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การศึกษาการแสดงทางทศันศิลป์เก่ียวกับ อารมณ์ เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

(Emotion of Goddess : Woman’s Power) นั้น เป็นไปเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปะส่ือการ
แสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ผสมส่ือใหม่ เช่น วิดีโอ ดนตรี แสง สี เสียง และเงาอนัเป็น
ส่ือท่ีเต็มไปดว้ย การเคล่ือนไหว จงัหวะ และ เวลามาสร้างสรรค์เป็น ผลงานทางศิลปะแบบใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงค์เป็นการสร้างผลงานทางศิลปะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู ้หญิง
ตระหนกัรู้ในคุณค่าของตนเองจากการถ่ายทอดจินตานุภาพท่ีเก่ียวกบั อารมณ์และอ านาจของเทวนา
รีดว้ยพื้นฐานจากคติ ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนาแบบวชัรยาน ท่ีเก่ียวกบัพระโพธ์ิสัตวต์าราและ
พระพุทธเจา้ทั้ง 5 พระองค์ มาเป็นแรงบนัดาลใจสร้างมายาคติเก่ียวกบัความเป็นเทวนารี ความเป็น
หญิง  โดยค้นควา้จากข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และตีความเพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางการ
สร้างสรรคโ์ดยศึกษาเปรียบเทียบกบัศิลปินต่างๆ ผา่นการคิดคน้และหา เทคนิควิธีการ (Technical) 
โดยใชศิ้ลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ผสมส่ือใหม่ เช่น/หรือ วดีิโอ และดนตรี 
แสง สี เสียง อนัเป็นส่ือท่ีเต็มไปด้วย  การเคล่ือนไหว จงัหวะ และเวลา ท่ีถ่ายทอดอารมณ์โดย 
เลือกใช ้สี ตามแนวคิดของพระพุทธะเจา้ 5 พระองค ์เช่น สีขาว สีแดงแทนสัญญะทางอารมณ์ท่ีเป็น
กิเลสเพื่อบอก เล่าถึงสภาวะท่ีท าให้จิตใจ ตกต ่าหรือเป็นไปในทางเส่ือมซ่ึงเป็นบาปท่ีท าให้จิตเป็น
อกุศล ถ่ายทอดอารมณ์ และการหลุดพน้ จากอารมณ์ ต่างๆ เพื่อสะทอ้น “อารมณ์” เชิงบวกท่ีน าพา
ให้หลุดพน้ จากความแปรปรวน ทางอารมณ์  เพื่อให้เป็นตน้แบบของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งกายและ
จิตใจ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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A Performance Art Study on the Emotion of Goddess : Woman’s Power is to create 
new knowledge in the performance art with new media such as video, music, light, color, sound 
and shadow. These media is full of the movement of the rhythm and time that can create New 
Artistic Works. The purpose of this study is to create an artistic work to inspire women to realize 
their values by transmitting the willpower of Goddess’ emotion and power based on beliefs of 
Vajrayana Buddhism with regard to the Five Buddhas and the Goddess Tara by analyzing data 
related and interpreting to create ideas and creative approaches by comparing them with different 
artists through the invention and technical method  using performance art with new media mixed 
such as video, music, light, sound and media, these media is full of the movement of the rhythm 
and the time that conveyed the emotion by using color according to the concept of Five Buddhas, 
such as white and red represent a passionate emotion to tell the state of bad mind to describe the 
condition that causes mental depression or degeneration, which is a sin that causes mental distress, 
to convey emotions and the release of emotion in order to reflect the “mood” positive leads to 
disengagement of emotional various to be the prototype of a complete human body and mind.  
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.  บทน า 
 การสร้างสรรค ์“ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์” ในหวัขอ้ “อารมณ์เทวนารี:อ านาจ 

แห่งอิตถีเพศ”เป็นการท าวิจยัทางศิลปะ (Artistic Research) ท่ีมีความเป็นอตัวิสัย (Subjectivity) ท่ีผู ้

สร้างสรรคผ์ลงานไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะตน อนัพฒันามาจากแรงบนัดาลใจ แนวคิด แบบ

วิถีพุทธ เพศสภาวะของผูว้ิจยั และภูมิความรู้ดา้นศิลปะการละคร (Theatre) และการแสดงใน สาขา

ทศันศิลป์ (Performance Arts) มาประมวลเพื่อออกแบบระเบียบวิธีวิจยัและไดท้ดลอง สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ ทั้งส้ิน 35 ช้ินแต่คดัสรรมาเฉพาะท่ีเป็นขอ้คน้พบและสามารถ

ใชใ้นการเขียนวิเคราะห์สังเคราะห์ในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นขั้นตอนสอดคลอ้งกนัทั้งงานวจิยั

และงานสร้างสรรค์ ผลงานสุดทา้ยในหัวขอ้ “อารมณ์เทวนารี : อานาจแห่งอิตถีเพศ” นบัเป็นการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ร่วมกบัผลงานส่ือผสม (Mix 

Media) ไดแ้ก่ แสง ดนตรีสด การใช้พื้นท่ีและส่ิงเเวดลอ้มสามารถสะทอ้นการรับรู้ไดด้ว้ย ผสัสะ

ของผูช้ม มีการประเมินผลหลากหลายวิธี จากผูช้ม และผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะโดยมี รายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 

2. ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
  “อารมณ์”  หมายถึง ส่ิงท่ียึดหน่วงจิตโดยผา่นเจตสิก คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เช่น

รูปเป็นอารมณ์ของตา เสียงเป็นอารมณ์ของหู ความรู้สึกทางใจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้า เช่น 

อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ เป็นตน้ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นกัทฤษฎีวิวฒันาการสมยัใหม่ 

และหลักการพื้นฐานของกลไกการคดัเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ได้เสนอแนวคิด

เก่ียวกับอารมณ์ไวใ้นหนังสือ ช่ือ The Expression of Emotion in Man and Animal โดยกล่าวว่า 

“อารมณ์เป็นส่ิงท่ี ค่อยๆพฒันาข้ึน เกิดอยู่เร่ือย ๆในมนุษย์ เพราะอารมณ์คือส่ิงท่ีจ  าเป็นหรือมี

ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตและเผ่าพนัธ์ุ”   อารมณ์จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน

การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการ ของตนเองต่อสังคม แต่หากมนุษยใ์ชแ้ต่อารมณ์ โดย
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ขาดปัญญาในการพฒันาอารมณ์ของตนเอง จะก่อให้เกิดปัญหาของสงคราม อาชญากรรม ความ

ขดัแยง้ต่างๆ ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั  

 นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัโลกมีสัดส่วนของผูห้ญิงอยูใ่นสัดส่วนท่ีมากกวา่ผูช้าย ยิ่ง

ในศตวรรษท่ี 21 ผูห้ญิงจะมีจ านวนมากข้ึน จากการเกิดของเด็ก 10 คน จะมีเพศหญิง 8 คน เช่นในปี 

2563 ประเทศไทยจะมีผูห้ญิงมากกวา่ผูช้ายถึง 1.5 ลา้นคน  ดงันั้นการสร้างทศันะคติ ต่อความเป็น

หญิงและความหลากหลายทางอารมณ์ของผูห้ญิง ผา่นสัญลกัษณ์เชิงบวกของ “เทวนารี” จึงมีความ

จ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งสมเหตุสมผล และสามารถส่ือสารอารมณ์ท่ีถูก

จดัการแลว้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) อนัเป็นพลงังานเชิง

บวก จะท าให้ผูห้ญิงเรียนรู้ศกัยภาพท่ีดีของตนเอง เกิดความพึงพอใจในคุณค่าของตนเองตามอตั

ลกัษณ์ท่ีแตกต่าง น าไปสู่การลดความขดัแยง้ต่างๆ ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั อนัเป็นความจ าเป็นอยา่ง

ยิง่ต่อการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นสังคม 

 ในโลกตะวนัออกค าว่า “เทวนารี” หรือเทวดาผูเ้ป็นเพศหญิง  หมายถึง ความเป็นผูมี้

อ  านาจเหนือธรรมชาติท่ีสามารถควบคุมดูแลปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติได ้โดยเฉพาะการเป็น

ผูใ้ห้ก าเนิดและความอุดมสมบูรณ์คลา้ยกบัการเป็นแม่  เช่น พระแม่ธรณี  พระแม่โพสพและ พระ

แม่คงคา ซ่ึงเป็นผูป้ระสาทความอุดมสมบูรณ์แห่งการผลิตพืชผลจากพื้นดินและน ้า แนวคิดดงักล่าว

น้ียงัปรากฏให้เห็นในความเช่ือของพุทธศาสนาลัทธิวชัรยานท่ีได้ก าหนดว่า ในจักรวาลมี

พระพุทธเจา้ส าคญั 5 พระองค์ ท่ีเรียกว่า ปาญจสุคต หรือพระชินพุทธะ 5 องค์ ทรงสถิตบนสรวง

สวรรคใ์นทิศทั้ง 4 และทิศเบ้ืองบน ไดแ้ก่ พระชินพุทธไวโรจนะ  พระชินพุทธอกัโษภยะ พระชิน

พุทธรัตนสัมภาวะ พระชินพุทธอมิตาภะ พระชินพุทธอโมฆสิทธิ พระชินพุทธะเหล่าน้ีทรงมีอิตถี

ภาวะประจ าพระองค ์และอิตถีภาวะในตระกูลกรรมโคตร หรือตวัแทนพระพุทธเจา้ท่ีเป็นเพศหญิง 

(Feminine Buddha) ในยุคพระเมตไตรยพุทธเจ้า หรือตัวเเทนของพระพุทธเจ้าในรูปมนุษย์ 

(Buddha) ก็คือ ตารา ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นปัญญาญาณ ไม่มีการแบ่งเเยกมีเพียงแค่ความเท่าเทียม

กนัของทุกชีวิต นบัเป็นมิติแห่งอิตถีเพศในตระกูลชินพุทธะ ท่ีสตรีไดรั้บการยกย่องและยกระดบั

ข้ึนมาทดัเทียมกบับุรุษ ในฐานะทรงเป็นมารดาของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตว ์ผูท้รงพลงัแห่ง

ปัญญาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการพินิจพิเคราะห์ด้วยสติและพุทธิปัญญาอย่างแจ่มแจง้จนสามารถ

บรรลุสภาวะพุทธะได ้ดว้ยเหตุท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการรับการบรรลุ   มกัแสดงดว้ยรูปลกัษณ์ของ

เพศหญิงหรือเทวนารี เป็นตน้   
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 พระนางตาราหรือพระโพธิสัตวต์าราเป็นพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิง ค าว่า “ตารา” มาจาก

ภาษาสันสกฤตหมายงึ “ขา้ม” ท่ีต่อมากลายเป็นพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิงท่ีมีผูน้บัถือแพร่หลายในพุทธ

ศตวรรษท่ี 13-17 มีผูน้บัถือมากใน เนปาล ทิเบต และมองโกเลีย เช่ือกนัวา่แนวคิด การบูชาพระนาง

ตาราเร่ิมข้ึนในอินเดียเพื่อต่อตา้น พิธีกรรมสตี ซ่ึงป็นพิธีกรรมท่ีใชท้ดสอบความรัก ความซ่ือสัตย์

ของสตรีท่ีเป็นหมา้ย โดยถือวา่ถา้หญิงหมา้ยคนใดเผาตวัเองตายตามสามีไปจะเป็นผูมี้บุญมากตาย

ไปย่อมไปสู่สวรรค์แนวคิดตารา ปฏิวติัความเช่ือท่ีกดผูห้ญิงให้อยู่ต  ่าโดยมีหลกัการว่าผูห้ญิงก็มี

ธรรมชาติ ศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่นตวัเอง เช่นเดียวกนัตารามีรูปลกัษณ์มากมายแต่ทั้งหมดอยูใ่นเพศสตรี  

 การสร้างสรรค์ผลงานช่ือ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศมีจุดมุ่งหมายในการ

แสดงออกเก่ียวกับพลงัอ านาจของสตรีเพศ ในรูปแบบของศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ และ

ส่ือผสม  ตามจิตวิญญาณแห่งความศรัทธาและความเช่ือในพลงัอ านาจของเทวนารี เพื่อส่ือสารถึง

อารมณ์ของสตรี เช่น วิดีโอ ดนตรี แสง สีและ เสียง ส่ือเหล่าน้ีจะแสดงประกอบไปด้วยการ

เคล่ือนไหว การถ่ายทอดอารมณ์ตามส่ิงท่ียึดหน่วงจิตอนัได้แก่ รูปเป็นอารมณ์ของตา เสียงเป็น

อารมณ์ของหู และความรู้สึกทางใจสามารถเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้า และใช้ สี 5  สีท่ีเป็นสีของ

พระวรกายของพระชินะพุทธเจา้ 5 พระองค ์คือ สีขาว สีเขียว สีน ้ าเงิน สีเหลืองและสีแดง และใช้

ท่าทางหรือปางของนางตารา เพื่อใหเ้กิดสุนทรียะแก่ผูช้มสะทอ้น “อารมณ์” เชิงบวก ในการผลกัดนั

จิตใตส้ านึกของผูช้มสร้างความตระหนกัรู้ในคุณค่าของตน 

 จุดมุ่งหมายท่ีสองไดแ้ก่ การน าเสนอความเป็นหญิงท่ีรู้จกัใช้อารมณ์สมเหตุสมผลผ่าน

พลงัอ านาจท่ียิ่งใหญ่แห่งเทวนารี เพื่อให้เกิดศรัทธา ท่ีจะน าหลกัธรรมมาแก้ไขขอ้บกพร่องทาง

อารมณ์จากจิตใตส้ านึกของผูเ้สพงานศิลปะ  การแสดงสดจะเนน้การใชส้ัญลกัษณ์จากภาพวิดีโอใน

พื้นท่ีท่ีไดรั้บการจดัวางอยา่งเจาะจง เพื่อสร้างสรรคใ์ห้ร าลึกถึงความจริง ความดี และความงามของ

ความเป็นสตรีท่ีมีลักษณะอ่อนโยน  ความมีหัวใจแห่งการดูแล หรือความเมตา กรุณา  แต่ใน

ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเด็ดเด่ียว เข็มแข็ง เต็มไปด้วยปัญญา โดยผลงานท่ีสร้างสรรค์

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนแรกเป็นการน าเสนอวีดีโอผลงานการสร้างสรรคท่ี์ถ่ายถอดอารมณ์เทวนารี  ซ่ึงเป็น

การสะทอ้นอารมณ์ ความรู้สึกท่ีเป็นอกุศล 2 สีจากทั้งหมดท่ีได้จากการศึกษาสีเป็นการแสดงถึง

อารมณ์และหลกัธรรมของนางตารา 21 ปางน ามาถ่ายทอดถึงอารมณ์เทวสตรี ผูท่ี้พาสรรพสัตวข์า้ม

พน้ มหานทีแห่งการเวียนว่ายตายเกิด โดยขา้พเจา้จะน าหลกัธรรมในปางต่างๆมาสร้างสรรค์เป็น
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งานทางทศัน์ศิลป์ และสี 5  สีท่ีเป็นสีของพระวรกายของพระชินะพุทธเจา้ 5 พระองค ์คือ สีขาว สี

เขียว สีน ้ าเงิน สีเหลืองและสีแดง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์และความหมายอ่ืน ๆ จากนั้นจึง

ประมวลผลออกมาเป็นผลงานท่ีดึงสัญลกัษณ์สีออกมาทั้งส้ิน 2 สีไดแ้ก่ สีแดงเป็นสัญญะตวัแทน

เเห่งกิเลสธรรม (Poison) แทนอารมณ์แห่งตณัหาราคะ ความปรารถนาในกามราคะ หรือความโลภ 

(Desire) และสีน ้ าเงินให้สัญญะตวัแทนเเห่งกิเลสธรรม (Poison) แทนอารมณ์โทสะความเกลียดชงั 

ความหลง หรือ อวิชชา โมหะ (delusion or ignorance)  โดยจัดท าวิดีโอเพื่อสะท้อนอารมณ์

ความรู้สึกทั้ งสีแดง และสีน ้ า เ งิน  ในทางกายภาพจะมีการจัดวางตามองค์ประกอบศิลป์ 

(Composition) ให้มีความสมดุล โดยใช้แสง สี ประกอบวิดีโอมาสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกทาง

อารมณ์ ใหผู้ช้มไดรู้้สึกและเขา้ถึงอารมณ์ทั้ง 2 และรับรู้ถึงหลกัธรรมท่ีน ามาขจดัอารมณ์ทั้ง 2 ดว้ย  

 ส่วนท่ีสอง เป็นผลงานการสร้างสรรคท่ี์ถ่ายถอดอารมณ์สตรีในพื้นถ่ิน  ตามความมายของ

ค าว่า “ อารมณ์ " (Arammana) หมายถึง ธรรมชาติเป็นท่ีร่ืนรมยย์ิ่ง ธรรมชาติท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียวจิต 

โดยผ่านตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ (Graceful)  ผ่านลกัษณะของสตรีโบราณทางเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ซ่ึง เป็นถ่ินท่ีข้าพเจ้าถือก าเนิดอาศัยผูกพนัธ์อย่างลึกซ้ึง ซ่ึงได้รับแรงบัลดาลใจภาพ

ประติมากรรมปูนป้ันนูนต ่าในยุคทวารวดีสตรี 5 นาง พบท่ีคูบวั จงัหวดัราชบุรี ท่ีสะทอ้นให้เห็น

ความร่ืนรมยผ์่านการดีดสีตีเป่าเพื่อให้แก่ผูช้สัมผสักบัสุนทรียศาสตร์ ความศกัด์ิสิทธ์ิ ส าเร็จด้วย 

“พลงัอ านาจ” ของผูห้ญิงท่ีมิใช่เทวสตรี ความอ่อนโยนตามแบบสตรีทัว่ไป โดยตดัต่อวิดีโอเป็น

ภาพแสดงลกัษณะของสตรี 5 นางก าลงัเล่นดนตรีดว้ยความร่ืนรมยช์วน ลุ่มหลง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

ของสตรีท่ีมีอยูต่ ั้งแต่ อดีตมาถึงปัจจุบนั 

 ส่วนท่ีสาม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแสดงศิลปะส่ือการแสดงสดออกเป็นสองลกัษณะ 

ลกัษณะท่ี 1 ขา้พเจา้เป็นผูถ่้ายทอดจิตตานุภาพให้แก่ผูช้มด้วยการ คลุมผา้สีขาว และ/หรือแดงท่ี

ให้สัญญะแทนการพยายามเอาชนะความหลง ความเขลา ความโง่ ความไม่รู้ตามท่ีเป็นจริง ผา้สีขาว

และ/หรือแดงจะครอบคลุมร่างกายทั้งหมด เพื่อเป็นสัญญะถึงการเคล่ือนออกจากความไม่รู้ ความ

หลงท่ีเป็นโมหะแห่งตน โดยเคล่ือนไหวในอิริยาบถต่างๆในผา้ขาวท่ีคลุมร่างกายอยู่จะเป็นการ

ส่ือสารให้กบัผูช้มถึงความไม่รู้แจง้จากการอริยาบถต่างๆของขา้พเจา้ และในส่วนของการหลุดพน้

จากความไม่รู้หรือความหลงผิดนั้นจะใชแ้สง สี และเงาส่องสวา่งไปท่ีผา้ท่ีคลุมร่างกายของขา้พเจา้ 

เม่ือศิลปินพยายามด้ินร้นจนสามารถหลุดออกมาจากผา้ขาวท่ีคลุมตนเองอยู ่ เป็นสัญญะแทนความ

หลุดพน้ออกมาจากอวิชชาได ้ในระหวา่งท่ีขา้พเจา้แสดงศิลปะส่ือการแสดงสด มีนกัดนตรีเล่นเเชล
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โล (cello) โดยสร้างสรรค์ ท่วงท านองข้ึนใหม่มาจากคาถาบูชานางตาราท่ีว่า “โอม ตาเร ตุด ตาเร 

สวาหะ” ให้เสียงดนตรีสร้างบรรยากาศความรู้สึกศกัด์ิสิทธ์ิผสมผสานกบัส่ือใหม่ต่าง ๆ  ลกัษณะท่ี 

2 มีการปรับอิริยาบทหลกัของการเจริญสติ และสมาธิตามหลกัอานาปานสติเขา้มาร่วมใช้ในการ

แสดงสด เช่น การยืนน่ิงเป็นระยะเวลานานบนกอ้นหินสูงโดยสวมรองเทา้ส้นสูง  การนัง่เกา้อ้ีน่ิง

เป็นระยะเวลานานนกอ้นหินสูงโดยสวมรองเทา้ส้นสูง การยนืบนหลงัมา้บนเเท่นวางประติมากรรม

สองชั้นโดยสวมรองเทา้ส้นสูงเพื่อแสดงให้เห็นวา่การกา้วออกมาจากความไม่รู้หรือสถานการณ์ท่ี

คบัขนั ท่ีมีความเส่ียงท่ีเปรียบดงักิเลสท่ีอยูภ่ายในและภายนอกตวัเรา สามารถด าเนินไปไดด้ว้ยการ

ใชส้ติปัญญาท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมดว้ยการก าหนดลมหายใจเขา้ออก และการด ารงตนอยู่

ได้ในสถานการณ์ท่ีคบัขนัดงักล่าว โดยในการแสดงสดแต่ละคร้ังสามารถเลือกแสดงได้ทั้งสอง

ลกัษณะ หรือเลือกลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึงข้ึนอยูต่ามความเหมาะสมและปฏิสัมพนัธ์ของพื้นท่ี 

 ขา้พเจา้มีความคาดหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ผลงานศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์น้ีจะสร้าง

แรงบนัดาลใจ แก่ผูท่ี้มีความทุกข์เพราะ สภาวะทางอารมณ์ท่ีท าให้จิตใจตกต ่าหรือเป็นไปในทาง

เส่ือมท่ีเรียกวา่อกุศล เกิดพลงัอ านาจแห่งจิตท่ีเป็นกุศลหรืออารมณ์ดา้นบวก  ดว้ยสติปัญญาความรู้

แจง้ตามหลกัค าสอนของพุทธศาสนา ท่ีถ่ายทอดผา่นความเช่ือและก าลงัศรัทธาในพระโพธิสัตวต์า

รา และเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ 5 พระองค์ มาขจดัปัดเป่าความเส่ือมทางอารมณ์จนน ามาสู่การ

พฒันาศกัยภาพของตนทั้งทางโลกและทางธรรม 

 

3. ค านิยามศัพท์ 
 อารมณ์ หมายถึง  ส่ิงท่ียึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เช่นรูปเป็น

อารมณ์ของตา เสียงเป็นอารมณ์ของหู ความรู้สึกทางใจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้า เช่น อารมณ์รัก 

อารมณ์โกรธ เป็นตน้ คือธรรมชาติเป็นท่ีมายนิดีแห่งจิตและเจตสิก (ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ) 

 เทวนารี หมายถึง   เทพผูเ้ป็นหญิงผูมี้อ  านาจเหนือธรรมชาติเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์

ต่างๆ 

 ปราชญา หมายถึง  พลงัอ านาจแห่งความเช่ือและ ความศรัทธาในรูปสัญญะของเทวนารี

ตามคติความเช่ือในศาสนาพุทธพระโพธิสัตวห์รือพระพุทธเจา้ท่ีเป็นหญิง(Female Buddha) 
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 ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์  (Performance Art) หมายถึง รูปแบบศิลปะท่ีผสมผสาน

รูปแบบทางทศันศิลป์ (Visual Arts) เข้ากับรูปแบบทางนาฏกรรม (Performance) ภายใต้บริบท

ทางดา้นทศันศิลป์ท่ีเป็นทั้งขนบแบบแผน และแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือความรู้ท่ี

รวมเอาหลายสาขาวิชามาประกอบกนัศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์เป็นการแสดงท่ีใช้กลวิธีท่ี

หลากหลายเพื่อน าเสนอแนวคิด (Concept) โดยให้ความใส่ใจกบัร่างกาย ลกัษณะเฉพาะตนของ

ศิลปิน ผา่นกระบวนการทางการแสดง หรือการกระท า มีความเปิดกวา้งทางกลวิธีในการน าเสนอ

อยา่งยิ่งเพราะสามารถเป็นผลงานท่ีมีบทหรือไม่มีบทก็ได ้มีความหมายวา่การแสดงสด (Liveness) 

หรือการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ท่ีมีกระบวนการและขั้นตอนเป็นการแสดงแบบสุ่ม

เดา หรือการจงใจท าอยา่งระมดัระวงั เกิดข้ึนเองอยา่งฉบัพลนัหรือวางแผนอย่างรอบคอบ เป็นการ

แสดงท่ีทั้งผูช้มจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วม เป็นการแสดงสด หรือการใชส่ื้อเพื่อน าเสนอ เช่น

วดีิโอ ภาพถ่าย 

 ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์สามารถน าเสนอในรูปแบบของสถานการณ์หรือการจดัวาง

พื้นท่ี ร่างกาย เวลา วตัถุ  (Object) หรืออุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) และความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูช้มและผูแ้สดงสด ท่ีสามารถประกอบเขา้กบัเสียง สร้างสรรค์ข้ึนโดยใช้เทคนิคและวิธีการของ

ศิลปะทางดา้นทศันศิลป์ เน้นหลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของ

ผูส้ร้าง สามารถจดัแสดงได้ทุกท่ี ทั้ งในพื้นท่ีปิด เช่น พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ หรือพื้นท่ีสาธารณะ 

(Public Space) 

 ยุคสมัยใหม่ (Modernism)  คือ ช่วงเวลาหลังการปฏิวติัอุตสาหกรรม ท่ี ส่ิงต่างๆถูก

ก าหนดให้อยู่ในหลกัเกณฑ์และทฤษฏี เป็นการจดัเรียงความสัมพนัธ์ท่ีมีระเบียบแบบแผน (Well 

Organize) เพื่อให้อยูใ่นวฒันธรรมท่ีดีเปรียบเสมือนกรอบหรือระบบ” และพยายามท่ีจะใชอ้ านาจท่ี

เท่าเทียมกนัในลกัษณะของการกระจายอ านาจ เช่น การกระจายอ านาจสู่ชุมชน  ทั้งน้ีอาจเป็นตน้เหตุ

ของการถูกครอบง าและการปิดกั้นการเขา้ถึงสิทธิการใชอ้  านาจอ่ืนๆ เช่น ผูมี้อ  านาจทางการเมืองปิด

กั้นคนท่ีดอ้ยโอกาสในการเขา้ถึงสิทธิทางการแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

 ยคุหลงัสมยัใหม่ (Post Modernism) หรือความคิดโพสตโ์มเดิร์น หมายถึง  ความคิดท่ีเป็น

อิสระมีการน าเสนอรูปแบบการส่ือสารท่ีแปลกใหม่ การสร้างพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นอิเลกโทรนิคท่ี

ไม่เช่ือเร่ืองโลกอุตสาหกรรมอีกต่อไป เนน้เสรีภาพและอิสระของบุคคล ปรัชญาแบบโพสตโ์มเดิร์น 

ไม่เช่ือว่ามีความจริงเพียงหน่ึงเดียว แต่เห็นว่า "ความจริง" เป็นส่ิงท่ีมองไดห้ลายมุมมอง และควร
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ผสมผสานมุมมองท่ีหลากหลายต่างๆ เขา้ดว้ยกนัมกัปฏิเสธอ านาจของกรอบ ระเบียบ โครงสร้าง 

รูปแบบจารีตเดิม และมุ่งแสวงหาการคิดนอกกรอบและแหวกแนวอยูต่ลอด  

 แอ็บโพรพริเอชัน (Appropriation) หมายถึงการน าเอารูปลักษณ์ต่างๆ จากส่ือและ

ประวติัศาสตร์ศิลป์ มาน าเสนอใหม่ในบริบทท่ีเปล่ียนไป เช่นในเชิงวพิากษว์จิารณ์ หรือ เสียดสีเป็น

ตน้  

 ศิลปะเฉพาะท่ี (Site Specific Art) คืองานศิลปะท่ีสร้างข้ึนบนต าแหน่งท่ีเฉพาะเจาะจง ท่ี

ศิลปินจะค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีจะสร้างงานร่วมกบัการสร้างสรรค์งานศิลปะ เม่ือผลงานศิลปะ

ถูกยา้ยท่ีความหมายหรือแนวคิดอาจเปล่ียนไป จึงตอ้งมีการปรับรูปแบบผลงานศิลปะให้เขา้กบั

พื้นท่ีนั้น ๆ เพื่อสามารถส่ือสารเเนวคิดให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องศิลปิน โดยทัว่ไปแลว้ศิลปิน

จะใชก้ารวางต าแหน่งเป็นจุดเร่ิมตน้ในการบอกเล่าเร่ืองราว ร่วมกบัการวางแผนในการสร้างสรรค์

ช้ินงานศิลปะ  

 

4. วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 4.1 เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ผสมส่ือ

ใหม่ เช่น วิดีโอ ดนตรี แสง สีเสียง และเงาอนัเป็นส่ือท่ีเต็มไปดว้ยการเคล่ือนไหว จงัหวะ และเวลา

มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทางศิลปะแบบใหม่  

 4.2 เพื่อสร้างผลงานทางศิลปะท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัสังคมจากการถ่ายถอดจินตานุ

ภาพท่ีเก่ียวกบัอารมณ์และอ านาจของเทวนารี ดว้ยพื้นฐานจากคติความเช่ือท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนา

แบบวชัรยาน 

 4.3 เพื่อศึกษา ทดลอง พฒันาองคค์วามรู้ผา่นการบนัทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์การสร้างงาน

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ให้มีระบบเเบบแผนเพื่อส่ือสารความเขา้ใจในวง

วชิาการทางศิลปกรรมร่วมสมยั 
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5. ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 5.1 ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา 

 น าเสนอเก่ียวกบัศิลปะและปรัชญาท่ีเก่ียวกบัสตรีตามแนวคิดตะวนัตกและตะวนัออกมา

สังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ รูปแบบหลงัสมยัใหม่ (Post Modern)  และน าเสนอหลกัธรรมค าสั่งสอน

ในเร่ืองราวของพระพุทธะเจา้ 5 พระองค์ ท่ีมาผสมผสานกบัความศรัทธาและความเช่ือในพลัง

อ านาจของพระนางตารา มาสร้างสรรคเ์ป็นการแสดงทางทศัน์ศิลป์ ในรูปแบบของศิลปะการแสดง

สด  และส่ือผสมเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงอารมณ์ ท่ีสามารถหลุดพน้จากความแปรปรวนทางอารมณ์

ทั้งหลาย ดว้ยพลงัแห่งสติปัญญา 

 5.2 ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ 

 สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art)     ท่ีส่ือสารความคิด

หรือสะทอ้นเสียงของผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะเฉพาะอตัวิสัย (Subjective) อนัสามารถสะทอ้นความเช่ือ 

ความศรัทธา ผสมส่ือเช่น วิดีโอ ดนตรี แสง สี เสียงและเงา อนัเป็นส่ือท่ีเต็มไปดว้ยการเคล่ือนไหว 

จงัหวะ และเวลา โดยมีการจดัวางองค์ประกอบ(Composition) ไว ้3 ส่วน ส่วนแรกเป็นวิดีโอท่ี

ถ่ายทอดเร่ืองราวอารมณ์เทวนารี และส่วนท่ีสองเป็นวิดีโอถ่ายทอดอารมณ์ของสตรีทัว่ๆไปตามถ่ิน

ก าเนิดของขา้พเจา้ และส่วนท่ีสาม การแสดงสด (Live Performance) ท่ีประกอบดว้ยศิลปินแสดงสด

และนกัดนตรีร่วมกนัสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ในรูปแบท่ีเป็นรูปธรรมจากท่าทาง

การเคล่ือนไหว และรูปแบบท่ีเป็นก่ึงนามธรรม โดยใชจิ้นตนาการในการสร้างสรรคง์านโดยใชภ้าพ

คลุมร่างกายใหเ้กิดจิตนาการ ท่ีใหอ้ารมณ์และความรู้สึกในศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ 

 5.3 ขอบเขตทางดา้นเทคนิค 

  5.3.1 การแสดงสด (Live Performance) คือการใชร่้างกาย ส่ือผสม สถานท่ี (Site 

Specific) องค์ประกอบศิลป์ โดยตวัผูแ้สดงตอ้งมีทกัษะความสามารถเฉพาะตวั ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

ของผูแ้สดงแต่ละคนท่ีจะใชร่้างกายประกอบกบัวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรคศิ์ลปะส่ือการ

แสดงสด เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก หรือบอกเล่าเร่ืองราวท่ีตอ้งการส่ือสารต่อผูช้มให้สามารถ

เขา้ถึงหรือรู้สึกร่วมไปกบัผูแ้สดง ซ่ึงการแสดงสดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของผลงานศิลปะส่ือ

การแสดงทางทศันศิลป์ 
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  5.3.2 การสร้างสรรค์ส่ือ (Media) เช่น วิดีโอ  ดนตรี แสง เงา และสี ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบรองและเป็นลายละเอียดของผลงาน ท่ีประกอบกนัเป็นงานทศันศิลป์เพื่อบอกเล่า

เร่ืองราวท่ีท าใหผ้ลงานสมบูรณ์ข้ึน 

  5.3.3 การจดัพื้นท่ีในการน าเสนองาน และการติดตั้งอุปกรณ์ โดยใชแ้สงและเงา 

สร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกถึงความศกัด์ิสิทธิถึงพลงัอ านาจของเทวสตรี 

 

6. ขอบเขตทางการน าเสนอ 
 การน าเสนอผลงานศิลปะส่ือการแสดงสด (Performance Art ) สามารถน าเสนอได้ใน

พื้นท่ีสาธารณะ( Public spaces) และจดัแสดงผลงานในห้องนิทรรศการในพื้นท่ีปิด สตูดิโอ (Close 

space) โดยการติดตั้ ง อุปกรณ์จัด  เต รียมสถานท่ีและการพื้นดังกล่าว ท่ีประกอบไปด้วย 

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ วดีิโอ (ไม่นอ้ยกวา่ 4 ช้ิน) เสียง และเเสง  โดยน าเสนอศิลปะการแสดง

ทางทัศนศิลป์ วิดีโอ (ไม่น้อยกว่า 4 ช้ิน) เสียง และเเสงไปพร้อมๆกับการแสดงสด (Live 

Performance) ของศิลปิน 

 

7. ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 
 7.1 ศึกษาทฤษฎีนกัคิด นกัปรัชญา งานเขียนประเภทต่างๆ หนงัสือภาพ ภาพถ่าย เอกสาร

ทุกชนิดและเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ เก่ียวกบัอารมณ์แบบเทวสตรี ท่ีน าไปสู่อ านาจ

ของผูห้ญิง และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ 

 7.2 รวบรวมข้อมูลทั้ งข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนามมาวิเคราะห์ เรียบเรียง และ

วิเคราะห์ขอ้มูลความเป็นไปไดข้องงาน ทั้งในดา้นเน้ือหาไดแ้ก่ อารมณ์แบบเทวนารี และผลงาน

เทคนิค วธีิการสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ เสียง และภาพ 

 7.3 คิดคน้ท่าทางการเคล่ือนไหวในรูปแบบสัญลกัษณ์ ประกอบเป็นส่ือศิลปะการแสดง

ทางทศันศิลป์ท่ีมีคุณค่าเท่าปราชญาหรือพระนางตาราในอดีตเพื่อสร้างนยัยะถึงอ านาจของผูห้ญิงได ้
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 7.4 สร้างแบบร่างดว้ยหมึก และจดัพิมพแ์บบร่าง รวมทั้งออกแบบพื้นท่ีในการสร้างสรรค์

ทั้งเสียง แสง ภาพเคล่ือนไหวจากโปรเจคเตอร์ และรูปแบบการติดตั้งพื้นท่ีการแสดงสด ดว้ยการ

สร้างโมเดล 4 มิติ และโมเดล 3 มิติ จากคอมพิวเตอร์ 

 7.5 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่การแสดงสดจ านวน 15 ช้ิน 

 7.6 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่การถ่ายท าวดีิโอจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 50 ช้ิน  

 7.7 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ การตดัต่อวดีิโอไม่นอ้ยกวา่ 30 ช้ิน 

 7.8 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ การออกแบบ เสียงและดนตรีทั้งบนัทึกและสดไม่

นอ้ยกวา่ 15 ช้ิน 

 7.9 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ ประติมากรรม จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ช้ิน 

 7.10 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองแต่งกาย จ านวน 20 ชุด  

 7.11 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ การออกแบบเสียง การจดัแสง การจดัวางพื้นท่ี 

การจดัวางผลงานสร้างสรรคแ์ละพื้นท่ีการแสดงสดให้ประกอบกนัเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งแกปั้ญหา

และขอ้ผดิพลาดขณะปฏิบติังานทั้งในพื้นท่ีหอศิลป์ สตูดิโอ พื้นท่ีสาธารณะ  

 7.12 น าผลงานมาการสัมมนา วิจารณ์จากทั้งผูเ้ช่ียวชาญ คณาจารย ์ผูช้มเพื่อแกไ้ขปัญหา

ทั้งรูปแบบ วธีิการและแนวคิด จ านวน 35 คร้ัง 

 7.13 วิเคราะห์ผลงานบนัทึก รวบรวมขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์จากการวิจารณ์ เพื่อการ

พฒันางานทั้งในแง่เน้ือหา และกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสม ไดแ้ก่ ศิลปะการแสดงทาง

ทศันศิลป์ วิดีโอ แสง และเสียง จ านวน 10 คร้ัง การแสดงทั้งส้ิน 6 ช้ิน ท่ีเป็นขอ้คน้พบและสามารถ

ใชใ้นการเขียนวิเคราะห์สังเคราะห์ในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นขั้นตอนสอดคลอ้งกนัทั้งงานวจิยั

และงานสร้างสรรค ์

 7.14 สรุปองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ 

วดีิโอ แสง และเสียง พร้อมทั้งรวบรวมน าเสนอคณาจารย ์

 7.15 เขียนวเิคราะห์ในรูปแบบวทิยานิพนธ์ 
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8. เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
 มีนาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 

 

9. วธีิการศึกษา 
 9.1 ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธศาสนาหลกัค าสอนแบบพุทธวชัรยานท่ีเก่ียวกบัเทวนารี 

งานพุทธศิลป์และปรัชญาในทฤษฎียคุสมยัเก่า (Modern) และสมยัใหม่ (Post Modern) ตามแนวคิด

ตะวนัตกและตะวนัออก 

 9.2 ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลและถ่ายภาพงานพุทธศิลป์ท่ีเก่ียวกบัเทวนารี และสัมภาษณ์ผูท่ี้

มีความรู้เก่ียวกบัพุทธศาสนา 

 9.3 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต าราทางวชิาการ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือดิจิตอลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 9.4 ทดลอง ก าหนดเคา้โครงของการสร้างสรรคผ์ลงาน และแนวความคิด (concept) เร่ือง

ท่ีจะน าเสนอมีแนวความคิด (Idea) ท่ีจะส่ือใหผู้ช้มรับรู้จากงานศิลปะส่ือการแสดงสด 

 9.5 ลงมือถ่ายท าวดีิโอและทดลองแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด 

 9.6 ประมวลผลงานท่ีไดจ้ากการวางโครงสร้างและการลงมือถ่ายท าวิดีโอ ให้สอดคลอ้ง

กบัการแสดงศิลปะส่ือการแสดงสดเพื่อนน าเสนอต่อไป 

 

10. แหล่งข้อมูล 
 10.1 เอกสารทางวชิาการและหนงัสือเก่ียวกบัปรัชญาตะวนัออก และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่  

 10.2 เอกสารทางวิชาการ บทความและหนงัสือ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงตน้แบบยุคปัจจุบนัท่ี

มีลกัษณะเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเป็นตน้แบบในลกัษณะของผูห้ญิง 

 10.3 ส่ือส่ิงพิมพ ์และขอ้มูลต่างๆเก่ียวขอ้งกบัเทวนารีท่ีเป็นท่ีสามารถเป็นตน้แบบของ

ลกัษณะของผูห้ญิงท่ีมีพลงัอ านาจและสามารถสร้างการตระหนกัรู้คุณค่าในตนเองใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
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 10.4 หนงัสือต่างประเทศ การสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางทศันศิลป์ 

เพื่อสร้างระบบวิธีคิดและการสร้างสรรค์ใหม่อนัน าไปสู่ จุดมุ่งหมายของการสร้างการตระหนกัรู้ 

ในคุณค่าของตนเองแก่ผูห้ญิงได ้

 

11. อุปกรณ์ทีใ่ช้ 
 1) กลอ้งวดีิทศัน์ 

 2) กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ 

 3) เคร่ืองแต่งกาย 

 4) สีไฟ  

 5) เคร่ืองดนตรี 

 6) โทรทศัน์ 

 7) โปรเจก็เตอร์ 

 8) ไฟ 

 9) อุปกรณ์อ่ืนๆประกอบการแสดง 

 10) สตูดิโอถ่ายท า 

 11) ผา้สีด า 

 12) SD Card และ External 

 13) ผา้ยดื สีต่าง ๆ เช่น ขาว แดง เป็นตน้ 

 14) เหล็กเส้น 

 

12. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย  
 (โดยประมาณการ) 1,500,000 บาท 
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13. การเสนอผลงาน 
 ผลงานทั้งหมดจะน าเสนอดว้ยกระบวนการการติดตั้งอุปกรณ์ แสง สี วดีิโอ กลอ้งวดีิทศัน์ 

และเคร่ืองขยายเสียง     การจดัเตรียมสถานท่ีโดยน าเสนอในพื้นท่ีสาธารณะ (Public space) ซ่ึงมี

ลกัษณเป็นการจดัการพื้นท่ีกบัส่ิงเเวดลอ้ม (Environment) ก่อให้เกิดปฏิกิริยาระหวา่งการแสดงและ

พื้นท่ี (Site Specific) และจดัแสดงผลงานในหอ้งนิทรรศการในพื้นท่ีปิด (Close space) โดยน าเสนอ

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ ท่ีเต็มไปดว้ยการเคล่ือนไหว จงัหวะ และเวลา ท่ีมีลกัษณะส่ิงท่ียึด

เหน่ียวจิต โดยผา่นทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ “อารมณ์” เชิงบวก อนัน าไปสู่ลกัษณะ “อ านาจ” 

ท่ีเป็นความจริง ความดี และความงามใหม่ 

(Albistur, 1997; Bancoroft, 1974; Baroque; Beasley, 1999; Beyer, 1973; Bhattacharyya, 1968; 

Bremser, 1999; Buddhist iconography / [edited by] Lokesh Chandra, 1991; Chilvers & Smith, 

2009; Christine, 1977; Dixon, 2007; Firestone, 1972; Getty, 1962; Goldberg, 1988; Launay, 1996; 

Marranca, 1996, 2001; Niyogi, 2001; Pelzer, 2001; "Performance Art into the 90s," 1990; Piyasilo, 

1989; Plutchik, 1980; Rawson, 1991; Stiles, 2008; Sullivan, 2017; Trungpa, 2003; Waddell, 1971, 

1974; Walther, 1994; Wardrip-Fruin & Montfort, 2003; William, 1986; Williams & Tribe, 2000; 

Wollstonecraft, 1992; กบิลสิงห์., 2554; กฤษดาวรรณ, 2560; โกศล, 2549; ง้วนเพียรภาค., 2548; 

เจริญสินโอฬาร. , 2554; ด ารุงค์, 2551; เดชะรินทร์, 2551; ทีมข่าวการศึกษา, 2560; นาควชัระ., 

2526a, 2526b; นามการ, 2554; นิธิภทัรอนนัต,์ 2558; บุญมี., 2550; "พระนางทาราหรือตารา," ; พุทธ

สมาคมแห่งประเทศไทย., 2544; มหณรงค์ชัย., 2552; ราชบณัฑิตยสถาน, 2556a; สมฺมาปญฺโญ., 

2547; เสถียร โพธินนัทะ, 2529; ออง; อินทราวธุ, 2543) 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2  

เอกสาร งานวจัิยและศิลปินที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการพฒันาผลงานสร้างสรรคใ์นหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ เพื่อคน้หา

แก่น (Theme) หรือ สารส าคญัหลกัของการสร้างสรรค์ผลงาน (Production Content) นั้น ผูว้ิจยัได้

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในเอกสารโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัเทวนารี และอ านาจแห่งอติถีเพศ ( Shakti) 
 แรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานจึงไดรั้บอิทธิพลมาจากองคค์วามรู้หลากหลาย อาทิเช่น 

วรรณกรรมของไทยเร่ืองรามเกียรต์ิ และนิทานรามายณะในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(สี

ดา) ภาพประติมากรรมนูนต ่า (Bas-relief) ของเจดียจุ์ลประโทนท่ีไดรั้บการคน้พบ ณ ต าบลพระประ

โทน อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  ระหว่างปีพุทธศกัราช 2482 ถึงปีพุทธศกัราช 2483 1เป็นซาก

ปรักหักพงัของแนวคิดแบบพุทธมหายานอนัเป็นศิลปะในสมยัทวารวดี รวมทั้งแนวคิดของ “เทว 

สตรีหรือ พระเทว”ี คือ เทวดาผูเ้ป็นหญิง(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556b)2 ผูมี้อ  านาจเหนือธรรมชาติและ

ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์    ความเจริญงอกงาม เป็นตน้  พื้นฐานความเช่ือท่ีส าคญั

ท่ีสุดของเพศหญิง คือ ผูใ้ห้ก าเนิด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า เทวสตรี หรือเทวนารีเป็นบ่อเกิดของพลงั

อ านาจอนัยิง่ใหญ่  และใชค้  าวา่ ศกัติ ในความหมายท่ีแปลวา่ อ านาจแห่งหญิงท่ีเป็นนารีคู่สมรสของ

เทพผูย้ิ่งใหญ่และให้ก าเนิดโอรสหรือธิดาได้  ในหลกัค าสอนของพุทธศาสนาท่ีเน้นการน าหลกั

ธรรมะมาแกไ้ขขอ้บกพร่องทางอารมณ์ในจิตใตส้ านึกของคน ใหห้ลุดพน้จากอารมณ์อนัเป็นกิเลสท่ี

ท าใหเ้กิดความทุกข ์และสร้างสรรคใ์หเ้กิดความเขา้ใจในความจริงและความดี  ความงามของสตรีท่ี

มีลกัษณะอ่อนโยน นุ่มนวล  เมตตา (Wonderful Power) ท่ีในขณะเดียวกนัก็เต็มไป ดว้ยความเด็ด

เด่ียว เขม็แขง็ ปัญญา และหวัใจแห่งการดูแล หรือความเมตตากรุณา (Caring Espect) ขึงไดก้ลายเป็น

เน้ือหาและรูปแบบในพุทธศิลป์ 

                                                           
1 (นิธิภทัรอนนัต์, 2558) 
2 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556b) 
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 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ในหัวขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจ

แห่งอิตถีเพศ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะสะทอ้นมายาคติท่ีมีแนวคิดมาจากงานพุทธศิลป์ของพระโพธิสัตวต์า

รา และต านานของพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์ผสมผสานสร้างสรรคต์ามจิตตานุภาพ เพื่อสร้างความ

จริง ความดีและความงามใหม่ของสตรี  การท่ีการนบัถือพระแม่หรือเทวนารีนบัเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

พลงัอ านาจ ของธรรมชาติท่ีเก้ือกลูต่อส่ิงมีชีวติท าให ้ช่ือของพระโพธ์ิสัตวต์ารา ส่ือความ หมายถึง ผู ้

ท่ีน าพาสรรพสัตวข์า้มพน้ มหานทีแห่งการเวียนว่ายตายเกิด และความทุกขเวทนาโดยถือว่าเป็น

ชายาของพระโพธ์ิสัตวอ์วโลกิเตศวร และสามารถส่ือแสดงใหเ้ห็นวา่พลงัอ านาจของผูห้ญิงเป็นพลงั

อ านาจสากลท่ีสามารถสร้างสรรค์และก่อให้เกิดพลังงานเชิงบวกได้ ดังนั้นการศึกษาทบทวน 

วรรณกรรม (Liturature Review) จึงเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรับการคน้ควา้หาความรู้ในเชิงลึก

เป็นอยา่งยิง่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 1.1 พระชินพุทธะ (พระพุทธเจ้า) 5 พระองค์ 
 ในพุทธสาสนาลทัธิวชัรยาน เช่ือกนัว่าพระชินพุทธะทั้ง 5 พระองค์มี อิตถีภาวะประจ า

พระองค์ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นปัญญาญาณในแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบของสี องค์ประกอบ และ

ท่าทางต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเองตามอ าเภอใจ แต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ โดยการ

เช่ือมโยงความรู้จากทั้งทางกาย จิต และจิตวิญญาณเขา้ด้วยกนัพระชินพุทธะจึง เป็นทั้งเป้าหมาย 

เคร่ืองมือ และสัญลกัษณ์ในเวลาเดียวกนั เพราะการแสดงสัญลกัษณ์ออกมาในรูปบุคคล ตวัตนเป็น

วิธีหน่ึงท่ีสามารถเปิดเผยพลงังานธรรมชาติออกมาให้ประจกัษ์แจง้ไดง่้าย  การท่ีปัญญาญาณของ

พระชินพุทธะทั้ง 5 พระองคท่ี์ไม่สามารถแบ่งเเยก และมิไดบ้่งบอกการเป็นผูค้รอบครอง ไม่เก่ียวกบั

ตณัหาอุปาทานใด ๆ แต่เป็นปัญญาญาณท่ีสะทอ้นทุกส่ิงทุกอยา่ง ราวกบัวา่ส่ิงนั้นหรือบุคคลนั้นเป็น

หน่ึงเดียวกนั ไดท้  าให้ความเป็นชายและหญิงถูกผนวกรวมเขา้ดว้ยกนั ไม่มีการแบ่งเเยก มีเพียงแค่

ความเท่าเทียมกนัของทุกชีวิต เป็นเหมือนบุตรท่ีก าเนิดจากครรภ์มารดาเดียวกนั  พระนางตาราจึง

กลายเป็นมิติแห่งอิตถีเพศในตระกูลชินพุทธะท่ีเรียกวา่ กรรมโคตร เป็นตระกูลท่ีสตรีไดรั้บการยก

ยอ่งและยกระดบัข้ึนมาทดัเทียมกบับุรุษ เน่ืองจากอยูใ่นฐานะมารดาของพระพุทธเจา้ท่ีมีฐานะเท่า

เทียมกับพระชินพุทธะ เป็นตระกูลแห่งความสมดุลของส่ิงคู่ทั้ งหลาย ดังเช่นพระอโมฆสิทธิ 

(Amoghasiddhi)  กายทิพยห์รือพระชินพุทธะในกรรมโคตรเป็นสัญลกัษณ์ของเพศชายท่ีแสดงมิติ

ทาง จิตวิญญาณท่ีกลา้หาญ เช่ือมัน่ในตนเอง มีความพยายามและความคิดริเร่ิม พระนางตาราก็เป็น

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Amoghasiddhi
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สัญลกัษณ์ ของเพศหญิงท่ีแสดงมิติทางจิตวญิญาณของความรัก ความกรุณา ความอดทน และความ

สุภาพ ท่ีทั้งสองดา้นสามารถประสานกลมกลืนกนั ไม่ไดมี้ดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเหนือกวา่ เป็นตน้ 

 การท่ีพระพุทธศาสนามีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดซ่ึงเป็นไปตามเหตุตามปัจจยัไปตาม

ความเปล่ียนแปลงทางสังคม  พระพุทธเจา้จึงมิไดมี้เพียงพระองคเ์ดียว ในพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน 

เช่ือกนัวา่ พระพุทธเจา้พระองคห์ลกัในจกัรวาลมีจ านวนทั้งส้ิน 5 พระองคแ์บ่งออกเป็น 5 ตระกลู มี

สีพระวรกาย 5 สี ได้แก่ สีน ้ าเงินอ่อน (Blue), สีขาว (White), สีเหลืองทอง (Yellow), สีแดงหม่น 

(Deep Red) และ สีเขียว (green) พระชินพุทธะคือพระพุทธเจา้ในรูปแบบของกายทิพยซ่ึ์งมีความ

เช่ือว่ากายของ พระพุทธเจา้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกาย ไดแ้ก่ กายหน่ึงคือ กายธรรมท่ีเป็น

นิรันดรไม่ข้ึนกบักาล และ กายท่ีสองคือ กายทิพยห์รือสัมโภคกาย เป็นกายของพระพุทธเจา้ขณะอยู่

ในฌานสมาบติัเป็น แสงสว่างแผ่ซ่านออกไปไม่มีท่ีส้ินสุด ส่วนกายท่ีสามคือ กายเน้ือเรียกว่า

นิรมาณกายเป็นกายของปุถุชนท่ีตอ้ง เกิดแก่เจ็บตาย และพระพุทธเจา้ในลักษณะสัมโภคกายน้ี 

ไม่ไดป้รากฏในสังสารวฏัให้เราสัมผสัไดด้ว้ยอายตนะหก เพื่อสอนธรรมะโดยตรง แต่ปรากฏข้ึน

เพื่อประทานพร และเป็นหนทางสู่การตรัสรู้ พระพุทธ เจา้ทุกลกัษณะลว้นมีรากฐานคือ ความวา่ง ท่ี

ทรงสามารถปรากฏในหลากหลายลกัษณะ พระชินพุทธะทั้ง 5 พระองคมี์อิตถีภาวะประจ าพระองค์

ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นปัญญาญาณในแบบต่าง ๆ ผา่นรูปแบบของสี องคป์ระกอบ และท่าทางต่าง ๆ 

ท่ีเป็นการแสดงสัญลกัษณ์ในรูปบุคคลเช่นเดียวกนั โดยสามารถเปรียบเทียบชินพุทธ 5 พระองค์ 

และมิติแห่งอิตถีเพศออกเป็น 5 ตระกูลเพื่อประทานพรในดา้นต่าง ๆ พระชินพุทธะ (พระพุทธเจา้) 

ทั้ง 5 พระองค ์(ภาพท่ี 1) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะของพระชินพุทธทั้ง 5 พระองค ์

วงศ์ตระกูล 

(Family) 

ตถาคตโคตร 

(Buddha) 

วชัรโคตร 
(vajra) 

รัตนโคตร (ratna) 
ปัทมโคตร 

(Padma) 

กรรมโคตร 
(karma) 

ทศิทีส่ถิต 

(Direction) 

ตรงกลาง 

(Centre) 

ทิศตะวนัออก 

(East) 
ทิศใต ้(South) 

ทิศ

ตะวนัตก 
(West) 

ทิศเหนือ 
(North) 

พระพุทธเจ้า

กายทพิย์ 
(Masculine 

Buddha) 

พระไวโรจนะ 
(Vairochana) 

พระอกัโษภ

ยะ 
(Vajrasattva-
Akshobhya) 

พระรัตนสัมภเว 
(Ratnasambhava) 

พระอมิ

ตาภะ 
(Amitabha) 

พระอโมฆ

สิทธิ 

(Amoghasiddhi) 

ตัวเเทนของ

พระพุทธ เจ้า

ในรูปมนุษย์ 

(Buddha) 

พระกกุสันธ

พระพุทธ เจา้ 

หรือพระ 

กกุสันธะ 

พระโกนาค

มน 

พุทธเจา้ 

พระกสัสปพุทธ

เจา้ 

พระศากย

มุนี พุทธเจา้

หรือพระ

โคตมะ 

พระเมตไตรย

พุทธเจา้ 

สีประจ าองค์ 
(Colour) 

สีขาวรังสีน ้า

เงินอ่อน 
(Blue) 

สีขาว 

(White) 

สีเหลืองทอง 
(Yellow) 

สีแดงหม่น 
(Deep Red) 

สีเขียว 

(green) 

 

 

 

 

 

 

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vairochana
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vajrasattva
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Akshobhya
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Ratnasambhava
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Amitabha
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Amoghasiddhi
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ตารางท่ี 2   แสดงลกัษณะของพระชินพุทธทั้ง 5 พระองค ์(ต่อ) 

สัญลกัษณ์

ประจ าองค์ 

(Family 

Symbol) 

ธรรมจกัร 

(eight-spoked 
wheel) 

คฑาเพชร 

(วชัระ) (Vajra) 

กบัระฆงัหรือ

กระด่ิง 

จินดามณี (Jewel) 

ปัทมะ 

ดอกบวัแดง 
(Lotus) 

วศิววชัระ (คฑา

แฝด) (double 

vajra or sword) 

ญาณหยัง่รู้

หรือ ปัญญา

ญาณ 
(Wisdom) 

แบบแผซ่่าน

ไปทัว่ (wisdom 

of dharmadhatu) 

แบบอุปมาดัง่

กระจก (mirror-

like wisdom) 

แบบเท่าเทียม 
(wisdom of 

equality) 

แบบการรู้

แจง้ สุขมุ 

(wisdom of 

discernment) 

แบบส าเร็จทุก

ประการ 

(all-accomplishing 

wisdom) 

ตัวแทนแห่ง

กเิลสธรรม 
(Poison) 

อวชิชา โมหะ 
(delusion 

or ignorance) 

ความโกรธ 

เกลียด (anger) 

ความเยอ่หยิง่ถือ

ตวั (pride) 

ตณัหา หรือ

ความโลภ 
(desire) 

ความอิจฉาริษยา 

(jealousy) 

ตัวแทนแห่ง

ธาตุ 

(Element)[9] 

(Space) น ้า (Water) ดิน (Earth) ไฟ (Fire) ลม (air) 

ตัวแทนแห่ง

ขันธ์ 
วญิญาณขนัธ์ รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ 

ตัวแทนแห่ง

อายตนะ 

ภายใน-

ภายนอก 

หู-เสียง กาย-สัมผสั ตา-รูป ล้ิน-รส จมูก-กล่ิน 

พาหนะประจ า

องค์พระชิน

พุทธะ 

สิงโตแฝดขาว ชา้งสีน ้าเงิน มา้บิน นกยงู ครุฑ 

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Double_vajra
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Double_vajra
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wisdom_of_dharmadhatu
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wisdom_of_dharmadhatu
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mirror-like_wisdom
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mirror-like_wisdom
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wisdom_of_equality
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wisdom_of_equality
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wisdom_of_discernment
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wisdom_of_discernment
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=All-accomplishing_wisdom
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=All-accomplishing_wisdom
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Ignorance
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Anger
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Pride
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Desire
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Jealousy
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_buddha_families#cite_note-9
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 ตารางท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ในศาสนาพุทธมหายาน แมมี้ความเป็นชาย คือผู ้
เป็นพระพุทธเจา้เป็นเพศชายและมีถึง 5 พระองค ์แต่ในพุทธศาสนาลทัธิน้ีมีท่ีทางของสตรีเพศ และ
อยู่ในสถานะท่ีมีอ านาจผ่านสัญลกัษณ์เช่น สีสัน สัญลกัษณ์ประจ าพระองค์ โดยน าเสนอมาใน
รูปแบบของภาพจิตรกรรม ประติมากรรมต่าง ๆ อนัเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานใน
หวัขอ้ อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ และการท่ีพระพุทธเจา้ 5 พระองคมี์อิตถีภาวะประจ า
พระองค์ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นปัญญาญาณในแบบต่าง ๆ ผ่านรูปแบบของสี องค์ประกอบ และ
ท่าทางต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นการแสดงสัญลกัษณ์ในรูปบุคคล โดยสามารถเปรียบเทียบ
ชินพุทธะ 5 พระองค ์และมิติแห่งอิตถีเพศ ออกเป็น 5 ตระกลูดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3  ตารางเปรียบเทียบชินพทุธะ 5 พระองค ์และมิติแห่งอิตถีเพศ 

ตารางเปรียบเทียบชินพุทธะ 5 พระองค์ และมิติแห่งอติถีเพศ3 

วงศ์ตระกูล 

(Family) 

ตถาคตโคตร 

(Buddha) 

วชัรโคตร 
(vajra) 

รัตนโคตร 
(ratna) 

ปัทมโคตร 
(Padma) 

กรรมโคตร 
(karma) 

พระพุทธเจ้า

กายทพิย์ 
(Masculine 

Buddha) 

พระไวโรจนะ 
(Vairochana) 

พระอกัโษภ

ยะ 
(Vajrasattva-
Akshobhya) 

พระรัตนสัมภเว 
(Ratnasambhava) 

พระอมิตาภะ 
(Amitabha) 

พระอโมฆสิทธิ 

(Amoghasiddhi) 

มิติแห่งอติถี

เพศ 

(Feminine 

Buddha) 

วชัรธาตวศีวรี 

ท่านผูห้ญิง

ยิง่ใหญ่แห่ง

ปัญญาธาตุ 
(Dhatvishvari) 

โลจนา หรือ

ดวงตาแห่ง

พุทธะ
(Buddhalochana

 or Mamaki) 

มามกี (ของฉนั-

Mineness) 

(Mamaki or 
Lochana) 

ปาณฑรา-วา

สินี หรือผู ้

สวม

เคร่ืองแบบ

ขาว 
(Pandaravasini) 

ตารา 

(Samayatara) 

 

                                                           

 3  Chögyam Trungpa, Journey Without Goal: The Tantric Wisdom of the Buddha (Boston & 

London: Shambhala, 2003), 207-208. 

 

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vairochana
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vajrasattva
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Akshobhya
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Ratnasambhava
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Amitabha
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Amoghasiddhi
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Dhatvishvari
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Buddhalochana
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Buddhalochana
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mamaki
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mamaki
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Pandaravasini
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Samayatara
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ภาพท่ี 1 ภาพพระพุทธเจา้ทั้ง 5 พระองค ์

เขา้ถึงเม่ือ: 14 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.shurya.com/los-cinco-budas-dhyani/   

 

 1.2 พระนางตารา (Tara) 
 พระนางตาราหรือพระโพธิสัตวต์ารา เป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิง ค าว่า “ตารา” มาจาก

ภาษาสันสกฤตหมายถึง “ขา้ม”  แนวคิดการนบัถือพระนางตาราเร่ิมเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 8 และ

กลายเป็นพระโพธิสัตว์ท่ีมีผู ้ นับถือแพร่หลายในพุทธศตวรรษท่ี 13-17  มีผู ้นับถือมากใน

เนปาล ทิเบต และมองโกเลีย เช่ือกนัวา่แนวคิด การบูชาพระนางตาราเร่ิมข้ึนในอินเดียเพื่อต่อตา้น

พิธีกรรมสตี ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีใชท้ดสอบความรัก ความซ่ือสัตยข์องสตรีท่ีเป็นหมา้ย โดยถือวา่ถา้

หญิงหมา้ยคนใดเผาตวัเองตายตามสามีไปจะเป็นผูมี้บุญมาก ตายไปยอ่มไปสู่สวรรค ์แนวคิดตารา

ปฏิวติัความเช่ือท่ีกดผูห้ญิงให้อยู่ต  ่าโดยมีหลกัการว่าผูห้ญิงก็มีธรรมชาติ ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ในตวัเอง

เช่นเดียวกนั ตารามีรูปลกัษณ์มากมายแต่ทั้งหมดอยูใ่นเพศสตรี ตาราต่างจากพระโพธิสัตว ์อวโลกิเต

http://www.shurya.com/los-cinco-budas-dhyani/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjto7rQqLXSAhXGtpQKHUbEBBUQjRwIBw&url=http://thamma4me.blogspot.com/2014_03_01_archive.html&bvm=bv.148441817,d.dGo&psig=AFQjCNGQ_0qy06lPI0pfu87fF_oWf7hNcw&ust=1488458028882893
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ศวรตรงท่ี ตาราอยูใ่นรูปอิตถีภาวะตั้งเเต่เเรก ขณะท่ีพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรยอยูใ่นรูปของบุรุษ

เพศก่อนจะถูกแปรใหเ้ป็นหญิง 

 

พระนางตาราไดรั้บการยกย่องวา่เป็นมารดาของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวท์ั้งหลาย

ในดา้นของความกรุณาภาพลกัษณ์ของพระนางส่วนหน่ึงของจินตนาการมาจากพระนางสิริมหา

มายา มารดาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน4  และได้รับการนับถือกันโดย ทั่วไปในฐานะพระ

โพธิสัตว ์โดยมีฐานะเท่าเทียมกบัพระชินพุทธะ โดยนิยมบูชากนัเพื่อใหส้ าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ชาว

ทิเบตให้การเคารพนบัถืออยา่งมากกบั  “พระแม่แห่งการหลุดพน้” ผูเ้ป็นตวัแทนแห่งความบริสุทธ์ิ

และการกระท าท่ีน าไปสู่ความรู้แจง้ และมีค าเรียกพระนางตาราว่า “เกียยุม เตรอมา” ซ่ึงหมายถึงผู ้

ช่วยเหลือ หรือผูส่้ง (Deliveress) พระนามของพระองคจึ์งส่ือความหมาย วา่ พระมารดาผูช่้วยเหลือ

สรรพสัตวใ์ห้กา้วขา้มสังสารวฏัไปสู่การหลุดพน้5 พระองคเ์ป็น บุคลาธิษฐานแห่งการมุ่งสู่การตรัส

รู้ ดงันั้นจึงส่ือความหมายถึง ผูท่ี้พาสรรพสัตวข์า้มพน้มหานทีแห่งการ เวียนวา่ยตายเกิด และความ

ทุกขเวทนา และเช่ือกนัวา่ พระนางตารา คอยเฝ้ามอง ช่วยเหลือสรรพสัตวใ์น วฏัสงสาร โดยไดรั้บ

ความเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากในแถบ ทิเบต และ มองโกเลีย ซ่ึงพระนางตารา เป็น เทพทางพุทธ

ศาสนา ท่ีได้รับความนิยมในฐานะท่ีเป็นพระโพธิสัตวพ์ระองค์หน่ึงเช่นกนั (เช่นเดียวกบั เจา้แม่

กวนอิม ของประเทศจีน)6 

 พระนางตาราท่ีนิยมมีทั้งหมด 21 ปาง พระนางตาราแต่ละปางจะมีสีหรือวรรณะท่ีแตกต่าง

กนั และ แต่ละวรรณะจะช่วยดลบนัดาลส่ิงดีๆแตกต่างกนัไป เช่น สีด า อ านวยพรในดา้น อ านาจ สี

เหลือง อ านวยพร ในดา้นความร ่ ารวย เป็นตน้ เม่ือนบัรวมพระนางตาราทุกวรรณะแลว้จะไดว้รรณะ

ครบตาม พระชินพุทธะ 5 พระองค ์ดงันั้นพระนางตาราจึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นนางปราชญาอีก

                                                           

 4 Piyasilo, Ven., Mandala of the Five Buddhas ; Williams, Paul and Tribe, Anthony, Buddhist 

Thought (London: Routledge, 2000), 112. 

 5 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries (London: Oxford Clarendon Press, 1914), 120. 

 6 พระนางทารา หรือ ตารา,  เข้าถึง เมื่อ  15 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://variety.phuketindex.com/faith/.html 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ดว้ย นอกจากน้ีในแต่ละวรรณะก็ยงั มีรูปลกัษณ์แตกต่างกนัออกไปมากมาย อาทิ ชางคุลี (Janguli), 

เอกชฏา (Ekajata), ภฤกุฎี (Bhrikuti), กุรุกุลลา (Kurukulla) และสิตตารา (Sitatara) เป็นตน้7 

 ลอเรนซ์ ออสติน แวดเดล   นักส าชาวอังกฤษซ่ึงเดินทางส ารวจดินแดนต่าง ๆ แถบ

เทือกเขาหิมาลัย รวมทั้งทิเบตในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที 19 มีผลงานเขียนท่ีส าคญัเก่ียวกบั

พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน แบบทิเบตท่ีถูกตีพิมพใ์นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที 19 ไดร้ะบุพระ

นามของพระนางตารา 21 พระองคไ์วใ้น หนงัสือ “พระพุทธศาสนาของทิเบตหรือลทัธิลามะ” (The 

Buddhism of Tibet or Lamaism) ซ่ึงแต่ละ พระนามลว้นแสดงถึงคุณสมบติัพิเศษของพระองค ์พระ

นามของพระนางตารา 21 พระองค ์(ภาพท่ี 2 ) มีดงัน้ี 

 1) พระนางตารา ผูก้ลา้หาญอยา่งยิง่ (ปรสุรตารา - Prasura Tara) 

 2) พระนางตารา แห่งแสงดวงจนัทร์กระจ่าง (จนัทโรชสสิตตารา - Candrojasa Sita Tara) 

 3) พระนางตารา ผูว้รรณะทอง (เการิตารา - Gauri Tara) 

 4) พระนางตารา ผูท้รงศิราภรณ์แห่งชยัชนะ (อุษณีษหชยัตารา - Ushnishahjaya Tara) 

 5) พระนางตารา ผูเ้ปล่งสุรเสียง “หูม” (หูมทตารา - Humda Tara)  

 6) พระนางตารา ผูท้รงงานเป็นเลิศท่ีสุดในสามโลก 

 7) พระนางตารา ผูห้ยดุย ั้งความขดัแยง้  

 8) พระนางตารา ผูป้ระทานอ านาจอนัมหาศาล 

 9) พระนางตารา ผูล่้วงรู้กาลล่วงหนา้อยา่งดีเลิศ  

 10) พระนางตารา ผูข้จดัความเศร้าโศก 

 11) พระนางตารา ผูค้  ้าจุนความยากไร้  

 12) พระนางตารา ผูรุ่้งโรจน์เจิดจรัส 

                                                           

 7 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries (London: Oxford Clarendon Press, 1914), 119. 
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 13) พระนางตารา ผูมี้ความสามารถเป็นเลิศ 

 14) พระนางตารา ผูท้รงแสดงพกัตร์ดุดนั (ภฤกุฎีตารา - Bhrikuti Tara) 

 15) พระนางตารา ผูป้ระทานความมัง่คัง่  

 16) พระนางตารา ผูพ้ิชิตกิเลส  

 17) พระนางตารา ผูป้ระทานความสุข (สรสิทธิตารา - Sarsiddhi Tara) 

 18) พระนางตารา ผูเ้ปรียบดัง่มหาสมุทร 

 19) พระนางตารา ผูข้จดัความทุกข ์

 20) พระนางตารา ผูต้ระหนกัถึงพลงัแห่งจิตวญิญาณ (สิทธารถตารา-Siddharta Tara) 

 21) พระนางตารา ผูส้มบูรณ์ดีเลิศ8 

 

 

                                                           

 8 L. Austine Waddell, The Buddhism of Tibet or Lamaism (Cambridge: W. Heffer and Sons Limited, 

1971), 360. 
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ภาพท่ี 2  ภาพพระโพธ์ิสัตว์ตาราท้ัง 21 ปาง 
ท่ีมา: พระโพธ์ิสัตวต์าราทั้ง 21 ปาง, เขา้ถึงเม่ือ: 4 มกราคม 2559, เขา้ถึงจาก:  

http://www.wikiwand.com/th/พระนางตารา 

 

 จากพระนามดงักล่าวเห็นไดว้่า แสดงถึงคุณสมบติัพิเศษของพระนางตารา 21 พระองค์

มากกว่าการอธิบายรูปลักษณ์ของพระองค์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สตีเฟน บีเยอร์ (Stephan 

Beyer) ไดร้ะบุพระนาม และหนา้ท่ีของพระนางตารา 21 พระองค ์ไวใ้นหนงัสือ “การบูชาพระนาง

ตารา : มนตร์และพิธีกรรมใน ทิเบต” (The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet) ท่ีตีพิมพ ์ในปี 

ค.ศ. 1978 โดยอา้งอิงจากบท ประพนัธ์ของพระนาคารชุนไวด้งัน้ี .9 

 

                                                           

 9 Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet (Berkeley and Los Angeles: University 

of California Press, 1978),  333 – 335.  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw9tf-qLXSAhWFoJQKHTrwBesQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&bvm=bv.148441817,d.dGo&psig=AFQjCNGvtjIRED2vobWhoGTw-fSGcxhOaw&ust=1488458166537396
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...โอม ศูนยตา – ฌาน – วชัระ – สวภาวต ัมาโก หูม! 

จากอาณาจกัรของความวา่งเปล่าคือ ปัม จากส่ิงน้ีปรากฏดอกบวัดอก

หน่ึงซ่ึงมีสีสันมากมาย กลางดอกบวัมีอกัขระ อะ จากส่ิงน้ีปรากฏดวง

จนัทร์กลมซ่ึงเหนือข้ึนไปนั้น เป็นอกัขระ ตมั สีเขียว จากส่ิงน้ีปรากฏ

ดอกบวัดอกหน่ึงซ่ึงผลิบานออกเป็นอกัขระ ตมั ซ่ึงไดเ้ปล่ียนรูปกลายมา

เป็นพระนางตาราผูป้ระเสริฐ พระวรกายของพระองคมี์วรรณะเขียว ทรง

ประดบัพระองคด์ว้ยเคร่ืองประดบัมีค่า พระองคมี์พระพกัตร์เดียวและมี 2 

พระหัตถ์ พระหัตถ์ขวาทรงกระท าปางประทานพรแด่สรรพสัตวใ์ห้สม

ตามปรารถนา พระหตัถ์ซ้ายทรงถือดอกบวัซ่ึงเบ่งบานเต็มท่ีพระองคท์รง

ฉลองพระองคด์ว้ยผา้ไหมงดงาม ทรงสวมศิราภรณ์ซ่ึงประดบัรูปจ าลอง

พระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ พระองค์ทรงประทบันัง่ในท่วงท่าท่ีไร้กงัวล

เหนือปัทมาสน์และดวงจนัทร์ พระองคท์รงอยูท่่ามกลางพระพุทธเจา้และ

พระโพธิสัตวม์ากมายนบัไม่ถว้น 

พระองคถู์กลอ้มรอบดว้ยปัทมาสนะ 20 หลงัจากพระองคด์า้นหนา้ไล่

เรียงตามเขม็นาฬิกา : 

พระนางตาราผูว้อ่งไวและกลา้หาญ ผูท้า้ทายเหล่าปิศาจและอุปสรรค 

พระองคมี์วรรณะแดง ทรงถือกลศ (Kalasa) แห่งการพิชิตอุปสรรคสีแดง 

พระนางตาราผูมี้วรรณะขาวประดุจดวงจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วง ผู ้

เอาชนะความเจบ็ปวดและส่ิงชัว่ร้าย ทรงถือกลศแห่งความสงบสีขาว 

พระนางตาราผู ้เพิ่มพูนความมีชีวิตและความปีติยินดีพระองค์มี

วรรณะเหลืองทรงถือกลศ แห่งการเพิ่มพนู สีเหลือง 

พระนางตาราผูพ้ิชิต ผูม้อบชีวิตสูงสุดพระองค์มีวรรณะเหลืองทรง

ถือกลศแห่งชีวิต สีเหลือง พระนางตาราผูเ้ปล่งพระสุรเสียง หูม ผูพ้ิชิต

และรวมกบัลกัษณะแห่งปัญญาพระองคมี์ วรรณะเหลืองแดง ทรงถือกลศ

แห่งความมีเสน่ห์สีแดง 
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พระนางตาราผูมี้ชัยเหนือสามโลกผูป้ราบเหล่าผีร้าย พระองค์มี

วรรณะแดงด าทรงถือกลศสีน ้าเงินท่ีปะปนไปดว้ยผร้ีายและซากศพ 

พระนางตาราผูเ้อาชนะผูอ่ื้น ผูห้ลบเล่ียงเวทมนตร์คาถาของผูอ่ื้นได้

พระองคมี์วรรณะด าทรงถือกลศสีด าแห่งการหลบเล่ียงเวทมนตร์คาถา 

พระนางตาราผูท้  าให้ปิศาจ ตุ และเหล่าศตัรูพ่ายแพพ้ระองคมี์วรรณะ

แดงด าทรงถือกลศสีแดงซ่ึง ท าใหปี้ศาจ   ตุ  และเหล่าศตัรูพา่ยแพ ้

พระนางตาราซ่ึงท่าทางของพระองคเ์ป็นสัญลกัษณ์แห่งไตรรัตนะ ผู ้

ทรงปกป้องจากความ หวาดกลวั ทั้งปวง ทรงถือกลศสีขาวซ่ึงปกป้องจาก

ความหวาดกลวั ทั้งปวง 

พระนางตาราผูท้  าให้ปีศาจ ตุ และอุปสรรคเช่ือง พระองค์มีวรรณะ

แดง ทรงถือกลศสีแดงซึงเอาชนะปิศาจ ตุ 

พระนางตาราผูถ้อดถอนความทุกขแ์ห่งความยากเข็ญ ผูป้ระทานการ

บรรลุถึงมนตรา พระองคมี์วรรณะเหลืองแดงประดุจทองค าทรงถือกลศสี

เหลืองซ่ึงถอดถอนความยากเขญ็ 

พระนางตาราผูป้ระทานโชคดีทั้งหลาย พระองค์มีวรรณะทอง ทรง

ถือกลศแห่งความโชคดีสี ขาว 

พระนางตาราผูท้  าให้ปีศาจท่ีขดัขวางและอุปสรรคพ่ายแพ ้พระองคมี์

วรรณะแดงซ่ึงลุกโชน ประดุจไฟ ทรงถือกลศสีแดงซ่ึงปกป้ องจาก

อุปสรรค 

พระนางตาราด้วยพระขนงขมวด ผู ้ทรงท าลายปิศาจร้ายท่ี เป็น

อุปสรรค พระองคมี์วรรณะด าทรงถือกลศสีน ้ าเงินซ่ึงท่ิมแทงปิศาจร้ายท่ี

เป็นอุปสรรค 

พระนางตาราผูย้ิง่ใหญ่และสงบ ผูช้  าระบาปกรรมและความหมองมวั 
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พระองค์มีวรรณะขาว ทรงถือกลศสีขาวแห่งการช าระบาปกรรมและ

ความหมองมวั 

พระนางตาราผูมี้ชัยเหนือการโต้เเยง้ของผูอ่ืนผูท้รงเพิ่มพูนความ

เฉลียวฉลาด พระองค์มี วรรณะแดงทรงถือกลศสีเหลืองแดงแห่งการ

เพิ่มพนู ปัญญา 

พระนางตาราผูก้  าราบปิศาจ และอุปสรรค ผูท้รงท าให้สามโลกสั่น

ไหว พระองคมี์วรรณะ เหลืองแดง ทรงถือกลศสีเหลืองแห่งการพิชิตเวท

มนตร์คาถา 

พระนางตาราผูท้รงก าราบพิษร้ายของอสรพิษ ลู ผูท้รงถอนพิษร้าย 

พระองคมี์วรรณะขาว ทรงถือกลศสีขาวแห่งการถอนพิษและโรคร้าย 

พระนางตาราผูท้รงถอนฝันร้ายและความทุกข ์พระองคมี์วรรณะขาว 

ทรงถือกลศสีขาวซ่ึง ถอนความทุกข ์

พระนางตาราผูท้รงถอนพิษไข้ทั้งปวง พระองคมี์วรรณะขาว ทรงถือ

กลศสีขาวซ่ึงถอนพิษไข ้

พระนางตาราผูป้ระทานความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน พระองค์มี

วรรณะขาวและเปล่งพระ รัศมีหลากหลายสี ทรงถือกลศสีเขียวแห่งการ

บรรลุความส าเร็จทั้งปวง 

ทุกพระองคมี์พระพกัตร์เดียว 2 พระหตัถ ์:ในพระหตัถข์วาแผฝ่่าพระ

หัตถ์ออกกระท าประทานพร ทุกพระองค์ทรงถือกลศซ่ึงให้ผลต่าง ๆ 

ส าเร็จลุล่วง และพระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบวัพระองค์ประทบันั่งบน

ปัทมาสน์และดวงจนัทร์โดยพระบาทขวาแผ่ออกและพระบาทซ้ายห้อย

ลง ทรงประดบัพระวรกายด้วยผา้ไหมและเคร่ืองประดบัมีค่าทั้งหลาย 

ทรงเปล่งพระรัศมีไกลออกไป อย่างไม่จ  ากดัและทรงถูกล้อมรอบโดย

เหล่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ เทพผูพ้ิทักษ์ ฑากินี และ ธรรมบาล
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จ านวนนบัไม่ถว้น 

ท่ีพระนลาฏของพระนางตาราทุกพระองค์มีอกัขระ โอม ท่ีพระศอมี

อกัขระ อา และท่ีพระ หทยัมีอกัขระ หูม จากอกัขระเหล่านั้นไดเ้ปล่งรัศมี

ออกไปไกลไม่มีท่ีส้ินสุดเหนือข้ึนไปจากโปตา ลา พระนางตาราผูศ้กัสิทธ์ิ 

21 พระองคถู์กลอ้มรอบโดยเหล่าพระพุทธเจา้พระโพธิสัตว ์เทพผูพ้ิทกัษ ์

ฑากินี และ ธรรมบาลจ านวนนบัไม่ถว้น โอม วชัระ – สมาช.. 

 

 พระนางตาราท่ีมีคนรู้จกัมากท่ีสุด คือ พระนางตาราเขียว (ขทิรวนี) และ พระนางตาราขาว 

(จินดา มณีจกัรตารา) ซ่ึงปรากฏในรูปพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิงท่ีมีลกัษณะสงบเมตตา ซ่ึงหากแยกตาม 

วรรณะ หรือสีจะสามารถแยกเป็น ผวิขาว เรียกวา่  สิตตารา อีกองคห์น่ึงผวิเขียวเขม้ เรียกวา่ ศยามตา

รา โดยท่ีพระนางตาราเขียวมีผู ้นับถือมากในทิเบต และพระนางตาราขาวมีผู ้นับถือมากใน

มองโกเลีย  

 1.2.1 พระนางตาราเขียว  อุดมคติแห่งความเป็นอติถีเพศ 
  พระนางตาราเขียวหรือนางศยามตารา คือ ภาคของพระนางตาราท่ีทรงอิทธิฤทธ์ิ

ท่ีสุด พระองคท์รงเป็นท่ีนิยมเคารพในทางภาคเหนือของอินเดียในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 6-7 เป็นตน้

มา10 สีพระวรกายของพระนางเป็นสัญลกัษณ์ของพละก าลงั และความมีชีวิตชีวาในวยัแรกรุ่น ซ่ึง

ความหมายวา่ พระนางคือ พระแม่แห่งการกระท านัน่เอง พระนางตารา เขียวเป็นปางหลกัของพระ

นางตาราทุกปาง พระนางตาราเขียว ทรงมีพระนามภาษาสันสกฤตว่า “ศยาม -ตารา” (Syamatara) 

และพระนามภาษาทิเบตว่า เตรอจัง (sGrol-ljan)   ซ่ึงมีความหมายบ่งบอกถึงวรรณะเขียวของ

พระองค์ อย่างไรก็ตามบางขอ้มูลบางแห่งระบุว่า พระนามภาษาทิเบตดั้งเดิมของพระองค์นั้นคือ     

เตรอเงิน (Do-ngon) ซ่ึงหมายถึง พระนางตารา โดยมีท่ีมาวา่ ดั้งเดิมค าวา่ (Ngon) หมายถึง ดั้งเดิมแต่

                                                           

 10 ผาสุข อินทราวุทธ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2543), 78.  
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จากการท่ีมีพระท่ีไม่มีความรอบรู้ทางหนงัสือเขา้ใจสับสนกบัค าวา่ “โง” (sNgo) ซ่ึงหมายถึง สีเขียว 

หรือสีน ้าเงิน ค าวา่ เตรอเงิน (Do-ngon) จึงใชห้มายถึง พระนางตาราเขียว ในเวลาต่อมา11 

  พระนางตาราเขียวเป็นปางคุม้ครองนกัเดินทางจากภยนัตราย ทรงประทานพร

ให้พน้จากความทุกข ์ความกลวั และดลบนัดาลให้การงานส าเร็จโดยเร็ว พระนางตาราเขียวมีเคร่ือง

ทรงเป็นสีเขียว พระนางมักจะประทับนั่งโดยเหยียดพระบาทข้างขวาออกมาข้างหน้าซ่ึงส่ือ

ความหมายวา่   พระนางพร้อมท่ีจะลุกออกไปปฏิบติัภารกิจ  ส่วนพระบาทซ้ายพบัไวบ้นปัทมาสน์ 

(ฐานดอกบวั) พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในปางโปรดสัตวแ์ละ เป็นสัญลกัษณ์แห่งความบริสุทธ์ิและอ านาจ 

โดยถือกา้นดอกปทุมสีขาบ (สีน ้ าเงินเขม้) และมีช่อดอกลอยอยูเ่หนือพระองัสา ส่วนพระหตัถ์ขวา

อยู่ในปางประทานพร   ตามคติความเช่ือพระนางตาราเขียวอวตารลงมาเป็นพระธิดาของกษตัริย์

เนปาลพระนามวา่เจา้หญิงภริคุติ รูปวาดของพระนางจะทรงชุดเขียวลว้น สัญลกัษณ์คือดอกบวัตูมสี

น ้าเงิน สีของดอกบวัส่ือวา่พระนาง จะท าหนา้ท่ีโปรดสัตวใ์นเวลากลางคืน 

 

  ในทางทศันศิลป์พระนางตาราเขียวจะถูกแสดงอยูใ่นรูปลกัษณ์ท่ีมีความงดงาม

เลิศล ้าเหมือนกบัมนุษยห์มดทุกอยา่ง ยกเวน้แต่เพียงสีผิวและรัศมีอนังดงามของเคร่ืองทรงของพระ

นาง พระวรกายท่ีสะโอด สะองสมสัดส่วน  พระวรกายของพระนางนั้นมีสีเขียวมะกอกออกคล ้ า  

เทคนิคการวาดภาพพระนางตารานั้นมกัมีความประณีตบรรจง สีท่ีใชท้ั้งเนียนเรียบและเบาบางและ

ใชว้ธีิการอนัแยบยลอยา่งยิ่งในการลงเส้นโครงร่างจนไม่ดูเป็นการเนน้ย  ้า  ภาพมกัแสดงลกัษณะท่ีดู

ลึกลบัและน่าพิศวงไวใ้นส่ือจิตรกรรม  พระนางตาราเขียวทรงปรากฏพระองค์ในปางสงบ ทรง

ฉลอง พระองคด์ว้ยอาภรณ์งดงามและ ศิลาภรณ์รัตนะ5 ตาบ  พระองคอ์าจประทบัยืนหรือประทบั

นัง่แบบลลิตาสนะบนปัทมาสน์12 ทรงเคร่ืองประดบัมากมายซ่ึงแสดงถึงความเป็นกายทิพยท่ี์เรียกวา่

สัมโภคกาย (กายแห่งความร่ืนเริง) อญัมณีสีทอง สีแดง และสีเขียวถูกน ามาประดบัพระวรกายของ

พระนาง อนัประกอบดว้ยสร้อยพระกร สร้อยพระศอร้อยอญัมณีต่างๆ หลายเส้น สร้อยอญัมณียาว

หลายเส้นท่ีประดบัพนัรอบพระกายและท่ีพระพาหา (แขน) ขา้งขวา 

                                                           

 11 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries (London: Oxford Clarendon Press, 1914), 123. 

 12 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography (New Delhi: Cosmo, 1924), 227. 
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  เช่ือกนัว่าพระนางตาราเขียวทรงมีอ านาจวิเศษช่วยให้รอดพน้ภยนัตราย ความ

หวาดกลวั และความวติกกลดักลุม้ และพระนางจะประทานพรต่างๆ ใหส้มปรารถนาและยงัเช่ือกนั

วา่พระนาง จะช่วยใหผู้ท่ี้บูชาพระนางขา้มพน้ห้วงทุกขแ์ละอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ความปลอดภยั และ

ความสุขได ้ความ เป็นอิสตรีในตวัพระนางท าให้พระนางเป่ียมไปดว้ยความอ่อนโยนและเมตตา

กรุณา พระนางคือตวัแทน แห่งความเมตตาอนัทรงพลงั และอิทธิฤทธ์ิในการฟันฝ่าสถานการณ์ท่ี

ยากล าบากต่าง ๆ ดงัท่ีองคด์าไล ลามะ พระองคแ์รกไดท้รงกล่าววา่  เพียงแค่ไดย้นิเสียงร้องขอความ

ช่วยเหลือ พระนางก็จะรีบรุดไปช่วยเหลือผูท่ี้ศรัทธาในพระนางให้พน้จากหายนะ 8 ประการ (อษฏั

มหาภยตารา/ Astamahabhayatara)13 ในทนัที อนัได้แก่ ความทิฐิล าพอง ความเขลา ความอาฆาต

พยาบาท ความอิจฉาริษยา ความเห็นผดิ ความโลภ ความยดึติด และความเคลือบแคลงสงสัย14 ความ 

เช่ือเร่ือง อษฏัมหาภยตารา ปรากฏมาตั้งแต่ในประเทศอินเดีย โดยอยูใ่นบทกวีท่ีประพนัธ์โดย พระ

จนัทรโกมิน (Candragomin) ซ่ึงเป็นนกับวชชาวอินเดียในช่วงคริสตศ์ ตวรรษท่ี 7 เน้ือหาของบทกวี

ท่ีอุทิศแด่พระ นางตาราน้ีกล่าวสรรเสริญถึงอ านาจของพระนางตาราท่ีทรงคุม้ครองผูร้ะลึกหรือเอ่ย

พระนามของพระองค ์ใหพ้น้ จากภยัอนัตรายต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สิงห์ ฝงูผึ้ง ภยัจากไฟ สัตวเล้ือยคลาน

มีพิษ โจร การคุมขงั ภยัทางน ้า และภูตผปิีศาจ15 

  พระนางตาราเขียวได้รับการถวายพระนามไว้มากมายโดยจ าแนกตาม

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละพระองค์และรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ อาสนะ พระโพธิสัตวบ์ริวาร และ 

สัญลักษณ์ท่ีปรากฏ เป็นต้น อีกหน่ึงพระนามท่ีนิยมเรียกพระนาง คือ พระนางขฑิรวนีตารา 

(Khadiravani Tara)         (ภาพท่ี 3 ) ซ่ึงหมายถึงพระนางตาราแห่งป่าขฑิระ (Tara of the forest of 

khadiras) หรือป่าสีเสียด (Acacia Catechu)16 กล่าวคือ การปรากฏพระองค์ในปางสงบ มีวรรณะ

                                                           

 13 Puspa Niyogi, Buddhist Divinities (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 2001), 99. 

 14 ไอรีน ออง, “พระแม่ทาราเขียว เทวผีูป้กป้องคุม้ครอง,” Feng Shui World (โลกฮวงจุ้ย) 6, 17 (กรกฎาคม 
2559): 19.  

 15  Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet (Berkeley and Los Angeles: 

University of California Press, 1978),  229 – 230. 

 16 กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ , Touching Earth With Humbleness : Diaries, เข้าถึงเม่ือ 15 

ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก http://krisadawan.wordpress.com/tara/2560 
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เขียว ประทบันัง่แบบลลิตาสนะ บนปัทมาสน์ พระหตัถ์ขวาทรงแสดงวรทมทุรา และพระหตัถ์ซา้ย

ทรงแสดงวิตรรกมุทราพร้อมทั้ง ทรงถือก้านดอกบวัอุตปาละ แต่ขอ้สังเกตส าคญัของพระนางข

ฑิรวนีตาราตาม ท่ีบทสาธนะ (Sadhana) ในคมัภีร์สาธนมาลาไดร้ะบุไว ้คือทรงทูนรูปจ าลองของ

พระชินะพุทธเจา้อโมฆสิทธิไวท่ี้ ศิราภรณ์และทรงปรากฏพระองค ์ร่วมกบัพระนางอโศกกานตามา

รีจี (Asokakanta Marici) และพระนาง เอกชฎา (Ekajata) ซ่ึงเป็นพระโพธิสัตวบ์ริวารท่ีประทบัอยู่

เบ้ืองขวาและ เบ้ืองซา้ยของพระองค์17 

 

 

ภาพท่ี 3  พระนางขฑิรวนีตารา (พระนางตาราเขียว) 

ท่ีมา: พระนางขฑิรวนีตารา (พระนางตาราเขียว), เขา้ถึงเม่ือ: 16 ธนัวาคม 2559,   

เขา้ถึงจาก: -at-tara-https://krisadawan.wordpress.com/2011/10/15/khadiravanikhadiravana/ 

                                                           

 17 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, (New Delhi: Cosmo, 1924), 227. 
 

https://krisadawan.wordpress.com/2011/10/15/khadiravani-tara-at-
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  1.2.2 พระนางตาราขาว หรือพระนางตาราแห่งดวงตาทั้งเจ็ด (Tara of the 

Seven Eyes) 

  พระนางตาราขาวหรือพระจินดามณีจกัรตารา  ทรงมีเอกลกัษณ์ประจ าพระองค์

คือ ดวงตาทั้งเจด็ดวง  ดวงตาปกติสองดวง ท่ีหนา้ผากหน่ึงดวง  ท่ีฝ่ามือสองดวง และท่ีฝ่าเทา้อีกสอง

ดวง ท าใหมี้ช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่พระนางตาราแห่งดวงตาทั้งเจ็ด (Tara of the Seven Eyes)18 พระ

นางมีร่างกายสีขาวอนัเป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิ 

  พระนางตาราขาวเป็นอีกปางหน่ึงท่ีได้รับความนิยมนับถือมากในทิเบต

เช่นเดียวกับพระนางตาราเขียวโดยชาวทิเบตถือว่าพระนางตาราขาว เป็นสัญลักษณ์ของความ

บริสุทธ์ิ อยา่งท่ีสุดและถูกเช่ือวา่ทรงเป็นตวั แทนของปัญญาอนัล ้าเลิศทรงคุม้ครองและน าความสุข

มาสู่ผูท่ี้นบัถือพระองค ์พระนามภาษาสันสกฤตของพระนางตาราขาว คือ สิตตารา ซ่ึงตรงกบั พระ

นามภาษาทิเบตว่า ตรอการ์ (sGrol-dkar) อนัมีความหมายว่าพระผูโ้ปรดสัตว์สีขาว (The white 

saviouress) พระนางสิตตาราใน งานพุทธศิลป์ หากปรากฏเป็นองค์ประธานมกั มีขนาดใหญ่กว่า

บริวารโดยรอบ  ในคัมภีร์  สาธนมาลาได้กล่าวอธิบายถึง พระนางสิตตาราว่า พระองค์มีพระ

โพธิสัตวบ์ ริวาร 2 พระองค์คือ พระนาง มารีจี (Marici) ซ่ึงประทบัอยู่เบ้ืองขวาและพระนางมหา

มยุรี ซ่ึงประทบัอยู่เบ้ืองซ้าย อย่างไรก็ตามบทสาธยายน้ีไดร้ะบุรูปลกัษณ์ของพระนางสิตตาราว่า

พระองคมี์ 3 พระเศียรและมี 4 พระกร19  ซ่ึงรูปลกัษณ์เช่นน้ีประกอบกบัการปรากฏอยูร่่วมกบั พระ

นางมารีจี และพระนางมหามยุรีจะถูกเรียกว่า จตุรภุช - สิตตารา (Caturbhuja - Sitatara) โดยพระ

หตัถคู์่แรกทรงถือดอกอุตปาละและพระหตัถคู์่รองทรงถือดอกบวั และแสดงวรทมุทรา20 

                                                           

 18 ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน, พระพุทธศาสนาแบบธิเบต (กรุงเทพฯ: ศูนยไ์ทยธิเบต, 

2554), 132. 

 19 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries (London: Oxford Clarendon Press, 1914), 122-123. 

 20 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography (New Delhi: Cosmo, 1924), 308. 
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  เม่ือพิจารณาถึงพระนามของ จินดามณีจกัรตารา ศิลปินวิจยั พบพระนามท่ี

ใกลเ้คียงกนั คือ จินตาจกัร (Cintacakra) โดยเป็นพระนามท่ีถูกกล่าวแทนพระนางสิตตารา (พระนาง

ตาราขาว) ในพิธีกรรมการตั้ง นิมิตถึงพระนางจินตาจักรตอนหน่ึง ท่ีได้ระบุถึงรูปลักษณ์ของ

พระองคอ์ยา่งละเอียด ในหนงัสือ “การบูชา พระนางตารา : มนตร์และพิธีกรรมในทิเบต” (The Cult 

of Tara : Magic and Ritual in Tibet) ท่ีตีพิมพ ์ในปี ค.ศ. 1978 โดยสตีเฟน บีเยอร์ (Stephan Beyer) 

ไดก้ล่าวถึงจินดามณีจกัรดารา หรือ จินตาจกัร (Cintacakra) ไวด้งัน้ี 

  ...ทุกส่ิงกลายเป็นความวา่งจากอาณาเขตของความวา่งคือ ป า (PAM) และมีดอก

บวัผดุข้ึนเหนือ ดอกบวั เป็นวงดวงจนัทร์และเหนือข้ึนไปซ่ึงเป็นสภาวะเดียวกบัจิตตรัสรู้ของเราคือ

อกัขระ ตมั สีขาว มีแสง ส่องมาจากอกัขระน้ี สักการะยงั พระผูป้ระเสริฐผูรั้บใชส้รรพสัตว ์และจาก

อกัขระไดก้ลายเป็นพระนาง จินตาจกัรผูศ้กัสิทธ์ิ พระองค์มีวรรณะขาวดัง่ ดวงจนัทร์ในฤดูใบไม้

ร่วง และใสกระจ่างดุจแกว้มณีและแผ ่รัศมีโดยทัว่ พระองคมี์พระพกัตร์เดียว 2 พระกรและ 3 พระ

เนตร พระองคท์รงความเยาว ์ของหญิงสาวอายุ 16  ปี พระหตัถ์ขวากระท าวรทมุทรา และดว้ยพระ

องัคุฐ (น้ิวโป้ง) และพระอนามิกา (น้ิวนาง) ของพระหัตถ์ ซ้ายของพระองค์  นั้นทรงถือกา้นของ

ดอกบวัไวท่ี้พระหทยั กลีบของดอกบวั อยูใ่นระดบัพระกรรณ  พระเกศาของพระองคสี์น ้ าเงินเขม้

ยาว พระอุระอ่ิมพระองคท์รงประดบั พระวรกายดว้ยเคร่ืองประดบังดงามมีค่า ฉลองพระองคด์ว้ยผา้

ไหม หลากสีและโธตีเป็นผา้ไหมสีแดงท่ีฝ่าพระหตัถ์และฝ่าพระบาทของพระองคแ์ต่ ละขา้งมีดวง

พระเนตร ซ่ึงท าให้พระเนตรทั้งเจ็ดแห่งความรอบรู้ พระองคป์ระทบัอยา่งมัน่คงบนวงดวง- จนัทร์ 

พระองคป์ระทบัแบบวชัราสนะ...21( ภาพท่ี 4 ) 

 

                                                           

 21 Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet (Berkeley and Los Angeles : 

University of California Press, 1978),  379. 
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ภาพท่ี 4  พระนางตาราขาว 
ท่ีมา: พระนางตาราขาว, เขา้ถึงเม่ือ: 16 ธนัวาคม 2559,  

เขา้ถึงจาก: http://www.rigdzindharma.org/uploads/6/9/5/6/6956478/6735972.jpg 

 

  คติความเช่ือของทิเบตกล่าวว่า พระนางตาราขาวอวตารลงมาเป็นธิดาของ

กษตัริยจี์นพระนามว่า “เจา้หญิง เวนเชิง”  รูปวาดของพระนางจึงมกัทรงชุดขาวลว้น มีสัญลกัษณ์

เด่นคือ ดอกบวับานสีขาวเน่ืองจากดอกบวัน้ีจะ บานในตอนกลางวนัจึงเช่ือกนัวา่พระนางตาราขาวมี

หน้าท่ีโปรดสัตวใ์นตอนกลางวนั การท่ีพระนางมีดวงตา มากถึงเจ็ดดวงเป็นสัญลกัษณ์ของความ

กรุณา ดวงตาทั้งเจ็ดจะคอยเฝ้ามองเพื่อช่วยเหลือสัตวอ์ยูต่ลอดเวลา พระนางจะประทานชีวิตอนัยืน

ยาวและช่วยปกป้องผูน้บัถือใหป้ลอดภยั 

  พระนางตาราเขียว และพระนางตาราขาว เป็นภาคสงบแบบดั้งเดิมท่ีแสดงถึง

ความงดงามและความ เมตตา  ต่อมามีการขยายแนวคิดน้ีออกไปท าให้เกิดมีพระนางตาราหลายสีมี

หน้าท่ีหลายอย่างทั้งภาคโกรธ และดุร้าย ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อปกป้องธรรมและพฒันา

แนวคิดไปสู่รูปแบบหรือร่างต่าง ๆ นบัร้อยแบบแต่ท่ีนิยมจะมีทั้งหมด 21 รูปแบบโดยอยูใ่นลกัษณะ

และสีต่าง ๆ แต่ทุกรูปแบบจะเป็นหญิงทั้งหมดและมีพระนางตาราเขียวอยูต่รงกลาง พระนางตารา

http://www.rigdzindharma.org/uploads/6/9/5/6/6956478/6735972.jpg
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ในภาคโกรธมกัจะมีรูปร่างสีน ้ าเงินคล ้าหรือเขม้ เพื่อใช้ขบัไล่ศตัรู ภาคโกรธท่ีชาวพุทธทิเบตและ

เนปาลนับถือกนัเช่น อุครตารา (Ugra-Tara) นอกจากภาคโกรธ ยงัมีภาคดุร้ายท่ีเรียกว่า เอกชฏะ 

(Eka-jata) แปลวา่ผูมี้มวยผมเดียว พระนางตารามกัแสดงใบหนา้ถมึงทึง ปากอา้เห็นเข้ียวขาว พระ

วรกายเปลือย พระชิวหาปล้ินออกมาข้างนอก บนพระนลาฏมีดวงตาท่ีสาม  เคร่ืองตกแต่งพระ

วรกายกายคือ งู และพวงมาลยัศีรษะคน  อาจมีพระกรหลายขา้งแต่แย่างน้อยจะตอ้งมีชามรูปหัว

กะโหลกวางอยู่ในพระหัตถ์ขา้งใดขา้งหน่ึง และจะทรงถือดอกบวัหรืออาวุธต่าง ๆ พระบาทมกั

ก าลงัเหยียบย  ่าอยู่บนร่างกายของคนตาย ถา้อธิบายในเชิงธรรมาธิษฐาน ก็จะแปลไดว้่าท่านก าลงั

เหยยีบกิเลสทั้งหลายใหไ้ม่มีโอกาสออกฤทธ์ิ รบกวนจิตใจเป็นตน้ 

 

 1.3 ดอกบัวนัยยะศักดิ์สิทธ์ิและส าคัญของชาวพุทธและพระนางตารา 
 ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิ เพราะธรรมชาติของดอกบวัเกิดในโคลนตม 

เปรียบเสมือน มนุษยท่ี์ก าเนิดในสังสารวฏั และตอ้งด ารงอยูท่่ามกลางอวิชชา และอกุศลมูลทั้งสาม

ไดแ้ก่ โทสะ โมหะ โลภะ แต่ดอกบวัก็สามารถท่ีจะผา่นทั้งน ้ าทั้งโคลนตมก็สามารถชูกา้นเบ่งบาน

ข้ึนมาได ้ นอกจากน้ีใบและดอกของ บวัก็ไม่เคยท่ีจะแปดเป้ือนคราบโคลนใด ๆ เม่ือโผล่พน้จากน ้ า

ข้ึนมาเเลว้ ซ่ึงก็เปรียบเช่นเดียวกบัจิตของ มนุษยท่ี์ตอ้งการพน้ไปจากอกุศลมูล ไดแ้ก่ โทสะ โมหะ 

และโลภะท่ีแมจ้ะอยู่ท่ามกลางส่ิงเหล่าน้ีก็สามารถ ท่ีจะผ่านส่ิงเหล่านั้นได้โดยท่ีไม่ท าให้จิตมวั

หมอง และไปสู่ความเป็นบริสุทธ์ิและธรรมชาติได ้

 ดอกบวับานเปรียบได้กบัการก้าวขา้มเขตแดนจากบวัใตน้ ้ าท่ีอยู่ลึกจนมองไม่เห็นการ

ปรากฏข้ึนของดอกบวัตูมจนกลายเป็นดอกบวับานจึงบ่งบอกถึงการเกิดใหม่ โลกของพระชินพุทธะ

กบัพระโพธิสัตวม์กัจะ ถูกเรียกว่าอาณาจกัรแห่งดอกบวั (Lotus Realm) นอกจากน้ีตามคติของคน

โบราณ ดอกบวับานยงัมีนยัยะ เก่ียวขอ้งกบัอวยัวะเพศของผูห้ญิง บวัถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แสดงอวยั

วะสืบพนัธ์ุของเทพในรูปอิตถีภาวะผูใ้หก้  าเนิดโลก ดอกบวัเป็นฐานรองรับพระชินพุทธะ อธิบายได้

วา่เปรียบเหมือนกบัมารดาผูท้  าให้วิญญาณ ปรากฏออกมา ในแง่น้ีดอกบวัจึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดง

แง่มุมใหค้วามส าคญักบัเพสหญิงดว้ย22 

                                                           

 22 Rawson, Philip, Sacred Tibet (London: Thames and Hudson Ltd., 1991), 152. 
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 ตามคติของทิเบตพระพุทธเจ้าในภาคส าแดงท่ีอ่อนโยนของพระองค์จะประทบับน

ดอกบวัสีแดง ส่วนภาคท่ีดุร้ายของชินพุทธะกบัพระโพธิสัตวจ์ะประทบับนดอกบวัสีขาว (ปุณฑริก

หรือกุมุท) ส่วนดอก บวัสีน ้ าเงินจะเป็นดอกไมเ้ฉพาะของพระนางตาราแห่งตระกลูกรรมโคตรของ

พระอโมฆสิทธิชินพุทธ 

 

2. อติถีเพศภาวะโพธิสัตว์  กบัพุทธลทัธิวชัรยาน 
 พุทธศาสนาลทัธิชรยานเป็นพุทธศาสนาในรูปแบบของบุคลาธิษฐาน ท่ีหมายเอาการ

เทียบเคียงความรู้ของพระพุทธเจา้ออกมาเป็นรูปธรรมแบบในรูปของกายทิพย ์การเรียกพุทธเจา้วา่ 

พระชินพุทธะ หมายถึงการท่ีพระพุทธเจา้สามารถเอาชนะกิเลศไดอ้ยา่งส้ินเชิง พระชินพุทธะนบัวา่

มีอยูม่ากมายหลายพระองค ์แต่ส่วนมากมกัจะกล่าวถึงพระพุทธเจา้ในภทัรกปัท่ีมีอยู ่5 พระองค ์โดย

สถิตอยู่ตามทิศต่าง ๆ และสามารถเช่ือมเป็นหน่ึงเดียวกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ มูลเหตุส าคญัท่ีน าไปสู่

ความคิดเก่ียวกบัชินพุทธะคือ ความศรัทธาท่ีกายเน้ือของพระพุทธเจา้ ท่ีเรียกวา่ นิรมาณกาย ช่ึงเป็น

กายของพระศากยมุนีหรือพระพุทธเจา้ในประวติัศาสตร์เพราะกายน้ีเป็นกายท่ีใชแ้สดงค าสอนหรือ

เผยแพร่ธรรมะ ลกัษณะคลา้ยกบัเป็นแหล่งท่ีมาของวถีิแห่งความหลุดพน้ 

 

 2.1 พุทธศาสนาวชัรยาน (Vajarayana as Buddhism) 
 วชัรยานคือ ค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีน าเอาวิธีการคิดแแบบตนัตระท่ีเน้นเทคนิค 

วธีิการ เคร่ืองมือ และอุบายธรรม มาใชเ้พื่อน าไปสู่ความรู้แจง้หรือเขา้สู่พุทธภาวะ วชัรยานเป็นค าท่ี

ชาวพุทธฝ่ายเหนือโดยเฉพาะชาวธิเบตท่ีน ามาใชเ้รียกศาสนารูปแบบเฉพาะตน ปรากฏคร้ังเเรก ใน

ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 723 ในสมยัของพระเจา้ ซงซนั กมัโปแต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายจนกระทัง่ไดมี้

การน าพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานเขา้มาเผยแผ่อยา่งจริงจงัโดยพระปัทมสัมภวะ ในรัชสมยัของ

พระเจา้ตร๋ีซง เตเซ็น ท่ีมีความเช่ือวา่ ความเป็นพุทธะสามารถเกิดข้ึนไดแ้มจ้ะอยูท่่ามกลางปัจจยัแห่ง

อกุศล เพราะก่อนหนา้ท่ีพุทธศาสนาจะเขา้มาเผยแผใ่นทิเบต ชาวทิเบตเป็นชนชาติป่าเถ่ือน และไม่มี

ภาษาเขียน นบัถือลทัธิเพิน ( Bön) ท่ีนบัถือผสีางเทวดา เช่น สุริยเทพ จนัทรเทพ เทวดาประจ าตน้ไม ้

หรือป่าเขาเป็นตน้  ซ่ึงเป็นปีท่ีศาสนาพุทธไดเ้ร่ิมเดินทางเขา้มายงัทิเบต บา้งก็วา่เป็นปีท่ี “พระเจา้ลา

                                                           

 23 Paul Williams and Anthony Tribe, Buddhist Thought (London: Routledge, 2000), 194-217. 
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โท โทรีเยน็เซ” กษตัริยทิ์เบตองค์แรกท่ีนบัถือ พระพุทธศาสนา ไดรั้บเคร่ืองบรรณาการเป็นคมัภีร์

พระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปจากตวัแทนชาวอินเดีย ในขณะท่ีขอ้ มูลอีกด้านหน่ึงระบุว่าใน

ขณะนั้น “พระเจา้ลาโท โทรีเย็นเซ” ยงัไม่ได้สนพระทยัในพระพุทธศาสนา เป็นปีท่ี มีพระภิกษุ

ต่างชาติซ่ึงอาจจะเป็นจีนหรือเนปาล เดินทางเขา้มาเผยแผ ่พระพุทธศาสนาในทิเบตแลว้24 

 ต่อมาในรัชสมยัของพระเจา้ตร๋ีซง เตเซ็น ท่านศานตรักษิต ซ่ึงเป็นภิกษุชาวอินเดียได้

นิมนต์พระปัทมสัมภวะ หรือท่ีชาวทิเบตเรียกว่าคุรุริมโปเช ซ่ึงเป็นน้องเขยและเป็นวชัราจารยช่ื์อ

ดังอของมหาวิทยาลัยนาลันทาให้เดินทางมายงัทิเบตในช่วงปลาย คริส์ศตวรรษท่ี 8 พระปัทม

สัมภวะ ไดน้ าลทัธิวชัรยานเขา้มาสั่งสอนชาวทิเบต ท่านไดผ้สมผสานหลกัปฏิบติของลทัธิวชัรยาน

เขา้กบัพิธีของลทัธิเพิน จนก่อให้เกิดลทัธิวชัรยานแบบเฉพาะของทิเบต ท่ีรวมเอาธรรมเนียมปฏิบติั

บางประการและเทพทอ้งถ่ิน ของชาวทิเบตเขา้ไวด้ว้ยกนัต่อมาท่านตั้งนิกายนิงมะ หรือนิกายหมวก

แดงและสร้างวดัซมัเย (Samye) ซ่ึงเป็นวดัในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของทิเบต25 

 ...หลกัส าคญัของพุทธศาสนาแบบธิเบตนั้น กล่าวไดว้า่สรุปลงดว้ยค าเพียง 2 ค าคือปัญญา 

และ กรุณา ปัญญาเป็นส่ิงซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนแก่เรา เราจะตอ้งแสวงหามาส่วนกรุณานั้น เป็นส่ิงซ่ึงเรา 

แสดงออก ไปได ้เป็นการกระท าและเป็นอุบาย  ซ่ึงจะให้เราไดม้าซ่ึงปัญญา คุณธรรมทงั้สองขอ้น้ี 

เม่ือรวมกนัถึงขั้นท่ี สมบูรณ์โดยสินเชิงแลว้ย่อก่อให้เกิดการตรัสรู้ จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงหาได ้

ไม่...26 

 

 2.2 พระโพธิสัตว์ (Bodhisattavas) 
 พระโพธิสัตวเ์ป็นแนวคิดท่ีส าคญัมากในพุทธศาสนาลทัธิมหายานและลทัธิวชัรยาน เป็น

แนวคิดท่ีเน้นเพื่อให้ได้เกิดเป็นพระพุทธเจา้องค์ใดองค์หน่ึงในอนาคต พระโพธิสัตวจึ์งจ าเป็นท่ี

จะตอ้งตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่และบ าเพ็ญบารมีอย่างเขม้แข็ง พระโพธิสัตวมี์ความหมายในพุทธ

                                                           

 24 ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน, พระพุทธศาสนาแบบธิเบต (กรุงเทพฯ: ศูนยไ์ทยธิเบต, 2538), 15. 

 25พระมหาสมจินต ์สมฺมาปุญฺโญ, อารยธรรมพท ธศาสนาในทเิบต (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2547), 35 

 26 สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์[ส. ศิวรักษ]์ , ของดจีากธิเบต (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพฒันา, 

2530), 23. 
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ศาสนาลทัธิเถรวาท หมายถึง ผูแ้สวงหาโพธิญาณหรือผูท่ี้ตอ้งการเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต แต่

ส าหรับลทัธิมหายานและวชัรยาน พระโพธิสัตว ์หมายถึง ผูบ้  าเพญ็บารมีเพื่อจะเขา้ถึงพุทธภาวะโดย

เนน้ท่ีความบริบูรณ์ของบารมีธรรมทุกประการท่ีขจดักิเลสตณัหาไดส้ิ้นเชิ ง และยกกระแสจิตเขา้สู่

นิพพานในวาระสุดทา้ยไดแ้ล้ว แต่คงระงบัการตรัสรู้ธรรมในลกัษณะนั้นไวก่้อนเพื่อช่วย สรรพ

สัตวท์ั้งมวลให้พน้จากสังสารวฏัเสียก่อน27 พระโพธิสัตวจ์ะเป็นพระภิกษุหรือไม่ก็ได ้แต่จะตอ้งตั้ง

มัน่อยู่ในอุดมการณ์ท่ียิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือสัตว์ท่ีทนทุกข์ทรมานในสังสารวฏัเสียก่อน พระ

โพธิสัตวส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ไดแ้ก่ 

 1) พระโพธิสัตวผ์ูมี้หนา้ท่ีสั่งสมบารมีเพื่อกลายเป็นพระพุทธเจา้ต่อไปในอนาคต อาจอยู่

ในรูปมนุษย ์เทพ สัตวเ์ดรัจฉานหมายถึงจะอยู่ในภพภูมิชั้นสูงหรือต ่าก็ได้มีหน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือ

บุคคลอ่ืนเป็นการสั่งสม บารมีธรรม และน าไปสู่การตรัสรู้ 

 2) พระโพธิสัตว์ท่ีเป็นภาคบุคลาธิษฐานของพระพุทธเจ้าแสดงถึงพระกรุณาคุณและ

ปัญญาคุณของพระพุทธเจา้ อนัเกิดจากอ านาจฌาณของพระพุทธเจา้โดยตรงดงันั้นพระโพธิสัตวใ์น

ท่ีน้ีจึงมีความหมาย เดียวกบัพระพุทธเจา้โดยตรงและไม่จ  าเป็นตอ้งบ าเพ็ญบารมีอะไรอีกเพราะ

จุดเร่ิมตน้ของท่านมีบารมีท่ีเต็มเป่ียมอยู่เเล้ว โดยปกติ พระชินพุทธะและพระโพธิสัตวจ์  ามีภาค

ส าแดงออกมาใน 3 ลกัษณะดงัน้ี28 

  2.1) ภาคสงบน่ิง:  พระชินพุทธะและพระโพธิสัตว์ในภาคน้ีจะมีรูปลักษณ์

เหมือนกษตัริย ์(เจา้ชาย หรือเจา้หญิง) ประทบันัง่อยู่บนบลัลงัก์ดอกบวัอย่างสง่างาม มีคล่ืนรัศมี

แผซ่่านเป็นวงออกมารอบพระเศียรและพระวรกาย อาจมีหลายสีหรือหลายวง คติแบบอินเดียมกัท า

รูปลกัษณ์แต่งองคท์รงเคร่ือง สวยงาม มีมงกุฏสวมพระเศียร มีผา้คลุมพระองัสาพาดพระศอลงมา 

และมกัปรากฏอาการแยม้พระสรวลเพียงเล็กนอ้ยบนพระพกัตร์เสมอ 

  2.2) ภาคโกรธ: พระชินพุทธะและพระโพธิสัตว์ในภาคน้ีจะมีรูปลักษณ์น่า

เกลียด พระเศียรโตอยา่งผดิส่วน พระขนงขมวด พระเนตรถมึงทึงไร้ความรู้สึกและมกัจะมีดวงเนตร

                                                           

 27 ผาสุก อินทราวธุ , พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543), 

40. 

 28 L. A. Waddell, Buddhism & Lamaism of  Tibet (New Delhi: Heritage Publishers, 1974), 332 – 
335. 
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ท่ีสามอยูบ่นพระนลาฎ  พระโอษฐ์อา้กวา้งจน มองเห็นพระชิวหาและพระเข้ียวยาว พระขนง พระ

มสัสุ และพระเกศามกัมีสีเหลือง แดงหรือไม่ก็เทาและหยาบกระดา้ง ทรงประทบัก่ึงนัง่ก่ึงยืนบน

พาหนะท่ีเป็ฯสัตวช์นิดต่าง ๆ 

  2.3) ภาคดุร้าย: พระชินพุทธะและพระโพธิสัตว์ในภาคน้ีจะมีรูปลักษณ์น่า

เกลียดคลา้ยกบัภาคโกรธ แต่จะมีสัญลกัษณ์ทางธรรมท่ีส่ือดว้ยอวยัวะสัตว ์เช่น กระดูกขากรรไกร 

พระเศียรหรือพระชิวหาคล้ายสัตว ์  อาจปรากฏพระองค์ในเคร่ืองประดบัตกแต่ง หรือพกอาวุธ 

ยิ่งกวา่นั้นในภาคน้ีจะท าสัญลกัษณ์ท่ีทรงหยียบย  ่าอยูบ่นร่างกายของเหยื่อท่ีบิดเบ้ียวและหมอบราบ

อยูท่ี่พระบาทซ่ึงแสดงถึงการก าราบอวชิชา 

 

 2.3. คติแบบ “ยบั-ยุม” (yab-yum) ตามคติมหายานและวชัรยาน 
 คติแบบ “ยบั-ยุม” เป็นการอธิบายการหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัของพระชินพุทธะและ

อิตถีเพศในรูปแบบท่ีไม่สามารถอธิบายได้ดว้ยวิธีคิดแบบทางโลกแต่ตอ้งอธิบายด้วยภาษาธรรม

เพราะ ลกัษณะแบบยบัยมุนั้น เป็นสัญลกัษณ์ของการเปล่ียนถ่ายจิตปุถุชนไปสู่จิตของอริยบุคคลนัน่

ในทางพุทธศาสนามิติแห่งอิตถีเพศเป็นเหมือนปัญญาญาณท่ีอยู่เหนือการแบ่งแยกชาย หญิง เป็น

หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างสมองกบัหัวใจ ชายกบัหญิงหรือหยินกบั 

หยาง เป็นตน้29 

 ในหนงัสือ พระชินพุทธห้าพระองค์ ของ สุมาลี มหณรงค์ชยั ไดก้ล่าวถึง คติแบบ “ยบั-

ยมุ” (yab-yum) วา่ คติแบบ “ยบั-ยมุ” (yab-yum) แปลวา่ พอ่กบัแม่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีพบทัว่ไปในงาน

พุทธศิลปะของชาวอินเดีย  เนปาล และทิเบต สัญลกัษณ์น้ีคือความเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัมาสร้างเป็น

รูปป้ันหรือภาพวาดของเทพผูช้ายก าลงัโอบกอดเทวหีรือศกัติของท่านซ่ึงเป็นเพศหญิง ลกัษณะแบบ

น้ีเป็นส่ิงท่ีสร้างความ เขา้ใจผิดไดง่้ายท่ีสุด เพราะคนมกัเขา้ใจว่า “ยบั-ยุม” คือสัญลกัษณ์ของการ

ร่วมเพศ ระหว่างชายกบัหญิง ซ่ึงขดักนักบัการถือพรหมจรรยท่ี์พุทธศาสนาดั้งเดิมยกย่องว่าเป็น

บารมีธรรมอนัหน่ึง ท่าทางดงักล่าวก็ไดรั้บการอธิบายวา่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือให้เห็นเอกภาพอนัล้ีลบั

ระหว่างอุบาย (แทนด้วยเพศชาย) กับปัญญา (แทนด้วยเพศหญิง) บ้างก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

                                                           

 29 Ven. Piyasilo, Mandala of the Five Buddhas ; Williams, Paul and Tribe, Anthony, Buddhist 
Thought (London: Routledge, 2000), 112. 
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เอกภาพระหวา่งวชัรธาตุ (มิติทางจิตวิญญาณ) กบัโลกธาตุ (มิติทางประสาทสัมผสั) การหลอมรวม

เชิงสัญลกัษณ์น้ีมีไวเ้พื่อเอาชนะ ความคิดแบบทวินิยมเม่ือคนมองโลกสุดโต่ง พยายามทิ้งโลกเพื่อ

หลุดพน้ ซ่ึงความจริงแลว้นิพพานกบั สังสารวฏัอยูด่ว้ยกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ( ภาพท่ี 5) 

 หากศึกษาแนวคิดเร่ืองความเป็นเอกภาพของส านกัอวตงัสกะจะเห็นวา่ สัญลกัษณ์ยบัยมุน้ี

แสดงให้ เห็นถึงความมีอยู่ในลักษณะเป็นหน่ึงเดียวกันตามธรรมชาติ (Natural Oneness of 

Existence) แต่ปุถุชนมกัจะ แบ่งเเยกดีชัว่ออกจากกนัเสมอ ยบั-ยุม เป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นองค์

รวมท่ีสมบูรณ์ดงัเช่นท่ี พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรตามคติมหายานสามารถแปลงร่างให้เป็นไดท้ั้ง

ชายและหญิง ซ่ึงว่าเป็นการแสดงให้เห็นพระกรุณาคุณอนัยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตวอ์ย่างเเทจ้ริง 

เน่ืองจากจะไม่ทรงมีการแบ่งแยกเร่ืองใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ดงันั้นรูปสัญลกัษณ์ของชินพุทธะท่ีอยู่ในท่าสวมกอดสตรีท่ีเป็นคู่ของพระองค์จึงเป็น

สัญลักษณ์ทางธรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นอิตถีภาวะในตวัพระพุทธองค์หรือ  ปัญญาญาณแบบเเม่ท่ี

หมายถึงกรุณา  ในขณะท่ีชินพุทธะจะหมายถึงพ่อหรือปัญญา เม่ือปัญญาและกรุณามารวมกนัก็จะ

กลายเป็นปัจจยัสองส่ิงท่ีตอ้งมารวมกนัเพื่อท าให้ความรู้แจง้เกิดข้ึน โดยจะขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไป

ไม่ได้  ความเป็นผูห้ญิงได้รับความส าคญัว่าเป็นด้านคู่ของภาวะความเป็นปกติของโลก ท าให้

แนวคิดท่ีเก่ียวกบัเพศคู่คือหญิงชายมีความชดัเจนและส าคญั และจึงไม่ใช่ส่ิงแปลกท่ีในการศึกษา

โคตรและพระชินพุทธะจะพบค าวา่ อิตถีภาวะหรือสัญลกัษณ์ดา้นคู่อยูด่ว้ยเสมอ 
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ภาพท่ี 5  พระโพธิสัตวใ์นท่าสัญลกัษณ์แบบยบั-ยมุ 

ท่ีมา: พระโพธิสัตวใ์นท่าสัญลกัษณ์แบบยบั-ยมุ, เขา้ถึงเม่ือ: 14 กุมภาพนัธ์ 2559, 

เขา้ถึงจาก: http://www.buddhamuseum.com/vajrasattva-yabyum-thangka_26.html) 

 

 2.4 ปรัชญาปารมิตา (Prajna-Paramita) มารดาของพระพุทธเจ้า ตัวแทนของปัญญา 
 คมัภีร์มหาปรัชญาปารมิตาสูตรเป็นหนงัสือท่ีไดรั้บการศึกษาและจดัระเบียบมาตั้งแต่ช่วง

ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 1ถึงหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 7  โดยมีบางส่วนท่ีเก่าแก่และส าคญัมากถึงขนาด

ไดรั้บการยกย่องให้เป็นแหล่งของคุณธรรมอนัประเสริฐจนน าไปสู่การสร้างรูปบุคลาธิษฐานใน

ฐานะ มารดาแห่งพระพุทธเจา้ทั้งหลาย และเป็นภาพลกัษณ์ ของประมุขตระกูลแห่งปัญญาในรูป

ของอิตถีเพศ  นางปรัชญาปารมิตาหรือปัญญาบารมีท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นมารดาของพระพุทธเจา้ 

มี พระกายสีขาว (หรือสีเหลือง) เป็นศูนยก์ลางแห่งธรรมและเป็นแหล่งท่ีมาของปัญญา ในส่วนของ

ลกัษณะนั้น พระนางทรงมีพระเศียรเดียวแต่อาจมีหลายพระกร พระหัตถ์อยู่ในท่าเทศนาธรรม 

(ธรรมจกัรมุทรา) บา้งก็ทรงถือดอกบวั พระคมัภีร์ ลูกประค า และวชัระหรือคทาเพชร พระนางรวม

http://www.buddhamuseum.com/vajrasattva-yabyum-thangka_26.html
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เอาลกัษณะของพระชินพุทธะทุกพระองคเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั อนัแสดงให้เห็นวา่พระชินพุทธะทั้งหลาย

เป็นหน่ึงเดียวกนัและ เป็นตวัแทนของปัญญาท่ีไม่มีการแบ่งแยก (ภาพท่ี 6) 

  

ภาพท่ี 6  ปรัชญาปารมิตา (Prajna-Paramita) มารดาของพระพุทธเจ้า                                                
ท่ีมา: ปรัชญาปารมิตา (Prajna-Paramita), เขา้ถึงเม่ือ: 14 กุมภาพนัธ์ 2559, 

เขา้ถึงจาก: http://www.fodian.net/world/prajna/prajnaa.html 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีทีว่่าด้วยทฤษฎสีตรีนิยม (Feminist Theories) กบัการใช้อ านาจของอติถีเพศ 
 อ านาจมีหลายลกัษณะ ยกตวัอยา่งเช่น “อ านาจ”เป็นพื้นฐานอยา่งหน่ึงของสังคมการจะใช้

อ านาจอย่างสัมฤทธ์ิผลตอ้งมีความชอบธรรม รองรับ ตอ้งมีกลไกท่ีจะสร้างการยอมรับว่าถูกตอ้ง

และชอบธรรม ในทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) อ านาจและความรู้  (Power and 

Knowledge)  มีอยูใ่นทุกท่ีในสังคม เน่ืองจากความรู้ควรเป็น เร่ืองของขอ้เท็จจริงท่ีปลอดจากคุณค่า 

อคติ และความล าเอียงใดๆ  อ านาจไม่ใช่อ านาจแบบดิบๆท่ีใชก้ าลงับงัคบั แต่อาจจะเป็นอ านาจใน

รูปของความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ความส าเร็จของ

อ านาจจึงอยูท่ี่ความสามารถในการปกปิด อ าพรางกลไกในการท างาน ซ่ึงไม่ใช่กฎหมายอยา่งท่ีผูค้น

มกัเขา้ใจกนั แต่เป็นกฎเกณฑ์ จารีตปฏิบติัต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์และจารีต

http://www.fodian.net/world/prajna/prajnaa.html


  43 

ปฏิบติัของบรรดาผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายในรูปของวาทกรรมวิชาการในเร่ืองนั้นๆ  ด้วยเหตุน้ีจึง

สามารถกล่าวไดว้า่ “ความรู้” คือโฉมหนา้ท่ีแยบยลของอ านาจ เพราะ “สุดยอด ของอ านาจก็คือการ

ท าใหม้องไม่เห็นวา่ส่ิงนั้นๆ เป็นเร่ืองของอ านาจ” แต่เป็นเร่ืองของความรู้หรือความจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ปลอดจากอคติและคุณค่านัน่เอง30  

 ส่วนสตรีนิยม หรืออิตถีนิยมนบัเป็นอุดมการณ์ท่ีพยายามส่งเสริมและยกระดบั สถานภาพ

และบทบาททางสังคมของผูห้ญิงไม่ให้ต ่าตอ้ยกวา่ผูช้าย31 สตรีนิยมจึงเห็นวา่ ความแตกต่างระหวา่ง

เพศหญิงและเพศชาย ของบุคคลมิได้เป็นเพียงความแตกต่างทางสรีรวิทยาตามธรรมชาติเท่านั้น 

หากเป็น ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึนดว้ย นกัทฤษฎี

สตรีนิยมได้เสนอว่า ระบบคิดและขบวนการทางสังคมท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงสภาพทาง 

เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงตั้งอยูบ่นการวเิคราะห์วา่ผูช้ายอยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบและสตรีอยูใ่นสภาพท่ี

เป็นรอง32 มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองพอๆกบัจุดมุ่งหมายทางวิชาการ และไดมี้การเสนอให้ความ

เป็นเพศ (gender) เป็นหน่วยเร่ิมแรกของการวิเคราะห์ความเป็นเพศ ท่ีถือว่าเป็นเคร่ืองมือการ

วิเคราะห์ท่ีส าคญั และมกัจะพิจารณาให้สตรีเป็นหน่วยหลกัของการวิเคราะห์33 สตรีนิยมให้ความ

สนใจท่ี เก่ียวกับอิสรภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศในทางเศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมวฒันธรรมรวมถึงการเรียกร้องให้มีการสร้างสมดุลใหม่ระหวา่งเพศในนามของ

ความมี มนุษยธรรมเดียวกนัและเคารพในความแตกต่างของกนัและกนั34 

                                                           

 30 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็น
อืน่ (กรุงเทพฯ วภิาษา :, 2545), 55-59. 
 31 M. Wollstonecraft , The Vindication of the Rights of Woman (London: Penguin Books Ltd1972), 
32. 
 32  Maïte Albistur et Daniel Armogathe, Histoire du féminisme (Paris: Editions Des Femmes, 
1977), 264. 

 33 Chris Beasley, What is Feminism?: An Introduction to Feminist Theory (London: SAGE 

Publications, 1999), 28. 
 34 S. Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. (New York: Bantam Book, 
1970), 98. 
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 แนวคิดมุมมองความเป็นหญิงท่ีถูกส่งผ่านงานสร้างสรรค์ในตวัละคร สีดา :พญายกัษ์มี

ลกัษณะเป็น ตวัแทนของผูห้ญิงในอุดมคติ ท่ีไดส้ร้างมโนทศัน์ของความเป็นหญิง(Feminist) ท่ีอ่อน

ด้อยและถูกครอบง า โดยความเป็นชาย (Masculinity) ในตัวละครพระรามและทศกัณฐ์ อย่าง

เบ็ดเสร็จ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกปลูก ฝังในความคิดของสังคมไทยมายาวนาน ประกอบกบัในโลก

ทุนนิยม ท่ีมีโครงสร้างทางสังคมอนัเอ้ือให้ ผูช้ายมีอ านาจในการครอบง าผูห้ญิง ทั้งระบบความคิด 

และการปฏิบติั ก่อให้เกิด อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่น้ีพยายาม

สร้างความชอบธรรมต่อความเหนือกว่าของผูช้ายว่าผูช้ายเข้มเเข็งกว่า ฉลาดกว่าท าให้ความ

เหนือกวา่น้ีด ารงอยูใ่นความเช่ือของคนในสังคมซ่ึงท าใหส้ถานภาพของผูห้ญิงเป็นรองชาย ผูห้ญิงมี

บทบาทเพียง การเจริญพนัธ์ุ การท างานบา้น การแต่งงานท่ีท าใหผู้ห้ญิงกลายเป็นสมบติัส่วนตวั ของ

ผูช้าย (Private property) ซ่ึงงานบา้นของผูห้ญิงนั้นก็เป็นรูปแบบหน่ึงของงานการผลิตท่ีทุนนิยม 

แสวงหาประโยชน์จากผูห้ญิงและท าให้ผูห้ญิงตกอยู่ในสถานภาพการเป็นอีกชนชั้นหน่ึงภายใต้

ระบบชาย เป็นใหญ่35 

 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีชายเป็นใหญ่เช่นเดียวกบัอารยะธรรมอ่ืนๆ ใหค้วามส าคญักบัความ

เป็น “ชาย” มากกวา่ความเป็น “หญิง” เพราะ ชายมีหนา้ท่ีในการดูแลกิจการงานนอกบา้นไดรั้บการ

ยอมรับใน สังคม มีตวัมีตนในฐานะของคนคนหน่ึงท่ีมีความหมาย มีคุณค่าต่อโลกหรือสังคมท่ี

ด าเนินอยูใ่นขณะท่ี “หญิง” มีหนา้ท่ีตอ้งคอยรับใช ้“ชาย” ดว้ยไม่ไดมี้หนา้ท่ีกิจการงานนอกบา้นจึง

ตอ้งถูกยดัเหยียดภาระหน้าท่ี กิจการงานภายในบา้นทั้งหมดให้กบั “หญิง” โดยหญิงมิได้รับการ

ยอมรับในคุณค่าดงักล่าวเพราะถูกประทบั ค าว่าน่ีคือ “หน้าท่ี” ไม่ได้รับการยอมรับในฐานะคน

บุคคลหน่ึงท่ีมีคุณค่ามีความหมายในสังคม หรือระบบ สังคมท่ีด าเนินอยูเ่พราะกิจการการดูแลบา้น 

สามี ลูก พ่อ แม่ ญาติ และบริวารทั้งหมด คือหนา้ท่ีท่ีตอ้งท า และตอ้งท าไดดี้หากไม่สามารถท าได้

สมบูรณ์ก็ถือวา่บกพร่อง ท าให้ “หญิง” บางกลุ่มเคยชินกบัการเป็นผู ้ถูกกระท าท่ีไม่กลา้แสดงออก 

ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น พิจารณาไดจ้ากวรรณกรรมหลาย ๆ เร่ืองของไทย ไดตี้ค่าของผูห้ญิงให้

เป็นตัวละครท่ีไม่ดี โดยส่งผ่านวรรคทอง หรือ ค าคม ยกตัวอย่างเช่น “วนัทองสองใจ” จาก

วรรณกรรมเร่ือง “ขนุชา้ง ขนุแผน” ท่ีทา้ยท่ีสุด “นางวนัทอง” ตอ้งถูกประหารชีวติ และกลายไปเป็น 

“ผีเปรต” อยา่งน่าอนาจ เช่นเดียวกบั “สีดา” ก็ถูกท าให้เป็นตวัละครท่ีเป็นบ่อเกิดของความขดัแยง้

                                                           

 35 Delphy Christine, Sex  and  Gender, 5th ed. (New York: Bowker, 1977), 15.  
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ระหวา่งพระราม และทศกณัฐ์ ก่อให้เกิดเร่ืองราว และความหายนะระหวา่งสองเมืองระหว่างเมือง

สมมุติเทพ และเมืองยกัษ ์ท่ีแม ้“สีดา” จะถูกสร้างให้เป็นผูห้ญิงท่ีดีงาม สูงส่งแต่ทา้ยท่ีสุด “สีดา” ก็

กลบักลายเป็นเหยื่อท่ีตอ้งถูกสั่งให้ลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตน ทั้งยงัถูกสั่งประหารชีวิต

ดว้ยน ้ามือของสามีตวัเองคือ “พระราม” 

 ทั้งน้ีเหตุผลและทศันะดงักล่าว ศิลปินจึงตอ้งการ ส่ือสารทศันะของผูห้ญิงท่ีราวกบัจะเป็น

ผูห้ญิงในอุดมคติ คือ ดูดีงาม สมบูรณ์พร้อมในมุมมองใหม่ ว่าผูห้ญิงสามารถท่ีจะส่ือสารความ

คิดเห็น และอารมณ์ของตนเองได้โดยท่ีไม่ต้องกลัวว่า จะถูกมองไม่ดี มีภาพท่ีไม่ดี ผ่านการ

เทียบเคียงผูห้ญิงในอุดมคติของสังคมไทย 

 

4. ทฤษฎีทีว่่าด้วย Post Modern กบัการใช้อ านาจของอติถีเพศ 
 ลทัธิทุนนิยมในยุคหลงัสมยัใหม่และหลงัอุตสาหกรรมได้ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดวิสัยทศัน์

ใหม่ต่อประเด็นต่างๆในโลก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพรมแดนของโลกตะวนัออกและตะวนัตกท่ีถูก

ก าหนดข้ึนหลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 และเร่ืองการปฏิวติัด้านส่ิงแวดล้อมโลกท่ีเร่ิมข้ึนระหว่าง

คริสต์ทศวรรษ 1960 ซ่ึงเป็นตัวท่ีท าให้การเส้นแบ่งแยกระหว่างลัทธิ “สมัยใหม่” กับ “หลัง

สมยัใหม่” ชัดเจนข้ึน“หลงัสมยัใหม่” เป็นสัญญานท่ีบ่งบอกถึงความเส่ือมศรัทธาใน “ความเป็น

สมยัใหม่” หรือความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี หลงัสมยัใหม่ไม่ไดป้ฏิเสธเทคโนโลยีอยา่งสุดขั้วแต่

ต่อต้าน “ความเจริญ” หรือ “ความก้าวหน้า” แบบลัทธิสมยัใหม่ท่ีไม่สนใจหรือตอนนั้นยงัไม่รู้ 

ผลกระทบท่ีรุนแรงต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความคิดเก่ียวกับลัทธิ “สมัยใหม่” ต้องการ

ขบัเคล่ือนสังคมให้กา้วไปสู่ความเป็นสังคมยคุอุตสาหกรรม แต่ “หลงัสมยัใหม”่ มี ความปรารถนา

ท่ีจะกา้วไปสู่ยคุอิเล็คโทรนิคมากกวา่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การท างานศิลปะสมยัใหม่และทฤษฎี

ศิลปะตอ้งอยูใ่น กฏเกณฑม์ากข้ึน มีกรอบท่ีชดัเจนและแคบลงเกือบจะเหลือแค่“ศิลปะกระแสหลกั” 

ท่ี เป็นแนวนามธรรมกระแสเดียว จากแนวคิดและรูปแบบของศิลปะลัทธิ มินิมอลลิสม์ 

(Minimalism) ท่ีท า ใหศิ้ลปินในช่วงนั้นกลบัไปสู่ความเรียบง่ายอยา่งถึงท่ีสุดจนเปรียบไดว้า่กลบัไป

ท่ีเลขศูนยเ์ลยทีเดียว รูปทรงในศิลปะถูกลดทอนจนเปลือยเปล่า แทบจะไม่มีอะไรให้ดู ศิลปะแบบ

หลงัสมยัใหม่ เติบโตข้ึนจาก พ็อพ อาร์ต (Pop Art)  คอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual Art) และเฟ

มินิสต ์อาร์ต (Feminist art) อนัเป็นนวตักรรมของศิลปินในยุคคริสตท์ศวรรษ 1960  และ 1970 โดย

แท้ พวก หลังสมัยใหม่ ได้ท  าการร้ือฟ้ืนรูปแบบ ประเด็นสาระ หรือเน้ือหาหลายอย่างท่ีพวก
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สมยัใหม่เคยดูหม่ินและรังเกียจท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งโรเบิร์ต เวน็ ทูรี (Robert Venturi) สถาปนิกใน

ยุค 1960 ไดเ้ขียนแสดงความเห็นในงานเขียนท่ีช่ือ “คอมเพล็กซิต้ี แอนด์คอนทราดิคชนั อิน อาร์คิ

เทคเจอร์” (Complexity and Contradiction in Architecture) (ปี 1966) เ ก่ียวกับ “หลังสมัยใหม่” 

เอาไวว้า่ “คือปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็น “ลูกผสม” แทนท่ีจะ “บริสุทธ์ิ, “ประนีประนอม” แทนท่ีจะ “สะอาด

หมดจด”, “คลุมเครือ” แทนท่ีจะ “จะแจง้”, “วปิริต” พอๆกบัท่ี “น่าสนใจ” 

 ยุค Post modern เป็นยุคท่ีปฏิเสธส่ิงเดิมๆในยุค Modern โดยเน้นเสรีภาพและอิสระของ

บุคคล ไม่เช่ือในโลกของความจริง ไม่เช่ือเร่ืองความเป็นสากล เพราะเช่ือว่าแต่ละคนแต่ละ

วฒันธรรมนั้นมีเหตุผลของตวัเอง ไม่ควรจะให้ใครมาตดัสินว่าอนัไหนส่ิงใดดีท่ีสุด แลว้คิดว่าส่ิง

นั้นตอ้งดีส าหรับคนอ่ืนดว้ย ดงันั้นจึงไม่คิดวา่สังคมท่ีคิดวา่เป็นสากลนั้นไม่มีจริง 

 ประเด็นแรก โลกโมเดิร์นน าไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผล ความกา้วหนา้ หรือความสงบสุข

ของมนุษย ์

 ประเด็นท่ีสอง ระบบการเมืองของสังคมโมเดิร์นของตะวนัตกสะทอ้นการกระจายอ านาจ

ท่ีดี มีการกระจายอ านาจสู่ชุมชน อ านาจของประชาสังคม อ านาจของภาคพลเมืองเพิ่มเวทีหรือพื้นท่ี

สาธารณะหรือพื้นท่ีทางการเมืองใหค้นดอ้ยสิทธิต่าง ๆ 

 ประเด็นท่ีสาม สถาบนัระบบคุณธรรมของตะวนัตก มีความเท่าเทียมกนั ไร้การบีบบงัคบั 

กดดนั บีบคั้น ผูด้อ้ยกวา่ เช่น แรงงานอพยพต่างๆ คนกลุ่มนอ้ย 

 ประเด็นท่ีส่ี องคค์วามรู้ของตะวนัตกท่ีสร้างมาในยคุโมเดิร์นน าไม่มีส่วนสร้างและรับใช้

สถาบนัทางการเมือง ท าให้ไม่ก่อให้เกิดการปิดกั้นและกีดกันผูด้้อยโอกาสในสิทธิอ านาจตาม

ประเด็นท่ีสาม 

 Post Modern  คือแนวความคิดท่ีมาหลังจากยุค  Modern ซ่ึงเป็นช่วงหลังการปฏิว ัติ

อุตสาหกรรม ท่ีอะไรต่างๆ ถูกก าหนดอยู่ในหลกัเกณฑ์และทฤษฏี แต่ยุค postmodern เป็นยุคท่ี

ปฏิเสธส่ิงเดิมๆในยคุmodern โดยเนน้เสรีภาพและอิสระของบุคคล ไม่เช่ือในโลกของความจริง ไม่

เช่ือเร่ืองความเป็นสากล เพราะเช่ือวา่แต่ละคนแต่ละวฒันธรรมนั้นมีเหตุผลของตวัเอง ไม่ควรจะให้
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ใครมาตดัสินว่าอนัไหนส่ิงใดดีท่ีสุด แล้วคิดว่าส่ิงนั้นตอ้งดีส าหรับคนอ่ืนด้วย ดงันั้นจึงไม่คิดว่า

สังคมท่ีคิดวา่เป็นสากลนั้นไม่มีจริง36 

 Post modern มองว่าองค์ความรู้ตั้ งแต่ปรัชญา จริยธรรม การเมือง การปกครอง 

วรรณกรรมคลาสสิค ฯลฯ ทั้งหมดเป็นเพียงเพื่อสร้างภาพสร้างตวัตนท่ีดีงามมีเหตุผลให้ตะวนัตก 

ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นไปกดทบั เพิกเฉย ละเลย ลืมประวติัศาสตร์ของตวัตน การด ารงอยูข่องวฒันธรรมของ

ผูอ่ื้นหรือคนอ่ืนเป็นการยกยอ่งประวติัศาสตร์และให้คุณค่าในเร่ืองของตนเองและลดคุณค่าในเร่ือง

ท่ีเป็นของผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นวธีิการคิดแบบแยบยล 

 ลกัษณะศิลปะ Post modern 37 

  1)  การปฏิเสธศูนยก์ลาง ซ่ึงก็คือ การปฏิเสธอ านาจครอบง า เนน้ชายขอบซอก

มุม เพื่อปลดเปล้ืองการครอบง าทางเวลา เทศะและอตัลักษณ์ท่ียงัหลงเหลืออยู่ ดังปรากฏ ใน

สถาปัตยกรรมจ านวนมากท่ีเลิกเนน้ศูนยก์ลาง 

  2) การปฏิเสธความเป็นเอกภาพ หรือ องคร์วม ภาพเขียนหรือสถาปัตยกรรมจึง

ไม่จ  าเป็นตอ้งจบสมบูรณ์ อาจเป็นหลายเร่ืองซ่อนเร้นกนั 

  3) Post modern คดัคา้นโครงสร้าง ระเบียบ ล าดบั ไม่ยดึติดกบัโครงสร้างเพราะ

ถือไดว้า่เป็นแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม 

  4) Post modern ปฏิเสธจุดเร่ิมต้น จึงปฏิเสธประวติัศาสตร์แต่โหยหาอดีต 

เน่ืองจากความไม่มัน่คงทางอตัลกัษณ์ อดีตของพวกเขาไม่ใช่ประวติัศาสตร์ แต่เป็นการท าลาย

ประวติัศาสตร์เพราะมนัถูกน ามาอยูใ่นปัจจุบนัหรือหลุดไปจากบริบทอยา่งส้ินเชิง 

 ความคิดโพสตโ์มเดิร์นเป็นทั้งการวิพากษ์และการตั้งค  าถามท่ีมีต่อโลกแบบโมเดิร์นของ

ตะวนัตก ซ่ึงมองว่าการสร้างสังคมสมัยใหม่ของโลกตะวนัตกท่ีได้ก าเนินมานั้นไม่ได้พฒันา

                                                           

 36 ยุคสมยัในปัจจุบัน, accessed December 6, 2016, available from 

http://kanyaratpunpain.blogspot.com/ 2012/11/post-modern.html. 

 37  Po s tmodern ,  accessed December 6, 2016, available from https://th.wikipedia.org/wiki/%E0% 
B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5
%E0%B8%B1% 
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ความสุข การหลุดพน้ หรือชีวิตท่ีเป็นเหตุเป็นผล อยา่งท่ีกล่าวอา้งกนั เป็นเพียงการสร้างวาทกรรม

ผา่นภาษา เพียงเพื่อครอบง าสังคมอ่ืนเพื่อชิงความไดเ้ปรียบในหลายปัจจยั38 

 

5. ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) 
 ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ (Performance Art) เป็นศิลปะร่วมสมัยแขนงหน่ึงทาง

ทศันศิลป์ท่ีใชร่้างกายเป็นส่ือส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสามารถดึงเอาศาสตร์ในหลายแขนง

มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานและศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานและปัจจุบนัศิลปะส่ือการแสดงสดก็ไดพ้ฒันาถึงขั้นมีการน าส่ือหลากหลาย (Multi-media) 

และส่ือใหม ่(New Media) มาประยกุตใ์ชด้ว้ย ศิลปะแขนงน้ี เร่ิมข้ึนท่ีในยโุรป อเมริกา39 และท่ีญ่ีปุ่น

แล้วได้แพร่ขยายไปจนทุกภูมิภาคทัว่โลกโดยผูส้ร้างสรรค์ถ่ายทอดงานทศันศิลป์ผ่านศิลปะการ 

แสดงทางทศันศิลป์และวิดีโอ มีปรัชญาเพื่อจะ ส่ืออารมณ์เทวนารี และอ านาจ อิตถีเพศ ในทศันะ

ต่างๆ โดยสามารถอธิบายความเป็นมาของศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ไดด้งัน้ี 

 

 5.1 ความเป็นมาของศิลปะส่ือการแสดงสด 
 ศิลปะแสดงสด เป็นท่ียอมรับว่าเป็นการส่ือสารการแสดงออกทางศิลปะในช่วงปีค.ศ. 

1970 – 1979 ในเวลานั้นศิลปะแนว Conceptual Art ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นงานศิลปะเชิง

ความคิดมากกว่าเป็นสินคา้เพื่อการซ้ือขาย  ถือว่าเป็นช่วงท่ีรุ่งเรืองและทรงประสิทธิภาพในการ

แสดงงานศิลปะของแนวความคิดน้ี ทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนใหแ้สดงในพื้นท่ีแสดงงานศิลปะหลกั 

เช่น ศูนยศิ์ลปะนานาชาติและพิพิธภณัฑ์ มีการสนบัสนุนให้มีวิชาเรียนในวิทยาลยั และปรากฏใน

บทวิจารณ์ศิลปะ (Specialist Magazines) ในยุคสมยัใหม่ศิลปินไม่เพียงแค่ใช้ศิลปะแสดงสดเป็น

เคร่ืองมือในการดึงดูดการประชาสัมพันธ์ให้กับตัวเอง ในยุคศิลปะก้าวหน้า (avant-garde) 

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ในศตวรรษท่ี 20 ไดเ้ป็นแนวหนา้ของกิจกรรมดงักล่าว การประกาศ

                                                           

 38 ธีรยทุธ บุญมี, โลก โมเดร์ิน โพสต์ โมเดร์ิน, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: วญิญูชน, 2550),  65. 

 39 “Performance Art into the 90s,” Art & Design (London: Academy Editions, 1990), 3. 
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ของศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์เป็นการแสดงออกท่ีพยายามหาหนทางใหม่ ในการประเมิน

ประสบการณ์ศิลปะใน ชีวติประจ าวนั 

 ศิลปะแสดงสดเป็นวิธีการดึงดูดความสนใจชนกลุ่มใหญ่ไดโ้ดยตรง ตลอดจนท าให้ผูช้ม 

ตกตะลึงกบัการทบทวนความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัศิลปะและความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม 

ในทางกลบักนัความสนใจในส่ือของสาธารณชน โดยเฉพาะในปีทศวรรษท่ี 80  เกิดจากความ

ปรารถนาอนัชดัเจน ของสาธารณชนในการเขา้ถึงโลกศิลปะ เพื่อเป็นผูช้มพิธีกรรมและเป็นชุมชนท่ี

แตกต่าง รวมทั้งความ ประหลาดใจกบัการน าเสนอท่ีไม่คาดฝันและนอกรีตท่ีศิลปินไดส้ร้างข้ึน งาน

ศิลปะอาจถูกน าเสนอแบบเด่ียว หรือแบบกลุ่ม โดยใชแ้สง ดนตรี หรือภาพท่ีสร้างโดย การแสดงสด 

หรือเป็นแบบผสมผสาน และจดัแสดง ในแกลเลอรีหรือพิพิธภณัฑ ์โรงละคร คาเฟ่ บาร์ หรือบนมุม

ถนน ศิลปะแสดงสดต่างกบัละคร ผูแ้สดงคือ ศิลปินท่ีไม่ค่อยมีลกัษณะเหมือนนกัแสดง และเน้ือหา

ท่ีไม่เป็นไปตามโครงเร่ืองหรือการเล่าเร่ืองตามขนบการแสดงอาจเป็นชุดการแสดงท่าทางระยะใกล ้

หรือเป็นฉากโรงละครขนาดใหญ่ อาจใชเ้วลาไม่ก่ีนาทีไป จนถึงหลายชัว่โมง อาจแสดงแค่คร้ังเดียว

หรือหลายคร้ัง อาจมีหรือไม่มีการเตรียมสคริป อาจเป็นการด้นสด หรือการซ้อมมาหลายเดือน  

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ นับว่าเป็นรูปแบบของการแสดงตวัตนของศิลปินในสังคม ใน

ประวติัศาสตร์ของศิลปะแสดงสด ยุคศตวรรษท่ี 20เป็นยุคท่ีแสดงตามความพอใจของศิลปิน และ

มกัจะนิยมอนาธิปไตย (ไร้กฎระเบียบ) กล่าวคือ เป็นการถ่ายทอดศิลปะแสดงสด โดยศิลปิน และใช้

ส่ือต่างๆ ผนวกเข้าด้วยกัน เช่นวรรณกรรม กลอน บทละคร ดนตรี การเต้นร า สถาปัตยกรรม 

ภาพวาด รวมไปถึง วดิีโอ ฟิลม์ สไลด ์และการเล่าเร่ือง แทท่ี้จริงแลว้ มนัเป็นการแสดงท่ีไร้ขอบเขต 

เน่ืองจากศิลปินแต่ละคนเป็นคนใหค้ าจ  ากดัความของการแสดงศิลปะของพวกเขาดว้ยตวัเอง40 

 

 5.2 ความหมายและนิยามของศิลปะส่ือการแสดงสด41  
 ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ในปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นการเพิ่มข้ึนของจ านวนศิลปินแสดง

สดในเกือบทั่วทุกทวีป รวมทั้ งจ  านวนหนังสือและหลักสูตรวิชาทางวิชาการในสาขาน้ี และ
                                                           

 40 Steve Dixon, Digital Performance : a history of new media in theater, dance, performance art, 

and installation (Cambridge: MIT Press, 2007), 737 – 766. 

 41 RoseLee Goldberg, Performance art : from futurism to the present (London: Thames & Hudson, 
2001), 3-4. 
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พิพิธภณัฑ์ร่วมสมยั มากมายท่ีเปิดรับศิลป์ส่ือสด เป็นตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนวา่ในปีเร่ิมตน้แห่งศตวรรษท่ี 

21 ศิลปะแสดงทางทศันศิลป์สะทอ้น ความรู้สึกท่ีกา้วไปอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมการส่ือสาร 

และผลกระทบทางเทคโนโลยี  ความสดของการแสดงยงัอธิบายถึงการดึงดูดความสนใจต่อผูช้ม ท่ี

ติดตามศิลปะสมยัใหม่ในพิพิธภณัฑ์ใหม่ในขณะเดียวกนัหน่วยงานเหล่าน้ีท าให้เกิดการพฒันาฝึก

ปฏิบติั ใหม่ๆ ท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ของศิลปะแสดงสดสู่ประวติัศาสตร์ในอดีต  ดงันั้นจึงสามารถ

สรุปได้ว่าปัจจุบันศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ (Performance Art) หมายถึง รูปแบบศิลปะท่ี

ผสมผสานรูปแบบทางทศันศิลป์เข้ากับรูปแบบทางนาฏกรรม (Dramatic Performance) ภายใต้

บริบททางดา้นทศันศิลป์ท่ีเป็นทั้งขนบแบบแผน และแบบสหวทิยาการ (ความรู้ท่ีรวมเอาหลายสาขา 

วิชามาประกอบกนั) การแสดงทางทศันศิลป์เป็นการแสดงท่ีมีความเปิดกวา้งทางกลวิ ธีในการ

น าเสนออยา่งยิง่ 

 นอกจากน้ีศิลปะ การแสดงทางทัศนศิลป์ย ังมีลักษณะท่ีเน้นการใช้ร่างกายและ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้แสดง กับผู ้ชมในการนาเสนอความคิด  (Idea) และ  กระบวนทัศน์  

(Paradigm) ดว้ยการสร้างปฏิกิริยาการรับรู้อย่าง ฉับพลนัต่อผูช้มโดยตรง หรือให้ผูช้มมี ส่วนร่วม 

ตามบริบทของเวลาและสถานท่ีของการแสดงนั้นๆ ยงัผล ให้ศิลปะส่ือการแสดงสดลบเส้น แบ่ง 

และขอ้จากดัในการแสดงออกของศิลปะต่างๆ ลง เป็นการ ปฏิเสธ และก้าวขา้มศิลปะท่ีเคยมีมา 

พร้อมกบัตั้งคาถามกบัคุณค่าความหมายของศิลปะ และปรากฏการณ์ในสังคม อาจจะกล่าวได้ว่า 

ศิลปะส่ือการแสดงสดมีลกัษณะของการวิพากษอ์ยูใ่นตวั จึงถูกใชเ้ป็นส่ือในพื้นท่ีของการ ประทว้ง

ต่อสู้ เรียกร้องต่างๆ กระนั้นก็ยงัมีผลงานศิลปะส่ือการแสดงสดหลายต่อหลายช้ินเช่นกนัท่ีไม่เก่ียว 

ขอ้งกบั เร่ืองทางการเมืองแต่อยา่งใด ทวา่เนน้การน าเสนอในเร่ืองของกระบวนการคิด เพื่อให้ผูช้ม

สัมผสักบั ความส าราญท่ีเกิดจากความคิด อนัเกิดจากหลกัสุนทรียศาสตร์ใหม่ในปัจจุบนั 

 

 5.3 ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์กบัประติมากรรมมีชีวติ42 
 ผลงานการแสดงหลายช้ินเกิดจากกรอบความคิดของงานแนวความคิดท่ีไร้อารมณ์ขนัแต่

ผลงานช้ินหน่ึงท่ีประทศองักฤษเป็นผลงานท่ีเป่ียมไปดว้ยสัญญะทางอารมณ์ขนั ผลงานช้ินดงักล่าว

เป็นผลงานของ กิลเบิร์ต และ จอร์จ (Gilbert Proesch, 1943 - ปัจจุบนั และ George Paassmore, 1942 
                                                           

 42 RoseLee Goldberg, Performance art : from futurism to the present (London: Thames & Hudson, 
2001), 108-110. 
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- ปัจจุบัน) ขณะท่ียงัเป็นนักศึกษาในสถาบันศิลปะ St Martin’s School of Art ณ กรุงลอนดอน 

โรงเรียนสอนศิลปะแห่งน้ีสร้าง ศิลปินแนวความคิดข้ึนมามากมาย อาทิ ริชาร์ด ลอง (Richard Long, 

1945 - ปัจจุบนั) แซมิส ฟูลตนั (Hamish Fulton, 1946 - ปัจจุบนั) กิลเบิร์ต และ จอร์จเองก็เป็น

สัญลกัษณ์ของศิลปะแนวความคิดท่ีท าให้ บุคลิกลกัษณะส่วนตวั หรือตวัของพวกเขาเองกลายมา

เป็นผลงานทางศิลปะ โดยให้นิยามต่อผลงานของพวกเขาว่า ประติมากรรม  มีชีวิต (Living 

Sculpture)  ผลงานประติมากรรมร้องเพลงไดช้ิ้นแรกของ พวกเขาไดแ้ก่ “Underneath the Arches” 

หรือ ใตซุ้้มประตู จดัแสดงในปีค.ศ. 1969 ศิลปินทั้งสองคนทาหนา้ ดว้ยสีทอง ใส่ชุดสูทแบบทัว่ไป

คนหน่ึงถือไมเ้ทา้ อีกคนหน่ึงสวมถุงมือ เคล่ือนท่ีแบบหุ่นบนเกา้อ้ีขนาดเล็ก และทุก 6 นาทีจะร้อง

เพลง “The Flanagan and Allen” หรือฟลานาแกน และอัลเลนซ่ึงเป็นผลงานของ นักร้องและ

นกัแสดงตลกชาวองักฤษท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในสมยัช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีช่ือว่าฟลานาแกน 

(Bud Flanagan, 1896 - 1968) และ อลัเลน (Chesney Allen, 1894 - 1982) เช่นเดียวกบัผลงานของ 

Manzoni ท่ีตั้งใจสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อวิจารณ์เก่ียวกบัความหมายหรือ นิยามของศิลปะ ในผลงาน

การเขียนเก่ียวกบั ผลงานชุด Underneath the Arches ซ่ึงเป็นผลงานท่ีฉลาดจริงจงั แต่ก็เป่ียมไปดว้ย

ความงดงามท่ีสุดเท่าท่ีเคย พบมา พวกเขาไดส้ร้างกฎของประติมากรรมมีชีวติ ดงัน้ี 

  1) ตอ้งแต่งตวัอย่างเรียบหรู เป่ียมไปดว้ยความสุภาพ และไดรั้บการจดัการมา

อยา่งดี 

  2) ท าใหโ้ลกเช่ือในตวัคุณและท าทุกอยา่งใหก้รรมสิทธ์ินั้นเป็นของคุณ 

  3) อยา่เป็นกงัวลต่อค าวิพากษว์ิจารณ์แค่ขอให้คุณจงตั้งสติ สงบแต่เป่ียมไปดว้ย

ความเคารพ 

  4) อยา่เวน้ท่ีวา่งในชีวติใหเ้สียเปล่า 

 ส าหรับ กิลเบิร์ต และ จอร์จ ไม่มีเส้นแบ่งระหวา่งชีวติจริงและกิจกรรมทางประติมากรรม 

(งานศิลปะ) หรือผลงานท่ีช่ือวา่ To be with art is all we ask ท่ีจดัแสดงยาวนานต่อเน่ืองกนัหลายปี

ทั้งในประเทศองักฤษและอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ. 1971 ในผลงานท่ีช่ือว่า The Meal (1969) กิลเบิร์ต 

และ จอร์จ ไดพ้ยายามเช่ือมโลกแห่งศิลปะและโลกแห่งความเป็นจริงเขา้ไวด้ว้ยกนั มีบตัรเชิญนบั

ร้อยใบส่งไป โดยในบตัรเชิญระบุวา่อิสเบลล่า (Isabella Mary Beeton, 1836 - 1865) นกัหนงัสือพิมพ ์

บรรณาธิการ และนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงชาวองักฤษจะท าอาหารให้ แขกของพวกเขา ส่วนจิตรกรชาว
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องักฤษเดวิด ฮอคเนย ์(Mr David Hockney, 1937 - ปัจจุบนั) และ ริชาร์ด ลอง (Richard Long, 1945 

- ปัจจุบนั) จิตรกร ประติมากร และช่างภาพช่ือดงัจะมาเป็นบริกร ให้ พวกท่านจะทานอาหารม้ือค ่า

น้ีภายใน Hellicar’s ณ ห้องดนตรีแสนหรูท่ี Ripley ถนน Sunridge Bromley, Kent มีผูส้นใจลงช่ือ

กวา่ 100 คน โดยพวกเขาเช่ือวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมงานในคร้ังน้ีจะไดส้ัมผสัโอกาสพิเศษท่ีส าคญัของชีวติ 

 หลงัจากผลงานช้ินน้ี กิลเบิร์ต และ จอร์จ ไดส้ร้างผลงานท่ีสร้างมาจากกิจวตัรประจ าวนั

ของชีวติ เช่น Drinking Sculpture ท่ีใชร้้านเหลา้ และการปิกนิก ณ ริมเเม่น ้าของลอนดอนตะวนัออก

มาเป็น แรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรมทุ่งหญา้เล้ียงสัตวท่ี์สวยงาม และกลายมาเป็น

ผลงานภาพถ่ายในท่ีสุด ต่อมาคือ ผลงานชุด The Red Sculpture (1975) ท่ีจัดแสดงคร้ังแรก ณ 

กรุงโตเกียว การแสดงเกิดข้ึนกวา่ 90 นาที หนา้ และมือของเขาทั้งสองทาสีแดง การแสดงท่าทางใน

งานของเขาเพียงสองส่ิงส่ิงแรกคือ การเคล่ือนเดินไปอยา่งชา้ ๆ พร้อมกบัการกล่าวค าแถลงการณ์ท่ี

ถูกบนัทึก เเละขยายเสียงไปพร้อมกนั 

 รูปแบบผลงานดงักล่าวยงัขยายไปสู่ส่ือต่าง ๆ เช่นการจดัแสดงคอนเสิร์ตท่ีได้รับความ

นิ ยมอย่ า ง ม าก  จนน า ไป สู่ ก า รส ร้ า งผลง าน ท่ี เ รี ย กว่ า  “TRANSFORMER ART” ห รือ 

“Transformative” ท่ีเป็นผลมาจากรูปแบบของสตรีนิยมท่ีตอ้งการเช่ือมโลกของเพศหญิงและเพศ

ชายเข้าไวด้้วยกัน หลังจากนั้นประติมากรรมมีชีวิตได้เคล่ือนไปสู่ผลงานรูปแบบ “Tableaux 

Vivants” ท่ีมีการจัดการการเคล่ือนไหว เป็นลักษณะภาพน่ิงท่ีมีชีวิต สามารถเคล่ือนไหวได้ 

เปล่ียนแปลง จากภาพสู่ภาพ 

 นอกจากน้ียงัมีผลงานของศิลปินอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอิทธิพลและหือมีลักษณะการเคล่ือน

ร่างกายในลักษณะประติมากรรมมีชีวิตยกตวัอย่างเช่น ผลงานช่ือ Pair Behavior Tableaux ของ 

Scott Burton  (1939 -1989) ท่ีนกัแสดงสองคนท าการแสดงยาวนานกวา่ หน่ึงชัว่โมง โดยการแสดง

ประกอบ ไปดว้ยการเคล่ือนไหวประมาณ 80 อยา่ง เป็นการการเคล่ือนไหว จาก ภาพหน่ึง ไปสู่ภาพ 

หน่ึงอีกภาพหน่ึงต่อเน่ืองกนัถึง 80 ภาพ โดยจดัแสดง ณ Guggenheim  Museum การเคล่ือนไหวแต่

ละท่านั้นเป็นภาษาทางร่างกายท่ีมีการจดัวาง แต่อิสระ และแสดงถึงความ บอบบางพะเน้าพะนอ 

เช่น อาการเป็นลม ท่ีสามารถสองเห็นได้จากระยะ 3 หลา และมีท่าทีเหมือนการเลียน แบบรูป

ประติมากรรม เป็นตน้ 
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 5.4 การใช้ร่างกายและพืน้ทีใ่นผลงานของทริชา บราวน์ (Trisha Brown)43 

 ในขณะท่ีศิลปินบางกลุ่มใชร่้างกายเป็นวตัถุในการสร้างสรรคง์านศิลปะทั้งในรูปแบบท่ี

เป็นประติมากรรม หรือราวกบัการร่ายกวีบนหนา้กระดาษ แต่ก็มีศิลปินบางกลุ่มท่ีพฒันาโครงสร้าง

การแสดงดว้ยการทา้ทา้ยและขา้มขีดจ ากดัของร่างกาย และใช้ร่างกายเป็นองค์ประกอบหน่ึงของ

พื้นท่ี ยกตวัอยา่งเช่นบรูซ นอแมน (Bruce Nauman) ( 1941 – ปัจจุบนั) ศิลปินชาวแคลิฟอร์เนียกบั

ผลงาน Walking in an Exagerated Manner Around the Perimeter of a Square (1968) ท่ี  นอแมน

สร้างความสัมพนัธ์ ระหว่างพื้นท่ี ร่างกาย โดยใช้มิติและปริมาณเป็นตวัก าหนดความสัมพนัธ์

ดงักล่าว โดย นอแมนไดเ้ดินไปรอบ ๆ จตุัรัสดงักล่าว นอกจากน้ียงัมี Klaus Rinke  (1939 – ปัจจุบนั) 

ศิลปินชาวเยอรมนัท่ีได้พฒันารูปแบบประติมากรรม 3  มิติแบบเดิมให้มีลกัษณะท่ีเคล่ือนท่ีได้ มี

ความเล่ือนไหล โดยท างานร่วมกบั Monika Baumgartl (1942 – ปัจจุบนั) เกิดท่ีกรุงปราก นบัเป็น

ศิลปินเยอรมนั ท่ีสร้างสรรค์ผลงานดว้ยภาพถ่ายและการแสดงทางทศันศิลป์ โดยสร้างผลงานรูป

เรขาคณิตท่ีเคล่ือนท่ีอยา่งชา้  ๆ ประกอบกบัร่างกายเป็นการแสดงสด และการแสดงคร้ังหน่ึงจะใช้

ระยะเวลายาวนานหลายชัว่โมง ในผลงานชุดท่ีช่ือว่า “Primary Demonstrations” ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี

ค.ศ. 1970 โดยในผลงานชุดน้ีนาฬิกาติดผนงัท่ีเดินอยู่นั้นจะเดินเวลาตรงกนัขา้มกบัประติมากรรม

นาฬิกามนุษย์ท่ีก าลังด าเนินอยู่ ผลงานของ Klaus Rinke ชุดน้ีได้ด าเนินตามทฤษฎีของการจดั

ประติมากรรมหินในพื้นท่ี แต่ไดเ้พิ่มบริบทและองคป์ระกอบในเร่ืองของเวลา และการเคล่ือนไหว

เขา้ไป เพื่อให้ผูช้มสามารถเขา้ใจกระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมว่าเป็นอย่างไร Klaus 

Rinke หวงัว่าผลงานช้ินน้ีจะสามารถเปล่ียนมุมมองของผูช้มท่ีมีต่อความจริงเชิงกายภาพของพวก

เขาได ้เช่นเดียวกนักบัศิลปินชาวเยอรมนันามวา่ ฟรันซ์ เออร์ฮาร์ด วอลเธอร์ (Franz Erhard Walther 

,1939 – ปัจจุบนั) ท่ีให้ความส าคญักบัการตระหนกัรู้ของผูช้มในพื้นท่ีและเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง จาก

ผลงานของ ฟรันซ์ เออร์ฮาร์ด วอลเธอร์ (Franz Erhard Walther) ผูช้มสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทั้ง

ในกระบวนการซ้อมและเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงได ้ยกตวัอยา่งเช่น Going On (1967) เป็นการ

ท างานร่วมกนัระหวา่ง กระเป๋าขนาดยาวเท่า ๆ กนั 28 อนัท่ีตดัเยบ็ติดกนัและน าไปจดัวางไวบ้นพื้น

สนาม ผูเ้ขา้ร่วมผลงาน 4 คนปีนป่ายเขา้ไปในกระเป๋า 4 ใบ จากนั้นจึงเปล่ียนลกัษณะการปีนป่าย 

เป็นปีนเขา้ปีนออกและเปล่ียนผา้ดงักล่าวให้มีรูปร่างท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึง ฟรันซ์ เออร์ฮาร์ด วอล

เธอร์ (Franz Erhard Walther) ตอ้งการให้ผูช้มไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ จากการสร้างรูปแบบผลงาน

                                                           

 43 Martha Bremser, Fifty contemporary choreographers (London: Routledge, 1999), 58-67. 
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ประติมากรรมด้วยตัวของผู ้ชมเอง ซ่ึงการกระท าดังกล่าวมีผลให้รูปร่าง และขนาดของ

ประติมากรรมเปล่ียนไปอนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในผลงานช้ินน้ี 

 เช่นเดียวกบัการใชร่้างกายและพื้นท่ีในผลงานของ ทริชา บราวน์ (Trisha Brown) ศิลปิน

จากเมืองนิวยอร์ก ทริชา บราวน์ (Trisha Brown)  ท่ีกา้วออกมาจากการเตน้ในรูปแบบดั้งเดิมแต่ได้

เพิ่มมิติทางความคิดเก่ียวกบัการใชร่้างกายและพื้นท่ีลงไปในงานของเธอ ยกตวัอย่างเช่นผลงานท่ี

ช่ือวา่ Man Walking Down the Side of a Building (1969) หรือ ผลงานท่ีช่ือวา่ Walking on the Wall 

(1970) ท่ีออกแบบใหมี้การเล่นกบัความรู้สึกของคนดู  

 

ภาพท่ี 7  Trisha Brown – Walking on the Wall. Photo by Sascha Pohflepp / CC BY. The Barbican 

 Gallery, London, 5 May 2011. First performed in 1971 at the Whitney Museum, New 

 York. 

ท่ีมา: Cheryl Tipp, Recording of the week: Trisha Brown in conversation with Richard 

Alston, accessed January 8, 2018, available from http://blogs.bl.uk/sound-and-

vision/2018/01/recording-of-the-week-trisha-brown-in-conversation-with-richard-alston.html 

 

 ดว้ยการใชล้กัษณะของแรงดึงดูดของโลกมาใชใ้หค้นดูเกิดความแปลกใจ  (เช่นการทิ้งตวั

ของร่างกาย) มีการใช้เส้นและการเคล่ือนไหวต่าง ๆ เช่นการปีนป่าย การเดิน มาออกแบบในการ

แสดงของเธอ ส่วนผลงานช้ินท่ีสองยงัคงมีลกัษณะคลา้ยกบัผลงานช้ินท่ีหน่ึงโดยจดัแสดงท่ีหอศิลป์
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ภายในพิพิธภณัฑ์ Whitney โดยนกัแสดงจะเคล่ือนไหวไปตามก าแพงและค่อย ๆ เคล่ือนไปสู่ผูช้ม 

ผลงานท่ีมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนัน้ีเกิดข้ึนอีกคร้ังในปีค.ศ. 1975 กบัผลงานท่ีช่ือวา่ Locus เป็นผลงานท่ี

สัมพนัธ์กนัระหวา่งการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นสองมิติ การแสดงมีการวางแผนโดยใช้

การวาดรูปมาออกแบบในการท างาน โดยสามารถแบ่งกระบวนการท างานออกเป็นสามส่วน ส่วน

แรก วาดรูปส่ีเหล่ียม จากนั้น ทริชา บราวน์ (Trisha Brown) จะเขียนจ านวนตวัเลขออกมาเป็นช่วง ๆ 

อยู่บนพื้นฐานระหว่างช่ือและเส้นท่ีสามารถเขา้กนัได้บนรูปส่ีเหล่ียมนั้นทริชา บราวน์ (Trisha 

Brown) และศิลปินนกัเตน้ของเธออีก 3 คน ท าการแสดงไปเร่ือย ๆ และจบลงดว้ยการหยุดวาดภาพ

ดงักล่าว เช่นเดียวกนักบัท่ีนิวยอร์ก ลูซินด้า ไชล์ดส์ (Lucinda Childs) ได้สร้างสรรค์ผลงานการ

แสดงท่ีเต็มไปด้วยสัญญะและความหมาย  เช่น Congeries on Edges for 20 Obliques (1975) ใน

ผลงานชุดน้ีนกัเตน้ 5 คนจะเตน้เป็นเส้นทแยงมุมขา้มพื้นท่ีไป มีลกัษณะเหมือนการใช้ร่างกายใน

การวาดภาพ  เช่นเดียวกบัผลงานของ Laura Dean และทีมท่ีสร้างรูปแบบการแสดงท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัในผลงานท่ีช่ือวา่ Circle Dance (1972) 

 ดงันั้นในการแสดงทางทศันศิลปการใช้พื้นท่ีในการแสดงเป็นการเพิ่มมิติทางความคิด

เก่ียวกบัการใชร่้างกายและพื้นท่ีลงไปในผลงาน และแต่มีการพฒันาโครงสร้างการแสดงดว้ยการทา้

ทา้ยและขา้มขีดจ ากดัของร่างกาย และใชร่้างกายเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของพื้นท่ี 

 

 5.5 ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์กบัส่ือละครเวทแีบบก้าวหน้า44 

 ในช่วงกลางทศวรรษปี 80 คนทัว่ไปให้การยอมรับศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์วา่เป็น

ส่ิงท่ีน่าสนใจ เป็นรูปแบบความบนัเทิงท่ีกา้วหน้า สามารถเขา้ไปอยู่ร่วมกบัส่ือต่างๆและเรียกได้

อย่างชดัเจนว่าเป็นรูปแบบทางศิลปะในปีน้ีเองมีความเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงของการแสดง

ทางทศันศิลป์ท่ีกา้วเขา้สู่ส่ืออ่ืนๆ และมีกลุ่มผูช้มท่ีหลากหลายมากข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1979 เป็นตน้มา 

มากไปกว่านั้น ณ เมืองนิวยอร์กไดแ้สดงให้เห็นว่าศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์มีทั้งการแต่งกาย

การจดัฉาก การใชแ้สงและมีการเช่ือมโยงกนัระหวา่งรูปแบบทางศิลปะแบบเก่า ยกตวัอยา่งเช่นคา

บาเร่ ละครเวทีและอุปรากร (Opera) เป็นตน้ 

                                                           

 44 RoseLee Goldberg, Performance art : from futurism to the present (London : Thames & Hudson, 
2001), 89-99. 
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 ในความเป็นจริงแลว้การสร้างผลงานทศันศิลป์โดยใชล้กัษณะแบบดั้งเดิมมาร่วมกบัการ

แตกยอดการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทกัษะการละครเวทีแบบเดิมมาเป็นตวัเช่ือมสร้างศิลปะส่ือ

แสดงแบบใหม่นบัไดว้า่เป็นการสร้างสรรครู์ปแบบการแสดงไดอ้ยา่งดี เช่นเดียวกบั การสร้างสรรค์

ผลงานในรูปแบบ New Theater ท่ีมีการหยิบยืมลกัษณะส่ือในรูปแบบต่างๆทั้งการเตน้การใช้เสียง

ตลอดจนถึงแนวความคิดของการใช้ส่ือภาพยนตร์และการใช้ภาษาร่วมเขา้เพื่อสร้างสรรค์เป็น

ผลงานการแสดงยกตัวอย่างเช่นผลงานท่ีช่ือว่า  “Dreamland Burns” ท่ีจัดแสดงข้ึนท่ี SQUAT 

theater ในปีค.ศ.   1986  รวมไปถึงการแสดงแนวใหม่   (New Performance) ท่ีจัดข้ึนท่ี  “Café 

Vienna” ในปีค.ศ.1984 ท่ีมีการจดัพื้นท่ีเวทีอยา่งน่าสนใจรวมไปถึงการเขียนบทท่ีแปลกแหวกแนว

อีกดว้ย  ผลงานช้ินอ่ืนๆเช่นผลงานของสปาลดิง เกรย ์(Spalding Gray) (1941 - 2004) เป็นนกัแสดง

และนักเขียนช่ือดังชาวอเมริกัน ท่ีเล่าเร่ืองเก่ียวกบัอตัชีวประวติัของเขาตั้งแต่อดีต ผ่านผลงาน

ได้แก่ “Swimming to Cambodia” ท่ีจดัแสดงข้ึนในปีค.ศ. 1984 และผลงานท่ีช่ือว่า “Elizabeth Le 

Compte's Trilogy” ท่ีจดัแสดงข้ึนในปีค.ศ. 1973 รวมไปถึงผลงานการแสดงทดลองต่างๆท่ีต่อมาพบ

เห็นไดม้ากในรูปแบบการแสดงละครเวทีร่วมกบัการแสดงละครสัตว ์

 ในเบลเยียมมีศิลปะการแสดงชั้นสูงท่ีเรียกว่า “Jan Fabre” ซ่ึงมีผลงานออกมามากมาย

หล า ย ส่ิ ง อ า ทิ เ ช่ น  “This is the other as it  was to be expected and foreseen” แส ด ง ใ น ปี

ค.ศ. 1983 และ “The power of Theatrical Madness” ในปีค.ศ.1986 โดยการผสมผสานระหวา่งการ

แสดงท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกอนัเราร้อนรุนแรง  รวมไปถึงการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสวยงามสร้าง

จินตนาการอนัล ้าเลิศ โดยศิลปินท่ีแสดงไดแ้ก่ Jannis Kounellis (1993 -2017) ศิลปินกรีก-อิตาเลียน

ร่วมสมยั อาศยัในกรุงโรม และ Marcel Broodthaers ( 1924 -1976) ศิลปินท่ีมีฐานมาจากความเป็น

นกัสร้างภาพยนตร์ และกวชีาวเบลเยีย่ม 

 ในอิตาลีมี ศิลปินรุ่นใหม่มากมายหลายคนในช่วงก่อนยุคกลางปีคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงัท่ีผา่นการสนบัสนุนโดยส่ืออยา่งภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ยกตวัอยา่งเช่นผลงานของ

โรเบิร์ต วลิสัน (Robert Wilson) (1941 - ปัจจุบนั) เป็นศิลปินทดลองดา้นการออกแบบละครเวที ใน

ฐานะนักออกแบบท่าเตน้ นักแสดง จิตรกร ประติมากร ศิลปินวิดีโอ ออกแบบเสียงและเเสง มี

ความสามารถทั้งก ากบัการแสดง การเขียนบทละคร จนไดรั้บการยกยอ่งจากส่ือมวลชนอเมริกาว่า 

เป็น ศิลปินยคุล ้าหนา้แห่งอเมริกา ลกัษณะผลงานของเขามีลกัษณะแปลกใหม่มาก รวมไปถึงผลงาน

ของลาร์ร่ี แอนเดอร์สัน (Larry Anderson) เกิดเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 1952 นกัแสดงและนกัมายากล 
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ชาวอเมริกนั ศิลปินรุ่นใหม่เหล่าน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากศิลปินยุคก่อนหน้า และสร้างสรรค์

ผลงานข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งน่าสนใจโดยการใชส่ื้อทั้งแบบใหม่และแบบเก่าเขา้ไวด้ว้ยกนั ผลงานแบบ

ใหม่เหล่าน้ีไดรั้บความสนใจจากส่ือต่าง ๆ อยา่งยิง่ โดยไดรั้บการน าเสนอข่าวผา่นทั้งทางส่ือทีว ีส่ือ

ส่ิงพิมพอ์ย่างต่อเน่ืองในกรุงโรมและ กรุงเนเปิล จนก่อให้เกิดกลุ่มศิลปินท่ีน่าสนใจข้ึนสองกลุ่ม

ได้แก่ “La Gaia Science” และ  “Fallon Movimento” ผลงานของ “Fallon Movimento” ท่ีสร้างข้ึน

ในปีค.ศ.1977 ไดส้ร้างสรรคเ์หตุการณ์และการจดัวางข้ึนมาอยา่งสั้น ๆ เป็นคร้ังแรกโดยในผลงาน

ช้ินน้ีเขาไดใ้ห ้ความส าคญั เก่ียวกบัภาษาและการใชส่ื้อภาพยนตร์ รวมไปถึงสุนทรียภาพแบบยคุ 70 

 ในปีค.ศ. 1980 พวกเขายงัไดส้ร้างผลงานละครแบบกา้วหนา้โดยการใชเ้วทีขนาดใหญ่มี

ภาพกว้างเพื่อท่ีจะน าเสนอส่ือทั้ งหมดท่ีพวกเขาต้องการ อีกทั้ งยงัมีการใช้ต่อภาพเพื่อฉาย

ภาพเคล่ือนไหวต่างๆลงไปในผลงานด้วยโดยผลงานช้ินน้ีมีช่ือว่า “Tango Glaciale” (1982) การ

แสดงยาวนานกว่า 1 ชัว่โมงใช้รูปแบบท่ีหลากหลายและแตกต่างทั้งการใชพ้ื้นท่ีแบบละครเวทีแต่

มี การใชเ้ทคนิคต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มระดบัและ สร้าง สัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไป ของฉากแต่ละฉาก ทั้ง

ในบ้านสระว่ายน ้ ารวมไปถึงสวนรวมไปถึงผลงานท่ีตามมามากอีกหลายช้ินโดยจดัแสดงในปี

ค.ศ. 1984 ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นการผสมผสานส่ือต่างๆเขา้สู่ศิลปะส่ือแสดงท่ีไดรั้บการยอมรับและช่ืน

ชม รวมไปถึงผลงานของนักคิดชาวเยอรมนัช่ือ  Friedrich Nietzsche ( 1844 –1900)  กับผลงาน

ช่ือ       La Gaia Scienza หรือ วทิยาศาสตร์เก่ียวกบัเกย ์ก็สร้างความกระตือรือร้นโดยการร่วมมือกนั

ระหว่างส่ือต่างๆทั้งภาพยนตร์สถาปัตยกรรมการเตน้ประกอบไปจนถึงศิลปะส่ือแสดงในรูปแบบ

ต่างๆ รวมทั้งการเล่นละครไปการท าร่างกายให้เหมือนเคร่ืองยนต์หรือหุ่นกระบอกการใชก้ารแต่ง

กายอุปกรณ์ประกอบฉากไปจนถึงการออกแบบแสงสีเสียงซ่ึง  อาจจะเรียกไดว้่าน่ีคือพื้นฐานของ

รูปแบบผลงานท่ีเรียกว่า  “วิชวลเธียเตอร์” ยกตวัอย่างผลงานของ วินสตนั ท็อง (Winston Tong 

,1951 – ปัจจุบนั)   ศิลปินทศันศิลป์อเมริกนัเช้ือสายจีน ท่ีมีทกัษะเป็นทั้งนกัแสดง นกัเขียนบทละคร 

นกัเชิดหุ่น นกัร้อง นกัแต่งเพลง และ การแสดง ช่ือ Torn Hearts  ในปีค.ศ. 1984  โดยการแสดงจดั

นานกวา่ 1 ชัว่โมงประกอบไปดว้ยการเล่นฟิลม์ภาพยนตร์รวมไปถึงหนงัเงียบ 

 นอกจากนั้นในช่วงยุโรปตอนกลางรูปแบบการแสดงท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะส่ือแสดง

เขา้กบัละครเวทีนั้นไดรั้บการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูค้นท่ีกวา้งข้ึน ใน

ประเทศโปแลนด์ โดยโรงละครและกลุ่มละครแนวทดลองท่ีช่ือว่า Akademia Ruchu ก่อตั้งข้ึน ณ 

กรุงวอร์ซอ ในปีค.ศ. 1973  ซ่ึงได้สร้างผลงานศิลปะส่ือแสดงในรูปแบบละครเวทีข้ึนมาในปี

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgIX71E7-V6vF-lAyH4LExwcKuArg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/1900&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiofuC3tjJJJ821RDkPY4Ld4KoRrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Puppeteer&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhj5-92bkG93rAPwViwG6GXGVhS1Ow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Singer-songwriter&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjq34UYaLML0jnzAT9xfb-vyRkg3w
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ค.ศ. 1970 ซ่ึงในขณะนั้นยงัไม่ได้รับการยอมรับมากนัก อย่างไรก็ตามก็แสดงให้เห็นถึงการใช้

ประวติัศาสตร์ภาพยนตร์การเช่ือมโยงความคิดและการกระท าต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นผลงานในโลก

ตะวนัตก เช่น ท่ีกรุงลอนดอนในปีค.ศ. 1986 ไดเ้กิดผลงานสองช้ินท่ีช่ือว่า Sleep (การหลบัไหล)

และ Carthage (นครคาธิจ หรือ คาร์เธจอนัเจริญรุ่งเรืองอยูใ่นแอฟริกาเหนือยุคก่อน) ท่ีมีการใช้ส่ือ

ต่าง ๆ เขา้มาในการแสดงทางจิตรกรรม ดนตรีรวมไปถึงการแสดงแนวทดลองอ่ืน ๆ โดยมีนกัแสดง

มากกวา่สองคน นอกจากน้ียงัมีผลงานอีกหลากหลายงานท่ีเกิดข้ึนโดยใชส่ื้อเหล่าน้ีมาแสดงทศันะ

ทางศิลปะท่ีบางคร้ังก็เตม็ไปดว้ยความรุนแรง ความตายหรือแมก้ระทัง่ชีวิตหลงัความตายก็ตาม โดย

ใช้ลกัษณะทางการละครการ และการใช้พื้นท่ีร่วมไปกบัทกัษะทางทศันศิลป์ เช่นการวาดภาพ ซ่ึง

รูปแบบการแสดงเหล่าน้ีนอกเหนือจากประเทศอิตาลีแล้วยงัเกิดข้ึนทั้งในประเทศฝร่ังเศสและ

ประเทศเบลเยยีมอีกดว้ย 

 ดังนั้ นจึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีเส้นแบ่งระหว่างรูปแบบการละครแบบประเพณีและ

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์นั้นจะไม่ชัดเจนอีกต่อไป การใช้วสัดุหรือส่ือต่าง ๆ ทางศิลปะการ

เขียนบท นกัแสดงและศิลปินสามารถท างานร่วมกนัได ้ยกตวัอย่างเช่นมีวิวฒันาการของการร้อง

อุปรากร (Opera) จากท่ีเคยแสดงในพื้นท่ีแบบดั้งเดิมนกัแสดงอุปรากร ก็สามารถแสดงอยูใ่นพื้นท่ี

สถาปัตยกรรมในรูปแบบดนตรีใหม่ ๆ ซ่ึงแน่นอนวา่แตกต่างไปจากศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์

แบบดั้งเดิม ยกตวัอยา่งเช่นผลงานของศิลปินท่ี ช่ือวา่ Bob Telson (1949 - ปัจจุบนั) เป็นนกัแต่งเพลง

ชาวอเมริกนันกัแต่งเพลงนกัเปียโนและนกัเปียโน และ Lee Breuer (1937 – ปัจจุบนั) ท่ีจดัแสดงข้ึน

ในปีค.ศ. 1984 ช่ือ “Gospel at Colonus”  เป็นเร่ืองราวของนกัดนตรีชาวอเมริกนั เช้ือสายแอฟริกนั

คนหน่ึงท่ีถูกจดัแสดงข้ึนในปีค.ศ.  1983 เป็นการสร้างผลงานร่วมกนัระหวา่งละครแบบโบราณท่ี

เตม็ไปดว้ยการสร้างรูปแบบ ทั้งการแต่งกาย ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆร่วมกนักบัการร้อง

เพลง และผลงานท่ีช่ือว่า  The birth Of the Poet ของปีเตอร์ กอร์ดอน  (Peter Gordon) (1951  – 

ปัจจุบนั) คีตกวีชาวอเมริกนั ท่ีมีการเปล่ียนฉากทุกทุก 5 นาทีและใชน้กัแสดงท่ีมีช่ือเสียงร่วมมือกนั 

เกิดการท างานระหว่างส่ือและนกัแสดงท่ีสร้างสรรค์ให้ผลงานพฒันาเป็นผลงานท่ีน่าต่ืนเตน้เป็น

อยา่งมาก 
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6. การศึกษาแนวความคิดของแบร์ทอลท์ เบรคชท์ (Bertold Brecht) และการศึกษากลวิธีเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้แสดงและผู้ชมตามทฤษฎีของ แดน เกรแฮม (Dan Graham) 
 ทฤษฎีของ Graham เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สดงและผูช้มได้รับพื้นฐานมาจาก

แนวความคิด ของ Bertold Brecht แบร์ทอลท์ เบรคชท์ (Bertold Brecht ,1898-1956) นกัการละคร

ชาวเยอรมนั  

 การศึกษากลวิธีในการท างานร่วมกบัผูช้มทั้งในฐานะท่ีเป็นผูคุ้มกฎ หรือผูอ้ยูใ่ตก้ฎ กลบั

กลาย เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงหลายช้ินของศิลปินชาวนิวยอร์กท่ีช่ือวา่ Dan 

Graham ในช่วงตน้ทศวรรษปี 70  Dan Graham (1964-ปัจจุบนั) ปรารถนาใหก้ารรวมตวักนัระหวา่ง

บทบาทของ นักแสดงท่ีมีบทบาทความเป็นผูน้ าและผูช้มท่ีมีความเป็นผูต้ามรวมกนัไวใ้นบุคคล

เพียงคนเดียว วิธีการคิด เช่นน้ีมีผลต่อรูปแบบการแสดงสดต่อ ๆ มาท่ีมุ่งเน้นไปท่ีจิตใตส้ านึกของ

การเคล่ือนไหวในการแสดง  ยกตัวอย่างเช่น The Two Consciousness Projection (1973) Dan 

Graham ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีสามารถ แสดงออกซ่ึงความรู้สึกและจิตใตส้ านึกออกมาได ้เป็นการ

แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกออกมาเป็นค าพูด ต่อหน้าผูช้ม โดยในผลงานช้ินน้ีผูห้ญิงจะนั่งอยู่

หน้าจอฉายภาพวิดีโอ ในขณะท่ีผูช้ายจะมองผ่านกล้องวิดีโอ ท่ีถ่ายภาพของผูห้ญิง ทั้งสองต่าง

พรรณนาถึงส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ ในระบบวิธีการน้ีเองทั้งสองทั้งผูห้ญิงและ ผูช้ายไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน

การแสดงของตวัเขาเองท่ีเป็นทั้งผูดู้และผูท้  าการแสดงในเวลาเดียวกนั45  

   

ภาพท่ี 8  The Two Consciousness Projection (1973) Dan Graham 
แสดงภาพเคล่ือนไหวผูห้ญิงคน หน่ึงให้ความใส่ใจในภาพโทรทศัน์ท่ีอยูต่่อหน้าตวัเอง และตอ้ง

พดูความรู้สึกของตนเอง ทนัทีในขณะท่ีผูช้ายฝ่ังตรงขา้มตอ้งมุ่งความสนใจไปยงัจอแสดงผลซ่ึง

                                                           

 45 Birgit Pelzer, Dan Graham (London: Phaidon, 2001), 89-93. 
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แสดงภาพประมวลของผูห้ญิงท่ีอยู่ฝ่ังตรงขา้ม และตอ้งอธิบายความรู้สึกของเธอออกมาเป็นค าพูด 

ความเป็น มนุษยแ์ละจิตส านึกของผูห้ญิงจะถูกฉายร่วมกนักบัผูช้มหรือผูบ้นัทึกท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้ม โดย

มีผูช้มอ่ืน ๆ เป็นพยานอยูบ่นหนา้จออีกจอหน่ึงต่างหากท่ี แมว้า่จะเเยกจอกนัแต่ก็มีความทบัซอ้นกนั

ของเวลา 

ท่ีมา: The Two Consciousness Projection (1973), accessed November 5, 2016, available from 

http://art-tech.arts.ufl.edu/~lkitkat131/dan_graham/ two_consciousness.html 

 

 ทฤษฎีของ Graham เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สดงและผูช้มได้รับพื้นฐานมาจาก

แนวความคิด ของ Bertold Brecht เหมือนการลดช่องวา่งท่ีเหมือนยกกระจกออกเพื่อสร้างความรู้สึก

ระหว่างอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ยกตวัอย่างผลงานช่ือ Present Continuous Past (1974) กระจก

แสดงถึงภาพสะทอ้นของปัจจุบนั ในขณะท่ีวิดีโอภาพเคล่ือนไหวก าลงัแสดงถึงการกระท าในอดีต

ของทั้งผูช้มและผูแ้สดง (ในกรณีน้ีเป็นการ แสดงในพื้นท่ีสาธารณะ)  

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Present Continuous Past (1974), accessed November 5, 2016, available from 

www.youtube.com/watch?v=FAY01JSfY-8 

 

ภาพท่ี 9  ลักษณะการบันทึกภาพเคล่ือนไหวของผู้ชมท่ีท าหน้าท่ีเป็นนักแสดงในผลงาน Present 
 Continuous Past (1974) ของ Dan Graham 
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7.  ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์กบัการใช้ส่ือ เช่น ดนตรี เสียงและการออกแบบ46 

 การแสดงในช่วงทศวรรษปี 70 เกิดศิลปินรุ่นใหม่ท่ีเลือกใชส่ื้อท่ีตวัเขาเองให้ความสนใจ

มาเป็นส่ือหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงานเพิ่มจ านวนมากข้ึน เช่น การเขียนบท หรือดนตรี ในอเมริกา

เร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานจากส่ือเหล่าน้ีโดยตรง ยกตวัอยา่งเช่น นกัดนตรี และนกัเตน้ท่ีไดแ้รงบนัดาล

ใจจากศิลปินในยุคทศวรรษปี 60 ท่ีใชด้นตรีเป็นส่ือหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงานรวมไปถึงดนตรี

แบบคลาสสิคโดยน าดนตรีไปจดัแสดงตามพื้นท่ีต่าง ๆ เช่นตามถนน ห้องครัว หรือแมแ้ต่พื้นท่ีทาง

ศิลปะ ในขณะเดียวกนัก็มีศิลปินท่ีสามารถสร้างผลงานการแสดงขนาดใหญ่ข้ึนมาไดเ้ช่น โรเบิร์ต 

วิลสัน (Robert Wilson)  ( 1941- ปัจจุบัน) ผูก้  ากับ นักเขียนบทละครชาวอเมริกันและ ริชาร์ด       

ฟอร์'เมิน (Richard Foreman) (1937 –ปัจจุบนั) เป็นนักเขียนบทละครผูบุ้กเบิกละครแนว  Avant-

garde  ชาวอเมริกนั ผูก่้อตั้ง Ontological-Hysteric Theatre หรือ OHT ในปีค.ศ.  1968 OHT มีความ

มุ่งหมายท่ีจะผลิตผลงานงานท่ีสมดุลระหว่างละครสไตล์ดั้ งเดิมท่ีมีรูปแบบซับซ้อนสุดขั้ วกับ

รูปแบบละครท่ีใชล้กัษณะพื้นฐานโดยมีองคป์ระกอบในการแสดงนอ้ยท่ีสุด โดยจดัแสดงผลงานใน

โรงละคร และเป็นการแสดงท่ีใช้การจดัการบนเวทีโดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางศิลปะและ

สถาปัตยกรรม 

 การท างานของ โรเบิร์ต วิลสัน และ ริชาร์ด  ฟอร์เมินจะใชร้ะยะเวลาการเตรียมงานหลาย

เดือน และการแสดงจริงจะด าเนินไปอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง ไปจนถึง 12 ชัว่โมง และการแสดงของเขา

จะเล่นซ ้ ากนัหลาย ๆ เดือน โดยเดินทางแสดงไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ตั้งแต่ โรงละคร ร้านขนมปัง 

โรงละครหุ่น ผลงานของ ริชาร์ด  ฟอร์เมิน (Richard Foreman) มกัได้แรงบนัดาลใจมาจากการ

ความคิดของนกัทฤษฎีการละคร นกัเขียนเซอร์เรียลลิสต ์ผลงานของ ฟอร์เมิน เป็นการแสดงแบบ

นอกกรอบ ไม่มีเส้นการเล่าเร่ือง และเป็นละครท่ีถูกน าเร่ืองโดยภาพ ไม่มีบทพูด การวางโครงเร่ือง 

การเล่าเร่ือง ตวัละคร และ ฉาก ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง  และให้ความส าคญักบั

ภาพท่ีเกิดข้ึนบนเวทีเป็นส าคญั ค าพูดท่ีเกิดข้ึนบนเวทีเกิดจากปฏิกิริยา และความเขา้ใจระหว่างผู ้

                                                           

 46 RoseLee Goldberg, Performance art : from futurism to the present (London: Thames & Hudson, 

2001), 122-125. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stage_director&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjo_G6ZBc2Ss0MoVLgju7Yet0MxoQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Playwright&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhsK2K9yqvoEsfZlWWk_Ghbp6wc0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Avant-garde_(disambiguation)&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiutkGPV80ai1dthaCL4LPJrh0VOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Avant-garde_(disambiguation)&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiutkGPV80ai1dthaCL4LPJrh0VOw


  62 

แสดงและผูช้มในเวลาเดียวกนั47  ในผลงานท่ีช่ือวา่ Pandering to the Masses : A Misrepresentation 

(1975) Richard Foreman ได้บันทึกเสียงท่ีเขาได้กล่าวกับผูช้มโดยตรงเพื่อให้มั่นใจว่าส่ิงท่ีเขา

ตอ้งการส่ือสารนั้นสามารถส่ือสามารถไปสู่ผูช้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และค าวา่สถานท่ีน่ีเองท่ีหมายถึง 

ความไม่ปกติในงานของ Richard Foreman เขาได้เขียนในค าน าของหนังสือช่ือ Pandering to the 

Masses : A Misrepresentation ของเขาว่า การซ้อมด าเนินไปมากกว่า 2 เดือน และด าเนินไปใน

สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ปกติส าหรับการจดัการแสดง เช่น ห้องเพดานของโรงละครช่ือ the 

Ontological-Hysteric ท่ีมีพื้นท่ีในการจดัแสดงรวมพื้นท่ีของผูช้ม ลึกเพียง 75 ฟุต เท่านั้น ท าให้มี

ขอ้จ ากดัในการสร้างสรรค์ผลงานและผลงานออกมาในรูปแบบการเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบรูป ท่ี

ปรากฏบนเวที เป็นชั้น ๆ48 

 ส่วน Robert Wilson ไดส้ร้างผลงานของเขาโดยใชล้กัษณะจิตวิทยาเฉพาะบุคคลร่วมงาน

กับ Christopher Knowles วยัรุ่นท่ีมีภาวะออทิสติคคนหน่ึง จากการร่วมงานกันหลายปี Robert 

Wilson สามารถเช่ือมต่อกบัโลกในจินตนาการ ส่ิงท่ีอยูเ่หนือความตระหนกัรู้ และความไร้เดียงสา

ของ Christopher Knowles ยิ่งไปกว่านั้นภาษาของ Christopher Knowles มีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบั

สัญลกัษณ์ทางอิสระทางภาษาของกลุ่มอนาคตนิยม ท่ี Robert Wilson น ามาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานของเขา เขาจึงใชล้กัษณะการส่ือสารดงักล่าวของ Christopher Knowles ในผลงานของเขา 

 บทหรือขอ้ความในผลงานของ Robert Wilson จะใช ้ไวยกรณ์ท่ีเนน้ค าผดิใชค้วามหมายท่ี

ผิดท่ีผิดทาง การกล่าวบทจะเต็มไปดว้ยความลงัเล สงสัย และยอ้นแยง้กบัค าว่าสมเหตุสมผล กบั

ระบบความคิดท่ีอยูใ่ตจิ้ตส านึก ยกตวัอยา่ง ขอ้ความท่ีมาจาก A Letter for Queen Victoria read: 49 

 

(องค ์1, ช่วงท่ี 2) 

  • แมนดา้ ชอบเร่ืองตลกคุณก็รู้ เธอเป็นนกักฎหมายเหมือนกนั 

                                                           

 47 Bonnie Marranca, Theatre of Images (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

1996), 34. 
 48 เร่ืองเดียวกนั ,28. 
 49 Robert Wilson, A  Letter  for  Queen  Victoria (USA: Ubu Editions, 2007), 14. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Bonnie+Marranca&search-alias=books-uk&field-author=Bonnie+Marranca&sort=relevancerank


  63 

  • ป่ะ ไปลา้งจานกนั 

  • คุณท าอาชีพอะไร 

  • เธอท างานเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ 

  • ดีจริง ๆ ท าใหดี้ท่ีสุดนะ 

  • แมนดา้ ไม่ไดเ้กิดอุบติัเหตุอะไร      

 นกัแสดงจะแทนตวัเองดว้ยตวัเลข อุปกรณ์ประกอบฉากก็ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนักบั

เร่ืองราว การกระท า หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนเวทีเลย การข้ึนตน้เเละลงทา้ยของเร่ืองราวก็ไม่ใช่

การข้ึนตน้และจบเเบบทัว่ไป แต่จะปล่อยใหค้นดูคิดเองอยา่งอิสระ หรือจบดว้ยการเตน้ ดนตรี เสียง 

ภาพประกอบ ฉากท่ีมีชีวิตชีวา  บางคร้ังจะเป็นการบอกเร่ืองอยา่งย่อ ๆ ซ่ึงก็ไม่ไดมี้ความเช่ือมโยง

กบัตอนต่อไป ยกตวัอยา่งเช่นในค าน าของเร่ือง Queen Victoria Robert  ของ Wilson ไดก้ล่าววา่เขา

เช่ือมระหวา่งส่ิงท่ีเขาเห็นและส่ิงท่ีคนอ่ืนพูดเขา้หากนั และเขาไดอ้ธิบายวา่การท่ีงานของเขามีส่วน

การจดัวางแบบสถาปัตยกรรมเน่ืองจากเขาไดแ้รงบนัดาลใจจากผลงานภาพถ่ายของ Cindy Lubar ท่ี

สตรีนางหน่ึงสวมหมวกรูปสามเหล่ียมท่ีเวน้ช่องของศีรษะไวเ้ป็นช่อง ๆ  และเขาได้เห็นภาพ

ดงักล่าวและน ามนัมาสร้างสรรคเ์ป็นภาพใหญ่บนเวที 

 ในผลงานชุด Einstein on the Beach ไดถู้กจดัแสดงท่ี  Metropolitan Opera House ท่ีเมือง

นิวยอร์ก ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภาพบทสนทนา และการน าเสนอทศันคติของ Wilson โดย

เช่ือมโยงกบัทฤษฎีแนวความคิดของ Einstein ผูช้มจะพบความกบัความรู้สึกท่ีต่ืนตาต่ืนใจกบัการ

แสดงกว่า  5  ชั่วโมง  ท่ี มีทั้ งการแสดงดนตรีของ  Phillip Glass รวมทั้ งวงดนตรีของเขา  นัก

เตน้ร า Lucinda Childs และ Andrew de Grot ท่ีเป็นนกัออกแบบท่าเตน้ในการแสดงชุดน้ีดว้ย รวม

ไปถึง Sheryl Sutton และนักเตน้อีกมากมาย ท่ีท  างานร่วมกบั Wilson โดยการก าหนดการวางบท

และวางพื้นท่ีบนเวที ท่ีมีการสร้างฉากต่าง ๆ ท่ีเหนือจริงเช่น วงั สถานีรถไฟใตดิ้น ชายหาด ไป

จนถึง หอคอยสูง โดยมีไฟส่องสว่างดวงใหญ่ท่ีแขวนไวต้รงกลางเพื่อให้ง่ายต่อการก าหนดพื้นท่ี

แสดงโดยใชไ้ฟส่องสวา่ง ท่ีมีรูปลกัษณ์เหมือนโรงงานท่ีปรากฏในนวนิยายวทิยาศาสตร์ รวมไปถึง

การใชส้ัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นคอมพิวเตอร์ในผลงานช้ินน้ีถูกออกแบบดว้ยตวัของ Wilson เองทั้งหมด 
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 7.1  ดนตรีและการเคลือ่นไหวแห่งอนาคต (The Future of Music and Movement)50 

 เสียงดนตรี (Noise music) ท่ีมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานในยุคน้ี หมายถึง

เสียงของเคร่ืองจกัรกลท่ีใชป้ระกอบกบัท่าทางท่ีแสดงอาการตามเสียงท่ีเป็นหว้งๆ  ดา้นการดนตรีมี

การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีท่ีแปลกใหม่ในข้ึนมาหลายรูปแบบ หน่ึงในนั้นคือผลงานของกวีชาว

อิตาลี รอสโซโลไดเ้ขียนแถลงการณ์เร่ืองศิลปะแห่งเสียงวา่เสียงของเคร่ืองจกัรเป็นรูปแบบเสียงท่ี

เป็นไปไดข้องดนตรี เขาไดจ้ดัการแสดงข้ึนคร้ังแรกท่ีคฤหาสน์ของมาริเนตติในมิลาน เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 1913 และต่อมาในเดือนมิถุนายนจดัท่ีโคลีเซียมในกรุงลอนดอน เคร่ืองดนตรีทรงกรวย

ประหลาดของรอสโซโลไดส้ร้างเสียงท่ีท าให้ผูช้มในโรงละครขอให้หยดุท าการแสดง และเกิดการ

วิพากษ์วิจารย์อย่างกว้างขวางจนได้รับการตั้ ง ช่ือจากนักวิจารณ์   Times ลอนดอน  ว่าพวก 

“noisicians” หรือ นกัสร้างเสียงรบกวน ทั้งน้ี เสียงดนตรีประเภทน้ี หมายถึงเสียงของเคร่ืองจกัรกล

ท่ีใช้ประกอบกับท่าทางท่ีแสดงอาการตามเสียงท่ีเป็นห้วงๆ หรือ ตะกุกตะกกัของเคร่ืองจกัรน้ี 

(Noise music) ไดถู้กรวมไวใ้นการแสดงศิลปะแสดงสด โดยใชเ้ป็นเพลงประกอบ ยกตวัอยา่งเช่น 

ผลงานช่ือ “แท่นพิมพ”์ (Macchina Tipografica) ของจาโคโม บลัลา ในปีค.ศ.1914 ไดใ้ช้นกัแสดง

หกคนจ าลองเป็นลูกสูบ ขณะท่ีอีกหกคนเป็นลอ้ท่ีขบัเคล่ือนโดยลูกสูบ การจดัสรรเสียงแต่ละเสียง

เฉพาะส าหรับการเคล่ือนไหวของพวกเขาแต่ละคน รวมไปถึงการแสดงผลงานเร่ือง “Mechanical 

Dances” ในเดือนกุมภาพนัธ์ 1923 ของ Nikolai Foregger ศิลปินท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งมากในการ

สร้างศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ท่ีหลากหลาย และแตกต่างจากเดิม โดยการผสมผสานระหว่าง

ละครเวทีกบัละครสัตว ์ซ่ึงใชก้ารเตน้และการฝึกร่างกายดว้ยระบบใหม่ พร้อมกบัเสียงประกอบของ 

“noise orchestra” 

 ในเวลาต่อมานกัดนตรีหนุ่ม John Cage  และนกัเตน้หนุ่ม Merce Cunningham เร่ิมสร้าง

แนวคิดของตนเองจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ในนิวยอร์ก และเวสทโ์คสท ์ในปีค.ศ.  1937 Cage ท่ีเคยเรียน

จิตรกรรมจากวิทยาลัย Pomana ในแคลิฟอเนีย ได้แสดงมุมมองทางดนตรีของเขาผ่านการ

แถลงการณ์ช่ือ The Future of Music (ดนตรีแห่งอนาคต) โดยมาจากมุมมองท่ีวา่ “ไม่ว่าเราจะอยูท่ี่

ใดส่ิงท่ีเราไดย้ินส่วนใหญ่เป็นเสียงรบกวน...ไม่วา่จะเป็นเสียงรถบรรทุก ฝน หรือเสียงวทิยุระหวา่ง

สถานี และเราพบว่าเสียงนั้นมีเสน่ห์  Cage พยายามท่ีจะจบัเสียงเหล่านั้นเพื่อมาใช้เป็นเสียงเคร่ือง

                                                           

 50 RoseLee Goldberg, Performance art : from futurism to the present (London : Thames & Hudson, 
2001),128-130. 
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ดนตรี แมจ้ะไดรั้บการวิจารณ์ดา้นลบจากหนงัสือพิมพ ์แต่ Cage กลบัถูกเชิญไปแสดงคอนเสิร์ตท่ี

นิวยอร์ก  Cage  ไดรั้บอิทธิพลทางทฤษฎีและทศันคติท่ีสะทอ้นความรู้สึกสะเทือนใจลึกๆ  ของเขา

จากลทัธิเซ็น และปรัชญาตะวนัออก โดยมีลกัษณะแนวความคิดท่ีใกลเ้คียงกบั Merce Cunningham 

ผูน้ าเสนอการเตน้รูปแบบใหม่จากการเตน้เป็นนกัเตน้อาชีพหลกัในบริษทั Martha Graham มาหลาย

ปี  ต่อมาทั้งคู่สนใจในเสียงและการเคล่ือนไหวทัว่ไปท่ีพบในชีวิตประจ าวนัเหมือน ๆ กนั ร่วมกนั

ท าโครงการหลายโครงการในฐานะนักเต้นและนักดนตรี ท าให้ผลงานสร้างสรรค์ท่ีออกมามี

ท่วงท านองท่ีเกิดจากการใชเ้สียงของร่างกาย และการตดัทอนกลวิธีการเล่าเร่ือง หรือเลือกใชส่ิ้งท่ีมี

โดยเรียบเรียงข้ึนใหม่จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรคท่ี์น่าสนใจ 

 

8. การศึกษาวเิคราะห์ผลงานศิลปกรรมในแนวทางเดียวกันกบัหัวข้ออารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่ง
อติถีเพศ 
 ศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานของผูเ้ขียนในการสร้างสรรคศิ์ลปะส่ือการแสดงสดเก่ียวกบั  

อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ไดแ้ก่ บิล วิโอล่า (Bill Viola, 1951 - ปัจจุบนั) มาริน่า อบรา

โมวิช (Marina Abramovic, 1946 - ปัจจุบนั) และแคทเทอรีน ซลัลิแวน (Catherine Sullivan, 1968 - 

ปัจจุบนั) จากการศึกษาวเิคราะห์ศิลปินทั้ง 3 ท่านสามารถสรุปเน้ือหา เเนวคิด และเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผลงาน ในหวัขอ้อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ  ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 8.1 บิล วโิอล่า (Bill Viola 1951- ปัจจุบัน) 
 บิล วิโอล่า ศิลปินอายุ 65 ปี เกิดในยุคเบบ้ีบูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B หมายถึง

คนท่ีเกิดระหวา่งปีค.ศ.  1946 - 1964 หรือในยคุส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คนกลุ่มน้ีจึงเป็น คนท่ีมี

ชีวติเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ ์กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทใหก้บัการท างาน และองคก์รมาก 

สู้งาน พยายามคิดและท าอะไรด้วยตวัเอง  คน ในยุคอ่ืน ๆ  เป็นพวก "อนุรักษนิยม" เป็นคนท่ี

เคร่งครัดในขนบธรรมเนียม ประเพณี ดงันั้นผลงานของเขาจึงเก่ียวขอ้งอย่างมากกบั รากฐานทาง

วฒันธรรม จิตวิญญาณทางศิลปะและ ศาสนาทั้งจากตะวนัตกและตะวนัออกเพื่อส่ือสารอารมณ์ 

เบ้ืองลึกท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมของความนึกคิด 
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 บิล วิโอล่า ได้ศึกษาปรากฏการณ์ของการรับรู้ความรู้สึกจากการศึกษาวิธีการถ่ายทอด

พลงังานและความซับซ้อนของอารมณ์ความรู้สึกจากภาพวาดใบหน้าและร่างกายของมนุษย์จาก

ผลงานรูปแบบงานจิตรกรรมในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการศึกษางานของ

จิตรกรชาวฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles Le Brun) (1619 - 1690) และน าไปผสมผสานกบั

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาคนไขท้างจิตเวช ของ นกัปราสาทวิทยาชาวฝร่ังเศส ดร. กีโยม-เบนจา

มิน เดอ โบโลญ (Dr Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne)ในคริสต์ศตวรรษท่ี19  ท่ี

แสดงออกทางอารมณ์ทางสีหน้าเม่ือถูกรักษาด้วยเคร่ืองช็อตไฟฟ้า และเลือกใช้ศิลปินนักแสดง

อาชีพเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว ยกตวัอย่างเช่นผลงานช่ือ “The 

Quintet of the Astonished” 2000 , video rear projection on wall-mounted screen. และ “Six Heads” 

2000, video on wall-mounted plasma display. เป็นตน้  

 

 

ภาพท่ี 10  ผลงาน “Expression of  Emotion” ของจิตรกรชาวฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles 
 LeBrun) (1619 - 1690) ท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความประหลาดใจ, การตระหนักรู้, 
 ความเศร้า, เสียงหัวเราะ ความตระหนก ความกลัว ความโกรธ การดูถกู ความส้ินหวงั 

 ความวิตกกังวล ความเศร้าสลด และความเจบ็ปวดอย่างปวดเฉียบพลัน 



  67 

ท่ีมา: Charles Lebrun - sketches of facial expressions, accessed November 5, 2016, available from 

https://www.pinterest.com/pin/244320348507618153/ 

 

ภาพท่ี 11  ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาคนไขท้างจิตเวชของนกัปราสาทวทิยาชาวฝร่ังเศส ดร.กีโยม-

  เบนจามิน (Dr Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne) ท่ีแสดงออกทางอารมณ์

  ทางสีหนา้เม่ือถูกรักษาดว้ยเคร่ืองช็อตไฟฟ้า 

ท่ีมา: Dr Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne, accessed November 5, 2016, available 

from https://www.pinterest.fr/pin/94927504619424813/ 

 

  8.1.1  ผลงานของ Bill VIOLA  ช่ือ “ The Quintet of the Astonished” ตั้งแต่ปี

ค.ศ. 1970 วิโอล่า ไดส้ร้างสรรค์ผลงานทั้งวิดีโอ และศิลปะการจดัวาง ในหัวขอ้เก่ียวกบั การรับรู้ 

ความทรงจ า และการตระหนกัรู้ในตนเอง โดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 วิโอล่า ไดส้ร้างสรรคชุ์ดผลงานท่ี

เก่ียวกบั อารมณ์ความรู้สึกเบ้ืองลึก ในผลงานชุดน้ีเอง วิโอล่าไดส้นใจประเด็นปัญหาท่ีส าคญัหน่ึง

บนโลกของศิลปะ คือการหาวิธีการถ่ายทอดพลงังานและความซบัซ้อนของอารมณ์ความรู้สึกจาก
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ภาพวาดใบหนา้และร่างกาย ของตน้แบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผลงานของวโิอล่า เขาไดเ้ลือกวธีิการ

ถ่ายทอดพลงังานและความซบัซอ้น ของอารมณ์ความรู้สึกของตนแบบผา่นการแสดงของนกัแสดง 

แรงบนัดาลใจของ วิโอล่าในการสร้างงาน ในปีค.ศ. 1998 ขณะท่ีวิโอล่า เขา้ศึกษาต่อท่ี the Getty 

Research Institute วิโอล่า ทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเขาไปกบั การศึกษารูปแบบและลกัษณะในการ

แสดงออกต่าง ๆ โดยวิโอล่าไดศึ้กษาภาพวาดเก่าและทฤษฎีของการแสดงออกทางอารมณ์ ผา่นการ

ประมวล หรือวิเคราะห์ผลงานของจิตรกรชาวฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles Le Brun)ใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ( 1619 -1690 ) ซ่ึงท าให้วิโอล่าใช้แนวคิดน้ีในการแสดงให้เห็นถึงการ 

แปรเปล่ียนทางอารมณ์ท่ีคลุมเครือไม่ชดัเจน หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการผสมผสานอารมณ์ต่าง ๆ 

เขา้ดว้ยกนั51 

   

 

 

ภาพท่ี 12  รูปแบบของงาน Video Art 
ท่ีมา: Video Art, accessed November 5, 2016, available from http://www.designer.co.th/1251 

 

                                                           

 51 Society for the history of emotions, Bill Viola, Australian Research Council Centre of Excellence 

For The History Of Emotions, accessed November 5, 2016, available from 

http://www.historyofemotions.org.au/society-for-the-history-of-emotions/. 

http://www.designer.co.th/1251
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  เม่ือกล่าวถึง วีดีโอ อาร์ต (Video Art) ตอ้งอย่าน าไปสับสนกบัภาพยนตร์ท่ีอยู่

ในรูปของวิดีโอหรือละครโทรทศัน์ วีดีโอ อาร์ต คือวีดีโอท่ีท าข้ึนโดยศิลปินสายทศันศิลป์ วีดีโอ 

อาร์ต เป็นเคร่ืองมือไม่ใช่รูปแบบ ศิลปินใชว้ีดีโอในหลายแนวทาง แมว้า่งานวิดีโอโดยมากจะตอ้ง

อาศยัโทรทศัน์เป็นเคร่ืองฉายภาพ แต่ในวงการก็จะเรียกศิลปะแบบน้ีวา่ วิดีโอ อาร์ต มากกวา่จะไป

เรียกวา่ “เทเลวชินั อาร์ต” หรือ “โทรทศัน์ศิลป์” 

  วิโอล่าเป็นท่ีรู้จักในฐานะของศิลปินวิดีโอ อาร์ตช่ือดังคนหน่ึงของโลกท่ี

น าเสนอประสบการณ์ของมนุษยเ์ช่นการเกิด การตาย และการเปิดเผยสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย ์

ผ่านความเช่ียวชาญเฉพาะตวัทางดา้นวิดีโอ การติดตั้งวิดีโอ และการสร้างความรับรู้ใหม่ผ่านการ

ประกอบกนัระหวา่งภาพ และเสียงในพื้นท่ีแสดงงาน  

 

ภาพท่ี 13  Martyrs (Earth, Air, Fire, Water) 2014 ภาพสี คุณภาพระดบั High-Definition บนจอ 

 ทีวพีลาสมา 4 จอ แต่ละจอมีขนาด  140 x 338 x 10 cm Photo: Perter Mallet, 2014 

ท่ีมา: Martyrs (Earth, Air, Fire, Water), accessed November 5, 2016, available from 

http://en.wordsinfreedom.com/bill-viola-martyrs-earth-air-fire-water/ 

http://en.wordsinfreedom.com/bill-viola-martyrs-earth-air-fire-water/
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  วิโอล่า ใช้วิดีโอในการส ารวจปรากฏการณ์ของการรับรู้ความรู้สึก อนัเป็น

หนทางแห่งการเขา้ใจตนเอง โดยใชร้ากฐานทางวฒันธรรม จิตวญิญาณทางศิลปะและศาสนาทั้งจาก

ตะวนัตกและตะวนัออก ไม่วา่จะเป็นเซ็น ศาสนาพุทธ คริสตแ์ละอิสลาม เพื่อส่ือสารอารมณ์เบ้ือง

ลึกท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมของความนึกคิด ความทรงจ าเพื่อส่ือสารความหมายผา่น “ภาพ” และ

เสียง “เสียง” ใหผู้ช้มท่ีหลากหลายสามารถเขา้มามีประสบการณ์ร่วมกบัผลงานของเขาไดโ้ดยตรง 

 

 

ภาพท่ี 14  ภาพผูช้มเขา้ชมผลงาน Martyrs (Earth, Air, Fire, Water) ในพื้นท่ีหอศิลป์ 

ท่ีมา: Bill Viola, Martyrs (Earth Air Fire Water), 2014, accessed November 5, 2016, available from 

https://www.artfund.org/whats-on/museums-and-galleries/st-pauls-cathedral 

 

  ผลงานของวิโอล่าจะมีการจัดวางวิดีโอ เข้ากับพื้นท่ีมีลักษณะเป็นจอภาพ

หลากหลายขนาดท าใหผู้ช้มท่ีเขา้ชมผลงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกนักบัสถานการณ์หรือภาพ

ท่ีเกิดข้ึนเบ้ืองหน้า ก่อให้เกิดจินตภาพ หรือความรู้สึกร่วมกนั และสามารถเขา้ใจหรือรับรู้สารท่ี

ศิลปินตอ้งการส่ือสารได ้
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  วิโอล่าไดรั้บอิทธิพลของผลงานมาจาก นมั จุง ไพค ์ (Nam June Paik) (1932 - 

2006) ศิลปินชาวอเมริกนั เช้ือชาติเกาหลี ไพค ์ท างานหลากหลายส่ือและถือเป็นผูก่้อตั้งการท างาน

รูปแบบวิดีโออาร์ต52 , มาร์แซล ดูว์ช็อง  (Marcel Duchamp) (1887-1968) จิตรกร นักประดิษฐ์ 

นัก เ ล่นหมาก รุกและนัก เ ขี ยนชาวอ เม ริกัน เ ช้ื อสายฝ ร่ั ง เศส ท่ี มี ผลงาน เ ก่ี ยวข้อ งกับ

ลทัธิ Cubism ศิลปะแนวความคิด (Conceptual Art) และDada53 , โจเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys) โดย 

นมั จุง ไพค ์เป็นศิลปินคนแรกในประวติัศาสตร์ท่ีริเร่ิมท าศิลปะดว้ยวิดีโอ เขาเป็นสมาชิกส าคญัใน

กลุ่ม ฟลคัซุส (Fluxus) เหล่าศิลปินวิญญาณขบถ ท่ีชอบท ากิจกรรมทา้ทายจารีตของศิลปะ และ

วิดีโอ อาร์ตของเขา มกัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการแสดงอยูด่ว้ยเสมอ โดยเฉพาะการแสดงแบบ ศิลปะ

แสดงสด หรือ เพอร์ฟอร์แมนซ์ มีทั้งการแสดงสดๆ ตอบโตไ้ปกบัการฉายวิดีโอ เช่น ผลงานช่ือดงั 

ทีวี บรา ฟอร์ ลิฟวิ่ง สคลัป์เจอร์ (TV Bra for Living Sculpture) ท่ี ไพค์ ท าร่วมกบั ชาร์ล็อตต์ มวัร์

แมน (Charlotte Moorman) ในผลงานช้ินน้ี มวัร์แมน เปลือยกายสีเชลโล มีเพียงแค่โทรทศัน์เล็กๆ 

สองเคร่ืองปิดหนา้อกขา้งละเคร่ืองเท่านั้น  

 

ภาพท่ี 15  นมั จุง ไพค ์, และ ชาร์ล็อตต ์มวัร์แมน, TV-Bra for Living Sculpture 1969 

                                                           
52 Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort, The New Media Reader, (Massachusetts (United States) : MIT 
Press, 2003), 227. 
53 Ian Chilvers & John Glaves-Smith, A Dictionary of Modern and Contemporary Art. (England : Oxford 
University Press, 2009), 203. 

https://www.google.co.th/search?biw=1440&bih=715&q=nam+june+paik&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sMzJsFTiBLEMjU1zyrQUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLAfjnUiI6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinitb_kvzMAhUCSI8KHZ8lC_gQmxMIoAEoATAX
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_American&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjGT9N9-mP3vpUuQBGStGziYjShxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Video_art&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiWTfEn58gQQKEkE2-aNTQMnPm5yQ
https://www.google.co.th/search?biw=1440&bih=715&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A5+%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sMzJsFQCs5IKkzO0FDPKrfST83NyUpNLMvPz9MuLMktSi4qtMvPSckpT85JTiwGnqt7_OQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinitb_kvzMAhUCSI8KHZ8lC_gQmxMIoQEoAjAX
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/French_Americans&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhoqiRy5ZIUoTyj9HGL3q2tdnGPRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cubism&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhijDs58R1k3deWtDBME2xDPX_C-9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_art&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgPnBBWVddy0u_WjOn0Pwvye2lNqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dada&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhge1q_fPlD_Ub8PyuzxaUXgd_s-bA
https://www.google.co.th/search?biw=1440&bih=715&q=joseph+beuys&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sMzJsFTiBLEMLUrKirUUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLAaPD6Rc6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinitb_kvzMAhUCSI8KHZ8lC_gQmxMIogEoAzAX
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ท่ีมา: Nam June Paik with Charlotte Moorman Paik's Lispenard Street studio (Aug 17, 1964), 

accessed November 5, 2016, available from http://www.theartstory.org/artist-paik-nam-june.htm 

 

  นมั จุง ไพค ์(Nam June Paik) ชาวเกาหลี เป็นศิลปินคนแรกในประวติัศาสตร์ท่ี

ริเร่ิมท าศิลปะดว้ยวิดีโอ  เขาเป็นสมาชิกส าคญัในกลุ่ม ฟลคัซุส (Fluxus) ท่ีชอบท ากิจกรรมทา้ทาย

จารีตของศิลปะ  จุดก าเนิดของ วดีิโอ อาร์ต คือ ในปีค.ศ. 1965 นมั จุง ไพค ์สร้างงานโดยการบนัทึก

เทปวดีีโอดว้ยกลอ้งโซน่ีแบบห้ิวพกพาได ้ไพค ์ซ้ืออุปกรณ์ทนัสมยัเหล่านั้นทนัทีท่ีมนัวางตลาด เขา

จดัท าวิดีโอในวนันั้น แลว้หอบห้ิวไปฉายโชว ์2-3 ชัว่โมง ในค ่าวนันั้นท่ีคลบัของศิลปิน คาเฟ่ อะ

โกโก ้(Cafe-a-Go-Go) ในกรีนวิช วิลเลจ (Greenwich Village) ย่านศิลปะศิลปินแห่งนครนิวยอร์ค 

นมั จุง ไพค ์มีถอ้ยแถลงท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อโทรทศัน์วา่เม่ือเราใช้โทรทศัน์ โทรทศัน์จะจู่โจมผูช้ม

หรือผูแ้สดงทั้งหมด ขณะนั้นเอง เป็นโอกาศท่ีเราจะก าลงัอดัมนักลบับา้ง แสดงให้เห็นถึงการใชส่ื้อ

โทรทศัน์และการแสดงออกท่ีสามารถส่ือสารพลงังานถึงกนัและสร้างพื้นท่ีท่ีเป่ียมไปดว้ยพลงั 

  

ภาพท่ี 16  ผลงานช่ือดงั ทีว ีบรา ฟอร์ ลิฟวิง่ สคลัป์เจอร์ (TV Bra for Living Sculpture) 

ท่ีมา: Nam june paik human cello Played by Charlotte Moorman, accessed November 5, 2016, 

available from https://www.pinterest.com/pin/444237950721545535/ 

 

http://www.theartstory.org/artist-paik-nam-june.htm
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  ส าหรับการถ่ายวดีิโอการแสดง แลว้น าไปฉายในจอโทรทศัน์ (หรือมอร์นิเตอร์) 

หรือฉายดว้ยเคร่ืองฉายแบบวิดีโอโปรเจคเตอร์ ในพิพิธภณัฑ์หรือหอศิลป์ท่ีจดัแสดงงานบา้งก็ท า

วิดีโอกนัอยา่งจริงจงั แลว้น าไปแพร่ภาพทั้งทางอากาศและเคเบิลทางทีวี ซ่ึงมกัจะเป็นแบบคุณภาพ

มาตรฐานดีๆ มีค่าใชจ่้ายสูงจึงตอ้งท าร่วมกบัพวกเครือข่ายโทรทศัน์หรือสถานีโทรทศัน์อิสระ กลุ่ม

ศิลปินท่ีชอบท าในแนวน้ีคือ สคิป สวีนีย์  (Skip Sweeney) (1946 - ปัจจุบนั) อีดิน เวเลซ (Edin 

Velez) (1951 – ปัจจุบนั)  และ เดอะ โยเนะโมโตะส์ (The Yonemotos)  

  ในผลงานของศิลปินบางคนจะใช้ภาพจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดแบบท่ีใช้

รักษาความปลอดภยั น ามาตดัต่อแลว้สร้างผลงานของตวัเองข้ึน หรือในผลงาน Nantes Triptych ใน

ปีค.ศ. 1992 ของ บิล วิโอลา (Bill Viola) ศิลปินวิดีโอช่ือดงัคนหน่ึงของโลก เขาจดัฉายวิดีโอบนจอ

ยกัษ์ 3 จอในห้องมืด จอแรกทางซ้ายฉายภาพผูห้ญิงก าลงัคลอดลูก จอทางขวาเป็นภาพผูห้ญิงชรา

ก าลงัจะส้ินลม จอกลางเป็นภาพคนจมน่ิงอยู่ใตน้ ้ า ดูเควง้ควา้งไร้ทิศทางแต่บางทีก็ด้ินทุรนทุราย

แลว้ก็น่ิงไปอีก ภาพก าเนิดทารกกบัคนใกลต้ายเป็นภาพจากเหตุการณ์จริง และดว้ยการจดัฉายจาก

อุปกรณ์ชั้นยอด ติดตั้งในบรรยากาศท่ีขึงขงั ท าใหผ้ลงานช้ินน้ีทรงพลงัเป็นอยา่งยิง่ 

  อย่างไรก็ตาม วิดีโอ อาร์ต ไม่มีขีดจ ากดัว่าจะตอ้งมีการแสดง หรือภาพจาก

เหตุการณ์จริงเท่านั้น ในหลายๆ งาน อาจจะเป็นการฉายภาพกราฟฟิคท่ีเป็นนามธรรมมากๆ บา้งก็

เป็นภาพหุ่นน่ิง วตัถุส่ิงของต่างๆ สุดแลว้แต่ศิลปินจะเกิดความคิดอะไร ตวัอยา่งเช่น แฟรงค ์จิลเล็ท 

(Frank Gillette) (1941 – ปัจจุบนั)  ในงานช่ือ อแรนซสั (Aransas) เม่ือปีค.ศ.1978 เขาใชเ้คร่ืองฉาย

วดีีโอ 6 ตวัฉายภาพทิวทศัน์ท่ีเป็นหนองน ้าของชนบทท่ีช่ือ อแรนซสั รอบตวัคนดู  ในหลายๆกรณีก็

มีการใชเ้ทคโนโลยล่ีาสุดทางคอมพิวเตอร์มาท างานท่ีไดผ้ลทางเทคนิคพิเศษท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจราวกบั

ภาพยนตร์แฟนตาซี บา้งก็สามารถมีปฏิกิริยาโตต้อบกบัคนดูได ้

  วิดีโออาร์ตในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมากคือ การผสมวิดีโอเขา้กบั 

ศิลปะจดัวางหรือ อินสตอลเลชนั อาร์ต นอกจากวิดีโอจะมีคุณสมบติัเป็น 3  มิติ แบบประติมากรรม

แลว้ มนัยงัขยายขอบเขตตวัเองไปสู่ผลงานท่ีกินเน้ือท่ีและสภาพแวดลอ้มอยา่งมีนยัยะส าคญั ดงัเช่น

ในผลงานชุด The Passions ของวิโอล่า ได้แก่ The Quintet of the Astonished ท่ีจดัแสดง ณ the 

National Gallery กรุงลอนดอน ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภาพวาดของ Hieronymus Bosch โดย

ผลงานของ วิโอล่า เป็นภาวะการแสดงลกัษณะอารมณ์ท่ีเขม้ขน้ ท่ีปกติจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจน

มิได ้สังเกตเห็นการขยบัหรือแปรเปล่ียนจากอารมณ์ไปสู่อีกอารมณ์ โดยใชเ้ทคนิคการถ่ายท าด้วย
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แผน่ฟิล์ม ความเร็วสูง เม่ือเวลาฉายผลงานจะท าใหภ้าพวิดีโอชา้ลงมาก ๆ (Slow Motion) มีการเล่น

ภาพยอ้นหลงั (played back) เพื่อให้เห็นลกัษณะการแปรเปล่ียนทางอารมณ์ท่ีโดยปกติจะมีลกัษณะ

ฉบัพลนัและเกิดข้ึน เพียงชัว่ครู่เดียว ความสัมพนัธ์ของการแสดงลกัษณะท่าทางก็ไม่ไดว้างแผนไว ้

และการแสดงออกทาง อารมณ์อยูใ่นความเขม้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงระยะเวลาของการท างาน54 

  เม่ือวิเคราะห์ผลงาน The Quintet of the Astonished  ของวิโอล่าท่ีใช้วิดีโอ 

อาร์ต มาสร้างสรรค์งานทางทศันศิลป์ด้วยการศึกษาอารมณ์ของมนุษย์และใช้มนุษย์ถ่ายทอด

ลกัษณะของอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากจิตใจของมนุษย ์ตามแนวคิดทฤษฎีเหมือนจริง (Realistic Theory) 

ในการแสดงผลงานแก่ผูช้ม และใช้เทคนิครูปแบบ (Form) ในการน าเสนอวิดีโอ อาร์ตท่ีแปลกตา

ออกไป ท าใหผู้ช้มไดเ้ห็นถึงอารมณ์ของมนุษยอ์ยา่งชดัเจน โดยมีเน้ือหาสาระท่ีสะทอ้นอารมณ์ของ

มนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Bill Viola and The Passions, accessed November 5, 2016, available from 

https://nga.gov.au/viola/passions.cfm 

                                                           

 54 Bill Viola and The Passions, The National Gallery of Australia, accessed November 5 , 

2016, available from http://nga.gov.au/viola/passions.cfm 

ภาพท่ี 17 Bill VIOLA 'The Quintet of the Astonished' 2000, video rear projection on wall-mounted 
screen, artist’s proof, collection of the artist, © Bill Viola, photograph: Kira Perov 

https://nga.gov.au/viola/passions.cfm
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ท่ีมา: "Le Christ Raillé (Couronnement d épines)", accessed November 5, 2016, available from  

http://fr.wahooart.com/a55a04/w.nsf/O/BRUE-7YZNHN 

 

  8.1.2 ผลงาน Bill VIOLA ทีช่ื่อว่า “Six Heads.” 
  ผลงาน Bill VIOLA ท่ี ช่ือว่า “Six Heads.” เป็นผลงานท่ีพัฒนาจากหัวข้อ

การศึกษาใน the Getty Research Institute ลอนดอน  บิล วิโอลา ไดใ้ชก้ารจดัวางวิดีโอเป็นส่ือใน

การสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั ท่ีท าให้ผูช้มรับรู้ได ้ถึงความคิดทางปรัชญา วฒันธรรมทางศาสนาท่ี

เก่าแก่ โดยใชค้วามรู้ท่ีเขาไดศึ้กษาในเชิงประวติัศาสตร์ทางจิตรกรรม จากท่ีวิโอล่าไดเ้ขา้ศึกษาใน

ภาพท่ี 18 Hieronymus Bosch, Christ Crowned with Thorns (London), ca 1490 - 1500, Oil on        
 wood, 73 x 59 cm, National Gallery, London, UK อันเป็นแรงบันดาลใจในการ
 สร้างสรรค์ผลงาน The Quintet of the Astonished จัดแสดง ณ the National Gallery กรุง
 ลอนดอน 
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สถาบนั the Getty Research Institute ตวัอยา่งเช่น จิตรกรชาวฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles Le 

Brun) (1619 - 1690) โดยใช้ผูแ้สดงเป็นผูแ้สดงผ่านเทคนิคการจดัวางวิดีโอ ท่ีมีคุณภาพสูง และมี

การเลือกใชสี้แบบภาพวาด จิตรกรรม (painterly) ในผลงานวิดีโอของเขา เพื่อศึกษากลวิธีน าเสนอ

อารมณ์ ความรู้สึกขา้งในของมนุษยว์า่ มีลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งไร  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ท่ีมา: "Bill VIOLA 'Six Heads” , accessed November 5, 2016, available from http://emotions.arts.  

   uwa.edu.au/wiki/items/show/98 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19  Bill VIOLA 'Six Heads' 2000, video on wall-mounted plasma display, artist’s 
proof,  collection of the artist, © Bill Viola, photograph: Kira Perov 

http://emotions.arts/
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ท่ีมา: “Guillaume-Benjamin DUCHENNE”, accessed November 5, 2016, available from 

https://www.pinterest.co.uk/jo7074/emotions/ 

 

  เม่ือวิเคราะห์ถึงแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านของวิโอล่าจะเห็นถึงความ

ลุ่มลึกในการคน้หาองคค์วามรู้ในการน ามาสร้างผลงานตามหลกัการและทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ

ในลกัษณะการแสดงอารมณ์ (Emotion Theory) และเลียนแบบผูป่้วยจิตเวชเพื่อให้เห็นชัดถึงการ

แสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย ์ตามทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitationalism Theory) องค์ประกอบ

ของภาพท่ีชัดเจนส่ือถึงอารมณ์ มีการจดัวางภาพแบบความเป็นเอกภาพ (Unity)ใช้เทคนิคหรือ

รูปแบบ(Form) ท่ีเด่นชัดเห็นถึงลกัษณะของงานท่ีต้องการน าเสนออย่างเด่นชัด ใช้แสงและเงา

(Light and Shade) ช่วยในการสร้างความกลมกลืน ของงาน (Harmony) 

  เม่ือวิเคราะห์ในทางเน้ือหา จะเห็นได้ว่าอารมณ์ของคนเรานั้นไม่มีอะไรท่ี

แน่นอน และเป็นส่ิงท่ีติดตัวเรามาตั้ งแต่ก าเนิดไม่อาจท่ีจะลบมันออกจากตัวเราได้อารมณ์ก็

เหมือนกบัสัตวร้์ายท่ีให้ทั้งคุณและโทษ ได้ในขณะเดียวกนั ดงันั้นเม่ือตอ้งเล้ียงสัตวร้์ายหรือใช้

ประโยชน์จากมนัก็ตอ้งควบคุมมนัให้ไดก้ารควบคุม อารมณ์ในชีวิตประจ าวนัการวิเคราะห์อารมณ์ 

เราตอ้งรู้จกัการหรือวิธีการวิเคราะห์อารมณ์ ไม่วา่อารมณ์ใดๆ เกิดข้ึนเราตอ้งวิเคราะห์อารมณ์ทนัที 

ภาพท่ี 20  Guillaume-Benjamin DUCHENNE de BOULOGNE Plate 7 in 'Mécanisme de la 
 physiognomie humaine [The mechanisms of human facial expression]' Paris: Chez 
 Veuve Jules Renouard 1862 (Octavo edition), National Gallery of Australia, Canberra, 
 purchased 2005 
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โดยรู้ว่าอารมณ์น้ีเกิดข้ึนได้อย่างไรอารมณ์เกิดเพราะจิตเราอ่อนแอ  เพราะสติสัมปชัญญะไม่

สมบูรณ์ 

อารมณ์เป็นส่ิงจ าเป็น และเก่ียวข้องใกล้ชิดกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ทุกผูทุ้กวยั 

อารมณ์เปรียบเสมือนไฟ ถา้รู้จกัใช ้รู้จกัควบคุมก็จะเป็นประโยชน์อยา่งอนนัต ์ขณะเดียวกนั ถา้เรา

ไม่รู้จกัใช้ หรือใช้ในทางท่ีผิดก็จะเป็นโทษอย่างมหันต์ อารมณ์นั้นก็จะคอยแต่เผาผลาญให้ทุกส่ิง

ไหมเ้ป็นปุ๋ยผง ผูมี้อนาคตอนักา้วไกลคือผูท่ี้รู้จกัใชอ้ารมณ์ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนมากท่ีสุด 

 

 8.2 ผลงานของมาริน่า อบราโมวชิ (  Marina Abramovic  ) 
 ในดา้นการศึกษาเร่ืองอ านาจแห่งอิตถีเพศ และกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้การ

แสดงสด ร่วมกบัส่ือต่าง ๆ ในงานทศันศิลป์ โดยศึกษาผา่นผลงานของมาริน่า อบราโมวชิ เป็นศิลปิน

ท่ีใช้ร่างกาย เป็นส่ือในการแสดงออกทางความคิดทางศิลปะ ซ่ึงลว้นแลว้แต่แสดงถึงพลงัอ านาจ

ของผูห้ญิง อบราโมวิช เกิดเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 1946 ณ เมืองเบลเกรด เมืองหลวงของ

ยูโกสลาเวีย (อาณาจกัรเซอร์เบียตอนใต ้ของยุโรป ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของยโูกสลาเวีย) 

ปัจจุบนั อบราโมวิช  อายุ 70 ปี มีช่วงวยัท่ีเพิ่งส้ินสุดยุค Silent Generation คือคนท่ีเกิดในช่วง ค.ศ. 

1925 – 1945 และ เข้า สู่ยุค ยุคเบบ้ีบูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B ยุค Silent Generation 

ประชากรรุ่นน้ีจะมีไม่มากเท่ารุ่นอ่ืน ๆ เพราะเป็นช่วงสงคราม โลกคร้ังท่ี 2 พอดี และหลงัจากนั้นก็

เขา้สู่ยุคเศรษฐกิจตกต ่า ดงันั้น ผูค้นจึงมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ยากล าบาก ตอ้งท างานหนกัในโรงงาน 

หามรุ่งหามค ่าเป็นยุคท่ีผูห้ญิงเร่ิมออกมาท างานนอกบา้นกนัมากข้ึน กระทัง่เวลา ผา่นไป เศรษฐกิจ

เร่ิมฟ้ืนตวั คนในรุ่นน้ีจึงได้รับโอกาสมากข้ึน มีช่องทางการสร้างกิจการของตวัเอง รวมทั้ง มี

บทบาทในการพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นรากฐานจนถึงปัจจุบนัน้ี ท าใหผ้ลงานของ อบราโมวิชมี

ส่วน ผสมของความแข็งแกร่งของผูห้ญิงท่ีมีความคิด และลกัษณะการแสดงออกเป็นของตนเอง

อยา่งเขม้ขน้ มีความคิดท่ีเขม็แขง็ ทั้งน้ีก็ยงัมีอิทธิพลทางดา้นศาสนาเขา้มาในผลงาน (ภาพท่ี 21) 

 อบราโมวชิ เป็นศิลปินส่ือการแสดงสด หรือการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ท่ี

เป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดคนหน่ึงในวงการศิลปะ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “Grandmother of 

Performance Art”  เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีมียาวนานมากว่า 40 ปี และผลงานท่ีต่อเน่ืองยาวนาน

ของเธอ แสดงให้เห็นถึงว่าศิลปะแสดงสด เป็นส่ิงรังสรรค์ทางจิตใจและร่างกาย ท่ีศิลปินผูแ้สดง
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สร้างข้ึน ณ ช่วงเวลาหน่ึง ณ พื้นท่ีหน่ึงต่อหนา้ผูช้ม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงถ่ายพลงังานข้ึน ทั้ง

ผูช้มและผูแ้สดง 

 อบราโมวิช  ใช้ชีวิตอยู่ท่ีนิวยอร์ก จบการศึกษามาจากสถาบนัสอนศิลปะ Academy of 

Fine Arts, Belgrade และ Academy of Fine Arts, Zagreb ผลงานของเธอส ารวจความสัมพันธ์

ระหวา่งนกัแสดงและผูช้ม ระหวา่งขอ้จ ากดัของร่างกายและสภาวะทางจิตใจ นบัไดว้า่อบราโมวิช

เป็นผูบุ้กเบิกการใชก้ารแสดงในรูปแบบทางทศันศิลป์ ยุคเดียวกบั Bruce Nauman, Vito Acconci, 

and Chris Burden, โดยน าเสนอกระบวนความคิดใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของผูช้มท่ีเสมือนเป็นผู ้

สังเกตุการณ์ท่ีมุ่งเนน้ "การเผชิญหนา้กบัความเจ็บปวด เลือดและขอ้จ ากดัทางกายภาพของร่างกาย" 

งานของเธอเน้ือหาสาระท่ีเป็นทั้งเร่ืองราวของตวัเธอเองและเร่ืองราวทัว่ไป แต่โดยมากมกัจะเป็น

การกระท าท่ีเรียบง่ายในชีวิตประจ าวนัเช่นการ นอน การนัง่ การฝัน และการขบคิด แต่มุ่งเนน้ไปท่ี

การอดทนต่อขีดจ ากดัของตวัเธอเอง ทั้งจากความเจบ็ปวดของร่างกาย ความอ่อนเพลีย และอนัตราย 

อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกทางจิตวญิญาณ 

 นอกจากการไดแ้สดงผลงานเด่ียวทั้งในทวปีอเมริกาและยโุรปอยา่งต่อเน่ือง   อบราโมวชิ

ยงัท าหน้าท่ีสอนและบรรยายทางด้านศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์อย่างกวา้งขวาง เช่น the 

Hochschule fur Bildende Kunst ในเมืองฮมับูร์กและ Ecole des Beaux Arts ในกรุงปารีส ในปีค.ศ. 

1994 เธอก็กลายเป็นศาสตราจารยท์างดา้นศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ ( Performance Art)  ณ the  

Hochschule Bildende Kunst ใน Braunschweig ท่ีเธอสอนเป็นเวลาเจ็ดปี และได้รับปริญญาเอก

กิตติมศกัด์ิจากสถาบนัศิลปะในชิคาโก ( Art Institute in Chicago)  ในปีค.ศ. 2004 และ 2012 อบรา

โมวิชได้ก่อตั้ งสถาบัน  Marina Abramovic Institute (MAI) เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับประเภทงานวตัถุชัว่คราวทั้งท่ีเป็นมนุษยแ์ละไม่ใช่มนุษย ์รวมทั้ง

งานท่ีใชร้ะยะเวลายาวนาน เพื่อสร้างสรรคแ์ละคน้หาความเป็นไปไดข้องการท างานร่วมกนัระหวา่ง

นกัคิดจากทัว่ทุกสาขา 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Fine_Arts,_Belgrade
https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Fine_Arts,_Belgrade
https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Fine_Arts,_University_of_Zagreb
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ภาพท่ี 21  ภาพผลกัดนัความเจบ็ปวดออกไป: Marina Abramovic อธิบายตวัเองวา่เธอคือ "นกัรบ" 

 Photo: คริส เพียร์ซ (Chris Pearce) 

ท่ีมา: "Marina Abramovic”, accessed November 5, 2016, available from http://www.smh.com.au/ 

entertainment/art-and-design/the-artist-is-present-marina-abramovic-opens-mona-retrospective-

20150612-ghmxi3.html 

 ผลงานของอบราโมวิชมีการใช้ ศิลปะการจดัวาง และส่ืออ่ืน ๆ เช่นผลงาน “Dragon 

Heads” 1990,   “Balkan Baroque” 1997, Three-Chanel video (color, sound), cow bones, copper 

sinks and tube filled with black water, buckets, soap, me tal brush, dress stained with blood., 

“Rhythm 10”  และ “ The Art is Present” เป็นตน้ ผลงานเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนมาดว้ยปรัชญาทางศิลปะ 

(Philosophy of Art) ท่ีลึกซ้ึง และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัศิลปินท่ีสร้างงานทศันศิลป์ ท่ีเก่ียวกบั

ศิลปะการแสดงสดไปทัว่โลกซ่ึงผูเ้ขียนจะเลือกงานของ Marina Abramovic ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัผูเ้ขียนดงัน้ี 

 

 

http://www.smh.com.au/%20entertainment/art-and-design/the-artist-is-present-marina-abramovic-opens-mona-retrospective-20150612-ghmxi3.html
http://www.smh.com.au/%20entertainment/art-and-design/the-artist-is-present-marina-abramovic-opens-mona-retrospective-20150612-ghmxi3.html
http://www.smh.com.au/%20entertainment/art-and-design/the-artist-is-present-marina-abramovic-opens-mona-retrospective-20150612-ghmxi3.html
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  8.2.1 ศิลปะการแสดงสดชุด “Rhythm 10” 
  ผลงานช้ินแรกของ อบราโมวิช เป็นผลงานการแสดงทางทศันศิลป์ท่ีสร้างข้ึน

ในปีค.ศ.1973 ณ เมือง เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงของสกอตแลนด ์ช่ือผลงานวา่ “Rhythm 10” เป็น

การแสดงสดร่วมกบัมีดจ านวน 20 เล่มและเคร่ืองบนัทึกเสียง อีก 2 ตวั โดยอบราโมวิช ไดว้างมือ

ของเธอลงบนแผน่กระดาษ และค่อย ๆ ท่ิมแทงมีดลงระหวา่งร่องน้ิวมือทั้ง 5 ของเธอ อยา่งรวดเร็ว 

ลกัษณะมีการวดัใจเหมือนการเล่นเกมส์รัสเซียนรูเล็ต เพราะเม่ือใดท่ีอบราโมวิช พลาดมีดจะท่ิม

แทงเขา้ท่ีมือหรือน้ิวของเธอเอง จนเกิดบาดแผล และทุกคร้ังท่ีเธอพลาดท่ิมใบมีดเขา้ท่ีมือของตวัเอง

อบราโมวิชจะเปล่ียนเล่มมีดไปจนกระทัง่ครบ 20 เล่ม หลงัจากนั้นเธอจึงน าเอาเคร่ืองบนัทึกเทปท่ี

ใชบ้นัทึกเหตุการณ์ขณะท่ีเธอท่ิมแทงมีดลงบนน้ิวหรือมือของเธอมาเปิดฟังและพยายามกระท าซ ้ า

การเคล่ือนไหวและจงัหวะทั้งหมด เป็นความพยายามจะกระท าซ ้ าความผิดพลาดท่ีผ่านมา โดย

ประสานระหวา่งเวลาอดีตและปัจจุบนั โดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงเป็นตวัเช่ือมเวลา ผลงานช้ินน้ีของ 

อบราโมวิช แสดงให้เห็นการส ารวจขอ้จ ากดัทั้งทางกายภาพของร่างกายและจิตใจของศิลปิน จาก

กระบวนการการจ าลองแบบของเสียงและการกระท าซ ้ าของการกระท า แสดงใหเ้กิดความตระหนกั

รู้วา่เม่ือคุณเขา้สู่พื้นท่ีของการแสดง คุณสามารถท่ีจะผลกัดนัใหร่้างกายของคุณท าในส่ิงท่ีคุณอาจจะ

ไม่เคยท าในสภาวะปกติ เพราะในขณะท่ีแสดงนั้น อบราโมวิช ก็ไดรั้บบาดแผลจากการท่ิมแทงมีด

ลงบนน้ิวและมือของเธอ  
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ภาพท่ี 22  ช่ือผลงานวา่ “Rhythm 10” โดย มาริน่า อบราโมวชิ ลกัษณะมีการวดัใจเหมือนการเล่น

เกมส์รัสเซียนรูเล็ต เพราะเม่ือใดท่ีอบราโมวชิพลาดมีดจะท่ิมแทงเขา้ท่ีมือหรือน้ิวของเธอเองจนเกิด

บาดแผล 

ท่ีมา: “Rhythm 10”, accessed November 5, 2016, available from 

https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/03/24/listening-to-marina-abramovic-rhythm-10/ 

 

  จะเห็นไดว้า่อบราโมวิช มีหลกัการจดัภาพในรูปแบบต าแหน่งท่ีเหมาะสมโดย

การเน้นจุดเด่นหรือ จุดสนใจ (Point of interest) ไปท่ีน้ิวมือ เม่ือใดท่ี อบราโมวิช พลาดมีดจะท่ิม

แทงเขา้ท่ีมือหรือน้ิวของเธอเอง จนเกิดบาดแผล ผลงานไดส้ร้างอารมณ์ความรู้สึกท่ีน่าหวาดเสียว 

และหวาดกลวัให้แก่ผูช้ม ทั้งศิลปินยงัไดแ้สดงถึงจิตใจท่ีเขม้แข็งไม่หวาดหวัน่ต่ออนัตรายจากมีดท่ี

ก าลงัจะท่ิมแทงตน อบราโมวชิ ใชห้วัใจท่ีเป่ียมไปดว้ยความมุ่งมัน่ไม่เกรงกลวัต่อความเจบ็ปวดใดๆ 

ให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงอารมณ์ท่ีแข็งแกร่งของศิลปินความอดทน ความหนกัแน่น ของผูห้ญิงท่ีตอ้งผ่าน

ความยากล าบาก กบัอนัตรายท่ีตอ้งเผชิญ 

  8.2.2 ศิลปะการแสดงสดชุด Dragon Heads (1990) 
  ในผลงานชุด Dragon Heads อบราโมวชิน างูเหลือมไปพนัไปท่ีศีรษะและปล่อย

ให้งูเคล่ือนไหวบนศีรษะอยา่งอิสระ ในการแสดง คร้ังน้ีผูค้นต่างช่ืนชมและระทึกไปกบัการแสดง

อบราโมวิชา พยายามพูดถึงพลงังานระหว่างเธอกบังู เธอกล่าวว่าไม่ว่าเราจะน างูไปไวท่ี้ใด งูก็
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สามารถท่ีติดตามเรามาไดจ้ากพลงังานในร่างกายของเราเอง ผลงานช้ินน้ี อบราโมวิชจะนัง่น่ิง โดย

มีน ้ าเเข็งล้อมรอบตัวเธอไวท้  าให้งูไม่ออกไปจากบริเวณท่ีเธอนั่งและล้อมพนัรอบตัวเธอและ

พลงังานท่ีอยูร่อบหวัและใบหนา้ของเธอ (ภาพท่ี 23 และ 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Dragon Heads (1990), accessed November 5, 2016, available from 

https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/03/24/listening-to-marina-abramovic-rhythm-10/ 

ภาพท่ี 23  ภาพผลงานชุด Dragon Heads (1990) เป็นผลงานช้ินแรกหลังจากท่ีอบรา
โมวิชได้แสดง ผลงานThe Lovers: The Great Walk ร่วมกับ Ulay อันเป็นสัญลักษณ์
ของการแยกทาง ของตนท้ังคู่ในฐานะคู่รัก 

https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/03/24/listening-to-marina-abramovic-rhythm-10/
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ภาพท่ี 24  ภาพผลงานชุดDragon Heads (1990) และการจัดวางองค์ประกอบการแสดงทาง 
ทัศนศิลป์ของอบราโมวิช 
ท่ีมา: Dragon Heads (1990), accessed November 5, 2016, available from 

https://www.flickr.com/photos/95038613@N06/9026570682 

 

  เม่ือวิเคราะห์ทางดา้นกายภาพ จะพบว่าองคป์ระกอบศิลป์ (Composition) การ

ใชแ้สงในการจดัสถานท่ีในการแสดงการจดัวางเกา้อ้ี และการน าน ้ าแข็งมาลอ้มรอบตวัของศิลปิน

ลว้นแต่ถูกจดัเตรียมมาอย่างดี ท าให้ภาพท่ีถ่ายออกมาในการแสดงศิลปะการแสดงสดในคร้ังน้ีมี

ความความสมดุล (Balance) ส่งผลให้งานท่ีสร้างสรรค์มีคุณค่า มีพลังแห่งการแสดงสด โดย

ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของมนุษยแ์ละสัตวท่ี์อยูใ่นสภาวะเดียวกนั เป็นเช่นไร โดย อบราโม

วชิาฝึกซอ้มการแสดงน้ีมาอยา่งดีจะเห็นไดจ้ากใบหนา้ของศิลปินท่ีท าราวกบัวา่ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

  วิเคราะห์ดา้นเน้ือหาจะเห็นไดว้า่ อบราโมวิช ละทิ้งความกลวัออกไปจากจิตใจ 

เพราะความกลวัเป็นกิเลสอยา่งหน่ึงท่ีท าให้มนุษยไ์ม่กลา้ท าในส่ิงต่างๆ ส่งผลต่อสภาวะจิตใจท่ีไม่

สงบ จนมนุษยแ์สดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ในเชิงลบ เม่ืออบราโมวิช ปราศจากความกลวัท า

ใหจิ้ตใจของเธอสงบน่ิง ท าใหเ้ธอมีสมาธิกบัการแสดง ท าใหพ้ลงังานแห่งความสงบน่ิงภายในจิตใจ

ของเธอส่ือสารไปถึงงูท่ีสัมผสัไดจ้นงูไม่เกิดความกลวัต่อพลงังานในตวัเธอ เพราะหากอบราโมวิช 

เกิดความกลวัหัวใจจะยิ่งเตน้แรงจนงูรู้สึกและอาจจะรัดคอเธอถึงตายได ้พลงังานแห่งความสงบ
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ระหว่างเธอกบังูแพร่กระจายออกไปถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูช้ม เช่นเดียวกบัผูเ้ขียนท่ีสัมผสัถึง

พลงัอ านาจนั้น 

 ผลงานช้ินน้ีอบราโมวชิ ไดแ้สดงถึงการละทิ้งความกลวัออกไปจากจิตใจ เพราะความกลวั

เป็นกิเลสอย่างหน่ึงท่ีท าให้มนุษยไ์ม่กลา้ท าในส่ิงต่างๆ ส่งผลต่อสภาวะจิตใจท่ีไม่สงบ จนมนุษย์

แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ในเชิงลบ เม่ืออบราโมวชิ ปราศจากความกลวัท าให้จิตใจของเธอ

สงบน่ิง ท าใหเ้ธอมีสมาธิ กบัการแสดง ท าใหพ้ลงังานแห่งความสงบน่ิงภายในจิตใจของเธอส่ือสาร

ไปถึงงูท่ีสัมผสัได ้จนงูไม่เกิดความกลวัต่อพลงังานในตวัเธอ เพราะหา อบราโมวิช เกิดความกลวั

หวัใจจะยิ่งเตน้แรงจนงูรู้สึกและอาจจะรัดคอเธอถึงตายได ้พลงังานแห่งความสงบระหวา่งเธอกบังู

แพร่กระจายออกไปถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูช้ม เป็นแบบอย่างหน่ึงของ การแสดงถึง อ านาจ

ผูห้ญิง 

  8.2.3 ศิลปะการแสดงสดชุด “ The Art is Present” 
  ผลงานช้ินล่าสุดท่ีเธอไดจ้ดัแสดงข้ึนท่ี MoMa อบราโมวิช ปล่อยให้ผูช้มไดเ้ขา้

มานัง่ประจนัหนา้เธอในหอศิลป์ โดยอบราโมวชิจะมีเกา้อ้ี ตั้งไวข้า้งหนา้เธอเพียงหน่ึงตวัโดยมีโต๊ะ

คัน่กลาง เม่ือเกา้อ้ีวา่งเปล่าใครจะเขา้มานัง่ก็ไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาในการนัง่ประจนัหนา้กบัเธอ อบรา

โมวิชจดัแสดงผลงานช้ินน้ีเป็นเวลา 3 เดือน นั่งทุกวนัวนัละ 8 ชั่วโมง ยกเวน้วนัอาทิตยน์ั่ง 10 

ชัว่โมง ตามเวลาการเปิดปิดของ MoMa (ภาพท่ี 25) 
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ภาพท่ี 25  ช่ือผลงาน “ The Art is Present” 
ท่ีมา: “ The Art is Present”, accessed November 5, 2016, available from 

https://whatscreativeluc.blogspot.com/2017/03/the-artist-will-see-you-now.html 

 

  เธอจะนั่งไม่ขยบัเขยื้อน ซ่ึงเธอกล่าวว่างานช้ินน้ีหากจดัเม่ือ 10 - 15 ปีก่อน

หน้าท่ีเธอจะจดัแสดงท่ี MoMa ผลท่ีออกมาก็จะแตกต่างกนั แต่ขณะน้ีผูช้มตอ้งการประสบการณ์

แปลกใหม่ ตอ้งต่อคิวรอ เพื่อจะไดน้ัง่ตรงขา้มกบัเธอและท่ีส าคญัคือผูช้มจะแปรเปล่ียนเป็นผูท่ี้ถูก

จบัจอ้งโดยผูอ่ื้น เพราะเม่ือเขาเหล่านั้นกา้วเขา้มาในพื้นท่ีและนัง่ตรงขา้มอบราโมวิช เขาเหล่านั้นจะ

ถูกถ่ายภาพน่ิงบา้ง ถ่ายภาพเคล่ือนไหวบา้ง ท่ีส าคญัเขาเหล่านั้นจะถูกจบัจอ้งโดยท่ีไม่มีท่ีให้หลบ

ซ่อน ส่ิงเดียวท่ีเขาเหล่านั้นจะท าไดคื้อการหลบซ่อนเขา้ไปในใจของตนเองและส่ิงเหล่านั้นจะผา่น

ออกมาทางสายตาท่ีเธอจบัจอ้งอยู ่  ทั้งความเจ็บปวด ความเปล่ียวเหงา และส่ิงเหลือเช่ืออีกมากมาย 

เพราะเม่ือคุณตอ้งจอ้งเขา้ไปในสายตาคนแปลกหนา้ท่ีคุณไม่เคยคุยดว้ยแมแ้ต่ค าเดียว คือช่วงเวลาท่ี

ทุกส่ิงอาจเกิดข้ึนได ้และหลงัจากเวลา 3 เดือนท่ีอบราโมวิช ไดแ้สดงผลงานช้ินน้ีส้ินสุดลง เธอจึง

ตอ้งการส่ือสารประสบการณ์น้ีให้กบัคนอ่ืน ๆ ผา่นสถาบนัศิลปะแสดงสดนามธรรม อนัเป็นศิลปะ

ท่ีข้ึนกบัเวลา หรือในช่ือวา่สถาบนั  Marina Abramovic Institute (MAI)ของเธอ 

  จะเห็นไดว้่า อบราโมวิช ใช้จิตวิทยากบัผูช้มท่ีเขา้มาร่วมแสดงกบัเธอ เพื่อให้

ผูช้มท่ีเขา้มานัง่จอ้งหนา้เธอไดแ้สดงอารมณ์ผ่านสายตาออกมาทางสีหนา้ ท่าทางในขณะท่ีตอ้งอยู่
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กบัศิลปินท่ีเต็มไปดว้ยพลงัอ านาจในการดึงดูดความรู้สึก ความคิด จิตนาการของผูช้ม ตามทฤษฎี

การรับรู้ 

  8.2.4 ผลงานทีช่ื่อว่า “Balkan Baroque” (1977) 
   ผลงานช้ินส าคัญอีกช้ินหน่ึงของเธอคือ Balkan Baroque ท่ี Venice 

Biennale คร้ังท่ี 47  ท่ีประเทศอิตาลี ผลงานช้ินน้ีส่งผลให้เธอได้รับรางวลัสิงโตทองค า ซ่ึงเป็น

รางวลัทรงเกียรติส าหรับศิลปินชั้นน าท่ี ท างานอยา่งต่อเน่ือง ในผลงานช้ินน้ีมีองคป์ระกอบของการ

แสดงสด วิดีโอ และศิลปะการจดัวางซ่ึงมีความ เช่ือมโยงอยา่งยิ่งต่อตวัผูเ้ขียนในฐานะของศิลปิน 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ในยุคทศวรรษ 1970  อบราโมวิช ได้สร้างผลงานทางด้าน  Conceptual Art, 

Body Art และ Performance Art ไวม้ากมาย ทั้งน้ีเธอไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการเดินทาง และการ

พ านกัในประเทศต่าง ๆ อาทิเช่น จีน ทิเบต ไทย อินเดีย ออสเตรเลีย และบราซิล เธอไดค้ลุกคลีกบั

คนทอ้งถ่ินเพื่อพยายามเรียนรู้การปรับตวัการปฏิบติักาย และจิตในสภาวะแวดลอ้มท่ีหลากหลาย

การใช้ร่างกายของเธอเป็นส่วนประกอบส าคญัในการสร้างงานศิลปะ ท าให้งานหลายช้ินเป็นท่ี

กล่าวขวญั และยงัคงสร้างผลงานอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงผลงานคู่ร่วมกบัศิลปินชาวเยอรมนั Ulay 

ระหวา่งปี ค.ศ.1975 - 1988 กระทัง่ทั้งคู่ตดัสินใจแยกทางกนัในฐานะคู่รักและศิลปินร่วมในปีค.ศ. 

1988 อบราโมวิชได้กลับไปแสดงเด่ียวในปีค.ศ. 1989 โดยน าเสนอผลงานของเธอระหว่าง

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ เสียง ภาพถ่าย วิดีโอ ประติมากรรม และวตัถุชัว่คราวทั้งท่ีเป็นมนุษย์

และไม่ใช่มนุษย ์อาทิเช่น งานชุด Dragon Heads (1990)  เธอน าตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบังูเหลือม 

5 ตวั โดยการเน้นพลงัจิตระหว่างมนุษยก์บัสัตว ์งานชุด Cleaning the Mirror เธอท าความสะอาด

โดยใชแ้ปรงขดั โครงกระดูกใหส้ะอาดหมดจด 

  ผลงานท่ีช่ือว่า Balkan Baroque (บลัข่าน บาโร้ค)   เป็นผลงานท่ีแสดงการขดั

กระดูกววัจ านวน 2,500 ช้ิน เป็นเวลา 6 ชัว่โมง ต่อวนั ในระหวา่งการแสดงอบราโมวิชไดร้้องเพลง

และเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับเมืองเบลเกรด และให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียน (The 

Guardian) วา่ “เม่ือมีคนถามวา่ฉนัมาจากท่ีไหน ฉนัไม่เคยตอบเลยวา่ ฉนัมาจากเซอร์เบีย ฉนัมกัจะ
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ตอบเสมอวา่ฉนัมาจากประเทศท่ีไม่มีอยูแ่ลว้” 55  งานท่ีช่ือวา่ Balkan Baroque ถือเป็นงานช้ินส าคญั

ช้ินหน่ึงของ อบราโมวิช เธอได้สร้างผลงานช้ินน้ีข้ึนในช่วงท่ีเกิดสงครามคาบสมุทรบัลข่าน 

(Balkan Wars) อบราโมวชิ ตอ้งการสร้างภาพท่ีเตม็ไปดว้ยพลงัและอานุภาพดึงดูด เป็นภาพสะทอ้น

กลบัวา่แมส้งครมบลัข่านจะส้ินสุดลง แต่ก็ยงัมีสงครามอ่ืนท่ีเกิดข้ึนไดท่ี้ใดท่ีหน่ึงในโลกใบน้ี การท่ี

อบราโมวิช ขดั ล้างกระดูกววักว่า 2,500 ช้ิน แสดงให้เห็นว่า “คุณไม่สามารถล้างเลือดออกจาก

กระดูกฉันใด คุณก็ไม่อาจลา้งความน่าละอายออกจากการก่อสงครามไดฉ้ันนั้น” อบราโมวิช ลา้ง

กระดูกววัโชกเลือดวนัละ 6 ชัว่โมง ติดต่อกนัเป็นเวลา 6 วนั กลายเป็นภาพแทนสงคราม ท่ีส่งกล่ิน

สาบเหมน็ ยากเกินจะทน (ภาพท่ี 26) 

  ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ ผลงาน Balkan Baroque ของอบราโมวิช 

ประกอบไปดว้ย องค์ประกอบสามส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ การจดัวาง

วดีิโอ และการจดัวางวตัถุทางศิลปะ   วดีิโอทั้งหมดติดตั้งในหอ้งมืด ประกอบไปดว้ยวดีิโอสามส่วน

และส่วนท่ีส่ีคือการแสดงสดท่ีมีกระดูกจ านวนมากอยูก่ลางหอ้ง ภาพวิดีโอในผลงานช้ินน้ี มีการจดั

วางต าแหน่งเฉพาะแบบบานภาพพบัท่ีแบ่งเป็นสามแผง (แผน่กระดาษพบัสามทบ) ท่ีนิยมสร้างเป็น

ฉากแท่นบูชาในโบสถข์องคริสตศ์าสนา หรือถา้มีขนาดเล็กก็อาจจะใชใ้นชาเปลส่วนตวั (Triptych)   

( ภาพท่ี 27) 

                                                           

 55 Balkan Baroque, accessed November 5, 2016, available from 
http://www.complex.com/style/2013/ 08 /m arina-abramovic-facts/her-work-inspired- na -episode-
of-emsex-and-the-ci. 

http://www.complex.com/style/2013/08%20/m%20arina-abramovic-facts/her-work-inspired-an-episode-of-emsex-and-the-ci
http://www.complex.com/style/2013/08%20/m%20arina-abramovic-facts/her-work-inspired-an-episode-of-emsex-and-the-ci
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ภาพท่ี 26  Balkan Baroque, Marina Abramovic 
ท่ีมา: Balkan Baroque, Marina Abramovic , accessed November 5, 2016, available from 

http://es.slideshare.net/ibarrerao/obra-arte-en-la-actualidad 

 

ภาพท่ี 27  Adriaen Isenbrandt (circa 1485–1551), Triptych, first half of 16th century, oil on oak 

 Height: 64 cm (25.2 in). Width: 49 cm (19.3 in). panel 

ท่ีมา: Triptych, Adriaen Isenbrandt  (circa 1485 - 1551), accessed November 5, 2016, available 

from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adriaen_Isenbrant_-_Triptych_-_WGA11878.jpg 

http://es.slideshare.net/ibarrerao/obra-arte-en-la-actualidad
https://en.wikipedia.org/wiki/Adriaen_Isenbrandt
https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_painting
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Adriaen_Isenbrandt
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  ผลงาน วิดีโอทั้งหมดติดตั้งในห้องมืด ประกอบไปดว้ย ภาพของ อบราโมวิช

เท่าตวัตนจริง เหมือนวา่ไดแ้ยกร่างหรือร่างท่ีสองในจอกลาง ในช่วงแรกอบราโมวชิ แต่งกายในชุด

สีขาวยาว และแสดงราวกบัวา่เธอเป็นนกัวิทยาศาสตร์ หรือนกัสัตวว์ิทยา ท่ีมาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั

ตน้ก าเนิดหนูยกัษ์ (Wolf-Rats) ในคาบสมุทรบอลข่าน เม่ืออยู่บนสภาวะท่ีไม่สามารถทานทดได้ 

หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัมนุษยใ์นสภาวะสงคราม ท่ีเร่ิมท าลายลา้งกนัและกนั ในช่วงท่ีสอง

เธอแปลงเปล่ียนเป็นนกัร้องตามร้านขายเหลา้เล็ก ๆ ท่ีก าลงัสร้างความบนัเทิงเพลิดเพลินใหก้บัผูช้ม

โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นผูช้าย เตน้ระบ าท าให้พวกเคา้หลงเสน่ห์และตกภายใตก้ารครอบง า ประกอบ

เสียงเพลงแบบพื้นบา้นทางตะวนัวนัออกของเซอร์เบีย และโรมาเนีย ทางดา้นซ้ายและขวา ปรากฏ

ภาพวิดีโอของพ่อและเเม่ของเธอ ทั้งสองคนยากจน มีภูมิหลงัทางศาสนาของครอบครัวเป็นคริส

เตียน Orhodox ท่ีไปมีส่วนร่วมใน National Liberation War  (ค.ศ.1941-1945) และเขา้ร่วมพรรค

คอมมิวนิสตใ์นเวลาต่อมา 

  ผลงาน Balkan Baroque (บลัข่าน บาโร้ค) ของอบราโมวชิ  ใชห้ลกัการถ่ายทอด

งานทศันศิลป์ ท่ีสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกและส่ือความหมาย โดยใชร่้างกายของศิลปินและ

วสัดุร่วมกบัการจดัวางองคป์ระกอบใหมี้ ความสมดุลย ์สร้างจุดสนใจโดยใชก้ารแสดง ผสมส่ือ เช่น

การถ่ายท าวดีิโอ แสง และหรือเสียงท่ีสอดคลอ้ง กบัการแสดงของศิลปินในแต่ละคร้ัง  ท่ีสร้างความ

สุนทรียะ (Aesthetics) ให้กบัผูช้มและใชจิ้ตวิทยากระตุน้ อารมณ์ความรู้สึกของผูช้ม ให้เกิดความ

หวาดกลวั เศร้าโศกและความต่ืนเตน้    กองกระดูกกบัภาพวดีีโอท่ีถูกจดัวางกระตุน้อารมณ์ของผูช้ม

ให้ตระหนกัถึงภยัของสงคราม การเข่นฆ่าท่ีไม่มีทางจบส้ิน หรือการตดัสินความขดัแยง้ดว้ยความ

รุนแรง ศิลปินใชว้ิธีขดักระดูกเพื่อกระตุน้ อารมณ์ผูช้มอนัเป็นเทคนิคท่ีแสดงออกถึงพลงัความรู้สึก

ของศิลปินต่อสงครามและการสูญเสียให้ปรากฏอยู่ในผลงาน จึงไม่น่าแปลกใจท่ีผลงานช้ินน้ีจะ

ไดรั้บการกล่าวถึง และโด่งดงั จนไดรั้บรางวลั 

  นับได้ว่าผลงานของอบราโมวิช ทุกช้ินแสดงถึงจิตวิญญาณท่ีส่ือออกมาจาก

ศิลปะการแสดงสด ท่ีมีกระบวนการคิดสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งมีระบบ และ เต็มไปดว้ยพลงัอ านาจ

ของผูห้ญิง ใช้หลกัการถ่ายทอดงานทศันศิลป์ผ่านทฤษฎีการแสดงอารมณ์ (Emotional Theory) ท่ี

สามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกและส่ือความหมายไดอ้ยา่งลึกซ้ึงไม่วา่จะเป็นจากตวัศิลปิน หรือ

วสัดุท่ีเลือกใช้ในการสร้างผลงาน การจดัวางองค์ประกอบของงานท่ีมีความสมดุล สร้างจุดสนใจ

โดยใชแ้สง และใชต้วัศิลปินแสดงออกซ่ึงศิลปะ ในการใชส่ื้อผสมเช่นการถ่ายท าวิดีโอท่ีสอดคลอ้ง
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กบัการแสดงของศิลปินในแต่ละคร้ัง  ผูช้มระให้ไดรั้บความสุนทรียะ(Aesthetics) และสัมผสัถึง

พลงัอ านาจในความเป็นผูห้ญิงท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยจิตวิญญาณท่ีมีความตระหนกัรู้ในคุณค่าของตวัเอง 

(Self-esteem) 

 8.3  ผลงานของแคทเทอลีน ซัลลแิวน (Catherine Sullivan ) 
 ในดา้นการศึกษาประเด็นความเป็นผูห้ญิงในยุคสมยัใหม่และการกลวิธีการสร้างสรรค์

ผลงานทางทศันศิลป์ ผลงานของแคทเทอลีน ซัลลิแวน (1968 - ปัจจุบนั) ซัลลิเเวน เกิดเม่ือปีค.ศ. 

1968ท่ี  Los Angeles  ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัเธอก็ยงัคงอาศยั และท างานอยูท่ี่บา้นเกิด  เธอ

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชา  Theatre  ท่ี  California Institute of the Arts  ในปี ค.ศ.1992 และ

จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชา  Post Studio Art ท่ี Art Center College of  Design ในปี ค.ศ.

199756 

 ซลัลิเเวน เร่ิมตน้ชีวติดว้ยการฝึกเป็นนกัแสดง  ต่อจากนั้นเธอก็เร่ิมสนใจท างานศิลปะร่วม

สมยั โดยใช้ความรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการเป็นนกัแสดงผสมผสานกบัมีเดียสมยัใหม่ เช่น  ฟิล์ม  

และวีดีโอ ซัลลิเเวน จดัว่าเป็น ศิลปินท่ีมีความสามารถหลากหลาย เธอสร้างงานไดห้ลายประเภท  

เช่น Performance (งานศิลปะท่ีเก่ียว ข้องการใช้ร่างกายและการแสดง) Installation (ศิลปะแนว

ติดตั้ง) Theatre Works (งานศิลปะการแสดงท่ีเก่ียว ขอ้งกบับทภาพยนตร์) Film (หนงัภาพยนตร์)   

Dance (เตน้ร า) และเขียนบทความลง Spring Journal และ Fame & Fortune Bulletin เป็นตน้ 

 จะเห็นไดว้่า แคทเทอรีน ซัลลิแวน อายุ 48 ปี เกิดในยุค"เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์" (Generation 

X) หรือเรียกสั้น ๆ วา่ "Gen-X" ท่ีเป็นกระแสตีกลบัจากยุคเบบ้ีบูมเมอร์ มีการควบคุมอตัราการเกิด

ของประชากร อยา่งเช่นในประเทศจีนก็มีการรณรงคใ์ห้คนมีลูกไดเ้พียง 1 คนเท่านั้น คนยุค Gen-X 

เป็นคนวยัท างาน มีอายตุั้งแต่ 30 ปีข้ึนไปแลว้ พฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีท่ีเด่นชดัมากก็คือ ชอบอะไร

ง่าย ๆ ไม่ตอ้งเป็นทางการ ให้ความส าคญักบัเร่ืองความสมดุลระหวา่งงานกบัครอบครัว (Work life 

balance)  มีแนวคิดและการท างานในลกัษณะรู้ทุกอยา่งท าทุกอยา่งไดเ้พียงล าพงัไม่พึ่งพาใคร เป็น

ตวัของตวัเองสูง มีความคิดเปิดกวา้ง มีความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ผลงานการสร้างสรรค์ของ ซัลลิ

                                                           

 56 Catherine Sullivan, ART21 Art in the Twenty First Century, accessed February 3, 2017, 
available from http://www.pbs.org/art21/artists/catherine-sullivan 
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แวนมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งสมดุลยร์ะหวา่งศาสตร์การละคร การเตน้ร า ท่ีเธอจบการศึกษามาเขา้

ผสมผสานกบัแนวคิดทางทศันศิลป์จนออกมาเป็นผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหลายปีท่ีผา่นมา ซลัลิแวน ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีผสมผสานส่ือและ

องค์ประกอบของทกัษะต่าง ๆ ร่วมกนัไดแ้ก่ Performance  (งานศิลปะท่ีเก่ียว ขอ้งการใช้ร่างกาย

และการแสดง)  video installation (ศิลปะการจดัวางวิดีทศัน์) และเทคนิคศิลปะการแสดงแบบแบบ

แผน เช่น เทคนิคการแสดงละคร การเขียนบท การวางโครงเร่ืองแบบมี  Dramatic Action และการ

ก ากบัการแสดงเป็นตน้ ในผลงานของซัลลิแวน ทั้งการแสดงสดและภาพยนตร์ ซัลลิเเวนจะให้

นักแสดงอ่ืนเป็นผูถ่้ายทอดฉาก และบทบาทท่ีเธอสร้างข้ึน โดยนักแสดงจะสร้างภาพการแสดง

ข้ึนมาใหม่ ตามการตีความของนกัแสดงท่ีไดรั้บโจทยจ์ากศิลปิน การท างานของซลัลิแวนเป็นการ

ตรวจสอบหาวิธีการและความหมายของการแสดงผ่านการแสดงออกทางท่าทาง การออกแบบท่า

เตน้ และการเคล่ือนไหวในแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้เสียงเพื่อส่ือสารความหมายตามแต่การ

ตีความของนกัแสดงตามท่ีไดรั้บโจทยม์าจากซลัลิแวน57 

 ซัลลิแวนนบัว่าโดดเด่นในใช้ส่ือแบบแผนมาจดัวางองค์ประกอบเสียใหม่ เช่น ศิลปะท่ี

เก่ียวกบัการใช้ร่างกายในการแสดง การเตน้ ภาษาของบทละคร ภาพยนตร์ ฉาก ตวัละคร ดนตรี

ผสมผสานกบัมีเดียท่ี เรียกวา่ วีดีโอ และการจดัวางวิดีโอ เพื่อศึกษาและคน้ควา้หาวิธีการสร้างงาน 

วิธีการแสดงออกแนวใหม่ ๆ ยกตวัอยา่งเช่น “Five Economies” 2002 (big  hunt, video still from a 

single –chanel video, color, no sound, 15 min 30 sec / little   hunt 5 projections, B/W, no sound, 22 

minutes each) และ “The Chittendens”  2005, Five or six channels shot on 16 mm film transferred 

to video and projected as digital media, color, sound, variable length per channel (total length: 2 

hours 13 min). Performer:  Carolyn Shoemaker. Musical score by Sean Griffin. เป็นตน้ 

   

 

                                                           

 57 The Renaissance Society, Catherine Sullivan, accessed February 3, 2017, available from 
https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2002/catherine-sullivan/. 
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  8.3.1  ผลงานช่ือ “Five Economies” (big  hunt / little   hunt) (2002) 
  เป็นผลงานท่ีประกอบไปดว้ยงานวดีีโอสองส่วนไดแ้ก่  ส่วนท่ีเรียกวา่  big hunt  

และอีกส่วนเรียกวา่ little hunt ส่วนท่ีมีความส าคญัไดแ้ก่ big hunt ซ่ึงเป็นประกอบไปดว้ยจอวีดีโอ 

5 จอและมีความยาว 15 นาที วีดีโอทั้งหมดเป็นภาพขาวด าและเงียบ น าเสนอบทภาพยนตร์ท่ีสร้าง

ข้ึนใหม่จากภาพยนตร์หลาย ๆ เร่ือง รวมไปถึงบทภาพยนตร์ท่ีมาจากชีวิตจริงของ Birdie Jo Hoaks  

หญิงสาวอาย ุ25 ปี ผูซ่ึ้งพยายามโกงระบบสวสัดิการใน Utahโดยการแกลง้ปลอมเป็นเด็กชายก าพร้า

อาย ุ13 ขวบ58 

  Five Economies (big hunt / little hunt)59 ของซัล ลิแวน แสดงให้ เ ห็น ถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างความส าคัญ ของร่างกายและนัยยะของการแสดงออกของร่างกาย The 

Renaissance Society  ผูค้อมมิชชัน่เห็นว่า  เธอตอ้งการน าเสนอความแปลกแยก ระหว่างร่างกายท่ี

ท าหน้าท่ีเสมือนเคร่ืองมือในการรับรู้  และร่างกายท่ีท าหน้าท่ีเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการ

แสดงออก60  เห็นว่างานของ ซัลลิเเวน  แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของภาษาของบทละคร 

(Theater)  ท่ีสามารถเห็นไดจ้ากร่างกายท่ีก าลงัแสดงออกของนกัแสดง เวป็ไซด์ท่ีช่ือว่า Absolute 

Arts ตั้งค  าถามกบังานช้ินน้ีวา่ การแสดงออกของร่างกายท างานอยา่งไร และผูแ้สดงท างานกบัความ

ทรงจ าเชิงสภาวะอารมณ์อยา่งไร สุดทา้ย Margaret Sundell เห็นวา่ การท่ี ซลัลิเเวน เอาประเภทของ

บทละครท่ีหลากหลายมาใช้ในการสร้างผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะสร้าง 

“ไวยากรณ์” ของการแสดงท่ีฝังรากอยู่ในท่าทางการแสดงออกของร่างกาย เป็นงานศิลปะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใช้ร่างกาย  การแสดง ภาษาของบทละครท่ีมากกว่าหน่ึงประเภท ผสมผสานกบั

มีเดียท่ีเรียกว่า วีดีโอท่ีใชว้ิธีการแสดงออกในแนวใหม่ ๆ ท่ียงัคงอาศยับทสนทนา ภาพยนตร์แบบ

ดั้งเดิมมาช่วย   

                                                           

 58 The Renaissance Society, Catherine Sullivan Five Economies (big hunt / little hunt), accessed 
February 3, 2017, available from http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/430/catherine-sullivan-five-
economies-big-hunt-little-hunt/. 
 59 Five Economies (big  hunt / little   hunt), accessed February 3, 2017, available from 
http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/430/catherine-sullivan-five-economies-big-hunt-little-hunt/. 
 60 Margaret Sundell Archives, ART news, accessed February 3, 2017, available from 

http://www.artnews.com/tag/margaret-sundell/. 

 

http://www.artnews.com/tag/margaret-sundell/
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ภาพท่ี 28 Five Economies (big  hunt / little   hunt) (2002) 
ท่ีมา: Five Economies (big  hunt / little   hunt) (2002), เขา้ถึงเม่ือ: 9 พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงจาก: 

http://www.renaissancesociety.org/media/files/2002_sullivan_1948.jpghttps://commons.wikimedi

a.org/wiki/File:Adriaen_Isenbrant_-_Triptych_-_WGA11878.jpg 

 

  จากการวิเคราะห์ผลงานของซัลลิเเวน  ช้ินน้ีจะเห็นได้ว่า เธอพยายามศึกษา

ค้นควา้ศิลปะแนวใหม่ท่ีผสมผสานทั้งศาสตร์ วิชาท่ีเก่ียวกับบทละครท่ีมีการส่ือสารด้วยภาษา 

ท่าทางท่ีแสดงออกมาดว้ยศิลปะ การเคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ส่ิง

ต่างๆของมนุษย ์ ในสภาวะท่ีตกอยูค่วามคบัขนั ของมนุษยอ์นัเป็นการสร้างงานท่ีใชค้วามสามารถ

ในหลายศาสตร์ มาผสมผสานกนัอาทิเช่นมลัติมีเดีย กบั ละคร มาร่วมแสดงงานศิลปะโดย ซลัลิเเวน   

เป็นผูก้  ากบัการแสดง และคิดคน้ทวงท่าลีลาของใหผู้แ้สดงส่ือสารออกมาใหผู้ช้มไดดู้  
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ภาพท่ี 29  บทสนทนาท่ียงัคงอาศยัการแสดงออกของร่างกายการตามแบบดั้งเดิมของภาพยนตร์  

 ปรากฏอยูบ่นผลงานช่ือ Five Economies (big  hunt / little hunt) 

ท่ีมา: Five Economies (big  hunt / little   hunt), accessed February 3, 2017, available from 

http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/430/catherine-sullivan-five-economies-big-hunt-
little-hunt/ 
 

  8.3.2 ผลงานช่ือ  “The Chittendens (2005)” 
   The Chittendens เป็นผลงานวิดีโอท่ีได้เช่ือ ,โลกระหว่างผลงานศิลปะ

วิดีโอเขา้กบัคนดูผ่านไวยกรณ์แบบทางการดั้งเดิม ท่ีเรียกว่า Theatre แต่น าเสนอผ่านบริบทของ

ภาพเคล่ือนไหว  ผลงานThe Chittendens ประกอบไปด้วยงานวีดีโอสองส่วน  ในส่วนแรกเป็น

วีดีโอ1 จอท่ีจอเป็น รูปวงกลมคลา้ยเป็นภาพท่ีเกิดจากกลอ้งส่องทางไกลรูปทรงกระบอก และส่วน

ท่ีสองประกอบไปดว้ย จอวดีีโอทั้งหมด 5 จอ  โดยมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

  ส่วนแรกเป็นวดีีโอหน่ึงจอท่ีจอเป็นรูปวงกลมคลา้ยเป็นภาพท่ีเกิดจากกลอ้งส่อง

ทางไกลรูปทรงกระบอก ประกอบไปดว้ย ฉากและนกัแสดงส่ีคน นกัแสดงหน่ึงคนแต่งตวัชุดกลาสี 

ในสมยัคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 19  และนกัแสดงอีกสองคนท่ีแต่งตวัในชุดกลาสีเรือในเวลาปัจจุบนัก าลงั

นัง่เรือล าเดียวกนั และผูห้ญิงท่ี ท่าทางดูไม่ปรกติคลา้ยวกิลจริต   ส่วน ฉากจะเป็นเรือ และเกาะร้างท่ี

เต็มไปดว้ยซากปรักหกัพงั ไดแ้ก่  Poverty Island  ในทะเลสาบมิชิแกน โครงเร่ือง เป็นการเล่าเร่ือง

แบบคู่ขนานกล่าวถึง กะลาสีในยุคอดีต 1 คน  และกะลาสีในยุคปัจจุบันสองคน ล่องเรือไป
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จนกระทัง่คน้พบเกาะร้าง  นกัแสดงแต่ละคนจะเผชิญกบัสถานการณ์บนเกาะร้างโดยท่ีต่างฝ่ายมิได้

ยุง่เก่ียวและเป็นอิสระออกจากกนั อนัเป็นความตั้งใจของ ซลัลิแวนท่ีตอ้งการใหท้ั้งกะลาสีเรือทั้งใน

ยุคอดีต (ตวัละครท่ีแต่งตวัชุดกลาสี ในสมยัศตวรรษท่ี 19 ) และ กะลาสีเรือในยคุปัจจุบนั (ตวัละคร

ท่ีแต่งตวัชุดกลาสียคุปัจจุบนั) ไดพ้ฒันาความเป็นตวัละครโดยไม่ยุง่เก่ียวซ่ึงกนัและกนั และไม่มีการ

บอกบท มีเพียงแต่การบอกจุดมุ่งหมายของตวัละคร (Objective) อนัเป็นหลกั ส าคญัท่ีเกิดมาจากการ

วางโครงเร่ืองเพื่อใหก้ารแสดงสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีความส าคญัมัน่หมาย และ ไม่หลุดเน้ือหา

สาระจนกระทัง่สาร (Message) นั้นผิดเพี้ยนไปจากความตอ้งการของศิลปิน โดยมีผูห้ญิงท่ีท่าทางดู

ไม่ปรกติคลา้ยวิกลจริต ท่ีหลบตามพุ่มไมจ้ะคอยเป็นขอ้ขดัแยง้  )Conflict ( ท่ีท าให้การกระท าของ 

ตวัละครด าเนินไปจนส้ินสุด 

  ส่วนท่ีสองประกอบไปดว้ย  จอวีดีโอทั้งหมด 5 จอ  ประกอบไปดว้ย นกัแสดง 

ฉาก และโครงเร่ือง  นกัแสดง 16 คน แต่งตวัในชุดท่ีท าให้ผูช้มสามารถนึกถึงชีวิตและทศันคติใน

อเมริกายุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  และ 20  ยกตวัอยา่งเช่นชุดเลขา  ชุดคนเล่นกลา้ม  ชุดผูบ้ริการ และ

ชุดพนกังานตอ้นรับ ฉากจะประกอบดว้ยหอ้งส าหรับรับแขก หอ้งน ้า หอ้งประชุม และหอ้งผูบ้ริหาร 

เป็นตน้  โครงเร่ือง ซลัลิเเวน  ไดก้ าหนด โจทยเ์ป็นทศันคติทั้งส้ิน  14  ทศันคติ61 ให้เป็นอารมณ์ท่ี

นกัแสดงจะตอ้งแสดงออกดว้ยการเคล่ือนไหวทางร่างกายและการเปล่งเสียง 

 

 

                                                           

 61 Galerie Catherine Bastide, PRESS RELEASE CATHERINE SULLIVAN THE 

CHITTENDENS 20 January – 4 March 2006 Opening 19 January, accessed February 3, 2017, available 

from http://catherinebastide.com/sites/default/files/exhibition-files/TheChittendens, Catherine Sullivan Press 
Release EN.pdf 
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ภาพท่ี 30  The Chittendens, 2005, Installation view. Metro Pictures, New York. 
ท่ีมา: The Chittendens, 2005, Installation view. Metro Pictures, New York, accessed November 8, 

2017, available from http://www.metropicturesgallery.com/exhibitions/2005-11-19-catherine-

sullivan/13/. 

 

ภาพท่ี 31  Catherine Sullivan, The Chittendens, Exhibition view, Secession 2005, Photo: 
 Matthias Herrmann Discrete Manifestation, with musical score by Sean Griffin 
ท่ีมา : Catherine Sullivan, The Chittendens, Exhibition view,  accessed November 8, 2017, available 

from https://www.secession.at/en/exhibition/catherine-sullivan-2/. 
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  ผูแ้สดงแต่ละคนจะสวมบทบาทตามทัศนคติท่ีได้รับและท าให้การแสดง

สอดคลอ้งกบัดนตรีท่ี  ฌอน กริฟฟิน (Sean Griffin) (1942 - ปัจจุบนั)  สร้างข้ึน62  ดงันั้น  การแสดง

ของแต่ละคนจึงมีท่าทางท่ีแตกต่างกนั  รวมถึงใช้เวลาไม่เท่ากนัอีกดว้ย  บางคร้ังดนตรีก็มีผลต่อ

ความสั้ นยาวของการแสดง โดยการแสดงแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ  ลกัษณะแรกคือแสดงเด่ียว  

และ ลกัษณะท่ีสองเป็นการแสดงกลุ่ม  ซัลลิเเวน  ท างานร่วมกบัผูป้ระพนัธ์เพลง  ฌอน กริฟฟิน  

(Sean Griffin) ในการแต่งโน๊ตดนตรีส าหรับ  The Chittendens  ลว้นมีความสนใจในวิธีการสร้าง

ดนตรีกบัการแสดงออกของร่างกาย ใหส้ัมพนัธ์กนั แปลงเป็นภาษาของตวัเอง63 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 62 Galerie Catherine Bastide, PRESS RELEASE CATHERINE SULLIVAN THE CHITTENDENS 

20 January – 4 March 2006 Opening 19 January, accessed February 3, 2 0 1 7, available from 

http://catherinebastide.com/sites/default/files/exhibition-files/TheChittendens, Catherine Sullivan Press Release 
EN.pdf 

 63 Sean Griffin, accessed January 8, 2016, available from http://seangriffin.org/ 

วิดีโอส่วนที ่1 วิดีโอส่วนที ่2 ภาพติดต้ัง

ผลงาน 2 ในจ านวน 5 จอภาพ 

ภาพท่ี 32  The Chittendens (Left), Catherine Sullivan,  Exhibition view, Secession 2005, Photo: 

 Matthias Herrmann Discrete Manifestation, with musical score by Sean Griffin 
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ท่ีมา: Catherine Sullivan, The Chittendens, Exhibition view, accessed November 8, 2017, 

available from https://www.secession.at/en/exhibition/catherine-sullivan-2/. 

  ในผลงาน The Chittendens ซลัลิเเวนใชเ้ทคนิคตดัต่อ  fade in  และ fade out  ท่ี

หมายถึงเทคนิคท่ีท าให้ภาพหน่ึงจางหายและท าให้อีกภาพหน่ึงค่อย ๆ ปรากฎชดัข้ึน  ซ่ึงท าให้เรา

เห็นความเล่ือมซ้อน  ความคลอ้งจองระหว่างการแสดงของนกัแสดงแต่ละคน   เพราะฉะนั้นส่ิงท่ี

เห็นจากจอ วีดีโอ คือเหตุการณ์ท่ีแสดงความซบัซ้อนทางสายตา  แสดงให้เห็นถึงหลายๆเหตุการณ์

เกิดข้ึนภายในเวลาเดียวกนั ซลัลิเเวนเรียก   The Chittendens   วา่  “ hysterical   film   noir” (ภาพท่ี 

33) โดยอธิบายว่า ใช้เทคนิคการถ่ายภาพท่ีตดัไปมาระหว่างห้องหน่ึงสู่ห้องหน่ึง ไดแ้ก่ จากห้อง 

ส าหรับรับแขกไปสู่หอ้งน ้า   หอ้งประชุม  และหอ้งผูบ้ริหารซ ้ าไปซ ้ ามาโดยไม่มีล าดบัท่ีแน่นอน ซ่ึง

มีนกัแสดง แสดงอารมณ์หรือทศันะผา่นท่าทาง เสียง การกระท าต่างๆ ท่ีมีอาการมากกวา่ปกติหรือ

ท่าทางราวกบัควบคุมตนเองไม่อยู ่เช่น การกรีดร้องและตะโกน การเคล่ือนไหวร่างกายไปมาแบบ

ไม่เป็นธรรมชาติคลา้ยซอมบ้ี หรือการนัง่น่ิงไม่ขยบัเขยื้อน   เป็นตน้ ทั้งหมดเป็นวิธีการท่ีตวัละคร

ด าเนินเร่ืองราวของแต่ละคน  เป็นเทคนิคการสร้างการเล่าเร่ืองท่ีแปรผนัไปตามสถานะของพื้นท่ี  

โดยมีกลอ้งท าหน้าท่ีเป็นเป็นเสมือนพยานท่ีเดินทางเขา้ไปพบ เร่ืองราวดงักล่าว ท่ีท าให้ภาพหน่ึง

จางหายและท าให้อีกภาพหน่ึง ค่อย ๆ ปรากฏชดัข้ึน ซ่ึงท าให้เราเห็นความเล่ือมซ้อน  ความคลอ้ง

จองระหวา่งการแสดงของนกัแสดงแต่ละคนหรือแต่ละฉาก ซ่ึงอาจเป็นนกัแสดงคนเดียวกนัท่ีสวม

บทบาทท่ีแตกต่างออกไป แต่แสดงลกัษณะท่าทาง อารมณ์ท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ท่ีมา: Catherine Sullivan, The Chittendens, Exhibition view, accessed November 8, 2017, 

available from http://www.metropictures.com/exhibitions/catherine-sullivan2/selected-

works?view=slider#14 

  จากการวิเคราะห์ ผลงานของซัลลิเเวน ผูเ้ขียนเห็นว่า เป็นผลงานท่ีสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานและผูช้มโดยใช้การจดัวางวิดีโอเป็นส่ือ และใช้ทกัษะอย่างเขม้แข็ง

ของนักแสดงเพื่อส่ือสารท่าทางอารมณ์ในลักษณะขยายใหญ่หรือ  Exaggeration ท่ีไม่ได้มี

ความหมาย ถึงการแสดงท่ีเกินจริงหรือ Over Acting  ผูเ้ขียนเห็นวา่ศิลปินท าไดอ้ยา่งมีพลงั สามารถ

สร้างความรู้สึก ความเช่ือหรือโลกใหม่ท่ีผูช้มมีความรู้สึกร่วมไปกบัสถานการณ์หรือตามภาพท่ี

เกิดข้ึน นอกจากน้ีการใช ้ศกัยภาพหรือขอ้ดีของวิดีโอ ในการสร้างมายาภาพท่ีเช่ือมโลกต่าง ๆ เขา้

ไวด้้วยกันท าให้ผลงาน The Chittendens  มีลักษณะยอ้นยุคระหว่างกบัโลกแห่งความจริงในยุค

ปัจจุบนั กบัโลกในอดีตก่อให้เกิดพลงัทางความรู้สึกอย่างเขม้ขน้ต่อผูช้ม ซัลลิเเวน ยงัไดน้ าเสนอ

ศิลปะต่างๆ เช่นการรวมดนตรี นาฏศิลป์ กวี ละคร และวีดีโอ ในรูปแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ และสร้าง

ให้กลายเป็นงานทศันศิลป์ได้ ผ่านการศึกษาคน้ควา้ ทดลองสร้างสรรค์ผลงานทางทศันศิลป์ท่ี

ลกัษณะการเช่ือมภาพเคลือ่นไหวแบบ fade in  และ fade out 

ภาพท่ี 33  The Chittendens (Left), Catherine Sullivan,  Exhibition view, Secession 2005, 

Photo:  Matthias Herrmann Discrete Manifestation, with musical score by Sean Griffin 
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ต่อเน่ืองจริงจงัผา่นการแสดงนิทรรศการมากมาย ก่อให้เกิด เพอร์ฟอร์แมนซ์ ในลกัษณะ “ผสมและ

ขา้มสาขาทางศิลปะ” คือเก่งทั้งในสาขาการแสดงแบบ ศิลปะการแสดง เช่น ดนตรี นาฏลีลา ละคร  

และสาขาทศันศิลป์ (ทางดา้นจิตรกรรม และประติมากรรม) มีการน าศาสตร์ต่างๆ มาผสมผสานส่ือ 

ออกมาเป็นงานของเธอไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

 สรุปการวิเคราะห์ผลงานของ มาริน่า อบราโมวิช, บิล วิโอล่า และแคเธอลีน ซัลลิแวน 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทั้งสามท่าน ในแต่ละยคุสมยั จะเห็นถึงพฒันาการของ

ศิลปะการแสดงสด(Performance Art) ในมุมมองท่ีแตกต่างออกไป ตามทศันะของศิลปินท่ีสร้าง

ผลงาน ตามสภาพสังคม การเมือง ศาสนา วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มชีวิตความเป็นอยู่ของศิลปิน 

ซ่ึงพฒันาการของ Performance Art ในแต่ละยคุสมยัมีความลึกซ้ึงในการน าเสนอท่ีแตกต่างกนั 

 มาริน่า อบราโมวิช เป็นศิลปิน ในยุคหลงัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีตอ้งการส่ือสารกบั

คนดูโดยตรง เพอร์ฟอร์แมนซ์ ในระยะ ซ่ึงไม่มีลกัษณะท่ีเป็นละครเวทีหรือนาฏศิลป์ ศิลปินมกัจะ

ท า Performing Art ในแกลเลอรีและพื้นท่ีสาธารณะ อบราโมวิช ได้รับแรงบนัดาลใจจากสภาพ

สังคม การเมือง สภาวะจิตใจของอบราโมวชิ 

 บิล วิโอล่า ศิลปินในยุคท่ีเร่ิมน าวิดีโอ มาสร้างสรรค์ให้ดูเป็นงานศิลป์มาข้ึนโดยใช้จิต

วิญญาณทางศิลปะ ผา่นองคค์วามรู้ท่ีซบัซ้อนโดยเนน้การใชภ้าพและเสียง มาจดัท าเป็นวิดีโออาร์ต

จนโด่งดงัจากการศึกษาอารมณ์ของมนุษย ์

 แคเธอลีน ซลัลิแวน ศิลปินในยุคสมยัใหม่ ท่ีมีความสามารถอยา่งยอดเยี่ยมหลายคนท่ีท า 

เพอร์ฟอร์แมนซ์ ในลกัษณะ “ผสมและขา้มสาขา )ทางศิลปะ( ” คือเก่งทั้งในสาขาการแสดงแบบ

ศิลปะการแสดง (Performance Art) เช่น ดนตรี นาฏลีลา และละครเวที และสาขาทัศนศิลป์ 

)ทางดา้นจิตรกรรมและประติมากรรม(  ซัลลิแวน ไดส้ร้างผลงานท่ีแปลกแตกต่างผสมผสานเป็น

งานศิลป์ 

 เน่ืองจากศิลปินทั้งสามคน ไดแ้ก่ บิล วิโอล่า, มาริน่า อบราโมวิช และแคทเทอรีน ซัลลิ

แวน ไดแ้สดงให้เห็นถึงความเขม้เเข็งทางดา้นกระบวนการคิด กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน อนั

ผ่านการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ และเเนวคิดอย่างชัดเจน และส่ือสารความหมายไปด้วยกนัอย่าง

กลมกลืน โดยใชท้กัษะส่วนตวัท่ีสั่งสมมา ท่ีแน่นอนเเมจ้ะมีความแตกต่างกนัดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้

ขา้งตน้ อนัส่งผา่นเทคนิควิดีโอ ศิลปะการจดัวาง และศิลปะการแสดงสดท าใหผู้เ้ขียนไดศึ้กษา และ
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วิเคราะห์เทียบเคียงกบัผลงานของผูเ้ขียนเอง เพื่อท าให้กลวิธีในการสร้างสรรคผ์ลงาน แนวคิด วิธี

คิด และกายภาพเป็นไปอยา่งลึกซ้ึง สมบูรณ์ และชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3  

วธีิด าเนินงานวจัิยสร้างสรรค์ 

 

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ท าให้ทราบถึงแนวความคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบั อารมณ์ ความเป็นเทวสตรี และอ านาจของสตรี ซ่ึงไดค้วามรู้และความส าคญัของความ

เป็นเทวสตรี ตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ท่ีมีมายาคติต่อความเป็นสตรีในความเป็นแม่ และความ

สมบูรณ์  ซ่ึงมีคติความเช่ือมาตั้งแต่คร้ังบรรพกาล จากพื้นฐานความเช่ือของเพศหญิงในฐานะของ

ผูใ้ห้ก าเนิด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ เทวสตรี หรือเทวนารีเป็นพลงัอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของสตรีเพศ สตรี

ทางพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน ท่ีแทนดว้ยปัญญาคืออ านาจท่ีเกิดจากการพินิจพิเคราะห์ดว้ยสติและ

ปัญญาแทนดว้ยรูปลกัษณ์ของหญิง หรือค าว่า Shakti ท่ีแปลว่า อ านาจ เป็นหญิงหรือนาราคู่สมรส

ของเทพผูย้ิ่งใหญ่  ช่ือของพระโพธ์ิสัตวต์าราส่ือความหมายถึง ผูท่ี้พาสรรพสัตวข์า้มพน้ มหานที

แห่งการเวียนวา่ยตายเกิด และความทุกขเวทนา  เม่ือน ามาวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหาแลว้

น ามาบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงศิลปะการแสดงสด โดยใช้วิธีการด าเนินงานวิจยัและ

พฒันาการในการสร้างสรรคด์งัน้ี 

 

1.วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 

 1.1 การศึกษา 
       1.1.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร 

  “อารมณ์”เป็นพลงัท่ีทรงอ านาจอยา่งหน่ึงของมนุษย ์เพราะอาจเป็นตน้เหตุของ

สงคราม อาชญากรรม ความขดัแยง้เร่ืองเช้ือชาติ และความขดัแยง้อ่ืนๆ อีกหลายชนิดระหวา่งมนุษย์

ดว้ยกนั เพราะ มนุษยม์กัใชอ้ารมณ์ แต่ไม่ค่อยพฒันาอารมณ์ของตนเอง อารมณ์เป็นสันชาตญานท่ี

ติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิดเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความ

ตอ้งการของตนเองต่อสังคม 
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  การสร้างสรรคผ์ลงานช่ือ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ มีจุดมุ่งหมาย 

ในการแสดงออกเก่ียวกบัพลงัอ านาจของสตรีเพศ ในรูปแบบของศิลปะการแสดงสดผสมส่ือใหม่  

ตามจิตวญิญาณแห่งความศรัทธาและความเช่ือในพลงัอ านาจของเทวนารี เพื่อส่ือสารถึงอารมณ์ของ

สตรี เช่น วดีิโอ ดนตรี แสง สีและ เสียง ส่ือเหล่าน้ีจะแสดงการเคล่ือนไหว การถ่ายทอดอารมณ์ตาม

ส่ิงท่ียึดหน่วงจิตอนัได้แก่ รูปเป็นอารมณ์ของตา เสียงเป็นอารมณ์ของหู และความรู้สึกทางใจ

สามารถเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้า และใช้ สี 5  สี ท่ีเป็นสีพระวรกายของพระชินะพุทธเจ้า 5 

พระองค์ คือ สีขาว สีเขียว สีน ้ าเงิน สีเหลืองและสีแดงและใช้ท่าทางหรือปางของนางตาราทั้ง 21 

องคเ์พื่อสะทอ้น “อารมณ์” เชิงบวกท่ีน าพาใหห้ลุดพน้  

  ฉะนั้น การสร้างสรรค์งานทศัน์ศิลป์ในหัวขอ้ “อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่ง

อิตถีเพศ” แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะและธรรมชาติของอารมณ์ผูห้ญิงในมิติอนัสะทอ้นให้เห็นถึง พลงั

อ านาจของผูห้ญิงในโลกตะวนัออก เช่นผูห้ญิงไทย ท่ีกลา้จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ผา่นการ

ส่ือสารอารมณ์ท่ีถูกจดัการแลว้ จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง อนัแสดงให้เห็นวา่ทั้งชายและหญิงต่าง

สามารถแปรปรวนและหลากหลายไดเ้ช่นเดียวกบั อ านาจท่ีสามารถสลบัขา้งไดต้ลอดเวลาตามเหตุ

และปัจจยั  หาใช่การยื้อแย่งเป็นผูค้รอบง าและกุมอ านาจอีกฝ่าย แต่เป็น การยอมรับในเหตุผลโดย

การส่ือสารทางอารมณ์ของกนัและกนั 

  การถอดแบบผลงานมาสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพุทธ

ศิลป์ พระพุทธเจา้ 5 พระองค์ (ตารางท่ี 3 ) และพระโพธิสัตวต์ารา ทั้ง 21 ปางท่ีสามารถจ าแนกสี 

และคามหมายของเเต่ละสีออกเป็นทั้งส้ิน 5 สีหลกั โดยแต่ละสีมีความหมายและเป็นตวัแทนของ

พระโพธิสัตวต์าราดงัน้ี (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4  สัญลกัษณ์ทางใจของพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์

สัญลกัษณ์ทางใจของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ 

 

พระพุทธเจา้ 

(Deity) 

 

ตวัแทนแห่ง        

กิเลศธรรม 

(Delusion) 

 

 

ปัญญาญาณ 
(Enlightened Mind) 

 

สีประจ า

พระองค ์

(Colour) 

 

มิติแห่งอิตถีเพศ 

พระไวโรจนะ 

(Virochana) 

ความไม่รู้     

ความหลง 
แบบแผซ่่านไปทัว่ ขาว 

วชัรธาตุวศีรว ีท่านผูห้ญิง  

ผูย้ิง่ใหญ่แห่งปัญญาธาตุ 

พระอกัโษภยะ 

(Aksobhya) 
ความเกลียดชงั แบบอุปมาดัง่กระจก น ้าเงิน 

โลจนา ดวงตาแห่งพุทธะ 

(The Buddha Eye) 

 

พระรัตนสัมภวะ 

(Ratnasambhava) 
ความทะนงตน แบบเท่าเทียม เหลือง 

มามกี (Mineness) 

 

พระอมิตาภะ 

(Amitabha) 
ราคะ ตณัหา แบบวเิคราะห์ แดง 

ปาณฑรา-วาสินี 

ผูส้วมเคร่ืองแบบขาว (The 

White Robed One) 

 

พระอโมฆสิทธิ 

(Amogasiddhi) 

ความกลวั 

ความตกใจ 

แบบส าเร็จทุก 

ประการ 
เขียว 

ตารา ขา้ม (To Cross) 
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ตารางท่ี 5  สีและความหมายซ่ึงเป็นตวัแทนของพระโพธ์ิสตัวต์ารา 

 

ตัวแทนแห่งกิเลศ

ธรรม (Delusion) 

 

 

สีประจ าพระองค์ 

(Colour) 

 

มิติแห่งอติถีเพศ 

ความไม่รู้ ความหลง ขาว 

วชัรธาตุวศีรว ีท่านผูห้ญิงผูย้ิ่งใหญ่แห่งปัญญาธาตุ 

(Sovereign Lady of the Vajra Element) 

 

ความเกลียดชงั น ้าเงิน 

โลจนา ดวงตาแห่งพุทธะ 

(The Buddha Eye) 

 

ความทะนงตน เหลือง 
มามกี (Mineness) 

 

ราคะ ตณัหา แดง 

ปาณฑรา-วาสินี 

ผูส้วมเคร่ืองแบบขาว (The White Robed One) 

 

ความกลวั ความ

ตกใจ 
เขียว 

ตารา ขา้ม (To Cross) 
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      1.1.2 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม 
  นอกจากการศึกษาขอ้มูลทางเอกสารเพื่อน าองค์ความรู้มาเป็นแรงบนัดาลใจ

และศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว ยงัได้ลงพื้นพี่ เพื่อคน้หาองค์ความรู้

เก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีมุ่งศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบดา้นทั้งการศึกษาขอ้มูลภาคสนามยงัเป็นการคน้หา

ขอ้มูลจากพื้นถ่ินท่ีผูว้จิยัไดอ้าศยัอยู ่เพื่อน าไปสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ โดยมีพื้นฐาน

มาจากการรู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริง 

   1) การสัมภาษณ์ ดร. พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) 

เช้ือสายเนปาล ผูช่้วยเจา้อาวาสวดับวรนิเวศราชวรวิหาร อุปสมบท ณ วดับวรนิเวศวิหาร โดยมี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นพระอุปัชฌาย์ ส าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโทด้านมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลยัตรีภูวนั ประเทศเนปาล และด้าน

มานุษยวิทยาสังคม จากวิทยาลยัไครสตค์อลเลจ มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ และระดบั

ปริญญาเอกดา้นมานุษยวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลยับรูเนล ประเทศองักฤษ โดยทุนพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช64 ท่านไดก้รุณาใหค้วามรู้เก่ียวกบัพระนางตา

รา และพุทธศาสนาทั้งยงัเมตตาใหรู้ปลกัษณ์ของพระนางตารา และพระนางปร ชญาปรมิตา มาศึกษา

ซ่ึงท าใหผู้ว้จิยัไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ๆมากวา่ในต ารา มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานใน

ทั้ง 6 ชุดไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

                                                           

 64 ทีมข่าวการศึกษา, “เปิดมุมมอง…พระศากยวงศว์สุิทธ์ิ “พุทธศาสนา” ในโลกตะวนัตก,” 

มติชน (3 มกราคม 2560): 4. 
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ภาพท่ี 34  การสัมภาษณ์ดร. พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) 
 

   2. การสังเกตการณ์  การส ารวจขอ้มูลในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

พระนครเก่ียวกบัประติมากรรมเทวสตรี ศึกษาแหล่งท่ีมาของประติมากรรม ความเช่ือความศรัทธา

ต่อเทวสตรีในประเทศไทยและในภูมิภาคตะวนัออก 

  1.1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
  การส้างสรรค์ในหัวขอ้ “อารมณ์เทวนารี:อ านาจ แห่งอิตถีเพศ”น้ีเป็นการวิจยั

เชิงสร้างสรรค ์ใช ้ขอ้มูลภาคสนามท่ีแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งขอ้มูลในอดีตกบัขอ้มูลในปัจจุบนั 

ดว้ย เคร่ืองมือทางทศันศิลป์ดงัน้ี 

   1) การถ่ายภาพ (Photography) การถ่ายภาพตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อ

น ามาประกอบการสร้างสรรคผ์ลงาน และน ามาศึกษาหาแนวทางการแสดงทางทศัน์ศิลป์ 

   2) การถ่ายวดีิโอ (Video) การถ่ายวดีิโอมีวตัถุประสงค ์เพื่อเก็บขอ้มูล

น าไปสร้างเป็นวดีิโอประกอบการแสดงทางทศัน์ศิลป์เพื่อส่ือสารให้เห็นถึงนามธรรม 

 

 1.2 วเิคราะห์ 
 ศิลปะการแสดงสดหรือศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ไม่ไดห้มายความถึงการดน้สด หรือ 

Improvisation  แต่หมายถึงการจดัเตรียมสมมุติฐานทางการส่ือสาร โดยใช้วตัถุ การกระท า และ

สถานการณ์ ท่ีวางแผนและเตรียมโครงร่างมาเป็นอยา่งดี ภายใตบ้ริบทของสถานท่ีและเวลาท่ีเกิดข้ึน
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จริงเป็นตวัด าเนินเหตุการณ์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์ประกอบต่าง ๆ ในการแสดงสดทาง

ทศันศิลป์ จะตอ้งมีการเลือกมาอย่างละเอียดอ่อน รอบคอบ ทั้งในส่วนของวสัดุ วตัถุ ท่ีใช้การจดั

องคป์ระกอบศิลป์เขา้มามีส่วนส าคญั   รวมไปถึงการเทียบเคียงความหมายของวสัดุ วตัถุ การกระท า 

และสถานการณ์ อนัน าไปสู่การส่ือสารประเด็นท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอ 

 ผลงานศิลปะอารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ไดโ้ดยมีการแบ่งผูห้ญิงออกเป็นสองยุค

ไดแ้ก่ยุคโบราณและยุคสมยัใหม่ เพื่อน าเสนอแนวความคิดของผูห้ญิงในอุดมคติท่ีถ่ายทอดความคิด

เเละความเช่ือตามเเบบโพธิสัตวต์าราไดแ้ก่ สีน ้าเงิน หมายถึง ความเกลียดชงั, สีเหลือง หมายถึง ความ

ทะนงตน, สีแดง หมายถึง กามตณัหา, สีเขียว หมายถึง ความกลวั ทั้งน้ีสีขาวนั้นแสดงให้เห็นถึงการ

หลุดพน้จากความไม่รู้ ความโง่ และความหลงผิดทั้งปวง ซ่ึงหมายถึงการหลุดพน้จากสีทั้งส่ีไดแ้ก่ น ้า

เงิน เหลือง แดง และเขียว เขา้สู่ความไม่มี ดว้ยอารมณ์ของสัมมาทิฐิ สติ และปัญญา นัน่เอง 

 1.3 การสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงทางทศัน์ศิลป์ 

  1.3.1 การสังเคราะห์ข้อมูล 
  การสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล มาใช้  

สร้างสรรค์เป็นการแสดงทางทศันศิลป์ การสังเคราะห์ขอ้มูล เป็นขั้นตอนการ ตีความหมายจาก

ขอ้มูล และน าไปสู่การจดัองค์ประกอบของศิลปะ และสร้างสัญญะในการเคล่ือนไหว เพื่อให้เกิด

เอกภาพตามหวัขอ้การวจิยั ดว้ยการก าหนดแนวคิด สร้างโครงร่างผลงาน 

  1.3.2 การวจิารณ์ 
  ผลงานการแสดงสด โดยผูท้รงคุณวุฒิคร้ังละ 5 ท่าน จ านวน 6 คร้ัง โดยแต่ละ

คร้ังจะมีการแสดงทางทศัน์ศิลป์ทุกคร้ัง จนไดผ้ลงานการแสดงทางทศันศิลป์ถึง 6 ช้ินคือ 1.ผลงาน

ชุด “Sita The Great Giant”  หรือ สีดาพญายกัษ ์2. ผลงานชุด “Emotional Power and Woman         3.

ผลงานชุด “Multiverse Daravati”4.ผลงานชุด “Emotion of Goddess”5.ผลงานชุด “The Blue 

Goddess”6.ผลงานชุด “The Spiritual Of Red”โดยแต่ละคร้ังมีพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานมาจาก

การวิจารณ์ผลงานแต่ละชุดมาประกอบกนับนกรอบแนวคิดตามหัวขอ้การวิจยัในรูปแบบต่างๆ

เพื่อใหผู้ช้มเกิดสุนทรียะตามหวัขอ้การวจิยัประกอบกบัอภิปรายผลการวจิยัต่อไป 
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  1.3.3  แนวคิดและแรงบันดาลใจทีม่ีอทิธิในการสร้างสรรค์ 
  ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้น าผลงานภาพพุทธศิลป์และแนวคิดเก่ียวกบัพุทธศาสนา 

ตามหลักของวชัรยานเก่ียวกับ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ตารา ทั้ ง 21 ปาง มา

สังเคราะห์บูรณาการกบัแนวคิดของผูว้ิจยั มาสร้างสรรคผ์ลงานเป็นการแสดงทางทศัน์ศิลป์โดยการ

ถอดแบบผลงานมาสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า 5 

พระองค ์และพระโพธิสัตวต์ารา ทั้ง 21 ปาง ทั้งจากการ การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ของศิลปินช่ือดงัระดบัโลกเช่น บิล วิโอล่า (Bill Viola ) มาริน่า อบราโมวิช (Marina Abramovic) 

และแคทเทอรีน ซลัลิแวน (Catherine Sullivan) ส่งผลให้การแสดงทางทศันศิลป์ในหัวขอ้ อารมณ์ 

เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ เป็นผลงานท่ีมีความสมบูรณ์โดยน าเทคนิควิธีการน าเสนอผลงานท่ี

เก่ียวข้องกับศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ (Performance Art) เช่น วิดีโอ (Video) หรือ ดนตรี 

(Music) ของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ในดา้นต่างๆ มา บรูณาการกบัความคิดสร้างสรรคข์องผูว้ิจยั เช่น เม่ือ

ศึกษาถึงแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานของศิลปินบิล วิโอล่า (Bill Viola) ไดศึ้กษาภาพวาดเก่า

และทฤษฎีของการแสดงออกทางอารมณ์ ผ่านการประมวล หรือวิเคราะห์ผลงานของจิตรกรชาว

ฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles Le Brun) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และสนใจปรัชญาในศาสนา

ศาสนา ทั้งทางตะวนัตกและตะวนัออก มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ใน

ผลงานหวัขอ้อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ก็มีแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้หาแรงบนัดาลใจ

ในการสร้างผลงานจากประวติัศาสตร์ ศาสนา จากภาพประติมากรรมนูนต ่าในสมยัทวารวดี  และ

ศึกษาทฤษฎีการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ในศาสตร์จิตวิทยาเพื่อสร้างองคค์วามรู้น ามาสร้างสรรค์งาน 

ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ผลงานของวิโอล่าจะเนน้หนกัเก่ียวกบั “อารมณ์” ของผูห้ญิงอนัเป็นประโยชน์ แก่

งานวิทยานิพนธ์ของผูว้ิจยัท่ีศึกษาเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ของสตรีในยุคสมยัเก่า ท่ีเป็นความจริง ความ

ดีความงามแบบดัง่เดิม 
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ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบผลงานท่ีเป็นแรงบนัดาลใจของศิลปินบิล วโิอล่า (Bill Viola)และผูว้จิยั

  สร้างสรรค ์

 

  ผลงานในหวัขอ้อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ เปรียบเทียบกบัผลงาน

ของศิลปิน  มาริน่า อบราโมวิช (Marana Abramovic) ในดา้นการศึกษาเร่ืองอ านาจแห่งอิตถีเพศ 

และกลวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชก้ารแสดงสด ร่วมกบัส่ือต่าง ๆ ในงานทศันศิลป์ มาริน่า อบ

ราโมวิช เป็นศิลปินท่ีใช้ร่างกายเป็นส่ือในการแสดงออกทางความคิดทางศิลปะ ซ่ึงล้วนแล้วแต่

แสดงถึงพลงัอ านาจของผูห้ญิง โดยมีการจดัวาง และส่ืออ่ืน ๆ เช่นผลงาน “Dragon Heads” 1990 

และ  “Balkan Baroque” 1997 

  ทั้งน้ีผลงานสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ และอบ

ราโมวิช ใชห้ลกัการถ่ายทอดงานทศันศิลป์ ท่ีสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกและส่ือความหมาย  

โดยใชร่้างกายของศิลปิน และวสัดุ ร่วมกบัการจดัวางองคป์ระกอบให้มีความสมดุล สร้างจุดสนใจ

โดยใช้การแสดงผสมส่ือ  เช่นการถ่ายท าวิดีโอ แสง และหรือเสียง  ท่ีสอดคล้องกับ ผลงาน

ผลงานท่ีเป็นแรงบนัดาลใจของ Bill VIOLA ในผลงาน

ช่ือ “ The Quintet of the Astonished” 

ผลงานท่ีเป็นแรงบนัดาลใจของ ผูว้จิยัในหวัขอ้

อารมณ์  

เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ 
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สร้างสรรค์ในหัวขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ  ในแต่ละคร้ัง  ท่ีสร้างความสุนทรียะ 

(Aesthetics) ให้กบัผูช้มและใช้จิตวิทยากระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของผูช้ม ให้เกิดความหวาดกลวั 

เศร้าโศก ความต่ืนเตน้ ทั้งน้ี ผลงานสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ การ

น าเสนอคือการส่ืออารมณ์ และอ านาจผูห้ญิง ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเทวสตรี หรือเทวนารีอนั

เป็นพลงัอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของสตรีเพศ โดยการน าวสัดุเช่นผา้มาเป็นส่วนส าคญัในการสร้างรูปร่าง

ของผลงานศิลมใปะ ผลงานของศิลปินแคเธอรีน ซลัลิแวน (Catherine Sullivan) 

  ในด้านการศึกษาประเด็นความเป็นผูห้ญิงในยุคสมยัใหม่และการกลวิธีการ

สร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ โดยแคทเทอลีน ซลัลิแวน ใชส่ื้อแบบแผนมาจดัวางองคป์ระกอบ

เสียใหม่ เช่น ศิลปะท่ีเก่ียวกบัการใชร่้างกาย การแสดง การเตน้ ภาษาของบทละคร ภาพยนตร์ ฉาก 

ตวัละคร ดนตรีผสมผสานกบัมีเดียท่ีเรียกว่า วีดีโอ และการจดัวางวิดีโอ เพื่อศึกษาและคน้ควา้หา

วธีิการสร้างงาน วธีิการแสดงออกแนวใหม่ ๆ 

  1.3.4 กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
  จากการศึกษาข้อมูลและกระบวนการสร้างสรรค์งานของศิลปินท่ีผู ้วิจ ัย

สร้างสรรค์น ามาเป็นตน้แบบในการแสดงทางทศันศิลป์ ท าให้พบว่าการแสดงทางทศัน์ศิลป์เป็น

กิจกรรมทางศิลปะ ท่ีถูกน าเสนอต่อหนา้ผูช้มโดยรวมเอา ดนตรี นาฏศิลป์ กวี ละคร และวีดีโอ เขา้

มาอยูใ่นการแสดงทางทศัน์ศิลป์ดว้ย ผูว้ิจยัสร้างสรรค์จึงไดก้ าหนดขั้นตอนในการสร้างสรรค์ทาง

ทศัน์ศิลป์ดงัน้ี 

   1) การออกแบบโครงร่าง (Sketch  Design) และการสร้างสรรค ์ 

   การออกแบบโครง ร่ า ง   ( Sketch Design) เ ป็นก ารน า เ สนอ

แนวความคิดในการออกแบบ ในระยะเวลาสั้นๆ หรือการน าเสนอแนวความคิดเบ้ืองตน้ตามโจทยท่ี์

ไดรั้บ หรือตามปัญหาท่ีตอ้งการเพื่อช่วยในการแกปั้ญหาต่างๆ ผา่นการน าเสนอโดยภาพรวม ให้มี

ความหลากหลายของความคิด โดยมีรูปแบบของการส่ือสารความคิดสร้างสรรค์ดว้ยภาพร่าง การ

น าเสนอแนวทางการออกแบบจะข้ึนอยูก่บัเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆดว้ย ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึง

การส่ือสารใหค้นอ่ืนเขา้ใจในงานท่ีออกแบบนั้นวา่มีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใด โครง

ร่างจะน าเสนอภาพวาดและตวัอกัษร ท่ีแสดงรายละเอียดของแนวคิด การแกปั้ญหาเพื่อตอบสนอง

แนวคิด  การล าดบัความคิดหรือจินตนาการท่ีตอ้งการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนจะออกแบบเป็น 

ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย 

https://dict.longdo.com/search/sketch
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   การออกแบบโครงร่าง  (Sketch Design) น้ีเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ

สร้างสรรค์การแสดงทางทศันศิลป์ โดยใช้องค์ ความรู้และความช านาญ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและ

แรงบนัดาลใจท่ีตอ้งการส่ือสารกบัผูช้ม และถ่ายทอดภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีปรากฏในพื้นท่ีท่ีใชใ้น

การแสดงผลงานการวิจยัแต่ละคร้ัง การเขียนโคร่งร่างในการแสดงทางทศัน์ศิลป์ยงัมีประโยชน์ใน

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแสดงทางทศัน์ศิลป์ในผลงานแต่ละชุด เพื่อพฒันาไปสู่การแสดง

ทางทศันศิลป์ในหวัขอ้ของผูว้จิยั ซ่ึงในการออกแบบโคร่งร่างแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

    1.1) การสร้างสรรค์วิดีโอ (video)หรือวีดิทศัน์ การถ่ายท า

วิดีโอของผูว้ิจยัในแต่ละคร้ัง จะมีการเขียนโครงร่างการท าวิดีโอให้เป็นไปตามแนวคิดและแรง

บนัดาลใจของผูว้ิจยั และศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ี(space) เพื่อน ามาสร้างสรรคเ์ป็นวิดีโอโดยใชอิ้ทธิพล

จากส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี และศิลปะการแสดงสด  เป็นส่ือสารบอกเล่าถึงสุนทรียะให้แก่ผูช้ม และ

วิดีโอตอ้งเป็นส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัการแสดงศิลปะส่ือการแสดงสดและวตัถุทางศิลปะต่างๆตอ้งถูก

น ามาประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ 

    1.2) การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด ในการแสดงสดแต่

ละคร้ังจะตอ้งเขียนโครงร่างการเคล่ือนไหวลกัษณะการแสดงสดซ่ึงเป็นภาพร่างคราวๆ เพื่อให้เห็น

ภาพรวมของการแสดงทางทศันศิลป์ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแรงบนัดาลใจท่ีพยายามส่ือสารต่อผูช้ม  

ทกัษะของศิลปินเป็นส่ิงส าคญั การควบคุม ลมหายใจ ร่างกาย และการมีมโนทศัน์ การประสาน

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเขา้ดว้ยกนั โดยไม่ขดัแยง้ การคิดเชิงมโนทศัน์เป็นการมอง

ภาพต่าง ๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัให้เป็นภาพท่ีคมชดั กระชบัสามารถอธิบายได ้เป็นความคิดรวบ

ยอด สร้างกรอบความคิดให้ชดัเจน และสามารถถ่ายทอดออกมาไดเ้พื่อให้การแสดงด าเนินไปได้

อย่างสัมฤทธ์ิผล  บางคร้ังผูว้ิจยัสร้างสรรค์จ  าตอ้งมีผูร่้วมการแสดงทางทศัน์ศิลป์ท่ีตอ้งใช้ทกัษะ

เฉพาะ ท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือกระท าเองได ้เช่นการเล่นดนตรีสด 

    1.3) การจดัวางวตัถุทางศิลปะ การคน้หาวตัถุทางศิลปะเพื่อ

น ามาประกอบการแสดงสดของผูว้ิจยั ตอ้งสอดคลอ้งและส่ือความหมายต่อแนวคิดและส่ิงท่ีผูว้ิจยั

ตอ้งการส่ือสารต่อผูช้มโดยตอ้งมีการจดัวางประกอบการแสดงทางทศัน์ศิลป์ท่ีมีเอกภาพ กลมกลืน

โดยไม่เกิดความขดัแยง้ ต่อความรู้สึกของผูช้ม และใหก้ารแสดงทางทศันศิลป์ของผูว้จิยัมีจุดเด่น 

   2) การแสดงผลงาน และการจดัองค์ประกอบศิลป์  ในฐานะส่ือทาง

ศิลปะ เคร่ืองเเต่งกาย ร่างกาย การเคล่ือนไหว และวตัถุต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสายตาของผูช้มถือ
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เป็นสัญญะท่ีผูช้ม จดจ า และน ามาประกอบเพื่อสร้างเป็นความหมาย ความเข้าใจ และความรู้สึก

ส่วนตวัของผูช้มท่ีแตกต่างกนัตามประสบการณ์ ความรู้ หรือวยั ของผูช้มแต่ละคน อนัน าไปสู่ความ

เขา้ใจสาร หรือเน้ือหาท่ีศิลปินไดส้ร้างสรรค ์

    2.1) การติดตั้งอุปกรณ์ และจดัองค์ประกอบศิลป์ การใช้

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ และการจัดวางเข้ามาเพิ่มความเข้มเเข็งและแรงดึงดูต่อผูช้มจึงมี

ความส าคญัอย่างยิ่ง ทั้งน้ี ขอ้ส าคญัในการจดัการแสดงสดและพื้นท่ีเปิดคือการวางล าดบัขั้นตอน

ของการแสดงท่ีชดัเจน รวมไปถึงการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์เบ้ืองหนา้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

    2.2) การแสดงผลงาน  การจดัการเร่ืองพื้นท่ีและผูช้มท่ีอยู่

ในพื้นท่ีเป็นส่ิงส าคญั  เพื่อให้เป้าหมายของการแสดงสดสัมฤทธ์ิผล หมายถึงสามารถส่ือสาร

ประเด็นทางศิลปะได ้โดยท่ีผูช้มสามารถเฝ้าดูผลงานท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือไดต้ามท่ีศิลปิน

ไดว้างเป้าหมายไว ้องค์ประกอบศิลป์ทั้งหมดท่ีปรากฏในสายตาของผูช้ม ผูช้ม มีผลต่อความรู้สึก 

และความสนใจของผูช้มท่ีมีต่อตัวงาน เพราะลักษณะของศิลปะการแสดงสดจะมีมิติท่ีปะทะ

โดยตรงกบัผูช้ม ดงันั้นองคป์ระกอบเหล่าน้ี จะเป็นพลงัและแรงดึงดูดท่ีสามารถท าให้ผูช้มติดตาม 

เฝ้าดูการกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าได้อย่างต่อเน่ือง จนสามารถเขา้ใจสารหรือ

อารมณ์ความรู้สึกท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอได ้

    การแสดงผลงานได้จัดแสดงในพื้ น ท่ี ปิด  เ ช่นห้อง

นิทรรศการ ท่ีมีจ  านวนผูช้มท่ีสามารถคาดเดาไดว้า่เป็นผูช้มกลุ่มไหน และสามารถก าหนดรูปแบบ

การแสดงไดอ้ยา่งแน่นอนชดัเจน และมีการใชว้ิดีโอเขา้มาช่วยในการผสมผสาน ในการแสดงทาง

ทัศนศิลป์ได้โดยง่าย  การจัดพื้นท่ีภายในหอศิลป์   การจัดภาพของงานทศันศิลป์ ( visual Art 

composition) เป็นเร่ืองการน าเอาส่วนประกอบของความงามทศันศิลป์มาจดัเขา้ดว้ยกนัโดยตดัทอน

หรือเพิ่มเติมให้เหมาะสมกลมกลืนเกิดเป็นเน้ือหา เร่ืองราว และความงาม แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ

วา่เป็นกลุ่มใด ดงันั้นการจดัภาพของงานทศันศิลป์ จึงแบ่งออกได ้๒ แบบ คือ 

                   1) การจดัภาพแบบประจ าชาติ ( National Composition ) 

เป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงเร่ืองราวท่ีตั้งอยูใ่นกรอบประเพณี กฎเกณฑ์ท่ีกระท าต่อเน่ืองกนัมาแสดงถึง

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมประเพณี มีความ ประณีตอยู่ในตวั

ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นมาของชาตินั้น ๆ 
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                     2) การจัดภาพแบบสากล ( International Composition ) 

เป็นการแสดงเร่ืองราวต่าง ๆรอบตวั ท่ีเก่ียวกบัมนุษยท์ัว่ไป เป็นเร่ืองของวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม

และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีไดพ้บเห็น เกิดความเขา้ใจและซาบซ้ึงได ้ไม่ไดก้  าหนดว่าเป็น

เร่ืองราวของชนชาติใด การใช้วสัดุเป็นไปอย่างอิสระไม่ขอ้งอยู่กบักฎเกณฑ์และขอ้ตกลงอะไร 

รวมทั้งวธีิการแสดงออกก็เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของศิลปินเอง 

 

 1.4 กระบวนการสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 
 ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ก็ไดศึ้กษากระบวนการสร้างสรรค์และพฒันาการแสดงทางทศันศิลป์ 

เพื่อคน้หาองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ โดยศึกษา คน้ควา้เทคนิค วิธีการผา่นการแสดงทางทศันศิลป์ถึง 5 

ชุด เพื่อน าการแสดงแต่ละชุดมาวิเคราะห์ จนไดอ้งคค์วามรู้ในแต่ละชุดมาสังเคราะห์และประเมิน

คุณค่าทางรูปธรรมและนามธรรม เพื่อน าผลท่ีไดรั้บมาพฒันาไปสู่งานช้ินต่อไป  จนสามารถน าองค์

ความรู้ท่ีได ้ไปสร้างสรรคก์ารแสดงทางทศัน์ศิลป์ตามหวัขอ้ของผูว้ิจยั   โดยไดค้น้หาองคค์วามรู้ใน

ดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1) การแสดงออกดา้นอารมณ์เชิงลบ :  Sita The Great Giant, Emotional Power  

and Woman 

  2) ผลงานการแสดงสด วิดีโอ ดนตรีสด การจดัวางพื้นท่ี และเน้ือหาดา้นพุทธ

ศาสนา : Multiverse Dvaravati 2016 

  3) ผลงานการแสดงสด วิดีโอ ดนตรีสด การจดัวางพื้นท่ี และเน้ือหาดา้นพื้นท่ี 

ส่ิงแวดลอ้ม และ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี The Emotion od Goddess , The 

Blue Goddess 

 1.5 การวเิคราะห์และอภิปรายผล 
 1.6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

2. พฒันาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 แนวความคิดและแรงบนัดาลใจท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชุด วตัถุทาง

ศิลปะ เคร่ืองแต่งกาย แสงสี ดนตรี ลักษณะการเคล่ือนไหว การให้สัญลักษณ์แทนการส่ือ
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ความหมายต่างๆ การแสดงออกดา้นอารมณ์ความรู้สึก กระบวนการสร้างสรรคแ์ละขั้นตอนการการ

พฒันา ผลท่ีไดรั้บและพฒันาการไปสู่งานช้ินต่อไปสามารถจะอธิบายรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  

  2.1 ชุดที ่1. ช่ือ สีดา พญายกัษ์ (Sita The Great Giant  ) 

 สถานทีท่ีจั่ดแสดง ณ หอประชุมปาริชาต มหาวทิยาลยัทกัษิณ เมื่อ วนัที ่9 กนัยายน 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

2.1.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจทีม่ีอทิธิพลในการสร้างสรรค์ 
  สีดา เ ป็นตัวละครท่ี ถูกสร้างความหมายโดยนัย  (Connotative meaning)  

ประเภทความหมายของสัญญะของบาร์ธส์ ปรากฏในมหากาพยร์ามายณะของอินเดีย ประพนัธ์โดย

ฤาษีกวี ช่ือ วาลมิกิ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และแพร่หลายไปยงัแควน้ต่าง ๆ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 

ทั้งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อินเดีย และแพร่ขยายไปสู่โลกตะวนัตก เร่ิมตน้จากความตอ้งการ

เผยแพร่อิทธิพล ความคิด ความเช่ือ และความศรัทธาในพระวิษณุไปจนถึงเน้ือหาของเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัความรัก ความพลดัพราก ท่ีไม่ซบัซ้อนและจบัใจผูฟั้ง ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ไดพ้ระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิตามทฤษฎีการแพร่กระจายนิทาน

เร่ืองพระราม ท่ีปรากฏในมหากาพยร์ามายณะของอินเดีย ในบทละครเร่ืองน้ีให้ความส าคญักบัตวั

ภาพท่ี 35  ภาพผลงานชุดช่ือ สีดา พญายกัษ ์(Sita The Great Giant) 
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ละครหญิงนอ้ยมาก65 ส่วนมากการแสดงโขนต่อหนา้สาธารณะชนจะขบัเนน้ภาพลกัษณ์แห่งความ

ยิ่งใหญ่ของพระราม สงคราม และการรบ เพื่อผลลพัธ์ทางการเมืองและการปกครอง  ส่วนสีดา 

กลายเป็นตวัละครท่ีสร้างความขดัแยง้ของเร่ือง ท่ีแมจ้ะงดงาม เพราะท่ีเพียบพร้อมทั้งกิริยามารยาท 

ความงามของร่างกาย หน้าตาเป็นตน้เหตุของสงครามระหว่างความดีและความชั่ว คือพระราม

ตวัแทนแห่งธรรมะ และทศกณัฐ์ตวัแทนแห่งอธรรม เป็นการสร้างความหมายโดยนยั (Connotative 

meaning) ท่ีท าให้    สีดาเป็น “ผูห้ญิง”ทั้ง ๆ ท่ีสีดาเป็นผูห้ญิง ท่ีมีความอดทน มีจิตใจมัน่คงน่ายก

ย่องท่ามกลางความยากล าบากในชีวิต เป็นเหยื่อท่ีถูกกระท าทั้งร่างกายและจิต โดนลกัพาตวั พดั

พรากจากถ่ินก าเนิด สามีขาดความไวว้างใจ จนกระทัง่ถูกสามีสั่งประหาร แต่เธอกลบัถูกสร้างและ

ประกอบ ให้เป็นภาพอุดมคติของหญิงท่ีงามพร้อม ทั้งกิริยา มารยาท ผิวพรรณ หน้าตา กลายเป็น

มายาคติแบบแผนของ “ผูห้ญิง” ท่ีสังคมช้ีน าให้เป็นเพราะเป็นบุคคลท่ี “ดี” และมีชีวิตท่ี “ดีงาม” 

ตลอดไป ภาพนางเอก(Signifer)ในตวัละครสีดาน้ีถูกสร้างให้อ่อนหวานแสนดี ให้อภยัเสมอได้

สะทอ้นถึง(Singnified)ความคาดหวงัในคุณลกัษณะของความเป็นหญิงและสะทอ้นแนวคิดความดี

ในตวัเพศหญิง 

  2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์และการพฒันา 
   1) การออกแบบโครงร่าง และสร้างสรรคก์ารแสดงทางทศัน์ศิลป์ 

แบ่งเป็น 3 ส่วน 

   ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้ออกแบบการแสดงและได้สร้างโครงร่างการ

แสดงทางทศัน์ศิลป์ โดยลงพื้นท่ีหอประชุมปาริชาต ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้น

การแสดงจริง โดยวาดโคร่งร่างลกัษณะการเคล่ือนไหว และก าหนดการเคล่ือนไหวในจุดท่ีผูช้มจะ

สามารถเห็นผูว้จิยัไดอ้ยา่งชดัเจน 

    1.1) การสร้างสรรคว์ีดีโอ เป็นวิดีโอท่ีไปถ่ายท าท่ีองคพ์ระ

ปฐมเจดีย์ จ.นครปฐมโดยสวมชุดสีขาว ซ่ึงเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้ในการแสดงสด โดยในทาง

นามธรรมตอ้งการส่ือสารกบัผูช้มให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของผูห้ญิงกบัพุทธศาสนา โดยสร้างมายา

                                                           

 65 พรรัตน์ ด ารุงค,์ เวท ี: วจิยั รวมบทความจากโครงการจดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิรือ้เวทวีจิยับนเวที
ละคร ในชุดโครงการ เวทวีจิยัมนุษยศาสตร์ไทย, โครงการวจิยั “เร่ืองเก่าเล่าใหม่,”  (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2551), 17. 
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คติเก่ียวทศันะคติของสีดาในยุคปัจจุบนั ท่ีไม่ยินยอมถูกกระท าตามมายาคติท่ีถูกเขียนไวใ้นงาน

วรรณกรรมเร่ืองรามายานะ โดยวดีิโอมีความยาวต่อเน่ืองจนจบการแสดง 

    1.2) การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด  ก่อนท าการแสดง

ผู ้วิจัยได้เขียนแบบโครงร่างการแสดง พร้อมกับการศึกษาวิดีโอท่ีได้ถ่ายท าไปว่าจะท าการ 

เคล่ือนไหวในลกัษณะอย่างไรให้สอดคลอ้งกบัวิดีโอและให้เขา้กบัวตัถุทางศิลปะ เม่ือศึกษาความ

เป็นไปได ้จึงไดล้งมือแสดงซ่ึงมีความยาวประมาณ 20 นาที 

    1.3) การจดัวางวตัถุทางศิลปะ ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดย้ืนถือ

กุหลาบสีแดงไวท่ี้มือตั้งแต่เร่ิมตน้ท าการแสดงให้ดูคลา้ยกบัวา่ เป็นเจา้สาวหรือผูห้ญิงท่ีเต็มไปดว้ย

ความรัก ตัง่ไมโ้บราณสีแดงตั้งไวบ้นเวทีมุ่งให้ผูช้มไดเ้ห็นการแสดงสดไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นจุด

สนใจแก่ผูช้ม โดยตอ้งมีการจดัวางประกอบการแสดงทางทศัน์ศิลป์ท่ีมีเอกภาพ กลมกลืนโดยไม่

เกิดความขดัแยง้ ต่อความรู้สึกของผูช้ม 

   2) การแสดงผลงานผลงานชุด Sita The Great Giant  หรือ สีดา พญา

ยกัษ ์

    2.1) การแสดงสด โดยมีองคป์ระกอบส่ือร่วมกบัวดีิโอ และ

เสียงประกอบสด (ดนตรีโนราห์) 

    2.2) การติดตั้งอุปกรณ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ มีการ

ติดตั้งวดีิโอและวางตั้งไมโ้บราณบนเวที ติดตั้งไฟ และ แสง สีต่างๆ 

    2.3) การน าเสนอผลงานในพื้นท่ีปิด (close space)               ณ 

หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวดัสงขลาโดยมีผู ้เข้าร่วมชมผลงานการแสดง

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ในคร้ังน้ีกวา่ 500 คน 

  2.1.3 วตัถุทางศิลปะ  เคร่ืองแต่งกาย  แสง ดนตรี การเคลือ่นไหว และ
ส่ิงแวดล้อม 

   1) วตัถุทางศิลปะ ตัง่ไม ้โบราณ,ดอกกุลหลาบสีแดง ,สีผสมอาหาร

แสง แดงสี เขียวสีส้ม สีเหลือง 
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   2) เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแต่งกายใส่ชุดสีขาวเป็นผา้ลูกไม ้คลา้ยชุด

แต่งงาน มีผา้คลุมศีรษะสีขาว  

 

 

ภาพท่ี 36  ในชุดสีขาว ผา้คลุมผมสีขาว เดินสงบน่ิงออกมาจากดา้นหลงัผูช้ม ในมือถือดอกกุหลาบสี 

 แดง    

 

   การบดขยี้ดอกกุหลาบแดงต่อหน้าผูช้มระยะประชิด ร่วมกบัดนตรี

ด้นสด ไปทัว่บริเวณท่ีนั่งของผูช้ม เพื่อให้ผูช้มรู้สึกถึงความน่ิงสงบของศิลปินในขณะแสดงสด 

จากนั้นจึงเดินมาบริเวณหนา้เวทีการแสดง และเร่ิมร่ายร า ร่วมกบัการสลดัช่อดอกไมท่ี้ ราวกบัเป็น

ภาพสะทอ้นของ “สีดา” ผูก้  าลงัจะเขา้พิธีลุยไฟ การกระท าน้ีจะท าให้ผูช้มรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์ ของศิลปินในฐานะของ “สีดา” จากอารมณ์สงบน่ิงไปสู่อารมณ์อ่ืน ๆ ท่ีดุดนั และชดัเจน

มากข้ึน จากนั้นศิลปินจึงค่อย ๆ บีบถุงน ้ าสีท่ีซ่อนอยูใ่ตชุ้ดสีขาวท่ีบริสุทธ์ิ เผยให้เห็นสีสันต่าง ๆ ท่ี

ท าลายความขาวบริสุทธ์ิของชุดขาวท่ีสวมใส่อยู ่ 

   3) แสง สี  ใชแ้สงฉายลงไปท่ีผูแ้สดงเป็นสีต่างๆเพื่อส่ืออารมณ์ โดย

แสดงออกทางอารมณ์ทางร่างกาย มากกว่าการแสดงออกทางสีหน้า โดยใช้สีในการส่ือสารทาง

อารมณ์ 
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   4) เสียง ดนตรี  เสียง มโนราห์ บรรเลงโดยคณะนกัดนตรี โดยเคร่ือง

ดนตรีท่ีให้จงัหวะคือ  ฉ่ิง ,ทบั,กลอง,ป่ีหรือโหม่ง หรือฆอ้งคู่  บรรเลงประกอบกนัในระหว่างการ

แสดงทางทศัน์ศิลป์ 

 

 

 

(ก) 

 

 

 

 

 

(ข) 

 

 

 

 

 

(ค) 

ภาพท่ี 37  สัญญะของสีแทนอารมณ์ 
(ก) สีแดง ส่ือถึงความโกรธ ความรัก ราคะตณัหา  
(ข) สีเหลืองส่ือถึงความหลง ความทะนงตน 
(ค) สีเขียว ส่ือถึงความกลวัความตกใจ   

    

   5) การเคล่ือนไหว  ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดเ้ดินออกจากดา้นหลงัผูช้มโดย

ยืนสงบน่ิงในมือถือดอกไมสี้แดง สีแห่งความรัก เพื่อส่ือสารถึงสีดาเป็นผูห้ญิงท่ีเป่ียมไปดว้ยความ

รักและศรัทธาในรักแท ้เคล่ือนตวัเดินผา่นผูช้มจากดา้นหลงัของห้องประชุม ระหวา่งเดินไดบ้ดขยี้
ดอกกุหลาบเพื่อส่ือสารถึงความรักท่ีเส่ือมสลายไป และเร่ิมเกิดสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดความไม่

พอใจต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน จากนั้นได้เคล่ือนไหวมาอยู่หน้าเวทีในหอประชุมได้บีบสีแสดงถึงอารมณ์

ความเสียใจจากการสูญเสียความศรัทธาในความรักจนสีแดงเปรอะเป้ือนไปท่ีชุดขาว เม่ือไดข้ึ้นไป

บนเวทีก็ได้กระโดดข้ึนไปบนตัง่ไมสี้แดงโบราณท่ีวางไวบ้นเวที และกระทบเทา้แสดงถึงความ

โกรธไม่พอใจในจิต และใชสี้เพิ่มมากข้ึนแสดงออกถึงการพยายามจดัการต่อกิเลสคือ รัก โลภ โกรธ
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และ หลงต่างๆในจิต จนกระทัง่ไดน้ัง่ขดตวับทตัง่ไมแ้ละมีการฉายแสงดีแดง เหลือง เขียวไปท่ีตวั

ผูว้จิยั แต่ไม่มีการเคล่ือนไหวท าใหรู้้สึกวา่ความสงบเกิดข้ึนท่ีจิต 

 

 

 

(ก) 

 

 (ข) 

 

(ค) 

(ง) 
 

(จ) 

 

(ฉ) 

ภาพท่ี 38  ท่าทางลีลาของผู้วิจัยท่ีแสดงให้เห็นการแสดงออกทางอารมณ์ท้ังร่างกาย มากกว่าการ
แสดงออกทางสีหน้า   
 (ก)เดินสงบน่ิง   (ข)บดขยี้ดอกกุหลาบ  

 (ค) เร่ิมบีบสีดา้นหนา้เวที (ง).กระโดดข้ึนเวที/กระทืบ  

 (จ).บีบสีมากยิง่ข้ึน   (ฉ). สีเปราะเป้ือนทัว่ไป 

 

   6) ส่ิงแวดลอ้ม ในหอประชุมปาริชาต มหาวทิยาลยัทกัษิณ ซ่ึงมีผูเ้ขา้

ชมการแสดงทางทศันศิลป์กวา่ 500 คน ภายในหอประชุมปิดไฟมืด โดยมีแสงส่องลงมาท่ีผูแ้สดง
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เพียงผูเ้ดียว และขณะท่ีผูว้จิยัก าลงัเคล่ือนไหวผูช้มต่างจอ้งมองมาท่ีผูป้สดง และมองไปท่ีวดีิโอท่ีถูก

ฉายอยูบ่ทเวที ซ่ึงบรรยากาศระหวา่งการแสดงทางทศัน์ศิลป์มีแสงมโนราห์ซ่ึงเป็นดนตรีพื้นถ่ินของ

ภาคใต ้ในประเทศไทย บรรเลงส่ือสารใหผู้ช้มรู้สึกไปกบัผูว้จิยั  

  2.1.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 
  ศิลปะส่ือการแสดงสดสีดา พญายกัษ ์สะทอ้นการแสดงอารมณ์ กระตุน้อารมณ์

ความรู้สึกและส่ือความหมายถึงผูช้มใหเ้ห็นถึงอารมณ์เชิงลบ หรือความโกรธ ความผิดหวงั ออกมา

อย่างชัดเจน ให้สังคมได้รับรู้ถึงอารมณ์ และแนวคิดท่ีซ้อนอยู่ท่ีผูว้ิจยัพยายามให้ผูช้มได้รับรู้ว่า 

แทจ้ริงแลว้มนุษยทุ์กคนมีอารมณ์ ความรู้สึกท่ีซอ้นอยู ่ผูช้มจะไดพ้ลงัท่ีซอ้นอยูใ่นความโกรธ ความ

เกลียด และความผดิหวงัต่อความรักของผูห้ญิง ประกอบกบัการใชกุ้หลาบแดง และสีแสง ท่ีเป็นส่ือ

สะทอ้นอารมณ์แก่ผูช้ม วสัดุ ซ่ึงเป็นผลของการใชเ้ทคนิคแสดงออกถึงความคิด พลงั ความรู้สึกท่ี

ปรากฏอยูใ่นผลงาน ของผูห้ญิงในอุดมคติท่ีถูกซุกซ่อนของสังคมไทย ผา่นสัญญะ แนวคิดมุมมอง

ความความเป็นหญิงท่ีถูกส่งผ่านให้ปรากฏในส่ือศิลปะการแสดงสด ภาษา ภาพ และเสียงในตวั

ละคร สีดา พญายกัษ์น้ีมีลกัษณะเป็นตวัแทนของผูห้ญิงในอุดมคติ ท่ีไดส้ร้างมโนทศัน์ของความ

เป็นหญิง (Feminist) ท่ีอ่อนดอ้ยและถูกครอบง าโดยความเป็นชาย (Masculinity) อยา่งเบ็ดเสร็จจาก

ตวัละคร พระรามและทศกณัฑ์ แต่ก็สามารถแสดงออกทางอารมณ์ท่ีสมเหตุสมผลตามสถานการณ์

ท่ีตอ้งเผชิญซ่ึงการแสดงออกทางอารมณ์ดงักล่าวจะก่อให้เกิดอ านาจต่อรองในแต่ละสถานการณ์

ของผูห้ญิงไดม้ากกวา่การเก็บง าอารมณ์ความรู้สึกไม่แสดงออกอยา่งชดัแจง้ 

  ผูว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งการท่ีจะสร้าง“ภาพ” อีกดา้นของสีดาท่ีถูกปิดบงัซ่อน 

เร้น จากการท่ีไม่ไดรั้บการน าเสนอมุมมองบางดา้นสู่สาธารณชน เช่น การก าเนิดเป็นยกัษลู์กของ

ทศกณัฐ ์การถูกประหารโดยสามี ความแขง็แกร่งของจิตใจ ผา่นการน าเสนอศิลปะรูปแบบศิลปะส่ือ

การแสดงสด ท่ีเนน้การใชร่้างกายและความสัมพนัธ์ระหวา่งผูแ้สดงกบัผูช้มในการน าเสนอความคิด

ของสีดา ท่ีออกมาจากพนัธนาการทางความคิดของคนในสังคม ดว้ยการสร้างปฏิกิริยาการรับรู้อยา่ง

ฉบัพลนัต่อผูช้มโดยตรง จากการเดินแสดงสดมาจากดา้นหลงัผูช้มในชุดขาว มีผา้คลุม และการบด

ดอกกุหลาบสีแดง ต่อหนา้ผูช้มในระยะประชิด เพื่อให้ผูช้มรู้สึกถึงความน่ิงสงบของศิลปินในขณะ

แสดงสด และเกิดการตั้งค  าถามต่อเส้ือผา้ท่ีศิลปินสวมใส่วา่มีความหมายอยา่งไร อนัจะน าไปสู่ภาวะ

ของความเขา้ใจการเปล่ียนแปลง “อารมณ์” ของศิลปินในฐานะ “สีดา” ขณะแสดงสดไดช้ดัเจนข้ึน 

โดยมีองคป์ระกอบของสัญญะท่ีใชใ้นการแสดงสดคร้ังน้ีดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6  แสดงสญัลกัษณ์ในชุดการแสดง “สีดา พญายกัษ”์ 

ช่ือชุดการแสดง “สีดา พญา

ยกัษ”์ 
สัญญะแทน 

ผูห้ญิงในอุดมคติ 

ความหมายของผูห้ญิงไม่ไดมี้เพียงหน่ึงเดียว 

ผูห้ญิงในชุดสีขาวผา้คลุมผมสี

ขาว 
สัญญะแทน 

หญิงสาวกบัความบริสุทธ์ิ ความรักอนัสวยงาม

ตามอุดมคติ 

ดอกกุหลาบแดง สัญญะแทน ความรัก 

การบดขยี้ดอกกุหลาบแดง สัญญะแทน ความรักในอุดมคติท่ีถูกท าลาย 

สีสันต่าง ๆ บนชุดสีขาว สัญญะแทน ความบริสุทธ์ิท่ีแปดเป้ือนและถูกท าลาย 
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ภาพท่ี 39  ศิลปินในชุดสีขาวท่ีแปดเป้ือนด้วยสีสันต่าง ๆ 
 

  จากนั้นศิลปินจึงกระโดดจากดา้นล่างเวที ข้ึนสู่เวทีท่ีมี “ตัง่” หรือท่ีนัง่ส าหรับ

แสดงละครร้อง หรือร าตั้งอยูต่รงกลาง จากนั้นศิลปินจึงข้ึนไปบน “ตัง่” และเร่ิมการเคล่ือนไหวดุดนั

ข้ึนดว้ยการกระทืบพื้น กระทืบตัง่ กระโดดข้ึนจากตัง่ กระโดดลงจากตัง่ พร้อมบีบถุงน ้าสีสีต่างๆ ท่ี

ซุกซ่อนอยูภ่ายใตชุ้ดสีขาว จนเลอะเปรอะเป้ือน กระเซ่นไปจนทัว่ จนชุดขาว และพื้นเตม็ไปดว้ยน ้ า

สีท่ีกระจายอยูท่ ัว่ไป เพื่อแสดงอารมณ์โกรธ และมุมมองของสีดาในดา้นท่ีเป็นยกัษ ์

  “อารมณ์” ในการแสดงสดคร้ังน้ี เป็นการน าเสนออารมณ์จากเร่ืองราวเดิม 

ไดแ้ก่ เร่ืองราวของ “สีดา” โดยแสดงสภาวะจากภายใน ไดแ้ก่ “ความเป็นยกัษ์” “อารมณ์โกรธ” 

“อารมณ์ผดิหวงั” โดยผา่นสัญญะต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

 



  125 

ตารางท่ี 7  สญัญะแทนอารมณ์ 

การบดขยี้ดอกกุหลาบ   สัญญะแทน อารมณ์ผดิหวงั 

การกระโดด สัญญะแทน อารมณ์โกรธ 

การกระทืบพื้น สัญญะแทน อารมณ์โกรธ 

  2.1.5 การวเิคราะห์ผลงาน 
  รูปแบบการแสดงออกของผู ้วิจัยในผลงาน Sita The Great Giant มีความ

พยายามในการคน้หาวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถเทียบเคียงกบัท่ีมาและ

ความส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานของผูเ้ขียน อนัน าไปสู่กระบวนการวิธีสร้างงาน เช่น Sita The 

Great Giant (Live Performance 8 Mns.) เป็นตน้ ท่ีศึกษาขอ้มูลจากวรรณกรรม และตวัละครท่ีเป็น

ภาพมายาคติของผูห้ญิงท่ีไม่ไดเ้ฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นผูห้ญิงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวรรณกรรม

มหากาพยร์ามายณะของอินเดีย อยา่งไรก็ตาม กระบวนการหรือกลวธีิในการสร้างสรรคน้ี์จะมีความ

ไกล้เคียงอย่างยิ่งกบัผลงานช้ินล่าสุดท่ีจดัแสดงในรายวิชา เตรียมศิลปะนิพนธ์ 2 “ เพราะมีการ

เทียบเคียงจากประติมากรรมนูนต ่า ท่ีขุดค้นพบได้ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 12 โดยการพยายาม

เทียบเคียงท่าทางโดยท าใหภ้าพท่ีเป็นประติมากรรมนั้นมีการเคล่ือนไหวและมีชีวติชีวาข้ึนมา โดยมี

ลกัษณะสีสันแบบจิตรกรรม  (Paintery)  

  ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี แสดงถึงความเป็นยกัษข์องศิลปิน ในฐานะของ “สีดา” ผ่าน

กระบวนการความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ การเรียนรู้ และการไดรั้บประสบการณ์ต่าง ๆ ของ “สีดา” 

ร่วมกบัประสบการณ์ของศิลปิน โดยน าเสนอผา่นระยะเวลาของการแสดงแต่ละช่วง จนท าให้เกิด

ความรู้สึกหรือพลงัขบัเคล่ือนอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนในทางบวกคือการส่ือสาร “อารมณ์ผดิหวงั” และ 

“อารมณ์โกรธ” ท่ีแสดงถึงความไม่พึงพอใจในสถานภาพผูห้ญิงอุดมคติท่ีเป็นรองผูช้าย และ

ตอ้งการออกจากสถานภาพดงักล่าวด้วยการแสดงอารมณ์และความรู้สึกดงักล่าวขา้งตน้  ท าให้

ร่างกายมีการเปล่ียนแปลงเกิดเป็นพลงัขบัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างเขม้ขน้ ผ่าน

ภาษาท่าทาง มากกวา่การแสดงออกผา่นสีหนา้ และแววตา ผา่นการกระทืบ การวิง่ การบีบสี การบด

ขยี้ กุหลาบ การกระโดด อันเป็นกิริยา ท่าทาง ท่ีผูห้ญิงในอุดมคติจะไม่ท า การกระท าเหล่าน้ี

เช่ือมโยงกบัการใช้วิธีการส่ือสารแบบศิลปะส่ือการแสดงสด ท่ีมีการใช้ส่ืออ่ืน ๆ ประกอบ ไดแ้ก่ 

ดนตรีดน้สด ประกอบการแสดงออกทางการกระท าหรือท่ีเรียกวา่ Action 
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  การกระท าเหล่าน้ีเป็นการหลุดออกจากพนัธนาการของ “สีดา”  ภายใตแ้นวคิด

ชายเป็นใหญ่ท่ีผูห้ญิง ไม่สามารถส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกแต่ต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจ อยู่ใน

สถานภาพรองท่ีตอ้งตกเป็นสมบติัส่วนตวัของผูช้าย ผา่นสัญญะดงัท่ีกล่าวขา้งตน้คือการเปล่ียนผา่น

จากผู ้หญิงในอุดมคติแบบสีดา ท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ เป็นผู ้หญิงชั้ นสูง เป็นสมบัติของสามี คือ 

“พระราม” และถูกแย่งชิงเพื่อไปเป็นสมบติัของชายอีกคนคือ “ทศกณัฐ์” ซ่ึงหมายถึงการท่ีชายมี

อ านาจมากกว่า เป็นผูค้รอบครอง เป็นผูค้รอบง า ไม่สามารถท่ีจะอยู่กบัผูช้ายท่ีตนเองเลือก หรือ

แมก้ระทัง่บอกความจริง หรือแสดงความบริสุทธ์ิใจของตนเอง แต่กลบัตอ้งถูกไม่เช่ือใจ มองเป็น

หญิงท่ีไม่ดีเพราะไปอยูก่บัชายอ่ืนทั้งท่ี “สีดา” เป็นผูถู้กกระท า เป็นผูถู้กลกัพาตวั และพยายามอยา่ง

ดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องตนเองจากชายอ่ืนท่ีไม่ใช่สามี นอกจากนั้นในวรรณกรรม แทท่ี้จริงสีดาเป็นลูก

ของทศกัณฐ์ท่ีถูกน ามาทิ้งเพราะเช่ือว่าจะเป็นกาลกิณี ผู ้ท  าลายล้างเมืองยกัษ์ให้ส้ินซากไป 

หมายความวา่ “สีดา” เป็นผูถู้กตดัสิน ผูถู้กกระท าตั้งแต่เธอเกิดมาในครอบครัว เพราะโดนน ามาทิ้ง 

ส่งต่อมาจนกระทัง่ไดเ้ป็นสมบติัของสามีท่ีทา้ยท่ีสุดหลงัลกัพาตวัตอ้งท าพิธีลุยไปเพื่อพิสูจน์วา่ “สี

ดา” บริสุทธ์ิ และถูก “พระราม” ผูเ้ป็นสามีตดัสินประหารชีวิตเพราะคิดวา่ “สีดา” มีใจให้ทศกณัฐ์ 

และเม่ือทั้งเมืองพระรามและทศกณัฐ์ถูกท าลายลงดว้ยความแคน้ของทั้งสองท่ีมีต่อกนั  “สีดา” ก็ถูก

ตราหนา้วา่เป็นตน้เหตุของความพินาศ กลายเป็นตวัปัญหาทั้งท่ีในความจริงแลว้เธอคือผูถู้กกระท าท่ี

ไม่สามารถตอบโต ้และโตแ้ยง้ส่ิงใดไดเ้ลย สะทอ้นแนวคิดในเชิงอ านาจว่าชายมีอ านาจมากกว่า

ผูห้ญิงและสามารถครอบง าผูห้ญิงไดทุ้กดา้น ผูช้ายมีสิทธิในการเลือกสรร และจดัการแบ่งแยกถึง

เกณฑ ์“ความดี”ในคุณลกัษณะของผูห้ญิงได ้และผูช้ายยงัสามารถก าหนดกรอบพฤติกรรมในความ

เป็นหญิงในสังคมได ้

  ในการแสดงช้ินน้ีไดเ้ผยลกัษณะของ “สีดา” ตน้แบบของหญิงอุดมคติ ในอีก

มุมมองหน่ึงท่ีสามารถส่ือสารอารมณ์ “ผิดหวงั” อารมณ์ “โกรธ” ท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดย

ศิลปิน ในฐานะของตัวละคร “สีดา พญายกัษ์” ได้เปล่ียนสถานะจากผูถู้กกระท า ท่ีถูกกดทบั 

ครอบง า เป็นผูก้ระท า ผ่านการใช้สัญญะต่างๆ บวกกบัการกระท าของศิลปะส่ือการแสดงสด เพื่อ

น าเสนอความหมายของผูห้ญิงท่ีไม่ไดถู้กครอบง าโดยผูช้าย กล่าวคือ ไม่น าเสนอภาพผูห้ญิงในอุดม

คติ  เป็นมายาคติแบบแผนของ “ผูห้ญิง” ท่ีสังคมช้ีน าใหเ้ป็น เพราะเป็นบุคคลท่ี “ดี” และมีชีวติท่ี “ดี

งาม” แต่น าเสนอความจริงอีกมุมท่ีถูกปิดบงั หรือถูกบิดเบือนให้เห็นวา่ความจริงไม่เคยเกิดข้ึนทั้งท่ี

การแสดงออกซ่ึงอารมณ์เป็นสัญญะทางธรรมชาติหรือธรรมดาของโลก โดยส่งผ่านการแสดง 

“อารมณ์” ของศิลปิน ในฐานะของ “สีดา” ท่ีเป็น “ยกัษ”์ และน าเสนอผลงานผา่นรูปแบบศิลปะส่ือ
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การแสดงสด เพื่อน าไปสู่ประเด็นการสร้างอ านาจในการครอบครองพื้นท่ี กล่าวคือมีการเปล่ียน

พื้นท่ีรูปแบบเดิม ให้มีความหมายหรือนยัยะแบบใหม่  ซ่ึงในท่ีน้ีคือการเปล่ียนพื้นท่ีละครเวทีท่ีมี 

“ก าแพงท่ีส่ี” หมายถึงเขตกั้นนามธรรมท่ีกั้นกลางระหว่างศิลปิน และผูช้ม ให้กลายเป็นพื้นท่ีท่ี

เช่ือมโยงกนัระหว่างศิลปิน ผูช้ม และมีการกระท าท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั โดยสะทอ้นพลงัอ านาจของ

ผูห้ญิงท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ผ่านการส่ือสาร

อารมณ์ท่ีถูกจดัการแลว้ ก็จะสามารถเปล่ียนแปลงอ านาจในสังคมให้แปรผนัไปตามเหตุการณ์ท่ี

เผชิญ และมองวา่ผูช้ายเป็นมนุษยอี์กเพศหน่ึงท่ีสามารถแปรปรวนและหลากหลายไดเ้ช่นเดียวกบั

ผูห้ญิงและอ านาจสามารถสลบัขา้งไดต้ลอดเวลาตามเหตุและปัจจยั  มิใช่ยื้อแยง่การเป็นผูค้รอบง า

และกุมอ านาจอีกฝ่าย แต่เป็น การยอมรับในเหตุผลโดยการส่ือสารทางอารมณ์ความเป็นหญิง ท่ีท า

ให้เกิดพลงัอ านาจในการต่อรองในสถานการณ์ท่ีตนตกเป็นผูถู้กกระท า เพื่อแสดงความมัน่ใจ และ

สร้างความตระหนกัรู้ในคุณค่าต่อตนเองใหก้บัผูห้ญิง เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูห้ญิง  ใหไ้ดรั้บ

การยอมรับหรือให้เกียรติในสังคมมากข้ึน ซ่ึงสัญญะและอารมณ์ความเป็นหญิงในสังคมไทย ท่ีถูก

ส่งผ่านให้ปรากฏโดยศิลปินได้สะท้อนอารมณ์อีกแง่มุมหน่ึงผ่านศิลปะส่ือการแสดงสดน้ี โดย

มุ่งหวงัให้ผูห้ญิงพฒันาศกัยภาพของตนเองโดยกลา้ท่ีจะแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็นของ

ตนได้มากข้ึนในสังคมไทย เพื่อให้เกิดพลังขับเคล่ือนท่ีส าคัญท าให้สังคมด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ผลงาน Sita The Great Giant  หน่ึงในชุดผลงานท่ีจดัแสดงในรายวิชา เตรียม

ศิลปะนิพนธ์ 1 ท่ีแสดงให้เห็นลกัษณะของผูห้ญิงท่ีเคยถูกจดัวางให้อยู่ในสถานะท่ีสังคมตอ้งการ

และโดยสิทธานุมติัหรือการลงโทษจากสังคมทั้งท่ีเธอเธอพยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะอยู่ในระเบียบ

แบบแผนท่ีและก้าวออกจากกรอบนั้นเพราะพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่ากรอบท่ีเธอถูกตีไวน้ั้ นไม่

สามารถช่วยใหเ้ธอหลุดพน้จากการสิทธานุมติั หรือการลงโทษจากสังคมได ้

  2.1.6 ผลทีไ่ด้รับและพฒันาการไปสู่งานช้ินต่อไป 
  ในผลงานชุด Sita The Great Giant น้ีไดรั้บผลตอบรับอยา่งดีเยี่ยมขากผูช้มใน

ฐานะการส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูแ้สดงสด ท่ีเดินทะลุผูช้มผา่นมาจากดา้นหลงัดว้ยการฝึกฝนการ

ใช้ร่างกายและการส่ือสารพลงังานหรือการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูช้มมาเป็นอย่างดี ทั้งน้ีอารมณ์

ดงักล่าวยงัเป็นเชิงลบ หมายถึงมีอารมณ์ท่ีรุนเเรง ระหวา่งการเคล่ือนไหวร่างกายร่วมกบัดนตรีสดท่ี

เป็นดนตรีสดโนห์รา ท่ีมีน ้ าเสียงดุเดือด รุนเเรง ท่ีสามารถแสดงอารมณ์ของสีดา อนัเป็นการส่งสาร
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ของผูว้ิจยัสร้างสรรค์โดยตรง เพื่อส่ือสารทศันะความคิดของผูห้ญิงท่ีสามารถส่ือสารอารมณ์ของ

ตนเองได ้ 

  การส่ือสาร “ความรู้สึก” อารมณ์โกรธ ผิดหวงัท่ีมีความหลากหลายอนัสามารถ

สะทอ้นตวัละครตรงขา้มหรือตวัละครหลกั คือ “ตนเอง” ท่ีลุ่มหลงอยูก่บัความรักและความเช่ือใจ 

จนมองไม่เห็นมุมมองของการถูกทรยศ เพื่อน าเสนออุดมคติของเพศหญิง โดยผูว้ิจยัสร้างสรรค์

เลือกน าเสนอชุดเจา้สาวสีขาว ดอกกุหลาบสีแดง ตัง่สีแดง ผา่นการกระท าของร่างกายและดนตรีท่ีมี

ลกัษณะท่ีวางโครงสร้างไวอ้ยา่งดี  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่ือสารอารมณ์และความรู้สึกเบ้ืองลึกของเท

วนารี ท่ีเป็นก่ึงคนก่ึงเทพเช่น “สีดา” ผ่านความรับรู้และความเขา้ใจของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ท่ีเป็น

ปุถุชนทัว่ไปแต่ก็สามารถรับรู้เขา้ใจ และอยูใ่นสถานะเดียวกนัในภาวะของอารมณ์ไดเ้ช่นเดียวกนั 

  ผูว้ิจยัสร้างสรรค์จึงได้พฒันาผลงานไปสู่ผลงานชุดต่อไปได้แก่ Emmotion 

Power and Woman ท่ีไดล้ดลองวิธีการส่ือสารอารมณ์จากการใชเ้สียงดนตรี เป็นเสียงเงียบ จากการ

เคล่ือนไหวมาก ใชพ้ื้นท่ีมากเป็นการเคล่ือนไหวท่ีนอ้ยลง และเปล่ียนสีสันท่ีใชใ้นการแสดงอารมณ์

ลดทอนให้เหลือเพียงหมึกสีด าจากน ้ าสีหลากหลายสีสัน เพื่อแสดงให้เห็นวา่หากการแสดงอารมณ์

เปล่ียนจากความพลุ่งพล่าน โฉงฉางเป็นการแสดงท่ีเคล่ือนไหวน้อยลง และลดทอนองค์ประกอบ

อ่ืน ๆ จะยงัคงสามารถส่ือสารเร่ืองอารมณ์ได ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.2 ผลงานชุดที ่2 “Emotional Power and Woman”, 2015 (Live Performance 30 Mns) 
สถานทีจั่ดแสดง  ในเทศกาลศิลปะการแสดงสดนานาชาติ Future of Imagination 10 ที่อาคาร
Zarch Collaborative, Golden Mile Tower, ณ ประเทศสิงคโปร์  (Closed Space) จัดแสดงเมื่อ 
23 November ค.ศ. 2015 
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ภาพท่ี 40  ผู้วิจัยแสดงผลงานชุด Emotional Power and Woman” 
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ตารางท่ี 8  แสดงรายละเอียดของผลงาน Emotional Power and Woman  

 (Live Performance 30  Mns) 

 

  2.2.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจทีม่ีอทิธิพลในการสร้างสรรค์ 
  การท่ีผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดมี้โอกาสศึกษาเก่ียวกบัภาพจิตรกรรมในศาสนาคริสต์

พื้นท่ีท่ีไดจ้ดัแสดงในประเทศสิงคโปร์และผูช้มส่วนมากนบัถือศาสนาคริสต์ท าให้การส่ือสารต่อ

ผูช้มในขณะนั้นตอ้งค านึงถึงสภาพสังคม ทศันคติและอารมณ์ความรู้สึกของผูช้มท่ีมีต่อการแสดง

ทางทศัน์ศิลป์   ภาพจิตรกรรมในลกัษณะ Ecce Homo, Anonymous (Portugal) เป็นภาพวาดยคุกลาง

ท่ีมีเน้ือหาของพระคริสตใ์นงานศิลปะ แสดงถึงภาวะของความรักและการเสียสละตนเองของพระ

คริสต์ หรือท่ีเรียกว่า Ecce Homo ท่ีมีรากภาษามาจากภาษาละติน แสดงเหตุการณ์ขณะท่ีพระเยซู

คริสต์ถูกจบักุม กล่าวหาว่าเป็น กษตัริยข์องพวกยิว และถูกน าไปตรึงกางเขน ก่อนท่ีจะถูกโบยตี

อย่างทนทุกข์ทรมาน ซ่ึงเป็นงานจิตรกรรมภาพเหมือน (Portrait) ท่ีมีช่ือเสียงมาก เป็นภาพท่ี

สร้างสรรค์โดยยึดทฤษฎีการเลียนแบบตามธรรมชาติ คือ การเลียนแบบความ งามตั้งแต่รูปร่าง 

รูปทรง สีสัน และน ้ าหนกัแสงเงา เม่ือผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาภาพดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงอารมณ์ ท่ี

พระเยชู ถูกสิทธานุมติั หรือการลงโทษจากสังคมสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรัก ความเสียสละ ความเม

ตาต่อมวลมนุษย ์

ช่ือผลงาน รูปแบบ สถานที่ ระยะเวลา วตัถุ 

Emotional Power and Woman , 

2015 

 

Live 
Performance 

Zarch 

Collaborative, 

Golden Mile 

Tower, Singapore 

(Closed Space) 

 

 

30 Mns 

1.ชุดแต่งงานสีขาว 

2.ดา้ยด า 

3.ริบบิ้นด า 

4.หมึกจีนสีด า 
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ภาพท่ี 41  ภาพจิตรกรรมในลักษณะ Ecce Homo, Anonymous (Portugal), 15th century 
 ท่ีมา: http://www.wikiwand.com/en/Ecce_h, เขา้ถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2558. 

 

  เม่ือเปรียบเทียบกบัความเป็นหญิงในผลงานชุดสีดา พญายกัต ์ สีดาก็ถูกสังคม

ลงโทษโดยการให้เดินลุยไฟ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิตามวรรณกรรมเร่ืองรามายานะ  แต่การ

แสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรง ความโกรธเกลียด ไม่ก่อให้เกิดมายาคติท่ีดีต่อความเป็นหญิง 

แตกต่างจากภาพจิตกรรมดงักล่าว ท่ีพระเยซูท่านทรงสงบน่ิงท่ามกลางประชาชน จึงเป็นภาพท่ีให้

พลงัอ านาจแก่ผูไ้ด้เห็นแมพ้ระเยซูจะถูกพนัธการไว ้ ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้รับแรงบนัดาลใจ และ

อิทธิพลจากภาพจิตรกรรมในลักษณะ Ecce Homo, Anonymous (Portugal)  และจากสังคม 

วฒันธรรมของผูช้มในประเทศสิงคโปร์ในการสร้างผลงานคร้ังน้ี 

  2.2.2 กระบวนการสร้างสรรค์และการพฒันา 
   1) การออกแบบโครงร่าง และสร้างสรรคก์ารแสดงทางทศัน์ศิลป์  

   ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้ออกแบบการแสดง และได้สร้างโครงร่างการ

แสดงทางทัศน์ศิลป์ โดยลงพื้นท่ีสถานท่ีจัดแสดง  Zarch Collaborative, Golden Mile Tower ท่ี

ประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการแสดงจริง โดยวาดโคร่งร่างลกัษณะการเคล่ือนไหว และ

ก าหนดการเคล่ือนไหวในจุดท่ีผูช้มจะสามารถเห็นผูว้ิจยัไดอ้ยา่งชดัเจน แต่การแสดงทางทศันศิลป์

ในคร้ังน้ีไม่ไดจ้ดัท าวิดีโอข้ึน เน่ืองจากปรับเปล่ียนไปตามความพร้อมของสถานท่ี และยงัตอ้งการ
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เนน้ไปท่ีศิลปะการแสดงสด และตอ้งการใชท้กัษะท สามารถดึงความสนใจจากผูช้ม ให้เกิดสุทรีย

ศาสตร์ในการชมผลงานชุดน้ี 

    1.1) การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด ก่อนท าการแสดงได้

เขียนแบบโครงร่างการแสดง จากแนวคิดและแรงบนัดาลใจท่ีตอ้งการใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกร่วมกนั

ไปกบัผูแ้สดง ในการถูกผกูขาดจากสังคม การถูกลงโทษของผูห้ญิงแต่เตม็ไปดว้ยพลงัอ านาจท่ีผูค้น

จะรู้สึกได ้ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดว้างโครงร่างเคล่ือนไหวในลกัษณะถูกผกูพนัธนาการไวท่ี้คอ และเดิน

ผูกพนัธนาการให้กบัผูช้ม และเคล่ือนตวัไปท่ีเก้าอ้ีท่ีคลุมด้วยผา้ลูกไม ้และหมุนตวับนเก้าอ้ีจน

ผา้ลูกไมแ้ละริบบิ้นท่ีผกูอยูท่ี่คอพนัรอบตวั  เม่ือไดเ้ขียนโครงร่างผูว้ิจยัก็ไดศึ้กษาความเป็นไปได ้จึง

จะไดล้งมือแสดงซ่ึงการแสดงงมีความยาวประมาณ 30 นาที 

    1.2) การจดัวางวตัถุทางศิลปะ   ริบบิ้นสีด ายาวขนาด 10 

เมตร.ใชผ้กูไวท่ี้คอของผูว้ิจยั เพื่อให้รู้สึกถึงการถูกผกูขาด ถูกลงโทษจากสังคมและได้จดัวางแท่นสี

ขาวปูด้วยผ้าลูกไม้สีขาวเพื่อรองรับน ้ าหมึกท่ีจะไหลลงมาจากผู ้แสดงและชุดเจ้าสาว  เพื่อ

ประกอบการแสดงทางทศันศิลป์ 

   2) การแสดงผลงาน 

     2.1) รูปแบบ การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสดประมาณ 30 

นาที 

    2.2) การติดตั้งอุปกรณ์และจดัองค์ประกอบศิลป์ การใช้

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ และการจัดวางเข้ามาเพิ่มความเข้มแข็งและแรงดึงดูต่อผูช้มจึงมี

ความส าคญัอยา่งยิ่ง การจดัวางแท่นสีขาวปูดว้ยผา้ลูกไมสี้ขาวเพื่อรองรับน ้ าหมึกท่ีจะไหลลงมาจาก

ผูแ้สดงและชุดเจา้สาว  

         2.3) การน าเสนอผลงาน ในพื้นท่ีปิด (close space) ข้อ

ส าคญัในการจดัการแสดงสดและพื้นท่ีเปิดคือการวางล าดบัขั้นตอนของการแสดงท่ีชดัเจน รวมไป

ถึงการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์เบ้ืองหน้าท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด 

ประมาณ 30 นาที  
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  2.2.3 วตัถุทางศิลปะ  เคร่ืองแต่งกาย  แสง สี  ดนตรี การเคลือ่นไหว และ
ส่ิงแวดล้อม 

   1) วตัถุทางศิลปะ  ผา้ลกไมสี้ขาวปูพื้นขนาดกวา้ง1.50 ยาว 4 เมตร 

ทั้งส้ิน 1 ผนื, น ้าหมึกจีนสีด าจ านวน 5 กระปุกใหญ่, กรรไกรสีเงินขนาดกลาง 1 อนั,ถุงพลาสติกเพื่อ

ใชบ้รรจุน ้าหมึก ริบบิ้นสีด ายาวขนาด 10 เมตร 

   2) เคร่ืองแต่งกาย  ชุดแต่งงานสีขาวยาว 

   3) แสง สี แสงไฟจากหอ้ง และสีน ้าหมึกสีด า 

   4) ดนตรี การแสดงทางทศัน์ศิลป์คร้ังน้ีไม่มีดนตรีประกอบดว้ย 

   5)  การแสดงจะเนน้ไปท่ี Action หรือการกระท าท่ีไม่ใช่ Acting หรือ

การแสดงออกในรูปแบบศิลปะการละครท่ีเนน้บทพูด การเคล่ือนไหวไปตามบทบาทของตวัละคร 

แต่ A เป็นการกระท าท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีกบัศิลปิน โดยมีลกัษณะการใชเ้วลาเขา้มามี

ส่วนส าคญั และมีลกัษณะเป็น Durational หมายความวา่ มีการใชร้ะยะเวลาท่ีนานเพื่อสร้างพลงังาน

ของการส่ือสารระหวา่งพื้นท่ี ผูช้ม ผูว้จิยั เวลา และพลงังานระหวา่งกนั 

   การเดินออกมาจากฝ่ังตรงกันข้ามกับผูช้ม ด้วยชุดแต่งงานสีขาว

ลูกไม้และได้เดินผูกริบบิ้นสีด าไวก้ับผูช้มคนแล้วคนเล่า จนเกือบหมด ริบบิ้นอีกด้านหน่ึงผูก

พนัธนาการไวท่ี้คอผูแ้สดง และเม่ือเดินเคล่ือนท่ีออกมา กา้วเทา้ข้ึนไปยนือยูบ่นเกา้อ้ีกลมท่ีมีผา้คลุม

ลูกไมย้าวไปรอบเกา้อ้ียาว 2 เมตร เม่ือยืนอยูบ่นเกา้อ้ีกลมก็จะค่อยๆหมุนตวับนเกา้อ้ีและใช้มือบีบ

หมึกสีด าใหไ้หลออกมาขณะท่ีก าลงัหมุนตวั ระหวา่งหมุนตวัผา้ลูกไมแ้ละชุดท่ีสวมใส่พร้อมริบบิ้น

สีด า ก็หมุนพนักนัเป็นเกลียว จนเม่ือไม่สามารถหมุนไดก้็นบัเป็นการจบการแสดงทางทศันศิลป์ลง 

   6) ส่ิงแวดล้อม การใช้พื้นท่ีปิดและมีไฟเคลียร์ส่องลงมาตรงกลาง

ห้องมีผูช้มนัง่รายลอ้มเป็นคร่ึงวงกลมประมาณ 80 คนส่วนมากเป็นชาวต่างชาติมากกวา่ 5 ประเทศ

จอ้งมองมาท่ีผูว้ิจยัสร้างสรรค์ และชมการแสดงศิลปะส่ือการแสดงสดท่ีพยายามส่ือสารอยา่งตั้งใจ 

การจอ้งมองดว้ยความตั้งใจนั้นท าใหรู้้สึกวา่ไดรั้บพลงัอ านาจจากสายตาผูช้ม  

  2.2.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 
  ผลงานชุด Emotional Power and Woman, 2015 ท่ีท  าการจดัแสดงในพื้นท่ีปิดมี

ลกัษณะเป็นห้องมีแสงสืเหลือง โดยศิลปินไดจ้ดัการพื้นท่ีในการแสดงดว้ยการปูพื้นยางเป็นกรอบ
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ดา้นล่าง และมีแท่นยินท่ีปูดว้ยผา้ลูกไมสี้ขาวสะอาดตา เพื่อรองรับตวัของศิลปินและร่องรอยท่ีเกิด

จากการแสดงสด แสดงให้เห็นว่า การจดัเตรียมพื้นท่ีและองค์ประกอบต่าง ๆ ของการแสดงสดมี

ความส าคัญอย่างยิ่งตอภาพท่ีปรากฏ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจและการรับรู้ของผู ้ชม ตาม

สถานการณ์หรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้น  ๆ เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 9  แสดงสญัญะและความหมายของวตัถุท่ีเลือกใช ้

สัญญะหลกั คุณค่าในทางนามธรรม 

1.การบีบขยี้สี 1.การไม่ยอมตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่ถูกใจของสาว 

การแสดงอารมณ์ความรู้สึก  

1.ยางยดื  1.รูปธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ของบุคคล  

1.การสวมชุดเจา้สาว  

2.เส้นดา้ยสีด า   

1.การรับบทบาทหนา้ท่ีของผูห้ญิง 

2.การผกูมดัความสัมพนัธ์ ระหวา่งกนั 

1.ริบบิ้นด า  1.ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

1.ดวงตา  1.พลงัในการส่ือสารท่ีไม่มีค  าพดู อารมณ์ 

1.ริบบิ้นด า 1.ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

 

  2.2.5 การวเิคราะห์ผลงาน 
  ในฐานะศิลปินส่ือการแสดงสดท่ีใช้ร่างกาย การเคล่ือนไหว การควบคุมลม

หายใจ และสติ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัศิลปินท่ีน ามาเป็นตน้แบบแลว้จะเห็นไดว้า่  ผลงานการ

แสดงทางทศันศิลป์ แมจ้ะเป็นศิลปะการแสดงสด ก็จ  าเป็นตอ้งมีการจดัวางทางศิลปะท่ีละเอียด 

ชดัเจน ทั้งในแง่ความหมายและภาพของการแสดง ผลงานชุดน้ีจึงไดว้างแท่นสีขาวปูดว้ยผา้ลูกไมสี้

ขาวเพื่อรองรับน ้ าหมึกท่ีจะไหลลงมาจากผูแ้สดงและชุดเจา้สาว  เม่ือเปรียบเทียบกบัผลงานของอบ

ราโมวิชชุด ท่ีไดเ้ลือกท่ีจะจดัวางเกา้อ้ีสีแดงจงจุดก่ึงกลางของวงกลม น ้ าเเข็ง ท าให้เกิดจุดน าสายตา

ไปยงัตวัเธอโดยใช้สีและต าแหน่งเขา้มาช่วยในเร่ืองของการมอง เพื่อให้ผูช้มเกิดความสนใจและ
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สามารถท่ีจะจอ้งมองการแสดงของเธอไดต้ลอดระยะเวลาท่ีเธอท าการแสดง ซ่ึงมีระยะเวลาไม่ต ่า

กวา่ 30 นาที รวมไปถึงองคป์ระกอบของใบหนา้ท่ีมีการจดัแต่งให้สวยงาม เขา้กนักบัชุดท่ีเธอสวม

ใส่อยู่ทั้งน้ีองค์ประกอบทั้งหมดตอ้งไม่ประดิษฐ์และพยายามมากเสียจนความงามเหล่านั้นกลบ

สาระหรือเน้ือหาท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอ แต่เป็นไปเพื่อสนบัสนุนใหต้วังานสัมฤทธ์ิผล  

  ในการแสดง “Emotional Power and Woman” น้ีเม่ือมีการเทียบเคียงกับการ

แสดงของ อบราโมวิช Dragon Heads (1990) จะเห็นได้ว่าทางกายภาพมีการจดัองค์ประกอบท่ี

ชดัเจน ไดแ้ก่ แท่นยืนท่ีคลุมดว้ยผา้ลูกไม ้อนัส่งผลให้การแสดงสดบ่งบอกความหมายในประเด็น 

เร่ืองอ านาจของผูห้ญิง ท่ีสามารถส่ือสารไดใ้นหลายมิติ เช่น การแสดงออกทางท่าทาง ไดแ้ก่ การคล่ี

ริบบิ้นไปยงัผูช้ม การคาบและคายกรรไกรในปาก และการแทงกรรไกรไปยงักระโปรงชุดแต่งงาน 

ไปจนถึงการเดินออกจากพื้นท่ีของผูแ้สดงเพื่อแสดงให้เห็นวา่ผูห้ญิงมีอ านาจในการเลือกของตนเอง

ท่ีจะอยูห่รือไม่อยูใ่นกรอบมายาคติของสังคมได ้

 

ภาพท่ี 42  Emotional Power and Woman, 2015 (Live Performance 30 Mns) 
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  ผลงาน  Emotional Power and Woman, 2015 (Live Performance 30 Mns) ไดรั้บ

การวิเคราะห์จาก ผ.ศ. ดร. เจนน่ี ไคลน์ จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ  (Dr. Jennie Klein, Associate 

Professor of Art History at Ohio University) ในประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี66 

  “การแสดงล าดับสุดท้ายของค ่าคืนน้ี เป็นการแสดงท่ีมีเอกลักษณ์ดั่งภาพ

จิตรกรรม การแสดงของผูว้จิยัในชุด “Emotional Power and Woman”  มีลกัษณะเป็น Tablau vivant 

(ค าว่า ตาโบล์วิวอง เป็นทบัศพัท์ ของค าว่า Tableau vivant หรือ Tableaux vivants (กรณีพหูพจน์) 

เป็นค าภาษาฝร่ังเศส หมายถึง ภาพท่ีมีชีวิต (Living Picture) เป็นค าท่ีใชเ้รียก การแสดงท่ีผูแ้สดง ได้

วางท่าทางเลียนแบบภาพวาด หรือแสดงเป็นกิริยาเพื่อเล่าเร่ือง เร่ืองหน่ึงโดยไม่มีการพูดและ

เคล่ือนไหวร่างกาย ผูแ้สดงจะแต่งตวัอยา่งเหมาะสม เพื่อสร้างความสมจริง แสดงท่าทางอยา่งน่ิงอยู่

ในฉากท่ีถูกจ าลองบรรยากาศตามเร่ืองราวในภาพวาด ในระหวา่งนั้นก็จะมีดนตรีบรรเลงบทเพลงท่ี

เหมาะสมกบัเร่ืองราว บรรเลงอยูต่ลอด ทั้งสามส่วนถูกน าเสนอพร้อมกนั เพื่อเลียนแบบภาพ หรือ

บ่อยคร้ังจะใชเ้ลียนแบบรูปป้ัน67 

  การเคล่ือนไหวของผูว้ิจยัสร้างสรรค์เร่ิมจากการค่อย ๆ เดินเขา้มาในพื้นท่ีชา้ ๆ 

ค่อย ๆ แกส้ายริบบิ้นสีด าท่ีผกูคอของเธอออก เพื่อสร้างขอบเขตระหวา่งผูช้มและตวัเธอเอง ขณะท่ี

สวมชุดแต่งงานประดบัลูกไม ้เปราะเป้ือนไปดว้ยคราบหมึกหลากสี ผูว้ิจยัค่อย ๆ เคล่ือนไปยืนบน

แท่นยืนท่ีคลุมดว้ยลูกไมสี้ขาว จากนั้นเธอค่อย ๆ ใส่กรรไกรเขา้ไปในปากของเธอ ขณะท่ียืนบน

แท่น ท าใหผู้เ้ขียนระลึกถึงภาพวาดยคุกลางท่ีมีเน้ือหาของพระคริสตใ์นงานศิลปะ อนัแสดงถึงภาวะ

ของความรักและการเสียสละตนเองของพระคริสต ์หรือท่ีเรียกวา่ Ecce Homo ท่ีมีรากภาษามาจาก

ภาษาละติน แสดงเหตุการณ์ขณะท่ีพระเยซูคริสตถู์กจบักุม กล่าวหาวา่เป็น กษตัริยข์องพวกยวิ และ

ถูกน าไปตรึงกางเขน ก่อนท่ีจะถูกโบยตีอยา่งทนทุกขท์รมาน แต่หลงัจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ภาพท่ี

สักการะบูชาของพระเยซูคริสต์เร่ิมท่ีจะเปล่ียนแปลงจากวาดเพียงรูปของพระองค์ เป็นร่างของ

พระองค์ท่ีสวมมงกุฎหนาม คลุมผา้คลุมท่ีเต็มไปด้วยหยดเลือด ซ่ึงในผลงานช้ินน้ีของผูว้ิจยัได้
                                                           

 66  Jennie Klein, Writing on Performance, accessed November 5, 2016, available from 

http://jenniekleinperformancewriting.blogspot.com/2016/03/foi-10-day-3-macarena-perich-rosas.html 

 67 ไชยวุธ โกศล, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาดนตรีไทย (สงขลา : คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา, 2549), 98. 

 

https://web.facebook.com/pages/Ohio-University/113667211977396?ref=br_rs
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สะท้อนภาพดังกล่าว หมึกสีด าของเธอท าให้นึกถึงประจ าเดือน  หรือเลือดของหญิงสาว ท่ีอยู่

ท่ามกลางทุ่งดอกไม ้แต่เลือดดัง่กล่าวกลบัมีสีท่ีแปลกไปขณะท่ีหมึกขยายวงกวา้งแหละไหลไปตาม

แท่นท่ีถูกคลุมดว้ยลูกไมสี้ขาว ผูว้จิยัค่อย ๆ หมุนตวัอยูบ่นแท่นยนืของเธอ ท าใหริ้บบิ้นสีด าท่ีเธอแก้

คลายออกไวร้อบ ๆ ผูช้มเม่ือเร่ิมตน้การแสดงสด กลบัพนัรอบ ๆ ตวัของเธออีกคร้ัง 

  การแสดงจบดว้ยการท่ีเธอเดินออกไปจากพื้นท่ีของการแสดง โดยมีเส้นร้ิบบิ้น

ทิ้งไวเ้บ้ืองหลงัท่ีลากผา่นร่องรอยของหมึกสีด า การแสดงคร้ังน้ีงดงามวจิิตรบรรจง สละสลวย และ

เป็นการน าเสนอดว้ยการข่มระงบัความรุนแรง และสังเวยบูชา ภาพการแสดงท่ีเกิดข้ึนใชพ้ื้นท่ีในตวั

ของมนัเองท่ีดูฉบัพลนัทนัที แต่กลบัดูเช่ียวชาญ ชดัเจน เป็นการแสดงท่ีฝึกมาดีโดยดูเหมือนไม่ตั้งใจ 

และเหนือไปกว่านั้นความเงียบสงบของเธอ สามารถแสดงให้เห็นถึงอ านาจท่ีอยูใ่นภาพการแสดง 

ใหเ้ด่นชดัข้ึน วา่ “อ านาจสามารถเกิดข้ึนได ้โดยท่ีค าพดูไม่ไดมี้ความจ าเป็นแต่อยา่งใด” 

   

 

ภาพท่ี 43  ภาพผู้วิจัยมีลักษณะคล้ายภาพจิตรกรรมในลักษณะ Ecce Homo by Mihály 
 Munkácsy 1896. 
 

http://www.wikiwand.com/en/Mih%C3%A1ly_Munk%C3%A1csy
http://www.wikiwand.com/en/Mih%C3%A1ly_Munk%C3%A1csy
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ภาพท่ี 44  ภาพจิตรกรรมในลกัษณะ Ecce Homo, Anonymous (Portugal), 15th century  
ท่ีมา: http://www.wikiwand.com/en/Ecce_homo, เขา้ถึงเม่ือ: 7 ตุลาคม 2558 

 
 
  บทวิเคราะห์ของผ.ศ.ดร. เจนน่ี ไคลน์ จากมหาวิทยาลยัโอไฮโอ ดงักล่าวท าให้
ผลงานชุดน้ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี ในการแสดงออกทางทศันศิลป์ในคร้ังน้ี เน่ืองจากผูช้ม
เขา้ถึง(feeling into)จิตนาการและแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานท่ีมาจากภาพจิตกรรมในลกัษณะ 
Ecce Homo ให้ผูช้มรู้สึกราวกบัว่าผูแ้สดงก าลงัถูกสังคมลงโทษ โดยไม่สามารถโตแ้ยง้สิทธานุมติั
จากสังคมได ้และยอมรับการถูกลงโทษจากสังคม แต่ขณะเดียวกบัผูท่ี้ไดพ้บเห็นผลงานชุดน้ีก็รู้สึก
ถึงพลงัอ านาจท่ีซ้อนอยู่จากการยินยอมถูกสังคมผูกขาด ส่งผลให้ผูช้มตกอยู่ภายใต้อ านาจ การ
เหน่ียวน าของผูว้ิจยั โดยสะทอ้นความเสียสละ ยินยอม ดว้ยความเมตตา ไม่แสดงออกทางอารมณ์ท่ี
กา้วร้าว ชดัเจนเหมือนเช่นงานชุด สีดาพญายกัษ ์แต่พยายามดึงเอาความเช่ือความศรัทธาในศาสนา
มาเป็นส่ือสร้างพลงัอ านาจของผูห้ญิง ในการสร้างศรัทธาต่อความเป็นหญิง ตามทฤษฎีความร่วม
รู้สึก(The theory of Empathy) ท่ีตอ้งการให้ผูช้มงานศิลปะเขา้ใจถึงค่าค่าของผลงานท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
จะส่ือสาร 
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  2.2.6 ผลทีไ่ด้รับและพฒันาการไปสู่งานช้ินต่อไป 
  ส่ิงท่ีได้รับจากผลงานสร้างสรรค์ช่ือ “Emotional Power and Woman” คือการ

ส่ือสารอารมณ์ ดว้ยการเคล่ือนไหวท่ีน้อย ลดทอนองค์ประกอบทางศิลปะให้น้อยลง และใช้เสียง

เงียบในการแสดง ทั้งน้ีผูช้มกลบัรู้สึกถึงพลงัและความเขม้เเข็งในการส่ือสารภาวะอารมณ์ของเท

วนารี ท่ีมีลกัษณะเป็นก่ึงเทพก่ึงคนในท่ีน่ีคือ ภาวะการเสียสละของพระคริสต ์ซ่ึงเป็นภาวะความเช่ือ

ของตะวนัตก ท่ีตรงกนัขา้มกบันางสีดาท่ีเป็นเทวนารีแบบตะวนัออก และเป็นคู่ตรงขา้มในเร่ืองของ

เพศคือเพสหญิงเเละชาย 

  อย่างไรก็ดีแม้ภาวะการส่ือสารอารมณ์ของผลงาน “Emotional Power and 

Woman” น้ีจะสามารถส่ือสารอารมณ์ และอ านาจของผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งดีจนกล่าวไดว้า่ การ

แสดงอ านาจไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงออกดว้ยความรุนเเรง หรือการใชค้  าพดูเสมอไป แต่อารมณ์ดงักล่าว

ก็ยงัเป็นอารมณ์ในเชิงลบ หมายถึงผูช้มยงัเห็นถึงความรุนเเรง เช่นการคาบกรรไกร การผกูริบบิ้นไว้

ท่ีคอ น ามาสู่พฒันาการในผลงานช้ินต่อมาท่ีผูว้จิยัสร้างสรรคเ์ลือกส่ือสารความคิดความเช่ือในแบบ

พุทธ หรืออารมณ์เชิงบวก หลงัจากผลงานทั้งสองช้ินท่ีเป็นการส่ือสารอารมณ์ของเทวนารี ก่ึงคนก่ึง

เทพ ท่ีส่ือสารอารมณ์ ภาวะเชิงลบ และน าเสนออารมณ์ในเชิงบวกแทน รวมทั้งพฒันาการไปสู่การ

ใช้ส่ือท่ีมากข้ึนเพื่อน าเสนอภาวะของโลกหมายโลกท่ีซ้อนทบักนัอยู่ หรือสภาวะอารมณ์หลาย ๆ 

แบบท่ีทา้ยท่ีสุดเราสามารถเลือกท่ีจะเป็น หรือมีอารมณ์ดงักล่าวไดด้ว้ยการสร้างภาวะอ านาจเทวนา

รีตามแบบฉบบัของตนเอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 2.3 ผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 
 สถานท่ีท่ีจดัแสดง ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ แสดง ณ  วนัท่ี  16 กรกฎาคม 2559  
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ภาพท่ี 45  ภาพการแสดงผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 
 

  2.3.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจทีม่ีอทิธิพลในการสร้างสรรค์ 
  แนวคิดและแรงบนัดาลใจเร่ิมจากการตั้งค  าถามต่อตนเองว่า ผูว้ิจยัสร้างสรรค์

คือใคร และสามารถส่ือสารความเป็นตวัตน “อ านาจผูห้ญิง” แบบอุดมคติไดอ้ยา่งไรบา้ง กล่าวคือ 

ผูว้ิจยัเป็นคนชนชาติไทย เป็นท่ีมีศิลปะและวฒันธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของ 

ตนเองมาชา้นาน แมว้า่ ทศันศิลป์ไทยในระยะแรก ๆ จะมีลกัษณะผสมผสานกบั วฒันธรรมชาติอ่ืน

แต่ศิลปินไทยก็ไดป้รับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ เพื่อให้เป็นแบบฉบบัของไทย เรียกวา่ “ ทศันศิลป์

แบบอุดมคติ” ( Idealistic visual Art ) จนเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย และน าเสนอผา่นศิลปกรรม
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ไทยเป็นศิลปะเก่ียวกับภาพวาดบนฝาผนังหรือสถานท่ีอ่ืนๆรูปของพระประติมากรรมและ

ส่ิงก่อสร้างประเภทโบสถว์หิารเจดียป์ราสาท ราชวงัและพระท่ีนัง่ต่างๆเป็นตน้ 

  การเลือกกลุ่มศึกษามาจากผูห้ญิงในยุคทวารวดี ท่ีจ.นครปฐม (เช่ือมไปยงัจ.

ราชบุรี) เน่ืองจากเป็นตน้ก าเนิดอารยธรรม ท่ีท าให้ดินแดนแถบน้ีเป็นศูนยร์วมแนวคิด ความเช่ือ

เก่ียวกบั “ผูห้ญิง” ในประเทศไทย ท่ีไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศอินเดีย โดยผา่นงาน

วรรณกรรมและค าสอนทางศาสนา คือ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ และอิทธิพลจากจีน 

และผูห้ญิง      ยงัถูกน าไปเช่ือมโยงกบัความเป็นอารยะ ซ่ึงเห็นไดช้ดัท่ีสุดจากการแต่งกายหญิงท่ี

แต่งกายถูกตอ้งตามวฒันธรรมถือว่าเป็นผูส้ร้างเกียรติให้แก่ชาติ และหญิงท่ีเป็นเคร่ืองหมายแห่ง

อารยะควรเป็นหญิงท่ีมีกิริยางดงาม มีความเป็นกุลสตรี ส่ิงเหล่าน้ีคือภาพสะทอ้นมิติของเวลาท่ี

สามารถถ่ายทอด “อารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง” ในมิติของผูห้ญิงโบราณ ผา่นมิติของผูห้ญิงยุคสมยัใหม่ 

(Modern) ในลักษณะท่ีศิลปินสามารถเทียบเคียง ลึกซ้ึง และสามารถส่ือสารออกมาอย่างเป็น

รูปธรรมได ้โดยศึกษา “อารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง” ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

   1) สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มเสริมสร้างอารมณ์

อ านาจ ผูห้ญิง 

             2) อารมณ์อ านาจ ผ่านอาภรณ์ เพราะความเป็นหญิงถูกน าไป

เช่ือมโยงกับความเป็นอารยะซ่ึงเห็นได้ชัดท่ีสุดจากการแต่งกายหญิงท่ีแต่งกายถูกต้องตาม

วฒันธรรมถือเป็นผูส้ร้างเกียรติใหก้บัชาติ 

           3) อารมณ์ผูห้ญิงผา่นสุนทรียภาพทางศิลปะ และดนตรี 
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ภาพท่ี 46  ภาพประติมากรรมนูนต ่า นกัดนตรีสมยัทวารวดี 5 คน จากเมืองโบราณคูบวั จ.ราชบุรี 

                จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

   

  ภาพปูนป้ันพบท่ีเมืองโบราณคูบวั จงัหวดัราชบุรี เป็นภาพผูห้ญิงห้าคน ส่ีคนมี

เคร่ืองดนตรีประจ าตวั ไดแ้ก่ พิณหา้สาย พิณน ้าเตา้ กรับ และฉ่ิง อีกคนหน่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็น

นกัร้อง ทุกนางเกลา้มวยผมสูง สวมตุม้หูทรงกลมขนาดใหญ่ ตุม้หูห้อยต ่าลงมาถึงบ่า ห่มสไบเฉียง 

ทุกนางนัง่พบัเพียบ คนแรกจากซา้ยไปขวาตีกรับ คนท่ีสองร้องน า คนกลางดีดพิณ คนท่ีส่ีตีฉ่ิง คนท่ี

ห้าเล่นเคร่ืองดนตรีคลา้ยกบัพิณน ้ าเตา้ ศิลปินผูป้ั้นแสดงบรรยากาศของการบรรเลงดนตรีได้อย่าง

ลึกซ้ึง ถือเป็นโบราณวตัถุช้ินเอกของพิพิธภณัฑ์ฯ เป็นเอกลกัษณ์ของทวารวดีท่ีนกัดนตรีชั้นสูงกลบั

เป็น "หญิง" ในขณะท่ีในอินเดียนักดนตรีจะเป็น "ชาย" แสดงให้เห็นว่า ลทัธิชายเป็นใหญ่ของ

อินเดียถูกผสมผสานดว้ยพื้นเมืองนิยม ดัง่สิทธิสตรีของทวารวดีสุวรรณภูมิไม่ไดต้  ่าไปกวา่ชาย 

  ก่อนสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีสัมพนัธ์กบั

เจดียจุ์ลประโทนจ านวนหลายช้ิน ยกตวัอย่างเช่น เจา้หญิงจุลประโทน ทวารวดีศรีศวรปุณยะ และ 

Dame De Dvaravati เป็นตน้ อนัเป็นการท างานท่ีสะทอ้นแนวคิดเทวนารี คือผูห้ญิงสามารถมีตวัตน

และมีพื้นท่ีอยูใ่นโลกของพุทธได ้อนัเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดกวา้งเเละสามารถสร้างคุณค่าท่ีมีต่อสตรีตั้งเเต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการถอดภาพจากประติมากรรมปูนป้ันนูนต ่าของสตรี 5 นาง 

  2.3.2 กระบวนการสร้างสรรค์และการพฒันา 
   1)  การออกแบบโครงร่างและสร้างสรรคก์ารแสดงทางทศัน์ศิลป์ 
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   โครงร่างและแผนด าเนินการถ่ายวิดีโอประกอบการแสดงสด ณ คณะ

จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 

 

ภาพท่ี 47  การร่างการถ่ายท าวิดีโอการแสดงด้วยมือ 
 

 

   แบบร่างการแสดงทางทัศน์ศิลป์ร่างด้วยปากกาลงในกระดาษ         

ดา้นซ้ายมือเป็นการเขียนโครงร่างการเคล่ือนไหวของร่างกายในการแสดง ดา้นบนสุดเป็นภาพร่าง

การเขียนโครงร่างการถ่ายท าวิดีโอขณะเร่ิมตน้แต่ละช่องโดยแบ่งออกเป็น 5 ช่องโดยแต่ละช่องคือ

การถ่ายท าวิดีโอแต่ละคร้ังจ านวน 5 คร้ังน ามาร้อยเรียงต่อกนั ภาพมุมขวาเป็นโครงร่างการถ่ายท า

วิดีโอก าหนดลกัษณะการเคล่ือนไหวของผูว้ิจยัในการเคล่ือนไหวในวิดีโอแต่ละช่องให้สอดคลอ้ง

กัน ภาพล่างสุดเป็นการค านวณเวลาในการถ่ายวิดีโอในการเคล่ือนไหวแต่ละคร้ังให้ค  านวณ

ระยะเวลาตรงกนัทั้ง 5 ช่อง  
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    1.1) การสร้างสรรคว์ดีีโอ  

    เมืองนครปฐมเป็นเมืองท่ีคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดีใน

วฒันธรรมทวารวดีเป็นส่วนใหญ่68 หลักฐานทางด้านโบราณคดีท่ีเด่นชัด และส าคญัท่ีสุดของ

นครปฐมเห็นจะไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุและร่องรอยเมืองโบราณสมยัทวารวดี ท่ีเจริญอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-16 โดยเมืองโบราณนครปฐม ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองนครปฐม 

เป็นเมืองโบราณสมยัทวารวดีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของประเทศไทย มีพระประโทณเจดีย์

ตั้งอยูก่ลางเมือง และจุลประโทนเจดียอ์ยูห่่างจากพระประโทณเจดียไ์ปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 500 เมตร ในงานศิลปกรรมทวารวดีได้พบว่ามีงานภาพนูนต ่าปูนป้ันและภาพดินเผา

ประดบัศาสนสถานอยู่เป็นจ านวนมาก โบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือเจดีย์จุล

ประโทน 

    ดังนั้นเจดีย์จุลประโทน จึงเป็นตวัอย่างอนัดีท่ีแสดงการ

ปะทะสังสรรคท์างวฒันธรรมในกรอบของพระพุทธศาสนา ท่ีผา่นการก่อสร้างถึง 3 คร้ัง ต่อเน่ืองกนั 

เจดียจุ์ลประโทนเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายหินยาน กลบัปรากฏอิทธิพลพุทธศาสนา

นิกายมหายาน แต่รูปปูนป้ันประดบักลบัเป็นเร่ืองราวจากอวทาน (ชาดก) ภาษาสันสกฤตของพุทธ

ศาสนานิกายมูลสารวาสติวาทิน ในขณะท่ีเร่ืองราวจากชาดกบาลีกลบัเป็นท่ีนิยมกนัทางอีสานท่ีนิยม

จ าหลกัเร่ืองชาดกและพุทธประวติับนใบเสมา กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและลทัธิความเช่ือสมยั

น้ีหลายอยา่งไดก้ลายเป็นประเพณีพุทธศาสนาส่งต่อสมยัหลงัดว้ย เช่น ประเพณีการท าบุญ ประเพณี

การบวช และลทัธิบูชาพระบรมธาตุ เป็นตน้ 

    ศิลปินจึงเลือกเจดียจุ์ลประโทน จงัหวดันครปฐมเป็นสถานท่ีถ่าย

ท าวดีิโอจ านวนทั้งช้ิน 4 ช้ิน ไดแ้ก่ วดีิโอ 1 ถ่ายท า 5 คร้ัง ไดแ้ก่ตวัละคร กรับ ร้องหรือระบ า พิณ ฉ่ิง 

และพิณเป๊ียะ ส่วนวดีิโออีก 3 ช้ิน เป็นวดีิโอช่องเดียว ไดแ้ก่ กรับ พิณ และฉ่ิง 

                                                           

 68 อุษา งว้นเพียรภาค, โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระปฐมเจดย์ี (กรุงเทพฯ: ส านกั
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2548), 40. 
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    วิดีโอ ส่วนท่ี 1 ของ Multiverse Daravati”, 2016 ท่ีมีบท

สนทนาระหวา่งการฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ลงบนผนงัเป็นวิดีโอซอ้นกนั 5 ช้ิน และ ภาพผูห้ญิง 

3 คน ไดแ้ก่ผูห้ญิงตีกรับ  ดีดพิณ และตีฉ่ิง บนจอทีวจี  านวน 3 เคร่ือง 

    เม่ือมีการวางแผนโครงร่างดว้ยการเขียนมือแลว้นั้น ศิลปิน

ไดส้ร้างแบบถ่ายท า รวมทั้งการออกแบบเคร่ืองเเต่งกายของสตรีทั้ง 5 นาง ซ่ึงการถ่ายท าดงักล่าวจะ

มีผลต่อการควบคุมกรถ่ายท าในสถานท่ีจริงให้ไดผ้ล เพราะเม่ือถ่ายท า ณ สถานท่ีจริง ตอ้งควบคุม

ทั้งเวลา การแต่งกาย และขอ้จ ากดัของเเสงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    การออกแบบรูปแบบทรงผมและเคร่ืองประดบัผมของสตรี

ทั้ง 5 นางไดแ้ก่ สตรีตีกรับ สตรีร้องหรือระบ า สตรีดีดพิณ สตรีตีฉ่ิง และสตรีดีดพิณเป๊ียะ 
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ตารางท่ี 10  การออกแบบรูปแบบทรงผมและเคร่ืองประดบัผมของสตรีทั้ง 5 นาง 

 
ส่วนที่ ส่วนท่ี 1. ส่วนท่ี 2. ส่วนท่ี 3. ส่วนท่ี 4. ส่วนท่ี 5. 

รูปปูนป้ัน 

นูนต ่า 

     

การกระท า ตีกรับ ร้องหรือระบ า ดีดพิณ ต่ีฉ่ิง ดีดพิณเป๊ียะ 

ภาพเคร่ือง

แต่งกายจริง 

(ร่าง

ออกแบบ) 

     

 

    ในส่วนต่อไปจะ เ ป็นการวางโครง ร่างกาย ถ่ ายท า

ภาพเคล่ือนไหวของสตรี 5 นางท่ีแสดงโดยผูว้ิจยั โดยแบ่งการถ่ายท าออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 

1 ตีกรับ ส่วนท่ี 2 ร้องและระบ า ส่วนท่ี 3 ดีดพิณ ส่วนท่ี 4 ต่ีฉ่ิง ส่วนท่ี 5 ดีดพิณเป๊ียะ เน่ืองจากการ
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ถ่ายท าตอ้งก าหนดระยะเวลาท่ี แน่นอน เพื่อให้เช่ือมโยงกบัการแสดงสดท่ีจะมีศิลปิน 2 ท่านร่วม

แสดงสดกบัภาพวิดีโอเคล่ือนไหวท่ีถ่ายท า ณ เจดียจุ์ลประโทนจงัหวดันครปฐม ได้แก่ ศิลปินท่ี

เทียบเคียงกบั ส่วนท่ี 2 ร้องและระบ า และส่วนท่ี 5 ดีดพิณเป๊ียะ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    จ านวนวิดีโอ 5 ช่อง (วิดีโอ 1 ใช้ฉายลงโปรเจคเตอร์) ตดั

ต่อด้วยโปรแกรม ใช้การตดัต่อแบบ  Computer Graphics (CG) โดยใช้โปรแกรม และตดัต่อด้วย

โปรแกรม Adobe After Effect CS6 (One Background) 

 

ตารางท่ี 11ตารางแสดงแผนการถ่ายท าวิดีโอการแสดงของสตรี 5 นาง (วิดีโอ 1) เพื่อน ามาตดัต่อให้

อยูใ่นจอเดียวกนั โดยมีการวางแผนการลุกและการเขา้สู่หนา้จอของสตรีทั้ง 5 นาง 

 

VDO 1 กรับ 
นัง่น่ิง 1.30 

นาที 

เดินออกซา้ยเพื่อไปนัง่ใน TV1 จอ

ซา้ย 

ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้30 

นาที 

VDO 2 Dance 

and Sing 
นัง่น่ิง 2 นาที เดินออกดา้นหนา้จอเพื่อแสดงสด 

ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้25 

นาที 

VDO 3 พณิ นัง่น่ิง 1 นาที 
เดินออกซา้ยเพื่อไปนัง่ใน TV2 จอ

ซา้ย 

ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้25 

นาที 

VDO 4 ฉ่ิง 
นัง่น่ิง 30 

วนิาที 

เดินออกขวาเพื่อไปนัง่ใน TV3 จอ

ขวา 

ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้35 

นาที 

VDO 5 พณิ

เป๊ียะ 
นัง่น่ิง 1 นาที 

เดินออกขวาเพื่อแสดงสด (เสาวคล 

ม่วงครวญ) 

ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้25 

นาที 
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ภาพท่ี 48  ใชก้ารตดัต่อแบบ  Computer Graphics (CG) โดยใชโ้ปรแกรม และตดัต่อดว้ย 

 โปรแกรม Adobe After Effect CS6 (One Background) 

ตารางท่ี 12  ตารางแสดงแผนการถ่ายท าวดีิโอการแสดงของสตรี 5 นาง ท่ีเดินออกจากจ านวนช่อง 

 โทรทศัน์ 

 

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

TV1 จอซ้าย กรับ (วดีิโอ 2) 
ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้2 นาที 

 
นัง่ยาว 30 นาที 

TV2 จอซ้าย พณิ (วดีิโอ 3) 
ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้1.30 นาที 

 
นัง่ยาว 30 นาที 

TV3 จอขวา ฉ่ิง (วดีิโอ 4) 
ถ่ายภาพพื้นหลงัทิ้งไว ้1 นาที 

 
นัง่ยาว 30 นาที 
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ตารางท่ี 13  การวางโครงร่างใหก้ารแสดงสด ดนตรีสด และวดีิโอเพอฟอร์มแมนซ์ 

การออกแบบการ

การแสดงส่วนที ่1 

 

ส่วนที ่1. ส่วนที ่2. ส่วนที ่3. ส่วนที ่4. ส่วนที ่5. 

ภาพ 

   

แสดงสด 

(ผูว้จิยั1) 

  

การกระท า ตีกรับ 
ร้อง 

และระบ า 
ดีดพิณ ต่ีฉ่ิง ดีดพิณเป๊ียะ 

การแสดงสด 

ระยะเวลา 
- - - 30 วนิาที - 

การออกแบบการ

แสดงส่วนที ่2 
ส่วนท่ี 1. ส่วนท่ี 2. ส่วนท่ี 3. ส่วนท่ี 4. ส่วนท่ี 5. 

การกระท า ตีกรับ 
ร้องหรือ

ระบ า 
ดีดพิณ ต่ีฉ่ิง ดีดพิณเป๊ียะ 

การแสดงสด

ระยะเวลา 
- - 30 วนิาที - 30 วนิาที 
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ตารางท่ี 14  การวางโดรงร่างใหก้ารแสดงสด ดนตรีสด และวดีิโอเพอฟอร์มแมนซ์ (ต่อ) 

ภาพ 

  

แสดงสด 

(ผูว้จิยั 2) 

 

 

 

แสดงสด 

(เสาวคล ม่วง

ครวญ) 

 

การออกแบบ

การแสดง 

ส่วนที ่3 

ส่วนท่ี 1. ส่วนท่ี 2. ส่วนท่ี 3. ส่วนท่ี 4. ส่วนท่ี 5. 

ภาพ 

แสดงสด 

(ผูว้จิยั  3) 

   

แสดงสด 

(ผูว้จิยั 4) 

 

แสดงสด 

(เสาวคล ม่วง

ครวญ) 

 

การกระท า ตีกรับ 
ร้องหรือ

ระบ า 
ดีดพิณ ต่ีฉ่ิง ดีดพิณเป๊ียะ 

ระยะเวลาการ

แสดงสด 
30 วนิาที - - 30 วนิาที 60 วนิาที 
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ตารางท่ี 15  การวางโรงร่างใหก้ารแสดงสด ดนตรีสด และวดีิโอเพอฟอร์มแมนซ์ (ต่อ) 

การออกแบบ

การแสดงท า

ส่วนที ่4 

 

ส่วนท่ี 1. ส่วนท่ี 2. ส่วนท่ี 3. ส่วนท่ี 4. ส่วนท่ี 5. 

ภาพ 

 

แสดงสด 

(ผูว้จิยั 5) 

 
  

แสดงสด 

(เสาวคล ม่วง

ครวญ) 

 

การกระท า ตีกรับ ร้องหรือระบ า ดีดพิณ ต่ีฉ่ิง ดีดพิณเป๊ียะ 

ระยะเวลาการ

แสดงสด 
- 

ไม่ระบุเวลา (ดน้

สด) 
- - 

ไม่ระบุเวลา 

(ดน้สด) 

 

    1.2) การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด 

    โครงร่างการแสดงสดและการจัดวางวิดีโอเพอฟอร์ม

แมนซ์ มีการจดัวางออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วิดีโอ 5 ส่วน ไดเ้แก่  ส่วนท่ี 1 ตีกรับ ส่วนท่ี 2 ร้องและ

ระบ า ส่วนท่ี 3 ดีดพิณ ส่วนท่ี 4 ต่ีฉ่ิง ส่วนท่ี 5 ดีดพิณเป๊ียะ โดยก าหนดระยะเวลาแต่ละช่วงเเตกต่าง
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กนั เพื่อให้การแสดงสด ดนตรีสด และวิดีโอเพอฟอร์มแมนซ์ เช่ือมเขา้เอกภาพสามารถส่ือสาร

ผูห้ญิงยคุโมเดิร์น และโพสโมเดิร์นได ้

 

 

ภาพท่ี 49  การวางโรงร่างให้การแสดงสด ดนตรีสด และวดีิโอเพอฟอร์มแมนซ์ เช่ือมเขา้เอกภาพ 

 สามารถส่ือสารผูห้ญิงยคุโมเดิร์น และโพสโมเดิร์นได ้ 

 

    การวางโครงเร่ือง “Multiverse Daravati”, 2016 ท่ีศิลปินมี

การวางโครงการการกระท าและเป้าหมายของตวัละคร แต่ตวัละครทุกตวัต่างแสดงออกในพื้นท่ีของ

ตนเองโดยไม่เช่ือมโยงกนัดว้ยบท แต่เช่ือมโยงกนัดว้ยสถานท่ีไดเ้เก่เจดียจุ์ลประโทน ทั้งน้ีศิลปินได้

มีการวางแผนการแสดงมาอยา่งชดัเจน  กล่าวคือมีระเบียบ มีแบบแผน ท่ีเป็นกรอบชดัเจน มีลกัษณะ

ท่ีถูกก าหนดไว ้เป็นตน้ เพื่อเสนอภาพของผูห้ญิงแบบโบราณอนัเป็นกรอบมายาคติเดิมผา่นมุมมอง

ของผูห้ญิงแบบสมยัใหม่ 
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    ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ใช้ตัวเองเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด

ประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการก็ใชเ้คร่ืองมือจากการเป็นนกัแสดง การใชเ้สียง และการเคล่ือนไหวร่างกาย

เพื่อคน้หาวิธีการส่ือสารผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ร่างกาย ดงันั้นผลงาน “Multiverse Daravati”, 2016 

ของริญญาภทัร์ในส่วนของกรอบมายาคติแบบโบราณ อนัเป็นภาพสะทอ้นมุมมองของผูห้ญิงยุค

สมยัใหม่ (Modern) จึงมีลักษณะการใช้เคร่ืองมือของศิลปะการละคร และใช้เทคนิควิดีโอเป็น

เคร่ืองมือ รวมทั้งมีการใชเ้ทคนิค ตดัต่อ  fade in  และ fade out  หมายถึงเทคนิคท่ีท าใหภ้าพหน่ึงจาง

หายและท าให้อีกภาพหน่ึง ค่อย ๆ ปรากฎชดัข้ึน  ซ่ึงท าให้เราเห็นความเล่ือมซ้อน  ความคลอ้งจอง

ระหวา่งการแสดงของนกัแสดงแต่ละคน   เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเเห็นจากจอวีดีโอหา้จอ  คือเหตุการณ์ท่ี

แสดงความซบัซอ้นทางสายตา  แสดงให ้เห็นวา่หลายๆเหตุการณ์เกิดข้ึนภายในเวลาเดียวกนั 

    1.3) การจดัวางวตัถุทางศิลปะ 

    ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ต้องจดัวางองค์ประกอบส่ือให้เกิดดุลย

ภาพมากท่ีสุดในการแสดงผลงาน โดยฉายภาพดว้ยเคร่ืองฉายภาพลงบนพื้นและผนงั จดัวางวิดีโอ

โดยฉายภาพลงบนผนงัขนาดใหญ่ 1 ผนงั และฉายบนจอพลาสมาจ านวน 3 จอภาพ นกัดนตรีสดให้

เสียงเชลโล่ผูว้จิยัตอ้ง จดัวางใหเ้กิดเอกภาพมีความกลมกลืนกบัการแสดงศิลปะการแสดงสด 

   2) การแสดงผลงาน 

    2.1) รูปแบบ การแสดงสด และการจดัวางวิดีโอ โดยใชจ้อ

ฉายภาพลงบนผนัง  และจอพลาสมา ร่วมด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีเชลโล่บรรเลงสด โดยมี

องคป์ระกอบส่ือคือ การแสดงสด ,การแต่งกาย,วตัถุทางศิลปะ วดีิโอ 

    2.2) การติดตั้งอุปกรณ์และจดัองค์ประกอบศิลป์ ติดตั้ง

โปรเจคเตอร์ 1 ตวัดา้นบนของห้อง ฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ลงบนผนงัเป็นวิดีโอซ้อนกนั 5 ช้ิน 

และ ภาพผูห้ญิง 3 คน ไดแ้ก่ผูห้ญิงตีกรับ  ดีดพิณ และตีฉ่ิง บนจอทีวีจ  านวน 3 เคร่ือง ให้นกัดนตรี

นัง่อยู่ขา้งๆทีวี การจดัองค์ประกอบทั้งหมดเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นมิติคู่ขนานระหว่างความเป็น

หญิงในอดีตและความเป็นหญิงในยคุปัจจุบนั 

    2.3) การน าเสนอผลงาน เป็นการน าเสนอผลงานในพื้นท่ี

ปิด(close space) ผูว้ิจยัไดต้อ้งจดัวางวิดีโอและนกัดนตรี ทีวี แท่น และผา้ขาวท่ีปูให้สมดุล และดูราว

กบัวา่ผูว้จิยัหลุดออกมาจากอดีตในขณะเดียวกนัก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคป์ระกอบส่ือทุกอยา่ง 
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  2.3.3 วตัถุทางศิลปะ  เคร่ืองแต่งกาย  แสง ดนตรี การเคลือ่นไหว และ
ส่ิงแวดล้อม 

   1) วตัถุทางศิลปะ ผา้สีขาวปูพื้นขนาดกวา้ง 1.50 ยาว 6 เมตร ทั้งส้ิน 1 

ผนื, ผงสีทอง 5 ขวด, เคร่ืองทองมงกุฎ, สายรัดตวั, ขอ้เเขน, ขอ้ขา ,พานทอง 

   2) เคร่ืองแต่งกาย ผลงาน “Multiverse Daravati”, 2016 ท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือท่ีไดจ้ากศิลปะการละครคือ ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกายละครเวทีสมยัใหม่ เขา้มา

เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยเลือกการแต่งกายแบบผูห้ญิง นางร าและนกั

ดนตรียุคทวารวดีเพื่อสะทอ้น “อารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง” ผา่นสุนทรียภาพทางศิลปะ และดนตรี ดว้ย

การแต่งกายสมยัทวารวดี ทั้งส้ิน 5 แบบ ดว้ยกนั ซ่ึงใหร้ายละเอียด ตั้งเเต่เคร่ืองแต่งกาย ทรงผม และ

เคร่ืองประดบั ดงัต่อไปน้ี 

   เคร่ืองแต่งกาย อนัเป็นสัญลกัษณ์แทนอ านาจสมาธิ ความน่ิง และ

สามารถ ควบคุมอารมณ์แห่งอ านาจท่ีตนเองครอบครองไดส่ิ้งท่ีตอ้งการน าเสนอ อารมณ์ อ านาจ 

ผูห้ญิง ผา่นการศึกษาอารยธรรมของตนเอง ท่ีมาท่ีไป อนัหล่อหลอมให้เกิดความศรัทธา ในอ านาจ

แห่งผูห้ญิงประกอบดว้ย 

   ชฎา คือเคร่ืองสวมศีรษะรูปคลา้ยมงกุฎชฎาท่ีเป็นเคร่ืองราชศิราภรณ์

ส่วนใหญ่เรียกวา่ "พระชฎา" หรือ "มงกุฎรอง" มีหลายชนิดชฎามกัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เจ้านายชั้นสูง เคร่ืองประดับศีรษะเป็นวฒันธรรมเศษซากทางสุนทรียศาสตร์ท่ีครอบง าตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีมาแต่เดิมถ่ายทอดมาจนถึงยคุสมยัปัจจุบนั (ภาพท่ี 50)   

     

  มงกุฎ (อังกฤษ : crown; สะกดด้วยตัว ฎ ชฎา ) คือเคร่ืองสวมศีรษะท่ีเป็น

สัญลกัษณ์ ท่ีสวมโดยพระมหากษตัริยห์รือผูน้ าทางศาสนาท่ีเป็นเคร่ืองหมายของความมีอ านาจทาง

การเมือง, ความมีสิทธิ, ความเป็นอมตะ,ความชอบธรรมในการเป็นกษตัริย,์ ชยัชนะ, การฟ้ืนฟู, 
เกียรติยศ และความรุ่งโรจน์ของผูส้วมทางดา้นศิลปะมงกุฎอาจจะแสดงในภาพท่ีมีเทวดา

ประทานมงกฎุใหแ้ก่มนุษย ์นอกจากมงกฎุท่ีสร้างกนัตามปกติแลว้ อาจจะท าจากดอกไม,้ ดาว
, ใบไม,้ หรือหนาม แต่มงกฎุประจ าต าแหน่งแลว้ส่วนใหญ่จะท าจากโลหะและอญัมณี 
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 ส าหรับผูว้ิจยัสร้างสรรค์จึงตีความเก่ียวกบั ชฎา วา่ บ่งช้ีถึงอ านาจ เน่ืองจากบุคคลทัว่ไป 

เฉพาะเจา้นายชั้นสูงจะสวมใส่ ทั้งยงัเปรียบเสมอ ผูห้ญิงสมยัก่อนแมจ้ะสูงศกัด์ิเพียงใดก็ตอ้งถูก

ครอบง าดว้ยความเช่ือ ขนบธรรมเนียบประเพณีน้ีส่งผลให้ ไม่สามารถแสดงอารมณ์ ความตอ้งการ

ของตนได้ อย่างเต็มทีแมจ้ะสูงศกัด์ิแต่ไร้ซ่ึงพลงัอ านาจในการแสดงออกทางอารมณ์ในส่ิงท่ีตน

ตอ้งการ 

 เกราะการจัดเรียงความสัมพันธ์ท่ีมีระเบียบอยู่ในแบบแผนอยู่ในว ัฒนธรรมท่ีดี

เปรียบเสมือนกรอบท าใหมี้ระเบียบแบบแผนอยูใ่นระบบ 

 

 

ภาพท่ี 50  ชฎา ท่ีผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ขึน้ 
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ภาพท่ี 51 แสดงภาพเคร่ืองแต่งกาย และเกราะ 
 

  

   3) เคร่ืองประดบั ท่ีถูกเรียงต่อกนัคลา้ยกรอบหมายถึงเม่ือมิติเวลาผ่าน

ไปขนบธรรมท่ีสั่งสมมาถูกสลดัออกจามยุคสมยัและความเช่ือแบบตะวนัตก ความเคร่งครัดใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีของหญิงลดน้อยลง แต่ยงัคงหลงเหลือแบบแผนขนบธรรมเนียม มาถึง

ปัจจุบนัอยู่บางส่วน ซ่ึงแมปั้จจุบนัผูห้ญิงกลา้คิด กลา้แสดงออกอารมณ์มากข้ึนแต่ยงัไม่ก่อให้เกิด

พลงัอ านาจมากพอท่ีจะขดัเกลาสังคมให้มีเจตคติท่ียอมรับอ านาจของหญิงในการตดัสินใจเพราะ

กรอบวฒันธรรมของชาติตะวันออกท่ียงัเหลืออยู่ท่ีส่งผลต่อทัศนะคติของสังคม จ ากัดการ

เคล่ือนไหวทางท่าทาง ในอีกแง่มุมหน่ึงของเศษซากของวฒันธรรม หรือทศันศิลป์แบบดงัเดิม เช่น

ประติมากรรม จิตรกรรมก็ถูกท าลายลงดว้ยกาลเวลา กลายเป็นวตัถุโบราณท่ีมาถึงปัจจุบนั 



  157 

   4) ดนตรี เสียงเชลโล่ โดยนกัดนตรีเชลโลช่ือ นางสาวเสาวคล  ม่วง

ครวญ ท่ีมีประสบการณ์ ความมุ่นมัน่ ความตั้งใจมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ี ซ่ึงเธอเป็นนกั

ดนตรีมืออาชีพมาร่วมบรรเลงเสียงสะทอ้นอารมณ์ความเป็นหญิงในระหวา่งการแสดง (ภาพท่ี 52)   

 

 

ภาพท่ี 52   นักดนตรีเชลโลช่ือ นางสาวเสาวคล  ม่วงครวญก าลังบรรเลงเสียงดนตรี 
 

   5) การเคล่ือนไหว 

   การเคล่ือนไหวปรากฏจากการท่ีผูแ้สดงยื่นอยู่บนผา้ดว้ยเทา้ท่ีเป้ือน

ฝุ่ นแลว้กา้วเดินเหยยีบย  ้าไปบนผา้ขาวท่ีวางไวโ้ดยค่อยๆกม้ลง ถอยเคร่ืองประดบัเกราะ ชฎา ท่ีสวม

ใส่ออกจากร่างกายผูว้ิจยั การถอยเคร่ืองประดบักายเหล่านั้นออกจากร่างกายและน าไปประดบัให้

ผูช้ม เม่ือถอดเคร่ืองประดับออกจึงท าให้ผูว้ิจ ัยเคล่ือนตัวได้อย่างเป็นอิสระมากข้ึน ต่อมาได้
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เคล่ือนไหวโดยถอดผา้ขาวท่ีห่อหุ้มกายออก เหลือเพียงชุดสีด าท่ีเป็นชุดสมยัใหม่ เพื่อบ่งบอกถึง

ความเป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ ผูว้ิจยัจะได้เดินเหยียบผา้ขาวเดินเขา้หาวิดีโอท่ีฉายตรงผนังห้องแล้ว

เหยยีบไปบนแท่นสีขาวท่ีอยูฝ่ั่งขวาของนกัดนตรีหยบิเอาพานสีทองข้ึนมาโปรยและเดินลงจากแท่น

ไปตามผูช้ม และนัง่ลงเหวีย่งตวั จนท าใหผ้า้ขาวท่ีปูไวส้ าหรับเป็นทางเดินมว้นตวัหายไป 

 

 

ภาพท่ี 53  “Multiverse Daravati”, (Live Performance) 
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ภาพท่ี 54 ภาพ“Multiverse Daravati”, (Live Performance) แสดงถึงการถอดเคร่ืองประดบั 

 พนัธนาการออกจากร่างกาย 

 

  2.3.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 
  ผูว้ิจยัสร้างสรรค์เลือกใช้วิธีการแอ็บโพรพริเอชนั (Appropriation) ท่ีหมายถึง

การน าเอารูปลกัษณ์ต่างๆ จากส่ือและประวติัศาสตร์ศิลป์ มาน าเสนอใหม่ในบริบทท่ีเปล่ียนไปบา้ง 

ในเชิงวิพากษว์ิจารณ์บา้ง เสียดสีบา้ง69 โดยเลือกภาพประติมากรรมปูนป้ันนูนต ่าผูห้ญิง 5 คนท่ีขุด

                                                           

 69 พสุ เดชะรินทร์, “มองมุมใหม่,” กรุงเทพธุรกจิ (15 มกราคม 2551): 11. 
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คน้พบท่ีเมืองโบราณทวารวดี เพราะเป็นภาพปูนป้ันนูนต ่าท่ีมีช่ือเสียงและแสดงให้เห็นถึง “อ านาจ

ของผูห้ญิง” ในยตุโบราณผา่นผา่นสุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี 

  ผูห้ญิงยุค “Modern” จะมีลกัษณะท่ีเป็นระเบียบแบบแผน มีความเป็นเหตุเป็น

ผล และพยายามท่ีจะใช้อ านาจท่ีเท่าเทียมกนัเพราะเช่ือในลกัษณะของการกระจายอ านาจ ทั้งการ

กระจายอ านาจสู่ชุมชน อ านาจของประชาสังคม ทั้งน้ีกลบัมีลกัษณะของการถูกครอบง าโดยไม่รู้ตวั 

เพราะระบบดงักล่าวถูกผูท่ี้มีอ านาจมากกวา่ปิดกั้นการเขา้ถึงสิทธิการใชอ้  านาจ และมีส่วนสร้างและ

รับใชส้ถาบนัทางการเมือง ซ่ึงยงัมีส่วนในการปิดกั้นและกีดกนัผูด้อ้ยโอกาสในสิทธิอ านาจเช่น ผูมี้

อ  านาจทางการเมืองปิดกั้นคนท่ีดอ้ยโอกาสในการเขา้ถึงสิทธิทางการแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

  ผูห้ญิง ยคุ “Post Modern” เป็นผูห้ญิงท่ีมีอิสระทางความคิด เพราะสามารถหวน

กลับไปมองสังคมโมเดิร์น ทั้ งพฤติกรรมหรือความคิดความเช่ือท่ีผ่านมาของมนุษย์ เพื่อ

วพิากษว์จิารณ์ เช่น ปรัชญาความเป็นสากล ปรัชญาความกา้วหนา้ หรือปรัชญาประเภทท่ีตอ้งมีแก่น

แท ้มัน่คง ถาวร เป็นอมตะ ซ่ึงเอามาจากคริสต์ศาสนา เร่ืองวิญญาณ เร่ืองพระเจา้ หรือจากกรีกท่ี

เรียกวา่ภาวะอุดมคติ เป็นตน้ท าใหเ้กิดความรู้ท่ีหลุดพน้จากกรอบหรือสมมติฐานแบบโมเดิร์น อยา่ง

เป็นอิสระมากข้ึน แต่อีกทางหน่ึง ผูห้ญิง ยคุ “Post-Modern” ท่ีมีปรัชญาแบบโพสตโ์มเดิร์น (ปรัชญา

แบบโพสตโ์มเดิร์น ไม่เช่ือวา่มีความจริงเพียงหน่ึงเดียวอยูแ่ลว้ แต่เห็นวา่ "ความจริง" เป็นส่ิงท่ีมอง

ไดห้ลายมุมมอง และควรผสมผสานมุมมองท่ีหลากหลายต่างๆ เขา้ดว้ยกนัมกัปฏิเสธอ านาจของ

กรอบ ระเบียบ โครงสร้าง รูปแบบจารีตเดิม และมุ่งแสวงหาการคิดนอกกรอบและแหวกแนวอยู่

ตลอด  
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ภาพท่ี 55  ผู้หญิงในยคุ Post modern และผู้หญิง ยคุ “Modern” 
 

 

  ยุค Post Modern เป็นยุคท่ีปฏิเสธส่ิงเดิมๆในยุค Modern โดยเน้นเสรีภาพและ

อิสระของบุคคล ไม่เช่ือในโลกของความจริง ไม่เช่ือเร่ืองความเป็นสากล เพราะเช่ือวา่แต่ละคนแต่

ละวฒันธรรมนั้นมีเหตุผลของตวัเอง ไม่ควรจะใหใ้ครมาตดัสินวา่อนัไหนส่ิงใดดีท่ีสุด แลว้คิดวา่ส่ิง

นั้นตอ้งดีส าหรับคนอ่ืนดว้ย ดงันั้นจึงไม่คิดวา่สังคมท่ีคิดวา่เป็นสากลนั้นไม่มีจริง 

  ความหมายและความส าคญัของ Modern และ  Post Modern Modernism เกิดข้ึน

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญทางวตัถุ ความมัน่คงทางสังคม และความรู้

เขา้ใจตนเอง  โดยมีปัจจยัต่างๆ มากมายท่ีท าให้เกิด ยุคสมยัใหม่ ปัจจยัส าคญัเหล่าน้ี คือ ความจริง 

(Truth) เหตุผล (Rationality) วทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) ผลของอุตสาหกรรม 

(Emergence of Capitalism) การแผ่อ านาจทางตะวนัตก (Western Imperialism) การแพร่กระจาย

ความรู้ และอ านาจทางการเมือง (Spread of Literature and Political Power) การขับเคล่ือนทาง

สังคม  เป็นสาเหตุส าคัญสนับสนุนส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพัฒนาสังคมโลก ท่ี เ รียกกัน
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วา่ “Modernism” โดยมีความคิดเก่ียวกบัลทัธิ “สมยัใหม่” ตอ้งการขบัเคล่ือนสังคมใหก้า้วไปสู่ความ

เป็นสังคมยคุอุตสาหกรรมผา่นอุดมการณ์  4 ประการดงัน้ี 

  ประเด็นแรก โลกโมเดิร์นน าไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผล ความก้าวหน้า หรือ

ความสงบสุขของมนุษย ์

  ประเด็นท่ีสอง ระบบการเมืองของสังคมโมเดิร์นของตะวนัตกสะท้อนการ

กระจายอ านาจท่ีดี มีการกระจายอ านาจสู่ชุมชน อ านาจของประชาสังคม อ านาจของภาคพลเมือง

เพิ่มเวทีหรือพื้นท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีทางการเมืองใหค้นดอ้ยสิทธิต่าง ๆ  

  ประเด็นท่ีสาม สถาบนัระบบคุณธรรมของตะวนัตก มีความเท่าเทียมกนั ไร้การ

บีบบงัคบั กดดนั บีบคั้น ผูด้อ้ยกวา่ เช่น แรงงานอพยพต่างๆ คนกลุ่มนอ้ย 

  ประเด็นท่ีส่ี องคค์วามรู้ของตะวนัตกท่ีสร้างมาในยุคโมเดิร์นน าไม่มีส่วนสร้าง

และรับใชส้ถาบนัทางการเมือง ท าใหไ้ม่ก่อให้เกิดการปิดกั้นและกีดกนัผูด้อ้ยโอกาสในสิทธิอ านาจ

ตามประเด็นท่ีสาม 

  Post Modern  คือแนวความคิดท่ีมาหลงัจากยุค Modern ซ่ึงเป็นช่วงหลงัการปฏิวติั

อุตสาหกรรม ท่ีส่ิงต่างๆ ถูกก าหนดอยูใ่นหลกัเกณฑแ์ละทฤษฏี แต่ยคุ Post Modern เป็นยคุท่ีปฏิเสธ

ส่ิงเดิมๆ เนน้เสรีภาพและอิสระของบุคคล ไม่เช่ือในโลกของความจริง ไม่เช่ือเร่ืองความเป็นสากล 

เพราะเช่ือวา่แต่ละคนแต่ละวฒันธรรมนั้นมีเหตุผลของตวัเอง ไม่ควรจะให้ใครมาตดัสินวา่อนัไหน

ส่ิงใดดีท่ีสุด แลว้คิดวา่ส่ิงนั้นตอ้งดีส าหรับคนอ่ืนดว้ย ดงันั้นจึงไม่คิดวา่สังคมท่ีคิดวา่เป็นสากลนั้น

ไม่มีจริง70 

  Post Modern มองว่าองค์ความรู้ตั้งแต่ปรัชญา จริยธรรม การเมือง การปกครอง 

วรรณกรรมคลาสสิค ฯลฯ ทั้งหมดเป็นเพียงเพื่อสร้างภาพสร้างตวัตนท่ีดีงามมีเหตุผลให้ตะวนัตก 

ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นไปกดทบั เพิกเฉย ละเลย ลืมประวติัศาสตร์ของตวัตน การด ารงอยูข่องวฒันธรรมของ

ผูอ่ื้นหรือคนอ่ืนเป็นการยกยอ่งประวติัศาสตร์และให้คุณค่าในเร่ืองของตนเองและลดคุณค่าในเร่ือง

ท่ีเป็นของผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นวธีิการคิดแบบแยบยล 

                                                           

 70 Kanyarat Punpain, ยุคสมยัในปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ14 กนัยายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kanyaratpunpain.blogspot.com/2012/11/post-modern.html. 
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  ผลงาน “Multiverse Daravati”, 2016 (video rear projection on wall-mounted screen 

and (Three-channel video (color, sound) on plasma display and Live Performance) ตอ้งการน าเสนอ

ภาพสะทอ้นของผูห้ญิง 2 ยุคได้แก่ Modern และ  Post Modern น าเสนอภาพของผูห้ญิง Modern 

ปรากฏในภาพฉายโปรเจคเตอร์บนผนังขนาดใหญ่ และทีวี 3 จอ โดยมีภาพสะทอ้นของผูห้ญิง

ยุค  Post Modern ผ่านการแสดงศิลปะการแสดงสด เพื่อแสดงให้เห็นอ านาจของผูห้ญิงในยุค

ปัจจุบนัท่ีสมควรจะเห็นคุณค่าของตนเอง มีอิสระทางความคิด แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพสิทธิ

ของผูอ่ื้น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นจนไม่เรียกร้องสิทธิจนลืมหน้าท่ีของตนเอง จน

สามารถส่ือสารลกัษณะและความคิดของตนเองในเชิง “อารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง” ไดโ้ดยมีลกัษณะ

ทางเน้ือหา และกายภาพ ผา่นกรอบมายาคติแบบโบราณ (ยุคสมยัใหม่) ปะทะ กรอบมายาคติในยุค

สมยัปัจจุบนั (ยคุหลงัสมยัใหม่) 71 

 

 

ภาพท่ี 56  ผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 ท่ีผู้ วิจัยสวมชุดหญิงสาวสมยัใหม่ 
 

                                                           

 71 ประกายกาวลิ ศรีจินดา, มายาคตแิบบโบราณ, เขา้ถึงเม่ือ 14 กนัยายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.teacher.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/file.php/1/_071011_.pdf 
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  รอยเทา้ ให้สัญญะถึง ความเป็นหญิงในแต่ละช่วงเวลา ท่ีได้รับอิทธิพลจาก

วฒันธรรม ประเพณี ศรัทธาความเช่ือ ท่ีมีผลต่อวีถีชีวิตของผูห้ญิงยงัเป็นตวัแทนของอารยะเช่นชุด

แต่งกาย  ความเป็นกุลสตรี ซ่ึง เ ป็นมายาคติแต่ดั่ง เ ดิม ท่ี เปรียบเสมือนกรอบ แบบแผน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีท าให้หญิงไม่ค่อยมีอ านาจในสังคมท่ีจะแสดงออกถึงความคิดของตน

เม่ือผา่นกาลเวลาแบบแผนธรรมเนียมประเพณี มายาคติท่ีมีต่อความเป็นหญิงลดนอ้ยลงอาจจะเพราะ

อิทธิพลของชาติตะวนัตก เขา้มาครอบง า ท าให้ความเป็นหญิง ท่ีมีแบบแผนประเพณีถูกท าลายลง  
ผูห้ญิงมีอิสระมากข้ึน กลา้ท่ีจะแสดงออกทางอารมณ์มากข้ึนแต่ก็ยงัไม่มีพลงัอ านาจมากพอ ท่ีจะมี

ผลต่อการพฒันาศกัยภาพของตน 

 

 

ภาพท่ี 57  ภาพผู้หญิงแต่งกายแบบโบราณในสมยัทวารวดี 
  2.3.5 การวเิคราะห์ผลงาน 

   1) การวเิคราะห์กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นนามธรรม 

   ในผลงาน “Multiverse Daravati” ท่ีผ่านมุมมองแบบสมยัใหม่ ได้

แสดงให้เห็นถึงอ านาจของผูห้ญิงในอดีตท่ีไม่เห็นเด่นชัด นอกจากอารมณ์และอ านาจของผูห้ญิง
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ในทางสุนทรียศาสตร์  ซ่ึงงานทศันศิลป์ท่ีคน้ท่ีบ่งบอกถึง อารมณ์ อ านาจของผูห้ญิงในสมยัโบราณ 

เช่น ภาพประติมากรรมนูนต ่า ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงอิริยาบถ กิริยาท่าทาง สรีระ และอารมณ์

ความรู้สึก ชวนลุ่มหลงในดนตรีและการร่ายร า ซ่ึงถือเป็นพลงัอ านาจของผูห้ญิง อยา่งหน่ึงท่ีซอ้นอยู ่

อ านาจของสตรียิ่งใหญ่ดว้ยวตัถุเคร่ืองเร้าอารมณ์ เช่น เสียง ระบ า ท่วงท่าท านอง และผูห้ญิงยงัรอบ

รู้ในเร่ืองอารมณ์ ดว้ยการแสดงกริยาย ัว่ยวน  ดว้ยการถึงพร้อมดว้ยความงาม และความมีเสน่ห์ ซ่ึง

หากหญิงใดมีมากก็นบัวา่เป็นอ านาจเหนือหญิงทั้งหลาย และยงัมีอ านาจเหนือชายทั้งหลายในการท่ี

ท าให้ชายลุ่มหลงเหมือนการตกอยู่ในหวงอ านาจของหญิงด้วยอิทธิพลแห่งความเสน่หา  อนัเป็น

ภาพสะท้อนของผูห้ญิงใยยุคสมยัใหม่ท่ีอยู่ในกรอบ โดยค้นหาความอารมณ์อ านาจ ผูห้ญิงใน

สังคมไทย ด้วยกระบวนการศึกษา อารมณ์ อ านาจ ความเป็นหญิง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษย ์หน่วยสังคมต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมในแง่มุมของความเป็นหญิง เก่ียวกบัอารมณ์

และอ านาจ  จากอารยธรรมมนุษย  ์(Human civilization)   ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารมณ์อ านาจของ

ผูห้ญิงจากประวติัศาสตร์ (อารยธรรมทอ้งถ่ิน) วา่ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั อารมณ์ อ านาจ ความเป็น

หญิงไดมี้การพฒันามาสู่สังคมปัจจุบนัอยา่งไรหรือมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นไร เป็นตน้ 

   2) การวเิคราะห์กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นรูปธรรม 

   สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มเสริมสร้าง  “อารมณ์

อ านาจ ผูห้ญิง” “โดยนกัปรัชญากลุ่มสโตอิก (Stoic) ผูไ้ดรั้บอิทธิพลและแรงบลัดาลใจมาจากเพลโต 

(Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle)” ได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมท่ี

สามารถแสดงถึงอ านาจได ้โดยกล่าววา่ “สุนทรียภาพของโรมนัเป็นเร่ืองของพลงัคือ“อ านาจ” ทุก

ส่ิงทุกอยา่งตอ้งมีประโยชน์ทางกายภาพ ตอ้งให้รู้สึกถึงความสง่างาม โอ่อ่าหรูหรา คือ สุนทรียภาพ

ของจกัรวรรดิ” ศิลปินจึงเลือกเจดียจุ์ลประโทน จงัหวดันครปฐมเป็นสถานท่ีถ่ายท าวิดีโอจ านวนทั้ง

ช้ิน 4 ช้ิน ไดแ้ก่ วิดีโอ 1 ถ่ายท า 5 คร้ัง ไดแ้ก่ตวัละคร กรับ ร้องหรือระบ า พิณ ฉ่ิง และพิณเป๊ียะ 

ส่วนวิดีโออีก 3 ช้ิน เป็นวิดีโอช่องเดียว ไดแ้ก่ กรับ พิณ และฉ่ิง เป็นการจดัเรียงความสัมพนัธ์ท่ีมี

ระเบียบอยูใ่นแบบแผนอยูใ่นวฒันธรรมท่ีดีเปรียบเสมือนกรอบหรือระบบ 
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ภาพท่ี 58  ตวัอยา่งวิดีโอ 1 ท่ีถ่ายท าศิลปินทั้งส้ิน 5 คร้ัง และตดัต่อดว้ยโปรแกรม Adobe After  

Effect CS6 ผลงาน “Multiverse Daravati”, 2016 (video rear projection on wall-mounted 

screen)  

 

   พุทธศาสนาสัมพนัธ์กับชนชั้นน าของสังคม ซ่ึงเผยแพร่ความคิด

ความเช่ือและส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสังคมแลว้แพร่ไปในหมู่ชนพื้นถ่ินทัว่ไป 

เช่น ความรับรู้เก่ียวกบัการท าบุญหรือการสร้างบุญ เป็นการบุญหรือ “กิริยาบุญ” ค าวา่ “บุญ” อีกนยั

หน่ึงก็คือชนชั้นน าการส่งเสริมการท าบุญ แสดงออกด้วยการสร้างศาสนสถาน พุทธปฏิมา วตัถุ 

สัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ธรรมจกัรลอยตวัขนาดใหญ่ โดยถือวา่ท าบุญกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ผลบุญจะบงัเกิด

ให้ผูน้  าและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการเฉลิมฉลองจดัเป็นงานนกัขตัฤกษ์รืนเริงทั้งชนชั้นน า และประชากร

ทัว่ไป จารึกสมยัทวารวดีบางหลกักล่าวถึงบุญกิริยาร่วมกนัจนกลายเป็นประเพณีชุมชน 

   โดยเฉพาะในส่วนของกรอบมายาคติแบบโบราณ (ยุคสมัยใหม่) 

ประกอบไปดว้ยวิดีโอจ านวนทั้งช้ิน 4 ช้ิน ไดแ้ก่ วิดีโอ 1 ถ่ายท า 5 คร้ัง และตดัต่อดว้ยโปรแกรม 

Adobe After Effect CS6 ไดแ้ก่ตวัละคร กรับ ร้องหรือระบ า พิณ ฉ่ิง และพิณเป๊ียะ ส่วนวิดีโออีก 3 

ช้ิน เป็นวิดีโอช่องเดียว ไดแ้ก่ กรับ พิณ และฉ่ิง  ในผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 (video 

rear projection on wall-mounted screen and (Three-channel video (color, sound) on plasma display 

and Live Performance) 
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   ความคิดโพสต์โมเดิร์นเป็นทั้งการวิพากษ์และการตั้งค  าถามท่ีมีต่อ

โลกแบบโมเดิร์นของตะวนัตก ซ่ึงมองวา่การสร้างสังคมสมยัใหม่ของโลกตะวนัตกท่ีไดก้ าเนินมา

นั้นไม่ไดพ้ฒันาความสุข การหลุดพน้ หรือชีวิตท่ีเป็นเหตุเป็นผล อยา่งท่ีกล่าวอา้งกนั เป็นเพียงการ

สร้างวาทกรรมผา่นภาษา เพียงเพื่อครอบง าสังคมอ่ืนเพื่อชิงความไดเ้ปรียบในหลายปัจจยั72 

   3) การวเิคราะห์กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นกายภาพ 

    3.1) สถาปัตยกรรม ภู มิศาสตร์ และสภาพแวดล้อม

เสริมสร้างอารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง ในส่วนน้ีผูว้จิยัเลือกลกัษณะการจดัวางวดีิโอ และการแสดงสดเพื่อ

แสดงให้เห็นโลก 2 โลกท่ีแยกแแกจากกนัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ตอนตน้ว่ากรอบความคิดแบบโบราณ 

สะท้อนความคิดผูห้ญิงแบบสมยัใหม่ (Modern) “โดยนักปรัชญากลุ่มสโตอิก ( Stoic ) ผูไ้ด้รับ

อิทธิพลและแรงบัลดาลใจมาจากเพลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle)”  ได้กล่าวถึง

สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมท่ีสามารถแสดงถึงอ านาจได้ โดยกล่าวว่า 

“สุนทรียภาพของโรมนัเป็นเร่ืองของพลงัคือ“อ านาจ” ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งมีประโยชน์ทางกายภาพ 

ตอ้งใหรู้้สึกถึงความสง่างาม โอ่อ่าหรูหรา คือ สุนทรียภาพของจกัรวรรดิ”  ดงันั้นศิลปินจึงเลือกเจดีย์

จุลประโทนสะทอ้นสถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถเสริมสร้าง “อารมณ์

อ านาจ ผูห้ญิง” ได ้แต่ในกรอบมายาคติในยุคสมยัปัจจุบนั (ยุคหลงัสมยัใหม่) ศิลปินใชก้ารจดัวาง

วิดีโอมาแสดงให้เห็นถึงลกัษณะ Anti-Prototype หมายถึงการออกมามีชีวิต สามารถเคล่ือนไหวไป

บริเวณไหนก็ได ้แสดงให้เห็นการออกจากนอกกรอบ มีความคิดท่ีเป็นอิสระมีการน าเสนอรูปแบบ

การส่ือสารท่ีแปลกใหม่ เป็นการสร้างพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นอิเลกโทรนิคอนัเป็นแนวคิดของผูค้น

หลงัสมยัใหม่ท่ีไม่เช่ือเร่ืองโลกอุตสาหกรรมอีกต่อไป 

    3.2) อารมณ์อ านาจ ผา่นอาภรณ์ เพราะในยคุสมยัใหม่ความ

เป็นหญิงยงัคงถูกน าไปเช่ือมโยงกบัความเป็นอารยะซ่ึงเห็นไดช้ดัท่ีสุดจากการแต่งกายหญิงท่ีแต่ง

กายถูกตอ้งตามวฒันธรรมถือเป็นผูส้ร้างเกียรติให้กบัชาติ เพื่อให้สังคมเป็นไปตามรูปแบบ และ

คนัลองของสังคม กรอบมายาคติแบบหลงัสมยัใหม่น้ี ศิลปินเลือกการแต่งตวัแบบสมยัใหม่ ท่ียงัมี

เคร่ืองประดับบางช้ินท่ีประกอบสร้างข้ึนมาใหม่จาก ยกตวัอย่างเช่น เคร่ืองประดับศีรษะ เป็น

                                                           

 72 ธีรยทุธ บุญมี, โลกโมเดิร์น โพสต์โมเดิร์น, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: วญิญูชน, 2550),  65. 
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วฒันธรรมเศษซากทางสุนทรียศาสตร์ท่ีครอบง าตามขนบธรรมเนียมประเพรีท่ีมีมาแต่เดิมถ่ายทอด 

มาจนถึงยุคสมยัปัจจุบนั และ “เกราะ” การจดัเรียงความสัมพนัธ์ท่ีมีระเบียบอยู่ในแบบแผนอยู่ใน

วฒันธรรมท่ีดีเปรียบเสมือนกรอบท าใหมี้ระเบียบแบบแผน อยูใ่นระบบราวกบัประติมากรรมนูนต ่า

ท่ีผา่นการหล่อหลอมทางวฒันธรรม (เคร่ืองประดบัเก่าท่ีผา่นกาลเวลา) มาร้อยรวมกนัเป็นกรอบ ท า

ใหผู้ห้ญิงไม่กลา้แสดงออกทางอารมณ์ เป็นตน้ 

    3.3) อารมณ์ผูห้ญิงผา่นสุนทรียภาพทางศิลปะ และดนตรี มี

การแยกแตกออกเป็น 2 กลุ่ม ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตร้ะบบระเบียบเดียวกนั มีลกัษณะเป็น Anti-prototype 

หมายถึงการออกมามีชีวิต สามารถเคล่ือนไหวไปบริเวณไหนก็ได ้ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตร้ะบบค าสั่งท่ีเป็น

ระเบียบแบบแผน  โดยศิลปินแสดงการแสดงสดร่วมกบั ศิลปินเซลโล่ “เสาวคนธ์ ม่วงครวญ” ท่ีทั้ง

สองคนต่างเป็นภาพสะทอ้นกรอบมายาคติในยุคสมยัปัจจุบนั ผ่านผูห้ญิงยุคหลงัสมยัใหม่ (Post 

Modern) ผูเ้ขียนจึงเลือกการแสดงท่ีเดินออกมาจากหลงัผูช้ม ปะทะกบัการจดัวางวิดีโอบนทีวี 3 

เคร่ือง และการฉายโปรเจคเตอร์บนผนงัขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

  ผลงาน “Multiverse Daravati”, (Live Performance) , 2015 จดัแสดงการแสดง

สดร่วมกบัผลงานวิดีโอท่ีฉายลงบทผนงัหน่ึงช้ิน และจอทีวีสามช้ิน ร่วมกบัดนตรีสดคือเชลโล ท า

ให้เกิดองค์ประกอบระหว่างภาพท่ีมีลกัษณะเป็น  Representative หมายถึงผลงานท่ีถูกบนัทึกและ

ถ่ายทอดในลกัษณะท่ีอยูใ่นรูปส่ือ เช่น วิดีโอ ประติมากรรม ภาพถ่าย  และ ผลงานท่ีอยูใ่นรูปแบบ 

การแสดงสดหรือ  Live Performance ท่ีเป็นลกัษณะเด่นของศิลปิน เน่ืองจากดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ใน

ตอนตน้ว่าทกัษะในการแสดงต่อหน้าผูช้ม ท่ีตอ้งควบคุมทั้งเวลา สถานการณ์ สถานท่ี ผูค้น วตัถุ 

และเวลา  

 

  2.3.6 ผลทีไ่ด้รับและพฒันาการไปสู่งานช้ินต่อไป 
  ผลงานช้ินท่ี 3 “Multiverse Daravati” เป็นการศึกษาการใชส่ื้อไดแ้ก่ การแสดง

สด ดนตรีสด การจดัวางวตัถุ ในพื้นท่ีปิด เพื่อส่ือสารอารมณ์เชิงบวกท่ีเป็นอารมณ์ทางพุทธ อนัมี

ท่ีมาจากประติมากรรมนูนต ่ายุคทวารวดี จากการใชส่ื้อท่ีหลากหลายน้ีเองท่ีสามารถส่ือสารผูห้ญิงท่ี

มีอ านาจสมยัใหม่ ท่ีหลุดพน้ออกจากกรอบของสังคม ท่ีกล่าวว่าหากปราศจาก ส่ิงท่ีกรอบสังคม

กล่าวไวแ้ลว้ เรายงัคงเป็นผูห้ญิงอยูห่รือไม่ เพื่อมองหาวา่พลงัอ านาจของผูห้ญิงแทท่ี้จริงเเลว้อยูท่ี่ตวั

ของเราเองไม่ใช่การตดัสิน หรือการตีกรอบจากสังคม ผา่นการส่ือสารผา่นส่ือไดแ้ก่ภาพเทวนารีท่ี
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ถอดแบบมาจากสตรี 5  นาง แลว้ใช้การแสดงสดและการวางแผนการถ่ายท าวิดีโอและการติดตั้ง

จากดา้นหลงัให้เหมือนว่า ผูแ้สดงทะลุออกมาจากโลกอดีตและค่อย ๆ ปลดเปล้ืองพนัธนาการท่ี

ครอบคลุมอยู ่เป็นอ านาจบริสุทธ์ิ ท่ีสามารถส่ือสารมายงัผูช้มได ้

  เม่ือพบลกัษณะการส่ือสารอารมณ์ เทวนารีในเชิงบวกดว้ยการดึงภาวะท่ีมาจาก

พุทธ รวมทั้งการใช้ส่ือท่ีหลากหลายมากข้ึน แต่กลบัเปิดให้ผูช้มสามารถใช้จินตนาการและเห็น

มุมมองมิติท่ีหลากหลายของอ านาจของผูห้ญิงทั้งจากยุคอดีต จนถึงปัจจุบนั น าไปสู่กระบวนการ

ท างานในชุดต่อมาคือ “Emotion of Goddess” ท่ีเป็นการดึงอารมณ์จากการศึกษาแนวคิดของสี และ

อารมณ์ อนัน าไปสู่ความหลุดพน้ของพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์และพระโพธิสัตวต์ารา  ร่วมกบัการใช้

ส่ือผสมต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาการใช้ปฏิสัมพนัธ์ของพื้น(Site Specific) และ การใช้ส่ิงแวดล้อม 

(Environment) มาเป็นสมมุติฐานส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อส่ือสาร อารมณ์เทวนารี : อ านาจ

แห่งอิตถีเพศ 

 2.4 ผลงานชุด “Emotion of Goddess” 

 สถานท่ีท่ีจดัแสดง ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ แสดง ณ  วนัท่ี  16 กรกฎาคม 2559  

 

ภาพท่ี 59  ศิลปินใชก้ารขยบัร่างกายเพื่อใหผ้า้และการเคล่ือนไหวของร่างกายร่วมกบัวิดีโอการ 
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 แสดงท่ีปรากฏในผลงานชุด “Emotion of Goddess” 
 

  2.4.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจทีม่ีอทิธิพลในการสร้างสรรค์ 
    แนวคิดของผู ้วิ จ ัยในผลงานชุด Emotion of Goddess มีแนวคิดเ ก่ี ยวกับ

พระพุทธเจา้ 5 พระองค์โดยน าสีพระวรกายสีขาวมาสร้างสรรค์ ในแง่ของกิเลสคือความไม่รู้ความ

หลงผิด แต่ในทางหลุดพน้คือการเอาชนะต่อความไม่รู้ได ้โดยรูปลกัษณะของเทวนารี ผูว้ิจยัไดรั้บ

แนวคิดมาจากหนังส่ือ The Language of the Goddess ในการแสดงทางทัศน์ศิลป์คร้ังน้ี ท่ีเล่าถึง

จิตรกรรมเก่ียวกบัเทพเจา้ในยุคก่อนประวติัสาสตร์ท่ีมนุษยย์งัไม่มีศาสนา ท่ีเทพเจา้หรือเทวสตรี

ตอ้งการส่ือสารต่อมนุษย ์  

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 

ภาพท่ี 60  (ก)ภาพปกหนงัสือ The Language of the Goddess  

    (ข)ภาพพุทธศิลป์พระพุทธเจา้ พระนามวา่ พระไวโรจนะ 

เขา้ถึงไดจ้าก https://i.grassets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1388195060i/1500807._UY200_.jpg 

    แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีมาจากองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจาก

ผลงานทั้ ง 3 ชุดท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับอารมณ์ของผู ้หญิงไว้อย่างชัดเจนโดยสะท้อนออกมาจาก

วรรณกรรม ความเช่ือทางศาสนาว่าการแสดงออกทางอารมณ์หรือการเก็บความรู้สึกทางอารมณ์ใน
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เพียงอยา่งเดียว ไม่ไดก่้อให้เกิดพลงัแก่ผูห้ญิง ในการกระตุน้จิตใตส้ านึกแก่ผูช้มใน การส่ือสารความ

เป็นผูห้ญิงผา่นอารมณ์เทวนารี แนวคิดของพระโพธ์ิสัตวต์าราจึงถูกหยิบยกให้มีอิทธิพลต่องานของ

ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ชุดน้ี เพื่อสร้างพลังงานด้านบวกแก่ผูห้ญิง และภาพท่ีให้แรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีเกิดจากภาพพุทธศิลป์พระพุทธเจา้ พระนามว่า พระไวโรจนะซ่ึงมีกิเลส

ธรรมคือ ความไม่รู้ ความหลง สีพระวรกาย สีขาว มิติแห่งอิตถีเพศคือหญิงผูย้ิง่ใหญ่แห่งปัญญาธาตุ 

โดยผูว้จิยัไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดดงักล่าวมาสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี 

 

  2.4.2 กระบวนการสร้างสรรค์และการพฒันา 

   1) การออกแบบโครงร่าง (Sketch Design) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ใน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

body 

heat 

Blood 

flow 

inner 

winds 

ลม 

Flesh 

ดิน 

ภาพท่ี 61  พลังอ านาจแห่งเทวนารีถ่ายทอดโดยสีท่ีได้จากพระโพธิสัตว์ตารา 
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  ผูว้ิจยัสร้างสรรคว์างแผนการสร้างสรรคผ์ลงานโดยการร่างโครงร่างจากขอ้มูล

ของเทวสตรี หรือเทวนารีเป็นพลงัอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของสตรีเพศ สตรีทางพุทธวชิรญาณ ท่ีแทนดว้ย

ปัญญาคืออ านาจท่ีเกิดจากการพินิจพิเคราะห์ดว้ยสติและปัญญาแทนดว้ยรูปลกัษณ์ของหญิง หรือค า

วา่ Shakti ท่ีแปลวา่ อ านาจ เป็นหญิงหรือนาราคู่สมรสของเทพผูย้ิง่ใหญ่  ช่ือของพระโพธ์ิสัตวต์ารา

ส่ือความหมายถึง ผูท่ี้พาสรรพสัตวข์า้มพน้ มหานทีแห่งการเวียนวา่ยตายเกิด และความทุกขเวทนา

เพื่อน าเสนอแนวความคิดของผูห้ญิงในอุดมคติท่ีถ่ายทอดความคิดเเละความเช่ือตามเเบบโพธิสัตวต์า

ราไดแ้ก่ สีน ้าเงิน หมายถึง ความเกลียดชงั ความหลง (Goddess of Hatred (Akshobhya) อารมณ์ความ

เกลียด), สีเหลือง หมายถึง ความทะนงตน (Goddess of Ignorance and Delusion (Ratnasambhava) 

อารมณ์ความหลง), สีแดง หมายถึง กามตณัหา (Goddess of Anger and Desire (Amitabha) อารมณ์

โทสะ ราคะ), สีเขียว หมายถึง ความกลวั (Goddess of Fear (Amogasiddhi) อารมณ์ความกลวั 

   ทั้งน้ีสีขาวนั้นแสดงให้เห็นถึงการหลุดพน้จากความไม่รู้ ความโง่ และ

ความหลงผดิทั้งปวง ซ่ึงหมายถึงการหลุดพน้จากสีทั้งส่ีไดแ้ก่ น ้าเงิน เหลือง แดง และเขียว เขา้สู่ความ

ไม่มี ดว้ยอารมณ์ของสัมมาทิฐิ สติ และปัญญา และสีขางถือเป็นช่องทางการถ่ายทอดพลงังานหรือ

การเคล่ือนพลงังาน ดิน น ้า ลม ไฟ ของสรรพส่ิงอนัเป็นแหล่งก าเนิดของอ านาจ 

    1.1) การสร้างสรรคว์ดีีโอ 

    การคน้หาสถานท่ีถ่ายวิดีโอ เม่ือก าหนดภาพรวมของการ

ถ่ายท าและการน าเสนอผลการสร้างสรรค์แลว้ ศิลปินจึงได้คน้หาสถานท่ีถ่ายท าทั้ง 4 เพื่อคน้หา

สถานท่ีท่ีสามารถน าเสนอสัญญะท่ีตรงกบั สีน ้าเงิน หมายถึง ความเกลียดชงั ความหลง (Goddess of 

Hatred (Akshobhya) อารมณ์ความเกลียด), สีเหลือง หมายถึง ความทะนงตน (Goddess of Ignorance 

and Delusion (Ratnasambhava) อารมณ์ความหลง), สีแดง หมายถึง กามตณัหา (Goddess of Anger 

and Desire (Amitabha) อารมณ์โทสะ ราคะ ), สี เขียว หมายถึง ความกลัว (Goddess of Fear 

(Amogasiddhi) อารมณ์ความกลวั) ซ่ึงในความหมายหน่ึงหมายถึงดิน น ้ า ลม ไฟ เช่นกนั ศิลปินจึง

ได้สถานท่ีมาทั้งส้ิน 4 สถานท่ีในล าดบัสุดทา้ยเพื่อเป็นวตัถุดิบส าคญัท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานชุด 

“Emotion of Goddess” ดงัน้ี 
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    สีน ้ าเงิน หมายถึง ความเกลียดชัง ความหลง (Goddess of 

Hatred (Akshobhya) อารมณ์ความเกลียด) ได้ใช้สถานท่ีสวนรุกขชาติน ้ าผุดทบัลาว อ. คอนสาร 

จงัหวดัชยัภูมิ และสระวา่ยน ้าเอกชน 

 

ภาพท่ี 62  ภาพสวนรุกชาติน า้ผดุทับลาว อ. คอนสาร จังหวดัชัยภูมิ 
 

    น ้าผดุทพั (ทบั) ลาว ตั้งอยูท่ี่บา้นผาเบียด หมู่ท่ี 2 ต.หว้ยยาง 

อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูช าผกัหนาม เน้ือท่ีรวม 160 ไร่ โดยกรมป่าไม ้

(เดิม) ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 17 กนัยายน 2536 โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เป็นสถานท่ีรวบรวม

พนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินชนิดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยัและใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ

ประชาชนทัว่ไป และชาวอ าเภอคอนสารนบัถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 5 ของ

ทุกปี ชาวอ าเภอคอนสาร จะท าพิธี “สรงน ้ าผุด” ข้ึน ซ่ึงชาวบา้นจะท าพิธีน้ีเป็นประจ าทุกปีสืบทอด

กนัมา เป็นประเพณีจนถึงปัจจุบนั ความเป็นมาของน ้าผดุทพัลาวแหล่งตน้น ้ าทางธรรมชาติ ท่ีส าคญั

อีกสายหน่ึงของอ าเภอคอนสาร ไดใ้ชล้  าน ้าสายน้ีเพื่อการบริโภค อุปโภค และใชใ้นการเกษตรกรรม

ของประชาชนในพื้นท่ี ในอดีต ไดมี้ผูสู้งอายุเขา้มาอาศยัอยู่ก่อนท่ีจะตั้งหมู่บา้นผาเบียดข้ึน ไดเ้ล่า

ประวติัเก่ียวกบัน ้าผดุแห่งน้ีและมีราษฎรท่ีมีท่ีดินติดกบัสวนรุกขชาติ น ้าผดุทพัลาวห่างจากจุดน ้ าผุด

ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือได้ขุดบ่อเล้ียงปลา และพบโครงกระดูกมนุษย ์จ านวน 4-5 โครง 
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พร้อมส่ิงของเคร่ืองใช้ของคนในอดีต ท่ีคาดว่าน่าจะเป็นทหารลาวท่ีเคยมาตั้งพกักองทพับริเวณน้ี 

ซ่ึงจากค าบอกเล่าของผูสู้งอายสืุบต่อกนัมา  

     น ้ าผุดแห่งน้ีในอดีตตอ้งมีคนลาวมาปลูกทบั (ท่ีพกัอาศยั) 

เ พื่ อ อ ยู่ อ า ศัย ห รื อ มีทหา รกองทัพล า ว เ ดิ นทัพผ่ า นม าพบ  แล ะ ใช้ เ ป็ น ท่ี พัก กองทัพ 

เพื่อสะสมเสบียงก่อนจะเคล่ือนทพัผ่านไป คนในอดีตจนถึงปัจจุบนัจึงพากนัเรียกว่า “น ้ าผุดทพั

ลาว” สืบต่อกนัมาน ้ าผุดทพัลาว เกิดจากหินท่ีถูกกดักร่อนจากน ้ าและความช้ืน ดว้ยระยะเวลานาน

หลายล้านปี จนทะลุเป็นโพรงใต้ภูเขา ท าให้เป็นทางน ้ าไหลจากใต้ดิน ดนัข้ึนสู่พื้นดิน เป็นต้น

ก าเนิดแหล่งน ้ าธรรมชาติ ผุดข้ึนในปริมาณกว่า 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตลอดทั้ งปี จึง

สันนิษฐานกนัว่า เป็นน ้ าผุดท่ีเกิดจากการดูดซับน ้ าของผืนป่าบนภูเขา และค่อยคลายไหลรวมกนั

ผา่นโพรงหินใตพ้ื้นดินและผุดข้ึนมาให้ปรากฏ เป็นแหล่งน ้ าใสสะอาดบริสุทธ์ิ เป็นน ้ าผุดหล่อเล้ียง

ปู ปลานอ้ยใหญ่ ตน้ไมใ้หอุ้ดมสมบูรณ์ ส่งผลความร่มเยน็ตลอดทั้งปี73  

    สาเหตุท่ีศิลปินเลือกน ้ าผุดทับลาวเป็นสถานท่ีในการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะมีลกัษณะทางกายงามท่ีงดงาม และตรง

กบัสารท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือกล่าวคือ น ้ าท่ีผุดข้ึนมาจากน ้ าผุดทบัลาวมีสีฟ้า ค่อนไปทางสีน ้ าเงิน

สดใส อันตรงกับสีท่ีเป็นสัญญะในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินท่ีใช้สีฟ้าเป็น

สัญลักษณ์ หมายถึง ความเกลียดชัง ความหลง (Goddess of Hatred (Akshobhya) อารมณ์ความ

เกลียด) ท่ีได้รับเเรงบันดาลใจมากจาก พลังอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของสตรีเพศในพุทธศาสนาลัทธิ

วชัรยานท่ีแทนด้วยปัญญาคือ อ านาจท่ีเกิดจากการพินิจพิเคราะห์ด้วยสติและปัญญาแทนด้วย

รูปลกัษณ์ของหญิง หรือค าวา่ Shakti ท่ีแปลวา่ อ านาจ เป็นหญิงหรือนารีคู่สมรสของเทพผูย้ิ่งใหญ่  

ช่ือของพระโพธ์ิสัตวต์าราส่ือความหมายถึง ผูท่ี้พาสรรพสัตวข์า้มพน้ มหานทีแห่งการเวียนวา่ยตาย

เกิด และความทุกขเวทนาเพื่อน าเสนอแนวความคิดของผูห้ญิงในอุดมคติท่ีถ่ายทอดความคิดเเละ

ความเช่ือตามเเบบพระโพธิสัตว ์

    นอกจากน้ีสถานท่ีแห่งน้ีถือได้ว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะ

บริเวณน ้ าผุดนั้นถือวา่เป็นบริเวณท่ีห้ามบุคคลทัว่ไปเขา้หรือลงเล่นน ้ าบริเวณดงักล่าวเพราะนอกจาก

                                                           

 73 ชาตรี ทวนีาท, สวนรุกขชาติน า้ผุดทัพลาว, แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ จ.ชยัภูมิ : คอลมัน์

ถ่ินไทยงาม, เขา้ถึงเม่ือ 7 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/175285 
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จะเป็นส่วนท่ีลึกท่ีสุดของบริเวณน ้ าผุดทบัลาว เพราะเป็นบริเวณต้นน ้ าท่ีน ้ าผุดข้ึนมาเเละยงัเป็น

บริเวณท่ีมีพนัธ์สัตวน์ ้ ามาอาศยัอยู่มากมาย นอกไปจากน้ียงัเช่ือกนัว่าในแถบบริเวณน้ีมีศาลของปู่

พญานาคอยูใ่นบริเวณดงักล่าวอีกดว้ย ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีโดยเฉพาะบริเวณตน้น ้าผุดมีความบริสุทธ์ิ 

เป็นสถานท่ีในเชิงสัญลกัษณ์อนัแสดงออกถึงพิธีกรรมและการเคารพบูชาท่ีชดัเจน อนัเเตกต่างจาก

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป 

    ทั้งน้ีก่อนการถ่ายท าวิดีโอการแสดง ศิลปินไดมี้การเขา้ขอ

ใชพ้ื้นท่ี โดยขออนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีสวนรุกขชาติน ้ าผุดทบัลาว และไดจุ้ดธูปบูชาและท าพิธีขอขมา

ปู่ พญานาค ณ บริเวณศาลปู่ พญานาคน ้ าผุดทบัลาว ขอขมาและขออนุญาตจากเจา้ป่าเจา้เขา เจา้ท่ีเจา้

ทาง ส่ิงศกัสิทธ์ิ รวมถึงผสีาง นางไม ้เทวดาอารักขาทั้งท่ีเอ่ยช่ือและไม่เอ่ยช่ือ ทั้งท่ีทราบและไม่ทราบ

ในบริเวณดงักล่าว เพราะในการถ่ายท านั้นศิลปินตอ้งลงไปในพื้นท่ีดงักล่าวดว้ยความเคารพ และมี

การลงไปในพื้นท่ีตน้น ้ าผุดท่ีมีความลึกมาก ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสวนรุกขชาติน ้ าผุดทบัลาวไดก้ล่าววา่เคยใช้

ไมท่ี้มีความยาวเกินกวา่ 2 เมตรวดัความลึกดงักล่าวแต่ไมด้งักล่าวไดจ้มหายไปแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ี

ดงักล่าวมีความลึกมาก และขณะท่ีศิลปินถ่ายท าวิดีโอชาสบา้นและนกัท่องเท่ียวไดใ้ห้ความสนใจ 

เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวไม่ไดมี้ผูไ้ดเ้ขา้ไปในพื้นท่ีนั้นเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงตวัศิลปินเองจึงไดถ่้ายท า

ดว้ยความเคารพ และเจตนาเพื่อส่ือสารนยัยะทางพุทธศาสนา และศิลปะท่ีนบัไดว้า่เป็นการสร้างงาน

พุทธศิลป์ผา่นศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ดว้ยความเคารพ 
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ภาพท่ี 63  บรรยากาศการถ่ายท าโดยศิลปินใชโ้ขดหินเพียงหน่ึงเดียวในบริเวณ ตน้น ้าผุดเป็นจุดท่ี

 ผูว้จิยัสร้างสรรคใ์ชย้นืและนัง่กระท ากิริยาต่าง ๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงของผลงานชุด  

 “Emotion of Goddess”  

 
 

    การใช้พื้นน ้ าบริเวณต้นน ้ าผุดทบัลาวเป็นสถานท่ีถ่ายท า

หลกั ไม่สามารถเลือกใชพ้ื้นท่ีอ่ืน ๆ ในสวนรุกขชาติน ้ าผุดทบัลาวเป็นหลกัได ้เน่ืองจากบริเวณอ่ืน 
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ๆ มีน ้ าสีเขียว มิใช่สีฟ้าน ้ าเงินตามท่ีตอ้งการ อาจเน่ืองจากความลึกของบริเวณตน้น ้ าผุดท่ีมีความลึก

มาก และเป็นบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวหรือชาวบา้นไม่ไดล้งหรือเล่นน ้ าบริเวณดงักล่าว อีกทั้งสัญญะ

ทางความหมายของพื้นท่ีท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้ 

 

 

ภาพท่ี 64  บริเวณอ่ืน ๆ ของน ้าผดุทบัลาวจะมีสีออกเขียวมากกวา่บริเวณตน้น ้าผุดซ่ึงมีส าฟ้าน ้าเงิน

 แตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

    นอกจากน้ีสีน ้ าเงินยงัมีการใชพ้ื้นทีสระน ้ าเอกชนเน่ืองจาก

ตอ้งมีการถ่ายท าใตน้ ้ า ซ่ึงมีความยากใชเ้วลานาน และตอ้งใชก้ลอ้งถ่ายใตน้ ้ าเฉพาะอีกดว้ย เน่ืองจาก

ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีน ้ าผุดทบัลาวท่ีมีความลึกมาก ไม่สามารถลงไปถ่ายท าได ้เพราะมีอนัตราย อีกทั้ง

แมน้ ้ าจะเป็นสีฟ้าน ้ าเงินแต่ก็ไม่ไดมี้ความใสขนาดท่ีสามารถใช้กลอ้งถ่ายภาพเคล่ือนไหวใต้น ้ าได้ 

ศิลปินจงตอ้งหาสระวา่ยน ้าท่ีสามารถเช่าพื้นท่ีในการถ่ายท าใตน้ ้า และสามารถใส่ชุดปกติลงน ้าได ้

    การถ่ายท าใตน้ ้ าในสระวา่ยน ้ านั้นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือแสง

ขณะถ่ายท า เพราะหากแสงสวา่งเกินไปสีน ้ าท่ีไดจ้ากการถ่ายท าจะไม่ออกมาเป็นสีฟ้าหรือน าเงินเเต่
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จะออกมาเป็นสีใสธรรมดา หรือเป็นสีขุ่น ดงันั้นการถ่ายท าใต้น ้ าส่ิงท่ีต้องค านึงคือลกัษณะและ

ทิศทางของแสงตอ้งเป็นช่วงท่ีแสงไม่จา้เกินไปไม่มืดจนเกินไป ไดแ้ก่ บ่ายสาม โมง เป็นตน้  

 

 

ภาพท่ี 65  ภาพการถ่ายท าใต้น า้   
 

    ในการถ่ายท าทุกคร้ังผู ้วิจ ัยสร้างสรรค์จะเป็นผู ้จ ัดวาง

องคป์ระกอบเเละมีการตรวจสอบภาพท่ีไดม้าทุกคร้ังเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีศิลปินวางเป้าหมายไว ้

 

 

ภาพท่ี 66  ศิลปินตรวจผลงานทุกคร้ังท่ีมีการถ่ายท า 
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    สีเหลือง หมายถึง ความทะนงตน (Goddess of Ignorance 

and Delusion (Ratnasambhava) อารมณ์ความหลง) สถานท่ีท่ีใชถ่้ายท าคือ ทุ่งนาสีเหลืองท่ีพร้อมจะ

เก็บเก่ียว เพราะสีเหลืองนอกจากจะมีความหมายถึง ความทะนงตน (Goddess of Ignorance and 

Delusion (Ratnasambhava) อารมณ์ความหลง แล้วยงัเป็นการแสดงสถานะถึงธาตุดิน ท่ีแสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์อนัหมายถึงรวงข้าวท่ีพร้อมจะเก็บเก่ียวอีกด้วย โดยเลือกสถานท่ีทุ่งนาแถบ

บริเวณจงัหวดันนทบุรีเพราะมีระยะทางท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพ และเห็นวา่ทุ่งนาท่ีใด ก็เป็นตวัเเทน 

เเห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งผนืแผน่ดินเช่นเดียวกนั อีกทั้งยงัสามารถแสดงสัญลกัษณ์แห่งสี ท่ีศิลปิน

ได้รับเเรงบนัดาลใจจากเทวนารีอนัเป็นพลงัอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระโพธ์ิสัตว์ตาราท่ีส่ือความ

หมายถึง ผูท่ี้พาสรรพสัตว์ขา้มพน้ มหานทีแห่งการเวียนว่ายตายเกิด และความทุกขเวทนาเพื่อ

น าเสนอแนวความคิดของผูห้ญิงในอุดมคติผา่นสีต่าง ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีคือสีเหลือง 

 

 

ภาพท่ี 67  ทุ่งขา้วสีเหลืองทอง อนัเป็นสัญลกัษณ์ หมายถึง ความทะนงตน (Goddess of Ignorance  

 and Delusion (Ratnasambhava) อารมณ์ความหลง) 

 
 

 



  180 

    สีแดง หมายถึง กามตณัหา (Goddess of Anger and Desire 

(Amitabha) อารมณ์โทสะ ราคะ) และนอกจากน้ียงัมีความหมายถึงธาตุไฟ จึงเลือกพื้นท่ีรกร้างท่ี

ผา่นการเผาไหมจ้ากเพลิง แสดงให้เห็นถึงซากปรักหกัพงั ท่ีถูกท าลายลา้งจากไฟ มีลกัษณะเป็นตอ 

แหง้เเลง้ ไร้ความสดช่ืน มีส่วนท่ีเป็นสีด าจากเพลิงอนัเป็นความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีศิลปินตอ้งการ

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายของอารมณ์โทสะและราคะ  

 

 

ภาพท่ี 68  ทุ่งหญา้ท่ีผา่นการเผาไหมแ้ละซากแห่งความแห้งแลง้ 

     

  สีเขียว หมายถึงความกลวั (Goddess of Fear (Amogasiddhi) อารมณ์ความกลวั) 

ท่ีนอกเหนือจากการแสดงสภาวะความหมายทางอารมณ์แลว้ ยงัมีความหมายถึงธาตุลม ท่ีมีลกัษณะ

ของการก าเนิด ความสดใส ความสดช่ืน  ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ จึงเลือกใชทุ้่งขา้วสีเขียวท่ีหมายถึงความ

อุดมณ์สมบูรณ์แห่งการก่อก าเนิด ท่ีสดใสดัง่สายลมพลดัไหว 
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ภาพท่ี 69  สีเขียวของทุ่งนา ท่ีนอกเหนือจากการแสดงสภาวะความหมายทางอารมณ์แลว้ 

  ยงัมีความหมายถึงธาตุลม ท่ีมีลกัษณะของการก าเนิด ความสดใส ความสดช่ืน 

 

    ผลงานชุด “Emotion of Goddess” ได้น าเสนอความไม่รู้

ผา่นสัญญะสีน ้ าเงินเป็นส าคญั หมายถึง ความเกลียดชงั ความหลง (Goddess of Hatred (Akshobhya) 

อารมณ์ความเกลียด) ผ่านธาตุน ้ าท่ีเป็นดัง่เลือดท่ีหล่อเล้ียงร่างกายเป็นส าคญั โดยสถานท่ีถ่ายท า

ไดแ้ก่ สระวา่ยน ้า และสวนรุกขชาติน ้าผดุทบัลาว อ. คอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ เป็นสถานท่ีถ่ายท าหลกั 

มีการบนัทึกภาพเคล่ือนไหวการแสดงของศิลปิน ในกิริยาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การนัง่ การยืน และการตีน ้า 

ในบริเวณตน้น ้ าผุดทบัลาวเพื่อแสดงถึงอาการและการสร้างพลงังานของความรู้สึกหลง และเกลียด

ชัง ซ่ึงนับเป็นความโง่ ความไม่รู้หน่ึงท่ีศิลปินต้องการให้ผูช้มสามารถรับรู้ได้ ทั้งน้ีการส่ือสาร

อารมณ์ดังกล่าวมิได้เป็นการเล่นอารมณ์ด้วยการแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้า แต่เป็นการแสดง

พลงังานของความจมอยูใ่นความรู้สึก เหมือนดัง่ผูท่ี้ยืนอยูท่่ามกลางน ้ าลึกแมจ้ะมีหนทางท่ีจะข้ึนมา

ไดแ้ต่กลบัไม่ข้ึนมาเพราะความลุ่มหลงอยู่ในความคิดตนเอง จนอาจตั้งค  าถามว่าท าไมจึงไม่เดิน

ออกมา ท าไมจึงตอ้งยืนอยู่ตรงนั้น เฉกเช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ไม่อาจออกมาจากอารมณ์ความหลง 
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ความเกลียดไดเ้พราะความไม่รู้ เพราะความโง่ในสภาวะ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีตนเองอยู ่หรือยึดถือ

นัน่เอง 

    การยืนอยู่บนโขดหินท่ามกลางน ้ า ลึกธรรมขาติ นับ

เป็นสัญญะท่ีส าคญัสัญญะหน่ึงของศิลปินท่ีตอ้งการและตั้งใจเลือกมาน าเสนอแก่ผูช้ม โดยใชสี้ของ

ธรรมชาติคือ สีน ้ าเงินของตน้น ้ าผุดท่ีเป็นสีสัญลกัษณ์ส าคญัหมายถึงธาตุน ้ าท่ีหากเปรียบกบัร่างกาย

ก็เปรียบกบัการเดินหรือการหมุนเวียนของเลือดภายในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การเลือกพื้นท่ีท่ีเป็น

ตน้น ้าผดุ ท่ีมีความบริสุทธ์ิ เป็นตน้ก าเนิดของน ้ าและชีวิต ยอ่มมีความหมายท่ีส าคญัและเช่ือมโยงกนั

อย่างเเน่นแฟ้น กบัสัญญะท่ีศิลปินตอ้งการส่ือผ่านสีน ้ าเงินของน ้ า และการเปรียบเทียบความหมาย

ของความลุ่มหลง ความเกลียดของผูท่ี้ยงัตอ้งผา่นการเวียนวา่ยตายเกิด ในสามภาพ ไดแ้ก่ โลกมนุษย ์

สวรรค ์และนรก เป็นตน้ 

    ในการถ่ายท าแต่ละคร้ังศิลปินตอ้งใช้การทรงตวั และการ

ควบคุมร่างกายอยา่งสูงเน่ืองจากพื้นท่ีท่ีใชถ่้ายท านั้นเป็นพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งอนัตราย เพราะมีความลึก

ขนาดท่ีไม่สามารถวดัไดแ้น่ชดั (ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสวนรุกชาติน ้ าผุดทบัลาว วนัท่ี 23 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2560) และบริเวณโดยรอบจะมีร้ัวลวดหนามกั้นอยู ่ประกอบกบัเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีผูค้น

เขา้มาเป็นเวลานานท าใหมี้ความรกร้าง มีตน้ไม ้หญา้และเศษใบไมต่้าง ๆ ปกคลุมเป็นจ านวนมาก ท า

ให้การเขา้ไปท างานในพื้นท่ีดงักล่าวค่อนขา้งล าบาก อีกทั้งโขดหินท่ีศิลปินตอ้งไปยืนเพื่อแสดงและ

บนัทึกภาพเคล่ือนไหวนั้นมีพื้นท่ีจ  ากดัเพียงพอต่อคนเพียงคนเดียวท าให้ผูช่้วย ไม่สามารถเขา้ไปใน

พื้นท่ีดงักล่าวร่วมดว้ยได ้ศิลปินจึงจ าเป็นตอ้งไปในพื้นท่ีดงักล่าวล าพงัดว้ยตนเอง และเพื่อป้องกนั

ความเสียหายท่ีจะเกิดกบัพื้นท่ีสวนรุกขชาตในบริเวณตน้น ้ าผุดทบัลาว ท าให้ศิลปินตอ้งเขา้ไปใน

พื้นท่ีดงักล่าวอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้เกิดความเสียหายกบัตน้ไมเ้เละส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบให้น้อย

ท่ีสุด ศิลปินจึงตอ้งใช้ทกัษะในการเคล่ือนไหวเพื่อเขา้ไปในพื้นท่ีโขดหินดงักล่าว ผ่านลวดหนาม 

ตน้ไม ้และเศษตน้ไมต่้าง ๆท่ีทบัถมตามกาลเวลา ซ่ึงการทรงตวัและการควบคุมร่างกายมีความส าคญั

มาก 

    เม่ือผูว้ิจยัสร้างสรรค์ยืนอยู่บริเวณโขดหิน ณ ตน้น ้ าผุดทบั

ลาวผูว้จิยัตอ้งระมดัระวงัความล่ืน และตอ้งศึกษาพื้นท่ีอยา่งดี เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นตน้น ้ าผุดท่ี

มีความลึกเป็นอย่างมาก และมีพนัธ์ปลาชนิดต่าง ๆ อยู่อย่างเนืองแน่น การยืนในพื้นท่ีดงักล่าวเป็น

เวลานาน ๆ เพื่อบนัทึกภาพเคล่ือนไหว ไปจนถึงการนัง่ และการตีขา จึงตอ้งระมดัระวงั อีกทั้งบริเวณ
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โดยรอบจะมีผูค้นทั้งนกัท่องเท่ียว และชาวบา้นใหค้วามสนใจ ศิลปินจึงตอ้งมีสมาธิในการอยูก่บัการ

สร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้มาธิในการบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 

 

 

ภาพท่ี 70  ภาพขณะศิลปินลงไปในพืน้ท่ีต้นน า้ผุดทับลาวเพ่ือถ่ายท าวิดีโอการแสดงท่ีใช้ในผลงาน
 ชุด “Emotion of Goddess” 

 

    นอกจากน้ีผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดห้าพื้นท่ีน ้าบริเวณใกลเ้คียงท่ี

สามารถลงถ่ายท าในน ้ าได้ เน่ืองจากศิลปินตอ้งการภาพการลอยบนน ้ า ซ่ึงน ้ าตอ้งไปต้ืนหรือลึก

จนเกินไปเน่ืองจากตอ้งมีการถ่ายท าซ ้ า ๆ หลายคร้ัง หากลึกจนเกินไปอาจเกิดอนัตราย และไม่ได้

ภาพตามท่ีตอ้งการ จึงไดบ้ริเวณน ้าผดุทบัลาวท่ีห่างออกไป 500 เมตร ใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า อยา่งไร

ก็ดีบริเวณดงักล่าวมีโขดหินใตน้ ้ าท่ีสามารถเป็นท่ีพกัในระหวา่งการถ่ายท าได ้ซ่ึงการออกมาถ่ายท า

นอกสถานท่ีนอกเหนือจากสัญญะของความศักด์ิสิทธ์ิของพื้นท่ีท่ีตรงตามสาระของผลงาน

สร้างสรรค์อนัไดแ้ก่ อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศแลว้นั้น การไดพ้ลงังานจากบรรยากาศ

โดยรอบนบัเป็นความส าคญัอยา่งหน่ึงของการบนัทึกภาพเคล่ือนไหวจากสถานท่ีจริงท่ีเหมาะสมกบั

เป้าหมาย หรือความหมายของผลงานท่ีตอ้งการน าเสนอ  
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ภาพท่ี 71  การบนัทึกภาพการแสดงของศิลปิน ในบริเวณน ้ าผุดทบัลาวท่ีห่างออกไปจากบริเวณตน้

 น ้าผดุ 500 เมตรเพื่อใหไ้ดภ้าพการเคล่ือนไหวตามท่ีศิลปินตอ้งการในผลงานชุด  

 “Emotion of Goddess”  

 

   

    1.2) การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด 

  การเขียนแบบโครงร่างการแสดงในคร้ังน้ีผูว้ิจยัสร้างสรรคต์อ้งการเคล่ือนไหว

อยู่ภายใต้ผา้สีขาวท่ีคลุมไวท้ั้ งตัวเพื่อส่ือถึงความไม่รู้ ความหลงอยู่ในมายาคติแบบเดิมและ

เคล่ือนไหว ดว้ยการดดัแปลงท่าทางต่างๆท่ีพยายามด้ินรนออกจากกรอบมายาคติความเป็นหญิง 

ไปสู่การเป็นเทวนารี โดยผูว้ิจยัศึกษารู้แบบการเคล่ือนไหวจากหนังสือ  Dancing with Dharma 

(ภาพท่ี 74) ซ่ึงไดเ้ขียนถึงการเจริญจิตภาวนา กบัการเคล่ือนไหวร่างกาย คลา้ยการเจริญกรรมฐาน

อย่างหน่ึง แต่เป็นการใช้สติภาวนาประกอบการเคล่ือนไหวร่างกายโดยไดน้ าองค์ความรู้น้ีออกใช้

ประกอบการแสดงทางทศัน์ศิลป์ในคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 72  หน้าปกหนังสือ Dancing with Dharma 

เขา้ถึงไดจ้าก https://target.scene7.com/is/image/Target/51817463?wid=488&hei=488&fmt=pjpeg 

 

    การจัดวางว ัตถุทาง ศิลปะ  มีการจัดวางวิ ดี โอ ผ่าน

โปรเจคเตอร์บนเวที 2 ตวัแนวตั้งและแนวนอน มีน ้าแขง็ขนาดเท่ากอ้นหินรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 4 กอ้น

ตามขั้นบนัได เพื่อใช้ในการกา้วเดินระหว่างการแสดงสด ในร่างกายของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้น า

ดอกไมเ้บญจมาศสีฟ้ามาถือไว ้

   2) การแสดงผลงานและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

   สถานท่ีการจดัแสดงผลงานชุด Emotion of Goddess ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ 

และจดัองคป์ระกอบศิลป์จดัแสดงโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นสามส่วนหลกั ไดแ้ก่  

2.1) ดา้นหลงัใชใ้นการถ่ายทอดภาพเคล่ือนไหวยนืน่ิง ภาพ

กวา้ง เป็นเวลากวา่ 15 นาท่ีต่อเน่ือง 

2.2) พื้นท่ีปูผา้สีขาวทั้งพื้นท่ี ฉายภาพสตรี 5 นางฉายลงบน

พื้น 
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2.3) ผา้สีขาวลากเป็นทางยาวต่อเน่ืองจากพื้นท่ีท่ีใช้ฉาย

ภาพสตรี 5 นาง เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการแสดงสด 

   การน าเสนอผลงาน น าเสนอในพื้นท่ีปิด (Close Spec) สถานท่ีท่ีจดั

แสดง ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั

สนามจนัทร์  

 

ภาพท่ี 73  การจัดพืน้ท่ีเพ่ือสร้างความเอกภาพน าไปสู่ผลงานชุด Emotion of Goddess 
 

 คุณค่าในทางสุนทรียศาสตร์ในการจดัแสดงผลงานชุดน้ี สะทอ้นให้ผูช้มรู้สึกถึงธาตุน ้ า

ความเยน็ ความสดช่ืน สงบ น่ิงท่ามกลางน ้ าท่ีผุดข้ึนมาจากธรรมชาติ และสีของน ้ าท่ีเป็นสีฟ้าจาก

ธรรมชาติ การจดัวางน ้าแขง็ไวต้รงกบัภาพวดีิโอท่ีผูว้จิยัยืน่อยูบ่นโขดหิน 

  2.4.3 วตัถุทางศิลปะ  เคร่ืองแต่งกาย  แสง ดนตรี การเคลือ่นไหว และส่ิงแวดล้อม 
   1) วตัถุทางศิลปะ ผา้ยดืสีขาวขนาดสองเมตรคูณสองเมตร,ผา้สีขาวปู

พื้นขนาดกวา้ง 1.50 ยาว 3 เมตร ทั้งส้ิน 5 ผนื,ผา้สีขาวปูพื้นขนาดกวา้ง 1.50 ยาว 4 เมตร ทั้งส้ิน 1 



  187 

ผนื, น ้าแขง็กอ้นขนาดใหญ่จ านวน 4 กอ้น ,ครามสีน ้าเงินจ านวน 2 กระปุกใหญ่และดอกเบญจมาศ

สีขาวขนาดกลางชุบสีจนกลายเป็นสีน ้าเงิน จ านวน 50 ดอก  

   2) ชุดสีขาวยาวนอนใตผ้า้คลุมสีขาว 

 

ภาพท่ี 74  สัญญะสีขาวนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงการหลุดพน้จากความไม่รู้ ความโง่ และความหลงผดิทั้ง 

 ปวง 

 
   3) แสง  แสงจากโปรเจคเตอร์และไฟเคลียร์สีส้มอ่อน 4 หลอดวางไว ้

   4) ดนตรี เสียงเชลโล่โดยนกัดนตรีเล่นสด ช่ือนางสาวเสาวคล ม่วง

ครวญ  

   5) การเคล่ือนไหว  จากการท่ีไดด้ าเนินการเขียนแบบโครงร่างการ

แสดง ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้เร่ิมจากการนอนน่ิงอยู่ใตผ้า้คลุมซ่ึงถูกวิดีโอสตรี 5 นางจากผลงานชุด 

Multiverse Daravati  ฉายไปท่ีผา้คลุมสีขาวท่ีคลุมร่างกายของผูว้ิจยัท่ีนอนน่ิงอยู่บนเวทีราวกบัวา่

ผูว้ิจยัไม่มีชีวิต จากนั้นค่อยๆลงข้ึนเดินออกจากเวทีเหยียบไปท่ีน ้ าแข็งท่ีเยน็ยะเยือก โดยจะตอ้งใช้

สติและการภาวนาอยา่งยิง่เน่ืองจากระหวา่งการเดินเหยยีบน ้าแขง็ยงัตอ้งคลุมผา้ขาวท่ีพยายามด้ินร้น

หลุดพน้จากมายาคติเดิม แลว้เดินกลบัมายืนตรงวิดีโอท่ีผูว้ิจยัยืนอยู่ในวิดีโอแล้วหลุดจากผา้ขาว
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พร้อมดอกไมก้ระจายออกและจบดว้ยท่าทางสงบน่ิง การแสดงสดทั้งหมดมีลกัษณะการเคล่ือนไหว

หลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 16 ตารางแสดงการการเคล่ือนไหวจากการแสดงสด 

 

รูปภาพการแสดงสด คุณค่าทางนามธรรมจากการเคลือ่นไหว 

 

 

ผูว้ิจยัสร้างสรรค์อยู่ภายใตผ้า้ยืดสีขาวบนภาพเคล่ือนไหว

บนผนงัและพื้น พร้อมเสียงบรรเลงสดจาก Cello ภาพจาก

วิดีโอและผา้ยืดสีขาวซ่อนศิลปินจากสายตา ของผูช้ม ดูราว

กบัวา่ไดน้อนน่ิงคลา้ยกบัท่อนไมท่ี้จมอยูใ่นอดีตเพื่อให้เกิด

สุนทรียะกบั ผูช้มใหเ้ขา้ถึงจินตนาการ  

 

 

ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ค่อย ๆ ปรากฏตวัโดยเคล่ือนไหวร่างกาย

ภายในผา้ ในทางคุณค่าเชิงนามธรรมผูว้จิยัตอ้งการส่ือสาร

ถึงผูช้มถึงมายาคติของสังคมท่ีมีต่อความเป็นผูห้ญิง ใน

ความงามท่ีแสดงออกผา่นสตรี 5 นางท่ีงดงามอ่อนชอ้ย 

 

 

 

 

ผูว้จิยัสร้างสรรคโ์ดยใชจิ้นตนากาท าใหก้ารแสดงทาง

ทศันศิลป์ภาพบางส่วนยงัคงอยูบ่นพื้น เเละ ท าใหผู้ช้มรู้สึก

ราวกบัวา่ผูแ้สดงสด ฟ้ืนข้ึนมาจากพื้นดิน  
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ตารางท่ี 17  ตารางแสดงการการเคล่ือนไหวจากการแสดงสด (ต่อ) 

รูปภาพการแสดงสด คุณค่าทางนามธรรมจากการเคลือ่นไหว 

 

 

ผูว้จิยัสร้างสรรคเ์คล่ือนรับภาพเคล่ือนไหวจากพื้น 

เพื่อใหมี้ลกัษณะตั้งฉากเป็นมิติท่ีชดัเจนข้ึน เพื่อสร้าง

จินตนาการแก่ผูช้มให้เห็นถึงสุนทรียะของผูห้ญิงตาม

จินตนาการ และการพยายามใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกาย 

ผลกัดนัใหห้ลุดพน้จากมายาคติเดิมท่ีมีต่อความเป็น

ผูห้ญิง 

 

 

ผูว้จิยัสร้างสรรคเ์คล่ือนตวัเดินออกจากเวทีดว้ยผา้คลุมสี

ขาวท่ีคลุมทั้งร่างกาย มีนยัยะบ่งบอกถึง การถูกครอบง า 

จากอวิชา หรือความไม่รู้ของมนุษย ์และตอ้งใช้สติกา้ว

เดินในขณะท่ีถูกปิดอายตนะภายนอก โดยต้องใช้สติ 

สมาธิ ขนัติอยา่งมากท่ีตอ้งเหยียบน ้ าแข็งถึง 4 กอ้นเพื่อ

สร้างสติให้ต่ืนรู้ แจ้ง โดยใช้รูปแบบการเคล่ือนไหว

ประกอบการภาวนาดว้ยอานาปานสติ 

 

 

 

ผูว้ิจ ัยสร้างสรรค์เคล่ือนร่างกายรับภาพสตรี 5 นางท่ี

ก าลงัฉายการเคล่ือนไหวจากพื้น และเดินเขา้มาผูช้มใน

ระยะท่ีประชิดข้ึนพร้อมส่งเสียง ในลักษณะสวดมนต์

แบบเทวนารี 
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ตารางท่ี 18  ตารางแสดงการการเคล่ือนไหวจากการแสดงสด (ต่อ) 

 

 

รูปภาพการแสดงสด คุณค่าทางนามธรรมจากการเคลือ่นไหว 

 

 

ผูว้จิยัสร้างสรรคแ์สดงให้เห็นถึงรูปลกัษณะท่ีไร้ตวัตนเป็น

รูปแบบของเทวสตรีในยุคโบราณ เคล่ือนไหวร่างกายโดย

การขยายภาพเข้าใกล้คนดูเพื่อสร้างจินตนาการรับรู้

ระหว่างศิลปินท่ีอยู่ภายใน และภาพปรากฏบนผา้สีขาว               

ในรูปลกัษณะของเทวสตรี 

 

 

 

ผูว้ิจ ัยสร้างสรรค์ค่อย ๆ ออกมาจากพนัธนาการท่ีคลุม

ร่างกายไวด้ว้ยสติยดืตวัสูงข้ึนจนไปถึงภาพวิดีโอผูห้ญิงชุด

ขาว เพื่อรับพลงัอ านาจท่ีเป็นอนัห่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติ 

เพื่อ สร้างจินตนาการและความรู้สึกลึกลบัให้กบัผูช้ม จน

ท าใหรู้้สึกราวกบัวา่ เทวสตรีในวดีิโอหลุดออกมา จากผา้ท่ี

คลุม 

 

 

ผู้วิจัยสร้างสรรค์คลายผ้าท่ีเปรียบเสมือนความไม่รู้ ท่ี

ครอบง าจิตใจอยูอ่อกตนออก หลงัจากด้ินหลุดดว้ยออกมา

ดว้ยความรู้แจง้ดว้ยปัญญา ท าให้ผูช้มไดเ้ห็นร่างกายของ

ผูว้ิจยัยืนน่ิงจบในลกัษณะอานาปานสติ อย่างชัดเจนตรง

กบัภาพวิดีโอท่ีถูกจดัวางไวต้รงกนั บงับอกถึงความต่ืนรู้

ความหลุดพน้ 
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  ผลงานชุด Emotion of Goddess น าเเนวคิดมาจากทิเบตแต่น ามาผสมผสาน

กบัเเนวความคิดแบบไทยท่ีตกผลึกมาเป็นสีส่ีตามแบบฉบบัของศิลปิน ตามแนวคิดพระพุทธศาสนา

แบบไทย ตามมายาคติแบบไทย ท่ีมีความงดงามแต่มีความเป็นสากล และสามารถเขา้ถึงผูช้มได ้และ

ศาสนาแบบทิเบตมีการใช้เสียงสวดมนต์ การเคล่ือนไหวหรือท่ีเรียกว่าศิลปะในการส่ือสาร

ความหมายและสาระแห่งพุทธศาสนา 

   6) ส่ิงแวดลอ้ม การแสดงผลงานชุด “Emotion of Goddess”น้ีไดส้ร้าง

สภาวะแวดลอ้มในการแสดงให้ดูราวกบัวา่เป็นโลกแห่งจิตนาการของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ท่ีนอนอยู่อยู่

ภายใตก้ารฉายภาพของสตรี 5 นาง และเช่ือมต่อกบัวิดีโอท่ีเป็นการถ่ายวิดีโอในน ้ าผุดซ่ึงเป็นน ้ ามี

ลกัษณะสีฟ้า โดยผูว้ิจยัยื่นอยู่บนโขดหินรอบๆกายเติมไปดว้ยธรรมชาติ โดยยื่นสงบน่ิงราวกบัวา่

จองมองดูการแสดงสด 

   ผูว้จิยัสร้างสรรคน์ ากอ้นน ้าแขง็ขนาดใหญ่จ านวน 4 กอ้นซ่ึงมีสีฟ้าทั้ง 

4 กอ้นเพื่อเช่ือมโยงระหว่างแม่น ้ าผุดและการแสดงสดของผูว้ิจยั บรรยายการในห้องจดัแสดงมือ

สลัวมีไฟจากหลอดไฟเคลียร์สีส้มเท่าท่ีส่องสว่าง ผูว้ิจ ัยสร้างสรรค์พยายามสร้างบรรยากาศ

เลียนแบบธรรมชาติ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์งานศิลปะการเลียนแบบ ( Imitationalism Theory)

เพื่อใหเ้ห็นความงามในธรรมชาติ 

  2.4.4 การให้สัญลกัษณ์แทนอารมณ์ ในผลงานชุด “Emotion of Goddess” 
  ในผลงานช้ินน้ียงัคงเป็นผลงานท่ีน าเสนอผูห้ญิง ยุค “Modern” ท่ีมีลกัษณะท่ี

เป็นระเบียบแบบแผน มีความเป็นเหตุเป็นผล กบัผูห้ญิงยุค “Post Modern” ท่ีใช้สัญญะการกระท า

ของความไม่รู้ ความโง่ และความหลงผิดทั้งปวงเพื่อถ่ายท าวิดีโอการแสดง ไดแ้ก่ สีน ้ าเงิน หมายถึง 

ความเกลียดชงั ความหลง (Goddess of Hatred (Akshobhya) อารมณ์ความเกลียด), สีเหลือง หมายถึง 

ความทะนงตน (Goddess of Ignorance and Delusion (Ratnasambhava) อารมณ์ความหลง), สีแดง 

หมายถึง กามตัณหา (Goddess of Anger and Desire (Amitabha) อารมณ์โทสะ ราคะ ), สีเขียว 

หมายถึง ความกลวั (Goddess of Fear (Amogasiddhi) อารมณ์ความกลวั) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 19 ตารางแสดงแผนการถ่ายท าเบ้ืองตน้วดีิโอการแสดงของเทวนารีทั้ง 4 อนัเป็นสญัญะการ กระท าของ
ความไม่รู้ ความโง่ และความหลงผิดทั้งปวง 

เทวนารี การกระท า การแสดงสีหน้า 
การแสดงสัญญะ

ท่า 
ภาพจบ 

(Goddess of Hatred 

(Akshobhya) 

อารมณ์ความ

เกลยีด) 

ตีน ้าดว้ยขาหรือ

มือ 
สีหนา้เกลียด นัง่ท่าเทวเีกลียด นัง่น่ิงในชุดสีขาว 

(Goddess of 

Ignorance and 

Delusion 

(Ratnasambhava) 

อารมณ์ความหลง) 

ขาน่ิง สีหนา้หลง โลภ นัง่ท่าเทวหีลง นัง่น่ิงในชุดสีขาว 

 (Goddess of Anger 

and Desire 

(Amitabha) ( 

อารมณ์โทสะ 

ราคะ) 

กระทืบดอกไม ้ สีหนา้ราคะ โทสะ นัง่ท่าเทวีราคะ นัง่น่ิงในชุดสีขาว 

(Goddess of Fear 

(Amogasiddhi) 

อารมณ์ความกลวั) 
การวิง่ สีหนา้กลวั นัง่ท่าเทวกีลวั นัง่น่ิงในชุดสีขาว 

 

  2.4.5 การวเิคราะห์ผลงาน 
  การแสดงผลงาน Emotion of Goddess เป็นผลงานการแสดงท่ีไดรั้บองคค์วามรู้

มาจากการแสดงทางทศันศิลป์ทั้ง 3 ชุดท่ีผา่นมาเพื่อคน้หาองคค์วามรู้เก่ียวกบัหวัขอ้วจิยัในเร่ือง

เก่ียวกบัอารมณ์ เทวนารี อ านาจแห่งอิทธิเพศ โดยผลจากการศึกษาท่ีผา่นมาผูว้ิจยัสร้างสรรค์จึงได้
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น ามาพฒันาเป็นผลงานชุดน้ีและน ามาวเิคราะห์และการประเมินคุณค่าของงานศิลปะของผูว้จิยัจะ

วเิคราะห์จาก 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 

 

 

    1) ดา้นความงาม 

   การจดัองคป์ระกอบศิลป์ในผลงานช้ินน้ีแสดงออกดว้ยความงามของ

ศิลปะอยา่งเหมาะสมสวยงามและส่งผลต่อผูดู้ให้เกิดความช่ืนชมในสุนทรียภาพ เน่ืองจากเป็นการ

สร้างสภาวะแวดลอ้มในการแสดงให้ดูราวกบัว่าเป็นโลกแห่งจิตนาการ ผูว้ิจยัสร้างสรรค์พยายาม

สร้างบรรยากาศเลียนแบบธรรมชาติ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์งานศิลปะการเลียนแบบ 

(Imitationalism Theory)เพื่อให้เห็นความงามในธรรมชาติและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติ 

พยายามดึงเอาความสงบ ความเงียบจากธรรมชาติมาเป็นก าลงัให้แก่การแสดงสดในคร้ังน้ี ทั้งน้ี

เน่ืองจากธรรมะคือ ธรรมชาติ ธรรมทั้งหลายอยูใ่นความเป็นธรรมชาติตามทศันะของผูว้จิยั   

   ผลงานชุดน้ีในการแสดงสดของยงัสร้างสรรค์โดยให้ผูช้มร่วมรู้สึก

ไปถึง 2 โลกท่ีซ้อนอยู่ภายใตจิ้ตใจของความเป็นผูห้ญิงคือโลกแห่งมายาคติท่ีสังคมตีกรอบให้แก่

ผูห้ญิงผา่นสตรี 5 นางและโลกแห่งความหลุดพน้คือผลงานท่ีผูว้ิจยัสร้างสรรคย์นือยูบ่นน ้าผดุท่ีสงบ

น่ิงดว้ยสติพลงัอ านาจจากธรรมชาติมาสู่ความเป็นหญิง เป็นการสร้างสรรคก์ารแสดงทางทศันศิลป์

ท่ีใช้ความคิดหรือจินตนาการตามทฤษฎีนิยมจินตนาการ (Imagination Theory) ผลงานชุดน้ีได้
แสดงภาพจินตนาการและความคิดเห็นของผูว้ิจยัออกมาได้อย่างงดงาม ชวนให้ผูช้มครุ่นคิดตาม

จินตนาการเก่ียวกบั อารมณ์ เทวสตรี อ านาจแห่งสตรี  

   ในดา้นทศันธาตุทางการแสดงทางทศันศิลป์ในชุดน้ี สามารถสร้าง

อารมณ์ต่าง ๆ ให้กบัผูช้มในรูปแบบของศิลปะการแสดงสดไดเ้ป็นอยา่งดีจากภาพวิดีโอสตรี 5 นาง

ท่ีฉายลงไปขณะท่ีผู ้วิจ ัยเคล่ือนไหวใช้ แสง สีและเงา จากวิดีโอและของผู ้วิจ ัยประสานกัน

สร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี  สีของวิดีโอสตรี 5 นางเป็นสีขาวด า ส่วนวิดีโอท่ีฉายท่ีผนงัเป็นน ้ าสีฟ้าและ

สีเขียวจากธรรมชาติ การใช้วิ ดีโอแสดงผลงานร่วมกับการแสดงสดในคร้ังน้ีจึงได้สร้าง

สุนทรียศาสตร์ตามรูปแบบและทศันะของผูว้จิยั 

   2) ดา้นสาระ 
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   ผลงานชุดน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อให้ผูช้มพยายามหลุดพน้ออกจากกรอบ

มายาคติความเป็นหญิงท่ีถูกสร้าง ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ท่ีตอ้งการให้ผูห้ญิงมีกริยา มารยา 

อ่อนชอ้ย งดงาม ชวนหลงใหล การแต่งกายท่ีสวยสดงดงาม นั้นเป็นจิตนาการท่ีสังคมพึ่งปรารถนา

จากสตรีในสังคมไทย มายาคติเหล่าน้ีท าให้ผูห้ญิงจ าตอ้งเก็บง าอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ส่งผล

ใหมี้ผลต่อภาวะจิตใจของผูห้ญิงในสังคม ก่อใหเ้กิดความรุนแรงต่อผูห้ญิง ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ใน

ตวัเองของผูห้ญิง การใช้ผา้ขาวคลุมนอนอยู่บนเวทีราวกบัว่าผูว้ิจยัสร้างสรรค์ยเป็นศพ แต่ถูกอ า

พรางด้วยวิดีโอสตรี 5 นางท่ีถอดแบบออกมาเพื่อส่ือสารต่อผูช้มให้เห็นจิตนาการของอารมณ์ 

อ านาจของผูห้ญิงในแบบแผนท่ีสังคมคาดหวงั นั้นคือความงดงามของสตรี ความร่ืนเริง ร่ายร า และ

เสียงดนตรี ซ่ึงส่งผลต่อจิตใจของผูช้ม ซ่ึงเป็นความงามท่ีเกิดข้ึนดว้ยอารมณ์มิใช่ดว้ยเหตุผล ในทาง

พุทธศาสนาถูกมองวา่ความงามเหล่าน้ีเต็มไปดว้ยกิเลส เน่ืองจากเกิดจากความชอบ ความพอใจ ซ่ึง

มิใช่อารมณ์ท่ีผูว้จิยัตอ้งการใหผู้ช้มไดส้ัมผสั 

   ผูว้จิยัสร้างสรรคจึ์งพยายามด้ินรนใหห้ลุดพน้จากกิเลสหรือความไม่รู้

ความหลง จากความงามท่ีเกิดจากอารมณ์ในสุนทรียศาสตร์ในความเป็นหญิงท่ีสังคมตอ้งการ โดย

น าหลกัคิดเร่ืองพุทธศาสนามาเช่ือมโยงเกิดเป็นองคค์วามรู้ท่ีเช่ือไดว้า่สตรีคือตน้แบบของความเป็น

แม่ สามารถหลุดพน้จากกิเลสไดโ้ดยน าความเช่ือเร่ืองพระโพธ์ิสัตวต์ารา ซ่ึงมีความเช่ืออีกทางหน่ึง

วา่พระนางตาราเป็นพระนางสิริมหามายา ซ่ึงเป็นมารดาของพระพุทธเจา้ มาเป็นแรงบนัดาลใจ ใน

ความพยายามหลุดพน้จากผา้คลุมท่ีเปรียบเสมือนความไม่รู้ ความมีอวิชาครอบง าจิตใจของผูห้ญิง 

ให้หลุดพน้ด้วยปัญญาคือ การมีความรู้แจง้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพุทธินิยม 

(Cognitivism)  ท่ีเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจ  ท่ีเกิดจากกระบวนการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ยปัญญา 

 

   3) ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 

   ผลงานชุดน้ีมุ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการรู้แจ้งทาง

ปัญญา จากอารมณ์แห่งความหลง ความไม่รู้สะทอ้นภาพการถูกครอบง าจากมายาคติทางสังคมของ

ความเป็นหญิงตามขนบธรรมเนียม โดยพยายามส่ือสารอารมณ์เทวสตรี ดว้ยการหยัง่รู้ทางปัญญา

ตามหลกัพระพุทธศาสนา ผลงานชุดน้ีสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกและส่ือความหมายไดอ้ยา่ง

ลึกซ้ึงให้กบัผูช้มดว้ยการคลุมผา้ทั้งร่างกายแมข้ณะเคล่ือนไหวตอนทั้งการแสดงทางทศัน์ศิลป์ท่ี
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เกิดข้ึน มีเพียงตอนจบของการแสดงเท่านั้นท่ีผูว้ิจยัหลุดออกมาจากผา้  ซ่ึงเป็นผลงานท่ีใช้เทคนิค

แสดงออกถึงความคิด พลัง ความรู้สึกท่ีปรากฏอยู่ในผลงานชุด Emotion of Goddess แม้จะไม่

สามารถ ระบุไดว้า่ เหมือน หรือเป็นภาพอะไร เป็นลกัษณะนามธรรม (Abstract) แต่ก็รับรู้ไดถึ้งผูช้ม 

  2.4.6 ผลทีไ่ด้รับและพฒันาการไปสู่งานช้ินต่อไป 
  จากพฒันาการของผลงานช้ินท่ี  1-3 ท าให้ผลงานช้ินน้ี Emotion of Goddess 

สามารถส่ือสารความรู้สึกอารมณ์เชิงบวกผ่านการตีความแนวคิดของพระโพธิสัตวต์ารา โดยดึงเอา

อารมณ์ความกลวั และความหมุนวนของวฏัฏะท่ีแสดงถึงภาวะอิสระของอารมณ์ ไดอ้ยา่งชดัเจนผา่น

การใชพ้ื้นท่ีน ้ าผุดท่ีเม่ือผูว้ิจยัสร้างสรรค์เขา้ไปยืนอยูแ่สดงให้เห็นถึงความน่ากลวัของการไปยืนอยู่

บนน ้ าท่ีลึกมากเเละเป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือ และความศรัทธาเก่ียวกบัพญานาคซ่ึงเก่ียวพนักบั

ความเป็นเทวนารีแบบเอเชียอาคเนย ์นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของสีไดแ้ก่สีน ้าเงินท่ีกล่าวถึงสภาวะของทั้ง

ความน่ากลวัของน ้ าท่ีในขณะเดียวกนัก็แสดงถึงความไม่มีท่ีส้ินสุดเหมือนดงัการเวียนว่ายตายเกิด

ของมนุษยเ์ป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาวะสงบน่ิงของผูว้ิจยัสร้างสรรคท่ี์สามารถไปยนื สงบ ประคอง

สติ และส่ือสารไปยงัผูช้มซ่ึงไดแ้ก่นกัท่องเท่ียว ชาวบา้นท่ีอาศยั และอยูใ่นบริเวณตน้น ้าผดุนั้น ท าให้

ผูช้มสามารถรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกบัผูว้ิจยัสร้างสรรค์ท่ีก็รู้สึกเป็นหน่ึงเดียวและเป็นอิสระเป็นหน่ึง

เดียวกบัธรรมชาติซ่ึงไดแ้ก่ตน้น ้ าผุด กอ้นหิน และตน้ไม ้ใบหญา้ ตลอดไปถึงอากาศและมวลอากาศ

โดยรอบ ก่อใหเ้กิดสภาวะอารมณ์เชิงบวกท่ีเกิดจากการสามารถประคองสติและสมาธิไดอ้ยา่งชดัเจน  

  เม่ือผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไปเก็บภาพเคล่ือนไหวบนัทึกเป็นภาพวิดีทศัน์ และน ามา

ประกอบสร้างภายในห้องสตูดิโอ ตั้ งเเต่ผนังด้านหลัง พื้น เช่ือมโดยภาพเคล่ือนไหวของผูว้ิจ ัย

สร้างสรรค์ในชุดขาว เทวนารีไดแ้ก่ สตรี 5 นาง และเช่ือมดว้ยผา้สีขาวขนาดยาว ท่ีมีน ้ าแข็ง และสี

ครามอยูด่า้นบน เพื่อแสดงสภาวะการเดินอยา่งสงบไปตามน ้ าเเข็งขนาดใหญ่จ านวน 5 กอ้น และยืน

น่ิง ก่อให้เกิดอารมณ์ท่ีสงบน่ิงอนัเป็นอารมณ์เชิงบวก ระหว่างผูช้มและผูว้ิจยัสร้างสรรค์อนัเป็น

อารมณ์เทวนารีท่ีผูว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งการน าเสนอและส่ือสารกบัผูช้ม 
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 2.5  ผลงานชุด “The Blue Goddess” (video rear projection on wall-mounted screen 
and floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and (One-
channel rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20 Mns.) with 
White Elastic Bag 2*2 m.) 
 สถานท่ีจดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจา้ฟ้า  กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

วนัท่ี วนัท่ี 5-29 เมษายน 2560  

 

ภาพท่ี 75  การแสดงสดในผลงานนิทรรศการชุด “The Blue Goddess” จดัแสดง ณ หอศิลป์เจา้ฟ้า  

 กรุงเทพฯ  

 
  2.5.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจทีม่ีอทิธิพลในการสร้างสรรค์ 

   แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานชุด The Blue Goddess มีแนวคิดท่ีจะถ่ายทอด

จินตนาการเก่ียวกบัการแสดงออกทางอารมณ์ เทวสตรี อ านาจแห่งอิตถีเพศ  ดว้ยสีน ้ าเงินซ่ึงเป็นสี

ประจ ากายของพระพุทธเจา้พระนามว่าพระอกัโษภยะ (Aksobhya) โดยมีตวัแทนแห่งกิเลสธรรม 
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คือความเกลียดชงัโดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูช้มเกิดสุนทรียศาสตร์จากอารมณ์ในความเกลียดชงั 

โดยการเอาชนะกิเลสความเกลียดชงั ดว้ยสติปัญญา  การช าระลา้งกิเลสดว้ยธาตุน ้ า น าความร่มเยน็

เป็นสุขมาเกิดแก่ตน  โดยผูว้จิยัไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดทางลทัธิวชัรยาน และการถอดแบบผลงาน

มาสร้างสรรค์ผลงานภาพพุทธศิลป์ พระพุทธเจา้ 5 พระองค์ และพระโพธิสัตวต์ารา ทั้ง 21 ปาง

เช่นเดียวกบัผลงานช้ินท่ีผา่นมาก 

 

ภาพท่ี 76  พระพุทธเจ้าท่ีมีพระนาม พระอักโษภยะ สีพระวรกายสีน า้เงิน 
ท่ีมา : ภาพพระพุทธเจา้ทั้ง 5 พระองค ์

เขา้ถึงเม่ือ : 14 เมษายน 2559, เขา้ถึงจาก : http://www.shurya.com/los-cinco-budas-dhyani/   

 

  2.5.2 กระบวนการสร้างสรรค์และการพฒันา 
  กระบวนการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานในชุดท่ี 5 น้ีผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดน้ า

องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากผลงานชุดท่ี 1- 4 มารังสรรค์ประกอบกนัเป็นผลงานชุด “The Blue Goddess” 

ซ่ึงมีกระบวนการสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

   1) การออกแบบโครงร่าง (Sketch Design) เพื่อศึกษาความเป็นไปได ้

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

   1.1) การสร้างสรรคว์ดีีโอ 

   เน่ืองจากการแสดงทางทศัน์ศิลป์ท่ีห้องศิลป์เจา้ฟ้า ในคร้ัง

น้ีเป็นพื้นท่ีปิด ผูว้จิยัจึงพยายามออกแบบโครงร่างการแสดงทางทศันศิลป์โดยเนน้ไปวิดีโอและการ

http://www.shurya.com/los-cinco-budas-dhyani/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjto7rQqLXSAhXGtpQKHUbEBBUQjRwIBw&url=http://thamma4me.blogspot.com/2014_03_01_archive.html&bvm=bv.148441817,d.dGo&psig=AFQjCNGQ_0qy06lPI0pfu87fF_oWf7hNcw&ust=1488458028882893
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จดัองค์ประกอบศิลป์ให้ได้เอกภาพ และงดงาม สะทอ้นสภาวะทางอารมณ์แห่งความเกลียดชัง 

ในทางจินตนาการให้ผูช้มไดเ้กิดสุนทรียะตามจินตนาการท่ีไดถ่้ายทอด ผลงานชุดน้ีมีการออกแบบ

โครงร่าง และสร้างสรรคว์ดีิโอไว ้3 ส่วนไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 20  แสดงการเขียนโครงร่าง(Sketch )วดีิโอส่วนท่ี 1 ผนงับนสุด 

วดิีโอส่วนที ่1. บนผนัง (บน) 

สถานทีถ่่ายท าภาพเคลือ่นไหว บริเวณตน้น ้าผดุทพัลาว จงัหวดัชยัภูมิ 

เทคนิคการตัดต่อภาพ ถ่ายท าต่อเน่ือง ไม่มีการตดัต่อเวลา

ภาพเคล่ือนไหว 

การเคลือ่นไหวในวดิีโอ ยนืน่ิงบนโขนหินเหนือตน้น ้ าผดุ คุณค่าทาง

นามธรรม ความเป็นแม่ของสตรี พลงัอนั

ยิง่ใหญ่ จากธรรมชาติ 

เคร่ืองแต่งกาย ชุดขาวกระโปรงยาวลูกไมแ้ขนกุด 

ระยะเวลา 20 นาที (Loop) 

ตารางท่ี 21  แสดงการเขียนโครงร่าง(Sketch )วดีิโอส่วนท่ี 2 บนผนงั (ล่าง) 

วดิีโอส่วนที ่2. บนผนัง (ล่าง) 

สถานทีถ่่ายท าภาพเคลือ่นไหว บริเวณตน้น ้าผดุทพัลาว จงัหวดัชยัภูมิ 

บริเวณรอบ ๆ อุทยานน ้าผุดทพัลาว จงัหวดัชยัภูมิ

สระวา่ยน ้า (ถ่ายท าใตน้ ้า)ทุ่งนา 

 

เทคนิคการตัดต่อภาพ มีการตดัต่อเวลาภาพเคล่ือนไหว จากท่ีมา 4สถานท่ี 

จ  านวนวิดีโอกวา่ 100 ไฟล ์

 

เคร่ืองแต่งกาย -ชุดขาวกระโปรงยาวลูกไมแ้ขนกุด 

-ชุดสีน ้าเงินผา้สีน ้าเงินนุ่งห่มในลกัษณะผูท้รงศีล 



  199 

ตารางท่ี 22  แสดงการเขียนโครงร่าง(Sketch )วดีิโอส่วนท่ี 2 บนผนงั (ล่าง) (ต่อ) 
 

วดิีโอส่วนที ่2. บนผนัง (ล่าง) 

การเคลือ่นไหวในวดิีโอ 

 

 

 

 

 

-ยนืน่ิงบนโขนหินเหนือตน้น ้ าผดุ  

-วา่ยน ้าตะโกนในน ้า 

-วา่ยน ้าผา่นหนา้กลอ้ง 

-วา่ยน ้าเหนือน ้า 

-เดินผา่นทุ่งนา 

-ด าวา่ยด าผดุเหนือน ้า 

-ท าท่ามุทราต่าง ๆ ของพระโพธิสัตวต์ารา ในชุดสี

น ้าเงิน 

   คุณค่าทางนามธรรมต่อการเคล่ือนไหวน้ีก็

แสดงออกทางอารมณ์เกลียดชงัผา่นธาตุน ้า 

ระยะเวลา 30 นาที 
 
ตารางท่ี 23  แสดงการเขียนโครงร่าง(Sketch )วดีิโอส่วนท่ี 3 บนพ้ืน 

วดิีโอส่วนที ่3. บนพืน้ 

สถานทีถ่่ายท าภาพเคลือ่นไหว เจดีย์จุลประโทน จังหวดันครปฐม 

เทคนิคการตัดต่อภาพศิลปิน -มีการตดัต่อเวลาภาพเคล่ือนไหว จากท่ีมา 5 ไฟลเ์พื่อถ่าย  5 

ตวัละครแบบ Using  Computer Graphics (CG) and editing 

by Adobe After Effect CS6 (One Background) 

การเคลือ่นไหวในวดิีโอ ตีฉ่ิง ตีกรับ ร้องเพลง ดีดพิณเป๊ียะ ดีดพิณ 

เคร่ืองแต่งกาย ชุดอา้งอิงขอ้มูลยคุทวารวดี ภาพประติมากรรมนูนต ่าเมือง

โบราณคูบวั ราชบุรี จ  านวน 5 รูปแบบ 
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     1.2 การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด 

    การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสดในชุด “The Blue 

Goddess” ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงกิเลสธรรมในอารมณ์แห่งความเกลียดชงั ท่ีบ่งบอกดา้นอารมณ์

ดว้ยสีน ้าเงิน ผูว้จิยัเร่ิมการแสดงสดดว้ยการนัง่สมาธิซ้อนกายอยูใ่นดอกบวัวตัถุทางศิลปะท่ีผูว้ิจยัได้

สร้างสรรคเ์ป็นสัญญะแห่งการต่ืนรู้ภายในดอกบวัผูว้จิยัยงัมีผา้คลุมร่างกายและเร่ิมการแสดงสดดว้ย

การด้ินร้นออกมาจากดอกบวั ดว้ยอาการเกลียดชงัแสดงออกผ่านผา้คลุมและกลีบดอกบวั ทนัทีท่ี

ดอกบวับานผูว้ิจยัในชุดสีฟ้าคร่ึงท่อนลุกข้ึนยื่นพร้อมกบักลีบดอกบวั 1 กลีบ ผูว้ิจยัใชก้ลีบดอกบวั

ดงักล่าวร่วมกบัการแสดงสดโดยน ากลีบดอกบวัมาครอบร่างกาย เปรียบเสมือนเป็นหน่ึงเดียวกบั

ดอกบวั สัญญะแห่งการต่ืนรู้ 

    1.3 การจดัวางวตัถุทางศิลปะ 

    ดอกบวั วตัถุทางศิลปะ ไดแ้ก่ดอกบวัสร้างจากโครงเหล็ก

และผา้ยดืสีขาว จ านวน 10 กลีบ ขนาดยาวกลีบละ 1 เมตร กวา้ง 0.50 เมตร   

 

(ก) 

 

(ข) 

ภาพท่ี 77  (ก) ภาพผูว้จิยัข้ึนโครงดอกบวั 

    (ข) ภาพผูว้จิยัประกอบกลีบดอกบวั 
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 โดยดอกบวัมีบิดา พ.ต.อ. อิทธิพทัธ์ นิธิภทัรอนนัตเ์ป็นผูร่้วมสร้าง  

    

   2) การแสดงผลงาน และการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

    2.1) รูปแบบผลงานชุด “The Blue Goddess” 

    การแสดงสดร่วมกบัอุปกรณ์ผา้ยดืสีขาวขนาดสองเมตรคูณ

สองเมตร การจดัวางวิดีโอ ฉายภาพดว้ยเคร่ืองฉายภาพลงบนพื้น 1 จอและผนงั จ านวน 2 จอ และ

ดอกบวัสร้างจากโครงเหล็กและผา้ยืดสีขาว จ านวน 10 กลีบ ขนาดยาวกลีบละ 1 เมตร กวา้ง 0.50 

เมตร 

 

    2.2) การติดตั้งอุปกรณ์ และจดัองคป์ระกอบศิลป์  

    เน่ืองจากมีพื้นท่ีจ  ากดัการติดตั้งและมีแสงไฟสวา่งมากการ

ติดตั้งโปรเจคเตอร์ถึง 3 ตวัให้เรียงต่อกนัราวกบัว่าเป็นวิดีโอท่ีฉายพร้อมกนั จึงเป็นส่ิงท่ีท่าทา้ย

ความสามารถและทักษะของผู ้วิจ ัย แต่ก็สามารถติดตั้ งจนส าเร็จและได้ความงามดั่งท่ีผูว้ิจ ัย

สร้างสรรค์ตอ้งการ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัตอ้งจดัวางองค์ประกอบศิลป์ทั้งหุ่น ดอกบวั ส่ือโทรทศัน์ 

และโปรเจคเตอร์ให้เกิดความมีเอกภาพ ดุลยภาพโดยไม่ขดัแยง้กนัเองระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ 

เพื่อชวนใหผู้ช้มสนใจและเขา้ถึงจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี 
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ภาพท่ี 78  ภาพขณะจัดวางองค์ประกอบ และการติดต้ังผลงานภายในหอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
    2.3) การน าเสนอผลงาน 

    การน าเสนอผลงานชุดน้ีเป็นการน าเสนอผลงานในพื้นท่ี

ปิด (Close space) และมีพื้นท่ีอนัจ ากดั  ผูว้ิจยัสร้างสรรค์จึงมุ่งเน้นไปท่ีส่ือมลัติมีเดีย(Multimedia) 

เพื่อแสดงอารมณ์ เทวนารี อ านาจแห่งอิทธิเพศ ในอารมณ์กิเลสธรรมแห่งความเกลียดชงัใหก้บัผูช้ม

ไดส้ัมผสั 
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ภาพท่ี 79  บรรยากาศการน าเสนอผลงานชุด“The Blue Goddess” ภายในหอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
         

 

  2.5.3 วตัถุทางศิลปะ  เคร่ืองแต่งกาย  แสง ดนตรี การเคลือ่นไหว และส่ิงแวดล้อม 
   1) วตัถุทางศิลปะ ผา้ยดืสีขาวขนาดสองเมตรคูณสองเมตร,ดอกบวั

สร้างจากโครงเหล็กและผา้ยดืสีขาว จ านวน 10 กลีบ ขนาดยาวกลีบละ 1 เมตร กวา้ง 0.50 เมตร   
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(ก) 

 

 

(ข) 

ภาพท่ี 80  ภาพดอกบัว 

                (ก)ดอกบวัท่ีท าจากผา้ยดืสีขาวนอกสามารถบาน 

 (ข) ดอกบวัหุบกลีบไดย้งัสามารถถอดกลีบดอกออกจากตวัดอกไดเ้น่ืองจากศิลปิน 

 ออกแบบดอกบวัใหเ้ป็นวตัถุทางศิลปะท่ีสามารถแสดงร่วมกบัศิลปะการแสดงสด 

       2) เคร่ืองแต่งกาย ชุดสีขาวยาว ชายกระโปรงสีน ้าเงินเคร่ืองแต่งกาย

ในการแสดงชุดน้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบตามจินตนาการของตน โดยเพิ่มสีฟ้าเขา้ไปในส่วนล่างจนถึง

ช่วงอกตามจินตนาการ 

   3) แสง หลอดไฟส่องสวา่งในดอกบวั สามารถปรับแสงได ้ทั้ง สีแดง 

น ้าเงิน ขาว 

   4) สี ผลงานชุด“The Blue Goddess” เป็นการน าสีน ้าเงินซ่ึงเป็นสี

พระวารกายของพระพุทธเจา้ 5 พระองคม์าส่ือสารถึงอารมณ์ เทวนารี สีฟ้า 

   5) ดนตรี เป็นเสียงจากวดีิโอบรรเลงโดยไม่มีเน้ือร้อง และเสียงของ

ผูว้จิยัสวดมนต ์

   6) การเคล่ือนไหว  
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ตารางท่ี 24  แสดงภาพการเคล่ือนไหวและคุณค่าทางนามธรรม 
 

ภาพการแสดงสด คุณค่าทางนามธรรมจากการเคลือ่นไหว 

 

- การคลุมผา้ขาวหรือแสดงสีหนา้ท่าทาง

ผา่นผา้ขาวในดอกบวัท่ียงัหุบ เป็น

ตวัแทนแห่งกิเลสธรรมดว้ยความเกลียด

ชงั 

-  ดอกบวัหุบการถูกครอบง าดว้ยกิเลส 

อวชิา 

 ความไม่รู้แจง้ ของผูห้ญิง 

 

 

-กิเลสธรรมดา้นความเกลียดชงัไร้รูปนาม 

เหมือนใบหนา้ของศิลปินท่ีมอง    ไม่ 

เห็นรูปร่างท่ีชดัเจน แต่ก็สร้างความ

เกลียดชงัต่อผูช้มได ้

 

-ดอกบวับาน ความรู้แจง้ การตรัสรู้ ดบั

กิเลสธรรมแห่งความเกลียดชงั  

-ศิลปินผดุออกมาจากดอกบวั ราวกบัเกิด

ใหม่   

-ศิลปินกา้วเทา้ออกมาพร้อมกบักลีบบวั 

การขา้มผา่นความเกลียดชงั ดว้ยการตรัส

รู้ เช่นนามของพระโพธ์ิสัตวต์ารา ท่ี

หมายถึง ผูข้า้มพน้ 
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ตารางท่ี 25  แสดงภาพการเคล่ือนไหวและคุณค่าทางนามธรรม (ตอ่) 
 

ภาพการแสดงสด คุณค่าทางนามธรรมจากการเคลือ่นไหว 

 

-ศิลปินกา้วเทา้ออกมาพร้อมกบักลีบบวั 

บวัท่ีบานแลว้  1 กลีบ 

-ศิลปินสวมชุดสีน ้ าเงิน มีกลีบบวัวางคลุมร่างกาย บ่งช้ี

ถึงความมีวชิาปัญญารู้แจง้ มาควบคุมความเกลียดชงัใน

ตนเอง 

 

 

-ศิลปินสลดัชุดสีน ้าเงินออกจากร่างกาย  

การละกิเลสธรรมในความเกลียดชงัออกจากจิตใจตน   

-การสละกิเลสออกจากจิต จากกาย เหลือเพียงชุดสีขาว

ความบริสุทธ์ิ 

 

 

-ชุดขาว สลดักิเลสแห่งความเกลียดชัง ออกได้ส าเร็จ 

มายนือยูบ่นเวทีท่ีฉายภาพ 

วดีิโอถึง 3 ส่วน  แค่จบลงดว้ยภาพการยืน่สงบน่ิง สวา่ง 

สะอาดจากกิเลสใหผู้ช้มไดเ้ห็น 

- ภาพท่ีฉายสะท้อนเข้าไปท่ีชุดของศิลปิน ราว กับ

ปาฏิหาริย ์เกิดแก่เทวสตรี  

-นยัหน่ึง ส่ือถึงพระนางตาราสีขาว ผูพ้ามนุษยข์า้มผา่น

มหานทีแห่งความทุกข ์ 
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   6) ส่ิงแวดลอ้ม ภายในภายในหอศิลป์เจา้ฟ้า กรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีปิด

บรรยากาศ ของผูช้มท่ีมาชมผลงานจึงเป็นกลุ่มเฉพาะ ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถควบคุมสถานการณ์ใน

ระหวา่งการแสดงทางทศัน์ศิลป์ได ้ในการน าเสนอผลงานชุดน้ี มีการติดตั้งอุปกรณ์จ านวนมาก ดว้ย

เทคนิควธีิการของผูว้จิยัเองท าใหบ้รรยากาศในห้องกลบัดูสะอาด เสียง และภาพน่าสนใจ ต่อผูท่ี้พบ

เห็น เน่ืองจากการจดัองคป์ระกอบส่ือท่ีแปลกตาต่อผูช้ม  

  2.5.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 
  ผลงานชุด “The Blue Goddess” เป็นผลงานท่ีพฒันาต่อเน่ืองมาจากผลงานชุด 

“Emotion of Goddess” แต่ในผลงานช้ินน้ีมีการเนน้ความส าคญัของสีน ้ าเงินท่ีแทนสัญญะ หมายถึง 

ความเกลียดชงั ความหลง (Goddess of Hatred (Akshobhya) อารมณ์ความเกลียด) ใหเ้ด่นชดัข้ึน โดย

มีการจดัวางองคป์ระกอบของผลงานในแต่ละส่วน 

  สีน ้ าเงิน สัญญะแสดงถึงกิเลสในท่ีน้ีหมายถึง ความเกลียดชงั ความหลง (Goddess 

of Hatred (Akshobhya) อารมณ์ความเกลียด) อาศยัท่ีมาจากแนวคิดเร่ืองพระโพธิสัตว์ตาราเเละ 

พระพุทธเจา้ 5 พระองค ์

  ผา้คลุมกายของศิลปิน สัญญะแสดงถึงความไม่รู้ ความหลงในกิเลศต่างๆ ของ

มนุษย ์

  ดอกบวั สัญญะแสดงถึงความหลุดพน้ โดยใชด้อกบวัเป็น สัญลกัษณ์หน่ึงท่ีส าคญั 

เพราะดอกบวับานเปรียบไดก้บั การกา้วขา้มเขตแดนจากบวัใตน้ ้าท่ีอยูลึ่ก จนมองไม่เห็น การปรากฏ

ข้ึนของดอกบวัตูม จนกลายเป็นดอกบวับานจึงบ่งบอกถึงการเกิดใหม่และการหลุดพน้ โลกของพระ

ชินพุทธะกบั พระโพธิสัตว ์มกัจะถูกเรียกว่าอาณาจกัรแห่งดอกบวั (Lotus Realm) นอกจากน้ีตาม

คติของคนโบราณ ดอกบวับานยงัมีนยัยะเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะเพศของผูห้ญิง บวัถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์

แสดงอวยัวะสืบพนัธ์ุ ของเทพในรูปอิตถีภาวะผูใ้หก้  าเนิดโลก ดอกบวัเป็นฐานรองรับพระชินพุทธะ

อธิบายไดว้า่เปรียบเหมือน กบัมารดาผูท้  าใหว้ญิญาณปรากฏออกมาในแง่น้ีดอกบวัจึงเป็นสัญลกัษณ์

ท่ีแสดงแง่มุมใหค้วามส าคญักบัเพศหญิงดว้ย74 

 

                                                           

 74 Philip Rawson, Sacred Tibet (London: Thames and Hudson, 1991), 89. 
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ภาพท่ี 81  แสดงลกัษณะของดอกบวัในขณะท่ีผูว้ิจยัอยูภ่ายในดอกบวั 

 
  2.5.5 การวเิคราะห์ผลงาน 

  ศิลปะคืออีกภาษาหน่ึงของมนุษย ์เป็นภาษาสากลท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินออกมาให้ผูอ่ื้นรับรู้ได้ ผลงานการแสดงทางทศัน์ศิลป์ชุด “The Blue 

Goddess”  น้ีได ้แสดงถึงสัญลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าต่อพฒันาการทางจิตใจของมนุษย ์และสะทอ้นให้เห็น

ถึงสัญลกัษณ์แง่มุมต่างๆของการแสดงทางทศันศิลป์ ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์และการประเมินคุณค่า 

ผลงานชุดน้ีจาก 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 

 

   1) ดา้นความงาม  

   ศิลปะคือความงาม ความงานในทางศิลปะเป็นเร่ืองของคุณค่า 

(Value) ท่ีเป็นคุณค่าทางสุนทรียะ ซ่ึงเป็นคุณค่าต่อจิตใจความงามเกิดข้ึนดว้ยอารมณ์  ความงามจึง

เป็นอารมณ์  เป็นสุขารมณ์หรือเป็นอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความสุข  เป็น 1 ใน 3 ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสุข

กบัมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ความดี ความงาม และความจริง ผูท่ี้ยอมรับและเห็นในคุณค่าของทั้งสามส่ิงน้ี 
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จะเป็นผูมี้ความสุข เน่ืองจากความงามเป็นอารมณ์ เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความรู้สึก นึกคิด ความงามจึงเป็น

นามธรรม ดงันั้น การสร้างสรรคง์านศิลปะ ก็เป็นการถ่ายทอดความงามผา่น ส่ือวสัดุต่าง ๆ ออกมา 

เพื่อให้ผูอ่ื้นไดส้ัมผสั ไดพ้บเห็น ไดรั้บรู้ ส่ือต่าง ๆ จะเป็นตวักระตุน้ให้ผูช้มเกิดอารมณ์ทางความ

งามท่ีแตกต่างกนัตามค่านิยมของแต่ละบุคคล ผลงานชุดน้ีสามารถสร้างสรรคใ์ห้ผูช้มไดรั้บชม ส่ือ

มลัติมีเดียไดอ้ยา่งดีเยี่ยมเม่ือเทียบกบัผลงานทุกช้ินท่ีผา่นมา ดว้ย แสง สี เสียง ท่ีไดถ่้ายทอดออกมา

ดว้ยจิตนาการของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ ซ้ึงเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานตามทฤษฎีนิยมแสดงจินตนาการ 

(Imagination Theory) เป็นงานท่ีแสดงภาพจินตนาการดว้ยการน าวดีิโอมาเรียงต่อกนั 3 ส่วน เพื่อให้

ผูช้มไดเ้ขา้ถึงจินตนาการ 

   ในการจดัองค์ประกอบศิลป์ในการแสดงผลงานชุดช้ินน้ีแสดงออก

ทางความงาม ด้วยส่ือมัลติมีเดียท่ีเป็นเอกภาพ กลมกลืน ซ่ึงสร้างงานตามรูปแบบ (Form or 

Archetype) ในมโนทศัน์ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ถ่ายทอดจินตนาการเก่ียวกบัอารมณ์แห่งกิเลสธรรมใน

ด้านความเกลียดชัง  ส่ือสารความเป็นเทวสตรี ออกมาได้อย่างงดงาม โดยผู ้วิจ ัยใช้ความคิด

สร้างสรรคท์างความงาม (Creative in beauty) มาสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงทางทศันศิลป์ออกมา

จนไดค้วามงามท่ีแปลกใหม่งดงามและมีคุณค่ายิง่ข้ึน กวา่การจดัฉายวิดีโอทัว่ไป ดว้ยเทคนิควิธีการ

ท่ีร้อยเรียงวดีิโอ 3 ส่วนเขา้ดว้ยกนั แมว้ดีิโอแต่ละส่วนจะดูขดัแยง้กนัแต่กลบัสร้างจินตนาการลึกล ้า

ใหก้บัผูช้ม ดว้ยความคิดสร้างสรรคข์องผูว้จิยักลบัท าใหผ้ลงานชุดน้ีเป็นเอกภาพกลมกลืนกนัได ้

   คุณค่าในดา้นทกัษะฝีมือของผูว้ิจยั ท่ีใชท้กัษะในการวางแผนถ่ายท า

วิดีโอทั้ง 3 ส่วนและการติดตั้งผลงานได้อย่างอศัจรรย ์ราวกบัอยู่ในโลกแห่งจิตนาการของผูว้ิจยั

สะทอ้นความรู้สึกของผูว้ิจยัไปยงัผูช้มไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ทั้งดอกบวัซ่ึงเป็นวตัถุทางศิลปะท่ีไดอ้อกแบบ

ด้วยตนเองและลงมือสร้างสรรค์จนน ามาใช้ประกอบการแสดงทางทศันศิลป์ในคร้ังน้ีได้อย่าง

สวยงาม เป็นไปตามท่ีผูว้จิยัตั้งใจรังสรรคใ์หผู้ช้มไดส้ัมผสั 

   2) ดา้นสาระ 

   แรงบนัดาลใจ (Inspiration)และแนวคิด ท่ีน ามาเป็นอิทธิพลต่อการ

สร้างสรรค์ คือแนวคิดทางพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน พระพุทธเจา้นามว่า พระอกัโษภยะ สีพระ

วรกายสีน ้ าเงิน กิเลสธรรมคือความเกลียดชงั และพระโพธิสัตวต์ารา ผูพ้ามวลมนุษยข์า้มผา่นความ

ทุกข ์โดยน าองคค์วามรู้ดัง่กล่าวมา  เป็นพลงัอ านาจในตนเอง และน ามาขบัเคล่ือนการคิด กระตุน้ 

หรือจูงใจให้ เกิด กระบวนการสร้างสรรค์ การแสดงทางทศัน์ศิลป์   ท่ีส่งเสริมให้ผูช้มเกิดความ



  210 

สนใจในองคค์วามรู้จากการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากสีในทางพุทธศาสนาสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวทิยา

ว่าสีน ้ าเงินทางกิเลสธรรมคือความเกลียดชัง แต่ในทางธรรมสีน ้ าเงินให้ความรู้สึกต่อมนุษย์ถึง 

ความรู้สึกสงบเยือกเย็น เป็นอิสระ ปลอดโปร่งสบาย ปลอดภยั ใจเย็นและสามารถระงับความ

กระวนกระวายในใจได ้

   การสร้างสรรค์ผลงานชุด “The Blue Goddess” ในชุดน้ีเป็นการ

สร้างสรรค์จิตภาพแห่งคุณงามความดีตามหลักพระพุทธศาสนา การเรียนรู้จกัตนเองจากความ

แปรปรวนทางอารมณ์ จะท าให้ผูห้ญิงคิดแก้ปัญหาและพฒันาตนเองจนสามารถคิดริเร่ิมพฒันา

จิตใจของตนเอง เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   3) ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 

   ศิลปะคือการแสดงออกซ่ึงอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย ์ซ่ึงเป็น

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลปะโดยเน้นอารมณ์ ตามทฤษฎีนิยมอารมณ์ (Emotionalism Theory) การ

วจิยัตามหวัขอ้น้ีเนน้ไปท่ีการศึกษาทางอารมณ์ เทวนารี ซ่ึงเป็นอ านาจแห่งอิทธิเพศ โดยใชสี้มาเก่ียว

โยงกบัจิตใจเพื่อดึงอารมณ์ความรู้สึกของผูช้มให้ลึกซ่ึงยิ่งข้ึน โดยมีเทคนิคการแสดงออกถึงจิตภาพ

ของผูว้จิยัดว้ยส่ือมลัติมีเดียประกอบการแสดงทางทศันศิลป์ในคร้ังน้ี สะทอ้นภาพอารมณ์แห่งความ

เกลียดชงั จนผูว้ิจยัคน้ควา้เคล่ือนยา้ยภาพจากการตกอยู่ในกิเลส มาสู่ภาพแห่งการต่ืนรู้ การรู้แจง้ 

การเกิดใหม่จากดอกบวัสลดักิเลสเหลือเพียง สีขาวแห่งความบริสุทธ์ิ ความสวา่งอนัเป็นจินตภาพ

แห่งคุณงามความดี  

  2.5.6 ผลทีไ่ด้รับและพฒันาการไปสู่งานช้ินต่อไป 
  ผลงานนิทรรศการชุด “The Blue Goddess” เป็นการศึกษาการสร้างสรรคผ์ลงาน

โดยการใช้ส่ือท่ีหลากหลายมาประกอบกนัในพื้นท่ีนิทรรศการ โดยการจดัวางวิดีโอกว่า 3 จอ ดว้ย

โปรเจคเตอร์และการจดัวาง โทรทศัน์เพื่อฉายวิดีโอกวา่ 2 จอภาพและการจดัวางพื้นท่ีร่วมกบัวตัถุท่ง

ศิลปะไดแ้ก่ดอกบวัสีขาวท่ีสร้างจากผา้ยืดสีขาว และเหล็กเส้นจ านวน 1 ดอก 10 กลีบ ท่ีสามารถอด

กลีบแต่ละกลีบมาเป็นวตัถุท่ีใช้ในการแสดงสดได ้ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูช้มท่ีสามารถส่ือสาร

ประเด็นความเป็นพุทธท่ีเป็นอ านาจเชิงบวกท่ีกล่าวถึงสมาธิและปัญญาของผูห้ญิง ทั้งน้ีดอกบวัยงั

แสดงถึงความเป็นผูห้ญิงหรือเทวนารีในทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ดดยท่ียงัไม่ท่ิงภาพ

ประติมากรรม 5 นางท่ีฉายลงบนพื้น ทั้ งน้ีในผลงานชุดท่ี 3-4 ได้แก่ “The Blue Goddess” และ 

Emotion of Goddess มีการแต่งกายสีขาวท่ีน ามาจากความประสบความส าเร็จในผลงานชุดท่ี 1-2 ท่ี
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สมารถส่ือสารความร่วมสมยัของผูห้ญิงในยุคปัจจุบนั จากประเด็นของการตั้งคุณค่าความเป็นหญิง

ดว้ยการแต่งงาน ไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

 

3. สรุปการวิเคราะห์ผลงานในหัวข้อวิทยานิพนธ์อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอติถีเพศ ได้แก่  
   การสร้างสรรค์ “ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์” ในหัวขอ้ “อารมณ์เท

วนารี:อ านาจ แห่งอิตถีเพศ”เป็นการศึกษาค้นคว้ากับการสร้างสรรค์ท่ีมีความเป็นอัตวิสัย 

(Subjectivity) ท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะตน นบัเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดงทาง

ทศันศิลป์ (Performance Art) ร่วมกบัผลงานส่ือผสม (Mix Media) ไดแ้ก่ แสง ดนตรีสด การใชพ้ื้นท่ี

และส่ิงเเวดล้อมสามารถสะท้อนการรับรู้ได้ด้วย ผลงานทุกชุดสามารถแบ่งพัฒนาการการ

สร้างสรรคไ์ดท้ั้งหมด 4 ช่วง ไดแ้ก่ 

 ช่วงท่ี 1 ช่วงการศึกษาขอ้มูลไดจ้ากความรู้โบราณ ไดแ้ก่ผูห้ญิงแบบเทววิทยายุคทวารวดี 

หรือวรรณกรรมโบราณ ผา่นผลงานชุด ผลงานชุด “Sita The Great Giant”  หรือ สีดาพญายกัษ ์(Live 

Performance 30 Mns) กล่าวคือมีการเทียบเคียงผูห้ญิงคู่ขนานยคุโมเดิร์นและโพสโมเดิร์น รวมทั้งมี

การศึกษาเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีจริง เช่น เจดียย์คุทวารวดี ในการน าเสนอเป็นตน้ 

 ช่วงท่ี 2 การศึกษาเร่ืองของอารมณ์ท่ีพยายามตอบโจทยใ์นเร่ืองของอารมณ์ ผา่นสีต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ น ้ าเงิน แดง เขียว เหลือง ขาว และมีการถ่ายท าผลงานตามสถานท่ีจริง เช่นตน้น ้ าผุดสีน ้ าเงิน 

ทุ่งนาสีเขียว ทุ่งนาสีเหลือง และป่าท่ีโดนเผาไฟ เป็นตน้ น าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์การหาพื้นท่ี 

อนัส่งผลต่อการรับรู้อารมณ์ตามท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลของพระโพธิสัตวต์ารา ผลจากการศึกษาวิเคราะห์

พบถึงความชดัเจนเร่ืองอารมณ์โดยการอาศยัเร่ืองพื้นท่ีเป็นส่วนส าคญัเชิงวฒันธรรมและการรับรู้

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารมณ์  

 ช่วงท่ี 3 ผลงานไดก้ลบัมาหาสัญลกัษณ์ของเทวนารีใหม่ โดยสกดัขอ้มูลดอกบวัจากพุทธ

ศาสนาลัทธิวชัรยาน สาระส าคญัท่ีสุดคือดอกบวัท่ีแสดงสัญลักษณ์ผูห้ญิง และศาสนา ผลการ

วเิคราะห์ผลงานสามารถช้ีเฉพาะคุณค่าของสัญลกัษณ์ในพลงัแห่งอิตถีเพศ ไดเ้ช่น การแต่งกาย เป็น

ตน้ รวมถึงการใชพ้ื้นท่ีในการถ่ายทอดความหมาย ความศรัทธาเชิงวฒันธรรม 

 ช่วงท่ี 4 คือช่วงท่ีการน าเสนอผลงานในหวัขอ้ อารมณ์ เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ เป็น

เอกภาพเน่ืองจากไดร้วมหลกัการและสัญลกัษณ์ 3 ประการร่วมกนัดงัน้ี 1. การน าเทววิทยากลบัมา 
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คือ สตรี 5 นางในยุคทวารวดี 2. น าลกัษณะเร่ืองพื้นท่ีเพราะพื้นท่ีพูดเร่ืองอารมณ์ได ้3. การสร้าง

สัญลกัษณ์ดว้ยการสร้าง Art Form ดว้ยการสร้างชุดสีแดงพร้อมเคร่ืองประดบัท่ีสร้างสัญลกัษณ์เท

วนารี มีการทอนจากผูห้ญิงธรรมดา เขา้สู่แนวความคิดแบบเทวนารีหมายถึงการทอนตวัศิลปินเป็น

สัญลกัษณ์และการเอาแนวความคิดของเทวนารีเขา้มาใชอ้ยา่งเตม็ตวั 

 ผลงานทั้งหมดคือองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีเป็นสูตรในการสร้างสรรคผ์ลงานชุด อารมณ์ เท

วนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ ไดแ้ก่เร่ืองพื้นท่ี อารมณ์ และเทวนารีกลบัมา เอามารวมกนั และมีการ

ท างานคู่กบัสัญลกัษณ์ 

 

 

 
ภาพท่ี 82  พัฒนาการการสร้างสรรค์งาน 



 

 

 

บทที ่4 

 กระบวนการสร้างสรรค์และพฒันา ผลงานชุด The spiritual of Red 

 

 ในบทท่ี 4 น้ีจะกล่าวถึงแนวคิด พฒันาการของแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานในหวัขอ้ 

อารมณ์เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ โดยเน้นกล่าวถึงกระบวนการท างานสร้างสรรค์และการ

วิเคราะห์ ผลงานชุด The spiritual of Red(เทวนาคี) (video rear projection on wall-mounted screen, 

(Three video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and LivePerformance (20 Mns.) 

, White Elastic Bag 2*2 m.)แปรผนัตามพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผลงานชุดสุดทา้ยในหวัขอ้วทิยานิพนธ์อารมณ์

เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ท่ีกล่าวไดว้า่มีความครบถว้นสมบูรณ์ในประเด็น และความหมายของ

การส่ือสารนิยาม ความหมายท่ีถูกถอดข้อมูลทฤษฎีต่าง ๆ จากการศึกษาในบทท่ี 2 รวมทั้งการ

สร้างสรรคผ์ลงาน น าไปสู่กระบวนการการคิดวิเคราะห์ และพฒันาผลงานจนกระทัง่น ามาสู่ผลงาน

ช่ือ The spiritual of Red(เทวนาคี) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. แนวคิดและแรงบันดาลใจทีม่ีอทิธิในการสร้างสรรค์ผลงาน The spiritual of Red 
 

 1.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจ 
 ผลงานชุดน้ีเกิดมาจากการศึกษาแนวความคิดของพระชินพุทธะ (พระพุทธเจา้) 5พระองค ์

พระนางตาราโพธิสัตว ์อิตถีเพศภาวะโพธิสัตว ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวความคิดของพระโพธิสัตวต์า

ราแดง ท่ีมีความหมายถึงพระโพธิสัตวห์ญิงผูว้อ่งไวและกลา้หาญ ผูท้า้ทายเหล่าปิศาจและอุปสรรค 

เป็นพระมารดาผูช่้วยเหลือสรรพสัตวใ์ห้กา้วขา้มสังสารวฏัไปสู่การหลุดพน้ พระองคมี์วรรณะแดง

ทรงถือกลศ (Kalasa) แห่งการพิชิตอุปสรรค75  

                                                           

 75Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet (Berkeley and Los Angeles: University 
of California Press, 1978), 333. 
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 สีแดงเป็นสีท่ีมีความหมายต่อชาวจีนเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถส่ือถึงความมัง่คัง่ ความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ และมีชีวิตชีวา เพราะเป็นสีทางทิศตะวนัตกท่ีเห็นดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้าอนัเป็นทิศท่ีตั้ง

ของอินเดียอนัเป็นดินแดนประสูติของพระพุทธเจา้ ท าใหช้าวจีนเช่ือวา่ทิศตะวนัตกเป็นท่ีอยูข่องส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิและสีแดงเป็นสีท่ีมีความหมายท่ีเป็นมงคล ในทางศาสนาสีแดงสะทอ้นให้เห็นถึงความ

อบอุ่นดา้นจิตวิญญาณ ความมีชีวิตชีวาเพราะเป็นสีของเลือดท่ีสามารถแทนความรู้สึกดา้นบวกและ

พลงังานชีวิตทั้งหมด และสีแดงยงัเป็นสีของอารมณ์ท่ีวางรากฐานอยูบ่นความวา่งท่ีสะทอ้นอารมณ์

ของความกรุณา หรือความรักท่ีมีต่อเพื่อนมนุษยท์ั้งหลาย76 สีแดง คือสีประจ าตระกลู (Family) ปัทม

โคตร (Padma) อนัมีพระศากยมุนีพุทธเจ้าหรือพระโคตมะ เป็นตวัเเทนของพระพุทธเจ้าในรูป

มนุษยท่ี์เป็นบุรุษ (Buddha) และมีปาณฑรา-วาสินี หรือผูส้วมเคร่ืองแบบขาว (Pandaravasini) เป็น

มิติแห่งอิตถีเพศ(feminine buddha)  สัญลกัษณ์ประจ าองคห์มายถึงมีภาคบุคลาธิษฐานในฐานะของ

อิตถีเพศเป็นสตรีในชุดขาวนัง่อยูบ่นดอกบวัสีขาว ในมือซา้ยก็ถือดอกบวัสีขาว อนัส่ือถึงปัญญาของ

พระพุทธเจา้ท่ีรู้แจง้แทงตลอดในสัจธรรมความเป็นจริง เป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิทางปัญญา และสีขาว

ของนางปาณฑราวาสินียงัหมายถึงจิตท่ีสวา่งหรือจิตประภสัสรอนัเป็นปัญญาญาณแห่งความกรุณา 

อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัประจ าองคอ์มิตาภะ ซ่ึงปัญญาญาณในลกัษณะน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น

มารดาเเห่งพระอวโลกิเตศวร77 ดังนั้นพระโพธิสัตว์ประจ าพระองค์อมิตาภะหรือกายทิพย์ใน

พระพุทธเจ้าตระกูลปัทมโคตร (Padma) และมีปาณฑรา-วาสินี หรือผู ้สวมเคร่ืองแบบขาว 

(Pandaravasini) เป็นมิติแห่งอิตถีเพศ(feminine buddha)  จึงมีสัญลกัษณ์ประจ าองคเ์ป็นพระอวโลกิ

เตศวร ท่ีมีความเช่ือมโยงอยา่งยิง่ต่อพระโพธิสัตวต์ารา พระโพธิสัตวใ์นรูปอิตถีภาวะท่ีไดรั้บการยก

ย่องมากในกลุ่มทิเบต เพราะบางต านานเช่ือกนัว่า พระโพธิสัตวต์าราเกิดมาจากน ้ าตาของพระอว

โลกิเตศวร78 

 สัญลกัษณ์ (family symbol) ขององคอ์มิตาภะท่ีมีนางปาณฑรา-วาสินีโพธิสัตว ์หรือผูส้วม

เคร่ืองแบบขาว (Pandaravasini)เป็นมิติแห่งอิตถีเพศ คือ ปัทมะ (Lotus)  หรือดอกบวัแดง79  ตามคติ

ของธิเบตพระพุทธเจา้และภาคส าแดงท่ีอ่อนโยน หมายถึงโพธิสัตวใ์นรูปลกัษณ์ท่ีเมตตาอ่อนช้อย

                                                           

 76Anne Bancoroft, Religions of the East (New York: St. Martin’s Press, 1974), 124. 
 77Ven. Piyasilo, Mandala of the five Buddhas: a study of Buddhist iconography and symbolism 
(Selangor: The Friends of Buddhism Malaysia, 1989), 88. 
 78Martin William, In Praise of Tara: Songs to the Saviouress (London: Wisdom Publications, 1986), 86.  
 79สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพุทธะห้าพระองค์ (กรุงเทพฯ: ศูนยไ์ทยธิเบต, 2547), 85. 
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จะประทบับนดอกบวัสีแดง ในขณะท่ีพระพุทธเจา้และภาคส าแดงท่ีดุร้าย หมายถึงโพธิสัตวใ์น

รูปลักษณ์ดุดันจะประทับบนดอกบัวสีขาว (ปุณฑริกหรือกุมุท) 80 นอกจากความหมายนัยเชิง

สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัของชาวพุทธ ดอกบวัยงัมีความหมายไดถึ้งการเกิด

ใหม่ จากปรากฏการณ์จากบวัตูมไปสู่บวับาน อนัหมายถึงการอุบติัข้ึนของพระพุทธองค ์หรือท่ีเรียก

กนัวา่อาณาจกัรแห่งดอกบวั (Lotus Realm) นอกจากน้ีดอกบวับานยงัมีนยัยะเก่ียวขอ้งกบัเพศหญิง 

ท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงอวยัวะสืบพันธ์ของเทพในรูปอิตถีภาวะท่ีให้ก าเนิดโลก และเป็น

ฐานรองรับพระชินพุทธะเปรียบดัง่มารดาผูใ้หญ้าณหยัง่รู้ทางจิตวญิญาณ ดอกบวัจึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ี

แสดงแง่มุมและใหค้วามส าคญักบัอิตถีเพศ81 

 ปัทมโคตร เป็นตระกูลท่ีเน้นมิติทางดา้นกรุณาคุณของพระพุทธเจา้ ดงันั้นในภาคน้ีจึงมิ

ค่อยแสดงความดุร้าย หากจะมีปางท่ีพอจะมีคนนบัถือก็คือปางท่ีเรียกวา่ “พระหยัศรีวอวโลกิเตศวร” 

หรือ “ฮอแยกิตลีพอ” ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นปางท่ีโปรดสัตวใ์นเดรัจฉานภูมิ82  รูปลกัษณ์มี 3 พกัตร์ 6 กร 

พระเกศาเหมือนแผงขนราชสีห์ สวมมงกุฏครอบรูปหวัมา้ (อสัดร) ตามพระวรกายประดบัไปด้วย

เพชรนิลจินดา มีก าลงัว่องไวประหน่ึงมา้แกว้ของพระจกัรพรรดิ สามารถวิ่งไปได้ในสิบทิศเพื่อ

ก าราบเหยียบเหล่ามาร ท่ีหมายถึงกิเลสต่าง ๆ  และในทางศาสนาพุทธมา้ยงัเปรียบเหมือนจิตท่ี

สามารถพยศ หรือถูกท าใหเ้ป็นก าลงัในการกา้วขา้มสังสารวฏัเขา้สู่กระเเสพระนิพพานได ้

 ดงันั้นผลงานชุด The spiritual of Red (เทวนาคี) จึงเกิดมาจากการศึกษาแนวความคิดของ

พระชินพุทธะ (พระพุทธเจา้) 5พระองค์ พระนางตาราโพธิสัตว ์อิตถีเพศภาวะโพธิสัตว ์ กบัพุทธ

นิกายวชัรยาน และ แนวคิดและทฤษฎีท่ีว่าด้วยทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theories) กับการใช้

อ านาจของอิตถีเพศ อนัเป็นการศึกษาและท าความเขา้ใจวิถีคิดแบบตะวนัออกเพื่อตอ้งการส่ือสาร

ความคิดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีมิได้มุ่งเน้นท่ีบุรุษเพศเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการ

น าเสนอมุมมองความเป็นอิตถีเพศท่ีกล่าววา่สตรีเปรียบไดด้ัง่ปัญญา และกรุณาคลา้ยกบั “พระแม่

                                                           

 80 L. A. Waddell, Buddhism & Lamaism of Tibet (New Delhi: Heritage Publishers, 1974), 338. 
 81Ven. Piyasilo, Mandala of the five Buddhas: a study of Buddhist iconography and symbolism 
(Selangor: The Friends of Buddhism Malaysia, 1989), 24. 
 82เสถียร โพธินนัทะ และเลียง เสถียรสุต, คุณธรรมพระโพธิสัตว์ (กรุงเทพฯ: กลุ่มศึกษาและปฏิบติัธรรม
, 2529), 74-75. 
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แห่งการหลุดพน้” ผูเ้ป็นตวัแทนแห่งความ บริสุทธ์ิและการกระท าท่ีน าไปสู่ความรู้แจง้ เป็นพระ

มารดาผูช่้วยเหลือสรรพสัตวใ์หก้า้วขา้มสังสารวฏัไปสู่การหลุดพน้83 

  

 1.2 องค์ความรู้ทีน่ ามาพฒันา 
 ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ ท่ีประกอบไปดว้ยการ

แสดงต่อหนา้ผูช้ม เสียง ภาพเคล่ือนไหว วตัถุต่าง ๆ โดยผลงานชุด The spiritual of Red    (เทวนาคี) 

ไดพ้ฒันามาจากการคิดสังเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน 5ช้ินท่ีผา่นมาในหวัขอ้อารมณ์ เท

วนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ ไดแ้ก่ 

 1) ผลงานชุด “Sita The Great Giant”  หรือ สีดาพญายกัษ์ ได้เรียนรู้ถึงการ

น าเสนอผลงานการแสดง ท่ีส่ืออ านาจผา่นความโกรธแคน้ ผลงานการแสดงสร้างความ ประทบัใจ 

เล่าเร่ืองส่ือสารความรู้สึกของปุถุชน ของตัวละครกึงเทวะ ท่ีเป็นตัวละครท่ีผู ้ชมรู้จัก ผ่าน

วรรณกรรม ผูช้มเขา้ใจ รับรู้ไดง่้าย และ แต่มิไดส่ื้อสารอ านาจท่ีตอ้งการ การแสดงส่ือสารอารมณ์ 

ความรู้สึกท่ีผูช้มรับรู้ และเขา้ใจเน่ืองจากมีประสบการณ์ และความทรงจ าท่ีสัมพนัธ์กนัในกรอบ

วฒันธรรม 

 2) ผลงานชุด “Emotional Power and Woman” ผลงานน้ีผูว้จิยัสร้างสรรคใ์ชก้าร

ยอ้นแยง้กบัผลงานการแสดงช้ินแรกโดยใช้แนวคิดเดิมน าเสนอ ภาพบุคคลก่ึงเทวะในบริบทของ

คริสตศ์าสนา แรงบนัดาลใจจากภาพเขียนท่ีได ้เรียนรู้เร่ืองการใชค้วามเงียบ การแสดงผา่นความน่ิง 

เคล่ือนไหวนอ้ย เฉพาะบางส่วนของร่างกาย การใชส้มาธิ และพลงังานในการส่ือสารกบัผูช้มท่ีจอ้ง

มอง การแสดง ผูว้ิจยัเรียนรู้เร่ืองการจดัวาง วตัถุองค์ประกอบ การเลือกใช้จงัหวะ การจดัวางใน

พื้นท่ีเลือกสรรระหว่างการแสดง รับรู้ความ สนใจจากผูช้ม การตั้งค  าถามและสมาธิท่ีจดจ่อผูว้ิจยั

รู้สึกถึงอ านาจในการส่ือสารกบัผูช้มในเวลานั้น 

 3) ผลงานชุด “Multiverse Daravati”  ผลงานช้ินน้ีจากงานการแสดง 9 ชุดในชุด

เดียวกนัช่วยเช่ือม ความเขา้ใจของผูว้ิจยัเร่ืองการแสดงสด กบัวิดีโอการแสดงท่ีทดลองถ่ายท ากบั

พื้นท่ีส าคญัอนัส่ือสารวฒันธรรมท่ีหลงเหลือจากอดีต เรียนรู้การท างานหลากหลายกบั Site Specific 
                                                           

 83Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism: Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1978), 120. 
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ซากปรักหกัพงัของเจดียจุ์ลประโทน อนัเช่ือมความคิดแรงบนัดาลใจของผูว้ิจยักบัแนวคิดเร่ืองพระ

นางตารา พื้นท่ีของสตรีหรืออิตถีเพศในบริบททางวฒันธรรม ท่ีปรากฏในภาพประติมากรรมปูนป้ัน

นูนต ่า ไดเ้รียนรู้การอ่าน ตีความ สถานท่ี น าไปสู่การสร้างสรรคท์ดลอง เลือก และรวบรวมความรู้ 

การแสดงสด ของผูห้ญิงสองคนท่ีเป็นศิลปินปัจจุบนั ท าให้ขา้พเจา้เรียนรู้เร่ืองการท างานท่ีเป็น

อิสระจากกรอบความคิดเดิม การไดแ้สดง และเป็นตวัตนของผูห้ญิงปัจจุบนั ในขณะท่ีภาวะท่ีคดั

สรร อยูใ่นภาพอดีต ท าใหผู้ว้จิยัเขา้ใจเร่ืองอิสระภาพ และการสร้างงานท่ีสะทอ้นตน แมจ้ะยงัคงเล่า

เร่ือง หรือคงส่ือสารผา่นวตัถุ แต่ก็เกิดความเขา้ใจเร่ืองอตัลกัษณ์การสร้างงานเฉพาะตน 

 4) ผลงานชุด “Emotion of Goddess” การแสดงทางทศันศิลป์ชุดน้ีไดน้ าผา้คลุม

สีขาวมาคลุมร่างกาย ดดัแปลงการเคล่ือนไหวเพื่อส่ือสารอารมณ์เทวนารีซ่ึงเป็นอ านาจแห่งอิตถีเพศ 

ในลกัษณะเทวนารีตั้งแต่ อารยธรรมของมนุษย์ผ่านการสร้างบุคลาธิษฐานท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ หรือ

เทพเทวดาทั้งหลายในลกัษณะท่ีไม่มีรูปร่าง ร่วมกบัการน าเสนอองค์ความรู้เก่ียวกบัพุทธศาสนาท่ี

น ามาพฒันาจิตใจของมนุษย ์ผา่นการใชพ้ื้นท่ีท่ีมีพลงั ไดแ้ก่พื้นท่ีน ้ าผุดทบัลาว ท่ีให้พลงัเยน็จากน ้า 

เเละวฏัสงสารจากการหมุนเปล่ียนผนัของตน้น ้าท่ีไม่มีวนัส้ินสุด แสดงใหเ้ห็นถึงการมีอยูด่บัไปทาง

พุทธ ท่ีเก่ียวกบัอารมณ์เทวนารีท่ีเกิดข้ึนจากการรู้แจง้ในตนเอง และการก าเนิดหรือการเป็นมารดา

ผูใ้หชี้วติ นอกจากน้ีเป็นการทดลองกระบวนการก่อน น าไปสู่ผลงานช้ินต่อ ๆ ไป ท่ีผูแ้สดง เขา้ใจวา่ 

เร่ืองสมาธิ ลมหายใจ ความเป็นหน่ึงเดียว เจตนาในการส่ือสาร  การควบคุมร่างกาย 

 5) ผลงานชุด “The Blue Goddess”  ผลงานทางทัศนศิลป์ชุดน้ียงัคงใช้ส่ือท่ี

หลากหลายทั้งการแสดงสด การคเล่ือนไหวภายใตผ้า้ท่ีพฒันาเป็นประติมากรรมดอกบวัสีขาว เพื่อ

เพิ่มความเขา้ใจในสัญญะของเทวนารีท่ีมาจากดอกบวัเเละความคิดทางพุทธ และยงัคงการใชพ้ื้นท่ีท่ี

มีพลงั ไดแ้ก่พื้นท่ีน ้ าผุดทบัลาว ท่ีให้พลงัเยน็จากน ้ า เเละวฏัสงสารจากการหมุนเปล่ียนผนัของตน้

น ้าท่ีไม่มีวนัส้ินสุด รวมทั้งการใชส้มาธิ ลมหายใจ ความเป็นหน่ึงเดียวระหวา่งร่างกายและวตัถุ และ

หรือพื้นท่ีเพื่อส่ือสารอ านาจในเชิงบวกท่ีมาจากพลงัสมาธิ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน  The spiritual of Red(เทวนาคี) สามารถแบ่งพัฒนาการ และ

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

 กระบวนการขั้นตอนท่ี 1การแสดงในพื้นท่ี สาธารณะและการบนัทึก วิดีโอ การแสดงใน

ชุดเทวนาคีสีแดง 



  218 

 กระบวนการขั้ นตอนท่ี2การแสดงในพื้น ท่ีหอศิลป์  ด้วยการจัดวาง วิ ดีโอและ 

ประติมากรรมเทวนาคีสีขาว 

 กระบวนการขั้นตอนท่ี 3 การแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์ในชุดเทวนาคี สีขาว ดว้ยการจดัวาง

วดีิโอเทวนาคีสีแดง สตรี 5 นาง ประติมากรรมมา้สีขาวและการแสดงสด 

 กระบวนการขั้นตอนท่ี 4 การแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์ในชุดเทวนาคี สีแดงและขาว ดว้ยการ

จดัวางภาพถ่ายเทวนาคี สีแดง สีขาว สตรี 5 นาง ท่ีบนัทึกจากการแสดงสดในพฒันาการและ

กระบวนการขั้นตอนท่ี 3ร่วมกบัการจดัวางประติมากรรมมา้สีขาวและการแสดงสด 

 เเนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดหลกัส าคญัท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานชุด 

The spiritual of Red(เทวนาคี) โดยการถอดรหสัความหมายและท่ีมาของสีแดง ดอกบวัขาว ดอกบวั

แดง มา้ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสามารถสร้างผลงานท่ีมีรูปแบบส่ือผสม ระหวา่งการ

แสดงทางทศันศิลป์ ร่วมกบัวดีิโอ แสง สีและเสียง เพื่อส่ือสารถึงความเป็นเทวนารีในตวัตนของทุก

บุคคลโดยมีกระบวนการสร้างสรรคแ์ละพฒันาดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

2. กระบวนการสร้างสรรค์และการพฒันา 
 

 2.1 พฒันาการขั้น 1 
  2.1.1 การออกแบบโครงร่าง และสร้างสรรค์การแสดงทางทศัน์ศิลป์ 

   1) การสร้างสรรคว์ดีีโอ 

  การถ่ายท าวิดีโอการแสดงผลงาน The spiritual of Red (เทวนาคี) พฒันาการ

และ กระบวนการขั้นตอนท่ี 1การแสดงในพื้นท่ีสาธารณะและการบนัทึกวิดีโอการแสดงในชุด       

เทวนาคีสีแดงมีรายละเอียดดงัน้ี  

    1.1) การเลือกพื้นท่ีสาธารณะในการถ่ายท าวดีิโอการแสดง 

    ผลงาน The spiritual of Red (เทวนาคี) ผูว้ิจยัสร้างสรรค์

เลือกถ่ายท ากบัพื้นท่ีท่ีมีความหมายเชิงวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัพญานาค และมีรูปธรรมท่ีสามารถ

แสดงเเละส่ือถึงพญานาคไดอ้ย่างชดัเจนเน่ืองจากพญานาค เป็นสัญลกัษณ์ของการก าเนิดน ้ าและ
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ความอุดมสมบูรณ์สังคมไทยนั้นนอกจากเช่ือว่าพญานาคเป็นสัญลกัษณ์แห่งน ้ าและความอุดม

สมบูรณ์แลว้ นาคยงัเป็นสัญลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่คู่ควรกบัสถาบนัอนัสูงส่ง84 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเท

วนารีในเชิงความเป็นหญิงก่ึงคนก่ึงเทพ ผูท่ี้ไดรั้บศรัทธาในดา้นความเป็นผูมี้ฤทธ์ิ ในขณะเดียวกนัก็

ยงัเป็นผูท่ี้ไม่หลุดพน้ แต่ศรัทธาเช่ือมัน่ในพระพุทธศาสนา ดงันั้นสงขลาจึงเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีถูกเลือก

ให้ถ่ายท าผลงานวิดีโอ ผลงาน The spiritual of Red(เทวนาคี) เน่ืองจากท่ีสงขลามีประติมากรรม

พญานาคพ่นน ้ า ท่ีปัจจุบนัเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของจงัหวดัสงขลา พญานาคมีลกัษณะแบบลอยตวั 

สามารถมองเห็นไดร้อบดา้น เน้ือวตัถุ เป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว ออกแบบ โดย อาจารย์

มนตรี สังขมุ์สิกานนท ์มีสามส่วนคือส่วนหวั ส่วนสะดือ และส่วนหาง ส่วนหวัพญานาค หมายถึง 

สติปัญญาท่ีเป็นเลิศส่วนสะดือพญานาค หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนหางพญานาค หมายถึง

บริวารท่ีพร่ังพร้อม ซ่ึงถูกใช้เป็นพื้นท่ีหลกัในการถามท าวิดีโอการแสดง เพื่อใช้ในผลงาน The 

spiritual of Red (เทวนาคี) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    ส่วนท่ี 1 ส่วนหัวพญานาค ตั้ งอยู่บริเวณสวนสองทะเล 

ปลายแหลมสนอ่อน มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของล าตวั 1.20 เมตร ความสูงจากฐานล าตวัจนถึง

ปลายยอดสุด ประมาณ 9 เมตร พ่นน ้ าลงสู่ปากอ่าวทะเลสาบสงขลา  เป็นสถานท่ีท่ีถ่ายท าช่วงส่วน

ศีรษะของศิลปิน ร่วมกนักบัส่วนหวัของพญานาค 

                                                           

 84 วิเชียร นามการ, “การศึกษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลต่อสังคมไทยปัจจุบนั” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั, 2554), 53. 
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ภาพท่ี 83  ภาพหัวพญานาค 
ท่ีมา: หวัพญานาค, เขา้ถึงเม่ือ: 16 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.hatyailike.com 

    ส่วนท่ี 2 ส่วนสะดือพญานาค ตั้ งอยู่บริเวณลานชมดาว 

สนามสระบวั แหลมสมิหลา ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของล าตวั 1.20 เมตร ความยาว 5.00 เมตร ความ

สูง 2.50 เมตร ลกัษณะล าตวัโคง้คร่ึงวงกลม เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดล้อด ใตส้ะดือพญานาคให้เกิด

ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 

 

ภาพท่ี 84  ส่วนสะดือพญานาค 
ท่ีมา: สะดือพญานาค, เขา้ถึงเม่ือ: 16 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.hatyailike.com 
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    ส่วนท่ี 3 ส่วนหางพญานาค ตั้งอยูบ่ริเวณชายหาดสมิหลา 

ริมถนนสะเดา ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง1.20 เมตร ความยาว 4.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร 

 

ภาพท่ี 85  ภาพส่วนท่ี 3 ส่วนหางพญานาค 
ท่ีมา:หางพญานาค, เขา้ถึงเม่ือ: 16 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.hatyailike.com 

 

    ดงันั้นพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีหลกัในการถ่ายท าวิดีโอการ

แสดง โดยการแต่งกายชุดเทวนาคีสีแดง แสดงการกระท าไดแ้ก่ส่วนท่ี 1 การยนืเงยหนา้น่ิง ส่วนท่ี 2 

ยืนน่ิงเเละเดิน ส่วนท่ี 3 การนอนน่ิงในระนาบเดียวกบัประติมากรรมพญานาคส่วนหาง นอกจากน้ี

ยงัมีพื้นท่ี 3 พื้นท่ีไดแ้ก่ ช่องเเคบริมทะเล ชายทะเล และบริเวณรอบเมืองสงขลาโดยสามารถแบ่ง

รูปแบบการแสดงและการถ่ายท าวดีิโอไดด้งัต่อไปน้ี 

    การถ่ายท าวดีิโอการแสดงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 

    วิดีโอการแสดงส่วนท่ี 1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ส่วนท่ี 

1.1ส่วนสะดือ และส่วนหาง ส่วนหัวพญานาค ลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหว แต่การกระท าน้อย

ประกอบไปดว้ยการยนื นอน และนัง่เป็นการแสดงหลกัส่วนท่ี 1.2 ช่องเเคบริมทะเล และส่วนท่ี 1.3 

ริมชายทะเล  
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ภาพท่ี 86  การบันทึกภาพเคล่ือนไหวการแสดงในอริยาบถ  นอน นั่ง ยืน 
 

    ในส่วนท่ี 1.1น้ีตอ้งการนยัยะของพื้นท่ีท่ีเก่ียวกบัพญานาค

อยา่งชดัเจน เพื่อกล่าวถึงต านานและท่ีมาท่ีไปของผลงานชุด The spiritual of Red(เทวนาคี) อนัเป็น

จุดเร่ิมตน้ของรูปเคารพ หรือส่ิงท่ีมาจากมายาคติหรือความเช่ือท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ กิเลส ในท่ีน้ีคือ

พญานาคและสีแดง โดยเลือกใช้สีแดงท่ีตดักนักับสีเขียวของรูปป้ัน และสีฟ้าขอ้งน ้ าทะเลเเละ

ท้องฟ้า เพื่อให้เห็นภาพท่ีขดักนัระหว่างสีโทนเย็นคือสีฟ้า สีเขียว และสีโทนร้อนสีแดง โดยมี

รูปแบบการถ่ายท าและการกระท าในแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 26  การกระท าหรือการแสดง และมุมกลอ้งการถ่ายท าในส่วนท่ี 1.1 

การกระท าหรือการแสดงในส่วนที ่1.1 มุมกล้องถ่ายท า 

ส่วนหัวพญานาคการกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการยนืเชิด

หนา้น่ิงใน ลกัษณะเดียวกนักบัประติมากรรมพญานาค เพื่อแสดงถึง

บุคลาธิษฐานระหวา่งความเป็น ความมี หรือ ความอยู ่ระหวา่ง 

ประติมากรรมและผูแ้สดง 

ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

ส่วนสะดือ การกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการนัง่น่ิง และการ

เดินในจงัหวะปกติจากท่ีนัง่ระยะไกล สู่ระยะใกลก้ลอ้ง  

ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

ส่วนหางลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการนอนน่ิงใน

รูปแบบตะเเคงขา้ง เชิดศีรษะข้ึนอยา่งนางในวรรณคดี 

ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

    พื้นท่ีส่วนท่ี 1.2ช่องเเคบริมทะเลจงัหวดัสงขลา ในพื้นท่ีน้ี

เป็นส่วนท่ีเช่ือมจากทะเลข้ึนมายงัส่วนพื้นท่ีชุมชนท่ีชาวเมืองอาศยักนัโดยปกติ และเป็นพื้นท่ีวา่ง
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เพียงช่วงตึกเดียวเท่านั้นท่ีเหลืออยู ่อนัเป็นช่วงพื้นท่ีเดียวท่ีแสดงถึงความต่อเน่ืองระหวา่งพื้นท่ีทาง

ธรรมชาติเเละพื้นท่ีชุมชนท่ีมีกิจการและการด าเนินชีวิตของผูค้น นอกเหนือจากน้ีพื้นท่ีช่องว่าง

บริเวณน้ียงัคงเป็นผืนทรายขาว มิใช่พื้นคอนกรีต หรือพื้นถนน อนัเเสดงให้เห็นความเช่ือมโยง

ระหวา่งมิติทางธรรมชาติเดิม ท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือท่ีมีมาแต่เก่าก่อนกบัมิติแห่งชุมชน

ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ อนัเป็นการเช่ือมพื้นท่ีทางวฒันธรรมของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

    นอกเหนือจากน้ีในพื้นท่ีดงักล่าวยงัเห็นซากโครงสร้างของ

ตึกซา้ยขวาท่ีมีอายยุาวนานมาตั้งเเต่คร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงท าใหเ้กิดภาพระหวา่งวถีิเก่า วถีิใหม่ 

และวิถีดั้งเดิม ความเจริญและความล่มสลายในเวลาเดียวกนั อนัแสดงให้เห็นวฏัฏะ หรือการด าเนิน

ไปไม่เป็นท่ีส้ินสุด หรือการเกิด แก่ เจ็บ และตาย โดยในการถ่ายท าคร้ังน้ีจะมีการตั้งกล้องในมุม

หนา้ ระยะลางและมีการเคล่ือนไหวสองอยา่งคือการเดินเขา้หากลอ้งในระดบัการเดินปกติ และการ

ยนืน่ิงเชิดหนา้ข้ึน 45 องศาเป็นระยะเวลา 15 นาที 

 

ตารางท่ี 27  การกระท าหรือการแสดง และมุมกลอ้งการถ่ายท าในส่วนท่ี 1.2 

การกระท าหรือการแสดงในส่วนที ่1.2 มุมกล้องถ่ายท า 

การกระท า 1 การเดินจากพื้นทรายท่ีอยูด่า้นล่างในระยะท่ีกลอ้งไม่สามารถ

จบัภาพของผูแ้สดงได ้และค่อยๆ เดินเขา้มาในระยะท่ีกลอ้งสามารถจบัภาพ

ได ้จนกระทัง่มายนืบนท่อนไม ้

ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

การกระท า 2 การกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการยนืน่ิง และ

เชิดหนา้ 45 องศา  

ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 
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ภาพท่ี 87  ภาพของศิลปินแสดงการยืนน่ิงในพืน้ท่ีส่วนท่ี 2 บริเวณช่องเเคบริมทะเล 
 

    พื้นท่ีส่วนท่ี 1.3 เป็นพื้นท่ีบริเวณริมทะเล เพื่อให้เห็นระยะ

ขอบฟ้าในภาพกวา้ง แสดงให้เห็นอิสรภาพ การเดินทาง และสามารถสร้างจินตนาการท่ีกวา้งไกล

ของพื้นท่ีขอบฟ้า พื้นท่ีส่วนน้ีมีแสดงร่วมกบัส่ิงมีชีวติอ่ืนไดแ้ก่ มา้สีขาว โดยมีการแสดงดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 28  การกระท าหรือการแสดง และมุมกลอ้งการถ่ายท าในส่วนท่ี 1.3 

การกระท าหรือการแสดงในส่วนที ่1.3 มุมกล้องถ่ายท า 

การกระท า 1 การกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการข่ีมา้น่ิง 

ระยะเวลา 15 นาที 

ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

การกระท า 2 การกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการข่ีมา้ผา่นกลอ้ง

จากระยะท่ีกลอ้งไม่สามารถจบัภาพได ้จนข่ีมา้ผา่นกลอ้ง และข่ีมา้พน้พื้นท่ี

ท่ีกลอ้งสามารถถ่ายภาพไวไ้ด ้ 

ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 
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ภาพท่ี 88  ภาพของศิลปินแสดงการข่ีม้าสีขาวในพืน้ท่ีส่วนท่ี 3 บริเวณชายทะเล 
 

    การถ่ายท าวิดีโอการแสดงในพื้นท่ีส่วนท่ี 1ทั้ง 3ส่วนนั้น

เป็นพื้นท่ีธรรมชาติเป็นหลกัและไม่ติดภาพส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกว่ามนุษย ์หรือการกระท าใด ๆ ของ

มนุษยใ์นวิดีโอส่วนท่ี 1 ทั้งหมด มุ่งเนน้การกระท าท่ีเคล่ือนไหวไม่มาก เนน้ท่ีอิริยาบถเดิน ยืน นัง่ 

และนอน ท่ีเป็นอิริยาบถท่ีทางพุทธศาสนาสอนให้พิจารณาอนัเป็นหนทางด าเนินไปสู่พระนิพพาน 

หรือการต่ืนรู้ตามหนทางขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ โดยใชเ้ทคนิคการถ่ายท าเพียงการตั้ง

กลอ้งน่ิงไว ้มุมมองตรงไม่มีการเคล่ือนท่ีกล้องระหว่างถ่ายท า เพื่อเน้นไปท่ีความน่ิงให้เห็นคาม

เคล่ือนไหวของการแสดงท่ีถ่ายท ามาได ้ไดแ้ก่อิริยาบท ยืน เดิน นัง่ นอน ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ใน

ตอนตน้ 

    อย่างไรก็ดีในการถ่ายท าส่วนท่ี 1 ทั้ งสามส่วน ได้มีการ

เคล่ือนไหวคือการเดินของมา้ และของนกัแสดงเป็นตวัเช่ือมไปยงัการกระท าส่วนท่ี 2 คือการเดิน

ของนักแสดงและการยืนยงัพื้นท่ีต่าง ๆ เช่นย่านร้านคา้ พิพิธภณัฑ์ ถนน เป็นตน้ซ่ึงเป็นการเดิน

อิริยาบถเช่นเดียวกนัผูค้นทัว่ไป เพียงเเต่เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายเป็นชุดเทวนาคี สีแดงอนัมีรายละเอียด

การแต่งกายตามท่ีไดร้ะบุแลว้ในตอนตน้ โดยการถ่ายท าวิดีโอการแสดงส่วนท่ี 2 นั้นมีรายละเอียด

การถ่ายท า และการแสดงดงัต่อไปน้ี 
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    วิดีโอการแสดงส่วนท่ี 2 การเดินถ่ายท าทัว่เมืองเช่นย่าน

ร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์ถนน  เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 29  เคล่ือนไหวหรือการแสดง และมุมกลอ้งการถ่ายท าในส่วนท่ี 2 

 
การเคลือ่นไหวหรือการแสดงในส่วนที ่2 มุมกล้องถ่ายท า 

การเคลือ่นไหว 1 การกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการเดิน 

ระยะเวลา 15 นาที ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนน ร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 

•ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง•

เดินตามถ่ายกระโปรง 

การเคลือ่นไหว 2 การกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการเดินผา่น

กลอ้งจากระยะท่ีกลอ้งไม่สามารถจบัภาพได ้จนเดินผา่นกลอ้ง และเดินพน้

พื้นท่ีท่ีกลอ้งสามารถถ่ายภาพไวไ้ด ้ 

•ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

การเคลือ่นไหว 3 การกระท าเคล่ือนไหวนอ้ย ประกอบไปดว้ยการยนืน่ิง 

ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนน ร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 

•ตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

 

 

 

 

 

 

    การถ่ายท าวดีิโอการแสดงในพื้นท่ีส่วนท่ี 3 การบนัทึกภาพ

เคล่ือนไหวในรูปแบบการแสดงสด (Live Performance) บริเวณกอ้นหินยกัษ ์

 

ภาพท่ี 89  ภาพวดีิโอการแสดงส่วนท่ี2การถ่ายการกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการ 

 เดิน ยนื ทัว่เมืองเช่นยา่นร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์ถนน  เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 30  การถ่ายวดีิโอในส่วนท่ี 3 
 

การถ่ายท าวดีิโอการแสดงในพื้นท่ีส่วนท่ี 3 

การแสดงสด (Live Performance) บริเวณกอ้นหินยกัษ ์

อุปกรณ์ 

กอ้นหินยกัษ ์

เกา้อ้ี 

รองเทา้ส้นสูง 

ชุดเทวนาคีสีแดง 

พื้นท่ี กอ้นหินท่ีมีระยะสูงจากพื้นดิน 

การเคล่ือนไหว การยนืและการนัง่ระยะ 

ระยะเวลา เวลาทั้งส้ิน 4 ช.ม. 

กลุ่มผูช้ม 
ประชาชนทัว่ไป ผูใ้ชร้ถใชถ้นนในบริเวณ

ดงักล่าว ผูมี้ความสนใจดา้นศิลปะ 

 

    การถ่ายท าวดีิโอการแสดงในพื้นท่ีส่วนท่ี 4 การบนัทึกภาพ

เคล่ือนไหวในรูปแบบการแสดงสด (Live Performance) บริเวณรอบเมืองสงขลา มีการแสดงส่ือสาร

โดยตรงกบัคนดูผา่นการใชว้ตัถุในการแสดงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 31  การถ่ายท าวดีิโอการแสดงในพ้ืนท่ีส่วนท่ี 4 
 

การถ่ายท าวดิีโอการแสดงในพืน้ที่ส่วนที่ 4 

อุปกรณ์ 

ดา้ยสีแดง 

ดอกเฟ่ืองฟ้าสีออกแดง 

รองเทา้ส้นสูงสีแดง 

เขม็เยบ็ผา้ 

ผา้ตาข่ายสีทอง 

ระยะเวลา 2 ช.ม. 

เสียง 

ตดัทอนเสียงมาจากคาถาบูชาพระโพธ์ิสัตวต์า

ราท่ีว่า “โอม ตาเร ตุ ตาเร ตาเร โซฮา” และ 

เสียงประจ าองค์พระชินพุทธะ  5  พระองค์ 

ไดแ้ก่ โอม (Om / Aum) ฮมั (Hum) ตรัม (Tram) 

หรีหฺ (Hrih) และ อาหฺ (Ahฺฺ 

   2) การแสดงสด 

   การแสดงเร่ิมตน้จากการท่ีศิลปินข้ึนไปยืนอยูบ่นกอ้นหินสูง หนา้หอ

ศิลป์ จงัหวดัสงขลา โดยไร้ส่ิงยึด ทั้งยงัสวมรองเทา้ส้นสูงเพิ่มความยากล าบากในการทรงตวับน

กอ้นหินขนาดใหญ่ แต่งกายดว้ยชุดสีแดงแปลกตา โดยศิลปินได ้ละทิ้งความกลวั อนัเป็นอุปสรรค

ต่อการพฒันาตนเองของผูห้ญิง ดว้ยการแต่งการดว้ยชุดท่ีลึกลบัซ้อนเร้น อ าพรางใบหนา้  แต่ชวน

หลงใหล ข้ึนไปยื่นดว้ยสติ และความเช่ือมัน่ศรัทธาในส่ิงท่ีท าบนกอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีอาจตกลงมา

ท าใหเ้ป็นอนัตรายถึงชีวติได ้เพื่อส่ือสารพลงังานอ านาจ แห่งความเช่ือความศรัทธา ไปสู่ผูช้มซ่ึงเดิน

ไปมาบนถนน โดยยืนน่ิงดงักล่าวประมาณคร่ึงชั่งโมงก่อนจะ นั่งบนเก้าท่ีไร้ส่ิงยึดนอกจากการ

ควบคุมเกา้อ้ีใหส้ามารถนัง่อยูไ่ดด้ว้ยสติ และสมาธิของศิลปิน เป็นเวลาประมาณเวลา 4 ชัว่โมง 
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   3) การจดัวางวตัถุทางศิลปะ 

   การแสดงผลงานในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้ใช้ส่ิงแวดล้อมของ

พื้นท่ีสาธารณะ โดยเลือกกอ้นหินสูงขนาด 2.5 เมตร ท่ีวางเด่นอยูห่นา้หอศิลป์ จงัหวดัสงขลา เป็น

วตัถุทางศิลปะ และ ใช้ศิลปะการแสดงสด ทกัษะของผูว้ิจยัท าให้ผลงานชุดน้ีมีเอกภาพ เป็นจุด

สนใจของผูท่ี้พบเห็น 

  2.1.2 วตัถุทางศิลปะ  เคร่ืองแต่งกาย  แสง ดนตรี การเคลือ่นไหว และ
ส่ิงแวดล้อม 

   1) เคร่ืองแต่งกาย 

   ผูว้ิจยัสร้างสรรค์เลือกอาภรณ์ท่ีเป็นสีแดง และมีความหมายของ

อารมณ์ท่ีผูช้ม จะเขา้ใจไดง่้ายเพราะ อยูใ่นกรอบความทรงจ าและร่วมวฒันธรรม แต่สะทอ้นแนวคิด 

ขอ้มูลมาจากพระพุทธเจา้ 5 พระองค์ไดแ้ก่พระพุทธเจา้ในตระกูลปัทมโคตร (Padma) โดยมีพระ

ศากยมุนี พุทธเจา้หรือพระโคตมะเป็นตวัเเทนของพระพุทธเจา้ในรูปมนุษย ์มีสัญลกัษณ์ประจ าองค ์

เป็นปัทมะ ดอกบวัแดง (Lotus) เป็นผูข้จดักิเลสธรรมตณัหา หรือความโลภ (desire) ในท่ีน้ีแทนดว้ย

ภาพท่ี 90ภาพแสดงอุปกรณ์ไดแ้ก่ เกา้ก้ี กอ้นหินยกัษ ์ร้องเทา้ส้นสูงสีแดง และชุดเท

วนาคีสีแดง ในท่ายนื(ซา้ย) และท่านัง่(ขวา) 
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สีแดงของ เทวนาคี หรือพญานาคสีแดง ขา้พเจา้น าแนวคิดท่ียอ้นแยง้กนัคือ พระโพธิสัตวต์าราแดง 

น าไปสู่ ชุดการแสดงสดท่ีมี สีขาว ท่ีมาจากปาณฑรา -วาสินี  หรือผู ้สวมเค ร่ืองแบบขาว 

(Pandaravasini) ซ่ึงเป็นมิติแห่งอิตถีเพศ (feminine buddha) ของพระพุทธเจา้ในตระกูลปัทมโคตร 

(Padma) และพระนางปรัชญาปารมิตา (Prajna-Paramita) มารดาของพระพุทธเจ้า ตวัแทนของ

ปัญญาผูไ้ม่มีการแบ่งแยก ผูมี้พระกายสีขาว (หรือสีเหลือง)เป็นศูนยก์ลางแห่งธรรมเป็นแหล่งท่ีมา

ของปัญญา 

   ในส่วนกรองคอมีลกัษณะของพญานาคลอ้มรอบคอเก่ียวกนัไว ้โดย

ใชสี้แดงและสีทองเป็นสีหลกั 

   รองเทา้ มีสีแดงประดบัคริสตลัสีทอง และขาวเพื่อเพิ่มประกายแวว

วาว ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงความสูงของส้นไวท่ี้ 2 น้ิว 

   เล็บมือ เล็บเท้า ท่ีจะปรากฏออกมาในลักษณะของกายเน้ือของ

ร่างกายจึงใช้สีแดงสดท่ีใกล้เคียงกับสีเคร่ืองเเต่งกาย ทาลงบนเล็บมือ เเละเท้าของศิลปินเพื่อ

เช่ือมโยงโลกแห่งความสมมุติและกายเน้ือเเห่งความเป็นจริงเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหผู้ช้มทราบวา่น่ีคือกาย

เน้ือจริงมิใช่หุ่นแต่ในขณะเดียวกนัก็มีลกัษณะของประติมากรรมท่ีมีชีวิต เคล่ือนท่ี และสามารถ

ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึงหมายความวา่สมมุติอนัเป็นกายหยาบหรือบุคลาธิษฐานท่ีเกิดข้ึนนั้นแม้

จะมีสีเดียวกนัแต่สามารถจะกลบักลายเป็นพลงัหรืออ านาจในทางร้ายหรือดีก็ไดข้ึ้นอยูก่บัการเลือก

หรือการตดัสินใจด้วยปัญญาญาณของผูเ้ลือกเช่นเดียวกัน ในผลงานชุดน้ีสร้างองค์ประกอบทั้ง

เส้ือผา้อาภรณ์เคร่ืองประดบั และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเพื่อน าเสนอภาพของเทวนาคีผูมี้ฤทธ์ิการใช้

อาภรณ์แนบเน้ือน าเสนอร่างกายของผูห้ญิงท่ีในมายาคติเป็นอ านาจท่ีส่ือความหมาย ราคะ ท่ีกล่าว

กนัว่าเป็นอ านาจท่ีสังคมน าเสนอภาพลกัษณ์ของสตรีทั้งในบริบทอดีตและปัจจุบนั  อย่างไรก็ดี

อารมณ์หรือภาพลกัษณ์ดงักล่าว ก็ยงัสามารถน าผูช้มหรือแมก้ระทัง่เป็นตวัเเทนบุคลาธิษฐานให้

ผูช้มเลือกวา่ตนเองจะเดินไปในทางร้าย หรือทางดีข้ึนอยูก่บัสติปัญญาและการตดัสินใจเลือกของเรา

โดยเฉพาะอย่างหญิงอิตสตรีท่ีมีภาวะอ านาจและพลงัท่ีอยู่ในตนเองข้ึนอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้

อยา่งไร 
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   2) แสง สี  การแสดงผลงานชุดน้ีเน่ืองจากเป็นการจดัแสดงในพื้นท่ี

สาธารณะในเวลากลางวนัจึงใชแ้สงสวา่งจากพระอาทิตย ์โดยผูว้จิยัสร้างสรรคพ์ิจารณาทิศทาง และ 

แสงสวา่งในการแสดงศิลปะการแสดงสด ใหเ้หมาะสมกบัการบนัทึกภาพและการถ่ายท าวดีิโอ 

   3) เสียงดนตรี  การแสดงคร้ังน้ีไม่มีเสียงดนตรี แต่ใช้เสียงจาก

ธรรมชาติ เสียงจากประชาชน และบรรยากาศในบริเวณท่ีท าการแสดง เป็นเสียงแห่งการแสดงใน

พื้นท่ีสาธารณะคร้ังน้ี 

   4) การเคล่ือนไหว ศิลปินเร่ิมท าการแสดงโดยข้ึนไปยืน และนัง่อยู่

บนกอ้นหินขนาดสูงถึง 2.50 เมตรโดยมีตารางแสดงภาพการแสดงสดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

ภาพท่ี 91  การออกแบบชุดการแสดงสีแดง ดา้นหนา้และดา้นหลงัในผลงานชุด  

 The spiritual of Red (เทวนาคี) 
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ตารางท่ี 32  ตารางแสดงภาพการแสดงสด 
 

ภาพการแสดงสด คุณค่าทางนามธรรม 

 

-การเคล่ือนไหว ภาพศิลปินนัง่เกา้อ้ีบนกอ้นหินท่ีสูงจากพื้นโดยมี

ผูช้มอยูโ่ดยรอบบริเวณดา้นล่าง  

-ประติมากรรมท่ีมีชีวิต สงบ สุขมุนุ่มลึก  การใชส้ติเหนือเกา้อ้ีท่ีไร้

ส่ิงยดึ ความสงบ สง่างามจนกลายเป็นพลงัอ านาจท่ีสะกดผูพ้บเห็น 

 

-ภาพถ่ายจากดา้นหลงัของศิลปินขณะเร่ิมการแสดงสด โดยการข้ึน

ไปยนือยูบ่นกอ้นหินสูงบนรองเทา้ส้นสูงสีแดงโดยไร้ส่ิงยดึ นอกจาก

ร่างกายศิลปิน ต้องใช้สติ และสมาธิ การท าอานาปานสติ การใช้

หลกัธรรม เขา้มาสร้าง พลงัท่ีเอาชนะความกลวั ดว้ยการท าเจริญสติ 

 

 

-กระบวนการน าเกา้อ้ีเขา้มาร่วมกบัการแสดงสด โดยศิลปินอยูบ่น

เกา้อ้ี สวมรองเทา้สีแดงและสวมใส่ชุดเทวนาคีสีแดง 

-ความสูง ความเส่ียง ความยากล าบาก 

 

-ภาพถ่ายผูช้มส่วนหน่ึงบริเวณโดยรอบพื้นท่ีการแสดงสดชุด เท

วนาคี 

-ความศรัทธา เช่ือมัน่ ความสนใจต่อส่ิงท่ีพบเห็น,ความแปลกใหม่ 

 

ท่ีมา: น่าท่ึง ! ประติมากรรมมีชีวิตบนกอ้นหินใหญ่ท่ีสงขลา, เขา้ถึงเม่ือ: 16 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึง

จาก: http://www.workpointtv.com/news/30382 
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  ในการแสดงสดคร้ังน้ีเร่ิมตน้หลงัจากการแสดงบนกอ้นหินจบลง เร่ิมจากพื้นท่ี

ดา้นในของหอศิลป์สงขลา และด าเนินไปรอบเมืองสงขลา ช่วงถนนนครใน มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

1) เดินออกมาในชุดเทวนาคี สีแดงพร้อมห่อสีทองลวดลายตาข่าย 

2) ยนืน่ิงพร้อมออกเสียง โอม (Om / Aum) ฮมั (Hum) ตรัม (Tram) หรีหฺ (Hrih) และ อาหฺ (Ah) 

3) ค่อย ๆ คลายห่อสีทองออก มีเขม็ ดา้ยท่ีร้อยไวเ้รียบร้อย ดอกเฟ่ืองฟ้า 

4) ร้อยดอกเฟ่ืองฟ้า เเละยืน่ดอกเฟ่ืองฟ้าท่ีร้อยในดา้ยและเขม็ใหผู้ช้มคนท่ี 1 

5) ยื่นห่อผา้สีทองท่ีมีดอกเฟ่ืองฟ้าให้ผูช้มคนท่ี 2 ถือเข็มท่ีร้อยดา้ยกบัดอกเฟ่ืองฟ้าไวใ้นมือ ขณะท่ี

ดอกไมท่ี้ร้อยไวด้อกแรกยงัคงอยใ่นมือของผูช้มคนท่ี 1  

6) ร้อยดอกเฟ่ืองฟ้าดอกท่ี 2 ดอกท่ี 3 ดอกท่ี 4 ต่อ เส้นดา้ยค่อย ๆ ยาวและห่างจากผูช้มคนท่ี 1 ท่ีถือ

ดอกไมท่ี้ร้อยดอกท่ี 1 ไวใ้นมือ 

7) ผูช้มคนท่ี 2 เดินตามเพื่อคอยส่งดอกเฟ่ืองฟ้าใหร้้อยเขา้เขม็เเละดา้ย 

8) เดินออกจากพื้นท่ีพร้อมออกเสียง โอม (Om / Aum) ฮมั (Hum) ตรัม (Tram) หรีหฺ (Hrih) และ 

อาหฺ (Ah) 

ผูช้มคนท่ี 1 คนท่ี 2 และผูช้มท่ีเหลือในพื้นท่ีเดินตาม 

9) ศิลปินข้ึนรถรางในขณะท่ียงัถือเข็มท่ีร้อยดอกเฟ่ืองฟ้า มีผูช้มคนท่ี 2 เดินตามเพื่อคอยส่งดอก

เฟ่ืองฟ้าใหร้้อยเขา้เข็มเเละดา้ย และผูช้มคนท่ี 1 ประคองสายดา้ยท่ีร้อยดอกเฟ่ืองฟ้ามีระยะท่ีนาวข้ึน

เร่ือย ๆ ตาม 

10) ศิลปินเดินน าท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมประคองเขม็ ดา้ย ดอกเฟ่ืองฟ้า 

11) ศิลปินยกโปรยดอกไม ้ยกเขม็และสร้อยดอกไมใ้หผู้ช้มคนท่ี 1 และ คนท่ี 3 

12) ศิลปินเดินเขา้บา้นโบราณ ผูช้มเดินตาม 

13) ศิลปินหยดุ ผูช้มหยดุ 

14) ศิลปินเดินขา้มถนน ผูช้มเดินขา้มถนน 
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15) ศิลปินปรบมือ ผูช้มปรบมือ 

 

ภาพท่ี 92  การถ่ายท าวิดีโอการแสดงในพืน้ท่ีส่วนท่ี 4 การบันทึกภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบการ
 แสดงสด (Live Performance) บริเวณรอบเมืองสงขลา 
 

   5) ส่ิงแวดลอ้ม 

   พื้นท่ีดา้นในของหอศิลป์สงขลา และด าเนินไปรอบเมืองสงขลา ช่วง

ถนนนครใน ผูค้นในทอ้งท่ีต่างใหค้วามสนใจ 

  2.1.3 การแสดงผลงาน 
  การน าเสนอผลงานคร้ังน้ีเป็นการน าเสนอผลงานในพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีมี

ประชาชนเขา้มาชมจ านวนมาก โดยจดัแสดง ณ บริเวณหนา้ หอศิลป์ จงัหวดัสงขลา  โดยศิลปินข้ึน

ไปยนืและนัง่บนกอ้นหิน ใหมี้ลกัษณะคลา้ยรูปป้ัน โดยถ่ายทอดจิตนาการของศิลปิน  การแสดงคร้ัง

น้ีเนน้การแสดงสด 
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  2.1.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 
  ผลงานชุดน้ีมุ่งส่ือสารทางอารมณ์ท่ีเป็นกิเลสธรรมตามแนวคิดของพุทธ

ศาสนานลทัธิวชรัยานสีแดง แทนดว้ยอารมณ์ ราคะ ตณัหา จากการศึกษายงัพบวา่ สีมีผลต่ออารมณ์

ความรู้สึกของมนุษย ์สีแดงเป็นสีแห่งพลงัอ านาจ แสดงถึงความมีพลงัและความทะเยอทะยานจึง

ช่วยขจดัความคิดเห็นในเชิงลบและการมองโลกในแง่ร้ายได ้

 การแสดงทางทศันศิลป์ ชุดเทวนารีสีแดง ถอดแบบมาจากนาคี ท่ีแทนท่ีดว้ยอารมณ์ราคะ 

และอารมณ์โกรธท่ีนบัเป็นอารมณ์ท่ีเด่นชดั โดยศึกษาถอดแบบสี และขอ้มูลมาจากพระพุทธเจา้ 5

พระองคไ์ดแ้ก่พระพุทธเจา้ในตระกูลปัทมโคตร (Padma) โดยมีพระศากยมุนีหรือพระโคตมะเป็น

ตวัเเทนของพระพุทธเจา้ในรูปมนุษย ์มีสัญลกัษณ์ประจ าองค ์เป็นปัทมะ ดอกบวัแดง (Lotus) เป็นผู ้

ขจดักิเลสธรรมตณัหา หรือความโลภ (desire) ในท่ีน้ีแทนดว้ยสีแดงของ เทวนาคี หรือพญานาคสี

แดง รวมถึงพระโพธิสัตวต์าราแดง 

 ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดใ้ห้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกทางอารมณ์ ดว้ยเคร่ืองแต่งกายชุดสี

แดงท่ีสง่างาม ดูแปลกตาแต่มีเอกลกัษณ์ดว้ยลวดลายและเคร่ืองประดบั มีความเป็นสากลคลา้ยชุด

ยอดมนุษย์แบบตะวนัตก  และมีความเป็นสากล การท่ีผูว้ิจยัซ่ึงเป็นหญิงสวมชุดสีแดงเป็นการ

กระตุน้อารมณ์ความรู้สึกเสน่ห์หา ชวนให้ผูพ้บหลงใหล แมมี้การปกคลุมใบหน้าทั้งหมดเพื่อให้

ผูช้มเพ็งเล็งไปท่ีสีของชุดและรูปร่างของผูแ้สดง  การสวมเคร่ืองแต่งกายดงักล่าวไปยืนน่ิง คลา้ย

ประติมากรรมท่ีมีชีวิต อยู่ก้อนหินสูงท่ีเส่ียงอันตราย ให้ผูพ้บเห็นเพื่อสร้างความประทับใจ  

ประหลาดใจ ความตกตะลึงแก่ผูท่ี้พบเห็นในคร้ังแรก และเม่ือผูช้มพิจารณาดูให้ลึกซ้ึงในการแสดง

สดคร้ังน้ีเป็น ยงัส่ือสารถึงความสงบ การมีสติ สมาธิ ความน่ิง จนกายเป็นพลงัอ านาจของผูว้ิจยั 

ภายใตอ้าภรณ์สีแดง  

 

 2.2พฒันาการขั้น 2 
 พฒันาการและกระบวนการขั้นตอนท่ี 2 จดัแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปกร 

เขตพระราชวงัสนามจนัทร์ โดยเป็นการจดันิทรรศการไม่มีการแสดงสด  แต่ไดจ้ดัวาง วิดีโอและ 

ประติมากรรมเทวนาคีสีขาว ท่ีมีการออกแบบการจดัวางพื้นท่ีวิดีโอการแสดงท่ีถ่ายจากพฒันาการ

และกระบวนการขั้นตอนท่ี 1การแสดงในพื้นท่ี สาธารณะและการบนัทึก วิดีโอการแสดงในชุดเท

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Desire
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วนาคีสีแดง โดยมีขั้นตอนในการท างานจากการวางโมเดลพื้นท่ีการจดัวางวิดีโอการแสดง และ

ประติมากรรมเทวนาคีสีขาวโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  2.2.1 การออกแบบโครงร่าง และสร้างสรรค์การแสดงทางทศัน์ศิลป์ 

  โมเดลการจดัวางพื้นท่ีปิดในหอศิลป์วิดีโอในผลงานชุด The spiritual of Red 

(เทวนาคี) ไดแ้ก่ การจดัวาง วดีิโอ และประติมากรรมเทวนาคีสีขาวดงัน้ี 

  การวางโครงร่างการจดัวางพื้นท่ีการแสดงในพฒันาการช่วงท่ี 2 น้ีประกอบไป

ด้วยโทรทศัน์ฉายวิดีโอการแสดงในพฒันาการช่วงท่ี 1และประติมากรรมเทวนาคีสีขาวซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั จดัแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์สนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

ภาพท่ี 93  ภาพโมเดลการจดัวางพื้นท่ีวดีิโอในผลงานชุด The spiritual of Red (เทวนาคี) ไดแ้ก่ การ

จดัวางวดีิโอ และประติมากรรมเทวนาคีสีขาว 

 

 
  เม่ือมีการออกเเบบพื้นท่ีในการจดัวางวดีิโอ ประติมากรรมรวมทั้งเน้ือความท่ีจะ

ใชป้ระกอบนิทรรศการกระบวนการต่อมาคือการตดัต่อวิดีโอทั้งส้ิน 5 ช้ิน จดัแสดงโดยใชโ้ทรทศัน์

ทั้งส้ิน 3 จอภาพ ประกอบไปดว้ยโทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ 35 น้ิว 1 จอภาพ 30 น้ิว 1 จอภาพ 

และการเลือกเน้ือหาประกอบนิทรรศการโดยออกแบบอกัษร ขนาดอกัษรเพื่อพิมพเ์เละเขา้แผน่โฟม

ใหมี้รูปแบบทนัสมยั เรียบ แต่ดูสะอาดตาเขา้กบัรูปแบบของผลงาน 
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   1) การสร้างสรรคว์ดีีโอ 

   ในการตดัต่อวิดีโอ 4 ช้ินได้พฒันามาจากกระบวนการขั้นตอนท่ี 2 

การแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์ ดว้ยการจดัวาง วดีิโอและ ประติมากรรมเทวนาคีสีขาว โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี  

   ผล ง านวิ ดี โ อ ช้ิ น ท่ี  1 วิ ดี โ อบ ริ เ วณ ริมทะ เ ล  ลักษณะ เ ป็ น

ภาพเคล่ือนไหววิดีโอบริเวณริม ทะเล ลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการข่ีมา้น่ิง 

ระยะเวลา 15นาที และวดีิโอบริเวณริมทะเลการกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการข่ีมา้ผา่น

กลอ้งจากระยะท่ีกลอ้งไม่สามารถจบัภาพได ้จนข่ีมา้ผ่านกลอ้ง และข่ีมา้พน้พื้นท่ีท่ีกลอ้งสามารถ

ถ่ายภาพไวไ้ด ้โดยมุมกลอ้งในการถ่ายท าเป็นการตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง (ภาพท่ี 96) 

 

 

ภาพท่ี 94  ภาพแสดงวิดีโอชิ้นท่ี 1 

   ผลงานวิดีโอช้ินท่ี  2 วิดีโอการเดินถ่ายท าทัว่เมืองไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ 

เช่น ถนน ร้านคา้ พิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ เร่ิมตั้งเเต่ส่วนท่ี 1 ส่วนหัวพญานาค ตั้งอยู่บริเวณสวนสอง

ทะเล ปลายแหลมสนอ่อน จากนั้นจึงยืนน่ิง และเชิดหนา้ 45 องศา บริเวณช่องเเคบริมทะเล จงัหวดั

สงขลา ในพื้นท่ีน้ีเป็นส่วนท่ีเช่ือมจากทะเลข้ึนมายงัส่วนพื้นท่ีชุมชนท่ีชาวเมืองอาศยักนัโดยปกติ 

และเป็นพื้นท่ีว่างเพียงช่วงตึกเดียวเท่านั้นท่ีเหลืออยู่ ต่อจากนั้น ลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหวน้อย

ประกอบไปดว้ยการกระท าไดแ้ก่การเดิน ระยะเวลา 15 นาที ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนน ร้านคา้ 

ริมทะเล เป็นตน้ การเดินผ่านกลอ้งจากระยะท่ีกลอ้งไม่สามารถจบัภาพได ้จนเดินผ่านกลอ้ง และ

เดินพน้พื้นท่ีท่ีกลอ้งสามารถถ่ายภาพไวไ้ด ้และการยืนน่ิง ตามสถานท่ีต่าง ๆ จนไปบรรจบกบัส่วน

ท่ี 2 ส่วนสะดือพญานาค ตั้งอยูบ่ริเวณลานชมดาว สนามสระบวั แหลมสมิหลา และเดินรอบเมืองไป

ตามถนน ร้านค้าท่ีชุมชนอีกคร้ัง จนไปบรรจบกับส่วนท่ี 3 ส่วนหางพญานาค ตั้ งอยู่บริเวณ

ชายหาดสมิหลา ริมถนนสะเดา และส้ินสุดบนกอ้นหินใหใ้นการกระท าการนัง่ (ภาพท่ี 97) 
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ภาพท่ี 95  ภาพแสดงวิดีโอชิ้นท่ี 2 
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   ผลงานวิดีโอช้ินท่ี 3 วิดีโอการบนัทึกภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบการ

แสดงสด (Live Performance) บริเวณกอ้นหินยกัษ(์ภาพท่ี 98) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 96    ภาพแสดงวิดีโอชิ้นท่ี 3 
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   ผลงานวิดีโอช้ินท่ี 4 วิดีโอการบนัทึกภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบการ

แสดงสด (Live Performance)ใน บริเวณรอบเมืองสงขลา (ภาพท่ี 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วีดีโอทั้ง 4 ชุดจะไดรั้บการจดัฉายโดยท่ีโทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว ฉาย

ผลงานวิดีโอช้ินท่ี 1วิดีโอบริเวณริมทะเล ลักษณะเป็นภาพเคล่ือนไหววิดีโอบริเวณริม ทะเล 

ลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหวน้อยประกอบไปดว้ยการข่ีมา้น่ิง ระยะเวลา 15 นาที และวิดีโอบริเวณ

ริมทะเลการกระท าเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการข่ีมา้ผา่นกลอ้งจากระยะท่ีกลอ้งไม่สามารถ

จบัภาพได ้จนข่ีมา้ผา่นกลอ้ง และข่ีมา้พน้พื้นท่ีท่ีกลอ้งสามารถถ่ายภาพไวไ้ด ้โดยมุมกลอ้งในการ

ถ่ายท าเป็นการตั้งกลอ้งน่ิงหนา้ตรง 

ภาพท่ี 97  ภาพแสดงวิดีโอชิ้นท่ี 4 
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   โทรทศัน์ขนาด 35 น้ิว ฉายผลงานวิดีโอช้ินท่ี 4 วิดีโอการบนัทึกภาพ

เคล่ือนไหวในรูปแบบการแสดงสด (Live Performance) บริเวณรอบเมืองสงขลา 

   โทรทศัน์ขนาด 30 น้ิว ฉายผลงานวิดีโอช้ินท่ี 2 และช้ินท่ี 3 ท่ีเป็น

วดีิโอการเดินถ่ายท าทัว่เมืองไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น ถนน ร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ เร่ิมตั้งเเต่ส่วนท่ี 

1 ส่วนหวัพญานาค ตั้งอยูบ่ริเวณสวนสองทะเล ปลายแหลมสนอ่อน จากนั้นจึงยืนน่ิง และเชิดหนา้ 

45 องศา บริเวณช่องเเคบริมทะเล จงัหวดัสงขลา ในพื้นท่ีน้ีเป็นส่วนท่ีเช่ือมจากทะเลข้ึนมายงัส่วน

พื้นท่ีชุมชนท่ีชาวเมืองอาศยักันโดยปกติ และเป็นพื้นท่ีว่างเพียงช่วงตึกเดียวเท่านั้นท่ีเหลืออยู่ 

ต่อจากนั้น ลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหวนอ้ยประกอบไปดว้ยการกระท า ไดแ้ก่การเดิน ระยะเวลา 15 

นาที ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนน ร้านคา้ ริมทะเล เป็นตน้ การเดินผ่านกลอ้งจากระยะท่ีกลอ้งไม่

สามารถจบัภาพได ้จนเดินผา่นกลอ้ง และเดินพน้พื้นท่ีท่ีกลอ้งสามารถถ่ายภาพไวไ้ด ้และการยนืน่ิง 

ตามสถานท่ีต่าง ๆ จนไปบรรจบกบั ส่วนท่ี 2 ส่วนสะดือพญานาค ตั้งอยูบ่ริเวณลานชมดาว สนาม

สระบวั แหลมสมิหลา และเดินรอบเมืองไปตามถนน ร้านคา้ท่ีชุมชนอีกคร้ัง จนไปบรรจบกบัส่วน

ท่ี 3 ส่วนหางพญานาค ตั้งอยูบ่ริเวณชายหาดสมิหลา ริมถนนสะเดา  และส้ินสุดบนกอ้นหินให้ใน

การกระท าการนั่ง และวิดีโอท่ี 3 การบันทึกภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบการแสดงสด (Live 

Performance) บริเวณกอ้นหินยกัษ ์

   2) การแสดงสด 

   ผลงานชุดน้ีเป็นการน าเสนอการแสดงสดผา่นวิดีโอโดยไดท้  าการตดั

ต่อใหเ้ห็นถึงการแสดงสดในพื้นท่ีสาธารณะท่ีน ามารวบรวมเป็นผลงานการแสดงสดในชุดน้ีโดยใช้

วดีิโอเช่ือมโยงองคค์วามรู้ทั้งหมดท่ีเก็บมาจากพื้นท่ีสาธารณะ 

  2.2.2 วตัถุทางศิลปะ  เคร่ืองแต่งกาย  แสง ดนตรี การเคลือ่นไหว และ
ส่ิงแวดล้อม 

   1) วตัถุทางศิลปะ 

   มา้ อารมณ์หลกัของมา้ (Temperament) คือ ความกลวั เพราะมา้เป็น

สัตวผ์ูถู้กล่า หากเราเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของผูท่ี้ถูกล่า ท่ีมกัตระหนกตกใจ ควบคุมไดย้าก และ

มกัปฏิเสธเม่ือตอ้งถูกบงัคบัหรือควบคุม ทั้งท่ีแทจ้ริงเเลว้ภาวะหรือลกัษณะของความด้ือ ความเกเร 

ความกา้วร้าวดุร้าย เกิดจากความกลวั ความไม่รู้ในสถานการณ์หรือความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 
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   มา้ท่ีดีจะมีท่าทางท่ีสวย สง่างาม ท างานไดส้ าเร็จมีความสุขกบัการ

ท างาน มีอารมณ์ท่ีดี เปรียบดัง่จิตท่ีถูกฝึกมาอยา่งดีเเลว้ กล่าวคือการไม่ท างานหนกัเกินไปหรือการ

เดินทางสายกลาง การดูแลสภาพจิตใจ การกิน การอยู ่สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และเน่ืองจากมา้

เป็นสัตวท่ี์ฉลาด การเรียนรู้ของมา้ (Learning) คือการท่ีรู้จกัการฝึกฝน ไดรั้บการกระตุน้ท่ีดี มีการ

ฝึกฝนซ ้ าๆ อยา่งต่อเน่ือง 

   2) เคร่ืองแต่งกาย 

   การออกแบบชุดเทวนาคี สีขาว ในพื้นท่ีปิด ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลยั

ศิลปกร เขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

   ในผลงานชุดเทวนาคีน้ี การแต่งกายของศิลปินจากสีแดงไปสู่สีขาว

เปรียบดงับุคลาธิษฐานของจิตท่ีแสดงออกมาเป็นรูปธรรมว่าเราสามารถเปล่ียนสภาวะจิตของเรา

ไปสู่ความบริสุทธ์ิหลุดพน้ และการทรงอ านาจและพลงัม่ียิ่งใหญ่ดุจดงัมหาปรัชญาปารมิตาสูตรท่ี

ได้รับการศึกษาและจดัระเบียบมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 1ถึงหลงั คริสต์ศตวรรษท่ี7 มี

บางส่วนท่ีเก่าแก่และส าคญัมากถึงขนาดไดรั้บการยกย่องให้เป็นแหล่งของคุณธรรม อนัประเสริฐ

น าไปสู่การสร้างรูปบุคลาธิษฐานในฐานะมารดาแห่งพระพุทธเจา้ทั้งหลายและเป็นภาพลกัษณ์ของ

ประมุขตระกลูแห่งปัญญา ซ่ึงอยูใ่นรูปของอิตถีเพศเป็นสัญลกัษณ์แสดงสุญตาและหลกัการท่ีวา่ดว้ย

คุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



  243 

 

ภาพท่ี 98  ชุดการแสดงสีขาวในผลงานชุด The spiritual of Red (เทวนาคี) 

 

   3) เสียง เสียงจากบรรยากาศแสดงสดในวดีิโอ 

   4) การเคล่ือนไหว ใชค้วามน่ิงของหุ่นให้เหมือนประติมากรรมเท

วนาคีขาวตามจิตนาการโดยใชโ้ทรทศัน์แสดงการแสดงสดส่ือสารกบัผูช้ม 

   5) ส่ิงแวดลอ้ม การแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์ ดว้ยการจดัวาง วดีิโอและ 

ประติมากรรมเทวนาคีสีขาว 

  2.2.3 การแสดงผลงาน 
  ในการจดัแสดงในพื้นท่ีปิด ณ หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปกร เขตพระราชวงั

สนามจนัทร์ รูปแบบการจดัแสดงผลงานชุด   The spiritual of Red (เทวนาคี) แบ่งองคป์ระกอบใน

การติดตั้งอุปกรณ์และการจดัวางวตัถุทางศิลปะในลกัษณะ 2 แนวทาง ไดแ้ก่ การจดัวางวดีิโอและ 

ประติมากรรม เทวนาคีสีขาวดงัภาพท่ี 101 และภาพท่ี 102 
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ภาพท่ี 99  การจดัวางโทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1ฉายผลงานวิดีโอท่ี 1 (ซา้ย) และ โทรทศัน์ขนาด 35

  น้ิว ฉายผลงานวดีิโอท่ี 4 (ขวา) โดยมีประติมากรรมเทวนาคีสีขาว อยูต่  าแหน่งระหวา่ง

  กลาง 

 

ภาพท่ี 100  การจดัวางโทรทศัน์ขนาด 30 น้ิว ฉายผลงานวิดีโอท่ี 2 และ 3 ดา้นหนา้ห้องนิทรรศการ 

 ก่อนจะเขา้ไปพบโทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1ฉายผลงานวิดีโอท่ี 1 (ซ้าย) และ โทรทศัน์

 ขนาด 35 น้ิว ฉายผลงานวดีิโอท่ี 4 (ขวา) โดยมีประติมากรรมเทวนาคีสีขาว อยูต่  าแหน่ง

 ระหวา่งกลาง 
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  2.2.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 

  ผลงานในพฒันาการขั้นท่ี 3 น้ี ใหส้ัญญะแทนอารมณ์แห่งความบริสุทธ์ิ ผลกัดนั

ให้เกิดพลงัในการเอาชนะจิตใจท่ีตกอยูภ่ายใตกิ้เลส แก่ผูห้ญิง  ไปสู่อารมณ์ท่ีสงบเยือกเยน็เฉกเช่น

ประติมากรรมชุดขาว  

 

 2.3พฒันาการขั้นที ่3 
  ในพฒันาการและกระบวนการขั้นตอนท่ี 3 เป็นการแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์ ท่ีจดั

แสดงเทวนาคีสีขาว  การจดัวางวิดีโอเทวนาคีสีแดง สตรี 5 นาง ประติมากรรมมา้สีขาวและการ

แสดงสด มีขั้นตอนในการท างานโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  2.3.1 การออกแบบโครงร่าง และสร้างสรรค์การแสดงทางทศัน์ศิลป์ 
   1) การออกแบบโมเดล 

   การออกแบบโครงร่างในพฒันาการขั้นท่ี 3 น้ีไดส้ร้างโมเดลการจดั

วางพื้นท่ี ท่ีประกอบไปดว้ย วดีิโอ เทวนาคีสีแดง สตรี 5 นาง, ประติมากรรมมา้สีขาว และการแสดง

สด ดงัน้ี 

   การร่างโครงร่างโมเดลผลงานชุด The spiritual of Red(เทวนาคี) มี

ร่างโมเดลจ านวนทั้งส้ิน 3 รูปแบบดว้ยกนัเน่ืองจากการจดัวางพื้นท่ีนิทรรศการมีผลอยา่งยิ่งต่อการ

รับรู้ของผูช้ม การออกแบบพื้นท่ีก่อนท่ีจะมีการจดัวางผลงานในพื้นท่ีจริงจึงมีความส าคญัในเร่ือง

ของการ วางแผนอุปกรณ์ การใชพ้ื้นท่ี การตดัต่อวิดีโอ เน่ืองจากในผลงานช้ินน้ีมีการติดตั้งอุปกรณ์

โทรทศัน์ โปรเจคเตอร์ ล าโพง การเดินสายไฟท่ีตอ้งซ่อนสายไฟ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอีกหลาย

ชนิดเพื่อมิให้ขนาด หรือจ านวนของสายท าลายภาพและความหมายของผลงาน จึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องออกแบบพื้นท่ีเพื่อท าให้การติดตั้ งผลงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถ

สนับสนุนให้ภาพของนิทรรศการบรรลุวตัถุประสงค์ในการติดตั้ง นอกจากน้ียงัมีประเด็นของ

ระยะเวลาการติดตั้งผลงานนบัเป็นประเด็นส าคญั เน่ืองจากการติดตั้งอุปกรณ์และการจดัการพื้นท่ีมี
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ระยะเวลาจ ากดั การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือใหส้ามารถใชร้ะยะเวลาในการติดตั้งผลงานให้

ทนัระยะเวลาในการจดัแสดงนิทรรศการจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

   ผลงานจึงออกมาทั้งส้ิน 3 รูปแบบเพื่อให้เห็นภาพท่ีใกลเ้คียงกบัการ

จดัวางพื้นท่ีจริงมากท่ีสุดดงัน้ี 

   โมเดลแบบท่ี 1 โมเดล The spiritual of Red(เทวนาคี) แบบท่ี 1โมเดล

ร่างท่ี 1 ประกอบไปดว้ย โปรเจคเตอร์ 4 จอ โทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ ประติมากรรมมา้สีขาว 

ประติมากรรมดอกบวัขาวผา้ยดืโครงเหล็ก 

 

  

ภาพท่ี 101  โมเดลแบบท่ี 1 ท่ีประกอบไปดว้ยโปรเจคเตอร์ 4 จอ ภายในห้องมืด โทรทศัน์ขนาด 55 

 น้ิว 1 จอภาพ ดา้นหนา้ห้องมืด ประติมากรรมมา้สีขาว ประติมากรรมดอกบวัขาวผา้ยืด

 โครงเหล็ก 
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ภาพท่ี 102  โครงร่างการจังวางพืน้ท่ีดอกบัวและการฉาพภาพสตรี 5 นางลงบนพืน้ 
 

   จากนั้นเม่ือมีการวางโครงร่างการจดัวางแลว้จึงมีการสร้างโมเดล 4

มิติ เพื่อทดลองภาพการจดัวางว่ามีความเหมาะสมและน าไปสู่วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายการ

น าเสนอหรือไม่ โดยการสร้างโมเดลจากกระดาษชานออ้ย ภาพพร้ินทสี์ ลวดดดั ถุงน่องสีขาว เพื่อ

สร้างโมเดลท่ีใกล้เคียงกับจินตนาการของการสร้างสรรค์ผลงานมากท่ีสุด โดยก าหนดให้ภาพ

ก าแพงดา้นขวาแทน  เทวนาคีส่วนศีรษะใช้โปรเจคเตอร์ 1 ตวั ภาพก าแพงตรงกลางแทนเทวนาคี

ส่วนล าตวั ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั  ภาพก าแพงดา้นซ้ายเเทนเทวนาคีส่วนหาง ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั  

พื้นกลางหอ้งแทนภาพสตรี 5 นาง ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั รวมโปรเจคเตอร์ทั้งส้ิน 4 ตวั ดา้นหนา้หอ้ง

เเทนดว้ย        เทวนาคีข่ีมา้ริมทะเล ใชโ้ทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ โดยทาบลงบนประติมากรรม

มา้สีขาว ประติมากรรมดอกบวัขาวผา้ยดืโครงเหล็ก 

   โมเดลแบบท่ี 2 โมเดลร่างท่ี 2 ประกอบไปดว้ย โปรเจคเตอร์ 3 จอ 

โทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ   การสร้างโมเดล The spiritual of Red(เทวนาคี) แบบท่ี 2 โมเดล

ร่างเป็นภาพ แบบ 4 มิติ เพื่อทดลองภาพการจดัวางวา่มีความเหมาะสมและน าไปสู่วตัถุประสงคห์รือ

เป้าหมายการน าเสนอหรือไม่ โดยการสร้างโมเดลจากกระดาษชานออ้ย ภาพพร้ินท์สี เพื่อสร้าง

โมเดลท่ีใกลเ้คียงกบัจินตนาการของผลงานมากท่ีสุด โดยภาพก าแพงดา้นขวาแทนเทวนาคีส่วน

ศีรษะ ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั ภาพก าแพงตรงกลางแทนเทวนาคีส่วนล าตวั ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั  ภาพ
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ก าแพงดา้นซ้ายเเทนเทวนาคีส่วนหาง ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั  ดา้นหนา้ห้องเเทนดว้ยเทวนาคีข่ีมา้ริม

ทะเล ใช้โทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ แต่ตดัภาพฉายพื้นกลางห้องแทนภาพสตรี 5 นาง ใช้

โปรเจคเตอร์ 1ตวั ท่ีทาบลงบนประติมากรรมมา้สีขาว และประติมากรรมดอกบวัขาวผา้ยืดโครง

เหล็กออก เน่ืองจากตอ้งการขยายพื้นท่ีทางสายตาของเทวนาคี 3 ส่วนไดแ้ก่ส่วนหวั ส่วนกลาง และ

ส่วนหางใหช้ดเจนข้ึน และลดพื้นท่ีในส่วนประติมากรรมและภาพฉายกลางหอ้งออกทั้งหมด 

 

 

ภาพท่ี 103  ภาพโมเดล The spiritual of Red (เทวนาคี) แบบท่ี 2โมเดลร่างท่ี 2 ประกอบไปดว้ย

โปรเจคเตอร์ 3 จอ โทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ 

 
   โมเดลแบบท่ี 3 โมเดล The spiritual of Red(เทวนาคี) แบบท่ี 3โมเดล

ร่างประกอบไปดว้ย โปรเจคเตอร์ 2 จอ โทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ ประติมากรรมมา้      สีขาว 

แท่นท่ีวางประติมากรรมสีขาว ชุดเทวนาคีสีขาว 

   จากนั้นเม่ือมีการวางโครงร่างการจดัวางแลว้จึงมีการสร้างโมเดล 4 

มิติ เพื่อทดลองภาพการจดัวางว่ามีความเหมาะสมและน าไปสู่วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายการ

น าเสนอหรือไม่ โดยการสร้างโมเดลจากกระดาษชานออ้ย ภาพพร้ินทสี์ เพื่อสร้างโมเดลท่ีใกลเ้คียง

กบัจินตนาการของการสร้างสรรคผ์ลงานมากท่ีสุด โดยภาพก าแพงตรงกลาง ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั 

แทนภาพเทวนาคีส่วนศีรษะ แทนเทวนาคีส่วนล าตวั และเเทนเทวนาคีส่วนหาง ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 
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ตวั  มีการตดัต่อภาพให้มีสามจอภาพโดยใช้โปรเจคเตอร์ตวัเดียว พื้นมุมห้องแทนภาพสตรี 5 นาง 

ใช้โปรเจคเตอร์ 1  ตัว โดยทาบลงบนผ้ายืดสีขาว และตั้ งประติมากรรมม้าสีขาวด้านหน้า

โปรเจคเตอร์รวมก าแพงตรงกลางท่ีแทนภาพเทวนาคีส่วนศีรษะ เทวนาคีส่วนล าตวั และเทวนาคี

ส่วนหาง รวมใชโ้ปรเจคเตอร์ทั้งส้ิน 2 ตวั ดา้นหนา้ห้องเเทนดว้ยเทวนาคีข่ีมา้ริมทะเล ใชโ้ทรทศัน์

ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

   2) การจดัวางองคป์ระกอบในคอมพิวเตอร์ 

ภาพท่ี 104  ภาพโมเดลร่างท่ี 3 ประกอบไปดว้ย โปรเจคเตอร์ 2 จอ โทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว  

1 จอภาพประติมากรรมมา้สีขาว แท่นท่ีวางประติมากรรมสีขาว ชุดเทวนาคีสีขาว 
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   นอกจากโมเดลในการติดตั้งผลงานทั้ง 3 แบบแลว้ การร่างภาพการ

จดัวางในพื้นท่ี รวมยงัมีการจดัวางองค์ประกอบในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นแสงและสีท่ีชัดเจน 

ต่อจากนั้นจึงน าภาพดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจร่วมกบัโมเดลในรูปแบบทั้ง 3 แบบ ดงัท่ีกล่าว

มาแลว้ขา้งตน้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   การวางโครงร่างการจดัวางในคอมพิวเตอร์เพื่อทดลองแสงและสีวา่มี

ความเหมาะสมและน าไปสู่วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการน าเสนอหรือไม่ โดยการสร้างภาพร่างใน

คอมพิวเตอร์จากการตดัต่อภาพถ่ายสีองคป์ระกอบต่าง ๆ ของผลงานเพื่อสร้างลกัษณะของแสงเเละ

สีท่ีใกล้เคียงกับจินตนาการของการสร้างสรรค์ผลงานมากท่ีสุด โดยภาพก าแพงตรงกลาง ใช้

โปรเจคเตอร์ 1ตวั แทนภาพเทวนาคีส่วนศีรษะ แทนเทวนาคีส่วนล าตวั และเเทนเทวนาคีส่วนหาง 

ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1ตวั  มีการตดัต่อภาพให้มีสามจอภาพโดยใชโ้ปรเจคเตอร์ตวัเดียว พื้นมุมห้องแทน

ภาพสตรี 5นาง ใช้โปรเจคเตอร์ 1ตัว โดยทาบลงบนประติมากรรมดอกบัวผา้ยืดสีขาว และ

ประติมากรรมมา้สีขาว รวมใชโ้ปรเจคเตอร์ทั้งส้ิน 2ตวั ดา้นหนา้ห้องเเทนดว้ยเทวนาคีข่ีมา้ริมทะเล 

ใชโ้ทรทศัน์ขนาด 55น้ิว 1จอภาพ  

 

 

ภาพท่ี 105  การวางโครงร่างการจดัวางในคอมพิวเตอร์เพื่อทดลองแสงและสีในผลงานชุด  

 The spiritual of Red (เทวนาคี) 
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   นอกจากน้ียงัมีการวางโครงร่างการจัดวางจอโปรเจคเตอร์ และ

ประติมากรรมมา้สีขาวในห้องมืด และการจดัวางดอกบวัท่ีมีสีแดงชมพู วา่จะมีลกัษณะเช่นไร เป็น

การสร้างให้เกิดภาพผลงานท่ีจัดวางในรูปแบบหรือลักษณะอ่ืน ๆ ท่ียงัคงคงเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศในกรณีท่ีหากการจดัวางภายในหอศิลป์ไม่ได้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ตามการวางโครงรางโมเดลทั้ง 3 แบบศิลปินสามารถจดัวางผลงานได้

ในรูปแบบดงักล่าว อนัเป็นตวัเลือกวิธีการติดตั้งผลงานในกรณีท่ีพื้นท่ี และสถานท่ีแปรผนัเปล่ียน

รูปแบบในลกัษณะต่าง 

   ยกตวัอยา่งเช่นจากโมเดลทั้ง 3 แบบดา้นหนา้ห้องเเทนดว้ยเทวนาคีข่ี

มา้ริมทะเล ใช้โทรทศัน์ขนาด 55 น้ิว 1 จอภาพ ปรับรูปแบบเป็นใช้โปรเจคเตอร์ 1 ตวั  ฉายลงบน

แผน่อะคริลิกใสท่ีปูดว้ยแผน่พลาสติกขุ่นขนาดใหญ่กลางห้อง จดัแสดงร่วมกบัประติมากรรมมา้สี

ขาว และการวางดอกบวัสดสีแดงชมพูบริเวณกลางห้องแทนท่ี ประติมากรรมดอกบวัผา้ยืดสีขาว ท่ี

สร้างจากโครงสร้างเหล็กจ านวน 10 กลีบ มีเป้าหมายเพื่อการสร้างจินตภาพ จากจินตนาการของ

ศิลปินให้เป็นรูปธรรม และเป็นรูปแบบการจดัวางท่ีศิลปินสามารถเลือกและหยิบใช้ไดใ้นกรณีท่ี

การติดตั้งผลงานในพื้นท่ีจริงท่ีแตกต่างกนัอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีศิลปินไดอ้อกแบบโครงร่างตาม

โมเดลทั้ง 3แบบ และระยะเวลาในการติดตั้งผลงานแต่ละคร้ังมีระยะเวลาแตกต่างกนัไปอาจมาก

หรือนอ้ย ทั้งน้ีรายละเอียดในการติดตั้งผลงานชุด The spiritual of Red (เทวนาคี) มีความส าคญัอยา่ง

มากทั้งในเร่ืองของพื้นท่ี การเก็บรายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ทิศทางการติดตั้งโปรเจคเตอร์ เช่น

การติดตั้ งโปรเจคเตอร์บนเพดาน เพื่อให้ภาพฉายลงบนพื้นห้องนิทรรศการ หรือการติดตั้ ง

โปรเจคเตอร์บนผนงัท่ีตอ้งก าหนดระยะเพื่อให้ไดร้ะยะขนาดใหญ่ท่ีสุดตามระยะห่างระหวา่งผนงัท่ี

ติดตั้งเคร่ืองโปรเจคเตอร์ และภาพปรากฏบนผนงั ท่ีการติดตั้งโปรเจคเตอร์ตอ้งสร้างอุปกรณ์ติด

ตั้งข้ึนใหม่ทุกคร้ัง ตามแต่สถานท่ีในการติดตั้งผลงานเพื่อให้การติดตั้งเเละน าเสนอผลงานชุด The 

spiritual of Red (เทวนาคี) สามารถติดตั้งในเวลาท่ีก าหนดและคงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ี

ส าคญัของการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี 
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ภาพท่ี 106  ภาพการจดัวางการติดตั้งผลงานในคอมพิวเตอร์เพื่อทดลองแสงและสีในผลงานชุด The 

 spiritual of Red (เทวนาคี) ปรับรูปแบบเป็นใช้โปรเจคเตอร์ 1 ตัว ฉายลงบนแผ่น

 อะคริลิกใสท่ีปูด้วยแผ่นพลาสติกขุ่นขนาดใหญ่กลางห้อง  จัดแสดงร่วมกับ

 ประติมากรรมมา้สีขาว 

 

 

ภาพท่ี 107  ภาพการจดัวางดอกบวัสดสีแดงชมพูบริเวณกลางห้องแทนท่ี ประติมากรรมดอกบวัผา้

ยดื สีขาว ท่ีสร้างจากโครงสร้างเหล็กจ านวน 10 กลีบ ในคอมพิวเตอร์เพื่อทดลองแสงและสี

 ในผลงานชุด The spiritual of Red(เทวนาคี) 
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   3) การสร้างสรรคว์ดีีโอ  วดีิโอจากพฒันาการท่ี 1 ท่ีเก่ียวกบัพญานาค 

   4) การแสดงสดหรือ การเคล่ือนไหว 

   การร่าง Action Plan การแสดงสด ในพฒันาการขั้น  3 การวาง Action 

Plan ในการแสดงสดน้ี หมายถึงการวางการกระท าในแต่ละขั้นตอนวา่มีกระบวนการ และขั้นตอน

อยา่งไรบา้ง โดยการอธิบายการกระท าเป็นล าดบั เพื่อให้ศิลปินสามารถเขา้ใจและพิจารณาขั้นตอน

การแสดงสดของตนเองไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน และการวางการกระท าในแต่ละขั้นตอนของการแสดง

สด ยงัมีส่วนส าคญัในการคิดคน้หรือพฒันาการแสดงร่วมกบัส่ืออ่ืน ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน ยกตวัอยา่ง

เช่น การแสดงสดร่วมกบันกัดนตรี โปรเจคเตอร์เพราะตอ้งมีการตดัต่อวิดีโอเพื่อใช้แสดงร่วมกบั

ศิลปิน แสดง และสีเป็นตน้ โดยในผลงานชุด The spiritual of Red (เทวนาคี) มีการวาง การวาง 

Action Plan หรือ การวางการกระท าในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

    4.1) Action Plan ร่วมกบั วิดีโอเพอฟอมเเมนซ์ ด้านหน้า

ของห้องจดัแสดงผลงานชุด The Spiritual of Red (เทวนาคี) ผูช้มเดินมาพบโทรทศัน์ขนาด 55น้ิว

ภาพเคล่ือนไหวเทวนาคีสีแดง ข่ีม้าสีขาว ถ่ายท าบริเวณริมชายทะเลศิลปิน ในขณะท่ีศิลปินนอนอยู่

ในผา้ยดืคลุมสีขาวดา้นในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ 

 

 

ภาพท่ี 108  ภาพการพืน้ท่ีของผลงานชุด The spiritual of Red(เทวนาคี) โทรทัศน์ท่ีปรากฏ
ภาพเคล่ือนไหวเทวนารีสีแดง ข่ีม้าสีขาวอยู่ด้ายหน้าห้องนิทรรศการก่อนท่ีผู้ชมจะเข้า มาสู่ภายใน
ห้องนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 109  ภาพเคล่ือนไหวเทวนารีสีแดงข่ีมา้สีขาว ถ่ายท าบริเวณริมชายทะเล 

 

 
 

     4.2) ผูช้มเดินเขา้มาในห้องพบศินปินนอนอยู่บนพื้นผนัง

ดา้นหลงัจอโทรทศัน์ฉายภาพเคล่ือนไหวเทวนารีสีแดงข่ีมา้สีขาว ถ่ายท าบริเวณริมชายทะเล ไฟ F/I 

(Fade In) หมายถึงไฟเปิด 

 

 

ภาพท่ี 110  ภาพแสดงต าแหน่งของศิลปินภายในพืน้ท่ีการจัดนิทรรศการ 
  

 

 

 

ศิลปินนอนอยู่ด้านหลังในผ้ายืดสี
ขาว 
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    4.3) ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั ภาพเทวนาคีส่วนศีรษะ แทนเท

วนาคีส่วนล าตวั และเเทนเทวนาคีส่วนหาง ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1 ตวั  มีการตดัต่อภาพให้มีสามจอภาพ

โดยใชโ้ปรเจคเตอร์ตวัเดียว ฉายภาพอยูผ่นงัทิศทางดา้นตรงกนัขา้มกบัจอโทรทศัน์ค่อย ๆ ฉายภาพ

ข้ึนพร้อมกนัสามจอภาพในขณะท่ีพื้นมุมห้องแทนภาพสตรี 5 นาง ใชโ้ปรเจคเตอร์ 1ตวั โดยทาบลง

บนตวัศิลปินท่ีนอนอยูใ่นผา้ยดืสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 111  ต าแหน่งภาพฉายแทนภาพเทวนาคีส่วนศีรษะ แทนเทวนาคีส่วนล าตัว และเเทน                 
 เทวนาคีส่วนหางจากโปรเจคเตอร์ 1 ตัว 

 

    4.4) ภาพสตรีโบราณ 5 นางฉายดว้ยโปรเจคเตอร์ทบัลงบน

พื้นและตวัศิลปินท่ีอยูใ่นผา้ค่อย ๆ เคล่ือนไหว  
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ภาพท่ี 112  ภาพแสดงลักษณะการเคล่ือนไหวภายใต้ผ้าคลุมของศิลปิน 
    4.5) ศิลปินเคล่ือนตวัอยู่ในผา้ และเคล่ือนไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มออกจากภาพสตรีโบราณ 5 นางท่ีฉายทบัตวัศิลปินจอภาพฝ่ังตรงขา้มค่อย ๆ หายไปทีละ

จอภาพจากหวั ไป หาง เหลือจอส่วนล าตวัพญานาคจอกลางท่ีค่อย ๆ ขยายใหญ่ข้ึน 

ตารางท่ี 27 ล าดบัการเคล่ือนไหวของศิลปิน 

ล าดบัท่ี ภาพ Action Plan 

 

 

1 
 

 

ศิลปินเคล่ือนตวัอยูใ่นผา้ 

 

 

2 

 

 

 

 

     2                    3                    1 

จอภาพฝ่ังตรงขา้มค่อย ๆ หายไป

ทีละจอภาพจากหวั (1) ไปส่วน

หาง (2) และล าตวัเป็นล าดบั

สุดทา้ย (3) 

 

 

3 

 

 

 

 

จอส่วนล าตวัพญานาคจอกลางท่ี

ค่อย ๆ ขยายใหญ่ข้ึน 
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    4.6)  ศิลปินในผา้คลุมเคล่ือนท่ีไปตรงกลางพื้นท่ีหอ้งจดั

แสดงผลงาน ไฟเปิดบริเวณส่วนกลางของหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ พบดอกบวัสีแดง สีเงิน กระด่ิง 

เชิงเทียนรูปดอกบวั และเคร่ืองทรงสีขาว จอส่วนล าตวัพญานาคจอกลางท่ีค่อย ๆ ขยายใหญ่ข้ึนนั้น

ดบัลงศิลปินส่งเสียงท่ีตดัทอนเสียงมาจากคาถาบูชาพระโพธ์ิสัตวต์าราท่ีวา่ “โอม ตาเร ตุ ตาเร ตาเร 

โซฮา” และ เสียงประจ าองคพ์ระชินพุทธะ 5 พระองค ์ไดแ้ก่ โอม (Om / Aum) ฮมั (Hum) ตรัม (Tram) 

หรีหฺ (Hrih) และ อาหฺ (Ahฺฺ) 

 

 

 
ภาพท่ี 113  ศิลปินในผ้าคลุมแบบแผนท่ี 1                                                                               
 

 

    4.7 ศิลปินในผา้ยืดสีขาวคลุมทั้งตวั หยุดยืนน่ิงควานหา

เคร่ืองทรงสีขาวบริเวณกลางพื้นท่ีห้องจัดแสดงผลงานนิทรรศการชุด The spiritual of Red (เท

วนาคี)  ดา้นหลงัปรากฏภาพ เทวนาคีสีแดงบนในส่วนล าตวัก าลงัเดินเขา้มาหาผูช้ม ศิลปินยงัคงอยู่

ในผา้คลุมสีขาวหันหลงัเดินในทิศทางเขา้หาเทวนาคีสีแดงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผูช้ม ไปยงั

ประติมากรรมมา้สีขาวท่ีอยูด่า้นหนา้จอภาพไฟดบัลง 

 

การแสดงสดเน้นท่ีพืน้ท่ีบริเวณ
กลางห้องแสดงผลงาน 
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ภาพท่ี 114  ศิลปินในผา้คลุมแบบแผนท่ี 2                                                                                                                                                                                                                

 
    4.8)  ศิลปินเคล่ือนตวัออกจากผา้ยดืสีขาว ในชุดเทวนาคีสี

ขาวพร้อมเคร่ืองทรง ปีนข้ึนหลงัมา้ในความมืด  

 

 

ภาพท่ี 115  ศิลปินเคล่ือนตัวออกจากผ้ายืดสีขาวแบบแผนท่ี 3 
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    4.9) ไฟเปิด ศิลปินในชุดเทวนาตีสีขาวยนือยูบ่นหลงั

ประติมากรรมมา้สีขาว 

 

 

ภาพท่ี 116  ศิลปินในชุดเทวนาตีสีขาวยนือยูบ่นหลงัประติมากรรมมา้สีขาว 

 
  2.3.2 วตัถุทางศิลปะ เคร่ืองแต่งกาย แสง ดนตรี และส่ิงแวดล้อม 

   1) วตัถุทางศิลปะ 

   ดอกบวัสีขาวสร้างข้ึนเพื่อน าเสนอเเนวคิดของสตรี และสัญลกัษณ์

ทางพุทธศาสนา วสัดุท่ีใช้ประกอบด้วยเหล็กหล่อเป็นรูปกลบับวั และเกสร โดยมีเกสรดอกบวั

จ านวน 1 เกสร และกลีบดอกบวัจ านวน 10 กลีบ เช่ือมร้อยช่องว่างของเหล็กดว้ยผา้ยืดสีขาว และ

กลบับวัแต่ละกลีบสามารถขยบั ปิดเปิดและถอดออกจากตวัเกษรได้เพื่อสามารถน ามาเป็นวตัถุ

ศิลปะท่ีใชร่้วมกบัการแสดงสด 
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ภาพท่ี 117  “Lotus” 2017, Steel (1.30x0.70) m. 10 Pieces (0.80-0.80) m. 1 Piece  (bonding), 

 white elastic (1.30x0.70) m. 10 Pieces (stitch), knots. 

 

   มา้ไมสี้ขาว ประกอบข้ึนด้วยการแกะไม ้และสีด้วยอะคริลิกสีขาว 

เกิดจากความช่ืนชอบมา้มาตั้งเเต่วยัเยาว ์ประกอบกบัคุณแม่เคยเล่าวา่ตอนคุณตายงัหนุ่มเป็นต ารวจท่ี

ข่ีมา้สีขาว ท าให้มีความปรารถนาอยากเล้ียงมา้ เป็นอยา่งยิ่งคุณพ่อจึงไดต้ดัสินใจสร้างมา้ไมข้ึ้นมา

เพื่อใหลู้กสาวไดใ้ชเ้ป็นของเล่นเเละเติมเตม็ความฝันของเธอในขณะนั้น 

 

ภาพท่ี 118  “White Horse” Wood (0.50x1.50.x1.00) m., Wood, White Acrylic, Engraving. 
 

https://dict.longdo.com/search/Wood-engraving
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   ดอกบวัสีแดง สีขาว เคร่ืองประดบัศีรษะ วางเป็นคร่ึงวงกลม โดย

ผูว้ิจยัสร้างสรรค์จากมโนทศัน์ ในเร่ืองการสร้างแผนผงัมณฑลทราย (Mandala) ซ่ึงเป็นพิธีกรรม

ศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานของทิเบต ซ่ึงเช่ือว่าแผนผงัมณฑลแสดงสภาวะและท่ี

ประทบัของพุทธเจา้และพระโพธ์ิสัตวต่์างๆในขณะท่ีรู้แจง้  

 

 

 
ภาพท่ี 119  การจัดวางวตัถใุนพืน้ท่ีเป็นรูปคร่ึงวงกลม ด้วยดอกบัวสีแดง สีขาว เคร่ืองประดับศีรษะ 

 

   2) เคร่ืองแต่งกาย   

   การแสดงผลงานในพื้นท่ีปิด ในพฒันาการขั้นท่ี 3 การออกแบบ

เคร่ืองเเต่งกายเทวนาคี สีขาว ท่ีมีการแสดงสด ณ  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์

มหาวทิยาลยัศิลปกร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

   การออกแบบเคร่ืองเเต่งกายเทวนาคี สีขาว มีความมุ่งเน้นสร้าง

บุคลาธิษฐานของ มหาปรัชญาปารมิตาสูตรโดยใชเ้คร่ืองทรงสีขาว พร้อมเคร่ืองประดบั ไดแ้ก่ กรอง

ศอ ป้ันเหนง  พาพุรัด ทองพระกร และทองพระบาท เคร่ืองประดบัศีรษะสีขาวสลบัสีเงิน โดยท่ีเส้ือ

ตวัในและหน้ากากคลุมหน้ารวมทั้งศีรษะเป็นลูกไม้สีขาว ท่ีเข้ากันกับชุดกระโปรงสีขาวยาว 

ประกอบไปดว้ยผา้ลูกไมห้นา และบางสลบักนัเป็นชั้น ๆ อนัแสดงถึงลกัษณะความเป็นหญิงท่ีเม่ือ

น ามาประกอบกบัเคร่ืองประดบัช้ินใหญ่จ านวนหลายช้ินท่ีมีรูปแบบเป็นเหมือนเกราะของวีรสตรี 
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ท าใหชุ้ดเทวนาคี สีขาว บ่งบอกถึงสัญลกัษณ์ของอิตถีเพศท่ีบริสุทธ์ิ เขม้เเขง็ และนุ่มนวลไดใ้นเวลา

เดียวกนั อยา่งไรก็ดีในผลงานชุดน้ีมีการทาสีแดงท่ีมือของศิลปินดา้นในเหมือนสตรีชาวอินเดีย ท่ีจะ

ประดบัตกแต่งมือให้สวยงามในพิธีส าคญัต่าง ๆ แต่ถูกตีความในฐานะของ “แผนผงัมณฑลทราย ” 

หรือชั้นของการพินิจเพื่อเขา้สู่ความรู้ หรือการละกิเลศ โดยมีลกัษณะสีแดงอยูก่ลางฝ่ามือ แสดงถึง

วฏัฏะของชีวติ และปลายน้ิวมือทั้ง 5ท่ีแสดงถึงอายตนะของร่างกายท่ีประกอบไปดว้ยดิน น ้า ลม ไฟ 

หรือธาตุทั้ง 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

ภาพท่ี 120  (ก) ภาพถ่ายวงกลมสีแดงบนฝ่ามือ และปลายน้ิว 

 (ข) เคร่ืองแต่งกายดา้นหลงั 

 
   3) เสียง  ดนตรี การแสดงผลงานในพฒันาการขั้นท่ี 3 น้ีใช้เสียง

ศิลปินในลกัษณะการพร ่ าบทสวดมนต ์และเสียงดนตรีเซลโล่ บรรเลงดนตรีโดยศิลปินช่ือดงัท่ีรู้จกั

กบัในช่ือวา่ “ยุย้เซลโล่” นางสาวเสาวคล ม่วงค า 
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   4) ส่ิงแวดลอ้ม  จดัแสดงในพื้นท่ีปิด ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรม 

และ ภาพพิมพ ์โดยผูว้จิยัสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความ สงบ เงียบ คลา้ยพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ  

   5) การเคล่ือนไหว ศิลปินเร่ิมการแสดงสดดว้ยการนอนน่ิงอยูภ่ายใต้

ผา้คลุมสีแดงและสีขาวท่ีถูกฉายภาพวิดีโอสตรี 5 นางลงท่ีผา้ จากนั้นเคล่ือนไหวร่างกาย โดย

พยายามยื่นข้ึนจากการถูกมายาคติทบัถมอยู่ภายในจิตใจ และยื่นข้ึนลากผา้คลุมสีแดงและผา้คลุม

ศีรษะท่ีอยูใ่นขณะท่ีเดินเขา้ไปในบริเวณคร่ึงวงกลมศิลปินสร้างข้ึนมามโนทศัในเร่ืองมนัดาลา  เพื่อ

เขา้ไปนัง่ในบริเวณนั้น และคน้หาเคร่ืองประดบักายมาสวมเป็นมุงกฎ แสดงอตัลกัษณ์แห่งความ

เป็นเทวนารีจากการรู้แจง้ ก่อนจะสลดัผา้ส่ิงพนัธนาการทั้งหลายออก และเดินข้ึนไปยื่นอยูบ่นมา้สี

ขาวและท าท่ามุทรา ตามแนวคิดพระโพธ์ิสัตว์ตาราสีขาว และนางปรัชญาปารมิตา (Prajna-

Paramita) มารดาของพระพุทธเจา้  

  2.3.3 การแสดงผลงาน 
  หลงักระบวนการการออกแบบโคร่งร่าง และสร้างโมเดลการจดัวางพื้นท่ีวดีิโอ 

และ 3) การวาง Action Plan ในการแสดงสดหมายถึงการวางลกัษณะการเคล่ือนไหว ในแต่ละ

ขั้นตอน ก็มาถึงขั้นตอนการจดัแสดงผลงานตามแผนงานท่ีไดอ้อกแบบและวางแผนอยา่งเป็นระบบ

ดงัน้ี 

  การติดตั้งอุปกรณ์และจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
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ภาพท่ี 121  การจัดวางวิดีโอ 
 

 

 

ภาพท่ี 122  การเช่ือมโยงระหว่างพืน้ท่ีจอโปรเจคเตอร์ท่ีฉายภาพสตรี 5 นางลงบนพืน้และพืน้ท่ี
 ส่วนกลางห้องนิทรรศการ 

 

 



  265 

 

ภาพท่ี 123  การเร่ิมต้นแสดงสดกลางห้องนิทรรศการ 
 

 

 

 

 ภาพท่ี 124การแสดงสดกลางห้องนิทรรศการ 
 



  266 

 

ภาพท่ี 125  การเช่ือมโยงพื้นท่ีระหวา่งการแสดงสดและการแสดงท่ีปรากฏบนผนงัฉายภาพโดย

 โปรเจคเตอร์ 

 

ภาพท่ี 126  การเคล่ือนตวัในความมืด เพื่อเปล่ียนรูปลกัษณ์สู่เทวนาคี สีขาว 
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ภาพท่ี 127  ภาพข้ึนหลงัมา้แสดงนยัยะเเห่งอารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

  2.3.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 
ตารางท่ี 33  ตารางแสดงภาพการเคล่ือนไหวและอธิบายคุณค่าทางนามธรรม 

ภาพการเคลือ่นไหว คุณค่าทางนามธรรม 

 

-ศิลปินนอนน่ิงอยู่ใต้ผา้ เหมือนจมด่ิงอยู่ใน

ความจริง ความดี ความงาม แบบของสตรี5นาง

ตามขนบธรรมเนียมสร้างสุนทรียแ์ก่ผูพ้บเห็น 

ซ่ึงเป็นพลงัอ านาจของสตรีแบบเดิม 

-แสงสีต่างๆท่ีฉายลงสู่วิดีโอเป็นความหลาย

หลายทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนของกิเลส

ทั้งหลายท่ีซอ้นอยูใ่นจิตใจของสตรีเหล่านั้น 
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-วิดีโอจากพฒันาการขั้นท่ี 1 ท่ีศิลปินแสดงสด

โดยมีองค์ประกอบศิลป์เป็นส่วนหาง ตวั และ

หวัพญานาคจากวดีิโอ 3 ส่วนมาเรียงต่อกนั 

-ส่ืออารมณ์การแสดงสดด้วยชุดสีแดงและ

พญานาคซ่ึงมีกิเลสธรรมด้านราคะและโทสะ

สูงตามแนวคิดตะวนัออก 

 

-ศิลปินเข้าไปยื่นอยู่ในพื้นท่ีแห่งมโนทัศใน

ความเช่ือว่า เป็นมนัดาลา ท่ีอยู่ท่ีประประทบั

ของพระโพธ์ิสัตว์ เพื่อการรู้แจ้งหรือ บรรลุ

ธรรม 

-สงบน่ิง สมาธิ แมถู้กครอบคลุม จากอวชิา 

และพนัธนาการทั้งปวง 

ตารางท่ี 34  ตารางแสดงภาพการเคล่ือนไหวและอธิบายคุณค่าทางนามธรรม (ต่อ) 

ภาพการเคลือ่นไหว คุณค่าทางนามธรรม 
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-การคน้หา บา้งส่ิง เพื่อเปล่ียนแปลงจากผูไ้ม่รู้ 

มาสู่ความรู้แจง้ 

-การแสวงหา ความรู้แจง้ พยายามหลุดพน้จาก

ความหลากหลายทางอารมณ์หรือกิเลส 

 

 

-สวมมงกฎ ท่ีศีรษะ เท้าเหยียบม้าสีขาว ม้า

เปรียบเสมือนส่ือแทนดว้ยจิตใจ เพื่อบ่งบอกถึง

การมีพลงัอ านาจควบคุมจิตใจตนไดส้ าเร็จ 

-ความสง่างาม ดว้ยพลงัแห่งอ านาจ แห่ง สตรี 

ผูห้ลุดพน้จาก กิเลส 

-ภาพข้ึนหลงัมา้แสดงนยัยะเเห่งอารมณ์ เทวนารี 

: อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

 

 โดยสรุป จากกระบวนการขั้นตอนท่ี 3  ก่อนการจดัแสดงผลงาน ในชุด The spiritual of 

Red(เทวนาคี) ท่ีจดัแสดงในพื้นท่ี ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนยป์ฏิบติัการทศันศิลป์สิริน

ธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

จงัหวดันครปฐม ชั้นสองดว้ยการจดัวางวิดีโอเทวนาคีสีแดง สตรี 5นาง ประติมากรรมมา้สีขาวและ
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การแสดงสด จ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการ และการวางแผนท่ีชดัเจน เป็นระบบไดแ้ก่ 1) การร่าง

โครงร่างและสร้างโมเดลการจดัวางพื้นท่ีวิดีโอเทวนาคีสีแดง สตรี 5นาง ประติมากรรมมา้สีขาว 

และการแสดงสด โดยมีการร่างโมเดลถึง 3 รูปแบบเพื่อน ามาปรับใชใ้นการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์

ในพื้นท่ีจริง 2) การจดัวางองค์ประกอบผลงานทุกส่วนในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นแสงและสี 

รวมทั้งภาพรวมอีกคร้ัง และ 3) การวาง Action Plan ในการแสดงสดหมายถึงการวางการกระท าใน

แต่ละขั้นตอน เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีสามารถส่ือสารทั้งในดา้นเน้ือหาและรูปแบบตามเป้าหมายและ

จุดประสงคข์องผลงาน 

 

 2.4 พฒันาการขั้นที ่ 4 
 การแสดง The spiritual of Red(เทวนาคี) (Photo 24x36 inches x 3 pieces, Photography 

Book and LivePerformance (20 Mns.) , White and Red Elastic Bag with Iron 2*2 m., “Whi t e 

Horse” Wood (0.50x1.50.x1.00) m., Wood, White Acrylic,)ในชุดเทวนาคีสีขาว ดว้ยการจดัวาง

วิดีโอเทวนาคีสีแดง สตรี 5 นาง ประติมากรรมมา้สีขาวและการแสดงสด ในพื้นท่ีหอศิลป์โดยจดั

แสดงในพื้นท่ี ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด  The spiritual of Red(เทวนาคี)ในชุดเทวนาคีสีขาว 

ดว้ยการจดัวางวดีิโอเทวนาคีสีแดง สตรี 5 นาง ประติมากรรมมา้สีขาวและการแสดงสด ในพื้นท่ีหอ

ศิลป์โดยจดัแสดงในพื้นท่ี ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1ในพฒันาการและ

กระบวนการขั้นตอนท่ี 4การแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์มีขั้นตอนในการท างานโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

  2.4.1 การออกแบบโครงร่าง และสร้างสรรค์การแสดงทางทศัน์ศิลป์ 
  การออกแบบและการวางแผนการน าเสนอผลงานสร้างสรรค ์เร่ิมจากการศึกษา

พื้นท่ีในการจดัวางผลงานเน่ืองจากในพื้นท่ีชั้น 1เป็นพื้นท่ีท่ีมีแสงจา้ และเหมาะกบัลกัษณะผลงานท่ี

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย จึงไดอ้อกแบบการจดัวางผลงานศิลปะจ านวนทั้งส้ิน  6ช้ิน ไดแ้ก่ ภาพถ่าย

ขนาด 24x36น้ิว จ านวน 3ช้ิน อลับั้มภาพถ่าย 1ช้ิน “มา้ไมสี้ขาว” ขนาด กวา้ง 0.50เมตร ยาว 1.00

เมตร สูง 1.50เมตร ท าดว้ยไมแ้กะ ทาดว้ยสีอคลีลิคสีขาว 1ช้ิน และการแสดงสด 1 ช้ิน 
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ภาพท่ี 128  แผนผงัการวางแผนการจัดวางงานศิลปะพัฒนาการและกระบวนการขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมา : หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

   1) ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค ์ในชุดเทวนาคีสีขาว การจดัวางวดีิโอเท

วนาคีสีแดง สตรี 5นาง ประติมากรรมมา้สีขาวและการแสดงสด ท่ีไดจ้ดัแสดงในพื้นท่ี ณ หอศิลป์

บรมราชกุมารี อาคารศูนยป์ฏิบติัการทศันศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม จ านวนทั้งส้ิน 3 ช้ิน แต่ละช้ิน ขนาด 

24x36น้ิว 

 

 

   2) การสร้างสรรค์วิดีโอ เน้นการจดัการพื้นท่ี และน าเสนอภาพถ่าย

จากผลงาน 

   3) การแสดงศิลปะส่ือการแสดงสด  เน้นตั้งแต่การวางโครงร่าง ท่ี

เร่ิมตน้จากการแต่งกายท่ีผูแ้สดง การประดิษฐ์ผา้คลุมกายแบบยืดหยุ่น   การเดินรอบสถานท่ีจดั
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แสดง ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และการหยุดอยู่หน้ามา้สีขาว การถอดผา้คลุม

ออกแลว้ปีนข้ึนไปบนมา้ขาว แลว้ยืนอยูบ่นมา้ดว้ยรองเทา้ส้นสูง สงบน่ิง ดว้ยการละความกลวั ใน

จิตใจ เทา้ทั้งสองขา้งเหยียบความกลวัไวด้ว้ยสติ ดว้ยการท าอาณาปานสติ ดว้ยการหายใจเขา้ออก

อยา่งมีสติ และ สม ่าเสมอ จนท าใหย้นือยูบ่นหลงัมา้ท่ีมีระดบัไม่เสมอกนั ดว้ยร้องเทา้ส้นสูง 

   4) การจดัวางวตัถุทางศิลปะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก ไดแ้ก่ วาง

มา้ขาวอยูบ่นฐาน 2 ชั้น อยา่งมีเอกภาพ ส่วนท่ีสองเนน้ไปท่ีการจดัวางภาพถ่ายจ านวนสามภาพ ส่วน

ท่ีสามเป็นการจดัวางอลับั้มรูปถ่ายท่ีรวบรวมภาพถ่ายผลงานตั้งแต่ชุดท่ี 1-6 ไวต้ามจุดท่ีเหมาะสม 

  2.4.2 วตัถุทางศิลปะ เคร่ืองแต่งกาย  แสง ดนตรี และการเคลือ่นไหว 
ส่ิงแวดล้อม 

   1) วตัถุทางศิลปะ 

   “มา้ไมสี้ขาว” ขนาด กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 

ท าดว้ยไมแ้กะ ทาดว้ยสีอะคริลิกสีขาว 

   “มา้ไมสี้ขาว” เป็นมา้ท่ีศิลปินได้จากคุณพ่อในวยัเด็ก 5 ขวบใน ปี   

ค.ศ. 1999 เเละเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัของศิลปินท่ีท าเพอฟอมแมนซ์ร่วมกบัมา้ เพราะการควบคุม

มาเปรียบเหมือนการควบคุมสภาวะของจิต ให้เรากับม้าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน หมายถึงการ

เอาชนะใจตนเอง น าจิตใจตนเองออกจากสภาวะตกต ่า และน าไปสู่การตระหนกัรู้คุณค่าในตนเอง 
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ภาพท่ี 129  “White Horse” Wood (0.50x1.50.x1.00) m., Wood, White Acrylic, 
 

   2) เคร่ืองแต่งกาย 

   การแสดงสดโดยการแต่งกายชุดผูห้ญิงสวยงามท่ีสามารถเดินไดใ้น

วิถีชีวิตประจ าวนัลายสีชมพู ด า ทอง สวมเคร่ืองประดบัศีรษะคริสตลัสีเหลืองทอง รองเทา้ส้นสูงสี

ชมพู พร้อมดว้ยผา้ยดืสีแดง และสีขาวท่ีท าการตดัเยบ็อยา่งดีเขา้กบัเหล็กเส้นรูปวงกลม จ านวนสอง

ช้ินท่ีสามารถสวมทบัชุดในชีวติประจ าวนัเป็นชุดผา้ยดืชั้นนอกเพื่อเตรียมการแสดงสด 

 

 



  274 

 

ภาพท่ี 130  ภาพชุดผา้ยืดสีแดง และสีขาวท่ีท าการตดัเยบ็อย่างดีเขา้กบัเหล็กเส้นรูปวงกลม จ านวน

 สองช้ินท่ีสามารถสวมทบัชุดในชีวิตประจ าวนัเป็นชุดผา้ยดืชั้นนอกเพื่อเตรียมการแสดง

 สด 

 

        3) แสง เสียง  ใชเ้สียงธรรมชาติในหอ้งจดัแสดงท่ีเป็นเสียง 

   4) ส่ิงแวดลอ้ม  ในห้องจดัแสดงในพื้นท่ี ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานครชั้น 

   5) การเคล่ือนไหว  เ ดินเคล่ือนไปรอบๆพื้นท่ีชั้ น 1 เพื่อสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม ให้เห็นถึงความไม่รู้ ความไม่มีตวัตน การถูกครอบง า จากนั้นไดถ้อดผา้คลุม

ออกแลว้ข้ึนไปเหยยีบบนมา้สีขาวดว้ยความเส่ียง แต่เดียวศิลปินฝึกฝนตนเองจนสามารถยืน่อยู่บนท่ี

สูงไดจึ้งสามารถยนืตั้งกายตรงบนมา้ขาวดว้ยส้นสูงได ้
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  2.4.3 การแสดงผลงาน 

 

ภาพท่ี 131  เทวสตรีหรือต้นแบบของมนุษย์ ท่ีเรียกว่า Cosmic Being 
 

  ภาพถ่ายจัดแสดงภาพท่ี 1 ได้รับแรงบันดาลใจ มาแนวความคิดของพระ

โพธิสัตวต์าราและสีแดงน้ีมาจากแนวคิดของพระพุทธเจา้ 5 พระองค์ ซ่ึงเป็นการแสดงออกทาง

อารมณ์ท่ีเก่ียวกบักิเลสต่างๆของมนุษย ์มา้สีขาวส่ือความหมายถึงจิตวิญญาณของศิลปิน ท่ีแยก

ออกมาจากร่างกาย ชุดท่ีสวมใส่ถูกออกแบบมาส่ือสัญญะคลา้ยกบั ยอดมนุษย ์ซ่ึงเป็นตน้แบบหรือ

มายาคติท่ีสร้างข้ึนเป็นตน้แบบของมนุษยท่ี์สมบูรณ์. หรือในทางคติความเช่ือเป็นเทวนารี ผูเ้ป็นยอด

มนุษยห์รือเหนือมนุษย ์เพียงการเอาชนะจิตใจตนเอง ชนะกิเลส หรือควบคุมจิตใจของตนเอง รู้เท่า

ทนัตนเอง เพื่อการตระหนกัรู้ในคุณค่าของตนเอง วา่ทุกคนสามารถท่ีจะเป็นเทวสตรีหรือตน้แบบ

ของมนุษยไ์ด ้
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ภาพท่ี 132  การดัดแปลงรูปร่างภายใต้ผ ้าคลุม ส่ือสัญญะเป็นตัวแทนแห่งเทวสตรีซ่ึงในยุด

 ประวติัศาสตร์และต่อสู้กบักิเลสตวัแทนแห่งความไม่รู้ 

 
   ภาพถ่ายจดัแสดงภาพท่ี 2 การพยายามด้ินรนออกจากผา้ท่ีคลุมตนเองไว ้ต่อสู้

กบักิเลสตวัแทนแห่งความไม่รู้ หรืออวิชาท่ีสร้างความทอ้แทใ้นจิตใจตนเอง พยายามเอาชนะจิตใจ

ตนเอง ออกจากมายาคติแบบเดิมเดิม เพื่อสร้างความมัน่ใจ โดยใช้พลงัศรัทธาจากหลกัธรรม และ

สร้างศรัทธาว่าเราทุกคน เป็นเทวสตรีได้ ซ่ึงการดดัแปลงรูปร่างภายใตผ้า้คลุม ส่ือสัญญะ เป็น

ตวัแทนแห่งเทวสตรีซ่ึงในยดุประวติัศาสตร์เทพเทวดาต่างๆยงัไม่มีรูปร่างท่ีชดัเจน 
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ภาพท่ี 133  แสงสีต่างๆท่ีฉายลงสู่วิดีโอเป็นความหลายหลายทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนของกิเลส
 ท้ังหลายท่ีซ้อนอยู่ในจิตใจของสตรีเหล่านั้น 

 

  ภาพถ่ายจดัแสดงภาพท่ี 3 เป็นภาพการแสดงทางทศันศิลป์ท่ีผูส้ร้างสรรค์นอน

อยูใ่ตผ้า้คลุมทีและฉายวิดีโอสตรี 5 นางท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภาพประติมากรรมสมยัทวาร

วดีจากแหล่งโบราณสถานคูบวั จ.ราชบุรี เป็นสตรีท่ีแสดงถึงอิริยาบถในการขบัร้องและเล่นดนตรี 

สวมใส่ชุดไทยแสดงสัญญะถึงสตรี ท่ีสงบเสง่ียม กิริยางดงาม มีเสน่ห์ ซ่ึงเป็นท่ีหลงใหลของผูพ้บ

เห็น ซ่ึงเป็นความจริง ความดี ความงามแบบเดิมท่ีสังคม คาดหวงัต่อความเป็นหญิง แสงสีต่างๆท่ี

ฉายลงสู่วิดีโอเป็นความหลายหลายทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นตวัแทนของกิเลสทั้งหลายท่ีซอ้นอยูใ่นจิตใจ

ของสตรีเหล่านั้น แต่ตอ้งถูกมายาคติของสังคมครอบง าและแสดงออกมาเฉพาะส่ิงท่ีสังคมพึงพอใจ 

จนก่อให้เกิดภาวะเส่ือมแห่งจิต น ามาซ่ึงความรุนแรงต่อสตรี จนขาดความตระหนกัรู้ในคุณค่าของ

ตนเอง 
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  อลับั้มภาพถ่าย จากพฒันาการและกระบวนการขั้นตอนท่ี 3 การแสดงในพื้นท่ี

หอศิลป์ The spiritual of Red (เทวนาคี) (video rear projection on wall-mounted screen, (Three video 

(color, sound) rear projection on floor-mounted screen and LivePerformance (20 Mns.) , “Whi te 

Horse” Wood (0.50x1.50.x1.00) m., Wood, White Acrylic, White Elastic Bag 2*2 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 134  ภาพอัลบั้มภาพถ่ายบางส่วน จากพัฒนาการและกระบวนการขัน้ตอนท่ี 3 
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  การติดตั้งอุปกรณ์และการน าเสนอผลงาน 
  การน า เสนอผลงานในคร้ัง น้ีได้จัดแสดง ท่ีหอศิลปะ และวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปิด และพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านายต่อการติดตั้งส่ือมลัติมีเดีย การน าเสนอ

ผลงานคร้ังสุดทา้ยน้ีผูว้จิยัสร้างสรรคจึ์งไดน้ าเสนอผลงานดงัน้ี 

  การจดัวางผลงานสร้างสรรค์จ  านวนทั้งส้ิน 6ช้ิน ได้แก่ 1) ภาพถ่ายผลงาน

สร้างสรรค์จากกระบวนการขั้นตอนท่ี 3 การแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์  2) อัลบั้มภาพถ่าย จาก

พฒันาการและกระบวนการขั้นตอนท่ี3      3) “มา้ไมสี้ขาว” ขนาด กวา้ง 0.50เมตร ยาว 1.00เมตร สูง 

1.50เมตร ท าดว้ยไมแ้กะ ทาดว้ยสีอคลีลิคสีขาว  และ4) การแสดงสดศิลป์ The spiritual of  Red (เท

วนาคี) 

 

ภาพท่ี 135  ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรคจ์ากกระบวนการขั้นตอนท่ี 3 การแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์  
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      The spiritual of Red (เทวนาคี)  

 

ภาพท่ี 136  “มา้ไมสี้ขาว” ขนาด กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ท าดว้ยไมแ้กะ      

 ทาดว้ยสีอคลีลิคสีขาว การแสดงสด และอลับั้มภาพถ่าย จากกระบวนการขั้นตอนท่ี 3 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 137  “มา้ไมสี้ขาว” ขนาด กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ท าดว้ยไมแ้กะ 

ขนาด กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ท าดว้ยไมแ้กะ ทาดว้ยสีอคลีลิคสีขาว และ

การแสดงสด 
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  2.4.4 การให้สัญลกัษณ์แทนการแสดงออกในด้านอารมณ์ 
 

ตารางท่ี 35  ตารางแสดงภาพการเคล่ือนไหวและอธิบายคุณค่าทางนามธรรม 

 
ภาพการเคลือ่นไหว คุณค่าทางนามธรรม 

 

-ผูว้จิยัสร้างสรรคใ์ส่ผา้คลุมใบหนา้ 

แสงฉายลงท่ีใบหนา้อีกดา้นหน่ึงเป็น

เงา  

- แสดงออกถึงความไม่รู้อารมณ์แห่ง

ความหลง การถูกครอบง า 

 

-ผูว้จิยัสร้างสรรคก์ าลงัใชแ้ขนดึงผา้

เปล่ียนแปลงท่าทาง ซ่ึงรูปลกัษณะเทพ

เจา้ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ 

-อารมณ์แห่งความหลง ความไม่รู้ การ

ถูกกิเลสครอบง า 
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ตารางท่ี 36 ตารางแสดงภาพการเคล่ือนไหวและอธิบายคุณค่าทางนามธรรม (ต่อ) 

 
ภาพการเคลือ่นไหว คุณค่าทางนามธรรม 

 

-ผูว้จิยัสร้างสรรคก์ าลงัใชท้กัษะ

เหยยีบบนหลงัมา้สีขาว เดียวร้องเทา้

ส้นสูงแบบสากลท่ีเป็นไปดว้ยความ

ล าบาก 

-สละเคร่ืองพนัธนาการ ส่ือสาร

อารมณ์แห่งความกลวั จิตใจสั่นไหว

อุปสรรคต่อการพฒันาศกัยภาพตน 

 

-ผูว้จิยัสร้างสรรคย์นืทรงตวัอยูบ่นมา้

สีขาวขา้งระเบียบท่ีมีความสูง อยา่ง

สง่างาม ทา้ทายสายตาผูช้ม 

-ส่ือสารถึงการสละตนเองจากกิเลส

ธรรมแห่งความกลวั ความหลงดว้ย

การเหยยีบกิเลสความกลวัไดอ้ยา่ง

สง่างาม ดว้ยการชนะจิตใจตนเอง 

 

3. การวเิคราะห์และบทสรุป 
 สรุปการสร้างสรรคผ์ลงานชุด The spiritual of Red (เทวนาคี) มีทั้งส้ิน 4 พฒันาการดว้ยกนั

แต่ละพฒันาการประกอบไปดว้ยส่วนของการสร้างสรรคผ์ลงาน และการออกแบบพื้นท่ีในการจดั

แสดงผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการรับรู้และการส่ือสารผลงาน ซ่ึงพฒันาการทั้ง 4 

ขั้นตอนแสดงให้เห็นถึงการท างานการแสดงทางทศันศิลป์ ร่วมกับส่ือต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ทั้ งการ

วางแผนในรูปแบบโมเดล คอมพิวเตอร์ การวางการกระท าของการแสดงสด บนพื้นฐานของ

วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนไดแ้ก่ ผลงานศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์น้ีจะสร้างแรงบนัดาลใจแก่
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ผูค้นใหเ้กิดพลงัอ านนาจแห่งจิตท่ีเป็นกุศลหรืออารมณ์ดา้นบวก  ดว้ยสติปัญญาความรู้แจง้ตามหลกั

ค าสอนของพุทธศาสนา ท่ีถ่ายทอดผ่านความเช่ือและก าลังศรัทธาในพระโพธิสัตว์ตารา และ

เร่ืองราวของพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์โดยเฉพาะผูห้ญิง 

 

 3.1 การแสดงทางทัศนศิลป์ในพืน้ทีส่าธารณะตามพฒันาการข้ันที ่1 
 สถานท่ีจดัแสดง ท่ีหอศิลป์สงขลา Art Mill ถ.ก าแพงเพชร อ.เมือง จ.สงขลา  แสดง ณ 

วนัท่ี 27 เมษายน  2560 ในผลงานจากพฒันาการขั้นท่ี 1  ท่ีผูว้ิจยัได้สวมเคร่ืองแต่งกายชุดสีแดง

ลกัษณะก่ึงไทยผสมผสานความเป็นตะวนัตก โดยมีจิตภาพท่ีตอ้งการส่ือสารความเป็นตน้แบบของ

มนุษยห์รือท่ีเรียกว่ายอดมนุษย ์ฮีโร่ตามแนวคิดตะวนัตก ผสมผสานความเป็นตะวนัออก จนได้

เคร่ืองกายท่ีดูแปลกตา โดยการท าการแสดงสดท่ีบริเวณ หอศิลป์ จงัหวดัสงขลา ในพื้นท่ีสาธารณะ

ในการข้ึนไปยนืและนัง่บนเกา้อ้ีบนกอ้นหินขนาดสูงประมาณ 2.5 เมตรโดยมีผูเ้ขา้ร่วมช่ืนชมผลงาน

ในคร้ังน้ีจ  านวนมากจาก ประชาชนในพื้นท่ีและส่ือมวลชนต่างๆท่ีไดใ้หแ้สดงความเห็นและวิจารณ์

ผลงานคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 

  1) บริษัท workpoinได้ลงข้อความในเว็บไซค์ ด้วยหัวข้อข่าวว่า น่าท่ึง ! 

ประติมากรรมมีชีวติบนกอ้นหินใหญ่ท่ีสงขลา เผยแพร่วนัท่ี 27 เม.ย. 2560 (13:17 น.) 

ท่ีมา http://www.workpointtv.com/news/30382 

  “สีสันงาน "Art way Asean Way" ท่ีชาวสงขลาช่ืนชอบ นอกจากการถ่ายทอด

งานศิลปะร่วมสมัยแล้ว ยงัมีประติมากรรมมีชีวิตบนก้อนหินด้วย ท่ีหอศิลป์สงขลา Art Mill            

ถ.ก าแพงเพชร อ.เมือง จ.สงขลา มีการจดักิจกรรม "Art way Asean Way" ข้ึนเป็นคร้ังแรกใน จ.

สงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่อาเซียน โดยคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากรบริเวณหน้างานมีการน ากอ้นหินขนาดใหญ่มา

จดัวางบริเวณทางเขา้งานหลายกอ้น ตั้งแต่ก่อนท่ีงานจะเร่ิมก็ไม่มีอะไรเป็นจุดเด่น แต่เม่ืองานเร่ิม

ในช่วงเยน็ก็มีชาวสงขลาท่ีเดินทางมาเท่ียวงาน ต่างน ากลอ้งถ่ายรูปและโทรศพัท์มือถือมาถ่ายรูป

กอ้นหินกอ้นนั้นกนัเป็นจ านวนมาก บนกอ้นหินขนาดใหญ่กอ้นนั้น มีเสมือนนางในวรรณคดีสวม

ชุดสีแดงยืนตระหง่านคลา้ยประติมากรรม โดยทุกคนท่ีผา่นมาก็ตอ้งจอดรถดูและหยิบมือถือข้ึนมา

ถ่ายรูป เพื่อมองให้แน่ใจวา่เป็นหุ่นหรือเป็นคน เน่ืองจากสภาพท่ียืนน่ิงมากๆ และใชผ้า้สีแดงปิดบงั
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ใบหน้าด้วย อีกทั้ งมีช่างภาพและส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงานท าข่าวก็รุมกันถ่ายรูปเช่นเดียวกัน   

ประมาณ 20 นาที ประติมากรรมในชุดสีแดงบนกอ้นหินขนาดใหญ่คงจะเม่ือยแลว้ เพราะยืนน่ิงมา

นาน และใส่รองเทา้ส้นสูงชนิดส้นแหลมดว้ย ทีมงานเลยข้ึนไปช่วย โดยน าเกา้อ้ีไม ้4 ขา ข้ึนไปวาง

บนกอ้นหิน โดยไม่มีอะไรยึดติดกบักอ้นหิน เพื่อความปลอดภยัเลยตอ้งนัง่ในสภาพน่ิงเท่านั้น คือ 

นัง่อยู่ท่าไหนก็ตอ้งอยู่ท่านั้น หากเปล่ียนท่าเอง ตกทนัทีทั้งคนนั่งและเกา้อ้ี นางในชุดสีแดงก็ถูก

ทีมงานช่วยกนัประคองให้ข้ึนไปนั่งบนเก้าอ้ี เธอนั่งน่ิงเหมือนหุ่นจริงๆ เม่ือนางแบบเปล่ียนท่า 

ช่างภาพก็ลัน่ชตัเตอร์กนัต่ออีกรอบ ซ่ึงไดรั้บความช่ืนชอบและช่ืนชมจากชาวสงขลาเป็นอยา่งมาก 

  ส าหรับประติมากรรมมีชีวิตท่ีมานั่งและมายืนเพื่อสร้างสีสันของงาน คือ 

อาจารย์ ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ อาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร เรียกไดว้า่ยอดเยีย่มจริงๆ” 

  2) ส านกัข่าวนอกลู่ 

  นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายการ ข่าวนอกลู่ เผยแพร่ทาง

โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่องสาม และช่อง 28 SD ด าเนินรายการโดยคุณพิษณุ นิลกลดั มีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี

  “นอกลู่สุดทา้ยล่องใตไ้ปสงขลา...ท่ีหอศิลป์สงขลามีการจดักิจกรรม "Art way 

Asean Way" มีการแสดงของศิลปินไทย ศิลปินอาเซียน และศิลปินเอเชีย งดงามครับ พิธีเปิดยิง่ใหญ่

มาก… และวนัเปิดงานด้านหน้าหอศิลป์มีผูค้นไปถ่ายรูปกนัมากมาย มีทั้ งไทย ทั้งต่างชาติ เขา

ถ่ายรูปอะไรกนั น่ีครับเป็นงานประติมากรรมครับ มีรูปร่างคลา้ยกบันางในวรรณคดียืนอยู ่สักพกั

นางในวรรณคดีเปล่ียนจากท่ายนืเป็นท่านัง่ ถามวา่ท าไมจึงนัง่ค  าตอบก็คือ น่ีคือประติมากรรมมีชีวิต 

เป็นคนนะครับแต่วา่ยืนน่ิงเหมือนรูปป้ันจริง ๆ ยืนได ้20 นาทีเปล่ียนท่าเป็นท่านัง่ คนท่ียืนนั้นเป็น

เจ้าของผลงานเองครับ คืออาจารย์ริญญาภทัร์ นิธิภทัรอนันต์ อาจารย์ประจ าคณะจิตรกรรมฯ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร คิดเอง ออกแบบเอง และแสดงเอง ดูจากภาพจากท่ายืนเปล่ียนเป็นท่านั่งดู

คลา้ยวา่ง่าย แต่ดูเบ้ืองหลงัเป็นงานท่ียากมาก...” 

  ผูว้ิจยัสร้างสรรค์เห็นว่าในการแสดงสดคร้ังน้ีได้รับความสนใจจากผูช้มเป็น

จ านวนมาก เน่ืองจากการแต่งกายและอิริยาบถยนื และนัง่น่ิงเป็นระยะเวลายาวนาน ในระดบัการนัง่

เเละยืนท่ีสูงจากระดบัพื้นกวา่ 2 เมตร ท าให้ผูค้นท่ีผา่นไปผา่นมา รู้สึกกระทบต่อต าแหน่งท่ีศิลปิน

ยืน และความน่ิงท่ีสามารถส่ือสารพลังสมาธิและสติไปสู่ผูช้มได้ ซ่ึงในการแสดงคร้ังน้ีผูแ้สดง

จ าเป็นตอ้งมีสมาธิและสติเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการใส่เส้ือผา้ท่ีมีอุปกรณ์หลายช้ินบนร่างกาย มี
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ชายกระโปรงคลุมท่ียาวมาก สวมรองเทา้ส้นเข็มท่ียากต่อการยืนในท่ีสูง ท่ีในพื้ท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ี

สูงขรุขระมีพื้นท่ียากต่อการทรงตวั นอกจากน้ีเม่ืออยูใ่นอิริยาบถนัง่ เกา้อ้ีก็ไม่ไดมี้ตวัช่วยใด ๆ ใน

การยึดเกาะให้เกา้อ้ี ตวัศิลปิน และพื้นสามารถเกาะเก่ียวได้อย่างถาวร นอกเหนือจากการใช้การ

ทกัษะทรงตวัของศิลปินท่ีตอ้งสร้างความสมดุลระหว่างขาเกา้อ้ีส่ีขา พื้นท่ีไม่เรียบของกอ้นหินท่ี

นอกจากจะพื้นไม่เรียบยงัมิไดมี้พื้นเป็นระนาบท่ีเท่ากนัอีกดว้ย ประกอบกบัการสวมรองเทา้ส้นสูง 

ศิลปินจึงต้องใช้ทกัษะการทรงตวั ร่วมกับการใช้สมาธิและสติเพื่อประครองวตัถุในการแสดง

ทั้งหมดดงักล่าวใหอ้ยูไ่ดใ้นระยะเวลาตามท่ีศิลปินตอ้งการ 

 ในขณะท่ีท าการแสดงนั้นจะมีผูช้มบางท่านเขา้มาชมใกล ้ๆ พูดคุยหรือสนทนาในบริเวณ

โดยรอบแต่ยงัมีพื้นท่ีเวน้ระยะจากศิลปิน ไม่ไดเ้ขา้มาใกลศิ้ลปินจนถึงขั้นประชิดตวั สาเหตุอาจมา

จากระยะการแสดงสูงจากพื้นในระดบัท่ีไม่อาจเเตะตอ้งตวัศิลปินไดโ้ดยง่าย ความน่ิงของศิลปินท่ี

ตอ้งประคองวสัดุอุปกรณ์เช่นเกา้อ้ีกบัหิน เเละรองเทา้ส้นสูง ท าให้ผูช้มเปิดความระมดัระวงั เเละ

ความมีส่วนร่วมในการแสดงของศิลปินท่ีตอ้งคงสมาธิและทกัษะในการประคองวตัถุต่าง ๆ ท่ีกล่าว

มาเเลว้ 

 

 3.2 การแสดงทางทัศนศิลป์ในพืน้ปิดตามพฒันาการขั้นที่ 2 
 สถานท่ีจดัแสดง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

จงัหวดันครปฐม ในการจดันิทรรศการณ์ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้น าวิดีโอการแสดงสดตาม

พฒันาการขั้นท่ี 1 มาตดัต่อเป็นวิดีโอ และน ามาน าเสนอ และมีการสร้างประติมากรรมนาคีในชุด

ขาว ส่ือสารถึงอารมณ์ เทวสตรีท่ีบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสธรรมใดๆท่ีก าลงัจอ้งมองผูเ้ขา้มาชมวิดีโอ

การแสดงสด กว่า 3 ตวั ผูว้ิจยัเห็นว่าการแสดงผลงานคร้ังน้ี ไดมี้การจดัวางองค์ประกอบศิลป์ ได้

อย่างมีเอกภาพ ดุลยภาพ  และมีแสง สีเสียงท่ีสมดุล จากการน าส่ือมลัติมีเดียและวตัถุทางศิลปะ

ต่างๆมาผสมผสานให้แก่ผูช้มไดช่ื้นชมและรับฟังจนผูช้มเกิดสุนทรียศาสตร์ในการชมผลงาน จาก

ทกัษะในการจดัแสดง  
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 3.3 การแสดงทางทัศนศิลป์ในพืน้ปิดตามพฒันาการข้ันที่ 3 
 สถานท่ีจดัแสดง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยา

เขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม เป็นการน าผลงานจากพฒันาการขั้นท่ี 1 และ 2 และ

จากพฒันาการในผลงานในบทท่ี  3 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามพฒันาการขั้นท่ี 3 โดยผูว้ิจ ัย

สร้างสรรค์ไดค้น้ควา้หาองค์ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างบรรยากาศให้พื้นท่ีในการจดัการแสดงให้

พื้นท่ีเกิดความศกัด์ิสิทธ์ิด้วยการเพิ่มพื้นท่ีท่ีเรียกว่า มนัดาลา ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีนัง่ท่ีประทบัของ

พระพุทธเจา้หรือพระโพธ์ิสัตว ์เพื่อความรู้แจง้ การสร้างมนัดาลาน้ีเป็นพิธีกรรมของพระทิเบตตาม

แนวคิดของพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน และได้เพิ่มเติมเสียงและดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง

มณฑลพิธีแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิประกอบด้วยเสียงสวดมนต์ตามอกัขระ ของชาวเนปาล โดยน ามา

สร้างสรรคบ์ูรณการณ์ เขา้กบัรูปแบบการแสดงทางทศัน์ศิลป์ในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ยงัไดเ้ช่ือมโยงกบัความเช่ือเร่ืองพญานาค ท่ีมีกิเลสธรรมดา้นราคะ โทสะ

มากตามความเช่ือของผูค้นในแทบตะวนัออก พญานาคยงัเป็นส่ิงท่ีเคียงคู่กบัศาสนาพุทธในการ

สร้างบุญบารมีและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้  ดงัเห็นไดจ้ากวิดีโอการแสดงสด

ประกอบท่ีถ่ายท าประกอบดว้ยวตัถุทางศิลปะท่ีเป็นประติมากรรมรูปพญานาคส่วนหวั ตวั และ หาง 

มาประกอบกนัเป็นพญานาค ซ่ึงประติมากรรมพญานาคท่ีถ่ายท าน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวน

จงัหวดัสงขลา และ วตัถุทางศิลปะอีกช้ินคือ มา้สีขาวท่ีพยายามส่ือนยัยะแทนดว้ยจิตของมนุษยใ์น 

การแสดงผลงานชุดน้ี 

 การแสดงสดในพฒันาการขั้น 3 น้ีนับว่าได้เช่ืองโยงเอาองค์ความรู้ท่ีได้มาประกอบ

ประสานกนัเป็นการแสดงทางทศันศิลป์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด จากการศึกษาคน้ควา้ คิดคน้ กระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานมาจนเป็นระบบระเบียบ ตรงตามเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการแสดงให้ผูช้มได้ช่ืนชม

ความจริง ความดี ความงาม อนัเป็นพลงัอ านาจของสตรี ตามมโนทศัน์ของผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 
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 3.4 การแสดงทางทัศนศิลป์ในพืน้ปิดตามพฒันาการข้ันที่ 4 
 สถานท่ีจดัแสดงณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1  ในการแสดงผลงาน

ตามพฒันาการขั้นท่ี 4 เป็นการปรับเปรียบรูปแบบการน าเสนอผลงานเน่ืองจากขอ้จ ากดัในพื้นท่ีการ

แสดงผูว้ิจยัจึงตอ้งสร้างสรรคก์ารน าเสนอผลงานในแต่ละคร้ังไม่เหมือนกนัในแต่ละคร้ังประกอบ

กับเพื่อให้ผูช้มเกิดความสนใจ และรู้จักผลงานในรูปแบบการน าเสนอท่ีแตกต่าง เพื่อให้เกิด

สุนทรียศาสตร์แห่งการชมและสร้างประสบการใหม่ๆให้แก่ผูช้มเสมอ การแสดงผลงานในคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดร้วบรวมผลงานตั้งแต่พฒันาการชุดท่ี1-6 มารวบรวมน าเสนอผา่นภาพถ่าย และ

วตัถุทางศิลปะคือม้าและผา้คลุมท่ีถูกออกแบบใหม่ ทั้ งผูว้ิจ ัยสร้างสรรค์ได้แสดงสดต่อหน้า

ส่ือมวลชนท่ีมาท าข่าวและประชาชนท่ีเข้ามาร่วมชม ให้เห็นผลงานการแสดงทางทศันศิลป์ท่ี

รวบรวมเอาผลงานทุกชุดมาน าเสนอแบบเรียบง่าย แต่ลึกซ้ึงด้วยคุณค่า และมีการจัดวาง

องค์ประกอบศิลป์อย่างมีเอกภาพเขา้กบัพื้นท่ีในการจดัแสดง ตามมโนทศัน์ของผูว้ิจยัสร้างสรรค์

อารมณ์เทวนารี อ านาจแห่งอิตถีเพศ เป็นอ านาจท่ีเกิดจากสภาวะจิตท่ีสมบูรณ์ภายในจากหลกัธรรม 

การใชส้ติ สมาธิ ท่ีเรียกวา่การเจริญสติในทางพุทธศาสนาซ่ึงเป็นจิตท่ีขาวสะอาด สวา่งและงดงาม 

มิใช่จิตท่ีเต็มไปดว้ยกิเลสธรรมในความรัก โลภ โกรธ หลง ทั้งหลายท่ีเม่ือแสดงออกทางอารมณ์

อยา่งแจ่มชดัจะถูกสังคมปฏิเสธ อ านาจท่ีเกิดจากสภาวะจิตท่ีสมบูรณ์น้ีเป็นความชอบธรรม ความ

ถูกตอ้งท่ีเปรียบเทียบไดก้บั ค าวา่ “อ านาจ”ตามทศันะของมิเชล ฟูโกต ์ (Michel Foucault)ท่ีมองว่า 

อ านาจและความรู้ (Power and Knowledge)  มีอยู่ในทุกท่ีในสังคม หากมีความถูกตอ้งชอบธรรม

รองรับ “สุดยอด ของอ านาจก็คือการท าใหม้องไม่เห็นวา่ส่ิงนั้นๆ เป็นเร่ืองของอ านาจ” แต่เป็นเร่ือง

ของความรู้หรือความจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปลอดจากอคติและคุณค่านัน่เอง ดงัท่ีผลงานการแสดงทาง

ทศันศิลป์ในแต่ละคร้ังมุ่งเนน้ไปท่ีการเอาชนะจิตใจของตน การสร้างพลงัอ านาจภายในจิตใจของ

ตน จนผูช้มและผูพ้บเห็นผลงานไดรั้บสัมผสัถึงพลงัอ านาจนั้นดว้ยตนเองจากศิลปิน 

 

 



 

 

บทที ่5  

บทวเิคราะห์และอภิปรายผล 

 

 ผลงานในการแสดงทางทศันศิลป์ในหัวขอ้อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ซ่ึงมี

พฒันาการในการสร้างสรรค์ผลงานถึง 6 ชุดมีแนวคิดเพื่อจะส่ืออารมณ์ และอ านาจผูห้ญิงให้

สามารถขา้มผา่นภาวะรุ่มร้อน เกร้ียวกราด เจ็บแคน้ กดดนั อนัเป็นสภาวะเชิงลบมาสู่อารมณ์แห่ง

ความเป็นเทวนารีอนัเป็นพลงัอ านาจท่ีสงบเยน็และเเตกต่างของสตรี เพื่อส่ือสารความจริง ความดี 

ความงามอนัเป็นอ านาจอีกลกัษณะหน่ึงตามคติความเช่ือของพระพุทธศาสนา ตามคติความเช่ือของ

พุทธศาสนา โดยน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลทางพุทธแบบวชัรยาน มาผนวก

กบัการสร้างงานการแสดงทางทศันศิลป์ท่ีใชส่ื้อประสม ทั้งท่ีเป็นแบบในพื้นท่ีธรรมชาติท่ีเลือกสรร

ไวว้่ามีความพิเศษ กบัการท างานสร้างสรรค์ในสตูดิโอ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงทาง

ทศันศิลป์ โดยได้คิดคน้ขั้นตอนกระบวนพฒันาสร้างสรรค์ ผลงานอย่างเป็นระบบข้ึนใหม่เพื่อ

ถ่ายทอด อารมณ์อิตถีเพศผา่นศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ผสมส่ือใหม่ เช่น 

วดีิโอ ดนตรี แสง สี เสียงและเงา อนัเป็นส่ือท่ีเตม็ไปดว้ยการเคล่ือนไหว จงัหวะ และเวลา แก่ผูท่ี้ได้

ช่ืนชมผลงาน โดยผลงานแต่ละชุดสามารถไดรั้บการวเิคราะห์สรุปผลงานสร้างสรรคไ์ดด้งัน้ี 

 1) ผลงานชุด “Sita The Great Giant”  หรือ สีดาพญายกัษ์ (video rear projection on 
wall-mounted screen (color) Live Performance and Sound (Nohra Music)) 
 ผลงานทางทศันศิลป์ในชุดน้ีไดน้ าเสนอ อารมณ์โกรธ ทุกขท์รมาน อนัเป็นอารมณ์หน่ึง

ของกิเลสแห่งความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ผูแ้สดงตอ้งการจะส่ือสารสภาวะอารมณ์

ของสีดาท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม และตอ้งการน าเสนอความโกรธ ความทุกขท์รมาน ออกมาอยา่ง

เปิดเผย รุนเเรง ชดัเจน คมชดั ผา่นการเคล่ือนไหวตามจงัหวะดนตรีสดร่วมกบัการใชเ้สียงสดของผู ้

แสดง อีกทั้งใชก้ารกระท าบีบสีแดง จากร่างกายอนัเป็นสีของเลือด สีของความร้อน ผา่นมายงัเคร่ือง

แต่งกายสีขาวบริสุทธ์ิท่ีสร้างความหมายท่ีรุนแรง ชดัเจนอนัแสดงถึงความทุกข ์ความโกรธ  

จากการขยายลักษณะอารมณ์ของสีดา ผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์ได้ค้นพบว่าการแสดง

อารมณ์อยา่งรุนแรงในการแสดงคร้ังน้ี ผูแ้สดงไดป้ลดปล่อยสภาวะ ท าให้เกิดความโล่ง ความผอ่น

คลาย เป็นอิสระในขณะเดียวกนัไดรั้บรู้ถึงอ านาจ และการรู้สึกมีตวัตนขณะท่ีเคล่ือนไหวไปตาม
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เสียง ท าให้ผูช้มสนใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก โดยผูช้มติดตามการแสดงอยา่งใกลชิ้ด 

ต่อเน่ือง ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อสีดาในลกัษณะท่ีต่างออกไปกล่าวคือเห็นถึงอ านาจท่ีอยู่ในการ

แสดง ความรับรู้ถึงความทุกข ์ความโกรธแต่ในขณะเดียวกนัก็มีความรู้สึกกลวักบัสถานการณ์ท่ีอยู่

ตรงหนา้ เน่ืองจากระยะการแสดงมีความใกลชิ้ดและมีการใชเ้สียงท่ีรุนเเรง การเคล่ือนไหวท่ีชดัเจน

เช่นการกระทืบเทา้ ท าให้แมผู้ช้มจะเขา้ถึงอารมณ์ของความโกรธ ความทุกข ์แต่ขณะเดียวกนัก็เกิด

ภาวะการถอยห่าง ท าให้แมผู้ช้มอยากให้ความช่วยเหลือจากการรับรู้สารของความโกรธ และความ

ทุกขจ์ากการแสดง แต่ผูช้มเลือกท่ีจะจอ้งมองอยูอ่ยา่งมีระยะเท่านั้น 

 นอกจากน้ีผลของการจดัการแสดงผลงานทางทศันศิลป์ต่อหนา้ผูช้ม กวา่ 500 คนท าให้ได้

เรียนรู้การจดัการพื้นท่ี และท าลายก าแพงกั้นระหว่างพื้นท่ีผูช้มและพื้นท่ีของนัง่แสดงดว้ยการเดิน

ออกมาจากดา้นหลงัของผูช้ม ซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบการแสดงท่ีส่วนใหญ่มกัจะเดินมาทางดา้นหนา้

หรือจดับนเวที โดยเฉพาะการแสกงในลกัษณะของเธียเตอร์ (Theater) ท่ีเป็นการจดัวางพื้นท่ีของการ

แสดงโดยแบ่งแยกพื้นท่ีระหวา่งผูช้มและนกัแสดงโดยชดัเจน นอกจากน้ียงัมีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัผูช้ม 

เพื่อลบเส้นแบ่งพื้นท่ีระหวา่งผูช้มและศิลปิน เช่น การเดินไปยื่นดอกไมใ้ห้ผูช้ม การกระโดดข้ึนไป

กระท าการแสดงบนเกา้อ้ีท่ีวางเปล่าของผูช้ม โดยไดจ้ดัการพื้นท่ีให้ผูช้มรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นหน่ึง

เดียวกบัศิลปิน  

 จากการศึกษาและการเรียนรู้การจดัการพื้นท่ีดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่การจดัพื้นท่ีการแสดง

มีผลต่อการส่ือสารความรู้สึก ความเขา้ใจ ความทุกข ์หรือความเจ็บปวดต่อผูช้ม ดว้ยการสร้างความ

ไวว้างใจระหว่างกนัจากการลดช่องว่างระหว่างพื้นท่ีผูช้มและพื้นท่ีการแสดง ท าให้ผูช้มสามารถ

เขา้ใจ ส่ือสาร มองเห็นการแสดงในระยะประชิดจนกระตุน้ให้เกิดการตั้งค  าถาม การวิเคราะห์ และ

การรับรู้ต่อสถานการณ์ท่ีอยูต่รงหนา้ได ้

 2) ผลงานชุด “Emotional Power and Woman”, 2015 (Live Performance 30 Mns) 
 ผลงานชุด  Emotional Power and Woman ท่ีประเทศสิงคโปร์ตอ้งการ ให้ผูช้มมีสมาธิกบั

การแสดงและอยูแ่ละเฝ้ามองการแสดง ผูส้ร้างสรรค์จึงตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิด และวิธีการน าเสนอ

ให้สัมพนัธ์กบั วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ความเช่ือความศรัทธาของชาวสิงคโปร์ และเช่ือมโยง

การสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงทางทศันศิลป์ใหม่ ในหัวขอ้อ านาจเช่นเดียวกนัโดยใช้ภาพ

จิตรกรรมในยุคกลางท่ีมีเน้ือหาของพระคริสตท่ี์แสดงถึงภาวะของความรักและ การเสียสละตนเอง

ของพระคริสต์ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์   แนวทางในการแสดงให้เสมือน หรือ
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เลียนแบบภาพวาดโดยไม่มีการพดูและมีการเคล่ือนไหวร่างกายเพียงนอ้ย ผูแ้สดงจะแต่งตวัในแบบ

ตะวนัตกท่ีสัมพนัธ์กบัภาพแรงบนัดาลใจ ด้วยการแต่งกายในชุดสีขาวยาว การแสดงในคร้ังน้ีผู ้

แสดงเน้น ความอยู่น่ิงใน พื้นท่ีแสดงท่ีถูกจ าลองบรรยากาศตามภาพวาดท่ีส่ือสารถึงการเสียสละ 

ความรัก การถูกลงโทษจากสังคมหรือตอ้งยอมอยู่ภายใตอ้  านาจของผูมี้อ  านาจในบา้นเมือง การ

ยนิยอมดงักล่าว กลบัยิง่สร้างความเช่ือความศรัทธาใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์

 เม่ือน าเสนอการแสดงไดบ้งัเกิดความรู้สึกสงบน่ิง มีอ านาจ ผา่นการกระท าเพียงการเดิน 

การจบัริบบิ้นสีด า การหมุนตวั มีน ้าหมึกสีด าไหลลงบนชุดสีขาวและแท่นยืนท่ีปูดว้ยผา้ลูกไมสี้ขาว

บริสุทธ์ิ โดยในปากคาบกรรไกรเหล็ก ไร้ค าพูดเพื่อตอ้งการให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงความเจ็บปวด ความ

ทุกขท์รมานจากการถูกกระท า ท่ีไม่อาจส่ือสารไดด้ว้ยค าพูดแต่สามารถรู้สึกแจ่มชดัผา่นการกระท า 

30 นาที ผูช้มจ้องมองการแสดงต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการแสดงด้วยความสนใจ รับส่ง

ความรู้สึกอะไรจากผูช้ม ดว้ยความสงสัยอยากรู้ต่อทุกการกระท าในการแสดง ดว้ยอารมณ์ต่ืนกลวั

ต่อการกระท าเช่นน ้ าหมึกสีด าท่ีค่อย ๆ ไหล กรรไกรสีเงินในปาก ริบบิ้นสีด าท่ีพนัรอบคอท่ีเช่ือ

ระหวา่งศิลปินและผูช้ม  เม่ือการแสดงจบผูช้มให้ความสนใจต่อเพศและความหมายของน ้ าหมึกท่ี

ไหลลงสู่ชุดสีขาว และมองวา่ผลงานช้ินน้ีสามารถส่งทศันคติของการส่ือสารอ านาจจากการกระท า

ท่ีไร้ค าพูด การเคล่ือนไหวท่ีนอ้ย เช่ืองช้า ไม่โฉ่งฉ่าง ซ่ึงแสดงถึงอ านาจท่ีเกิดข้ึนตามทศันะของมิ

เชล ฟูโกต ์(Michel Foucault) เก่ียวกบัอ านาจและความรู้ (Power and Knowledge) วา่ “ความรู้” คือ 

โฉมหนา้ท่ีแยบยลของอ านาจ เพราะ “สุดยอด ของอ านาจคือการท าให้มองไม่เห็นว่าส่ิงนั้นๆ เป็น 

เร่ืองของอ านาจ” แต่เป็นเร่ืองของความรู้หรือความจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปลอดจากอคติและคุณค่านัน่เอง 

 3) ผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 (video rear projection on wall-mounted 
screen and (Three-channel video (color, sound) on plasma display and Live Performance 
and Sound (Cello))   
 ผลงานชุดน้ีตอ้งการน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบั ความเป็นหญิงท่ีเป็นมายาคติเก่ียวกบั 

ความจริงความดี ความงาม ท่ีสังคมยอมรับ จึงไดเ้ร่ิมศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัศิลปกรรมไทยท่ีเก่ียวกบั

ภาพวาดบนฝาผนงัท่ีเก่ียวกบังานทศันศิลป์แบบอุดมคติ  ( Idealistic visual Art ) ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

ประจ าชาติไทย จนไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก ภาพปูนป้ันพบท่ีเมืองโบราณคูบวั จงัหวดัราชบุรีเป็น

ภาพสตรี 5 นางก าลงัร่ายร า และบรรเลงเสียงเพลง ขบัร้องดนตรีอยา่งร่ืนเริง ซ่ึงเป็นภาพท่ีสะทอ้น

ให้เห็น ความงาม แห่งสุนทรียศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการแสดงออกทางอารมณ์ ท่ีงดงามก่อให้เกิดพลงั
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อ านาจแห่งอิตถีเพศตามมโนทศัของผูส้ร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีไดส้ะทอ้นแนวคิดเท

วนารี คือผูห้ญิงสามารถมีตวัตนและมีพื้นท่ีอยู่ในโลกของพุทธได้ อนัเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดกวา้ง เเละ

สามารถสร้างคุณค่าท่ีมีต่อสตรีตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการถอดภาพจากประติมากรรมปูนป้ัน

นูนต ่าของสตรี 5 นางน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานชุด Multiverse Daravati จนไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบั 

“อารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง” ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  3.1) สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มเสริมสร้างอารมณ์อ านาจ 

ผู ้หญิง  เ น่ืองจากเป็นสถานท่ี ท่ีขุดค้นพบประติมากรรมปูนป้ันนูนต ่ า ท่ี เ ก่ียวข้องกับทาง

พระพุทธศาสนามากมาย รวมทั้งเร่ืองเล่าจุลธมัมปาลชาดก ประติมากรรมปูนป้ันนูนต ่าสมยัทวารวดี

ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 ท่ีปัจจุบนัน าไปจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย ์

กล่าวถึงเร่ืองราวของสตรีชั้นสูงนามวา่ “สุนทรีราชเทว”ี และเช่ือมโยงไปยงัภาพสตรี 5 นาง ณ เมือง

คูบวัจงัหวดัราชบุรี การเร่ิมใช้ Site Specific ของเจดียจุ์ลประโทนนั้น ส าคญัมาก เพราะเป็นซาก

ปรักหักพงัท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัอิตถี และส่งผลให้เห็นว่า พื้นท่ีเหล่าน้ีสามารถช่วยสร้างสรรค์

อารมณ์ อ านาจแก่ผูห้ญิงใหง้ดงามไดดี้ยิง่  

  3.2) อารมณ์อ านาจ การจ าลองภาพในอดีต ตามจินตนาการ ผา่นมีเดียน าเสนอ 

ผูห้ญิงในอดีตท่ีมีบทบาท มีชีวติ กา้วขา้มมิติอดีตท่ีเลือนหายมาสู่ปัจจุบนั 

  3.3) อารมณ์ อ านาจ เทวนารีผา่นสุนทรียภาพทางศิลปะ และดนตรีรงบนัดาลใจ

จาก ภาพนูนต ่านามาสร้างสรรค์งานแบบทดลองใช้ ส่ือผสม Site specific การแสดงต่อหน้าผูช้ม 

โดย การแสดงสดร่วมกนัของศิลปินหญิง 2 คน ไดแ้ก่การเคล่ือนไหวและเสียง 

 จากการศึกษาพบว่า การท างานส่ือผสม เพื่อส่ือสารงานท่ีพฒันาจาก Site specific และ

ภาพท่ีสร้างสรรคใ์หม่จากภาพแกะสลกันูนต ่าของนกัดนตรี นกัร้องหญิงเม่ือท าเป็นภาพวดีิทศัน์แลว้

สามารถน าไปใช้ เพื่อส่ือสารความคิด เร่ืองผูห้ญิงกบับทบาทความเป็นผูห้ญิงท่ีมีสถานะสูงไดใ้น

พื้นท่ีต่างๆ  และเม่ือผูแ้สดงไดน้ าเอาผลงานช้ินน้ีไปแสดงในsite แตกต่างกนั พร้อมกบัการแสดงสด 

เพื่อส่ือสารให้เกิดอารมณ์สุนทรียศาสตร์ในความจริง ความดี ความงามแก่ผูช้ม ตามมายาคติของผู ้

แสดง โดยผูแ้สดงพยายามส่ือสารความงามแบบดั่งเดิมตามวฒันธรรมสังคมตะวนัออก  โดย

เปรียบเทียบมติแห่งเวลาในอดีตในยุคสตรี 5นาง กบั ผูห้ญิง ในกรอบมายาคติท่ีเป็นความจริง ความ

ดี ความงามในยุคปัจจุบนัท่ียงัคงติดอยูใ่นกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม ซ่ึงเป็นความดีงามใน

อุดมคติในความเป็นแม่ เป็นภริยาท่ีดี กิริยาอ่อนชอ้ยงดงามค่อยเป็นชา้งเทา้หลงั หรือแมจ้ะเป็นมายา
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คติท่ีเลวร้ายดงัเช่นหญิงโสเภณี ผูห้ญิงท่ีมีมายาต่อชาย โดยสร้างความบนัเทิง ร่ืนเริงให้กบับุรุษซ่ึง

หญิงตามมายาคติเดิมน้ีเป็นเพียงวตัถุทางเพศ ท่ีไม่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ โดยไม่สามารถ

ส่ือสารถึงความคิด ความตอ้งการของตนได ้เน่ืองจากติดอยู่ในกรอบมายาคติท่ีสังคมสร้างให้มา 

ผูช้มจะไดรั้บรู้ถึงภาพมายาคติในอดีตและกรอบมายาคติในปัจจุบนัท่ี ผูห้ญิงท่ีในสังคมปัจจุบนันั้น 

จะตอ้งติดอยูใ่นมายาคติเดิมแมเ้วลาจะล่วงผา่นไปนานเท่าใด  

 4) ผลงานชุด “Emotion of Goddess” (video rear projection on wall-mounted screen 
and floor, Live Sound-Cello and Live Performance (30 Mns.) with White Elastic Bag 2*2m.) 
 ผลงานการแสดงทางทศันศิลป์ชุดน้ีท่ีได้น าผา้คลุมสีขาวมาคลุมร่างกาย ดดัแปลงการ

เคล่ือนไหวเพื่อส่ือสารอารมณ์เทวนารีซ่ึงเป็นอ านาจแห่งอิตถีเพศ ในลกัษณะเทวนารีตั้งแต่            อา

รายธรรมของมนุษยผ์า่นการสร้างบุคลาธิษฐานท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ หรือเทพเทวดาทั้งหลายในลกัษณะ

ท่ีไม่มีรูปร่าง ร่วมกบัการน าเสนอองคค์วามรู้เก่ียวกบัพุทธศาสนาท่ีน ามาพฒันาจิตใจของมนุษย ์เป็น

เคร่ืองช าระล้างกิเลสซ่ึงเป็นอารมณ์ท่ีท าให้จิตตกต ่าอนัส่งผลต่อการด าเนินชีวิต และการพฒันา

ศกัยภาพของมนุษย ์ 

 จากการสร้างสรรคไ์ด้คน้พบวา่พุทธศาสนานั้นเป็นความจริง ความดี ความงามแบบใหม่ 

ท่ีช่วยในการช าระล้างอารมณ์ท่ีไม่ดีหรือท่ีเต็มไปด้วยกิเลสในตวัมนุษยใ์ห้ดีสะอาดสว่างข้ึนได้  

ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาคน้ควา้แนวคิดของพุทธศาสนานิกายวชัรยาน มาเป็นแรงบนัดาลใจสร้างสรรค์

ผลงานทางทศันศิลป์ในคร้ังน้ีและสร้างบุคลาธิษฐานเก่ียวกบัพระโพธิสัตวท่ี์เป็นหญิง เป็นพระ

มารดาผูช่้วยเหลือสรรพสัตว์ให้ก้าวข้ามสังสารวฏัไปสู่การหลุดพน้แสดงถึงพระกรุณาคุณและ

ปัญญาคุณ พระองคเ์ป็นบุคลาธิษฐานแห่งการมุ่งสู่การตรัสรู้  และแนวคิดในเร่ืองของพระพุทธเจา้ 5 

พระองค ์มาอธิบายเก่ียวกบักิเลสธรรมต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ยสีประจ าพระวรกายของพระพุทธเจา้ 

5 พระองค์โดยเลือกสีน าเงินแทนด้วยความเกลียด และสีขาวแทนด้วยความหลง ความไม่รู้ ใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นทางออกแห่งความไม่รู้นั้นเช่นเดียวกนั เป็นการสร้างกระบวนการทางปัญญา

หรือความรู้ความเขา้ใจ  ท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ยปัญญามาเป็นองคค์วามรู้ใน

การสร้างสรรคผ์ลงาน ใหผู้ช้มผลงานเกิดปัญญาในการช าระลา้งจิตใจของตนเอง ผา่นการใชพ้ื้นท่ีท่ี

มีพลงั ไดแ้ก่ พื้นท่ีน ้ าผุดทบัลาว ท่ีให้พลงัเยน็จากน ้ า เเละวฏัสงสารจากการหมุนเปล่ียนผนัของตน้

น ้ าท่ีไม่มีวนัส้ินสุด แสดงให้เห็นถึงการมีอยูด่บัไปทางพุทธ ท่ีเก่ียวกบัอารมณ์เทวนารีท่ีเกิดข้ึนจาก

การรู้แจ้งในตนเอง และการก าเนิดหรือการเป็นมารดาผู ้ให้ชีวิต นอกจากน้ีเป็นการทดลอง
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กระบวนการก่อน น าไปสู่ผลงานช้ินต่อ ๆ ไป ท่ีผูแ้สดง เขา้ใจว่า เร่ืองสมาธิ ลมหายใจ ความเป็น

หน่ึงเดียว เจตนาในการส่ือสาร  การควบคุมร่างกาย ประสานจิตกระทัง่ผูช้มรับรู้แสะประสานจิต

เป็นหน่ึงเดียวไดก้บัผูแ้สดง 

 ในการแสดงสดผูช้มสามารถ รับรู้ถึง 2 โลกท่ีซอ้นอยูภ่ายใตจิ้ตใจของความเป็นผูห้ญิงคือ

โลกแห่งมายาคติท่ีสังคมตีกรอบใหแ้ก่ผูห้ญิงผา่นสตรี 5 นางและโลกแห่งความหลุดพน้คือผลงานท่ี

ผูส้ร้างสรรค์ยืนอยูบ่นน ้ าผุดท่ีสงบน่ิงดว้ยสติพลงัอ านาจจากธรรมชาติมาสู่ความเป็นหญิง เป็นการ

สร้างสรรค์การแสดงทางทศันศิลป์ท่ีได้ใช้ความคิดหรือจินตนาการ ตามทฤษฎีนิยมจินตนาการ 
(Imagination Theory)ชวนใหผู้ช้มครุ่นคิดตามจินตนาการเก่ียวกบั อารมณ์ เทวสตรี อ านาจแห่งสตรี 

 ผลงานของผูว้ิจยัชุดน้ีมุ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการรู้แจ้งทางปัญญา จาก

อารมณ์แห่งความหลง ความไม่รู้สะทอ้นภาพการถูกครอบง าจากมายาคติทางสังคมของความเป็น

หญิงตามขนบธรรมเนียม โดยพยายามส่ือสารอารมณ์เทวสตรี ดว้ยการหยัง่รู้ทางปัญญาตามหลกั

พระพุทธศาสนา ผลงานชุดน้ีสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกและส่ือความหมายไดอ้ย่างลึกซ้ึง

ใหก้บัผูช้มดว้ยการคลุมผา้ทั้งร่างกาย และในตอนจบของการแสดงท่ีผูส้ร้างสรรคห์ลุดออกมาจากผา้  

สามารถท าให้ผูช้มมีส่วนร่วมกบัการเเสดง สามารถเขาถึงอารมณ์ของเทวนารีได ้ไม่รู้สึกแปลกแยก 

แต่ในขณะเดียวกันผูแ้สดงสามารถรู้สึกส่ือสารร่างกาย และพลัง ไปสู่ผูช้มได้ ผ่านเทคนิคการ

ควบคุมร่างกาย สมาธิ  จิตท่ีสงบ พลงังานบวกท่ีส่ือสารเร่ืองอ านาจเทวนารีไดดี้กวา่ การแสดงออกท่ี

รุนเเรง ดุดนั 

 5 ผลงานชุด “The Blue Goddess” (video rear projection on wall-mounted screen and 
floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and (One-channel 
rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20 Mns.) with White 
Elastic Bag 2*2 m.) 
 การสร้างสรรคผ์ลงานชุด “The Blue Goddess”เป็นการสร้างสรรค์จินตภาพแห่งคุณงาม

ความดีตามหลกัพระพุทธศาสนา การเรียนรู้จกัตนเองจากความแปรปรวนทางอารมณ์ จะท าให้ 

ผูห้ญิงคิดแกปั้ญหาและพฒันาตนเองจนสามารถคิดริเร่ิมพฒันาจิตใจของตนเอง เพื่อสนองความ

ตอ้งการของตนเองและส่ือสารต่อผูค้นในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่ง

มีความสุข  ในผลงานชุดน้ีไดใ้ช้สีมาเก่ียวโยงกบัจิตใจเพื่อดึงอารมณ์ความรู้สึกของผูช้มให้ลึกซ่ึง

ยิ่งข้ึน โดยเน้นไปท่ีสีน ้ าเงินซ่ึงเป็นกิเลสธรรม แห่งความเกลียดชัง โดยได้รับอิทธิพลจาก 
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พระพุทธเจ้านามว่า พระอักโษภยะ สีพระวรกายสีน ้ าเงิน กิเลสธรรมคือความเกลียดชัง มา

สร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงในชุดน้ีโดยมีเทคนิคการแสดงออกถึงจิตภาพของผูว้ิจยัด้วยส่ือ

มลัติมีเดียประกอบการแสดงทางทศันศิลป์ในคร้ังน้ี สะทอ้นภาพอารมณ์แห่งความเกลียดชงั จนผู ้

วิจยัคน้ควา้เคล่ือนยา้ยภาพจากการตกอยูใ่นกิเลส มาสู่ภาพแห่งการต่ืนรู้ การรู้แจง้ การเกิดใหม่จาก

ดอกบวัสลดักิเลสเหลือเพียง 

 ในการจดัองคป์ระกอบศิลป์ในการแสดงผลงานชุดช้ินน้ีแสดงออกทางความงาม ดว้ยส่ือ

มลัติมีเดียท่ีเป็นเอกภาพ กลมกลืน ซ่ึงสร้างงานตามรูปแบบ (Form or Archetype) ในมโนทศัน์ของ

ผูว้ิจยัถ่ายทอดจินตนาการเก่ียวกบัอารมณ์แห่งกิเลสธรรมในดา้นความเกลียดชงั ส่ือสารความเป็น

เทวสตรี ออกมาไดอ้ยา่งงดงาม โดยผูว้ิจยัใชค้วามคิดสร้างสรรคท์างความงาม (Creative in beauty) 

มาสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงทางทศันศิลป์ออกมาจนไดค้วามงามท่ีแปลกใหม่งดงามและมีคุณค่า

ยิ่งข้ึนกวา่การจดัฉายวิดีโอทัว่ไป ดว้ยเทคนิควิธีการท่ีร้อยเรียงวิดีโอ 3 ส่วนเขา้ดว้ยกนั แมว้ิดีโอแต่

ละส่วนจะดูขดัแยง้กนัแต่กลบัสร้างจินตนาการลึกล ้าใหก้บัผูช้มได ้

 6) ผลงานชุด “The spiritual of Red” (เทวนาคี) (video rear projection on wall-mounted 
screen, (Three video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and Live 
Performance (20 Mns.), White Elastic Bag 2*2 m.) 
 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีไดมี้พฒันาการในการสร้างสรรค ์ถึง 4 ขั้นประกอบกนัเป็นไป 

ผลงานในพฒันาการขั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นการแสดงผลงานในพื้นท่ีสาธารณะบริเวณหนา้ หอศิลป์ จงัหวดั

สงขลา  โดยศิลปินไดแ้สดงสดบนกอ้นหินใหญ่ในท่ายนืและท่านัง่ ซ่ึงเป็นการใชอ้งคป์ระกอบทาง

ทศันธาตุไดอ้ยา่งมีเอกภาพ และกลมกลืน ประกอบไปดว้ยแสงและเงา ท าใหก้ารแสดงผลงานในชุด

น้ีมีดุลยภาพ สมบูรณ์ ผลงานชุดน้ีได้สะทอ้นให้เห็นว่า การแสดงทางทศันศิลป์น้ีได้ลดช่องวาง 

ระหว่างผูช้มและศิลปินลงตามทฤษฎีของ Graham เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สดงและผูช้มได้

เป็นอยา่งดี จนสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหแ้ก่ผูช้ม ถึงอารมณ์ เทวนารี อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

 

1. สรุปผลวเิคราะห์ผลงาน 
 อารมณ์ และอ านาจ ของอิตถีเพศในมิติทางประวติัศาสตร์ “ประเทศไทย” ท่ีนบัเป็นชาติท่ี

มีศิลปะและวฒันธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีของตนเองมาชา้นาน แมว้า่ทศันศิลป์ไทย

ในระยะแรก ๆ จะมีลักษณะผสมผสานกับวฒันธรรมชาติอ่ืน แต่ศิลปินไทยก็ได้ปรับปรุง 
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เปล่ียนแปลงรูปแบบ เพื่อให้เป็นแบบฉบบัของไทย เรียกว่า “ทศันศิลป์แบบอุดมคติ” (Idealidtic 

visual Art ) จนเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย ในผลงานทั้งสาม ช้ินไดแ้ก่ “SITA The Great Giant”, 

Emotional Power and Woman, 2015  และ“Multiverse Daravati”, 2016 ไดน้ าเสนอความหมายและ

นัยยะทางสังคมไทยโดยเลือกใช้วตัถุทางศิลปะประกอบการแสดง เป็นองค์ประกอบส าคัญเพื่อ

น าเสนอความหมายหรือวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนไดแ้ก่  

 

ตารางท่ี 37  ความหมายและนยัยะทางสังคมไทยโดยเลือกใชว้ตัถุทางศิลปะ 

 
ช่ือผลงาน วตัถุ คุณค่าทางนามธรรม 

“SITA The Great 

Giant” 

ดอกกุหลาบสีแดง แสดงถึงความงามของผูห้ญิง ความ

รักของมนุษย ์

 

“Emotional Power 

and Woman” 

ดวงตาในการส่ือสารโดยตรงกบั

ผูช้ม 

แสดงถึง พลงัในการส่ือสารท่ีไร้

ค าพดู 

“Emotional Power 

and Woman” 

ดา้ยด า แสดงถึง สายสัมพนัธ์ของมนุษย ์

อนัเป็นรูปธรรมของพื้นท่ีระหวา่ง 

บุคคล 

 

“Emotional Power 

and Woman” 

ริบบิ้นสีด า แสดงถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมนุษย์

หยบิยืน่ใหก้นั 
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ภาพท่ี 138  ภาพศิลปะส่ือการแสดงสดชุด “สีดา พญายกัษ์” “SITA The Great Giant”, 2015  
 (Live Performance 8 Mns.) 

 

 ในการศึกษาประเด็นเก่ียวกบั “อารมณ์” “อิตถีเพศ” นบัตั้งแต่สร้างศิลปะส่ือการแสดงทาง
ทศันศิลป์ชุด “สีดา พญายกัษ์” ศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ชุด “Multiverse Daravati” และเร่ิม
ศึกษาปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art) จนท าให้เกิดองค์ความรู้ มีหลักการและแนวคิดท่ีจะ
สร้างสรรคผ์ลงานในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศได ้จึงท าให้เกิดความ
ความลึกซ้ึงในกระบวนการสร้างผลงานข้ึนทั้งในดา้นเน้ือหาและด้านกายภาพ โดยสามารถสกดั
ประเด็นท่ีไดจ้ากการสร้างสรรค์ผลงานในหัวขอ้ “อารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง” ชุดท่ี 1 Preparation โดย
แบ่ง ประเด็นแยกยอ่ยพื้นฐาน ออกเป็น 2 ประเด็นไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ท่ีเปราะบางระหวา่งหนุ่มสาว 
และความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง 
  ดงันั้นจากการแบ่งประเด็น ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ท่ีเปราะบางระหวา่งหญิงชาย และความ

รุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง จะเห็นได้ชัดว่าประเด็นท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิงและยงัสามารถ

แสดงใหเ้ห็นภาพสะทอ้นของผูห้ญิงในอีกมุมมองหน่ึงท่ีมีความแตกต่างจากมายาคติทางสังคม เช่น 

การแต่งงานหมายถึงความสุข หรือการท่ีผูห้ญิงวยัสามสิบไม่แต่งงานแสดงถึงความลม้เหลวของ

ผูห้ญิง เป็นตน้ ซ่ึงนัน่อาจหมายความว่าภาพสะทอ้นผ่านกายภาพของผลงานสร้างสรรค์ทั้ง 2 ช้ิน 
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สามารถสะทอ้น ให้เห็นประเด็น “อ านาจของผูห้ญิง”  ในเชิงการแสดงทศันะท่ีแตกต่างออกไป อนั

เป็นทศันะท่ีแตกต่างจากวิญญูชน หรือบุคคลโดยมากในสังคม ท่ีถูกหลอมรวมเขา้ดว้ยวฒันธรรม 

ความเช่ือ และสังคม แต่เป็นการเปิดและยอมรับทศันคติส่วนตนท่ีมีอัตลักษณ์แตกต่างกันไป 

(Individualist) โดยทศันะนั้นก็หาไดท้  าลายความเช่ือแบบดั้งเดิมและเป็นการสร้างมุมมองอีกแง่มุม

ท่ีต่างออกไปเพื่อสร้าง หรือกระตุน้ความตระหนักรู้ของผูช้ม ทั้งผูห้ญิง และผูช้าย ในประเด็นท่ี

เก่ียวกบั  “อารมณ์เทวนารี :  อ านาจแห่งอิตถีเพศ” 

 ทั้งน้ีในผลงานชุด “Multiverse Daravati” ตอ้งการน าเสนอภาพสะทอ้นของผูห้ญิง 2 ยุค

ไดแ้ก่ Modern และ  Post Modern ผูห้ญิง ยคุ “Modern” จะมีลกัษณะท่ีเป็นระเบียบแบบแผน มีความ

เป็นเหตุเป็นผล ผูห้ญิง ยุค “Post Modern” เป็นผูห้ญิงท่ีมีอิสระทางความคิด เพราะสามารถหวน

กลับไปมองสังคมโมเดิร์นเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ เข้าด้วยกันมกัปฏิเสธอ านาจของกรอบ ระเบียบ 

โครงสร้าง รูปแบบจารีตเดิม และมุ่งแสวงหาการคิดนอกกรอบและแหวกแนวอยูต่ลอด เพื่อสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงอารมณ์ อ านาจ และของผูห้ญิงในยคุสมยัทวารวดี ศิลปินใชศิ้ลปะการแสดงทางทศันศิลป์ 

(Performance Art) โดยน าส่ือต่างๆ เช่น วิดีโอ (Video) หรือ ดนตรี (Sound) มาร่วมสร้างสรรค์

ผลงาน อนัสะทอ้นให้ผูห้ญิงยุคปัจจุบนัสามารถออกจากกรอบ และแบบแผนเดิม ๆ มีอิสระทาง

ความคิด  เน่ืองจากลกัษณะและวิถีสังคมท่ีเปล่ียนไปจากมายาคติยุคทวารวดี เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไป 

ผูห้ญิงมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะแสดงทศันะของตนเองมิใช่มีหน้าท่ีเพียงเพื่อครอบครัวและการสร้าง

สุนทรียะเท่านั้น 

 ผลงานกลุ่มท่ี 2 ผลงานชุด “The Blue Goddess” ผลงานชุด “The Blue Goddess” และ 

“The Spiritual Of Red” (เทวนาคี) สามารถแสดงความชดัเจนของความเป็นเทวนารี และส่งเสริม

อ านาจของอิตถีเพศให้แจ่มชดั เพราะกล่าวถึงพลงัอ านาจของอิตถีเพศ ตามจิตวิญญาณแห่ง ความ

ศรัทธา และความเช่ือ ในพลงัอ านาจของเทวสตรี โดยมีสัญญะของดอกบวัแสดงถึงความหลุดพน้ 

ยกตวัอย่างสีน ้ าเงิน และสีแดงเป็น ตวัเเทนของกิเลส มีผา้คลุมกายของศิลปินแสดงถึงความไม่รู้ 

ความหลงในกิเลศต่างๆ ของมนุษย ์อาศยัดอกบวัเป็น สัญลกัษณ์ท่ีส าคญั เพราะดอกบวับานเปรียบ

ไดก้บั การกา้วขา้มเขตแดนจากบวัใตน้ ้ าท่ีอยูลึ่ก จนมองไม่เห็น การปรากฏข้ึนของดอกบวัตูม จน

กลายเป็นดอกบวับานจึงบ่งบอกถึงการเกิดใหม่และการหลุดพน้ โลกของพระชินพุทธะกบั พระ

โพธิสัตว ์มกัจะถูกเรียกวา่ อาณาจกัรแห่งดอกบวั (Lotus Realm) นอกจากน้ีตามคติของคนโบราณ 

ดอกบวับานยงัมีนัยยะเก่ียวข้องกบัอวยัวะเพศของผูห้ญิง บวัถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์แสดงอวยัวะ
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สืบพนัธ์ุ ของเทพในรูปอิตถีภาวะผูใ้หก้  าเนิดโลก ดอกบวัเป็นฐานรองรับพระชินพุทธะอธิบายไดว้า่

เปรียบเหมือน กบัมารดาผูท้  าให้วิญญาณปรากฏออกมาในแง่น้ีดอกบวัจึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดง

แง่มุมใหค้วามส าคญักบัเพศหญิงดว้ย85 

การแสดงทั้ง 6 ช้ินมีการจดัวางองคป์ระกอบ (Composition) ไว ้4 ส่วน ดงัน้ี 

  1) ส่วนแรก เป็นวิดีโอท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว อารมณ์เทวนารีสีแดง และน ้ าเงิน  

โดยจดัท าวิดีโอ เพื่อสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกดงักล่าว ในทางกายภาพจะมีการจดัวางตามองค์

ประกอบศิลป์ (Composition) ให้มีความสมดุลเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ให้ผูช้มไดรู้้สึกและเขา้ถึง 

อารมณ์แห่งราคะ สีแดง และความเกลียด สีน ้ าเงิน อนัน ามาจากหลกัธรรมและเเนวคิดของพระนาง

ตาราท่ีน ามาขจดัอารมณ์ดงักล่าวดว้ยอ านาจแห่งปัญญา และกรุณาตามความเช่ือ และความศรัทธา

ในเทวสตรีตามหลกัพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน 

 2) ส่วนท่ีสองการแสดงสด (Live Performance) ท่ีประกอบดว้ยผูว้จิยัสร้างสรรค์

และนกัดนตรีร่วมกนัสร้างสรรค์ศิลปะส่ือการแสดงสด ในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมจากท่าทางการ

เคล่ือนไหว และรูปแบบท่ีเป็นก่ึงนามธรรม โดยใชจิ้นตนาการ ในการสร้างสรรคง์านโดยใชผ้า้และ

ภาพเคล่ือนไหวคลุมร่างกายใหเ้กิดจิตนาการท่ีใหอ้ารมณ์และความรู้สึก ในศิลปะส่ือการแสดงสด 

 3) ส่วนท่ีสามเป็นวิดีโอถ่ายทอดอารมณ์ของสตรีตามถ่ินก า เ นิดของผู ้

สร้างสรรคคื์อสตรี 5 นางจากฐานจ าหลกัคูบวัจงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัเมืองนครปฐม ท่ี

สะทอ้นให้เห็นธรรมชาติความร่ืนรมยผ์่านการดีดสีตีเป่า ของสตรี 5 นางให้แก่ผูช้มให้รู้สึกร่ืนรมย์

ไปกบัภาพเคล่ือนไหวเพื่อใหส้ัมผสักบัสุนทรียศาสตร์ ท่ีเป็น “พลงัอ านาจ” ผา่นสุนทรียะของผูห้ญิง

โดยตดัต่อวิดีโอ เป็นภาพแสดงลกัษณะของสตรี 5 นางก าลงัเล่นดนตรีดว้ยความร่ืนรมย ์ชวนลุ่ม

หลง ซ่ึงเป็นความจริง ความดี ความงามของสตรีท่ีมีอยูต่ ั้งแต่ อดีตมาถึงปัจจุบนั 

 การตดัต่อภาพผูแ้สดงมาร้อยเรียงต่อกนั เป็นภาพวีดีโอศิลปิน 5 คนเรียงกนัท่ี

ก าลงัเล่นเคร่ืองดนตรี เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงอารมณ์ อ านาจ ของเทวนารีในยุคสมยัทวารวดี  ท่ียงั

ส่งผลต่อผูห้ญิงในยุคสมยัใหม่ อนัน ามาสู่ผลงานท่ีช่ือวา่ “The Blue Goddess” และ “The Spiritual 

Of Red”   

                                                           

 85 Philip Rawson, Sacred Tibet (London: Thames and Hudson, 1991), 65. 
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 4) ผลงานส่วนท่ี 4 ประติมากรรม ไดแ้ก่มา้ไมมี้ขาว จอภาพต่าง ๆ ท่ีมีการจดั

วางในพื้นท่ีการแสดงผลงานร่วมกัน หรือการแสดงสดท่ีมีการจัดวางพื้นท่ี เ ช่นเดียวกับ

ประติมากรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจริง 

 

2. การอภิปรายผล 
 

2.1 องค์ความรู้ใหม่ทีค้่นพบในหัวข้ออารมณ์ เทวนารี: อ านาจแห่งอติถีเพศทั้งส้ิน 6 ช้ิน แบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วงพฒันาการดังต่อไปนี ้

 พฒันาการการสร้างสรรค์ท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลไดจ้ากความรู้โบราณ ไดแ้ก่ผูห้ญิงแบบเทว

วทิยายคุทวารวดี หรือวรรณกรรมโบราณ ผา่นผลงานชุด ผลงานชุด “Sita The Great Giant”  หรือ สี

ดาพญาย ักษ์  (video rear projection on wall-mounted screen (color) Live Performance and Sound 

(Nohra Music)) และ ผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 (video rear projection on wall-mounted 

screen and (Three-channel video (color, sound) on plasma display and Live Performance and Sound 

(Cello)) และกบัแนวความคิดของผูห้ญิงยุคใหม่ ในผลงานชุด ผลงานชุด “Emotional Power and 

Woman”, 2015 (Live Performance 30 Mns)  กล่าวคือมีการเทียบเคียงผูห้ญิงคู่ขนานยคุโมเดิร์นและ

โพสโมเดิร์น รวมทั้งมีการศึกษาเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีจริง เช่น เจดียใ์นยุคทวารวดีในการน าเสนอ เป็น

ตน้ 

 พฒันาการการสร้างสรรค์ท่ี 2 การศึกษาเร่ืองของอารมณ์ และมีการถ่ายท าผลงานตาม

สถานท่ีจริง แต่หาพื้นท่ี ท่ีพยายามตอบโจทยใ์นเร่ืองของอารมณ์ผ่านสีต่าง ๆ ได้แก่ น ้ าเงิน แดง 

เขียว เหลือง ขาว  เช่น ตน้น ้ าผุดมีน ้ าแทนสีน ้ าเงิน ทุ่งนาแทนสีเขียว ทุ่งขา้วพร้อมเก็บเก่ียวแทนสี

เหลือง และป่าท่ีโดนเผาไฟแทนสีแดง เป็นตน้ น าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์การหาพื้นท่ี อนัส่งผล

ต่อการรับรู้อารมณ์ตามท่ีได้ศึกษาข้อมูลของ พระโพธิสัตวต์ารา ซ่ึงผลการวิเคราะห์พฒันาการ

สร้างสรรคท่ี์ 2 ผา่นผลงาน ผลงานชุด “Emotion of Goddess” (video rear projection on wall-mounted 

screen and floor, Live Sound-Cello and Live Performance (30 Mns.) with White Elastic Bag 2*2 

m.) มีความชดัเจนเร่ืองอารมณ์โดยการอาศยัเร่ืองพื้นท่ีเป็นส่วนส าคญัเชิงวฒันธรรมและการรับรู้

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารมณ์ 
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 พฒันาการการสร้างสรรคท่ี์ 3 การหาสัญลกัษณ์ของเทวนารี โดยสกดัขอ้มูลรูปลกัษณ์ของ

ดอกบวัทางพุทธศาสนา อนัแสดงสัญลกัษณ์ทางศาสนาและผูห้ญิง ซ่ึงผลการวิเคราะห์ผลงานยงั

สามารถช้ีเฉพาะสัญลกัษณ์แบบเทวนารีไดโ้ดยใชส้ัญลกัษณ์ส าคญัคือดอกบวั ผา่นผลงานชุด “The 

Blue Goddess” (video rear projection on wall-mounted screen and floor, (Two video (color, sound) 

rear projection on wall-mounted screen and (One-channel rear projection on floor-mounted screen 

and and Live Performance (20 Mns.) with White Elastic Bag 2*2 m.) 

 พฒันาการการสร้างสรรคท่ี์ 4 คือการน าเสนอผลงานท่ีเป็นเอกภาพท่ีสุดในหวัขอ้ อารมณ์ 

เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ ผลงานชุด “The Spiritual Of Red” (video rear projection on wall-

mounted screen and floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and 

(One-channel rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20  Mns.) with 

White Elastic Bag 2*2 m.) เน่ืองจากไดร้วมหลกัการและสัญลกัษณ์ 3 ประการร่วมกนัดงัน้ี 

  1) การน าเทววทิยาและ ความศรัทธากลบัมา เช่น พญานาคเป็นตน้  

  2) น าลกัษณะเร่ืองพื้นท่ีมาใชใ้นการถ่ายท าวดีิโอเพราะพื้นท่ีพดูเร่ืองอารมณ์ได ้ 

  3) การสร้างสัญลกัษณ์ด้วยการสร้าง Art Form ผ่านการสร้างชุดสีแดงพร้อม

เคร่ืองประดบัท่ีสร้างสัญลกัษณ์ เทวนารี ท่ีมีการทอนลกัษณะจากผูห้ญิงธรรมดาเขา้สู่แนวความคิด

แบบเทวนารี หมายถึงการทอนตวัศิลปินเป็น สัญลกัษณ์เช่นการคลุมหนา้และการเอาแนวความคิด

ของเทวนารี ไดแ้ก่สีแดง ของพระโพธิสัตวต์าราเขา้มาใช ้อยา่งสมบูรณ์   

   องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีเป็นสูตรในการสร้างสรรคผ์ลงานชุด อารมณ์ เทวนารี: 

อ านาจแห่งอิตถีเพศ ไดแ้ก่เร่ืองพื้นท่ี อารมณ์ และเทวนารี มีการท างานคู่กบัสัญลกัษณ์ ท่ีเรียกวา่ 

“Cosmic Being” หรือตน้แบบความเป็นมนุษย ์(ส่ิงมีชีวติของจกัรวาล) หรือส่ิงมีชีวติท่ีแทบจะมีชีวติ

เป็นอมตะและมีพลงัหรืออ านาจพิเศษ(ภาพท่ี 142) โดยสามารถสรุปเป็นแผนผงัแสดงแนวทางการ

สร้างสรรคผ์ลงานในหวัขอ้อารมณ์ เทวนารี ; อ านาจแห่งอิตถีเพศ โดยสามารถแสดงในรูปของ

แผนผงั ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 139  “Cosmic Being” หรือต้นแบบความเป็นมนุษย์ 

เขา้ถึงไดจ้าก http://static.comicvine.com/uploads/original/5/56904/1787999-

1142935_marvel_cosmic_entities.png 
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ภาพท่ี 140  แผนผงัแสดงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้ออารมณ์ เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถี
 เพศ 
 

 

 ดงันั้นลกัษณะผลงาน หรือวธีิคิดแบบสมยัใหม่จะมีลกัษณะท่ีเป็นระเบียบแบบแผน ซ่ึงใน

ท่ีน้ีคือการศึกษาคน้ควา้แนวความคิดของพระโพธิสัตวห์รือพระพุทธเจา้ท่ีเป็นหญิง เพื่อน าเสนอใน

รูปแบบท่ีศิลปินคิดค้นเป็นรูปแบบการน าเสนอแบบโพสต์โมเดิร์น ผ่านศิลปะการแสดงทาง

ทศันศิลป์ วดีิโอ การจดัวางพื้นท่ี แสง สีและหรือเสียง 

 

 2.2 รูปแบบการน าเสนอแบบโพสต์โมเดิร์น ผ่านศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ วดิีโอ การ
จัดวงพืน้ที ่แสง สีและหรือเสียง  

 ความคิดโพสตโ์มเดิร์นเป็นทั้งการวิพากษ์และการตั้งค  าถามท่ีมีต่อโลกแบบโมเดิร์นของ

ตะวนัตก ซ่ึงมองว่าการสร้างสังคมสมัยใหม่ของโลกตะวนัตกท่ีได้ก าเนินมานั้นไม่ได้พฒันา
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ความสุข การหลุดพน้ หรือชีวิตท่ีเป็นเหตุเป็นผล อยา่งท่ีกล่าวอา้งกนั เป็นเพียงการสร้างวาทกรรม

ผา่นภาษา เพียงเพื่อครอบง าสังคมอ่ืนเพื่อชิงความไดเ้ปรียบในหลายปัจจยั86 

 สรุปกล่าวคือผลงานสร้างสรรค์หัวขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศใช้พื้นท่ีใน

การถ่ายทอดความหมายความศรัทธาเชิงวฒันธรรม โดยอาศยัความเป็นเอกภาพ ท่ีพูดเร่ืองศาสนาท่ี

เป็นเเนวโมเดิร์นและศึกษาพระโพธิสัตวต์าราในรูปแบบของโพสต์โมเดิร์น กล่าวคือการน าเสนอ

ผา่นรูปแบบศิลปะท่ีหลากหลายไดแ้ก่ ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ ศิลปะการจดัวาง วดีิโอ แสง สี 

เสียง และภาพถ่าย โดยมีภาพสะทอ้นของผูห้ญิงยคุ  Post Modern ผา่นการแสดงศิลปะการแสดงสด 

เพื่อแสดงให้เห็นอ านาจของผูห้ญิงในยุคปัจจุบนัท่ีสมควรจะเห็นคุณค่าของตนเอง มีอิสระทาง

ความคิด แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพสิทธิของผูอ่ื้น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นจนไม่

เรียกร้องสิทธิจนลืมหน้าท่ีของตนเอง จนสามารถส่ือสารลกัษณะและความคิดของตนเองในเชิง 

“อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ” ไดโ้ดยมีลกัษณะทางเน้ือหา และกายภาพ ผา่นกรอบมายา

คติแบบโบราณ (ยคุสมยัใหม่) ปะทะ กรอบมายาคติในยคุสมยัปัจจุบนั (ยคุหลงัสมยัใหม่) 

 

 2.3  วเิคราะห์เทยีบเคียงผลงานทั้ง 6 ช้ินกบัผลงานของศิลปินทั้งส้ิน 3 ท่าน คือผลงานของ 

บิล วิโอล่า (Bill Viola, 1951 - ปัจจุบนั) มาริน่า อบราโมวิช (Marina Abramovic , 1946 - ปัจจุบนั) 

และแคทเทอรีน ซัลลิแวน (Catherine Sullivan 1968  - ปัจจุบนั) จากการศึกษาผลงานของบิล วิโอ

ล่า (Bill Viola 1951 - ปัจจุบนั) 

 ดังนั้นในผลงานอารมณ์เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ จึงให้ความสนใจเน้ือหาสาระ

ทางด้านอารมณ์ เช่นเดียวกับ วิโอล่า โดยการศึกษาผลงานของบิล วิโอล่า (Bill Viola 1951 - 

ปัจจุบนั) ในดา้นการศึกษาเร่ืองอารมณ์ และกลวิธีในการเล่าเร่ือง ดว้ยภาพเคล่ือนไหว ยกตวัอย่าง

ผลงานเช่น ผลงานช่ือ “ The Quintet of the Astonished” และผลงานท่ีช่ือวา่ “Six Heads.” แต่มีความ

แตกต่างอยา่งชดัเจนในประเด็นหลกั กล่าวคือผูเ้ขียนสนใจในประเด็น “การคน้หารูปแบบการแสดง

อารมณ์ของผูห้ญิง ท่ีน าไปสู่ลกัษณะทางอ านาจ” ซ่ึงอ านาจดงักล่าวหาใช่อ านาจจากการมีสิทธิ

ควบคุมเหนือผูช้ายเท่านั้น แต่หมายถึงการมีอ านาจต่อตนเองในฐานะบุคคลหน่ึงในสังคมท่ีสามารถ

จดัการ ควบคุมความตอ้งการส่วนบุคคลของตนเองในฐานะผูห้ญิงคนหน่ึงในสังคมได ้จะเห็นได้
                                                           

 86 ธีรยทุธ บุญมี, โลก โมเดิร์น โพสต์ โมเดิร์น, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: วญิญูชน, 2550),  66. 
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จากผลงาน Sita The Great Giant ท่ีแสดงให้เห็นลกัษณะของผูห้ญิงท่ีเคยถูกจดัวางให้อยูใ่นสถานะ

ท่ีสังคมตอ้งการ และโดนสิทธานุมติั หรือการลงโทษจากสังคมทั้งท่ีเธอเธอพยายามอยา่งยิง่ยวดท่ีจะ

อยูใ่นระเบียบแบบแผนท่ี และกา้วออกจากกรอบนั้นเพราะพิสูจน์ดว้ยตนเองแลว้วา่กรอบท่ีเธอถูกตี

ไวน้ั้นไม่สามารถช่วยให้เธอหลุดพน้จากการสิทธานุมติั หรือการลงโทษจากสังคมได ้ดงันั้นเม่ือ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีไม่สามารถแยกออกมาใช้ชีวิตอย่างโดดเด่ียว ยิ่งในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 

ผูห้ญิงจะมีจ านวนมากข้ึนการศึกษาเร่ืองอารมณ์หรือการแสดงออกท่ีสมเหตุสมผลจึงมีความส าคญั 

ทั้งน้ี ผลงานศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์จะสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูค้นให้เกิดพลงัอ านาจแห่ง

จิตท่ีเป็นกุศลหรืออารมณ์ดา้นบวก  ดว้ยสติปัญญาความรู้แจง้ตามหลกัค าสอนของพุทธศาสนา ท่ี

ถ่ายทอดผา่นความเช่ือและก าลงัศรัทธาในพระโพธิสัตวต์ารา 

 เม่ือศึกษาถึงแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานของศิลปินบิล วโิอล่า (Bill Viola) ไดศึ้กษา

ภาพวาดเก่าและทฤษฎีของการแสดงออกทางอารมณ์ ผ่านการประมวล หรือวิเคราะห์ผลงานของ

จิตรกรชาวฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles Le Brun) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และสนใจปรัชญา

ในศาสนาศาสนาทั้งทางตะวนัตกและตะวนัออก มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ต่างๆ ผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศก็มีแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้หาแรง

บนัดาลใจในการสร้างผลงานจากประวติัศาสตร์ ศาสนา จากภาพประติมากรรมนูนต ่าในสมยัทวาร

วดี และศึกษาทฤษฎีการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ในศาสตร์จิตวิทยาเพื่อสร้างองค์ความรู้น า มา

สร้างสรรคง์าน ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ผลงานของวิโอล่าจะเนน้หนกัเก่ียวกบั “อารมณ์”ของผูห้ญิงอนัเป็น

ประโยชน์ แก่งานศิลปนิพนธ์ของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ท่ีศึกษาเก่ียวกับอารมณ์เช่นกัน โดยผลงาน

ผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ มีการเทียบเคียงกบัภาพปูนป้ันนูนต ่าของสตรี 

5 นาง ณ เมืองโบราณคูบวั จ.ราชบุรี เพื่อศึกษาลกัษณะความเป็นไปไดข้องการเคล่ือนไหวและการ

แสดงออกทางอารมณ์ในรูปแบบทวารวดี อันเป็นต้นก า เนิดยุคท่ี รุ่งเ ร่ืองและการก า เ นิด

พระพุทธศาสนาในดินแดนท่ีเรียกวา่ประเทศไทยในปัจจุบนั  

 วิดีโอในส่วนน้ีของบิล วิโอล่า เลือกถ่ายท านกัแสดงมืออาชีพเพื่อแสดงท่าทาง และสีหนา้

ของอารมณ์ แต่ผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ศิลปิน เป็นผูส่ื้อสารอารมณ์

เหล่าน้ีดว้ยตนเอง ดว้ยการเคล่ือนไหวทั้งร่างกาย และบนัทึกวดีิโอ  
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ตารางท่ี 38  ตารางเปรียบเทียบผลงานของศิลปินบิล วโิอล่า (Bill Viola) และผลงานหวัขอ้อารมณ์ เทวนารี :        
อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

 

 ในผลงานทั้งสองส่วนศึกษาเร่ือง “อารมณ์” เพราะ “อารมณ์” เป็นพลงัท่ีทรงอ านาจอยา่ง

หน่ึงของมนุษย์  มนุษย์มกัใช้อารมณ์ และอารมณ์เป็นสัญชาตญานท่ีติดตวัมนุษย์มาตั้งแต่เกิด 

เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการของตนเองต่อสังคม 

และการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ยงัมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยอ์ยา่งยิง่ดงัท่ี ชาร์ลส์ ดาร์

วนิ (Charles Darwin) กล่าววา่ อารมณ์เป็นส่ิงท่ีค่อยๆพฒันาข้ึนมา และเกิดอยูเ่ร่ือยๆในมนุษย ์เพราะ

อารมณ์คือส่ิงท่ีจ  าเป็นหรือมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด ารงชีวิตและเผา่พนัธ์ุ ชาร์ลส์ ดาร์วนิ เห็นวา่ 

การแสดงออกของอารมณ์ คือ ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการอยูร่อดของมนุษย ์

 ในประเด็นน้ีเองท่ีผลงานหัวขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ มีความคลา้ยคลึง 

กบั บิล วิโอล่า ศิลปินวิดีโอชาวอเมริกนั ทั้งในดา้นเทคนิคท่ีมีการใช้วิดีโอ และเน้ือหาท่ีกล่าวถึง

อารมณ์โดยเฉพาะเร่ืองราวเก่ียวกบัศรัทธาและความเช่ือทางศาสนา  เพราะ วิโอล่า มีความสนใจใน

การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีอยูเ่บ้ืองลึกของมนุษยว์า่มีลกัษณะการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งไร 

วิโอล่า พยายามคน้หารูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษยผ์่านการแสดงออกทางสีหน้า

ท่าทาง โดยศึกษาผา่นงานจิตรกรรมของจิตรกรช่ือดงัชาวฝร่ังเศส ชาร์ล เลอ เบริง ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

อารมณ์ ความประหลาดใจ, การตระหนักรู้, ความเศร้า, เสียงหัวเราะ ความตระหนก ความกลวั 

ผลงานของ Bill VIOLA  'The Quintet of the 

Astonished' 

ผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถี

เพศ 
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ความโกรธ การดูถูก ความส้ินหวงั ความวิตกกงัวล ความเศร้าสลด และความเจ็บปวดอย่างปวด

เฉียบพลนั 

 แอ็บโพรพริเอชัน (Appropriation) ผลงานจากจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงคนอ่ืน ๆ อีกหลายคน

ยกตวัอยา่งเช่น Hieronymus Bosch เป็นตน้ วโิอล่า ไดส้ร้างสรรค ์ผลงานเหล่านั้น ออกมาเป็นวิดีโอ 

โดยการถ่ายท าด้วยระบบคุณภาพสูง และมกัจดัวางวิดีโอ บนจอพลาสมาคุณภาพดีมาก โดยใช้

เทคนิคการตดัต่อท่ีมกัชา้กวา่ปกติเพื่อให้เห็นอาการเคล่ือนไหวท่ีปกติแลว้ผูช้มไม่สามารถมองเห็น

ลกัษณะท่าทางการเคล่ือนของอารมณ์เหล่าน้ี อยา่งไรก็ตามในดา้นประเด็นของผลงานสร้างสรรค์

นั้น วิโอล่า สนใจประเด็นดา้นจิตวิญญาณความเช่ือ โดยอยูบ่นพื้นฐานจากศาสนาท่ีหลากหลายไป

จนถึงวฒันธรรมทั้งตะวนัออกและตะวนัตก โดยมิไดมุ้่งประเด็นไปท่ีการส่ือสารอารมณ์อ านาจใน

ฐานะของผูห้ญิง แต่ผูเ้ขียนในฐานะของศิลปินวิเคราะห์ว่าผูห้ญิงได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์ท่ีมีความ

หลากหลายทางอารมณ์มากกวา่ผูช้าย แต่ก็ยงัไม่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อสร้าง

อ านาจต่อรองทางสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 “อารมณ์” ตรงกบัค าวา่ “Emotion” ในภาษาองักฤษ ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากภาษาละตินของ

ค าว่า “Emovere” ซ่ึงมีความหมายว่า “ความรีบด่วน” หรือความป่ันป่วนอนัเน่ืองมาจากความเร่า

ร้อน หรือความต่ืนเตน้มีองคป์ระกอบ 5 ประการดงัน้ี 87 

  1) ดา้นการรู้คิด (Cognitive component)  

 2) ดา้นประสบการณ์เดิม  (Experience component) 

 3) ดา้นการตอบสนองทางร่างกาย  (Neurophysiology component)  

 4) ดา้นแรงจูงใจ (Motivational component)  

 5) การแสดงพฤติกรรมภายนอกตอบสนองอารมณ์ (Expression component)  

  ดงันั้นความหมายค าว่า “อารมณ์” จึงเป็นกระบวนการทางจิตท่ีเกิดข้ึนหลังจาก

ไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าภายใน และภายนอก ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล การรับรู้ การ

เรียนรู้ และการไดรั้บประสบการณ์ต่าง ๆ จนท าให้เกิดความรู้สึกหรือพลงัขบัเคล่ือนอยา่งใดอย่าง

หน่ึงข้ึนทั้งในทางบวก และทางลบ ท าให้ร่างกายมีการเปล่ียนแปลงเกิดเป็นพลงัขบัให้บุคคลแสดง

                                                           

 87 ธีรยทุธ บุญมี ,โลก โมเดร์ิน โพสต์ โมเดร์ิน, พิมพค์ร้ังท่ี ) 4กรุงเทพฯวญิญูชน :, 2550(, 110. 
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พฤติกรรมตอบสนองอยา่งเขม้ขน้ ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม อารมณ์จึงเป็นส่ิง

ส าคญัท่ีสามารถขบัเคล่ือนความเป็นไปของสังคมได ้และอารมณ์ไม่ไดมี้เพียงความหมาย หรือสร้าง

ความรู้สึกเชิงลบเท่านั้น แต่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบัสังคมได ้ยกตวัอย่างเช่น “อารมณ์

โกรธ” ถือเป็นอารมณ์พื้นฐานท่ีมีหน้าท่ีขจดัอุปสรรคท่ีขดัขวางความ ตอ้งการและความพึงพอใจ

ผา่นการกระท าต่าง ๆ88 

 แนวคิดร่วมสมยั สรุปวา่ การประเมินก่อให้เกิดการเร้า พฤติกรรม สีหนา้ และความรู้สึก

ทางอารมณ์ รวมทั้งการเร้า พฤติกรรม สีหนา้ จะเพิ่มความรู้สึกทางอารมณ์ ซ่ึงความรู้สึกท่ีเพิ่มข้ึนจะ

มีอิทธิพลต่อการประเมินและส่งผลต่อไปยงักระบวนการเร้า พฤติกรรม การแสดงออกและ

ความรู้สึกเพิ่มยิง่ข้ึน 

ผลงานท่ี วิโอล่าพฒันามาจากหัวขอ้การศึกษาเม่ือเขาศึกษาอยู่ใน The Getty Research 

Institute ลอนดอน ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการศึกษางานของจิตรกรชาวฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เลอ เบริง 

(Charles Le Brun) (1619 - 1690)  โดยการเทียบเคียงการแสดงออกทางอารมณ์ และลกัษณะการใช้

สีผา่นดารศึกษางานของ เลอ เบริง และน าไปผสมผสานกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากคริสตศ์ตวรรษท่ี19 เป็น

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาคนไขท้างจิตเวชของนกัปราสาทวิทยาชาวฝร่ังเศส ดร. กีโยม-เบนจามิน 

(Dr Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne) ท่ีแสดงออกทางอารมณ์ทางสีหนา้เม่ือถูกรักษา

ดว้ยเคร่ืองช็อตไฟฟ้า 

จะเห็นไดว้า่วีโอล่า มีปรัชญาในการสร้างผลงานท่ี ลึกซ้ึงในการคน้หาความหมายของค า

วา่ “อารมณ์” จะเห็นไดจ้ากการท่ีวิโอล่าศึกษาเก่ียวกบั การแสดงอารมณ์ของผูป่้วยจิตเวช ซ่ึงท าให้

เห็นการแสดงออกซ่ึงอารมณ์อยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นประโยชน์กบัการศึกษาเก่ียวกบัอารมณ์ในงานของ

ผูเ้ขียน เน่ืองจากผูเ้ขียนศึกษาการแสดงออกทางอารมณ์ ผา่นทฤษฎีการแสดงออกทางอารมณ์ ตาม

หลกัของจิตวทิยาซ่ึงเป็นการศึกษาทางดา้นเน้ือหา นอกจากน้ีผลงานของ วโิอล่า ส่ือสารผา่นเทคนิค

ท่ีเรียกวา่วดีิโอ ท่ีมีการจดัวางพื้นท่ี และการเลือกพื้นท่ีในการจดัวางจอพลาสมา หรือเคร่ืองฉายอยา่ง

                                                           

 88 Robert Plutchik, Emotion: Theory, research, and experience, Theories of emotion, vol. 1 (New York: 

Academic, 1980), 65. 
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เฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นขอ้ส าคญัประการหน่ึงในการส่ือสารและการน าเสนอผลงานในหวัขอ้อารมณ์  

เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

การวิเคราะห์ผลงานของผูเ้ขียนเปรียบเทียบกบัผลงานของมาริน่า อบราโมวิช (Marana 

Abramovic) โดยศึกษาผ่านผลงานของมาริน่า อบราโมวิช เป็นศิลปินท่ีใช้ร่างกาย เป็นส่ือในการ

แสดงออกทางความคิดทางศิลปะ ยกตวัอยา่งผลงานเช่น ผลงานท่ีช่ือวา่ “Balkan Baroque” (บลัข่าน 

บาโร้ค)  ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ชุด “Rhythm 10”  ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ชุด Dragon 

Heads (1990) และศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ชุด “ The Art is Present” 

จากการวิเคราะห์และศึกษาพบวา่ผลงานของ อบราโมวิช เป็นศิลปินชาวเซอร์เบีย  อบรา

โมวิช ด าเนินชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีส่วนผสมของความแข็งแกร่ง ของผูห้ญิงท่ีมี

กระบวนความคิดท่ีชัดเจน และลักษณะการแสดงออกเป็นของตนเองอย่างเข้มข้น อาจจะ

เน่ืองมาจากสภาพสังคม การเมือง ศาสนาท่ี อบราโมวิช  ตอ้งเผชิญท าให้แรงบนัดาลใจในการสร้าง

ผลงานของอบราโมวิช จะเก่ียวขอ้งกบัสังคม การเมืองความขดัแยง้ของมนุษย ์ศาสนา มาเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างผลงานชุด Balkan Barok 89 ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากสงครามคาบสมุทร

บลัข่าน (Balkan Wars) ทั้งยงัไดรั้บอิทธิพลทางดา้นศาสนาเขา้มาในผลงาน ยกตวัอยา่งเช่นผลงาน

ชุด Balkan Barok ท่ีเธอใชล้กัษณะภาพตั้งของพระคริสตใ์นโบสถแ์บบ triptych ท่ีเป็นบางพบัมีสาม

ดา้นมาใชเ้ป็นรูปแบบในการจดัวางวิดีโอของเธอ ในงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ก็ไดรั้บแรง

บนัดาลใจจาก สภาพสังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม จะเห็นไดว้า่ผลงานของอบราโมวชิท่ีมีความ

แข็งแกรงทางดา้นกระบวนการในการสร้างสรรคง์าน จนสัมผสัไดถึ้งพลงัอ านาจของผูห้ญิงในตวั  

อบราโมวชิ การศึกษาผลงานของเธอจึงเป็นประโยชน์แก่ศิลปะนิพนธ์ของผูเ้ขียน ดงัต่อไปน้ี 

อ านาจของผูห้ญิง คือความยอมรับและความพึงพอใจในตนเอง ในดา้นท่ีสามารถส่ือสาร

อารมณ์ ความรู้สึกอนัจะน าไปสู่อ านาจบวกท่ีสามารถต่อรองและควบคุมสถานการณ์ได ้ “อ านาจ”

เป็นพื้นฐานอยา่งหน่ึงของสังคม การจะใชอ้ านาจอยา่งสัมฤทธ์ิผลตอ้งมีความชอบธรรมรองรับ ตอ้ง

มีกลไกท่ีจะสร้างการยอมรับวา่ถูกตอ้งและชอบธรรม ในทศันะของมิเชล ฟูโกต ์ (Michel Foucault)  

ความคิดเร่ืองอ านาจและความรู้ (Power and Knowledge) ฟูโก เสนอวา่อ านาจมีอยูใ่นทุกท่ีในสังคม 

                                                           
89 Kristine Stiles, Marina Abramovic (London; New York: Phaidon, 2008), 45. 
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“ อ านาจถูกผลิตจากช่วงขณะหน่ึงไปสู่อีกช่วงขณะหน่ึง ในทุกๆจุด อ านาจอยูใ่นทุกท่ีไม่ใช่เพราะ

มนัห้อมลอ้มทุกๆส่ิง แต่เพราะมนั มาจากทุกๆแห่ง ”เน่ืองจากความรู้ควรเป็นเร่ืองของขอ้เท็จจริงท่ี

ปลอดจากคุณค่า อคติ และความล าเอียงใด ๆ   

ในขณะท่ีอ านาจเป็นเร่ืองของอคติ และความล าเอียง แต่อ านาจของฟูโกต์ ไม่ใช่อ านาจ

แบบดิบท่ีใช้ก าลงับงัคบั แต่เป็นอ านาจท่ีไดรั้บการฟอกขาวจนสะอาดในรูปของความรู้ และเป็น

ความรู้แบบเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น วทิยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ความส าเร็จของอ านาจจึงอยูท่ี่

ความสามารถในการปกปิด อ าพรางกลไกในการท างาน ซ่ึงไม่ใช่กฎหมายอยา่งท่ีผูค้นมกัเขา้ใจกนั 

แต่เป็นกฎเกณฑ์ จารีตปฏิบติัต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์และจารีตปฏิบติัของ

บรรดาผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายในรูปของวาทกรรมวิชาการในเร่ืองนั้นๆ  ดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถกล่าวได้

วา่ “ความรู้”คือโฉมหนา้ท่ีแยบยลของอ านาจ เพราะ “สุดยอดของอ านาจก็คือการท าให้มองไม่เห็น

ว่าส่ิงนั้นๆ เป็นเร่ืองของอ านาจ”แต่เป็นเร่ืองของความรู้หรือความจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปลอดจากอคติ

และคุณค่านัน่เอง 

ดงันั้นเม่ือได้วิเคราะห์ถึงผลงานของ มาริน่า อบราโมวิช (Marana Abramovic) ท าให้

สัมผสัถึงพลงัอ านาจในความเป็นผูห้ญิง ท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยจิตวิญญาณ ท่ีมีความตระหนกัรู้ในคุณค่า

ของตวัเอง (Self-esteem) ซ่ึงเป็นพลงัดา้นบวกของมนุษย ์เธอรู้ว่าเธอเป็นใคร ก าลงัท าอะไร ไม่วา่ 

อบราโมวิช จะเลือกท าในส่ิงใดเธอจะเต็มไปดว้ยจิตใจท่ีแข็งแกรง ท าให้ส่ิงท่ีเธอแสดงออกมาเต็ม

เป่ียมไปด้วยพลังอ านาจ ส่งผลให้ผู ้ชมเหล่านั้ นสัมผสัถึงพลังอ านาจในตัวเธอ เช่นในงาน

ศิลปะการแสดงสดชุด Dragon Heads (1990)  ท่ีเธอละทิ้งค าวา่ “กลวั”ออกไปจากจิตใจ เพราะ ความ

กลวัคือกิเลสท่ีท าให้มนุษยไ์ม่สามารถกา้วหน้าไดแ้ละไม่กล้าท่ีจะแสดงออกถึงส่ิงต่างๆท่ีตนเอง

ตอ้งการ จนตอ้งเสียโอกาสคร้ังแลว้คร้ังเหล่า อบราโมวิช เป็นศิลปินท่ีในช่วงท่ีผ่านมาเต็มไปดว้ย

ความอยากล าบาก ต้องอดทน และต้องมีจิตใจท่ีแข็งเกรงเพราะเธอด าเนินชีวิตอยู่ในช่วง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส่งผลให้กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและแข็งเกรง อบราโมวิช จึงเห็นถึง

ความส าคญัของโอกาสท่ีไดม้า ส่งผลให้ให้ผลงาน อบราโมวิช มีทั้งความจริง และความงาม ท่ีเต็ม

เป่ียมไปดว้ยพลงัอ านาจ ซ่ึงท าให้ผูช้มสัมผสัถึงพลงันั้นได ้เช่นเดียวกนักบัผลงานในหวัขออารมณ์

เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ มีการแสดงถึงอ านาจและการทา้ทายต่อส่ิงท่ีน่าหวาดกลวัเช่นการยืน 

และนัง่บนกอ้นหินสูงดว้รองเทา้ ส้นเข็ม การยืนบนมา้ การข่ีมา้ การเดินไปอย่างไม่ย  าเกรงไปบน

ทอ้งถนนเป็นต้น ซ่ึงนอกจากตอ้งใช้สมาธิในผลงานแล้ว จิตใจท่ีเขม้เเข็งและเเน่วแน่ในขณะท่ี
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สร้างสรรคผ์ลงานนั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิง่แสดงออกใหเ้ห็นถึงอ านาจและพลงังานท่ีน่าเกรงขาม 

ตารางท่ี 39  ตารางเปรียบเทียบผลงานของศิลปินมาริน่า อบราโมวชิ และผลงานหวัขอ้อารมณ์ 

 เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ  

ผลงานของมาริน่า อบราโมวิช 

' Dragon Heads (1990) 
ผลงานในหวัขอ้ 

อารมณ์เทวนารี :อ านาจแห่งอิตถีเพศ 
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 จะเห็นไดว้า่ อบราโมวชิ ละทิ้งความกลวัออกไปจากจิตใจ เพราะความกลวัเป็นกิเลสอยา่ง

หน่ึงท่ีท าใหม้นุษยไ์ม่กลา้ท าในส่ิงต่างๆ ส่งผลต่อสภาวะจิตใจท่ีไม่สงบ จนมนุษยแ์สดงออกมาเป็น

พฤติกรรมต่างๆ ในเชิงลบ เม่ืออบราโมวชิ ปราศจากความกลวัท าให้จิตใจของเธอสงบน่ิง ท าใหเ้ธอ

มีสมาธิ กบัการแสดง ท าใหพ้ลงังานแห่งความสงบน่ิงภายในจิตใจของเธอส่ือสารไปถึงงูท่ีสัมผสัได ้

จนงูไม่เกิดความกลวัต่อพลงังานในตวัเธอ เพราะหา อบราโมวิช เกิดความกลวัหวัใจจะยิ่งเตน้แรง

จนงูรู้สึกและอาจจะรัดคอเธอถึงตายได ้พลงังานแห่งความสงบระหวา่งเธอกบังูแพร่กระจายออกไป

ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูช้ม เช่นเดียวกบัผูเ้ขียนท่ีสัมผสัถึงพลงัอ านาจนั้น  จากการวิเคราะห์งาน

ของอบราโมวิช ท าให้ผูเ้ขียนคน้พบว่า อบราโมวิช  เป็นแบบอย่างน่ึงของ การแสดงถึง อ านาจ

ผูห้ญิง ท่ีผูเ้ขียนก าลงัคน้หาในงานศิลปะนิพนธ์ ผลงาน Dragon Heads (1990) ของอบราโมวิชา ท่ี

ในการแสดงบางคร้ังของเธองูพนัหนา้ของเธอเเน่นข้ึนจนกระทัง่ใบหนา้และปากของเธอเสียรูป แต่

เธอยงัสามารถนั่งน่ิงจนกระทัง่งูค่อย ๆ คลายออกจากใบหน้าของเธอ เป็นตน้ เป็นภาพตวัอย่าง 

“ลกัษณะอาการ” ภายใตส้ถานการณ์ท่ีราวกบัไม่อาจควบคุมได ้และขา้มผา่นไดย้ากหากศิลปินไม่ได้

ฝึกฝนการควบคุม ร่างกายและจิตใจ อนัเป็นทกัษะท่ีส าคญัของศิลปิน 

 ในผลงานชุด“The Spiritual Of Red” น้ีผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดศึ้กษากระบวนการในการ

พฒันาการผลงานในการแสดงศิลปะการแสดงสด จากอบราโมวชิ มาฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว และ 

ทรงตวั อยูบ่นสถานท่ีสูง การด ารงตนอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีแต่อนัตราย โดยตอ้งละความกลวัอนัเป็น 

กิเลสออกจากจิตใจ เพื่อการแสดงทางทศันศิลป์ในคร้ังน้ี   

 ในขณะท่ีลกัษณะทางกายภาพจากผลงานชุด Dragon Heads (1990) ของ อบราโมวชิ และ

ผลงานสร้างสรรคใ์นหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศสามารถแยกออกเป็นองคป์ระกอบ

ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 40  ตารางรายละเอียดของงาน Dragon Heads และผลงานหวัขอ้อารมณ์เทวนารี: อ านาจ แห่งอิตถีเพศ 
 

  

 

ช่ือผลงาน รูปแบบ สถานที่ 
ระยะเวลา

แสดงสด 
วตัถุ 

Dragon Heads Live Performance Museum of Modern Art, 

Oxford, England. Edge 

'92… (Closed Space) 

 

Around 30 
Mns. / Time 

1.งู  

2.เกา้อ้ีสีแดง  

3.น ้าเเขง็  

4.ชุดสีด า 

“The Emotion of  

Goddess” 

2 Videos, Live 

Performance, Live 
Sound 

Cinema Room, อาคาร

ศูนย์ปฏิบัติการหอศิลป์

สิรินธร คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพ

พมิพ์ ม. ศิลปากร 

Around 30 
Mns. / Time 

1. น ้าแขง็ 

2. คราม 

3. ดอกไมสี้ฟ้า 

4. ถุงผา้ยดืสีขาว 

“The Blue 

Goddess” 

4 Videos, Live 

Performance, Lotus 
Elactic Sculpture 

หอศิลป์เจา้ฟ้า

กรุงเทพมหานครฯ  

Around 30 
Mns. / Time 

1. ดอกบวัผา้ยดืสี

ขาว 

2. ชุดสีขาวคราม 

3. ถุงผา้ยดืสีขาว 

 “The Spiritual Of 

Red”  

Video, Live 

Performance, Elastic 

Bag, Live Sound, 

White Wooden 

Horse. 

หอศิลป์สงขลา, หอ

ศิลป์พระราชวงัสนาม

จนัทร์, หอศิลป์บรม

ราชกุมารี, หอศิลป์แห่ง

กรุงเทพมหานคร,  

Around 1-3 
Hrs. / Time  

1. ชุดเทวนารีสี

แดง 

2. ชุดเทวนาคีสีขาว 

3. ประติมากรรม

มา้สีขาว 

https://th-th.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3/446839452008451
https://th-th.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3/446839452008451
https://th-th.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3/446839452008451
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 ผลงาน Dragon Heads (1990) ท่ีอบราโมวิชพูดถึงพลงังานระหว่างเธอกบังู อบราโมวิช 

กล่าววา่ไม่วา่เราจะน างูไปไวท่ี้ใด งูก็สามารถติดตามเรามาไดจ้ากพลงังานในร่างกายของเราเอง โดย

งานช้ินน้ี อบราโมวิชจะนัง่น่ิง โดยมีน ้ าเเข็งลอ้มรอบตวัเธอไวท้  าให้งูไม่ออกไปจากบริเวณท่ีเธอนัง่

และลอ้มพนัรอบตวัเธอและพลงังานท่ีอยูร่อบหวัและใบหนา้ของเธอ90 

 การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นมิติของเวลาอยา่งชดัเจนผา่นการเคล่ือนไหวสามารถ

ส่ือสารลักษณะอารมณ์อ านาจ ท่ีสะท้อนพลังอ านาจของผูห้ญิงผ่านศิลปะส่ือการแสดงสดโดย

ใชส้ัญญะ หรือสัญลกัษณ์ในเชิงการเปรียบเทียบ  ผา่นผลงานทางทศันศิลป์ ดา้นการจดัวางวดีิโอการ

จดัวางพื้นท่ี และศิลปะส่ือการแสดงสด เพื่อสะทอ้นภาพของผูห้ญิงในยคุปัจจุบนั ผา่นการเทียบเคียง

ผูห้ญิงในหลากหลายมิติ ยกตวัอย่างเช่นผูห้ญิงในอุดมคติโบราณ ผูห้ญิงท างานในยุคปัจจุบนัทั้ง

ระดบัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือมีช่ือเสียงในสังคมไทย ไปจนถึงผูห้ญิงในระดบัชนชั้นแรงงาน เพื่อ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงทุกคนมีคุณค่าในตนเองเพียงพอท่ีจะแสดงอ านาจเฉพาะตนของตนเองออกมา 

ได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งยึดติดตามมายาคติ ความคิด หรือการจอ้งมองของบุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ SITA The 

Great Giant, 2015   (Live Performance 8 Mns.), และ  Emotional Power and Woman, 2015  (Live 

Performance 30 Mns.) ท าใหเ้กิดองคป์ระกอบระหวา่งภาพท่ีมีลกัษณะเป็น  Representative หมายถึง

ผลงานท่ีถูกบนัทึกและถ่ายทอดในลกัษณะท่ีอยูใ่นรูปส่ือ เช่น วิดีโอ ประติมากรรม ภาพถ่าย  และ 

ผลงานท่ีอยูใ่นรูปแบบ การแสดงสดหรือ  Live Performance ท่ีเป็นลกัษณะเด่นของศิลปิน เน่ืองจาก

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในตอนตน้วา่ทกัษะในการแสดงต่อหนา้ผูช้ม ท่ีตอ้งควบคุมทั้งเวลา สถานการณ์ 

สถานท่ี ผูค้น วตัถุ และเวลา อนัมีเง่ือนของสถานการณ์แวดลอ้มท่ีสามารถแปรผนัและเคล่ือนไปได้

โดยไม่อาจคาดการณ์ได ้ท าใหผู้เ้ขียนนึกถึงผลงานชุด Balkan Baroque, 1997 (บลัข่าน บาโร้ค) ของ

อบราโมวชิ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีประกอบไปดว้ยการจดัวางวิดีโอ ศิลปะการจดัวางไดแ้ก่โครง

กระดูกววักวา่ 2,500 ช้ิน และการแสดงสดของเธอ 

 

                                                           

 90 Marina Abramovic, Dragon Heads, 1990, accessed November 5, 2016, available 
fromhttp://www.li-ma.nl/site/catalogue/ art/marina-abramovic/dragon-heads/9371# 
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ตารางท่ี 41  ภาพมุมมองการจดัวางวดีิโอ กระดูกววั และการแสดงสดในผลงาน Balkan Baroque, 

1997 (บลัข่าน บาโร้ค) ของอบราโมวชิ 

 

ผลงานของมาริน่า อบราโมวิช   ผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถี

เพศ 
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 ในการแสดง “Emotional Power and Woman” น้ีเม่ือมีการเทียบเคียงกบัการแสดงของ อบ

ราโมวิช Dragon Heads (1990) จะเห็นไดว้า่ทางกายภาพมีการจดัองค์ประกอบท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ การ

ปรากฎแท่นยืนท่ีคลุมดว้ยผา้ลูกไม ้อนัส่งผลให้การแสดงสดบ่งบอกความหมายในประเด็น เร่ือง

อ านาจของผูห้ญิง ท่ีสามารถส่ือสารได้ในหลายมิติ เช่น การแสดงออกทางท่าทาง ได้แก่การคล่ี

ริบบิ้นไปยงัผูช้ม การคาบและคายกรรไกรในปาก และการแทงกรรไกรไปยงักระโปรงชุดแต่งงาน 

ไปจนถึงการเดินออกจากพื้นท่ีของผูแ้สดงเพื่อแสดงให้เห็นวา่ผูห้ญิงมีอ านาจในการเลือกของตนเอง

ท่ีจะอยูห่รือไม่อยูใ่นกรอบมายาคติของสังคมไดเ้ป็นตน้  

 ส าหรับการวิเคราะห์ผลงานชุด “The spiritual of Red” ของผูเ้ขียนเปรียบเทียบกบัผลงาน

ของแคเธอรีน ซัลลิแวน (Catherine Sullivan) ในด้านการศึกษาประเด็นความเป็นผูห้ญิงในยุค

สมยัใหม่และการกลวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ ไดแ้ก่ 

 แคทเทอลีน ซัลลิแวน ใช้ส่ือแบบแผนมาจดัวางองค์ประกอบเสียใหม่ เช่น ศิลปะท่ี

เก่ียวกบัการ ใช้ร่างกาย การแสดง การเตน้ ภาษาของบทละคร ภาพยนตร์ ฉาก ตวัละคร ดนตรี

ผสมผสานกบัมีเดียท่ี เรียกวา่ วีดีโอ และการจดัวางวิดีโอ เพื่อศึกษาและคน้ควา้หาวิธีการสร้างงาน 

วิธีการแสดงออกแนวใหม่ ๆ ผลงานของแคเธอรีน ซัลลิแวน (Catherine Sullivan) ก็อาศัยแรง

บันดาลใจจากการศึกษาค้นควา้ งานวรรณกรรม บทละครสมัยเก่า ๆ เพื่อน ามาประยุกต์และ

สร้างสรรคเ์ป็นผลงานของเธอ ในส่วนของผลงานศิลปะส่ือการแสดงสดชุด “สีดา พญายกัษ”์ ไดรั้บ

แรงบนัดาลใจมาจากงานวรรณกรรมไทยและน ามาประยกุตส์ร้างสรรคเ์ป็นศิลปะส่ือการแสดงสดท่ี

แตกต่างจากมุมมองในงานวรรณกรรมเร่ืองสีดา จะเห็นไดว้า่ ซลัลิแวน เป็นศิลปินยคุใหม่ท่ีสามารถ

น าความรู้ในสาขาต่างมาประกอบเป็นงานของเธอ ซัลลิแวน ยงัเป็นผูห้ญิงวยักลางคนท่ีมีมุมมอง

แบบผูห้ญิงสมยั การศึกษาผลงานของ ซัลลิแวน เป็นประโยชน์ดา้นการใช้ส่ือต่างๆมาผสมผสาน

สร้างงานผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศข้ึนและ ไดศึ้กษามุมมองความเป็น

หญิงในตวั ซลัลิแวน ในประเด็นความเป็นผูห้ญิง มาเปรียบเทียบกบัทศันะของผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 โดยเฉพาะในส่วนของกรอบมายาคติแบบโบราณ (ยุคสมยัใหม่) ประกอบไปดว้ยวิดีโอ

จ านวนทั้งช้ิน 4 ช้ิน ไดแ้ก่ วิดีโอ 1 ถ่ายท า 5 คร้ัง และตดัต่อดว้ยโปรแกรม Adobe After Effect CS6 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj44-_U3ZfNAhXJMY8KHfclDuQQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599_%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9&usg=AFQjCNHVLxl8OU7IxhzmNpUKCeuQlCGNWg&sig2=AQ8zKi6FBw5xZ97_EdH5Zg&bvm=bv.124088155,d.c2I
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ไดแ้ก่ตวัละคร กรับ ร้องหรือระบ า พิณ ฉ่ิง และพิณเป๊ียะ ส่วนวิดีโออีก 3 ช้ิน เป็นวิดีโอช่องเดียว 

ไดแ้ก่ กรับ พิณ และฉ่ิง  ในผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 จะเห็นวา่มีการใชล้กัษณะทาง

กายภาพท่ีสามารถเทียบเคียงกบัผลงานของ แคทเธอลีน ซัลลิแวน ในชุด The Chittendens (2005) 

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 42  ลกัษณะทางกายภาพผลงาน “Muitiversa Daravati” ในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี :  อ านาจแห่งอิตถีเพศ  
ท่ีสามารถเทียบเคียงกบัผลงานของแคทเธอลีน  ซลัลิแวน 

 

  1) The Chittendens, 2005 ประกอบไปด้วยงานวีดีโอสองส่วน   ในส่วนแรก

เป็นวีดีโอหน่ึงจอท่ีจอเป็นรูปวงกลม   คลา้ย เป็นภาพท่ีเกิดจากกลอ้งส่องทางไกลรูปทรงกระบอก  

และส่วนท่ีสองประกอบไปดว้ย  จอวีดีโอทั้งหมดห้าจอแสดงให้เห็นลกัษณะการจดัวางวิดีโอบน

ผนงัดว้นเคร่ืองโปรเจคเตอร์ท่ีมีลกัษณะการสร้างบทสนทนาระหวา่งวดีิโอส่วนท่ี 1  และวดีิโอส่วน

ท่ี 2 เช่นเดียวกบัผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ  ยกตวัอยา่งเช่น “Multiverse 

                                                           

 91 Galerie Catherine Bastide, PRESS RELEASE CATHERINE SULLIVAN THE CHITTENDENS 
20 January – 4 March 2006 Opening 19 January, accessed February 3, 2017, available from 
http://catherinebastide.com/sites/default/files/exhibition-files/TheChittendens, Catherine Sullivan Press Release 
EN.pdf 

ผลงานของ แคเธอรีน ซลัลิแวน (Catherine 

Sullivan)91    

ผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถี

เพศ 

 

 



  317 

Daravati”, 2016 ท่ีมีบทสนทนาระหวา่งการฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ลงบนผนงัเป็นวิดีโอซ้อน

กนั 5 ช้ิน และ ภาพผูห้ญิง 3 คน ไดแ้ก่ผูห้ญิงตีกรับ  ดีดพิณ และตีฉ่ิง บนนจอทีวีจ  านวน 3 เคร่ือง 

ผลงาน “The Emotion of Goddess” ผลงานชุด “The Blue Goddess” และ “The Spiritual Of Red” ท่ี

มีการจดัวางโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอทั้งบนพื้นและก าแพง รวมทั้งมีการฉายบนจอโทรทศัน์เพื่อ

สร้างบทสนทนาอละสารจากการจดัวางวดีิโอ 

ตารางท่ี 43  ลกัษณะทางกายภาพผลงาน “The Emotion of Goddess” ผลงานชุด “The Blue  Goddess” และ “The 
Spiritual Of Red” ท่ีมีการจดัวางโปรเจคเตอร์เพ่ือฉายวดีิโอทั้งบนพ้ืนและก าแพง ในหวัขอ้ อารมณ์เทวนารี : 
อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

ช่ือผลงาน ผลงานในหวัขอ้ 
อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

“The Emotion of  Goddess” 

 

“The Blue Goddess” 

 
 

“The Spiritual Of Red” 
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  2) ใน The Chittendens, 2005 วิดีโอทั้งหมดของซัลลิแวน มีการใช้เคร่ืองมือท่ี

ได้จากศิลปะการละครคือศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกายละครเวทีสมัยใหม่ เข้ามาเป็น

องคป์ระกอบส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน เพราะวิดีโอทั้ง 2 ส่วนของซลัลิเเเวน มีตวัละครดงัน้ี 

วิดีโอส่วนท่ี 1 ประกอบไปด้วยนักแสดงส่ีคน นักแสดงหน่ึงคนท่ีแต่งตัวชุดกลาสี ในสมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 19  และนกัแสดงอีกสองคนท่ีแต่งตวัในชุดกลาสีเรือในเวลาปัจจุบนั และผูห้ญิง

ท่าทางดูไม่ปรกติคลา้ยวกิลจริตท่ีแต่งกายยอ้นยคุ  ในวดีิโอประกอบไปดว้ย นกัแสดง 16 คน แต่งตวั

ในชุดท่ีท าให้ผูช้มสามารถนึกถึงชีวิตและทัศนคติในอเมริกายุคคริสต์ศตวรรษท่ี 19  และ 20  

ยกตวัอยา่งเช่นชุดเลขา  ชุดคนเล่นกลา้ม ชุดผูบ้ริหาร และชุดพนกังานตอ้นรับ เช่นเดียวกบัผลงาน 

“Multiverse Daravati”, 2016 ท่ีมีการใช้เคร่ืองมือท่ีไดจ้ากศิลปะการละครคือ ศิลปะการออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายละครเวทีสมยัใหม่ เขา้มาเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยเลือก

การแต่งกายแบบผูห้ญิง นางร าและนกัดนตรียุคทวารวดีเพื่อสะทอ้น “อารมณ์อ านาจ ผูห้ญิง” ผา่น

สุนทรียภาพทางศิลปะ และดนตรี ด้วยการแต่งกายสมยัทวารวดี ทั้ งส้ิน 5 แบบ ด้วยกัน ซ่ึงให้

รายละเอียดตั้งเเต่เคร่ืองแต่งกาย ทรงผม และเคร่ืองประดบั  

 

ภาพท่ี 141  ภาพผลงาน “Multiverse Daravati”, (video). 
  3) ผลงานทั้ง 2 ช้ินไดแ้ก่ The Chittendens, 2005 ของซลัลิแวนและ “Multiverse 

Daravati”, 2016 ในหัวขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ มีลกัษณะการใช้ฉากเขา้มาเป็น

องคป์ระกอบส าคญัในการถ่ายท าวิดีโอไดแ้ก่ The Chittendens, 2005 ปรากฏฉากเรือ และเกาะร้างท่ี
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เต็มไปดว้ยซากปรักหกัพงั ไดแ้ก่ Poverty Island  ในทะเลสาบมิชิแกน ซ่ึงซลัลิแวนเลือกใชฉ้ากจริง 

เช่นเดียวกบัวิดีโอทั้งหมดในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ยกตวัอยา่งเช่นผลงานชุด 

“Multiverse Daravati”, 2016 “The Emotion of Goddess” ผลงานชุด “The Blue Goddess” และ “The 

Spiritual Of Red” ท่ีศิลปินจึงเลือกเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐมเป็นสถานท่ีถ่ายท าวิดีโอ

ทั้งหมด เพราะสถานท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการสะทอ้นมุมมองทางความคิดทางศาสนาพุทธ 

และความเป็นเทวสถานท่ีสะทอ้นความเป็นสตรีตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบนัรวมไปถึงวิดีโอส่วน

ท่ี  2 ของ The Chittendens, 2005 ท่ีแม้ว่าจะเป็นการถ่ายท าในสตูดิโอแต่ก็ มีฉากหลายฉาก

ประกอบดว้ยหอ้งส าหรับรับแขก หอ้งน ้า หอ้งประชุม และหอ้งผูบ้ริหาร 

  4) การวางโครงเร่ือง The Chittendens, 2005 มีการวางโครงเร่ืองในวิดีโอทั้ง 2 

ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 มีลกัษณะการวางโครงเร่ืองแบบ 3 เหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน โดย

นกัแสดงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนัอย่างส้ินเชิงแต่ถูกเช่ือมโยงกนัดว้ยฉาก และเวลา วิดีโอส่วนท่ี 2 มี

ลกัษณะการวางโครงเร่ืองเช่นเดียวกบัแบบท่ี 1 คือ นกัแสดงถูกเช่ือมโยงกนัดว้ยสถานท่ีเเละเวลา ท่ี

แตกต่างกนั ในลกัษณะท่ีว่า วิดีโอส่วนท่ี 2 ซัลลิแวนมีการใช้การก ากบัการแสดงแบบ Devising 

หมายถึงการแสดงท่ีนกัแสดงมีส่วนร่วมอย่างมากในการวางโครงเร่ืองแยกเป็นส่วน ๆ และน ามา

ประกอบกนัเป็นเร่ืองราวท่ีต่อเน่ืองกนั โดยมีการผสมผสานลกัษณะของการดน้สดเขา้มา เพราะการ

แสดงท่ีเกิดข้ึน ซลัลิแวนเปิดโอกาสใหน้กัแสดงทั้งหมดของเธอออกแบบการแสดงและมีการเคล่ือน

ระหวา่งฉากไปสู่อีกหน่ึงฉาก ท าใหเ้ห็นลกัษณะอารมณ์ การเคล่ือนไหว ท่างทางร่างกาย และเสียงท่ี

ไม่อาจคาดเดาได ้โดยใชก้ลอ้งท าหนา้ท่ีเป็นพยานสังเกตการณ์เร่ืองราวและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

การแสดงจะมีลักษณะ แสดงอออกในลักษณะขยายใหญ่ หรือ  Exaggeration ท่ีไม่ได้มีความ

หมายถึงการแสดงท่ีไม่จริงหรือ Over Acting  แต่เป็นการแสดงออกท่ีรู้สึกจริงท่ีมีกแสดงในรูปแบบ

ของการแสดงท่ีเป็น Stylize  เช่นเดียวกบัผลงาน “Multiverse Daravati”, 2016 “The Emotion of 

Goddess” ผลงานชุด “The Blue Goddess” และ “The Spiritual Of Red” ท่ีศิลปินมีการวางโครงการ

การกระท าและเป้าหมายของตวัละคร แต่ตวัละครทุกตวัต่างแสดงออกในพื้นท่ีของตนเองโดยไม่

เช่ือมโยงกนัด้วยบท แต่เช่ือมโยงกนัด้วยสถานท่ีได้เเก่เจดียจุ์ลประโทน ทั้งน้ีศิลปินได้มีการวาง

แผนการแสดงมาอย่างชดัเจน เน่ืองจากในผลงานชุดนน้ีจะแตกต่างจากผลงาน The Chittendens, 

2005  ของซลัลิแวนท่ีวา่ กลอ้งมิไดท้  าหนา้ท่ีเป็นพยานเห็นเหตุการณ์แบบยุคหลงัสมยัใหม่ แต่เป็น

การเห็นเหตุการณ์แบบยุคสมยัใหม่ กล่าวคือมีระเบียบ มีแบบแผน ท่ีเป็นกรอบชดัเจน มีลกัษณะท่ี
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ถูกก าหนดไว ้เป็นตน้ เพื่อเสนอภาพของผูห้ญิงแบบโบราณอนัเป็นกรอบมายาคติเดิมผ่านมุมมอง

ของผูห้ญิงแบบสมยัใหม่  

  5) ในส่วนของการแสดง ผลงาน The Chittendens, 2005 ของซัลลิแวนให้

นกัแสดงท่ีมีความสามารถและทกัษณะในการแสดงละคร การเคล่ือนไหวร่างกาย การใชเ้สียง และ

การแสดงออกท่ีเป็นนักแสดงมืออาชีพ โดยเธอไม่ไดเ้ป็นผูแ้สดงเอง ในขณะท่ีผลงาน “Multiverse 

Daravati”, 2016 “The Emotion of Goddess” ผลงานชุด “The Blue Goddess” และ “The Spiritual Of 

Red” ในหัวขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ศิลปินใช้ตวัของเธอเองเป็นส่ือกลางในการ

ถ่ายทอดประเด็นท่ีเธอตอ้งการ ทั้งน้ีเธอก็ใช้เคร่ืองมือจากการเป็นนกัแสดง การใช้เสียง และการ

เคล่ือนไหวร่างกายเพื่อคน้หาวธีิการส่ือสารผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ร่างกาย 

 ดงันั้นผลงาน “Multiverse Daravati”, 2016 “The Emotion of Goddess” ผลงานชุด “The 

Blue Goddess” และ “The Spiritual Of Red” ในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ในส่วน

ของกรอบมายาคติแบบโบราณ อนัเป็นภาพสะทอ้นมุมมองของผูห้ญิงยุคสมยัใหม่ (Modern) จึงมี

ลกัษณะการใช้เคร่ืองมือของศิลปะการละคร เช่นเดียวกบัผลงาน The Chittendens, 2005 ของซัลลิ

แวน และใชเ้ทคนิควดีิโอเป็นเคร่ืองมือเช่นเดียวกนั รวมทั้งมีการใชเ้ทคนิค ตดัต่อ  fade in  และ fade 

out  หมายถึงเทคนิคท่ีท าให้ภาพหน่ึงจางหายและท าให้อีกภาพหน่ึง ค่อย ๆ ปรากฎชดัข้ึน  ซ่ึงท าให้

เราเห็นความเล่ือมซอ้น  ความคลอ้งจองระหวา่งการแสดงของนกัแสดงแต่ละคน   เพราะฉะนั้นส่ิงท่ี

เเห็นจากจอวีดีโอห้าจอ  คือเหตุการณ์ท่ีแสดงความซับซ้อนทางสายตา  แสดงให้ เห็นว่าหลายๆ

เหตุการณ์เกิดข้ึนภายในเวลาเดียวกนั 

 

3. บทสรุป 
 จากการวิเคราะห์และประเมินคุณค่า(Analysis and Evaluation )ผลงานของศิลปินทั้งสาม

ท่านเปรียบเทียบคิดวิเคราะห์กบัผลงานในหัวข้ออารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ผูเ้ขียน

สามารถน าองคค์วามรู้ ตามปรัชญาในการสร้างสรรคผ์ลงานเก่ียวกบั อารมณ์ เทวนารี อ านาจ และ

อิตถีเพศ ซ่ึงทั้ง 4  ค  าน้ีเป็นถอ้ยค าท่ีส าคญั ( Key word) ท่ีจะตอ้งตีความ (Interpretation) จนตกผลึก

เป็นองค์ความรู้ (Knowledge ) และสามารถน าไปสู่กระบวนการคิดค้น และหาเทคนิควิธีการ 

(Technical ) มาสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ เพื่อน าเสนอผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ 
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(Performance Art) ผสมส่ือต่าง ๆ โดยผลงานของศิลปินทั้งสามท่านสร้างองค์ความท่ีท่ีสมบูรณ์

ใหก้บัศิลปะนิพนธ์ของผูเ้ขียนไดโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 บิล วิโอล่า (Bill Viola) การศึกษาการแสดงออกทาง “อารมณ์” ของมนุษย ์โดยการศึกษา

ผลงานของบิล วิโอล่า (Bill Viola 2494 - ปัจจุบนั) ในดา้นการศึกษาเร่ืองอารมณ์ และกลวิธีในการ

เล่าเร่ือง ดว้ยภาพเคล่ือนไหว ยกตวัอย่างผลงานเช่น ผลงานช่ือ “ The Quintet of the Astonished” 

และผลงานท่ีช่ือว่า “Six Heads.” แต่มีความแตกต่างอย่างชดัเจนในประเด็นหลกั กล่าวคือผูเ้ขียน

สนใจในประเด็น “การคน้หารูปแบบการแสดงอารมณ์ของผูห้ญิง ท่ีน าไปสู่ลกัษณะทางอ านาจ”ซ่ึง

อ านาจดงักล่าวหาใช่อ านาจจากการมีสิทธิควบคุมเหนือผูช้ายเท่านั้น แต่หมายถึงการมีอ านาจต่อ

ตนเองในฐานะบุคคลหน่ึงในสังคมท่ีสามารถจดัการ ควบคุมความตอ้งการส่วนบุคคลของตนเองใน

ฐานะผูห้ญิงคนหน่ึงในสังคมได ้

 แคเธอรีน ซลัลิแวน (Catherine Sullivan)  เป็นศิลปินมีความสามารถหลากหลายและหยิบ

เอาลกัษณะเฉพาะของแต่ละศาสตร์ท่ีเธอศึกษามา เช่นการศึกษาจากบทละครเก่าๆ มาสร้างเป็นงาน

ศิลปะโดยเธอเป็นผูก้  ากบัการถ่ายท าวิดีโอเอง และมีการน าเทคโนโลยีต่างๆมาสร้างผลงานให้ดู

แปลกตาและน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งเน่ืองจากมีการใชส่ื้อผสมผสานมาสร้างเป็นงาน  มีลกัษณะการ

คน้ควา้เช่นเดียวกบัผลงานในหวัขอ้อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ  “Sita The Great Giant” ท่ี

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเก่าแก่ของชาติและได้ถ่ายท าวิดีโออาร์ตอีกข้ึนมาใช้

ประกอบการแสดงดงักล่าว เช่นกนั และในงาน“Multiverse Daravati” ผูเ้ขียนก็ไดแ้สดงร่วมกบันกั

ดนตรีสร้างเพลงข้ึนมาใหม่ เพื่อแสดงในผลงานช้ินน้ีของผูเ้ขียนไดก้ ากบัการแสดงใหก้บันกัดนตรีท่ี

ร่วมแสดงงานชุด“Multiverse Daravati” “The Emotion of Goddess” ผลงานชุด “The Blue Goddess” 

และ “The Spiritual Of Red” โดยในผลงานหวัขอ้อารมณ์เทวนารี :  อ านาจแห่งอิตถีเพศ ศิลปินแสดง

เอง โดยท าหน้าท่ีเป็นทั้งผูก้  ากบั เขียนบทและก าหนดบทบาทผ่านการส่ือสารโดยใช้ร่างกายของ

ตนเอง 

 มาริน่า อบราโมวิช (Marana Abramovic) สร้างผลงานไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ โดยเลือกใช้

องคป์ระกอบ (Composition)  ท่ีมีความสมดุล เลือกวสัดุ อุปกรณ์จดั ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคง์านได้

อยา่งสอดคลอ้งกนั และดึงดูความสนใจของผูช้มเสมอเช่น กระดูก กบั วดีีโอถ่ายท าพ่อแม่เธอ, งูกบั

น ้าแขง็,มีด 20 เล่ม เป็นตน้ 



  322 

 ในทางเน้ือหา อบราโมวิช น ามกัเลือกน าเสนองาน ท่ีสะทอ้นภาพของสังคมของมนุษย ์ไม่

วา่จะระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง หรือกบัสัตว ์ตามทฤษฎีการเลียนแบบ (Representation Theory) เพื่อ

ดึงดูดอารมณ์ผูช้ม เช่นเดียวกับผลงานในหัวข้ออารมณ์เทวนารี  :อ านาจแห่งอิตถีเพศ ท่ีมีการ

สร้างสรรคผ์ลงานร่วมกบัมา้ กอ้นกินขนาดใหญ่ ผูค้น และเเสงแดด โดยอบราโมวชิ ส่ือสารอารมณ์

ความรู้สึกของเธอไดอ้ยา่งมีพลงัทุกคร้ังท่ีแสดงผลงาน โดยงานของอบราโมวชิ ก็มกัจะเนน้หนกัไป

ทางอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจของเธอซ่ึงเป็นงานน าเสนองานตามทฤษฎีนิยมอารมณ์ 

(Emotionalism Theory) และกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีมีการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge 

Management)มาเป็นอยา่งดีท าให้ผลงานแต่ละช้ินเต็มไปดว้ยความเขม้แข็ง และน่าประทบัใจ เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงสุดยอดแห่งอ านาจตามทศันะของมิเชล ฟูโกต ์ท่ีกล่าววา่ “สุดยอดของอ านาจก็คือ

การท าให้มองไม่เห็นวา่ส่ิงนั้นๆ เป็นเร่ืองของอ านาจ” ซ่ึงคืออ านาจแบบอ่อนโยน และนุ่มนวลหรือ 

(Caring Aspect) ของผูห้ญิง 

 ผลงานในหัวข้ออารมณ์เทวนารี: อ านาจแห่งอิตถีเพศ น าไปสู่ความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงอ านาจในสังคมให้แปรผนัไปตามเหตุการณ์ท่ีเผชิญ และมองวา่ผูช้ายเป็นมนุษยอี์กเพศ

หน่ึงท่ีมิใช่ยื้อแย่งการเป็นผูค้รอบง าและกุมอ านาจอีกฝ่าย แต่เป็น การยอมรับในเหตุผลโดยการ

ส่ือสารทางอารมณ์ของผูห้ญิง ท่ีท าให้เกิดพลงัอ านาจในการต่อรองในสถานการณ์ท่ีตนตกเป็น

ผูถู้กกระท า เพื่อแสดงความมัน่ใจ และสร้างความตระหนกัรู้ในคุณค่าต่อตนเองให้กบัผูห้ญิง เพื่อ 

ให้ไดรั้บการยอมรับในสังคมมากข้ึน ซ่ึงสัญญะ ท่ีแสดงถึง อารมณ์ อ านาจของความเป็นหญิง  จะ

ถูกถ่ายทอดใหป้รากฏโดยศิลปินจะส่งผา่น อารมณ์ อ านาจ ผูห้ญิงท่ีซ้อนอยูใ่นหลายมติ  ผา่นศิลปะ

ส่ือการแสดงสด โดยมุ่งหวงัให้ผูห้ญิงพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยกล้าท่ีจะแสดงอารมณ์ 

ความรู้สึก ความคิดเห็นของตนไดม้ากข้ึนการตระหนกัรู้ในคุณค่าของตนเอง     (Self-esteem) ซ่ึง

เป็นพลังด้านบวกของมนุษย์ เพื่อให้เกิดพลังขับเคล่ือนท่ีส าคัญท าให้สังคมด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบั มาริน่า อบราโมวิช ท่ีสร้างผลงานของเธอดว้ยจิตใจท่ีเต็มไปดว้ยพลงั

อ านาจของผูห้ญิงท่ีปราศจากความกลวัซ่ึงความกลวัเปรียบเสมือนกิเลสท่ีขดัขวางไม่ให้มนุษย์

ด าเนินชีวิตไปอยา่งกา้วหนา้ แต่มกัจะดึงให้มนุษยถ์ดถอยลง ผูเ้ขียนในฐานศิลปินจึงไดส้ร้างสรรค์

ผลงานใหรั้บรู้ถึงอารมณ์ อ านาจ ผูห้ญิงในมิติต่างๆ เช่นในการด าเนินชีวติ,การเป็นพลเมืองในสังคม 

,การเป็นผูน้ า ซ่ึงเป็นบริบทของผูห้ญิงในแต่ละสถานการณ์ให้ผูห้ญิงรู้จกัเขา้ใจอารมณ์ของตน รู้จกั

ตนเอง รู้ถึงความตอ้งการของตนเอง  ก็จะสามารถสร้างอ านาจในแบบผูห้ญิงไดอ้ยา่งแยบยล เพื่อให้

ผูห้ญิงตระหนกัรู้ในคุณค่าของตนเองมากยิ่งข้ึน ผา่นการศึกษาหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ี
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ถ่ายทอดผา่นความเช่ือและก าลงัศรัทธาในโพธิสัตวต์ารา เเละเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ 5 พระองคท่ี์

ก่อใหเ้กิดสติปัญญาความรู้แจง้ 

 

 

 



 

บทที ่6 

บทสรุป วิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 

 ผลงานสร้างสรรคก์ารแสดงทางทศันศิลป์ในหวัขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ  

ไดศึ้กษางานทศันศิลป์ (Visual art) ในดา้นศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ซ่ึง

เป็นศิลปะร่วมสมยัแขนงหน่ึงทางทศันศิลป์ ท่ีใช้ร่างกายเป็นส่ือส าคญั ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) หมายถึง รูปแบบศิลปะท่ีผสมผสานรูปแบบทาง

ทศันศิลป์เขา้กบัรูปแบบทางนาฏกรรม (Dramatic Performance) ภายใตบ้ริบททางดา้นทศันศิลป์ท่ี

เป็นทั้งขนบแบบแผน และแบบสหวิทยาการ (ความรู้ท่ีรวมเอาหลายสาขา วิชามาประกอบกนั) การ

แสดงทางทศันศิลป์เป็นการแสดงท่ีมีความเปิดกวา้งทางกลวธีิในการน าเสนออยา่ง ยิง่เพราะสามารถ

เป็นผลงานท่ีมีบทหรือไม่มีบทก็ไดมี้ความหมายวา่การแสดงสด (Live Performance) หรือ การแสดง

ท่ีใช้ส่ือต่าง ๆ ทางทศันศิลป์ (Visuals Art) จะเป็นการแสดงแบบสุ่มเดาหรือการจงใจท าอย่าง

ระมดัระวงั เกิดข้ึน เองอย่างฉับพลนัหรือวางแผนอย่างรอบคอบ ผูช้มจะมีส่วนร่วมก็ไดไ้ม่มีส่วน

ร่วมก็ได ้จะเป็นการแสดงสด ก็ไดห้รือการใชส่ื้อเพื่อน าเสนอเช่นวิดีโอ ภาพถ่ายจะเป็นสถานการณ์

หรือการจัดวางพื้นท่ี  ร่างกาย เวลา ว ัตถุ   (Object) หรืออุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มและผูแ้สดงสด ท่ีสามารถ ประกอบเขา้กบัเสียง  และศิลปะการแสดงทาง

ทศันศิลป์เกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ี และมีระยะเวลาเท่าใดก็ได ้อาจเพียงเส้ียววนิาที หรือหลายปีต่อเน่ือง

ก็สามารถท าไดเ้ช่นเดียวกนั 

 อย่างไรก็ดีการจดัการองค์ประกอบทุกส่วนตอ้งเช่ือมร้อยกนัอย่างเป็นเอกภาพทั้งศิลปะ

ส่ือการแสงสด ดนตรี การจัดการพื้นท่ี วิดีโอเพอฟอมเเมนซ์ และควรมีการน าเสนอรูปแบบ

ความหมายเพื่อสร้างกรอบ องค์ความรู้ให้ผูช้มสามารถมีความลึกซ้ึงและมีความหมายร่วมกนัต่อ

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์เพราะรูปแบบ ของผลงานวิจัยสร้างสรรค์ เป็นลักษณะของความคิด

สร้างสรรค ์ท่ีมีทั้งการใชแ้สง มีเสียง มีการจดัการพื้นท่ี ซ่ึงเป็นบริบทท่ีศิลปินตอ้งเขา้ไปร่วมแสดง

สดด้วย ทั้งน้ีหลกัส าคญัท่ีตอ้งให้ความส าคญัคือการจดัการมีเดีย เช่นวิดีโอเพอฟอร์มแมนซ์ จึง
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จ าเป็นตอ้งจดัการกบัมีเดียให้เป็นเอกภาพว่าตอ้งจดัวางอยู่ในพื้นท่ี แบบใด และมีภาพปรากฏท่ีมี

ความคมชดัมากเพียงพอท่ีจะส่ือสารประเด็นไดอ้ยา่งชดัเจน92 

  การท่ีศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์(Performance Art)มีลกัษณะท่ีเนน้การใชร่้างกายและ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้แสดง กับผู ้ชมในการน าเสนอความคิด  (Idea) และ กระบวนทัศน์  

(Paradigm) ดว้ยการสร้างปฏิกิริยาการรับรู้อย่าง ฉับพลนัต่อผูช้มโดยตรง หรือให้ผูช้มมี ส่วนร่วม 

ตามบริบทของเวลาและสถานท่ีของการแสดงนั้นๆ ยงัผล ให้ศิลปะส่ือการแสดงสดลบเส้น แบ่ง 

และขอ้จ ากดัในการแสดงออกของศิลปะต่างๆลงเป็นการปฏิเสธและกา้วขา้มศิลปะท่ีเคยมีมา พร้อม

กบัตั้งค  าถามกบัคุณค่าความหมายของศิลปะ และปรากฏการณ์ในสังคม 

 อาจจะกล่าวไดว้า่ศิลปะส่ือการแสดงสดมีลกัษณะของการวิพากษ์อยู่ในตวั จึงถูกใชเ้ป็น

ส่ือในพื้นท่ีของการ ประทว้งต่อสู้ เรียกร้องต่าง ๆ กระนั้นก็ยงัมีผลงานศิลปะส่ือการแสดงทาง

ทศันศิลป์หลายต่อหลายช้ินเช่นกนัท่ีไม่เก่ียว ขอ้งกบัเร่ืองทางการเมืองแต่อย่างใด ทว่าเน้นการ

น าเสนอในเร่ืองของกระบวนการคิด เพื่อให้ผูช้มสัมผสักบั ความส าราญท่ีเกิดจากความคิดอนัเกิด

จากหลกัสุนทรียศาสตร์ใหม่ในปัจจุบนั 

 ผลงานสร้างสรรคก์ารแสดงทางทศันศิลป์ในหวัขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ 

ดึงเอาศาสตร์ในหลายแขนงมาประยุกต์ใชส้ร้างสรรค์งาน และศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ มาเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างผลงาน อาทิเช่น แรงบนัดาลใจ จากวรรณกรรมของไทยเร่ืองสีดา การศึกษา

ภาพประติมากรรมนูนต ่า (Bas-relift) ในสมยัทวารวดี มาเป็นแรงบนัดาลใจ รวมทั้งเเนวคิดของ 

“เทวสตรีหรือ พระเทวี” คือ เทวดาผูเ้ป็นหญิง93 ผูมี้อ  านาจเหนือธรรมชาติเก่ียวขอ้งกบัปรากฎการณ์

ต่างๆ เช่นความเป็นแม่ และความสมบูรณ์ ซ่ึงมีคติความเช่ือมาตั้งแต่คร้ังบรรพกาล จากพื้นฐาน

ความเช่ือ ของเพศหญิงในฐานะของผูใ้หก้  าเนิด ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เทวสตรี หรือเทวนารีเป็นพลงั

อ านาจท่ียิง่ใหญ่ ของสตรีเพศ 

 สตรีท่ีแทนดว้ยปัญญาคืออ านาจท่ีเกิดจากการพินิจพิเคราะห์ดว้ยสติ และปัญญาแทนดว้ย

รูปลกัษณ์ของหญิง หรือค าวา่ Shakti ท่ีแปลวา่ อ านาจเป็นหญิงหรือนาราคู่สมรส ของเทพผูย้ิ่งใหญ่  
                                                           

 92 ริญญาภทัร์ นิธิภทัรอนนัต,์ โครงการวจิยัสร้างสรรค์ศิลปะส่ือการแสดงสดทวารวด:ี กรณศึีกษาเจดย์ี
จุลประโทน จงัหวดันครปฐม, 191. 
 93 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2556), 
582.  
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ช่ือของพระโพธ์ิสัตวต์าราส่ือความหมายถึงผูท่ี้พาสรรพสัตวข์า้มพน้มหานที แห่งการเวียนวา่ยตาย

เกิด และความทุกขเวทนา ศกัติในทางพุทธมีความแตกต่างจาก มิติในทางฮินดู เพราะในทางพุทธมิติ 

อิตถีเพศเป็นเหมือนปัญญาญาณท่ีอยู่เหนือการแบ่งแยกชายหญิง เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้

เห็นถึงความสมดุลระหวา่งสมองกบัหวัใจชายกบัหญิงหรือหยนิกบัหยาง เป็นตน้94 

 ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ในหวัขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ท่ีมี

รากฐานทางความคิดมาจากงานพุทธศิลป์ของพระโพธิสัตวต์าราและต านานของพระพุทธเจา้ 5 

พระองค ์ผสมผสานกบัทศันะของผูส้ร้างสรรค์ เพื่อสร้างความจริง ความดี ความงามใหม่ของสตรี 

โดยสรุปผลงานทั้งส้ิน 6 ช้ินดงัต่อไปน้ี 

  1) ผลงานชุด “Sita The Great Giant”  หรือ สีดาพญายกัษ ์(video rear projection 

on wall-mounted screen (color) Live Performance and Sound (Nohra Music)) ศิลปินพยายามสะทอ้น

จิตวทิยาวา่ ดว้ยอ านาจและความรุนแรง เก่ียวกบัอารมณ์ เก่ียวผูห้ญิง ท่ีตอ้งการแสดงออกทางอารมณ์

ท่ีแทจ้ริงของตน อนัเป็นการแสดงออกทางอารมณ์โกรธ ความโลภ 

  2)  ผลงานชุด “Emotional Power and Woman”, 2015 (Live Performance 30 

Mns) ผลงานช้ินน้ีพยายามสะทอ้นอารมณ์ของผูห้ญิงในการสร้างแรงปรารถนาเก่ียวกบั การถูกสังคม

ผกูขาด ถูกสิทธานุมติัจากสังคม ความรัก ความเสียสละ 

  3) ผลงานชุด “Multiverse Daravati”, 2016 (video rear projection on wall-

mounted screen and (Three-channel video (color, sound) on plasma display and Live Performance 

and Sound (Cello)) ศิลปินพยายามสะทอ้นให้เห็นท่ีมายาคติของสังคม ท่ีเห็นวา่เป็นอารมณ์ อ านาจ

ของผูห้ญิง ท่ีตอ้งการให้ผูห้ญิงเป็น ซ่ึงเป็นความจริง ความดีความงามแบบดัง่เดิม ความอ่อนช้อย 

งดงาม เคร่ืองแต่งกายท่ีงดงาม ซ่ึงไม่ไดส้ะทอ้นความรู้สึกและความตอ้งการโดยแทจ้ริงของผูห้ญิง 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารมณ์แห่งความหลง รูป รส กล่ิน เสียง 

 ผลงานทั้ง 3 ช้ินเป็นการคน้หา อารมณ์ อ านาจของผูห้ญิง ผา่นมุมมองของศิลปินท่ีพยายาม

สะทอ้น จิตนาการเก่ียวกบั อารมณ์ อ านาจผูห้ญิงในแบบท่ีสังคมปรารถนาอยากจะเห็นจาก ผูห้ญิง 

อนัเป็น ความจริง ความดี ความงาม แบบดัง่เดิม ท่ีไม่ได้สร้างสรรค์และสะทอ้นถึงพลงัอ านาจท่ี

แทจ้ริงในความเป็นหญิง หรือ ตวัตนท่ีแทจ้ริงของผูห้ญิง การถูกสังคมครอบง า ดว้ยมายาคติแบบเดิม 

                                                           

 94 Paul Williams and Anthony Tribe, Buddhist Thought (London: Routledge, 2000), 112. 
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ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความกดดนั ความรุนแรง ส่งผลให้ผูห้ญิงไม่ตระหนกัรู้ในคุณค่าของตนเอง ไม่

สามารถพฒันาศกัยภาพของผูห้ญิง  ซ่ึงอาจจะท าให้ตกอยู่ในภาวะทางอารมณ์แห่งความเส่ือมถอย 

เกิดความเศร้าในชีวติ ความกลวั 

 ศิลปินจึงพยายามศึกษาคน้ควา้วิจยั หาปรัชญาต่างๆ เพื่อให้หลุดพน้จากภาวะทางอารมณ์ 

รัก โลภ โกรธ หลง เพื่อพฒันาอารมณ์ความรู้สึกของผูห้ญิง ใหต้ระหนกัรู้ในคุณค่าของตนเอง เช่ือมัน่

วา่ตนเองสามารถท่ีจะแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกอยา่งสมเหตุสมผล รู้เท่าทนัภาวะทางอารมณ์

ของตน้เอง โดยไม่จ  าตอ้งด าเนินชีวิตหรือกระท าตนเองในอยูใ่นกรอบมายาคติแบบความจริงความดี

ความงามแบบดัง่เดิม เท่านั้น 

 ศิลปินจึงพยายามน าความเช่ือ ความศรัทธา จากงานพุทธศิลป์ของพระโพธิสัตวต์าราและ

ต านานของพระพุทธเจา้ 5 พระองคม์าเป็นแนวสร้างสรรค ์ศิลปะการแสดงสด  เพื่อสร้างแรงบนัดาล

ใจให้หลุดพน้จากกิเลสต่างๆ  โดยน ามายาคติเร่ือง เทวสตรี ซ่ึงเป็นเทพสตรีมาเป็นแนวทางเพื่อสร้าง

ความรู้สึกใหผู้พ้บเห็น ศรัทธา และเช่ือมัน่ ความศกัด์ิสิทธ์ิ จนเกิดเป็นผลงานชุดท่ี 4 ถึงชุดท่ี 6 ไดแ้ก่ 

  1)  ผลงานชุด “Emotion of Goddess” (video rear projection on wall-mounted 

screen and floor, Live Sound-Cello and Live Performance (30 Mns.) with White Elastic Bag 2*2 

m.) ศิลปินพยายามสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่รู้ ความหลง โดยใชผ้า้คลุมเรือนร่าง เพื่อพยายามด้ินร้น

ออกจากความไม่รู้ กิเลส อวชิชาทั้งหลายท่ีซ้อนอยู ่ และอีกนยัยะหน่ึงแต่เดิม เทพเจา้ส่ิงศกัด์ิตั้งแต่ไม่

มีรูปร่างท่ีชดัเจน แสดงถึงความเป็นอนตัตา ความไม่มีตวัตน 

  2) ผลงานชุด “The Blue Goddess” (video rear projection on wall-mounted 

screen and floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and (One-channel 

rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20 Mns.) with White Elastic 

Bag 2*2 m.) ศิลปินพยายามสะทอ้นใหเ้ห็นความสงบน่ิง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติ โดย

เลือกสถานท่ีเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติสีฟ้า และศิลปินพยายามแสดงอารมณ์ใตน้ ้ า ด้วยความเกลียด 

ความกลวั จนข้ึนมาจากน ้าในสภาวะท่ีสงบน่ิง 

  3)  ผลงานชุด “The Spiritual Of Red” (video rear projection on wall-mounted 

screen and floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and (One-channel 

rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20 Mns.) with White Elastic 
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Bag 2*2 m.)  ผลงานช้ินน้ีพยายามส่ือสารความเป็นเทวสตรี ตามแนวคิดสมยัใหม่ โดยสีแดงแทนดว้ย

ความโกรธและราคะ อนัเป็นสีท่ีศิลปินเลือกมาจาก แนวคิดของพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์ เคร่ืองแต่ง

กายและท่าทางมาจากแรงบนัดาลใจจากแนวคิดพระโพธ์ิสัตวต์ารา  เพื่อสร้างความเช่ือความศรัทธา

แกผูพ้บเห็นว่าทุกคนลว้นแลว้แต่สามารถเป็นผูท่ี้หลุดพน้จากกิเลสทั้งหลาย ดว้ยการเอาชนะความ

กลวั ความรัก โรคโกรธ หลงต่างๆ เพื่อหลุดพน้ โดยศิลปินคน้ควา้จนได้องค์ความรู้ใหม่ มาเป็น

ตน้แบบของมนุษย ์ซ่ึงทุกคนสามารถเป็นได ้ท่ีเรียกกนัวา่“Cosmic Being” ลกัษณะคลา้ยยอดมนุษย ์

 งานศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ทั้ง6ช้ินจึงมีปรัชญาเพื่อจะส่ืออารมณ์ และอ านาจ

ผูห้ญิงให้สามารถขา้มผา่นภาวะทางอารมณ์มาสู่อารมณ์แห่งความเป็นเทวนารีอนัเป็นพลงัอ านาจท่ี

ยิ่งใหญ่ของสตรีเพศ เพื่อสร้างมายาคติท่ีเป็นความจริงความดีความงามแบบใหม่ โดยถ่ายทอด

อารมณ์อิตถีเพศผ่านศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ผสมส่ือใหม่ เช่น วิดีโอ 

ดนตรี แสง สี เสียงและเงา อนัเป็นส่ือท่ีเตม็ไปดว้ยการเคล่ือนไหว จงัหวะ และเวลา โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งผลงานชุด “Emotion of Goddess” “The Blue Goddess” และ “The Spiritual Of Red” มีการจดัวาง

องคป์ระกอบ (Composition) ไว ้3 ส่วน 

 ส่วนแรก เป็นวดีิโอท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว อารมณ์เทวนารีสีแดง และน ้าเงิน  โดยจดัท าวิดีโอ 

เพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว ในทางกายภาพจะมีการจัดวางตามองค์ประกอบศิลป์ 

(Composition) ให้มีความสมดุลเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ให้ผูช้มไดรู้้สึกและเขา้ถึง อารมณ์แห่ง

ราคะ สีแดง และความเกลียด สีน ้าเงิน อนัน ามาจากหลกัธรรมและเเนวคิดของพระนางตาราท่ีน ามา

ขจดัอารมณ์ดงักล่าวดว้ยอ านาจแห่งปัญญา และกรุณาตามความเช่ือ และความศรัทธาในเทวสตรี

ตามหลกัพุทธศาสนาในลทัธิวชัรยาน 

 ส่วนท่ีสองการแสดงสด (Live Performance) ท่ีประกอบดว้ยผูว้จิยัสร้าวสรรคแ์ละหรือนกั

ดนตรีร่วมกนัสร้างสรรคศิ์ลปะส่ือการแสดงสด ในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมจากท่าทางการเคล่ือนไหว 

และรูปแบบท่ีเป็นก่ึงนามธรรม โดยใช้จินตนาการ ในการสร้างสรรค์งานโดยใช้ผ ้าและ

ภาพเคล่ือนไหวคลุมร่างกายใหเ้กิดจิตนาการท่ีใหอ้ารมณ์และความรู้สึก ในศิลปะส่ือการแสดงสด 

 ส่วนท่ีสามเป็นวิดีโอถ่ายทอดอารมณ์ของสตรีตามถ่ินก าเนิดของผูส้ร้างสรรค์คือ สตรี 5 

นางจากฐานจ าหลกัคูบวัจงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัเมืองนครปฐม ท่ีสะทอ้นให้เห็น

ธรรมชาติความร่ืนรมย์ผ่านการดีดสีตีเป่า ของสตรี 5 นางให้แก่ผู ้ชมให้รู้สึกร่ืนรมย์ไปกับ

ภาพเคล่ือนไหวเพื่อให้สัมผสักบัสุนทรียศาสตร์ ท่ีเป็น “พลงัอ านาจ” ผา่นสุนทรียะของผูห้ญิงโดย
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ตดัต่อวดีิโอ เป็นภาพแสดงลกัษณะของสตรี 5 นางก าลงัเล่นดนตรีดว้ยความร่ืนรมย ์ชวนลุ่มหลง ซ่ึง

เป็นความจริง ความดี ความงามของสตรีท่ีมีอยูต่ ั้งแต่ อดีตมาถึงปัจจุบนั 

 การตดัต่อภาพผูแ้สดงมาร้อยเรียงต่อกนั เป็นภาพวีดีโอศิลปิน 5 คนเรียงกนัท่ีก าลงัเล่น

เคร่ืองดนตรี เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงอารมณ์ อ านาจ ของเทวนารีในยุคสมยัทวารวดี  ท่ียงัส่งผลต่อ

ผูห้ญิงในยคุสมยัใหม่ อนัน ามาสู่ผลงานท่ีช่ือวา่ “The Blue Goddess” (video rear projection on wall-

mounted screen and floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and 

(One-channel rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20 Mns.) with 

White Elastic Bag 2*2 m.) และ  “The Spiritual Of Red” (video rear projection on wall-mounted 

screen and floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen and (One-channel 

rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20 Mns.) with White Elastic 

Bag 2*2 m.) 

 ผลงานทั้งสองชุดยงัคงกล่าวถึงพลงัอ านาจของอิตถีเพศ ตามจิตวญิญาณแห่ง ความศรัทธา 

และความเช่ือ ในพลังอ านาจของเทวสตรี โดยมีสัญญะของดอกบัวแสดงถึงความหลุดพ้น 

ยกตวัอย่างสีน ้ าเงิน และสีแดงเป็น ตวัเเทนของกิเลส มีผา้คลุมกายของศิลปินแสดงถึงความไม่รู้ 

ความหลงในกิเลศต่างๆ ของมนุษย ์ ดอกบวัเป็น สัญลกัษณ์หน่ึงท่ีส าคญั เพราะดอกบวับานเปรียบ

ไดก้บั การกา้วขา้มเขตแดนจากบวัใตน้ ้ าท่ีอยูลึ่ก จนมองไม่เห็น การปรากฏข้ึนของดอกบวัตูม จน

กลายเป็นดอกบวับานจึงบ่งบอกถึงการเกิดใหม่และการหลุดพน้ โลกของพระชินพุทธะกบั พระ

โพธิสัตว ์มกัจะถูกเรียกว่าอาณาจกัรแห่งดอกบวั (Lotus Realm) นอกจากน้ีตามคติของคนโบราณ 

ดอกบวับานยงัมีนัยยะเก่ียวข้องกบัอวยัวะเพศของผูห้ญิง บวัถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์แสดงอวยัวะ

สืบพนัธ์ุ ของเทพในรูปอิตถีภาวะผูใ้หก้  าเนิดโลก ดอกบวัเป็นฐานรองรับพระชินพุทธะอธิบายไดว้า่

เปรียบเหมือน กบัมารดาผูท้  าให้วิญญาณปรากฏออกมาในแง่น้ีดอกบวัจึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดง

แง่มุมใหค้วามส าคญักบัเพศหญิงดว้ย95 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพระโพธิสัตวต์ารา พระพุทธเจา้ 5 พระองค์ และศิลปินท่ี

เก่ียวขอ้งน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานชุดท่ี 6 ไดแ้ก่ “The Spiritual Of Red” (video rear projection 

on wall-mounted screen and floor, (Two video (color, sound) rear projection on wall-mounted screen 

                                                           

 95 Philip Rawson, Sacred Tibet (London: Thames and Hudson, 1991), 65. 
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and (One-channel rear projection on floor-mounted screen and and Live Performance (20 Mns.) with 

White Elastic Bag 2*2 m.) ผลงานชุดน้ีเน้นการสร้างองค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างอารมณ์ เท

วนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ไดแ้ก่ เร่ืองพื้นท่ีและอารมณ์ท่ีท างานคู่กบัสัญลกัษณ์ ท่ีเรียกวา่ “Cosmic 

Being” หรือตน้แบบความเป็นมนุษยท่ี์มีการแปลงรูปลกัษณ์ให้มีลกัษณ์ในรูปแบบของ ซูเปอร์ฮีโร่ 

หรือส่ิงมีชีวิตท่ีแทบจะมีชีวิตเป็นอมตะ กล่าวคือเม่ือจกัรวาลดบัและเกิดใหม่มาหลายรอบแลว้แต่ 

“Cosmic Being” ยงัคงอยูแ่ละบางพวก มีพลงัหรืออ านาจพิเศษ 

 ส าหรับการใช้พื้นท่ีในการถ่ายทอดความหมายความศรัทธาเชิงวฒันธรรม ผลงานอาศยั

ความเป็นเอกภาพ ท่ีพูดเร่ืองศาสนาท่ีเป็นเเนวโมเดิร์นโดยการศึกษาพระโพธิสัตวต์ารา แต่น าเสนอ

ในรูปแบบของโพสโมเดิร์น กล่าวคือการน าเสนอผ่านรูปแบบศิลปะท่ีหลากหลายได้แก่  

ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ ศิลปะการจดัวาง วิดีโอ แสง สี เสียง และภาพถ่าย โดยมีภาพสะทอ้น

ของผูห้ญิงยุค  Post Modern ผ่านการแสดงศิลปะการแสดงสด เพื่อแสดงให้เห็นอ านาจของผูห้ญิง

ในยคุปัจจุบนัท่ีสมควรจะเห็นคุณค่าของตนเอง มีอิสระทางความคิด แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพ

สิทธิของผูอ่ื้น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นจนไม่เรียกร้องสิทธิจนลืมหนา้ท่ีของตนเอง จน

สามารถส่ือสารลกัษณะและความคิดของตนเองในเชิง “อารมณ์เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ” ได้

โดยมีลกัษณะทางเน้ือหา และกายภาพ ผา่นกรอบมายาคติแบบโบราณ (ยุคสมยัใหม่) ปะทะ กรอบ

มายาคติในยคุสมยัปัจจุบนั (ยคุหลงัสมยัใหม่) 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูส้ร้างสรรค์สามารถ(Interpretation) 

ถ้อยค าท่ีส าคญั( Keyword) ได่แก่ อารมณ์ เทวนารี : อ  านาจแห่งอิตถีเพศ ว่าอารมณ์เทวนารี คือ

อารมณ์ของสตรีท่ีมีปัญญาและสติ ท่ีรู้เท่าทนักิเลสอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย ์อนัมีแรงบนัดาลใจมา

จากพระโพธ์ิสัตว์ตารา จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับพลังอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของสตรีเพศ 

น าไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการคิดคน้และหาเทคนิควิธีการ (Technical) 

โดยใช้ศิลปะส่ือการแสดงทางทศันศิลป์ (Performance Art) ผสมส่ือใหม่ เช่น วิดีโอ และดนตรี 

แสง สี เสียง อนัเป็นส่ือท่ีเต็มไปด้วย การเคล่ือนไหว จงัหวะ และเวลา ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ โดย

เลือกใช ้สี ตามแนวคิดของพระพุทธะเจา้ 5 พระองค ์เช่น สีขาว สีน ้ าเงิน แทนสัญญะทางอารมณ์ท่ี

เป็นกิเลสเพื่อบอกเล่าถึงสภาวะท่ีท าให้จิตใจ ตกต ่าหรือเป็นไปในทางเส่ือมซ่ึงเป็นบาปท่ีท าให้จิต

เป็นอกุศล ถ่ายทอดอารมณ์ และการหลุดพน้ จากอารมณ์ ต่างๆ เพื่อสะทอ้น “อารมณ์” เชิงบวกท่ี
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น าพาใหห้ลุดพน้ จากความแปรปรวน ทางอารมณ์ ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์น้ีพยายามท่ี

ขดัเกลาจิตใจมนุษย ์

 ส าหรับการแสดงทางทศันศิลป์ตามหัวขอ้วิจยักบัคุณค่าในดา้นสังคม พบว่าผลงานการ

แสดงทางทศันศิลป์ตามหัวขอ้วิจยัน้ีสามารถน าองค์ความรู้มาเช่ือมโยงส่ิงต่างๆทั้งในดา้นศาสนา 

ความเช่ือ ศรัทธา ต่อสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั้งการแสดงทางทศันศิลป์คร้ังน้ียงัมีผลทางจิตวิทยาต่อ

สังคม และประชาชาผูม้าชมการแสดง  เน้ือหาท่ีใชม้าเป็นแรงบนัดาลใจและท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

ไดถู้กบอกเล่าต่อสังคมผา่นการแสดงทางทศัน์ศิลป์ และสามารถตั้งค  าถามต่อสังคมถึงอารมณ์ ความ

เป็นหญิง และศึกษาคน้ควา้วิจยัจนผูว้ิจยัสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานมาจนเปล่ียนภาพมายาคติจาก

ผูห้ญิง จนน ามาสู่ความเป็นเทวนารี พลงัอ านาจแห่งอิตธีเพศได ้

 ในส่วนของบทสรุปด้านศิลปะ ผูว้ิจ ัยสร้างสรรค์ได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่อันได้แก่ 
พฒันาการ 4 ขั้นในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์และได้สร้างองค์ความรู้ใหม่
เก่ียวกบัการให้ความหมายเก่ียวกบัการแสดงทางทศันศิลป์  และได้ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการใช้
อารมณ์ของมนุษยก์ารแสดงออกทางอารมณ์ท่ีสมเหตุผล การช่ืนชมผลงานชุดน้ีบ่อยๆคร้ังจะช่วยให้
จิตใจของผูช้มผอ่งใส่ สะอาด ช่วยใหผู้ช้มเกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 ในการจดัองค์ประกอบศิลป์ในการแสดงผลงานตามหัวข้อการวิจยัสร้างสรรค์น้ี ยงั

แสดงออกทางความงาม ดว้ยส่ือมลัติมีเดียท่ีเป็นเอกภาพ กลมกลืน ซ่ึงสร้างงานตามรูปแบบ (Form 

or Archetype) การถ่ายทอดจินตนาการเก่ียวกับอารมณ์แห่งกิเลสธรรมในด้านความเกลียดชัง 

ส่ือสารความเป็นเทวสตรี ออกมาไดอ้ยา่งงดงาม โดยใชค้วามคิดสร้างสรรคท์างความงาม (Creative 

in beauty) มาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางทศันศิลป์ออกมาจนไดค้วามงามท่ีแปลกใหม่และมี

คุณค่ายิ่งข้ึนกว่าการจดัฉายวิดีโอทัว่ไป ดว้ยเทคนิควิธีการท่ีร้อยเรียงวิดีโอ 3 ส่วนเขา้ดว้ยกนั แม้

วิดีโอแต่ละส่วนจะดูขดัแยง้กนัแต่กลบัสร้างจินตนาการลึกล ้าให้กบัผูช้ม ดว้ยความคิดสร้างสรรค์

ของผูว้จิยัสร้างสรคก์ลบัท าใหผ้ลงานท่ีน าเสนอเป็นเอกภาพและ กลมกลืนกนัได ้
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1. การวเิคราะห์ปัญหาในหัวข้ออารมณ์ เทวนารี: อ านาจแห่งอติถีเพศ 
 

 1.1 ปัญหาด้านกายภาพ 
 Performance Art อาจเกิดไดทุ้กท่ีและท าไดทุ้กแห่ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ สภาพพื้นท่ี 

การท่ีศิลปินเขา้ไปเปล่ียนสภาพของพื้นท่ี ถือวา่คือ การท างานศิลปะแสดงสด ศิลปะแสดงสดไม่ใช่

การแสดงละครเวที ศิลปินไม่ใช่นกัแสดง เน้ือหาไม่เป็นไปตามเคา้โครงเร่ือง ความแตกต่างทาง

กระบวนทศัน์ในการท างานเช่นน้ี คือศิลปะแสดงสด ดงันั้น รูปแบบศิลปะแสดงสดในแต่ละคร้ังจะ

มีรูปแบบท่ีไม่แน่นอนชดัเจน เน่ืองจากสถานท่ี โอกาส จงัหวะ เวลา ท่ีแตกต่างกนั ศิลปินจึงตอ้ง

แปรเปล่ียนรูปแบบการแสดงเป็นไปตามสถานการณ์เฉพาะหนา้ คลา้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูแ้สดง

และผูช้มตามทฤษฎีของ Dan Graham ท่ีมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดของ Bertold Brecht ซ่ึงตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัความสามารถของศิลปินท่ีตอ้งดึงดูใหผู้ช้มสนใจไปกบัผลงานการแสดงทางทศัน์ศิลป์ของ

ตน ทั้งองค์ประกอบเร่ืองของผูเ้ขา้ชมผลงาน การสร้างความรู้สึกให้ผูช้มมีส่วนร่วมรับรู้ และเกิด

สุนทรียศาสตร์ในการชมการแสดงศิลปะส่ือการแสดงสดเป็นเร่ืองยาก 

 ผลงานศิลปะการแสดงทางทศันศิลป์ในหวัขอ้ อารมณ์ เทวนารี : อ านาจแห่งอิตถีเพศ ท่ีมี

รากฐานทางความคิดมาจากงานพุทธศิลป์ของพระโพธิสัตวต์าราและต านานของพระพุทธเจา้ 5 

พระองค ์ผสมผสานกบัทศันะของผูส้ร้างสรรค์ เพื่อสร้างความจริง ความดี ความงามใหม่ของสตรี

นั้น ศิลปินพยายามที 

 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน เน่ืองจากกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานอารมณ์ เทวนารี: 

อ านาจแห่งอิตถีเพศ ตอ้งผ่านการสร้างสรรค์ผลงานหลายชุดและมีการแสดงทางทศัน์ศิลป์หลาย

รอบ จึงเกิดปัญหาต่อการจดัการผลงานแต่ละช้ินให้เช่ือมโยงกนัและน ามารวบรวมเป็นองคค์วามรู้

เดียวกนั 

 ดา้นเทคนิค ในการตดัต่อวดิีโอแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้ทคนิคสูงเช่นการตดัต่อวดีีโอภาพ สตรี 5 

นางในผลงานชุด “Multiverse Daravati” นอ้งจากจะตอ้งใชเ้ทคนิคในการตดัต่อวีดิโอแลว้ยงัตอ้ง

จดัการเร่ืองสถานท่ีองค์ประกอบ ท่าทางในการแสดงสดให้สอดคล้องกัน เสมือนอยู่ในบริเวณ

เดียวกนั ทั้งตอ้งค านวณนบัระยะเวลาในการถ่ายท าวดีีโออยา่งเป็นระบบ 
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 สถานท่ีในการจดัการแสดง เน่ืองจากการแสดงทางทศัน์ศิลป์ไม่สามารถก าหนดรูปแบบ

การแสดงไดอ้ยา่งแน่นอนจึงตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดง ไปตามสถานท่ีท่ีจดัการแสดง การ

แสดงผลงานในแต่ละคร้ังจึงแตกต่างกนัไปเช่น การแสดง“The Spiritual Of Red”  ในสถานท่ีเปิด 

ต่อหนา้สาธารณชนท่ีจงัหวดัสงขลา และการแสดงในหอศิลป์ ดงันั้น ในการแสดงผลงานแต่ละคร้ัง

จะมีรูปแบบการแสดงท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 

 1.2 ปัญหาด้านเนือ้หา 
 การท่ีศิลปินพยายามส่ือสารถึงแรงบนัดาลใจ (Inspiration)เก่ียวกบัแนวคิด และปรัชญา

ต่างๆ โดยพยายามออกแบบ ศิลปะการแสดงซ่ึงเป็นการยากยิ่งท่ี ศิลปินจะสามารถอธิบาย

รายละเอียดของงาน ความหมายหรือส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือให้ผูช้มผลงานได้รับทราบอย่างละเอียด 

เพราะศิลปินผูถ่้ายทอดผลงานทางความคิดให้ปรากฏแก่สายตาของผูช้ม ให้ไดรั้บรู้ถึงจินตนาการ

ทางความคิดของผูส้ร้างงาน เพื่อใหต้รงกบัผลงานอนัจะท าใหส้ัมฤทธิผลใกลเ้คียงท่ีสุดถูกจ ากดัดว้ย

เงือนไข เก่ียวกับรูปแบบการแสดงและเน้ือหาท่ีต้องการถ่ายทอด โดยต้องใช้ทกัษะ จินตภาพ

(Imaginary) ของศิลปินเพื่อส่ือสารและน าเสนอ  แนวคิด และปรัชญา ใหผู้ช้มผลงานไดรั้บทราบถึง

ส่ิงท่ีศิลปินพยายามจะส่ือสารออกมา 

 การน าแนวคิดต่างๆหลายแนวคิดมาสร้างสรรคผ์ลงานท าให้งานเกิดความเป็นเอกภาพได้

ยาก และการท่ีศิลปินหยิบยกเอาแนวคิดในเร่ืองพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์และพระโพธิสัตวต์ารา มา

เพียงบางช่วงบางตอน ผสมผสานกบัแนวคิดของศิลปินออกมาเป็นงานศิลปะส่ือการแสดงสด ตาม

แนวคิดและทศันะของศิลปิน มีการจดัวางองคป์ระกอบของงานศิลปะท่ีแตกต่างจากงานศิลปะทัว่ไ 

  

2. ข้อเสนอแนะ 
 

 2.1 ข้อเสนอแนะด้านกายภาพ 
 การศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบั เทคนิคการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ ผูช้มและศิลปินควร

เห็นกนัไดช้ดัเจนและทัว่ถึง  ,ผูช้มและศิลปินไดย้นิเสียงชดัเจน ,ผูช้มตอ้งเห็นภาพบนจออยา่งชดัเจน

ดงันั้นขอ้ควรค านึงในการเลือกส่ือและอุปกรณ์  ขนาดของผูช้ม บุคคลกลุ่มเป้าหมาย สถานท่ีในการ
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แสดงศิลปะส่ือการแสดงสด  เวลาในการน าเสนอผลงาน การจดัองค์ประกอบของวตัถุทางศิลปะ

และ วีดีโอ ศิลปินควรตอ้งน ามาผสมผสานกนัให้เกิดเอกภาพของผลงานสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิด

ความเป็นเอกภาพ ในการพฒันาศกัยภาพของผลงานส่ือศิลปะการแสดงสดอยา่งต่อเน่ืองให้ โอกาส

แสดงแนวความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 

 การใชส่ื้อประเภทโสตทศัน์ หรือ โสตทศันูปกรณ์ในการน าเสนอท่ีมีความทนัสมยันั้น เป็น

การสร้างความน่าสนใจให้กบัผลงาน ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้

พฒันาข้ึน การสร้างผลงานสามมิติใหป้รากฏอยูบ่นหนา้จอจึงสามารถท าไดโ้ดยง่าย และมีโปรแกรม

มากมายท่ีจะช่วยสร้างผลงานสามมิติเหล่าน้ีมากมาย ตลอดจนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

(Notebook/Laptop) ช่วยให้สามารถน าเสนองานได้แม้ในสถานท่ีท่ีไม่ เ อ้ือต่อระบบเทคนิค 

โสตทศันูปกรณ์เหล่าน้ีมีหนา้ท่ีช่วยในการน าเสนอดงัน้ี 

 - HOLD ATTENTION (ดึงดูดความสนใจ) 

  - CLARITY (กระจ่างชดั) 

  - PROVIDE COMMON EXPERIENCE (รับรู้ เขา้ใจในส่ิงนั้นๆ ตรงกนั)  

  - OVERCOME SPACE&TIME (ขจดัปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของเวลาและสถานท่ี) 

 

 2.2 ข้อเสนอแนะด้านเนือ้หา 
 จากการศึกษาขอู้ลทั้งหมดพบวา่ ในสังคมไทยควรมีการขยายองค์ความรู้ และสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน โดยเฉพาะหลกัปรัชญาและ แก่นของธรรมท่ีเป็นธรรมชาติ
น ามวลมนุษยสู่์ความหลุดพน้ ด้วยความเป็นกลาง  เน้นความเขา้ใจในการผสมผสานแนวคิดท่ี
แตกต่าง การสร้างบุคลาธิษฐานเพื่อเป็นสัญญะให้เขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธเจา้ไดง่้ายข้ึน ซ่ึง
แนวคิดน้ีเช่ือมโยงกบัเทวสตรี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจและความส าคญัในการด ารงอยูข่องเพศ
หญิงท่ีสังคมไทยควรพฒันาและใหค้วามสนใจมากยิง่ข้ึน 
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ศิลปากร  
พ.ศ. 2547  ฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม ชมรมภาษาฝร่ังเศสมหาวทิยาลยั
ศิลปากร  
พ.ศ. 2547  กรรมการ ชมรมศิลปะการแสดงมหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2548  ฝ่ายศิลปะและวฒันธรรมชมรมภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  
พ.ศ. 2556  กรรมการฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม สมาคมครูดนตรีแห่ง
ประเทศไทย  
พ.ศ. 2556  คณะกรรมการฝ่ายการแสดง The 2nd Forum on ASEAN 
Traditional Music and Dance For Music Teachers  
พ.ศ. 2558  กรรมการศิลปะสังสรรค์ กวสีโมสร หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  
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พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม มูลนิธิพระราช
กว ี(อ ่า ธมัมธตัโต) ประธานมูลนิธิโดยพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์ท่ีตั้งมูลนิธิ 
ณ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ 
พ.ศ. 2555- ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษา DEVENUS (PSG) Performance Art 
Group, Silpakorn University.  
 
 
การน าเสนอผลงานต่างประเทศ  
พ.ศ. 2547   International youth dance festival 2004 ณ การปกครองพิเศษ
มาเก๊า  
พ.ศ. 2550   “ใจเจา้ลอ” ในงานน าเสนอผลงานวจิยัการสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัโดย รศ.พรรัตน์ ด ารุง และอาจารย ์พนัพสัสา ธูป
เทียน ณ มหาวทิยาลยัสอนศิลปะ Aswara   ประเทศมาเลเซีย NATIONAL 
ART CULTURE AND HERITAGE ACEDEMY  (ASWARA), มาเลเซีย  
พ.ศ. 2550    (The King and I The Musical), 2014 Xiluo Modern Art 
Festival Annual, ใตห้วนั.  
พ.ศ. 2558    “International Arts Festival and Symposium of the 
Department of Music 2015,  Tunghai     University Prosperity and 
Conflict: Europe and Asia 1874-1914 “Eurasia's  Rise and Conflict, 
1874-1914” Tunghai University, ไตห้วนั  
พ.ศ. 2558     “The new Taipei freshwater environments Festival"   
                  Green Art Action ณ Freshwater Customs Terminal, 
Warehouse C ไตห้วนั  
                       10th FOI International PERFORMANCE FESTIVAL, 
สิงคโปร์  
พ.ศ. 2559    "undisclosed Territory 2015" International Performance Art 
Event, อินโดนีเซีย.  
                      4th Bandung Creative Movement International Conference 
on Creative Industries 2017  (4th BCM 2017), The Crowne Plaza Hotel, 
อินโดนีเซีย  
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พ.ศ. 2561  ‘’Strengthening Art and Design Higher Education Network in 
ASEAN’’, Telkom University, อินโดนีเซีย  
 
วทิยากร/บรรยาย  
พ.ศ. 2551  วทิยากรพิเศษ มหกรรมวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2551  
อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นศิลปะการแสดงไทยแก่ผูส้นใจ ณ มหาวทิยาลยั
สอนศิลปะ Aswara ประเทศมาเลเซีย  
พ.ศ. 2552  โครงการสัมมนาเชิงวชิาการ สะบดัรัด ฟัดเหวี่ยง โดยคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2555  วทิยากรบรรยายโครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของรัฐสภา
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใน  
ระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมสัมนาส ารวจขอ้มูลความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฏร 
คณะอนุกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของรัฐสภาฯ  
พ.ศ. 2556    วทิยากรการจดักิจกรรมศิลปะเสียงส่ือสารผา่นเร่ืองเล่า  
ในการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐสภา   
ณ ศรีวฒันาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยนีานาชาติ กรุงเทพ  
                   : บรรยายพิเศษ หวัขอ้ แนวทางการสร้างงาน 
PERFORMANCE ART ในรายวชิาองคป์ระกอบศิลป์ 3 คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2557   มหกรรมการแสดงละครภาคใตค้ร้ังท่ี 2 (TSU Drama Festival 
2)   มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
                   : การอบรม สร้างสรรค ์เคล่ือนไหวดว้ยดนตรี จดัโดยสมาคม
ครูดนตรี (ประเทศไทย) ณ สถาบนักลัยาณิวฒันา   
พ.ศ. 2558     เอเชียโทเปียเสวนาคร้ังท่ี4 หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2561    โครงการสัมมนาศิลปะการแสดงเพื่อการเรียนรู้สู่การพฒันา
ศกัยภาพตนเองหอ้งประชุมใหญ่ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
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การแสดง/นิทรรศการเด่ียว  
พ.ศ. 2547     พระเจา้ตายเเลว้ โรงละครวชัรนาฏยสภา มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  
พ.ศ. 2548      Aster Ericoides ดอกไม ้ดวงดาว ความรัก โรงละครวชัร
นาฏยสภา มหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2555      นิทรรศการ "ขวญัมา" จดัแสดง ณ  หอศิลป์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์   มหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2559    DameDeDvaravatiนิทรรศการและเสวนา“โครงการวิจยั
สร้างสรรคศิ์ลปะส่ือการแสดงสดทวารวดี: กรณีศึกษาเจดียจุ์ลประโทน 
จงัหวดันครปฐม” ณ หอ้งประชุม พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์มูลนิธิรัฐบุรุษ
ฯ กรุงเทพฯ ประธานเปิดงานโดย พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์ 
พ.ศ. 2546    การแสดง/นิทรรศการกลุ่ม“ซีเมนต”์ บทประพนัธ์ ไฮเนอร์ มิล
เลอร์ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  
                    "งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทบวงมหาวทิยาลยั"  คร้ังท่ี 5 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์     
                    “ภูมิปัญญาพื้นบา้น สืบสานพฒันาไทย” จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
 
 
พ.ศ. 2547      “ ศิลปากรเฉลิมพฒัน์ หกทศวรรษ ปรีดิทรรศนา” ครบรอบ 
60ปี มหาวทิยาลยัศิลปากร  
                       "งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทบวงมหาวทิยาลยั"   
พ.ศ. 2549       คร้ังท่ี 6 มหาวทิยาลยัศิลปากร     
(พระราชวงัสนามจนัทร์) “ศิลปะ นาฏยธร ศิลปากร วรวฒันา” จงัหวดั
นครปฐม"  
พ.ศ. 2549       งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา"   
                       คร้ังท่ี 8 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง “ศิลป์ ลา้นนา ปูจาแม่ฟ้า
หลวง” จงัหวดัเชียงราย  
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พ.ศ. 2552      เจา้หญิงข้ีเซากบัเจา้คางคก ก ากบัการแสดงโดยรศ. พรรัตน์ 
ด ารุง ภาควชิาศิลปะการละคร  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
                    “นางฟ้านิรนาม” ก ากบัการแสดงโดย ดงักมล ณ ป้อมเพชร 
ภาควชิาศิลปะการละคร คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
                     “ดบัฝันนางซิน (The Cinderella Project)” ภาควชิาศิลปการ
ละคร คณะอกัษรศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
                      “รถรางคนันั้นช่ือปราถนา” คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 2552  
                      “นางฟ้านิรนาม” จาก Cocktail ของ Vince LiCata และ Ping 
Chong ณ ชั้น 4 ณ  หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร  
                      "งานศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษา" คร้ังท่ี 10 มหาวทิยาลยั
ศิลปากร    (พระราชวงัสนามจนัทร์) “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” จงัหวดั
นครปฐม  
 
พ.ศ. 2544      “ก่อนจบ 2553”เทศกาลละครวทิยานิพนธ์    
                        สารนิพนธ์และศิลปนิพนธ์ของนิสิตระดบัปริญญาโทและ
ตรี คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
                        "วฏัฏกาลแห่งวฏัฏกรรม" ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ทบวงมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 4  
  พ.ศ. 2555     "ศิลปะ นาฏยลีลา ลกัษณา ศิลปากร"  
                         นิทรรศการศิลปะเรือนใจพ่อ พิพิธภณัฑธ์นาคารไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย ์  ส านกังานใหญ่  
                         วนั “ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี” การแสดงช่ือชุด “จิต” ณ    
                         ลานอนุสาวรียศ์าสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  
                         นิทรรศการ "วาทะศิลป์ พีระศรี” หอศิลป์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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                         "ฤาษีดดัตน" งาน ร าลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี ป้อมพระ
สุเมรุ กรุงเทพ  
พ.ศ. 2556             “ม่านในวงั” วนัสถาปนา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
หอประชุม มหาวทิยาลยัศิลปากร   วทิยาเขตวงัท่าพระ  
                              “ฤาษีดดัตน” วนัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
ณ ลานอนุสาวรียศ์าสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี มหาวทิยาลยัศิลปากร วนัท่ี  
“ครบรอบ120ปี ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี” มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยา
เขตสนามจนัทร์  
                              การแสดงร่วมสมยั The 2nd Forum on ASEAN 
Traditional Music and Dance For Music Teachers ศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย  
                              นิทรรศการสภาวการณ์-มนุษย-์เมือง: บทสนทนาในถ ้า 
Metro-Sapiens: dialogue in the cave ณ ถ ้าจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
พ.ศ. 2557             ละครน ้าใสใจจริง ครบรอบ 45 ปีคณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  
                              นิทรรศการ "Sayings of  Silpa Bhirasri"                                  
                              หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร   
                               นิทรรศการ The Beginning ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
                              นิทรรศการ `Metro 9 Art ขิง ขิง ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้
ดิน MRT พระราม 9  
                               เทศกาลศิลปะน่าน ตอน น่าน เนิบ เนิบ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จงัหวดัน่าน  
พ.ศ. 2558             นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย ์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์                              
                            มหาวทิยาลยัศิลปากร คร้ังท่ี 31 "เส้นทางสายอาเซียน : 
กรุณาแสดงบตัรและเซ็นช่ือท่ีน่ี !"  
 
                             นิทรรศการผูห้ญิงประหลาด หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
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กรุงเทพมหานคร  
                            นิทรรศการภาพถ่าย “สรรพรส” สถาบนัปรีดีย ์พนมยงค ์ 
                            การแสดงทางทศันศิลป์ “Sita The Great Giant” มหกรรม
การแสดงละครภาคใตค้ร้ังท่ี 3 (TSU Drama Festival 3)  มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ  
                            การแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารยจ์ากโครงการ
จดัตั้งภาควชิาส่ือผสม  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2559            Lay down Project Love and peace หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร  
                            โบราณคดี...ร้อยดวงใจถวายพอ่หลวง พิพิธภณัฑ์
แห่งชาติ หอศิลป์เจา้ฟ้า  
                             “แต่บแตบตะแลบ้แตบแตบ” เฉลิมฉลองโอกาสมหา
มงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
คณะอกัษรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
          นิทรรศการ POETRY มากกวา่มิติจิตส านึกใน
จินตนาการ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   
     พ.ศ. 2560    : ร้อยใจกว ีนอ้มสดุดีมหาราชา หอศิลปวฒันธรรม  
         แห่งกรุงเทพมหานคร  
                       :สตรีท่ีไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในเขตชายแดนภาตใต ้                                                         
                        ปรัชญาดุษฏีนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
                           นิทรรศการนานาชาติ "Art way Asean Way" หอศิลป์ Art 
Mill สงขลา  
พ.ศ. 2561           “คีตราชนัย ์พระม่ิงขวญัศาสตรศิลป์แผน่ดินสยาม” การ
แสดงมหรสพสมโภช พิธีถวายดอกไมจ้นัทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง ศาลากลางจงัหวดั
นครปฐม  
                           " แอบท าดี ช่วยชาวใต ้" หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
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กรุงเทพมหานคร “symphonic orchestra tribute to king bhumibhol” ศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย  
                            นิทรรศการ 3H13 : HEAD HEART HANDS หอศิลป์
สนามจนัทร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร  
                             นิทรรศการ 3H13 : HEAD HEART HANDS หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  
                            นิทรรศการ 3H13 : HEAD HEART HANDS                             
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
                            Psg (Devenus) Performance Art Event 2018 คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์หมาวทิยาลยัศิลปากร  
                           งานศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษา คร้ังท่ี 18 "นาฏยปรีดิ
ยานนัท"์ ก่ึงศตวรรษ สนามจนัทร์ ศิลปากร”  
พ.ศ. 2541  
                            เทศกาลสงกรานตย์อ้นยคุ ศิลปการแสดงประกอบแหล่
เทศน์มหาชาติ วดัตรีวสุิทธิธรรม อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  
พ.ศ. 2547           “ปีใหม่ ใส่เกราะ”  แหล่มหาเวสสันดรชาดกทรงเคร่ืองปี
จอ 2561วดัตรีวสุิทธิธรรม อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

รางวลัทีไ่ด้รับ พ.ศ. 2548          VJ เสียงใส มัน่ใจสไตล ์MODESS บริษทั   
      ทีนทอลก์ จ ากดั ภายใตบ้ริษทั แกรมม่ี    
                        เอนเตอร์เทนเมน้ท ์(มหาชน) จ ากดัโครงการ  
      พฒันาผูน้ านกัศึกษา   
                        มหาวทิยาลยัศิลปากร บุคคลผูท้  ากิจกรรมต่าง ๆ  
                        ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและสังคม  
      มหาวทิยาลยัศิลปากร   
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