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 Arts Thesis titled "New Media: The conditions of the language and the moment of 

reality" is a creative work of art which employed the placement of objects with the language of 

images as well as video and alphabets. The objective is to explore the meaning of the expression 

on the relationship between time and reality, the access to the meaning of the images in front and 

the interpretation in terms of the language which depends on the context of individual experience. 

 According to an assumption, the reality and the time are related in an 

interconnection. It is a phenomenon of thought that requires some factor in consideration such as 

individual experiences, surrounding signs and the awareness of consciousness. Everything we see 

may not possibly real. The reality may exist, but beyond any understanding and under the 

limitations of our senses. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ทีม่าและความส าคัญ 

 หากเรามองยอ้นกลบัไปเรามี “ภาษา” มากมายบนโลกน้ี เม่ือภาษาเกิดข้ึนแลว้ ภาษา

มกัจะแสดงความเจริญกา้วหนา้ของมนุษย ์ และสะทอ้นวถีิชีวติทางเช้ือชาติ ศาสนา ศิลปะและ 

วฒันธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  มนุษยเ์ราใชภ้าษาทั้งภาพและtext ต่างๆ เหล่าน้ีในการ

แสดงออกทั้งความคิด สติปัญญา สร้างสรรคส่ิ์งท่ีจรรโลงจิตใจ เช่น ดนตรี บทกวี ศิลปะ การ

แสดงออกดว้ยภาพและtext อนัเป็นภาษาทางสัญญะท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งกนัท่ีมีผลต่อการรับรู้

ของเรา เพราะภาษาคือช่องทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัอยูต่ลอดเวลาของมนุษย ์ เราใชภ้าษา

เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตในทุกๆดา้น เช่นดา้นพื้นฐานท่ีสุดก็ดา้นการเอาชีวติรอดทางดา้นปัจจยัส่ี 

ภาษายงัช่วยตอบสนองความตอ้งการ ความอยากรู้อยากเห็นของเรา เราเรียนรู้จากการอ่าน เขียน ดู 

ชม การสัมผสั การพดูคุย สนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น การน าเขา้และถ่ายออกในรูปแบบต่างๆ 

จนเกิดเป็นขอ้มูลทางประสบการณ์ องคค์วามรู้ ท่ีมีผลต่อความคิด ความรูสึก  และทศันคติของเรา 

เราใชม้นัผา่นอายตนะทั้ง 6 ของเราในการรับรู้(ตา หู จมูก ปาก ล้ิน กาย ใจ)ในการติดต่อ ส่งสารส่ือ

ความหมายระหวา่งกนั คือทางตา(ภาษาภาพ) ทางหู(ภาษาเสียง) ทางจมูก(ภาษากาย) ทางปาก(ภาษา

พดู) ทางกาย(ภาษากาย) ทางใจ(มโนคติ มายาคติ หรือฌาณ) จะเห็นไดว้า่การรับรู้ส่วนใหญ่ของเรา

คือ “ภาพและtext” นัน่เอง  เราไม่อาจปฏิเสธไดเ้ลยวา่ “ภาษา” นั้นมีความหมายและความจ าเป็นมาก

ต่อการด าเนินชีวติของเรา  

 จะเห็นไดว้า่ในโลกปัจจุบนัน้ีเราผา่นการเรียนรู้จากสังคมท่ีมีความหลากหลายและทบั

ซอ้นทางความคิดมากมาย และมีอาการสั่นไหวไม่คงท่ีและไม่ชดัเจน ไม่อะไรผดิและไม่มีอะไรถูก 

เสมือนเมืองท่ีปกคลุมไปดว้ยหมอกท่ีถูกเผาไหมด้ว้ยยคุสมยัของโพรสโมเดรินส์ ท่ีวา่ความจริง

ไม่ไดมี้เพียงหน่ึงเดียว มนัเป็นเพียงปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึน แลว้ก็ข้ึนอยูก่บักาละและเทศะ

ประสบการณ์และความรู้ท าใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ภาษา และศิลปะท าใหเ้รามองเห็นส่ิงท่ีเรียกวา่ชีวิต 

นั้นคือส่ิงท่ีเราใชถ่้ายทอดความหมายของการมีชีวิต ในขณะเดียวกนั ส่ิงท่ีเรารับรู้ดว้ยอายตนะของ 
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เราและสัมผสัถึงส่ิงนั้นได ้ นั้นหมายถึง ชีวติ และการมีอยูข่องชีวตินั้นท าใหเ้รารับรู้ถึงหว้งเวลา 

ความสัมพนัธ์ทั้งสองน้ี เป็นส่ิงท่ีตอ้งกา้วเดินออกไปพร้อมๆกนัเหมือนเทา้ซา้ยกบัเทา้ขวา ญาณ

ทศันะและชีวติไม่ไดเ้กิดข้ึนมาจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่ไดป้ระกอบไปดว้ยหลายๆส่ิงหลายๆอยา่ง เป็น

ระบบ เป็นโครงสร้าง เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเก้ือกลูกนั และทุกความสัมพนัธ์ ทุกความเช่ือมโยงมนั

ยอ่มมีเหตุผลของตวัมนัเอง และทุกความสัมพนัธ์ของทุกส่ิงบนโลกน้ีไดใ้ชส่ิ้งท่ีคลา้ยดัง่อาภรใน

การห่อหุม้ทุกความสัมพนัธ์ของชีวติเรา และส่ิงนั้นคือ “เวลา” เวลาเป็นไดท้ั้งส่ิงๆเดียวและเป็นได้

หลายๆส่ิงในเวลาเดียวกนั เวลายงัคงเป็นส่ิงท่ีดูคุน้ชินเหมือนถูกมองขา้มมาโดยตลอด  แต่เวลากลบั

น าพาเราพบเจอเร่ืองมหศัจรรยส์ าหรับความหมายและคุณค่าของการมีชีวิตอยูข่องมนุษย ์  เราใช้

ความรู้และประสบการณ์ชีวิตในการแสวงหาความหมายและค าตอบของมนั  เราใชเ้หตุผล ตรรกะ 

สมมุติฐาน ในการบอกกล่าวถึงเวลา แต่เวลาก็ยงัดูเหมือนหนงัสือเล่มใหญ่ของมนุษยเ์รา ท่ีพยายาม

ตอ้งการหาความหมายและความสัมพนัธ์ของชีวติท่ีมีกลไกของเวลามาเช่ือมโยง  

เราใชภ้าษาสร้างมโนทศัน์เพื่ออธิบายความจริงบางอยา่งของการมีอยูข่องเวลา บางคร้ัง

หลกัการและความเช่ือก็เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อญาณทศันะของเรา แต่หลายส่ิงหลายอยา่ง

เราไม่สามารถตดัสินไดว้า่อะไรท่ีเป็นจริงหรือเทจ็ และบางคร้ังเราก็ไดแ้บ่งแยกชีวติออกจากความ

จริง จึงเกิดเป็นสูญญากาศทางมโนทศัน์ท่ีลดทอนสุนทรียภาพและญาณทศันะของเรา  ทุก

ความสัมพนัธ์ในความเช่ือมโยงระหวา่งตวัเรากบัเวลามนัเป็นเพียงการแสดงความเขา้ใจในรูปของ

ภาษาท่ีก าลงัแสดงภาวะของการมีอยูข่องช่วงเวลา เพื่อพยายามท่ีจะเขา้ถึงความจริงของช่วงเวลาและ

หาเหตุผลมาสนบัสนุนความเช่ือของตวัเอง ดว้ยแรงปรารถนาท่ีจะพิสูจน์การมีอยูข่องความหมาย

ของชีวติกบัช่วงเวลา ดว้ยการตั้งค  าถามจากการเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ท่ีอยูต่รงหนา้ ผา่นการตีความ

ดว้ยเง่ือนไขทางภาษาและช่วงเวลาของความจริง 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยเทคนิคภาพและขอ้ความ text ดว้ยส่ือ

ใหม่(New Media)โดยการน าเสนอในรูปแบบงานศิลปะแนวความคิดคอนเซ็ปส์ชวล อาร์ต 
(Conceptual Art) 
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2. เพื่อแสดงเป็นความจริงท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยเง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความ

จริง แสดงความสัมพนัธ์ของภาษาภาพและText ในรูปแบบของโครงสร้างทางสัญญะ ดว้ยสร้างการ

รับรู้ถึงการมีอยูข่องช่วงเวลาดว้ยภาษาทางศิลปะ ตวังานเป็นการตั้งค  าถามมากกวา่การหาค าตอบ  

3. เพื่อใหไ้ดต้ระหนกัถึงเร่ืองของเวลาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชีวติ ดว้ยการส่ือถึงความ

ซบัซอ้นของเวลาจากการเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ท่ีอยูต่รงหนา้ และผา่นการตีความดว้ยเง่ือนไขทาง

ภาษาท่ีแสดงออก ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และบริบทของแต่ละบุคคลในการรับรู้ 

 

สมมุติฐานการศึกษา 

มีความคาดหวงัวา่ผลงานชุดน้ี “เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความจริง”  เป็นชุด

งานศิลปะทางความคิด(Conceptual art) ท่ีใชรู้ปแบบการแสดงออกดว้ยภาพ(New Media) และ

ขอ้ความ(Text) จะส่ือถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวติกบัห้วงเวลาหน่ึง ท่ีจะท าใหต้ระหนกัถึงคุณค่า

และความหมายของชีวติ ท่ีอาจจะน าไปสู่ความดี ความงาม และ ความจริง ดว้ยสติแห่งญาณทศันะ

ของเรา อนัเป็นความเจริญงอกงามของชีวิต นั้นคือการท่ีเราเขา้ไปใกล ้ เฝ้าสังเกต และสงสัย เม่ือ

สงสัยหว้งเวลาแห่งความคิดก็จะเกิดข้ึน อนัเป็นช่วงเวลาท่ีสติจะ ใคร่ครวญ พิจารณา เพง่พินิจ ถึง

ปัญหาหรือค าถามท่ีเกิดข้ึนในใจเรา แลว้เม่ือเกิดค าถามเราก็ยอ่มจะแสวงหาค าตอบ และค าตอบท่ีได้

อาจจะไม่ใช่ค าตอบท่ีแน่นอนตายตวั หรือเป็นค าตอบท่ีมาในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างกนัไป หรือ

อาจจะไม่เกิดข้ึนเลย นัน่ไม่ใช่ประเด็นท่ีส าคญั แต่ท่ีท่ีคุณค่าและความหมายกวา่ก็คือ การท่ีเราไดใ้ห้

เวลากบัสติ ความคิด การเฝ้าสังเกต พินิจพิจารณา ท่ีเป็นกระบวนการแห่งการใชปั้ญญาและการ

ตระหนกัรู้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างประสบการณ์ของญาณทศันะของเรา 

 

ขอบเขตเนือ้หา 

เป็นการคน้หาความหมายของความเช่ือมโยงดา้นสภาวะของหว้งเวลากบัความสัมพนัธ์

ท่ีมีคุณค่าต่อชีวติ ในรูปของภาษาท่ีก าลงัแสดงภาวะของการมีอยูข่องช่วงเวลา เพื่อพยายามท่ีจะ

เขา้ถึงความจริงของช่วงเวลาและหาเหตุผลมาสนบัสนุนความเช่ือของตวัเอง ดว้ยแรงปรารถนาท่ีจะ

พิสูจน์การมีอยูข่องความหมายของชีวติกบัช่วงเวลา ดว้ยการตั้งค  าถามจากการเฝ้าสังเกต
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ปรากฏการณ์ท่ีอยูต่รงหนา้ ผา่นการตีความดว้ยเง่ือนไขทางภาษาและช่วงเวลาของความจริง ดว้ย

ประสบการณ์และญาณทศันะของเรา 

 

ขอบเขตรูปแบบการสร้างสรรค์ 

โดยรูปแบบงาน “New Media” ท่ีใช ้ ภาพและText ตวัภาพเป็นการน าเสนอการ

ถ่ายทอดดว้ยเทคนิคทางส่ือใหม่(New Media) ตวัขอ้ความ(Text) เป็นขอ้ความทางภาษาเขียนถึง

แนวคิดทางปรัชญา ท่ีทั้งตวัภาพและขอ้ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงถึงกนั ท่ีจะน าไปสู่การมองคุณค่า

ของความงามตามแนวคิดของศิลปะคอนเซ็ปชวล (Conceptual Art) ดว้ยโครงสร้างของสัญญะท่ี

ผา่น ภาพ(picture) สัญญะ(sign) การตีความ(Hermeneutics) บริบทและขอ้ความ(text)  เวลา(time) 

และพื้นท่ี(space)  ท่ีไม่มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์เชิงองคป์ระกอบ(Element) เป็นผลงานศิลปะทาง

ความคิดท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงผลต่อการรับรู้ความหมายและความสัมพนัธ์ระหวา่งเวลากบัเรา เป็นลกัษณะ

การตั้งค  าถามมากกวา่การหาค าตอบ จากการเฝ้าสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงความรับรู้ต่อช่วงเวลาของ

ความจริงดว้ยเง่ือนไขทางภาษาท่ีสร้างข้ึน 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ตั้งสมมุติฐานท่ีมาและความส าคญัปัญหาในงานสร้างสรรคข์องเรา 

2. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสนบัสนุนตวัผลงานจากภาคเอกสาร 

3. หาขอ้มูลภาคสนามจากการพดูคุยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากเอกสารและลงภาคสนาม 

5. น าขอ้ท่ีไดม้าสร้างเป็นงาน sketch และเขา้พบ อ.ท่ีปรึกษา 

6. สร้างผลงานจาก sketch ออกมาน าเสนอ อ.ท่ีปรึกษา 

7. ก าหนดเวลาในการท าผลงานและการท าวจิยั 

 

เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

ใชเ้วลา 6 เดือน  เร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และเสนอ

วทิยานิพนธ์ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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วธีิการศึกษา 

1. หาขอ้มูลเอกสารจากองคค์วามรู้จากอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ 

2. รวบรวมและวเิคราะห์เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถมาสนบัสนุนผลงาน 

3. เรียนรู้ภาคสนามจากประการณ์จริงส่วนตวัและคนรอบขา้ง  

4. เฝ้าสังเกตพิจารณามองดูตนเองและคนรอบขา้ง 

5. รวบรวมและส ารวจภาษา / ภาพ / text ท่ีไดจ้ากทางสังคมฯ 

6. ศึกษาวเิคราะห์งานศิลปะของศิลปินท่ีท างานเก่ียวกบัภาพและtext ทั้งเทคนิค /วธีิการ  

7. ศึกษาวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าพและtextในการส่ือความหมาย 

8. sketch ผลงานใหต้รงกบัแนวความคิด เสนอ อ.ท่ีปรึกษา 

9. สร้างสรรคผ์ลงานจริงจาก sketch ท่ีผา่นความเห็นชอบจากอ.ท่ีปรึกษา 

 

แหล่งข้อมูล 

1. หอ้งสมุด 

2. หอศิลป์   

3. อาจารยผ์ูส้อนในสาขาทศันศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากรฯ 

4. ศิลปินท่ีเป็นแรงบลัดาลใจและเก่ียวขอ้ง 

5. หนงัสือจากครู อาจารย ์และ คนใกลชิ้ด 

6. ตวัเราเอง คนรอบขา้งและสภาพแวดลอ้มทางสังคม 

7. เวป็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต และ youtube 

8. ภาพ / ภาษา / text ท่ีไดท้างสังคม 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ค้นคว้า 

1. อุปกรณ์   ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์, กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล, กลอ้งVDO, สตูดิโอถ่ายรูป, ไฟ

จดัแสง, เกา้อ้ี,  ฉากกั้นแสง อุปกรณ์ส าหรับถ่ายท าฯ 

2. วสัดุ   ไดแ้ก่ กระดาษ, เทปกาว, ดินสอ, ยางลบ, สี 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท าวิทยานิพนธ์  

ค่าใชจ่้ายในการสร้างสรรคแ์ละท าผลงานวทิยานิพนธ์รวม            55,000               บาท        
                     
การน าเสนอผลงาน 

การน าเสนอผลงานไดแ้บ่งออกเป็น 2  ส่วน คือ 

1. ภาคเอกสาร ไดจ้ากการจดบนัทึกจากขั้นตอนการศึกษา ขอบเขต เทคนิควธีิการและ

ต่างๆ ในการสร้างสรรคผ์ลงาน จดัท าเป็นรูปแบบเอกสารประกอบการศึกษาวทิยานิพนธ์ โดย

น าเสนอพร้อมกบัผลงาน 

2. ภาคปฏิบติั สร้างผลงานจริงออกมาและจดัหาพื้นท่ีส าหรับจดันิทรรศการ โดยติต่อ

หอศิลป์หรือห้องแสดงนิทรรศการเพื่อน าผลงานออกแสดงและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 

 
 

 

   ส
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บทที ่2 

ข้อมูลและอทิธิพลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

อทิธิพลทางปรัชญา 

ภาษาอาจเป็นนวตักรรมท่ีประโยชน์มากท่ีสุดเท่าท่ีมนุษยคิ์ดคน้ข้ึนมาบนโลกใบน้ี 

เพราะผลจากการใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนันั้นไดส้ร้างส่ิงประดิษฐ ์คิดคน้นวตักรรม 

เทคโนโลยตี่างๆมากมายท่ีจ าเป็นเพื่อช่วยในการด ารงชีวิตของเราใหง่้ายยิง่ข้ึน และบางมุมก็

ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุดของเราเช่นกนั อนัเป็นผลพวงของภาษาท่ีไดส้ร้างองค์

ความรู้ ศาสตร์และศิลป์ และมีความสลบัซบัซอ้นข้ึนดว้ยการปรับเปล่ียนไปพร้อมกบัการ

ววิฒันาการของโลกในทุกๆดา้น โดยเฉพาะดา้นภาษาท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากท่ีสุด มีตั้งแต่ความ

เป็นธรรมดาของการส่ือสารทัว่ไป ไปจนถึงอภิปรัชญาอนัเป็นค าถาม หาค าตอบ ของความจริงแท้

อนัสูงสุดของชีวิต ของนกัคิด นกัปรัชญา นกับวช ดว้ยวาทกรรมทางภาษาท่ีบางคร้ังก็ยากท่ีจะเขา้ใจ  

การรับรู้และเขา้ใจในภาษาของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นอยูพ่อสมควร เพราะภาษามิใช่

เพียงแค่เป็นการส่ือสารผา่นความเขา้ใจในลกัษณะของกฎเกณฑท์างไวยากรณ์ ส านวน ประมวล

ค าศพัท ์การส่งและตีความหมายของภาษาเท่านั้น แต่ภาษายงัมีอิทธิพลต่อความคิดและจินตนาการ

ของมนุษยอี์กดว้ย   

แต่เม่ือยอ้นกลบัไปสู่ค าถามท่ีเรียบง่ายท่ีสุด ธรรมดาสามญัท่ีสุด บางคร้ังความจริงหรือค าตอบท่ี

ไดรั้บนั้นก็ไม่ใช่ค าตอบท่ีเป็นอยา่งเดียวกนัหรือค าตอบเดียว นั้นเป็นเพราะอะไร หรือวา่ความจริง

มิไดมี้เพียงหน่ึงเดียว หรือวา่ข้ึนอยูก่บัการตีความ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดว้ยเหตุน้ี

เองจึงเกิดแนวคิดของนกัปรัชญาลทัธิมนุษยนิ์ยม ใหน้กัวชิาการในยคุนั้นสมยันั้นมีความคิดท่ีเป็น

อิสระมากข้ึน รู้จกัแสวงหาความรู้ เกิดความเขา้ใจในธรรมชาติของความเป็นจริงอยา่งมีเหตุผล ดว้ย

เหตุน้ีเองท าให้เกิดวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ข้ึน โดยวทิยาศาสตร์สมยัใหม่น้ี มีวธีิหาความรู้โดยการ

อุปนยั (inductive) ซ่ึงวธีิการดงักล่าวจะแตกต่างไปจากการแสวงหาความรู้ตามรูปแบบเดิม ซ่ึงไดแ้ก่ 

วธีิการนิรนยั (deductive) วธีิการแสวงหาความรู้แบบอุปนยั ไดเ้ร่ิมตน้ในสมยัฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผูท่ี้เร่ิมตน้จุดประกายความคิดน้ี ก็คือ ฟรานซิส เบคอน (francis bacon)  โดยวธีิคิดแบบอุปนยันั้น 

จะไม่ไดเ้ร่ิมตน้จากความเช่ือ แต่จะเร่ิมจากการสังเกตขอ้มูลอยา่งเป็นกลางในหลายๆสถานการณ์ 

เพื่อหาลกัษณะร่วมกนัท่ีนาํไปสู่ขอ้สรุปทัว่ไป เพราะ เบคอน ไดเ้นน้ความสาํคญัของขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์เพื่อนาํมาตรวจสอบขอ้มูลท่ีได ้แหล่งความรู้ต่าง ๆ ไม่ใช่ขอ้สรุป แต่เป็นขอ้มูลสาํหรับการ

ตั้งสมมติฐานเพื่อการตรวจสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ฟรานซิสเบคอน คิดคน้ข้ึนเพื่อแก้

ขอ้บกพร่องท่ีใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั โดยศึกษาขอ้มูลหรือกรณียอ่ยหลายกรณีจนไดผ้ลลพัธ์ท่ี

สอดคลอ้งกนั แลว้นาํไปสรุปเป็นความรู้ใหม่ท่ีกวา้งข้ึน นัน่เอง (from specific instant to the general 

theory) ซ่ึงแนวความคิดน้ีกลบัสวนทางกบัแนวความคิดของอริสโตเติล อยา่งส้ินเชิง 

แต่ส่ิงท่ี ฟรานซิส เบคอน คิดวา่มีบางอยา่งท่ีสามารถขดัขวางการพฒันากระบวนการ

คิดท่ีสาํคญั และมีขอ้จาํกดัต่อการนาํมาใชต้รวจสอบความรู้ ความจริงใหม่ ๆ ซ่ึงการกระทาํดงักล่าว 

เรียกอีกช่ือไดว้า่ อคติ 4 ประการ หรือ เทวรูป 4 นัน่เอง ท่ีครอบงาํจิตมนุษย ์ซ่ึง เทวรูป ดงักล่าว จะมี

ลกัษณะคลา้ยกบั อคติในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะเป็นตน้เหตุท่ีทาํใหม้นุษย ์ เกิดความลาํเอียง มีความ

คิดเห็นท่ีผดิพลาด ครอบงาํไม่ใหม้นุษยเ์ขา้ถึงสัจธรรม ดงันั้นเบคอนจึงมีความเช่ือท่ีวา่ ในแต่ละ

บุคคลก็มีเทวรูป หรือ อคติ ท่ีแตกต่างกนัไป  และถา้หากคนเราทุกคนสามารถทาํลายเทวรูปในตวั

ของเราทุกคนไดแ้ลว้นั้น จะส่งผลให ้ เราจะสามารถคน้พบความจริงท่ีเหมือนกนัหมดดว้ยเหตุน้ี 

เบคอนจึงแบ่งเทวรูปดงักล่าวออกเป็น 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 

1. เทวรูปแห่งตระกลู (Idols of the Tribe) 

2. เทวรูปแห่งถํ้า (Idols of the Den) 

3. เทวรูปแห่งตลาดนดั (Idols of the Market-Place) 

4. เทวรูปแห่งโรงละคร (Idols of the Theater) 

แต่ท่ีจะกล่าวถึงคือ  3. เทวรูปแห่งตลาดนดั (Idols of the Market-Place) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาษา

และการรับรู้ทางภาษาของแต่ละบุคคล ท่ีส่งผลต่อการประมวลและตอบสนองต่อความคิดท่ีมีต่อ

ภาษา ดงัน้ี 

เทวรูปแห่งตลาดนดั (Idols of the Market-Place) 

คาํวา่ ‚ ตลาดนดั ‛  คือ  ภาษาท่ีมนุษยใ์ช ้  และคาํวา่ ‚ ภาษา ‛  หมายถึง  กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์  

ความเขา้ในในภาษา  สาํนวน  ประมวลศพัทต่์างๆ เป็นตน้  เพราะภาษาเป็นส่ิงท่ีบุคคลใชใ้นการ

   ส
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ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นคาํพดู  ดงันั้น  ภาษาจึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก จึงส่งผลใหค้น

ท่ีรู้นอ้ยในภาษา ก็จะมีความคิดและความเขา้ใจนอ้ยตามไปดว้ย  จึงทาํให้เขาถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกไดน้อ้ย  ตรงขา้มกบั  คนท่ีเขา้ใจในภาษาไดม้ากไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  ยอ่มถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกออกมาไดอ้ยา่งลุ่มลึก ซบัซอ้น แหลมคมและมากมายดว้ยนยัแห่งความคิด  เบคอน ได้

เปรียบเทียบภาษาของแต่ละสังคม วา่เป็นเหมือน ตลาดนดัของสังคมนั้นๆเอง  เพราะคนยอ่มมีสิทธ์ิ

ท่ีจะเดินเลือกซ้ือของภายในบริเวณของตลาดท่ีกาํหนดไว ้  และนาํภาษาท่ีมีในตลาดมาใชใ้นการพดู

และแสดงความคิดเห็นได ้  และในภาษาอ่ืนหรือตลาดอ่ืนๆก็มีขอบเขตของภาษาท่ีกาํหนดไว ้ 

เช่นกนั  ดั้งนั้น  ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีบุคคลใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  และยิง่ถา้บุคคลใดมี

ความรู้ในหลายๆภาษาก็ยิง่เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ บุคคลนั้นเป็นคนท่ีฉลาด 

ตวัอยา่งเช่น ในศาสนาศริสตจ์ะมีการส่ือความหมายเก่ียวกบัพระเจา้วา่ ‚พระเจา้ผูสู้งสุดของเรา คือ 

พระเจา้พระองคเ์ดียว สูเจา้ตอ้งรักพระองคด์ว้ยดวงใจทั้งส้ิน และพระเจา้เป็นผูเ้ห็น ผูร้อบรู้ในทุก

สรรพส่ิง‛     ศาสนาอิสลามจะส่ือวา่ความหมายวา่ ‚ไม่มีพระเจา้องคใ์ดนอกจากพระอลัเลาะห์ ซ่ึง

เป็นผูส้ร้างทุกอยา่งในเอกภพ เป็นผูมี้อยูต่ลอดเวลา‛ จะเห็นไดว้า่การส่ือความหมายเก่ียวกบัพระเจา้

ในแต่ละศาสนานั้น ถึงแมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนัในฐานะท่ีพระเจา้เป็นผูมี้เดชานุภาพท่ียิง่ใหญ่ใน

การสร้างสรรค ์แต่ก็แตกต่างในความรู้สึกของผูน้บัถือ1 

จากท่ีขา้งตน้ภาษาของตลาด ( เทวรูปแห่งคลาดนดั ของ ฟรานซิส เบคอน )  เม่ือภาษา

ท่ีเราส่ือสารกนัออกไปใชถ่้ายทอดความรู้สึก นึก คิด นั้น มีการสั่นไหวอยูแ่ละไม่คงท่ี ในการแปล

ความหมายท่ีแต่ละคนรับรู้ ก็ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจ การศึกษา และการ

ตีความหมายจากการถ่ายทอด เช่น เม่ือเราพดูถึงสีฟ้า สีฟ้าของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกนั อาจเป็นทั้ง

ความหมาย ความรู้สึก และแมก้ระทั้งค่าของสีก็แตกต่างกนัออกไป บางคนอาจเหมือนกนับาง

ในทางโครงสร้างแต่แตกต่างกนัในรายละเอียด ยกตวัอยา่ง ถา้เราพดูถึงสีฟ้ากบัชาวประมง เราจะได้

ภาพของสีฟ้านํ้าทะเลท่ีกวา้งใหญ่ การหาปลา การทาํมาหากิน การอยูร่อดของครอบครัว ถา้เราพดูสี

ฟ้ากบักะลาสีเรือ เราจะไดภ้าพของสีฟ้านํ้าทะเลท่ีกวา้งใหญ่ และเตม็ไปดว้ยหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ถา้เราพดูสีฟ้ากบัเด็กท่ีเคยจมนํ้า เราจะไดภ้าพสีฟ้าท่ีดาํทะมึนและเตม็ไปดว้ยความตระหนกตกใจ 

                                                           
1 บู๋ บ๋ีจร้า, ฟรานซิส เบคอน, เขา้ถึงเม่ือ 16 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

http://bubeeja.blogspot.com/2013/05/blog-post.html   
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ทรมาน และหวาดกลวั ดงัท่ียกตวัอยา่งทั้งสามนั้นเราจะเห็นไดว้า่การแปลความหมายของคาํๆหน่ึง

นั้น มีทั้งท่ีเหมือนกนัทางโครงสร้างแต่ต่างกนัท่ีรายละเอียด กบัอีกคนท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง

ส้ินเชิง เพราะภาษานั้นมีการเคล่ือนไหวไม่คงท่ีของมนัอยูต่ลอกเวลา ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล กบั

บทบาท หนา้ท่ี สังคม สถานะฯ ประสบการณ์ วยั และอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัเหตุและปัจจยัท่ีประสบพบเจอ

ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

จะเห็นไดว้า่ภาษาของเรานั้นมีมิติท่ีแยกออกเป็นชั้นๆ เปรียบเหมือนกนัทอดลูกเต๋าคร้ัง

ละหลายลูกในคราวเดียว ยอ่มไดห้นา้เต๋าไม่เหมือนกนั นั้นก็ข้ึนอยูก่บัเหตุและปัจจยัดงัท่ีกล่าว

มาแลว้ และมนุษยเ์องเร่ิมใชภ้าษาท่ีเพิ่มความสลบัซบัซอ้นมากข้ึนเร่ือยๆ ท่ีนอกเหนือจากการดาํรง

อยูอ่ยา่งปกติ ท่ีใชใ้นการติดต่อคา้ขายกนั การเกิดข้ึนของลทัธิฯ และศาสนา การเมืองการปกครอง 

การศึกษาภาษาก็มีบทบาทมากข้ึน มนุษยเ์ร่ิมใชภ้าษาท่ีมีรูปแบบมีความซบัซอ้นเฉพาะงาน เฉพาะ

หนา้ท่ี แบ่งเป็นหมวด เป็นหมู่ บญัญติัภาษาใหม่ และสร้างวาทกรรมต่างๆมากมาย สร้างความหมาย

ท่ีบริสุทธ์ิ และความหมายแฝงท่ีปนไปดว้ยเจตนาท่ีซ่อนเร้น และบางคร้ังก็ยากต่อการตีความหมาย    

จากความบริสุทธ์ิของภาษาไดว้วิฒันาการมาเป็นภาษาศาสตร์ ปรัชญาภาษา และเก่ียวขอ้งไปกบั

มานุษยวทิยา ทาํใหเ้กิดนกัคิด นกัปรัชญา นกัภาษาศาสตร์ นกัมานุษยวทิยา และเกิดทฤษฎีทางภาษา

ต่างๆมากมาย มีการตั้งขอ้สังเกต การแบ่งประเภท การถกเถียง การตีความหมาย การพดูถึงปัญหา

และบทบาทหนา้ท่ีและความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัขอ้เทจ็จริงในโลกวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร   

ทฤษฎคีวามหมายในปรัชญาภาษาของลุดวกิ วติเกนสไตน์ 

การศึกษาความคิดทางปรัชญาภาษาของ ลุดวกิ วติเกนสไตน์ (Ludwig Wittgenstien 

1889 – 1951 A.D.) มีลกัษณะท่ีแตกต่างเป็นพิเศษไปจากนกัปรัชญาภาษาท่านอ่ืนๆ นัน่คือ แนวคิด

ของเขาถูกจดัแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ความคิดในช่วงแรก (Early Wittgenstein) และ ความคิด

ในช่วงหลงั (Late Wittgenstein) เน่ืองจากความคิดทั้งสองช่วงดงักล่าว มีท่าทีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ภาษาและความจริงท่ีแตกต่างกนัในระดบัหน่ึงท่ีมีนยัยะสาํคญั ในท่ีน้ีนาํเสนอแนวความคิดโดยรวม

ของวติเกนสไตน์ พอสังเขป 

ความคิดในช่วงแรกของวติเกนสไตน์ 

กล่าวไดว้า่ปัญหาสาํคญัท่ีวิตเกนสไตน์อธิบายถึงใน ‚Tractatus Logico-Philosophicus‛ 

คือ ปัญหาในเร่ืองความชดัเจนของการใชภ้าษา หรือการอธิบายถึงหนา้ท่ีและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ภาษากบัขอ้เทจ็จริงในโลกวา่เป็นไปในลกัษณะอยา่งไร? ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจอยูใ่น

สมยันั้น นกัปรัชญาท่ีนาํเสนอความคิดในประเด็นเร่ืองน้ี เช่น เบอร์ทรัลด ์รัสเซล (Bertrald Russell) 

หรือ นกัปรัชญากลุ่ม Logical positivist เป็นตน้ สาํหรับวติเกนสไตน์เขามีความเห็นวา่ ภาษาคือภาพ

ในเชิงตรรกะ (logical picture) ท่ีทาํหนา้ท่ีแสดงแทน เป็นเสมือนกบัสัญลกัษณ์แทนขอ้เทจ็จริงต่างๆ

ในโลก หรือเหมือนกบัการทาํหนา้ท่ีของโนต้ดนตรี แผน่เสียง ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของ

เสียงดนตรี วติเกนสไตน์อธิบายวา่ ‚สัญลกัษณ์หน่วยยอ่ย‛ (simple sign) ท่ีสุดของภาษาคือ ‚นาม‛ 

(names) นามเป็นส่ิงท่ีใชเ้รียกแสดงแทน ‚วตัถุ‛ (object) ต่างๆในโลก ประพจน์ท่ีมีความหมายคือ

ประพจน์ท่ีประกอบดว้ยนามท่ีมีความหมายหรือหมายถึงนามท่ีแสดงแทนวตัถุต่างๆในโลกเท่านั้น 

ดงันั้นความหมายของภาษาจึงเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บัการทาํหนา้ท่ีสะทอ้นความมีอยูจ่ริงของส่ิงต่างๆท่ีมี

อยูใ่นโลก หากประพจน์สามารถระบุถึงหรือรองรับดว้ยขอ้เทจ็จริงในโลกไดข้อ้ความนั้นก็จะเป็น

ขอ้ความท่ีมีความหมาย ส่วนขอ้ความใดท่ีไม่มีขอ้เทจ็จริงในโลกมารองรับขอ้ความนั้นก็เป็น

ขอ้ความท่ีไร้ความหมาย (meaningless statement) หรือเรียกวา่เป็นประพจน์เทียม (pseudo 

statement) 

ความคิดของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของภาษา มนุษยจ์ะสามารถสัมผสัขอ้เทจ็จริงใน

โลกไดผ้า่นรูปแบบของประพจน์หรือภาษาเท่านั้น ส่ิงใดท่ีสามารถคิดหรือกล่าวถึงไดอ้ยา่งชดัเจน

และมีความหมายก็คือส่ิงท่ีเราสามารถใชภ้าษาในการระบุถึงขอ้เทจ็จริงในโลกท่ีรองรับอยูข่องส่ิง

นั้นได ้ แต่ส่ิงใดท่ีไม่สามารถกล่าวถึงไดอ้ยา่งเป็นชดัเจนก็เน่ืองจากการท่ีเราไม่สามารถระบุถึง

ขอ้เทจ็จริงในโลกท่ีรองรับมนัอยูไ่ด ้ เราอาจเขา้ใจถึงการทาํหนา้ท่ีของภาษาท่ีวิตเกนสไตน์นาํเสนอ

ไดโ้ดยใชแ้ผนภาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพประกอบความคิดช่วงแรกของลุดวกิ วิตเกนสไตน์ 
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พื้นท่ีในส่วนท่ี 1    จะแสดงแทนภาษาหรือความคิดท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริง

ในโลก ภาษาชนิดน้ีจึงถือไดว้า่ไม่มีความหมาย ขอ้ความ เช่น ‚แมวดาํมีสีดาํ‛, ‚วงกลมท่ีมีเหล่ียม‛, 

‚คนโสดทุกคนยงัไม่ไดแ้ต่งงาน‛ วติเกนสไตน์มีความเห็นวา่ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นจริงหรือเทจ็ภายในโครงสร้างของภาษาเท่านั้นไม่ไดส้ะทอ้นขอ้เท็จจริงท่ี

สัมพนัธ์กบัโลกแต่อยา่งไร  

พื้นท่ีในส่วนท่ี 3    จะแสดงแทนขอ้เทจ็จริงต่างๆในโลกท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จาํกดัท่ีเราไม่

สามารถลดทอนลงสู่ภาษาได ้มนุษยจึ์งไม่สามารถเขา้ใจขอ้เทจ็จริงต่างๆในแบบน้ีได ้เช่น มโนทศัน์

เร่ืองอภิปรัชญา เร่ืองชีวติหลงัความตาย หรือเร่ืองในเชิงคุณค่าต่างๆ เช่น สุนทรียศ์าสตร์ และ

หลกัเกณฑท์างจริยศาสตร์ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะมีอยูจ่ริงหรือไม่ก็ได ้ ไม่สามารถจะรับรู้หรือ

กล่าวถึงได ้ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองเปล่าประโยชน์ท่ีมนุษยจ์ะกล่าวถึงเร่ืองในลกัษณะเช่นน้ี  

พื้นท่ีในส่วนท่ี 2    คือส่วนท่ีระหวา่งภาษากบัขอ้เทจ็จริงในโลกมีความสัมพนัธ์กนัได ้

หรือในส่วนน้ีภาษาสามารถระบุแทนส่ิงท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงในโลกได ้ มนุษยจึ์งสามารถใชภ้าษาใน

ลกัษณะน้ีไดอ้ยา่งมีความหมาย ความจริงของขอ้ความในลกัษณะน้ีจะพิสูจน์ไดโ้ดยการเปรียบกบัวา่

ตรงกบัขอ้เทจ็จริงในโลกหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น ขอ้ความ ‚มีตน้ไมต้น้หน่ึงอยูน่อกหนา้ต่าง‛ ขอ้ความ

น้ีจะสามารถพิสูจน์ไดโ้ดยการพิสูจน์วา่มีตน้ไมต้น้หน่ึงอยูน่อกหนา้ต่างจริงหรือไม่ หากระบุไดว้า่มี

ตน้ไมอ้ยูน่อกหนา้ต่างจริงก็ถือวา่เป็นขอ้ความท่ีเป็นจริง เป็นตน้ 2 

จะเห็นไดว้า่การทาํหนา้ท่ีของภาษาท่ีวติเกนสไตน์นาํเสนอในช่วงแรกนั้น ภาษานั้นมี

ขอ้จาํกดัในการอธิบายความหมายและส่ิงต่างๆในโลก  อนัเป็นขอ้เทจ็จริงในเชิงประจกัษข์องมนุษย ์

ท่ีพยายามจะใชภ้าษาอธิบายถึงความจริงทั้งหมดแต่ดว้ยเง่ือนไขและขีดจาํกดัของภาษา จึงไม่

สามารถอธิบายไดท้ั้งหมดถึงขอ้เทจ็จริงในความจริงดงัจะเห็นไดจ้ากรูปท่ีอธิบายถึงภาษากบั

ความสัมพนัธ์ของความจริงท่ีทบัซ้อนกนัดว้ยอุปมาวงกลมของภาษา(ส่วนท่ี1) และวงกลมของ

ขอ้เทจ็จริง(ส่วนท่ี 3) ส่วนท่ีทบัซอ้นกนั(ส่วนท่ี 2) นั้นคือเน้ือท่ีของความสัมพนัธ์ท่ีภาษากาํลงัส่ือ

ความหมาย หรืออธิบาย หรือบอกกล่าว ในส่วนของความจริง การท่ีเราจะพิสูจน์วา่ ขอ้ความหรือ

                                                           
2 ดรีมม่ิง บรัตเตอร์ฟลาย, ปรัชญาภาษาของลุดวกิ วติเกนสไตน์, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธนัวาคม 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=easywandering&month=06-12-
2007&group=1&gblog=21  
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ภาษาท่ีส่งออกไปนั้นเป็นความเทจ็จริงมากนอ้ยแค่ไหนไม่มีใครรับรองได ้ หรือขอ้ความดงักล่าว

อาจจะไม่มีความหมายเลยสาํหรับความคิดเห็นของวิตเกนสไตน์ เขาเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความฉงน

หรือล้ีลบั(Mystic) คือไม่สามารถหาคาํตอบเชิงประจกัษไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ หรือเป็นเร่ืองท่ี “ไม่

สามารถแตะตอ้งไดอ้ยา่งสมบูรณ์” (Completely Untouchable)   คือมีความคลุมเครือเป็นลกัษณะ

ทางนามธรรมมากวา่ท่ีภาษาจะอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ความเช่ือในเร่ืองของความมีอยูพ่ระเจา้ฯ 

เป็นตน้ 

ทฤษฎีเกมภาษา (ความคิดในช่วงทีส่องของวติเกนสไตน์) 

ความคิดเร่ืองเกมภาษา (Language game) เป็นความคิดท่ีอยูใ่นช่วงหลงัของวิตเกนส

ไตน ์ ซ่ึงมีขอ้แตกต่างจากความคิดท่ีเขาไดเ้สนอไปในความคิดช่วงแรกท่ีมีความสาํคญัในระดบัหน่ึง 

โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของภาษา จึงกล่าวไดว้า่ขอ้เสนอของเขาใน 

‚Philosophical Investigations‛ เป็นการปรับปรุงพฒันาความคิดของตวัเขาเองในช่วงแรกให้

สามารถอธิบายถึงความหมายของภาษาและสามารถอธิบายถึงกิจกรรมทางปรัชญาไดอ้ยา่งสมบูรณ์

มากข้ึน จากความคิดในช่วงแรก วิตเกนสไตน์ไดพ้ยายามหาความแน่นอนชดัเจนใหก้บัภาษา 

หลงัจากไดมี้เวลาทบทวนตรวจสอบความคิดของตวัเอง เขาไดพ้บวา่ความจริงของภาษาไม่ไดมี้

ลกัษณะหยดุน่ิงตายตวัหรือจาํกดัดว้ยขอ้เท็จจริงอยา่งท่ีเคยเขา้ใจ แต่ภาษามีลกัษณะท่ีเล่ือนไหล

เปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และลกัษณะของการใช ้ ในยอ่หนา้แรกเขาไดย้กเอาขอ้ความของ

เซนตอ์อกสัติน (St. Augustine) ท่ีเป็นคาํอธิบายเก่ียวกบัสารัตถะของภาษา (essence of human 

language) ซ่ึงส่งผลทาํใหเ้ขามีความเห็นวา่ ‚คาํทุกๆ คาํมีความหมาย และเป็นความหมายท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัโลกดว้ยกนัทั้งส้ิน‛ วติเกนสไตน์เปรียบเทียบการใชภ้าษาวา่ เหมือนกบัการทาํหนา้ท่ี

ของเคร่ืองมือต่างๆในกล่องเคร่ืองมือช่างท่ีมีอุปกรณ์อยูห่ลากหลายชนิด เช่น คอ้น, คีม, ไขควง ฯลฯ 

เคร่ืองมือแต่ละชนิดก็มีทาํหนา้ท่ีเฉพาะของมนั เช่น ใชก้บัตะปู, น็อต เป็นตน้ การทาํหนา้ท่ีของ

ภาษาก็เช่นเดียวกนั คาํแต่ละคาํลว้นแลว้แต่มีความหมายดว้ยกนัทั้งส้ิน ข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีของมนัใน

สถานการณ์และการใชท่ี้มีความแตกต่างกนั จึงกล่าวไดว้า่ความหมายของภาษาไม่ไดเ้ป็น

ความหมายท่ีมีอยูอ่ยา่งตายตวัคงท่ีระบุถึงขอ้เท็จจริงในโลกอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดโ้ดยตวัของมนัเอง 

(เหมือนในความคิดช่วงแรก) แต่ความหมายของภาษาเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บัการทาํหนา้ท่ีของตวัมนัใน

บริบทมากกวา่ วติเกนสไตน์ไดย้กตวัอยา่งของคาํพดูของช่างก่อสร้างท่ีกล่าวกบัผูช่้วย การท่ีเขา
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กล่าวข้ึนมาวา่ ‚กอ้นอิฐ‛ ‚ไมก้ระดาน‛ ไม่ไดมี้ความหมายถึงการท่ีช่างก่อสร้างจะนึกสนุกเรียกช่ือ

ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีข้ึนมาลอยๆ แต่การใชค้าํเรียกช่ือส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีความหมายวา่ใหผู้ช่้วย ส่งกอ้นอิฐ

มาใหเ้ขาและส่งไมก้ระดานมาใหเ้ขาเป็นตน้ 

วติเกนสไตน์เปรียบเทียบกระบวนการการทาํหนา้ท่ีของภาษาวา่เป็นเหมือนกบัเกม 

หรือเรียกวา่ ‚เกมภาษา‛ การใชภ้าษาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการมีความเขา้ใจร่วมกนัในกฎเกณฑ์

หน่ึงๆ ในการท่ีจะกาํหนดวา่การทาํหนา้ท่ีของคาํในสถานการณ์นั้นๆมีความหมายวา่อยา่งไร การ

เขา้ใจคาํๆหน่ึงร่วมกนัจึงจะสามารถทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัเป็นไปได ้ แต่กฎเกณฑ์

ดงักล่าวน้ีไม่ไดเ้ป็นส่ิงตายตวัซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ กฎเกณฑด์งักล่าวเป็น

เหมือนกบักติกาของการเล่นเกมต่างๆ คาํทุกคาํจึงมีความหมายเช่นเดียวกนัภายใตเ้กมท่ีมีความ

หลากหลายและมีความแตกต่างกนั คาํๆเดียวกนัหากอยูใ่นเกมภาษาหรือบริบทแวดลอ้มท่ีแตกต่าง

กนัก็อาจจะมีความหมายท่ีต่างกนัได ้ เช่น อาจจะข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นคนพดู มีนํ้าเสียง, สีหนา้ 

อยา่งไร หรือเป็นการพดูในโอกาสอะไร เช่น ขอ้ความท่ี นาย ก. ชม นาย ข. วา่ ‚นาย ข. เป็นคนดี‛ 

ในบางสถานการณ์ขอ้ความดงักล่าวอาจไม่ไดมี้ความหมายวา่ นายก.ตอ้งการยกยอ่งวา่ นายข. เป็น

คนดีจริงๆ แต่อาจจะมีความหมายของการประชด หรือลอ้เลียนการกระทาํของ นาย ข. ก็ได ้ การ

เขา้ใจความหมายของภาษาจึงเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บับริบทท่ีแวดลอ้มการใชค้าํๆ นั้นอยา่งแยกไม่ออก 

เช่นเดียวกบัสถานการณ์ในการใชภ้าษาท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เกมภาษาก็เป็นส่ิงท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวน

มากเช่นกนั หรืออาจกล่าวไดว้า่มีความหลากหลายเป็นไปตามบริบทของชีวติ (Context of life) ของ

มนุษย ์ หรือดงัท่ีวิตเกนสไตน์เรียกวา่เป็น ‚แบบของชีวิต‛ (form of life) ท่ีอาจจะมีความหมายถึง

บริบทของวฒันธรรม, การเมือง, การศึกษาฯลฯ ทั้งหมดท่ีแวดลอ้มชีวิตมนุษย ์ 

การเปรียบเทียบภาษากบัเกมในแง่หน่ึงมีความหมายถึงการเปรียบเทียบ กบัส่ิงท่ีเรา

เรียกวา่เกม ส่ิงท่ีเราเรียกวา่เกมเป็นส่ิงท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น อาจมีความหมายถึง ฟุตบอล, 

บาสเก็ตบอล, หมากรุก, วิง่ไล่จบั ฯลฯ ในขณะท่ีเราไม่สามารถระบุถึงส่ิงท่ีเป็นสารัตถะ (essence) 

ร่วมกนัของเกมเหล่าน้ีได ้ แต่เราก็เรียกส่ิงเหล่าน้ีร่วมกนัไดว้า่เป็นเกม ซ่ึงก็เหมือนกบัความคลา้ยถึง

กนัภายในครอบครัวหน่ึง นาย ก. อาจจะมีสีของตาคลา้ยกบั เด็กชาย ข., เด็กชาย ข. อาจจะมีจมูก

คลา้ย นางสาว ค., และ นางสาว ค. อาจจะมีผมสีเดียวกบั นายก. เราจะพบวา่แต่ละคนไม่ไดมี้

ลกัษณะท่ีสาํคญัอะไรร่วมกนัเหมือนกนัทุกคน แต่เราก็พบวา่ทุกคนมีความคลา้ยคลึงกนัท่ีจะ
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สามารถระบุไดว้า่เป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกนั วิตเกนสไตน์เรียกความคลา้ยคลึงท่ีมีร่วมกนั

ในลกัษณะน้ีวา่ ‚ความคลา้ยคลึงเชิงครอบครัว‛ (family resemblance) เช่นเดียวกบันิยามของส่ิง

ต่างๆท่ีเราไม่สามารถกาํหนดไดอ้ยา่งชดัเจน มโนทศัน์ต่างๆในชีวติประจาํวนัของมนุษยส่์วนมากก็

จะมีลกัษณะเช่นน้ี ดงัท่ีเขาไดย้กตวัอยา่งวา่ เวลาท่ีเรากล่าวกบัเพื่อนวา่ ‚ยนือยูแ่ถวๆน้ีนะ‛ ซ่ึงการ

ยนือยูบ่ริเวณนั้นไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีตาํแหน่งท่ีแน่นอนวา่ตอ้งยนือยูต่าํแหน่งใด เช่น ห่างจากป้าย

รถประจาํทางไม่เกิน 5.35 เมตร ซ่ึงการใชภ้าษาในชีวติประจาํวนัของเราไม่ไดมี้ลกัษณะเช่นน้ี การ

ใชค้าํวา่ ‚แถวๆน้ี‛ เป็นเพียงการกล่าวถึงระยะทางอยา่งคร่าวๆเท่านั้น ไม่ไดมี้ความหมายท่ีแน่นอน 

หรือตวัอยา่งเช่น การพดูถึงสีฟ้าของ นาย ก. เราไม่สามารถแน่ใจไดว้าสีฟ้าของ นาย ก. จะเป็นสีฟ้า

ในแบบท่ี นาย ข. คิดถึง แต่ก็มีความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะหน่ึง (ความคลา้ยคลึงเชิงครอบครัว) ท่ี

ทาํใหค้นทั้งสองสามารถส่ือสารกนัอยา่งเขา้ใจวา่อีกฝ่ายหมายถึงอะไรได ้ กล่าวไดว้า่ส่ิงท่ีเป็นขอ้

แตกต่างในเร่ืองความหมายของภาษาจากแนวคิดในช่วงแรกอยา่งชดัเจนของเขาก็คือ เขาไม่เช่ือวา่

ความหมายของภาษามีลกัษณะท่ีแน่นอนตายตวั หรือเป็นความแน่นอนในประเภทท่ีเรียกไดว้า่เป็น

ความแน่นอนในระดบัท่ีพอเพียงเท่านั้น (sufficient certainty) ในการใชเ้ท่านั้น3 

ในส่วนท่ีสองของภาษาท่ีวิตเกนสไตน์เรียกวา่ ‚เกมของภาษา‛นั้นเขาเช่ือวา่ไดข้ยาย

ความและเพิ่มเติมในส่วนแรกของความคิดเขา โดยจะเห็นไดว้า่การใชภ้าษาหรือการใชค้าํๆนั้น อาจ

มีความหมายท่ีกวา้งขวา้งหรือขยายขอบเขตของมนั และการเขา้ใจในความหมายนั้นก็แตกต่างกนั

ออกไปนั้นก็ข้ึนอยูก่บัท่ีการใชภ้าษาหรือคาํนั้นๆ ตามบริบทหรือสถานการณ์นั้นๆ และมีลกัษณะ

การใหค้วามหมายความสัมพนัธ์ตามฐานะกลุ่มคน ใกลชิ้ดมากนอ้ย และในการรับรู้ของมนุษยน์ั้น

เป็นเพียงการผา่นมองมุมท่ีแตกต่างกนัออกไปของบริบทหน่ึงๆ ตามความรู้ และประสบการณ์ ท่ีอยู่

เบ้ืองหลงัของการใหค้วามหมายของคาํๆหน่ึงหรือประโยคๆหน่ึง อนัเป็นท่ีตกลงกนัหรือยอมรับ

เขา้ใจร่วมกนัของชุมชนและสังคมนั้นๆ อยา่งไรก็ตามความคิดเห็นทั้งสองส่วนของวติเกนสไตน์

นั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงขอ้จาํกดัและเง่ือนไขในการใชภ้าษาของมนุษยเ์รา ทั้งความไม่สมบูรณ์ของ

ภาษา ในการเขา้ถึงขอ้เทจ็จริงบางประการ ท่ีภาษาไม่สามารถอธิบายได ้ และการท่ีภาษาท่ีเราใชก้็ยงั

ข้ึนอยูก่บับริบท สังคม วฒันธรรมฯท่ีแตกต่างกนัออกไป ท่ีมีความเช่ือมโยงตามลกัษณะทาง

ความสัมพนัธ์ท่ีไม่สามารถระบุถึงความหมายไดช้ดัเจนแน่นอน  กล่าวไดว้า่ความคิดทางปรัชญา

                                                           
3เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาษาของวติเกนสไตน์เป็นการคน้พบความหลากหลายของภาษา จากลกัษณะท่ีเป็นเอกภาพของ

ภาษา จึงทาํใหเ้ห็นวา่เอกภาพทางภาษานั้นแทจ้ริงแลว้ก็คือความหลากหลายของการใช ้

เซนต์ออเรริอุส ออกสัติน (St. Augustine ) 

บุคคลสาํคญัอีกคนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากในการพดูถึงการมีอยูข่องเวลาทั้งดา้น

ภาวะวสิัย และอตัวสิัยก็คือ เซนตอ์อเรริอุส ออกสัตินแห่งฮิปโป (St. Augustine ) เป็นนกับวชใน

คริสตจกัรท่ีไดรั้บอิทธิพลทางเทวะวทิยาและปรัชญาการเมือง ออกสัตินไดน้าํปรัชญากรีกมา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัหลกัคาํสอนของศาสนาคริสตไ์ดอ้ยา่งชาญฉลาด และออกสัติน ยงัไดรั้บยก

ยอ่งวา่เป็นหน่ึงในบรรดานกัปรัชญาผูย้ิง่ใหญ่ทั้งหลายฯ ผลงานช้ินสาํคญัของ ออกสัติน คือหนงัสือ 

"นครของพระเจา้" (The City of God)ท่ีมีบทบาทอยา่งมากต่อนกับวชทางคริสตศ์าสนา และนกัคิด 

นกัปรัชญารุ่นต่อๆมา 

แนวความคิดท่ีสาํคญัของหนงัสือ "นครของพระเจา้" (The City of God) ดงัน้ี 

1. พระเจา้และความสุข (HAPPINESS AND GOD) 

2. เสรีภาพและเง่ือนไข (FREEDOM AND OBLIGATION) 

3. พระหรรษทาน (NEED OF GOD) 

4. ความชัว่ (EVIL) 

5. อาณาจกัรสองแห่ง (THE TWO CITY) 

ในวรรณกรรมน้ีไดย้กบางส่วนมาของ "นครของพระเจา้" (The City of God) จากช่วงท่ี

บอกถึง  พระหรรษทาน (NEED OF GOD) ท่ีออกสัตินไดพู้ดถึงความหมายบางส่วนของการมีอยู่

ของช่วงเวลา ตามความเขา้ใจและตีความโดยใช ้ “โลกของแบบ” ของเพลโตเป็นฐานทางความคิด 

คือ “นกับุญออกสัตินไดใ้ชอ้ภิปรัชญาของเพลโตม้าอธิบายในเร่ืองพระหรรษทานของพระ เจา้ ซ่ึง

เพลโตไ้ดแ้บ่งความเป็นจริงออกเป็น 2 ระดบั คือ โลกของวตัถุ และโลกของแบบ ในทรรศนะของ

เพลโตน้ั้นอธิบายดงัน้ี 

โลกของวตัถุ คือ ทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลกนั้นรู้จกัไดใ้นฐานะท่ีเป็นส่ิงเฉพาะ (Particular 

Thing) เช่น ท่ีเรารู้จกัมนุษยแ์ต่ละคน ดอกไมแ้ต่ละดอก นกแต่ละตวั เช่นน้ีเป็นส่ิงเฉพาะท่ีรับรู้ได้

ดว้ยประสบการณ์ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นความจริงระดบัอตัวสิัย ซ่ึงเป็นความจริงท่ีข้ึนอยูก่บัตวั
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ของผูรู้้ ผูคิ้ด ไม่ไดเ้ป็นความจริงระดบัสมบูรณ์ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอยูช่ัว่ขณะ แลว้ก็แปรสภาพไป เม่ือ

ตวัเราเลิกคิด เลิกรู้สึกก็จะหายไป 

โลกของแบบ คือ ความเป็นจริงท่ีแท ้ เป็นความจริงระดบัสัมบูรณ์ เป็นความจริงสูงสุด 

ไม่ข้ึนอยูก่บัจิตมนุษย ์ และเป็นส่ิงท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงเรารู้จกัโลกของแบบไดใ้นฐานะท่ีเป็น

ส่ิงสากล หรือเป็นภาพรวม และรับรู้ไดด้ว้ยการใชปั้ญญา (Wisdom) เช่น มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะชน

ชาติใด เม่ือเกิดมาบนโลกแลว้มนุษยย์อ่มมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่ากนั แมว้า่คนในบางประเทศ

อาจดอ้ยกวา่คนอ่ืน แต่เม่ือพูดถึงเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ลว้ทุกคนยอ่มมีศกัด์ิศรีเท่า กนั น่ีคือ

ความหมายของส่ิงสากล (UNIVERSAL) ซ่ึงเขา้ใจไดด้ว้ยปัญญา”4 

ส่ิงท่ีออกสัตินพยายามอธิบายทรรศนะคติ ท่ีโลกแห่งวตัถุกบัโลกของแบบมี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยูน่ั้น เกิดข้ึนไดเ้พราะการใชผ้สัสะ จดจาํ แลว้แปลสัญญาณเป็นความคิด

ท่ีข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์ของคนเรา โดยโลกของวตัถุนั้นเป็นเพียงตน้แบบ ทางประสบการณ์ อนัเป็น

ภาวะวสิัยในโลก ท่ีส่งผลต่อการมีอยูข่องส่ิงๆนั้นถึงโลกในอตัวสิัยหรือในความคิดเราเท่านั้น เม่ือ

เราหยดุคิด เลิกรู้สึกส่ิงเหล่านั้นก็จะหายไปจากเรา แต่ส่ิงท่ีเราไม่สังเกตให้ดีกบัส่ิงท่ีซ่อนอยู่

เบ้ืองหลงั หรือถูกใชไ้ปพร้อมกบัประสบการณ์ทางภาวะวสิัย และอตัวสิัย นั้นคือ “เวลา” เราใชเ้วลา

ทั้งในโลกท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรมอยูต่ลอดเวลา ทุกขณะท่ีเราเดิน นัง่ นอน หยบิจบัส่ิงของ 

อ่านหนงัสือ ทาํงาน พรวนดิน กินอาหาร ทั้งตอนท่ีเราครุ่นคิด เสียใจ สบายใจ สุข ทุกข ์ฯลฯ เวลา

ถูกใชไ้ปทั้งอดีต ปัจจุบนั อนาคต เพราะส่ิงท่ีเรากาํลงัคิดอยู ่ หรือทาํอยูน่ั้น เป็นเพียงความจริง

ชัว่ขณะ แต่ทุกส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดการรับรู้และสร้างความหมายต่อชีวิตเรานั้น นัน่คือเวลา พื้นท่ีของเวลา

นั้นเป็นอนนัต ์ เป็นส่ิงท่ีรับรู้ได ้ และรับรู้ไม่ได ้ เป็นเหมือนสายนํ้าท่ีไหลผา่นไปอยูต่ลอดเวลา เป็น

การเดินไปขา้งหนา้ไม่มีวนัยอ้นกลบัได ้ นั้นคือ ความเป็นจริงท่ีแท ้ เป็นความจริงระดบัสัมบูรณ์ ท่ี

เราสามารถรับรู้ไดท้ั้งสองดา้น (ดา้นอตัวสิัย และภาวะวสิัย) ของชีวติเรา 

อทิธิพลทางสัญวิทยา 

                                                           
4 ดวงเด่น นุเรมรัมย.์ เซนต์ออเรริอุส ออกสัติน (St. Augustine ), เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 4 

มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/sinchaisite/khristeiynkabprachya/ka-rbu-
rna-kra-prachya-kab-kh-rist-sasna 
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ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญวทิยางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

งงงงงงงงงงงวทิยาหรือท่ีบางคนเรียกวา่ สัญญะศาสตร์นั้นเป็นวธีิการศึกษาเพื่อใหไ้ดม้าถึงความรู้

วธีิการหน่ึง นกัวชิาการบางคนบอกวา่สัญวทิยาเป็นแบบหน่ึงของการหาความรู้แนวโครงสร้างนิยม

(Structuralism) แต่บางคนก็บอกวา่เป็นรูปแบบท่ีของการศึกษาหาความรู้แบบกวา่โครงสร้างคือได้

พดูถึงเร่ืองท่ีโครงสร้างไม่ไดน้าํมาเป็นประเด็นสาํคญั นัน่คือกระบวนการสร้างมายาคติ และตวั 

มายาคติ วธีิการหาความรู้แบบวทิยาก็เป็นวธีิการศึกษาหาความรู้ท่ีเปิดมุมมองใหม่ใหแ้ก่ผูท่ี้

ทาํการศึกษาเป็นวธีิการและเคร่ืองมือท่ีสามารถศึกษาทั้งในดา้นภาษาศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ หรือ

รัฐศาสตร์  เพื่อหาถึงกระบวนการการเกิดของส่ิงท่ีศึกษา กลวธีิการนาํเสนอ การผกูเร่ือง การเล่า

เร่ือง ตลอดถึงความหมายแฝง ความหมายเชิงมายาคติหรือส่ิงท่ีมายาคติบิดเบือนไว ้ให้สังคมไดรั้บรู้ 

สัญวทิยา จึงเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบของสัญลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยูใ่นความคิด

ของมนุษย ์ อนัถือเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัของเรา สัญลกัษณ์อาจจะไดแ้ก่ ภาษา รหสั 

สัญญาณ เคร่ืองหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหมี้ความหมายแทนของจริง ตวั

จริง ในตวับทและในบริบทหน่ึงๆ การนาํทฤษฎีสัญวทิยามาใชใ้นการศึกษาการส่ือสารของมนุษย ์

ถือเป็นการศึกษาในแนวใหม่จากแนวความคิดท่ีมีมาแต่เดิม เป็นจุดเนน้ท่ีต่างไปจากการศึกษา

ดั้งเดิมท่ีมุ่งศึกษาการส่ือสารแบบเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอยูก่บัสาร ช่องทาง เคร่ืองส่ง ผูรั้บ 

เสียงรบกวน และการยอ้นกลบั ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานของการส่ือสาร5 

อยา่งไรก็ตามวธีิการหาความรู้แบบสัญวทิยา ก็ไดอิ้ทธิพลมาจากการศึกษาของ Ferdinand de 

Saussure ซ่ึงเป็นการศึกษาในรูปแบบของภาษาศาสตร์ในแนวทางมานุษยวทิยาเชิงโครงสร้าง ซ่ึง 

Roland Barther ไดน้าํแนนคิดของ เดอ โซซูร์ มาใชพ้ฒันาการศึกษาในแนวทางท่ีเรียกวา่ สัญศาสตร์ 

หรือสัญวทิยา ส่ิงท่ีโซซูร์ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือการแยกภาษาออกจากการใชภ้าษา และวธีิการ

หาความรู้แบบโครงสร้างนิยมก็เป็นการศึกษาระบบความสัมพนัธ์ท่ีร้อยรัดเช่ือมโยงสรรพส่ิงใหเ้ป็น

อยา่งท่ีเป็นซ่ึงวธีิการศึกษาของโครงสร้างนิยมจะเร่ิมโดยการสลายความเป็นองคป์ระธานของมนุษย ์

สนใจความหมายในระดบัจิตไร้สาํนึก แบ่งผา่ ส่ิงต่างๆท่ีศึกษาเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อนาํกลบัมาศึกษาดู

ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยยอ่ยกบัหน่วยใหญ่โดยใหค้วามสาํคญักบัตวัเช่ือมท่ีร้อยรัดเช่ือมโยงส่ิง

                                                           
5 ปรมินทร์ ทัว่ประโคน, สัญวิทยา ,เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.oknation.net/blog/Poramin9/2010/10/19/entry-2  
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ท่ีเป็นคู่ตรงขา้มอกจากกนัซ่ึงส่ิงท่ีเรียกวา่ตวัเช่ือมนั้นก็คือตวัโครงสร้างอีกทั้งวธีิการศึกษาของ

โครงสร้างนิยมนั้นจะมองส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาเป็นไปในรูปของสัญญะท่ีตอ้งคน้หารหสัท่ีกาํหนด

ความหมายของโครงสร้างออกมาโดยไม่ไดส้นใจในเร่ืองความแตกต่างของเวลาและสถานท่ี6 

ทั้งน้ี โรล็องบาร์ตส์ ไดใ้ชรู้ปแบบของการศึกษาท่ีพฒันามาจากแนวคิดของ เดอ โซซูร์และวธีิการหา

ความรู้แบบโครงสร้างนิยม โดยท่ีบาร์ตส์ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะ (Signifier) ความ

หมายสัญญะ (Signified) และสัญญะ (Sign) ในระบบของสัญญวทิยาความหมายจะเกิดข้ึนมาไดก้็ตอ้ง

อาศยัสามส่ิงท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้เพียงแต่ประสบการการรับรู้ของเราจะพบเห็นและเขา้ใจจนเป็น

ความเคยชินไปส่วนมากเราจึงจะมองเห็นเพียงรูปสัญญะและความหมายสัญญะเท่านั้น เช่น การ

มอบช่อดอกกุหลายใหแ้ก่คนคนหน่ึง ช่อดอกกุหลาบคือตวัรูปสัญญะ ส่วนในความหมายสัญญะก็

คือความหลงใหล แต่ในส่วนของสัญญะมกัเป็นส่ิงท่ีถูกมองขา้ม นัน่ก็คือ ดอกกุหลาบท่ีส่ือถึงความ

หลงใหล7 

จะเห็นไดว้า่การบอกรักของผูช้ายดว้ยดอกกุหลาบก็จะหมายความถึงวา่ดอกกุหลาบ

เป็นการแสดงถึงความหลงใหล แต่ในปัจจุบนักลายเป็นส่ิงสากลเสียแลว้วา่ การจะบอกรักใคร

จะตอ้งมีช่อดอกไมม้อบใหด้ว้ยโดยเฉพาะเป็นช่อดอกกุหลาบดว้ย โดยผูม้อบจะเขา้ใจวา่การมอบช่อ

ดอกไมเ้ป็นส่วนหน่ึงของการบอกรักแต่จะไม่ไดคิ้ดถึงวา่ดอกกุหลาบจะแทนความรู้สึกหลงใหลเลย 

ในขั้นการวิเคราะห์บาร์ตส์ บอกวา่นกัสัญวทิยาตอ้งแยกใหอ้อกระหวา่ง ดอกกุหลาบในฐานะ

รูปสัญญะและดอกกุหลาบในฐานะท่ีเป็นตวัสัญญะ ซ่ึงรูปสัญญะจะไม่มีความหมายมาเก่ียวเป็น

เพียงส่ิงนั้นๆ แต่ตวัสัญญะจะมีความหมายมาเก่ียวดว้ยเสมอ ถา้เรามองวา่ดอกกุหลาบก็คือดอก

กุหลาบก็หมายถึงเรามองดูดอกกุหลาบในฐานะเป็นรูปสัญญะเท่านั้น  แต่ถา้สมมุติวา่เราบอกวา่ดอก

กุหลาบสีแดงแสดงถึงความหลงใหล ดอกกุหลาบสีม่วงแสดงถึงเพศท่ีสาม ดอกกุหลาบสีเหลือง

แสดงถึงคนป่วย อกกุหลาบสีขาวหมายถึงความบริสุทธ์ิเม่ือใดแลว้ละก็แสดงวา่เรากาํลงัมองดอก

กุหลาบในฐานะเป็นสัญญะ 

                                                           
6 ณฏัฐชา วงษว์านิช, รายการปฏิบัติการล่าฝัน Academy Fantasia: มุมมองสัญวิทยา

และปรากฏการณ์วทิยา, 182. 

7 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, สัญวทิยา, โครงสร้างนิยม, หลงัโครงสร้างนิยมกบั
การศึกษารัฐสาสตร์(กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2555), 138. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

20 

สัญวทิยาจึงเป็นทฤษฎีท่ีนาํมาอธิบายการส่ือสารของมนุษยว์า่ การส่ือสารคือจุดกาํเนิด

ของความหมาย ซ่ึงการศึกษาแนวน้ีจะไม่สนใจความลม้เหลวของการส่ือสาร และไม่เก่ียวขอ้งกบั

ประสิทธิผลและความถูกตอ้ง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวฒันธรรม

ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วฒันธรรม 

และความความเป็นจริงท่ีไม่สามารถแสดงผลเป็นเส้นตรงของกระแสการไหลของข่าวสาร แต่เป็น

การศึกษาเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการวเิคราะห์โครงสร้างท่ีกลุ่มความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้

สาร หมายถึง บางส่ิงท่ีมนัสร้างเคร่ืองหมายบนกระดาษ หรือเสียง ไปยงัสารท่ีจะถูกส่งออกไปใน

การส่ือสารแต่ละคร้ัง      

ดงันั้นการศึกษาแนวสัญวทิยาน้ีถือวา่ตวักาํหนดของการส่ือสารข้ึนอยูก่บัสังคมและส่ิง

รอบตวับนโลกของมนุษย ์ ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บักระบวนการของการส่ือสาร แต่ระบบสัญญะทาํการ

ควบคุมการสร้างความหมายของตวับทให้เป็นไปอยา่งมีความสลบัซบัซอ้นอยา่งแฝงเร้น และตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละวฒันธรรม 

ในความคิดของบาร์ตส์รูปสัญญะจะมีลกัษณะเชิงวตัถุ(materiality) เช่นเสียง วตัถุต่างๆ 

รูปภาพ ส่วนความหมายสัญญะเป็นตวัแทนทางความคิดของส่ิงของต่างๆ (a mental representation 

of the ‘thing’)ซ่ึงทั้งรูปสัญญะและความหมายสัญญะจะรวมตวักนัเรียกวา่สัญญะ บาร์ตส์ไดจ้ดัแยก

หมวดหมู่ของสัญญะโดยใชว้ิธีการ สามแบบ ดงัน้ี วธีิการแรก จดัหมวดหมู่ตามวธีิการทาํให้

ความหมายสัญญะนั้นเป็นจริง วธีิการท่ีสอง สนใจการขยายตวัท่ีอาจซอ้นทบักนัของความหมาย

ของสัญญะท่ีต่างๆ และวธีิท่ีสาม สนใจความหมายการตอบสนองของความหมายสัญญะต่อ

รูปสัญญะในกรณีท่ีผูเ้สพระบบมีความรู้ในวฒันธรรมในระดบัท่ีแตกต่างกนั อนัจะทาํใหก้าร

ถอดรหสัต่างกนัออกไปแมน้จะใชภ้าษาเดียวกนั8 

ในเชิงเทคนิค ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาต่อไปก็คือ ในรหสัแต่ละระบบ บรรดาสัญญะซ่ึงเป็นหน่วยส่ือ

ความหมายจะสัมพนัธ์กนัในสองระดบัคือ หน่ึงสัญญะท่ีเรียกต่อกนัไดจ้ะมีความหมายในเชิง

ความสัมพนัธ์(syntagmatic relationship) ‚มา้‛ ‚วิง่‛ ‚เร็ว‛ เม่ือเรียงกนัก็จะไดเ้ป็นประโยควา่ ‚มา้วิง่

เร็ว‛ แต่ถา้หากเปล่ียนความสัมพนัธ์ในลกัษณะแนวตั้งหรือขอ้ความท่ีสามารถสร้างข้ึนมาเทียบกบั‛

                                                           
8 โรล็องด ์ บาร์ตส์, “โวหารภาพ,” แปลโดย ประชา สุวรีานนท,์ วารสารธรรมศาสตร์ 

21, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2538): 111 
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มา้วิง่เร็ว‛ไดเ้ช่น ‚คนวิง่เร็ว‛ ‚เสือวิง่เร็ว‛ ก็จะเรียกความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีวา่ความสัมพนัธ์ในเชิง

กระบวนทศัน์ (Paradigmatic relationship) ซ่ึงในกระบวนการส่ือความหมายก็จะสามารถมี

ความหมายอ่ืนทบัซอ้นได ้ ซ่ึงการทบัซอ้นน้ีหมายความวา่มีความหมายสองรูปแบบนัน่ก็คือ

ความหมายตรง(denotation)และอีกความหมายคือ ความหมายแฝง(connotation) ซ่ึงความหมายแฝง

น้ีจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ความหมายตรง 

มายาคติ เป็นระบบเชิงสัญญวทิยาท่ีสร้างข้ึนมาจากระบบของสัญญะท่ีมีอยูก่่อนแลว้ซ่ึง

นัน่ก็หมายความวา่ระบบของมายาคติเป็นการต่อยอดของระบบภาษาหรือท่ีบาร์ตส์เรียกวา่ระบบ

ความหมายชุดท่ีสอง4 หรือระบบสัญวทิยาระดบัท่ีสอง (second order semiological system) 

กล่าวคือเป็นการนาํสัญญะในระดบัภาษามาเป็นรูปสัญะในระดบัมายาคติ ดงันั้นไม่วา่สัญญะใดก็

ตามในระบบรหสัภาษาก็จะกลายมาเป็นเพียงแค่รูปสัญญะในระบบรหสัวฒันธรรมหรือระดบัมายา

คติ9 

ในมุมมองของบาร์ตส์มายาคติเป็นขอ้ความหรือระบบของการส่ือสาร ทุกอยา่งสามารถ

เป็นมายาคติไดท้งัส้ินไม่วา่จะเป็น งานเขียนภาพถ่าย โฆษณา กีฬา โชว ์ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหลา้นั้นจะมี

ลกัษณะท่ีเราจะรู้สึกคุน้เคยรู้จกักนัดี ตวัอยา่งเช่นการใส่เส้ือกนัฝน รูปสัญญะก็คือคนใส่เส้ือกนัฝน 

ความหมายสัญญะคือ ใส่เส้ือกนัฝนเพื่อป้องกนัฝน แต่ความหมายท่ีมกัมองขา้มไปก็คือ ตอนน้ีฝน

ตกซ่ึงการใส่เส้ือกนัฝนน้ีก็จะเป็นการบ่งบอกถึงสภาพอากาศดว้ย สมมุติวา่ ขณะท่ีเราอยูฝ่นไม่ตก 

แต่มีคนใส่เส้ือกนัฝนข่ีรถผา่นมา เราก็จะรู้ไดท้นัทีเลยวา่ ขา้งหนา้ฝนตก ความคุน้เคย เคยชินทาํให้

เรามองขา้มความหมายในระดบัน้ีไปหรือท่ีเรียกวา่ความหมายระดบัท่ีสอง การมองขา้มหรือมองไม่

เห็นความหมายของส่ิงของต่างๆท่ีมีฐานะเป็นสัญญะมองเห็นแต่ฐานะการเป็นวตัถุใชส้อยทัว่ไป

เหล่านั้น บาร์ตส์เรียกกระบวนการเปล่ียนแปลงลดทอนบิดเบือนฐานะของสัญญะของสรรพส่ิงใน

สังคมใหก้ลายเป็นเร่ืองธรรมชาติวา่กระบวนการสร้างมายาคติและเรียกส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์ของผลผลิต

น้ีวา่ มายาคติ ความเช่ือความคิดของตนส่วนใหญ่ในสังคมท่ียอมรับโดยไม่ตั้งคาํถาม เป็นความคิดท่ี

                                                           
9 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. สัญวทิยา, โครงสร้างนิยม, หลงัโครงสร้างนิยมกบั

การศึกษารัฐสาสตร์(กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2555), 138 
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สอดรับกบัระบบท่ีดาํรงอยูใ่นสังคมขณะนั้น กระบวนการสร้างมายาคติ จึงเป็นส่ิงท่ีนกัสัญวทิยา

ตอ้งถือเป็นเป้าหมายในการปะทะดว้ย10 

การพยายามสลาย หรือสั่นคลอนมายาคติของบาร์ตส์เป็นความพยายามท่ีจะกลบัหวั

กลบัหางสลบัท่ีสลบัทางการจดัลาํดบัความสาํคญัของสัญญะต่างๆในสังคมเช่นท่ีบาร์ตส์ไดก้ล่าวถึง

มายาคติของส่ิงท่ีเรียกวา่งานเขียน วา่ ‚งานเขียนมิใช่งานท่ีสมบูรณ์เป็นเอกภาพ อนัเป็นผลมาจาก 

อจัฉริยภาพของผูป้ระพนัธ์ แต่งานเขียนทุกช้ินตอ้งผา่นกระบวนการผลิตสร้าง เพียงแต่มายาคติของ

ส่ิงท่ีเรียกวา่งานเขียนบิดเบือนไปไม่ใหเ้ราเห็นถึงกระบวนการของการผลิตสร้าง งานเขียนใน

มุมมองบาร์ตส์จึงเป็นเพียงภาคปฏิบติัการของอุดมการณ์แบบหน่ึงเท่านั้น ในส่วนของผูอ่้านบาร์ตส์

ก็เห็นวา่ไม่มีผูอ่้านท่ีบริสุทธ์ิ ผูอ่้านจะมีฐานคติเป็นของตวัเองเสมอซ่ึงก็จะนาํฐานคตินั้นมาใชเ้สมอ

ในการตวับท จึงไม่มีการอ่านใดท่ีไร้สาระผดิพลาดใชไ้ม่ไดอ้ยา่งท่ีศาสตร์แห่งการตีความเช่ือ การ

อ่านทุกคร้ังเป็นการเพิ่มความหมายใหแ้ก่ตวับทนั้นไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

นกัสัญญวทิยาจะพยายามช้ีใหเ้ห็นวา่เหตุการณ์ การกระทาํ หรือวตัถุหน่ึงๆนั้น จะมี

ความหมายก็เพราะมีตาํแหน่งบทบาทหนา้ท่ี ภายใตร้ะบบใหญ่ ซ่ึงโดยปรกติทัว่ไปจะถูกมองขา้ม 

เพราะเป็นเร่ืองในระดบัจิตไร้สาํนึก นัน่คือไม่มีความหมายใดท่ีอยูไ่ดด้ว้ยตวัมนัเองโดยไม่พึ่งรหสั 

แต่สัญญะส่วนใหญ่จะเป็นท่ีรับรู้ในสังคมอยูแ่ลว้จึงไม่จาํเป็นท่ีตอ้งอาศยัรหสัอีก (ทั้งๆก็อาศยัอยู)่ 

สัญญะเหล่านั้นจะเปล่ียนไปเป็นสัญลกัษณ์  รหสัไม่ไดห้ายไปไหนแต่เพียงถูกลดทอนความสาํคญั

ลง รหสัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อการจะศึกษาในรูปแบบสัญวทิยา การอ่านสัญญะต่างๆในระบบของ   สัญ

วยิาจึงเพื่อหารหสักฎเกณฑท่ี์เป็นตวักาํหนดสร้างความหมายซ่ึงก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผู ้

ศึกษาดว้ย11 

สัญญะในระบบความหมายชุดท่ีหน่ึง (รหสัภาษา) สามารถถูกสลายความหมายลงและ

กลายเป็นเพียงรูปสัญญะท่ีวา่งเปล่าปราศจากซ่ึงความหมาย จึงตอ้งรวมตวักบัความหมายใหม่

กลายเป็นส่ิงท่ีบาร์ตส์รียกวา่ ‚ระบบการสร้างความหมายชุดท่ีสอง‛ (a second-order system of 

signification) กล่าวอีกนยัหน่ึงคือระบบมายาคติมีการส่ือความหมายสองระดบัระดบัแรกคือ

ความหมายตรงหรือความหมายของภาษาส่วนระดบัท่ีสองคือความหมายแฝงหรือความหมายมายา

                                                           
10 เร่ืองเดียวกนั, 94-96 
11 เร่ืองเดียวกนั, 100-101 
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คติ มายาคติจึงเป็นระบบท่ีอยูเ่หนือภาษา มายาคติจะลดทอนสรรพส่ิงมาเป็นองคป์ระกอบหรือ

วตัถุดิบในการส่ือความหมายไม่วา่จะเป็นภาษา ภาพถ่าย งานเขียน หรือปรากฏการณ์ในสังคมใดๆก็

ตาม ซ่ึงตวัมายาคติจะเป็นตวัท่ีทาํใหค้วามหมายเดิมท่ีดาํรงอยู ่ เลือนลดจากความหมายลงหรือเป็น

การผลดัชุดความหมายเดิมออกไปจากความคิดแลว้ใส่ความหมายใหม่ท่ีเป็นมายาคติเขา้ไป ในท่ีน้ี

สัญญะในระบบความหมายท่ีหน่ึง (สัญญะ=รูปสัญญะ+ความหมายสัญญะ) ถูกสลายลงใหก้ลายเป็น

รูปสัญญะท่ีไม่มีความหมายหรือวา่งเปล่า (รูปสัญญะในระบบความหมายท่ีสอง=ตวัสัญญะใน

ระบบความหมายท่ีหน่ึง) ซ่ึงจะนาํความหมายชุดท่ีสอง(มายาคติ) มาใส่ไวเ้พื่อส่ือความหมายการนาํ

สัญญะในรูปในระบบภาษามาเป็นรูปสัญญะในระบบมายาคตอทาํให้รูปสัญญะในระบบน้ี

ประกอบดว้ยสองดา้น ดา้นแรก จะเป็นสัญญะของภาษาท่ีเรียกวา่ meaningส่วนอีกดา้นจะเป็น

รูปสัญญะในระดบัของมายาคติท่ีเรียกวา่ form ความหมายสัญญะทั้งสองระดบัไม่มีการ

เปล่ียนแปลงใดๆจึงเรียกวา่ concept ส่วนสัญญะในระบบมายาคติเพื่อไม่ใหส้ับสนจะขอเรียกวา่ 

Signification จะเห็นไดว้า่รูปสัญญะของมายาคตินั้นจะเป็นทั้ง meaning (full) แต่ไม่ปรากฏอยู ่และ 

Form ซ่ึงวา่งเปล่า (empty) แต่ปรากฏอยู ่โดย Concept จะบิดเบือนเป็น Meaning ใหเ้ป็น form โดย

การบิดเบือนความหมาย ทาํใหค้วามหมายเดิมอยูไ่กลจนเรามองขา้มไปเห็นแต่ส่ิงท่ี มายาคติ

ตอ้งการให้เห็นเท่านั้น จึงเปรียบเป็นการเล่นซ่อนหาของ meaning และ form ซ่ึงทั้งสองความหมาย

จะไม่ถูกทาํลายไปแต่จะถูกทาํใหไ้ม่เห็นเท่านั้น12 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจจะขอยกตวัอยา่ง ส่ิงท่ีบาร์ตส์ไดท้าํการศึกษาวเิคราะห์ในเร่ือง

หน่ึงไวน้ัน่ก็คือ บาร์ตส์ไดท้าํการวเิคราะห์หนา้ปกของนิตยสาร Paris-Match ท่ีเป็นรูปของทหาร

หนุ่มผวิดาํในเคร่ืองแบบทหารฝร่ังเศส กาํลงัทาํท่าคาํความเคารพและทาํตาเบิกกวา่งจอ้งมองไปยงั

เบ้ืองสูง(ซ่ึงทาํใหคิ้ดกนัวา่มองธงชาติอยู)่ หากเรามองเด็กหนุ่มผวิดาํทาํความเคารพเป็นรูปสัญญะ 

ความหมายสัญญะก็น่าจะหมายถึงการยอมรับและภูมิใจท่ีไดท้าํหนา้ท่ีเป็นทหารและในความหมาย

ท่ีสองนัน่ก็คือภาพน้ีส่ือถึงความยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดิฝร่ังเศสซ่ึงคนในจกัรวรรดิไม่วา่ชาติใดก็มี

ความภูมิใจในความเป็นส่วนหน่ึงของชาติ ต่างรับใชฝ้ร่ังเศสภายใตธ้งเดียว ภาพน้ีไดบิ้ดเบือนความ

                                                           
12 ณฏัฐชา วงษว์านิช. รายการปฏิบัติการล่าฝัน Academy Fantasia: มุมมองสัญวิทยา

และปรากฏการณ์วทิยา, 184-185 
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โหดร้าย การกดข่ี การแยง่ชิงผลประโยชน์จากประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศสไปดว้ยการใชเ้ด็กชาย

ผวิดาํแต่งชุดทหารฝร่ังเศสแสดงความภคัดีต่อเจา้อาณานิคม และเม่ือเราวเิคราะห์ภาพเพื่อใหเ้ขา้ใจ 

ถึงอุดมการณ์ในระดบัมายาคติเราก็ตอ้งวิเคราะห์ในบริบทท่ีใหญ่กวา่ดว้ย นัน่ก็คือตวัวารสารซ่ึงเป็น

วารสารของกลุ่มอนุรักษนิ์ยม การจะเขา้ใจในความหมายท่ีสองอยา่งง่ายดายก็ตอ้งเป็นคนฝร่ังเศสท่ี

รู้เร่ืองถึงประวติัศาสตร์ของตนพอสมควร การใชค้นผิดดาํแต่งชุดทหารทาํความเคารพทาํใหเ้กิด

ความคิดวา่คนในอาณานิคมจงรักภกัดีต่อฝร่ังเศสทาํใหค้นท่ีมองเห็นภาพน้ี (คนฝร่ังเศส) รับรู้และ

เกิดความคิดท่ีวา่ชาวอาณานิคมซ่ือสัตยต่์อฝร่ังเศสก็ไม่ตอ้งปล่อยใหเ้ป็นเอกราชก็ได ้ ในเร่ืองของ

ความหมายแฝงหรือมายาคติน้ีรูปสัญญะในระดบัมายาคติจะมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจนเป็นไดท้ั้ง

ความหมายและรูปแบบไปพร้อมๆกนั มีรูปธรรมใหเ้ห็นหรือเขา้ใจเช่นรูปหนุ่มนิโกรในชุดทหาร

ฝร่ังเศส เพียงแต่มายาคติทาํใหค้วามหมายเหล่านั้นวา่งเปล่าแลว้เติมความหมายชุดใหม่ท่ีมายาคติ

ตอ้งการส่ือเขา้ไปแทนซ่ึงมายาคติมิไดก้ดทบัหรือทาํลายความหมายเดิมแต่เป็นการทาํใหค้วามหมาย

เดิมอ่อนลงยากแก่การมองเห็นเท่านั้น13 

จะเห็นวา่สัญวทิยาเป็นศาสตร์วา่ดว้ยการการแสดงความเขา้ใจต่อความหมายของการ

กระทาํของมนุษยท์ั้งท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งกนัก็ดีหรือไม่ก็ตาม ไม่วา่จะเป็น ภาษาพดู ภาษา

เขียน การส่งสัญญาณต่างๆ ภาษากาย  ภาษาภาพหนงัสือนิยาย,นิทาน ละครทีว ี ดนตรี นิตยสารฯ 

สัญลกัษณ์ต่างๆ อาชีพต่าง สถาบนัการศึกษา การบีบแตรรถยนต ์ฯลฯ รวมไปถึงการกระทาํในทุกๆ

กิริยาของมนุษยใ์นชีวติประจาํวนัฯ นั้นก็เป็นรูปแบบของสัญญะอยา่งหน่ึง เช่น เรากินอะไร กิน

แบบไหน เดินอยา่งไร พดูแบบไหน ใชชี้วติอยา่งไร? ลว้นสามารถบอกถึงท่ีมาวา่เป็นคนแบบไหน 

อุปนิสัยอยา่งไร แลว้เราคิดกบัเขาอยา่งไร ควรปฏิบติักบัเขาแบบไหน ควรใหค้วามสนใจ หรือไม่ให้

ความสนใจ นั้นก็ข้ึนอยูก่บัการแปลค่า ตีความหมาย วเิคราะห์ต่อความคิด ความเขา้ใจตาม

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ศิลปะก็เป็นศาสตร์อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการตีค่าแปลความหมายใน

ทุกมิติของความคิด สุนทรียภาพ และสัญวทิยา ในงานชุด “เง่ือนไขของภาษาและความจริงของ

ช่วงเวลา” นั้นก็ตอ้งใชก้ารตีความเพื่อความเขา้ใจต่อภาษาท่ีส่ือออกไปในรูปทางศิลปะ ท่ีมีทั้งภาษา

เขียนท่ีเป็นวาทกรรมเชิงปรัชญาของออกสัติน และภาษาภาพท่ีเป็นการบนัทึกภาพบุคคลดว้ยกลอ้ง

                                                           
13 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. สัญวทิยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยมกบั

การศึกษารัฐสาสตร์, (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2555), 141-143. 
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VDO ท่ีแสดงเวลาดว้ยการค่อยๆหมุนอยา่งชา้ๆ ส่ือสัญญะเหล่าลว้นตอ้งใชก้ารตีความในทุกๆ

กระบวนการของภาษาท่ีนาํเสนอออกไป เพื่อนาํไปสู่เน้ือหาแนวคิดท่ีตอ้งการถ่ายทอด แต่ทา้ยท่ีสุด

ก็ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั 

 

อทิธิพลทางศิลปะ 

ภาพ Portrait  

ในดา้นการเรียนและทาํงานของนกัเรียนศิลปะจะตอ้งมีท่ีมาของแรงบนัดาลใจ และ

ศิลปินท่ีช่ืนชอบแตกต่างกนั หลายยงัคงช่ืนชอบกนัผลงานท่ีเป็นมาสเตอร์พีสของศิลปินยคุเก่าๆเช่น 

ไมเคิล แองเจิลโล่, ลีโอนาโด ดาวนิชี, เร็มบรันส์, เรอนวัส์, โมเน่ท,์ แวน็โก๊ะ, ปิกสัโซ่ เป็นตน้ และ

อีกหลายคนท่ียงัไม่ไดก้ล่าวไว ้ ณ.ท่ีน้ี จากการท่ีตอ้งศึกษาเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติั ก่อนท่ีจะมาคล่ีคลายมาเป็นผลงานของตวัเองนั้น ภาพผลงาน เทคนิควธีิการ 

ความคิดสร้างสรรค ์ และชีวประวติัของศิลปินทั้งหลายเหล่าน้ี คือครูคนแรกๆของเราและเป็น

พื้นฐานองคค์วามรู้ทั้งหลายท่ีเราใชต่้อยอดในการสร้างสรรคข์องคนท่ีทาํงานดา้นศิลปะทุกคน  

ในส่วนน้ีจะขอหยบิยกเอามาแต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตว้ผลงานวทิยานิพนธ์เท่านั้น 

โดยไดเ้อาอิทธิพลจากงาน  Portrait ของศิลปินบางท่านเท่านั้น เพื่อหยบิยกใหเ้ห็นถึงความเป็น

รูปแบบจารีต และแนวทางการสร้างสรรค์ภาพ Portrait ของศิลปินในยคุก่อน โดยมีตวัอยา่ง

บางส่วนต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2 ผลงานของ เลโอนาร์โดดาวนิชี และ ผลงานของ ราฟาเอล, ท่ี 

มาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=40293  
 

 

         

       
 

ภาพท่ี 3 ผลงานของ โจฮาร์นี เวอร์เมอร์ และของ เรมบรันต ์ฟาน ริเจน่ี, 

ท่ีมาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000084475 
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ภาพท่ี 4  ภาพเหมือนตัวเองของ ครอสโมเน่  และภาพเหมือนตัวเองของ พาโบร์ ปิกสัโซ่, 

ท่ีมาของภาพเขา้ถึงไดจ้าก http://qatarcultureclub.blogspot.com/2012/04/impressionism-and-

deviance.html  

โจเซฟ โคซูต (Joseph Kosuth) 

โจเซฟ โคซูต (Joseph Kosuth) ศิลปินชาวอเมริกนั เป็นหน่ึงในศิลปินคนสาํคญัในการ

บุกเบิกและขบัเคล่ือน “ศิลปะแนวความคิด”( Conceptual Art ) โจเซฟ โคซูต มีความสนใจเก่ียวกบั

ปรัชญาภาษาของลุดวกิ วทิเกนสไตน์  ( Ludwig Wittgenstein ) และไดน้าํแนวคิดทางปรัชญาของ 

“ลุดวกิ วทิเกนสไตน์” มาเป็นแรงบลัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะตามแนวความคิดของ

เขา และหน่ึงในหลายผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากช้ินหน่ึงคือ ‚One and Three Chairs‛ 

 

 

ภาพที 5  ภาพผลงานของ โจเซฟ โคสูคล์ One and Three Chair. (1965),  

ท่ีมาของภาพเขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/โจเซฟ_โคซูต  
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โคซูตไดส้ร้างผลงานข้ึนมาชุดหน่ึงคือ One and Three Chairs, One and Three Brooms และ One 

and Five Clocks ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 1960 ขณะกาํลงัศึกษาอยูท่ี่ School of Visual Arts ผลงาน

ทั้งสามช้ินถูกนาํเสนอในวธีิการท่ีคลา้ยคลึงกนั คือเป็นการนาํ วตัถุ ภาพถ่ายวตัถุ และคาํอธิบายของ

วตัถุดงักล่าวในพจนานุกรมท่ีถูกขยาย มาจดัแสดงเทียบเคียงเรียงต่อกนั เพื่อตั้งคาํถามและ

ตรวจสอบไปยงัคุณค่าของศิลปะ ความหมาย รวมไปถึงเป้าหมายและการอา้งอิงแตกต่างจากการ

สร้างศิลปะตามขนบเดิมท่ีให้ความสาํคญัแก่ความงามทางสุทรียศาสตร์ 

โดยในปี 1969 โคซูตไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ สาเหตุท่ีเขาหนัเหออกจากการนาํเสนอช้ินงาน

ดว้ยวตัถุใดวตัถุหน่ึง มาจากคุณสมบติัภายในของวตัถุเหล่านั้น ท่ีศิลปินไม่อาจควบคุมความหมาย

และทิศทางการส่ือสารของวตัถุช้ินนั้นได ้ ซ่ึงส่งผลให้ช้ินงานกลายเป็นพาหะรองรับความคิดเชิง

นามธรรมของผูรั้บชมไดทุ้กทิศทุกทาง ศิลปินยงักล่าวต่อไปอีกวา่ น่ีคือสาเหตุท่ีเขานาํภาษามาเป็น

วตัถุดิบในช้ินงานเพื่อควบคุมและทาํลายช่องวา่งระหวา่งช้ินงาน – ความคิดเชิงนามธรรมของ

ช้ินงานนั้น เพราะภาษา (ในท่ีน้ีคือการนาํคาํนิยามในพจนานุกรม) สามารถควบคุมทิศทางการ

นาํเสนอช้ินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ในArt as Idea as Idea, (1966) ช้ินงาน Water, 

(1967) ท่ีศิลปินกล่าววา่เขา้ตอ้งการเพียงนาํเสนอกรอบความคิดของนํ้า ผา่นการคดัลอกคาํใน

พจนานุกรมและขยายใหญ่ดว้ยเทคนิคการพิมพ ์ ซ่ึงหมายความวา่ศิลปินไม่ไดต้อ้งการท่ีจะนาํเสนอ

นํ้าในฐานะช้ินงานศิลปะ หากแต่ตอ้งการนาํเสนอกรอบความคิดของนํ้าหรือกรอบคิดของศิลปะ 

(ไม่ใช่ศิลปะในฐานะวตัถุ) One and Three Chairs ตั้งคาํถามหลายๆ คาํถามพร้อมๆ อาทิเช่น อะไร

คือเกา้อ้ี? เราสามารถนาํเสนอเกา้อ้ีในวธีิไหนไดบ้า้ง? ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ อะไรคือศิลปะ? และอะไรคือ

การนาํเสนอ? ผา่นการกล่าวซํ้ าๆ ผา่นตวัช้ินงานวา่ "น่ีคือเกา้อ้ี น่ีคือเกา้อ้ี น่ีคือเกา้อ้ี" ซ่ึงนาํไปสู่การ

ตั้งคาํถามถึงนิยามของคาํวา่ศิลปะ โดยกระบวนการตรวจสอบดงักล่าวอาจไดรั้บอิทธิพลมาจาก

แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) และปรัชญาทางดา้นภาษาศาสตร์ ซ่ึงเคยเกิดข้ึนมาก่อนแลว้

ในการร้ือสร้างมายาคติของมาแชล ดูช็องป์ (Michael Duchamp) ท่ีนาํวสัดุสาํเร็จรูป (Ready Made) 

มาทาํเป็นผลงานศิลปะ การตั้งคาํถามแบบถอนรากถอนโคนของดูช็องป์ เป็นการเปิดพื้นท่ี สร้าง

โอกาสใหก้ารสร้างสรรคศิ์ลปะไม่ถูกจาํกดัอยูแ่ค่การสร้างรูปทรง (Form) เพียงอยา่งเดียวหากแต่ยงั

รวมไปถึงแนวความคิด (Concept) ตลอดจนการตั้งคาํถามถึงสถานะของศิลปินและสถาบนัศิลปะท่ี
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กลายมาเป็นผูนิ้ยาม กาํหนดคุณค่าความเป็นศิลปินซ่ึงหมายความวา่คุณค่าของศิลปะไม่ไดอ้ยูภ่ายใน

ช้ินงานอีกต่อไป แต่เป็นส่ิงท่ีถูกนิยามข้ึนในภายหลงัโดยกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึง 

พร้อมๆ กนันั้น One and Three Chairs ก็เป็นผลงานท่ียงัสมารถอา้งอิงไปถึงทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตร์ โดยช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของสัญญะและรูปสัญญะท่ีโยงใยเขา้หากนัดว้ยขอ้ตกลง

บางประการท่ีถูกกาํหนดข้ึน (ผา่นการนาํสัญญะและรูปสัญญะมาเทียบเคียงกนั) กล่าวคือ เป็น

ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งวตัถุและนิยามของวตัถุนั้นๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติ หากแต่เกิดข้ึน

จากระบบระเบียบบางประการท่ีเขม้ขน้จนกระทัง่ภาษาสามารถนาํเสนอภาพของส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไม่

ตกบกพร่อง อาทิเช่น ในช้ินงาน ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงระบบระเบียบการเทียบเคียงรูปสัญญะกบัสัญญะ 

ตลอดจนการตั้งคาํถามถึงคาํนิยามอนัจริงแทแ้น่นอนของส่ิงนั้นๆ 

 

 

 

ภาพท่ี 6  ภาพผลงานของ โจเซฟ โคสูคล์, Zero & Not . (1980),   

ท่ีมาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก https://th.wikipedia.org/wiki/โจเซฟ_โคซูต  
 

ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1980 โคซูตกาํลงัทาํงานอยูชุ่ดหน่ึง และไดต้ั้งช่ือการแสดงผล

งานศิลปะชุดนั้นวา่ Zero & Not รูปแบบและส่ิงท่ีผลงานชุดน้ีตอ้งการจะส่ือสารออกมาก็คือ การ

เป็นหน้ีบุญคุณต่อขอ้เขียนของซิกมุนด ์ฟรอยด ์(ค.ศ. 1856-1939) จิตแพทยช์าวออสเตรีย โคซูตเร่ิม

ทาํงานชุดน้ีในปี ค.ศ. 1985 โดยพฒันามาจากงานของเขาก่อนหนา้น้ีท่ีมีช่ือวา่ Cathexis (ค.ศ. 1981) 

ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีเขาไดว้างแนวคิดเก่ียวกบั Conceptual Architecture ลงไปในผลงาน แนวคิด
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ดงักล่าวเก่ียวกบัการใชผ้ลงานศิลปะเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดเร่ืองราวเก่ียวกบัพื้นท่ี ประวติัศาสตร์ และ

ความทรงจาํดว้ยบริบทแวดลอ้มทางสถาปัตยกรรมในผลงานแต่ละช้ิน โคซูตไดน้าํเอาขอ้ความท่ีตดั

ตอนหรือหยบิยกมาจากขอ้เขียนของฟรอยดม์าพิมพล์งบนกระดาษดว้ยหมึกพิมพสี์ดาํ และนาํ

กระดาษมาใชเ้ป็นวอลเปเปอร์ตกแต่งผนงัภายในของอาคาร โดยแต่ละยอ่หนา้ของขอ้เขียนก็จะมี

การใส่หมายเลขกาํกบัไวด้ว้ย แต่ขอ้ความดงักล่าวมีเทปสีดาํปิดทบัอยู ่ ดงันั้น แต่ละคาํในแต่ละ

ขอ้ความจึงเหลือส่วนท่ีสามารถอ่านออกไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น โคซูตเคยไดรั้บโอกาสใหจ้ดั

แสดงผลงานบางส่วนจากชุด Zero and Not ในอพาทตเ์มนตท่ี์ครอบครัวของฟรอยดเ์คยอาศยัอยูม่า

ก่อน ซ่ึงดูจะเหมาะสมและมีความลงตวัในการท่ีจะสร้างหรือผกูโยงเร่ืองราวระหวา่งขอ้ความและ

สถานท่ีเขา้ไวด้ว้ยกนั ในเวลาต่อมา โคซูตก็ไดแ้สดงผลงานน้ีท่ีพิพิธภณัฑซิ์กมุนด ์ ฟรอยด ์ ท่ีกรุง

เวยีนนา ประเทศออสเตรีย เขาไดใ้ชข้อ้ความดั้งเดิมท่ีตดัตอนมาจากผลงานช้ินสาํคญัของฟรอยดใ์น

ภาษาเยอรมนั ซ่ึงเป็นผลงานท่ีดีท่ีสุดเขา คือ The Interpretation of  Dreams 

โคซูตเคยกล่าวไวว้า่ ในผลงานชุด Zero & Notนั้นถือเป็น ‚การปรากฏของการไม่มี

ตวัตน‛ สาํหรับนกัประวติัศาสตร์ศิลปะอยา่ง ชาร์ลส์ กรีน (Charles Greeen) ความพิถีพิถนัใน

กระบวนการทาํงานของโคซูตไดเ้นน้ย ํ้าขอ้เท็จจริงท่ีวา่ ขอ้ความของฟรอยดเ์ป็นไดท้ั้งรูป (figure) 

และพื้น (ground) และทาํงานเหมือนเป็นวาทกรรมดว้ยตวัของมนัเองซ่ึงชวนใหนึ้กถึงกรอบ

ความคิดของ Jacques Derrida อยา่งไรก็ตาม ขอ้ความของฟรอยดท่ี์ถูกปิดทบัราวกบัไม่มีอยู ่ นั้นก็

ยงัคงปรากฏร่องรอยอยู ่ เพราะวา่ขอ้ความทั้งหมดมีส่วนท่ีพอจะสามารถอ่านไดแ้ละอ่านไม่ได้

ปะปนกนั ผลงานของโคซูตช้ินน้ีไดเ้สนอให้เราแปลความหมาย วา่เพราะเหตุใดภาษาและความ

หมายถึงไดมี้ความน่าเช่ือถือนกั ในขณะท่ีคาํและความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํเป็นส่ิงท่ีมีความล่ืนไหล 

โคซูตจึงเรียกส่ิงน้ีวา่เป็นพื้นท่ีของการอ่าน นอกจากน้ี การใชเ้พียงขอ้ความของฟรอยดเ์ป็น

องคป์ระกอบหลกัหรือรากฐานในผลงานของเขา โดยทาํใหข้อ้ความทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารปิดทบั

ดว้ยเทปสีดาํ ผลงานจึงไดต้ั้งคาํถามถึงแนวคิดและร้องขอความคิดเห็นเก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ใน

ลกัษณะเดียวการเขียนงานในเชิงจิตวิเคราะห์14 

 

                                                           
14 วกีิพีเดีย, โจเซฟ_โคซูต, เขา้ถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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วดีีโอ อาร์ต (Video Art) 

ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี21 วดีิโอกลายเป็นส่ือท่ีคนคุน้เคยวดีิโอกลายเป็นปรากฏการณท่ี

ทุกคนรู้จกัดี ทั้งน้ีรวมถึงกลอ้งถ่ายรูปแบบมือถือกบัเคร่ืองบนัทึกภาพวดีิโอคาสเซทตท่ี์มีตามบา้น 

อุปกรณ์โทรทศัน์วงจรปิดตามอาคารสถานท่ีสาธารณะต่างๆ อุปกรณ์วดีิทศัน์ท่ีผลิตจาํหน่าย

ภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงในพิพิธภณัฑ ์ ดว้ยเหตุน้ีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยวีิดีโอ เก่ียวกบั

การไหลของภาพและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดีิโอจึงกลายเป็นส่ิงปกติท่ีตอ้งมี โดยเฉพาะวงการ

วดีิโออาร์ต เม่ือวดีิโอเขา้มาอยูใ่นบริบทของศิลปะในปลายทศวรรษ 1960 เร่ืองของภาพยนตร์จึง

หมายถึงการรับรู้ของผูช้ม ท่ีมีความคุน้เคยต่อภาพเคล่ือนไหวมากวา่คร่ึงศตวรรษ นบัตั้งแต่ทศวรรษ 

1940 และ 1950 สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ทั้งเอกชนและสาธารณะไดผ้ลิตรายการหลากหลายทัว่ทั้ง

ยโุรปและอเมริกา ภาพเคล่ือนไหวและการเปล่ียนถ่ายทางอิเล็กทรอนิคส์จึงเป็นรูปแบบของส่ือท่ีมีผู ้

ทดลองทาํอยา่งแพร่หลาย ในคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 บรรดาศิลปินใหค้วามสนใจกบัเคร่ืองมือ

การส่งภาพไฟฟ้า ดงันั้นในทศวรรษท่ี 1930 “ฟิลิปโป ตอมมาโซ มาริเนตติ” ผูก่้อตั้งศิลปะแนว

อนาคตของอิตาลี มองวา่วิทยกุ็คืออวยัวะอยา่งหน่ึงท่ีสามารถเช่ือมระยะทางท่ีแสนไกล เขา้มาถึง

ผูฟั้งจาํนวนมากไดย้ิง่กวา่นั้น เขาเห็นวา่การผสมผสานโรงละครกบัโทรทศัน์เป็นรูปแบบท่ีทาํไดใ้น

อนาคตในขณะท่ีมาริเนตติใหก้ารตอ้นรับส่ือรูปแบบใหม่อยา่งกระตือรือร้น นกัวรรณชาวเยอรมนั 

“แบร์ทอลท ์ เบรคซท”์วพิากษว์จิารณ์ส่ือใหม่น้ีในยคุเดียวกนันั้น เบรคซทไ์ดนึ้กถึงตวัอยา่งของวทิยุ

และช้ีใหเ้ห็นถึงตวัอยา่งการส่งเสริมการทาํตามอยา่งและปลูกฝังความเช่ือ น่ีเป็นการเร่ิมตน้การ

อภิปรายเก่ียวกบัส่ือในระดบัศิลปะ ซ่ึงดาํเนินมาถึงปัจจุบนัในวงการพูดคุยเชิงปรัชญาและสังคม

วทิยานบัแต่นั้นมา วดีิโอจึงถูกนาํข้ึนมาพดูคุยโตแ้ยง้ในบริบทของหลกัการต่างๆ เป็นตน้วา่ทฤษฎี

ส่ือประวติัศาสตร์ศิลปะหรือปรัชญา ยิง่กวา่นั้นนบัตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา วทิยาศาสตร์

เก่ียวกบัภาพไดศึ้กษานยัสาํคญัของภาพพจน์ในสังคม วฒันธรรม และการส่ือสารซ่ึงมีการพดูถึง

เร่ืองของไอคอนและภาพนบัแต่ทศวรรษ 1970 นกัวทิยาศาสตร์ทางการส่ือสาร “วเิลม ฟลุสเซอร์” 

ไดทุ้่มเทกบัปรากฏการณ์ของวดีิโอในผลงานสั้นๆ สองสามผลงาน และในปี 1991 ก็ไดใ้หค้าํจาํกดั

ความวา่ “ความทรงจาํเชิงสนทนา” เพียงน่ึงปีก่อนหนา้นั้น “ชาก เดอริดา” นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศสได้

นาํเสนอแนวคิดท่ีวา่ วดีิโอจะตอ้งถูกนาํมาคาํนึงถึงความสัมพนัธ์กบัภาษาและศิลปะเชิงขนบเป็น
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ประการแรก ทั้งน้ี เดอริดาอา้งถึงงานวดีิโออินสตอลเลชัน่ช่ือ “การรบกวน (ท่ามกลางขวดโหล)” 

ของศิลปินช่ือ “แกร่ีฮิลล”์ การพิจารณาเก่ียวกบัวดีิโอในเชิงทฤษฎีดงักล่าวเกิดข้ึนคร้ังแลว้คร้ังเล่า

โดยเฉพาะในแง่ลกัษณะของส่ือท่ี “ปรับเปล่ียนไดง่้าย” (ตามคาํกล่าวของ ไอฟอนน์ สปิลมนัน์ ในปี 

2005) และวดีิโอไดถู้กจดัให้อยูใ่นฐานะของส่ือลูกผสม15       

นัม จุง ไพค์ (Nam June Paik) 

นมั จุง ไพค ์เขาเป็นสมาชิกสาํคญัในกลุ่ม ฟลคัซุส (Fluxus) เหล่าศิลปินวญิญาณขบถท่ี

ชอบทาํกิจกรรมทา้ทายจารีตของศิลปะ จุดกาํเนิดของ วิดีโอ อาร์ต คือ ในปี 1965 นมั จุง ไพค ์สร้าง

งานโดยการบนัทึกเทปวดีีโอดว้ยกลอ้งโซน่ีแบบห้ิวพกพาได ้ ไพค ์ ซ้ืออุปกรณ์ทนัสมยัเหล่านั้น

ทนัทีท่ีมนัวางตลาด เขาจดัทาํวดีิโอในวนันั้น แลว้หอบห้ิวไปฉายโชว ์ 2-3 ชัว่โมง ในคํ่าวนันั้นท่ี

คลบัของศิลปิน คาเฟ่ อะโกโก ้ (Caf?-a-Go-Go) ในกรีนวิช วลิเลจ (Greenwich Village) ยา่นศิลปะ

ศิลปินแห่งนครนิวยอร์ค 

การทาํ วดีิโอ อาร์ต ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมากคือ การผสมวดีิโอเขา้กบั 

ศิลปะจดัวางหรือ อินสตอลเลชนั อาร์ต นอกจากวิดีโอจะมีคุณสมบติัเป็น 3 มิติ แบบประติมากรรม

แลว้ มนัยงัขยายขอบเขตตวัเองไปสู่ผลงานท่ีกินเน้ือท่ีและสภาพแวดลอ้มอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

นมั จุง ไพค ์ ไดน้าํเสนอความเก่าทางศาสนากบัความใหม่ของเทคโนโลยท่ีีไม่ไดเ้ก่ียวกบัมนุษย์

เท่านั้น ยงัเก่ียวกบัจิตสาํนึกต่อระบบความคิดใหม่ผา่นมาในการตรัสรู้ของพุทธเจา้ โดยใหก้ลอ้ง

ถ่ายทอดสดพระพุทธรูปปรากฏบนหนา้จอโทรทศัน์ โดยมีกลอ้ง VDO ขนาดเล็กอยูท่ี่ดา้นหนา้ของ

จอโทรทศัน์ไดถ่้ายของภาพพระพุทธสีรูปบรอนซ์ในดา้นหนา้ของวงจรมนัแลว้ส่งสัญญาณภาพน้ี

กลบัเขา้มาในจอภาพโทรทศัน์ท่ีมีผลในภาพพระพุทธเจา้ท่ีปรากฏบนหนา้จอในดา้นหนา้ของเขา 

                                                           
15 ซิลเวยี มาร์ติน, (2006) วดิีโออาร์ต, (กรุงเทพฯ:  เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2549),  6 – 7. 
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ภาพท่ี 7  ภาพผลงานของ นัม จุง ไปส์,  

ท่ีมาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก http://elogedelart.canalblog.com/archives/2009/04/18/13424356.html  

 

แกร่ี ฮิลล์ (Gary Hill) 

แกร่ี ฮิลล ์ เป็นศิลปินชาวอเมริกนัท่ีอาศยัอยูแ่ละทาํงานในซีแอตเติลวอชิงตนั และเป็น

หน่ึงในศิลปินร่วมสมยัคนสาํคญัท่ีสุดของกลุ่ม วดีิโอ อาร์ต ( VDO ART ) ท่ีมีบทบาทโดยการ

นาํเอาเทคโนโลยดิีจิตอลเป็นส่ือศิลปะ แกร่ีฮิลลไ์ดใ้ชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งคาํเสียง ภาษา และภาพ

อิเล็กทรอนิกส์กบัร่างกายของมนุษยแ์ละเร่ืองราวพฤติกรรมทางสังคม เขา้มามีส่วนร่วมทางความคิด

ในรูปแบบเฉพาะตวั  

ตน้ทศวรรษ 1970 แกร่ีฮิลลไ์ดท้ดลองกบัความเป็นไปไดท้างอิเล็กทรอนิกส์ของการ

สร้างภาพเช่นเดียวกบั นาํ จุง ไพค ์ ในงานยคุแรกเช่น “หนา้ต่าง”(1978) ฮิลลไ์ดแ้สดงใหเ้ห็น

ศกัยภาพของภาพวดีีโอท่ีถูกจดัแต่ง โดยการเพิ่มสัญญาณอิเล็กทรอนิคส์เขา้ไปส่วนสาํคญัของงาน

จึงมีลกัษณะเช่ือมโยงเขา้กนักบัภาพใน “หนา้ต่าง”เขาทาํใหภ้าพหนา้ต่างท่ีถ่ายในเวลาจริงเป็นส่ิงท่ี

ไม่คุน้ตา น่ีเป็นวธีิการท่ีมีมาตั้งแต่ยคุตน้ของประวติัศาสตร์ศิลปะ การเปล่ียนของสีและความ

แตกต่างทาํใหเ้กิดพื้นท่ีสีท่ีโปร่งใส ทาํใหส้ถานการณ์เชิงพื้นท่ีเปล่ียนไปจากปกติ ทั้งภาพในและ

ภายนอก จนถึงท่ีมองไม่ออกวา่เป็นอะไร ในตอนทา้ยภาพกลบัสู่องคป์ระกอบทางสี และพื้นผวิเร่ิม

ขยบัอยา่งมีชีวติชีวา  

ขณะท่ีฮิลลใ์หค้วามสนใจกบัโครงสร้างไวยากรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์ของส่ือวดีีโอใน

งานชุด “อุบติัโหด” ก็มีบริบทท่ีซบัซอ้น โดยเกิดจาก ภาษา ตวับท ภาพส่ือ และร่างกายมนุษย ์งาน
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ช้ินน้ีไดต้น้เคา้มาจากนวนิยายเร่ือง “โธมสั ดิ ออปสเคียว”(1941 : ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 1950) เป็น

เร่ืองราวของชายช่ือ โธมสั ท่ีสูญเสียความเป็นตวัเองเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนในท่ีสุดไม่เหลือแมแ้ต่

ความคิดและร่างกาย16 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพผลงานของ แกลี ่ฮิลล์ Incidence of Catastrophe.  

ท่ีมาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ciac.ca/fr/gary-hill 

 

ตวัอยา่งผลงานช้ินสาํคญัของ แกร่ี ฮิลล ์ (Gary Hill) ในแนววดีิโอ อาร์ต ร่วมสมยั คือ 

ผลงาน ววิเวอร์ (Viewer) ในปี 1996 ในผลงานชุดน้ี ฮิลล ์ได ้จดัหอ้งมืดแลว้ฉายภาพผูช้ายแรงงาน

เมก็ซิกนั 17 คน(พวกเขาเป็นผูอ้พยพชาวต่างชาติ) ยนือยูใ่นพื้นท่ีวา่งท่ีมืดดาํ พวกเขายืนน่ิงๆ เงียบๆ 

ผูช้มสามารถท่ีจะเห็นร่างของคนเหล่าน้ีขยบัเล็กนอ้ยใหค้วามรู้สึกวา่ภาพท่ีเห็นจะเหมือนจริงมา

กราวกบัวา่พวกเขามาอยูร่่วมหอ้งกบัคนดูและพร้อมท่ีจะเดินเขา้มาหาคนดูเม่ือไรก็ได ้ ในทางเดินสี

ดาํทั้งหมด 17 คน จากการผูค้นหลากหลายท่ีแตกต่างกนัทุกเพศทุกวยัสวมใส่เส้ือผา้ในรูปแบบต่างๆ

ของคนใชแ้รงงาน ยนือยูเ่รียงกระดานขา้งหนา้ของเราจากการปรากฏตวัของพวกเขา ฮิลลไ์ดบ้นัทึก

วดีีโอของคนเหล่าน้ีให้เป็นภาพเงียบ เป็นการบนัทึกภาพเคล่ือนไหวคลา้ยโปรเตอร์หรือภาพวาด 

และเขาไดน้าํเสนอแบบพิเศษท่ีสามารถนาํมาเปรียบเทียบกบัการวาดภาพของแรมแบรนด ์

                                                           
16 เร่ืองเดียวกนั, 56. 
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ยกตวัอยา่งเช่น บรรยากาศความเงียบและความแขง็แรงของหอ้งมืดไดแ้สดงออกของเร่ือง (เอา

เปรียบแรงงานโลกท่ีสาม) มีศกัด์ิศรีมากในงานวดีิโอ อาร์ตชุดน้ี 

 

 

ภาพท่ี 9  ภาพผลงานของแกร่ีฮิลล์  Viewer, 

 ท่ีมาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก http://pe2.samondeo.com/gary-hill.php 

 

ผลงานอีกหน่ึงในชุดสาํคญัของแกร่ีฮิลล ์ ในชุดผลงานช่ือ "ประติมากรรมตามเวลา" ท่ี

ไดแ้สดงถึงความเป็นประติมากรรมโดยใชค้วามเป็น 3 มิติ ของวดีีโอโดยการบนัทึกภาพบุคคลท่ี

แตกต่างกนัทั้งเพศและวยั ในความเงียบเฉยท่ีเคล่ือนกบังานศิลปะนั้นมีการขยบัเคล่ือนตวัเล็กนอ้ยท่ี

ทาํใหเ้ห็นถึงความมีอยูข่องชีวติของตวัแบบ และไดใ้ชค้วามเป็นเวลาตามวยัของบุคคลนั้น

แสดงออกถึงสัจจะความจริงแทแ้ละความงามของมนุษยเ์รา17 

                                                           
17Arizona State University Art Museum, GARY HILL Language Willing, เขา้ถึง

เม่ือ 15 กรกฏาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://asuartmuseum.asu.edu/2003/hill/  
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ภาพท่ี 10  ภาพผลงานของ แกร่ีฮิลล์ "ประติมากรรมตามเวลา"  

ท่ีมาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก http://pe2.samondeo.com/gary-hill.php  
 

เฟลกิซ์-กอนซาร์เรส(Felix Gonzalez) 

เฟลิกซ์-กอนซาร์เรส เป็นศิลปินเกยท่ี์มีพรสวรรคใ์นการสร้างสรรคง์านศิลปะเชิง

ความคิด ผลงานช้ินหน่ึงท่ีกอนซาร์เรสใหค้วามรู้สึกมากท่ีสุดช้ินหน่ึง คือ “คนรักท่ีสมบูรณ์แบบ” ( 

Perfect Lovers) ผลงานช้ินน้ีเป็นงานท่ีใชน้าฬิกาอะนาล็อคแบบแขวนผนงัสองเรือนวางคู่กนั โดย

ตั้งเขม็เวลาของนาฬิกาทั้งสองเรือนถูกตั้งค่าท่ีเวลาเดียวกนัและเดินไปพร้อมกนั กอนซาร์เรสใชก้าร

อุปมา อุปมยั ของการแสดงถึงความรัก ความคิดถึง ณ.ช่วงเวลาท่ีอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลากบัคนรัก 

ก่อนท่ีคนรักจะเสียชีวติดว้ยโรคเอดส์ กอนซาร์เรสไดใ้ชก้ารจากไปของคนรักเป็นแรงบนัดาลใจใน

การสร้างสรรคท่ี์แสดงออกมาไดโ้รแมนติกมาก มีทั้งความเศร้า สลดหดหู่ และหวานซ้ึงไปในตวั 18 

 

                                                           
18 Hyperallergic, Felix Gonzalez-Torres, เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกฏาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

http://hyperallergic.tumblr.com/post/3223824976/felix-gonzalez-torres-untitled-perfect-lovers  
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ภาพท่ี 11  ภาพผลงานของ เฟลกิซ์-กอนซาร์เรส. “Untitled” (Perfect Lovers),  

ท่ีมาของภาพ เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ionawhittaker.com/?tag=felix-gonzalez-torres 

  

ในทุกๆความคิด ทุกความสร้างสรรคน์ั้นลว้นตอ้งท่ีมีมา มีแรงบนัดาลใจ มีอิทธิพลต่อ

การสร้างสรรคง์าน ในผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความจริง” นั้น

ไดรั้บอิทธิพลมาจากหลายๆส่วนดว้ยกนั โดยเฉพาะผลงานทางศิลปะแนวความคิดของศิลปินท่ีเรา

ใหค้วามสนใจ และช่ืนชอบ ทั้งโจเซฟ โคซูต (Joseph Kosuth) ,นมั จุง ไพค ์(Nam June Paik) ,แกร่ี 

ฮิลล ์ (Gary Hill) เฟลิกซ์-กอนซาร์เรส(Felix Gonzalez) และอีกหลายคนท่ียงัไม่กล่าวถึง ศิลปิน

เหล่าน้ีเป็นแรงขบัท่ีสาํคญัต่อการสร้างสรรคง์านวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  

งานวทิยานิพนธ์น้ีเป็นศิลปะท่ีประกอบไปดว้ยการแสดงออกทางความคิดเป็น

ส่วนมาก ในการทาํผลงานคร้ังน้ีการท่ีเราช่ืนชอบและแรงบนัดาลใจเพียงอยา่งเดียวคงไม่พอ เม่ือได้

อ่าน ไดศึ้กษาท่ีมา ท่ีไป และกระบวนการคิด การทาํงาน การแสดงออกของศิลปินท่ีเราช่ืนชอบ ก็

เป็นประโยชน์อยา่งมาก ทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึน เขา้ใจมากข้ึน ถึงคาํวา่ “ศิลปะคือกลวธีิ” ท่ี

แสดงออกถึงความคิด เป็นการขยายขอบเขตของการอุปมา อุปมยั สู่ผูช้มงาน ท่ีตอ้งใชค้าํนึงถึง 

พื้นท่ี  การจดัวาง ภาษา ขอ้ความ วสัดุ และอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป หรือนอ้ย

จนเกินไป ใหง้านเป็นไปในลกัษณะคลา้ยการตั้งคาํถาม หรืองานสามารถสนทนากบัผูช้มไดด้ว้ย 

กลวธีิทางศิลปะ และงานศิลปะท่ีดีควรให้อะไรกบัคนดูไม่มากก็นอ้ย เม่ือเขา้มาชมงานเรา”19 

                                                           
19 สัมภาษณ์ สาครินทร์ เครืออ่อน, อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์, 9 เมษายน 2558.   
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บทที ่3 

ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีมีความประสงคท่ี์จะน าเสนอมิติเชิงความสัมพนัธ์ของชีวติถึง

การมีอยูจ่ริงกบัช่วงเวลาหน่ึงท่ีผา่นมาทางการรับรู้ของเรา ท่ีเราสามารถรับรู้ไดท้ั้งทางกายภาพ และ

มโนทศัน์ของเราโดยผลงานชุดน้ีใชผ้า่นการแสดงออกทางภาษา ทั้งขอ้ความ วาทกรรม และภาพ 

ดว้ยกลวธีิทางศิลปะ ผา่นมุมมองและประสบการณ์เฉพาะตน ตวัผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีเป็นไปใน

รูปแบบการน าเสนอเชิงความคิด(Conceptual Art) ในทุกขั้นตอนของงานชุดน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูล

ต่างๆ ทั้งขอ้มูลทางความคิด ปรัชญา และศิลปะ แลว้หาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อ

สร้างสรรคผ์ลงาน และไดแ้บ่งขั้นตอนต่างๆไว ้ดงัน้ี 

 

ข้อมูลทางความคิด 

เน่ืองดว้ยเน้ือหาของวทิยานิพนธ์ชุดน้ีเนน้การแสดงออกทางดา้นความคิดเป็นส าคญั 

จึงจ าเป็นจะตอ้งตีโจทยท่ี์ตั้งใจจะน าเสนอใหดี้เสียก่อน เพราะดว้ยตวัเน้ือหาของงานเป็นเชิงปรัชญา 

ท่ีตอ้งใชค้วามคิดในการวิเคราะห์ แยกแยะ สกดับางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่จ าเป็นออกไป คงเหลือไวแ้ต่

แก่นท่ีจะน าเสนอ และในการสร้างสรรคชุ์ดน้ีมีแนวทางในรูปแบบ Conceptual Art ท่ีจะเนน้

ความคิดมากกวา่ตวัวตัถุและความงามทางสุนทรียท์างกายภาพของวตัถุเป็นศิลปะท่ีมีการสร้างสรรค์

ท่ีไม่ใช่ทั้งงานจิตรกรรม หรือประติมากรรม และโดยมากจะไม่มีการใชจ้ารีต แบบแผน วธีิการทาง

ศิลปะเดิมๆ หรือปฏิเสธความสัมพนัธ์ความงามเชิงองคป์ระกอบศิลปะ เช่นบางผลงาน ก็น าเสนอ 

เป็นจดหมาย เป็นขอ้ความตวัหนงัสือต่างๆ ติดไวต้ามผนงัหอ้ง หรือพื้นหอ้งของแกลลอร่ี บางใชส่ื้อ

เป็นวดีิโอ อาร์ต หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ (Performance) หรือการใชข้า้วของและวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ 

เป็นตน้   
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วทิยานิพนธ์ชุดน้ีอาจเป็นส่ือกลางท่ีส่งผา่นมุมมอง ความคิดต่อภาวะวิสัยกบัญาณทศันะท่ีมี

ความหมายของเวลาและความจริงของเรา ซ่ึงความจริงในโลกของแต่ละคนไม่เท่ากนั และโลกแห่ง

ความจริงก็อาจเป็นเพียงภาษาหน่ึง ท่ีมนุษยใ์ชท้  าความเขา้ใจ เพราะเม่ือเราคิดผา่นภาษา มนัจึงเป็น

เพียงการตีความ ต่อความรู้ ความเช่ือ ประสบการณ์ของเรา หรือส่ิงต่างๆบนโลกน้ีเป็นเพียงความ

จริงท่ีถูกสร้างข้ึนจากเง่ือนไขของภาษาและกาลเทศะของเวลา หากเช่นนั้นความจริงท่ีมีความหมาย

และคุณค่าต่อเรา อาจข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัออกไปของแต่ละบุคคล 

 

ขั้นตอนทางความคิด 

1. โดยก่อนหนา้นั้นไดท้  าการศึกษาหาขอ้มูลต่างทั้งอ่านหนงัสือ ดูคลิปสนทนา หรือ

เทปบรรยายองคค์วามรู้ทางปรัชญาทางภาษาศาสตร์ ปรัชญาทัว่ไป อภิปรัชญา สัญญะศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาศาสตร์ และความหมายของเวลา  

2. ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาขา้งตน้ท่ีเก่ียวกบั ปรัชญา สัญญะศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาศาสตร์ และความหมายของเวลา ในส่วนน้ีขอ้มูลจ าเป็นต่อการก าหนดทิศทาง 

และรูปแบบวธีิการการสร้างสรรคง์าน 

3. เม่ือไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลพอสมควรแลว้ น าขอ้มูลท่ีได้ ไปประมวลเป็น

ความคิด แลว้สเก็ตเป็นภาพร่างคร่าวๆ แลว้น าเขา้ไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา จนไดผ้ลึกทาง

ความคิด แลว้น าไปสร้างภาพสเก็ตจริง เพื่อน าไปเสนอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง

หน่ึง จากนั้นเร่ิมเขา้สู่ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานในล าดบัต่อไป 

 

ลกัษณะของผลงาน 

เป็นผลงานในรูปแบบการจดัวาง (Instaiiation) ท่ีใชร่้วมกบัพื้นท่ี (Site specific) โดย

ใหบ้รรยากาศของหอ้งมีความมืดและน่ิงสงบ โดยในพื้นท่ีท่ีจดัข้ึนจะมีเพียงหลอดไฟ (ไฟส่อง) ฉาย

ไปท่ีขอ้ความตวัหนงัสือท่ีผนงัดา้นหน่ึงโดยในขอ้ความดงักล่าวอยูใ่นระดบัสายตาพอดี และผนงัอีก

ดา้นหน่ึงฉายภาพเคล่ือนไหวคนคร่ึงตวัท่ีก าลงัหมุนรอบตวัเองอยา่งชา้ๆ สุดทา้ยผูท่ี้เขา้ชมงานก็เป็น

ส่วนหน่ึงของผลงานดว้ยการเขา้ไปหยดุดูและคิด และใชเ้วลากบัมนั 
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การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 

การสร้างร่างภาพ  

เน่ืองจากตวัผลงานเป็นศิลปะแนวความคิด (Conceptual Art ) ท่ีตอ้งใชล้กัษณะการจดั

วางเป็นส าคญั ในการสร้างภาพร่างนั้นจ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์มาช่วยท าการร่างภาพ เพื่อจ าลอง

ภาพผลงาน แต่ตวัภาพร่างน้ีพิเศษอยูต่รงท่ีเป็นการสร้างภาพแบบ Stop motion ท่ีมีลกัษณะแบบ

เคล่ือนไหว(Animation) เพื่อใหง่้ายต่อการน าเสนอใหเ้ห็นภาพท่ีจดัเจนข้ึน และง่ายต่อการ

ด าเนินงานในขั้นต่อไป 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เน่ืองดว้ยตวัผลงานถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกเป็นเทคนิคการถ่ายท า

ดว้ยวดีิโอภาพคนเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆดว้ยเทคนิคส่วนตวั ส่วนท่ีสองเป็นการสร้างตวัหนงัสือจาก

ขอ้ความท่ีเลือกมา ใหมี้ความหนาเล็กนอ้ย และมีขนาดตวัหนงัสือประมาณ 1 น้ิว โดยทั้งสองส่วนน้ี

มีวสัดุ อุปกรณ์และขั้นตอนการสร้างสรรคด์งัน้ี 

1. เทคนิคการถ่ายท าวดิีโอภาพเคลือ่นไหว ในการถ่ายท าคร้ังน้ีจ  าเป็นตอ้งหาสถานท่ีท่ี

เหมาะสมในการถ่ายท า เพราะตวังานการถ่ายท านั้นจ าเป็นตอ้งใหพ้ื้นหลงัของภาพด าสนิท เพื่อ

คงเหลือไวแ้ต่ตวัคน และเนน้ท่ีตวันายแบบ นางแบบ และเพื่อไม่ใหส่ิ้งอ่ืนมาปรากฏรบกวนแบบ 

หรือดึงความสนใจจากตวัเน้ือหา ดงันั้นสถานท่ีเหมาะสมคือหอ้งสตูดิโอส าหรับการถ่ายท า

โดยเฉพาะ โดยการถ่ายท าไดเ้ตรียมอุปกรณ์ต่างๆดงัน้ี 

 1.1 กลอ้งถ่ายภาพท่ีสามารถบนัทึกภาพเคล่ือนไหวได ้

 1.2 หลอดไฟส าหรับการจดัแสง 3 ดวง 

 1.3 ผา้ด ายาวประมาณ 6 x 8 เมตร ส าหรับพื้นหลงั 

 1.4 เกา้อ้ีท่ีสามารถหมุนรอบได ้

 1.5 ไมไ้ผส่ าหรับผกูขดั เพื่อสร้างเป็นวงรอบแขนใชใ้นการจบัหมุน 

 1.6 เชือกส าหรับผกูขดั 

2. การสร้างตัวหนังสือ เป็นขอ้ความท่ีเลือกมาจากหนงัสือ โดยขอ้ความท่ีเลือกเป็น

ลกัษณะเชิงปรัชญาของนกับุญออกสัติน ท่ีมีเน้ือหาพดูถึงการมีอยูข่องเวลากบัตวัเรา โดยหนงั

ตวัหนงัสือตอ้งมีขนาดประมาณ 1 น้ิว และความหนาเล็กนอ้ย มีวสัดุ อุปกรณ์ดงัน้ี 
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 2.1 โฟมอดัญ่ีปุ่นหนา 3 ม.ม. 

 2.2 คตัเตอร์ และกาวลาเทก็ 

 2.3 กระดาษท่ีมีขอ้ความท่ีตอ้งการ 

                       

ตารางท่ี 1  ตารางการแสดงผลทางอิทธิพลท่ีไดรั้บ 

ล าดบั ช่ือ อิทธิพลท่ีไดรั้บ หมายเหตุ 
1 โจเซฟ โคสูคล.์ ศิลปะ คอนเซ็ปชวล อาร์ต 
2 นมั จุง ไปส์ ศิลปะ วดีีโอ อาร์ต 
3 แกลล่ี ฮิลล ์ ศิลปะ วดีีโอ อาร์ต 
4 เฟลิกซ-์กอนซาร์เรส ศิลปะ คอนเซ็ปชวล อาร์ต 
5 ฟรานซิส เบคอน ปรัชญา เทวรูปท่ี 3 “ภาษา” 
6 ลุดวกิ วติเกนสไตน์ ปรัชญา ดา้นภาษา 
7 เซนตอ์อเรริอุส ออกสัติน ปรัชญา นครแห่งพระเจา้ 
8 เดอ โซซูร์ ภาษาศาสตร์ สัญวทิยา 
9 โรล็องด ์บาร์ตส์ สัญวทิยา มายาคติ 
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ภาพท่ี 12  ผลงานภาพร่างท่ี 1 – 6 จ าลองบรรยากาศและตวัผลงานภายในหอ้ง 
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ภาพท่ี 13  ผลงานภาพร่างท่ี 7 – 12 จ าลองบรรยากาศและตวัผลงานภายในหอ้ง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

44 

 

ภาพท่ี 14  ภาพร่างขอ้ความของนกั “บุญออกสัติน” ท่ีใชติ้ดผนงั 

 

 

ภาพท่ี 15  ภาพร่าง “ขอ้ความ” ท่ีท าใหดู้เหมือนถูกไฟส่องลงมา 
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ภาพท่ี 16  ภาพวสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการท าตวัอกัษร   
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ภาพท่ี 17  ภาพวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท า  
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ภาพท่ี 18  ภาพสตูดิโอท่ีใชถ่้ายท า 

 

 

ภาพท่ี 19  ภาพการจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท า 
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ภาพท่ี 20  ภาพการเตรียมผา้ด าพื้นหลงัส าหรับถ่ายท า 

 

ภาพท่ี 21  ภาพการจดัเตรียมเกา้อ้ีหมุนใหต้รงจุดพร้อมถ่ายท า 
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ภาพท่ี 22  ภาพการจดัแสงไฟสามจุด ใหแ้สงรับกนัตามท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 23  ภาพทดลองถ่ายภาพน่ิงเพื่อส ารวจแสงและมุมกลอ้งก่อนถ่ายจริง 
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ภาพท่ี 24  ภาพวธีิการ และเบ้ืองหลงัการถ่ายท า 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ 

 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความ

จริง” เป็นการน าเสนอทางศิลปะเชิงความคิด (Conceptual Art) ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชคุ้ณลกัษณะ

ความเป็นภาษาทางวาทกรรม และส่ือทางเทคโนโลยี (New Media) ประกอบร่วมกนัเป็นผลงานท่ี

กล่าวถึงความจริงของช่วงเวลา ท่ีมีมิติทางภาวะวสิัยและอตัวสิัยซ่ึงสามารถรับรู้ไดต้าม

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีไดผ้า่นการเดินทางและพฒันาจากหลายภาค

ส่วนประกอบเขา้ดว้ยกนัและส่วนท่ีถูกหยบิยกข้ึนมาเด่นชดัโดยสองส่วนดว้ยกนั คือ 

1. ด้านภาษา ภาษาท่ีเราใชอ้าจฟังดูง่ายและเขา้ใจไม่ยาก นั้นเพราะเรามีความคุน้เคยมา

ตั้งแต่เกิดเราใชฟั้ง พดู อ่าน เขียน ถ่ายทอด และส่ือสารฯจนเป็นปกติวสิัยประจ าวนั เม่ือไดเ้ขา้ไป

ศึกษาและท าความเขา้กบัภาษามากข้ึนก็พบวา่ภาษาศาสตร์หน่ึงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจในหลายมิติ 

ภาษานั้นมีววิฒันาการมายาวนานเทียบเท่ากบัประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ และภาษาก็มีรูปแบบทาง

โครงสร้างของสังคมในการยอมรับ มีความซบัซอ้นเชิงความหมายทางสัญญะ จนสามารถสร้าง

ประเด็นเกิดเป็นความคิดเห็นเชิงปรัชญาและวชิาการได ้และทา้ยท่ีสุดของภาษาเองก็มีขอ้จ ากดั หรือ

เง่ือนไขบางประการท่ีตวัภาษาเองก็ไม่สามารถอธิบายหรือสร้างความกระจ่างชดัในบางแง่มุมท่ีอยู่

สูงข้ึนไปได ้ เช่น ญาณทศันะ ภาวะทางความรู้สึก หรือเร่ืองของประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

เพราะส่ิงเหล่าน้ีตวัภาษาท าไดแ้ค่สร้างมโนคติทางสัญญะท่ีเป็นความหมายพอจะเขา้ใจได ้ แต่ไม่

สามารถรู้สึกและรับรสได ้ เพราะส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ีเป็นความจริงของแต่ละคนท่ียากเกินกวา่

จะอธิบายดว้ยภาษาเพียงอยา่งเดียว และความจริงบางประการอาจตอ้งใชเ้วลาและเก็บเก่ียว

ประสบการณ์จนถึงวาระท่ีความจริงนั้นจะเกิดข้ึนกบัเรา เม่ือนั้นเราถึงจะเขา้ใจและรับรสในส่ิงท่ี

บุคคลผูน้ั้นพยายามอธิบายกบัเรา นั้นเพราะบางคร้ังความจริงบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลาในการท า

ความเขา้ใจ และประสบการณ์บางอยา่งไม่สามารถอธิบายเป็นค าพดูได ้
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2. เวลากบัความจริง มีค  าถามมากมายเก่ียวกบั “เวลา” วา่ เวลาคืออะไร? แลว้อะไรคือ

เวลา? เราพยายามคน้หาค าตอบและก าหนดนิยามท่ีเก่ียวกบั “เวลา” ไวม้ากมาย นกัประวติัศาสตร์

อาจกล่าววา่เวลาเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดและนบัได ้ เช่น วนั, เดือน, ปี, ทศวรรษ, ศตวรรษ, เป็นตน้ 

เพื่อท่ีจะก าหนดและตีค่าทุกส่ิงเป็นบนัทึกทางประวติัศาสตร์ นกักลศาสตร์ก็อาจใหค้วามหมายของ

เวลาเป็นเพียงความถ่ีท่ีท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางกลศาสตร์ท่ีจะไดจ้ากนาฬิกาท่ีถูกประดิษฐบ์น

โลก เป็นค่าแทนหน่วยนบัทางเวลา นกัวทิยาศาสตร์,นกัฟิสิกส์ท่ีเห็นวา่เวลาเป็นเร่ืองของความเร็ว

แสง หรือเป็นคล่ืนโฟรตรอนท่ีถูกหาค่าอตัตาการเดินของแสง หรือแมแ้ต่นกัคณิตศาสตร์ก็ยงัเห็น

เวลาเป็นเพียงตวัเลขหรือสูตรค านวณไม่รู้จบของมนุษย ์ เป็นตน้ หากความจริงแลว้ “เวลา” เป็นส่ิง

สัมพทัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามเหตุและปัจจยั นั้นเพราะส่ิงท่ีเรียกวา่ “สัมพทัธ์” นั้นสามารถเกิดข้ึนไดแ้บบ

เช่ือมโยงถึงกนัของเหตุและผล ทีมีรูปแบบท่ีมาและผลท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์กนัมากวา่เหตุเดียวผล

เดียวของความจริง อาจกวา่ไดว้า่ความสัมพทัธ์ของเวลาอาจเกิดข้ึนจากหลายเหตุหลายผลหรือ เหตุ

เดียวแต่ไดห้ลายผล หรือหลายเหตุอาจไดเ้พียงผลเดียว และความจริงกบัเวลาก็เป็นเคร่ืองผกูติดจน

เป็นเน้ือเดียวกนัเพราะอาจกล่าวไดว้า่เวลาก็คือความจริงและความจริงก็คือเวลา เม่ือเราท าความเขา้

แลว้วา่เวลาเป็นความจริงทางประสบการณ์ของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เป็นการรับรู้ท่ีการข้ึนตามกาละและ

เทศะของแต่ละบุคคล ความจริงเหล่านั้นจึงเป็นความจริงท่ีรับรู้ไดเ้ฉพาะตน ซ่ึงเป็นเพียงมุมมองทาง

ผสัสะของสถานการณ์ร่วมของเหตุการณ์และช่วงเวลาแห่งความจริงขณะนั้น และความจริงเหล่านั้น

ก็ยงัไม่ใช่ความจริงแทท่ี้เราเขา้ใจ แต่เป็นความจริงท่ีถูกประมวลข้ึนเป็นความคิดและถูกแสดงใน

รูปแบบของความทรงจ า (สัญญา) ของเรา และความจริงท่ีวา่น้ีเป็นเพียงค่าประสบการณ์หน่ึงเท่านั้น 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในชุด “เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของ

ความจริง” ไดใ้ชร้ะยะเวลาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางความคิด และพฒันาเปล่ียนถ่ายรูปแบบ, 

เทคนิค, เน้ือหา, และกระบวนการสร้างสรรคม์าเป็นล าดบั เพื่อให้เห็นถึงการพฒันาของวทิยานิพนธ์

น้ีไดมี้ล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 

ระยะที่ 1 

เป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนจากการทดลองรูปแบบทางส่ือใหม่(New Media) ในวชิาทดลอง

รูปแบบการสร้างสรรคศิ์ลปะ เป็นผลงานท่ีท าโดยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Power Point 2010 ใน

การสร้างสรรคร์ะยะแรกน้ีไดใ้ชต้วัอกัษรและขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านหนงัสือต่างๆ เช่นนิตยสาร, 
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วรรณกรรม, สารคดี, ประวติัศาสตร์, และศาสนา หรือขอ้ความท่ีเคยไดย้นิมาขอ้ความจากความทรง

จ าท่ีมีความหมายและอิทธิพลกบัตวัเรา เป็นตน้  

โดยตวัผลงานนั้นเร่ิมตน้ดว้ยจอภาพสีขาวสะอาดตาทิ้งระยะสักพกั ขอ้ความก็จะค่อยๆ

ปรากฏออกมาท่ีละค าเป็นวลี และข้ึนต่อเน่ืองจนรวมเป็นประโยคหน่ึงเช่น แม่ – น ้า – ล า – ธาร เป็น

ตน้ โดยมีลกัษณะแบบน้ีในช่วงแรก และการปรากฏข้ึนของค าหรือขอ้ความเป็นการสร้างใหป้รากฏ

ข้ึนแบบการเดาสุ่ม เม่ือค าเหล่าน้ีปรากฏข้ึนไดร้ะยะหน่ึงต่อจากนั้นก็จะปรากฏเป็นขอ้ความท่ีเป็น

ประโยคท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดแ้ต่ยงัคงมีลกัษณะหว้นๆแต่ไดค้วามหมายในตวัมนัเองอยูเ่ช่น อตัตาหิ – 

อตัตโน – นาโถ เป็นตน้ ขอ้ความเหล่าน้ีก็จะเกิดข้ึนต่อเน่ืองไปเร่ือยและทบัซอ้นกนัไปมาจนเร่ิมท่ี

จะอ่านไม่รู้เร่ืองและยงัคงทบัซอ้นกนัจนพื้นสีขาวในช่วงแรกเร่ิมเหลือนอ้ยลงเป็นเหมือนจุดเล็ก

มองดูคลา้ยกบัดวงดาวบนทอ้งฟ้า และตวัหนงัสือก็ยงัปรากฏข้ึนจนค่อยดบัจุดขาวของดวงดาวท่ีละ

ดวงๆจนมืดสนิท 

ในระยะท่ี 1 น้ีเป็นการน าเสนอความคิดใหเ้ห็นถึงวฏัจกัรความจริงของชีวติท่ีวา่ คนเรา

เกิดมามีเพียงแค่ขนัตห์า้กบัความวา่งเปล่าใน ต่อมาเม่ือเราเติบโตข้ึนเราจะค่อยๆเรียนรู้ จดจ า สั่งสม

ประสบการณ์ต่างๆมากมายท่ีเขา้มาในชีวติ และมากข้ึนๆจนลน้เตม็ถึงท่ีสุดของลมหายใจ และ

ทา้ยท่ีสุดทุกส่ิงก็ตอ้งดบัสลายลงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่  และดบัไปในท่ีสุด 

โดยผลงานระยะท่ี 1 น้ีไดรั้บอิทธิพลจากผลงานศิลปะคอนเซ็ปชวล อาร์ต ของ โจเฟต โคร์สูลต์ ท่ี

น าปรัชญาและภาษาเพียงอยา่งเดียวมารับใชค้วามคิดของเขาในการท างาน เช่น ชุด “Zero & Not.” 

(1980) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 25  ผลงานระยะท่ี 1 ภาพบางส่วนจากผลงานจริง 
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ระยะที่ 2 

เป็นการน าเสนอรูปแบบและเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามหมายทางความคิด ท่ีตีค่า

ใหม่จากของเดิมของภาพ “Portrait” ในมุมมองของผูส้ร้างสรรค ์ โดยตวัผลงานเป็นการบนัทึกภาพ

บุคคลรอบๆตวั ดว้ยกลอ้งVDO และจดัองคป์ระกอบของภาพใหดู้เป็นเหมือนภาพวาด “Portrait” 

แบบ จิตรกรรม แต่ท่ีต่างออกคือในงานน้ีเป็นภาพท่ีตวั “Portrait” ท่ีดูเหมือนภาพน่ิงของบุคคล แต่

ยงัเห็นการเคล่ือนไหวของชีวิตอยู ่ โดยใหบุ้คคลท่ีเป็นแบบ “Portrait” นัง่น่ิงๆคลา้ยกบัภาพวาดใน

งานจิตรกรรมบนเกา้อ้ี แลว้ท าการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งVDO โดยใหไ้ดภ้าพบนัทึกเป็นวงกลม

รอบๆตวั เพื่อตอ้งการบนัทึกทุกมิติทางกายภาพของคนๆนั้น 

ความคิดในระยะท่ี 2 น้ีตอ้งการแสดงมุมมองและความคิดเก่ียวกบัความเป็น “Portrait” 

ตามทศันะของตนเองท่ีเช่ือวา่ภาพคนเหมือนไม่ใช่ภาพท่ีเห็นแค่ดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว แต่

ความเป็น “Portrait” นั้นมนัคือทุกมิติรอบดา้นของความเป็นจริง เพราะไม่วา่เราจะเห็นมุมใดของ

คนๆนั้น ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง ดา้นหลงั หรืแมแ้ต่เห็นแค่ปลายผมและใบหู ส่ิงท่ีเห็นก็ยงัคงเป็น 

“Portrait” ของคนๆนั้นอยูดี่ และการบนัทึกดว้ยกลอ้งVDO จะท าใหเ้ห็นถึงสภาพตามความเป็นจริง

ของชีวติ เห็นถึงเช้ือชาติ, เผา่พนัธ์ุ, เพศ, อาย,ุ และสภาพความเป็นอยูข่องชีวติ ท่ีแสดงออกผา่นทาง

รูปพรรณสัณฐาน, แววตา, สีหนา้, ผวิกาย, และลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคลนั้น โดยในระยะท่ี 2 น้ี

อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการท างานคือผลงานภาพ “Portrait” ต่างๆในงานจิตรกรรมท่ีวาดจากศิลปินใน

ยคุสมยัต่างๆเช่น ภาพ “โมนาริซ่า” ของ ลีโอ นาโด ดาวนิชี “ภาพเหมือนตวัเอง”ของ เร็มบรันส์ 

และภาพ “หญิงสาวกบัตุม้หูมุก”ของ Johannes Vermeer เป็นตน้ และศิลปินแนววดีีโอ อาร์ต อยา่ง  

แกร่ี ฮิลล ์และ นมั จุง ไพค ์ท่ีเป็นศิลปินคนส าคญัในแนวน้ี  
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ภาพท่ี 26  ผลงานระยะท่ี 2 ภาพตวัอยา่งบางส่วนจากผลงานจริง 

 

ระยะที ่3  

เป็นการสร้างสรรคง์านจากการแนะน าของคณาจารยท่ี์เห็นวา่ควรน าผลงานระยะท่ี 1 

กบั ระยะท่ี 2 มาหาจุดร่วมใหล้งตวัและเหมาะสม โดยใหใ้ชค้วามน่าสนใจในการใชภ้าษาของระยะ

ท่ี 1  และความน่าสนใจของ “Portrait” ของระยะท่ี 2 แลว้สร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นผลงานระยะท่ี 3 

ข้ึนมา ตวัผลงานในระยะน้ีไดป้รับเปล่ียนรูปแบบและเน้ือหาการน าเสนอโดยยงัคงแกนหลกัของ

ระยะท่ี 1 – 2 ไว ้ดงัน้ี 

เทคนิคระยะท่ี 3 น้ียงัคงใช ้New Media และคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค ์ โดยส่วน

แรกส่ิงท่ีเห็นภาพจอสีด า ต่อมาก็จะปรากฏตวัอกัษรท่ีช่ือเรียกของบุคคลท่ีจะปรากฏข้ึนมาภายหลงั 

หลงัจากช่ือของบุคคลก่อรูปคลา้ยเป็นเคา้โครงภาพคน จากนั้นภาพท่ีประกอบข้ึนจากตวัอกัษรก็

ค่อยๆหายไป และภาพจริงของบุคคลนั้นค่อยปรากฏชดัข้ึน 
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ภาพท่ี 27  ผลงานระยะท่ี 3 ภาพบางส่วนจากผลงานจริงช้ินท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพท่ี 28  ผลงานระยะท่ี 3 ภาพบางส่วนจากผลงานจริงช้ินท่ี 2 
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ระยะที่ 4  

เป็นการแกไ้ขปรับเปล่ียนในเร่ืองการใชภ้าษาจากระยะท่ี 3 ใหมี้การเลือกใชค้  าหรือ

ขอ้ความท่ีมีความหมายท่ีชดัเจนมากกวา่แค่ช่ือของบุคคลนั้นๆ และคนทัว่ไปสามารถเขา้ไดง่้ายกวา่

ท่ีเป็นค ากลางๆมีความหมายในตวัมนัเองเช่น ทอ้งฟ้า, ภูเขา, รถไฟ, เดินทาง, ขา้วสาร, เศรษฐกิจ, 

ร้องไห,้ โศกเศร้า, ความสุข, ความทุกข,์ ฯลฯ เป็นตน้ โดยในระยะท่ี 4 ไดเ้พิ่มส่วนท่ีเป็นการเปล่ียน

ความคุน้ชินในการรับรู้ทางภาษาต่อการเขา้ใจในรูปแบบเดิมท่ีเราเคยเช่ือและเห็นพร้องไปกบัส่ิงท่ี

ภาษาก าลงับอกเรา ในตอนทา้ยของผลงานภาพปรากฏออกมากลบัตรงขา้มหรือสวนทางกบั

ขอ้ความ ซ่ึงในระยะท่ี 4 ไดใ้ชข้อ้ความท่ีเขียนวา่ “เด็กชาย” ค่อยก่อตวัเป็นภาพคลา้ยคน แลว้

ขอ้ความก็ค่อยๆจางหายไปแลว้ภาพชายชราก็ค่อยๆปรากฏซอ้นข้ึนมาจนเด่นชดั 

 

 
 

ภาพท่ี 29  ผลงานระยะท่ี 4 ภาพบางส่วนจากผลงานจริง 
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ระยะที ่5 

จากระยะท่ี 4 ท่ีมีการใชภ้าษาท่ีมีความหมายและเขา้ใจมากข้ึน แต่ดว้ยขอ้ความท่ีใชมี้

เพียงขอ้ความเดียวคือค าวา่ “เด็กชาย” ตั้งแต่ตน้จนจบ ท าใหต้วัผลงานนั้นไม่สามารถร้ังผูช้มงานได้

นานพอท่ีเราตอ้งการท าใหผู้ช้มงานหมดความสนใจก่อนท่ีจะดูจนจบกระบวนงานตามท่ีเรา ท่ีจะ

เปล่ียนความคุน้ชินทางภาษาเสียก่อน โดยในระยะท่ี 5 น้ีไดป้รับเปล่ียนและเพิ่มจ านวนค ามากข้ึน

เป็นค าท่ีมีความหมายและบริบทแตกต่างกนัออกไป โดยในระยะน้ีไดค้  าศพัทท์างภาษาองักฤษท่ีมี

ความหมายเป็นลกัษณะทางสภาพอารมณ์ความรู้สึก เช่น โกรธ, เสียใจ, คาดหวงั, หงุดหงิด, กลวั, 

ตะกละ,หรืออดทน เป็นตน้ โดยรูปแบบงานก็ยงัคงคลา้ยกบัระยะขา้งตน้ คือขอ้ความจะค่อยๆ

ปรากฏข้ึนมาเร่ือยอยา่งต่อเน่ือง จนก่อตวัข้ึนเป็นรูปร่างแลว้ค่อยหายไปพร้อมกบัการปรากฏภาพ

จริงๆค่อยซอ้นข้ึนมา 

  

  

  

  
 

ภาพท่ี 30  ผลงานระยะท่ี 5 ภาพบางส่วนจากผลงานจริง 
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ระยะที ่6  

ภายใตแ้นวทางการพฒันามาเป็นล าดบัในระยะท่ี 6 น้ีไดมี้มิติและความหมายของ

ช่วงเวลากบัสัญญะทางภาษาท่ีท าใหผู้ช้มงานไดถู้กผลกัใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางความคิด หรือ

อาจจะพดูไดว้า่ภาษาในระยะท่ี 6 น้ีไดถู้กท าใหมี้ความล่ืนไหลมากข้ึนทั้งดา้นมิติของความหมาย 

และยงัสร้างใหเ้กิดเป็นมายาคติดว้ยจุดแขง็ของภาษา การท่ีภาษาสามารถสร้างเป็นภาพทางมายาคติ

ได ้ นั้นก็เพราะภาษาไดก้ลายมาเป็นตวัแทนของภาพในความคิดของเรา ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เราพูด

หรือเขียนค าวา่ “ทะเล” ภาพของ “ทะเล” ก็จะปรากฏข้ึนในสมองของเรา นั้นเป็นเพราะรูปแบบการ

ท างานของสมองท่ีคิดเป็นภาพตามแบบอตัโนมติั เพื่อให้ทนัต่อการตอบสนองทางความคิด  และ

เป็นเร่ืองง่ายมากท่ีภาษาจะสร้างภาพมายาคติของความเช่ือกบัสังคมปัจจุบนัน้ีท่ีผูค้นเดินกา้วเขา้สู่

โลกแห่งเทคโนโลยลี ้าสมยัท่ีคอยรับใชร้ะบบการคา้เสรี และยคุทองของขอ้มูลข่าวสารแบบ

เรียลไทม ์ จึงท าใหเ้กิด “ภาวะการพึ่งพิงทางภาษามากเกินไป” ท าใหห้ลายคนถูกหลอกดว้ยค าพดู, 

ใบปิดโฆษณา, สลากบรรจุภณัฑ,์ และการโฆษณาทางทีว ี ท่ีถูกท าใหดู้น่าเช่ือถือดว้ยภาษาหรือ

ขอ้ความเพียงไม่ก่ีประโยค 

จากส่ิงท่ีไดพ้บเจอเหล่าน้ีในสังคมฯ ไดน้ าขยายผลทางความคิดในการใชบ้ริบททาง

ภาษากบัผลงานระยะท่ี 6 โดยตอ้งให้ตวัภาษาสร้างความเช่ือทางมโนคติ ท่ีเป็นความจริงดา้นหน่ึง 

และภาพท่ีปรากฏข้ึนภายหลงัก็เป็นความจริงอีกดา้นหน่ึง ท่ีดูเหมือนแตกต่างกนัของทั้งภาพและ

ภาษา แต่ทั้งภาพและภาษายงัมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ถึงกนัอยู ่ และยงัคงเป็นไปในเร่ืองเดียวกนั  

ในผลงานระยะท่ี 6 ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช้ินงานดงัน้ี 

ผลงานระยะที ่6 ช้ินที ่1  

ในช้ินผลงานช้ินน้ีไดย้กภาษาท่ีมีลกัษณะความเป็นเพศข้ึนมาใช ้ โดยการเอาลกัษณะ

ของการตั้งช่ือของผูห้ญิงท่ีเขา้ใจกนัไดใ้นสังคม โดยท่ีไม่ตอ้งมีศพัทน์ามน าหนา้ช่ือ เช่น อรอนงณ์, 

วรรณศา, วนิดา, พรนภา, วารุณี, ฯลฯ เป็นตน้ โดยใหช่ื้อเหล่าน้ีปรากฏข้ึน ท่ีละช่ือๆ จนก่อรูปคลา้ย

หญิงสาวคนหน่ึง และตวัภาพท่ีสร้างข้ึนดว้ยภาษาค่อยๆหายไปแลว้มีภาพของหญิงสาวซอ้นข้ึนมา

ค่อยๆชดัเจน แต่ภาพหญิงสาวนั้นคือเป็นสาวประเภทสองท่ีแต่งตวัเป็นผูห้ญิงแทน จะเห็นไดว้า่ตวั

ภาษาก าลงัสร้างความเช่ือจากการท่ีเราก าลงัอ่านและย  ้าช่ือผูห้ญิงเหล่านั้นเร่ือยๆ จนเวลาต่อมาภาพ

ไดป้รากฏข้ึนมาเป็นค าตอบของความจริงท่ีถูกซอ้นไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขของภาษาท่ีถูกสร้างข้ึนมา 
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ภาพท่ี 31  ผลงานระยะท่ี 6 ช้ินท่ี 1 

 

ผลงานระยะที ่6 ช้ินที ่2  

ในผลงานช้ินท่ี 2 น้ีไดใ้ชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีช่วงเวลาของภาษาท่ีเกิดข้ึน โดยเป็น

ค าหวานมท่ีมีลกัษณะเก้ียวพาราศี ในรูปแบบของโคลงฉนัท ์กาบกลอง หรือเพลงยาว ของหนุ่มสาว

รุ่นเก่าก่อน โดยหยบิยกเอาภาษาเหล่านั้นมาเช่ือมเป็นประโยคค าต่อค าและผกูเร่ืองจนจบ เม่ือค า

เหล่านั้นประกอบกนัเป็นภาพของคลา้ยหญิงผูห้น่ึงแลว้ก็ค่อยๆจางหายไป แต่แทนท่ีจะเป็นภาพของ

หญิงสาวคลา้ยกบัท่ีภาษาก าลงัพดูมาตลอดกบัเป็นหญิงชราผมขาวท่ีผา่นวยัอนัสวยสดงดงามมาแลว้ 

โดยผลงานช้ินน้ีตอ้งการใหเ้ห็นถึงของเวลาท่ีถูกทบัซอ้นกนัระหวา่งภาษากบัภาพ ในขณะท่ีเร่ิมตน้

ภาษาไดพ้ดูถึงความสวยงามของสาวแรกรุ่น และภาษาก าลงัท าหนา้ท่ีสร้างภาพและอธิบายเหมือน

เป็นเวลาปัจจุบนัในขณะนั้น จนเม่ือภาพของหญิงชราปรากฏข้ึนมาท าใหช่้วงเวลาปัจจุบนัของภาษา

ในตอนแรกไดก้ลายเป็นเวลาของอดีตข้ึนมาทนัที ท่ีช่วงเวลาของความจริงไดป้รากฏข้ึนมา  
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ภาพท่ี 32  ผลงานระยะท่ี 6 ช้ินท่ี 2 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดที่ 1 

การท างานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีไดผ้า่นการทดลองทางเทคนิค, รูปแบบ, เน้ือหา, และการ

พฒันาทางความคิดมาอยา่งต่อเน่ือง โดยจะเห็นไดต้ั้งแต่ระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 6 เม่ือมาถึงวทิยานิพนธ์

ในคร้ังน้ีไดมี้ความแตกต่างจากขั้นตอนการพฒันาท่ีผา่นมา จะเห็นวา่แนวความคิดท่ีผา่นมานั้นมี

ลกัษณะมองออกไปนอกตวั จนไดอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ฯ คือ อ.สาครินทร์ เครืออ่อน 

อาจารยไ์ดใ้ห้ค  าปรึกษาและพดูคุย ส่ิงท่ีไดก้ลบัไปคือการไม่ใหม้องออกไปไกลตวันกั ใหเ้ห็นในส่ิง

ท่ีเรามีอยู ่ ใหก้ลบัมามองมาท่ีตวัเรา วทิยานิพนธ์ชุดน้ีจึงเป็นการมองยอ้นกลบัมาท่ีตวัเรา วา่เราคิด

อยา่งไรกบัความจริงและเวลา, เห็นอะไรในส่ิงท่ีท า. หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีเราก าลงัท าอยูแ่ค่ไหน มนัจึง

เป็นการตั้งค  าถามเก่ียวกบั “เวลากบัความจริง” ท่ีมีอยูใ่นความคิดและมนัสัมพนัธ์กบัชีวติเราอยา่งไร 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความจริง” เป็นผลงาน

สร้างสรรคท์างศิลปะรูปแบบ  Conceptual art ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีประเด็นทางความคิด ในลกัษณะเป็น
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การตั้งค  าถามมากกวา่คน้หาค าตอบ ดว้ยการน าเสนอทางเทคนิคส่ือใหม่ (New Media) คือการฉาย

ภาพท่ีถ่ายท าข้ึนมาเฉพาะ กบัขอ้ความทางภาษาดา้นปรัชญาของ “นกับุญออกสัติน” ท่ีพดูถึง “ความ

จริงกบัเวลาท่ีผา่นทางภาษาฯ” ดว้ยกลวธีิทางศิลปะโดยรูปแบบของงานเนน้ความเรียบ น่ิง สงบ 

เพื่อใหค้วามคิดไดท้  างาน ฉะนั้นก่อนการติดตั้งงานจึงตอ้งมีการจดักบัพื้นท่ีอาคารโดยสร้างหอ้ง

ข้ึนมาเฉพาะมีการควบคุมแสงใหห้อ้งมีความมืดคร้ึมไดต้ามท่ีตอ้งการ เพื่อช่วยบรรยากาศภายใน

หอ้งมีความน่ิงสงบท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือผูช้มเขา้มาพื้นท่ีของผลงานส่ิงท่ี

จะไดเ้ห็นมีเพียงภาพกบัขอ้ความท่ีถูกติดตั้งบนผนงัทั้งสองดา้น ขณะท่ีเขา้มาชมงานผูช้มจะมาหยดุ

ยนืดูอยูต่รงต าแหน่งตรงกลางของการมองชมผลงานของทั้งสองส่วนท่ีถูกค านวณต าแหน่งไวอ้ยา่ง

เหมาะสม โดยผนงัดา้นหน่ึงมีภาพฉายบุคคลท่ีน่ิงๆไม่เคล่ือนไหวคลา้ยงานเขียน “Portrait” แบบ

งานจิตรกรรม ท่ีก าลงัเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆใหภ้าพในลกัษณะเป็นการหมุนวนรอบตวัของกลอ้งท่ี

ถ่ายท าแบบพิเศษ ดว้ยเทคนิคและอุปกรณ์ท าสร้างมาโดยเฉพาะ และผนงัอีกดา้นหน่ึงเป็นขอ้ความ

ทางปรัชญาของ “นกับุญออกสัติน” มีขนาดสูง 1น้ิว หนา 0.3 ม.ล. มีรูปประโยค 4 บรรทดั ท่ีท าใหดู้

เหมือนเป็นขอ้ความท่ีนูนออกมาจากผนงั มองเห็นไดแ้สงไฟอ่อนๆท่ีช่องลงมายงัขอ้ความ “ทุกส่ิงท่ี

อยูใ่นโลกนั้นรู้จกัไดใ้นฐานะท่ีเป็นส่ิงเฉพาะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยประสบการณ์ แต่ในขณะเดียวกนันั้น

ความจริงในระดบัอตัวสิัย ซ่ึงเป็นความจริงท่ีข้ึนอยูก่บัตวัผูรู้้ ผูคิ้ด ไม่ไดเ้ป็นความจริงระดบัสมบูรณ์ 

เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอยูช่ัว่ขณะ แลว้ก็แปรสภาพไป เม่ือตวัเราเลิกคิด เลิกรู้สึกก็จะหายไป” ดว้ยการวาง

ต าแหน่งท่ีจดัวางและค านวณไวดี้แลว้ เพื่อท าใหผู้ช้มงานเคล่ือนไหวนอ้ยลง และการเคล่ือนไหว

นอ้ยจึงท าใหผู้ช้มอยูก่บัความคิดมากข้ึนในการชมผลงาน  

จากความส าคญัเชิงเน้ือหาท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัการวางต าแหน่งของตวังานและการ

จดัการกบัพื้นท่ี ทั้งภาพ, ขอ้ความ, และหอ้งท่ีใชแ้สดงผลงาน โดยจะแบ่งหาเน้ือออกเป็นดงัน้ี 

Portrait  ภาพคนเหมือนนบัเป็นภาษาอยา่งหน่ึงทางสัญญะท่ีมีความหมายเชิงซอ้นของ

โครงสร้างทฤษฎีสัญวทิยา อาจตีความไดต้ั้งแต่รูปสัญญะวา่น่ีคือคนๆหน่ึง มีเพศ และวยั มาก ากบั

ในชั้นความคิดแรก ต่อมาความหมายสัญญะท่ีถูกตีความหมายท่ีมากกวา่ภายทางกายภาพ อาจมอง

ไปถึงชั้นวรรณะ เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ  สุขภาพ รสนิยม และการศึกษา ท่ีจะส่งต่อไปในระดบัมายาคติ 

(ของโรล็องบาร์ต) ท่ีถูกตีความหมายตามบริบทของสังคมและบุคคลต่างกนัไป แต่ในผลงาน

วทิยานิพนธ์ตวั Portrait ไดแ้สดงขอบเขตทางความคิดอีกชั้นหน่ึงของสัญวทิยา ท่ีไดพู้ดถึงช่วงเวลา
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และความจริงท่ีประกอบดว้ยสัมพนัธภาพ คือความจริงของการรับรู้ท่ีข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาและ

ประสบการณ์ของแต่ละคน ท่ีจะตีค่า ใหร้าคา ต่อกระบวนทศัน์ในเชิงความสัมพนัธ์ของการรับรู้กบั

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน และส่งต่อมายงัความคิด แลว้เกิดการพิจารณาถึงความจริงของความหมายวา่

อะไรท่ีเกิดข้ึนและอะไรท่ีหายไปในช่วงเวลาขณะนั้น ท่ีตรงกบัแนวคิดทางปรัชญา “เทวรูปแห่ง

ตลาดนดั” ของ “ฟราสซิล เบคอน” ดว้ยตวังานไดถู้กอธิบายแบบง่ายๆดว้ยกลวธีิทางศิลปะ โดย 

ภาพ Portrait บุคคลจริงท่ีบนัทึกเป็นวดีีโอในลกัษณะนัง่น่ิงดว้ยเจตนาใหค้ลา้ยกบัผลงาน Portrait 

บุคคลในงานจิตรกรรม และภาพนั้นจะเห็นความเป็นชีวิตท่ีสังเกตจากการกระพริบตากบัการ

กระเพื่อมเล็กๆของหนา้อกในขณะหายใจ และการเคล่ือนไหวจากการหมุนไปอยา่งชา้ๆของตวั

ผลงาน เพื่อให้เห็นถึงการมีอยูข่องเวลา เพราะในขณะท่ีภาพ Portrait ท่ีดูเหมือนไม่ขยบัน่ิง แต่เวลา

ของมนัก็ก าลงัเดินอยา่งชา้ๆจนเราคิดวา่ไม่มีการเคล่ือนไหวหากไม่ทนัสังเกต เม่ือเราหนักลบัมาดู

อีกคร้ังหน่ึงนั้นภาพPortrait นั้นก็จะไม่ไดอ้ยูใ่นมุมเดิม นัน่เป็นเพราะเวลากบัความจริงมนัมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาในขณะท่ีตวัผลงานแสดงความจริงทางกายภาพโดยมีความหมายทาง

โครงสร้างทางสัญญะในระดบั รูปสัญญะ ความหมายสัญญะ และมายาคติท่ีมีอยูใ่นชั้นมโนคติ แต่

สัมพนัธภาพของเวลากบัความจริงเป็นเร่ืองของญาณทศันะของแต่ละบุคคล ท่ีไม่ใช่ความเขา้ใจใน

ระดบัสากลโลกท่ีไม่สามารถจะอธิบายใหเ้ขา้ใจไดเ้หมือนกนัหมดทุกคน  

        

 

 

 

      

      

 

 

 

ภาพท่ี 33  ภาพแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างสัญญะของ โรล็องบาร์ตส์ กบั สัญญา ในผลงาน

วทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 34  Portrait ผลงานท่ีแสดงถึงการมีอยูข่องสัมพนัธ์ภาพของ “เวลากบัความจริง”ในผลงาน

วทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

 

จากภาพ Portrait ในผลงานชุดน้ียงคงใชแ้นวความคิดและการจดัวางภาพมาจากผลงาน

การวาด Portrait แบบจิตรกรรม แต่ส่ิงแตกต่างออกไปคือ รูปแบบการน าเสนอท่ีทนัสมยัข้ึนดว้ย

เทคโนโลยใีนยคุน้ีท่ีใชก้ลอ้งวดีีโอท่ีมีความละเอียดสูงพอท่ีจะเก็บรายละเอียดต่างๆท่ีเกิดของ

ผวิหนงั เส้นผม และสีหนา้แววตาของจริง ท่ีใหค้วามรู้สึกเป็นจริงเป็นจงัต่อการรับรู้ ในขณะท่ี 

Portrait ในงานจิตรกรรมเป็นแค่ภาพแทนตวัท่ีใชท้กัษะฝีมือถ่ายทอดออกมาใหเ้หมือนกบับุคคลท่ี

เป็นแบบ และการสร้างงานในแนวทางจิตรกรรมนั้นไดล้ดทอนความรู้สึกเป็นจริงต่อการรับรู้ของผู ้

เป็นแบบ แต่กบัมีส่ิงอ่ืนมาแทน คือความงามเชิงสุนทรียภาพของศิลปะ เช่น ฝีแปรง เทคนิคการใชสี้ 

ทกัษะและความช านาญชั้นยอดของศิลปิน กบัอารมณ์ความรู้สึกในการถ่ายทอดของศิลปิน 
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ภาพท่ี 35 การเปรียบเทียบ Portrait ในงานจิตรกรรมกบั Portraitในผลงานวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

 

จากการเปรียบเทียบภาพวาด Portrait ของศิลปินต่างๆ กบัภาพ Portrait ในผลงาน

วทิยานิพนธ์ชุดน้ี จะเห็นไดว้า่ทางดา้นรูปแบบการน าเสนอก็ยงัเป็นการบนัทึกภาพบุคคลใน

อิริยาบทต่างๆเหมือนกนั ต่างกนัเพียงเทคนิคและวธีิการตามยคุสมยัเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีต่างกนัออกไป

ของภาพจิตรกรรมสมยัก่อนกบักบัภาพ Portrait ในผลงานชุดน้ีอยูต่รงท่ีเวลา ในงานภาพวาด

จิตรกรรม ศิลปินอาจใชเ้วลานานร่วมเดือนหรือเป็นปีในการสร้างสรรคผ์ลงานออกมาใหเ้สร็จ แต่

นั้นไม่นบัเป็นเวลาในภาพวาด ในทางเทคนิคเวลาในภาพวาดมีเพียง 1 วนิาทีเท่านั้น เหมือนกบัการ

บนัทึกภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูป เพราะมนัเป็นหน่ึงแอค็ชัน่เท่านั้นในการกดชตัเตอร์ เวลาในภาพวาด

จิตรกรรมจึงเป็นเวลาท่ีถูกแข็งเอาไว ้ในทางกลบักนังานภาพ Portrait ในผลงานชุดน้ี มีเวลาเป็นของ

ตวัเอง จะเห็นวา่เวลาถูกแสดงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจากการเคล่ือนไหวท่ีหมุนวนอยูต่ลอดเวลา และเวลา

ยงัมีความรู้สึกเป็นนิรันดร์ดว้ยการถูกคิดและออกแบบให้ภายภาพไม่มีกาลและสถานท่ี คือไม่มีแสง
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ท่ีบอกไดว้า่มาจากทิศตะวนัออกหรือทิศตะวนัตก หรือวา่เป็นกลางวนัหรือกลางคืน และไม่สามารถ

ระบุไดว้า่ถ่ายมาจากสถานท่ีใดท่ีหน่ึง เห็นแต่ Portrait ท่ีก าลงัหมุนไปอยา่งชา้ๆ 

ภาษา ในวทิยานิพนธ์ชุดน้ีไดห้ยบิยกความเป็นภาษาหรือขอ้ความทางวาทกรรมมาใช้

และใหค้วามหมายของภาษาในแบบปรัชญา ท่ีไม่ไดถู้กท าใหเ้ช่ือแต่มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการคิดเป็น

ส าคญั โดยน าขอ้ความของ “นกับุญออกสัติน” ท่ีไดน้ าปรัชญาของเพลโตมาประยกุต ์โดยอธิบายถึง

โลก, วตัถุ, เวลา, ความคิดกบัความจริง ดงัน้ี 

 “ทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลกนั้นรู้จกัไดใ้นฐานะท่ีเป็นส่ิงเฉพาะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยประสบการณ์ 

 แต่ในขณะเดียวกนันั้นความจริงในระดบัอตัวสิัย ซ่ึงเป็นความจริงท่ีข้ึนอยูก่บั 

ตวัผูรู้้ ผูคิ้ด ไม่ไดเ้ป็นความจริงระดบัสมบูรณ์ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอยูช่ัว่ขณะ  

แลว้ก็แปรสภาพไป เม่ือตวัเราเลิกคิด เลิกรู้สึกก็จะหายไป” 

จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ “ออกสัติน” ก าลงัอธิบายบางส่ิงบางอยา่งของการมี

อยูจ่ริงในโลกของวตัถุกบัโลกของแบบ(ความจริงในระดบัสมบูรณ์) ท่ีเป็นเพียงเร่ืองของการค านึง

อยูใ่นใจ แต่ขอ้ความท่ีเป็นความเช่ือเหล่าน้ีมิใช่บญัญติัฯหรือกฎท่ีตายตวัแน่นอน ท่ีใครก็ตอ้งเช่ือ

และคิดตาม และมนัไม่ใช่เร่ืองถูกหรือผดิท่ีจะคิดเหมือนหรือคิดต่าง แต่มนัเป็นเพียงการแสดงความ

เช่ือ ความคิดเห็นของคนๆหน่ึงหรือกลุ่มๆหน่ึงเท่านั้น  และภาษามนัเป็นเพียงโครงสร้าง

ความสัมพนัธ์ในเชิงตรรกะของหนา้ท่ี และความหมาย เพราะภาษาคือส่ือสัญลกัษณ์แทนความคิด

ของมนุษย ์ แต่ตวัภาษาเองก็มีขอ้จ ากดั หรือปัญหาทางภาษา คือภาษาเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของความคิด

ของมนุษย ์ท่ีเป็นเพียงประพจน์หน่ึงๆท่ีประกอบรวมกนัท่ีแสดงแทนความเป็นวตัถุและมโนคติของ

เรา ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงขอ้เทจ็จริงบางประการ เช่นมโนทศัน์เร่ืองอภิปรัชญา ชีวิตหลงัความตาย 

หรือเร่ืองคุณค่าทางสุนทรียศ์าสตร์ เป็นตน้ เหมือนดัง่ท่ี “ลุควกิ วติเกนสไตน์” อธิบายความคิด

ช่วงแรกของเขา และตวัภาษาเองยงัมีรูปแบบ โครงสร้างทางสังคม วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ

มาประกอบข้ึนท่ี“ลุควกิ วติเกนสไตน์” เรียกวา่ “ทฤษฎีเกมส์ภาษา” เพราะการส่งสารจะมี

ความหมายก็ต่อเม่ือผูรั้บสารนั้นตอ้งเขา้ใจในสารนั้นดว้ย แต่ถึงกระนั้นความจริงของภาษาก็มิได้

หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี แต่ภาษายงัมีความหล่ืนไหลเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และลกัษณะการใช ้ 
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บรรยากาศภายในห้อง  เป็นส่วนท่ีส าคญัมากในการบอกเล่าเน้ือหาแนวความคิด เพราะ

ในงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีจ าตอ้งมีสถานท่ีเฉพาะข้ึนมา ท่ีตอ้งมีความสงบ น่ิง และมีแสงนอ้ยท่ีสุด 

เพื่อไม่ใหเ้สียงและแสงมารบกวนบรรยากาศความเงียบ สงบ และน่ิง จึงสร้างหอ้งส าหรับจดัตั้ง

ผลงานท่ีท าใหเ้หมือนรู้สึกวา่ไม่มีเวลาหรือลืมเวลาเม่ือเขา้มาสู่พื้นท่ีชมผลงาน เพื่อท่ีจะน าผูช้มงาน

เขา้สู่การรับรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้คือ ใหผู้ช้มงานอยูก่บัความคิดของตวัเองมากท่ีสุด และยงั

สอดคลอ้งกบัเทคนิคการน าเสนอท่ีใชเ้คร่ืองฉายภาพในลกัษณะภาพยนตร์ท่ีตอ้งการแสงนอ้ยๆและ

กบัขอ้ความตวัอกัษรท่ีท าข้ึนท่ีผนงัอีกดา้นหน่ึงท่ี โดยมีแสงไฟอ่อนๆส่องพอเห็นขอ้ความดงักล่าวมี

ความส าคญัเท่าๆกนัตวัภาพยนตร์ท่ีฉายอยู ่

 

 

           
ภาพท่ี 36  ภาพขอ้ความตวัอกัษรในผลงานวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

 

 

            
ภาพท่ี 38  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

71 

วทิยานิพนธ์ชุดที่ 2 

เป็นผลงานสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิควดีีโอ อาร์ต ท่ีประกอบไปดว้ยตวัผลงานทั้งหมด 3 

ช้ินงาน โดยวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 2 น้ี เป็นน าเร่ืองราวของบุคคลใกลน้ ามาถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตวัเขาโดยตรง โดยใชเ้หตุการณ์จริงท่ีผา่นมาและอยูใ่นความทรงจ าของเขาเหล่านั้น กบัความหวงั 

ความใฝ่ฝันถึงอนาคต ในส่ิงท่ีเป็นแรงขบัต่อพฤติกรรมการแสดงออกในเวลาปัจจุบนั ในผลงานชุด

ท่ี 2 น้ีเป็นผลงานท่ีน าเสนอต่อเน่ืองร่วมกนักบัผลงานชุดท่ี 1 ท่ีไดห้ยบิยกเอาความหมายของภาพ

และภาษาแลว้น าเสนอดว้ยกลวธีิทางศิลปะ 

ตัวภาพ ยงัคงเป็นการถ่ายภาพบนัทึกดว้ยกลอ้งวดีีโอ โดยท าใหต้วัภาพบุคคลมองดู

คลา้ยภาพน่ิง ดว้ยการให้นัง่น่ิงๆในท่าเดียวและลดการเคล่ือนไหวใหน้อ้ยท่ีสุด ใหค้งเหลือแต่

อากปักิริยาของการหายใจและกระพริบตาไดต้ามปกติ และปรับโทนสีใหเ้ป็นขาว-ด า เพื่อตอ้งการ

ใหต้วัภาพมีความรู้สึก และอารมณ์ในลกัษณะในแบบงานวาดเส้น (Drawing) เพื่อตอ้งการลดทอน

ความเป็นสีท่ีท าใหม้องเห็นความเป็นจริงเป็นจงัมากเกินในผลงานชุดน้ี 

ภาษา ในขณะท่ีตวัภาพก าลงัแสดงความเป็นจริงในเวลาปัจจุบนัของอาย ุ ผวิหนงั 

ร่องรอยตามวยัของตวัภาพอยูน่ั้น ดา้นขอ้ความเองท่ีบอกเล่าอยูใ่ตภ้าพ กบัมีทิศทางท่ีสวนทางกบั

ภาพดว้ยเน้ือหาท่ีแสดงถึงวนัเวลาในอดีตท่ีโหยหา น่าจดจ า(ช้ินท่ี1-2) และความฝันถึงส่ิงท่ีเป็น

อนาคต (ช้ินท่ี 2) จะเห็นไดว้า่ตวัภาพกบัภาษาการสวนทางกนัในเร่ืองของมิติเวลา (ภาพกบัภาษา 

Contrast กนั)ในการแสดงผลของตวัมนัเอง 

เม่ือทิศทางของภาษาไดแ้สดงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงกบัภาพ คือภาพได้

แสดงความจริงของปัจจุบนักบัภาษาท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวในอดีตกบัอนาคตในมิติการรับรู้ถึงช่วงเวลา

ท่ีก าลงัแสดงอยูใ่นเวลาเดียวกนั จึงมีผลต่อการรับรู้ของเราท่ีตอ้งแยกแยะ และเช่ือมโยงระหวา่ง

ความจริงในปัจจุบนั กบัอดีตและอนาคต จึงท าให้เกิดความหมาย ท่ีสัมพนัธ์ และเช่ือมโยงดว้ย

ความคิดของผูดู้ เป็นอรรถรสทางประสบการณ์ในมิติของภาพ และภาษาท่ีท างานร่วมกนั แต่เดิน

สวนกนัดว้ยมิติของเวลาอยา่งมีความหมาย 

ชุดที ่ 2 ช้ินที ่ 1 เป็นภาพนายชาญชาตรี อิสสรมาลา(บิดา) อาย ุ 78 ปี ดว้ยตวัภาพท่ีส่ือ

ออกมาไดแ้สดงความเป็นจริงทางกายภาพของคนๆหน่ึงในเวลาปัจจุบนั ดว้ยวยัท่ีชราภาพท่ีมองได้

จากผวิหนงั ร่องรอยบนใบหนา้ กบัสีหนา้แววตาของคนมีผา่นเร่ืองราวมามากมาย และตวัแบบเองก็
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มีความผดิปกติของร่างกาย คือเป็นอมัพาตดา้นขวาท่ีเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก เป็นผลจากการ

ใชชี้วติแบบเตม็ท่ีในอดีต(ติดสุราหนกัมาก) ไม่สามารถควบคุมร่างกายทางขวาไดเ้หมือนปกติ จาก

ภาพจะสังเกตไดจ้ากการนัง่ท่ีดูเอียงทางขวาเล็กนอ้ย ส่วนขอ้ความดา้นล่างเป็นเร่ืองราวการใชชี้วติ

ในอดีตเม่ือวยัหนุ่มตอนท่ีเขา้มาเรียนในกรุงเทพฯในช่วงปี พ.ศ. 2501-2502 กบัผูค้นในสังคมชั้นสูง

สมยันั้น ผา่นการบอกเล่า ซกัถามถึงเหตุการณ์ในสมยันั้น แลว้บนัทึกการสนทนา 

ชุดที ่2 ช้ินที่ 2 เป็นภาพนางน ้าหอม อิสสรมาลา(มารดา) อาย ุ73 ปีเป็นภาพท่ีถูกบนัทึก

ในเวลาปัจจุบนั ตวัภาพเป็นการแสดงความจริงของหญิงชราท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย คือมี

หนา้อกเพียงขา้งเดียว อนัเน่ืองมาจากการรักษาโรคมะเร็งทรวงอก บวกกบัความทรุดโทรมลงเร่ือยๆ

ของร่างกายท่ีเร่ิมแก่ลงอยา่งชา้ๆ ส่วนภาษาขา้งใตภ้าพเป็นขอ้ความท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของชีวติในวยั

สาวท่ีมีความเบ่งบานและอบอวลไปดว้ยเร่ืองราวของความรักในชีวติ ท่ีผา่นการพดูคุย บอกเล่าและ

บนัทึกไว ้

ชุดที ่2 ช้ินที่ 3 เป็นภาพ ด.ญ.ชนิตนนัณ์ อิสสรมาลา(หลานสาว) อาย ุ14 ปี ในภาพเป็น

เด็กท่ีดูปกติธรรมดาทัว่ไปทางดา้นร่างกาย แต่ภายในเป็นเด็กท่ีมีความไม่ปกติทางดา้นอารมณ์มา

ตั้งแต่เกิด คือมีภาวะดา้นความโกรธมากเกินกวา่เด็กทัว่ไป(มีโทสะมากมาตั้งแต่เกิด) มีความเครียด

มาตั้งแต่เด็กๆ ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาครอบครัวท่ีพ่อแม่แยกทางกนัเม่ือเล็กๆ และแม่ก็ไม่ไดอ้ยู่

อบรมเล้ียงดูตั้งแต่อายไุด ้6-7 เดือน อารมณ์ท่ีอยูภ่ายในไดส่้งผา่นออกสู่ภายนอกจากสีหนา้แววตาท่ี

ดูแลว้มีภาวะภายใน และภาษากายท่ีเห็นไดจ้ากการก ามือท่ีบ่งบอกถึงนยัยะทางอารมณ์อีกทางหน่ึง

ดว้ย ส่วนของขอ้ความเป็นเร่ืองราวของความตอ้งการ ความฝันในเด็กวยัรุ่นยคุน้ี ท่ีอยากจะเป็นดารา 

นกัร้องในแบบท่ีเขาช่ืนชอบ เช่นนกัร้องวงเกิร์ลกรุ๊ป Girls' Generation ของเกาหลี ท่ีเจา้ตวัมกัจะ

พยายามร้อง เตน้ เลียนแบบอยา่งตั้งใจ ท าเหมือนจินตนาการวา่ตวัเองเป็นส่วนของไอดอลท่ีตวัเอง

ช่ืนชอบ 
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  ภาพท่ี 39  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และสร้างสรรค์ 
 

 เอกสารประกอบผลงานวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลส าคญัเร่ือง 

เวลา ภาษา เง่ือนไขและความจริง ท่ีเป็นการถ่ายทอดกระบวนการคิด การศึกษา รูปแบบ เทคนิค 

และแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะชุด “เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความ

จริง” เป็นการคน้หาความหมายของความเช่ือมโยงดา้นสภาวะของหว้งเวลากบัความสัมพนัธ์ท่ีมี

คุณค่าต่อชีวติ ในรูปของภาษาท่ีก าลงัแสดงภาวะของการมีอยูข่องช่วงเวลา และการรับรู้ต่อความ

จริง ดว้ยกลวธีิทางศิลปะ ท่ีท าใหต้ระหนกัถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต ท่ีช่วยน าไปสู่ความดี 

ความงาม และ ความจริง ของชีวติดว้ยสติแห่งญาณทศันะของเรา อนัเป็นความเจริญงอกงามไพบูลย์

ในกาลขา้งหนา้ ดว้ยกระบวนการต่างๆและกระแสทางความคิดท่ีตวัผลงานไดส่้งผา่นออกไป ท่ีจะ

ท าใหค้วามคิดและจิตใจของเรา จะไดใ้ชช่้วงเวลาท่ีสติจะ ใคร่ครวญ พิจารณา ถึงประสบการณ์ท่ีอยู่

ตรงหนา้ถึงปัญหาหรือค าถามท่ีเกิดข้ึนในใจเรา และค าตอบท่ีไดอ้าจจะไม่ใช่ค าตอบท่ีแน่นอน

ตายตวั หรือเป็นค าตอบท่ีมาในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างกนัไป หรืออาจจะไม่เกิดข้ึนเลย นัน่ไม่ใช่

ประเด็นท่ีส าคญั แต่ท่ีท่ีใหคุ้ณค่าและความหมายมากกวา่ก็คือ การท่ีเราไดใ้ห้เวลากบัสติและ

ความคิดของเรา จากการเฝ้าสังเกต พินิจ พิจารณา อนัเป็นกระบวนการแห่งการใชปั้ญญาและการ

ตระหนกัรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์และญาณทศันะของเรา และหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเราไม่

สามารถตดัสินไดว้า่อะไรเป็นจริงหรือเทจ็ อะไรท่ีเกิดก่อนหรือเกิดหลงั แต่ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนมาจะ

เป็นเพียงแค่สัญญาของเราเท่านั้น  

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความจริง” เป็นส่ือกลาง

ของค าถามเล็กๆในโลกใบใหญ่น้ี เป็นงานศิลปะชุดหน่ึงท่ีเปรียบเหมือนหนงัสือสักหน่ึงเล่ม บท

เพลงบทเพลงหน่ึงท่ีบรรเลงอยู ่ หรืออาหารสักจานหน่ึง ท่ีไดพ้ยายามเปิดเผยตวั แสดงตวัตนและท า

หนา้ท่ีของมนัอยา่งเตม็ท่ี แต่การเขา้ไปรับรสของมนัวา่ ต้ืน ลึก หนา บาง เขา้ใจลึกซ้ึงแค่ไหน ก็

ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพราะส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนในใจเราเป็นความ

จริงของแต่ละคนท่ียากเกินกวา่จะอธิบาย เป็น “ปัจจตงั” รู้ไดเ้ฉพาะตน 
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