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 The Purpose of this research is to compare and organize the abstract sculpture 
of Vladimir Tatlin’s and Naum Gabo’s; sculptor is Russian Revolution Era, into groups. 
Influenced by Constructivism; the propelled Arts who drives politics, and through all the 
searching of the collective idea, both defining the word “constructivism” and transforming 
the form of art work into applicable belongings in daily life, Tatlin’s and Gabo’s work 
are different. 
 The research shows that we can decompose Tatlin’s and Gabo’s work in the 
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of Politics and Post-Construction sculpture with Politics. 
 The dividing into groups of Tatlin’s and Gabo’s works is considered from the 
form, content and politics drives that were shown in the work pieces.  
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 รัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีความวุ่นวายทางการเมืองอย่างมาก มีความขัดแย้งจากกลุ่ม
ต่าง ๆ ในรัสเซียทั้งที่เป็นกลุ่มอํานาจเดิมอย่างราชวงศ์โรมานอฟและกลุ่มฝ่ายซ้ายที่มีหลากหลายเช่น 
นารอดนิค สังคมนิยม อนาธิปไตย ที่ต่อมาได้กลายเป็นพ้ืนฐานให้แนวคิดคอมมิวนิสต์เติบโตได้อย่างดี
ในประเทศรัสเซีย ความขัดแย้งทางการเมืองน้ีจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายซ้ายรัสเซีย การปฏิวัติทางสังคม
และวัฒนธรรมจึงเริ่มขึ้นเพ่ือเป็นการขจัดมรดกของศักดินาให้หมดลงไปจากสังคมรัสเซีย 
 ศิลปะในรัสเซียน้ันก่อนการปฏิวัติถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้การดูแลของราชวงศ์โรมานอฟ 
ราชวงศ์เป็นผู้สนับสนุนในการออกทุนรายใหญ่ของการสร้างศิลปะต้ังแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ไป
จนถึงช่วงก่อนการปฏิวัติใน ค.ศ. 1917 ทําให้ราชวงศ์โรมานอฟกลายเป็นผู้ควบคุมศิลปะในรัสเซียที่มี
ความยาวนานเกือบ 300 ปี จนเมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 19 กระแสหลักของศิลปะในยุโรปได้เปลี่ยนแปลง
จากยุคของศิลปะตามหลักวิชากลายมาเป็นศิลปะสมัยใหม่จากการที่ได้รับอิทธิพลของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและการปฏิวัติทางการเมือง รัสเซียเองก็ได้รับแนวคิดของศิลปะสมัยใหม่ด้วย และหน่ึงใน
คุณลักษณะของศิลปะสมัยใหม่ก็คือความเป็นนามธรรมในศิลปะและศิลปะนามธรรมน้ีเองทําให้ศิลปิน
รัสเซียได้กลายเป็นแนวหน้าของศิลปะตะวันตก หลังเหตุการณ์ปฏิวัติรัสเซียใน ค.ศ. 1917 ศิลปะเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการเชิดชูการปฏิวัติ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบศิลปะที่เหมือนจริงหรือศิลปะนามธรรมต่าง
น้อมรับกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ศิลปะนามธรรมจึงจําเป็นต้องเคลื่อนที่เข้าสู่สังคมท่ีต้องการการปฏิรูป
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ศิลปะนามธรรมจึงมีบริบททางสังคมและการเมืองเข้ามามี
อิทธิพลอย่างมาก 
 ก่อนหน้าน้ันเราจะพบศิลปะนามธรรมที่ผ่านสื่อของทัศนศิลป์ที่หลากหลายเช่น จิตรกรรม 
ภาพพิมพ์ หรือประติมากรรม และเราจะพบระดับที่หลากหลายของศิลปะนามธรรมทั้งที่ยังคงเหลือ
ภาพตัวแทนและศิลปะนามธรรมที่ไม่นําเสนอตัวแทน ศิลปะนามธรรมจึงไม่ใช่ลักษณะของประเภทหรือ
กลุ่มทางศิลปะแต่กับเป็นรูปแบบที่ปรากฏในงานที่สามารถโยกย้ายไปสู่อาณาเขตของศิลปะกลุ่มใดก็ได้ 
ศิลปะนามธรรมจึงสามารถเคลื่อนย้ายไปได้เหนือขอบเขตของชาติได้อย่างอิสระหากแต่แนวคิดนามธรรม
ในกลุ่มศิลปินรัสเซียกลับความชัดเจนมากที่สุดในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นผลงานของวาสสิลี คานดินสกี 
(Wassily Kandinsky, 1866-1944) ทั้งผลงานทางด้านจิตรกรรมและทฤษฎีทางศิลปะที่ถือได้ว่าเป็น 
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ผู้บุกเบิกของศิลปะนามธรรมเป็นคนแรก หรือการก่อต้ังกลุ่มสุพรีมาติสต์ (Suprematism, 1913-1920) 
โดยคาลสิเมียร์ มัลเลวิช (Kazimir Malevich, 1879-1935) ที่ได้มีการต่อยอดจากแนวคิดศิลปะนามธรรม
ของ วาสสิลี คานดินสกี โดยพัฒนาให้ศิลปะนามธรรมไปสู่ความเป็นเรขาคณิตและกลายเป็นศิลปะที่ไร้
เรื่องราวอย่างสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่าศิลปินรัสเซียเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเก่ียวข้องกับความเป็น
นามธรรมอย่างชัดเจน 
 เมื่อกลุ่มสุพรีมาติสม์ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism ค.ศ. 
1915-1930) ภายใต้ของเขตของการปฏิวัติ แนวคิดของนามธรรมถูกนําไปปรับเพ่ือให้เข้ากับการเมือง
ในขณะนั้น ศิลปะนามธรรมเริ่มมีการปรับมาใช้กับสังคมโดยรวมเข้ากับแนวคิดของอุตสาหกรรมเพื่อ
การผลิตซ้ํา จากช่วงต้นของศิลปะนามธรรมที่เป็นผลงานสองมิติจึงเริ่มเข้าสู่พ้ืนที่ของงานสามมิติมากขึ้น 
เราจึงพบว่าผลงานประติมากรรมเป็นสิ่งถูกพัฒนาให้เป็นจุดเช่ือมกลางระหว่างแนวคิดนามธรรมที่ไม่
สามารถใช้สอยได้ก่อนจะถูกปรับให้เข้ากับแนวคิดของประยุกต์ศิลป์ที่ให้คิดในเรื่องของประโยชน์การใช้
สอยงาน ด้วยแนวคิดของวลาดิเมียร์ ทาทลิน (Vladimir Tatlin, 1885-1953) ในเรื่องของ “วัสดุจริง
ในพ้ืนที่จริง” (Real materials in real space) ที่เป็นหลักทฤษฎีของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
ยังสามารถถูกนําไปตีความให้เอื้อกับแนวคิดของประยุกต์ศิลป์ในภายหลังได้อีกด้วย ในอีกทางหนึ่ง 
นวม กาโบ (Naum Gabo, 1890-1977) ประติมากรชาวยิว-รัสเซียก็กลับพยายามสร้างศิลปะนามธรรม
ที่บริสุทธ์ิด้วยการสร้างประติมากรรมแบบนามธรรมและออกคําแถลงการณ์เพ่ือปฏิเสธการเปลี่ยนรูปทรง
ประติมากรรมโดยอุดมการณ์ทางการเมือง  
 เราจะเห็นถึงความไม่ลงรอยกันของแนวคิดภายในกลุ่มของคอนสตรักติวิสม์ ซึ่งทาํให้เกิด
แนวทางนามธรรมที่แตกต่างกัน 2 แนวทางคือประติมากรรมที่เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นพ้ืนฐานของ
งานประยุกต์ศิลป์และประติมากรรมที่พยายามคงสภาพตัวเองให้เป็นงานทัศนศิลป์ มีการโต้เถียงกัน
ระหว่างสองแนวทางนี้ ในสาขางานประติมากรรมที่มีความขัดแย้งกันภายในกลุ่มคอนสตัคติวิสม์และ
ถูกจัดเรียงความสําคัญของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์เป็นสองขั้วระหว่าง ทาทลิน กับ กาโบ อีกทั้งยังพบการ
จัดวางความสําคัญของสองขั้ว โดยแยกให้เห็นถึงกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ในรัสเซียและกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์
ในนานาชาติ การศึกษาคร้ังนี้จึงแบ่งออกเป็นการศึกษาคู่ตรงข้ามกันระหว่างอิทธิพลจาก ทาทลิน และ 
อิทธิพลจาก กาโบ ผลงานที่ทําการศึกษาจึงเป็นทั้งผลงานทางด้านประติมากรรมและข้อความคํา
แถลงการณ์ของวลาดิเมียร์  ทาทลินเปรียบเทียบกับนวม กาโบ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
 โดยการศึกษาวลาดิเมียร์ ทาทลิน อยู่ในการศึกษาการเริ่มต้นและการบุกเบิกของประติมากรรม
นามธรรมที่เกิดขึ้นกับศิลปินรัสเซียและส่งอิทธิพลให้เกิดเป็นกลุ่มศิลปะคอนสตรัคติวิสม์ในรัสเซีย โดยเมื่อ 
ค.ศ. 1913 ได้ไปเยี่ยมสตูดิโอของปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso, 1881-1973) ในปารีส ซึ่งได้รับ
อิทธิพลน้ีมาสร้างเป็นผลงานชุดเคาท์เตอร์รีลีฟ ไปจนถึงการสร้างแบบจําลองอนุสาวรีย์คอมมิวนิสต์สากล
ที่สาม (Monument to the Third International) ที่เป็นผลงานประติมากรรมนามธรรมภายใต้
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อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มความคิดโปรดักติวิสม์ (Productivism) และเป็นผลงาน
ประติมากรรมสุดท้ายของการทํางานแบบคอนสตรัคติวิสม์ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ของงานประยุกต์ศิลป์ 
เราจะเห็นถึงความสําคัญของผลงานประติมากรรมในช่วงแรกของ วลาดิเมียร์ ทาทลินที่เริ่มทําประติมากรรม
นามธรรมแต่ในที่สุดเราจะเห็นพัฒนาการผลงานช่วงท้ายของเขาที่ตัวของเขากลับกลายเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการสลายขอบเขตของทัศนศิลป์อย่างผลงานประติมากรรมให้กลายเป็นผลงานทางด้านประยุกต์ศิลป์ 
สิ่งที่ได้จากการศึกษาวลาดิเมียร์ ทาทลิน จึงเป็นเรื่องการก่อตัวของประติมากรรมนามธรรมในรัสเซีย
ไปจนถึงการสลายตัวเองด้วยปัจจัยทางการเมือง 
 และในทางตรงข้ามกันการศึกษานวม กาโบ เพ่ือการวิเคราะห์ถึงการออกจากแนวคิดทาง
ศิลปะที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์ทางการเมือง โดยเราจะพบว่าแม้นวม กาโบจะเร่ิมต้นทําผลงานประติมากรรม
นามธรรมช้ากว่าในกลุ่มของวลาดิเมียร์ ทาทลินแต่ผลงานประติมากรรมของนวม กาโบภายหลังคํา
แถลงการณ์เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ (Realistic Manifesto) ค.ศ. 1920 กลับส่งอิทธิพลของประติมากรรม
นามธรรมรัสเซียออกไปสู่ยุโรป จนเป็นแบบอย่างของการค้นหาแก่นของประติมากรรมนามธรรมที่ว่า
ด้วยเรื่องพ้ืนที่ว่างและเวลา ซึ่งกลายเป็นมรดกแก่โลกศิลปะสมัยใหม่ และการอพยพของกลุ่มศิลปินที่มี
แนวคิดต่อต้านกับอุดมการณ์ทางการเมืองของรัสเซียทําให้แนวทางของงานประติมากรรมนามธรรม
รัสเซียได้ถูกกระจายไปท่ัวยุโรปและสอดรับอย่างดีกับแนวคิดของโลกเสรีนิยม สิ่งที่จะได้จากการศึกษา
นวม กาโบคือการปรับตัวของประติมากรรมนามธรรมที่เสนอคุณลักษณะของความเป็นภาษาสากล
เพ่ือรักษารูปแบบของงานประติมากรรมนามธรรมบริสุทธ์ิเอาไว้ 
 รูปแบบผลงานของทั้งสองศิลปินจึงเป็นภาพเสมือนกับการเมืองของรัสเซียในยุคที่อุดมการณ์
ทางการปฏิวัติที่กําลังเข้มข้นและยังต้องการเสถียรภาพ การขับเคี่ยวทางอุดมการณ์และการต่อสู้ทาง
การเมืองทั้งหมดน้ีส่งผลไปยังแนวคิดของศิลปะนามธรรมโดยตรง โดยส่งผลให้รูปแบบและแนวคิดของ
ศิลปะนามธรรมถูกนําไปใช้ในอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้ยืนยันว่าแนวความคิดของทาทลินและกาโบ จะเป็นคู่ตรงข้ามกัน
อย่างสมบูรณ์ เพราะในผลงานบางยุคของทั้งคู่ มีความสอดคล้องกันระหว่างรูปทรงทางศิลปะ รูปแบบ 
ทําให้ผู้วิจัยต้องศึกษาถึงความเหมือนกันนี้ ว่าเกิดมาจากแนวคิดทางการเมือง เช่นเดียวกับที่แนวคิด
ทางการเมืองทําให้รูปทรงและรูปแบบของผลงานประติมากรรมนามธรรมของทาทลินและกาโบแยก
ออกจากกัน 
 แม้จะมีระยะเวลาที่กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์อยู่ในรัสเซียเพียงไม่นาน แต่เราก็ได้เห็นว่าจุด
กําเนิดของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่มีที่มาที่ไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมี
ความต่อเน่ืองทั้งจากกระแสศิลปะสมัยใหม่และทางด้านการเมือง เป็นเร่ืองน่าสนใจที่คอนสตรัคติวิสม์
เป็นผลงานนามธรรมที่ไร้เรื่องราวแต่กับไม่ขาดบริบททางสังคมการเมือง ในทางตรงข้ามกลับเป็นศิลปะ
นามธรรมกลับใช้อิทธิพลทางสังคมและแนวคิดทางการเมืองเข้ามาเป็นฐานเพ่ือเป็นแรงผลักดันส่งผลให้
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ศิลปะนามธรรมสามารถเกิดพลวัตรและการพัฒนาข้ึน การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่กําเนิดการก่อตัว
และความเคลื่อนไหวของศิลปะนามธรรมที่ส่งอิทธิพลให้กับศิลปินรัสเซีย และการปรับใช้รูปแบบความ
เป็นนามธรรมในผลงานประติมากรรมของศิลปินรัสเซียภายใต้การเมืองว่าได้ทําด้วยอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อประติมากรรมนามธรรมรัสเซียอย่างไร รวมไปถึงการวิเคราะห์หา
ความเหมือนและแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในผลงานประติมากรรมนามธรรมภายใต้บริบททางสังคมและ
การเมือง เพ่ือหาความสําคัญที่ทําให้ประติมากรรมนามธรรมรัสเซียได้กลายเป็นมรดกของโลกศิลปะ
ตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ จุดกําเนิด อิทธิพล และการดํารงอยู่ ของประติมากรรมนามธรรม
ในรัสเซียภายใต้บริบททางสังคม การเมืองและปฏิวัติศาสตร์ศิลปะของรัสเซียหลังการปฏิวัติ 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างและความเหมือนกันของ รูปทรงและรูปแบบของ
ประติมากรรมนามธรรมที่ถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปทรงและรูปแบบที่แรงผลักดันทางการเมืองและ
ประติมากรรมนามธรรมท่ีปฏิเสธการเมือง 
 3. รวบรวมแนวคิดและผลงานประติมากรรมนามธรรมของศิลปินรัสเซียที่เป็นมรดกให้แก่
โลกศิลปะตะวันตก 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. อิทธิพลทางการเมืองมีส่วนเก่ียวข้องต่อการพัฒนารูปแบบของศิลปะนามธรรมในรัสเซีย  
ทั้งทางด้านการปรับศิลปะเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการเมืองและทางด้านการปฏิเสธแนวทาง
การเมือง 
 2. ศิลปะนามธรรมเป็นรูปแบบที่มีคุณลักษณะพิเศษ โดยมีความขัดแย้งภายในตัวของศลิปะ
นามธรรมที่ไร้เร่ืองราวแต่ในรัสเซียเรากลับพบว่าเมื่อมีการก่อตัวอย่างเป็นรูปธรรมกลับพบว่ามีศิลปิน
ภายในรัสเซียที่สามารถนําอุดมการณ์ทางการเมืองเข้าสอดรับกับแนวคิดที่เป็นนามธรรมทางด้านศิลปะ
ได้อย่างแนบเนียน ในอีกทางหน่ึงศิลปินก็สามารถนําศิลปะนามธรรมไปสู่ความไร้เรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์
ในพ้ืนที่ภายนอกรัสเซียได้ด้วยเช่นกัน 
 3. การแบ่งกลุ่มระหว่างประติมากรรมของทาทลินและกาโบ อาจจะมีเส้นแบ่งของรูปแบบ 
รูปทรง และเน้ือหา ไม่ได้แยกขาดชัดเจนออกจากกันตลอดทั้งชีวิตการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 
ด้วยเหตุผลบางประการที่อาจจะเป็นผลที่เกิดข้ึนจากแรงผลักดันทางการเมือง อย่างเช่นที่แรงผลักดัน
ทางการเมืองแยกกลุ่มผลงานคอนสตรัคติวิสม์ออกจากคอนสตรัคติวิสม์ ด้วยเช่นกัน 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศึกษาประติมากรรมนามธรรม, งานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ, คําแถลงการณ์ทางศิลปะและ
ทฤษฎีทางศิลปะ ที่ได้รับอิทธิพลและส่งอิทธิพลมาจากศิลปะนามธรรมของศิลปินรัสเซีย 
 2. ศึกษาอิทธิผลจากการเมืองช่วงหลังปฏิวัติรัสเซียที่ส่งผลกระทบต่อประติมากรรมรัสเซีย 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. กําหนดหัวข้อการวิจัย 
 2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นและช้ันรอง 
 3. เรียบเรียงข้อมูล 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล 
 5. เขียนรายงานวิจัย 
 6. สรุปผลการวิจัย 
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและการสร้างสรรค ์
 
ทบทวนวรรณกรรมและการสร้างสรรค์ 
 การศึกษาที่เก่ียวข้องกับ วลาดีเมียร์ ทาทลิน (Vladimir Tatlin, 1885-1953) และนวม กาโบ 
(Naum Gabo, 1890-1977) ปรากกฎมากในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลงานประวัติศาสตร์ศิลปะ
สมัยใหม่ โดยมีทั้งขอบเขตอยู่ทั้ง การศึกษาภาพรวมของศิลปะสมัยใหม่และการศึกษาศิลปะสมัยใหม่
ของรัสเซียโดยละเอียด ทําให้ผลงานของทาทลินและกาโบ กลายเป็นหนึ่งในภาพตัวแทนสมาชิกของ
กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) ที่มักถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ หากเราพิจารณาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับคอนสตรัคติวิสม์ในภาพใหญ่ จะพบว่าปรากฏอยู่บ่อยคร้ังจากการเขียนบทความและหนังสือที่เก่ียวข้อง
กับคอนสตรัคติวิสม์ อยู่เป็นจํานวนหน่ึง ดังต่อไปนี้  
 จอห์น โบวล์ (John E. Bowlt, 1943-present) นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวอังกฤษ ศึกษา
ถึงศิลปะรัสเซียก่อนหน้าการมีอยู่ของคอนสตรัคติวิสม์ แต่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
กล่าวถึงความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้น ด้วยวิธีการตัดต่อและจัดลําดับเอกสารที่เป็นคําแถลงการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ศิลปะรัสเซียต้ังแต่ช่วง ค.ศ. 1902-1934 ได้กลายเป็นช่วงเวลาของศิลปะสมัยใหม่ของ
รัสเซีย ที่พยายามค้นหารูปทรงและรูปแบบของศิลปะแบบใหม่ โบวล์หยิบยกเอกสารสําคัญที่มีผลต่อ
ความคิดของศิลปินรัสเซีย มีต้ังแต่เอกสารของกลุ่มสัญลักษณ์นิยมในรัสเซียไปจนถึงกลุ่มสัจสังคมนิยม
ของโซเวียต จากการเรียงลําดับตามเวลาเราจะเห็นว่ามีการพยายามเอาชนะลบล้างจากกลุ่มศิลปะที่
เกิดขึ้นมาใหม่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อถึงช่วงของคอนสตรัคติวิสม์ ที่พยายามเอาชนะศิลปะอ่ืนผ่าน
การสถาปนาคําแถลงการณ์ต่าง ๆ ในขณะที่คอนสตรัคติวิสม์ก็หายไปด้วยลัทธิสัจสังคมนิยม 
 โบวล์หยิกยกถึงบทความของทาทลินช่ือว่า The work Ahead Us ที่เขียนขึ้นพร้อมกับการ
จัดแสดงงานอนุสาวรีย์สากลที่สาม และอธิบายถึงอนุสาวรีย์สากลที่สามว่า มันคือการสังเคราะห์กฎเกณฑ์
ของงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เข้ามาทํางานด้วยกัน (Bowlt, 1976: 205) ขณะที่
เขาอธิบายถึง เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ (Realistic Manifesto) ของกาโบ ไว้ว่าเป็นการเอาความคิดหลาย ๆ 
อย่างของศิลปินหัวก้าวของรัสเซียก่อนหน้า ค.ศ. 1920 หรือก่อนหน้าการก่อตัวของศิลปินซ้ายในเรื่อง
ของการเปลี่ยนศิลปะให้ไปอยู่ในกระบวนการผลิต 
 หากจะเจาะลึกลงไปที่การศึกษาเอกสารของคอนสตรัคติวิสม์โดยเฉพาะ นักประวัติศาสตร์
ศิลปะชาวอังกฤษอย่าง สตีฟเฟ่น บานน์ (Stephen Bann, 1942-present) ได้รวบรวมเอกสารคํา
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แถลงการณ์ที่สําคัญมานําเสนอ โดยเริ่มต้ังแต่ เรียลลิสติกเมนิเฟสโต้ ของนวม กาโบ ใน ค.ศ. 1920 ไป
จนถึง หนังสือรวมบทความของศิลปินคอนสตรัคติวิสม์อย่าง เซอร์เคิล (Circle) ที่มีกาโบเป็นแกนนําใน
การทําหนังสือ เราจะพบว่าการจัดกลุ่มคําแถลงการณ์ คอนสตรัคติวิสม์ ไม่ได้รวมตัวอยู่แค่ที่โซเวียต แต่
คอนสตรัควิสม์น้ันขยายตัวไปสู่ยุโรปตะวันตกอย่าง เยอรมัน อังกฤษ รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน  
 สิ่งที่ทําให้เห็นถึงการกระจายตัวของแนวคิดการประกอบสร้าง การที่กาโบจัดทําหนังสือ
เซอร์เคิลขึ้นมาเพ่ือรวบรวมศิลปินและแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการประกอบสร้างทั้งยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน 
โดยในหนังสือปรากฏบทความของนวมกาโบไว้สองตอนด้วยกันคือ บทความ Constructive Idea in Art 
และ Sculpture-craving and construction in space โดยบานน์วิจารณ์ถึงบทความ Constructive 
Idea in Art ว่า กาโบยืนยันถึงความศรัทธาต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์พร้อมทั้งภาระกิจของศิลปิน
ผู้ประกอบสร้างสภาวะของจิต (Bann, 1974: 202)  
 เมื่อเปรียบเทียบกัน โบวล์เสนอถึงการมีอยู่ของคอนสตรัคติวิสม์เป็นหน้าหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ศิลปะรัสเซีย แต่บานน์นําเสนอคอนสตรัคติวิสม์ที่ไม่ผูกพันอยู่กับพ้ืนที่ ทําให้เป็นความ
แตกต่างกันของคอนสตรัคติวิสม์ ที่บ่งช้ีว่ามันสามารถเป็นแนวทางทางการพิจารณาประวัติศาสตร์ศิลป์
ที่เกิดขึ้นบนหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ที่เกิดบนพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือมันควรถูกพิจารณา
ว่าเป็นแนวคิดที่เคลื่อนย้ายถ่ายทอดไปสู่ที่อ่ืนได้ 
 ดังน้ันหากจะกล่าวถึง คอนสตรัคติวิสม์ก็จะหมายถึงรูปแบบทางศิลปะที่มีพ้ืนฐานแนวคิด
จากการประกอบสร้าง (Construction) ที่เกิดขึ้นในโซเวียตเป็นหลัก ส่วนแนวคิดของการประกอบสร้าง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่และเวลา ดังน้ันการพิจารณาการประกอบสร้างจึงไม่จํากัดแค่พื้นที่การเกิดขึ้นใน
โซเวียตเท่าน้ัน  อีกทั้งในส่วนของการแพร่กระจายของแนวคิดการประกอบสร้าง ยังสามารถเปลี่ยน
รูปแบบของศิลปะที่ทําให้คอนสตรัคติวิสม์กลายเป็นรูปแบบใหม่ของศิลปะขึ้นมา 
 ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวอเมริกา เกรกอรี แบตคอค (Gregory Battcock, 
1941-1980) ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์และมินิมัลลิสม์ (Minimalism) 
ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นต่าง ๆ เช่น แนวคิดขององค์ประกอบ, สีของผลงาน และพื้นที่ว่าง
และปริมาตร เป็นต้น ผ่านใช้การศึกษาเอกสารเปรียบเทียบเป็นหลัก ทําให้เห็นถึงความเช่ือมโยงเก่ียวกับ
รูปทรงอยู่ระหว่างคอนสตรัคติวิสม์และมินิมัลลิสม์ รวมไปถึงความแตกต่างของศิลปะทั้งสองรูปแบบ 
 อย่างไรก็ตาม ใจความสําคัญของแบตคอคกลับนําเสนอถึงความแตกต่างระหว่างคอนสตรัค
ติวิสม์และมินิมัลลิสม์ จากการสรุปว่าเน้ือหาภายในของคอนสตรัคติวิสม์น้ันแทบไม่มีอะไรที่เหมือนกับ
มินิมัลลิสม์เลย ทั้งทางด้านสุนทรียศาสตร์, บริบทของสังคม และความคล้ายคลึงทางทฤษฎีของการ
สร้างสรรค์ แต่มีความคล้ายคลึงกันของรูปแบบทางศิลปะทั้งสองอย่างคือ การมองเห็นถึงความคล้ายคลึง
ทางด้านกายภาพภายนอกเท่าน้ัน (Battcock, 179: 230-232) 
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 นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวอังกฤษอย่าง คริสติน่า ลอดเดอร์ (Christina Lodder, 1948-
present) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของคอนสตรัคติวิสม์ โดยเสนอภาพรวม
จากการเป็นศิลปะที่เป็นลักษณะของปัจเจกศิลปิน ไปสู่การร่วมตัวกันอย่างเป็นกลุ่มก้อนของศิลปิน
ภายในกลุ่มด้วยแนวคิดร่วมเกี่ยวกับการสร้าศิลปะให้เป็นสิ่งที่มี อรรถประโยชน์ (Utilitarian) ดังนั้น
การศึกษาเช่นน้ีจึงเป็นการลงลึกไปที่แนวคิดของศิลปินที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ศิลปะ ในการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างของศิลปะและวัฒนธรรม ไปจนถึงระบบการผลิตของศิลปะแบบใหม่ 
 การศึกษาการประกอบสร้างของลอดเดอร์ เก่ียวกับวิวัฒนาการภายในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์
น้ันนําเสนอแนวคิดของการประกอบสร้างที่เปลี่ยนไป โดยตอนต้นลอดเดอร์นําเสนอ ความน่าจะเป็น
ของการประกอบสร้างของศิลปินสัญชาติรัสเซีย ก่อนที่แนวคิดของการประกอบสร้างจะกลายมาเป็น
แนวคิดร่วมหลังการปฏิวัติรัสเซีย  เราจะพบถึงการลงไปในรายละเอียดว่า ศิลปินคนใดบ้างที่เข้ามามี
ส่วนร่วม ต้ังแต่การจัดต้ังโรงเรียนศิลปะและเทคนิคระดับสูง (Higher Art and Technical Studios, 
VKhUTEMAS) ไปจนถึงการแบ่งหน้าที่ในแต่ภาคส่วนของโรงเรียน โดยการเปลี่ยนแปลงน้ีมีประเด็นที่
สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงไปท้ังทางด้านกายภาพของกลุ่มศิลปินและการเปลี่ยนทางด้านแนวคิดที่เป็น
นามธรรม ผ่านหัวข้อการถกเถียงระหว่างความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบของศิลปะและการประกอบ
สร้างของศิลปะรวมไปถึงการเปลี่ยนแนวคิดการประกอบสร้างของปัจเจกให้เป็นการประกอบสร้างของ
ส่วนรวม ได้เปลี่ยนรูปแบบของการเป็นศิลปะให้กลายเป็นผลผลิตวัตถุของสังคมนิยมที่ถูกใช้สอยได้จริง 
(Lodder, 1983: 83-94) 
 แต่ก่อนหน้าน้ัน ลอดเดอร์นําเสนอผลงาน  อนุสาวรีย์สากลที่สาม (Monument To The 
Third International) พิจารณาโดยมันกลายเป็นตัวแทนของความย่ิงใหญ่ในโครงการโฆษณาชวนเช่ือ
ของสังคมนิยม อนุสาวรีย์สากลที่สามถูกพิจารณาว่าเป็นผลงานของการประกอบสร้างที่ไปสัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนการปกครองให้กลายเป็นสังคมนิยม ที่กลายเป็นทางเช่ือมระหว่างแนวคิดของการประกอบ
สร้างแบบปัจเจกและการประกอบสร้างแบบส่วนรวมในเร่ืองผสานรูปทรงเข้ากับการใช้งาน (Lodder, 
1983: 64-67) 
 โครงสร้างการศึกษาคอนสตรัคติวิสม์ของ ลอดเดอร์ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
คอนสตรัคติวิสม์ให้กลายเป็นโปรดักติวิสม์ (Productivism) โดยกระบวนการนี้ผ่านการถกเถียงและ
การลงมือในภาคปฏิบัติการภายในองค์กร ทําให้เป็นรูปแบบศิลปะใหม่ จากคอนสตรัคติวิสม์ที่ไม่มี
อรรถประโยชน์กลายเป็นศิลปะเพ่ืออรรถประโยชน์ หากเปรียบเทียบกับการศึกษาของ แบตคอคแล้ว
จะพบถึงความย้อนแย้งกันของแนวคิดพัฒนาการการประกอบสร้าง ที่กายภาพนอกของคอนสตรัคติวิสม์
ที่คล้ายคลึงกับมินิมัลลิสม์ กับไม่มีสาระสําคัญภายในที่เหมือนกันเลย ในขณะที่พัฒนาการการประกอบ
สร้างกับมีภาวะปฏิเสธรูปแบบของศิลปะทิ้งจากการเป็นศิลปะไปสู่การเป็นศิลปะที่น้อยลง โดยมุ่งหา
รูปแบบใหม่ที่ไม่จําเป็นต้องอยู่บนพ้ืนที่ของศิลปะ แต่อยู่บนการร่วมมือกันของระเบียบการหลาย ๆ ส่วน
เข้ามาประกอบ ที่เป็นพลังการเปลี่ยนแปลงภายในสาระของมันเอง  
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 ในขณะที่ ลอดเดอร์ศึกษาวิวัฒนาการของการประกอบสร้างผ่านการจัดต้ังองค์ต่าง ๆ ใน
ประวัติศาสตร์ มาเรีย กลัฟ (Maria Gough) นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาลงไป
ลึกถึงการทํางานและแนวคิดของการประกอบสร้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ที่เปลี่ยนสถานะ
ของศิลปินที่เป็นปัจเจกที่พัฒนาให้เป็นผู้ผลิต (Producer) ของสังคมแบบใหม่ ทั้งน้ี นําเสนอแนวคิดที่
เป็นการเมืองในการขับเคลื่อนมากกว่าเสนอภาพการร่วมมีกันภายในองค์กร  
 การศึกษาของกล๊อก เปิดด้วยประเด็นของการถกเถียงกันเรื่ององค์ประกอบของศิลปะและ
การประกอบสร้าง น้ันเป็นจุดเริ่มของการวิวัฒนาการหลักการประกอบสร้างที่ขยายผลให้การประกอบ
สร้างกลายเป็นเครื่องมือของการเมืองหลังปฏิวัติ เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วการประกอบสร้างได้
กลายเป็นส่วนสําคัญที่ศิลปินในรัสเซียสนใจเพราะสอดคล้องกับอุดมการณ์การปฏิวัติในขณะนั้น 
โดยเฉพาะการอ้างอิงถึง นิโคไล ทาราบูคิน (Nikolai Tarabukin, 1989-1956) นักปรัชญาและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะของรัสเซียขณะน้ัน ว่าด้วยเรื่องของการล่มสลายของยุคสมัยใหม่เพ่ือเปลี่ยนไปสู่
การผลิตแบบสังคมนิยม ที่ปรากฏเป็นสาระสําคัญหลักเช่ือมโยงไปถึงวิธีการประกอบสร้างแบบสงัคมนิยม 
(Gough, 2005: 145-149) 
 อย่างไรก็ตาม กล๊อกไม่ได้กล่าวถึงการประกอบสร้างนอกโซเวียต ด้วยความสนใจสําคัญคือ
หลักการประกอบสร้างในโซเวียต ไปจนถึงการล่มสลายของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์หลังกลายเป็นโปรดัก 
ติวิสม์ โดยได้สรุปวิวัฒนาการของแนวคิดของการประกอบสร้างไว้ว่า ระยะแรกคือ รูปแบบนิยม 
(Formalism) เป็นช่วงที่ศิลปินถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบสร้าง (Constructor) เป็นช่วงที่ศิลปินทําข้อตกลง
ร่วมของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ในระยะต้นไปจนถึงการทดลองบนศิลปะทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 
ช่วงระยะที่สองคือ ช่วงของอรรถประโยชน์นิยม (Functionalism) (Gough, 2005: 191) 
 กล๊อกหยิบยกแนวคิดของทาราบูคิน ว่าด้วยการสลายความเป็นศิลปะแล้วสร้างศิลปะ
แบบใหม่ เป็นพ้ืนฐานการคิดของศิลปินฝั่งซ้ายรัสเซียที่ต้องสร้างศิลปะเพ่ือเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวัน
ให้ได้ ท้ายสุดแล้ว  สรุปถึงความล้มเหลวว่าไม่ใช่เพราะวิวัฒนาการภายในแต่เกิดจากการต้องต่อรอง
กับความเป็นอุดมคติของวัตถุกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมของโซเวียตขณะน้ันที่ไม่สามารถคงรูป
ของความเป็นคอนสตรัคติวิสม์ไว้ได้ (Gough, 2000: 105) 
 ดังน้ันการศึกษาคอนสตรัคติวิสม์จึงแยกไม่ออกจากแรงผลักดันทางการเมือง เสมือนว่ากระแส
ของการสร้างสรรค์ของศิลปินฝ่ายซ้ายที่เชิดชูการปฏิวัติรับเอารูปแบบของการประกอบสร้างไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติอย่างพร้อมใจกัน อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีแนวทางการศึกษาคอนสตรัคติวิสม์ในแนวทาง
ของเทคนิคทางด้านประติมากรรมอยู่บ้าง โดยประวัติศาสตร์ของคอนสตรัคติวิสม์จะพบได้ว่ามีวิวัฒนาการ
จากการสร้างสรรค์บนพ้ืนที่สองมิติไปสู่พ้ืนที่สามมิติ จึงไม่น่าแปลกที่คอนสตรัคติวิสม์จะถูกพิจารณาว่า
เป็นรูปแบบหน่ึงของประติมากรรมได้เช่นกัน 
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 อองตวนแน็ต เลอ นอร์มองด์-โรแมง (Antoinette Le Normand-Romain, 1951-present) 
นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวฝรั่งเศส หยิบยกผลงานของคอนสตรัคติวิสม์มาพิจารณาในรูปแบบของ
ประติมากรรม โดยแบ่งประเภทของประติมากรรมคอนสตรัคติวิสม์ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ ประเภททีห่นึง่ 
ประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลเทคนิคของการคอลลาจ (Collage) ที่เป็นเทคนิคยอดนิยมในขณะนั้นทั้ง
กลุ่มคิวบิสม์ (Cubism) และดาด้า (Dada) ตัวอย่างเช่นงาน รีลีฟ (Relief) ของทาทลิน และการประกอบ
สร้างหัวของกาโบ ประเภทที่สอง คือคอนสตรัคติวิสม์ที่เป็นอนุสาวรีย์เก่ียวกับการปฏิวัติ ตัวอย่างที่เด่นชัด
คือ อนุสาวรีย์สากลที่สาม ของทาทลิน และคอลัมน์ ของกาโบ ท้ายสุดประเภทท่ีสามคือ ประติมากรรม
คอนสตรัคติวิสม์ที่ขยายไปเป็นผลงานสถาปัตยกรรม (Le Normand-Romain, 1986: 144-157) 
 โดยเขาเสนอแกนกลางของการพิจารณาประติมากรรมคอนสตรัคติวิสม์ด้วยเกณฑ์เดียวกับ 
เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ของ กาโบ คือพิจารณาพ้ืนที่ว่างและปริมาตร และรูปทรงทางศิลปะเป็นสําคัญ 
ขณะที่เราจะสังเกตได้ว่า ทาทลิน ก็มักจะเป็นคู่เปรียบเทียบตลอดเวลาเสมอ  
 ร่องรอยการเปรียบเทียบ ทาทลิน และกาโบ ยังคงปรากฏอยู่ในการศึกษาประวัติของคอน
สตรัคติวิสม์ของนักประวัติศาสตร์ศิลปะในเมืองไทยอยู่ด้วย  กําจร สุนพงษ์ศรี (พ.ศ. 2480-ปัจจุบัน) 
อธิบายถึงความขัดแย้งภายในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ไว้ว่า เป็นการขัดแย้งกันของกลุ่มที่ผนวกศิลปะเข้า
กับการเมือง และกลุ่มที่ไม่รับเอาการเมืองเข้ามาในศิลปะ ทั้งสองกลุ่มน้ีมีตัวแทนคือ ทาทลินและกาโบ 
โดยกําจรให้ความสําคัญกับกาโบ ผ่านการอ้างอิงข้อความของกาโบไว้ว่า  
 

 ความขัดแย้งในด้านอุดมการณ์ของพวกเรา ได้เร่งให้เกิดความแตกแยกเร็วขึ้น 
สถานการณ์บังคับให้พวกเราต้องแถลงความจริงต่อสาธารณะว่า กลุ่มของทาทลินได้เรียกร้อง
ให้ยกเลิกศิลปะที่ปราศจากชีวิต ปราศจากคุณค่าทางสุนทรียภาพของวัฒนธรรม และระบบ
นายทุน นอกจากน้ีพวกเขายังเรียกร้องให้ศิลปินทั้งมวล ซึ่งกําลังทํางานเกี่ยวกับศิลปะบริสุทธิ์
นั้นหยุดทํางานเสีย เริ่มต้นมาทําบางส่ิงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ตามสภาพ
ความต้องการท่ีห้อมล้อมพวกเขาอยู่ เช่น ทําเก้าอี้และโต๊ะ สร้างห้องครัว บ้าน ฯลฯ พวกเรา 
(กาโบ) ปฏิเสธความคิดในแนววัตถุนิยมนี้ ปฏิเสธแนวความคิดทางการเมืองของลัทธินี้ 
โดยเฉพาะความคิดในการทําลายล้างที่กําลังฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีก 

(กําจร สุนพงษศ์รี, 2554: 310) 
 
 โดยตอนท้ายกําจร อ้างอิงไปถึงข้อความของกาโบใน เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ เพ่ืออธิบายถึง
ความสําคัญในการศึกษาคอนสตรัคติวิสม์กับมุมทางด้านสุนทรียภาพ ให้เป็นภาพตัวแทนของการมีอยู่
มากกว่า การมีอยู่ของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการเมืองอย่างเช่น ทาทลิน และรอดเชนโก  
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 จิระพัฒน์ พิตรปีชา (พ.ศ. 2499-ปัจจุบัน) ให้ความสําคัญตรงข้ามกับกําจร  โดยจิระพัฒน์ 
อธิบายถึงผลงานคอนสตรัคติวิสม์ผ่านผลงานของทาทลิน เป็นหลัก โดยจิระพัฒน์กล่าวไว้ว่า 
 

 ความฝันแบบยูโทเปียของศิลปินท่านนี้ ดูจะเป็นเรื่องโง่เง่าเสียมากกว่า นโยบายเศรษฐกิจ
ใหม่ของเลนิน ค.ศ. 1921 ก็มุ่งไปที่การขยายตัวของการค้าและผลผลิต ดังนั้นในไม่ช้าศิลปะ
ในรัสเซียก็สูญเสียอิสระที่จะค้นหาความมายใหม่ ความฝันของทาทลินจึงสะดุอยู่ที่แบบจําลอง
ของโครงการที่ยิ่งใหญ่นี้ 

(จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 2552) 
 
 นอกจากน้ันยังมีการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ประวัติและผลงานการสร้างสรรค์โดยตรง มากกว่า
การกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของคอนสตรัคติวิสม์ในภาพรวม ลักษณะของการศึกษาที่เจาะลึกเช่นน้ีจะอยู่
ในโครงสร้างการศึกษาแบบการบรรยายประวัติของศิลปินไปพร้อมกับการหยิบยกผลงานเข้ามาอธิบาย
ความคิดในแต่ละช่วงชีวิตของศิลปิน จากก่อนหน้าน้ีเราพบว่าทั้งทาทลินและกาโบถูกกล่าวถึงอย่างมาก 
เราจึงต้องมาสํารวจว่ามีใครที่ศึกษาทาทลินและกาโบ ไว้ในประเด็นใดบ้าง 
 จอห์น มิลเนอร์ (John Millner) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ ทาทลิน กับ รอดเชนโก (Milner, 
1978) ไว้เป็นแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบกันในกลุ่มศิลปินคอนสตรัควิสม์ โดยเขาได้แบ่งช่วงเวลา
ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือวิเคราะห์หาลักษณะของความโดดเด่นในผลงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ โดยเนื้อหา
สําคัญของเวลาบางช่วง ผลงานของทาทลินกลายมาเป็นเน้ือหาหลักของบทน้ัน และเน้ือหาในบางช่วง
ก็ให้ความสําคัญกับผลงานของ รอดเชนโก สลับกันไปมาในแต่ละบท และจุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างหน่ึง
คือการดึงเอาศิลปินร่วมสมัยหลาย ๆ คนเข้ามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพกว้างของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์
ในขณะนั้นด้วย 
 บทวิเคราะห์ผลงานทาทลินที่ปรากฏมีทั้งในสามส่วนคือ ชุดผลงานระนาบ, ผลงานอนุสาวรย์ี
สากลที่สาม และ เลทาทลิน ความสําคัญในการวิเคราะห์ผลงานของทาทลินสําคัญของรายละเอียดใน
หลายส่วน  อย่างเช่นในบทวิเคราะห์ผลงานชุด ระนาบ ที่มีการอ้างอิงไปเอกสารของ นิโคไล ปูนิน 
(Nikolay Punin, 1888-1953) ที่อธิบายผลงานของทาทลินในสมัยน้ัน และผลงานที่เปรียบเทียบผลงาน
ศิลปินที่อยู่ร่วมสมัยกันในขณะน้ันด้วย หรือ ในบทวิเคราะห์ของ อนุสาวรีย์สากลที่สาม ที่ถูกแบ่งวิเคราะห์
ในทุก ๆ องค์ประกอบของผลงาน ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของโครงเหล็กในผลงาน หรือ
ห้องกระจก รวมไปถึงการหาข้อมูลอ้างอิงถึงความเป็นไปได้ของกลไกที่ทําให้อนุสาวรีย์เคลื่อนไหวได้จริง 
(Milner, 1978) 
 นอร์เบิร์ต ลินตัน (Norbert Lynton, 1927-2007) ศึกษาถึงประวัติและผลงานของทาทลิน 
เพียงคนเดียวโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับศิลปินอ่ืนมากไปนัก โดยยึดเอาผลงานเรียงตามระยะเวลาเป็น
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เส้นตรง ลินตัน นํ้าหนักความสําคัญไปที่ทาทลิน โดยการแบ่งยุคสมัยของทาทลิน ลนิตัน กใ็ห้ความสาํคญั
กับผลงาน อนุสาวรีย์สากลที่สาม เช่นเดียวกับ มิลเนอร์ แต่บทวิเคราะห์เก่ียวกับ อนุสาวรีย์สากลที่สาม 
ที่ศึกษามุ่งเน้นไปที่การศึกษาเอกสารและความสําคัญของการเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองมากกว่ามิลเนอร์  
 มากิต โรเวล (Magit Rowell) ศึกษาทาทลินไปในมุมที่ต่างออกไป โดยที่ยึดเอาแนวคิด
เก่ียวกับเน้ือแท้ของวัสดุ (Faktura) มาใช้ในการวิเคราะห์ผลงานของทาทลิน ทําให้เห็นความเช่ือมโยง
ของแนวคิดที่เป็นแนวคิด อย่างไรก็ตามไม่ได้มีความแตกต่างจากท้ัง มิลเนอร์ และ ลินตัน ที่ยังคงอธิบาย
ผลงานแต่ละช้ินด้วยบริบททางด้านการเมือง อย่างไรก็ตาม โรเวลได้แยกการวิเคราะห์  อนุสาวรีย์สากล
ที่สาม ออกจากผลงานช้ินอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง เน้ือแท้ของวัสดุ ที่กลายเป็นแนวคิดร่วมของศิลปิน
โซเวียต กับผลงานช้ินก่อนหน้าน้ันที่ เน้ือแท้ของวัสดุ เป็นแนวคิดแบบปัจเจก ออกจากผลงาน ระนาบ 
ก่อนหน้าน้ัน แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่เปลี่ยนไปตามกระแสนิยมของคอนสตรัคติวิสม์ 
 ในขณะที่ ลอดเดอร์ศึกษาถึงผลงานของกาโบไว้ สองประเด็นด้วยกันคือ การอพยพจาก
โซเวียตในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง และการวิเคราะห์ถึงการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงหลัง ในประเด็น
แรก  ลอดเดอร์อธิบายถึงชุดผลงานช่วงที่กาโบยังอยู่ที่โซเวียต จะเห็นได้ว่า แม้กาโบจะปฏิเสธการ
เปลี่ยนคอนสตรัคติวิสม์ให้กลายเป็นโปรดักติวิสม์  แต่ผลงานในโซเวียตของกาโบ กลับเป็นผลงานที่
เก่ียวข้องกับอนุสาวรีย์เสียเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องไปกับบริบทของการเมืองขณะน้ันที่เลนินต้องการ
สร้างอนุสาวรีย์จํานวนมาก ทําให้มีศิลปินในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์สนใจจํานวนมาก โดยกาโบก็เป็นหน่ึง
ในน้ันที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกัน (Lodder, 1983) 
 ประเด็นที่สอง ลอดเดอร์วิเคราะห์ถึงผลงานชุดการประกอบสร้างวัสดุที่เป็น เพล็กซิกลาส 
(Plexiglas) ที่มีความโปร่งแสง ที่เป็นผลงงานช่วงท้ายของกาโบ กล่าวถึงการเลือกวัสดุทีเ่ป็นสิง่สงัเคราะห์
ยุคหลังสงครามโลกไว้ว่า งานในช่วงหลังน้ีทําให้กาโบ สามารถแยกออกจากความเป็นเครื่องจักรกล 
(The Machine) ที่เป็นภาพลักษณ์ของผลงานของทาทลิน และยังคงรักษาความสุนทรียภาพแบบงาน
ประติมากรรมไว้ได้ด้วย (Lodder, 1983) 
 เฮอร์เบิร์ต รีด (Herbert Read, 1893-1968) นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวอังกฤษ 
ผู้สนิทสนมและมีความสัมพันธ์อันดีกับนวม กาโบ อธิบายถึงผลงานของกาโบ ในมุมมองการเป็นผลงาน
ประติมากรรม รีดหยิบยกถึงเน้ือหาของ เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ที่ว่าด้วยแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะ
แบบใหม่ ที่ใช้กฎเกณฑ์ของตัวเขาเพ่ือเข้ามาวิเคราะห์ผลงานของกาโบเอง ว่าด้วยเรื่องของ พ้ืนที่ว่าง
และจังหวะความเคลื่อนไหว ภาพรวมแล้วรีดมองผลงานของกาโบเป็นการสร้างสรรค์ออกเป็นสี่ข้อคือ 
1. เพ่ือสื่อสารกับความเป็นจริงของชีวิต ผ่านพ้ืนที่ว่างและเวลา 2. ปริมาตรไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดของ
ที่ว่าง 3. ความเคลื่อนไหวและพลวัตรคือการแสดงออกถึงธรรมชาติของเวลา 4. ศิลปะควรหยุดการ
ลอกเลียน และเริ่มค้นหารูปทรงใหม่ (Read, 1969: 10) 
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 ท้ายสุดจากการพิจารณาการศึกษาเกี่ยวกับคอนสตรัคติวิสม์ที่มีมาก่อนหน้านั้น เราพบ
ประเด็นที่ผู้ศึกษาหลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้หลายประเด็น โดยข้อมูลที่ได้น้ันมีความสอดคล้องกันในระดับ
ที่เป็นแนวทางให้สามารถทําศึกษา ไว้อยู่ 2 ประเด็นคือ  
 ประเด็นแรก การประกอบสร้างไม่ได้เป็นรูปแบบที่ตายตัวแต่มีความหลากหลายทั้งพื้นที่
และเวลาท่ีแตกต่างกันออกไป ความหลากหลายบนการประกอบสร้างยืนยันได้จาก การพบว่ามีรูปแบบ
ที่คล้ายคลึงกันคอนสตรัคติวิสม์ปรากฏอยู่บนหลายพ้ืนที่และหลายช่วงเวลาในศตวรรษที่ 20 โดยเกิดขึ้น
อย่างเป็นพัฒนาการที่เป็นเส้นตรงและกระโดดข้ามไปในทั้งพ้ืนที่และเวลาที่แตกต่างกัน เริ่มต้ังแต่คอน
สตรัคติวิสม์ที่เกิดโดยศิลปินที่เป็นปัจเจกไปสู่การรวมกลุ่มทางการเมือง จะพบว่ามีพ้ืนของการปรากฏ
อยู่ที่โซเวียตเป็นหลัก ในขณะที่รูปแบบที่คล้ายคลึงกับคอนสตรัคติวิสม์ก็สามารถไปปรากฏที่อื่นนอก
โซเวียตได้เช่นกัน ตัวอย่างคือการเกิดโรงเรียน โรงเรียนศิลปะระดับสูงและสตูดิโอเฉพาะทาง ที่มีความ
คล้ายคลึงกับโรงเรียนเบาเฮาส์ (BAUHAUS) ทางด้านรูปแบบการสร้างสรรค์ ในกรณีของทั้งสองโรงเรียน
เกิดจากกระแสหลักของศิลปะสมัยใหม่ในยุโรปน้ันเอง  
 อย่างไรก็ตาม การประกอบสร้างก็ไม่ได้ยึดอยู่กับรูปแบบทางศิลปะใดศิลปะหน่ึง เมื่อแนวคิด
ของการประกอบสร้างศิลปะได้ขยายไปสู่ยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา คอนสตรัคติวิสม์บนดินแดน
ของโซเวียตก็จบลง การเกิดขึ้นและการจบลงไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คอนสตรัคติวิสม์ไม่ได้ย้าย
จากโซเวียตไปสู่สหรัฐอเมริกา  สาระของการประกอบสร้างของศิลปะสิ่งที่อยู่บนศิลปะที่มีรูปแบบ
คล้ายคลึงกันมันคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ น้ันคือสิ่งที่จะต้องศึกษาต่อไปข้างหน้า 
 ประเด็นที่สอง ภาพตัวแทนของความหลากหลายบนคอนตรัคติวิสม์คือ วลาดีมีร์ ทาทลิน 
และนวม กาโบ จากการศึกษาที่ผ่านมาบ่งช้ีว่า ทาทลินและกาโบ เป็นภาพตัวแทนที่ดีที่สุดของความ
หลากหลาย เช่น ทาทลินเป็นตัวแทนของผู้ริเริ่มการประกอบสร้าง เทียบกับกาโบเป็นผู้ที่ต่อยอดแนวคิด
การประกอบสร้าง หรือทาทลินเช่ือว่าศิลปะควรผูกพันกับการเป็นการเมือง แต่กาโบไม่ยอมรับการผูกพัน
ศิลปะเข้ากับการเมือง เท่าน้ีน่าจะมีความชัดเจนเพียงพอที่จะแยกคู่ตรงข้าม (binary opposition) เพ่ือ
การศึกษาเปรียบเทียบอย่างชัดเจน ในประเด็นน้ีจึงต้องพิจารณาปัจจัยสําคัญแยกออกมาว่าทาทลิน และ
กาโบแตกต่างกันด้วยเรื่องใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ทาทลินและกาโบ กลับดําเนินวิวัฒนาการสร้างสรรค์
ผลงานในบางช่วงมาบรรจบกันและพบว่ามีพัฒนาการบางช่วงที่สามารถสอดรับเข้าเป็นกลุ่มคอนสตรัค
ติวิสม์เดียวกันได้ ทําให้ผลงานของทาทลินและกาโบไม่ได้เป็นคู่ขนานทางศิลปะเสียทีเดียว ดังนั้นจึง
ต้องการพิจารณาปัจจัยของความคล้ายคลึงของผลงานด้วยเช่นกัน  
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วิวัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่ในรัสเซีย 
 ประวัติศาสตร์ศิลปะก่อนกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ 
 นักประวัติศาสตร์ศิลปะและภัณฑารักษ์ชาวอังกฤษอย่าง วิเตอร์ อาร์วอซ (Victor Arwas, 
1937-2010) เขียนถึงภาพรวมต้ังแต่การเกิดของศิลปะสมัยใหม่ก่อนหน้าการปฏิวัติจนถึงการสิ้นสุดของ
กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ในยุคของสตาลิน บทความเริ่มจากการกล่าวถึงแนวคิดสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ไปจนถึงการปฏิวัติรัสเซีย เริ่มจากใน ค.ศ. 1870 ซาฟวาร์ มามอนตอฟ (Savva  
Mamontov, 1841-1918) เจ้าของกิจการรถไฟในรัสเซีย เป็นผู้สนับสนุนทุนของกลุ่มเดอะ
วอนเดอร์เรอร์ (The Wonderer) มีงานท่ีโดดเด่นอย่าง การจัดโอเปร่าส่วนตัว โดยถือว่าเป็นศิลปะที่
เกิดขึ้นบนภาคการสนับสนุนของเอกชน (Arwas, 1993: 11) 
 จนเมื่อ ค.ศ. 1880 ก็ได้มีการรวมกลุ่มของศิลปินที่ศึกษาด้วยตัวเอง โดยมีผู้นําคืออเล็ก
ซานเดอร์ บินัวส์ (Alexander Benois) จัดต้ังกลุ่ม เวิลด์ ออฟ อาร์ต (World of Art, Mir Iskutva) 
ซึ่งมีทั้งจิตรกร ผู้ออกแบบละคร นักวิจารณ์ศิลปะ และนักประวัติศาสตร์ศิลป์ ร่วมอยู่ในกลุ่มและถือว่า
เป็นกลุ่มแรกของรัสเซียที่ยึดถือกับความคิดว่าศิลปะเพ่ือศิลปะ (art for art’s sake) ด้วยความช่วยเหลือ
ทางด้านเงินทุนจากเซอร์ไก เดียกิเลฟ (Sergei Diaghilev, 1872-1929) ทําให้เกิดการตีพิมพ์นิตยสาร
ของกลุ่มขึ้น และใน ค.ศ. 1897 มีการจัดนิทรรศการกลุ่มที่มีทั้งจิตรกรรัสเซียและฟินแลนด์ ผลจาก
นิทรรศการน้ีทําให้ เจ้าหญิง มาเรีย เทนิชเชวา (Princess Maria Tenisheva, 1858-1928) เข้ามาร่วม
สนับสนุนทุนของกลุ่มน้ีด้วย (Arwas, 1993: 11) 
 เจ้าหญิงมาเรียทรงมีความคิดที่จะดึงศิลปินสัจนิยมในเซนต์ปีเตอร์ เข้ามาร่วมกลุ่ม แต่ 
เดียกิเลฟนั้นสนใจแต่เพียงเงินทุนจากเธอเท่านั้น และเมื่อเกิดสงครามญี่ปุ่น-รัสเซีย ยิ่งทําให้การเงิน
ฝืดเคืองจน ค.ศ. 1904 นิตยสารของกลุ่มต้องปิดตัวลง  
 ในขณะนั้นเริ่มมีเศรษฐีมอสโคว์ให้ความสนใจสะสมผลงานศิลปะมากข้ึน อย่างเช่น อิวาน 
โมโลซอฟ (Ivan Morosov, 1871-1921) ที่เริ่มสะสมผลงานศิลปินร่วมสมัยของปารีสใน ค.ศ. 1903 
และสนิทสนมกับอาร์ตดีลเลอร์อย่าง ดูเรนด์ รูเอล (Durand Ruel, 1831-1922) ผู้ที่มีอิทธิพลกับกลุ่ม
ศิลปินอิมเพรสช่ันนิสม์ในปารีส หรือครอบครัวซูกิน (Shchukin Family) ที่สะสมผลงานอย่างหลากหลาย
ต้ังแต่งานศิลปะเก่าแก่ไปจนถึงงานจิตรกรรมสมัยใหม่ เซอร์กี ซูกิน (Segei Shchukin, 1854-1936) 
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว เขานิยมผลงานของอองรี มาตีส (Henry Matisse, 1896-1954) ศิลปินกลุ่มโฟวิสม์ 
(Fauvism) เป็นพิเศษ และสุดท้าย นิโคไล ไลยาบุชชินสกี (Nikolai Ryabushinsky) ผู้นิยมสะสมผลงาน
แบบสัญลักษนิยมของรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1906 เขาก่อต้ังนิตยสารโกลด์เดนท์ฟลีซ (The Golden Fleece, 
Zolotoe Runo) เพื่อสนับสนุนศิลปินสัญลักษนิยมรุ่นใหม่ และมีการนําผลงานมาจัดแสดงในชื่อ
นิทรรศการเดอะบลูโรส (The Blue Rose) และในปีต่อมาได้รับความร่วมมือกับ มิคาอล ลาริโอนอฟ 
(Mikhail Larionov, 1881-1964) ศิลปินหัวก้าวหน้าของรัสเซีย จัดนิทรรศการซาลองของโกลด์เดนท์ฟลีซ 
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(The Salon of the Golden Fleece) แสดงผลงานของกลุ่มฟัววิสม์จากปารีส ร่วมกับผลงานของ
ลาริโอนอฟ และนาตาเลีย กอนชาโรวา (Natalia Goncharova, 1981-1962) (Arwas, 1993: 12-14) 
 อีกด้านหน่ึงในปี ค.ศ. 1906 เดียกิเลฟ นํากลุ่มศิลปินของตนเองไปเปิดนิทรรศการซาลอง
ใบไม้ร่วง (Salon d’Atoumne) และก่อต้ังคณะบัลเลต์รุส (Ballet Russe) ของตัวเองขึ้นในปารีส โดย
ภาพรวมของนิตยสารในฉบับหลังให้ความสนใจเกี่ยวกับกลุ่มโพส-อิมเพรสชั่นนิสม์ในฝรั่งเศส จึงเกิด
ความขัดแย้งของกลุ่มศิลปินมอสโคว์ที่สนใจเกี่ยวกับความเป็นรัสเซียมากกว่า ศิลปินมอสโคว์จึงออกไป
จากกลุ่มแล้วต้ังกลุ่มสหภาพศิลปินรัสเซีย (Union of Russian Artists) โดยบินัวส์ได้เขียนบทความใน
ค.ศ. 1910 ถึง  สหภาพศิลปินรัสเซียคือ กลุ่ม เวิลด์ ออฟ อาร์ต ที่ถูกสร้างใหม่และปราศจากอิทธิพล
ของเดียกิเลฟ กลุ่มได้ผันตัวกลายเป็นศิลปะเพ่ือสังคม และดําเนินงานต้ังแต่ ค.ศ. 1911 (Arwas, 1993: 
12) 
 

 
 
ภาพที่ 1 นิทรรศการกลุ่มบลูโรส 
ที่มา: RUSSIAN AVANT-GARDE GALLERY, The Blue Rose, accessed June 15, 2017, available 
from http://www.russianavantgard.com/the-blue-rose-c-2.html 
 
 ใน ค.ศ. 1910 กลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้าจัดนิทรรศการแจ็ค ออฟ ไดมอนด์ (Jack of Diamond) 
ในมอสโคว์ ประกอบด้วยผลงานของศิลปินรัสเซีย ฝรั่งเศส และเยอรมัน ภายในนิทรรศการมีผลงาน
ของวาสิลี คาดินสกี (Wassily Kandinsky, 1866-1944) ศิลปินกลุ่มสําแดงพลังของเยอรมัน (German 
Expresstionism) และ เดวิด เบอร์ลุค (David Burliuk, 1882-1967) ศิลปินของกลุ่มฟิวเจอร์รีสม์ 
(Futurism) ในรัสเซีย ทําให้ลาริโอนอฟ และกอนชาโรวา แยกตัวออกไปเพ่ือจัดนิทรรศการตัวเองโดยใช้
ช่ือนิทรรศการว่าดองกี้เทล (The Donkey Tail) ในนิทรรศการแสดงผลงานของลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับ
ทั้งคู่ ต่อมาจึงมีการรวมตัวกันในช่ือกลุ่มยูเนียนออฟยูธ (Union of Youth) (Arwas, 1993: 14)  
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ภาพที่ 2 นิทรรศการกลุ่มสหภาพศิลปินรัสเซีย 
ที่มา: RUSSIAN AVANT-GARDE GALLERY, Union of Youth, accessed June 15, 2017, available 
from http://www.russianavantgard.com/union-of-youth-c-5.html 
 
 หลังจากการตีพิมพ์ ฟิวเจอร์ริสต์ เมนีเฟสโต้ (Futurist Manifesto) ใน ค.ศ. 1909 ที่เขียน
โดย ฟิลิปโป ทอมมาซโซ มาริเน็ตติ (Filippo Tommaso Marinetti, 1876-1944) เนื่องจากก่อน
หน้าน้ันไม่เคยมีนิทรรศการของศิลปินอิตาลีมาแสดงที่รัสเซียมาก่อน  เบอร์ลุคได้แปลผลงานของ
ฟิวเจอร์ริสม์ภาษาอิตาลีเป็นภาษารัสเซียและเผยแพร่ใน ค.ศ. 1910 แนวคิดทางด้านความเร็วและ
เครื่องจักรสมัยใหม่ได้ส่งอิทธิพลไปยังหลาย ๆ กลุ่มอย่างเช่น กลุ่ม Union of Youth มีผู้นํากลุ่มเป็น
นักกวีฟิวเจอร์ริสม์ วลาดิเมียร์ มายาคอฟสกี (Vladimir Maiakovsky, 1893-1930) ที่นําเอาฟิวเจอร์ริสม์
ไปปรับใช้กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง และ ค.ศ. 1913 ลาริโอนอฟ กับ กอนชาโรวา ก็ได้ก่อต้ังกลุ่ม 
เรยองนิสม์ (Rayonism) ที่เป็นการรวมตัวของศิลปินที่สนใจเรื่องของความรวดเร็วของลําแสงที่เป็น
นามธรรมมากกว่า จึงแยกออกมาจากแนวคิดเร่ืองความเร็วของฟิวเจอร์ริสม์ในรัสเซียที่อาศัยภาพของ
กระสุนปืนและสงครามเป็นตัวขับเคลื่อนความเร็ว (Arwas, 1993: 14)  
 ในขณะที่นิทรรศการครั้งแรกของกลุ่มฟิวเจอร์ริสม์ น้ันถูกรัสเซียจัดข้ึนใน ค.ศ. 1915 โดย
ใช้ช่ือนิทรรศการว่านิทรรศการฟิวเจอร์ริสต์คร้ังแรก : เทรมเวย์ วี (The First Futurist Exhibition : 
Tramway V) จัดโดย อิวาน ปูนิ (Ivan Puni, 1894-1956) ในเมืองเปรโตกราด และในปีเดียวกันนั้นเอง
นิทรรศการฟิวเจอร์ริสต์ครั้งสุดท้าย : 0-10  (The Last Futurist Exhibition : 0-10) ในนิทรรศการ 
0-10 มีศิลปินที่โดดเด่นคือ มัลเลวิช ผู้ที่ได้พัฒนา แนวทางของตนไปสู่งานอภววิสัย (non-objective) 
ที่เขาเรียกว่า Suprematism ขึ้นแสดงในนิทรรศการ  ในขณะที่ทาทลิน ก็ได้นําผลงานชุด ระนาบ 
แสดงในเทรมเวย์วี (Tramway V) ทั้งสองศิลปินจึงเป็นผู้นําของรูปแบบอภววิสัย (non-objective) ที่
แยกเป็นกลุ่มสุพรีมาติสม์ (Suprematism) และกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) (Arwas, 1993: 
15)  
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 ถ้าพิจารณาจากนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้น ฟิวเจอร์ริสม์ในรัสเซียถือว่าเป็นลัทธิที่มีอายุสั้น แต่
มรดกของการทําลายล้างแบบฟิวเจอร์ริสม์ยังคงเป็นหัวใจหลักให้ศิลปินฝั่งซ้ายยึดถือไปจนถึงเข้ายุคส
ตาลิน ไม่ว่า จะเป็นกลุ่มกวีฟิวเจอร์ริสม์ กลุ่มสุพรีมาติม์ รวมไปถึงคอนสตรัคติวิสม์ ที่รับเอาคุณลักษณะ
ของการล้มเลิกสิ่งเก่า มุ่งไปหาสิ่งใหม่ ด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าไว้เป็นเครื่องผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงสังคม 
 คิวบิสม์คือแนวทางศิลปะส่งอิทธิพลให้ศิลปะสมัยใหม่มากที่สุด โดยเฉพาะผลงานของศิลปิน
ในปารีสอย่าง ปาโบล ปิกัสโซ และจอร์จ บราค ในยุคปี ค.ศ. 1910 ที่คิดค้นคิวบิสม์ยุคการวิเคราะห์ 
(analytic cubism) โดยผลงานในช่วงน้ีจะเน้นไปที่การวิเคราะห์ระนาบที่ทับซ้อนกัน และการใช้สีนํ้าตาล, 
เทา หรือดํา เป็นหลัก จนเมื่อถึงปี ค.ศ. 1912-1913 จึงเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์ขั้นสูง (hermetic 
cubism) ที่เร่ิมทํางานประกอบระนาบบนพ้ืนที่สามมิติ โดยการใช้องค์ประกอบลวงตา (Sabine Rewald, 
2014: metmuseum.org/toah/hd/cube/hd_cube.htm) 
 

 
 
ภาพที่ 3 นิทรรศการ The Last Futurist Exhibition : 0-10 
ที่มา: the compass, Artistic chameleon, accessed June 15, 2017, available from  
http://thekompass.co.uk/article/539 
 
 ความหมายของคิวบิสม์ตามความเข้าใจของ เดวิด เบอร์ลุค มีประเด็นหลักอยู่ที่การเคลื่อนที่
จากศิลปะแบบเก่าไปหาศิลปะแบบสมัยใหม่ ด้วยหลักการทางองค์ประกอบคือการเปลี่ยนสาระสําคัญ
จากพ้ืนผิว (surface) ไปสู่เน้ือวัสดุ (texture) โดยเขียนผ่านคําแถลงการณ์ การตบหน้ารสนิยมสาธารณะ 
(A Slap in the Face of Public Taste) เขาเขียนถึงการวิเคราะห์ทัศนธาตุในศิลปะสมัยใหม่ดังน้ี  
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 งานจิตรกรรมคือการลงสีให้พื้นที่ว่าง จุด, เส้น และพื้นผิว คือ ทัศนธาตุของพื้นที่รูปทรง
เป็นกฎของการเกิดขึ้นของส่ิงเหล่านี้ จากสายสัมพันธ์ต่าง ๆ ทัศนธาตุพื้นฐานที่สุดบนพื้นที่ 
ว่างคือ จุด จากจุดกลายเป็นเส้น จากเส้นกลายเป็นพื้นผิว ด้วยทัศนธาตุเหล่านี้ ทั้งหมดได้
กลายเป็นพื้นที่ของรูปทรง ด้วยความเชื่อมโยงโดยตรงของเส้น ๆ จึงได้กลายเป็นระนาบ
ขึ้นมา . . . 
  องค์ประกอบของทัศนธาตุที่จําเป็นสําหรับงานจิตรกรรม สามารถแยกได้เป็น 
 ก. เส้น (Line) 
 ข. พื้นผิว (Surface) 
 ค. สี (Color)  
 ง. เนื้อวัสดุ (Texture; ลักษณะของพื้นผิว) 
 ก. และ ค. เป็นขอบเขตที่มีลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของจิตรกรรมในยุคเก่า แต่ ก. 
และ ง. เป็นขอบเขตที่มีเฉพาะในศตวรรษที่ 20 ที่ค้นพบและสร้างลักษณะการวาดภาพที่มีนัย
ยะเกี่ยวกับธรรมชาติที่ถูกเปิดเผยในยุคของเรา  ก่อนหน้านั้นผลงานจิตรกรรมสามารถรับรู้ได้
จากการมองเห็นเพียงเท่านั้น มาถึงตอนนี้เราสามารถรู้สึกถึงมันได้ ก่อนหน้านั้นเราวาดภาพ
บนความเข้าใจพื้นที่สองมิติ มาถึงตอนน้ีมีความเป็นไปได้ที่เปิดกว้างมากขึ้น  

(Burliuk, 1912 Translated by Bowlt, 1912/1976: 73) 
 
 ในบทความเบอร์ลุค ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นทัศนธาตุที่สอดประสานกันมากกว่า การ
พยายามวาดภาพให้เข้าใจได้ ต่อมา กอนชาโรวา ศิลปินคิวบิสม์รัสเซียคนหนึ่งที่มีบทบาทต่อพัฒนาการ
ศิลปะสมัยใหม่อย่างมาก ได้เขียนบทความคิวบิสม์ (Cubism) ใน ค.ศ. 1912 เพ่ือเป็นการตอบโต้กับ
เบอร์ลุคซึ่งทั้งสองท่านนี้มีแนวคิดเก่ียวกับคิวบิสม์แตกต่างออกไปในประเด็นของรูปแบบที่เป็นรูปภาพ 
(depict) หรือไม่ และการนิยามของงานจิตรกรรมของกลุ่มคิวบิสม์ โดยมีเน้ือหาดังน้ี  
 

 คิวบิสม์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ส่ิงใหม่อย่างส้ินเชิง ภาพลักษณ์ของงานชาว
ซีเธียน ที่เป็นตุ๊กตาลงสีวางขายตามงานเทศกาลก็เป็นงานคิวบิสม์เช่นกัน แท้จริงแล้ว 
ทั้งหมดนี้เป็นงานประติมากรรมไม่ใช่งานจิตรกรรม แม้แต่ในฝรั่งเศสบ้านเกิดของคิวบิสม์เอง 
ประติมากรรมประดับโบสถ์โกธิคก็เป็นส่วนหน่ึงของความเคลื่อนไหวน้ีด้วย ข้าพเจ้าก็ทํางาน
ลักษณะเดียวกับคิวบิสม์มาอย่างยาวนาน ขอตําหนิเหล่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มแจ๊ค ออฟ ไดมอนด์ 
(Knave of Diamonds) ด้วยการเข้ามาแทนที่ของกิจกรรมทางทฤษฎี เหล่าอัจฉริยะทั้งหลาย
ที่ไม่เคยลํ้าหน้าไปกว่าการทําตามทฤษฎีและการสร้างทฤษฎีขึ้นมาก่อนผลงานเสมอ ถ้างาน
ทางศาสนาและงานที่เชิดชูรัฐเป็นผลงานที่เพื่อเสริมบารมี เหล่าพวกนักแถลงการณ์ก็สามารถ
อธิบายได้ด้วยข้อเท็จจริงนี้ว่า ผลงานของเขาไม่เคยมัวหมองด้วยการขาดทฤษฎีรองรับไปได้
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เลย ศิลปินนั้นรู้ว่าเขากําลังวาดภาพ (depict) อะไรและวาดทําไม ความคิดของเขานั้นชัดเจน
และแน่นอน ด้วยความคิดตรงข้ามกับ เบอร์ลุค ตัวข้าพเจ้าเองขอเก็บเรื่องของการวาดภาพ
อะไรไว้ เช่นเดียวกับการสร้างแนวคิดของเขา 

(Goncharova, 1912 Translated by Bowlt, 1912/1976: 78) 
 
 ความสําคัญของคิวบิสม์ที่มีต่อคอนสตรัคติวิสม์ จึงเป็นเรื่องของการพูดถึงความจริงบนโลก
สมัยใหม่จากการวิเคราะห์ทางทฤษฎี เมื่อพิจารณาจากการโต้แย้งมุมมองของกอนชาโรวาที่มีต่อการ
วิเคราะห์ในงานคิวบิสม์ หรือแม้แต่ทฤษฎีของเบอร์ลุคเองที่อธิบายถึงการมีอยู่ของทั้งสองสิ่งระหว่าง
จิตรกรรมแบบเก่าและใหม่ การเลือกที่จะไม่ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําให้มุมมองของการพัฒนาศิลปะ
สมัยใหม่ของศิลปินรัสเซียที่พัฒนางานตัวเองจากอิทธิพลของคิวบิสม์ ยังไม่สามารถพ้นไปจากการเป็น
ภาพตัวแทนได้อย่างสมบูรณ์ แต่ศิลปินก็ได้แนวทางของการวิเคราะห์เช่นน้ีมาพัฒนาศิลปะของตัวเอง 
ซึ่งจะพบได้ในงานในอนาคตที่ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางทฤษฎีจึงถูกประยุกต์มาเป็นตัวผลงาน
ได้ ในขณะที่คิวบิสม์ในปารีสถูกพัฒนาให้เป็นการสังเคราะห์ (synthesis cubism) ที่ยังคงรูปลักษณะ
การเป็นภาพตัวแทนไว้ได้ คิวบิสม์ในรัสเซียกลับมีพัฒนาการในเชิงนามธรรมและการลดความเป็นภาพ
ตัวแทนมากกว่าเดิม กลายเป็นกลุ่มผลงานคิวโบ-ฟิวเจอริสม์ (Cubo-Futurism) ตัวอย่างผลงานเช่น 
งานประติมากรรมของอาชิเปนโก้ เขาศิลปินที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคิวบิสม์โดยตรงจากการไปศึกษา
ศิลปะที่ปารีส  
 คิวโบ-ฟิวเจอริสม์ เป็นแนวทางผสมผสานระหว่างคิวบิสม์จากฝร่ังเศส ซึ่งเป็นรูปแบบทาง
ทัศนศิลป์แบบใหม่ที่เข้ามาในรัสเซียผสมกับแนวทางฟิวเจอริสม์จากอิตาลี ส่วนแนวทางฟิวเจอริสม์เป็น
ที่นิยมในกลุ่มงานวรรณกรรมเสียมาก โดยมีผู้นําอย่าง วลาดีมีร์ มายาคอฟสกี ที่เป็นศิลปินที่เคลื่อนไหว
สนับสนุนการเมืองฝ่ายสังคมนิยมผ่านบทกวีฟิวเจอริสม์ ส่วนในกลุ่มศิลปินทัศนศิลป์ในนําเอาฟิวเจอริสม์
ผสมรวมเข้ากับคิวบิสม์ โดยในรัสเซียจะเรียกฟิวเจอริสม์ว่าคิวโบ-ฟิวเจอริสม์ ต่อมามีช่ือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่านีโอพรีมีทิฟวิสม์ (Neoprimitivism) จากการศิลปินรัสเซียได้ใช้วิธีเดียวกับคิวบิสม์ คือการไป
สํารวจผลงานอนารยะและงานพ้ืนเมืองของรัสเซียนํามาสร้างให้เป็นศิลปะแบบใหม่ ศิลปินรัสเซียอย่าง 
อเล็กซานเดอร์ เชฟเชนโก (Aleksandr Shevchenko, 1883-1948) อธิบายถึงกลุ่มนีโอพรีมิทีฟวิสม์ 
ไว้ในบทความนีโอพรีมีทิฟวิสม์ (Neoprimitivism: Its Theory, Its Potentials, Its Achievement) 
ค.ศ. 1913 ไว้ว่า  
 

 “พวกเราค้นหาส่ิงใหม่ในศิลปะของเรา แต่พวกเราไม่ได้ปฏิเสธศิลปะสมัยเก่าและรูปทรง
ของศิลปะแบบก่อนที่เราตระะหนักถึงความมหัศจรรย์ของนิทานโบราณทางตะวันออก”. . . 
“พวกเราคล้ายกับศิลปินอนารยะและเอเชีย ที่พิจารณาถึงคุณค่าและการผลิตผลงานที่ใช้
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ความประทับใจเป็นหนทางการผลิต”. . .  “เราคือคนเอเชียและภูมิใจที่ได้เป็น เพราะเอเชีย
คือชนชาติกําเนิดของเรา เลือดครึ่งหนึ่งของเราคือเลือดที่เป็นตาตาร์ เราเป็นผู้ที่ได้รับ เป็นทั้ง
ต้นกําเนิดและผู้ให้กําเนิดของวัฒนธรรมและศิลปะทั้งมวล ด้วยเหตุนี้ นีโอพรีมิทิฟวิสม์ ได้รับ
การก่อกําเนิดจากเอเชีย ทั้งความทรงจําหรือต้นตระกูล นี่ไม่ใช่การลดทอนศิลปะแต่คือการ
กลับไปสู่ความเป็นต้นตํารับ” . . . “นีโอพรีมิทิฟวิสม์ ไม่ได้เป็นความแปลกแยกของรูปทรง
แบบตะวันตก ความเป็นเอเชียฝ่ังรากลึกลงไปในวัฒนธรรมตะวันตก ที่ยุโรปนําไปทําให้
สมบูรณ์ด้วยความศิวิไลซ์ นีโอพรีมิทีฟวิสม์จจึงเป็นรูปทรงของการผสมผสานระหว่างตะวันออก
และตะวันตก”  

(Shevchenko Translated by Bowlt, 1913/1976: 49) 
 
 การร้ือฟ้ืนความสําคัญของศิลปะในเอเชียหรือศิลปะพ้ืนถ่ินของรัสเซียเองน้ัน ทําให้จําแนก
แนวคิดกลุ่มคิวโบ-ฟิวเจอริสม์ได้เป็นกลุ่มของชาตินิยมรัสเซียอย่างนีโอพรีมิทีฟวิสม์ จะมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ชาวนาในรัสเซีย เราจะไม่พบถึงความแตกต่างกันอย่างมากนักเมื่อเทียบกันระหว่างคิวบิสม์, นีโอ-คิวบิสม์ 
หรือพรีมิทิฟวิสม์ ทั้งสามแนวทางน้ียังคงเป็นภาพตัวแทนไม่ว่าจะเป็นรูปบุคคลหรือวัตถุ ในขณะที่กลุ่ม
ที่รับอิทธิพลการวิเคราะห์แบบตะวันตกจะมีลักษณะเข้ากับขบวนการคอมมิวนิสต์ได้มากกว่าและพัฒนา
ไปเป็นคอนสตรัคติวิสม์ในเวลาต่อมาก็คือกลุ่มศิลปะนามธรรม  
 เราจะเห็นได้ว่าลักษณะของการพัฒนาศิลปะรัสเซียก่อนการปฏิวัติ เริ่มจากการสนับสนุน
ของกลุ่มราชวงศ์ ต่อมาได้ขยายไปสู่กลุ่มนายทุนที่เป็นเศรษฐีที่เริ่มหันมาเก็บสะสมผลงานศิลปะ แต่
พัฒนาการศิลปะรัสเซียก่อนการปฏิวัติก็มีความเป็นเอกลักษณ์อยู่หนึ่งอย่างคือ เป็นกําลังสนับสนุน
การเมืองกับศิลปะในขณะน้ันด้วย 
 ดังน้ันก่อนหน้าการเกิดขึ้นของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ จึงมีความหลากหลายของลัทธิและ
กลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัสเซีย โดยที่ถกเถียงระหว่างกลุ่มได้สร้างให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างที่สอดคล้อง
กับกระแสทางการเมืองของรัสเซียในขณะ โดยได้หลอมให้กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์เข้าไปยึดโยงกับการสร้าง
แนวความคิดร่วม เพ่ือให้กลุ่มน้ันเกิดพลังจากการรวมตัวกันเป็นองค์กรภายใต้ทิศทางเดียวกันและทํา
สร้างให้กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์เป็นหน่ึงพลังขับเคลื่อนกระแสทางอุดมการณ์และการเมืองหลังการปฏิวัติ
และจะเห็นได้ว่ายุคก่อนคอนสตรัคติวิสม์น้ันเป็นการผสมผสานแนวคิดของหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยเมื่อ
ผนวกรวมแนวคิดเข้าด้วยการเราจะพบลักษณะพิเศษ ที่พบร่วมกันในงานประติมากรรมของทาทลิน
และกาโบในยุคแรกอีกกด้วย 
 ประวัติศาสตร์ศิลปะของคอนสตรัคติวิสม์ 
 การปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 ส่งผลกระทบทําให้ศิลปินหัวก้าวหน้าอยู่ในการดูแลของ 
อนาโตลี ลูนาชาร์สกี (Anatoly Vasilyevich Lunacharsky, 1875-1933) รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
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(People's Commissariat for Education, Narkompros) โดยมีแนวทางให้โรงเรียนศิลปะ พิพิธภัณฑ์ 
และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โดยใช้ศิลปินหัวก้าวหน้าพัฒนาวัฒนธรรมแบบใหม่ 
ให้นําเอาทฤษฎีศิลปะต่าง ๆ เขาไปสู่งานฝีมือและโรงงาน น้ันทําให้ศิลปินต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนหน้าที่ของ
การสอนในโรงเรียนเป็นหน้าท่ีผู้วิจัยให้ภาครัฐ  
 ลูนาชาร์สกีเคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าหากการปฏิวัติสามารถให้จิตวิญญาณกับศิลปะ ๆ ก็สามารถ
เป็นเสียงของการปฏิวัติได้” อย่างไรก็ตามศิลปินหัวก้าวหน้า กลับไม่เป็นที่ช่ืนชอบของเลนิน แต่ก็ยังได้รับ
การยอมรับจากลูนาชาร์สกีให้เป็นเครื่องมือศิลปะโฆษณาชวนเช่ือ (Agit-Prop Art) (Arwas, 1993: 19) 
 คําว่า Konstruktivizm (Constructivism) และ Konstruktivisty (Constructivist) 
ปรากฏคร้ังแรกในคําแถลงการณ์ของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ ที่เขียนประกอบกับนิทรรศการในมอสโคว์
ค.ศ. 1922 โดยศิลปินสามคนคือ คอนสแตนติน เมดูเนสกี (Konstantin Medunetskii, 1899-1935) 
และคู่พ่ีน้องวลาดิเมียร์ สเตนเบิร์ก (Vladimir Stenberg, 1899-1982) กับจอร์จี สเตนเบิร์ก (Georgii 
Stenberg, 1900-1933) โดยช่ือของคอนสตรัคติวิสม์น้ันครอบคลุมกับกระแสของศิลปินรัสเซียหัวก้าวหน้า 
ที่ผ่านมาด้วย (Strigalev, 1990: 15) 
 เซลิม โอ คาห์น มาโกเมดอฟ (Selim O. Khan-Magomedov, 1928-2011) ได้ศึกษา
ลักษณะสําคัญในช่วงต้นของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ถูกพิจารณาได้ออกเป็น 10 เหตุการณ์ที่มีผลต่อการ
เกิดขึ้นของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ โดยเรียกพัฒนาการทั้งหมดนั้นว่าเป็นจากภาพตัวแทนไปสู่โครงสร้าง 
(From Representation to Construction) โดยมีตัวอย่างที่สําคัญดังน้ีคือ (1990: 49) 
 ใน ค.ศ. 1921 ทั้ง สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ และ โรงเรียนศิลปะระดับสูงและ
สตูดิโอเฉพาะทาง อยู่ในบรรยากาศของการทดลองวิเคราะห์และหาแนวทางสําหรับการสอนศิลปะ ใน
คําขวัญคือ “จากภาพตัวแทนไปสู่การประกอบสร้าง” (From Representation to Construction) 
เป็นการเตรียมตัวของทั้งแนวคิดของโครงสร้างและกฎระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนศิลปะระดับสูง
และสตูดิโอเฉพาะทาง มีประเด็นสําคัญของการถกเถียงคือเรื่อง “การวิเคราะห์แนวคิดของการประกอบ
สร้างและองค์ประกอบและความแตกต่างของทั้งสองสิ่ง” (Analysis of the Concepts of Construction 
and Composition and the Distinction Between Them) (Magomedov, 1990: 51-53) 
 ใน ค.ศ. 1921 กลุ่มศิลปินเชิงภววิสัยของ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ ได้ร่วมตัว
กันต้ังกลุ่มภววิสัยขึ้น โดยทั้งหมดน้ันเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดฝ่ายซ้ายและมีหน้าที่สอนใน โรงเรียนศิลปะ
ระดับสูงและสตูดิโอเฉพาะทางด้วย พวกเขาเข้าใจถึงกระบวนการของการพัฒนาของศิลปะร่วมสมัย
จากพ้ืนผิวสองมิติเป็นแรงบันดาลใจเพ่ือเพ่ิมเติมไปสู่การพัฒนาของรูปทรงสามมิติและพ้ืนที่ของรูปทรง
และรูปแบบขึ้น พวกเขาต้องการให้รูปทรงน้ันมีสร้างขึ้นจากทั้งงานสองมิติและเทคนิคการดีไซน์ 
(Magomedov, 1990: 53) 
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 ความสําคัญอย่างย่ิงในพัฒนาการของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์คือการก่อต้ังสถาบันวัฒนธรรม
ศิลป์ (Institute of Artistic Culture, INKhUK) ใน ค.ศ. 1920 ภายใต้การดูแลของแผนกทัศนศิลป์ 
กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Fine Arts of the Commissariat of Education, IZO 
Narkompros) โดยมีผู้บริหารคือ วาสิลี คานดินสกี ภายใต้การดูแลของคานดินสกี สมาชิกหลายคน
ไม่ได้มีความคิดร่วมกับเขาในเรื่องการวิเคราะห์ศิลปะแบบอัตวิสัย (analyzing work of art subjective) 
จึงตามมาด้วยแนวคิดที่โต้ตอบกับเขาซึ่งกลายมาเป็นแนวคิดกระบวนการภววิสัย (objective method) 
ดังน้ันจึงมีการต้ังโรงเรียนศิลปะระดับสูงและสตูดิโอเฉพาะทาง (Higher Art and Technical Studios, 
VKhUTEMAS) และกลุ่มภววิสัยข้ึนมา 
 วาสิลี คานดินสกี (Vasilii Kandinsky, 1866-1944) ได้มีบทบาทในการเป็นผู้บริหารของ 
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ เขาเป็นผู้ผลักดันแนวคิดที่เรียกว่า ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) 
ให้เกิดขึ้นมาได้ โดยก่อนหน้าน้ันเขาเขียนบทความเนื้อหาและรูปทรง (Content and Form, 1910) 
โดยมีใจความดังน้ี  
 

 ผลงานศิลปะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ: 
 โลกภายใน และ โลกภายนอก  
 ส่วนประกอบของโลกภายใน ถูกแยกออกเป็น ส่วนของอารมณ์ที่มาจากจิต (soul) ของ
ศิลปิน, การทําให้เกิดการส่ันสะเทือนทางอารมณ์, การรับรู้ (the preceptor) เมื่อจิตส่งผ่าน
อารมณ์ไปยังร่างกาย ๆ สามารถรับรู้การส่ันสะเทือนได้ทางความรู้สึก (feeling) เป็นปฏิกิริยาที่
เป็นสะพานจากส่ิงที่ไม่ใช่วัตถุ ไปยังส่ิงที่เป็นวัตถุ (ตัวศิลปิน) และส่งผ่านไปยังส่ิงที่ไม่ใช่วัตถุ 
(การรับรู้)  
 อารมณ์-ความรู้สึก-ผลงานศิลปะ-ความรู้สึก-อารมณ์ 

(Kadinsky Translated by Bowlt, 1910/1976: 19) 
 
 จะเห็นได้ว่าคานดินสกีมีแนวคิดที่ต้องเน้นประสบการณ์การรับรู้ของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก 
จึงการพ่ึงพาความเป็นอัตวิสัย (Subjective) และแนวทางจิตวิทยา ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นหลัก
ทั้งทางด้านการเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นผู้รับสารที่ต้องผ่านความเป็นปัจเจกบุคล (Individual) ทําให้
เขาแปลกแยกไปจากแนวคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้นิยมแนวคิดมาร์กซิสต์ 
หากไปดูแนวคิดเก่ียวกับการประกอบสร้างในขณะนั้นมีลักษณะแนวคิดร่วม (Collective Idea) 
มากกว่าและแนวคิดทั้งสองอย่างน้ีก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงด้วย  
 ต่อมามีความเคลื่อนไหวภายนอกการสัมมนาของ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ ใน 
ค.ศ. 1921 เกิดจากการรวมตัวของศิลปินกลุ่มเฟิร์ส เวิร์คก้ิง กรุ๊ป ออฟ คอนสตรัคติวิสม์ (The First  
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Working Group of Constructivists) ในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1921 เป็นช่วงเวลาที่เกิดคําว่า 
คอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) และคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ถูกใช้ขึ้นจนเป็นที่รู้จักดีแล้ว  
ซึ่งเกิดจากสองแนวคิดที่สังเคราะห์กันคือ การสร้างหนทางจากเทคนิคการออกแบบไปสู่ศิลปะและการ
ตีความใหม่โดยศิลปินเป็น “ผู้ออกแบบ” (konstruktor, designer) ยกตัวอย่าง ตามความเข้าใจของ
ศิลปิน ๆ เป็นผู้ออกแบบปรากฏการณ์สาธารณะและการประกอบสร้าง โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้าง
ของงานศิลปะ (Magomedov, 1990: 54) 
 ในการสัมมนาครั้งแรกของกลุ่มระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ค.ศ. 1921 มีการแต่งต้ัง
เลขาธิการประกอบไปด้วยอเล็กซี แก็ง (Aleksei Gan, 1893-1942), เอล็กซานเดอร์ รอดเชนโก 
(Alexander Rodchenko, 1891-1956) และ วาวารา สเตฟาโนวา (Vavara Stepanova) โดยได้
เขียนแผนการจัดการเชิงโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของกลุ่ม โดยแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนของการ
บริหาร (organizational section), ส่วนของการผลิต (production section), ส่วนของสื่อ และการ
โฆษณาชวนเช่ือ (press and propaganda section) 
 

 
 
ภาพที่ 4 นิทรรศการกลุ่มสังคมศิลปินรุ่นเยาว์ 
ที่มา: RUSSIAN AVANT-GARDE GALLERY, OBMOKhU – The Society of Young Artists, 
accessed June 15, 2017, available from http://www.russianavantgard.com/obmokhu-c-
7.html 
 
 ในปี ค.ศ. 1921 ผลงานในนิทรรศการกลุ่มสังคมศิลปินรุ่นเยาว์ (The Society of Young 
Artists, OBMOKhU) ที่ถูกจัดแสดงในนิทรรศการเป็นผลงานนามธรรมที่เป็นภาพสะท้อนในข้ันแสดง
การวิเคราะห์ศิลปะในเมืองมอสโคว์ ก่อนที่จะเป็นพัฒนาการสําคัญของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์และระบบ
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อุตสาหกรรมในศิลปะ ด้วยการนําเสนอเรื่องของกายภาพและพ้ืนที่ว่างนับว่าเป็นแนวคิดที่ทรงพลังที่เกิด
จากการค้นคว้าของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ในยุคต้น บนยุคของรูปทรงและพ้ืนที่ว่างแบบคอนสตรัคติวิสม์
จะเข้าสู่ยุครุ่งเรืองที่สุดใน ค.ศ. 1921 ซึ่งเป็นปีที่มีการทดลองทางด้านศิลปะเกี่ยวกับการประกอบสร้าง
พ้ืนที่ว่างอย่างเข้มข้นในกลุ่มศิลปินมอสโคว์ โดยมีแกนหลักคือกลุ่มเฟิร์ส เวิร์คก้ิง กรุ๊ป ออฟ คอนสตรัค
ติวิสม์ ผ่านนิทรรศการ ในค.ศ. 1921 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่แสดงถึงให้เห็นถึงการประกอบสร้าง
พ้ืนที่ว่าง ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของศิลปะ (artistic culture) (Magomedov, 1990: 55) 
 ที่สําคัญที่สุดเราพบว่ามาโกเมดอฟ (Magomedov) ก็ยังจัดให้ผลงานระนาบของทั้งทาทลิน
และกาโบ เป็นผลงานช่วงต้นที่ส่งอิทธิพลต่อกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ปรากฏในบทความด้วย ดังน้ันจึงเป็น
เคร่ืองย้ําเตือนว่าผลงานของทาทลินและกาโบในช่วงต้นน้ันมีความสําคัญต่อการเปรียบเทียบ และเป็น
คู่เปรียบเทียบที่มีความสําคัญอย่างย่ิง 
 ฮัล ฟอสเตอร์ (Hal Foster, 1955-present) นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ได้มีการหยิบยก
สี่เหลี่ยมสัญศาสตร์เข้ามาอธิบายถึงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ ด้วยการการทํางานของ
สี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ ชี้ให้เห็นถึงกลุ่มข้อมูลสองอย่างด้วยกันคือ กลุ่มข้อมูลประชากรที่อยู่ในความ
เคลื่อนไหวของคอนสตรัคติวิสม์ประกอบไปด้วย กลุ่มความคิดของการประกอบสร้างมีตัวแทนคือ นวม 
กาโบ, กลุ่มการทดลองศิลปะมีตัวแทนคือ รอดเชนโก, กลุ่มวัฒนธรรมของวัสดุมีตัวแทนคือ ทาทลิน 
และกลุ่มโปรดักติวิสม์ที่ไม่ได้ระบุตัวแทนไว้ ข้อมูลอีกชุดหน่ึงคือลักษณะของผลงานสองเร่ืองคือ เร่ืองของ
ความเป็น-ไม่เป็นศิลปะ และความเป็นและไม่เป็นกระบวนการผลิต  
 จากภาพสี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ของคอนสตรัคติวิสม์ ทาทลินอยู่ระหว่างตําแหน่งศิลปะและ
ผลิตภัณฑ์ รอดเชนโกอยู่ระหว่างไม่ใช่ศิลปะและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในแผนผังแสดงถึงช่วงผลงานในกลุ่ม
OBMOKhU ที่เป็นผลงานการวิจัย ถ้าพิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านมาจะเห็นว่าทั้งทาทลิน น้ันมีเป้าหมาย
คือการสลายความเป็นศิลปะและเปลี่ยนรูปศิลปะให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แม้จะมีจุดต่างกันที่รอด
เชนโกใช้งานทางทฤษฎีเป็นการยืนพ้ืน แต่ถ้าพิจารณากิจกรรมของรอดเชนโกท้ังใน สถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรมมอสโคว์ และ โรงเรียนศิลปะระดับสูงและสตูดิโอเฉพาะทาง ก็มีเป้าหมายไปในทิศทางที่จะ
เปลี่ยนรูปศิลปะไปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกันขณะที่กาโบน้ันอยู่ระหว่าง  ศิลปะและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ผลงาน
ของกาโบจึงเป็นศิลปะที่ใช้แนวคิดโครงสร้าง อยู่ตรงข้ามกลุ่มโปรดักติวิสม์ จะเห็นได้ว่ามีเพียงนวม กาโบ 
เท่าน้ันที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยนรูปศิลปะไปเป็นผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงรูปลักษณะเดิมของศิลปะ
เอาไว้ 
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ภาพที่ 5 สี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ของฮัล ฟอสเตอร์ 
 
 เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ ช่วงงานการ
ทดลอง (Laboratory work) ที่พยายามเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่ความเป็น ภววิสัย (Objective) มากขึ้น 
และเกิดกลุ่มภาวะวิสัย (The Objective Group) ขึ้น โดยมีความสนใจเกี่ยวกับภววิสัยดังน้ี 
 

 การดําเนินงานของกลุ่มภววิสัยนั้นปฏิเสธทั้งการเป็นภาพตัวแทนและโลกนามธรรมของ
ศิลปะ เรามองเห็นเป้าหมายในการจัดการคุณสมบัติของของวัสดุแบบใหม่ที่คงรูปขึ้นมา ด้วย
ปัจจัยทางการปฏิบัติและทางด้านทฤษฎี บนงานภววิสัยที่เป็นรูปธรรมและลักษณะการกิน
พื้นที่ขึ้นมา บนสํานึกของสังคมสมัยใหม่ได้ละทิ้งความเป็นภาพตัวแทนและโลกนามธรรมไว้
ข้างหลัง เพื่อเคล่ือนตัวไปข้างหน้าสู่ปรากฏการณ์ของโลกปัจจุบัน กิจกรรมการผลิตของเราถกู
กํากับโดยพลังของคําแถลงการณ์เกี่ยวกับวัสดุ เผยให้เห็นคุณสมบัติที่เป็นรูปธรรมของมันและ
การประกอบสร้างของวัสดุแบบใหม่ การทําเช่นนี้จะนําพาเข้าสู่โลกร่วมสมัย และขยาย
ขอบเขตของประสบการณ์ นักภววิสัยมุ่งมั่นในการสถาปนารูปแบบ ๆ ใหม่ด้วยกระบวนการ
ภววิสัยผ่านการใช้งานทฤษฎีและการประยุกต์ทฤษฎี ในการฝึกซ้อมของพลังการผลิต นัก
ภววิสัยมองถึงการยอมรับการมีอยู่ของจิตสํานึก เป็นดั่งสัมพันธ์แรงงานของกิจกรรมทางการ
ผลิต ที่เท่าเทียมกับส่ิงที่เกิดขึ้นบนการทํางานทางภววิสัยของส่ิงมีชีวิต 

(Magomedov, 1990: 54) 
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 เราจะเห็นถึงความเป็นคู่ตรงข้ามกันระหว่างคานดินสกีกับกลุ่มภววิสัย ทําให้ปี ค.ศ. 1920 
คานดินสกีต้องออกจากตําแหน่งผู้บริหารของ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ และตามมาด้วย
การเกิดขึ้นของแนวคิดนามธรรมอย่างสมบูรณ์ (non-objective)  
 อย่างไรก็ตาม มีความย้อนแย้งกันอยู่ที่กลุ่มโปรดักติวิสม์กลับมีผลงานทางด้านทฤษฎีมากกว่า
การสร้างผลงานจริง มีเพียงผลงานของทาทลิน สเตปาโนวา และปาโปวาที่สามารถออกแบบเสื้อผ้า
และสิ่งทอเข้าสู่โรงงานได้ ขณะที่ผลงานไม้และเหล็กโดย (Dermetfak) (ส่วนหน่ึงของโรงเรียน โรงเรียน
ศิลปะระดับสูงและสตูดิโอเฉพาะทาง) กลับไม่สามารถถูกส่งไปในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมได้เลย 
(Foster, 1990: 244) 
 การแบ่งความเคลื่อนไหวภายในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ให้อยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ 
จะช่วยให้เราทําการศึกษาแนวคิดแบบส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มย่อยภายในได้ชัดเจนขึ้น ทั้งความแตกต่าง
และความเหมือนกันของลักษณะที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีการวิจัยครั้งน้ีได้ให้ความสําคัญไปที่การวิจัยบนฐานของ
การศึกษาศิลปะ น่ันได้แก่ การวิจัยผลงานของนวม กาโบ และวลาดีเมียร์ ทาทลิน เป็นสองกลุ่มย่อยหลัก 
แต่สองกลุ่มย่อยที่เหลือจะนํามาพิจารณาในฐานะของบริบทร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นอิทธิพลต่อกลุ่มย่อย
หลักด้วยเช่นกัน  
 

 
 
ภาพที่ 6 บรรยากาศในโรงเรียนศิลปะระดับสูงและสตูดิโอเฉพาะทาง 
ที่มา: Wikipedia, Nikolai Ladovsky, accessed June 15, 2017, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Ladovsky 
 
 หลังการก่อต้ัง แผนกงานทัศนศิลป์ มีผู้นําคือ เดวิด ชเตอร์เรนเบิร์ก (David Shterenberg, 
1881-1948) เขามุ่งหมายให้ศิลปะเคลื่อนตัวไปสู่กระบวนการผลิต (art’s penetration into 
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production) โดยตีพิมพ์บทความผ่านหนังสือพิมพ์อาร์ต ออฟ ดิ คอมมูน (Art of the Commune, 
Iskusstvo kommuny) (Lodder, 1990: 99) 
 ภายใต้การดูแลของ แผนกงานทัศนศิลป์ มีการพิจารณาและหาข้อสรุปเกี่ยวกับศิลปะ
กรรมาชีพ (proletariat art) และบทบาทของศิลปะที่มีต่อสังคมโดยปราศจากอิทธิพลจากชนช้ันกระฎุมพี 
ซึ่งความคิดเหล่าน้ีถูกนําไปใช้ในกลุ่มศิลปินคอนสตรัคติวิสม์ โดยมีปัญหาของการนําความคิดน้ีไปใช้ก็คือ 
การแก้ปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตในสังคมใหม่ให้เช่ือมโยงกลับไปสู่ชีวิตประจําวัน ซึ่งทฤษฎี
ของเขาไม่ได้ชัดเจนตายตัวอย่าง การใช้ “การผลิตของศิลปิน” (artistic production) ดูเหมือนจะเป็น
เช่นเดียวกับ “การผลิตทางศิลปะ” (production art) ในบางทีสองคํานี้ยังสามารถสับเปลี่ยนกันได้   
เพราะเขาสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าจะทําตามที่รัฐวางเป้าหมายไว้ (Lodder, 1990: 100) 
 ขณะที่ ออซิป บริค (Osip Brik, 1888-1945) กลับมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกว่า เขาได้รับอิทธิพล
อย่างมากจากผลงานอุดมการณ์เยอรมัน (The German Ideology) ของ คาร์ล มาร์กซ์ เขามีความคิด
ที่จะทําลายลําดับช้ันของงานและศิลปะ โดยมีความคิดที่ว่า “จิตสํานึกและการสร้างสรรค์เป็นอาการที่
ผลักดันกระบวนการผลิต” และ “ไม่ใช่การตกแต่งด้วยความงามแต่เป็นจิตสํานึกต่างหากที่สร้างวัตถุ” 
เพ่ือที่จะบรรลุผลของ “คนงานที่มีจิตสํานึกและความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมกับการสร้างสรรค์ใน
กระบวนการผลิต” และศิลปินต้องนํา “พลังความคิดสร้างสรรค์” เข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม 
(Lodder, 1990: 100) 
 หลังจากการก่อต้ังกลุ่มเฟิร์ส เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป ออฟ คอนสตรัคติวิสม์ (The Working Group of 
Constructivist) ใน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ ได้มีการแถลงถึงการสังเคราะห์ใหม่ของศิลปะ
และอุตสาหกรรม ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับศิลปะบริสุทธิ์ให้ไปสู่การทํางานในเชิงทดลอง (laboratory 
work) และขยายการทดลองให้ครอบคลุมกับงานรูปทรงสามมิติในรูปของนามธรรมบริสุทธ์ิ โดยความ
ร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์ของคอมมิวนิสต์ ที่ถูกสร้างบนทฤษฎีของ
ประวัติศาสตร์วัตถุนิยม (historical materialism) และต้ังใจให้บรรลุถึงการแสดงออกแบบคอมมิวนิสต์
ของโครงสร้างวัตถุนิยม ด้วยสามหลักการคือ เน้ือแท้วัสดุ (Texture, Faktura), การก่อสร้าง (Tectonic) 
และการประกอบสร้าง (Construction) (Lodder, 1990: 102) 
 แนวทางของกลุ่มศิลปินคอนสตรัคติวิสม์จึงให้ความสําคัญกับความเป็นอรรถประโยชน์ 
(utilitailian) เพ่ือต่อสู้กลับคติของความสุนทรียะแบบเก่า พวกเขาจึงยอมรับกับการสนับสนุนความ
ต้องที่จะ “สลายความเป็นศิลปะ” (end to art) ในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างศิลปะและ
ความจริง แสดงออกถึงการรับเทคโนโลยีร่วมสมัยและประยุกต์ให้อุตสาหกรรมเข้ากับกลุ่ม พวกเขาเช่ือ
ถึงการหลอมรวมกันของสุนทรียะ, การเมือง, สังคม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 
แต่ด้วยบรรยากาศที่ไม่เหมาะสม แม้พวกเขาเป็นคนที่ภักดีกับการปฏิวัติ ซึ่งใน ค.ศ. 1921 นโยบาย
เศรษฐกิจใหม่ที่ประนีประนอมกับระบบทุนนิยมและปรับตัวเข้ากับอุตสาหกรรม กลับทําให้พวกเขา

 



 28

ตกตํ่าลงมากกว่าเดิม ขณะที่พวกเขามุ่งมั่นกับคุณค่าของรูปแบบนามธรรมและภาษาสําหรับสังคม
แบบใหม่ ภาครัฐกลับสนับสนุนแนวทางสถาบัน (Academic) และสัจนิยม (Realism) มากกว่าน้ัน ใน
ระบบนโยบายเศรษฐกิจใหม่ รสนิยมของผู้ประกอบการที่มีเงินถูกใช้จ่ายไปกับเฟอร์นิเจอร์แบบธรรมเนียม
นิยมและงานดีไซน์ของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์กลับดูมีความดึงดูดน้อยเพียงเล็กน้อยกับกลุ่มกรรมาชีพหรือ
แม้กระทั่งกลุ่มผู้นําเอง (Lodder, 1990: 114) 
 ถ้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินหัวก้าวหน้าและภาครัฐไว้ว่า การสนับสนุนของศลิปิน
และพรรคบอลเชวิกในการปฏิวัติเดือนตุลาเกิดจากการมีศัตรูร่วมกันคือสังคมของชนช้ันกระฎุมพี ในขณะ
ที่ยังมีสงครามกลางเมืองอยู่น้ันทําให้ศาสตราจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องหนีออกไปจากประเทศ 
แต่มีศิลปินส่วนหน่ึงยังคงเช่ือว่าการปฏิวัติสามารถให้โอกาสความเจริญก้าวหน้ากับพวกเขาได้ สําหรับ
ความร่วมมือกันของศิลปินหัวก้าวหน้าที่ยังคงเป็นหนุ่มสาวการปฏิวัติได้ให้สัญญากับพวกเขาต่อการได้รบั
การยอมรับอย่างไม่เคยฝันมาก่อน ในกระแสของศิลปินหัวก้าวหน้าภายใต้การนําของกลุ่มฟิวเจอร์ริสม์ 
ลูนาชาร์สกียืนยันว่า กลุ่มศิลปินฟิวเจอร์ริสม์นั้นช่วยในการปฏิวัติและช่วยให้เข้าใจในความคิดของ
กลุ่มปัญญาชนได้ (Andel, 1990: 225) 
 การปฏิวัติมีส่วนต่อพัฒนาการที่ช่วยในการก่อรูปของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ได้สามทางคือ 
ทางแรก ศิลปินหัวก้าวหน้ายอมรับกับโครงการโฆษณาชวนเช่ือของรัฐ ทางที่สอง ความต้องการที่จะ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับอุดมการณ์ของมาร์กซิสต์ ทางที่สามคือการแปลอุดมการณ์ของมาร์กซิสต์ให้อยู่
ในรูปแบบไวยากรณ์ทางสายตา (Andel, 1990: 225) 
 การสร้างคู่ตรงข้ามในทฤษฎีและการวิพากษ์ของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ด้วยความคิดทาง
สังคมวิทยาและกระแสของการเมืองเช่น วัตถุ-เรื่อง, วัตถุนิยม-จิตนิยม, โครงสร้าง-องค์ประกอบ, 
ผลิตภัณฑ์-ศิลปะ, ส่วนร่วมนิยม-ปัจเจกนิยม, กรรมาชีพ-กระฎุมพี, ความเจริญ-ความเสื่อม และการ
ปฏิวัติ-ต้านปฏิวัติ (Andel, 1990: 225) 
 
ทบทวนทฤษฏีของการประกอบสร้าง 
 ทฤษฎีที่สําคัญของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ก็คือ ทฤษฎีของการประกอบสร้าง แต่มีความยากที่
จะยึดตัวทฤษฎีของใครคนใดคนหน่ึงไว้เป็นหลัก เพราะแนวคิดของความคิดส่วนร่วมในขณะน้ัน ส่งเสริม
ให้ศิลปินแต่ละคนผลิตแนวทางของการประกอบสร้างที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดย่อย อย่างไร
ก็ตามแนวคิดของความคิดร่วมยังมีกระแสและวิธีการที่เป็นแนวทางหลักร่วมกันอยู่ ผู้วิจัยจะขอหยิบยก
บทความ คอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) ใน ค.ศ. 1922 ของ อเล็กซิ แก็น (Aleksi Gan, 1887-
1942) ที่เป็นบทความหลักภายใต้การนิยามความหมายของการประกอบสร้างโดยแนวคิดการเมือง และ
คําแถลงการณ์ เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ (Realistic Manifesto) (ค.ศ. 1920) ของ นวม กาโบ เป็นทฤษฎี
หลักของการประกอบสร้างโดยไม่อาศัยการเมือง  
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 ในบทความ คอนสตรัคติวิสม์ อธิบายถึงส่วนประกอบของการประกอบสร้างไว้ด้วยกันสาม
อย่างคือ เน้ือแท้วัสดุ (Texture, Faktura) การก่อสร้าง (Tectonic) และการประกอบสร้าง (Construction) 
โดย แก็นให้นิยามของแต่ละสิ่งไว้ดังน้ี  
 เร่ิมด้วยการอธิบายความหมายของ การก่อสร้างไว้เป็นอันดับแรกดังน้ี  
 

 การก่อสร้างรับเอาและก่อรูปตัวมันเองจาก หนึ่งลักษณะของคอมมิวนิสม์ และอีกหนึ่ง
ความเหมาะสมของวัสดุทางอุตสาหกรรม . . . หลักการของการก่อสร้างควรถูกประยุกต์โดย
กลุ่มศิลปินคอนสตรัคติวิสต์ให้เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาและรูปทรงแบบใหม่ ซึ่งเขาต้องเป็น
นักมาร์กซิสม์ที่เคยเป็นศิลปิน และเชี่ยวชาญวัสดุอุตสาหกรรม การก่อสร้างจึงเป็นดาวนําทาง 
เป็นปัญญาแห่งการทดลอง และเป็นกิจกรรมแห่งการประยุกต์ใช้งาน 

(Gan Translated by Harrison and Wood, 1922/1999: 319) 
 
 การก่อสร้างบนนิยามของ แก็น ถูกให้ความหมายถึงการกําหนดรูปแบบทางอุดมการณ์ไว้
ก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุดมการณ์สังคมนิยมแบบมาร์กซิสม์ ที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนไว้เป็นแนวทาง 
ถ้าพิจารณาเช่นน้ีการประกอบสร้างสร้างของ แก็น จึงเป็นการประกอบสร้างที่เอาอุดมการณ์ทาง
การเมืองต้ังไว้เป็นหลักตายตัว แล้วค่อยจับเอาวัสดุหรือวัตถุเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน และที่สําคัญยัง
ต้องสัมพันธ์กับวัสดุทางอุตสาหกรรมอีกด้วย 
 ต่อมาในเร่ืองของเน้ือแท้ของวัสดุ แก็น ได้นิยามไว้ดังน้ี  
 “เนื้อแท้ของวัสดุคือกระบวนการทํางานทั้งหมดของมัน . . . วัสดุถูกเข้าใจว่าเป็นขั้นดิบ 
ไปถึงความเหมาะสมในการใช้วัสดุคือการเลือกและทํางานกับมันอย่างสมบูรณ์คือเนื้อแท้ของวัสดุ 
กลายเป็นเง่ือนไของค์ประกอบในการทํางานบนวัสดุ” (Gan Translated by Harrison and Wood, 
1922/1999: 319) 
 
 เมื่อพิจารณาจะพบว่า แก็น แยกวัสดุออกเป็นสองสถานะคือ ขั้นดิบ และขั้นถูกการจัดการ 
ในขั้นดิบคือสถานะที่แท้จริงของวัสดุน้ัน ๆ หรือเป็นขั้นของการแสดงถึงคุณสมบัติเบื้องงต้นในแต่ละ
วัสดุ เช่น เหล็กที่มีความแข็งแกร่ง กระจกที่มีความใส ทั้งหมดเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในวัสดุ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ หาแต่การแสดงเน้ือแท้ของวัสดุไม่ได้เป็นเพียงแค่การทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุเท่าน้ัน 
แต่ยังต้องมีขั้นของการจัดการวัสดุดิบ ให้มีรูปทรงที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุน้ันด้วย และแก็น 
ยังอธิบายถึงการจัดการเพ่ิมไว้ดังน้ี 
 

 



 30

 วัสดุเป็นทั้งกายภาพและเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงในขั้นดิบไปเป็นรูปทรงหนึ่งหรือ
ต่อเนื่องไปที่ทําให้เรารูปทรงมูลฐานและความหมายต่อความเป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลงน้ัน 
ตราบเท่าที่กระบวนการการเปล่ียนแปลงและยังคงทํากับวัสดุ ก็ยังคงเนื้อแท้ของมันอยู่ เราจึง
ได้หลักการขั้นที่สอง คือเนื้อแท้ของวัสดุ ที่มีจิตสํานึกต่อการเลือกใช้วัสดุของมันเอง โดยไม่
อาศัยขอบเขตของ การประกอบสร้างและการก่อสร้าง 

(Gan Translated by Harrison and Wood, 1922/1999: 319) 
 
 ถ้าอธิบายตัวอย่างเพ่ิมเติม อย่างเช่น เหล็กมีคุณสมบัติแข็งแกร่งคือขั้นดิบของวัสดุ การสรา้ง
รูปทรงของตัวมันเองให้คงรูปจะได้รูปทรงที่แตกต่างจากเดิมผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม น้ันคือวัสดุ
ที่อยู่บนขั้นจัดการโดย เหล็กแปรรูปอาจจะถูกเปลี่ยนรูปโดยการตัด ดัด งอ อีกก็ได้ แต่เหล็กน้ันยังคง
ความแข็งแกร่งหรือยืดหยุ่นเท่าที่ตัวมันเป็น น้ันคือเน้ือแท้ของวัสดุที่สมบูรณ์แล้ว 
 และแก็น อธิบายถึงหน้าที่ของ การประกอบสร้าง ดังน้ี  
 

 ถ้าการก่อสร้างคือการรวมตัวกันของอุดมการณ์และรูปแบบ ที่เป็นผลจากเอกภาพทาง
ความคิด และเน้ือแท้ของวัสดุคือภาวะของวัสดุ จากน้ัน การประกอบสร้าง จึงทําให้ทั้งสอง
อย่างรวมตัวด้วยกัน  ดังน้ันเราจึงได้หลักการอย่างที่สาม ที่เป็นแผนการของความคิดในการใช้
งานวัสดุ เพื่อมุ่งไปสู่การสําแดงพลังวัสดุแห่งคอมมิวนิสต์ 

(Gan Translated by Charles Harrison and Paul Wood, 1922/1999: 319) 
 
 แก็น ให้การประกอบสร้างเป็นหน่ึงในหลักการ โดยทําหน้าที่เป็นส่วนเช่ือมระหว่างเน้ือวัสดุ
และการก่อสร้าง เมื่อพิจารณาเช่นนี้ การประกอบสร้างจึงมีความเป็นนามธรรมสูง เพราะทั้งเน้ือแท้ของ
วัสดุน้ันให้ภาพของวัสดุ และการก่อสร้างให้ภาพของรูปแบบ การประกอบสร้างจึงเป็นทางเชื่อมของ
ศิลปะไปสู่ความเป็นการเมือง และเมื่อทั้งสามอย่างทํางานร่วมกัน แก็น เรียกการทํางานน้ีว่า การสําแดง
พลังวัสดุแห่งคอมมิวนิสต์ ดังน้ันถ้าให้นํ้าหนักความสําคัญระหว่าง เน้ือแท้วัสดุ การก่อสร้าง และการ
ประกอบสร้าง ในความคิดของ แก็น จะมีความเท่าเทียมกันในแต่ละหน่วยและทําหน้าที่ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นคําว่า การประกอบสร้าง ยังปรากฏ ในคําแถลงการณ์ของ
เบอร์ลุค ด้วยเช่นกันด้วยความหมายที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยการประกอบสร้างของเบอร์ลุค มีเน้ือหา
ดังต่อไปนี้  
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 เส้นหนึ่งเส้นคือผลจากการแบ่งระนาบออกเป็นสองส่วน ระนาบหนึ่งสามารถแบ่งด้วย
เส้นตรงหรือเส้นโค้ง ยกตัวอย่างผลงาน คิวบิสม์และโรแดง ตัวอย่างแรกคือการวิเคราะห์
ธรรมชาติจากมุมมองระนาบที่ถูกแบ่งเป็นเส้นตรง ตัวอย่างหลังคือการจัดการคุณลักษณะ
พื้นผิวของวัตถุก้อนนั้น ๆ ความขัดแย้ง คือคู่ตรงข้ามกับ ความกลมกลืน  อสมมาตร คือคู่ตรง
ข้ามของ สมมาตรการรื้อสร้างคือคู่ตรงข้ามของ การประกอบสร้าง หลักการสามารถเป็นการ
ประกอบสร้างก็ได้ หลักการสามารถเป็นการรื้อสร้างก็ได้ การประกอบสร้างสามารถเป็นส่ิงที่
เคล่ือนย้ายและถูกแทนที่ได้ 
 นั้นคือหลักการของการแทนที่ด้วยการประกอบสร้าง 
 การดํารงอยู่ของการมองธรรมชาติในรูปแบบเก่า เป็นดั่งปราการและกําแพงที่ทรุดโทรม 
ชี้ไปที่หลักการใหม่ในเรื่อง ที่ต้องเป็นเนื้อแท้ จับต้องได้ และความงามที่มีพลังอย่างที่สุด การ
แทนที่สามารถทําได้ด้วยเส้น การแทนที่สามารถทําได้ด้วยระนาบ การแทนที่สามารถเป็นส่วน
ที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นทําเป็นส่ิงปกติก็ได้หลักการในแบบสถาบันการศึกษา (Academy) 
สนับสนุนซึ่ง: ความสมมาตรของสัดส่วน, ความเล่ือนไหล หรือ ความกลมกลืนอย่างเสมอกัน 
 ผลงานจิตรกรรมแบบใหม่ชี้ให้เห็นถึงการดํารงอยู่ของผลงานแบบเก่าที่เป็นหลักการของ
เอกภพตรงข้าม ซึ่งไม่ได้ทําลายล้างส่ิงเก่าลง แต่เป็นหลักการของการแทนที่ด้วยการประกอบ
สร้างด้วย 
 1. ความขัดแย้ง 
 2. สัดส่วนที่ผิดเพี้ยน 
 3. สีที่ไม่สอดคล้อง 
 4. การรื้อสร้าง  
 แนวคิดทั้งหมดนี้ทําตามการวิเคราะห์จิตรกรรมสมัยใหม่ ในข้อของการร้ือสร้างนั้นถูก
วิเคราะห์ในส่วนของงานคิวบิสม์และงานของโรแดง ทั้งคู่สามารถยืนอยู่บนหลักการแทนทีด่ว้ย
การประกอบสร้างทั้งส่ีข้อน้ีได้อย่างมีชีวิตชีวาและพัฒนาในส่วนหลักการต่อไปได้ 

(Burliuk Translated by Bowlt, 1912/1976: 76) 
 
 การประกอบสร้างของเบอร์ลุคน้ัน มีหน่วยย่อยลงไปอีกสี่ข้อ และไม่ได้มีหน้าเป็นตัวเช่ือมโยง
วัสดุกับรูปแบบเช่นเดียวกับของ แก็น แต่มีหน้าที่แทนที่สิ่งเก่าด้วยลักการใหม่ ขณะที่ของ แก็น การ
ประกอบสร้างมีความเป็นนามธรรมสูง แต่สิ่งที่การประกอบสร้างสัมพันธ์ด้วย คือการเน้นนํ้าหนักไปใน
การเชิดชูสิ่งใหม่คือ วัสดุแบบอุตสาหกรรมและการเมืองแบบสังคมนิยม  
 แนวคิดร่วมอีกอย่างที่มีความคล้ายคลึงกลับแนวคิดของ แก็น คือ บทความผลงานภายหน้า
ของเขา (The work Ahead Us) ค.ศ. 1920 ของทาทลิน ที่เป็นบทความประกอบผลงานอนุสาวรีย์
สากลที่สาม มีความคล้ายคลึงดังต่อไปนี้  
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 จากการค้นคว้าในวัสดุ ปริมาตรและการประกอบสร้างนําเราไปสู่ ค.ศ. 1918 การ
เริ่มต้นสร้างรูปทรงทางศิลปะจากการคัดสรรวัสดุ อย่างเช่น เหล็กและกระจก ที่เป็นวัสดุที่อยู่
กับยุคสมัยใหม่ ดังเช่น ที่หินอ่อนอยู่คู่กับศิลปะในอดีต ในลักษณะดังกล่าวมันมีความเป็นไป
ได้ที่จะกลายเป็นการผสมผสานกันของรูปทรงทางศิลปะกับเป้าหมายทางการใช้ประโยชน์ 
ตัวอย่างเช่น แบบจําลองอนุสาวรีย์สากลที่สาม ดอกผลของแบบจํานองน้ีได้ทําให้การสํารวจที่
จะนําไปสู่การสร้างสรรค์โลกแบบใหม่ ด้วยการเรียกร้องให้ผู้ผลิตควบคุมรูปทรงทางชีวิตแบบ
ใหม่ที่รายล้อมเรา 

(Tatlin Translated by Bowlt, 1920/1976: 206) 
 
 จากวัสดุที่ทาทลินยกตัวอย่างมาน้ัน แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นในยุคสมัยใหม่ที่ให้กับระบบ
อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เป็นไปตามแนวคิดของการประกอบสร้างที่สัมพันธ์กับเน้ือแท้วัสดุและการ
ก่อสร้างของ แก็น แตกต่างจากการประกอบสร้างของเบอร์ลุค ที่เน้นไปถึงกกระบวนการและวิธีการที่
อยู่ภายในตัวของการประกอบสร้างของมันเอง 
 เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ของ นวม กาโบ ถูกเขียนขึ้นด้วยเป้าหมายที่แตกต่างจากบทความ
ของ แก็น อย่างสิ้นเชิง เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ มีความคลายคลึงกับการประกอบสร้างของเบอร์ลุค โดย
มีเน้ือหาของการประกอบสร้างดังนี้  
 

 1. ฉะนั้นบนงานจิตรกรรม เราละทิ้งสีที่อยู่บนภาพ สีที่เป็นอุดมคติที่ฉาบบนผิววัตถุ
ด้านนอกและผิวเผินของมัน สีเป็นเพียงสิ่งบังเอิญและไม่มีความหมายสําคัญในสรรพสิ่งนั้น 
เรายืนยันต่อนํ้าหนักของสสาร เช่นการดูดซับแสงในวัสดุคือภาพที่เป็นจริงเท่านั้น 
 2. เราละทิ้งเส้น ในความเป็นจริงไม่มีเส้นบ่งบอกรูปพรรณนาอยู่จริง รูปพรรณนาเกิด
จากร่องรอยของคนและสรรพส่ิงอย่างบังเอิญ ไม่มีปริมาตรบนความจําเป็นของชีวิตและและ
โครงสร้างที่คงทนทางกายภาพบนเส้นของรูปพรรณนา มันมีอยู่บนเพียงภาพประกอบและ
การตกแต่งเท่านั้น เรายืนยันต่อทิศทางแรงที่คาดเดาได้และจังหวะในวัตถุเท่านั้น 
 3. เราละทิ้งปริมาตรของภาพและรูปทรงที่จับต้องได้บนพื้นที่ว่าง  ส่ิงที่ไม่สามารถชั่ง
ตวงปริมาตรได้บนพื้นที่ว่างและดั่งการที่ไม่สามารถช่ังตวงของเหลวได้บนพื้นลาน เมื่อมองไป
ที่พื้นที่ว่างของเรา จะเป็นอย่างไรถ้ามันไม่สามารถจมหายไปในความลึกได้? เรายืนยันต่อ
ความลึกเป็นดั่งภาพและรูปทรงที่จับต้องบนพื้นที่ว่างได้เท่านั้น 
 4. เราละทิ้งต่อมวลของประติมากรรม มันเป็นที่รู้กันว่าแรงที่คํานวณได้ของวัตถุแข็ง
และความแข็งแกร่งของวัสดุไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนมวลของส่ิงนั้น แต่ประติมากรทั้งยังคงยึด
มั่นกับอคติที่ไม่สามารถปลดปล่อยปริมาตรออกจากมวลได้ ที่นิทรรศการน้ีเราใช้ระนาบส่ีแผ่น
และประกอบสร้างมันเป็นให้มีปริมาตรเฉกเช่นเดียวกับมวลมหาศาล เรายืนยันความลึกเป็น
ดั่งรูปทรงของพื้นที่ว่าง  
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 5. เราละทิ้งการลวงตาของศิลปะที่คงที่ของจังหวะในงานกายภาพและภาพของศิลปะ 
เรายืนยันต่อทัศนธาตุใหม่คือ จังหวะความเคลื่อนไหว (Kinetic Rhythm) ที่เป็นดั่งรูปทรง
พื้นฐานการรับรู้เวลาที่เป็นจริง 
 ทั้งหมดคือห้าหลักการพื้นฐานสําหรับผลงานของเราและเทคนิคการประกอบสร้าง 

(Gabo Translated by Bowlt, 1920/1976: 213) 
 
 วิธีการประกอบสร้างจาก เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมากกับ
วิธีการประกอบสร้างในความหมายของ แก็น โดยปัจจัยหลักคือ การประกอบสร้างที่ต้องใช้ปัจจัย
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกอบสร้างและต้องกลายเป็นสิ่งภายนอกความเป็นศิลปะด้วย 
ในขณะที่ กาโบ กําหนดให้วิธีการประกอบสร้างน้ันสามารถทําผ่านการเปลี่ยนกระบวนการทางศิลปะ
ในตัวมันเองได้ ด้วยเหตุน้ีจึงไปสะท้อนกับภาพของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ที่มีการแยกออกจากกลุ่มที่
ต้องการกระบวนการผลิตกับกลุ่มที่ต้องการคงรูปการประกอบสร้างในรูปทรงของศิลปะ ดังน้ันประเด็น
ที่เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ เน้นมากในการประกอบสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตัวของศิลปะเอง ทั้งน้ียัง
มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดการประกอบสร้างของเบอร์ลุคด้วย     
 ประเด็นของการเปลี่ยนรูปทรงในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์จึงเป็นประเด็นหลักระหว่างการจะ
คงรูปทรงทางศิลปะไว้หรือจะเปล่ียนศิลปะไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ในกลุ่มหลังได้ส่งผลเปลี่ยนสภาพ
โดยรวมของกลุ่มให้กลายโปรดักติวิสม์ ทําให้แนวคิดของการประกอบสร้างได้ถูกกลืนเข้ากับการผลิต
อย่างเป็นเน้ือเดียวกัน ในขณะที่กลุ่มที่พยายามคงรูปทางศิลปะก็มีกาโบ เป็นศิลปินที่ยืนยันการประกอบ
สร้างให้อยู่ในรูปของศิลปะเป็นหัวหอกหลัก  
 ประเด็นที่สําคัญอีกหน่ึงอย่างที่เกิดการดีเบตของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ ค.ศ. 1921 มีการหา
ข้อสรุประหว่างกระบวนการของการประกอบสร้างแยกออกจากกระบวนการองค์ประกอบศิลป์ ผู้วิจัย
จะขอยกตัวอย่างของ รอดเชนโก้, บอริส ยอแกนสัน (Boris Ioganson, 1898-1973) และจอร์จี 
สเตนเบิร์ก (Georgii Stenberg, 1900-1933) มาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างและประเด็นต่าง ๆ ที่
ปรากฏในการดีเบตครั้งน้ี  
  ผลสรุปของสเตนเบิร์ก ได้แยกการประกอบสร้างไว้เป็นสองประเภทคือ เทคนิคการประกอบ
สร้าง (Technical Construction) และ การประกอบสร้างภาพ (Pictorial Construction) ไว้ดังน้ี  
 

 ให้เทคนิคการประกอบสร้างเป็นดั่งอุดมการณ์ และเปรียบเทียบกับส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของการประกอบสร้างภาพ จะเกิดความชัดเจนขึ้นมา 
 สิ่งที่มีร่วมกัน : เทคนิคการประกอบสร้างคํานึงถึง สื่อ วัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุ 
(น้ําหนัก, ความคงทน, ความยืดหยุ่น ,ความต้านทาน) การประกอบสร้างภาพคํานึงถึงความ
เหมาะสมในการเลือกใช้งาน 
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 ส่ิงที่แตกต่างกัน : เทคนิคการประกอบสร้าง คือระบบการจัดการการประกอบสร้างที่
สอดคล้องกับเป้าหมายทางอรรถประโยชน์ (Utilitarian) การประกอบสร้างภาพ คือระบบ
การจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการทางปัจเจก ที่ใช้การตัดสินด้วยรสนิยมประกอบ
สร้าง 

(Stenberg Translated by Khan-Magomedov, 1921/1990: 65) 
 
 สเตนเบิร์กให้ความสําคัญที่เทคนิคการประกอบสร้างมากกว่า โดยในบทสรุปของเขาเองได้
กล่าวไว้ว่า “ตราบเท่าที่รสนิยมของศิลปินยังเป็นโครงสร้างของการประกอบสร้างภาพ มันจะไม่ใช่การ
ประกอบสร้างที่สมบูรณ์” (Stenberg Translated by Khan-Magomedov, 1912/1990: 65)  แปลว่า
การประกอบสร้างภาพต้องถูกลดทอนความสําคัญไปเพ่ือที่จะสร้างการประกอบสร้างที่สมบูรณ์ แต่ไม่ได้
แปลเป็นการปฏิเสธการประกอบสร้างภาพไปอย่างสิ้นเชิง เพียงแค่การประกอบสร้างภาพต้องทิ้งแนวคิด
ของรสนิยมที่เกิดจากความเป็นปัจเจกทิ้ง แล้วหันมาให้ความสําคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลแทนที่ 
 ขณะที่ รอดเชนโก้ กล่าวถึงองค์ประกอบศิลป์ไว้ว่า 
 

 การเลือกวัสดุจากที่หาได้หรือการปกปิดพื้นที่ว่างด้วยการตกแต่งคือองค์ประกอบศิลป์ 
การรวมพื้นที่ว่างต่าง ๆ เข้าด้วยกันก็คือองค์ประกอบศิลป์ การเติมเต็มพื้นที่ว่างจากวิสัยของ
ปัจเจกด้วยทัศนธาตุที่กระจัดกระจายคือองค์ประกอบศิลป์ และการแสดงออกด้วยความ
ปัจเจกนิยม วัตถุนั้นก็จะยังคงเป็นองค์ประกอบศิลป์ 

(Rodchenko Translated by Khan-Magomedov, 1921/1990: 66) 
 
 และรอดเชนโก้ ระบุการประกอบสร้างเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับองค์ประกอบศิลป์ โดย
การประกอบสร้างของรอดเชนโก้กําหนดส่วนประกอบไว้ดังน้ีคือ วัตถุ, ระบบ, การจัดการ, วัสดุ และ
เศรษฐกิจ และได้กล่าวว่า “เจตนาของการสร้างสรรค์การจัดการใหม่สามารถเกิดข้ึนได้จากการจัดการ
ทางการประกอบสร้างเท่าน้ัน” (Rodchenko Translated by Khan-Magomedov, 1921/1990: 66) 
เมื่อสังเกตจะพบว่ารอดเชนโก้ระบุถึงส่วนประกอบที่เป็น เศรษฐกิจไว้ด้วยกับการประกอบสร้าง แปลว่า
การประกอบสร้างของเขาต้องใช้ปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ขณะที่รอดเชนโก้ปฏิเสธ ความเป็น
ปัจเจกที่เป็นปัจจัยภายใน ให้ออกจากการประกอบสร้าง และมองมันเป็นระบบขององค์ประกอบศิลป์ 
 ส่วนการประกอบสร้างของยอแกนสันกลับเน้นไปที่ ความเป็นนามธรรมและการไม่เป็น
ภาพตัวแทน (nonrepresentational) เป็นหลักของการสรุปการประกอบสร้าง โดยเขากล่าวว่า  
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 ขณะที่ศิลปินไม่แสดงภาพตัวแทนพยายามกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุที่
เจาะจง นั้นคือการสร้างสรรค์ระบบของการประกอบสร้างที่ไม่ใช่งานจิตรกรรมหรือ
ประติมากรรม  
 การรวมตัวและการประกอบสร้างของเส้น, พื้นผิว, ฯลฯ ภาพแสดงแทนของตัวมันคือ
รูปลักษณ์ภายนอกของการประกอบสร้าง 
 การประกอบสร้าง (วิธีการภายนอก) ในผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม คือภาพ
แสดงแทนของการประกอบสร้างแห่งโลกภววิสัย (objective world) ดั่งเช่นบางอย่างที่เป็น
กลไกหรือกระบวนการทางเทคนิค การเลือกอย่างเจาะจง (specific use) (วิธีการภายใน) 
ของคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุ 
 อุดมการณ์ของการประกอบสร้างในจิตรกรรมและประติมากรรมควรเป็นสองส่ิงนี้อย่าง
เด็ดขาดคือ ในวิธีการภายนอกภาพแสดงแทนควรส่ือถึงทัศนธาตุอย่าง จุด, เส้น, พื้นผิว, และ
ค่าน้ําหนัก ในวิธีการภายใน ควรส่ือถึงวัสดุและคุณสมบัติและคุณภาพที่เฉพาะเจาะจง 

(Loganson Translated by Khan-Magomedov, 1921/1990: 64) 
 
 หากพิจารณาจากบทความของ ยอแกนสัน คือการทําให้การสลายรูปของภาพตัวแทนลง
ให้กลายเป็นนามธรรม โดยปรากฏทั้งในการสลายรูปทรงเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับความ
เป็นจริงที่เป็นปัจจัยภายนอก โดยจากประเด็นแรกที่ปัจจัยภายนอกเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากใน
พัฒนาการของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ที่กําลังกลายเป็นโปรดักติวิสม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
การเมือง ดังน้ันผลผลิตของกลุ่มจึงต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิด ดังน้ันการย่อยแนวคิดทางการเมือง
ที่เป็นหลักนามธรรมเข้ากับรูปแบบของผลงานท่ีเป็นนามธรรมด้วยเช่นกัน 
 เมื่อดูจากตัวอย่างของสรุปการดีเบตใน ปี ค.ศ. 1921 เราจะพบว่ามีแนวความคิดที่กล่าวได้ว่า
เป็นแนวความคิดร่วมที่เป็นแนวคิดที่ศิลปินขณะนั้นได้มีส่วนร่วมกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เป็น
ประเด็นเดียวกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้อาจจะรวมไปถึงการออกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันด้วย 
 แนวคิดร่วมยังปรากฏในความคิดของทาทลิน ในบทความความคิดริเริ่มส่วนตนในแนวคิด
ร่วมสร้างสรรค์ (The Initiative Individual in the Creativity of the Collective) เขียนข้ึน ค.ศ. 1919 
กล่าวไว้ว่า 
 “ความคิดริเริ่มส่วนตนน้ันทําหน้าที่สื่อสารระหว่างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของ
ส่วนรวม” (Tatlin Translated by Zhadova, 1919/1988: 238) แปลว่าทาทลินยังคงคิดว่าความคิด
ที่เป็นปัจเจกมีผลต่อการเกิดของความคิดร่วม อย่างไรก็ตาม ทาทลินก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า “นวัตกรรม
ทํางานกับแรงกระตุ้นและความปรารถนาของแนวคิดร่วมไม่ใช่แนวคิดส่วนบุคคล” (Tatlin Translated 
by Zhadova, 1919/1988: 238) 
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 แม้ว่าแนวคิดแบบปัจเจกจะเป็นจุดเริ่มต้น แต่ความสําคัญที่สุดคือการแปรแนวคิดที่เป็น
ปัจเจกให้เข้าไปสู่แนวคิดร่วมเป็นสิ่งสําคัญมากกว่า จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลงานทาทลินในช่วงหลังจะ
สนับสนุนการแปรรูปทรงให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ 
 และเช่นเดียวกันกลุ่มที่สนับสนุนการเปลี่ยนรูปทางศิลปะไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อย่างทาทลนิ 
ก็ได้เขียนบทความศิลปินผู้จัดการชีวิตประจําวัน (The Artist as an Organizer of Everyday Life) 
ในปี ค.ศ. 1929 และศิลปะไปสู่เทคโนโลยี (Art Out Into Technology) ในปี ค.ศ. 1932 เป็นการยนืยัน
ถึงแนวคิดที่จะเปลี่ยนศิลปะไปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยบทความ The Artist as an Organizer of Everyday 
Life ที่แสดงถึงความต้ังใจในให้แนวคิดของการประกอบสร้างกลายรูปเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับแนวคิดของการประกอบสร้างที่จะกลายเป็นกระบวนผลิต โดยมีเน้ือหาดังน้ี 
 

 ชีวิตประจําวันในสมัยใหม่ต้องการวัตถุแบบใหม่ แต่น้อยนักที่จะทําได้ โดยเฉพาะในงาน
เฟอร์นิเจอร์ยังคงเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ 
 ทุกส่ิงในขณะนี้ กําลังไปในทิศทางของการประกอบสร้างเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ซึ่งเป็น
เพียงการเลียนแบบตะวันตก มันเป็นเพียงกระแสของเวลานี้เช่น ปรับรูปเฟอร์นิเจอร์โดยการ
ประกอบจากโครงเหล็กจักรยาน มันจะพาไปสู่วังวนเดิมที่หลังจากน้ีพวกเรากลับต้องมาต่อสู้
กับปัญหาขาดแคลนวัสดุอย่างเช่นท่อเหล็กแทน หากเป็นในอดีตเพื่อแก้ปัญหาเช่นนี้ พวกเรา
จะพยายามแก้ปัญหาโดยคิดค้นสีแบบใหม่ แต่ในขณะน้ีพวกเราศึกษาปรากฏการณ์ของวัสดุ
อย่างละเอียดลออ พวกเราต้องการเปิดความคิดของเราไปสู่พื้นที่ของวัสดุและความสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุ มองหาความจําเป็นสําหรับรูปทรงภายในตัววัสดุเอง และจากความแตกต่างของ
วัสดุนี้เราบรรลุเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ล้อเลื่อนจากโครงจักรยาน ถูกใช้จนเป็นเรื่อง
ธรรมดาในอเมริกา แต่ไม่ได้ถูกใช้ในโซเวียต ศิลปินที่นี่จัดการรูปทรงของชีวิตประจําวันแบบ
ใหม่ที่ต้องหาวัตถุที่จําเป็นที่สามารถประยุกต์กับอากาศและเงื่อนไขเศรษฐกิจของเรา ล้อเล่ือน
ที่ถูกดัดจากโครงจักรยานไม่ได้ถูกใช้เพราะเงื่อนไขของโซเวียตดังต่อไปนี้   ฤดูหนาวทําให้วัสดุ
เปราะบางอย่างมาก บ่อยครั้งล้อเล่ือนก็ต้องรับน้ําหนักมาก อีกทั้งเหล็กยังมีราคาแพง และ
ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนไปใช้กิ่งไม้เมเปิลดัดอย่างงานเวียนนิชหรืองานเฟอร์นิเจอร์ไม้ดัด การใช้
ประโยชน์จึงเป็นส่ิงที่เห็นจากเราได้ชัด การทํางานกับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนและมีราคาแพง แถม
ยังถูกกว่า และมีน้ําหนักเบาพอที่จะแบกได้ แข็งแรงไม่แข็งตัวในฤดูหนาว  
 โรงงานเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยไม่ได้สนใจความต้องการทางร่างกายของมนุษย์ในการ
ประกอบสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ มันสนใจแต่เพียงผลที่จะได้เท่านั้น แต่มนุษย์คือ
ส่ิงมีชีวิต ประกอบด้วยกระดูก เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ เพราะเหตุนี้ เก้าอี้ควรสร้างให้
ยืดหยุ่น ส่ิงที่เรียกว่าเก้าอี้แบบอเมริกันมันให้ความยืดหยุ่นได้จากเบาะนุ่มแต่เก้าอี้แบบนี้มี
ราคาแพงและเทอะทะ ส่วนส่ิงราคาถูกที่ทําจากไม้ก็ไม่ได้ให้ความยืดหยุ่นใดเลย เก้าอี้ที่เรา
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ประกอบนั้นมีความยืดหยุ่นเพียงพอ วัสดุคือไม้เมเปิลหนึ่งนิ้วทําเป็นเส้นโค้งตามหลักการของ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ดัด ประกอบเป็นรูปทรงคานรับน้ําหนัก นอกจากนี้ ไม้ส่ีท่อนที่ประกอบกันมี
ความแข็งแรงและปลอดภัยอย่างแน่นอน ด้วยการผลิตแบบอุตสาหกรรมจะทําให้มันมีราคา
น้อยกว่าและนั่งสบายมากกว่างานดัดไม้ของเวียนนิช  
 ชีวิตและการผลิตมีภาระที่ต้องแบกรับไว้มากมาย พวกเรามุ่งมั่นที่จะกําจัดส่ิงเหล่านี้ 
เพื่อใช้บางส่ิงจากมันไปแนะนําสู่ส่ิงอื่นที่เป็นส่ิงก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่
คือส่ิงที่เราใช้ในการประกอบสร้างวัตถุในอันดับแรกและสําคัญที่สุด แต่มันยังไม่พอ วิธีที่เรา
ทําก็สําคัญ รูปทรงก็สําคัญ สําหรับส่ิงเหล่านี้พวกเราได้รับและวิเคราะห์ถึงการมีอยู่ของวัตถุ 
พวกเราใช้เทคนิคประกอบสร้างแบบจําลองสําหรับรูปทรงของวัตถุประจําวัน และท้ายที่สุด 
พวกเราใช้ปรากฏการณ์ของส่ิงชีวิตตามธรรมชาติ เช่นที่หลักการของหน้าที่ในการทํางาน
จัดการวัตถุแบบใหม่ในหนทางใหม่ของชีวิต พวกเรากําลังเคลื่อนตัวไปสู่การแก้ปัญหาน้ี 

(Tatlin Translated by Zhadova, 1929/1988: 266-267) 
 
 ในขณะที่บทความ Art Into Technology ของทาทลินน้ันเขียนขึ้นหลังจากการสร้าง 
เลทาทลิน สําเร็จเรียบร้อยแล้ว ทาทลินได้อธิบายถึงความสําคัญของการสร้าง เลทาทลิน (Letatlin) 
ขึ้นมา ทั้งในมิติของการประกอบสร้างและมิติของการสร้างงานประกอบสร้างให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
โดยมีใจความดังน้ี 
 

 1. ข้าพเจ้าเลือกเครื่องบินเป็นการประกอบสร้างวัตถุของศิลปินเพราะมันมีความซับซ้อน
ของพลวัตรของรูปทรงที่สามารถเข้ามาสู่ชีวิตประจําวันและถูกใช้งานได้อย่างแพร่หลายใน
โซเวียต 
 2. ข้าพเจ้าประกอบสร้างรูปทรงจากง่ายไปสู่รูปทรงที่ซับซ้อน ทั้งเส้ือผ้า เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ไปจนถึงงานสถาปัตยกรรม และเครื่องบินนี้คือการประกอบสร้างที่ซับซ้อน
ที่สุด 
 3. ผลลัพธ์จากงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปของศิลปินที่เข้าสู่เทคโนโลยีด้วยหนทางใหม่ 
 4. กลไกของข้าพเจ้าถูกสร้างบนกฎของสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ การสังเกตการณ์รูปทรงน้ีให้
ข้อสรุปถึงรูปทรงที่มีความสุนทรีย์ที่สุดคือรูปทรงที่ตอบสนองกับระบบเศรษฐกิจมากที่สุด  
 5. ผลงานช้ินน้ีสําเร็จได้จากความร่วมมือของสหาย M.A.Geintse และ A.V.Losev และ
ผู้ช่วย A.G.Sotnikov และ Iu.S.Pavil’onov จากสถาบัน Culture of Materials 

(Tatlin Translated by Zhadova, 1932/1988: 311)   
 
 

 



 38

 ดังน้ันการประกอบสร้างต้องสื่อถึงความจริงบางอย่างหรือต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วน
กับการประกอบสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มโปรดักติวิสม์ที่ต้องการเปลี่ยนศิลปะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ จึง
กลายเป็นว่าปัจจัยภายนอกสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนรูปทางศิลปะ ทั้งในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านรูปทรงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม หรือการที่การเมืองเข้ามาเป็นตัวควบคุม
แนวคิดเชิงนามธรรม น้ันแสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของโลกภายนอกเป็นตัวกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลง
ในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพัฒนาการในผลงานประติมากรรมของนวม กาโบ จะพบว่าปัจจัย
ภายนอกมีส่วนในการเปลี่ยนรูปที่กว่าในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่เพียงแค่ขอบเขตทาง
ศลิปะเท่าน้ัน ดังน้ันผลงานของกาโบจึงอยู่ในขอบเขตของประติมากรรมเป็นหลัก แต่ปัจจัยภายนอกท่ี
ส่งผลมากที่สุดก็คือ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่าหลังเรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ผลงานของกาโบ
ก็อ้างอิงอยู่กับ การค้นหามิติที่เป็นเวลาที่สัมพันธ์กับตัวประติมากรรมภายใต้เน้ือหาของความเคลื่อนไหว
หรือความเคล่ือนที่ 
 ในปี ค.ศ. 1937 กาโบ ได้ตีพิมพ์หนังสือเซอร์เคิล (Circle: International Survey of 
Constructivist Art) เพื่อรวบรวมแนวคิดของการประกอบสร้างในงานศิลปะที่อยู่ในยุโรปขณะนั้น 
โดยบทความแนวคิดประกอบสร้างในศิลปะ (The Constructive Idea in Art) กล่าวถึงแนวโน้มของ
การประกอบสร้างที่นอกเหนือแรงผลัดดันทางการเมืองในรัสเซีย มาสู่การเป็นแนวคิดของการประกอบ
สร้างที่เป็นสากลดังน้ี  
 

 รากฐานของการประกอบสร้างศิลปะโป้ปดเกี่ยวกับธรรมชาติและถูกการใช้งานในชีวิต
ของศิลปะ ในคําโกหกน้ันคือการประกอบสร้างใหม่ของความหมายที่ต่างไปจากขอบเขตของ
ศิลปะ ทั้งในความสัมพันธ์ระหว่างมัน ทั้งในวิธีการของมัน และทั้งในเป้าหมายของมัน โดย
น้อมรับเอาพื้นฐานสองประการที่ศิลปะสร้างขึ้น ที่มีชื่อว่า เนื้อหา และรูปทรง ที่การประกอบ
สร้างทั้งสองแยกจากกันไม่ได้ ทําให้ความคิดเรื่องของรูปทรงสามารถออกแบบได้เพียงหนึ่ง
เดียว และเน้ือหาอื่น ๆ ก็ไม่สามารถเข้าร่วมกับแนวคิดการประกอบสร้างได้ . . .  
 จากอุปสรรคหลักในการฟื้นฟูศิลปะและเป็นประเด็นที่ทําให้การประกอบสร้างได้ปล่อย
หลักการของรากฐานมันได้เปิดเผย กฎที่เป็นสากลของส่วนประกอบในทัศนศิลป์ อย่างเช่น 
เส้น สี รูปร่าง การครอบครองพลังแห่งการแสดงออกที่เป็นอิสระจากการร่วมมือจากปัจจัย
ภายนอก นั้นทําให้ชีวิตและการกระทําของมัน เป็นเงื่อนไขทางปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาใน
ตัวมันเองที่อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ โดยส่วนประกอบทั้งหมดไม่ได้ถูกเลือกโดยกระบวนการ
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ หรือโดยเหตุผลอื่น มันไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม แต่มัน
เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นทันทีทันใดและหลวมรวมด้วยอารมณ์ของมนุษย์ 

(Gabo Translated by Harrison and Wood, 1937/1999: 365-366) 
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 จากบทความในท่อนแรก กาโบนําเสนอถึงการประกอบสร้างในมุมมอง การประกอบสร้าง
ด้วยการเมืองว่าเป็นการประกอบสร้างที่ไม่ใช่ความแท้จริง แต่กาโบก็ให้คุณค่าของกระบวนการประกอบ
สร้างที่เป็นต้นทางไปสู่การประกอบสร้างในนิยามของกาโบ เพ่ือสื่อสารไปที่การแสดงออกถึงความจริง 
ดังน้ี  
 

 แนวคิดของการประกอบสร้างไม่ได้ถูกใช้งานเพื่อเป็นภาพตัวแทนของโลก มันไม่ได้
กําหนดว่าศิลปะเป็นการใช้งานของวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวิทยาศาสตร์เป็นกระแสที่มีความ
ต่างกัน มีที่มาจากความสร้างสรรค์ที่ร่วมกัน และไหลไปสู่มหาสมุทรแห่งวัฒนธรรมเดียวกัน 
แต่บัดนี้ทั้งสองไหลผ่านไปในฐานที่ต่างกัน วิทยาศาสตร์มีหน้าที่คือการให้ปัญญา ปัญญาคือส่ิง
ที่ผูกไว้กับการรับรู้ของสรรพส่ิง ที่แตกต่างกัน เปล่ียนแปลงได้ และขัดแย้งกัน . . .  
 หน้าที่ของปัญญา คือ ความกระหายที่อยากรู้ ศิลปะเกิดมาจากความจําเป็นในการส่ือสาร 
แรงกระตุ้นจากวิทยาศาสตร์คือส่ิงที่ขาดหายไปในภูมิปัญญา แรงกระตุ้นจากศิลปะสมบูรณ์
พร้อมไปด้วยอารมณ์และความปรารถนา วิทยาศาสตร์เป็นยานทางความรู้ ศิลปะเป็นยานทาง
ความคิดและเจตคติ วิทยาศาสตร์มองและสังเกต ศิลปะดูและคาดการณ์ 

(Gabo, 1937 Translated by Harrison and Wood, 1937/1999: 367) 
 
 ดังน้ันจะเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของการประกอบสร้างผลงานของทั้งทาทลินและกาโบ น้ัน
มีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ที่ทาทลินเลือกที่นําการประกอบสร้างไปผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน แต่กาโบเลือกที่จะให้การประกอบสร้างแสดงเป็นศิลปะนามธรรม ประเด็นนี้จึงเป็น
ประเด็นสําคัญ ที่ส่งผลต่อการศึกษาเกี่ยวกับคอนสตรัคติวิสม์ ที่แบ่งพัฒนาการของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ 
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาเกี่ยวกับทฤษฎีที่ทั้งทาทลินและกาโบใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานรวมไปถึงเน้ือหา แนวคิด และรูปทรงของผลงานแบ่งแยกผลงานระหว่างทาทลินและ
กาโบไว้ด้วยกัน 
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บทที่ 3 
 

กลุ่มประติมากรรมนามธรรมของวลาดิเมียร์ ทาทลิน และนวม กาโบ 
 
 ผู้วิจัยได้จับกลุ่มผลงานของทั้ง วลาดีเมียร์ ทาทลิน และ นวม กาโบ ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เรา
จะพบว่ามีผลงานส่วนมากสามารถจัดกลุ่มได้ทั้งจากเส้นเวลาในระยะเดียวกัน (time line) และมีผลงาน
บางช้ินที่กระโดดข้ามไปจากเวลาเดียวกันในกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ยืดเอาตามหลักนิยามของการประกอบสร้าง
ที่ประกอบไปด้วยแนวคิดของ เน้ือแท้ของวัสดุ และ การก่อสร้างทางการเมือง เพ่ือจัดกลุ่มผลงานมากกว่า
การเรียงตามเวลาที่เป็นเส้นตรง ทั้งน้ีผู้วิจัยพบว่าการวิเคราะห์ที่เกิดจากนิยามของการประกอบสร้าง
เราจะสามารถเทียบเคียงแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของทาทลินและกาโบได้ดีกว่า โดยผู้วิจัยแบ่ง
ผลงานต่าง ๆ เป็นสามกลุ่มคือ 
 1. กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมือง 
 2. กลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง 
 3. กลุ่มประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมือง 
 โดยทั้งสามกลุ่มน้ีจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลงานการสร้างสรรค์ภายใต้คาํ
นิยามของการประกอบสร้าง ว่าผลงานแต่ละอย่างเข้ากันกับนิยามการประกอบสร้างอย่างไรและมีส่วน
ประใดที่มีความโดดเด่นหรือมีความสําคัญในผลงานน้ัน รวมไปถึงความแตกต่างในการประกอบสร้าง
ของทาทลิน และ กาโบ ที่แม้จะอยู่ภายในกลุ่มเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันออกไปดังน้ี 
 
กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมือง 
 กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมืองของวลาดีเมียร์ ทาทลิน  
 วลาดีเมียร์ เอฟกราโฟวิช ทาทลิน (Vladimir Yevgraphovich Tatlin) เกิดเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม ค.ศ. 1885 มีบิดาคือ เอฟกราฟ นิกิโฟโรวิช ทาทลิน เป็นวิศกรรถไฟ มีมารดาคือ นาเดซ ดา 
นิโคลเลฟวา ทาทลินนา เป็นกวี 2 ปี ต่อมามารดาของเขาเสียชีวิตลง บิดาได้แต่งงานใหม่ในอีกไม่กี่ปี
ต่อไป และย้ายครอบครัวไปอยู่เมืองคาร์ลอฟ และเข้าเรียนหนังสือที่เมืองน้ันได้ไม่นานก็ย้ายไปที่เมือง
โอเดสซา ค.ศ. 1895  
 ทาทลินในวัย 14 ปีได้เซ็นสัญญาเป็นกะลาสี ด้วยความสนใจศิลปะต้ังแต่ยังเป็นเด็กทาทลิน
ทํางานเป็นกะลาสีและฝึกวาดภาพไปพร้อมกันขณะที่ล่องทะเล เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวเขาได้ทํางานเป็น
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นักวาดภาพทางศาสนา (icon-painter) โดยเป็นลูกมือและลูกศิษย์ของเลเวเนต (Levenets) และ
คาเชนโก้ (Kharchenko) 
 ปี ค.ศ. 1902-1904 ทาทลินได้เข้าเรียนจิตรกรรมที่วิทยาลัยจิตรกรรมประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรมมอสโคว์ (Moscow College of Painting, Sculpture and Architecture) และถกูไล่
ออกเพราะพฤติกรรมไม่ดี แต่บิดาได้ขอร้องกับทางโรงเรียนให้รับเข้าไปเรียนใหม่ ในปี ค.ศ. 1909-1910 
ขณะที่ยังเป็นนักศึกษาได้เข้าเรียนกับ คอนสเตนติน โคโรวิน (Konstantin Korovin, 1861-1939) และ 
วาเลนติน เซอร์รอฟ (Valentin Serov, 1865-1911) แม้จะเรียนไม่จบแต่ได้มีโอกาสฝึกงานที่ โซโลดอฟ
นิคอฟ โอเปร่า (Solodovnikov Opera) ย้ายไปเรียนที่ วิทยาลัยเพนซา (Penza College) เคยถูก
ตํารวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเน่ืองจากเป็นนักศึกษาท่ีเคลื่อนไหวทางการเมืองและมุมมองที่สนับสนุนการ
ปฏิวัติ ต่อมาได้ออกล่องเรือไปยังเมดิเตอร์เรเนียน และเรือกลไฟไปยังเอเชียไมเนอร์ กรีซ และประเทศ
อาณานิคมของอิตาลีในแอฟริกา ในขณะนั้นเขียนภาพเกี่ยวกับละครสัตว์และคัดลอกงานเฟรสโก ได้
เจอกับ ลาริโอนอฟและได้มีโอกาสทํางานจิตรกรรมร่วมกัน  
 ทาทลินจบการศึกษาที่วิทยาลัยเพนซา ในปี ค.ศ. 1909 ขณะที่ยังศึกษาอยู่น้ันมีโอกาสเข้า
ร่วมกับแสดงผลงานศิลปะกับกลุ่ม โกลด์เด็นท์ฟลีซ (Golden Fleece) ต่อมา ค.ศ. 1910-1911 เขาย้าย
กลับมาอยู่ท่ีมอสโคว์ และกลับมาเรียนที่วิทยาลัยจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมมอสโคว์ 
โดยศึกษาในสาขาจิตรกรรม และได้เป็นผู้ออกแบบฉากละครเรื่อง “Tsar Maximillian and his 
Disobedient Son, Adolf” ภายใต้การกํากับของ Bonch-Tomashevskii จัดแสดงที่ Literary and 
Artistic Circle of Moscow ค.ศ. 1912 เข้าร่วมเสวนาและร่วมแสดงงานในฐานะศิลปินรุ่นเยาว์ ได้
พบกับนักกวีช่ือว่า เวลิเมียร์ คเลปนิคอฟ (Velimir Khlebnikov, 1885-1922) ต่อมาได้เป็นเพ่ือสนิท
กันและเป็นแรงบันดาลใจในอาชีพการเป็นศิลปิน 
 จากการได้ท่องเที่ยวไปตามท่ีต่าง ๆ และการเป็นลูกมือของศิลปิน ทําให้ภาพวาดของทาทลิน
ในช่วงต้นน้ันจึงมีทั้งภาพที่เป็นทิวทัศน์และภาพเขียนทางศาสนา โดยภาพก่อนปี ค.ศ. 1910 ยังหลงเหลือ
หลักฐานเพียงไม่กี่ช้ิน อย่างเช่นภาพที่โบสถ์เซนต์จอร์จ เป็นภาพวาดตามธรรมเนียมนิยมของศาสนา
คริสต์ลัทธิออธอด็อกซ์อย่างชัดเจน รวมไปถึงภาพคาเนช่ัน (Carnation, 1908) ที่วาดข้ึนในปี ค.ศ. 1908 
ที่แสดงถึงฝีแปรงที่รุนแรง มีการแสดงอารมณ์สูง มีลักษณะคล้ายกับภาพของกลุ่มโพสอิมเพรสช่ันนิสม์ 
ในขณะที่ภาพในช่วงปี ค.ศ. 1910 เป็นต้นมา ทาทลินรับเอาความอิทธิพลแบบคิวบิสม์และฟิวเจอร์ริสม์ 
มาใช้กับการทํางานจิตรกรรม ตัวอย่างเช่น ภาพคนขายปลา (Fishmonger, 1911) และ ภาพกะลาสี 
(Sailor, 1911-1912) ที่รูปบุคคลถูกวาดให้ลดทอนความเหมือนจริงเช่นเดียวกับกลุ่มคิวบิสม์ โดยมีที
แปรงฉากหลังของภาพที่แสดงความเคลื่อนไหวแบบฟิวเจอร์ริสม์      
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ภาพที่ 7 ภาพคาเนช่ันของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1908 ใช้เทคนิคสีนํ้ามัน ขนาด 73.5 x 66.6 ซม. 
ที่มา: Lynton, Norbert, Tatlin’s Tower: Monument to Revolution (New Haven and 
London: Yale University Press, 2009), 10. 
  

 
 
ภาพที่ 8 ภาพกะลาสีของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1911-1912 ใช้เทคนิคสีฝุ่น ขนาด 71.5 x 71.5 ซม. 
ที่มา: Vladimir Tatlin, The Sailor (Self Portrait), accessed June 15, 2017, available from  
https://www.wikiart.org/en/vladimir-tatlin/the-sailor-self-portrait-1912 
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ภาพที่ 9 ภาพคนขายปลาของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1911 ใช้เทคนิคสีนํ้ามัน ขนาด 77 x 99 ซม.  
ที่มา: Vladimir Tatlin, The Fishmonger, accessed June 15, 2017, available from https:// 
www.wikiart.org/en/vladimir-tatlin/the-fishmonger-1911 
 

 
 
ภาพที่ 10 ภาพรูปเปลือยของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1913 ใช้เทคนิคสีนํ้ามัน ขนาด 143 x 108 ซม. 
ที่มา: Vladimir Tatlin, Model, accessed June 15, 2017, available from https://www.wikiart. 
org/en/vladimir-tatlin/model-1913 
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 จุดเด่นของผลงานในช่วงต้นของทาทลิน มักจะวาดเน้ือหาของสิ่งที่พบเจอตามประสบการณ์ 
โดยทาทลินให้ความสนใจกับการวาดวาดกะลาสีเป็นอย่างมากในช่วงต้น ขณะที่ทาทลินได้มีโอกาสเข้า
ศึกษาศิลปะอย่างจริงจัง เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับกะลาสีก็ลดลง โดยปรากฏเป็นผลงานแบบการฝึกวาด
ภาพคนเปลือยเป็นส่วนมาก ที่มีทั้งการฝึกวาดภาพแสงเงาแบบหลักวิชา ไปจนถึงการฝึกวาดภาพคน
เต็มตัวด้วยโครงสร้างแบบศิลปะสมัยใหม่ โดยพัฒนาการวาดภาพจากความเหมือนจริงไปสู่การวาดภาพ
แบบลดทอนอย่างเช่นรูปเปลือย (Nude, 1913) และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มยูเนียน ออฟ ยูธ 
(Union of Youth) และวางแผนจะเร่ิมทํางานเก่ียวกับนามธรรมโดยมีคําขวัญว่า “ให้สายตาอยู่ใต้การ
ควบคุมของสัมผัส”  
 ค.ศ. 1914 ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เขาได้ไปเล่นดนตรีในนิทรรศการรัสเซีย
พ้ืนบ้านในเยอรมัน เงินที่ได้จากการร่วมแสดงทําให้เขาสามารถไปเย่ียมสตูดิโอของปิกัสโซและพิพิธภัณฑ์
ลูฟว์ที่ปารีส  ทาทลินใช้เวลาอยู่ที่ปารีสเป็นเวลาหน่ึงอาทิตย์ เขาได้มีโอกาสเข้าไปดูที่สตูดิโอของปิกัสโซ่ 
โดยความต้องการของเขาต้องการจะไปเย่ียมชมผลงานหุ่นน่ิงกีตาร์และขวด (Still Life with Guitar 
and Bottle, 1911) เป็นผลงานคิวบิสม์ที่ปิกัสโซ่ทดลองทําไว้ในรูปแบบสามมิติ   
 

 
 
ภาพที่ 11 ภาพหุ่นน่ิงกีตาร์และขวดของปาโบล ปิกัสโซ่ ปี 1911 ใช้เทคนิควัสดุผสม กระดาษแข็ง 

และลวด   
ที่มา: Emily Bell, collage, accessed June 15, 2017, available from http://csmt.uchicago. 
edu/glossary2004/collage.htm 
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 หลังจากกลับมาจากปารีส เริ่มสร้างผลงานชุด ระนาบสองมิติ (Painterly Relief) จัด
แสดงในเดือนพฤษภา ค.ศ. 1914 ในสตูดิโอที่ออสโตเชนก้า (Ostozhenka) เป็นเวลา 5 วัน และ โดย
ผลงานช้ินแรกคือ การประกอบสร้างขวด ประกอบจาก แผ่นฟอยล์ วอลเปเปอร์ ยึดติดกับแผ่นกระดาน 
ที่เห็นได้ชัดว่ามีแรงบันดาลใจมาจากผลงานของปิกัสโซ และพัฒนาต่อมาให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ในผลงานอีกสี่ช้ินคือการประกอบสร้างขวด (Bottle, 1914), ระนาบกระจก (Glass Relief, 1914), 
ระนาบสีฟ้า (Blue Counter-Relief, 1914) และการประกอบสร้างระนาบสองมิติ (Painterly Relief, 
1914) มีจุดที่สําคัญคือวัสดุที่ทาทลินใช้เป็นวัสดุผสม (mixed media) โดยส่วนมากจะมีการยึดติด
การแผ่นรองด้านหลัง โดยจัดแสดงในนิทรรศการเทรมเวย์ วี (Tramway V) 
 

 
 
ภาพที่ 12 ภาพการประกอบสร้างขวดของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1914 ใช้เทคนิควัสดุผสม แผ่นฟอยล์

และวอลเปเปอร์ ไม่ทราบขนาด 
ที่มา: Emilycbetteridge, The Bottle, accessed June 15, 2017, available from https:// 
emilycbetteridge.wordpress.com/2015/10/14/russian-constructivism/#jp-carousel-150 
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ภาพที่ 13 ภาพระนาบกระจกวของลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1914 ใช้เทคนิควัสดุผสม เหล็ก ปูนขาว และ

แก้ว ไม่ทราบขนาด 
ที่มา: John Steppling, The Predicament of Immanence, accessed June 15, 2017, available 
from http://john-steppling.com/2016/04/the-predicament-of-immanence/ 
 

 
 
ภาพที่ 14 ภาพระนาบสีฟ้าของวลาดิเมียร์ทาทลิน ปี 1914 ใช้เทคนิควัสดุผสม ไม้และเหล็ก ขนาด 

79.5 x 44 x 7.3 ซม. 
ที่มา: ARTE DE XIMENA, TC CONTRARRELIEVE AZUL 1914 VLADIMIR TATLIN 0023, 
accessed June 15, 2017, available from https://artedeximena.wordpress.com/arte- 
contemporaneo/constructivismo/tc-contrarrelieve-azul-1914-vladimir-tatlin-0023/ 
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ภาพที่ 15 ภาพการประกอบสร้างระนาบสองมิติของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1914 ใช้เทคนิควัสดุผสม 

ไม้ เหล็ก และหนัง ขนาด 62.9 x 53 ซม. 
ที่มา: Emilycbetteridge, Counter-Relief, accessed June 15, 2017, available from https:// 
emilycbetteridge.wordpress.com/2015/10/14/russian-constructivism/#jp-carousel-149 
 
 ในปี ค.ศ. 1915 ทาทลินเข้าร่วมนิทรรศการใหญ่สองที่คือ นิทรรศการ Tramway V โดยนํา
ผลงานชุด ระนาบ เข้าร่วมแสดง และนิทรรศการฟิวเจอร์ริสต์ ครั้งสุดท้าย 0-10 (0-10 The Last 
Futurist Exhibition) เมืองเซนต์ปีเตอร์ นิทรรศการน้ีเป็นนิทรรศการที่คอนสตรคัติวิสม ์และสพุรมีาติสม ์
เข้าร่วมแสดงผลงานด้วย ทาทลิน ส่งผลงานชุดระนาบสามมิติ เข้าร่วมแสดง โดยวัสดุของผลงานชุดน้ี
สร้างมาจาก เหล็ก ไม้ และเชือก เป็นหลัก และมีพัฒนาการจากผลงานชุดก่อนหน้า ด้วยการที่ผลงาน
ไร้ฐานรองระนาบ ด้วยการถูกยึดแขวนเข้ากับมุมห้อง ทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วย ระนาบยึดกลาง 
(Corner Center Relief), ระนาบสะท้อนกลับยึดมุม (Corner Counter-Relief), ระนาบยึดมุม 
(Corner Relief) และสะท้อนระนาบ (Counter Relief) 
 โดย นิโคไล ปูนิน ได้วิจารณ์เปรียบเทียบ ผลงานคอนสตรัคติวิสม์ของทาทลิน กับผลงาน
สุพรีมาติสม์ของมัลเลวิช ที่จัดแสดงพร้อมกันในนิทรรศการ 0-1 ไว้ดังน้ี  
 

 พวกเขาใช้พรหมลิขิตพิเศษร่วมกัน ตอนที่มันเริ่มต้นขึ้น ข้าพเจ้าไม่ทราบเลย แต่ตั้งแต่
ข้าพเจ้าจําความได้ พวกเขามักถูกแบ่งอยู่คนละโลกเสมอ ผืนดิน ท้องฟ้า และห้วงอวกาศ
ระหว่างดวงดาว  พวกเขาสร้างโลก และอิทธิพลของพวกเขาเองในทุก ๆ ที่ โดยปกติแล้ว
ทาทลินมักเปรียบตนเองเป็นดังผืนดิน และพยายามที่จะผลักไสมัลเลวิชให้ออกไปเป็นแผ่นฟ้า 
เนื่องมาจากงานอภววิสัยของเขา มัลเลวิช ผู้ซึ่งมิได้ปฏิเสธดาวเคราะห์นี้ ไม่ได้ศิโรราบต่อผืน
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ดิน ตั้งแต่เขาพิจารณา ด้วยเหตุผลของเขา ว่าให้เป็นดวงดาวเคราะห์ด้วย และนั่นก็ถือเป็น
อภววิสัยเช่นกัน 

(Punin Translated by Lynton, 1988/2009: 47)  
 
 ดังน้ันเราจึงเห็นภาพของกลุ่มความคิดที่สร้างศิลปะให้อยู่ในรูปแบบของงานนามธรรม ใน
ภาพกว้าง ๆ ปรากฏเป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงระหว่าง ทาทลิน และ มัลเลวิช  ทําให้ คอนสแตน อูมันสกี 
(Konstantin Umansky, 1902-1945) นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวรัสเซีย วิจารณ์ถึงกลุ่มผลงานของ
ทาทลินว่าเป็น ทาทลินนิสม์ (Tatlinism) โดยเขากล่าวไว้ว่า 
 

 งานจิตกรรมน่ะ ...มันตายไปแล้ว – กลุ่มทาทลินนิสม์กล่าว, ในมุมมองของการวิจารณ์
จะถูกถอดลงโดยความต้องการท่ีจะสร้างผลงานจิตรกรรม ผลงานทางศิลปะ เพียงเพื่อที่จะ
บําเรอธารกํานัล และเพื่อที่จะถูกปฏิเสธเช่นกัน และความก้าวหน้านั้น ในปี 1915 เครื่องจักร
ยนต์ทางศิลปะของทาทลิน โดยต้นแบบจะเป็นเช่นเดียวกันกับของปิกัสโซ และ ตัวอย่าง
ทดลองของบรากค์ในปี ค.ศ. 1913 มันไม่ได้เป็นการลบหลู่การทําวัสดุ ทําให้ศิลปะมีค่าลดลงแต่
อย่างใด ไม้ แก้ว กระดาษ ดีบุก เหล็ก สลักเกลียว ตะปู อุปกรณ์ไฟฟ้า เศษแก้วแตกที่ได้จาก
เครื่องบิน วัตถุที่สามารถขยับได้ในช้ินงาน และอื่น ๆ ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นส่ิงที่ถูกระบุแล้วว่า
เป็นวัสดุงานศิลปะแนวใหม่ เป็นไวยากรณ์ใหม่ และสุนทรียศาสตร์ที่เรียกร้องให้เหล่าศิลปิน
ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านความชํานาญ และ ความรู้ทางด้านเทคนิคอย่างกว้างขวาง และมี
พันธะอย่างแนบแน่นกับ พันธมิตรอันทรงพลัง คือ ราชันย์จักรยนต์  
 อย่างที่เราได้แจงไปแล้ว ทาทลินนิสม์ไม่ใช่แนวคิดนิยมพื้นเพเดิมของรัสเซีย ต้นกําเนิด
ของมันกบดานอยู่ในความคิดริเริ่มของฝรั่งเศส อย่างที่เราเข้าใจว่าเครื่องจักรยนต์ทาศิลปะที่มี
อยู่ โดยเฉพาะในรัสเซียทุกวันนี้ ดูเหมือนจะอยู่ในความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับความคิดใน 
ปัจจุบันกาลด้วย 

(Umansky Translated by Lynton, 1920/2009: 60) 
 
 จากช่วงท้ายของบทความที่ผู้วิจัยหยิบยกมา ว่าด้วยเรื่องของการเป็นพ้ืนเพของแนวคิดของ
ทาทลินนิสม์ ที่ไม่ได้มีพ้ืนเพมาจากแนวคิดการร้ือฟ้ืนสิ่งเก่า อย่างเช่น กลุ่มคิวโบ-ฟิวเจอร์ริสม์ ที่อาศัย
แนวคิดของความเป็นพ้ืนเพรัสเซียแบบดั้งเดิมเข้ามาสร้างผลงาน จึงเกิดประเด็นที่สําคัญที่บอกถึงว่า
ผลงานต่อไปของทาทลินน้ันยึดโยงกับสิ่งที่เป็นสากล ซึ่งภาษาทางนามธรรมหรือภาษาทางวัสดุน้ัน เข้า
กันได้ดีกับแนวคิดการสร้างสังคมนิยมที่เป็นสากล และต่อมาแนวคิดทางการเมืองสังคมนิยมจะเข้ามามี
บทบาทต่อผลงานของทาทลินในยุคหลังอย่างมากอีกด้วย  
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ภาพที่ 16 ภาพระนาบยึดกลางของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1915 ใช้เทคนิควัสดุผสม ไม้ เหล็ก และ

เหล็กเส้น ไม่ทราบขนาด 
ที่มา: Sybille Fuchs and Marianne Arens, Tatlin’s “new art for a new world”, accessed 
June 15, 2017, available from http://www.wsws.org/en/articles/2012/06/tat1-j19.html 
 

 
 
ภาพที่ 17 ภาพระนาบสะท้อนกลับยึดมุมของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1914 ใช้เทคนิควัสดุผสม ไม้ 

เหล็ก เชือก และทองแดง ขนาด 71 x 118 ซม. 
ที่มา: Sybille Fuchs and Marianne Arens, Corner Counter-Relief, accessed June 15, 
2017, available from http://www.wsws.org/en/articles/2012/06/tat1-j19.html 
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ภาพที่ 18 ภาพระนาบยึดมุมของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1915 ใช้เทคนิควัสดุผสม เหล็ก สังกะสี และ

เหล็กเส้น ขนาด 19 x 154 x 76 ซม. 
ที่มา: Vladimir Tatlin, Counter-Reliefs, accessed June 15, 2017, available from https:// 
monoskop.org/Vladimir_Tatlin 
 

 
 
ภาพที่ 19 ภาพสะท้อนระนาบของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1916 ใช้เทคนิควัสดุผสม ไม้และเหล็ก 

ขนาด 100 x 64.5 ซม. 
ที่มา: Utopia/Dystopia, Monument to the Third International, accessed June 15, 
2017, available from https://utopiadystopiawwi.wordpress.com/constructivism/vladimir- 
tatlin/monument-to-the-third-international/tatlin-counter-relief-1917/ 
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 กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมืองของนวม กาโบ 
 นวม กาโบ (Naum Gabo) หรือนวม นีเมีย เพิร์พเนอร์ (Naum Neemia Pevsner) 
เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1890 เป็นลูกคนที่สี่ของครอบครัวเช้ือสายยิว มีฐานะร่ํารวย ครอบครัว
มีภูมิลําเนาอยู่ที่เมือง Bryansk เมื่อกาโบ ครอบครัวของเขาไม่ค่อยเคร่งในศาสนานัก แต่เขามีแม่เลี้ยง
ที่เป็นออโธด็อซ์  เมื่อเป็นวัยรุ่น พ่ีชายของเขา อองตวน เพิร์พเนอร์ (Antoine Pervsner, 1886-1962) 
ตัดสินใจว่าจะเป็นศิลปิน กาโบจําได้ว่าเขาพาเพ่ือนที่โรงเรียนศิลปะในเคียฟมาที่บ้าน ขณะที่นํางานมา
ศึกษาต่อที่บ้านกาโบจึงได้มีโอกาสซึมซับไปด้วย ต่อมาทั้งเขาและพี่ชายก็ตัดสินใจเรียนจิตรกรรมกับ
มิคาฮิล วรูเบล ( Mikhail Vrubel, 1856-1910) ซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจสําคัญต่อกาโบ 
 ค.ศ. 1904 กาโบถูกไล่ออกจากโรงเรียนบริเยนสก์ (Bryansk) เพราะไปแต่งกลอนที่ไม่
เหมาะสม โดยมาร์คพ่ีคนโตของเขาได้พาเขาไปอยู่ที่เมืองทอมสค์ (Tomsk) ที่ห่างไกลจากบ้าน มาร์ค
ที่ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรจึงคาดหวังให้กาโบเป็นวิศวกรเหมือนตนเองด้วย ในขณะที่กาโบอยากเป็น
นักกวี ในช่วงเวลาน้ันกิจกรรมการปฏิวัติเฟ่ืองฟูขึ้น บทกวีของกาโบในช่วงนั้นจึงมีลักษณะของชาตินิยม
อยู่สูง เขาหวังว่าศิลปะของเขาจะได้เป็นส่วนหน่ึงกับการปฏิวัติ เขาเช่ือว่าศิลปะจะสามารถส่งเสริมกับ
แนวคิดยูโทเปียได้ ต่อมาเขาเข้าเรียนที่เคิร์สคยิมเนเซียม (Kursk gymnasium) แต่ไม่จบการศึกษา
เพราะเขาสอบตก ในปี ค.ศ. 1909 โดยเขากล่าวถึงกรณีน้ีไว้ว่า  
 

 หลังจากน้ัน ข้าพเจ้าก็ออกจากเคิร์สค โดยแยกกับคุณพ่อ-คุณแม่ที่บ้านในบริแย๊นสก์ 
เพื่อไปยังอารามเบลเย เบเรก้า ที่ข้าพเจ้าเคยไปเยือนบ่อย ๆ ในช่วงฤดูร้อนก่อน ๆ ข้าพเจ้า
ต้องถูกบังคับให้ออกจากเคิร์ซก ข้าพเจ้าจึงต้องจบการศึกษาในปีถัดมาในฐานะนักศึกษานอก
ระบบ เมื่ออธิการถามข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องการที่จะศึกษาต่อในด้านใด ข้าพเจ้าก็ตอบ
ออกไปในทันที โดยที่ข้าพเจ้าก็ตกใจกับคําตอบของตัวเองเช่นกันว่า ข้าพเจ้าต้องการสมัคร
เรียนต่อในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(Naum Gabo Translated by Sadilina, 1909/2011: 18-19)  
 
 ค.ศ. 1910 ครอบครัวขอให้เขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมิวนิค (Munich University) ใน
สาขาแพทย์และวิทยาศาสตร์ หลังจากน้ันสองปีเขาก็ยอมเข้าเรียนตามความต้องการของครอบครัว 
แต่เขาไม่ได้สนใจที่จะเป็นแพทย์ เขาสนใจในเรื่องของฟิสิกส์มากกว่าจึงเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ 
Technische Hochschule แทน ในแคว้นบาวาเรีย ได้มีโอกาสเรียนกับ อัลเฟรด บาวเออร์ (Alfred 
Bauer) และวิลเฮม รอนเกน (Wilhelm Rontgen) เกี่ยวกับการถกเถียงแนวคิดของอัลเบิร์ต ไอสไตน์ 
(Albert Einstein) โดยเขากล่าวถึงศิลปะและวิทยาศาสตร์ไว้ว่า  
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 มันเป็นยุคแห่งการปฏิวัติ และควันหลงของการพลิกแผ่นดินที่แท้จริง ที่เรายังคงอาศัย
อยู่ในยุคนั้น โดยผู้ที่ริเริ่มคือศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้นว่า ไม่มีใครเช่ือในทฤษฎีของ
ไอน์สไตน์ หรือภาพวาดแบบนามธรรมจะมีอยู่จริง ผู้คนกระโชก และต่อต้าน แต่ในจิตภาพ
กลับสั่นคลอน เพราะถึงแม้ผู้คนจะไม่แม้กระทั่งต้องการ หรือรู้จัก ผลงานของศิลปินและ
นักวิทยาศาสตร์ก็ตราตรึงอยู่ในห้วงคํานึงของพวกเขา 

(Naum Gabo Translated by Sadilina, 1972/2011: 19-20) 
 
 ช่วง ค.ศ. 1912-1914 เขายังเลือกเรียนในวิชาปรัชญา เขาสนใจแนวคิดของเอมมานูเอล 
คานท์ เก่ียวกับสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงออกของประติมากรรมต่อมาของเขา 
ในขณะนั้นกาโบจึงไปเรียนประวัติศาสตรศิลปะกับ เฮนริช วูลฟ์ฟิน (Henrich Wolfflin, 1864-1945) 
และต่อมาได้กลายเป็นที่ปรึกษาให้เขา ก่อนหน้านั้นใน ค.ศ. 1913 กาโบได้มีโอกาสไปที่อิตาลี เขา
ประทับใจกับศิลปะยุคเรอเนสซองส์ การได้เรียนกับเฮนริช วูลฟ์ฟินทําให้เขาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่อง การ
เกิดขึ้นและมีอยู่ของศิลปะและคุณสมบัติของรูปทรงในศิลปะสมัยใหม่  
 ทําให้เขาสนใจในการสร้างภาษาของภาพแบบใหม่ เนื่องจาก ค.ศ. 1912-1913 เขาได้มี
โอกาสไปเย่ียมอองตวน ในปารีส ในขณะนั้นอองตวนได้เข้าร่วมกับกลุ่มศิลปินยิวในปารีส ทาํให้กาโบ
ได้รู้จักกับอเล็ซานเดอร์ อาชิเปนโก้ (Alexander Archipenko, 1887-1964) และอมาเดโอ โมดริกลิอาน่ี 
(Amadeo Modigliani, 1884-1920) โดยในขณะน้ัน อาชิเปนโก้น้ันสร้างผลงานประติมากรรมฟิวเจอร์
ริสม์ ทําให้ผลงานของเขาได้พัฒนารูปทรงของประติมากรรมให้มีความเป็นนามธรรมในระดับหน่ึงแล้ว   
 กาโบอยู่ในมิวนิคได้สี่ปี เขาพิจารณาว่ามิวนิคเป็นเหมือนเมืองหลวงของศิลปะแห่งที่สอง 
ด้วยบรรยากาศแบบปรัชญาทางด้านศิลปะ จึงเป็นที่ ๆ กาโบ ได้รับโอกาสการฝึกฝนแบบศิลปะยุคเก่า
และศิลปะยุคใหม่ มิวนิคในขณะน้ันเป็นเหมือนศูนย์กลางของศิลปิน นักกวี และนักแสดง เป็นสถานที่
การเกิดขึ้นของศิลปะยุคใหม่อย่างศิลปะนามธรรม ด้วยผลงานจิตรกรรมที่เต็มไปด้วยความประทับใจ
และองค์ประกอบของคานดินสกี 
 เมื่อสงครามโลกคร้ังที่หน่ึงเริ่มขึ้น เขากล่าวว่า “ในปีที่สี่ของการเรียน เหลือเวลาอีกหกเดือน
ที่จะทําวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ แต่ก็ไม่ได้ทําและก็รู้ว่าคงไม่ได้เป็นวิศกรแน่ ก็ตัดสินใจแล้วในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 1914 ว่า พร้อมที่จะหันไปทําประติมากรรมในแนวทางใหม่แทน” (Sadilina, 2011/1973: 25) 
ขณะจุดเปลี่ยนสําคัญของการพัฒนาผลงานของกาโบ ด้วยมุมมองแบบฟิวเจอร์ริสม์ที่ใช้การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกลายเป็นกระแสใหม่ของศิลปะในยุโรป ทําให้เขาคิดว่าถึงเวลาที่เขาจะ
สร้างผลงานในรูปแบบประติมากรรมสามมิติ 
 ดังน้ันในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1914 สงครามโลกทําให้กาโบต้องเป็นศัตรูของเยอรมัน และ
ต้องหนีไปยังประเทศนอร์เวย์ ไปกับพี่ชายและน้องชาย  เพื่อเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศเป็นกลางและ
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หลีกเลี่ยงการถูกเกณฑ์ไปอยู่ในกองทัพของพระเจ้าซาร์ โดยทั้งสามพ่ีน้องอยู่ที่เมืองคริสตินา (Christina) 
โดยอเล็กซีน้องชายของเขา กลับเข้าไปเรียนฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัย ด้วยเงินช่วยเหลือจากครอบครัวกาโบ
และองตวน ใช้เวลาไปกับการสร้างผลงานศิลปะอย่างจริงจัง 
 ต้ังแต่ ค.ศ. 1915-1917 กาโบเริ่มสร้างผลงานประติมากรรมชุดแรก ประกอบไปด้วย การ
ประกอบสร้างหัวหมายเลขหน่ึง, การประกอบสร้างหัวหมายเลขสอง, การประกอบสร้างหัวหมายเลข
สาม และการประกอบสร้างตัว ตามลําดับ วิธีเทคนิคที่กาโบใช้ในการสร้างสรรค์ ที่มีช่ือว่า สเตอริโอเมตริก 
(Stereometric Method) และเขาได้อธิบายถึงสเตอริโอเมตริกเทียบกับผลงานของทาทลินและความ
สําเร็จทางประติมากรรมของเขาไว้ว่า 
 

 ข้าพเจ้าทราบว่า ไม่มีศิลปินท่านใดในช่วงปี 1914-15 ซึ่งใช้หลักสเตอริโอเมตริกในการ
สร้างปริมาตรมาใช้เป็นระบบในศิลปะ การใช้พื้นผิวที่ตัดกันอย่างตามอําเภอใจ ที่อาจพบได้ใน
ภาพจิตรกรรมแนวบาศ์กนิยม หรือในคอนทรารีลีฟของทาทลินในเวลาน้ัน เป็นหนทางไกล
จากการประยุกต์ในการกําหนดระบบสเตอริโอเมทริกเพื่อการสร้างการจํากัด และล้อมกรอบ
ปริมาตรเช่นที่ ผลงานของข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้าคิดว่า มันเป็นก้าวใหญ่ก้าวหน้าที่สําคัญ ใน
พัฒนาการของโครงสร้างในพื้นที่ และในส่วนนี้ ข้าพเจ้ายกย่องตนเองที่ทําได้สําเร็จ” 

(Sadilina, 2011: 33 - 36) 
 
 จากการประกอบแผ่นระนาบสองมิติให้อยู่ในรูปทรงสามมิติ โดยวัสดุที่ใช้ในช่วงต้นจะใช้
แผ่นไม้อัดเป็นวัสดุหลักและทําการยึดติดด้วยกาว ต่อมาผลงานประติมากรรมทั้งสี่ช้ินถูกผลิตใหม่ด้วย
วัสดุที่มีความแข็งแกร่งคงทนขึ้นมากกว่าเดิม 
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ภาพที่ 20 ภาพการประกอบสร้างหัวหมายเลขหน่ึงของนวม กาโบ ปี 1915 ใช้ไม้อัด สูง 53.5 ซม. 
ที่มา: GABO constructivist sculptor, Constructed Head No.1, accessed June 15, 2017, 
available from http://www.naum-gabo.com/gallery/ 
 

 
 
ภาพที่ 21 ภาพการประกอบสร้างหัวหมายเลขสองของนวม กาโบ ปี 1916 ใช้เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 

45 x 43.2 x 43.2 ซม. 
ที่มา: Новый идолизм, Н. Габо. Голова. 1916, accessed June 15, 2017, available from 

http://www.dali-genius.ru/library/obraz-dvatsatogo27.html 
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ภาพที่ 22 ภาพการประกอบสร้างหัวหมายเลขสามของนวม กาโบ ปี 1916 ใช้กระดาษแข็ง ไม่ทราบ

ขนาด  
ที่มา: GABO constructivist sculptor, Head No.3., accessed June 15, 2017, available from 
http://www.naum-gabo.com/gallery/ 
 

 
 
ภาพที่ 23 ภาพการประกอบสร้างตัวของนวม กาโบ ปี 1917 ใช้กระดาษแข็ง ขนาด 39.5 x 29 x 16 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for ‘Constructed Torso’, accessed June 15, 2017, available 
from http://www.tate.org.uk/art/artists/naum-gabo-1137 
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กลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง 
 อนุสาวรีย์ทางการเมืองของวลาดีเมียร์ ทาทลิน 
 ก่อนการปฏิวัติรัสเซีย ทาทลินเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเขาเป็นประธานของกลุ่ม
ของศิลปินนักสังคมนิยมฝ่ายซ้าย ต่อมาได้กลายเป็นสหภาพจิตรกร (Union of Painter) ที่แยกมาจาก
สหภาพแรงงาน ทาทลินได้ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองใน ค.ศ. 1917 ที่เป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหว
โดยสหภาพแรงงานศิลปิน (Union of Art Worker) และถูกแต่งต้ังให้เป็นประธานของขั้วฝั่งซ้าย ต่อมา
ทําให้ทาทลินเข้ามามีบทบาทในกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม (Narkompros) โดยเขาได้รับเลือก
ให้ทํางานในส่วนของแผนกงานทัศนศิลป์ (IZO) ต่อมา ค.ศ. 1918 เขาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าของหน่วย
สถาบันพิพิธภัณฑ์การศึกษาและวัฒนธรรม (Museums Collegium of Nakompros)  
 ในขณะนั้น เลนินมีคําสั่งให้ลูนาร์ชาสกี ดําเนินนโยบายทําลายอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ราชวงศ์ซาร์และทําการสร้างอนุสาวรีย์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิวัติสังคมนิยมแทนที่ โครงการนี้มีชื่อว่า 
แผนอนุสาวรีย์โฆษณาชวนเช่ือ (Plan for Monument of Propaganda) โดยหน้าที่ของทาทลินเข้ามา
มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการผลิตประติมากรรมอนุสาวรีย์ของโครงการน้ี อย่างไรก็ตามเมื่อทํางาน
ได้หน่ึงปีทาทลินพบว่าตัวเองน้ันมีความเป็นศิลปินมากกว่าเจ้าหน้าที่ราชการ ทําให้ ค.ศ. 1919 ทาทลิน
ย้ายเข้ามาที่เมืองเซนต์ปีเตอร์และตั้งสตูดิโอที่น้ันและเริ่มโครงการเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ของตนเอง 
 ก่อนหน้านั้นใน ค.ศ. 1918 ทาทลิน ทํางานเป็นผู้คัดเลือกผลงานในโครงการอนุสาวรีย์
เพ่ือการโฆษณาชวนเช่ือ ที่ต้องผลิตอนุสาวรีย์ที่เก่ียวข้องกับนักคิดหรือนักปรัชญาสังคมนิยม เพ่ือแทนที่
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าซาร์ อย่างเร่งด่วน ทาทลินจึงรายงานไปยังลูนาชาร์สกี ถึงผลงานการผลิต
อนุสาวรีย์แบบสังคมนิยมด้วยความเร่งรีบนี้ว่าเป็น “ต้นตําหรับแห่งรสนิยมทราม” และ ทาทลินยัง
เสนอแนะต่อลูนาชาร์สกีว่าอนุสาวรีย์ที่ดีน้ัน ควรมีความสร้างสรรค์ที่อิสระในรัฐสังคมนิยม และตัวศิลปิน
เองก็ควรจะหลุดพ้นไปจากการสร้างอนุสาวรีย์ที่เหมือนจริงด้วย (Lynton, 2009: 54-55)  
 ดังน้ันจากโครงการท่ีทาทลินได้รับผิดชอบมา เขาจึงเกิดความคิดที่จะสร้างอนุสาวรีย์สังคม
นิยมแบบใหม่ขึ้นมา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการให้โอกาสเขาได้รับผิดชอบโครงการ วัสดุและรูปทรงใน
ความภูมิใจของคอมมินเทิร์น  (material-form in honour of the Comintern) หรือเป็นช่ือที่รู้จักกัน
ในอีกช่ือว่า อนุสาวรีย์สากลที่สาม (The Monument to The Third International) โดยผลงานสําเร็จ
และถูกจัดใน ค.ศ. 1921 ที่เมืองเลนินกราด และใน House of Unions at the Congress of Union 
เมืองมอสโคว์ ในปีเดียวกัน  
 โดยเมื่อผลงานถูกจัดแสดงในครั้งแรกทาทลินได้ตีพิมพ์บทความประกอบผลงานช่ือว่า The 
work Ahead Us โดยเน้ือหาภายในกล่าวคล้ายกับคําแถลงการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนระหว่างการเป็นการ
ประกอบสร้างประติมากรรมก่อนหน้าน้ีในชุดรีลีฟ ไปสู่การเป็นการประกอบสร้างเพื่อสังคมนิยมโดย
ก่อนหน้าน้ันใน ค.ศ. 1919 นิโคไล ปูนิน (Nikolay Punin, 1888-1953) นักวิจารณ์ศิลปะชาวรัสเซีย 
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ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับแบบจําลองของอนุสาวรีย์น้ีผ่านวารสาร Art of the Commune ก่อนหน้าที่
ผลงานจะจัดแสดงขึ้น โดยเขาตีพิมพ์บทความของอนุสาวรีย์สากลที่สามกล่าวถึง ปัญหาสําคัญของงาน
อนุสาวรีย์แบบสังคมนิยมไว้ว่า  
 

 นําเสนอถึงความเป็นปรปักษ์ซ้ําซ้อนในช่วงเวลาของเรา  พวกมันปลูกฝังแนวคิดปัจเจก
วีรบุรุษ และบิดเบือนประวัติศาสตร์ หัวและลําตัวของวีรบุรุษหรือเทพเจ้า ไม่สัมพันธ์กันกับ
ความเข้าใจประวัติศาสตร์แบบสมัยใหม่ ชิ้นงานเหล่านี้ส่ือถึงบุคลิก ความรู้สึก และความนึก
คิดของเหล่าวีรบุรุษเป็นอย่างดี แต่อะไรที่จะแสดงถึงจิตใจ และความความตึงเครียดทาง
อารมณ์คนส่วนร่วมที่มีมากมายหลายพัน 

(Punin Translate by Lynton, 1919/2009: 139)  
 
 จากข้อความน้ี แสดงให้เห็นว่าผลงานอนุสาวรีย์ในช่วงก่อนหน้าน้ีที่นิยมสร้างเป็นรูปทรง
ของวีรบุรุษหรือเทพเจ้า ไม่ได้ตอบสนองกับความคิดที่เป็นความคิดร่วมของสังคมได้ โดยปูนินเสนอถึง
อนุสาวรีย์ที่ตอบสนองกับความต้องกการของส่วนมากหรือกรรมาชีพ นั้นก็คืออนุสาวรีย์สากลที่สาม
ของทาทลินน้ันเอง โดยเขากล่าวไว้ว่า “รูปทรงอรรถประโยชน์กลายมาเป็นรูปทรงศิลปะที่บริสุทธ์ิ บรรลุ
เหนือกว่าผู้เป็นปัจเจก” (Punin Translated by Lynton, 1920/2009: 139) 
 ในการวิเคราะห์กายภาพของอนุสาวรีย์สากลที่สามสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองส่วนด้วยกัน 
คือ ส่วนที่เป็นโครงเหล็กภายนอกและส่วนที่เป็นห้องกระจกภายในโครงเหล็กรอบนอก ในภาพประกอบ
คําอธิบายที่เขียนข้ึนโดน ปูนิน ได้ใช้สัญลักษณ์ A B C เป็นตัวแทนของห้องต่าง ๆ เรียงจากล่างข้ึนบน 
และให้จุดสูงสุดของอนุสาวรีย์ใช้สัญลักษณ์ a1 โดยแบ่งแต่ละช้ันของโครงเหล็กเป็น b1 b2 และ b3 
มีจุดฐานเป็นสัญลักษณ์ b โครงเหล็กถูกออกแบบเป็นเกลียวโค้งมีแกนสองเส้น ที่ขนานกันและทํารูปทรง
ภายนอกเป็นทรงกรวย 
 ในส่วนของห้องกระจก ปูนิน อธิบายรายละเอียดไว้ว่า ในส่วนของห้อง A ที่มีรูปทรงลูกบาศก์ 
สามารถหมุนรอบตัวเองใช้ระยะเวลาหน่ึงปี เพ่ือใช้งานเป็นห้องประชุมขององค์กรคอมมิวนิสต์สากล
และการจัดสัมมนาในแต่ละปี ห้อง  B มีรูปทรงเป็นพีระมิด สามารถหมุนรอบตัวเองในระยะเวลาหน่ึง
เดือน เพ่ือเป็นห้องใช้งานของผู้บริหารขององค์กรคอมมิวนิสต์สากล ห้อง C มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองหนึ่งวัน เป็นที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนกลางและเป็นที่อยู่ของรัฐบาล (Council of 
People's Commissars, Sovnarkom) มีการฉายโปรเจคเตอร์ออกจากตัวห้องเพ่ือประกาศข่าวในแต่
ละวัน และห้องรูปทรงกลมด้านบนเป็น ที่ต้ังของสถานีวิทยุโรสต้า (ROSTA) ต้ังอยู่บนแกนเหล็กระหว่าง
บริเวณ a1 และ b3  ส่วนการออกแบบยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียด เช่น กําแพงกระจกควรจะมีสองช้ัน
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เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ หรือ ในส่วนของการเคลื่อนที่ของลิฟต์ที่ต้องสอดคล้องกับความเร็วในระดับต่างกัน
ของแต่ละห้อง 
 หลังจากการจัดแสดงผลงานอนุสาวรีย์สากลที่สาม ใน ค.ศ. 1919 วิเตอร์ ชคอฟสกี (Victor 
Shklovsky) เขาได้วิจารณ์ถึงตัวอนุสาวรีย์ไว้ว่า 
 

 วาทะในกวีไม่ใช่แค่เพียงถ้อยคํา แต่หากเป็นการเกี่ยวโยงพจน์เป็นร้อยพันเข้าไว้ด้วยกัน 
ผลงานศิลปะนั้นเต็มไปด้วยการเกี่ยวโยงนั้น ๆ เฉกเช่นหิมะในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก จิตรกร 
หรือผู้สลักเสลาผลงานให้กําเนิดขึ้น ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพายุหิมะของการเกี่ยวโยงน้ีเลย มัน
นําไปสู่ผืนผ้าใบในงานจิตรกรรม หรือไปยังแท่งเหล็กที่หมุนวนเหล่านั้น ผลงานเหล่านี้มี
ความหมายในตัวของมันเอง อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างจากเหล็ก กระจก และการปฏิวัติ 

(Shklovsky Translated by Lyton 1919/2009: 103) 
 
 ต่อมาในค.ศ. 1925 แบบจําลองอนุสาวรีย์สากลที่สามได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และส่งไปรวม
งานนิทรรศการตกแต่งและอุตสาหกรรมศิลป์นานาชาติ (International Exhibition of Modern 
Decorative and Industrial Arts) ในเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยแบบจําลองช้ินน้ีถูกสร้างข้ึนมา
ใหม่มีขนาดเล็กลงกว่าช้ินเก่าและมีรูปทรงที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยแบบจําลองน้ีเข้าร่วมในขบวน
พาเหรดในวันเมย์เดย์และถูกติดต้ังไว้ช้ันบนของโซเวียตพาวิเลียน 
 โดยในช่วง ค.ศ. 1919-1925 แบบจําลองอนุสาวรีย์สากลที่สามถือเป็นผลงานชิ้นเดียว
ในช่วงขณะน้ันที่มีรูปทรงทางประติมากรรม โดยในช่วงเวลาหลังจากนี้ทาทลินได้กลายเป็นศิลปินที่
ผลักดันการประกอบสร้างไปสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว ใน ค.ศ. 1920 ทาทลิน 
ถูกเชิญมาสอนที่ สถาบันศิลปะ (Academy of Arts) ที่เซนต์ปีเตอร์ ในภาคปฏิบัติงานของศิลปวัตถุ 
(faculty of material culture) โดยในตําแหน่งน้ีเองทาทลินได้เขียนบทความ The Initiative Individual 
in the Creativity of the Collective เพ่ือแสดงถึงแนวคิดของการสร้างสรรค์ต่อระบบการผลิตที่เป็น
สังคมนิยม ซึ่งต่อมาเป็นอิทธิพลสําคัญในการผลิตผลงานของทาทลินในยุคหลัง 
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ภาพที่ 24 ภาพอนุสาวรีย์สากลที่สามของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1921 นิทรรศการในเปรโตรกราด 

ใช้เทคนิควัสดุผสม เหล็ก, กระจก และกลไก (ต้นแบบ: ไม้และเหล็ก) ขนาด 420 x 300 ซม. 
ที่มา: Vladimir Tatlin, Monument to the Third International, accessed June 15, 2017, 
available from https://monoskop.org/Vladimir_Tatlin 
 

 
 
ภาพที่ 25 ภาพอนุสาวรีย์สากลที่สามของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1921 นิทรรศการในมอสโคว์ ใช้

เทคนิควัสดุผสม เหล็ก, กระจก และกลไก (ต้นแบบ: ไม้และเหล็ก) ขนาด 420 x 300 ซม. 
ที่มา: Vladimir Tatlin, Monument to the Third International, accessed June 15, 2017, 
available from https://monoskop.org/Vladimir_Tatlin 
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ภาพที่ 26 ภาพประกอบในบทความอนุสาวรีย์สากลที่สามของปูนิน 
ที่มา: dpr-barcelona, Monument to the Third International / Vladimir Tatlin, accessed June 
15, 2017, available from https://arkinetblog.wordpress.com/2010/03/11/monument-to- 
the-third-international-vladimir-tatlin/ 
 

 
 
ภาพที่ 27 ภาพอนุสาวรีย์สากลที่สามของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1925 บนขบวนพาเหรดวันเมย์เดย์ 

ใช้เทคนิควัสดุผสม เหล็ก, กระจก และกลไก (ต้นแบบ: ไม้) ไม่ทราบขนาด 
ที่มา: MAKE, Monument to the Third International, accessed June 15, 2017, available 
from http://www.makemodels.co.uk/research/sculpture/vladimir-tatlin/monument-to- 
the-third-international/ 
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 อนุสาวรีย์ทางการเมืองของนวม กาโบ 
 ในปี ค.ศ. 1920 กาโบ รับเอากระแสเชิดชูการปฏิวัติเข้ามา และได้สร้างสร้างผลงานที่มีช่ือว่า 
คอลัมน์ เป็นผลงานในบริบทเดียวกับ แผนงานอนุสาวรีย์โฆษณาชวนเชื่อ (Plan of Monument 
Propaganda) ของเลนิน เขาได้ปรับเอาวิธีการ สเตอริโอเมตริกมาสร้างสรรค์อนุสาวรีย์ทางการเมอืงช้ินน้ี 
และนับเป็นแบบจําลองอนุสาวรีย์การเมืองชิ้นเดียวที่ทําขึ้นในโซเวียต โดย คอลัมน์ (Column) เป็น
ผลงานช้ินเดียวที่ถูกผลิตด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองแบบโซเวียตที่ชัดเจนที่สุดของกาโบและถูกผลิตซ้ํา
ขึ้นมาหลายคร้ัง คอลัมน์ จึงถูกผลิตด้วยเวลา, วัสดุและขนาดที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วย คอลัมน์ 
ค.ศ. 1920 ที่ทําจากเซลลูโลส ค.ศ. 1928 กับ ค.ศ. 1953 ทําจาก เพอร์สเป็กส์ (Perspex) และ 
ค.ศ. 1975 ทําจาก กระจก โดยรูปทรงของ คอลัมน์ แต่ละช้ินมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งส่วนมาก
จะเปลี่ยนแปลงที่รูปทรงของฐานผลงานเป็นส่วนมาก นอกจากน้ีเขายังกล่าวถึงบทบาทของคอลัมน์ ใน
มุมมองที่เก่ียวข้องกับการเมืองดังน้ี 
 

 พวกเขากําลังสร้างคอลัมน์เก่าของข้าพเจ้าจากกระจก มันจะสูงที่สองเมตร ชิ้นหนึ่ง
สําหรับพิพิธภัณฑ์หลุยส์เซียน่า และอีกชิ้นสําหรับข้าพเจ้า วันที่ถูกบันทึกถึงการสร้างอย่าง
เป็นทางการคือ ค.ศ. 1923 แม้ว่าแนวคิดของผลงานชิ้นนี้จะมีมากนานมากแล้ว โดยหลักแล้ว
มันเป็นเพียงปริซึม ที่ว่าด้วยเรื่องของลูกบาศก์แบบสเตอริโอเมตริก เช่นเดียวกันกับในผลงาน
รูปสลักครึ่งตัวชิ้นอื่น ๆ ของข้าพเจ้าในช่วงปี ค.ศ. 1915-1916 ว่ากันอย่างตรงไปตรงมาแล้ว 
ข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่ารูปทรงเช่นนี้จะล้าสมัย ข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าคอลัมน์ชิ้นแรกจะเป็นแบบตึก
ระฟ้า แต่คาดหวังให้เป็นเช่นเดียวกันกับอาคารที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน ที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การเต็มเติม เช่นเดียวกันกับวัด หรือโบสถ์ดังเช่นสมัยก่อน 

(Sidlina, 2012: 68) 
 
 จากประโยคช่วงท้าย เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า ในช่วงเวลาน้ีกาโบ ได้มีแนวความคิด
ร่วมที่คล้ายคลึงไปกับอุดมการณ์ทางสังคมนิยม ที่เห็นได้ชัดคือ แนวคิดการรวบรวมชุมชนและการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคม แต่ยังไม่ปรากฏถึงการใช้งานท่ีชัดเจนเท่ากับผลงานในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ที่จะพัฒนา
ไปเป็นโปรดักติวิสม์ อย่างเช่นทาทลิน 
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ภาพที่ 28 ภาพคอลัมน์ของนวม กาโบ ปี 1920 ใช้พลาสติก ขนาด 14.3 x 9.5 x 9.5 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for ‘Column’ 1920-1, accessed June 15, 2017, available from 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-model-for-column-t02167 
 

 
 
ภาพที่ 29 ภาพคอลัมน์ของนวม กาโบ ปี 1947 ใช้เพอร์สเป็กซ์ อลูมิเนียม ขนาด 28.2 x 19.2 x 19.2 

ซม. 
ที่มา: Christina Lodder, Column conceived c.1921, accessed June 15, 2017, available 
from http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/14/naum-gabo-as-a- 
soviet-emigre-in-berlin 
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ภาพที่ 30 ภาพคอลัมน์ของนวม กาโบ ปี 1937 ใช้เพอร์สเป็กซ์ ไม้ เหล็ก แก้ว ขนาด 104.5 x 75 ซม. 
ที่มา: Megan Fontanella, Naum Gabo: Column, accessed June 15, 2017, available from 
https://www.guggenheim.org/artwork/1379 
 

 
 
ภาพที่ 31 ภาพคอลัมน์ของนวม กาโบ ปี 1975 ใช้เพอร์สเป็กซ์ กระจก สแตนเลส ขนาด 193 x 156 

ซม. 
ที่มา: Annely Juda Fine Art, Naum Gano: Column, accessed June 15, 2017, available 
from http://www.artnet.com/artists/naum-gabo/column-a-uXMdhs7_ IJ0rRyOK3ifRDw2 
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 เมื่อแนวคิดของการเชิดชูอุดมการณ์ของการปฏิวัติสังคมนิยมเฟ่ืองฟูในโซเวียต ผู้บริหารของ 
แผนกงานทัศนศิลป์ เล็งเห็นว่าควรที่จะจัดนิทรรศการเพ่ือขยายแนวคิดของคอนสตรัคติวิสม์ออกไปสู่
ยุโรปตะวันตก กาโบ ถูกรับเลือกเป็นหนึ่งศิลปินที่ทําหน้าที่ในการจัดนิทรรศการนอกโซเวียต ใช้ชื่อ
นิทรรศการว่านิทรรศการศิลปะรัสเซียคร้ังแรก (The First Russian Art Exhibition) เป็นเวลาต้ังแต่ 
ค.ศ. 1922-1930 เริ่มจากที่เบอร์ลิน และจัดแสดงต่อที่ฝรั่งเศส สุดท้ายที่สหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน
กับที่กระแสการเปลี่ยนคอนสตรัคติวิสม์ให้กลายเป็นโปรดักติวิสม์กําลังเป็นกระแสหลักในโซเวียต กาโบ
กลับเลือกที่จะสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นแนวทางของอนุสาวรีย์ในแบบฉบับของตน ด้วยหลักเกณฑ์ของ
เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดจากตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามผลงานในช่วงน้ีก็ยังคงเป็นการ
สร้างแบบจําลองอนุสาวรีย์ โดยมีความเข้มข้นของการเมืองลดน้อยลงกว่า คอลัมน์ แต่เน้นถึงการประกอบ
สร้างตามหลักของ เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ มากขึ้น ผลงานช่วงเวลาน้ีได้เช่น อนุสาวรีย์สถาบันทางฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์ (Monument for the institute of physics and mathematics, 1925), อนุสาวรีย์
อากาศยาน (Monument for an Airport, 1932) และ ทอร์เชียน (Torsion, 1928) เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 32 ภาพอนุสาวรีย์สถาบันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของนวม กาโบ ปี 1925 ใช้เทคนิควัสดุผสม 

กระจกและบรอนซ์ ไม่ทราบขนาด 
ที่มา: Naum Gabo, monument for the institute of physics and mathematics (1925), 
accessed June 15, 2017, available from https://thecharnelhouse. org/2015/02/22/naum- 
gabo-and-antoine-pevsner/ 
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ภาพที่ 33 ภาพอนุสาวรีย์อากาศยานของนวม กาโบ ปี 1932 ใช้พลาสติก ขนาด 6.3 x 12.1 x 7.6 ซม 
ที่มา: Naum Gabo, Model for Monument for an Airport c.1932, accessed June 15, 
2017, available from http://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-model-for-monument- 
for-an-airport-t02168 
 

 
 
ภาพที่ 34 ภาพอนุสาวรีย์อากาศยานของนวม กาโบ ปี 1948 ใช้เพอร์สเป็กซ์ และทองเหลือง ขนาด  

41.6 x 108 x 57.7 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Monument for an Airport c.1932-48, accessed June 15, 2017, 
available from http://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-monument-for-an-airport-t06976 
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 ทอร์เชียน (Torsion) เป็นผลงานที่ถูกปรับแบบน้อยมากคล้ายคลึงผลงานอย่าง คอลัมน์ ที่
แทบไม่ถูกเปลี่ยนรูปทรงเลย โดยท้ังสามช้ินประกอบไปด้วยด้วย ช้ินแรก ค.ศ. 1929 ผลิตจากพลาสติก 
ชิ้นที่สอง ค.ศ. 1936 ผลิตจาก เพล็กซิกลาส (Plexiglass) ชิ้นที่สามใน ค.ศ. 1964 ทําจากบรอนซ์ 
ต่อมาขยายขนาดขึ้นเป็นน้ําพุทําจากเหล็กสเตนเลสในปี ค.ศ. 1976 ทั้งสามช้ินยังคงรูปทรงแบบเดิม ซึ่ง
ต่างจากการประกอบสร้างสําหรับไบเยนครอฟที่ปรับแบบมาจากอนุสาวรีย์นักโทษการเมืองไร้นาม และ
การนําความคิดของประติมากรรมหลังการประกอบสร้างเข้ามาร่วมด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 35 ภาพทอร์เชียนของนวม กาโบ ปี 1928 ใช้พลาสติก ขนาด 89 x 95 x 95 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for ‘Torsion’ c.1928, accessed June 15, 2017, available from 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-model-for-torsion-t02171 
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ภาพที่ 36 ภาพทอร์เชียนของนวม กาโบ ปี 1936 ใช้เพล็กซิกลาส ขนาด 35.2 x 41 x 40 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Torsion 1928-36, accessed June 15, 2017, available from http:// 
tate.org.uk/art/artworks/gabo-torsion-t02146 
 
 เมื่อสิ้นสุดนิทรรศการ The First Russian Art Exhibition กาโบ ยังคงพักอยู่ที่เบอร์ลิน 
เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โซเวียตมีโครงการประกวดพลาเลซออฟโซเวียต (Place of Soviets) เป็นโครงการ
ที่สถาปนิกทั้งยุโรปให้ความสนใจ กาโบ ได้ส่งแบบเข้าร่วมประกวดด้วยเช่นกัน และงานผลงานช้ินนี้ คือ
ผลงานช้ินสุดท้ายที่ กาโบ ได้มีความเก่ียวข้องกับโซเวียต ก่อนจะเกิดสงครามโลกคร้ังที่สองต่อมาไม่นาน
นัก ทําให้เขาต้องอพยพและตัดขาดจากโซเวียตไปอย่างสิ้นเชิง  
 ดังน้ันภูมิหลังของการอพยพของกาโบ จึงไม่ได้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความไม่ลงรอย
กันภายในกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ในรัสเซียระหว่างกลุ่มที่ยืดถือเอาแนวคิดสังคมนิยมมาปรับใช้ กับ กลุ่ม
ที่ไม่นําแนวคิดของสังคมนิยมมาปรับใช้ กาโบได้เขียนถึงความห่วงหาต่อบ้านเกิดของเขา ผ่านจดหมาย 
และอุทิศการแสดงผลงานการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขหน่ึงให้กับบ้านเกิดของเขาไว้ดังน้ี  
 

 เลนนินกราดเป็นอิสระแล้ว ข้าพเจ้าไม่สามารถสรรหาคําพูดใดมาบรรยายถึงความสุข
ของข้าพเจ้าได้เลย ความภาคภูมิและความปิติจากผู้คนของข้าพเจ้าสู่เมืองนี้ ข้าพเจ้าเพียงแต่
เสียใจอยู่อย่างเดียว คือการที่ส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าไม่สามารถทําอะไรได้เลย และทางกายภาพ
แล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกเช่นกัน เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ งานชิ้นต่อไปของข้าพเจ้า ที่ได้เริ่มต้นทําไปแล้วนั้น ข้าพเจ้าขออุทิศ
ให้แด่เลนนินกราด ข้าพเจ้าทําเช่นนี้ มิใช่เพื่อไม่ให้แยกออกไปจากความรู้สึกแห่งหน้าที่ แต่
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เพื่อที่จะแสดงก้นบึ้งในใจของข้าพเจ้า ความรู้สึกที่แท้จริงแห่งความปิติต่อบ้านเกิด ความรู้สึก
อันต้อยต่ําของบุตรผู้พยศ ถึงมารดาผู้เศร้าโศก และเป็นที่รักยิ่ง ผู้ซึ่งถูกโชคชะตาแยกเราออก
จากกัน ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างที่สุดที่จะสร้างผลงานชิ้นนี้ให้ดีเยี่ยมอย่างที่สุดของข้าพเจ้า 
หากไม่เช่นนั้นก็ขออย่าให้ข้าพเจ้าได้เห็นแสงตะวันอีกต่อไป 

(Sidlina, 2012: 156) 
 
 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากกาโบย้ายภูมิลําเนาเข้ามาสู่สหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
พัฒนาการของผลงานประติมากรรมได้กลายเป็นความสนใจเก่ียวกับความเคล่ือนไหวและวิทยาศาสตร์ 
ผลงานชุดอนุสาวรีย์ทางการเมืองของกาโบ ก็ไม่ได้ถูกสร้างข้ึนมามากนัก แต่จะมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองที่สําคัญอยู่หน่ึงช้ินคือ การเข้าร่วมการประกวดแบบจําลองรายการ อนุสาวรีย์นักโทษการเมือง
ไร้นาม ที่กาโบได้ส่งแบบจําลองไปประกวดหน่ึงช้ิน แม้จะไม่ได้รับเลือกให้ถูกสร้างเป็นผลงานจริงภายใต้
การประกวด แบบจําลองของกาโบ ก็ถูกนําไปขยายสร้างใหม่ภายใต้บริบทที่สะท้อนถึงความเสียหายจาก
สงครามคือ ที่ตึกไบเยนครอฟ ที่เคยผ่านความเสียจากสงครามโลกคร้ังที่มาเช่นกัน และผลงานแบบจําลอง
อนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ (Model for Monument to the Astronauts) ใน ค.ศ. 1966-1968 เป็น
ผลงานช้ินสุดท้ายที่เก่ียวกับอนุสาวรีย์ทางการเมืองของกาโบก่อนที่เขาจะเสียชีวิตใน ค.ศ. 1977 
 

 
 
ภาพที่ 37 ภาพแบบจําลองอนุสาวรีย์นักโทษการเมืองไร้นามของนวม กาโบ ปี 1952 ใช้พลาสติค และ

ตะแกรงลวด ขนาด 38.1 x 8.9 x 95 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for a ‘Monument to the Unknown Political Prisoner’ 1952, 
accessed June 15, 2017, available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-model- 
for-a-monument-to-the-unknown-political-prisoner-t02187 
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ภาพที่ 38 ภาพแบบจําลองการประกอบสร้างสําหรับไบเยนครอฟของนวม กาโบ ปี 1955 ใช้พลาสติค 

ขนาด 25.1 x 4.4 x 4.4 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for a Construction at the Bijenkorf Building, Rotterdam, 
1955, accessed June 15, 2017, available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo- 
model-for-a-construction-at-the-bijenkorf-building-rotterdam-t02188 
 

 
 
ภาพที่ 39 ภาพอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศของนวม กาโบ ปี 1966-1968 ใช้พลาสติก กระดาษ แกรไฟต์ 

ขนาด 89 x 76 x 57 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for ‘Monument to the Astronauts’ c.1966-8, accessed June 
15, 2017, available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-model-for-monument-to- 
the-astronauts-t02175 
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กลุ่มประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมือง 
 กลุ่มประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมืองของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
 ทาทลินได้เป็นสมาชิกของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมศิลป์แห่งเมืองเปรโตกราด (Petrograd 
Museum of Artistic Culture) ใน ค.ศ. 1921 โดยได้ทํางานในส่วนของศิลปะวัตถุ (Culture of 
Material) ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือของพิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถาบันแห่งศิลปวัฒนธรรม (State Institue of Artistic 
Culture, GINKhUK) ทาทลินได้ทําการออกแบบแพทเทิร์นของเสื้อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของ
โรงงานเลนินกราด (Leningrad Clothing Manufactures) โดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของรัฐ เป็น
ปฏิบัติการโฆษณาชวนเช่ือในเวลาน้ัน เพ่ือสร้างรูปทรงใหม่ของชีวิตประจําวัน เขาได้แสดงถึงการออกแบบ
เสื้อผ้าแบบใหม่ของกลุ่มกรรมาชีพที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  
 ค.ศ. 1923 ทาทลินได้มีโอกาสออกแบบเคร่ืองแต่งกายและฉากละครเรื่องซานเกซี (Zangezi) 
เพ่ือระลึกถึง คเลบนิคอฟ รําลึกเพ่ือนผู้เสียชีวิตของเขาเป็นผู้แต่งบทประพันธ์ โดยทาทลินมีส่วนร่วม
ทั้งงานออกแบบฉากและเคร่ืองแต่งกาย เป็นผู้กํากับ และร่วมแสดงด้วยคร้ังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 40 ชุดที่ออกแบบและสวมใส่โดยทาทลิน ปี 1923-24 
ที่มา: Feminist Theories and Art Practices, 1960s-1990s, Vladimir Tatlin: Design for 
Men’s Leisure Suite 1923-24, accessed June 15, 2017, available from http://www.learn. 
columbia.edu/courses/fa/images/large/kc_femart_tatlin_3.jpg 
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ภาพที่ 41 ภาพแบบจําลองฉากละคร Zangezi ของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1923 
ที่มา: Twentieth-Century Russian Drama, Zangezi, accessed June 15, 2017, available 
from http://max.mmlc.northwestern.edu/mdenner/Drama/plays/zangezi/1zangezi.html 
 

 
 
ภาพที่ 42 ภาพร่างเคร่ืองแต่งกายของตัวละครในละคร Zangezi ทางด้านซ้ายคือ Woe และด้านขวา

คือ Laugther  
ที่มา: Twentieth-Century Russian Drama, Zangezi, accessed June 15, 2017, available 
from http://max.mmlc.northwestern.edu/mdenner/Drama/plays/zangezi/1zangezi.html 
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 หลังจากลาออกจากหน่วยศิลปะวัตถุ (Section of material Culture) ใน ค.ศ. 1925 ก็
ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานที่ วิทยาลัยศิลปะเคียฟ (Kiev College of Art)  ต่อมา ค.ศ. 1927 ถูกแต่งต้ังให้
สอนในโรงเรียนศิลปะและเทคนิคระดับสูง (VKhUTEIN เปลี่ยนชื่อจาก VKhTEMAS) ที่มอสโคว์ ใน
ภาควิชาเหล็กและไม้ ซึ่งในช่วงน้ีเองทาทลินได้เริ่มผลิตผลงานออกมาพร้อมกับนักเรียนของเขา ทําให้
งานบางช้ินของทาทลินเป็นร่างความคิดแต่ถูกผลิตออกมาเป็นต้นแบบโดยลูกศิษย์ของเขาเอง 
 ทาทลินได้เขียนบทความ The artist as organizer of everyday life ตีพิมพ์ลงวารสาร
ของตัวโรงเรียนใน ค.ศ.  1929 โดยในบทความอ้างอิงไปถึงผลงานการออกแบบรถเลื่อน ซึ่งทาทลิน
ยืนยันถึงความแตกต่างระหว่างการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวความคิดแบบทุนนิยมกับสังคมนิยม และ
ในปีต่อมา เขาได้เขียนบทความปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนและวัตถุ (The problem of correlating 
man and the object) เขาได้ยืนยันว่า การจะสร้างสิ่งใหม่น้ัน ศิลปินควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับการผลิต
ด้วย และยังกล่าวถึงรูปทรงแบบใหม่ไว้ดังน้ี  
 

 วิถีชีวิตของเรามาจากต้นทุนที่เป็นธรรมชาติและมั่นคง และวัตถุจากทางฝ่ังตะวักตกไม่
สามารถย่ัวยุพวกเราได้ เราจึงมองหาจุดที่แตกต่างโดยส้ินเชิงของการออกไปสร้างวัตถุของเรา 
 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งในรูปทรงที่เป็นองค์อินทรีย์ เพื่อเริ่มในการ
ออกไปสร้างวัตถุของเรา 

(Tatlin Translated by Lynton, 1929/2009: 189)  
 
 ทาทลินกล่าวไว้ในอัตชีวประวัติของตนเองว่า “อิทธิพลของศิลปะของข้าพเจ้าที่เป็นสว่นหน่ึง
ของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ก่อต้ังมันข้ึนมา อิทธิพลของศิลปะของข้าพเจ้ายังถูก
แสดงออกไปถึงฝั่งตะวันตก ที่ปรากฏบนคําแถลงการณ์ ศิลปะจักรกลของทาทลิน (The Machine Art 
of A Tatlin) ของกลุ่มดาด้า (Dada) ใน ค.ศ. 1920 แนวคิดของเขามีการทํางานเช่นเดียวกันกับที่
เบาเฮาส์  ในเรื่องของการเลือกใช้และทํางานกับวัสดุ” เขาแสดงให้เห็นถึงความมั่นในการทํางานแบบ
มีแนวคิดร่วมที่การประกอบสร้างกลายไปเป็นกระบวนการผลิต ที่สังเกตได้จากการผลงานเก้าอ้ีไม้ดัด
และผลงานถ้วยกาน้ํา ไชด์เนิร์สซิงวีซเซล (Child’s nursing vessel) 
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ภาพที่ 43 ภาพร่างไม้ดัดรถเลื่อนของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1929 ไม่ทราบขนาด 
ที่มา: Larissa Alekseevna Zhadova. Tatlin (New York: Rizzoli, 1988), 361. 
 

 
 
ภาพที่ 44 ภาพเก้าอ้ีทาทลินของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1927 ใช้เหล็ก และไม้ 
ที่มา: louis poulsen, Tatlin chair by Vladimir Tatlin U.S.S.R., 1927, accessed June 15, 
2017, available from http://imodern.com/tatlin_modern_chair.html 
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ภาพที่ 45 ภาพภาชนะของเด็ก ปี1928-1929 ใช้พอร์ซเลน 
ที่มา: Christina Lodder, Russian Constructivism (New Heaven, Conn: Yale University 
Press, 1983), 213. 
 

 
 
ภาพที่ 46 ภาพไชด์เนิร์สซิงวีสเซลสร้างใหม่โดย A.G.Sotnikov ปี 1930 
ที่มา: Larissa Alekseevna Zhadova. Tatlin (New York: Rizzoli, 1988), 373. 
 
 ค.ศ. 1929-1931 ทาทลินได้เริ่มโครงการสร้างเคร่ืองร่อนที่มีช่ือว่า เลทาทลิน โดยเป็นช่ือ
ที่เล่นคํากับช่ือของตัวเขากับคําว่า Letat ที่แปลว่าบินในภาษารัสเซีย โดยโครงการน้ีทาทลินจะสร้าง
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เคร่ืองร่อนที่มีนํ้าหนักกว่า 32 กิโลกรัมและมีความกว้างของปีก 12 ตารางเมตร  โดย เลทาทลิน ได้ทํา
การแสดงในค.ศ. 1933 ที่ พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์พุชกิน (State Pushkin Museum of Fine Art) และ
โครงการน้ีถือว่าเป็นโครงการสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างของทาทลิน ต่อมาเขาได้กลับไป
ทํางานจิตกรรมบนผืนผ้าใบในยุคการปกครองโซเวียตของสตาลิน  
 สาเหตุที่ทาทลินเลือกที่จะสร้างเครื่องร่อนเป็นเพราะว่า ส่วนหนึ่งมาจากความรู้ และ
ประสบการณ์จากการเป็นกะลาสี ทาทลินจึงประยุกต์การเดินเรือให้กลายมาเป็นการเดินทางในอากาศ
แสดงให้เห็นว่าแรงที่กระทําต่อมนุษย์หรือแรงของมนุษย์มีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นอินทรีย์วัตถุใน
ผลงานเลทาทลินเป็นอย่างมาก โดยเขากล่าวไว้ว่า  
 

 ข้าพเจ้าเป็นกะลาสี นกนางนวลที่บินอยู่ท้ายเรือเรา นั้นปราศจากความเหน่ือยล้า พวก
มันบินถึงสามวัน ก็ยังคงไม่เหนื่อยล้า เมื่อเกิดพายุลมแรงมหาศาล แต่พวกมันก็ไม่สนใจ มัน
ยังคงบินอย่างมีเกียรติ และ ไม่เหนื่อยล้าเสมอมา นกมีความสมบูรณ์มากว่าเครื่องบิน มันมี
โครงสร้างที่คงตัวของมัน ขณะที่เครื่องบินมีแค่ความแข็ง นกมีชีวิต  มีปีกที่นุ่มนวล ขณะที่
เครื่องบินนั้นขาดชีวิต 

(Tatlin Translated by Lynton, 1932/2009: 197)   
 
 “ข้าพเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้รู้สึกถึงความรู้สึกของการบิน เราถูกขโมยความรู้สึกน้ีไปโดย 
เครื่องกลไกในการบินของเครื่องบิน เราจึงไม่สามารถรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวร่างกายของเราในอากาศได้” 

(Lynton, 2009: 195)   
 โดยมีความสัมพันธ์กันทางด้านวัสดุภายในกลุ่มประติมากรรมหลังการประอบสร้างทาง
การเมือง ที่วัสดุน้ันเน้นไปทางการใช้วัสดุที่ดัดงอได้ง่าย  จากแนวคิดของการใช้ที่คุ้มค่าที่สุดงานของ
ทาทลิน และแนวคิดของการสร้างรูปทรงอินทรีย์แบบใหม่ ที่ไปตอบสนองกับแนวคิดชีวิตแบบใหม่ 
ทาทลินได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อเราสร้าง เลทาทลิน ได้มากเทียบเท่ากับเก้าอ้ีแล้วน้ัน เด็ก ๆ ก็จะต้องเรียนรู้
การบินต้ังแต่ราวอายุ 8 ปี เป็นช่วงอายุที่เทียบเท่าได้กับลูกนกในช่วงสองสัปดาห์แรก ในทุกโรงเรียน
จะมีวิชาการบิน เพราะมันจะเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนอย่างที่เราเดินกันอยู่ทุกวันน้ี” (Tatlin Translated 
by Lynton, 1932/2009: 199)   ทั้งหมดน้ีคือความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง เน้ือหา และการใช้งานท่ี
เป็นเอกภาพเดียวกัน  
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ภาพที่ 47 ภาพเลทาทลินของวลาดิเมียร์ ทาทลิน ปี 1932 
ที่มา: Vladimir Tatlin, Letatlin, accessed June 15, 2017, available from https://www. wikiart. 
org/en/vladimir-tatlin/letatlin-1932 
 
 กลุ่มประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมืองของนวม กาโบ 
 ค.ศ. 1920 นวม กาโบเร่ิมต้นโครงการประติมากรรมใหม่ โดยกาโบให้ความสนใจกับประเด็น
ของความเคล่ือนไหว ผลงานการประกอบสร้างคลื่นความเคลื่อนที่ (Kinetic Rhythm Standing Wave) 
เป็นผลงานก่ึงทดลองเรื่องของความเคลื่อนไหวบนประติมากรรมและเป็นประติมากรรมช้ินแรกของกาโบ
ที่เคลื่อนไหวได้ และได้อธิบายถึงผลงานไว้ว่า  
 

 ผลงาน คิเนติกคอนสตรัคชัน (Kinetic Construction) ถูกสร้างขึ้นตามแบบดั้งเดิม แต่
วิธีเดียวที่ข้าพเจ้าจะสามารถสร้างผลงานขึ้นได้ในขณะน้ัน คือ ชิ้นงานอยู่ในสภาวะที่ต้องการ
กลไกอันซับซ้อน ทําให้ต้องเสาะหาแผ่นพิมพ์รูปทรงเดียวกันกับพระจันทร์ นั่นคือวิธีที่ข้าพเจ้า
สร้างชิ้นงาน ชิ้นงานเดอะสแตนดิ้งเวฟติดอยู่ในความสนใจของข้าพเจ้าตั้งแต่เมื่อตอนยังเป็น
นักศึกษา โดยเฉพาะความจริงที่ว่าเมื่อคุณมองไปยังเดอะสแตนดิ้งเวฟ ภาพลักษณ์ของมันจะ
เป็นสามมิติ เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าปริทัศน์ของคลื่นความเคลื่อนในการก่อสร้าง
ประติมากรรม ข้าพเจ้าเลือกที่จะให้เดอะสแตนดิ้งเวฟเป็นอุเทศที่ดีของแนวคิด ดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงเลือกที่จะสร้างสแตนดิ้งเวฟ โดยให้ส่ันไหวอยู่บนจุดที่กําหนดเพียงจุดเดียว และถูกยึดมาก
พอที่จะเป็นสแตนดิ้งเวฟ เมื่อข้าพเจ้าแสดงงานให้นักศึกษาดู ข้าพเจ้าได้เน้นย้ําเพื่อให้ชัดเจน
ว่า นี่คือผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นในส่ิงที่ข้าพเจ้าต้องการส่ือผ่านคล่ืน
ความเคล่ือนไหว ผลงานชิ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบ้ืองต้นของการเคลื่อนไหวทางเดียว ไมม่อีะไร
มากกว่านั้น 

(Naum Gabo Translated by Sidilina, 1920/2012: 52 - 55)  
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ภาพที่ 48 ภาพเดอะสแตนด้ิงเวฟของนวม กาโบ ปี 1920 ใช้ลวดและมอเตอร์ ขนาดแปรผัน 
ที่มา: Naum Gabo, Kinetic Construction (Standing Wave) 1919-20, replica 1985, 
accessed June 15, 2017, available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-kinetic- 
construction-standing-wave-t00827 
 
 ต่อมาใน ค.ศ. 1927 กาโบ และอองตวน น้องชายของเขาได้มีโอกาสร่วมงานกับเดียอากิเลฟ 
เจ้าของคณะบัลเลต์รุสชาวรัสเซีย โดยเขาได้ออกแบบฉากให้กับบัลเลต์เรื่องลาชาตเต้ (La Chatte)  โดย
ฉากที่กาโบได้ออกแบบมานั้นเป็นฉากสีดําทั้งพ้ืนและผนัง และอุปกรณ์ประกอบฉากท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต
โปร่งใส เพ่ือขับเคร่ืองแต่งของนักแสดงให้ดูโดดเด่นมากขึ้น นับว่าเป็นงานไม่กี่ช้ินที่กาโบเข้าไปร่วมมือ
สร้างศิลปะประยุกต์อย่างเช่นฉากละคร ซึ่งมีความกํ้ากึ่งกับรูปแบบที่โปรดักติวิสม์ชอบทําคือการทํา
ละครเวทีมากพอสมควร แต่งานรูปแบบประยุกต์อย่างลาชาตเต้ ก็ยังเป็นแค่งานส่วนน้อยของกาโบใน
ยุคหลัง และเขายังกล่าวถึงแนวคิดการประยุกต์ศิลปะให้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโปรดักติวิสม์ไว้ว่า  
 

 ภายใต้การนําของทาทลิน กลุ่มของคอนสตรัคติวิสม์เป็นกลุ่มที่ปฏิเสธการให้
ความสําคัญต่องานศิลปะ และยังปฏิเสธคุณประโยชน์ของงาน ทั้งยังประกาศว่าศิลปะได้
สูญเสียเจตนารมย์ในความเป็นองค์ประกอบของสังคมไปแล้ว พวกเขาเรียกร้องให้ศิลปะน้ัน
เปล่ียนจากการสร้างคุณค่าทางสังคม มาเป็นการสร้างอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในครัวเรือนแทน 

(Sidilina, 2012: 78)  
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ภาพที่ 49 ภาพฉากบัลเลต์ลาชาตเต้ของนวม กาโบ ปี 1927 
ที่มา: Grandes obras, La Chatte (1927), accessed June 15, 2017, available from http:// 
elitearteydanza.com.ar/argumentos-la-chatte.htm 
 
 นิทรรศการเด่ียวคร้ังแรกของกาโบถูกจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1930 ที่เครสเนอร์ กีเซลชาร์ฟ 
(Kestner-Gesellshaft) เมืองฮันโนเวอร์ โดยใช้ช่ือนิทรรศการว่า Gabo: Konstructive Plastik โดย
ในงานมีการใช้ประติมากรรมลูกบาศก์เพ่ืออธิบายแนวคิดสเตริโอเมตริกในผลงานชุดที่ผ่านมาของกาโบ 
อีกทั้งยังจัดแสดงผลงานใหม่อย่าง เรดคราเวน (Red Cavern), การประกอบสร้างในอากาศ: กรวยคู่ 
(Construction in Space: Two Cones), ทอร์เชียน (Torsion) และระนาบกลม (Circular Relief)  
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ภาพที่ 50 ภาพเรดคราเวนของนวม กาโบ ปี 1926 ใช้พลาสติก กล็อก เหล็ก ไม้ ขนาด 66 x 51.4 x 27.9 

ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Red Cavern c.1926, accessed June 15, 2017, available from http:// 
tate.org.uk/art/artworks/gabo-red-cavern-t02144 
 

 
 
ภาพที่ 51 ภาพการประกอบสร้างในอากาศ: กรวยคู่ของนวม กาโบ ปี 1927 ใช้พลาสติก ขนาด 8.6 

x 10.8 x 12.4 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for ‘Construction in Space‘ Two Cones” 1927, accessed 
June 15, 2017, available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-model-for- construction- 
in-space-two-cones-t02169 
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ภาพที่ 52 ภาพระนาบกลมของนวม กาโบ ปี 1925 ใช้พสาติกบนไม้ ขนาด 48.9 x 48.9 x 22.9 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Circular Relief c.1925, accessed June 15, 2017, available from http:// 
tate.org.uk/art/artworks/gabo-circular-relief-t02142 
 
 
 ช่วงหลบภัยสงครามโลกคร้ังที่สอง ระหว่าง ค.ศ. 1936-1944 ที่เมืองเซนต์ อีฟ (St Ive) 
ประเทศอังกฤษ ต่อมา ค.ศ. 1937 กาโบร่วมมือกับ เบน นิโคลสัน (Ben Nicolson, 1894-1982) 
จิตรกรชาวอังกฤษ และ เลสลี มาร์ติน (Leslie Martin, 1908-2000) สถาปนิกชาวอังกฤษ ตีพิมพ์
หนังสือเซอร์เคิล (Circle: International Survey of Constructivist Art ) เป็นหนังสือที่รวบรวบศิลปิน
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างที่ปรากฏอยู่ในยุโรป ในช่วงน้ี กาโบ ได้เริ่มทําการทดลอง
คิดค้นแนวคิดเก่ียวกับความเคลื่อนไหวภายในรูปทรง และผลงานยังมีความพิเศษในการเลือกใช้วัสดุ 
โดยวัสดุที่เขาใช้คือหินแกะสลัก ตัวอย่างผลงานในกลุ่มที่ใช้หินแกะสลัก ได้แก่ ผลงานหินแดง (Red 
Stone, 1964-1965) และ ผลงานการประกอบสร้างหินด้วยปอก (Construction: Stone with a 
Collar, 1936-1937)  
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ภาพที่ 53 ภาพหินแดงของนวม กาโบ ปี 1964-1965 ใช้หินแกะสลัก ขนาด 21 x 41 x 46 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Red Stone 1964-5, accessed June 15, 2017, available from http:// 
www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-red-stone-t06992 
 

 
 
ภาพที่ 54 ภาพการประกอบสร้างหินด้วยปอกของนวม กาโบ ปี 1936-1937 ใช้หินปูน เซลลูโลส 

และทองเหลือง ขนาด 37 x 72 x 55 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Construction: Stone with a Collar 1933, this version c.1936-7, 
accessed June 15, 2017, available from http://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo- 
construction-stone-with-a-collar-t06975 
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 ระหว่างหลบภัยสงครามในอังกฤษกาโบได้สร้างผลงานข้ึนมาโดยมีเป้าหมายในการค้นหา
รูปทรงที่เป็นอนันต์ โดยในช่วงต้นปี ค.ศ. 1930 มีการคิดค้นวัสดุแบบใหม่ขึ้นช่ือว่าเพล็กซิกลาส 
(Plexiglas) ภายใต้การวางจําหน่ายย่ีห้อช่ือว่าเพอร์สเพ็ก (Perspex โดย Nina ลูกสาวของกาโบ ได้เลา่ว่า 
พ่อของเธอนําเอา เพอร์สเป็กซ์ (Perspex) เข้าไปเอาความร้อนและดัดงอเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเขา
ประทับใจมากจนตะโกนออกมาว่า “ฉันพบวัสดุของฉันแล้ว” (Sidlina, 2012: 122) และกล่าวถึงความ
โปร่งใสของวัสดุไว้ว่า “วัสดุโปร่งใสทําให้ข้าพเจ้าสามารถลดทอนปัจจัยของสารบบในช้ินงานของข้าพเจ้า
ได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะสร้างช้ินงานให้ใกล้เคียงวัตถุทางจิตวิญญาณให้ได้มาก
เท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการลดทอนปัจจัยน้ี” (Sidlina, 2012: 58) 
 ต่อมาจึงเกิดชุดผลงานที่ใช้ เพอร์สเป็กซ์ สร้างสรรค์ผลงานและมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปทรง
บริสุทธ์ิที่มีความเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่นผลงาน การประกอบสร้างในอากาศคริสตัล (Construction 
in Space Crystal) และ ผลงาน  สเฟียริคธีม (Spheric Theme) โดยที่ผลงานอย่าง สเฟียริคธีม ได้
กลายมาเป็นผลงานที่เติมเต็มความสมบูรณ์ของทฤษฏีเตอริโอเมตริกและการประกอบสร้างความ
เคลื่อนไหว ที่ทําให้เกิดคุณลักษณะทางรูปทรงที่เป็นอนันต์ (Infinity Form) ปรากฏอยู่ในผลงานช่วงหลัง 
เขาได้กล่าวถึงความสําเร็จครั้งน้ีไว้ว่า  
 

 ตลอดช่วงชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ส่ีชิ้น ที่ข้าพเจ้าได้บรรลุถึง
ความสมบูรณ์แบบ  ได้แก่ การประกอบสร้างหัวหมายเลขสอง, คอลัมน์, พาเลชออฟโซเวียต 
และ สเตอริโอเมตริกของรูปทรงกลม ข้าพเจ้านําเสนอถึงทรงกลมที่เป็นปริมาตรแทนที่ทรง
กลมที่เป็นมวล โดยมีพื้นที่ว่างครอบครองเป็นโครงสร้างทรงกลม ข้าพเจ้าเน้นย้ําถึงภาพแสดง
แทนของการเป็นนวัตกรรมเพื่อนําไปคล่ีคลายในผลงานของข้าพเจ้า ที่ได้มาจากผลงาน
ทั้งหมดนี้ 

(Naum Gabo Translated by Sidlina 1960-1970/2012: 125) 
 
 “ในความคิดของข้าพเจ้า ภาพลักษณ์ความไร้ขอบเขตไม่สามารถเป็นมโนภาพที่ผันวนกลับมา
ยังตนเองได้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสเฟียริคธีม น้ีเป็นความต่อเน่ือง มากกว่าจะเป็นความไร้ขอบเขต” (Naum 
Gabo, Translate by Sidlina 1957/2012: 126) 
 ถึงแม้ว่ากาโบ จะกล่าวว่ารูปทรงของเขาน้ันไม่ได้มีคุณลักษณะเดียวกับการเป็นรูปทรงอนันต์ 
แต่ผู้วิจัยคิดว่า รูปทรงที่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นคาบเวลา อย่างเช่น สแตนด้ิงเวฟ หรือ สเฟียริคธีม ที่มี
ความสมมาตรของรูปทรง สามารถคํานวณถึงความเคลื่อนที่ในแต่ละจังหวะได้ ผู้วิจัยจึงยืนยันว่า 
คุณลักษณะเช่นน้ีคือความเป็นอนันต์ที่ปรากฏอยู่ในผลงานของกาโบ 
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ภาพที่ 55 ภาพการประกอบสร้างในอากาศคริสตัลของนวม กาโบ ปี 1937-1939 ใช้เซลลูโลส 

ขนาด 22 x 27 x18 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Construction in Space (Crystal) 1937-9, accessed June 15, 2017, 
available from http://tate.org.uk,tate.org.uk/art/artworks/gabo-construction-in-space- 
crystal-t06978 
 

 
 
ภาพที่ 56 ภาพแบบจําลองสเฟียริคธีมของนวม กาโบ ปี 1937 ใช้พลาสติก ขนาด 8.3 x 10.2 x 8.3 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for ‘Spheric Theme’ c.1937, accessed June 15, 2017, 
available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-model-for-spheric-theme-t02173 
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ภาพที่ 57 ภาพสเฟียริคธีมของนวม กาโบ ปี 1951 ใช้เพอร์สเป็กซ์ ขนาด 56.8 x 44.8 x 44.8 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Translucent Variation on Spheric Theme, accessed June 15, 2017, 
available from https://www.guggenheim.org/artwork/1381 
 

 
 
ภาพที่ 58 ภาพบรอนซ์สเฟียริคธีมของนวม กาโบ ปี 1960 ใช้บรอนซ์บนฐานไม้ ขนาด 92.1 x 67.7 

x 624 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Bronze Spheric Theme c1960, accessed June 15, 2017, available 
from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-bronze-spheric-theme-t00826 
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 หลังสงครามโลกศิลปินอังกฤษมีแนวทางที่นิยมการใช้เส้นไนลอนเข้ามาร่วมในผลงานของ
ตนเอง ตามสมัยนิยมของกลุ่มประติมากรชาวอังกฤษขณะนั้น ที่นิยมใช้เส้นขึงตึงในผลงานของตนเอง 
อย่างเช่น เฮนรี่ มัวร์ และ บาบาร่า เฮปเวิทธ์ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ค้นคว้าวัสดุแบบใหม่
อย่างเช่น เพล็กซิกลาส และไนลอน ผนวกกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้ารูปทรง  
 ต่อมา ค.ศ. 1947 กาโบได้อพยพจากอังกฤษมาต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึง
ทําให้กาโบเร่ิมผลงานประติมากรรมชุดใหม่ โดยใช้ช่ือว่า การประกอบสร้างเชิงเส้นเพราะวัสดุที่สําคัญ
ในงานคือเส้นไนลอน เราจะเห็นว่าเส้นไนลอนน้ีได้ไปสร้างมวลแบบพิเศษขึ้นมา โดยมีผลงานในชุดการ
ประกอบสร้างเชิงเส้น ที่เป็นผลงานประติมากรรมการประกอบสร้างชุดใหม่ทั้งหมดสี่ช้ินด้วยกัน 
 

 
 
ภาพที่ 59 ภาพการประกอบสร้างเชิงเส้นเลขหน่ึงของนวม กาโบ ปี 1940 ใช้เพอร์สเป็กซ์กับไนลอน 

ขนาด 39.9 x 39.9 x 8.9 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Linear Construction No. 1 1942-3, accessed June 15, 2017, available 
from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-linear-construction-no-1-t00191 
 
 
 
 
 

 



 86

 
 
ภาพที่ 60 ภาพการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสองของนวม กาโบ ปี 1942 (บูรณะ 1970-1971) 

ใช้พลาสติคกับไนลอน ขนาด 113 x 60 x 59 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Linear Construction No. 2 1970-1, accessed June 15, 2017, available 
from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-linear-construction-no-2-t01105 

 

 
 

ภาพที่ 61 ภาพการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสามของนวม กาโบ ขนาด 9.5 x 6.3 x 6 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Model for ‘Linear Construction No. 3 1952, accessed June 15, 2017, 
available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-model-for-linear-construction-no-3- 
with-red-t02185 
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ภาพที่ 62 ภาพการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสี่ของนวม กาโบ ปี 1959 ใช้เหล็ก ขนาด 52.07 

× 34.93 × 34.29 ซม. 
ที่มา: Naum Gabo, Linear Construction in Space, No. 4, accessed June 15, 2017, 
available from http://collections.lacma.org/node/242319 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะหก์ลุ่มประติมากรรมของวลาดิเมียร์ ทาทลนิ และนวม กาโบ 
 
 กระบวนการวิเคราะห์ผลงานของ ทาทลินและกาโบ สามารถนํานิยามของการประกอบ
สร้างในบทที่สามเข้ามาเป็นมาตรวัดผลงานของศิลปินทั้งสอง ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบมาตรฐาน
ของการประกอบสร้างที่แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ในนิยามของด้านรูปทรงและเน้ือหาที่เป็นเร่ือง
ของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการสร้างงาน  
 เมื่อนําการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างเข้ามาหาความสัมพันธ์ร่วมกันเราจะได้การทํางานของการ
ประกอบสร้างในผลงานช้ินต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือความเข้าใจพัฒนาการในแต่ละผลงาน ผู้วิจัยได้จับกลุ่มผลงาน
ของทั้งทาทลินและกาโบ ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เราจะพบว่ามีผลงานส่วนมากสามารถจัดกลุ่มได้ทั้งจาก
เส้นเวลาในระยะเดียวกัน (time line) และมีผลงานบางช้ินที่กระโดดข้ามไปจากเวลาเดียวกันในกลุ่ม 
ผู้วิจัยจึงได้ยึดเอาตามหลักนิยามของการประกอบสร้างที่มีในผลงานเพ่ือจัดกลุ่มผลงานมากกว่าการเรียง
ตามเวลาที่เป็นเส้นตรง ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวิเคราะห์ที่เกิดจากนิยามของการประกอบสร้างเราจะ
สามารถเทียบเคียงแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของทาทลินและกาโบได้ดีกว่า 
 โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็นกลุ่มประติมากรรม ได้แก่  
 1. กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมือง 
 2. กลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง   
 3. กลุ่มประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมือง 
 โดยทั้งสามกลุ่มน้ีจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลงานการสร้างสรรค์ภายใต้คาํ
นิยามของการประกอบสร้าง ว่าผลงานแต่ละอย่างเข้ากันกับนิยามการประกอบสร้างอย่างไรและมี
ส่วนประกอบใดท่ีมีความโดดเด่นหรือมีความสําคัญในผลงานน้ัน รวมไปถึงความแตกต่างในการประกอบ
สร้างของทาทลินและกาโบ ที่แม้จะอยู่ภายในกลุ่มเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันออกไปดังน้ี 
 
วิเคราะห์กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมือง 
 วิเคราะห์กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมืองของนวม กาโบ 
 นวม กาโบ ได้คิดทฤษฎีเก่ียวกับพ้ืนที่ว่างในประติมากรรมช่วงต้นของเขา เขาเรียกทฤษฎี
น้ันว่า “สเตอริโอเมตริก” เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยระนาบเปิดให้มีอากาศเข้ามา อเล็กซี แก็น อธิบายผลงาน
ในช่วงแรกของกาโบ ไว้ว่า 
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 เขาพยายามเสนอถึงความลึก (Depth) ในทุกส่ิงรอบตัวเราและผลที่ได้รับจากแนวคิด
ทัศนียภาพกลับด้าน (Reverse Perspective) เขาพูดถึงเรื่องความหมายของเส้นอยู่บ่อยครั้ง 
และการใช้คุณสมบัติ (Function) ของเส้น ที่ไม่ได้เป็นตัวกําหนดขอบเขตของส่ิงต่าง ๆ แต่มี
ไว้เพื่อแสดงถึงทิศทางของจังหวะ (Rhythm) ที่ซ่อนไว้และพลังของส่ิง ๆ นั้น 

(Sidilina, 2012: 27) 
 กฎที่ก่อร่างความคิดของเขาเกี่ยวกับรูปทรงที่แท้จริง กาโบ เริ่มต้นกับชุดผลงานรูปทรง
มนุษย์ต่าง ๆ ที่สร้างมาจากชิ้นส่วนแผ่นไม้ที่เป็นระนาบประกอบกัน เขาพบว่ามันเป็นเรื่องยาก
ที่จะพยายามกําหนดเส้นรอบนอกของแต่ละระนาบให้เหมาะสมและบ่อยครั้งเขาติดหรือตัด
มันให้ได้ขนาด แต่ในท้ายที่สุดเขาก็สร้างมันได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้มันแสดงออกและชัดเจน
อย่างถึงที่สุด ในงานประติมากรรมของเขา เส้นรอบนอกเป็นรูปขึ้นมา เป้าหมายของเส้นถูก
ทําให้ชัดเจน และเผยให้เห็นถึงความลึก; มันเป็นความเป็นไปได้ของประติมากรรมแต่ละช้ินที่
ถูกขยายไปในมิติอื่น ๆ โดยการขยายด้วยการประกอบกันของระนาบ 

(Sidilina, 2012: 27) 
 
 กาโบ ใช้ลูกบาศก์สองช้ินเพ่ืออธิบายทฤษฎี “สเตอริโอเมตริก” เขาอธิบายไว้ในบทความ
ประติมากรรม: การแกะและประกอบสร้างในพ้ืนที่ว่าง (Sculpture: Carving and Construction in 
Space) ไว้ว่า ลูกบาศก์ทั้งสองชิ้นแสดงให้เห็นถึงนิยาม ในชิ้นซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ปิด (solid 
space) ในช้ินขวามือแสดงถึงรูปทรงของพ้ืนที่ภายใน (inner space) ซึ่งเป็นหัวใจหลัก เป็นเบ้ืองหลัง
ในงานช่วงการประกอบสร้าง ที่เขาพยายามสร้างการครอบครองพ้ืนที่ว่างด้วยวัตถุที่สามารถมองเห็นได้ 
โดยปราศจากการล้อมกรอบ พ้ืนที่ภายในถูกแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า แนวคิดของการประกอบ
สร้าง (Constructive idea) ในที่ ๆ ขอบเขตระหว่างวัตถุและการรับรู้ของศิลปินเลือนหายไป เมื่อน้ัน
ศิลปะก็จะกลายมาเป็นความจริง 
 ผลงานในชุดน้ีสร้างขึ้นในประเทศนอร์เวย์ โดยการตัดแผ่นไม้ในขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน 
แผ่นไม้แต่ละช้ินถูกวางเข้าด้วยกัน จากระนาบไปเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างซับซ้อน ด้วยการเปิดระนาบ
จากแกนกลางและดึงให้มีอากาศเข้ามาสู่ผลงาน  ประติมากรรมให้ลักษณะของความเป็นระนาบแบนที่
ประกอบกัน มากกว่าที่จะเป็นลักษณะของการแกะสลักหรือป้ัน ตามการสร้างประติมากรรมเชิงประเพณี 
ภายหลังเขาได้ตอกยํ้าถึงความหมายในวิธีเช่นน้ีว่า 
 

 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างโดยตรงระหว่างตัวอย่างสองอย่างในวัตถุเดียวกัน ตัวอย่าง
หนึ่งมีสมนัยเกี่ยวกับการแกะสลัก และอีกหนึ่งเกี่ยวกับการสร้าง ข้อแตกต่างหลักอยู่ที่ความ
แตกต่างของกรรมวิธีในการผลิต และความแตกต่างของศูนย์กลางความสนใจ ตัวอย่างแรก
แสดงถึงปริมาตรของมวล ตัวอย่างที่สองแสดงถึงพื้นที่ที่ทําให้วัตถุนั้น ๆ สามารถมีพื้นที่อยู่ได้ 
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ปริมาตรของมวล และปริมาตรของพ้ืนที่นั้น พูดในทางประติมากรรมแล้ว จะไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน
เลยแม้แต่น้อย ทั้งสองอย่างนี้เป็นคนละวัตถุกัน 

(Nuam Gabo Translated by Sidilina, 1937/2012: 30)  
 ไม่มีศิลปินคนไหนในค.ศ. 1914-1915 ที่จะหยิบทฤษฎีการสร้างค่าน้ําหนัก (Volunm) 
แบบ สเตอริโอเมตริก ในการสร้างงานศิลปะ โดยทั่วไปแล้วมักจะพบการสลับจับวางพื้นผิว
ต่าง ๆ ในงานคิวบิสม์และในงานของทาทลิน ซึ่งมันหางไกลกับนิยามของกระบวนการ สเตอริโอ
เมตริก ที่ได้สร้างและจํากัดขอบเขตของน้ําหนักได้ดังเช่น ผลงาน การประกอบสร้างหัว ของ
ข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นขั้นตอนที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาโครงสร้างบนพื้นที่ว่าง และข้าพเจ้าก็
ภูมิใจที่ทํามันได้สําเร็จ 

(Sidilina, 2012: 36) 
 
 และอธิบายเพิ่มเติมในบทความประติมากรรม: การแกะและประกอบสร้างในพื้นที่ว่าง 
(Sculpture: Carving And Construction in Space) ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือเซอร์เคิล (CIRCLE) ถึง
ความแตกต่างของลูกบาศก์ทั้งสองไว้ว่า  
 

 เมื่อเราอธิบายถึง “ปัญหาของพื้นที่ว่างในประติมากรรม” (space problem in 
sculpture) โดยภาพถ่ายของลูกบาศก์สองช้ินทั้งสองเป็นวัตถุชนิดเดียวกัน หนึ่งในนั้นใช้วิธีการ
ดั้งเดิม (carving) และอีกชิ้นหนึ่งใช้การประกอบสร้าง ... ลูกบาศก์ชิ้นแรกแสดงถึงค่าน้ําหนัก
ของมวล (volume of mass) ลูกบากศ์ชิ้นที่สองแสดงถึงพื้นที่ว่างที่กลายเป็นมวลที่สามารถ
มองเห็นได้ 

 

 
 
ภาพที่ 63 ภาพลูกบาศก์ แสดงให้เห็นถึงทฤษฎีสเตอริโอเมตริกของนวม กาโบ ในปี 1930 ใช้เทคนิค

ไม้อัด 
ที่มา: Nuam Gabo, Two Cubes (Demonstrating the Stereometric Method) 1930, 
accessed June 15, 2017, available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-two-cubes- 
demonstrating-the-stereometric-method-t02166 
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 สิ่งที่สําคัญในการวิเคราะห์ตามหลักสเตอริโอเมตริก คือต้องทราบถึงการจัดการระนาบให้
เกิดความลึกจนเกิดเป็นจังหวะในผลงานประติมากรรม แต่ทั้งหมดน้ีคือขั้นตอนในการสร้าง การดึงเอา
ทฤษฎีการแทนที่ด้วยการประกอบสร้างเข้ามาใช้เพื่ออธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานในการสร้างผลงาน
ประติมากรรม ซึ่งเราจะพบหลักการสําคัญที่ถูกอธิบายในวิธีการสร้างผลงานของกาโบได้ดังน้ี 
 โครงสร้างของงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลขหน่ึง เราพบว่ากลุ่มก้อนส่วนล่าง ส่วนที่
ย่ืนมาหน้าสุดใช้รูปทรงกรวยโค้ง (E และ D) เปิดรับแสงที่เข้ามาอย่างเต็มที่ ผลักส่วนระนาบที่ใหญ่ที่สุด 
(C) แต่มีรายละเอียดที่น้อยไม่ให้เกิดการกินสายตาหรือแย่งความสําคัญของจุดเด่น (A) เช่นเดียวกับ
ส่วนคอ (B) ที่ที่มีการเพ่ิมระนาบขั้นกลางช่วยเสริมความต่อเน่ืองจากส่วนบนลงล่าง ในอีกปัจจัยหน่ึง
ระนาบที่เพ่ิมเข้ามากั้นกลางทําหน้าที่เพ่ิมความแข็งแรงในส่วนที่บางที่สุดของผลงานด้วย  การโบวาง
ระนาบส่วนคอตามหลักของกายวิภาคของมนุษย์ แต่ด้วยการตัดทอนของส่วนล่างและสัดส่วนของด้านบน
และดา้นล่างที่มีขนาดต่างกัน ทําให้คอของผลงานดูยืดยาวขึ้นกว่าสัดส่วนของมนุษย์ทั่วไป 
 

 
ภาพที่ 64 ภาพการจําแนกโครงสร้างของผลงานการประกอบสร้างหัวหมายเลขหน่ึงของนวม กาโบ 
 
 โดยรวมประติมากรรม การประกอบสร้างหัวหมายเลขหน่ึง ที่มีเส้นทิศทางสองส่วนที่มีทิศทาง
ที่ตัดกันช่วยเพ่ิมความเคล่ือนไหวในผลงาน โดยรวมผลงานมีทิศทางที่ชัดเจน ที่เกิดมาจากการตัดด้วย
ระนาบต่าง ๆ อย่างเช่น ในส่วนหัว (A) เราจะพบการขัดกันของเส้นนอนและเส้นต้ังเป็นระยะ เริ่มจาก
การวางระนาบแบบซ้อนกันในช่วงบนที่ลดหล่ันขนาดของระนาบลงมาเรื่อยจากด้านหลังที่มีขนาดใหญ่
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กว่าไปหาด้านหน้าที่มีขนาดเล็กกว่า การซ้อนระนาบเช่นนี้ทําให้เกิดระยะที่ตื้นกว่าการหักเหระนาบ 
ค่าแสงเงาหลักตกไปอยู่ท่ีเส้นต้ังที่แสดงให้เห็นค่านํ้าหนักที่ชัดเจนกว่า ซึ่งเป็นไปตามหลัก สเตอริโอเมตริก 
ที่สร้างพ้ืนที่ว่างที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เส้นนอนที่ตัดกลางอย่างชัดเจนสร้างมิติความลึกได้มาก 
 การพับระนาบกันในส่วน ที่เรารับรู้ได้ว่าเป็นใบหน้า กาโบหักระนาบน้ันเข้าหากันเล็กน้อย 
เมื่อเทียบกันระหว่างส่วน A และ B จะพบว่ามิติการลวงตาให้เกิดความลึกและการสะท้อนแสงในส่วน A 
เป็นส่วนที่เกิดขึ้นมากที่สุด นํ้าหนักของแสงเงาที่เกิดจากการหลบแสงและสันขอบที่รับแสง ผลักให้เส้น
ขอบระนาบน้ันดูชัดข้ึนแสงที่สะท้อนออกมากไล่นํ้าหนักจากจุดกลางของ A เพ่ือเป็นการเน้นสิ่งที่เป็น
จุดเด่นในผลงาน ด้วยวิธีการการหักเหระนาบ, การประกอบระนาบ และ การซ้อนระนาบ ที่เกิดขึ้นบน
ส่วน A จะให้เกิดนํ้าหนักต่าง ๆ ขึ้นมาบนผลงานที่ไล่นํ้าหนักเข้มจากแกนกลางไปหาพ้ืนที่ว่างที่มีนํ้าหนัก
อ่อนลง มีความเป็นไปได้ที่ กาโบ ทําส่วนประกอบรองในส่วน C D และ E ให้มีรายละเอียดที่น้อยกว่า 
รวมไปถึงส่วน B ที่แม้จะใช้วิธี สเตอริโอเมตริก ก็ไม่มีความโดดเด่นเท่ากับส่วน A แปลว่าการหักเหระนาบ
ที่แบ่งเป็นส่วนย่อยจะให้ผลกระทบทางสายตาได้มากกว่าส่วนที่ประกอบกันเป็นระนาบใหญ่ให้มีความ
ขัดแย้ง (contras) เพ่ือให้จุด A ได้เป็นส่วนสาระสําคัญที่จะแสดงถึงความเป็นไปได้ในทฤษฎี สเตอริโอ
เมตริก ของเขา 
 ในขณะที่ผลงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลขสอง ถูกสร้างข้ึนใน ค.ศ. 1916 เป็นผลงาน
ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากถึงการเป็นตัวแทนของทฤษฎีสเตอริโอเมตริกได้อย่างชัดเจนที่สุด กาโบ ระบุไว้ใน
การจดบันทึกของเขาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1966 เขากล่าวถึง ประติมากรรมช้ินน้ีว่าเป็นด่ัง “ลูก” 
ของเขา ที่สร้างจากแผ่นไม้ใน ค.ศ. 1916 ได้ถูกสร้างและประกอบขึ้นใหม่จากแผ่นเหล็กในค.ศ. 1966 
เพ่ือฉลองครบรอบวันเกิดของเขา และเป็นปีที่ 50 ของประติมากรรมชิ้นน้ี ที่ได้ผ่านประวัติศาสตร์ของ
การปฏิวัติ, สงครามและการเดินทางของเขา (Sidilina, 2012: 36) 
 คริสโตเฟอร์ คอร์นฟอร์ด (Christopher Cornford) ผู้บริหารของ Royal College of Art 
ของอังกฤษ กล่าวถึงผลงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลขสอง ในนิทรรศการของนวม กาโบ ที่จัดขึ้น
ที่ Tate Museum ไว้ว่า 
 

 รูปพระแม่ของศตวรรษที่ 20 (the Madonna of the Annunciation of the 20th 
century) การปรากฏรูปของโครงสร้างที่แสดงถึงความงดงามและลึกซึ้งที่พบได้จากศิลปะของ
ศตวรรษที่20 มันเป็นการลดทอนเรื่องสัญลักษณ์ของพระแม่ภายใต้ความเช่ือของการสร้าง
ประติมากรรมนับตั้งแต่ร้อยปีที่ผ่านมา ผลงานตีความผ่านภาพลักษณ์ของมนุษย์ ใกล้เคียงกับ
ผลงานประติมากรรมยุคคลาสสิค ที่ถูกตีความใหม่ด้วยจิตวิญญาณแบบยุคสมัยใหม่ 

(Sidilina, 2012: 36) 
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 ความชัดเจนของทฤษฎีสเตอริโอเมตริก เกิดข้ึนอย่างชัดเจนในผลงาน การประกอบสร้าง
หัวหมายเลขสอง กาโบสามารถเปลี่ยนกลับค่าปริมาตรของงานประติมากรรมใหก้ลายเป็นมวลของรปูทรง
ได้ทั่วทั้งผลงาน และดูเป็นมวลมากกว่าผลงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลขหนึ่ง ที่ยังคงอยู่ในขั้นของ
การพัฒนาประยุกต์ทฤษฎีให้เป็นงานประติมากรรม ซึ่งผลงานทั้งสองช้ินใช้หลักการประกอบของระนาบ
แต่ละแผนให้ขยายออกไปจากแกนกลางของประติมากรรม เมื่อสังเกตผลงานจะเป็นการสร้างผลงานที่
หลอกสายตาให้เห็นถึงพ้ืนที่ว่างสองนัย คือการสร้างให้พ้ืนที่ว่างเป็นปริมาตรหลอกสายตาด้วยนํ้าหนัก
ที่เกิดขึ้นจากแสงที่ตกกระทบระนาบที่หักเห ซึ่งเราจะเห็นค่าแสงเงาที่แบ่งออกเป็น 3 ค่า คือ ส่วน
กระทบแสงท่ีมีการสะท้อนกลับแสงให้ค่าแสงเงาที่สว่างที่สุด ส่วนหลบแสงที่เกิดจากพ้ืนที่ไม่โดนแสง
โดยตรงแต่รับเอาบรรยากาศของแสงสะท้อนรอบข้างเข้ามาส่วนน้ีจะให้นํ้าหนักแสงเงากลาง และส่วน
อับแสงที่ไม่โดนแสงเลยให้ค่านํ้าหนักแสงเงาแบบดํามืด ในส่วนสุดท้ายนี้ กาโบแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ในการใช้ทฤษฎีและความเข้าใจเก่ียวกับการกําหนดค่าปริมาตรได้ดีมากข้ึน 
 กาโบได้แยกสร้างให้ การประกอบสร้างหัวหมายเลขสอง มีสัดส่วนซ้ายและขวาแบ่งกัน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะส่วนหัวที่เขาแบ่งระนาบทั้งสองด้านมีความใกล้เคียงกัน แต่จะมีการควบคุม
นํ้าหนักของความลึกที่กําหนดให้ด้านซ้ายและด้านขวาได้รับการกระทบแสงที่แตกต่างกัน อย่างเช่น
ด้านขวาที่มีการแตกระนาบมากกว่าทางด้านซ้าย และเห็นได้ชัดจากช่วงลําตัวที่การประกอบระนาบ
ของสองด้านที่มีความแตกต่างกัน โดยรวมแล้ว มีความเป็นไปได้ที่เขาต้องการให้ด้านซ้ายเป็นด้านที่
สะท้อนแสงและด้านขวาเป็นส่วนเงา ดังนั้นจึงทําให้ส่วนหัวที่สมมาตรดูเด่นมาจากความขัดแย้งจาก
ด้านหลังที่เป็นลําตัว 
 ความตั้งใจในการกําหนดค่านํ้าหนักอีกที่คือส่วนบนของหัว ที่กําหนดขอบเขตปริมาตร
อย่างแคบ ๆ จะเห็นว่าไม่ว่าแสงจะอยู่ทิศทางไหนช้ินส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อับแสงมากที่สุด คือความ
จงใจของกาโบที่พยายามแสดงให้เห็นการจัดปริมาตรที่จงใจให้ผู้ดูพบกับการจัดการพ้ืนที่ว่างในผลงาน
ไม่ว่าจะอยู่มุมมองใดก็ตาม 
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ภาพที่ 65 ภาพแสดงปริมาตรที่มีนํ้าหนักเข้มสุดของผลงานของนวม กาโบ 
 
 โครงสร้างของผลงานใช้หลักของความสมมาตรเข้ามาเป็นตัวกําหนดองค์ประกอบโดยรวม
ของงานประติมากรรม เราเห็นถึงเส้นด่ิงที่เป็นเส้นแกนของประติมากรรมเป็นเส้นตรง ประกอบกับเส้น
โครงสร้างส่วนอื่น ๆ ที่กระจายออกไปด้านข้าง และเส้นดิ่งนี้ไม่ได้เป็นเส้นที่ตั้งตรงกับแกนโลกแต่มี
ลักษณะของการเอียงที่ทําให้โครงสร้างส่วนบนของประติมากรรมย่ืนออกไปข้างหน้า จึงมีการสร้างกลุ่ม
โครงสร้างส่วนล่างมารับการยื่นไปข้างหน้าของประติมากรรม เกิดผลเวลาที่เรามองด้านตรงของ
ประติมากรรมเราจะไม่ได้สังเกตุว่าประติมากรรมนั้นตั้งตรงตามสายตาผู้ดูแต่ความเป็นจริงนั้น
ประติมากรรมมีแกนที่พุ่งไปหาผู้ดูอย่างชัดเจน ที่เป็นเช่นน้ันเพราะมีโครงสร้างข้างล่างเข้ามารับทําให้
เกิดมิติที่เท่าเทียมอย่างสมมาตรกันในส่วนบนและล่าง 
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ภาพที่ 66 ภาพเส้นแกนของผลงานการประกอบสร้างหัวหมายเลขสองของนวม กาโบ 
 
 เราพบความสําเร็จของการจัดการระนาบในผลงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลขสอง 
ในการหลอกสายตาเปลี่ยนพ้ืนที่ว่างให้กลายเป็นมวล ในขณะที่ผลงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลข
สาม กาโบ กลับใช้ขอบเขตพ้ืนที่ว่างที่เป็นระนาบลงไปในงาน  โดยไม่ได้ให้ระนาบที่ประกอบเป็นฟิกเกอร์
ทํางานกับพ้ืนที่ว่างที่เป็นอากาศรอบตัวโดยตรง ผลงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลขสาม จึงมีลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากผลงานอื่น ๆ ในด้านที่ไม่ได้เป็นประติมากรรมลอยตัวอย่างเต็มที่ การมีระนาบเป็น
ฉากหลังทําให้กําหนดมุมมองต่อประติมากรรมเป็นไปแบบการมองทางด้านหน้าด้านเดียว 
 แม้จะใช้ทฤษฎีเตอริโอเมตริก เช่นเดียวกัน แต่ฉากหลังที่ถูกเพ่ิมเข้ามาไม่สามารถทําให้งาน
ประติมากรรมสะท้อนกับทฤษฎีน้ีได้ทั่วทั้งผลงาน การสะท้อนกันของขอบเขตระนาบและฉากเป็นการ
สะท้อนกลับไปอีกระดับ กล่าวคือ เมื่อ สเตอริโอเมตริก ทําให้การเว้นพ้ืนที่ว่างทางปริมาตรน้ันกลายเป็น
มวลข้ึนมา การประกอบสร้างหัวหมายเลขสาม ได้บรรลุเป้าหมายในรูปน้ันแล้ว การเพ่ิมเข้ามาของฉาก
ทําให้เกิดความลึกที่ถูกกําหนดขึ้นใหม่ เป็นการทดลองที่เกิดไปกว่าที่ทฤษฎีต้องการ 
 การอธิบายคุณลักษณะของ การประกอบสร้างหัวหมายเลขสาม มีการเพ่ิมฉากหลังเข้ามา 
เกิดผลทางการมองเห็นคือ การลดความชัดเจนของพ้ืนที่ว่างบนระนาบที่ใหญ่ที่สุดที่ม้วนเข้าหากัน กาโบ
เลือกใช้วัสดุแบบเดียวกันและมีสีเดียวกันการสร้างฉากข้ึนมาเป็นการหลอกสายตาเพ่ือเปลี่ยนความชัดเจน
จากขอบของระนาบด้าน เมื่ออยู่ในฉากสีเข้มกว่าเห็นถึงการม้วนระนาบให้เกิดเป็นรูปทรง ในขณะที่
ผลงานต้นแบบความสําคัญและชัดเจนคือสิ่งที่อยู่ถัดไปเป็นใบหน้า สาระสําคัญของ การประกอบสร้าง

 



 96

หัวหมายเลขสาม จึงไม่ใช่พ้ืนที่ขนาดใหญ่ แต่เป็นพ้ืนที่ว่างระหว่างระนาบท่ีสร้างปริมาตรความลึกที่เป็น
สิ่งสําคัญ  
 

 
ภาพที่ 67 ภาพแสดงพ้ืนที่ว่างของประติมากรรม การประกอบสร้างหัวหมายเลขสามของนวม กาโบ 
 
 ความโค้งของขอบเขตระนาบได้กลายเป็นสิ่งที่กาโบนําเสนอในผลงาน การประกอบสร้าง
หัวหมายเลขสาม ระนาบฉากกลายมาเป็นส่วนสําคัญที่กําหนดความโค้งของประติมากรรม ความโค้ง
ในผลงานก็มีความซับซ้อนเกิดเป็นจังหวะโค้งที่ซ้อนกันไปในผลงาน ที่เกิดจากแกนกลางที่เป็นจุดยึดเกาะ
ของระนาบในผลงาน จังหวะที่ต่อเน่ืองเช่นน้ียังพบในงาน การประกอบสร้างตัว ของกาโบ 
 การประกอบสร้างตัว มีความแตกต่างจากผลงานก่อนหน้า ที่เคลื่อนจากงานที่แสดงการ
ประกอบกันของระนาบไปสู่การสร้างจังหวะจากการเคลื่อนไหวของท่าทาง ซึ่งการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
เกิดความเคลื่อนไหวมากขึ้น มาจากการที่กาโบปรับแกนกลางของผลงานให้มีความหักเหมากกว่าการ
เป็นแกนกลางทิ้งดิ่ง จากผลงานที่ผ่านมาเราจะพบว่าเขาใช้วิธีการประกอบระนาบจากจุดศูนย์กลาง
ออกมาข้างนอก ซึ่ง การประกอบสร้างตัว ก็ใช้วิธีการเดียวกันน้ี แต่มีการหักเส้นแกนกลางในจุดก่ึงกลาง
ของผลงาน ทําให้ผลงานไม่ได้มีจุดยึดเกาะที่เป็นเส้นเดียวและทิศทางเดียวกัน การเช่ือมต่อกันของแกน
บนและล่างจึงอาศัยแกนกลางที่เป็นแนวนอนมาเป็นจุดยึดเกาะด้วย นี้คือลักษณะพิเศษที่พบเฉพาะ
ผลงานช้ินน้ี  นอกจากน้ันเรายังพบความอสมมาตรบนผลงาน จากทั้งสัดส่วนของระนาบและจังหวะ
ในการประกอบระนาบ เพราะเส้นแกนที่หักเหไปจากเดิมทําให้ไม่สามารถประกอบระนาบให้มีความ
สมมาตรเท่ากันทั้งสองด้านได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวคือสิ่งที่ได้มามากขึ้นกว่าผลงานช้ินเก่า 
การประกอบสร้างตัว จึงน่าจะเป็นผลงานชิ้นแรก ๆ ที่กาโบให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น
อิทธิพลที่สําคัญต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 68 เส้นแกนของการประกอบสร้างตัวของนวม กาโบ 
 
 ข้อสังเกตสําคัญอีกประการหนึ่งเมื่อนําผลงาน การประกอบสร้างหัวหมายเลขหนึ่ง มา
เปรียบเทียบกับ การประกอบสร้างตัว เราจะพบว่า การประกอบสร้างตัว ไม้ได้สร้างระนาบที่ใหญ่
จนเกินไป ต่างจาก การประกอบสร้างหัวหมายเลขหนึ่ง ที่มีส่วนที่จุดเด่นและจุดรอง การประกอบ
สร้างตัว เป็นผลงานที่พยายามจะกระจายความเท่าเทียมของน้ําหนังในแต่ระนาบลงไปบนทุก ๆ ส่วน 
ระนาบที่ใหญ่ที่สุดของ การประกอบสร้างตัว ก็คือตัวฐานของผลงานด้านล่าง แม้จะเป็นระนาบที่ใหญ่สุด 
กาโบ ก็ได้แบ่งระนาบรองในด้านขวา สัดส่วนของระนาบที่ใหญ่ที่สุดจึงมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าระนาบอ่ืน ๆ 
ในผลงานมากนัก 
 สิ่งที่การประกอบสร้างตัว แตกต่างออกไปจากงานอ่ืนอย่างสิ้นเชิงคือ ในส่วนด้านบนที่เรา
รับรู้ได้ว่าเป็น ช่วงของใบหน้าและแขนทาสงด้านขวา ไม่ได้ถูกแยกส่วนออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทั้ง
สองส่วนนี้ใช้ระนาบร่วมกัน จึงเกิดเป็นพ้ืนที่ว่างเชิงเปิดที่รูปร่างของทั้งสองส่วนมีพ้ืนที่ว่างไหลเวียนเข้า
หากัน ในขณะที่มีการแบ่งระนาบอย่างย่อย ๆ ลงไป ซึ่งมีความละเอียดมากกว่าผลงานที่ผ่านมา เป็น
เทคนิคที่ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวของพ้ืนที่ว่างสูง   

วิเคราะห์กลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมืองของวลาดิเมียร์ ทาทลิน  
 การประกอบสร้างขวด ของทาทลินเป็นผลงานที่ได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจน มีความคล้ายคลึง
กันอย่างย่ิงเมื่อถูกนําไปเทียบกับงานการประกอบสร้างตามแบบคิวบิสม์ในปารีส แต่ในขณะที่ประติมากร
รัสเซียอย่างอชิเปนโก้ ทําประติมากรรมในรูปของงานลอยตัวในช่วงเวลาและจัดนิทรรศการในปารีส
ขณะเดียวเดียวกัน ผลงาน การประกอบสร้างขวด ยังเป็นงานประติมากรรมระนาบ มีลักษณะแบบ
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เดียวกับงานกีตาร์ (Guitar) ของปิกัสโซ และวิธีการสร้างสรรค์ด้วยการคอลลาจ เช่นเดียวกับกลุ่มศิลปิน
คิวบิสม์ 
 การวิเคราะห์ผลงานจากภาพถ่ายเราจะทราบถึง ระนาบทั้งหมดมีสามช้ิน วางติดกันเป็น
แนวทแยง ระนาบหน่ึงถูกตัดตรงกลางเป็นรูปขวดที่ต้ังเป็นแนวตรง มีเส้นลวดถักเป็นแนวเฉียงขัดกันเป็น
ตาราง วิธีนี้เป็นการบ่งช้ีงานระนาบของทาทลินที่มีความแตกต่างกับงานคิวบิสม์ ส่วนระนาบกลางนั้น
โค้งเข้าหาผู้ดูและรับแสงตกกระทบมากที่สุด ซึ่งแสงสะท้อนไปรับกันเป็นจังหวะกับระนาบที่วางไว้ภายใน
ระนาบที่ตัดเป็นรูปขวด ในขณะระนาบสุดท้ายเป็นการล้อเลียนและเล่นไปกับรูปแบบการทํางานระนาบ
ของคิวบิสม์ ที่ชอบใช้ในงานคอลลาจ ลักษณะสําคัญของลวดลายคือการเป็นสองมิติ มุมที่พลิกให้เปิด
ขึ้นมาเล็กน้อยเพ่ือแสดงว่าระนาบช้ินนี้ไม่ได้เป็นระนาบสองมิติ ระนาบนี้ได้รับแรงกระทําจากทั้งแกนต้ัง
และแกนนอน แกนต้ังเป็นเส้นนําสายตาที่เกิดจากการทับซ้อนของระนาบอ่ืน แกนนอนเป็นแรงที่เกิด
จากลวดลายของตัวมันเอง เกิดเป็นการผสานเช่ือมต่อกันของระนาบเป็นจังหวะของความทับซ้อนลงไป 
ดังน้ันวิธีที่ทาทลินใช้เช่ือมต่อความสัมพันธ์ของระนาบก็คือ เส้นโค้ง ซึ่งจะเป็นเส้นโค้งที่เป็นมิตินูนขึ้นมา
เป็นหลักที่เห็นการโค้งระนาบกลาง คุณลักษณะที่แท้จริงของระนาบกลางก็คือความโค้งนูน การจัดการ
ในระนาบกลางจึงไม่ต้องอาศัยการจัดการแบบสองมิติเหมือนเช่นระนาบอ่ืน 
 

 
 
ภาพที่ 69 ภาพความสัมพันธ์ของมิติระนาบในผลงานการประกอบสร้างขวดของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
 
 ผลงาน ระนาบกระจก ของทาทลิน ถือเป็นผลสําเร็จของการก้าวไปสู่ความเป็นไร้ภาพ
แสดงแทน (non representation) ทาทลินใช้คุณสมบัติของเน้ือวัสดุได้แตกต่างไปจากศิลปินก่อนหน้าน้ัน 
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกลุ่มสุพรีมาตีสม์ในด้านของการเป็นอภววิสัย (non-objective) คือไม่ปรากฏ
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ลักษณะของการเป็นทั้งศิลปะนามธรรมแบบคานดินสกีที่ใช้หลักของความเป็น subjective และเป็น
การตอบโต้กับนามธรรมแบบคิวบิสม์ และก็ไม่สามารถจัดได้ว่าเป็นสุพรีมาติสม์อีกด้วย 
 ระนาบกระจกมีลักษณะของการตัดประกอบระนาบที่มีการหลอกสายตา โดยจะเห็นระนาบ
ที่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมที่เป็นจุดเด่นของผลงาน ทาทลินจัดวางมุมมองของระนาบสามเหล่ียมให้ย่ืนกิน
พ้ืนที่ในอากาศออกมา แต่เมื่อมองด้านตรงเราจะเห็นว่าระนาบสามเหลี่ยมถูกวางไว้ติดกับพื้นหลังไว้
แนบกัน หากแต่การจัดวางที่แท้จริงมุ่งให้ผู้ดูรับรู้ผลงานในมุมด้านหน้าเพียงด้านเดียว เราจะรู้ว่าระนาบ
สามเหลี่ยมนั้นกินพ้ืนที่ในอากาศได้จากสิ่งที่เรียกว่า ภาษาของวัสดุ โดย เมื่อสังเกตจากการทอดเงามา
ของระนาบสามเหล่ียมเราจะรับรู้ว่าระนาบน้ันกินอากาศออกมา เส้นแกนที่ทิ้งด่ิงลงมาพาดระนาบน้ัน
ก็ไม่ได้ติดแนบกับพ้ืนหลังโดยตรง เมื่อเราดูด้านข้างจะพบว่าเป็นระนาบที่มาความโค้งงอขึ้นมาเล็กน้อย 
สร้างมิติแสงเงากับพ้ืนหลัง การติดกระจกสะท้อนภาพที่เบ่ียงเบนของแกนกลางด้านบน ปรากฏให้เห็น
ความโค้งของระนาบสะท้อนผ่านกระจก ทั้งหมดน้ีคือภาษาของวัสดุ บอกเล่าถึงวิธีการกระทําที่ศิลปิน
ทํากับวัสดุ ไม้ว่าจะเป็นการตัดรูปร่างหรือการบิดงอและปะติด ทั้งหมดนี้มีความมุ่งหมายไปในทาง
เดียวกัน ต่อมาความโค้งงอของระนาบที่เกิดจากการกระทําและกระบวนการของศิลปินจะกลายประเด็น
หลักท่ีพบในผลงานของทาทลินต่อมา 
 

 
ภาพที่ 70 ภาพทิศทางระนาบกระจกของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
ที่มา: ART & SOCIETIES, A Materialist Utopia of Continuity, accessed June 15, 2017, 
available from http://www.artsetsocietes.org/a/a-elitza.html 
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 อย่างไรก็ตาม แม้จะสร้างผลงานท่ีหลุดออกจากการเป็นภาพแสดงแทน (representation) 
ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ทาทลินก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่น้ีต่อมาเขาพัฒนาแนวคิดของฟัคตูรา ให้แตกต่าง
จากคิวบิสม์อย่างมากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงจากการประกอบปะติดไปสู่การใช้แรงดึงบนพื้นว่าง
เพ่ือประกอบระนาบ จากที่เราได้วิเคราะห์ผลงานของ นวม กาโบ เราทราบว่าเส้นแกนในผลงานชุดแรก
มีความสําคัญอย่างมากต่อการประกอบระนาบของเขา โดยเส้นแกนของผลงานน้ันมักจะเป็นเส้นแกนที่
ทิ้งด่ิงตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วจึงขยายระนาบออกไปทางด้านข้าง ทาทลินได้เปลี่ยนจากการประกอบ
ระนาบจากเส้นแกนทิ้งด่ิง มาใช้ตัวของวัสดุเองน้ันทําแรงโน้มถ่วงกับเส้นที่เป็นแรงดึงด้านทางให้เกิดเป็น
นํ้าหนักจากแรงกดของวัสดุ เพราะฉะน้ันการยึดเกาะของระนาบจึงไม่ใช่การใช้แกนเด่ียวอีกต่อไป แกน
การยืดเกาะได้กลายมาเป็นจุดยึดเกาะ (Origin Point) ที่สามารถขยายตัวไปในแนวของขนานและแนวด่ิง
กับพ้ืนโลก เป็นจุดของการกด (pressing) ที่เป็นจุดร่วมของวัสดุทั้งหมด 
 หลังจากน้ีทาทลินก็ได้พัฒนาเทคนิคการยึดแขวนระนาบให้เป็นการติดต้ังระนาบบนอากาศ
ลอยตัวขึ้นมา โดยผลงานช้ินแรกของทาทลินคือ ระนาบสะท้อนกลับยึดมุมเป็นผลงานที่ถูกติดต้ังไว้กับ
มุมของผนังห้อง โดยความโดดเด่นของผลงานช้ินน้ีคือการมีจังหวะในการซ้ําของระนาบและการ
แปรเปลี่ยนในแต่ละระนาบ โดยระนาบหลักแบ่งออกเป็นสามแผ่นด้วยกัน ซึ่งทั้งสามแผ่นประกอบไป
ด้วยระนาบทึบใหญ่สุด ระนาบทึบขนาดกลาง และโครงเส้นของแผ่นระนาบใหญ่ และส่วนประกอบอ่ืน
คือเชือก และไม้ยึดติดกับระนาบด้วยนอต  สุดท้ายคือระนาบเหล็กเล็กมีลักษณะเป็นเส้นระนาบ 
 การทิ้งนํ้าหนักของระนาบวางอยู่บนเส้นเชือกหกเส้นทางด้านบนและรวมกันเป็นเส้นเดียว
ทางด้านล่างมีทิศทางเฉียงทแยง โดยเชือกทะลุผ่านทึบแผ่นใหญ่และระนาบอ่ืน ๆ เป็นระนาบที่อิสระ
จากการยึดเกาะกับเชือก โดยอาศัยการถ่ายเทนํ้าหนักไปบนระนาบที่เป็นระนาบหลักด้วยการสอดระนาบ
เข้าหากัน 
 จะเห็นได้ว่าระนาบที่เป็นเหล็กถูกทําให้แปรเปลี่ยนด้วยขนาดและรูปทรง เราพบรูปทรง
ของระนาบที่เต็มแผ่น 2 และรูปทรงของระนาบที่ถูกตัดออก 2 แผ่น  โดยแผ่นระนาบที่รับนํ้าหนักทํา
มุมล้อกลับแผ่นโครงระนาบเล็กทางด้านหน้า ให้ความรู้สึกว่าทั้งแผ่นเป็นระนาบของปริมาตรทรงกระบอก
เดียวกันและให้นัยของความขัดแย้งระหว่างความเป็นสามมิติที่เป็นมวลและพื้นที่ว่างที่เชือกที่มีมิติน้อย
กว่าคือสองมิติสอดผ่านได้ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างโครงระนาบใหญ่แสดงถึงจังหวะที่ลึกออกมา
จากระนาบทึบขนาดกลาง เมื่อมองจากด้านหน้าระนาบที่ถูกม้วนออก ให้ความรู้สึกที่พุ่งตรงเข้ามาหา
ผู้ดู ซึ่งมีทิศทางขัดแย้งกับทิศทางของเส้นเชือก เช่นเดียวกันแผ่นไม้ก็ทําหน้าที่จังหวะเดียวกันระนาบรอง 
 ดังน้ันความต้ังใจของทาทลิน ในภาพรวมคือการสร้างปริมาตรของทรงกระบอกต่าง ๆ จาก
ที่เห็นคือทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรมากหน่ึงช้ินที่เกิดความนัยยะทั้งสองด้านคือปริมาตรและ
พ้ืนที่ว่าง และการเลือกเลือกใช้วัสดุรองลงมาที่แสดงถึงจังหวะที่ทับซ้อนลงไป ด้วยระระบบของการเป็น
ทรงกระบอกเช่นเดียวทั้งช้ิน แต่เราสามารถเห็นถึงความซับซ้อนของการสอดทับและความแปรเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นได้จากการจัดสรรรูปทรงและวัสดุ 
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงมิติของระนาบในผลงานระนาบสะท้อนกลับยึดมุมของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
ที่มา: John Milner, Russian constructivism : the first phase : Rodchenko and Tatlin 
(London: University of London, 1978), 196. 
 
 ผลงานระนาบยึดกลาง (Corner Center Relief) ถูกสร้างให้ระนาบของวัสดุอย่างเช่น 
แผ่นไม้ เหล็ก ลวดอะลูมิเนียม และสังกะสี ประกอบรวมกันและสามารถถูกแขวนไว้บนอากาศได้ การ
ยึดเกาะของผลงานอาศัยจุดก่ึงกลางของผลงานเป็นจุดยึดเกาะ โดยขยายระนาบไปในแนวท่ีมีนํ้าหนัก
สมมาตรกัน ระหว่างซ้ายขวา ด้วยสัดส่วนและนํ้าหนักที่สมมาตรตัวระนาบทั้งจึงสามารถลอยอยู่บน
แรงดึงของลวดที่ขึงกับผนังได้ 
 ทาทลินเลือกใช้ระนาบไม้ที่ตัดขอบโค้งเป็นระนาบหลักที่แบ่งซ้ายและขวาออกจากกัน ระนาบ
ไม้หันขอบออกไปหาผู้ดู มีความเป็นไปได้ที่การตัดเป็นทรงโค้งเพ่ือให้รักษาสมดุลนํ้าหนักของไม้และรัศมี
ของไม้ที่ออกหากจากในแนวจุดยึดเกาะยังคงสามารถประกอบระนาบอ่ืนเข้าไปได้อีกทั้งซ้ายและขวา 
บนและล่าง การทํานํ้าหนักจากวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็กถูกเฉลี่ยออกไปทั้งสองข้างโดยวางนํ้าหนักทั้งบน
และล่างเพ่ือให้ระนาบทั้งหมดเกิดความสมดุล เขาใช้แผ่นระนาบทั้งทางด้านการคํานวณนํ้าหนักอย่างที่
กล่าวมา ในอีกด้านหน่ึงแผ่นระนาบถูกกระบวนการศิลปะกระทําเพ่ือนําเสนอคุณสมบัติทางการมองเห็น
ไปในสองแบบคือ ด้านขวามือบนของผู้ดู แผ่นระนาบเหล็กถูกดัดเป็นทรงกระบอกโค้งให้สะท้อนแสง
เป็นนัยว่ารูปทรงน้ีอยู่บนการกระทําให้มองในเชิงสามมิติ ในขณะแผ่นสังกะสีทางด้านซ้ายมือถูกนําเสนอ
การมองแบบระนาบแบนสองมิติ  
 เขาแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนมากไปกว่าน้ันคือ การวางแผ่นสังกะสีให้ขอบหันออกไป
หาผู้ดูโดยแสดงให้เห็นว่านอกจากแผ่นสังกะสีจะเป็นระนาบในคุณสมบัติอื่นแผ่นระนาบยังสามารถ
กลายเป็นเส้นได้เช่นกัน ซึ่งไปสะท้อนกับแผ่นระนาบไม้ที่ตัดโค้ง แผ่นระนาบไม้มีความหนาเราจะมองเห็น
ค่าปริมาตรของแสงเงา ที่เห็นแสงไล่ไปหาเงา ทําให้เกิดเป็นมิติที่เป็นจังหวะที่โดยรวมของผลงานจะไล่
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จากระดับสองมิติที่เป็นขอบของแผ่นสังกะสีไปหาระนาบที่มีมิติมากขึ้นบนขอบของระนาบไม้และ
กลายเป็นรูปทรงลอยตัวบนระนาบโค้ง ในขณะที่ตําแหน่งซ้ายบนก็ถูกตัดระนาบให้มองเป็นรูปร่างสอง
มิติเช่นเดียวกับระนาบด้านล่าง ส่วนทางด้านขวาล่างมีระนาบที่เป็นรูปร่างมารองรับกับบล็อกไม้เพื่อ
แสดงตัวบล็อกไม้น้ันว่าเป็นระนาบเชิงสามมิติ  
 ดังนั้นแผ่นไม้ระนาบกลางนอกจากจะสําคัญในแง่ของการถ่วงนํ้าหนักแล้ว ยังสําคัญต่อ
โครงสร้างทางภาษาของวัสดุให้แง่ของการเป็นระนาบที่เชื่อมต่อภาษาของวัสดุทั้งหมดเอาไว้  จึงได้
บทสรุปของคุณสมบัติของวัสดุได้ว่า สังกะสีมีมิติที่น้อยที่สุดถูกตัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ใช้ในเชิงสองมิติ เหล็ก
สามารถโค้งงอได้คงตัวจึงสามารถนําเสนอเป็นรูปแบบลอยตัวได้ ในขณะที่ไม้สามารถทําหน้าที่ในเชิง
สองมิติได้แต่เน่ืองจากไม้ถูกผลิตให้มีความหนาได้เช่นกัน ไม้จึงเป็นวัสดุที่คาบเก่ียวระหว่างวัสดุที่เป็น
สองมิติและวัสดุที่เป็นสามมิติตามความหนาแน่นของตัวมันเอง 
 ผลงานระนาบยึดมุมมีความชัดเจนในเรื่องของการอาศัยจุดยึดเกาะบนแรงดึงของเส้นมากกว่า
ผลงานระนาบยึดกลาง ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือการทิศทางของเส้น ในผลงานระนาบยึดมุมใช้เส้น
ที่ขึงตรงไว้กับผนังทั้งสองด้าน แสดงถึงพลังของแรงดึงอย่างชัดเจน ในขณะที่ ผลงานระนาบยึดมุม จะ
ใช้ลวดที่ดัดโค้งเราจึงไม่ค่อยได้รับผลทางสายตามากนัก ลวดของ ระนาบยึดมุมถูกใช้ในสองลักษณะคือ 
สองเส้นหลักท่ีถูกใช้ประโยชน์ในการยึดเกาะจริง และหน่ึงเส้นที่เพ่ือแสดงผลทางสายตาเท่าน้ัน ลวดที่
ถูกใช้ยึดเกาะจริงน้ันถูกขึงตรึงอยู่ระหว่างผนังห้องเป็นเส้นตรง ในงานประกอบใหม่อาจมีปรับเปลี่ยน
องศาเล็กน้อยทําให้ด้านใดด้านหน่ึงสูงกว่าอีกด้านตามแต่ละที่จะกําหนด แต่เมื่อดูภาพต้นฉบับ ทาทลิน
กําหนดให้ด้านซ้ายมือของผู้ชมมีความสูงมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามความสําคัญอยู่ที่ความตึงของเส้นลวด
ที่ต้องตึงพอที่จะรับแรงกดจากระนาบได้ 
 จุดยึดเกาะของระนาบยึดมุม เกิดข้ึนจากระนาบสามส่วนที่ขัดกันเป็นแนวคือ ระนาบ X Y 
และ Z จะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นระนาบที่เท่ากันแล้ว ทั้งสามระนาบนี้แสดงถึงความสูง กว้าง และลึก ตาม
ลักษณะของงานสามมิติ  โดยในแต่ระนาบนั้นวางอยู่บนแกนของตัวเองที่มีจุดยึดเกาะเป็นจุดศูนย์กลาง 
โดยแต่ละระนาบถูกทําให้บิดโค้งและมีบางระนาบที่เคลื่อนตัวตามแกน คือระนาบ Y ที่เลื่อนขึ้นมาสูง 
แสดงให้เห็นว่าแม้รูปทรงพ้ืนฐานของทาทลินจะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตแต่เขาได้ใช้กระบวนการของ
ศิลปินสร้างให้รูปทรงนั้นเคลื่อนย้ายออกจากความเป็นเรขาคณิตที่เรียบง่ายด้วยเช่นกัน อย่างเช่นเสน้ตรง
ในงานของเขามักจะแทนที่ด้วยเส้นโค้ง เพราะการใช้หลักการการยึดเกาะเป็นจุดทาทลินจึงสามารถ
บิดรูปทรงได้มากข้ึนกว่าการใช้เส้นแกนยึดเกาะ เพราะจุดเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุด การเคลื่อนย้ายจาก
สิ่งที่เล็กไปหาสิ่งกว้างจึงมีความเป็นไปได้มากที่จุดน้ันจะกลายเป็นเส้น หรือ ค่าปริมาตร ในทางวัสดุก็
มีความเป็นไปได้มากกว่า 
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ภาพที่ 72 ภาพอธิบายผลงานระนาบยึดมุมของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
ที่มา: John Milner, Russian constructivism : the first phase : Rodchenko and Tatlin 
(London: University of London, 1978), 196. 
 
 ทาทลินไม่ได้แสดงถึงกระบวนการทางวัสดุไปเกินกว่าการพูดถึงคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ 
จากการหยิบใช้วัสดุในผลงาน ระนาบยึดมุมที่เป็นแผ่นโลหะ มีคุณสมบัติที่สามารถโค้งงอได้ จะเห็นว่า
กระบวนการวิธีการทํางานของทาทลินน้ันเป็นไปในลักษณะของ การเริ่มต้นที่การใช้คุณสมบัติทางวัสดุ
แล้วจึงนําคุณสมบัติเหล่าน้ีมาประกอบเข้า เราจะพบถึงความเคล่ือนที่ที่เป็นไปได้บนการใช้วัสดุ ในความ
เป็นจริงแล้วสัดส่วนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด เราจะพบว่า สัดส่วนของแต่ละระนาบได้ถูกจัดการ
ใหม่ ดังน้ันเราจะพบว่าสัดส่วนของระนาบ X Y และ Z ไม่ได้มีความเท่ากันเลย แต่กฎที่ทาทลินยึดโยง
ทั้งสามระนาบเข้าไว้ด้วยกันคือ ความโค้งงอได้ของเหล็ก ดังน้ันระนาบทั้งหมดในผลงานจึงถูกทําให้ด้าน
ขอบน้ันโค้งงอขึ้นมา  
 เมื่อนําผลงานในช่วงต้นของทั้ง นวม กาโบ และ วลาดีมีร์ ทาทลิน มาเปรียบเทียบกันเรา
จะพบว่าการสร้างสรรค์ผลงานของทั้งคู่น้ันทําบนความหมายของเนื้อแท้ของวัสดุในตอนต้น ที่หมายถึง
การกระทําบนวัสดุ กล่าวอีกอย่างคือยังไม่พบความหมายของการก่อสร้างในมุมมองการทางการเมือง 
ผลงานทั้งหมายถูกสร้างขึ้นบนคําอธิบายในความเป็นได้ในการสร้างศิลปะแบบใหม่ แต่เราก็พบความ
แตกต่างที่เก่ียวกับจุดมุ่งหมายในการประกอบสร้างที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน 
 ในจุดร่วมของทั้งกาโบและทาทลิน เราพบว่า มีการเปลี่ยนสถานะของงานสองมิติให้กลายเป็น
งานสามมิติ แม้แนวทางการวิเคราะห์และถกเถียงถึงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบและการประกอบ
สร้างจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง ในช่วงหลัง ค.ศ. 1920 ที่เป็นช่วงเวลาหลังของผลงานทั้งสองชุดน้ี 
ช้ีให้เห็นถึงความคิดของการประกอบสร้างที่แตกต่างจากความคิดเชิงองค์ประกอบ 
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 แนวคิดของการประกอบสร้าง (ก่อนการเกิดข้ึนของคอนสตรัคติวิสม์)  ในประเด็นแรกคือ
การจัดสรรเทคนิคของศิลปินที่อยู่ในรูปของความอําเภอใจ (arbitrary)  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานที่มี
แนวโน้มที่จะกลายเป็นงานศิลปะนามธรรม ในกรณีน้ี กาโบ ยังคงมีลักษณะของผลงานแบบภาพแสดง
แทนอยู่แต่ในขณะเดียวกันกาโบก็ใช้กฎของระนาบแบบใหม่ เป็นการใช้ทฤษฎีที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
ในทุกระนาบ ส่วนทาทลินน้ันละทิ้งความเป็นภาพแสดงแทนออกไปจนหมดจึงไปเน้นที่การใช้กฎคุณสมบัติ
ของวัสดุและภาษาทางวัสดุโดยตรง ดังน้ันทั้งกาโบและทาทลิน ได้ก้าวผ่านวิธีการจัดการแบบตามอําเภอใจ
ไปสู่การใช้กระบวนการความสัมพันธ์และการทํางานของทัศนธาตุภายในผลงาน 
 ความแตกต่างกันระหว่างผลงานของกาโบ และ ทาทลิน โดยกาโบใช้ระนาบที่ลวงตาทํา
ให้พื้นที่ว่างของปริมาตรมีสถานะเช่นเดียวกับมวล ตรงข้ามกับทาทลินที่ต้องการทําลายมวลแบบ
ประติมากรรม โดยให้เหลือแต่เพียงระนาบที่ลอยอยู่บนพื้นที่ว่าง ประเด็นของมวลกับประติมากรรม
เป็นเร่ืองที่สําคัญ ที่แยกพัฒนาการของผลงานช่วงต้นระหว่างกาโบและทาทลินออกจากกัน กาโบ ใช้มวล
เพ่ือรักษาการเป็นภาพแสดงแทนของสิ่งต่าง ๆ บนโลกไว้ ซึ่งในที่น้ีก็คือร่างกายของมนุษย์น้ันเอง ทาทลิน
น้ันตัดทอนความเป็นภาพแสดงแทนของมนุษย์เหลือแต่เพียงพ้ืนที่ของความเป็นจริงน้ันคือพ้ืนที่สามมิติ 
ดังน้ันความเป็นภาพแสดงแทนจึงไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นอีกต่อไป 
 
วิเคราะห์กลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง 
 วิเคราะห์กลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมืองของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
 โนเบิร์ต ลินตัน อ้างอิงไปถึงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของรัสเซีย โดยยกให้ อนุสาวรีย์
สากลที่สาม สร้างผลกระทบในระดับเดียวกันกับการก่อสร้าง วิหารแห่งพระผู้ไถ่บาป (Cathedral of 
the Christ the Saviour) ที่ออกแบบโดย Alexander Vitberg ใน ค.ศ. 1817 เพ่ือเป็นการระลึกถึง
ชัยชนะเหนือโปเลียน โบนาปาร์ด วิหารแห่งพระผู้ไถ่บาป จึงเป็นการหลอมรวมกันระหว่างสัญลักษณ์
ทางศาสนาและชาตินิยมของรัสเซียเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทั้งอนุสาวรีย์สากลที่สามและวิหารแห่งพระผู้ไถ่บาป 
ต่างก็เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงแนวคิดแบบใหม่ โดยวิหารแห่งพระผู้ไถ่บาปแสดงแนวคิดทางด้าน
ศาสนาแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดของคริสต์ออโธด็อกซ์ ในเรื่องของตรีเอกกานุภาพ ที่ปรากฏ
อยู่บนการออกแบบวิหารและการเทียบความหมายองค์ประกอบของคนเข้ากับวิหารสามประการคือ 
ร่างกาย วิญญาณ และจิต (Lynton, 2009: 138) ในขณะ นําเอาแนวคิดประวัติศาสตร์วัตถุนิยมและ
การปฏิวัติให้อยู่ในรูปของอนุสาวรีย์ และเปลี่ยนความหมายของอนุสาวรีย์ให้กลายการใช้งานอย่าง
สมบูรณ์ (Functional Perfection) ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงสถาปัตยกรรมหรือประติมากรรมในทางใดทางหน่ึง
เท่าน้ัน เมื่อพิจารณาจากบรรทัดสุดท้ายของ Work Ahead of Us ที่ทาทลินเป็นผู้เขียนว่า มีเป้าหมาย
ให้อนุสาวรีย์สากลที่สามสามารถใช้งานได้จริงในเชิงสถาปัตยกรรม 
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 มิลเนอร์ และ ลินตัน ต่างก็อ้างอิงไปถึงสถาปัตยกรรม อย่างเช่น หอคอยบาเบลและหอไอเฟล 
โดยแนวคิดของหอคอยบาเบลที่เป็นพ้ืนฐานในการสร้างอนุสาวรีย์สากลที่สาม มีความคล้ายคลึงกัน
อย่างมาก ทั้งแนวคิดของการออกแบบและเป้าหมายของตัวมัน จากภาพอ้างอิงหอคอยบาเบลมีลักษณะ
เป็นบันไดวน รูปทรงโดยรวมมีความใกล้เคียงอย่างมากต่างไปเพียงแค่ตัวของหอคอยบาเบลตั้งไปใน
แนวด่ิงพุ่งตรงขึ้นไปยังท้องฟ้า  มีความคล้ายคลึงอย่างประหลาดของตํานานโบราณกับลักษณะของความ
เป็นคอมมิวนิสต์ เรื่องเล่าของความเป็นหน่ึงเดียวกันของโลกโบราณจึงเข้ากับการต้องการรวมกรรมาชีพ
เข้าเป็นหน่ึงเดียวกัน ขณะที่หอไอเฟลกก็เป็นแรงบันดาลใจสําคัญหนึ่งของทาทลิน โดยนํานวัตกรรม
ทั้งทางด้านวัสดุและวิทยาการ ที่เขาได้ไปที่ปารีสเข้ามาใส่อยู่ในการออกแบบอนุสาวรีย์สากลที่สาม
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามทาทลิน พยายามสร้างให้อนุสาวรีย์สากลที่สามเหนือไปกว่าหอไอเฟล ใน 
ค.ศ. 1887 หอไอเฟลถูกวิจารณ์ว่าเป็นความส้ินเปลือง ทําให้เป้าหมายของอนุสาวรีย์สากลที่สาม ต้อง
สามารถข้ามขีดจํากัดของหอไอเฟล ตามแนวคิดของการใช้งานอย่างสมบูรณ์นั้นเอง ในแง่หนึ่งก็คือ
การแข่งขันระหว่างความเป็นตะวันตกของฝร่ังเศสและตะวันออกของโซเวียตอีกด้วย  
 โครงสร้างของอนุสาวรีย์สากลที่สามมีความอสมมาตรในโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีเส้น
กึ่งกลางของโครงเหล็กเอียงตัวออกจากจุดศูนย์กลางเพ่ือให้ยอดของอนุสาวรีย์ช้ีไปยังดาวเหนือโครงเหล็ก
ช้ันล่างสุดถูกออกแบบให้ต้ังกับพ้ืน โดยทํารูปโครงเหล็กที่เป็นส่วนรับนํ้าหนักจะทํารูปเป็นตัววีกลับหัว
ต้ังยอดแหลมขึ้นด้านบน และต้ังเรียงกันตามแนวโค้งโดยรวมของอนุสาวรีย์ ความพิเศษของแนวโคง้เหล็ก
คือ การที่เหล็กโค้งทั้งสองเส้นเมื่อวนเข้าหากันในตําแหน่งที่มีช่องว่างขนานกัน จะมีเหล็กคานเช่ือมและ
ช่องว่างที่เกิดขึ้นน้ันมีระดับความสูงที่แตกต่าง เหล็กคานเช่ือมจะทําหน้าที่เช่ือมขาของเหล็กตัววีในช้ัน
ที่สูงกว่า ทําให้ขาของเหล็กรับนํ้าหนักตัววียืนอยู่นํ้าหนักของยอดเหล็กตัววีในช้ันล่างกว่า ซึ่งเป็นโครง
เหล็กเช่ือมลักษณะน้ีไปตลอดทั้งตัวอนุสาวรีย์ 
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ภาพที่ 73 ภาพความสัมพันธ์ของโครงเหล็กท่ีเช่ือมต่อกันในงานอนุสาวรีย์สากลที่สามของวลาดิเมียร์ 

ทาทลิน 
 
 รูปร่างโดยรวมของอนุสาวรีย์ที่สามทําให้เหล็กโค้งควรจะบรรจบเข้าหากัน ในความจริงแล้ว
ส่วนปลายของเหล็กโค้งไม่ได้บรรจบทํามุมแหลม แต่ทําปลายเช่ือมติดกันคนละตําแหน่ง จุดสิ้นสุดของ
ยอดอนุสาวรีย์มีโครงเหล็กทรงกระบอกต่ออกไปเป็นโครงเหล็กที่เป็นโครงสร้างรองรับห้องกระจกสอง
ห้องคือ ห้องทรงกระบอกยาวและห้องทรงโดม โดยโครงสร้างเหล็กทรงกระบอกจะทําแนวเฉียงไปตาม
ทิศทางทางของโครงแกน แต่ห้องกระจกจะต้ังเป็นแนวด่ิงกับแกนโลก 
 และความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการนวัตกรรมเดียวกันกับหอไอเฟลคือ 
ปรากฏการณ์ให้โค้ง (Arch) ที่ฐานล่างของผลงาน ใกล้ ๆ กับโครงเหล็กแกน คล้าย ๆ กับโค้งฐานของ
หอไอเฟล แต่โค้งของอนุสาวรีย์สากลที่สามมีลักษณะที่แตกต่างออกไป เพราะการวางโครงสร้างของ
อนุสาวรีย์ที่มีเส้นแกนเอียง ทําให้ไม่สามารถสร้างโค้งที่สมมาตรกันที่มุมบนฐานแบบหอไอเฟลได้ แต่การ
สร้างโค้งใกล้กับโครงเหล็กแกนมีความเป็นไปได้ว่าเพ่ือถ่ายน้ําหนักได้ดีกว่า  
 การวิเคราะห์ทางด้านความหมายของอนุสาวรีย์สากลที่สาม ก็ประกอบด้วยสองส่วน
เช่นเดียวกับทางกายภาพเช่นกันคือ ในส่วนของโครงเหล็กภายนอกและห้องกระจกภายใน 
 ทาทลินใช้รูปทรงกรวยเช่นน้ี ตามแนวคิดของเฮเกลท่ีกล่าวเก่ียวกับวิภาษวิธี ทาทลินแสดงถึง 
ฟัคตูราของเหล็กที่ถูกควบคุมให้อยู่ในรูปของการม้วนเกลียว ที่เปรียบเทียบกระบวนการนี้เป็นไปใน
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ลักษณะขดเกลียว ที่ยอดของเกลียวจะเป็นจุดร่วมของแกนเหล็กสองด้านหมายถึงจุดมุ่งหมายการสร้าง
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ อนุสาวรีย์สากลที่สามจึงไม่ได้เน้นยํ้าการแสดงถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ทางด้าน
รูปทรงและเป้าหมายของทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่เป็นอนุสาวรีย์ที่สามถูกสร้างเพ่ือเป้าหมายสะท้อน
ไปถึงกระบวนการปฏิวัติที่เป็นรูปธรรม แสดงถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร์การเมืองที่ก้าวหน้าขึ้น  
ความหมายของเกลียวน้ีจึงให้ความสําคัญกับการมาถึงของยุคคอมมิวนิสต์  
 

 
ภาพที่ 74 ทิศทางความโค้งของโครงสร้างในงานอนุสาวรีย์สากลที่สามของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
 
 จอห์น มิลเนอร์ ได้อธิบายถึงรูปทรงของห้องกระจกที่แบ่งออกเป็นสามอย่าง ทาทลิน ได้มา
จากแนวคิดของการเล่นแร่แปรธาตุและจักรวาลวิทยา มีความสัมพันธ์กันโดยความหมายกับความเร็ว
ในการหมุนของห้อง โดยเมื่อดูเทียบกับผังของการเล่นแร่แปรธาตุจะพบว่ามีรูปทรงที่คล้ายคลึงกับรูปทรง
ของอนุสาวรีย์สากลที่สาม แต่ทาทลินได้เปลี่ยนความหมายของสัญลักษณ์ให้ไปผนวกกับแนวคิดเรื่องของ
ทฤษฎีประวัติศาสตร์ของ คเลบนิคอฟ ที่สามารถแทนความหมายของห้องห้องทรงกระบอกกับทรงโดม
แทนจากสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์มีจังหวะในการเคลื่อนที่เป็นเวลา 1 วัน ความหมายของห้องพีระมิดแทน
สัญลักษณ์ของดวงจันทร์ที่มีจังหวะการเคลื่อนที่เป็นเวลา 1 เดือน และห้องทรงลูกบาศก์เป็นสัญลักษณ์
ของโลกที่มีจังหวะการเคลื่อนที่เป็นเวลา 1 ปี ทั้งหมดน้ีให้ความหมายเกี่ยวกับเวลาตามปฏิทินโลกตาม
ทฤษฎีของจักรวาลวิทยาแบบสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการปฏิวัติที่ต้องการเวลาที่เป็นสากล 
ดังน้ันความหมายของจึงเป็นการสังเคราะห์กันระหว่างรูปทรงจากศาตร์ของการเล่นแร่แปรธาตุและ
ความหมายของการเคลื่อนที่จาก คเลบนิคอฟ (Milner, 1978: 307) 
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ภาพที่ 75 สัญลักษณ์ของการเล่นแร่แปรธาตุ 
ที่มา: The Philosophers’ Stone, PS 5 – The Secret of the Stone, accessed June 15, 2017, 
available from members.ozemail.com.au/~clauspat/stonea.htm 
 

 
ภาพที่ 76 รูปร่างห้องกระจกอนุสาวรีย์สากลที่สาม 
 
 อย่างไรก็ตามผลงานอนุสาวรีย์สากลที่สาม ก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงต้นที่ศิลปินหัว
ก้าวหน้าได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อีกทั้งทาทลินยังเป็นศิลปินนามธรรม
คนแรกที่เข้ามามีสัมพันธ์กับกิจกรรมของรัฐผ่านลูนาร์ชาสกี ในแง่หน่ึงทาทลินไม่ได้มีบทบาทมากนัก
ในกลุ่ม สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ ที่อนุสาวรีย์สากลที่สามของทาทลินจึงไม่ได้ใช้ความหมาย
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ของคําว่าประกอบสร้างในฐานะที่เข้าใจร่วมกันกับ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ หากพิจารณา
อนุสาวรีย์สากลที่สามของทาทลิน ทําให้ความหมายของอนุสาวรีย์สากลที่สาม ไม่สามารถสอดคล้องกับ
นิยามการประกอบสร้างของกลุ่ม สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมอสโคว์ อย่างลงตัวเต็มที่นัก แต่ก็เป็น
แนวร่วมที่ไปกันได้ 
 อนุสาวรีย์สากลที่สามจะใช้ทัศนธาตุหลักคือ เส้นในหลาย ๆ รูปแบบ อย่างแรกคือเส้นตรง
ที่วางสลับกันเป็นขาตั้งเกลียวและเส้นโค้งรอบในแบบจําลองอนุสาวรีย์ เทคนิคที่ทาทลินใช้การใช้ไม้
เส้นสําเร็จรูปมายึดกับเหล็กปะกับเข้าด้วยกัน มีความเป็นไปได้ในตัวอนุสาวรีย์จริงที่จะใช้วิธีเดียวกัน
ในการยึดเหล็กแต่ละเส้นไว้ การประกอบเช่นนี้ต้องอาศัยหลักของโมดูลแบบขยายส่วนไปเร่ือย ๆ เพราะ
โครงเหล็กในแต่ละช้ันมีความสูง-ยาวไม่เท่ากัน ในแง่ของการมอง เหล็กเป็นเส้นสามารถเห็นถึงโครงสร้าง
ของห้องกระจกภายในได้ โดยแสดงการใช้งานโครงเหล็กรับนํ้าหนักให้อยู่ภายนอก เหล็กเส้นจึงมีสภาวะ
สองส่วนคือ เหล็กที่รีดออกมาจากโรงงาน และเหล็กท่ีถูกตัดเป็นท่อนเพ่ือนํามาประกอบเป็นโครงสร้าง 
การรีดเหล็กในคร้ังแรกสัมพันธ์กับการตัดเหล็กเป็นเส้นคือ การปรับวัสดุจากอุตสาหกรรมอย่างจําเป็น
โดยทิ้งร่องรอยของวัสดุที่ถูกผลิตในตอนต้นไว้ 
 ตามความเห็นของผู้วิจัย อนุสาวรีย์สากลที่สามมีความสัมพันธ์กันกับ หอไอเฟล อย่างชัดเจน 
การคือ โครงเหล็กที่สานกันอยู่ของอนุสาวรีย์สากลที่สามคือ รูปร่าง (Shape) ของ รูปทรงหอไอเฟลท่ี
ถูกทําซ้ํา ๆ กันขึ้นมาบนพ้ืนฐานของการเลือกใช้วัสดุ ถ้าหอไอเฟลเคยเป็นสถาปัตยกรรมเหล็กที่สูงที่สุด
ในโลก การออกแบบรูปทรงให้เหมาะกับวัสดุย่อมเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิง ที่ทําให้สถาปัตยกรรมน้ันยังคง
ยืนอยู่ได้โดยไม่พังทลายลงมา การล้อเลียนของอนุสาวรีย์สากลที่สามท่ีมีต่อหอคอยไอเฟล ในแบบทีแ่สดง
ให้เห็นถึงที่ความย่ิงใหญ่ที่มากกว่า อีกแง่หน่ึงก็คือการรับเอาการออกแบบทางด้านวัสดุมาเป็นส่วนหน่ึง
ของคุณสมบัติเพ่ือสร้างอนุสาวรีย์สากลที่สาม สามารถต้ังตรงได้ดั่งเช่นที่หอไอเฟลทําไว้และถูกทําให้
ย่ิงใหญ่ไปกว่า  
 ในอีกแง่หน่ึงความแข็งแกร่งของวัสดุ ได้กลายมาเป็นการแสดงออกซึ่งสะท้อนไปถึงเน้ือหา
ของตัวมันเอง เหล็กที่ถูกรีดออกมาเป็นเส้นได้น้ันต้องผ่านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
น้ันคือสิ่งที่ทั้ง อนุสาวรีย์สากลท่ีสามและหอคอยไอเฟลมีอยู่ การจะแสดงความย่ิงใหญ่ของคอมมิวนิสต์
จึงต้องเปลี่ยน รูปทรง (Form) ให้กลายเป็น รูปร่าง (Shape) อีกนัยหน่ึงคือการแปลงสิ่งที่เป็นสามมิติ
ให้กลายเป็นสองมิติ คือการแสดงความเหนือกว่าอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้ความหมายถึงการมีชีวิตมากกว่า
และดูเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่า เช่นเดียวกับการใช้งานได้จริงของอนุสาวรีย์สากลที่สาม แม้สองชั้น
บนของห้องกระจกจะอุทิศให้กับกลุ่มผู้บริหารของโซเวียต แต่ช้ันล่างของห้องกระจกน้ัน ทาทลินได้เสนอ
ว่าให้ทําห้องส่วนน้ีเป็นที่วางโทรศัพท์เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารกันของคนในโซเวียต ซึ่งจะ
มีคนเข้ามาใช้งานภายในห้องนี้ได้จริง ซึ่งทําให้อนุสาวรีย์สากลที่สามมีชีวิตมากกว่าการเป็นประตูของ
งาน World Expo อย่างหอไอเฟล จึงทําให้ในแง่ของการเมืองทั้งอนุสาวรีย์สากลที่สามและหอไอเฟล
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คือ สถาปัตยกรรมหรือประติมากรรมที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของอุดมการณ์เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทําให้
แตกแตกต่างกัน คือการเข้าคิดคํานึงถึงการใช้งานที่ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับกับประชาชน ที่อนุสาวรีย์
สากลที่สามทําได้เหนือกว่าหอไอเฟล อาจจะเรียกได้ว่า อนุสาวรีย์สากลที่สาม เอ้ืออํานวยต่อการใช้ชีวิต
แบบใหม่โดยไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่สร้างเพ่ือประกาศอุดมการณ์แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บริบทในขณะนั้น อนุสาวรีย์สากลที่สามมีแนวทางตรงข้ามกับแผนโครงการอนุสาวรีย์โฆษณาชวนเช่ือ
ของเลนิน  
 ความเป็นนามธรรมของอนุสาวรีย์สากลที่สามเป็นความท้าทายใหม่ของการสร้างอนุสาวรีย์
ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งอนุสาวรีย์โฆษณาชวนเช่ือน้ันเป็นงานประติมากรรมที่มีกลิ่นไอ (Aura) ของ
ความเป็นศิลปะสูง เป็นอนุสาวรีย์ที่ทําการเมืองให้มีสุนทรีย์ศาสตร์ น้ันคือเป้าหมายหลักของการสร้าง
ศิลปะเพ่ือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ แต่อนุสาวรีย์สากลที่สามมีความซับซ้อนมากกว่านั้น ด้านหนึ่งตัว
ของมันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการใช้งานได้จริง แต่ก็มีกลิ่นไอของการเป็นประติมากรรมหรือวัตถุของ
ศิลปะที่ไม่ต้องการการใช้งานด้วย การถูกใช้งานได้จริงคือทางเช่ือมที่จําเป็นอย่างมากที่ทําให้ตัวมันเอง
ไม่ได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ที่ว่างเปล่า การรับเอาชีวิตที่เข้าไปสัมพันธ์กับตัวอนุสาวรีย์ ได้สร้างความมี
ชีวิตชีวาและการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมใหม่ ดังน้ันการใช้งานได้จริงคือความสําคัญอย่างย่ิง เพราะ
มันคือสื่อกลางระหว่างศิลปะและสังคมท่ีทําให้ศิลปะเข้ามาสู่ขอบเขตการทําศิลปะให้เป็นการเมือง  
 อย่างไรก็ตามแม้อนุสาวรีย์สากลที่สามจะมีหน้าที่การใช้งานที่สามารถใช้ได้ แต่เมื่อพิจารณา
ในเร่ืองของความคุ้มค่าที่จะได้ กลับการเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสภาพเศรษฐกิจของโซเวียตในขณะน้ัน ซึ่ง
อนุสาวรีย์สากลที่สามได้วางแผนการสร้างไว้ใน ค.ศ. 1919 ในช่วงที่โซเวียตมีวิกฤติเศรษฐกิจหลังสงคราม
การเมืองและภัยธรรมชาติ ดังน้ันโครงการขนาดใหญ่เช่นน้ี จึงเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากกว่าความจําเป็น 
ทําให้อนุสาวรีย์สากลที่สามหยุดอยู่แค่การเป็นเพียงโครงการและแบบจําลองขนาดใหญ่เท่าน้ัน 
 วิเคราะห์กลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมืองของนวม กาโบ 
 ถึงแม้ว่า นวม กาโบ จะเป็นผู้เขียน เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ตอบโต้กับกระแสฝั่งซ้ายของ 
คอนสตรัคติวิสม์ ที่กําลังกลายไปเป็น โปรดักติวิสม์ ในอนาคต ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโครงการทาง
การเมืองหลังการปฏิวัติช่วยเป็นแรงผลักดัน ให้ช่วงชีวิตหน่ึงของเขาสร้างผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาชวนเช่ือของรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ต้ังแต่ปี 1917-1930 เขาเป็นหน่ึงในศิลปินที่ได้สร้าง
แบบจําลองของอนุสาวรีย์ภายใต้แผนงานอนุสาวรีย์โฆษณาชวนเช่ือ และมีความคล้ายกับทาทลิน ใน
แง่ของการปฏิเสธรูปแบบอนุสาวรีย์บุคคลที่เหมือนจริง และสนับสนุนสิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่า 
อนุสาวรีย์ของกาโบ ส่วนมากจะเป็นแบบจําลองที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจริง งานในส่วนนี้จะทําขึ้นภายใต้
การปกครองของโซเวียต แต่จะมีอนุสาวรีย์บางช้ินของกาโบที่ถูกนํามาสร้างจริง ผลงานในส่วนน้ีจะเป็น
การนํางานเก่ามาขยายอย่างชุดผลงาน การประกอบสร้างหัว และ ผลงานยุคหลังของกาโบอย่างชุด
ผลงานการประกอบสร้างในอากาศ ทั้งหมดน้ีจะไม่ถูกนํามารวมว่าเป็นกลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง แต่
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ก็จะพบว่า มีผลงานบางช้ินที่สามารถเข้าข่ายเป็นการเมืองได้แก่ ผลงานแบบจําลอง อนุสาวรีย์นักโทษ
การเมืองไร้นาม ที่มีการปรับแบบให้ถูกสร้างขึ้นมาได้จริง 
 ในกรณีของแบบจําลองที่ไม่ได้ถูกสร้างน้ันพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะถูกระบุไว้เป็นช่ืออนุสาวรีย์
โดยตรง และเป็นแบบจําลองที่ถูกสร้างก่อนที่เขาจะอพยพไปที่อังกฤษ ในขณะที่อนุสาวรีย์ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาได้จริง หลาย ๆ ช้ิน ไม่ปรากฏคําที่เก่ียวข้องกับอนุสาวรีย์โดยตรง ส่วนมากคือแบบจําลองที่มีช่ือ
เฉพาะที่ระบุไปถึงรูปทรงของตัวผลงานเอง และแบบจําลองในประเภทนี้ มักจะถูกสร้างขึ้นในจํานวนที่
มากกว่าหน่ึงช้ิน ด้วยวัสดุและขนาดที่แตกต่างกันออกไปด้วย 
 ส่วนประกอบของ คอลัมน์ แบ่งได้เป็นส่วนหลัก ๆ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของเสาหลัก, 
ระนาบกลาง และฐานล่าง รูปทรงหลักของคอลัมน์ ไม่ใช่เสาทึบตันในความหมายของการใช้รับนํ้าหนัก
ทางสถาปัตยกรรม แต่เป็นรูปทรงที่เพรียวบางดูลอยตัวในเชิงของประติมากรรมมากกว่า เราจะเห็นการ
ใช้วิธีการ สเตอริโอเมตริก ที่กาโบเคยใช้ผลงานชุดก่อนอย่างชัดเจน แต่ความแตกต่างที่สุดคือ คอลัมน์ 
ไม่ได้เป็นภาพตัวแทนของสิ่งอ่ืนใดอีกต่อไปแล้ว  
 เสาหลักท่ีลูกต้ังข้ึนมาจากการประกอบระนาบ 4 แผ่นที่ต้ังขึ้นมาจบกันบนเส้นแนวด่ิงของ
ผลงาน ทั้ง 4 แผ่นมีความสมมาตรกันทั้งหมด ต้ังอยู่บนฐานวงกลม เทคนิคที่การโบใช้สร้างจุดเด่นของ
ตัวงานคือการใส่หลักเพ่ือแยกแยะมุมที่เป็นจุดเด่นขึ้นมา โดยระนาบกลางจะมีสองส่วนย่อย คือ ส่วนที่
เป็นสี่เหลี่ยมมุมมนถูกตัดด้านหลังออกหนึ่งด้าน  และส่วนที่เป็นวงแหวนล้อมรอบงานเชื่อมต่อจาก
ช่องว่างด้านข้างของระนาบเสาหลักล้อมรอบมายังด้านหน้า มีวงแหวนล้อไปกับฐานกลมด้านล่าง 
ทั้งหมดนี้ทําให้เราเข้าใจได้ว่าด้านใดเป็นจุดเด่นของผลงาน โดยที่เป็นความเข้าใจจากการประกอบ
ระนาบที่ช้ีนําสายตาโดยไม่พ่ึงเนื้อหาของตัวอนุสาวรีย์  
 เมื่อมองจากด้านบนลงมา จะพบว่าระนาบเสาหลัก จะเหลือเพียงเส้นกากบาทท่ีอยู่ในรัศมี
ของวงกลม ต่างจากการมองทางด้านหน้าที่เห็นเหลี่ยมสันของระนาบสี่เหลี่ยมอย่างชัดเจน ความ
เปลี่ยนแปลงเช่นน้ีเป็นผลของการใช้วิธีการ สเตอริโอเมตริก ที่เป็นการจัดการพ้ืนที่ว่าง ที่ทําให้สถานะ
ของระนาบเสาหลักเป็นทั้งสิ่งที่เด่นออกจากสิ่งอื่นและหายไปจากภาพโดยรวมได้ หากพิจารณาฐาน
ของรูปทรงที่เป็นวงกลม พ้ืนที่ว่างที่แท้จริงของ คอลัมน์ ก็คือ ทรงกระบอก หากแต่ระนาบที่ตัดแบ่งมี
ขอบคมอย่างชัดเจน ทําให้เราคิดไปถึงว่าพื้นที่ว่างที่อยู่ในระนาบต่อระนาบเป็นแผ่นเหลี่ยมขนานกัน 
กาโบใช้ความซับซ้อนเช่นน้ีสร้างจังหวะของงานประติมากรรม จากเสาระนาบท่ีขอบคมเด่นชัด ไปหา
ระนาบเหลี่ยมมุมมนและวงแหวน จบที่ฐานกลม กล่าวได้ว่าเป็นจังหวะโดยขอบระนาบที่มีความ
ต่อเน่ืองกัน โดยที่เป็นจังหวะที่เกิดภายในพ้ืนที่ว่างทรงกระบอกใหญ่น้ันเอง 
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ภาพที่ 77 ภาพด้านบนแสดงการเปลี่ยนแปลงระนาบในงานคอลัมน์ของนวม กาโบ 
 
 แนวคิดของ คอลัมน์ คือ การใช้เสานํามาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ อ้างอิงไปถึงแนวคิดเดียวกับ 
เสาโอเบลิกส์ หรือเสาอโศก เป็นเสาของสัญลักษณ์ของอุดมคติหรืออุดมการณ์ของยุคน้ัน ๆ ในแง่น้ี กาโบ
มีความต้ังใจจะจะสร้าง คอลัมน์ เพ่ือเป็นหน่ึงในอนุสาวรีย์ของโครงการอนุสาวรีย์โฆษณาชวนเชื่อใน
ขณะนั้น คอลัมน์ ที่ถูกสร้างข้ึนมาช้ินแรกคือโมเดลที่คิดไว้ แต่ก็ไม่ได้ถูกสร้างข้ึนมาจริง ความหมายของ 
คอลัมน์ แท้จริงแล้วมีการใช้งานภายในตัวของมันอยู่ เพ่ือต้องการเผยแพร่ข้อความของรัฐธรรมนูญของ
โซเวียตในฉบับที่หน่ึงลงไปบนระนาบเสาหลักของผลงาน เปรียบเสมือนให้ตัวของเสาน้ันทําหน้าที่เป็น
แท่นประกาศและเผยแพร่ข้อความบนรัฐธรรมนูญสู่สาธารณะชน  
 ในแง่ของการใช้วิธีการ สเตอริโอเมตริก ผลงาน คอลัมน์ จึงเป็นการเอาทฤษฎีเข้ามารับใช้
กระแสทางการเมืองอย่างชัดเจนมากที่สุด ดูจากบริบททางประวัติศาสตร์ศิลปะของรัสเซียใน ค.ศ. 1920 
ที่เริ่มมีการถกเถียงกันถึงความหมายและวิธีการของการประกอบสร้าง สามารถนิยามการทํางานของ 
เน้ือแท้ของวัสดุ และ การก่อสร้าง ได้ถึงความแตกต่างจากกันแล้ว ความเป็นการเมืองในงานประติมากรรม
นามธรรมจึงเริ่มมีความชัดเจนและมีช่องทางให้ศิลปินได้ทดลองผลงานมากข้ึน  
 ผลงานหลังจากน้ีของกาโบ ไปจนถึงก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จะมีความเกี่ยวข้องกับ
การเมืองอยู่สองช้ินคือ อนุสาวรีย์สถาบันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ (Monument for the institute 
of physics and mathematics) และ อนุสาวรีย์อากาศยาน (Monument for an Airport)  อย่างไร
ก็ตามท้ังสองแบบจําลองก็มีความเหมือนและแตกต่างกับ คอลัมน์ อย่างมาก ในแง่ที่กาโบเชิดชูความ
เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าจะเชิดชูรัฐโซเวียตที่ย่ิงใหญ่ แต่ก็ยังคงสร้างผลงานให้อยู่ในรูปของอนุสาวรีย์
เช่นเดียวกันอยู่ ซึ่งมาจากการตีความการประกอบสร้างในแบบของกาโบนั้นเอง  
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 อนุสาวรีย์สถาบันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เป็นผลงานที่กาโบได้ทดลองเกี่ยวกับความเป็น
พลวัตรในงานประติมากรรม (Kinetic Sculpture) อยู่ด้วยอีกทางหน่ึง ผลงานช้ินน้ีจึงถูกสร้างให้เป็น
อนุสาวรีย์ที่เคลื่อนไหวได้จริงตามแนวคิดของกลไกท่ีถูกถ่วงให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างมีดุลยภาพ 
 ขณะที่อนุสาวรีย์อากาศยานเป็นการจําลองการเคลื่อนไหว เป็นอุปลักษณ์ของการเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็วให้เป็นภาพตัวแทนของความเร็วของเครื่องบิน นํ้าหนักของเนื้อหาที่ว่าด้วยความเป็น
วิทยาศาสตร์และประเด็นของความเคลื่อนไหวเป็นพลวัตรจึงปรากฏให้เห็นในผลงานชุดอนาคตต่อไป
ของกาโบ 
 หัวใจสําคัญของอนุสาวรีย์อากาศยาน คือการใช้จังหวะความเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความเร็ว
ที่เป็นไปอย่างมีความสมดุล ด้วยวัสดุชนิดเดียวกันที่มีคุณลักษณะต่างกันถึง 3 แบบ คือ วัสดุโปร่งใส 
วัสดุทึบตัน และ พ้ืนที่ว่างที่กลายมาเป็นรูปร่าง ในแบบจําลองแรกถูกสร้างด้วยเซลลูโลสเป็นหลัก ต่อมา
แบบจําลองน้ีถูกสร้างข้ึนใหม่โดยใช้ เพล็กซิกลาส ซึ่งมีความโปร่งใสมากกว่าย่ิงทําให้การเน้นคุณลักษณะ
ทั้งสามสามารถแสดงตัวออกมาได้มากขึ้น โดยระนาบทั้งหมดถูกสร้างให้อยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 
ซึ่งแสดงถึงเส้นที่พุ่งแรงได้มากกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาเมื่อถูกจัดวางในลักษณะเดียวกัน ความเช่ือมต่อ
ของระนาบที่ทึบกับพ้ืนที่ว่างที่เกิดจากเส้นขอบมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เราจะพบว่าทั้งหมด
เป็นการซ้ํากันอย่างเป็นจังหวะของมุมป้านของสี่เหลี่ยมข้าวตัดด้านบน ที่เรียงเป็นระนาบทึบไปหาพ้ืนที่
ว่างสมมุติและจบด้วยเส้นขอบ ในขณะที่ด้านปลายของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้านบน จะพบว่าเส้นเฉียง
ของทุกระนาบเรียงตัวกันอยู่ในแนวเดียว ปล่อยให้ช่วงบนเป็นพ้ืนที่ว่างเปิดและรวมไปถึงส่วนฐานที่เป็น
พ้ืนที่ว่างเปิดเช่นกัน  
 

 
 
ภาพที่ 78 ภาพแสดงทิศทางของอนุสาวรีย์อากาศยานของนวม กาโบ 
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 ระบบจังหวะของ อนุสาวรีย์อากาศยาน กระบวนการซ้ําที่เป็นระบบดังน้ีคือ ระนาบโปร่ง
แสงที่วางนอนอยู่ตรงกลางเช่ือมต่ออยู่กับระนาบทึบที่ส่วนปลาย ด้านหน้าถูกตีกรอบเส้นเปิดพ้ืนที่ว่าง
ที่เป็นรูปทรงเดียวกันกันระนาบที่ถูกตัดออกมา การวางระนาบโปร่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านล่างช่วยยกให้
ระนาบทึบสามารถขยับไปอยู่ที่ตรงกลางส่วนปลาย ทําให้ระนาบทึบดูลอยขึ้นและทรงตัวอยู่บนอากาศได้ 
ซึ่งสัมพันธ์ไปกับเส้นสีดําด้านหน้าในฐานะที่เป็นวัสดุทึบแสงเช่นกัน เมื่อจับกลุ่มของประเภทคุณลักษณะ
ของวัสดุจะพบว่ามี่ความสมดุลระหว่างสิ่งทึบแสงและสิ่งโปร่งแสง ในขณะที่ภาพรวมของผลงานกลับเป็น
พ้ืนที่ว่างลักษณะเดียวกับ สเตอริโอเมตริก ที่ควบคุมรูปทรงโดยรวมของผลงานไว้ ในขณะที่ความเป็นวัตถุ
เป็นเพียงส่วนประกอบในแต่ละด้านเท่าน้ัน รวมไปถึงระนาบที่อยู่นอกระบบการสร้างรูปสี่เหลี่ยมข้าว
หลามตัดที่ต้ังอยู่ด้านบนระนาบทึบ แต่กลับเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยจังหวะที่เป็นพลวัตรในผลงาน โดยเรา
จะพบว่าเส้นคู่ที่ยืดออกไปสร้างความสัมพันธ์กับฐานด้านล่าง ทํารูปกันเป็นเส้นนําสายตาที่พุ่งออกไป 
ขณะที่ฝั่งข้ามกับปล่อยให้เป็นพ้ืนที่ว่างและเส้นแกนเดียวกัน ดังน้ันจึงคาดได้ว่าการเคลื่อนไหวทางด้าน
ทิศทางไปทางด้านปลายแหลมด้านล่างซึ่งมีอิทธิพลจากเส้นนําสายตาเป็นหลัก ขณะที่ความเคลื่อนไหว
ภายในของผลงานเกิดจากกการประกอบกันของระนาบต่าง ๆ ภายใต้รูปทรงเดียวกันโดยอาศัยการย่อ
ขยายของสัดส่วนในระนาบเล็ก อย่างเช่นเส้นก็เป็นส่วนหน่ึงของรูปร่างสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่มีที่มา
จากระนาบทึบ ขณะที่ระนาบแนวนอนกลับมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความนิ่งมากกว่าสี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัด ทําให้เกิดความเทียบเคียงกันภายในให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนรูปของระนาบ 
ซึ่งความเร็วเป็นสิ่งที่ไปเปลี่ยนความเป็นรูปทรงภายในสี่เหลี่ยมคือสิ่งที่กาโบได้นําเสนอผ่านผลงานช้ินนี้  
 

 
ภาพที่ 79 ภาพสาธิตการเปลี่ยนรูปให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในของรูปร่างสี่เหลี่ยม 
 
 ในแบบจําลอง อนุสาวรีย์นักโทษการเมืองไร้นาม (Monument to the unknown political 
prisoner) ของกาโบถูกสร้างข้ึนจากตาข่ายเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้าง ผิดไปจากแบบจําลองอนุสาวรีย์
ช้ินอ่ืน ๆ ที่ใช้พลาสติกประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีรูปทรงที่แตกต่างจากผลงานที่ใช้ สเตอริโอเมตริก 
ช้ินก่อนหน้าอย่างมาก  รูปทรงของ อนุสาวรีย์นักโทษการเมืองไร้นาม ระนาบที่เป็นตาข่ายเหล็กต้ังขึ้น
เรียงตัวกันเป็นจังหวะย่อระนาบเล็กลงมาเรื่อย ๆ จะถึงเส้นแกนกลาง การตัดขอบระนาบแต่ละแผ่นใช้
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รูปร่างพ้ืนฐานคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่โค้งออกในด้านยาวและไม่มีขอบระนาบช่วงด้านล่าง เป็นรปูร่างพ้ืนฐาน
ที่ใช้กับทุกระนาบในผลงาน  
 

 
ภาพที่ 80 ระนาบของแบบจําลองอนุสาวรีย์นักโทษการเมืองไร้นามของนวม กาโบ 
ที่มา: Nuam Gabo, Model for a ‘Monument to the Unknown Political Prisoner’ 1952, 
accessed June 15, 2017, available from http://tate.org.uk/art/artworks/gabo-two-cubes- 
demonstrating-the-stereometric-method-t02166 
 
 ระนาบจะถูกจัดให้มีความสมมาตรเท่ากันในเชิงที่มีระนาบขนานแต่ละขนาด เมื่อมองจาก
ด้านหน้าของผลงานจะเห็นถึงการทับซ้อนของวัสดุที่เป็นตาข่ายเหล็กเกิดปริมาตรลวงตาถึงความหนาแน่น
ของระนาบ ทําให้ สเตอริโอเมตริก ของผลงานช้ินน้ี ผิดไปจากแนวคิดที่ว่าด้วย การแสดงพ้ืนที่ว่างด้วย
ความเคลื่อนไหวจริง แต่กลายเป็นการแสดงความลวงตาของระนาบที่ทับซ้อนกันแทน 
 อย่างไรก็ตามผลงาน อนุสาวรีย์นักโทษการเมืองไร้นาม ก็ไม่ถูกสร้างขึ้นจริงจากการประกวด 
แต่ถูกสร้างจริงในฐานะการฟื้นฟูเมืองรอตเตอร์ดาม โดยมีการผสมผลงานชิ้นอื่น ๆ ของกาโบเข้าไป
ประกอบกัน ในตอนแรกกาโบมีความต้ังใจสร้าง การประกอบสร้างเชิงเส้น ที่เป็น relief ติดต้ังด้านข้าง
ของอาคารไบเยนครอฟ (Bijenkorf) แต่ถูกปรับแบบให้กลายเป็นประติมากรรมลอยตัว จึงใช้พ้ืนฐาน
ของอนุสาวรีย์นักโทษการเมืองไร้นามมาเป็นตัวต้ัง และให้ช่ือผลงานใหม่ว่า การประกอบสร้างสําหรับ 
ไบเยนครอฟ  
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ภาพที่ 81 การประกอบสร้างสําหรับไบเยนครอฟของนวม กาโบ 
ที่มา: SCULPTURE BETWEEN THE WARS, Nuam Gabo. The De Bijenkorf Construction, 
accessed June 15, 2017, available from http://www.all-art.org/Architecture/24-2.htm 
 
 รูปทรงสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้าที่โป่งออกตรงกลางและรวมตัวกันที่ฐานกลายมาเป็นเสายึดให้กับ การ
ประกอบสร้างเชิงเส้น ซึ่งเส้นถักทอพุ่งออกเป็นสามจังหวะตามแนวด่ิงไปยึดเกาะกับตัวเสา เส้นที่ถักใน
ระนาบเสา ถักขัดกันเป็นกากบาทในแนวราบ แสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในประติมากรรม
ด้านบน การประกอบสร้างสําหรับไบเยนครอฟ จึงเป็นประติมากรรมที่มีเอกภาพออกจากกันสองส่วน
คือ ส่วนแรกที่ใช้พ้ืนฐานของ การประกอบสร้างเชิงเส้น และส่วนที่สองที่เป็น อนุสาวรีย์นักโทษการเมือง
ไร้นาม ซึ่งสามารถแสดงได้ว่าแนวคิดเก่ียวกับการเมืองที่สะท้อนไปการเมืองโดยตรงของกาโบ ถูกทําให้
เจือจางลง ภายใต้แนวคิดที่มาใหม่กว่าก็ได้ หรือจะกล่าวว่า กาโบได้ทิ้งความเป็นการเมืองเพ่ือการเมือง
ไปสู่แนวคิดใหม่อย่างสมบูรณ์แล้ว 
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ภาพที่ 82 รายละเอียดของการประกอบสร้างสําหรับไบเยนครอฟของนวม กาโบ 
ที่มา: The Infinite Art Tournament, Round Two: Friedrich V. Gabo!, Nuam Gabo. Thumped 
on 15th century French guy Nicolas Froment in Round 1, accessed June 15, 2017, 
available from http://www.infinitearttournament.com/2013/07/ 
 
 ทั้งน้ีช่วงบ้ันปลายชีวิตของกาโบ มีความพยายามท่ีจะสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือสิ่งใหม่ อย่างเช่น
การแข่งขันทางอวกาศ (Space Race) ซึ่งเป็นหน่ึงในการแข่งขันของยุคสงครามเย็น ที่มีคู่ขัดแย้งคือ
สหรัฐอเมริกาและโซเวียต แต่ผลงานช้ินน้ีก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ เหมือนกับแบบจําลองอ่ืน ๆ 
ของกาโบ  
 แบบจําลองอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ (Monument to the Astronauts) เป็นการผสม
ระหว่างการเคล่ือนไหวจริงและการอุปลักษณ์การเคลื่อนไหวผ่านทางทัศนธาตุ โดยผ่านรูปทรงวงกลม
ที่เป็นรูปทรงพ้ืนฐานและเป็นจุดเด่นของผลงาน โดยเป็นวงกลมที่เคลื่อนไหวได้จริงบนระนาบสี่เหลี่ยม
ที่เป็นฐานต้ังขึ้นมา ภายใต้วงกลมแสดงถึงความเคลื่อนไหวภายในพ้ืนที่ว่าง โดยใช้ระนาบบิดตัวในแกนต้ัง
และนอน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากระนาบกลมท่ีบิดตัวจากกึ่งกลาง เป็นการบิดตัวที่สมมาตรในทางตรงกันข้าม
หรือสมมาตรกันเป็นขนานในแนวเฉียง ในรายละเอียดมีการเขียนเส้นโค้งล้อไปกับการบิดตัวของระนาบ
อีกด้วย 
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 เราพบว่าการบิดตัวของระนาบกลม สร้างขอบเขตของพื้นที่ว่างจากขอบระนาบของมัน 
ทําให้ระนาบสองมิติกลายเป็นระนาบสามมิติได้ การบิดตัวทําให้เกิดเส้นโค้งที่เป็นจังหวะในผลงาน 
โดยธรรมชาติของ Plexiglas แล้วไม่สามารถบิดงอตัวเองได้ กาโบจึงเลือกใช้ plastic coated paper 
ที่มีความอ่อนตัวเหมือนกระดาษแต่ไม่มีคุณสมบัติโปร่งใส่ (แต่เป็นโปร่งแสง) เมื่อผลงานหมุนได้จริง 
ความโปร่งใสของวัสดุ จะส่งให้ระนาบกลางที่มีความขุ่นตัวกว่าดูลอยขึ้นมา หากในกรณีที่หมุนด้วย
ความเร็วสูงต่อเน่ือง เราอาจจะพบว่าระนาบกลางที่หมุนอย่างต่อเน่ืองกลายเป็นมวลขึ้นมาได้ ในแง่หน่ึง
มันจึงกลายเป็นจําลองการหมุนของดวงดาวได้เช่นกัน 
 การบิดตัวของรูปทรงตรงกลางของ  แบบจําลองอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ เป็นการบิดตัว
ที่ทําให้รูปทรงกลายเป็นรูปทรงอนันต์ (Infinity form) ที่ทั้งซ้ายและขวามีความสมดุลกันและสามารถ
ให้พ้ืนที่ว่างเลื่อนไหลเข้าไปได้ในรูปทรงทั้งช้ินงาน สามารถเคลื่อนที่ไปจากจุดหน่ึงไปตามพ้ืนผิวเราจะ
พบว่า การเคล่ือนที่มาสู่ที่เดิมได้โดยที่พ้ืนที่ว่างได้สัมผัสกับทั้งระนาบด้านหน้าและด้านหลังทั่วทั้งแผ่น 
เป็นหลักการเดียวกันกับวงแหวนโมเบียส (Mobius Loop) ซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ 
อย่างไรก็ตามรูปทรงที่กาโบบิดโค้ง ก็ไม่ได้เป็นไปในลักษณะเดียวกับโมเบียสทั่วไป กาโบเพ่ิมการบิดโค้ง
ที่มากกว่าหน่ึงตําแหน่งจึงทําให้รูปทรงของ แบบจําลองอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ มีมิติมากกว่าและมี
ความซับซ้อนโมเบียสทั่วไป เป็นเครื่องยืนยันว่าแม้กาโบจะหลงใหลกับความเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ
มากแค่ไหน แต่กาโบก็ยังคงคิดถึงเป้าหมายสําคัญคือความเป็นศิลปะที่เก่ียวกับการมองเห็น จะกล่าว
ได้ว่ากาโบคือศิลปินที่วาดภาพแบบจําลองแนวคิดที่เป็นนามธรรมของวิทยาศาสตร์ก็คงไม่ผิด  
 

 
 
ภาพที่ 83 ภาพเปรียบเทียบวงแหวนโมเบียสกับแบบจําลองอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ 
ที่มา: Berserk in Paper, Mobius Strip, accessed June 15, 2017, available from http://www. 
instructables.com/id/Mobius-Strip/ 
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 อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการสร้าง แบบจําลองอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ แต่มี
ความเป็นไปได้สูงที่จะสร้างขึ้นในกรณีของ ยูริ กาการิน ที่เป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลก หากเป็น
ในกรณีก็ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนอีกว่า เป็นการสร้างเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่โซเวียต หรือเป็นการ
เฉลิมฉลองในฐานะมนษุยชาติกันแน่ 
 ย้อนกลับไปก่อนหน้าน้ัน แนวคิดของรูปทรงอนันต์ในงานของกาโบ ก็ปรากฏมาก่อนหน้า
แล้วซักระยะ แต่ที่ต่างออกไป กาโบไม่ได้ใช้พ้ืนฐานของวงโมเบียส แต่เป็นการใช้ความเคล่ือนไหวภายใน
เช่นเดียวกับ อนุสาวรีย์อากาศยาน กับชุดผลงาน ทอร์เชียน ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาเป็นงานเชิงอนุสาวรีย์
เช่นกัน  
 ลักษณะสําคัญของ ทอร์เชียน ที่ต่างจาก แบบจําลองอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ คือการให้
ความสําคัญที่วิธีการประกอบมากการคุณลักษณะของวัสดุ ดังน้ันไม่ว่า ทอร์เชียน จะถูกผลิตด้วยวัสดุ
ชนิดใดก็ตาม มันก็ยังคงรักษารูปทรงของมันไว้ได้เสมอ รูปทรงของมันประกอบกันด้วยช้ินส่วนหกช้ิน
ประกอบกันเป็นมุมสามเหลี่ยมพีระมิดที่ยึดติดกันตรงกลาง การตัดระนาบด้วยขอบโค้งสร้างความ
เคลื่อนไหวภายในตัวมันเอง ใช้การปะติดระนาบสองส่วนให้มีลักษณะของการบิดตัวเข้าหากันของรูปทรง 
ในผลงานช้ินที่สองและสามมีการใส่ขาโค้งเพ่ือให้ ทอร์เชียน สามารถต้ังตรงได้ รูปทรงของ ทอร์เชียน 
เป็นรูปทรงเดียวกันสองส่วน หากแยกออกมาพิจารณารูปทรงที่ได้จะเป็นระนาบที่มีสองชิ้นที่ถูกเพิ่ม
ปริมาตรตามหลักของ สเตอริโอเมตริก ระนาบถูกทําให้เป็นสิ่งที่สะท้อนซึ่งกันและกันอย่างสมมาตรใน
ทุกมุมมอง ซึ่งความสมมาตรเช่นน้ีก่อให้เกิดรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวอย่างเท่าเทียมกัน  
 กาโบ กล่าวถึงผลงานตนเองที่ขยายไปติดต้ังสวนของโรงพยาบาลเซนต์โทมัสไว้ว่า  
 

 “ไอพ่นจะเป็นตัวสร้างรูปทรง การยิงน้ําตรง ๆ ผ่านรูปทรงของปีกที่เป็นโครงสร้างทัว่ทกุ
ปีก มันจะกลายเป็นความกลมของน้ํา ทั้งหมดเป็นเวลาสิบนาที คุณอยู่ที่นั้นดูมันทั้งหมดและ
จะพบว่ามันมีกึ่งกลางระหว่างความแตกต่างกัน ผมสร้างมันให้เป็นสเตนเลส มันเป็นโทน
เดียวกันกับม่านน้ํา” 

(Sidlina 2012: 93) 
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ภาพที่ 84 ทอร์เชียนที่ถูกขยายแบบให้เป็นนํ้าพุ 
ที่มา: GABO constructivist sculptor, Revolving Torsion Fountain, accessed June 15, 
2017, available from http://www.naum-gabo.com/gallery/ 
 
 จากการวิเคราะห์อนุสาวรีย์ทางการเมืองของนวม กาโบ ที่ผ่านมา จะพบว่าสิ่งที่พัฒนา
จากผลงานในชุดแรกของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างมาก จุดที่สําคัญคือ กฎเกณฑ์ของการประกอบสร้างใน
เรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ตามนิยามของกาโบ เป็นสิ่งแตกต่างออกไปจากแนวคิดกระแสร่วมสมัยไปอย่างมาก 
ในด้านของการพยายามพูดถึงความเคลื่อนไหวภายในสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏผ่านภาพตัวแทน แต่เป็น
พลังงานหรือความเคลื่อนในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า ในขณะท่ีนิยามของการประกอบสร้างในฝ่ายซ้าย
จะพยายามพูดถึงประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายนอก ความเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีมีการเมืองเป็นแรงผลักดัน ใน
อีกด้านหน่ึง ความเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการก่อสร้างความคิดแบบมาร์กซิสม์ หาก
จะวัดว่าแบบจําลองอนุสาวรีย์ของกาโบเป็นแบบจําลองทางการเมืองโดยตรงเลยหรือไม่ ก็คงจะมีความ
ก้ํากึ่งระหว่างที่เป็นการเมืองและไม่การเมือง ด้วยความเป็นการเมืองในแบบจําลองอนุสาวรีย์ของกาโบ 
ด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์ มีอารมณ์แบบเดียวกับมาร์กซิสม์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ผูกมัดอยู่กับ
รูปแบบการปกครองใด หรืออาจจะเรียกอนุสาวรีย์และแบบจําลองของกาโบได้ว่าเป็น อนุสาวรีย์ทาง
วิทยาศาสตร์  
 ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าทาทลินและกาโบได้สร้างสรรค์ผลงานกลุ่มหนึ่งไว้เป็นอนุสาวรีย์ทาง
การเมือง ไม่ว่าจะเห็นได้ชัดอย่างอนุสาวรีย์สากลที่สามของทาทลินและคอลัมน์ของกาโบ หรือมีความ
คาบเก่ียวกับการเมืองในบางส่วนอย่าง แบบจําลองอนุสาวรีย์นักผจญอวกาศ ได้ถูกสร้างเพ่ือสะท้อนถึง
แนวคิดทางการเมืองบางอย่าง โดยส่วนมากอนุสาวรีย์ทางการเมืองนี้จะอยู่ในรูปของแบบจําลองเสีย
ส่วนมาก ในแง่น้ีผู้วิจัยขอนับว่าแบบจําลองเหล่าน้ีเป็นตัวแทนของแนวคิดของศิลปินทั้งสองที่มีต่อ
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แนวคิดทางด้านการเมือง อย่างไรก็ตามแบบจําลองบางช้ินที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอนุสาวรีย์ได้จริง 
อย่างเช่น ทอร์เชียน และการประกอบสร้างสําหรับไบเยนครอฟ ของกาโบ กลับไม่ใช้อนุสาวรีย์ภายใต้
บริบทของการปฏิวัติรัสเซีย ดังนั้นผลงานที่ถูกแปลงให้อยู่ในรูปของอนุสาวรีย์ของการโบจึงไม่ได้มี
แรงผลักดันทางการเมืองเป็นหลักโดยเฉพาะการปฏิวัติรัสเซีย แต่อนุสาวรีย์ทางการเมืองของกาโบ กลับ
ใช้ช้ินส่วนที่เคยมีแรงผลักดันทางการเมืองหรือการค้นหาสิ่งใหม่ในช่วงของการปฏิวัติรัสเซียมาประกอบ
สร้างอนุสาวรีย์ในรูปแบบใหม่ขึ้นมา 
    
วิเคราะห์กลุ่มประติมากรรมหลังประกอบสร้างทางการเมือง 

วิเคราะห์กลุ่มประติมากรรมหลังประกอบสร้างทางการเมืองของนวม กาโบ  
 ผลงานของ นวม กาโบ ในชุดน้ีจะมีเพียงบางช้ินเท่าน้ันที่สร้างอยู่ในโซเวียต ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นผลงานที่สร้างขึ้นหลังการอพยพ ทําให้ปัจจัยภายนอกที่เก่ียวของกับโซเวียตลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
และมุ่งไปสู่การคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ 
 สแตนด้ิงเวฟ (standing wave) คือรอยต่อสําคัญที่เช่ือมผลงานในยุคแรกไปสู่ความคิดใน
ผลงานยุคหลังของกาโบ พ้ืนฐานของตัวสแตนด้ิงเวฟ คล้ายกับลูกบาศก์สองลูกที่ใช้อธิบายการทํางานของ 

สเตอริโอเมตริก ที่พัฒนาเพ่ือมาอธิบายแนวคิดใหม่เก่ียวกับระนาบที่มีข้อจํากัด เมื่อสังเกตจากลูกบาศก์
สองลูกที่ทํางานกัน คือ การต้องใช้ระนาบสองช้ินขึ้นไปในการสร้างสเตอริโอเมตริก เป็นข้อจํากัดที่เห็นชัด 
หากลองพิจารณาประติมากรรมแบบด้ังเดิมที่สามารถยืนได้ด้วยวัสดุที่เป็นเอกภาพในช้ินเดียว  กลับกัน 

สเตอริโอเมตริก ใช้วิธีการ การประกอบเช่ือมต่อ (assemblage) ซึ่งไปจํากัดเทคนิคให้เหลือเพียงแค่
การตัดระนาบและต่อติด ต่างจากสแตนดิ้งเวฟที่ใช้เพียงแค่เส้นเหล็กเพียงเส้นเดียวสร้างสิ่งที่เป็น
ปริมาตรลวงตาได้ เมื่อดูจากการส่ันไหวของเหล็กจะเห็นถึงปริมาตรท่ีขยายขึ้นจากความเร็ว สอดคล้อง
กับเรียลลิสติกเมนีเฟสโต้ ของกาโบ ที่ต้องการสร้างจังหวะและปริมาตรของพ้ืนที่ว่างที่เกิดข้ึนจริงบน
วัตถุน้ันและไม่ต้องพ่ึงพาเทคนิคแบบประติมากรรมเก่า  
 เกิดการรับรู้ถึงพ้ืนที่ว่างแบบใหม่ ที่เท่าทันกับวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย คือการขยายตัวของมิติ 
แนวคิดน้ีว่าด้วยเรื่องของมิติที่สัมพันธ์กับเวลา เช่น การที่เส้นหน่ึงเส้นมี 1 มิติ หากขยับไปทางแนวราบ
ตามลักษณะของความกว้างและยาวด้วยความเร็วต่อเน่ือง เส้นน้ีจะมีรูปร่างเป็นพัด เทียบกับลูกบาศก์ 

สเตอริโอเมตริก ที่ใช้เส้นขอบของระนาบเป็นตัวกําหนดปริมาตรพ้ืนที่ว่างภายในก็เป็นลักษณะเดียวกัน 
แต่กรณีของ  สแตนด้ิงเวฟเป็นเส้นที่ต้ังตรงกินพ้ืนไปบนอากาศ การสั่นไหวของเส้นแสดงให้เห็นถึงการ
เคลื่อนที่ไปยังตําแหน่ง กว้าง ยาว และสูง เมื่อเส้นที่สั่นไปตามความเร็วครบรอบคาบเวลาจะกลายเป็น
ปริมาตรของพ้ืนที่ว่างขึ้นมา น้ันคือความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ว่างและเวลา โดยไม่ต้องอาศัยการกําหนดของ
เขตของพ้ืนที่ว่างแบบเดิม  
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 แต่ปัญหาอีกหน่ึงอย่างที่สําคัญสองอย่างคือ จะคาดเดาการสั่นไหวของสแตนด้ิงเวฟได้
อย่างไรและหากวัตถุที่ไม่สามารถเคล่ือนที่ได้โดยตัวมันเองหรือไม่สามารถทําให้เคลื่อนที่ได้จะทํา
อย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้ ในแง่หน่ึง กาโบ ยังเช่ือว่าประติมากรรมต้องความคงท่ีของบางอย่างอยู่ 
เน่ืองจากเราไม่สามารถกําหนดรูปทรงผ่านทางความเร็วได้ กาโบจึงหยิบยกปรากฏการณ์ที่เกิดจาก
การส่ันไหวในช่วงจังหวะเวลาหน่ึงที่คงตัวนํามาเสนอ ซึ่งไปแก้ปัญหาที่สองโดยการนําเสนอที่ไม่ได้
เคลื่อนไหวจริง แต่ทําให้ดูเหมือนสามารถเคลื่อนที่ได้จริงผ่านจังหวะทางประติมากรรม  
 เมื่อพิจารณาถึงส่วนประกอบในการทดลอง จะพบพ้ืนฐานสําคัญสองอย่างคือ การเคลื่อนไหว
ภายในระนาบและความเคล่ือนไหวของพ้ืนที่ว่างภายนอก ตัวอย่างในกรณี สแตนด้ิงเวฟความเคลื่อนไหว
ภายในก็คือช่วงคาบที่แกนเหล็กขยับเป็นคลื่นที่ป่องออกมาตรงกลาง ขณะที่ช่วงบนที่แกนเหล็กเหว่ียง
เป็นขอดเข้าไปน้ันคือความเคลื่อนไหวจากภายนอกท่ีมีแรงกระทํามากกว่า เราเรียกการประกอบกันของ
ทั้งสองส่วนว่าจังหวะ (Rhythm) ซึ่งก็คือรูปทรงของพื้นที่ว่างทั้งภายนอกและภายในที่ประกอบเข้าด้วยกัน 
แต่มีความต่างกันบางอย่างระหว่างความเคลื่อนไหวภายนอกและพลังกล (Kinetic Force) ที่ทําให้สอง
สิ่งต่างกันเพราะ พลังกลสามารถส่งผลไปให้เกิดความเคล่ือนไหวภายใน ซึ่งต่อมาทําให้เกิดรูปของการ
เคลื่อนไหวภายในวัสดุ ดังน้ันขั้นสุดท้ายของรูปทรงจึงเป็นการประกอบกันความเคลื่อนไหวภายในและ
ภายนอก โดยอาจจะไม่จําเป็นต้องแสดงถึงหรือกล่าวถึงพลังกลในขั้นต้นเสมอไปบนงานศิลปะของกาโบ 
ที่ส่วนมากไม่ได้เจาะจงถึงการขยับหรือการขับเคลื่อนของกลไกในประติมากรรมของเขา  
 แนวคิดเรื่องความเคลื่อนไหวภายใน ปรากฏในชุดผลงานแกะสลักหิน กาโบทดลองและหา
คําอธิบายเก่ียวกับความเคลื่อนไหวภายในของธรรมชาติ ในกรณีน้ีกาโบแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว
ในเชิงประติมากรรมผ่านการแกะสลักพ้ืนผิวของหินชนิดต่าง ๆ เพ่ืออธิบายถึงพ้ืนที่มวลท่ีแสดงออกมา
เป็นจังหวะทําให้เกิดรูปทรงของหิน อย่างเช่นผลงาน หินแดง (Red Stone, 1964-1965) 
 

 
ภาพที่ 85 ภาพอธิบายเส้นทิศทางความเคลื่อนไหวของพ้ืนที่ว่างในงานหินแดงของนวม กาโบ 
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 กาโบแกะสลักร้ิวไว้บนพ้ืนผิวของหินที่มีรูปทรงกลมแบนคล้ายลูกฝักทอง ริ้วที่แกะสลักถูก
แบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างสมมาตรกัน  คือส่วนที่มีจุดเกิดจากแกนด้านบนและส่วนที่มีจุดเกิดจากแกน
ด้านล่าง ริ้วที่ถูกแกะสลักเน้นความคมชัดของสันขอบในแต่ละริ้วและเลือนความชัดเจนลงไปจุดเกิด 
ทิศทางที่ต้ังขึ้นขัดกับมวลที่บานออกทางด้านแสดงถึงความเคลื่อนไหวภายในที่อยู่ภายใต้วัสดุ เป็นแรง
ต้านกันระหว่างแรงของแกนต้ังและนอน การซ้ํากันของริ้วหินอธิบายได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวภายใน
ที่อยู่ภายในมวลของวัสดุที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ กาโบจับเอาความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวภายใน
วัสดุแสดงออกมาผ่านเทคนิคการแกะสลักและทัศนธาตุที่ซ้ําวนไปเรื่อย ๆ  
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นจังหวะของกาโบ ไม่ใช่เพียงแค่ความเคลื่อนไหวภายในเท่าน้ัน แต่ยังคง
ต้องอาศัยความเคลื่อนไหวภายนอกเข้ามาประกอบด้วยถึงจะครบถ้วนของตามนิยามจังหวะความ
เคลื่อนไหว (Kinetic Rhythm) ของกาโบ ผลงานการประกอบสร้างหินด้วยปอก (Construction: Stone 
with a Collar, 1936-1937) คือความเคล่ือนไหวภายนอกที่ล้อมรอบรูปทรงเอาไว้  
 

 
ภาพที่ 86 ภาพอธิบายทิศทางความเคลื่อนไหวในงานประกอบสร้างหินด้วยปอกของนวม กาโบ 
 
 กาโบใช้หินรูปทรงกรวยหัวมนมาจัดวางเข้ากับฐานไม้สีดําและแผ่นพลาสติกทําหน้าที่เสมือน
ขอบเขตของพื้นที่ว่างที่รอบล้อมรูปทรงของผลงาน ในขณะที่พ้ืนว่างภายนอกที่กว้างออกไป กาโบใช้เส้น
ทองเหลืองยาวสีดํา งอโค้งต่อจากแผ่นพลาสติกม้วนเข้าไปใต้ฐาน ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นการแสดงถึงจังหวะ
ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ว่างภายนอกวัสดุ โดยเร่ิมจากวัสดุหินและฐานที่ทึบตัน ปิดหลังด้วยพลาสติกที่บิดโค้ง
รับกับฐานของหินรูปกรวยที่ถูกต้ังขึ้น ในขณะที่ฐานที่มีส่วนย่ืนออกไปมีเส้นทองเหลืองที่งอโค้งรับกับ
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ส่วนฐานด้านที่แหลมออกมาเป็นพ้ืนที่ว่างที่ถูกกําหนดขอบเขตให้สามารถสังเกตได้ กาโบใช้สีเพ่ือแยก
คู่ตรงข้ามออกจากกันระหว่างสีขาวที่เป็นคู่ของหินและแผ่นพลาสติก ส่วนสีดําเป็นการคู่กันของฐานเหลก็
และเส้นทองเหลืองสีดํา ซึ่งกาโบใช้ฐานสีดําน้ีแทนค่าความเป็นเงาดํา โดยพ้ืนที่ว่างฝั่งสีขาวแสดงให้เห็น
ว่ามวลที่มีนํ้าหนักมีการเคลื่อนไหวภายนอกท่ีน้อยกว่า ขณะที่ภายรูปทรงที่คล้ายคลึงกัน ปริมาตรของ
พ้ืนที่ว่างที่เป็นมวลน้อยกว่าของฐานกลับสามารถขยายขอบเขตของพ้ืนว่างได้มากกว่า  
 สิ่งที่ได้จากการประกอบสร้างหินด้วยปอก มีนัยยะว่ากาโบให้ความสนใจในการค้นหา
พ้ืนที่ว่างในวัสดุและรูปทรงต่าง ๆ แต่ระดับของพ้ืนที่ว่างที่แสดงความเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนแบบ
กาโบต้องการ ไม่สามารถทําผ่านวัสดุที่มีมวลหนาแน่นได้ 
 จึงเป็นที่มาของการหาวัสดุชนิดใหม่ที่ตอบสนองกับแนวคิดของกาโบ ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1930 
มีการคิดค้นวัสดุแบบใหม่ขึ้นช่ือว่า เพล็กซิกลาส เป็นพลาสติกที่มีความโปร่งใสกว่า เซลลูโลส โดยขณะน้ัน
ผลิตในอังกฤษ ภายใต้ช่ือสินค้าว่า เพอร์สเป็กซ์ โดยนีน่าลูกสาวของกาโบ ได้เล่าว่า พ่อของเธอนําเอา 
เพอร์สเป็กซ์ เข้าไปเอาความร้อนและดัดงอเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเขาประทับใจมากจนตะโกนออกมาว่า 
“ฉันพบวัสดุของฉันแล้ว” (Sidlina, 2012 122)  
 ค.ศ. 1942 กาโบเริ่มทําผลงานที่มีวัสดุอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ในผลงาน การประกอบสร้าง
เชิงเส้น หมายเลขหน่ึง มีการใช้เส้นไนลอนเข้ามาร่วมในผลงาน ตามสมัยนิยมของกลุ่มประติมากรชาว
อังกฤษขณะน้ัน ที่นิยมใช้เส้นขึงตึงในผลงานของตนเอง อย่างเช่น เฮนร่ี มัวร์ และบาบาร่า เฮปเวิทธ์ 
ก่อนหน้าน้ัน กาโบมีวิธีการจัดการกับ เพล็กซิกลาส โดยใช้การขีดให้เป็นรอยลงบน เพล็กซิกลาส โดยตรง 
ซึ่งเห็นได้จากผลงานการประกอบสร้างในอากาศคริสตัล (Construction in Space Crystal) และ 
สเฟียริคธีม ที่เคยทําจากเซลลูโลสมาก่อนแต่พอเมื่อเปลี่ยนวัสดุเป็น เพล็กซิกลาส ก็ยังคงใช้วิธีเดิม 
 ดังน้ันจึงต้องมาพิจารณาแนวคิดของการประกอบสร้างในอากาศคริสตัล และสเฟียริคธีม 
โดยผลงานทั้งสองช้ินน้ี ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดรูปทรงอนันต์ เช่นเดียวกับกลุ่มงานอนุสาวรีย์ แต่จะเป็น
รูปทรงอนันต์ที่สะท้อนกันอย่างสมมาตร ในผลงานการประกอบสร้างในอากาศ  ไม่ได้ถูกสร้างบนวัสดุ 
เพล็กซิกลาส แต่ก็มีร่องรอยเทคนิคการขูดพ้ืนผิวเช่นเดียวกันกับวัสดุที่ทําจากเพล็กซิกลาส ส่วนสเฟีย 
ริคธีม ถูกสร้างจากท้ังเซลลูโลส และเพล็กซิกลาส รวมไปถึงทองเหลืองด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการขูดผิว
มีอยู่แค่เฉพาะผลงานที่อยู่ในกลุ่มพลาสติก แต่วัสดุที่เป็นโลหะกาโบเลือกที่จะไม่สร้างร่องรอยบนพ้ืนผิว
น้ันอาจจะเป็นการที่กาโบเลือกถึงความเหมาะสมที่ต้องทําบนพ้ืนผิวของวัสดุที่ต่างกันออกไป  
 
 
 
 
 

 



 125

 
 
ภาพที่ 87 ภาพแสดงทิศทางของการประกอบสร้างในอากาศคริสตัลของนวม กาโบ 
 
 ในส่วนของรูปทรงของการประกอบสร้างในอากาศคริสตัล เลือกที่จะสร้างผลงานที่เป็น
กรอบอธิบายความเคลื่อนไหวของวัสดุ โดยกรอบล้อมรอบได้ยึดเกาะระนาบมุมโค้งที่วนเปิดพ้ืนที่ว่าง
เป็นทรงหยดนํ้า อย่างไรก็ตามระบบความเคลื่อนไหวที่เกิดจากความโค้งของระนาบก็ยังไม่เป็นความ
สมมาตรมากนัก การตัดโค้งของระนาบไม่ได้สะท้อนกันอย่างสมมาตร ต่างไปจาก สเฟียริคธีม ที่พยายาม
สร้างความสมมาตรในทุกมุม ระนาบของ สเฟียริคธีม น้ันถูกดัดขึ้นบีบปลายขึ้นไปสองด้าน เกิดเป็นรูปทรง
หยดนํ้า รูปทรงพ้ืนฐานของระนาบคือวงกลมที่ถูกเจาะตรงเกลาง ทําให้พ้ืนที่ว่างตรงที่ถูกพับกลายเป็น
ทรงหยดนํ้าเหมือนกับรูปทรงภายนอก เมื่อดูด้านข้างก็จะพบว่า ขอบเขตของรูปทรงยังคงเป็นรูปทรง
หยดน้ําเช่นกัน ซึ่งเมื่อมองทั้งภาพจึงกลายเป็นรูปทรงอนันต์ที่สะท้อนกันไปในทุกด้าน คือความแตกต่าง
ระหว่างการประกอบสร้างในอากาศคริสตัล กับสเฟียริคธีม ส่วนสิ่งที่ทั้งอย่างมีเหมือนกันคือ เทคนิค
การขูดพ้ืนผิว โดยทั้งสองจะขูดพ้ืนผิวจากจุดศูนย์กลางออกไปด้านนอก ด้วยความโค้งของรูปทรง 
สเฟียริคธีม ทําให้เส้นที่ขูดน้ันเกิดความเคลื่อนไหวไปกับพ้ืนผิว ในขณะที่การประกอบสร้างในอากาศ
คริสตัล จะเห็นเส้นที่พุ่งออกจากจุดศูนย์กลางอย่างชัดเจน แม้จะมีความโค้งของระนาบใหญ่แต่อิทธิพล
ของเส้นก็ยังมีความแรงกว่า สเฟียริคธีม อยู่มาก  
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าพที่ 88 ภาพแสดงทิศทางเส้นของสเฟียริคธีมของนวม กาโบ 

ผลงานการประกอบสร้างเชิงเส้น หมายเลขหน่ึง น้ันยังคงมีร่องรอยของงานการประกอบ
ร้างในอาก

ลงานในฐานะสองอย่างคือ การเป็นฐานให้วัสดุอ่ืน และการ
ําสายตา ฐ

ภ
 
 
ส าศคริสตัลอย่างเห็นได้ชัด จากความเป็นกรอบสี่เหลี่ยมในผลงาน แต่ต่างกันออกไปที่การ
ประกอบสร้างเชิงเส้น หมายเลขหน่ึง ลดความเป็นสาระของระนาบจริงลงไป และใช้วัสดุแทนที่ความ
เป็นระนาบเต็มแผ่นให้เหลือเพียงแค่เส้นที่ถักทอกันอยู่ในงาน โดยใช้เส้นไนลอนที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง 
ถึงแม้จะไม่ได้มีคุณสมบัติโปร่งใสอย่าง เพล็กซิกลาส แต่การจัดวางการทักเส้นไนลอน ทําให้เห็นพื้น
ด้านหลังและเส้นไนลอนที่ทับซ้อนกันไปมา และที่พิเศษไปกว่าน้ัน ไนลอนยังมีคุณสมบัติที่รับเอาแสง
เข้าไปในตัวมันทําให้เมื่อในลอนโดนแสงจะคลายแสงออกมาจากตัวมัน เมื่อไนลอนรวมตัวกันจะกลายเป็น
รัศมีของแสงที่เป็นระนาบแบบใหม่ขึ้นมา  
 เพล็กซิกลาส ยังคงถูกใช้อยู่ในผ
น าน เพล็กซิกลาส ถูกตัดเป็นรูปตัว L ที่มีขอบโค้ง โดยด้านข้างจะมีด้านหนึ่งที่ใหญ่กว่าใน
ส่วนบนหรือล่างซึ่งสะท้อนไปอีกด้านกลับกัน ส่วนด้านล่างและด้านบนจะเป็นความโค้งที่เท่ากัน ทั้งหมด
น้ีคือระนาบที่เป็นฐานให้ไนลอน ตรงกลางมีระนาบหน่ึงแผ่นเจาะตรงกลางเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่และ
ยาวจนเกือบสุดมุมในด้านทแยงเป็นระนาบนําสายตา ฐานทําหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะเส้นไนลอนโดยการ
บากฐานแล้ววางในลอน เมื่อดูจะคล้ายเทคนิคการขูดร่องรอยแต่อาศัยการใช้งานจากร่อยรอยน้ันเพ่ือ
ยึดโยงเส้นไนลอนให้เป็นประโยชน์ การเรียงตัวกันของเส้นใช้ลักษณะเดียวกับการเขียนกราฟโค้งบน
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คณิตศาสตร์ แต่อาศัยการมีแกนที่โยงกันอย่างมีมิติทําให้เส้นที่ออกมามีลักษณะขัดทแยงกันอย่างเป็น
ระเบียบ ผลลัพธ์ที่ได้คือความโค้งที่มีมิติเป็นความโค้งมนที่รอบล้อมความโค้งของระนาบนําสายตา ในอีก
ความหมายคือ มิติที่เพ่ิมขึ้นจากระนาบที่แบนกว่ากลายมาเป็นการสั่นไหวของมิติที่มากขึ้น ทําให้หัวใจ
หลักของการประกอบสร้างเชิงเส้น หมายเลขหน่ึง ว่าด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวของจังหวะที่เป็นระบบ 
 

 
าพที่ 89 ระนาบของการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขหน่ึงของนวม กาโบ 

ดังน้ันเมื่อพิจารณาผลงานชุดหลังของกาโบจะกล่าวได้ว่ามีลักษณะบางอย่างที่อยู่ในแนวคิด
่วงน้ีดังน้ีคือ

วัสดุที่กาโบเลือก มักจะเป็นวัสดุโปร่งแสงหรือโปร่งใส  
มมาตร  

ะสื่อสารออกมา 

ละ
ารใช้วัสดุได

ภ
 
 
ช   
 1. 
 2. รูปทรงของระนาบที่กาโบใช้ จะต้องถูกสะท้อนกันอย่างส
 3. แสงและจังหวะความเคลื่อนไหวจึงเป็นเน้ือหาหลักท่ีกาโบต้องการจ
 4. ความเคลื่อนไหวในผลงานของกาโบอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงเชิงวิทยาศาสตร์  

จากลักษณะทั้งที่ของผลงานชุดหลังของกาโบ ถ้าจะกล่าวถึงความสมบูรณ์ทางความคิดแ 
ก ้อย่างสมบูรณ์ ผลงานการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสองเป็นตัวแทนของความครบถว้น
สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังเป็นภาพตัวแทนที่ชัดเจนจากผลงานชุดหลังของกาโบที่โดดเด่นกว่าช้ินอ่ืน 
ทางด้านวัสดุ การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสอง ใช้เพล็กซิกลาส และ เส้นไนลอน เป็นวัสดุหลัก
เพียงแค่สองชนิด เพ่ือที่จะเน้นยํ้าคุณสมบัติของวัสดุที่ส่งผลต่อรูปทรง ด้านการใช้รูปทรง มกีารใช้แนวคดิ
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การสร้างรูปทรงอนันต์แบบเดียวกับ สเฟียริคธีม แต่มีรูปทรงที่ต่างออกไป การประกอบสร้างเชิงเส้น
หมายเลขสอง ให้ความใส่ใจกับความสมมาตรในทุก ๆ ด้านมากกว่า และทําให้ผลงานกลายเป็น
ประติมากรรม ที่นึกไปถึงอารมณ์และบรรยากาศแบบเดียวงานช่วงสุพรีมาติสต์และความบริสุทธ์ิของ
หลักการสร้างแบบการวิจัยศิลปะในโซเวียต  
 ระนาบของ เพล็กซิกลาส ถูกตัดออกเป็นสี่ชิ้นประกอบเข้าด้วยกัน แต่ถ้าดูจากรูปก่อน
ประกอบผลงานจะมีแผ่นระนาบหน่ึงด้านที่ไม่ได้ถูกตัดออกกจากกัน แต่จะมีอีกด้านหน่ึงที่ถูกตัดแยก
ออกมาเป็นสองช้ิน เมื่อถูกประกอบแล้วจึงจะเห็นว่าระนาบน้ันแยกออกไปเป็นสี่ด้าน ความโค้งของระนาบ
ถูกออกแบบให้มีความสมมาตรกันในทุกระนาบ โดยด้านหน่ึงจะมีพ้ืนที่โค้งวงกว้างมีพ้ืนที่มากกว่าเป็น
โค้งนูน (Convex) ส่วนอีกด้านจะเป็นโค้งที่แคบและบีบลงมาเป็นโค้งเว้า (Concave) เมื่อระนาบทั้งสี่
ประกอบเข้ากัน จะมีระบบแบบทั้งโค้งที่ตรงกันและโค้งที่ตรงข้ามกัน การติดต้ัง การประกอบสร้างเชิง
เส้นหมายเลขสอง หากระนาบหน้าตรงด้านหนึ่งมีโค้งนูนอยู่ด้านบนและโค้งเว้าอยู่ด้านล่าง ถ้าทาง
ด้านขวามีระนาบเหมือนกัน ด้านซ้ายจะเป็นระนาบที่ตรงข้ามกัน ในทางตรงข้ามก็จะระนาบเดียวกับ
ด้านขวา เมื่อกลับหัวผลงานก็ระนาบซ้ายและขวาจะยังคงเป็นเช่นเดิม น้ันทําให้ การประกอบสร้างเชิง
เส้นหมายเลขสอง เป็นรูปสมมาตรอย่างสมบูรณ์ รายละเอียดรองลงมามีการเปิดพ้ืนที่ว่างให้เป็นรูปร่าง
เดียวกับรูปทรงใหญ่ในผลงาน ทําให้เกิดเกิดความเคลื่อนไหวภายในระหว่างการถ่ายเทรูปทรงกับพ้ืนที่
ว่างที่เป็นรูปทรงอนันต์ 
 

 
าพที่ 90 ภาพระนาบของการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสองของนวม กาโบ 

ทั้งสองอย่างระหว่างรูปทรงโดยรวมและพ้ืนที่ว่างก็ทําหน้าที่สร้างจังหวะความเคลื่อนไหว
ในผลงานทั้งคู่ โดยจังหวะที่เกิดขึ้นกับรูปทรงโดยรวมกับพ้ืนว่างส่วนกลางเป็นจังหวะหน่ึงส่วนที่เกิดข้ึน

ภ
 
 

 



 129

จากระบบของรูปทรงที่สัมพันธ์กัน ในขณะที่ไนลอนสร้างจังหวะที่แตกต่างออกไป ไนลอนจะร้อยผ่าน
เป็นเส้นขัดที่เกิดจากความโค้งบนระนาบได้สร้างจุดตัดกันระหว่างระนาบไว้สี่จุด โดยจุดสองที่ซ้ายและ
ขวาจะทําแกนเป็นเส้นเฉียงที่สะท้อนแกนเฉียงทางฝั่งตรงข้ามเช่นกัน จังหวะการตัดกันของเส้นไนลอน
จึงเป็นจังหวะที่ไม่ต่างไปจากจังหวะที่เกิดจากระนาบ นั้นคือจังหวะที่สมมาตรในทุก ๆ มุมมอง  
 ด้วยความพิเศษจากคุณสมบัติของเส้นไนลอนสร้างมิติของพ้ืนว่างขึ้นมาใหม่ กลายเป็นพ้ืนโค้ง 
สเตอริโอเมตริก เห็นได้ชัดเจน จากความโปร่งใสของแผ่นระนาบ เพล็กซิกลาส ที่เป็นฉากหลัง ผสมกับ
วามหนาแค น่นของไนลอนที่โปร่งแสง ความหนาแน่นที่เกิดจากการขัดกันตรงกลางจางหายไปตาม

คุณสมบัติของไนลอน น้ีคือความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องแสงและวัสดุอย่างถึงที่สุดของกาโบ ทีท่ัง้ เพลก็ซกิลาส 
และไนลอน น้ันไม่ได้มีปริมาตรค่านํ้าหนักแสงเงาในตัวมันเอง การใช้ไนลอนที่ขัดกันช่วยเพ่ิมค่านํ้าหนัก
ให้เพ่ิมขึ้นได้ด้วยคุณสมบัติที่ไม่โปร่งใสแต่รับเอาแสงเข้ามาเพียงส่วนหน่ึง เส้นไนลอนจึงเป็นเหมือนเส้น
ที่ถูกวาดเพ่ือสร้างปริมาตรลงบนพ้ืนระนาบที่โปร่งใส ผลที่ได้เราจึงเห็น เส้นที่มีทั้งปริมาตรเข้มและอ่อน
ในตัวมันเองพาดผ่านระนาบโดยท่ีไม่ต้องขูดขีดลงบนตัวระนาบโดยตรง น้ันคือคุณสมบัติของวัสดุที่ถูกมา
ใช้จัดวางทัศนธาตุ  
 

 
 
ภาพที่ 91 ภาพรายละเอียดของเส้นไนลอนในผลงานการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสองของ

นวม กาโบ 

from http://outletmag.co/art-up-close-masterpieces-in-detail/ 

้นวนไปยังอีกจังหวะหนึ่ง
ละจบลงที่จุดเดิม เมื่อย้อนลับไปดูผลงานการประกอบสร้างคลื่นความเคลื่อนที่ จังหวะที่เกิดขึ้นเป็นไป
รูปแบบเด

ที่มา: Erin Stobie, Linear Space Construction No. 2, accessed June 15, 2017, available 

 
 จากระบบทั้งหมดน้ี สร้างจังหวะโดยรวมที่เห็นได้ว่า มีจุดเริ่มต
แ
ใน ียวกันคือ เป็นคาบเวลาและไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกัน การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลข
สองคือการจําลองเวลาของการเคลื่อนที่ในช่วงคาบเวลาหน่ึง การไล่เรียงสาระจากระนาบด้านหน่ึง ไป
จนถึงระนาบสุดท้ายที่กลับมาสัมพันธ์กันบนระนาบที่หน่ึง และการเลือกใช้วัสดุที่มีความโปร่งใสและ

 



 130

โปร่งแสงจําลองปรากฏการณ์ของการสั่นไหวอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น เป็นเหมือนการเล่นภาพเคลื่อนไหว
จนจบและกรอกลับมาเล่นใหม่ซ้ําอีกรอบ เวลาได้ถูกย่อยให้มาอยู่ในรูปความเป็นเศษเสี้ยวหน่ึงของวัสดุ 
โดยวัสดุถูกประกอบกันให้เป็นองค์รวมข้ึนมา  
 นั้นคือความแตกต่างระหว่างระหว่างผลงานของกาโบ กับกลุ่มประติมากรคิเนติก ทั่วไป 
ส่วนมากประติมากรคิเนติก มักนําเสนอรูปทรงท่ีต้องอาศัยความเคลื่อนไหวจากพลังงานภายนอก ขณะที่
าโบ นําเสน

งสร้างที่ลดลงแต่เพ่ิม
วามเป็นสุน

วกัน 
ยที่ การป

ก อความเคลื่อนไหวจากภายในออกไปสู่ภายนอก เทคนิคการย่อยเวลาออกเป็นส่วน ๆ ทําให้
รูปทรงโดยรวมต้องยึดโยงด้วยระบบบางอย่าง ในผลงาน การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสอง อาศัย
ความโค้งของระนาบที่จัดเรียงอย่างเป็นระบบ บ่งช้ีการหมุนวนของระนาบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเรื่อง
ของเวลาและจังหวะเช่นน้ี ทําให้ การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสอง มีความโดดเด่นมากกว่า การ
ประกอบสร้างเชิงเส้น หมายเลขหน่ึง หรือแม้แต่ผลงานช้ินหลังของกาโบเสียอีก  
 ผลงานหลังการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสองต่อมามีความคลี่คลายและผ่อนปรน
จากการยึดโยงเข้ากับโครงสร้างของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีเหตุผลในโคร
ค ทรียะมากขึ้น ทําให้งานในช่วงน้ีเราจะพบการกลับมาเป็นความเป็นประติมากกรรมมากขึ้น 
การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่เคยมีเส้นแบ่งอย่างเท่าเทียมกัน ดูมีแนวโน้มในการสนใจความ
งามมากข้ึน ขณะที่การใช้คุณสมบัติของวัสดุดูอ่อนแรงลงไปสู่การค้นหารูปทรงในรูปใหม่มากข้ึน  
 เราไม่สามารถแยกผลงาน  การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสาม และการประกอบ
สร้างเชิงเส้นหมายเลขสี่ออกจากกันได้ ในฐานะที่ทั้งสองงานนี้เป็นแผนการสร้างและรูปทรงเดีย
โด ระกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสาม เป็นส่วนของการทดลองก่อนการขยายแบบไปสู่ การ
ประกอบสร้างเชิงเส้น หมายเลขสี่  เป็นเหตุผลที่ทําให้ผลงาน การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสาม 
มีลักษณะของกึ่งผลงานที่ยังไม่คลี่คลาย และนอกจากการเป็นต้นแบบแล้ว ตัวของมันเองก็มีการทดลอง
ที่เกินไปจากโครงสร้างเดิมด้วย  
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ภาพที่ 92 ระนาบของการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสามของนวม กาโบ 

ลองใหม่ หากยังจําได้
่อนหน้าน้ันผู้วิจัยอธิบายถึงการประกอบสร้างหินด้วยปอก ที่กาโบทดลองเพ่ือบอกเป็นนัยว่า วัสดุที่เขา
้ควรจะเป

ทบจะเป็น
ปเดียวกัน 

 
 สีแดงบน การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสาม เป็นสิ่งที่กาโบทด
ก
ใช ็นวัสดุโปร่งแสงมากกว่าเพ่ือแสดงพ้ืนที่ว่างให้หลอมรวมเข้ากับงานได้ ขณะที่การประกอบ
สร้างเชิงเส้นหมายเลขสาม มีสีแดงปรากฏอยู่บนระนาบ บนช่วงที่ประกอบระนาบทําให้เราไม่เห็นระนาบ
ฝั่งตรงข้ามที่เช่ือมติดกันเหมือนผลงานเดิมอีกแล้ว แผ่นพลาสติกสีแดงได้คลี่คลายความโปร่งใสที่เป็น
คุณลักษณะในการเลือกวัสดุของกาโบ ไปสู่การสร้างผลงานท่ีคํานึงถึงรูปทรง ต่อมาเมื่อแบบถูกขยาย
ใหญ่เป็นการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสี่ กาโบได้เปลี่ยนวัสดุเป็นเหล็ก น้ันคือการทําลายแนวคิด
ของความโปร่งใสลงอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่ได้จากการเปลี่ยนวัสดุครั้งนี้ คืออารมณ์ที่แตกต่างออกไปเดิม 
ความรู้สึกหนักแน่นและความเป็นมวลกลับเข้ามาแทนที่ความเป็นปริมาตรและพ้ืนที่ว่าง เป็นสิ่งที่คล้าย
กับรูปทรงมนุษย์ (Figurative Form) ทั้งสี่ช้ินของกาโบ ที่แม้จะใช้ปริมาตรเข้ามาเป็นทัศนธาตุหลักแต่
ก็ยังมีนํ้าหนักของมวลท่ีแน่นทึบมากกว่า ถ้าผลงานการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสอง เป็นแนวทาง
ของปริมาตรที่โปร่งโล่ง การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสาม ก็เป็นผลงานที่ตรงกันข้าม 
 ระบบของรูปทรงเป็นสิ่งที่ยังหลงเหลือจากแนวทางเดิม โดยที่รูปทรงของ การประกอบ
สร้างเชิงเส้นหมายเลขสาม และการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสี่ มีความคล้ายคลึงจนแ
รู ทั้งในส่วนของระนาบที่ใช้และการถักทอเส้นไนลอน อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อย
แต่ก็เป็นความต่างที่ไม่ส่งผลต่อระบบโครงสร้างโดยรวม ระนาบที่ถูกตัดเป็นโค้งนูนและโค้งเว้าในส่วน
ของสีแดง ขณะที่พลาสติกสีใสจะเป็นระนาบที่ขนานไปกับรูปร่างพื้นที่ว่างภายในที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มุมมน ส่วนระนาบเหล็กจะมีแกนโค้งขวางกลางอยู่ ระบบการเรียงตัวคือการตัดกันของระนาบบนจุด
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มุมปลายระนาบบนและล่าง ที่เป็นระบบเดียวกันกับการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสอง แต่สาระ
ของพ้ืนที่ว่างมีมากกว่า เพราะเอ้ือประโยชน์ในการถักทอกันในปริมาตรภายใน ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
จึงเป็นลักษณะของการหมุนเป็นคาบบนแกนนอน  
 

 
ภาพที่ 93 ระนาบของการประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสี่ 

ี่เป็นจุดศูนย์กลางของผลงาน คุณสมบัติ
องไนลอนที่พิเศษของ  การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสี่ มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในที่แสง
้อยไนลอน

 
 เส้นไนลอนที่ถักทอไว้ภายในปริมาตรขัดกันบริเวณท
ข
น จะมีลักษณะเป็นส่วนเดียวกับเหล็ก ขณะที่แสงมากตัวมันจะเปล่งแสงออกมาเป็นม่านแสง
สีขาวที่เบาบางตัดกันกับความแข็งของเหล็กสีดํา เป็นปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่สะท้อนเก่ียวกับแนวคิด
เรื่องแสงกับคุณสมบัติของวัสดุ ไนลอนที่ดูดกลืนแสงจะเปล่งเอาความสว่างออกมาส่วนหนึ่ง ขณะที่เมื่อ
แสงน้อย ไนลอนได้รับเอาแสงของเหล็กสีดําเข้ามาในตัวมันทําให้ค่าปริมาตรนํ้าหนักวัสดุเข้มขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดจากแสงที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ถ้าคํานึงว่าผลงานช้ินน้ีเป็นประติมากรรม
ที่ถูกต้ังโชว์บนฐานแล้วควบคุมแสงให้อยู่คงที่ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะทําให้คุณค่าเกี่ยวกับเรื่อง
แสงลดน้อยลง ในทางตรงข้ามกัน หากมีการจัดแสงที่ควบคุมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งมืดและสว่าง
ได้จะแสดงถึงคุณค่าของมันได้อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงของแสงที่มีมืดและสว่างก็คือความเป็น
ธรรมชาติของแสงบนโลกน้ี ดังน้ันคุณค่าของ  การประกอบสร้างเชิงเส้นหมายเลขสี่ ก็คือสิ่งที่อ้างอิง
กับความเป็นธรรมชาติของโลก อีกแง่หน่ึงก็คือความเป็นจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความคล้ายคลึงแบบ
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เดียวกับความคิดเกี่ยวกับวันและเวลาบนงานอนุสาวรีย์สากลที่สามของทาทลิน ทั้งหมดนี้คือความ
เคลื่อนไหวที่ปรากฏบนอยู่โลกของเรา 
 วิเคราะห์กลุ่มประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมืองของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
 ปัญหาของกลุ่มน้ีที่สําคัญค

 
ือ การท่ีนิยามของผลงานทาทลินในช่วงหลังไม่ได้ถูกอ้างอิงกับ

นวคิดทาง
ะหว่างควา

มาจากเพื่อนของเขาชื่อว่า คเลบนิคอฟ 
ยอ้างอิงจ

แ ด้านประติมากรรมอย่างสิ้นเชิง ไม่เหมือนกับตัวของอนุสาวรีย์สากลที่สามที่ยังมีความกํ้าก่ึง
ร มเป็นสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและประติมากรรมอยู่บ้าง แต่ผลงานของทาทลินในกลุ่มน้ี
ถูกสร้างเพ่ือมีเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถถูกใช้งานได้จริง อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับความกํ้าก่ึง
ของนิยามประติมากรรมในงานอนุสาวรีย์สากลที่สาม ทาทลินยังคงทิ้งร่องรอยของการออกแบบที่เป็น
ศิลปะไว้อยู่บ้าง (ไม่ได้คํานึงถึงการใช้งานและการผลิตได้จริงบนระบบอุตสาหกรรมเท่าน้ัน)  รวมไปถึง
แนวคิดของการประกอบสร้างที่ยังคงเป็นแนวคิดต้นทางหลัก 
 จุดเด่นที่สําคัญที่สุดนอกจากการเป็นรูปทรงทางผลิตภัณฑ์แล้ว ทาทลินยังใช้รูปทรงท่ี
แตกต่างจากเดิมคือ รูปทรงที่เป็นอินทรีย์ ที่ได้แรงบันดาลใจ
โด ากภาพร่างที่ คเลบนิคอฟ วาดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “The City of the Future” 
ของ จอร์จี ครูติคอฟ (Geogii Krutikov)  
 

 
 
ภาพที่ 94 ภาพร่าง “The City of the Future” ของคเลบนิคอฟ 
ี่มา: Scott W. Palmer, A Resident of Kaluga province, accessed June 15, 2017, available 

 

ท
from http://kot-ouchenyi.livejournal.com/66334.html 
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 ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์สามมิติช้ินแรกของทาทลินคือ ไชด์เนิร์สซิงวีซเซส (Child nursing 
vessel) สร้างเป็นถ้วยกานํ้า มีรูปทรงอินทรีย์ โดยความโค้งที่ไม่สมดุลระหว่างด้านหลังของกาและด้าน
ลายของกา แสดงถึงรูปทรงที่มีความเคล่ือนไหวภายในตัวมันเอง ด้านบนถูกเจาะเป็นช่องรอบช่องมี
อรับตลอด

ัวผลงานมีค

ได้อย่างชัดเจน 

ป
ค  ตัวช้ินงานเป็นพอร์ชเลน แสดงถึงความกลมตึงของมวลตลอดช้ินงานไปจนถึงปากของผลงาน 
 เมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงที่ทาทลินเลือกใช้ก่อนหน้าน้ันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจาก
อนุสาวรีย์สากลที่สามที่มีรูปทรงเรขาคณิตของตัวห้องด้านในอย่างชัดเจน รวมไปถึงองศาของการบิดงอ
ของโครงเหล็กที่มีองศาไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในผลงาน ไชด์เนิร์สซิงวีซเซล เราจะพบว่าความโค้งของ
ต วามนุ่มนวลมากกว่า สังเกตจากปลายที่ยืดออกมามีการรับองศาความโค้งเพ่ือไม่ให้ทิศทาง
ของเส้นโดยรวมเกิดความแข็งกระด้าง การงอเล็กน้อยของปลายสร้างความนุ่มนวลต่อภาพรวมท้ังหมด 
ซึ่งความนุ่มนวลเป็นการเลือกใช้ทัศนธาตุที่เหมาะกับความเป็นอิทรีย์วัตถุอย่างมาก 
 แม้ว่า ไชด์เนิร์สซิงวีซเซล จะแสดงภาพรวมของตัวมันเองออกมาเป็นมวล แต่ความสําคัญ
ของเส้นที่นุ่มนวลคือคุณสมบัติสําคัญที่ปรากฏในผลงานกลุ่มหลังการประกอบสร้างทางการเมืองทาทลิน 
โดยผลงานอ่ืนอย่าง เก้าอ้ีดัด และเลทาทลิน ที่แสดงถึงคุณสมบัติของเส้นโค้งออกมา
 

 
 
ภาพที่ 95 ภาพแสดงเส้นโค้งของไชด์เนิร์สซิงวีซเซลของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
 

ผลงานเก้าอ้ีไม้ดัด เป็นผลงานของ โรกอซชิน (Rogozshin) ได้รับแรงบันดาลใจจาก รถเลื่อน 
ุที่เหมาะสมกับรูปทรง 

ยการดัดไม้ของเก้าอ้ีและรถเลื่อนน้ันเป็นเทคนิควิธีการเดียวกัน และแรงบันดาลใจหลักจากการดัดไม้
ั้นก็ปรากฏ

 
ของทาทลิน โดยผลงานสองช้ินน้ีมีความเก่ียวข้องกันในเร่ืองของการเลือกใช้วัสด
โด
น อยู่อย่างชัดเจนในบทความ The Artist as an Organizer of Everyday Life ที่ยกตัวอย่าง 
รถเลื่อนที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของรัสเซีย ดังน้ันทาทลินจึงสาธิตด้วยการสร้างมันขึ้นมาจริง 
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 อย่างไรก็ตามผลงานช้ินจริงของรถเลื่อนทาทลิน ไม่ปรากฏถึงวัตถุที่ถูกสร้างข้ึนจริง การจะ
ศึกษาแนวคิดของความโค้งในยุคหลังของผลงานทาทลินจึงต้องหยิบเอาผลงานท่ีผลิตในปีใกล้เคียงกัน
คือ ค.ศ. 1929 และสถานที่การผลิตคือ Derfak น้ันก็คือเก้าอ้ีไม้ดัดของผู้เป็นลูกศิษย์ของเขา ที่มีความ

ล้เคียงกัน

ป็นตัวรองรับ
าะทางด้า

ใก  มาอธิบายถึงแนวคิดความโค้งงอของผลงานรูปทรงอินทรีย์วัตถุของทาทลิน 
 โดยผลงานเก้าอ้ีไม้ดัดตัวน้ีมีความโค้งที่สมดุลกันในด้านซ้ายและด้านขวา ไมดั้ดประกอบด้วย
กันสองส่วน ส่วนแรกคือพนักพิงทางด้านหลังเป็นไม้ดัดโอบยาวโค้งจนไปเป็นพนักพิงแขนและกลายมา
เป็นขาของเก้าอ้ี มัดรวมกันกับไม้ดัดช้ินที่สองที่ดัดเป็นขารองรับนํ้าหนักของเก้าอ้ีโค้งไปเ
เบ นล่าง 
 

 
ภาพที่ 96 ภาพการดัดไม้ในแต่ละส่วนของเก้าอ้ี 
 

ความโค้งของเก้าอ้ีจะเห็นว่ามีรอบของความโค้งเกือบจะเป็นรูปร่างของวงกลม สังเกตได้
่ากันเกือบทั้งหมด เว้นไว้แต่ด้านหลังของเก้าอ้ีที่ถูก

ัดไปรองรับเบาะด้านบน รวมไปถึงการดัดโค้งของพนักพิงด้านบนที่ล้อไปกับความโค้งทางด้านล่าง และ
วามโค้งขอ

 
จากความโค้งทางด้านฐานของเก้าอ้ีที่โค้งกันอย่างเท
ด
ค งพนักแขนทางด้านหน้าที่ทําองศาของความโค้งเป็นรูปร่างของวงกลมเช่นกัน เมื่อดูด้านหน้า
ตรงจะพบว่ารูปร่างของพนักพิงทํารูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้าที่แต่ละด้านมีความโค้งในตัวมันเองเล็กน้อย 
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 รูปทรงโดยรวมของเก้าอ้ีไม้ดัดอาจจะไม่แสดงออกถึงความเป็นอินทรีย์วัตถุมากเท่ากับผลงาน 
ไชด์เนิร์สซิงวีซเซล แต่เก้าอ้ีไม้ดัดน้ีอาศัยประโยชน์ของการดัดวัสดุเพ่ือสร้างเป็นรูปทรงได้อย่างดี โดยจะ
พบว่าการใช้ไม้เพียงสองช้ินก็สามารถทําให้เกิดรูปทรงของเก้าอ้ีขึ้นมาได้ ส่วนประโยชน์ของความโค้งที่
ส ของฐานเก้าอ้ีก็แสดงถึงความสมดุลมั่นคงได้ดีกว่าการบิดรูปให้เป็นอินทรีย์วัตถุ ดังน้ันเก้าอ้ี
ไม้ดัดน้ีจึงตอบสนองกับแนวคิดของการใช้งานได้อย่างดี ในขณะเดียวกันผลงานรถเลื่อนของทาทลินน้ัน
ก็แสดงถึงการดัดไม้ช้ินเดียวให้กลายเป็นวัตถุด้วยเหมือนกัน ดังน้ันแนวคิดเก่ียวกับการใช้งานในชีวิตจริง
และการตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจจึงเป็นแนวคิดที่โดดเด่นขึ้นมาของทาทลิน  
 ผลงานที่สําคัญที่สุดในกลุ่มของประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมืองของ
ทาทลินคือเครื่องร่อน เลทาทลิน เป็นผลงานชิ้นที่ท้าทายวิศกรรมศาสตร์อย่างยิ่ง โดยเครื่องร่อนนี้มี
ประเด็นที่สําคัญคล้ายกับผลงานที่ผ่านมาคือ ในเรื่องของความเป็นเส้นแบบอินทรียว

มมาตรกัน

ัตถุ 

ับหน่ึงคน
้าไปบังคับ

ลิน น้ันคือ การเข้าไปมสีว่นรว่ม
องคน จะเ

 โดย เลทาทลิน ประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ ปีกและห้องโดยสาร ส่วนของปีกนั้นมี
รูปทรงที่เลียนแบบมาจากสัตว์ปีกมีโรงสร้างที่ทําจากไม้และขึงผ้า ขณะที่ห้องโดยสารใช้ไม้ดัดเป็นห้อง
โดยสารปลายด้านหลังยืดออกไปแล้วแผ่ออกมาเป็นส่วนหาง  มีรูปทรงโปร่งขนาดพอดีสําหร
เข ด้วยท่านอนได้ เคร่ืองร่อนน้ีใช้กําลังคนในการบังคับการสะบัดปีกด้วยมือและใช้เท้าบังคับ
หางของเครื่อง แต่หลักการขับเคลื่อนใช้หลักการของเครื่องร่อนทั่วไป 
 ด้วยรูปทรงที่โดดเด่นของ เลทาทลิน มีลักษณะบางอย่างที่ใกล้เคียงกับ ไชด์เนิร์สซิงวีซเซล 
คือรูปทรงที่ปลายหางยื่นออกมาเหมือนกัน คาดว่ารูปทรงเช่นนี้ตามความคิดของทาทลินแล้วเป็นรูปทรง
ที่แสดงออกถึงความเป็นอินทรียวัตถุได้อย่างดี แต่ความพิเศษของ เลทาท
ข ห็นได้ว่าในโครงสร้างโปร่งจะแสดงถึงพลังของภายในที่เคลื่อนไหวและการโอบล้อมของ
โครงสร้างน้ีเหมือนเครื่องร่อนน้ีและบุคคลนั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน เมื่อเครื่องร่อนน้ี
ทํางานจะเห็นถึงพลังของการเคล่ือนไหวจากทั้งภายในและภายนอกที่เป็นจังหวะเดียวกัน 
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ภาพที่ 97 ภาพขนาดปีกหน่ึงข้างของเลทาทลิน  
ที่มา: РУССКИЙ ГУЛЛИВЕРОрден Гутуатеров, Велемир лебников (1916 r.), accessed 

ne 15, 2017, available from http://russgulliver.livejournal.com/552419.html 
Х

Ju
   

 
ภาพที่ 98 ภาพร่างวิธีการใช้งานเลทาทลินของวลาดิเมียร์ ทาทลิน 
ที่มา: РУССКИЙ  ГУЛЛИВЕР, Три  снимка ,  сделанные  на  персональной  

выставке Татлина в мае 1932 года в Итальянском дворике Пушкинского 

музея, accessed June 15, 2017, available from http://russgulliver.livejournal.com/ 
552419.html 
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ภาพที่ 99 ภาพทาทลินบนเคร่ืองร่อน 
ที่มา: РУССКИЙ ГУЛЛИВЕРО, Автор с крылом своего детища:, accessed June 15, 
2017, available from ttp://russgulliver.livejournal.com/552419.html 

 เลทาทลิน ถือว่ามีความใกล้เคียงกับความเป็นประติมากรรม

ล่าวถึงความงามของ 
ทาทลิน ไว้ว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการให้ผู้คนพูดถึงการใช้ประโยชน์จากมันแต่เพียงอย่างเดียว ข้าพเจ้า
ร้างมันในฐ

เป็นการเคลื่อนที่อยู่ในปัจจัยภายนอกอย่างการเคลื่อนไหวของคนหรือค่านิยมทางสังคมเป็นหลัก ด้วย

 
 เมื่อพิจารณาจากรูปทรงแล้ว
อย่างมาก เพราะรูปทรงของตัวมันเองน้ันสะท้อนถึงความสวยงานและเป็นอินทรียวัตถุ ซึ่งทาทลินให้
สัมภาษณ์กับ คอร์เนลลี เซลินสกี (Kornelii Zelinskii) ใน ค.ศ. 1932 โดยก
เล
ส านะความเป็นศิลปิน เมื่อชมความโค้งงอนของปีก พวกเราเช่ือว่ามันคือความสมบูรณ์ของ
สุนทรียะ” และทาทลินยังกล่าวถึงแนวทางของการใช้งาน เลทาทลิน ไว้ว่า “ข้าพเจ้าใช้เวลากับกลไกน้ี
เพ่ือการนําพาคนขึ้นสู่ท้องฟ้า ข้าพเจ้าคํานึงถึงทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ ความต้านทานของวัสดุ และ
พ้ืนผิวของของปีก พวกเราเรียนรู้การบินในอากาศ เหมือนที่เราเรียนรู่การว่ายน้ําหรือการข่ีจักรยาน” 
 คํากล่าวที่ว่าการเรียนรู้การบินโดย เลทาทลิน เหมือนกับการเรียนรู้กิจกรรมอย่างการว่ายนํ้า
หรือการขี่จักรยานของทาทลินน้ัน สะท้อนให้เห็นเป้าหมายที่เป็นมากกว่าการผลิตวัตถุเข้าสู่สังคม แต่
หมายถึงการปรับชีวิตเข้ากับวัตถุที่ตัวเขาสร้างด้วย ดังน้ันการบอกถึงการกระจายของผลงานการประกอบ
สร้างภายใต้ชีวิตประจําวัน ในแง่หน่ึงคือการปรับชีวิตเพ่ือรองรับกับผู้ผลิตด้วยเช่นกัน 
 โดยรวมแล้วผลงานกลุ่มหลังการประกอบสร้างทางการเมืองของทาทลินมีประเด็นสําคัญ
อยู่สองอย่างด้วยกัน คือการสร้างความเป็นจริงแบบใหม่และการยืดโยงกับความเคลื่อนไหวในชีวิตจริง 
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กว่า ซึ่งสะท้อน
ยังการคิด

ามเคลื่อนไหวของคนในสังคมน้ัน
ละการเคล

การสร้างความเป็นจริงแบบใหม่น้ีคือการสร้างรูปทรงแบบใหม่จากรูปทรงเรขาคณิต ไปเป็นรูปทรงอินทรีย์ 
เพราะทาทลินเช่ือว่ารูปทรงอินทรีย์น้ันเช่ือมโยงกับความเป็นจริงบนระบบเศรษฐกิจได้มาก
ไป คํานึงถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของคนภายในสังคม  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเราจะพบว่าผลงานของทาทลินและกาโบในกลุ่มประติมากรรม
หลังการประกอบสร้างทางการเมืองจะมีรูปแบบและรูปทรงของผลงานที่แตกต่างกัน เราก็ยังพบ
แนวความคิดร่วมหลักที่ทั้งสองคํานึงถึงในเร่ืองของความเป็นจริงและความเคลื่อนไหว เป็นแกนหลัก
สําคัญ แม้ทั้งสองจะตีความในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ถือได้ว่าประเด็นของความเป็นจริง
และความเคลื่อนคือสิ่งที่ศิลปินผู้ผ่านการปฏิวัติเฝ้าค้นหาอยู่เสมอมา 
 ท้ายที่สุด เมื่อนําผลงานของยุคหลังการประกอบสร้างทางการเมืองของทาทลินและกาโบ 
มาเปรียบเทียบกัน เราจะพบว่าผลงานในยุคนี้ ทั้งสองคน ถ่ายทอดประเด็นร่วมกันคือ การแสดงถึง
ความจริงและการเคลื่อนไหว ในนิยามท่ีแตกต่างกันออกไป 
 ทาทลินน้ันให้นิยามของความเป็นจริงผูกไว้กับความเป็นจริงที่ปรากฏเห็นอยู่ในสังคม เป็น 
วิถีการดํารงชีวิตชองคนในสังคม และมีนิยามของความเคลื่อนไหวคือคว
แ ื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงสังคมน้ัน ขณะที่กาโบให้ความสําคัญกับการความเป็นจริงและ
ความเคลื่อนไหวของกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
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บทที่ 5 
 

สรุป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ถ้าหากเราวิเคราะห์โดยใช้หลักของการพัฒนาการของรูปทรงเป็นประเด็นหลัก เราจะพบว่า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานประติมากรรมของทาทลินและกาโบทั้งสามกลุ่มจะให้ผลลัพธ์ในเรื่อง
ของความแตกต่างทางอุดมการณ์ด้านการเมืองที่ถูกแสดงผ่านผลงานประติมากรรมเป็นหลัก ในแง่น้ี
ประติมากรรมของทาทลินจะเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ของสังคมนิยมที่ต้องการเปลี่ยนศิลปะจาก
แนวความคิดของปัจเจกศิลปินให้กลายเป็นการรับใช้สังคมนิยม ขณะที่กาโบ จะป็นตัวแทนของศิลปินที่
ต้องการความเป็นปัจเจกในงานศิลปะ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าการมองเช่นน้ีเป็นความผิวเผินในการให้
ข้อสรุปต่อพัฒนาการในประติมากรรมท้ังทาทลินและกาโบ และยังพบว่าประติมากรรมของท้ังสองยังมี
ประเด็นที่เรียกว่าการเป็นแนวคิดร่วมที่มีอิทธิพลทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแรงผลักดันหลัก
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ผู้วิจัยจึงได้นําเสนอตารางสรุปผลการเปรียบเทียบประติมากรรมนามธรรมของทาทลิน 
และกาโบ โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มประติมากรรมทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประติมากรรม
ก่อนการประกอบสร้างทางการเมือง, กลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง และกลุ่มประติมากรรมหลังการประกอบ
สร้างทางการเมือง โดยสรุปผลออกมาเป็นสามตัวเลือก คือ ในกรณีที่มีความเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด
ในแต่ละหัวข้อต่าง ๆ จะได้ผลว่าเหมือนกัน กรณีที่ไม่มีความเหมือน หรือมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
จะได้ผลว่าต่างกัน และสุดท้ายในกรณีที่มีความกํ้ากึ่ง คาบเกี่ยว หรือมีสิ่งใดที่เป็นผลร่วมกัน จะได้ผลว่า
คล้ายกัน ดังน้ัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานในกลุ่มต่าง ๆ จึงออกมาเป็นผลของตาราง 
ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลเปรียบเทียบ 
 

กลุ่มงาน ศิลปิน วัสดุ รูปทรง การประกอบสร้าง แนวคิดทาง
การเมือง 

ทาทลิน อุตสาหกรรม นามธรรม 
เรขาคณิต 

ภาษาของวัสดุ  
และพื้นที่ว่าง 

ไม่ม ีก่อนการ 
ประกอบ 
สร้างทาง กาโบ อุตสาหกรรม ภาพแสดง ปริมาตรและ 
การเมือง แทนคน พ้ืนที่ว่าง 

ไม่ม ี

สรุปผลเปรียบเทียบ เหมือนกัน ต่างกัน คล้ายกัน เหมือนกัน 
ทาทลิน อุตสาหกรรม นามธรรม 

เรขาคณิต 
อนุสาวรีย์สังคมนิยม มี อนุสาวรีย์ 

ทาง 
การเมือง กาโบ อุตสาหกรรม นามธรรม อนุสาวรีย์สังคมนิยม 

เรขาคณิต และไม่ใช่สังคมนิยม 
มี 

สรุปผลเปรียบเทียบ เหมือนกัน เหมือนกัน คล้ายกัน เหมือนกัน 
ทาทลิน อุตสาหกรรม นามธรรม 

อินทรีย์ 
ในชีวิตจริง มี หลังการ ความจริง

ประกอบ และเวลา
สร้างทาง กาโบ อุตสาหกรรม นามธรรม ในกฎธรรมชาติ 
การเมือง เรขาคณิต และวิทยาศาสตร์ 

ไม่ม ี

สรุปผลเปรียบเทียบ เหมือนกัน คล้ายกัน คล้ายกัน ต่างกัน 
 
 จากผลของการเปรียบเทียบที่ได้มาน้ัน ได้ผลที่เก่ียวข้องกับวัสดุในกลุ่มของ ประติมากรรม
ก่อนการประกอบสร้างทางการเมือง, อนุสาวรีย์ทางการเมือง และ ประติมากรรมหลังการประกอบสร้าง
ทางการเมือง คือ มีความเหมือนกัน ในเรื่องของการใช้วัสดุที่มีต้นทางมาจากงานอุตสาหกรรม หรือเป็น
วัสดุเพ่ืองานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ชุดผลงานระนาบ อนุสาวรียสากลท่ีสามของทาทลิน หรือชุดงาน
ประกอบสร้างหัว อนุสาวรีย์การเมือง และการประกอบสร้างเชิงเส้น ของกาโบ ล้วนแต่เป็นผลงานที่ใช้
วัสดุจากระบบอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก ไม้อัด หรือพลาสติก ก็เกิดจากระบบอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 
ขณะที่กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของทาทลิน และเลทาทลิน ถูกกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของตัวระบบอุตสาหกรรม 
ดังน้ันผลที่ได้จากทั้งสามกลุ่มประติมากรรม คือ การใช้วัสดุอุตสาหกรรมเหมือนกันทั้งหมด 
 ในด้านของรูปทรง เราจะพบว่า รูปทรงในกลุ่มประติมากรรมกลุ่มก่อนการประกอบสร้าง
ทางการเมืองมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการเป็นภาพแสดงแทนของกาโบ และการเป็นรูปทรง
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นามธรรมของทาทลิน ต่อมารูปทรงของทั้งสอง ได้กลับมามีแนวความคิดร่วม ในการค้นหารูปทรงที่เป็น
นามธรรมทั้งคู่ ผ่านผลงานอนุสาวรีย์ทางการเมือง และรูปทรงแบบนามธรรมยังคงปรากฏอยู่ในกลุ่ม
ประติมากรรมหลังการประกอบสร้างทางการเมือง แต่มีลักษณะที่ต่างไปบางอย่าง คือ ทาทลินนั้นใช้
รูปทรงอินทรีย์เพ่ือแสดงถึงความมีชีวิตในรูปทรง ขณะที่กาโบใช้รูปทรงนามธรรมเรขาคณิต ในรูปแบบ
ของการแสดงความโค้งและความเคลื่อนไหว  
 ขณะที่แรงผลักดันทางด้านการเมืองและการประกอบสร้าง ในประติมากรรมของทาทลิน
และกาโบ ปรากฏข้ึนเป็นสองแนวทางที่เด่นชัดคือ แนวคิดเร่ืองความเป็นจริงและแนวคิดเรื่องของเวลา 
ทั้งสองเร่ืองน้ีแม้จะไม่ใช่ภาพสะท้อนโดยตรงของอุดมการณ์ทางการเมือง  
 ความเป็นจริงของของวัสดุในกลุ่มระนาบ ของทาทลิน น้ันคือความเป็นจริงในรูปแบบใหม่
ของงานประติมากรรมที่เสนอถึงของคุณสมบัติในวัสดุที่ผสานเข้ารูปทรงที่ศิลปินเลือกสรร หรืออีกนัยหน่ึง
คือการใช้วัสดุของทาทลินในงานกลุ่มน้ีคือ การสรรหาความเหมาะสมกันระหว่างคุณสมบัติของวัสดุกับ
รูปทรงที่เหมาะสม อย่างเช่นตัวอย่างผลงาน ระนาบยึดมุม ที่แสดงถึงแรงยึดเกาะกันระหว่างวัสดุและ
รูปทรงที่สามารถพึงกระทําได้ ทําให้วัสดุที่เป็นสองมิติกลายเป็นสิ่งสามมิติ ที่เทียบเท่ากับความเป็นจริง
ในวัตถุที่อยู่บนโลก ถ้าตีความแนวคิดน้ีคือการสร้างศิลปะให้เทียบเคียงกับความจริงของโลกมากขึ้น และ
ผลงานหลายช้ินในชุด ระนาบ ที่เป็นเครื่องบ่งช้ีการเทียบเคียงงานศิลปะให้ใกล้เคียงกับโลกของวัตถุจริง
อย่างเป็นระบบ คือ การที่ทาทลินทดลองถึงคุณสมบัติกับรูปทรงในวัสดุเชิงสองมิติก่อน อย่างเช่นในชุด
ผลงานระนาบสองมิติแล้วค่อยพัฒนาผลงานจากผลงานสองมิติไปเป็นผลงานสามมิติในงานของกลุ่ม
สะท้อนระนาบสามมิติ  
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการเป็นพัฒนาการอย่างเป็นระบบจากสิ่งที่เป็นสองมิติ ไปสู่วัตถุสามมิติ
คือการหาทางออกให้กับความเป็นจริงในวัสดุ เพราะการเป็นระนาบสองมิติไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของทาทลินในเรื่องของการแสดงความจริงในวัสดุได้ จากการทดลองสรา้งผลงานบนระนาบ
สองงมิติจึงต้องสร้างให้ผลงานกลายเป็นสามมิติจึงจะสามารถบอกถึงธรรมชาติของวัสดุต่าง ๆ ได้   
 ขณะที่ความเป็นจริงในกลุ่มประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างของกาโบ ยังคงเป็นลักษณะ
ของการแสดงภาพตัวแทนที่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นรูปทรงของมนุษย์ และมีการลดทอนให้แสดงถึงระนาบ
ของผลงานเพียงอย่างเดียว ทําให้ผลงานไม่ได้แสดงถึงความเหมือนจริงทางกายวิภาค แต่เป็นความจริง
เชิงโครงสร้างที่สามารถประกอบกันได้เป็นรูปทรงแบบใหม่ภายใต้ความหมายร่วมกันของรูปทรงที่เหมือน
จริงและรูปทรงที่ถูกลดทอน 
 กาโบนําเสนอความจริงแบบใหม่ด้วยวิธีย้อนกลับของเทคนิคทางประติมากรรม ด้วยการ
นําเสนอปริมาตรของพื้นที่ว่าง แทนการนําเสนอมวลที่ทึบตันแบบประติมากรรมตามประเพณี ด้วย
กระบวนการน้ีจึงทําให้ความจริงระหว่างวัตถุที่เป็นจริงกับผลงานประติมากรรมของกาโบ เป็นสิ่งตรง
ข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อพิจารณาผลงานแล้วจะพบว่า ประติมากรรมที่นําเสนอปริมาตรพ้ืนที่ว่าง

 



 143

สามารถเข้ามาแทนค่าปริมาตรของแสงเงาจากมวลได้อย่างครบถ้วน จึงสามารถกล่าวได้ว่าวิธีย้อนกลับ
เช่นน้ี คือการหาความเป็นไปได้บนเทคนิคที่สัมพันธ์กับรูปทรงที่ลดทอนลง 
 เมื่อเปรียบเทียบกันเรื่องของความเป็นจริงในประติมากรรมกลุ่มแรกทั้งทาทลินและกาโบ 
แสดงถึงลักษณะร่วมกันคือ ความจริงที่อยู่ลึกลงไปกว่าความจริงในธรรมชาติหรือความจริงแค่ที่สามารถ
มองเห็น โดยท้ังสองสามารถเรียบเรียงความคิดทางการสร้างสรรค์ให้เป็นความคิดที่เป็นระบบเพ่ือจะ
นําเสนอความจริงในรูปแบบใหม่ ทาทลินนําเสนอความจริงที่ซ่อนอยู่ในคุณสมบัติภายในวัสดุ ๆ ต่าง ๆ 
ขณะที่กาโบนําเสนอความจริงที่สัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุที่ประกอบกันเป็นรูปทรงของมนุษย์ ทั้งสองจึง
เป็นศิลปินที่สื่อถึงความจริงผ่านกระบวนการเฉพาะตัวมากกว่าการถ่ายทอดความจริงแบบเหมือนจริง 
และมีความแตกต่างคือ กระบวนการที่ทั้งสองคนเลือกใช้ ทาทลินใช้หลักการที่เก่ียวข้องกับการยึดเกาะ 
การทิ้งนํ้าหนัก และการต้านแรงโน้มถ่วงที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติของวัสดุ ส่วนกาโบใช้วิธีหาความเป็นไป
ได้ของวัสดุที่จะประกอบรูปทรงผ่านทัศนธาตุอย่าง พ้ืนที่ว่าง ปริมาตร และระนาบ  
 ทาทลินและกาโบได้พัฒนาผลงานไปตามแนวทางที่แตกต่างกัน แต่เนื้อหาหลักของการ
สร้างสรรค์ผลงานคือ การเลือกใช้วัสดุมาประกอบสร้างใหม่ ในผลงานของทาทลินจะมีความก้าวหน้า
ในเรื่องของรูปแบบที่มีความเป็นนามธรรม ส่วนกาโบพัฒนาเทคนิคการประกอบวัสดุให้เป็นรูปทรง
แบบใหม่ ทําให้การสร้างผลงานของกาโบ ยังคงอาศัยรูปทรงที่คนทั่วไปรับรู้ได้ถึงรูปทรงใหม่ ในขณะที่
ทาทลินเน้นการสร้างระบบแบบใหม่ของวัสดุที่ถูกประกอบกัน โดยไม่ได้คํานึงถึงรูปทรงที่เป็นผลลัพธ์มาก 
ความแตกต่างเช่นน้ีคือการคํานึงถึงเป้าหมายในการสร้างผลงานที่แตกต่างกัน ทาทลินวางเป้าหมายไว้
ที่การเป็นภาษาที่ตอบโต้กันในคุณลักษณะของวัสดุต่าง ๆ เกิดเป็นความเฉพาะของวัสดุในแต่ละชนิด 
ส่วนกาโบกําหนดให้เง่ือนไขของการประกอบวัสดุเป็นใหญ่ วัสดุที่กาโบใช้จึงไม่ได้มีความสาํคัญบนตัว
มันเอง แต่การประกอบกันเป็นสาระที่ทําให้เกิดรูปทรงขึ้นมา ผลงานของทาทลินในกลุ่มนี้จึงมีความ
เป็นการสังเคราะห์ (Synthesis) ของวัสดุต่าง ๆ ขณะที่ผลงานของกาโบคือการวิเคราะห์ (Analytic) 
ความเป็นไปได้ของการประกอบรูปทรงใหม่ ผ่านคุณลักษณะของความเป็นระนาบ ผลงานประติมากรรม
ของทาทลินและกาโบในกลุ่มแรกจึงมีความแตกต่างกันบนเป้าหมายของการสร้างสิ่งใหม่ รวมไปถึงการ
ให้ความสําคัญกับกระบวนการที่ต่างกันออกไป 
 ดังน้ันโครงสร้างของกระบวนการประกอบสร้างในลุ่มแรกจึงมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่มี
ความสัมพันธ์ในแนวราบ สามารถยืนยันได้จากกระบวนการท่ีทําเพ่ือสร้างรูปทรงแบบใหม ่ตัวอย่าง กาโบ
สามารถพัฒนาผลงานในกลุ่มแรกจากช้ินแรกอย่าง การประกอบสร้างหัวหมายเลขหนึ่งไปสู่งานท่ีเป็น
นามธรรมมากขึ้นในผลงาน การประกอบสร้างตัว เช่นเดียวกับทาทลิน ที่พัฒนาผลงาน การประกอบ
สร้างขวด ไปเป็นการทดลองวัสดุและประกอบเป็นผลงานสะท้อนระนาบสามมิติ ทั้งหมดล้วนเป็น
พัฒนาการที่เกิดขึ้นจากความเป็นปัจเจกหรือเป็นพัฒนาการภายในตัวศิลปินเองโดยปราศจากแรง
กระตุ้นภายนอก ทําให้กลุ่มผลงานแรกแยกออกมาจากกลุ่มผลงานอ่ืนอย่างชัดเจน  
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 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นจริงในประติมากรรมของทาทลินและกาโบ ได้เปลี่ยนไปจากเดิม
เมื่อทั้งสองได้เริ่มทําประติมากรรมชุดใหม่ ทําให้ประติมากรรมในกลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง มีการ
นําเสนอความจริงที่แตกต่างจากชุดประติมากรรมก่อนการประกอบสร้างทางการเมือง โดยทั้งคู่ได้เริ่ม
แทรกแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองและเพ่ิมเติมแนวคิดเรื่องของเวลาเข้ามาสัมพันธ์กับความเป็นจริง  
 ในประติมากรรมกลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมืองมีความโดดเด่นจากกลุ่มประติมากรรมอ่ืนคือ 
การนําเสนออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน ตัวอย่างที่สําคัญคือ ผลงานอนุสาวรีย์สากลที่สามของ
ทาทลิน ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และอุดมการณ์ของการเป็นสังคมนิยมผ่านผลงานสถาปัตยกรรมกึ่ง
ประติมากรรม และผลงานชิ้นนี้ยังเป็นผลงานที่ทําให้จดจําภาพลักษณ์ของงานกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์
มากที่สุดด้วยเช่นกัน ในขณะผลงานอนุสาวรีย์ทางการเมืองของกาโบก็มีความหมายทางการเมืองที่ปรากฏ
ด้วยเช่นกัน  
 ตามเป้าหมายของนักสังคมนิยมแล้ว การนําเสนอความจริงผ่านประวัติศาสตร์หรือที่เรียกว่า
วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ จะนําเสนอการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยวิธีการวิภาษวิธี ด้วยวิธีการวิภาษ
วิธีน้ีปรากฏอยู่ในผลงานกลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง อย่างเช่นความหมายของอนุสาวรีย์สากลที่สาม 
ที่ผูกอยู่กับความหมายของการสร้างรัฐสังคมนิยม เกลียวที่ขดวนเป็นภาพตัวแทนของวัตถุนิยม
ประวัติศาสตร์ไปสู่จดุหมายของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ รวมไปถึงการใช้สอยพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ของกิจกรรม
สาธารณะและภาครัฐเพ่ือลดเส้นแบ่งของชนช้ันและการถือครองทรัพย์ส่วนบุคคล สะท้อนถึงการเปิด
พ้ืนที่สาธารณะของชีวิตสังคมนิยมที่เป็นชีวิตแบบใหม่ตามเป้าหมายของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ในขณะนั้น 
หรือผลงานคอลัมน์ของกาโบ ที่สร้างเพ่ือเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกการปฏิวัติอย่างชัดเจน     
 แต่สิ่งที่ปรากฏเพิ่มเติมมากกว่าการนําเสนอความจริงตามแบบอย่างสังคมนิยมคือ การ
นําเสนอความเคลื่อนไหวบนผลงานประติมากรรมของทั้งทาทลินและกาโบ โดยความเคลื่อนไหวของ
ผลงานทาทลินใช้ความเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ได้จริง สัมพันธ์กับเวลาตามสุริยะคติคือ การเคลื่อนที่ระหว่าง 
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ที่กําหนดคาบเวลาเป็น วัน เดือน และปี ได้ลายมาเป็นตัวกําหนดจังหวะ
ความเคลื่อนไหวในผลงานอนุสาวรีย์สากลที่สาม ขณะที่เคลื่อนไหวของกาโบคือ การเคลื่อนไหวจาก
จุดหน่ึงไปสู่จุดหน่ึงที่เป็นคาบเวลาต่อเน่ือง อย่างเช่นผลงานการเคล่ือนที่ได้ของเส้นเหล็กจริงในผลงาน
การประกอบสร้างคล่ืนความเคลื่อนที่  ที่เราเห็นขอบเขตของการเคลื่อนที่ของตัววัสดุ หรือความเคลื่อนที่
เชิงนามธรรมในผลงานอย่าง  อนุสาวรีย์อากาศยาน ที่เชิดชูการเคลื่อนที่เชิงวิวัฒนาการของการเดินทาง
ด้วยการแฝงความหมายในรูปทรงของตัวอนุสาวรีย์  
 ดังน้ันความหมายของการเคลื่อนที่ ในกลุ่มผลงานอนุสาวรีย์ทางการเมืองของทั้งทาทลิน
และกาโบ จึงไม่ได้มีความแตกต่างกันมากที่การเคลื่อนที่น้ันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวัตถุ พื้นที่
และความเร็ว เป็นการเคลื่อนที่ที่ประอบไปด้วย การเดินทางของวัตถุในคาบเวลาหน่ึง ที่สําคัญอีกหน่ึง
อย่างคือ ต่อมากาโบได้หยิบเอาลักษณะของการหมุนที่เป็นจังหวะของการซ้ําเข้ามาสร้างเป็นรูปทรงที่
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เป็นรูปทรงอนันต์ มีความสมมาตร  และได้ปรากฏในผลงานชุดหลังของกาโบเสมอมา เพราะวิธีการ
ของแสตนด้ิงเวฟ สะท้อนให้เห็นแนวคิดที่จะพูดถึงความเคลื่อนไหวในรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ของวัสดุและเป็นส่วนหน่ึงของกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ  
 เมื่อเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวผลงานอนุสาวรีย์สากลที่สามกับผลงานการประกอบ
สร้างคลื่นความเคลื่อนที่ จะเห็นถึงจังหวะการเคลื่อนที่เป็นไปในรูปแบบการวนซ้ํา เช่นการวนซ้าํของ
เส้นเหล็กไปรอบ ๆ คล้ายคลึงกับวนซ้ําของห้องต่าง ๆ เมื่อครบหนึ่งรอบปี ทําให้มีความเป็นไปได้ว่า
ผลงานอนุสาวรีย์สากลที่สามที่เป็นผลงานชิ้นเดียวที่เกี่ยวของกับอนุสาวรีย์ของทาทลิน มีแนวคิด
คล้ายคลึงกับผลงานกลุ่มหลังการประกอบสร้างทางการเมือง ต่อมาแนวคิดของความจริงและการเคล่ือนที่
หลังการประกอบสร้างทางการเมืองถูกทําให้คลี่คลายใหม่เพ่ือสอดรับกับอุดมการณ์สังคมนิยมมาข้ึน 
 หลังการเกิดข้ึนของกลุ่มโปรดักติวิสม์  ทําให้ความคิดเดียวกับความเป็นจริงและความ
เคลื่อนไหวแตกต่างออไปจากเดิม จากแนวคิดของความเป็นจริงและความเคลื่อนไหวที่แปรเปลี่ยนไป
จากเดิมที่เน้นถึงความจริงที่เป็นนามธรรมและความเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับเวลาที่เป็นนามธรรม 
กลายเป็นการเน้นสร้างระบวนการผลิตเพ่ือสร้างทั้งระบบการผลิตที่ตอบสนองกับการจัดการเพ่ือสังคมนิยม
และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตแบบสังคมนิยม จึงเกิดแนวทางของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์
เดิมเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ยอมรับแนวคิดโปรดักติวิสม์และกลุ่มที่ไม่ยอมรับแนวคิดของโปรดักติวิสม์ 
เราจึงเรียกได้ว่าแนวคิดของการก่อสร้างในแนวทางของการรับเอาวิธีการจัดการทางสังคมนิยมเข้ามามี
อิทธิพลอย่างมาก จนทําให้แนวคิดของคอนสตรัคติวิสม์ไม่ตอบสนองกับระบบสังคมนิยมจึงต้องเปลี่ยน
รูปเป็นโปรดักติวิสม์แทนที่  
 ทาทลินเป็นหน่ึงในศิลปินที่น้อมรับแนวคิดของโปรดักติวิสม์ ทําให้ผลงานในกลุ่มหลังการ
ประกอบสร้างทางการเมืองของทาทลิน ต้องเปลี่ยนรูปทรงจากความเป็นประติมากรรมไปสู่ความเป็น
ผลิตภัณฑ์ ถ้าพิจารณาจากผลงานอนุสาวรีย์สากลที่สามจะเห็นถึงขอบเขตระหว่างผลงานประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมที่ไม่ชัดเจน เมื่อเข้าสู่ผลงานหลังการประกอบสร้างทางการเมืองก็จะขอบเขตของ
ผลงานประติมารรมกับผลงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยเช่นกัน 
 ตัวอย่างผลงานที่สําคัญของทาทลินคือ เลทาทลิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้รูปทรงและแนวคดิ
เก่ียวกับความเป็นจริง โดยรูปทรงของเลทาทลิน ได้เปลี่ยนรูปทรงจากผลงานประติมากรรมไปเป็น
ยานพาหนะที่ถูกกคาดหวังว่าจะถูกใช้ได้จริงจากทาทลิน น้ันคือเป้าหมายเกี่ยวกับรูปทรงที่ต้องสัมพันธ์
กับแนวคิดที่กําลังเปลี่ยนไปจากแนวคิดความจริงที่เป็นนามธรรมไปสู่แนวคิดที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ 
 แนวคิดของความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปของผลงานผลิตภัณฑ์ของทาทลินยังเปลี่ยนไปสู่แนวคิด
ของการสร้างความจริงแบบใหม่ ที่แตกต่างจากผลงานก่อนหน้าน้ันที่ทาทลินจับเอาความจริงตาม
ธรรมชาติที่เป็นนามธรรมมานําเสนอ หลังการประอบสร้างทางการเมืองผลงานของทาทลินเป็นส่วนหน่ึง
ของการพยายามออกแบบการดําเนินในชีวิตสังคม เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์ของทาทลินน้ันไม่ได้
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เป็นการออกแบบแต่ตัววัตถุเท่าน้ัน แต่มีการวางแผนระบบของการใช้ชีวิตที่เป็นระบบสังคมนิยมและ
ตรงกันข้ามกับความเป็นทุนนิยมอย่างสูง  
 ภาพลักษณ์ของเลทาทลิน จึงเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปะกับชีวิตใหม่ แต่การเลือกใช้รูปทรง
ที่เป็นรูปทรงอินทรีย์แทนการใช้รูปทรงเรขาคณิตแทน นอกจากจะได้แรงบันดาลใจจาก คเลบนิคอฟ 
ยังเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลงานก่อนหน้าน้ันของทาทลินอีกด้วย เพราะการเปลี่ยนรูปทรงน้ี
นอกจากจะแสดงถึงความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่ยังแสดงถึงความเป็นสังคมในอุดมคติมากขึ้นด้วย 
ความเป็นจริงและความเคลื่อนไหวของทาทลินในยุคน้ี จึงมีความหมายว่า ความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์
และการดํารงชีวิตในสังคมท่ีไม่ได้เป็นนามธรรมอีกต่อไป ทาทลินออกแบบให้ เลทาทลิน เป็นต้นแบบ
ของการใช้ชีวิตแบบใหม่ โดยศิลปินกลายมาเป็นผู้สร้างชีวิตและควบคุมการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
 ส่วนกาโบที่ไม่ยอมรับแนวคิดของกลุ่มโปรดักติวิสม์ จึงไม่ได้เปลี่ยนความหมายของความ
เป็นจริงและความหมายของความเคลื่อนไหว แต่กลับพัฒนาให้ความเคลื่อนไหวน้ันอยู่ในรูปทรงของงาน
ประติมากรรมอย่างแท้จริง โดยตัดความเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ได้จริงออกไปจากกระบวนการสร้าง เหลือ
แต่ความหมายของความเคลื่อนไหวบนทัศนธาตุ ทําให้ความหมายของความเป็นจริงและการเคลื่อนไหว
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากผลงานกลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมือง  
 และข้อสังเกตที่สําคัญคือ กาโบใช้วัสดุที่ผสมผสานกันมากกขึ้น จากประติมากรรมก่อน
การประกอบสร้างทางการเมืองกาโบมักวัสดุชนิดเดียวในผลงาน จนมาถึงประติมากรรมหลังประกอบ
สร้างทางการเมือง กาโบเลือกใช้วัสดุหลากหลายชนิดในผลงานประติมากรรมหน่ึงช้ิน ทําให้วิธีคิดเชิง
การวิเคราะห์รูปทรงในผลงาน แปรเปลี่ยนไปเป็นการสร้างผลงานเชิงสังเคราะห์ภายใต้แนวคิดของการ
ค้นหาความเป็นจริงของโลกแห่งวัตถุ  
 ท้ายสุดเมื่อนําพัฒนาการของประติมากรรมทั้งสามกลุ่มมาพิจารณาแล้ว เราจะพบว่า ทั้ง
ผลงานของทาทลินและกาโบ มีพัฒนาการทางรูปทรงที่แตกต่างกันคือ ทาทลินมีพัฒนาการรูปทรงจาก
ประติมากรรมนามธรรม ไปสู่สถาปัตยกรรมก่ึงประติมากรรม และกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนประติมากรรม
ของกาโบ ได้พัฒนาของรูปทรงจากประติมากรรมแบบกึ่งประติมากรรมไปสู่ประติมากรรมนามธรรม 
เมื่อพิจารณาแล้ว ทาทลินจะมีขอบเขตงานผลงานประติมากรรมที่ยืดหยุ่นในประเภทของผลงานมากกว่า 
แต่ด้วยรูปแบบของผลงานแล้ว เมื่อแรกเร่ิมทาทลินเร่ิมสร้างผลงานจากรูปแบบนามธรรมมาตั้งแต่ต้น 
รูปแบบของผลงานทาทลินจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าประเภทของผลงาน การผลิตเพ่ือเป้าหมายต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสาน ประติมากรรมเข้ากับสถาปัตยกรรม หรือการเปลี่ยนประติมากกรรมให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ล้วนแต่เป็นการคิดถึงเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือการใช้งานเป็นหลัก ทําให้พัฒนาการ
ทางประติมากรรมของทาทลินไม่สามารถคงรูปให้เป็นประติมากรรมแบบประเพณีนิยมได้  ขณะที่
ประติมากรรมของกาโบ มีพัฒนาการทางด้านรูปแบบเป็นหลัก การลดทอนความเป็นรูปธรรมไปสู่
ความเป็นนามธรรม จึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในตัวประติมากรรมของมันเอง 
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 อย่างไรก็ตามแม้พัฒนาการของรูปแบบของทาทลิน และกาโบจะแตกต่างกันภายใต้นิยาม
ของรูปทรง แต่ทั้งคู่ก็มีความเหมือนกันของความคิดร่วม ดังเช่นกลุ่มอนุสาวรีย์ทางการเมืองเป็นเคร่ือง
ยืนยันแล้วว่าการมีแนวความคิดร่วมทางการเมืองแม้กับศิลปินที่ปฏิเสธการเปลี่ยนรูปโดยแรงผลักดัน
ทางการเมืองยังมีผลงานร่วมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นรากฐานต่อให้กับผลงานของช่วงหลังอีกด้วย 
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงก็คํานึงถึงประเด็นของความจริงและความเคล่ือนไหว ที่ถูกนําเสนอเป็น
ประเด็นหลักของผลงานเกือบทุกช้ิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มของประติมากรรมหลังการประกอบสร้าง
ทางการเมืองที่เห็นถึงประเด็นที่ทั้งสองสะท้อนออกมาในเร่ืองของความเป็นจริงและความเคลื่อนไหว  
 ดังน้ันการแบ่งกลุ่มผลงานระหว่างทาทลินและกาโบจึงมีความกํากวมกันบางอย่าง แต่
ข้อสังเกตของผู้วิจัยได้ผลว่า ทาทลินนั้นเป็นตัวอย่างหลักที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผลงานศิลปะ
ด้วยการเมือง ในขณะท่ีกาโบ เป็นตัวแปรที่ขัดแย้งกันกับการเป็นกระแสหลักของคอนสตรัคติวิสม์ การที่
กาโบใช้แนวคิดของการประกอบสร้างที่เป็นรากฐานของคอนสตรัคติวิสม์ มาดัดแปลงและไม่ไปตาม
กระแสของกลุ่มศิลปินโวเวียตที่มีพลังผลักดันทางการเมือง รวมไปถึงท่าทีย้อนแย้งของการโบในกลุ่ม
อนุสาวรีย์การเมือง ทําให้การประกอบสร้างน้ันกลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องอ้างอิงกับกลุ่มพ้ืนที่หรือลัทธิ
ได้อย่างสมบูรณ์ จึงทําให้การแยกกลุ่มระหว่างประติมากรรมที่ถูกผลักดันจากการเมืองและประติมากรรม
ที่ปฏิเสธการเมืองมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ขอบเขตของการวิจัยที่เป็นผลงานประติมากรรมเป็นหลัก จากข้อสรุป
แกนแนวความคิดหลักที่ปรากฏในผลงานของทาทลินและกาโบคือการประกอบสร้าง ที่สามารถเป็น
แกนหลักให้รูปทรงที่แตกต่างกันออกไปได้ ทําให้แนวคิดของการประกอบสร้างทางศิลปะอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของรูปทรงผลงาน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสมารถนําแนวคิดของการประกอบในศิลปินหลาย ๆ 
คนและในผลงานศิลปะหลายประเภท อย่างเช่นการเปรียบเทียบการประกอบสร้างในผลงานสองมิติ 
หรือการหารากฐานของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลักดันทางการเมือง เพื่อสามารถนํามา
เปรียบเทียบเพ่ือหาแนวความคิดร่วมของยุคที่ย่ิงใหญ่ยุคหน่ึงในประวัติศาสตร์ก็มีความน่าสนใจไม่น้อย  
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