN, 2552), 23. 
3 วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะหลังสมัยใหม่ Postmodern art (กรุงเทพฯ: สันติศิริกำรพิมพ์, 2547), 65. 
4 Aoeitube, เป็น อยู่ คือ คามิน เลิศชยัประเสริฐ (Video file), เข้ำถึงเมื่อวนัที่ 13 เมษำยน 2556, เข้ำถึงได้จำก
https://www.youtube.com/watch?v=77848dO0ByY 
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 พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 คือผลงำนที่แสดงถึงเจตจ ำนงของคำมินที่
ต้องกำรให้ผู้ชมหรือแม้กระท่ังตัวเองได้ศึกษำและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ว่ำจิตวิญญำณของแต่ละคนนั้น
หมำยถึงอะไร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนแห่งควำมสร้ำงสรรค์ที่แปลกใหม่ทำงศิลปะของคำมิน อีกด้วย 
จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 เกิดขึ้นหลังจำกที่คำมินได้รับค ำเชิญ
จำก  21st Century Museum of Contemporary Art ที่เมือง คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 
2008 ให้ร่วมประชุมของทำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ภำยใต้หัวข้อว่ำ “Simulate the city by art” คำมิน
ใช้เวลำอยู่ที่เมืองนี้เดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ วันหนึ่งคำมินได้ไปที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งชื่อว่ำ 
Chuo elementary school และได้พบกับอำจำรย์ใหญ่ของโรงเรียน ซึ่งในเวลำนั้น อำจำรย์ใหญ่
ก ำลังเขียนในใบจบกำรศึกษำให้กับนักเรียนจ ำนวน 500 ใบ และในใบจบกำรศึกษำนั้น อำจำรย์ใหญ่
ได้เขียนควำมดีหนึ่งอย่ำงของเด็กแต่ละคนไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดค ำถำมขึ้นกับคำมินว่ำ หำกมีนักเรียนที่
ไม่มีอะไรดีในตัวเลยจะท ำอย่ำงไร เพรำะเนื่องจำกในวัยเด็ก คำมินเป็นเด็กที่ค่อนข้ำงเกเรและถูกโหวต
ให้เป็นเด็กยอดแย่ที่สุดในโรงเรียนซึ่งค ำถำมนี้เกิดจำกเป็นแผลบำดลึกในใจส ำหรับเด็กชำยคนหนึ่ ง ที่
ถูกตรำหน้ำว่ำเป็นเด็กยอดแย่ประจ ำโรงเรียนนั่นคือตัวของคำมินเอง อำจำรย์ใหญ่ตอบว่ำ ทุกคนมี
ควำมดีอยู่ในตัวเอง อย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำง ไม่มีใครที่ไม่มีควำมดีอยู่ในตัวเองเลย เมื่อคำมินได้ฟัง ก็รับรู้
ได้ถึงควำมรักควำมเมตตำของอำจำรย์ใหญ่ใหญ่ และรู้สึกถึงกำรถูกเยียวยำรักษำตนเองที่มีปมในวัย
เด็ก คำมินน ำว่ำที่ว่ำ “ควำมดีหนึ่งอย่ำง” นี้มำใช้ในบริบทของ 21st Century Museum of 
Contemporary Art โดยให้ชำวเมืองเลือกของที่มีคุณค่ำทำงจิตใจของตนเองมำหนึ่งอย่ำง ถ่ำยภำพ
และจัดท ำหนังสือขึ้น และใช้ชื่องำนว่ำ 31st Century Museum of Contemporary spirit 
ชำวเมืองทุกคนช่วยกันติดตั้งผลงำนและถ่ำยภำพร่วมกัน โดยที่คำมินให้ควำมหมำยว่ำทุกคนคือศิลปิน 
และประวัติศำสตร์ของเรำนี่แหละ คืองำนศิลปะ5 คำมิน กล่ำวว่ำ “ผมเชื่อว่ำสิ่งของของพวกเขำบำง
ชิ้นมีเรื่องรำวและประวัติศำสตร์เฉพำะที่บรรจุจิตวิญญำณและพลังงำนแห่งกำรสร้ำงสรรค์เอำไว้ ซึ่งไม่
อำจประเมินรำคำได้ ไม่ส ำคัญว่ำของชิ้นนั้นจะท ำมำจำกวัสดุรำคำแพงหรือไม่ มันอำจเป็นสิ่งของที่
เรียบง่ำยธรรมดำส ำหรับคนอ่ืน แต่มีควำมหมำยทำงจิตใจอย่ำงมำกมำยส ำหรับบำงคน”6  

 หลังจำกกลับจำกญี่ปุ่น คำมินได้ต่อยอดแนวควำมคิดของ 31st Century Museum of 
Contemporary spirit ซึ่งคำมินได้สร้ำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คำมินกล่ำวว่ำ พ้ืนที่
แห่งนี้เดิมทีเป็นพ้ืนที่ที่ได้เคยจัดท ำโครงกำรอุโมงค์ศิลปะธรรม เพื่อให้นักศึกษำหรือลูกศิษย์ที่ไม่มีพ้ืนที่
ในกำรแสดงงำนได้มำใช้พ้ืนที่นี้ในกำรแสดงงำนของตนเอง และคำมินไม่อยำกให้ระบบในแกลอรี่หรือ
หอศิลป์ท ำให้กำรแสดงผลงำนศิลปะนั้นยำกขึ้น จำกนั้นพ้ืนที่แห่งนี้ถูกพัฒนำมำเป็นพิพิธภัณฑ์จิต
วิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 โดยคำมินให้นิยำมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่ำ เป็นสถำนี หมำยถึง 
จุดนัดพบหรือเปลี่ยนผ่ำน ส่วน คอนเทนเนอร์หมำยถึงพ้ืนที่ว่ำงที่บรรจุสิ่งของ เพ่ือกำรขนส่งและ
เคลื่อนย้ำยได้ ทั้งสองควำมหมำยนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของควำมคิด เพ่ือน ำเสนอทำงเลือกในกำรสร้ำง

                                                           
5 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, ศิลปิน, 2 กุมภำพันธ ์2557 
6 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมยัแหง่ศตวรรษที่21 เมืองคานาซาวา ประเทศญีปุ่่น, เข้ำถึงเมื่อ 19 เมษำยน 2559, 
เข้ำถึงได้จำก http://31century.org/31st-century-museum-of-contemporary-spirit-kanazawathai 
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พ้ืนที่ทำงวัฒนธรรม7  ในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์เรียงกันเป็นหมำยเลข 31 ภำยในมี
ทั้งห้องสมุด ห้องดูภำพยนตร์ ห้องดื่มชำ และงำนศิลปะที่ถูกคัดเลือกมำจำกงำนของศิลปินที่มีคุณค่ำ
ทำงด้ำนจิตใจ มีควำมหมำยต่อศิลปิน และสำมำรถส่งต่อควำมรู้สึกนั้นให้กับผู้ชมได้ 

  แต่หำกพิจำรณำแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้ใช้หลักกำรทำงพิพิธภัณฑ์มำใช้ในกำรจัดกำร      
คำมินก ำลังใช้ค ำว่ำพิพิธภัณฑ์เป็นนิยำมในบริบทที่ว่ำ ร่ำงกำยของมนุษย์คือพิพิธภัณฑ์และจิตวิญญำณ
ของเรำคืองำนศิลปะ ดังค ำที่เขียนไว้ที่ตู้คอนเทนเนอร์ว่ำ “Spirit is art” จำกประเด็นนี้จึงมีควำม
น่ำสนใจถึงปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น กำรศึกษำเรื่องพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 นี้
จึงเป็นกำรศึกษำเชิงลึกเก่ียวกับแนวคิด กระบวนกำร ของพิพิธภัณฑ์ในฐำนะงำนศิลปะเชิงแนวคิดชิ้น
หนึ่งซึ่งมีกำรน ำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือวิเครำะห์เกี่ยวกับแนวคิด ที่มำ กระบวนกำร และศึกษำกำรแสดงออกในฐำนะงำนศิลปะ
ของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษท่ี 31 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31เป็นงำนศิลปะเชิงแนวคิด ที่น ำเสนอใน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทำงกำรสร้ำงงำนแบบหลังสมัยใหม่และเป็นปรำกฏกำรณ์ที่น่ำสนใจใน
วงกำรศิลปะปัจจุบัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษำเฉพำะข้อมูลของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 ในฐำนะงำนศิลปะ
เชิงแนวคิดที่สร้ำงสรรค์โดย คำมิน เลิศชัยประเสริฐ เท่ำนั้น โดยจะไม่ศึกษำในส่วนของทฤษฎีกำร
จัดกำรพิพิธภัณฑ์ 

 

ขั้นตอนของการวิจัย 
1. ศึกษำ ค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือ วำรสำร แหล่งข้อมูลทำง

อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวกับงำนศิลปะเชิงแนวคิดที่สร้ำงสรรค์โดย คำมิน  
เลิศชัยประเสริฐ 

                                                           
7 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, 31st Century Museum of Contemporary Spirit (Station), เข้ำถึงเมื่อ 19 เมษำยน 2559, เข้ำถึง
ได้จำก http://31century.org/station-th/ 
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2. สัมภำษณ์ภัณฑำรักษ์ที่มีควำมสัมพันธ์และมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วม
สมัยแห่งศตวรรษที่ 31 และงำนศิลปะเชิงแนวคิดสร้ำงสรรค ์

3. สัมภำษณ์ คำมิน เลิศชัยประเสริฐ เกี่ยวกับแนวคิด วิธีกำรท ำงำน และประเด็นอ่ืนๆที่น ำไปสู่
ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 และงำนศิลปะเชิงแนวคิด
สร้ำงสรรค ์

4. วิเครำะห์เกี่ยวกับแนวคิด ที่มำ กระบวนกำร และศึกษำกำรแสดงออกในฐำนะงำนศิลปะของ
พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษท่ี 31 

5. วิเครำะห์อิทธิพลในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะเชิงแนวคิดสร้ำงสรรค ์ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงสรรค์
ศิลปะเชิงแนวคิด 

6. น ำเสนอผลงำนวิจัยเป็นรูปเล่ม และบทควำมวิจัย 

 

เวลาที่ใช้ในการวิจัย  ประมำณ 1 ปี 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่มำและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่ง

ศตวรรษท่ี 31 ในฐำนะงำนศิลปะเชิงแนวคิด 
2. เพ่ือศึกษำถึงแนวคิดกำรสร้ำงงำนศิลปะในรูปแบบใหม่ที่น ำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ 
3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับผู้ที่สนใจน ำไปศึกษำต่อได้ 
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บทที่ 2 
คอนเซปชวลอำร์ต (ConceptualArt)หรือ ศิลปะเชิงแนวคิด 

 

 ลักษณะแบบอย่ำงของศิลปะแต่ละยุค แต่ละสมัย ย่อมเปลี่ยนแปลงไปจำกสภำพเดิมมำกบ้ำง
น้อยบ้ำง สุดแท้แต่สังคมจะเปลี่ยนไปจำกเดิมมำกน้อยเพียงใด ศิลปะย้อมสะท้อนสภำพสังคมนั้นๆให้
ปรำกฏยิ่งกว่ำนั้น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์แต่ละยุคก็มีส่วนส ำคัญ ที่ท ำให้ลักษณะแบบอย่ำงของ
งำนศิลปะเปลี่ยนไปด้วย ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ คงไม่มีลักษณะแบบอย่ำงของศิลปะยุคใดที่เปลี่ยนแปลง
มำกมำยเท่ำกับแบบอย่ำงของศิลปะยุคใหม่นี้ เพรำะสะท้อนควำมชุลมุนวุ่นวำยของสังคม ควำม
สับสนอลม่ำน ควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ ฯลฯ จนกลำยเป็นกลุ่มลัทธิต่ำงๆมำกมำย เช่น ลัทธิดำดำ 
(Dada) เซอร์เรียลลิสซึม(Surrealism) ลัทธิควิบิสซึม(Cubism) เป็นต้น  

 ในศตวรรษที่ 21 นี้ศิลปะสำมำรถเกิดจำกทุกสิ่งทุกอย่ำงที่อยู่รอบตัวศิลปิน วัสดุต่ำงๆ
สำมำรถน ำมำสร้ำงสรรค์เป็นงำนศิลปะได้ทั้งสิ้น สุนทรียภำพของผู้ชมไม่ได้เกิดจำกกำรมองภำพวำดที่
สวยงำมอีกต่อไป หำกแต่เกิดจำกกำรรับรู้ถึงแนวควำมคิดของศิลปินที่สำมำรถน ำเสนอเรื่องรำวได้ตรง
ใจผู้ชมหรือสื่อถึงเรื่องที่มีอิทธิพลต่อสังคม ศิลปะเชิงแนวคิด ถูกน ำมำใช้เรียกผลงำนศิลปะประเภทที่
น ำเสนอแนวคิดของศิลปินเป็นหลักโดยเน้นกระบวนกำรมำกกว่ำ ผลงงำนศิลปะที่ออกมำ 

  “ใครก็ตำมที่สำมำรถสร้ำงสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เป็นสิ่งที่มีตัวตนได้ ผู้นั้นมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
และใครก็ตำมที่สำมำรถผสมผสำนสิ่งที่มีตัวตนอยู่แล้ว ให้เป็นสิ่งที่มีตัวตนในรูปแบบแปลกใหม่ ผู้นั้น
ได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยสมบูรณ์”8 

 หำกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดเห็นของตนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็น
รูปแบบศิลปะที่มองเห็นได้ในบริเวณว่ำง รูปแบบศิลปะนั้นมีชื่อเรียกว่ำ คอนเซปชวลอำร์ต  

 ผลงำนศิลปะที่สะท้อนสังคมและกล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นของตัวศิลปินเองต่อสังคมทั้งใน
แง่ท่ีดีและไม่ดีอย่ำงรุนแรงนั้น แท้จริงแล้วอำจมีมำตั้งแต่ยุตสัจจะนิยม แต่ในศตวรรษที่ 20 นี้ศิลปินมี
กำรแสดงออกผ่ำนทำงเทคนิคใหม่ๆ   

ที่มาของศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) 
หำกจะกล่ำวถึงจุดเริ่มต้นของกำรก ำเนิดศิลปะเชิงแนวคิดหรือ Conceptual Art นั้นยังไม่

สำมำรถระบุได้ว่ำ เริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงแน่นอนขึ้นในระหว่ำงปีใด หำกแต่ศิลปินเริ่มมีกำรแสดง
ศักยภำพของตนเองผ่ำนงำนศิลปะในรูปแบบที่แปลกใหม่ไปจำกเดิม กล่ำวคือ กำรวำดภำพบนผืน
ผ้ำใบนั้นไม่ได้รับควำมนิยมมำกนัก หรือหำกจะท ำก็คงมิใช่เพียงกำรใช้พู่กันระบำยเท่ำนั้น ในปีรำว 
ค.ศ.1920 เป็นต้นมำเกิดผลงำนศิลปะท่ีกล่ำวถึงแนวควำมคิดของศิลปิน โดยเล่ำเรื่องรำวถึงเหตุกำรณ์
ในสังคมปัจจุบัน โดยสะท้อนควำมคิดตนเองผ่ำนงำนศิลปะ มีกำรน ำเสนอแนวควำมคิดอย่ำงรุนแรง

                                                           
8 อำรี สุทธิพันธ์, คอนเซพชวลอาร์ต  (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2535), 44. 
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และกระแทกใจมำกกว่ำกำรเข้ำถึงทำงสำยตำ กำรให้ควำมส ำคัญต่อแนวควำมคิดของผลงำนเป็นสิ่งที่
ศิลปินในยุคนั้นเน้นย้ ำมำกกว่ำกำรท ำผลงำนให้เหมือนจริงหรือเกิดควำมประทับใจทำงสำยตำของ
ผู้ชม แต่หำกจะกล่ำวว่ำศิลปะเชิงแนวคิดอยู่ในช่วงยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนยุคสมัยของศิลปะ ศิลปะ
เชิงแนวคิดน่ำจะเป็นแนวคิดๆหนึ่งของกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะซึ่งอยู่ในช่วงที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นยุคเดียวกับศิลปะยุคปอปอำร์ต (Pop Art)   

 อำรี สุทธิพันธุ์ กล่ำวว่ำ “ปอปอำร์ต เป็นแบบอย่ำงของศิลปะ ที่สะท้อนพลังสภำพแท้จริง
ของสังคมปัจจุบันตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจของสำมัญชนทั่วไปชั่วขณะเวลำหนึ่ง เช่น ดำรำยอดนิยม 
คุณภำพของสินค้ำอันเลอค่ำ เป็นงำนศิลปะที่แสดงเกี่ยวกับควำมชุลมุนวุ่นวำยของสังคม” 

ยุค ปอปอำร์ต (Pop Art) เป็นอีกยุคหนึ่งที่นับว่ำเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญต่อวงกำรศิลปะ ปอป
อำร์ตเป็นแบบอย่ำงของงำนศิลปะที่สร้ำงควำมตื่นเต้น พลุ่งขึ้นทันทีทันใดแก่ผู้พบเห็น อันมีเรื่องรำว
เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปเป็นกำรแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องรำวในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับศำสนำ 
ควำมเชื่อ หรือโบรำณนิยำย  

อีกจุดส ำคัญอีกจุดหนึ่งคือกำรเขียนบทควำมของ ศิลปินชำวอเมริกัน  Sol LeWitt ซึ่งเป็น
ศิลปินแรกๆที่บุกเบิกศิลปะแนวควำมคิด ได้ให้นิยำมไว้ว่ำ "กำรสร้ำงศิลปะเชิงแนวควำมคิด ควำมคิด
หรือไอเดียเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดของกำรสร้ำงงำน เมื่อศิลปินใช้รูปลักษณ์ของศิลปะแนวควำมคิด นั่น
หมำยควำมว่ำ กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจที่จะสร้ำงงำนได้รับกำรท ำไปแล้ว กำรสร้ำงงำนจริงจึง
เป็นกำรท ำอย่ำงเป็นพิธีเท่ำนั้น ควำมคิดกลำยมำเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงงำนศิลปะ" 

นับตั้งแต่ ค.ศ.1960 เป็นต้นมำ ค ำศัพท์นี้ก็นิยมน ำมำใช้เรียกทั้งแนวคิดและกระบวนกำร
สร้ำงสรรค์ ในทวีปยุโรป มำเชล ดูชองป์ ศิลปินผู้พลิกหน้ำประวัติศำสตร์วงกำรศิลปะและผู้เริ่มต้นกำร
ท ำงำนศิลปะแบบ ศิลปะเชิงแนวคิด อย่ำงจริงจัง หำกแต่ก่อนหน้ำนี้ ค ำว่ำ คอนเซปชวลอำร์ต 
(Conceptual Art)มำจำกค ำว่ำ Concept Art จำกกำรเขียนบทควำม ของศิลปินในกลุ่มฟุกซุสชื่อ
เฮนรี่ ฟลินต์ เขำกล่ำวว่ำ ศิลปะที่สร้ำงภำยหลังมำเชล ดูชองป์ เป็นงำนคอนเซปชวลอำร์ต 
(Conceptual Art) ทั้งสิ้นเพรำะ ศิลปะเป็นเรื่องของควำมคิดทั้งหมด ต่อมำได้เปลี่ยนเป็นค ำว่ำ 
Conceptual Art โดยกำรเขียนในบทควำมโดย ซอลเลวิทท์9Conceptual Art ถูกมองว่ำเป็นงำน
ศิลปะของพวกหัวกะทิ เพรำะมีกำรเชื่องโยงศำสตร์ต่ำงๆเข้ำมำไว้ด้วยกัน  

แต่เดิมค ำว่ำ Conceptual Art นี้มีใช้กันนำนพอสมควร โดยใช้เรียกผลงำนศิลปะที่มี
ควำมหมำยเกี่ยวกับแนวคิดที่ซ่อนเร้นอยู่ นอกเหนือไปจำกที่มองเห็น ดังตัวอย่ำงเช่น ศิลปะวัตถุของ
พวกดึกด ำบรรพ์ที่สร้ำงขึ้นจำกกระดูกสัตว์หรือเศษชิ้นส่วนของอวัยวะของสัตว์ จิตรกรรมของชำว
อียิปต์โบรำณได้วำดภำพคนให้แสดงด้ำนข้ำงของใบหน้ำ แต่แสดงด้ำนหน้ำของร่ำงกำยอยู่ในภำพ
เดียวกัน หรือแม้แต่ผลงำนของลัทธิบำศก์นิยม (คิวบิสม์) ก็อ้ำงว่ำงำนของเขำก็เป็นงำนศิลปะเชิง

                                                           
9Daniel Marzona, คอนเซ็ปชวลอาร์ต, แปลจำก CONCEPTUAL ART, แปลโดย อฌิมำ ทัศจันทร ์(กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพT์ASCHEN, 
2552), 60. 
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แนวคิด เช่นกัน เพรำะว่ำได้รวมเอำหลำยส่วนของร่ำงกำยมนุษย์ที่ถูกปิดบังมองไม่เห็น ให้ปรำกฏ
ประจักษ์ด้วยกำรสร้ำงให้สลับซับซ้อนผสำนกัน 10 

 

ภำพที่ 1 Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon [Oil on canvas],  

Museum of modern art, 1907.  

นิยามและความคิดรวบยอดของศิลปะเชิงแนวคิด  
 ค ำว่ำ “คอนเซป” ตรงกับค ำภำษำอังกฤษว่ำ Concept  แปลเป็นไทยว่ำ “ควำมคิดรวบ
ยอด” ซึ่งเข้ำใจกันทั่วไปว่ำ “สังกัป” ปรำกฏว่ำมีผู้ใช้กันบ้ำงแต่จะดูเข้ำใจได้ดีน้อยกว่ำ ควำมคิดรวบ
ยอด หมำยถึงผลสรุปอันเกิดจำกประสบกำรณ์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่บุคคลได้รับรู้ ได้สัมผัสแล้ว
สำมำรถคิดแยกแยะจัดตำมหมวดหมู่ควำมเป็นจริง ตำมเหตุผล ตำมคุณสมบัติและตำมควำมคิดเห็น
ของตนเอง เมื่อน ำมำใช้ในรูปแบบศิลปะที่มองเห็นว่ำ “คอนเซปชวลอำร์ต (Conceptual Art)” จึง
หมำยถึงรูปแบบศิลปะที่ถือควำมคิดรวบยอดเป็นพ้ืนฐำน ส ำหรับแสดงออกให้มองเห็น เป็นรูปแบบ
ศิลปินร่วมสมัยในปัจจุบันสร้ำงขึ้นประมำณว่ำ 10 กว่ำปีมำแล้วและเริ่มเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอเมริกำ 

 ศิลปกรรมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นทุกประเภทย่อมมีจุดประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์ที่แตกต่ำงกัน บำง
ประเภทก็เพ่ือสืบทอดรูปแบบศิลปกรรมในอดีต บำงประเภทก็เพ่ือพัฒนำรูปแบบใหม่ เพ่ือสะท้อนให้
เห็นสภำพสังคมนั้น รูปแบบศิลปะคอนเซปชวลอำร์ต จัดเข้ำอยู่ในประเภทหลังคือ เพ่ือพัฒนำรูปแบบ
ศิลปะใหม่ ด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีควำมคิดรวบยอดต่อสิ่งต่ำงๆใหม่ 

                                                           
10 ก ำจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่  (กรงุเทพฯ: ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2554), 64. 
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 หำกจะเปรียบเทียบรูปแบบคอนเซปชวลอำร์ตกับรูปแบบศิลปะต่ำงๆในอดีตที่ผ่ำนมำ ในด้ำน
วัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงผลงำน จะพบว่ำศิลปกรรมในอดีต ศิลปินใช้วัสดุ เช่น กระดำษ หิน สี ดิน โลหะ 
เป็นต้น เป็นสื่อส ำหรับผนึกควำมคิดเห็นของตนให้ปรำกฏเป็นรูปแบบบำงทีก็เพ่ือสนองควำมประสงค์
ของผู้อุปกำระหรือศำสนำ แต่รูปแบบคอนเซปชวลอำร์ต ใช้ควำมคิดรวบยอดของศิลปินเองเป็นวัสดุ 
โดยมิให้เทคนิคกำรถ่ำยทอดและวัสดุมำมีอิทธิพลต่อผลงำน อันจะท ำให้ควำมคิดรวบยอดนั้นถูก
เปลี่ยนแปลง 

 จำกกำรที่ศิลปินถือควำมคิดรวบยอดเป็นวัสดุส ำคัญนี้เอง ศิลปินจึงต้อง พยำยำมกลั่นกรอง
ควำมคิดรวบยอดของตนต่อเรื่องรำว เหตุกำรณ์ หรือสภำพสังคม แล้วน ำมำถ่ำยทอดในบริเวณที่
เหมำะสมแล้วบันทึกควำมคิดรวบยอดนั้นไว้ด้วยกล้องถ่ำยรูปหรือภำพยนตร์ เพ่ือเป็นหลักฐำนระลึก
ถึง  

 ศิลปินในอดีตนั้น เมื่อต้องกำรบันทึกทิวทัศน์ธรรมชำติตรงหน้ำจะด้วยควำมมุ่งหมำยอะไรก็
ตำม เขำจะต้องใช้สีผ้ำใบขำหยั่ง พู่กัน เพ่ือบันทึกควำมรู้สึกของตนสภำพธรรมชำติตรงหน้ำนั้น แต่
ศิลปินคอนเซปชวลอำร์ต จะหำทำงเลือกสิ่งต่ำงๆในบริเวณนั้นเป็นอุปกรณ์ หรือเตรียมอุปกรณ์ไปเอง 
แล้วจัดตกแต่ง ปัก วำงในธรรมชำตินั้น เช่น ถ้ำควำมคิดรวบยอดของศิลปินเกี่ยวข้องกับมลภำวะ และ
ควำมยิ่งใหญ่ของธรรมชำติที่ก่อให้เกิดระบบควำมคิดสะท้อนกลับ เขำจะใช้สีฝุ่นโรยไปที่ธรรมชำติ
นั้นๆ ใช้ลมเป็นพู่กัน สภำพสูงต่ ำของธรรมชำติเป็นระนำบรองรับดังเช่นแผ่นผ้ำใบ ขณะที่ท ำงำนอยู่
นั้นเขำอำจหลับตำเป็นรูปแบบส ำเร็จยู่ในหัวก่อนแล้วก็ได้ หรืออำจจะท ำไปพร้อมกับแก้ปัญหำไปด้วย
ก็ได้ เมื่อท ำเสร็จแล้วก็จะชื่อชม เฝ้ำดูถ่ำยบันทึกภำพเอำไว้ หลังจำกนั้นไม่นำน ควำมเปลี่ยนแลงใน
ธรรมชำติก็จะท ำลำยผลงำนนั้นไปเอง อำจจะตรงกับควำมคิดรวบยอดท่ีว่ำ สิ่งทั้งหลำยเมื่อเกิดขึ้นได้ก็
ดับได้เป็นของธรรมดำ 

ซอลเลวิทท์ (Sol Lewitt) ศิลปินคอนเซปชวลอำร์ตของอเมริกำคนหนึ่งกล่ำวว่ำ 
Conceptual art is only good when the idea is good.11 และได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ 
Conceptual art ไว้ว่ำ ศิลปะแนวคอนเซปชวล แนวควำมคิดเป็นส่วนส ำคัญที่สุดในงำนเมื่อศิลปินใช้
รูปทรงทำงศิลปะมำแสดงแนวควำมคิดหมำยควำมว่ำกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจทั้งหมดได้ถูก
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำแล้วและกำรลงมือท ำให้ส ำเร็จก็จะต้องมีกำรเตรียมกำรเสียก่อนควำมคิดได้
กลำยเป็นกลไกที่สร้ำงงำนศิลปะขึ้นมำ ศิลปะแนวนี้จึงไม่ใช่ศำสตร์ที่ว่ำด้วยทฤษฎีหรือเป็น
ภำพประกอบของทฤษฎีใดใดต้องใช้ญำณของตนในกำรรับรู้และเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนกำรที่สัมผัส
กับจิตใจ และมันไม่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรใดเฉพำะ โดยปกติศิลปะแนวนี้มักจะไม่ขึ้นอยู่กับกำรใช้ควำม
ช ำนำญของศิลปิน เหมือนกับช่ำงฝีมือ จุดประสงค์ของศิลปะแนวนี้อยู่ที่กำรสร้ำงผลงำนของเขำให้มี
ควำมน่ำสนใจทำงควำมคิดต่อผู้ชมเว้นวรรคดังนั้นศิลปินจึงมักต้องกำรให้ผลงำนของเขำเป็นสิ่งที่แห้ง
แล้งในทำงอำรมณ์ อย่ำงไรก็ตำม นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะยกขึ้นมำอ้ำงได้เมื่อศิลปินแนวคอนเซปชวลท ำให้
ผู้ชมรู้สึกเบื่อ เพียงแต่ควำมคำดหวังของผู้ชมที่ต้องกำรกำรกระตุ้นทำงอำรมณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

                                                           
11

 อำรี สุทธพิันธ์, คอนเซพชวลอาร์ต, 45. 
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หนึ่งของศิลปะแนวเอกซ์เพรสชั่นนิสม์ (Expressionist art) ที่ผู้คนคุ้นเคยกัน เป็นอุปสรรคต่อผู้ชมใน
กำรรับรู้ศิลปะแนวนี้  

ซอลเลวิทท์ กล่ำวถึงกำรใช้มุมมองหรือควำมคิดเห็นส่วนบุคคลในกำรก ำหนดทิศทำงของงำน
ศิลปะของศิลปินแนวคอนเซปชวล ว่ำศิลปินแนวคอนเซปชวลจะใช้อัตวิสัยหรือมุมมองที่เป็นปัจเจก
ส่วนตนในกำรท ำงำนของตนเองซึ่งต่ำงจำกศิลปินที่เลือกที่จะวำดภำพ ซึ่งซอลกล่ำวว่ำ ส ำหรับศิลปิน
ที่วำดภำพนั้นยิ่งตัดปัญหำกำรตัดสิในลงเท่ำไหร่ก็จะสำมำรถท ำให้งำนเสร็จไวมำกขึ้นเท่ำนั้น โดยตัด
กำรท ำตำมอ ำเภอใจและควำมแปรปรวนของอำรมณ์ออก ซึ่งตรงกันข้ำมกับศิลปินแนวคอนเซปชวล 

ซอลได้เขียนข้อควำมเหล่ำนี้ไว้ในบทควำม “Paragraphs on Conceptual art” ตอนหนึ่ง
ว่ำ12เนื่องจำกเงื่อนไขของกำรก ำหนดแนวควำมคิดและกำรรับรู้เป็นสิ่งที่แย้งกันอยู่ศิลปินมักจะย่นย่อ
ควำมคิดของเขำโดยใช้อัตวิสัยพิจำรณำ ถ้ำศิลปินปรำรถนำที่จะส ำรวจควำมคิดของเขำอย่ำงละเอียด 
กำรตัดสินใจตำมอ ำเภอใจหรือตัดสินใจอย่ำงบังเอิญตำมโอกำสน่ำจะมีโอกำสน้อยที่สุดในขณะที่ควำม
แปรปรวนหรือรถสนิยมและควำมไม่แน่นอนอ่ืนๆน่ำจะถูกแยกออกจำกกำรท ำงำนศิลปะ ผลงำนที่ไม่
สวยไม่จ ำเป็นที่จะต้องถูกปฏิเสธ บำงครั้งสิ่งที่คิดในตอนแรกอำจดูน่ำเกลียดแต่กลับได้รับควำมชื่นชม
ในท้ำยที่สุด กำรท ำงำนด้วยกำรวำงแผนที่ถูกเตรียมไว้ก่อนเป็นวิธีหนึ่งในกำรหลีกเลี่ยงอัตวิสัย และ
ลดทอนควำมจ ำเป็นของกำรออกแบบในแต่ละงำนลงไปด้วยกำรวำงแผนจะก ำหนดตัวงำนบำงแผน
อำจต้องกำรทำงเลือกที่หลำกหลำยและบำงครั้งก็มีทำงเลือกจ ำกัดแต่ทั้งสองลักษณะนี้ จะถูกขัดเกลำ
ในขั้นสุดท้ำยในบำงกรณีแผนกำรอ่ืนๆอำจมีนัยว่ำจะมีทำงเลือกไม่สิ้นสุดอย่ำงไรก็ตำมในแต่ละกรณี
ศิลปินจะเลือกรูปส่งธรรมดำและกฏต่ำงๆเข้ำมำช่วยควบคุมหำทำงแก้ปัญหำหลังจำกนั้นยิ่งมีกำร
ตัดสินใจน้อยลงเท่ำไหร่ในกำรลงมือท ำงำนให้ส ำเร็จก็ยิ่งดีขึ้นเท่ำนั้น กำรท ำเช่นนี้เป็นกำรตัด กำรท ำ
ตำมอ ำเภอใจ ควำมแปรปรวนของอำรมณ์และอัตวิสัยออกมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้นั่นคือเหตุผล
ของกำรใช้วิธีกำรเหล่ำนี้ 

กมล ทัศนำญชลี ศิลปินคอนเซปชวลอำร์ตของไทยที่ใช้ชีวิตที่อเมริกำเป็นแหล่งสร้ำงชื่อเสียง
กล่ำวว่ำ ศิลปะก็เหมือนชีวิต จิตรกรรม ประติมำกรรม เกิดมำย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมธรรมชำติ
และสบำยตัวไปในที่สุด ควำมคิดรวบยอดในกำรท ำงำนศิลปะเป็นเรื่องรำวของกำรเปลี่ยนแปลงที่
ถำวรและอยู่ในควำมทรงจ ำที่ติดแน่น บ่อยครั้งที่ข้ำพเจ้ำพอใจที่ได้จ้องมองงำนศิลปะ ที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงในตัวมันเองในระยะสั้นๆ เป็นงำนที่มีสัจจะ ปรัชญำ และพลังของตัวมันเอง 

 ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ได้ให้นิยำมของคอนเซปชวลอำร์ต (Conceptual Art) 13ว่ำเป็นศิลปะที่
เกิดจำกเจตนำในกำรใช้ศิลปะกระแทกกระชำกควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ของผู้ชื่นชม ด้วยวิถีและวิธีกำร
ต่ำงๆอันคำดไม่ถึง ดังนั้นกำรชื่นชมผลงำนลักษณะนี้จึงไม่จ ำเป็นต้องได้สัมผัสโดยสำยตำของผู้ชื่นชม 
เสมอไป แต่อำจจะชื่นชมผ่ำนกำรดูวีดีทัศน์ บึกทึกกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนก็ได้ และในส่วนของศิลปินก็มิ
จ ำเป็นต้องลงมือสร้ำงงำนด้วยตนเอง ศิลปินมีหน้ำที่เพียงแค่คิด ส่วนกำรลงมือท ำเป็นหน้ำที่ของ
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Sol Lewitt, Paragraphson Conceptual Art, เข้ำถึงเมื่อ 19 เมษำยน 2559, เข้ำถึงได้จำก 
http://emerald.tufts.edu/programs/mma/fah188/sol_lewitt/paragraphs%20on%20conceptual%20art.htm 
13 ศุภชัย สิงหย์ะบุศย์, ทัศนศิลป์ปริทัศน์. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2546), 22. 
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บริษัทที่รับเหมำหรือกำรว่ำจ้ำงคนอ่ืนมำท ำให้ก็ได้ อำทิเช่น กำรห่อเกำะขนำดใหญ่ของคริสโต กำรถม
ทะเลให้เป็นวงคล้ำยเครื่องหมำย ? ของโรเบิร์ต สมิธสัน ในผลงำนชื่อ spiral jetty ที่สร้ำงขึ้นในปี 
ค.ศ.1970 โดยกำรใช้ ก้อนหิน ทรำยดิน เป็นวัสดุ ดังนั้นจุดเด่นละหัวใจส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์งำน
ศิลปะคอนเซปชวลอำร์ตก็คือควำมคิดโดยแท้จริง 

 ศิลปะแนวคอนเซปชวลไม่จ ำเป็นต้องมีตรรกะ ตรรกะ ของผลงำนแต่ละชิ้นหรือแต่ละชุดเป็น
เพียงเครื่องมือที่ถูกน ำมำอ้ำงโดยเฉพำะเมื่อผลงำนนั้นก ำลังล้มเหลว ตรรกะอำจจะถูกใช้เพ่ือที่จะกลบ
เรือนควำมตั้งใจที่แท้จริงของศิลปินหรือเพ่ือกล่อมให้ผู้ชมเชื่อว่ำตัวศิลปินเองเข้ำใจงำนหรือเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมย้อนแย้งในตัวเอง อำทิเช่นกำรมีเหตุผลกับกำรไร้ซึ่งเหตุผล ควำมคิดนั้น
ไม่จ ำเป็นต้องซับซ้อนควำมคิดส่วนใหญ่ที่ประสบผลส ำเร็จเป็นควำมคิดธรรมดำที่ชวนหัวเรำะ
โดยทั่วไปควำมคิดต่ำงๆที่ประสบควำมส ำเร็จจะมีควำมเรียบง่ำยปรำกฏออกมำเพรำะควำมคิด
เหล่ำนั้นดูรำวกับว่ำมันเป็นสิ่งที่จ ำเป็นในขอบเขตของควำมคิดศิลปินนั้นเป็นอิสระ แม้แต่จะสร้ำง
ควำมปลัดใจให้กับตัวเค้ำเองทั้งนี้ควำมคิดทั้งหลำยถูกค้นพบด้วยญำณ (intution) ที่เกิดขึ้นในใจ 

ผลงำนศิลปะนั้นจะดูเหมือนอะไรก็ตำมไม่ใช่สิ่งที่มีควำมส ำคัญมำกนัก มันจ ำเป็นต้องดู
เหมือนอะไรบำงอย่ำงหำกผลงำนนั้นมีรูปทรงทำงกำยภำพแต่ในท้ำยที่สุดไม่ว่ำรูปทรงนั้นจะเป็น
อย่ำงไรก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นมำจำกควำมคิด เป็นกระบวนกำรของกำรก ำหนดแนวควำมคิด 
(conception) และกำรท ำให้สิ่งซึ่งศิลปินร่วมคิดอยู่นั้นปรำกฏเป็นจริงขึ้นเมื่อศิลปินท ำให้มันเป็นจริง
ขึ้นมำในเชิงกำยภำพผลงำนนั้นก็จะเปิดไปสู่กำรรับรู้ของทุกคนซึ่งรวมถึงตัวศิลปินเองด้วยเพ่ือที่จะสื่อ
ควำมหมำยถึงกำรท ำควำมเข้ำใจในข้อมูลจำกประสำทสัมผัสซึ่งควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยของควำมคิด
ที่เป็นภสวิสัยและกำรตีควำมหมำยที่เป็นอัตวิสัยเกิดขึ้นควบคู่กันไป งำนศิลปะทุกแสดงให้หรือเป็นสิ่ง
ที่รับรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันถูกท ำส ำเร็จแล้วเท่ำนั้น 

ศิลปะท่ีมำจำกกระตุ้นควำมพึงพอใจจำกประสำทสัมผัสในกำรมองน่ำจะถูกเรียกว่ำศิลปะของ
กำรรับรู้ (perceptual) มำกกว่ำจะเรียกว่ำแนว conceptual ซึ่งน่ำจะรวมอย่ำงกว้ำงกว้ำงไปถึง
ศิลปะแนวออพติค ศิลปะแนวไคเนติก เป็นต้น  

ศิลปินแนว conceptual art นั้นอันที่จริงไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคณิตศำสตร์หรือปรัชญำ
หรือกฎทำงควำมคิดอ่ืนใดมำกนักคณิตศำสตร์ที่ศิลปินส่วนใหญ่ใช้เป็นเลขคณิตอย่ำงง่ำยหรือระบบ
ล ำดับตัวเลขที่ธรรมดำปรัชญำของงำนมักแสดงในอยู่ในตัวเองและไม่ใช่กำรบรรยำยให้เห็นภำพของ
ระบบใดๆในทำงปรัชญำ  ไม่ใช่เรื่องส ำคัญนักว่ำผู้ชมจะเข้ำใจควำมคิดของศิลปินจำกกำรชมงำน
ศิลปะหรือไม่ ทันทีที่ผลงำนออกจำกมือศิลปินไม่อำจควบคุมวิถีทำงที่ผู้ชมจะชมหรือรับรู้ผลงำนนั้นได้
เลยต่ำงคนก็เข้ำใจสิ่งเดียวกันในทำงที่ต่ำงกันออกไป 

 ศิลปะคอนเซปชวลอำร์ตมักจะให้ควำมส ำคัญกับวัสดุและรูปทรงต่ำงๆ กล่ำวคือใช้ลักษณะ
ทำงกำยภำพของรูปทรงต่ำงๆ มำกระตุ้นควำมรู้สึกของผู้ชมหรือแม้กระทั่งตัวศิลปินเอง โดยไม่มุ่ง
กระตุ้นทำงสี หรือลักษณะพ้ืนผิว ดังนั้นศิลปินคอนเซปชวลจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนำวัสดุให้ดีขึ้นเท่ำที่จะ
เป็นไปได้ 
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สงวน รอดบุญ  ได้ให้ควำมหมำยของ คอนเซปชวลอำร์ตไว้ว่ำ 14น่ำจะแปลว่ำมโนศิลป์ 
หมำยถึงผลงำนศิลปะใดๆก็ตำมซึ่งยึดถือแนวคิดว่ำมีควำมส ำคัญมำกกว่ำควำมเป็นจริงภำยนอกวัตถุ
ศัพท์ค ำนี้ใช้เรียกผลงำนต่ำงๆระหว่ำงปี ค.ศ.1960 - ค.ศ.1970 จัดเป็นวำงประเภท "post - object 
art"อันเป็นศิลปะที่ใช้แนวคิดแทนวัตถุ และคุณลักษณะของงำนศิลปะเหลืออยู่ในควำมคิดของศิลปิน
เท่ำนั้น 

จำกที่ศิลปินถือควำมคิดรวบยอดเป็นสิ่งส ำคัญนี้เองจึงท ำให้ศิลปินต้องพยำยำมกลั่นกรอง
ควำมคิดรวบยอดของตนต่อเรื่องรำว เหตุกำรณ์ หรือสภำพสังคมแล้วน ำมำถ่ำยทอดในบริเวณที่
เหมำะสมในธรรมชำติหรือในสังคม แล้ว บันทึกไว้ ด้วย กล้องถ่ำยรูป หรือ ภำพยนตร์ เพ่ือ เป็น
หลักฐำน   เช่น   ศิลปิน น ำ เอำ ผ้ำใบ คลุม หำดทรำย หรือคลุมตึก หรือ น ำไปขึง ถนน ระยะทำง 
ไกลๆ เพ่ือ ให้ ผู้พบเห็น เกิด ควำมคิดรวบยอด ร่วมตำมสิทธิ และเสรีภำพของตน กำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของงำนศิลปกรรมมำสู่รูปแบบใหม่ๆดังที่ได้กล่ำวมำทั้งหมดจะเห็นว่ำศิลปะสมัยใหม่มิได้
ผูกขำดอยู่กับรูปแบบหรือรสนิยมแบบใดแบบหนึ่งเหมือนศิลปกรรมในอดีตที่ผ่ำนมำศิลปินต่ำง
พยำยำมสร้ำงงำนขึ้นตำมแนว คิดและตำมควำมชอบของตนศิลปินมีเสรีภำพในด้ำนควำมคิดและกำร
กระท ำมำกกว่ำเดิมเว้นวรรคอย่ำงไรก็ตำมศิลปกรรมมักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตำมควำม
เจริญก้ำวหน้ำของสังคมที่ตนอยู่อำศัยและในขณะเดียวกันก็รับควำมเจริญทำงเทคโนโลยี เข้ำมำมำก
จนเกิดเป็นรูปแบบศิลปกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมิติเวลำหรืออวกำศ ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำศิลปิน
น ำเอำผลประโยชน์ทำงเทคนิคของยุคเครื่องจักรกลมำประยุกต์ใช้เพรำะรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่
นิยมแสวงหำสิ่งที่สะดุดตำและให้ ควำมรู้สึกทำงอำรมณ์แก่ผู้ชมอย่ำงฉับพลันทันทีซึ่งนั่นก็คือกำร
แสดงออกของศิลปะสมัยใหม่นั่นเอง เรำไม่อำจก ำหนดทิศทำงของศิลปะในอนำคตได้ว่ำจะเป็น
รูปแบบใด อย่ำงไรก็ตำมศิลปินทั้งหลำยก็คงต้องแสวงหำแนวทำงใหม่ๆ ต่อไปด้วยเทคนิคและวิธีกำร
ต่ำงๆอันแสดงให้เห็นถึงควำมคิดและปัญญำของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

บทควำมเรื่อง 15“คอนเซปชวลอำร์ต จำกวันนั้นจนถึงวันนี้” จำกหนังสือ คอนเซปชวลอำร์ต โดย 
ดำเนียล มำร์โซนำกล่ำวถึงคอนเซ็ปชวลอำร์ตอย่ำงสรุปไว้ 4 ประกำร คือ 

1. กำรแยกควำมคิดออกจำกงำนศิลปะส ำหรับศิลปะคอนเซปชวลทั้งสองสิ่งนี้มีควำมเท่ำเทียม
กัน กำรสร้ำงสรรค์เชิงฝีมือของศิลปินลดน้อยถอยลงเนื่องจำกศิลปินบอกลำกำรท ำงำนศิลปะ
ที่เพียบพร้อมตำมหลักสุนทรียศำสตร์ 

2. กำรวิเครำะห์เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ ทว่ำท ำให้เกิดควำมขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่
มองศิลปะเป็นเรื่องของทัศนศิลป์ เนื่องจำกศิลปินละทิ้งเนื้อหำทำงสุนทรียศำสตร์ไป  

3. บริบทในกำรท ำงำนศิลปะเกี่ยวข้องกับสินค้ำและกำรจ ำแนกสินค้ำ กำรน ำเสนอทำงศิลปะ
ส่งผลให้สถำนภำพของกำรจ ำแนกแจกจ่ำยสินค้ำเปลี่ยนแปลงไป 

                                                           
14 แสงนำง ดีประชำ, ศิลปะกับมนุษย ์ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม. (พษิณุโลก: คณะมนุษย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
พิษณุโลก,2530) 
15Daniel Marzona, คอนเซ็ปชวลอาร์ต, แปลจำก CONCEPTUAL ART, แปลโดย อฌิมำ ทัศจันทร,์ 60. 
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4. บทบำทหน้ำที่ของศิลปินแปรเปลี่ยนไป กำรท ำงำนศิลปะมีวิธีที่หลำกหลำย และผูกพันอยู่กับ
บริบททำงสังคมและกำรเมือง 

หนังสือเรื่อง ประวัติศิลปะ ของ จีรพันธ์ สมประสงค์ 16กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงงำน 
Conceptual Art ไว้ 3 ประกำรคือ 

1. เพ่ือเสนอแนะให้ผู้พบเห็นได้เกิดควำมคิดรวบยอดเดียวกับศิลปิน ซึ่งอำจจะคล้อยตำมหรือ
ขัดแย้งในเชิงควำมคิดก็ได้ 

2. เพ่ือเปิดเผยทัศนะใหม่ในทำงสร้ำงสรรค์ ให้ผู้พบเห็นได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติ 
ควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม มลภำวะและกำรเปลี่ยนแปลง 

3. เพ่ือบันทึกควำมคิดรวบยอดของศิลปิน และเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจ 

และสรุปถึงศิลปะ Conceptual Art ไว้ 8 ข้อดังนี้ 

1. ศิลปินคอนเซปชวลอำร์ต เชื่อว่ำควำมคิดรวบยอดเป็นวัสดุส ำหรับถ่ำยทอดรูปแบบส ำคัญ 

2. รูปแบบที่สร้ำงขึ้นเปลี่ยนไปตำมกฏของธรรมชำติ มนุษย์สำมำรถบันทึกไว้ด้วยควำมคิด ด้วย
เทคโนโลยีที่มนุษย์คิด และด้วยควำมทรงจ ำของมนุษย์ 

3. ศิลปินคอนเซปชวลอำร์ต เชื่อว่ำกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและกำรมองเห็นวิธีกำรแก้อย่ำง
ทะลุปรุโปร่งแล้ว ทั้งสองวิธีถือว่ำเป็นคุณค่ำของกำรสร้ำงสรรค์ย่ำงแท้จริง 

4. กำรเผื่อแผ่ควำมคิดรวบยอดต่อผู้ อ่ืน กำรเตือนและตระหนักและส ำนึกในเสรีภำพและ
ธรรมชำติแวดล้อม เป็นหน้ำที่ของศิลปินแนวคอนเซปชวลอำร์ตโดยตรง  

5. ศิลปินในอดีตหรือปัจจุบันส่วนมำก สร้ำงงำนตำมที่ตนเห็น ตำมที่ตนรู้ ตำมที่ตนเข้ำใจและ
ตำมควำมต้องกำรของผู้อุปกำระ แต่ศิลปินคอนเซปชวลอำร์ตสร้ำงงำนตำมท่ีตนคิด 

6. ควำมคิดรวบยอดเท่ำนั้นที่จะท ำให้เกิดรูปแบบแปลกใหม่และเนื้อหำสำระใหม่ 

7. รูปแบบของคอนเซปชวลอำร์ต เป็นรูปแบบที่แสดงควำมขัดแย้งในรูปทรง ขนำด สัดส่วน 
และควำมคิดเห็น 

8. รูปแบบคอนเซปชวลอำร์ต เป็นรูปแบบที่บันทึกเสรีภำพส ำหรับผู้สร้ำงและผู้ดู 

 

                                                           
16 จีรพันธ ์สมประสงค์, ประวัติศิลปะ (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์พิมพ์ลกัษณ์, 2533), 128. 
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ศิลปินที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้บุกเบิกศิลปะคอนเซปชวล 

แท้จริงแล้วได้พัฒนำงำนของพวกเขำมำตั้งแต่ยุคคิวบิสซึม และได้มีกำรพัฒนำรูปแบบงำน
ของตนจนมำถึงศิลปะเชิงแนวคิดนี้ 

 มำร์เชล ดูชองป์ ศิลปินผู้ซึ่งก่อนจะเป็นผู้บุกเบิกศิลปะเชิงแนวคิดได้ท ำงำนจิตรกรรมในแนว 
คิวบิสม์  

 

ภำพที่ 2 Marcel Duchamp, Nude Descending a Staircase No. 2 [Oil on canvas], 
Philadelphia Museum of Art, 1912. 

ดูชองป์มีควำมคิดร ำคำญแนวศิลปะแบบอวองกำร์ดที่เน้นรูปแบบภำยนอกเพียงอย่ำงเดียว 
เขำมีควำมคิดว่ำ 17“คนเรำไม่คิดถึงอย่ำงอ่ืนนอกจำกรูปลักษณ์ของภำพที่เห็น ไม่เคยมีกำรสอนให้
คิดถึงควำมอิสระ ไม่เคยจะถกกันในเรื่องของควำมคิดแม้แต่นิดเดียว” และนี่คือควำมคิดของมำเชล ดู
ชองป์ที่เปลี่ยนวงกำรศิลปะไปตลอดกำรณ์ หลังจำกควำมคิดที่แปลกไปจำกลิทธิอวองกำร์ดนี้ ท ำให้
เขำได้สร้ำงสรรค์งำนศิลปะจำกวัตถุที่สำมำรถพบได้ทั่วไป เพ่ือเป็นกำรท้ำทำยผู้คนที่มีควำมคิดเดิม
และยึดหลักระเบียบแบบแผนเดิมๆ ผลงำนที่เป็นที่กล่ำวขำนของดูชองป์นั่นคือ “น้ ำพ”ุ 

                                                           
17Daniel Marzona, คอนเซ็ปชวลอาร์ต, แปลจำก CONCEPTUAL ART, แปลโดย อฌิมำ ทัศจันทร,์ 10. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nude_Descending_a_Staircase,_No._2
http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Museum_of_Art
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ภำพที่ 3 Marcel Duchamp, Marcel Duchamp's fontaine [Installation], 1917 

ผลงำน “น้ ำพ”ุหำกแต่เป็นกำรน ำเอำโถปัสสำวะ มำตั้งและเขียนชื่องำนว่ำ น้ ำพุ กำรท้ำทำย
วงกำรศิลปะของดูชองป์ในครั้งนี้ท ำให้คณะกรรมกำรกำรจัดงำนไม่พอใจนัก ในกำรส่งงำนแสดงครั้งนี้
ดูชองป์ใช้นำมแฝงว่ำ ริชำร์ต มัตต์ คณะกรรมกำรกำรจัดงำนกล่ำวว่ำ “จะมองมุมไหนโถปัสสำวะก็
ไม่ใช่งำนศิลปะ” หำกแต่ดูชองป์กลับคิดว่ำ 18กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักทำง
สุนทรียศำสตร์แต่อย่ำงใด ทว่ำขึ้นอยู่กับธรรมเนียมแบบแผนในกำรปฏิบัติมำกกว่ำ ส ำหรับดูชองป์คิด
ว่ำธรรมเนียมศิลปะสำมำรถยืดหยุ่นได้ของที่เรำน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันก็สำมำรถเรียกชื่อใหม่ได้
เช่นกัน 

หลังจำกท่ี มำร์เชล ดูชองป์ ได้เริ่มกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในรูปแบบคอนเซปชวลอำร์ต ศิลปิน
คนอ่ืนก็ได้มีกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะในรูปนี้เช่นกัน แคล์ โอเดนเบิร์ก ได้สร้ำงผลงำนชื่อ Placid City 
Monument ขึ้น โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสมำคมรับจ้ำงขุดหลุมศพ ศิลปินได้ขุดหลุม
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดใหญ่มำก ที่ เซ็นทรัล พำร์ค มหำนครนิวยอร์ก เมื่อขุดเสร็จแล้วก็กลบกลับ
เหมือนเดิม เหลือเพียงกำรบันทึกเป็นภำพถ่ำยและวีดีโอเท่ำนั้น  

โจเซฟ โคสุท ศิลปินแนวคอนเซปชวลคนส ำคัญได้น ำผลงำนชื่อ One Tree Chairs แสดงที่ 
Museum of modern art เป็นเก้ำอ้ีจริงหนึ่งตัว ภำพถ่ำยเก้ำอ้ีหนึ่งภำพ และค ำนิยำมอธิบำยศัพท์
เก้ำอ้ี มำจัดเรียงกัน  

ปี ค.ศ.1960 ที่มหำนครปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ปิแอร์ เรสตำนี (PierreRestany) กับกลุ่ม
ของอีฟ แคลง (Yves Klein) ได้ก่อตั้งกลุ่มศิลปินที่เรียกชื่อกลุ่มของพวกตนว่ำ "นิวเรียลลิสม์" เ พ่ือ
สร้ำงงำนศิลปะให้เป็นเครื่องบ่งบอกควำมเป็นจริงทำงสังคม 

                                                           
18Daniel Marzona, เรื่องเดียวกัน, 12. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Marcel%20Duchamp's%20fontaine
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Marcel%20Duchamp's%20fontaine
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แต่ในปีค.ศ.1958 ก่อนกำรรวมกลุ่มดังกล่ำวจะมีขึ้นสองปี อีฟ แคลง ได้จัดนิทรรศกำรศิลปะ
ขึ้นที่ ไอริสเคลิทแกลอรี่ ชื่อนิทรรศกำรแห่งควำมว่ำงเปล่ำหรือ Exhibition of Emptiness ซึ่งในวัน
เปิดนิทรรศกำรมีผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 2000 คนโดยภำยในห้องนิทรรศกำรของเขำจะตำด้วยสีขำวทั้งหมด
และภำยในห้องนิทรรศกำรทำงห้องจะว่ำงเปล่ำปรำศจำกสิ่งของใดๆทั้งสิ้น ภำยหลังกำรรวมกลุ่มของ
ศิลปินที่มีแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ลักษณะเดียวกัน คือ ในปี ค.ศ.1961 อีฟ แคลง ได้จัดนิทรรศกำรเผำ
ไฟ โดยใช้สีแดงและสีน้ ำเงินระบำยบนแผ่นใหญ่สังเครำะห์ซึ่งเป็นวัสดุทนไฟจำกนั้นใช้เครื่องพ่นไฟ
ผ่ำนไปที่ภำพสีที่ถูกเผำไฟจะเกิดปฏิกิริยำต่ำงๆบำงแห่งไหม้เกรียม บำงแห่งเปลี่ยนสีไป ถัดมำในปี
เดียวกันเค้ำแสดงน้ ำพุไฟกับน้ ำพุน้ ำด้วยกำรพ่นไฟให้ปะทะกับเครื่องพ่นน้ ำเพ่ือดูผลของไฟและน้ ำประ
ทะกันกลำงอำกำศ  

ประเภทของศิลปะเชิงแนวคิด 
 ศิลปะคอนเซปชวลนี้มีผู้นิยำมและแบ่งประเภทไว้มำกมำย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและตัวแปรที่
ผู้นิยำมจะน ำมำเป็นหลักอ้ำงอิงในกำรแบ่งเป็นประเภทนั้นๆ 

คอนเซปชวลอำร์ตโดย 19อำรี สุทธิพันธุ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  

 1.รูปแบบคอนเซปชวลอำร์ตประเภทคงท่ี 

 2.รูปแบบคอนเซปชวลอำร์ตประเภทเคลื่อนไหว 

 ประเภทคงท่ี ได้แก่ รูปทรงของศำลพระภูมิ รูปทรงของต้นไม้ ที่มีผ้ำแดงพันรอบเพ่ือกันไม่ให้
คนโค่น  

ส่วนประเภทเคลื่อนไหวได้แก่ ผลงำนที่มนุษย์สร้ำงขึ้นในธรรมชำติชั่วครั้งครำว เช่น ศิลปิน
น ำเอำผ้ำพลำสติกคลุมหำดหรำย คลุมตึก หรือน ำไปขึงข้ำงถนนเป็นระยะทำงกว่ำ  100 กิโลเมตร 
เพ่ือเตือนให้ผู้พบเห็นเกิดควำมคิดรวบยอด ตำมสิทธิและเสรีภำพของตน ดังนั้นรูปแบบคอนเซปชวล
อำร์ต จึงเป็นที่รูปแบบที่สนองศรัทธำเชื่อถือและรูปแบบที่เผื่อควำมคิดรวบยอดร่วมกันด้ วยเหตุผล
และสัจธรรม 

 ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 20ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของศิลปะแนวคิดนี้ว่ำ เป็นทัศนศิลป์ประเภทที่อยู่
นอกเหนือกเกณฑ ์

  โดยธรรมชำติของศิลปินมักจะสร้ำงสรรค์ผลงำนของตนให้แปลกใหม่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ว่ำ
จะเป็นในด้ำนเนื้อหำรูปแบบและกลวิธีในกำรน ำเสนอจำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นนี้เองได้ส่งผลต่อกำร
ก ำเนิด ทัศนศิลป์ประเภทที่อยู่นอกเหนือจำกกฎเกณฑ์ทั่วไปและนับวันจะมีวิวัฒนำกำรที่พิสดำรมำก
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆดังจะยกตัวอย่ำงพอสังเขป 

                                                           
19 อำรี สุทธิพันธ์, คอนเซพชวลอาร์ต, 33. 
20 ศุภชัย สิงหย์ะบุศย์, ทัศนศิลป์ปริทัศน์ (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2546),74. 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนลักษณะที่อยู่นอกเหนือกฏเกณฑ์ท ำนองนี้ยังมีศิลปินที่โดดเด่นอีกหลำย
คน อำทิ คริสโต (Javachef Cristo)คริสโต จะสร้ำงงำนศิลปของเขำด้วยกำรห่อ โดยเค้ำจะใช้ผ้ำ
กระดำษหรือพลำสติกหอหุ้มสิ่งต่ำงๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆเช่น ช้อน ส้อม เรื่อยไปจนถึงรถยนต์ ตึก ไปจนถึง
ภูเขำท้ังลูกหรือเกำะทั้งเกำะ 

 ในขณะที่มันโซนี (Piero Manzoni) ได้จัดนิทรรศกำรทัศนศิลป์ชุด "Merde" โดยใช้อุจจำระ
บรรจุไว้ในกล่องใสที่อำกำศเข้ำไม่ได้ แล้วติดป้ำยบอกน้ ำหนักเป็นฉลำกไว้แต่ละกล่อง 

ผลงำนทัศนศิลป์ลักษณะที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นี้ได้ถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็วมำ
ตรำบจนปัจจุบัน พร้อมไปกับกำรตั้งชื่องำนแตกต่ำงกันไปอย่ำงหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำศิลปิน
หรือนักวิชำกำรทัศนศิลป์จะเรียกงำนลักษณะนี้ว่ำเช่นไร งำนเหล่ำนี้ทั้งหมดก็ถูกสร้ำงขึ้นภำยใต้
ปรัชญำทัศนศิลป์ที่แหวกไปจำกขนบเดิมโดยสิ้นเชิงนั่นคือ ศิลปินได้สร้ำงสรรค์ทัศนศิลป์ขึ้นมำภำยใต้
หลักสุนทรียศำสตร์ที่ว่ำ "ศิลปะคือควำมคิด" (Art is Thinking) โดยมีเป้ำหมำยสูงสุด อยู่ที่กำรให้ผล
งำนของพวกเขำกระชำก กระแทก และขยี้อำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้ดูอย่ำงเฉียบพลัน ด้วยควำมแปลก
ใหม่ในลักษณะรูปแบบทัศนศิลป์ โดยเฉพำะกลวิธีน ำเสนอท่ีผู้ใดไม่อำจคำดถึง  

ส ำหรับผลงำนทัศนศิลป์ที่สำมำรถจัดรวมกลุ่มไว้ได้ในตระกูลนี้ อำทิ งำนที่เรียกว่ำ นิวเรียล
ลิสม์ อำร์ต (New realism art) คอนเซปชวลอำร์ต (Conceptual art) รวมทั้งศิลปะสื่อแสดง 
(Performance art) ศิลปะจัดวำง (Installation art) และแฮปเพนนิ่งอำร์ต (Happening art) 

กลวิธีในกำรสร้ำงและแสดงออกมีอยู่ด้วยกันหลำยวิธี ศิลปะเชิงแนวคิดมีควำมหมำยค่อนข้ำง
กว้ำง ค ำว่ำ ควำมคิดรวบยอด นั้นสำมำรถแสดงออกได้หลำยทำง ดังนั้น ศิลปะเชิงแนวคิดจึงสำมำรถ
แตกแขนงได้หลำยสำขำขึ้นอยู่กันกลวิธีกำรน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆศิลปะสื่อใหม่ (New Media Art)
เป็นอีกแขนงหนึ่งของ ศิลปะเชิงแนวคิดซึ่งเป็นงำนศิลปะแนวควำมคิดที่ใช้เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนำใน
กำรสร้ำงสรรค์ 

ศิลปะเชิงควำมคิด มีลักษณะกำรแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ นอกจำกที่
ปรำกฎในรูปแบบจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพถ่ำยแล้ว อำจแบ่งประเภทกำรแสดงออกที่ชัดเจน
ออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1.  ภูมิศิลป์(Land Art) 

 ภูมิศิลป์มีส่วนขยำยขอบเขตในกำรสร้ำงงำนของอุดมกำรณ์ศิลปะจุลนิยม (Minimal Art)โดย
ไม่นิยมรูปทรงที่มีสัดส่วนรำยละเอียด หำกแต่เป็นรูปทรงอันเรียบง่ำยบริสุทธิ์ และหลีกหนีจำกอิทธิพล
ทำงเทคโนโลยีแห่งวัฒนธรรมทำงอุตสำหกรรม ศิลปินแนวนี้ต้องกำรพ้ืนที่กว้ำงขวำงมำก แทนที่จะให้
พ้ืนที่ของสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงองค์ประกอบของงำน พวกเขำกลับใช้พ้ืนที่นั้นเป็นส่วนส ำคัญของ
ศิลปกรรมทั้งหมด มักมีกำรแสดงออกด้วยกำรสร้ำงสิ่งที่ปลุกเร้ำอำรมณ์ให้บังเกิดควำมน่ำอัศจรรย์
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เกรงขำม ภูมิศิลป์มีพ้ืนฐำนมำจำกลัทธิจุลนิยม และ ศิลปะเชิงมโนทัศน์ และแนวคิดของปรัชญำศิลปะ
สมัยใหม่21 

งำนของโรเบิร์ต สมิธสันอีกชิ้นหนึ่งคือ “วงแตกและเนินขมวด” (Broken Circle and Spiral 
Hill) ที่สร้ำงในปี ค.ศ. 1968 ก็เป็นงำนอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวอย่ำงของงำนธรณีศิลป์ แต่งงำนธรณีศิลป์ 
“กระจกกรวดกับรอยแตกและฝุ่น” (Gravel Mirror with Cracks and Dust) ที่สร้ำงในปี ค.ศ. 
196822 เป็นงำนที่ตั้งแสดงในห้องแสดงภำพแทนที่จะตั้งอยู่ภำยนอกตำมธรรมชำติ งำนชิ้นนี้เป็นกอง
กรวดที่ตั้งอยู่ติดกับผนังส่วนที่เป็นกระจกของห้องแสดงภำพ ควำมปรำศจำกควำมซับซ้อนของรูปทรง
และกำรเน้นควำมงำมของวัสดุที่ใช้สร้ำงงำนท ำให้งำนธรณีศิลป์มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับศิลปะ
จุลนิยม(Minimal Art) และกับศิลปะสมถะ (Arte Povera) ตรงกำรใช้วัสดุที่ตำมปกติแล้วไม่ถือว่ำ
เป็นวัสดุที่ไม่เหมำะแก่กำรสร้ำงงำนศิลปะ หรือ เป็นวัสดุที่ “ขำดคุณค่ำ” 

 

 

ภำพที่ 4 Robert Smithson, Spiral Jetty [Land Art], 1938-1973 

อย่ำงไรก็ตำม ศิลปกรรมแนวอุดมคตินี้ ไม่สำมำรถน ำมำจัดแสดงโดยตรงในอำคำรสถำนที่ได้ 
เนื่องจำกมีขนำดของงำนใหญ่โตมำกท ำได้เพียงกำรน ำภำพถ่ำยบันทึกหรือวีดีทัศน์หรือแผนโครงร่ำง 
โดยแนวคิดของผลทำงสุนทรียศำสตร์นั้นเป็นไปตำมแนว ศิลปะเชิงแนวคิดมำกด้วย 

2. วีดีโออำร์ต (Video Art) 

 วิดีโออำร์ตเข้ำมำมีบทบำทตั้งแต่ปลำยทศวรรษ 1960 ในช่วงกำรทดลองระยะแรกของมีเดีย
อำร์ต โดยมีกำรใช้ประติมำกรรมและฉำกแวดล้อมในรูปของวีดีโอ น ำ จุน ไพค์ ซึ่งมีพ้ืนฐำนกำร

                                                           
21

 ก ำจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่, 644. 
22

 Daniel Marzona, คอนเซ็ปชวลอาร์ต, แปลจำก CONCEPTUAL ART, แปลโดย อฌิมำ ทัศจันทร,์ 15. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Concept_art&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Smithson&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/Arte_Povera
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson
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ฝึกอบรมในฐำนะผู้ประพันธ์ดนตรี ได้ท ำกำรจัดวำงเครื่องรับโทรทัศน์ 12 เครื่อง เปียโนสี่หลัง  พร้อม
ด้วยเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเทป และอุปกรณ์สร้ำงเสียงแบบต่ำง ๆ ในปำร์นำสแกลเลอรี่ใน
เมืองวูฟเฟอร์ทำล ในเดือนมีนำคม ค.ศ.1963 งำนนิทรรศกำรของเขำเปิดแสดงที่พิพิธภัณฑ์โฮเวิร์ด
ไวส์ ณ กรุงนิวยอร์ก ในปี 1969 โดยให้ชื่อชุดกำรแสดงว่ำ โทรทัศน์ในฐำนะสื่อสร้ำงสรรค์ วีดีโออำร์ต
ถูกสร้ำงข้ึนโดยใช้อุปกรณ์วีดีโอขนำดพกพำ โดยแทบจะไม่มีสื่ออุปกรณ์ทำงศิลปะอ่ืนใด โดยที่รูปแบบ
กำรแสดงออกเปลี่ยนไปตำมกำรพัฒนำทำงเทคนิคแบบต่ำง ๆ ในช่วงต้นภำพวีดีโออำร์ตมักจะถูก
บันทึกด้วยกล้องถ่ำยวีดีโอและถูกน ำเสนอโดยตรงผ่ำนมอร์นิเตอร์ที่เชื่อมต่อไว้ ต่อมำภำยหลังศิลปินได้
เปลี่ยนมำสร้ำงงำนวีดีโอที่ยำวขึ้นและมีศิลปะมำกขึ้นเพ่ือน ำเสนอในรูปของงำนศิลปะจัดวำง โดยที่
ภำพมักจะถูกน ำเสนอผ่ำนมอร์นิเตอร์หลำยตัว ในศิลปะร่วมสมัย งำนวีดีโอบำงงำนก็มีลักษณะเป็น
งำนคอนเซปชวล รวมทั้งงำนแสดงสดหรือกำรทดลองเก่ียวกับกำรรับรู้เชิงกำรมองเห็น  

 

ภำพที่ 5 Num Jun Paik, Electronic Superhighway [Video Art], 1995 

 คุณค่ำของศิลปะวิดีโออำร์ตขึ้นอยู่กับตัวงำน และเนื้อหำของงำนที่สะท้อน แนวควำมคิดของ
ผู้สร้ำงสรรค์ในแง่ของสื่อคือคุณลักษณะเฉพำะตัวของสื่อวิดีโอ เช่น เวลำ เสียง แสง และ  ควำม
เคลื่อนไหว ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีควำมแปลกใหม่ สำมำรถดึงดูดผู้ชม คุณค่ำของศิลปะวิดีโอ
อำร์ต จะเกิดขึ้นได้จ ำเป็นจะต้องอำศัยปัจจัยทั้งทำงด้ำนแนวควำมคิดและทักษะ ในส่วนสุนทรียะของ
งำนวิดีโออำร์ต นั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ผู้สร้ำงสรรค์ตั้งขึ้นมำว่ำต้องกำรสื่อถึงอะไร ในแง่ของกำรประเมิน
คุณค่ำทำงศิลปะวิดีโออำร์ตขึ้นอยู่กับยุคสมัย สภำพแวดล้อม และควำมชอบของแต่ละบุคคล23  

                                                           
23 วนิดำ ข ำเขยีว, สุนทรียศาสตร์ (กรุงเทพฯ: พรำนนกกำรพิมพ์, 2543) 
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 กำรพัฒนำสื่อสำรสนเทศสมัยใหม่ ส่งผลต่อกำร สร้ำงสรรค์ศิลปะ ซึ่งต้องอำศัยเทคโนโลยีที่มี
อยู่ในปัจจุบันมำใช้ให้เข้ำกับยุคสมัย และส ำหรับในทำงด้ำนทัศนศิลป์พบว่ำ วิดีโอเป็นสื่อที่มีควำม
ใกล้ชิดกับผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่ำงมำกท่ีให้ศิลปินนิยมสร้ำงสรรค์ผลงำน วีดีโออำร์ตกันมำกขึ้น 

3. ศิลปะแสดง (Performance Art) 

ศิลปะแสดง (Performance Art)เกิดข้ึนจำกกำรที่ศิลปินต้องกำรสื่อสำรกับคนดูโดยตรง มำก
ไปกว่ำที่จิตรกรรมและประติมำกรรมสำมำรถท ำได้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลำยคริสต์ทศวรรษ 
1960 ได้รับแรงบันดำลใจจำกศิลปินในสำยทัศนศิลป์หลำยคน ตั้งแต่กลุ่ม ดำด้ำ (Dada)จอห์น เคจ 
(John Cage) ผู้ซึ่งท ำให้ควำมคิดแบบ ดำด้ำ เผยแพร่ที่นิวยอร์คในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 และ
จำกกำรที่ แจ็คสัน พ็อลล็อค (Jackson Pollock) ที่ท ำจิตรกรรมแบบแอ็คชัน เพนติ้ง (action 
painting) ส ำหรับกำรถ่ำยภำพยนตร์ในปี 1950ในระยะแรกเริ่มเม่ือปลำยคริสต์ทศวรรษ 1960 มักจะ
เป็นกิจกรรมในแนวคิดของกลุ่ม คอนเซปชวล (Conceptual) ซึ่งไม่มีลักษณะที่เป็นละครเวทีหรือ
นำฏศิลป์ พวกศิลปินมักจะท ำ ศิลปะแสดง (Performance Art) ในแกลเลอรีและพ้ืนที่สำธำรณะ 
ควำมยำวของกำรแสดงมีตั้งแต่ ไม่ก่ีนำทีไปจนถึงยำวนำนเป็นวันๆ และมักจะท ำเพียงครั้งเดียวไม่ค่อย
ท ำซ้ ำอีก 

 

ภำพที่ 6   ศิลปิน Jackson Pollock ขณะท ำงำน Performance Art 
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ในคริสต์ทศวรรษ 1980 ได้เกิดศิลปินที่มีควำมสำมำรถอย่ำงยอดเยี่ยมหลำยคนที่ท ำ เพอร์
ฟอร์แมนซ์ ในลักษณะข้ำมคือเก่งทั้งในสำขำกำรแสดงแบบศิลปะกำรแสดง ศิลปิน เพอร์ฟอร์แมนซ์ 
หลำยคน ท ำงำนทั้งแบบ เพอร์ฟอร์แมนซ์ และก็สร้ำงงำนในสื่ออ่ืนด้วยไม่ว่ำจะเป็นจิตรกรรมหรือ
ประติมำกรรม เช่นเดียวกับศิลปินที่ท ำงำนจิตรกรรมและประติมำกรรมเป็นหลัก ก็อำจจะท ำงำน 
เพอร์ฟอร์แมนซ์ ได้ด้วยเหมือนกัน งำน เพอร์ฟอร์แมนซ์ จึงเป็นเหมือนเครื่องมือหรือสื่ออีกทำงเลือก
หนึ่งส ำหรับกำรแสดงออก 

4. ศิลปะจัดวำง ( Installation Art) 

 ศิลปะในรูปแบบกำรจัดวำงคืองำนศิลปะที่สำมำรถสร้ำงในพ้ืนที่เฉพำะเจำะจง (Site-
Specific Installation) หรือเป็นพื้นที่แห่งไหนก็ได้ พ้ืนที่ดังกล่ำวจะต้องถูกสร้ำงหรือแปรสภำพให้เป็น
ส่วนหนึ่งของงำนซึ่งมีควำมหมำยแตกต่ำงไปจำกเดิม ศิลปินที่ท ำงำนในแนวนี้จะไม่น ำสิ่งต่ำงๆ มำจัด
วำงในพ้ืนที่เพียงเพ่ือควำมสวยงำมหรือควำมเหมำะสม แต่เป็นกำรสร้ำงพ้ืนที่ขึ้นใหม่ตำมกรรมวิธี
เทคนิคหรือกำรใช้สื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นวัสดุเหลือใช้ วัสดุส ำเร็จรูป งำนจิตรกรรม ภำพถ่ำย ภำพพิมพ์ 
ประติมำกรรมหรืองำนวำดเส้น มำสร้ำงสรรค์ให้เป็นงำนศิลปะตำมควำมคิด อำรมณ์ควำมรู้สึกและ
จินตนำกำรของศิลปิน ศิลปะในรูปแบบนี้สำมำรถสร้ำงกับพ้ืนที่หลำกชนิด อำทิเช่น บนผนัง เพดำน 
พ้ืน หรืออำจจะเป็นพ้ืนที่ที่เป็นก้อง มุมหนึ่งมุมใดของตัวอำคำร ผู้ดูสำมำรถเดินเข้ำไปในงำนเพ่ือ
สัมผัสกับควำมคิดของศิลปินหรืออำจกลำยเป็นส่วนหนึ่งของงำนได้ด้วยเช่นกัน24 

ตัวอย่ำงที่ดีของกำรสร้ำงงำน ศิลปะจัดวำง ที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ทั้งมิติทำงกำยภำพ มิติของ
ประวัติศำสตร์และควำมหมำยของพ้ืนที่ที่แสดงงำน เจอร์มำเนีย (Germania) โดย ฮันส์ แฮค (Hans 
Haacke) ปี 1993 สร้ำงข้ึนที่อำคำรนิทรรศกำรของประเทศเยอรมนี ในนิทรรศกำรศิลปะชื่อดัง เวนิส 
เบียนนำเล่ (Venice Biennale) ในปีเดียวกันนั้น ที่ประตูทำงเข้ำอำคำร ศิลปินได้แขวนภำพถ่ำยขำว
ด ำภำพผู้น ำจอมเผด็จกำร อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เมื่อครั้งมำเยือนนิทรรศกำรศิลปะของเยอรมนีในอำคำร
แห่งนี้ ในสมัยที่พวกนำซียังเรืองอ ำนำจในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 ภำยในห้องนิทรรศกำรนั้นว่ำงเปล่ำ 
มีแต่เพียงพ้ืนหินที่ถูกขุดขึ้นมำสกัดแตกกระจัดกระจำย คนดูสำมำรถเดินย่ ำไปบนเศษหินเหล่ำนั้น คน
ดูจะได้ทั้งสัมผัสกับกำรเดินบนควำมง่อนแง่นหักพังและยังได้ยินเสียงกำรเดินเสียงหินแตกกระทบกัน
และกันดังสนั่นห้อง บนผนังโค้งโล่งขำวสะอำดมีเพียงชื่อประเทศเยอรมนีในภำษำอิตำลี  

                                                           
24 สมพร รอดบุญ, สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที ่54, ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
2551), 145. 
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ภำพที่ 7 Hans Haacke, Germania [Installation], 1993. 

ผลงำนศิลปะของศิลปินชำวเยอรมัน นำยโยเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys)25 ชื่อ “ป้ำยจอด
รถรำง” (Tram stop) ผลงำนชิ้นนี้แสดงอยู่ในงำนนิทรรศกำรเวนิซไบล์นำเล ประจ ำปีพ.ศ.2519 ใน
นครเวนิซ ประเทศอิตำลี  จำกผลงำนที่ท ำด้วยวัสดุและกำรสร้ำงอย่ำงเรียบง่ำยชิ้นนี้ จะเห็นได้ว่ำมี
ลักษณะคล้ำยรูปสัญลักษณ์ทำงศำสนำอันซับซ้อนและลึกซึ้ง แต่ศิลปะกำรน ำเสนอของบอยส์เป็นกำร
แสดงรูปสัญลักษณ์ตำมควำมถนัดของตัวศิลปินเอง บนยอดเสำเหล็กมีรูปศีรษะผู้ชำยที่บอยส์แกะสลัก
เองวำงอยู่ตรงศูนย์กลำงของเสำ มีรำงของรถรำงข้ำงหนึ่งวำงไว้บนพ้ืนใกล้ๆกับเสำนี้ มีกำรขุดหลุม
ด้วนสระน้ ำใต้ห้องแสดง และมีท่อต่อออกมำให้เกี่ยวเนื่องกันกับผลงำนประกอบติดตั้งบนห้องแสดง
ด้วย หัวท่อที่โผล่ขึ้นมำจำกพ้ืนจึงเป็นกำรเชื่อมโยงพ้ืนดินข้ำงบนกับพ้ืนน้ ำข้ำงล่ำงเข้ำด้วยกัน บอยส์
อธิบำยว่ำ ผลงำนของเขำชิ้นนี้เป็นกำรน ำธำตุสำมอย่ำงมำรวมกัน คือ ลม ดิน และน้ ำ นอกจำกนั้นอีก
ส่วนหนึ่งของผลงำนยังได้แก่กองกระดูกและสิ่งโสโครกที่ขุดค้นพบในระหว่ำงกำรประกอบติดตั้ง
ผลงำนอีกด้วย สิ่งที่ขุดเอำขึ้นมำนี้ ย่อมช่วยปลุกเร้ำให้ผู้ชมผลงำน ได้ระลึกถึงประวัติศำสตร์ของ
เยอรมันและอิตำลี และของมนุษยชำติทั้งมวลได้มำกทีเดียว ตำมควำมจริงแล้วผลงำน Installation 
ส่วนมำกมีช่วงเวลำกำรแสดงตัวอยู่ไม่นำน ดังเช่นผลงำน “ป้ำยจอดรถรำง” ของบอยส์ ก็แสดงอยู่
เฉพำะในงำนศิลปกรรมเวนิซไบล์นำเล เท่ำนั้นพองำนเลิก องค์ประกอบต่ำงๆ ของผลงำนก็จะถูกรื้อ
ถอนแยกออกจำกกันหมด จะดูชมก็เพียงจำกภำพถ่ำยเท่ำนั้น 

ส ำหรับประเทศไทย แม้ว่ำกำรจัดวำงให้ศิลปะหลำยชิ้น หลำยสื่อ สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำง
เป็นเอกภำพ โดยค ำนึงถึง ควำมคิดแบบองค์รวม จะมีมำนำนแล้วในศิลปะไทยประเพณี เช่น กำร
ออกแบบและจัดท ำศำสนสถำน อย่ำงพระอุโบสถในศำสนำพุทธ ที่ซึ่งประติมำกรรม (พระพุทธรูป) , 
จิตรกรรม (จิตรกรรมฝำผนัง) และสถำปัตยกรรม ได้รับกำรจัดวำงอย่ำงอย่ำงเป็นเอกภำพ หรือ
พิธีกรรมที่ชำวบ้ำนจัดท ำขึ้นต่ำงๆมำกมำย อำจจะดูคล้ำยกับ ศิลปะจัดวำง ( Installation Art)ใน
ศิลปะร่วมสมัยที่น ำเข้ำมำจำกตะวันตก แต่วัฒนธรรมไทยประเพณีและแวดวงศิลปะสมัยใหม่และร่วม

                                                           
25 อัศนีย์ ชอูรุณ, ศิลปะวิชาการ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2540), 77. 
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สมัยของไทยก็ไม่เคยที่จะให้กำรยอมรับว่ำ “กำรจัดวำง” แบบนั้นจะเป็นศิลปะโดยตัวมันเอง และ
ควำมรู้ใน “กำรจัดวำง” ดั้งเดิมแบบนั้นก็ไม่เคยที่จะถูกพัฒนำให้กลำยเป็นรูปแบบทำงศิลปะแบบหนึ่ง
ด้วยเช่นกัน 

ปัจจุบันนี้ กำรแปลค ำว่ำ Installation Art เป็นภำษำไทยว่ำ “ศิลปะจัดวำง” ได้รับควำม
นิยมแพร่หลำยในวงกำรศิลปะของไทยพอสมควร จึงเกิดกำรเรียกใช้ที่ควบคู่กันไปทั้ง อินสตอลเลชัน 
และ ศิลปะจัดวำง ทุกวันนี้สื่อใหม่ที่มีอำยุสิบปีกว่ำแล้วนี้ ได้กลำยเป็นแนวปฏิบัติพ้ืนฐำนที่นิยมท ำกัน
ทั่วไปมำกขึ้นเรื่อยๆทุกที 

สรุปคือ คอนเซปชวลอำร์ต เป็นศิลปะที่เน้นกระบวนกำรทำงควำมคิด ควำมคิดรวบยอด โดยไม่
เน้นถึงทักษะในกำรสร้ำงงำนศิลปะ ดังนั้นไม่ว่ำใครก็สำมำรถเป็นศิลปินคอนเซปชวลอำร์ตได้ ศิลปิน
คอนเซปชวลอำร์ตเปรียบกำรสร้ำงงำนศิลปะ เสมือนกำรแสดงดนตรี ที่แม้กระทั้งจะแสดงจบแล้ว ก็ยัง
สำมำรถตรำตรึงและท ำให้ผู้ชมผู้ฟังระลึกถึงได้ คอนเซปชวลอำร์ตเป็นเสมือนกำรแสดงออกทำง
ควำมคิดที่ไม่ต่ำงกับกำรเขียนกวี หรือแต่งเพลง เพียงแต่สร้ำงสรรค์ขึ้นจำกวัสดุต่ำงๆที่ไม่เพียงแต่
เกิดขึ้นจำกกำรวำดภำพลงบนเฟรมผ้ำใบเท่ำนั้น กำรสร้ำงกล้องถ่ำยรูปนับว่ำเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญ
ของวงกำรศิลปะ เพรำะเมื่อศิลปินไม่สำมำรถสร้ำงภำพที่เหมือนเท่ำกล้องถ่ำยรูปได้ ดั งนั้น กำร
แสดงออกถึงศักยภำพอย่ำงอ่ืนจึงมีควำมส ำคัญกว่ำกำรท ำภำพให้เหมือนต้นแบบ จำกกำรที่วำดภำพ
จำกส่วนส ำคัญอย่ำงลัทธิคิวบิสม์พัฒนำกลำยมำเป็นคอนเซปชวลอำร์ต ท ำให้ศิลปะมีกำรเปลี่ยนแปลง
และไม่มีค ำว่ำกรอบอีกต่อไป  

ศิลปะเชิงแนวคิดที่ปรากฏในไทย 

 ถ้ำหำกจะกล่ำวถึงควำมเคลื่อนไหวของศิลปะเชิงแนวคิด(Conceptual Art) ในวิถีคิดของ 
Postmodernism ที่ซึมซำบเข้ำมำในเมืองไทยช่วงแรกๆ ซึ่งภำวะผลงำนเหล่ำนั้นจะเป็นเรื่องรำวที่
ใกล้ตัวของศิลปิน และส่วนมำกก็จะเป็นผลงำนของศิลปินที่เคยไปและพ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ แล้วน ำ
เชื้อควำมคิด และประดิษฐกรรมทำงควำมคิดของตนกลับมำแสดงให้สำธำรณชนที่เมืองไทย ได้รู้เห็น 
ที่ชัดเจนที่สุดก็เห็นจะเป็นผลงำน Conceptaul Art ชุด หลอดสี ของ กมล ทัศนำญชลี ที่เขำน ำมำ
แสดงที่หอศิลป์แห่งชำติเมื่อปี พ.ศ.2522  
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ภำพที่ 8 กมล ทัศนำญชลี, หลอดสี [สื่อผสม], 2522 

ในผลงำนชุดนี้นั้น กมลได้สร้ำงแบบจ ำลองหลอดสีขนำดใหญ่หลำยชิ้นวำงในห้องนิทรรศกำร 
โดยตั้งวำงหลอดสีอยู่กับพ้ืน ที่ปำกหลอดสีจะมีสีฝุ่นโรยเป็นเส้นแนวสีต่ำงๆ อันเป็นบรรยำกำศที่ก่อรูป
ขึ้นมำกับพ้ืนที่ของกำรแสดง ซึ่งผลงำนชุดนี้เป็นที่ฮือฮำ และถูกกล่ำวขำนอย่ำงมำกในวงกำรศิลปะ
ของไทย และหลังจำกนั้นเชื้อควำมคิดในลักษณะงำนเช่นนี้ ก็ได้แพร่กระจำยออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง 
ในลักษณะของ Mixed Media และสื่ออ่ืนๆ. 

 กมล ทัศนำญชลีเป็นคนท ำงำนศิลปะทั้งในสตูดิโอ กลำงแจ้ง ในอำกำศ ทะเล ทะเลทรำย 
ภูเขำ กลำงเมือง เอกลักษณ์ของกำรใช้หลอดสี เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีของคนในวงกำรศิลปะ ซึ่งสื่อ
สะท้อนกำรท ำงำนระดับกระบวนทัศน์ และเป็นกระบวนทัศน์ควำมเป็นองค์รวมของสรรพสิ่ง ทุกสิ่ง
เป็นศิลปะและตัวเขำก็เป็นอณูของศิลปะ จักรวำลและเอกภพเหมือนอยู่ในหลอดสีที่รังสรรค์สรรพสิ่ง
ให้เป็นศิลปะ 

จำกบทควำมหนึ่งในหนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง  26คอลัมน์: ต้นซอยวิภำฯ ๓๘: นิทรรศกำร
ผลงำนศิลปะ67 ปี กมลทัศนำญชลีศิลปินสองซีกโลก  ทวีเกียรติ ไชยยงยศพูดถึงผลงำนของ กมล 
ทัศนำญชลีในเชิงคอนเซปชวลอำร์ตไว้ว่ำ 

กมล ทัศนำญชลี น ำผลงำนของตนไปจัดวำงไว้ท่ำมกลำงธรรมชำติ เช่น ชำยหำด ป่ำเขำ 
ทะเลทรำย บนหิมะ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร? ศ.พิเศษอำรี สุทธิพันธุ์ เขียนไว้ในหนังสือศิลปะนิยมอย่ำง
น่ำสนใจยิ่ง "หำกใครคนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งสำมำรถถ่ำยทอด ควำมคิดเห็น ของตนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นรูปแบบศิลปะท่ีมองเห็นได้ในบริเวณว่ำง รูปแบบศิลปะนั้นมีชื่อเรียกว่ำ คอนเซปชวล อำร์ต" ศ.
อำรี กล่ำวต่อไปอีกว่ำ "คอนเซ็ปต์ (Concept) แปลเป็นไทยว่ำ "ควำมคิดรวบยอด" แปลว่ำ "ผลสรุป
อันเกิดจำกประสบกำรณ์ของบุคคลแต่ละบุคคล" ซึ่งไม่เหมือนกันแต่สำมำรถสื่อให้เข้ำใจกันได้ส ำหรับ

                                                           
26 ทวีเกียรติ ไชยยงยศ,  “ต้นซอยวิภำฯ ๓๘: นิทรรศกำรผลงำนศิลปะ67 ปี กมล ทัศนำญชลี ศิลปินสองซีกโลก,” บ้านเมือง, เข้ำถึง
เมื่อ 13 กุมภำพันธ ์2558, เข้ำถึงได้จำกhttp://www.ryt9.com/s/bmnd/1112099  
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บุคคลผู้มีประสบกำรณ์ชีวิตคล้ำยกัน แต่ถ้ำมีประสบกำรณ์ต่ำงกันก็อำจเข้ำใจยำกและต้องกำร
ค ำอธิบำย อย่ำงไรก็ตำม "คอนเซปชวล อำร์ต" หมำยถึง ศิลปะที่อำศัยควำมคิดรวบยอดเป็นพ้ืนฐำน
ในกำรแสดงออกให้มองเห็นส ำหรับ กมล ทัศนำญชลี ศิลปินคอนเซปชวล อำร์ต ของไทยที่ไปใช้
สหรัฐอเมริกำเป็นแหล่งสร้ำงชื่อเสียง กล่ำวถึงศิลปะคอนเซปชวลของเขำว่ำ ศิลปะก็เหมือนชี วิต 
จิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ สื่อประสม ฯลฯ เกิดขึ้นมำก็ย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำม
ธรรมชำติแล้วก็สลำยตัวไปในที่สุด ควำมคิดรวบยอดในกำรท ำงำนศิลปะเป็นเรื่องของกำร
เปลี่ยนแปลงที่ถำวร และอยู่ในควำมทรงจ ำที่ติดแน่น กมล ทัศนำญชลี สร้ำงสรรค์ศิลปะคอนเซปชวล 
ท่ำมกลำงทะเลทรำย โมฮำวี (Mojave Desert) โดยกำรน ำสีฝุ่นไประบำยบนพ้ืนทรำยอันกว้ำงใหญ่ 
แล้วเฝ้ำดูกำรเปลี่ยนแปลงของสีและรูปทรงที่มีสำยลมประดุจพู่กัน บำงครั้งเขำน ำเอำหลอดสีขนำด
ใหญ่ที่สร้ำงสรรค์ขึ้นไปจัดวำงบนทะเลทรำย โรยสีฝุ่นให้เหมือนกับสีที่บีบจำกหลอด แล้วเฝ้ำดูกำร
เปลี่ยนแปลง หรือควำมเป็นอนิจจัง กมล กล่ำวว่ำ "ผมต้องกำรประลองก ำลังกับธรรมชำติอันยิ่งใหญ่ 
ผมอยำกรู้ว่ำจะสู้มันได้ไหม ผมเฝ้ำดูปฏิกิริยำของมัน ที่สุดผมได้พบว่ำธรรมชำตินั้นยิ่งใหญ่จริง เรำไม่
สำมำรถเอำชนะมันได้ ภำพเขียนในทะเลทรำยถูกธรรมชำติท ำลำยไป เหลือแต่ควำมทรงจ ำในใจผม 
ผมได้บันทึกมันไว้ด้วยภำพถ่ำยและวีดิทัศน์ สิ่งที่ผมพบเห็นด้วยตนเองคือควำมจริงแห่งอนิจจัง"  
นิทรรศกำรผลงำนศิลปะ 67 ปี กมล ทัศนำญชลี ศิลปินสองซีกโลก เได้จ ำลองเอำภำพเขียนใน
ทะเลทรำยโมฮำวี (Painting in Mojave Desert) มำแสดงให้เห็นด้วย  

ในปีต่อๆ มำก็มีศิลปินคนอ่ืนๆ ที่น ำแนวคิดรูปแบบกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนลักษณะดังกล่ำว
มำแสดงอย่ำงต่อเนื่องดังเป็นที่รู้จัก เช่นในปี พ.ศ.2526 ธนะ เลำหะกัยกุล น ำเสนอผลงำนชุด 'เลือด
ลม' อันเป็นเรื่องรำวของธรรมชำติที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยเทคนิค และสื่อต่ำงๆ ผสมผสำนกัน ทั้ง
งำน จิตรกรรม แสง เสียง และวัสดุส ำเร็จรูป 

ปี พ.ศ.2527 มณเฑียร บุญมำ ได้ทดลองน ำเสนอผลงำนในลักษณะสื่อผสม สำมมิติในชุด
ควำมคิด 'ธรรมชำติในสภำวะแวดล้อมปัจจุบัน (2527)' ซึ่งมณเฑียรได้น ำเอำกิ่งไม้ตำยซำกปักลงบน
กระบะทรำย แล้วใช้ลวดสลิงตอกตรึงดึงทั้ง 4 ด้ำน และในกิ่งไม้ก็มีหัวหมุดฝังไว้ต่อเชื่อมกับกิ่งไม้กิ่ง
อ่ืน ผลงำนชิ้นนี้เป็นงำนส่งประกวดและได้รำงวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัยของธนำคำรกสิกรไทย 
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ภำพที่ 9 มณเฑียร บุญมำ, ธรรมชำติในสภำวะแวดล้อมปัจจุบัน[สื่อผสม],                
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ, 2527 

ปี พ.ศ.2528 อภินันท์ โปษยำนนท์ น ำผลงำนชุด 'สอนศิลป์ให้ไก่กรุง' มำแสดงที่หอศิลป์พี
ระศรี ซึ่งเป็นลักษณะ Installation, Mixed Media และ Video Art พร้อมๆ กับ กมล เผ่ำสวัสดิ์ ก็ได้
น ำผลงำนชุด Song For the Death Art มำแสดงที่หอศิลป์พีระศรี เช่นเดียวกัน และในปี พ.ศ.2530 
อภินันท์ ได้แสดงผลงำนชุดควำมคิด 'เสียงหัวเรำะสีฟ้ำ' อันเป็นผลงำน Conceptual ชุดสุดท้ำยของ
เขำ ก่อนที่จะหันไปเอำดีทำงสำยนักวิชำกำรศิลปะ นักคัดสรรศิลปะ ศิลปิน และนักบริหำรจัดกำร
ศิลปะ ในปัจจุบัน 
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ภำพที่ 10 อภินันท์ โปษยำนนท์, สอนศิลป์ให้ไก่กรุง [ศิลปะจัดวำง], 2528 

 
 จะเห็นได้ว่ำ ผลงำนศิลปะเชิงแนวคิดในไทยนั้นเริ่มมำจำกกำรน ำเอำภำพวำดจิตรกรรมมำจัด
แสดงในพ้ืนที่ที่ไม่ได้อยู่ในอำคำรสถำนที่แต่เลือกใช้พ้ืนที่ที่มีควำมสมบูรณ์ทำงสุนทรียภำพสอดคล้อง
ไปกับผลงำนที่แสดง คล้ำยหลักกำรของศิลปะจัดวำง( Installation Art) ผลงำนของอำจำรย์กมล 
ทัศนำชลี หำกน ำไปติดตั้งแสดงในแกลลอรี่ทั่วไปก็คืองำนจิตรกรรมแต่หำกน ำไปแสดงในพ้ืนที่
ภำยนอกซึ่งถูกพิจำรณำแล้วว่ำสอดคล้องกับงำนก็จะเป็น ศิลปะเชิงแนวคิดทันที หลักจำกนั้นศิลปิน
ไทยรุ่นใหม่ได้น ำเอำเทคโนโลยีต่ำงๆที่ทันสมัยขึ้นมำสร้ำงสรรค์ผลงำนต่ำงๆมำกมำยทั้งในรูปแบบ
วีดีโออำร์ต ศิลปะจัดวำง หรือภูมิศิลป์ ศิลปินภูมิศิลป์ในไทยที่โด่งดังเห็นจะเป็น ที่สร้ำงผลงำน Land 
Art ไว้ทั่วริมฝั่งโขง   

ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ศิลปินร่วมสมัยชำวไทย ฤกษ์ฤทธิ์ได้ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในแกนน ำคนส ำคัญ
ของศิลปะแขนงใหม่ที่เรียกว่ำ "สุนทรียศำสตร์เกี่ยวเนื่อง" Relational Aesthetics ซึ่งเป็นลัทธิศิลปะ
แขนงใหม่ เป็นศิลปินที่เริ่มท ำงำนศิลปะที่เน้นถึงกระบวนกำรให้คนดูมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น 
โดยงำนยุคแรกที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่เขำอย่ำงมำกจะเกี่ยวข้องกับกำรน ำเอำลักษณะเฉพำะบำงอย่ำง
ของไทยไปน ำเสนอ และได้รับกำรขนำนนำมว่ำ วีรบุรุษแห่งวงกำรศิลปะร่วมสมัยไทยขณะที่ย้ำยไปอยู่
ที่แคนำดำ ฤกษ์ฤทธิ์มีควำมสนใจในอำชีพนักข่ำวและช่ำงภำพ จึงเลือกเรียนวิชำด้ำนถ่ำยภำพที่นั่น 
เมื่อได้เรียนวิชำประวัติศำสตร์ศิลป์ ได้ดูผลงำนของ ดูชองป์ (Duchamp)ก็เกิดควำมสนใจทำงด้ำน
ศิลปะ จนตัดสินใจมำเรียนศิลปะแทน โดยเฉพำะพวก Experimental Art หลังจำกจบปริญญำโทได้
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ไปท ำงำนกับศิลปินหลำยคน ท ำงำนตำมหอศิลป์ แกลลอรี่ จนกระทั่งผลงำนของเขำถูกเลือกไปโชว์ 
และแสดงงำนเดี่ยวครั้งแรกในปี 1987 

ฤกษ์ฤทธิ์เริ่มเข้ำสู่วงกำรศิลปะยุโรปและอเมริกำเมื่อปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมำ โดยแสดง
ผลงำนกลุ่มและเดี่ยวหลำยครั้งในแนวทำงใหม่ ศิลปะเชิงแนวคิด(Conceptual Art)และ ศิลปะจัดวำง
(Installation Art)ที่ใช้กระบวนกำรทำงควำมคิดผสมผสำนศิลปะหลำกหลำยเทคนิค บำงครั้งให้คนดู
มีส่วนร่วมในงำนของเขำ “สร้ำงควำมหมำย” และ “ตีควำม” ศิลปะด้วยตัวเอง เป็น ศิลปะเชิง
สัมพันธ์(Relational Art)ที่ไม่ได้เน้นควำมส ำคัญของตัวศิลปิน พยำยำมจะหลีกเลี่ยงควำมเป็นจุดสนใจ
หรือเป็นเป้ำ สิ่งที่ส ำคัญที่สุดของ ศิลปะเชิงสัมพันธ์(Relational Art)คือ ช่วงเวลำ (Moment)ที่ทุกสิ่ง
ทุกอย่ำงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและก ำลังด ำเนินไป เขำต้องกำรที่จะปฏิเสธบำงสิ่งที่เกิดขึ้นมำ ปฏิเสธสิ่ง
ที่เคยเรียนรู้มำเพ่ือที่จะก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำ แสดงสภำวะทำงสังคมและบทบำทของศิลปินต่อชุมชน 
เปลี่ยนบรรยำกำศในสถำนที่สร้ำงงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของหัวข้อที่เขำต้องกำรน ำเสนอ ท ำ
ให้งำนของเขำมีควำมสัมพันธ์กับพ้ืนที่ที่แสดง ฤกษ์ฤทธิ์ท ำงำนแนวนี้มำเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ได้รับ
ควำมสนใจและสร้ำงชื่อเสียงให้เขำเป็นอย่ำงมำก 

ผลงำนในช่วงต้นๆ ของฤกษ์ฤทธิ์ค่อนข้ำงจะมีลักษณะของงำนประติมำกรรมในแบบ 
“Objective” มำกกว่ำจะเป็นแนวทำงของ Conceptual Art เหมือนเช่นผลงำนถัดๆ มำ และได้เคย
สร้ำงผลงำนในแนว Conceptual Art ชุดอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรท ำอำหำรน ำเสนอต่อผู้คนมำก่อน
แล้ว แต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จจนสร้ำงให้เกิดควำมฮือฮำขึ้นมำ จวบจนเมื่อฤกษ์ฤทธิ์ได้เลือกหยิบ
เอำส่วนหนึ่งของประสบกำรณ์ในชีวิตปะจ ำวันรวมถึงควำมทรงจ ำเก่ำก่อนของตัวเองมำผสมผสำน
ร่วมกัน แล้วน ำเสนอในรูปของผลผลิตทำงศิลปะ โดยผลงำนชุดที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับฤกษ์ฤทธิ์จนเกิด
กำรยอมรับในวงกว้ำง กระทั่งเป็นที่รู้จักของชุมชนศิลปะในตะวันตกและอเมริกำยุคปัจจุบัน จน
กลำยเป็นคลื่นลูกใหม่ที่โดดเด่นนั้น คือผลงำนแนว Conceptual Art ชุด “ผัดไทย” ในปี 2533 เป็น
กำรน ำเอำลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงของไทยไปน ำเสนอ เขำลงมือปรุงผัดไทยเองในแกลเลอรี่ศิลปะที่
นิวยอร์ก ซึ่งปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำงศิลปะให้เป็นครัวและโรงอำหำร เพ่ือท ำอำหำรจัดเลี้ยงแขกผู้มำ
ร่วมงำนที่จะไม่ได้เห็นศิลปะวัตถุใดๆ นอกจำกได้ร่วมกินผัดไทย พูดคุย และพบปะสังสรรค์กับศิลปิน
และแขกคนอ่ืนๆ ที่มำร่วมงำน 

โดยลักษณะเด่นของผลงำนฤกษ์ฤทธิ์คือ เป็นนิทรรศกำรเชิงควำมคิด ที่สร้ำงขึ้นมำส ำหรับ
ช่วงระยะเวลำหนึ่ง และมีกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนดู งำนที่เป็นเชิงแนวคิดของเขำ จึงถือเป็น
กำรขบถในแง่ของของกำรฉีกกฎ ควำมเป็นธรรมเนียม และวิถีปฏิบัติในพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์และหอ
ศิลป์ และขณะเดียวกันก็เป็นกำรฉีกกรอบแนวคิดทำงสุนทรียศำสตร์แบบเดิมๆ ที่ปล่อยให้ผู้ชมงำน
ศิลปะเลือกเสพสุนทรียะ ได้จำกกำรเป็นผู้ดูและชมเท่ำนั้น โดย “ผัดไทย”เป็นงำนศิลปะที่นอกจำกจะ
ดูด้วยตำ รับฟังด้วยหู สูดดมด้วยจมูก สัมผัสจับต้องด้วยกำยสัมผัสแล้ว งำนศิลปะของฤกษ์ฤทธิ์นั้นยัง
สำมำรถน ำมำบริโภคเสพกลืนเคี้ยวกินลงท้องได้อีก 

The Land Foundation หรือมูลนิธิที่นำ เป็นมูลนิธิทำงศิลปะที่ ฤกษ์ฤทธิ์ ติระวนิช และ 
คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ผลงำนโปรเจคคู่ที่สองศิลปินร่วมสมัยก่อตั้งขึ้นที่อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัด



 28 
 
เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2541 มูลนิธิท ำหน้ำที่เป็นเวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงศิลปิน
นำนำชำติ และศิลปินที่พ ำนักอยู่ที่เชียงใหม่ เนื้อหำของโครงกำรได้มีกำรแทรกแซงเรื่องของวัฒนธรรม
ที่เก่ียวกับกำรเกษตรเข้ำมำ 

 

 

ภำพที่ 11  ฤกษ์ฤทธิ์ ติระวนิช และคำมิน เลิศชัยประเสริฐ, The Land, เชียงใหม่, 1998 

 

เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำครินทร์ เครืออ่อน ศิลปินชำวไทย พยำยำมท ำนำข้ำวขั้นบันไดตรง
ด้ำนหน้ำปรำสำท Wilhelmshöheที่เมืองคำเซล ประเทศเยอรมนี เพ่ือร่วมจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งใน
งำนนิทรรศกำร Documenta XII งำนนิทรรศกำรดังกล่ำวซึ่งถือเป็นงำนใหญ่งำนหนึ่งของวงกำร
ศิลปะร่วมสมัยระดับสำกลนั้น จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกห้ำปี และเป็นที่รู้กันว่ำเน้นแสดงผลงำนศิลปะแนว
คอนเซปชวลกับมุมมองเชิงวิพำกษ์จำกศิลปินทั่วโลก งำน Documenta นี้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1955 
โดยอำร์โนลด์โบด (Arnold Bode) ผู้เป็นทั้งศิลปินและภัณฑำรักษ์ ในบรรยำกำศของกำรแสวงหำทำง
จิตวิญญำณของเยอรมนีในช่วงหลังสงครำมโลก และด้วยฐำนคิดเริ่มแรกในกำรที่จะ “หำจุดบรรจบ
ระหว่ำงชีวิตควำมเป็นเยอรมนี กับควำมเป็นสมัยใหม่ของโลกสำกล และจับมันเผชิญกับกำรตื่นรู้ 
(Enlightenment) ที่ล้มเหลวของมันเอง” ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ของงำนนี้ได้ขยับขยำยออกไปอย่ำง
กว้ำงขวำงขึ้น เมื่องำนศิลปะร่วมสมัยแผ่ขยำยออกไปจำกศูนย์กลำงของยุโรป -อเมริกันในทศวรรษที่ 
90 ซึ่งนิทรรศกำร Documentaครั้งก่อนหน้ำ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของโอควูอี เอนวีเซอ 
(OkwuiEnwezor) ภัณฑำรักษ์ผู้ถือก ำเนิดในไนจีเรีย คือต้นธำรส ำคัญในกระบวนกำรดังกล่ำว 
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ภำพที่ 12 สำครินทร์ เครืออ่อน, นำข้ำวแบบขั้นบันได, เยอรมนี, 2550 

 
 สำครินทร์ เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้เข้ำร่วมแสดงผลงำนใน Documentaงำนศิลปะ นำข้ำว
แบบขั้นบันได ของเขำ ปลุกควำมคิดเรื่องแรงงำนในลักษณะชุมชนและเทคนิคกำรเกษตรแบบดั้งเดิม
ขึ้นมำ เขำท ำงำนร่วมกับอำสำสมัครทั้งชำวไทยและชำวยุโรป ในกำรปรับแปลงพ้ืนที่ลำดเนินเขำใน 
Bergparkของเมืองคำเซลซึ่งเคยเป็นสวนพฤกษศำสตร์ของวิลเฮล์มที่ 9 แต่ทว่ำควำมล้มเหลวของ
โครงกำรศิลปะนี้ได้ก่อให้เกิดผลที่น่ำสนใจเสียยิ่งกว่ำ ระบบชลประทำนที่ล้มเหลวท ำให้ต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนและประนีประนอมต่ำงๆ ในเชิงรูปแบบ ลักษณะโดยบังเอิญของงำนก็รำวกับเป็นกำรขุด
ค้นรำกเหง้ำของพ้ืนที่จัดแสดง เผยให้เห็นถึงประวัติศำสตร์ช่วงสงครำมในพ้ืนที่แห่งนี้ ตลอดฤดูร้อน
ของเยอรมนี ผลผลิตจำกผืนนำแห่งนี้ออกรวงมำเพียงจ ำนวนน้อยนิด แต่เมล็ดข้ำวเหล่ำนี้ก็ถูกน ำ
กลับมำเมืองไทยและได้รับกำรหว่ำนเพำะที่แปลงนำแห่งหนึ่งในจังหวัดรำชบุรี ในกำรคืนถิ่นของ
โครงกำรนี้ มีกำรเพำะกล้ำข้ำวรุ่นที่สองในนำข้ำวชั่วครำว ณ แกลอรี่ศิลปะสมัยใหม่อำร์เดล ซึ่งตั้งอยู่
ชำนเมืองกรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์คช็อปเพ่ือกำรศึกษำด้ำนเกษตรกรรมส ำหรับเด็ก 

คำมิน เลิศชัยประเสริฐ  เป็นศิลปินแนวควำมคิดอีกหนึ่งท่ำนของไทย ที่สร้ำงสรรค์งำนโดย
เน้นกระบวนกำรกำรสร้ำงสรรค์มำกกว่ำผลงำนที่ออกมำ คำมินเคยให้สัมภำษณ์ในรำยกำร เป็น อยู่ 
คือ ไว้ว่ำ คำมินมักจะท ำงำนศิลปะด้วยวิธีเน้นกระบวนกำร27ด้วยเหตุนี้ผลงำนของคำมินส่วนใหญ่จึง
เป็นงำนที่น ำเสนอในเรื่องของกระบวนกำรและแนวควำมคิดมำกกว่ำ ผลของงำนหรือตัวชิ้นงำน ซึ่ง
นับว่ำเป็นกำรน ำเสนองำนศิลปะที่แปลกใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรสร้ำงสรรค์แบบ
                                                           
27Aoeitube, เป็น อยู ่คือ คามิน เลิศชยัประเสริฐ (Video file), เข้ำถึงเมื่อวันที่ 13 เมษำยน 2556, เข้ำถึงได้จำก
https://www.youtube.com/watch?v=77848dO0ByY 
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หลังสมัยใหม่ (Post-Modern) อีกทั้งคำมินยังมีกำรสร้ำงสรรค์พ้ืนที่ทำงศิลปะ ไม่ว่ำจะเป็น อุโมงค์
ศิลปะธรรมและ The Land ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกำรสร้ำงสรรค์งำนนี้  

 

ภำพที่ 13 ภำพบรรยำกำศของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31  

พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 คือผลงำนที่แสดงถึงเจตจ ำนงของคำมินที่
ต้องกำรให้ผู้ชมหรือแม้กระท่ังตัวเองได้ศึกษำและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ว่ำจิตวิญญำณของแต่ละคนนั้น
หมำยถึงอะไร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนแห่งควำมสร้ำงสรรค์ที่แปลกใหม่ทำงศิลปะของคำมิน อีกด้วย 
จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 เกิดขึ้นหลังจำกที่คำมินได้รับค ำเชิญ
จำก  21st Century Museum of Contemporary Art ที่เมือง คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 
2008 ให้ร่วมประชุมของทำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ภำยใต้หัวข้อว่ำ “Simulate the city by art” คำมิน
ใช้เวลำอยู่ที่เมืองนี้เดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ วันหนึ่งคำมินได้ไปที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งชื่อว่ำ 
Chuo elementary school และได้พบกับครูใหญ่ของโรงเรียน ซึ่งในเวลำนั้น อำจำรย์ใหญ่ก ำลัง
เขียนใบจบกำรศึกษำให้กับนักเรียนจ ำนวน 500 ใบ และในใบจบกำรศึกษำนั้น อำจำรย์ใหญ่ได้เขียน
ควำมดีหนึ่งอย่ำงของเด็กแต่ละคนไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดค ำถำมขึ้นกับคำมินว่ำ หำกมีนักเรียนที่ไม่มี
อะไรดีในตัวเลยจะท ำอย่ำงไร เพรำะเนื่องจำกในวัยเด็ก คำมินเป็นเด็กที่ค่อนข้ำงเกเรและถูกโหวตให้
เป็นเด็กยอดแย่ที่สุดในโรงเรียนซึ่งค ำถำมนี้เกิดจำกเป็นแผลบำดลึกในใจส ำหรับเด็กชำยคนหนึ่งที่ถูก
ตรำหน้ำว่ำเป็นเด็กยอดแย่ประจ ำโรงเรียนนั่นคือตัวของคำมินเอง อำจำรย์ใหญ่ตอบว่ำ ทุกคนมีควำม
ดีอยู่ในตัวเอง อย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำง ไม่มีใครที่ไม่มีควำมดีอยู่ในตัวเองเลย เมื่อคำมินได้ฟัง ก็รับรู้ได้ถึง
ควำมรักควำมเมตตำของครูใหญ่ และรู้สึกถึงกำรถูกเยียวยำรักษำตนเองที่มีปมในวัยเด็ก คำมินน ำว่ำ
ที่ว่ำ “ควำมดีหนึ่งอย่ำง” นี้มำใช้ในบริบทของ 21st Century Museum of Contemporary Art 
โดยให้ชำวเมืองเลือกของที่มีคุณค่ำทำงจิตใจของตนเองมำหนึ่งอย่ำง ถ่ำยภำพและจัดท ำหนังสือขึ้น 
และใช้ชื่องำนว่ำ 31st Century Museum of Contemporary spirit ชำวเมืองทุกคนช่วยกันติดตั้ง
ผลงำนและถ่ำยภำพร่วมกัน โดยที่ 

คำมินให้ควำมหมำยว่ำทุกคนคือศิลปิน และประวัติศำสตร์ของเรำนี่แหละ คืองำนศิลปะ28 
หลังจำกกลับจำกญี่ปุ่น คำมินได้ต่อยอดแนวควำมคิดของ 31st Century Museum of 
Contemporary spirit ซึ่งคำมินได้สร้ำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คำมินกล่ำวว่ำ พ้ืนที่
แห่งนี้เดิมทีเป็นพ้ืนที่ที่ได้เคยจัดท ำโครงกำรอุโมงค์ศิลปะธรรม เพื่อให้นักศึกษำหรือลูกศิษย์ที่ไม่มีพ้ืนที่
ในกำรแสดงงำนได้มำใช้พ้ืนที่นี้ในกำรแสดงงำนของตนเอง และคำมินไม่อยำกให้ระบบในแกลอรี่หรือ
                                                           
28คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, ศิลปิน, 2 กุมภำพันธ ์2557 
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หอศิลป์ท ำให้กำรแสดงผลงำนศิลปะนั้นยำกขึ้น จำกนั้นพ้ืนที่แห่งนี้ถูกพัฒนำมำเป็นพิพิธภัณฑ์จิต
วิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 โดยคำมินให้นิยำมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่ำ เป็นสถำนี หมำยถึง 
จุดนัดพบหรือเปลี่ยนผ่ำน ส่วน คอนเทนเนอร์หมำยถึงพ้ืนที่ว่ำงที่บรรจุสิ่งของ เพ่ือกำรขนส่งและ
เคลื่อนย้ำยได้ ทั้งสองควำมหมำยนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของควำมคิด เพ่ือน ำเสนอทำงเลือกในกำรสร้ำง
พ้ืนที่ทำงวัฒนธรรม29 ในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์เรียงกันเป็นหมำยเลข 31 ภำยในมี
ทั้งห้องสมุด ห้องดูภำพยนตร์ ห้องดื่มชำ และงำนศิลปะที่ถูกคัดเลือกมำจำกงำนของศิลปินที่มีคุณค่ำ
ทำงด้ำนจิตใจ มีควำมหมำยต่อศิลปิน และสำมำรถส่งต่อควำมรู้สึกนั้นให้กับผู้ชมได้ 

ปัจจุบันศิลปินในโลก ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนในด้ำน ศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art)มำก
ขึ้น อำจเป็นเพรำะกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนและกำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิด ที่ศิลปินได้มี
โอกำสแสดงออกทำงควำมคิดของตนเองผ่ำนทำงงำนศิลปะ และกำรให้ควำมส ำคัญกับคุณค่ำของ
ผลงำนน้อยกว่ำคุณค่ำทำงแนวคิดของศิลปิน ท ำให้ ศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) เป็นศิลปะ
อีกแขนงหนึ่งที่ศิลปินได้แสดงออกควำมเป็นตัวเองได้มำกที่สุด และท ำให้ผลงำนมีควำมโดดเด่นไม่
เหมือนใครได้อย่ำงชัดเจน 

 

 

 

 

                                                           
29คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, 31st Century Museum of Contemporary Spirit (Station), เข้ำถึงเมื่อ 19 เมษำยน 2559, เข้ำถึง
ได้จำก http://31century.org/station-th/ 
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บทที่ 3 

ประวัติและผลงานของคามิน เลิศชัยประเสริฐ                                                            

พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 

 

ประวัติและผลงานของคามิน เลิศชัยประเสริฐ     

 คำมิน เลิศชัยประเสรฐิ คือ ศิลปินผู้ซึ่งสร้ำงสรรค์งำนศิลปะร่วมสมัยมำยำวนำน โดยมีผลงำน
ในหลำยๆรูปแบบแต่เนื้อหำส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับกำรใช้ชีวิต กำรหำค ำตอบในชีวิต และ
พระพุทธศำสนำ คำมินเป็นผู้มีประสบกำรณ์และเป็นที่รู้จักในวงกำรศิลปะร่วมสมัยในระดับนำนำชำติ
จำกกำรท ำงำนสื่อผสม อย่ำงจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ คำมินสร้ำงผลงำนทุกวันในฐำนะ
ศิลปะเป็นตัวกลำงสื่อสำร เรียนรู้ และเข้ำใจด้ำนในของตัวเอง ภำยใต้อิทธิพลของ พุทธศำสนำ โดยถือ
ว่ำกำรสร้ำงงำนศิลปะเป็นรูปแบบของกำรท ำสมำธิ เช่นเดียวกับกำรปฏิบัติธรรมถือว่ำเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจวัตรประจ ำวันคำมินมักจะกล่ำวว่ำ“ศิลปะมีคุณประโยชน์ต่อคำมินมำเพรำะท ำให้คำมินได้เห็น
คุณค่ำชีวิตและได้พัฒนำบุคลิกภำพหรือทัศนคติในกำรมองโลก สังคม ชีวิต และตัวเอง ผู้ที่สนใจใน
วงกำรศิลปะมักคุ้นชินกับผลงำนด้ำนพุทธศิลป์ของคำมินแต่น้อยนักที่จะทรำบถึงพัฒนำกำรของ
ผลงำนที่ถูกเรียกว่ำ “ศิลปะและจิตวิญญำณรว่มสมัย”  

 คำมิน เลิศชัยประเสริฐเกิดเมื่อ ปี พ.ศ.2507 ณ จังหวัดลพบุรี ชื่อเดิม ม่วงงิ้ง แซ่เล้ำ ในวัย
เด็กศิลปินเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวคนจีน พ่อเป็นคนจีนมำจำกประเทศจีน ส่วนแม่เป็นคนไทยเชื้อ
สำยจีนที่อยู่ในประเทศไทย เมื่อเข้ำชั้นประถมศึกษำ คำมินย้ำยมำอยู่โรงเรียนประจ ำซึ่งชีวิตในวัยเด็ก
นั้น คำมินเป็นเด็กดื้อและค่อนข้ำงซน เกเรชอบรังแกผู้อ่ืน จนกระทั่งอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 คำมิ
นถูกคัดเลือกให้เป็นเด็กที่แย่ที่สุดในโรงเรียนจำกกำรคัดเลือกจำกนักเรียนกัน นั่นอำจจะเป็นประเด็น
ส ำคัญที่ท ำให้ศิลปินนั้นต้องกำรที่จะค้นหำค ำตอบว่ำ ชีวิตคืออะไร  

 เมื่อเข้ำศึกษำที่โรงเรียนช่ำงศิลป์ ในปี พ.ศ.2524 และศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีศิลป
บัณฑิต (ภำพพิมพ์) มหำวิทยำลัยศิลปำกร  และระหว่ำงกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีคำมินต้องพบ
จุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อแม่เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ คำมินเล่ำว่ำ ตอนที่แม่นอนรักษำตัวที่โรงพยำบำลนั้น 
เขำไม่ได้สนใจหรือให้เวลำแม่เท่ำที่ควร จนแม่เสียไปอย่ำงกะทันหันท ำให้เขำคิดได้ว่ำเวลำเป็นสิ่งที่มีค่ำ
มำก หลังจำกนั้นเขำจึงเริ่มท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับเวลำ โดยเริ่มจำกงำนชุด “เวลำและประสบกำรณ์” 
คำมินใช้เวลำท ำงำนชุดนี้ 1 ปี โดยเขำจะท ำงำนวันละ 1 ชิ้น จนครบ 365 วัน จะมีงำนทั้งหมด 365 
ชิ้น โดยคำมินให้ควำมหมำยว่ำ ในแต่ละวัน เรำมีหลักฐำนของกำรใช้ชีวิต เวลำของเรำก็จะมีค่ำ และนี่
คือสิ่งที่สะท้อนถึงควำมเสียใจและผลงำนชุดนี่ก็ได้น ำมำจัดแสดงอีกครั้งในนิทรรศกำรที่มีชื่อว่ำ 
ปัจจุบันขณะ ไร้กำลเวลำ ที่หอศิลป์ใหม่เอ่ียม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.2560 
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ภำพที่ 14  คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, ปัจจุบันขณะ ไร้กำลเวลำ [จิตรกรรม], 2560 

 ตอนที่คำมินเสียแม่และรู้สึกเสียดำยเวลำที่ผ่ำนไปอย่ำงว่ำงเปล่ำ คำมินมีควำมเชื่อว่ำพุทธ
ศำสนำสำมำรถท ำให้เข้ำใจชีวิตอำจไม่ถึงกับรู้ค ำตอบแต่สำมำรถท ำให้เข้ำใจชีวิตมำกขึ้น และเริ่มฝึก
วิปัสสนำ คำมิน กล่ำวว่ำ กำรนั่งสมำธิจะท ำให้เรำจัดระเบียบควำมคิดที่อยู่ในสมองได้และจะสำมำรถ
น ำมันออกมำใช้ได้อย่ำงถูกต้อง  

 ผลงำนของคำมินสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆโดยแบ่งตำมแนวคิดและกำร
เปลี่ยนแปลงมุมมองระหว่ำงคำมินและสังคมดังนี้ 

1. แนวคิดท่ีมำจำกควำมรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
2. แนวคิดของกำรมองสังคมไทยในแบบต่ำงๆ 
3. แนวคิดเรื่องกำรอยู่กับตัวเองควำม ไม่เที่ยงของตนเอง ควำมเป็นจริงของธรรมะ 
4. แนวคิดเพ่ือสังคม 

 
 
1. แนวคิดที่มาจากความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

 ในช่วงแรกผลงำนที่สมบูรณ์เรื่องรูปแบบ และเนื้อหำ คือ ภำพพิมพ์โลหะ ชุด 
“เจ็บปวด(Suffering)” เทคนิคภำพพิมพ์รูปถ่ำย (Photo Etching) ผสมกับวัสดุผุกร่อนและ
ร่องรอยขูดขีดกำรแสดงออกด้วยภำพถ่ำยร่ำงกำยมนุษย์ในท่ำบิดเกร็งสะท้อนควำมรู้สึกเจ็บ 
ปวด ทุกข์และทรมำน ซึ่งผลงำนชุดนี้สร้ำงขึ้นก่อนที่คำมินจะเดินทำงไปสหรัฐอเมริกำ จะเห็น
ได้ว่ำเป็นเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับร่ำงกำยมนุษย์ ควำมรู้สึกภำยในของบุคคลแต่ละคนในช่วง
นั้นคำมินสนใจเรื่องของกำรถ่ำยภำพจึงผสมผสำนกำรท ำงำนที่เรียกว่ำเทคนิคภำพพิมพ์รูป
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ถ่ำยลงในผลงำน ซึ่งเป็นช่วงที่เรียนอยู่ที่มหำวิทยำลัยศิลปำกร คำมินได้ศึกษำวิชำกำร
ถ่ำยภำพด้วยตัวเองเนื่องจำกท่ีมหำวิทยำลัยไม่ได้มีกำรสอนโดยตรง คำมินเป็นบุคคลที่มีควำม
พยำยำมและมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปิน และมีควำมพยำยำมที่จะขวนขวำยหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

 

ภำพที ่15 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, suffering [ภำพพิมพ์], 2526 
 

 
 

ภำพที่ 16  คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, self-portrait [ภำพพิมพ์], 2528 
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กำรแสดงแนวคิดของคำมินในระยะนี้เป็นกำรน ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับควำมเก็บกด
และเจ็บปวดภำยในจิตใจของตนเองซึ่งเกิดจำกปัญหำที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก และกำรสูญเสียแม่
ไปอย่ำงกะทันหัน ท ำให้ควำมเจ็บปวดและสับสนนี้ถูกถ่ำยทอดออกมำในลักษณะงำน
จิตรกรรมและถ่ำยทอดในรูปแบบภำพคนที่มีอิริยำบถต่ำงๆเน้นกำรแสดงอำรมณ์ท่ำมกลำง
บรรยำกำศที่วังเวงถือเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวอย่ำตรงไปตรงมำคล้ำยกับศิลปินส่วนใหญ่ที่ท ำงำน
จิตรกรรม ควำมเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนั้นมีอิทธิพลต่องำนของคำมินอย่ำงมำกเพรำะ
ผลงำนส่วนใหญ่ในช่วงนี้ของคำมินนั้นเกี่ยวข้องกับควำมเจ็บปวดและควำมตำย 

 
2. แนวคิดของการมองสังคมไทยในแบบต่างๆ 

 โดยแนวคิดนี้เริ่มต้นมำจำกกำรที่คำมินได้ไปศึกษำต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกำโดย
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินรุ่นเยำว์ดีเด่นจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร เดินทำงไปนิวยอร์ก เข้ำ
ศึกษำที่ The Art Students League of New York หลังจำกนั้นคำมินได้เห็นถึงมุมมอง
ใหม่ๆของต่ำงชำติ จำกกำรไปต่ำงประเทศนี้คำมินก็ได้เริ่มมีกำรท ำงำนแบบเน้นแนวคิดแต่
เป็นแนวควำมคิดยังคงมีอุปนิสัยเฉพำะของคำมินคือควำมตรงไปตรงมำ แต่เป็นลักษณะควำม
ตรงไปตรงมำแบบเย้ยหยันในบำงครั้ง คำมินเริ่มมีกระบวนกำรสร้ำงสรรค์โดยกำรสร้ำง
ผลงำนวันละ 1 ชิ้นเพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมเพียรพยำยำมและกำรอยู่กับตนเอง และอีก
เหตุผลหนึ่งคำมินอยำกที่จะให้กำรท ำงำนศิลปะวันละ 1 ชิ้นนั้นเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำรใช้
ชีวิตอยู่ในแต่ละวัน เนื่องด้วยกำรสูญเสียบุคคลผู้เป็นแม่ คำมินรู้สึกเสียใจอย่ำงมำกต่อ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นและคำมินเองรู้สึกผิดที่ตลอดระยะเวลำที่แม่อยู่นั้นตนไม่เคยได้ดูแลแม่เลย 
อีกทั้งแนวควำมคิดของคำมินยังน ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องควำมเป็นไทยโดยสอดแทรกควำมเป็น
สำกล เนื่องจำกคำมินได้เรียนรู้จำกกำรไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกำว่ำบำงครั้งผลงำนที่แสดง
ควำมเป็นชนชำติหรือชำตินิยมก็เปรียบเสมือนกำรท ำสงครำมเพรำะฉะนั้นคำมินจึงอย่ำง
สร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นไทยในมุมที่เป็นสำกลหรือกำรตีควำมโจทย์เรื่องควำมเป็นเป็น ไทยใน
ยุคโลกำภิวัฒน์ ด้วยกำรน ำตัวอักษรในภำษำไทยจ ำนวน 44 ตัว เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ จน 
กลำยเป็นผลงำนชุด “ ก เอ๋ย ก ไก่” ในปี พ.ศ.2534 เฟรมผ้ำใบที่น ำสีมำพิมพ์มือด้วย
พยัญชนะแต่ละ ตัว ประติมำกรรมดินเผำตำมพยัญชนะท้ัง44ตัว หรือประทับลงบนภำพพิมพ์
โลหะเมื่อสิ้นสุดผลงำนในชุด “ก เอ๋ย ก ไก่” ท ำให้คำมินได้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของศิลปะที่
เน้นคุณค่ำทำงวัฒนธรรมของแต่ละชนชำติ เป็นพ้ืนฐำนของลัทธิชำตินิยม เป็นสำเหตุของ
ควำมขัดแย้ง แบ่งชนชำติ จนกลำยเป็นสงครำมในที่สุด ด้วยเหตุนี้คำมินจึงฉุกคิดถึงประเด็น 
ควำมเป็นสำกลในงำนศิลปะ ท ำให้คิดถึงศิลปะของเด็กว่ำมีรูปแบบกำรแสดงออกที่อิสระ 
ตรงไปตรงมำเหมือนกันทั้งโลก ไม่มีกรอบของวัฒนธรรมหรือลัทธิทำงศิลปะต่ำงๆ เป็น
จุดเริ่มต้นของ กำรสร้ำงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกำรศิลปะของคำมินได้เป็นอย่ำงดี 
 ผลงำนภำพถ่ำยชุด “นิรำศไทยแลนด์” ในปี พ.ศ.2535 ด้วยกำรบันทึกภำพ
สังคมไทยในปัจจุบันตำมควำมเป็นจริง ในมุมมองที่ท ำให้ถึงควำมเสื่อมโทรมของวัฒนธรรม
หลำย อย่ำง พร้อมกับกำรน ำรองเท้ำแตะที่แกะพ้ืนเป็นภำพพิมพ์ยำงประทับชื่อของตนเองลง
ไปในงำนด้วย ในขณะที่คำมินมุ่งตอบโจทย์เรื่องตัวตนของปัจเจก ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำเหตุกำรณ์
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ทำงกำรสังคมและกำร เมือง ปีพ.ศ.2535 ก็มีผลต่อควำมคิดเชิงสังคมของคำมินอยู่ไม่น้อย 
และส ำนึกดังกล่ำวก็ยังมีให้เห็นอยู่ ในผลงำนจนถึงปัจจุบันขณะที่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของ
คำมินถูกผลิตออกมำอย่ำงต่อเนื่องนั้น  อีกด้ำนหนึ่งของชีวิตคำมิน ได้ให้ควำมสนใจกับศิลปะ
บ ำบัดทำงจิตวิทยำเป็นกระบวนกำรทำงจิตใจบ ำบัดเพ่ือหำจุดบกพร่องและควำมต้องกำรที่
จะตระหนักรู้จิตของตน กำรท ำงำนวำดเส้นบริสุทธิ์คล้ำยศิลปะเด็กออก มำเป็นจ ำนวนมำก 
นัยว่ำเพ่ือบ ำบัดจิตของตัวเอง 

 

 
ภำพที่ 17  คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, โปสเตอร์นิทรรศกำรชุด นิรำศไทยแลนด์, 2535 

 

ภำพที่ 18 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, นิรำศไทยแลนด์ [สื่อผสม], 2535 
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3. แนวคิดเรื่องการอยู่กับตัวเองความ ไม่เที่ยงของตนเอง ความเป็นจริงของธรรมะ 
 คำมินคิดว่ำมนุษย์เรำควร มีเวลำให้ตัวเองวันละนิด คิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆ สะท้อน
ชัดว่ำ คำมินนั้นให้ควำมส ำคัญกับกำรมีเวลำไตร่ตรองเรื่องรำวต่ำงๆอย่ำงใคร่ ครวญ คล้ำย
กับกำรวิปัสสนำในพุทธศำสนำ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจธรรมชำติด้ำนในของตัวเองจำกนั้น
เชื่อมโยงไปสู่ธรรมชำติด้ำนนอก ท ำให้มองภำพ  หรือสถำนกำรณ์อย่ำงเป็นกลำงที่สุด ผลงำน
ชุด “นั่ง 2547”เกิดจำกกำรรวมกันของควำมประทับใจสองประกำร ประกำรแรกคือควำม
ประทับใจในพระพุทธรูปไม้แกะสลักปำงสมำธิ ศิลปะพ้ืนบ้ำนของลำวที่ชำวบ้ำนท ำถวำยวัด
หรือกำรสะเดำะเครำะห์ ประกำรที่สอง คือ กำรคิด พิจำรณำ ได้ควำมคิดดีๆจำกช่วงเวลำที่
ได้อยู่กับตัวเองด้วยกำรนั่งสมำธิ  งำนชุดนี้ เริ่มจำกกำรวำดลำยเส้น (drawing) ทุกวัน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2547 วันละ365 รูปเป็นรูปท่ำนั่งโดยไม่มีเจตนำจะวำด
พระพุทธรูปเพียงแต่ยืมรูปแบบมำแล้ววำดตัวเองหรือคนรู้จักเป็นสัญลักษณ์แทนควำมหมำย
โดยเหตุกำรณ์ที่น ำมำเสนอเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวศิลปินเองแล้วสะท้อนในมิติเหตุของ
กำรเกิดพยำยำมมองในมุมที่เรำไม่มีเวลำมองเมื่อเหตุกำรณ์เกิดขึ้ นเรำก็ตัดสินใจด้วย
สัญชำตญำณหรืออุปนิสัยส่วนตัวตัดสินว่ำชอบหรือไม่ชอบเพรำะฉะนั้นกำรที่เรำกลับมำนั่งคิด
พิจำรณำอีกครั้ง โดยบ่อยครั้งจะท ำให้เรำเกิดควำมคิดเห็นในแง่มุมต่ำงๆคล้ำยกับว่ำได้ ฝึก
วิปัสสนำมองสถำนกำรณ์แบบเป็นกลำงมำกข้ึนไม่เอำตัวตนไปตัดสิน 

 

ภำพที่ 19 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, นั่ง (เงิน) [ประติมำกรรม], 2547 

   ผลงำนประติมำกรรมแกะไม้จ ำนวน 365 ชิ้น เป็นกำรขยำยมุมมองแนวคิดของงำน
วำดเส้น (drawing) เกิดจำกไม้ล ำไยที่แก่และล้มในสวน แนวคิดหลัก คือกำรน ำวัสดุเหลือใช้
หรือไม่ได้ใช้แล้ว น ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ และในขณะเดียว ก็มีควำมหมำยที่มีคุณค่ำ
แตกต่ำงจำกผลงำนวำดเส้น เมื่อเวลำเปลี่ยน อำรมณ์ ควำมรู้สึกหรือวิธีกำรแก้ปัญหำก็เปลี่ยน
ตำมไป เป็นกำรเรียนรู้เพ่ือเกิดมิติ ใหม่ในกำรแก้ปัญหำหรือกำรค้นพบกำรน ำเสนอในแนวทำง
ที่มีข้อจ ำกัดเรื่องวัสดุ รูปทรง และบำงครั้ง ก็สื่อควำมหมำย ที่แตกต่ำงจำกข้อจ ำกัดทำง
เทคนิควำดเส้น 

   ผลงำนประติมำกรรมกระดำษ จำกเศษธนบัตรไทย กำรเลือกใช้วัสดุมีแนวควำมคิด
ต่อเนื่อง มำจำกงำนประติมำกรรมแกะไม้รูปพระพุทธรูป ชุดผลงำนประติมำกรรมกระดำษ มี
จ ำนวนทั้งหมด 365 ชิ้น หนึ่งในผลงำนประติมำกรรมกระดำษ ชื่อ“ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น
เรำ” (The Bhudda said if you see Dhamma you will see me)   มีเนื้อหำพูดถึงแก่น
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ของธรรมะที่มีอยู่ในธรรมชำติมิใช่ตัวบุคคล สมัยก่อนเงินเป็นเพียงตัวก ำหนดมูลค่ำซึ่งเป็น
สัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของกำรแลก เปลี่ยนแต่ปัจจุบัน เงินกลำยเป็นสัญลักษณ์ของอ ำนำจ และ
เชื่อว่ำเป็นสิ่งที่บันดำลควำมสุขได้ทุกอย่ำง ดั่งพระเจ้ำองค์ใหม่ที่น ำมำตัดสินคุณค่ำของสิ่ง
ต่ำงๆ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตในปัจจุบัน คำมินต้องกำรน ำ เสนอผลงำนในมุมมอง กำรมองข้ำมภำพ
ลวงหรือคุณค่ำเทียม เพ่ือเข้ำหำคุณค่ำที่แท้จริงของชีวิต ผลงำนทุกๆชิ้น จะระบุวันที่  เหมือน
กำรจดไดอำรี่เพ่ือสื่อเรื่องรำวต่ำงๆตำมสภำพจริงของทุกวันที่ เกิดขึ้น สะท้อนกำรตระหนักรู้
ควำมจริงบำงอย่ำงในธรรมชำติ กำรใช้สีและวัสดุ มักเลือกใช้สีเดียว ไม่เกิดกำรปรุงแต่ง เพรำะ
ต้องกำรสื่อถึงแก่นที่แท้ของชีวิต แก่นของสัจจะ ควำมพยำยำมที่ใช้สีมำก เกินไปนั้น คำมิน 
มองว่ำมันเป็นกำรปรุงหรือดัดมำกจนเกินไป สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้เป้ำหมำยของงำนเปลี่ยน 
เป้ำหมำยที่จะไปถึงสำระของงำนเปลี่ยนไป  

   ผลงำนชุด “นั่ง” วันที่ 29-06-47 ได้สะท้อนควำมเรียบง่ำยผ่ำนทำงวัสดุ สี รูปทรงและ
แนวคิดอย่ำงคมคำย กระแสหลักของงำนศิลปะมีคนก ำหนดทิศ ทำงหรือคุณค่ำที่จ ำเป็นต้อง
ใช้เทคนิคหรือรูปแบบที่ซับซ้อนหรือที่เรียกว่ำ “ค่ำนิยม” แต่คำมินไม่คิด เช่นนั้น กำรเลือก
วัสดุที่มำจำกวัสดุเหลือใช้ หรือกำรผลิตกระดำษด้วยตัวเองนั้น เป็นวัสดุที่ตรงตำม แนวคิดที่
ต้องกำรสื่อถึงควำมเรียบง่ำย ไม่ต้องหลงไปกับรำยละเอียดหรือควำมงำมจำกภำยนอกที่เกิด
จำกสีหรือเทคนิคที่ซับซ้อน กลำยเป็นผลงำนชื่อ“ค่ำนิยม  คนนิยำม คุณค่ำงำน ไม่ตำม
ค่ำนิยม (Man defines value of work should not depend on the value 
judgement)” คำมินมองว่ำกำรปรุงแต่งผลงำนศิลปะด้วยควำมหลำกหลำยทำงเทคนิคเป็น
กำรลดคุณค่ำในควำม จริงบำงอย่ำงของผลงำนศิลปะ อำจสะท้อนได้ จำกผลงำน “รักอยู่ที่
กำรปฏิบัติ  มิใช่คิดปรุงแต่ง (Love depens on action, not on fantasizing thought   
08-04-47) ก่อนเกิด-หลังตำย ควำมตำยเป็นสิ่งที่เรำรู้กันว่ำไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ แต่อะไรคือ 
‘สภำวะก่อนเกิดและหลังตำย’ ซึ่งเป็นปริศนำธรรมที่ คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ใช้เวลำนำน
กว่ำหกปีเพ่ือเรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ และสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนศิลปะชุด ‘ก่อนเกิด หลังตำย’ 
มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 

  ส ำหรับในครั้งนี้ นิทรรศกำร ก่อนเกิด หลังตำย ได้แสดงผลลัพธ์ส่วนหนึ่งจำกกำรเรียนรู้ 
ในรูปแบบของข้อควำมที่มำจำกกำรครุ่นคิดด้วยตนเอง และจำกกำรโต้ตอบอย่ำงฉับพลันกับ
ผู้อื่น โดยเขำได้พิจำรณำซ้ ำ ประทับย้ ำเตือนข้อคิดเห็นนั้นลงบนผลงำนวำดเส้นกว่ำ 730 ชิ้น 
และประติมำกรรมหัวกะโหลกพลำสติกกว่ำ 1089 ชิ้น รวมถึงเปลี่ยนบำงข้อควำมให้
กลำยเป็นประติมำกรรมส ำริดและเซรำมิค(รำกุ) โดยกระบวนกำรทำงศิลปะที่เกิดขึ้น เป็นดั่ง
กำรพิจำรณำแก่นของเรื่องรำวชีวิตประจ ำวันที่แฝงอยู่เบื้องหลังของถ้อยค ำ ไปพร้อมๆกับกำร
ท ำควำมเข้ำใจตนเอง ชีวิต และสภำวะ เกิด-ดับ ที่อุบัติอยู่ในทุกปัจจุบันขณะของธรรมชำติ 
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ภำพที่ 20  คำมิน เลิศชัยประเสรฐิ, ก่อนเกิด-หลังตำย [ประติมำกรรม], 2557 

 นิทรรศกำรชุด “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กำลเวลำ” (Timeless Present Moment) ในปี พ.ศ.
2560 โดยมีผลงำนตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกตั้งแต่สมัยเริ่มต้นศึกษำผลงำนศิลปะช่วงที่ใช้ชีวิตในมหำนคร
นิวยอร์ก โดยเป็นผลงำนประเภทภำพถ่ำย ภำพพิมพ์ จิตรกรรม หุ่นขี้ผึ้ง งำนเครื่องปั่นดินเผำ ด้วย
จุดมุ่งหมำยกำรค้นหำควำมหมำย และกำรตั้งค ำถำมของกำรมีชีวิตอยู่ เป็นผลงำนที่ชื่อชุดว่ำ 
‘วัฏสงสำร’ (Cicle of Life) คือสัญลักษณ์แทน วัฎจักรชีวิตของมนุษย์ที่มีกำร  เกิด แก่ เจ็บ และตำย 
หมุนเวียนกันไปในมือจะถือสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์แทนช่วงวัยต่ำงๆ อำทิ สัญลักษณ์ ‘เกิด’ แสดงออก
ผ่ำนประติมำกรรมชำยหญิง ในมือถือหัวใจ บ้ำน ถัดมำคือ ‘แก่’ สื่อถึงกำรเจริญเติบโตของมนุษย์ที่
ต้องพบเจอกับสังคม ศำสนำ เศรษฐกิจ ควำมเปลี่ยนแปลงมำกมำย ในมือถือถุงเงิน ในส่วนของ ‘เจ็บ’ 
เป็นเรื่องของกำรรักษำ กำรดูแลร่ำงกำย และ ‘ตำย’ โครงกระดูกสีทอง แวดล้อมไปด้วยสัญลักษณ์
ทำงศำสนำ 

 นับว่ำผลงำนในระยะนี้ของคำมินเป็นเสมือนกำรแสวงหำค ำตอบให้กับตนเองเก่ียวกับค ำถำม
ที่เกิดขึ้นมำตลอดชีวิตและหำวิธีเยียวยำควำมเจ็บปวดที่ตนเองได้พบเจอ ผ่ำนกำรท ำงำนศิลปะและคำ
มินก็ได้ค ำตอบแล้วว่ำธรรมะคือค ำตอบของกำรมีชีวิต ทำงสำยกลำง ควำมไม่เที่ยงควำมไม่ยึดติดใน
อดีตและไม่กังวลกับอนำคตคือค ำตอบที่จะท ำชีวิตคนเรำมีควำมสุข แต่อย่ำงไรก็ตำมคำมินยังคง
สร้ำงสรรคง์ำนศิลปะที่เก่ียวข้องกับเรื่องสภำวะที่เกิดข้ึนในช่วงชีวิตของมนุษย์ กำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย 
ต่อไปซึ่งเป็นกำรเน้นย้ ำแนวคิดนี้ให้ผู้ชมได้ร่วมค้นหำค ำตอบไปกับตัวเขำด้วย 
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ภำพที ่21 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, ‘วัฏสงสำร’ (Cicle of Life), [ประติมำกรรม], 2560 

 

4. แนวคิดเพื่อสังคม 
 หลังจำกท่ีคำมินเป็นอำจำรย์พิเศษท่ีคณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ “อุโมงค์
ศิลปะ ธรรม” ได้เกิดขึ้น เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท ำกิจกรรมสำธำรณะ และในปี พ.ศ.2541 คำมินได้
ร่วมกับฤทธิ์ฤทธิ์ ตีระวณิช ท ำโครงกำร “ที่นำ (The land)” เพ่ือเป็นพ้ืนที่ทดลองใช้ชีวิต
แบบพ่ึงพำตนเองท ำเกษตรกรรมธรรมชำติพร้อมทั้งประสำนกำรท ำงำนศิลปะและกิจกรรม
ทำงสังคมเข้ำด้วยกันอำจจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในกำรแสวงหำควำมหมำยของชีวิตและศิลปะ
ของศิลปินหลังจำกพัฒนำกำรทำงศิลปะบำงกลุ่มเริ่มปฏิเสธควำมหมำยเดิมในยุคสมัยใหม่
หำกศิลปะมิใช่สมบัติส่วนตัวของศิลปินหรือเป็นปัจเจกแต่สมควรจะคืนศิลปะกลับสู่ชุมชน 
 



 41 
 

 

ภำพที่ 22 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และ คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, The Land foundation, 2531 

 ในปีพ.ศ.2551 คำมินเดินทำงไปยังเมืองคำนำซ่ำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น ตำมค ำเชิญของ 
21st Century Museum of Contemporary Art ในงำนประชุมในหัวข้อ “Stmulatethe 
City by art” จำกนั้นได้ วำงแผนที่กำรจัดนิทรรศกำรต่อจำกงำนประชุมครั้งนี้ด้วย  คำมินได้
มีโอกำสไปส ำรวจ สถำนที่ต่ำงๆในตัวเมือง และพบปะผู้คนมำกมำย หนึ่งในนั้นคือ อำจำรย์
ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมต้น Chuo Elementary School ผู้เป็นคนน ำชมโรงเรียนด้วยตัวของ
เขำเอง สร้ำงแรงบันดำลใจให้คำมินสร้ำงโปรเจค 31st Century Museum of 
Contemporary Spirit จำกกองกระดำษเขียนลำยมือธรรมดำของอำจำรย์ใหญ่คนนั้น ซึ่ง
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียน ในทุกปีเมื่อนักเรียนจบกำรศึกษำ อำจำรย์ จะเป็นผู้มอบ
ประกำศนียบัตรใบนี้ให้ ซึ่งในใบประกำศนั้นจะระบุควำมดีของนักเรียนหนึ่งอย่ำง หมำย 
ควำมว่ำ อำจำรย์ต้องค้นหำควำมดีของนักเรียน 500 คนในหนึ่งปี จำกประสบกำรณในวัย
เด็กท่ี อยู่โรงเรียนประจ ำมำโดยตลอด และอยู่ในกลุ่มที่จัดว่ำเป็นเด็กเกเร ท ำให้เกิดค ำถำมใน
ใจของคำมินว่ำ “แล้วถ้ำนักเรียนคนหนึ่งไม่มีควำมดีอยู่เลยล่ะ” อำจำรย์กลับตอบว่ำ “ไม่มี
ใครไม่มีควำมดีหรอก ผม เชื่อว่ำทุกคนต้องมีควำมดีอย่ำงหนึ่ง” จำก “ ควำมดีอย่ำงหนึ่ง
อย่ำง”  
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ภำพที ่23 อำจำรย์โรงเรียน Chuo Elementary School 

 
คำมินได้น ำไปพัฒนำมุมมอง ต่องำน21st Century Museum of Contemporary 

Art จนกลำยเป็น “ของสิ่งหนึ่ง” ที่ได้ควำมร่วมมือจำกอำสำสมัครชำวบ้ำนจ ำนวน 200 คน 
โดยให้น ำสิ่งของที่ประทับใจอย่ำงหนึ่งมำจัดรวม ข้อมูลและร่วมจัดแสดง ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำ 
“ ใครก็เป็นศิลปินได้ ใครก็เป็นคิวเรเตอร์ได้ ใครก็เป็นหนึ่ง ในพิพิธภัณฑ์ได้ 31st Century 
Museum of Contemporary Spiritนั้นอยู่ที่ใจ” หมำยควำมว่ำผู้ เข้ำร่วมงำนทั้งหมดก็มี
ส่วนร่วมในกำรติดตั้งและจัดแสดงในแง่ของควำมคิดและกำรปฏิบัติ จัดแสดงอย่ำงเท่ำเทียม
กันบนฐำนประติมำกรรมขนำดใหญ่กลำงห้องจัดแสดงคำมินได้แลกภำพดรออ้ิงที่เขียนค ำว่ำ 
“ไม่มีดีกว่ำไม่มีเลวกว่ำไม่มีเท่ำกัน” บนประกำศนียบัตรของอำจำรย์เพ่ือเป็นกำรตอกย้ ำให้
เห็นถึงคุณค่ำของชีวิตที่มีอยู่ในชีวิตมนุษย์ทุกคนและสุดท้ำยคำมินได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำร่วม
ถ่ำยภำพกลำงอำกำศร่วมกัน โดยจัดเรียงให้เป็นรูปเลข 31 และค ำว่ำCentury Museum of 
Contemporary Spirit 
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ภำพที่ 24 พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 

 

ภำพที่ 25 พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31  

 Non Being by itself หรือสภำวะที่ไร้ซึ่งกำรด ำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง  เป็นหนึ่งใน
นิทรรศกำรของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยศตวรรษที่31 ในปีพ.ศ.2555ประกอบด้วย
ภำพยนตร์สั้นหลำยเรื่อง จำกกำรรวมของนักนวัตกรรมศิลปินรุ่นใหม่ รวมทั้งประชำชน ทั่วไป
ที่มีควำมสนใจเข้ำมำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์และมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว
ผ่ำน กำรท ำภำพยนตร์สั้น ควำมยำวไม่เกิน  10 นำที โดยไม่จ ำกัดเทคนิคในกำรถ่ำยท ำ เช่น



 44 
 

โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรือกล้องวีดีโอ ฯลฯ  แต่ละคนสำมำรถเลือกบุคคลที่เป็นแรง
บันดำลใจในกำรด ำเนิน ชีวิต แล้วน ำมำเป็นตัวแทนในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวและวิถีชีวิต 
นอกจำกนี้ผู้เข้ำร่วมทุกคนยังช่วยกันสร้ำงวีดิทัศน์สัมภำษณ์ประชำชนทั่วไป ต่ำงสำขำอำชีพ
เกี่ยวกับบุคคลและเหตุผลที่เป็นแรงบันดำลใจแนว คิด สภำวะที่ไร้ซึ่งกำรด ำรงอยู่ได้ด้วยตัว
มันเอง เป็นสภำวะก่อนเกิดหลังตำยคืออะไร หรือเรำสำมำรถ รับรู้ได้เฉพำะสภำวะหลังเกิด
และก่อนตำยใช่หรือไม่ ชีวิตคืออะไร และควรด ำรงอยู่ได้อย่ำงไร ชีวิต ประกอบด้วยร่ำงกำย
และจิตใจ ในทำงพระพุทธศำสนำเชื่อว่ำ ชีวิตประกอบด้วย ขันธ์ 5คือ รูป เวทนำ สัญญำ 
สังขำรและวิญญำณหรือควำมเชื่อที่ว่ำ  ชีวิตประกอบไปด้วยธำตุ ดิน น้ ำ ลม ไฟ และจิต 
วิญญำณ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิต นั่นหมำยควำมว่ำชีวิตไม่มี
สภำวะ ซึ่งกำรด ำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง เรื่องรำวของคนธรรมดำเหล่ำนี้ อำจท ำให้เรำได้รับแง่ 
คิดหรือมุมมองใหม่ต่อคุณค่ำบำงอย่ำงที่ซ่อนเร้นอยู่ในเบื้องหลังวิถีกำรด ำเนินชีวิต สิ่งเหล่ำนี้
ก็อำจจะ มีอยู่แล้วในวิถีชีวิตของเรำ แต่เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ำมไป เมื่อเรำเข้ำใจถึงสถำวะไร้ซึ่ง
กำรด ำรงอยู่ของตัว เอง ก็อำจท ำให้เรำตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตที่มีอยู่ในตัวเอง 
 

 

ภำพที่ 26 คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, Non Being by itself [ประติมำกรรม], 2555 
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 ผลงำน “เรำทุกคนเหมือนกัน (We are all the same)” ในนิทรรศกำรสภำวะที่ไร้
ซึ่งกำร ด ำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ของคำมิน  เลิศชัยประเสริฐ เป็นผลงำนภำพยนตร์สั้น 
ควำมยำว 10 นำที ที่ มีแนวคิดหลักคือ เรำทุกคนมีควำมสร้ำงสรรค์  เรำทุกคนมีเอกลักษณ์
เฉพำะตัว และเรำทุกคนมีควำมรักในสันติภำพ ผลงำนชิ้นอื่นๆในนิทรรศกำรชุดนี้ จะเป็นกำร
สะท้อนเรื่องรำวของคนในสังคม ในมิติ ใหม่ของทั้งศิลปิน ชำวบ้ำน นักนวัตกรรมใหม่ เช่น 
ผลงำนชื่อ “ ก ำแพงบ้ำน (Contempartary state of leaving)”เป็นผลงำนที่มีแนวคิดจำก
จุดเริ่มต้นอันว่ำงเปล่ำสู่กำรก่อก ำเนิด จำกจุดนั้นสรรพสิ่งล้วน ต ำแหน่งที่ของตนส ำหรับ
มนุษย์จ ำนวนมำกในปัจจุบัน บ้ำน หรือสถำนที่อยู่อำศัย ได้กลำยมำเป็นส่วน เสริมแต่งปลูก
สร้ำงเพ่ือบ่งบอกต ำแหน่งแห่งที่ของตนทั้งเชิงทำงกำยภำพ ทำงจินตภำพ และมโนส ำนึก ร่วม
ทำงสังคม งำนชิ้นนี้เริ่มต้นจำกกำรมุ่งหวังที่จะบอกเรื่องรำวของมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งใช้ชีวิตอยู่
กับ บ้ำนของเขำ แม้จะอยู่ในต ำแหน่งที่ซึ่งกฎหมำยและสังคมไม่ยอมรับกำรเป็นบ้ำน แต่หำก
ลงท้ำยด้วย กำรถ่ำยทอดห้วงค ำนึงถึงมนุษย์คนหนึ่งที่ก ำลังจะเปลี่ยนผ่ำน เดินทำงออกจำก
บ้ำนของเขำ และบ้ำน อันหมำยถึงร่ำงกำย มนุษย์ มีอยู่เพ่ือกำรสร้ำงควำมหมำย อยู่กับ
ควำมหมำย และกำรเรียนรู้ที่จะทิ้ง ควำมหมำยนั้นๆไป นี่จึงเป็นเรื่องรำวในช่วงบั้นปลำยของ
กำรเรียนรู้นั้นของมนุษย์คนหนึ่ง ผู้ถูกเรียกว่ำ เป็นคนจนริมคลองแม่ข่ำ ผู้บุกรุกโบรำณ
สถำนที่ที่หน่วยงำนรำชกำรก็ไม่ได้เหลียวแลกำรมีอยู่ของก ำแพงแห่งนั้น นอกจำกผลงำน
ภำพยนตร์สั้นที่เป็นเรื่องรำวต่ำงๆแล้ว ในชุดนิทรรศกำรยังมีผลงำน ภำพยนตร์สัมภำษณ์ 
บุคคลต่ำงๆในสังคม ผลงำน “เติง (Teung)” ภำพยนตร์สั้นสัมภำษณ์ เติง เด็ก ชำยผู้มีควำม
พิกำร ท ำให้ร่ำงกำยมีไม่เท่ำคนอ่ืนแต่ไม่ได้ท ำให้มีควำมสุขน้อยกว่ำใคร เติงท ำให้เห็นว่ำ 
ควำมสุขจำกสิ่งที่ไม่เคยสังเกต ควำมสุขอยู่ที่แค่กำรลุกขึ้นนั่ง ออกจำกบ้ำนไปไหนมำไหน 
เพ่ือนมีควำมปรำรถนำและมีควำมฝัน ยิ่งในชีวิตที่หำควำมสุขได้ยำกขึ้น กำรลดตัวให้เหลือ
น้อยลงบ้ำง สุขใจ กับเรื่องเล็ก ยินดีกับเรื่องธรรมดำ จะช่วยเปลี่ยนควำมยำกให้เป็นควำมง่ำย
เอง เมื่อเพ่ิมพูนมำกขึ้น ย่อมเหลือมำกเพียงพอส่งต่อและแบ่งปันคนอ่ืนควำมสุขให้คนอ่ืนๆ
ด้วย 
 ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็นผลงำนชิ้นส ำคัญของคำมินที่เป็นเสมือนพัฒนำกำรทำงควำมคิดและ
กระบวนกำรค้นคว้ำหำค ำตอบในชีวิตในเรื่องที่ว่ำ คนเรำเกิดมำท ำไมและจะมีควำมสุขได้
อย่ำงไร จำกประสบกำรณ์ทั้งกำรท ำงำนนั้นคำมินได้น ำแรงบันดำลใจจำกกำรใช้ชีวิตทั้งกำร
ประสบควำมส ำเร็จและกำรประสบปัญหำต่ำงๆ กลั่นกรองออกมำเป็นเนื้อหำของงำนศิลปะที่
ลุ่มลึกและมีแนวคิดที่ชัดเจน ท ำให้สำมำรถสรุปได้ว่ำคำมินเป็นศิลปินที่เน้นกำรท ำงำนโดย
เน้นแนวคิดมำกกว่ำกระบวนกำร หรือที่เรำเรียกว่ำศิลปะเชิวแนวคิดนั่นเอง 
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บทที่  4 

พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณแห่งศตวรรษที่ 31 ในเชิงศิลปะ Conceptual Art 
 

Body is museum 
Spirit is art 

 

 
ภำพที่ 27 ตู้คอนเทนเนอร์ในพิพิธภัณฑ์เขียนค ำว่ำ SPIRIT IS ART  

 
พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31  ตั้งอยู่เลขที่ 100/6 หมู่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
ภำพที ่28 แผนที่พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษท่ี 31 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำพที ่29 ภำพมุมสูงของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 

 
 

ที่มาและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 
 จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 เกิดขึ้นหลังจำกที่คำมินได้
รับค ำเชิญจำก  21st Century Museum of Contemporary Art ที่เมือง คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น 
ในปี 2008 ให้ร่วมประชุมของทำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ภำยใต้หัวข้อว่ำ “Simulate the city by art” 
คำมินใช้เวลำอยู่ที่เมืองนี้เดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ วันหนึ่งคำมินได้ไปที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งชื่อ
ว่ำ Chuo elementary school และได้พบกับอำจำรย์ใหญ่ของโรงเรียน ซึ่งในเวลำนั้น อำจำรย์ใหญ่
ก ำลังเขียนใบจบกำรศึกษำให้กับนักเรียนจ ำนวน 500 ใบ และในใบจบกำรศึกษำนั้น อำจำรย์ใหญ่ได้
เขียนควำมดีหนึ่งอย่ำงของเด็กแต่ละคนไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดค ำถำมขึ้นกับคำมินว่ำ หำกมีนักเรียนที่ไม่
มีอะไรดีในตัวเลยจะท ำอย่ำงไร เพรำะเนื่องจำกในวัยเด็ก คำมินเป็นเด็กที่ค่อยข้ำงเกเรและถูกโหวตให้
เป็นเด็กยอดแย่ที่สุดในโรงเรียนซึ่งคำมินได้เขียนถึงเรื่องนี้ในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ว่ำ “ มันเป็นแผล
บำดลึกในใจส ำหรับเด็กชำยคนหนึ่ง ที่ถูกตรำหน้ำว่ำเป็นเด็กยอดแย่ประจ ำโรงเรียน” อำจำรย์ใหญ่
ตอบว่ำ ทุกคนมีควำมดีอยู่ในตัวเอง อย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำง ไม่มีใครที่ไม่มีควำมดีอยู่ในตัวเองเลย เมื่อคำ
มินได้ฟัง ก็รับรู้ได้ถึงควำมรักควำมเมตตำของครูใหญ่ และรู้สึกถึงกำรถูกเยียวยำรักษำตนเองที่มีปมใน
วัยเด็ก คำมินน ำว่ำที่ว่ำ “ควำมดีหนึ่งอย่ำง” นี้มำใช้ในบริบทของ 21st Century Museum of 
Contemporary Art โดยให้ชำวเมืองเลือกของที่มีคุณค่ำทำงจิตใจของตนเองมำหนึ่งอย่ำง ถ่ำยภำพ
และจัดท ำหนังสือข้ึน และใช้ชื่องำนว่ำ 31st Century Museum of Contemporary spirit 
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 ชำวเมืองทุกคนช่วยกันติดตั้งผลงำนและถ่ำยภำพร่วมกัน โดยที่คำมินให้ควำมหมำยว่ำทุกคน
คือศิลปิน และประวัติศำสตร์ของเรำนี่แหละ คืองำนศิลปะ คำมินเชื่อว่ำสิ่งของของพวกเขำบำงชิ้นมี
เรื่องรำวและประวัติศำสตร์เฉพำะที่บรรจุจิตวิญญำณและพลังงำนแห่งกำรสร้ำงสรรค์เอำไว้ ซึ้งไม่อำจ
ประเมินรำคำได้ ไม่ส ำคัญว่ำของชิ้นนั้นจะท ำมำจำกวัสดุรำคำแพงหรือไม่ มันอำจเป็นสิ่งของที่เรียบ
ง่ำยธรรมดำส ำหรับคนอ่ืน แต่มีควำมหมำยทำงจิตใจอย่ำงมำกมำยส ำหรับบำงคน 

 หลังจำกกลับจำกญี่ปุ่น คำมินได้ต่อยอดแนวควำมคิดของ 31st Century Museum of 
Contemporary spirit ซึ่งคำมินได้สร้ำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คำมินกล่ำวว่ำ พ้ืนที่
แห่งนี้เดิมทีเป็นพ้ืนที่ที่ได้เคยจัดท ำโครงกำรอุโมงค์ศิลปะธรรม เพื่อให้นักศึกษำหรือลูกศิษย์ที่ไม่มีพ้ืนที่
ในกำรแสดงงำนได้มำใช้พ้ืนที่นี้ในกำรแสดงงำนของตนเอง และคำมินเองไม่อยำกให้ระบบในแกลอรี่
หรือหอศิลป์ท ำให้กำรแสดงผลงำนศิลปะนั้นยำกข้ึน และคำมินได้สร้ำงพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัย
แห่งศตวรรษท่ี 31ขึ้นโดยเกิดจำกกำรพบเห็นพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำข้ำงบ้ำนของคำมิน จึงต้องกำรใช้พ้ืนที่นี้จัด
กิจกรรมที่ให้เกิดประโยชน์ คำมินจึงติดต่อขอเช่ำพ้ืนที่ระยะเวลำ 5 ปีและได้สร้ำงพ้ืนที่จ ำลองชั่วครำว
โดยกำรน ำตู้คอนเทนเนอร์มำจัดวำงแทนกำรปลูกสร้ำงอำคำรเพ่ือรวบรวมผลงำนและกิจกรรมทำง
วัฒนธรรมที่สิ่งที่รวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์มิได้เป็นผลงำนทำงศิลปะ ที่มีควำมเป็น “ต้นแบบ” 
(originality) หำกแต่เป็นเพียง รูปถ่ำย หรือผลงำนจ ำลอง หรือ เรื่องเล่ำของเหตุกำรณ์ที่คำมินได้
ประสบ มีควำมประทับใจ คำมินคิดว่ำเป็นกำรแสดงออกท่ีแสดงถึงคุณค่ำทำงควำมคิดและจิตวิญำณที่
ส่งผลต่อส ำนึกทำงควำมคิดของตัวเอง โดยคำมินหวังว่ำผู้ดูสำมำรถซึมซับประสบกำรณ์เหล่ำนี้และ
ซำบซึ้งในคุณค่ำหรือเข้ำใจในควำมหมำยบำงอย่ำงของควำมเป็นมนุษย์ดังเช่นที่เกิดกับตัวเอง  

แนวคิด 
“Body is museum 

Spirit is art 
 

 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถำนที่ที่เป็น จุดนัดพบหรือเปลี่ยนผ่ำน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์  เป็น
พ้ืนที่หลักในกำรจัดแสดงงำน โดยจัดเรียงเป็นรูปเลข 31ภำยในบรรจุด้วย หลักฐำนของผลงำนและ
กิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรทำงวัฒนธรรม ซึ่งตูคอนเทนเนอร์ 
หมำยถึงพ้ืนที่ว่ำงที่บรรจุสิ่งของ เพ่ือกำรขนส่งและเคลื่อนย้ำยได้ ทั้งสองควำมหมำยนี้ เป็นจุดเริ่มต้น
ของควำมคิด เพ่ือน ำเสนอทำงเลือกในกำรสร้ำงพ้ืนที่ทำงวัฒนธรรม ว่ำไม่จ ำเป็นต้องเป็นสถำนที่
ถำวรวัตถุขนำดใหญ่โต หรือสร้ำงโดยสถำบันทำงสังคม หรือต้องใช้เงินทุนจ ำนวนคำมินเชื่อว่ำทุกคน
สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรก ำหนดคุณค่ำทำงวัฒนธรรมได้เอง โดยไม่ต้องขึ้นตรงต่อสถำบันทำงสังคม 
และคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์กระแสหลักท้ังหลำย 

แนวคิดส ำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีกำรรวบรวมผลงำนและกิจกรรมทำง
วัฒนธรรมที่คำมินรู้สึกว่ำเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ที่มีควำมบริสุทธิ์และมีเสรีภำพทำงควำมคิดและกำร
แสดงออก สื่อถึงควำมรักควำมเมตตำและเป็นกำรแสดงออกที่เกิดจำกกำรเคำรพในคุณค่ำควำมเป็น
มนุษย์ภำยในตนและผู้อ่ืน โดยไม่จ ำเป็นที่จะเป็นผลงำนที่สะท้อนทักษะทำงสุนทรียภำพขั้นสูง ที่ถูก
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สร้ำงสรรค์ขึ้นจำกศิลปินมีชื่อเสียงในสังคมเท่ำนั้น เพรำะคำมินเชื่อว่ำเรำทุกคนต่ำงมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์และคุณค่ำทำงจิตวิญำณเท่ำกันจำกชีวิตกำรท ำงำนที่ใช้ศิลปะเป็นกำรหำค ำตอบให้กับชีวิต
จนท ำให้เกิดแนวคิดต่ำงๆมำกมำย  ดังนั้นท ำให้คำมินสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะที่เน้นกระบวนกำร
มำกกว่ำกำรสร้ำงงำนศิลปะที่สวยงำม สุนทรียศำสตร์ที่ผู้ชมได้รับเกิดจำกกำรท ำควำมเข้ำใจถึงแก่น
ของชีวิต ที่คำมินพยำยำมถ่ำยทอดประสบกำรณ์เรื่องรำวต่ำงๆที่เกิดขึ้นมำตลอดชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นงำน
ที่อยู่ในช่วงเวลำที่ก ำลังสับสนหรือสำมำรถค้นพบบำงสิ่งบำงอย่ำง พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณแห่งศตวรรษ
ที่ 31 นี้ เป็นกำรค้นพบควำมหมำยส ำคัญของคุณค่ำของจิตใจ ควำมดี ควำมงำม พลังงำนทำงบวก   
ที่เกิดขึ้นมำภำยในร่ำงกำยของมนุษย์ดังนั้นเรำสำมำรถอนุมำนได้ว่ำ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณแห่ง
ศตวรรษท่ี 31 นั้นคือผลงำนศิลปะเชิงแนวคิด หรือ คอนเซปชวลอำร์ต 
 พิพิธภัณฑ์ ในควำมหมำยของคำมิน คือร่ำงกำยของมนุษย์ ร่ำงกำยมนุษย์ที่จัดแสดงเรื่องรำว
ต่ำงๆหรือประสบกำรณ์ ที่เกิดข้ึนในชีวิต หรือที่เรำเรียกว่ำ จิตวิญญำณ จิตวิญญำณหรือ Spirit คือสิ่ง
ที่คำมินเปรียบเปรยว่ำ คือ Art โดยที่คำมินได้เขียนค ำว่ำ Spirit is art ไว้เพ่ือเน้นย้ ำควำมหมำยและ
สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่เข้ำชม  
 ศตวรรษที่ 31 คือโลกอนำคตที่คำมินนิยำมไว้ว่ำ อีก 100 ปีข้ำงหน้ำ มนุษย์เรำจะรู้จักและ
เข้ำใจกันผ่ำนทำงจิตวิญญำณมำกกว่ำรูปลักษณ์ภำยนอก 
 โดยหำกจะกล่ำวถึง หลักกำรแสดงออกทำงควำมคิดของศิลปะ Conceptual art นั้น คือกำร
เน้นควำมคิดรวบยอด หรือ concept ที่อยู่เบื้องหลังกำรสร้ำงสรรค์งำน มำกกว่ำกำรแสดงออกทำง
ศิลปะด้วยกำรใช้ทักษะเชิงเทคนิค เช่นเดียวกับกำรสร้ำง พิพิธภัณฑ์แห่งศตวรรษที่ 31 นี้ คำมินไม่ได้
จัดกำรพ้ืนที่แห่งนี้ในเชิงพิพิธภัณฑ์หำกแต่ใช้ค ำว่ำพิพิธภัณฑ์แสดงถึงนัยยะของแนวควำมคิดที่ว่ำ 
Body is museum นั่นเอง หำกมองไปรอบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เรำอำจจะมองว่ำสถำนที่นี่นั้นก็เหมือนกับ
แกลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์ทั่วไป แต่หำกรู้ที่มำที่ไปของผลงำนแต่ละงำนนั้นจะเข้ำใจถึง กำรจัดวำงและ
กำรแบ่งประเภทงำนตำมควำมรู้สึกของคำมินที่มีต่อตัวชิ้นงำนหรือผู้สร้ำงนั้นๆ ซึ่งควำมจริ งแล้ว
เจ้ำของผลงำนที่จัดแสดงก็ไม่ได้เป็นศิลปินที่โด่งดังหรือมีทักษะกำรวำดภำพที่เก่งกว่ำผู้ใด แต่เป็นคนที่
มีพลังทำงบวกตำมจำกกำรมีประสบกำรณ์ร่วมของคำมินซึ่งคำมินมองว่ำสิ่งเหล่ำนี้ต่ำงหำกที่มีคุณค่ำ
มำกกว่ำผลงำนศิลปะชิ้นแพงๆเสียอีก ควำมจริง ควำมดี ควำมงำมที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนั้น คือ
ผลงำนศิลปะส ำหรับคำมิน 
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รูปแบบ 
 กำรแสดงออกในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์  
 

 
ภำพที่ 30 พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 

 กำรสร้ำงงำนศิลปะในรูปแบบพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีคำมินเคยสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะใน
รูปแบบของศิลปะเพ่ือชุมชน ดั่งเช่นกำรท ำโปรเจคที่คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น จำกค ำเชิญโดย  21st 
Century Museum of Contemporary Art ที่เมือง คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2008 ให้ร่วม
ประชุมของทำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ภำยใต้หัวข้อว่ำ “Simulate the city by art” โดยกำรคำมินสร้ำง
โปรเจคทำงศิลปะที่ชื่อว่ำ 31st Century Museum of Contemporary Art โดยกำรรวบรวมสิ่งที่มี
คุณค่ำทำงจิตใจของชำวเมืองมำจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ นั่นก็หมำยถึงกำรสร้ำงงำนศิลปะโดยกำรแสดงออก
ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่คำมินเคยท ำมำก่อน 
 หำกจะพูดถึงพิพิธภัณฑ์นั่นหมำยถึงกำรจัดเก็บสิ่งที่มีคุณค่ำต่ำงๆเพ่ือให้ผู้ชมได้ชื่นชมและ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของเรื่องรำวสิ่งที่น ำมำจัดแสดง หำกแต่พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณแห่งศตวรรษที่ 
31 นี้ได้จัดเก็บสิ่งทีมีคุณค่ำทำงจิตใจของศิลปินที่น ำผลงำนมำจัดแสดง เป็นคุณค่ำที่ไม่สำมำรถจับต้อง
ได้ ผู้ชมต้องสัมผัสสิ่งนั้นด้วยตนเอง ดังนั้นเรำอำจจะเรียกกำรจัดเก็บสิ่งนี้ซึ่งเป็นนำมธรรม ว่ำ 
Conceptual art 
  พิพิธภัณฑ์  คือ ร่ำงกำยมนุษย์  
  ตู้คอนเทนเนอร์ คือ ยำนพำหนะ ส่งผ่ำน พลังงำนทำงบวก 
 ซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยแบ่งตำมลักษณะกำรแสดงออกและเจตนำ
ของผู้สร้ำงดังนี้ 
 1. ส่วนของจิตวิญญำณท่ีเป็นตัวตนปัจเจก 
 2. ส่วนที่เป็นจิตวิญญำณต่อสังคม   
 3. ประวัติศำสตร์ของพิพิธภัณฑ์   
 4. ส่วนของกำรปฏิบัติ 
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 1 . ส่วนของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนปัจเจก นั่นคือส่วนที่แสดงงำนของศิลปินที่ท ำงำน
สะท้อนถึงควำมคิดควำมเป็นตัวตน เรื่องรำวที่มีควำมส ำคัญต่อชีวิตและจิตใจ มีผลงำนทั้งหมด 6 ชิ้น
ดังนี้ 
  1.1  Meditation Room  
   ศิลปิน เฉิน หมิง จี้ (ศิลปินชำวจีนแนะน ำโดยเพื่อนของเพ่ือนของคำมิน) 
    

 
ภำพที่ 31 ห้องนั่งสมำธิ  

  ลักษณะของงาน เป็นห้องนั่งสมำธิ ประกอบด้วยภำพถ่ำยและมนต์เพลง ที่
เชื่อมโยงอำรมณ์ควำมรู้สึกต่อกัน โดยจะ ท ำให้ผู้เข้ำชมก้ำวข้ำมข้อจ ำกัดทำงพ้ืนที่และเวลำ
กับเอกภพ ศิลปินได้ได้ประสำนร่ำงกำย จิตวิญำณ มือและดวงตำเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่ท ำ
กำรถ่ำยภำพเพ่ือเข้ำสู่ภำวะควำมเป็นหนึ่งของทั้งภำยในและภำยนอก จนเกิดควำมสงบ 
สุนทรียะและสันติ(ภำวะญำณ) ภำยในห้องประกอบด้วยเบำะนั่งและติดภำพถ่ำย “หัตถ์แห่ง
ควำมเมตตำและดวงตำแห่งควำมกำรุณย์” ที่ผนัง โดยจัดวำงเพ่ือให้ผู้ชมสำมำรถเข้ำไปนั่งฟัง
เสียง ซึ่งบันทึกเสียงที่มีอยู่ในธรรมชำติ เช่น เสียงลมพำยุ น้ ำตก ระฆัง ฯลฯ มำประกอบกัน
คำมินได้มีโอกำสรู้จักกับเขำโดยผ่ำนกำรแนะน ำจำกเพ่ือนคนหนึ่ง ศิลปินเชื่อว่ำ ศิลปะ
สำมำรถ ช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ในจ ำนวนมำก เขำจึงเริ่มถ่ำยภำพและท ำศิลปะด้วยเสียง โดยเขำ
เชื่อว่ำกำรใช้เสียงเป็นส่วนหนึ่งของกำรบ ำบัดรักษำทำงจิตวิญญำณซึ่งมีควำมพิเศษมำก่อน
เข้ำชมห้องนี้ มีป้ำยเพ่ือบอกผู้ชมให้ทรำบถึงขั้นตอนกำรเข้ำชม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

 เมื่อเข้ำชมในห้อง โปรดหำยใจเข้ำ-ออกลึกๆ และก้ำวเดินอย่ำงช้ำๆ รอ
เบำะกลมสำมรอบ 

 เมื่อเดินวนครบสำมรอบ กรุณำหยุดยืนพนมมือ โดยหันเข้ำหำภำพ “หัตถ์
แห่งควำมเมตตำและดวงตำแห่งควำมกำรุณย์” 

 จำกนั้นนั่งลงบนเบำะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรับฟังมนต์เพลงโดยท่ำนจะนั่งท่ำ
ขัดสมำธิหรือนั่งโดยวำงขำลงกับพ้ืนได้ 

  หรือเอนกำยลงเบำะในท่ำนอนหงำย โดยหันศรีษะไปทำงภำพ 
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 ปล่อยร่ำงกำยให้สบำย ผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อและปรับลมหำยใจเข้ำ-ออก 
เพ่ือเข้ำสู่ภำวะสงบ 

 มนต์เพลงแรกท่ีท่ำนจะได้ยินคือ 
 มนต์เพลงของสำยน้ ำเพ่ือช ำระล้ำงจิตใจ 
 มนต์เพลงที่สองคือ พรของจักรวำล 
 ขณะที่รับฟัง อำจท ำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำร่ำงกำยหมุนวนไปมำ 
 กรุณำปรับลมหำยใจเข้ำ-ออกให้ช้ำลง 
 ในขณะที่รับฟัง หำกเกิดอำกำรเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หูอื้อ 
 แสดงว่ำเป็นปฏิกิริยำของพลังงำนลบที่มีอยูในร่ำงกำยหรือจิตของผู้ฟัง 
 หรืออำจเกิดกำรอุดตัน หรือกำรไหลเวียนไม่สะดวกของพลังงำน

ภำยใน 
 โปรดตั้งใจฟังด้วยควำมอดทน 
 เนื่องจำกมนต์เพลงจะช่วยช ำระพลังงำนลบที่มีอยู่ภำยใน 
 เมื่อจบมนต์เพลง โปรดประคองมือในลักษณะคล้ำยกับรองน้ ำดื่ม 
 ตบเบำๆทั่วร่ำงกำยจนถึงศีรษะ 
 โปรดแสดงควำมขอบคุณต่อควำมรักและพรที่จักรวำลส่งมอบให้ 

วิเคราะห์ผลงาน เป็นห้องนั่งสมำธิ ประกอบกับมีเสียงของธรรมชำติ คำ
มินเคยมีประสบกำรณ์ในกำรฟังเสียงนั้นมำก่อน เสียงนี้สำมำรถน ำพำให้ผู้ฟังเกิดสมำธิเหมือนตกอยู่
ในภวังค์ เกิดควำมรู้สึกสงบภำยในจิตใจคล้ำยกับอยู่ในควำมฝันหรือกำรเข้ำญำณคำมินจึงเชื่อว่ำ
ประสบกำรณ์ดังกล่ำว เป็นสภำวะจิตที่เป็นอิสระจำกประสบกำรณ์ทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน คล้ำยกับ
ว่ำเรำปรำศจำกตัวตน กลำยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชำติทั้งหมด เป็นประสบกำรณ์ที่พิเศษมำก ซึ่ง
อำจเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพำะตน (ปัจจัตตัง)คำมิน ต้องกำรให้ผู้ชมได้ มีโอกำสสัมผัสประสบกำรณ์ที่พิเศษนี้
ด้วยตัวเองในขณะที่เข้ำไปอยู่ภำยในห้องนี้ 
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  1.2  Performing of Olga Erikson  

ศิลปิน Carl Michael von Hausswolff (ศิลปินชำวสวีเดน) 
ปีท่ีสร้าง ค.ศ.1927 

 
ภำพที่ 32 Carl Michael vonHausswolff, Performing of Olga Erikson [ภำพพิมพ์], 1927 

 ลักษณะของงาน เป็นผลงำนภำพพิมพ์ โดยน ำภำพของข่ำวมำเป็นต้นแบบ 
 

วิเคราะห์ผลงาน คำมินฟังเรื่องเล่ำจำกศิลปินท่ำนนี่หลังจำกที่ร่วมโต๊ะ
รับประทำนอำหำรพร้อมทั้งปรึกษำเรื่องกำรก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ โดยศิลปินท่ำนนี้เล่ำว่ำที่ว่ำ ข่ำวนี้เป็น
ข่ำวของผู้หญิงคนหนึ่งพำลูกสำววัยสองขวบไปเก็บลูกรำสเบอรี่ ขณะที่เก็บลูกรำสเบอรี่จนเพลิน 
เสียงรถไฟดังขึ้นไม่ไกลจำกบริเวณนั้น เธอหันมองหำลูกทันที ปรำกฏว่ำลูกสำวตัวน้อยได้คลำนไปนั่ง
อยู่บนรำงรถไฟ ซึ่งขณะนั้นรถไฟก ำลังวิ่งตรงเข้ำมำ ผู้หญิงคนนั้นจึงตัดสินใจกระโดดเอำร่ำงของเธอ
ทับตัวลูกไว้ ลูกสำวตัวน้อยปลอดภัยในขณะที่ร่ำงของแม่ถูกรถไฟวิ่งผ่ำนคร่อมร่ำง ถูกเหล็กใต้ท้อง
รถไฟเกี่ยวหนังศีรษะเปิดเป็นแนวกว้ำงเห็นกะโหลกยำวประมำณ 30 เซนติเมตร ต้องเข้ำรับกำร
รักษำในห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำลและรอดชีวิตมำได้ในเวลำต่อมำ Carl อธิบำยต่อว่ำถ้ำ ณ เสี้ยว
วินำทีนั้น ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตัดสินใจปกป้องลูกสำว ก็จะไม่มีเด็กผู้ชำยคนที่นั่งอยู่ข้ำงๆ เขำ ณ เวลำนี้ 
แล้วเขำก็ชี้ไปที่ลูกชำยเขำที่ก ำลังนั่งทำนข้ำวอยู่ด้วยกันบนโต๊ะอำหำร และเขำกล่ำวต่อว่ำ ก็จะไม่มี
ตัวเขำที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกัน จำกค ำพูดนี้ท ำให้คำมินตกใจมำกว่ำนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับ
ครอบครัวของเขำ ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของเขำและผู้หญิงที่ปกป้องลูกสำวตัวเองก็คือยำยของ
เขำนั่นเอง เขำได้น ำข่ำวหนังสือพิมพ์ที่ลงข่ำวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 1927 น ำมำเป็นผลงำน
ภำพพิมพ์ ซึ่งเขำใช้ชื่อว่ำ “Performing of Olga Erikson (1927)” เรื่องรำวทั้งหมดสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณค่ำของสิ่งที่ผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์ตรงไม่มีวันเข้ำใจ หำกเรำอยู่ในช่วงเวลำนั้นแล้วได้อ่ำนข่ำวนี้
อำจจะรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อย แต่ข่ำวๆนี้คือ สิ่งที่ท ำให้ศิลปินได้ตระหนักถึงควำมคิด กำรตัดสินใจ
ของมนุษย์ที่เรียนได้ว่ำเป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัว แต่กลับตัดสินใจอย่ำงรวดเร็วด้วยสันชำตญำณ ควำมเป็น
แม่ และสิ่งนี้คือควำมทรงจ ำที่ดีและประสบกำรณ์ท่ีมีคุณค่ำต่อตัวศิลปินเป็นอย่ำงมำก 
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  1.3 ภาพเขียนด้วยพู่กันจีน 
   ศิลปิน อุดม อุดมศรีอนันต์ (ศิลปินนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์) 
 

 
ภำพที่ 33  อุดม อุดมศรีอนันต์, ภำพเขียนพู่กันจีน [จิตรกรรม] 

 
  ลักษณะของงาน ภำพเขียนพู่กันจีน 
  วิเคราะห์ผลงาน ผลงำนชิ้นนี้เกิดจำกกำรสนทนำระหว่ำงคำมินและศิลปินเกี่ยวกับ
ปัญหำชีวิตท ำให้ศิลปินเกิดควำมเมตตำอยำกจะช่วยเหลือคำมินด้วยกำรวำดภำพให้ โดยศิลปินวำด
ภำพด้วยหมึกจีนบนกระดำษ 5 ภำพผู้เขียนเขียนจำกสภำวะที่อยู่ในญำณ ซึ่งผู้เขียนจะเข้ำสมำธิด้วย
กำรจุดก ำยำนจำกนั้นจะเขียนรูปด้วยหมึกจีนลงบนกระดำษ ซึ่งรูปที่เขียนขึ้นจะมีอักษรจีนโบรำณผสม
อยู่และเป็นปริศนำธรรมทั้งๆท่ีในภำวะปกติแล้วตัวผู้เขียนไม่สำมำรถจะเขียนไม่สำมำรถเขียนตัวอักษร
จีนได้เลย และผู้เขียนเขียนภำพจำกเจตนำที่อยำกจะช่วยเหลือคำมินให้ได้เข้ำใจถึงชีวิต มีสติในกำร
แก้ปัญหำ และให้ค ำแนะน ำผ่ำนทำงสัญลักษณ์ และเนื้อหำที่ปรำกฏในภำพ ซึ่งกำรเขียนรูปในลักษณะ
นี้ไม่ได้อยู่ที่คุณค่ำของภำพวำดในเชิงศิลปะ แต่เป็นคุณค่ำของผู้เขียน ที่มีเจตนำจะช่วยเหลือผู้อ่ืนที่มี
ควำมเดือดร้อน ต้องกำรค ำแนะน ำ หรือหำทำงออกให้กับปัญหำชีวิตที่เผชิญอยู่ และผู้เขียนเองก็ไม่ได้
ท ำโดยหวังผลตอบแทนใดๆ ซึ่งถือเป็นกำรกระท ำที่เกิดจำกเจตนำ ที่ดีและนับได้ว่ำ และนับได้ว่ำมี
คุณค่ำทำงด้ำนจิตใจต่อคำมินเป็นอย่ำงมำก 
 ผลงำนชิ้นนี้อำจมีควำมหมำยคล้ำยๆกับใบจบของนักเรียนประถมที่คำนำซำว่ำ ซึ่งคำมินรู้สึก
ถึงควำมรักควำมเมตตำของครูใหญ่ เช่นเดียวกับท่ีก ำลังรู้สึกได้รับควำมรักควำมเมตตำจำกคุณอุดม ซึ่ง
ก ำลังให้ก ำลังใจและเยียวยำจิตใจ เพรำะฉะนั้นงำนชิ้นนี้เป็นงำนที่คำมินประทับใจและนึกถึงสิ่งดีๆ
และพลังงำนด้ำนบวกท่ีได้รับในขณะที่ตนเองก ำลังประสบปัญหำในชีวิต 
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  1.4  The blessing card  

ศิลปิน ศรชัย ตั้งบุตรำวงศ์ (อำจำรย์หลิน) 
 

 
ภำพที่ 34 ศรชัย ตั้งบุตรำวงศ์, The blessing card  [จิตรกรรม] 

 
  ลักษณะของงาน ภำพเขียนยันต์บนฟิวเจอร์บอร์ด 

วิเคราะห์ผลงาน อำจำรย์หลินซินแสที่มอบยันต์นี้เพ่ือให้คนที่บริจำคหรือท ำบุญกับ
สำธำรณะประโยชน์ หรือที่ลูกศิษย์ลูกหำที่นับถือเรียกว่ำ อำจำรย์หลิน หรือ ซินแซกตัญญู เป็นคนถือ
ศีลกินเจ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยกำรดูดวง ดูฮวงจุ้ย ซึ่งอำจำรย์หลินมีหลักคิดในกำรช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ว่ำ ก่อนจะดูฮวงจุ้ยของบ้ำน อำจำรย์หลินมีกุศโลบำยให้มนุษย์แก้ปัญหำด้ำนจิตใจภำยในบ้ำนด้วยกำร
รู้จักดูแลพระในบ้ำนให้ดีก่อน นั่นก็คือ พ่อแม่ แล้วปัญหำที่เกิดขึ้นต่ำงๆ ก็จะบรรเทำลงหรือได้รับกำร
แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ เพรำะโดยแท้จริงแล้วบ้ำนเป็นศูนย์รวมของปัญหำทุกสิ่งและพ่อแม่ก็เป็นศูนย์รวม
ของบ้ำน ถ้ำลูกหลำนปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ บ้ำนนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้ำลูกหลำนปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อแม่ 
บ้ำนนั้นก็จะมีแต่ควำมทุกข์และขยำยปัญหำนั้นสู่สังคม นอกจำกนี้อำจำรย์หลินยังเขียนค ำอวยพร
ลักษณะคล้ำยยันต์โบรำณ แต่ถ้ำดูให้ดีจะเห็นว่ำเป็นตัวอักษรสมัยใหม่ที่ใช้กันในปัจจุบัน ประกอบด้วย
ค ำว่ำ “ดี รวย เฮง” ซึ่งเป็นค ำอวยพรที่คนส่วนใหญ่ต้องกำรเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ซึ่งใครอยำกจะได้
ค ำอวยพรจำกอำจำรย์หลินจะต้องไปท ำบุญ 4 แห่ง เช่น โรงพยำบำลสงฆ์ โรงพยำบำลต ำรวจ สถำน
รับเลี้ยงเด็กก ำพร้ำหรือบ้ำนพักคนชรำ แล้วน ำใบเสร็จมำให้อำจำรย์ จำกนั้นอำจำรย์จึงจะมอบ
ภำพเขียนให้ 
 งำนชิ้นนี้อำจจะมองว่ำไม่ใช้งำนศิลปะเนื่องจำกผู้ที่สร้ำงงำนเป็นซินแสหมอดู แต่หำกจะมอง
ถึงคุณค่ำของงำนนั้น ควรมองถึงกระบวนกำรที่เกิดงำนชิ้นนี้นั่นคือ งำนชิ้นนี้ไม่ได้สร้ำงขึ้นเพ่ือขำยแต่
สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นกุศโลบำยให้คนท ำควำมดี นึกถึงแต่สิ่งดีๆ ผู้เขียนก็ไม่ได้ต้องกำรเงินทองหรือข้อ
แลกเปลี่ยนอีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงบุญให้กับผู้ที่มำดูดวงอีกด้วย 
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  1.5  ดอกไม้แห่งเซน 

ศิลปิน หญิงสำวชำวมุสลิมท่ำนหนึ่ง 
 

 
ภำพที่ 35  หญิงสำวมุสลิมท่ำนหนึ่ง, ดอกไม้แห่งเซน [จิตรกรรม] 

 
  ลักษณะของงาน ภำพวำดรูปพระของศำสนำพุทธ 
  วิเคราะห์ผลงาน เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ใหม่ๆ มีคนจำกทุกสำรทิศเข้ำมำ
ขอให้พระพุทธเจ้ำแสดงพระธรรมเทศนำ พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยกำรชูดอกไม้ขึ้นท่ำมกลำงที่
ประชุม ผู้ที่อยู่ในที่นั้นต่ำงไม่เข้ำใจในควำมหมำย มีเพียงพระมหำกัสสปะเท่ำนั้นที่ยิ้มรับ พระองค์จึง
ยื่นดอกไม้ให้พระมหำกัสสปะ ซึ่งพระมหำกัสสปะถือได้ว่ำเป็นผู้ที่สืบทอดธรรมะตำมแนวทำงของ
พระพุทธศำสนำในนิกำยเซน(พระสังฆปรินำยกองค์ท่ี 1) และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสอนแบบเซน 
ใจสู่ใจปรำศจำกถ้อยค ำ ซึ่งรูปที่เธอเขียนได้สื่อแทนถึงกำรรับธรรมะเข้ำสู่ตัวเธอ 
 คำมินกล่ำวถึงงำนชิ้นนี้ว่ำ “ผมพบหญิงชำวอิสลำมคนหนึ่ง ผู้ศึกษำเซนและปฏิบัติเซนเป็น
ระยะเวลำนำนหลำยปีขณะที่ผมได้ไปทดลองศึกษำและปฏิบัติเซนที่วัดเซนในประเทศญี่ปุ่น ตำมธรรม
เนียมปฏิบัติของผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำมไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงของศำสนำอ่ืนได้ ทั้งนี้ทำง
ครอบครัวของเธอก็ไม่เห็นด้วยที่เธอมำปฏิบัติที่วัดเซน แต่กำรกระท ำของเธอมิได้เป็นกำรพยำยำมขัด
ขืนหรือท้ำทำยบทบัญญัติทำงศำสนำ หำกแต่เป็นกำรแสดงออกถึงเสรีภำพและควำมเคำรพในคุณค่ำ
ของควำมเป็นมนุษย์ในตน ซึ่งเธอเชื่อว่ำโดยท้ำยที่สุดแล้วทุกศำสนำต่ำงมีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน โดย
ส่วนตัวแล้ว ผมประทับใจต่อวิถีชีวิตและทัศนคติของเธอที่มีต่อชีวิตและโลก ซึ่งสื่อให้เห็นได้ถึงเสรีภำพ
ในกำรแสดงออกและก้ำวข้ำมขีดจ ำกัดของศำสนำและกฎเกณฑ์ทำงสังคมวัฒนธรรมที่ตนเองสังกัดอยู่ 
อีกทั้งแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของเธอเองที่แม้จะปฏิบัติเซน แต่ตัวของเธอเองยืนยันว่ำเธอยังเป็น
มุสลิมและปฏิบัติตนตำมแนวทำงของมุสลิมที่เคร่งครัด ซึ่งผมคิดว่ำกำรด ำเนินชีวิตของเธออำจเรียกได้
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อยู่ในภำวะที่เหนือควำมเชื่อ (Beyond Believe) คือกำรก้ำวข้ำมข้อจ ำกัดทำงสังคมต่ำงๆ รวมทั้งกำร
มีเสรีภำพในควำมเป็นมนุษย์สูง ทั้งนี้เธอได้อนุญำตให้ผมใช้ชื่อจริงของเธอในกำรเผยแพร่ โดยส่วนตัว
แล้วผมรู้สึกว่ำ ตัวเธอเองปรำศจำกควำมกลัวว่ำจะได้รับอันตรำยใดๆ แต่กลับเป็นตัวผมเองที่เป็นห่วง 
หำกกำรเผยแพร่ชื่อและข้อมูลที่แท้จริงของเธอจะท ำให้เธอได้รับอันตรำย ถึงแม้เธอจะมีเจตนำดีก็
ตำมแต่ผลงำนที่น ำมำแสดงในที่นี้เป็นผลงำนอีกชิ้นหนึ่งที่เธอเขียนรูปเหมือนตัวเธอก ำลังยิ้มและมี
ดอกไม้ ผมถำมว่ำรูปนี้หมำยควำมว่ำอะไร เธอเล่ำว่ำ เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ใหม่ๆ มีคนจำกทุก
สำรทิศเข้ำมำขอให้พระพุทธเจ้ำแสดงพระธรรมเทศนำ พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยกำรชูดอกไม้ขึ้น
ท่ำมกลำงที่ประชุม ผู้ที่อยู่ในที่นั้นต่ำงไม่เข้ำใจในควำมหมำย มีเพียงพระมหำกัสสปะเท่ำนั้นที่ยิ้มรับ 
พระองค์จึงยื่นดอกไม้ให้พระมหำกัสสปะ ซึ่งพระมหำกัสสปะถือได้ว่ำเป็นผู้สืบทอดธรรมะตำมแนวทำง
ของพระพุทธศำสนำนิกำยเซน (พระสังฆปรินำยกองค์ที่ 1) และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสอนแบบ
เซน ใจสู่ใจปรำศจำกถ้อยค ำ ซึ่งรูปที่เธอเขียนได้สื่อแทนถึงกำรรับธรรมะเข้ำสู่ตัวเธอ” 
 งำนชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงกำรท ำหน้ำที่ของมนุษย์ในฐำนะมนุษย์ผู้ซึ่งนับถือศำสนำอิสลำม
และมนุษย์ที่มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยไม่ท ำให้ผู้อ่ืนเดือนร้อน ส ำหรับผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอย่ำงที่
แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึวค ำว่ำ Spirit ในควำมหมำยที่คำมินกล่ำวไว้ว่ำคือ กำรท ำหน้ำที่ของตัวเอง 
ควำมรับผิดชอบ หญิงสำวผู้นี้ยังคงท ำหน้ำทีชำวมุสลิมอย่ำงถูกต้องตำมเดิมแต่ก็มีควำมกล้ำและอิสระ
ที่จะเรียนรู้ศำสนำอื่นเพ่ือ ก้ำวเข้ำสู้สิ่งที่ตนต้องกำรได้ในที่สุด 
 
  1.6 DNA   

ศิลปิน อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ (ศิลปินสื่อผสมชำวไทย) 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2551 
 

 
ภำพที่ 36 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, DNA[สื่อผสม] 

 
  ลักษณะของงาน งำนสื่อผสมจำกเส้นผม 
  วิเคราะห์ผลงาน ผลงำนชิ้นนี้สะท้อนถึงควำมรักท่ีพ่อมีต่อลูก ควำมผูกพันธ์ที่ไม่มีวัน
เสื่อมสลำยและเป็นส่วนหนึ่งของผู้เป็นลูกตลอดเวลำ นั่นคือ DNA ของพ่อที่มีอยู่ในตัวลูก ศิลปินใช้เส้น
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ผมที่พ่อให้ไว้ก่อนเสียชีวิตน ำมำสร้ำงสรรค์เป็นงำนศิลปะ เพ่ือน ำเสนอถึงสิ่งที่พ่อต้องกำรจะบอกว่ำ 
พ่ออยู่ในตัวลูกเสมอ คำมินกล่ำวว่ำ “เมื่อแรกเห็นผลงำนของอ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ ผมรู้สึกถึงควำม
เหงำ เศร้ำบำงอย่ำงที่แสดงผ่ำนตัวงำน และเมื่อได้รู้แนวควำมคิดของงำน ซึ่งเกิดจำกกำรที่ตัวศิลปิน
ดูแลพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง ต้องนอนรักษำตัวอยู่ที่โรงพยำบำลเป็นเวลำนำน และศิลปินได้เก็บรวบรวม
เส้นผมของตัวเองที่ร่วงจำกศีรษะทุกวัน น ำมำถักเป็นดอกไม้ 59 ดอกเท่ำกับอำยุของพ่อ เพ่ือ
แสดงออกถึงควำมรัก ควำมผูกพันที่มอบให้แก่พ่อของเธอ จำกนั้นไม่นำนหลังจำกพ่อเสียชีวิต ศิลปิน
ได้น ำหมอนที่พ่อเธอใช้นอนระหว่ำงที่รักษำตัวอยู่ น ำเอำผมของตัวเองมำถักเป็นปลอกหมอน ซึ่งให้
ควำมรู้สึกถึงกำรปกป้องดูแล ทะนุถนอมสิ่งที่มีค่ำ แสดงถึงควำมรัก ควำมผูกพันระหว่ำงพ่อ ลูก 
หลังจำกดูงำนชิ้นนี้ ผมมีควำมสนใจว่ำศิลปินมีแรงบันดำลใจอย่ำงไร จึงได้พยำยำมติดต่อเธอ และได้
ทรำบข้อมูลเพิ่มเติม โดยเธอเล่ำว่ำเมื่อประมำณหกถึงเจ็ดปีก่อนหน้ำที่พ่อของเธอเสียชีวิต พ่อของเธอ
ไว้ผมยำวและถักผมเป็นเปียสี่เส้น เพ่ือตัดแบ่งให้ลูกสำวสี่คน พ่อของเธอให้เหตุผลว่ำพ่อไม่มีสมบัติจะ
ให้นอกจำกเส้นผม ที่เป็นดีเอ็นเอและควำมรัก ควำมทรงจ ำจำกพ่อ ผมรู้สึกประทับใจมำกกับควำมรัก 
ควำมผูกพันระหว่ำงพ่อลูกที่มีต่อกัน” 
 ส ำหรับงำนชิ้นนี้เชื่อว่ำผู้ชมทุกคนเข้ำใจถึงควำมรักควำมผูกพันธ์ระหว่ำงพ่อลูก แต่ส ำหรับคำ
มินผู้ซึ่งเคยสูญเสียแม่ไปอย่ำงกระทันหันนั้น ผลงำนชิ้นนี้น่ำจะมีผลต่อจิตใจของคำมินเป็นอย่ำงมำก 
และเข้ำใจถึงควำมรู้สึกของศิลปินได้อย่ำงดีแน่นอน 
 
 2. ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณต่อสังคม  มีงำนทั้งหมด 5 ชิ้น 
  2.1  Shall we dance 

ศิลปิน ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช (ศิลปินเชิงแนวคิดของไทย) 
 

 
ภำพที่ 37 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, Shall we dance[Performance Art] 

 
  ลักษณะของงาน Performance Art เต้นร ำประกอบเพลง shall we dance 

วิเคราะห์ผลงาน ผลงำน Performing ที่สร้ำงขึ้นที่นิวอยอร์ก เพ่ือสื่อถึง
ควำมสัมพันธ์ของคนที่เป็นโรคเอดส์กับคนที่ปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศกำร Art 
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Against Aids ในผลงำนชื่อว่ำ “Shall We Dance” ด้วยกำรเปิดแผ่นเสียงเพลงประกอบ
ภำพยนตร์ชื่อ Shall We Dance จำกภำพยนตร์เรื่อง The King and I (พ.ศ.2499) ในตอน
ที่กษัตริย์เต้นร ำกับแอนนำ โดยตัวศิลปินเองเชิญผู้ชมที่เดินผ่ำนไปมำในขณะนั้นร่วมเต้นร ำไป
กับเขำ สถำนกำรณ์ทั่วโลกในระยะยี่สิบปีที่แล้วต่ำงตระหนกกับเชื้อ HIV ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันและรักษำผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อยังมีน้อย แต่ตัวศิลปินกลับเชื้อเชิญผู้คนแปลกหน้ำให้มำ
สัมผัสตัวและเต้นร ำร่วมกัน ซึ่งคำมินคิดว่ำงำนชิ้นนี้เป็นกำรแสดงออกถึงควำมรัก และควำม
เคำรพในควำมเป็นมนุษย์ของเรำแต่ละคน เป็นกำรเชื่อมต่อพ้ืนที่ทำงจิตวิญำณ ท ำลำย
ก ำแพงควำมหวำดระแวง ควำมกลัวที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกัน และงำนชิ้นนี้ยังสำมำรถ
ตีควำมได้ถึงกำรท ำลำยสถำนะควำมเหลื่อมล้ ำทำงชนชั้นของคนในสังคมปัจจุบันได้อีกด้วย 

 คำมินกล่ำวว่ำ “เมื่อประมำณยี่สิบปี่ที่แล้ว ผมพบพ่ีฤกษ์ฤทธิ์ครั้งแรกที่นิวยอร์ก ขณะนั้นเขำ
ก ำลังแสดง Performing Art ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศกำร Art Against Aids ในผลงำนที่ชื่อว่ำ 
“Shall We Dance” ด้วยกำรเปิดแผ่นเสียงเพลงประกอบภำพยนตร์ชื่อ Shall We Dance จำก
ภำพยนตร์เรื่อง The King and I (พ.ศ.2499) ในตอนที่กษัตริย์เต้นร ำกับแอนนำ โดยตัวศิลปินเอง
เชิญผู้ชมที่เดินผ่ำนไปมำในขณะนั้นร่วมเต้นร ำไปกับเขำ สถำนกำรณ์ทั่วโลกในระยะยี่สิบปีที่แล้วต่ำง
ตระหนกกับเชื้อ HIV ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและรักษำผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อยังมีน้อย แต่ตัวศิลปิน
กลับเชื้อเชิญผู้คนแปลกหน้ำให้มำสัมผัสตัวและเต้นร ำร่วมกัน ซึ่งผมคิดว่ำงำนชิ้นนี้เป็นกำรแสดงออก
ถึงควำมรัก และควำมเคำรพในควำมเป็นมนุษย์ของเรำแต่ละคน เป็นกำรเชื่อมต่อพ้ืนที่ทำงจิตวิญำณ 
ท ำลำยก ำแพงควำมหวำดระแวง ควำมกลัวที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกัน และงำนชิ้นนี้ยังสำมำรถ
ตีควำมได้ถึงกำรท ำลำยสถำนะควำมเหลื่อมล้ ำทำงชนชั้นของคนในสังคมปัจจุบันได้อีกด้วย”  
 ผลงำนชิ้นนี้เป็นเสมือนกันท ำควำมรู้จักกันของนักเรียนที่เพ่ิงเปิดชั้นเรียนวันแรกแล้วต้องท ำ
ควำมรู้จักกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ำเรำต้องอยู่ด้วยกันไปอีกทั้งเทอมเพรำะฉะนั้นกำรท ำลำยก ำแพงของแต่
ละคนเป็นสิ่งส ำคัญอีกท้ังยังสื่อถึงกำรเท่ำเทียมกันของมนุษย์ทุกคน ว่ำเรำมีสิทธิ์ที่จะเต้นร ำกับใครก็ได้
ไม่สนฐำนะหรือหน้ำตำ 
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  2.2  เสื้อยืด ที่คามินเก็บสะสมจากสถานที่ต่างๆ 
  ลักษณะของงาน เสื้อยืด ที่คำมินเก็บสะสมจำกสถำนที่ต่ำงๆ  

วิเคราะห์ผลงาน คำมินมองว่ำ เสื้อยืดเป็นตัวกลำงที่ดีที่จะน ำเสนอเรื่องรำวต่ำงๆ
ของแต่ละคน แต่กลุ่ม แสดงถึงควำมอิสรเสรีในกำรแสดงออก  

 
ภำพที่ 38 เสื้อยืดจำกกลุ่ม Superflex 

“FOREIGNER DON’T LEAVE ME ALONE WITH THE DANES” 
 Supeflexเป็นกลุ่มศิลปินเดนมำร์ก มีแนวคิดจัดท ำเสื้อยืดตัวนี้ขึ้นเพ่ือวิพำกษ์สังคมเดนมำร์ก
ในช่วงที่มีกระแส ต่อต้ำนชนกลุ่มน้อย (Minority) เนื่องจำกชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นคนชนชำติอ่ืนที่เข้ำมำ
อำศัยแย่งอำชีพคนในประเทศ จึงเกิดกำรประท้วงของคนเดนมำร์ก ทำงกลุ่ม Supeflexจึงท ำเสื้อยืดที่
มีข้อควำมว่ำ “Foreigner don’t, leave me alone with the Danes” และน ำมำใส่ประท้วงชำว
เดนมำร์กท่ีประท้วงต่อต้ำนชนชำติอ่ืน 
 ส ำหรับคำมินคิดว่ำเสื้อตัวนี้มีควำมน่ำสนใจมำกตรงที่เป็นกำรวิพำกษ์กระแสสังคมและ
วัฒนธรรมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงควำมตระหนักในสิทธิของมนุษย์ (Human Right) ที่เท่ำเทียม
กันในสังคม 

“IF VALUE THEN COPY” 
 เป็นที่รู้กันดีว่ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือกำรลอกเลียนแบบนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมำย ถูกตรำหน้ำ
ว่ำเป็นกำรโจรกรรมทรัพย์สินทำงปัญญำ แต่หำกมองข้ำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำออกไป กำรห้ำมท ำซ้ ำ 
ลอกเลียนแบบหรือจดลิขสิทธิ์นั้น ได้จ ำกัดกำรรับรู้และแบ่งปันควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กลำยเป็นเพียง
ทรัพย์สินส่วนบุคคลไปเท่ำนั้น หำกสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ำ เหตุใดเรำจึงไม่เปิดกว้ำงหรือแบ่งปันสู่
ผู้อ่ืน คำมินสนใจข้อควำม “if value then copy” บนเสื้อตัวนี้ที่สื่อถึงกำรปฏิเสธคุณค่ำและควำม
เป็นอัตตำควำมเชื่อดั้งเดิมของงำนศิลปะ หำกสิ่งใดที่มีคุณค่ำหรือมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม เรำ
ควรที่จะเผยแพร่ให้ได้รับรู้และชื่นชมในคุณค่ำนั้น ซึ่งอำจจะได้ต่อยอดให้เป็นแรงบันดำลใจออกไป 
เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ที่ไม่สิ้นสุดเพียงแค่เป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่ำนั้น 
 เสื้อแดง (The Red Shirt) 
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ภำพที่ 39 เสื้อยืดจำกเสื้อแดง (กลุ่มชุมนุมทำงกำรเมือง) 

 
“ห้ำมฉันพูด ฉันจะพิมพ์ 
ห้ำมฉันพิมพ์ ฉันจะเขียน 
ห้ำมฉันเขียน ฉันจะคิด 

หำกห้ำมฉันคิด ห้ำมลมหำยใจฉันก่อน” 
 

 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สำมำรถคิดได้ มีเสรีภำพที่จะคิดและแสดงออก นอกเหนือเงื่อนไขและ
ข้อจ ำกัดต่ำงๆ นำนำ ดังนั้นกำรแสดงออกทำงควำมคิดจึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ทุกคน ไม่
จ ำกัดว่ำจะเป็นชนชำติใด ศำสนำใด เชื่อแบบไหน หรือใส่เสื้อสีอะไร ซึ่งข้อควำมบนเสื้อตัวนี้ได้แสดง
ให้เห็นถึงเสรีภำพที่ประชำชนทุกคนพึงมีและสำมำรถแสดงออกในกำรคิด เขียน พิมพ์หรือพูดอย่ำง
เท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะอยู่ฝ่ำยไหนหรือสีอะไรก็ตำม 

 
ภำพที่ 40 เสื้อยืดออกแบบโดยฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช 
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 ชุดเสื้อยืดของฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ประกอบด้วยข้อควำมที่มีนัยยะสื่อสำรต่อสังคมได้อย่ำง
หลำกหลำยและเปิดกว้ำง 
     “OUT NOW” 
 อำจสื่อถึงกำรลุกขึ้นมำเปิดเผยหรือแสดงตัวจำกสิ่งที่ต้องปิดบังอยู่ หรืออำจหมำยถึงกำร
ออกมำยอมรับควำมเป็นไปที่ควรจะเป็น เพ่ือส ำนึกและตระหนังถึงคุณค่ำของควำมจริงในตัวเอง
รวมทั้งในสังคมที่เรำอยู่ 
   “THE DAYS OF THIS SOCIETY IS NUMBERED” 
 ไม่ว่ำคุณจะเป็นใครในสังคมนี้ เรำต่ำงก ำลังถูกจับตำมองหรือแม้แต่ตัวเรำเองก็รู้ตัวว่ำอะไร
ก ำลังจะเกิดข้ึน จำกกำรกระท ำของเรำ ไม่ใช่ว่ำเรำสำมำรถจะท ำอะไรตำมควำมต้องกำรของตัวเองได้
ทุกอย่ำง ทุกกำรกระท ำมีผลต่อเนื่องกันในสังคม ซึ่งก็คือตัวเลขที่ถูกบันทึกลงในประวัติศำสตร์ที่ก ำลัง
ด ำเนินผ่ำนไปทุกคืนวัน 
   “NO COUNTRY FOR OLD PRIME MINISTER” 
 จุดจบของอ ำนำจที่ไม่โปรงใสล้วนไม่สวยงำม นั่นคือควำมหมำยของควำมถูกต้องที่ควรเกิดขึ้น 
ไม่ว่ำในประเทศไหนหรือยุคไหน ซึ่งประโยคนี้ได้ตั้งค ำถำมให้คนได้ตระหนักและนึกถึงอ ำนำจในมือเรำ
ทุกคนไม่ว่ำจะเป็นระดับไหน ว่ำเรำจะใช้อ ำนำจนั้นอย่ำงถูกต้องหรือเพียงหำประโยชน์ใส่ตัวเท่ำนั้น 

 
ภำพที่ 41 เสื้อยืดจำกกลุ่มTaring Padi 

ศิลปิน: TaringPadi 
 เมื่อปลำย พ.ศ. 2549 ประธำนำธิปดี จอร์จ ดับเบิลยู บุซ แห่งสหรัฐอเมริกำได้เดินทำงเยือน
ประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งจะผ่ำนเหตุกำรณ์สหรัฐบุกโจมตีอิรักไม่นำน กลุ่ม TaringPadiจึง
ได้จัดท ำเสื้อยืดตัวนี้ขึ้นมำเพ่ือแสดงจุดยืนในกำรต่อต้ำนเหตุสงครำมครั้งนั้น 
 

 



 63 
 
 2.3  TaringPadi 
  ศิลปินกลุ่ม TaringPadi Yogyakarta, Indonesia 
 

 
ภำพที่ 42 Taring Padi Yogyakarta, Taring Padi [ภำพพิมพ์] 

 สร้ำงขึ้นเพ่ือเรียกร้องควำมยุติธรรมให้กับชำวบ้ำนผู้ซึ่งไม่มีปำกมีเสียงในสังคม โดยไม่ลงชื่อ
กลุ่มของตัวเองลงในผลงำนเพรำะเห็นว่ำนี่คืองำนของชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง 
 คำมินกล่ำวว่ำ “เป็นกลุ่มศิลปินรุ่นเยำว์ประมำณสิบกว่ำคนที่รวมตัวกันตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือต่อสู้เรียกร้องควำมยุติธรรมให้กับชำวบ้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรจัดสรรและรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ปัญหำเหมืองแร่ที่มีผลต่อสภำวะแวดล้อม ปัญหำของชำวนำที่ถูกยึดที่ดินท ำ
กิน ปัญหำกำรทุจริตของนักกำรเมือง ปัญหำเรื่องควำมเท่ำเทียมกันในสังคม สิทธิเสรีภำพของผู้หญิง 
กำรต่อต้ำนสงครำมและเรียกร้องสันติภำพ ฯลฯ ศิลปินกลุ่มนี้ท ำงำนภำพพิมพ์แกะไม้  หุ่นกระบอก
และกำรแสดงดนตรีร่วมกับชำวบ้ำนในพ้ืนที่ที่มีปัญหำ เป็นกำรแสดงออกถึงพลังชุมชนและมีจิตส ำนึก
ทำงสังคมสูงมำก เป็นกระบอกเสียงของกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิเท่ำเทียมที่ด้อยโอกำสในสังคม งำนภำพ
พิมพ์แกะไม้จะถูกท ำขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์อย่ำงง่ำยๆ เพ่ือสื่อแทนเหตุของปัญหำและสิ่งที่เรียกร้องใน
กำรแก้ปัญหำ ไม่มีเทคนิคในกำรพิมพ์ที่ซับซ้อน ใช้เท้ำแทนแท่นพิมพ์โดยทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน และภำพพิมพ์นี้จะถูกน ำไปติดตำมที่สำธำรณะต่ำงๆ รอบเมืองและน ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำร
เดินขบวนเรียกร้อง รวมทั้งหุ่นกระบอกและดนตรีที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับปัญหำในเรื่องนั้นๆ ตัวผลงำน
จะไม่มีกำรลงชื่อเพ่ือแสดงควำมเป็นเจ้ำของ หำกใช้เป็นเพียงสื่อเพ่ือแสดงออกถึงกำรเรียกร้อง
มำกกว่ำกำรถูกท ำขึ้นในฐำนะของงำนศิลปะ โดยส่วนตัวแล้วผมมีควำมรู้สึกว่ำกิจกรรมและผลงำน
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น มีคุณค่ำของชีวิตและจิตวิญำณที่หล่อเลี้ยงสังคม แสดงให้เห็นถึงจิตสำธำรณะและมี
ควำมตระหนักถึงคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์มำกกว่ำแค่เป็นเพียงผลงำนทำงศิลปะ”  
 ผลงำนชิ้นนี้ถือว่ำเป็นกำรสร้ำงก ำลังใจให้กับชำวบ้ำนผู้ไม่มีปำกมีเสียงในสังคม ว่ำยังมีผู้ที่เห็น
ควำมส ำคัญของประชำชนผู้เป็นตัวขับเคลื่อนในสังคม งำนชุดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่กำรเน้นปริมำณนั่นอำจ
สื่อถึงหำกมีกำรเรียกร้องควำมยุติธรรมด้วยเสียงหลำยๆเสียอำจจะท ำให้ปัญหำเหล่ำนั้นถูกแก้ไขได้
รวดเร็วกว่ำเดิม 
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  2.4  Art on Street  

ศิลปิน พีรพัฒน์ อัครพัฒน์ (นักวำดภำพอิสระค้ำขำยภำพวำดที่ตลำดนัด
สวนจตุจักร) 

 

 
ภำพที่ 43-44 พีรพัฒน์ อัครพัฒน์, Art on Street [จิตรกรรม] 

  ลักษณะของงาน จิตรกรรมรูปพระและอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 
  วิเคราะห์ผลงาน คำมินกล่ำวว่ำ “ผมได้เจอกับพีรพัฒน์ที่สวนจตุจักร เห็นรูปพระที่
เขำเขียนดูน่ำสนใจเลยได้สนทนำท ำควำมรู้จักกัน เขำเล่ำให้ฟังว่ำวันนั้นเขำขำยรูปพระไป 3 รูป ใน
รำคำรูปละ 65,000 บำท ผมเกิดควำมรู้สึกทึ่ง จึงถำมเขำว่ำ ถ้ำหำกงำนของเขำขำยไม่ได้ยังจะเขียน
รูปพระต่อหรือไม่ เขำท ำให้ผมสนใจในตัวเขำมำกยิ่งขึ้นเมื่อเขำตอบว่ำ เขำท ำงำนศิลปะด้วยใจ กำรที่
รูปขำยได้หรือไม่นั้นไม่ใช่เหตุผลที่เขำจะหยุดเขียนรูป งำนของเขำไม่มีกำรตั้งรำคำที่แน่นอน หำกบท
สนทนำในงำนศิลปะนั้นสำมำรถซื้อใจเขำได้ แม้บำทเดียวเขำก็จะขำยอย่ำงไม่ลังเล ผมลองใจเขำด้วย
กำรตกลงซื้องำนชิ้นนี้ด้วยรำคำบำทเดียว และพิสูจน์เขำโดยฝำกงำนชิ้นนี้ไว้ที่ร้ำนอยู่ 3 – 4 เดือน 
เมื่อผมกลับไปท่ีร้ำนอีกครั้งรูปเขียนนั้นยังคงรอผมอยู่ที่เดิมพร้อมกับติดป้ำยว่ำถูกขำยแล้ว เขำบอกว่ำ
มีคนมำติดต่อขอซื้อรูปนี้อยู่หลำยคน แต่เขำไม่ขำยเพรำะมันเป็นของผมไปแล้ว ผมบอกให้เขำขำยไป
เสีย แล้วเอำเงินให้ผม แต่เขำปฏิเสธข้อเสนอนี้ ผมยังคงฝำกงำนไว้ที่ร้ำนเหมือนเดิมอีกหลำยเดือนเพื่อ
ลองใจเขำ เขำจึงตัดสินใจส่งงำนชิ้นนี้มำให้ผมที่เชียงใหม่ หลังจำกนั้นมีแกลเลอรี่แห่งหนึ่งติดต่อให้
พีรพัฒน์แสดงงำน ผมเดินทำงไปชมตำมค ำเชิญของเขำ ในนิทรรศกำรมีงำนอยู่ชิ้นหนึ่งชื่อว่ำ “ศรัทธำ 
อำจำรย์ศิลป์ พีระศรี” ซึ่งป้ำยรำคำติดไว้ว่ำ “ถูกใจให้ฟรี ” เขำบอกกับผมว่ำหำกใครคุยกับเขำ แล้ว
ท ำให้เขำถูกใจได้ เขำจะให้ภำพนั้นฟรี ผมสังเกตเห็นเขำเขียนภำพนี้โดยแหว่งบำงส่วนของใบหน้ำ
อำจำรย์ศิลป์ ผมถำมเขำว่ำท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น เขำสำรภำพว่ำด้วยควำมที่เขำไม่สำมำรถวำดจมูกให้
โด่งเป็นสันแบบโครงหน้ำของชำวตะวันตกได้ เขำจึงลบส่วนหนึ่งของใบหน้ำออกเพ่ือให้โครงหน้ำของ
อำจำรย์ศิลป์มีจมูกที่โด่งเป็นสันขึ้นมำ ท ำให้ผมประทับใจในกำรแก้ไขจุดบกพร่องของเขำมำก จึงเอ่ย
ปำกขอแลกงำนกับเขำเพรำะผมไม่อยำกได้งำนของเขำฟรีด้วยควำมรู้สึกว่ำจะเป็นกำรเอำเปรียบเขำ
เกินไปหลังจำกท่ีได้ซื้องำนในรำคำบำทเดียวไปแล้ว เขำให้เหตุผลว่ำไม่เคยมีใครสังเกตและถำมถึงภำพ
นี้ด้วยควำมสนใจอย่ำงที่ผมถำม เขำจึงยกงำนชิ้นนี้ให้ผมอย่ำงไม่ลังเลใจ และปฏิเสธที่จะแลกงำนกับ
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ผมด้วยเหตุผลว่ำ เขำตั้งใจจะให้งำนนี้ฟรีๆ กำรแลกเปลี่ยนนั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่เขำตั้งใจเอำไว้ ผม
ประทับใจในควำมแน่วแน่และควำมซื่อไม่ฉวยโอกำสของเขำมำก  ถึงแม้ว่ำพีรพัฒน์จะไม่เคยผ่ำนกำร
เป็นนักเรียนศิลปะมำก่อนและด้วยควำมรู้เทียบเท่ำมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 จำกโรงเรียนศึกษำผู้ใหญ่ แต่
เขำท ำให้ผมประทับใจ ไม่ใช่เพียงผลงำนศิลปะ หำกด้วยวิธีคิดและกำรท ำงำนศิลปะอย่ำงจริงใจของ
เขำ กำรให้คุณค่ำต่องำนศิลปะที่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของรำคำขำย แต่สูงค่ำด้วยรำคำของจิตใจที่มีควำม
รักในงำนศิลปะอย่ำงแท้จริง” 
 งำนนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมดีงำมของคุณบ็อบบี้ที่ศิลปินรุ่นใหญ่หลำยคนไม่สำมำรถท ำได้ 
นั่นคือ กำรให้คุณค่ำของงำนศิลปะมำกกว่ำเงินทอง นั่นคือคุณค่ำทำงจิตใจ ซึ่งคำมินยังได้กล่ำวว่ำตัว
เขำเองยังท ำไม่ได้เลย ศิลปินหลำยคนที่สร้ำงงำนเพ่ือเงินทอง เพ่ือชื่อเสียง หรือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
บำงอย่ำงที่คุ้มค่ำทำงด้ำนทุนนิยม แต่คุณบ็อบบี้ผู้มีจิตวิญญำณและสปิริตของศิลปินอย่ำงเต็มเปี่ยมได้
แสดงให้เห็นแล้วว่ำ ผลงำนศิลปะมีค่ำมำกกว่ำกำรซื้อขำย 
 
 2.5  First-Aid Kit  

ศิลปิน กฤชนันท์ ศรีระกิจ (นักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์) 
 

 
ภำพที่ 45 กฤชนันท์ ศรีระกิจ, First-Aid [สื่อผสม] 

 
  ลักษณะของงาน ตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำนที่บรรจุโครงกระดูกศีรษะมนุษย์ 
  วิเคราะห์ผลงาน กฤชนันท์ ศรีระกิจ ผู้ซึ่งผันเปลี่ยนตัวเองจำกนักศึกษำเภสัชศำสตร์
มำสู่กำรเรียนปรัชญำ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ยำรักษำร่ำงกำยได้เพียงภำยนอกและปรัชญำและศำสนำ
สำมำรถเยียวยำรักษำจิตใจได้  คำมินกล่ำวถึงงำนชิ้นนี้ว่ำ “จำกนักศึกษำเภสัชศำสตร์ปีที่สองที่เลี้ยว
เปลี่ยนไปเริ่มต้นเรียนปรัชญำ ประกอบกับควำมสนใจในงำนเซรำมิค ผสมผสำนอย่ำงลงตัวในตู้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำนที่ไม่ธรรมดำตู้นี้ แม้ว่ำกำรแพทย์สมัยใหม่จะมีกำรคิดค้นยำแผนปัจจุบันใหม่ๆ
มำกมำยเพ่ือรักษำควำมป่วยไข้แต่ก็เป็นเพียงกำรเยียวยำทำงร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่นัยยะของกำรแพทย์
แผนโบรำณนั้นมิได้เป็นเพียงแค่ร่ำงกำยที่ได้รับกำรรักษำ หำกแต่เยียวยำไปถึงจิตใจที่ป่วยไข้ภำยใน 
รูปทรงเซรำมิคท่ีบรรจงปั้นเป็นหัวกะโหลกถูกจัดวำงอยู่ภำยในตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำนที่ดูขรึมขลัง คอย
ย้ ำเตือนให้เรำระลึกถึงควำมตำยอยู่ทุกขณะ ไม่ใช่เพียงกำรให้ควำมส ำคัญแค่เนื้อหนังร่ำงกำยเท่ำนั้น  
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แต่เป็นกำรตระหนักถึงจิตวิญญำณที่ด ำรงอยู่ งำนชิ้นนี้ท ำให้ผมมองเห็นเรื่องรำวและควำมต่อเนื่องใน
เส้นทำงชีวิตของกฤชนันท์อย่ำงมำก เป็นผลงำนที่แสดงควำมเป็นตัวตน ควำมคิดและประสบกำรณ์ได้
อย่ำงไม่เสแสร้ง” 
 และนี่เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญำณควำมเป็นมนุษย์และจิตวิญญำณที่
เต็มเปี่ยมอย่ำงชัดเจน เขำกล้ำที่จะเปลี่ยนตัวเองและค้นหำสิ่งที่ชีวิตต้องกำร กล้ำที่จะแสดงออกถึง
ควำมอิสระและหน้ำที่ควำมเป็นมนุษย์ที่ยังต้องเรียนแต่กำรเรียนนั้นจะท ำให้เขำสำมำรถค้นหำ
ควำมหมำยของชีวิตได้ 
 
 3. ประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์   
  ลักษณะการจัดแสดง ภำพถ่ำยพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 ที่
ประเทศญี่ปุ่นและใบจบจำกโรงเรียนประถมชูโอ 
  วิเคราะห์ผลงาน คือส่วนที่แสดงถึงเรื่องรำวควำมเป็นมำของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีกำร
แสดง ใบจบที่อำจำรย์ใหญ่แห่งโรงเรียนประถมชูโอได้มอบให้อำจำรย์คำมินอีกทั้งยังมีภำพ 21 th 
century art museumที่เป็นจุดเริ่มต้นของกำรท ำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
 

  
ภำพที่ 46 แผนผังพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่น 

   
 4. ส่วนของการปฏิบัติ  
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1.ห้องสมุด 
2.ห้องชมภำพยนต์ 
3.ห้องดื่มชำ 

ห้องสมุดและห้องชมภาพยนตร์ 
 ลักษณะของการจัดแสดง หนังสือทั้งหมดมำจำกบุคคลที่คำมินเชิญเพื่อเลือกหนังสือคนละ
หนึ่งเล่มและภำพยนตร์คนละหนึ่งเรื่อง บุคคลเหล่ำนี้คำมินเลือกจำกควำมรู้สึกที่ดีผ่ำนประสบกำรณ์
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ตรงที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวและสำมำรถสัมผัสได้ว่ำบุคคลเหล่ำนี้ มีคุณลักษณะส ำคัญร่วมกันคือ มีกำร
แสดงออกถึงพลังงำนเชิงบวก (Positive Energy)  
 โดยประกอบไปด้วยหนังสือและภำพยนตร์ที่มีผู้บริจำคจำกกำรคัดสรรของคำมินอำทิเช่น 

 
ภาพยนตร์เรื่อง Vertico (1958) 
 

 
 ภำพที่ 47 Vertico  

 
 ผู้ก ำกับ Alfred Hitchcock 
 ผู้บริจำค  Rasmus Nielsen 
 ข้อควำมจำกผู้บริจำค “ขอแนะน ำภำพยนตร์เรื่อง “Vertico” ก ำกับโดย 

Alfred Hitchcock ซึ่งเป็นภำพยนตร์ที่ท ำให้ดูเหมือนกับว่ำเป็นเรื่องของ
ผู้ชำยที่กลัวควำมสูง แต่จริงๆ แล้วเป็นภำพยนตร์ที่เก่ียวกับเรื่องของเวลำ 
เป็นเรื่องของคนที่ดิ้นรนต่อสู้กับเวลำ” 
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หนังสือเรื่อง เจ้าชายน้อย  
 

 
ภำพที่ 48 เจ้ำชำยน้อย 

 ผู้แต่ง อองตวน เดอ แซง-เตกซูเปรี 
 ผู้บริจำค  กอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูล (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงท่องเที่ยว

และกีฬำ) 
 ข้อควำมจำกผู้บริจำค“รักหนังสือเล่มนี้ที่สุด เพรำะเป็นหนังสือเด็ก
ที่ให้ผู้ ใหญ่อ่ำน คุณแม่ซื้อให้อ่ำนตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็อ่ำนมำทุกปีจนถึง 
ปัจจุบัน แต่ควำมคิดควำมเข้ำใจเปลี่ยนไปตำมอำยุของเรำ เหมือนเป็น
หนังสือปรัชญำที่สอนให้คนไม่ลืมที่จะมีจินตนำกำร และค้นหำสิ่งที่
สร้ำงสรรค์ในตัวของเรำที่ทุกคนมีออกมำ เด็กทุกคนมีจินตนำกำร สำมำรถ
มองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น กล้ำคิด กล้ำฝัน แต่พอเรำเริ่มโตขึ้นมำ ควำมรู้ที่เรำ
ได้รับเริ่มท ำให้เรำแคบลงเรื่อยๆ หรือเปล่ำ จนในที่สุดเรำล้อมกรอบตัวเอง 
และเริ่มไม่เชื่อในสิ่งที่ตำมองไม่เห็น รูปงูเหลือมกลืนช้ำงในหน้ำแรกของ
หนังสือนี้จะสื่อควำมหมำยดีที่สุด ผู้ใหญ่มองเห็นแค่เป็นหมวก แต่เด็ก
สำมำรถมองเป็นงูกลืนช้ำงได้ ซึ่งจะตรงกับประโยคในหน้ำ ๖๘ ที่ว่ำ “It is 
only with the heart that one can see rightly; what is essential is 
invisible to the eye” ใช้หนังสือเล่มนี้สอนคน สอนพนักงำนที่บริษัทให้
รู้จักมีจินตนำกำร ให้ไม่ลืมที่จะฝัน กล้ำคิดนอกกรอบ จึงจะเกิด นวัตกรรม 
Innovation ได้ในที่สุดเหมือนกับที่ Albert Einstein พูดว่ำ 
“Imagination is more important than knowledge.” 
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หนังสือเรื่อง สิทธารถะ 
 

 
ภำพที่ 49  สิทธำรถะ 

 
 ผู้แต่ง เฮอร์มำนน์ เฮสสเส ผู้แปล ประภำวิวัฒน์ 
 ผู้บริจำค  ประมวล เพ็งจันทร์ (นักปรัชญำ) 
 ข้อควำมจำกผู้บริจำค“สิทธำรถะ ตัวละคอนที่เฮอร์มำนน์ เฮสสเส 

นิรมิตขึ้นแล้วถูกถ่ำยทอดสู่พำกษ์ไทยโดยคุณประภำวิวัฒน์ ได้เป็นแรง
บันดำลใจในตัวผมนับตั้งแต่อ่ำนครั้งแรกในพ.ศ. 2518 จิตวิญญำณ
สิทธำรถะได้สถิตอยู่ ในตัวผม นับตั้งแต่วันนั้นมำจวบจนบัดนี้จิต
วิญญำณแห่งกำรแสวงหำคุณค่ำและควำมหมำยของกำรมีชีวิตอยู่ แฝง
อยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆ คน ต่ำงแต่เพียงว่ำพวกเรำแต่ละคนจะปลุก
วิญญำณแห่งกำรแสวงหำนี้ให้ตื่นขึ้นมำมีพลังขับเคลื่อนชีวิตของตัวเรำ
ได้อย่ำงไรส ำหรับผมแล้ว “สิทธำรถะ” คือ เสียงหนึ่งที่ปลุกผมให้ตื่น
ขึ้นมำเพ่ือแสวงหำคุณค่ำและควำมหมำยของกำรมีชีวิตอยู่” 
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หนังสือเรื่อง วิมุตติธรรม 
 

 
ภำพที่ 50 วิมุตติธรรม 

 
 ผู้แต่ง พระอำจำรย์นำวี ปิยทัสสี ภิกขุ  
 ผู้บริจำค  สมโภชน์ แซ่อ่ัง (ศิลปิน) 
 ข้อควำมจำกผู้บริจำค“หนังสือที่มีตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นเครื่องมือในกำร

อ่ำนและควำมรู้ที่มีอยู่ในหนังสือก็เป็นควำมรู้ที่ไม่มีอยู่ในสมอง” 
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หนังสือเรื่อง The Unknown Craftsman: A Japanese Insight into 
Beauty(first release in English in 1972) 
 

 
ภำพที่ 51 The Unknown Craftsman: A Japanese Insight into Beauty (first release in 

English in 1972)  
 

 ผู้แต่ง Soetsu Yanagi 
 ผู้บริจำค  สมลักษณ์ ปันติบุญ (ศิลปิน) 
 ข้อควำมจำกผู้บริจำค“หนังสือเล่มนี้เป็นกำรรวมตัวของนักคิด นักปรัชญำ 

ศิลปินและช่ำงฝีมือ อันที่จะรักษำงำนศิลปวัฒนธรรมของคนธรรมดำสำมัญ
ชนที่สืบทอดกันมำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน และมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อวิถี
ชีวิตประจ ำวัน ในสมัยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อภูมิภำคเอเชีย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ญี่ปุ่น จีน 
เกำหลีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ “งำนช่ำงฝีมือกลำยเป็นงำนศิลปะไปหมด” นั่นก็คือ 
“ช่ำงฝีมือกลำยเป็นศิลปินไปหมด” ตำมปัจเจกอย่ำงตะวันตก นักคิดกลุ่มนี้
ให้ควำมเห็นว่ำ “กำรรักษำวิถีชีวิตคนธรรมดำสำมัญชนและวิถีช่ำง ไม่
จ ำเป็นที่จะต้องเป็นศิลปินก็ได้” 
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 ภาพยนตร์เรื่อง Departure (2008)และ หนังสือเรื่อง หนังสือแห่งชา 
 

 
ภำพที่ 52 ภำพยนตร์เรื่อง Departure และ หนังสือแห่งชำ 

 
ภาพยนตร์เรื่อง Departure (2008) 

 ผู้ก ำกับ Yojiro Takita  
 ผู้บริจำค  อุดม อุดมศรีอนันต์ (ศิลปินนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์) 
 ข้อควำมจำกผู้บริจำค“หนังเรื่องนี้ได้บอกถึงควำมหมำย ควำมเรียบง่ำยของชีวิต

ได้ด”ี 
 

หนังสือเรื่อง หนังสือแห่งชา 
 ผู้แต่ง คะซุโซ คะคุระ ผู้แปล ประวิตร โรจนพฤกษ์ และ กรินทร์ กลิ่นขจร 
 ผู้บริจำค  อุดม อุดมศรีอนันต์ (ศิลปินนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์) 
 ข้อควำมจำกผู้บริจำค“อยำกให้ลองอ่ำนเล่มนี้ เพรำะบำงเวลำ เรำคงคิดถำมตัว

เรำเองว่ำ เรื่องอย่ำงนี้ เรำมีแนวคิดอย่ำงไร” 

 

 
ภำพที่ 53 ห้องสมุดและห้องดูหนัง   
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วิเคราะห์ผลงาน ส ำหรับห้องสมุดและห้องดูหนัง คำมินได้ให้ควำมหมำยของห้องสมุดและ
ห้องดูหนังว่ำ หนังสือและภำพยนตร์ทั้งหมดที่ถูกเลือกมำไว้ในพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่ วมสมัยแห่ง
ศตวรรษที่ 31โดยบุคคลที่คำมินเชิญเพ่ือเลือกหนังสือคนละหนึ่งเล่มและภำพยนตร์คนละหนึ่งเรื่อง 
บุคคลเหล่ำนี้คำมินเลือกจำกควำมรู้สึกที่ดีผ่ำนประสบกำรณ์ตรงที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวและสำมำรถ
สัมผัสได้ว่ำบุคคลเหล่ำนี้ มีคุณลักษณะส ำคัญร่วมกันคือ มีกำรแสดงออกถึงพลังงำนเชิงบวก (Positive 
Energy) ซึ่งคำมินไม่สำมำรถอธิบำยผ่ำนทำงภำษำได้ชัดเจน ว่ำเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนี้ต่อบุคคลกลุ่ม
ดังกล่ำว คำมินรู้สึกถึงควำมเสียสละ กำรแบ่งปันควำมรัก ควำมเมตตำและควำมห่วงใยต่อผู้อ่ืนใน
สังคมที่มีในบุคคลกลุ่มนี้  แต่มิใช่ว่ำสิ่งที่กล่ำวมำนี้ไม่ได้มีอยู่ในเรำทุกคน หำกแต่เพียงในบำง
สถำนกำรณ์เรำไม่ไดน้ ำสิ่งเหล่ำนี้ออกมำใช้เป็นวิถีชีวิต คำมินคิดว่ำหนังสือหรือภำพยนตร์ที่ถูกเลือกมำ
โดยบุคคลที่มีพลังงำนเชิงบวกนี้ จะสำมำรถส่งผ่ำนให้กับผู้ที่เข้ำมำอ่ำนหรือชมได้” 
หนังสือและหนังทั้งหมดนี้คือกำรส่งต่อควำมรู้สึก ควำมประทับใจ และจิตวิญญำณของแต่ละคนที่ผู้ชม
จะสำมำรถรับรู้ต่อไป กำรเข้ำถึงผู้ชมด้วยกำรผ่ำนหนังสือหรือหนังนั้น ถือเป็นควำมหลำกหลำยที่ผู้ชม
จะได้รับนอกเหนือจำกกำรชมงำนศิลปะ 
 

 
ภำพที่ 54  ห้องดื่มชำ  

 
 ห้องดื่มชา เนื่องจำกคำมิน ชอบดื่มชำและกับชับกับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ว่ำ ให้เลือกสรรแก้วชำที่
เหมำะกับคนแต่ละคนโดยดูจำกภำยนอกและสิ่งที่สำมำรถสัมผัสได้ทำงสำยตำคำมินกล่ำวว่ำ “ห้องชำ 
ห้องภำพยนตร์ เปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่สำธำรณะเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส ำหรับผู้เข้ำเยี่ยมชมได้เข้ำมำ
พักผ่อนดื่มชำ อ่ำนหนังสือหรือชมภำพยนตร์ที่ทำงพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 
ได้จัดเตรียมไว้ นอกจำกนี้ ทำงพิพิธภัณฑ์ยังมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆขึ้นอยู่เรื่อยๆ โดยทำงพิพิธภัณฑ์
จะให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ำมำและบอกว่ำต้องกำรจะสอนอะไร หลังจำกนั้น ทำงพิพิธภัณฑ์ก็จะ
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำเรียน ดังนั้นพ้ืนที่แห่งนี้จึงเป็นเสมือนตัวกลำงในกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และเป็นสถำนที่ที่ท ำให้คนหลำยๆคน ได้มีประวัติศำสตร์ร่วมกัน  
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การจัดการพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 
บุคลำกรประกอบไปด้วย 

1. ทีมงำน 
 ส่วนใหญ่เป็นลูกสิษย์และผู้ที่ท ำงำนกับอำจำรย์คำมินมำตลอด ประกอบไปด้วย คุณ
ปพนศักดิ์ ลออ คุณตวงพร ปฏิปทำพำนิชณ์ คุณอำภำพรรณ ปลั่งศิริสุนทร คุณกฤชนันท์ ศรี
ระกิจ 

2. กำรออกแบบและวิศวกร 
  คำมิน เลิศชัยประเสริฐท ำหน้ำที่ออกแบบทั้งหมดและให้คุณรังสฤษดิ์ คันธำ ท ำ
หน้ำที่วิศวกร คุณอนันต์  พรมมนุษย์ ท ำหน้ำที่ออกแบบ Lay-Out คุณวิชำติ สมแก้ว ท ำหน้ำที่ 
Computure perspective drawing คุณสวภัทร์ ไชยฤกษ์ ท ำหน้ำที่ประสำนงำน 
3. ผู้ดูแล Website คือ Thai Interactive Studio (THAIIS) 
  ทั้งนี้ยังมีบุคคลและหน่วยงำน ที่มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรนี้ให้รำบรื่นนั้นประกอบไปด้วยนักสะสมงำนศิลปะ ภัณฑำรักษ์ นักเขียน ตลอดจน
ศิลปินหลำยท่ำน อำทิเช่น คุณเกียรติศักดิ์  กัลยำสิริวัฒน์ คุณวิมล  กัลยำสิริวัฒน์คุณน ำทอง  
แซ่ตั้งคุณจตุพร  รัตตนิลคุณวิภำช  ภูริชำนนท์ และยังมีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำห้ำปี  ปีละหนึ่งท่ำนโดยดร.ดิสพล จันศิริคุณสมประสงค์ สหวัฒน์ และ H2 
Foundation for Arts and Education Limited 

 ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสองช่องทำงคือ 

1. https://www.facebook.com/31century 
2. http://31century.org/ 

 ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ได้กล่ำวว่ำ อำจำรย์เคยคิดที่จะน ำพิพิธภัณฑ์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือแนะน ำ
สถำนท่องเที่ยว แต่ควำมจริงแล้วอำจำรย์ไม่ได้ต้องกำรที่จะเสนอหรือประชำสัมพันธ์ให้ผู้อ่ืนได้เข้ำมำ
เยี่ยมชมสถำนที่แห่งนี้ให้มำกๆ เพรำะเนื่องจำกถึงไม่มีคนมำดูเลยอำจำรย์ก็ยังคงท ำและดูแล
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต่อไป 

 นอกจำกนี้ใน facebook  ยังมีกำรตั้งค ำถำมแก่ผู้ที่เข้ำชมและบันทึกเป็นวีดีโอเอำไว้ด้วย
ค ำถำมท่ีว่ำ  

What is your opinion about this world? 
If you had a wish to make this world better, what would you like to share? 

คุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโลกใบนี้? 
หากมีพรวิเศษหนึ่งข้อคุณจะขออะไรให้กับโลกใบนี้? 
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 ซึ่งหำกจะวิเครำะห์แล้ว ควำมจริงและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้มีกำรจัดกำรในรูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ แต่ใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของงำนศิลปะชิ้นใหญ่นี้ เพรำะทั้งหมดนี้คือ
งำน Conceptual art ของคำมิน เลิศชัยประเสริฐ 
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บทที่ 5 

พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณแห่งศตวรรษที่ 31 ในเชิง Conceptual 
 
 พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31  เป็นผลงำนศิลปะเชิงแนวคิด ชิ้นหนึ่งของ
คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ตำมผลกำรศึกษำสำมำรถวิเครำะห์เป็นส่วนต่ำงๆดังนี้ 

1.  แนวคิด 

 ร่ำงกำยของเรำคือพิพิธภัณฑ์และจิตวิญญำณคืองำนศิลปะ หรือ Body is museum,spirit is 
art คือแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้  คำมินได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวคุณค่ำของสิ่งที่ไม่สูญสลำยตำม
กำลเวลำนั่นคือ ควำมจริง ควำมดีและควำมงำมที่อยู่ภำยในจิตวิญญำณของทุกคน คือ สิ่งที่เป็นอำรมณ์
ควำมรู้สึก ควำมทุกข์ ควำมสุข ควำมเศร้ำ ควำมดีใจ ซึ่งเกิดขึ้นมำพร้อมกับกำรเกิดมนุษย์ ซึ่งคำมินม
องว่ำ สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ศิลปะควรรับใช้มำกกว่ำกำรรับใช้กระแสสั งคม คำมินก ำลังจะสื่อสำรกับผู้ที่
เข้ำชมว่ำ ทุกคนมีคุณค่ำในตัวเอง ประวัติศำสตร์ของเรำคิดสิ่งที่มีค่ำ กระบวนกำรกำรใช้ชีวิตนั่นคือ
ศิลปะที่อยู่ในตัวเรำ ซึ่งถูกกลั่นกรองจำกประสบกำรณ์ที่ทุกคนได้รับในแต่ละวัน ทุกข์บ้ำงสุขบ้ำง นั่น
คือชีวิต ซึ่งคำมินมีคติประจ ำใจว่ำ “ท ำวันนี้ให้ดีที่สุด” เพรำะคนเรำมีควำมทุกข์เพรำะเอำเรื่องในอดีต
ที่ผ่ำนไปแล้วและเรื่องในอนำคตที่ยังไม่เกิดมำรวมกัน เพรำะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือพำหนะที่จะ
พำผู้ชมมำค้นหำคุณค่ำในตัวเองพร้อมทั้งเป็นกำรยืนยันในแนวคิดของคำมินที่ว่ำ ร่ำงกำยของเรำ คือ
งำนศิลปะ Spirit is art 

2.  รูปแบบ 

กำรจัดแสดงผลงำนในส่วนต่ำงๆของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำรร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 นี้ได้มี
กำรแบ่งออกเปน็ 4 ส่วน คือ 

 1. ส่วนของจิตวิญญำณท่ีเป็นตัวตนปัจเจก 
 2. ส่วนที่เป็นจิตวิญญำณต่อสังคม   
 3. ประวัติศำสตร์ของพิพิธภัณฑ์   
 4. ส่วนของกำรปฏิบัติ 

ซึ่งคือกำรจัดรูปแบบของพลังงำนเชิงบวกที่อยู่ในจิตใจของคนเรำซึ่งมนุษย์เรำมีทั้งพลังงำน
ทำงบวกของตนเองและพลังงำนทำงบวกที่พร้อมที่จะส่งต่อให้ผู้อ่ืน สิ่งที่มีคุณค่ำทำงจิตใจของคนเรำ
นั้นสำมำรถสั่งสมได้จำกประสบกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่ำจะดีหรือร้ำยนั้นเรำสำมำรถเรียนรู้
และน ำมำเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรด ำเนินชีวิตได้เมื่อเรำมีพลังงำนทำงบวกภำยใน
ตนเองมำกเพียงพอเรำก็สำมำรถส่งต่อให้ผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งสิ่งที่จะตำมมำคือควำมรัก
ควำมเกื้อกูลที่จะเกิดขึ้นและกำรส่งต่ออย่ำงไม่มีที่สิ้นสุดและนอกจำกกำรให้ผู้ชมรับพลังงำนทำงบวก
ผ่ำนกำรดงูำนศิลปะแล้ว กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆที่ทำงพิพิธภัณฑ์จัดขึ้นล้วนเป็นกำรส่งต่อพลังงำนนี้
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เช่นเดียวกัน กำรแบ่งปันเรื่องรำวควำมรู้ต่ำงๆกำรพูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เป็นเสมือนกำร
ถ่ำยทอดพลังงำนทำงบวกซ่ึงเรำสำมำรถเป็นผู้ให้และผู้รับได้ในเวลำเดียวกัน 

3.  ลักษณะศิลปะจัดวาง (Installation Art) 

 จำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงสรรค์และแนวคิดของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณแห่งศตวรรษ
ที่ 31 แล้วนั้นสำมำรถกล่ำวได้ว่ำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นผลงำนศิลปะชิ้นหนึ่งที่แสดงออกในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ซึ่งหำกแบ่งตำมลักษณะกำรสร้ำงงำนศิลปะผลงำนชิ้นนี้คืองำนศิลปะประเภทศิลปะเชิง
แนวคิดท่ีแสดงออกในรูปแบบศิลปะจัดวำง 

 วิธีกำรศิลปะแบบ installation ซึ่งเป็นทั้งปรัชญำและวิธีกำรทำงทัศนศิลป์ที่มีแนวเชิงบูรณำ
กำร ที่น ำเอำศิลปะหลำยสำขำมำร่วมใช้ นิยมใช้วิธีสื่อผสม หรือกำรรวมสื่อทัศนศิลปะธำตุและสุนทรีย
ธำตุร่วมกับกลวิธีและสื่อวัสดุต่ำงๆ อย่ำงสับสนปนเป เกิดมีแนวคิดใหม่ในกำรน ำเสนอให้ผู้ชมเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในงำน (Interactive art) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนกำรกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์ในเรื่องแนวคิด
และกำรให้ผู้ชมมีส่วนร่วมโดยกำรเข้ำชมและซึมซับพลังงำนทำงบวก รวมถึงกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
ของทำงพิพิธภัณฑ์  
 กำรจัดวำงตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียงกันเป็นเลข 31 และกำรเลือกพ้ืนที่บริเวณซอยวัดอุโมงค์ถือ
เป็นกำรเลือกพ้ืนที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับแนวคิดและเนื้อหำของงำน ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญำณและ
พลังงำนทำงบวกซึ่งพ้ืนที่ซอยวัดอุงโมงค์นี้เป็นสถำนที่ที่คำมินเคยได้ท ำโครงกำรอุโมงค์ศิลปะธรรม 
บริเวณนี้จึงมีควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับผลงำนต่ำงๆของคำมินซึ่งอำจจะมีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมรู้สึกทำงจิตใจและควำมเป็นคำมินอยู่ในพ้ืนที่นั้น ผลงำนศิลปะเชิงแนวคิดที่กลั่นกรองจำก
กระบวนกำรค้นหำค ำตอบของชีวิตและต้องกำรที่จะแบ่งปันให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้ำถึงพลังงำนทำงบวก 
และควำมงำมของศิลปะที่เรียกว่ำจิตวิญญำณเปรียบเสมือนกำรท ำงำน Interactive ที่ให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วม ซึ่งนอกจำกผู้ชมจะสำมำรถรับพลังงำนทำงบวกนี้ไปเพ่ือเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือร่ำงกำยของเขำ
เหล่ำนั้นแล้วยังสำมำรถส่งต่อให้กับผู้อ่ืนจำกกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่      
คำมินต้องกำรให้เกิดขึ้นในสังคม ควำมงำมจำกภำยในจิตวิญญำณคือ ผลงำนศิลปะที่คำมินต้องกำรที่
จะสร้ำงสรรค์ไว้ในตัวผู้ชมทุกๆคน   

4.  ความเป็นพิพิธภัณฑ์ 
  ถึงแม้ว่ำที่นี่จะไม่ใช้พิพิธภัณฑ์เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่อ่ืนๆ แต่คำมินก ำลังจะบอกว่ำ 
ประวัติศำสตร์ในตัวเรำคือพิพิธภัณฑ์ของเรำ  31st Century Museum of Contemporary spirit 
คือที่สะสมและรวบรวมเอำประวัติศำสตร์ของคนหลำยๆเพ่ือส่งแต่และแชร์ควำมรู้สึกหรือ
ประสบกำรณ์ร่วมกัน คำมินกล่ำวว่ำ เรำไม่ได้ประสงค์ที่จะท ำลำยควำมตั้งมั่นของพิพิธภัณฑ์แต่อย่ำง
ใด  หำกแต่ตัวพิพิธภัณฑ์เองที่ก ำหนดขอบเขตและแบ่งแยกว่ำสิ่งใดคู่ควรที่จะเป็นศิลปะหรือสิ่งใด
ไม่ใช่ พิพิธภัณฑ์อำจกลำยเป็นมำตรฐำนบงชี้วัฒนธรรมต่อสังคม แต่ทว่ำไม่อำจชี้วัดในควำมเฉพำะ
ของแต่ละหน่วยได้ ส ำหรับพิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่31 คือโครงกำรที่มุ่งหวังให้
ผู้คนกลับมำมีเสรีภำพในกำรแสดงออก ปลุกจิตส ำนึกควำมเชื่อมั่นและควำมเข้มแข็งที่ซ้อนอยู่ภำยใน
ให้ออกมำโลดแล่นสร้ำงสรรค์ เรียกคืนพลังในกำรประเมินค่ำของตัวตนที่แสดงงออกมำอย่ำงไม่ต้องยึด
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ติดกับวัฒนธรรมกระแสหลัก หรือคุณค่ำของสุนทรียศำสตร์ ทุกคนเป็นศิลปินเป็นภัณฑำรักษ์และเป็น
เจ้ำของพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน ครั้งหนึ่งคำมินเคยจ ำหน่ำยเสื้อที่เขียนว่ำ 31st Century Museum of 
Contemporary spirit และให้แนวคิดว่ำ เรำคือพิพิธภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ได้ ทุกคนมีสิทธิ์เป็นศิลปิน     
คำมินพยำยำมปฏิเสธวัฒนธรรมกระแสหลักในเรื่องที่ว่ำศิลปิน เท่ำนั้นที่จะสำมำรถแสดงงำนใน
พิพิธภัณฑ์ได้ และคำมินก ำลังจะสร้ำงแนวคิดใหม่ที่ว่ำ หำกเรำมีกระบวนกำร มีควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ 
มีควำมรักควำมเมตตำและสำมำรถด ำรงอยู่ในสังคมด้วยควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม พวกเรำก็จะเป็นงำนศิลปะชั้นเลิศชิ้นหนึ่งเลยก็ว่ำได้ 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรที่พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 เปิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะ
ส่งผ่ำนพลังงำนทำงบวกและควำมงำมของงำนศิลปะนั้น สำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
เนื่องจำกผู้ชมสำมำรถรับรู้ถึงคุณค่ำของงำนศิลปะและเข้ำถึงควำมดีภำยในผลงำนทุกชิ้นหำกแต่กำร
ประชำสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์นั้นยังไม่ค่อยเข้ำถึงบุคคลทั่วไป ผู้ที่เข้ำชมล้วนแต่เป็นผู้ที่รู้จักคำมิน เลิศ
ชัยประเสริฐมำก่อนนั้นอยู่แล้ว แต่มิได้รู้จักสถำนที่แห่งนี้ในแง่มุมของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยว 
อำจเนื่องด้วยเจตจ ำนงค์ของคำมินซึ่งไม่ได้ต้องกำรให้ที่แห่งนี้ถูกประชำสัมพันธ์ไปอย่ำงแพร่หลำย
เพรำะกำรจัดตั้งพิพิธภัณพ์แห่งนี้ไม่ได้ท ำขึ้นมำเพ่ือเชิงพำนิชย์หรือหำรำยได้จำกกำรเข้ำชม จึงท ำให้
คำมินต้องกำรพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เติบโตอย่ำงที่ควรจะเป็นไปตำมค ำบอกเล่ำของผู้ชม เป็นกำรบอก
แบบปสกต่อปำก ซึ่งในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ย้ำยไปอยู่ที่บริเวณอ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัด
เชียงใหม่และเปิดให้เข้ำชมเฉพำะในวันอังคำรเท่ำนั้น แต่มีก็กำรเพ่ิมกิจกรรมและกำรน ำเสนอข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันมำกขึ้นในเว็บไซต์ ซึ่งอำจจะท ำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น และสำมำรถ
ส่งต่อพลังงำนทำงบวกตำมเจตจ ำนงค์ของคำมินให้ผู้ที่สนใจในจ ำนวนที่มำกข้ึนด้วย 
 

จะเห็นได้ว่ำ ทั้งแนวคิดของกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์และรูปแบบกำรแสดงออกของพิพิธภัณฑ์ท ำ
ให้เรำสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผลงำนศิลปะของคำมินซึ่งแสดงออกในรูปแบบศิลปะเชิง
แนวคิด โดยเน้นกระบวนกำรสร้ำงสรรค์โดยสอดคล้องกับค ำนิยำมของค ำว่ำ ศิลปะเชิงแนวคิดของ 
ก ำจร สุนพงษ์ศรี ว่ำผลงำนศิลปะที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับแนวคิดที่ซ่อนเร้นอยู่ นอกเหนือไปจำกที่
มองเห็น เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้น ำเสนอนัยยะของพิพิธภัณฑ์ว่ำเปรียบเสมือนร่ำงกำยของ
มนุษย์ ทั้งนี้อำจะหมำยถึงตลอดระยะเวลำที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้ำชมคือกระบวนกำรหนึ่งของ
กำรสร้ำงงำนศิลปะหรือสร้ำงพลังงำนเชิงบวกให้กับตัวคำมินเองและผู้ชม โดยหลังจำกที่ผู้ชมเข้ำชม
พิพิธภัณฑ์และควำมรู้สึกและพลังงำนเชิงบวกจะปรับเปลี่ยนเป็นแรงบันดำลใจและพลังในกำรด ำเนิน
ชีวิต ควำมประทับใจและกำรซึบซับ ควำมจริง ควำมดี ควำมงำมนี้คืองำนศิลปะท่ีคำมินได้กล่ำวไว้  
 ดังนั้น มำกไปกว่ำควำมเป็นพิพิธภัณฑ์สถำนที่แห่งนี้คือที่ส่งต่อ ควำมจริง ควำมดี ควำมงำม 
ซึ่งมีอยู่ในตัวทุกคน ท ำให้ผู้ชมตระหนักรู้และเข้ำใจว่ำ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่ำในตัวเองอย่ำงน้ อยหนึ่ง
อย่ำง ไม่มีดีกว่ำ ไม่มีเลวกว่ำ ไม่มีเท่ำกัน คือค ำที่คำมินได้กล่ำวไว้ มนุษย์ทุกคนมีควำมเท่ำเทียมและ
ทุกคนมีคุณค่ำต่อโลกใบนี้ ศิลปะเปลี่ยนคนและคนสำมำรถเปลี่ยนโลกได้ เพรำะฉะนั้นศิลปะส ำหรับ
คำมินคือกระบวนกำรทุกอย่ำงในกำรใช้ชีวิตที่มนุษย์ทุกคน เรำทุกคนสะสมควำมจริ ง ควำมดี ควำม
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งำมไว้ในตัวเองเป็นงำนศิลปะที่ทุกคนสร้ำงสรรค์ขึ้น เรำทุกคนคือศิลปินที่สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ
เฉพำะตัวเป็นปัจเจก พิพิธภัณฑ์นั่นคือร่ำงกำยของเรำคือสิ่งที่ท ำให้ตระหนักได้ว่ำ กำรใช้ชีวิตมี
ควำมหมำยและได้ถูกสะสมและจัดเก็บไว้เป็นอย่ำงดีภำยในจิตใจ คำมินสร้ำ งผลงำนศิลปะทุกวัน
เพ่ือให้ตัวเองตระหนักถึงกำรมีชีวิตอยู่ เพรำะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ควรใช้ชีวิตทุกวันอย่ำงมีควำมหมำย
และคุ้มค่ำ เห็นคุณค่ำในตัวเองพร้อมทั้งส่งต่อพลังงำนทำงบวกให้กับผู้อ่ืนที่อยู่รอบข้ำง กำรอยู่กับ
ปัจจุบันคืออีกแนวคิดหนึ่งที่คำมินพยำยำมน ำเสนอ คำมินกล่ำวว่ำคนเรำมีควำมทุกข์เพรำะกังวลกับ
อนำคตที่ยังไม่มำถึงและยังติดอยู่ในควำมทุกข์ของอดีตที่ผ่ำนไปแล้ว ตัวแปรของควำมสุขของคนเรำ
อยู่ที่ควำมคิดแล้วช่วงเวลำ หำกเรำอยู่ปัจจุบันเรำก็จะมีควำมสุขและพร้อมที่จะท ำสิ่งนั้นให้ออกมำดี
เพรำะเรำไม่สำมำรถกลับไปแก้ไขอดีตและเปลี่ยนแปลงอนำคตได้  
 พิพิธภัณฑ์จิตวิญญำณแห่งศตวรรษที่ 31 แห่งนี้จะเป็นที่เก็บสะสมควำมจริง ควำมดี ควำม
งำม และส่งต่อพลังงำนทำงบวกให้กับผู้ชม ผลงำนศิลปะของคำมินภำยใต้ตู้คอนเทนเนอร์ เลข 31 นี้
คือสถำนที่ให้ควำมสุขและควำมประทับใจ กิจกรรมต่ำงๆที่จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวน กำรค้นหำค ำตอบและควำมสุขในชีวิตของผู้ร่วมกิจกรรมและยังสำมำรถส่งให้กับผู้อ่ืนอีก
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