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เพียงระยะเวลาประมาณ 200 ปีที่ภาพถ่ายถือก าเนิดข้ึน ภาพถ่ายกลายเป็นสื่อสมัยใหม่

ที่ทรงพลังในศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันมีคุณภาพสูง และถูกพัฒนาข้ึน
เรื่อย ๆ  จึงส่งผลให้ภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะมีบทบาทไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ศิลปินน าภาพถ่าย
มาใช้ในการสร้างงานศิลปะสมัยใหม่หลากหลายวิธีการ  โดยมีจุดประสงค์ และแนวคิดในการ
สร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป  

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาพถ่ายถือเป็นสื่อใหม่ในศตวรรษที่ 20 ที่ถูกน ามาศึกษา 
ศิลปินใช้ภาพถ่ายในการสร้างผลงานในรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในลักษณะงานศิลปะ
เชิงความคิด โดยเน้นหนักไปที่แนวความคิดมากกว่าผลงานที่ถูกสรา้งขึ้น ท าให้ศิลปะในรูปแบบเดิมถูก
ท้าทายด้วยแนวความคิดใหม่ และการแสดงออกที่เป็นอิสระ 
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For nearly 200 years since photography was invented. It has become a 

powerful modern medium in the 20th century. As high-quality commercial 
photography continue evolving, roles of the photograph as an art expression are still 
unclear in its direction. However, artists continue to use photographs to create 
modern art via various methods and has different purposes. 

After World War II, photograph was considered a new medium in the 20th 
century. Artist use photograph to create works in ways never seen before in artwork, 
focusing on the concept rather than the artwork itself. This challenged original style 
art with new ideas and more independent expression. 

 
 

 

  



  ฉ 

ก ิต ตกิ รรมประก าศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ เป็นอย่างยิ่งที่กรุณารับเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอบพระคุณที่ให้ความรู้ และข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการติดตาม
ความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ ประธานกรรมการ ส าหรับค าแนะน าที่
ก่อให้เกิดการเปิดประเด็นทางความคิดที่หลากหลาย 

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ กันจณา ด าโสภี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาตรวจวิทยานิพนธ์อย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ส าหรับการแนะน าศิลปินและผลงานใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

ขอบคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่
มอบองค์ความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา อีกทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านต่าง ๆ 

ขอบพระคุณ อาจารย์พิจักร ทนันชัยบุตร ส าหรับค าปรึกษาแนะน า และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่วิทยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวที่ผลักดันสนับสนุน และให้ก าลังใจเสมอมา 
ขอบคุณศิลปินญี่ปุุน โทชิยูกิ คุวาบาระ และศิลปินไทย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ ส าหรับการ

สละเวลาในการให้สัมภาษณ์ ท าให้ได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ผลงานได้
หลากหลายมิติ 

ขอบคุณมิตรภาพ เพื่อน พี่ น้อง กลุ่ม Eight Day‖s a Week (ทฤษฎีศิลป์ รุ่น 8) ที่ให้
ค าปรึกษา และให้ก าลังใจในการเรียนเสมอมา 

ขอบคุณ เมย์ พี่กวาง หมูอ้วน มุก ส าหรับความช่วยเหลือ การแบ่งปันข้อมูลและก าลังใจ 
ขอบคุณ เติ้ล กลิ้ง ส าหรับมิตรภาพและความมีชีวิตชีวา 
ขอบคุณ ไนซ์ ไอซ์ ฟูา ส าหรับความช่วยเหลือ 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ผู้ที่สนใจศิลปะภาพถ่าย และสามารถน าศักยภาพของภาพถ่ายไปต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์ต่อไป 

  
  

ลลิต  วิสุทธิโสภณ 

 



 ช 
 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญภาพ....................................................................................................................................... ฏ 

บทที ่1 .............................................................................................................................................. 1 

บทน า ................................................................................................................................................ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา........................................................................................ 1 

สมมติฐานของการวิจัย .................................................................................................................. 3 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ...................................................................................................................... 4 

บทที ่2 .............................................................................................................................................. 5 

ภาพถ่ายกับศิลปะสมัยใหม ่................................................................................................................ 5 

ศิลปะสมัยใหม ่.............................................................................................................................. 5 

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ช่วงศตวรรษที่ 19 ..................................................................... 5 

อาวองต-์การ์ด (avant-garde) .............................................................................................. 6 

ปรากฏการณ์จากแสงอาทิตย์ ........................................................................................................ 9 

อิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่มีตอ่งานจิตรกรรม .......................................................................... 9 

อิมเพรสชันนิสม ์(Impressionism) ............................................................................. 9 

นิโอ อิมเพรสชันนิสม ์(Neo-Impressionism) ........................................................... 10 

อิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่ท าให้เกิดการถ่ายภาพ .................................................................. 11 

 



  ซ 

ยุคสมัยแหง่การเปลี่ยนแปลง ...................................................................................................... 11 

ก าเนิดภาพถ่ายในยุคแรก ............................................................................................................ 12 

คาเมรา ออบสคูรา (Camera Obscura) ............................................................................. 13 

คาเมรา ลูซิดา (Camera Lucida) ....................................................................................... 17 

จิตรกรที่ใช้คาเมรา ออบสคูราเป็นเครื่องมือในการวาดภาพ ........................................................ 18 

คาเมรา ออบสคูราและผืนผ้าใบของโยฮันเนส เวอร์เมียร ์..................................................... 18 

ภาพร่างเมอืงเวนิสของ คานัลเลตโต (Canaletto ค.ศ. 1697-1768) ................................... 21 

ภาพถ่ายและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์................................................................................. 22 

กระบวนการดาแกโรไทพ ์(Daguerreotype)....................................................................... 23 

คาโลไทพ ์(Calotype) ......................................................................................................... 25 

กระจกเปียก (Wet-plate) ................................................................................................... 27 

การพิมพ์แบบอัลบูเมน (Albumen print)................................................................. 29 

การ์ต เดอ วิสิต (Carte de visite) ............................................................................ 29 

คาบิเน็ท คาร์ท (Cabinet Carte) .............................................................................. 31 

ภาพถ่ายในฐานะศิลปะในยุคแรก ................................................................................................ 33 

กระจกแหง้ (Dry plate) ...................................................................................................... 37 

ฟิล์ม เซลลูลอยด์ (Celluloid Film) .......................................................................... 38 

สื่อภาพถ่ายในศตวรรษที ่20 ....................................................................................................... 41 

กรณีของริชาร์ด มัทท ์(Richard Mutt Case) ............................................................................. 46 

อัลเฟรด สติกลิซ และการค้นหาความเป็นศิลปะในภาพถ่ายจากกลุ่ม f/64 ................................. 48 

สรปุท้ายบท ................................................................................................................................ 50 

บทที ่3 ............................................................................................................................................ 51 

ศิลปินและผลงาน ............................................................................................................................ 51 

วิคเตอร ์เบอร์จิน (Victor Burgin ค.ศ. 1941) ............................................................................ 55 

 



  ฌ 

Photopath ค.ศ. 1967 ...................................................................................................... 58 

กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค (Gordon Matta-Clark ค.ศ. 1943-1978) ........................................... 60 

Photo Fry ค.ศ. 1969 ........................................................................................................ 64 

จอห์น บัลเดสซาร ี(John Baldessarie เกิด ค.ศ. 1931) ............................................................ 67 

Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture ค.ศ. 1972-
1973 ......................................................................................................................... 69 

เทชิง (แซม) เชีย (Tehching (Sam) Hsieh เกิด ค.ศ. 1950) ..................................................... 72 

One Year Performance (Time Clock Piece) ค.ศ. 1980-81 ........................................ 74 

แนน โกลดิน (Nan Goldin เกิด ค.ศ. 1953) .............................................................................. 77 

The Ballad of Sexual Dependency ค.ศ. 1985 ........................................................... 77 

ชิสุกะ โยโคะมิโซะ (Shizuka Yokomizo เกิด ค.ศ. 1966) ......................................................... 80 

Stranger ค.ศ. 1998-2000 ................................................................................................. 80 

หวัง จิงสง (Wang Qingsong เกิด ค.ศ. 1966) .......................................................................... 83 

Night Revels of Lao Li ค.ศ. 2000 .................................................................................. 83 

โทชิยูกิ คุวาบาระ (Toshiyuki Kuwabara เกิด ค.ศ. 1986 )...................................................... 86 

Eye ค.ศ. 2014 ................................................................................................................... 86 

วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ (Viriya Chotpanyavisut เกิด ค.ศ. 1982) ........................................... 90 

While it lasts ค.ศ. 2016 .................................................................................................. 90 

เบลส เซพิส (Blaise Cepis)........................................................................................................ 95 

Horseradish ค.ศ. 2016 .................................................................................................... 95 

สรปุท้ายบท .............................................................................................................................. 100 

บทที ่4 .......................................................................................................................................... 101 

ลักษณะการน าภาพถ่ายมาใช้ในงานศิลปะสมัยใหม ่....................................................................... 101 

Photopath ค.ศ. 1967 ศิลปิน วิคเตอร ์เบอรจ์ิน (Victor Burgin) .......................................... 102 

 



  ญ 

Photo-Fry ค.ศ. 1969 ศิลปิน กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค (Gordon Matta-Clark) ..................... 105 

Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture ค.ศ. 1972-1973
 .......................................................................................................................................... 112 

One Year Performance (Time Clock Piece) ค.ศ. 1980–1981........................................ 116 

The Ballad of Sexual Dependency ค.ศ. 1985 ................................................................. 123 

Stranger, ค.ศ. 1998-2000 ..................................................................................................... 129 

Night Revels of Lao Li ค.ศ. 2000 ....................................................................................... 135 

Eye ค.ศ. 2014 ........................................................................................................................ 149 

While it lasts ค.ศ. 2016 ....................................................................................................... 154 

Horseradish ค.ศ. 2017 .......................................................................................................... 157 

สรปุท้ายบท .............................................................................................................................. 163 

บทที ่5 .......................................................................................................................................... 164 

สรปุผลการวิจัย ............................................................................................................................. 164 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 169 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 171 

ภาคผนวก ก .................................................................................................................................. 174 

บทสมัภาษณ์ศิลปิน โทชิยูกิ คุวาบาระ ...................................................................................... 174 

ภาคผนวก ข .................................................................................................................................. 186 

บทสมัภาษณ์ศิลปิน วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ .............................................................................. 186 

ประวัติผูเ้ขียน ................................................................................................................................ 190

 



 ฎ 
 

 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบระหว่างดาแกร์โรไทพ์ และคาโลไทพ ์.......................................... 27 

ตารางที่ 2 ผลงานศิลปิน ล าดับที ่1-5 ............................................................................................. 53 

ตารางที่ 3 ผลงานศิลปิน  ล าดับที ่6-10 ........................................................................................... 54 

ตารางที่ 4 ภาพงาน ―Horseradish‖ ............................................................................................... 98 

ตารางที่ 5 ภาพงาน ―Horseradish‖ ............................................................................................... 99 

ตารางที่ 6 ผังแสดงการท างานของมายาคต ิ................................................................................... 103 

ตารางที่ 7 ลักษณะการใช้ภาพถ่ายในงานศิลปะจากผลงานของศิลปิน .......................................... 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ฏ 

สารบัญภาพ 
หน้า 

ภาพที่ 1 Claude Monet, Impression, Sunrise, 1872 ................................................................. 9 

ภาพที่ 2 George Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte ............ 11 

ภาพที่ 3 คาเมรา ออบสคูรา วาดโดย อธานาซิอุส เคิร์ชเชอร ์.......................................................... 13 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงตัวอย่างการใช้งาน คาเมรา ออบสคูราทีส่ร้างขึ้นโดย โจฮัน ซาน....................... 14 

ภาพที่ 5 (ซ้าย) คาเมรา ออบสคูราที่มลีักษณะเป็นโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ในหอ้งมืด ............................ 15 

ภาพที่ 6 George Brander, Telescopic camera obscura, “Table” model, 1769 ............... 15 

ภาพที่ 7 Table Camera ค.ศ. 1770 ............................................................................................. 16 

ภาพที่ 8 Camera Obscura ค.ศ. 1800 ......................................................................................... 17 

ภาพที่ 9 การใช้กลอ้ง Camera Lucida .......................................................................................... 18 

ภาพที่ 10 Johannes Vermeer, The Milkmaid (c 1658-1661), ............................................... 19 

ภาพที่ 11 Johannes Vermeer, The Milkmaid (detail) (c 1658-1661), ................................. 20 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงการวาดทัศนียภาพที่แม่นย าของเวอร์เมียร ์..................................................... 20 

ภาพที่ 13 ภาพร่างเมืองเวนิสของ Canaletto ที่ใช้คาเมรา ออบสคูรา ............................................ 21 

ภาพที่ 14 เปรียบเทียบภาพร่างจากคาเมรา ออบสคูรา กับภาพส าเรจ็ของคานัลเลตโต ................... 21 

ภาพที่ 15 ภาพถ่ายภาพแรกของโลก “View from the window at Le Gras” ค.ศ.1826 ........... 22 

ภาพที่ 16 Daguerre, The Artist‖s studio, 1837, Daguerreotype ........................................... 24 

ภาพที่ 17 Hippolyte Bayard, Self portrait as a Drowned man, 1840 ................................. 25 

ภาพที่ 18 William Henry Fox Talbot, South American Fern-Buckler fern, 1839,............. 26 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงข้ันตอนการบันทกึภาพด้วยกระจกเปียก ......................................................... 28 

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการถ่ายภาพด้วยกระจกเปียก ......................................................................... 28 

ภาพที่ 21 กล้องถ่ายภาพที่มีหลายเลนส ์(Multi-Lens Camera) .................................................... 30 

ภาพที่ 22 ลักษณะภาพ การ์ต เดอ วิสิต .......................................................................................... 30 



  ฐ 

ภาพที่ 23 การ์ต เดอ วิสิต ของ นโปเลียนที ่3 ................................................................................. 31 

ภาพที่ 24 Cabinet Card ............................................................................................................... 32 

ภาพที่  25  Nadar, Sarah Bernhardt, 1859 .................................................................................. 33 

ภาพที่ 26 Oscar Rejlander, The Two Ways of Life, 1857 ..................................................... 34 

ภาพที่ 27 ภาพร่าง และรูปถ่ายทีส่ร้างตามแบบร่าง ของ เฮนรี ่พีช โรบินสัน .................................. 35 

ภาพที่ 28 Henry Peach Robinson, Fading away, 185 ............................................................ 36 

ภาพที่ 29 Pictorial Effect in Photography โดย เฮนรี ่พีช โรบินสัน .......................................... 37 

ภาพที่ 30 Dry Plate (กระจกแห้ง) ................................................................................................. 38 

ภาพที่ 31 กล้องถ่ายภาพที่ใช้ส าหรับ Dry Plate ............................................................................. 38 

ภาพที่ 32 ภาพโฆษณากล้อง Kodak 100 และสโลแกน ................................................................. 39 

ภาพที่ 33 กล้อง Kodak Brownie .................................................................................................. 40 

ภาพที่ 34 John Hearzfield, Adolf, the Superman, 1932 ....................................................... 42 

ภาพที่ 35 Andy Warhol, Orange Disaster #5, 1963 ................................................................ 43 

ภาพที่ 36 Gerhard Richter, Betty ............................................................................................... 44 

ภาพที่ 37 Gerhard Richter, Dead, 1988 .................................................................................... 45 

ภาพที่ 38 ภาพถ่ายและบทความ The Richard Mutt Case .......................................................... 47 

ภาพที่ 39 The Zone scale .......................................................................................................... 49 

ภาพที่ 40 Ansel Adams, Evening, McDonald Lake, 194 ........................................................ 49 

ภาพที่ 41 Victor Burgin, Possession, 1976 ............................................................................... 57 

ภาพที่ 42 เบอร์จินน าโปสเตอร์ไปติดไว้ทั่วเมืองนิวคาสเซิล ในลักษณะปูายโฆษณา เมื่อป ี1976 ..... 57 

ภาพที่ 43 Victor Burgin, Photopath, 1967 ............................................................................... 59 

ภาพที่ 44 กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค. Splitting, 1974 ...................................................................... 61 

ภาพที่ 45 Gordon Matta-Clark, Splitting, 1974 ....................................................................... 61 

ภาพที่ 46 Food Restaurant ......................................................................................................... 62 



  ฑ 

ภาพที่ 47 Gordon Matta-Clark, Pier In/Out, 1973 .................................................................. 63 

ภาพที่ 48 Gordon Matta-Clark, Photo-Fry, 1969 .................................................................... 65 

ภาพที่ 49 ลักษณะการแสดงผลงาน  Photo-Fry ............................................................................. 66 

ภาพที่ 50 (ซ้าย) John Baldessarie, Cremation Project, 1970 ................................................ 67 

ภาพที่ 51 John Baldessari, Commissioned painting: A painting by Edgar Transue ......... 68 

ภาพที่ 52 John Baldessari, Goya Series: There Isn't Time, 1997 ......................................... 69 

ภาพที่ 53 การจัดวางภาพในการแสดงผลงาน  Throwing Three Balls in the Air to Get a 
Straight Line, 1973 ...................................................................................................................... 71 

ภาพที่ 54 การจัดวางภาพในการแสดงผลงาน  Trying to Photograph a Ball so that it is in the 
Center of the Picture ................................................................................................................. 71 

ภาพที่ 55 Tehching Hsieh, Jump Piece, Taiwan, 1973.......................................................... 72 

ภาพที่ 56 เทชิง  เชีย ตอกบัตรเพือ่บันทกึเวลาในการถ่ายภาพ ......................................................... 74 

ภาพที่ 57 เครื่อกตอกบัตร  และ ฟิล์มที่ถูกฉายภาพ ......................................................................... 75 

ภาพที่ 58 ภาพรวมการติดตั้งผลงาน  One Year Performance 1980 –1981 .............................. 75 

ภาพที่ 59 หน้าปก  The Ballad of Sexual Dependency, 1986 ................................................ 78 

ภาพที่ 60 ภาพบางส่วนจากสมุดภาพ  The Ballad of Sexual Dependency .............................. 79 

ภาพที่ 61 ภาพบางส่วนจากสมุดภาพ  The Ballad of Sexual Dependency .............................. 79 

ภาพที่ 62 Shizuka Yokomizo, Stranger No.5, 1999 ................................................................ 81 

ภาพที่ 63 Dear Stranger: Letter ................................................................................................. 82 

ภาพที่ 64 Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li, 2000 ...................................................... 83 

ภาพที่ 65 Wang Qingsong, Knickknack Peddler, 2002 ........................................................... 84 

ภาพที่ 66 Wang Qingsong, Can I cooperate with you, 2000................................................ 85 

ภาพที่ 67 อุปกรณ์  ―Eye‖ อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกภาพทีศิ่ลปินสร้างขึ้น ...................................... 87 

ภาพที่ 68 รูปแบบการจัดแสดงงาน  Eye, 2014 .............................................................................. 88 



  ฒ 

ภาพที่ 69 รูปแบบการจัดแสดงงาน Eye, 2014 .............................................................................. 89 

ภาพที่ 70 Viriya Chotpanyavisut, Candle, 2015 ...................................................................... 91 

ภาพที่ 71 แผนผังการจัดวางภาพของ  วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ ในนิทรรศการ while it lasts ......... 91 

ภาพที่ 72 Viriya Chotpanyavisut, Satellite (swan), 2012 ....................................................... 92 

ภาพที่ 73 Viriya Chotpanyavisut, Autumn, 2013 .................................................................... 93 

ภาพที่ 74 Viriya Chotpanyavisut, Sun & Sky Cloud, 2012 .................................................... 94 

ภาพที่ 75 เว็บไซต์ส่วนตัวของ เบลส เซพิส ..................................................................................... 96 

ภาพที่ 76 Instagram, Twitter และ Tumblr ส่วนตัวของ เบลส เซพิส ......................................... 96 

ภาพที่ 77 ภาพถ่ายแสดงผลงาน Photopath, 1967 .................................................................... 102 

ภาพที่ 78 ภาพงาน Photo-Fry ที่ทอดออกมาไดล้ักษณะแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยที่ศิลปินไม่
สามารถควบคุม ............................................................................................................................. 106 

ภาพที่ 79 (ซ้าย) เค้าโครงของภาพถ่ายที่ยงัคงหลงเหลือ................................................................ 107 

ภาพที่ 80 ภาพถ่ายต้นคริสต์มาสที่น าไปทอดจนไหมเ้กรียม ........................................................... 108 

ภาพที่ 81 แผ่นทองค าเปลวที่ไม่ถูกท าลายไปด้วยความร้อน .......................................................... 108 

ภาพที่ 82 ภาพแสดงค าที ่มัตตา-คลาร์ค ตั้งใจเขียนผิดไวยากรณ์ (วงกลมสีแดง) ........................... 109 

ภาพที่ 83 ภาพแสดงค าที่มัตตา-คลาร์คตั้งใจเขียนผิดไวยากรณ์ (วงกลมสีแดง) ............................. 111 

ภาพที่ 84 กฎสามส่วน (Rule of Thirds) ..................................................................................... 113 

ภาพที่ 85 (ซ้าย) ภาพแสดงเส้นจุดตัดตามทฤษฎีกฎสามส่วน ........................................................ 114 

ภาพที่ 86 John Baldessarie, Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of 
the Picture, 1972-1973............................................................................................................. 115 

ภาพที่ 87 Poster งาน One Year Performance, Time Clock Piece, 1980-1981 ................ 116 

ภาพที่ 88 Statement .................................................................................................................. 117 

ภาพที่ 89 Explanation................................................................................................................ 117 

ภาพที่ 90 แสดงเวลาช่วงระยะปลายในการบันทึกภาพ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 1981 ถึง เดือนเมษายน 
1981 ............................................................................................................................................. 118 



  ณ 

ภาพที่ 91 Missed Punching ....................................................................................................... 120 

ภาพที่ 92 (ซ้าย) 5 ภาพแรกของการบันทึก (ขวา) 5 ภาพสุดท้ายของการบันทึก ........................... 121 

ภาพที่ 93 Nan Goldin, One month after being battered, 1984 ........................................ 123 

ภาพที่ 94 Nan Goldin, Nan and Dickie in the York Motel, New Jersey. 1980 ................ 126 

ภาพที่ 95 Nan Goldin, Philippe H. and Suzanne Kissing at Euthanasia ........................... 128 

ภาพที่ 96 Nan Goldin, Nan and Brian in Bed, New York City. 1983 ................................. 128 

ภาพที่ 97 Dear Stranger: Letter ............................................................................................... 130 

ภาพที่ 98 Stranger No.1, 1998, C-type print ......................................................................... 131 

ภาพที่ 99 Stranger No.2, 1999, C-type print ......................................................................... 131 

ภาพที่ 100 Stranger No.5, 1999, C-type print ....................................................................... 131 

ภาพที่ 101 Stranger No.6, 1999, C-type print ....................................................................... 131 

ภาพที่ 102 Stranger No.7, 1999, C-type print ....................................................................... 132 

ภาพที่ 103 Stranger No.9, 1999, C-type print ....................................................................... 132 

ภาพที่ 104 Stranger No.10, 1999, C-type print ..................................................................... 132 

ภาพที่ 105 Stranger No.11, 2000, C-type print ..................................................................... 132 

ภาพที่ 106 Stranger No.13, 1999, C-type print ..................................................................... 133 

ภาพที่ 107 Stranger No.17, 2000, C-type print ..................................................................... 133 

ภาพที่ 108 Stranger No.21, 2000, C-type print ..................................................................... 133 

ภาพที่ 109 Stranger No.23, 2000, C-type print ..................................................................... 133 

ภาพที่ 110 Stranger No.24, 2000, C-type print ..................................................................... 134 

ภาพที่ 111 Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li, 2000 .................................................. 135 

ภาพที่ 112 Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (1), 10th Century .......................... 136 

ภาพที่ 113 Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (2), 10th Century .......................... 136 



  ด 

ภาพที่ 114 ข้อความบางส่วนในภาพ Night Revel of Han Xizai (10th Century), Gu 
Hongzhong ที่น ามาแปลความ ..................................................................................................... 137 

ภาพที่ 115 ข้อความบางส่วนในงาน Night Revel of Han Xizai ที่น ามาแปลความ .................... 138 

ภาพที่ 116 แผนผังแสดงการจัดไฟ (Lighting Diagram) .............................................................. 140 

ภาพที่ 117 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่1 จากขวาไปซ้าย ................................................ 141 

ภาพที่ 118 Night Revels of Lao Li ตอนที ่1 จากขวาไปซ้าย .................................................... 141 

ภาพที่ 119 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่2 จากขวาไปซ้าย ................................................ 142 

ภาพที่ 120 Night Revels of Lao Li ตอนที ่2 จากขวาไปซ้าย .................................................... 142 

ภาพที่ 121 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่3 จากขวาไปซ้าย ................................................ 143 

ภาพที่ 122 Night Revels of Lao Li ตอนที ่3 จากขวาไปซ้าย .................................................... 143 

ภาพที่ 123 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่4 จากขวาไปซ้าย ................................................ 144 

ภาพที่ 124 Night Revels of Lao Li ตอนที ่4 จากขวาไปซ้าย .................................................... 144 

ภาพที่ 125 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่5 จากขวาไปซ้าย ................................................ 145 

ภาพที่ 126 Night Revels of Lao Li ตอนที ่5 จากขวาไปซ้าย .................................................... 145 

ภาพที่ 127 ศิลปินน าตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพในลกัษณะผูส้ังเกตการณ์ ........................................... 146 

ภาพที่ 128 ภาพขยาย Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li, 2000 ................................. 148 

ภาพที่ 129 ภาพขยาย Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (1) ................................... 148 

ภาพที่ 130 Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (2) .................................................... 148 

ภาพที่ 131 แสดงภาพถ่ายจาก อุปกรณ์ Eye ภาพความคมชัดค่อย ๆ ลดลง ................................. 151 

ภาพที่ 132 ภาพแสดงการเสือ่มสลายของเลนส์ตาหมู ................................................................... 152 

ภาพที่ 133 วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ, while it lasts, 2016 ........................................................... 156 

ภาพที่ 134 (ซ้าย) Blaise Cepis, she spent way too long checkin for ripe avocados, 2016
 ...................................................................................................................................................... 158 

ภาพที่ 135 Blaise Cepis, listen to the new weekend nachos you fucking jokerz, 2016
 ...................................................................................................................................................... 159 



  ต 

ภาพที่ 136 แสดงตัวอย่างรปูทรงของร่างกายจากการถ่ายภาพครั้งแรก ขณะที่ยังไม่มีภาพถ่ายเข้าไป
ทับซ้อน ......................................................................................................................................... 160 

ภาพที่ 137 หน้าแรกของเว็บไซต ์E-Commerce ส าหรบัการขายภาพออนไลน ์............................ 161 

ภาพที่ 138 หน้ารายละเอียดของช้ินงาน พร้อมรายละเอียดและราคา ........................................... 162 

ภาพที่ 139 การถ่ายภาพกับศิลปะสมัยใหม ่................................................................................... 164 

ภาพที่ 140 ภาพขยาย การถ่ายภาพกับศิลปะสมัยใหม ่................................................................. 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 
 

 

 

บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ศิลปะสมัยใหม่ในศตวรรษที ่ 20 การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นไปอย่างอสิระมากขึ้น 
จินตนาการสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตท าให้ศิลปะอยู่ใกล้ชิดกบัชีวิตประจ าวันของผู้คน ศิลปะเข้าใกล้และ
หลอมรวมสังคมไปกับยุคสมัย จนบางครัง้แทบแยกไม่ออกว่าอะไรคือศิลปะ ศิลปะถูกพฒันาไปไกล
ที่สุดเท่าที่มนุษยจ์ะจินตนาการได ้ โดยแปรเปลี่ยนแนวความคิดการสร้างสรรค์และรปูแบบในการ
แสดงออก การหันหลังให้กับกรอบคิดเดิมที่ว่าด้วยพื้นฐานการสร้างงานศิลปะอยู่บนความงามและ
ความด ีได้น าไปสู่แนวความคิดใหม่ของการสร้างงานร่วมสมยัอย่างไร้ข้อจ ากัด ไม่จ าเป็นทีจ่ะตั้งค าถาม
อีกต่อไปแล้วว่าศิลปะคืออะไร หากแต่จะตั้งค าถามว่ามมุมองทางความคิด วัตถุและภาพในบริบท
ใดบ้างที่ก่อให้เกิดศิลปะได้ ศิลปะในโลกสมัยใหม่คือการค้นหาและส ารวจความเป็นไปของสรรพสิ่ง 
ศิลปินต่อกรกบัจินตนาการทางความงามในโลกอุดมคติด้ังเดมิด้วยสัจจะ กระบวนการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะสมัยใหม่จงึเกิดข้ึนเพื่อท้าทายแนวความคิดและแนวทางการสร้างงานศิลปะในรปูแบบเดิม 

เมื่อแนวความคิด และวิธีการน าเสนองานศิลปะรปูแบบใหม่ถูกพัฒนาข้ึนอย่างตอ่เนื่องตั้งแต่
ช่วงปลายศตวรรษที ่ 19 จนกระทัง่ถึงปจัจุบัน  ศิลปะสมัยใหม่เริ่มกอ่ตัวข้ึนจากจุดเปลี่ยนส าคัญ เมื่อ
งานศิลปะไม่จ าเป็นต้องลอกเลียนแบบธรรมชาติเพื่อน าเสนอโลกรอบตัวเหมอืนในอดีต ศิลปะไม่
จ าเป็นต้องรับใช้สถาบันศาสนาและชนช้ันสงูอีกต่อไป แต่กลับบอกเล่าเรื่องราวชีวิตธรรมดาสามญั 
โลกรอบตัวของศิลปินกลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะความคิด โดยสร้างโลกที่ตนเองเห็นข้ึนใหมผ่่านพลัง
สร้างสรรค์และแรงจินตนาการ และ จินตนาการ (imagination) ท าให้ขอบเขตของงานศิลปะ
พังทลายไปในทีสุ่ด 

ศิลปะสมัยใหม่เริ่มต้นข้ึนในงานศิลปะทัศนศิลปห์ลายแขนง  ในขณะที่การถ่ายภาพ 
(Photography) ที่ถือก าเนิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1830 ค่อย ๆ เติบโต และเฟื่องฟูจนเกือบจะเป็นเส้น
ขนานกับงานศิลปะสมัยใหม ่  จุดร่วมส าคัญคือความเช่ือมโยงระหว่างภาพถ่ายกับงานจิตรกรรมที่ท า
ให้วงการศิลปะในขณะนั้นสั่นคลอน  คือการเติบโตของการถ่ายภาพได้เข้าไปมีบทบาทโดยการเป็น
ส่วนหนึ่งในข้อถกเถียง ดังที่ พอล เดอลาโคช (Paul Delaroche, ค.ศ. 1797-1856) จิตรกรชาว
ฝรัง่เศสแสดงความเห็นไว้ในปี ค.ศ. 1839 ว่า “จากนี้ไปจิตรกรรมตายแล้ว” (from today painting 
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is dead)1  หรอืแม้กระทัง่ ปาโบล ปิกัสโซ ่(Pablo Picasso, ค.ศ. 1881-1973)   จิตรกรคนส าคัญผู้
ร่วมก่อตั้งลัทธิคิวบสิซึม (Cubism) ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อเราสามารถเห็นสิ่งที่เราปรารถนาจะแสดงออก
ในภาพถ่ายได้ นั่นแสดงใหเ้ห็นอย่างเด่นชัดว่า จิตรกรหมดภาระแล้ว”2 ซึ่งอาจจะดเูป็นการด่วนสรุป
จนเกินไป 

การถ่ายภาพเริม่เข้ามามบีทบาทในงานจิตรกรรม โดยการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวาดภาพ
ของจิตรกร หลังจากนั้นในช่วงศตวรรษที ่ 20 เกิดการตั้งค าถามเพื่อค้นหาความเป็นศิลปะในภาพถ่าย
โดยกลุ่มช่างภาพจากซานฟรานซสิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 7 คน คือ กลุ่ม f/64 (f/64 
Group) 

ในศตวรรษที ่21 สามารถพบเห็นงานภาพถ่ายเชิงพาณิชย์คุณภาพสูงอย่างคุ้นชินอยู่ปะปนกบั
ชีวิตประจ าวัน เช่น ภาพถ่ายโฆษณา (Advertising Photography) ภาพถ่ายสินค้า (Product 
Photography) ภาพถ่ายแฟช่ัน (Fashion Photography) ภาพถ่ายบุคคล (Portrait Photography) 
ฯลฯ มีการใช้ภาพถ่ายในหลายลักษณะอย่างแพรห่ลาย การถ่ายภาพพัฒนาจากยุคอนาล็อก 
(analogue) ไปสู่ยุคดิจิทลั (digital) คือจากกล้องฟิลม์ (film camera) ไปสูก่ล้องดิจทิัล (digital 
camera) เทคโนโลยีการถ่ายภาพพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องรวมไปถึงเทคโนโลยีกล้อง
ถ่ายภาพบนโทรศัพทม์ือถือ ซึ่งสามารถบันทึกภาพไดอ้ย่างง่ายดายและรวดเร็วจากสมารท์โฟน 
(Smartphone) โทรศัพทม์ือถือหน้าจอระบบสมัผสัทีม่ีฟังกช่ั์น (function) กล้องถ่ายภาพติดมากับ
ตัวเครื่อง สมารท์โฟนกลายเป็นเครื่องมือสือ่สารทีผู่้คนในยุคปัจจบุันต้องพกติดตัว คล้ายกับเป็น
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตอีกช้ินหนึ่งนอกเหนือจากปจัจัยสี่ทีม่ีเพียง อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุง่ห่ม
และยารักษาโรค ด้วยคุณภาพของงานภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูงสามารถตอบโจทยส์ังคมยุค
ใหม่ได้แทบทกุด้าน และการเข้าถึงอย่างง่ายดายของภาพถ่ายดิจิทัลจากกล้องถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟน 
ภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะจึงมบีทบาทไม่ชัดเจนหากเปรียบเทียบกับศิลปะแขนงอื่น ในงานวิจัยช้ินน้ี
กล่าวถึงความส าคัญของภาพถ่ายในการสร้างงานศิลปะ วิจยับริบทของภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ ซึ่ง
ภาพถ่ายมีบทบาทหน้าที่และลักษณะเฉพาะของตัวมันเอง 

                                            
1 เดวิด คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่  :ความรู้ฉบับพกพา  = Modern Art: A Very Short Introduction 

(กรุงเทพฯ โอเพ่นเวิลด์ส, 2554). น. 126 
2 to ศิลปะภาพถ่าย (Photography), 

https://tanapornsaetae5653.wordpress.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99
%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-visual-
art/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%
E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-photography/. 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.    เพื่อช้ีใหเ้ห็นบทบาทความส าคัญของภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ 
 2.    เพื่อช้ีใหเ้ห็นศักยภาพของสือ่ภาพถ่ายในการสร้างงานศิลปะ 

3.    เพื่อจ าแนกลักษณะการน าภาพถ่ายไปใช้ในการสร้างงานศิลปะ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ภาพถ่ายเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะในหลากหลายมิติ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ศึกษาการใช้ภาพถ่ายในงานศิลปะจากศิลปิน จ านวน 10 ช้ิน ได้แก่  
  1.1 Photopath, 1967  
   วิคเตอร ์เบอร์จิน (Victor Burgin เกิด ค.ศ. 1941) 
  1.2 Photo Fry, 1969  
   กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค (Gordon Matta-Clark ค.ศ. 1943-1978) 
  1.3 Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the 
   Picture, 1972-1973  
   จอห์น บัลเดสซาร ี(John Baldessarie เกิด ค.ศ. 1931) 
  1.4 One Year Performance (Time Clock Piece), 1980-1981 
   เทชิง เชีย (Tehching Hsieh เกิด ค.ศ. 1950) 
  1.5 The Ballad of Sexual Dependency, 1986  
   แนน โกลดิน (Nan Goldin เกิด ค.ศ. 1953) 
  1.6 Stranger, 1998-2000  
   ชิสุกะ โยโคะมิโซะ (Shizuka Yokomizo เกิด ค.ศ. 1966) 
  1.7 Night Revels of Lao Li, 2000 
   หวัง จิงสง (Wang Qingsong เกิด ค.ศ. 1966) 
  1.8 Eye, 2012-2014  
   โทชิยูกิ คุวาบาระ (Toshiyuki Kuwabara เกิด ค.ศ. 1986) 
  1.9 While it lasts, 2016  
   วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ (Viriya Chotpanyavisut เกิด ค.ศ. 1982 
   1.10 Horseraddish, 2017  
   เบลส เซพิส (Blaise Cepis) 
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2.  ศึกษาประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ 
 3.  ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม ่ช่วงศตวรรษที่ 19 ถึง ศตวรรษที ่20 

ขั้นตอนของการวิจัย 
 1.  ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นและเอกสารช้ันรอง ทั้งจาก  
     หนังสือ เอกสาร บทความ และบทสัมภาษณ์ 
 2.  ศึกษาผลงานของศิลปินที่คัดเลือกและผลงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.  สัมภาษณ์ศิลปิน 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  น าเสนอวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษาวิจัยครั้งนีจ้ะท าให้ผู้วิจัยไดเ้ข้าใจภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ ที่มี
บทบาทส าคัญในศิลปะสมัยใหม ่ และเข้าใจถึงลักษณะการน าภาพถ่ายมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะใน
ลักษณะต่าง ๆ  รวมไปถึงวิวัฒนาการของแนวคิดในการสร้างงานศิลปะที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการ
สร้างสรรค์ 
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บทท่ี 2 

ภาพถ่ายกับศลิปะสมัยใหม ่
 

การถ่ายภาพและศิลปะสมัยใหม่เป็นสิง่ที่พฒันาข้ึนในช่วงเวลาใกลเ้คียงกันของยุคสมัย มี
ความเช่ือมโยงกันระหว่างแรงบันดาลใจและพัฒนาการทางความคิด รวมไปถึงการเกิดข้อโต้แย้ง
ระหว่างทั้งสองสิ่งว่าด้วยเรือ่งคุณค่าของความเป็นศิลปะ จึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้วงการศิลปะที่เริ่ม
เบื่อหน่ายกับการวาดภาพแบบเดิมมีความเคลื่อนไหว 

แรงกดดันอันเนื่องมาจากการเกิดข้ึนของภาพถ่าย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่
ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในแง่ของเทคโนโลย ี วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์รวมถึงความขัดแย้งระหว่างขั้ว
การปกครองที่เห็นได้อย่างชัดเจน ท าใหห้น้าที่ของภาพเขียนเปลี่ยนแปลง ภาพเขียนไม่ใช่การ
เลียนแบบสิ่งทีส่ายตามองเห็นอีกต่อไป3 หากแต่เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่มจีินตนาการเกิน
กว่าที่สายตามองเห็น จึงท าให้การแสดงออกในงานจิตรกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

ศิลปะสมัยใหม ่

 กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ช่วงศตวรรษท่ี 19 
 จากการพัฒนาและเตบิโตข้ึนของระบบทุนนิยมในโลกตะวันตก รวมไปถึงคุณค่าเชิงพาณิชย์ที่
รุกล้ าเข้าไปในเขตพื้นที่ของงานศิลปะ ท าให้ศิลปินบางส่วนเลือกที่จะหันหลงัให้กบัธรรมเนียมปฏิบัติ
แบบเดมิ เกิดการตอ่ต้านและหลกีหนจีากแนวคิดที่จะท าใหศิ้ลปะกลายเป็นเพียงสินค้า (commodifi-
cation) ส่งผลให้คุณค่าทางศลิปะล่มสลาย รวมไปถึงศิลปะกระแสหลัก (establishment art) ซึ่งถูก
คุณค่าเชิงพาณิชย์ของระบบทุนนิยมครอบง า เมื่อทุกสิ่งทกุอย่างเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึง่สูส่ภาพ
หนึ่งและไม่สามารถหยุดอยู่กับที ่ ความเสื่อมจากคตินิยมศิลปะแบบเก่าขยายผลให้แนวความคิดร่วม
สมัยยิ่งเบื่อหน่ายต่อสิ่งจ าเจที่ไร้อสิรภาพ การหยุดชะงักของบูรณาการทางสติปญัญา ประกอบกับการ

                                            
3 ดาเนียล มาร์โซนา, คอนเซ็ปชวลอาร์ต  )กรุงเทพฯ :เดอะเกรทไฟน์อาร์ท , 2552). น. 8 
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ถ่ายเททางศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าใหส้ังคมอาวองต-์การ์ด4 (avant-grade) ถือ
ก าเนิดข้ึน5 

อาวองต์-การ์ด (avant-garde) 
 เกิดข้ึนในช่วงกลางศตวรรษที ่ 19 โดยเป็นงานศิลปะทีพ่ยายามน าเสนอแนวความคิดล้ าสมัย
ในช่วงเวลาน้ัน ศิลปินประยุกตส์ร้างสรรค์งานทัศนศิลปร์ูปแบบใหม่ ๆ ข้ึน รวมไปถึงการท้าทายคุณค่า
แบบเดมิที่มีอยูเ่พื่ออิสรภาพทางสุนทรียศาสตร ์ แนวความคิดเช่นน้ีเกิดข้ึนก่อนทีจ่ะมีศิลปินอาวองต-์
การ์ดมากพอทีจ่ะตั้งขึ้นเป็นกลุ่มได้ กลุ่มศิลปินอาวองต์-การ์ดเพิ่งเกิดข้ึนในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ศตวรรษที ่20  และในช่วงเวลาน้ีเองที่ค าว่า ―อาวองต-์การด์‖ ถูกเช่ือมโยงเข้ากับศิลปะรูปแบบใหม่ทัง้
โดยนักวิจารณ์และผูส้นับสนุน ศิลปินอาวองต-์การ์ดจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานศิลปะรูปแบบใหม่
อย่างรวดเร็ว การเกิดข้ึนของกลุม่ศิลปินสง่ผลต่อรูปแบบและนิยามของศิลปะสมัยใหม่ 
 Avant-garde เป็นค าในภาษาฝรัง่เศสหมายถึงทหารกองหน้า และมักถูกใช้ในความหมาย
ของผลสรุปใหม ่ ๆ ที่มักจะเกิดข้ึนเสมอภายหลงัจากการปฏิวัติหรือปฏิรปูสิง่เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การค้นพบสิ่งใหม ่ๆ ในวงการศิลปะ  
 นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส เฮนร ี เดอร ์ เซ็นต์-ไซมอน (Henri de Saint-Simon ค.ศ. 
1760-1825) ได้ใช้ค าน้ีเรียกกลุ่มศิลปิน นักวิทยาศาสตร์รวมถึงนักอุตสาหกรรมระดบัแนวหน้าทีเ่ป็นผู้
บุกเบิกแบบแผนทางสังคมในยุคนั้น ค า ๆ นี้จึงกลายเป็นกญุแจส าคัญอันหนึง่ทีจ่ะน าไปสู่ความเข้าใจ
ในแก่นสารของความเป็นสมัยใหม ่ (Modernity) ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า Modern art แท้จรงิแล้ว
ก็คือ Avant-garde art นั่นเอง 
 Avant-garde art หรือ ―ศิลปะก้าวหน้า‖ นั้น ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อผลผลิตอันเกิดจาก
อัจฉริยภาพของศิลปิน การริเริ่มสร้างสรรค์ส่วนตัวและคาดหวังไว้สูงกบัลกัษณะเฉพาะตัวเหล่าน้ัน ซึ่ง
เช่ือว่าจะท าให้ศิลปะพัฒนาไปสูส่ิ่งที่ไมเ่คยปรากฏมาก่อนคือ ความแปลกใหม่ในโลกศลิปะ  
 ผลงานศิลปะกลุ่มนี้จงึแฝงสถานะของความพิเศษ สูงสง่ มีความเป็นต้นฉบบัที่บง่ถึง
ลักษณะเฉพาะในตัวผลงานเหล่าน้ันที่ไมอ่าจพบได้ในวัตถุอื่นหรือในงานศิลปะช้ินอื่น ๆ หรือแม้แต่

                                            
4 อาวองต์-การ์ด (avant-grade) มักน ามาใช้ในลักษณะของค านามและค าคุณศัพท์ อาวองต์-การ์ด ใน

ฐานะค าคุณสรรพใช้อธิบายลักษณะของผลงานที่มีแนวความคิดล้ าสมัย อาวองต์-การ์ด ในฐานะค านาม หมายถึง 
กลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้าที่มีหลักเกณฑ์เฉพาะตนในเรื่องความงาม 

5 คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่  :ความรู้ฉบับพกพา  = Modern Art: A Very Short Introduction. น. 34-
35 
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ผลงานที่ถูกสร้างโดยศิลปินคนเดียวกันก็ตาม เนื่องจากลักษณะเฉพาะของความเป็นต้นฉบบัไม่อาจจะ
ปรากฏซ้ าหรอืถูกสร้างขึ้นซ้ าได้6 
 สังคมอาวองต-์การ์ดเกิดข้ึนเมื่อศิลปินรู้สกึว่าก าลังถูกจ ากัดให้อยู่ในสงัคมวัตถุนิยม และการ
พยายามหาคุณค่าแบบชนช้ันกลาง ไม่เพียงท าใหพ้วกศิลปินตีตัวออกห่างจากสถาบันทางสงัคมและ
โลกศิลปะที่เป็นอยู่เท่านั้น หากแต่ยังรู้สกึแปลกแยกในจิตใจด้วย จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าใหส้ังคม
อาวองต-์การ์ดถือก าเนิดข้ึน 

อาจเรียกได้ว่า ศิลปะสมัยใหม่ของโลกตะวันตกไดเ้ริ่มต้นข้ึนด้วยการแสดงงานของศิลปินหัว
ก้าวหน้าซึ่งภายหลังเรียกว่า กลุ่มอมิเพรสชันนิสม ์ (Impressionism) หรือลัทธิประทบัใจ เป็น
ขบวนการศิลปะทีเ่กิดข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของจิตรกร
ในกรุงปารสี ศิลปินอมิเพรสชันนิสมม์ุ่งน าเสนอชีวิตในมุมมองแบบสมัยใหม่โดยเฉพาะภาพวิวทิวทัศน์ 
(landscape) และภาพวิถีชีวิตทั่วไป ผ่านการสงัเกตและถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมา ศิลปินมกัใช้ฝี
แปรงสะบัดอย่างหยาบ ๆ ด้วยความรวดเร็วเพื่อจับช่ัวขณะที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุก
วินาที การแสดงผลงานของกลุม่ศิลปินอิมเพรสช่ันนิสม์จัดข้ึนในเดือนเมษายน ป ีค.ศ. 1874 ณ ห้อง
แสดงภาพของนาดาร ์ (Nadar) ที่ถนนคาปูซีนส ์ กรุงปารสี โดยมีช่ืองานว่า ―Exhibition of the 
Impressionists‖ ได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเยาะเย้ยถากถางจากนักวิจารณ์ชาวฝรัง่เศส หลุยส ์
เลอรอย (Louis Leroy ค.ศ. 1812-1885) โดยการเขียนบทความวิจารณ์ลงในหนงัสอืพิมพเ์ลอชารี
วารี (Le Charivari)7 ของกรุงปารสี จิตรกรรมช้ินที่กล่าวถึงได้แก่  Impression, sunrise  (ฝรั่งเศส: 
Impression, soleil levant ไทย: ความประทบัใจยามพระอาทิตย์ข้ึน) ซึ่งเป็นผลงานของ โคล้ด 
โมเนต์ (Claude Monet ค.ศ.1840-1926) ที่สร้างขึ้นในป ีค.ศ. 1872  ในความคิดเห็นของเลอรอย
นั้นงาน Impression, Sunrise ของโมเนต์เป็นเพียงภาพวาดที่หยาบกระด้าง และเป็นการท าลาย
คุณค่าทางความงามของจิตรกรรม 
 โคล้ด โมเนต์ เป็นศิลปินคนแรกที่จุดกระแสความคิดขบถต่อแนวทางอะคาเดมกิ (Acada-
mic) หรือศิลปะกระแสหลักใหก้ับศิลปินอื่น ๆ ในยุคสมัยเดียวกัน  โมเนต์มีแนวความคิดว่าการร่าง
ภาพอย่างรวดเร็วนั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมทีสุ่ดในการบันทกึความประทับใจลงบนผืนผ้าใบ งานของ
โมเนต์จงึมกีารการทิ้งร่องรอยการปาดของฝีแปรงด้วยความรวดเร็ว และทิ้งรอยฝีแปรงนั้นไว้คล้าย

                                            
6 Antiphist, 2548, http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=antiphist&month=06-01-

2005&group=2&gblog=1. 
7 the free encyclopedia Wikipedia, "Le Charivari,"  

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Charivari. 
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ภาพที่ยังวาดไม่เสร็จ ช่ือ ―กลุม่อิมเพรสชันนิสม‖์ จึงเกิดข้ึนภายหลังจากบทวิจารณ์ที่เกิดจากความไม่
ตั้งใจของเลอรอยและช่ือภาพของโมเนต์  
 ในปี ค.ศ. 1879 ดิเอโก มารเ์ตลล ิ (Diego Martelli ค.ศ. 1839-1896) นักวิจารณ์ศิลปะ
ชาวอิตาเลียนได้อธิบายความหมายของลัทธิอมิเพรชชันนิสมไ์ว้ว่า “อิมเพรสชันนิสมเ์ป็นการปฏิวัติ
ทางดา้นความคิด แต่ก็เป็นการปฏิวัติในความเข้าใจธรรมชาติแห่งการมองเห็นของมนุษย์ มันเป็น
ทฤษฎีใหม่ซึ่งโดยพื้นฐานข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้หลายประการ”8 จากค าวิจารณ์ที่หลากหลายมมุ-
มอง ศิลปินอิมเพรสชันนิสมจ์ึงถือได้ว่าเป็นผูจุ้ดกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ทาง
ความคิดใหม่ ๆ ในวงการศิลปะตะวันตก 
 ภาพ Impression, Sunrise ของโมเน่ต์ (ภาพที่ 1) กลายเปน็ภาพจิตรกรรมช้ินส าคัญทีท่ าให้
โลกศิลปะยุคเก่าสั่นคลอน  จากอดีตความคิดและความเช่ือที่มีต่อค าว่า ความประทบัใจ (Impress-
ion)  ในงานจิตรกรรมนั้น มีความหมายเพียงแค่ความประทับใจตอ่สิง่ที่ตามองเห็นอันเกิดข้ึนภายใน
จิตใจ หรอืเป็นเพียงภาพร่างหยาบ ๆ (sketch) เท่านั้น   ศิลปินอิมเพรสชันนิสม์จงึต้องอาศัย
ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาทีจ่ะถ่ายทอดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใต้สภาวะของแสงในช่วงเวลา
ขณะนั้นโดยการใช้ฝีแปรงทีร่วดเร็ว ความประทบัใจของศิลปินกลุม่อิมเพรสชันนิสม์ หมายถึง การมุง่
ความสนใจไปยังการวาดภาพที่ธรรมชาติได้สร้างปรากฏการณ์เฉพาะข้ึนมาให้เห็นเพียงครัง้เดียวใน
ขณะนั้น ซึ่งปราศจากการปรุงแต่งใด ๆ  งานจิตรกรรมของกลุ่มอมิเพรสชันนิสมจ์ึงดสูดใหม่ มีชีวิตชีวา
และเป็นอิสระ 

 

                                            
8 จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที่ 20 (กรุงเทพฯ  :เมืองโบราณ , 2552). น. 33 
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ภาพที่ 1 Claude Monet, Impression, Sunrise, 1872  
Oil on Canvas, 48 cm × 63 cm (18.9 in × 24.8 in) 
ที่มา: Wikipedia, Impression, Sunrise, เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Impression,_Sunrise 
 

แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อศิลปินอิมเพรสชันนิสม์   ศิลปินมักจะออกไปวาดภาพ
นอกสตูดิโอ และจบัอารมณ์ของบรรยากาศในช่วงเวลา ณ ขณะนั้น โดยศิลปินมีความสนใจให้
ความส าคัญเรื่องแสงตกกระทบทีเ่กิดข้ึนโดยฉับพลัน และถ่ายทอดอารมณ์ของภาพอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยการวาดภาพในลักษณะการใช้ฝีแปรงอย่างรวดเร็ว 
 

ปรากฏการณ์จากแสงอาทิตย ์

 อิทธิพลของแสงอาทิตย์ท่ีมีต่องานจิตรกรรม 
อิมเพรสชันนิสม ์(Impressionism) 
งานของกลุ่มอมิเพรสชันนิสม์ต้องการถ่ายทอดบรรยากาศของสี และแสงที่เห็นในห้วง

เวลาขณะหนึ่งลงบนผ้าใบ ลักษณะภาพมีความสว่าง สีสนัสดใส รู้สึกได้ถึงบรรยากาศของช่วงเวลา
กลางวันทีม่ีแดดจัด ศิลปินอมิเพรสชันนิสม์มกัออกไปวาดภาพข้างนอกสตูดิโอ สังเกตช่วงเวลาการ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตย์ตามช่วงเวลาต่าง ๆ  ศิลปินจะใช้สี
คู่ตรงข้ามสลับกันในบริเวณใกลก้ัน เพื่อใหส้ายตาของผู้ชมเกดิการผสมสีเมื่อมองภาพในระยะไกล 
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กลุ่มอมิเพรสชันนิสม์ได้เข้าถึงจุดสงูสุดในเรื่องของ ―แสง‖ ซึ่งในยุคก่อนการวาดภาพให้
เกิดระยะมักจะใช้หลักทัศนียวิทยาด้วยเส้น (liner perspective) เพื่อท าให้เกิดภาพลวงตา ตื้น-ลึก 
ใกล-้ไกล ด้วยการใช้เส้นเป็นสื่อในการน าสายตา ศิลปินอิมเพรสชันนิสม์เพิ่มเตมิมิติของอากาศ (airial 
perspective) ลงไปในภาพ ด้วยการน าหลักการใช้ส ี และแสงอาทิตย์มาช่วยท าให้สมีีความกระจ่าง
สดใส มีชีวิตชีวา 

ลักษณะการวาดภาพของกลุ่มอิมเพรสชันนิสมป์ระกอบด้วยการตวัดพู่กันเป็นเส้นสั้น ๆ 
ของสีซึง่ไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง จึงท าให้ได้ภาพทีเ่กิดข้ึนตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิว
ของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ ซึ่งท าให้งานแตกต่างจากภาพวาดยุคก่อนทีจ่ะ
เน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืน องค์ประกอบในงานอิมเพรสชันนิสมจ์ะมีมมุมองกว้าง ๆ มากกว่า
การเน้นรายละเอียด เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องราวที่พบเห็นได้ทั่วไป 
 

นิโอ อิมเพรสชันนิสม ์(Neo-Impressionism) 
สืบเนื่องจากคตินิยมของกลุม่อิมเพรสชันนิสม์ได้สร้างแรงบันดาลใจ และกระแส

ขับเคลื่อนให้กบัวงการจิตรกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรือ่งของสีตามหลักทฤษฎีวิทยาศาสตร ์
นิโอ อิมเพรสชันนิสม ์ เกิดมาจากการได้รบัอิทธิพลจากลทัธิอิมเพรสชันนิสม์ กล่าวคือ 

ในขณะที่งานของลทัธิอิมเพรสชันนิสม์ในฐานะของศิลปะสมยัใหม่โดดเด่นในยุโรป ด้วยมีศิลปินและ
สาธารณชนให้ความนิยมเป็นอย่างสูงสุดก าลังลดบทบาทลง ศิลปะลทัธินีโออิมเพรสนสิมจ์ึงได้แสดง
บทบาทเด่นชัดข้ึนมาแทน ศิลปินผู้น าในลทัธิอิมเพรสนิสม์ใหม่นี ้ คือ จอร์ช เซอราท ์ (Georges 
Seurat ค.ศ. 1859-1891) ผู้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของศิลปะลทัธิอิมเพรสช่ันนิสมท์ี่มรีูปทรงไม่
ชัดเจนเลือนราง และไมเ่ห็นด้วยกบัประกายแสงบนพื้นภาพที่กระจายตัวไม่เด่นชัด 

ความขัดแย้งและจากความเช่ือทางศิลปะที่แตกต่าง ศิลปินกลุ่มนี้ได้แสดงความเช่ือทาง
ศิลปะดังกล่าว ผ่านกลวิธีศิลปะในผลงานที่สร้างสรรค์ข้ึนด้วยการประสานอนุภาคของสีที่ถูกแต้มเป็น
จุดเล็ก ๆ ตามหลักทฤษฏีทางฟิสกิส์ว่าด้วยแสงคืออนุภาคของสี ศิลปินพยายามน าแสงเข้ามาสัมพันธ์
กับส ี โดยการระบายสีให้เกิดริ้วรอยพู่กันขนาดเล็กใกล ้ ๆ กันด้วยสีที่สดใสโดยไม่เกลี่ยสีแต่อย่างใด 
ลักษณะรปูแบบนี้ถูกเรียกอีกช่ือว่า ลัทธิจุดส ีหรือ Pointilism โดยศิลปินจะปลอ่ยให้จุดสีที่แต้มไว้เกิด
การผสมผสานกันในดวงตาของผู้ชม เพื่อใหเ้กิดการความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นสีและแสงไป
พร้อมกัน 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ภาพที่ 2 George Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte,  
1884–86, Oil on Canvas, 207.5 × 308.1 cm, Art Institute of Chicago 
ที่มา: Wikipedia, Georges Seurat, accessed February 1, 2017, 
available from https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat 
 

อิทธิพลของแสงอาทิตย์ท่ีท าให้เกิดการถ่ายภาพ 
 ค าว่า ―การถ่ายภาพ‖ ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Photography นี ้ เป็นค าทีม่ีรากศัพท์
มาจากภาษากรีก 2 ค า ได้แก่ค าว่า Phos หมายถึง Light หรือแสงสว่าง และค าว่า Graphein 
หมายถึง Writing หรือการเขียน ดังนั้นการถ่ายภาพ (Photography) จึงหมายถึง การเขียนด้วยแสง 
(writing with light) คือ การใช้แสงสว่างเป็นตัวท าใหเ้กิดภาพ หรอืเรียกอีกแบบหนึ่งว่า การวาดภาพ
ด้วยแสง 
 การถ่ายภาพเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กบัธรรมชาติ ศิลปะและวิทยาศาสตร ์
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ได้แนวความคิดมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ว่าด้วยเรื่องของแสง 
และพัฒนาตอ่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือการทดลองการคงสภาพภาพถ่ายด้วยสารเคมี 
 

ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 ปลายศตวรรษที ่ 19  ช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการสร้างงานศิลปะในซีกโลก
ตะวันตก กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะต่างไปจากวิธีการสร้างสรรค์ของศิลปินในยุคก่อนเป็นอย่าง
มาก โดยมีอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ คือ การเกิดข้ึนของภาพถ่าย 
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 เมื่อวันที ่17 กันยายน ค.ศ. 1839 หลุยส ์จาคเคอร ์แมนเด ดาแกร ์(Louis Jacque Mande 
Daguerre ค.ศ. 1787-1851) เป็นนักสร้างไดออรามา (Diorama)9 ได้ท าการสาธิตกระบวนการ
บันทึกภาพจากกล้องออบสคูรา (Obscura Camera) โดยการใช้วัตถุไวแสงเป็นครัง้แรก และเรียก
กระบวนการนี้ว่า กระบวนการดาแกร์โรไทพ ์ (Daguerreotype)10 ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์
ให้กับวงการถ่ายภาพ และส่งผลกระทบต่อวงการจิตรกรรม กล่าวคือ เมื่อกระบวนการดาแกร์โรไทพ์
ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถคงสภาพภาพถ่ายได้ สง่ผลให้การวาดภาพบุคคลทีเ่คยได้รับความ
นิยมมาต้ังแต่อดีตเริ่มเสื่อมความนิยมลง เนื่องจากการถ่ายภาพมีราคาย่อมเยากว่าการวาดภาพ และ
สามารถผลิตได้เป็นจ านวนมากในระยะเวลาทีร่วดเร็ว ประกอบกบัการถึงจุดอิม่ตัวของ ลัทธิเรียลลสิม ์
(Realism) หรือลัทธิสจันิยม ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความจรงิ แนวความคิดในการวาดภาพเหมือนจริง
จึงถูกแทนที่ด้วยแนวทางความคิดใหม ่ จากการนิยมความจรงิอย่างแพร่หลายซึง่นิยมกันทั่วไปจน
กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามญั จึงท าให้ภาพวาดแบบเรียลลิสม์กลายเป็นเพียงภาพเหมือนอันจืดชืดไร้
วิญญาณ ก่อใหเ้กิดคตินิยมศิลปะแบบใหม่ขึ้นโดยกลุม่ศิลปนิอาวองต์-การ์ด ก็คือ ―กลุ่มอิมเพรสชัน
นิสม‖์ นั่นเอง 
 

ก าเนิดภาพถา่ยในยุคแรก 
 400 ปีก่อนครสิต์ศักราช อรสิโตเตลิ (Alistotle, ป ี384-322 ก่อนครสิตกาล) นักปราชญ์และ
นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกโบราณ ได้บันทึกปรากฏการณ์ธรรมชาติเรียกว่า ―ปรากฏการณ์รเูข็ม‖ คือ 
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ และสะท้อนเข้าสู่รเูข็มคือรทูี่มีขนาดเล็กมากในห้องมืด แสงทีผ่่านเข้ามาจาก
ภายนอกจะปรากฏเป็นภาพหัวกลับข้ึนในอีกด้านของฝัง่ตรงกันข้ามแต่มีความชัดเจนไม่มากนกั จึง
เรียกว่า กลอ้งรูเข็ม (Pinhole Camera) เทคโนโลยีของภาพถ่ายจึงพฒันาจากกล้องรเูข็มเป็นต้นมา 
 ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Reneissance) ลีโอนาร์โด ดาวินชิ (Leonardo Da Vinci ค.ศ. 
1452-1519) ศิลปินชาวอิตาเลียนและอัจฉริยะบุคคล ได้บันทึกค าอธิบาย และหลักการของ
ปรากฏการณ์รูเข็มไว้อย่างสมบูรณ์ในป ีค.ศ. 1490  เมื่อหลักฐานเหล่าน้ีถูกเปิดเฉยจงึเป็นทีรู่้จักอย่าง
แพร่หลาย ท าให้มผีู้สนใจอย่างมากและน าไปค้นคว้าพัฒนาต่อ โดยมีการสร้างห้องมืดและเจาะรูให้
แสงเข้ามาในลักษณะเป็นหอ้งมืด ห้องมืดเหล่านั้นถูกเรียกว่า กล้องออบสคูร่า (Camera Obscura) 
เป็นภาษาละติน แปลว่า ห้องมืด (Dark Charmber)  

                                            
9 ไดออรามา (Diorama) ในศตวรรษที่ 19 หมายถึง ฉากจ าลองทัศนียภาพในโรงละคร ที่มีการจัดแสงสี

เลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความรู้สึกสมจริงในกับคนดูละคร 
10 ดาแกร์โรไทพ์ (Daguerreotype) กระบวนการทดลองเก่ียวกับวัสดุไวแสง เพื่อใช้บันทึกภาพจากกล้อง

ออบสคูร่า (Obscula Camera) 
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คาเมรา ออบสคูรา (Camera Obscura) 
 เพื่อใหผู้้ที่ใช้คาเมรา ออบสคูราเกิดความสะดวก จิตรกรและนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้
คิดค้นรูปแบบและวิธีการสร้างกลอ้ง และพยายามพฒันาใหม้ีคุณภาพดีข้ึนเรื่อย ๆ  
 อธานาซิอุส เคิร์ชเชอร ์ (Athanasius Kircher ค.ศ. 1602-1680) นักวิชาการชาวเยอรมันได้
วาดภาพคาเมราออบสคูราข้ึนใน ค.ศ. 1646 ภาพวาดของไคเชอร์แสดงใหเ้ห็นโครงสร้างของกล้อง
ออบสคูราซึง่มีขนาดและรูปร่างคล้ายกระท่อมเลก็ ๆ มีน้ าหนักเบาพอทีส่องคนจะแบกได ้ขณะท างาน
จิตรกรจะต้องเข้าไปด้านในทางประต ูภายในมีลักษณะเป็นกล่องทึบที่ท าด้วยกระดาษบาง ๆ ซึ่งเพียง
พอที่จะวาดภาพทีส่ะทอ้นผ่านรูเข็มเลก็ ๆ เข้ามาได ้แม้จะเป็นภาพหัวกลบัก็ตาม ส่วนตัวกล้องมีโครง
ไม้ใช้ผ้าใบขึงเป็นผนงั (ภาพที่ 3) 

 

 

ภาพที่ 3 คาเมรา ออบสคูรา วาดโดย อธานาซิอุส เคิร์ชเชอร ์
Athanasius Kircher, Large portable camera obscura, 1646 
ที่มา: Research Center, The University of Texas at Austin, CAMERA OBSCURA  
เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก http://www.reframingphotography.com/resources/camera-obscura 
 

ค.ศ. 1685 โจฮัน ซาน (Johann Zahn ค.ศ. 1641-1707) ชาวเยอรมันได้สร้างคาเมรา 
ออบสคูราขนาดเล็กขึ้น ขนาดความยาวประมาณ 23 นิ้ว (58 ซม.) มีกระจกสะท้อนแสงอยู่ด้านหลัง
ของกล้องตรงข้ามกบัเลนส ์ ท าให้ภาพที่ต้องการวาดสะท้อนมายังส่วนบนของตัวกลอ้งจะได้ภาพหัวตั้ง 
จิตรกรจงึสามารถวาดภาพได้สะดวกยิ่งข้ึน เลนส์ที่ใช้กบักลอ้งตัวนี้เป็นเลนส ์ 2 ช้ิน ได้แก่ เลนส์นูน
และเลนสเ์ว้าที่มีทางยาวโฟกสัต่างกันน ามาประกอบกัน มีผลท าให้ภาพที่ได้ขยายใหญ่ข้ึนและชัดเจน
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ข้ึนมาก กล้องตัวนี้นับเป็นงานประดิษฐ์ทีท่ าให้จิตรกรสามารถท างานภายนอกตัวกล้องได้อย่างแท้จริง 
(ภาพที่ 4) 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงตัวอย่างการใช้งาน คาเมรา ออบสคูราทีส่ร้างขึ้นโดย โจฮัน ซาน 
ที่มา: luminous-lint, A set of images เข้าถึงเมือ่ 20 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://www.luminous-lint.com/__phv_app.php?/i/31667:31668/ 
 

หลงัจากนั้น ได้มีนักประดิษฐ์มากมายหลายท่านประดิษฐค์าเมรา ออบสคูราใช้กันอย่าง
แพร่หลาย กล้องบางแบบจิตรกรยงัคงต้องเข้าไปท างานในตัวกล้อง แต่ได้รับความสะดวกสบายข้ึน
มาก กล้องบางแบบจิตรกรนั่งวาดภาพอยู่ภายนอกกล้อง ตัวอย่าง คาเมรา ออบสคูราทีป่ระดิษฐ์กัน
ข้ึนมา เช่น ปลาย ค.ศ.1700 มีการสร้างคาเมรา ออบสคูรา รูปร่างคล้ายหนงัสือ ประมาณ ค.ศ.1711 
มีการสร้างกลอ้งเป็นโต๊ะเขียนหนงัสืออยู่ในห้องมืด ๆ แต่มีเก้าอี้ให้นั่งและมปีระตเูข้าออกได้สะดวก 
(ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 5 (ซ้าย) คาเมรา ออบสคูราที่มลีักษณะเป็นโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ในหอ้งมืด  
 (ขวา) คาเมรา ออบสคูรา รูปร่างคล้ายหนังสือ 

ที่มา: สุภาณี กอสุวรรณศิร ิและ สุมิตรา ขันตยาลงกต .จากอดีต.... ถึงปัจจุบันการถ่ายภาพ, 2531 
 

สิ่งที่แสดงถึงพัฒนาการของกล้องคาเมราออบสคูราอีกก้าวหนึ่งก็คือ การที่จอร์จ แบรนเดอร ์
(George Brander ค.ศ. 1713-1785) ได้สร้างกล้องแบบตัง้โต๊ะ การเขียนภาพสามารถปรบัความชัด
ได ้ตัวกล้องเป็นสี่เหลี่ยมมืดทบึ ด้านหน้าท าเป็นกลอ่งหลาย ๆ กล่องซ้อนต่อ ๆ กัน เพื่อช่วยให้เลนสม์ี
ความยาวโฟกัสมากขึ้น จะได้รบัภาพที่อยู่ในระยะไกลได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ภายในตัวกล้องติดกระจกเงา 
ท ามุม 45˚ เพื่อท าให้ภาพที่ตอ้งการตกกระทบกระจกเงาแล้วสะท้อนข้ึนด้านบนตรงหน้าของจิตรกร
ซึ่งนั่งเขียนภาพ (ภาพที่ 6) 

 

 

ภาพที่ 6 George Brander, Telescopic camera obscura, “Table” model, 1769 
ที่มา: Photography in Context, Romantics, Pictorialists and the Photo Secession, 
2012 เข้าถึงเมือ่ 20 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://photographyincontext.blogspot.com/2012_11_25_archive.html 
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ในระยะนี้นิยมประดิษฐ์คาเมราออบสคูราใหม้ีรปูร่างสวยงาม สามารถใช้วาดภาพ และเป็น
เฟอร์นเิจอรป์ระดบับ้านได้ด้วย ดังเช่น ค.ศ.1770 มีการประดิษฐ์กล้องรปูร่างเหมือนโต๊ะเขียนหนงัสือ 
ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กล้องของแบรนเดอร์ (ภาพที่ 7) 

 

 

ภาพที่ 7 Table Camera ค.ศ. 1770 
ที่มา: The History of the Discovery of Cenematograpby 
เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก http://precinemahistory.net/1750.htm 

 

ค.ศ. 1800 มีคาเมราออบสคูราลักษณะเป็นกระโจมเลก็ ๆ ยึดด้วยขาต้ัง 3 ขา ด้านบนของ
กล้องติดเลนส์นูน 2 ช้ิน เพื่อรับแสงใหส้ะทอ้นมายังโตะ๊ท างานของจิตรกร เข้าใจว่ากล้องแบบนี้
สะดวกแก่การโยกย้ายไปวาดภาพตามที่ต่าง ๆ (ภาพที่ 8) 
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ภาพที่ 8 Camera Obscura ค.ศ. 1800 
ที่มา: Wikipedia, Camera obscura เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560 
เข้าถึงเมื่อ https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura 
 

คาเมรา ลูซิดา (Camera Lucida) 
 ในศตวรรษที ่ 18 (ค.ศ. 1701-1800) กล้องคาเมรา ออบสคูราพัฒนาไปมาก จิตรกรต่าง
สามารถเลือกใช้กล้องแบบต่าง ๆ ซึ่งใช้เลนสท์ี่มีทางยาวโฟกัสต่าง ๆ กัน เพื่อผลในการวาดภาพตาม
แบบเฉพาะตัว และในต้นครสิต์ศตวรรษที ่ 18 นี ้ วิลเลยีม ไฮด์ วอลเลสตัน (William Hyde 
Wallaston ค.ศ. 1766-1828)  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์กล้องที่ใช้ส าหรับเขียนภาพข้ึน 
ใช้ช่ือว่า คาเมรา ลูซิดา (Camera Lucida) ซึ่งใช้ปรซิึมแทนเลนส์จากแก้ว ปริซึมที่มีทอ่เป็นกระบอก
ต่อมายังพื้นโต๊ะซึ่งเป็นกระจกฝูา ผู้วาดภาพจะวาดภาพบนกระดาษที่โต๊ะโดยใช้ตามองผ่านแก้วปรซิึม 
ตรงดินสอที่ใช้เขียนภาพน้ันจะมีคานต่อโยงกบัเข็มโลหะ ซึ่งท าหน้าทีเ่ขียนภาพลงบนแผ่นทองแดง 
ลักษณะของภาพที่ได้จากแผ่นทองแดงจะเหมอืนกับภาพที่เขียนบนกระดาษ (ภาพที่ 9) โดยวิธีนี้จะได้
ภาพเขียนและภาพส าหรบัท าบล็อคแม่พมิพ ์(Block) ข้อสังเกตคือ ถ้าใช้คานยาวภาพบล็อคจะมีขนาด
ใหญ ่ ถ้าใช้คานสั้นภาพบล็อคจะมีขนาดเล็ก คาเมรา ลูซิดานี้มีขนาดเล็กกระทัดรัด จึงมีผู้น าติดตัวไป
ใช้วาดภาพกันมาก 
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ภาพที่ 9 การใช้กลอ้ง Camera Lucida 
ที่มา: Wikipedia, Camera lucida เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_lucida 
 

จิตรกรท่ีใช้คาเมรา ออบสคูราเปน็เครื่องมือในการวาดภาพ 

 คาเมรา ออบสคูราและผืนผา้ใบของโยฮันเนส เวอร์เมียร์ 
 โยฮันเนส เวอร์เมียร ์ (Johannes Vermeer ค.ศ. 1632-1675) จิตรกรชาวดัตช์ที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดคนหนึ่งในสมัยยุคทองของเนเธอร์แลนด์ (Dutch Golden Age) 
และถูกยกย่องในเรื่องเทคนิคการใช้แสง (The Master of Light) เวอรเ์มียมีช่วงชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่
คาเมรา ออบสคูราถูกพฒันาข้ึนอย่างต่อเนือ่ง  ประกอบกบัการที่ภาพวาดของเวอร์เมียร์มกีารใช้แสงที่
เป็นธรรมชาติอย่างน่าประหลาดใจ  ท าให้เกิดการสันนิษฐานจากหนงัสอื Vermeer‖s Camera เขียน
โดย Philip Steadman11  ว่าเวอร์เมียร์ใช้คาเมรา ออบสคูราเป็นเครื่องมือในการวาดภาพ จากข้อ
สันนิษฐานนั้น ๆ ท าให้ภาพยนตร์เรื่อง ―The Girl with Pearl Earring (2014) ปรากฏฉากหนึ่งที่
แสดงใหเ้ห็นว่าเวอร์เมียร์ใช้คาเมรา ออบสคูราเป็นเครื่องมือในการวาดภาพ 

                                            
11 Philip Steadman, Vermeer's Camera (United States: Oxford University Press Inc., New 

York, 2001). 
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 ภาพวาดของเวอร์เมียร์ไม่น าเสนอเรือ่งราวของความเป็นจรงิ ศิลปินจัดฉากข้ึนและวาดใน
สตูดิโอ โดยมีแสงเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ ่ลักษณะของภาพคือการค้นหาความงามจากสิ่งธรรมดา 
ด้วยการใช้แสง และการวาดทัศนียภาพ (perspective) ที่แม่นย า 
 The Milkmaid (c 1658-1661) (ภาพที่ 10) ภาพหญิงคนรับใช้เทนมจากเหยอืกบนโต๊ะที่มี
ผ้าปูโต๊ะสีน้ าเงิน มีขนมปังอยู่เบือ้งหน้าด้านซ้ายซึง่มีขนาดแตกต่างกัน ด้านซ้ายเป็นหน้าต่างบานใหญ่
ซึ่งมีแสงส่องเข้ามาภายใน ภาพขนมปังและขอบเหยือกนม (ภาพที่ 11) มีแสงตกกระทบระยบิระยับ
จากหน้าต่างอย่างมีชีวิตชีวา และมีการวาดทัศนียภาพที่ไมผ่ดิเพี้ยน (ภาพที่ 12) 
 

 

ภาพที่ 10 Johannes Vermeer, The Milkmaid (c 1658-1661),  
Oil on canvas, 45.5 x 41 cm, The Rijksmuseum, Amsterdam. WikiArt. 
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ภาพที่ 11 Johannes Vermeer, The Milkmaid (detail) (c 1658-1661),  
Oil on canvas, 45.5 x 41 cm, The Rijksmuseum, Amsterdam. WikiArt. 
 

 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงการวาดทัศนียภาพที่แม่นย าของเวอร์เมียร ์
ที่มา: DANIEL VERGARA, JOHANNES VERMEER’S “THE MILKMAID”, 2007 
เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก https://vermeer0708.wordpress.com/johannes-
vermeer‖s-“the-milkmaid”-an-article-by-daniel-vergara/ 
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ภาพร่างเมืองเวนิสของ คานัลเลตโต (Canaletto ค.ศ. 1697-1768) 
 จิโอวานน ีแอนโทนิโอ คานัล (Giovanni Antonio Canal) หรอืเป็นที่รูจ้ักในนาม คานัลเลต
โต เป็นจิตกรชาวอิตาเลียนที่วาดทิวทัศน์ของเมืองเวนิส (ภาพที ่13) คานัลเลตโตถือเป็นอีกหนึ่งศลิปิน
ที่ใช้คาเมรา ออบสคูราในการร่างภาพ 

 

ภาพที่ 13 ภาพร่างเมืองเวนิสของ Canaletto ที่ใช้คาเมรา ออบสคูรา 
ที่มา: Wikipedia, Camera obscura เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560 
เข้าถึงเมื่อ https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura 
 

 

ภาพที่ 14 เปรียบเทียบภาพร่างจากคาเมรา ออบสคูรา กับภาพส าเรจ็ของคานัลเลตโต 
ที่มา: Paul David Redfern, LO SCATTO DIGITALE N.1: Camera ottica, la genesi della 
fotocamera, 2011 เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://lnx.whipart.it/artivisive/8233/rubrica-scatto-digitale1-redfern.html 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Canaletto
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ภาพถ่ายและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 ―การถ่ายภาพ‖ หรือ ―การวาดภาพด้วยแสง‖ เป็นวิธีการที่ท าให้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิธีการ 
และกระบวนการที่จะท าให้แสงน าภาพมาปรากฏบนที่กล้องนั้น กลายเป็นภาพถ่ายข้ึนโดยที่ไม่ต้องใช้
วิธีเขียนภาพแบบเดิม วิธีการที่ค้นคว้าได้น้ีคือ การประดิษฐ์เลนส ์(Lens) เพื่อใหม้ีประสทิธิภาพในการ
รับแสงสว่างได้มาก และค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรงุแผ่นรับภาพให้รบัภาพจากแสงสว่างจากเลนส์ โดยใช้
เคมีภัณฑ์ท าเป็นน้ ายาที่ไวต่อแสงสว่างฉาบบนแผ่นรับภาพ เมื่อน้ ายาไวแสงรบัภาพได้แล้วจงึค้นคว้า
วิธีการที่จะท าให้ภาพอยู่คงทนถาวรตอ่ไป กรรมวิธีในกระบวนการเหล่าน้ี คือที่มาของการถ่ายภาพ 
 ป ี1826  โจเซฟ นีเซเฟอร ์เนียฟซ ์(Joseph Nicephore Niepce ค.ศ. 1765 - 1833) นัก
เคมีชาวฝรั่งเศส และผู้ศึกษาการท าภาพพิมพ์หิน (Lithography) ได้ท าการทดลองค้นคว้าวิธีการ
บันทึกภาพ ด้วยการใช้กระดาษฉาบซิลเวอร์คลอไรด ์(Silver chloride) แต่ภาพที่ได้จะมีลกัษณะกลบั
ค่าด าเป็นขาวและเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว จนกระทัง่ได้ทดลองน าแผ่นโลหะเคลอืบสารเคมีบทีูเมน 
(Bitumen)12 วางไว้หลังกลอ้งออบสคูราทีห่ันออกไปทางหน้าต่างและทิง้ไว้นาน 8 ช่ัวโมง หลังจากนั้น
พบว่ามีภาพปรากฏข้ึนบนแผ่นโลหะ จึงเกิดภาพถ่ายภาพแรกของโลกโดยมีการตั้งช่ือในภายหลงัว่า 
“View from the window at Le Gras” (ภาพที่ 15) 
 

 

ภาพที่ 15 ภาพถ่ายภาพแรกของโลก “View from the window at Le Gras” ค.ศ.1826 
ที่มา: Wikipedia, View from the Window at Le Gras เข้าถึงเมือ่ 21 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/View_from_the_Window_at_Le_Gras 

                                            
12 บีทูเมน (Bitumen) คือ สารเคมีที่ใช้ในการท าภาพพิมพ์หิน หากถูกแสงสว่างก่อน แล้วน าไปล้างใน

น้ ามันจากต้นลาเวนเดอร์ (Lavender) จะแข็งตัว ในขณะที่ส่วนของบีทูเมนที่ไม่ถูกแสงจะละลายออกไป 
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กระบวนการดาแกโรไทพ์ (Daguerreotype) 
 หลุยส ์ จาคเคอร ์ แมนเด ดาแกร์ (Louis Jacque Mande Daguerre ค.ศ. 1787-1851) 
ศิลปินชาวฝรัง่เศส ได้ทดลองเกี่ยวกับการท าวัสดุไวแสงเพื่อใช้บันทึกภาพจากกล้องออบสคูรา ซึ่งเป็น
เวลาใกลเ้คียงกบัทีเ่นียฟซก์ าลังค้นคว้า กระบวนการเฮลโิอกราฟฟ ี (Heliography)13 ดาแกร์
กับเนียฟซ์จงึท าสัญญาเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อท าการค้นคว้าต่อ แต่เนียฟถึงแก่กรรมไปเสียก่อน 
 ดาแกร์ได้น ากระบวนการเฮลโิอกราฟฟ ี (Heliography) ของเนียฟซ์ไปรวมกับกระบวนการ
ของตัวเองทีก่ าลงัทดลองอยู่แล้วทดลองถ่ายภาพ ปรากฏว่าประสบความส าเร็จ จึงตัง้ช่ือกระบวนการ
ใหม่นี้ว่า ดาแกโรไทพ ์(Daguerreotype) ค.ศ. 1837 
 การถ่ายภาพแบบดาแกร์โรไทพ์เป็นการบันทึกภาพลงบนแผน่ทองแดง โดยใช้กล้องออบสคูรา 
เป็นระบบที่ให้ภาพเหมือนกับที่ตาเห็น (a direct positive process) ภาพที่ออกมาให้รายละเอียด
ค่อนข้างดีโดยใช้แผ่นทองเแดงฉาบด้วยเงินบาง ๆ (a thin coat of silver) ซึ่งแผ่นทองแดงต้อง
สะอาดและขัดมันจนเกิดเงาแบบกระจก น าไปฉาบด้วยไอระเหยของไอโอดีน (Iodine) จนเป็นสี
เหลืองออ่นเกบ็ในกล่องทึบแสง แล้วน าไปวางไว้ที่กล้องออบสคูรา การบันทึกภาพข้ึนอยู่กบัสภาพแสง 
ประมาณ 3-5 นาทีในวันที่อากาศแจ่มใส จากนั้นน าไปอังกบัไอของตะกั่วรอ้นจนภาพปรากฏ จากนั้น
น าแผ่นทองแดงแช่กับโซเดียมไธโอซลัเฟต (sodium thiosulfate) หรือเกลือ เพื่อหยุดการสร้างภาพ
แล้วน าไปแช่โกล์ดคลอไรด ์ (gold chloride) เพื่อใหเ้กิดโทนของภาพ ภาพที่ได้จากกระบวนการของ
ดาแกร์โรไทพ์มลีักษณะกลบัซ้ายขวาเหมือนภาพทีเ่ห็นในกระจกเงา  
 ดาแกร์ใช้กระบวนการนี้ถ่ายภาพในห้องสตูดิโอของโดยใช้กล้องออบสคูรา   วัตถุที่ใช้เป็น
แบบ ได้แก่ ภาพวาด รูปปั้นและภาพแกะสลกัที่ท าข้ึนเอง โดยให้ช่ือภาพน้ีว่า ห้องภาพจิตรกร (The 
Artist‖s studio) (ภาพที ่16) ภาพน้ีให้ผลออกมาดีมากและเป็นทีรู่้จกักันดีในวงการถ่ายภาพ ท าให้ดา
แกร์ได้รับการยกยอ่งว่าเป็นบิดาแหง่วิชาการถ่ายภาพสมัยใหม่ (The Father of Modern 
Photography) ภาพน้ีปัจจุบันยังเก็บไว้ในสถานที่แสดงภาพของกรงุปารีส (Paris Salon) 

 

 

                                            
13 เฮลิโอกราฟฟี (Heliography) คือ กระบวนการท าภาพบล็อคมาพิมพ์บนกระดาษเพื่อให้ได้ภาพขาว-ด า 

กระบวนการน้ีถูกดัดแปลงให้ดีขึ้นและน ามาใช้ในวิชาการพิมพ์ (ปัจจุบันเรียกว่า Photogoengraving technique) 
คือท าบล็อคแม่พิมพ์บนแผ่นโลหะ 



  24 

 

ภาพที่ 16 Daguerre, The Artist‖s studio, 1837, Daguerreotype 
Societe Francaise de Photographie, Paris 
ที่มา: Wikipedia, Daguerreotype เข้าถึงเมือ่ 21 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Daguerreotype 
 

กระบวนการถ่ายภาพของดาแกร์ไดร้ับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งกรุงปารสี นักวิทยาศาสตร์ช่ือดงั คือ ฟรงัซัว อราโก (Francois Arago ค.ศ. 1876 - 1853) ได้
เสนอให้รัฐบาลฝรั่งเศสใหซ้ื้อลิขสิทธ์ิกระบวนการดาร์แกโรไทพ ์ และประกาศให้เป็นสิง่ประดิษฐ์สา-
ธารณะ โดยโอนกระบวนการดาแกโรไทพ์ให้เป็นหน้าที่ของสมาคมวิทยาศาสตร์ จึงท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ดาแกร์จัดพมิพ์หนงัสอืคู่มือการใช้ดาแกโรไทพเ์ป็นหนังสือเลม่เลก็ ๆ จ านวน 79 หน้า มีช่ือ
เป็นภาษาฝรัง่เศสว่า “Histoire er descriptiona di procede monne le Daguerreotype” (The 
History and Description of the Process Named the Daguerreotype) (ประวัติและค าอธิบาย
กระบวนการดาแกโรไทพ)์ หนังสือเล่มนี้ไดส้อนถึงวิธีการใช้กล้องถ่ายภาพ วิธีการท าวัสดุไวแสง 
วิธีการถ่ายภาพ และกระบวนการล้างอัดภาพโดยละเอียด ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรัง่เศสถึง 29 ครั้ง และได้
มีผู้น าไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ แพร่หลายไปทั่วซกีโลกตะวันตก และได้สาธิตกระบวนการนี้ให้
ประชาชนชมด้วยตนเอง ที่แกรนด์ โฮเต็ล (Grand Hotel) ในกรุงปารสี โดยมีประชาชน นักข่าวทั้งใน
และต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หนังสือพิมพ์นวิยอร์คสตาร ์ (New York Star) ได้ตีพิมพ์
ข่าวการสาธิตของดาแกร ์จึงท าให้ภาพถ่ายได้รับความนิยมอย่างสูงถูกเผยแพร่ไปทั่วยุโรปและอเมริกา 
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 ในขณะที่ดาแกร์ก าลงัพฒันาการถ่ายภาพจากกระบวนการดาแกโรไทพ์อยู่นั้น ข้าราชการชาว
ฝรัง่เศส ช่ือ ฮิปโปลทิ บายาร์ด (Hippolyte Bayard ค.ศ.1801-1887) ได้ทดลองบันทกึภาพโดยการ
ใช้กระดาษ และซลิเวอร ์คลอไรด ์(silver chloride) เป็นสว่นส าคัญ โดยน ากระดาษแช่ในโปตัสเซียม
ไอโอไดด์ (Potassium Iodide) ท าให้เกิดภาพโพสิทีฟ (Positive) บนกระดาษที่รบัแสงโดยตรง (ภาพ
ที่ 17) แต่ระบบนี้ไม่ได้รบัการสนบัสนุนจากรฐับาลท าให้ไมส่ามารถพฒันาต่อได้ บายาร์ดจึงต้องขาย
ความรู้นี้ให้กับรัฐบาลฝรัง่เศสในที่สุด 

 

 

ภาพที่ 17 Hippolyte Bayard, Self portrait as a Drowned man, 1840 
ที่มา: Wikipedia, Hippolyte Bayard เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Bayard 
 

คาโลไทพ์ (Calotype) 
 พัฒนาการทางด้านการถ่ายภาพเจริญข้ึนอย่างรวดเร็ว เมื่อวิลเลียม เฮนรี ่ ฟอกซ ์ ทัลบอท 
(Henry William Fox Talbot ค.ศ.1800-1877) นักค้นคว้าและนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ท า
การทดลองค้นคว้าการคงสภาพของภาพถ่าย โดยในช่วงแรกได้น ากระดาษฉาบด้วยสารละลายเจือจาง
ของโซเดียมคลอไรด ์ (Sodium Chloride-NaCI) และท าให้แห้ง จากนั้นน าไปฉาบด้วยสารละลาย
เข้มข้นของเงินไนเตรท (Silver Nitrate-AgNO3) แล้วน าวัตถุวางลงบนกระดาษโดยมีแผ่นแก้วใสวาง
ทับด้านบน เมื่อถูกแสงจะเกิดภาพกลบัด้านและกลบัค่า (Negative) คือ กระดาษไวแสงส่วนที่ไม่ถูก
ทับด้วยวัตถุจะกลายเป็นสีด า ส่วนที่ถูกวัตถุทับจะกลายเปน็สีขาวเนื่องจากไม่ถูกแสงสว่าง ทัลบอท
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เรียกว่า โฟโตเจนิคดรออิงค์ (Photogenic Drawing) (ภาพที่ 18) ปัจจุบันเรียกว่า โฟโตแกรม 
(Photogram) เมื่อน าภาพที่ไดจ้ากโฟโตแกรมมาอัดลงบนกระดาษไวแสงอีกแผ่นหนึง่จงึจะได้ภาพที่
ตรงตามความเป็นจริง (Positive) ต่อมาได้ทดลองน ากระดาษมาใส่กบักล้องออบสคูราและพบว่า
สามารถบันทึกภาพได้ดี จึงเรียกระบบใหม่นี้ว่า คาโลไทพ์ (Calotype) ระบบคาโลไทพเ์ป็นระบบทีม่ี
ภาพเนกาทีฟ และ ภาพโพสสิทฟี สามารถน าภาพที่บนัทึกได้มาพิมพซ์้ าได้หลายครั้ง กล้องที่ใช้
บันทึกภาพคาโลไทพ ์ คือ กล้องออบสคูราเช่นเดียวกบักับดาแกร์โรไทพ์ เพียงแตเ่ปลี่ยนการใช้วัสดุ
หลักในการบันทึกภาพจากแผ่นโลหะ เป็นกระดาษเท่านั้น กระบวนการ คาโลไทพ ์ ได้ถูกเปลี่ยนช่ือ
เป็น ทัลบอทไทพ ์(Talbotype) ภายหลัง ในปี ค.ศ. 1840 

 

 

ภาพที่ 18 William Henry Fox Talbot, South American Fern-Buckler fern, 1839, 
Photogenic Drawing  
ที่มา: Paris Photo, PHOTOGENIC DRAWING, 2014 เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก http://www.parisphoto.com/paris/glossary/photogenic-drawing 
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ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบระหว่างดาแกร์โรไทพ์ และคาโลไทพ ์
ดาแกร์โรไทพ์ คาโลไทพ์ 

ความคมชัดสูง ภาพดูนุ่มนวลกว่า 

ไม่สามารถท าซ้ าได ้ ท าซ้ าได้ 
เผยแพร่ทั่วไปไม่มกีารจดลิขสิทธ์ิ มีลิขสทิธ์ิ 

เป็นวัสดุมีค่า ราคาแพง เป็นกระดาษราคาถูก 

น ามาใช้ทีละรปู น ามาพิมพ์ในระบบงานสิง่พิมพ์ได้ 
เก็บรักษายาก เก็บรักษาง่าย 

 

กระจกเปียก (Wet-plate) 
 ใน ค.ศ. 1850 ความต้องการภาพบุคคล (portrait) ที่ราคาถูกเพิ่มสูงข้ึน เป็นสาเหตุให้ดาแกร์
โพไทพ์และทัลบอทไทพ์ต่างพฒันากระบวนการเพื่อผลิตภาพให้ทันกบัความต้องการ จึงยิ่งท าให้
ภาพถ่ายมีราคาถูกลง 
 เฟรดเดอริค สกอตท ์อาร์เชอร ์(Frederick Scott Archer ค.ศ.1813-1857) ประติมากรชาว
อังกฤษ เป็นผู้คิดค้นกระบวนการ กระจกเปียก (Wet plate) คือ กระบวนการผลิตภาพถ่ายบนแผ่น
กระจกทีเ่คลือบน้ ายา และท าการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วในขณะที่เยื่อไวแสงกระจกยังไม่แห้ง จึงเรียก
กระบวนการนี้ว่า ―กระจกเปียก‖ กระจก หรอื เพลท (plate) ที่ได้จากการถ่ายภาพจะมลีักษณะ
เป็นเนกาทีฟ คือ กลบัค่าขาวเป็นด า ด าเป็นขาวและไมส่ามารถโดนแสงได้ เมื่อถ่ายภาพเสรจ็จะต้อง
น าไปล้างน้ ายาในทันทีเพื่อให้เกิดภาพ (ภาพที่ 19) เนื่องจาก หากเยื่อไวแสงที่เพลทแห้งจะท าให้
สารเคมีที่ฉาบไว้บทเพลทตกผลึก และท าให้ภาพบนเพลทเสียหายได ้ ส่วนกระบวนการถ่ายภาพน้ัน
ยังคงท าเช่นเดียวกับกระบวนการดาแกรโรไทพ์ คือใช้กล้องออบสคูราและควบคุมการเวลาในการ
บันทึกภาพ เปิดปิดหน้าเลนส์ด้วยฝาปิดเลนส ์(ภาพที่ 20)  
 ด้วยความคมชัดที่มีมากกว่าของคาโลไทพ ์  มีราคาย่อมกว่าและมีกระบวนการที่ไม่ซบัซ้อน
เท่าดาแกรโ์รไทพ ์ สามารถพมิพ์ภาพเป็นจ านวนมากได้อย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการไม่ได้จดลิขสิทธ์ิ
ของกระบวนการ จึงท าให้กระจกเปียกเข้ามาแทนที่ทัง้สองกระบวนการอย่างรวดเร็ว และถูกพฒันา
ต่ออย่างกว้างขวาง 

 



  28 

 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงข้ันตอนการบันทกึภาพด้วยกระจกเปียก 
ที่มา: Glossary, WET-COLLODION PROCESS เข้าถึงเมือ่ 21 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก http://blog.stephens.edu/arh101glossary/?glossary=wet-collodion-process 
 

 

 

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการถ่ายภาพด้วยกระจกเปียก 
ที่มา: Relic, A unique experience, A unique photograph เข้าถึงเมือ่ 21 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://relicfineart.com/about-the-process/ 
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การพิมพ์แบบอัลบูเมน (Albumen print) 
สร้างในป ี ค.ศ. 1850 โดยหลุยส ์ บลังควาท ์ เอ็ดวาร์ด (Louis Blanquart Edwrard 

ค.ศ.1820-1872) เป็นการสร้างกระบวนการอัดภาพบนกระดาษจากเนกาทฟีในระบบกระจกเปียก 
โดยมีส่วนผสมของอลับูเมน (Albumen) เป็นสารที่พบในไข่ขาว และน ามาเป็นส่วนผสมส าคัญการ
สร้างกระบวนการอัดภาพที่ได้รับความนิยม อย่างสงูในช่วง ค.ศ. 1860-1890 

การพิมพ์แบบอัลบูแมนท าใหเ้กิดการสร้างสรรค์รปูแบบที่แปลก และแตกต่างไปจากเดิม 
มีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพข่าว และภาพจาก
สถานที่ต่าง ๆ  สามารถพิมพ์ซ้ าในราคาถูกลง ภาพถ่ายจึงเปน็สิ่งทีทุ่กคนสามารถเข้าถึงได ้
 

การ์ต เดอ วิสิต (Carte de visite)  
การ์ต เดอ วิสิต คือ การถ่ายภาพแบบใหม่โดยใช้กระจกเปยีก คิดค้นโดย อด็อฟ ยูเจเน 

ดีสเดรี ่(Adolphe-Eugene Disderi ค.ศ. 1819 - 1889) ถูกผลิตโดยใช้กรรมวิธี Albumen (วิธีผลิต
ภาพ Negative โดยใช้ไข่ขาว) และได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิในปี ค.ศ. 1854 การถ่ายภาพแบบนีม้ี
ลักษณะเป็นนามบัตรรปูภาพเหมือนขนาดเล็ก (Visiting card) ภาพถ่ายมีขนาด 54 มม. (2.125 นิ้ว) 
x 89 มม. (3.5 นิ้ว) ติดอยู่บนการ์ดขนาด 64 มม. (2.5 นิ้ว) × 100 มม. (4 นิ้ว) (ภาพที่ 22) โดยใช้
กล้องชนิดพเิศษที่มเีลนส์หลายเลนส ์(ภาพที่ 21) ใช้วิธีการเลื่อนเพลทขณะถ่ายภาพซึง่อยู่ในเพลทโฮล
เดอร ์ เพลทแผ่นเดียวสามารถถ่ายได้ 8-12 ภาพ เมื่อได้เนกาทีฟแล้วจึงน ามาอัดเป็นโพซิทฟีบน
กระดาษ แล้วจึงตัดออกเป็นภาพเดี่ยว ๆ  

ดีสเดรี ่ ผลิตภาพถ่ายในลักษณะนีอ้อกมาเป็นจ านวนมาก ได้เปิดร้านถ่ายภาพข้ึน 
(studio) ในกรุงปารสี ผลงานของดสีเดรี่เป็นที่นิยมอย่างมาก จนสตูดิโอถูกขนานนามว่าเป็น วิหาร
แห่งการถ่ายภาพ (The Temple of Photography) ซึ่งสามารถผลิตภาพได้ถึงวันละ 1,800 - 2,400 
ภาพ 
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ภาพที่ 21 กล้องถ่ายภาพที่มีหลายเลนส ์(Multi-Lens Camera) 
ที่มา: Felice Beato in Japan, Cartes-de-Visite เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://felicebeatoinjapan.com/wp/?page_id=263 
 

 

ภาพที่ 22 ลักษณะภาพ การ์ต เดอ วิสิต 
ที่มา: José Ignacio Lacucebe เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://www.pinterest.com/pin/191754896609922428/ 
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ในเดือนพฤษภาคม ป ีค.ศ. 1859 นโปเลียนที ่3 ขณะเดินทางพร้อมกองทัพไปอิตาล ีได้
หยุดกองทัพ และแวะไปที่ร้านถ่ายรปูของดสิเดรี่ในกรุงปารสีเพื่อถ่ายรูปที่นั่น (ภาพที่ 23) เมื่อข่าวการ
ถ่ายรูปที่นีเ่ผยแพร่ไปสู่สาธารณชนท าให้ดสิเดรี่เป็นทีรู่้จกั ต่อมาบุคคลที่มีช่ือเสียงท า คาร์เท เด วิสิต 
มากขึ้น เป็นสัญญาณให้การสะสมภาพของผู้มีช่ือเสียง หรอืการท านามบัตร คาร์เท เด วิสิต เป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลาย 

 

 

ภาพที่ 23 การ์ต เดอ วิสิต ของ นโปเลียนที ่3 
ที่มา: Wikipedia, Carte de visite เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Carte_de_visite 
 

คาบิเน็ท คาร์ท (Cabinet Carte)  
การ์ต เดอ วิสิต ได้รับความนิยมอย่างมากจนกระทั่งมีการสร้างภาพที่มีขนาดใหญก่ว่า 

เรียกว่า คาบิเน็ท คาร์ท (Cabinet Carte)14  ในป ี ค.ศ. 1860 ช่างภาพที่มีช่ือเสียงมากคนหนึ่งใน

                                            
14 คาบิเน็ท คาร์ท (Cabinet Carte) มีขนาดประมาณ 108 มม. (4.5 น้ิว) x 165 มม. (6.5 น้ิว)  ในขณะที่ 

คาร์เท เด วิสิต มีขนาด ของภาพ 54 มม. (2.125 น้ิว) x 89 มม. (3.5 น้ิว) และมีการตกแต่งลวดลายด้วย โดยมาก
เป็นลวดลายเฉพาะของช่างภาพแต่ละคนที่ด้านหลังของภาพ ได้รับความนิยมอย่างสูงเน่ืองจากมีขนาดที่ใหญ่กว่า 
ภาพมีความคมชัดและมีน้ าหนักสวยงามกว่า คาบิเน็ท คาร์ท มักจะถูกมอบให้เป็นของขวัญที่ระลึก หรือน าภาพของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงออกมาจ าหน่าย 
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ยุโรป คือ นาดาร์ (Nadar) หรือ กาสปารด ์ เฟลิกซ ์ ตุร์นาชง (Gaspard Felix Tournachon ค.ศ. 
1820-1910) เป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพบุคคลทีม่ีช่ือเสียงในยุคแรก ๆ ในช่วงปี ค.ศ.1850-1870 นาดาร์
เริ่มให้ความสนใจกับการถ่ายภาพในช่วงที่กระบวนการดาแกร์โรไทพ์เพื่องฟูในปี ค.ศ. 1853 นาดาร์
เปิดร้านถ่ายภาพในกรุงปารสี และเปลี่ยนมาใช้กระจกเปยีกหลงัจากที่มกีารเผยแพร่ออกมาใช้ทันที 
การใช้เพลทกระจกขนาดใหญท่ าให้เป็นที่ได้รบัความนิยมเปน็อย่างมาก นาดาร์เป็นช่างภาพที่ใช้แสง
ธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ มักจะให้คนหรอืแบบที่ถ่ายภาพแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ นับได้ว่าเป็น
คนช่างภาพคนแรก ๆ ที่เริม่ถ่ายทอดอารมณ์ของบุคคลทีจ่ะถ่ายภาพ นาดาร์เป็นช่างภาพทีม่ีช่ือเสียง
มาก นักวิจารณ์ศิลปะในสมัยนั้นเขียนในหนังสือพมิพ์ว่า “ดวงอาทิตย์ (แสง) เป็นเพียงผู้ช่วยที่มีผมีือ
เท่านั้น นาดาร์ต่างหากเป็นผูท้ี่มอบหมายงานให้ดวงอาทิตย์ท า” (The sun is only the 
practitioner, Mr. Nadar is the artist who wants to give him some work.) 

 

 

ภาพที่ 24 Cabinet Card  
ที่มา: William Creswell, Charles Oldfield, Antique cabinet card, Thomason Studio, 
late 19th century เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก https://www.flickr.com/photos/crackdog/6336310110 
 

ซาร่าห ์เบริ์นฮารท์ (Sarah Bernhardt ค.ศ. 1844-1923) เป็นนักแสดงละครเวทีสาวที่
มีช่ือเสียงในยุโรปสมัยนั้น นาดาร์ได้ถ่ายภาพซาร่าห์ไว้ตอนอายุ 20 ป ี และได้ท าคาบิเน็ท คาร์ทด้วย 
ความงามและบุคลิกภาพทีโ่ดดเด่นของของซาร่าห ์ ท าให้นาดาร์ทีเ่วลาน้ันให้ความสนใจกบัการ
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ถ่ายภาพทางอากาศจากบอลลูน และทิ้งงานในสตูดิโอให้กบัผู้ช่วยกลบัมาถ่ายภาพบุคคลอกีครัง้ ภาพ
นี้นาดาร์เผยให้เห็นเพียงใบหน้าด้านข้างและช่วงไหลทีเ่ปิดเผยจากผ้าก ามะหยี่ ท าใหจุ้ดเด่นของ
ใบหน้าทีง่ดงามปรากฏออกมาจากโทนสีเทาและด าของผ้าทีห่่อหุม้ตัวเธอ (ภาพที่ 25) ภาพของซาร่าห์
ได้รับความนิยมอย่างมากอาจถือได้ว่าเป็นการใช้สื่อ (ภาพถ่าย) เป็นสื่อประชาสมัพันธ์ให้กบันักแสดง
เป็นครัง้แรก ๆ ก็ว่าได ้

 

 

ภาพที่ 25 Nadar, Sarah Bernhardt, 1859, Bibliotheque de l‖Arsenal, Paris. Wet Plate 
ที่มา: Photo Experts, Nadar Photography เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก http://photoauthentication.com/nadar.html 
 

ภาพถ่ายในฐานะศิลปะในยุคแรก 
 ภาพถ่ายในยุคแรกไม่ได้ค านึงถึงเรื่องความงามทางศิลปะมากนัก ด้วยกระบวนการถ่ายภาพที่
ยุ่งยากซับซ้อน จึงให้น้ าหนกัไปที่ความคมชัดเป็นส าคัญ ยุคแรกศิลปินยังคงมีแนวคิดว่าภาพถ่ายเป็น
เพียงเครื่องมือในการช่วยบันทึกเท่านั้น  
 อย่างไรก็ตาม ก็มีศิลปินที่ต้องการน าภาพถ่ายมาสร้างสรรค์งานศิลปะ กระบวนการดาร์แกโร
ไทพ์ในยุคก่อนไม่สามารถน ามาตกแต่งภาพและน ามาพมิพ์ซ้ าได้จึงไม่เป็นที่นิยมในการสร้างงานศิลปะ 
ศิลปินจงึใช้กระดาษ และใช้กระจกเปียก (Wet Plate) ในการสร้างงาน 
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 ช่วงแรกกระจกเปียกมักจะมปีัญหากับสีน้ าเงิน ท าให้เมื่อถ่ายภาพท้องฟูาจะมีความสว่างมาก
จนเกินไปและกลายเป็นเป็นสีขาว จึงซ้อนภาพท้องฟูาที่ถ่ายด้วยเวลามากข้ึนตามลงไปภายหลัง ดังนั้น
การซ้อนภาพจากหลาย ๆ เพลทจึงเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นในการสร้างงาน 
 ออสการ ์เรจแลนเดอร ์(Oscar Rejlander ค.ศ. 1813-1875)  ศิลปินชาวสวีเดน อาศัยและ
ท างานอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เรจแลนเดอร์มีความเห็นว่าภาพถ่ายจะเป็นเหมอืน
เครื่องมือช้ินใหม่ให้กบัศิลปินในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จงึใช้เทคนิคการอัดซ้อนภาพ (Combina-
tion printing) คือ การใช้เพลทมากกว่า 30 ช้ิน มาอัดรวมกันเป็นภาพที่มีขนาด 31” (77.5 ซม.) x 
16” (40 ซม.) ซึ่งท าได้ยากในสมัยนั้น ผลงานที่สร้างช่ือคือภาพ “The Two Way of Life” ท าข้ึนใน 
ค.ศ. 1857 ถูกน าแสดงที ่ Manchester Art Treasures Exhibition Hall และภาพน้ี พระนางเจ้า
วิคตอเรีย (Queen Victoria)  ทรงซือ้ไป ถือเป็นภาพถ่ายภาพแรกที่ถูกซื้อในฐานะของงานศิลปะ 
(ภาพที่ 26) 
 

 

ภาพที่ 26 Oscar Rejlander, The Two Ways of Life, 1857,  photomontage 
31” (77.5 ซม.) x 16” (40 ซม.) 
ที่มา: Wikipedia, Oscar Gustave Rejlander เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Gustave_Rejlander 
 

ศิลปินในยุคแรกมองการสร้างงานศิลปะภาพถ่ายใกลเ้คียงกบัภาพวาด โดยเฉพาะภาพในยุค
เรอเนสซองซ ์ (Renaissance)  จึงลดความคมชัดของการถ่ายภาพลงด้วยการปรับโฟกัสให้เบลอ
เล็กนอ้ย ท าให้ภาพนุ่มนวลเหมือนภาพเขียน 
 เฮนรี ่พีช โรบินสัน (Henry peach Robinson ค.ศ 1830-1901) จิตรกรและช่างภาพ ได้
ศึกษาการประกอบและซ้อนภาพโดยการใช้หลายเพลทจากออสการ์ เรจแลนเดอร ์ จึงได้ทดลองสร้าง
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ภาพที่ผสมผสานระหว่างภาพที่วาดด้วยมือกบัภาพถ่าย เป็นวิธีการเตรียมภาพร่างเพื่อให้ภาพที่จะถ่าย
ออกมาสมบรูณ์ทีสุ่ด (ภาพที่ 27) 
 

 

ภาพที่ 27 ภาพร่าง และรูปถ่ายทีส่ร้างตามแบบร่าง ของ เฮนรี ่พีช โรบินสัน 
Henry Peach Robinson, Carrolling, 1887 
ที่มา: A few examples of early compositing, 2013 เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก 
http://streaming.missioncollege.org/mgarrett/media/gdes73_files/history_of_compositi
ng_website/gdes73_compositing2_local.htm 
 

ภาพ Fading away (ค.ศ. 1858) โรบินสันน าเสนออารมณเ์ศร้าโศกของครอบครัวที่ก าลังจะ
สูญเสียบุตรสาว สร้างขึ้นจากเพลทจ านวน 5 ช้ิน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดข้ึนจริง ใช้ภาพบรรยากาศ
โดยรวมสร้างฉากขึ้นมา และเตรียมนักแสดงแบบเข้าฉากในแต่ละส่วนเพื่อการบันทกึภาพ (ภาพที่ 28) 
เป็นภาพที่แสดงอารมณ์โดยการแสดงสหีน้าของแบบ การจดัวางน้ าหนักของแสง ซึ่งได้รบัอิทธิพลจาก
งานจิตรกรรมกลุ่ม Pre-Raphaelites15 ที่เฟื่องฟูในประเทศองักฤษ 

                                            
15 Pre-Raphaelites เป็นกลุ่มศิลปินอังกฤษที่เชื่อว่า ควรน าแนวทางการสร้างงานจิตกรรมที่มีการจัดวาง

อย่างงดงามแต่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากในงาน มากกว่าที่จะใช้รูปแบบคลาสิคทีได้รับอิธทิพลจากราฟาเอล 
(Raphael ค.ศ. 1483-1520) และไมเคิลแองเจลโล (Michelangelo ค.ศ. 1475-1564) 
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ภาพที่ 28 Henry Peach Robinson, Fading away, 1858, Albumen Print 
ที่มา: Wikipedia, Henry Peach Robinson เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Peach_Robinson 
 

พิคทอเรียล (Pictorial)  
เฮนรี ่ พีช โรบินสัน ได้สร้างผลงานไว้เป็นจ านวนมาก โดยเช่ือว่าภาพควรแสดงอารมณ์

ออกมาเพื่อโน้มน้าวผู้ชมให้คลอ้ยตามอารมณ์ของภาพ งานเขียน ―Pictorial Effect in 
Photography‖ ของโรบินสัน (ภาพที่ 29) ที่เขียนข้ึนในป ีค.ศ. 1869 กลายเป็นมาตรฐานให้กับแนว
ทางการถ่ายภาพตลอดศตวรรษที ่ 19 ท าให้ภาพแนวพิคทอเรียลได้รบัความนิยมเป็นอย่างสูงในฐานะ
งานศิลปะภาพถ่าย โดยเริม่มีการสร้างสรรค์อย่างตอ่เนื่องและเป็นภาพถ่ายกระแสหลัก ในประมาณป ี
ค.ศ. 1886 โดยมีผลมาจากความแพร่หลายของระบบกระจกแห้ง (Dry Plate) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับ
ความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที ่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที ่ 20 ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคสมัยใหม ่ ด้วยเหตุว่า
การถ่ายภาพในสมัยนั้นไม่ถูกยอมรบัว่าเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ แต่เป็นเพียงเครื่องมือของช่าง
เทคนิคเท่านั้น จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานให้มลีักษณะใกล้เคียงกับภาพเขียน 
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ภาพที่ 29 Pictorial Effect in Photography โดย เฮนรี ่พีช โรบินสัน 
ที่มา: Smithsonian Libraries, Pictorial effect in photography By H. P. Robinson. London: 
Piper & Carter, 1869. เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://archive.org/stream/pictorialeffecti00robi#page/36/mode/2up 
 

กระจกแห้ง (Dry plate)  
 แม้ว่ากระบวนการกระจกเปียกจะได้รับความนิยมอย่างแพรห่ลาย มีศักยภาพในการบันทึก
เหตุการณ์ และการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ แต่ก็ยังเป็นระบบที่ยุง่ยากซบัซ้อนไม่
คล่องตัว เนื่องจากการบันทึกภาพแตล่ะครัง้ต้องใช้อุปกรณ์จ านวนมากหลายช้ินและมีน้ าหนักมาก จึง
เกิดการพัฒนากระจกแหง้ข้ึนมา เพื่อลดความยุ่งยากของการถ่ายภาพลง กระบวนการกระจกแห้งได้
ถูกพัฒนาพร้อม ๆ กับกระจกเปียก แต่เนื่องจากมีความยากในการใช้งานมากกว่า และมีความไวแสง
ต่ ามากจึงไม่ได้รับความนิยม 
 ค.ศ 1871 ริชาร์ด แอล แมดดอกซ ์ (Richard L. Maddox ค.ศ. 1816-1902) ได้พัฒนา 
ระบบกระจกแห้ง และน าเสนอต่อสาธารณชนในป ี ค.ศ. 1879 โดยมีเจลาติน (Gelatin) เป็นส่วน 
ส าคัญในการเคลือบผิวกระจก ระบบกระจกแห้งนีเ้ป็นสว่นผสมของเจลาตินทีท่ าจากไขกระดูกของ
สัตว์น ามาเคลอืบลงบนแผ่นกระจกที่มสีารซลิเวอร์ ไอโอไดด์ (Silver Iodide) อยู่เป็นช้ัน ๆ สามารถ
น าไปบันทึกภาพแล้วน ามาล้างได้ในภายหลัง ซึ่งใช้เวลาบันทึกภาพน้อยลง ท าให้กลายเป็นระบบการ
ถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมในหมู่ช่างภาพโดยเฉพาะช่างภาพท่องเที่ยว ท าให้ช่างภาพท างานง่ายและ
น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 30 Dry Plate (กระจกแห้ง) 
ที่มา: 'Dry Plate' Photography, 2002 เข้าถึงเมือ่ 23 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://spartacus-educational.com/DSphotodry5E1.htm 
 

 

ภาพที่ 31 กล้องถ่ายภาพที่ใช้ส าหรับ Dry Plate 
ที่มา: Blair Tourograph & Dry Plate Co., Combination Camera 
เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก http://piercevaubel.com/cam/blair/blcomb.htm 
 

ฟิล์ม เซลลูลอยด์ (Celluloid Film) 
การประดิษฐ์ฟลิ์มมกีารพฒันามาจากการใช้ แผ่นกระจกแหง้ (Dry plate) ที่ใช้เจลลา

ติน (Gelatin) เป็นส่วนประกอบส าคัญ แล้วจึงพฒันามาใช้เซลลลูอยด์ (Celluloid) ซึ่งน ามาเคลอืบ
กับสารซลิเวอร์ไนเตรทเพือ่สร้างช้ันของเยื่อรบัแสง ถูกคิดค้นโดย วิลเลียม เคนเนดี ลอรร์ ี ดิกสัน 
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(William Kennedy Laurie Dickson ค.ศ. 1860 -1935) ซึ่งท างานกบั โธมัส อัลวา เอดิสัน 
(Thomas Alva Edison ค.ศ. 1847-1931) ในการพัฒนาฟิล์มเซลลลูอยด์ (Celluloid Strip) เพื่อใช้

ในงานภาพยนตร์เป็นหลัก  ต่อมา จอรจ์ อีสแมน โกดัก (George Eastman Kodak ค.ศ. 
1854-1932) ได้พัฒนาต่อเพื่อให้ใช้กับงานภาพน่ิงให้ง่ายข้ึน โดยใช้ฟิล์มสตริปขนาด 70 มม. และ
สร้างกลอ้งที่ใช้งานง่ายข้ึน เรียกว่า The Kodak camera 100 โดยมีค าโฆษณา ว่า “เพียงคุณกด
ปุุมชัตเตอร ์แล้วเราจะจัดการในส่วนที่เหลือ” (“You Press the Button, We Do the Rest”) (ภาพ
ที่ 32) คือ ผู้ถ่ายภาพสามารถซื้อกลอ้งทีร่้านแล้วน าไปถ่ายภาพ เมื่อถ่ายเสรจ็แล้วเพียงน ากลับมาที่
ร้าน ร้านจะน าฟลิ์มไปล้างอัดขยายภาพ แล้วใส่ฟิลม์กลบัไปให้ใหม ่ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมทีท่ าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของการถ่ายภาพครั้งส าคัญ เพราะทุก ๆ คนสามารถทีจ่ะบันทึกภาพได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นช่างภาพอาชีพที่ต้องมีความรูเ้รื่องการผสมสารเคมีและการใช้งานกลอ้งขนาดใหญ่ และ
สามารถพกพากล้องไปยงัทุกที่ได้สะดวกมากกว่าการถ่ายภาพในยุคก่อน ๆ 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพโฆษณากล้อง Kodak 100 และสโลแกน 
ที่มา: Wikipedia, You Press the Button, We Do the Rest 
เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/You_Press_the_Button,_We_Do_the_Rest 
 

ต่อมาโกดักได้พฒันากลอ้งใหม้ีราคาถูกลง มีจ านวนรปูน้อยลงและขนาดเลก็ เรียกว่า โก
ดัก บราวนี ่(Kodak Brownie) (ภาพที่ 33) ท าให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น โดยยังคงหลักการ

เดิมที่ใหผู้้ถ่ายภาพกดปุมุชัตเตอร์แล้วสง่กลอ้งมาล้างอัดขยายรูปทีร่้าน ทางร้านก็จะใส่ฟลิมก์ลบัไป 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 การเกิดฟิลม์ม้วนและกล้องที่มีขนาดเล็กลง ท าให้การถ่ายภาพได้เข้าสู่ชีวิตประจ าวันมากข้ึน
สิ่งทีส่่งผลตามมาอกีประการคือ การพัฒนาอปุกรณ์การถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลอ้งทีม่ีขนาดเลก็ลง ใช้
งานง่ายข้ึน ดังเช่น กลอ้งไลก้า (Leica) ของออสการ ์ บารน์ัค (Oskar Barnack ค.ศ. 1879-1936) 
ชาวเยอรมันที่ใช้ฟลิ์มถ่ายภาพยนตร์ขนาด 35 มม. หรือการพัฒนาการกระบวนการล้างอัดขยายภาพ
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 

 

 

ภาพที่ 33 กล้อง Kodak Brownie 
No 1 Brownie Model B, 1901, National Media Museum Collection 
ที่มา: Science Media Museum, Colin Harding, B IS FOR… BROWNIE, THE CAMERA 
THAT DEMOCRATISED PHOTOGRAPHY, 2012 เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/a-z-photography-collection-b-
is-for-brownie/ 
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สื่อภาพถ่ายในศตวรรษท่ี 20 
 สื่อชนิดแรกที่ถูกน ามาศึกษาในศตวรรษที ่20 คือ ภาพถ่าย (photography) ตั้งแต่ถือก าเนิด
ข้ึนในปี ค.ศ. 1830 การแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อจิตรกรรมและสื่อภาพถ่ายเป็นไปอย่างเข้มข้น โดย
จิตรกรรมอยู่ในฐานะสูงส่งกว่า โดยทั่วไปกลไกของภาพถ่ายถูกน ามาใช้ร่วมกับเครื่องมือในงานจิตร-
กรรมมากกว่าจะเป็นการเปิดไปสู่วิธีการใหม่ ๆ แต่อาจไม่เป็นเช่นน้ันในทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ศิลปิน
เยอรมัน เฮลมุท เฮิรซ์เฟลด ์ (Helmut Herzfeld, ค.ศ. 1891-1968) [ซึ่งในภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น 
จอห์น ฮาร์ทฟลิด ์ (John Hearzfield) เพื่อต่อต้านนโยบายของประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลก
ครั้งที ่1] เฮริ์ซเฟลดล์ะทิง้กลวิธีแบบจิตรกรรมในช่วงทศวรรษ 1920 ไปสูเ่ทคนิคที่เรียกว่า โฟโต้มอน
ทาจ (Photomontage)16 โดยท าภาพประกอบให้กับหนังสือพิมพ์ฝุายซ้ายที่ต่อต้านลัทธินาซี (ภาพที่ 
34) ซึ่งสร้างช่ือเสียงให้เขาเป็นอย่างมาก  ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ศิลปินอเมริกัน แมน เรย ์ (Man 
Ray, ค.ศ. 1890-1976) ซึ่งมีความใกล้ชิดกบักลุ่มเซอเรียลสิม์ (Surreal) ในปารีส และโมโฮล-ีนาจี 
(Moholy-Nagy, 1895-1946)17 ประตมิากรชาวฮังกาเรียนซึง่ผันตัวมาเป็นผูก้ ากับภาพยนตร์และเป็น
อาจารย์ทีส่ถาบันบาวเฮาส ์(Bauhaus)18 ในเยอรมน ีทั้งสองได้ประยุกตก์ลวิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรม
นามธรรมมาใช้ในภาพถ่าย เพื่อทดลองสร้างภาพถ่ายที่ไม่ใช้กล้องถ่ายภาพ ทั้งสองเลือกทีจ่ะจัดวาง
วัตถุลงบนกระดาษที่มีความไวแสงในห้องมืด และเมื่อฉายแสงลงไปจะให้ภาพที่เรียกว่า ―โฟโตแกรม‖ 
(Photogram) ซึ่งแมน เรย ์เล่นค าด้วยการเรียกมันว่า ―เรโยแกรม‖ (Rayogram) เทคนิคนี้น าไปสู่การ
ทดลองใหม ่ๆ  ในด้านการถ่ายภาพโดยศิลปินจ านวนมากในอีกหลายทศวรรษถัดมา 

                                            
16 โฟโต้มอนทาจ (Photomontage) คือ  เป็นเทคนิคที่ต่อยอดมาจากเทคนิคคอลลาจที่สร้างสรรค์ขึ้น

โดยปิกัสโซ โดยโฟโต้มอนทาจเกิดจากการน าภาพถ่ายจากหลายแหล่งมาประกอบกันขึ้นเป็นภาพใหม่ เทคนิคน้ีได้รับ
ความนิยมมากในกลุ่มศิลปินดาดาและปฺอปอาร์ต ที่มา: คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา = Modern 
Art: A Very Short Introduction. น. 56 

17 แมน เรย์ (Man Ray) ศิลปินอเมริกัน ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มดาดาในนิวยอร์ก ภายหลัง
เข้าร่วมกับกลุ่มเซอเรียลลิสม์ในปารีส นอกจากงานศิลปะ ภาพถ่ายถือเป็นความสนใจอันดับต้น ๆ และเป็นสิ่งที่สร้าง
ชื่อให้กับแมน เรย ์ที่มา: : คอตติงตัน, เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา = Modern Art: A Very Short 
Introduction. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2554. น. 152 

18 สถาบันบาวเฮาส์ (Bauhaus) สถาบันศิลปะและการออกแบบที่เมืองไวร์มาร์ ประเทศเยอรมนี ในปี 
1919 และถูกนาซีสั่งปิดในปี 1933 ปรัชญาของบาวเฮาส์ คือการลดช่องว่างระหว่างงานวิจิตรศิลป์ (Fine art) และ
ประยุกต์ศิลป์ (Applied art) รวมทั้งพยายามยกสถานะของงานฝีมือ (craft) ให้ขึ้นมาทัดเทียมศิลปะแขนงอ่ืน ๆ 
โดยการหลอมรวมกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้อย่างไม่แบ่งแยก ที่มา: คอตติงตัน, เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้
ฉบับพกพา = Modern Art: A Very Short Introduction. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2554. น. 152 
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 ในช่วงทศวรรษ 1950 การขยายตัวของวัฒนธรรมภาพถ่ายในสื่อกระแสหลักเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ และโฆษณา ขณะเดียวกันกลไกในการสร้างงานจิตรกรรมกเ็ปิดกว้าง
ข้ึนด้วยการประยกุต์ใช้เทคนิคภาพจากสื่อกระแสหลัก หลังจากผลงานแสดงอารมณ์อันเข้มข้นและ
เป็นปจัเจกของกลุ่มแอ๊บสแตร็ค เอ็กซเพรสชันนิสม ์ (Abstract Expressionism) ศิลปินในยุคถัดมา
เห็นว่าการสร้างภาพข้ึนด้วยกลไกของเครื่องจกัรเป็นตัวเช่ือมโลกภายนอกเข้ากับห้องท างานของ
ศิลปิน เช่น ผลงานภาพพิมพ์จากภาพถ่ายของแอนด้ี วอร์โฮล (Andy Warhol ค.ศ. 1928-1987) ใน
ยุค 1960  แม้งานส่วนใหญ่จะมุ่งเสนอเรือ่งราวทางโลกผ่านภาพอุบัติเหตทุางรถยนต์ อัตวินิบาตกรรม 
หรือเก้าอี้ไฟฟูา แต่ก็เป็นการน าเสนอในรูปแบบที่ไมเ่คยมีมาก่อน วอร์โฮลน าภาพความตายมาท าซ้ า ๆ 
ปรับเปลี่ยนภาพขาว-ด าโดยใส่สสีันสดใส (ภาพที ่35)  การที่ศิลปินละทิง้คุณค่าความงามแบบเดิมและ
เดินไปสู่ความเป็นไปได้ใหม ่ ๆ เป็นการตั้งค าถามว่าต าแหนง่ของศิลปะอยู่ตรงไหนในโลกที่ถูกครอบง า
ด้วยวัฒนธรรมภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่นักวิจารณ์และนกัประวัติศาสตร์ศิลป์ยงัคงไม่มีค าตอบ 

 

ภาพที่ 34 John Hearzfield, Adolf, the Superman, 1932, 38 x 21 cm, Photomontage 
ที่มา: The J. Paul Getty Museum, John Heartfield & German, Photomontage, 1920–
1938, accessed February 27, 2017, available from 
http://www.getty.edu/art/exhibitions/heartfield/ 
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ภาพที่ 35 Andy Warhol, Orange Disaster #5, 1963 
Acrylic and silkscreen enamel on canvas, 106 x 81 1/2 inches (269.2 x 207 cm), 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York Gift, Harry N. Abrams Family Collection, 
1974 เข้าถึงเมือ่ 23 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก https://www.guggenheim.org/artwork/4176 
 

นอกจากวอร์โฮล ศิลปินอีกคนหนึง่ที่ศึกษาการเผชิญหน้าระหว่างจิตรกรรมและภาพถ่าย
ได้แก่ศิลปินเยอรมัน แกร์ฮาร์ด ริคเทอร ์(Gerhard Richter ค.ศ. 1932-1995) ในช่วง 50 ปีของการ
เป็นจิตรกร ริคเทอร์ค้นหาความหมายของงานจิตรกรรมในวัฒนธรรมภาพด่วน (instant) แต่ไม่ได้น า
ภาพมาใช้ตรง ๆ แบบวอรโ์ฮล ริคเทอร์น าเสนอมุมมองของภาพที่ถ่ายที่ไม่ชัด (out-of-focus) โดย
มุ่งมั่นทีจ่ะสร้างจิตรกรรมเลอืนราง (blurred) ไม่ว่าจะเปน็ภาพคุณลุงสวมเสื้อเครื่องแบบทหารนาซี 
ภาพของหญงิสาวขณะเอี้ยวศีรษะไปด้านหลัง (Betty, 1988) (ภาพที่ 36) หรอืภาพศพของสมาชิก
กลุ่มกอ่การร้ายบาร์เดอร-์ไมน์ฮอฟ (Baader-Meinhof) (ภาพที่ 37) ซึ่งใกลเ้คียงกบัผลงานชุด 
หายนะ (Disasters) ของแอนด้ี วอร์โฮล ในภาพชุดดังกล่าว ริคเทอร์เลือกน าเสนอผู้กอ่การร้ายผ่าน
แง่มุมทีห่ลากหลาย ทั้งภาพจากอลับั้มของครอบครัว ข้อมูลของต ารวจ และภาพถ่ายสแน็บช็อตใน
ขณะที่เหตุการณ์เกิดข้ึน ราวกับเป็นสายตาหลงักล้อง กลวิธีต่าง ๆ ของภาพถ่ายถูกนอเสนอผ่านกลไก
งานจิตรกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างและลักษณะเฉพาะของงานจิตรกรรม ทั้งในมิติแบบ
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ดั้งเดิม [ในการถ่ายทอดภาพเหมือนบุคคล (portrait) ภาพประวัติศาสตร ์ (history painting) และ
ภาพทิวทัศน์ (landscape) รวมไปถึงแง่มมุของงานฝมีือแบบในอดีต ทั้งหมดนีเ้ป็นการส่งเสียงทะทอ้
นออกไปว่าสื่อจิตรกรรมยังคงเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับโลกใหมอ่ยู่19 

 

 

ภาพที่ 36 Gerhard Richter, Betty, 1988, Oil on canvas, 102 cm x 72 cm 
ที่มา: Gerhard Richter, Betty เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก https://www.gerhard-
richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/children-52/betty-7668 
 

                                            
19 คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่  :ความรู้ฉบับพกพา  = Modern Art: A Very Short Introduction. น. 

126-130 
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ภาพที่ 37 Gerhard Richter, Dead, 1988, Oil on Canvas, 62 cm x 67 cm,  
The Museum of Modern Art (MoMA), New York, USA 
ที่มา: Gerhard Richter, Dead เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-
meinhof-56/dead-7687?&categoryid=56&p=1&sp=32&tab=collection-tabs 
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กรณีของริชาร์ด มัทท์ (Richard Mutt Case) 
 ในปี ค.ศ. 1917 ริชาร์ด มัทท ์ (Richard Mutt) ส่งผลงานช่ือ ―Fountain‖ ไปยังสมาคม
ศิลปินอสิระ (The Society of Independent Artists) ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการประจ าปีครัง้แรก
ของสมาคม จัดแสดงข้ึนที ่ The Grand Central Palace ในนิวยอร์ค ―Fountain‖ ถูกปฏิเสธไม่ให้
ร่วมแสดงในนทิรรศการโดยคณะกรรมการผูจ้ัด ด้วยเหตผุลว่า “มันไม่ใช่ศิลปะ แต่เป็นแค่โถปัสสาวะ
ในห้องน้ าเท่านั้นเอง” แม้ว่าจะมีกฎกติกาเขียนไว้ชัดเจนว่า ผลงานทุกช้ินจะถูกยอมรับและน าออก
แสดงเมื่อศิลปินจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว  ―Fountain‖ จึงถูกน าไปจัดแสดงในสตูดิโอของ อัลเฟรด สติก
ลิทซ ์ (Alfred Stieglitz ค.ศ. 1864-1946) และถูกถ่ายภาพเอาไว้   เหตุการณ์นี้ท าใหม้ารเ์ซล  ดู
ชองป ์ (Marcel Duchamp ค.ศ. 1887-1968) หนึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าวลาออก พร้อมทั้ง
เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วโถปัสสาวะที่ว่าคือผลงานที่ดูชองปส์่งเข้าประกวดเอง 
 ไม่นานหลงัจากนั้น นิตยสาร The Blind Man ตีพิมพ์ภาพถ่าย Fountain โดยฝีมือการ
ถ่ายภาพของ อัลเฟรด สติกลทิซ ์ (Alfred Stieglitz) พร้อมบทความช่ือ “กรณีของริชาร์ด มัทท”์ 
(Richard Mutt Case)20 มีตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ข้อสงสัยที่ว่ามัททส์ร้าง Fountain ข้ึนด้วยมือตัวเอง
หรือไม่นั้นไม่ใช่สาระส าคัญเลย เขาเลือกมัน เขาน าวัตถุช้ินหนึ่งในชีวิตมาวางในบรบิทใหม่โดยตั้งช่ือที่
ต่างออกไป ท าให้เรื่องของประโยชน์ใช้สอยด้ังเดิมถูกมองข้าม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ 
ๆ เกี่ยวกับวัตถุนั้น” (ภาพที่ 38) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Fountain ก็ไม่ได้เป็นเพียงโถปสัสาวะอีกตอ่ไป 
หากแต่คืองานศิลปะช้ินส าคัญแห่งศตวรรษที่ 20 ที่ได้รับการยกย่องโดยนักประวัติศาสตร์ศิลปะและ
นักทฤษฎีศิลปะหัวก้าวหน้า ว่าเป็นผลงานศิลปะที่เป็นดังหมุดหมายส าคัญทีสุ่ดช้ินหนึ่งของศิลปะ
ศตวรรษที ่ 20 และกลายเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของศิลปะสมัยใหม่ที่ต้องการน าเสนอแนวคิดที่แปลก
แหวกแนวไปจากขนบและระบบคิดแบบเดิม ภาพถ่ายจึงท าหน้าที่เป็นหลักฐานที่ส าคัญยิง่กับประวัติ-
ศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่21 
 

 

 

 

 

                                            
20 , THE BLIND MANMAY 1917. 
21 ศิลปะสมัยใหม่  :ความรู้ฉบับพกพา  = Modern Art: A Very Short Introduction. น. 10-11 
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ภาพที่ 38 ภาพถ่ายและบทความ The Richard Mutt Case 
ที่มา: The Blind Man, The Richard Mutt Case, 1917 เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
เข้าถึงจาก https://monoskop.org/images/6/6f/The_Blind_Man_2_May_1917.pdf 
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อัลเฟรด สติกลิซ และการค้นหาความเป็นศลิปะในภาพถา่ยจากกลุ่ม f/64 
 สหรัฐอเมรกิาช่วงปลายทศวรรษที่ 20 อัลเฟรด สติกลิซ (Alfred Stieglitz) ช่างภาพและ
ศิลปิน ได้น าเสนอแนวคิดที่เช่ือว่า ภาพถ่ายควรมีสุนทรียศาสตร์เป็นของตนเองในรปูแบบทีเ่ป็น
ลักษณะทีจ่รงิแท ้เมื่อสติกลิซได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารภาพถ่าย Camera Works ในสหรัฐอเมรกิา 
จึงใหก้ารสนับสนุนแนวทางการถ่ายภาพที่แตกต่างไปจาก ภาพถ่ายพิคทอเรียล (Pictorial22) ซึ่งเป็น
แนวทางการถ่ายภาพที่ได้รบัความนิยมในอเมริกาขณะนั้น สติกลิซได้ตีพิมพผ์ลงานของช่างภาพที่
น าเสนองานในรูปแบบใหม ่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  ต่อมาแนวคิดของสติกลซิได้น าไปสู่การตั้งกลุ่มของ
ช่างภาพหลายคนที่มีความเช่ือแบบเดียวกันโดยใช้ช่ือว่า กลุม่ f/64 (f/64 Group) 
 กลุ่ม f/64   คือ กลุ่มช่างภาพจ านวน 7 คนจากซานฟรานซสิโก สหรฐัอเมริกา ที่มี
แนวความคิดต้องการน าเสนอภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบทีสุ่ด โดยการดึงศักยภาพของเลนส ์ และกลอ้ง
ถ่ายภาพออกมาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 f/64 คือ ขนาดรูรบัแสงแคบทีสุ่ดของกล้องขนาดใหญ่ (Large Format Camera)23 ที่จะ
ส่งผลให้เกิดความคมชัดสงูทีสุ่ด ช่างภาพกลุ่มนีม้ีความเช่ือว่าภาพถ่ายควรจะเคารพลักษณะของความ
เป็นภาพถ่าย อันได้แก่ความคมชัดที่ออกมาจากการใช้เลนสแ์ละฟิลม์ ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะต้องสร้าง
ภาพถ่ายให้มีความนุ่มนวลคล้ายภาพเขียนในแบบพิคทอเรียล ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงต้น
ศตวรรษที ่ 20 และลดความนิยมลงอย่างรวดเร็วหลังจากการได้รบัความนิยมอย่างกว้างขวางของ
ศิลปะสมัยใหม ่ 
 ช่างภาพในกลุ่มนี้มลีักษณะการสร้างงานที่หลากหลาย ศิลปินที่มีช่ือเสียง เช่น แอนเซล 
อดัมส ์(Ansel Adams ค.ศ. 1902-1984) ช่างภาพทิวทัศน์ (Landscape Photographer) ผู้ซึ่งสร้าง
ระบบการบันทกึภาพแบบ โซนซิสเทม็ (Zone System) ที่ท าให้ภาพถ่ายขาวด าสามารถบนัทึกภาพ
และอัดขยายภาพด้วยน้ าหนักของภาพทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด มีทั้งหมด 11 น้ าหนัก (ภาพที ่ 39) อดัมส์
บันทึกภาพทิวทัศน์ของอุทยานหง่ชาติของสหรัฐอแมริกาอยา่งงดงาม (ภาพที่ 40) และปราณีตด้วย
กล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟลิ์มขนาด 8 x 10 นิ้ว เพื่อใหเ้กิดความคมชัดสูงทีสุ่ดตามแนวทางของกลุ่ม f/64 
 

                                            
22 พิคทอเรียล (Pictorial) ลักษณะการถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมช่วงประมาณปี 1885 และเสื่อมความ

นิยมลงอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนหน่ึงของแนวความคิดการถ่ายภาพศิลปะที่ต้องการให้ภาพถ่ายเหมือนภาพวาด และรูป
สลัก  โดยมากเป็นภาพขาว-ด า หรือซีเปีย (sepia) มีการใช้เทคนิคหลากหลายทั้งเทคนิคการถ่ายภาพและเทคนิค
การล้างอัดภาพ เพื่อลดความชัดเจนของรูปถ่ายให้เข้าใกล้ความเป็นภาพวาดมากที่สุด 

23 กล้องขนาดใหญ่ (Large Format Camera) ใช้ฟิล์มขนาด 4 x 5 น้ิว หรือขนาดใหญ่กว่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_20
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ภาพที่ 39 The Zone scale 
ที่มา: Wikipedia, Zone System เข้าถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_System 
 

 

ภาพที่ 40 Ansel Adams, Evening, McDonald Lake, 1942, Glacier National Park 
ที่มา: Wikipedia, Ansel Adams เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Ansel_Adams 
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สรุปท้ายบท 
 การถ่ายภาพเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ ―ปรากฏการณ์รเูข็ม‖ โดยมีแสงอาทิตย์
เป็นปจัจัยส าคัญที่ท าใหเ้กิดภาพข้ึน ประกอบกับความพยายามของมนุษย์ที่คิดค้นวิธีการในการ
บันทึกภาพ และคงสภาพภาพน้ัน ๆ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร ์จึงเกิดเป็นภาพถ่ายจนถึงปจัจุบัน 
 จากพัฒนาการของกลอ้งโกดัก 100 และ ฟิล์ม เซลลลูอยด์ ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงการ
ถ่ายภาพได้ง่ายข้ึน ด้วยกล้องถ่ายภาพทีม่ีขนาดเลก็พกพาสะดวกประกอบกับบริการการล้างอัดภาพที่
ง่ายดายจากโกดกั ท าให้ภาพถ่ายได้รับความนิยมอย่างสงูจนถึงปัจจุบัน 
 การถ่ายภาพถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่อุปกรณ์ถ่ายภาพเท่านั้น แต่รวมไปถึง
แนวคิด และการแสดงออกของผลงานด้วย ในอดีตภาพถ่ายท าหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการบันทกึ
เหตุการณ์ และการถ่ายทอดความจริง จนกระทัง่ช่วงต้นศตวรรษที ่ 20 การถ่ายภาพได้พยายามสร้าง
รูปแบบแนวคิดที่เป็นของตัวเองมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน สิ่งเหล่าน้ีท าให้ภาพถ่ายร่วมสมัย
ที่เกิดข้ึนหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึน้      และเป็นสื่อที่ถูกยอมรับในฐานะงาน
ศิลปะที่ถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของตนเอง ภาพถ่ายไม่เพียงใช้ในการบันทึกเหตุการณ์หรือ
ถ่ายทอดความจริงเท่านั้น หากแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนอีกด้วย 
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บทท่ี 3 

ศิลปินและผลงาน 
 

ลักษณะการน าภาพถ่ายมาใช้ในงานศิลปะสมัยใหม่มหีลายลกัษณะ จากตัวอย่างผลงานของ
ศิลปินจ านวน 10 ช้ิน ซึ่งสร้างผลงานในช่วงเวลาที่ต่างกันของยุคสมัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันเต็ม
เปี่ยม และทรงพลังของภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ 
 ผลงานทั้ง 10 ช้ินจากศิลปิน 10 ท่าน ถูกจัดเรียงล าดับตามช่วงเวลาในการสร้างงาน และ
คัดเลือกจากการน าภาพถ่ายมาใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที ่ 2 (ค.ศ. 
1939-1945) ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของการถ่ายภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสิ้นสุดสงครามโลกครัง้
ที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) ที่เกิดแนวคิดระบบสังคมนิยม และการก่อตัวของลัทธิฟาสซสิต ์ภาพถ่ายถูก
ใช้งานอย่างแพรห่ลาย เช่น การบันทึกเหตกุารณ์ การเป็นสื่อโฆษณาชวนเช่ือของรัฐ หรือการใช้เพื่อ
น าเสนอความเป็นจริงของสงัคม โดยเฉพาะภาพถ่ายข่าวในช่วงสงคราม ท าให้ภาพถ่ายเป็นสื่อทีท่รง
พลังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกบัการเคลื่อนไหวของกลุม่ช่างภาพอเมริกัน กลุ่ม f/64 ที่
ต้องการค้นหาความเป็นศิลปะในภาพถ่าย ภาพถ่ายจึงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งแนวคิดสร้างสรรค์ 
เทคนิคและกระบวนการ ตั้งแต่การใช้แผ่นฟิลม์ (film) ในการบันทกึภาพ จนกระทั่งบันทึกภาพเป็นจุด
ส ี(pixel) ด้วยกล้องดิจทิัล (digital camera)  
 ปัจจุบันงานศิลปะภาพถ่ายจากอดีตทีเ่คยจัดแสดงอยู่ในสถานที่เฉพาะในกลุ่มผู้ชมที่ไม่
กว้างขวาง ภายหลังจากการเกิดข้ึนของอินเทอร์เน็ต (internet) ใน ค.ศ. 1969 และวิวัฒนาการอย่าง
ก้าวกระโดดของกล้องดิจทิัล (digital camera) ประกอบกบัอุปกรณ์เครื่องมือสือ่สาร และพัฒนาการ
ของระบบซอฟแวร ์ (software) เป็นจุดเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ท าใหผู้้คนเข้าถึงภาพถ่ายอย่างง่ายดาย 
พื้นที่แสดงงานในแกลเลอรซีึ่งเดมิเป็นพื้นทีส่ าหรับศิลปินเท่านั้น ถูกขยายออกมาในวงกว้างมากขึ้น
ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน ์ (social online network) บุคคลทั่วไปสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะ
ภาพถ่ายได้ และมพีื้นที่ในการแสดงงานเป็นของตนเองโดยใช้เว็บไซต ์ (website) บล็อค (blog) หรอื
สื่อสงัคมออนไลน ์ (social media) อื่น ๆ  ท าให้ในศตวรรษที่ 21 การแสดงงานศิลปะภาพถ่ายไม่ได้
ถูกจ ากัดเฉพาะในแกลเลอร ีหรือส าหรบัศิลปินที่มีช่ือเสียงอกีต่อไป  
 เพื่อท าความเข้าใจแนวคิดโดยรวมของศิลปิน การศึกษาประวัติ และแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานช้ินส าคัญในอดีตของศิลปินจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถตีความองค์รวมของ
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ศิลปะและยุคสมัยได้หลากหลายมุมมอง การวิจัยน้ีจึงคัดเลอืกผลงานของศิลปิน 10 ท่าน ที่มีการน า
ภาพถ่ายมาใช้ในการสร้างงานในหลากหลายรูปแบบและมีความแตกต่างอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 2 ผลงานศิลปิน ล าดับที ่1-5 
ผลงานศิลปิน 

ล าดับ ปีท่ีสร้าง ชื่อผลงาน ศิลปิน ภาพผลงานบางส่วน 
1 1967 Photopath วิคเตอร์ เบอร์จิน 

(Victor Burgin) 

 
2 1969 Photo Fry กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค 

(Gordon Matta-Clark) 

 
3 1972-1973 Trying to 

Photograph a 
Ball so that it is 
in the Center of 
the Picture 

จอห์น บัลเดสซารี 
(John Baldessarie) 

 
4 1980-1981 One Year 

Performance 
(Time Clock 
Piece) 

เทซิง เชีย 
(Tehching Hsieh) 

 
5 1985 The Ballad of 

Sexual 
Dependency 

แนน โกลดิน 
(Nan Goldin) 
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ตารางที่ 3 ผลงานศิลปิน ล าดับที ่6-10 
ผลงานศิลปิน 

ล าดับ ปีท่ีสร้าง ชื่อผลงาน ศิลปิน ภาพผลงาน (บางส่วน) 
6 1998-2000 Stranger ชิสุกะ โยโคะมิโซะ 

(Shizuka Yokimizo) 

 
7 2000 Night Revels of 

Lao Li 
หวัง จิงสง 
(Wang Quinsong)  

8 2012-2014 Eye โทชิยูกิ คุวาบาระ 
(Toshiyuki Kuwabara) 

 
9 2016 While it lasts วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ 

(Viriya Chotpunyavisut) 

 
10 2017 Horseraddish แบลส เซพิส 

(Blais Cepis) 
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วิคเตอร ์เบอร์จิน (Victor Burgin ค.ศ. 1941) 
 วิคเตอร ์ เบอรจ์ิน ศิลปินและนักเขียน เกิดทีเ่มืองเชฟฟลิด ์ (Sheffield) ประเทศอังกฤษ โดย
ในปี ค.ศ. 1962-1965 ได้เข้ารับการศึกษาศิลปะด้านจิตรกรรมที ่ Royal College of Art ในกรุง
ลอนดอน ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะ และการออกแบบทีม่ีช่ือเสียงติดอันดับต้น ๆ ของโลกในปจัจบุัน  
ก่อนที่จะไปศึกษาต่อด้านปรัชญาและทัศนศิลปท์ี่มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 1965-1967  เบอรจ์ินได้รับรางวัลเทอร์เนอร์ (Turner Prize) ในปี ค.ศ. 
198624 
 วิคเตอร ์ เบอรจ์ินเริ่มสนใจงานศิลปะคอนเซป็ชวล (Conceptual Art)25 ตั้งแต่ช่วงปลาย
ทศวรรษ 1960  อันเป็นช่วงเวลาทีเ่ต็มไปด้วยข้อกงัขาว่าศิลปะคืออะไร  เป็นช่วงเวลาในการทดลอง
ท างานศิลปะแนวคอนเซป็ชวลจากศิลปินหลายคนในยุคนั้น องค์ประกอบเชิงความคิดถูกน ามาใช้แทน
วัสดุซึ่งในสายตาของศิลปินมองว่าเป็นของฟุุมเฟือย และในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาทีม่ีการบันทกึภาพ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้ัวการเมอืงฝุายซ้ายอย่างมากมายดว้ยภาพถ่าย   
 งานของเบอรจ์ินในช่วงแรกได้รบัอทิธิพลมาจากโรเบิร์ต มอร์รสิ (Robert Morris ค.ศ. 
1931)26 ซึ่งเป็นอาจารย์ของเบอร์จินในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเยล หลงัจากที่เบอร์จินใช้
ภาษาเป็นสื่อกลางในการท างานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 เป็นเวลาสองป ีนับจากปี ค.ศ. 1971  เบอรจ์ิน
ท างานคอนเซ็ปชวลอาร์ตด้วยการผสมผสานภาพถ่ายเข้ากับข้อความเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์อัน

                                            
24 รางวัลเทอร์เนอร์ (Turner Prize) เป็นรางวัลประจ าปีที่มอบให้แก่ศิลปินอังกฤษที่สร้างผลงานศิลปะร่วม

สมัยได้โดดเด่นและน่าจับตามองที่สุด รางวัลน้ีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 โดย The Patrons of New Art (กลุ่ม
อุปถัมภ์ศิลปะแนวใหม่) ซ่ึงเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์เทท โดยตั้งชื่อตาม เจ. เอ็ม. ดบัเบิ้ลย.ู เทอร์เนอร์ (J. 
M. W. Turner) ศิลปินอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 19 ราลวัลน้ีถูกจับจ้องจากสื่อมวลชนและสาธารณชนชาว
อังกฤษเป็นพิเศษ ด้วยเหตุที่ว่ารางวัลมักตกไปอยู่ในมือของศิลปินที่คนทั่วไปเห็นว่าสร้างงานแบบฉาบฉวยและชอบ
โฆษณาตัวเอง ที่มา: คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา = Modern Art: A Very Short Introduction. 
น. 53 

25 ศิลปะคอนเซ็ปชวล (Conceptual Art) รูปแบบงานศิลปะที่ให้ความส าคัญกับ “แนวคิด” (idea) เหนือ
สิ่งอ่ืนใด จนบางครั้งไม่ปรากฏตัววัตถุศิลปะ (artefact) ให้เห็น ความเคลื่อนไหวน้ีเริ่มเป็นที่สนใจในช่วงทศวรรษที่ 
1960 และเฟื่องฟูสูงสุดในช่วงทศวรรษ 1970 ศิลปะคอนเซ็ปชวลมักคาบเก่ียวกับศิลปะรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ศิลปะบน
ผืนดิน (Land art) และศิลปะการแสดงสด (performance) โดยเป็นปฏิกิริยาต่อต้านแนวคิดรูปแบบเดิมนิยม 
(formalism) และแง่มุมทางการค้า (commercialism) ในงานแบบมินิมัล ที่มา: คอตติงตัน, เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่: 
ความรู้ฉบับพกพา = Modern Art: A Very Short Introduction. น. 101 

26 โรเบิร์ต มอร์ริส (Robert Morris) ศิลปินที่ท างานประติมากร ศิลปินคอนเซ็ปชวล นักเขียน   
ที่มา: the free encyclopedia Wikipedia, "Robert Morrishttps,"  
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Morris_(artist). 
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ซับซ้อนระหว่างภาพและข้อความทีม่ีความหมายชัดเจนและความหมายแฝง โดยหันมาพิจารณาโครง-
สร้าง และขุดคุ้ยความหมายของภาพและถ้อยค าที่อยูร่่วมกนัอย่างจริงจัง 

ความสนใจของเบอร์จินในการถอดรหสัของระบบการใช้ภาษาอันซับซ้อนคล้ายคลงึกับกลุม่
ศิลปินชาวอังกฤษที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มศิลปะและภาษา (Art & Language)    แต่ผลงานของเบอรจ์ิน
ตรงกันข้ามกับผลงานของกลุ่มศลิปะและภาษาที่เน้นเกี่ยวกบัทฤษฎี ในขณะที่เบอร์จินมุ่งไปที่การใช้
ภาษาในสภาพสังคมจริงโดยละทิ้งบริบททางศิลปะ และออกไปศึกษาการใช้ภาษาตามท้องถนน หรอื
ศึกษาการใช้ภาษาในโฆษณาที่ห้อมล้อมผู้คนในสงัคมอยู่ทกุ ๆ วัน เพื้อค้นหาความหมายในระดบัต่าง 
ๆ ของภาษา 
 ในปี ค.ศ. 1976 เบอรจ์ินจึงออกแบบโปสเตอร์งานนิทรรศการส าหรับศิลปินร่วมสมัย
นิทรรศการหนึ่งซึง่จัดข้ึนทีเ่มืองนิวคาสเซิล โดยหยบิข้อความจากนิตยสาร เดอะ อีโคโนมสิต ์ (The 
Economist) มาใส่รวมกับภาพในลักษณะที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือ เหนอืภาพของคู่รักกอดกัน เบอรจ์ิน
เขียนค าถามลงไปว่า “What does possession mean to you?” (การครอบครองมีความหมายกบั
คุณอย่างไร?) ด้านล่างของรปูภาพดังกล่าวมีข้อความทางสถิติที่อ่านได้ว่า “7% of our population 
own 84% our wealth” (7% ของประชากรเป็นเจ้าของทรัพยส์ิน 84%) (ภาพที ่ 41) เบอร์จินใช้
วิธีการเดียวกับการโฆษณาในการแสดงผลงาน โดยน าโปสเตอร์จ านวน 200 ใบไปติดไว้ทั่วเมืองนิว
คาสเซลิ (ภาพที่ 42) การผสมผสานถ้อยค าและรูปภาพด้วยความสับสนในลักษณะนี้ น ามาซึ่งการ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและเศรษฐกจิอย่างเห็นได้ชัด ภาพน้ีปรากฏข้ึนตามถนนในเมอืงนิวคาส
เซิล และในขณะเดียวกันกป็รากฏในงานนิทรรศการที่แกลเลอรีด้วย 
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ภาพที่ 41 Victor Burgin, Possession, 1976 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 20  กุมภาพันธ์ 2560  
เข้าถึงจาก http://courses.washington.edu/hypertxt/cgi-
bin/book/wordsinimages/appropriations.html  
 

 

ภาพที่ 42 เบอร์จินน าโปสเตอร์ไปติดไว้ทั่วเมืองนิวคาสเซิล ในลักษณะปูายโฆษณา เมื่อป ี1976 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 20  กุมภาพันธ์ 2560  
เข้าถึงจาก http://courses.washington.edu/hypertxt/cgi-
bin/book/wordsinimages/appropriations.html 
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Photopath ค.ศ. 1967 
ส าหรับผลงานช่ือ Photopath (วิถีภาพถ่าย) เป็นผลงานช้ินส าคัญของเบอร์จินทีส่ร้างขึ้น

ระหว่างป ี ค.ศ. 1967 และ ค.ศ. 1969 ถือเป็นผลงานที่ศลิปินเริม่มีแนวทางเป็นของตัวเอง  
―Photopath‖ เป็นหนึง่ในผลงานที่ได้แสดงงานในงานนิทรรศการ ―Live in Your Head: When 
Attitudes Become Form‖ (อยู่ในหัว: เมื่อทัศนคติกลายเป็นรปูทรง) เป็นนิทรรศการที่แสดงงาน
ศิลปะคอนเซ็ปชวล ที่จัดแสดงข้ึนที ่ The Institute of Contemporary Arts ในลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ 
 เบอร์จินถ่ายภาพพื้นจากสถานทีซ่ึ่งใช้ในการจัดแสดงผลงาน จากนั้นน าภาพไปขยายใหญ่ให้มี
ขนาดเท่ากับพื้นห้องจริง และน าไปปูทบัพื้นห้องในขอบเขตบริเวณที่ศลิปินก าหนดในลกัษณะเป็นแนว
ทะแยง (ภาพที่ 43) ภาพถ่ายพื้นของเบอร์จินเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความเป็น “พื้น” ที่อยู่เบื้อง
ล่าง ท าให้การน าเสนอพื้นที่ห้องจริงผ่านรปูถ่ายจึงน ามาซึ่งประเด็นการตั้งค าถามกับผู้ชมระหว่าง
ขอบเขตของความเป็นจริงและภาพแสดงแทน (reality and representation) ด้วยการน าเสนอ
ภาพถ่ายในรูปแบบดงักล่าว ทั้งนี้ยังน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สอยของสิ่งของอีกด้วย 
กล่าวคือ เมื่อพื้นที่หอ้งจริงถูกคลุมด้วยภาพถ่าย จึงไมส่ามารถเดินเหยียบย่ าบนพื้นหอ้งนั้นได้อีกต่อไป 
―Photopath‖ จึงเป็นเหมือนเครื่องมือในการส ารวจระหว่างขอบเขตของสุนทรียศาสตร์กับโลก
ภายนอกด้วยช้ินงานที่ล้อเลียนในลกัษณะการปรบัเปลี่ยนสญัญะ 
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ภาพที่ 43 Victor Burgin, Photopath, 1967, Silver Print 
ที่มา: มาร์โซนา, ดาเนียล. คอนเซ็ปชวลอาร์ต. 2552. น. 51 
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กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค (Gordon Matta-Clark ค.ศ. 1943-1978) 
 กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค ศิลปินชาวอเมริกันที่ถือว่าเป็นหนึง่ในศิลปินที่มอีิทธิพลมากทีสุ่ด ใน
ป ี ค.ศ. 1970 เข้ารบัการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมทีม่หาวิทยาลัยคอเนล (Cornell University) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ถึง ค.ศ. 1968 เป็นผูม้ีส่วนส าคัญในการท าให้โลกศลิปะของนิวยอร์กเติบโต ตั้งแต่
ปลายทศวรรษ 1960 มัตตา-คลาร์คเป็นที่รูจ้ักในการท างาน ศิลปะเฉพาะที ่(site-specific art)27 การ
ท างานของมัตตา-คลาร์คช้ีน าสิ่งใหม่และการส ารวจธรรมชาติอย่างสุดโต่ง ผลงานช้ินส าคัญและมี
ขนาดใหญ่ที่สุด คือการผ่าครึ่งตกึร้างให้เป็น 2 ช้ิน ช่ือ Splitting (1974) (ภาพที่ 44)  ที่ได้ท าร่วมกับ 
เดวิดซวีร์เนอร ์แกลเลอร ี (David Zwirner Gallery) ศิลปินเปลี่ยนโครงสร้างสถาปัตยกรรมของบ้าน
นิรนามซึง่ไม่มีใครรู้จกัให้กลายเป็นปะตมิากรรมร่วมสมัย มัตตา-คลาร์คใช้เวลาและความมุ่งมั่น
เพื่อทีจ่ะผ่าบ้านตามแนวตั้งออกเป็นซองซีก และเพื่อใหเ้หน็รอยตัดเห็นได้ชัดเจนข้ึน ศิลปินจงึท าให้
บ้านซีกหนึ่งต่ ากว่าอีกซีกหนึง่จนด้านหน้าของตัวบ้านดูแยกออกจากกัน (ภาพที่ 45) จากนั้นมัตตา-
คลาร์คจงึช าแหละมุมต่าง ๆ ของบ้านบนช้ันสองออกเป็นสีส่่วนและน าไปจัดแสดงในรูปแบบ
ประติมากรรมในงานนิทรรศการหลายตอ่หลายครั้ง และกอ่นที่บ้านเลขที ่322 บนถนนฮัมฟรีย ์จะถูก
รื้อถอนในเวลาสองเดือนต่อมา ศิลปินได้บันทึกระบวนการต่าง ๆ ในการท างานไว้ด้วยภาพถ่ายและ
ภาพถ่ายปะติด28 มัตตา-คลาร์คใช้เวลา 4  เดือนในการสร้างผลงานช้ินน้ี 

                                            
27 ศิลปะเฉพาะที่ (Site-specific art)  คืองานศิลปะที่สร้างขึ้นบนต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงศิลปินจะ

ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างงานศิลปะประกอบกับการออกแบบและการสร้างตัวงานศิลปะเองด้วย . ที่มา: วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, "ศิลปะเฉพาะที่,"  https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะเฉพาะที่  

28 มาร์โซนา, คอนเซ็ปชวลอาร์ต. 
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ภาพที่ 44 กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค. Splitting, 1974 
ที่มา: มาร์โซนา, ดาเนียล. คอนเซ็ปชวลอาร์ต. น. 79. 
 

 

ภาพที่ 45 Gordon Matta-Clark, Splitting, 1974 
ที่มา: THEIBTAURISBLOG. Gordon Matta-Clark, Splitting, and the Unmade House. 
เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก https://theibtaurisblog.com/2015/01/26/gordon-
matta-clark-splitting-and-the-unmade-house/ 
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ขณะที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นั้น มัตตา-คลาร์คเป็นผู้ช่วยให้กบัเดนนิส อ็อปเปนไฮม ์ (Dennis 
Oppenheim ค.ศ. 1938-2011) ในการท างานศิลปะแลนด์อาร์ต (land art)29  ช่วงต้นทศวรรษ 
1970 นอกจากกจิกรรมศิลปะต่าง ๆ แล้ว มัตตา-คลาร์คยังช่วยจัดนิทรรศการทีบ่้านเลขที่ 112 กรีนส
ตรีท อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตัง้ร้านอาหารช่ือว่า ฟููด (Food Restaurant ค.ศ. 1971-1974) ในโซโห 
(Soho) ซึ่งเปิดในวันที ่ 25 กันยายน ค.ศ. 1971 โดยได้อิทธิพลมาจากงานที่ช่ือว่า ―Photo-Fly 
(1969)‖  Food Restaurant (ภาพที่ 46) เปิดครัวต้อนรบับรรดาศิลปินต่าง ๆ เป็นหลัก เพื่อเป็น
สถานที่ในการแสดงงานของศิลปิน ร้านอาหารแห่งนีก้ลายเป็นที่ประชุมย่อม ๆ ของบรรดาศิลปินที่ได้
รวมตัวกันในกลุม่ช่ือ ―อนาสถาปัตยกรรม‖ มัตตา-คลาร์คคือหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนส าคัญในเวลาต่อมา 

 

 

ภาพที่ 46 Food Restaurant 
ที่มา: The Lovage, Food: For Thought, 2013  
เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าถึงจาก http://thelovage.com/2013/food-for-
thought/#.WOYGlxhh3Rg 

                                            
29 ภูมิศิลป์ (Land art) หรือ Earthworks หรือ Earth art) คือขบวนการศิลปะที่เริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา

ราวปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 จนถึงคริสต์ทศวรรษ 1970 ที่ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานศิลปะ เป็น
ความสัมพันธ์ที่ผสานกันอย่างแยกไม่ออก ประติมากรรมมิได้วางอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ แต่ภูมิทัศน์เป็นปัจจัยส าคัญที่
ก่อให้เกิดศิลปะ งานธรณีศิลป์มักจะเป็นศิลปะนอกสถานที่ที่ตั้งอยู่ไกลจากบ้านจากเมือง และปล่อยทิ้งไว้ให้ถูกกัด
กร่อนลงไปตามธรรมชาติ งานชิ้นแรกๆ สร้างขึ้นในทะเลทรายในเนวาดา, นิวเม็กซิโก, ยูทาห์ และแอริโซนาที่เป็น
งานชั่วคราวที่สร้างท่ามกลางธรรมชาติ ที่เหลืออยู่แต่เพียงจากการบันทึกไว้ในวิดีโอ หรือ ภาพถ่ายเท่าน้ัน ที่มา: "ภูมิ
ศิลป์," วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, https://th.wikipedia.org/wiki/ภูมิศิลป์. 
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แม้ว่าผลงานในช่วงแรก ๆ ของมัตตา-คลาร์คจะแสดงให้เหน็ถึงความสนใจปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บรบิททีเ่กี่ยวข้องกบัสถาปัตยกรรมเพิ่งจะมาปรากฏในผลงาน
หลงัจากป ี ค.ศ. 1972 เป็นต้นไป มัตตา-คลาร์คหันมาสนใจในหัวข้อเกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมมากขึ้น 
ทั้งนี้สิง่ที่มัตตา-คลาร์คเป็นซากปรักหักพงัของสถาปัตยกรรม ซึ่งโดยมากมักจะเป็นซากอาคารที่
ปรากฏอยู่ในบริบทเมืองซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ในงาน มัตตา-คลาร์คไม่ได้มองอาคารที่ทิ้งร้างว่างเปล่า
เป็นเพียงสื่อวัสดุในการท างานเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งเปรียบเปรยถึงสภาพทางการเมอืง และสังคมซึ่ง
ศิลปินน ามาถ่ายทอดลงในผลงานเชิงวิจารณ์ซึง่กล่าวถึงความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมอันกลายเป็น
สิ่งไร้ค่าส าหรับชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ผลงานช่ือ Pier In/Out (1973) ซึ่งเป็นผลงานช้ินแรกที่เกี่ยวกับ
อาคารสถานที ่ ซึ่งมัตตา-คลาร์คใช้มีดตัดเหล็ก ย้ายฝาผนังเหล็กออกมาพร้อมกับหน้าต่างอกีบานหนึ่ง 
นอกจากศิลปินจะถ่ายภาพขณะที่ลงมือช าแหละโกดงัแหง่นีแ้ล้ว Pier In/Out ยังเป็นช่ือของ
ประติมากรรมซึ่ง มัตตา-คลาร์คน าช้ินส่วนจากฝาผนังที่รื้อถอนมาเสียบลงบนแท่น และน าไปจัดวางใน
ห้องแสดงงานอีกด้วย เป็นการแปรเปลี่ยนความหมายเดิมของวัตถุ จากสถาปัตยกรรมเป็น
ประติมากรรม (ภาพที่ 47) 

 
 

   
 

ภาพที่ 47 Gordon Matta-Clark, Pier In/Out, 1973 
ที่มา: artnet, Pier In/Out เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 
เข้าถึงจาก http://www.artnet.com/artists/gordon-matta-clark/pier-inout-
Y1SQRl5Cuj_D20R8-LNocw2 
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Photo Fry ค.ศ. 1969  
 ―Photo Fry‖ เป็นงานศิลปะแสดงสด (performance art) ที่ถือว่าเป็นการแสดงงานกลุ่ม
ครั้งแรกของมัตตา-คลาร์ค จัดแสดงที่จอห์นกิบ๊สันแกลเลอร ี (John Gibson Gallery) มัตตา-คลาร์ค
น าภาพถ่ายจากอินสแตนท์ฟลิ์ม (instant film)30 โดยเป็นภาพถ่ายรูปต้นคริสมาสไปทอดในกระทะ
เหล็กทีม่ีน้ ามันรอ้น ๆ  ในขณะที่น้ ามันก าลังร้อนถึงจุดเดือด ภาพถ่ายและน้ ามันในกระทะก าลงัเดือด
เป็นฟอง และค่อย ๆ เลือนรางหายไป มัตตา-คลาร์คโรยแผ่นทองค าเปลว (gold-leafd) ลงไป แผ่น
ทองถูกหลอมรวมเข้ากับภาพถ่าย ในขณะที่ควันพวยพุ่งออกจากภาพถ่ายในกระทะด้วยความร้อนจัด 
มีเสียงและกลิ่นของน้ ามันตลบอบอวล จากการยืนยันของจอห์น กิ๊บสัน (John Gibson) กล่าวว่า “มี
กลิ่นที่แย่มาก” แทบจะหาสุนทรียทางความงามไม่ได้เลย ภาพต้นคริสมาสค่อย ๆ เลอืนรางและเสื่อม
สลายไปเรือ่ย ๆ หลอมรวมไปกบัแผ่นทองที่ค่อย ๆ เหี่ยวแห้งและกรอบจนภาพทัง้ภาพไหมเ้กรียม 
คุณภาพของภาพถ่ายต้นคริสมาสถูกท าลายลงแล้ว มัตตา-คลาร์คปลอ่ยให้ภาพถ่ายที่หลอมรวมกบั
แผ่นทองอยู่ในกระทะอย่างนั้นจนกระทั่งจบการแสดง จากนั้นน าภาพที่ทอดเสรจ็สมบรูณ์แล้วมาบรรจุ
ใส่กลอ่งกระดาษสีน้ าตาลอ่อน (beige) ขนาดใหญ่กว่ากล่องซิก้าร์แล้วน าไปส่งพสัดุไปรษณียเ์ป็น

ของขวัญคริสมาสให้เพื่อน ๆ (ภาพที ่48) 

 

                                            
30 Instant Film คือ ฟิล์มถ่ายภาพชนิดหน่ึงที่ใช้กับกล้องโพลารอยด์     เป็นกล้องถ่ายภาพที่พิมพ์ภาพ

ออกมาได้ทันที ที่มา: the free encyclopedia Wikipedia, "Instant Film," Wikipedia, the free 
encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Instant_film. 
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ภาพที่ 48 Gordon Matta-Clark, Photo-Fry, 1969 
Mixed media with fried instant color photo, gold leaf, and beige box 
8.6 x 11.4 x 0.5 cm (image); 35.7 x 28.2 x 3.7 cm (box) 
ที่มา: mutualart, Photo Fry เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560  
เข้าถึงจาก https://www.mutualart.com/Artwork/Photo-Fry/0DC9D11CFC81AC86 
 

ห่อขนาดเล็กสเีบจขนาดใหญ่ไมเ่กินกล่องซิการ ์ ถูกส่งไปถึงเพื่อน ๆ ครึ่งบนของกลอ่งเปิดให้
เห็นถึงช้ินส่วนที่ดูแทบไม่ออกว่าเป็นต้นคริสมาส โพลารอยด์แตกและผิวของมันไหมเ้กรียม ภาพของ
มันถูกบิดเบือนและถูกท าลาย ข้อความบนกล่องเขียนไว้ว่า “A Gold Leafed Photo-Fried XMass 
Tree & Best Lated Wishes” เป็นความจงใจของมัตตา-คาล์คที่ต้องการใช้ภาษาซับซอ้นสบัสน 
เพื่อใหม้ีความเข้าใจผิดเชิงส านวนภาษาที่ไม่มีความสัมพันธ์กับข้อความ ดังนั้น คุณลักษณะของ
ภาพถ่ายจึงไม่สมัพันธ์กันกับมุมมองของวัตถุ 
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ภาพที่ 49 ลักษณะการแสดงผลงาน Photo-Fry 
ที่มา: Erik Wenzel, Gordon Matta-Clark "Gold Leafed…”, 2008  
เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก https://www.flickr.com/photos/artoridiocy/2416894859/in/photostream/ 
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จอห์น บัลเดสซาร ี(John Baldessarie เกิด ค.ศ. 1931) 
 จอห์น บัลเดสซาร ี ศิลปินผูม้ีช่ือเสียงในด้านการบุกเบิกศลิปะคอนเซ็ปชวลชาวอเมริกัน ผู้ที่
ตัดสินใจเผาภาพเขียนตั้งแต่ป ี ค.ศ. 1953 และ ค.ศ. 1966 ของตัวเองทิง้ในการสร้างผลงานช่ือว่า 
Cremation Project (1970) และน าข้ีเถ้าไปท าเป็นคุกกี้ใสข่วดโหล (ภาพที่ 50) บัลเดสซารีมีค าถาม
ในใจต่อภาพที่วาดข้ึนในอดีต ช่วงกลายทศวรรษ 1960 บัลเดสซารพียายามท างานแนวประชดประชัน 
คือการปฏิเสธภาพเขียนในฐานะของภาพเขียน โดยการผสมผสานข้อความและภาพถ่ายลงไปในผืน
ผ้าใบทีส่ร้างข้ึน หลายปีต่อมาจงึเปลี่ยนแนวทางการใช้สื่อประเภทภาพถ่ายและภาพยนตร์อย่างจรงิจงั
มากขึ้น   ในปี ค.ศ. 1971  บัลเดซซารีเริ่มต้นหาวิธีต่าง ๆ  ซึ่งท าให้ศิลปะหลุดออกจากขนบของการ
จัดวางองค์ประกอบในแบบดั้งเดิมให้ได ้

 

 

ภาพที่ 50 (ซ้าย) John Baldessarie, Cremation Project, 1970 
   (ขวา) คุกกี้ท าจากข้ีเถ้าที่ได้จากงาน Cremation Project 

ที่มา: art_iris, JOHN BALDESSARI: CREMATION PROJECT, 2014 เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 
2560  
เข้าถึงจาก https://artiris.wordpress.com/2014/06/08/john-baldessari-cremation-project/ 
 

―Commissioned Painting: A painting by Edgar Transue‖ (1969) (ภาพที่ 51) เป็น
จุดเริม่ต้นของวิวัฒนาการของศิลปะคอนเซป็ชวล และเป็นรากฐานการก าหนดแนวความคิดทางศิลปะ
ในช่วงครึ่งศตวรรษทีผ่่านมา  เป็นการตั้งค าถามทีม่ีต่อสุนทรียศาสตร์จิตรกรรมที่ถูกตีค่าว่าเป็นศิลปะ
ช้ันสูง แท้จริงแล้วศิลปะเป็นเพียงการตีความและการรักษาสมดุล 
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ภาพที่ 51 John Baldessari, Commissioned painting: A painting by Edgar Transue, 1969, 
Oil and Acrylic on Canvas, 150.5 x 114.3 cm. (59.3 x 45 in.) 
ที่มา: artnet, Commissioned painting: A painting by Edgar Transue  
เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก http://www.artnet.com/artists/john-baldessari/commissioned-painting-a-
painting-by-edgar-transue-peHgcX7UXKEx6vKdwYFEFg2 
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ภาพที่ 52 John Baldessari, Goya Series: There Isn't Time, 1997 
Inkjet and synthetic polymer paint on canvas, 75 x 60 in. (190.5 x 152.4 cm) 
ที่มา: THEMET, John Baldessari: Pure Beauty เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2010/john-
baldessari/photo-gallery 
 

Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture ค.ศ. 
1972-1973 

ความพยายามในการถ่ายรปูลูกบอลให้อยู่ตรงจุดศูนย์กลาง 
 บัลเดสซารีต้องการถ่ายภาพลกูบอลใหอ้ยู่กึ่งกลางภาพ โดยโยนลูกบอลสสี้มขึ้นไปในอากาศ 
จับจังหวะให้บอลอยูก่ึ่งกลางภาพและกดชัตเตอร์ ผลลัพธ์ของการทดลองมเีพียงภาพไม่กี่ภาพเท่านั้นที่
ลูกบอลจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางภาพมากทีสุ่ด นอกเหนือจากการถ่ายรปูลูกบอลภาพบางภาพกลับมีต้น
ปาล์มติดเข้ามาในภาพด้วยโดยไม่ตั้งใจ แต่จุดสนใจอยู่ที่ว่าภาพใดลูกบอลจะอยู่กึ่งกลางมากที่สุด โดย
บัลเดสซารีไมส่นใจฝีมือการสร้างสรรค์หรือแนวความคิดใด ๆ จุดประสงค์เพียงเพื่อความต้องการละ
ทิ้งการสร้างงานศิลปะในรูปแบบเดิม ๆ เท่านั้น 
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ผลงานในชุดน้ีมีการลดลองอยูห่ลายครั้งด้วยกัน คือ 
 -  Throwing Four Balls in the Air to Get a Straight Line, 1972-1973 
  โยนลูกบอล 4 ลูกไปในอากาศ เพื่อใหลู้กบอลเรียงกันเป็นเสน้ตรง 
  (เลอืกภาพถ่ายที่ดีทีสุ่ดจากการโยนบอล จ านวน 36 ครั้ง) 
 -  Throwing Three Balls in the Air to Get an Equilateral Triangle, 1972-1973  
   โยนลูกบอล 3 ลูกไปในอากาศ เพื่อใหลู้กบอลเรียงกันเป็นรปูสามเหลี่ยมด้านเท่า 
  (เลอืกภาพถ่ายที่ดีทีสุ่ดจากการโยนบอล จ านวน 36 ครั้ง) 
 -  Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line, 1973  
  โยนลูกบอล 3 ลูกไปในอากาศ เพื่อใหลู้กบอลเรียงกันเป็นเสน้ตรง 
  (เลอืกภาพถ่ายที่ดีทีสุ่ดจากการโยนบอล จ านวน 36 ครั้ง) 
 -  Throwing Four Balls in the Air to Get a Square, 1974 
  โยนลูกบอล 4 ลูกไปในอากาศ เพื่อใหลู้กบอลเรียงกันเป็นรปูสีเ่หลี่ยม 
  (เลอืกภาพถ่ายที่ดีทีสุ่ดจากการโยนบอล จ านวน 36 ครั้ง) 
 
 ในผลงาน Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture 
คือการน าภาพที่ถ่ายได้จากการโยนบอลที่ดีที่สุดจ านวน 38 ภาพ มาจัดเรียงเป็นช่อง (ภาพที ่53) เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงผลลัพธ์ของการทดลองและเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน องค์ประกอบของภาพที่ไรก้าร
ควบคุม ท าให้ได้ความรู้สึกใหม่ของการถ่ายภาพที่ไม่มกีารจดัองค์ประกอบใด ๆ 
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ภาพที่ 53 การจัดวางภาพในการแสดงผลงาน Throwing Three Balls in the Air to Get a 
Straight Line, 1973 ที่มา: emilyornberg, Art: Reviewed, John Baldessari, 2012 
เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก http://emilyornberg.blogspot.com/2012/04/john-
baldessari-throwing-three-balls-in.html 
 

 

ภาพที่ 54 การจัดวางภาพในการแสดงผลงาน Trying to Photograph a Ball so that it is in the 
Center of the Picture 
ที่มา: Kyle Gallup, The Open Road: John Baldessari at the Met, 2010 
เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก http://leftbankartblog.blogspot.com/2010/11/open-road-john-baldessari-at-
met_05.html 
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เทชิง (แซม) เชีย (Tehching (Sam) Hsieh เกิด ค.ศ. 1950) 
 เทชิง เชีย ศิลปินชาวไต้หวัน ที่ท างานศิลปะในสหรัฐอเมรกิา เฮหันหลังให้กบัการศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมปลายในป ี ค.ศ. 1967 และเริ่มศึกษาการวาดภาพอย่างจรงิจงั ภายหลังปี ค.ศ. 1973 
ได้แสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรกในแกลเลอร ี American News Bureau ในไต้หวัน แต่หลังจากจบการ
แสดงงาน เชียตัดสินใจเลิกวาดภาพและหันมาท างานศิลปะแสดงสด (performance art)  เนื่องจาก
การวาดภาพในความรู้สึกของเชียมีขีดจ ากัดในการสร้างสรรค์ กลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า และไมส่ร้างแรง
บันดาลใจอีกต่อไป   
 ผลงานแสดงสดช้ินแรก คือ Jump Piece (1973) (ภาพที่ 55) ศิลปินกระโดดลงมาจาก
หน้าต่างช้ัน 2 ของตึก มีความสูงประมาณ 15 ฟุต ลงมาบนพื้นคอนกรีต จนท าให้ข้อเท้าหักทัง้ 2 ข้าง 
และได้ใช้กล้อง Super 831 บันทึกภาพการแสดงครั้งนี้ไว้ เชียไม่ใช่คนประเภทนิยมความรุนแรง ไม่
นิยมความเจบ็ปวด หากแต่ได้แสดงความเห็นไว้ว่าเมื่อใดทีส่มัผสักับความเจบ็ปวด หลงัจากนั้นก็จะได้
สัมผัสกบัอสิรภาพ 

 

ภาพที่ 55 Tehching Hsieh, Jump Piece, Taiwan, 1973  
Copyright © 1973 Tehching Hsieh | Courtesy the artist and Sean Kelly Gallery, New York 
ที่มา: Mai Ardia: Culture Trip, NYC-Based Artist Tehching Hsieh: When Life Becomes 
A Performance เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก https://theculturetrip.com/north-
america/usa/new-york/articles/tehching-hsieh-when-life-becomes-a-performance/ 

                                            
31 Super 8mm camera คือ กล้องถ่ายภาพความเคลื่อนไหวที่ใช้ฟิล์มขนาด 8 มม. ผลิตครั้งแรกเม่ือปี 

1965 โดยโกดัก ที่มา: "Super 8 Film Camera," Wikipedia, the free encyclopedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Super_8_film_camera#Super_8mm_brands. 
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สถานการณ์ภายในประเทศไต้หวันขณะนั้นค่อนข้างรุนแรง ด้วยความเบื่อหน่าย และความมุง่มั่นอัน
เต็มเปี่ยมที่ตอ้งการจะสัมผสัดินแดนที่เป็นศูนย์กลางศิลปะของโลก จึงหลบหนเีข้ามาในสหรัฐอเมริกา
อย่างผิดกฎหมายด้วยการเป็นกะลาสีเรือในป ี ค.ศ. 1974 โดยกระโดดลงจากเรือที่ฟลิลาเดเฟีย 
(Philadelphia) เชียท างานในร้านอาหารเป็นเวลา 1 ป ี ในขณะนั้นไม่มีแรงบันดาลใจในการสร้างงาน
ศิลปะเลยจนเกิดความทอ้แท ้ ในช่วงเวลาระหว่างนั้นเชียมคีวามคิดเกิดข้ึนอย่างกระทันหัน “What 
else do I look for? I don‖t need to go out to find art, I am already in my art.”32 

ศิลปะคือชีวิตทั้งชีวิตของศิลปิน (art is life, life is art) กลายเป็นเส้นทางการด าเนินชีวิต ซึ่ง
ผสมผสานชีวิตประจ าวันของศิลปินอย่างสมบูรณ์ เชียได้รบัค ายกย่องว่าเป็นผูบุ้กเบิกศลิปะการแสดง
สดที่จ ากัดช่วงเวลา (duration performance art)  ศิลปนิท างาน 1 ช้ิน โดยก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
ในงาน One Year Performance เป็นการใช้ช่วงชีวิตในการท างานตลอดเวลา ทุกวัน ทุกช่ัวโมง ทุก
นาที ผลงานที่ผ่านมาของเชีย มีดังนี ้
   - Jump Piece 1973 
   - One Year Performance 1978–1979 (Cage Piece) 
     ขังตัวเองอยู่ในกรงที่สร้างขึ้น โดยไม่พูดคุยกับใคร ไม่อ่านหนังสือ ไม่เขียนหนังสือ        
     ไม่ฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ เป็นระยะเวลา 1 ป ี
 
   - One Year Performance 1980–1981 (Time Clock Piece) 
 
   - One Year Performance 1981–1982 (Outdoor Piece) 
     ใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้ง ไม่ใช้รถไฟ รถยนต ์เครื่องบิน เรือ เต้นท์ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
   - Art / Life: One Year Performance 1983-1984 (Rope Piece) 
     ท างานร่วมกับศิลปิน Linda Monrano (เกิด ค.ศ. 1942) โดยใช้เชือกความยาว 8 

   ฟุต (245 ซม.) ผูกติดกันตลอดเวลา ในระยะเวลา 1 ปี 
   - One Year Performance 1985–1986 (No Art Piece) 
     ก าหนดใหเ้วลาผ่านไปในขณะที่ไม่มีแรงบันดาลใจในการท างาน ไม่มีผลงานศิลปะ 

   เพียงแค่กลับมาใช้ชีวิต 
   - Tehching Hsieh 1986–1999 (Thirteen Year Plan) 
    ท างานศิลปะแต่ไม่จัดแสดงงาน เป็นระยะเวลา 13 ป ี

                                            
32 Barry Schwabsky, "Live Work," Frieze Magazine2009. 
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One Year Performance (Time Clock Piece) ค.ศ. 1980-81  
เป็นงานช้ินหนึ่งใน 5 ช้ินในชุด One Year Performance ที่บันทกึชีวิตทุก ๆ ช่ัวโมงใน

ระยะเวลาต่อเนื่อง 1 ป ี (จ านวน 8,760 ภาพ) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1980 ถึงวันที่ 11 
เมษายน ค.ศ. 1981 แล้วน าภาพที่บันทกึได้ทั้งหมดน ามาฉายด้วยเครื่องฉายภาพขนาด 16 มม. 
(16mm. projector) ด้วยความยาวต่อเนื่อง 6 นาที ซึ่งคือความยาวของการบีบอัดภาพ 1 วัน ต่อ 1 
วินาที 
 ทุก ๆ ช่ัวโมง ศิลปินจะต้องตอกบัตรเพื่อบันทึกเวลา และท าการถ่ายรูปตัวเอง ซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
จนครบ 8,760 ช่ัวโมง (ภาพที ่ 56) คือ แต่ละวันจะตอ้งถ่ายภาพวันละ 24 ภาพ เป็นเวลา 365 วัน 
จากสถานการณ์การบีบบังคับที่ศิลปินได้สร้างขึ้นเอง ศิลปนิเป็นผู้สงัเกตการณ์โดยการน าตัวเองเข้าไป
อยู่ในสถานการณ์ทีส่ร้างข้ึน และส ารวจตัวเองในระหว่างการท างาน เป็นการท้าทายอารมณ์ความรู้สกึ
ภายใน และการเอาชนะตนเองอย่างมุ่งมั่น ด้วยการจ ากัดการแสดงออกที่มีความผิดปกตจิากการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

ภาพที่ 56 เทชิง เชีย ตอกบัตรเพือ่บันทกึเวลาในการถ่ายภาพ 
ที่มา: Tehching Hsieh, One Year Performance 1980 –1981 Life image. 
Photograph by Michael Shen. Copyright © 1981 Tehching Hsieh. 
| Courtesy the artist and Sean Kelly Gallery, New York 
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ภาพที่ 57 เครื่อกตอกบัตร และ ฟิล์มที่ถูกฉายภาพ 
ที่มา: designboom, tehching hsieh at gwangju art biennale, 2010 
เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2560  
เข้าถึงจาก http://www.designboom.com/art/tehching-hsieh-at-gwangju-art-biennale-
2010/ 

 

 

ภาพที่ 58 ภาพรวมการติดตั้งผลงาน One Year Performance 1980 –1981 
ที่มา: designboom, tehching hsieh at gwangju art biennale, 2010 
เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://www.designboom.com/art/tehching-hsieh-at-gwangju-art-biennale-
2010/ 
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ในปี 2000 เทชิง เชียหยุดท างานศิลปะ 
 “I don‖t do art any more since 2000. Now I‖m just doing life. I‖m still 
thinking.” 
 “Thinking is a basic activity to continue life. I don‖t do art any more. I don‖t 
have other things to say.”33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Schwabsky, Barry. "Live Work." Frieze Magazine, 2009. 
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แนน โกลดิน (Nan Goldin เกิด ค.ศ. 1953) 
 แนน โกลดิน (Nan Goldin) ศิลปินชาวอเมริกัน เกิดทีว่อชิงตันดีซี ได้รับการศึกษาจาก 
School of the Museum of Fine Arts (SMFA) เมืองบอสตัน ในปี ค.ศ. 1977  โกลดินเริ่ม
ถ่ายภาพครอบครัว และคนสนิทในชีวิตประจ าวันที่อย่างตอ่เนื่อง ในปี ค.ศ. 1978 หลงัจากการ
สูญเสียพีส่าวตั้งแต่อายุ 11 ป ี  โกลดินออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 ไปนิวยอร์ค ชีวิต
พัวพันกับชาวเกย ์(LGBT community)34 และเสพติดเฮโรอีน  
 

The Ballad of Sexual Dependency ค.ศ. 1985 
 ‘The Ballad of Sexual Dependency‖ คืองานแสดงภาพถ่ายของแนน โกลดิน ที่จัดแสดง
ข้ึนในปี 1985 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในหนังสือรวมภาพ (photo book) ในปี 1986 (ภาพที ่59) 
 ภาพถ่ายกว่า 700 ภาพ ที่บันทกึด้วยฟิล์มสีขนาด 35 มิลลเิมตร ถูกเรียงร้อยเข้าด้วยกันและ
ฉายภาพผ่านเครื่องฉายภาพ (slide projector) อย่างต่อเนือ่งความยาวประมาณ 40 นาที โดยมีเพลง
ประกอบจากวง Velvet Underground, James Brown, Nina Simone, Charles Aznacour, 
Screamin‖ Jay Hawkins และ Petula Clark อยู่เบือ้งหลัง เป็นภาพถ่ายที่ถูกบันทึกระหว่างป ีค.ศ. 
1979 และ ค.ศ. 1986 ในนิวยอร์ค บอสตัน โพรวินซ์ทาวน ์เบอร์ลิน ลอนดอน ปารสีและแม็กซิโก 
 ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันอันทรงพลังของโกลดิน ท าให้ผู้ชมด าด่ิงไปถึงอารมณ์ร่วม
สมัยทีม่ีต่อสถานการณ์ตรงหน้าในช่วงเวลาที่ศิลปินก าหนด แม้ว่าจะไมรู่้จักผู้คนในภาพแม้แต่คนเดียว
ก็ตาม ผู้คนในภาพเป็นบุคคลรอบ ๆ ตัวของโกลดิน บุคคลในครอบครัว เพื่อน คนสนิท คนรัก รวมไป
ถึงนางโชว์ บรรยากาศของภาพถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศของการสังสรรค์ในสถานที่ต่าง ๆ บาร์    
อพาร์ทเมนท ์ห้องนอน ห้องรบัแขก ห้องน้ า ฯลฯ  ดูเหมือนว่าจะไม่มีกจิกรรมอื่นใดนอกเหนือไปจาก
การเสพยา การมีเพศสัมพันธ์ ความมึนเมา หรือแมก้ระทั่งความรุนแรง 
 วัฒนธรรมเกย ์ คือบรบิทแห่งยุคสมัยทีห่ลอมรวมและส่งเสรมิให้ภาพในยุคปลายทศวรรษ 70 
ถึงต้นทศวรรษ 80 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II) ถูกท้าทายอย่างกล้าหาญ
ด้วยการเปิดเผยเพศวิถีเพศสภาพของตนเองในที่สาธารณะ เป็นการบอกเล่า ความเป็นส่วนตัวในพื้นที่
สาธารณะ (public and private) ในช่วงเวลาที่ชาวเกย ์(LGBT community) ซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรม

                                            
34 LGBT Community (ย่อมาจาก Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) หมายถึง กลุ่มรักร่วม

เพศ ที่มา: the free encyclopedia Wikipedia, "Lgbt Community," Wikipedia, the free encyclopedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_community. 
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ย่อย (subculture) ไม่เป็นที่ยอมรบัในสงัคมจากเหตกุารณ์ Stonewall Riots ในปี 196935  ผลงาน
ในช่วงแรกถูกจัดแสดงในสถานทีเ่ฉพาะเฉพาะกลุม่ จนกระทั่ง ―The Ballad of Sexual 
Dependency‖ ได้ถูกจัดแสดงในแกลเลอรีและมิวเซียม (The Museum of Modern Art (MoMA)) 
ท าให้โกลดินถูกขนานนามว่าเป็นศิลปินที่ถ่ายทอดชีวิตจรงิ (record real life) ของผู้คนในสังคม
วัฒนธรรมยอ่ยได้ดีที่สุดคนหนึง่ของยุค 80 
 ภาพบันทึกเหตุการณ์ของโกลดินมเีรื่องราวและความต่อเนื่องของช่วงเวลา (sequences 
and narrative) แห่งยุคสมัยที่ฝงัลกึอย่างแนบแน่น ภาพที่ถูกบันทกึอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเปรียบ
เหมอืนสมุดบันทกึชีวิตเล่มใหญ่ที่ไมม่ีค าบรรยายของผู้คนและสังคมในขณะนั้น แม้จะเป็นเพียงกลุ่ม
สังคมวัฒนธรรมยอ่ยที่ไม่อาจเปิดเผยก็ตาม แต่มีส่วนในแรงขับเคลื่อนผู้คนในสงัคมอย่างมากมายให้
เปิดเผยสิ่งทีซ่่อนเร้นในความเป็นตัวของตัวเอง 

 

ภาพที่ 59 หน้าปก The Ballad of Sexual Dependency, 1986 
10 x 9 นิ้ว (25 x 22 ซม.) 148 หน้า ภาพปก Nan and Brian in Bed, 1981 
ที่มา: Abebook, The Ballad of Sexual Dependency เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
เข้าถึงจาก 
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=16924102542&searchurl=tn%3D
ballad%2Bsexual%2Bdependency%26sortby%3D17%26an%3Dnan%2Bgoldin%26fe%
3Don 

                                            
35 Stonewall Riot คือ เหตุจลาจลจากกลุ่มรักร่วมเพศที่ต่อต้านต ารวจขณะเข้าบุกค้นคุกคามเกย์ที่มา

เที่ยวบาร์ Stonewall ใน New York เม่ือปี ค.ศ. 1969 ที่มา: ชานันท์ ยอดหงษ์, "Lgbt เพศวิถีในอาเซียน แลตา
มองเพศวิถีในอัตลักษณ์ไทย," มติชน สุดสัปดาห์  (2560). 
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ภาพที่ 60 ภาพบางส่วนจากสมุดภาพ The Ballad of Sexual Dependency 
ที่มา: aperture, The Ballad of Sexual Dependency Photo Book 
เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก http://aperture.org/shop/nan-goldin-ballad/ 
 

 

 

ภาพที่ 61 ภาพบางส่วนจากสมุดภาพ The Ballad of Sexual Dependency 
ที่มา: aperture, The Ballad of Sexual Dependency Photo Book 
เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก http://aperture.org/shop/nan-goldin-ballad/ 
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ชิสุกะ โยโคะมโิซะ (Shizuka Yokomizo เกิด ค.ศ. 1966) 
 ชิสุกะ โยโคะมิโซะ ศิลปินชาวญี่ปุุน ท างานและอาศัยอยู่ในลอนดอน ใช้ภาพถ่ายและวีดีโอใน
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น 
 

 Stranger ค.ศ. 1998-2000 
 ผลงานภาพถ่ายของชิสุกะ โยโคะมิโซะ     คือ การท างานร่วมกันระหว่างศิลปิน และคน
แปลกหน้าที่ไมเ่คยรู้จกักันมาก่อน โยโกะมโิซะถ่ายภาพบุคคลที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ใด ๆ ไม่จ ากัด
เพศ อายุ เช้ือชาติ เพียงแต่คนแปลกหน้าเหล่าน้ันอาศัยอยูช้ั่น 1 ของอพาร์ทเมนท์ที่ใดสักแหง่ และ
ยินดีที่จะท าตามค าเรียกร้องของศิลปินโดยการปฏิบัติตามจดหมายที่ถูกส่งไปเช้ือเชิญจากคนแปลก
หน้า (ศิลปิน) (ภาพที่ 63) 
 ศิลปินเดินไปรอบ ๆ เมืองลอนดอนโดยถือกล้องที่ใส่เลนสร์ะยะไกล (telephoto lens) ไป
ด้วย โยโกะมิโซะช าเลอืงมองผู้คนอย่างเผิน ๆ ผ่านหนา้ต่างหัองพัก แอบมองการใช้ชีวิตของคน
เหล่าน้ันในระยะไกล ศิลปินให้ความส าคัญเรื่องการประสานสายตา (eye contact)  โดยมีความ
ต้องการให้เกิดการประสานสายตาเพื่อกอ่ใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สกึไม่คุ้นชินในลักษณะ ―คนแปลก
หน้า‖ ระหว่างศิลปินกบับุคคลผู้ถูกถ่ายภาพ 
 โยโคะมิโซะสง่จดหมายทีม่ีแบบฟอรม์อย่างง่าย ๆ ใจความประกอบไปด้วยข้อตกลง เพื่อเช้ือ
เชิญให้คนแปลกหน้าตอบรับข้อเสนอ โดยแบบที่ยอมรับข้อเสนอจะมายืนอยู่ที่หน้าต่างห้องพักของ
ตัวเอง ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ในจดหมาย เมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันศิลปินจะไปที่ต าแหนง่นั้นตาม
เวลาที่นัดหมาย จัดเตรียมอปุกรณ์ในการถ่ายภาพ ถ่ายภาพแล้วจากไป โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที 
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ภาพที่ 62 Shizuka Yokomizo, Stranger No.5, 1999 
Chromogenic development print (C-type Print), 50 in x 42 1/2 in 
ที่มา: http://www.shizukayokomizo.com/6/4592958791 
เข้าถึงเมื่อวันที ่22 มีนาคม 2560 
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ภาพที่ 63 Dear Stranger: Letter 
จดหมายที่ศิลปินสง่ให้คนแปลกหน้าเพื่อเช้ือเชิญให้เป็นแบบถ่ายภาพ 
ที่มา: Shizuka Yokomizo, "Dear Stranger": Letter เข้าถึงเมื่อ 9 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://www.shizukayokomizo.com/6/4592958791 
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หวัง จิงสง (Wang Qingsong เกิด ค.ศ. 1966) 
 หวัง จิงสง ศิลปินชาวจีน เป็นศิลปินที่มีช่ือเสียงในด้านการท างานศิลปะเชิงเสียดสีสงัคม หวัง
เกิดในจังหวัดเฮยห์ลงเจียง ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันวิจติรศิลปเ์สฉวน (Sichuan Academy of 
Fine Arts) เมื่อป ี ค.ศ. 1993  หวังท างานศิลปะหลากหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย วีดีโอ 
ประติมากรรม จิตรกรรม และไดร้บัรางวัล Outreach Award from Renocontres de le 
Photographie, Arles, France รางวัลสาขาถ่ายภาพที่ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2006 
 ในช่วงเวลาที่ประเทศจีนเปิดประเทศและรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างรวดเร็ว สังคมจีน
เกิดการตื่นตัวกบัการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างมาก ศิลปินเฝูาจึงสังเกตการณ์สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึน และ
พบว่ามีความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกบัสิง่ใหม่ การเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็วเกินตั้งรับท าให้
ผู้คนในสังคมปรบัตัวไม่ทัน โดยศิลปินต้ังค าถามกบัความขัดแย้งนั้นว่า ในขณะที่การรบัเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาภายในประเทศมากมาย เหตุใดสังคมจีนจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากอดีต จึงเกิดการ
เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมเก่าและใหม่ที่ถูกวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปแทนที่ 
 

Night Revels of Lao Li ค.ศ. 2000 
 ช่วงปลายทศวรรษที ่ 90 หวังเปลี่ยนแนวทางการท างานจากการวาดภาพมาเป็นการถ่ายภาพ
ขนาดใหญ่ซึ่งไดร้ับอทิธิพลมาจากภาพวาดโบราณของจีน คือภาพ Night Revel of Han Xizai เป็น
ภาพวาดแบบม้วน (scroll painting) ที่วาดข้ึนในศตวรรษที่ 10 โดย กู ฮงสง (Gu Hongzhong ค.ศ. 
937-975)   หวัง ยิงสงถ่ายภาพ Night Revels of Lao Li (2000) ความยาว 31 ฟุต (945 ซม.) ด้วย
การหยบิเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายตัวของการบรโิภคแบบตะวันตกในสังคมจีน (ภาพที ่64) 

 

 

ภาพที่ 64 Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li, 2000, 120x960cm 
ที่มา: Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li, 2000 เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก 
http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&
Itemid=12 
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ศิลปินต้องการถ่ายทอดสังคมจีนในยุคที่ขาดอุดมการณ์ หลงลืมตัวตน ต้องการบอกเล่าถึงยุค
สมัยทีผู่้คนแสวงหาแต่เงินและอ านาจท าใหส้ังคมเสื่อมถอย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบัน
จึงเลือกใช้ภาพ Night Revel of Han Xizai ซึ่งถือเป็นจิตรกรรมแบบดัง้เดมิที่ดีทีสุ่ดของจีน ภาพถ่าย
ของหวังสะท้อนให้เห็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสงัคม Night Revels of Lao Li เป็น
ภาพแห่งความเป็นจรงิของชาวจีนในศตวรรษใหม่ ซึ่งสะทอ้นถึงสถานการณ์ชนช้ันกลางชาวจีนในยุค
ปัจจุบัน 
 เช่นเดียวกับภาพถ่ายของหวังอีกหลายช้ิน ศิลปินได้สร้างสถานการณ์เพื่อจกิกัดสงัคมอย่าง
เจ็บแสบ โดยการหยบิยืมภาพเขียนสมัยโบราณมาตีความใหม่ด้วยบริบทร่วมสมัย เช่น ภาพ 
Knickknack Peddler (2002) (ภาพที่ 65) เป็นลักษณะการขายปลกีแบบเร่ขายของสงัคมจีนในอดีต 
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) ปัจจุบันการค้าปลีกในลกัษณะนี้
หายไปถูกแทนที่ด้วยซเูปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) 
 

 

ภาพที่ 65 Wang Qingsong, Knickknack Peddler, 2002, 120x400cm 
ที่มา: Wang Qingsong, Knickknack Peddler, 2002 เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก 
http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76&
Itemid=14 
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ภาพที่ 66 Wang Qingsong, Can I cooperate with you, 2000, 120x200cm 
ที่มา: Wang Qingsong, Can I cooperate with you, 2000 เข้าถึงเมือ่ 22 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก 
http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&
Itemid=12 
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โทชิยูก ิคุวาบาระ (Toshiyuki Kuwabara เกิด ค.ศ. 1986 ) 
 โทชิยูกิ คูวาบาระ ศิลปินชาวญี่ปุุน   จบการศึกษาด้านทัศนศิลป ์สาขาจิตรกรรมสีน้ ามัน จาก
มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว (Faculty of Fine Arts, Tokyo University of the Arts) และได้รบั
รางวัลศิลปะร่วมสมัย ทาโร ่ โอคาโมโตะ ครั้งที ่ 16 (The 16th Taro Okamoto Award for 
Contemporary Art) หรอื TARO Award เป็นรางวัลทีม่อบให้แก่ศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะใน
รูปแบบเฉพาะตัวและมีความร่วมสมัย ปัจจบุันเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านการวิจัยศิลปะและวิทยาศาสตร์
ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว   
 ผลงานของคุวาบาระมีความเช่ือมโยงกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายช้ิน ยกตัวอย่าง
เช่น “Moonlight lantern”, “Fisheye TV”, “DNAND XX” เป็นต้น  คุวาบาระเป็นศิลปินทีม่ี
แนวทางชัดเจนในการท างานศิลปะในลักษณะการใช้เทคนิคและกระบวนการในการได้มาซึ่งภาพถ่าย 
โดยมีความสนใจในเรื่อง เลนส ์ (Lens) รวมทัง้ให้ความส าคัญในเรื่อง แสง (Light) ทั้งแสงที่เกิดจาก
ธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกบัชีวิตและความตาย  
 แรกเริ่มคุวาบาระศึกษาเกี่ยวกบัวาดภาพสีน้ ามัน Tokyo University of the Arts แต่มี
ความรู้สึกอึดอัดอยู่เสมอในการที่ต้องใช้สีและผ้าใบในการสรา้งผลงาน เกิดการตั้งค าถามด้วย
ความรู้สึกสงสัยมาตลอดว่า ทั้งที่มหีลายวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ท าไมถึงต้องใช้เพียงแค่สีและ
ผ้าใบเท่านั้น จึงหาค าตอบและเลือกแนวทางการสร้างงานที่สามารถใช้วิธีอิสระในการสร้างสรรค์ได้ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรจ์ึงเป็นค าตอบของการใช้วิธีอิสระ โดยมีความเช่ือว่าการใช้เทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์ในผลงานนั้น เมื่อเทียบกับการวาดภาพโดยพู่กันแล้ว กลับท าใหรู้้สกึถึงความเป็นจริง
และมีความน่าเช่ือถือมากกว่าอีกด้วย 
 คุวาบาระศึกษาการเขียนโปรแกรมออกแบบเครื่องจักร ชีวศาสตร ์ และศิลปะการผ่าตัดด้วย
ตนเอง จึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร ์ หลงัจากเรียนจบได้ศึกษาการเรียนรูเ้ทคโนโลยีข้ัน
สูงและท าการวิจัยจงึเรียนต่อที ่Institute of Advance Media Arts and Scienes = ―IAMAS‖ และ 
ได้ท างานเป็น Research Associate ที ่Arts & Science LAB ที่ Tokyo University of the Arts 
ในปี 2014 
 

 Eye ค.ศ. 2014 
 “Eye” คือช่ือผลงานของคุวาบาระ และเป็นช่ือเรียกอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ศิลปินประดิษฐ์ข้ึน
ใหม ่โดยการใช้ “ตาหมู” แทนเลนส์ถ่ายภาพ 
 หากเข้าไปยืนอยูท่่ามกลางพื้นแสดงงาน ผู้ชมจะรูส้ึกคล้ายกบัการได้อยู่ในห้องทดลอง (Lab) 
ที่มีอุปกรณ์การทดลองขนาดใหญ่จัดวางอยูเ่บือ้งหน้า เปน็งานชุดที่ท าให้เห็นความชัดเจนในการใช้
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เทคนิคและกระบวนการ (Technique and Method) ที่เกี่ยวข้องกบัการถ่ายภาพได้อย่างโดดเด่น
มากที่สุดช้ินหนึ่ง ภาพรวมของงานที่ปรากฏต่อสายตา (Visual) คือลักษณะของงานที่นิ่งเงียบและแข็ง
กระด้างแตส่ามารถขับเคลือ่นอารมณ์ความโดดเดี่ยวในชีวิต ความเสื่อมสลายและความตายได้อย่างน่า
ประหลาดใจ 
 กล้องถ่ายภาพทีป่ระกอบด้วยช้ินเลนส ์ (Lens) หน้าตาไมคุ้่นชินถูกจัดวางอย่างผิดทีผ่ิดทาง
จากลกัษณะการตัง้กลอ้งถ่ายภาพในลักษณะปกต ิ ช้ินเลนส์ถูกหงายข้ึนด้านบนวางแน่นิ่งอยู่ภายในตู้
กระจกที่มีไฟ 2 ดวงส าหรบัเพิม่ความสว่าง   
 ไม่น่าแปลกใจที่เลนส์หน้าตาประหลาดช้ินน้ันถูกจัดวางในลกัษณะที่ผิดเพี้ยน เพราะมันไม่ได้
ผลิตจากแก้วเหมือนเลนส์ถ่ายภาพทั่วไป คุวาบาระเลือกใช้ดวงตาของหม ู(Pig‖s Eye) เป็นวัตถุดิบช้ิน
ส าคัญในการท างาน โดยผ่าตัดดวงตาของหมูให้เหลอืเพียงกระจกตาเท่านั้น (Pig‖s Cornea) กระจก
ตาช้ินน้ีมีลักษณะคล้ายช้ินเลนส ์ (Lens) ขนาดเล็ก 1 ช้ิน น ามาประกอบเข้ากับกล้องถ่ายภาพดิจิทลั 
DSLR (Digital Single Lens Reflex) กลายเป็นกล้องถ่ายภาพดิจิทัลที่ใช้เลนส์ตาหมู ที่คุวาบาระ
เรียกว่า อุปกรณ์ ―Eye‖ (ภาพที่ 67) 
 
 

 

ภาพที่ 67 อุปกรณ์ ―Eye‖ อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกภาพทีศิ่ลปินสร้างขึ้น 
ที่มา: Toshiyuki Kuwabara, Pig’s eye Crystalline lens, machine “Eye”, 2014 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560  
เข้าถึงจาก http://toshiyukikuwa.net/works/2014/eye_bankart/ 
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จากความส าเรจ็ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาส าหรบัผู้ปุวยที่มีปญัหาทางสายตาในประเทศ
จีน36ที่ได้น ากระจกตาของหมมูาผ่าตัดเปลี่ยนให้กบัผูปุ้วยที่มองไม่เห็น โดยภายหลังเรียกกระจกตาหมู
นั้นว่า  “Acornea”37 และการทดลองพยายามปลกูถ่ายอวัยวะมนุษย์ในร่างกายหมู (Body) ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา38 เป็นปจัจัยสนับสนุนให ้ “ตา” (Eye) ในความหมายของคุวาบาระมีนัยยะ
ส าคัญในการสื่อสารผ่านงานศิลปะชัดเจนย่ิงข้ึนด้วยเหตุผลในการเลือกใช้ช้ินส่วนจากสิง่มีชีวิต (หม)ู 
ชนิดที่มีความสัมพันธ์ทางลักษณะกายภาพใกล้เคียงกับมนุษย์ 
 อีกด้านของพื้นที่แสดงงานเป็นจอภาพขนาดใหญ่แสดงภาพเคลื่อนไหวของกระบวนการแต่ละ
ข้ันตอนในการผ่าตัดดวงตาหมูและการประกอบช้ินเลนส์อยา่งพิถีพิถัน บรรยากาศในห้องแสดงงานจงึ
อบอวลไปด้วยอารมณ์ของความเป็นหอ้งทดลอง (Lab) (ภาพท่ี 68) 
 

 

ภาพที่ 68 รูปแบบการจัดแสดงงาน Eye, 2014 
ที่มา: Toshiyuki Kuwabara, Pig’s eye Crystalline lens, machine “Eye”, 2014 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560  
เข้าถึงจาก http://toshiyukikuwa.net/works/2014/eye_bankart/ 

                                            
36 Rebecca Morelle, "Pig‖s-Eye View," BBC UK, http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-

0192822d-14f1-432b-bd25-92eab6466362. 
37 Chloe Lyme, "Surgeons Claim to Have Successfully Transplanted Pig's Cornea to 14-

Year-Old to Save His Sight in Pioneering Operation," 2016, no. 22 November (2016). 
38 Fergus Walsh, "Us Bid to Grow Human Organs for Transplant inside Pigs," BBC NEWS  

(2016). 
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ผลสรปุของการบันทึกภาพที่ได ้ คือ ภาพที่บันทึกได้จากกลอ้งเลนส์ตาหมูถูกเรียงล าดับความ
คมชัดจากภาพที่มีความคมชัดมากทีสุ่ดไปหาภาพที่มีความคมชัดน้อยที่สุดตามล าดับ ภาพความคมชัด
ค่อย ๆ เลือนลางจนกระทัง่เปน็ภาพที่มืดสนิท กล่าวคือ ในขณะที่ช้ินเลนส์เริ่มเสื่อมสภาพภาพที่ถ่าย
ออกมาได้ก็จะถูกลดความคมชัดลงไปด้วยตามสมรรถภาพของช้ินเลนส์ (กระจกตาของหม)ู ที่ค่อย ๆ 
เสื่อมสลายและไม่สามารถใช้งานได้ในที่สุด 

 

 

ภาพที่ 69 รูปแบบการจัดแสดงงาน Eye, 2014 
ที่มา: Toshiyuki Kuwabara, Pig’s eye Crystalline lens, machine “Eye”, 2014 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560  
เข้าถึงจาก http://toshiyukikuwa.net/works/2014/eye_bankart/ 
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วิริยะ โชติปญัญาวิสุทธิ ์(Viriya Chotpanyavisut เกิด ค.ศ. 1982) 
 วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ จบการศึกษาระดบัปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับสองสาขาทัศนศิลป์
ในปี 2554 ที่ École Nationale Superieure d'Arts Paris-Cergy ประเทศฝรั่งเศส ก่อนหน้านั้น จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่คณะศิลปกรรม สาขาศิลปภาพถ่ายที่มหาวิทยาลัยรงัสิต และปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาทัศนศิลป์ในปี พ.ศ. 2552 ที่ Ecole superieure de Beaux-arts de 
Toulouse-France. ปัจจุบันเป็นศิลปินอสิระ ผลงานเคยได้รับการแสดงในนทิรรศการระดับ
นานาชาติ เช่น Festival Voies-off, Arles_France, Salon du montrouge Paris_France in 
2011, Photo festival in Copenhagen in 2012 , Biennale d'Art de Lyon_ France in 2011, 
Rendez-Vous 11 at L'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne_ France, National 
museum South Africa in 2012 รวมถึงมีนทิรรศการเดี่ยว "Urban microscope " และ " 
Quelque phares lunaire" ที่ Galerie de Multiples, Paris_France ในปี ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 
ค.ศ. 2014 วิริยะได้รับรางวัล Honorable Mention in a Editorial-Personality Category in the 
2014 Moscow International Foto Awards (MIFA‖14) Competition for the winning entry 
Urbain Microscope. ในปี ค.ศ. 2014 ปัจจุบันอาศัยและท างานอยู่ที่กรุงเทพและปารีส 
 

 While it lasts ค.ศ. 2016 
 ผลงานที่น ามาจัดแสดงในนทิรรศการ “while it lasts” เป็นภาพถ่ายจ านวน 4 ภาพ ที่ถูก
คัดเลือกมาจากผลงานการทดลองชุด “satellite” ซึ่งถูกบนัทึกไว้ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2015 (พ.ศ. 
2557-2559)  จ านวน 4 ภาพ เป็นภาพการบันทึกสิ่งที่ตอ้งการมองเห็นด้วยตาเปล่าในยามค่ าคืนที่
ปารสี ถูกน ามาจัดแสดงในห้องที่มืดสนทิโดยมีแสงเพียงเลก็น้อยที่เล็ดลอดเข้ามาจากช่องว่างระหว่าง
ประต ูและแสงจากผลงานของศิลปินทีร่่วมแสดงเท่านั้น 
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ภาพที่ 70 Viriya Chotpanyavisut, Candle, 2015, C Print wood, 28 x 40 cm 
ที่มา: วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ 
 

ภาพหมายเลข 1 (ต าแหน่งภาพอ้างองิจากแผนผงันิทรรศการ) (ภาพที่ 71) 
 เมื่อก้าวเข้ามาในพื้นที่แสดงงานทีม่ืดสนทิ ภาพ ―เทียน‖ ถูกจัดวางเป็นล าดับแรกในหอ้งแสดง
งาน แต่ผู้ชมอาจต้องประหลาดใจทีอ่าจจะมองไม่เห็นหรือไม่ทันสงัเกตภาพที่เด่นชัดที่สุดภาพน้ีกับการ
มีอยู่ของมัน ซึ่งเป็นภาพแรกอยู่กึ่งกลางด้านหน้าในห้องแสดงงาน และอาจเป็นภาพสุดท้ายทีผู่้ชม
มองเห็นขณะที่ชมงานทั้งหมดเสร็จสิ้นและก าลงัเดินออกจากห้องแสดงงาน 
 ภาพแสงเทียนจากเทียนไขที่ใกล้ดับ ถูกจัดวางอยู่ท่ามกลางความมืด ความมืดในภาพและ
ความมืดของบรรยากาศในพื้นที ่ แสงเทียนริบหรีท่ าหน้าที่เป็นจุดส าคัญที่ท าให้สายตาผู้ชมเพง่มองใน
รายละเอียดที่คลุมเครือ   

 

ภาพที่ 71 แผนผังการจัดวางภาพของ วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ ในนิทรรศการ while it lasts 
ที่มา: สจูิบัตรของงาน While its last โดยแก้ไขให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน 
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ภาพหมายเลข 2 (ต าแหน่งภาพอ้างองิจากแผนผงันิทรรศการ) (ภาพที่ 71) 
 เป็นการคาดเดาได้ยากจากการได้เห็นภาพน้ีเป็นครั้งแรกในที่มืด จากการได้น าตนเองเข้าไป
อยู่ในบรรยากาศของงาน และการคาดเดาเจตนาของศิลปนิที่ต้องการสื่อสาร ภาพหงส์ก าลังกม้ดิ่งลง
ไปในแม่น้ าเพื่อหากินในเวลากลางคืน วิริยะสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ทีอ่าศัยในเมืองและพบว่ามีความ
ผิดปกตเิกิดข้ึน มันเริ่มปรบัสภาพวิถีชีวิตการหากินบนเศษขยะที่ถูกมนุษย์ทิ้งลงไปในแม่น้ าที่ปารสี 
ภาพน้ีถูกถ่ายด้วยความบังเอิญโดยใช้แสงแฟลช (flash) สิ่งที่ได้คือรูปร่างของหงส์ที่คล้ายภูเขาน้ าแข็ง
สีขาวที่ก าลงัแช่อยู่ในน้ า 
 

 

ภาพที่ 72 Viriya Chotpanyavisut, Satellite (swan), 2012  
C Print mounted on aluminum, 50 x 67 cm. 
ที่มา: วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  93 

ภาพหมายเลข 3 (ต าแหน่งภาพอ้างองิจากแผนผงันิทรรศการ) (ภาพที่ 71) 
 ―ความเงียบ‖ ท าให้ได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนข้ึน 

ฤดูใบไม้ร่วงในปุาแหง่หนึง่ทีป่ระเทศฝรัง่เศส      วิริยะสัมผสัถึงความเงียบสงัดในช่วงเวลาน้ัน 
ได้ยินเสียงใบไม้ร่วงที่หล่นลงมากระทบพื้น ได้ยินแม้กระทัง่เสียงลมหายใจของตัวเอง จึงบันทึกภาพใน
ช่วงเวลาน้ัน ท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัด ด้วยการใช้แฟลชสว่างจ้าอย่างตรงไปตรงมา 

 

 

ภาพที่ 73 Viriya Chotpanyavisut, Autumn, 2013 
C Print mounted on fiberglass, 40 x 50 cm. 
ที่มา: วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ 
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ภาพหมายเลข 4 (ต าแหน่งภาพอ้างองิจากแผนผงันิทรรศการ) (ภาพที่ 71) 
 ดูเหมือนว่ากอ้นเมฆและดวงอาทิตย์จะอยูบ่นฟูา เหตุการณ์หลงัฝนตกวันหนึ่งในปารีส ก้อน
เมฆและดวงอาทิตย์ของวิริยะกลบัอยูบ่นพื้นบริเวณแอ่งน้ านองบนถนน ก้อนเมฆ ดวงอาทิตย์ และน้ า 
คือปัจจัยส าคัญและการสะท้อนวัฏจักรของชีวิต 
 

 

ภาพที่ 74 Viriya Chotpanyavisut, Sun & Sky Cloud, 2012 
C Print mounted on fiberglass, 67 x 110 cm. 
ที่มา: วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ 
 

 

 

 

 

 

 

 



  95 

เบลส เซพิส (Blaise Cepis) 
 เบลส เซพิส (Blaise Cepis) นักออกแบบกราฟิก (graphic designer) และ อาร์ตไดเรกเตอร ์
(art director) ปัจจบุันท างานและอาศัยอยู่ในนิวยอร์ค เซพสิย้ายมาจากเมืองฟิลาเดลเฟีย 
(Philadelphia) เพื่อเข้ารบัการศึกษาที ่ Parsons School of Design, Bachelor of Fine Arts 
(BFA) สาขาออกแบบกราฟิคและการถ่ายภาพ ตั้งแต่ป ีค.ศ. 2002-2006 ปัจจุบันท างานให้กบัเอเจน
ซ ี (agency) ในต าแหน่ง Freelance Senior Creative และเป็นช่างภาพให้กบั Mother (บริษัทเอ
เจนซ)ี  อดีตเคยร่วมงานในต าแหนง่ อาร์ตไดเรกเตอร์ให้กับ JWT (บริษัทเอเจนซ)ี 
 ในขณะที่ภาพถ่ายดิจิทัล (digital photography) โลดแล่นอยู่ดาดดื่นในสังคมออนไลน ์
(social media) ภาพประเภทใดบ้างทีส่ามารถเรียกว่าเป็นงานศิลปะ เซพิสถ่ายภาพเพื่อน าเสนอ
ความรู้สึกช่วงเวลาแห่งความสนุก และมีความสุขที่สุดบนโลก โดยถ่ายทอดผ่านสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ในรูปแบบของ สื่อออนไลน ์(online media) 
 

 Horseradish ค.ศ. 2016 
 ―Horseradish‖ คือ ภาพถ่ายดิจิทัลจ านวน 29 ภาพ     ที่เผยแพร่ในอินเทอรเ์นทใน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ เว็บไซต ์ (website) www.blaisecepis.com (ภาพที่ 75) ทวิตเตอร์ 
(twitter) www.twitter.com/Blaisecepis อินสตาแกรม (Instagram) @itsalrightwerealright มี
คนติดตามมากกว่า 5 หมื่นคนทั่วโลก ทัมเบลอ (tumblr) www.blaisecepis.tumblr.com (ภาพที่ 
76) อีกทั้งยงัมีเว็บไซต์ส าหรบัขายงานภาพถ่าย ซึ่งใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูปในรูปแบบของ E-
Commerce39 Website  www.blaisecepis.bigcartel.com โดยไม่ต้องผ่านแกลเลอร ีหรือดีลเลอร์ 
อีกด้วย 

 

 

 

                                            
39 E-Commerce (Electronic Commerce) หรือ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท า

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ที่มา: Sanook GURU, "E-Commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)," Sanook GURU, 
http://guru.sanook.com/3871/. 
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ภาพที่ 75 เว็บไซต์ส่วนตัวของ เบลส เซพิส 
ที่มา: Blaise Cepis, 2017 เข้าถึงเมือ่ 20 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก www.blaisecepis.com 
 

 

 

     
 

ภาพที่ 76 Instagram, Twitter และ Tumblr ส่วนตัวของ เบลส เซพิส 
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―Horseradish‖ คือ  ชุดภาพถ่ายดิจิทัลที่ดเูหมือนจะมลีักษณะของการกระตุ้นความรูส้ึกทาง
เพศ (erotic)  โดยมีนางแบบเป็นผูห้ญงิเปลือยจัดท่าทางใหผ้ิดธรรมชาติ ประกอบกับการน าภาพถ่าย
และกระจก รวมไปถึงวัตถุอื่น ๆ เข้าไปจัดวางอยู่ในภาพ ท าให้ภาพเกิดความซบัซ้อนในมิติของตัว
ภาพถ่ายเอง ถึงแม้ว่า ―Horseradish‖ จะเป็นภาพผู้หญิงเปลือยทีเ่ห็นเรือนร่างอย่างชัดเจน แต่ศิลปิน
ก าหนดให้นางแบบ (subject) เป็นเพียงรปูทรง (form) ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบอย่าง
ระมัดระวัง จึงไมท่ าใหรู้้สกึถึงการถูกกระตุ้นความรู้สกึทางเพศแต่อย่างใด  
 สื่อออนไลน์ท าให้ศิลปินสามารถสร้างพื้นที่ในการแสดงงานเป็นของตนเองผ่านเว็บไซต ์ หรือ 
บล็อค (blog) ต่าง ๆ  การใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพรผ่ลงาน ท าให้งานของเซพสิเข้าถึงผู้ชมในวง
กว้างได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยผ่านเครื่องมอือิเล็กทรอนกิส์ (electronic) การแสดงงานในยุค
ปัจจุบันผู้ชมสามารถชมงานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร ์ ฯลฯ โดยที่ไม่ต้องไปอาร์ตแกลเลอร ี
(art gallery) หรือพิพิธภัณฑ ์(museum) 
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ตารางที่ 4 ภาพงาน ―Horseradish‖ 
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ตารางที่ 5 ภาพงาน ―Horseradish‖ 
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สรุปท้ายบท 
 จากผลงานศิลปินทั้ง 10 ช้ิน จะพบว่าภาพถ่ายถูกพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ภาพถ่ายเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการสร้างงานศิลปะได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ จากยุค
ภาพถ่ายฟิล์มจนกระทั่งถึงยุคภาพถ่ายดิจิทลั ท าให้เห็นวิวัฒนาการของลักษณะการถ่ายทอดผลงาน
รวมไปถึงแนวความคิดของศิลปินที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตลอดจนความสามารถในการแสดงผล
งานบนสือ่ออนไลน ์ 
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บทท่ี 4 

ลักษณะการน าภาพถา่ยมาใช้ในงานศิลปะสมัยใหม่ 
 

จากลกัษณะผลงานของศิลปินทั้ง 10 คน ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที ่ 3 ท าให้ทราบได้ว่า 
ภาพถ่ายเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะในหลากหลายรปูแบบ ศิลปินทั้ง 10 คนน้ี
เลือกใช้ภาพถ่ายในการถ่ายทอดความคิดและแสดงออกเป็นผลงานโดยแบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี ้

ลักษณะการใช้ภาพถ่ายในการสร้างงานศิลปะ  
 1. ใช้ภาพถ่ายในการบันทึก (Recording) 
  1.1 บันทึกเหตุการณ์ (Situation)  
  1.2 บันทึกช่วงเวลา (Time) 
  1.3 บันทึกความคิด (Concept) 
  1.4 บันทึกกระบวนการท างาน (Process) 
  1.5 บันทึกสถิต ิ(Statistic) 
 2.    การจัดฉากถ่ายภาพเพ่ือน าเสนอแนวความคิด (Setting and Scenery) 
 3.  การแปรสภาพภาพถ่ายให้เป็นวัตถุอ่ืน (Metamorphic) โดยการใช้ภาพถ่ายเป็น
วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ 
 4.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
  4.1 ประสาทสมัผสัและประสบการณ์รับรู้ของมนุษย์ (Sense and experience) 
  4.2 เทคนิคและวิธีการเพือ่ท าให้ได้มาซึ่งงานภาพถ่าย (Technique and Method) 
  4.3 การใช้ภาพถ่ายเพื่อท าศิลปะเชิงทดลอง (Experiment) 
 5. การใช้ภาพถ่ายโดยการมีปฏิสัมพันธ์กบัมนุษย ์(Relation)  

จากลกัษณะของการน าภาพถ่ายมาใช้  ศิลปินมีแนวคิดและตีความภาพถ่ายได้แตกต่างกัน
โดยมีแนวทางเป็นของตนเอง ดังนี ้
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Photopath ค.ศ. 1967 ศิลปิน วิคเตอร์ เบอร์จิน (Victor Burgin) 
 

 

ภาพที่ 77 ภาพถ่ายแสดงผลงาน Photopath, 1967 
ที่มา: มาร์โซนา, ดาเนียล. คอนเซ็ปชวลอาร์ต. 2552. น. 51 

 

วิคเตอร ์เบอร์จิน   ถ่ายภาพพื้นของห้องแสดงงาน น าไปอัดขยายภาพให้ได้ขนาดเท่ากับพื้นที่
จริง และน าภาพที่ได้ไปติดตั้งไว้ที่พื้นที่แสดงงานอย่างพอดบิพอด ี ―Photopath‖ เป็นการน าเสนอ
ภาพถ่ายทางกายภาพที่สมบรูณ์ที่สุดในแง่ของคุณสมบัติของภาพถ่าย คือ ความเสมือนจริงที่อยู่บน
ระนาบสองมิต ิ โดยไม่มีอารมณห์รือตัวแปรอื่น ๆ ที่ท าให้ความหมายของภาพที่ถูกถ่ายแปรเปลี่ยน 
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ภาพถ่ายพื้นยังคงเป็นภาพพื้นที่ไม่มีนัยแฝงแต่อย่างใด เพยีงแต่การน าเสนอได้เปลี่ยนแปลงไปซึง่โดย
ปกติลกัษณะการแสดงงานภาพถ่ายที่คุ้นชินมักถูกน าไปแขวนบนฝาผนัง 

 
ประสบการณ์การรบัรู้และประสาทสัมผสั (sense and experience) 

 ภาพถ่ายที่ไม่มีนัยแฝงในการสือ่ความหมายจะถูกตีความจากตัวผู้ชมเอง จากสถานที่ในการ
แสดงงาน ศิลปินที่สร้างงาน ท าให้ทราบว่าภาพน้ีเป็นงานศิลปะโดยที่ไม่ต้องสงสัยหรอืตั้งค าถามกบัมัน 
เบอร์จินสร้างขอบเขตของความเป็นจริงใหอ้ยู่บนระนาบสองมิติ เป็นภาพเสมือนทีเ่ป็นเพียงภาพแทน
สิ่งใดสิง่หนึง่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม งานช้ินน้ีถูกจัดแสดงในสถานที่แสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ ท าให้
ผู้ชมไม่กล้าเหยียบงานช้ินน้ี เนื่องจากการรับรู้โดยการตีความจากบรบิทโดยรวมว่าภาพถ่ายภาพน้ีเป็น
งานศิลปะ 
 หากถอดความ ―Photopath‖ ด้วยทฤษฎี สัญวิทยา (semiology) หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า 
สัญศาสตร ์ (semiotics) ของ โรลองด ์ บาร์ตส ์ (Roland Barthes ค.ศ. 1915-1980) เป็นวิชาการ
แขนงที่ศึกษากระบวนการสื่อความหมาย โดยพิจารณาธรรมาติของหน่วยสือ่ความหมายแตล่ะข้ันตอน
การท างานของมัน เพื่อท าความเข้าใจว่าความหมายถูกสื่อออกมาอย่างไร หน่วยสื่อความหมายแต่ละ
หน่วยมิได้มีตัวตนอยู่ได้โดยล าพังโดด ๆ แต่อาศัยความสัมพันธ์โยงใยระหว่างกันซึ่งประกอบเป็น
โครงสร้างขององค์รวม จึงท าให้แต่ละหน่วยมีค่าสื่อความหมายข้ึนมาได ้ ดังนั้น กระบวนการสื่อ
ความหมายจงึอิงอยูก่ับเครือข่ายความสมัพันธ์กันเองของหนว่ยทั้งหมด 

ตารางที่ 6 ผังแสดงการท างานของมายาคติ40 

 

                                            
40 โรงล็องด์ บาร์ตส์, มายาคติ Mythologies (กรุงเทพฯ  :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2547). 
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ตามหลกัการพื้นฐานของสัญวิทยา มายาคติมีลักษณะเหมือนภาษาหรือกระบวนการสื่อความหมาย
ประเภทอื่น ๆ กล่าวคือ สิ่งเหล่าน้ีท าหน้าที่ของมันโดยอาศัยหน่วยสื่อความหมาย ในระบบของสญั
วิทยา ความหมายจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบ 3 ส่วน ได้แก่  

1. รูปสญัญะ (Signifier) 
  2. ความหมายสัญญะ (Signified) 
  3. สัญญะ (Sign) 
 
 จะพบว่า ประสบการณ์การรบัรู้ถูกสร้างขึ้นด้วยความรู้สึกที่ถูกก าหนดข้ึนอย่างคุ้นชินโดยไม่
ต้องตั้งค าถามต่อสิง่นั้น ภาพแทนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีความหมายหรือนัยแอบแฝงไปจากสิง่ที่
มันเป็น หากแต่ความรู้สกึของมนุษย์่เองที่ท าให้ภาพ แทน ―พื้น‖ ถูกก าหนดความหมายว่าเป็นงาน
ศิลปะ จากการประกอบสร้างด้วยบรบิทต่าง ๆ และไม่อาจเหยียบย่ ามันในฐานะของความเป็น ―พื้น‖ 
ภาพถ่ายพื้นห้องในฐานะทีเ่ป็นสัญญะ สื่อถึงงานศิลปะของศิลปิน วิคเตอร ์ เบอร์จิน ภาพถ่ายพื้น ท า
หน้าที่เป็นรปูสญัญะ งานศิลปะคือความหมายสัญญะ และทัง้คู่ประกอบกันข้ึนเป็นสัญญะ คือภาพถ่าย
พื้น 
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Photo-Fry ค.ศ. 1969 ศิลปิน กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค (Gordon Matta-Clark) 
 จากภาพถ่ายต้นคริสต์มาสส าหรับเป็นการ์ดอวยพร กลายเป็นวัตถุที่มีลักษณะไม่คุ้นชินและมี
กลิ่นเหม็น ถูกส่งไปทีบ่้านของเพื่อน ๆ และคนสนิทของศิลปนิ 
 ―Photo-Fry‖ ส าหรับมัตตา-คลาร์ค คือ การท าลายความเป็นภาพถ่ายด้วยการแปรสภาพให้
เป็นวัตถุอื่นในบรบิทที่ต่างออกไปจากการรับรู้แบบเดิม ภาพถ่ายรูปต้นครสิมาสที่ถูกทอดด้วยน้ ามัน
ร้อน ๆ เพื่อมอบใหเ้ป็นของขวัญไม่ได้เป็นภาพถ่ายสองมิตทิี่เห็นภาพชัดเจนอีกต่อไป ความเลือนราง
ของภาพถ่าย การเกิดข้ึนใหม่ของรปูทรงหลังจากการน าภาพถ่ายไปทอด และการเล่นค าของภาษาที่
ผิดเพี้ยนท าให้เกิดการรับรู้ใหม่ของภาพถ่ายที่ต่างออกไปอยา่งสิ้นเชิง 
 มัตตา-คลาร์คมีความสนใจเรื่องของโครงสร้างจากการได้ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม 
―Photo-Fry‖ เป็นงานช้ินส าคัญที่ท าให้มัตตา-คลาร์คเริม่ท างานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เช่น การท า
ร้านอาหาร ―Food Restaurant (1971) รวมไปถึงงาน ―ตัด‖ (cutting) อีกหลายช้ินของศิลปินด้วย 
เช่น Pier In/Out (1973), Splitting (1974) 
 ―Photo-Fry‖ ถูกสร้างขึ้นหลายช้ิน ซึ่งแตล่ะช้ินภาพที่ถูกน าไปทอด และข้อความที่อยู่ใน
กล่องมีความแตกต่างกันไป ศิลปินไม่สามารถควบคุมรปูทรงของภาพที่น าไปทอดได ้เนื่องจากเป็นการ
ท าปฏิกิริยากันระหว่างของเหลวกับวัตถุและอากาศ ท าให้ภาพถ่ายที่ถูกทอดแตล่ะช้ินมีลกัษณะ
แตกต่างกัน แต่ศิลปินสามารถควบคุมการเขียนข้อความที่อยู่บนกล่องได ้ โดยจงใจใช้ข้อความที่ผิด
หลักไวยากรณ์เพื่อต้องการสื่อสารความคลุมเครือ (ภาพที่ 82) โดยข้อความและวัตถุนั้นไม่มี
ความสัมพันธ์กัน งานช้ินน้ีจึงถือเป็นงานที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในคราวเดียวกัน ศิลปิน
ปล่อยให้แนวคิดเป็นหลักในการสร้างสรรค์ตามแบบศิลปะคอนเซป็ชวล (ภาพที ่78) 
  
 การแปรสภาพ (Metamorphic) การแปรสภาพภาพถ่ายให้เป็นวัตถุอื่น  
 ความเป็นภาพถ่ายบนระนาบสองมิต ิ (Two-Dimensional) ได้ถูกท าลายลง กลายเป็นวัตถุ
หน้าตาไม่คุ้นชินที่เป็นลักษณะสามมิต ิ (Three-Dimensional) มีลักษณะไหมเ้กรียมแทบไม่เหลอืเค้า
โครงของความเป็นภาพถ่าย มัตตา-คลาร์คแปรสภาพวัตถุให้มีหลากหลายมิต ิ จากสองมิติกลายเป็น
สามมิต ิ คือ การเพิ่มพื้นผิว (texture) และรปูทรง (form) ท าให้การให้ความหมายของการเป็น
ภาพถ่ายเปลี่ยนไป รวมถึงเพิ่มการสัมผสัทางกลิ่น ซึ่งคุณสมบัติของภาพถ่ายในการที่จะเป็นการ์ดอวย
พรวันคริสมาสได้แปรเปลี่ยนเป็นอีกสิง่ที่ไมม่ีความหมายหรอืคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเลย  
 งานช้ินน้ีมีความคล้ายกับงาน Pier In/Out ที่ศิลปินต้องการแปรสภาพของสถาปัตยกรรมให้
เป็นประติมากรรม โดยการตัดโครงสร้างของตึก และน าช้ินส่วนน้ัน ๆ มาจัดแสดงบนแท่นวางในแกล
เลอร ี ศิลปินไม่ได้ต้องการสร้างสิ่งใหม่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบเดิม แต่เปลี่ยนให้เป็น
เพียงวัตถุที่ไร้ความหมาย ด้วยการอยู่ผิดที่ผิดทางผิดรูปทรง จึงเกิดการตัง้ค าถามต่อวัตถุ และสิ่งต่าง ๆ 
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ภาพที่ 78 ภาพงาน Photo-Fry ที่ทอดออกมาไดล้ักษณะแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยที่ศิลปินไม่
สามารถควบคุม 
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ภาพที่ 79 (ซ้าย) เค้าโครงของภาพถ่ายที่ยงัคงหลงเหลือ 
   (ขวา) เค้าโครงของภาพถ่ายที่ยังคงหลงเหลือ 

 
รูปทรงและพื้นผิว (Form and Texture)  

 ภาพถ่ายบนระนาบสองมิติถูกท าลายด้วยความร้อนที่มีของเหลว สารเคมีทีเ่คลือบอยู่บน
กระดาษถูกทอดจนไหมเ้กรียม แห้งและแตกระแหง มีร่องรอยของน้ ามันทีเ่ดือดเป็นฟอง ระนาบและ
พื้นผิวของงานได้แปรเปลี่ยนจากสองมิติเป็นสามมิต ิไม่สามารถเรียกช้ินงานว่าเป็นภาพถ่ายในลักษณะ
ที่คุน้ชินได้อีกต่อไป 
 แผ่นทองค าเปลวที่โปรยลงไปในงานยังคงเห็นเป็นสีทอง เนื่องจากแผ่นทองค าเปลวมี
ส่วนผสมของทองอยูม่าก ความร้อนจึงไมส่ามารถท าลายไดจ้นหมด สีทองจากทองค าเปลวเพิ่มอารมณ์
ของช่วงเวลาการตกแต่งงานเฉลมิฉลองครสิมาส แต่หลงเหลือไว้เพียงความรู้สึกที่ไม่เป็นรปูเป็นร่าง
เท่านั้น (ภาพที่ 81) 
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ภาพที่ 80 ภาพถ่ายต้นคริสต์มาสที่น าไปทอดจนไหมเ้กรียม 
 

 

ภาพที่ 81 แผ่นทองค าเปลวที่ไม่ถูกท าลายไปด้วยความร้อน 
 

การผสมผสานข้อความกับวัตถุ 
 ―Photo-Fry‖ มีลกัษณะการท างานแบบศิลปะคอนซป็ชวล โดยเน้นที่แนวคิดหลกัเพียง
เท่านั้น ซึ่งนอกจากมัตตา-คลาร์คจะแปรสภาพของวัตถุให้เป็นสิ่งอื่นแล้ว ยังผสมผสานงานศิลปะกับ
ภาษา (Art & Language) ที่สร้างความหมายก ากวมทางการรบัรู้ของมนุษย์อีกด้วย  
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ภาพที่ 82 ภาพแสดงค าที ่มัตตา-คลาร์ค ตั้งใจเขียนผิดไวยากรณ์ (วงกลมสีแดง) 
 

จากข้อความในกล่องเป็นการเขียนทีจ่งใจเขียนใหผ้ิดไวยากรณ์ของมัตตา-คลาร์ค เพื่อท าให้
เกิดการตีความใหม่ที่แตกต่างออกไป ประกอบกบัวัตถุที่ถูกท าลายคุณสมบัติเดมิลงอย่างสิ้นเชิง (ภาพ
ที่ 82) 

 

A 

GOLD LEAFED PHOTO FRIED XMASS 

TREE 

BEST LATED 

   WISHES 

GORDON 
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หากว่าตามหลักไวยากรณ์ ประโยคที่ถูกต้อง และได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุด คือ  

 

A GOLD-LEAFED FRIED PHOTO OF XMAS TREE 

BEST LATE WISHES 

 

 ซึ่งโดยปกติแล้ว Gold Leafed จะมีขีดกลาง (-) ค าที่ถูกต้องคือ Gold-Leafed หรือ Gold-
Leaf แปลว่า แผ่นทองค าเปลว 
 ค าว่า XMASS หากมองผิวเผินก็ท าใหเ้ข้าใจถึงค าว่า XMAS ซึ่งเป็นค าย่อของ ค าว่า 
Christmas41 ได้ไม่ยากหากเขียนบนการ์ดอวยพร  หากมองดว้ยบริบทของยุคสมัย ค าว่า ―XMASS‖42 
เพิ่งถือก าเนิดข้ึนเมือ่เดือนตลุาคม ค.ศ. 2008 เป็นช่ือของการทดลองทางฟสิิกส์ในประเทศญี่ปุุน จะ
เห็นได้ว่า การตีความของภาษาในแต่ละยุคสมัยมีความก ากวม และให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป 

โดยมีปัจจัยทางสิง่แวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เวลา เช้ือชาติ ฯลฯ ภาษาและบริบทแหง่ยุคสมัยท า
ให้ประสบการณ์การรับรู้ของมนุษย์แตกต่างกัน และในส่วนประโยคปิดท้ายค าอวยพร BEST LATED 
WISHES ค าที่ถูกต้องคือ BEST LATE WISHED 
 

 

 

 

 

 

                                            
41 the free encyclopedia Wikipedia, "Xmas," Wikipedia, the free encyclopedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xmas. 
42 "Xmass," Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/XMASS. 
    University of Tokyo, "About Xmass," University of Tokyo, http://www-sk.icrr.u-

tokyo.ac.jp/xmass/about/index-e.html. 
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ภาพที่ 83 ภาพแสดงค าที่มัตตา-คลาร์คตั้งใจเขียนผิดไวยากรณ์ (วงกลมสีแดง) 
 

สื่อ (Medium) 
 ภาพถ่ายในการรับรู้ของมนุษย์ถูกท าลายลง ―Photo-Fry‖ เป็นเพียงวัตถุเพื่อสร้างงานศิลปะ
คอนเซ็ปชวลในการถ่ายทอดแนวความคิดที่ต้องการแปรสภาพวัตถุให้เป็นสิ่งอื่น เพื่อท าลายประโยชน์
การใช้สอยของวัตถุ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับข้อความ หรือคุณลักษณะของภาพถ่ายแต่อย่างใด 
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Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture ค.ศ. 1972-
1973 
จอห์น บัลเดสซาร ี(John Baldessarie) 
 

ท าลายองค์ประกอบของภาพถ่ายด้วยการถ่ายภาพ 
 
 ภาพถ่ายลูกบอลสสี้มลอยอยู่ในอากาศ จากการโยนและถ่ายภาพ 36 ครั้ง และเลอืกภาพที่ดี
ที่สุดในจ านวนน้ันมาจัดแสดงในลักษณะเรียงตอ่กันเป็นช่อง ๆ  
 งานของบลัเดสซาร ี เป็นลักษณะการใช้ภาพถ่ายเพื่อบันทึกการทดลอง ด้วยการถ่ายทอดการ
ทดลองจากแนวความคิดแบบนามธรรมให้แสดงออกเป็นแบบรูปธรรม บัลเดสซารีเป็นศิลปินผูบุ้กเบิก
คอนเซ็ปชวลอาร์ท (Conceptual Art) ในศตวรรษที่ 20 จุดส าคัญในการสร้างสรรค์คือแนวความคิด
โดยไม่สนใจความสวยงามของภาพที่ออกมา สิ่งที่ภาพบันทึกเป็นเพียงการแสดงออกความคิดจาก
ภายในสู่ภายนอกเท่านั้น 
 ―Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture‖ มีแนวคิด
ที่ต้องการท าลายองค์ประกอบของภาพถ่าย กล่าวคือ การละทิ้งการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยการ
ถ่ายภาพที่ไร้การปรุงแตง่ โดยการตัง้ค าถามกับทฤษฎีของ จอห์น โทมัส สมทิธ์ (John Thomas 
Smith ค.ศ. 1766-1833)43 ที่เขียนข้ึนในป ี 1797 ว่าด้วยการวางต าแหน่งของวัตถุ (subject) ที่
เหมาะสมในเป็นต าแหน่งทีท่ าให้ภาพออกมาดีทีสุ่ด นั่นคือ ทฤษฎีกฎสามส่วน (Rule of Thirds) 

 

 

 

 

 

                                            
43 the free encyclopedia Wikipedia, "John Thomas Smith (Engraver)," Wikipedia, the free 

encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/John_Thomas_Smith_(engraver). 
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 กฎสามส่วน (Rule of Thirds)44 
 กฎสามส่วน คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยแนวทางในการจัดองคป์ระกอบภาพ เช่น การออกแบบ ฉาก
ในภาพยนตร์ การวาดภาพ รวมไปถึงการถ่ายภาพ ด้วยการแบ่งภาพออกเป็น 9 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยใช้
เส้นแนวนอน 2 เส้น และเส้นแนวตั้ง 2 เส้นเว้นระยะเท่า ๆ กัน จะเกิดจุดตัดจ านวน 4 จุด บริเวณที่
เกิดจุดตัดทัง้ 4 จุด คือต าแหน่งส าคัญที่สุดในการวางวัตถุที่ต้องการน าเสนอ วัตถุที่วางตรงต าแหน่ง
นั้นจะมีความน่าสนใจ เด่นชัดและทรงพลงั ทฤษฎีกฎสามส่วนถูกน ามาใช้อย่างแพรห่ลายในการ
ถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์งานศิลปะหลายแขนง  จุดตัดสีแดง คือ ส่วนของจุดตัดตามทฤษฎีที่
อธิบายว่าเป็นต าแหนง่ที่เหมาะสมกับการวางวัตถุมากทีสุ่ด (ภาพที่ 84) 
 

 

ภาพที่ 84 กฎสามส่วน (Rule of Thirds) 
ที่มา: Darren Rowse, Digital Photography School, Rule of Thirds 
เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://digital-photography-school.com/rule-of-thirds/ 
 

 

 

                                            
44 "Rule of Thirds," Wikipedia, the free encyclopedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_thirds. 
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ภาพที่ 85 (ซ้าย) ภาพแสดงเส้นจุดตัดตามทฤษฎีกฎสามส่วน 
(ขวา) ภาพที่ถ่ายโดยใช้ทฤษฎีกฎสามส่วน 
ที่มา: Wikipedia, Rule of thirds 
เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_thirds 
 

จากภาพที ่85 (ซ้าย) เส้นขอบฟูาต้ังอยู่ในต าแหนง่ของเส้นแนวนอนด้านล่างพอด ีซึ่งเป็นเส้น
ที่แบ่งภาพในแนวนอนออกเป็น 3 ส่วน เส้นแนวตั้งทั้ง 2 เส้น แบ่งภาพเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับ
เส้นแนวนอน ต้นไม้อยู่ในต าแหน่งจุตัดด้านขวาล่างของภาพ จุดสนใจในภาพน้ีคือต้นไม ้ แม้ว่า
แสงอาทิตย์ที่ก าลงัจะตก จะเป็นแสงทีส่ว่างสามารถดึงจุดน าสายตาออกไปได ้ แต่ไม่ได้อยู่ในต าแหน่ง
ของจุดตัดทัง้ 4  ดังนั้น ต าแหน่งของต้นไม้ที่ได้วางไว้ตามกฎสามส่วนจึงยงัคงเป็นจุดสนใจหลักของ
ภาพ 

บัลเดสซารีมีความเห็นที่แตกต่าง โดยการตั้งค าถามกบัทฤษฎีเพื่อต้องการพิสจูน์ความเป็นไป
ได้ในการสร้างงานศิลปะในวิธีอื่น จึงพยายามหาวิธีเพื่อท าลายทฤษฎีนั้น และสิง่ที่จะท าลาย
แนวความคิดเดิมของการถ่ายภาพได้ดีที่สุด คือ ―ภาพถ่าย‖ นั่นเอง 
 งานของบลัเดสซาร ี คือ การค้นหาความหมายต่อสิง่ต่าง ๆ ตั้งค าถาม และพสิูจน์ด้วยศิลปะ
เชิงทดลอง ―Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture‖ คือ 
การตัง้ค าถามเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม ่ ๆ ที่ยังไมเ่คยมีใครท าได้มาก่อนในยุคนั้น มันคือการ
ท าลายความหมายของบางสิง่บางอย่างด้วยตัวของมันเอง ผลงานของบลัเดสซารีจงึเกิดข้ึนจากการตั้ง
ค าถาม และหาค าตอบด้วยการทดลอง 
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ภาพที่ 86 John Baldessarie, Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of 
the Picture, 1972-1973  
ที่มา: มาร์โซนา, ดาเนียล. คอนเซ็ปชวลอาร์ต. น. 35. 
 

บัลเดสซารีถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์ม 35 มม. และคัดเลอืกภาพที่ดีทีสุ่ดจาก 36 
ภาพ เนื่องจากฟลิ์ม 1 ม้วนสามารถบันทกึได้ 36 ภาพ ภาพการโยนลูกบอลสีสม้ให้อยูก่ึ่งกลางภาพ จึง
เกิดจากการทดลองถ่ายภาพ 36 ครั้ง และถูกคัดเลือกจากภาพที่ดีที่สุดในจ านวน 36 ภาพ เพื่อน ามา
แสดงงาน ซึ่งก็คือถูกคัดเลือกจากฟลิ์ม 1 ม้วนน่ันเอง  
 จากการบันทกึภาพบัลเดสซารีไม่ได้มีความตัง้ใจที่จะถ่ายสิง่อื่นนอกเหนือไปจากลกูบอลที่
ลอยอยู่ในอากาศ แต่บางภาพมีต้นปาลม์ติดเข้ามาในกรอบภาพ (frame) โดยไม่ตั้งใจ ท าให้ได้มุมมอง
ใหม่อีกแบบหนึ่งที่ไม่คาดคิด และบลัเดสซารีก็มีความสนใจในความบังเอญินั้น ว่าด้วยความบังเอญิถือ
เป็นอีกสิ่งซึ่งสามารถท าลายการจัดองค์ประกอบภาพได้เช่นกัน และมีความสวยงามด้วยตัวของมันเอง 
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One Year Performance (Time Clock Piece) ค.ศ. 1980–1981 
เทชิง (แซม) เชีย (Tehching (Sam) Hsieh) 
 

Life is passing time. Life is free thinking. 
ชีวิตคือการล่วงไปแหง่เวลา ชีวิตคือความคิดอิสระ 

 
 ระยะเวลา 1 ป ีเป็นระยะเวลาทีโ่ลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  เป็นช่วงเวลาพื้นฐานในการใช้ชีวิต
ของมนุษย ์ และเป็นมาตรวัดในการด ารงอยู ่  8,760 ช่ัวโมง  ส าหรับการบันทึกชีวิตของเทชิง เชีย 
เริ่มต้นข้ึนเมื่อวันที ่ 11 เมษายน ค.ศ. 1980 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม และการบันทกึ
สิ้นสุดลงในวันที ่11 เมษายน ค.ศ. 1981 
 เทชิง เชีย ไม่ได้ก าลังท างานศิลปะ แต่ก าลังใช้ชีวิต วัฏจักรที่หมุนเวียนครบรอบ คือการ
เปลี่ยนแปลง คือการด าเนินไปของเวลา เชียใช้เวลาในการจดจ่ออยู่กบัช่วงเวลาชีวิตในทุก ๆ นาที โดย
บันทึกภาพทกุ 1 ช่ัวโมง ศิลปินน าพาชีวิตของตนเองเข้าไปหลอมรวมกับศิลปะโดยสมบรูณ์ เป็นการ
ต่อสู้อย่างท้าทายกบัสภาวะจิตใจในการเอาชนะตนเองที่ต้องอาศัยความมานะอุตสาหะเป็นอย่างมาก  
ด้วยการจ ากัดการแสดงออกให้มีความผิดปกตจิากการด าเนนิชีวิตประจ าวัน 
 

 

ภาพที่ 87 Poster งาน One Year Performance, Time Clock Piece, 1980-1981 
ที่มา: Tehching Hsieh, Poster, 2008 เข้าถึงเมื่อวันที ่26 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.tehchinghsieh.com 
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ภาพที่ 88 Statement 
ที่มา: Tehching Hsieh, Statement, 2008 เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.tehchinghsieh.com 
 

 

ภาพที่ 89 Explanation 
ที่มา: Tehching Hsieh, Explanation, 2008 เข้าถึงเมือ่วันที่ 26 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.tehchinghsieh.com 
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จาก Statement (ภาพที่ 88) และ Explanation (ภาพที่ 89) ศิลปินก าหนดสิ่งทีจ่ะท าไว้
ก่อนที่จะเริ่มท างาน เชียตัดผมจนสั้นเกรียนก่อนทีก่ารบันทกึภาพครั้งแรกจะเกิดข้ึน 

 
 บันทึกเวลา (Time Recording) 
 ‘One Year Performance (Time Clock Piece)‖ เป็นการน าภาพถ่ายมาใช้ในการบันทกึ
ช่วงเวลาเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในลักษณะรูปธรรม โดยแต่ละภาพมเีวลาต่างกัน 1 ช่ัวโมง 
ศิลปินเป็นผูส้ังเกตการณ์ และน าตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น กาลเวลาท าให้สิง่ใด
สิ่งหนึ่งแปรเปลี่ยน ภาพใบหน้าของศิลปินค่อย ๆ โรยราไปเรื่อย ๆ จากการที่ต้องจดจ่ออยูก่ับการตื่น
ข้ึนมาถ่ายภาพทุก ๆ ช่ัวโมงเป็นระยะเวลายาวนาน 
 

 

ภาพที่ 90 แสดงเวลาช่วงระยะปลายในการบันทึกภาพ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 1981 ถึง เดือนเมษายน 
1981 ที่มา: designboom, tehching hsieh at gwangju art biennale, 2010 
เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://www.designboom.com/art/tehching-hsieh-at-gwangju-art-biennale-
2010/ 
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สภาพแวดล้อมช่ัวคราว (environment ephemeral)  
 สภาพแวดล้อมที่ถูกจ ากัดและระยะเวลา เป็นสิง่ที่ศลิปินจงใจสร้างขึ้นเพือ่ตอบสนองแนวคิด 
เชียก าหนดสถานที่จ าลองข้ึนมาและก าหนดเวลาจ ากัดตัวเองให้ท าสิ่งซ้ า ๆ คือการตอกบัตรและ
ถ่ายภาพตัวเองทุก ๆ 1 ช่ัวโมง ศิลปินกลายเป็นผูส้ังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง โดย
การน าเอาตนเองเข้าไปอยู่ในสถานกาณ์ที่สร้างขึ้น โดยตัวแปรต่าง ๆ ของความแปรเปลี่ยนก็คือตัวของ
ศิลปินเอง 
 จากผลงานช้ินน้ีตัวแปรส าคัญ คือ ตัวศิลปิน สามารถวิเคราะห์ได้จากผลสรุปของงาน (ภาพที่ 
91) ซึ่งเป็นการบันทกึกจิกรรมที่ท าในระยะเวลาต้ังแต่เริม่จนจบการแสดง จากตารางการบันทึกสถิติ
พบว่า มีอัตราการพลาด ไม่ตื่นมาตอกบัตรตามเวลา ตื่นสาย หรือตื่นเร็วกว่าเวลา ในช่วงแรกเป็นช่วง
ของการปรบัสภาพร่างกาย มีอัตราการพลาดปานกลาง ช่วงกลางมีอัตรการพลาดสงู ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
เกี่ยวกับความเหนื่อยล้าสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ด้วยช่ัวโมงการนอนมีความผิดปกต ิ และในช่วง
ระยะหลังมีอัตราการพลาดลดลง 
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ภาพที่ 91 Missed Punching 
ที่มา: Tehching Hsieh, Missed Punching เข้าถึงเมือ่วันที่ 26 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.tehchinghsieh.com 
 

ผลจากการบันทึกเวลาของศิลปิน ท าให้ธรรมชาติของมนุษย์มีความชัดเจนข้ึน แต่ละวันคือ
การด าเนินชีวิตที่ตนเองเป็นผูก้ าหนด การพลาดพลั้งในสิ่งที่ตั้งใจเกิดข้ึนจากความผิดพลาดของตัวเอง 
และเวลาก็ยังคงด าเนินไปเรื่อย ๆ จนกว่าชีวิตจะสญูสิ้น ความอิดโรยของใบหน้าที่ค่อย ๆ ปรากฏข้ึน
อย่างชัดเจนข้ึนเรื่อย ๆ หลงัจากที่การบันทกึด าเนินไประยะหนึ่ง สหีน้าและดวงตาแหง่ความเหนื่อย
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ล้า ผมที่ยาวข้ึน เป็นตัวบ่งบอกความโรยราของร่างกายมนุษย์ที่ไม่อาจต้านทานกับเวลาได้ การ
ผิดพลาดจากสิ่งที่ตัง้ใจจ านวน 133 ครั้ง สามารถบันทกึได้เป็นสถิติหากจดจ่ออยู่กบัมัน    แต่ทุกวัน
ของการใช้ชีวิต มนุษย์มักหลงลมื 

 

 

ภาพที่ 92 (ซ้าย) 5 ภาพแรกของการบันทึก (ขวา) 5 ภาพสุดท้ายของการบันทึก 
ที่มา: Schwabsky, Barry "Live Work”, Frieze Magazine, October, 2009 
เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก http://prod-images.exhibit-
e.com/www_skny_com/TH_2009_10_Frieze.pdf 
 

ภาพถ่าย 
 การใช้ภาพถ่ายในการบันทกึเวลาในรูปแบบสถิติช้ินน้ี เป็นการส ารวจชีวิตที่ด าเนินไปตาม
กาลเวลา เวลาที่ผ่านไปในแตล่ะวันผู้คนหลงลืมที่จะส ารวจตัวเอง ภาพจ านวน 8,760 ภาพ ถูกถ่าย
ด้วยการใช้ไฟเพียงดวงเดียวส่องสว่าง เป็นการถ่ายทอดสิง่ทีต่้องการจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา สิ่งที่
อยู่เบื้องหน้าคือภาพของศิลปินที่ยืนแน่น่ิงไร้อารมณ์ใด ๆ  หากมองภาพรวมของงานที่จัดแสดงทัง้หมด 
ภาพที่ดูไร้อารมณ์น้ันกลบัสร้างความหมาย และท าให้เกิดการตีความชีวิตในหลายมิต ิ
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 ภาพรวมของงานท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง หนึ่งปสี าหรับผู้ชมและตัว
ศิลปินเอง เป็นช่วงเวลาทีม่ีความหมายใกล้เคียงกัน ในลักษณะการเป็นหน่วยวัดส าหรบัการเริม่ต้นใหม่ 
การก้าวไปข้างหน้า เวลา 1 ปีถูกน ามาแบ่งให้ละเอียดข้ึนในลักษณะรปูธรรม คือความเสื่อมของ
ร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของมนุษยอ์ย่างเห็นได้ชัด ท าให้ผู้ชมได้ตระหนักถึง
การใช้ชีวิตของตนเอง เวลาที่ด าเนินไป และการสูญเสยีที่ไมส่ามารถย้อนกลบัไปได ้การควบคุมสภาวะ
กดดันภายในจิตใจเป็นตัววัดความอดทนในสภาวะการณ์ที่ไม่อาจควบคุม ความเจ็บปวดที่เกิดข้ึน
สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วย ―เวลา‖ 
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The Ballad of Sexual Dependency ค.ศ. 1985 
แนน โกลดิน (Nan Goldin) 
 

"I didn't care about good photography, I cared about complete honesty,” 
       —Nan Goldin 

 

 

ภาพที่ 93 Nan Goldin, One month after being battered, 1984 
Silver dye bleach print, 15 1/2 x 23 1.8 inch (39.4 x 58.7 cm) 
ที่มา: artsy, About Nan Goldin เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าถึงจาก 
https://www.artsy.net/artwork/nan-goldin-nan-one-month-after-being-battered 
 

การบันทึก (recording) 
 ―The Ballad of Sexual Dependency‖ รวมทั้งผลงานอืน่ ๆ ของโกลดิน เป็นลักษณะการ
ใช้ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกบัการเขียนบันทึกประจ าวัน (diary) ลงบนกระดาษ 
หากแต่เปน็การบันทึกด้วยภาพ ซึ่งเป็นการบันทกึความรู้สกึภายใต้เงื่อนไขของภาพถ่าย การบันทึกใน
ลักษณะนี้ถือเป็นการใช้สื่อภาพถ่ายอย่างตรงไปตรงมาในการใช้คุณลักษณะทางกายภาพของภาพถ่าย
มากที่สุด คือการถ่ายทอดความเสมือนจริงบนระนาบสองมิติในช่วงเวลาหนึ่ง การกดชัตเตอร์ถูก
ด าเนินไปพรอ้ม ๆ กับเสี้ยวเวลาในปจัจุบัน ซึ่งภาพที่ปรากฏเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนจริงในอดีต
ภายหลังการกดชัตเตอร์เพียงเสี้ยววินาที  
 ภาพถ่ายของโกลดินถูกถ่ายทอดในลักษณะภาพถ่ายแสดงความใกล้ชิด (intimate 
snapshot) ต่อผู้เป็นแบบ (subject) ได้อย่างน่าประหลาดใจ ด้วยระยะของภาพโดยการใช้เลนสท์ี่
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ใกล้เคียงกับสายตามากทีสุ่ด ท าให้ผู้ชมเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ การจับจังหวะและการ
กดชัตเตอร์อย่างแม่นย าท าใหส้ัมผสัได้ถึงความเคลื่อนไหวทีม่ีชีวิตชีวา สัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรูส้ึก 
อารมณ์ของสีและแสง  โกลดินไม่เคยเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวัตถุเพื่อจัดองคป์ระกอบใด ๆ ในภาพ แต่
ถ่ายสิ่งทีเ่ป็นอยู่ตามที่มันเป็น ภาพจึงแสดงออกถึงความจริง (real) ตรงหน้าอย่างซื่อสัตย์ 

  
 ศิลปะบ าบัด (art as therapy)  
 ความสูญเสียและความเจบ็ปวด (loss and pain) เป็นจุดพลิกผันที่ท าให้โกลดินเริ่มถ่ายภาพ
คนใกล้ชิด หลังจากเหตุการณ์ฆ่าตัวตายของบุคคลในครอบครัวเมื่อวัยเด็ก ความรู้สึกผ่อนคลายถูก
ปลดปล่อยลงในภาพถ่าย เมื่อกล้องถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการบ าบัดความเจบ็ปวดภายในจิตใจ โดย
ภาพถ่ายเป็นสื่อที่สามารถเก็บรักษาความทรงจ า ความต่อเนื่องและการเล่าเรื่อง (sequences and 
narrative) ด าเนินมาเรื่อย ๆ อย่างสม่ าเสมอ โกลดินมีความเช่ือว่าภาพถ่ายสามารถเก็บความีชีวิตชีวา
ของบุคคลอันเป็นที่รักเหล่าน้ันในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่จนวินาทีสุดท้ายแห่งการจากลา บุคคลรอบ ๆ 
ตัวค่อย ๆ จากไปทีละคนจากการปุวยและเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ (AIDS) หรือแมก้ระทั่งการฆ่าตัวตาย 
(suicide) รวมไปถึงความเจบ็ปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายจากคนรัก 
 แพทย์หญงิรญัชนา เดชอัศวนง กล่าวไว้ในหนังสอื ศิลปะบ าบัดใจ ศิลปกรรมบ าบัดใน
แนวทาง Art as Therapy  คือ การบ าบัดโดยใช้กระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ข้ันตอน 
(Process) ในการท างานศิลปะนั้นช่วยบ าบัดจิตใจและอารมณ์ หรอือาจเรียกว่า การผ่อนคลายด้วย
ศิลปะ (Art Relaxation) กระบวนการสร้างศิลปะทีเ่หมาะสมนั้นสามารถเป็นเครื่องมือปลอบประโลม
และขับกล่อมจิตใจ หันเหความสนใจออกจากความเจบ็ปวดและความกังวล การประกอบกจิกรรมเชิง
สร้างสรรค์ยังช่วยเพิม่ความมั่นใจในตนเอง เพิ่มความรูส้ึกถึงคุณค่าของตนเอง ก่อเกิดเป็นก าลังใจ
กลายเป็นแรงขับเคลื่อนส าหรับชีวิต45 

 

 

 

 

                                            
45 รัญชนา เดชอัศวนง วรภัทร์ ภู่เจริญ, อนิวรรต อัครสุทธิกร, ศิลปะบ าบัดใจ  =Bojihanga Art 

Therapy (กรุงเทพฯ  :อริยชน , 2558). 
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บริบททางสงัคม 
 สิ่งทีท่ าให้ภาพถ่ายของโกลดินทรงพลงัได้อย่างน่าประหลาดใจคืออารมณ์ของภาพ ที่ถูก
ถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย การถ่ายทอดความจริงประกอบด้วยบรบิททางสงัคมในยุคนั้น
เป็นตัวเช่ือมโยงอารมณ์ของผู้ชมไว้อย่างแนบแน่น หากมองภาพถ่ายอย่างผิวเผินโดยไมท่ราบ
ส่วนประกอบทางสังคมของยุคสมัย ภาพถ่ายของโกลดินอาจเป็นเพียงภาพที่ไม่น่ามองส าหรบัผู้ชมใน
สังคมไทย เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งช้ีความเปิดกว้างทางศิลปะ 
 
 อารมณ ์(mood and tone) 
 ระยะเวลา 3-4 วินาทีของการเปลี่ยนภาพแต่ละภาพ เปน็เวลาไม่นานเกินไปทีจ่ะเช้ือเชิญ
อารมณ์ของผู้ชมใหเ้ข้าไปมสี่วนร่วมในงาน และเป็นเวลาที่ไม่นานจนเกินไปทีจ่ะท าให้อารมณ์ของผู้คน
ในภาพลุกล้ าเข้าไปในขอบเขตความรูส้ึกของผู้ชม ผู้ชมจะรู้สกึว่าเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ 1 เรื่องที่มี
ความยาวประมาณ 40 นาทีตามเวลาที่ศิลปินก าหนด มีสว่นร่วมในอารมณ์ตามที่ศิลปินไดจ้ ากัดการ
เข้าถึงตามช่วงเวลา การจบัคู่บทเพลงประกอบและภาพท าให้หลอมรวมเป็นหนึง่เดียวกัน ภาพถ่ายคือ
ดนตรี และเสียงเพลงคือถ้อยค า 
 ภาพรวมของบรรยากาศคละคลุง้ไปด้วยความดิบของงานสังสรรค์ (party) ชีวิตไม่มีอะไร
นอกเหนอืไปกว่าการออกไปปาร์ตีอ้ีกครัง้ อีกครั้ง และอีกครั้ง ซึ่งสิง่สุดท้ายผลลพัธ์คือความตาย คน
ใกล้ชิดที่เคยมีชีวิตอยู่ในภาพค่อย ๆ ตายจากไปทลีะคน 

 
ความเป็นส่วนตัวในพื้นทีส่าธารณะ (public lives and public space) 

 ภาพถ่ายที่เปิดวีถีเพศสภาพและตัวตน กิจกรรมส่วนตัวที่กระท าในพื้นทีส่่วนตัวของบุคคลใน
ชีวิตประจ าวันและการใช้ชีวิตอย่างบ้าคลัง่ถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่ปิดบังซ่อนเร้น 
ภาพถ่ายแสดงความใกล้ชิด (intimate snapshot) ถ่ายทอดเนื้อหาความรุนแรง ความหยาบกระด้าง 
การใช้ยาเสพย์ติดของผู้คนในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ก่อให้เกดิการตั้งค าถามในสงัคมถึงสิ่งทีม่ีอยูจ่ริงใน
อีกสังคมที่คนภายนอกแทบไม่เคยได้สมัผสั 
 Nan and Dickie in the York Motel (1980) เป็นการถ่ายภาพตัวเองกับคนรักขณะก าลงั
ร่วมรักอยู่ที่โรงแรมแหง่หนึง่ในนิวยอร์ค  ด้วยโครงทางสงัคมช่วงป ี80s จึงเป็นเรือ่งที่ไมง่่ายนักส าหรับ
การเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของกลุ่มสงัคมย่อย ภาพน้ี (ภาพที่ 94) เป็นภาพที่ถือว่ามีความส่วนตัวมากเป็น
อันดับต้น ๆ ของศิลปิน เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความใคร่ในสถานการณ์จรงิที่ประสบกบัตัวศิลปิน
เอง  แสดงใหเ้ห็นการใช้ชีวิตของโกลดินที่ถ่ายภาพตลอดเวลา เพื่อบันทึกทุกเหตุการณ์ตรงหน้าในทุก 
ๆ อารมณ์ความรูส้ึก ทั้งความรัก ความโกรธแค้นที่เกิดจากการถูกท าร้ายร่างกายจากคนรัก (ภาพที่ 
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95) จนถึงปจัจบุันยังไมส่ามารถปฏิเสธได้กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในครอบครัว และยาเสพ
ติด 

 

 

ภาพที่ 94 Nan Goldin, Nan and Dickie in the York Motel, New Jersey. 1980 
Silver dye bleach print, 15 1/2 × 23 1/8 in (39.4 × 58.7 cm) 
ที่มา: artsy, Nan Goldin เข้าถึงเมือ่ 8 เมษายน 2560 เข้าถึงจาก 
https://www.artsy.net/artwork/nan-goldin-nan-and-dickie-in-the-york-motel-new-
jersey 
 

การจัดแสง (lighting)  
 โกลดินใช้แฟลช (flash) ตลอดเวลาขณะถ่ายภาพ ไม่สนใจช่วงเวลากลางวันหรอืกลางคืน สิ่ง
ที่สนใจคือส ี (colour) คืออารมณ์โดยรวม (mood and tone) สีในแสงขณะบันทึกภาพจะเปลี่ยนไป
ตามอุณหภูมิของอากาศ สิ่งทีส่นใจมีเพียงอารมณ ์ (emotion) ของแบบทีม่ีชีวิตชีวาในภาพเพียง
เท่านั้น 
 สิ่งทีโ่กลดินตอ้งการน าเสนออาจะดูไม่สบายใจนักส าหรบัผู้ชมบางกลุ่ม หากจะถามหาความ
สวยงามของภาพ งานภาพถ่ายทั้งชีวิตที่ผ่านมาของโกลดินไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใหผู้้คนช่ืนชมหรอืหา
ความสวยงามจากการมองเห็นภาพถ่ายในด้านองค์ประกอบหรือสุนทรียทางความงามแต่อย่างใด หาก
ความสวยงามเป็นเพียง ―ชีวิต‖ ใน ―ช่วงเวลา‖ แห่งการส ารวจและถ่ายทอดความเป็นจรงิของบุคคล
เศษเสี้ยวหนึง่ในสงัคม ―The Ballad of Sexual Dependency‖ จึงเป็นค าตอบของภาพถ่ายที่ทรง
พลังที่สุดของยุค 80s 
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 เพลงประกอบ 
 เพลงประกอบถือเป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมอารมณผ์ู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมกับภาพทีม่ี
ความยาวกว่า 40 นาท ี เพลงแหง่ยุคสมัยที่ท าใหผู้้ชมด าดิ่งไปกับภาพถ่ายตรงหน้า เป็นดนตรีแจส๊ 
(Jazz) ร็อค (Rock) ซึ่งมอีิทธิพลอย่างมากในยุค 80s เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ 
ความรัก และการมีชีวิตอยู่ ความเศร้าหมองทีเ่กิดข้ึนสามารถถูกบรรเทา และปลดปล่อยด้วยดนตร ี
 
รายช่ือเพลงประกอบ (soundtrack) บางส่วนของงาน The Ballad of Sexual Dependency46 
1. Downtown - Petula Clark 
2. Guilty - Randy Newman 
3. I put a spell on you - Nina Simone 
4. It‖s a man‖s world - James Brown 
5. I‖ll be your mirror - The Velvet Underground, Nico 
6. Memories are made of this - Dean Martin 
7. After hours - The Velvet Underground 
8. I put a spell on you - Screamin‖ Jay Hawkins 
9. Don‖t make me over - Dionne Warwick 
10. Ballad of Dependency - The Threepenny Opera / 1954 Original Broadway 

Marc Blitzstein, Bertolt Brecht, Kurt Weill, Charlotte Rae 
11. All tomorrow‖s parties - The Velvet Underground, Nico Tu T‖laisses Aller - 

Charles Aznavour 

                                            
46 bastonheckenson, "Ballad of Sexual Dependency by Nan Goldin," Warner Music Group, 

http://playlists.net/balladofsexualdependencybynangoldi. 
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ภาพที่ 95 Nan Goldin, Philippe H. and Suzanne Kissing at Euthanasia, New York City. 
1981, Silver dye bleach print, printed 2008, 15 1/2 x 23 1/8″ (39.4 x 58.7 cm) 
The Museum of Modern Art, New York. 
ที่มา: MoMA, Nan Goldin เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก 
https://www.moma.org/collection/works/102271?locale=en 
 

 

ภาพที่ 96 Nan Goldin, Nan and Brian in Bed, New York City. 1983 
Silver dye bleach print, printed 2006, 15 1/2 x 23 3/16" (39.4 x 58.9 cm) 
The Museum of Modern Art, New York. 
ที่มา: MoMA, Nan Goldin เข้าถึงเมือ่ 28 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก 
https://www.moma.org/collection/works/101659?locale=en 
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Stranger, ค.ศ. 1998-2000 
ชิสุกะ โยโคะมิโซะ (Shizuka Yokomizo) 
 

ช่องว่างระหว่างคนแปลกหน้า 
The Space in Between 

 
 ชิสุกะ โยโคะมิโซะ ใช้การถ่ายภาพ เพื่อตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวเองและบุคคนอื่น 
ค้นหาความเช่ือมโยงของความเป็นไปได้ที่ภาพถ่ายจะเป็นตัวแทนในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ช้ินงานแสดงถึงถึง
ศักยภาพของสื่อทีจ่ะถ่ายทอดขอบเขตที่ไม่อาจสัมผัสหรอือธิบายได้ของการเผชิญหน้าระหว่างศิลปิน
กับแบบ ผู้ถูกสังเกตุการณ์และผู้สงัเกตการณ์ เพื่อที่จะเปิดเผยการสมมติฐานของการรบัรู้ และเปิดเผย
ขอบเขตระหว่างพื้นที่สาธารณะกบัพื้นที่ส่วนตัว 
 ภาพถ่ายส าหรบัโยโคะมโิซะมีความสามารถในการสังเกตการณ์ อารมณ์ของภาพบง่บอก
ความรู้สึกเฉพาะตัวในเสี้ยววินาท ี มันคือความจริงทีผ่่านไปแล้วและสามารถกกัเกบ็ความรูส้ึกนั้นได้
ด้วยภาพถ่าย สถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่าง ―คนแปลกหน้า‖  คือระยะทางแห่งความรู้สกึที่ไม่
อาจอธิบาย กล้องถ่ายภาพของศิลปินคือสิ่งที่พสิูจน์ความเช่ือใจที่คนแปลกหน้าได้มอบให้ โดยการ
ยอมรบัข้อเสนอจากจดหมายเช้ือเชิญที่ไมล่งช่ือ และแสดงออกด้วยภาษากายแม้ไม่มีค าพูดใด ๆ 
 ภาพถ่ายชุดน้ี เผยใหเ้ห็นช่องว่างที่คลุมเครือระหว่างความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ การทิง้
ระยะห่างของความใกล้ชิด การร่วมมือและการเฝูาสงัเกตการแสดงออก สิ่งที่ส าคัญของภาพถ่ายแต่ละ
ภาพในงานชุดน้ี คือความตงึเครียดของการเผชิญหน้าด้วยความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างคนแปลก
หน้า ข้อตกลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อผ่านหน้าต่างบานเดียวที่อยู่ตรงหน้า 

 
การมปีฏิสัมพันธ์กบัคน (Relation) 

 งานของโยโกะมิโซะ ไม่ได้ต้องการสื่อสารความงามของภาพที่เห็น  สิ่งที่ตอ้งการสือ่สารคือ
ความจริงโดยไมม่ีการปรุงแต่งใด ๆ สิ่งส าคัญคือความสัมพนัธ์อย่างหลวม ๆ ระหว่างผู้ส ารวจกบัผู้ถูก
ส ารวจที่เกิดข้ึนและจบไปภายในเสี้ยววินาที ช่วงเวลาของการประสานสายตาขณะที่มองผ่านหน้าต่าง
และเลนสก์ล้องถ่ายภาพ ท าให้เสี้ยววินาทีนั้นเกิดความสมัพนัธ์ข้ึนระหว่างกันอย่างน่าประหลาดใจ  
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 ความเป็นสาธารณะ ความเป็นส่วนตัว (Public and Private) 
 ข้อความในจดหมายเช้ือเชิญมีความรูส้ึกของระยะห่างระหว่างกัน การเคารพซึง่กันและกัน 
โดยไม่ลุกล้ าเข้าไปในพื้นทีส่่วนตัวของอีกฝุายหากไม่ได้รับอนุญาต การยอมรับข้อตกลงที่เกิดข้ึน
ระหว่างกันโดยการมายืนในต าแหน่งตามเวลานัดในจดหมาย แสดงถึงความไว้ใจที่อนุญาตให้
บุคคลภายนอกลกุล้ าเข้ามาในพื้นทีส่่วนตัว เป็นสิ่งที่พิสจูนไ์ด้ว่าผู้คนในสังคมนั้นให้ความส าคัญ และ
เข้าใจความเป็นศิลปะโดยให้การยอมรับอย่างไม่มเีงื่อนไข (ภาพที่ 97) 
 

 

ภาพที่ 97 Dear Stranger: Letter 
ที่มา: Shizuka Yokomizo, "Dear Stranger": Letter เข้าถึงเมื่อ 9 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก http://www.shizukayokomizo.com/6/4592958791 
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เนื้อความส าคัญจากจดหมาย 
 1 การแนะน าตัวอย่างเรียบง่ายส าหรบัคนที่ไมเ่คยรู้จกักันมากอ่น 
 2 การขออนุญาตและสร้างทางเลือกให้กบัอีกฝุาย 
 3 สร้างความมั่นใจว่าจะไมม่ีการลุกล้ าเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัว  
 4 การถูกปฏิเสธเกิดข้ึนได้ทุกเมื่อในความสัมพันธ์ที่ยงัไม่เคยเกดิข้ึน 

 
ภาพที่ 98 Stranger No.1, 1998, C-type print 
 

 
ภาพที่ 99 Stranger No.2, 1999, C-type print 

 
ภาพที่ 100 Stranger No.5, 1999, C-type 
print 

 
ภาพที่ 101 Stranger No.6, 1999, C-type print 

ภาพที่ 98-101 ที่มา: Shizuka Yokomizo เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.shizukayokomizo.com/6/4592958791 
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ภาพที่ 102 Stranger No.7, 1999, C-type print 
 

 
ภาพที่ 103 Stranger No.9, 1999, C-type print 

 
ภาพที่ 104 Stranger No.10, 1999, C-type print 

 
ภาพที่ 105 Stranger No.11, 2000, C-type print 

 
ภาพที่ 98-101 ที่มา: Shizuka Yokomizo เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.shizukayokomizo.com/6/4592958791 



  133 

 
ภาพที่ 106 Stranger No.13, 1999, C-type print 
 

 
ภาพที่ 107 Stranger No.17, 2000, C-type print 

 
ภาพที่ 108 Stranger No.21, 2000, C-type print 

 
ภาพที่ 109 Stranger No.23, 2000, C-type print 

 

ภาพที่ 106-109 ที่มา: Shizuka Yokomizo เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.shizukayokomizo.com/6/4592958791 
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ภาพที่ 110 Stranger No.24, 2000, C-type print  
ที่มา: Shizuka Yokomizo เข้าถึงเมือ่ 10 พฤษภาคม 2560  
เข้าถึงจาก http://www.shizukayokomizo.com/6/4592958791 
 

การจัดแสง 
 ศิลปินใช้แสงธรรมชาติทีเ่กิดจากบรรยากาศภายในห้องพักของแบบ โดยไม่มีการตกแตง่
เพิ่มเตมิแต่อย่างใด ศิลปินเพียงเขียนแนะน าไว้ในจดหมายว่าแบบควรยืนต าแหน่งใด เพื่อให้ได้ภาพที่
ออกมาสมบรูณ์ทีสุ่ด โดยให้เปิดไฟภายในห้องและยืนห่างจากหน้าต่างระยะ 1-1.5 เมตร หากยืนใกล้
หน้าต่างเกินไปจะท าใหเ้กิดเงามืดที่ตัวแบบ 
 แหล่งก าเนิดแสงที่ต่างกันท าใหอ้ารมณ์ของภาพแตกต่าง โทนสีที่ได้จากไฟนีออน (neon 
light) แสงที่ได้จะค่อนไปทางสีเขียว อารมณ์ของภาพจะรูส้กึถึงความแข็งกระด้าง (ภาพที่ 101-105, 
110) โทนสทีี่ได้จากไฟทงัสเตน (tungsten light) จะให้โทนสีอบอุ่น อารมณ์ของภาพจะนุม่นวล 
(ภาพที่ 98-99, 106-109) 
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Night Revels of Lao Li ค.ศ. 2000 
หวัง จิงสง (Wang Qingsong) 
 

ประชดประชันการรับวัฒนธรรมตะวันตกในประเทศจีน 
Night Revel of Han Xizai VS Night Revels of Lao Li 

 
 ช่วงปลายราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1912) ถือเป็นยุคแห่งการเริม่ต้นสู่ความเป็นสมัยใหม่ของ
จีน จีนสมัยใหมเ่ริ่มต้นต้ังแต่สมัยสาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912-1949) เป็นสังคมที่เปิดรบัอิทธิพลจาก
ภายนอกอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความซบัซ้อนของประเพณีท้องถ่ินกับอิทธิพลจากภายนอก หวัง จิ
งสง ศิลปินชาวจีนได้อิทธิพลในการท างาน Night Revels of Lao Li (ค.ศ. 2000) (ภาพที่ 111) มา
จาก ภาพ Night Revel of Han Xizai (ศตวรรษที่ 10) วาดข้ึนโดย กู ฮงสง (Gu Hongzhong ค.ศ. 
937-975) (ภาพที่ 112-113)  ในศตวรรษที่ 10 เป็นช่วงเวลาในยุคหนึ่งของราชวงศ์หนานถัง (ราชวงศ์
หนานถังอยู่ในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร ค.ศ. 907-960) เป็นภาพวาดผสมข้อความ ในสมัยนั้น
ศิลปินมักจะเขียนวรรณกรรมลงในงานศิลปะ ภาพน้ีเขียนด้วยอักษรเสี่ยวจ้วนเป็นอักษรจีนโบราณ ซึ่ง
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาจะแตกต่างจากภาษาจีนในปจัจบุนั และได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงาน
จิตรกรรมจีนโบราณที่ดีที่สุดช้ินหนึ่ง 

 

 

ภาพที่ 111 Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li, 2000 
ที่มา: Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก 
http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&
Itemid=12  
(ดูภาพขยายในหน้า 148) 
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ภาพที่ 112 Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (1), 10th Century 
ที่มา: Wikipedia, Gu Hongzhong เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Gu_Hongzhong 
(ดูภาพขยายในหน้า 150) 
 

 

ภาพที่ 113 Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (2), 10th Century 
ที่มา: Wikipedia, Gu Hongzhong เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2560 
เข้าถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Gu_Hongzhong 
(ดูภาพขยายในหน้า 150) 
 
ใจความของภาพ (ภาพที่ 114-115) ตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า 
 
  ช่ือภาพ มิตรหงส ์
  โดย ส านักหนงัสือไท่ฉางชิงเจียน 
 
   “ในสมัยราชวงศ์หนานถัง47 ปราชญผ์ู้หนึง่เป็นอดีตชาวเมืองแคว้นฉี นามว่าหานสี 

(ช่ือหาน แซ่ส)ี ได้ข้ึนเขาสูงบ าเพ็ญเพียรเป็นนักพรตต้ังแต่วัยเยาว์ ได้พบกับขุนนางหนุม่นามว่า
ซางเจี่ย (ช่ือเจี่ย แซ่ซาง) หลังจากที่ได้สนทนาเรื่องการบรหิารบ้านเมืองกบัซางเจี่ยแล้ว ก็ได้
ทราบว่าซางเจี่ยได้ข้ึนมาบ าเพญ็เพียรเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายแห่งโลกีย์และเข้าสูฌ่าณ ทราบ
ความได้ว่าขุนนางผู้นี้เป็นขุนพลแห่งต าหนักบรูพา และก าลงัจะโดนย้ายไปประจิมทิศ48 โดยไม่รู้

                                            
47 ราชวงศ์ถังตอนใต้ 
48 ทิศตะวันตก 
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ชะตากรรม ซางเจี่ยจึงไดป้ลดปล่อยผ่อนใจด้วยสุราเมรัยและนารี หลังจากหมดเงินหมดทอง
แล้วได้เดินทางไปยงัส านักไท่ฉาง เพื่อศึกษาการสอบเป็นจอหงวนกับบัณฑิตแซเ่ฉิน ในระหว่าง
ศึกษาได้ร่วมงานครื้นเครงแหง่สกุลหลี่ ร่ายร าท าเพลงสีซอดีดพิณจนพบรักกบันางโลมนางหนึ่ง 
ส ามะเลเทเมาก่อความเดอืดร้อนวุ่นวายใจ อันเป็นเหตุให้ต้องออกบวชบ าเพ็ญด้วยประการฉะนี้
...” บันทึกนักพรตหานส ีแห่งราชวงศ์หนานถัง49 

 

 

ภาพที่ 114 ข้อความบางส่วนในภาพ Night Revel of Han Xizai (10th Century), Gu 
Hongzhong ที่น ามาแปลความ 
 

                                            
49 แปลโดย ธัญปวีณ์ อธิเลิศรัตนชัย 
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ภาพที่ 115 ข้อความบางส่วนในงาน Night Revel of Han Xizai ที่น ามาแปลความ 
ที่มา: The Palace Museum, The Night Revels of Han Xizai, 2015, iPad Application 
 

ในปี 2000 ซึ่งเป็นยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949-ปัจจุบัน) หวัง จิงสง ได้น าแรง
บันดาลใจจากภาพ ―Night Revel of Han Xizai‖ น ามาสรา้งงานศิลปะในรปูแบบของตัวเอง คือ การ
ถ่ายภาพ โดยเปรียบเทียบภาพในอดีตกับปัจจุบัน สะทอ้นให้เห็นชีวิตทางสงัคมในช่วงกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจัจบุัน และแสดงให้เห็นชีวิตชนช้ันกลางที่ไร้อุดมการณ์ ผ่านมาหลายศตวรรษมี
การผลัดเปลี่ยนราชวงศ์บ่อยครัง้แต่สถานะของปญัญาชนในสังคมยงัคงไม่ต่างจากเดมิ50 

 จุดเปลี่ยนอย่างกระทันหันที่ผู้คนในสังคมต้องเผชิญหน้า คือเหตุการณ์ปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์
ชิงในประเทศจีน เมื่อป ี ค.ศ. 1911 โดย ซุน ยัตเซ็น (Sun Yat-sen ค.ศ. 2409-2469) ด้วย
อุดมการณ์ที่ตอ้งการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับอารยธรรมตะวันตกประเทศจีนจงึเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ ่ หวังมุง่เน้นไปที่ความขัดแย้งของความเป็นจรงิทางสังคมในปัจจุบันของจีน 
ซึ่งเกิดจากการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วและจากอิทธิพลของตะวันตก ผลงานของ
ศิลปินวิพากษ์วิจารณ์การเชิดชูแบรนด์ระดบัโลกที่ก าหนดสงัคมนิยมผูบ้ริโภคของจีนในปจัจบุัน51 

                                            
50 Wang QingSong, "Night Revels of Lao Li," Wang QingSong Studio, 

http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=12. 
51 Diana Yeh, "Glorious Life Sweet Than Honey," The Red Mansion Foundation, 

http://www.culturebase.net/artist.php?1519  
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 การจัดฉาก (Setting) 
 ―Night Revels of Lao Li‖ ใช้การถ่ายภาพโดยจัดฉากข้ึนในสตูดิโอ (studio) ศิลปินสร้าง
เรื่องราว จัดวางต าแหน่งนายแบบและนางแบบตามต้องการ ศิลปินถ่ายภาพจ านวน 5 ภาพ โดยแบ่ง
เรื่องราวเป็น 5 สถานการณ์ และน าภาพที่ได้มาเรียงตอ่กัน โดยใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพจาก
คอมพิวเตอร ์เช่น โปรแกรมโฟโต้ช็อป (Photoshop) 
 ฉากด้านหลงัและพื้นด้านล่างที่มีความคล้ายคลงึกันทั้งภาพ ท าให้การตัดต่อจัดวางต าแหน่ง
ของตัวละครในภาพเป็นไปได้ไม่ยากนัก โดยฉากด้านหลงั (สเีขียว) ใช้ผ้าเป็นวัสด ุสังเกตได้จากรอยยบั
และการทิ้งตัวของผ้า มีรอยยบัของผ้าแตกต่างกันเฉพาะจุดเล็กน้อย  
 
 การจัดแสง (Lighting) 
 ศิลปินจัดแสงโดยให้แสงที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากทีสุ่ด ไม่แข็งหรือนุม่จนเกินไป จากทิศทาง
ของแสงในภาพศิลปินใช้ไฟแฟลช (octabox diffused: OLDC) ส่องลงมาจากด้านบน หากสงัเกตที่
เงาตกกระทบที่พื้นด้านล่าง จะพบว่ามลีักษณะเป็นแสงที่ค่อนข้างนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างจนเกินไป 
ขอบเขตของแสงเป็นวงอยู่กึง่กลางภาพและค่อย ๆ กระจายแสงออกไปรอบ ๆ  รวมทัง้ใช้แผ่นสะท้อน
แสงสีขาว (white reflector) ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา เพื่อให้ได้แสงที่นุ่มนวล และเพิม่ความสว่าง
อย่างเป็นธรรมชาติในส่วนที่ถูกแสงน้อย แผ่นสะท้อนแสงสีขาวที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวา ท าหน้าที่
สะท้อนแสงจากไฟทีส่่องมาจากด้านบนใหก้ระทบกบัตัวแบบ (ภาพที ่116) 
จากแสงทีส่่องมาจากด้านบน การใช้ตัวละครซ้ า และการแบ่งเนือ้หาเรื่องราวของภาพ ท าให้ทราบได้
ว่าเกิดจากการถ่ายภาพ 5 ภาพ แล้วน ามาเรียงต่อกัน หากมองภาพรวมจะพบว่า ทิศทางของแสงทีม่ี
ขอบเขตเป็นวงมีอยู ่5 จุดในภาพ 
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ภาพที่ 116 แผนผังแสดงการจัดไฟ (Lighting Diagram) 
 

มุมกล้องที่ศลิปินเลอืกใช้ เป็นมุมทีม่ีองศาการตั้งกล้องต่ ากว่าทัศนียภาพ (perspective) ใน
ภาพเขียนเล็กนอ้ย ท าให้แบบ (model) ที่อยู่ในระยะหน้าบดบังเครื่องเรือนหรือแบบที่อยู่ด้านหลัง
มากกว่ามุมมองในภาพเขียน ศิลปินไม่ต้องการให้ภาพถ่ายมคีวามผิดเพี้ยนมากนัก จึงปรบัมมุกลอ้งให้
อยู่ในมุมมองที่ใกล้เคียงกับระดับสายตามากที่สุด   แต่หากศิลปินเลือกใช้มมุกล้องเพื่อให้ได้ทัศนียภาพ
ลักษณะเช่นเดียวกบัในภาพเขียน โดยการตัง้กลอ้งให้สงูข้ึนและกดมมุกลอ้งลง ด้วยมุมของภาพที่ได้
จากเลนส์ถ่ายภาพอาจท าใหท้ัศนียภาพในภาพถ่ายผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงจนท าให้ภาพไมเ่กิด
ความสมบรูณ์ (ภาพที ่118) 
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ภาพที่ 117 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่1 จากขวาไปซ้าย 
 

 

ภาพที่ 118 Night Revels of Lao Li ตอนที ่1 จากขวาไปซ้าย 
 

เรื่องราวในภาพ ―Night Revels of Lao Li‖ อ้างถึงภาพ ―Night Revel of Han Xizai‖ 
เรื่องราวเกี่ยวกับนักปราชญ์ในยุคนั้นทีส่ ามะเลเทเมาด้วยสรุาและนารี โดยการใช้องค์ประกอบการจัด
วางตัวละครที่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบบั แต่แตกต่างกันด้วยบริบททางสงัคมที่เปลี่ยนไป ด้วยเสื้อผ้า
เครื่องแตง่กาย เครื่องเรือน เครื่องดนตร ีฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
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ภาพที่ 119 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่2 จากขวาไปซ้าย 
 

 

ภาพที่ 120 Night Revels of Lao Li ตอนที ่2 จากขวาไปซ้าย 
 

กล่าวถึงการกินดื่มอย่างสนุกสนาน ผู้ชายแต่งกายแบบชนน้ันกลางในยุคปจัจบุันถูกเปรียบ
เปรยเป็นนักปราชญ์ในอดีต มีผู้หญงิคอยบริการอยู่โดยรอบ เครื่องแต่งกาย และกริิยาท่าทางของ
ผู้หญิงบง่บอกได้ถึงการเป็น ―นางโลม‖52 เครื่องดนตรีที่ใช้ในภาพมีความแตกต่างกัน โดยในอดีตใช้ 
ผีผา53 (Pipa) แต่ภาพของหวังในยุคปัจจุบันเครื่องดนตรีถูกเปลี่ยนเป็นกีตาร์ การแต่งกาย และเครื่อง
ดนตรีแสดงให้เห็นถึงการรบัอิทธิพลจากตะวันตกได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 120) 

                                            
52 หญิงโสเภณ ี
53 ผีผา (pipa) เป็นเครื่องดนตจีนชนิดหน่ึงประเภทเครื่องสาย    เล่นด้วยการใช้น้ิวดีดสาย เครื่องดนตรี

ชนิดน้ีมีรูปร่างเหมือนลูกแพร์ มีประวัติอันยาวนาน เชื่อกันว่ามีก าเนิดมานานเกือบสองพันปี  
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, "ผีผา," วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B2. 
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ภาพที่ 121 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่3 จากขวาไปซ้าย 
 

 

ภาพที่ 122 Night Revels of Lao Li ตอนที ่3 จากขวาไปซ้าย 
 

จากภาพที ่ 122 จะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายซึง่เป็นตราประทบัช่ือโบราณได้ถูกตัดออกไป (จาก
ภาพที่ 121) โดยเปลี่ยนเป็นฉากกั้นแทน ศิลปะการชงชา (The Art of Tea) ถูกแทนที่ด้วยน้ าอัดลม 
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ศิลปินได้เพิม่รายละเอียดบนโต๊ะอาหารเป็นเครื่องดื่ม น้ าอัดลม โค้ก (Coke) สไปรท ์ (Sprite) สุรา
และผลไม ้ น้ าอัดลมเป็นสินค้าย่ีห้อดังจากต่างประเทศที่ได้เข้ามาเป็นสินค้ายอดนิยมในประเทศจีน ซึ่ง
หวังได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่มีสินค้าจากต่างประเทศในงานก่อนหน้าซึ่งถูกสร้างขึ้นในปเีดียวกัน เช่น Look 
up! Look up!, Can I cooperate with you เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 123 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่4 จากขวาไปซ้าย 
 

 

ภาพที่ 124 Night Revels of Lao Li ตอนที ่4 จากขวาไปซ้าย 
 

ภาพที่ 123 ด้านขวาของภาพวาด ศิลปินลดขนาดของคนทีอ่ยู่ด้านหน้าให้เล็กลงเพื่อจะไม่ให้
บดบังคนที่นัง่อยูบ่นเก้าอี้ด้านหลงั ท าให้สัดส่วนของภาพผดิเพี้ยน แต่งานภาพถ่ายของหวัง กล้อง
ถ่ายภาพไม่สามารถท าได ้ และศิลปินต้องการน าเสนอภาพตามสัดส่วนที่ถูกต้องทีก่ล้องถ่ายภาพบันทกึ
ได ้ คนที่อยู่ระยะหน้าจะมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าจึงท าใหบ้ังเก้าอี้และคนที่อยูบ่นเก้าอี้ หากต้องการจะลด
ขนาดสัดส่วนลงให้เหมือนภาพเขียน จะสามารถท าได้โดยการตกแต่งภาพ  (ภาพที่ 124) 
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ภาพที่ 125 Night Revel of Han Xizai ตอนที ่5 จากขวาไปซ้าย 
 

 

ภาพที่ 126 Night Revels of Lao Li ตอนที ่5 จากขวาไปซ้าย 
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ผู้สงัเกตการณ์ 
 หวัง จิงสง น าตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมต่าง ๆ ของภาพที่สร้างข้ึนทั้ง 5 เหตกุารณ์ ในต าแหน่งที่
สังเกตเห็นได้ไม่ยากนัก ศิลปินสร้างบทบาทให้ตัวเองเป็นผูส้ังเกตการณ์อยู่ในภาพโดยมีท่าททีี่ต่างกัน
ออกไป เช่น นั่งมอง ครุ่นคิด อยากรู้อยากเห็น เมินเฉย หรอืแม้กระทั่งขณะก าลังนัง่คุยโทรศัพท์มือถือ
เป็นการจงใจทีจ่ะเลือกใช้เทคโนโลยียุคใหม่ (ภาพที่ 127) 
 

 

ภาพที่ 127 ศิลปินน าตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพในลกัษณะผูส้ังเกตการณ์ 
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หากเปรียบเทียบ ภาพ Night Revel of Han Xizai และ Night Revels of Lao Li โดย
ภาพรวมจะพบว่า การรบัเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาท าใหล้ักษณะภายนอกของสังคม คือ 
เครื่องแตง่กาย เครื่องดนตร ีฯลฯ เปลี่ยนไปจากเดมิ หากแต่วิถีชีวิตยังคงเดิม มีศิลปินจีนอกีจ านวนไม่
น้อยที่ท างานโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในประเทศ เช่น หม่า เหลี
ยง (Ma Leonn ค.ศ. 1972) แต่เป็นการจัดฉากถ่ายภาพที่ใช้การตกแต่งภาพในลักษณะเหนือจริง 
(surreal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

 

 

ภาพที่ 128 ภาพขยาย Wang Qingsong, Night Revels of Lao Li, 2000 

 

ภาพที่ 129 ภาพขยาย Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (1) 

 

ภาพที่ 130 Gu Hongzhong, Night Revel of Han Xizai (2) 
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Eye ค.ศ. 2014 
โทชิยูกิ คูวาบาระ (Toshiyuki Kuwabara) 
 

ภาพขอบเขตอันคลุมเครือที่เรียกว่า “ความตาย” ถูกขยายความอย่างชัดเจนด้วยเทคโนโลย ี
เฝ้าสังเกตประสบการณ์ของการตายเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตด้วยการ ‘ได้เห็น’ ‘การมองเห็น’ 

 
 จุดเริม่ต้นของการสร้างสรรค์ คือ จินตนาการ (Imagination) และเป็นจุดร่วมส าคัญในการ
สร้างงานของคุวาบาระทีผ่สมผสานระหว่างแนวคิดทางศิลปะและกระบวนการทางวิทยศาสตรเ์ข้า
ด้วยกัน ศิลปินใช้ข้ันตอนการท างานแบบเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ (Science Process Skill) 
ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ แต่ผลสรปุสุดท้ายกลบัไม่ใช่ข้อเท็จจรงิของค าตอบส าหรบัการทดลองที่
ต้องการหลกัฐานมารองรับเหตผุลและผลสรปุนั้น ผลสรปุกลายเป็นค าตอบในรูปแบบการให้ความ-
หมายที่มีนยัทางศลิปะ 
 งานชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  1.  อุปกรณ์ถ่ายภาพ (Equipment) 
  2.  วีดีโอแสดงข้ันตอนการท างาน (Video Presentation)  
  3.  ภาพที่บันทึกได้จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Photograph) 
 
วิธีการสรา้งสรรค์งานศิลปะในรูปแบบของกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องโทชิยูกิ คุวาบาระ 
 มี 5 ข้ันตอน ดังนี ้
 1.  ข้ันก าหนดปัญหา 

      เกิดจากจินตนาการและความต้องการในการถ่ายทอดแนวความคิดผ่านงาน
ศิลปะทีก่ล่าวถึงความตาย โดยถ่ายทอดออกมาในลักษณะความเสื่อมสลาย และ
ความสูญสิ้นการท างานของร่างกายมนุษย์ที่มเีรื่องระยะเวลามาเกี่ยวข้อง 

 2.  ข้ันต้ังสมมตฐิาน 
  ตั้งสมมติฐานโดยการเลือกเครื่องมือทีจ่ะส่งสาร คือ กล้องถ่ายภาพ โดย
ทดลองประดิษฐ์ช้ินเลนส์ทีม่ีข้อสันนิษฐานว่าจะสามารถสื่อสารแนวคิดที่ต้องการ
น าเสนอให้มีประสิทธิภาพมากกว่าช้ินเลนส์ถ่ายภาพแบบเดมิที่ผลิตจากแก้ว ค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่เลอืกใช้  โดยการตั้ง
ค าถามว่าอะไรคือวัตถุดิบที่เหมาะสมในการถ่ายทอดแนวความคิดเกี่ยวกับความ
เสื่อมสลายและความสูญสิ้นการท างานได้ดีทีสุ่ด 

 3.  ข้ันตรวจสอบสมมติฐาน 
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  จากการค้นคว้าตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท าให้ทราบว่ากระจกตาของหมเูป็น
อวัยวะของสิ่งมีชีวิตที่มีอายุการใช้งานจ ากัดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง มีความเป็นไปได้ทีจ่ะ
น ามาใช้แทนช้ินเลนส์ถ่ายภาพแบบเดิมเพื่อใช้ในการบันทกึภาพตามแนวคิดที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความเสื่อมสลาย 

 4.  ข้ันวิเคราะห์ข้อมลู 
  เริ่มการผ่าตัดตาของหมูใหเ้หลือเพียงกระจกตา (Pig‖s Cornea) คือส่วนที่
จะน ามาใช้แทนช้ินเลนส์แบบเดมิเท่าน้ัน และทดลองถ่ายภาพโดยใช้เลนส์ตาหมูตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 5.  ข้ันสรุปผล 
  กระจกตาของหมสูามารถเป็นวัตถุดิบในการสื่อสารแนวคิดเรื่องความตาย
และการสูญสิ้นการท างานของร่างกายมนุษย์ได ้

 
 ศิลปะในภาพถ่าย 
 “ตา” (Eye) คือ อวัยวะที่ช่วยในการมองเห็นของสิง่มีชีวิต 
 “ตา” (กระจกตาของหม)ู ในความหมายของคุวาบาระ คือ ช้ินส่วนของสิง่มีชีวิตที่มีความ
เช่ือมโยงกับมนุษย์โดยท าหน้าทีเ่ป็นสื่อในการถ่ายทอดแนวความคิดของเขาผ่านช้ินงานศิลปะ อุปกรณ์
พิเศษ “ตา” ถูกสร้างขึ้นเพือ่ที่จะให ้“ได้เห็น” ถึง “การมองเห็น” ซึ่ง “ตา” ถูกแยกออกมาจากการ
สั่งการของสมอง โดยการมองเห็นของ “ตา” ท าหน้าที่เป็นเพียงช้ินเลนสเ์ท่านั้น “ตา” ถูกน ามาแทน
ค่าชีวิตมนุษย์ทางกายภาพโดยการหลอมรวมนัยที่ศิลปนจงใจหยบิยื่นความหมายให้กับมัน เพื่อจ าลอง
ประสบการณ์ของการตายและการเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต คล้ายการเฝูาสังเกตและมองความตายของ
ผู้อื่น โดยแปรสภาพตัวของมันเองตามระยะเวลาโดยมคีวามโรยราและความเสือ่มสลายเป็นปัจจัย 
ผลลัพธ์ของความเสื่อมสลายถูกถ่ายทอดใหป้รากฏบนภาพทีบ่ันทึกได้จากกลอ้งเลนส์ตาหมู กล่าวคือ 
ความคมชัดของภาพที่ค่อย ๆ ลดลง แทนค่าความโรยราของมนุษย์ที่มีอายุมากขึ้น จนภาพสุดท้ายเป็น
ภาพที่มืดสนิท หมายถึง การสูญสิ้นชีวิต การหมดอายุหรอืความไร้ค่าของบางสิง่บางอย่าง 
เช่นเดียวกับการหมดอายุไขของมนุษย์ทีร่่างกายเน่าเปื่อยผพุงั ภาพของขอบเขตอันคลมุเครือทีเ่รียกว่า
ความตาย ถูกขยายความอย่างถาวรด้วยเทคโนโลย ี(ภาพที ่132) 



  151 

 

ภาพที่ 131 แสดงภาพถ่ายจาก อุปกรณ์ Eye ภาพความคมชัดค่อย ๆ ลดลง 
ที่มา: Toshiyuki Kuwabara, Pig's eye Crystalline lens, machine, 2014 
เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก http://toshiyukikuwa.net/works/2014/eye_bankart/ 
 

ในแง่มุมของการถ่ายภาพ “กระจกตาหม”ู (Pig‖s Cornea) ท าหน้าเป็นสื่อกลางที่เช่ือมโยง
การมองเห็นระหว่างผู้ถ่ายภาพกับวัตถุที่ต้องการบันทึกภาพ ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่คล้ายแผ่นฟิลม์ 
(Film) ต้นฉบับที่สามารถท าซ้ า (Copy) ได ้ โดยมีระยะเวลาเป็นตัวท าลายส าเนาต้นฉบับให้
เสื่อมสภาพลง การผลิตซ้ าจากต้นฉบับหลาย ๆ ครั้ง สารทีไ่ด้ก็จะค่อย ๆ ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
และไม่เหลอืความจรงิในทีสุ่ด (ภาพที ่131) 
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ภาพที่ 132 ภาพแสดงการเสือ่มสลายของเลนส์ตาหมู 
ที่มา: Toshiyuki Kuwabara, Pig's eye Crystalline lens, machine, 2013 
เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก http://toshiyukikuwa.net/works/2013/eye_ogaki/ 
 

การเกิดข้ึนของภาพถ่าย อุปกรณ์และกระบวนการถ่ายภาพมีความเกี่ยวข้องกบักระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์ รวมไปถึงความสามารถในการผลิตซ้ าอย่างไม่จ ากัด การถ่ายภาพถูกกังขาว่าเป็นสือ่
ที่ยังห่างไกลจากความเป็นศิลปะที่แทจ้รงิ แม้ว่าจะเกิดการต่อสู้เพือ่ค้นหาความเป็นศิลปะในภาพถ่าย
มาหลายยุคสมัยแล้วก็ตาม ผลงานศิลปะของคุวาบาระพสิูจน์ให้เห็นถึงการถ่ายภาพในอีกมิติที่
แผ่นฟิลม์ (Film) ต้นฉบับของเขา (กระจกตาหม)ู ไม่มีความสามารถในการผลิตภาพซ้ า (Copy) ได้อีก
ต่อไป ดังนั้น สิ่งทีเ่ป็นแก่นแท้ของภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ คือ กระบวนการทางความคิดเท่านั้น 
 ข้อแตกต่างระหว่างงานศิลปะของคุวาบาระและวิทยาศาสตร์คือผลสรุปสุดท้าย โดย
วิทยาศาสตร์มีพื้นฐานจากการค้นคว้าหาข้อเทจ็จริงซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีผลสรุปที่ได้จากการทดลอง 
และผลสรปุนั้นจะต้องเป็นรปูธรรมคือหลักฐานแสดงผลลัพธ์จากการทดลองในรปูแบบวัตถุมารองรบั 
แต่ส าหรบัศิลปะแม้ว่าจะมีจินตนาการเป็นจุดเริม่ต้นในการสร้างสรรเช่นเดียวกบัข้ันตอนการก าหนด
ปัญหาในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ แต่พื้นฐานของศิลปะเกี่ยวข้องกบัอารมณ์และความต้องการ
ของมนุษย ์ จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องการหลักฐานข้อเทจ็จริงในลักษณะรูปธรรมมาสนับสนุนผลสรุป 
หากแต่ผลลพัธ์นั้นกระทบใจผู้ชมอย่างไร ศิลปะก็มีคุณค่าอย่างนั้น 
 จากกระบวนการถ่ายภาพที่สร้างขึ้นนี ้ หากมจีุดประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อต้องการ
ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ทีจ่ าเป็นต้องมีหลักฐานแบบรูปธรรมมารองรบั ค าตอบที่ได้คือภาพที่ปรากฏ
แสดงความคมชัดโดยไล่ล าดับจากภาพที่มีความคมชัดสงูไปสู่ภาพที่มีคความคมชัดต่ า สรปุได้ว่าเลนส์
ตาหมูสามารถน ามาใช้ถ่ายภาพได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และศักยภาพของมันไม่อาจทดแทนเลนส์
ถ่ายภาพทั่วไปที่ผลิตจากแก้วได้   
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 หากแต่จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์เพือ่ต้องการผลลัพธ์ทางศิลปะที่ไมจ่ าเป็นต้องมีหลักฐาน
แบบรปูธรรมมารองรับ ค าตอบที่ได้คือภาพที่ปรากฏแสดงความคมชัดโดยไล่ล าดับจากภาพที่มีความ
คมชัดสูงไปสู่ภาพที่มีคความคมชัดต่ าเช่นเดียวกัน ในแง่ของศิลปะสรุปได้ว่า เลนส์ตาหมสูามารถ
น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการถ่ายทอดแนวความคิดเรือ่งความเสื่อมสลายและความตายที่ศิลปินต้องการ
จะสือ่สารได้ และมีศักยภาพเพียงพอเหมาะสมอย่างที่สุด 
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While it lasts ค.ศ. 2016 
วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ (Viriya Chotpanyavisut) 
 

ปรับสายตาและประสบการณ์การรับรู้ขณะอยู่ในความมืดในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชิน 
 
 พื้นที ่(space) 
 ―while it lasts‖ เกิดจากการที่ศิลปินเข้าไปส ารวจพืน้ที่ของห้องแสดงงานกอ่นที่จะเริ่ม
ท างาน และพบว่าในพื้นที่นั้น ๆ เป็นสถานทีส่ าหรบัรองรับการผลิตและซ่อมแซมอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์ และรวมไปถึงพื้นที่ส าหรบัการแสดงรถยนต์ด้วย เพดานเปลอืยเปล่ามองเห็นระบบของท่อและ
อุปกรณ์ตา่ง ๆ เป็นเส้นสายทีเ่ช่ือมโยงกัน วัสดุเพิ่มแรงเสียดทานของลอ้รถถูกน ามาใช้เป็นพื้นของห้อง
จัดแสดงงาน โครงสร้างอาคารที่แข็งแรงมีร่องรอยการใช้งานจากอุตสาหกรรมหนัก แนวคิด 
(concept) ที่จะสร้างบรรยากาศใหม่ให้แตกต่างจากสภาพความเป็นจริงของพื้นทีเ่ดิมผ่านงานศิลปะ
จึงเกิดข้ึน ―while it last‖ ในแนวคิดของวิริยะจึงเปน็งานศิลปะที่บันทึกสภาพแวดลอ้มช่ัวคราว 
(environment ephemeral) 
  
 ประสบการณ์การรบัรู้และประสาทสัมผสั (sense and experience) 
 ศิลปินจงใจจ าลองพื้นทีม่ืดข้ึนมาในลกัษณะของการสร้างสภาพแวดล้อมช่ัวคราว เพื่อท้าทาย
ประสบการณ์การรบัรู้และประสาทสัมผสัของผู้ชม ด้วยการจ ากัดแสงสว่างเพื่อบังคับให้ปรับวิถีในการ
มอง และพยายามหักเหสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วยการมองเหน็ในภาพถ่าย แต่ใช้ประสาทสัมผสัด้านอื่น 
ๆ ช่วย เช่น อากาศ เสียงและสมัผสั เป็นต้น  
 ภายหลังจากทีผ่่านพื้นที่ภายนอกที่สว่างจ้า และเดินเขามาในพื้นที่มืดสนทิของห้องแสดงงาน 
ผู้ชมจะค่อย ๆ ขยับร่างกายช้าลง ระวังก้าวเดินมากขึ้นเนือ่งจากยงัไม่สามารถปรับสภาพการมองให้
มองเห็นในทีม่ืดได้อย่างกระทันหัน และไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหน้าระหว่างก้าว
เดิน 
 วิริยะเลอืกใช้ภาพที่มรีายละเอียด (detail) ของงานน้อย และมีพื้นหลงัค่อนข้างมืด เพื่อให้
ผู้ชมใช้เวลากบัการมองภาพได้นานกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งผูช้มจะสร้างประสบการณ์ของตัวเอง เกิด
สภาวะการเพ่งมอง และสัมผัสบางอย่างจนถึงสงัเกตสภาวะของสรรพสิ่งที่ก าลงัเปลี่ยนสภาพไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปแล้ว กล่าวคือ การค่อย ๆ มองเห็นภาพชัดข้ึนเนื่องจากสามารถปรับสายตาจากความ
มืดได้มากข้ึน ผู้ชมจะได้สมัผสัถึงความ ―ธรรมดา‖ ที่สามารถตีความได้อย่างไร้ขีดจ ากัด สายตามัก
มองเห็นในสิง่ที่ไม่ตรงกบัความเป็นจริงหากปราศจากการเพง่พินิจ ส าหรบัตัวศิลปินเองการชมงานครั้ง
นี ้ คือ การได้ก้าวล่วงเข้าไปสัมผัสสุนทรียะบางอย่างที่เกิดกว่าค าว่า ―ธรรมดา‖ ภาพถ่ายไม่ได้ถูกมอง
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และตีความแบบเดิมอีกตอ่ไป โดยปกติผู้ชมจะพิจารณาโลกที่รวดเร็วจนเกินความจ าเป็นจนเป็นความ
ธรรมดาที่ถูกมองข้าม จึงตอ้งปรับเปลี่ยนวิธีการมองใหม่โดยการเพง่และใช้เวลาอยู่กบังานช้ินน้ี
มากกว่าปกต ิ
 
 สภาพแวดล้อมช่ัวคราว (Environment Ephemeral)  
 คือ การสร้างบรรยากาศด้วยการก าหนดและจ ากัดพื้นที่นั้น ๆ ตามที่ศิลปินต้องการ เพื่อ
สื่อสารและตอบสนองแนวคิดการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ในบรรยากาศที่แปรเปลี่ยน จากพื้นที่แสดงงาน
เดิมที่ใช้ส าหรบัการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นต้องเปิดไฟส่องสว่างตลอดเวลา วิริยะ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ของพื้นที่ให้กลายเป็นหอ้งทีม่ืดสนิท จึงเกิดตัวแปรที่สร้างความรูส้ึก
และสมัผสัใหม ่(changing perception) อย่างไร้การควบคุมที่ได้รับจากพื้นที่เดิม 
 
 การจัดวาง (installation) 
 ภาพทั้ง 4 ภาพ ถูกจัดวางอย่างกระจัดกระจายทั่วพื้นที่แสดงงาน เพื่อใหผู้้ชมมรีะยะห่างใน
การเดินไปชมแต่ละภาพท่ามกลางความมืด วิริยะต้องการจ ากัดวิธีการเดินของผู้ชม โดยปกติของ
มนุษย์การเดินในที่ที่มองเห็นการเดินจะเป็นไปตามปกติซึง่สามารถก าหนดได้ แต่หากอยู่ในทีม่ืดการ
เดินจะช้าลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากไมส่ามารถรู้ได้ว่าแต่ละก้าวที่เดินจะมีอะไรอยูเ่บือ้งหน้า จึงเกิด
ความระมัดระวังมากขึ้น 
 ภาพถูกแขวนห้อยลงมาจากเพดานด้วยเส้นเอ็นใสในแนวดิ่ง ท าให้เห็นภาพถ่ายขยับ
ตลอดเวลาด้วยแรงลมจากการเคลื่อนไหวของผู้ชมในนิทรรศการ และแรงลมเครื่องปรับอากาศ ความ
มืดลดทอนรายละเอียดอปุกรณ์ที่ยึดตัวภาพท าให้ภาพมลีักษณะคล้ายลอยอยู่ในอากาศ 
 
 แสง (Light) 
 ―ความงามที่ถูกมองข้าม‖54 จากแสงสว่างแห่งยุคสมัย ผู้คนจ านวนไม่น้อยเช่ือว่าทุกสิ่งทุก
อย่างจะสว่างและชัดเจนข้ึนจนมองข้ามความงามจากสิง่ธรรมดาที่ไม่ปรุงแต่ง แสงจากเทคโนยีที่พราก
ความงามของสรรพสิง่จากธรรมชาติไป แต่ต้องยอมจ านนกับความรุกคบืเข้ามาภายใต้การพฒันาของ
เทคโนโลย ี สิ่งทีง่านของวิริยะทัดทานได้ก็คือความงามจากความมืดมิดที่ค่อย ๆ กระจ่างขึ้นจากตัว
มนุษย์เอง 
 
 

                                            
54 จุนิจิโร ทานิชากิ, เยิรเงาสลัว  [ In Praise of Shadows] (กรุงเทพฯ :openbooks, 2553). 
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ภาพที่ 133 วิริยะ โชติปัญญาวิสทุธ์ิ, while it lasts, 2016 
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Horseradish55 ค.ศ. 2017 
เบลส เซพิส (Blaise Cepis) 
 

ความเหนือจริงที่ทบัซ้อนความจริงบนระนาบสองมิติ 
 
 ―Horseradish‖ หนึ่งในโครงการ (project) ภาพถ่ายของเบลส เซพสิ ที่พัฒนาต่อมาจาก
ผลงานก่อนหน้า "All We Have Is Ice Water & Hot Sauce” ซึ่ง ―Horseradish‖ เป็นโปรเจคทีท่ า
ร่วมกับ VICE Magazine เซพิสพฒันาเทคนิคใหม ่ ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ และสถานที่นั่นคือห้องพักของ
ศิลปินเอง งานชุดน้ีเป็นการผสมผสานภาพถ่ายให้กลมกลืนเพื่อสร้างภาพลวงตา56 
 

ความจริงและความเหนือจริง (real and surreal) 
 เมื่อนิยามของภาพถ่ายในศตวรรษที ่19     ว่าด้วยภาพถ่ายคือประจักษ์พยานแหง่ความจริง 
ถูกท าลายลงและถูกน าเสนอในรปูแบบที่ต่างออกไป งานของเซพสิเป็นลักษณะการทับซ้อนความ
เสมอืนจริงในหลายมิต ิ คือ การทับซ้อนระหว่างระนาบสองมิติสองช้ัน ภาพถ่ายที่ถูกถ่ายจากวัตถุจริง
ในคราวแรกถูกน ามาพิมพ ์ (print) บนกระดาษ น าภาพน้ันมาผนวกเข้ากบัวัตถุอีกครั้งและถ่ายภาพซ้ า
อีกครั้ง ในลักษณะทีบ่ิดเบี้ยวของรปูทรง (shape) ในลักษณะความเหนือจริง (surreal) กลายเป็น
ภาพความเหนือจริงบนสือ่เสมือนจรงิ และถูกน าเสนอผ่านสื่อออนไลน ์ สื่อสมัยใหม่ที่จบัต้องไม่ได้ มี
เพียงจุดเม็ดส ี(pixel)57 ที่เรียงรายกันอยู่อย่างละเอียดในจอภาพอิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น 
 ลักษณะทางกายภาพของภาพถ่ายที่คุ้นเคย พบเห็นกันโดยมากด้วยการน าเสนอความจริง 
เช่น ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ ภาพถ่ายสงคราม ภาพถ่ายสารคด ี ภาพข่าว ฯลฯ งานของเซพสิไม่
สนใจความเป็นสจัจะ ไม่มีเหตุผลหรือตรรกะใด ๆ เป็นเพยีงวัตถุสองชนิดที่ต่างกันน ามาประกอบเข้า
ด้วยกัน ผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน คือภาพถ่ายและร่างกายมนุษย ์ รวมถึงการ

                                            
55 ฮอสแรดิช (Horseradish) ฮอสแรดิช (Horseradish; Armoracia rusticana, syn. Rorippa 

armoracia) อยูในวงศ หรือพืชตระกูลกะหล่ า ฮอสแรดิช มากภาษาเยอรมัน 
“meerrettich” หมายถึงแรดิชทะเล เน่ืองจากพบในแถบชายฝั่งทะเลของยุโรป ที่มา: นิพนธ ไชยมงคล, "ฮอสแรดิช
,"  http://www.vegetweb.com/wp-content/download/horseradish.pdf. 

56 VICE, "These Contorted Photos Will Make You Feel Weird About Having a Body," VICE, 
https://www.vice.com/en_us/article/horseradish-v23n4. 

57 Pixel มาจาค าว่า picture (ภาพ) กับค าว่า Element (พื้นฐาน) คือ หน่วยพื้นฐานซ่ึงเล็กที่สุดของภาพ
ดิจิตอล เทียบได้กับจุดสีของภาพ 1 จุด หลากหลายสี หลายๆจุดที่เรียงชิดติดกันถูกรวมกันท าให้เกิดเป็นภาพน่ันเอง 
ที่มา: "Pixel คืออะไร," mindphp, http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2122-pixel-คืออะไร.html. 
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เช่ือมโยงความรู้สึกและประสบการณ์ทางการมองเห็นให้สอดคล้องกบัความคิดและเช่ือมโยงให้เป็น
เรื่องใหม่ตามลักษณะลัทธิเหนือจรงิ (realism) 

 

 

   
 

ภาพที่ 134 (ซ้าย) Blaise Cepis, she spent way too long checkin for ripe avocados, 2016 
(ขวา) Blaise Cepis, she spent way too long checkin for ripe avocados, 2016 (2) 

ที่มา: Blaise Cepis, Horseadish เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.blaisecepis.com 
 

ภาพที่ 132 มีส่วนประกอบของผลงานช่ือ Throwing Three Balls in the Air to Get a 
Straight Line (1973) ซึ่งเป็นผลงานภาพถ่ายของ จอห์น บัลเดสซารี อยู่เบื้องหลัง มีความเป็นไปได้
ว่างานของเซพสิต้องการที่จะท าลายแนวคิดเดิม ที่ว่าด้วยภาพถ่ายคือประจกัษ์พยานแห่งความจรงิ 
โดยการน าแนวคิด ―การท าลายองค์ประกอบภาพถ่ายด้วยภาพถ่าย‖ ของบัลเดสซาร ีมาตีความใหม่ใน
แนวทางของตัวเอง 
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 รูปทรง (form) 
 การท างานเป็นนักออกแบบกราฟิคสง่ผลใหเ้ซพิสมองวัตถุเปน็รูปทรง ลดทอนรายละเอียด
ภายนอกเหลือเพียงภาพของคนทีเ่ปลือยเปล่า รูปร่างของคน (figure) ที่คุ้นชินกลายเป็นบิดเบี้ยว และ
ถูกจัดวางอย่างไมเ่ป็นทีเ่ป็นทาง แม้ว่ารูปแบบของงานจะมีเส้นโค้งของร่างกายมนุษย์ที่ไม่มเีสือ้ผ้าปก
คลุมแม้แต่ช้ินเดียว แต่ภาพไม่มีลักษณะการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ (erotic) และไม่ได้ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกเรื่องทางเพศ (sexual) แต่อย่างใด เป็นภาพที่ไมแ่สดงอารมณ ์ ใช้สีฉูดฉาด และการใช้แบบ 
(pattern) ซ้ าในลักษณะ ปฺอปอาร์ต (pop art) 
 

 

ภาพที่ 135 Blaise Cepis, listen to the new weekend nachos you fucking jokerz, 2016 
ที่มา: Blaise Cepis, Horseadish เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.blaisecepis.com 
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ภาพที่ 136 แสดงตัวอย่างรปูทรงของร่างกายจากการถ่ายภาพครั้งแรก ขณะที่ยังไม่มีภาพถ่ายเข้าไป
ทับซ้อน ที่มา: Blaise Cepis, Horseadish เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 
เข้าถึงจาก http://www.blaisecepis.com 
 

เซพสิสร้างรูปทรงข้ึนมาใหมจ่ากภาพถ่ายที่ทบัซ้อน (ภาพที ่ 135) ภาพถ่ายที่ถูกทับซ้อนเข้า
ไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายมุมเดียวกันที่ถ่ายก่อนหน้า โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 1. ถ่ายภาพนางแบบในลักษณะการวางท่าทางดังภาพ 
 2. ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop กลับภาพจากขวาไปซ้าย โดยใช้เครื่องมือ Free 
Transform > Flip Horizontal จากนั้นพิมพ์ภาพลงในกระดาษ 
 3. น าภาพที่ได้จัดวางต าแหน่งตามภาพที ่และถ่ายภาพอีกครั้ง (ภาพที่ 136) 
 
 การจัดแสง (lighting)  
 โดยมากเซพิสจะถ่ายภาพด้วยการใช้แสงแฟลช (flash) ที่ด้านหน้าตรง ๆ ไม่สนใจทิศทางของ
แสงเงา การให้แสงในลกัษณะนี้เป็นการถ่ายทอดภาพถ่ายอย่างตรงไปตรงมา บ่งบอกถึงความไม่ใส่ใจ
ในรายละเอียดอื่น ๆ ที่นอกเหนอืไปจากรปูทรงของวัตถุ (subject) ที่ต้องการถ่ายภาพ  
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 การขายภาพถ่ายในสื่อออนไลน ์(online store) 
 วิธีการขายงานศิลปะในแกลเลอรีหรือมิวเซียมในบางแหง่อาจรองรบัศิลปินได้ไม่ทั่วถึง เซพสิ
จัดท าเว็บไซต์ส่วนตัวส าหรับรวบรวมผลงานโฆษณาที่ท าร่วมกับเอเจนซีรวมไปถึงการแสดงงานศิลปะ
ของตัวเองด้วย ในเว็บไซต ์ www.blaisecepis.com มีงานภาพถ่ายที่ถ่ายไว้จ านวนไม่น้อย พร้อมกับ
ช่องทางการติดต่อส่วนตัว รวมไปถึงการมบีัญชีอินสตาแกรม (Instagram Account) แอพพิลเคช่ัน 
บนมือถือ (mobile application) ยอดนิยมในโลกสงัคมออนไลน์ ช่ือว่า itsalrightwerealright เป็น
อีกช่องทางส าหรบัการชมงานศิลปะหรือติดต่อ รวมไปถงึเว็บไซตส์ าหรับขายงานโดยตรง ช่ือว่า 
http://blaisecepis.bigcartel.com เป็นเว็บไซตส์ าเร็จรูปส าหรับตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ (ภาพที่ 
137) ที่ท าให้การซือ้ขายงานเป็นเรื่องง่ายดาย โดยเว็บไซต์มีระบบรองรับการรบัหรือจ่ายเงินอัตโนมัติ 
ภาพของเซพสิภาพน้ี (ภาพที่ 138) ขายในราคา 100 ดอลล่ารส์หรัฐฯ (ประมาณ 35,000 บาท)58 ซึ่ง
จะพิมพ์และสามารถขายได้จ านวน 31 ภาพเท่านั้นตามที่ศิลปินก าหนด 

 

ภาพที่ 137 หน้าแรกของเว็บไซต ์E-Commerce ส าหรบัการขายภาพออนไลน ์
ที่มา: Blaise Cepis, It‖s alright we‖re allright เข้าถึงเมือ่ 22 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก 
www.blaisecepis.bigcartel.com 
 

                                            
58 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 35.066 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

สรอ. ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, "อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ," ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
https://www.bot.or.th/thai/financialmarkets/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
. 
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ภาพที่ 138 หน้ารายละเอียดของช้ินงาน พร้อมรายละเอียดและราคา 
ที่มา: Blaise Cepis, It‖s alright we‖re allright เข้าถึงเมือ่ 22 มีนาคม 2560 เข้าถึงจาก 
www.blaisecepis.bigcartel.com 
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สรุปท้ายบท 
 จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทั้ง 10 ช้ิน จะเหน็ได้ว่าภาพถ่ายมีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะในหลากหลายลกัษณะ คุณสมบัติความเสมอืนจริงบนระนาบสองมิติของภาพถ่าย
ที่เคยเป็นเพียงภาพที่น าเสนอความจริง ถูกตีความใหม่และแปรเปลี่ยนความหมายไปตามบริบทแห่ง
ยุคสมัย ศิลปินสร้างงานต่างช่วงเวลาและสภาพสงัคม ท าให้พบความแตกต่างของแนวคิดและการ
ถ่ายทอดผลงาน ประกอบกับการเคลื่อนไหวในด้านวิวัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนของภาพถ่าย วัฒน-
ธรรม ยุคสมัย สิ่งที่อยู่ภายในหรือภายนอกจิตใจของศิลปนิ ฯลฯ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความ
แตกต่างในการสร้างงาน แม้ว่าจะใช้สื่อชนิดเดียวกัน 
 การท าความเข้าใจภาพถ่ายจงึต้องอาศัยบรบิทโดยรวมในการตีความ เนื่องจากภาพถ่ายเป็น
ภาพน่ิงที่บอกเล่าเรื่องที่ตอ้งการสือ่สารแบบจบในภาพเดียว ภาพบางภาพหรืองานบางช้ินแฝงนัยที่
ศิลปินต้องการจะสื่อสาร ประสบการณ์การรบัรูท้ี่ต่างกัน ท าให้ตีความภาพถ่ายออกมาได้ต่างกัน 
ยกตัวอย่างเช่น Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture ค.ศ. 
1972-1973 ผลงานของ จอห์น บัลเดสซารีหากผู้ชมมองเพียงตัวภาพถ่ายที่ถูกน ามาจัดแสดงโดยไม่
ทราบถึงจุดประสงค์ และกระบวนการในการสร้างงานของศิลปินที่มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะท าลายองค์-
ประกอบของภาพถ่ายด้วยตัวภาพถ่ายเอง ผู้ชมอาจเกิดความสงสัยว่า การโยนลกูบอลเพื่อให้อยู่
กึ่งกลางภาพใหผ้ลอย่างไรต่อภาพถ่ายภาพน้ัน นอกเหนือไปจากการจบัจงัหวะของภาพที่กล้องถ่าย-
ภาพสามารถท าได ้ ผลที่ได้คือกรอบคิดแบบเดมิถูกท าลายลงด้วยการค้นหาความบงัเอญใหม ่ ๆ  และ
เกิดการตัง้ค าถามต่องานศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ 
 หรือแมก้ระทั่ง Horseradish ค.ศ. 2017 ผลงานของ เบลส เซพิส ที่น าคุณสมบัติความ
เสมอืนจริงของภาพถ่ายมาตีความใหม่ด้วยการสร้างภาพถ่ายที่มีคุณสมบัติเสมือนจรงิใหเ้ป็นภาพทีม่ี
ลักษณะเหนือจริง อีกทั้งยังเผยแพรผ่ลงานในสื่อออนไลน์ซึง่ไม่สามารถจบัต้องได้ แต่กลับเป็นภาพที่
น าเสนอความเสมอืนจริงเช่นเดียวกับภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษ เป็นต้น การใช้ภาพถ่ายเป็น
สื่อในการสร้างงานจึงมีความพิเศษที่หลากหลายหากประกอบเข้ากันกบับริบททางสังคม ยุคสมัยและ
ประสบการณ์การรบัรู้ของมนุษย ์
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 139 การถ่ายภาพกับศิลปะสมัยใหม ่
(ดูภาพขยายในหน้า 170) 
 

จากภาพที ่ 7 เป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการภ่ายภาพกับศิลปะสมัยใหมท่ี่มีความ
เช่ือมโยงและมอีิทธิพลซึ่งกันและกันด้วยบริบทโดยรอบที่มีลกัษณะเป็นเส้นขนาน  
 การถ่ายภาพและงานศิลปะสมัยใหมเ่กิดข้ึนไปพร้อม ๆ กับการเคลือ่นไหวทางสังคม ภายหลัง
จากการเหตุการณ์สงครามโลกท าใหห้น้าที่ของภาพถ่ายชัดเจนข้ึนในฐานะของสื่อที่ใช้ส าหรบับันทึก
เหตุการณ์และถูกพฒันาข้ึนจนกลายเป็นศิลปะภาพถ่ายในหลากหลายรปูแบบ ประกอบกบัใน
ช่วงเวลาใกลเ้คียงกันน้ันฟากฝัง่ของศิลปะสมัยใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากผลงาน 
Fountain ของมาร์เซล  ดูชองป์ ที่น าสิ่งที่เรียกว่า Ready Made หรอืวัสดุส าเรจ็รปูพร้อมใช้มาเป็น
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องค์ประกอบหลักในการสร้างงานศิลปะ ศิลปินสร้างงานในแนวคิดที่มีความเฉพาะตนมากข้ึน ท าให้
กรอบคิดในการสร้างงานศิลปะหรือการจัดองค์ประกอบศิลป์ (composition of art) ถูกเปลี่ยนไป
ตลอดกาล 

ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ศิลปินสนใจแง่มุมของสภาวะจิตภายในและสญัชาตญาณของ
มนุษย์มากข้ึน59 งานภาพถ่ายที่แสดงออกมาช่วงแรก ๆ เต็มไปด้วยการทดลองและค้นหาความหมาย
ต่าง ๆ เช่น ―Photopath‖ ของวิคเตอร ์ เบอร์จิน ใช้ภาพถ่ายค้นหาความหมายในตัวมันเอง งาน 
―Photo-Fry‖ ของ กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค แปรสภาพการใช้งานของวัตถุให้ต่างออกไปจาก
ความหมายเดิม หรือ งาน ―Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the 
Picture‖ ของ จอห์น บัลเดสซาร ี ท าการทดลองเพื่อท าลายกรอบความคิดเดิมของการจัด
องค์ประกอบ ศิลปินภาพถ่ายแสวงหาความบังเอิญมากขึ้น  
 งานภาพถ่ายในช่วงแรกยังไม่ค่อยมีอารมณ์ความรูส้ึกในงานมากนัก เนื่องจากภาพถ่าย
กลายเป็นสือ่ใหม่ในการท างานศิลปะ เมื่อศิลปินเริ่มอิม่ตวัจากการค้นหาความหมายของภาพถ่ายจึง
เริ่มมีการน าภาพถ่ายมาใช้ในการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ต่างออกไปจากการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงสงคราม 
งาน ―One Year Performance (Time Clock Piece)‖ ของ เทชิง เชีย เริม่มีการน าภาพถ่ายมาใช้ใน
การบันทึกชีวิตและการค้นหาตัวตน โดยการใช้ภาพถ่ายเพือ่บันทึกช่วงเวลา งาน ―The Ballad of 
Sexual Dependency‖ คือการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่มีอารมณ์ความรูส้ึกร่วมอยู่ในงานเป็น
อย่างมาก เป็นการถ่ายทอดความรูส้ึกภายในของศิลปิน 
 เมื่อการถ่ายทอดความรูส้ึกภายใน และการส ารวจตนเองด าเนินมาระยะหนึง่ ศิลปินจึง
ต้องการส ารวจผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็ส ารวจตนเองด้วย เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโลก
ภายนอกและโลกภายใน ดังเช่นงาน ―Stranger‖ ของ ชิสุกะ โยโคะมิโซะ เมื่อการส ารวจโลกภายใน
และโลกภายนอกของศิลปินถูกคลี่คลายจากผลงานต่าง ๆ ทีถู่กแสดงออก ศิลปินจึงย้อนกลบัไปส ารวจ
อดีต เพื่อกลบัไปท าความเข้าใจกับสภาพสงัคมปจัจบุันในงาน ―Night Revels of Lao Li‖ ของ หวัง  
จิงสง  
 โลกยุคใหม่ในขณะที่วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโนยีและวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า การท างาน
ภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยการค้นหาความหมายของภาพถ่าย ค้นหาตัวตน การส ารวจโลกภายในและ
ภายนอกมาถึงทางตัน จึงเกิดการผสมผสานระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็ม
รูปแบบในงาน ―Eye‖ ของ โทชิยูก ิคุวาบาระ ศิลปินชาวญีปุุ่นซึ่งชีวิตถูกหล่อหลอมมาด้วยการทดลอง
และวิทยาการที่ล้ าหน้าในประเทศของตนเอง ส าหรับ งาน ―while it last‖ ของ วิริยะ โชติปัญญา
วิสุทธ์ิ คือการผสมผสานร่องรอยการบันทึกสิง่ที่ต้องการจากภายใน ส ารวจประสบการณ์ที่หล่อหลอม

                                            
59 คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่  :ความรู้ฉบับพกพา  = Modern Art: A Very Short Introduction. น. 121 
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มนุษย์ให้เกิดการตีความต่อสิง่ต่าง ๆ โดยการใช้สภาพแวดล้อม และประสาทสัมผัสเป็นตัวทดสอบ
มนุษย์ผู้อื่น 
 ปัจจุบัน โลกทีห่มุนเร็วท าใหก้ารแข่งขันในการเข้าถึงข้อมูลสูงข้ึน รวมไปถึงความต้องการใน
การหาพื้นที่ให้ตนเอง เกิดภาวะการพึง่พาระบบการแสดงงานศิลปะแบบเดิมนอ้ยลง ศิลปินใช้
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีในการสร้างพื้นที่ของตนเองโดยการใช้สื่อออนไลน์ ในงาน ―Horseraddish‖ 
ของ เบลส เซพิส ลักษณะงานเป็นการย้อนกลับไปสูรู่ปทรงที่เป็นสิ่งพืน้ฐานส าหรบัการสร้างงานศิลปะ 

จากผลงานทั้ง 10 ช้ินของศิลปิน คือ 
 1.  Photopath, 1967  
       ศิลปิน วิคเตอร ์เบอรจ์ิน (Victor Burgin เกิด ค.ศ. 1941) 
 2.  Photo Fry, 1969  
       ศิลปิน กอร์ดอน มัตตา-คลาร์ค (Gordon Matta-Clark ค.ศ. 1943-1978) 
 3.  Trying to Photograph a Ball so that it is in the Center of the Picture, 
  1972-1973  
       ศิลปินจอห์น บัลเดสซาร ี(John Baldessarie เกิด ค.ศ. 1931) 
 4.   One Year Performance (Time Clock Piece), 1980-81  
       ศิลปิน เทชิง เชีย (Tehching Hsieh เกิด ค.ศ. 1950) 
 5.   The Ballad of Sexual Dependency, 1986  
       ศิลปิน แนน โกลดิน (Nan Goldin เกิด ค.ศ. 1953) 
 6.   Strainger, 1998-2000  
  ศิลปิน ชิสุกะ โยโคะมิโซะ (Shizuka Yokomizo เกิด ค.ศ. 1966) 
 7.   Night Revels of Lao Li, 2000 
       ศิลปิน หวัง จิงสง (Wang Qingsong เกิด ค.ศ. 1966)   
 8.   Eye, 2012-2014  
       ศิลปิน โทชิยูก ิคุวาบาระ (Toshiyuki Kuwabara เกิด ค.ศ. 1986) 
 9.   While it lasts, 2016  
       ศิลปิน วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ (Viriya Chotpanyavisut เกิด ค.ศ. 1982) 
 10.  Horseradish, 2017  
       ศิลปิน (เบลส เซพิส Blaise Cepis) 
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ท าให้เกิดผลสรุปได้ว่า การน าภาพถ่ายมาใช้ในการสร้างงานศิลปะ ม ี5 ลักษณะ ดังนี ้
 
ลักษณะการใช้ภาพถ่ายในการสร้างงานศิลปะ  
 1. ใช้ภาพถ่ายในการบันทึก (Recording) 
  1.1 บันทึกเหตุการณ์ (Situation)  
  1.2 บันทึกช่วงเวลา (Time) 
  1.3 บันทึกความคิด (Concept) 
  1.4 บันทึกกระบวนการท างาน (Process) 
  1.5 บันทึกสถิต ิ(Statistic) 
 2.    การจัดฉากถ่ายภาพเพ่ือน าเสนอแนวความคิด (Setting and Scenery) 
 3.  การแปรสภาพภาพถ่ายให้เป็นวัตถุอ่ืน (Metamorphic) โดยการใช้ภาพถ่ายเป็น
วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ 
 4.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
  4.1 ประสาทสมัผสัและประสบการณ์รับรู้ของมนุษย์ (Sense and experience) 
  4.2 เทคนิคและวิธีการเพือ่ท าให้ได้มาซึ่งงานภาพถ่าย (Technique and Method) 
  4.3 การใช้ภาพถ่ายเพื่อท าศิลปะเชิงทดลอง (Experiment) 
 5. การใช้ภาพถา่ยโดยการมปีฏิสัมพันธ์กับมนุษย ์(Relation) 
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ตารางที่ 7 ลักษณะการใช้ภาพถ่ายในงานศิลปะจากผลงานของศิลปิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที ่7 ท าให้ทราบว่า     ลักษณะการน าภาพถ่ายมาใช้เป็นสือ่ในการสร้างงานศิลปะ
มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน ภาพถ่ายถูกตีความจากศิลปินและแสดงออกในลักษณะที่ต่างกัน การ
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ค้นหาความเป็นศิลปะในภาพถ่ายจึงสิ้นสุดลง ดังค ากล่าวของ ไมเคิล บาลด์วิน (Michael Baldwin 
เกิด ค.ศ. 1945) ศิลปินแนวคอนเซป็ชวล ที่กล่าวไว้ว่า “ศิลปะสมัยใหม่เป็นผลผลิตจากการถกเถียง
ทางความคิด (discourse) มากกว่าการใช้เครือ่งมอืทางศิลปะ”60 ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดแนวความคิดเช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่น แม้ว่าจุดก าเนิดของการถ่ายภาพจะไม่ได้เป็นศิลปะ
บรสิุทธ์ิ หากแต่เริ่มต้นมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ก็ตาม  
 เพียง 200 ปีที่อปุกรณ์และวิธีการถ่ายภาพอันหลากหลายได้ถูกพัฒนาข้ึน และเทคโนโลยีใหม่
เหล่าน้ี ส่งผลท าใหเ้กิดการแสดงออกทางศิลปะอย่างที่ไมเ่คยมีมาก่อน การแสดงออกทางศิลปะ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการถ่ายภาพสามารถผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้วิทยาศาสตร์และศิลปะ
ผสมผสานกันได้อย่างลึกซึง้ ก่อให้เกิดวิธีการใหม ่ ๆ ในการถ่ายทอดผลงานศิลปะในรูปแบบที่ต่าง
ออกไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ภาพถ่ายที่ดาษดื่นอยู่ในสื่อสังคมออนไลนเ์ข้าถึงได้อย่างง่ายดาย การที่จะบ่งช้ีว่าภาพใดเป็น
ศิลปะภาพถ่ายหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องใช้หลายปจัจัยในการวิเคราะห์ช้ีแจง สังคมออนไลน์ที่กว้างขวาง
มีผู้คนจ านวนไม่น้อยที่เข้าใจความเป็นศิลปะในรปูแบบทีผ่ิด คือ ความเข้าใจในการให้ความหมายของ
สิ่งที่ไมเ่ป็นศิลปะว่าเป็นศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายเชิงพาณิชย์คุณภาพสูงที่มจีุดประสงค์ใน
การค้า แต่มีความเข้าใจผิดว่าเป็นงานศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น 

 

 

 

 

                                            
60 คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา = Modern Art: A Very Short Introduction. น. 120 
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ภาพที่ 140 ภาพขยาย การถ่ายภาพกับศิลปะสมัยใหม่
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บทสัมภาษณ์ศิลปิน โทชิยูก ิคุวาบาระ 
สัมภาษณ์โดยอีเมลล ์
วันเวลาในการใหส้ัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2560 
 
ลลิต:  แนวความคิดหลักของผลงานชุด Eye 
คุวาบาระ:  ผลงานชุด Eye นั้น ผมน ากระจกตาของหมูที่ใช้ส าหรับรับประทานออกมา จากนั้น

จึงบันทึกภาพด้วยแสงที่หักเหจากเลนส์ตาของหมูซึ่งน ามาใช้เป็นเลนส์กล้อง  เลนส์
ตาที่น าออกมานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเหมือนกับอวัยวะส่วนอื่นที่ไม่ได้มี
ชีวิตอยู่แล้ว จึงเสียความสามารถในการเป็นเลนส์ไปเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงของ
ภาพจากแสงที่ผ่านเลนส์ตาหมูนั้น ถูกบันทึกโดยอุปกรณ์พิเศษ (ซึ่งเรียกว่า อุปกรณ์ 
Eye) แล้วท าการแสดงเป็นภาพที่บีบอัดตามแกนเวลา 

    
อุปกรณ์ Eye ที่มีองค์ประกอบหลักคือกล้องที่ใช้เลนส์ตาหมูนั้น ประกอบไปด้วย
กระจกทรงกลมที่วางอยู่หน้าเลนส์ตาหมู ซึ่งจะมองกลับมาทีเ่ลนส์ตาหมูและตัวกล้อง 
นั่นก็หมายถึง กระจกนั้นจะท าการมองเลนส์ตาหมูทีม่ีการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวเลนส์
นั้นเองไปเรือ่ย ๆ ผลงานนีจ้ึงท าการบันทึก [ภาพที่มองผ่าน “ตาซึ่งเป็นเลนส"์ ว่า
เห็นโลกนีเ้ป็นอย่างไร และการที่ค่อย ๆ สูญเสียการมองเห็นนั้นเป็นอย่างไร] 

    
ตอนเริ่มท าผลงานช้ินน้ีผมคิดว่า "การมองเห็น" ซึ่งเป็นแก่นส าคัญนั้นคืออะไร 
ถึงแม้ว่า “ตา" จะเป็นอวัยวะส่วนส าคัญทีสุ่ดในศิลปะการมอง แต่สุดท้ายแล้วอวัยวะ
ที่ท าการรับรู้นั้นก็คือ “สมอง" ดังนั้น จึงคิดว่า "การมองเหน็" นั้นไม่สามารถขาดสิ่ง
ใดไปได้เลย ถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะทัง้สองนั้นจะไม่เรียบง่าย แต่ก็ได้คิดว่าเมื่อ
ท าการแยกอวัยวะ "ตา" ออกมาจากสมองใหท้ าหน้าที่เป็นเลนสเ์พียงอย่างเดียวแล้ว
จะเห็นโลกนี้เป็นอย่างไร และการที่ค่อย ๆ สูญเสียการมองเห็นน้ันจะเป็นอย่างไร 
จากไอเดียนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเลย ในการคิดทีจ่ะน าเอาเลนส์ตาออกมาใช้เป็นเลนส์
กล้อง นอกจากนีก้็ยังได้ไอเดียจากเลนส์ตาซึ่งเป็นอวัยวะทีม่อีายุขัย ซึ่งน่าจะสามารถ
ถ่ายภาพหลังความตายทีจ่ะถูกฉายทีจ่อตาได้อีกด้วย 

    
ผลงาน Eye นั้น ท าข้ึนเพื่อทีจ่ะให ้"ได้เห็น" ถึง "การมองเหน็" ซึ่งถูกแยกออกมาจาก
การสัง่การของสมอง โดยที่การมองเห็นของ “ตา” ซึ่งท าหน้าที่เป็นแค่เลนสเ์พียง
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อย่างเดียวนั้น จะแสดงภาพหลังเสียชีวิตซึ่งเป็นการหักเหของแสงซึง่ถูกฉายอยู่ใน
ดวงตานั่นเอง  

    
นอกจากนี้ ผลงานช้ินน้ีก็ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากภาพ Kusouzu ซึ่งเป็นภาพทาง
ศาสนาพุทธของญี่ปุุนที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของการเน่าเสียของซากศพโดย
แบ่งเป็น 9 ข้ันตอน จากภาพนี้เอง จึงได้แนวความคิดหลักเป็นการฝึกปฎิบัติธรรม
โดยการสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของซากศพ 9 ข้ันตอนน้ี  
 
พระที่ท าการฝึกปฎิบัติธรรมในยุคนั้นจะใช้เวลาหลายวันด้วยกัน ในการเฝูาสังเกตถึง
ความเปลี่ยนแปลงของการเน่าเสียของซากศพ เพื่อจ าลองประสบการณ์ของการตาย
และเข้าถึงแก่นแท้ คนในยุคปัจจุบันอย่างพวกเราน้ัน เมื่อท าการคิดถึงประสบการณ์
หรือความเข้าใจเกี่ยวกับความตายน้ัน โดยส่วนใหญ่จะพบประสบการณ์นี้จากคนใกล้
ตัว เพื่อน สัตว์เลี้ยง สัตว์ทั่วไป ซึ่งนั่นล้วนแต่เป็น "การมองความตายของผู้อื่น" 
เพราะหากมีประสบการณ์ตายด้วยตัวเองแล้ว นั่นก็จะเป็นการตายไปจริง ๆ นี่คือ
ความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันน้ี 

    
ผลงาน Eye ซึ่งใช้ตาของหมูนี ้แน่นอนว่าเป็นการมองซากศพของผู้อื่นก็จริง แต่ภาพ
ที่ถูกบันทกึบนจอตาหลังจากที่ตายแล้วนั้น ไม่ใช่การมองความตายของผู้อื่นจากด้าน
นอก แต่เป็นการมองจาก "มุมมองของซากศพ" นั้น จึงคิดว่าภาพน้ีสามารถสื่อถึงการ
มองเห็นของภาพหลงัความตายของซากศพนั้นเองได ้

    
นอกจากนี ้ เพราะเป็นมุมมองการมองตัวเองผ่านกระจก จึงท าให้สามารถมองเห็นถึง
ความตายของตัวเองได้จากมมุมองของผู้ตายเองอีกด้วย และคิดว่าผลงานนี้ยังเป็น
การค้นหาถึงแก่นแท้ของ "การเฝูาสังเกตความตาย" และ "การมอง" ในแบบของภาพ 
Kusouzu รูปแบบใหม่ในยุคปจัจบุัน ภาพของขอบเขตอันคลุมเครือทีเ่รียกว่าความ
ตายซึ่งถูกขยายความอย่างถาวรด้วยเทคโนโลย ี
 

ลลิต:  เหตผุลทีเ่ลือกใช้ตาของหมูมาท างานคืออะไร ตาของหมูในความหมายของคุณก าลงั
จะสือ่สารอะไรกับผู้ชม และมีในการตัง้สมมติฐานอย่างไรที่คิดว่าตาหมสูามารถใช้
แทนช้ินเลนส์ของกล้องถ่ายภาพได ้ 
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คุวาบาระ:  ส าหรับเหตผุลแรกนั้น อย่างที่ได้กล่าวไว้ทางด้านต้นคือ “ตา" ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกตัด
ขาดจากสมองนั้นมีความจ าเป็นในการสร้างผลงาน ซึ่งตาของหมูนั้นมีโครงสร้างที่
ใกล้เคียงกับมนุษย์มากทีสุ่ดในบรรดาของตาสิ่งมีชีวิตที่หาได้ในญี่ปุุนจงึได้เลอืกมาใช้ 
และอีกเหตผุลก็คือ หมเูป็นเป็นสัตว์ที่เรากินเนือ้ของมัน จึงอยู่ใกล้ตัวเรามากและ
สามารถเห็นได้ทุกที ่ และยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกบริโภคความตายในโครงสร้างของ
สังคมอกีด้วย ตาของหมทูี่ไม่ถูกบริโภคนั้นโดยปกติแล้วจะถูกก าจัด จึงไม่ค่อยเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน และเนื่องจากไมบ่ริโภคจงึเป็นส่วนที่ไมจ่ าเปน็ แต่เมื่อน า “ตา" ของ
หมูออกมาวางต่อหน้าคนด้วยจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การบรโิภคแล้ว ท าให้รู้สกึได้เลย
ว่า นี่ไม่ใช่เนื้อส าหรับบริโภคที่ถูกวางเรียงตามร้านขายเนื้อสัตว์ แต่เป็นอวัยวะส่วน
หนึ่งของสัตว์ซึ่งเป็นซากศพแล้ว 

   
 คิดว่าคงจะมีเพียงไม่กี่คนทีจ่ะนึกถึงซากศพของหมจูรงิ ๆ เมื่อรบัประทานเนื้อหมูใน

ชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อเราได้เห็นเพียงแค่ตาของหมูแล้ว ความโหดร้ายรูปแบบหนึ่งที่
ถูกซ่อนอยู่ในเบื้องหลงัของชีวิตประจ าวันของเราน้ันก็จะเดน่ชัดข้ึน ตาของหมูถูกใช้
เพื่อการเช่ือมโยงชีวิตประจ าวันกับผลงานช้ินน้ี และยังใช้เพื่อการเข้าถึงมุมมองของ
ความเป็นตายของผู้ชมซึ่งถูกซ่อนอยู่ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

 
ลลิต:  อธิบายข้ันตอนการท างานอย่างสังเขปของผลงานชุดน้ี 
คุวาบาระ:  ในการสร้างผลงานนี ้ ได้ท าความเข้าใจอย่างลึกซึง้เกี่ยวกบัองค์ประกอบของตาหมู 

แล้วจึงท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ Eye ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์พเิศษส าหรับ
การถ่ายภาพ (เครื่องมือกล้อง) ซึ่งมีความเหมาะสมกบัลกัษณะพิเศษของแสงที่ผ่าน
เลนส์ตาหมูนี ้ เป็นองค์ประกอบหลัก ครั้งแรกทีเ่ริม่น าตาของหมมูาใช้นั้นคือผลงาน 

Eye β ในปี 2012 ใช้วิธีการเตรียมภาพถ่ายชีวิตประจ าวันไว้ล่วงหน้า แล้วน ามา
ฉายในมอนิเตอรซ์ึ่งถูกแขวนลงมาจากเพดาน จากนั้นถ่ายภาพวิดีโอซึ่งเห็นผ่านจาก
เลน์ตาหมูโดยถ่ายแบ่งเป็นหลายช่วงเวลา แล้วจึงน ามาฉายในเวลาเดียวกันพร้อม ๆ 
กัน 
 
ผลงาน Eye ซึ่งเป็นผลงานช้ินใหมล่่าสุดน้ัน เริม่ต้นสร้างตัง้แต่ป ี 2013-2014 ซึ่ง
ปัจจุบันน้ีก็ยงัคงท าการสร้างตอ่ พร้อมกบัปรับปรงุแก้ไขให้ดยีิ่งขึ้นไปเรือ่ย ๆ ท าการ
สร้างโดยใช้การเขียนโปรแกรม การออกแบบเครื่องกล เครื่องพิมพ ์3D และอปุกรณ์
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ดิจิตอลอื่นๆ ในรูปแบบผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง และการสร้าง
ผลงานในแบบของดิจิตอล 

 
ลลิต:  จากที่ดผูลงานของคุณหลาย ๆ ชุด ดูเหมือนว่างานของคุณจะมีกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้อง อยากทราบแนวความคิดหลกัในการท างานทีม่ีลกัษณะการ
ผสมผสานศิลปะกบัวิทยาศาสตรเ์ข้าด้วยกัน และคุณเรยีกงานของคุณว่าเป็นงาน
ศิลปะประเภทใด 

คุวาบาระ:  ผมมีความคิดว่า ศิลปะข้ันสงูนั้นก็คือวิทยาศาสตร ์ และวิทยาศาสตร์ข้ันสูงนั้นก็คือ
ศิลปะเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะก็ไม่ได้เหมือนวิทยาศาสตร์ทีส่ามารถแก้ไข
ปัญหาโดยตรงได ้แต่ในทางตรงกันข้าม ปัญหาที่ไมส่ามารถแก้ไขได้ด้วยวิทยาศาสตร์
เพียงอย่างเดียวนี้เอง ที่จะเป็นจุดแข็งของศิลปะ จึงตั้งเปูาหมายในการสร้างผลงานที่
ไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างศิลปะ และวิทยาศาสตร ์ อีกทัง้ยังสามารถดึงเอาจุดแข็งของ
ทั้งสองออกมาได้อีกด้วย 

 
  ส าหรับประเภทของงานศิลปะนั้น คิดว่าส่วนใหญ่แลว้จะถูกเรียกว่าเป็นศิลปะ

ประเภท Media Art ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการสร้าง แต่ส าหรับผลงาน Eye แล้ว มี
ความรู้สึกแปลกถ้าจะเรียกว่าเป็น Media Art เพราะมีความคิดว่า Media Art ส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นแค่การแสดงเทคโนโลยีล้ าสมัย โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เลยต่อมีเดียที่
ใช้อยู ่ โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ยึดติดอะไรเป็นพิเศษกบัช่ือ หรอืประเภทของผลงาน แต่
ถ้าให้จัดประเภทแล้วล่ะก ็ คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกบั “HYBRID ART” ที่สุด อย่างเช่น 
Ars Electronica นั้น ก็ได้นิยามความแตกต่างระหว่าง Hybrid art และ Media art 
แบบนี ้http://www.aec.at/prix/en/kategorien/hybrid-art/ 

 
ลลิต:  เหตุใดคุณจึงสนใจการสร้างงานศิลปะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คุวาบาระ:  ในตอนแรกก็เริ่มเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพ แต่หลังจากทีเ่ข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็รูส้ึก

ถึงความอึดอัดอยู่เสมอในการทีจ่ะต้องใช้สีและผ้าใบแคนวาสเพื่อสร้างผลงานออกมา 
อีกทั้งยงัรูส้ึกสงสัยมาโดยตลอดว่า ทั้ง ๆ ที่ก็มีหลายวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่
ท าไมถึงต้องใช้เพียงแค่สีและผ้าใบแคนวาสเท่านั้น จนสดุท้ายก็ไม่สามารถรูส้ึกถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องยึดติดกับการวาดภาพบนผ้าใบแคนวาส จึงเลือกทางที่สามารถ
ใช้วิธีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานได้ พอเริม่ใช้วิธีอิสระในการสร้างผลงานแล้ว 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรก์็เริ่มเพิ่มข้ึนมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ 
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ส าหรับเหตผุลนั้นคิดว่าเป็นเพราะชีวิตประจ าวันของเราน้ัน คงอยู่ได้ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่ันเอง สังคมในปัจจุบันน้ีทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งกบัเรื่องราวทุกอย่างรวมไปถึงชีวิตประจ าวันของเรา 
จนกระทั่งว่า เราไมส่ามารถมีชีวิตอยู่ได้หากไร้ซึง่วิทยาศาสตร์ โดยส่วนตัวแล้วการใช้
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในผลงานนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการวาดภาพโดยพู่กัน
แล้วท าให้รูส้ึกถึงความเป็นจรงิ และมีความน่าเช่ือถือมากกว่าอีกด้วย 

 
ลลิต:  ท าไมถึงผ่าตัดหรือมีความเช่ียวชาญทางด้านอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  
คุวาบาระ:  เป็นเพราะได้เข้าเรียนที ่Tokyo University of the Arts ในสาขาภาพสีน้ ามัน อีก

ทั้งยังเรียนรู้การเขียนโปรแกรม การออกแบบเครื่องจักร ชีวศาสตร์ และศิลปะการ
ผ่าตัดด้วยตนเอง จึงมีความรูท้างด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้วย หลงัจากที่
เรียนจบ เพื่อท าการเรียนรู้เทคโนโลยีข้ันสูง และท าการวิจยั จึงตัดสินใจเรียนต่อที่ 
Institute of Advanced Media Arts and Sciences = “IAMAS” ที่จรงิแล้วก็มี
การขอค าแนะน าบางส่วนจากผู้เช่ียวชาญเหมือนกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วก็เรียนรู้ด้วย
ตัวเองทั้งหมด 

 
 ตั้งแต่ป ี 2014 ก็ได้ท างานเป็น Research Associate ที ่ Arts & Science LAB ที่ 

Tokyo University of the Arts ระหว่างนั้นก็ท าเริ่มท าผลงานไปด้วย ที่นี่เป็นห้อง
วิจัยที่มีเปูาหมายในการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ในสาย
อุตสาหกรรม จึงได้มโีอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มเีอกลักษณ์เฉพาะรอบล้อมไป
ด้วยผู้เช่ียวชาญหลากหลายแขนง ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีความเช่ียวชาญที่ต่างกัน แต่
ก็ได้รับแรงกระตุ้นในการเรียนรู้วิชาในหลายหลายแขนงด้วย 

ลลิต:  คุณคิดว่าศิลปะภาพถ่ายกับวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
คุวาบาระ: ตั้งแต่ยุคที่ Camera Obscura การฉายภาพจากฟิลม์ได้ถูกคิดค้นข้ึนมา จนถึงยุค

ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร ์และภาพถ่าย ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
แค่เพียง 200 ป ี อุปกรณ์และวิธีการถ่ายภาพอันหลากหลายก็ได้ถูกพัฒนาข้ึน และ
เทคโนโลยีใหมเ่หล่าน้ีกท็ าให้เกิดการแสดงออกของศิลปะที่ไม่เคยมีมาก่อนมาโดย
ตลอด การสร้างภาพยนตร ์ และภาพถ่ายนั้นถูกพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปทางด้าน
อุตสาหกรรมเป็นหลัก ท าให้เทคโนโลยีน้ันมีความส าคัญเปน็หลัก จึงท าใหผู้ส้ร้างคิด
อยู่เสมอว่า สามารถท าอะไรได้บ้างด้วยเทคโนโลยีในตอนน้ี หรือจะมอีะไรทีเ่ป็นไปได้
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บ้างหากใช้อุปกรณ์นี้แต่แนวโน้มของ Digital Fabrication ในยุคปัจจุบันที่ถูกสร้าง
ข้ึนโดยตัวบุคคลนั้นกลบัเปลี่ยนแนวคิดน้ัน และเป็นไปได้มากข้ึนที่จะสามารถพฒันา
และออกแบบอปุกรณ์การถ่ายภาพที่องิตามการแสดงออกทางศิลปะของบุคคลนั้น
เป็นหลักได ้

 
 จึงคาดว่า จะท าให้การแสดงออกทางศิลปะ และอุปกรณ์หรอืเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

ซึ่งเคยอยู่แยกกันนั้นสามารถผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้วิทยาศาสตร ์ และ
ศิลปะผสมผสานกันได้อย่างลึกซึ้งก่อให้เกิดวิธีการถ่ายภาพ และเทคโนโลยีในแบบที่
ไม่เคยมีมาก่อน 

 

 

แปลโดย การุณ ประสารสุขลาภ 
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LALIT:  「Eye」作品におけるメインコンセプトとは？ 

KUWABARA: 作品「Eye」についてですが、概要とコンセプトを説明いたします。 
 

「Eye」は食用ブタの眼球から水晶体を取り出し、それをカメラのレンズと

して用いて光の屈折の記録を行っています。 

取り出されたされた水晶体は生命の維持がなされていない肉体のように時間

とともに変容し、レンズとしての機能を失っていきます。  

この水晶体が映し出した光の像の変化は、独自の装置（Eye装置）によって

記録され、時間軸が圧縮された映像として展示上で提示されています。 

水晶体が移植されたカメラを中心としたEye装置の構成に目を向けると、水

晶体が向ける視線の先にある円形の鏡によって、水晶体および撮影装置（カ

メラ）自身を見返していることがわかります。つまりは変容する水晶体を通

して自らの姿を見つめ続けている、というような構図で「”レンズとしての眼

"が映し出す世界はどのように見え、そして見えなくなってゆくのか」を記録

した作品です。 

 

この作品を制作する最初に、「見えるということ」とはどういうものなのか

、という本質的なことを考えていました。 

視覚芸術にとって最も重要な生理器官は「眼」に他ならないとしても、それ

を最終的に認識するのは「頭脳」であり、どちらも「視覚」を成立させるに

は必要不可欠なものであると思います。 

両者の関係は単純ではないのですが、脳と分離した器官としての「眼」、つ

まりレンズとしての「眼」の機能に特化した時、世界がどう見え、そして見

えなくなっていくのだろうか、と考えていました。 

そういった発想から眼球から水晶体を取り出して、カメラのレンズとして像

を映すというプロセスを思いつくのには時間はかかりませんでした。 

そして同時にその水晶体は生命を終え肉体の一部であり、撮影される像は死

以降に網膜に結ばれるはずの光の像だと言う事に気づきました。 

作品「Eye」は頭脳と分離された「見えること」自体を「観る」ために、「

眼」のレンズとしての機能に特化した世界の視覚化であり、死以降に結ばれ

る眼球内の光の屈折を再現するようなビジョンでもあると考えています。 

 

この絵画は死体が朽ちていく経過を九段階にわけて描いた仏教絵画で、九相

観という死体の変容の様子を見て観想する修行を主題的なモチーフとしてい

ます。 

当時の修行僧は死体が腐敗していく過程を何日もかけて観察する事で死の現

象を疑似体験し、その本質を捉えようとしていました。 
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現代の私たちの死に対する経験や理解を考えた時、多くの場合、近親者や友

人、ペット、動物の死を通して死というものを経験すると思います。 

それは常に自分以外の「他者の死を見つめる」ということであり、自らが死

を経験するときは死そのものになってしまうわけですから、太古から現在ま

でそれは変わる事はありません。 

ブタの眼球を用いている「Eye」は当然ながら他者の死体の観察ではあるの

ですが、死後の眼球内の網膜に映る情景を記録することは、他者の死を外か

ら眺めている視点ではない「死体側の視点」であり、自らの死後の視界を経

験するようなビジョンとして機能すると考えました。 

しかもそれが、鏡を通して自分自身を見つめている視点であることによって

、朽ち果てる視界の中で自らを看取るような眼差しでもあります。 

これは現代における新しい九相図的な”死の観察”と”見る”ということの本質的

な探求であり、テクノロジーによって拡張され持続的なものとなった死とい

う曖昧な境界そのものの光景でもあると考えています。 

 
 

豚の瞳を仕事に選んだ理由とは？観客に対して豚の瞳は何を意味するのか？ 

どのような前提で豚の瞳をカメラのレンズに例えているのか？ 

 

まず一つ目の理由は、上にも書いたように頭脳から切り離された、生き物の

「眼」が制作に必要で、ブタの眼球が日本で入手出来る眼球の中で最も人間

に近い構造を持っていたためです。 

そしてもう一つの理由は、食用ブタは食肉という生活にありふれた身近にあ

るもので、社会的な構造の中で死が消費される存在であった点です。 

食肉にならないブタの眼球は通常は廃棄処分されているもので、普段の生活

で目にする機会はほとんどありません。食肉としては不要とされるものです

。 

しかしいざ「眼」という部位を人前に出し、なおかつそれを食肉以外の目的

（今回の作品のような目的）で使用した場合、精肉店で並んでいるような食

品としてのイメージではなく、動物の体の一部であり、まぎれも無い死体で

ある、というイメージか強く感じられるように思えます。 

日常で豚肉を食べる時にその死体というリアリティを感じる人は多くはない

と思うのですが、眼球という部位が表に出るだけで生活の裏にある一種の隠

された残酷性が際立ちます。 

ブタの眼球は日常の生活とこの作品をリンクさせること、そして日常の中に

潜んでいる観客の死生観に一歩踏み込むために用いています。 
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本作品をどのように制作されたか、概要など簡単にご説明頂けますでしょう

か？ 

※写真だけですとわかりづらいところがあるため 

 

制作においては、ブタ眼球の構造を徹底的に理解し、水晶体の光学的な特性

に最適化した独自の撮影装置（カメラ機構）を中心としたEye装置を開発‧設

計しました。 

ブタの眼球を始めて使用したのは2012年のEye β 

（https://youtu.be/451TLN0H5kE）※ 

（http://toshiyukikuwa.net/works/2012/eye_b/）で、これはあらかじめ

撮影した日常の映像を天井から吊るしたモニターに写し、それを水晶体を通

して段階的に記録し、複数の時間ごとの記録を同時に提示する方式をとって

いました。 

一番新しいEye（http://toshiyukikuwa.net/works/2013/eye_ogaki/）は

2013-2014年にかけて制作を始めたもので、これは現在も改良を重ねつつ制

作を続けています。手法としては、プログラミング、機械設計、3Dプリント

などのデジタルファブリケーションなど実世界とデジタル制作を掛け合わせ

たようなスタイルで制作を行っています。 

 

（※youtubeリンクは限定公開で一般公開していないので、他での公開や転

用はご遠慮ください） 

 

申し訳ありませんが添付画像が読み取れず、3.1、3.2についてご回答できま

せんでした。 

再度お送りいただければご回答さし上げます。 

 
     

その他質問 

1. そちらの作品をいくつか拝見させて頂きましたが、作品に科学を取り入れ

ているように見受けられますので、 

美術と科学を混合させた作品についての考え方、この美術の種類の呼称につ

いて教えて頂けますでしょうか？ 

 

  高度な芸術は科学的であり、高度な科学は芸術的であると思う事があります

。しかしながら芸術は科学のように直接問題を解決するものではないですし

、逆に科学だけでは解決出来ない問題こそ芸術の強みがあるように感じてい

ます。 

私はそのどちらの強みも活きるような芸術と科学が本当の意味で境界なく存

在するような作品を目指したいと考えています。 

http://toshiyukikuwa.net/works/2012/eye_b/
http://toshiyukikuwa.net/works/2013/eye_ogaki/
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種類についてですが、テクノロジーを用いた芸術作品はmedia artと呼ばれて

いる事が多いと思います。しかしながらこの作品Eyeについてはmedia artと

呼ぶ事に若干の違和感があります。 

多くのmedia art作品は、最先端の技術のデモンストレーションに過ぎない物

が多いように思える事と、使用しているメディアに対しては肯定的な意味で

しか扱っていないように感じてしまうからです。 

私自身はこの作品がどう呼ばれるか、どの種類、分類か、という特別なこだ

わりはありませんが、もしこの作品を分類するなら”HYBRID ART”と呼ばれる

物に近いように思えます。 

例えばArs Electronicaではhybrid artとmedia artとの違いをこのように定義

しているようです。http://www.aec.at/prix/en/kategorien/hybrid-art/ 
 
 

LALIT:  美術と科学を混合させた手法にした理由とは？ 

KUWABARA: 元々は絵画を勉強していたのですが、大学で入学した時から絵の具とキャン

バスを用いて表現することの窮屈さを常に感じていました。 

他に数多くの表現手法があるのに、なぜ絵の具とキャンバスを用いて表現し

なければならないのか？という疑問がありました。制作の中で絵画表現に拘

る必然性を感じる事が出来きず、自由な手法と方法で表現していく道を選択

しました。 

そういった自由な表現手法で制作に関わるうちにですが、意図的に科学的な

手法を選んだわけではなく、自然とそういった要素が増えていきました。 

その理由として私たちの生活が常に科学、テクノロジーによって支えられて

いるということがバックグラウンドにあると思います。 

現代社会はもはや、科学を全て捨て去って生きていくことは不可能と思える

ぐらいに科学とテクノロジーが密接にすべての事柄、人生に関わっているよ

うに思えます。 

私にとって、作品に科学的なテクノロジーを用いることは、絵の具と筆で絵

を描くことより、大きなリアリティがあり説得力を感じる手段なのです。 

 
 

LALIT:  どうして手術や科学の道具に詳しいでしょうか？ 

KUWABARA: 私は東京芸術大学の絵画科油絵専攻に所属しながら、プログラミング、機械

設計、生物学、美術解剖学を独学で学び技術や科学的知識を勉強しました。 

そして卒業後、さらに高度な技術を習得するためにInstitute of Advanced 
Media Arts and Sciences＝“IAMAS”へ進学し、研究を深めました。 



  185 

何人かの専門家への助言も仰いだ事はあるのですが、それは限定的なもので

基本的には独学で習得しました。 

2014年からは東京芸術大学のArts & Science LAB.（

http://innovation.geidai.ac.jp/en/）で特任助手として働きながら作品の制

作を進めているのですが、ここは芸術と産業的な技術·科学との融合を目指し

ている研究所なので、非常にユニークで専門性の高い人に囲まれています。

ここでの環境は分野は違っても、非常に刺激になり様々なことを横断的に学

ぶ機会にもなっているように思えます。 

 

LALIT:   撮影に関する美術と化学はどのように関係していると思いますか？ 

KUWABARA: Camera obscuraや映画が発明されてから現代までの映像史や写真史はとて

も興味深い物がありますし、 

たった２００年あまりの期間で、ありとあらゆる撮影機械や手法が開発され

、その新しい技術開発と共に、常に今までに無い表現が生まれてきたと考え

ています。 

映像や写真は産業中心の開発なため技術が先にあり、表現者はその技術によ

って何が出来るのか？この機械で何が可能になるか？を常に考えてきたよう

に思えます。 

しかしながら昨今の個人ベースでのDigital Fabricationの流れは、その方向

性を一変させ、表現者主体の撮影機材の開発や設計が可能になってくるので

はないかと思うことがあります。 

そうなるともはや撮影機器や技術と切り離されていた表現が一体となり、今

までに無い科学と美術が深いレベルで混じりあった撮影手法、技術が生まれ

てくる予感がしています。 

 
 

以上になります。 

乱筆にてお見苦しいこととは存じますが、どうかご判読のほどお願いいたし

ます。 

 
 
 
 
 
 
 

http://innovation.geidai.ac.jp/en/
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ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์ศิลปิน วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ 
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บทสัมภาษณ์ศิลปิน วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ 
สัมภาษณ์โดยอีเมลล ์
วันเวลาในการใหส้ัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
 
ลลิต: ในความคิดเห็นของคุณวิ ภาพถ่ายในศิลปะสมัยใหม่มบีทบาทอย่างไรตอ่ศิลปะ

สมัยใหม ่
วิริยะ:  ภาพถ่ายเมื่อย้อนคิดกลบัไปคือ ภาพที่เกิดจากแสง ไม่มีแสงก็ไม่เกิดการเล่าเรื่องของ

สรรพสิง่ ทุกวันน้ีภาพถ่ายจึงมีบทบาทและเป็นเครื่องมอืที่เล่าความเป็นวัฒนธรรม
ของมนุษย ์ ตลอดจนเป็นทัง้ข้อมูล ประวัติศาสตร ์ สถาพสงัคมมนุษยวิทยา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอยูเ่สมอของกระบวนการทาง
ความคิดเริ่มต้นและนวัตกรรมใหม ่ ๆ ของงานศิลปะร่วมสมัย บทบาทของสองสิง่นี้
จะแยกตัวออกจากกันไม่ได้ แต่จะเดินควบคู่กันไปตลอดเวลา 

 
ลลิต:  งานชุด “while it lasts”  
   - มีแนวคิดอย่างไร 
   - เหตผุลที่ต้องจัดแสดงในที่มืด 

- ภาพแต่ละภาพถ่ายจากสถานที่ใด แต่ละภาพมีเรื่องราวเกีย่วข้องกัน
หรือไมอ่ย่างไร และมีแรงบันดาลใจอะไรในการเลอืกถ่ายภาพน้ัน ๆ จากสถานที่นั้น  

   - งานทั้งหมดมกีี่ภาพ ภาพแต่ละภาพน าเสนออะไร 
   - แนวคิดในการจัดวางภาพแต่ละภาพแต่ละต าแหน่งในพื้นทีเ่ป็นอย่างไร  
วิริยะ:  งานชุด while it lasts (ขอตอบรวม) 
 เริ่มต้นไอเดียจากโครงสร้างของหอศิลป์ตาด ู ซึ่งเป็นพื้นที ่ ๆ ถูกก าหนดให้เป็นที่

รองรับการผลิตและแก้ไขอุตสาหกรรมยานยนต ์ (showroomและอู่ซ่อมรถ) แม้แต่
พื้นของแกลอรี่ยงัถูกสร้างด้วยวัสดุเพื่อให้ยางรถยนต์มีความลื่นไหลนอ้ยลง และ
เพดานเปลือยที่สามารถมองเห็นระบบของท่อและอปุกรณ์ทีเ่ช่ือมโยง 

 
ซึ่งเรากับอารท์ (ธนชัย) รู้สึกว่าทั้งตกึมันมโีครงสร้างและร่องรอยของอุตสาหกรรมที่
หนัก จึงมีแนวคิด (concept) ที่จะสร้างบรรยากาศที่แตกต่างจากสภาพความเป็น
จริงผ่านงานศิลปะ โดยใช้งานศิลปะที่บันทกึสภาพแวดล้อมช่ัวคราว 
(environnement ephemeral) เป็นตัวเปลี่ยนแปลงความรู้สึกสัมผสัใหม่ๆ ของ
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พื้นที ่ (changing perception) และจ าลองพื้นที ่ ๆ มืดข้ึนมาเพื่อท้าทายการรับรู้
และประสามสมัผสัของผู้ชม  

   - ไม่ว่าจะเป็นแสงที่ถูกจ ากัดเพื่อบังคับให้เพ่งสายตาและปรบัวิถี หลังจากที่
ผ่านห้องทีส่ว่างจ้า  

   - การทีผู่้ชมขยับร่างกายช้าลง เพราะยังไมส่ามารถปรบัสภาพการมองเห็น  
   - เลือกใช้งานภาพถ่ายที่มdีetail ที่น้อยจัดวางในพื้นที ่ๆ โล่งแต่มืด เพื่อให้

ผู้ชมได้ละเมียดละไมอยู่กบัช้ินงานได้นานกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งผู้ชมจะสร้าง
ประสบการณ์ของตัวเค้าเอง เพื่อเพ่งมองและสมัผสับางอย่างจนถึงสังเกตุสภาวะของ
สรรพสิง่ทีก่ าลังเปลี่ยนสภาพไปหรือเปลี่ยนสภาพไปแล้ว 

 
ภาพถ่ายของเรา เป็นผลงานที่ถูกเลือกออกมาจากหลายๆชุด ช่วงประมาณป ี 2557-
2559 เป็นผลงานทดลองที่ช่ือ satellite คือการบันทึกสภาพแวดล้อมช่ัวคราวและ
บันทึกสิ่งที่ยากจะมองเห็นด้วยตาเปล่าในยามค่ าคืนที ่ ปารีส และพยายามหกัเห
สุนทรียศาสตรท์ี่ว่าด่วยการมองเห็นในภาพถ่าย แต่ใช้ประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ ช่วย
เช่น เสียง สัมผสั กลิ่น  

  
ซึ่งภาพที่เลือกน ามาจัดแสดงทีห่อศิลป์ตาดูมีทัง้หมด 4 ภาพ ซึ่งทกุภาพจัดวางโดย
ห้อยลงมาเล่นกบัแรงดิ่งทีท่ าให้เห็นภาพถ่ายขยับตลอดเวลาด้วยแรงของลมและสิ่งที่
เคลื่อนไหวในหอ้งนิทรรศการ  ความมืดลดทอนรายละเอียดอุปกรณ์ที่ยึดตัวของภาพ 
ท าให้ภาพมีลกัษณะเหมือนลอยอยู่กลางอากาศ  

 
เริ่มต้นที่ภาพแรกในห้องนิทรรศการ คือภาพแสงของเทียนที่ใกลจ้ะดับแต่ยังมีจุดสี
ขาวที่ท าหน้าที่ปรับสายตาของผู้ชม 

 
รูปทีส่อง หงส์ทีก่ าลงัก้มดิง่ลงไปเพือ่หากินในแม่น้ าตอนกลางคืน เราเลือกรูปนี้
เพราะช่วงนงึเราสังเกตว่าพฤติกรรมของสัตว์ทีอ่าศัยในเมืองใหญ่มีความผิดปกติ มัน
ปรับสภาพของการหากินบนเศษขยะที่ถูกมนุษย์ทิง้ลงไปในแม่น้ า รูปนี้เราถ่ายได้โดย
บังเอิญโดยใช้แสงของแฟลช แต่สิ่งที่ได้คือลกัษณะรูปรา่งของหงสท์ี่เสมือนภูเขา
น้ าแข็งสีขาวก าลังถูกแช่ในเวลากลางคืน 
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รูปสาม ใบไม้ร่วง เราถ่ายได้ตอนออกเดินปุาในยามค่ าคืนในฤดุใบไม้ร่วง ความเงียบ
ท าให้เราได้ยินเสียงของใบไม้ที่ร่วงกระทบกันห่างออกไป ซึ่งท าใหเ้ราคิดถึงปรัชญา
พุทธที่ว่า เมื่อเราเงียบจะได้ยินเสียงตัวเองชัดข้ึน (เช่นเสียงลมหายใจ เสียงหัวใจ) 

 
รูปสี ่ sun & sky clouds เราถ่ายรปูนี้หลังฝนตกในเมือง แอ่งน้ านองบนพื้นถนน 
สะท้อนก้อนเมฆและดวงอาทิตย ์ สามสิ่งที่เป็นปจัจัยส าคัญและสะท้อนวัฎจกัรของ
ชีวิต (แสงให้ความร้อน ความร้อนสร้างเมฆ เมฆสร้างฝน) 

 
ลลิต:  ต้องการให้ผู้ชมได้เห็นหรือสัมผัสกับอะไรในงานชุดน้ี 
วิริยะ:  ผู้ชมสมัผสัถึงความ "ธรรมดา" ที่สามารถสนุกกับการตีความได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 

สายตามักเห็นในสิ่งที่ไม่ตรงกบัความเป็นจริงหากปราศจากความพินิจ ส าหรบัเรา 
ผู้ชมงานครัง้นี ้ ส่วนตัวคือการได้ก้าวล่วงเข้าไปสัมผัสสนุทรียะบางอย่างที่เกินค า 
“ธรรมดา” ตลอดจนผู้ชมจะได้พจิารณาโลกทีร่วดเร็วจนเกินความจ าเป็น จน
มองข้ามความ " ธรรมดา “ 

 
ลลิต:  ในงานมีเรื่องของความมืดและการใช้แสงมาเกี่ยวข้อง แสงและการมองเห็นในที่นี้

เกี่ยวข้องกบัศาสนาตามแนวคิดตะวันตกหรอืไม ่ หากเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องอย่างไร 
หากไม่เกี่ยวข้อง ต้องการน าเสนออะไรในการที่ใหผู้้ชมค่อย ๆ ปรับสายตาและค่อย 
ๆ มองเห็นภาพชัดข้ึนเรื่อย ๆ  

วิริยะ:   เราชอบปรญัชาในหนังสือของ เยิรเงาสลัว ของ jun ichiro tanizaki ที่มีบทความ
เรื่องความงามที่ถูกมองข้าม แสงสว่างของยุคสมัยที่หลายคนเช่ือว่าทุกสิง่ทุกอย่างจะ
สว่างและชัดเจนข้ึน จนมองข้ามความงามจากความธรรมดา ที่ไม่ปรุงแตง่ 
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ชื่อ-สกุล ลลิต วิสุทธิโสภณ 

วัน เดือน ปี เกิด 18 กุมภาพันธ์ 2527 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550  ศิลปกรรมศาสตรบ์ัณฑิต สาขาถ่ายภาพ  

      สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

พ.ศ. 2557  เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญามหาบัณฑิต   

      สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์  
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 98/163 หมู ่1 ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด นนทบรุ ี11120 
รางวัลท่ีได้รับ พ.ศ. 2551  รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย : Young Thai artist award  

       สาขาภาพถ่าย 
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