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บทคัดย่อ 

ศิลปนิพนธ์ครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับศิลปะไซคีเดลิค หรือศิลปะของขบวนการ

ต่อต้านวฒันธรรมในคริสต์ทศวรรษ 1960 ศิลปะไซคีเดลิคได้ถูกพฒันาจากความคิดท่ีก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงสภาพของจิตสํานึก แรงบนัดาลใจของศิลปะแนวนีคื้อ ยาประสาทหลอน หรือ 

LSD (Lysergic acid diethylamide) ศิลปินจะใช้ยาเป็นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์ภาพ

หลอนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะไซคีเดลิคนบัเป็นศิลปะท่ีแสดงออกถึงความร่ืนเริงภายในจิตใจ

ของศิลปิน โดยการศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด รูปแบบ เทคนิค และเนือ้หาของ

ผลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิคตัง้แตค่ริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 

2019 จากศลิปินร่วมสมยัท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทัง้ 4 ประเภท ท่ีใช้รูปแบบของศิลปะไซคีเดลิค 

ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ชดัเจนมากท่ีสดุประเภทละ 1 คน  ได้แก่ ซีเรียค แฮร์ริส (Cyriak Harris)

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะวิดีโออาร์ต (Video Art) มารานา (Marana) สร้างสรรค์ผลงาน

ในรูปแบบศิลปะการแสดงสด (Performance Art)  คริสตัล แว็กเนอร์ (Crystal Wagner)

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) และอเล็กซ์ เกรย์ (Alex Gray)

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะมโนทศัน์ (Visionary Art)  ซึ่งจากการศกึษาพบว่าผลงานศิลปะ

ร่วมสมยัทัง้ 4 ประเภท มีความแตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะเทคนิคท่ีมีความหลากหลาย 

ซึ่งศิลปินแต่ละคนก็จะมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งท่ีบ่งบอกถึง

ความเป็นศลิปะไซคีเดลิคได้มากท่ีสดุคือ ทศันธาตท่ีุซบัซ้อน และบิดเบือนเสมือนภาพหลอน อีกทัง้

เนือ้หาเร่ืองราวบางผลงานก็ยงัแฝงนยัยะเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีส่ือถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ แต่ถึง

อยา่งไรในอนาคตอิทธิพลของศลิปะไซคีเดลิคอาจจะยงัคงถกูพฒันาตอ่ไปเร่ือย ๆ ในรูปแบบศิลปะ

อ่ืน หรืออาจจะสิน้สุดลง และตกตะกอนเหลือเพียงแค่ผลงานเก่า ๆ ในยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 

เพียงเทา่นัน้ก็เป็นได้ 
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Abstract 

 

This art thesis is about the study of psychedelic art or the art of 

counterculture in the 1960s. Psychedelic art developed from the notion of alteration of 

mind. The main inspiration of the art was LSD (lysergic acid diethylamide). The artists 

would use LSD to convey their hallucinational experiences to create their works.  The art 

is thus considered a kind of art that expresses the ecstasy in the artists’ minds. This 

study aims to analyze the concepts, forms, techniques, and contents of contemporary 

art influenced by psychedelic art since 1990s to 2019, focusing on 4 contemporary 

artists who, applying psychedelic art and having the most obvious psychedelic aspects, 

create 4 kinds of art, each kind per artist, consisting of Cyriak Harris who creates Video 

Art, Marana who creates performance art, Crystal Wagner who creates installation art, 

and Alex Gray who creates visionary art. According to the study, it is found that the 4 

kinds of contemporary art are clearly different from each other, especially in techniques 

where each artist has different methods. Nevertheless, there are some common aspects 

that obviously express Psychedelic Art which are their complex and distorted visual 

elements, as if they were hallucinations, and also their hidden narratives of some works 

that express freedom. In the future, the influences of Psychedelic Art might be 

continuously developed in other kinds of art, or reach the end and subside, leaving only 

the remaining 1960s works. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

ข้าพเจ้าน้อมรําลึกในพระคณุของบิดา มารดา ผู้ ให้กําเนิดและทุก ๆ คนในครอบครัว    

ท่ีคอยให้การสนับสนุน การอบรมสั่งสอน รวมถึงการให้คําปรึกษา คําแนะนํา และเป็นกําลงัใจ

ให้แก่ข้าพเจ้า ทัง้ในด้านการศึกษา การสร้างสรรค์งานศิลปะ และให้แนวทางในการใช้ชีวิตต่อ

ข้าพเจ้าดงัเชน่ทกุวนันี ้

ขอขอบคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา พลูทองดีวฒันา อาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ และรองศาสตราจารย์สธีุ คณุาวิชยานนท์ คณะกรรมการ

ตรวจศลิปนิพนธ์ท่ีคอยดแูลเอาใจใส่ ตลอดทัง้ให้วิชาความรู้ และแนวคิดอนัเป็นส่วนสําคญัตอ่การ

วิเคราะห์ผลงานศิลปะ รวมถึงคอยแนะนําทัง้ด้านความคิด จนก่อให้เกิดเป็นทกัษะความชํานาญ

การ ความเช่ียวชาญ และให้ประสบการณ์ทางการวิเคราะห์ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย กอปรทัง้

คณาจารย์ทกุ ๆ ทา่นในภาควิชาทฤษฎีศลิป์  ท่ีให้วิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า จนนํามาสู่ผลสมัฤทธ์ิทาง

การศกึษา ทําให้ศลิปนิพนธ์นีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  
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คาํนํา 

 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ ปี

การศึกษา 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

วตัถปุระสงค์ในการเขียนเพ่ือวิเคราะห์ ทัง้แนวคิด รูปแบบ เนือ้หา และเทคนิค ของศิลปะร่วมสมยั

ท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ตามหวัข้อเร่ือง “ศิลปะไซคีเดลิค” โดยมีขัน้ตอนการศึกษา

ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ และบริบททางสงัคมท่ีมีความสัมพนัธ์กับศิลปะ  

ไซคีเดลิค รวมไปถึงการศกึษารูปแบบศิลปะท่ีส่งอิทธิพลไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค 

อีกทัง้คดิวิเคราะห์ถึงพฒันาการความเปล่ียนแปลงของศิลปะไซคีเดลิค และสรุปเนือ้หาศิลปนิพนธ์  

โดยคาดหวงัวา่ผลงานศลิปนิพนธ์นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สนใจศลิปะทัว่ไป  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความสาํคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 – 1970 เป็นช่วงท่ีโลกตกอยู่ในความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองสงครามท่ีส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมกันของสังคม มนุษย์ทุกคนต่าง

เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ผลกระทบจากการทําสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม ส่งผลให้

เกิดวฒันธรรมบุปผาชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฮิปปี”้ (Hippie) เป็นวฒันธรรมย่อยท่ีเกิดขึน้ใน

สหรัฐอเมริกา ซึง่รากฐานของวฒันธรรมนี ้คือ การตอ่ต้านสงคราม ตอ่ต้านระบบทนุนิยม 0

1 ตอ่ต้าน

วตัถุนิยมต่าง ๆ ท่ีมีมาในยุคก่อน และพยายามท่ีจะสร้างสงัคมท่ีเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบตัิ รวมถึงขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี (Feminism) 1

2  โดยบุปผาชนเปรียบตวัเองเหมือน

ดัง่ดอกไม้หลากหลายชนิดท่ีมารวมตวักนั โดยกลุม่คนท่ีมารวมตวักนัเหล่านีมี้อดุมคติท่ีไม่แบง่แยก

วา่ผู้คนเหลา่นัน้มาจากท่ีใด หรือนบัถือศาสนาใด รวมไปถึงสีผิว หรือรสนิยมตา่ง ๆ ทกุคนล้วนเป็น

เพ่ือนมนษุย์ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนับนโลกใบนี ้มีความรักในธรรมชาติ รักสงบ ชอบความเรียบง่าย และ

รักอิสระ มีรอยยิม้ให้แก่กนั เป็นอุดมการณ์หลกัในการประกาศวิถีชีวิตใหม่ และจากการท่ีผู้คนมา

รวมตวักนั ทําให้เกิดการชมุนมุ โดยจดุประสงค์หลกัคือการเผยแพร่แบง่ปันมิตรภาพ ความรัก อดุม

                                                           
1ทนุนิยม (Capitalism)  เป็นระบบเศรษฐกิจของเอกชน เป็นผู้ควบคมุการค้า อตุสาหกรรม และวิถี

การผลิต มีเป้าหมายเพ่ือทํากําไรในเศรษฐกิจแบบตลาด คุณลกัษณะสําคญัของทุนนิยม ได้แก่ การสะสมทุน 

ตลาดแข่งขัน และค่าจ้างแรงงาน ทุนนิยมได้กลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจหลกัในโลกตะวันตก, อ้างจาก          

รศ.ดร.ปธาน สวุรรณมงคล, ทุนนิยม, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://wiki.Kpi.ac.th/index 

.php?title 
2สตรีนิยม (Feminism) เป็นกลุ่มขบวนการซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสงัคมแก่สตรี  จุดประสงค์มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเร่ืองสิทธิและความเสมอภาคของสตรี นําเสนอความสมัพนัธ์

ระหว่างเพศในมุมมองแบบใหม่ ๆ, อ้างจาก จินดารัตน์ โพธ์ินอก, สตรีนิยม, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2562, 

เข้าถึงได้จาก https://www.dailynews.co.th/article/245682 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://www.dailynews.co.th/article/245682
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คตใินการใช้ชีวิต  อีกทัง้ยงัมีการเลน่ดนตรีไซคีเดลิคร็อก (Psychedelic rock) ซึ่งเป็นการเล่นดนตรี

แบบแหกกฎทฤษฎีดนตรี การใส่เสียงประหลาด ซับซ้อน การใช้เอฟเฟกต์ต่าง ๆ หรือการเล่น

ย้อนกลบัไปกลบัมา รวมถึงการใช้เคร่ืองดนตรีอินเดีย โดยเนือ้เพลงจะมีเนือ้หาเชิงสญัลกัษณ์ส่ือถึง

เร่ืองยาเสพติด เพศ เวทมนตร์ และปรัชญาอินเดีย สําหรับการแสดงสดบางวงก็เล่นวกไปวนมา

เหมือนมีอาการเมายา รวมไปถึงการใช้แสงสีหรือเอฟเฟกต์ การออกแบบปกอลับัม้ โลโก้ หรืองาน

ศิลปะต่าง ๆ ก็ใช้สีสนัฉดูฉาด สวยงาม และกลายเป็นเอกลกัษณ์ ซึ่งศิลปะของขบวนการต่อต้าน

วฒันธรรมในคริสต์ทศวรรษ 1960 นีถ้กูเรียกวา่ “ศลิปะไซคีเดลิค” 

คําว่า ไซคีเดลิค (Psychedelic) มาจากภาษาละติน “Psyche” หมายถึง จิตใจ และ  

คําว่า “Delos” ในภาษากรีก หมายถึง การกระตุ้นเพ่ือปลกุจิตใจ รวมกันเป็นคําว่า “ไซคีเดลิค” มี

ความหมายเก่ียวกับการทําให้ประสาทหลอน ศิลปะไซคีเดลิค(Psychedelic Art) คือ ศิลปะ     

แห่งจิตปิติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศิลปะภาพหลอน  ศิลปะไซคีเดลิคเป็นศิลปะท่ีพัฒนาจาก

ความคิด ส่งผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพของจิตสํานึก แรงบนัดาลใจของศิลปะแนวนีคื้อ 

ยาประสาทหลอน หรือ LSD (Lysergic acid diethylamide) ท่ีค้นพบใน ค.ศ.1983 โดย อลัเบิร์ต 

ฮอฟมานน์  (Albert Hoffman’s) นกัเคมีชาวสวิตเซอร์แลนด์ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดา

แห่งแอลเอสดี” และได้ยกย่อง “LSD” ว่าเป็นยาสําคญัสําหรับการวิจยัทางจิตวิทยาและระบบ

ประสาท ซึง่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปินจะใช้ยาเป็นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์

ภาพหลอน เ พ่ือส ร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้ สีสันสดใสและสะท้อนแสง วาดภาพแบบซํา้  ๆ              

ศิลปะไซคีเดลิคในช่วงแรกถูกใช้สร้างเป็นวรรณกรรมมากกว่ารูปภาพ ซึ่งเกิดจากผลงานของพวก

ศิลปินไซคีเดลิคร็อก ท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพ่ือนํามาเป็นหน้าปกอัลบัม้เพลงของตนเอง       

ถกูเรียกว่า โปสเตอร์ “fill more” ซึ่งเป็นหนึ่งในโปสเตอร์ไซคีเดลิคท่ีน่าจดจํามากท่ีสดุ ทัง้ในเร่ือง

ของตัวอักษรท่ีหรูหรา มีความประณีต  สีท่ีมีความสมบูรณ์ และตัดกันอย่างลงตัว อีกทัง้

องค์ประกอบท่ีมีความบิดเบือน แตก็่ยงัมีความสมมาตรกันอย่างชดัเจน สิ่งตา่ง ๆ เหล่านีล้้วนเป็น

จดุเดน่ของสไตล์การทําโปสเตอร์ไซคีเดลิคของซานฟรานซิสโก อีกทัง้สไตล์การสร้างสรรค์ผลงาน

แนวนีก็้ได้ถกูพฒันาสูร่ะดบัสากลมากขึน้ 

ช่วงก่อนหน้าคริสต์ทศวรรษ 1960 มีศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะไซคีเดลิค ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคล่ือนสําคัญท่ีทําให้ศิลปินได้ต่อยอด และ

สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ขึน้มา โดยแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไซคีเดลิคได้มากท่ีสุด 

ได้แก่ ศิลปะภาพวาดเส้นด้าย (Huichol Yarn Painting Art) ลักษณะของศิลปะแนวนี ้              

คือการตกแตง่ท่ีมีสีสนัฉดูฉาด เน้นสีคูต่รงข้าม โดยใช้สญัลกัษณ์ในการออกแบบ เช่น สตัว์ ดอกไม้ 
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และสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงพระเจ้า และอิทธิพลจากศิลปะนวศิลป์ (Art Nouveau) เป็นงานศิลปะ 

ประยุกต์ เอกลักษณ์ของงานนวศิลป์จะนิยมใช้ลวดลายท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาต ิ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงลวดลายของเถาวลัย์พรรณพฤกษา เป็นต้น  อีกทัง้ยงัได้รับอิทธิพลจากศิลปะ

ลวงตา (Op Art) เป็นศิลปะท่ีวาดภาพซํา้ ๆ โดยการนํารูปแบบท่ีเป็นนามธรรม เน้นรูปทรง

เรขาคณิต ท่ีมีขอบและเส้นรอบนอกคมชัด ภาพเขียนของศิลปะลวงตามกัจะดเูป็นระเบียบแบบ

แผน และได้รับอิทธิพลจากศิลปะลทัธิเหนือจริง (Surrealism) รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการ

นําเอาสิ่งท่ีเป็นสภาวะปกติวิสยัตัง้แต ่2 สิ่งท่ีดไูม่เข้ากันมาจัดองค์ประกอบร่วมกัน และแต่งเติม

ผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเช่ือมโยงความรู้สึกสัมผัส  และ

ประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองใหม่ มีลกัษณะเสมือน

ความฝัน  โดยศิลปะทัง้ 4 รูปแบบนีถื้อได้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะในช่วงก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960      

ท่ีนําไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานศลิปะไซคีเดลิค2

3  

จากคริสต์ทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจุบนั ลักษณะการแสดงออกของศิลปะไซคีเดลิค 

ยงัคงมีความโดดเด่น และมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางศิลปะในหลากหลายรูปแบบ จนกระทัง่

ในคริสต์ทศวรรษ 1990 นวตักรรมในเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital) ทําให้ได้เห็นการฟืน้ฟูของศิลปะท่ี

เรียกกันว่า ศิลปะทริปปี ้(Trippy)  เป็นงานศิลปะคล้ายกับศิลปะลวงตา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก             

ศิลปะไซคีเดลิค เช่นเดียวกบัศิลปะประเภทกราฟิก 3

4(Graphic Art) โดยสามารถเห็นศิลปะเหล่านี ้

ได้จากโปสเตอร์คอนเสิร์ต ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายปกอลับัม้ หนงัสือการ์ตนู และ

ไฟ ท่ีสร้างขึน้โดยใช้ซอฟต์แวร์กราฟิก  ซึง่ในปัจจบุนัภาพ 2 มิต ิและ 3 มิติ ของงานศิลปะไซคีเดลิค 

ถกูนํามาพิมพ์บนเสือ้ยืด โปสเตอร์ รวมถึงภาพถ่าย และได้กลายมาเป็นท่ีนิยมในสงัคมยคุปัจจบุนั        

แม้วา่ศลิปะไซคีเดลิคจะหายไปในช่วงเวลาหนึ่งในคริสต์ทศวรรษ 1970 เพราะผู้คนเร่ิมตระหนกัถึง

ผลร้ายของยาหลอนประสาท แตศ่ลิปะไซคีเดลิคก็ยงัคงได้รับการสนบัสนนุ และได้รับการฟืน้ฟูจาก

การออกแบบกราฟิก และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จงึทําให้สามารถหาภาพตดัปะท่ีทําให้เคลิบเคลิม้   

                                                           
3 Norman Hathaway, Dan nadel. Electrical Banana. Italy : Grafiche Damiani, 2011 
4กราฟิก (Graphic) เป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สญัลกัษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 

กราฟ แผนภมูิ การ์ตนู ฯลฯ เพ่ือให้สามารถสื่อความหมายข้อมลูได้ถกูต้องตรงตามท่ีผู้สื่อสารต้องการ, อ้างจาก 

Digitalasia, กราฟิกคืออะไร, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://digitalasia. 

co.th/2017/what-is-graphics/ 

 

http://digitalasia.co.th/2017/what-is-graphics/
http://digitalasia.co.th/2017/what-is-graphics/
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บนอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างภาพได้ด้วยตวัเอง ซึ่งรูปแบบของศิลปะไซคีเดลิคยังคงเป็นท่ี

นิยมมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุม่คนท่ีเช่ือในอิสระและเสรีภาพในการดําเนินชีวิต 

ถึงแม้วา่ศลิปะไซคีเดลิคจะเป็นแนวทางศลิปะท่ีสิน้สดุความเคล่ือนไหวมาช่วงเวลาหนึ่ง

แล้ว แตด้่วยความเป็นเอกลกัษณ์ของลกัษณะรูปแบบเฉพาะตวั จากในอดีตจนถึงปัจจุบนั ทําให้

ลกัษณะการแสดงออกของศิลปะไซคีเดลิค ยงัคงมีความโดดเด่น และมีอิทธิพลตอ่การแสดงออก

ทางศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประวตัิความเป็นมาและบริบท

ทางสังคมท่ีสัมพันธ์กับศิลปะไซคีเดลิค ศึกษาประวัติและรูปแบบของศิลปะท่ีมีผลต่อการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค ในช่วงก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960 และศึกษาผลงานศิลปะร่วม

สมยัของศิลปินท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ตัง้แตค่ริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 2019 

โดยใช้รูปแบบของศิลปะไซคีเดลิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ ศิลปะวิดีโออาร์ต 

(Video Art) ศิลปะการแสดงสด (Performance Art) ศิลปะจดัวาง (Installation Art) ศิลปะมโน

ทัศน์ (Visionary Art) เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด รูปแบบ เทคนิค และเนือ้หาของผลงานศิลปะ

เหลา่นัน้  

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและบริบททางสงัคมท่ีสมัพนัธ์กบัศลิปะไซคีเดลิค 

2. ศกึษาประวตัิและรูปแบบของศิลปะท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค 

ในชว่งก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960  

3. ศึกษาผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ตัง้แต่

คริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 2019 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาแนวคิด รูปแบบ เทคนิค และเนือ้หา ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินท่ีได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ตัง้แต่คริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 2019 ในการสร้างสรรค์

ผลงานทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ ศลิปะวิดีโออาร์ต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการจดัวาง และศิลปะมโน

ทศัน์  โดยใช้รูปแบบของศิลปะไซคีเดลิคในการสร้างสรรค์ผลงานได้ชดัเจนมากท่ีสดุ จํานวน 4 คน 

ได้แก่ ซีเรียค แฮร์ริส (Cyriak Harris) มารานา (Marana) คริสตสั แว็กเนอร์ (Crystal Wagner) 

และอเล็กซ์ เกรย์ (Alex Grey) 
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4. วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและภาพจากหนังสือ เอกสาร บทความ ทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวข้องกับประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของรูปแบบ ศิลปะไซคีเดลิค 

ตัง้แตก่่อนหน้าคริสต์ทศวรรษ 1960 

2. ศึกษารูปแบบของผลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ตัง้แต่

คริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 2019 ได้แก่ ศิลปะวิดีโออาร์ต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการจดั

วาง และศลิปะมโนทศัน์  

3. วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด รูปแบบ เทคนิค และเนือ้หาผลงานศิลปะร่วมสมัยของ

ศิลปินท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค จํานวน 4 คน ได้แก่  ซีเรียค แฮร์ริส  มารานา  คริสตลั 

แว็กเนอร์ และเอล็กซ์ เกรย์  

4. สรุปผลการศกึษา 

 

5. แหล่งข้อมูล 

1. หนงัสือ นิตยสารศลิปะ และบทความจากส่ือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ 

2. ข้อมลูจากส่ือสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

 

บทท่ี 2 

 

ศิลปะไซคีเดลิค 

 

แท้จริงแล้ววิธีการแสวงหาตวัตนท่ีแท้จริงของมนษุย์ มีอยู่หลากหลายรูปแบบ แตส่ิ่งท่ี

แตกตา่งไปจากการค้นหาตวัตนในอดีตคือ มนษุย์ใช้สารท่ีทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะท่ีเคลิบเคลิม้

หรือสารท่ีกระตุ้นจิตสํานึก เพ่ือสํารวจรากฐานของตวัตนท่ีแท้จริง และสํารวจสภาวะการรับรู้โลก

ภายนอกแบบใหม่ ๆ ในแบบท่ีไม่คุ้นเคยมาก่อน หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้อาจจะเป็นเพียงเพราะ

มนษุย์กําลงัค้นหาประสบการณ์ใหม ่ๆ ท่ีมีผลโดยตรงกบัจิตสํานึก โดยใช้วิธีการตา่ง ๆ เพ่ือหาแนว

ทางการสร้างตวัตนในชีวิตแบบใหม ่ๆ  

ในยคุปัจจบุนัการใช้สารเสพตดิแสวงหาประสบการณ์ประสาทหลอนใหม่ ๆ เพ่ือเข้าถึง

จิตสํานึกยงัคงเป็นสิ่งใหม่ท่ีมีศกัยภาพมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในอดีต ซึ่งกลายเป็นสิ่งท่ีผู้คนนับ

ล้านสามารถเข้าถึงได้ เม่ือมนษุย์ใช้สารเสพติดท่ีเปรียบเสมือนยานอวกาศ เพ่ือท่ีจะพาตวัเองเข้า

ไปสูส่ภาวะท่ีหลดุลอย และเคลิบเคลิม้ของจิต  จงึทําให้เกิดการเห็นภาพจากประสบการณ์การเห็น

ภาพหลอน โดยภาพหลอนได้สง่ผลให้มนษุย์สร้างสรรค์ผลงานศลิปะท่ีเรียกวา่ “ศลิปะไซคีเดลิค”  

 

1.ประวัตศิาสตร์และบริบททางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับศิลปะไซคีเดลิค 

1.1 กํ า เ นิด บุปผาชนยุคค ริสต์ทศวรรษ 1960 และปัจ จัย ท่ี ก่อใ ห้ เกิ ด          

ศิลปะไซคีเดลิค 

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 - 1970 เป็นช่วงท่ีโลกตกอยู่ในความวุ่นวาย ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองสงครามท่ีสง่ผลตอ่สภาพเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมกนัของสงัคม มนษุย์ทกุคนตา่ง

เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ผลกระทบจากการทําสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม ส่งผลให้

เกิดวัฒนธรรมบุปผาชน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฮิปปี้” เป็นวัฒนธรรมย่อยท่ีเกิดขึน้ใน        

สหรัฐอเมริกายคุคริสต์ทศวรรษ 1960 จนถึง 1970 ซึ่งรากฐานของวฒันธรรมนี ้คือ การต่อต้าน

สงคราม ต่อต้านระบบทุนนิยม ต่อต้านวตัถุนิยมต่าง ๆ ท่ีมีมาในยุคก่อน และพยายามท่ีจะสร้าง

สังคมท่ีเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  รวมถึงขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี 
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(Feminism) วยัรุ่นหนุ่มสาวในยุคนีม้กัจะแสวงหาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณผ่านเวทย์มนตร์

ของฝ่ังตะวันออก อีกทัง้ยังเปิดเผยเร่ืองเซ็กส์ ดนตรีร็อก ศิลปะ และมีเร่ืองยาเสพติดเข้ามา

เก่ียวข้อง เช่น พวกกัญชา เห็ดเมา ซึ่งต่อมาวัฒนธรรมฮิปปี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลก โดยใช้การ

ผสมผสานของดนตรี วรรณกรรม ศลิปะ 

ฮิปปี้ หรือ “บุปผาชน” มีท่ีมาจากคําว่า ฮิปสเตอร์ (Hipster) ซึ่งเป็นวัฒนธรรม

ย่อยร่วมสมยัในคริสต์ทศวรรษ 1940 คําว่า ฮิปสเตอร์ ถกูใช้ในการอธิบายถึงพวกท่ีทําตวัแตกตา่ง

จากคนส่วนมากในสงัคม จึงนํามาสู่การใช้คําว่า “ฮิปปี”้ ท่ีใช้เรียกบคุคลท่ีพยายามจะแยกตวัออก

จากสังคมแบบเดิม ๆ ในคริสต์ทศวรรษ 1960 โดยบุปผาชนเปรียบตัวเองเหมือนดั่งดอกไม้

หลากหลายชนิดท่ีได้มารวมตวักัน เพราะกลุ่มคนท่ีมารวมตวักันเหล่านีมี้อุดมคติท่ีไม่แบ่งแยก     

วา่ผู้คนเหลา่นัน้มาจากท่ีใด หรือนบัถือศาสนาใด รวมไปถึงสีผิว หรือรสนิยมตา่ง ๆ ทกุคนล้วนเป็น

เพ่ือนมนุษย์ท่ีอาศยัร่วมกันบนโลกใบนี ้มีความรักในธรรมชาติ ความสงบ อิสระ และ มีรอยยิม้

ให้แก่กนั ซึ่งเป็นอดุมการณ์หลกัในการประกาศวิถีชีวิตใหม่ “peace, love and dope” ส่งผลให้

เกิดเป็น “flower people” หรือ “บปุผาชน” พร้อมคําปรัชญาท่ีวา่ “make love , not war”  

ขบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มบุปผาชน เป็นการแสวงหาความสงบสุข กลุ่ม        

บุปผาชนส่วนใหญ่ล้วนมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี เป็นลูกคนรวยท่ีเคยสัมผัสชีวิตท่ีหรูหรา        

แต่พบว่ามนัไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริง จึงส่งผลให้วยัรุ่นหนุ่มสาวเหล่านีมี้ความสนใจในการท่ีจะใช้

ชีวิตท่ีตรงกันข้ามกับครอบครัวของตัวเอง ท่ีนิยมใช้ชีวิตอยู่บนสังคมท่ีมีความเจริญทาง

อตุสาหกรรม ความฟุ้ งเฟ้อทางวตัถ ุปฏิเสธความสําคญัของการครองชีพท่ีมีระเบียบแบบแผน และ

แสดงพฤติกรรมท่ีตรงกนัข้ามกบัจารีตตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมกนั เช่น การไม่วางแผนล่วงหน้า เห็นได้

ชดัจากความนิยมชมชอบในปรากฏการณ์อย่างหนึ่งท่ีเรียกว่า “The Happening” เป็นกิจกรรมท่ี

เกิดขึน้ร่วมกันโดยไม่ได้นดัหมายล่วงหน้า เช่น การไปสวนสาธารณะเพ่ือร้องรําทําเพลง สิ่งท่ีเป็น

ลกัษณะเด่นของบปุผาชน คือ ความเบ่ือหน่ายตอ่การท่ียอมให้เวลามาเป็นเคร่ืองบงัคบั หรือมา  

บงการเวลาของชีวิต โดยจะเห็นได้จากการท่ีวยัรุ่นเหล่านีไ้ม่นิยมใส่นาฬิกาข้อมือ และเพ่ือเป็นการ

ประท้วงระบบสังคมแบบอุตสาหกรรมท่ีถือว่า “เวลาคือเงิน” หรือ “การตรงต่อเวลาช่วยให้

เศรษฐกิจรุ่งโรจน์” ชาวบุปผาชนเป็นปฏิปักษ์กับคติท่ีว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน ท่ีบันดาล

ความสขุ” โดยการสนบัสนนุให้ผู้คนหนักลบัไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยให้ความสําคญักบัการหา

สิ่งต่าง ๆ มาบนัเทิงจิตใจ แทนการมุ่งมัน่ในการทํางาน และการตรงต่อเวลา อีกทัง้ชาวบุปผาชน  

ไมช่อบพวกท่ีคล้อยตามคตินิยม และพวกพฤติกรรมของสงัคมท่ีมุ่งเน้นไปในทางบชูาวตัถ ุแตพ่วก

บุปผาชนจะภูมิใจในตวัเอง ถึงแม้จะยากไร้ เพราะไม่เคยทํางาน แต่ก็มีมนุษยธรรม คือการรู้จัก
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แบ่งปันเกือ้กูลเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่คิดหวงัผลประโยชน์ หรือคิดเป็นเงินตรา โดยถือคติว่า

ตวัเองไม่ต้องแข่งขนักับเวลา หรือแข่งกับผู้ ใด ดําเนินชีวิตไปอย่างสบาย ๆ ไม่รีบร้อน หรือรีบเร่ง 

และเช่ือว่าความสุขนัน้มีอยู่รอบตวั ผู้คนเหล่านีจ้ึงเป็นพวกท่ีปฏิเสธความรุนแรง รักในสนัติ และ

เทิดทูนในความเป็นมิตรต่อเ พ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง จึงเ รียกตัวเองว่าเป็นบุปผาชน หรือ               

ในภาษาองักฤษท่ีเรียกว่า “Flower children” หรือ “Flower generation” เพราะว่าดอกไม้เป็น

สญัลกัษณ์ของความอ่อนโยน รวมทัง้ยงัมีความงามในตวัเองตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการปรุง

แตง่จากสิ่งท่ีเป็นของเทียม 

1.2 ปรากฏการณ์สาํคัญท่ีเก่ียวข้องกับชาวบุปผาชน 

SUMMER OF LOVE (1967) 

ในช่วงฤดรู้อนปี ค.ศ.1967 เกิดปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีน่าจดจํา ครัง้หนึ่งเม่ือ

ผู้ คนเ กินแสนคนเดินทางมาสู่ ถนนไฮต์ -แอสบิว รี  (Haight-Ashbury)ในซานฟรานซิสโก            

(San Francisco) ซึง่ในชว่งเวลานัน้กระแสบปุผาชนกําลงัเป็นท่ีนิยมในหลายแห่งทัว่สหรัฐอเมริกา

และในยุโรป แต่ในซานฟรานซิสโกถือว่าเป็นศนูย์กลางและเป็นจดุกําเนิดของวฒันธรรมบปุผาชน  

กลายเป็นเหตกุารณ์สําคญัท่ีสรุปความเป็นบปุผาชนได้อย่างดี และเกิดการชมุนมุกนัอย่างตอ่เน่ือง 

โดยจดุประสงค์หลกัคือการเผยแพร่แบง่ปันมิตรภาพ ความรัก อดุมคติในการใช้ชีวิต และอาจจะ

เป็นเหตกุารณ์แรกท่ีทําให้วยัรุ่นหนุม่สาวออกมาแสดงพลงัทางสงัคมท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชดั4

5 

WOODSTOCK (1969)  

วดูสต็อก หรือเทศกาลดนตรีและศิลปะวดูสต็อก (Woodstock Music & Art Fair) 

มีคนเข้าร่วมเทศกาลนีอ้ย่างมหาศาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวตัิศาสตร์ของวงการดนตรี   

มีการจดัให้เทศกาลนีอ้ยูใ่น 50 เหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลงประวตัิศาสตร์  Rock & Roll โดยนิตยสาร 

Rolling Stone โดยมีคําขวญัในงานว่า “An Aquarian Exposition : 3 Days of Peace & Music” 

โดยช่ือของงานนัน้มาจากช่ือเมืองวูดสต็อก รัฐนิวยอร์ก (New York) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมี

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้านศิลปะมาตัง้แต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 และเป็นท่ีพักอาศยัของ

ศลิปินนกัร้องท่ีมีช่ือเสียงหลายคน เชน่ Bob Dylan, Johnny Cash และJimmi Hendrix6 

 

 
                                                           

5Culture Trip, What Was San Francisco's Summer Of Love, accessed  August 10, 2019, 

available form https://theculturetrip.com/north-america/usa/california/articles/  
6History Editors, WoodStock,  accessed  August 10, 2019, available form https:/ /www.His  

tory.com/topics/1960s/woodstock  

https://theculturetrip.com/north-america/usa/california/articles/
https://www.history.com/topics/1960s/woodstock
https://www.history.com/topics/1960s/woodstock
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1.3 ดนตรีไซคีเดลิคร็อกท่ีพัฒนาควบคู่ไปกับศิลปะไซคีเดลิค 

 "ไซคีเดลิค ร็อก" แนวเพลงร็อกชนิดหนึ่งท่ีได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมไซคีเดลิค  

ไซคีเดลิคร็อกพยายามจะปรับเปล่ียนประสบการณ์การเห็นภาพหลอนใหม่ โดยแนวเพลงนีเ้กิดขึน้

ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1960 ท่ามกลางกระแสเพลงการาจร็อก 6

7(Garage rock) และ            

วงโฟล์กร็อก 7

8 ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไซคีเดลิคร็อกได้เช่ือมการเปล่ียนแปลงจากแนว         

บลูส์ร็อก 8

9(Blue rock) ไปเป็นโพรเกรสซีฟร็อก (Progressive rock)10 และยงันําองค์ประกอบ

วฒันธรรมอ่ืน อยา่งเชน่ เคร่ืองดนตรีของอินเดียอยา่ง ซีตาร์(Sitar) มาผสมผสานเข้ากบัเพลงร็อก 

ลกัษณะของดนตรีไซคีเดลิคร็อก ได้แก่ เนือ้ร้องท่ีแหวกแนว การเล่นโน้ตแปลก ๆ 

และการเปล่ียนจังหวะอย่างคาดไม่ถึง รวมไปถึงการเรียบเรียงดนตรีท่ีซับซ้อน เสียงกีตาร์ท่ี        

แตกพร่า หรือการนําเอาเพลงสวดมาใช้ประกอบ แต่ลักษณะท่ีเด่นท่ีสุด คือ การพยายามจะ

แสดงออกถึงสภาวะของความเคลิบเคลิม้จากการเสพยาเสพติด โดยถ่ายทอดผ่านเสียงดนตรี และ

การใช้เนือ้เพลงท่ีพูดถึงประสบการณ์ภาพหลอน ตวัอย่างของศิลปินท่ีเล่นดนตรีในแนวนี ้ได้แก่                

The Yardbirds, The Doors และ The Great Society 

ดนตรีไซคีเดลิคร็อกเป็นการเล่นดนตรีแบบแหกกฎทฤษฎีดนตรี การใส่เสียง

ประหลาด ซบัซ้อน การใช้เอฟเฟกซ์ต่าง ๆ หรือการเล่นย้อนกลบัไปกลบัมา รวมถึงการใช้เคร่ือง

ดนตรีอินเดีย โครงสร้างเพลงก็ไม่มีรูปแบบ บางเพลงสัน้แค่ 1 นาที บางเพลงอาจยาว 20 นาที 

บรรยากาศเพลงฟังแล้วเครียด อึมครึม นัวเนีย ดนตรีไปคนละทิศละทาง บางเพลงก็ฟังแล้ว

                                                           
7การาจร็อก  เพลงร็อกแอนด์โรลแบบดิบท่ีได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในปี ค.ศ. 

1963 -1967 จดัอยู่ในหมวดพงัค์ร็อก, อ้างจาก Kueng, History of rock  and  metal, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม     

2562, เข้าถึงได้จาก http://www.yorbor.com/index.php?topic=1540.5;wap2 
8โฟล์กร็อก  แนวเพลงท่ีรวมองค์ประกอบของดนตรีโฟล์กและร็อก เข้าด้วยกนั เกิดในสหรัฐอเมริกา

กลางทศวรรษ 1960 ดนตรีมีความชดัเจนโดยการประสานเสยีงร้องท่ีแนน่ ไมม่ีการบิดเสยีง, อ้างจาก, Rxbandit, 

ดนตรีร็อก, เข้าถึงเมื่อ 9 สงิหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.rxbandits.com/ 
9บลส์ูร็อก  เร่ิมพฒันาในช่วงกลางทศวรรษ 1960  ในประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นแนวเพลง

ริทึมแอนด์บลส์ูท่ีเลน่โดยนกัดนตรีผิวขาวชาวยโุรป, อ้างจาก Ibarockmetal, กําเนิดดนตรีร็อก, เข้าถึงเมื่อ 9

สงิหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://dontrerockmetal.wordpress.com 
10โพรเกรสซิฟร็อก  เป็นดนตรีร็อกประเภทหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 1966-1976 นิยมมีท่อนร้อง

คอรัส เป็นหลกัโครงสร้าง แต่เพลงและเนือ้เพลง ในบางครัง้จะเป็นนามธรรม แนวความคิด หรือแฟนตาซี, อ้าง

จาก ศภุชยั, ดนตรีโพรเกรสซีฟ, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://xn--72 czdajjbr9b2ab6b 

6h5a2b9mg4l.blogspot.com/2009/07/blog-post.html 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.yorbor.com/index.php?topic=1540.5;wap2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9_1960
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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ลอ่งลอย เนือ้เพลงมีเนือ้หาเชิงสญัลกัษณ์ส่ือถึงเร่ืองยาเสพติด เพศ เวทมนตร์ และปรัชญาอินเดีย 

สําหรับการแสดงสดบางวงก็เล่นวกไปวนมาเหมือนเมายา รวมไปถึงการใช้แสงสี  หรือเอฟเฟกต์

ตา่ง ๆ บนเวทีก็เป็นแนวไซคีเดลิคอีกด้วย การออกแบบปกอลับัม้ โลโก้ หรืองานศิลปะต่าง ๆ ก็ใช้

สีสนัฉดูฉาด สวยงาม และกลายเป็นเอกลกัษณ์ในเวลาตอ่มา 

 

2. รูปแบบศิลปะท่ีส่งอิทธิพลไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค 

จากพฒันาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตัง้แตใ่นอดีต  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ในแต่ละยุคต่างได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะรูปแบบอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดขึน้มาก่อนหน้าศิลปะในยุคนัน้ ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือแนวความคิด ซึ่งในช่วงก่อนหน้าคริสต์ทศวรรษ 1960 มีรูปแบบศิลปะ

แขนงอ่ืนท่ีเป็นกระบวนการสําคญัในการขบัเคล่ือนกระแสศิลปะ และส่งอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะไซคีเดลิค  อีกทัง้ยังเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานในบางส่วนให้กับศิลปิน         

ไซคีเดลิคได้ตอ่ยอด และสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  โดยผลงานท่ีปรากฏออกมานัน้ได้แสดงความ

เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นศิลปะไซคีเดลิค ได้แก่ ศิลปะภาพวาดเส้นด้าย ศิลปะนวศิลป์     

ศลิปะลวงตา และศลิปะลทัธิเหนือจริง 

2.1 ศิลปะภาพวาดเส้นด้าย  

ฮยุโช (Huichol) เป็นชนเผ่าพืน้เมืองโบราณชาวเม็กซิโก ท่ีเช่ือว่าพระเจ้ามอบทกุ

สิ่งทุกอย่าง รวมถึงความสามารถของพวกเขา  มีการทําพิธีกรรมส่ือสารกับพระเจ้าตามความเช่ือ 

ศิลปะฮุยโช หรือศิลปะภาพวาดเส้นด้าย เป็นศิลปะท่ีรวบรวมวฒันธรรมแบบดัง้เดิมของศิลปะ

พืน้บ้าน  สว่นเนือ้หาภายในผลงานมีความเป็นสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ เชน่ สตัว์ ดอกไม้ ภาพวิถีชีวิตของ

ชนพืน้เมือง และสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงพระเจ้า  ลกัษณะท่ีโดดเดน่ของศิลปะแนวนี ้คือ ใช้รูปทรงแบบ

ง่าย ๆ  โดยใช้สญัลกัษณ์ในการออกแบบ มีการใช้สีท่ีตดักันอย่างชดัเจน ผลงานศิลปะภาพวาด

เส้นด้าย (ภาพท่ี 1-4)  ภาพเขียนของเส้นด้ายประกอบด้วยเส้นด้ายท่ีถูกอดัเป็นแผ่นเคลือบด้วย

ขีผ้ึง้ และเรซิน ประดบัด้วยวสัดุลูกปัดจากดิน  เปลือกหอย และเมล็ดพืช นอกจากนีย้งัมีการทํา

เคร่ืองประดบั หน้ากาก และรูปปัน้ไม้ท่ีทําจากลูกปัดท่ียึดด้วยขีผ้ึง้และเรซินอีกด้วย อย่างไรก็ตาม

ภาพวาดเส้นด้ายก็เปรียบเสมือนตวัแทนท่ีสามารถขอพร และส่ือสารกบัเทพเจ้าได้10

11 

 

 

                                                           
11Wigipedia, Huichol Art, accessed August 21, 2019. available from   https://en .wikipedia 

.org/wiki/Huichol_art 
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ภาพท่ี 1 Huichol Yarn Painting Art 1 

ท่ีมา : Sam Woolfe, Peyote Art, accessed  August 23, 2019, available from https:// www. 

Samwoolfe.com/2013/07/peyote-influenced-art_31.html 

 

 
 

ภาพท่ี 2 Huichol Yarn Painting  Art 2 

ท่ีมา : Sam Woolfe, Peyote Art,  accessed  August 23, 2019, available from https:// www. 

samwoolfe.com/2013/07/peyote-influenced-art_31.html 

 

https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzcWkv6DkAhWs8HMBHQ3KA4YQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lafuente.com/Mexican-Art/Huichol-Yarn-Art/24-Inch-Paintings/14426/&psig=AOvVaw3X1v6YCCPm9lN65EyLfswF&ust=1566907403276630
https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijvN_owKDkAhWZ8HMBHYGzCTYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.com/Huichol-Painting-Wixaritari-Original-Mexican/dp/B07L22CMQ4&psig=AOvVaw3X1v6YCCPm9lN65EyLfswF&ust=1566907403276630
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ภาพท่ี 3 Huichol Yarn Painting  Art 3 

ท่ีมา : Sam Woolfe, Peyote Art,  accessed  August 23, 2019, available from https:// www. 

samwoolfe.com/2013/07/peyote-influenced-art_31.htm 

 

 
 

ภาพท่ี 4 Huichol Yarn painting  Art 4 

ท่ีมา : Sam Woolfe, Peyote Art,  accessed  August 23, 2019, available from https:// www. 

Samwoolfe.com/2013/07/peyote-influenced-art_31.html 

 

 

 

https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5cPWwqDkAhXEs48KHVZBAi8QjRx6BAgBEAQ&url=https://fineartamerica.com/featured/huichol-shaman-deer-and-bird-andrew-osta.html&psig=AOvVaw3X1v6YCCPm9lN65EyLfswF&ust=1566907403276630
https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSz5Wpw6DkAhWFrI8KHTzAB68QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/36873290677344129/&psig=AOvVaw3X1v6YCCPm9lN65EyLfswF&ust=1566907403276630
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2.2 ศิลปะนวศิลป์  

      ศิลปะนวศิล ป์  (ภาพ ท่ี  5-7)  มีลักษณะเ ป็นศิลปะ  สถาปัตยกรรม แล ะ

ศิลปะประยกุต์ ซึ่งได้รับความนิยมสงูสดุในช่วง ค.ศ.1890 - 1905 ลกัษณะพิเศษของงานนวศิลป์ 

จะนิยมใช้ลวดลายท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงลวดลายของเถาวลัย์

พรรณพฤกษา คล่ืน เปลวไฟ ก้านเพรียวบอบบางของดอกลิลล่ี ใบไม้ กลีบดอกไม้ หรือดอกไม้ตมู 

โดยเน้นเส้นโค้งท่ีพลิว้ไหว อ่อนช้อย นอกจากนีจ้ะใช้ลายประดบัรูปคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสตรี     

ท่ีบอบบาง สงูเพรียว มีเส้นผมพลิว้ปลิวไสว ลวดลายรูปสตัว์ท่ีนิยม คือ หงส์ นกยงู ซึ่งลกัษณะ

ลวดลายดังกล่าวมีการพัฒนาริเร่ิมจากขบวนการศิลปหัตถกรรมของศิลปินกลุ่มภราดรภาพ       

ยคุก่อนราฟาเอล11

12 (Pre-Raphaelite Brotherhood)   

 

 
 

ภาพท่ี 5  Alfons Mucha, Dream ,1897, Lithography, 72.7 x 55.2 cm 

ท่ีมา : Wikipedia, Alfons Mucha,  accessed  August 24, 2019, available from https://www 

.wikidata.org/wiki/Q4292430 

 

                                                           
12กลุม่นิยมแบบก่อนราฟาเอล หมายถึง กลุม่จิตรกร กวี และนกัวิจารณ์ศิลปะขององักฤษท่ีก่อตัง้เมื่อ

ปี ค.ศ. 1848  ศิลปินกลุม่นีป้ฏิรูปศิลปะโดยการละทิง้สิ่งท่ีเห็นว่าเป็นวิธีเขียนแบบจกัรกลท่ีริเร่ิมโดยศิลปินลทัธิ

แมนเนอริสม์ และเช่ือว่าการวางรูปแบบของคลาสสิคและของราฟาเอล เป็นการวางได้อย่างสวยงาม แต่มาถกู

บิดเบือนไปโดยอิทธิพลจากการสอนการเขียนภาพ แบบศิลปะสถาบนัของสถาบนัศิลปะต่าง ๆ ฉะนัน้ จึงได้เรียก

ตนเองว่า "กลุม่นิยมแบบก่อนราฟาเอล"  อ้างอิงจาก วิกิพีเดีย, กลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล, เข้าถึงเมื่อ 20 

สงิหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ภาพท่ี 6  Alfons Mucha, Cycles Perfecta, 1902,  Lithography, 50 x 105 cm 

ท่ีมา : Wikipedia,  Alfons Mucha,  accessed  August 24, 2019, available from https://th. 

wikipedia.org/wiki/%1902_-_Cycles_Perfecta.jpg 

 

 
 

ภาพท่ี 7 Gustav Klimt, The Kiss, 1907-1908, Oil on canvas, 180 x 180 cm 

ท่ีมา : History Lists,  Art Nouveau Masterpieces,  accessed  August 24, 2019, available 

from  https://historylists.org/art/7-greatest-art-nouveau-masterpieces.html 

 

https://th/
https://historylists.org/index.html
https://historylists.org/art/7-greatest-art-nouveau-masterpieces.html
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2.3 ศิลปะลวงตา  

       ศิลปะลวงตา (Op  Art) ย่อมาจาก “Optical Art” เร่ิมตัง้แตป่ลายคริสต์ทศวรรษ 

1950 - 1960 ใช้เพ่ืออธิบายสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได้ ศิลปะลวงตา       

(ภาพท่ี 8-9) เป็นวิธีการเขียนท่ีคํานึงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความลวงตาและพืน้ผิวของภาพ 

ระหว่างความเข้าใจและการมองเห็น โดดเด่นด้วยการนํารูปแบบท่ีเป็นนามธรรม เน้นรูปทรง

เรขาคณิตท่ีมีขอบ และเส้นรอบนอกคมชัด ทิศทางของรูปทรง และเส้นรอบนอกมักจะหักเห        

ยกัเยือ้ง ทําให้ตาของเราเห็นวา่มีความเคล่ือนไหว วบูวาบ โดยเฉพาะเวลาท่ีจ้องมองเป็นเวลานาน 

แล้วเคล่ือนสายตาไปจากท่ีเดิมเล็กน้อย รูปทรงและเส้นท่ีศิลปินจัดวางอย่างเป็นระเบียบ จะทํา

ปฏิกิริยากับการมอง ส่งผลให้มองเห็นเป็นภาพเคล่ือนไหว แต่ในบางภาพท่ีดูแล้วมีมิติเว้าต่ําลง 

หรือนนูสงูขึน้อยา่งสมจริง แท้จริงแล้วเป็นเพียงแผน่เฟรมแบน ๆ เท่านัน้  ภาพผลงานศิลปะลวงตา

มกัจะดเูป็นระเบียบแบบแผน ราวกบัถกูผลิตด้วยเคร่ืองจกัรท่ีไมใ่ชผ่ลงานท่ีมนษุย์สร้างขึน้12

13 

 

 
 

ภาพท่ี 8 Bridget Riley, Blaze, 1964, Silkscreen, 53 x 52 cm 

ท่ีมา : Tate, Op  Art,  accessed  August 24, 2019, available from https://www.Tate.org.uk 

/art/artworks/riley-blaze-p05083 

                                                           
13Mywattanawit, Op Art, เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จากhttps://mywattanawit.word 

press.com/ 

https://www.tate.org.uk/art/artists/bridget-riley-1845
https://mywattanawit.wordpress.com/
https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM14_e2aDkAhUJ4XMBHdzzBXUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.artsy.net/artwork/bridget-riley-blaze-4-1&psig=AOvVaw1u-uC4FtFZhXk3cFEPogKF&ust=1566914546204765


16 
 

 
 

ภาพท่ี 9 Bridget Riley, White Disks,1964, Acrylic on board, 132 x 132 cm 

ท่ีมา : Tate, Op  Art,  accessed  August 24, 2019, available from https://www.tate.org.uk 

/art/artworks/riley-blaze-p05083 

2.4 ศิลปะลัทธิเหนือจริง  

  ลัทธิเหนือจริงก่อตัง้ขึน้ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ท่ี 1 ในปีค.ศ. 1916          

ซึ่งพัฒนาต่อเน่ืองมาจากกลุ่มดาด้า (Dada) เอกลักษณ์ของศิลปะเหนือจริงก็คือ การใช้สิ่งท่ี

เรียกว่า ความบงัเอิญ มาเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอผลงาน โดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสอง

อย่าง หรือมากกว่านัน้ ซึ่งไม่มีความเก่ียวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดย

บงัเอิญ ท่ีก่อให้เกิดความหมาย แม้แตล่ะอย่างจะไม่มีความเก่ียวเน่ืองกนัเลย แตเ่ม่ือมาอยู่ร่วมกนั

ในพืน้ท่ีเดียวกนั ก็ยอ่มจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ และความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่  ซึ่งไม่

ขึน้กับเหตุผลหรือตรรกะใด ๆ ในโลกกายภาพ รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนําเอาสิ่งท่ีเป็น

สภาวะปกตวิิสยัตัง้แต ่2 สิ่งท่ีดเูข้ากนัไมไ่ด้ มาจดัองค์ประกอบร่วมกนั และแตง่เติมผสมผสานให้ดู

เป็นสิ่งเดียวกนัอยา่งกลมกลืน รวมถึงการเช่ือมโยงความรู้สึกสมัผสั และประสบการณ์ทางการเห็น

ให้สอดคล้องกบัความคดิ เช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองใหม 1่3

14 

กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานของศลิปะไซคีเดลิคมีความคล้ายคลึงกนักบั

ศิลปะเหนือจริง (ภาพท่ี 10-12) ในขณะท่ีกลไกของศิลปะเหนือจริงนัน้เป็นการถ่ายทอดภาพจาก

จิตใต้สํานึกและความฝัน เพ่ือคล่ีคลายระหว่างความขดัแย้งระหว่างความฝันกับความเป็นจริง 

                                                           
14Chaiyan, ศิลปะลัทธิเหนือจริง, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://chaiyan22 

22.wordpress.com/alism/ 

https://www/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGzPGu2aDkAhWl6nMBHaEqAqEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.com.sg/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwie-cyL2aDkAhVx73MBHUhNBBMQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/bridget-riley/white-disks-1%26psig%3DAOvVaw1dzDbFriYsKvcJx7A_Iaos%26ust%3D1566914383446518&psig=AOvVaw1dzDbFriYsKvcJx7A_Iaos&ust=1566914383446518
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และมีความหลงใหลในทฤษฎีจิตไร้สํานึกของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) แต่ศิลปะ       

ไซคีเดลิคจะต้องใช้ยาเป็นตวัช่วยทําให้เกิดภาพหลอนแบบในความฝัน ซึ่งการเคล่ือนไหวของ

ศลิปะทัง้สอง มีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาท่ีสําคญัในวิทยาศาสตร์ 

 

 

ภาพท่ี 10 Salvador Dali, The Persistence of Memory, 1931, oil on canvas, 24 x 23 cm 

ท่ีมา : Bluethumb,  accessed  August 20, 2019, available from https://bluethumb.co 

m.au/blog/artists/surrealism-early-neo-the-contemporary/ 

 

ภาพท่ี 11 Paul Nash, Landscape from a Dream,1936-1938, oil on canvas, 67.9 x 101.6 

cm 

 ท่ีมา : TATE , Surrealism and Beyond,  accessed  August 20, 2019, available from https: 

//www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/display/surrealism-and-beyond 

 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/nash-landscape-from-a-dream-n05667
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ภาพท่ี 12 Dorothea Tanning, Avatar,1947, oil on canvas, 36 x 28 cm 

ท่ีมา : The Arts Club of Chicago, accessed  August 20, 2019, available from https://www 

.artdesignchicago.org/programs/a-home-for-surrealism-fantastic-painting-in-midcentury-

chicago 

 

3. ความหมายและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค 

3.1 ความหมายของคาํว่า “ไซคีเดลิค” และกาํเนิดศิลปะไซคีเดลิค 

  จากภาษาละติน คําว่า “Psyche” หมายถึง จิตใจ และคําว่า “Delos” ในภาษา

กรีก หมายถึง การกระตุ้นเพ่ือปลกุจิตใจ รวมกนัเป็นคําว่า “ไซคีเดลิค” มีความหมายเก่ียวกบัการ

กระตุ้นจิตให้ประสาทหลอน ศิลปะไซคีเดลิค คือ ศิลปะแห่งจิตปิติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

ศิลปะภาพหลอน ศิลปะไซคีเดลิคถูกใช้เรียกกันหลายช่ือ แต่ในความหมายเชิงบริบททางสงัคม 

ศลิปะไซคีเดลิค หมายถึง ศลิปะของขบวนการตอ่ต้านวฒันธรรมในคริสต์ทศวรรษ1960 ถกูพฒันา

ควบคู่ไปกับดนตรีไซคีเดลิคร็อก และให้อิทธิพลเก่ียวกับวัฒนธรรมสมัยนิยมในอีกหลายแง่มุม 

รวมถึงรูปแบบการแต่งกาย ภาษา วรรณกรรม และปรัชญา ซึ่งในช่วงแรกศิลปะไซคีเดลิค          

เป็นท่ีนิยมไมม่ากนกั จงึถกูล้มล้าง แตต่อ่มาในปี ค.ศ 1966-1972  เร่ิมมีผู้คนเห็นถึงความงามของ

ศิลปะไซคีเดลิคในศกัยภาพเชิงพาณิชย์ ศิลปะไซคีเดลิคจึงเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะท่ีมีการใช้

ประโยชน์มากท่ีสดุ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบของวฒันธรรมสมยันิยม 14

15  

                                                           
 

15วัฒนธรรมสมัยนิยม  หมายถึง วฒันธรรมท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้คนในสมยันัน้ ๆ เกิดจากการสื่อสาร

ของบุคคล หรือความต้องการของวฒันธรรมในจังหวะช่วงเวลานัน้ เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้คนจํานวนมากช่ืน

ชอบ ส่วนใหญ่เพ่ือประโยชน์ทางการค้า และเป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้เกิดกระแส อ้างอิงจาก Sucheep.kar, 

แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม, เข้าถึงเมื่อ 10 สงิหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก  http://sucheeppost.b logspot 

.com /2009/05/popular-culture.html 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.blogger.com/profile/00828165418658943559
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3.2 รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค  

  ในโลกยุคปัจจุบันศิลปะไซคีเดลิคเป็นศิลปะท่ีถูกผู้ คนประณามว่าเป็นศิลปะ         

ท่ีไร้ค่า มีความดาษด่ืน และถูกมองข้ามความเป็นเอกลักษณ์ แต่ถ้าหากย้อนกลับไปในช่วงปี               

ค.ศ. 1966 – 1972 ศิลปะไซคีเดลิคได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สิ่งท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ

กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีได้รับอิทธิพล     

มาจากภาพหลอน มีรูปแบบท่ีโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัด ทัง้การจัด

องค์ประกอบภาพท่ีบิดเบีย้ว ซบัซ้อน มีสีสนัท่ีฉูดฉาด บางภาพมีสญัลกัษณ์แฝงนยัยะส่ือถึงเร่ือง

เสรีภาพ สงัคม ความรัก เซ็กส์ และจิตวิญญาณ นบัเป็นศิลปะท่ีแสดงออกถึงความร่ืนเริงภายใน

จิตใจของศลิปิน  

  ศิลปะไซคีเดลิคได้ถกูพฒันาจากความคิดท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพของ

จิตสํานึก แรงบนัดาลใจของศิลปะแนวนีคื้อ ยาประสาทหลอน หรือ LSD ค้นพบในปีค.ศ. 1983 

โดย  อัล เบิ ร์ ต  ฮอฟม านน์  นัก เคมี ชาวส วิต เซ อ ร์แลนด์ ท่ี ไ ด้ รับการขนานนาม ว่า เ ป็น                   

“บดิาแหง่แอลเอสดี” และได้ยกยอ่ง “LSD” วา่เป็นยาสําคญัสําหรับการวิจยัทางจิตวิทยาและระบบ

ประสาท อัลเบิร์ตเห็นศกัยภาพของยาท่ีจะใช้ในการพัฒนาศิลปิน ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ ศิลปินจะใช้ยาเป็นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์ภาพหลอนเพ่ือสร้างงาน เป็นเหตใุห้

ศิลปะไซคีเดลิค ถกูวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง เน่ืองจากถกูมองว่าเป็นแค่เพียงความพยายามท่ี  

จะถ่ายทอดภาพหลอนของศิลปินในขณะท่ีมึนเมายาเสพติดเพียงเท่านัน้ อีกทัง้ศิลปะไซคีเดลิคยงั

ถกูมองข้ามคณุคา่ในด้านตา่งๆ   

3.3 จุดเร่ิมของการสร้างสรรค์ศิลปะไซคีเดลิค  

ศลิปะไซคีเดลิคในชว่งแรก ถกูใช้สร้างเป็นวรรณกรรมมากกว่ารูปภาพ ถึงแม้ว่าจะ

มีผลงานศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับขบวนการของศิลปะเหนือจริงก็ตาม ใน ค.ศ. 1966 โปสเตอร์         

Fill more เป็นหนึ่งในโปสเตอร์ไซคีเดลิคท่ีน่าจดจํามากท่ีสุด ทัง้ในเร่ืองของตวัอกัษรท่ีหรูหรา        

มีความประณีต สีท่ีมีความสมบูรณ์ และตดักันอย่างลงตวั อีกทัง้องค์ประกอบมีความบิดเบือน    

แตก็่ยงัมีความสมมาตรกนัอยา่งชดัเจน สิ่งตา่ง ๆ เหล่านีล้้วนเป็นจดุเดน่ของสไตล์การทําโปสเตอร์

ไซคี เดลิคของซานฟรานซิสโก ท่ีส ร้างขึ น้ โดยผู้ บุก เบิกชั น้ นําของโปสเตอร์คอนเสิ ร์ต                 

ได้แก่ เวส วิลล์สนั (Wes  Wilson) เอลตนั เคลล่ี (Alton Kelly) สแตนเรย์ มสู (Stanley Mouse) 

ลิค กริฟฟินส์ (Rick Griffin) และวิคเตอร์ มอสโคโซ (Victor Moscoso)  งานแนวนีเ้จริญงอกงาม

เป็นอย่างมาก ในช่วงปี ค.ศ. 1966 – 1972 ซึ่งมีอิทธิพลตอ่การทําหน้าปกอลับัม้เพลง ถึงแม้ว่า

ซานฟรานซิสโกเป็นศนูย์กลางของศิลปะไซคีเดลิคในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 แต่สไตล์การ

สร้างสรรค์ผลงานแนวนีก็้ได้ถกูพฒันาสูร่ะดบัสากลมากขึน้ 
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ตัวอย่างผลงานโปสเตอร์ไซคีเดลิค 

 

 
 

ภาพท่ี 13  Wes Wilson, Avalon Ballroom,1966  

ท่ีมา : Classic poster, Wes Wilson,  accessed  August  10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Wes%20Wilson&sort=date 

 

 
 

ภาพท่ี 14  Wes Wilson, Fillmore Auditorium,1967 

ท่ีมา : Classic poster, Wes Wilson,  accessed  August 10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Wes%20Wilson&sort=date 
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ภาพท่ี 15  Wes Wilson, Winter land, 1967  

ท่ีมา : Classic poster, Wes Wilson,  accessed  August 10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Wes%20Wilson&sort=date 

 

 
 

ภาพท่ี 16  Alton Kelly,Regency Ballroom,1967   

ท่ีมา : Classic poster, Alton Kelly,  accessed  August 10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Alton%20Kelley&sort=date 
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ภาพท่ี 17  Alton Kelly,Avalon Ballroom ,1968  

 ท่ีมา : Classic poster, Alton Kelly,  accessed  August 10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Alton%20Kelley&sort=date 

 

 

 
 

ภาพท่ี 18 Stanley Mouse ,Trip City,1966  

ท่ีมา : Classic poster, Stanley Mouse,  accessed  August 10, 2019, available from https: 

//www.classicposters.com/search?search=Stanley%20Mouse&sort=date 

 

 

 

https://www.classicposters.com/search?search=Stanley%20Mouse&sort=date
https://www.classicposters.com/search?search=Stanley%20Mouse&sort=date
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ภาพท่ี 19 Stanley Mouse, Winterland,1968  

ท่ีมา : Classic poster, Stanley Mouse,  accessed  August 10, 2019, available from https: 

//www.classicposters.com/search?search=Stanley%20Mouse&sort=date 

 

 
 

ภาพท่ี 20 Rick griffin,  Avalon Ballroom,1966  

ท่ีมา :  Classic poster, Rick griffin,  accessed  August 10, 2019, available from https: 

//www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date 

 

http://www.classicposters.com/search?search=Stanley%20Mouse&sort=date
https://www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date
https://www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date
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ภาพท่ี 21 Rick griffin, Psychedelic Shop,1967  

ท่ีมา :  Classic poster, Rick griffin,  accessed  August 10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date 

 

 
 

ภาพท่ี 22 Rick griffin, Avalon Ballroom,1967  

ท่ีมา : Classic poster, Rick griffin,  accessed  August 10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date 

 

 

 

https://www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date
https://www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date


25 
 

 
 

ภาพท่ี 23 Rick griffin, Hollywood Palladium,1969  

ท่ีมา : Classic poster, Rick griffin,  accessed  August 10, 2019, available from https:// 

www.classicposters.com/search?search=Rick%20Griffin&sort=date 

 

 
 

ภาพท่ี 24  Victor moscoso, Avalon Ballroom,1966  

ท่ีมา : Classic poster, Victor moscoso ,  accessed  August 10, 2019, available from https: 

//www.classicposters.com/search?search=Victor%20Moscoso&sort=date 

 

https://www.classicposters.com/search?search=Victor%20Moscoso&sort=date
https://www.classicposters.com/search?search=Victor%20Moscoso&sort=date
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ภาพท่ี 25  Victor moscoso , Matrix,1967  

ท่ีมา : Classic poster, Victor moscoso ,  accessed  August 10, 2019, available from https 

://www.classicposters.com/search?search=Victor%20Moscoso&sort=date 

 

 
 

ภาพท่ี 26  Victor moscoso, Avalon Ballroom ,1967  

ท่ีมา : Classic poster, Victor moscoso ,  accessed  August 10, 2019, available from https: 

//www.classicposters.com/search?search=Victor%20Moscoso&sort=date 

  

 

https://www.classicposters.com/search?search=Victor%20Moscoso&sort=date
https://www.classicposters.com/search?search=Victor%20Moscoso&sort=date
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4. ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค 

จากในช่วงยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 - 1970 เร่ิมแรกศิลปะไซคีเดลิคถูกนําไปใช้เป็น

โปสเตอร์ท่ีปรากฏลงบนหน้าปกอลับัม้เพลงดนตรีไซคีเดลิคร็อกเพียงเท่านัน้ กระทัง่ช่วงเวลาตอ่มา

ศิลปินกลุ่มหนึ่งเร่ิมสนใจถึงเอกลกัษณ์และความแตกต่างของกระบวนการท่ีใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะไซคีเดลิค และต้องการจะถ่ายทอดเอกลกัษณ์ของผลงานศิลปะไซคีเดลิคให้เป็นท่ี

จดจํา ณ ช่วงเวลานัน้  ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิคเหล่านัน้ ได้แก่ ปีเตอร์ แม็กซ์ 

(Peter Max) มาติ คลาเวียน (Mati Klarwein) พาโบล อแมรินโก (Pablo Amaringo) โทกิโอะ โอ

ยามา (Tokio  Aoyama) และเดวิด นอร์มอล (David Normal) 

4.1 ปีเตอร์ แม็กซ์   

  ศิลปินชาวเยอรมัน-อเมริกัน เอกลักษณ์ของศิลปินคือ การใช้สีสันฉูดฉาดสดใส 

รูปทรงท่ีมีความเรียบง่าย และลายเส้นคดโค้ง เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเทคนิคภาพ

พิมพ์ทัง้หมด ผลงานบางชิน้สามารถทําความเข้าใจกับเนือ้หาได้ง่าย แต่บางชิน้ก็แฝงนยัยะหรือ

สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ไว้ในผลงาน ผลงานของศิลปินมีความสมัพนัธ์กบัขบวนการวฒันธรรมในคริสต์

ทศวรรษ 1960 ท่ีอยู่ในช่วงยุคศิลปะประชานิยม นอกจากนีผ้ลงานของศิลปินยังมีรูปแบบเป็น

ศลิปะไซคีเดลิคผสมผสานกบัศลิปะป๊อปอาร์ต (Pop  Art)15

16 อีกด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 27  Peter max, Toulouse Lautrec,1966, Lithography, 90 x 60 cm  

ท่ีมา :  Grun Art, Peter Max, accessed  August 10, 2019, available from https://www.gru 

nart.com/toulouse-lautrec-by-peter-max/ 
                                                           

16Artnet, Peter Max, accessed  August 10, 2019, available from http://www.artnet.com/arti 

sts/peter-max/ 

https://www/
http://www.artnet.com/arti%20sts/peter-max/
http://www.artnet.com/arti%20sts/peter-max/
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ภาพท่ี 28 Peter max, Love, 1969,  Lithography, 90 x 60 cm  

ท่ีมา : Grun Art, Peter Max, accessed  August 10, 2019, available from https:// www.   

Grunart.com/toulouse-lautrec-by-peter-max/ 

4.2 มาต ิคลาเวียน   

  จิตรกรชาวเยอรมนั เป็นท่ีโดง่ดงัในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 - 1970 ผลงานส่วน

ใหญ่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากศลิปะลทัธิเหนือจริง ศลิปะลวงตา และวฒันธรรมป๊อป รูปแบบการ

สร้างสรรค์ผลงานมีความแปลกใหม่ไปจากจิตรกรรมในยุคก่อน ๆ ทัง้การผสมผสานรูปทรงและ

รายละเอียดภายในรูปทรงนัน้ ๆ ศิลปินเก็บรายละเอียดทัศนธาตไุด้อย่างชดัเจน เนือ้หาภายใน

ผลงานจะเก่ียวกบัเพศ ศาสนา และวฒันธรรมต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์ ในชีวิตประจําวนัของ

ศิลปิน ด้วยความแปลกใหม่จึงทําให้ผลงานโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์  ผลงานทุกชิน้จะแฝง

สญัลกัษณ์ และรูปทรงท่ีมีความซบัซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในสญัลกัษณ์และเทพตา่ง ๆ 

นอกจากนีผ้ลงานของศลิปินได้ถกูนํามาใช้เป็นหน้าปกอลับัม้เพลงอีกด้วย 16

17 

 

                                                           
17Mati Klawein, Mati Klarwein, accessed  August 10, 2019, available from  http://www.Ma 

tiklarweina rt.com /en/surrealist.htm 

http://www/
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ภาพท่ี 29 Mati Klarwein , Nativit, 1961, Oil on canvas, 78 x 53 cm 

ท่ีมา : Mati Klarwein, accessed  August 13, 2019, available from http://www.matiklar       

weinart.com/en/surrealist.htm 

 

 
 

ภาพท่ี 30  Mati Klarwein, Eleonore Ananda,1975, Oil on canvas, 80 x 80 cm. 

ท่ีมา : Mati Klarwein,  accessed  August 13, 2019, available from http://www.matiklar     

weinart.com/en/surrealist.htm 

4.2 พาโบล อแมรินโก  

  ศลิปินชาวเปรูได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปินผู้ มีวิสยัทศัน์ท่ีย่ิงใหญ่ของโลก 

มีช่ือเสียงในด้านภาพวาดสีท่ีมีความสด และมีความเป็นเอกลกัษณ์  ศิลปินได้รับแรงบนัดาลใจ

จากเวทมนตร์ และได้รับอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะลัทธิเหนือจริง ซึ่งหัวใจสําคญัของการสร้าง

ผลงานคือ ถ่ายทอดประสบการณ์ อายาฮอูสัก้า (Ayahuasca ) เป็นยาประสาทหลอนประเภทหนึ่ง          

ท่ีทําหน้าท่ีเป็นประตูสู่โลกเหนือธรรมชาติของศิลปิน  เนือ้หาภายในผลงานท่ีศิลปินหยิบยก        

มานําเสนอ มีท่ีมาจากวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมทางศาสนา หรือแม้แต่ภาพช่วงเวลา

http://www.matiklarweinart.com/en/gallery/nativity-1961.htm
http://www.matiklarweinart.com/en/gallery/nativity-1961.htm
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ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา โดยผลงานแต่ละชิน้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างมาก 

ทัศนธาตุท่ีถูกจัดวางกันอย่างกระจัดกระจาย ศิลปินสามารถทําให้สิ่งท่ีมีความแตกต่างกันอยู่

ร่วมกนัได้ อีกทัง้ยงัมีการสอดแทรกสญัลกัษณ์แฝงอยูใ่นผลงานทกุชิน้17

18 

 

 
  

ภาพท่ี 31 Pablo Amaringo, Alto Cielo, Oil on canvas 

ท่ีมา : Imagekind, Alto Cielo by Pablo Amaringo, accessed  August 13, 2019, available 

from https://www.imagekind.com/Alto-Cielo_art 

 

 
 

ภาพท่ี 32 Pablo Amaringo , Llullon Llaki Supai, Oil on canvas 

ท่ีมา :  Flickr, Pablo Amaringo, august 13, 2019, available from https://www.flickr. com/ 

photos/hgcharing/5342309667 

                                                           
18Melt, Pablo Amaringo, accessed  August 10, 2019, available from https://visualmelt.com 

/Pablo-Amaringo 

https://www.imagekind.com/artists/Ayahuasca_Visions/all/fine-art-prints
https://www.imagekind.com/Alto-Cielo_art
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjql7DsrYnkAhUIILcAHWv2BLwQjRx6BAgBEAQ&url=https://fineartamerica.com/profiles/pablo-amaringo.html&psig=AOvVaw2xGsb1GX-XoGgzRllRAY9Y&ust=1566112494713222
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5ob6Or4nkAhWg6nMBHWAvBNEQjRx6BAgBEAQ&url=https://fineartamerica.com/featured/llullon-llaki-supai-pablo-amaringo.html&psig=AOvVaw1L-6OD88N6OWjX501SvhSB&ust=1566112260964231
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4.4 โทกิโอะ โอยามา  

  ศิลปินชาวญ่ีปุ่ นท่ีผสมผสานระหว่างวฒันธรรมประเพณีทางศาสนาให้เข้ากับ      

จิตวิญญาณในแบบตะวนัออก ศิลปินได้รับแรงบนัดาลใจมาจากวฒันธรรมเพลงของชาวตะวนัตก 

รูปแบบของผลงานมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ และมีความคล้ายคลึงกับศิลปะลทัธิเหนือจริง

ทศันธาตใุนผลงาน ทัง้สี เส้น และรูปทรงมีความหลากหลาย อีกทัง้ยงัมีสญัลกัษณ์ท่ีมีความเป็น

สากล ผลงานทกุชิน้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั การผสมผสาน

วฒันธรรมของศลิปะญ่ีปุ่ นและอเมริกา  เป็นหนึ่งในศิลปินไซคีเดลิคของญ่ีปุ่ นท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุ

18

19 

 

 

 
 

ภาพท่ี 33 Tokio  Aoyama, DNA , Oil on canvas 

ท่ีมา : Tokio Aoyama, Art Work, accessed  August 13, 2019, available from https://www. 

tokio-aoyama.com/art-works?lightbox=dataItem-jqq0j5qp 

 

 

 

                                                           
19Dazed,Tokio Aoyama: Visions of a Psychedelic Soul,  accessed  August 13, 2019, 

available from https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/14282/1/tokio-aoyama-visions-of-

a-psy chedelic-soul 

https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/14282/1/tokio-aoyama-visions-of-a-psy
https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/14282/1/tokio-aoyama-visions-of-a-psy
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ภาพท่ี 34 Tokio  Aoyama, IZANAGI IZANAMI, Oil on canvas 

ท่ีมา : Tokio Aoyama, Art Work, accessed  August 13, 2019, available from https://www. 

tokio-aoyama.com/art-works?lightbox=dataItem-jqn9yzni 

 

 
 

ภาพท่ี 35 Tokio  Aoyama, Peace (De La Soul), Oil on canvas 

ท่ีมา : Tokio Aoyama, Art Work, accessed  August 13, 2019, available from https:// www. 

tokio-aoyama.com/art-works?lightbox=dataItem-jqq0j5qq1 
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4.5 เดวิด นอร์มอล   

 เป็นจิตรกรและนกัสร้างภาพเคล่ือนไหวชาวซานฟรานซิสโก ศิลปินสร้างภาพ

โปสเตอร์ให้กับวงดนตรีหลายวง ผลงานของศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทาง       

จิตวิญญาณ  ภาพเขียนสีนํา้มันมีทัศนธาตุ และรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสนใจใน

วัฒนธรรมศิลปะไซคีเดลิค  ภาพหลอนต่าง  ๆ ท่ีทับซ้อนกันเ กิดเป็นรูปทรงท่ีแปลกใหม ่                   

มีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบของรูปทรงนัน้ ๆ ให้ดมีูความน่าสนใจมากย่ิงขึน้  สไตล์ผลงานของ

ศิลปินมีความคล้ายคลึงกบัศิลปะลทัธิเหนือจริง เนือ้หาของผลงานจะผสมผสานเร่ืองเพศ ศาสนา 

จิตวิญญาณ และความตาย อีกทัง้สญัลกัษณ์ภายในผลงานยงัแฝงความหมายในเชิงเปรียบเทียบ

พฤตกิรรมความเป็นมนษุย์กบัสตัว์อีกด้วย19

20 

 

 
 

ภาพท่ี 36 David Normal, The Pool, Oil on canvas, 61 x 91.5 cm 

ท่ีมา : The Mind-Blowing Art of David Normal , accessed  August 13, 2019, available     

from https://trancentral.tv/2016/01/the-mind-blowing-art-of-david-normal/ 

 

 

 

 

                                                           
20Blowing Art of David Normal,  accessed  August 13, 2019, available from https://tran 

central .tv/2016/01/the-mind-blowing-art-of-david-normal/ 

https://tran/
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ภาพท่ี 37 David Normal, Purcogitoresque, Oil on canvas 

ท่ีมา : The Mind-Blowing Art of David Normal , accessed  August 13, 2019, available 

from https://trancentral.tv/2016/01/the-mind-blowing-art-of-david-normal/ 

 

จากคริสต์ทศวรรษ 1960 - 1970 ประวตัิศาสตร์และบริบททางสงัคมของวฒันธรรม   

บปุผาชนเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดศลิปะไซคีเดลิค ปัจจยัหลาย ๆ อย่าง ทัง้ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กบัชาวบปุผาชน ดนตรีไซคีเดลิคร็อก รวมไปถึงอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะในยคุก่อนคริสต์ทศวรรษ 

1960 ได้แก่ ศิลปะภาพวาดเส้นด้าย ศิลปะนวศิลป์ ศิลปะลวงตา และศิลปะลทัธิเหนือจริง ท่ีเป็น

กระบวนการสําคญัในการขบัเคล่ือนกระแสศิลปะและส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ไซคีเดลิค  อีกทัง้ยงัเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานในบางส่วน ให้กบัศิลปินไซคีเดลิคได้ตอ่ยอด

และสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  โดยผลงานท่ีปรากฏออกมานัน้ได้แสดงความเป็นเอกลักษณ์        

ของความเป็นศิลปะไซคีเดลิค ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้ศิลปะไซคีเดลิค   

เป็นศลิปะท่ีมีความโดดเดน่ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมาจนถึงทกุวนันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trancentral.tv/2016/01/the-mind-blowing-art-of-david-normal/
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บทท่ี 3 

 

ศิลปะร่วมสมัยท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค 

 

จากคริสต์ทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะรูปแบบการแสดงออกของ          

ศิลปะไซคีเดลิค ยงัคงมีความโดดเด่น และเป็นเอกลกัษณ์  ถึงแม้ว่าศิลปะไซคีเดลิคยงัคงมีกลิ่น

อายของศิลปะในยุคก่อนหน้าคริสต์ทศวรรษ 1960 หลงเหลืออยู่บ้าง แต่ด้วยรูปแบบและ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความแปลกใหม ่และแตกตา่งไปจากงานศิลปะแบบเดิม ๆ ทําให้

ศิลปินร่วมสมยัเกิดความสนใจท่ีจะหยิบยกรูปแบบและกระบวนของศิลปะไซคีเดลิคมาสร้างสรรค์

ผลงาน สิ่งเหล่านีส้่งผลให้ศิลปะไซคีเดลิคมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางศิลปะในหลากหลาย

รูปแบบ ได้แก่ ศลิปะวิดีโออาร์ต ศลิปะการแสดงสด ศลิปะจดัวาง และศลิปะมโนทศัน์ 

 ในคริสต์ทศวรรษ 1990 นวตักรรมในเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital) ทําให้ได้เห็นการฟืน้ฟู

ของศลิปะท่ีเรียกกนัวา่ ศลิปะทริปปี ้เป็นงานศิลปะคล้ายกบัศิลปะลวงตา ซึ่งเป็นงานศิลปะท่ีได้รับ

อิทธิพลมาจากศิลปะไซคีเดลิค เช่นเดียวกบัศิลปะประเภทกราฟิก เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งใช้ส่ือ

ความหมายด้วยเส้น สญัลกัษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ และการ์ตนู เพ่ือให้สามารถส่ือ

ความหมายของข้อมลูได้ถกูต้องตรงตามท่ีผู้ ส่ือสารต้องการ 2 0

21 โดยสามารถพบเห็นศิลปะเหล่านีไ้ด้

จากโปสเตอร์คอนเสิร์ต ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายปกอลับัม้ หนงัสือการ์ตนู และไฟ 

ท่ีสร้างขึน้โดยใช้ซอฟต์แวร์กราฟิก   

ในปัจจบุนั ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ของงานศิลปะไซคีเดลิค ถกูนํามาใช้พิมพ์บนเสือ้ยืด 

โปสเตอร์ รวมถึงภาพถ่าย และได้กลายเป็นท่ีนิยมในสงัคมยคุปัจจบุนั ถึงแม้ว่าศิลปะไซคีเดลิคจะ

หายไปในช่วงเวลาหนึ่งในคริสต์ทศวรรษ 1970 เพราะผู้คนเร่ิมตระหนกัถึงผลร้ายของยาหลอน

ประสาท แต่ศิลปะไซคีเดลิคก็ยงัได้รับการสนบัสนนุ และได้รับการฟืน้ฟูจากการออกแบบกราฟิก 

และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทําให้สามารถหาภาพท่ีจะนํามาตัดปะ และสร้างสรรค์ผลงาน      

                                                           
21Digitalasia, กราฟิกคืออะไร, เข้าถึงเมื่อ 29 ตลุาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://digitalasia. 

co.th/2017/what-is-graphics/ 

http://digitalasia.co.th/2017/what-is-graphics/
http://digitalasia.co.th/2017/what-is-graphics/
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ศิลปะไซคีเดลิคบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตวัเอง ซึ่งรูปแบบของศิลปะไซคีเดลิคยงัคงเป็นท่ีนิยมมาก 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุม่คนท่ีเช่ือในอิสระและเสรีภาพในการดําเนินชีวิต 

 

1. ศิลปะวิดีโออาร์ต  

หากกล่าวถึง “วิดีโอ”(Video) กระบวนการการสร้างวิดีโอมีความแตกต่างไปจาก

ภาพถ่าย คือ วิดีโอสามารถแสดงภาพท่ีเคล่ือนไหวได้ ซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงภาพและเสียง 

จดัเก็บเป็นข้อมลูในแถบแมเ่หล็ก (เทป) ไปพร้อม ๆ กนั ซึ่งสามารถเห็นภาพบนัทึกดงักล่าวได้ผ่าน

เคร่ืองเล่นท่ีสามารถแปลงสนามแม่เหล็กในเนือ้เทปให้กลับมาเป็นภาพในรูปของจุดแสงดงัเดิม 

ตา่งจากระบบการถ่ายภาพยนตร์ท่ีเป็นการบนัทึกภาพลงบนฟิล์ม อีกทัง้ยงัต้องอาศยักระบวนการ

ล้างฟิล์มเหมือนภาพถ่าย และไม่สามารถบนัทึกซํา้ได้เหมือนการบันทึกลงเทป การถ่ายวิดีโอ      

จึงแตกต่างจากการถ่ายภาพยนตร์ ตัง้แต่จดุเร่ิมต้นไปจนจบกระบวนการทํางาน ความสะดวกใน

การลบ  หรือบันทึก ซํ า้ของ วิ ดี โอ ตลอดจนความแตกต่างในการนําเสนอ  และการชม                 

เพราะภาพยนตร์มีจุดมุ่งหมายในการนําเสนอในโรงภาพยนตร์ หากแต่วิดีโอมีจุดมุ่งหมายในการ

นําเสนอท่ีหลากหลาย และแตกตา่ง เช่น ดผู่านจอในกล้อง โทรทศัน์ โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 

หรือจะเป็นจอหน้าห้างสรรพสินค้า แตกต่างไปตามจุดมุ่งหมายของการบนัทึก และการนําไปใช้  

เช่น ภาพข่าว ภาพเหตุการณ์ประทับใจ หรือจะเป็นภาพส่วนตวั ข้อมูลท่ีถูกบนัทึกจึงอยู่ในรูปท่ี    

ไมส่มบรูณ์ และไมมี่ความละเอียดเทียบเทา่ฟิล์มภาพยนตร์ ความสะดวกในการแสดงผลของวิดีโอ

จึงสมัพนัธ์กับส่ืออุปกรณ์ในการแสดงภาพ โดยเฉพาะโทรทศัน์ท่ีเป็นส่ือสําคญัในช่วงเร่ิมต้นของ 

วิดีโออาร์ต21

22 

วิดีโออาร์ต เร่ิมขึน้ตัง้แต่ปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 ศิลปินคนแรกในประวตัิศาสตร์ท่ี

ริเร่ิมทําศิลปะด้วยวิดีโอ คือ นมั จงุ ไพค์ (Nam June Paik) เป็นสมาชิกสําคญัในกลุ่ม ฟลคัซุส 

(Fluxus) เหลา่ศลิปินวิญญาณขบถท่ีชอบทํากิจกรรมท้าทายจารีตของศิลปะ วิดีโอ อาร์ต คือวิดีโอ

ท่ีทําขึน้โดยศิลปินสายทัศนศิลป์ เป็นรูปแบบศิลปะท่ีต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีวิดีโอเป็นส่ือ      

ในการแสดงภาพและเสียง วิดีโออาร์ตมีความสําคญัเป็นอย่างมากในการถ่ายทอดสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็น

ภาพเคล่ือนไหว  ทําหน้าท่ีเป็นตวักลางท่ีช่วยถ่ายทอดภาพและเสียงท่ีศิลปินต้องการจะส่ือสาร    

ไปสู่ผู้ ชม  โดยรูปแบบของงานวิดีโออาร์ตมีความหลากหลาย และแตกแขนงออกไปเป็นศิลปะ     

ในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก ซึ่งในการนําเสนอผลงานวิดีโออาร์ต นอกจากจะมีวิดีโอเป็นส่ือกลางแล้ว   

                                                           
22ประทีป สธุาทองไท, Video Art, เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://msuvideo. 

blogs pot.com/2010/01 /video-25-1-25-1-576-performance.html 
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ศิลปะอ่ืน ๆ เช่น ศิลปะจัดวาง และศิลปะการแสดงสด ก็ยงัได้รับอิทธิพลจากวิดีโออาร์ตอีกด้วย 

โดยนํามาผสมสานเข้ากบัผลงานวิดีโออาร์ต เพ่ือให้ผู้ชมเข้าถึงผลงานศิลปะท่ีศิลปินต้องการจะส่ือ

ได้มากขึน้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม วิดีโออาร์ตไม่มีขีดจํากัดว่าจะต้องมีการแสดง หรือภาพจาก

เหตุการณ์จริงเท่านัน้ ในหลาย ๆ ผลงานอาจจะเป็นการฉายภาพกราฟิกท่ีเป็นนามธรรม          

บางผลงานอาจจะเป็นภาพหุ่นน่ิง หรือวตัถสุิ่งของตา่ง ๆ สิ่งเหล่านีข้ึน้อยู่กบัศิลปินว่าจะนําเสนอ

เนือ้หาเร่ืองราวของผลงานในแบบใด22

23 

ปัจจบุนัวิดีโออาร์ตได้ถกูพฒันามากย่ิงขึน้ ผู้คนเร่ิมเห็นถึงความสําคญัของศิลปะในยคุ

ก่อน จึงมีการนําเอาศิลปะไซคีเดลิคท่ีเป็นศิลปะของวฒันธรรมบปุผาชนหรือชาวฮิปปี ้ท่ีเกิดขึน้ใน

คริสต์ทศวรรษ 1960 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิดีโออาร์ต โดยใช้รูปแบบงานศิลปะไซคีเดลิค      

ทําให้เกิดเป็นงานศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบใหม่ ซึ่งจากเดิมศิลปะไซคีเดลิคเป็นผลงาน 2 มิต ิ    

บนเฟรมหรือกระดาษ แตศ่ิลปินวิดีโออาร์ตได้เห็นถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์ 

และมีความโดดเดน่ จึงนําเอารูปแบบของศิลปะไซคีเดลิคมาผสมผสานกนักบัวิดีโอ ทําให้เกิดเป็น

ผลงานศลิปะท่ีแปลกใหม ่และมีความนา่สนใจมากย่ิงขึน้ เชน่ผลงานดงัตอ่ไปนี ้

ผลงานวิดีโออาร์ตช่ือ “Psychic Land” สร้างขึน้ในปี ค.ศ.2012 (ภาพท่ี 38-41) กํากบั

การแสดงโดย พาโบล กอสเทเนียน (Pablo Gostanian) รูปแบบของผลงานเป็นแอนิเมชนัวิดีโอ

เกมส์แนวย้อนยุค ท่ีสะท้อนให้เห็นความสามารถและความแปลกประหลาดของกราฟิก ทัง้สีสัน

ของงานและตวัละครท่ีแปลกใหม่     ท่ีศิลปินสร้างสรรค์ขึน้ เนือ้หาเร่ืองราวท่ีปรากฏในผลงาน

แสดงถึงการกําเนิดของสิ่งมีชีวิต และการผจญภัย โดยศิลปินสร้างตัวละครขึน้จากรูปทรง

เรขาคณิต ท่ีมีความเป็นนามธรรม  โดยไม่คํานึงถึงความเป็นรูปธรรม เพียงแต่ศิลปินอยากท่ีจะ

ค้นหาและทดลองใช้รูปทรงต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอให้มีความน่าสนใจมากขึน้จากผลงาน

วิดีโอแบบเดมิ ๆ ทัง้เอกลกัษณ์  และลกัษณะท่ีโดดเดน่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะไซคีเด

ลิคท่ีปรากฏอยู่บนแอนิเมชนันี ้คือ การซํา้กันของเส้นรูปร่างแบบกราฟิก และโครงสร้างท่ีมีความ

ซับซ้อน  บางฉากสะท้อนให้เห็นถึงมิติท่ีส่งผลให้เกิดความลวงตาเป็นภาพเคล่ือนไหวสัน้ ๆ       

การเล่าเร่ืองราวของแอนิเมชันชวนให้นึกถึงวิดีโอเกมส์ ส่งผลให้ผู้ ชมผลงานวิดีโอนีเ้กิดความ

                                                           
23Artistic Movement, วิดีโออาร์ต, เข้าถึงเมื่อ 29 ตุลาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www 

.designer.co. th /1251 
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เคลิบเคลิม้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ทําให้ผู้ชมรู้สึกราวกบัว่ากําลงัเผชิญหน้าอยู่กับโลกแห่งความจริง

23

24 

 

 
 

ภาพท่ี 38 Pablo Gostanian, Psychic Land, 01:54 minute, 2012 

ท่ีมา : Juxtapoz, Psychic Land, accessed  August 15, 2019, available from https://www. 

juxtapoz.com/Illustration/2veintes-psychic-land?googleb0t=true/ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 39 Pablo Gostanian, Psychic Land, 01:54 minute, 2012 

ท่ีมา : Juxtapoz, Psychic Land, accessed  August 15, 2019, available from https://www. 

juxtapoz.com/Illustration/2veintes-psychic-land?googleb0t=true 

 

 

                                                           
24Psychedelic Art Designs , accessed  August 15, 2019, available from https://www.tren 

dhunter.com/slideshow/psychedelic-art 

https://www/
https://www/
https://www.tren/
https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPw5zZmYrkAhWYknAKHVRDBe4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.designspiration.net/save/394190389600/&psig=AOvVaw2A1qq7b73-h6_UpFiKtoyN&ust=1566141258680400
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ภาพท่ี 40 Pablo Gostanian, Psychic Land, 01:54 minute, 2012 

ท่ีมา : Juxtapoz, Psychic Land,  accessed  August 15, 2019, available from https://www. 

juxtapoz.com/Illustration/2veintes-psychic-land?googleb0t=true 

 

 
 

ภาพท่ี 41  Pablo Gostanian, Psychic Land, 01:54 minute, 2012 

ท่ีมา : Juxtapoz, Psychic Land, accessed  August 15, 2019, available from https://www. 

juxtapoz.com/Illustration/2veintes-psychic-land?googleb0t=true 

ผลงานวิดีโออาร์ตช่ือ “Train Logger” สร้างขึน้ในปี ค.ศ.2012 (ภาพท่ี 42-44) สร้าง

โดย ไนคอส ไลเซ (Nicos Livesey) ศิลปินชาวลอนดอน ผลงานเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีได้รับ           

แรงบนัดาลใจจากศลิปะไซคีเดลิค  ประกอบด้วยรูปแบบและลวดลายท่ีมีความแปลกใหม่ ลกัษณะ

ของผลงานมีความคล้ายคลึงกับขบวนรถไฟท่ีว่ิงอยู่บนราง รูปทรงบิดเบีย้วท่ีปรากฏบนดินนํา้มนั

เกิดจากการบีบปัน้ให้เป็นรูปร่างเป็นก้อนส่ีเหล่ียม  อีกทัง้สีคู่ตรงข้ามท่ีมีความแตกตา่งกันรวมตวั

กันอย่างเป็นเอกภาพ ทัศนธาตุทัง้เส้นและจุดท่ีซํา้กันเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความลวงตา 

สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจากศลิปะไซคีเดลิคได้เป็นอย่างดี ผลงานวิดีโออาร์ตชิน้นีส้ร้างขึน้จากดิน

https://www.juxtapoz.com/Illustration/2veintes-psychic-land?googleb0t=true
https://www.juxtapoz.com/Illustration/2veintes-psychic-land?googleb0t=true
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นํา้มันท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย การผสมผสานกันของสีทําให้เกิดเป็นเส้นท่ีซํา้ ๆ กัน ในการ

นําเสนอศลิปินได้แบง่ดินนํา้มนัออกเป็นชิน้ส่วนท่ีมีความกว้าง 2 มิลลิเมตร เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพ

แต่ละเฟรม ซึ่งเทคนิค ท่ีศิลปินใช้ในการสร้างวิดีโอนีเ้รียกว่า “strata-cut” ซึ่งเป็นเทคนิคการตดั

ออกในขณะท่ีถ่ายภาพ (Snapshot) การตดัแตล่ะครัง้ศิลปินจะรวบรวมภาพเข้าด้วยกนั ทําให้เกิด

เป็นภาพเคล่ือนไหว คล้ายกบัภาพจากการถ่ายสต็อปโมชัน่ (Stop Motion) ซึ่งถือเป็นผลงานวิดีโอ

อาร์ตท่ีมีความแปลกใหมไ่ปจากงานวิดีโอแบบเดมิ ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 42 Nicos Livesey, Train Logger , 00:20 second, 2012 

ท่ีมา : Psychedelic Strata-Cut Animations, Train Logger, accessed  August 15, 2019, 

available from https://www.trendhunter.com/trends/train-logger 

 

 
 

ภาพท่ี 43  Nicos Livesey, Train Logger, 00:20 second, 2012 

ท่ีมา : Psychedelic Strata-Cut Animations, Train Logger,  accessed  August 15, 2019, 

available from https://www.trendhunter.com/trends/train-logger 

 

https://www.trendhunter.com/trends/train-logger
https://www.trendhunter.com/trends/train-logger
https://www.pinterest.com/pin/230668812134725291/
https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiC7ciJoYrkAhUHSY8KHUKyBbYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.booooooom.com/2011/05/23/nicos-livesey-strata-cut-animations/&psig=AOvVaw1IWxtrhbap7udbX-VbGeLi&ust=1566143292163170
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ภาพท่ี 44  Nicos Livesey, Train Logger, 00:20 second, 2012 

ท่ีมา : Psychedelic Strata-Cut Animations, Train Logger,  accessed  August 15, 2019, 

available from https://www.trendhunter.com/trends/train-logger 

 

อีกหนึ่งผลงานวิดีโออาร์ตช่ือ “L’illusion de joseph” สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1932 (ภาพท่ี 

45-48) เป็นผลงานของ พาร์ค เดอร์ อามิโก (Pask D'amico) ศิลปินชาวอิตาลี  การสร้างสรรค์

ภาพเคล่ือนไหวนี ้ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีช่ือว่า “ฟินาคิสโตสโคป” 

(Phenakistoscope) เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้สร้างภาพเคล่ือนไหว เกิดขึน้ในประเทศฝร่ังเศส ในปี 

ค.ศ.1833 มาจากภาษากรีก คําวา่ “ ฟินาไคเซียน” (phenakizein) แปลว่า การหลอกลวง หรือการ

โกง ฟินาคสิโตสโคปมีลกัษณะเป็นแผ่นวงกลม มีช่องเจาะคล้ายฟันเฟือง ระหว่างช่องจะเป็นพืน้ท่ี

ใช้วาดภาพท่ีเปล่ียนแปลงทีละน้อย วาดจนบรรจบกนัเหมือนภาพแรก มีรูตรงกลางสามารถเอาไม้

สอดให้หมุนได้ อย่างไรก็ตามสิ่งประดิษฐ์ฟินาคิสโตสโคปได้เป็นต้นกําเนิดของการทําแอนิเมชัน

แบบดัง้เดิม 2 4

25  วิดีโอ “L’illusion de joseph” นีมี้เนือ้หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตของ

มนุษย์ วิถีชีวิต อีกทัง้ยงัมีภาพสตัว์ท่ีมีความหลากหลายประกอบอยู่บางช่วงอีกด้วย ซึ่งภาพท่ีถูก

วาดลงบนกระดาษนัน้ จะมีชว่งเวลาท่ีหา่งกนัเพียงแคเ่สีย้ววินาทีเทา่นัน้  มีการจดัวางองค์ประกอบ

วางซํา้ ๆ กัน เม่ือภาพถูกหมุนด้วยจงัหวะท่ีมีความพอดี จึงเกิดเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีมิติ และ

ส่งผลให้ภาพท่ีปรากฏลงบนงานเกิดความลวงตา โทนสีของวิดีโอเป็นแบบคุมโทนและย้อนยุค 

สะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของการสร้างภาพเคล่ือนไหวท่ีมีมาตัง้แตใ่นอดีต 

 

 

                                                           
25Pawit, ความหมายและประวัติศาสตร์แอนิเมชันยุคเร่ิมต้น, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2562 , 

เข้าถึงได้จาก http://www.elfms.ssru.ac.th/pawit_mo/pluginfile.pdf 

https://www.trendhunter.com/trends/train-logger
http://www.elfms.ssru.ac.th/pawit_mo/pluginfile.php/29/block_html/content/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.pdf
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ภาพท่ี 45 Pask D'amico, L’illusion de joseph, 02:12 minute, 1932 

ท่ีมา : Patternprints Journal , L’illusion de joseph, accessed  August 15, 2019, available 

from http://www.patternprintsjournal.com/2016/07/lillusion-de-joseph-amazing-short.ht ml     

 

 

 
 

ภาพท่ี 46 Pask D'amico, L’illusion de joseph, 02:12 minute, 1932 

ท่ีมา : Patternprints Journal , L’illusion de joseph, accessed  August 15, 2019, available 

from  http://www.patternprintsjournal.com/2016/07/lillusion-de-joseph-amazing-short.html 

 

 

 

 

http://www.patternprintsjournal.com/2016/07/lillusion-de-joseph-amazing-short.ht%20ml
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ภาพท่ี 47 Pask D'amico, L’illusion de joseph, 02:12 minute, 1932 

ท่ีมา : Patternprints Journal , L’illusion de joseph, accessed  August 15, 2019, available 

from http://www.patternprintsjournal.com/2016/07/lillusion-de-joseph-amazing-short.html 

 

 
 

ภาพท่ี 48 Pask D'amico, L’illusion de joseph, 02:12 minute, 1932 

ท่ีมา : Patternprints Journal , L’illusion de joseph, accessed  August 15, 2019, available 

from http://www.patternprintsjournal.com/2016/07/lillusion-de-joseph-amazing-short.html 

 

2. ศิลปะการแสดงสด  

“ศิลปะการแสดงสด” หรือ “ศิลปะส่ือแสดง” เป็นคําท่ีถอดความมาจากศพัท์ศิลปะ       

ในตะวนัตก คําวา่ เพอร์ฟอร์แมนซ์ อาร์ต ในบางทีก็อาจจะไม่ต้องมีคําว่า “อาร์ต” ตามหลงัก็เป็นท่ี

เข้าใจเช่นกัน ซึ่งการท่ีไม่ใส่คําว่า อาร์ต (Art) ก็เพราะต้นตอของคําว่า เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

(Performance)นัน้  เ กิดขึ น้จากการต่อต้านขบวนการของศิลปะในความหมายแบบเดิม                

มีจดุเร่ิมต้นขึน้ตัง้แตป่ลายคริสต์ทศวรรษ 1960 ในวงการศิลปะนานาชาติ โดยเฉพาะในตะวนัตก 

โดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นกิจกรรมในแนวคิดของกลุ่ม ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีแนวความคิดมากกว่าสุนทรียะ

และความงาม (Conceptual) ซึ่งไม่มีลกัษณะท่ีเป็นละครเวทีหรือนาฏศิลป์ ศิลปินแสดงสดมกัจะ

http://www.patternprintsjournal.com/2016/07/lillusion-de-joseph-amazing-short.html
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ทําการแสดงสดในหอศิลป์ หรือพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสาธารณะ โดยความยาวของการแสดงมีตัง้แต ่

ไมก่ี่นาทีไปจนถึงยาวนานเป็นวนั ๆ และมกัจะทําเพียงครัง้เดียวไมค่อ่ยทําซํา้อีก  

จนกระทัง่ปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ศิลปินศิลปะแสดงสดรุ่นท่ีสองเร่ิมมีบทบาท 

โดยมีการปฏิเสธความเคร่งครัดของศิลปะท่ีเน้นแนวความคิด ส่งผลให้งานศิลปะการแสดงสด    

เร่ิมปรากฏให้เห็นในโรงละครและสถานท่ีบนัเทิงตา่ง ๆ ในรูปแบบของดนตรีหรือตลกเด่ียว แตบ่าง

ทีก็ปรากฏอยูใ่นรูปแบบของวิดีโอหรือภาพยนตร์ ตอ่มาในคริสต์ทศวรรษ 1980 มีศิลปินหลายคนท่ี

มีความสามารถอย่างยอดเย่ียม ได้ทําการแสดงสดในลักษณะผสมผสานรูปแบบของศิลปะ

ประเภทอ่ืน ๆ และข้ามสาขาทางศลิปะ กล่าวคือเก่งทัง้ในสาขาการแสดงแบบศิลปะการแสดงและ

สาขาทศันศลิป์  ศลิปะการแสดงสดจงึกลายเป็นท่ีนิยมมากสําหรับการทํากิจกรรมทางศิลปะตา่ง ๆ 

ท่ีเป็นการแสดงโดยการนําเสนอต่อหน้าผู้ ชม อีกทัง้ยงัมีการรวมเอาดนตรี นาฏศิลป์ ละคร และ

วิดีโอเข้ามาอยู่ในการแสดงอีกด้วย ซึ่งเกิดขึน้จากการท่ีศิลปินต้องการส่ือสารกับคนดูโดยใช้

ศกัยภาพของร่างกาย และประสบการณ์ส่วนตวัของศิลปิน ผ่านกระบวนการของการแสดงสู่ผู้ ชม 

หัวใจสําคัญของศิลปะแสดงสด ร่างกายนัน้เป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดในการนําเสนอ และเป็นสิ่งท่ี

สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินไปถึงผู้ ชมได้มากท่ีสุด ซึ่ งโดยทั่วไปแล้ว

ศิลปะการแสดงสดมักเป็นการแสดงท่ีใช้ฉาก และเคร่ืองแต่งกายไม่มากนัก ในการแสดงสด

บางครัง้ก็ใช้การเปลือยร่างกายด้วย แต่ก็ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสถานท่ีนัน้ ๆ ท่ีใช้ในการ

แสดง อีกทัง้ศิลปะการแสดงสดก็ต้องคํานึงถึงเวลา พืน้ท่ี ร่างกายของศิลปิน และความสมัพนัธ์

ระหวา่งศลิปินกบัผู้ชม25

26 

ในปัจจุบนัผู้คนเร่ิมให้ความสนใจกับศิลปะการแสดงสดมากขึน้ ทัง้ในประเทศไทย

และต่างประเทศ มีการสร้างสรรค์และผสมผสานความเป็นศิลปะการแสดงสดในหลากหลาย

รูปแบบ ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้นสิ่งสําคัญท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนให้ศิลปะไซคีเดลิคมีบทบาท         

และความหลากหลายมากขึน้ คือ ความคิดท่ีแปลกใหม่ของศิลปินการแสดงสด ท่ีได้ผสมผสาน

ศิลปะไซคีเดลิคท่ีเป็นรากฐานสําคญัของศิลปะในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 - 1970 ส่งผลให้        

เกิดเป็นศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะการแสดงสด ดังเช่น ผลงานของ แอนดริว โทมัส              

(Andrew Thomas)  

 

                                                           
26Designer, Performance Art, เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.De  

signer.co.th/1350 

https://www/


45 
 

แอนดริว โทมสั ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ท่ีมีช่ือว่า “Solipsist” สร้างขึน้ในปี 

ค.ศ.2013 (ภาพท่ี 49-54) เป็นผลงานท่ีใช้ศักยภาพร่างกายของมนุษย์เป็นตัวแทนในการ

แสดงออกทางด้านศิลปะ ซึ่งผลงานภาพยนตร์ชิน้นีศ้ิลปินได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิคมา

สร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นไปท่ีความเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีทําให้เกิดภาพซํา้ ๆ กนั อีกทัง้การใช้

สีระบายบนหน้าและร่างกาย ลวดลายท่ีวาดลงบนผิวหนังสะท้อนให้เห็นถึงทัศนธาตุต่าง ๆ 

ลายเส้นซํา้ ๆ จดุท่ีทบัซ้อนกนัจนเกิดเป็นภาพลวงตาเหมือนกบัศิลปะไซคีเดลิค  ผลงานชิน้นีศ้ิลปิน

นําเสนอโดยการพาผู้ชมไปสู่การเดินทางแห่งจิตวิญญาณ ด้วยภาพท่ีเสมือนความฝัน มีลกัษณะ

ทําให้ผู้ชมเกิดความเคลิบเคลิม้ ลอ่งลอย ในสว่นของเนือ้หาของภาพยนตร์คือการใช้รูปแบบทฤษฎี

ทางด้านความคิด “Solipsism” แนวคิดท่ีเช่ือว่านอกเหนือจากการดํารงอยู่ของตวัเราแล้ว เราไม่

อาจเข้าใจถึงการมีอยูข่องคนอ่ืน ๆ ได้ เป็นความคดิท่ีสามารถหยัง่รู้ได้อย่างแน่นอนว่าจิตใจของเรา

มีอยู่จริง  และเราสามารถตัง้คําถามกับสิ่งท่ีดเูหมือนจะมีอยู่นอกจิตใจของเรา อีกทัง้เนือ้หาของ

ภาพยนตร์ ยงันําเสนอถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตท่ีเช่ือมตอ่กนัอยา่งลึกซึง้ เพ่ือสร้างวฏัจกัร และ

การมีอยูท่ี่ไมรู้่จบ26

27 

 

 
 

ภาพท่ี 49  Andrew Thomas, Solipsist film, 10:10 minute, 2013 

ท่ีมา : Go Film Magazine, Splipsist, accessed  August 15, 2019, available from http:// 

www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/ 

 

                                                           
27Psychedelic Art Designs , accessed  August 15, 2019. available https://www.Trend 

hunter .com/slideshow/psychedelic-art 

http://www.gofilmmagazine.com/
http://www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/
http://www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/
https://www/
https://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiihve5pIrkAhWJsI8KHYhqD_kQjRx6BAgBEAQ&url=https://vimeo.com/37848135&psig=AOvVaw1bpXkXhz1h_L3FI6R8eJTb&ust=1566144335772606
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ภาพท่ี 50  Andrew Thomas, Solipsist film ,10:10 minute, 2013 

ท่ีมา : Go Film Magazine, Splipsist, accessed  August 15, 2019, available from http:// 

www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/ 

 

 
 

ภาพท่ี 51  Andrew Thomas, Solipsist film, 10:10 minute, 2013 

ท่ีมา : Go Film Magazine, Splipsist, accessed  August 15, 2019, available from http:// 

www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/ 

 

 
 

ภาพท่ี 52  Andrew Thomas, Solipsist film, 10:10 minute, 2013 

ท่ีมา : Go Film Magazine, Splipsist, accessed  August 15, 2019, available from http:// 

www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/ 

http://www.gofilmmagazine.com/
http://www.gofilmmagazine.com/
http://www.gofilmmagazine.com/
https://www.nowness.com/picks/solipsist-andrew-thomas-huang
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ภาพท่ี 53  Andrew Thomas, Solipsist film,10:10 minute, 2013 

ท่ีมา : Go Film Magazine, Splipsist, accessed  August 15, 2019, available from http:// 

www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/ 

 

 
 

ภาพท่ี 54  Andrew Thomas, Solipsist film,10:10 minute, 2013 

ท่ีมา : Go Film Magazine, Splipsist, accessed  August 15, 2019, available from http:// 

www.gofilmmagazine.com/1425/solipsist-film/ 

 

อีกหนึ่งผลงานศิลปะแสดงสดท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค มี ช่ือว่า       

“Blank Map” (ภาพท่ี 55-58) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.2016 เป็นผลงานของศิลปินทัง้หมด 5 คน ได้แก่  

เอดดี ้รอเบอร์สนั   (Adee Roberson) บอนเตรส เพิลร์เนล (Brontez Purnell) เคยอน การ์สกิน 

(Keyon Gaskin) ทาชา ซีร์ยาน (Tasha Ceyan)  วิซาร์ด แอพเพนไทซ์ (Wizard  Apprentice) ซึ่ง

เป็นกลุ่มนักดนตรีผิวสี ผลงานศิลปะแสดงสดนีจ้ะมุ่งเน้นไปท่ีการควบคุมเสียง เพ่ือให้มี

ความสมัพนัธ์กนักบัจงัหวะการเคล่ือนไหวของร่างกาย โดยท่ีศิลปินแตล่ะคนก็จะทําการแบง่พืน้ท่ี

เพ่ือใช้ในการเล่าเนือ้หาเร่ืองราวต่าง ๆ โดยท่ีศิลปินสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีข้ึน้มา เพ่ือศึกษา

ขบวนการเคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย์ และทดสอบเก่ียวกับจิตใจของตวัเอง อีกทัง้ยงัสนใจใน

เร่ืองลักษณะรูปร่างของมนุษย์ท่ีเข้าไปมีบทบาทและมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ    

http://www.gofilmmagazine.com/
http://www.gofilmmagazine.com/
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รวมไปถึงพืน้ท่ี และเวลา ณ ขณะนัน้ ศลิปินได้กลา่วไว้ว่า “เปรียบเสมือนว่าการขยบัร่างกาย การมี

ดนตรีท่ีมีเบสหนกั ๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหยัง่รู้ภายในจิตใต้สํานึก และเป็นการกระตุ้นให้เกิด

การหลอนประสาท”28  

 

 
 

ภาพท่ี 55  Adee Roberson, Brontez Purnell, Keyon  Gaskin, Tasha Ceyan,  

Wizard  Apprentice, Blank Map, 02:39 minute, 2016 

ท่ีมา : Circozero, Blank Map, accessed August 16, 2019, available from http://circozero. 

org/blankmap 

 

 
 

ภาพท่ี 56  Adee Roberson, Brontez Purnell, Keyon  Gaskin, Tasha Ceyan,  

Wizard  Apprentice, Blank Map, 02:39 minute, 2016 

ท่ีมา : Circozero, Blank Map, accessed August 16, 2019, available from http://circozero. 

org/blankmap 

                                                           
28Circozero, Blank Map, accessed August 16, 2019. available form http://circozero 

.org/blankmap 

 

http://circozero.org/blankmap
http://circozero.org/blankmap
http://circozero.org/blankmap
http://circozero.org/blankmap
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ภาพท่ี 57 Adee Roberson, Brontez Purnell, Keyon  Gaskin, Tasha Ceyan,  

Wizard  Apprentice, Blank Map, 02:39 minute, 2016 

ท่ีมา : Circozero, Blank Map, accessed August 16, 2019, available from http://circozero. 

org/blankmap 

 

 

 
 

ภาพท่ี 58  Adee Roberson, Brontez Purnell, Keyon  Gaskin, Tasha Ceyan,  

Wizard  Apprentice, Blank Map, 02:39 minute, 2016 

ท่ีมา : Circozero, Blank Map, accessed August 16, 2019, available from http://circozero. 

org/blankmap 
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3. ศิลปะจัดวาง 

ความหมายโดยทัว่ไปของคําว่า “อินสตอลเลชัน่” (Installation) คือ การติดตัง้หรือจดั

วาง แตคํ่าว่า “installation art” หรือศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชัน่ มีความหมายท่ีแตกต่างไป

จากความหมายทัว่ ๆ ไปโดยสิน้เชิง การแปลช่ือศิลปะลกัษณะนีเ้ป็นภาษาไทยว่าเป็นศิลปะติดตัง้

หรือศิลปะจดัวางนัน้ อาจมีผลทําให้ผู้สนใจทัง้หลายเกิดความเข้าใจผิด โดยคิดว่าเป็นการนําวสัดุ

หรือส่ือตา่ง ๆ หรือผลงานศลิปะมาตดิตัง้ และจดัวางท่ีไหนแหง่ใดก็ได้ แตค่วามจริงในวงการศิลปะ

นานาชาติ จะไม่แปลคําว่า “อินสตอลเลชั่น อาร์ต” เป็นภาษาอังกฤษ เน่ืองจากว่าเป็นคําศพัท์

เฉพาะ และจะเรียกทบัศพัท์โดยตรง28

29 

ศลิปะจดัวาง หมายถึง ศลิปะท่ีสร้างขึน้ให้สมัพนัธ์เฉพาะท่ี หรือประเภทของงานศิลปะ

ท่ีมีท่ีตัง้เฉพาะจดุ เป็นงานศิลปะประเภทสามมิติท่ีนํามาวางเรียงกันในลกัษณะตา่ง ๆ ตามพืน้ท่ี

ว่าง ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือท่ีจะแปรสภาพการรับรู้ของ

สิ่งแวดล้อม (Perception of a Space) โดยทัว่ไปแล้ว “ศิลปะจดัวาง” จะหมายถึงศิลปะท่ีติดตัง้อยู่

ภายในสิ่งก่อสร้าง ถ้าตัง้อยู่ภายนอกก็มกัจะเรียกว่า “ศิลปะภูมิทศัน์” (Land  Art) ซึ่งศิลปะทัง้สอง

ประเภทนีมี้ความคล้ายคลึงกัน แต่ศิลปะจดัวางอาจจะเป็นได้ทัง้ศิลปะท่ีติดตัง้อย่างถาวร หรือแค่

เพียงชัว่คราวก็ได้ โดยสว่นมากศลิปะจดัวางจะได้รับการติดตัง้ในสถานท่ีท่ีใช้แสดงงานนิทรรศการ

ศลิปะ เชน่ ในพิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ และในบริเวณสถานท่ีส่วนบคุคล หรือสถานท่ีสาธารณะ ในการ

สร้างสรรค์ผลงานก็จะครอบคลมุตัง้แตก่ารใช้วสัดท่ีุพบโดยทัว่ไป ท่ีมกัจะเลือกสรรจากวสัดท่ีุทําให้

เกิดผลกระทบกับอารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงวัสดุสมัยใหม่ เช่น วิดีโอ เสียง การแสดง             

และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีศิลปะจดัวางอีกหนึ่งประเภทท่ีเป็นศิลปะท่ีสร้างในพืน้ท่ี

เฉพาะเจาะจง (Site-Specific Art) ซึ่งหมายความว่าเป็นงานท่ีออกแบบมา เพ่ือให้ติดตัง้ตรง

ตําแหนง่ หรือสถานท่ีท่ีสร้างงานศลิปะโดยเฉพาะท่ีเทา่นัน้29

30  

งานศลิปะจดัวางท่ีสามารถสร้างในพืน้ท่ีเฉพาะเจาะจง หรือเป็นพืน้ท่ีสาธารณะแห่งใด

ก็ได้ พืน้ท่ีดงักล่าวจะต้องถกูสร้างขึน้โดยเฉพาะ หรือแปรสภาพพืน้ท่ีในบริเวณนัน้ให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของผลงาน ซึ่งจะมีความหมายแตกต่างไปจากเดิม ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจดัวาง จะไม่

นําสิ่งตา่ง ๆ มาจดัวางในพืน้ท่ีเพียงเพ่ือความสวยงาม หรือเพียงเพราะความเหมาะสม แตเ่ป็นการ

                                                           
29สมพร รอดบญุ, ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562, เข้าถึงได้

จาก, https://issuu.com/artcentre/docs/95a3 fb8be0368b 
30Blogspot, Installation Art ศิลปะจัดวาง, เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จากhttp:// 

1155108050411.blogspot.com/2013/12/installation-art.html 
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สร้างพืน้ท่ีขึน้ใหม ่ตามกรรมวิธีเทคนิค หรือการใช้ส่ือตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นวสัดเุหลือใช้ วสัดสํุาเร็จรูป 

งานจิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ประตมิากรรม หรืองานวาดเส้น มาสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะ

ตามแนวความคิด อารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการของศิลปิน ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงาน  ศิลปะ

จดัวางสามารถสร้างกับพืน้ท่ีได้หลากหลายชนิด เช่น บนผนงั เพดาน พืน้  หรือมุมใดมมุหนึ่งของ

อาคาร เป็นผลงานท่ีผู้ชมสามารถเดินเข้าไปในงาน เพ่ือสมัผสักบัความคิด อารมณ์ความรู้สึกของ

ศลิปิน หรืออาจกลายเป็นสว่นหนึง่ของงานได้อีกด้วย30

31 

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน ศิลปะจัดวางได้ถูกพัฒนาให้มีความ

หลากหลายมากขึน้ และมีความแปลกใหม่ไปจากศิลปะจดัวางในยคุก่อน โดยศิลปะจดัวางในแต่

ละประเภทก็จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งความแตกต่างของผลงาน มกัจะขึน้อยู่กับการ

ได้รับอิทธิพลจากศิลปะประเภทอ่ืน ๆ หรือปัจจัยอ่ืนท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อม และบริบทของ

สงัคม แต่ผลงานศิลปะจัดวางท่ีมีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์มากท่ีสุด คือ ศิลปะ  

จดัวางท่ีได้นํารูปแบบของศลิปะไซคีเดลิคมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการจดัวางวตัถใุห้เกิดมิติและ

มีความลวงตา ดงัเชน่ผลงานของศลิปินท่ีมีช่ือวา่ เฮิพ กลแูมน (Herve Graumann) 

เฮิพ กลแูมน เป็นศลิปินส่ือดจิิทลั (Digital Art) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจดัวางท่ีมีช่ือว่า 

“Every day Object Sculptures” (ภาพท่ี 59-62) ผลงานมีหลากหลายชดุ ลกัษณะของผลงานจดั

วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ และมีความประณีต ซึ่งถ้ามองผิวเผินอาจจะดูเหมือนเป็น          

ภาพลวงตาท่ีมาจากส่ือดิจิทลั หรือภาพจากส่ือสารสนเทศเพียงเท่านัน้ แตใ่นความเป็นจริงศิลปิน

ใช้สิ่งของ วตัถตุา่ง ๆ ท่ีสามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจําวนัมาสร้างผลงานเหล่านีข้ึน้มา โดยจดัวาง

องค์ประกอบเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ และแม่นยํา ทัง้การเว้นท่ีว่าง ระยะห่างระหว่างวัตถุท่ีมี

ความพอดี และวัตถุท่ีวางซํา้กันอย่างเป็นระเบียบ ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม จึงส่งผลให้ผลงาน

การจดัวางดมีูมิตแิละสร้างเอฟเฟกต์ (effect) ทําให้เกิดเป็นภาพลวงตา ซึ่งโดยปกติแล้ววตัถตุา่ง ๆ 

ท่ีศิลปินนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี ้จะใช้เพ่ือความบนัเทิง หรือมีไว้เพ่ือการใช้งานทั่วไป

เท่านัน้ แต่ศิลปินกลบัมองเห็นความเป็นวตัถุ จึงได้นํามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจดัวางท่ีมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ และมีความเฉพาะตวัศลิปิน31

32 

                                                           
31Suriya critic, ศิลปะประเภทอินสตอลเลชั่น, เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://jumpsuri.blogspot.com/2015/06/installation.html 
32Psychedelic Art Designs, accessed  August 15, 2019. available https://www.Trend hunter 

.com/slideshow/psychedelic-art 

https://www/
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ภาพท่ี 59  Herve Graumann, Everyday Object Sculptures (plastic cup field with candle), 

2012, sundry objects installation , 115 x 115 cm 

ท่ีมา : Trendhunter, Everyday Object Sculptures, accessed  August 15, 2019, available 

from https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann 

 

 

 
 

ภาพท่ี 60  Herve Graumann, Everyday Object Sculptures (multicolored cup sequence), 

2012, sundry objects installation , 115 x 115 cm 

ท่ีมา : Trendhunter, Everyday Object Sculptures, accessed  August 15, 2019, available 

from https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann 

 

 

https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann
https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann
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ภาพท่ี 61  Herve Graumann, Everyday Object Sculptures (plastic cup field with candle), 

2012, sundry objects installation , 115 x 115 cm. 

ท่ีมา : Trendhunter, Everyday Object Sculptures, accessed  August 15, 2019, available 

from https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann 

 
 

 
 

ภาพท่ี 62  Herve Graumann, Everyday Object Sculptures (horse & stuff pattern), 2012, 

sundry objects installation , 115 x115 cm. 

ท่ีมา : Trendhunter, Everyday Object Sculptures, accessed  August 15, 2019, available 

from https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann 

 

 

https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann
https://www.trendhunter.com/trends/herve-graumann
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อีกหนึ่งผลงานศิลปะจดัวางของศิลปินท่ีมีช่ือว่า เดวิด วอลเลอร์ (David T. Waller) 

ผลงานช่ือ “ Toy Atlas Rainbow ” (ภาพท่ี 63-64) เป็นผลงานท่ีดมีูสีสนั และมีชีวิตชีวา โดยศิลปิน

นําเอารูปแบบของศลิปะไซคีเดลิคมาเป็นแรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างขึน้จากรถของเล่น

ขนาดเล็กทัง้หมด 2,500 คนั นํามาจดัวางองค์ประกอบกนัอย่างเป็นระเบียบ มีลกัษณะเป็นวงกลม       

และนอกจากจะจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแล้ว ศิลปินยังทําการผสมผสานสีของรถ โดยการ    

ไล่ระดบัของสี ตัง้แต่สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีเขียว สีฟ้า สีนํา้เงิน และสีม่วง  ซึ่งการจัดวางแบบ      

ไล่ระดับสี ศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากสีรุ้ง ด้วยความท่ีแนวคิดของศิลปินเป็นเอกลักษณ์        

ทําให้ศิลปินสามารถเปล่ียนสภาพรถของเล่นเก่าให้มีความโดดเด่น และแปลกใหม่ อีกทัง้ยงัสร้าง

ภาพลกัษณ์ให้กบัผลงาน และทําให้ทกุคนหลงรักโลกของรถของเล่น  อย่างไรก็ดีผลงานของศิลปิน

ไม่ได้โดดเดน่แคใ่นวงการศิลปะ แต่ยงัได้รับการยอมรับจากสงัคมผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งผลงานชิน้นี ้

ถกูใช้เป็นโฆษณาของแบรนด์ลกูอม Skittles และได้รับรางวลั People's Award ท่ี Arts Depot 

Open ในปี ค.ศ.201233 

 

 
 

ภาพท่ี 63  David T. Waller, Toy Atlas Rainbow  

ท่ีมา : Rusty Blazenhoff, Toy Atlas Rainbow, accessed  August 15, 2019, available from 

https://laughingsquid.com/car-atlas-rainbow-2500-toy-cars-arranged-in-a-circular-rain 

bow/  

 

                                                           
33Psychedelic Art Designs ,  accessed  August 15, 2019, available https://www.Tren 

dhunter.com/slideshow/psychedelic-art 

https://laughingsquid.com/author/blazenhoff/
https://laughingsquid.com/car-atlas-rainbow-2500-toy-cars-arranged-in-a-circular-rainbow/
https://laughingsquid.com/car-atlas-rainbow-2500-toy-cars-arranged-in-a-circular-rainbow/
https://www/
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ภาพท่ี 64 David T. Waller, Toy Atlas Rainbow   

ท่ีมา : Rusty Blazenhoff, Toy Atlas Rainbow, accessed  August 15, 2019, available from 

https://laughingsquid.com/car-atlas-rainbow-2500-toy-cars-arranged-in-a-circular-rain 

bow/  

 

4. ศิลปะมโนทัศน์  

ศลิปะมโนทศัน์ เป็นศลิปะท่ีถกูสร้างขึน้ด้วยจิตวิญญาณ และ แรงบนัดาลใจของผู้สร้าง

อย่างเต็มเป่ียม  ประกอบกับการใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งการ

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะมโนทศัน์ ศิลปินอาจไม่จําเป็นต้องมีทกัษะ  ทางศิลปะสงู รูปแบบทางด้าน

การสร้างสรรค์ของศิลปะมโนทศัน์มีลกัษณะใกล้เคียงกบัศิลปะพืน้บ้าน (Folk Art)34 โดยมีวิธีการ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  เพียงแต่ศิลปะมโนทศัน์ใช้

วิธีการสร้างด้วยสญัชาตญาณเฉพาะบคุคล  จงึได้รับความสนใจจากผู้สร้างสรรค์ผลงานท่ีต้องการ

แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของตนเอง ศิลปะมโนทศัน์จึงมีพฒันาการตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั และมี

การปรับเปล่ียนให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีนิยม ใช้สุนทรียภาพเข้ามาผสมกับผลิตภัณฑ์         

เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มในวฒันธรรมแหง่การบริโภคมากย่ิงขึน้  

การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลกัษณะเดียวกบัศิลปะมโนทศัน์  เกิดขึน้มานาน และมีอยู่

ต่อเน่ืองในประวัติศาสตร์ศิลปะทุกอารยธรรม เน่ืองจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็น       

การผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับจิตใต้สํานึก และจิตวิญญาณ  ภาพท่ีถูกสร้าง

                                                           
34ศิลปะพืน้บ้าน หมายถึง ศิลปะท่ีมีความงามความเรียบง่ายจากฝีมือของชาวบ้านทั่ว ๆ ไป โดย

สร้างสรรค์ผลงานอนัมีคณุคา่ทางด้านความงาม และเป็นประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของท้องถ่ิน อ้างจาก, สมใจ 

ภัติศิริ, ศิลปะพืน้บ้าน, เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.trangis.com/som 

jaiart/e4_1.php 

https://laughingsquid.com/author/blazenhoff/
https://laughingsquid.com/car-atlas-rainbow-2500-toy-cars-arranged-in-a-circular-rain
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ขึน้มาจึงดเูหมือนเกิดจากการเห็นภาพจากภายในตวัตนของศิลปิน ประกอบกับศิลปินไม่จําเป็น   

ท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝนพืน้ฐานทางศิลปะตามหลักวิชาเสมอไป ดังนัน้ ความคิด ความรู้สึก 

ผสมผสานเข้ากับทกัษะสามารถถูกนํามาใช้แสดงออกได้ตามปัจเจกภาพของศิลปินผู้สร้างสรรค์

ผลงานในแต่ละวฒันธรรม  ศิลปะมโนทศัน์จึงมีความแตกต่างหลากหลาย อีกทัง้การสร้างสรรค์

ผลงานยังแตกต่างจากลัทธิเหนือจริงในการยกระดบัความฝันสู่ความเป็นจริงท่ีต่างไปจากเดิม     

แตก็่ยงัคงมีกลิ่นอายจากอิทธิพลของศลิปะไซคีเดลิคอยู3่4 35  

ในขณะท่ีศลิปะลทัธิเหนือจริงพยายามท่ีจะยกระดบัความฝันให้มีความเป็นจริงมากขึน้ 

และพยายามจะต่อต้านการใช้สารเสพติดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่ศิลปินของ          

ศิลปะมโนทัศน์กลบัใช้สาร LSD เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึก และใช้กระบวนการหยัง่รู้มาสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ ซึ่งศิลปะมโนทศัน์แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตจากสิ่งท่ีตา

เห็น ผ่านความฝันท่ีมึนงง หรือสภาพการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ โดยก่อนท่ีจะมาเป็นศิลปะมโนทศัน์ 

ศลิปินมีการรวมตวักนั เพ่ือทําการทดลองการหยัง่รู้ของจิตสํานึกอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้ผลงานของ

ศิลปินแสดงประจกัษ์พยานถึงประสบการณ์ท่ีทําให้จิตเกิดความเปล่ียนแปลง ซึ่งจดุมุ่งหมายของ

การทดลองเหล่านี ้คือ การสร้างทางเลือกระหว่างสภาวะการหยั่งรู้ไปสู่ความเป็นจริง ดังนัน้     

ภาพและสี จึงสะท้อนอารมณ์การรับรู้ และการทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ท่ีศิลปินได้เห็นใน   

ความฝัน  เป็นสิ่งท่ีศิลปินพยายามทําซํา้ และถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สิ่งท่ีศิลปิน

หยัง่รู้เป็นจริงอย่างถาวรมากขึน้ หรือน้อยลง ในโลกของการรับรู้ร่วมกันของมนุษย์ ดงัเช่นผลงาน

ของ อเล็กซ์ เกรย์  

ผลงานจิตรกรรมของ อเล็กซ์ เกรย์ (ภาพท่ี 65-67) ศิลปินได้นําเอารูปแบบและ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะไซคีเดลิคมาผสมผสานและประยกุต์เข้าด้วยกนั โดยการ

ใช้ทศันธาตท่ีุซํา้ ๆ กัน ทัง้เส้น สี จุด จึงทําให้ผลงานเกิดความลวงตา เอกลักษณ์ของศิลปิน  คือ 

สามารถถ่ายทอดภาพท่ีเห็นได้จากความฝัน หรือเห็นจากอาการมึนเมา สิ่งท่ีมีความเป็นนามธรรม 

หรือสิ่งท่ีสายตาของมนษุย์ทัว่ไปไมส่ามารถมองเห็นได้ ศลิปินนํามาสร้างให้เป็นรูปธรรม ผู้ชมทัว่ไป

สามารถทําความเข้าใจได้ง่าย อีกทัง้ศิลปินยงัโดดเด่นในเร่ืองของการวาดโครงสร้างของมนุษย์ 

ผลงานของศลิปินสว่นมากจะนําเสนอเก่ียวกบัสิ่งท่ีอยูภ่ายในตวัมนษุย์ ภาพการหยัง่รู้ตา่ง ๆ  

 

                                                           
35เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์, ศิลปะมโนทัศน์, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก

http://ocac.go.thB 
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ภาพท่ี 65  Alex Grey, Journey of the Wounded Healer Panel I,1984 - 1985, Acrylic  

on canvas, 90 x 224 inch 

ท่ีมา : Alex Grey, accessed  August 25, 2019, available from https://www.alexgrey.com/ 

art/paintings/soul/alex_grey_journey_of_the_wounded_healer_panel 

 

 
 

ภาพท่ี 66   Alex Gery, Newborn, 1995, Acrylic on canvas , 16 x 12 inch. 

ท่ีมา : Alex Grey, Accessed  August 25, 2019, available from https://www.alexgrey.com/ 

art/paintings/soul/alex_grey_newborn 

 

https://www.alexgrey.com/
https://www.alexgrey.com/%20art/
https://www.alexgrey.com/%20art/
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ภาพท่ี 67  Alex Grey, Cosmic Creativity, 2012, Acrylic on canvas, 16 x 12 inch. 

ท่ีมา : Alex Grey, accessed  August 25, 2019, available from https://www.alexgrey.com/ 

art/paintings/soul/alex_grey_cosmic_creativity 

 

ถึงแม้ว่าศิลปะไซคีเดลิคจะเป็นแนวทาง หรือรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ          

ท่ีสิน้สุดความเคล่ือนไหวมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ และมีลักษณะ

เฉพาะตวั ทัง้ในเร่ืองกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน สีสนัท่ีฉูดฉาด ความแปลกใหม่ของทศันธาต ุ

และการรวมตวักนัของรูปทรงในแบบซํา้ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีทํ้าให้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตา่ง ๆ 

กลายเป็นความโดดเด่น ท่ามกลางขบวนการศิลปะท่ีเกิดขึน้อย่างหลากหลาย เอกลักษณ์และ

ความเป็นศิลปะไซคีเดลิคอาจจะเป็นศิลปะเฉพาะกลุ่มคน และเป็นท่ีรู้จกัไม่มากนกั แตอ่ย่างไรก็

ตามสนุทรียภาพทางความงามของศิลปะไซคีเดลิคท่ีมีมาตัง้แตค่ริสต์ทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจบุนั 

ยังคงมีความโดดเด่น และมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ใน

รูปแบบศิลปะวิดีโออาร์ต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะจดัวาง และศิลปะมโนทศัน์ ทัง้นี  ้ในอนาคต

อิทธิพลของศิลปะไซคีเดลิคอาจจะยงัคงถกูพฒันาต่อไปเร่ือย ๆ ในรูปแบบศิลปะอ่ืน หรืออาจจะ

สิน้สุดลง และตกตะกอนเหลือเพียงแค่ผลงานเก่า ๆ ในยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 เพียงเท่านัน้ก็

เป็นได้  

 

 

 

https://www.alexgrey.com/%20art/paintings/soul/alex_grey_cosmic_creativity
https://www.alexgrey.com/%20art/paintings/soul/alex_grey_cosmic_creativity
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บทท่ี 4 

 

วิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค 

 

การศกึษาวิเคราะห์ในบทท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ผลงานศลิปะร่วมสมยัของศิลปินท่ีได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ตัง้แต่คริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 2019 ในการสร้างสรรค์

ผลงานทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ ศลิปะวิดีโออาร์ต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการจดัวาง และศิลปะมโน

ทศัน์  โดยใช้รูปแบบของศิลปะไซคีเดลิคในการสร้างสรรค์ผลงานได้ชดัเจนมากท่ีสดุ จํานวน 4 คน 

ได้แก่ ซีเรียค แฮร์ริส มารานา คริสตสั แว็กเนอร์ และอเล็กซ์ เกรย์ โดยวิเคราะห์ 4 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

แนวความคิด รูปแบบ เทคนิค และเนือ้หา เพ่ือให้ทราบถึงความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของ

ผลงานศลิปะร่วมสมยัท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศลิปะไซคีเดลิค  

 

1. ศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะวิดีโออาร์ต 

ซีเรียค แฮร์ริส  

ซีเรียค แฮร์ริส เกิดเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน ค.ศ. 1974 เป็นนกัสร้างการ์ตนูชาวองักฤษ    

ท่ีคนในวงการแอนิเมชนัรู้จกักนัเป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในผู้สร้างภาพยนตร์ยอดนิยมท่ีสุดของยู

ทูป (YouTube) ในช่วงแรกศิลปินเร่ิมสร้างคลิปเคล่ือนไหวแปลก ๆ ก่อนท่ีวิดีโอสตรีมมิ่ง 3 5

36 

(streaming video) จะเร่ิมต้น ดงันัน้ ศิลปินจึงเร่ิมด้วย GIF37(Graphics Interchange Format) ใน

ปี ค.ศ.2004 แต่ผลงานของศิลปินก็ได้ถูกพัฒนามาเร่ือย ๆ จนกระทั่งในปี ค.ศ.2006 ผลงาน

แพร่กระจาย และโดง่ดงัไปทัว่อินเทอร์เน็ต เม่ือวยัเยาว์เขาไม่เคยคิดว่าแอนิเมชนัจะเป็นเส้นทางใน

                                                           
36วิดีโอสตรีมมิ่ง หมายถึง การนําข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสียงส่งผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

โดยได้รับการสง่ในรูปแบบบีบอดับนอินเทอร์เน็ต ซึง่เป็นชดุตอ่เน่ืองของภาพเคลือ่นไหว, อ้างจาก สมชาย ผิวรุ่ง

ส ุว ร ร ณ , ระบบ Video Streaming,  เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2563, เ ข้าถึงได้จาก http://kmcenter 

.rid.go.th/kcitc 
37GIF หมายถึง รูปแบบแฟ้มภาพ และแฟ้มภาพเคลื่อนไหว โดยใช้การบีบอดัข้อมลู เพ่ือลดพืน้ท่ีการ

จดัเก็บข้อมลู การบีบอดัข้อมูลในรูปแบบนีจ้ะได้ผลมากกับกราฟิกท่ีใช้สีท่ีมีความสมํ่าเสมอ เช่น ภาพ การ์ตูน 

หรือโลโก้ โดยท่ีใช้จํานวนสไีมม่ากนกั, อ้างจาก mindhph.com, GIF คืออะไร, เข้าถึงเม่ือ 5 มกราคม 2563, 

เข้าถึงได้จาก https://mindphp.com/ 

http://kmcenter/
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2016-gif-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A317.html


60 
 

การประกอบอาชีพ แตเ่ม่ือเติบโตขึน้ และได้ศึกษาเก่ียวกบัแอนิเมชนัในยคุคริสต์ทศวรรษ 1990 ท่ี

มหาวิทยาลยัศิลปะ (University for the Creative Arts) ในเซอร์เรย์ ประเทศองักฤษ ได้เร่ิมต้นโดย

การวาดแอนิเมชันด้วยมือ ซึ่งไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินกล่าวไว้ว่า 

"คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตยงัคงเป็นมนษุย์ตา่งดาวสําหรับคนสว่นใหญ่และฉัน โดยไม่ทราบว่า

จะเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร" แต่พฒันาการการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอของศิลปินก็มี

ความเข้าใจท่ีซบัซ้อนมากขึน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และแอนิเมชนั37

38 

แนวความคิด 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโออาร์ตช่ือ “Something, Malfunction, 

Indegestion” (ภาพท่ี 68-74 ) ของซีเรียค แฮร์ริส รูปทรงตา่ง ๆ ท่ีศิลปินสร้างสรรค์ขึน้ล้วนมาจาก

จินตนาการ ผสมผสานระหวา่งสิ่งท่ีศลิปินชอบ สิ่งท่ีศลิปินไมช่อบ และสิ่งท่ีมีความแปลกประหลาด

น่ากลัว  อีกทัง้ศิลปินได้นําวิดีโอยุคเก่ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอร่วมสมยัท่ี    

มาจากประสบการณ์ และจินตนาการความฝัน แสดงถึงความสนุกสนาน ด้วยสีสันสดใส และ

รูปทรงของตวัละครต่าง ๆ รวมไปถึงการได้รับอิทธิพลทางด้านแนวคิดจากศิลปะไซคีเดลิค และ

ศลิปะลทัธิเหนือจริง  

รูปแบบ 

รูปแบบการสร้างสรรค์วิดีโดอาร์ตของซีเรียค แฮร์ริส ศิลปินนําเสนอมมุมองท่ีมีความ

แปลกใหม ่โดยเน้นความสําคญัไปท่ีการทําวิดีโอให้มีมิตทิบัซ้อนกนั ซึง่เป็นสิ่งท่ีศิลปินได้รับอิทธิพล

มาจากศิลปะไซคีเดลิค นอกจากนีย้ังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันของรูปทรงต่าง  ๆ             

ทัง้รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอิสระ ศิลปินสามารถปรับเปล่ียนสิ่งท่ีไม่สามารถมาอยู่รวมกันได้     

ให้มีความสัมพันธ์กัน อีกทัง้จุดเด่นของวัตถุต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีนําพาสายตาของผู้ ชมเข้าไปภายใน

วิดีโอได้ การเคล่ือนไหว และการหมนุวนของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีปรากฏอยู่บนวิดีโอแสดงให้เห็นถึงวตัถใุน

ระยะใกล้และไกล ทําให้วิดีโอมีมิติตืน้ลึกมากขึน้ ส่งผลให้วิดีโอมีมิติลวงตาสะท้อนให้เห็นอิทธิพล

จากศิลปะลวงตาอีกด้วย การถ่ายทอดรูปร่างของวัตถุ และรูปคนท่ีซํา้กันจํานวนมาก ส่งผลให้   

ทัศนธาตุท่ีซํา้ ๆ มีความโดดเด่น ทัง้เส้นของโครงสร้างตัวละคร จุดของรายละเอียดต่าง ๆ            

การผสมผสานกนัของวตัถ ุและรูปทรงตา่ง ๆ อีกทัง้โทนสีของวิดีโอมีความย้อนยคุ เน่ืองจากศิลปิน

หยิบยกภาพวิดีโอเก่าในคริสต์ทศวรรษท่ี 1950 มาสร้างสรรค์ผลงาน และผสมผสานรูปทรงท่ีมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปินให้แตกตา่งไปจากวิดีโอในรูปแบบเดมิ ๆ 

                                                           
38Daniel Stächelin, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from https://café 

babel. com /en/article/cyriak-communicating-ideas-through-animation-5ae00980f723b35a145e519c/  

https://cafebabel.com/en/profile/daniel-stachelin-5ae0045ef723b35a145d860d/
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เทคนิค 

เน่ืองจากผลงานของศิลปิน ส่วนมากสร้างขึน้จากการใช้ซอฟต์แวร์ Adobe After 

Effects มีการใช้วิดีโอ และภาพถ่ายมาผสมผสานเข้าด้วยกนั จึงทําให้องค์ประกอบแต่ละภาพท่ี

ศลิปินได้สร้างสรรค์ขึน้ใหม่ถกูวางไว้บนเลเยอร์ (Layer) โดยเรียงลําดบัเลเยอร์ตามช่วงเวลา ซึ่งใน

การสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอของศิลปินจําเป็นจะต้องสร้างเลเยอร์หลายร้อยชัน้ ศิลปินจึงได้ทดลอง

จัดกลุ่มเลเยอร์เข้าด้วยกัน โดยทําการผสมผสาน และซ้อนทับเลเยอร์ให้เกิดเป็นมิติท่ีลวงตา         

ทําให้ภาพลกัษณ์ของผลงานวิดีโออาร์ตทกุชิน้ท่ีศลิปินได้สร้างสรรค์ขึน้ เม่ือรวมเข้าด้วยกนัจะสร้าง

ความผิดปกติ และแปลกประหลาด เกิดรูปทรงท่ีบิดเบือน ซึ่งบางผลงานศิลปินอาจสร้างมิติให้มี

ความหวาดกลัวเสมือนฝันร้าย  เม่ือผู้ ชมเร่ิมดูวิดีโอจะเห็นถึงการรวมตัวกันของรูปทรงต่าง ๆ      

และจะพบความแปลกประหลาดของรูปทรงท่ีเกินคาด 

เนือ้หา 

ลกัษณะเนือ้หาผลงานของศลิปิน มกัมีจะเร่ืองราวเก่ียวกบัสตัว์  ความแปลกประหลาด 

การปรับเปล่ียนรูปทรงของสตัว์และมนษุย์ให้มีโครงสร้างแตกตา่งไปจากเดมิ รวมไปถึงการนําเสนอ

ให้เห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตของมนษุย์ การทํากิจกรรมในบริบทตา่ง ๆ บางผลงานศิลปินได้หยิบยก

เหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนัท่ีประทบัใจมานําเสนอให้มีความพิเศษมากขึน้ หรือบางผลงานอาจจะ

เป็นเร่ืองราวแฝง ท่ีถกูระบายออกจากจิตส่วนลึกของศิลปิน  แต่หวัใจสําคญัของวิดีโอทัง้หมดได้

แรงบนัดาลใจมาจากสิ่งท่ีนา่เกลียดนา่กลวั สิ่งท่ีศิลปินชอบ และสิ่งท่ีไม่ชอบ ซึ่งการผสมผสานของ

ทัง้ 3 สิ่งนี ้ทําให้วิดีโออาร์ตของศลิปินมีความโดดเดน่ และมีความเป็นเอกลกัษณ์  โดยการท่ีศิลปิน

ได้สร้างรูปทรงท่ีแปลกประหลาดทบัซ้อน และเพิ่มเลเยอร์แทรกเข้าไปในวิดีโอ อีกทัง้ยงัสร้างสตัว์

ประหลาดท่ีเกิดจากการตดัต่อในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนือ้หาเร่ืองราวดงักล่าวก่อให้เกิดเป็น

รูปแบบทางอารมณ์ท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งกนัออกไป 
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ตัวอย่างผลงานศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะวิดีโออาร์ต 

ของศิลปินซีเรียค แฮร์ริส  

 

 
 

ภาพท่ี 68 Cyriak Harris, Something, 01:29 minute, 2010 

ท่ีมา : Daniel Stächelin, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from http:// 

cyriak. co.uk/animation/#projectHolde 

 

 

 
 

ภาพท่ี 69 Cyriak Harris, Something, 01:29 minute, 2010 

ท่ีมา : Daniel Stächelin, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from http:// 

cyriak. co.uk/animation/#projectHolder 

 

 

 

https://cafebabel.com/en/profile/daniel-stachelin-5ae0045ef723b35a145d860d/
https://cafebabel.com/en/profile/daniel-stachelin-5ae0045ef723b35a145d860d/
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ภาพท่ี 70 Cyriak Harris, Malfunction, 02:12 minute, 2014 

ท่ีมา : Daniel Stächelin, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from http:// 

cyriak. co.uk/animation/#projectHolder 

 

 
 

ภาพท่ี 71 Cyriak Harris, Malfunction, 02:12 minute, 2014 

ท่ีมา : Daniel Stächelin, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from http:// 

cyriak. co.uk/animation/#projectHolder 

 

 
 

ภาพท่ี 72 Cyriak Harris, Indigestion, 02:06 minute, 2015 

ท่ีมา : Daniel Stächelin, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from http:// 

cyriak. co.uk/animation/#projectHolder 

https://cafebabel.com/en/profile/daniel-stachelin-5ae0045ef723b35a145d860d/
https://cafebabel.com/en/profile/daniel-stachelin-5ae0045ef723b35a145d860d/
https://cafebabel.com/en/profile/daniel-stachelin-5ae0045ef723b35a145d860d/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2nqOr7-vmAhVafX0KHV_rD7cQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.bugvideos.co.uk/cyriak-harris&psig=AOvVaw25by0rDQQvI17Tlqxfmzd_&ust=1578293428027563
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ภาพท่ี 73 Cyriak Harris, Indigestion, 02:06 minute, 2015 

ท่ีมา : Daniel Stächelin, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from http:// 

cyriak. co.uk/animation/#projectHolder 

 

 

 
 

ภาพท่ี 74 Cyriak Harris, Indigestion, 02:06 minute, 2015 

ท่ีมา : Lori Dorn, Cyriak Harris, accessed January 5, 2020, available from https://laughin 

gsqui d.com/cyriak-harris-indigestion- animation/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafebabel.com/en/profile/daniel-stachelin-5ae0045ef723b35a145d860d/
https://laughingsquid.com/author/hrlori/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5rant6uvmAhVx7HMBHeEmBIUQjRx6BAgBEAQ&url=https://theawesomer.com/cyriak-indigestion/485503/&psig=AOvVaw3X-f-XTkpU8xU0JJxtBM7d&ust=1578291599759426
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2. ศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะการแสดงสด 

มารานา  

มารานาเกิดเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน ปี ค.ศ.1987 เป็นศิลปินหญิงชาวเยอรมันท่ี

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะตามความหลงใหลสว่นตวัเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงสดตัง้แตปี่ 

ค.ศ.2015 ในช่วงแรกศิลปินได้สร้างสมาคม และเปิดรับสมคัรผู้ ท่ีสนใจงานศิลปะการแสดงสด ทํา

ให้ศลิปินมีผู้ช่วยเป็นจํานวนมาก เร่ิมแรกของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินได้รับบริจาคเศษผ้าท่ีไม่

ใช้แล้วจากคนในชมุชน และนําเศษผ้าตา่ง ๆเหล่านัน้มาสร้างเป็นผลงานถกัทอ เพ่ือใช้ประกอบกบั

การแสดงสด ด้วยความท่ีเป็นศิลปินหน้าใหม่ในวงการศิลปะการแสดงสด ส่งผลให้ผลงานของ

ศิลปินโด่งดงัไม่มากนกั แตก็่มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผลงานการแสดงสดของศิลปินก็ได้

ถูกพฒันามาเร่ือย ๆ จนกระทัง่ในปีค.ศ.2017 ผลงานได้แพร่กระจายในกลุ่มศิลปะไซคีเดลิค ซึ่ง

ตรงข้ามกับสิ่งท่ีศิลปินต้องการจะนําเสนอคือการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงสด เน่ืองจาก

ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏในผลงานมีความเป็นศิลปะไซคีเดลิคทัง้รูปแบบ และทศันธาตตุ่าง ๆ  ด้วย

ผลงานท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ ทําให้ศิลปินโดง่ดงัในวงการ และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในกลุ่มศิลปะไซคี

เดลิคในยคุปัจจบุนั38

39 

แนวความคิด 

แนวความคิดของมารานา เป็นการแสดงออกถึงสภาวะจิตใจของมนษุย์ ซึ่งศิลปิน

ถ่ายทอดโดยการอาศยัแรงขบัจากจิตมาเป็นเคร่ืองกระตุ้นในการแสดงออก และทําให้ผู้ชมคล้อย

ตามกบัเร่ืองราวท่ีศิลปินแสดง พลงัและความรู้สึกท่ีปรากฏในการแสดงสดของศิลปินนัน้ แสดงถึง

นยัยะท่ีมาจากเหตกุารณ์สําคญัในชีวิตประจําวนั  บางผลงานจะเก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิตของ

มนุษย์ท่ีเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และปัญหาท่ีเกิดจากการเบียดเบียนธรรมชาต ิ        

ของมนษุย์ การนําเสนอแนวความคิดของศิลปินเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของธรรมชาติ ซึ่งเนือ้หา

เร่ืองราวดงักลา่วก่อให้เกิดอารมณ์ท่ีหลากหลาย และแตกตา่งกนัออกไป 

รูปแบบ 

รูปแบบการสร้างผลงานศิลปะการแสดงสดของมารานาทัง้ 3 ผลงาน ได้แก่          

“Inside Insight, Leg Lag, UNK” (ภาพท่ี 75-78) ศิลปินสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสด ในรูปแบบ

ตามความรู้สึก (Abstraction) กล่าวคือ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีไม่มีรูปแบบ และเร่ืองราว

เหมือนจริง แตมุ่่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินท่ีถ่ายทอดลงในผลงาน การนําทศันธาตมุาใช้

                                                           
39Sebastiano, Marana, accessed January 5, 2020, available from https://www.sebastiano 

.de/marana-egl 

https://www.sebastiano.de/marana-egl
https://www.sebastiano.de/marana-egl
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ในการจดัองค์ประกอบ และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความสนุกสนาน ความต่ืนเต้น 

ความน่ากลัว ความเศร้า และความสับสน เป็นต้น 3 9

40 ศิลปินได้นํารูปแบบตามความรู้สึกนี ้           

มาประกอบกับการใช้วัสดุผ้าผสมผสานเส้นด้าย ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ศิลปินจะอาศยัรูปทรงของ

ธรรมชาติมาเป็นส่ือในการนําเสนอ และดัดแปลงรูปทรงให้เป็นรูปแบบเฉพาะตน ในส่วนของ

รูปทรงของธรรมชาติตา่ง ๆ ฉากจําลองเหมือนสภาพแวดล้อมท่ีถกูทําลาย หากมองผิวเผินอาจจะ

เหมือนโครงสร้างศิลปะการถักทอทั่วไป แต่ถ้ามองในรายละเอียดจะพบว่า ศิลปินได้ผสมผสาน

รูปทรงของธรรมชาติ และรูปทรงอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ให้เข้ากัน  โดยการถักทอเส้นด้าย 

และเศษผ้าเข้ารวมกนั เพ่ือเปรียบเปรยให้เหมือนเป็นอวยัวะท่ีเพิ่มออกมาจากร่างกายของมนษุย์        

ซึ่งทศันธาตขุองผลงานท่ีถกัเพิ่มขึน้มาเพ่ือประกอบกบัการแสดง มีทัง้เส้นโค้งท่ีทบัซ้อนกนั สีคูต่รง

ข้ามท่ีตดัอย่างลงตวั และจุดรายละเอียดต่าง ๆ มีการซํา้กันอย่างมาก รูปทรงของผ้ามีลกัษณะ    

เป็นนามธรรม สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะไซคีเดลิค โดยศิลปินใช้ร่างกายไปมีส่วนร่วม    

กบัวสัดผุ้าท่ีสร้างขึน้  ชิน้สว่นตา่ง ๆ เน้นไปท่ีประสิทธิภาพ และการติดตัง้ผสมผสานกบัการแสดงท่ี

ผาดโผนกบัสตัว์ประหลาด ทําให้ผู้ชมได้ผจญภยัผ่านความซบัซ้อน และเข้าใจถึงองค์ประกอบของ

การดํารงอยู ่ 

เทคนิค 

ผลงานการแสดงสดของศลิปินแบง่เทคนิคออกเป็น 2 ประเภท คือ เทคนิคทางด้านการ

แสดงอารมณ์ และเทคนิคทางด้านการถักทอเส้นด้ายเข้ากับเศษผ้า เทคนิคทางด้านการแสดง

อารมณ์ และถ่ายทอดความรู้สกึออกมาผ่านกระบวนการการแสดงสด กล่าวคือ การใช้อวยัวะส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกายถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกจากจิตสํานึก และจินตนาการ โดยใช้

ร่างกายปฏิสัมพันธ์กับผ้าท่ีถูกถักทอขึน้มาเป็นฉาก ซึ่งศิลปินให้ความสําคญักับการเคล่ือนไหว 

และการสอดแทรกสว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย สว่นเทคนิคทางด้านการถกัทอเส้นด้าย ศิลปินใช้เทคนิค

การถกัโครเชต์ (Crochet) ผสมผสานกบัการเย็บผ้า สะท้อนให้เห็นเอกลกัษณ์การผสมผสานของ

ศลิปิน ท่ีนําทัง้สองสิ่งมาอยูร่วมกนั คือ การทอผ้าในผลงานการแสดงสด 

เนือ้หา 

เนือ้หาของผลงานมีความเป็นส่วนตวั ท่ีเน้นการแสดงออกทางด้านความงาม ด้วย

ความประณีตในการถกัทอเส้นด้ายกับเศษผ้า อนัเป็นรสนิยมเฉพาะบคุคล และแสดงออกถึงห้วง

อารมณ์ท่ีศิลปินมักจะถ่ายทอดจากจินตนาการ โดยมีการหยิบยกลักษณะเฉพาะของรูปทรง       

                                                           
40Preede, รูปแบบงานทัศนศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://preede 

.wordpress.com/2011/09/11/ 
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ในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงาน อีกทัง้ยงัมีการนําลกัษณะท่าทางของมนุษย์   และอวยัวะส่วน

ต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีศิลปินต้องการจะถ่ายทอดมานําเสนอ และส่ืออารมณ์ได้อย่าง

ชดัเจน โดยเนือ้หาหลกัของผลงานการแสดงสดเกือบทัง้หมดทุกชิน้ ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับ

สตัว์ประหลาด ธรรมชาต ิและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดํารงอยู่ของมนษุย์ และภาพสะท้อน

ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานการแสดงสดของศิลปินเปรียบเสมือนการจําลองเร่ืองราวของ

สภาพแวดล้อม และธรรมชาติ ลักษณะของเนือ้หาเหล่านีแ้สดงออกถึงความเป็นนามธรรม             

ท่ีประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ ทัง้อารมณ์ และทศันธาตขุองรูปทรงท่ีถกัทอ 

 

ตัวอย่างผลงานศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะการแสดงสด 

ของศิลปิน มารานา  

 

 
 

ภาพท่ี 75  Marana, Inside Insight, 02:41minute, 2017, performance   

ท่ีมา : Sebastiano, MARAÑA, accessed January 10 , 2020, available from http://sebastia 

no.de/marana-egl 

 

 
 

ภาพท่ี 76  Marana, Leg Lag, 2018, performance   

ท่ีมา : Sebastiano, MARAÑA, accessed January 10 , 2020, available from http://sebastia 

no.de/marana-egl 
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ภาพท่ี 77  Marana, Leg Lag, 2018, performance   

ท่ีมา : Sebastiano, MARAÑA, accessed January 10 , 2020, available from http://sebastia 

no.de/marana-egl 

 

 

 
 

ภาพท่ี 78 Marana, UNK , 2018, performance   

ท่ีมา : Sebastiano, MARAÑA, accessed January 10 , 2020, available from http://sebastia 

no.de/marana-egl 

 

 

 

 

 



69 
 

3. ศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะจัดวาง 

คริสตัล แว็กเนอร์  

คริสตัล  แ ว็กเนอร์ เ กิดเ ม่ือวัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์  ค.ศ.1982 ในเมืองบัลติมอร์                

รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเรียนท่ี Keystone College ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนใน 

La Plume Pennsylvania ศิลปินได้รับอนปุริญญาด้านวิจิตรศิลป์ และได้รับรางวลัทัง้การเขียน

เรียงความ และนิยาย ศิลปินใช้เวลา 4 เดือนในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ในไวโอมิง

(Yellowstone National Park in Wyoming) จากภูมิประเทศ และภูมิทศัน์ท่ีมีความหลากหลาย 

ศิลปินจึงได้เรียนรู้ และวาดภาพจากธรรมชาติในเขตทรุกนัดาร และตอ่มาได้ย้ายไปท่ีแอตแลนต้า

(Atlanta) และได้เข้าเรียนท่ีวิทยาลยัศิลปะแอตแลนต้า อีกทัง้ยงัได้รับปริญญาตรีสาขาวิจิตรศิลป์

ทัง้สองด้าน ได้แก่ ภาพพิมพ์และประติมากรรม ในปี ค.ศ.2004 และได้รับทุนของสมาคมกราฟิก

ระดบัปริญญาตรีอีกด้วย ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2008 ศิลปินสําเร็จการศกึษาสาขาการ

ต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยเทนเนสซี (University of Tennessee) ในฐานะผู้ ช่วยสอนระดบั

บณัฑิตศึกษา ต่อมาหลังจากการสอนศิลปะสัน้ ๆ ศิลปินออกจากสถาบนัการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้น

การปฏิบตัิงานในสตดูิโอเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ผลงานของศิลปินได้เป็นท่ียอมรับ และโด่งดงั

จากผู้คนท่ีช่ืนชอบศลิปะ40

41   

แนวความคิด 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของคริสตลั แว็กเนอร์ คือ แนวคิดท่ีต้องการ

นําเอาวสัดเุก่ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิน้ใหม่ กล่าวคือ วสัดท่ีุศิลปินนํามาสร้างสรรค์ผลงานนัน้

เกิดจากการพบเศษผ้าท่ีไร้ค่า หมดประโยชน์ใช้สอย จึงทําให้ศิลปินเกิดความคิดท่ีจะนําวัสดุ

เหล่านัน้กลับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะชิน้ใหม่ โดยให้ความสําคัญกับแนวความคิดของ

ศิลปินเป็นหลกั อีกทัง้ศิลปินยงัต้องการท่ีจะนําเสนอวสัดใุนความหมาย และบริบทท่ีแตกต่างไป

จากเดิม เกิดจากการท่ีศิลปินเห็นวสัดแุล้วต้องการนํามาตีความหมายใหม่ อีกทัง้ศิลปินต้องการท่ี

จะสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีกับผลงานศิลปะ รวมไปถึงการเปล่ียนบทบาท และหน้าท่ีให้กับ

วสัด ุโดยการนํารูปทรงท่ีสวยงามไปทดแทนวสัดุเหลือใช้ พร้อมทัง้สร้างจินตนาการต่อจากวสัดุ

เหลา่นัน้ ให้เกิดเป็นความหมายใหมโ่ดยสิน้เชิง    

 

 

                                                           
41Matt Kennedy, Crystal Wagner, accessed January 5, 2020, available from https:// 

www.artistaday.com/?p=19704 
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รูปแบบ 

ผลงานศิลปะจัดวางทัง้ 6 ชิน้ มีช่ือว่า “Pseudoscape, Wanderlust, Elasticity, 

Biotica, Spire, Traverse” (ภาพท่ี 79-84) ในรูปแบบแบบตดัทอน(Distortion) เป็นการสร้างสรรค์

งานศิลปะในลักษณะท่ีบิดเบือนไปจากของจริง โดยจะให้ความสําคญักับรูปแบบท่ีเหมือนจริง

น้อยลง แตใ่ห้ความสําคญักบัรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึน้ เพ่ือส่ือความงามในการรับรู้

ให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว 4 1

42 ผลงานของศิลปินมีทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ มีการใช้วสัดแุบบผสมผสาน 

แต่ละชิน้งานเป็นการติดตัง้เฉพาะพืน้ท่ีขนาดใหญ่ โดยรูปทรงของผลงานนัน้เกิดจากการ

ประสานกันของพืน้ผิวของวัสดุ พืน้ท่ีว่าง และสี รูปทรงของผลงานส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรง

เรขาคณิตท่ีมีขนาดเล็ก และใหญ่ปะปนกันไป ลกัษณะการจดัองค์ประกอบของรูปทรงมีความ

คล้ายคลึงกับปีกของผีเสือ้ กล่าวคือ รูปทรงมีลักษณะเป็นเรขาคณิต แต่ก็มีความเป็นรูปทรง         

ก่ึงธรรมชาติ อีกทัง้ทศันธาตท่ีุปรากฏบนผลงานแตล่ะชิน้ก็ยงัมีความสมดลุกนั ทัง้เส้นแนวนอน 

เส้นโค้ง และเส้นแนวตัง้ เส้นแนวตัง้จะมีตัง้แต่ผลงานท่ีติดตัง้จากท่ีสูงแขวนห้อยลงมาถึงพืน้       

ส่วนเส้นแนวนอนเป็นเส้นท่ีขนานกับพืน้ และเส้นโค้งเป็นเส้นรูปทรงของผลงาน และยงัทําหน้าท่ี

เป็นเส้นแบ่งพืน้ท่ีว่างระหว่างผลงานอีกด้วย การซํา้กันของเส้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ

ไซคีเดลิค ส่วนในเร่ืองสีของผลงานเกือบทกุชิน้จะมีสีคล้ายสีนีออน แตสี่นํา้เงินเป็นสีท่ีมีความเป็น

เอกลักษณ์ของศิลปิน โทนสีผลงานทัง้หมดเป็นสีวรรณะเย็น แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จากความโดดเดน่ และความแปลกใหม่ของผลงานศิลปะแบบจดัวาง ทําให้งานศิลปะ

ของศิลปินได้รับการยอมรับ และได้จัดแสดงอย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา และใน

ตา่งประเทศ 

เทคนิค 

เทคนิค และวิธีการท่ีปรากฏในผลงาน คือ เทคนิคการเย็บผ้า โดยศิลปินใช้วสัดท่ีุเป็น

เศษผ้าท่ีหมดประโยชน์การใช้สอยมาเย็บเข้าด้วยกัน มีการสลบัสี เพ่ือแสดงค่านํา้หนกัอ่อนแก่ 

ผลงานมีความประณีต เรียบร้อย มีการกําหนดขอบเขตในผลงานท่ีแน่นอน และใช้นํา้หนกัอ่อนแก่

ช่วยทําให้ผลงานดูมีมิติ และมีความเคล่ือนไหวเป็นมวลปริมาตร ก่อเป็นรูปทรงท่ีมีชีวิตชีวา 

สวยงาม มีการลดทอนรายละเอียดในรูปแบบของความเหมือนจริงออกไป เหลือเพียงแตก่ารมอง

แบบนามธรรม รูปทรง สีคา่นํา้หนกัโดยรวม ทําให้เกิดระยะมิติตืน้ลึก ผสมผสานกับลกัษณะของ

สัตว์ และธรรมชาติ รวมถึงการแปลความหมายในการใช้สีต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดการถ่ายทอดเป็น

                                                           
42Preede, รูปแบบงานทัศนศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://preede 

.wordpress.com/2011/09/11/ 
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เร่ืองราวของเนือ้ความท่ีมีความแตกตา่งกนั เพ่ือเป็นการถ่ายทอดสิ่งท่ีศิลปินต้องการจะนําเสนอถึง

ลกัษณะของสตัว์ และธรรมชาต ิให้มีความโดดเดน่และชดัเจน 

เนือ้หา 

เนือ้หาของผลงานศิลปะจดัวาง จะมีเนือ้หาเก่ียวกับผีเสือ้ และธรรมชาติ ศิลปินมีการ

ปรับเปล่ียนธรรมชาตใิห้เข้ากบัพืน้ท่ี และสถาปัตยกรรมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ การสร้างความเหมือนจริง

ก่ึงนามธรรม ซึ่งความเหมือนจริงก่ึงนามธรรมในผลงานเห็นได้ชดัเจนว่า เป็นจุดมุ่งหมายในการ

แสดงออก  เพราะถึงแม้ผู้ดจูะเห็นถึงรูปธรรมของเร่ืองราวธรรมชาติท่ีเป็นต้นไม้ และโครงสร้างของ

สตัว์   แต่ศิลปินได้ใช้วิธีการอันหลากหลายในการเลือกสรร ดดัแปลง ตดัและลดทอนสิ่งท่ีไม่ใช่

สาระสําคญัออก  คือการเลือกสรรเฉพาะรูปทรงการเคล่ือนไหวของผีเสือ้ และเน้นขยายเพียง

บางส่วนให้มีขนาดใหญ่กว่าจริงหลายเท่า  การตดั และลดทอนรายละเอียดต่าง ๆ ภายในรูปทรง

ให้เหลือเพียงรูปทรงท่ีเรียบง่าย ซึ่งศิลปินไม่ได้จะแฝงความหมายอ่ืนแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การ

สร้างความเหมือนจริงตามความถนัด ท่ีนําไปสู่การค้นหาความเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินเพียง

เทา่นัน้ ทัง้การจดัองค์ประกอบภายในภาพ และการพฒันาทกัษะในเร่ืองของการสร้างรูปทรง ให้มี

ความทนัสมยั และแปลกใหมอ่ยูเ่สมอ การจบักลุม่คูสี่ท่ีแสดงออกถึงลกัษณะของพืน้ผิวภายในงาน 

ผลงานของศิลปินจึงสามารถรับรู้ได้ถึงสตัว์ และธรรมชาติท่ีเป็นต้นแบบ เรียกได้ว่าเป็นเนือ้หาทาง

รูปทรง จากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง ซึ่งเป็น ทัศนธาตุพืน้ฐาน

โดยทัว่ไปของการจัดองค์ประกอบของศิลปิน โดยให้อารมณ์ และสุนทรียภาพแก่ผู้ ด ูทัง้นีท้กัษะ

และประสบการณ์ของศิลปินได้กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานศิลปะจัดวาง ท่ีมีการใช้ความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั การเย็บผ้า การใช้สี และการจดัสร้างรูปทรงให้มีความสมัพนัธ์กนัในผลงาน 
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ตัวอย่างผลงานศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะจัดวาง 

ของศิลปิน คริสตัล แว็กเนอร์  

 

 
 

ภาพท่ี 79 Crystal  Wagner, Pseudoscape, 2014, Installed at Makery Gallery, Hawaii 

ท่ีมา : Art & Object, Crystal Wagner, accessed January 5, 2020, available from https:// 

www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner 

 

 
 

ภาพท่ี 80 Crystal  Wagner, Wanderlust, 2015, Installed at the National Museum of  

Singapore   

ท่ีมา : Art & Object, Crystal Wagner, accessed January 5, 2020, available from https:// 

www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner 

 

 
 

ภาพท่ี 81 Crystal  Wagner, Elasticity, 2015, Installation  

ท่ีมา : Art & Object, Crystal Wagner, accessed January 5, 2020, available from https:// 

www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner 

https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
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ภาพท่ี 82 Crystal  Wagner, Biotica, 2015, Installed at 108 contemporary  

ท่ีมา : Art & Object, Crystal Wagner, accessed January 5, 2020, available from https:// 

www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner 

 

 
 

ภาพท่ี 83 Crystal  Wagner, Spire, 2016, Installed at the fort wayne museum of art 

ท่ีมา : Art & Object, Crystal Wagner, accessed January 5, 2020, available from https:// 

www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner 

 

 

 
 

ภาพท่ี 84 Crystal  Wagner, Traverse, 2018, Installed at Burlington city art 

ท่ีมา : Art & Object, Crystal Wagner, accessed January 5, 2020, available from https:// 

www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner 

https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
https://www.artandobject.com/articles/audacious-creativity-crystal-wagner
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4.ศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะมโนทัศน์ 

อเล็กซ์ เกรย์  

อเล็กซ์ เกรย์ เกิดท่ีโคลมับสั (Columbus) เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1953 บิดา

เป็นนกัออกแบบกราฟิก และคอยสนบัสนนุความสามารถในการวาดภาพของเขาอยู่เสมอ ในช่วง

วยัเยาว์เขาจะทําการรวบรวมพวกแมลง และสัตว์ท่ีตายแล้วจากย่านชานเมือง กลบัมาฝังไว้ใน

สนามหลงับ้าน ในปี ค.ศ.1971 – 1973 เขาได้รับทนุการศกึษา และเข้าศึกษาวิทยาลยัศิลปะและ

การออกแบบโคลมับสั ตอ่มาในปี ค.ศ.1973 ได้ออกจากวิทยาลยัศิลปะ และย้ายไปเมืองบอสตนั

เพ่ือศกึษา และทํางานเป็นผู้ช่วยในสตดูิโอของ Jay Jaroslav ท่ี School of Museum of Fine Arts 

เมืองบอสตนั ในปี ค.ศ. 1974 – 1975  

ในปี ค.ศ.1975  เขาทํางานในแผนกกายวิภาคศาสตร์ท่ีโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด       

(the Anatomy department at Harvard Medical School) ขณะท่ีมีการเตรียมศพเพ่ือทําการผ่า 

เขาก็ใช้โอกาสนีใ้นการศึกษาร่างกายของมนุษย์ ต่อมาได้ทํางานให้กับดร.เฮอร์เบิร์ต เบ็นสัน 

(Herbert Benson) และ ดร.โจแอน บรีเซนโก (Joan Borysenko) ในฐานะนกัเทคโนโลยีการวิจยัท่ี

แผนกวิชาจิตและร่างกาย ได้ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบพลงังานการฝึกกาย

วิภาค และการทํางานเป็นนกัวาดภาพประกอบทางการแพทย์ เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญทางด้าน

กายวิภาค จงึได้เป็นผู้สอนกายวิภาคศาสตร์ และประติมากรรม เป็นเวลาร่วม 10 ปีท่ีมหาวิทยาลยั

นิวยอร์ก และได้สอนศลิปะเก่ียวกบัศลิปะมโนทศัน์ 

ตอ่มาได้เขียนหนงัสือเล่มแรก เป็นหนงัสือศิลปะขนาดใหญ่มีช่ือว่า “Sacred Mirrors : 

The Visionary Art of Alex Grey” ท่ีตีพิมพ์โดย Inner  ในปี ค.ศ.1990 ได้รับการแปลเป็น 5 ภาษา

พร้อมสําเนามากกว่า 100,000 เล่ม หนงัสือภาพเขียนเล่มนีนํ้าผู้ชมไปสู่การเดินทางผ่านร่างกาย 

กายวิภาค และจิตวิญญาณของศิลปิน จากการเขียนภาพท่ีถูกต้องทางกายวิภาคของระบบ

ร่างกาย ศลิปินจะพฒันา และก้าวเคล่ือนไปสูร่ะบบจิตวิญญาณ และพลงัด้วยภาพ เช่น Universal 

Mind Lattice เป็นภาพสญัลกัษณ์จากจินตนาการ และสิ่งท่ีอยู่ภายใต้ร่างกายของมนษุย์ และพลงั

ท่ีถูกกําหนดขอบเขต ความตัง้ใจ และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของศิลปินสะท้อนให้เห็นถึง

กระบวนการสร้างสรรค์ท่ีเป็นเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ และยังมีอีกหนึ่งผลงานท่ีมีช่ือว่า 

“Transfigurations” ซึ่งเป็นหนงัสือเล่มท่ี 2 ของศิลปิน มีหน้าสีมากกว่า 300 หน้า และหน้าขาวดํา

ปะปนกนัอยู่ด้วย อีกทัง้ยงัมีผลงานศิลปะของศิลปิน “The Visionary Artist” ซึ่งเป็นแผ่นซีดีภาพ

สะท้อนของศิลปิน ท่ีตีพิมพ์โดย Sounds True เป็นซีดีท่ีนําผู้ ฟังไปสู่การเดินทางศิลปะ เพ่ือฝึกฝน

จิตวิญญาณ   
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ในปี ค.ศ.2004 ศิลปินได้ก่อตัง้ “Chapel of Sacred Mirrors” ในนครนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นศนูย์วฒันธรรมท่ีมีการเฉลิมฉลองพนัธมิตรใหมร่ะหว่างพระเจ้า และความคิด

สร้างสรรค์ การติดตัง้ผลงานศิลปะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบท่ีสุดของศิลปิน ถูกจดัแสดงท่ี Chapel of 

Sacred Mirrors, CoSM ในนครนิวยอร์ก ตัง้แต ่ค.ศ.2004 - 2009 ด้วยความหลากหลายตัง้แต่

การเป็นดาวเด่นในหลาย ๆ ด้านไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ ผลงานของศิลปินได้กลายเป็น

สญัลกัษณ์ของการเคล่ือนไหวทางจิตวิญญาณท่ีร่วมสมยั โดยอาศยัอํานาจของศิลปินในการสร้าง

แรงบนัดาลใจท่ีมีความลกึลบั42

43  

แนวความคิด 

แนวความคิดของอเล็กซ์ เกรย์ เป็นการแสดงความสมดลุระหว่างโลกภายในและโลก

ภายนอกของมนุษย์ กล่าวคือ โลกภายในคือสิ่งท่ีปรากฏอยู่ภายใต้จิตสํานึกส่วนลึกของมนุษย์  

สว่นโลกภายนอกคือสิ่งท่ีสายตาสามารถมองเห็นได้ นอกจากนีศ้ิลปินได้ผสมผสานสญัลกัษณ์ของ

โครงสร้างมุมมองของอวกาศเข้ากับโครงสร้างของร่างกาย กายวิภาค และพืน้ดิน ผ่านเส้นสาย

พลงังานจิต เน่ืองจากจิตสํานึกไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั ศิลปินจึงสร้างสญัลกัษณ์ เพ่ืออธิบายถึงการ

รับรู้ท่ีส่องสว่างของจิตสํานึก ศิลปินกล่าวไว้ว่า “ในศิลปะเรามองหากระจกศกัดิ์สิทธ์ิ เราปรารถนา

ท่ีจะเห็นสิ่งท่ีเป็นนิรันดรท่ีลกึซึง้ของจิตวิญญาณของเรา สะท้อนให้เห็นตวัตนของเรา”44 

รูปแบบ 

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของอเล็กซ์ เกรย์ ทัง้หมด 9 ชิน้มีช่ือว่า “Over soul, 

White light, One, Interbeing, Cosmic Elf, Peyote Being, Sunyata”(ภาพท่ี 85-91) ถกูเรียกว่า 

ศิลปะมโนทศัน์ ซึ่งศิลปินได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะไซคีเดลิค การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมี

หลายแนวทางเป็นอย่างมาก มีทัง้ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และผลงานการแสดงสด โดย

ศิลปินนําเสนอภาพสีท่ีสลบัซบัซ้อน และมีชีวิตชีวา มักจะส่ือถึงรูปร่างของมนุษย์ราวกับว่าผิวมี

ความโปร่งใส แสดงให้เห็นถึงระบบประสาท และหลอดเลือดท่ีส่องแสง หรือบางผลงานก็เป็น

ภาพวาดกล้ามเนือ้อวยัวะภายใน หรือโครงกระดกู องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบ

ทางจิตวิญญาณมนุษย์ ผ่านการเช่ือมต่อกับจักรวาลทางด้านความคิด การผสมผสาน และการ

รวมกันของรายละเอียดทางกายวิภาค ทัศนธาตุท่ีซํ า้กันทําให้ผลงานมีความแปลกใหม ่           

                                                           
43Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www.alexgrey. 

com/bio 
44Rowena Bahl,  Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www. 

alexgrey.com/press-media/interviews/sacred-connections-nature 
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และโดดเด่น ทัง้การใช้สีคู่ตรงข้าม ทําให้ภาพมีนํา้หนกั เส้นท่ี เปล่งปลัง่ และลายเส้นท่ีมีสีคล้าย

ฟ้าผ่า ซึ่งเป็นแนวทางของสนามพลงังาน มีความคมชดั และตดักันอย่างชดัเจน  มีการแบ่งพืน้ท่ี

ออกเป็นส่วนย่อย และผสมผสานศิลปะลวงตาบนผลงาน โดยภาพวาดของศิลปินแสดงให้เห็นถึง

ลกัษณะการสวดมนต์ นัง่สมาธิ หรือแม้แตก่ารให้กําเนิด 

เทคนิค 

ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบศิลปะมโนทศัน์ของศิลปิน ได้ถ่ายทอดความงาม อารมณ์ 

ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพลงบนพืน้ระนาบ 2 มิติ ทัง้ผืนผ้าใบ ผ้าลินิน 

และไม้ ภาพรวมของผลงานทุกชิน้มีสีสันค่อนข้างเด่น และเป็นเอกลักษณ์ ศิลปินใส่ใจกับ

รายละเอียดตา่ง ๆ ของทศันธาต ุทัง้คูสี่ท่ีตดักนัอย่างชดัเจน รูปทรงท่ีมีลกัษณะโครงสร้างท่ีแม่นยํา  

และความคมชัดของเส้นโครงสร้าง พืน้ ท่ีว่างภายในผลงานมีความสมส่วนในเ ร่ืองการ                 

จดัองค์ประกอบของภาพ ผลงานแตล่ะชิน้จะมีจดุนําสายตาท่ีเป็นจดุเดน่ของภาพอยู่ตรงกลางภาพ

นอกจากนีผ้ลงานยังมีการแสดงถึงจุดเด่น จุดรอง ทําให้ภาพดูมีมิติตืน้ลึก และมีความลวงตา 

ภาพรวมของทศันธาตภุายในผลงานจงึมีความนา่สนใจ 

เนือ้หา 

เนือ้หาของการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เป็นกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีมี

ความคล้ายคลึงกับพิธีกรรมทางศาสนา บางภาพจะถูกประดับประดาด้วยดวงตากลมโตท่ี

เปรียบเสมือนตัวแทนของจักรวาลท่ีมีขนาดใหญ่ โดยมีโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เป็นหลัก 

นอกจากนีย้งัมีสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับความเช่ือ ศาสนา ภูตผีปีศาจ หรือชน

เผ่า อนารยะต่าง ๆ ผลงานเน้นไปท่ีจินตนาการของศิลปินล้วน ๆ ศิลปินสามารถถ่ายทอด

จินตนาการท่ีคนทัว่ไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ในเร่ืองรูปทรงท่ีแปลกประหลาด และสีท่ีผิดแปลกไป

จากเดิม นอกจากนีศ้ิลปินได้นําเสนอขัน้ตอนของการพฒันาจิตใจ เป็นผลงานท่ีเปล่ียนแปลงจาก

เร่ืองส่วนตวักลายเป็นผลงานเพ่ือสงัคมมากขึน้ ผลงานของศิลปินทําหน้าท่ีเป็นกระจกสะท้อนนํา

ผู้ชมไปสู่การเดินทางไปสู่ธรรมชาติอนัศกัดิ์สิทธ์ิ โดยการตรวจสอบรายละเอียดของร่างกาย และ        

จิตวิญญาณ มีการนําเสนอกายวิภาคศาสตร์ทางกายภาพในบริบทของวิวฒันาการ44

45 

 

 

 

                                                           
45Charley Parker, Alex Grey, accessed January 8, 2020, available from http:// linesand 

colors.com/2007/04/03/alex-grey/ 

http://linesandcolors.com/author/charley-parker/
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ตัวอย่างผลงานศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะมโนทัศน์ 

ของศิลปิน อเล็กซ์ เกรย์  

 

 
 

ภาพท่ี 85 Alex Gray, Over soul, 1998 - 1999, oil on linen, 30 x 40 inch 

ท่ีมา : Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www.alex 

grey.com/art/paintings/soul/alex_grey_over_soul 

 

 
 

ภาพท่ี 86 Alex Gray, White Light, 1999, acrylic on wood, 16 x 20 inch 

ท่ีมา : Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www.alex 

grey.com/art/paintings/soul/alex_grey_white_light 
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ภาพท่ี 87 Alex Gray, One, 2000, oil on linen, 66 x 44 inch 

ท่ีมา : Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www. alex 

grey.com/art/paintings/soul/alex_grey_the_one 

 

 
 

ภาพท่ี 88 Alex Gray, Interbeing, 2002, oil on wood, 24 x 24 inch 

ท่ีมา : Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www.alex 

grey.com/art/paintings/soul/alex_grey_interbeing 
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ภาพท่ี 89 Alex Gray, cosmic Elf, 2003, oil on wood, 30 x 30 inch 

ท่ีมา : Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www.alex 

grey.com/art/paintings/soul/alex_grey_cosmic_elf 

 

 
 

ภาพท่ี 90 Alex Gray, Peyote Being, 2005, oil on wood, 24 x 24 inch 

ท่ีมา : Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www.alex 

grey.com/art/paintings/soul/alex_grey_peyote_being 
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ภาพท่ี 91 Alex Gray, Sunyata, 2010, acrylic on canvas, 24 x 30 inch 

ท่ีมา : Alex Gray, Alex Gray, accessed January 8, 2020, available from https://www.alex 

grey.com/art/paintings/soul/alex_grey_sunyata 

 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปะไซคีเดลิคในรูปแบบศิลปะร่วมสมัยทัง้           

4 ประเภท ได้แก่ ศิลปะวิดีโออาร์ต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะจดัวาง และศิลปะมโนทศัน์ จาก

ศิลปินทัง้ 4 คน จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะร่วมสมยัทัง้ 4 ประเภท มีความแตกต่างกนัอย่างเห็นได้

ชัด โดยเฉพาะเทคนิคท่ีหลากหลาย ซึ่งศิลปินแต่ละคนก็จะมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานท่ี

แตกตา่งกนัออกไป แตส่ิ่งสําคญัท่ียงัคงมีความโดดเดน่และส่งผลตอ่การแสดงออกทางด้านศิลปะ 

คือ อิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ทัง้แนวความคิด รูปแบบ เนือ้หา  ส่งผลให้ผลงานของศิลปิน       

ทัง้ 4 คนแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผลงานยังคงมีกลิ่นอายความเป็น                

ศิลปะไซคีเดลิคอยู่ เห็นได้ชดัในเร่ืองการจดัองค์ประกอบของผลงานให้มีภาพลกัษณ์ของรูปทรงท่ี

ทบัซ้อนกนั สีในผลงานของศลิปินแตล่ะคนมีความโดดเดน่ และแตกตา่งกนัออกไป แตส่ิ่งท่ีบง่บอก

ถึงความเป็นศิลปะไซคีเดลิคได้มากท่ีสุดคือ ทัศนธาตุท่ีซับซ้อน และบิดเบือนเสมือนภาพหลอน  

และสีตดักนัอยา่งเห็นได้ชดั อีกทัง้เนือ้หาเร่ืองราวบางผลงานก็ยงัแฝงนยัยะเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีส่ือถึง

สิทธิเสรีภาพของมนษุย์ และสตัว์ร่วมโลก นอกจากนีอิ้ทธิพลของศิลปะไซคีเดลิคก็ยงัสอดแทรกอยู่

ในศิลปะร่วมสมัยประเภทอ่ืน ๆ อีกด้วย ศิลปะไซคีเดลิคจึงมีความสําคญัไม่น้อยไปกว่าศิลปะ

ประเภทอ่ืน ๆ เพียงแตไ่มเ่ป็นท่ีรู้จกัในกว้างเทา่นัน้ 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 

บทสรุป 

ศิลปนิพนธ์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมา และบริบททางสงัคมท่ี

สมัพนัธ์กับศิลปะไซคีเดลิค ศึกษาประวตัิ และรูปแบบของศิลปะท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะไซคีเดลิค ในช่วงก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960 และศึกษาศิลปะร่วมสมัยท่ีได้รับอิทธิพลจาก

ศิลปะไซคีเดลิค ตัง้แต่คริสต์ทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ.2019 โดยคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยท่ี

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ ศิลปะวิดีโออาร์ต  ศิลปะการแสดงสด ศิลปะจดัวาง 

และศลิปะมโนทศัน์ โดยใช้รูปแบบของศลิปะไซคีเดลิค ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ชดัเจนมากท่ีสดุ

จํานวน 4 คน ได้แก่ ซีเรียค แฮร์ริส  มารานา  คริสตสั แว็กเนอร์ และอเล็กซ์ เกรย์ เพ่ือนําแนวคิด 

รูปแบบ เทคนิค และเนือ้หา มาวิเคราะห์ตีความในแต่ละส่วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ 

ศลิปะไซคีเดลิค จากผลการวิจยัพบวา่ 

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ และบริบททางสังคมในคริสต์ทศวรรษ 1960 -1970 

วฒันธรรมบปุผาชนเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดศิลปะไซคีเดลิค ปัจจยัหลาย ๆ อย่าง ทัง้ปรากฏการณ์   

ท่ีเก่ียวข้องกับชาวบุปผาชน ดนตรีไซคีเดลิคร็อก รวมไปถึงอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะในยุค        

ก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960 ได้แก่ ศิลปะภาพวาดเส้นด้าย ศิลปะนวศิลป์ ศิลปะลวงตาและ                              

ศิลปะลทัธิเหนือจริง  ท่ีเป็นกระบวนการสําคญัในการขบัเคล่ือนกระแสศิลปะ และส่งอิทธิพลต่อ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค  อีกทัง้ยังเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานในบางส่วน 

ให้กบัศิลปินไซคีเดลิคได้ตอ่ยอด และสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  โดยผลงานท่ีปรากฏออกมานัน้ได้

แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นศิลปะไซคีเดลิค และถึงแม้ว่าศิลปะไซคีเดลิคจะเป็น

แนวทาง หรือรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีสิน้สุดความเคล่ือนไหวมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว     

แต่ด้วยความเป็นเอกลกัษณ์ และมีลกัษณะเฉพาะตวั ทัง้ในเร่ืองกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

สีสันท่ีฉูดฉาด ความแปลกใหม่ของทัศนธาต ุและการรวมตวักันของรูปทรงในแบบซํา้ ๆ ซึ่งสิ่ง

เหล่านีทํ้าให้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ กลายเป็นความโดดเด่น ท่ามกลางขบวนการ
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ศิลปะท่ีเกิดขึน้อย่างหลากหลาย เอกลักษณ์ และความเป็นศิลปะไซคีเดลิคอาจจะเป็นศิลปะ

เฉพาะกลุม่คน และเป็นท่ีรู้จกัไมม่ากนกั  

อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมยัทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ 

ศิลปะวิดีโออาร์ต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะจัดวาง และศิลปะมโนทัศน์ จากศิลปินทัง้ 4 คน ท่ี

ได้รับอิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะร่วมสมัยทัง้ 4 ประเภท มีความ

แตกตา่งกันอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะเทคนิคท่ีหลากหลาย ซึ่งศิลปินแตล่ะคนก็จะมีกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานท่ีแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสําคัญท่ียังคงมีความโดดเด่น และส่งผลต่อการ

แสดงออกทางด้านศิลปะ คือ อิทธิพลจากศิลปะไซคีเดลิค ทัง้แนวความคิด รูปแบบ เนือ้หา  ส่งผล

ให้ผลงานของศิลปินทัง้ 4 คนแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และผลงานยงัคงมีกลิ่น

อายความเป็นศลิปะไซคีเดลิคอยู ่เห็นได้ชดัในเร่ืองการจดัองค์ประกอบของผลงานให้มีภาพลกัษณ์

ของรูปทรงท่ีทบัซ้อนกัน สีในผลงานของศิลปินแต่ละคนมีความโดดเด่น และแตกต่างกันออกไป 

แตส่ิ่งท่ีบง่บอกถึงความเป็นศลิปะไซคีเดลิคได้มากท่ีสดุคือ ทศันธาตท่ีุซบัซ้อน และบิดเบือนเสมือน

ภาพหลอน และสีตดักันอย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้เนือ้หาเร่ืองราวบางผลงานก็ยงัแฝงนยัยะเร่ืองราว

ตา่ง ๆ ท่ีส่ือถึงสิทธิเสรีภาพของมนษุย์ และสตัว์ร่วมโลก อย่างไรก็ดี อิทธิพลของศิลปะไซคีเดลิคก็

ยงัสอดแทรกอยู่ในศิลปะร่วมสมยัประเภทอ่ืน ๆ อีก ทัง้นี ้ในอนาคตอิทธิพลของศิลปะไซคีเดลิค

อาจจะยงัคงถกูพฒันาตอ่ไปเร่ือย ๆ ในรูปแบบศลิปะอ่ืน หรืออาจจะสิน้สดุลง และตกตะกอนเหลือ

เพียงแคผ่ลงานเก่า ๆ ในยคุคริสต์ทศวรรษ 1960 เพียงเทา่นัน้ก็เป็นได้  

 

ข้อเสนอแนะ 

ศิลปนิพนธ์ครัง้นีน้บัเป็นการเร่ิมต้นศกึษาศิลปะไซคีเดลิค ยงัมิได้วิเคราะห์เนือ้หา และ

กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานอย่างลึกซึง้ การสืบค้นรายละเอียดข้อมลูของประวตัิตา่ง ๆ ก็ยงั

ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร เน่ืองจากประวตัิของศิลปะไซคีเดลิคไม่ได้มีการเก็บบนัทึกหลักฐานไว้อย่าง

จริงจัง ทัง้ท่ีจริงแล้วผลงานศิลปะไซคีเดลิคก็มีอยู่จํานวนมาก ปัญหานีอ้าจแก้ได้โดยการสืบค้น

ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ของตา่งประเทศ ผู้ ท่ีสนใจศิลปะไซคีเดลิคและอยากจะศึกษาในครัง้ต่อไป 

อาจจะขยายผลการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น การศึกษาทฤษฎีการหยั่งรู้ ทฤษฎี

จิตสํานึก หรือทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไซคีเดลิค เพ่ือนํา

การศึกษาทฤษฎีเหล่านัน้มาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบในอีกหลากหลายแง่มุม อาจได้ผลการ

วิเคราะห์ท่ีแปลกใหม ่และมีประโยชน์ในด้านอ่ืนมากย่ิงขึน้ 
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