
 

 

 

 

 
เมืองไทย เมืองสิ�งศักดิ�สิทธิ� 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายภาณุ นาครทรรพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นี  เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑติ                                                  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (สื�อผสม)                                                                                                                  

คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                                                   
ปีการศึกษา 2559 



 

 

 

 

เมืองไทย เมืองสิ�งศักดิ�สิทธิ� 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายภาณุ นาครทรรพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นี  เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑติ                                                  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (สื�อผสม)                                                                                                                   

คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                        
ปีการศึกษา 2559 



 

 

 

 

Sacred Stuff of Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Panu Nakornthap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree  
Bachelor of Fine Arts (B.F.A), Program in Visual Arts (Mixed Media) 

The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts 
Silpakorn University 
Academic Year 2016 



 

 

 

 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้                 
ศลิปนิพนธ์ เรื อง “เมืองไทย เมืองสิ งศกัดิ&สิทธิ&” เสนอโดย นายภาณ ุนาครทรรพ เป็นส่วนหนึ งของ
การศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศลิป์ กลุม่วิชาเอกสื อผสม 

 
....................................................... 
(ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กญุแจทอง ) 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
.............../........................../............... 

 
ผู้ควบคมุศลิปนิพนธ์   

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัทนีย์ ศริิพฒันานนัทกรู 

คณะกรรมการตรวจศลิปนิพนธ์ ....................................................... ประธานกรรมการ    

        (อาจารย์สืบสกลุ ศรัณพฤฒิ) 

 .............../......................./............... 

 ....................................................... กรรมการ 

    (อาจารย์นพไชย องัควฒันะพงษ์ )  
 .............../......................./...............   

 ....................................................... กรรมการ 
     (อาจารย์ ดร.เตยงาม คปุตะบตุร) 
 .............../......................./...............   

 ....................................................... กรรมการ   
                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัทนีย์ ศริิพฒันานนัทกรู) 
 .............../......................./...............   

 ....................................................... กรรมการและเลขานกุาร      

        (อาจารย์ทวีวิทย์ กิจธนสนุทร)  
 .............../......................./...............



 

 

ง 

 

หวัข้อศลิปนิพนธ์         เมืองไทย เมืองสิ งศกัดิ&สิทธิ& 
ชื อนกัศกึษา         นายภาณ ุนาครทรรพ 
สาขาวิชา              ทศันศลิป์ (สื อผสม) 
ปีการศกึษา            2559  

 

บทคัดย่อ 
 

 สิ งศกัดิ&สิทธิ&เป็นวตัถุที พบเห็นได้ดาษดื นในสงัคมไทย ปรากฏออกมาในหลายรูปแบบ

รูปทรงขนาด  วัตถุเชิงความเชื อเช่นนี @ได้ฝังรากลึกลงในคติความเชื อของคนไทยมาเป็นเวลา

ยาวนาน และสรรพคณุเหนือธรรมชาตินานาของวตัถเุหล่านี @ไม่ได้เคยถกูตรวจสอบและตั @งคําถาม

อยา่งจริงจงั ด้วยเหตนีุ @ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างสรรค์ชดุงานศิลปะที ได้แรงบนัใจจากของสงูเหล่านี @ 

เพื อตั @งคําถามกบัมายาคตทีิ มีอยู ่
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Abstract 
 

 Sacred objects and altars can be found everywhere in Thailand. Their usage in 

rituals and as holy relics, dolls and shrines are deeply ingrained in the Thai belief 

system. It is as a deliberation of their metaphysical and supernatural powers that I have 

created these pieces of art that deconstruct these objects and their delusions. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ 

 สังคมไทยถึงแม้จะเป็นสังคมพุทธแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นสังคมซึ งมีความเชื อที 
สลับซับซ้อนและหลากหลายไปมากกว่านั @นมาก อาทิ ความเชื ออย่างการแก้ดวงชะตา เทพเจ้า 
ภตูผีที สิงสถิตอยูใ่นบริเวณตา่ง ๆ เชน่ ในภเูขา บ้านร้าง ต้นไม้และสิ งศกัดิ&สิทธิ&ตา่ง ๆ เป็นความเชื อ
ที พบเห็นได้ทั วไป เรื องเล่าตา่ง ๆ ได้ถกูเล่าตอ่ ๆ กนัมาปากสู่ปากจนบางครั @งยงัไม่มีสิ งพิสจูน์หรือ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ส่งผลให้เกิดเป็นความเชื อว่าสิ งที ถกูเล่ามานั @นมีอยู่จริงหรือเป็นเหตกุารณ์ที 
เกิดขึ @นจริง ทั @ง ๆ ที เป็นผลทําให้สมาชิกจํานวนหนึ งในสงัคมหลงใหลในมายาคติของพิธีกรรมและ
วตัถุศกัดิ&สิทธิ&ที เกี ยวข้องกับสิ งที มองไม่เห็น เช่น ความเชื อในศาลเพียงตาเป็นความเชื อที ว่าใน
ที ดนิทกุผืนจะมีวิญญาณที อยู่มาก่อนถือครองที ดินอยู่ วิญญาณเหล่านี @จะไม่ต้อนรับผู้มาอยู่อาศยั
ใหม่ เว้นเสียแต่ผู้ อยู่อาศัยจะตั @งศาลเพียงตาอย่างถูกต้องตามหลักการและเซ่นไหว้วิญญาณ
เหล่านั @นด้วยของที เหมาะสมอย่าง นํ @าแดง ตุ๊กตา อาหาร ธูปเทียน พวงมาลยั เป็นต้น หรือความ
เชื อในเรื องการบนบานศาลกล่าว คือการที บคุคลหนึ งมีเรื องปรารถนาหรือเรื องทุกข์ร้อน เช่น การ
สอบเข้ามหาวิทยาลยั ความยากจนและปัญหาอื น ๆ บคุคลนั @นจะต้องสญัญากบั ภูตผี ศาลเจ้าพ่อ
เจ้าแม ่หรือสิ งศกัดิ&สิทธิ&วา่จะทําสิ งใดสิ งหนึ งเพื อเป็นการแลกกบัการได้สมปรารถนา 

 อย่างไรก็ตามสิ งที มาคู่กันกับพิธีกรรมและคติความเชื อในสังคมไทยคือวัตถุศกัดิ&สิทธิ&            
ซึ งเป็นเสมือนตวัแทนหรือที สิ งสถิตของสิ งที มองไม่เห็น วตัถศุกัดิ&สิทธิ&อย่าง เครื องราง ศาล ต้นไม้ 
กระทั งสิ งพิสดารตา่ง ๆ ได้แทรกตวัเข้ามากบัสิ งอื น ๆ ในสงัคมเมืองสมยัใหม่จนแยกจากกนัได้ยาก
และสามารถถกูพบเห็นได้ทกุหลืบมมุเมือง ยิ งทวีทั @งมายาคติทางความเชื อให้ฝังรากลึกลงในสงัคม
มากขึ @นและทําให้สงัคมไทยเป็นสงัคมที ยึดติดกบัวตัถทุางความเชื อ ข้าพเจ้าเองก็เป็นสมาชิกของ
สงัคมที ถูกเลี @ยงดแูละเติบโตขึ @นมาในครอบครัวชาวพุทธแบบอนุรักษ์นิยม ในวยัเด็กข้าพเจ้าจึงมี
ความเชื อในเรื องตา่ง ๆ ตามบิดามารดาและผู้คนรอบข้าง นอกจากจะเชื อในพระไตรปิฎกและคํา
สอนของพระพุทธเจ้าตามหลกัพระพุทธศาสนาแล้ว ยงัมีความเชื อเรื องภูตผีสิ งศกัดิ&สิทธิ&ในแบบ
ไทย ๆ ปนเปมาด้วย โดยเฉพาะความเชื อเรื องเจ้าที  เทวดา และดวงชะตา โดยไม่เกิดการตั @งคําถาม 
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ครั @นเมื อข้าพเจ้าเติบโตขึ @นและเริ มรับข้อมูลที ย้อนแย้ง ข้าพเจ้าเริ มเกิดความสงสยัและศกึษาเรื อง
ความเชื ออย่างจริงจงั ทําให้พบว่าทกุสงัคมในทุกประเทศทั วโลกต่างมีความเชื อเป็นของตน เช่น  
ในโลกตะวนัตกที ถึงแม้จะเป็นสงัคมแบบฆราวาสวิสยัหรือสงัคมที ไม่ให้บทบาทแก่ความเชื อและ
ศาสนา ก็ยงัคงมีความเชื อเรื องพระเจ้า เทวดา ซาตาน ภตูผีและการขบัไล่ผี ไปจนถึงความเชื อเรื อง
มนุษย์ต่างดาวในหมู่ประชากร หรือบางประเทศในทวีปแอฟริกายงัคงมีความเชื อเรื องแม่มดและ
เวทย์มนต์ ทําให้พฤติกรรมการล่าแม่มดยงัคงถูกปฏิบตัิอยู่ในภูมิภาคตา่ง ๆ ด้วยความกลวัแม่มด
ซึ งบ่อยครั @งจบลงด้วยการฆาตกรรม เมื อข้าพเจ้าได้เข้าใจความเชื อของคนจากหลากหลายชาติ
พนัธุ์มากขึ @น ซึ งแตกตา่งกนัไปตามตวัแปลทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม ข้าพเจ้าจึงเริ มกลบัมา
ตั @งคําถามกบัความเชื อทั @งหมดที ตนเคยถือ 

 ข้าพเจ้าจงึต้องการแสดงออกผา่นการสร้างผลงานศิลปะแนวสื อผสมเพื อวิพากษ์วิจารณ์
ความเชื อในสิ งศกัดิ&สิทธิ&และวัตถุทางความเชื อต่าง ๆ ในสังคมไทยและคาดหวังว่าผลงานของ
ข้าพเจ้าจะสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ รับชมเกิดการตั @งคําถามกบัสิ งตา่ง ๆ รอบตวัไมม่ากก็น้อย 

 
จุดหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 ต้องการสร้างผลงานศิลปะสื อผสมที วิพากษ์วิจารณ์ความเชื อในสิ งศกัดิ&สิทธิ&ต่าง ๆ ใน
สงัคมไทยและมุ่งเน้นให้เกิดการตั @งคําถามต่อข้อกล่าวอ้างเหนือธรรมชาติของวตัถุทางความเชื อ
เหลา่นั @น รวมทั @งสร้างผลงานสื อผสมที มีความแปลกใหมแ่ละนา่สนใจในการนําเสนอ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าต้องการวิพากษ์วิจารณ์และทําให้เกิดการตั @งคําถามต่อความเชื อต่าง ๆ ใน
สงัคมไทย โดยเฉพาะแง่มมุทางวตัถขุองความเชื อหรือสิ งศกัดิ&สิทธิ&  
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ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

ด้านเนื  อหา  

 เกี ยวข้องกบัการวิพากษ์วิจารณ์ความเชื อในสิ งศกัดิ&สิทธิ&ที มีอยูใ่นสงัคมไทย 

ด้านรูปแบบ 

 ผลงานศลิปะแนวสื อผสมที ใช้สื อหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม มุง่เน้นการสร้างรูปทรงขึ @น
ใหมเ่พื อใช้เป็นเครื องมือในการล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์ความเชื อในวตัถศุกัดิ&สิทธิ&ที มีอยูเ่ดมิ 

ด้านเทคนิควิธีการ 

 ภาพถ่าย วีดีโอ ประตมิากรรม วตัถสํุาเร็จรูปและการจดัวาง  
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บทที� 2 

ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
วัตถุศักดิ�สิทธิ�และมายาคต ิ

 วัตถุที ถูกกําหนดมาให้ศักดิ&สิทธิ&เป็นเครื องมือที ขาดไม่ได้ในคติความเชื อและการก่อ
พิธีกรรมของมนษุย์ มนษุย์ในแตล่ะวฒันธรรมนอกจากจะมีพิธีกรรมทางความเชื อที เป็นแบบแผน
เคร่งครัดแล้ว มนษุย์ยงัให้ความสําคญักบัวตัถทุางความเชื อหรืออปุกรณ์ที ใช้การประกอบพิธีกรรม
อีกด้วย สังคมไทยเป็นสังคมที มีความหลากหลายทางความเชื อและมีความเป็นศาสนาสูง 
(religiousity) เป็นสงัคมที เข้มข้นไปด้วยศรัทธาและวตัถศุกัดิ&สิทธิ&สงัคมหนึ ง อย่างไรก็ตามสงัคมที 
ผกูรัดกบัความเชื อเชน่นี @อาจนํามาซึ งมายาคตบิางอยา่งซึ งถกูมองข้ามและไมถ่กูตรวจสอบ 

 นกัมนษุยวิทยา มวัรีซ์ บลอช (Maurice Bloch) ชี @ว่าพิธีกรรมและวตัถศุกัดิ&สิทธิ&เป็นเพียง
ผลผลิตจากคําบอกเลา่ยคุโบราณ คล้ายกบัวา่เป็นสตูรสําเร็จที เพียงถกูผลิตซํ @าอย่างไม่มีเหตผุล จึง
เป็นสาเหตใุห้วตัถทุางความเชื อและพิธีกรรมตา่งๆดจูะไม่สมเหตสุมผลกบับริบทแวดล้อมร่วมสมยั  
และด้วยความเคร่งครัดในสตูรสําเร็จนี @เองจงึทําให้สงัคมหรือวฒันธรรมหนึ งยกวตัถบุางประเภทให้
เป็นของสูงและของที มีอํานาจเหนือธรรมชาติโดยไม่จําเป็นต้องมีเหตผุลหรือข้อพิสูจน์มารองรับ 
ปาสคาล โบเยอร์ (Pascal Boyer) ได้ชี @ประเด็นในหนงัสือ Religion Explained (2001) ว่าเมื อเป็น
เรื องของความเชื อแล้วมนุษย์จะมีพฤติกรรมทางจิตวิทยาแบบยํ @าคิดยํ @าทํา (Obsessive Action) 
คือการกระทําเดิม ๆ ต่อวัตถุเดิม ๆ คล้ายกับอาการป่วยทางจิตของผู้ ป่วยทีมีโรคยํ @าคิดยํ @าทํา 
(Obsessive - compulsive disorder) ซึ งกระทําพฤติกรรมที ซํ @าซากเมื อถกูกระตุ้นโดยสิ งเร้าอย่าง
ไร้เหตผุล โบเยอร์ได้ยกตวัอยา่งงานวิจยัของอาลนั ฟิสค์ (Alan Fiske) ว่าด้วยเรื องความคล้ายคลึง
กนัของสภาพสมองมนุษย์เมื อถกูกระตุ้นโดยวตัถหุรือพิธีกรรมบางอย่างกบัสภาพสมองของผู้ ป่วย
โรคยํ @าคิดยํ @าทํา ฟิสค์ค้นพบว่าเมื อมนุษย์ถูกกระตุ้นโดยสิ งเร้าดงักล่าวจะทําให้สมองผลิตอารมณ์
เกรงกลวัหรือความรู้สึกที ตกอยู่ในอนัตรายออกมา บีบให้ร่างกายทําท่าทางเดิม ๆ ตอ่สิ งเร้าเดิม ๆ
ด้วยความกลัวว่าตนเองจะผิดแผกไปจากกลุ่มหรือความกลัวในอันตรายที จะตามมาหากไม่ทํา
พฤติกรรมที ถูกกําหนด นี จึงเป็นสาเหตุให้พฤติกรรมเหล่านี @ไม่ไ ด้เป็นเรื องระดับปัจเจก                  
แตเ่ป็นปรากฏการณ์ที ตดิตอ่กนัในระดบัสงัคม (contagion system) เราสามารถเห็นรูปแบบความ
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หมกมุน่อยา่งไร้เหตผุลนี @ได้ในระบบทางความเชื อของไทย เช่น การไหว้ศาลพระภูมิ ต้นไม้ วดัหรือ
วตัถุศกัดิ&สิทธิ&ต่าง ๆ ทุกครั @งเมื อเดินผ่าน หรือการนําวัตถุศกัดิ&สิทธิ&ที แตกหักเสียหายไปทิ @งไว้ใต้
ต้นไม้ด้วยความกลวัในโชคร้ายที จะตามมาหากไม่กระทําการดงักล่าวความศรัทธาและความเกรง
กลวัในวตัถศุกัดิ&สิทธิ&จึงเป็นเพียงมายาคติที เกิดจากปรากฏการณ์ทางสงัคมวิทยาและจิตวิทยาที มี
ลกัษณะตดิตอ่กนัในสงัคมบีบให้เกิดพฤตกิรรมแบบผลิตซํ @าเมื อถกูกระตุ้นโดยวตัถทุางความเชื อ1 

 อีกปัจจยัหนึ งซึ งเป็นสาเหตขุองความเชื อในสิ งศกัดิ&สิทธิ&อย่างกว้างขวางคือการเข้ามา
ของระบอบทนุนิยมตะวนัตกความเชื อส่วนใหญ่ในสงัคมไทยมกัมีความเกี ยวเนื องกบัเรื องเงินทอง
และเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครที เป็นทั @งเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศมี
ปริมาณศาลพระภูมิ ศาลเพียงตา และวตัถุศกัดิ&สิทธิ&อื น ๆ อย่างหนาตาโดยเฉพาะบริเวณตลาด 
ย่านการค้าและย่านเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที  
2510 สมัพทัธ์กับพฤติกรรมทางความเชื อที เกี ยวข้องกับการขอความมั งคั งรํ ารวย การลุกฮือทาง
การเมืองในยคุนั @นเป็นต้นมานํามาซึ งความเสื อมสลายในการถือครองเอกสิทธิ&ในการควบคมุความ
เชื อกระแสหลกั (religious establishment) ของสถาบนัรัฐและสถาบนัทางศาสนาตอ่มาในช่วง
ทศวรรษที  2530 และ 2540 การก่อร่างสร้างตวัของภาคเอกชนได้โอนถ่ายอํานาจจากหน่วยงานรัฐ
หลายหน่วยงานไปยังกิจการเอกชน ทําให้เกิดระบบความเชื อของชนชั @นกลางในภาคเอกชนซึ ง
แยกตวัออกมาเป็นเอกเทศจากขนบแบบรัฐ ตวัอย่างเช่นการก่อสร้างศาลพระพรหม เอราวณัของ
โรงแรมเอราวัณซึ งเป็นสถานที ท่องเที ยวทางจิตวิญญาณชื อดังของกรุงเทพฯ อาจกล่าวได้ว่า                
การถดถอยของอํานาจรัฐและการเติบโตของภาคเอกชนทําให้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
และความเชื อ ซํ @าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจต้มยํากุ้ งในปี พ.ศ. 2540 ที ทําให้เกิดสภาวะฝืดเคือง
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงยิ งบีบให้คนไทยต้องออกไปหาที พึ งทางศรัทธานอกปริมณฑลพุทธ
ศาสนาที ไมต่อบโจทย์ความทกุร้อนทางเศรษฐกิจปรากฏการณ์ทางความเชื อที เกิดขึ @นเพื อเป็นที ยึด
เหนี ยวทางเศรษฐกิจข้างต้นถูกเรียกว่า ‘ศาสนาแห่งความเจริญรุ่งเรือง’ (prosperity religion) 
งานวิจยัของ IJURR (International Journal of Urban and Regional Research) ชี @ว่าความ
เชื อมโยงดังกล่าวระหว่างสิ งศักดิ&สิทธิ&และระบอบทุนนิยม สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนบน
ท้องตลาดของกรุงเทพฯ ซึ งดาษดื นไปด้วยศาลพระภูมิหรือที ผู้ วิจัยเรียกว่า ‘ตลาดศาล’ (shrine 
market) เนื องจากคนในพื @นการค้าดังกล่าวเชื อว่าเทพาอารักษ์จะนําความมั งคั งมาสู่ตน                       
สิ งดงักล่าวเป็นผลโดยตรงจากการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจที ชี @นําทัศนียภาพทางความเชื อ 

                                                           

 1 Pascal Boyer, Religion Explained (New York: Basic Books, 2001), 229 - 240. 
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ความเชื อและสิ งศกัดิ&สิทธิ&ที เกี ยวกับโชคลาภเงินทองในสงัคมไทยมกัมีความข้องเกี ยวกับเทพเจ้า
ฮินดจีูน รวมไปถึงความเชื อแบบลทัธิบชูาผี (animism) 

 ความผลิบานของความเชื อประเภทนี @ตามมาด้วยความต้องการที พุ่งทะยานของวัตถุ
ศกัดิ&สิทธิ&ในตลาด ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดขึ @นของอุตสาหกรรมความเชื อ ที เปลี ยนแปลงวัตถุ
เหล่านี @ให้เกิดความหลากหลายน่าซื @อน่าจบัจองและกลายเป็นสินค้าอย่างหนึ งการศกึษาเกี ยวกับ
สภาวะทางสงัคมยคุหลงัสมยัใหม่ (Comaroff and Comaroff, 2000) ชี @ว่าความเป็นสมยัใหม่และ
ความเป็นตะวนัตกผนวกกบัระบอบทนุนิยมได้ทําให้เกิด ‘สภาวะสงัคมเมืองแบบอตะวนัตก’ (non-
western urbanity) ซึ งหลอมรวมขนบและความเชื อที มีอยูเ่ดมิเข้ากบัสภาวะความเป็นสมยัใหม่ ทํา
ให้เกิดปรากฏการณ์ที วตัถศุกัดิ&สิทธิ&กลายเป็น ‘สินค้าทางความเชื อ’ และยิ งทวีปริมาณวตัถุทาง
ความเชื อในสงัคมนั @น ๆ ความยดึติดยึดถือในวตัถทุางความเชื อในสงัคมไทยจึงสามารถถกูอธิบาย
ได้โดยธรรมชาตศิรัทธาของมนษุย์ และสภาวะทนุนิยมสมยัใหมซ่ึ งทําให้สงัคม เศรษฐกิจและความ
เชื อเป็นสิ งที แยกออกจากกันได้ยาก ส่งผลให้ความเชื อและมายาคติเหล่านี @ฝังรากลึกลงใน
สงัคมไทยอยา่งแยบยล2 

 

ความเชื�อเรื�องสิ�งศักดิ�สิทธิ�ในสังคมไทย 

 คนไทยมีความเชื อเกี ยวกับสิ งที มองไม่เห็นพลงัอํานาจลี @ลบัเหนือธรรมชาติ และความ
เชื อที ว่าสิ งที มองไม่เห็นสามารถบนัดาลโชคดีหรือเคราะห์ร้ายมาแก่มนษุย์ได้ เช่น เจ้าป่า เจ้าเขา 
เจ้าทุง่ เจ้าที  ฯลฯ อาจกลา่วได้ว่าคนไทยมีความเชื อเรื อง ‘ผีผู้อยู่มาก่อน’ แนวความคิดที ว่าคนหรือ
บรรพบรุุษที เคยมีชีวิตอยุใ่นบริเวณหรือที ดนิหนึ ง เมื อตายจากไปจะกลายสภาพเป็นภูตผี วิญญาณ
หรือเทวดา และวนเวียนเป็น ‘เจ้าของพื @นที ’ นั @น ๆ ทําให้คนไทยจํานวนหนึ งมีความเชื อเกี ยวกบัเจ้า
ที พวกนี @ว่าผู้ ที เข้ามาอยู่อาศยัใหม่จะต้องเส้นไหว้บชูาเทวาอารักษ์ผ่าน ‘ศาล’ (shrine, reliquary)  
ที เรียกว่าศาลเพียงตา ศาลตายายที เป็นเสมือนที พักอาศยัของเจ้าที  ซึ งต้องถูกทําพิธีจดัตั @งและ
อัญเชิญอย่างมีระบบแบบแผนเคร่งครัด โดยมักมีเครื องศาล อาทิ บริวารชายหญิง นางรํา 
ยานพาหนะ เชน่ ช้าง ม้า  รวมไปถึงธูปและอาหารเส้นไหว้ 

                                                           

 2 Ara Wilson, The Sacred Geography of Bangkok’s Markets (International Journal of  
Urban and Regional Research Volume 32.3, September 2008). 
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 ความเชื อเรื องศาลพระภูมิเป็นความเชื อที มีมาช้านาน เป็นความเชื อที ถกูรับเข้ามาจาก
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู  ศาสนาพราหมณ์ดั @งเดิมมีความเชื อว่าเทพเจ้าสามารถลงมาประทับใน 
ศาลพระภูมิ หรือ ‘ศาลเสาเดียว’ ได้ นี จึงเป็นที มาของรูปลกัษณ์ศาลที พบเห็นในปัจจบุนั โดยพระ
ภูมิหมายถึงเทพาอารักษ์ที ประจําอยู่ในพื @นที หนึ ง มีพลังอํานาจในการคุ้มครองรักษาพื @นที และ
มนษุย์ในพื @นที นั @น ๆ ตําราการตั @งศาลพระภูมิและการก่อพิธีกรรมที เกี ยวข้องกบัศาลพระภูมิในไทย
ปรากฏขึ @นมาอยา่งเป็นระบบมาแตโ่บราณกาล เชน่ คมัภีร์พรหมชาตฉิบบัหลวงคนไทยนิยมตั @งศาล
พระภูมิในบ้านเรือน ที ดิน สถานประกอบกิจการ ร้านค้า ไปจนถึงที ทําการรัฐต่าง ๆ เพื ออญัเชิญ
เทพาอารักษ์มาปกปักรักษาคุ้มครองตนเองหรือกิจการของตนและยงัมีความนิยมตั @งสร้างพระภูมิคู่
กบัศาลเพียงตาเพื อเป็นการผนวกทวีอิทธิฤทธิ&อีกด้วย3 

 ความเชื อเรื องสัตว์พิการหรือสตัว์กลายพนัธ์ในสงัคมไทยเป็นความเชื อที มีรากมาจาก
ลทัธิบูชาสัตว์และความเชื อเรื องการเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาพุทธ รวมทั @งความเชื อเรื องการ
แปลงกายจากเทวดามาเป็นสตัว์ ความเชื อเกี ยวกับสตัว์กลายพนัธ์มีความเกี ยวข้องกับสลากกิน
แบง่รัฐบาลหรือหวยมาตั @งแตก่ารจดัตั @งสลากกินแบง่ในสมยัรัชกาลที  6 คนไทยนิยมนําแป้งมาถกูบั
ผิวสตัว์ประหลาด สตัว์พิการ เชน่ ควายตาเดียว นกสองหวั เพื อให้ได้ตวัเลขมาซื @อสลาก หรือที เรียก
กนัว่า ‘การขดูหวย’ แดนเนียล ไนแมน (Daniel Neiman) ชี @ว่าปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นลูกผสม
ของความเชื อแบบ ฮินด ูพุทธ และลทัธิบูชาผี ซึ งก่อให้เกิดแนวคิดเกี ยวกับ‘เทวาอารักษ์ท้องถิ น’ 
(local animistic spirits) ที สามารถให้ทั @งคณุและโทษแก่คนในพื @นที ขึ @นอยู่กบัการถกูปฏิบตัิ โดย           
ไนแมนยกตัวอย่างกรณีจากหมู่บ้านแห่งหนึ ง ที มีความเชื อว่าโรคระบาดที เกิดขึ @นในหมู่บ้าน               
เกิดจากวิญญาณเต่าประจําพื @นที เกิดความโกรธเคืองที มีคนเข้าไปตั @งรกรากทับที เต่าในบึงใน
หมู่บ้าน จนเกิดเป็นเรื องราวใหญ่โต มีการเชิญพระมาทําพิธีกรรมขอขมา จากตวัอย่างข้างต้นไน
แมนชี @ว่า ถึงแม้ว่าพิธีการที เกี ยวกับสัตว์จะมาจากศาสนาพราหมณ์ซึ งเชื อในการบูชายัญสัตว์               
แต่ปรากฏการณ์ที ปรากฏในไทยเป็นผลผลิตของแนวคิดแบบพราหมณ์ผนวกกบัแนวความคิดใน
เรื องการเคารพรักสตัว์และแนวคดิเรื องบาปกรรมของศาสนาพทุธ4 

                                                           

 3วชิรภทัร กลดัทรัพย์, การจัดการศาลพระภมิูในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555). 
 4Sinnoo Parinyaporn, Superstitious Regarding Animals: Mutation and Reincarnation in a  

Thai context (International Journal of Humanities and Social Science Volume 6 Number 11, 
November 2016) 
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งานศิลปะร่วมสมัยและการวิพากษ์วิจารณ์มายาคตขิองวัตถุศักดิ�สิทธิ� 

 แนวคิดเชิงตอ่ต้านท้าทายศาสนาปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะร่วมสมยัหลายต่อหลายชิ @น
และวตัถศุกัดิ&สิทธิ&เป็นสิ งที ศลิปินหลายคนเลือกนํามาวิพากษ์วิจารณ์ผา่นงานศลิปะเชิงล้อเลียน 

 เจฟฟรี  วาลแลนซ์ (Jeffrey Vallance) เป็นศิลปินชาวอเมริกันที มีแนวความคิดในการ
วิพากษ์วิจารณ์และตั @งคําถามตอ่วตัถศุกัดิ&สิทธิ&ในศาสนาตา่ง ๆ ผ่านวตัถเุชิงล้อเลียน ในชดุผลงาน 
Relics and reliquaries วาลแลนซ์ได้นําหิ @งเก็บวตัถศุกัดิ&สิทธิ& ซึ งโดยทั วไปแล้วจะบรรจพุระฉายา
ลกัษณ์ของพระเยซูเจ้าพระแม่มารีหรือศาสดาองค์อื น ๆ มาเปลี ยนวตัถภุายในให้กลายเป็นสิ งของ
ที จําเจแต่มีความหมายต่อตวัศิลปิน เช่น ปากกา หมากฝรั ง โมเดลโทรทัศน์ ไปจนถึงรูปปั @นของ            
วราดีเมียร์ เลนิน (Vladimir Lennin) ทําให้เกิดสภาวะลกัลั นระหว่างหิ @งซึ งถกูสร้างขึ @นมาแบบขนบ
กบัวตัถรุ่วมสมยัที ถกูบรรจอุยูภ่ายใน  

 วาลแลนซ์ต้องการสร้างระบบความเชื อผ่านวัตถุทางศาสนาที มีลักษณะเป็นปัจเจก 
ศิลปินจงใจเลือกวตัถจุากวฒันธรรมกระแสหลกัและวตัถุที มีความหมายส่วนตวั บางชิ @นเป็นของ
สะสมและหลักฐานของการท่องเที ยวของศิลปิน ราวกับว่าเป็นการสร้างชาดกส่วนตัวขึ @นมา               
วาลแลนซ์มองว่าสิ งที คนร่วมสมยัยึดถือหรือให้คณุค่านั @นไม่ใช่รูปเคารพทางศาสนาแบบขนบอีก
ตอ่ไปแตเ่ป็นวตัถรุ่วมสมยัที มีความหมายตอ่บคุคลนั @น ๆ จากการสร้างผลงานชดุนี @วาลแลนซ์ได้รื @อ
ถอนคณุค่าและความหมายของวตัถุเชิงศาสนาหรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปินได้ ‘แปลงวัตถุให้เป็น
ฆราวาส’ (secularization) 

 ประตมิากรรมรูปเลนินของวาลแลนซ์ถกูบรรจใุส่ในหิ @งพร้อมกบัเหรียญตราและเข็มกลดั
สมยัสหภาพโซเวียต วาลแลนซ์มกัเลือกนําวตัถทีุ มีบริบททางประวตัิศาสตร์มาใช้ เช่น หมากฝรั งที 
ถกูอ้างว่า ถูกพ่นใส่ป้ายหลมุศพของ ริชาร์ต นิคสนั (Richard Nixon) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ
โดยนกัทอ่งเที ยวในเยอรมนัตะวนัออกระหว่างปี ค.ศ.1972 หรือ ของฝากจากวาติกนัที ถกูปลกุเสก
โดยพระสนัตะปาปา (ภาพที  1) ไปจนถึงการ์ดสะสมรูป แคโรลีน โจนส์ (Carolyne jones)ในบท 
โมร์ทีเซีย อดมัส์ (Morticia Addams) ซึ งศิลปินยกให้เป็นอดุมคติทางความงามของเพศหญิง‘วตัถุ
ศกัดิ&สิทธิ&’ของวาลแลนซ์เป็นการหลอกล้อกับรูปเคารพดึกดําบรรพ์ที ศิลปินมองว่าไร้ความสําคญั
ทางจิตวิญญาณไปเสียแล้ว 
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 เฮอร์มนัน์ นิทช์ (Hermann Nitsch) (ภาพที  2) เป็นศิลปินอีกผู้ซึ งวิพากษ์ศาสนาและสิ ง
ศกัดิ&สิทธิ&ผ่านผลงานศิลปะ ศิลปินชาวออสเตรียนผู้ นี @ใช้ศิลปะสื อการแสดงสด (performance art) 
และจิตรกรรมเป็นเครื องมือหลกั การแสดงสดของเฮอร์มนัน์เป็นการประกอบพิธีกรรมที คล้ายคลึง
กับของลทัธิเพแกน (peganism) ซึ งมกัประกอบไปด้วย การตรึงการเขน ความเมามายเหล้าสุรา 
การบูชายันต์สตัว์ และการดื มเลือด เฮอร์มนัน์ต้องการสร้างระบบความเชื อทางศาสนาปลอมนี @
ขึ @นมาเพื อตั @งคําถามกับความเชื อของคริสต์ศาสนาผลงานมกัเกี ยวเนื องกบัปรัชญาทางความเชื อ
ยคุโบราณเรื องการเข้าถึงสภาวะทางจิตวิญญาณผ่านการปลดปล่อยสญัชาตญาณดิบ ซึ งขดัแย้ง
กบัปรัชญาของคริสต์ศาสนาโดยสิ @นเชิง ศิลปินมกัจะใช้ผืนผ้าใบเป็นฉากของพิธีกรรมของเขาเสมอ
เป็นผลให้ผืนผ้าใบเปื@อนคราบเลือดเหล่านี @แปรสภาพไปเป็นงานจิตรกรรมนามธรรมซึ งเกิดจาก
ร่องรอยการแสดงสดของเฮอร์มนัน์ ศิลปินมองว่าผืนผ้าใบพวกนี @เป็นเสมือน ‘วตัถุศกัดิ&สิทธิ&’ หรือ 
‘เครื องราง’ ประจําระบบความเชื อของเขา ซึ งบรรจุ ‘ความสําคัญทางอภิปรัญชา’ ไว้
(metaphysical significance) วตัถทุางความเชื อในงานของเฮอร์มนัน์เหมือนการท้าทายขนบและ
ความเข้าใจโดยทั วไปของวตัถศุกัดิ&สิทธิ& 
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ภาพที� 1 Jeffrey Vallance, Statue Blessed by Pope John Paul II and Drive-by Yassir 
Arafat, 2006  
ที มา : Jeffrey Vallance, readymade sculpture, เข้าถึงเมื อ 20 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00226lldjCjGFgZj4G3CfDrCWvaHBOcxEtC
/jeffrey-vallance-statue-blessed-by-pope-john-paul-ii-and-drive-by-yassir-arafat.jpg 
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ภาพที� 2 Hermann Nitsch  
ที มา : เข้าถึงเมื อ 20 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://news.artnet.com/app/news-upload 
/2015/05/norm-37-malaktion-18-e1432739201594.jpg 
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บทที� 3 

การดาํเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 ในโครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ @นมาทั @งหมด 7 ชิ @น 
ผลงานทั @งหมดมุ่งเน้นการวิพากษ์วิจารณ์วตัถุทางความเชื อและสิ งศกัดิ&สิทธิ&ในสงัคมไทย ผลงาน
แตล่ะชิ @นมีรูปร่างรูปทรง สื อและกระบวนการ ไปจนถึงแนวความคดิที แตกตา่งกนั 

 ในการสร้างผลงาน Square Shrine (2016) ขั @นแรกข้าพเจ้านําศาลเพียงตาและเครื อง
ศาลต่าง ๆ มาติดตั @งที บ้านข้าพเจ้าซึ งไม่เคยมีการตั @งศาลเจ้าที มาก่อน จากนั @นได้ทําพิธีอัญเชิญ
วิญญาณเจ้าที ให้มาสถิตในศาลดงักลา่ว ทั @งนี @ข้าพเจ้าได้บนัทกึภาพเคลื อนไหวของศาลเพียงตา ณ 
บ้านของข้าพเจ้าไว้ด้วย ต่อมาข้าพเจ้านําศาลรวมทั @งตุ๊กตาตายายไปทุบทําลายด้วยค้อนแล้ว
บนัทกึกระบวนการไว้เป็นภาพเคลื อนไหว  เมื อศาลและตุ๊กตาถกูทบุจนละเอียด ข้าพเจ้าได้นําปนูที 
ได้จากกระบวนการมาหล่อขึ @นใหม่ให้เป็นรูปทรงสี เหลี ยมผืนผ้าหกก้อนด้วยแม่พิมพ์เหล็กก้อนปนู
ทั @งหมดถกูนํากลบัมาตดิตั @ง ณ บริเวณที ตั @งศาลเพียงตาเดิมที บ้านข้าพเจ้าพร้อมกบัเครื องศาลและ
ของเซ่นไหว้ต่าง ๆ จากนั @นถูกบันทึกไว้เป็นภาพนิ งข้าพเจ้านําภาพที บันทึกไว้มาพิมพ์ลงบน
กระดาษด้วยเทคนิคอิงค์เจตขาว - ดําพร้อมกบัคูมื่อการตั @งก้อนปนูที ข้าพเจ้าแตง่ขึ @นโดยอ้างอิงจาก
แบบแผนการตั @งศาลเพียงตาแบบไทยในท้ายที สดุข้าพเจ้าได้นําก้อนปนูมาจดัเรียงกนัเป็นสองแถว
พร้อมกบัภาพถ่ายประกอบข้อความ รวมทั @งฉายภาพเคลื อนไหวรูปลกัษณ์ศาลเพียงตาในตอนต้น
ตดัสลบักบักระบวนการทบุทําลายศาลเป็นอนัเสร็จสิ @น 

 หลงัจากการสร้างผลงานชิ @น Square Shrine ข้าพเจ้าได้นําก้อนปนูข้างต้นมาทบุทําลาย
อีกครั @งเพื อสร้างเป็นวัตถุชิ @นใหม่ ข้าพเจ้าเลือกหล่อปนูตั @งต้นให้เป็นรูปทรงของคอร์นูโคเปียด้วย
แม่พิมพ์ปนู (Cornucopia) ในส่วนของพิธีกรรมข้าพเจ้าออกแบบพิธีโดยอ้างอิงจากพิธีกรรมแบบ
ฮินดแูละไทยแตด่ดัแปลงให้มีลกัษณ์เกินจริง เช่น ผู้ประกอบพิธีนําผ้าไทยมาคลมุหวัจนมิด มีการ
นําเงินมายดัใส่ไว้ในวตัถ ุผู้ประกอบพิธีทําท่าทางโอนเอนไปมาอย่างรุนแรง ห้องประกอบพิธีกรรม
ถกูอาบไปด้วยแสงไฟสีเขียวสดและของที ใช้ประกอบพิธีทกุชิ @นเป็นสีเขียวพิธีกรรมถกูจดัขึ @นในห้อง
สีเขียวที ถูกต่อขึ @นเฉพาะข้าพเจ้าสร้างห้องด้วยไม้ให้มีขนาด 2 X 2 X 2 เมตรโดยมีทางเข้าอยู่
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ด้านหน้า ข้าพเจ้าทาภายในของห้องทั @งหมดให้เป็นสีเขียวและติดหลอดไฟนีออนสีเขียวไว้บน
เพดานห้อง นอกจากพิธีกรรมและวตัถแุล้วข้าพเจ้ายงัได้ประพนัธ์บทสวดมนต์ภาษาบาลีขึ @นมาอีก
ด้วย ใจความของบทสวดเป็นการสรรเสริญและขอความมั งคั งรํ ารวยจากวตัถ ุในท้ายที สดุข้าพเจ้า
ได้นําห้องประกอบพิธีกรรมที ภายในติดตั @งคอร์นูโคเปียไว้มาจัดวางคู่กับวีดิทัศน์แสดงพิธีกรรม
ข้างต้นที ได้ถกูบนัทกึไว้  

 ในผลงาน  Mjolnir (2016) ข้าพเจ้าต้องการตอ่ยอดวิธีการสร้างสรรค์จากผลงานชิ @นก่อน 
ข้าพเจ้านําก้อนปูนก้อนเดิมมาทุบทําลายและหล่อเป็นรูปทรงค้อนขนาดเล็กจากแม่พิมพ์ปูน 
จากนั @นข้าพเจ้าใส่วตัถทุรงค้อนไว้ในกล่องพระแบบไทย ขณะเดียวกนัก็ตอ่ห้องไม้ขึ @นอีกครั @งแตใ่น
ครั @งนี @ห้องมีลกัษณะไร้เพดานและยาว 2.5 X 1 เมตร ด้านบนห้องได้ทําการติดหลอดไฟนีออนสีขาว
ไว้สามหลอด จากนั @นข้าพเจ้าได้แต่งบทสวดมนต์ภาษาบาลีที มีเนื @อหาสรรเสริญวัตถุทรงค้อน 
รวมทั @งพิมพ์บทสวดมนต์ลงบนกระดาษสีทองด้วยเทคนิคอิงค์เจต ในท้ายที สุดข้าพเจ้านําวตัถุมา
ตดิตั @งบนแทน่วางไม้ขนาดเล็กในห้องพร้อมกบัลําโพงขนาดเล็กที เปิดเสียงสวดมนต์และกระดาษสี
ทอง 

 ในผลงาน Genk (2016) ข้าพเจ้านําขาหม ู2 ขามาเชื อมติดกนัด้วยการดามเหล็กให้เกิด
เป็นรูปทรงสมมาตร จากนั @นข้าพเจ้าทําพิมพ์ปนูของรูปทรงแล้วหล่อให้เป็นปนูซีเมนต์ โดยเนื @อปนูที 
ใช้ยงัคงนํามาจากผลงานชิ @นแรก เมื อผลิตวตัถเุสร็จสิ @นข้าพเจ้านําวตัถไุปทําการถ่ายทํา โดยให้คน             
ชวูตัถขุึ @นในอากาศค้างไว้ 1 นาทีด้วยสองมือภายใต้ฉากหลงัสีเขียว ทั @งยงัได้พรมแป้งสีขาวลงบน
พื @นผิวของวตัถอีุกด้วย หลงัจากนั @นข้าพเจ้านําวีดีทศัน์ที ได้ไปตดัตอ่ฉากหลงัให้กลายเป็นสีดําและ
ใส่รัศมีสีเหลืองม่วงเล็ก ๆ ให้เรืองออกมาจากด้านหลังวัตถุในขั @นตอนสุดท้ายข้าพเจ้านําภาพที 
สําเร็จมาฉายลงบนกําแพงห้องมืดด้วยเครื องฉายโปรเจคเตอร์ 

 ในผลงาน Digishrine (2016) ข้าพเจ้าต่อโครงไม้ทรงสี เหลี ยมคางหมูสูง 1 เมตร ที 
ด้านล่างมีสีเหลี ยมผืนผ้าขนาดเล็กสงู 15 เซนติเมตรยื นออกมา บนรูปทรงสี เหลี ยมผืนผ้าข้าพเจ้า
ได้เจาะหลุมลึก 5 เซนติเมตรไว้ เมื อทําโครงสร้างรูปทรงเสร็จสิ @นข้าพเจ้านําเนื @อปนูซีเมนต์จาก
ผลงานชิ @นแรกมาฉาบลงบนโครงสร้างให้เกิดเป็นพื @นผิวปนู จากนั @นใส่ผงธูปและปักแท่งธูปลงใน
หลมุที เจาะไว้ ตอ่มาข้าพเจ้าว่าจ้างชายหญิงคูห่นึ งให้แตง่ชดุไทยและนั งพบัเพียบในห้องสตดูิโอที 
ขึงไว้ด้วยฉากหลังสีดําแล้วบนัทึกภาพไว้เป็นภาพเคลื อนไหว ในท้ายที สุดข้าพเจ้านํา วีดิทัศน์ที 
ได้มาฉายลงบนโทรทศัน์ตู้และวางโทรทศัน์ดงักลา่วไว้บนแทน่ปนูข้างต้น 



14 

 

 

 ในผลงาน Shrine of Shrine (2017) ข้าพเจ้านําศาลพระภูมิ และเครื องศาลเช่น สิงห์ ม้า 
ตุ๊กตาตายาย มาตดัแยกสว่น จากนั @นข้าพเจ้าได้ออกแบบรูปทรงขึ @นมาสามรูปทรงรูปทรงที หนึ งเป็น
รูปทรงที เกิดจากการนําส่วนล่างของตุ๊กตาตาและตุ๊กตายายมาเชื อมติดกัน รูปทรงที สองเป็นการ
นํารูปทรงจากการเชื อมตุ๊กตาตายายข้างต้นมาเชื อมติดกบัยอดศาลพระภูมิที ถกูตดัออกมา รูปทรง
ที สามเกิดจากการนําตุ๊กตาสิงห์ 2 ตวัมาตดัผ่าแนวนอนกลางลําตวั แล้วนําส่วนหวัและฐานของทั @ง
สองชิ @นมาตดิกนั จากนั @นนํารูปทรงที เกิดจากการเชื อมส่วนหวัมายึดกบัส่วนฐาน ข้าพเจ้านํารูปทรง
ทั @งสามมาหล่อให้เป็นปนูซีเมนต์ด้วยแม่พิมพ์ยาง ตอ่มาข้าพเจ้าตอ่ศาลไม้สูง 1.5 เมตรขึ @นโดยปู
หลงัคาศาลด้วยแผน่สงักะสี ข้าพเจ้านําศาลดงักล่าวไปติดตั @งไว้บนพื @นที รกร้างพร้อมกบัเครื องศาล
คือ พวกมาลยั ผ้าสี และตุ๊กตาบริวารต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเลือกรูปทรงมาติดตั @งในศาล
เพียงรูปทรงเดียวคือรูปทรงที สามสดุท้ายข้าพเจ้าบนัทกึภาพเคลื อนไหวศาลไม้ไว้เป็นสองระยะ  คือ
ระยะไกลและระยะประชิด แล้วนํามาฉายคู่กันด้วยจอโทรทศัน์สองจอ ต่อมาในการสร้างผลงาน 
99 Sacrosanct Objects  (2017) ข้าพเจ้าได้ซื @อวตัถทุางความเชื อมาเพิ ม อาทิ ตุ๊กตากมุาร ตุ๊กตา
พญานาค ตุ๊กตาฤษี ตุ๊กตาพระพิฆเนศ ฯลฯ จากนั @นนําวัตถุทั @งมวลมาตดัเป็นชิ @น ๆ ข้าพเจ้านํา
ชิ @นส่วนที ได้จากทั @งการตดัแบง่วตัถชุิ @นใหม่และจากผลงานชิ @น Shrine of Shrine มาหล่อด้วยพิมพ์
ยางเป็นจํานวนอย่างละ 5-15 พิมพ์ แล้วนํารูปทรงที ได้ทั @งหมดมาเปะเชื อมกนัให้เกิดเป็นรูปทรงที 
แตกตา่งกนั 99 รูปทรง ในท้ายที สดุข้าพเจ้านําวตัถทุั @ง 99 ไปติดตั @งไว้บนพื @นที รกร้างแห่งหนึ งแล้ว
บนัทกึภาพไว้เป็นภาพเคลื อนไหว  

 

 
 
ภาพที� 3 ภาพแสดงศาลพระภมูิตั @งต้น 
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ภาพที� 4 ภาพแสดงการหล่อรูปทรงวตัถใุนผลงาน Square Shrine 
 

 
 

ภาพที� 5 ภาพแสดงภาพร่างผลงาน Cornucopia 
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ภาพที� 6 ภาพแสดงการขึ @นรูปวตัถใุนผลงาน Cornucopia 
 

 
 

ภาพที� 7 ภาพแสดงภาพร่างผลงาน Mjolnir 
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ภาพที� 8 ภาพแสดงภาพร่างผลงาน Digishrine 
 

 
 

ภาพที� 9 ภาพแสดงขั @นตอนการทําพื @นผิวประตมิากรรมในผลงาน Digishine 
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ภาพที� 10 ภาพแสดงตวัอยา่งการประกอบรูปทรงในผลงาน Shrine of Shrine  
 

 
 

ภาพที� 11 ภาพแสดงรูปทรงในผลงาน Shrine of Shrine 
 



19 

 

 

 
 

ภาพที� 12 ภาพแสดงตวัอยา่งการประกอบรูปทรงในผลงาน 99 Sacrosanct Objects 
 

 
 

ภาพที� 13 ภาพแสดงตวัอยา่งรูปทรงในผลงาน 99 Sacrosanct Objects
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บทที� 4 

การวิเคราะห์ผลงาน 

 

การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะที� 1 

 ผลงาน Square Shrine เป็นผลงานศิลปะสื อผสมที ประกอบไปด้วยหน้าจอโทรทศัน์ 

ก้อนปูนทรงสี เหลี ยมผืนผ้าหกก้อน และรูปภาพหนึ งรูป ปูนหกก้อนเป็นผลผลิตจากการนําศาล

เพียงตาและตุ๊กตาตายายที ผ่านพิธีอัญเชิญวิญญาณแล้วมาทุบทําลายแล้วหล่อขึ @นใหม่ให้เป็น

รูปทรงดังกล่าว วีดีโอบนจอโทรทัศน์แสดงภาพบันทึกรูปลักษณ์ดั @งเดิมของศาลตัดสลับกับ

กระบวนการการทุบทําลายศาล ปนูหกก้อนถูกจดัเรียงกันเป็นสองแถวแถวละสามก้อน ภาพที ถูก

แขวนอยู่บนกําแพงเป็นภาพขาว - ดําของก้อนปนูสี เหลี ยมผืนผ้าที ถกูวางเคียงกบัเครื องศาลและ

ของเซ่นไหว้ตา่ง ๆ พร้อมข้อความประกอบระบวิุธีการตั @งก้อนปนูหรือ ‘ศาล’ ผลงานได้รับอิทธิพล

ทางแนวคิดมาจากหนงัสือ Religion Explained ของปาสคาล โบเยอร์ (Pascal Boyer) ว่าด้วย

เรื องความไม่สมเหตสุมผลของคติความเชื อและพิธีกรรมที ถูกนําไปผูกติดมากับวตัถุบางชิ @นโดย

สงัคม ผลงานหยิบยกประเด็นดงักล่าวขึ @นมาวิพากษ์วิจารณ์สิ งศกัดิ&สิทธิ&ด้วยการชี @ให้ผู้ชมเห็นถึง

เนื @อแท้ทางวัสดุของศาลเพียงตาซึ งในที นี @คือปูนซีเมนต์ ผลงานมุ่ง เน้นเนื @อหาไปยังการ

วิพากษ์วิจารณ์ความเชื อเรื องเจ้าที และเทพาอารักษ์ในสังคมไทยซึ งเป็นความเชื อที มีความ

เกี ยวข้องกับศาลเพียงตา เนื องจากความเชื อดังกล่าวเป็นความเชื อที มีความแพร่หลายใน

กรุงเทพมหานครอนัเป็นภูมิลําเนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านําศาลเพียงตาเข้าพิธีอญัเชิญวิญญาณ

เพื อสร้างความน่าเชื อถือและความสมจริงสมจงัทางความเชื อให้กบัวตัถุเพราะตามคติความเชื อ

ของไทยนั @นศาลเพียงตาจะมีวิญญาณเจ้าที มาสถิตก็ตอ่เมื อผา่นพิธีกรรมอญัเชิญวิญญาณเสียแล้ว 

และข้าพเจ้าเลือกหล่อศาลเพียงตาขึ @นใหม่ให้เป็นรูปทรงสี เหลี ยมเรียบ ๆ เพื อทําลายสญัญะทาง

ศาสนาทั @งหมดของวัตถุตั @งต้นและทําให้รูปทรงใหม่แสดงเพียงคุณลักษณะของเนื @อปูนซีเมนต์

เท่านั @นข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงมากจากศิลปินกลุ่มมินิมอลลิซม์ 

(Minimalism) ซึ งมีแนวคดิที ต้องการสร้างวตัถทีุ ปราศจากความหมายใด ๆ รูปทรงถกูสร้างให้มีหก

ก้อนด้วยเจตนาที ต้องนําปูนของแต่ละก้อนไปสร้างเป็นวตัถุในอนาคต 6 ชิ @นอย่างไรก็ตามการ
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วางแผนอย่างคร่าว ๆ นี @ก็ถูกล้มเลิกไปตามเวลา เนื องจากเป็นการตีกรอบโครงการจนเกินไป 

รูปทรงยงัถกูสร้างให้มีลกัษณะแบนเตี @ยและถกูวางไว้ในระดบัตํ าเรียดพื @นซึ งเป็นตําแหน่งที ไม่แสดง

ความสําคญัของวตัถ ุอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจงใจนําก้อนปนูมาวางประกอบกบัเครื องเซ่นไหว้แบบ

ขนบและพิมพ์คู่กับข้อความแสดงวิธีการตั @งศาลตามแบบแผนจารีต ด้วยเจตนาที ต้องการสร้าง

ความย้อนแย้งระหว่างวัตถุและบริบทแวดล้อม ซึ งเป็นวิธีการที ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานชุด 

Relics and Reliquaries ของเจฟฟรี  วาลแลนซ์ (Jeffrey Vallance) กล่าวคือเป็นกระบวนการที นํา

วตัถุที ไร้ความเป็นศาสนามายดัใส่ในบริบททางศาสนา ในแง่ของการจดัวางนั @นข้าพเจ้าวางก้อน

ปูนไว้หน้าภาพถ่ายขาว - ดําบนตําแหน่งที ไม่ชิดกําแพงมากนักเพื อให้ผู้ ชมสามารถเชื อมโยง

ระหว่างวัตถุทรงเหลี ยมกับภาพและข้อความบนกําแพงได้ในขณะเดียวกันก็สามารถชมวตัถุได้

โดยรอบ จอโทรทศัน์ที แสดงวีดิทศัน์บนัทึกกระบวนการถูกกวางไว้ห่าง ๆ อีกฟากห้อง เพื อให้ผู้ชม

ทราบถึงที มาของวตัถบุนพื @น  

 ผลงานจดัวางส่วนประกอบทั @งสามออกมาอย่างเรียบง่ายและเผื อพื @นที ไว้ให้ผู้ชมได้เดิน

รอบ ๆ วตัถทุรงสี เหลี ยม อย่างไรก็ตาม ก้อนปนูที ถกูหล่ออกมานั @นยงัไม่มีความเรียบร้อยเท่าที ควร

ทําให้รูปทรงอาจไม่แสดงความเป็นเนื @อปูนได้อย่างหมดจด รวมทั @งการผนวกกระบวนการย่อย

สลายศาลเข้ากบัการประชดชนัสิ งศกัดิ&สิทธิ&ด้วยการนําวตัถทุรงสี เหลี ยมกลบัมาเคารพบชูาอีกครั @ง 

เป็นสิ งที ทําให้เนื @อหาของผลงานไมมี่เอกภาพและชดัเจนจนเกิดไป จนไม่เหลือพื @นที ให้ผู้ชมเกิดการ

ตั @งคําถาม หากข้าพเจ้าเลือกมุ่งเป้าไปที การแสดงเนื @อวสัดขุองศาลเพียงตาเพียงอย่างเดียวจะทํา

ให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพในแง่แนวความคดิมากขึ @น 

 Cornucopia เป็นผลงานศิลปะแนวจดัวางซึ งประกอบไปด้วยวตัถทีุ ถกูสร้างขึ @นมาจาก

ก้อนปนูทรงสี เหลี ยมในผลงาน Square Shrine และจอโทรทศัน์ วตัถถุกูจดัวางอยู่บนแท่นเหล็กใน

ห้องไม้ซึ งถกูสร้างขึ @นมาเฉพาะ ผนงัและเพดานภายในห้องไม้ถกูทาไว้ด้วยสีเขียว บนเพดานได้มี

การตดิตั @งหลอดไฟนีออนสีเขียวไว้ บนจอโทรทศัน์ฉายภาพพิธีกรรมบชูาวตัถขุ้างต้นซึ งถกูประกอบ

ในห้องสีเขียวพร้อมเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีผลงานนอกจากจะวิพากษ์สิ งศกัดิ&สิทธิ&ผ่านแง่มมุทาง

วสัดดุ้วยการดงึเอาซีเมนต์จากงานชิ @นแรกมาใช้แล้ว ข้าพเจ้ายงัพยายามสร้าง ‘ระบบความเชื อเชิง

ล้อเลียน’ ขึ @นมาเพื อวิจารณ์ความเชื อในสงัคมไทยอีกด้วย เช่นเดียวกบัผลงานของเฮอร์มนัน์ นิทช์ 

(Hermann Nitsch) ข้าพเจ้ากรุะบบความเชื อที ประกอบไปด้วย วตัถ ุพิธีกรรมและบทสวดขึ @นมา 
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รูปทรงของวตัถคืุอสญัลกัษณ์ คอร์นโูคเปีย (Cornucopia) วตัถเุคียงกายเทวีฟอร์จนูน่า (Fortuna) 

เทวีแห่งความมั งคั งรํ ารวยในคติความเชื อของชาวโรมันโบราณ และคอร์นูโคเปียเป็นสญัลกัษณ์

แหง่ความอดุมสมบรูณ์มั งมี5  ข้าพเจ้าเลือกใช้สญัญะดงักลา่วด้วยสาเหตสุองประการ ประการแรก

คือการที คอร์นโูคเปียเป็นรูปทรงที อยูน่อกเหนือระบบความเชื อของไทยทําให้เมื อนํามาประกอบกบั

พิธีกรรมและบทสวดที อ้างอิงจากขนบแบบไทยแล้วเกิดความย้อนแย้ง ประการที สองคือการ

ประชดประชันความเชื อที ยึดโยงกับความมั งคั งรํ ารวย หรือ ‘ศาสนาแห่งความเจริญรุ่งเรือง’ 

(prosperity religion) ในสงัคมไทย พิธีกรรมถกูออกแบบขึ @นโดยอ้างอิงจากพิธีกรรมแบบฮินดผูสม

กบัลทัธิบชูาผีไทย แตถ่กูทําให้มีลกัษณะเกิดจริง เช่น ผู้ประกอบพิธีนําผ้าไทยสีเขียวมาคลมุหวัจน

มิดและนําพวงมาลยัมาพนัรอบคอ มีการนําธนบตัรมายดัใส่ในคอร์นูโคเปีย วตัถุที ใช้ประกอบพิธี

ทกุชิ @นเป็นสีเขียว และพิธีกรรมถกูก่อในห้องสีเขียวและถกูอาบด้วยแสงไฟสีเขียว สาเหตทีุ ข้าพเจ้า

เลือกใช้สีเขียวเพียงอยา่งเดียวเพราะเป็นสีประจําเทวีฟอร์จ ูและวตัถสีุเขียวมกัถกูใช้ในการบชูาเทวี

ดังกล่าวตามคติของลัทธิเพแกน (Peganism) ธนบัตรถูกนํามาสอดใส่ในรูด้านหน้าวัตถุขณะ

ประกอบพิธีเพื อเน้นยํ @าประเดน็เรื องความเชื อที เกี ยวข้องกบัเงินทอง บทสวดถกูแตง่เป็นภาษาบาลี

ซึ งเป็นภาษาศกัดิ&สิทธิ&ตามคติชาวไทยพุทธในขณะที ใจความของบทสวดถูกทําให้เกี ยวกับการ

สรรเสริญและขอความมั งคั งจากเทวีฟอร์จนูนาซึ งไม่ได้อยู่ในคติความเชื อของไทยเพื อสร้างความ

ย้อนแย้งระหวา่งสื อและสาร ในสว่นของการจดัวาง ข้าพเจ้านําคอร์นโูคเปียมาวางไว้เพียงชิ @นเดียว

ในห้องขนาดใหญ่เพื อให้ผู้ ชมสามารถเดินเข้าไปดูวัตถุได้รอบด้านและห้องยังเป็นเหมือน 

‘เทวาคาร’ ให้กับวตัถอีุกด้วยวตัถยุงัถกูติดตั @งไว้บนแท่งเหล็กสงูเพื อให้ดมีูความสําคญั บริบทของ

วตัถุถกูแสดงตอ่ผู้ชมผ่านวีดีโอบนัทึกพิธีกรรมที อยู่อีกฟากของห้อง เสียงสวดมนต์ที กึกก้องไปทั @ง

บริเวณเพิ มบรรยากาศความเป็นศาสนาให้กบัการจดัวาง พิธีกรรมที ถกูประกอบในห้องเดียวกบัที 

ใช้วางวตัถทํุาให้ผู้ชมสามารถเชื อมโยงความเกี ยวข้องระหวา่งสว่นประกอบทั @งสองได้ องค์ประกอบ

ทั @งหมดทั @งมวลที ได้กล่าวมาเป็นความพยายามทําให้วัตถุที ดูต่างด้าวชิ @นนี @ มีความสําคัญทาง

ศาสนาบางอยา่งขึ @นมาอยา่งลกัลั น  

 ผลงานสามารถสร้างบรรยากาศทางความเชื อได้ในระดับหนึ งจากการผนวกกําลัง
ระหว่าง ภาพพิธีกรรม วตัถ ุเทวาคาร และเสียงสวดมนต์ อย่างไรก็ตามห้องไม้ที เรียบง่ายและถูก
                                                           

 5 Darius Andre Arya, The Goddess Fortuna in Imperial Rome: Cult, Art, Text (Doctor of 
Philosophy, The University of Texas at Austin, August 2002). 
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ต่อขึ @นมาอย่างคร่าว ๆ ถึงแม้จะสร้างพลงัปะทะด้วยความใหญ่โตได้ แต่ไม่สามารถเน้นยํ @าความ
เป็นศาสนาให้กับผลงานได้มากนกั ผลงานพยายามสร้างระบบความเชื อที ทั @งสมจริงสมจงัและมี
ลกัษณะล้อเลียน ทวา่รูปทรงของคอร์นโูคเปียที ขาดความนา่เชื อถือทั @งในแง่รายละเอียดและรูปทรง 
ทําให้ผลงานไมส่ามารถไปถึงเป้าหมายด้านความสมจริงสมจงัได้ หากข้าพเจ้าใส่ใจในรายละเอียด
ของทั @งรูปทรงวตัถ ุห้อง และพิธีกรรมมากกว่านี @ ผลงานอาจมีความน่าเชื อถือและเป็นระบบความ
เชื อปลอมที คมคายมากขึ @น 
 

 
 
ภาพที� 14 เทวีฟอร์จนูนา่ถือคอร์นโูคเปียร์  

ที มา : เข้าถึงเมื อ 4 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://lotusz.cafeblog.hu/files/2016/08 

/angyal-1.jpg 

Mjolnir เป็นผลงานที มีลกัษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกบัผลงาน Cornucopia ในผลงาน
มีวตัถขุนาดเล็กซึ งถกูบรรจอุยู่ในกล่องพระและถูกติดตั @งในห้องไม้ที ถกูตอ่ขึ @นมา วตัถถุกูจดัวางไว้
ในห้องไม้ พร้อมกบัลําโพงที ส่งเสียงสวดมนต์ภาษาบาลี และกระดาษสีทองซึ งถกูพิมพ์บทสวดลง
ไปเนื @อหาของผลงานนอกจากจะตั @งคําถามต่อวัตถุทางความเชื อและพิธีกรรมแล้ว ผลงานยัง
วิพากษ์ ‘ความเป็นสินค้า’ ของสิ งศกัดิ&สิทธิ&อีกด้วย โดยการออกแบบรูปทรงให้มีขนาดเล็กเพื อบรรจุ
ในกล่องพระ ผลงานล้อเลียนสินค้าในอตุสาหกรรมทางความเชื ออย่างพระเครื องและของขลงัเจ้า
ดังรุ่นต่าง ๆ ที สามารถพบเห็นได้ทั วไปในท้องตลาดของไทย รูปทรงในผลงานเป็นรูปทรง                  
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ค้อนโยเนียร์ (Mjolnir) อาวุธคู่กายของเทพเจ้าธอร์ (Thor) เทพเจ้าในคติความเชื อของชาวไวกิ @ง 
(Viking)6เช่นเดียวกับผลงานก่อนหน้าสญัลกัษณ์ข้างต้นถูกเลือกมาเพราะคณุลกัษณ์ความเป็น
ตา่งด้าวของสญัญะ อยา่งไรก็ตามผลงานชิ @นนี @ไม่มีความลึกซึ @งทางด้านความหมายของสญัญะแต่
อย่างใด บทสวดมนต์ใช้กระบวนการและแนวคิดเดียวกับผลงานชิ @นก่อน เพียงแตใ่นผลงานชิ @นนี @
เนื @อหาถกูเปลี ยนเป็นการสรรเสริญค้อนโยเนียร์ การจดัวางถกูปรับเปลี ยนไปจากก่อนหน้าด้วยการ
นําสว่นประกอบทกุชิ @นมาติดตั @งในต้องไม้สีขาวขนาดยาวซึ งถกูทําให้ใหญ่เพื อให้ผู้ชมเดินเข้าไปได้ 
เมื อผู้ชมเดนิเข้ามาในห้องจะพบกบัลําโพงที เปิดเสียงสวดก่อน ตามด้วยกระดาษสีทองและค้อนโย
เนียร์ที อยู่ในสดุของห้อง ลําดบัข้างต้นเป็นเจตนาที ต้องการให้วตัถุดมีูความสําคญัที สุด อย่างไรก็
ตามการตัดสินใจนําลําโพงมาติดตั @งในระดับความสูงเดียวกับวัตถุทําให้ผลงานพลาดพลั @งใน
เป้าหมายนี @ โดยรวมแล้วผลงาน Mjolnir เป็นผลงานที ด้อยและมีข้อผิดพลาดมากที สดุในโครงการ 
นอกจากวัตถุที คุณภาพการผลิตสูงกว่าผลงานชิ @นก่อนเพียงเล็กน้อยแล้ว ผลงานไม่ประสบ
ความสําเร็จในทกุแง่มมุ ห้องไม้สีขาวซึ งดเูก้กงัประกอบกบัการติดตั @งหลอดไฟนีออนด้านบนอย่าง
สะเพร่าทําให้ตวัห้องเป็นส่วนประกอบที ไม่ได้สร้างบรรยากาศทางศาสนาหรือสร้างแรงปะทะทาง
สายตาแต่อย่างใด ทั @งยัดฉุดให้ผลงานโดยรวมเสียความน่าสนใจไปด้วย ลําโพงซึ งถูกนํามาเปิด
เสียงสวดและกระดาษสีทองถกู ๆ ไมช่ว่ยให้เกิดความสมจริงสมจงัอีกเช่นกนั ส่วนประกอบทั @งหมด
ทําให้วตัถไุมมี่ความนา่เชื อถือทางความเชื อแม้แตน้่อย ในด้านเนื @อหานอกจากแง่มมุด้านความเป็น
สินค้าของวตัถทุางเชื อที เพิ มขึ @นมาแล้ว ผลงานไม่มีความลึกซึ @งในแง่สญัลกัษณ์เลยแม้แตน้่อย ทํา
ให้ข้อความที ถูกส่งไปให้คนดูเป็นเพียงความพยายามประชดประชันที ตื @นเขิน หากข้าพเจ้าสลัด
ส่วนประกอบทุกอย่างทิ @งแล้วเพ่งความใส่ใจไปที การออกแบบวัตถุ ผลงานอาจจะประสบ
ความสําเร็จบ้าง 

 
 
 

                                                           

 6 Peter Andreas Munch, Norse Mythology Legends of Gods and Heroes (New York: The 
American-Scandinavian Foundation, 1926). 
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ภาพที� 15 เทพเจ้าธอร์กวดัแกวง่ค้อนโยเนียร์  
ที มา : เข้าถึงเมื อ 4 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://norse-mythology.org/wp-content 
/uploads/2012/11/Thors-Battle-with-the-Giants.jpg 
 
การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะที� 2 

 Genk เป็นผลงานศิลปะวีดิทศัน์ ซึ งแสดงภาพของวตัถุชิ @นหนึ งที ถกูชูขึ @นในอากาศด้วย
มือสองข้างบนฉากหลังสีดํา วัตถุถูกสร้างขึ @นมาจากการหล่อขาหมูสองชิ @นที ถูกยึดติดกันให้มี
ลกัษณะสมมาตร บนพื @นผิวของวตัถุปะป้ายไปด้วยแป้งสีขาว ผลงานชิ @นนี @เป็นวตัถุทางความเชื อ
ปลอมที ได้แรงบนัดาลใจมาจากเค้าโครงของสิ งศกัดิ&สิทธิ&ที มีอยู่จริง รูปทรงข้างต้นเป็นการล้อเลียน
ความเชื อเรื องการบชูาสตัว์พิการและสตัว์พิสดารในสงัคมไทย รูปทรงประหลาดที เกิดจากการเชื อม
ปะชิ @นส่วนอวยัวะหมถูกูสร้างให้ล้อกบัรูปทรงสตัว์ประหลาดที ผิดแปลกไปจากปกติ ข้าพเจ้าเลือก
ประกอบสร้างรูปทรงให้เป็นดงักล่าวเพราะเจตนาให้คล้ายคลึงกับ ‘หวัควาย’ ทั @งยงัต้องการให้
รูปทรงคงลกัษณะความเป็นสตัว์ไว้อยู ่แป้งที ถกูพรมลงไปบนพื @นผิวของวตัถเุป็นการล้อเลียนความ
เชื อเรื องการขดูหวยซึ งมีความเกี ยวพนัธ์อยา่งลกึซึ @งกบัความเชื อเรื องสตัว์พิสดารข้าพเจ้าใช้แนวคิด
การสร้างรูปทรงใหม่ที อ้างอิงมาจากรูปทรงสิ งศกัดิ&สิทธิ&ที มีอยู่จริงเพื อวิพากษ์วิจารณ์และล้อเลียน
ความเชื อในวตัถตุั @งต้นซึ งเป็นแนวคิดที ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานศิลปะของวาลแลนซ์อีกเช่นกัน 
ในส่วนของการจัดวางภาพ วัตถุถูกฉายในระดับความสูงเกือบติดเพดานเพื อให้วัตถุดูมี
ความสําคญั ด้านหลงัวตัถมีุรัศมีสีเหลืองมว่งเปลง่ออกมาเล็กน้อย รัศมีเป็นสญัลกัษณ์แสดงความ 
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ศกัดิ&สิทธิ&และพลงัอํานาจทางศาสนา ฉากหลงัสีดําที กลืนไปกบัความมืดสงดัของห้องผลกัให้แสงที 
สาดมาจากรูปทรงวตัถุเด่นมากขึ @นท่าทางมือที ยกชูวตัถุขึ @นเป็นท่าทางที ได้รับแรงบนัดาลมาจาก
ฉากการเกิดของซิมบ้า (Simba) ในภาพยนตร์ The Lion King ซึ งเป็นฉากที ตวัละครรัฟฟิกิ (Rafiki) 
ชูตวัเอกซิมบ้าวัยแบเบาะขึ @นในอากาศด้วยสองมือต่อหน้าผองสัตว์ทั @งมวลท่ามกลางแสงที สาด
ทะลเุมฆหมอกลงมากระทบร่างของสิงห์วยัทารกฉากดงักล่าวแสดงความยิ งใหญ่ ความสงูส่งและ
บารมีเหนือธรรมชาติของตัวละครเอก ท่าทางข้างต้นถูกเลือกมาใช้ด้วยสาเหตุสองประการ 
ประการแรกคือเพื อเน้นยํ @าความสําคญัของวตัถแุละประการที สองคือเพื อล้อเลียนแง่มมุความเป็น 
‘สตัว์ที เหนือธรรมชาต’ิของความเชื อ 

 

 
 
ภาพที� 16 ฉากการเกิดของซิมบ้า 
ที มา : 5 พฤษภาคม, เข้าถึงได้จาก https://vignette3.wikia.nocookie.net/lionking/images/6 
/6a/Circleoflife5.png/revision/latest?cb=20110131205536 
 
 ผลงานชิ @นนี @แสดงความสมจริงสมจงัของวตัถุได้มากกว่าผลงานชิ @นก่อน ๆ รูปทรงของ
วตัถุมีลายละเอียดที ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการดดัแปลกรูปทรงขาหมูจนมีลักษณะกึ ง
นามธรรมอาจทําให้ผู้ชมมองความเป็นสตัว์ของวตัถไุมอ่อก และด้วยแสงที จ้าออกมาจากวตัถสีุเทา
ออ่น ทําให้แป้งที ปะป้ายลงไปไมแ่สดงผลใด ๆ เลย และหากข้าพเจ้านําวตัถจุริงมาจดัแสดงโดยใช้
สื อการแสดงสดแทนที จะใช้วีดิทศัน์อาจทําให้ผู้ชมเชื อมโยงกบัวตัถไุด้มากขึ @น ทั @งผู้ชมยงัสามารถดู
รูปทรงวตัถไุด้จากรอบด้าน 
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 Digishrine  เป็นผลงานประติมากรรมสื อผสมซึ งรูปทรงถูกสร้างขึ @นมาจากการวาง
โทรทศัน์ทรงสี เหลี ยมจตัรัุส ไว้บนแท่นปนูทรงสี เหลี ยมคางหมูที ถกูหล่อขึ @นมาจากซีเมนต์ของศาล
เพียงตาตั @งต้น ส่วนล่างของแท่นได้ถกูทําให้เป็นหลมุปักธูป จอโทรทศัน์ด้านบนฉายภาพตายายคู่
หนึ งในชดุไทยโบราณนั งพบัเพียบอย่างนิ งสงดัอยู่ในความมืด ผลงานเป็นการล้อเลียนรูปทรงและ
หน้าที การใช้งานของศาลเพียงตา ศาลเพียงตานั @นในแง่การใช้งานแล้วส่วนสําคญัที ขาดไม่ได้คือ
การเป็นที บรรจุตุ๊กตาตายาย และการเป็นพื @นที สําหรับวางของเซ่นไหว้ รูปทรงข้างต้นล้อเลียนกับ
หน้าที ใช้สอยสองประการนี @ของศาล ข้าพเจ้าต้องการทําให้เกิดการตั @งคําถามต่อสิ งศกัดิ&สิทธิ&ด้วย
การหยอกล้อกับคุณลักษณะที คุ้นเคยของศาลเพียงตา แนวคิดของผลงานมีความใกล้เคียงกับ 
ผลงาน Genk  ในส่วนของกายภาพรูปทรงประติมากรรมถกูสร้างให้มีความสงูขนาดใกล้เคียงกบั
ศาลเพียงตาเพื อให้ผู้ ชมสามารถเชื อโยงกับรูปทรงเดิมได้ ความสมจริงของคู่ชายหญิงที ถูกจัด
ท่าทางและจบัแต่งชุดลอกเลียนตุ๊กตาเป็นส่วนสําคญัที ทําให้ผู้ชมเข้าใจเนื @อหาของประติมากรรม 
ภาพชายหญิงจําเป็นต้องเป็นภาพเคลื อนไหวด้วยเจตนาที ต้องการเน้นยํ @าความรู้สึกว่าเป็น                    
คนจริง ๆ สาเหตเุบื @องหลงัแนวคิดการใช้ ‘คนจริง’ นั @นเกิดจากข้อเท็จจริงที ว่าในคติความเชื อของ
ไทยมนุษย์เป็นเพียงสิ งมีชีวิตสามญัที ไม่มีความศกัดิ&สิทธิ& คนไทยจึงใช้ตุ๊กตาและรูปเคารพต่าง ๆ 
แทนค่าเจ้าที และเทพาอารักษ์ต่าง ๆ การใช้มนษุย์ปถุุชนมาแสดงเป็นรูปเคารพนั @นจึงเป็นเหมือน
การท้าทายความเชื อในวตัถอุยา่งหนึ ง ทั @งนี @ชายหญิงคูด่งักลา่วยงัเป็นสามีภรรยากนัในชีวิตอีกด้วย
ซึ งล้อเลียนกบั ‘ความเป็นผวัเมียของวิญญาณตายาย’ ตามคติความเชื อของไทย โทรทศัน์ตู้ถูก
เลือกมาใช้เพราะคุณลักษณะความสามมิติซึ งแตกต่างจากโทรทัศน์จอแบนสมัยใหม่ทําให้
เหมาะสมกบัรูปทรงประติมากรรม แท่นปนูถกูสร้างให้หน้าตดัพอดีกบัโทรทศัน์เพื อสร้างความเป็น
เอกภาพให้กบัรูปทรง  ตวัแท่นนั @นไม่ได้พยายามลอกเลียนรายละเอียดและลวดลายตา่งๆของแท่น
ศาลเพียงตาเนื องจากต้องการทําให้ผลงานดูร่วมสมัยคล้องจองไปกับการใช้วัสดุยุคใหม่อย่าง
โทรทศัน์ 

 ผลงานมีความสมจริงสมจงัในส่วนของคนแสดง ทว่างานชิ @นนี @พุ่งเป้าไปที ส่วนดงักล่าว
มากเกินไป จนละเลยความน่าเชื อถือของรูปทรงโดยรวมไปโดยสนิท โทรทัศน์ที มีลักษณะทาง
กายภาพขดัแย้งกับแท่นปนูอย่างสุดขั @วไม่สร้างความเป็นเอกภาพแตอ่ย่างใด ซํ @ายงัทําให้แท่นวาง
ศาลดเูหมือนแท่นวางโทรทศัน์ซะมากกว่า หากข้าพเจ้าสร้างโครงสร้างปนูที มีลกัษณะลอกเลียน
รูปลกัษณ์ศาลเพียงตาขึ @นมาครอบโทรทศัน์อาจจะทําให้รูปทรงดเูป็นหนึ งเดียวกนัมากขึ @น 
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 Shrine of shrine และ 99 Sacrosanct Objects ผลงานสองชิ @นที ใช้กระบวนการ
เดียวกนัซึ งคือการสร้างรูปทรงจากการนําศาลพระภูมิ เครื องศาลและรูปเคารพบชูาตา่ง ๆ มาแยก
ส่วนเป็นชิ @น ๆ และนํามาประกอบสร้างกันใหม่ให้เกิดรูปทรงที ผิดแปลกไปจากเดิม ในผลงาน 
Shrine of Shrine วตัถทีุ สร้างขึ @นมาเพียงชิ @นเดียวได้ถกูนําไปจดัวางไว้ในศาลไม้ที ถูกตอ่ขึ @น และ
นําไปตดิตั @งในพื @นที รกร้างแหง่หนึ ง ในขณะที ผลงาน 99 Sacrosanct Objectsประกอบไปด้วยวตัถุ
ที มาจากกระบวนการเดียวกนัเป็นจํานวน 99 ชิ @นอนัถกูจดัวางในพื @นที รกร้างเช่นเดียวกนั ผลงาน
เป็นการรื @อถอนรูปทรงของสิ งศกัดิ&สิทธิ&ตา่ง ๆ และสร้างรูปทรงขึ @นมาใหม่จากรูปทรงทางความเชื อที 
มีอยู่เดิม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างรูปทรงที ไม่คุ้ นเคยจากรูปทรงที คุ้ นเคย ผลงานต่อยอด
แนวความคิดจากผลงาน Genk โดยขยายขอบเขตวตัถตุั @งต้นให้กว้างไปมากกว่าความเชื อเรื อง
สตัว์พิสดาร ในผลงานทั @งสองข้าพเจ้ามีเป้าหมายต้องการสร้างความน่าเชื อถือทางความเชื อให้กบั
รูปทรงใหมถึ่งแม้วา่จะเป็นรูปทรงที ดแูปลกตาก็ตาม 

 ในส่วนของผลงาน Shrine of Shrine รูปทรงถกูสร้างขึ @นมาจากการนําตุ๊กตาสิงห์ซึ งเป็น
หนึ งในชิ @นส่วนศาลพระภูมิสองตวัมาแบง่ครึ งแนวนอน แล้วนําส่วนหวัและส่วนฐานของทั @งสองชิ @น
มาเชื อมติดกัน ส่วนหัวที ถูกเชื อมติดกันเกิดเป็นรูปทรงคล้ายเขาควายซึ งเป็นรูปทรงที ได้รับแรง
บนัดาลใจโดยตรงมาจากรูปทรงสตัว์ในผลงาน Genk ข้าพเจ้านํารูปทรงเขาควายข้างต้นมาตอ่ลง
บนส่วนฐานเพื อให้ดูมีความสําคัญและดูเหมือนวัตถุทางความเชื อที มักมีฐานมากขึ @นข้าพเจ้า
เลือกใช้วัตถุที มีลวดลายบนพื @นผิวเป็นเอกลักษณ์เนื องจากถึงแม้จะถูกประกอบสร้างใหม่แล้วก็
ยงัคงลายละเอียดเดมิที คุ้นตาไว้ทําให้ผู้ชมสามารถเชื อมโยงรูปทรงใหม่กบัวตัถใุนคติความเชื อไทย
ได้ ข้าพเจ้านํารูปทรงข้างต้นไปติดตั @งในศาลไม้แบบขนบเพื อมอบบริบททางศาสนาให้กบัวตัถแุละ
นําศาลไปตั @งในพื @นที รกร้างเพื อสร้างความสมจริงทางพื @นที ให้กบัทั @งศาลและวตัถรุาวกบัว่าเป็นศาล
เจ้าที ของพื @นที แห่งนั @นจริง ๆ ในส่วนของการบนัทึก ข้าพเจ้าบนัทึกมมุเป็นสองระยะ ระยะไกลและ
ระยะประชิด มุมระยะไกลแสดงบริบททางพื @นที ของผลงานทําให้ผู้ ชมเห็นถึงที ตั @งและ
สภาพแวดล้อมรอบศาล ส่วนมุมประชิดแสดงรายละเอียดของรูปทรงที อยู่ภายในศาล เมื อนํามา
ฉายคูก่นัทําให้เกิดความย้อนแย้งระหวา่งศาลไม้ที อยูใ่นบริบทปกตกิบัรูปทรงประหลาดภายใน  

 ผลงานชิ @นนี @มีความพิเศษกว่าชิ @นก่อนๆในแง่ความแนบเนียนของรูปทรง ด้วยการคง
เอกลักษณ์ของรูปทรงทางความเชื อเดิมไว้บางส่วนขณะที ปรับเปลี ยนรูปทรงจนไม่ทราบที มา             
ทําให้ผลงานสามารถสร้างวตัถเุชิงล้อเลียนที แนบเนียนและกลมกลืนไปกบับริบททางพื @นที  อย่างไร
ก็ตามผลงานยงัไม่ได้ค้นหาความเป็นไปได้ของการสร้างรูปทรงจากกระบวนการนี @อย่างเพียงพอ 
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ทําให้มีช่องโหว่สําหรับการพฒันาอีกมากด้วยช่องโหว่นี @เองจึงเป็นที มาของการสร้างผลงาน 99 
Sacrosanct Objects ซึ งเป็นผลงานที ค้นหาความเป็นไปได้จากกระบวนการข้างต้นอย่างเต็มที  
การเพิ มจํานวนรูปทรงให้เป็น 99 นั @นนอกจากจะเพิ มแรงปะทะให้ผลงานแล้วยงัตอกยํ @าแนวคิดใน
การรื @อถอนรูปทรงสิ งศกัดิ&สิทธิ&ให้หนักแน่นขึ @นอีกด้วย ข้าพเจ้ายังคงใช้หลกัการออกแบบรูปทรง
เดียวกบัผลงานชิ @นก่อน โดยเลือกชิ @นส่วนรูปทรงที มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมาประกอบกนัให้เกิดเป็น
รูปทรงที แปลกตาแตย่งัทําให้หวนนกึถึงความเป็นวตัถทุางความเชื อได้ 

 ผลงาน 99 Sacrosanct Objects เป็นผลงานที แก้จดุอ่อนสําคญัของผลงาน Shrine of 
Shrine และเป็นผลงานที มีความสมจริงสมจงัทั @งในแง่กายภาพและเนื @อหามากกว่า ทว่าการผลิต
วตัถุจํานวนมากก็ทําให้เกิดข้อด้อย คือวตัถุบางชิ @นไม่มีรูปทรงที น่าเชื อถือหรือน่าสนใจเท่ากับชิ @น
อื นๆรวมทั @งมีลายระเอียดที ไม่สมบรูณ์ สําหรับชิ @นงานที ต้องผลิตวตัถจํุานวนมากหากข้าพเจ้าวาง
แผนการทํางานให้ดีขึ @นจะทําให้เนื @องานสมบรูณ์มากขึ @น 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
 

 

 
 

ภาพที� 17 ผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  1 
 ชื อผลงาน  Square Shrine 
 ขนาด แปรผนัตามพื @นที                      
 เทคนิค สื อผสม 
 ปีที สร้าง  พ.ศ. 2559  
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ภาพที� 18 ผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  2 
 ชื อผลงาน Cornucopia 
 ขนาด แปรผนัตามพื @นที                     
 เทคนิค สื อผสม 
 ปีที สร้าง  พ.ศ. 2559  
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ภาพที� 19 ภาพรายละเอียดผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  2 (Cornucopia) 
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ภาพที� 20  ผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  3  
 ชื อผลงาน Mjolnir 
 ขนาด แปรผนัตามพื @นที  
 เทคนิค          สื อผสม 
 ปีที สร้าง  พ.ศ. 2559 
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ภาพที� 21 ภาพรายละเอียดผลงานศลิปนิพนธ์ชิ @นที  3 (Mjolnir) 
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ภาพที� 22  ผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  4 
 ชื อผลงาน  Genk  
 ขนาด แปรผนัตามพื @นที   
 เทคนิค วีดทิศัน์ 
 ปีที สร้าง พ.ศ. 2559                   
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ภาพที� 23  ผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  5 
 ชื อผลงาน  Digishrine   
 ขนาด 80 X 50 X 150 เซนตเิมตร  
 เทคนิค ประตมิากรรมสื อผสม 
 ปีที สร้าง พ.ศ. 2559                   
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ภาพที� 24  ผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  6 
 ชื อผลงาน  Shrine of Shrine  
 ขนาด แปรผนัตามพื @นที   
 เทคนิค การแทรกแซงพื @นที สาธารณะ 
 ปีที สร้าง พ.ศ. 2560                   
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ภาพที� 25 ภาพรายละเอียดผลงานศลิปนิพนธ์ชิ @นที  6 (Shrine of Shrine) 
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ภาพที� 26  ผลงานศลิปนิพนธ์ ชิ @นที  7 
 ชื อผลงาน  99 Sacrosanct Objects  
 ขนาด แปรผนัตามพื @นที   
 เทคนิค การแทรกแซงพื @นที สาธารณะ 
 ปีที สร้าง พ.ศ. 2560                   
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บทที� 5 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

 

 วตัถุทางความเชื อในสงัคมไทยเป็นสิ งที มีความหลากหลายทั @งในแง่ปริมาณและชนิด                      
สิ งศกัดิ&สิทธิ&ซึ งถูกตั @งอยู่ทุกหนแห่งทั @งในสงัคมเมืองทนุนิยมสมยัใหม่ไปชนถึงเขตชนบท ได้รัดพนั
กบัความเป็นเมืองไทยจนยากจะแยกออกจากกัน ผลจากคําบอกเล่าและการบ่มเพาะแต่วยัเยาว์ 
เกี ยวกับตํานานและอภินิหารของวตัถุศกัดิ&สิทธิ& ก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาที ลึกซึ @ง เป็นผลให้ผู้ ฟัง
เกรงกลวัวตัถุเหล่านั @นอย่างไม่มีเหตผุล คล้ายกับผู้ ป่วยโรคยํ @าคิดยํ @าทํา รูปทรงที ถูกผนวกเข้ากับ
เรื องเล่าปรัมปราเช่นนี @จึงถูกจดัให้อยู่ในที สูงอย่างแตะต้องไม่ได้โดยสงัคม ประโยคที อาจใช้สรุป
ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาและสงัคมนี @ได้อย่างเหมาะเจาะคือคํากล่าวที ว่า ‘ไม่เชื อ อย่าลบหลู่’ ซึ ง
เป็นเหมือนตวัสะท้อนอย่างดีถึงความกลวัอนัไร้เหตผุลและศรัทธาอนัมืดบอดที มีตอ่วตัถศุกัดิ&สิทธิ&

ในสังคมไทยอีกทั @งระบอบทุนนิยมที เข้ามาปรับแปรวัตถุทางความเชื อให้กลายเป็นสินค้าและ
อตุสาหกรรมใหญ่ ยิ งทวีจํานวนของสิ งศกัดิ&สิทธิ&ให้ก่ายกองมากขึ @นในสงัคม 

 วัตถุทางศิลปะสามารถล้อเลียนและเปิดโปงวัตถุทางความเชื อได้อย่างดี ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการทําให้เป็นฆราวาสของวาลแลนซ์ ไปจนถึงการสร้างระบบ
ความเชื อและพิธีกรรมจอมปลอมของเฮอมนัน์ ข้าพเจ้าได้ทดลองหากระบวนการและแง่มมุในการ
วิจารณ์สิ งศกัดิ&สิทธิ&หลายอย่าง ตั @งแตก่ารประชดประชนัความเป็นวสัดขุองศาลเพียงตา ไปจนถึง
การสร้างพิธีกรรมและบทสวดมนต์เชิงล้อเลียน ในท้ายที สุดข้าพเจ้าเลือกใช้การการรื @อถอนและ
ประกอบสร้างรูปทรงขึ @นใหมจ่ากเศษชิ @นสว่นรูปทรงในคตคิวามเชื อเดิมเพื อทําให้เกิดการตั @งคําถาม
ตอ่มายาคตทีิ ผกูตดิมากบัรูปร่างหน้าตาของวตัถเุหลา่นั @น 

 จากการศกึษาในโครงการศลิปนิพนธ์ จะพบวา่ รูปทรงของวตัถทุางความเชื อตา่ง ๆ ที เรา
คุ้นตาและนบัถือกนันั @น เป็นเพียงมายาคติทางความเชื อ ที ถกูส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นและแพร่กระจาย
ไปในสงัคมอยา่งเงียบเชียบ เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐกิจ ที หยั ง
รากลงในสมองของคนจํานวนหนึ งในสังคมไทยโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตามรูปทรงทางความเชื อ
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เหล่านี @ย่อมถูกตั @งคําถามและท้าทายได้โดยผลงานศิลปะ ดงัที ศิลปินหลายต่อหลายคนรวมทั @ง
ข้าพเจ้าได้กระทํา เมื อเราทราบถึงความไร้เหตุผลของความศรัทธาต่อวัตถุเหล่านี @แล้ว เราจะ
สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งมีสตแิละไมห่ลงไปกบัวาทกรรมทางความเชื อตา่ง ๆ ในสงัคม 

 สดุท้ายนี @ข้าพเจ้าหวงัว่าโครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะแสดงให้เป็นมายาคติที เร้น
ตวัอยู่ใต้ผิวของสิ งศกัดิ&สิทธิ&และวตัถทุางความเชื อตอ่ผู้ รับชมได้ไม่มากก็น้อย และนํามาซึ งการตั @ง
คําถามตอ่วตัถตุา่ง ๆ ในสงัคมตอ่ไป 
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บรรณานุกรม 

 

วิทยานิพนธ์และเอกสารวิจัย 

วชิรภทัร กลดัทรัพย์. “การจดัการศาลพระภมูิในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญา                  
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

ข้อมูลระบบออนไลน์ 

ฉากการเกิดของซิมบ้า. เข้าถึงเมื อ 5 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก https://vignette3.wikia 

 .nocookie.net/lionking/images/6/6a/Circleoflife5.png/revision/latest?cb=201101

 31205536. 

เทพเจ้าธอร์กวัดแกว่งค้อนโยเนียร์. เข้าถึงเมื อ 4 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://norse 

 -mythology.org/wp-content/uploads/2012/11/Thors-Battle-with-the-Giants.jpg. 

เทวีฟอร์จูนน่าถือคอร์นูโคเปีย. เข้าถึงเมื อ 4 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://lotusz. 

 cafeblog.hu/files/2016/08/angyal-1.jpg. 

Hermann Nitsch. เข้าถึงเมื อ 20 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก https://news.artnet.com/app/ 

 news-upload/2015/05/norm-37-malaktion-18-e1432739201594.jpg 

Jeffrey Vallance, Statue Blessed by Pope John Paul II and Drive-by Yassir Arafat. 

 เข้าถึงเมื อ 20 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.artnet.com/WebServices/ 

 images/ll00226lldjCjGFgZj4G3CfDrCWvaHBOcxEtC/jeffrey-vallance-statue-

 blessed-by-pope-john-paul-ii-and-drive-by-yassir-arafat.jpg 
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รายชื�อผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

   ชื อผลงาน  ขนาด เทคนิค  

Square Shrine แปรผนัตามพื @นที                สื อผสม  
Cornucopia แปรผนัตามพื @นที                  สื อผสม   
Mjolnir แปรผนัตามพื @นที                   สื อผสม  
Genk แปรผนัตามพื @นที                    วีดทิศัน์ 

Digishrine 80 x 50 x 150 เซนตเิมตร  ประตมิากรรมสื อผสม  
Shrine of Shrine แปรผนัตามพื @นที                   การแทรกแซงพื @นที สาธารณะ   
99 Sacrosanct Objects แปรผนัตามพื @นที                    การแทรกแซงพื @นที สาธารณะ 
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ประวัตผู้ิสร้างสรรค์ 
 
ชื�อ-นามสกุล ภาณ ุนาครทรรพ 
วันเดือนปีเกิด 24 มิถนุายน 2537 
ที�อยู่ 252/2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 

โทรศัพท์ 086-986-4685 
Email nu.squall@hotmail.com 
 
ประวัตกิารศึกษา   
 -  โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 -  คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
ประวัตกิารแสดงงาน 

2557                       - นิทรรศการ ยตุธิรรม ยตุิ-ทํา, PSG gallery                                     

 คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2558                        - นิทรรศการ LEAVE THE BUCKET AND CARRY ON, Bakery  

 Terrace จงัหวดันครปฐม 

 - นิทรรศการ MELA, JAM, กรุงเทพมหานคร 

2560                      - นิทรรศการ LANDSCAPE/ HOTEL ASIA, Speedy Grandma, 

 กรุงเทพมหานคร 
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