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 ในฐานะท่ีผู้ วิจัยทํางานด้านการจัดการนิทรรศการศิลปะมาระยะหนึ่ง จึงต้องการ
สร้างสรรค์นิทรรศการท่ีสอดคล้องกบัชีวิตของตนเอง ในฐานะศิลปิน นกัจดัการนิทรรศการ คอลมั
นิสต์ รวมถึงงานจัดการศิลปะในการสะสมท่ีทําอยู่ในปัจจุบันได้เก่ียวข้องกับโครงสร้างหลายๆ 
อย่างในวงการศิลปะ โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ วิจยักับ แกลเลอร่ีเอกชน ศิลปิน ผลงาน
ศิลปะ สื่อ ผู้ชม ท่ีทําให้เห็นว่าการมีอยู่ของผลงานศิลปะนัน้สามารถเกิดจากปัจจยัแวดล้อมท่ีมาก
ไปกวา่การผลติจากมือของศลิปินเพียงอยา่งเดียว 
 ผู้ วิจัยต้องการทดลองผลิตผลงานศิลปะโดยใช้ความฝันท่ีได้จดบนทึกไว้เป็นข้อมูล 
เคร่ืองมือ รวมถึงการเป็นงานศลิปะโดยกระบวนการบนัทึกเอง ซึง่ศลิปินหรือผู้ชมท่ีเข้าร่วมสามารถ
มองว่ากระบวนการนีเ้ป็นการตีความ การถอดความ ให้บนัทึกเหล่านีก้ลายเป็นผลงานศิลปะ โดย
ความหมายของ “นิทรรศการจากความฝัน” ผู้วิจยัมีแนวความคิดกว้างๆ ท่ีต้องการให้กระบวนการ
สร้างนิทรรศการเป็นอุปมาคล้ายกับพิพิธภัณฑ์ในช่วงยุคแรกเร่ิม ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งของท่ีมาจาก
ท้องถ่ินอ่ืน หรือดนิแดนท่ีหลายๆ คนยงัไมรู้่จกั รวมถึงการจดัหมวดหมูส่ิง่ตา่งๆ บนฐานความเข้าใจ
เฉพาะบริบท เฉพาะกาล 
 หากหน้าท่ีหนึ่งของพิพิธภัณฑ์คือการรวบรวมข้อมูลเพ่ือไม่ให้สูญหาย อาจเป็นการ
สะสม หรือการจดัแสดงวตัถสุิ่งของ ก่อนท่ีเราจะเรียกสิง่นัน้ว่า “นิทรรศการ” เพ่ือสร้างความทรงจํา
ให้กับผู้ คน หรือทําให้เป็นองค์ความรู้เพ่ือการศึกษา การย้อนกลับไปสู่จุดเร่ิมต้นแนวคิดของ
พิพิธภณัฑ์นัน้ “การสะสม” จะเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง บางสิ่งอาจเป็นความเข้าใจผิด บางสิ่งน่า
ต่ืนเต้น หรือน่าฉงน เป็นโลกของสิ่งประหลาดท่ีไม่มีระเบียบ แตอ่ย่างน้อยนัน่ก็เป็นการเร่ิมต้นท่ีจะ
ทําให้ “เหตกุารณ์” “สิง่ของ” และ “กาลเวลา” เร่ิมประสานเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
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 Since the author have been engaging in exhibition management for a while, having 
my own exhibition that compliment my life is my life long aspiration. And as an artist, organizer, 
columnist, my current position as art collection manager, all of them involve with arts at 
structural level which the relationship between author and private galleries, artworks, artists, 
media, and audiences reveals that work of art is conceived not only through artist but various 
factors in diversified environment. 
 The author attempts to create experimental artwork based on dreams, which were 
noted down as materials, instruments, and also complete artworks materialized through 
process of noting. The process can be view by artist and audience as interpretation and 
translation of such notes and transform them into artwork. "Exhibition from Dreams" is based 
on author's broad concept that it will be fashioned after early form of exhibition whose purpose 
serves as an analogy to museum of wonder, housing exotics from land of unknown 
categorized on time-specific context and understanding. 
 Assuming that one of the meaning of museum is to preserve and protect or to 
collect and display artworks even before we have the proper name for it as ‘exhibition’ public 
memory and knowledge. The returning to the concept of ‘collection’ also means delving into 
messy business of misunderstanding, exciting, and wonder. Suffice to say that it’s a chaotic 
world of oddity that would merge ‘phenomena’, ‘objects’, and ‘time’ together as one. 
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เนตรซึง่ทกุๆ ท่านได้สละเวลาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากบนัทึกความฝัน ขอบคณุอญัชลี อนนัต
วฒัน์, พิสิฐกุล ควรแถลงและจุฑา สวุรรณมงคลในส่วนการจดัการของแกลเลอรี สปีดี ้แกรนมา 
(speedy grandma) สําหรับสถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการ 

ขอขอบคุณสํานักพิมพ์  P.S. และสุพรรณี  สงวนพงษ์ ในฐานะบรรณาธิการผู้ ให้
คําแนะนําและช่วยขัดเกลาเนือ้หา อุเทน มหามิตร สําหรับภาพประกอบ อนุธิดา หงษ์สิบเจ็ด 
สําหรับการพิสจูน์อกัษร และขอบคณุผู้ มีสว่นเก่ียวข้องสําหรับการจดัพิมพ์จนเป็นหนงัสือ Lucida 

ในนิทรรศการ Horizon ขอบคุณ อานนท์ ไพโรจน์ ผู้สนับสนุนหลกัท่ีช่วยเหลือทัง้ใน
ด้านสถานท่ี และส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ให้แก่นิทรรศการ ขอบคณุ เดน่วินยั ใจหล้าสําหรับความ
ช่วยเหลือลงมือลงแรง ขอบคณุ นภาวลัย์ สิทธิศกัดิ์ สําหรับความช่วยเหลือด้านการติดตัง้กล้อง
วงจรปิดและการตดัตอ่ภาพเคล่ือนไหว 

และแน่นอนท่ีสุดขอบคุณ  ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล สําหรับการเคียงข้างและความ
ช่วยเหลือในทกุเร่ือง 

สุดท้าย  ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือ  ให้ คําแนะนํา และเป็น
แรงผลกัดนัให้ผลงานวิทยานิพนธ์นีเ้กิดขึน้และเสร็จสมบรูณ์ได้อยา่งแท้จริง 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 จากความสนใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ บทบาท ของผู้คนในบริบทศิลปะ ผู้วิจยัพบว่า
นอกเหนือจากผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร วิธีการเก็บข้อมลู การจดัการ 
พืน้ท่ีจดัแสดง พฤติกรรมของผู้ชม ฯลฯ ก็ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกบัการมีตวัตนอยู่ของผลงานศิลปะ
ทัง้สิน้ ดังนีแ้ล้วศิลปะจึงไม่ใช่กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีดํารงอยู่อย่างโดดเด่ียว ในทาง
กลบักนั นิยามทางศลิปะอาจเป็นสิง่ท่ีถกูนิยามขึน้ด้วยบริบท หรือองค์ประกอบรอบตวัเสียมากกวา่
การเป็นสิง่ประดษิฐ์ทางความคดิ หรือจากนํา้มือของศลิปินเพียงฝ่ายเดียว 

ผู้ วิจัยจึงมีสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง นักจัดการนิทรรศการ ศิลปิน 
ผลงานศิลปะ ผู้ชม และพืน้ท่ีจดัแสดง ในกระบวนการของการ “จดัแสดง” ผลงานศิลปะ โดยปกติ
จะเกิดขึน้ในบริบทเหล่านี  ้แต่ในขณะเดียวกันในความสัมพันธ์นีก็้มี “ช่องว่าง”ท่ีเหล่ือมกันจน
สงัเกตได้ว่าปัจจัยต่างๆ ท่ีดํารงอยู่ในบริบทของศิลปะนัน้มีความเก่ียวข้องและแปลกแยกอยู่ใน
คราวเดียวกัน และจาก “ช่องว่าง” นีเ้องท่ีทําให้ผู้ วิจัยต้องการหา “รูปแบบ” หรือ “วิธี” การ
แสดงออกทางศลิปะท่ีสามารถทําให้บทบาทตา่งๆ ของคนในวงการศิลปะมีสว่นสมัพนัธ์กนัได้ และ
บทบาทของผู้วิจยัในท่ีนีจ้ะนิยามว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ (creator) ท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างศิลปิน และ
นกัจดัการนิทรรศการ 

จากข้อสนันิษฐานนีจ้งึทําให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะสวมบทบาทเป็นผู้สร้างสรรค์ เพ่ือนําเสนอ
กระบวนการทางศิลปะท่ีถ่ายทอดจากชดุ “ข้อมลู” โดยตรง โดยเฉพาะข้อมลูท่ีเกิดจาก “ความฝัน” 
ในฐานะเร่ืองราวท่ีไม่ได้เกิดขึน้จริง ไม่มีตรรกะท่ีชดัเจนแต่กลบัเป็นเร่ืองราวคู่ขนานของชีวิต จาก
ข้อสงัเกตของผู้วิจยัท่ีเคยรู้สกึสบัสนระหว่างเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนักบัเหตกุารณ์ในความฝันท่ี
มกัจะเหล่ือมซ้อนกนัในความทรงจํา ทําให้สบัสนไม่แน่ใจว่าเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์คือความจริง 
หรือเป็นเพียงความฝันเท่านัน้ จากการจดบนัทึกความฝันไว้ระยะหนึ่ง ผู้วิจยัจึงเห็นศกัยภาพของ
เนือ้หาบนัทึกจนกลายเป็นข้อมูลเพ่ือนําไปสู่ความบงัเอิญ หรือกระทั่งการสุ่มเลือก ถ่ายทอดให้
กลายเป็นงานศิลปะในรูปแบบนิทรรศการ หรือกิจกรรมให้ศิลปินและผู้ชมมีส่วนร่วมมากกว่าการ
นําเสนอรูปทรงทางศิลปะแบบวัตถุวิสัย (objective) เพียงอย่างเดียว เพ่ือทดสอบว่าชุดข้อมูล 
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(บนัทึกความฝัน) ท่ีผลิตขึน้ หรือส่งต่อนัน้ สามารถนําไปสู่ “ผลสําเร็จ” ของนิทรรศการ หรือความ
เป็นงานศิลปะได้ เป็นการทดสอบกระบวนการทํางานศิลปะในอีกรูปแบบท่ีทําให้วิถีของงานศิลปะ 
นักจัดการนิทรรศการ ศิลปิน พืน้ท่ีจัดแสดง และผู้ชมสามารถดํารงอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกันได้อย่าง
กลมกลืน 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการศึกษานีเ้ป็นไปเพ่ือการหาวิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ี
เร่ิมต้นจากข้อมลู (ความฝัน) ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบัศิลปะโดยตรง หรือโดยธรรมชาติ แล้วจึงนําไปใช้
เป็นตวัแปรสู่กระบวนการทํางานศิลปะ โดยทดลองหาวิธีจํากัดความใหม่ (redefine) ให้กับการ
ทํางานศลิปะ โดยเฉพาะ “ข้อมลู” ท่ีกลา่วได้วา่เกิดขึน้จากความบงัเอิญ เช่น ข้อมลูท่ีได้จากการสุม่ 
เส่ียงทายต่างๆ แทรกลงไปในกระบวนการส่งผ่านทัง้ในกระบวนการจัดการนิทรรศการ หรือ
กระบวนการชมงานศลิปะ  

วัตถุประสงค์ของผู้ วิจัย ต้องการแทรก “โอกาส” ของการสุ่มเลือกเหล่านี  ้ลงไปใน
ช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการนิทรรศการ การทํางานของศิลปิน วิธีการเข้าถึง
ผลงานของผู้ชม รวมถึงการตัง้ข้อสงสยักบัสถานภาพของความเป็นศิลปะ (art situation) ท่ีมกัจะ
ถูกคาดหวงัว่ามีเฉพาะบทบาทของใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ กําหนดรูปแบบ หรือความเป็นผู้สร้าง 
ผู้ วิจัยต้องการให้บทบาทของการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นการผสานหน้าท่ีของศิลปิน และนัก
จดัการ ผ่านการสุม่หรือความบงัเอิญท่ีมีบทบาทสําคญัในกระบวนการทัง้หมด โดยผู้วิจยัเป็นผู้วาง
สมมติฐานของการทํางานอย่างคร่าวๆ และสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามมาก็คือการเข้าร่วมของศิลปิน ผู้อ่าน
และผู้ชม ท่ีสามารถเป็นสว่นหนึ่งในการทําให้โอกาสความเป็นศิลปะเกิดขึน้ และพืน้ท่ีการจดัแสดง
ทางศลิปะก็ได้ถกูปรับให้เป็นพืน้ท่ีรองรับปรากฏการณ์ทางศลิปะเฉพาะกาล 

 
สมมตฐิานของการศึกษา 

เม่ือผลงานชุดนีไ้ด้รับการผลิต จะเป็นผลงานท่ีสามารถตัง้คําถามเชิงความสมัพนัธ์
ของสถานการณ์ (situation) ตา่งๆ ในแวดวงศลิปะ โดยเฉพาะบทบาทของภณัฑารักษ์ ศลิปิน ผู้ชม 
รวมถึงสถานะการณ์ของการจดัการนิทรรศการ วิธีการเผยแพร่ผลงานศิลปะ รวมไปถึงวิธีผลิตงาน
ศิลปะ โดย “ความฝัน” จะเป็นกระบวนการและวตัถดุิบท่ีจะนําไปสู่การเรียนรู้ “ช่องว่าง” ต่างๆ ใน
กระบวนการของการคดัเลือก การผลติ และการนําแสดงของงานศลิปะ 
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ขอบเขตการศึกษา 
1. นําเสนอรูปแบบของนิทรรศการศลิปะทัง้ 3 รูปแบบท่ีมีความแตกตา่งกนัด้วยการใช้

บนัทกึความฝันเป็นข้อมลู และเคร่ืองมือ รวมถึงการเป็นผลงานศลิปะ 
2. เปิดโอกาสให้การสุ่มเลือก ความน่าจะเป็น เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ และนิทรรศการ เพ่ือให้เกิดรูปแบบ หรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ  ของการผลิต
ผลงาน จดัการนิทรรศการ หรือการชมงานศลิปะ 

3. ทดลองค้นหาความเป็นไปได้ท่ีทําให้บทบาทของคนในแวดวงศิลปะสามารถมีสว่น
ร่วมในการสร้างสรรค์ร่วมกนัในบริบทของนิทรรศการ 
 
วิธีวิทยา 
 1. ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร 
 2. ศกึษาภาคสนาม 
 3. ปฏิบตังิานร่วมกบัพืน้ท่ีศลิปะเอกชน 
 4. สร้างโครงการปฏิบตักิารศลิปะ 
 5. วิเคราะห์และสรุปผล 
 
ขัน้ตอนของการศึกษา 

1. ค้นคว้ากระบวนการเก่ียวกับความฝัน และสร้างข้อมูลดิบด้วยการทําบนัทึกและ
เก็บสะสมความฝัน 
 2. ศกึษารูปแบบการจดัการนิทรรศการเพ่ือสง่ตอ่ข้อมลูความฝันสูศ่ลิปินรับเชิญ  
 3. หาพืน้ท่ีของการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเอือ้ให้กิจกรรมสามารถบรรลผุลได้ 
 4. นําเสนอบนัทึกความฝันให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานะการเผยแพร่ผลงานศิลปะใน
รูปแบบหนงัสือ 
 5. สร้างกระบวนการทําบนัทกึความฝันในพืน้ท่ีจดัแสดงผลงานศลิปะ 
 4. จดันิทรรศการให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกบัการอ่านเร่ืองราวจากความฝันในฐานะ
งานศลิปะ 
 
อุปกรณ์ 
 1. กล้องวงจรปิด 1 ชดุ 
 2. กล้องถ่ายภาพ 1 ตวั 
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 3. คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
 4. สมดุบนัทกึสําหรับทําบนัทกึความฝัน 1 เลม่ 
 5. อ่ืนๆ 
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บทที่ 2 

 
ข้อมูลที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

 
 

 ปัจจบุนัแวดวงศิลปะร่วมสมยัเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเต็มไปด้วยเง่ือนไขใหม่ๆ มากกว่า
การมีอยูข่องศลิปินและการแสดงผลงานในหอศิลป์ บทบาทของคนกลางอยา่งภณัฑารักษ์ได้ขยาย
ขอบเขตไปสูก่ารจดัการงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ และอาจจะไมไ่ด้อยู่ในรูปแบบของการจดัแสดง
ในพืน้ท่ีหอศิลป์เพียงอย่างเดียว ศิลปินก็เช่นกนัท่ีไม่ได้ยึดติดอยู่เพียงบทบาทการเป็นเพียงผู้ผลิต
ผลงานศิลปะ ในโลกศิลปะร่วมสมัยจึงไม่สามารถนิยามด้วยรูปแบบของงานศิลปะเท่านัน้ แต่
รูปแบบการบริหารจดัการนิทรรศการ การเผยแพร่ รวมไปถึงแนวคิดท่ีมาท่ีไปของผลงานศิลปะก็
เร่ิมแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของผู้คนในวงการศลิปะท่ีได้แสดงบทบาทร่วมกนั 
 สําหรับวิทยานิพนธ์นี ้ผู้วิจยัเร่ิมต้นด้วยการค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ของความฝัน เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยสามารถผลิตได้เอง ซึ่ง “ความฝัน” และ “ศิลปะ” มักจะเป็นคู่
ความสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจคู่หน่ีงในประวัติศาสตร์ศิลปะ ทัง้ทัศนศิลป์ ดนตรี การละคร โดย
เฉพาะงานวรรณกรรม นอกจากนีผู้้วิจยัได้ค้นคว้าข้อมลูจากแนวคิดใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือตอก
ยํา้ว่า ภาษากบัศิลปะมีความสมัพนัธ์กนัอย่างลกึซึง้ โดยเฉพาะผลงานศิลปะช่วงยคุหลงัสมยัใหม่ 
(postmodern) ท่ีนํากลไกทางภาษามานําเสนอเป็นผลงานศลิปะ หรือเป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการ
ทางศลิปะ 
 จากความสนใจเหล่านี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูจนเห็นความเช่ือมโยงกนัอย่างน่าสนใจ 
และแยกประเดน็หวัข้อได้ ดงันี ้

 
1. ความฝันกับศิลปะ 
 ในวัฒนธรรมของมนุษย์ ความฝันเป็นปรากฏการณ์ท่ียังหาข้อสรุปไม่ได้ และถูก
อธิบายด้วยเหตุผลหลายๆ แบบ นับแต่อดีตมา ความฝันเก่ียวข้องกับการทํานาย เก่ียวกับชีวิต 
อนาคต ทัง้ของบคุคล และระดบัรัฐ ความฝันเป็นเสมือนพืน้ท่ีลกึลบัท่ียงัหาคําตอบได้ไม่ชดัเจนแม้
จะมีคําอธิบายมากมายจากวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์จิตวิเคราะห์ แต่สิ่งหนึ่งท่ีเป็นมาเสมอคือ
มนษุย์มกัจะมองความฝันเป็นสิ่งท่ีต้องถอดรหสั หรือตีความ แม้แตย่คุก่อนคริสตกาล ท่ีแพทย์ชาว
กรีกโบราณจัดแจงให้ผู้ ป่วยนอนหลบัในวิหารอัสเคลปพีอิออน (Asclepieion) เพ่ือให้ผู้ ป่วยต่ืน
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ขึน้มาเลา่ความฝันแก่นกับวชท่ีจะทําการวินิจฉยัและหาวิธีรักษาโรคร้ายในวนัถดัไป1 การรักษาโรค
ผ่านความฝันไม่ เ พียงปรากฏในบันทึกยุคก่อนคริสตกาล  แต่ในศาสตร์ของ  "จิตวิทยา
วิเคราะห์" (analytical psychology) จิตแพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์อย่าง คาร์ล ยุง (Carl Gustav 
Jung) ผู้ ริเร่ิมคิดค้นศาสตร์ด้านนีเ้น้นการศึกษาเร่ืองจิตไร้สํานึกคู่ขนานกับ ซิกมันด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud)แต่เ น่ืองจากการศึกษาค้นคว้าเร่ืองจิตไร้สํานึกของเขา มีแง่มุมท่ีไม่เป็น
วิทยาศาสตร์ ผสมรวมกับการหมกมุ่นศึกษาความฝันมากจนเกินไป ทําให้มีแนวคิดท่ีแตกต่าง
จากฟรอยด์ในช่วงหลงัของชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ผลงานภาพวาดในหนงัสือ The Red book ของ คาร์ล ยงุ 
ท่ีมา: The Amazing Massiliano Giono and the 55th Annual Venice Art Biennale, เข้าถึงเม่ือ 
19 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://angellanazarian.com/blog/tag/red-book/ 
 

 อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่รู้จัก คาร์ล ยุง ผ่านความสนใจของเขาในเร่ืองการใช้
สญัลกัษณ์ (symbolism) การศกึษาตํานานโบราณ (mythology) และจิตวิญญาณ (spirituality) ซึง่
ผลงาน“The Red Book” เป็นหนังสือบนัทึกความฝันท่ีเคยถูกเก็บเป็นความลับมานาน เพิ่งถูก
นํามาเผยแพร่ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยยังทิง้ความฉงนไว้จนทุกวนันี ้และเป็นแรงบนัดาลใจอนัหนึ่ง

                                                            
1กิตตพิล สรัคคานนท์, “บทนํา,” วารสารหนังสือใต้ดนิ: เซอร์, 14 (กนัยายน 2551): 

6-7. 
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ให้กบัผู้วิจยัเน่ืองจากภาพวาดจํานวนมากของคาร์ล ยงุ สะท้อนบางอย่างมากกว่าการเป็นศาสตร์ 
ภาพวาด ใน “The Red Book” มีความลกึลบัท่ีเข้าใจได้ยาก และยงัมีสนุทรียภาพในเชิงศิลปะเป็น
กรณีท่ีน่าสนใจว่านอกจากการศึกษาความฝันในฐานะศาสตร์ทางจิตวิเคราะห์แล้ว ความฝันยงัมี
แง่มมุท่ีได้รับการนําเสนอผา่นกระบวนการทางศลิปะอีกด้วย 
 ความฝันอาจไม่เคยถูกระบุให้เป็นศาสตร์ท่ีเ ช่ือถือได้ และก็ไม่เคยมีตัวตนใน
ประวตัิศาสตร์ศลิปะอย่างแท้จริง กระทัง่ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (ค.ศ. 1914-18) ในขณะท่ีโลก
เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในวิทยาศาสตร์ เทคโลโลยีใหม่ๆ การเติบโตของระบบอตุสาหกรรม
ใหมไ่ด้สร้างระบบสายพานการผลติ ทําให้วิธีการผลติซํา้ข้าวของเคร่ืองใช้ปริมาณครัง้ละมากๆ เป็น
เส้นทางท่ีนําพาให้มนุษย์ใปสู่ประวัติศาสต์หน้าใหม่จากความเช่ือมัน่ในวิทยาศาสตร์ แต่ความ
ใฝ่ฝันของมนุษย์ก็ถกูแทรกแซงเม่ือเกิดการเข่นฆ่าครัง้ใหญ่ ความทะเยอทะยานของมนุษย์ทําให้
เกิดสงครามโลกในประวัติศาสตร์ทัง้สองครัง้ จํานวนคนท่ีตายในช่วงสงครามจํานวนมากเร่ิม
ชีใ้ห้เห็นว่าความใฝ่ฝันถึงโลกอดุมคติของมนษุย์นัน้คงจะมีข้อบกพร่อง และไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ หาก
กระแส ดาดา (Dada) และเซอร์เรียลิสม์ (Surrealism) จะก่อตวัในช่วงเวลานัน้ เรียกร้องให้สงัคม
สนใจสิ่งท่ีพวกเขานําเสนอ โจมตีการรณรงค์ให้รักชาติ และพฒันาความคิดเชิงวิพากษ์ด้วยความ
ฝันอนัไร้เหตผุล โดยเฉพาะการสนบัสนนุสนุทรียะของความบงัเอิญ  
 อย่างไรก็ดีทําให้เห็นว่าศิลปะและความฝันมีความเก่ียวข้องกันอย่างน่าสนใจ ซึ่ง
ความฝันเป็นปรากฏการณ์ท่ีถกูผกูโยงเข้ากบัความเช่ือ และไสยศาสตร์ พิธีกรรมมากมายมีความ
เก่ียวข้องกับความฝัน แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความฝันคือปรากฏการณ์ท่ีมีการศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ และศาสตร์สําคญัอย่างจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ซึ่งมีนกัวิเคราะห์คนสําคญั
อย่างซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ท่ีศึกษาบทบาทของความฝัน  โดยเฉพาะเม่ือข้อเขียน
ของเขาได้เข้าไปมีบทบาทในโลกศิลปะในช่วงเวลาของเซอร์เรียลิสม์ และดาดา ซึ่งเป็นความ
ประจวบเหมาะท่ีศิลปินทัง้สองกลุ่มนีกํ้าลงัมีความกระตือรือร้นในการค้นหาอาวุธทางแนวคิดท่ี
ไม่ได้มีท่ีมาจาก “เหตุผล” เพ่ือนํามาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการทํางานศิลปะ รวมถึงการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองของพวกเขา โดยเฉพาะในยคุท่ีความเป็นชาตินิยมแพร่กระจายไปทัว่โลก
ในช่วง ค.ศ. 1930 กลุม่เซอร์เรียลิสม์ยงัเข้าไปสนบัสนนุการเมืองฝ่ายซ้ายหวัก้าวหน้า ในการเผชิญ
กับลัทธิฟาสซิสม์ และการควบคุมคอมมิวนิสม์แบบสตาลิน2 ศาสตร์ของความฝันจึงไม่ใช่แค่

                                                            
2แมททิว เกล, ดาดา&เซอร์เรียลลิสม์, แปลโดย ปราบดา หยุ่น (กรุงเทพฯ: เดอะเกรท

ไฟน์อาร์ท, 2557), 6. 
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แนวคิดแปลกๆ ของนักจิตวิเคราะห์อีกต่อไป แต่ยงัเข้าอยู่ในพืน้ท่ีของโลกศิลปะ แม้กระทั่งการ
วิพากษ์การเมืองการปกครอง 
 ในกระบวนการความคิดของกลุ่มศิลปินเซอร์เรียลิสต์ (Surrealist) ได้ทดลอง
กระบวนการทางศลิปะใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้จากแนวคดิมากมาย เช่น ปรัชญา ความสนใจเร่ืองพิธีกรรม 
การใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์ (Freudian Psychoanalysis) โดยเฉพาะแนวคิดท่ีผู้ วิจยัมี
ความสนใจเป็นพิเศษคือ ความบงัเอิญ (Chance) และการทดลองภาวะอตัโนมตั ิ(Automatism) ท่ี
สอดคล้องกบัความสนใจ และผลงานทดลองหลายๆ ชิน้ท่ีผา่นมาของผู้วิจยัเอง โดยภาพรวมแล้วก็
คือการหาความเป็นไปได้ในการทํางานศิลปะแบบท่ีสามารถทําให้ความเป็นชิน้งาน หรือผลงาน
ศลิปะมีโอกาสในการกําหนดรูปแบบของตวัเอง ผู้วิจยัจงึมีความสนใจในเร่ือง “ความฝัน” ในฐานะ
ข้อมลู และบทบาทท่ีคล้ายกบังานวรรณกรรมแบบท่ีไม่ต้องผ่านกระบวนการของการประพนัธ์ตาม
ขนบ 
 นอกจากนีค้วามฝันยงัสมัพนัธ์กบัความสนใจในด้านจิตวิทยาหลายๆ ลกัษณะ ในอนั
ท่ีจริงมนุษย์เราผูกพนักับความฝันในรูปแบบท่ีต่างกัน บางคนมีความเช่ือในการทํานายอนาคต 
ตีความชีวิต หรือการเส่ียงโชคลาภ สิ่งเหล่านีต้่างใช้ “การตีความทัง้สิน้” และช่องว่างของการ
ตีความนีเ้องท่ีผู้ วิจยัมีความสนใจ นอกจากความฝันจะกลายมาเป็นสาระอนัหนึ่งของศิลปะ และ
กระบวนการทํางานศิลปะแล้ว ความฝันเป็นวตัถดุิบอนัหนึ่งท่ีสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ทางชีวิต และ
สังคมอย่างมีนัยยะ พืน้ท่ีความฝันดูราวกับเป็นดินแดนลีล้ับท่ีคนทุกยุคทุกสมัยมีความสนใจ 
พยายามทําความเข้าใจหรือแม้กระทัง่ความคดิท่ีจะเดนิทางเข้าไปในพืน้ท่ีความฝันได้ 
 ในทุกๆ สงัคม ทุกๆ วัฒนธรรม มนุษย์มีความสนใจความฝันจนได้รับการรวบรวม
วิธีการในการเข้าถึงและทําความเข้าใจจนกระทัง่เป็นศาสตร์หลายแขนง หนึ่งในแนวคิดเหลา่นัน้ก็
คือ “ฝันรู้ตวั” (lucid dreaming) ซึง่หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้ทําการจดบนัทกึความฝันเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
ก็พบว่าการทําบนัทึกความฝันไม่ใช่เร่ืองใหม่มีคนกลุ่มหนึ่งทัง้ในไทยและในต่างประเทศมีความ
สนใจในศาสตร์ของฝันรู้ตวั โดยเนือ้หาสาระแล้วกล่าวได้ว่าศาสตร์นีไ้ม่ใช่วิชาการ ไม่ใช่ความเช่ือ 
ไมใ่ช่ไสยศาสตร์ และก็ไมใ่ช่การละเลน่เสียทีเดียว การจดบนัทึกความฝันเป็นเทคนิคหนึง่ท่ีคนกลุม่
นีใ้ช้เพ่ือฝึกฝนในการทําให้เกิดความรู้ตวัวา่ฝันขณะนอนหลบั กระทัง่นําไปสูก่ารควบคมุความฝัน 
 ศาสตร์ของการรู้ตวัขณะนอนหลบัได้รับการรวบรวมเป็นตําราในช่วงแรกโดยจิตแพทย์
ชาวเนเธอแลนด์ Frederik Willem van Eeden และเป็นคนแรกท่ีบญัญตัศิพัท์ lucid dreaming ใน



9 
 

หนังสือช่ือ “A Study of Dreams” ของเขาท่ีตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1913 โดยคําว่า lucid dreaming3 
แปลตรงตวัแบบราชบณัฑิตยสถานวา่ “ความฝันชดัเจน”4  
 การฝันรู้ตวันีไ้ม่ใช่เร่ืองใหม่แต่อย่างใด เพราะจากการศึกษาข้อมูลมีการพบบนัทึก
เก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจนในจดหมายท่ีเขียนโดย เซนต์ออกสัตินแห่งฮิปโป (Saint Augustine of 
Hippo) ในราวปี ค.ศ. 415 ท่ีกลา่วถึงภาวะฝันแบบรู้ตวั หรือ กลุ่มชาติพนัธุ์เงาะซีนอย (Senoi) ชน
เผ่าพืน้เมืองเก่าแก่ในมาเลเซียก็ใช้การฝันรู้ตวัในการดแูลรักษาสขุภาพจิตของตนเอง นอกจากนี ้
พระธิเบตก็มีการฝึกท่ีน่าจะเรียกได้วา่ความฝันรู้ตวัมาเป็นเวลานานแล้ว ตามประวตัริะบวุา่ ศาสนา
พทุธในธิเบตมีการฝึกโยคะความฝัน (dream yoga) ท่ีเรียกวา่ Zhine มานานกว่า 1,300 ปีแล้ว คํา
ว่า Zhine ในภาษาธิเบต หมายถึง การตัง้มัน่อยู่ในความสงบ (calm abiding) โดยในภายหลงัมี
เรียกการฝึก dream yoga แบบแปลตรงตวัวา่ โยคะความฝัน หรือ สบุนิโยคะ  
 แม้ว่าผู้ วิจัยจะไม่ได้ต้องการฝึกจนกระทั่งควบคุมความฝันได้ เพราะเป้าหมายของ
ผู้ วิจัยคือการทําบันทึกความฝันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการศึกษาขัน้ตอนเหล่านีพ้บว่า
สามารถช่วยให้การทําบนัทึกมีคณุภาพมากชึน้ สามารถจดจําเหตกุารณ์หรือสภาพแวดล้อมของ
ความฝันได้ดี เช่น การต่ืนขึน้มาระหว่างท่ีกําลงัหลบัอยู่นัน้สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในความจําได้ 
โดยผู้วิจยัใช้วิธีฝืนตวัเองให้ต่ืนก่อนเวลาต่ืนปกติราวๆ 3 ชัว่โมง ทําบนัทึกแล้วจากนัน้ก็ไปนอนต่อ 
หรือการงีบหลบัในช่วงเย็นก่อนพลบค่ํา แม้จะทําให้เพลียบ้าง แต่เทคนิคบางอย่างจะช่วยให้ได้
ภาพของความฝันท่ีชดัเจนมากชึน้ 
 นอกจากข้อมลูและศกึษาเร่ืองความฝันแล้ว ผู้วิจยัยงัสงัเกตว่ากระบวนการทางความ
ฝันเองยงัมีความสอดคล้องกบัวฒันธรรม ท่ีสะท้อนให้เห็นวา่ความฝันนัน้เก่ียวข้องกบัการเส่ียงดวง 
การเส่ียงทาย การพนนั โดยเฉพาะวฒันธรรมในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตวัอยา่งเช่น หนงัสือ 
Golden Dream 1000 หนงัสือทํานายความฝันเป็นตวัเลขของชาวไทใหญ่เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
ซือ้หวยท่ีผู้วิจยัเคยซือ้จากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเม่ือหลายปีก่อน แม้จะเป็นหนงัสือเล่มเล็กๆ ท่ีขาย
ให้กับชาวบ้าน แต่ภมูิปัญญาเหล่านีพ้บเห็นได้ทัว่ไปตามท้องถ่ิน และให้แนวคิดสําหรับผลิตงาน

                                                            
3บญัชา ธนบญุสมบตั,ิ “อศัจรรย์ ฝันรู้ตวั,” สารคด ี23, 263 (มกราคม 2550): 96-99. 
4คําว่า lucid แปลว่า แจ่มชดั อย่างไรก็ดี ผู้ เช่ียวชาญท่ีศึกษาเร่ืองนีย้อมรับว่า คําว่า 

ความฝันชดัเจน นีไ้ม่ค่อยตรงเท่าใดนกั เพราะสาระสําคญัอยู่ท่ีว่า ผู้ ฝันต้องรู้ตวัว่าตวัเองกําลงัฝัน
อยู่ จึงน่าจะเรียกว่า conscious dreaming หรือ ความฝันรู้ตัวมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามผู้ คนท่ี
ศกึษาจะเคยชินกบัคําวา่ lucid dreaming มากกวา่ 
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สร้างสรรค์สําหรับผู้ วิจยัในช่วงหลงั โดยเฉพาะความตระหนกัว่าบนัทึกความฝัน สามารถนําไปสู่
การเส่ียงดวงเพ่ือให้ได้ผลงานศลิปะ หรือสร้างนิทรรศการด้วยเช่นกนั 

 
 
 
 
 
 

                    
 
 
      
 
 
 
    
 
ภาพท่ี 2 หนงัสือ Golden Dream 1000 

ท่ีมา Golden Dream 1000 (ไมร่ะบท่ีุพิมพ์), 10-11.  
 
2. ภาษาและชุดข้อมูลสู่วัตถุทางศลิปะ 
 ในกระแสของศิลปะเชิงความคิด (Conceptual Art) ท่ีก่อตัวขึน้ตัง้แต่ยุค 1960 ใน
ตะวันตก ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดมาในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย เพราะวิธีการพูดถึง
สุนทรียภาพของศิลปะเชิงความคิดค่อนข้างเน้นในเร่ืองทฤษฎี หรือจับต้องได้ยากในเชิงผัสสะ 
ศิลปะเชิงความคิดจึงไม่ได้เป็นท่ีแพร่หลายในสถาบนัการศึกษาศิลปะ ในแวดวงศิลปะหรือใน
ตลาดศลิปะมากนกั 
 แต่สิ่งท่ีผู้ วิจยัมีความสนใจในกระแสธารของศิลปะเชิงความคิดนัน้ คือการใช้ภาษา 
และชุดข้อมลูต่างๆ ท่ีได้จากการบนัทึก ทําสถิติ หรือการสุ่มเลือก เข้ามาร่วมกบักระบวนการทาง
ศลิปะ ซึง่ศลิปินท่ีมีผลงานท่ีน่าสนใจนัน้มีคอ่นข้างมากและหลายกลาย อาทิ On Kawara, Roman 
Opalka, Joseph Kosuth, Marcel Broodthaers เป็นต้น 
 จากการศกึษาตวัอย่างเหลา่นีทํ้าให้ผู้วิจยัได้มองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ หรือวิธีการทํางานศิลปะด้วยการใช้วตัถดุิบท่ีตา่งออกไป สําหรับผู้วิจยัการทําบนัทึก
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ความฝันเป็นกระบวนการหาข้อมลูท่ีไม่ได้มีเปา้หมายชดัเจนนกั แต่กลบัน่าสนใจในฐานะเร่ืองราว
ส่วนหนึ่งของชีวิตท่ีไม่ได้เกิดขึน้จริง และในฐานะผู้สร้างสรรค์ สิ่งท่ีผู้ วิจัยสนใจคือ “ตวัตน” ของ
ผู้ วิจัยเองควรจะได้รับการจัดวางไว้ในส่วนไหนของงานศิลปะหรือกระบวนการทํางานศิลปะ 
ภณัฑารักษ์อย่าง ฮานส์ อลูริช โอบริสท์ (Han Ulrich Obrist) ก็เคยทํางานชุดหนึ่งในช่ือ Do It ซึ่ง
การสร้างสรรค์นิทรรศการได้รับการย่อส่วนให้อยู่ในรูปแบบของหนงัสือคู่มือ ในผลงานหลายๆ ชิน้
ในโครงการ Do It มีสิ่งท่ีน่าศกึษาและตัง้คําถามเพ่ือสงัเกตคือความสําเร็จของผลงานชดุนีค้งไม่ได้
อยู่ท่ีว่า ผลงานเหลา่นัน้ได้รับการผลิตจากคูมื่อนีห้รือไม่ และถ้าหากถกูผลิตโดยคนทัว่ไปท่ีทําตาม
คู่มือนี ้ผลงานควรจะเป็นของใคร ท่าทีแบบทีเล่นทีจริงของ Do It ได้ตัง้คําถามมากมายเก่ียวกับ
บทบาทของภณัฑารักษ์ ศลิปิน ผู้ชม และวิธีการจดัแสดงศลิปะท่ีเก่ียวพนักนัอยูอ่ยา่งน่าสนใจ 
 ศิลปะเชิงความคิดหลายกรณีมีความผูกพนักบัชุดข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท่ี
ทําให้เกิดผลงานศิลปะในรูปแบบชุดข้อมลูโดยตรง หรือจะเป็นการนําชุดข้อมลูมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะ การทําบันทึก หรือสถิติ จึงเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีสะท้อนให้เห็นแนวคิดท่ีให้
ความสําคญักบัพืน้ท่ีและเวลาของศลิปะในรูปแบบใหม่ๆ  เสมอ 

 2.1 ศิลปะเชงิแนวความคดิ และการใช้ภาษาในงานศิลปะ 
 จากการศึกษาศิลปะเชิงแนวคิด (conceptual art) ผู้วิจยัมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการ
ใช้ภาษาของศิลปิน ทัง้ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ใช้เป็นวตัถุดิบ รวมถึงใช้ส่ือสาร
สาระของศิลปะซึ่งเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องศึกษาความเคล่ือนไหวของศิลปินในกลุ่มนีซ้ึง่มีจํานวนมาก 
แต่ผู้ วิจัยได้เน้นศึกษาเฉพาะแนวคิดทางศิลปะท่ีการใช้ภาษา และชุดข้อมูลได้กลายเป็น
สาระสําคญัของการสร้างสรรค์ แม้ศิลปะประเภทนีจ้ะไม่ค่อยได้รับความสนใจในประเทศไทยนกั 
เน่ืองจากสนุทรียภาพของงานท่ีใช้ภาษาทํางานเป็นหลกัมีธรรมชาตท่ีิคล้ายกบังานเอกสาร ซึง่หาก
มองเผินๆ ดเูหมือนมีลกัษณะต่อต้านการทํางานศิลปะโดยส่ือดัง้เดิมท่ีอย่างน้อยก็ให้ความสําคญั
กบัภาพ (image) หรือรูปทรง (form) เพ่ือนําเสนอความงามหรือสนุทรียภาพ แตอ่ย่างไรก็ตามการ
ทํางานศลิปะเชิงความคดิ ท่ีใช้ภาษาเป็นหลกั สําหรับผู้วิจยันัน้เช่ือวา่มีความงามอีกชนิดหนึง่ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์อย่างยิ่งคือ ความเป็นกวีท่ีสื่อสารผ่านการจัดวาง การจัดการ หรือกระบวนการการ
สร้างสรรค์ ซึง่ในทางภาษานัน้ การให้จินตภาพถึงพืน้ท่ี (space) และเวลา (Time) นัน้แทบจะไม่มี
ข้อจํากดัอะไร 
  ศิลปินกลุ่มหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปะในแนวทางนีคื้อ “Art & Language” ซึ่ง
ประกอบด้วยศิลปินจากประเทศองักฤษทัง้ส่ี ได้แก่ เทอร์ร่ี แอตคินสนั, เดวิด เบนบริดจ์, ไมเคิล 
บลัด์วิน, ฮาโรลด์ เฮอร์เรลล์ แม้ในภายหลงัจะมีสมาชิกท่ีออกจากกลุม่ และมีสมาชิกใหมเ่พิ่มขึน้มา 
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แต่ศิลปินกลุ่มนีไ้ด้เร่ิมต้นด้วยการก่อตัง้สํานกัพิมพ์ “Art & Language” ในปี 1968 ซึง่ก็ถือเป็นปีท่ี
ถือกําเนิดของกลุ่มด้วย อาชีพหลกัๆ ท่ีสมาชิกในกลุ่มได้ทําในช่วยเร่ินต้นคือ การเป็นนกัวิจารณ์ 
นกัเขียน และนกัข่าวพวกเขาได้ผลิตบทความเก่ียวกับการวิเคราะห์ศิลปะขึน้มามากมายโดยใช้
ทฤษฎีตามหลกัมาร์กซสิ และแนวคดิของปรัชญาแบบ แองโกล-แซกซอน เน้นกระบวนการอภิปราย
เพ่ือตอบคําถามต่างๆ เก่ียวกับศิลปะ รวมถึงการจัดทําเอกสารการวิเคราะห์ โดยทัง้หมดนัน้คือ
กระบวนการนําไปสูผ่ลงานศลิปะอีกรูปแบบหนึง่ 
 ด้วยกระบวนเรียบง่ายตัง้แต่ช่ือของกลุ่มท่ีตัง้ขึน้มา จนมาถึงการนําเสนอผลงาน
ชดุสําคญัอย่าง Index 001 ได้ถกูนําเสนอในเทศกาลศิลปะ ด๊อกคเูมนต้า (Documenta) ครัง้ท่ี 4 
ในปี 1972 ผลงานชดุนีเ้ป็นการจดัแสดงในห้องขนาดใหญ่ ซึง่แบง่ออกเป็นส่ีสว่น โดยในแตล่ะสว่น
จะประกอบไปด้วยตู้ เก็บเอกสารสองตู้ มีลิน้ชกัรวมกนัทัง้หมด 48 ชัน้ ซึง่ภายในบรรจบุทความและ
รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ของบทความทัง้ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร “Art & Language” 
รวมถึงบทความท่ียงัไม่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยเช่นกัน ทัง้นีบ้ทความต่างๆ ได้รับการแบ่งหมวดหมู่
ด้วยหลกัเกณฑ์สองอย่าง นัน่คือ เรียงตามลําดบัอกัษรและตามลําดบัความสมบรูณ์ของเนือ้หา ท่ี
ผนงัห้องเต็มไปด้วยกระดาษท่ีกลุ่ม “Art & Language” ได้นําเสนอข้อความเก่ียวกบัระบบดรรชนี
อนัซบัซ้อนไว้ถึง 350 ข้อความ5 
 การสร้างระบบดรรชนีนี  ้ได้ทําให้ความซับซ้อนถูกจัดการอย่างมีระเบียบ และ
ศิลปินกลุ่มนีย้งันําระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการจดัดรรชนี กระบวนการทําให้ข้อมลูมากมาย
กลายเป็นเร่ืองง่ายนี ้ทําให้ผลงานของพวกเขามีความแปลกใหม่ น่าฉงน จนมีคํากล่าวว่าผลงาน
ของพวกเขาเป็นบทกวีท่ีมีสุนทรียภาพ แต่วางท่าทีแห้งแล้งแบบงานทฤษฎี นอกจาก “Art & 
Language” ยงัมีศิลปินในแนวทางศิลปะเชิงแนวคิดอีกมากมายท่ีเข้าร่วมกลุ่มด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
Ian Burn, Michael Corris, Preston Heller, Graham Howard, Joseph Kosuth, Andrew 
Menard, Terry Smith, Philip Pilkington และ David Rushton. 

 

 

 

                                                            
5ดาเนียล มาร์โซนา, คอนเซป็ชวลอาร์ต, แปลโดย อฌิมา ทศัจนัทร์ (กรุงเทพฯ: เดอะ

เกรทไฟน์อาร์ท, 2552), 30.   
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ภาพท่ี 3 ผลงาน  Index 001 ของกลุม่ Art & Language 
ท่ีมา categorized art collection, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://categorized-
art-collection.tumblr.com/post/5453444142/art-language-index-series-image-titles-listed 
   

 ยังมีศิลปินอีกท่านหนึ่งคือ ออง คาวาร่า (On Kawara)ท่ีนําภาษามาใช้และ
นําเสนอคล้ายกบัการจดบนัทกึในกระบวนการสร้างสรรค์ ดัง้เดิมคาวาร่าเกิดและเติบโตในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ออกเดนิทางท่องโลกเป็นเวลานาน ก่อนตดัสินใจพํานกัท่ีเมืองนิวยอร์กในปี 1965 แม้จะเคย
เป็นจิตรกรวาดภาพเชิงรูปธรรมมาก่อน แตเ่ขาได้เร่ิมทําบนัทึกกาลเวลาด้วยงานจิตรกรรมตัง้แต่ปี 
1966 ผลงานท่ีน่าสนใจชุดหนึ่งของเขาคือ One Million Years ซึ่งประกอบด้วย หนงัสือชุด “หนึ่ง
ล้านปี-อนาคต” และ “หนึ่งล้านปี-อดีต” โดยในแต่ละชุดจะมีหนงัสือสิบเล่ม ในหนงัสือสิบเล่มมี
ทัง้หมด 20,000 หน้า แต่ละหน้าจะเต็มไปด้วยตวัเลขคริสต์ศกัราชท่ีนบัหนึ่งล้านปีย้อนหลงั และ
หนึ่งล้านปีไปในอนาคต หนงัสือทัง้ย่ีสิบเล่มนีเ้ม่ือจดัแสดงจะต้องให้ผู้ เข้าร่วมสองคน โดยคนหนึ่ง
เปิดเลม่อดีต และอีกคนหนึง่เปิดเลม่อนาคตโดยเปิดไลไ่ปพร้อมๆ กนั 
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ภาพท่ี 4 ผลงาน One Million Years ของ ออง คาวาระ 
ท่ีมา On Kawara is still alive, เข้าถึงเม่ือ 28 พฤภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http:// entropymag. 
org/on-kawara-is-still-alive/ 
 
 ผลงานศิลปะท่ีเก่ียวข้องกบัการบนัทกึ เวลา และการทบัซ้อนของความทรงจําก็ยงั
ปรากฎในศิลปินร่วมสมยัอีกหลายท่าน เช่น ผลงานช่ือ 2.2.1861 (2009- ) โดยศิลปินเวียดนาม
โพ้นทะเล Dan Vo ปัจจุบนัมีสญัชาติเดนมาร์ก หากแต่ผลงานหลายๆ ชุดของ Dan Vo สามารถ
ย้อนกลบัไปในอดีตวยัเด็กท่ีลางเลือนจากการอพยพลีภ้ยัออกนอกประเทศของครอบครัวผลงาน 
2.2.1861 เป็นจดหมายภาษาฝร่ังเศสท่ีเขียนขึน้โดย Phung Vo พอ่ของเขาท่ีไมรู้่ภาษาตา่งประเทศ 
แต่จากประสบการณ์ท่ีเคยเป็นคนคัดลอกเอกสารให้กับกองทัพทหารอเมริกันในยุคสงคราม 
เน่ืองจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาท่ีต้องใช้อกัษรภาษาองักฤษส่ือสารอยู่แล้วและคนเวียดนาม
สว่นใหญ่คอ่นข้างมีลายมือท่ีสวยงาม ทําให้พ่อของเขาสามารถเขียนภาษาองักฤษได้อย่างถกูต้อง
สวยงาม แม้เขาจะไมเ่ข้าใจในสิง่ท่ีตนเองเขียนก็ตาม 
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ภาพท่ี 5 ผลงานช่ือ 2.2.1861 (2009- ) ของ Dan Vo 
ท่ีมา  Danh Vo: (Literacy), เ ข้าถึง เ ม่ือ  4 พฤษภาคม  2559, เ ข้าถึงได้จาก  http://www.art-
it.asia/u/admin_ed_feature_e/2WCQ17klBVdPcY5xMEzb/ 
 
 อย่างไรก็ตามท่ีมาท่ีไปของจดหมายนีมี้ท่ีมาจากประวตัิศาสตร์ของการล่าอณา
นิคมโดยฝร่ังเศส เม่ือ Saint Théophane Vénard มิชชัน่นารีฝร่ังเศส ถกูจบักกัขงัในเวียดนาม ได้
เขียนจดหมายไปหาพ่อของตวัเองเพ่ือเล่าเร่ืองราว ความรู้สกึต่างๆ ขณะท่ีถกูกกัขงั และสดุท้ายมิ
ชชัน่นารีผู้ นีก็้ถกูประหารด้วยการตดัหวั และสง่สว่นร่างกายกลบัประเทศฝร่ังเศส ปัจจบุนัจดหมาย
ของเขายงัได้รับการจัดแสดงไว้ท่ีประเทศเวียดนามพร้อมกับหัวกระโหลกท่ีถูกตดัออกในวันนัน้ 
Dan Vo มีความคดิท่ีต้องการย้อนรอย และวิพากษ์ประวตัิศาสตร์ จงึให้พ่อคดัลอกจดหมายฉบบันี ้
ซํา้ๆ โดยท่ีพ่อของเขาเองก็ไม่เข้าใจความหมายของจดหมาย เพ่ือส่งต่อสู่ผู้ ท่ีต้องการอ่านหรือ
ครอบครองมนัอยา่งไมมี่วนัจบ  
 นอกจากนีย้งัมีศิลปินชาวสิงคโปร์อีกท่านหนึ่งท่ีทําให้ผู้วิจยัสนใจในวิธีการใช้และ
การถ่ายทอดภาษาด้วยศิลปะเชิงแนวคิดอย่างน่าสนใจ  คือ  Heman Chong ด้วยการใช้
กระบวนการทางภาษาและข้อมลูเพ่ือสร้างผลงานศิลปะเฉพาะกาล อย่างเช่นผลงานชุด A Short 
Story About Geometry โดยกระบวนการนําเสนอนัน้ ศิลปินจดัให้ผู้ เข้าร่วมสองคนอยู่ภายในห้อง 
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ในขณะท่ีคนหนึ่งอา่นเร่ืองราวขนาดสัน้ให้อีกฝ่ายฟัง ผู้ ฟังมีเง่ือนไขว่าจะต้องจดจําได้ทกุๆ คํา และ
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างถกูต้อง ผลงานศิลปะจึงจะเกิดขึน้อย่างสําเร็จลลุ่วงได้ ศิลปะเชิงแนวคิด
ชดุนีเ้ป็นกระบวนการของ “ความทรงจํา” มนษุย์สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนัและกนัด้วยการพดู
และฟัง คล้ายๆ กบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง “ครู” และ “ลกูศษิย์” ซึง่หากผู้ ฟังยงัไมส่ามารถจดจําเร่ือง
เล่าได้ทัง้หมด ผู้ เล่าก็จะต้องเล่าให้ฟังใหม่คล้ายกบัการสอบซอ่ม โดยบางครัง้ ผลงานชดุนีอ้าจจะ
ใช้เวลาเพียงสัน้ๆ หรืออาจจะกินเวลาหลายชัว่โมงขึน้อยูก่บัความสามารถผู้ เข้าร่วม 
 โดยภาพรวมนัน้ ศิลปะเชิงแนวคิด ส่วนหนึ่งนัน้เป็นอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบ 
Post-structuralism ซึ่งมีบทบาทในการเคล่ือนไหวตามแนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Post Modernism) 
โดยการมองการทํางานของภาษาในแบบโครงสร้าง ทําให้ภาษาเป็นสิ่งท่ีไม่หยุดน่ิงตายตัว 
ความหมายและรูปสญัญะของภาษาสามารถแทรกเข้าไปในบริบทตา่งๆ ปรับเปล่ียนและทําหน้าท่ี
ได้มากกว่าการส่ือสารในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะวิธีการนําเสนอปรัชญา ความงาม กระทั่ง
การเมืองผา่นการแสดงออกทางศลิปะ 

 2.2 เม่ือผู้ประพันธ์สูญเสียอาํนาจจากตาํราและคู่มือ (มรณะกรรมของผู้แต่ง) 
 ผู้ วิจัยเคยมีข้อสังเกตเร่ืองของคู่มือทําอาหาร ซึ่งทําให้สิ่งท่ีเรียกว่า “วิธี” การ
ทําอาหารจากท่ีเคยเป็นสตูร หรือเคลด็ลบัสว่นบคุคล เป็นวิธีท่ีสืบทอดโดยการส่ือสารแบบตวัตอ่ตวั 
ได้กลายเป็นเอกสารท่ีเผยแพร่ได้เป็นสาธารณะ สิ่งท่ีน่าสงัเกตคือหนังสือคู่มือการทําอาหารจะ
เกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีวิธีการชัง่ตวงวตัถดุิบท่ีมีมาตรฐาน และการชัง่ตวงนีเ้องท่ีเป็นความคิดท่ีเช่ือว่า
จะสามารถสง่ผา่นวิธีการท่ีทําให้อาหารเหมือนหรือคล้ายคลงึกนัได้ ทัง้ในด้านรูปร่างหน้าตารวมถึง
รสชาติของอาหาร แต่ในความเป็นจริงวิธีนีก้ลบัมีช่องว่างมากมาย ทัง้ในด้านการตีความ การทํา
ความเข้าใจ “สตูร” ท่ีอยูใ่นตําราทําอาหาร  
 สิ่งท่ีเรียกกว่าตวัตนของผู้แต่ง หรือผู้ประพนัธ์ จึงเป็นภาวะท่ีน่าสงสยัและยงัเป็น
ประเดน็สําคญัในโลกศลิปะเม่ือศลิปินมกัจะอ้างสทิธ์ในความเป็นเจ้าของผลงาน แต ่“ความหมาย” 
ของผลงานนัน้อาจจะกลบักลายเป็นสิง่ท่ีไมมี่ใครสามารถเป็นเจ้าของได้อยา่งแท้จริง 
 จากข้อสงัเกตของหนงัสือ “Cook Book” โดย ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช นัน้ เป็นหนงัสือ
คู่มือการทําอาหารภายใต้บริบทของการทํางานศิลปะ ซึ่งโครงการหนังสือศิลปะท่ีเรียบง่ายนี ้
สะท้อนข้อคิดเห็นข้างต้นได้อย่างน่าสนใจ เม่ือในบทสมัภาษณ์ศิลปิน ฤกษ์ฤทธ์ิ ภายในหนงัสือได้
ท้าวความไปถึงความคดิเร่ิมแรกของเขาท่ีพบวตัถขุองใช้ โดยเฉพาะถ้วย ชามโบราณ ได้รับการเก็บ
รักษาในพิพิธภณัฑ์ของเมืองชิคาโก้ การโยกย้ายสิ่งของจากวิถีชีวิต วฒันธรรม สู่พืน้ท่ีของการจดั
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แสดงศิลปะเป็นประเด็นท่ีเร่ิมทําให้ฤกษ์ฤทธ์ิเร่ิมตัง้คําถามกบันิยามของศิลปะในรูปแบบใหม่ และ
ในสว่นของการตอบคําถามเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของตําราอาหารเลม่นี ้ศลิปินได้กลา่วตอนหนึง่วา่     
 

        “ Yes, Normally such a work should come with a recipe. But not necessarily 
everybody owning the work would be capable of cooking. And recipes are meant 
to be interpreted in context to their realization”6 

  
 เป็นความสอดคล้องเก่ียวกบัการตัง้ข้อสงัเกตของผู้วิจิยว่า บริบทท่ีแตกต่างก็คือ
ช่องวา่งของการตีความ สิง่นีเ้องท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ผู้วจัยัใช้บนัทกึความฝันเป็นวตัถดุบิเพ่ือลอง
ทําผลงานชุด Lucida ขึน้ โดยเป็นการทํางานร่วมกับศิลปินหลายๆ ท่าน (ซึ่งในส่วนของ
กระบวนการจะกลา่วถึงรายละเอียดในบทตอ่ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
ภาพท่ี 6  หนงัสือ cook book ของฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช 
ท่ีมา Thomas Kellein, Rirkrit Tiravanija: Cook Book - Just Smile and Don't Talk, เข้าถึงเม่ือ 
8 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.aaa.org.hk/Collection/Details/44402 
                                                            

6Rirkrit Tiravanija, Cook Book (Bangkok: Riverbooks, 2010), 8. 
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 ดงัข้อสนันิษฐานของผู้วิจยัท่ีทํางานในด้านการจดัการนิทรรศการศลิปะอยูแ่ล้ว ใน
กระแสศิลปะร่วมสมยัปัจจุบนัมีศิลปินหลายๆ ท่านได้ทดลองสร้างกระบวนการทางศิลปะท่ีไม่มี
การกําหนดรูปแบบตายตวัผลงานผา่น “ข้อมลู” ท่ีสง่ตอ่ไปยงัผู้ เข้าร่วม หรือผู้ชม หรือบางครัง้ก็เป็น
การใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” ท่ีสามารถหาได้ในบริบทนัน้ๆ ซึ่งทําให้ผลงานศิลปะสามารถ
แปรเปล่ียนได้ตามพืน้ท่ีและเวลา เช่นผลงานช่ือ “Measuring the Universe” โดย Roman Ondak 
ซึง่ศิลปินปล่อยให้ผู้ชมท่ีเข้ามาในพืน้ท่ี วดัส่วนสงูและลงช่ือพร้อมกบัวนัท่ีไว้บนผนงัแบบสุ่มเลือก 
กระบวนการทัง้หมดนัน้ดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีเพียงไมก่ี่คน เพียงข้อตกลงและเอกสารคําแนะนํา 
แทบไม่ต้องพึ่งพาการจดัการของศิลปิน ผลงานศิลปะเรียบง่ายนีใ้ช้เพียงข้อมลูความสงูท่ีทกุๆ คน
ยอ่มมีอยูแ่ล้ว และสามารถจดันิทรรศการท่ีไหนก็ได้เช่นกนั  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 7 ผลงาน  Measuring the Universe ของ Roman Ondak 
 

 ตวัอย่างผลงานศิลปะเหล่านีมี้ความชดัเจนในด้านความสมัพนัธ์กับภาษา การ
เป็นตําราคู่มือ ข้อมลู และยงัมีความสอดคล้องกับแนวคิด “มรณะกรรมของผู้แต่ง” โดย โรล็องด์ 
บาร์ตส์ (Roland Barthes,1915-1980) นักสัญวิทยาชาวฝร่ังเศส ได้นิยามทฤษฎีสัญศาสตร์
ว่า “มายาคติ” (Mythologies) แม้ในหนังสือทฤษฎีมายาคติท่ีโด่งดงันีจ้ะแฝงไว้ด้วยการวิพากษ์
สงัคมทุนนิยมในฝร่ังเศสช่วงทศวรรษท่ี 1950-1970 แต่แนวคิดของเขาก็ยังได้รับความนิยมใน
ฐานะวิธีวิพากษ์วงการสื่อ โฆษณา แม้กระทัง่ในทกุวนันี ้
 ย้อนกลบัไปในแนวคิดช่วงแรกของบาร์ตส์จากงานเขียนของเขาในช่ือ ศนูย์องศา
แห่งประพนัธกรรม (Le Degrézéro del L’écriture) ท่ีวา่ด้วยความไมส่มบรูณ์แบบของระบบภาษา 
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การยกตวัอย่างวรรณกรรมนัน้ บาร์ตส์ให้ทัศนะว่าภาษาก็คือรหัสจํานวนมาก ซึ่งเป็นธรรมดาท่ี
ความหมายบางสว่นท่ีซอ่นไว้จะปรากฏออกมาได้จากการถกูกกัขงัไว้ด้วยการแปลความหมายแบบ
ท่ีผู้ เขียนเข้าใจ และสิง่นัน้เองจะปรากฏขึน้เม่ือผู้ เขียนได้เสร็จสิน้การประพนัธ์ นัน่หมายถึงการอ่าน 
หรือการรับสารของคน จะมีธรรมชาติของการทําให้ความหมายเปล่ียนไปเสมอ หรือแม้กระทั่ง
บริบทท่ีแตกต่าง รวมไปถึงการแปลเป็นภาษาอ่ืน แนวคิดนีจ้ึงเป็นท่ีมาของวลีท่ีมีช่ือเสียงของ
บาร์ตส์ท่ีว่า “มรณกรรมของประพนัธกร” (The Death of the Author) ขยายความให้เข้าใจง่ายๆ 
คือ “การเกิดขึน้ของผู้อา่น ก็คือมรณะกรรมของผู้แตง่” นัน่เอง 
   จาก “ทฤษฎีมายาคติ” หรือ “สญัศาสตร์” นีเ้องได้มีการนํามาสร้างมมุมองใหม่ใน
การวิจารณ์วรรณกรรมกลายเป็น “สัญศาสตร์วรรณกรรม” (Literary semiotics) เป็นท่ีมาของ
แนวคิด “มรณะกรรมของผู้แตง่” โดยบาร์ตส์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าตวับทประพนัธ์นัน้สามารถมีความหมาย 
หรือการถูกตีความได้ตามสภาพสังคม สภาพแวดล้อม กาลเวลา หรือสามารถเรียกได้อย่าง
ครอบคลมุว่า “บริบท” (context) มีส่วนอย่างยิ่งในการส่ือสารของงานวรรณกรรมและมโนทศัน์นี ้
ยังถ่ายทอดมาถึงแวดวงศิลปะ โดยสะท้อนให้เห็นว่า การมรณะกรรมของผู้ แต่งนัน้ ได้กลับ
กลายเป็นจดุกําเนิดของผู้อ่าน และสามารถขยายความตอ่ได้อีกว่า ยงัเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กบั
ผลงานศลิปะรวมไปถึงแวดวงงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ อยา่งภาพยนตร์ หรือดนตรี  
 ในแวดวงของการวิจารณ์ศิลปะช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา จึงเกิดวิธีการวิจารณ์ท่ี
หลากหลายมากขึน้ และผู้ วิจารณ์ยังสามารถจําแนกแนวคิดในการมองงานศิลปะได้อย่าง
หลากหลาย และไม่เพียงในวงการวิจารณ์เท่านัน้ ศิลปินในซีกโลกตะวันตก รวมถึงศิลปินหัว
ก้าวหน้าหลายท่านในประเทศไทย ได้นําแนวคิดนีม้าปรับใช้ให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ ท่ีสามารถทําให้รูปแบบ หรือความหมายของผลงานมีคุณสมบัติท่ีสามารถยืดหยุ่น
เปล่ียนแปลงได้ตามรูปแบบการติดตัง้ วสัดใุหม่หรือวิธีการจดัแสดงตามบริบทของการนําแสดงใน
ครัง้นัน้ๆ และสําหรับวิทยานิพนธ์นีบ้นัทึกความฝันจึงเป็นเคร่ืองมือตัง้ต้น ท่ีจะนําไปสู่การตีความ
ผา่นนิยามของนิทรรศการในหลายๆ รูปแบบ 
 2.3 จากดาดาถงึเซอร์เรียลิสม์ (ความฝัน อัตโนมัต ิและการเส่ียงทาย) 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการเคล่ือนไหวของศิลปินดาดาและเซอร์เรียสิสม์เป็น
จดุเร่ิมต้นท่ีทําให้ศลิปะเชิงความคดิก่อตวัขึน้ เม่ืองานศลิปะได้กลายเป็นวิธีสํารวจ วิพากษ์ขอบเส้น
ของนิยามทางศิลปะแบบท่ีเคยมีมาในอดีต และเป็นสิ่งท่ีผู้ วิจยัค่อยข้างให้นํา้หนักในการอ้างอิง
เพราะกระบวนการเซอร์เรียสิสม์นัน้เป็นความเคล่ือนไหวทางศิลปะท่ีอ้างอิงกบัหลกัการของความ
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ฝัน การนําเสนอจิตไร้สํานึก ซึง่มาพร้อมกบัการเสี่ยงทาย การสร้างโอกาสให้งานศิลปะได้ปรากฏ
ในรูปแบบอตัโนมตั ิ
 ในความเป็นจริงนัน้ การเคล่ือนไหวของกลุม่เซอร์เรียสสิม์มีความเก่ียวข้องกบังาน
วรรณกรรมอย่างมาก แตก่ลบัมีการกลา่วถึงน้อยเช่นนกัเขียนท่ีมีช่ือในกลุม่ท่ีมีบทบาทสําคญัอยา่ง 
ฌอร์จส์ บาตาย (Georges Bataille) ท่ีมีงานเขียนช่ือ Histoire de L’oeilแม้ว่าช่ือของฌอร์จส์ บา
ตาย จะไม่คุ้นหูนกัอ่านเท่ากับนักเขียนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างฌ็อง-ปอล ซอร์ตร์ หรืออลั
แบรต์ กามส์ู ท่ีมีหนงัสือแปลเป็นภาษาไทยมากกว่าหากกลา่วถึงนกัเขียนท่ีเป็นผู้ นําด้านความคิด 
โดยเฉพาะปรัชญาแนวอตัถิภาวนิยม (Excistentialistic) ซึง่เป็นงานเขียนท่ีตัง้คําถามเก่ียวกบัชีวิต 
ความเป็นจริงของสรรพสิ่งคืออะไร ตวัตนของเรามีอยู่จริงหรือไม่ อย่างไร อะไรทําให้ก่อเกิดความ
เป็นตวัตนของมนษุย์แต่ในความเป็นจริงกล่าวได้ว่าอิทธิพลทางปรัชญาของบาตายท่ีตกทอดมาสู่
บรรดานกัคดิรุ่นใหม ่(ทัง้ในและนอกฝร่ังเศส) อาจมากกวา่ซาร์ตร์ กบักามส์ูรวมกนัด้วยซํา้7 
 นอกจากนีแ้กนนํากลุม่เซอเรียลสิม์อยา่ง องัเดร เบรอตง (Andre Breton) ก็ยงัเป็น
อีกหนึ่งนกัเขียนสําคญัท่ีมีผลงานช่ือ Nadja (1928) รวมถึง หลยุส์ อารากง ท่ีมีผลงานวรรณกรรม
ในช่ือ Le Paysan de Paris ซึง่โดยภาพรวมหวัใจของกลุม่เซอร์เรียลสิม์นัน้วา่ด้วยภาวะ “อตัโนมตั”ิ 
โดยเฉพาะงานเขียนท่ีบอกเลา่จากความฝัน นอกจากนีก้ารนําเสนอ “จิตไร้สํานกึ” โดยตรงนัน้ไมใ่ช่
ทางออกเดียวท่ีจะนําเสนอความเป็นเซอร์เรียลิสม์ เพราะการหยิบเอา “เร่ืองท่ีถูกเก็บกดไว้” มา
เรียบเรียงใหม่ เช่นท่ี ปอล เอลอูารด์ กวีคนสําคญัในขบวนการนําเสนอให้ใช้วิธีดงักลา่วในการแตง่
บทกวี คือเปล่ียน “ความฝัน” เป็น “แรงบนัดาลใจ”  
 ในแถลงการณ์ของกลุม่เซอร์เรียลิสม์ เบรอตงได้เขียนขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1924 โดยคํา
ท่ีเราจะเห็นได้บอ่ยคือ “Surrealist” จะเป็นคําคณุศพัท์ อนัหมายถึงสิ่งท่ีอยู่ “เหนือ” (above) หรือ 
“ยิ่งกว่า” (Beyond) สจันิยม และในอีกรูปแบบของคําว่า “Surrealism” ท่ีเบรอตง ได้กล่าวไว้ใน
ตอนหนึง่ของแถลงการวา่ 
 

 “ …SURREALISM คํานาม สภาวะอตัโนมตัิทางจิตโดยแท้ ซึ่งเป็นการมุ่งหมายท่ีจะ
แสดงออก ไม่ว่าจะด้วยคําพูด การเขียน หรือหนทางใดก็ตาม ซึ่งเป็นการทํางานท่ีแท้ของ
ความคิด เป็นความคิดท่ีแสดงออกภายใต้ภาวะไร้การควบคมุอ่ืนใดท่ีแทรกแซงด้วยเหตผุล 
อยูน่อกเหนือศีลธรรม หลกัความงามใดๆ 

                                                            
7บรรณาธิการ, “ฌอร์จส์ บาตาย: เซอร์เรียลสิต์บนเส้นขนาน,” วารสารหนังสือใต้

ดนิ: เซอร์, 14 (กนัยายน 2551): 113. 
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 ENCYCLOPAEDIA (สารานกุรม) ปรัชญา เซอร์เรียลสิม์ อยูบ่นความเช่ือในความเป็น
จริงอนัสงูส่งกว่าของรูปแบบหนึ่งๆ ของความคิดท่ีเช่ือมโยงถึงกัน ซึ่งจนกระทัง่บดันีก็้ยงัถูก
ละเลย อยู่ในอํานาจเบ็ดเสร็จของความฝัน และความคิดอนัไม่เกียวข้องกนั มุ่งทําลายกลไก
ทางจิตอ่ืนๆ อยา่งเดด็ขาด แล้วแทนท่ีตวัเองลงไปเพ่ือแก้ไขปัญหาหลกัๆ ทกุข้อของชีวิต...”8 
 

 อาจจะดูเกินจริงไปนักเม่ือเบรอตงกล่าวอ้างว่าการให้ความสําคญักับความฝัน
ผ่านกระบวนการบนัทึกแบบอตัโนมตัิ จะสามารถแก้ไขปัญหาของชีวิตได้ แต่นัน้ก็เป็นความจงใจ
ท่ีเบรอตงต้องการให้หลกัการของเซอร์เรียลิสม์มีความแตกต่างจากแนวคิดของ “ดาดา” อย่าง
สิน้เชิง เม่ือหลกัการของดาดา เน้นไปท่ีการทําลายล้างเสียมากกว่าการสร้างขึน้ใหม่ แต่อย่างไรก็
ตามเทคนิคอัตโนมัติของกลุ่มเซอร์เรียลิสม์ก็ได้กลายเป็นวิธีของการละทิง้กลไกการควบคุมใน
กระบวนการสร้างสรรค์ ศิลปินมากมายได้นําเทคนิคนีไ้ปต่อยอดในการทํางานศิลปะอย่าง
หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการปาดปา้ยเส้นสีอยา่งไร้ทิศทาง การหลบัตาดรออิง้สร้างภาพวาด เช่น 
ศลิปิน ฮวน มิโร (Joan MirÓ) หรือ มกัซ์ แอร์นสท์ (Max Ernst) ท่ีมกัจะใช้กระบวนการอตัโนมตัเิพ่ือ
เข้าถึงภาวะจิตไร้สํานึก (unconscios) ปลดปล่อยให้จิตนําพาไปสู่การสร้างสรรค์ด้วยสญัชาติ
ญาณภายใน  
 ไม่ใช่เพียงศิลปินดาดา หรือเซอร์เรียลิสม์เท่านัน้ท่ีใช้กระบวนการอตัโนมตัิช่วยใน
การสร้างสรรค์ เพราะในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ศิลปินในแนวทางแอบสแตร็ค เอ็กซ์เพรสชนั
นิสม์ ก็มีความสนในการใช้สญัชาติญาน สภาวจิตภายใน โดยเฉพาะศิลปินท่ีมีช่ือเสียงอย่าง แจ๊ค
สัน พอลล๊อค (Jackson Pollock) หรือศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของอเมริกาอีกหลายคน เช่น โรเบิร์ต 
ราวส์เชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg) รวมถึงนักดนตรีหัวก้าวหน้าอย่าง จอห์น เคจ (John 
Cage) ในยคุหนึ่งจึงกลา่วได้ว่าเทคนิคอตัโนมตัิแทบจะกลายเป็นธรรมชาติของศิลปินในยโุรปและ
อเมริกา เพียงแต่เทคนิคอตัโนมตั อาจมีการขยายความให้มีคําอ่ืนๆ ใช้แทนกัน เช่น การกระทํา
แบบฉบัพลนั (spontaneity) ความบงัเอิญ (chance) หรืออบุตัเิหต ุ(accident)9 

 
 

                                                            
8แมทธิว เกล, ดาดา&เซอร์เรียลิสม์, แปลโดย ปราบดา หยุน่ (กรุงเทพฯ: เดอะเกรท

ไฟน์อาร์ท, 2557), 216-217. 
9เดวิด คอตตงิตนั, ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา, แปลโดย จณญัญา เตรียม

อนรัุกษ์ (กรุงเทพฯ: openworlds, 2554), 121. 
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3. พืน้ที่นิทรรศการ การสะสมและความเป็นศลิปะ 
 หากจะพดูถึงประวตัิศาสตร์ของการจดันิทรรศการศิลปะ เพ่ือเข้าใจว่าเหตใุดการนํา
ผลงานศิลปะออกแสดงจึงมีความสําคญัหรือความจําเป็น และบทบาทขององค์กรต่างๆ ในโลก
ศิลปะเกิดขึน้อย่างไร และทําหน้าท่ีอะไร ผู้วิจยัได้เร่ิมศกึษาถึงท่ีมาท่ีไปของพิพิธภณัฑ์ เพ่ือศกึษา
สภานภาพของศลิปะ และการสะสม โดยรากศพัท์ของคําว่า “Museum” นัน้ทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีของ
การระลกึถึง (Reminder) สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีได้รับคดัเลือกให้อยู่ในพิพิธภณัฑ์จะเป็นความทรงจําของ
อารยธรรมมนษุย์ และการ “คดัเลือก” นีเ้องท่ีผู้วิจยัเช่ือวา่เป็นการเมืองชนิดหนึง่ท่ีทําให้เห็นบทบาท
ของพิพิธภณัฑ์หรือหอศลิป์ ผา่นงานวิชาการทางประวตัศิาสตร์ศลิป์  
 มีเหตกุารณ์และความทรงจํามากมายท่ีถกูคดัเลือกให้ยงัอยู่ และมีอีกมากมายท่ีไม่ได้
ถกูบนัทึก “ประวตัศิาสตร์” จงึเป็นสิง่ท่ีถกูคดัเลือก หลงัจากยคุพืน้ฟศูิลปวิทยาในศตวรรษท่ี 15-16 
ศาสตร์ความรู้ตา่งๆ เร่ิมได้รับการพฒันาและนํามาเผยแพร่ พิพิธภณัฑ์ยคุเร่ิมแรกก็เร่ิมถกูสร้างขึน้
หลัง ศตวรรษท่ี 17 ไม่ว่าจะเป็น The Museo Sacro ในโรม (1756), The British Museum ใน
ลอนดอน  ( 1759), The Uffizi Gallery ในฟลอเรน ซ์  ( 1765), The Belvedere Palace of the 
Habsburg monarchs ในเวียนนา (1781) และ The Louvre Museum ในปารีส (1793) แนน่อนวา่
สิ่งของท่ีถกูคดัเลือกให้ถกูเก็บรักษาจดัแสดง ก็มกัจะเป็นของสะสมของชนชัน้ขนุนาง และราชวงศ์
ในยโุรป 

 แต่สิ่งท่ีน่าสนใจหลังจากท่ีพิพิธภัณฑ์เกิดขึน้ การจัดการจําแนกหมวดหมู่สิ่งของ
นัน้เองท่ีทําให้เกิดการอ้างอิงกบัศาสตร์ตา่งๆ เพ่ือให้การศกึษาเป็นไปอยา่งมีระบบ และท่ีสําคญัคือ
การสร้างเส้นทางเวลาในประวตัศาสตร์ท่ีจําเป็นจะต้องมีการอ้างอิงด้วยวตัถ ุแม้สิง่ของท่ีได้รับเก็บ
รักษาในช่วงแรกนัน้ปะปนไปด้วยของแปลกประหลาด โดยเฉพาะคอลเล็คชัน่สว่นตวัของผู้ มีฐานะ
นัน้ มกัจะมีคําเรียกท่ีคุ้นชิน้กนัว่า “ห้องสารภณัฑ์” (Cabinet of Curiosities) ท่ีอาจจะเต็มไปด้วย
อวัยวะของสตัว์ ก้อนหิน แมลง พืชต่างๆ รวมไปถึงของใช้แปลกตา ซึ่งในภาพรวมนัน้ ห้องสาร
ภณัฑ์ก็อปุมาได้กบัการยอ่โลกเอาไว้ในห้อง  
 เม่ือการจําแนกแบ่งวงศ์ ค่อยๆ สร้างความรู้เฉพาะเจาะจงทําให้การศกึษาเฉพาะทาง
จงึเกิดขึน้ตามมา รวมถึงการคดัแยกการสะสมงานศลิปะออกจากสิ่งของชนิดอ่ืนๆ จนพฒันาสูก่าร
สร้างพืน้ท่ีเฉพาะทางให้กบัผลงานศิลปะในยคุสมยัใหม่ จนศิลปะเร่ิมตดัขาดจากศาสตร์อ่ืนๆ และ
มีเส้นทางเวลาในประวตัศิาสตร์ของตวัเอง  
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ภาพท่ี 8 ห้องสารภณัฑ์ 
ท่ีมา ห้องสารภณัฑ์, เข้าถึงเม่ือ 4 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/
ห้องสารภณัฑ์ 
 
 แต่อย่างไรก็ตามแม้หอศิลป์ในยุคปัจจุบนัจะได้รับการจดัการให้มีระบบระเบียบ แต่
ผู้วิจยัก็ยงัมีความสนใจเก่ียวกบั “ห้องสารภณัฑ์” เน่ืองจากผู้วิจยัมีหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จัดนิทรรศการ ทํางานร่วมกับนักสะสม และศิลปิน โดยเฉพาะการเรียนรู้แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์นิทรรศการในรูปแบบต่างๆ และห้องสารภณัฑ์ก็นําเสนอให้เห็นว่าการสะสมนัน้เป็นสิ่ง  
ท่ีเร่ิมต้นขึน้จากความกระหายใคร่รู้ของมนุษย์ ก่อนท่ีการสะสมนัน้จะได้รับการจดัหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบ หรือคัดแยกและพัฒนาให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ทางด้านชีววิทยา ธรณีวิทยา 
วิทยาศาสตร์ รวมถึงศลิปะในช่วงยคุพืน้ฟศูิลปวิทยาการของยโุรป สิ่งท่ีได้รับการสะสมนัน้ มีนยัยะ
ท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตรง ซึ่งเราคงไม่ปฏิเสธว่า การสะสมมีความเก่ียวข้องในเชิง
การเมืองของศาสตร์สาขาต่างๆ เม่ือพืน้ท่ีหนึ่งมีสิ่งของท่ีได้รับการคดัสรรค์ และคดัแยกไปพร้อมๆ 
กนั 
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 เม่ือการจดัสารบบของการสะสมเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัความทรงจํา หรือท่ีเรียกกนัว่า 
“โลกยอ่” (microcosm) หรือ “เวทีโลก” (theater of the world) การกําหนด หรือสร้างรูปแบบความ
ทรงจําจึงเกิดขึน้โดยทนัทีท่ีห้องสารภณัฑ์ได้ก่อตวัขึน้ ในโลกสมยัใหม่ห้องสารภณัฑ์ได้กลายมา
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีได้รับการจดัการด้วยองค์ความรู้มากมาย กลา่วได้ว่าพิพิธภณัฑ์สะท้อนให้เราเห็น
โลกของการสะสม หรือการอปุถมัภ์งานศิลปะ จากกิจกรรมของชนชัน้ขนุนางในอดีตจนล่วงมาถึง
ยคุสมยัใหม่ท่ีการสะสมได้กลายมาเป็นกิจกรรมของคนชัน้กลาง พ่อค้า รวมถึงนกัวิชาการทัว่ไป 
เช่น นกัวิทยาศาสตร์ นกัชีววิทยา ประวตัิศาสตร์ของการสะสมค่อยๆ ได้รับการคิดค้นระบบการ
จดัการและการจดัเก็บ งานศิลปะได้ถกูแยกออกจากวตัถสุิ่งของในหมวดอ่ืนๆ เพ่ือได้รับการศกึษา
อย่างเป็นเอกเทศ อย่างไรก็ดีการแยกประเภทของการสะสมนีไ้ด้ขยายให้เห็นแนวคิดของการ “ย่อ
โลก”  ให้แคบลงด้วยการจดัข้อมลูเป็นหมวดหมู ่การจดัการในพิพิธภณัฑ์ของทกุๆ บริบทจงึมีความ
เป็นการเมืองซอ่นอยูเ่สมอ 
 ในบางครัง้มิตใินเร่ือง “อํานาจ” ก็ถกูปิดบงัด้วยฉากขององค์ความรู้ ซึง่น่ีเองท่ีเป็นแก่น
ของการสร้างพืน้ท่ีจดัแสดงภายใต้บริบทของพิพิธภณัฑ์ โดยเฉพาะห้องสารภณัฑ์ในยคุเร่ิมแรกท่ี
แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าบทบาทของชาติตะวนัตกมีความต้องการท่ีจะเป็นผู้ นําและยึดครอง 
การรวบรวมวตัถสุิ่งของมีค่า จากทุกมมุโลกและนํามาจดัแสดงจึงเป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นเจ้า
อาณานิคมแม้กาลเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่ เราก็ยงัปฏิเสธได้ยากว่าพืน้ท่ีจดัแสดงศิลปะยงัคงมี
กลิ่นไอของการแสดง “อํานาจ” อยู่ แม้จะมีวิธีการท่ีต่างกันออกไป โดยเฉพาะการเป็นพืน้ท่ีจัด
ระเบียบความรู้ของสังคมหนึ่งๆ รวมถึงสุนทรียศาสตร์ท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้จะมีความพยายาม
จดัการให้พิพิธภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัชมุชนมากขึน้ แตพื่น้ท่ีจดัแสดงก็ยงัคงมีนยัยะและท่าทีท่ีจะ
แยกคนท่ีมีการศกึษาหรือคนมีรสนิยมออกจากคนทัว่ไป 
 ดงันีศ้ลิปินร่วมสมยับางท่านจงึได้เลือกท่ีจะนําเสนอประเดน็ทางด้านพืน้ท่ีหอศลิป์เพ่ือ
วิพากษ์ ในฐานะองค์ประกอบสําคญัหนึง่ของโลกศิลปะ การสะสม รวมรวมวตัถตุา่งๆ ได้กลายเป็น
กระบวนการสําคญัท่ีศิลปินใช้ล้อเลียนกบักระบวนศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์ อย่างโบราณคดี หรือ
ชีววิทยา เช่น ผลงาน Dead ends Died out โดย Damian Hirst ซึ่งเป็นตู้ เก็บของแบบแขวนผนงั 
แบง่ซอยเป็นชัน้อย่างเป็นระบบระเบียบ ภายในเก็บก้นกรองบหุร่ีท่ีถกูสบูจนหมด หากมองเผินๆ ดู
ราวกบัว่าศิลปินกําลงัจงใจจดัเก็บสิ่งของท่ีเป็นขยะชนิดหนึ่ง แตใ่นอีกมมุหนึ่งก้นบหุร่ีเหลา่นีกํ้าลงั
เปรียบเทียบ (Metaphorical) กับวิธีวิทยาท่ีมนุษย์ใช้จัดการกับความเป็นอารยะจัดการความ
กกัขฬะให้เป็นระบบระเบียบ การจดัการแบบพิพิธภณัฑ์มีภาษาของแบบแผน มีการจดัวางท่ีกลา่ว
ได้วา่เป็นพิธีกรรมชนิดหนึง่ และโลกของศลิปะก็พึง่พาการจดัแสดงด้วยเช่นกนั  
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ภาพท่ี 9  ผลงานชดุ Dead ends Died out ของ Damian Hirst 
ท่ีมา: James Putnam, Art and Artifact: The Museum as Medium. (Italy: Thames&Hudson, 
2001), 35. 
 
 โดยเฉพาะประเด็นการจดัการแบบพิพิธภณัฑ์นีท่ี้ผู้วิจยัมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ
งานศิลปะเป็นสิ่งประดษิฐ์ท่ีผกูพนักบัพืน้ท่ีและวิธีการจดัแสดงอย่างไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ 
(แม้บางครัง้งานศิลปะจะไม่ได้จดัแสดงในพืน้ท่ีปิดอย่างหอศิลป์ก็ตาม) นอกจากนีย้งัมีผลงานของ
ศิลปินสําคัญอย่าง Christian Boltanski ท่ีผลงานของเขามักจะอ้างอิงกับการทําทะเบียนของ
มนุษย์ในระบบตัวแทน  ซึ่งการตัดวางตัวตนในฐานะข้อมูลของมนุษย์มีอยู่มากมายใน
ชีวิตประจําวนั ไมว่า่จะเป็นรายช่ือของผู้คนจํานวนมากท่ีเสียชีวิตในเหตกุารณ์สงคราม ผลงานของ
เขามกัจะนําเสนอการจดัวางท่ีชวนให้นึกถึงสสุานซึง่ยิ่งตอกยํา้ให้ผู้ชมได้เห็นว่าแม้แตใ่นบริบทของ
ความตาย มนษุย์ยงัสอดแทรกวิธีการจดัแสดง ให้ความเป็นระเบียบสะท้อนความเคารพและอาลยั
ตอ่ผู้ เสียชีวิต  
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ภาพท่ี 10 ภาพผลงานของ Christian Boltanski 
ท่ีมา James Putnam, Art and Artifact: The Museum as Medium (Italy: Thames&Hudson, 
2001), 43. 

 
 ความทรงจํา เป็นแนวเร่ืองหลักของศิลปิน และผลงานชุดนีย้ังขยายความถึง
ประวตัิศาสตร์ของศิลปะ โดยการทําดรรชนีและการจดัวางด้วยกล่องโลหะจํานวนมาก ทําให้ผล
งานชุดนีป้ระหนึ่งสสุานของศิลปินเกือบทัง้โลก หากพิพิธภณัฑ์ร่วมสมยัจะแสดงบทบาทของการ
เป็นผู้ดูแลรักษา ในขณะท่ีความทรงจําของมนุษ์นัน้มีส่วนท่ีบิดเบีย้ว ผิดพลาดอยู่ แต่ความเป็น
องค์กรทางศิลปะอาจทําให้การจดัทําข้อมูลทางศิลปะกลายเป็นความแข็งท่ือไร้ชีวิต ซึ่งช่องว่าง
เหล่านีไ้ด้ทําให้เกิดการวิจารณ์ถึงระบบการจัดทําข้อมูลและการจัดแสดงเผยแพร่กับสาธารณะ 
สง่ผลให้ศิลปินจํานวนมากเร่ิมตระหนกั และพยายามสร้างรูปแบบการนําเสนอศิลปะใหม่ๆ เพ่ือให้
ประเดน็เหลา่นีถ้กูขยายความเพ่ือให้เกิดความตระหนกัตอ่ไป 
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 3.1 ความพร่าเลือนระหว่างศิลปะและการจัดแสดง 
 ก่อนหน้านี ้ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช ได้เคยสร้างผลงานชุดหนึ่งด้วยการติดตัง้ป้ายไฟ
บนอาคารร้างในย่านวงเวียน 22 ด้วยคําว่า “Museum” พร้อมกบัชกัชวนให้ศลิปินนําผลงานเข้าไป
จดัแสดงในอาคาร โดยกระบวนการคือการทําให้ศิลปินเข้าไปมีส่วนร่วมในพิพิธภณัฑ์ท่ีเขาจําลอง
ขึน้มา ในภาพลักษณ์ของศิลปินบนกระแสธารของ สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ (Relational 
Aesthetics)10 เขาได้กลายสถานภาพศิลปินสู่นักจัดการหรือภัณฑารักษ์ให้พืน้ท่ีตึกรกร้างมี
สถานะการณ์ของพิพิธภณัฑ์เกิดขึน้แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานนกั แต่ศิลปินมากมายก็ได้รับสมคัร
เข้ามามีส่วนร่วมให้ตึกร้างแห่งนัน้มีบรรยากาศของพิพิธภัณธ์ศิลปะร่วมสมัย ท่ามกลางชุมชน
เก่าแก่  
 แม้จะไม่สามารถขยายความเพ่ือไปสู่ความสําเร็จของการสร้างพืน้ท่ีศิลปะ
ทางเลือกในกรุงเทพฯ แต่ลกัษณะการทํางานของฤกษ์ฤทธ์ิ ซึ่งเป็นนักสร้างสรรค์ท่ีมีความเป็น
ศิลปิน แต่มีวิธีคิดแบบภัณฑารักษ์ด้วยเช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่ง นักสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ 
(creator/curator) ก็มีบทบาทสลับกันไปมาอย่างมีนัยยะสําคัญในยุคของศิลปะร่วมสมัย จาก
ผลงานชดุนีผู้้วิจยัได้มีข้อสงัเกตมากมายโดยเฉพาะการชกันําศิลปินเข้าสูนิ่ทรรศการ รวมถึงความ
เป็นกิจกรรม การจดัการ และศลิปะ 
 เม่ือบทบาทอาชีพของภณัฑารักษ์แต่ดัง้เดิมนัน้เก่ียวของกบัการสร้างคอลเลคชัน่
ของหอศิลป์ รวมไปถึงงานเอกสารต่างๆ ขององค์กร ช่องว่างท่ีเกิดจากข้อคิดเห็น ทศันคติส่วนตวั
ของภณัฑารักษ์ได้มีอิทธิพลตอ่แนวคิดของการจดัแสดง กระทัง่ภณัฑารักษ์มีบทบาทในการคดัสรร
ศลิปิน รวมถึงผลงานศลิปะของพวกเขา ดรูาวกบัว่าในทางประวตัิศาสตร์ เราสามารถเห็น “ช่อง” ท่ี
การ “เลือก” นัน้เป็นวิธีการทัง้ของศลิปิน และภณัฑารักษ์ 

 
 
   
 

                                                            
10 สนุทรียศาสตร์เชิงสมัพนัธ์ หรือสนุทรียศาสตร์เก่ียวเน่ือง (Relational Aesthetics) 

เป็นคํานิยามถึงงานศิลปะท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง “ศิลปะ” และ “ผู้ชม” ท่ีเกิดขึน้เม่ือทัง้ผู้ชม
และผลงานมีความเก่ียวข้อง แลกเปล่ียนกนัในรูปแบบกิจกรรม หรือในฐานะปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
ซึง่เป็นคําท่ีถกูประดษิฐ์ขึน้โดย ภณัฑารักษ์ นกัปรัชญา และนกัวิจารณ์ศลิปะชาวฝร่ังเศส นิโคลา บู
โย (Nicolas Bourriaud) ในปี ค.ศ. 1995 
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ภาพท่ี 11  ผลงานพิพิธภณัฑ์ของ ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช 

 
 อีกหนึ่งผลงานท่ีเป็นกรณีศึกษาของผู้ วิจัย คือ Rolywholyover a circus (1993) 
โดย จอห์น เค็จ (John Cage) ท่ีจดัแสดง ณ The Museum of contemporary Art แห่งเมือง Los 
Angeles ซึง่ในฐานะนกัดนตรี และศิลปินเคจมีความเป็นนกัประพนัธ์หวัก้าวหน้าผสมอยู่พอๆ กบั
ความเป็นศิลปินด้วยเช่นกนั การผสมผสานข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) ทําให้ผลงานชดุนีข้อง
เขาคาบเก่ียวอยู่ระหว่างการตีความระหว่างทัศนศิลป์ และดนตรี ต่างๆ สิ่งท่ีทําให้ผู้ วิจัยสนใจ
ศกึษาผลงานชิน้นีคื้อการสุม่เลือก เคจได้แรงบนัดาลใจจากหนงัสือทํานาย “I Ching” ของจีนและ
เร่ิมใช้วิธีการสุ่มเลือกจากสิ่งต่างๆ ท่ีเขานํามาปรับใช้เพ่ือสร้างผลงานดนตรีของเขาตัง้แต่ยุคต้น 
1950 ไม่ว่าจะเป็นผลงานของศิลปินท่ีให้แรงบนัดาลใจแก่เขา วตัถสุิ่งของท่ียืมมาจากพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน หรือคดัเลือกมาจากงานจิตรกรรมของเขาเอง รวมไปถึงโน๊ตเพลงและของสะสมส่วนตวั 
แนวความคิดในการคัดเลือกของเขาจะเกิดจากการสุ่ม จนของบางอย่างในนิทรรศการอาจ
เปลี่ยนไปทกุวนัจนผู้ชมอาจจะจดจําไม่ได้หากมาชมเกินหนึ่งครัง้ ในฐานะ “นกัประพนัธ์” น่ีจึงเป็น
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีเคจได้ทดลองสร้างวิธีการจัดแสดงศิลปะเชิงทดลองท่ีหากอุปมากับโน๊ตเพลง 
คล้ายกบัการสลบัไปมาของตวัโน๊ตโดยการสุม่ กระทัง่ผลงานของศิลปินท่ียืมมาก็เกิดการก้าวข้าม
ขอบเขตความหมายของผลงานตามไปด้วย 
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ภาพท่ี 12  ผลงาน Rolywholyover a circus (1993) โดย จอห์น เคจ็ 
ท่ีมา :  James Putnam, Art and Artifact: The Museum as Medium (Italy: Thames&Hudson, 
2001), 140. 

 

 ทัง้สองกรณีนี  ้เป็นตัวอย่างท่ีทําให้ผู้ วิจัยต้องการผลิตผลงานศิลปะในรูปแบบ
นิทรรศการท่ีมีส่วนร่วมของศิลปิน และชกัชวนให้ผลงานของพวกเขามีความหมายท่ีเปิดออกจาก
แนวเร่ืองท่ีเคยทําอยู่ บทบาทท่ีซ้อนทบักนัอยู่ระหว่างศิลปะในรูปแบบของกระบวนการ กบัศิลปะ
ในรูปแบบชิน้ผลงาน ในบางครัง้กลบัทําให้สิ่งสะสม (collection) มีการโยกย้ายถ่ายเท เปล่ียน
บริบท จนไปสูก่ารเปลี่ยนความหมาย โดยเฉพาะการล้อเลียนไปกบักระบวนการความคิดของการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ หรือระบบความรู้ท่ีถกูใช้เพ่ือการจดัการพิพิธภณัฑ์นัน่เอง นอกจากนีอํ้านาจของ 
“การจดัแสดง” ได้กลายเป็นกระบวนการท่ีได้รับการตีความใหม่โดยศิลปินหลายๆ ท่าน หลายๆ 
ครัง้ ศิลปินเหลา่นีใ้ช้ “การคดัเลือก” จากความสนใจท่ีมีอย่างหลากหลาย เพ่ือทําลายขนบของการ
จําแนก และการคดัเลือกเฉพาะบคุคลนีเ้อง ท่ีอาจทําให้เห็นโลกคูข่นานท่ีหลบซอ่นอยูใ่นนิยามของ
ศลิปะร่วมสมยั 
 3.2 กรณีศึกษา การภณัฑารักษ์เชิงสร้างสรรค์ 
 ภณัฑารักษ์ได้กลายมาเป็นบทบาทหน้าท่ีสําคญัหนึ่งในวงการศิลปะร่วมสมยัใน
ทุกวนันี ้นอกจากความสนใจท่ีผู้ วิจยัมีต่อต้นกําเนิดของพิพิธภณัฑ์แล้ว การศึกษาท่ีมาท่ีไปและ
บทบาทของภณัฑารักษ์ก็ยงัมีเหตมีุผลท่ีน่าสนใจ และในเชิงโครงสร้างนัน้ สงัคมศลิปะจะชีนํ้าได้ว่า
จําเป็นต้องมีภณัฑารักษ์หรือไม่ ในรูปแบบไหน หากเปรียบเทียบในประเทศไทย อย่างท่ีเราทราบ
กนัวา่ภณัฑารักษ์ในรุ่นแรกนัน้มีบทบาทในด้านการนําเสนอศิลปินสูส่ายตาของนานาชาติเป็นหลกั 
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ไม่ว่าจะเป็น ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ และ อ. สมพร รอดบุญ หรือในรุ่นต่อมาท่ีการจัดการ
นิทรรศการศิลปะในไทยเร่ิมเป็นรูปธรรมมากขึน้ ทําให้เกิดภัณฑรักษ์อย่าง กฤติยา กาวีวงศ์, 
อรรฆย์ ฟองสมทุร เป็นต้น  แม้ประเทศไทยจะมีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มากว่าสามสิบ
ปี แตบ่ทบาทของภณัฑารักษ์ในศลิปะร่วมสมยัก็เพิ่งเร่ิมไมก่ี่ปีมานี ้ 
 ในขณะท่ีความเข้าใจในบทบาทของภณัฑารักษ์ยงัไมเ่ป็นท่ีเผยแพร่นกั และท่ีผา่น
มาในประเทศไทย มีการคัดสรรศิลปินหรือผลงานของศิลปินโดยศิลปินด้วยกันเอง (Artist as 
Curator) ปรากฏการณ์ในไทยดคูล้ายกบัการคานอํานาจของภณัฑารักษ์ในแบบหนึง่ ยอ่มเป็นเร่ือง
ธรรมดาในการจดัเขตพืน้ท่ีของโลกศลิปะ อยา่งท่ี ถนอม ชาภกัดีเคยกลา่ววา่ 
 

 “…Curator นัน้เป็นผู้ เลือกศิลปินและผลงานเพ่ือนําไปแสดงในพืน้ท่ีท่ีเขาได้จดัสรรไว้
แล้ว สว่นศลิปินก็พยายามท่ีจะหลีกหนีกฏเกณฑ์ของ Curator ท่ีจะเข้ามาครอบครองวิถีการ
แสดงออกของตนเอง ซึ่งการพยายามหลีกหนีดงักล่าวจึงทําให้เกิดกลุ่มการเคล่ือนไหวใหม่
ของการคัดเลือกผลงานขึน้ โดยศิลปินร่วมกันจัดการกันเองในการเลือก และคัดสรรงาน
แสดง...”11 

 
 ธรรมชาติอย่างหนึ่งในโลกศิลปะร่วมสมยั บางครัง้ศิลปินก็มีความต้องการท่ีจะ
ทํางานของภัณฑารักษ์ ด้วยเหตุจําเป็นบางประการ และในอีกด้านหนึ่ง บางครัง้ภัณฑารักษ์ก็
ทดลองวิธีการจัดการศิลปะในรูปแบบใหม่ๆ (creative curating) จนคล้ายกับเป็นผู้ สร้างสรรค์
โครงการศิลปะเสียเอง แตส่ําหรับผู้วิจยันัน้มีความสนใจการขยายบทบาทของภณัฑารักษ์มากกว่า
ในฐานะพฒันาการท่ีเคยเป็นบคุลากรหลกัจากระบบจารีตของพิพิธภณัฑ์ จากผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ดูแลศิลปะวัตถุ จัดทําทะเบียนผลงาน มาสู่ภัณฑารักษ์ท่ีอยู่ภายใต้ร่มเงาของวัฒนธรรมการ
อปุถมัภ์ศลิปะแบบสมยัใหม ่ท่ีขบัเคล่ือนด้วยตลาด อาร์ตดีลเลอร์ การสนบัสนนุของรัฐ และเอกชน 
ในโครงสร้างอํานาจท่ีซบัซ้อนกวา่ในสมยัอดีต 
 ส่วนหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ในระดับนานาชาติท่ีศิลปินในรูปแบบภัณฑารักษ์ 
(artist-curator) นัน้มีมากขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั หลายๆ ครัง้เราได้เห็นการข้ามบทบาทหน้าท่ีกนั 
อย่างเช่น การออกแบบนิทรรศการ (exhibition design) และการผลิตผลงานจดัวาง (installation) 
ซึง่นบัวนั การแผข่ยายวิธีคดิเช่นนีก็้ยิ่งมีมากขึน้ 

                                                            
11ถนอม ชาภกัดี, “วฒันธรรมอํานาจของ Curator,” The Nation 9, 452 (29 มกราคม-

4 กมุภาพนัธ์ 2544): 53. 
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 ซึ่งในกรณีนีผู้้ วิจัยได้นําโครงการ Do it เป็นกรณีศึกษาสําหรับวิทยานิพนธ์ 
เน่ืองจากบทบาทของฮานส์ อลูริช โอบริสท์ (Hans Ulrich Obrist) ภณัฑารักษ์ชาวสวิสเซอแลนด์ ท่ี
มีช่ือเสียงระดับนานาชาติปัจจุบันเขารับตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายกิจกรรมนานาชาติและ
ผู้ อํานวยการร่วมด้านนิทรรศการและกิจกรรมจาก เซอร์เพนไทน์ แกลเลอร่ี กรุงลอนดอนด้วยความ
สนใจในศาสตร์หลายๆ ด้าน ทําให้เขาจดัการนิทรรศการด้วยความคิดสร้างสรรค์หลายๆ แบบ จน
หลายๆ ครัง้การทํางานภณัฑารักษ์ของเขาก็มีกลายเป็นประบวนการทางศลิปะด้วย 
 โครงการ Do it นัน้ เป็นหนึง่ในหลายๆ โครงการท่ีน่าสนใจโดยสว่นหนึง่โอบริสท์ได้
แนวคิดนีม้าจากตอนหนึ่งในประวตัิศาสตร์ของ Dada เม่ือ Marcell Duchamp เคยโทรศพัท์ข้าม
ประเทศไปหาน้องสาวของเขา เพ่ือให้ผลิตผลงานศิลปะให้ ซึ่งพ้องกบัความสนใจของผู้วิจยัเองท่ี
เคยศึกษาวิธีการทดลองสร้างผลงานศิลปะของดชูอมป์หลายๆ แบบ เหตกุารณ์นัน้ ได้กลายเป็น
กรณีศึกษาสําหรับศิลปิน และภณัฑารักษ์ในยุคหลงั ตอนหนึ่งของบทนําในสจิูบตัร Do it : Thai 
Version, Bangkok โอบริสท์ได้กลา่ววา่ 
 

“ ...ดชูอมป์ ใช้คําว่า “L’ infinitive (Infinitif)”  เพ่ือต่อต้านความคิดในการสนบัสนนุตนเอง
ของศิลปิน วิธีสร้างงานศิลปะตามข้อแนะนําของเขามีความคล้ายคลงึกบัการสร้างงานศิลปะ
โดยใช้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (ready-made) ซึ่งเกิดความความคิดท่ีจะปฏิเสธรสนิยมของ
ศลิปินผู้สร้างงาน และเป็นการผลติงานศลิปะท่ีคงไว้ซึง่ความร่วมสมยัของงานชิน้นัน้...”12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12ฮานส์ อลูริช โอบริสท์, Do it : Thai Version, Bangkok (Bangkok: Bangkok 

University, 1996), 8. 
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ภาพท่ี 13 หนงัสือ do it 

  

    จากกระบวนการผลิตผลงานของดชูอมป์นัน้ ได้ตัง้คําถามท่ีน่าสนใจขึน้มากมาย 
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความคิดในเชิงปัจเจคบคุคลของศลิปิน ความเป็นต้นแบบของงานศิลปะ รวม
ไปถึงประเด็นทางด้านสนุทรียภาพของศิลปะอีกมากมายแน่นอนว่า Do it ได้เป็นโครงการท่ีริเร่ิม
โดยภณัฑารักษ์ ซึ่งโอบริสท์ได้พฒันาประเด็นเหล่านีสู้่ความเป็นคู่มือผลิตผลงานศิลปะเป็นเวลา
ร่วม 20 ปีท่ีโครงการนีดํ้าเนินไป ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านเข้าร่วมโครงการนี  ้อาทิ Marina 
Abramović, Ai Weiwei, Mathew Barney, Christian Boltanski, Daniel Buren เป็นต้น ซึง่ศลิปิน
ได้เป็นผู้ ร่วมร่างคูมื่อ อธิบายขัน้ตอนตา่งๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ ซึง่ในฐานะท่ีเป็นเอกสาร 
ผลงานศิลปะทัง้หมดจึงสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดาย และใครจะเป็นผู้ผลิตก็ได้โอบริสท์กลา่ว
ไว้ตอนหนึ่งในบนัทึกท่ีเขาได้นําโครงการนีไ้ปเผยแพร่ท่ีเมืองปารีสในปี ค.ศ. 1995 ว่า “ At the 
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same time, each version of “Do it” is an activity in space. The exhibition takes place in the 
inter-spaces between interpretation and negotiation”13 โดยนัยยะนัน้ ถ้อยความท่ีเกิดขึน้
ภายในคูมื่อ Do it จงึเปิดโอกาสให้มีการตีความ และการตอ่รองได้เท่าท่ีบริบทจะเอือ้อํานวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14  ประกอบภายในหนงัสือ Do it 
ท่ีมา Hans Ulrich Obrist and Hu Fang, Do It (Chinese version), เข้าถึงเม่ือ 7 เมษายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.vitamincreativespace.com/en/?book=do-it 

  
 แน่นอนว่าเม่ือโครงการนีไ้ด้จดัทําหลายครัง้ ก็ให้ผลท่ีแตกตา่งกนัเสมอ ราวกบัว่า
โครงการ Do it เป็นโครงการทดลองขนาดยาวของโอบริสท์ และในขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็น
โครงการปลายเปิดท่ีทําให้ผู้ชม หรือผู้ เข้าร่วมได้ตีความอีกมากมาย เพราะนยัหนึ่ง Do it อาจจะ
เป็นการภณัฑารักษ์ตวัฉบบัหนงัสือ เพราะมีการจดัพิมพ์ขายเช่นเดียวกบัหนงัสือทัว่ไป หรือเป็นการ
ภณัฑารักษ์ผ่านรูปแบบของหนงัสือในฐานะคูมื่อ หรือแท้จริงแล้วโอบริสท์ใช้ Do it เพ่ือการตีความ
                                                            

13 Hans Ulrich Obrist and Kate Fowle, ed. Do it, (New York: D.A.P/Distributed 
Art Publishers, Inc.,2013) 16. 
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รูปแบบของการจดันิทรรศการในอีกรูปแบบหนึ่ง ทุกวนันีป้ระเด็นต่างๆ ยงัคงเปิดให้คนรุ่นหลงัได้
ศึกษา โดยเฉพาะการอยู่ในโลกของข้อมลูในยุคท่ีเราไม่ได้รับข่าวสารเพียงทางเดียว แต่ยงัมีการ
สื่อสารทางเลือกอีกมากมาย ส่งต่อกนัในทกุๆ ช่องทาง ศิลปะก็เช่นกนั วิธีรับสาร หรือส่ือสารทาง
ศลิปะจงึไม่เคยหยดุน่ิง แม้พิพิธภณัฑ์จะมีพนัธกิจของตงัเองอยู ่แตภ่ณัฑารักษ์ในโลกร่วมสมยัก็จะ
หาช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะติดตามศิลปิน และมองหาความเป็นไปได้ในผลงานของพวกเขาในมมุท่ี
แตกตา่งออกไปเสมอ  
 โดยสรุปนัน้ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ของผู้ วิจยัมีท่ีมาจากองค์ความรู้
หลายๆ ทาง แต่จะสมัพนัธ์เป็นสิ่งเดียวกนัอย่างแยกไม่ได้สําหรับกระบวนการทํางานทัง้หมด โดย
สงัเกตได้วา่ผู้วิจยัมีความสนใจในประวตัศิาสตร์ศลิปะตะวนัตกขนานไปกบัวิถีชีวิตแบบไทยๆ ไมว่่า
จะเป็นวิธีคิดของการใช้ความฝันในบริบทศลิปะตะวนัตก ท่ีอ้างอิงได้ถึงความเช่ือเก่ียวกบัความฝัน
ของคนตะวนัออก ภาษาและชุดข้อมลูท่ีเป็นวตัถุดิบสําคญัของศิลปะแบบหลงัสมยัใหม่ กับการ
เส่ียงโชคชะตาผ่านถ้อยความท่ีคนไทยคุ้นชิน รวมไปถึงการตีความใหม่ของนิยามการเป็นนัก
สร้างสรรค์ท่ีผู้วิจยัพบว่าการเป็นศิลปินนัน้อาจไม่ใช่บคุลากรท่ีอยู่บนยอดของโครงสร้างอํานาจใน
วงการศิลปะเสมอไป กระบวนการจดัการจึงเป็นสิ่งท่ีน่าศกึษาและทดลองนํามาปรับใช้ให้เป็นการ
ทํางานสร้างสรรค์ได้เช่นกนั 
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บทที่ 3 

 
วิธีการดาํเนินการสร้างสรรค์ 

 
 

 จากแนวคิดท่ีต้องการค้นหาวตัถุดิบสําหรับการสร้างสรรค์กระบวนการทางศิลปะ 
ผู้ วิจัยเคยมีประสบการณ์ทดลองใช้ “ข้อมูล” ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีคุณสมบตัิในการคดัสรรโดย
อาศยัหลกัการของความน่าจะเป็น การสุม่ หรือความบงัเอิญ ไม่สามารถควบคมุได้โดยธรรมชาติ 
มาใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับการทํางานศิลปะ ประกอบกับระหว่างการศึกษาในระดบัปริญญาโท
ผู้ วิจัยได้มีส่วนเข้าไปทํางานคลุกคลีกับการจัดนิทรรศการศิลปะในฐานะภัณฑารักษ์ ได้เห็น
กระบวนการทํางานและวงจรความเป็นไปในวงการศิลปะ ผู้วิจยัจึงตดัสินใจใช้ข้อมลูท่ีเกิดจาก
บนัทึกความฝันท่ีเคยจดบนัทึกอย่างต่อเน่ืองเป็นวตัถุดิบหลกัในโครงการทดลองทางศิลปะ จน
สามารถนํามาจดัเป็นนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณะ 
 ก่อนจะกล่าวถึงผลงานวิทยานิพนธ์นีจ้ึงจําเป็นท่ีจะต้องเรียบเรียงท่ีมาท่ีไปของ
กระบวนการคดิทัง้หมดเพ่ืออธิบายให้เห็นวา่เหตใุดผู้วิจยัจงึเลือกท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานศลิปะวจิยั
ออกมาในรูปแบบของศลิปะเชิงแนวคดิ การคาบเก่ียวระหวา่งศลิปะและการจดัการนิทรรศการ ไป
จนถึงอธิบายขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่ความสนใจจากกรณีตวัอย่าง ประสบการณ์ก่อนวิทยานิพนธ์ 
ขัน้ตอนการศึกษาก่อนการสร้างสรรค์ จนถึงขัน้ตอนของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ต้องการการมีสว่นร่วมจากศลิปินและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในวงการศลิปะร่วมสมยั จนในท้ายท่ีสดุจึง
นํามาซึง่การรวบรวมจดัทําเป็นเอกสารประกอบในวิทยานิพนธ์เลม่นี ้
 
1. ประสบการณ์ก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ระหว่างช่วงท้ายของการศึกษาในระดบัปริญญาโทนัน้ ผู้ วิจัยได้จํากัดกรอบความ
สนใจของตวัเองให้แคบลงโดยให้ความสําคญักบัศิลปะเชิงกระบวนการท่ีใช้ภาษาเพ่ือนําไปสูง่าน
ศิลปะผู้วิจยัเร่ิมใช้กระบวนการเขียนสร้างเร่ืองแต่งท่ีผสมผสานระหว่างการเป็นเร่ืองสัน้ และการ
พรรณาถึงงานศิลปะชิน้หนึ่งในผลงานช่ือ curator is dead โดยผู้ วิจยัมีความสนใจว่า หากงาน
ศิลปะท่ีไม่มีอยู่จริงได้รับการอธิบาย พรรณา โดยรูปแบบของวรรณกรรมแล้วจะมีผลอย่างไรกับ
ผู้อ่านหรือผู้ชม โดยงานศลิปะท่ีกลา่วถึงในผลงานเขียนชิน้นีไ้ด้ใช้ภาษาท่ีแสดงถึงความไมช่ดัเจน
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ของรูปลกัษณ์ผลงาน มีการอธิบายลกัษณะผลงานอย่างคลมุเคลือจนเกิดช่องวา่งของการตีความ
ผสมกับความรู้สึก ความทรงจํา ท่ีตวัละครในเร่ืองได้บรรยายถึงผลงานท่ีเห็นอยู่ต่อหน้า อีกทัง้
ผลงานชิน้นีนํ้าเสนอในรูปแบบสิง่พิมพ์ท่ีดเูหมือนกําลงัได้รับการผลติจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15  ผลงาน Curator is dead 
  
 โดยผลงาน Curator is dead มีเนือ้หาสว่นหนึง่ดงันี ้ 
 

...ภายในห้องส่ีเหล่ียมเต็มไปด้วยฝุ่ นอะอองและโครงไม้เล็กๆ ถกูเช่ือมตอ่ให้ขดักนัไป
มา ผมหมายถึงถกูต่อกนัเหมือนจิกซอว์จนเต็มห้องทัง้ในแนวราบและแนวดิ่ง ไม่มีท่ี
จะเดินเข้าไปได้เลย ผมมองผ่านแสงสลวัๆ ท่ีลอดผ่านบานเกล็ดตรงระเบียงเข้ามา 
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ช่างน่าทึ่งและน่าตะลึงไม่น้อยเม่ือพินิจเห็นถึงโครงสร้างอันเป็นระเบียบแบบแผน 
ลกัษณะชิน้ไม้ตอ่กนัคล้ายรากไม้ ใยแมงมมุ หรือการระเบิดตวัออกของอะไรสกัอย่าง
ท่ีถกูทําให้แช่น่ิง ผมไมแ่น่ใจนกัวา่มนัดคูล้ายกบัอะไร...1 
 

จากการทดลองในครัง้นัน้ ทําให้ผู้วิจยัเร่ิมเห็นลกัษณะท่ีน่าสนใจเม่ือภาษาส่ือสารถึง
งานศิลปะในแบบคลมุเครือ กระทัง่ผู้อา่นต้องใช้การตีความของตวัเองร่วมด้วย รวมถึงการไข้วเขว
ไปกับการพรรณนาในตวับท การทดลองในเวลาต่อมาผู้ วิจยัจึงเร่ิมผลิตคู่มือฉบบัเล็กๆ ภายใน
อธิบายการผลิตผลงานชิน้หนึ่งอย่างเป็นขัน้เป็นตอน คล้ายกบัคูมื่อการใช้งานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
หรือคู่มือประกอบเฟอร์นิเจอร์ท่ีผู้ วิจยัสงัเกตอยู่เสมอว่า ภาพและคําอธิบายมกัจะมาควบคู่กัน 
เม่ือลองนําเสนอผลงานชิน้นีจ้ึงได้ทราบอย่างหนึ่งวา่ ความสําคญัของคู่มือนีไ้ม่ใช่การนําไปผลิต
อย่างแท้จริง แต่คูมื่อกลบักลายเป็นชิน้ผลงาน ทํางานในเชิงวตัถศุิลปะ ความย้อนแย้งท่ีน่าสนใจ
คือดเูผินๆ แทบจะไม่มีสนุทรียภาพด้านอารมณ์ความรู้สกึในข้อมลูท่ีระบไุว้ภายในคู่มือ แตก่ลบัมี
ลักษณะคล้ายกับงานวรรณกรรมในคราวเดียวกัน แม้จะไม่ได้มีสํานวนท่ีสวยงาม แต่กลับมี 
“โวหาร” ในแบบเฉพาะตวั  
 จากจดุนีผู้้วิจยัได้รับการแนะนําให้ศกึษาผลงานหนงัสือ Do it ของภณัฑารักษ์ ฮานส์ 
อูลริช โอบริสท์ (Han Ulrich Obrist) เพ่ือต่อยอดความสนใจวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคู่มือ สามารถผลิตได้ใหม่ในบริบท หรือช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั โดยแต่ละครัง้ไม่มี
ความจําเป็นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิน้เดียวกันได้ 
นํามาสู่ผลงานในชดุ dicer  และ Hi-Lo ท่ีเป็นการวาดเส้นในพืน้ท่ีเฉพาะด้วยการกําหนดวิถีจาก
การทอยลกูเตา๋ เป็นการสร้างชดุข้อมลูเชิงจํานวนอยา่งง่ายๆ และให้ข้อมลูชิงตวัเลขท่ีหลากหลาย 
โดยผู้วิจยัใช้เทคนิคการวาดเส้นบนพืน้และบนผนงัตามหน่วยความยาวท่ีได้จากการทอยลกูเต๋า
ในแตล่ะครัง้ด้วยอปุกรณ์ตีเส้นด้วยฝุ่ นท่ีใช้กนัในเทคนิคการก่อสร้างอาคาร โดยผลท่ีได้แม้จะไมไ่ด้
สร้างด้วยแนวเร่ืองท่ีมีเนือ้หาแบบรูปธรรมนกั แตผู่้วิจยัต้องการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นในพืน้ท่ี
สถาปัตยกรรม และใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายๆ ซึ่งอุปกรณ์ตีเส้นชนิดนีม้กัจะทิง้ร่องรอยไว้หลงัจาก
การก่อสร้างอาคารเสร็จสิน้แล้วโดยท่ีไมค่อ่ยมีใครสงัเกต 
 
 

                                                            
1 ชล เจนประภาพนัธ์, Curator is dead [ภาพพิมพ์], 2558. 
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ภาพท่ี 16  ตวัอยา่งผลงาน dicer และ Hi-Lo 

2. กรณีศกึษาก่อนการสร้างสรรค์ 
 นอกจากนีก้ารศึกษาในระดบัปริญญาโทได้มอบโอกาสสําคญัทําให้ผู้ วิจยัได้รับทุน
แลกเปล่ียนเพ่ือไปศึกษาในสถาบัน Beaux-Arts de Paris ประเทศฝร่ังเศสเป็นเวลา 3 เดือน
นอกจากการศกึษาและทํากิจกรรมในสถาบนัร่วมกบันกัศกึษาแลกเปล่ียนจากประเทศตา่งๆ ตาม
หลกัสตูรการเรียนการสอนแล้ว ผู้วิจยัยงัหาโอกาสไปชมงานศลิปะในพิพิธภณัฑ์และหอศลิป์ตา่งๆ 
เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติฌอร์ฌ ปงปีดู 
(Centre Georges Pompidou) หอศิลป์ ร่วมสมัย  ปาเลส์  เดอ  โตเ กียว  (Palais deTokyo)
พิพิธภณัฑ์ โรแดง (Musee Rodin) ฯลฯ 
 การใช้เวลาว่างนอกหลกัสูตรการเรียนการสอนทําให้ผู้ วิจัยมีโอกาสศึกษาผลงาน
ศิลปะท่ีมีแนวทางท่ีน่าสนใจเป็นกรณีศึกษาและนํามาต่อยอดในการทํางานศิลปะของผู้วิจยัเอง 
โดยงานศิลปะท่ีผู้ วิจัยสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ Measuring the Universe (2007) โดย Roman 
Ondak ศิลปินชาวสโลวาเกีย ผลงานวาดเส้นบนผนงัท่ีเรียบง่าย เพียงการบนัทึกความสงูของผู้ ท่ี
เข้ามาร่วมชมบนผนงั เม่ือความสงูสะสมจนเต็มผนงัจะปรากฏให้เห็นร่องรอยเชิงปรากฏการณ์ 
โดยกระบวนการนัน้ ผู้วิจยัเห็นว่าศิลปินเพียงเลือกท่ีจะใช้ข้อมลูท่ีหาได้อย่างง่ายๆ ทุกคนย่อมมี
ส่วนสงูของตวัเองอยู่แล้ว ผู้ เข้าร่วมจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของผลงานได้อย่างแท้จริง ท่ีสําคญั
ผลงานชิน้นีส้ามารถจดัทําในพืน้ท่ีใดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องให้มีลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ 
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ภาพท่ี 17  ภาพผลงาน Measuring the Universe (2007) ของ Roman ondak (1) 

 

 

 

 

 

 

 

  
         
ภาพท่ี 18  ภาพผลงาน Measuring the Universe (2007) ของ Roman ondak (2) 
ท่ี มา  Roman Ondák and Conceptual Art Originating in Central Europe, เ ข้ าถึ ง เ ม่ื อ18 
เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://arttattler.com/archiveromanondak.html 
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 นอกจาก นี ย้ั ง มี ผลงาน  Les Abonnés du Téléphone, 2002 ของ  Christian 
Boltanski ท่ีผู้วิจยัมีความสนใจเป็นพิเศษ ซึง่เป็นผลงานจดัวางหนงัสือรวบรวมเบอร์โทรศพัท์ หรือ
ท่ีเราเรียกกันติดปากว่าสมุดหน้าเหลืองจากทั่วโลก ผู้ ชมสามารถนําสมุดหน้าเหลืองเหล่านี ้
ออกมาค้นหาข้อมลูท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของใครก็ได้ หรือแม้กระทัง่อาจจะเจอข้อมลูของ
ตวัเองในสมดุ แม้ Boltanski จะทํางานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัสงคราม และชีวิตของผู้คนมากมาย แต่
ผลงานชิน้นีแ้สดงชดัเจนในเร่ืองของการระบุตวัตน ตําแหน่งแห่งหนของผู้คนในโลกนีด้้วยข้อมลู
ตวัเลขจากเบอร์โทรศพัท์ สมดุหน้าเหลืองเหล่านีเ้ป็นวสัดเุก็บตก และการจดัวางนัน้ ศิลปินจงใจ
ให้ห้องจดัแสดงมืดสลวั ไร้ชีวิตชีวา มีเพียงโต๊ะกบัโคมไฟสองชดุสําหรับผู้ ท่ีสนใจนัง่ค้นหาข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
ภาพท่ี 19  ผลงาน Les Abonnés du Téléphone ของ Christian Boltanski 
 
 จากผลงานท่ีให้อิทธิพลทางความคิดเหล่านี ้หลงัจากผู้ วิจยักลบัมาจากการศึกษา
แลกเปล่ียนท่ีประเทศฝร่ังเศสจึงสนใจผลงานท่ีมีลกัษณะของการผสมผสานระหว่างข้อมลู ภาษา 
และกระบวนการมีสว่นร่วมในนิทรรศการศลิปะ ช่วงศกึษาก่อนวิทยานิพนธ์จงึมีการทดลองค้นหา
ส่วนผสมจากความรู้และการสงัเกตหลายๆ แบบ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างสรรค์ชุดข้อมูลด้วยวิธี
ตา่งๆ การผลิตคูมื่อ การสุม่ รวมถึงการสมมติถึงผลงานศิลปะในรูปแบบวรรณกรรม ซึง่สิ่งเหลา่นี ้
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มีท่ีมาท่ีไปจากการศึกษาท่ีสอดคล้องกัน ซึ่งผู้ วิจัยคาดหวังท่ีจะนําสิ่งท่ีสนใจเหล่านีนํ้าไปสู่
วิทยานิพนธ์ 
 เม่ือวิเคราะห์ผลงานต่างๆ จากกรณีศึกษา ผู้วิจยัมีความสนใจเป็นพิเศษกับการใช้ 
“ข้อมลู” เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์เชิงกระบวนการ จึงหวงัท่ีจะหาวิธีผลิตข้อมลูด้วยตวัเองเพ่ือ
นําไปใช้สร้างสรรค์ต่อ โดยข้อมลูนัน้จะต้องผลิตได้จากกิจกรรมในชีวิตประจําวนัของผู้ วิจยัเอง
สุดท้าย “บนัทึกความฝัน” ก็เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยคิดว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีมี
ความเป็นวรรณกรรม เกิดจากการสะสม และมีความลกึลบับางอยา่งท่ียงัไมมี่ศาสตร์ใดอธิบายได้
อย่างชดัเจน ผสมรวมกบัความสนใจในการจดัการสิง่สะสมในห้องสารภณัฑ์ของนกัสะสมโบราณ 
บนัทึกความฝันกระตุ้นให้ผู้วิจยัอยากทดลองกระบวนการเข้าร่วมของศิลปิน รวมถึงการจดัการให้
ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของผลงาน 
 
3. ขัน้ตอนของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ผู้วิจยัใช้เวลาประมาณสองเดือนคร่ึงในการบนัทึกความฝันด้วยวิธีการตา่งๆ อย่างท่ี
ทราบกนัวา่ ความฝันเป็นปรากฏการณ์ท่ีควบคมุไมไ่ด้ ทกุๆ คนฝัน และสว่นใหญ่ความฝันก็จะถกู
ลืมเลือนเม่ือต่ืนขึน้มา หลายๆ ครัง้ท่ีผู้วิจยัต่ืนมากลางดกึเพ่ือจดความฝันเหล่านัน้การทําบนัทึก
ความฝันนีไ้ด้รับการอุปมากับการสะสมแบบห้องสารภัณฑ์ แต่แทนท่ีจะเป็นสิ่งของแปลก
ประหลาด เตม็ไปด้วยความไมรู้่ กลบักลายเป็นเร่ืองราวท่ีไมเ่ป็นเหตเุป็นผลกนันกั ซึง่ในขัน้ตอนนี ้
ผู้วิจยัรวบรวมความฝันได้ทัง้หมดราว 60 เร่ือง  
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ภาพท่ี 20 ตวัอยา่งสมดุบนัทกึความฝัน  
 
 หนงัสือบนัทึกความฝันด้วยลายมือ ผสมกบัภาพกระกอบบางสว่น ซึง่รวบรวมความ
ฝันท่ีจดบนัทึกแบบทนัทีทนัใดหลงัจากการรู้สกึตวั เพ่ือไม่ให้ความฝันนัน้หายไปจากการลืมเลือน
ท่ีเกิดจากการทํางานท่ีบกพร่องของความทรงจํา สว่นใหญ่ผู้วิจยัจะจดบนัทึกหลงัจากการรู้สกึตวั
กลางดกึถึงเวลาเช้ามืดระยะเวลาระหวา่ง 3:00 น. ถึง 8:00 น. โดยประมาณ หรือบางครัง้อาจเป็น
การงีบหลบัในช่วงเย็นหลงัเลิกงาน เม่ือรวบรวมความฝันได้จํานวนหนึ่ง และนํามาตรวจทานอีก
ครัง้ กระบวนการทํางานในลําดบัตอ่ไปจงึเร่ิมขึน้ โดยวิธีการดําเนินงานสร้างสรรค์งานศลิปะผู้วิจยั
ขอขยายเนือ้หาของแตล่ะกระบวนการดงันี ้  

 3.1 ปฏิบัตกิารศลิปะครัง้ที่ 1: นิทรรศการศิลปะ Lucida 
  นิทรรศการ Lucida เป็นการถ่ายทอดความฝันให้กบัศิลปินรุ่นใหม่ผู้ เข้าร่วมด้วย
การสุ่ม และให้ศิลปินอ่านเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์ตามวิธีของตวัเอง โดยผู้วิจยัไม่ได้แนะนําว่า
จะต้องเป็นการตีความ ถอดความ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง เพ่ือนํามาจดัแสดงในบริบทของนิทรรศการ 
เพราะดงัท่ีกล่าวไว้ในช่วงแรกว่าการทําบนัทึกความฝันนีไ้ด้รับการอปุมากบัการสะสม งานศิลปะ
ท่ีถูกผลิตเพ่ือนิทรรศการครัง้นีจ้ึงเรียกได้ว่าเป็นผลพวง  ของศิลปินท่ีจะทําให้บนัทึกกลายเป็น
สิง่ของ 
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  หนงัสือทํานายฝันเป็นสิ่งหนึ่งท่ีผู้วิจยัมีข้อสงัเกตเป็นพิเศษ และช่วยให้เห็นความ
เป็นไปได้ในการนําความฝันมาสู่การสื่อความด้วยภาษาทางศิลปะ การทํานายฝันอาจจะเป็น
ความเช่ือ แตก็่เป็นภมูิปัญญาอยูใ่นที การทํานายความฝันไมไ่ด้มีเพียงการนํามาแปลความหมาย
เป็นรหสัตวัเลขเพ่ือการเส่ียงโชคเพียงเท่านัน้ แตม่นัแสดงให้เห็นตรรกะบางอยา่งของมนษุย์ท่ีมีตอ่
สิ่งท่ีอธิบายไม่ได้ แต่กลบัเช่ือมโยงและสมัพนัธ์กบัชีวิต ผู้วิจยัได้ใช้ข้อสงัเกตนีเ้พ่ือนํามาจดัแบ่ง
ความฝันให้กบัศลิปินรุ่นใหมท่ัง้ 12 คน ด้วยการคดัเลือกจากศิลปินท่ีเคยทํางานร่วมกนัมาก่อนใน
ฐานะท่ีผู้วิจยัทํางานด้านการจดัการนิทรรศการ และอยากทํางานร่วมกบัพวกเขาอีกครัง้ในฐานะ
งานสร้างสรรค์ ได้แก่ นฐัพล สวสัดี, เลก็ เกียรตศิิริขจร, ลทัธพล ก่อเกียรติตระกลู, สรุเจต ทองเจือ
, จฬุญาณนนท์ ศิริผล, มาฆะเสนีวงศ์ ณ อยธุยา, ธาดา เฮงทรัพย์กลู, เรืองศกัดิ์ อนวุฒัน์วิมล, อุ
เทน มหามิตร, บษุราพร ทองชยั, กฤช งามสม, กริช จนัทรเนตร ซึง่ได้สละเวลาสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปะจากบนัทกึความฝัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 21 แผนผงัขัน้ตอนการทํางาน นิทรรศการท่ี 1 
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  หลงัจากศิลปินตอบรับ และผลิตผลงานศิลปะแล้วผู้วิจยัได้ดําเนินการติดต่อกบั
แกลเลอร่ีเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจาก Speedy Grandma ซึง่เป็นแกลเลอร่ีขนาดเล็ก และ
สนบัสนนุผลงานศลิปินรุ่นใหมอ่ยูเ่สมอ ตอ่มาในขัน้ตอนของการเตรียมการ ก็แทบไม่ตา่งจากการ
จัดการนิทรรศการทั่วไป แต่ผู้ วิจัยมีความคาดหวังว่าจะไม่แสดงบทบาทท่ีชัดเจนนักใน
กระบวนการทัง้หมดนี ้โดยทําหน้าท่ีประสานงานเพ่ือให้นิทรรศการเกิดขึน้ได้ รวมถึงในส่วนการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ และการประชาสมัพนัธ์ กระทัง่วนัเปิดนิทรรศการ ผลงานทกุชิน้จะมีคําอธิบายเป็น
ความฝันท่ีทําให้เกิดผลงานชิน้นัน้ๆ ตดิอยูป่ระกอบควบคูก่บัผลงาน 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 22 บรรยากาศการเตรียมงานในนิทรรศการ Lucida 
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 3.2 ปฏิบัตกิารศลิปะครัง้ที่ 2 : หนังสือบันทกึความฝัน Lucida 
  หลังจากจบนิทรรศการ Lucida ผู้ วิจัยมีความคิดท่ีจะเผยแพร่งานศิลปะใน
รูปแบบบนัทึกความฝัน โดยความฝันแต่ละเร่ืองก็เปรียบกับผลงานชิน้หนึ่งเป็นนิทรรศการผ่าน
รูปแบบของหนงัสือเพ่ือให้เกิดการส่งต่อและเสพงานศิลปะของผู้ วิจยัในวงกว้างมากขึน้ โดยนํา
บนัทึกความฝันท่ีถกูจดด้วยลายมือ มาคดัลอกเป็นต้นฉบบัและนําเสนอแก่สํานกัพิมพ์เพ่ือให้การ
ตีพิมพ์เป็นหนังสือและวางขายเช่นเดียวกับงานวรรณกรรมและหนังสือเร่ืองสัน้ทั่วไปท่ีวาง
จําหน่ายในท้องตลาด 
  โดยเร่ิมแรกผู้วิจยัได้นําบนัทึกความฝันไปนําเสนอให้กบัสํานกัพิมพ์และได้มีการ
คยุกนัในรายละเอียดกบับรรณาธิการถึงเนือ้หาและความเป็นไปได้ตา่งๆ ท่ีตรงตามความต้องการ
ของผู้วิจยัมากท่ีสดุ ซึง่นบัเป็นการทํางานร่วมกนัของผู้วิจยัและสํานกัพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 23 แผนผงัขัน้ตอนการทํางาน นิทรรศการท่ี 2 
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ภาพท่ี 24  การประชมุเร่ืองการปรับแก้ต้นฉบบักบัสํานกัพิมพ์ P.S. 

 
  เน่ืองจากผู้วิจยัต้องการให้ภาพประกอบในหนงัสือเป็นเพียงภาพประกอบ ไมโ่ดด
เดน่น่าสนใจไปกว่าเนือ้หา มีความกํา้กึ่งระหวา่งการสื่อสารถึงเนือ้หาความฝันบางสว่นท่ีน่าสนใจ 
สามารถเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของผู้วิจยัขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสและให้พืน้ท่ีกบัจินตนาการ
ของผู้อ่าน จึงได้เลือก อุเทน มหามิตร เป็นผู้ เขียนภาพประกอบในฐานะศิลปินและนกัเขียน ซึ่ง
ธรรมชาติของอุเทนมีคุณสมบัติท่ีจะเป็นผู้ เ ช่ือมต่อระหว่างโลกวรรณกรรมและศิลปะได้ 
เช่นเดียวกับผลงานชิน้นีท่ี้ผู้ วิจัยต้องการให้เป็นงานเขียนท่ีข้ามผ่านโลกของวรรณกรรมด้วย
เช่นกนั 
  นอกจากนีใ้นฐานะท่ีหนงัสือก็คือนิทรรศการในเชิงอปุมา และอเุทน มหามิตร จึง
เปรียบกบัศิลปินรับเชิญท่ีผลงานของเขาได้จดัแสดงร่วมกบับนัทึกความฝันของผู้วิจยั โดยในการ
จดัพิมพ์หนงัสือ Lucida ได้นําเสนอคํานําผู้ เขียนไว้ดงันี ้
 

  ผมไม่ใช่นกัเขียนโดยอาชีพและหนงัสือเล่มนีเ้ป็นเพียงการรวบรวมครัง้แรกเก่ียวกบั
เหตกุารณ์ท่ีผมประสบมาและหลายๆ ครัง้ผมก็เป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์...  
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  หากจะว่าไปเร่ืองราวในหนงัสือเล่มนีถ้กูเขียนขึน้ด้วยสํานวนและวิธีการอย่างง่ายๆ 
เพราะผมต้องการถ่ายทอดอย่างท่ีมันเป็นโดยไม่ต้องการปรุงแต่งด้วยคําไพเราะใดๆ 
หนงัสือเล่มนีจ้ึงไม่ใช่งานวรรณกรรมอนัท่ีจริงจะเรียกว่า “บนัทึกส่วนตวั” คงจะเหมาะสม
กว่าเพราะหนงัสือเล่มนีทํ้างานแบบเดียวกบัสมดุไดอารีแม้ว่าเหตกุารณ์ในแต่ละเร่ืองไม่ได้
มีความสมัพนัธ์กนัแตอ่ยา่งใด 
  ตอนแรกผมตัง้ใจทําให้มนัเป็นงานศิลปะชิน้หนึ่งท่ีว่าด้วยการสะสมอะไรบางอย่าง
เป็นสิง่ท่ีเปราะบางกว่าวตัถสุิง่ของผมใช้เวลาเขียนมนัอยูน่านแตไ่ม่ได้มีความตอ่เน่ืองอยา่ง
ท่ีคิดไว้เสียดายท่ีผมไม่สามารถสะสมได้ยาวนานกว่านัน้เพราะว่ากระบวนการทํางานชิน้นี ้
คอ่นข้างทําให้ระบบชีวิตของผมรวนและพาลจะทําให้เสียการเสียงานด้วยซํา้ 
  เพ่ือทําให้บนัทึกส่วนตวัเผยแพร่ได้ผมเลือกตดัรายละเอียดหลายๆ อย่างทัง้บุคคล
และสถานท่ีเน่ืองจากผมกระดากอายท่ีจะให้สาธารณะรู้ทกุๆ รายละเอียดของเร่ืองราว ...
เพ่ือหลบเลี่ยงความรู้สกึแปลกผมเลยตัง้ใจทําให้มนัเป็นหนงัสืออ่านเลน่เพ่ือไม่ให้ใครจริงจงั
กบัมนัมากนกัแม้อาจจะอ่านไม่สนกุเทา่ไหร่ 
  ผมแค่อยากให้คนอ่านรู้สึกว่าในโลกคู่ขนานนัน้ไม่ได้ถูกกําหนดด้วยเหตกุารณ์ท่ีดี

หรือร้ายบางทีมนัเป็นเพียงเหตกุารณ์ปกตทิัว่ไปท่ีเกิดได้ทกุวนั...2 

  เม่ือหนงัสือพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มก็ได้วางจําหน่ายในงานสปัดาห์หนงัสือ และ
ร้านหนังสืออิสระ ทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น ร้านบุ๊ คโมบี  ้ท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ชัน้ 4 ร้านหนงัสือและสิ่งของ ในย่านพระโขนง ร้านหนงัสือเดินทาง ในย่านผ่าน
ฟา้ ร้านหนงัสือก็องดดิ ในยา่นคลองสาน ร้านคํานํา จงัหวดันครปฐม ร้านหนงัสือ 2521 ในจงัหวดั
ภเูก็ต ร้านเล่า จงัหวดัเชียงใหม่ ร้านเฟ่ืองนคร จงัหวดันครราชสีมา และร้านบูค ูจงัหวดัปัตตานี 
เป็นต้น นอกจากนีย้งัจดัจําหน่ายในรูปแบบออนไลน์กบัร้านหนงัสือ รีดเดอร์รี (Readery) เพ่ือให้
เข้าถึงกลุม่คนอ่าน หรือท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ชมงานศลิปะในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึง่ได้รับการตอบรับ
ในแง่ของยอดขายท่ีดีในระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าหนังสือได้กระจายอยู่ในมือผู้ อ่าน และ
สามารถทําให้เกิดผู้ชมงานในวงกว้างมากขึน้ 

 
 
 

                                                            
2 ชล เจนประภาพนัธ์, Lucida, (กรุงเทพฯ: P.S., 2558),148-148. 
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ภาพท่ี 25 หนงัสือ Lucida วางจําหน่ายในร้านหนงัสือและสิง่ของ 

  
  3.3 ปฏิบัตกิารศลิปะครัง้ที่ 3 (นิทรรศการศิลปะ HORIZON) 
 หลงัจากการแสดงนิทรรศการและการเผยแพร่งานศิลปะในรูปแบบสิ่งพิมพ์เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะแล้ว ผู้ วิจัยได้กลับมาไตร่ตรองถึงกระบวนการทํางานศิลปะใน
ภาพรวม และเห็นว่ากระบวนการของการผลิตความฝันซึ่งนับเป็นขัน้ตอนแรกในการผลิตงาน
ศิลปะเป็นกระบวนการท่ีน่าสนใจและควรให้ความสําคญัในการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้คิดโครงการ
ศิลปะขึน้มาอีกหนึ่งโครงการ นัน่คือ การนอนหลบัและทําบนัทึกความฝันภายในนิทรรศการและ
ทําการบนัทกึภาพเคล่ือนไหวช่วงเวลาหลบั ภาวะฝัน และต่ืน ด้วยกล้องวงจรปิดเป็นเวลา 1 เดือน 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Schemata Gallery ให้ใช้พืน้ท่ีสตูดิโอของแกลเลอร่ีสําหรับ
จดัเตรียมนิทรรศการครัง้นี ้
  โครงการนอนหลบัและบนัทึกความฝันนีถื้อได้ว่าเป็นกระบวนการทดลองทาง
ศลิปะ เป็นการจดัการท่ีผู้วิจยัไมเ่คยทํามาก่อน กลา่วคือเป็นการจดัการให้ตวัเองอยูใ่นสถานะของ
งานศิลปะ และส่ือท่ีถ่ายทอดงานศิลปะ โดยภาพรวมผู้วิจยัต้องการให้นิทรรศการนีเ้ป็นบทสรุปท่ี
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การจดัการนิทรรศการได้ยอกย้อนมาสู่ผู้จดัการเพ่ือตอกยํา้ว่า การเป็นศิลปินนัน้อาจไม่มีอยู่จริง 
และสภานะภาพของการเป็นผู้สร้างสรรค์อาจเกิดขึน้กับใครก็ได้ในบริบทของศิลปะ แม้กระทั่ง
บางครัง้ผู้สร้างสรรค์ก็อาจกลายเป็นงานศลิปะเสียเองโดยกระบวนการ 
  ผู้วิจยัได้จดัสภาพแวดล้อมภายในห้องให้สามารถอยู่อาศยัได้จริง ประกอบด้วย
ของใช้สว่นตวัและเคร่ืองเรือน เท่าท่ีจําเป็น เช่น เตียงนอน โต๊ะทํางาน ราวแขวนผ้า ในโครงการนี ้
ผู้วิจยัพกัอยู่อาศยัจริง โดยในตอนกลางวนัผู้วิจยัออกไปทํางานปกติ กลบัมาในช่วงเย็น และนอน
หลบัเพ่ือทํางานศิลปะท่ีเป็นความฝันในช่วงเวลากลางคืน จากการบนัทกึด้วยกล้องวงจรปิดจะทํา
ให้สามารถทราบถึงปฏิกิริยาของร่างกายก่อนต่ืน และมีช่วงเวลาท่ีผู้วิจยัต่ืนขึน้มาเพ่ือบนัทกึความ
ฝัน ทัง้หมดนีคื้อการบนัทกึข้อมลูท่ีสามารถนําไปใช้เพ่ือเป็นองค์ประกอบสว่นหนึง่ของนิทรรศการ  

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

  

 

ภาพท่ี 26 แผนผงัขัน้ตอนการทํางาน นิทรรศการท่ี 3 

โดยหลงัจากจบโครงการ ผู้วิจยัสามารถรวบรวมความฝันได้จํานวน 26 เร่ือง เน่ืองจากในบางวนั
ผู้วิจยัไม่ได้ฝัน หรืออาจจะต่ืนขึน้มาแล้วจดจําความฝันนัน้ไม่ได้ การเขียนความฝันไว้บนกําแพง
ด้วยลายมือ เป็นปฏิบตัิการณ์แบบฉบัพลนัทนัทีหลงัจากท่ีรู้สกึตวัต่ืน และการจดบนัทึกบนผนงัก็
เป็นการเลียนแบบพฤตกิรรมของผู้ ต้องขงั 
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 ตวัอยา่งความฝันเช่น  
   
  8-2-2016 / 5:00 
  ผมถกูกกับริเวณอยู่บนตู้ เย็นขนาดใหญ่ด้านล่างมีหมาสามตวักระโดดอยู่บนแทรม
โพลีนพวกมนัพยายามจะกระโดดมากัดผมถึงพวกมนัจะดนู่ารักเวลากระโดดแต่ผมคิดว่า
มนักดัจริงๆ แน่ 
  ถ้ามีจงัหวะไม่นานนกัพวกมนัก็กระโดดสงูขึน้เร่ือยๆ จนอาจจะสามารถกดัขาผมได้ 
ผมเลยย่ืนขาออกมาจากบนตู้ เย็นเลก็น้อยคดิวา่รอจงัหวะดีๆ จะได้ถีบพวกมนัให้กระเดน็ไป
ไกลๆ กิจกรรมนีเ้ร่ิมตัง้แต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงเช้า แน่นอนละว่าผมก็เผลองีบหลบัอยู่
บนตู้ เย็นไปหลายครัง้และก็ยงัถีบไม่โดนหมาสกัตวั 
 
  25-2-2016 / 6:02 น. 
  ผมเป็นนกัรับฝากของ หลายสิ่งหลายอย่างมีคนนํามาฝากไว้ท่ีผมมากมาย ผมเดิน
ไปตามถนนด้วยประเป๋าสะพายใบใหญ่ยักษ์ จนดูเหมือนนักเดินทางไกล แต่จริงๆ ใน
กระเป๋าใบใหญ่มีสมบตัิอยู่มากมาย เวลาเดินผ่านบ้านใคร ถ้ามีของอยากให้ฝากเขาก็จะ
เรียกตะโกนเรียกให้ผมหยุด ล่าสุดมีคนนําเข็มทิศรูปทรงกลมๆ แบนๆ มาฝากกับผม 
เจ้าของบอกวา่มนัยงัใช้การได้ดี แตผ่มก็ไม่เคยแม้แตจ่ะเงยหน้ามองหน้าคนรับฝากของเลย
สักคน เค้าว่ากันว่ามันเป็นกฎท่ีเราไม่ควรรู้ว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งของชิน้ไหน เพราะ
บางอย่างเป็นความลบัส่วนตวั วิธีเอาของคืนจากผมก็เรียบง่ายมาก แค่เจ้าของอธิบาย
กายภาพของสิง่ท่ีเขาเคยนํามาฝากได้อยา่งถกูต้อง ก็จะได้รับคืนไป แตเ่อาจริงๆ ก็ยงัไม่เคย
มีใครมาเอาของคืนจากผมเลย  
  ด้วยเหตนีุก้ระเป๋าสะพายของผมมนัจึงใหญ่ขึน้เร่ือยๆ สําหรับสิ่งของท่ีรับฝากวนันี ้
คือเข็มทิศอย่างท่ีบอก ผมมองว่ายงัใช้ได้ดีหรือไม่ แต่กลบัมองไม่เห็นอะไรบนหน้าปัดเลย 
ไม่รู้ว่าทําไมเจ้าของถึงเรียกมนัว่าเข็มทิศ แต่ไม่เป็นไร ยงัไงผมก็รับฝากอยู่ดี ผมจดัแจงโยน
มนัลงไปในกระเป๋า แล้วก็เดนิตอ่ไปตามทางท่ีพระอาทิตย์กําลงัจะตกดนิ  
  ความจริงท่ีบอกว่าดเูหมือนนกัเดินทางอาจจะไม่จริงเท่าไหร่ เพราะกระเป๋าใบใหญ่

มนัทําให้ผมเดนิได้ช้ามาก ช้ากวา่ท่ีคนปกตเิดนิกนั3 

  เม่ือกระบวนการทดลองนอนหลบัและบนัทึกภาวะฝันครบกําหนดระยะเวลาท่ี
วางไว้ ผู้วิจยัได้เปิดพืน้ท่ีพกัอาศยันีเ้ป็นนิทรรศการให้ผู้ชมสามารถเดินเข้ามาดภูายในพืน้ท่ีสวน

                                                            
3 ชล เจนประภาพนัธ์, Lucida [บนัทกึ], 2557 
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ตวันีไ้ด้โดยมีส่วนประกอบหลกัคือ บนัทึกภาพเคล่ือนไหวขณะฝัน บนัทึกความฝันบนกําแพง 
รวมถึงบนัทึกความฝันท่ีนํามาจดัการเรียบเรียงและพิมพ์แยกชิน้ จํากดัจํานวนสําหรับเส่ียงเซียมซี
เพ่ือให้ผู้ ชมท่ีสนใจ สามารถเส่ียงทายและนําผลงานบนัทึกความฝันกลบับ้านได้คนละชิน้โดย
นิทรรศการเปิดให้ผู้ ท่ีสนใจเข้าชมตัง้แตว่นัท่ี 12-31 มีนาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 บรรยากาศในห้องนิทรรศการ Horizon 
 
  จากกระบวนการทํางานของผลงานในรูปแบบนิทรรศการทัง้ 3 ชิน้ทําให้การนอน
กลายเป็นกระบวนการทดลองมากกว่าการพกัผ่อน และการบนัทึกเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เกิด
ข้อมลูมากมาย ทําให้พืน้ท่ีในชีวิตประจําวนัของผู้ วิจยักับพืน้ท่ีของการหลบัใหลซ้อนเหล่ือมกัน
อยา่งเล่ียงไม่ได้ ผลลพัท์ของโครงการนีเ้ป็นไปอยา่งท่ีคาดหวงั คือเป็นกระบวนการท่ีผสมผสานไป
ด้วย ชีวิต ความฝัน ข้อมลูการทําบนัทึก การมีสว่นร่วม และความเป็นนิทรรศการ จนสดุท้ายแล้ว
ผู้วิจยัคิดว่าสิ่งท่ีน่าสนใจอย่างมากก็คือ กระบวนการการนอนหลบัและฝัน ซึ่งเป็นประสบการณ์
ปกติท่ีเกิดขึน้กับทุกคน การทําบนัทึกความฝันนอกจากจะเป็นเนือ้หาหลกัของการสร้างสรรค์
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ผลงานในวิทยานิพนธ์แล้วการทําบนัทึกความฝันก็ให้ประสบการณ์และความทรงจําใหม่ๆ จน
แทบไม่ต่างจากความเป็นจริงในชีวิตประจําวนั ภายใต้กายภาพของร่างกายท่ีแน่น่ิงแทบจะไม่ได้
ขยบัไปไหนเลย 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 
 

 ผลงานทัง้ 3 โครงการในวิทยานิพนธ์ “นิทรรศการจากความฝัน” นัน้ ผู้วิจยัได้ใช้บนัทึก
ความฝันเป็นเสมือนวตัถดุบิสําคญัอนัหนึง่ในการสร้างสรรค์ เน่ืองจากความฝันนัน้เป็นข้อมลูท่ีทกุๆ 
คนสามารถจดัทําได้ เป็นสิ่งท่ีทกุๆ คนมีแต่อาจจะไม่เคยบนัทึกไว้ และในทางประวตัิศาสต์ศิลปะ
นัน้ การบันทึกความฝันก็คือการนําเสนอกระบวนการอัตโนมัติ (automatic) ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็น
รูปแบบในเชิงวรรณกรรม แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้วิจยักลบัมองว่านอกจากบนัทึกความฝันจะมีลกัษณะ
เช่นเดียวกับวรรณกรรมท่ีไม่ได้เกิดจากการประพันธ์แบบปกติทั่วไปแล้ว บันทึกความฝันยังมี
ลกัษณะของการเป็น “ชุดข้อมูล” (information) กระบวนการบนัทึก และการขัดเกลา (edit) ใน
ระบบบรรณาธิการหนงัสือ สามารถทําให้บนัทึกแต่ละชิน้มีสนุทรียภาพพอท่ีจะเป็นงานศิลปะใน
ตวัเองได้ 

 ดังนี  ้ผู้ วิจัยจึงได้ผลิตผลงานขึน้มาทัง้หมด 3 ชิน้ โดยทัง้ 3 ชิน้อยู่ในรูปแบบของ 
“นิทรรศการ” ท่ีต้องผ่านกระบวนการการจดัการท่ีต่างกนัทัง้สามรูปแบบ นําเสนอแตกต่างกนั แม้
จะเป็นการแสดงออกโดยศิลปิน แต่สถานะของผู้วิจยัในบริบทนีย้งัแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมกนั
อยู่ระหว่าง ผู้ประพนัธ์ ศิลปิน และนักจัดการภัณฑารักษ์ ซึ่งในโลกของศิลปะร่วมสมัยนัน้ การ
ซ้อนทบัของทัง้ 3 บทบาทไมไ่ด้เป็นเร่ืองใหม ่แตย่งัคงมีแง่มมุท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีน่าสนใจ
ได้ และสําหรับผลงานทัง้ 3 ชิน้ของผู้วิจยัเอง สามารถวิเคราะห์ ได้ดงันี ้
 

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 1: นิทรรศการ Lucida, 2015 
 นิทรรศการ Lucida เป็นผลงานชิน้แรก ท่ีผู้วิจยันําบนัทกึความฝันสว่นหนึง่มาสุม่เลือก
และสง่ตอ่ให้กบัศิลปินทัง้ 12 ท่าน โดยในผลงานชิน้แรกนี ้ผู้วิจยัได้รับแรงบนัดาลใจมากจาก “ห้อง
สารภัณฑ์” (Cabinet of curiosities) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการนิทรรศการในช่วงแรกก่อนท่ีจะมี
พิพิธภณัฑ์เกิดขึน้ อย่างท่ีได้แจกแจงข้อมลูในบทท่ี 2 แล้วว่าโดยธรรมชาติของห้องสารภณัฑ์นัน้
ไม่ได้เป็นการจัดการหรือการจัดแสดงท่ีมีระเบียบ หรือมีการแยกจําแนกประเภทสิ่งของอย่าง
ชดัเจน ผู้วิจยัได้โยงความสมัพนัธ์นีเ้ข้ากบัการบนัทึกความฝัน เน่ืองจากการจดบนัทึกนัน้ก็เปรียบ
ได้กบัการสะสมสิ่งของประหลาดจากดินแดนท่ีไม่รู้จกั เพียงแต่สิ่งท่ีสะสมนัน้ เป็นเหตกุารณ์ หรือ
เร่ืองราวจากสภาวะหลบัใหลนัน่เอง 
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ภาพท่ี 28 สื่อประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ Lucida 

 
จากบนัทึกความฝันของผู้วิจยั ได้ถกูสง่ผา่นด้วยกระบวนการสุม่ไปสูศ่ลิปิน เพ่ือให้พวกเขา

ได้ใช้เร่ืองราว ถ้อยความ นําไปสูก่ารเป็นงานศิลปะ ราวกบัว่าบนัทึกความฝันแตล่ะชิน้นัน้ มีนยัยะ
ของการเป็นปริศนาคําทายด้วย เน่ืองจากในอีกมมุหนึง่ มนษุย์เรารู้จกันําสิง่ท่ีเกิดขึน้ในความฝันมา
แปรความหมายเพ่ือตอบคําถามบางอย่าง ความสมัพนัธ์เก่ียวกับตรรกะของความฝันนีส้ามารถ
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ศึกษาไปจากหลายๆ วัฒนธรรม และในผลงานชิน้นีค้วามฝันก็คล้ายกับ “นิมิต” ท่ีจะช่วยให้
นิทรรศการได้เกิดขึน้เป็นรูปธรรม 
 1.1 วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 1 
 เม่ือผู้ วิจัยได้ทําการสุ่มเลือกความฝันให้กับศิลปิน ในขณะเดียวกันก็ได้นํา
โครงการนิทรรศการนีไ้ปเสนอกับแกลเลอร่ีเอกชน จนได้รับการตอบรับจาก Speedy Grandma 
Gallery โดยกระบวนการนีทํ้าให้ผู้วิจยัใช้บทบาทของภณัฑารักษ์เข้าจดัการ ไม่วา่จะเป็นการตดิตอ่
ประสานงาน การคดัเลือก และสื่อสารกบัศลิปิน ไปจนถึงการดแูลเร่ืองการติดตัง้จดัวางผลงาน ทํา
ประชาสมัพนัธ์ และผลติส่ือสิง่พิมพ์  
 เน่ืองจากภูมิหลงัของผู้ วิจัยนัน้ เคยทํางานทัง้ด้านการเป็นศิลปิน นักเขียน และ
ภณัฑารักษ์ จึงอาจจะไม่แปลกท่ีมีความสนใจหลากหลาย แต่ในอนัท่ีจริงการทํางานหลากหลาย
มาก่อน กลบัทําให้เส้นแบง่ท่ีคนทัว่ไปมกัจะมองเห็นอย่างชดัเจนว่าแตล่ะบทบาทของคนในวงการ
ศิลปะทําหน้าท่ีอะไร หรืออย่างไร ได้กลายเป็นความไม่ชดัเจน โดยเฉพาะเม่ือบางเวลาท่ีผู้วิจยัมี
ความรู้สึกว่า การจดันิทรรศการก็คือการทําศิลปะแบบหนึ่ง นั่นหมายถึงนิทรรศการศิลปะนัน้ มี
สภาพเหมือนกับงานศิลปะชิน้หนึ่งด้วยเช่นกัน นิทรรศการ Lucida, 2015 นีจ้ึงมีสถานภาพ
เหมือนกบังานศลิปะชิน้หนึง่ท่ีการเข้าร่วมของศลิปินก็คือสว่นหนึง่ของกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 กระบวนการตดิตัง้นิทรรศการ Lucida 
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 จากบนัทึกความฝัน สุม่เลือกให้ศลิปิน และทกุคนร่วมผลิตผลงานเพ่ือนํามาเสนอ
ในพืน้ท่ีท่ีผู้วิจยัได้จดัเตรียมไว้ให้ ทกุสิง่ทกุอยา่งนัน้แลดเูหมือนกบันิทรรศการศลิปะทัว่ไป แตใ่นอนั
ท่ีจริงผู้วิจยัต้องการท่ีจะทําให้นิทรรศการท่ีจะเกิดขึน้นัน้ มีองค์ประกอบเลียนแบบนิทรรศการทัว่ไป
ด้วยในคราวเดียวกนั หากจะพิจารณาเก่ียวกบัการใช้ความฝันเข้ามาเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างการ
ส่ือสารของศิลปินและภณัฑารักษ์ สิ่งนีจ้ะเป็นประเด็นท่ีคอ่นข้างละเอียดอ่อน เน่ืองจากโดยทัว่ไป
นัน้ การสร้างแนวคิดของนิทรรศการ ภัณฑารักษ์มักจะเลือกจากผลงานท่ีมีอยู่แล้ว หรือหาวิธี
สื่อสารท่ีไมชี่นํ้าความคิดของศิลปินจนเกินความจําเป็น แตส่ําหรับผลงานชิน้นี ้ภณัฑารักษ์กลบัไม่
มีคําอธิบายอะไรอย่างชดัเจน เพียงทําการหยิบย่ืนบนัทึกความฝันท่ีเสมือนคูมื่อให้ศิลปินผลิตงาน
จากการอา่นบนัทกึ 

 หากมีคําถามวา่ “นิทรรศการท่ีดี” ต้องประกอบด้วยปัจจยัอะไรบ้าง การสุม่เลือกนี ้
จะเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจอนัหนึ่ง เม่ือปัจจบุนั “ช่ือ” หรือ “ความสามารถ” ของภณัฑารักษ์ ได้เข้า
มามีส่วนในการตดัสินความสําเร็จ หรือการเป็นนิทรรศการท่ีดีในสงัคมของศิลปะร่วมสมยั ผลงาน
ศิลปะจึงกลายเป็นสิ่งท่ีต้องได้รับการอธิบาย และจดัวางให้ถกูท่ีถกูเวลาโดยคนอ่ืนด้วยเช่นกนั แต่
สําหรับนิทรรศการครัง้นี ้ศิลปินไม่ได้รับแนวคิด หรือแนวเร่ืองอะไรเก่ียวกบันิทรรศการ มีแค่เพียง
ข้อมลูบนัทึกความฝัน และผู้วิจยัก็ไม่ต้องการควบคมุในส่วนรูปแบบของงานศิลปะเลย คล้ายกับ
การปลดปล่อยให้ “ความเป็นนิทรรศการ” เกิดขึน้เองตามธรรมธาติโดยไม่ต้องมีแนวเร่ืองให้มุ่งไป
ในทิศทางเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 บรรยากาศวนัเปิดนิทรรศการ Lucida 
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 อย่างไรก็ตามผลงานชุดนีก็้แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของนิทรรศการศิลปะก็
สามารถเกิดขึน้ได้โดยกระบวนการจดัการ ประสานงาน และงานศิลปะก็ขึน้ได้โดยการถอดความ 
ตีความจากบนัทึกความฝันโดยศิลปินรับเชิญ ซึง่ลษัณะผลงานแต่ละชิน้นัน้ หากวิเคราะห์แล้ว จะ
เห็นท่ีมาท่ีน่าสนใจแตกตา่งกนัดงัในหวัข้อตอ่ไป 

  
 1.2 วิเคราะห์ผลงานที่จัดแสดงในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่1 
 นิทรรศการ Lucida, 2015 ได้เชิญศิลปินทัง้ 12 ท่านเข้าร่วมได้แก่นฐัพล สวสัดี, 

เล็ก เกียรติศิริขจร,ลทัธพล ก่อเกียรติตระกูล,สรุเจต ทองเจือ,จุฬญาณนนท์ ศิริผล,มาฆะเสนีวงศ์ 
ณ อยธุยา, ธาดา เฮงทรัพย์กลู,เรืองศกัดิ ์อนวุฒัน์วิมล, อเุทน มหามิตร,บษุราพร ทองชยั,กฤช งาม
สม,กริช จนัทรเนตรหลงัจากท่ีทกุคนได้รับบนัทึกความฝันท่ีผู้วิจยัได้สุม่เลือกให้ ศิลปินทัง้ 12 ท่าน
มีวิธีจะตอบสนองกบัโจทย์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป และได้ผลติผลงานออกมาในรูปแบบท่ีตวัเองถนดั 

 เม่ือผู้วิจยัจงใจปลอ่ยให้เกิดช่องวา่งของการตีความเกิดขึน้ บนัทกึความฝันเหลา่นี ้
ได้ถกูศิลปินนําไปถ่ายทอดด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน โดยมีตวัอย่างท่ีน่าสนใจ อย่างการทําให้สิ่งของ 
หรือบุคคลในความฝันมีความบิดเบือนไปอย่างจงใจ แต่ยังคงความสัมพันธ์ด้วยสัญลักษณ์
บางอย่าง เช่นผลงานจิตรกรรมขนาดเล็กของ นทั สวสัดีทําให้บนัทึกความฝันท่ีกลา่วถึง “ดอกไม้สี
แดง” ท่ีหลน่อยูบ่นถนน มีภาพของคนเสียชีวิตบนพืน้ปะปนอยู่ในจิตรกรรมของเขา ซึง่ผู้วิจยัสงัเกต
ถึงลกัษณะการวาดท่ีแม้จะเป็นภาพขนาดเล็ก แต่ศิลปินจงใจทําให้รอยเลือดในภาพท่ีไหลออกมา
จากร่างกายมีลกัษณะกระจายออกคล้ายกบัช่อดอกไม้สีแดงบนพืน้ และด้วยขนาดท่ีเล็กผิดปกติ
ของจิตรกรรมนีเ้องท่ีทําให้ชวนคิดได้ว่า ความฝันก็คือสิ่งท่ีต้องเพ่งด ูและอาจจะมีความไม่ชดัเจน 
หรือความเข้าใจผิดปะปนอยู ่ 
 
 
 
 
 

 
 

     

ภาพท่ี 31 ผลงานของนฐัพล สวสัดี 
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   เช่นเดียวกนักบัจิตรกรรมภาพบคุคลทัง้ 3 ชิน้ โดย กริช จนัทรเนตร เม่ือศิลปินวาด
ภาพบุคคลทัง้สามท่ีอยู่ในความฝัน จากในบนัทึกท่ีกล่าวถึงชายสามคนบนต้นผลไม้ พวกเขาจะ
คอยปาผลไม้บนต้นใสค่นท่ีอยู่เบือ้งลา่ง แตใ่นจิตรกรรมบคุคลทัง้สามกลบัมีร่องรอยถกูผลไม้ปาใส่
ศีรษะแทน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ภาพท่ี 32 ภาพจิตรกรรมของ กริช จนัทรเนตร 

   ความขดัแย้งกนัระหว่างการตีความให้ออกมาเป็นงานศิลปะ และบนัทึกความฝัน 
เป็นสิ่งท่ีน่าสงัเกต ซึง่ทําให้เห็นว่า แม้ว่าการส่งบนัทึกความฝันให้กบัศิลปิน จะคล้ายกบัการมอบ
คู่มือชนิดหนึ่งให้ทํางาน แต่บันทึกความฝันก็ไม่ได้ช่วยให้การถ่ายทอดเป็นไปอย่างอย่าง
ตรงไปตรงมา แม้ศิลปินบางท่านจะทํางานศิลปะด้วยการถอดความตามเนือ้หาก็ตาม เช่น ผลงาน
สื่อประสมของกฤช งามสม ท่ีเขาได้เลือกนําเสนอบานหน้าตา่งจากความฝันของผู้วิจยั แม้กฤชงาม
สมจะนําเสนอผลงานด้วยวสัดสุามมิติ แต่บานหน้าต่างของเขากลบัมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากใน
บนัทึกความฝันอย่างสิน้เชิง โดยในบนัทึกได้อธิบายถึงบานหน้าต่างชนิดกระจกบานเล่ือน แต่
ศลิปินตีความออกมาเป็นแบบบานเปิดและทําจากเหลก็ดดั  
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ภาพท่ี 33 ผลงานของ กฤช งามสม 

 

   นอกจากนีแ้ล้วยงัมีวิธีการทํางานของศิลปินบางคนท่ีนําบนัทึกความฝันไปตีความ
ใหม่ ด้วยการใช้ประโยชน์จากตวับทก่อนท่ีจะสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างน่าสนใจ เช่น บนัทึกความ
ฝันหนึ่งของผู้ วิจยัท่ีกล่าวถึงท้องทะเลขนาดใหญ่ และอีกบนัทึกความฝันท่ีกล่าวถึงกล่องใส่ผลึก
นํา้ตาล บนัทึกทัง้สองนีไ้ด้ถกูส่งต่อให้กบัลทัธพล ก่อเกียรติตระกลู ทําให้ศิลปินเกิดความคิดท่ีจะ
เดินทางไปทะเลและมองหาสิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัผลึกนํา้ตาล กระทัง่ในนิทรรศการ ศิลปิน
นําวตัถุท่ีคล้ายกับผลึกนํา้ตาลมาแสดงในกล่องส่ีเหล่ียม ซึ่งคาดว่าเป็นเศษแก้วท่ีถูกคล่ืนซดัจน
มีลษัณะมนและด้าน 
   รวมถึงผลงานของ มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เม่ือเขาได้รับบนัทึกความฝันของ
ผู้วิจยัแล้ว กลบันําไปอ่านเพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจสําหรับความฝันของตวัเอง ทําให้ผลงานของเขา
เป็นผลผลติของความฝันอีกทอดหนึ่งในเวลาตอ่มา และผลงานของอเุทน มหามิตร ก็นํากระดาษท่ี
พิมพ์ข้อความบนัทึกความฝันของผู้ วิจัยไปตดัปะกับภาพท่ีได้จากนิตยสาร จนได้ผลงานสองมิติ
ของตวัเอง 
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ภาพท่ี 34 ภาพผลงานเศษแก้วของ ลทัธพล ก่อเกียรตติระกลู  

  ลกัษณะต่างๆ เหล่านีมี้ความน่าสนใจท่ีแตกต่างกัน สามารถจําแนกได้เป็นสอง
ประเดน็ใหญ่ๆ กลา่วคือ ผู้ เข้าร่วมสว่นหนึ่งมองว่า เง่ือนไขท่ีผู้วิจยัส่ือสารไปนัน้ สามารถตีความได้
ทัง้ “ในตวับท” และ “นอกตวับท” หากเปรียบบนัทึกความฝันกบัคู่มือก็สามารถกล่าวได้ว่า ผู้อ่าน
ส่วนหนึ่ง ได้รับสารแล้วลองทําตามคู่มือ แม้จะมีการเข้าใจผิดอยู่บ้าง หรืออาจจะมีความเข้าใจ
กลบัด้านกบัสิ่งท่ีระบุไว้ และผู้อ่านอีกส่วนหนึ่งใช้คู่มือเพ่ือต่อยอดในสิ่งท่ีตนเองต้องการจะทําอยู่
แล้วโดยแทบไมพ่ึง่พาตวับท แตอ่ยา่งไรก็ตามในภาพรวมผลงานในนิทรรศการก็ทําให้เห็นวา่บนัทึก
ความฝันไม่ได้สร้างอปุสรรคอะไรกบัการทํางานศิลปะของศิลปิน แม้จะมีลกัษณะเป็นโจทย์ท่ีหยิบ
ย่ืนให้อย่างคร่าวๆ แต่ศิลปินก็สามารถนําเสนอบคุลิกภาพของตวัเองผ่านวิธีท่ีพวกเขาถนดัในการ
สร้างสรรค์ครัง้นี ้
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ภาพท่ี 35 ภาพผลงาน ในนิทรรศการ Lucida 
 
 1.3 วิเคราะห์สุนทรียภาพของนิทรรศการ Lucida 

 ดงัท่ีกล่าวไปแล้วว่า เม่ือบนัทึกความฝันได้ถูกส่งให้กับศิลปิน ผลงานได้ถูกผลิต 
และผู้ วิจัยได้นํามาจัดนิทรรศการผลงานชิน้นีไ้ด้รับการออกแบบมาในแบบขนบของความเป็น
นิทรรศการ โดยมี “องค์ประกอบ” ของนิทรรศการครบถ้วน การหยิบย่ืนบนัทกึความฝันนัน้ แม้จะมี
นยัยะของการทดลองให้ผลงานศิลปะในนิทรรศการสร้างขึน้จากแนวคดิท่ีไมไ่ด้มีสาระในโลกความ
เป็นจริง ไม่มีความเก่ียวข้องกบัสงัคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นทางสนุทรียศาสตร์แบบท่ีเข้าใจกนั
ทัว่ไป โดยสมตฐิานของผู้วิจยัท่ีต้องการทดลองวา่ เม่ือนําเอาแนวคดิของนิทรรศการออกไปแล้ว แต่
ยงัมี “วิธี” ท่ีทําให้ศิลปินผลิตผลงานได้ ความสมบูรณ์ของนิทรรศการนัน้จะยังคงมีอยู่หรือไม่? 
อยา่งไร? 

 โดยจดุประสงค์แตเ่ร่ิมแรกผู้วิจยัต้องการสร้างสรรค์นิทรรศการศลิปะ ในฐานะงาน
ศิลปะชิน้หนึ่งท่ีพยายามทําให้ตวัตนของผู้ วิจัยเลือนออกจากฉากหน้าของนิทรรศการ หรือมีอยู่
น้อยท่ีสดุในแต่ละกระบวนการ การซ่อนบทบาทหน้าท่ีของภณัฑารักษ์ และศิลปิน เพ่ือให้บนัทึก
ความฝันนัน้ได้ทํางานอย่างอิสระ ในอีกด้านหนึ่งบนัทึกความฝันนัน้เป็นเสมือนกบัชีวิตคูข่นานของ
ผู้วิจยัเอง จงึเป็นความจงใจท่ีต้องการทําให้บนัทกึมีบทบาทขบัเคลื่อนนิทรรศการอยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 36 บรรยากาศการเสวนาในนิทรรศการ Lucida 

 นอกจากนีเ้ป็นความจงใจท่ีจะเลียนแบบวิธี “อัตโนมัติ” ซ้อนกับกระบวนการ
บนัทึกความฝัน ด้วยการทําให้การหยิบย่ืนบนัทึกนําไปสู่การทํางานศิลปะแบบ “อตัโนมตัิ” ด้วย
เช่นกัน กลวิธีเช่นนี  ้ผู้ วิจัยเห็นว่าการหลีกเล่ียงท่ีจะเปิดเผย “ตัวตน”เป็นสิ่งท่ีมีเหตุมีผลในเชิง
สนุทรียะแบบหนึง่ เช่นเดียวกบัลกัษณะของ มาร์เซล ดชูองป์ เม่ือ เขาใช้ช่ือ R. Mutt บนผลงานโถฉ่ี
ของเขา หรือจ้างวานให้ผู้ อ่ืนผลิตผลงานให้แม้สุดท้ายผลงานชิน้นัน้ก็ยงัเป็นผลงานของดชูองป์
อย่างเล่ียงไม่ได้ และการใช้นามแฝงก็ยงัเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในแวดวงวรรณกรรม ดนตรี ฯลฯ 
ดงันีก้ารเล่ียงท่ีจะนําเสนอตวัตน จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธตวัตนแต่กลบัมีนัยยะท่ี
ต้องการให้ผู้ ชมได้รู้จักตวัตนของผู้ สร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในท่ีนีเ้ม่ือผู้ วิจัยต้องการให้
ศิลปินได้อ่านบนัทึกความฝันท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประสบการณ์ ความทรงจําของผู้ วิจัยเอง 
บนัทกึความฝันจงึเป็น “ตวัแทน” ของผู้วิจยัโดยปริยาย  
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ภาพท่ี 37 บทความในส่ือนิตยสาร 

 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 2: หนังสือ Lucida, 2015 
 จากแนวคิดของหนงัสือ Do it ท่ีเป็นผลงานเผยแพร่ของฮานส์ อลูริช โอบริสท์ผลงาน
ชิน้นีน้อกจากจะนําเสนอความเป็นคูมื่อเพ่ือนําไปสูก่ารผลิตผลงานศิลปะแล้ว โดยตวัมนัเองก็มีทัง้
ความเป็นหนงัสือศิลปะและงานศิลปะอยู่ในตวั สิ่งท่ีน่าสนใจคือบทบาทของหนงัสือเล่มนี ้เพราะ
การนําเสนอตวัเองในรูปแบบหนงัสือเป็นสิ่งท่ีเล่ียงไม่ได้ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดรวบรวมบนัทึกความฝัน
ทัง้หมดท่ีเคยบนัทึกไว้ และจัดพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือเพ่ือให้เกิดกลุ่มผู้ เข้าถึงผลงานบนัทึก
ความฝันท่ีเป็นกลุม่นกัอา่นงานวรรณกรรม 
 
 
 
 

 

 

           

ภาพท่ี 38 ปกหนงัสือLUCIDA 
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 2.1 วิเคราะห์สุนทรียภาพของผลงานชิน้ที่ 2 
 จากความช่ืนชอบในงานเขียนทดลอง ผู้อา่นมีความสนใจผลงานของนกัเขียนบาง
ท่านท่ีพยายามทําให้พืน้ท่ีหนงัสือเป็นมากกว่างานวรรณกรรม แม้ในมมุของสายงานวรรณกรรม
อาจจะมองว่าผลงานเหล่านีไ้ม่ได้มีคณุค่าในเชิงวรรณกรรมนกั อย่างเช่นผลงานบทกวีของอเุทน 
มหามิตร ซึง่แม้จะเคยเข้ารอบการประกวดหนงัสือซีไรท์ รอบ 10 เล่มสดุท้าย แต่ด้วยลกัษณะของ
ผลงานท่ีไมไ่ด้มีเนือ้หาสร้างสรรค์ในเชิงจรรโลงสงัคม หรืออยา่งผลงานบทกวีแคนโต้ของ ฟา้ พลูวร
ลกัษณ์ ซึง่เป็นบทกวีท่ีเน้นบริบทของการใช้คําในเชิงศิลปะเพ่ือส่ือสารชีวิตในพืน้ท่ีและเวลาท่ีต่าง
ออกไปจากโลกปกติ รวมถึงการสอดแทรกความเป็นศิลปะเชิงความคิดไว้ในรูปแบบของหนงัสือ 
ผลงานเหล่านีอ้าจไม่มีความหมายในฐานะงานวรรณกรรมท่ีดีตามมาตรฐานของคนทั่วไป แต่
ผู้วิจยัเช่ือวา่ผลงานเหลา่นีมี้ลกัษณะพิเศษท่ีคร่อมอยูร่ะหวา่งการเป็นงานวรรณกรรมและทศันศลิป์  

 

 

 

   

 

 

 

           

 

 

    

ภาพท่ี 39 หนงัสือของฟา้ พลูวรลกัษณ์ 
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 แต่อย่างไรก็ตาม หนงัสือบนัทึกความฝันของผู้ วิจยั ในแง่หนึ่งก็เล่ียงไม่ได้ท่ีจะมี
สถานภาพของการเป็นวรรณกรรม หรือบทกวีท่ีว่าด้วยเหตกุารณ์ท่ีมาจากพืน้ท่ีและเวลาอีกแบบ
หนึ่ง ในขณะเดียวกันผู้ วิจัยได้ศึกษาความสมัพนัธ์ของงานเขียนและการทํางานศิลปะท่ีดําเนิน
อย่างสมัพนัธ์กนัโดยไม่อาจแยกออกจากกนัได้  ยกตวัอยา่งเช่น ผลงานของ ฟ้า พลูวรลกัษณ์ และ
อเุทน มหามิตร ซึง่เป็นนกัสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจยัตดิตามผลงานมาโดยตลอดอาจกลา่วได้วา่ การบนัทึก
ความฝันสําหรับผู้ วิจัยได้รับอิทธิพลจากงานเขียน และวรรณกรรมสร้างสรรค์ของศิลปินทัง้สอง 
เพราะหากจะมองในแง่ของความเป็นวรรณกรรมทางเลือกแล้ว ผลงานของฟ้า พูลวรลกัษณ์ มี
ส่วนผสมของงานศิลปะเชิงความคิด มีความเก่ียวของกบัพืน้ท่ีและเวลาในเชิงภาษาอย่างสงู เช่น
ผลงาน “ห้องเรียนท่ีเงียบท่ีสดุในโลก” รวมถึงผลงานบทกวีแคนโต้ทัง้สองเลม่ของเขา 
 หรือผลงานของอเุทน มหามิตร ท่ีมีความเป็นบทกวีไร้ฉนัทลกัษณ์  คิดค้นแนวคิด
แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ และสามารถอ้างอิงได้กับแนวคิดของศิลปะเซอร์เรียสิสม์ ซึ่งมีหลกั
ใหญ่ใจความในการเคล่ือนไหวทางภาษา โดยเฉพาะกวี และในคําจํากดัความของ “บทกวี” น่ีเอง 
ท่ีปัจจุบันมีรูปแบบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะบทกวีท่ีเร่ิมตัดความ
ยุง่ยาก ระบบระเบียบของฉนัทลกัษณ์หรือการใช้สระ การเขียนบทกวีจงึเรียกได้วา่เป็นศลิปะในเชิง
ภาษาท่ีมีพฒันาการของตวัเองในประวตัศิาสตร์ด้วยเช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 หนงัสือบทกวีของอเุทน มหามิตร 

 นอกจากวรรณกรรมแนวเซอเรียลลิสต์แล้ว อเุทน มหามิตร ยงัเคยร่วมกบัศิลปิน
องักฤษ อัจฉริยโสภณ สร้างสรรค์โครงการท่ีเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมเชิงแนวคิด คือโครงการ 
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“วรรณกรรมในอากาศ” โดยจดัทําวรรณกรรมชดุเร่ืองเลา่จํานวน 10 เร่ือง ขายผา่นส่ือออนไลน์ โดย
ผู้ ท่ีสนใจซือ้จะได้รับเพียงปกหนังสือพิมพ์สี่สีสวยงามด้วยกระดาษหนาอย่างดีนําไปวางบนชัน้
หนงัสือ ซึง่หากมองเผินๆ ก็เหมือนหนงัสือเลม่หนึง่ แตค่วามเป็นจริงคือหนงัสือนัน้กลวงเปลา่ ไม่มี
เนือ้หาอะไรเลย เพราะปกหนังสือท่ีได้รับนัน้เป็นเสมือนตัว๋ หากผู้ซือ้พบเจออุเทนหรือองักฤษก็
สามารถแสดงปกหนงัสือเล่มนีแ้ละขอให้พวกเขาเล่าเร่ืองราวของแต่ละคน คนละ 5 เร่ือง และผู้ ท่ี
เคยได้ฟังเร่ืองเล่าในหนงัสือ วรรณกรรมในอากาศ สามารถนําเร่ืองเล่าเหลา่นัน้ไปเล่าต่อได้ไม่มีท่ี
สิน้สดุ  ซึง่นัน่มีความคล้ายคลงึกบักลวิธีการสื่อสารถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเราเรียกว่า “มขุปาฐะ” ใน
อดีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 41 หนงัสือเร่ืองสัน้ในอากาศ 
 

 หนงัสือเหล่านี ้นอกเหนือไปจากคณุค่าในเชิงวรรณกรรมอีกมมุหนึ่งจึงเปรียบได้
กบัวตัถทุางศิลปะ ซึง่ผู้วิจยัก็ต้องการนําเสนอหนงัสือบนัทึกความฝันในฐานะงานศิลปะชนิดหนึ่งท่ี
จะถกูเผยแพร่ด้วยกระบวนการจดัพิมพ์ และการวางจําหน่าย ซึง่ในกระบวนการของการออกแบบ 
พิสจูน์อกัษร การส่งจําหน่าย ฯลฯ จะมีบคุคลท่ีเข้ามาเก่ียวข้องมากมายอปุมากบัรูปแบบของการ
จดัการนิทรรศการ เพ่ือสง่ตอ่ให้กบัผู้อา่นท่ีมีอํานาจในการตีความ 
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 หากการพิมพ์เป็นระบบท่ีวงการศลิปะสามารถยอมรับได้ว่ามีคณุคา่ และสามารถ
ผลิตผลงานลักษณะท่ีต้องการทําซํา้ในปริมาณมาก หนังสือก็นับว่ามีกระบวนการท่ีประสบ
ความสําเร็จ และหากเราสามารถสอดแทรกงานศิลปะลงไปในรูปแบบของถ้อยความ หรือเร่ืองราว
ท่ีอยู่ในหนังสือได้ ก็เท่ากับว่าเราสามารถเผยแพร่และจําหน่ายงานศิลปะในฐานะedition ได้ 
เช่นเดียวกบัผลงานในยคุแรกของอเุทน เม่ือเขาพิมพ์หนงัสือทํามือ มีการเย็บเล่ม ออกแบบ และมี
การกําหนด edition ตามจํานวนจริงของหนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

       ภาพท่ี 42 บางสว่นจากการกลา่วถึงหนงัสือ Lucida 

 แม้หนงัสือจะเป็นเพียงรูปแบบของการนําเสนอวรรณกรรม แตผู่้วิจยัมีความเช่ือว่า
งานศลิปะท่ีใช้ภาษาส่ือสารก็นําเสนอด้วยบริบทของหนงัสือได้เช่นกนั เพราะบนัทกึความฝันแตล่ะ
ชิน้นบัว่าเป็นผลงานศิลปะท่ีเกิดจากกระบวนการอตัโนมตัิ ดงันี ้หนงัสือ Lucida, 2015 ก็คือการ
รวบรวมผลงานศิลปะ และยงัตีความได้ว่าเป็นการนําเสนอนิทรรศการในรูปแบบของหนงัสือ การ
อา่นหนงัสือเลม่นีจ้ึงมีความหมายเช่นเดียวกบัการชมผลงานในหนึ่งนิทรรศการ จากเปา้หมายของ
การสุ่มเลือกเพ่ือส่งต่อให้กบัศิลปินในผลงานชิน้แรก จึงเป็นการเปล่ียนมาเป็นการสุ่มเลือกให้กบั
ผู้ชมหรือผู้อ่านแทนด้วยวิธีการกระจายหนงัสือไปตามร้านหนงัสือ ทําให้กลุ่มผู้ชมได้เปล่ียนหรือ
ข้ามไปสูค่นอีกกลุม่หนึง่ ซึง่โดยปกติแล้วงานศิลปะจะมีกลุม่ผู้ชมของตนเอง วิธีผลิตงานข้ามส่ือจึง
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เป็นการหาผู้ชมใหม่ๆ และในกระบวนการส่งหนงัสือไปตามร้านต่างๆ จึงเป็นการสุ่มเลือก เพ่ือหา
ผู้ชมก่อนท่ีผู้ชมจะหาวิธีการเข้าถึงผลงานหากมีความสนใจ   

 หลังจากเผยแพร่หนังสือ lucida ออกสู่สาธารณะแล้ว ก็ได้รับการพูดถึงในวง
ผู้อา่นขนาดเลก็ เช่นนกัเชียนอยา่งอทิุศ เหมะมลู ได้กลา่วถึงหนงัสือเลม่นีไ้ว้วา่  

 “ต่ืนจากฝันใน Lucida ของ ชล เจนประภาพนัธ์แล้ว ใช้เวลาละลอ่งไปด้วยราวสองวนั 
มีหลายเร่ืองน่าสนใจ เช่น จอลล่ีแบร์รูปหมีสีม่วง ปีใหม่ กรอบรูป ฯลฯ เร่ืองท่ีชอบท่ีสดุคือ 
เต็นท์กินคน (สัน้แต่กระทบใจ) แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทัง้หมดท่ีชอบ โดยรวมๆ ก็อ่านไปได้
เร่ือยๆ เรียบๆ เข้าใจดีวา่เป็นความตัง้ใจของผู้ เขียน ท่ีใช้นํา้เสียงในฐานะผู้สงัเกตการณ์ความ
ฝันตนเอง เล่าอย่างน่ิงเนิบ มีสอดแทรกอารมณ์รู้สกึบ้างในบางเร่ือง ซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลให้
หนงัสือเลม่นีเ้ป็น 'บนัทกึสว่นตวั' เป็นหลกัฐานชิน้หนึง่ของผู้ เขียน 

 คอนเซ็ปต์และความมุ่งหมายแน่นอนว่าทําให้เร่ืองมีรูปฟอร์มท่ีชัดเจน กําหนดท่ีมา
และคณุสมบตัิของเล่ม แต่อีกนยัหนึ่งก็เป็นเหมือนรัว้ล้อม เป็นเกราะส่วนตวั ท่ีบางครัง้อาจ
ระมดัระวงัตวัมากไป บางทีต้องปลอ่ยให้อากาศไหลผ่าน ระหว่างตวัเร่ืองกบัผู้อ่านบ้าง โดย
ผู้ เขียนประคบประหงมและหวงแหนแต่พองาม หลายๆ เร่ืองท่ีผมชอบ มีลักษณะไม่กะ
เกณฑ์และวางมาดนัก หลดุอารมณ์เข้ามา มีความรู้สึกหยดลงไป เป็นเร่ืองท่ีพร้อมจะเล่า
เร่ือง ในขณะท่ีสว่นใหญ่รู้สกึว่าแตล่ะเร่ืองจะวางเกณฑ์ตวัมนั จะต้องน่ิงๆ เนิบๆ ไม่มีหวัไม่มี
ท้ายอยา่งนีแ้หละ (เหมือนระมดัระวงัท่ีจะเลา่ ระมดัระวงัท่ีจะรู้สกึ) 

 โดยรวมถือวา่น่าสนใจครับ”1 

 
 ซึง่เป็นอย่างท่ีคาดไว้ตัง้แต่แรกว่า ผลงานชิน้นีจ้ะได้รับการพดูถึง หรือวิจารณ์ใน
ฐานะหนงัสือวรรณกรรม ซึง่เป็นสิง่ท่ีผู้วิจยัสนใจติดตามในระยะยาวถึงผลตอบรับ และการวิจารณ์
ในมุมอ่ืนๆ เพราะการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือนัน้ คือการปล่อยให้ผลงานเดินทางใน
ระยะเวลาท่ียาวนาน และหนังสือเป็นสิ่งท่ีต้องผ่านบริบทหลายๆ แบบในช่วงเวลาต่างๆ การ
นําเสนองานศิลปะในรูปแบบหนงัสือจึงยงัเป็นแนวคิดท่ีผู้ วิจยัยงัต้องติดตามโดยท่ียงัไม่สามารถ
คาดคะเนถึงผลสําเร็จในแบบใดแบบหนึง่ได้ 
 
 

                                                            
1 สมัภาษณ์ อทิุศ เหมะมลู, นกัเขียน, 2 พฤศจิกายน 2558. 
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3. ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 3: นิทรรศการ Horizon, 2016 
โดยภาพรวมของนิทรรศการ Horizon ผู้วิจยัเน้นประเดน็ระหวา่งพืน้ท่ีสว่นตวัและพืน้ท่ี

สาธารณะ เน่ืองจากการทําบนัทกึและการนอนนัน้เป็นเร่ืองสว่นตวั ท่ีในผลงานชิน้ท่ี 1 และ 2 ผู้วิจยั
ไม่เคยนําเนือ้หาส่วนนีม้านําเสนอ เพราะกระบวนการบนัทึกเป็นเบือ้งหลงัของการทํางานทัง้หมด
แต่เพ่ือเป็นบทสรุปของวิทยานิพนธ์ ผู้วิจยัจึงต้องการนําเสนอกระบวนการย้อนกลบัมาสู่ตวัผู้ วิจยั
เอง เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นร่องรอยของกระบวนการบนัทกึความฝัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 43 สื่อประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ Horizon 
 

 3.1 วิเคราะห์กระบวนการทาํงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 3 
 สําหรับผลงาน นิทรรศการ Horizon, 2016 นี  ้ผู้ วิจัยได้นํากระบวนการท่ีเคยทํา
สําหรับการบนัทึกความฝัน ย้ายกลบัเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะ โดยใช้พืน้ท่ีในหอ
ศลิป์ Schemata Gallery สําหรับการนอน และทําการบนัทกึความฝันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน 
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ภาพท่ี 44 ห้องจดัแสดงนิทรรศการ Horizon 
  
 ในกระบวนการของผู้ วิจัย ได้ติดตัง้กล้องวงจรปิดสําหรับสังเกตการณ์ขณะท่ี
ตวัเองกําลงันอนหลบั และเม่ือต่ืนขึน้จากความฝัน จะทําการบนัทกึความฝันลงบนกําแพงห้องทนัที 
ซึง่ในกระบวนการนี ้ทําให้เห็นว่าการนอนหลบันีถ้กูจบัตาอยู่ในพืน้ท่ีเฉพาะ การนอนหลบัจึงไม่ได้
หมายถึงการนอนพกัผ่อน เพราะการจดัการได้ทําให้ผู้สร้างสรรค์กลายเป็นกระบวนการหนึ่งของ
ผลงาน รวมถึงการเป็นส่ือท่ีใช้ผลิตผลงาน สถานท่ีจดัวางไปด้วยของใช้ส่วนตวับางประเภท โดย
ภาพร่วมนัน้ผู้ วิจัยได้ทําให้พืน้ท่ีส่วนตัวอย่างห้องนอน กลายเป็นสถานท่ีจัดแสดง  และทําให้
กิจกรรมของการพักผ่อนอย่างการนอนหลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ ซึ่งโดย
กระบวนการนีนํ้าไปสู่การอธิบายถึงสถานะของความฝันเช่นเดียวกบัการเดินทาง การสร้างความ
ทรงจําใหม่ๆ  รวมถึงการค้นหาประสบการณ์ในขณะนอนหลบั 
 นอกจากนีก้ระบวนการหลงัจากท่ีได้บนัทึกความฝันทัง้ 26 ชิน้แล้ว ผู้ วิจัยได้ใช้
แนวคดิตอ่ยอกจากผลงานชิน้ท่ี 2 เพ่ือเน้นวา่บนัทกึแตล่ะชิน้นัน้มีคณุสมบตัเิป็นผลงานศลิปะในตวั
ของมันเอง ดังนีก้ารจัดแสดงพืน้ท่ี จึงได้นํากระบวนการของการเสี่ยงเซียมซีเข้ามาร่วมด้วย 
เน่ืองจากเซียมซีคือการทํานายชนิดสุ่มเลือกท่ีมีโอกาสให้กับผู้ เข้าร่วมแบบ 1:1 หมายความว่า
ผู้ เข้าร่วมมีโอกาสเท่ากันในการจบัหมายเลข และเซียมซีดัง้เดิมนัน้เป็นการเสียงทายด้วยเนือ้หา
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ถ้อยความสําหรับแนะนําสถานการณ์ในอนาคตของผู้ ร่วมเสี่ยงทาย ผู้ เข้าร่วมจะได้รับการหยิบย่ืน
โชคชะตาแบบใดแบบหนึง่ และสําหรับผลงานชดุนีบ้นัทกึความฝันหนึง่ชิน้จะเป็นของผู้ เข้าร่วมท่ีจบั
ฉลากด้วยนัน้เอง  

 

 

 

 

 

 

 

 
       

ภาพท่ี 45 ผู้ชมในนิทรรศการ Horizon 

 กระบวนการเส่ียงเซียมซนีี ้จะเช่ือมโยงกบัผลงานนิทรรศการ Lucida และหนงัสือ
สือ Lucida จากการสุ่มบนัทึกความฝันเพ่ือส่งต่อให้ศิลปินสร้างสรรค์ หรือการสุ่มไปสู่แหล่งการ
เข้าถึงผลงานชนิดอ่ืน ครัง้นีก้ลบัเป็นการสุ่มเพ่ือให้ผู้ชมได้มีเร่ืองราวเป็นของตวัเอง และสามารถ
เป็นเจ้าของนํากลบับ้านได้ จากกระบวนการทัง้หมดจะเห็นได้ว่าตัง้แตแ่รกผู้วิจยัก็ผลิตผลงานท่ีไม่
สามารถกําหนดได้ และไปถึงตอนจบของการนําแสดงโดยผู้ชมก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะได้
ครอบครองผลงานชิน้ใดเช่นกนั 

3.2 วิเคราะห์สุนทรียภาพของผลงานชิน้ที่ 3  
 จากช่ือ นิทรรศการ Horizon นัน้ผู้วิจยัตัง้ใจให้การนอนหลบัมีสถานะภาพของการ
เป็นงานศลิปะ โดยเดมิทีผู้วิจยัได้แนวคดิมาจากเร่ืองของ “ขอบฟ้าเหตกุารณ์” (event horizon) ซึง่
เป็นขอบเขตบริเวณรอบๆ หลมุดําจากการศกึษาจกัรวาลวิทยา ในทางทฤษฎีนัน้กลา่ววา่เหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณนีจ้ะไม่สามารถส่งออกมาให้ผู้สงัเกตการณ์ภายนอกได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่
สามารถมีเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีจะข้ามขอบฟ้าเหตกุารณ์ไปได้ พืน้ท่ีภายในขอบฟ้าเหตกุารณ์จึงลกึลบั 
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เป็นแง่มมุในเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจยัต้องการอปุมากบัภาวะของการหลบัใหลท่ีมีเร่ืองราวมากมาย
เกิดขึน้ และไม่มีอุปกรณ์ใดท่ีจะถ่ายทอดเหตกุารณ์เหล่านัน้ออกมาได้นอกเสียจากการบอกเล่า 
หรือทําบนัทกึ ในช่ือนิทรรศการ Horizon ท่ีหมายถึงเส้นแนวนอนของขอบฟา้ ผู้วิจยัเปรียบการนอน
ขนานกบัพืน้เป็นอิริยาบทท่ีนอกจากการนอนหลบัแล้ว การนอนคือวิธีเดียวท่ีเข้าใกล้ขอบดินแดน
ของเหตกุารณ์เหลา่นัน้ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 46 ผลงานวิดีโออาร์ต สว่นหนึง่ของนิทรรศการ Horizon 

 คนส่วนใหญ่จะรับรู้ได้ว่าในความฝันนัน้ บางครัง้เราเป็นเพียงผู้สงัเกตกุารณ์ หรือ
บางครัง้ก็สามารถรุกลํา้เข้าไปในพืน้ท่ีและเวลาท่ีอธิบายไม่ได้ชั่วขณะ แต่สุดท้าย หลงัจากต่ืน
ขึน้มาเราก็ได้เพียงบอกเลา่ หรือบนัทึกเพียงบางสิ่ง หรือบางสว่นของเหตกุารณ์ท่ีได้พบเจอเท่านัน้ 
การจดบนัทึกบนผนงัก็เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ ต้องขงัท่ีต้องการอธิบายบางสิ่งท่ีอยู่ใน
ความทรงจํา เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีอยูภ่ายนอก ผิดกนัเพียงบนัทกึในผลงานชิน้นีคื้อเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
จากภายใน 
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บทที่ 5 

 
สรุป 

 
 
 บนัทึกความฝันเป็นเคร่ืองมือตัง้ต้นท่ีผู้ วิจยัพยายามเน้นมาตัง้แต่ในช่วงแรกของการ
ทํางานชุดนี ้เน่ืองจากการจดบนัทึกได้ทําให้ผู้วิจยัยงัมีความทรงจําเก่ียวกบัความฝันในแต่ละวนั 
และความฝันนัน้ได้ให้ “ประสบการณ์” ท่ีไม่ได้เกิดขึน้ในชีวิตจริง แต่กลบัอยู่ในความทรงจําไม่
แตกต่างจากประสบการณ์ท่ีได้จากชีวิตปกติ จากข้อสังเกตส่วนตัวของผู้ วิจัยเม่ือพบว่า
ประสบการณ์ท่ีได้จากความฝันนัน้เร่ิมผสมรวมกบัประสบการณ์ในชีวิตปกติ จนบางครัง้ผู้วิจยัเอง 
ก็เกิดความสบัสนเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิต กบัเหตกุารณ์ในความฝันว่าสิ่งใดเกิดขึน้
หรือไมไ่ด้เกิดขึน้จริง 

 นอกจากนีใ้นชีวิตปกตท่ีิผู้วิจยัทํางานในด้านการจดัการศิลปะ และการเขียนบทความ
เก่ียวกับงานศิลปะ จึงทําให้มีข้อสงสยัหลายๆ อย่างเก่ียวกับโครงสร้างของวงการศิลปะรวมถึง
บทบาทของผู้คนในวงศิลปะ ด้วยความมุ่งหมายท่ีจะนําประเด็นในชีวิตส่วนตวัและการทํางานใน
หน้าท่ีรับผิดชอบสู่วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท ทําให้ภาพรวมจากผลงานชิน้ท่ี 1 มาจนถึง
ผลงานชิน้ท่ี 2 และ 3 นัน้ เป็นการค้นคว้าในแบบท่ีผู้วิจยัต้องการตัง้คําถามเก่ียวกบั “บทบาท” ของ
บคุคลากรในวงการศิลปะ และรูปแบบ “การจดัแสดง” ในนิยามแบบต่างๆ มาจนถึง ประเด็นเร่ือง 
“พืน้ท่ี” ของความเป็นส่วนตัวและพืน้ท่ีสาธารณะของการจัดแสดงศิลปะ โดยในกระบวนการ
ทัง้หมดนัน้ ผู้วิจยัใช้ “บนัทกึความฝัน” เป็นวตัถดุบิท่ีนําไปสูผ่ลงานสร้างสรรค์ ผสมผสานกบัวิธีการ
สุ่มเลือก หรือเส่ียงทาย ล้อเลียนไปกับธรรมชาติท่ีมนุษย์มกัจะมองว่าความฝันเป็นสิ่งท่ีต้องถูก
ตีความ หรือเป็นเร่ืองของโชคชะตา เพ่ือให้ความฝันนําไปสูผ่ลสําเร็จทางศลิปะสําหรับวิทยานิพนธ์
ชิน้นี ้
 นอกจากผู้วิจยัจะมองบนัทกึความฝันในสถานะของชิน้งานศลิปะแล้ว บนัทกึความฝัน
ยังเป็นตัวแทน (representation) ของชีวิต และเร่ืองราวเสมือนจริงในอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนําไปสู่
ผลงานในรูปแบบนิทรรศการทัง้ 3 ชิน้ โดยบันทึกความฝันจะทําหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
นิทรรศการไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการท่ีพยายามสลายความเป็นตัวตนของผู้ สร้างสรรค์เพ่ือให้
ภาพรวมของการจัดแสดงคืองานศิลปะ นิทรรศการท่ีซ่อนความฝันในรูปแบบวรรณกรรม และ
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นิทรรศการท่ียอกย้อนมาสูผู่้สร้างสรรค์ให้กลายเป็นสว่นหนึง่ของงานศิลปะ จากประเดน็การหลอม
รวมของพืน้ท่ีจริงและพืน้ท่ีเสมือนท่ีซ่อนอยู่ในบนัทึกความฝัน ผู้ วิจัยจัดทําโครงการศิลปะทัง้ 3 
รูปแบบท่ีมีการเหล่ือมซ้อนระหว่างพืน้ท่ีศิลปะและบทบาทของคนท่ีแตกต่างกัน โดยมีประเด็น
สําคญัท่ีต้องการทําให้บทบาทของผู้วิจยัอยู่ในฐานะ “ผู้สร้างสรรค์” (creator) อยู่ระหว่างบทบาท
ของศลิปินและนกัจดัการนิทรรศการ  

 โดยในผลงานชิน้ท่ี 1 นิทรรศการ Lucida ได้ปลอ่ยให้บนัทึกความฝันได้เข้ามาทํางาน
แทนสิ่งท่ีเรียกว่า “แนวคิด” (concept) สง่ผา่นสูศ่ิลปินจนสามารถเกิดเป็นนิทรรศการศิลปะได้โดย
ผู้ วิจัยเพียงดูแลขัน้ตอนบางขัน้ตอนเพ่ือให้เกิดองค์ประกอบของการเป็นนิทรรศการศิลปะ 
นิทรรศการ Lucida จึงเป็นความจงใจท่ีทําให้ตัวตนของผู้ วิจัยสลายลงและสอดแทรกอยู่ใน
องค์ประกอบตา่งๆ ของนิทรรศการ เช่นเดียวกบับนัทกึความฝัน ท่ีถกูย่อยและตีความโดยศลิปินรับ
เชิญเพ่ือตอ่ยอดเป็นงานศลิปะนําไปสูนิ่ทรรศการท่ีสมบรูณ์ 
 ต่อมาสําหรับผลงานชิน้ท่ี 2 หนงัสือ Lucida นัน้ ผู้วิจยัได้สวมบทบาทเป็นผู้ประพนัธ์ 
และทําให้ผลงานบนัทึกความฝันกลายเป็นงานศลิปะชิน้หนึ่งท่ีผลิตซํา้จํานวนมาก มีกลุม่ผู้ชมใหม่
เป็นผู้อ่านวรรณกรรม โดยการจัดพิมพ์ผ่านระบบของสํานักพิมพ์และนําไปวางจําหน่ายในร้าน
หนงัสืออิสระ รวมถึงงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ ณ ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีอุเทน 
มหามิตร เป็นผู้ วาดภาพประกอบ ผู้ ซือ้หนังสือเล่มนีไ้ปอ่านก็อุปมาได้กับการซือ้ตัว๋เพ่ือเข้าชม
นิทรรศการศิลปะ มาจนถึงผลงานสดุท้าย นิทรรศการ Horizon นัน้ เป็นการนําเสนอนิทรรศการใน
รูปแบบศิลปะเชิงกระบวนการ ผู้วิจยัได้บนัทึกภาพเคล่ือนไหวของตวัเองขณะนอนหลบัด้วยกล้อง
วงจรปิด เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนพร้อมกับบนัทึกความฝันบนผนงัห้องนอน เป็นนิทรรศการ
สดุท้ายของวิทยานิพนธ์ท่ีผู้วิจยัต้องการนําเสนอผลความสมัพนัธ์ระหว่างผู้วิจยักบับนัทึกความฝัน 
และนําเสนอตวัเองทัง้ในฐานะศลิปินและความเป็นงานศลิปะไปพร้อมๆ กนั  

 หากกล่าวถึงประเด็นสําคญัท่ีผู้ วิจยัเน้นตลอดมาในเร่ืองสถานะภาพของผู้ วิจยัจาก
ผลงานทัง้ 3 ชิน้นี ้จะสะท้อนอย่างชดัเจนในเจตนาท่ีผู้ วิจยัต้องการพูดถึงบทบาทและโครงสร้าง
ของสังคมศิลปะ ซึ่งไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่อย่างใดเม่ือเราพูดถึงศิลปินท่ีนําเสนองานศิลปะโดยใช้
กระบวนการจดัการคล้ายกบัภณัฑารักษ์ หรือภณัฑารักษ์ท่ีนําเสนอกระบวนการจดัการนิทรรศการ
เชิงสร้างสรรค์จนคล้ายกบังานศิลปะ รวมถึงการนําเสนอนิทรรศการ ทัง้ท่ีเป็นการจดัวางสิ่งของใน
ห้องจัดแสดง หรือจะเป็นนิทรรศการศิลปะท่ีเป็นการจัดการในพืน้ท่ีเฉพาะทางอ่ืนๆ แต่สําหรับ
วิทยานิพนธ์นี ้บนัทึกความฝันเป็นตวัแปรท่ีนําไปสู่นิทรรศการท่ีเกิดขึน้ทัง้ 3 ครัง้ผ่านสิ่งท่ีเรียกว่า 
“การจดัการ” ซึง่ในผลงานทัง้สามชิน้จะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้าหากไม่มีการจดัการเข้ามาร่วม ไม่วา่จะเป็น
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การประสานงานให้ศลิปินได้ทํางานในพืน้ท่ีเดียวกนั การจดัการให้บนัทึกความฝันเดินทางไปสูก่าร
เป็นสิง่พิมพ์ท่ีวางจําหน่ายได้ หรือการจดัการให้ผู้ชมเกิดขึน้และเข้าร่วมนิทรรศการ 

 ผู้ วิจัยต้องการใช้บันทึกเหล่านีส้ะท้อนชีวิตประจําวันของตัวเองในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
บันทึกความฝันมีสถานะเป็น “ประสบการณ์และความทรงจําส่วนตัว” และถูกนํามาใช้เป็น 
“ตวัแทน” ของผู้วิจยัในโลกของการทํางานศิลปะ จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัง้ 3 ชิน้ ผู้ชม
จะสงัเกตเห็นความจงใจท่ีทําให้บนัทกึความฝัน และตวัตนของผู้วิจยัมีบทบาทสลบักนัอยูเ่สมอโดย
มีการสุม่ การเส่ียงทายเป็นตวัประสานให้ความเป็นนิทรรศการเกิดขึน้ดงัท่ีจะเห็นได้อยา่งชดัเจนใน
กระบวนการสง่ตอ่ของผลงานนิทรรศการ Lucida และนิทรรศการ Horizon  

 แม้นักเขียน หรือศิลปินท่ีทําบันทึกความฝันจะมีตัวอย่างท่ีสามารถสืบค้นได้ใน
ประวตัิศาสตร์ แตส่ิง่ท่ีผู้วิจยันําความฝันมาใช้ในผลงานทัง้ 3 ชิน้นัน้ ไมไ่ด้เป็นเพียงการนํามาใช้ใน
ฐานะแรงบันดาลใจ แต่ผู้ วิจัยต้องการใช้บันทึกความฝันเป็นตัวแทนของตัวเอง ในฐานะ
ประสบการณ์และความทรงจําคู่ขนาน แม้บนัทึกความฝันจะเรียกได้ว่าเป็นเร่ืองราวส่วนตวัท่ีมี
คณุค่าน้อยในเชิงสาระประโยชน์ แต่ก็ทําให้เกิดนิทรรศการได้ใน นิทรรศการ Lucida โดยบทบาท
ของผู้สร้างสรรค์คือการสร้างบริบทของการจดัแสดง ส่งต่อแรงบนัดาลใจให้กบัศิลปิน และบนัทึก
ความฝันท่ีไม่ได้ถูกสร้างขึน้ด้วยการประพนัธ์เช่นเดียวกับวรรณกรรมชนิดอ่ืนๆ แต่ก็สามารถถูก
จดัการแบบเดียวกบัต้นฉบบัท่ีผา่นการประพนัธ์และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูปเลม่ กลายเป็นงาน
ศิลปะท่ีมีหน้าตาคล้ายหนังสือเร่ืองสัน้ทั่วไป นําไปเผยแพร่ได้ในผลงาน หนังสือ Lucida โดย
บทบาทของผู้สร้างสรรค์คือการขดัเกลาบนัทึกจนสามารถส่งต่อไปสู่สนามวรรณกรรม จนสดุท้าย
บนัทึกความฝันท่ีเคยเป็นแคเ่ร่ืองสว่นตวั ก็ได้รับการผลิตในพืน้ท่ีแกลเลอรีเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ชมเข้า
มาชมในฐานะนิทรรศการ และแบ่งปันส่งต่อให้กับผู้ ชมได้โดยตรงในนิทรรศการ Horizon โดย
บทบาทของผู้สร้างสรรค์คือเป็นสว่นหนึง่ของผลงาน และส่ือท่ีนําความฝันสูผู่้ชม 

 จากกระบวนการสร้างสรรค์ทัง้หมดนัน้ กล่าวได้ว่าผู้วิจยัได้ลองใช้ประสบการณ์จาก
การทํางานหลายๆ ชนิด เพ่ือค้นหา “ความเป็นไปได้” สําหรับประเดน็ใหม่ๆ  ในบริบทของศลิปะร่วม
สมยั เม่ือขอบเขตของโลกศิลปะได้ขยายตวัออกไปเร่ือยๆ จนท้ายท่ีสดุแล้ว ผลงานศิลปะอาจจะ
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของวตัถอีุกต่อไป หรือโครงสร้างของวงการศิลปะแบบเดิมอาจจะถกูออกแบบ 
หรือปรับขยายใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์จากแวดวงอ่ืนๆ อย่างดนตรี วรรณกรรม การออกแบบ 
หรือสถาปัตยกรรม และสดุท้ายสิ่งท่ีน่าสนใจคือ นิยามของการเป็นศลิปินก็อาจจะไมใ่ช่เพียงบคุคล
ท่ีผลติผลงานเพ่ือนําแสดงเพียงอยา่งเดียวอีกตอ่ไป แตอ่าจจะอยูภ่ายใต้นิยามของ “นกัสร้างสรรค์” 
ท่ีสามารถผสานทกัษะหลายๆ ชนิดเพ่ือผลติงานศลิปะท่ีมีความหลากหลาย 



76 
 

รายการอ้างองิ 

 
กิตติพล สรัคคานนท์, บรรณาธิการ, วารสารหนังสือใต้ดินฉบับที่ 14: เซอร์. กรุงเทพฯ: สํานกั
 กองบรรณาธิการ วารสารหนงัสือใต้ดนิ, 2551. 
เกล, แมทธิว. ดาดา&เซอร์เรียลิสม์. แปลโดย ปราบดา หยุ่น. กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 

2557. 
คอตติงตนั, เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา. แปลโดย จณัญญา เตรียมอนุรักษ์. 
 กรุงเทพฯ: openworlds, 2554. 
ชล เจนประภาพนัธ์. Lucida. กรุงเทพฯ: P.S., 2558. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษา

 รัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์วิภาษา, 2545. 
ถนอม ชาภกัดี. “วฒันธรรมอํานาจของ Curator.” The Nation 9, 452 (29 มกราคม-4 กมุภาพนัธ์ 
 2549): 53. 
ฟ้า (วิเชียร) พูลวรลกัษณ์. รวมงานบางส่วนครั้งที่หน่ึง ของ ฟ้า พูลวรลักษณ์. กรุงเทพฯ: 
 วนัใหม,่1991. 
มาร์โซนา, ดาเนียล. คอนเซ็ปชวลอาร์ต. แปลโดยอณิมา ทัศจันทร์. กรุงเทพฯ: เดอะเกรท
 ไฟน์อาร์ต, 2552. 
สดช่ืน ชัยประสาธน์. ชาร์ลส์ โบดแลร์: กวีและนักวิจารณ์ศิลปะ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
 ศิลปากรและศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาฝร่ังเศส สถานเอกอัครราชฑูตฝร่ังเศส
 ประจําประเทศไทย, 2543. 
อเุทน มหามิตร. สมองนัวเนีย. พะเยา: เหลก็หมาดการพิมพ์, 2552.  
Chong, Heman. The Part In The Story Where We Lost Count of The Days. Hong Kong: 
 Art Asia Pacific, 2013. 
Godfrey, Tony. Conceptual Art. Singapore: Phaidon Press, 2001. 
Holdengräber, Paul. “Han Ulrich Obrist: Interview.” Surface 104 (December 2013/January 

2014): 126-133.  
Marincola, Paula, ed. Curating now: Imaginative Practice/Public Pesponsibility Philadelphia: 

Philadelphia Exhibition Initiative, 2001. 



77 
 

Obrist, Hans Ulrich, and Kate Fowle, ed. Do it. New York: D.A.P/Distributed Art Publishers, 
2013. 

Putnam, James. Art and Artifact: The Museum as Medium. Italy: Thames&Hudson, 2001. 
Tiravanija, Rirkrit. Cook Book. Bangkok: Riverbooks, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 ประวัตผู้ิวิจยั 
 
 

ช่ือ-สกลุ         ชล เจนประภาพนัธ์                                      
ท่ีอยู ่   99/671 อาคารชดุ เอลลโิอ สขุมุวิท 64 แขวงบางจาก  
 เขตพระ โขนง กรุงเทพฯ 10260 
ท่ีทํางาน บริษัท โอ กราวน์ จํากดั 33 ซอยสขุมุวิท 44/1 พระโขนง  
 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ประวตักิารศกึษา    
        พ.ศ. 2542-2545           วิทยาลยัช่างศลิป กรมศลิปากร 
        พ.ศ. 2545-2549                 คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์      

 มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ประวตักิารทํางาน    
         พ.ศ. 2553-2557                นําทองแกลเลอร่ี กรุงเทพฯ 
    พ.ศ. 2558-ปัจจบุนั             บริษัท โอกราวน์ จํากดั 
   
 


	นิทรรศการจากความฝัน_ปก.pdf
	นิทรรศการจากความฝัน_ปกในภาษาไทย.pdf
	นิทรรศการจากความฝัน_ปกใน_eng.pdf
	นิทรรศการจากความฝัน_หน้าอนุมัติ.pdf
	นิทรรศการจากความฝัน_บทคัดย่อไทย.pdf
	นิทรรศการจากความฝัน_บทคัดย่อeng.pdf
	นิทรรศการจากความฝัน_สารบัญ.pdf
	นิทรรศการจากความฝัน_บทที่ 1-5.pdf
	Lucida-บทที่-1_final
	Lucida-บทที่2_final
	Lucida-บทที่3_final
	Lucida-บทที่4_final
	Lucida-บทที่5_final

	นิทรรศการจากความฝัน_รายการอ้างอิงfinal.pdf

