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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โครงการน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลทางความคิดและรูปแบบศิลปะในลทัธิมินิมอลอาร์ต 
ท่ีไดรั้บจากปรัชญาเซน เพื่อศึกษาอิทธิพลปรัชญาเซนว่าส่งผลต่อแนวคิด และการพฒันารูปแบบ
ของศิลปินมินิมอลอาร์ตอยา่งไร โดยคดัเลือกศิลปินท่ีมีรูปแบบงาน และแนวความคิด สอดคลอ้งกบั
ปรัชญาเซน จ านวน 5 คน อาทิ คาร์ล องัเดร (Carl Andre) ริชาร์ด เซอร์ร่า (Richard Serra) โรเบิร์ต 
มอร์ริส (Robert Morris) โดนลัด ์จดัด ์( Donald Judd) และวอลเตอร์ เดอ มาเรีย (Walter De Maria) 

เหตุและผลถือเป็นกระบวนการหน่ึงทางวิทยาศาสตร์ ท่ีชาวตะวนัตกยึดถือกนัมาช้า
นานท าให้วิทยาศาสตร์เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมากในหมู่ชาวตะวนัตก วิทยาศาสตร์ถูกน ามาพฒันา
เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้โลกตะวนัตก ชาวตะวนัตกจึงมีชีวิตท่ีสะดวกสบาย ซ่ึง
เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก แต่ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีกลบัไม่สามารถตอบค าถามดา้นจิตใจ
ของมนุษย ์และไม่สามารถท าให้มนุษยน์ั้นมีความสุขท่ีแทจ้ริงได ้ยิ่งมีความเจริญทางดา้นวตัถุมาก
ข้ึนเท่าไรสภาพบา้นเมืองยิ่งเลวร้ายมากข้ึนตามไปดว้ย ทั้งปัญหาดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ยาเสพติด 
และสงครามระหว่างประเทศ ปัญหาเหล่าน้ีท าให้ชาวตะวนัตกยอ้นมองมายงัชาวตะวนัออก หรือ
ชาวเอเชีย ท่ีมีความคิดความเช่ือเร่ืองจิตวญิญาณ มาเป็นเวลาหลายพนัปี 

ชาวตะวนัตกเช่ือว่าค าสอนทางพุทธศาสนามีลกัษณะเป็นเหตุเป็นผล เพราะสอนว่ามี
กฎธรรมชาติอยู่โดยสภาพ ชาวตะวนัตกจึงสนใจเพราะค าสอนสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์1 โดย
ลกัษณะค าสอนทางพุทธศาสนานั้นมีดว้ยกนัในหลายแนวทาง ซ่ึงทางหน่ึงช้ีไปในแง่ท่ีว่า โลกนั้น
เต็มไปด้วยทุกข์ควรแก่การสละ อีกทางหน่ึงก็เห็นว่ามนุษยส์ามารถสร้างความสุขบริบูรณ์ได้ ซ่ึง
ชาวตะวนัตกเห็นดว้ยกบัความคิดหลงั จึงพยายามศึกษาและพิสูจน์ค าสอนพุทธศาสนาประเภทน้ี ท่ี
ชาวตะวนัตกสนใจคือ เซน กบั นิชิเร็นโชชิว2ซ่ึงเสน่ห์ของเซนท่ีอเมริกนัชนสนใจคือ ความเรียบง่าย 
ท่ีมีความงาม และแสดงความเป็นตะวนัออกอยา่งมีเอกลกัษณ์ 

                                                           
1ดอกบวัขาว และพิภพ ตงัคณะสิงห์, เมื่อฝร่ังนับถือพุทธศำสนำ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา

, 2508), 2. 
2เร่ืองเดียวกนั, 2 – 3. 
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ปรัชญาเซนเป็นนิกายหน่ึงในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เร่ิมตน้ท่ีประเทศจีนในราว ค.ศ. 
527 ก่อนจะเขา้ไปในประเทศญ่ีปุ่นราว ค.ศ. 1215 โดยพระเอะอิไส (Eisai)พระญ่ีปุ่นท่ีเขา้ไปศึกษา
ในจีน  และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนับตั้ งแต่จักรพรรดิผู ้ปกครอง นักปราชญ์ รวมถึง
ประชาชนชาวญ่ีปุ่น ปรัชญาเซนจึงรุ่งเรืองในประเทศญ่ีปุ่นกระทัง่ปัจจุบนั ก่อนจะแพร่หลายไปยงั
ประเทศต่างๆ ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย โดยจุดมุ่งหมายของนิกายเซนนั้นให้ความส าคญักบัการตรัสรู้ 
“ซาโตริ”3 คือการตดัขาดจาก อวิชา ตณัหา อุปทาน จนเขา้สู่การหลุดพน้ “สูญญตา” หรือ ความวา่ง 
ความเช่ือท่ีวา่สรรพส่ิงนั้นวา่งเปล่าจึงท าให้บุคคลท่ีปฏิบติัเซน ใชชี้วติท่ีเรียบง่าย อยูอ่ยา่งสมถะ ไม่
ยึดติดกับตวัตนหรือส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็น เน้นการอยู่กับปัจจุบนัขณะ ปรัชญาเซนยงัไม่ยึดติดกับ
ตวัอกัษร หรือค าสอนท่ีอยู่ในคมัภีร์ หรือต ารา เพราะเซนเช่ือวา่ พุทธศาสนาเกิดข้ึนจากการตรัสรู้
ของพระพุทธเจา้แต่เพียงล าพงั แต่พุทธศาสนากลบัมีพฒันาการต่อไปกระทัง่มีนิกายต่างๆเกิดข้ึนอีก
มากมาย นั้นหมายความวา่ค าสอนหรือพระธรรมยอ่มถูกตีความ หรือถูกบิดเบือนตามแต่จุดประสงค์
ของผูน้ าในนิกายนั้นๆ นอกจากน้ีการตรัสรู้ไดเ้กิดข้ึนกบัพระพุทธองค์แต่เพียงผูเ้ดียวนั้นเป็นการ
ยากท่ีจะถ่ายทอดสภาวะดงักล่าว หรือท าความเขา้ใจสภาวะดงักล่าวดว้ยต าราหรือตรรกะเชิงเหตุผล
จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องใช้ประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงสภาวะดังกล่าวด้วยตนเอง 
ประสบการณ์ตรงทางศาสนาจึงเป็นส่ิงท่ีเซนให้ความส าคญัมากกวา่ค าสอนในคมัภีร์ หรือต าราท่ี
คร ่ าครึ 

ชาวอเมริกาสนใจปฏิบติัเซนเป็นจ านวนมาก มีสถานท่ีเผยแผ่หลักค าสอนตามนคร
ใหญ่ๆทัว่ทั้งอเมริกา ทั้งซานฟรานซิสโก (San Francisco) ชิคาโก (Chicago) นิวยอร์ค (New York) 
และวอชิงตนั (Washington) ซ่ึงดูไดจ้ากการปาฐกถาของศาสตราจารย ์คูรตเ์อฟ. ไลเด๊กเกอร์ (Kurt 
F. Leidecker) ท่ี Buddhist Academy Hall ว่า “...ชาวตะวนัตกก าลงัหาความรู้เร่ืองพุทธศาสนา ดว้ย
ความสมคัรใจของตนเองและคน้ควา้ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อหาค าแนะน าสั่งสอนดา้นชีวิตและดา้น
สร้างก าลงัใจ...ทั้ งคนหนุ่มและคนแก่ต่างก็ก าลงัแสวงหาความรู้แต่ส่วนมากเป็นคนหนุ่ม ได้แก่ 
นกัศึกษาท่ีวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั และโรงเรียนมธัยมขั้นสูง”4 

ทศวรรษท่ี 1960 ถือเป็นช่วงฟูมฟักทางจิตวิญาณของประเทศสหรัฐอเมริกา ศิลปิน
หลายคนในยุคน้ีไดรั้บเอาแนวคิดของเอเชียและรูปแบบศิลปะเซนมาเป็นช่องทางการสร้างสรรค ์
โดยแปลความหมายศิลปะเอเชีย และแนวคิดทางศาสนา โดยสร้างงานท่ีเน้นวตัถุเพื่อใช้ในการ

                                                           
3เซนไค ชิบายามะ, ดอกไม้ไม่จ ำนรรจ์, แปลจาก A flower does not talk, แปลโดย 

พจนา จนัทรสันติ (กรุงเทพฯ: ลายสือไทย, 2522), 42. 
4ดอกบวัขาว และพิภพ ตงัคณะสิงห์, เมื่อฝร่ังนับถือพุทธศำสนำ, 423-424. 
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ไตร่ตรอง ใจจดจ่อหรือการมีสติอยูก่บัปัจจุบนัขณะ เพื่อเปล่ียนจิตส านึกของมนุษย ์ให้ตระหนกัใน
จิตวญิญาณ หรือตอ้งการใหส้ังคมเป็นยโูทเปีย5 

นักปรัชญาคนส าคญัในการเผยแพร่ปรัชญาเซนสู่โลกตะวนัตกคือ ไดเสะทสึ สุซุคิ
(Daisetsu Suzuki) ในปีค.ศ. 1951 ไดเ้ดินทางไปบรรยายตามมหาวิทยาลยัต่างๆ ทัว่สหรัฐอเมริกา
ก่อนจะมาสอนประจ าท่ีมหาวิทยาลยัโคลมัเบียในปีค.ศ. 1952-1957 เร่ืองท่ีบรรยายส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองความไม่แน่นอน ความเรียบง่าย ความไวต่อธรรมชาติ โดยพอใจในสัญชาตญาณ และการ
ตระหนกัรู้ ความคิดเหล่าน้ีไดแ้ผห่ลายไปยงัศิลปินทั้งฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา 
โดยเฉพาะศิลปินในกลุ่มมินิมอลอาร์ต ท่ีน าปรัชญาความเรียบง่าย การลดอตัตา การเขา้ถึงศิลปะดว้ย
ประสบการณ์ตรงมากกวา่การถ่ายทอดผา่นเน้ือหา และการเนน้ในการไตร่ตรองและการมีสติ 

ริชาร์ด เซอร์ร่า เป็นศิลปินท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการจดัสวนของญ่ีปุ่น มาปรับใชก้บังาน
แผน่โลหะขนาดใหญ่ของตน เพื่อตอ้งการก าหนดทิศทางและจ านวนของผูช้มอีกทั้งตอ้งการใชผู้ช้ม
สัมผสั รับรู้และไตร่ตรองไปกบัผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ของตน วอลเตอร์ เดอ มาเรียกบัผลงานช่ือว่า 
“Triangle,Circle, Square” เป็นผลงานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาพวาดของSengai Gibon พระภิกษุสงฆ์
ชาวญ่ีปุ่น6นอกจากน้ีก็มี คาร์ล องัเดร ท่ีสนใจปรัชญาของเหล่าจือ และ น ามาปรับใชก้บัผลงานของ
ตนไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

ลทัธิมินิมอลอาร์ตนั้นเกิดข้ึนในช่วง ค.ศ. 1960 เป็นแนวทางศิลปะท่ีเนน้ความเรียบง่าย 
ใช้รูปทรงทางเรขาคณิตเป็นหลกั สีสันไม่ฉูดฉาด มินิมอลอาร์ตเน้นความเป็นนามธรรมไม่แสดง
รูปลักษณ์ เน้ือหา หรืออารมณ์ความรู้สึกของศิลปินลงไป เป็นปฏิกิริยาหน่ึงในการต่อต้านลัทธิ
แอ็บสแตรกทเ์อ็กเพรสชนันิสม ์(Abstract Expressionism) วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคน์ั้นก็
มกัไม่ปรากฏในประวติัศาสตร์ศิลปะ เป็นวสัดุท่ีพบได้ในชีวิตประจ าวนั เช่น แผ่นโลหะ แผ่น
ทองแดง อลูมิเนียม หลอดไฟ ท่อนไม ้คอนกรีต  ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นผา่นการผลิตจากกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการท่ีจะหลีกเล่ียงการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน 
และการไม่แสดงตวัตน 

                                                           
5The Third Mind: American Artists Contemplate Asia, 1860 – 1989; Art of 

Perceptual Experience: Pure Abstraction and Alternative Minimalism, accessed November 
28, 2013, available from https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/art-of-perceptual-
experience  

6Ibid. 
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ศิลปินจ านวน 5  คนมีความเคล่ือนไหวและเป็นศิลปินคนส าคญัในกลุ่มมินิมอลอาร์ต 
ซ่ึงมีรูปแบบการสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกนั ตามแบบฉบบัของแต่ละคน และส่งอิทธิพลต่อรูปแบบ
ศิลปะในยคุถดัมาเป็นอยา่งมาก คาร์ล องัเดร  กบัการน าแผน่โลหะส าเร็จรูปบาง ซ่ึงเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตุัรัสมาจดัวางตามหลกัคณิตศาสตร์ง่ายๆ ซ่ึงผูช้มสามารถเหยียบย  ่าไปยงัผลงานได ้เป็นการสร้าง
การรับรู้ใหม่ให้กบัผูช้มท่ีนอกเหนือการรับรู้ทางสายตา โรเบิร์ต มอร์ริส และ โดนัลด์ จดัด์ สอง
ศิลปินท่ีให้ความส าคญักบัรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่าย เน้นให้ผูช้มใช้ประสบการณ์ตรงในการ
สัมผสัถึงความงาม โดยให้งานศิลปะแสดงความงามออกมาโดยตรง ปราศจากเน้ือหาหรือการ
ตีความ และ ริชาร์ด เซอร์ร่า และ วอลเตอร์ เดอ มาเรียสองศิลปินท่ีพัฒนางานของตนจาก
ประติมากรรม ไปสู่งานประติมากรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี และเวลา ศิลปินทั้ง 5 คนถือเป็นผู ้
บุกเบิกช่องทางใหม่ให้กบัการสร้างสรรคศิ์ลปะโดยการน าเอาแนวคิดของปรัชญาเซนมาผสมผสาน
กบัรูปแบบงานของตน ทั้งการลดทอนการตกแต่งในผลงานศิลปะ สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ีเน้น
ความเรียบง่ายและสมถะ หรือการปฏิเสธเน้ือหาภายในงานศิลปะเพื่อให้ผูช้มสัมผสัถึงความงามท่ี
แทจ้ริงผา่นตวังานศิลปะปราศจากการตีความ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนในแง่ของการปฏิเสธการ
ถ่ายทอดผ่านภาษาแต่ให้บุคคลท่ีตอ้งการศึกษาเซนตระหนกัรู้จากประสบการณ์ของตนเอง เหล่าน้ี
ลว้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน าไปสู่การพฒันาศิลปะให้ออกจากยุคสมยัใหม่ สู่ยุคหลงัสมยัใหม่ และร่วม
สมยัในปัจจุบนั  

โครงงานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลจากปรัชญาเซนท่ีส่งต่อไปยงัแนวความคิด 
และรูปแบบการสร้างงานของศิลปินในลทัธิมินิมอลอาร์ต เพื่อหาอิทธิทางแนวคิด และรูปแบบของ
ปรัชญาเซนต่อศิลปินในกลุ่มมินิมอลอาร์ต ให้ออกมาเป็นรูปธรรม และชัดเจนซ่ึงยงัไม่มีผูใ้ดเคย
รวบรวมหรือวิเคราะห์มาก่อน จึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งหากท าความเขา้ใจต่ออิทธิพลของปรัชญา
เซน ท่ีมีต่อศิลปะตะวนัตกในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อเขา้ใจแนวทางการพฒันาของศิลปะร่วมสมยัท่ี
มิได้ถูกพฒันาข้ึนในฝ่ังยุโรปอย่างท่ีเข้าใจ แต่เกิดจากการผสมผสานทางแนวคิด และรูปแบบ
ระหว่างปรัชญาเซน กบัศิลปะในกลุ่มมินิมอลอาร์ต โดยหวงัว่างานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
ผูส้นใจ นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจการพฒันาของศิลปะในลทัธิมินิมอลอาร์ต หรือ
ตอ้งการทราบถึงความหลากหลายของรูปแบบ แนวคิด ของศิลปินในกลุ่มน้ี และการผสมผสานทาง
วฒันธรรมกบัรูปแบบทางศิลปะ จนกลายเป็นแรงขบัเคล่ือนใหศิ้ลปะกา้วไปขา้งหนา้ 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อทราบถึงแนวคิดและรูปแบบของศิลปินกลุ่มมินิมอลอาร์ต ท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ปรัชญาเซน 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 
1. ศึกษาเฉพาะศิลปินมินิมอลิสม ์คนส าคญัทั้งหมด 5 คนท่ีมีแนวคิดและรูปแบบสร้าง

งาน สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนอยา่งเด่นชดั ประกอบดว้ย คาร์ล องัเดร (Carl Andre) ริชาร์ด เซอร์ร่า 
(Richard Serra) โรเบิร์ต มอร์ริส (Robert Morris) โดนลัด์ จดัด์ (Donald Judd) และ  วอลเตอร์ เดอ 
มาเรีย (Walter De Maria) 

2. ศึกษาเฉพาะผลงานประติมากรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนอยา่งชดัเจน 
3. ศึกษาผลงานของศิลปินในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือมีพฒันาการของงานศิลปะ

ช่วงส าคญัๆ 
 
วธีิกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การศึกษา
วิเคราะห์จากผลงานศิลปะ แบบร่าง (Sketch) เอกสาร พร้อมกบัประมวลลกัษณะการสร้างสรรค์
ศิลปะของมินิมอลอาร์ต กบั หลกัปรัชญาเซน ดว้ยวธีิการพรรณนา (Descriptive) 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. การศึกษาจากการเก็บรวบรวมเอกสาร 
1.1 รวบรวมเอกสารทัว่ไปท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมา ของปรัชญา 

เซนท่ีส่งอิทธิพลสู่ศิลปะตะวนัตกในช่วงส าคญั และศึกษาศิลปะมินิมอลอาร์ต และปรัชญาเซน 
2. น าขอ้มูลมาใชใ้นการวเิคราะห์ 
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ตรวจสอบขอ้มูล 
3.2 จดัระเบียบขอ้มูล 
3.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 

4. สรุปผลการศึกษา 
5. เขียนรายงานการศึกษา โดยน าเสนอในรูปของความเรียง และภาพถ่าย 
6. จดัท าเอกสารตน้ฉบบัเป็นรูปเล่ม ส าหรับน าเสนอและเผยแพร่ 

 
 แหล่งข้อมูล 

ต ารา บทความวชิาการ ภาพถ่ายผลงานศิลปิน และสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 
คอมพิวเตอร์ หนงัสือ พจนานุกรมองักฤษ-ไทย และอุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ  

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวจัิยทั้งหมด  

65,000 บาท (โดยประมาณ) 
 
กำรเสนอผลงำน 

เป็นรูปเล่มวทิยานิพนธ์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงแนวคิดและรูปแบบของศิลปินมินิมอลอาร์ต ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญา
เซน 

2. รวบรวมผลงานศิลปะในช่วงเวลาส าคญัของตะวนัตกท่ีได้รับอิทธิพลจากปรัชญา
เซน 

3. ทราบถึงปรัชญาเซนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกศิลปะตะวนัตก 
 
 เวลำทีใ่ช้ในกำรวจัิย ประมำณ        

คาดวา่จะเร่ิมงานวจิยั ตั้งแต่เดือน มิถุนายนพ.ศ.2557ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558โดยใช้
เวลาประมาณ8 เดือนและเสนอวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ  
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บทที ่2 
ประวตัิและความเป็นมาของนิกายมหายาน 

 
นิกายมหายาน 

 “มหายาน” เกิดจากสองค ารวมกนัคือค าวา่ “มหา” กบัค าวา่ “ยาน” ซ่ึงแปลวา่ พาหนะ
ท่ีใหญ่ เม่ือเทียบเคียงกบั “หินยาน” (หิน + ยาน) ซ่ึงจะหมายถึงพาหนะท่ีเล็ก นั้นท าให้จุดมุ่งหมาย
ของสองนิกายมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ฝ่ายมหายานมุ่งเน้นพาเหล่าสรรพสัตวใ์ห้พน้ทุกข์ ส่วน
หินยานมุ่งเนน้ความเป็นปัจเจกสู่ความเป็นอรหนัต ์

หลกัปฏิบติัของฝ่ายมหายานนั้น ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีคุณธรรมให้เพียงพอเพื่อส าเร็จพระ
โพธิญาณ หรือเรียกวา่ “ปารมิตา” หรือ บารมีนั้นเอง จะประกอบไปดว้ย 6 ปารมิตา มี ทาน ศีล ขนัติ 
วริิยะ สมาธิ และปัญญา ซ่ึงบางคร้ังอาจถูกแบ่งเป็น 10 ปารมิตา โดยเพิ่ม อุบายปารมิตา ประณิธาน
ปารมิตา พลปารมิตา และญาณปารมิตา และอีกส่ิงหน่ึงท่ีพึงมีของผูป้ฏิบติัธรรมฝ่ายมหายานนั้น
จะตอ้งมีปัญญาและความกรุณาควบคู่กนัไปดว้ย ขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ได ้

ประณฐิาน 4ข้อของฝ่ายมหายานประกอบไปด้วย 
1. จะหลุดพน้จากกิเลสทั้งปวง 
2. ศึกษาพระธรรมอยา่งทะลุปรุโปร่ง 
3. โปรดสัตวท์ั้งหลายใหพ้น้ทุกข ์
4. จะตอ้งบรรลุพุทธภูมิ 
ความแตกต่างระหว่างมหายาน และ หินยาน (สาวกยาน)  
1. หินยานมุ่งหลุดพน้ในลกัษณะของปัจเจกส่วนมหายานนั้นมุ่งปลดปล่อยมวลชนสู่

การพน้ทุกข ์
2. หินยานเขา้ถึงการตรัสรู้ในลกัษณะบุคคลศูนยตา คือท าลายความยึดมัน่ในเร่ือง

อตัตาได้ แต่กลบัไม่เห็นแจง้ในธรรมศูนยตา คือยงัยึดติดกบั ขนัธ์ ธาตุ อายตนะ และสภาวธรรม 
กล่าวคือหินยานยงัมีธรรมมุปาทาน  แต่อตัตาวาทุปาทานไม่มี ส่วนมหายานเห็นแจง้ทั้งบุคคลศูนย
ตา และธรรมศูนยตา 

3. หินยานมีลกัษณะการหลุดพน้แบบ “ลบ” ส่วนมหายานมีลกัษณะการหลุดพน้แบบ 
“บวก” คือไม่ รีบ ร้อน เข้าสู่สภาวะการหลุดพ้น ก่อนจะปลดปล่อยสัตว์ทั้ งปวงเสียก่อน
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4. หินยานปฏิเสธการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธเจ้า ส่วนมหายานเช่ือว่า
พระพุทธเจา้จะกลบัมาเพื่อโปรดสัตวอี์กคร้ัง 

5. หินยานปฏิเสธจิตอนัเป็นสากล หรือพุทธภาวะท่ีบริสุทธ์ิ และมีอยู่ในเหล่าสรรพ
สัตว ์แต่มหายานเช่ือวา่สัตวท์ั้งหลายมีจิตอนัเป็นสากล เป็นพุทธภาวะและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

6. พระธรรมเทศนาของพระพุทธองคท่ี์แสดงแก่หินยานเป็นเพียงอุบายโกศลเท่านั้น 
ยงัไม่ใช่จุดประสงคสู์งสุดของพระองค ์พระธรรมของมหายานจึงประเสริฐกวา่1 

มหายานในอินเดีย 
หลงัจากการดบัขนัธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจา้ได้ไม่นานก็ไดมี้การสังคายนาพระ

ธรรมมหายานข้ึนแต่ตลอดระยะเวลา 500 ปี หลังพุทธเจ้านิพพาน นิกายหินยานกลับเป็นฝ่ายท่ี
เจริญรุ่งเรืองกวา่ และพุทธศาสนาเร่ิมแตกแขนงเป็นนิกายต่างๆ ซ่ึงสาเหตุหลกัของการแตกแยกใน
คร้ังน้ีก็มาจากความขดัแยง้ทางทศันะธรรม ปรัชญา และกฎระเบียบวนิยั 

มหายานเร่ิมก่อตวัราวสมยัพุทธศตวรรษท่ี 1 แต่ยงัไม่เฟ่ืองฟูเท่าท่ีควร แต่ถึงอย่างไร
มหายานก็ค่อยๆพฒันาตนเองดว้ยการผสมผสานกบับรรดาปรัชญาอ่ืนๆ และมีรูปร่างท่ีชดัเจนข้ึน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 6 โดยพระอสัวะโฆษ ได้ประกาศลทัธิมหายานข้ึน พุทธศตวรรษท่ี 7 อาจารย์
นาคารชุนได้ประพนัธ์ “มาธยมิกศาสตร์” ซ่ึงเน้ือความเป็นการน าปรัชญาพุทธนิกายต่างๆ และ
พราหมณ์มาวิพากษ์ พร้อมทั้งอธิบายปรัชญาศูนยตาข้ึน นั้นท าให้มหายานมีฐานะท่ีโดดเด่นข้ึนมา 
ประชาชนหันมาเล่ือมใสมากข้ึนตามไปดว้ย2 กระทัง่พุทธศตวรรษท่ี 12-17 พุทธศาสนาก็ยงัเป็นท่ี
นิยมในอินเดีย แต่ปรากฏว่าคณาจารย์ฝ่ายมหายานได้รับเอาพิธีการของฮินดูตันตระ เข้ามา
ผสมผสานอยา่งไม่ลืมหูลืมตา จนเกิดเป็นลทัธิใหม่ข้ึนมาช่ือวา่ “พุทธตนัตรยาน” หรือ “รหัสยาน” 
ซ่ึงมีความหมายในเชิงล้ีลบั และมีความรวดเร็วกวา่ในการท่ีจะบรรลุธรรม 

ลทัธิพุทธตนัตระได้รับเอาแนวคิดเร่ืองเวทมนตร์คาถาเขา้มา อีกทั้งการบ าเพ็ญตบะ 
และบูชายญั เท่านั้ นยงัไม่พอยงัมีการน าสุราและผู ้หญิงเข้ามาใช้ในการประกอบพิธีอีกด้วย 
พฤติกรรมสงฆ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงแย่ลง3 แต่ถึงกระนั้ นพุทธศาสนาก็ยงัได้รับความนิยม
โดยเฉพาะแถบดา้นตะวนัออกของอินเดีย 

                                                           
1เสถียร โพธินนัทะ,ปรัชญามหายานและบทความเพิม่เติม 8 เร่ือง(กรุงเทพฯ:บรรณคาร

, 2512), 25-27. 
2เร่ืองเดียวกนั, 39-40. 
3เร่ืองเดียวกนั, 43. 
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ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 ได้มีกองทพัอิสลามเขา้มารุกรานท าลายพุทธศาสนา ฆ่า
ภิกษุ และบงัคบัให้นบัถืออิสลาม นั้นเป็นสาเหตุท่ีท าให้พุทธศาสนาตอ้งล่มสลายจากอินเดีย แต่ถึง
อย่างนั้นพุทธศาสนาก็ยงัคงถูกส่งต่อไปยงัประเทศต่างๆ พุทธศาสนาฝ่ายหินยาน เจริญเติบโตใน 
ลงักา ไทย พม่า เขมร และ ลาว ส่วนฝ่ายมหายาน เจริญรุ่งเรืองใน จีน ญ่ีปุ่น ธิเบต มองโกเลีย เกาหลี 
เนปาล และ ภูฏาน เป็นตน้ 

มหายานในจีน 
พุทธศาสนาเดินทางสู่จีนตอนปลายราชวงศจิ์ว ช่วงเวลาดงักล่าวนั้นยงัคงไม่คึกคกัมาก

นัก ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 6 พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ แห่งราชวงศ์ตังฮั่นได้ส่งราชทูตและได้นิมนต์
พระสงฆช์าวอินเดีย สองรูป นาม กาศยปมาตงัคะ กบั ธรรมรักษะ มายงันครลกเอ๋ียง ซ่ึงเป็นสถานท่ี 
ท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างวดัข้ึน ภิกษุทั้งสองไดท้  าการแปลพระธรรมค าสอนออกมาเป็นภาษาจีน4 แต่
ถึงกระนั้นพุทธศาสนาก็ยงัคงไม่แพร่หลายในจีน 

พระพุทธศาสนาเร่ิมมีบทบาทข้ึนมา หลกัจากบรรดาพระภิกษุทยอยแปลพระสูตรต่างๆ
เป็นภาษาจีนมากข้ึน รวมถึงพระโพธิธรรมท่ีเขา้มาเผยแผนิ่กาย “ธยาน” หรือ เซน โดยภายหลงัเซน
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส านัก คร้ันถึงยุคมองโกเลียเข้าปกครองจีน หรือยุคราชวงศ์หงวน ได้มีการ
สถาปนาลทัธิพุทธตนัตระมนตรยานแบบธิเบตเป็นศาสนาประจ าราชส านัก แต่กลบัมิไดเ้ผยแผ่สู่
สังคม กระทั่งถึงราชวงศ์เหม็ง พุทธศาสนานิกายต่างๆเร่ิมเส่ือมลง มีเพียงนิกายเซน และนิกาย
สุขาวดีท่ียงัคงมีบทบาทอยูก่ระทัง่ถึงราชวงศแ์มนจูปกครองจีน5พุทธศาสนาค่อยๆเส่ือมลงทุกขณะ
เน่ืองจากพระสงฆ์มีพฤติกรรมแย่ลง ไม่ร ่ าเรียนปริยติัธรรม และไม่เทศนาถ่ายทอดพระธรรมแก่
ประชาชน 

มหายานในญีปุ่่น 
ญ่ีปุ่นรับเอาพุทธศาสนามาจากประเทศเกาหลีในปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 สมยัพระเจา้

จกัรพรรดิกิมเม แต่กลบัยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก จนกระทัง่ถึงสมยัพระเจา้จกัรพรรดิซูอิโกะ
ปกครองญ่ีปุ่น ไดมี้เจา้ชายนามวา่ โชโตกุไทชิ ไดท้ะนุบ ารุงและเผยแผพุ่ทธศาสนาจนกระทัง่ฝังราก
ในประเทศญ่ีปุ่น6 ซ่ึงในเวลาต่อมาไดมี้พระญ่ีปุ่นไปศึกษาพระธรรมทั้งในประเทศจีน และเกาหลี 
รวมถึงมีการอนัเชิญพระจีนเข้ามาดว้ย นั้นหมายถึงการน าเอาอารยธรรม วฒันธรรมของจีนเขา้มา

                                                           
4เร่ืองเดียวกนั,45-46. 
5เร่ืองเดียวกนั,49. 
6เร่ืองเดียวกนั, 61. 
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ดว้ย ความนิยมในพุทธศาสนาของญ่ีปุ่นสะทอ้นออกมาผา่นนิกายต่างๆท่ีเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงมีนิกาย
ท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 

1. นิกายเทนได 
2. นิกายชินก็อน 
3. นิกายโจโด 
4. นิกายเซน 
5. นิชิเร็นโชชิว 

 
ปรัชญาเซน 

ปรัชญาเซนถือเป็นอีกแขนงของพุทธศาสนา ซ่ึงมีตน้ก าเนิดในสมยัพุทธกาล เม่ือคร้ัง
หน่ึงพระพุทธเจา้ทรงประทบัอยู ่ณ เขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย พร้อมดว้ยเหล่าคณะสงฆ ์พระองค์
ทรงหยิบดอกไมข้ึ้นมาไวบ้นพระหัตถ์โดยมิตรัสว่าอย่างไร ในท่ีประชุมสงฆ์ต่างพากนัน่ิงเงียบมี
เพียงพระมหากัสสปะเถระเท่านั้ นท่ีแยม้โอษฐ์ คร้ันพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นจึงมอบช่อ
ดอกไมใ้ห้ พร้อมทรงตรัสวา่ “ดูกรมหากสัสปะ เราขอมอบทรัพยอ์นัทรงประเสริฐคือโลกุตตรธรรม
น้ีใหแ้ก่เธอ ณ บดัน้ี7” 

จึงถือว่าเซนมีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา โดยมีพระมหากสัสปะเป็นผูรั้บมอบจาก
พระพุทธเจา้ ก่อนส่งต่อไปยงัพระอรหนัตแ์ละพระเถระคนอ่ืนๆจ านวน27 องค ์ดงัต่อไปน้ี 

1.พระมหากสัสปะ 
2.พระอานนท ์
3.พระโสณวสั 
4.พระอุปคุต 
5.พระธฤตก 
6.พระมิชฌก 
7.พระพุทธนนัทิ 
8.พระพุทธมิตร 
9.พระปารสวะ 
10.พระปุญญยศ 

                                                           
7หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช, นิกายเซน , พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ:ดอกหญ้า, 

2544),31. 
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11.พระอสัวโกษา 
12.พระกปิมาลา 
13.พระนาคารชุน 
14.พระกนเทวะ 

15.พระอารยะ ราหุลต 

16.พระสังฆนนัทิ 
17.พระสังฆยศ 
18.พระกุมารต 
19.พระชยต 
20.พระวสุพนัธุ 
21.พระมนุระ 
22.พระหกเลนยศ 
23.พระสิงห 
24.พระวสัสิต 
25.พระปุญญมิตร 
26.พระปรัชญาตร 
27.พระโพธิธรรม 
พระโพธิธรรมออกจากอินเดียและเข้าสู่จีนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 10 และเคยเข้า

สนทนาธรรมกบัพระเจา้เหลียงบูเต ้แห่งราชวงศเ์หลียง แต่มีทศันะไม่ตรงกนั หลงัจากนั้นพระโพธิ
ธรรมจึงไปอาศยัอยูท่ี่วดัเซียวล้ิมยี่ ณ ภูเขาซงซวั และไดท้  าสมาธิซ่ึงใชเ้วลาถึง 9 ปี จนตระหนกัรู้ใน
ธรรม และได้ส่งต่อพระธรรมไปยงัฮุ้ยค้อกระทั่งเกิดนิกายเซนข้ึนมา พระโพธิธรรมจึงถือเป็น
ปรมาจารยแ์ห่งนิกายเซนพระโพธิธรรมไดล้ดทอนค าสอนพิธีกรรม และแนวความคิดทางปรัชญา
ขั้นสูงของพุทธศาสนาใหเ้หลือเพียงหลกัใหญ่ใจความส่ีขอ้ดงัน้ี 

1.จะจดัท าการเผยแผด่ว้ยค าสอนนอกพระไตรปิฎก 
2.ไม่ตอ้งพึ่งอรรถและพยญัชนะ 
3.ช้ีตรงไปยงัวญิญาณของมนุษย ์
4.มองใหเ้ห็นธรรมชาติของตน 
พระโพธิธรรมเช่ือว่าหากปฏิบติัตามค าสอนเพียงส่ีขอ้น้ีได้ก็จะท าให้มนุษยเ์ขา้ถึงค า

สอนท่ีแท้จริงของพระพุทธองค์ได้ ส่ิงน้ีเรียกว่า “ธยาน” หรืออีกช่ือคือ “ชาน” ก่อนถูกเรียกใน
ภาษาญ่ีปุ่นวา่ “เซน” 
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ถึงสมยัอาจารยเ์ตา้ส่ิง นิกายเซนถูกแบ่งออกเป็นสองส านกั คือส านกัอาจารยฮ่์งยิ่ม ซ่ึง
เป็นสายตรงในการสืบทอด และส านักอาจารย์ฮวบยง้ซ่ึงเป็นส านักแฝง อาจารยฮ่์งยิ่มได้สร้าง
อาจารยเ์ซนรุ่นถดัมา คือ อาจารยฮุ์ย้เลง้ ซ่ึงตั้งส านกัอยูท่างใตข้องจีน และอาจารยส่ิ์งซ่ิว ซ่ึงตั้งส านกั
อยูท่างเหนือของจีน ดว้ยทศันะของอาจารยท์ั้งสองไม่ตรงกนั ท าให้วิธีปฏิบติัจึงแตกต่างกนัไปดว้ย 
ฝ่ายเหนือปฏิบติัเป็นขั้นเป็นตอน ฝ่ายใตป้ฏิบติัอย่างฉับพลนั นั้นท าให้นิกายเซนถูกแบ่งออกเป็น
สองฝ่ายอีกคร้ัง 

หลงับทบาทพุทธศาสนาในจีนหมดไป แต่อิทธิพลของศาสนาพุทธยงัคงถูกส่งต่อไปยงั
ประเทศข้างเคียง อย่างประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุ่น โดยประเทศเกาหลีเป็นเพียงทางผ่าน
เท่านั้ นพุทธศาสนารุ่งเรืองในระยะเวลาสั้ นๆ ซ่ึงตรงกันข้ามกับประเทศญ่ีปุ่นท่ีเหล่าบรรดา
จกัรพรรดิผูป้กครอง ชนชั้นน า ปัญญาชน และนกัปราชญ์ให้การสนบัสนุนและให้การตอบรับเป็น
อยา่งดี ท าใหพุ้ทธศาสนา โดยเฉพาะปรัชญาเซนเติบโตอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นจวบจนปัจจุบนั 

คุณลกัษณะส่ีประการของปรัชญาเซน 
1.เน้นการศึกษานอกคัมภีร์(พระไตรปิฎก) เน่ืองจากพุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้าเพียงล าพงั ค  าสอนต่างๆของพระพุทธองค์ ก็ถูกรวบรวมไวเ้ป็นพระไตรปิฎก แต่
พฒันาการของพุทธศาสนาไม่ไดห้ยดุเพียงจุดเร่ิมตน้เท่านั้น แต่กลบัพฒันาตวัเองไปเป็นนิกายต่างๆ
อีกมากมาย นั้นก็หมายความวา่แต่ละนิกายหรือลทัธินั้น ยอ่มมีการตีความค าสอนของพระพุทธเจา้
แตกต่างกนัไป อีกทั้งเหล่าบรรดานกัวิชาการต่างก็ตีความพระไตรปิฎกแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอาจ
ท าให้จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของพุทธศาสนาถูกบิดเบือนหรือลบเลือนไป นอกจากน้ีการตรัสรู้ของ
พระพุทธองค์นั้น เกิดจากประสบการณ์ตรงท่ีเกิดข้ึน การจะถ่ายทอดสภาวะดงักล่าวให้ออกมาใน
รูปของความคิดจึงเป็นเร่ืองยาก และอาจท าให้หลงผิดในค าสอน เซนจึงปฏิเสธท่ีจะยึดติดในคมัภีร์
หรือพระสูตร 

ในบนัทึกโบราณเล่มหน่ึงท่ีมีช่ือวา่ เดนโต-โรกุ (การส่งทอดดวงประทีป) กล่าวถึงพระ
ผูแ้ก่วชิาท่านหน่ึง ท่านสามารถจดจ าค าสอนต่างๆในพระสูตรไดอ้ยา่งแม่นย  า อีกทั้งสามารถอธิบาย
อรรถกถายากๆในพระสูตรได ้คร้ังหน่ึง พระผูแ้ก่วิชาท่านน้ีไดเ้ดินทางไปพบกบั เอนคนั อาจารย์
เซน เอนคนัไดถ้ามพระผูแ้ก่เรียนวา่ “ท่านชอบให้อรรถกถาในพระสูตรไหน” “ขา้พเจา้ชอบอวตงั
สกสูตร (เคกอน) พระผูแ้ก่เรียนตอบ เอนคนัจึงถามต่อไปวา่ “ในอวตงัสกสูตรมีการกล่าวถึงธรรม
ธาตุจ านวนเท่าใด” พระผูแ้ก่เรียนตอบทนัทีว่า “มีการเอ่ยถึงส่ีธรรมธาตุด้วยกนั” ก่อนจะอธิบาย
อย่างละเอียดถึงปรัชญาในอวตงัสกสูตร พระเอนคนัฟังอยา่งตั้งใจก่อนจะยกพดัในมือข้ึนมา และ
ถามพระผูแ้ก่เรียนนั้นวา่ “ส่ิงน้ีจดัอยูใ่นธรรมธาตุใดเล่า” พระผูร้อบรู้ไม่สามารถตอบค าถามขอ้น้ีได ้
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เอนคนัจึงกล่าวต่อไปว่า “ความรอบรู้ของท่านล้วนไร้ประโยชน์หรือมิใช่ คลา้ยดัง่ตะเกียงน้อยท่ี
ตั้งอยูท่่ามกลางแสงอาทิตยจ์า้ ตะเกียงนอ้ยยอ่มคลา้ยดัง่อบัแสง”8 

บนัทึกโบราณเดนโต-โรกุ จึงเป็นเสมือนการยืนยนัในขอ้น้ีวา่ ดว้ยมนุษยมี์ขีดจ ากดัใน
การท่ีจะท าความเขา้ใจสภาวะบางอย่างด้วยระบบคิดหรือการเรียนรู้ จึงตอ้งใช้ประสบการณ์ของ
บุคคลเท่านั้นท่ีจะเข้าถึงสภาวะนั้นด้วยตนเอง เซนจึงเลือกท่ีจะปฏิเสธการเข้าถึงการตรัสรู้ด้วย
การศึกษาจากคมัภีร์หรือพระสูตร 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามบรรดาอาจารยเ์ซนจ านวนไม่น้อยก็เขียนต ารา หรือ วจันะ (ค าพูด) 
ให้คนรุ่นหลงัไวไ้ม่นอ้ย จึงเป็นความขดัแยง้ในตวัเองส าหรับเซนในขอ้น้ี แต่ถา้หากแสดงใหเ้ห็นวา่
หลกัค าสอนของเซนเนน้การถ่ายทอดธรรมนอกคมัภีร์เป็นคนละเร่ืองกบัการปฏิเสธคมัภีร์ ทุกอยา่ง
เป็นอนัจบ ซ่ึงนั้นหมายความว่าเซนยงัคงในความส าคญักบัการศึกษาคมัภีร์ แต่ขณะเดียวกนัเซนก็
ยงัคงหลกัค าสอนท่ีวา่ เซนเนน้การถ่ายทอดธรรมนอกคมัภีร์ไดค้รบถว้น9 

2.ไม่ต้องพึง่อรรถและพยญัชนะ เซนถือเอาประสบการณ์เป็นส าคญั การจะเขา้ถึงความ
จริงไดน้ั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตวัอกัษร หรือการอธิบาย เพราะเซนถือวา่เป็นการผิดท่ีจะเอาตวัอกัษรมา
อธิบายความเป็นจริง  ตวัอกัษรอาจท าหน้าท่ีเพียงเงาของความคิด หรือประสบการณ์จริงเท่านั้น 
อาจารยเ์อไซเคยกล่าวไวว้า่ “ถา้จะพูดโดยในของการยอมรับ พระสูตรทั้งหมดไดแ้สดงออกถึงเซน 
ถา้จะพดูโดยในของการปฏิเสธ ก็ไม่มีขอ้ความใดเลยท่ีจะสามารถแสดงออกถึงเซนใหเ้ห็น10” 

ในบนัทึกโบราณช่ือ เดนโต-โรกุ (การส่งทอดดวงประทีป) ได้กล่าวถึงพระรูปหน่ึง
นาม เซคิโตะ มีพระเป็นจ านวนมากมาเพื่อจะฟังหลกัธรรมจากท่าน เซคิโตะปฏิเสธการแสดงธรรม
ของท่านเร่ือยมา จนกระทัง่วนัหน่ึงบรรดาพระมากมายไดร้บเร้าให้ท่านแสดงธรรม โดยคราวน้ีเซ
คิโตะกลบัไปปฏิเสธและประกาศว่าจะมีการเทศน์ บรรดาพระต่างมาชุมนุมกนัอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา อาจารยเ์ซคิโตะจึงเดินข้ึนไปยงัธรรมาสน์ ก่อนกล่าววา่ “ส าหรับการตีความในพระสูตร ก็
มีนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางพระสูตรกระท าอยู ่ในการอธิบายถึงปรัชญาก็มีนกัปรัชญากระท า
                                                           

8เซนไค ชิบายามะ,  ดอกไม้ไม่จ านรรจ์ ,แปลจาก A flower does not talk,แปลโดย 
พจนา จนัทรสันติ (กรุงเทพฯ:ลายสือไทย, 2522),  52. 

9สมภาร พรมทา,พุทธศาสนานิกายเซน : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ , พิมพ์คร้ังท่ี  3 
(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), 87.   

10เซนไค ชิบายามะ,ดอกไม้ไม่จ านรรจ์, 55. 
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อยูแ่ลว้ ส าหรับตวัฉนัเองเป็นเพียงอาจารยเ์ซน ซ่ึงพวกเธอน่าจะตระหนกัถึงขอ้ความขอ้น้ี” หลงัพูด
จบท่านจึงเดินกลบัท่ีพกั11 

การเลือกท่ีจะปฏิเสธการยึดติดในตวัอกัษร หรือการอธิบายหลกัธรรมใดๆนั้นจึงเป็น
หนทางหน่ึงท่ีท าให้ปรัชญาเซน  ต้องหันมาให้ความส าคัญกับประสบการณ์ตรง เพราะถือว่า
ประสบการณ์นั้นเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน เป็นสภาวะสัจธรรม ไร้ซ่ึงการบิดเบือนหรือตีความ
ใดๆแต่ถึงอยา่งไรก็ตามบรรดาอาจารยเ์ซนจ านวนไม่นอ้ยก็เขียนต ารา หรือวจันะ (ค าพูด) ให้คนรุ่น
หลงัไวไ้ม่นอ้ย  

3.ช้ีตรงไปยังจิตวิญญาณของมนุษย์  ปรัชญาเซนสอนว่าการท่ีเราจะเขา้ถึงสัจธรรม
หรือความจริงได้นั้ น เราจ าเป็นท่ีจะต้องขจดั ความมืดบอดแห่งปัญญาชนิดแบ่งแยก(Dualistic 
Intellect) ออกเสียก่อน ซ่ึงจิตนั้นจะแตกต่างจากความคิดและเหตุผล หรือหลักคิดจิตวิทยาตาม
แนวทาง ทางวทิยาศาสตร์ แต่จิตในท่ีน้ีคือจิตในขั้นอนัติมะ (สัจจะในขั้นสูงสุด) การท่ีจะเขา้สู่จิต จึง
หมายถึงการขจดัความคิดท่ียึดมัน่ออกไป และเขา้รวมเป็นหน่ึงเดียวกบัสัจจะ และความเป็นจริงโดย
ไม่ตอ้งอาศยัส่ือกลาง12 

มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัพระเซนรูปหน่ึงนาม เซคิโตะ วนัหน่ึง เซคิโตะตอ้งออกไปท างาน
ร่วมกบัพระเซนรูปอ่ืนๆ โดยระหว่างทางนั้น บรรดาพระเซนตอ้งพบกบัอุปสรรคระหว่างทาง ซ่ึง
บริเวณดงักล่าวเป็นช่องแคบภูเขา และเต็มไปดว้ยเถาวลัย ์ พระเซนผูเ้ดินน าขบวนจึงหนัมาขอยืมมีด
เซคิโตะ ทนัใดนั้นเซคิโตะก็พุ่งปลายมีดแหลมไปยงัพระเซนคนดงักล่าว เม่ือเห็นเช่นนั้นพระผูน้ า
ขบวนจึงกล่าวไปว่า “อย่าเล่นบ้าๆ ส่งทางด้ามมาเร็ว” แต่เซคิโตะกลับตอบไปว่า “ด้ามมีดมี
ประโยชน์อะไรกนั” พระน าขบวนไดแ้ต่เงียบน่ิงโดยไม่เอ่ยค าใดออกมา13 

น้ีเป็นตวัอย่างหน่ึงของการจ้ีให้ตรงจุด เซคิโตะน าเรากลับสู่สภาวะท่ีเป็นจริง และ
ตรงไปตรงมา โดยไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัส่วนรองอยา่งดา้มมีด น้ีจึงเป็นการรวบรัดตดัขบวนการ
ใหเ้หลือเพียงประเด็นส าคญั 

4.มองให้เห็นธรรมชาติของตนหลกัขอ้น้ีถือวา่มีความส าคญัมากไม่แพห้ลกัช้ีตรงไปยงั
จิตวิญญาณของมนุษย ์ ซ่ึงสองขอ้น้ีมีลกัษณะท่ีจะตอ้งกระท าควบคู่กนัไป แต่ก่อนอ่ืนจึงควรท า
ความเขา้ใจกบัค าวา่ “ธรรมชาติ” เสียก่อน 

                                                           
11เร่ืองเดียวกนั, 55-56. 
12เร่ืองเดียวกนั, 58-59. 
13เร่ืองเดียวกนั, 59. 
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“ธรรมชาติ” ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงบางส่ิงบางอยา่งท่ีมนุษยไ์ดด้ ารงอยูห่ลงัจากไดเ้กิดมา 
หากแต่หมายถึงธรรมชาติเดิมแทท่ี้เราไดถื้อก าเนิดเกิดมาแต่เร่ิมแรก นั้นคือธรรมชาติอนัสูงสุดซ่ึง
เป็นรากฐานของสรรพส่ิง14 

“การมองดูธรรมชาติแห่งตน” หรือการเขา้ถึง “พุทธภาวะ” มนุษยทุ์กคนนั้นสามารถท่ี
จะเขา้ถึงสภาวะดงักล่าวได ้ซ่ึงค าวา่ “พุทธเจา้” ท่ีหมายถึง “ผูรู้้แจง้ ผูต้รัสรู้” หากมองผา่นสายตาคน
ปัจจุบนัเป็นสภาวะท่ีแทบจะไม่สามารถเขา้ถึงได้เลย แต่หากมองยอ้นกลับไปในยุคแรกๆค าว่า 
“พระพุทธเจา้” นั้นซ่ึงเป็นภาษาสันสกฤตมิไดห้มายความวา่ผูท้รงอานุภาพหรือผูย้ิง่ใหญ่แต่อยา่งใด 
แต่กลบัหมายถึงมนุษยธ์รรมดาสามญัเท่านั้น15 

ขั้นตอนและวธีิการแห่งเซน 
เซนให้ความส าคัญกับการรู้แจ้ง หรือ ซาโตริ (การตรัสรู้อย่างฉับพลัน) บุคคลท่ี

ตอ้งการศึกษาเซนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะไม่ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น และให้ความส าคญักบัการ
พึ่งพิงตนเองเป็นส าคญั นั้นหมายความวา่วธีิการเขา้สู่ “ซาโตริ” จึงมีลกัษณะการเขา้ถึงท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามแต่ละบุคคล ซ่ึงในช่วงแรกๆบรรดาอาจารยเ์ซนใช้เพียงประสบการณ์ทางศาสนาท่ีได้
สัมผสัมาในการถ่ายทอดไปยงัลูกศิษย ์ช่วงเวลาดงักล่าวจึงไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีตายตวั กระทัง่ใน
ยคุถดัมาจนถึงปัจจุบนับรรดาวดัเซนจึงเร่ิมมีขั้นตอนการฝึกฝนท่ีเป็นขั้นเป็นตอนมากข้ึนซ่ึงพอสรุป
ไดด้งัน้ี 

1.จะตอ้งมีความศรัทธามุ่งมัน่และตั้งใจฝึกฝน 
2.จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ วนิยัท่ีมีอยา่งเคร่งครัด 
3.จะต้องมีความสงสัยใคร่รู้ทางด้านจิตวิญญาณ จนน าไปสู่การก่อเกิดปัญญา และ

เขา้ถึงสัจธรรมไดใ้นท่ีสุด16 
ในหนงัสือ ดอกไม้ไม่จ านรรจ์ ท่ีเขียนโดย เซนไค ชิบายามะ ถูกแปลจากภาษาญ่ีปุ่น

เป็นภาษาองักฤษโดย ซุมิโกะ คุโดะ และถูกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดย พจนา จนัทรสันติ ไดอ้ธิบายไว้
ว่าหากผูฝึ้กเซนขาดคุณสมบติัขอ้ให้ข้อหน่ึงไป จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะผ่านกระบวนการฝึกฝนเซนท่ี
ยากล าบาก อีกทั้งตอ้งใช้ความอดทนเป็นอย่างสูง แต่หากมีคุณสมบติัครบถว้นทั้งสามประการ ผูฝึ้ก
เซนก็จะสามารถผา่นขั้นตอนการฝึกฝนเซนท่ียากล าบาก อีกทั้งตอ้งฝึกในเวลากลางวนัและกลางคืนได ้

                                                           
14เร่ืองเดียวกนั, 60. 
15เร่ืองเดียวกนั, 61. 
16เร่ืองเดียวกนั, 78. 
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ในหนงัสือเล่มเดียวกนัน้ียงัอธิบายถึงผูท่ี้ตอ้งการจะฝึกเซนวา่จะตอ้งฝึกทั้งซาเซน (นัง่
สมาธิแบบเซน) และซนัเซน (การสนทนาธรรมระหวา่งศิษยก์บัอาจารย)์ โดยปกติแลว้ผูฝึ้กเซนจะมี
การปฏิบติัซาเซนทุกวนัเชา้เยน็ คร้ังละหน่ึงชัว่โมงหรือสองชัว่โมง นอกจากน้ีจะมีการฝึกพิเศษกนั
เดือนละคร้ังซ่ึงกินเวลาเป็นสัปดาห์ การฝึกพิเศษน้ีในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่าเสชชิน โดยการเสชชินจะ
ท าควบคู่ไปกบัซาเซน กระทัง่ถึงเดือนธันวาคม ก็จะมีการฝึกหนกัอีกคร้ังเพื่อเป็นการระลึกถึงการ
ตรัสรู้ขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ โดยมีการปฏิบติัสมาธิ (ซาเซน) ติดต่อกนัทั้งสัปดาห์ โดยไม่มีการ
พกัผอ่นหลบันอน แต่จะมีแค่เพียงใหน้อนในท่าสมาธิบนบลัลงักไ์ดเ้พียงสองถึงสามชัว่โมงเท่านั้น 

การฝึกฝนซาเซนอยา่งเอาจริงจงัน้ีไม่เพียงแต่ให้ผูฝึ้กฝนเซนหยุดความเคล่ือนไหวใน
ส่วนของร่างกายเท่านั้น แต่จะตอ้งขจดั หรือหยดุความคิด และจิตส านึกในตวัตนออกไป และเขา้ถึง
สภาวะท่ีปราศจากความคิด ไร้จิต และไร้รูป เป็นการปฏิ เสธทั้ งตัวของผู ้ฝึกเซนเอง และ
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายนอก 

ผูป้ฏิบติัเซนในสมยัโบราณได้กล่าวถึงสภาวะแห่งการปราศจากความคิดน้ีว่า “เป็น
เหมือนดัง่ตกอยูใ่นความมืดอนัยาวนานท่ีปกคลุมอยูท่ ัว่” หรือ “เหมือนดัง่ถูกกกัขงัในถ ้าน ้าแขง็หนา
หม่ืนล้ี”17 สภาวะดงักล่าวคือการคน้พบตวัตนท่ีแทจ้ริง หรือการเป็นนายเหนือตวัเองอยา่งสมบูรณ์ 

สภาวะจิตท่ีไร้จิต (อจิต) หรือตวัตนท่ีไร้ตวัตน (อนัตตา) เป็นสภาวะท่ีไม่สามารถ
อธิบายไดด้ว้ยหลกัการและเหตุผล แต่อจิตเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งเขา้ถึงดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองยากส าหรับ
พระฝึกใหม่ ตามวดัเซนจึงมีการประยุกต์แบบฝึกหัดท่ีเรียกกนัว่า โกอาน (ปริศนาธรรม) ส าหรับ
พระฝึกใหม่ใหเ้ขา้ถึงสภาวะอจิตไดง่้ายข้ึน 

โกอานมีลกัษณะเป็นวลีหรือค าพูดท่ีดูจะไร้เหตุผล และไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจดว้ยหลกั
ตรรกะ แบบเหตุผล โกอานเป็นส่ิงท่ีไร้เหตุผล และไม่เปิดโอกาสให้กบัลกัษณะการขบคิดในระดบั
ปัญญาเขา้ถึงได ้ซ่ึงนั้นเป็นการขจดัความยึดมัน่ในระดบัปัญญาแบบแบ่งแยกออกไป ลกัษณะวลีโก
อานเช่น “ลองมองดูตวัเอง ก่อนท่ีจะเกิดมาซิ” หรือ “เม่ือเธอตบมือดว้ยมือทั้งสองขา้งจะเกิดเสียง 
ดงันั้นเสียงของการตบมือขา้งเดียวจะเป็นอยา่งไร” เป็นตน้ 

เม่ือพระฝึกหัดนั่งสมาธิมาได้ช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้ว อาจารย์เซนก็จะให้โกอาน 
(ปริศนาธรรม) พระฝึกใหม่จะตอ้งท าซาเซน (การนั่งสมาธิ) พิจารณาขบคิดโกอานท่ีได้รับจาก
อาจารย ์ซ่ึงจะช่วยให้พระฝึกหัดขจดัความรู้แบบแบ่งแยก เน่ืองจากโกอานนั้นไม่สามารถท่ีจะท า
ความเขา้ใจไดด้ว้ยหลกัการและเหตุผล จึงท าใหพ้ระฝึกหดัตอ้งละทิ้งความรู้ท่ีตนมีอยู ่จนกระทัง่ถึง
จุดแห่งความสงสัยใคร่รู้ หรือการแสวงหาทางดา้นจิตวญิญาณ 

                                                           
17เร่ืองเดียวกนั, 80. 
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ถึงอย่างไรก็ตามการท่ีจะขจดัความรู้หรือปัญญาแบบแบ่งแยกนั้นให้หมดไปก็ไม่ใช่
เร่ืองง่ายส าหรับพระฝึกหัด วดัเซนจึงตอ้งเพิ่มซันเซน (การสนทนาธรรมระหว่างอาจารยก์บัศิษย ์ 
โดยพระฝึกหัดนั้ นจะต้องเขาไปพบกับอาจารย์ทีละคน ด้วยกิริยาท่าทางท่ีเป็นแบบแผนจารีต
ประเพณีอยา่งเคร่งครัด โดยหันหน้าเขา้หาอาจารยพ์ร้อมกบัการรายงานความคืบหน้าในการฝึกฝน 
อีกทั้งยงัตอ้งแสดงออกถึงความปรีชาญาณและความเขา้ใจในเซนให้แก่อาจารยไ์ดรั้บรู้ ช่วงเวลา
ดงักล่าวน ามาซ่ึงความวิตกกงัวลเป็นอย่างมากส าหรับพระฝึกหดั เพราะการท่ีจะเขา้ใจในเซน โดย
ผา่นซาเซน และแกป้ริศนาโกอานนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย พระฝึกหัดบางรูปโดนดุด่า บา้งก็โดนไล่กลบั
ออกมา จากการฝึกฝนอย่างหนักนั้ นจะท าให้การแสวงหาทางจิตวิญญาณเป็นไปอย่างมั่นคง 
จนกระทัง่กา้วผ่านระบบคิดแบบตรรกะและเหตุผล เขา้ไปสู่สภาวะแห่งการไร้จิต และไร้ความคิด 
ปราศจากตวัตนและโลกภายนอก 

บุคลกิภาพของปรัชญาเซน 
ปรัชญาเซนมิใช่ระบบคิดท่ีใช้หลกัการและเหตุผลเพื่อมาหาขอ้สรุป เพราะวา่วิถีแห่ง

เซนนั้นมิอาจเขา้ถึงไดด้ว้ยความรู้ หรือการใคร่ครวญท าความเขา้ใจอยา่งวิชาการทัว่ไปท่ีผูส้นใจใน
วชิานั้นๆ จะตอ้งใชห้ลกัเกณฑ ์ผา่นกระบวนการ แลว้น าไปทดลองเพื่อหาขอ้สรุป แต่การท่ีจะเขา้ถึง
ประสบการณ์อนับริสุทธ์ิ หรือความว่างนั้น จะตอ้งใช้การตระหนักรู้ถึงรากฐานแห่งการด ารงอยู ่
หรืออาจอธิบายไดว้า่ เซนคือการต่ืนข้ึนสู่จิตอนัล ้าลึกของมนุษย ์ซ่ึงในภาษาเซน เรียกการต่ืนข้ึนนั้น
วา่ “ซาโตริ” ซ่ึงแปลวา่ “การตรัสรู้” เพื่ออธิบายถึงสัจจะแห่งประสบการณ์ทางศาสนา18 

อยา่งไรก็ตามยงัคงมีการน าเอาความรู้ ความคิด มาใชอ้ธิบายถึงซาโตริ ซ่ึงนั้นถือวา่เป็น
การกีดกนัตวัประสบการณ์ตรงออกไป ให้เหลือเพียงระบบคิดท่ีออกมาในรูปแบบของการอธิบาย 
ซ่ึงในไม่ชา้หวัใจหลกัของปรัชญาเซนก็จะหายไป 

ฮ่วยเหน่ง หรือเว่ยหล่างในภาษาจีน มหาสังฆปรินายกองค์ท่ี 6 จึงอธิบายเก่ียวกบัเซน
ไวว้า่ “ในค าสอนของฉนัถืออจินต ์(ไร้ความคิด) เป็นหลกัการ ถืออรูป (ไร้รูป) เป็นรากฐานถืออฐาน 
(ไร้ท่ีพกัพิง) เป็นพื้นฐาน19 

การอธิบายของเวย่หล่างถึง อจินต ์อรูป อฐาน เป็นการอธิบายให้เห็นถึงบุคลิกภาพของ
ปรัชญาเซนท่ีประกอบกนัเป็นคุณลกัษณะของเซน เพื่อท่ีให้เหล่าศิษย ์ไดมี้แนวทางและแสวงหา 
และเขา้ถึงหวัใจหลกัของปรัชญาเซนอยา่งถูกตอ้ง 

                                                           
18เร่ืองเดียวกนั, 94. 
19เร่ืองเดียวกนั, 95. 
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บุคลิกแห่งเซนมิไดเ้ป็นความรู้บนพื้นฐานทางจิตวิทยา และไม่ไดเ้กิดจากความคิดหรือ
ความรู้ท่ีมีรากฐานอยู่บนทวิภาพหรือตรรกวิทยาแบบแบ่งแยก เม่ือส่ิงต่างๆเหล่าน้ีถูกขจดัออกไป 
บุคลิกภาพแห่งเซนอนัเป็นรูปท่ีปราศจากรูปก็ปรากฏ ซ่ึงเซนจะมีบุคลิกภาพเช่นน้ี ซ่ึงบางคร้ัง
เรียกวา่ “มนุษยแ์ต่ปฐม”20 

ความรู้ในลกัษณะการแบ่งแยกน ามาซ่ึงความทุกข์ระทม อีกทั้งน าความขดัแยง้มาสู่
มนุษย ์หากมนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะขจดัปัญหาเหล่าน้ีออกไปได ้มนุษยก์็จะไม่สามารถเขา้ถึงบุคลิก
แห่งเซน แต่ถา้หากมนุษยต์อ้งการท่ีจะแสวงหาอิสรภาพท่ีแทจ้ริง มนุษยก์็ควรท่ีจะกา้วไปสู่ความ
เขา้ใจท่ีลึกซ้ึงกวา่การสัมผสัรู้แบบธรรมดา 

มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัอาจารยเ์ซนท่านหน่ึงนามวา่ รินไซ วนัหน่ึงรินไซข้ึนธรรมมาสน์เพื่อ
เทศนา ท่านตะโกนออกไปคลา้ยกบัการตะคอกวา่ “พน้จากร่างกายเธอข้ึนไป คือผูซ่ึ้งมีเสรีภาพอนั
สมบูรณ์ ซ่ึงด ารงอยู่เหนือขอบเขตอนัจ ากัดทั้ งหมด คนผูน้ี้มีชีวิตและประกอบภารกิจผ่านทาง
ประสาทสัมผสั ตั้งแต่เชา้จรดเยน็ ไม่วา่เธอจะหลบัหรือต่ืน ในบดัน้ีหากเธอยงัและไม่เห็นคนผูน้ี้ละ
ก็ จงเปิดตามองและไขวค่วา้เขาไวซิ้” 

ในขณะนั้ นมีพระรูปหน่ึงก้าวมาเบ้ืองหน้า พร้อมกับถามข้ึนว่า “มนุษย์ท่ีแท้อัน
ปราศจากฉายาน้ีคือใครเล่า” อาจารยริ์นไซมิได้ตอบหรืออธิบายค าใด แต่กลับก้าวลงมาหาพระ
ฝึกหดัรูปนั้นก่อนควา้คอเส้ือ และพดูออกไปวา่ “พดูมาซิ พดูมาซิ” 

เป็นค าตอบท่ีจ้ีตรงจุด แต่ปราศจากค าอธิบายใดๆออกมา พระฝึกหัดผูน้ั้นยงัคงมึนงง
กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ก็เน่ืองดว้ยพระฝึกหดัผูน้ั้นยงัคงตอ้งการค าตอบ หรือความรู้ในระดบัปัญญา
เท่านั้น แต่กลบัไม่ตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง ชัว่ขณะถดัมา อาจารยริ์นไซไดผ้ลกัพระฝึกหดัผูน้ั้นออกไป 
ก่อนพดูวา่ “มนุษยท่ี์แทอ้นัปราศจากฉายาผูน้ี้ ช่างโสโครกเสียเหลือเกิน”21 

ไดเซทสึ เททะโร ซูสุกิเคยกล่าวไวใ้นหนังสือท่ีมีช่ือว่า “รินไซ โนะคิฮอน ชิโซ” 
(พฤติกรรมพื้นฐานของรินไซ) ว่า “ความคิดของเซนทั้งหมดซ่ึงพฒันาตามแนวทางรินไซ โรกุ 
(บนัทึกของรินไซ) ล้วนมีรากฐานหรือวนอยู่รอบๆ ค าเพียงค าเดียว คือค าว่าคน ซ่ึงค าว่าคนหรือ
มนุษยก์็คือบุคลิกภาพแห่งเซนนั้นเอง”22 
 
 

                                                           
20เร่ืองเดียวกนั, 97. 
21เร่ืองเดียวกนั, 101. 
22เร่ืองเดียวกนั, 103. 
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สุนทรียศาสตร์แห่งเซน 
วะบิ- สะบิ 
“วะบิ-สะบิ” เป็นสุนทรียภาพท่ีแน่นแฟ้นเป็นอนัมากกบัปรัชญาเซน ทั้งสองส่ิงได้

สร้างลกัษณะเฉพาะทางความงามให้กบัประเทศญ่ีปุ่น เป็นความงามท่ีแตกต่างจากสุนทรียภาพ
ตะวนัตกท่ีเรียกร้องความสมบูรณ์ แต่วะบิ-สะบิ กลบัแสวงหาส่ิงท่ีอยู่ตรงกนัขา้มนั้นคือความไม่
สมบูรณ์ 

ตามรากศพัทค์  าวา่ “วะบิ” นั้นหมายถึง ความเคร่งครัด มธัยสัถ ์ลกัษณะเช่นน้ีเด่นชดัใน
พิธีชงชา ทั้งในส่วนของอาคารชาท่ีสร้างเป็นกระท่อมแยกตวัอย่างสันโดษ ข้าวของเคร่ืองใช้ท่ี
ปรากฏร่องรอยของกาลเวลา ส่ิงเหล่าน้ีมีมิติของการแยกตวัออกจากโลกภายนอก ท่ีหมกมุ่นอยูก่บั
มูลค่า และน ามาซ่ึงกิเลส 

มีเร่ืองเล่าท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็น “วะบิ” ไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน คร้ังหน่ึงอาจารยช์า
น าม  เซ็ น  โนะ  ริ คิ ว  (Sen no Rikyu) ต้องจัดพิ ธีช งชาให้ กับ  โตะโยะโตะ มิ  ฮิ เดะโยะ ชิ 
(ToyotomiHideyoshiค.ศ. 1536-1598) ผูป้กครองญ่ีปุ่นในขณะนั้น สถานท่ีรองรับคือ เมียวคิอนั ไท
อนั (MyokianTaian) เป็นห้องขนาดสองเส่ือตะตะมิ สร้างจากไมผ้นงัฉาบดว้ยดิน บริเวณโดยรอบ
ห้องชาปรากฏดอกอะสะกะโอะ ( Morning glory มีลกัษณะคลา้ยดอกผกับุง้) บานสะพร่ัง แต่ริคิว
กลบัให้ตดัมนัออก แลว้จดั อะสะกะโอะ เพียงหน่ึงดอกไวใ้นแจกนั (น่าจะเป็นไมไ้ผ)่ แขวนอยูใ่น
ซุม้โทะโคะโนะมะซ่ึงอยูบ่ริเวณท่ีค่อนขา้งมืดภายในห้อง ผูม้าเยือนรู้ถึงเจตนารมณ์ของริคิวทนัที ท่ี
ตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็นสุนทรียภาพของ วะบิ-สะบิ 

 สะบิเป็นหน่ึงในส่ีของหลักแห่งจิตวิญญาณเซนท่ีประกอบไปด้วย ความประสาน
สัมพนัธ์ ความเคารพ ความบริสุทธ์ิ และความสงบ (วะ เคะอิเสะอิ จะคุ) ในรากศพัท์ภาษาญ่ีปุ่น 
ความสงบ หรือความเหงา ใช้ตวัอกัษรตวัเดียวกนั โดยสภาวะของทั้งสองค าแสดงถึง “ความงาม” 
เน่ืองจากความเหงาหรือความรู้สึกขาดหาย จะท าใหเ้รารู้สึกถึงตนเองของเราไดดี้ท่ีสุด เพราะเหงาจึง
เกิดความสงบ เพราะว่าตัวตนของเราถูกตัดขาดจากการยึดติดทุกรูปแบบ ทั้ งในส่วนของ
ยศฐาบรรดาศกัด์ิ  ส่ิงของอนัพึงมี หรือทรัพยส์มบติัทั้งหลาย23 

 “จะคุ” ความสงบในภาษาจีน หรือ สะบิ ในภาษาญ่ีปุ่น มีความหมายท่ีกวา้งไกล
ออกไปมากกวา่แค่หมายถึงความเงียบสงบ ค าท่ีมีความหมายทดัเทียมกนัคือค าวา่ “สันติ” ในภาษา
สันสกฤต อยา่งไรก็ตามค าวา่ จะคุ” ยงัไปปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนา ท่ีมีความหมายแตกต่าง

                                                           
23ชัยยศ อิษฏ์วรพนัธ์ุ, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ :สวนญี่ปุ่น(กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, 

พ.ศ. 2557), 60. 
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กนัออกไป โดยหมายถึง “ มรณะ” หรือ “นิพพาน”  ส่วนความหมายท่ีกล่าวถึงความยากจน เรียบ
ง่าย โดดเด่ียว เป็นความหมายท่ีมีความสอดคลอ้งกบัค าวา่ “วะบิ” 

ในหนังสือ หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ สวนญ่ีปุ่น ท่ีเขียนโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ 
กล่าวถึงวะบิ-สะบิ วา่ “วะบิหรือสะบิควรจะหมายความถึงการรับรู้ทางสุนทรีภาพของความยากจน 
เม่ือใชใ้นหลกัการทางศิลปะ ก็คือการสร้างสรรคห์รือปรับแต่งสภาพแวดลอ้มใหป้ลุกความรู้สึกวะบิ
และสะบิ เม่ือดูการใช้ค  าในปัจจุบัน สะบิจะถูกใช้กับวตัถุเป็นช้ินเฉพาะ หรือส่ิงแวดล้อมใน
ความหมายกวา้งๆ ส่วนวะบิจะใช้อธิบายสถานะของชีวิตท่ีเก่ียวพนักบัความยากจน ความไม่พอ 
หรือความไม่สมบูรณ์24ความงามจึงมิใช่ส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบ หรือเต็มไปดว้ยส่ิงท่ีฟุ่มเฟือยหรูหรา แต่
กลับเป็นความไม่สมบูรณ์ ความบกพร่อง ความขาดหาย ท่ีช่วยขับเน้นจินตนาการของเราให้
กวา้งไกลออกไปคุณลกัษณะเหล่าน้ีไดแ้ทรกซึมไปยงัทุกอณูทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตของชาวญ่ีปุ่นอย่างแยกกนัไม่ออก และได้ก่อให้เกิดสุนทรียภาพเฉพาะตวัท่ีโดดเด่นและไม่
เหมือนใคร 

โยะฮะคุ (Yohaku) 
สุนทรียศาสตร์อยา่งหน่ึงท่ีพบไดใ้นงานศิลปะของจีนและญ่ีปุ่น คือการให้ความส าคญั

กบัพื้นท่ีว่าง ซ่ึงความงามลกัษณะน้ีเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากปรัชญาเซน เซนเช่ือว่าทุกส่ิงภายนอกนั้น
ลว้นลวงตา และไม่มีอยูจ่ริง ทุกส่ิงทุกอยา่งเกิดข้ึนจากจิตท่ีคอยปรุงแต่งให้ปรากฏข้ึนมา ส่ิงเหล่าน้ี
จะเคล่ือนไหวหรือบางทีหยุดน่ิง ภาพท่ีปรากฏผ่านการรับรู้โดยผ่านผสัสะหรือสมองไม่มีความ
ย ัง่ยนืหรือด ารงอยูอ่ยา่งถาวร แต่จะเปล่ียนแปลงไป ส่ิงเหล่าน้ีจะหยดุลงเม่ือจิตเขา้สู่สภาวะวา่งเปล่า 

ความว่างแห่งจิตถือเป็นหัวใจหลกัของเซน เม่ือแปรเปล่ียนมาในรูปของศิลปะ ส่ิงท่ี
ส าคญัก็คือการให้พื้นท่ีวา่งแสดงศกัยภาพออกมา มากกวา่รูปทรง ซ่ึงความวา่งนั้นจะสามารถท าให้
ผูช้มได้จินตนาการต่อ และสามารถตีความพื้นท่ีว่างได้อย่างอิสระ เพื่อย  ้าแนวคิดน้ี เหล่าจือ เคย
กล่าวไวว้่า “เราป้ันดินเป็นภาชนะ แต่พื้นท่ีภายในเป็นส่ิงท่ีแสวงหา เราสร้างบา้นดว้ยไม ้แต่พื้นท่ี
วา่งภายในต่างหากท่ีเราอาศยัอยู”่25 

ภาพวาดเซนจึงมีลกัษณะท่ีแสดงพื้นท่ีวา่ง ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยม่านหมอกซ่ึงพร่าเลือน 
ภูเขา หรือ ตน้ไมท่ี้อยูไ่กลลิบตา รูปทรงจึงมีฐานะรองลงไปเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีวา่ง นั้นหมายความวา่
ผูช้มสามารถจะเติมเตม็ความคิดและจินตนาการลงในพื้นท่ีวา่งไดอ้ยา่งอิสระ 
 

                                                           
24เร่ืองเดียวกนั, 61. 
25เร่ืองเดียวกนั, 70. 
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มุโจ (Mujo) 
มุโจ (ความไม่เท่ียง อนิจจงั) ให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง สวน

ญ่ีปุ่นสะทอ้นในเห็นแง่มุมน้ีอย่างชัดเจน เช่น การผลิใบของตน้ไม ้สายน ้ าท่ีแห้งขอด ก้อนหินท่ี
ค่อยๆสึกกร่อน หรือการเกาะตวัของตะไคร่น ้ า การเปล่ียนแปลงจึงมีสถานะท่ีสวยงามมากกว่า 
สถานะท่ีหยดุน่ิงในมุมมองของวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 
วฒันธรรมญีปุ่่ นกบัเซน 

หากกล่าวถึงวฒันธรรมญ่ีปุ่น เราปฏิเสธไม่ได้ว่าแทบทุกส่วนของวฒันธรรมญ่ีปุ่นมี
พุทธศาสนาแทรกซึมอยู ่สาเหตุท่ีท าให้พุทธศาสนาโดยเฉพาะนิกายเซนเฟ่ืองฟูในประเทศญ่ีปุ่นก็
เน่ืองจากการพยายามของชนชั้นปกครอง ท่ีตอ้งการให้พุทธศาสนาเป็นตวัแทนของความกา้วหน้า 
ทางวฒันธรรม และความมัน่คงทางการเมือง พุทธศาสนาจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองหนุนน าให้ชนชั้น
ปกครองท างานง่ายข้ึน และสามารถขยายนโยบายใหก้า้วไกลออกไปอีกดว้ย เซนแทรกซึมไปยงัทุก
ส่วนทางวฒันธรรมนบัตั้งแต่วดัวาอาราม การจดัสวน การชงชา การจดัดอกไม ้หรือแมแ้ต่ผลงาน
ศิลปะ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของญ่ีปุ่นแทบทั้งส้ิน 

ปรัชญาเซนแทรกซึมไปยงัจิตใจของชาวญ่ีปุ่น ผ่านแนวคิด ของชนชั้นนกัรบท่ีเช่ือว่า
เราไม่ควรยอ้นมองกลบัไปในอดีตเม่ือชะตากรรมถูกก าหนดไวแ้ลว้ จึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งวิตกกงัวล
ในชะตาหรือชีวิตท่ีไม่แน่นอน เซนมองว่าการมีชีวิตอยู่หรือความตายไม่แตกต่างกนันักรบหรือ
ซามูไรจึงไม่วิตกกงัวล หรือขลาดเขลาเม่ือเผชิญหนา้กบัศตัรู การเผชิญหนา้อริจึงเป็นไปในลกัษณะ
ของสติและสมาธิมากกวา่ นอกจากน้ีเซนยงัสอนอีกวา่ทุกกิจกรรมลว้นสร้างสมาธิการจดจ่อกบัส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงจึงหมายถึงการเพง่เล็งจิต ซ่ึงไม่ต่างจากการปฏิบติัธรรม 

นอกจากน้ีอีกเหตุผลหน่ึงท่ีเซนแทรกซึมไปยงักิจกรรมทางศิลปะของญ่ีปุ่นก็เป็นเพราะ
วดัเซนมีสถานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งสร้างสรรคง์านศิลปะ พระเซนจึงมีโอกาส
ติดต่อกบัวฒันธรรมต่างชาติมาก ประชาชนทัว่ไป รวมถึงชนชั้นน าจึงมองภิกษุเซนในสถานะของ
แบบอย่างทางวฒันธรรม ภิกษุเซนจึงมีบทบาทเป็นทั้งศิลปินและนักวิชาการ รวมถึงเป็นผูน้ าเขา้
ศิลปะและอุตสาหกรรมต่างชาติซ่ึงมีชนชั้นผูมี้อ  านาจเป็นผูอุ้ปถมัภ์ อีกทั้งผนัตวัเองมาเป็นผูศึ้กษา
และปฏิบติัเซนอีกดว้ย เซนจึงมิไดอ้ยูเ่พียงแต่ในวดัอยา่งเดียวแต่กลบัแทรกซึมไปยงัวฒันธรรมญ่ีปุ่น
อยา่งแนบเนียน26 

                                                           
26เร่ืองเดียวกนั,208. 
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ไม่วา่จะหาเหตุผลใดมานิยามความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญาเซนกบังานศิลปะของญ่ีปุ่น 
แต่ส่ิงท่ีท าให้สองส่ิงน้ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ก็คือการให้ความส าคญักบัชีวิต หรืออาจกล่าวอีก
อยา่งคือ ความลึกลบัของชีวิตไดเ้ขา้มาสู่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  เพราะฉะนั้นเม่ือศิลปะเสนอ
ส่ิงลึกลบัเหล่าน้ีในเชิงสร้างสรรคท่ี์ลึกซ้ึง นั้นก็น าไปสู่ความล าลึกแห่งสภาวะของมนุษย ์งานศิลปะ
ก็กลายเป็นงานเทวดา ผลิตของงานศิลปะท่ียิ่งใหญ่ ท่ี สุด ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ดนตรี 
ประติมากรรม หรือบทร้อยกรอง ยอ่มจะตอ้งมีคุณสมบติัน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้27 

เซนกบัไฮกุ 
การท่ีจะเอ่ยกล่าววลีสั้นๆออกมาให้ไดซ่ึ้งความลึกล ้า หรือสร้างความประหลาดใจนั้น 

ถอ้ยค าท่ีเปล่งออกมาย่อมถูกอดัแน่นไปดว้ยสภาวะอารมณ์สูงสุด หรือการตกตะกอนจากส่วนลึก
แห่งจิตใจ หากยอ้นกลบัไปยงัประวติัศาสตร์นั้น บุคคลส าคญัของโลกลว้นแต่เปล่งวลีสั้นๆออกมา
เพียงไม่ก่ีพยางคเ์ท่านั้น แต่กลบักินใจคนฟังอยา่งหาท่ีสุดมิได ้เช่นกรณีขององคุลีมาลท่ีพยายามไล่
ตามพระพุทธเจา้หมายจะเอาชีวติ แต่กลบัไล่เท่าไรก็ไล่ไม่ทนั องคุลีมาลจึงร้องเรียกให้พระพุทธเจา้
หยุด พระพุทธเจา้จึงหันมาตรัสว่า “เราหยุดแล้ว ท่านยงัไม่หยุดอีกหรือ” ถ้อยค าเหล่าน้ีล้วนเป็น
ถอ้ยค าธรรมดาสามญั  เปล่งออกมาอย่างบริสุทธ์ิใจ แต่กลบัมีอานุภาพท่ีใหญ่หลวงแก่ผูฟั้งถึงขั้น
สามารถเขา้ถึงสัจธรรมไดด้ว้ยประโยคสั้นๆ 

พระเป็นเจา้มิไดท้รงใชถ้อ้ยค าถึง 10 พยางค์เลย แต่พระองคย์งัทรงท างานส าเร็จดว้ยดี 
คร้ังหน่ึงโมเสสไดทู้ลถามพระผูเ้ป็นเจา้วา่ เขาควรจะใชถ้อ้ยค าใด ถ่ายทอดถอ้ยค าของพระองคไ์ปสู่
ประชาชน พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรัสวา่ “นามของเราก็คือเรา คือผูท่ี้เรามีเป็น หรือ “พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
มีเป็น” ( God who is )28 ถอ้ยค าเหล่าน้ีลว้นเป็นถอ้ยค าสั้นๆท่ียิง่ใหญ่ 

ไฮกุ (haiku) หรือ Hokkuซ่ึงแปลว่า วลีสั้ นๆ (short verse) ถูกพัฒนาข้ึนจากบทกวี
ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ีเรียกว่า ไฮไค (Haikai) หรือ เร็งกุ (Renku) ก่อนถูกพฒันาให้กระชับและมีแบบ
แผนในสมยัเอโดะ โดย มะสึโอะบะโช (ค.ศ. 1644-1694) ซ่ึงต่อมาถูกเปล่ียนช่ือการประพนัธ์
ดงักล่าววา่ ไฮกุ ในสมยัเมจิ จึงถือไดว้า่ไฮกุเป็นบทประพนัธ์พื้นเมืองของชาวญ่ีปุ่น และเป็นท่ีนิยม
เป็นอย่างมากในหมู่ ชาวญ่ี ปุ่น ก่อนจะแพร่หลายและเฟ่ืองฟู ไปย ังท่ี ต่างๆ  ในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ไฮกุเป็นบทประพนัธ์ท่ีมีขนาดสั้น โดยใชถ้อ้ยค าเพียง 17 พยางค์ โดยแบ่งเป็น 
3 บรรทดั เร่ิมจาก 5 พยางค ์7 พยางค ์และ 5 พยางคต์ามล าดบั เป็นบทประพนัธ์ท่ีเนน้ความเรียบง่าย 

                                                           
27ไดเซตซ์ ที. สุสุกิ, เซนกบัวฒันธรรมญีปุ่่ น, แปลจาก Zen and Japanese culture, แปล

โดยจ านงค ์ทองประเสริฐ (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน,2519), 5. 
28เร่ืองเดียวกนั,18. 



23 
 

ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่ก็จะพรรณนาถึงธรรมชาติ และเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ซ่ึงความพิเศษของบทกวีไฮกุ
นั้น นอกจากความสั้นกะทดัรัด และใช้ค  าท่ีตรงไปตรงมา บทสุดทา้ยของบทกวีนั้นจบแบบหักมุม
อีกด้วย การจบแบบห้วนๆถือเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของกวีไฮกุ ท่ีได้ทิ้งค  าถามให้กลับผูอ่้านถึง
บทสรุปของกว ีหรือตอ้งจินตนาการต่อไปเร่ือยๆอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เช่นเดียวกบัภาพเขียนของญ่ีปุ่น
ท่ีปล่อยท่ีวา่งภายในภาพ เพื่อใหผู้ช้มไดจิ้นตนาการต่อ 

การท่ีใช้ค  าอย่างประหยดั สั้ น และห้วน ตามแบบฉบบัของไฮกุนั้นหมายความว่าตอ้ง
รวบรัดหรือตกตะกอนส่ิงท่ีอยู่ภายในให้ออกมาในเวลาอันสั้ น และลึกซ้ึง ซ่ึงแตกต่างจากการ
พรรณนาในแบบกลอนแปด หรือโครงส่ีสุภาพของไทย ท่ีเนน้ในเร่ืองการประดิดประดอยถอ้ยค า ให้
มีความคลอ้งจอง และสละสลวย บรรยายเร่ืองราวต่างๆอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และมีเน้ือหาจบในตวั 

ความลึกซ้ึงของบทกวีไฮกุ ยอมแฝงไปดว้ยความลึกลบัภายใน และความลึกลบัภายใน
นั้นเองท่ีเป็นบุคลิกของปรัชญาเซน ไฮกุท่ีดีจึงตอ้งแฝงความรู้สึกภายในของผูแ้ต่งออกมาอย่าง
บริสุทธ์ิ มิใช่แต่งออกมาจากการใคร่ครวญ หรือไตร่ตรองตามระบบคิดแบบเหตุและผล เพราะนั้น
ถือวา่เป็นความช านาญเพียงประการเดียว 

จิโย (พ.ศ. 2246 – 2318) เป็นกวีไฮกุท่ีถือว่ามีฝีมือคนหน่ึง เธออาศยัอยูใ่นเมืองคะงะ จิโย
ยงัคงไม่พอใจกบักวีไฮกุท่ีเธอรังสรรคข้ึ์น เธอปรารถนาท่ีจะสร้างสรรคง์านศิลปะใหดี้ข้ึนไป เธอจึง
เสาะหาอาจารยไ์ฮกุท่ีมีช่ือเสียงอยู่ในขณะนั้น ซ่ึงเป็นโชคดีของเธออาจารยค์นดงักล่าวไดเ้ดินทาง
มายงัเมืองของเธอ เธอจึงไปฝากตวัเป็นศิษยแ์ละบอกถึงความตอ้งการของเธอ ท่ีอยากทราบถึงส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดไฮกุท่ีแทจ้ริง อาจารยไ์ฮกุจึงไดม้อบบทร้อยกรองบทหน่ึงให้แก่จิโย โดยบทร้อยกรองบท
น้ีมีช่ือวา่ “คกัคู” (นกดุเหวา่) เป็นนกชนิดหน่ึงท่ีชอบบินและส่งเสียงยามค ่า เราไม่สามารถท่ีจะเห็น
ตวัมนัได ้ไดย้นิเพียงเสียงเท่านั้น โดยบทร้อยกรองบทน้ีพรรณนาถึงนก “คกัคู” วา่   

โฮโตะโตะ– งิสุ             การไดย้นิเสียงนกคกัคูร้อง 
นะกิตสึรุ คะตะ โวะ      ขา้พเจา้มองดูไปตามทิศทาง 
นะงะมุเระบะ                 ท่ีเสียงนั้นล่องลอยมา 
ทะดะ อะริอะเกะ โนะ   ขา้พเจา้มองเห็นอะไร 
ทะสึกิ โซะโนะโกะเระรุ (เห็นแต่) ดวงจนัทร์สีจ่างๆในทอ้งฟ้ายามรุ่งอรุณเท่านั้นเอง29 
หลังจากท่ีได้รับบทกลอนจากอาจารย์ไฮกุ เธอเพียรพยายามแต่งไฮกุตามหัวข้อท่ี

อาจารยไ์ด้มอบหมายมา  แต่กวีไฮกุท่ีเธอแต่งไปนั้นก็ถูกอาจารยป์ฏิเสธทุกคร้ังไป พร้อมกบัได้
วิจารณ์กวีไฮกุของเธอว่า เป็นไฮกุท่ีเป็นเพียงความรู้สึกทางมโนภาพเท่านั้น ไม่ใช่บทร้อยกรองท่ี
ออกมาจากความรู้สึกท่ีแทจ้ริง เธอพยายามอย่างไม่ลดละ จนกระทัง่คืนหน่ึงเธอพยายามแต่งกวี
                                                           

29เร่ืองเดียวกนั, 13-14. 
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ข้ึนมาใหม่อยา่งจริงจงั จนเธอไม่ทนัสังเกตวา่เวลาผา่นไปกระทัง่รุ่งสางแลว้ แสงอ่อนๆเร่ิมปรากฏ 
ทนัใดนั้นไฮกุอนับริสุทธ์ิก็ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมา 

โฮะโตะโตะงิสุ      ร้อง “กุ๊กก”ู “กุ๊กก”ู 
โฮะโตะโตะงิสุ โตเตะ    ตลอดทั้งคืน 
อะเกะนิเกะริ      ในท่ีสุดก็รุ่งอรุณ 

เธอได้น าบทกวีไฮกุบทน้ีไปให้แก่อาจารย ์ อาจารยไ์ฮกุได้ยอมรับว่าเป็นไฮกุท่ีเขียน
เก่ียวกบันก “คกัคู” ดีท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา โดยให้เหตุผลวา่ บทกวไีฮกุท่ีเธอเขียนข้ึนมานั้นไดเ้ก่ียวโยง
กับความรู้สึกท่ีแท้จริงของผูป้ระพันธ์เก่ียวกับ “โฮะโตะโตะงิสุ” โดยไม่มีเค้าโครงของการ
ประดิษฐ์ประดอยค าข้ึนมา หรือมีส านวนทางพุทธิปัญญาใดๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลใดๆข้ึนมาเลย นั้น
ก็คือวา่ไม่มี “อตัตา” ใดๆในส่วนของผูป้ระพนัธ์ท่ีมุ่งท า “อตัตาใหรุ่้งโรจน์ข้ึนมา30 

ไฮกุของจิโยในช่วงระยะเวลาแรกๆนั้น ล้วนผสมผสานกบัความรู้สึกนึกคิดของเธอ 
รวมถึงประสบการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีเธอเคยท ามาก่อน ส่ิงเหล่าน้ีก็ คือวตัถุดิบท่ีเธอน ามาใช้
ประดิดประดอยถอ้ยค า ท าให้กวีไฮกุท่ีเธอแต่งข้ึนมานั้นลว้นแปดเป้ือนไปดว้ยประสบการณ์หรือ
การพิจารณาไตร่ตรอง ท าให้ไฮกุบางช้ินของเธอไม่บริสุทธ์ิ หรือออกมาอย่างไม่จริงใจ เป็นเพียง
ความชาญฉลาดหรือการประดิดประดอยเท่านั้น  

การสร้างสรรค์ไฮกุซ่ึงมีลกัษณะการสร้างสรรค์เชิงกวี ก็ควรท่ีจะมีการแสดงออกมา
จากความรู้สึกภายในของตวัศิลปิน พร้อมกบัความวา่งจากความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง กล่าวคือ ไฮกุ
นั้นควรจะถูกรังสรรคจ์ากคนท่ีนบัถือนิกายเซน ซาโตริ (ตรัสรู้) ของกวกี็คือ ซาโตริท่ีมีศิลปะ แต่จะ
แตกต่างกบัซาโตริของผูน้ับถือนิกายเซนท่ีเจริญเติบโตมาจากภูมิหลงัทางดา้นอภิปรัชญา โดยอาจ
กล่าวไดว้า่ ซาโตริของพวกกวีเป็นแบบอคติ ส่วนซาโตริของผูถื้อนิกายเซนครอบคลุมสภาวะของ
เขาทั้งหมด ซาโตริแบบศิลปะอาจไม่แทรกซึมเขา้ไปในบุคลิกภาพของศิลปินไดท้ั้งหมด เพราะมนั
ไม่อาจไปไกลเกินกว่าส่ิงท่ีกวีรู้สึก คล้ายการเรียกโฉมหน้าทางศิลปะของส่ิงท่ีไม่มีพิชานหรือ
ความรู้สึกนึกคิด31 

การจะสร้างสรรคส่ิ์งใดข้ึนมาจึงควรกระท าดว้ยความจริงใจ และทุ่มเทอยา่งถึงท่ีสุด ส่ิง
เหล่าน้ีจะท าใหบ้รรลุถึงบนัไดขั้นสูงสุดได ้เพราะมนุษยทุ์กคนนั้นมีความพิเศษอยูใ่นตวัเอง เพียงแต่
คน้ใหพ้บ เม่ือคน้พบส่ิงน้ีจะสร้างคุณค่าอนัยิง่ใหญ่ข้ึนมา 

 

                                                           
30เร่ืองเดียวกนั, 14. 
31เร่ืองเดียวกนั, 15-16. 
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เซนกบัวถิีแห่งชา 
ชาวญ่ีปุ่นได้รู้จกัชามาตั้งแต่ก่อนยุคคามะคูระ (พ.ศ. 1728– 1881) แต่มาแพร่หลายและ

ไดรั้บความนิยมก็จากท่าน เอะอิไส (พ.ศ. 1684 – 1768) เอะอิไสไดน้ าเมล็ดพนัธ์ุชามาจากเมืองจีน และ
ได้น ามาปลูกยงัลานวดั ซ่ึงกล่าวกันว่า เออิไซได้น าชาจ านวนหน่ึงไปมอบให้กับ มินะโมะโตะ
สะเนะโตะโมะ (พ.ศ. 1734– 1772) ซ่ึงด ารงต าแหน่งโชกุนในสมยันั้น ในขณะท่ีท่านไม่สบายอยูพ่อดี 
ช่ือของเอะอิไสจึงไดรู้้จกักนัไปทัว่ กระทัง่ไดรั้บขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการปลูกชาในญ่ีปุ่น โดย
เอะอิไสเช่ือว่าชานั้นมีคุณสมบติัท่ีสามารถแกโ้รคภยัไขเ้จ็บไดห้ลายชนิด แต่ถึงกระนั้นเอะอิไสกลบั
มิไดเ้ผยแพร่วธีิปฏิบติัการชงชา แต่คนเผยแพร่กลบัเป็นท่าน ไดโอ อาจารยแ์ห่งชาติ (พ.ศ. 1779– 1851) 
พระเซนผูเ้อาวิธีชงชาเขา้สู่ญ่ีปุ่น โดยหลงัจากท่านไดโอก็มีพระเซนอีกจ านวนมากมายท่ีเผยแพร่
ศิลปะการปรุงชาใหแ้พร่หลาย  

ท่านอิคคิว (พ.ศ. 1937– 2024) อาจารยผ์ูมี้ช่ือเสียงทางดา้นการปรุงชา ไดส้อนเทคนิค
แก่ลูกศิษยผ์ูห้น่ึงช่ือ ชุโค (พ.ศ. 1965) โดยชุโคไดพ้ฒันาศิลปะการปรุงชาจนประสบความส าเร็จ
และสอดรับกบัรสนิยมของชาวญ่ีปุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี ชุโคจึงไดช่ื้อวา่เป็นผูใ้ห้ก าเนิดศิลปะการปรุงชา 
ชุโคได้สอนศิลปะน้ีให้แก่  อะชิคะงะ โยะชิมะสะ (พ.ศ. 1978– 2033) ซ่ึงเป็นโชกุนในสมยันั้น 
ต่อมา โชโอ (พ.ศ. 2047– 2078) และ ริคิวไดป้รับปรุงศิลปะแขนงน้ีให้สมบูรณ์ข้ึน โดยปัจจุบนัเรียก
วิธีดังกล่าวว่า “ชาโนยุ” ซ่ึงแปลว่า “พิธีปรุงชา” หรือ “วิธีการปฏิบัติในการปรุงชา” กระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมท่ียดึถือปฏิบติักนัมา 

ศิลปะการชงชามีลกัษณะเก่ียวพนักบัพุทธศาสนา อีกทั้งยงัคลา้ยคลึงศิลปะแห่งชีวติอีก
ดว้ย ดว้ยคุณประโยชน์ของชาท่ีท าใหรู้้สึกสดช่ืนและรอบคอบ อีกทั้งยงัไม่สร้างความมึนเมาใหผู้ด่ื้ม 
ชาจึงเป็นท่ีนิยมในเหล่าบรรดานกัศึกษา และพระสงฆ ์ชาถูกน ามาด่ืมตามวดัต่างๆมากมาย และเป็น
ท่ีทราบกันดีว่าพระสงฆ์ได้น าชามาสู่ ญ่ี ปุ่น  ชาจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อย่างหน่ึงทาง
พระพุทธศาสนา เช่นเดียวกบัไวน์ในศาสนาคริสต ์ท่ีถือวา่ไวน์เป็นโลหิตของพระเยซูท่ีหลัง่มาเพื่อ
ช าระบาปให้กบัมนุษย ์แต่ต่างกนัท่ีไวน์องุ่นนั้นสร้างความมึนเมา ท าให้วิถีบางอย่างของศาสนา
คริสตแ์ละพุทธศาสนาแตกต่างกนัตามไปดว้ย 

วิถีแห่งชามีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันิกายเซนเป็นอย่างมาก ทั้งวิธีการปฏิบติั และใน
ดา้นของจิตวิญญาณ ซ่ึงจิตวิญญาณน้ีเองซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของพิธี โดยจิตวิญญาณทางความรู้สึก
ประกอบไปด้วย  “ความประสานสัมพนัธ์” (วะ) “ความเคารพ” (เคะอิ) “ความสะอาดบริสุทธ์ิ” 
(เสะอิ) และ “ความสงบหรือสันติ” (จะคุ) สภาวะทั้งส่ีนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง และควรมีให้ครบถ้วน
เพื่อใหศิ้ลปะการชงชาใหป้ระโยชน์สูงสุด 
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ความประสานสัมพนัธ์ (วะ) ยงัมีนยัท่ีหมายถึงความอ่อนโยนทางจิตวิญญาณ ซ่ึงความ
ประสานสัมพนัธ์นั้นจะแสดงออกมาในลกัษณะของรูปทรง ส่วนความอ่อนโยนทางจิตวิญญาณจะ
แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกภายใน บรรยากาศในห้องชานั้นจะอบอวลไปดว้ยความอ่อนโยน
และความนุ่มนวลของสัมผสั ทั้งในส่วนของกล่ิน แสง และเสียง เราจะสัมผสัพื้นผิวท่ีไม่สม ่าเสมอ
ของถว้ยชาท่ีป้ันดว้ยมือท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของความดิบ ความเรียบง่ายและอ่อนโยน ก ายานส่งกล่ิน
ท่ีเบาบางเรียกร้องความนุ่มนวลใหอ้บอวลแผซ่่าน ฉากกั้นหอ้งท าหนา้ท่ีกรองแสงอยา่งเหมาะสมท า
ใหภ้ายในหอ้งดูนุ่มนวลและน าไปสู่สมาธิ 

ความประสานสัมพนัธ์เป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นในนิกายเซน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
อ่อนโยน และความนุ่มนวลในจิตใจของมนุษย ์โดยถา้หากปฏิบติัไดด้งัน้ีก็จะสามารถผสมผสาน
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวไดก้บัส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั ปราศจากการแบ่งแยกและตดัสิน อาจารยเ์ซนนาม 
ตะกวน (พ.ศ.2116– 2188)  กล่าวถึงประเด็นน้ีไดอ้ยา่งน่าสนใจวา่ หลกัแห่ง “ชาโนะยุ” (ศิลปะการ
ปรุงชา) ก็คือ “เจตนารมณ์แห่งการท าฟ้าดินให้กลมกลืนบรรสานกนั และอ านวยให้ซ่ึงวิถีทางท่ีจะ
สถาปนาสันติสุขสากลข้ึนมา” 

“ความเคารพ” (เคะอิ) หากมองมิติของศาสนาจะพบวา่ความเคารพนั้นมีแนวโนม้ไปใน
เชิงท่ีเช่ือว่ามีบางส่ิงบางอย่างเหนือกว่าตนเอง ต่อมาความเคารพนั้นได้ถูกน ามาใช้ในทางสังคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระบอบประชาธิปไตย ท่ีเนน้ใหม้นุษยเ์คารพสิทธิของผูอ่ื้น และยดึถือสิทธิของ
ตนเองเป็นส าคญั หากวเิคราะห์จากคุณสมบติัดั้งเดิมของ “ความเคารพ” อาจมีลกัษณะเป็นการถูกจ า
จดัทางเสรีภาพ สติปัญญา ศีลธรรม หรือแมแ้ต่ทางดา้นจิตใจของมนุษย ์และการพยายามท่ีจะสูงส่ง
ของมนุษย ์หากกล่าวในเชิงลบจิตใจของมนุษยก์็จะมุ่งหาวตัถุภายนอกตวัเราเพื่อยกระดบัตนเองให้
สูงข้ึน แต่หากกล่าวในเชิงบวก “ความเคารพ” ก็จะน าไปสู่ความเท่าเทียม หรือการไม่พยายามเหยยีด
หยามบุคคลอ่ืน ปรัชญาเซนเขา้ถึงวธีิท่ีจะเคารพ เพราะปรัชญาเซนทราบถึงวธีิท่ีจะดูถูกเหยยีดหยาม 
ส่ิงท่ีปรารถนาในเซนก็เช่นเดียวกับส่ิงอ่ืนๆ นั้นคือความจริงใจ และไม่ใช่ลัทธิมโนภาพนิยม
เท่านั้น32ขงจ้ือไดใ้หแ้ง่มุมในเร่ืองของความเคารพไวอ้ยา่งน่าสนใจ โดยขงจ้ือเช่ือวา่ความเคารพเป็น
สัมพนัธภาพท่ีกลมกลืนไร้การแบ่งแยก ซ่ึงไม่แปลกอะไรท่ีจะตอ้งมีการแบ่งแยกชนชั้นของมนุษย์
ตามขอ้ตกลงทางสังคม แต่เม่ือใดท่ีพวกเขาเหล่านั้นมาอยูภ่ายในห้องชาท่ีมีขนาดเพียงสิบตารางฟุต 
ไม่ว่าเขาทั้งสองจะอยู่ในวรรณะใดก็ตาม เข่าของเขาทั้งสองจะตอ้งสัมผสักนัและพูดคุยในเร่ืองท่ี
พวกเขาสนใจ 

“ความสะอาดบริสุทธ์ิ” (เสะอิ) หมายถึงความสะอาด โดยคาบเก่ียวไปถึงความมี
ระเบียบดว้ย ไม่เพียงแต่สภาพแวดลอ้มภายนอกเท่านั้นท่ีจะตอ้งสะอาด ขั้นตอนพิธีการชงชาก็ตอ้ง
                                                           

32เร่ืองเดียวกนั, 100. 
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สะอาดดว้ย และเหนือส่ิงอ่ืนใดส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การท าจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลส ไม่น า
จิตใจไปยึดติดกบัประสาทสัมผสัทางร่างกายท่ีจะน าพาความมวัหมองสู่จิตใจอาจารยน์ ้าชาท่านหน่ึง
กล่าววา่: 

 
เจตนารมณ์แห่ง “ชาโนะยุ” (การปรุงชา) ก็คือการท าประสาททั้ งหกให้

หมดจดจากกิเลส เร่ืองเศร้าหมองต่างๆ “คะโกะโมะโนะ” ใน “โทะโกะโนะมะ” (มุมเวา้
ในก าแพง)  และดอกไมใ้นแจกนั กจ็ะท าใหฆ้านประสาทของเขานั้นสะอาด โดยการล้ิม
รสน ้ าชาก็จะท าให้ปากของเขาสะอาด โดยการถือภาชนะท่ีใส่น ้ าชาก็จะท าให้กาย
ประสาทของเขาสะอาด ดงันั้นเม่ือประสาทสัมผสัทั้งปวงของเขาหมดจดแลว้ ตวัจิตเอง
ก็จะสะอาดปราศจากกิเลสทั้ งหลายดว้ย ศิลปะแห่งการปรุงชาท่ีนับว่าส าคัญยิ่งก็คือ
ความเป็นระเบียบวินยัทางดา้นจิตใจ33 

 
ความบริสุทธ์ิจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือร่างกายและจิตใจของเรานั้นสมดุลกับทุกส่ิงทุก

อย่างรอบตวั ไม่มีการแบ่งแยก หรือมีอารมณ์ขุ่นมวัเขา้มารบกวนจิตใจ เป็นความยินดีปรีดากับ
ความรู้สึกสงบและโดดเด่ียว ความบริสุทธ์ิจึงปรากฏตวัออกมา 

 “ความสงบหรือสันติ” (จะคุ) เป็นหน่ึงในส่ีของธาตุมูลศิลปะการปรุงชา ในภาษาญ่ีปุ่น
เรียกว่า “จะคุ”  และจะคุ ก็คือ สะบิ เพียงแต่สะบิมีนัยท่ีกินความหมายมากกว่าค าว่า “ความสงบ
เงียบ” แต่ถา้หากจะใช้ค  าสันสกฤตท่ีจะตีความหมายค าว่า สะบิ ไดเ้หมาะสมจึงควรใช้ค  าวา่ศานติ 
ซ่ึงแปลวา่ “ความสงบเงียบ” “ความสงบสุข” ค าวา่จะคุยงัถูกน ามาใชใ้นทางวรรณกรรมพุทธศาสนา
อีกดว้ย ซ่ึงหมายถึง “ความตาย” หรือ นิรวาน (นิพพาน) แต่ถา้หากน ามาใชใ้นศิลปะการปรุงชา จะคุ 
จะหมายถึง “ความยากจน” “ความง่ายๆ” “ความโดดเด่ียว” ซ่ึงในจุดน้ีเองท่ีท าให้ค  าวา่ “สะบิ” กบั 
“วะบิ” มีความหมายอย่างเดียวกนันั้นคือนิยม “ความยากจน”34 จึงเป็นสองค าท่ีใช้แทนกนัได ้แต่
อย่างไรก็ตามสองค าน้ียงัมีขอ้แตกต่างกนัอยู่บา้งนั้นคือ “สะบิ” จะมีลกัษณะเป็นเชิงวตัถุวิสัย จะ
อา้งอิงเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของต่างๆ จ าพวกศิลปะและวรรณกรรม หรือส่ิงท่ีอยู่ภายนอก “สะบิ” จึงมี
รูปลกัษณ์ในเชิงอุดมคติทางสุนทรียภาพ ส่วน “วะบิ” จะมีลกัษณะเป็นจิตวิสัย เป็นเร่ืองส่วนบุคคล 
และมีแนวโนม้ไปทางดา้นจิตวญิญาณ หรือความนึกคิดในเชิงปรัชญา  

มีประโยคหน่ึงของปรัชญาเซนท่ีวา่ “จงท าจีวรท่ีขาดกะรุ่งกะร่ิงให้เต็มไปดว้ยลมโชยท่ี
หนาวเย็นอนัท าให้ชีวิตสดช่ืน” หากมองอย่างผิวเผินแทบไม่มีความต่างหรือขดัแยง้กันเลยใน

                                                           
33เร่ืองเดียวกนั, 103. 
34เร่ืองเดียวกนั, 107. 
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ประโยคน้ี จีวรท่ีขาดกลบัสร้างคุณประโยชน์ท่ีให้ลมพดัผ่านจนสร้างความชุ่มช่ืน แต่ถา้หากพินิจ
พิเคราะห์ลงไปสองส่ิงน้ีจะไม่เขา้กนัเสียเลย ระหว่างจีวรท่ีเก่าและขาด จะสร้างความปิติสุข หรือ
ความสดช่ืนได้อย่างไร แต่ถ้าหากมองผ่านนิยามชีวิตแห่ง “วะบิ” ก็จะเห็นได้ว่า ปิติสุขท่ีสงบ แต่
พรรณนาออกมาไม่ไดซ่ึ้งซ่อนอยูภ่ายใตค้วามยากจนท่ีแทจ้ริง และนั้นเป็นศิลปะแห่งการปรุงชาท่ี
พยายามแสดงมโนคติน้ีออกมาอยา่งมีศิลปะ35 

อาจารยส์อนปรุงชาท่านหน่ึงเคยกล่าวไวว้า่ “วะบิ” นั้นไดเ้ร่ิมตน้ตั้งแต่ เทพีอะมะเตระ
สุ โอมิคะมิ ผูเ้ป็นสุริยะเทพี ในเทพนิยายของญ่ีปุ่น พระองค์ทรงปกครองเมืองและพฒันาเมืองได้
เป็นอยา่งดี มีการสร้างปราสาทหลงัโตสวยงามประดบัประดาไปดว้ยเงินทอง และเพชรพลอย แต่ถึง
พระองค์จะสร้างความหรูหราและฟุ่มเฟือยเพียงใด พระองค์ก็ยงัคงประทบัอยูใ่นกระท่อมมุงหญา้ 
เสวยขา้วท่ียงัมิไดข้ดัสี อีกทั้งพระองคไ์ม่เคยเรียกร้องความช่วยเหลือจากใครเลย พระองคท์รงสงบ
เสง่ียมแต่ก็กระปร้ีกระเปร่าในเวลาเดียวกนั วิถีชีวิตของพระองคเ์ปรียบไดว้า่เป็นการสอนวธีิปรุงชา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแทจ้ริง เป็นการด ารงชีวติแห่ง “วะบิ” ไร้ซ่ึงความแตกแยกหรือหลงระเริงไปกบั
ส่ิงส้ินเปลือง แต่พระพระองค์ไม่ไดแ้บ่งแยกความฟุ่มเฟือยกบัความยากจนอยา่งเด็ดขาด พระองค์
ยงัคงตั้งมัน่ในความสงบท่ีอยูภ่ายในจิตใจของพระองค ์

น ้าชานบัวา่เป็นรสนิยมชมช่ืนกบัความง่ายๆ ดั้งเดิมทางสุนทรียะ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
น ้ าชาเป็นการแสดงความปรารถนาทางด้านสุนทรีภาพ36 โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้ นต้องการ
ยอ้นกลับไปสู่ธรรมชาติ หรือต้องการไปสู่ความเป็นพื้นฐานท่ีสุดของความเป็นมนุษย์ตามแต่
สมรรถนะของมนุษยค์นหน่ึงจะอนุญาต เพื่อกลบัไปเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัธรรมชาติ  

 “ความเงียบสงบ” จึงถือวา่เป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีส่ี ท่ีมีความส าคญัมาก เป็นการ
สร้างเจตนารมณ์หรือวิญญาณแห่งน ้ าชานั้นในขั้นอนัติมะหมายถึงการตรึกตรองถึงความยากจน
แบบสุนทรียะ37 

สวนญีปุ่่น 
ศาสนาพุทธถือเป็นหวัใจหลกัในการสร้างวฒันธรรมญ่ีปุ่นข้ึนมา นบัตั้งแต่บทกวีไฮกุ 

ศิลปะการชงชา  รวมถึงการจดัสวนญ่ีปุ่น การจดัสวนญ่ีปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากการจดัสวนของ
ประเทศจีนซ่ึงเขา้มาในช่วงศตวรรษท่ี 6 โดยพระภิกษุชาวญ่ีปุ่น 2 รูป ท่ีเขา้ไปศึกษาในประเทศจีน 
ก่อนกลบัมายงัประเทศญ่ีปุ่นและไดก่้อตั้งลทัธิใหม่ข้ึนมาสองลทัธิช่ือชินก็อนและเทนไดเป็นสอง

                                                           
35เร่ืองเดียวกนั, 111. 
36เร่ืองเดียวกนั, 113. 
37เร่ืองเดียวกนั, 117. 
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ลทัธิท่ีเน้นแนวทางการปฏิบติั ผูป้ฏิบติัธรรมจะตอ้งปลีกวิเวก เขา้หาหนทางสงบเพื่อให้เกิดสมาธิ
และปัญญา นั้นจึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของสวนญ่ีปุ่น ซ่ึงเร่ิมจากภายในวดัก่อนแพร่หลายไปยงัวงั และ
บา้นคหบดี 

ตน้ก าเนิดของสวนญ่ีปุ่นเกิดจากหลายปัจจยัท่ีผสานกนั เร่ิมตั้งแต่สภาพภูมิประเทศของ
ญ่ีปุ่นมากมายไปดว้ยภูเขา เนินเขา ภูเขาไฟ น ้าตก สายน ้า แม่น ้า กอ้นหิน ป่า เป็นตน้ สภาพแวดลอ้ม
เหล่าน้ีไดผ้นวกรวมกบัศาสนาดั้งเดิมของญ่ีปุ่นคือชินโต ท่ีมีการพฒันาแนวคิดทางความเช่ือในเชิง
ความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการเกษตรท่ีสามารถหนุนน าให้ผลผลิตดี และมี
ความสมบูรณ์ จึงมีการจดัสรรพื้นท่ีพิเศษเพื่อตอ้นรับพระเจา้ ในภาษาญ่ีปุ่นเรียกวา่ คะมิ (Kami) ซ่ึง
ถือได้ว่าเกษตรกรรมจึงเป็นพื้นฐานของการสร้างพื้นท่ีเฉพาะส าหรับเทพเจา้ นอกจากน้ียงัมีการ
แบ่งแยกท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยก์บัเทพเจา้ดว้ยซุ้มประตูท่ีเรียกว่า โทะริอิ (Torii) เม่ือถึงฤดูใบไมผ้ลิ
เทพเจา้จะผา่นเขา้มายงัประตูเพื่อประทานผลผลิต ปกป้องพื้นนา และใหพ้ลงังานแก่ชีวติ กระทัง่เม่ือ
ฤดูการเก็บเก่ียวเสร็จส้ิน เทพเจา้จะกลบัคืนยงัภูเขาในฤดูใบไมร่้วงและจะสถิตยอ์ยูท่ี่นั้นตลอดฤดู
หนาว 

หลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมของสวนญ่ีปุ่นตอ้งยอ้นกลบัไปในสมยั เฮอิอนั (Heian period 
ค.ศ.794-1185) ท่ียงัคงหลงเหลือสวนในยคุร่วมสมยัให้พอไดศึ้กษาคน้ควา้กนัอยูบ่า้ง นอกจากน้ีก็ยงั
มีเอกสารทางประวติัศาสตร์ บันทึกส่วนบุคคล บทกวี วรรณกรรมร่วมสมัย และท่ีเห็นว่าเป็น
หลกัฐานช้ินส าคญัก็คือหนงัสือท่ีเป็นคู่มือการก่อสร้างสวนร่วมสมยัช่ือ สะคุเทะอิคิ (Sakuteiki) ท่ี
ท าให้ทราบถึงคติความเช่ือ ความงาม เทคนิค เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นท าให้ประวติัศาสตร์สวน
ญ่ีปุ่นเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ญ่ีปุ่นในยุคอะสุคะเป็นตน้มาเร่ิมรับเอาวฒันธรรมจากจีนเขา้มา เร่ิมตั้งแต่พุทธศาสนาท่ี
เขา้มาประมาณค.ศ. 552 นอกจากน้ีญ่ีปุ่นยงัรับเอาส่ิงต่างๆมากมายจากจีน เช่น ศิลปะ ระบบภูมิ
พยากรณ์ ตวัอกัษร และภาษา 

แนวคิดของจีนมีความเช่ือท่ีว่าทุกส่ิงทุกอย่างมีลักษณะเป็นองค์รวม ท้องฟ้า ภูเขา 
พื้นดิน สายน ้ า และมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กนั นั้นหมายความวา่เม่ือมีบางส่ิงเปล่ียนไปยอ่มส่งผลต่อ
อีกส่ิง เช่นภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนท่ีของดวงดาว ยอ่มมีผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งในแง่บวก
หรือแง่ลบก็เป็นไปได ้การจดัวางต าแหน่งของส่ิงต่างๆใหถู้กท่ีถูกทางจึงเป็นส่ิงส าคญั 

ภู มิพยากรณ์  (Geomency) ห รือ ท่ี เราเรียกว่า  เฟิ งสุ่ ยห รือฮวงจุ้ย  (fengshui) ใน
ภาษาญ่ีปุ่นออกเสียง ฟูซุย ซ่ึงแปลวา่ ลม-น ้า ความรู้น้ีมีตน้ก าเนิดจากจีนเพื่อใชอ้ธิบายสภาวะภายใน 
หรือปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ท่ีมนุษยค์วรปฏิบติัตวัให้สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ภูมิ
พยากรณ์จึงเหมือนการคาดคะเน เวลา สถานท่ี ท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมต่างๆให้ราบร่ืน เช่น 
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การก่อสร้างการยา้ยท่ีอยู่ การแต่งงาน รวมไปถึงการปกครองบา้นเมือง นั้นหมายความว่าการจะ
สร้างบา้นแปลงเมือง ยอ่มถูกคาดคะเนมาแลว้เป็นอยา่งดีเพื่อความเป็นมงคลแก่ผูอ้ยูอ่าศยั 

องค์ประกอบในสวนญีปุ่่ น 
ชาวญ่ีปุ่นมีความเกรงกลวัและเคารพในธรรมชาติเป็นอยา่งมาก เพราะเช่ือวา่ธรรมชาติ

มีชีวิตและความรู้สึกของตนเอง การท าลายธรรมชาติจึงเปรียบเสมือนการท าลายชีวิตหน่ึงให้ส้ินไป 
นอกจากน้ีชาวญ่ีปุ่นยงัมีความเช่ือท่ีวา่ส่ิงต่างๆในธรรมชาติเช่น ดิน น ้า ไม ้ไฟ และโลหะ จะบลัดาล
ให้มีอ านาจ และความสุข สวนญ่ีปุ่นจึงประกอบไปดว้ยส่ิงต่างๆเหล่าน้ี คือ น ้ า หิน ตะเกียงหิน เกาะ 
ตน้ไม ้อ่างน ้า สะพาน ร้ัว และทางเดินในสวน 

“น ้ า” ถือเป็นส่วนส าคญัในการจดัสวนญ่ีปุ่น เพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือท่ีว่าน ้ าจะ
น าพาความชุ่มเยน็ ความมีชีวิตชีวา และความสุขมาให้ อีกทั้งน ้ ายงัหมายถึงอ านาจท่ีสามารถผา่นส่ิง
ท่ีขวางกั้นได ้น ้ าจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงในสวนญ่ีปุ่นเพื่อจ าลองว่าเป็นแม่น ้ า ล าธาร ทะเล หรือ
มหาสมุทรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติสายน ้ าในสวนญ่ีปุ่นจะออกแบบให้ต้ืน หลงัจากนั้นก็น ากอ้น
กรวด หรือหินไปวางทั้งน้ีก็เพื่อเหตุผลสองประการ หน่ึง เพื่อให้เกิดประกายวิบวบัยามน ้ าใสไหล
ผา่นสะทอ้นกบัแสงแดดท่ีลอดผา่นแนวของก่ิงไมใ้บไมล้งมา สองเพื่อให้ไดย้นิเสียงของสายน ้า การ
กระตุน้จกัษุและโสตประสาทของคนเป็นเร่ืองท่ีสวนญ่ีปุ่นเนน้เป็นพิเศษ38 

“สะพาน” มีไวใ้ช้ประโยชน์ในการขา้มฝ่ังแม่น ้ า ทั้งจากพื้นดินสู่เกาะ หรือเช่ือมจาก
เกาะสู่เกาะ วสัดุท่ีใช้ในการสร้างสะพานก็มีตั้งแต่ท่ีสร้างจากไมใ้นสมยัแรกๆ ก่อนพฒันารูปแบบ
ให้มีลกัษณะเป็นสะพานมีหลงัคา นอกจากน้ีก็ยงัมีการสร้างสะพานจากดิน และหินแกะสลกัเรียบ
อีกดว้ย 

“หิน” ถือเป็นส่วนท่ีพบมากท่ีสุดในสวนญ่ีปุ่น การคดัเลือกหินท่ีใช้ในสวนญ่ีปุ่นจะ
เลือกจากรูปร่างและสีสันเป็นพิเศษ จะไม่ใช้หินท่ีบ่ินหรือถูกสกดั เพราะรูปทรงจะดูผิดแปลกไป
จากธรรมชาติ หินท่ีนิยมใชใ้นสวนญ่ีปุ่นก็ไดแ้ก่ หินชนวน หินแกรนิต หินทราย หินคลอไรด์ ส่วน
สีของหินจะนิยมใชสี้ท่ีเขม้เช่นสีด า หรือสีเทา เพื่อให้กลมกลืนไปกบัร่มไมสี้เขม้ สร้างบรรยากาศ
ให้มีลกัษณะหม่นๆ เยอืกเยน็ ส่วนการจดัวางกอ้นหินจะนิยมจดัเป็นกลุ่มในจ านวนเลขค่ี เช่น 3,7,9, 
ฯลฯ โดยใชหิ้นท่ีมีขนาดแตกต่างกนั จดัให้มีลกัษณะเป็นรูปทรงสามเหล่ียมซ่ึงมีความหมายวา่ดว้ย
สวรรค์ มนุษย์ และโลกตามปรัชญาจีน แต่บางคร้ังเป็นสัญลักษณ์ขององค์สาม อันหมายถึง 
พระพุทธเจา้ และโพธิสัตวห์รือสาวกสององค์39นอกจากน้ีหินในความเช่ือของศาสนาชินโต วา่เป็น

                                                           
38ชยัยศ อิษฎว์รพนัธ์ุ, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญีปุ่่น, 46. 
39เร่ืองเดียวกนั,83-84. 
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ส่ือท่ีจะน าพาพระผูเ้ป็นเจ้าลงมาประทับยงัโลกมนุษย์น ามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์แก่ผลิตผล 
ประโยชน์ในด้านอ่ืนของก้อนหินคือการสร้างเสียงเม่ือกระทบกบัผิวน ้ าในสวนญ่ีปุ่น หรือสร้าง
ประกายววิวบัยามตอ้งแสงอาทิตย ์เป็นการสัมผสัสุนทรียภาพทั้งทางสายตา และโสตประสาท 

 “ตน้ไม”้ นิยมใชต้น้สนญ่ีปุ่นเพราะมีลกัษณะรูปทรงสวยงาม และมีมากมายหลายชนิด 
ส่วนพนัธ์ุไมช้นิดอ่ืนก็นิยมใช้พนัธ์ุไมท่ี้มีใบเขียวตลอดทั้งปี ท่ีมีลกัษณะพุ่มเล็กพุ่มใหญ่ปะปนกนั
ตามความเหมาะสม หรือความกลมกลืนกบับริเวณท่ีปลูก สวนญ่ีปุ่นจะไม่นิยมปลูกไมด้อก แต่ถา้
หากมีก็จะน ามาปลูกแยกไวเ้ป็นสัดส่วน นอกจากน้ีชนิดของพืชท่ีปลูกก็จะมีทั้งพืชใบเล็กและพืชใบ
ใหญ่ พืชใบเล็กก็จ  าพวก สนสองใบ สนด า สนแดง หลิว และไผช่นิดต่างๆ โดยเหตุผลของการปลูก
พืชใบเล็กก็เพื่อใหแ้สงสวา่งส่องมาถึงพื้นดิน ใหไ้มพ้นัธ์ุเต้ีย และพืชคลุมดินเจริญเติบโต ส่วนไมใ้บ
ใหญ่ก็จ  าพวก ตน้โอ๊คพีช ซากุระ พลบั เมเปิล เป็นตน้ ซ่ึงเหตุผลของการปลูกพืชใบใหญ่ก็เพื่อใหร่้ม
เงา แต่พอถึงฤดูผลิใบก่อนเขา้สู่ฤดูหนาว ก็จะผลิใบเพื่อให้แสงสว่างส่องมายงัพืชผิวดินไดอ้ย่าง
เต็มท่ี ทางดา้นความเช่ือในการปลูกตน้ไมใ้นสวนญ่ีปุ่นก็มีเช่นกนั เช่นปลูกตน้ทะจิบะนะให้ปลูก
ทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก ส่วนซากุระให้ปลูกทางทิศตะวนัออก ดว้ยเหตุผลท่ีว่า ทะจิบะนะเป็น
ตน้ไมเ้ขียวตลอดทั้งปีเป็นสัญลกัษณ์ของความไม่เปล่ียนแปลง เป็นนิรันดร์ ในขณะท่ีซากุระเป็น
สัญลกัษณ์ของความไม่จีรังเป็นการสร้างสมมาตรใหเ้กิดสภาวะหยนิหยางข้ึน40 

 “น ้าตก” เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีพบไดใ้นสวนญ่ีปุ่น โดยบริเวณน ้าตกจะมีการเล้ียงปลาคาร์ป 
เช่ือกนัวา่ปลาคาร์ปสามารถวา่ยทวนน ้าได ้เม่ือวา่ยไปถึงยอดน ้าตกก็จะกลายร่างเป็นมงักร ตวัอกัษร
คนัจิค าว่าน ้ าตก ก็ประกอบดว้ยองคท่ี์หมายถึง น ้ า และมงักร ผสมกนั น ้ าตกจึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความมุ่งมัน่ตั้งอกตั้งใจ41 

“อ่างน ้ า” เป็นส่วนท่ีถูกใชส้อยจริง ซ่ึงมกัพบตั้งอยูมุ่มใดมุมหน่ึงของโรงน ้ าชา เพื่อให้
แขกผูม้าเยือนไดใ้ช้ลา้งมือ บว้นปาก ก่อนจะเขา้พิธีชงชา เป็นการช าระลา้งทั้งในส่วนของร่างกาย
และจิตใจให้สะอาดไปพร้อมๆกนั แต่ปัจจุบนัอาจไม่ไดถู้กน ามาใช้จริงเพียงมีไวเ้พื่อประดบัสวน
เท่านั้น เพื่อยงัคงรักษารูปแบบและวฒันธรรมเดิมไว ้

“ทางเดินในสวน” มีหลายลกัษณะดว้ยกนั มีทั้งทางเดินท่ีโรยดว้ยกรวด หรือถนนดิน 
นอกจากน้ีก็จะมีทางเดินท่ีใช้แผ่นหินมาวางเรียงกนัในรูปแบบต่างๆอีกด้วยเช่น สเต็ปป้ิง สโตน
(Stepping stones)เป็นการวางแผ่นหินให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสม และให้คดโคง้กนัไปมา โดยให้
คลา้ยกบัลกัษณะทางธรรมชาติมากท่ีสุด เพื่อเป็นเส้นทางน าชมไปยงัส่วนต่างๆของสวน เป็นการ
ป้องกนัมิให้ผูท่ี้เขา้มาชมเดินออกไปนอกเส้นทางเหยียบย  ่าไปยงัตน้หญา้ หรือมอสส์การปูหิน เพฟ
                                                           

40เร่ืองเดียวกนั, 86. 
41เร่ืองเดียวกนั. 



32 
 

วอล์ค (Paved walks)เป็นทางเดินท่ีมีการใชก้อ้นหินรูปร่างต่างๆปูสลบัสร้างลวดลาย บางแห่งสร้าง
ขอบซีเมนต์ข้ึนมา เพื่อป้องกนัมิให้กรวดกระจ่ายออกไปนอกเส้นทางท่ีได้ก าหนดไวท้างเดินใน
ลกัษณะน้ีมกัจะถูกสร้างภายในสวนท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ โดยจะปูไปยงัส่วนต่างๆของสวน หรือ
รอบตวับา้น หรือโดยเฉพาะบริเวณใตช้ายคา เพื่อเป็นการป้องกนัการกดัเซาะจากน ้าฝน นอกจากน้ีก็
ใชเ้ป็นทางเดินรอบตวับา้น 

“ร้ัว” หรือก าแพงในสวนญ่ีปุ่นเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัไม่ย่อหย่อนกว่าส่วน
อ่ืนๆของสวน ร่ัวหรือก าแพงใชแ้สดงถึงขอบเขตอยา่งตรงไปตรงมา แต่บา้งคร้ังร้ัวหรือก าแพงกลบั
แสดงใหเ้ห็นการสร้างสรรคท่ี์สมบูรณ์แบบในตวัของมนัเอง 

ไมไ้ผ่ถือเป็นวสัดุท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาสร้างร้ัวซ่ึงช่ือเรียกขานก็จะแตกต่าง
กนัไปตามรูปแบบ เช่น โยะทสึเมะคะคิ (Yotsumekaki) มีลกัษณะการใชไ้ม่ไผแ่นวตั้งและแนวนอน
ผกูยึดเขา้หากนั เคนนินจิคคิ (Kenninjikaki) เป็นร้ัวท่ีใชเ้สาไผ่ตั้งให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสมก่อนใช้
ไผ่ซีกมามัดประกบจากด้านนอกจนไม่ปรากฏช่องว่าง นอกจากน้ีก็ยงัมี ร้ัว กินคะคุจิคะคิ 
(Ginkakujikaki) เป็นร้ัวท่ีเกิดจากการตดัพุม่ไมใ้หเ้ป็นแถวเป็นแนวในลกัษณะคลา้ยก าแพง42 

สวนญ่ีปุ่นยงัมีการหยิบยืมทิวทศัน์ภายนอกมาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในมุมมองของ
ตนเอง หรือท่ีเรียกว่า “ชคัเคะอิ” ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแนวตน้ไมด้า้นนอก หลงัคาอาคาร ยอดเจดีย ์
หรือภาพภูเขาท่ีมีมากมายและรายลอ้ม โดยภูเขาแต่ละลูกนั้นก็เตม็ไปดว้ยความหมายในแง่ท่ีเป็นสิริ
มงคลอีกดว้ย 

ปรัชญาเซนอาศยัอยูใ่นแทบทุกส่วนของสวนญ่ีปุ่น เน่ืองจากการจดัสวนญ่ีปุ่นนั้นก็เพื่อ
การเจริญสมาธิของพระสงฆ์ ส่วนประกอบของสวนญ่ีปุ่นจึงตอ้งเอ้ืออ านวยในการภาวนาสมาธิ 
เพื่อให้เกิดปัญญาและความสงบภายในจิตใจ เป็นการน าชั้นเชิงทางศิลปะมาผสมผสานกบัปรัชญา
เซนไดอ้ยา่งลงตวั เป็นความงามท่ีดูเงียบสงบ ลึกลบั และดึงดูดจนน่าหลงใหล 
 
เซนในอเมริกา 

วิทยาศาสตร์เป็นหัวใจหลักท่ีชาวตะวนัตกใช้ยึดถือเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยี เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงมีฐานะเป็นตวัช้ีวดัความเจริญกา้วหนา้ และความศิวิไลซ์ของมนุษย ์ผลผลิตมากมาย
อนัเป็นผลมาจากความเจริญกา้วหนา้ถูกผลิตซ ้ าออกสู่ตลาดตอบสนองกิเลสของมนุษยอ์ยา่งไม่หยุด
หย่อน และไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลง ทว่าผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนจากความเจริญนั้นก็เร่ิมทยอยสร้าง
                                                           

42เร่ืองเดียวกนั, 355. 
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ปัญหาให้เกิดข้ึนแก่มนุษย ์เช่นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มลพิษ ปัญหาสังคมและการเมือง ปัญหายาเสพ
ติด ความอดยาก และภัยสงคราม นั้นท าให้ชาวตะวนัตกตระหนักข้ึนได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นอาจ
ตอบสนองไดแ้ค่เพียงร่างกายแต่ไม่สามารถแกปั้ญหาทางดา้นจิตใจของมนุษยไ์ด ้

เม่ือตระหนักไดว้่าวิทยาศาสตร์นั้นมิใช่ของดีท่ีไม่มีขอ้เสียเลย ซ ้ าผลกระทบร้ายแรง
กว่าท่ีคิดชาวตะวนัตกจึงแสวงหาช่องทางใหม่ในการตอบโจทยข์องชีวิต ซ่ึงความเช่ือในเร่ืองจิต
วญิญาณของชาวตะวนัออกจึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้

ชาวตะวนัตกเช่ือว่าค าสอนทางพุทธศาสนามีลกัษณะเป็นเหตุเป็นผล เพราะสอนว่ามี
กฎธรรมชาติอยู่โดยสภาพ ชาวตะวนัตกจึงสนใจเพราะค าสอนสอดคล้องกบัวิทยาศาสตร์43 โดย
ลกัษณะค าสอนทางพุทธศาสนานั้นมีดว้ยกนัในหลายแนวทาง ซ่ึงทางหน่ึงช้ีไปในแง่ท่ีว่า โลกนั้น
เต็มไปด้วยทุกข์ควรแก่การสละ อีกทางหน่ึงก็เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างความสุขบริบูรณ์ได ้                              
ซ่ึงชาวตะวนัตกเห็นดว้ยกบัความคิดหลงั จึงพยายามศึกษาและพิสูจน์ค าสอนพุทธศาสนาประเภทน้ี 
ท่ีชาวตะวนัตกสนใจคือ เซน กบั นิชิเร็นโชชิว44ซ่ึงเสน่ห์ของเซนท่ีอเมริกนัชนสนใจคือ ความเรียบ
ง่าย ท่ีมีความงาม และแสดงความเป็นตะวนัออกอยา่งมีเอกลกัษณ์ 

ชาวอเมริกาสนใจปฏิบติัเซนเป็นจ านวนมาก มีสถานท่ีเผยแผ่ค  าสอนตามนครใหญ่ๆ
ทัว่ทั้งอเมริกา ทั้งซานฟรานซิสโก (San Francisco) ชิคาโก (Chicago) นิวยอร์ค (New York) และ
วอชิงตนั (Washington) ซ่ึงดูได้จากการปาฐกถาของศาสตราจารย ์คูรต์เอฟ. ไลเด๊กเกอร์ (Kurt F. 
Leidecker) ท่ี Buddhist Academy Hall ว่า “...ชาวตะวนัตกก าลังหาความรู้เร่ืองพุทธศาสนา ด้วย
ความสมคัรใจของตนเองและคน้ควา้ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อหาค าแนะน าสั่งสอนดา้นชีวิตและดา้น
สร้างก าลงัใจ...ทั้ งคนหนุ่มและคนแก่ต่างก็ก าลงัแสวงหาความรู้แต่ส่วนมากเป็นคนหนุ่ม ได้แก่ 
นกัศึกษาท่ีวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั และโรงเรียนมธัยมขั้นสูง”45 

ทศวรรษท่ี 1960 ถือเป็นช่วงฟูมฟักทางจิตวิญาณของประเทศสหรัฐอเมริกา ศิลปิน
หลายคนในยุคน้ีไดรั้บเอาแนวคิดของเอเชียและรูปแบบศิลปะเซนมาเป็นช่องทางการสร้างสรรค ์
โดยแปลความหมายศิลปะเอเชีย และแนวคิดทางศาสนา โดยสร้างงานท่ีเน้นวตัถุเพื่อใช้ในการ

                                                           
43ดอกบวัขาว และพิภพ ตงัคณะสิงห์,เมื่อฝร่ังนับถือพุทธศาสนา(กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 

2508),2. 
44เร่ืองเดียวกนั, 2 – 3. 
45เร่ืองเดียวกนั, 423-424. 
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ไตร่ตรอง ใจจดจ่อหรือการมีสติอยูก่บัปัจจุบนัขณะ เพื่อเปล่ียนจิตส านึกของมนุษย ์ให้ตระหนกัใน
จิตวญิญาณ หรือตอ้งการใหส้ังคมเป็นยโูทเปีย46 

นักปรัชญาคนส าคญัในการเผยแพร่ปรัชญาเซนสู่โลกตะวนัตกคือ ไดเสะทสึ สุซุคิ
(Daisetsu Suzuki) ในปีค.ศ. 1951 ไดเ้ดินทางไปบรรยายตามมหาวิทยาลยัต่างๆ ทัว่สหรัฐอเมริกา
ก่อนจะมาสอนประจ าท่ีมหาวิทยาลยัโคลมัเบียในปีค.ศ. 1952-1957 เร่ืองท่ีบรรยายส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองความไม่แน่นอน ความเรียบง่าย ความไวต่อธรรมชาติ โดยพอใจในสัญชาตญาณ การไตร่ตรอง 
และการตระหนักรู้ ความคิดเหล่าน้ีได้แพร่หลายไปยงัศิลปินทั้งฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกของ
สหรัฐอเมริกา 

นอกจากไดเสะทสึ สุซุคิท่ีถือวา่เป็นผูบุ้กเบิกเซนในอเมริกาแลว้ ยงัมีชุนริว ซูซุกิ ผูท่ี้ท  า

ให้เซนเป็นวิถีปฏิบติัให้กบัเหล่าคนหนุ่มสาวชาวอเมริกนั ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงของเซนท่ีท าให้ชาว

อเมริกนัยคุนั้นยอมรับคือ มีวถีิของความเรียบง่าย มีความงาม และมีความเป็นตะวนัออก 

ทศวรรษท่ี 1960 ถือเป็นยุครุ่งเรืองของเซนในอเมริกาคนหนุ่มสาวในอเมริกาหันมา

สนใจวฒันธรรมตะวนัออก หลงัจากวิทยาศาสตร์มิไดเ้ป็นทางออกท่ีแทจ้ริงให้กบัปัญหาของชีวิต 

ยิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา้วหนา้มากข้ึนเท่าไร ปัญหาทางสังคมก็มากข้ึนตามตวัไปดว้ยเช่น

ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษและส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้งปัญหาสงคราม

ระหว่างประเทศท่ีประชาชนไม่เห็นด้วย ทั้งหลายทั้งปวงเร่ิมท าให้อเมริกนัชนเร่ิมเบ่ือหน่ายวตัถุ

นิยมและหันมาสนใจทางด้านจิตวิญญาณท่ีชาวตะวนัออกศึกษามานบัพนัปี เกิดการตีความในค า

สอนของพุทธศาสนา เกิดยคุฮิปป้ีท่ีหนัมาใชชี้วติท่ีเรียบง่าย และปลดปล่อยตวัเองสู่อิสระ ไวผ้มยาว 

ใส่เส้ือยืด ห้ิวยา่ม ใส่กางเกงยนีส์ และเสพยา หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆวา่ “ยุค 5 ย” ช่วงเวลาดงักล่าวจึงมี

ความวุ่นวายพอสมควร ซ่ึงขณะเดียวกนัก็ไดเ้กิดลทัธิศิลปะมินิมอลอาร์ต ท่ีเน้นความเรียบง่าย น่ิง

สงบ จืดชืดและเยน็ชา เป็นปฏิกิริยาหน่ึงท่ีต่อตา้นความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
 

                                                           
46The Third Mind: American Artists Contemplate Asia, 1860 – 1989; Art of 

Perceptual Experience: Pure Abstraction and Alternative Minimalism, accessed November 
28,2013,available from https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/art-of-perceptual-
experience  
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บทที ่3 
มินิมอลอาร์ต (Minimal Art) 

 
ประวตัิและความเป็นมาของมินิมอลอาร์ต (Minimal Art)  

มินิมอลอาร์ต (Minimal Art) เกิดข้ึนราว ค.ศ. 1960 เป็นแนวทางศิลปะท่ีมีข้ึนหลงัจากท่ี
โลกศิลปะยา้ยศูนยก์ลางจากยุโรปเขา้มาสู่อเมริกา และช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้นไดเ้กิดลทัธิทางศิลปะ
ข้ึนมากมายอาทิเช่น แอ็บสแตร็คเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ป็อป อาร์ต (Pop Art) เป็นต้น ซ่ึงขณะนั้นสอง
ลทัธิน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น กระทัง่มีการจดันิทรรศการผลงานเชิงประติมากรรม ณ หอศิลป์ใน
นครนิวยอร์กเม่ือ ค.ศ. 1963 นิทรรศการดงักล่าวไดส้ร้างความตกตะลึงให้กบับรรดาผูช้มงานศิลปะ 
และนักวิจารณ์ศิลปะเป็นอย่างมาก เม่ือผลงานศิลปะท่ีถูกจดัแสดงนั้น ใช้วสัดุท่ีผ่านกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ คานไม ้ แผน่เหล็ก ไมอ้ดั แผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
วตัถุเหล่าน้ีถูกจดัวางในลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ผลงานศิลปะได้สร้างความสับสน
ให้แก่นกัวิจารณ์เป็นอยา่งมาก นกัวิจารณ์ต่างสรรหาถอ้ยค ามาใชเ้รียกขานปรากฏการณ์ทางศิลปะท่ี
เกิดข้ึนในคร้ังนั้นเช่น ศิลปะเอบีซี(A B C Art)  รีเจ๊กต้ิงอาร์ต (RejectiveArt) แต่กลบัมาลงตวัท่ีค าวา่ 
“มินิมอลอาร์ต”  

โดยผูริ้เร่ิมคือ ริชาร์ด โวลไฮม์ (Richard Wollheim) นักปรัชญาศิลปะชาวองักฤษใน
ความเรียงของเขาท่ีใชช่ื้อ “มินิมอลอาร์ต” เม่ือปี ค.ศ. 1965 

ระหว่างมินิมอลอาร์ต และมินิมอลลิสม์มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั แต่สองค าน้ีกลบัมี

พื้นท่ีในการเรียกขานทางศิลปะท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยมินิมอลลิสม์จะครอบคลุมไปยงั ดนตรี 

วรรณคดี การเตน้ร า จิตรกรรม และประติมากรรมตั้งแต่ทศวรรษท่ีห้าสิบ ส่วนมินิมอลอาร์ตนั้นจะ

จ ากดัอยูแ่ค่แวดวงทศัน์ศิลป์เท่านั้น  

ความพยายามจะก าหนดขอบเขตลกัษณะผลงานของมินิมอลอาร์ต โดยสังเกตจากวสัดุ

ท่ีใชใ้นการสร้างงานของศิลปิน ซ่ึงมีท่ีเขา้ข่ายมินิมอลอาร์ตเพียงไม่ก่ีคนอาทิเช่น คาร์ล องัเดร (Carl 

Andre)  แดน เฟลวิน (Dan Flavin) โดนัลด์ จดัด์ ( Donald  Judd)  โซล เลอวิตต์ (Sol  Lewitt) และ  

โรเบิร์ต มอร์ริส (Robert Morris)  อยา่งไรก็ตามความพยายามท่ีจะแยกแยะแจกแจงมินิมอลอาร์ตก็มี

รากฐานขั้นตน้จากการวิเคราะห์ลกัษณะผลงานท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น เร่ืองรูปทรงท่ีลดทอนลง 

ลักษณะเหนือจริง เทคนิคการจัดวางรูปทรงท่ีไม่สัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน การใช้วสัดุท่ีผลิตผ่าน
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กระบวนการอุตสาหกรรมชนิดใหม่ๆ และกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม1  หากยึด

หลกัการวิเคราะห์จากลกัษณะผลงานขา้งตน้ ศิลปินท่ีนอกเหนือจากหา้คนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นก็เขา้

ข่ายมินิมอลอาร์ตเช่นกนั อาทิ ริชาร์ด เซอร์ร่า (Richard Serra)  และวอลเตอร์ เดอ มาเรีย (Walter De 

Maria) เป็นตน้ อย่างไรก็ตามยงัมีจิตรกรท่ีมีลกัษณะผลงานใกล้ชิดกบัศิลปะมินิมอลอาร์ต อย่าง    

โรเบิร์ต ไรแมน (Robert Ryman) โรเบิร์ต แมนโกลด์ (Robert Mangold) และโจ บาเออร์ (Jo Baer) 

มินิมอลอาร์ตจึงไม่มีเส้นขอบเขตท่ีชดัเจนในเขตแดนของตนเอง 

รากฐานการพัฒนาศิลปะก่อนมาเป็นมินิมอลอาร์ต มีแนวทางการพัฒนาทางด้าน

จิตรกรรมมากกว่าประติมากรรม ส่วนประติมากรรมนั้นเร่ิมปรากฏให้เห็นช่วงก่อนปี ค.ศ. 1960 

ขณะนั้นประติมากรรมมกัถูกเช่ือมโยงกบัลทัธิคิวบิสมไ์ม่มากก็นอ้ย  

พฒันาการศิลปะในอเมริกาโดยเฉพาะจิตรกรรม มีรูปแบบและวิธีการท่ีแปลกใหม่ 

แหวกแนวออกจากวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวทางยุโรป เกิดผลงานนามธรรมแนว

ทดลองมากมายเช่น การเกิดข้ึนของ “ดริปเพน้ต้ิง” (Drip painting) โดยแจ็คสัน พอลล๊อค (Jackson 

Pollock ค.ศ. 1912-1956) หรือภาพวาดแบบ “ซิปเพ้นต้ิง” (“zip”painting) ของบาร์เน็ต นิวแมน 

(Barnett Newman ค.ศ. 1905-1970) และในปี ค.ศ. 1949 มาร์ค รอธโก (Mark Rothko ค.ศ.1893-

1970) ได้สร้างภาพวาดสนามสี รูปแบบจิตรกรรมเหล่าน้ีลว้นแปลกตาและไดส้ร้างประสบการณ์

ใหม่ใหแ้ก่ผูช้มในอเมริกาในเวลานั้น ซ่ึงนั้นเป็นเสมือนจุดเร่ิมตน้ในการท่ีจะปลดแอกผลงานศิลปะ

ใหห้ลุดพน้ไปจากแนวทางปฏิบติัท่ีศิลปินทางฝ่ังยโุรปไดว้างเอาไว ้                   

หนังสือมินิมอลอาร์ต(Minimal Art)ท่ีเขียนโดย ดาเนียล มาร์โซนา (Daniel Marzona) 

มีความเห็นเก่ียวกบัจิตรกรรมแนวทดลองท่ีเผยโฉมออกมาอย่างปัจจุบนัทนัด่วนแต่กลบัยงัไม่มี

ทฤษฎีรองรับ หรือใช้ตดัสินคุณค่าของผลงานศิลปะเหล่าน้ี ท าให้มีการหันไปพึ่ งพิงนักวิจารณ์

ศิลปะอย่างคลีเมนต์ กรีนเบิร์ก (Clement Greenberg) ฮาโรลด์ โรเซนเบิร์ก (Harold Rosenberg) 

และ เมเยอร์ ซาปิโร (Mayer Schapiro) มีการเขียนบทความข้ึนมาเป็นจ านวนมากเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐาน

ทางทฤษฎี และอธิบายผลงานนามธรรมรูปแบบใหม่น้ี ฮาโรลด์ โรเซนเบิร์ก สนใจการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะกบัความสัมพนัธ์ของตวัศิลปิน ส่วนคลีเมนต ์กรีนเบิร์ก ใหค้วามสนใจกบัระนาบ และ

ระเบียบแบบแผน กรีนเบิร์กได้พัฒนาทฤษฎีของเขาอย่างต่อเน่ือง จนส่งอิทธิพลต่อภาพวาด

                                                           
1ดาเนียล  มาร์โซนา, มินิมอลอาร์ต, แปลจาก Minimal Art,แปลโดย เฉิดฉวี แสงจนัทร์ 

(เชียงใหม่: ไฟอาร์ต, 2552),7. 
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สมยัใหม่ในอเมริกา เป็นทฤษฎีท่ีรองรับผลงานนามธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี และทฤษฎีของกรีนเบิร์กก็

ไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับศิลปินมินิมอลอาร์ตหลายคน แต่ถึงอยา่งไรก็ตามศิลปินมินิมอลอาร์ต

บางกลุ่มก็ยงัคงปฏิเสธทฤษฎีของกรีนเบิร์ก 

ในหนงัสือเล่มเดียวกนัยงัไดก้ล่าวถึงความคลา้ยคลึงระหวา่งมินิมอลอาร์ตกบัทฤษฎีวา่

ดว้ยวิธีการ และรากฐานของความรู้ ของนกัปรัชญาชาวเยอรมนั อิมมานูเอล คานต ์(Immanuel kant

ค.ศ. 1724-1804) โดยกรีนเบิร์กเช่ือวา่ ควรเป็นความรับผดิชอบของศิลปะทุกประเภทท่ียอมใหมี้การ

ตั้งค  าถามเชิงวพิากษว์จิารณ์ต่อสภาพมูลฐานของมนั เพื่อพฒันารูปร่างท่ีจ  าเป็นแนวคิด “ทัว่ทั้งหมด” 

พื้นผิวท่ีถูกระบายสีใหมี้ความแบนราบและสม ่าเสมอไม่เนน้ส่วนใดเป็นพิเศษดูจะเหมาะสมท่ีสุดท่ี

จะเปิดเผย “เน้ือแท้” ของภาพวาด ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเล่ียงภาพลวงตาและจิตรกรรมท่ีแสดง

รูปลกัษณ์ เพราะถือวา่เป็นเร่ืองเก่าและลา้หลงั 

นอกจากน้ี ดาเนียล มาร์โซนายงัไดก้ล่าวถึงพฒันาการของศิลปะมินิมอลอาร์ตท่ีเร่ิมตน้

จากจิตรกรรมก่อนถูกแปลงสภาพให้เป็นวตัถุ มากกว่าจะแสดงสัญลักษณ์หรือสภาวะอารมณ์ 

ผลงานท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ีคือผลงานช่ือ “คอมไบน์”(Combine) ของโรเบิร์ต เราเชนเบิร์ก (Robert 

Rauschenberg ค.ศ. 1925) หรือผลงาน “เป้า” (Target) และ “ธง” (Flag) ของ แจสเปอร์ จอห์นส์ 

(Jasper Johns)ค.ศ. 1930) ท่ีออกมาทา้ทายจิตรกรรมรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะลทัธิแอ็บสแตรกต์เอ็ก

เพรสชนันิสม์ ผลงานศิลปะถูกท าให้กลายเป็นวตัถุท่ีอยูร่่วมในพื้นท่ีของผูช้ม ประสบการณ์ท่ีผูช้ม

ไดรั้บในผลงานศิลปะคือความเป็นระนาบท่ีแบนเรียบปราศจากส่ิงเร้า หรือแรงกระตุน้ทางสายตาท่ี

เกิดจากสี หรือจงัหวะการเคล่ือนไหวของทีแปรง ผลงานของแจสเปอร์จอห์นส์ จึงเป็นตวัแทน

ผลงานท่ีไม่ตอ้งการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก หรือแสดงอตัลกัษณ์ของศิลปิน ซ่ึงแนวคิดน้ี

รับเอากลยุทธ์ “ส าเร็จรูป”(ready made) ของมาเซล ดูชองป์ (Marcel Duchamp ค.ศ. 1887-1968) มา

ใชใ้นภาพวาด 

นอกจากกลยทุธ์ “ส าเร็จรูป” ยงัมีอีกแรงขบัเคล่ือนหน่ึงท่ีหนุนน าใหมิ้นิมอลอาร์ตออกสู่

ความเป็นวตัถุสามมิติ นั้นคือแฟรงค ์สเตลลา (Frank Stella ค.ศ. 1936) ท่ีไดพ้ฒันาผลงานของตนให้

ออกมาในรูปแบบนามธรรมอยา่งชดัเจน ผลงานช่ือ “ภาพเขียนสีด า” (Black Paintings) เป็นภาพเขียน

ท่ีแสดงความเรียบง่ายปราศจากความรู้สึก สเตลลาใช้แปรงทาสีบา้นธรรมดา กบัสีเคลือบอีนาเมล     

ท่ีหาได้ในทอ้งตลาดมาระบายแถบยาวสีด าขนาดเท่าๆกนั ตามลวดลายท่ีถูกก าหนดไวล่้วงหน้า 

อย่างสม ่าเสมอจนทัว่พื้นท่ีภาพ ทิ้งให้เห็นเพียงช่องว่างแคบๆระหว่างแถบสีด าท่ีเป็นเน้ือผา้ใบ
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เกล้ียงๆ สเตลลาได้พัฒนาแนวทางน้ีข้ึนมาและได้ประกาศว่าเป็นแบบอเมริกันโดยพื้นฐาน2 

นอกจากน้ีอีกส่วนท่ีสนบัสนุนให้ผลงานจิตรกรรมออกไปสู่ความเป็นประติมากรรมคือ สเตลลาได้

ขึงผา้ใบซ่ึงมีขอบดา้นขา้งหนากวา่ปกติ ประมาณ 2-3 เซนติเมตร และผลงานท่ีสนบัสนุนแนวทางน้ี

ก็คือผลงาน “ผา้ใบข้ึนรูป” (ค.ศ. 1960-1962) 

ผลงานจิตรกรรมของสเตลลาจึงเป็นวตัถุดิบชั้นดีในการใช้ต่อยอดศิลปะมินิมอลอาร์ต 

ทั้งทางดา้นการแสดงพื้นผิวท่ีแบนราบ และความเป็นระนาบของรูปทรง หลงัจากนั้นเพียงไม่ก่ีปีก็

เกิดการแปรเปล่ียนมาใช้วสัดุสามมิติในการสร้างผลงาน ซ่ึงวสัดุท่ีใช้มกัไม่คุน้เคยกนัในแวดวง

ศิลปะ อีกทั้งยงัสร้างแบบแผน ในการวางแผนก่อนสร้างผลงานศิลปะจึงท าให้ผลงานของมินิมอล

อาร์ตมีความผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนนอ้ยมาก และอีกส่ิงหน่ึงท่ีสเตลลาใหแ้ก่มินิมอลอาร์ตคือการ

ปฏิเสธลทัธิลวงตา เป็นการสร้างภาพให้แบนราบอย่างสมบูรณ์ เป็นการปฏิเสธส่ิงท่ีจะอา้งถึงส่ิง

ท่ีมาก่อนประสบการณ์จริงในการบรรยายผลงานศิลปะ “ส่ิงท่ีคุณเห็น คือ ส่ิงท่ีคุณเห็น” เป็นวลีท่ี

เนน้ย  ้าจุดยนืของสเตลลา 

จิตรกรรมสู่วตัถุสามมิติ 

แมว้า่จิตรกรรมจะเป็นแนวทางในการพฒันามินิมอลอาร์ตในช่วงเร่ิมตน้ แต่ใช่ว่าการ

เปล่ียนแปลงไปสู่ประติมากรรมจะเป็นรอยต่อท่ีเหมาะเจาะหรือประสานกนัไดอ้ย่างสนิท การหัน

มาพึ่งพาแนวทางของจิตรกรรมอเมริกาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลงนั้น อาจเป็นเพียงสัญญาณ

ของบรรยากาศทางวฒันธรรมและมนัอาจท าให้การแลกเปล่ียนกนัทางสติปัญญาความคิดบางอยา่ง

ชดัเจนออกมา แต่ถึงอยา่งไรก็ตามแต่การมองจิตรกรรมเป็นวตัถุนั้นก็หมดเสน่ห์ลงไป 

คาร์ล องัเดร จดันิทรรศการในยโุรปคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1967 โดยนิทรรศการคร้ังน้ีมีช่ือ

ว่า “ออนโทโลจิสช์พลาสสิก” องัเดรได้วางแผ่นเหล็กคลุมพื้นท่ีห้องคอนราดพิชเชอร์แกลเลอรี

(Konrad Fischer Galerie) ในดึสเซลดอร์ฟ (Düsseldorf) ผูช้มงานรู้สึกสงสัยเม่ือหาผลงานศิลปะไม่

พบ ถึงกบัตอ้งเอ่ยปากถามเจา้ของแกเลอรี เจา้ของแกลเลอรีจึงช้ีไปยงัพื้นห้องผลงานศิลปะอยูใ่ตฝ่้า

เทา้ของผูช้ม ไม่มีการติดป้ายห้ามผ่านกนัเอาไว ้ผลงานของเขาได้ท าลายกฎเกณฑ์บางอย่างทาง

ประติมากรรม เร่ิมตั้งแต่การเลือกใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงศิลปินเป็นแค่เพียง

ผูจ้ดัวางเท่านั้น ไม่มีการเช่ือม เจาะ ตดั หรือประกอบให้เป็นรูปเป็นร่าง ผลงานศิลปะแบนราบไป

กบัพื้น นั้นหมายความว่าประติมากรรมของคาร์ล องัเดร ไม่เน้นมวลปริมาตร หรือกินพื้นท่ีใน

                                                           
2เร่ืองเดียวกนั, 10. 
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อากาศตามแบบฉบบัของประติมากรรมดั้งเดิม และจุดท่ีน่าสนใจในประติมากรรมของคาร์ล องัเดร 

ก็คือสามารถท่ีจะมองไดใ้นทุกส่วนทุกมุม หรือไม่จ  ากดัมุมมองผูช้มนั้นเอง ซ่ึงเป็นขอ้แตกต่างอีก

ขอ้หน่ึงระหวา่งงานประติมากรรมของคาร์ลองัเดร และประติมากรรมในยคุก่อนหนา้ 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาๆท่ีหาไดต้ามทอ้งตลาด ถูกเปล่ียนค่ามาเป็นผลงาน

ศิลปะโดย แดน เฟลวิน ผลงานช่ือวา่ “เส้นทแยงมุมของ 25 พฤษภาคม, (แด่ โรเบิร์ก โรเซนบลมั)” 

เป็นจุดเปล่ียนส าคญัแก่วงการศิลปะ อีกทั้งสร้างปัญหาอยู่ไม่น้อยในการแยกแยะวา่เป็นศิลปะหรือ

เป็นเพียงหลอดไฟธรรมดา การหยบิจบัวตัถุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือของท่ีพบเห็น

ไดท้ัว่ไปมาเป็นศิลปะ ในยุคก่อนหน้านั้น มาเชล ดูชองป์ ก็เคยสร้างปรากฏการณ์เช่นน้ีมาก่อนใน

ผลงานท่ีใช้ช่ือว่า “น ้ าพุ” (Fountain) แต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควรในช่วงเวลานั้ น ซ่ึง

แตกต่างจากผลงานช้ินน้ีของแดน เฟลวิน ท่ีถือไดว้า่เป็นผลงานศิลปะท่ีดูเรียบง่ายและน่าหลงใหล

ท่ีสุดอนัหน่ึงในคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ียีสิ่บ       

ในปี ค.ศ. 1963 โดนลัด์ จดัด์ ไดจ้ดัแสดงผลงานเด่ียวคร้ังแรก ผลงานศิลปะในคร้ังน้ี

ทุกช้ินถูกสร้างข้ึนด้วยมือ วสัดุท่ีใช้ได้แก่ ไม้อัด โลหะทาสี ผลงานศิลปะมีลักษณะเป็นกล่อง

ส่ีเหล่ียมหนา้ตาคลา้ยกนัแทบทุกช้ิน โดยนิทรรศการคร้ังน้ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูช้มเป็นอยา่ง

มากทั้งในส่วนของวตัถุ สีสัน และรูปทรงท่ีกลมกลืนประสานกนัอยา่งลงตวั และในปีถดัมาจดัด์ได้

ละทิ้งการผลิตผลงานศิลปะดว้ยมือ จดัดเ์ร่ิมใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม และใชว้สัดุ

หลากหลายชนิดมากข้ึนดว้ยท าให้ผลงานของเขามีลกัษณะจืดชืดเยน็ชา แสดงความเป็นนามธรรม

ปราศจากการตีความและฝีมือเฉพาะตวัของศิลปิน การเลือกใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการอุตสาหกรรม

ของศิลปินเป็นการทา้ทายผลงานแอ็บสแตรกท์เอ็กเพรสชนันิสม์ท่ีก าลงัเฟ่ืองฟูอยูใ่นขณะนั้น เป็น

การขจดัอารมณ์ความรู้สึก การตีความ และอตัลักษณ์ในตัวของศิลปิน เป็นการเข้าสู่ความเป็น

นามธรรมอยา่งถึงท่ีสุด 

ในช่วงเวลาระหวา่ง ค.ศ. 1965-1967 โรเบิร์ต มอร์ริสไดส้ร้างผลงานท่ีมีลกัษณะคลา้ย

รูปตวัแอลดว้ยไมอ้ดั ซ่ึงการจดัแสดงนั้นปรากฏวตัถุคลา้ยกนัจ านวนสามช้ิน แต่ละช้ินจะถูกวางใน

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหมุ้มมอง หรือการรับรู้ในผลงานศิลปะกบัพื้นท่ีของผูช้มแต่ละคน

แตกต่างกนัออกไป ทั้งท่ีลกัษณะของวตัถุทั้งสามช้ินเหมือนกนั ผลงานของมอร์ริสจึงดึงดูดการรับรู้

โดยการเช่ือมโยงกนัระหวา่งผลงานศิลปะกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพท่ี 1 ริชาร์ด เซอร์ร่า, one ton prop (House of cards), 1969, ตะกัว่, แต่ละแผน่ 122x122x2.5ซม. 

ท่ีมา : one ton prop (House of cards), Richard Serra, เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
www.art21.org/images/richard-serra/one-ton-prop-house-of-cards-1969?slideshow=1 

 

 ริชาร์ด เซอร์ร่า เป็นศิลปินมินิมอลอาร์ตท่ีใชแ้ผน่โลหะในการสร้างผลงานศิลปะของ

ตวัเองแทบทุกช้ิน ผลงานช่ือ “ท่ีค  ้ ายนัหน่ึงตัน” (บ้านไพ่) (one ton prop (House of cards))เป็น

ผลงานรูปทรงคลา้ยกลอ้งส่ีเหล่ียมท่ีเกิดจากการน าแผน่ตะกัว่ส่ีแผน่ท่ีมีขนาดเท่าๆกนั มาวางตั้งให้

ขอบแต่ละดา้นมาบรรจบกนั ผลงานช้ินน้ีไม่มีการเช่ือมหรือยึดติดใดๆ ขอบของแผ่นตะกัว่แต่ละ

ดา้นก็มิได้ถูกขดัหรือท าให้เกล้ียงเกลา กระบวนการถูกท าให้เห็นเป็นนัยโดยพลงัท่ีใช้ในการตดั

ตะกั่วหนาเทอะทะและน าช้ินส่วนมาประกอบเขา้ด้วยกนั และยงัมีแนวโน้มของอนัตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึนดว้ยถา้บา้นไพล่ม้ คุณลกัษณะท่ีล่อแหลมเช่นน้ีกลายมาเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของงานเซอร์ร่า3 

วอลเตอร์ เดอ มาเรีย เป็นศิลปินท่ีสร้างผลงานศิลปะคาบเก่ียวไปยงัหลายลทัธิทางศิลปะ

เร่ิมตั้งแต่ มินิมอลอาร์ต แลนดอ์าร์ต และคอนเซปชวลอาร์ต ท าให้ผลงานของเขามีหลากหลายแตกต่าง

กนัไป ผลงานช่ือ Equal Series สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1976-1977 เขาน าสแตนเลสท่ีมีลกัษณะเป็น

วงกลม และส่ีเหล่ียมวางเรียงรายไปกับพื้น ซ่ึงถ้าหากมองอย่างผิวเผิน วงกลมและส่ีเหล่ียมท่ีวาง

คู่ขนานกันไปนั้นจะมีลักษณะและขนาดท่ีเท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นจริงนั้น สแตนเลสรูปทรง

เรขาคณิตพื้นฐานน้ี กลับมีขนาดท่ีถูกขยายข้ึนเร่ือยๆอย่างละหน่ึงน้ิว การพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน

                                                           
3เร่ืองเดียวกนั, 88. 

http://www.pinterest.com/pin/326792516683008376/
http://www.pinterest.com/pin/326792516683008376/
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ส าหรับงานศิลปะช้ินน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญั นั้นหมายความวา่ผูช้มงานศิลปะจะตอ้งรับรู้กบัวตัถุอยา่ง

ไตร่ตรองและใชเ้วลาท่ีนานข้ึน 

 

แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของมินิมอลอาร์ต  

การเขา้มาสู่วตัถุสามมิติท่ีผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม ท าให้ขอบเขตและกฎเกณฑ์

บางอยา่งของศิลปะถูกละเลย เป็นการเปิดช่องทางใหม่ในการสร้างสรรค ์และท าให้การสัมผสั หรือ

การรับรู้ศิลปะแตกต่างไปจากเดิม เคลเมนต ์กรีนเบิร์ก (Clement Greenberg) กล่าววา่มินิมอลอาร์ต

มีความริเร่ิมดว้ยตนเอง โดยเฉพาะการกระท าท่ีอยูบ่นขอบเขตระหวา่งศิลปะและส่ิงท่ีไม่เป็นศิลปะ 

ความหมายท่ีกล่าวถึงศิลปะในอดีตกบัปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีไม่ลงรอยกนั ส่ิงหน่ึงท่ีถือวา่ไม่เป็นศิลปะ

ในอดีตแต่ปัจจุบนัถือวา่เป็นศิลปะ พวกมินิมอลอาร์ตยดึเอาเป็นจุดส าคญั4 

โรเบิร์ต  มอร์ริส ก็ไดใ้ห้ทรรศนะอย่างน่าสนใจในเร่ืองของรูปทรงและความสัมพนัธ์

ระหวา่งรูปทรงวา่ “ไม่จ  าเป็นท่ีจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ใดๆ รูปทรงต่างๆมีเอกภาพดว้ยการท าให้

เสมอเหมือนกนัหมด โดยไม่ตอ้งลดความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ใหท้ั้งหมดเป็นตวัของมนัเอง ถา้หาก

รูปทรงนั้นดูเด่นเป็นพิเศษ ก็คงเป็นเพราะธรรมชาติของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของรูปทรงมี

ลกัษณะมัน่คง ลกัษณะพิเศษท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะมีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วน เป็นตน้ มินิมอลส่วนมาก

จะมีขอบเขตท่ีร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นและแบ่งแยกออกจากกนัมิได ้ความส าคญัของรูปทรงแต่ละรูป

ในทางประติมากรรมไม่วา่ทั้งคุณค่าหรือรูปร่างทั้งหมดจะรวมความส าคญัและรวมตวักนั”5 

แนวคิดของมอร์ริสจึงเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเน้นกระบวนการซ ้ า ด้วย

วสัดุหนา้ตาเหมือนกนั ของมินิมอลอาร์ต ทั้งยงัปฏิเสธท่ีจะสร้างจุดสนใจในผลงานศิลปะ ทุกอยา่ง

เป็นส่ิงเท่าเทียม และมีเอกภาพดว้ยการสร้างลกัษณะมวลรวม 

โดนลัด ์จดัดเ์ป็นศิลปินอีกคนท่ีปูพื้นฐานทางดา้นทฤษฏีเพื่อมาใชร้องรับศิลปะมินิมอล

อาร์ตท่ีไดป้รากฏข้ึนมาอย่างปัจจุบนัทนัด่วน โดนลัด์ จดัด์ เช่ือว่าศิลปินมินิมอลอาร์ตนั้นพยายาม

คน้หาสภาพท่ีแทจ้ริงของช่องวา่งอนัแทจ้ริงในผลงาน โดนลัด์ จดัด์ เช่ือวา่ถา้หากคน้พบจะสามารถ

ขจดัปัญหาการเกิดส่ิงลวงตาและสภาพลวงของอากาศท่ีอยู่ภายใน และท่ีห้อมล้อมภายนอกของ

ผลงานช้ินนั้นๆ (ในเร่ืองประติมากรรม) โดนัลด์ จดัด์ ยงัเช่ืออีกว่าจุดเด่นของมินิมอลอาร์ตคือ
                                                           

4ก าจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่ , (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554), 622. 

5เร่ืองเดียวกนั.  
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สามารถคดัคา้นต่อตา้นการสร้างสรรคศิ์ลปะตามแนวทางของยุโรปท่ียึดถือกนัมา6 มินิมอลอาร์ตจึง

เป็นเสมือนจุดเปล่ียนท่ีเปิดทางให้ศิลปะกา้วออกจากกฎเกณฑ์ หรือขอ้ห้ามของศิลปะในอดีต แลว้

ยงัช่วยส่งเสริมหรือท าให้เกิดลทัธิศิลปะในยุคหลงัอีกดว้ย อาทิเช่น แลนด์อาร์ต คอนเซปชวลอาร์ต 

เป็นตน้ 

จากวิธีการและแนวคิดในการสร้างสรรค์ท าให้เกิดลกัษณะเด่นในผลงานของมินิมอล

อาร์ตซ่ึงสามารถจ าแนกได ้6 ลกัษณะดงัน้ี 

 

ลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานของมินิมอลอาร์ต 

1. เน้นความเรียบง่ายโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตท่ีบริสุทธ์ิมีรูปแบบเป็นนามธรรม และใช้

สีสันท่ีเรียบเนียนไม่ฉูดฉาดมีลกัษณะโทนเดียวกนั ไม่ต่อเติมเสริมแต่งวสัดุท่ีน ามาใช ้ก าจร สุนพงษศ์รี 

กล่าววา่ “ศิลปินมินิมอลอาร์ต สร้างงานดว้ยรูปทรงง่ายบริสุทธ์ิ เช่น รูปกล่องส่ีเหล่ียมวางเรียงราย

บนพื้นห้อง หรือไม่ก็ซ้อนกัน หรือผลงานท่ีท าด้วยเหล็กกล้า หรือแม้แต่การใช้หลอดไฟท่ีเป็น

ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์”7เป็นไปในทิศทางเดียวกบั สุธี คุณาวิชยานนท์ ท่ีให้ความเห็นไวว้า่ “มินิ

มอลลิสม ์ลดทอนปัจจยัต่างๆทางรูปทรงศิลปะลงจนเหลือรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายท่ีสุด เท่าท่ีจะ

ท าได ้เรียกวา่ท าใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได”้8 

2. ไม่แสดงรูปลักษณ์ (Non-Representational) สัญลักษณ์ เน้ือหาของคน สัตว ์หรือ

ส่ิงของปราศจากการอุปมาอุปไมย เน้นความเป็นนามธรรม ตอ้งการให้ผูช้มมีอิสระในการตีความ

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดาเนียลมาร์โซนา ท่ีกล่าววา่ “งานสามมิติของศิลปินมินิมอลอาร์ตนั้น ไม่ไดอ้า้งอิง

ถึงส่ิงใด ทั้งในเชิงอุปมาอุปไมยหรือสัญลกัษณ์ และไม่อาจท่ีจะแปลหรือตีความกลบัไปสู่สภาพใดๆ

ได้9” เช่นเดียวกบัสุธี คุณาวิชยานนท์ ท่ีกล่าววา่มินิมอลลิสม์ คือพฒันาการขั้นสุดยอดขั้นหน่ึงของ

เส้นทางนามธรรม เพราะไดล้ดทอนปัจจยัต่างๆทางรูปทรงศิลปะใหเ้หลือเพียงรูปทรงเรขาคณิต”10 
                                                           

6เร่ืองเดียวกนั, 622 - 623. 
7เร่ืองเดียวกนั, 623. 
8สุธี คุณาวิชยานนท์,“ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย”(เอกสารค าสอนวิชา 215 427

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 39. 
9ดาเนียลมาร์โซนา, มินิมอลอาร์ต, 11. 

10สุธี คุณาวชิยานนท,์ ศิลปะและวฒันธรรมร่วมสมัย,39. 
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3. ไม่แสดงอัตลักษณ์ (Identity) ศิลปินไม่ตอ้งการแสดงอตัลกัษณ์ของผูส้ร้างซ่ึงเป็น

แนวทางหน่ึงในการต่อตา้นศิลปะแอ็บแตรกทเ์อ็กเพรสชนันิสม(์Abstract Expressionism) ท่ีมุ่งเน้น

การน าเสนอตวัตน ผา่นอารมณ์ความรู้สึกจนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยหนัมาใชว้สัดุท่ีผา่น

กระบวนการอุตสาหกรรมไม่มีการดดัแปลงเสริมแต่ง แสดงให้เห็นเน้ือแทข้องวตัถุ ท่ีคมชดั เกล้ียง

เกลา ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการแยกตวัตนและอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกจากงานศิลปะซ่ึง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ก าจร สุนพงษ์ศรี ท่ีกล่าวว่า “ศิลปินมินิมอลไม่ปรารถนาแสดง

บุคลิกภาพส่วนตวั หรือแสดงออกอย่างมีความหมายตามความรู้สึกแบบเก่า เพราะส่ิงเหล่านั้นคือ

ขอ้บงัคบั โดยพวกเขาจะปล่อยให้งานนั้นๆ ก่อจินตนาการและความรู้สึกต่อผูช้ม”11 สุธี คุณาวิชยา

นนท์ ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันท่ีว่า “ผลงานแนวมินิมอลลิสม์จึงไม่น่าจะมีรูปแบบ

เฉพาะตวัของแต่ละศิลปิน ยิ่งถา้ไปเปรียบกบังานแนวแสดงออกทางอารมณ์หรือแนวทางการสร้าง

รูปทรงแปลกๆ เฉพาะตวัไม่เหมือนใคร ผลงานของมินิมอลลิสมจ์ะยิ่งไม่น่าท่ีจะมีความเป็นส่วนตวั

ของศิลปินเลย”12 

4. มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคัญให้งานศิลปะแสดงตัวตนออกมาอย่างบริสุทธ์ิ 

เน้นหนักไปท่ีให้ความส าคญัต่อประสบการณ์ตรงการรับรู้โดยเฉพาะการมองเห็นสอดคล้องกบั

ดาเนียล มาร์โซนาท่ีกล่าวว่า “ศิลปินมินิมอลอาร์ต เน้นหนักและให้ความส าคญัต่อประสบการณ์ 

และการรับรู้ท่ีเป็นรูปธรรมต่องานในบริบทหรืออรรถาธิบายท่ีเฉพาะเจาะจงของมนัเอง เหตุนั้นเอง

จึงเปล่ียนบทบาทของคนดูใหไ้ม่จ  าเป็นตอ้งนึกถึงความหมาย”13 

5. มีลักษณะพหูพจน์และเอกพจน์ผลงานเกิดจากการรวมตวัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีมี

อิสระต่อกนั เป็นเอกเทศต่อกนั เม่ือผ่านกระบวนการซ ้ าดว้ยจ านวนวตัถุท่ีมากข้ึนผลงานศิลปะจะ

กลายเป็นภาพรวมท่ีใหญ่ข้ึนและมีเอกภาพ กล่าวคือผลงานศิลปะเกิดจากองค์ประกอบย่อยท่ีมี

ลกัษณะเป็นพหูพจน์ รวมตวักนัเป็นภาพรวมท่ีใหญ่ข้ึนจนเกิดเอกภาพ หรือความเป็นหน่ึงเดียว

สอดคลอ้งกบั โรเบิร์ต มอร์ริส ท่ีกล่าววา่ “รูปทรงต่างมีเอกภาพดว้ยการท าให้เสมอเหมือนกนัหมด 

โดยไม่ตอ้งลดความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ให้ทั้งหมดเป็นตวัของมนัเอง ถ้าหากรูปทรงนั้นดูเด่น

เป็นพิเศษ ก็คงเป็นเพราะธรรมชาติของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของรูปทรงมีลกัษณะมัน่คง 
                                                           

11ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่, 662. 
12สุธี คุณาวชิยานนท,์ ศิลปะและวฒันธรรมร่วมสมัย, 40. 
13ดาเนียล มาร์โซนา, มินิมอลอาร์ต, 11. 
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ลกัษณะพิเศษท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะมีความส าพนัธ์กบัสัดส่วน เป็นตน้ มินิมอลส่วนมากจะมีขอบเขต

ท่ีรวมกันเป็นกลุ่มก้อนและแบ่งแยกออกจากกันมิได้ ความส าคัญของรูปทรงแต่ละรูปในทาง

ประติมากรรมไม่วา่ทั้งคุณค่าหรือรูปร่างทั้งหมดจะรวมความส าคญัและรวมตวักนั”14 

6. ต่อต้านศิลปะกระแสหลักท่ีแบ่งความสูงต ่าของศิลปะโดยหนัมาใชว้สัดุท่ีพบเห็นได้

ในชีวิตประจ าวนั ท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น แผ่นโลหะ หลอดไฟ ท่อนไม้ และ

สังกะสี เป็นการท าลายเส้นแบ่งของศิลปะกบัส่ิงท่ีไม่ใช่ศิลปะและสร้างความคลุมเครือในการจดั

ประเภทของงานศิลปะ15สอดคล้องกบั เคลเมนต์ กรีนเบิร์ก (Clement Greenberg) ท่ีกล่าวว่า “มินิ

มอลอาร์ต มีความคิดริเร่ิมโดยตนเองมากท่ีสุดลทัธิหน่ึง โดยเฉพาะเป็นการกระท าท่ีอยูบ่นขอบเขต

ระหว่างศิลปะและส่ิงท่ีไม่เป็นศิลปะ ส่ิงหน่ึงไม่เป็นศิลปะในอดีต แต่ในปัจจุบนัถือว่าเป็นศิลปะ 

มินิมอลอาร์ตยดึเป็นจุดส าคญั พวกเขาจะเอาผลสรุปของศิลปะในอดีตมาใช้”16 

 

ลกัษณะการวเิคราะห์และเปรียบเทยีบระหว่างปรัชญาเซนกบัมินิมอลอาร์ต 

หลงัจากทราบประวติัความเป็นมาของปรัชญาเซนในบทท่ีสอง และความเป็นมาของ
มินิมอลอาร์ตในบทท่ีสาม จะเห็นลกัษณะร่วมของทั้งสองลทัธิท่ีมีแนวความคิดและลกัษณะการ
สร้างสรรค์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะเป็นการน าหลกัคิดของปรัชญาเซน อนัประกอบ
ไปด้วย1.คุณลักษณะของปรัชญาเซน 2.ขั้นตอนและวิธีการแห่งเซน 3.บุคลิกภาพเซนและ4.
สุนทรียภาพแห่งเซน กบัลกัษณะการสร้างสรรค์ของศิลปะมินิมอลอาร์ตซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 6 ลกัษณะ
ไดแ้ก่ 1. เน้นความเรียบง่าย  2.ไม่แสดงรูปลกัษณ์ 3.ไม่แสดงอตัลกัษณ์ 4.มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็น
ส าคญั 5.มีลกัษณะพหูพจน์และเอกพจน์  6. ต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
หาอิทธิพลของปรัชญาเซนในผลงานมินิมอลอาร์ต ซ่ึงนอกจากน้ีก็จะมีการวิเคราะห์แนวคิดของ
ศิลปินรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีสนบัสนุนสมติฐานดงักล่าว เช่น บทสัมภาษณ์ของศิลปิน บทความ หรือ
เอกสารอ่ืนๆท่ีมีแนวโนม้มาในทางปรัชญาเซน 

 
 

                                                           
14ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่, 622. 
15ดาเนียล มาร์โซนา, มินิมอลอาร์ต,25. 
16ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่, 622. 
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การวิจยัคร้ังน้ีจะวิเคราะห์จากกลุ่มศิลปินจ านวน 5 คนอนัประกอบไปด้วย ริชาร์ด 
เซอร์ร่า, คาร์ล องัเดร, วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, โรเบิร์ต มอร์ริส, และโดนลัด์ จดัด์ โดยคดัเลือกผลงาน
จากลกัษณะการสร้างสรรค์และแนวคิดท่ีมีความสอดคล้องกบัปรัชญาเซนจ านวนคนละ 5 ช้ินซ่ึง
ผูว้จิยัจะกล่าวถึงในบทต่อไป 



46 

บทที่ 4 
วเิคราะห์และเปรียบเทยีบศิลปะมินิมอลอาร์ตกบัปรัชญาเซน 

  
บทท่ี 4 เป็นการศึกษาหาความสอดคลอ้ง หรืออิทธิพลทางแนวความคิดของปรัชญาเซนท่ี

ส่งผลต่อศิลปะมินิมอลอาร์ต โดยเปรียบเทียบจาก 1.คุณลกัษณะของปรัชญาเซน 2.ขั้นตอนและวิธีการ
แห่งเซน 3. บุคลิกภาพเซนและ 4.สุนทรียภาพแห่งเซนกบัลกัษณะการสร้างสรรค์ของศิลปะมินิมอล
อาร์ตซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณะดงัน้ี 1.เนน้ความเรียบง่าย 2.ไม่แสดงรูปลกัษณ์ 3.ไม่แสดงอตัลกัษณ์ 
4.มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั 5.มีลกัษณะพหูพจน์และเอกพจน์ 6.ต่อตา้นศิลปะกระแสหลกัและ
นอกจากน้ีจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนสมติฐานดงักล่าว เช่น บทสัมภาษณ์ของศิลปิน 
บทความท่ีสนบัสนุนสมติฐาน หรือแนวคิดการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินท่ีมีแนวโนม้มาในทาง
ปรัชญาเซน 

ศิลปินมินิมอลอาร์ตจ านวน 5 คนท่ีจะท าการวิเคราะห์รูปแบบและแนวคิดอาทิ ริชาร์ด 
เซอร์ร่า, คาร์ล องัเดร, วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, โรเบิร์ต มอร์ริส, และโดนลัล์ จดัด์ โดยคดัเลือกผลงาน
จากลกัษณะการสร้างสรรค ์และแนวคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนอยา่งเด่นชดัจ านวนคนละ 
5 ช้ิน 

1.ริชาร์ด เซอร์ร่า 

ริชาร์ด เซอร์ร่า เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1939 ในซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) สหรัฐอเมริกา 
ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียท่ีเบร์กลีย ์และซานตาบาร์รา จนส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรีสาขาวรรณคดีองักฤษ ในปีค.ศ. 1963 และท างานอยู่ในโรงงานถลุงเหล็กเล้ียงชีพ กระทัง่ในปี
ค.ศ. 1964 เซอร์ร่าก็จบปริญญาโททางดา้นวิจิตรศิลป์จากเยล และไดใ้ชเ้วลาสองปีในการท่องเท่ียว
ในยโุรปก่อนมาใชชี้วติและท างานในนิวยอร์กช่วงปีค.ศ. 1966  

ผลงานช่วงแรกของริชาร์ด เซอร์ร่า ถูกสร้างข้ึนจากตวัศิลปินโดยตรง ซ่ึงวสัดุท่ีเขา
เลือกใชก้็เป็นเพียงวสัดุสามญัธรรมดา เช่น เหล็กกลา้คอร์เทน หรือตะกัว่หลอมละลาย เพื่อตอ้งการ
ส ารวจการเปล่ียนแปลงสภาพหรือการบิดเบือนรูปทรงให้ผิดปรกติ ซ่ึงท าให้เสียความสมบูรณ์หรือ
ความสมดุลทางกายภาพ เช่นผลงานสาดตะกัว่ในปีค.ศ. 1968 เขาไดล้ะลายตะกัว่ซ่ึงเป็นโลหะหนกั
แต่น่ิมให้เป็นของเหลวและใช้สาดหยดลงไปท่ีผนังและพื้นเพื่อค้นหากายภาพของการกระท า
ดงักล่าวซ่ึงไม่อาจคาดเดารูปทรงไดซ่ึ้งผลลพัธ์จากการเปล่ียนของแขง็เป็นของเหลวคือหลกัฐานทาง
ประติมากรรมของเขา 
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ผลงาน “ไม่มีช่ือ” (Untitled) ค.ศ. 1968 เซอร์ร่าใช้แผ่นตะกัว่รูปทรงส่ีเหล่ียมพื้นผา้

ขนาด 200 x 100 x 6 ซ.ม.วางระนาบไปกับพื้นโดยลักษณะของพื้นผิวมีทีท่าของความน่ิมนวล 

บริเวณก่ึงกลางของแผน่ตะกัว่ถูกขึงตึงดว้ยเส้นลวด จนบริเวณฐานของเส้นลวดทั้งสองขา้งท่ีถูกเจาะ

ข้ึนมาปูดโปนดว้ยแรงขึงตึงของเส้นลวด เส้นลวดจึงเป็นตวัแปรส าคญัในการเปล่ียนแปลงพื้นผิว

ประติมากรรม 

ผลงาน “ท่ีค ้ ายนัหน่ึงตนั”(One ton prom) หรือ “บ้านไพ่” (One ton prom) ค.ศ. 1969 

เซอร์ร่ายงัคงใชธ้าตุโลหะในการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยใชแ้ผน่ตะกัว่รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส จ านวน4 

แผน่มาประกอบเขา้ดว้ยกนัให้มีลกัษณะคลา้ยกล่องส่ีเหล่ียม แผ่นตะกัว่แต่ละแผ่นถูกตดัขาดอยา่ง

หยาบๆไม่มีการตกแต่งขอบหรือมุมแต่อยา่งใด ถูกน ามาประกอบกนัโดยไม่มีการเขา้เหล่ียมเขา้มุม

ให้แน่นหนา นั้นท าให้ผลงานของเซอร์ร่ามีแนวโนม้ท่ีจะเกิดอนัตรายถา้หากผลงานบา้นไพ่เกิดลม้

ลง และลกัษณะอนัล่อแหลมเช่นน้ีถูกน ามาใชใ้นผลงานของเขาแทบทุกช้ิน 

ผลงานศิลปะของริชาร์ด เซอร์ร่า ในช่วงแรกนั้นจึงเป็นเพียงการน าแผ่นโลหะ หรือ
แผน่ตะกัว่มาประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน โดยการตดั มว้น งอ ท าให้สั้ น และ
แบ่งแยก ก่อนน ามาประกอบกนั สร้างรูปทรงใหม่ข้ึนมา โดยขนาดยงัคงไม่ใหญ่โตมากนกัเม่ือเทียบ
กบัผลงานในช่วงหลงัๆ และผลงานก็ยงัคงแสดงทกัษะของศิลปินเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งผูช้มงาน
ศิลปะก็ยงัคงไม่มีส่วนร่วมกบัตวัผลงานเท่าท่ีควร ซ่ึงจะแตกต่างจากผลงานในช่วงหลงัท่ีแผน่โลหะ
ของเซอร์ร่ามีจ านวนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัมีขนาดมหึมามากข้ึนดว้ย รูปทรงมีความซบัซ้อนมากข้ึน 
และผู ้ชมย ังได้สัมผ ัสกับผลงานศิลปะอย่างใกล้ชิด แต่ทว่าผลงานกลับเป็นผลผลิตท่ีผ่าน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและเทคนิคทางวิศวกรมากกวา่ฝีมือศิลปิน ซ่ึงผลงานในช่วงหลงัน้ีจะ
ถูกน ามาวเิคราะห์เพื่อหาความสอดคลอ้งและอิทธิพลปรัชญาเซน 

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของริชาร์ด เซอร์ร่า ท่ีจะน ามาวิ เคราะห์ได้แก่  ผลงานช่ือ 
“1,2,3,4,5,6,7,8,” (ค.ศ. 1987) (ผลงานช้ินท่ี 1) ผลงาน “Running Ares ( For John Cage)” (ค.ศ. 1992) 
(ผลงานช้ินท่ี 2)  ผลงาน “Double Torqued Ellipse II”(ค.ศ. 1998)(ผลงานช้ินท่ี 3) ผลงาน “Switch”(ค.ศ. 
1999) (ผลงานช้ินท่ี 4)  และผลงาน “Sequence”( ค.ศ. 2006 )(ผลงานช้ินท่ี 5) โดยเร่ิมจากการวเิคราะห์
ทศันธาตุโดยรวมของผลงานศิลปะทั้ง  5 ช้ินเพื่อทราบลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก่อน
น าไปเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคลอ้ง และอิทธิพลจากปรัชญาเซน 
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ผลงานช้ินที ่1 

 
 
ภาพท่ี 2 ริชาร์ด เซอร์ร่า, 1, 2,3,4,5,6,7,8, 1987, แผน่โลหะ, 184.8 ซม.x 4 ม.x 5.1 ซม. 
ท่ีมา: Richard serra, 1-2-3-4-5-6-7-8, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.maihudson. 
tumblr.com/post/91869890462/richard-serra-1-2-3-4-5-6-7-8-1987 
  

ผลงานช่ือ “1,2,3,4,5,6,7,8,” (ค.ศ. 1987) เป็นผลงานท่ีเนน้รูปทรงเรขาคณิต และปล่อย
ให้พื้นผิวของวตัถุแสดงตวัอย่างบริสุทธ์ินั้นคือผิวท่ีหยาบด้านและมีคราบสนิมของแผ่นโลหะ 
รูปลกัษณ์ของผลงานช้ินน้ีได้น าแผ่นโลหะรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้มาจดัเรียงในลกัษณะคล้ายรูป
กงัหนัโดยใชก้ระบวนการซ ้ าของรูปทรงและวตัถุ ซ่ึงกระบวนการซ ้ าในลกัษณะดงักล่าวก่อให้เกิด
จงัหวะและพื้นท่ีวา่งภายในผลงานศิลปะ ผูช้มจะไดส้ัมผสัไปกบัพื้นท่ีวา่งและระนาบของแผน่โลหะ
แต่ละแผน่ ซ่ึงการรับชมจะเป็นไปในลกัษณะการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมโดยทุกระนาบของแผน่โลหะ
จะค่อยๆปรากฏแก่สายตาตามความเคล่ือนไหวของผูช้ม ลกัษณะโดยรวมของผลงานช้ินน้ีมีเอกภาพ
และกลมกลืน  
 
 
 
 
 
 

http://www.mai/
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ผลงานช้ินที ่2 

 
 

ภาพท่ี 3 ริชาร์ด เซอร์ร่า, Running Ares (For John Cage), 1992, แผน่โลหะ, 2แผน่ 4ม.X 15.7ม. 

1แผน่ 4 ม. x 15.5 ม. 

ท่ีมา: Richard Serra, Running Arcs (For John Cage), เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=12047370290 

  

ผลงาน “Running Ares (For John Cage)” ใชว้สัดุท่ีเป็นแผน่โลหะโคง้จ านวนสามแผน่

จดัวางในลกัษณะลดหลัน่กนัไป ซ่ึงพื้นผิวของแผ่นโลหะแสดงความหยาบด้าน และเต็มไปด้วย

คราบสนิม มีการซ ้ าของรูปทรงก่อให้เกิดจงัหวะและช่องว่างระหว่างแผน่โลหะ ซ่ึงศิลปินจงใจให้

เกิดข้ึนเพื่อก าหนดทิศทางในการเขา้ชมผลงานศิลปะ การจดัวางแผ่นโลหะแต่ละแผ่นก็มีลกัษณะ

ขนานกนัไป ไม่เน้นวตัถุช้ินหน่ึงช้ินใดให้โดดเด่นออกมา ผลงานจึงมีความสมดุล โดยรวมของ

ผลงานมีเอกภาพและกลมกลืน 

 
 
 
 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=12047370290
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ผลงานช้ินที ่3 

 
 

ภาพท่ี 4 ริชาร์ด เซอร์ร่า, Double Torqued Ellipse II, 1998, แผน่โลหะ, นอก 3.6 x 11 x 8.4 ม. 

ใน 3.6 x 8.7 x 5.9 ม. 
ท่ีมา: Richard serra, Double Torqued Ellipse II, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www. 

artscenecal.com/ArtistsFiles/SerraRi/SerraRiFile/SerraRiPics/RiSerra2.html 
 

ผลงาน “Double Torqued Ellipse II”(ค.ศ. 1998) ลกัษณะผลงานใชแ้ผ่นโลหะรูปทรง
วงรีจ านวนสองวงซ้อนกัน พื้นผิวปล่อยตามธรรมชาติซ่ึงเต็มไปด้วยคราบสนิม ใช้การซ ้ าของ
รูปทรงในการสร้างจงัหวะและพื้นท่ีวา่งทั้งภายในและภายนอกผลงานศิลปะ มีทางเขา้และทางออก
ทางเดียวหากผูช้มตอ้งการเดินชมภายในผลงานศิลปะ เป็นการจ ากดัจ านวนผูช้มและก าหนดทิศทาง
ในการเขา้ชมผลงาน การจดัวางผลงานศิลปะเป็นไปอยา่งเรียบง่ายและสมดุล โดยรวมของผลงาน
ช้ินน้ีมีความกลมกลืนและมีเอกภาพ 
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ผลงานช้ินที ่4 

 
 

ภาพท่ี 5 ริชาร์ด เซอร์ร่า, Switch, 1999, แผน่โลหะ, 3แผน่ 4.1ม.x 15.9 ม.3แผน่ 4.1ม.x15.7ม. 

ท่ีมา: Richard Serra, Switch, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.artnet.com/ 
Magazine/features/kuspit/kuspit1-17-4.asp. 

 
ผลงาน “Switch”(ค.ศ. 1999)  เป็นผลงานอีกช้ินหน่ึงของเซอร์ร่าท่ียงัคงใชแ้ผน่โลหะท่ี

มีลกัษณะโคง้งอในการสร้างสรรคผ์ลงาน และปล่อยให้พื้นผิวของแผน่โลหะแสดงตวัออกมาอยา่ง
ธรรมชาติ ผลงานช้ินน้ีมีแผน่โลหะโคง้ถึงหกช้ินถูกจดัวางในลกัษณะคลา้ยรูปทรงสามเหล่ียม เซอร์
ร่ายงัคงใช้การซ ้ าของแผ่นโลหะในการสร้างพื้นท่ีว่างและจงัหวะในผลงาน ช่องว่างระหว่างแผ่น
โลหะแต่ละแผน่ ความกวา้งมีขนาดเพียงหน่ึงคนผา่นเท่านั้นไม่สามารถเดินสวนกนัได ้ผูช้มจะตอ้ง
เดินแถวกนัเขา้ไปหากต้องการชมภายในของผลงานศิลปะ การจดัวางใช้เพียงหลักคณิตศาสตร์
พื้นฐานไม่ใหค้วามส าคญักบัจุดใดเป็นพิเศษผลงานโดยรวมจึงมีความสมดุลและกลมกลืน  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artnet/
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ผลงานช้ินที ่5 

 
 

ภาพท่ี 6 ริชาร์ด เซอร์ร่า, Sequence, 2006, แผน่โลหะ, 3.9 x 12.4 x 19.9 ม. 

ท่ีมา: Richard Serra, Sequence, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.dissentmagazine. 

org/online_articles/steely-visions-richard-serra-at-moma 

  
ผลงาน “Sequence”( ค.ศ. 2006 ) เป็นผลงานท่ีมีการจดัวางซับซ้อนกว่าช้ินอ่ืนๆ แต่

ยงัคงใช้แผ่นโลหะท่ีเต็มไปด้วยคราบสนิมในการสร้างสรรค์ ซ่ึงรูปลักษณ์ของผลงานช้ินน้ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัเลขแปด เป็นการใช้แผน่เหล็กรูปทรงคลา้ยตวัเอส (S) ซ้อนกนัสองวง ใช้การซ ้ า
ของรูปทรงแผ่นโลหะในการสร้างจงัหวะและพื้นท่ีว่าง ก าหนดทิศทางและจ านวนผูเ้ขา้ชมด้วย
ระยะห่างของแผน่โลหะ ผลงานช้ินน้ีกินพื้นท่ีกวา้งและมีระยะทางในการรับชมยาวข้ึน และน้ีเป็นกุศ
โลบายอย่างหน่ึงของเซอร์ร่าท่ีตอ้งการให้ผูช้มใช้เวลากบัผลงานศิลปะนานข้ึน ด้วยการซ ้ าของ
รูปทรงท่ีมีเพียงแผน่โลหะสองแผน่แต่ดว้ยการโคง้งอท่ีซบัซอ้นและลงตวั ท าใหผ้ลงานช้ินน้ีมีความ
สมดุลกลมกลืน และมีเอกภาพ 

จุดเด่นในการสร้างสรรคผ์ลงานทั้ง 5 ช้ินของเซอร์ร่าคือการใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต มาจดัวางในรูปแบบต่างๆดว้ยหลกัของการซ ้ า และการซ ้ าก็
เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดช่องว่างและจงัหวะ ซ่ึงผูช้มสามารถเดินเขา้ไปตามซอกมุมต่างๆของผลงาน
ศิลปะท่ีมีขนาดใหญ่ได ้และความใหญ่โตน้ีเองท่ีท าให้ผูช้มไดใ้ชเ้วลาในการชมผลงานศิลปะแต่ละ
ช้ินนานข้ึน ซ่ึงเป็นจุดประสงค์หน่ึงของศิลปิน ท่ีตอ้งการก าหนดทิศทาง ก าหนดจ านวนของผูช้ม 
และตอ้งการให้ผูช้มใชเ้วลาไปกบัผลงานศิลปะให้นานข้ึน สัมผสักบัพื้นผิวท่ีหยาบกร้านของคราบ
สนิมอยา่งใกลชิ้ด เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ช้มใชป้ระสบการณ์ตรงกบัส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ อยูก่บัปัจจุบนั
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ขณะ ดว้ยคุณสมบติัของการซ ้ าเม่ือได้สัมผสัในระยะเวลาท่ียาวนานจะก่อให้เกิดสมาธิและความ
สงบแก่ผูช้ม 

ทศันธาตุท่ีปรากฏในผลงานศิลปะของริชาร์ด เซอร์ร่า ท าให้ทราบถึงลักษณะการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมินิมอลอาร์ต ทั้ งในส่วนของ “ความเรียบง่าย”ท่ีใช้เพียงรูปทรง
เรขาคณิต เช่น รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปทรงโคง้ หรือรูปทรงวงรี เป็นตน้ นอกจากน้ีพื้นผิวยงัปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการตกแต่ง ขดัเกลา หรือท าสีแต่อยา่งใด ผลงานของเซอร์ร่ายงั “ไม่แสดง
รูปลกัษณ์” (Non-Representational) สัญลกัษณ์ เน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีจะสามารถตีความกลบัไปได ้
ผลงานจึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมซ่ึงเป็นผลจากการใชรู้ปทรงเรขาคณิตบริสุทธ์ิ ผลงานของเซอร์ร่า 
“ไม่แสดงอตัลกัษณ์” (Identity) เซอร์ร่าเลือกใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยไม่ได้
ผา่นฝีมือของศิลปินโดยตรง ศิลปินเป็นเพียงผูอ้อกแบบและจดัวางเท่านั้น ท าให้ผลงานศิลปะถูกตดั
ขาดจากอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน ซ่ึงแนวทางเช่นน้ีเองท่ีศิลปินมินิมอลอาร์ตใชต่้อตา้นลทัธิแอ็บ
แตรกทเ์อก็เพรสชนันิสม ์ผลงานของเซอร์ร่า “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั” ดว้ยผลงานท่ีปราศจาก
รูปลกัษณ์ สัญลกัษณ์ รวมถึงเน้ือหาและเร่ืองราว ส่ิงท่ีจะเป็นตวัแสดงให้เห็นถึงความเป็นศิลปะไดก้็
คือรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงจึงเป็นหัวใจหลกัของผลงานศิลปะ และเป็นตวักระตุน้ประสบการณ์
ตรง การรับรู้ โดยเฉพาะมองเห็นและสัมผสัจากผูช้ม ผลงานของเซอร์ร่า “มีลกัษณะเป็นเอกพจน์
และพหุพจน์” การใชว้สัดุชนิดเดียวกนัและมีลกัษณะคลา้ยกนัในจ านวนท่ีมากกวา่หน่ึง หรือท่ีเรียก
กนัว่าการซ ้ านั้น หากมองอยา่งผิวเผินแผน่โลหะแต่ละแผน่นั้นมีคุณสมบติัท่ีเป็นเอกเทศต่อกนั แต่
เม่ือถูกศิลปินจดัเรียงข้ึนใหม่จนมีลกัษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นพหุของวตัถุ เม่ือมองภาพกวา้งออกไป
กลุ่มวตัถุเหล่านั้นก็กลบักลายเป็นเอกภาพข้ึนมา ผลงานของเซอร์ร่า “มีลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแส
หลกั” ท่ีมีการแบ่งความสูงต ่าในผลงานศิลปะ เซอร์ร่าเลือกใชว้สัดุท่ีใชใ้นระบบอุตสาหกรรมหนกั 
หรือท่ีผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม ซ่ึงไม่ค่อยปรากฏในประวติัศาสตร์ศิลป์ในยุคก่อนหน้า และ
นั้นเป็นการสร้างความคลุมเครือวา่ส่ิงใดเป็นศิลปะ และส่ิงท่ีไม่ใช่ผลงานศิลปะ 

การสร้างสรรคผ์ลงานของริชาร์ด เซอร์ร่า เขา้ข่ายลกัษณะการสร้างสรรคข์องศิลปะมินิ
มอลอาร์ตซ่ึงในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะการสร้างสรรค์มินิมอลอาร์ตกับ
ปรัชญาเซนเพื่อหาความสอดคลอ้งและอิทธิพลต่อไป 

การเปรียบเทยีบลกัษณะผลงานศิลปะของริชาร์ด เซอร์ร่า และปรัชญาเซน 
ผลงานจ านวน 5 ช้ินของริชาร์ด เซอร์ร่าไดแ้ก่ ผลงานช่ือ “1,2,3,4,5,6,7,8,”(ค.ศ. 1987) 

ผลงาน “Running Ares ( For John Cage)” (ค.ศ. 1992)  ผลงาน “Double Torqued Ellipse II” (ค.ศ. 
1998) ผลงาน “Switch”(ค.ศ. 1999)  และผลงาน “Sequence”(ค.ศ. 2006) มีลกัษณะของความ “เรียบ
ง่าย” เป็นการขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นออกไป โดยหันมาให้ความส าคญักับรูปทรงเรขาคณิต เช่นรูป
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ส่ีเหล่ียม  รูปโคง้ รูปวงรี เป็นตน้ ถูกน ามาจดัเรียงใหม่เป็นรูปร่างแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช้ิน  
ผลงานในแต่ละช้ินมิไดมี้การท าสีตกแต่ง หรือขดัใหเ้กล้ียงเกลาแต่อยา่งใด กลบัให้ผลงานศิลปะแต่
ละช้ินแสดงเน้ือแทอ้อกมาอยา่งบริสุทธ์ิ ทั้งคราบไคลและคราบสนิม โดยเซอร์ร่าเช่ือวา่สีท่ีฉูดฉาด
เป็นส่ิงฟุ่มเฟือย ลกัษณะเหล่าน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัสุนทรียศาสตร์วะบิ-สะบิท่ีเนน้ความเรียบ
ง่าย เคร่งครัดและมธัยสัถ์ และเรียกร้องความสงบ รูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมผ่านวตัถุก็ตอ้งการให้
ซาบซ้ึงถึงร่องรอยของการเวลา เพื่อตระหนกัถึงคุณค่าของแก่นชีวติท่ีปราศจากความจีรังย ัง่ยืน เม่ือ
เป็นเช่นน้ีแลว้การตกแต่งประดบัประดาก็เป็นเพียงการกระท าท่ีไร้ประโยชน์ 

ผลงานจ านวน 5  ช้ินของเซอร์ร่า มีลกัษณะท่ี “ไม่แสดงรูปลกัษณ์” สัญลกัษณ์หรือการ
อุปมาอุปไมย หรือภาษาภาพให้ตีความ นั้นหมายความว่าผลงานของเซอร์ร่าให้ความส าคญักับ
ผสัสะ การรับรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะทางสายตาและการสัมผสั เช่นเดียวกบัปรัชญาเซนท่ี
ไม่ตอ้งการพึ่งอรรถและพยญัชนะ เพราะเซนเช่ือว่าการจะเขา้ถึงความจริงได้นั้น มิได้ข้ึนอยู่กับ
ตวัอกัษรหรือการอรรถาธิบายแต่อยา่งใด เพราะตวัอกัษรนั้นไม่สามารถอธิบายความจริงไดห้มดจด 
หรือท าให้เข้าถึงสภาวะความจริงได้ แต่จะตอ้งใช้การตระหนักรู้หรือประสบการณ์ตรงเท่านั้น
ยกตวัอยา่งเช่นภาพวาดรูปวงกลมซ่ึงแต่ละบุคคลนั้นจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัรูปลกัษณ์ของวงกลม
นั้นแตกต่างกนัไป บางคนอาจตีความไปถึงดวงอาทิตย ์บางคนอาจว่าเป็นพระจนัทร์ และบางคน
อาจตีความไปถึงสภาวะแห่งจิต การขยายขอบเขตของทศันะและจินตนาการจึงเป็นส่ิงส าคัญ 
นอกจากน้ีจุดร่วมอีกอยา่งหน่ึงระหวา่งปรัชญาเซนโดยเฉพาะในส่วนของวะบิ-สะบิ ท่ีคลา้ยคลึงกบั
ความเป็นโมเดิร์นนิสมข์องศิลปะตะวนัตก คือการแสดงความงามท่ีไม่ตอ้งการเร่ืองราว เน้ือหา และ
การไม่เป็นตวัแทนของส่ิงใด สุนทรียภาพสามารถสัมผสัไดต้ามแต่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงอาจไม่ตรงตามจุดประสงค์ของผูส้ร้างสรรค์1 ความเป็นนามธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีเปิดโอกาสให้
มนุษยใ์ชผ้สัสะไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและบริสุทธ์ิ ซ่ึงการรับรู้เป็นส่ิงท่ีเซอร์ร่าและเซนใหค้วามสนใจ 

ผลงานจ านวน 5  ช้ินของเซอร์ร่า มีลกัษณะท่ี “ไม่แสดงอตัลกัษณ์” (Identity) เซอร์ร่า
เลือกท่ีจะใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการท่ีจะหลีกเล่ียงการ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในตวัผลงานศิลปะทั้งในส่วนของอารมณ์ความรู้สึก หรืออตัลกัษณ์ของศิลปิน 
เพื่อให้ผลงานศิลปะมีความบริสุทธ์ิ และแสดงความงามดว้ยตวัมนัเอง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
แยกตวัศิลปินออกจากงานศิลปะ กลยุทธ์อนัเดียวกนัน้ีท่ีมาเชล ดูชองป์ ใช้ในผลงาน “น ้ าพุ” ของ

                                                           
1เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวแีละนักปรัชญา, พิมพค์ร้ัง

ท่ี 2, แปลจาก Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers, แปลโดย กรินทร์ กล่ินขจร 
(กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2550), 42. 
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ตนเองซ ้ ายงัมีการใช้นามแฝงในการส่งผลงานช้ินนั้นๆอีกดว้ย ผลงานช้ินน้ีมีนยัยะแอบแฝงทั้งการ
ใชโ้ถฉ่ีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนัยกระดบัใหเ้ป็นผลงานศิลปะ มีการใชช่ื้อปลอมเป็น
การละลายอตัตาของตนเองซ่ึงขณะนั้นดูชองป์ก็มีช่ือเสียงอยู่ในระดบัหน่ึง เป็นการตั้งค  าถามต่อ
วงการศิลปะในขณะนั้น ทั้งในส่วนของผลงานศิลปะเอง และช่ือศิลปินวา่จะไดก้ารยอมรับหรือไม่  
สอดคลอ้งกบัวิถีแห่งเซน  เซนมีความเช่ือท่ีวา่สรรพส่ิงคือความว่าง โลกและชีวิตคือความว่าง ไม่
ควรท่ีจะยึดติด มนุษย์ควรว่างจากตวัตน เพราะการยึดถือตวัเองเป็นส าคญันั้นจะก่อให้เกิดการ
แบ่งแยกการเปรียบเทียบ และสร้างความขดัแยง้ เซนจึงตอ้งขจดัความคิด หรือจิตส านึกในตวัตน
ออกไป และเขา้ถึงสภาวะท่ีปราศจากความคิด ไร้จิต และไร้รูป ซ่ึงผลงานของเซอร์ร่าปราศจาก
ความคิดเพราะไร้ภาพลกัษณ์ในการท่ีเล่าเร่ืองราวหรือเน้ือหา ไร้รูปธรรมท่ีจะเช่ือมโยงหรือตีความ 
น ามาซ่ึงความยึดติดทางภาพลักษณ์ ผลงานของเซอร์ร่าปราศจากการเช่ือมโยงไปยงัอดีตหรือ
สามารถท่ีจะตีความหาความหมายได้ อีกทั้งไม่สามารถคาดเดาภาพท่ีจะปรากฏล่วงหน้าได้ การ
สัมผสัผลงานของเขาจึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ซ่ึงเป็นส่ิงสดใหม่ 

ซ่ึงถา้หากยอ้นกลบัไปดูในการลดอตัตา หรือการสลายตวัตนในวฒันธรรมญ่ีปุ่นจะเห็น
ไดใ้นศิลปะการปรุงชา ไม่วา่ผูเ้ขา้ร่วมพิธีการปรุงชาจะอยูใ่นวรรณะท่ีสูง หรือชนชั้นสามญัเม่ือเขา้มา
อยูใ่นห้องชงชาหวัเข่าของคนทั้งสองจะชิดกนัและพดูจากนัในเร่ืองท่ีคนทั้งคู่สนใจดว้ยความเคารพซ่ึง
กนัและกนั 

การลดอตัตาของศิลปินและปล่อยใหผ้ลงานศิลปะแสดงตวัอยา่งบริสุทธ์ิ โดยปราศจาก
การควบคุมในทางทฤษฎี หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีจะมาบิดเบือนการรับรู้ในตวัของผลงานศิลปะ ไม่
เพียงจะปรากฏในงานทศันศิลป์เท่านั้น แต่ยงักินพื้นท่ีทางด้านดนตรีอีกด้วย จอห์น เคจ ศิลปิน
ทางดา้นดนตรีผูป้ฏิเสธท่ีจะน าเสียงดนตรีไปพวัพนักบัความรู้สึก และอารมณ์ของมนุษย ์เพราะส่ิง
เหล่าน้ีไม่ใช่เร่ืองจริงและไม่เป็นสากล เขาจึงหันไปใช้วิธีการเส่ียงทายแบบคมัภีร์อ้ีจิงในการเลือก
ตวัโน๊ต ซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีไดจ้ากองคค์วามรู้ของจีนโบราณ เป็นการพยายามท าลายอตัตาของนกัแต่ง
เพลง2 ซ่ึงทั้งเคจ และเซอร์ร่าต่างใชว้ธีิการเดียวกนัคือการไม่น าอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินใส่ลงใน
ผลงานศิลปะ และการไม่แสดงสัญลกัษณ์ใดๆให้ตีความ แต่กลบัปล่อยให้ผลงานแสดงตวัอย่าง
บริสุทธ์ิ 

ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินของเซอร์ร่า “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั” ผลงานศิลปะถูก
ลดทอนรายละเอียดปลีกย่อย ท่ีจะเป็นการประดบัประดาตกแต่งให้เหลือเพียงรูปทรงเรขาคณิต

                                                           
2อติภพ ภัทรเดชไพศาล, เสียงของอิสรภาพ John Cage กับ Experimental Music, 

(กรุงเทพฯ: Blacklist, 2557), 93. 
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พื้นฐาน ในทางศิลปะถือวา่รูปทรงเป็นแก่นแกนของการสร้างสรรค ์เป็นทศันธาตุพื้นฐานท่ีบริสุทธ์ิ 
ผลงานศิลปะจึงมีลกัษณะท่ีตรงไปตรงมา ซ่ือบริสุทธ์ิ ปราศจากรายละเอียดปลีกย่อย  การรับรู้จึง
เป็นส่ิงส าคญั ทั้งทางสายตาและการสัมผสั ซ่ึงประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีไดรั้บก็จะแตกต่างกนั
ไป สอดคลอ้งกบัวะบิ-สะบิ ท่ีลดทอนลายละเอียดปลีกย่อยให้มากท่ีสุด ขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นออกไป 
และเขา้ถึงแก่นแทท่ี้บริสุทธ์ิของความเป็นวตัถุ เห็นไดจ้ากการแต่งบทกวีไฮกุ ท่ีสั้ นกระชบัและซ่ือ
บริสุทธ์ิ หรือการวาดภาพแนวเซนท่ีใช้เพียงหมึกสีด า นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ
เซนในแง่ของการไม่ตอ้งพึ่งอรรถและพยญัชนะท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนหน้า คือให้ความส าคญักบั
ประสบการณ์ตรง หรือสัมผสักบัสภาวะนั้นๆดว้ยตนเอง 

    ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินของเซอร์ร่า  มี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั” ท่ีมีการ
แบ่งความสูงต ่ าของผลงานศิลปะ เซอร์ร่าหันมาใช้วสัดุท่ีใช้ในอุตสาหกรรมหนัก และผ่าน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมอยา่งแผน่เหล็กกลา้มาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เป็นการท าลายเส้นแบ่ง
ของศิลปะ กบัส่ิงท่ีไม่ใช่ศิลปะ สร้างความคลุมเครือในการจดัประเภทของศิลปะ และตดัขาดการ
เช่ือมต่อทางประวติัศาสตร์ศิลปะ สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ีเน้นการปฏิบติันอกคมัภีร์ เซนมีความ
เช่ือท่ีวา่ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยน์ั้น ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความคิด
ได ้เพราะระบบคิดมีเง่ือนไขและขอ้จ ากดั อาจเกิดการบิดเบือนในตวัประสบการณ์ไดน้อกจากน้ีการ
แบ่งแยกในล าดบัขั้นแบบสูงต ่า ก็จะน ามาซ่ึงความขดัแยง้และไม่สามารถเป็นอิสระได ้

     รูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานของริชาร์ด เซอร์ร่ามีลกัษณะหลายประการสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาเซน ทั้งการให้ความส าคญักบัความเรียบง่าย การไม่แสดงรูปลกัษณ์ สัญลกัษณ์ หรือเป็น
ตวัแทนของส่ิงใด ท่ีมีลกัษณะของการช้ีน า สั่งสอน หรือเป็นการอธิบาย เพราะเช่ือว่ามนุษยน์ั้นไม่
สามารถท่ีจะรับรู้สภาวะบางอยา่งไดด้ว้ยการอธิบาย แต่จะตอ้งใชก้ารตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง หรือใช้
ประสบการณ์ตรงเท่านั้น  การพยายามลดอตัตาหรือละลายอตัตาเพื่อให้ผลงานศิลปะเป็นไปอย่าง
บริสุทธ์ิปราศจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือสลายการเป็นผูส้ร้างของศิลปิน และท่ีเห็นจะเป็นจุด
ร่วมส าคญัในผลงานศิลปะของริชาร์ด เซอร์ร่ากบัปรัชญาเซนก็คือ ทั้งสองแนวทางให้ความส าคญั
กบัการขยายขอบเขตของประสาทสัมผสั และการรับรู้ โดยผ่านประสบการณ์ตรง หรือตระหนกัรู้
ดว้ยตนเอง ซ่ึงมิใช่การขบคิดในเชิงของปัญญา หรือเหตุผล หรือการอธิบายในลกัษณะของการสั่ง
สอน แต่ตอ้งเป็นการต่ืนรู้ดว้ยตนเอง 
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วิเคราะห์แนวความคิดและปัจจัยอื่นๆในผลงานศิลปะของริชาร์ด เซอร์ร่าที่สอดคล้อง
กบัปรัชญาเซน 

ความรู้สึกไม่มัน่คง ไม่แน่นอน ไม่ปลอดภยัและสร้างความสะพรึงกลวัเป็นแก่นสารท่ี
พบได้ในงานประติมากรรมของ ริชาร์ด เซอร์ร่า  มีการคิดค านวณในเร่ืองของการติดตั้ ง
ประติมากรรมกบัพื้นท่ี การก าหนดจ านวนและทิศทางของผูช้มในการเขา้ชมผลงานศิลปะ ริชาร์ด 
เซอร์ร่าหลีกเล่ียงท่ีจะเสนอภาพตวัแทนหรือรูปลกัษณ์ท่ีเป็นนยัยะของจินตนาการ หรือการตีความ 
และปฏิเสธภาพลวงตา โดยหันมาให้ความส าคญักบัการรับรู้ทางผสัสะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ การ
เคล่ือนไหวและเวลา  

การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆช่วยเปิดโลกทศัน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของเซอร์ร่าเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1970 ท่ีเซอร์ร่าไดเ้ดินทางไปเกียวโตและไดช้ม
สวนญ่ีปุ่นซ่ึงเซอร์ร่าช่ืนชอบเป็นอย่างมาก และน ามาปรับใช้กบักระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ท่ีถูกวางแผนไวอ้ยา่งแม่นย  าของเขา โดยเขาอธิบายวา่ “วิสัยทศัน์ของคุณจะเดินทางไปมาโดย
ไม่ลดลงถึงกรอบภาพ ซ่ึงจะรวมถึงการข้ึนอยู่กบัหน่วยความจ าและการคาดหวงั ความสัมพนัธ์กบั
เวลา , ช่องว่าง, การเดิน, ซ่ึงถา้หากจะมองสวนญ่ีปุ่นในมุมกวา้งตอ้งอยู่บริเวณโคง้หรือวงกลม”3

เซอร์ร่าไดใ้ชก้ลยุทธ์ของสวนญ่ีปุ่นท่ีผูช้มจะตอ้งคาดเดาทิศทาง อยูก่บัการรับรู้และการเคล่ือนไหว 
ซ่ึงเป็นกุศโลบายหน่ึงท่ีท าให้ผูช้มใชเ้วลากบัผลงานศิลปะนานข้ึน และอีกส่ิงหน่ึงท่ีเซอร์ร่าไดจ้าก
สวนญ่ีปุ่นคือการก าหนดจ านวนผูช้มให้อยูใ่นวงจ ากดัโดยสร้างช่องวา่งภายในประติมากรรมของ
เขาให้แคบเพื่อให้ระนาบและพื้นผิวเผชิญหน้ากับผู ้ชมอย่างใกล้ชิด ซ่ึงปรากฏในผลงาน
ประติมากรรมทั้งส่ีช้ินของเซอร์ร่าท่ีมีลกัษณะโคง้และวกไปวนมา จะมีแตกต่างก็เพียงผลงานช่ือ 
“1,2,3,4,5,6,7,8,”ท่ีใชรู้ปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้มาจดัวางในลกัษณะคลา้ยกงัหนั แต่การเดินชมผลงานก็
ยงัคงมีลกัษณะเป็นวงกลมเช่นเดิม การใชเ้ส้นโคง้ท่ีวกไปวนมาเป็นวิธีการหน่ึงในการจ ากดัมุมมอง
ของผูช้มใหต้อ้งคาดเดา หรือตอ้งประติดประต่อเส้นทางท่ีพบในอนาคตข้ึนมาเอง 

การจ ากดัมุมมอง หรือใหมี้มุมมองในระยะกระชั้นชิดในผลงานของริชาร์ด เซอร์ร่าเป็น
การสร้างพื้นท่ีส่วนตวัใหก้บัผูช้ม ทุกส่ิงท่ีปรากฏเป็นส่ิงใหม่และไม่สามารถคาดเดาได ้ผูช้มสลดัส่ิง
ท่ีอยูร่อบตวัออกไปเหลือเพียงแผ่นโลหะท่ีอยูเ่บ้ืองหน้ากบัตนเอง เป็นการใชเ้วลาของตวัเองอยูก่บั
ปัจจุบนัขณะ และการซ ้ าของพื้นผวิโลหะท่ีเต็มไปดว้ยคราบสนิมท่ีมีขนาดใหญ่ก็มีมิติของการสร้าง

                                                           
3Richard Serra, accessed March 20, 2015, available from http://www.diaart.org/exhi 
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สมาธิให้ผูช้มอีกดว้ย ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะพบไดใ้นสวนญ่ีปุ่นท่ีสร้างข้ึนมาให้มีความสงบเพื่อภิกษุ
ไดท้  าสมาธิ 

 
ในแง่มุมของการออกแบบสวนญ่ีปุ่น การเห็นจะเป็นรองลงไป หลงัจาก

การเห็นแลว้ ผูเ้ดินตอ้งกระตุน้ตวัเองใหใ้ชค้วามทรงจ า เพ่ือประกอบสร้างลกัษณะของ
พ้ืนท่ีของตนเองข้ึนมา นั้นท าใหพ้ื้นท่ีไม่เหมือนกบัคนอ่ืนดว้ย  เพราะแต่ละคนย่อมมีจุด
สนใจท่ี แตกต่างกนั การหกัเล้ียวในแง่มุมท่ีไม่คาดคิด เส้นทางท่ีวกวน มุมมองท่ีถูกบด
บงั เห็นไม่ไกลไปกว่าระยะสั้นๆขา้งหนา้ ไม่แน่ใจว่าจุดหมายจะอยู่ตรงไหน ผลลพัธ์
ส าคญัของความทรงจ าท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี คือการอยู่กบัตวัเอง มากข้ึน การใชเ้วลาท าให้
ไดพ้ื้นท่ีมากข้ึนในเชิงประสบการณ์ ความทรงจ าเป็นกุญแจในการท าความเขา้ใจพ้ืนท่ี 
และตวัเอง4 

 
ขนาดท่ีใหญ่โตและการยืดระยะผลงานศิลปะใหย้ืดยาวออกไป ซ่ึงภายในปรากฏพื้นท่ี

วา่งส าหรับเดินชมนั้น เป็นการดึงศกัยภาพของพื้นท่ีวา่งมาใชป้ระโยชน์ ท าให้ผูช้มงานตอ้งใชเ้วลา
ในการชมผลงานศิลปะมากข้ึนและไดแ้ต่งเติมจินตนาการต่อ และตีความอยา่งอิสระไปกบัพื้นท่ีวา่ง 
กลยุทธ์ดงักล่าวเม่ือมองในสุนทรียศาสตร์ของเซนท่ีเช่ือว่าทุกส่ิงมีสภาวะวา่งเปล่า เม่ือมาอยูใ่นรูป
ของศิลปะ การแสดงพื้นท่ีวา่งจึงส าคญัซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภาพวาดหมึกด าของเซนท่ีแสดงแต่เพียงม่าน
หมอกท่ีปกคลุมไปทัว่ภาพเห็นเพียงแต่ภูเขาและ ตน้ไมท่ี้เลือนราง ความวา่งจึงเป็นหัวใจหลกัของ
งานศิลปะ จึงถือไดว้่าผลงานของริชาร์ด เซอร์ร่าใช้ความว่างมาขบัเคล่ือนความงามให้ออกมาใน
รูปแบบของการให้อิสระต่อผูช้มในแต่งเติมจินตนาการบนความว่างบนพื้นฐานเดียวกันกับ
สุนทรียศาสตร์โยะฮะคุ (Yohaku) 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามรูปทรงก็ยงัคงเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างสุนทรียภาพให้ประจกัษ์แก่
สายตาผูช้มซ่ึงมาในลกัษณะของรูปธรรม ส่วนพื้นท่ีว่างนั้นก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสร้างสุนทรียภาพใน
มโนทศัน์หรือจินตนาการท่ีจะเกิดข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจงส าหรับผูช้มแต่ละคน ทั้งพื้นท่ีว่างและ
รูปทรงจึงเป็นสองส่ิงท่ีหนุนน าใหผ้ลงานศิลปะมีมิติท่ีซบัซอ้นมากกวา่การรับรู้ทางสายตา 

นอกจากส่วนของพื้นท่ีว่างท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถพบไดใ้นผลงาน
ศิลปะคือความเป็นนามธรรม ท่ีปราศจากภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์ เพื่อการตีความหรือหา
ความหมาย การคิดค านวณในเชิงเหตุผลจึงถูกตดัออกไป เหลือเพียงประสบการณ์ทางผสัสะเท่านั้น 

                                                           
4ชยัยศ อิษฏว์รพนัธ์ุ, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้: สวนญีปุ่่น, (กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, 

2557), 51-52 
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นั้นหมายความวา่ผูช้มจะไดใ้ช้เวลาอยูก่บัตนเองมากข้ึน อยูก่บัปัจจุบนัขณะ และความซ ้ าซากจ าเจ
ในงานศิลปะนั้นจะสร้างสมาธิให้แก่ผูช้มซ่ึงเป็นวิธีคิดเดียวกนักบัสวนญ่ีปุ่นท่ีมีการจดัสวนทราย
หรือสวนหินท่ีให้ความส าคญักบัความเงียบสงดั และการเจริญสมาธิ เพื่อให้ปลอดโปร่งจากเร่ือง
ฟุ้งซ่านในจิตใจ 

ส่ิงหน่ึงนอกจากรูปทรงโคง้วกวนไปมาคือคราบสนิมท่ีปรากฏในผลงานของเขาแทบ
ทุกช้ินเซอร์ร่าปล่อยให้คราบสนิมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือคราบสนิมท่ีเกิดจากขั้นตอนการ
ท างานของศิลปิน แสดงตวัออกมาชดัเจนท าให้เห็นเน้ือแทข้องตวังานศิลปะอยา่งบริสุทธ์ิ ผูช้มจะได้
สัมผสัถึงความไม่แน่นอน การเปล่ียนแปลง และซึมซาบไปกบัความไม่จีรังย ัง่ยืน เช่นเดียวกบัสวน
ญ่ีปุ่นท่ีตระหนกัถึงความไม่มัน่คงของธรรมชาติการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา ทั้งการเปล่ียน
ของฤดูกาล กอ้นหินท่ีมีกายภาพท่ีแข็งแกร่งก็ยงัเปล่ียนแปลงดว้ยตะไคร่ หรือการถูกเซาะกร่อนดว้ย
สายน ้ า สายน ้ าหรือน ้าตกเองก็ยงัมีวนัเหือดแหง้ ตน้ไม ้มอสล์ หญา้ และตะไคร่ ก็ยงัมีการเจริญเติบโต
และลม้ตายตลอดเวลา สะทอ้นใหเ้ห็นความไม่แน่นอนหรือความเป็นอนิจจงัของสรรพส่ิง 

หากมองจากมิติทางศาสนา งานประติมากรรมของเซอร์ร่ากระตุน้สภาวะความรู้สึกไม่
แน่นอนหรือความไม่ปลอดภยัเม่ือเขา้ใกลอ้าณาบริเวณประติมากรรม สภาวะเหล่าน้ีย่อมสร้างให้
ผูช้มนั้นตอ้งต่ืนตวั หรือมีสติตลอดเวลาซ่ึงเป็นส่ิงเดียวกนักบัทางพุทธศาสนาท่ีกล่าวว่าทุกส่ิงไม่
แน่นอน ไม่เท่ียงแท ้ใหอ้ยูก่บัปัจจุบนัขณะและมีสติเพื่อใหเ้กิดความสงบในจิตใจ 
 
2. คาร์ล องัเดร (Carl Andre) 

คาร์ล องัเดร (Carl Andre) เกิดในปีค.ศ.1935 ท่ีควินซี (Quincy) บนชายฝ่ังทะเลแถบ 
แมสซาชูเซตส์ (massachusette) ซ่ึงบริเวณโดยรอบมีเหมืองท่ีถูกทิ้งร้างเป็นจ านวนมาก ระหว่างปี 
ค.ศ. 1951-1953 คาร์ล องัเดรไดเ้ขา้ศึกษาท่ีวิทยาลยัฟิลลิปส์(Phillips Academy)ในเมืองแอนโดเวอร์
(Andover) และไดศึ้กษาทางดา้นศิลปะกบั แพทริกมอร์แกน (Patrick Morgan) ภายหลงัลงทะเบียน
ระยะสั้นในวิทยาลยัเคนยอน(Kenyon College) ในโอไฮโอ(Ohio)หลงัจากเก็บเงินไดจ้  านวนหน่ึง
จากการท างาน องัเดรไดเ้ดินทางไปยงัประเทศฝร่ังเศส และประเทศองักฤษ ในปีค.ศ.1954 เขาได้
ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ รวมถึงสโตนเฮนจ ์ซ่ึงผลงานบางช้ินของเขาไดอ้า้งอิงถึง
อนุสาวรียหิ์นพวกนั้นดว้ย เช่น ผลงานช่ือ ประติมากรรมทุ่งหิน (ฮาร์ตฟอร์ด คอนเนกติกตั ค.ศ. 
1977) ในปีถดัมาเขาได้เข้าร่วมในกองทพัสหรัฐอเมริกา กระทัง่ในปีค.ศ. 1956 ได้ยา้ยมาอยู่ใน
นิวยอร์กและไดป้ระกอบอาชีพท่ีหลากหลาย เร่ิมตั้งแต่เป็นนกัเขียนกวี เร่ืองสั้น นกัเขียนแบบ และ
นกัออกแบบประติมากรรมขนาดเล็ก กระทัง่ในปี ค.ศ. 1958 องัเดรไดรู้้จกักบั แฟรงคส์เตลลา ทั้งคู่มี
ความสนิทสนมกนัมากถึงขั้นใชส้ตูดิโอร่วมกนัและท่ีนั้น องัเดรไดเ้ร่ิมตน้สร้างงานประติมากรรม
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อยา่งจริงจงั และไดเ้กิดผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่สองช้ิน คือผลงานช่ือ “บนัไดสุดทา้ย” (ค.ศ. 
1959) ถูกสร้างจากคานไมท่ี้มีโครงสร้างและรูปทรงซ ้ าๆ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของบรานคูชี ใน
ผลงานท่ีมีช่ือว่า “เสาท่ีไม่มีวนัส้ินสุด”  และอีกช้ินช่ือ “พีรามิด” เป็นการใช้คา้นไมม้าจดัเรียงใน
ลกัษณะสามเหล่ียมสองอนัท่ีมียอดแหลมชนกนั ผลงานช้ินน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลภาพวาด
ของสเตลลาท่ีประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยต่างๆท่ีรวมเขา้ดว้ยกนั ภายหลงัลกัษณะดงักล่าวถูกน ามาใช้
ในงานขององัเดรแทบทุกช้ิน  

ผลงานช่วงแรกของคาร์ล องัเดรยงัคงใชว้สัดุท่ีท าจากธรรมชาติ และผลงานยงัคงผา่น
ฝีมือของศิลปินโดยเฉพาะผลงานท่ีมีช่ือวา่ “บนัไดสุดทา้ย” ท่ีมีการสลกัให้เกิดรูปทรงซ ้ าๆ ซ่ึงยงัคง
เป็นกรรมวิธีประติมากรรมแบบดั้งเดิม  นอกจากน้ีประติมากรรมของคาร์ล องัเดร ยงัมีลกัษณะกิน
พื้นท่ีในอากาศ  และยงัคงแยกขาดจากผูช้ม ซ่ึงจะแตกต่างจากผลงานในช่วงหลงัๆท่ีจะพบวา่ องัเดร
ใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น คานไมส้ าเร็จรูป แผน่โลหะ แผน่อลูมิเนียม แผ่น
สังกะสี และอิฐเป็นตน้ ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีไม่ไดผ้่านฝีมือของศิลปิน ศิลปินเป็นเพียงผูว้างแผนและจดั
วางเท่านั้น  นอกจากน้ีผลงานประติมากรรมบางช้ินยงัมีลกัษณะกินพื้นท่ีในอากาศน้อยมาก หรือ
แทบจะไม่เน้นรูปทรง โดยการวางแนบไปกบัพื้น ซ่ึงผลงานบางช้ินผูช้มยงัสามารถเดินย  ่าลงบน
ผลงานศิลปะไดอี้กดว้ย เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผูช้ม ซ่ึงผลงานในระยะหลงัจ านวน 5 
ช้ินจะถูกน ามาวเิคราะห์เพื่อหาความสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซน 

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของ คาร์ล องัเดร ได้แก่ ผลงานช่ือ “Stile (Element Series)” (ค.ศ.
1960) (ผลงานช้ินท่ี 1) ผลงาน “Equivalent VIII” (ค.ศ.1966)(ผลงานช้ินท่ี 2) ผลงาน “Aluminium- 
steel Plain” (ค.ศ. 1969) (ผลงานช้ินท่ี 3) ผลงาน “The Way North,East,South,West (Uncarved Blocks)” 
(ค.ศ. 1978) (ผลงานช้ินท่ี 4) ผลงาน“Copper - Aluminium  plain”(ค.ศ. 1969) (ผลงานช้ินท่ี 5) ซ่ึงจะท า
การวิเคราะห์ทศันธาตุโดยรวมของผลงานทั้ง 5 ช้ินเพื่อทราบลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
ก่อนน าไปเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคลอ้งและอิทธิพลท่ีไดจ้ากปรัชญาเซน 
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ผลงานช้ินที ่1 

 
 
ภาพท่ี 7 คาร์ล องัเดร, Stile (Element Series), 1960, ไม,้ 121x 91x 91 ซม. 
ท่ีมา : Carl Andre, Stile (Element Series),  เข้าถึงเ ม่ือ 23 ตุลาคม 2558,  เข้า ถึงได้จาก www.e-
flux.com/announcements/carl-andre/ 

 
ผลงานช่ือ “Stile (Element Series)” (ค.ศ.1960) สร้างข้ึนจากบล็อกไมจ้  านวนส่ีช้ิน เป็น

ผลงานท่ีใหค้วามส าคญักบัรูปทรง โดยเฉพาะรูปทรงส่ีเหล่ียม ประติมากรรมแสดงพื้นผิวท่ีหยาบและ
ดา้นตามคุณลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ ปรากฏพื้นท่ีวา่งระหวา่งท่อนไมท่ี้ถูกทบัซ้อนกนัข้ึนไป การจดั
วางผลงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยเรียงท่อนไมข้ึ้นไปในรูปของเคร่ืองหมายกากบาทจ านวนสอง
ชั้น สร้างให้เกิดการซ ้ าและจงัหวะภายในผลงาน และอีกส่ิงท่ีมกัจะพบในผลงานขององัเดรเสมอคือ
ความสมดุลและความเท่าเทียมอยา่งมีระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-flux.com/
http://www.e-flux.com/
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ผลงานช้ินที ่2 

 
 
ภาพท่ี 8 คาร์ล องัเดร, Equivalent VIII, 1966, อิฐ, 12 x 68 x 228 ซม. 
ท่ีมา:  Carl Andre, Equivalent VIII, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.tate.org.uk/art/ 
artworks/andre-equivalent-viii-t01534 

 
ผลงาน “Equivalent VIII” (ค.ศ.1966) ประติมากรรมท่ีเน้นรูปทรงเรขาคณิตสร้างข้ึน

จากอิฐ ผลงานยงัคงถูกวางระนาบไปกบัพื้น คาร์ล องัเดรปล่อยให้พื้นผิวท่ีมีความหยาบและดา้น
ของอิฐแสดงตวัอยา่งบริสุทธ์ิ โดยมิไดมี้การจดัการแต่อยา่งใด พื้นท่ีวา่งยงัคงปรากฏบนระนาบของ
อิฐท่ีถูกจดัเรียงอย่างเป็นระเบียบ การจดัวางใช้หลกัคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยมีลกัษณะเป็นรูปทรง
ส่ีเหล่ียมพื้นผา้ มีการซ ้ าของวตัถุและรูปทรงท่ีถูกจดัเรียงอยา่งเสมอภาคท าให้เกิดความสมดุลและ
กลมกลืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tate.org.uk/art/
http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T01/T01534_10.jpg
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ผลงานช้ินที ่3 

 
 

ภาพท่ี 9 คาร์ล องัเดร, Aluminum- steel Plain, 1969, อลูมิเนียม-เหล็ก, 182.8 x 182.8 ซม. 
ท่ีมา: Carl Andre, Aluminum- steel Plain, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.artnet. 
com/magazineus/features/kuspit/kuspit3-6-07_detail.asp?picnum=22 
 

ผลงาน “Aluminum - steel Plain”(ค.ศ. 1969) เป็นประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนจากแผ่น
อลูมิเนียมและแผ่นเหล็กรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงประติมากรรมช้ินน้ีไม่เน้นมวลและปริมาตร 
เน่ืองจากใชว้สัดุท่ีบางและผลงานยงัคงถูกวางระนาบไปกบัพื้น จากคุณสมบติัของวสัดุท าใหผ้ลงาน
ช้ินน้ีปรากฏพื้นผิวท่ีดา้นและทึบแสง สร้างพื้นท่ีว่างดว้ยระนาบของวสัดุ   การจดัวางเป็นไปอยา่ง
เรียบง่ายโดยมีลกัษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ทุกส่วนของผลงานเท่าเทียมกนัไม่ปรากฏจุดเด่น 
ท าให้เกิดสมดุล และน่ิงสงบ นอกจากน้ีการซ ้ าของรูปทรงและวตัถุ ท าให้เกิดจงัหวะภายในผลงาน
โดยเฉพาะในส่วนของพื้นผิววสัดุท่ีมีสีแตกต่างกนั ท าให้เกิดความขดัแยง้ในผลงาน ผลงานจึงดูไม่
จืดชืดจนเกินไป 
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ผลงานช้ินที ่4 

 
 
ภาพท่ี 10 คาร์ล อังเดร,The Way North,East,South,West(Uncarved Blocks),1978,ไม้, 91.44 x 

30.48 x 152.4  ซม. 
ท่ีมา: Carl Andre, The Way North,East,South,West, เข้าถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
www.artgallery.nsw.gov.au/education/education-materials/education-kits/contemporaryart/minim 
alism/ 

 
ผลงาน “The Way North,East,South,West (Uncarved Blocks)” (ค.ศ. 1978) คาร์ล องัเดร

ยงัคงเลือกใช้วสัดุท่ีเป็นธรรมชาติแต่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยผลงานช้ินน้ีท าจาก
บล็อกไมจ้  านวนส่ีท่อน เนน้รูปทรงเรขาคณิต ทางดา้นพื้นผิวไม่มีการตกแต่งแต่อยา่งใด โดยปล่อย
ให้กายภาพของความเป็นไมแ้สดงตวัคือหยาบและดา้น ลกัษณะการจดัวาง ใชท้่อนไมจ้  านวนสาม
ท่อนวางระนาบไปกบัพื้นในแนวนอน ส่วนอีกท่อนตั้งฉากกบัพื้นโลก มีการซ ้ าของรูปทรงท าให้
เกิดจงัหวะภายในผลงานศิลปะและสร้างความกลมกลืน นอกจากน้ีผลงานยงัถูกจดัวางอย่างมี
ระเบียบและสมดุล 
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ผลงานช้ินที ่5 

 
 
ภาพท่ี 11 คาร์ล องัเดร, Copper - Aluminium plain, 1969, ทองแดง-อลูมิเนียม, 182.8 x 182.8 ซม. 
ท่ีมา: Carl Andre, Copper - Aluminium plain, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.abb 
eville.com/interiors.asp?ISBN=089659887x&CaptionNumber=03 

 
ผลงาน“Copper - Aluminium  plain”(ค.ศ. 1969) เป็นประติมากรรมท่ีเป็นผลผลิตจาก

โรงงานอุตสาหกรรม โดยผลงานช้ินน้ีสร้างข้ึนจากแผน่ทองแดงและอลูมิเนียม เป็นประติมากรรมท่ี
ไม่เนน้รูปทรง มวลและปริมาตร ตวัผลงานถูกวางระนาบไปกบัพื้นแทบไม่กินพื้นท่ีในอากาศ และ
ส่ิงท่ีทดแทนการขาดหายไปของรูปทรงก็คือพื้นผิวท่ีมนัวาวโดยธรรมชาติของตวัวสัดุ ปรากฏพื้นท่ี
วา่งในงานศิลปะโดยเฉพาะความเป็นระนาบ ทางดา้นการจดัวางนั้นใชห้ลกัคณิตศาสตร์พื้นฐานจดั
วางในลักษณะรูปทรงส่ีเหล่ียม มีการซ ้ าของรูปทรงและวสัดุ ท าให้เกิดจังหวะภายในผลงาน
โดยเฉพาะส่วนของพื้นผิววสัดุท่ีมีสีสันแตกต่างกนัโดยรวมของผลงานมีความสมดุลและเท่าเทียม
กนัทุกส่วน 

ความเท่าเทียม เสมอภาคและให้ความส าคญักบัทุกส่วนเป็นเน้ือหาท่ีสามารถพบไดใ้น
งานของคาร์ล องัเดรแทบทุกช้ิน จะพบเห็นการซ ้ าของวตัถุอยา่งเป็นระเบียบ จดัเรียงอยา่งเรียบง่าย 
ผลงานแต่ละช้ินแสดงเน้ือแทข้องความเป็นวตัถุออกมาอย่างชัดเจน เช่นพื้นผิวท่ีหยาบด้านของ
บล็อกไม ้พื้นผิวมนัวาวของอลูมิเนียมและทองแดง หรือพื้นผวิท่ีดา้นและทึบแสงของแผน่โลหะ ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีใช้กระตุ้นผสัสะของผูช้มเม่ือผลงานศิลปะปราศจากเน้ือหา ดึงผูช้มเข้าสู่การ
พิจารณาไตร่ตรองในร่องรอยท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นผิว และอีกส่ิงหน่ึงคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ใน
การรับชมผลงานศิลปะ โดยการวางผลงานให้ระนาบไปกบัพื้นแทนท่ีการตั้งฉาก ซ่ึงมีบางช้ินแทบ
ไม่กินพื้นท่ีในอากาศและยงัสามารถเหยยีบย  ่าลงบนผลงานไดอี้กดว้ย 

http://www.abbeville.com/interiors.asp?ISBN=089659887x&CaptionNumber=04
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ทศันธาตุและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของคาร์ล องัเดรท าให้ทราบถึงลักษณะการ
สร้างสรรคผ์ลงานของมินิมอลอาร์ตคือ “เนน้ความเรียบง่าย” ผลงานทั้ง 5 ช้ินไดแ้ก่ ผลงานช่ือ “Stile 
(Element Series)” (ค.ศ.1960) ผลงาน “Equivalent VIII” (ค.ศ.1966) ผลงาน “Aluminum- steel Plain” 
(ค.ศ. 1969) ผลงาน “The Way North,East,South,West(Uncarved Blocks)” (ค.ศ.1978)  ผลงาน
“Copper - Aluminium  plain”(ค.ศ. 1969) ใชเ้พียงรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานโดยเฉพาะรูปทรงส่ีเหล่ียม
มาจดัวางตามหลกัคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ทางด้านพื้นผิวก็ปล่อยให้คุณสมบติัของวสัดุแสดงตวัตน
ออกมา ไม่มีการปรุงแต่งหรือดดัแปลงวสัดุให้แตกต่างไปจากเดิม ทั้งทางดา้นรูปแบบ หรือสีสัน  

ผลง านจ านวน  5 ช้ิ นของอัง เดร มีลักษณะ ท่ี  “ ไม่ แสดง รูปลักษณ์”  (Non-
Representational) สัญลกัษณ์ ให้สามารถตีความ หรือเช่ือมโยงไปยงัส่ิงอ่ืนเนน้ความเป็นนามธรรม
อยา่งหมดจด ดว้ยการใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีเนน้รูปทรงเรขาคณิต  

ผลงานจ านวน 5 ช้ินขององัเดร มีลกัษณะท่ี “ไม่แสดงอตัลกัษณ์” (Identity) ดว้ยการ
เลือกใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรมขององัเดรท าใหส่้วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะของศิลปินทั้งในแง่ของเทคนิคเฉพาะตวัและทกัษะฝีมือลดลงตามไปดว้ย หรืออาจกล่าวไดว้า่
แทบไม่มีส่วนร่วมทางเทคนิคเลย ศิลปินเป็นเพียงผูจ้ดัวางทางรูปแบบเท่านั้น ซ่ึงเป็นวิธีการแยก
อารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกจากผลงานศิลปะ และยงัเป็นการลดลกัษณะเฉพาะตวั รวมถึงความ
เป็นจุดศูนยก์ลางของศิลปิน 

ผลงานจ านวน 3 ช้ินของอังเดรได้แก่ผลงานช่ือ Stile (Element Series) (ค.ศ.1960) 
ผลงาน Equivalent VIII (ค.ศ.1966)  และ ผลงาน The Way North,East,South,West (Uncarved 
Blocks)(ค.ศ. 1978) “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั” ดว้ยลกัษณะผลงานศิลปะขององัเดรท่ีปราศจาก
เร่ืองราว หรือเน้ือหาท่ีจะใชเ้ป็นตวักลางในการส่ือสารกบัผูช้ม ส่ิงหน่ึงท่ีทดแทนข้ึนมาก็คือรูปทรง
ของผลงานศิลปะท่ีจะสามารถท าใหผู้ช้มสัมผสักบัผลงานศิลปะโดยเฉพาะการรับรู้ทางการมองเห็น 
แต่ก็มีผลงานบางช้ินขององัเดรก็แทบจะไม่แสดงปริมาตรความหนาให้เห็น หรือมีก็น้อยมาก
อย่างเช่นผลงาน Copper - Aluminium และผลงาน Aluminium- steel Plain แต่ส่ิงทดแทนข้ึนมา
ส าหรับผูช้มคือการไดส้ัมผสักบัพื้นผวิ  

ผลงานจ านวน 5 ช้ินขององัเดร “มีลกัษณะเป็นเอกพจน์และพหุพจน์” การซ ้ าและความ
เท่าเทียมเป็นหวัใจหลกัของการสร้างสรรคผ์ลงานขององัเดร มีการซ ้ าของรูปทรงและวสัดุ ซ่ึงวสัดุท่ี
น ามาสร้างสรรคผ์ลงานนั้นมีลกัษณะเป็นเอกเทศต่อกนั แต่ละช้ินเป็นอิสระต่อกนั แต่เม่ือมีการเพิ่ม
จ านวนวสัดุท่ีมากข้ึนท าใหผ้ลงานศิลปะมีลกัษณะเป็นพหูพจน์ แต่ดว้ยการจดัระเบียบของศิลปินท า
ใหผ้ลงานศิลปะมีลกัษณะเป็นเอกภาพ 
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ผลงานจ านวน 5 ช้ินขององัเดร “มีลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั” การเลือกใชว้สัดุ
ขององัเดร ท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่นบล็อกไม ้อิฐบล็อก  แผน่โลหะ แผน่ทองแดง 
หรือแผน่อลูมิเนียม มาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เป็นวสัดุท่ีพบไม่มากนกัในประวติัศาสตร์ศิลปะ จึง
มีข้อถกเถียงถึงสถานะความเป็นศิลปะในผลงานขององัเดรว่าเป็นศิลปะหรือไม่ ปรากฏการณ์
ดงักล่าวเป็นการท าลายเส้นแบ่งสถานะความเป็นศิลปะท่ีเคยยึดถือกนัมา นอกจากน้ีอีกส่ิงหน่ึงท่ี
ผลงานศิลปะขององัเดรไดท้า้ทายประติมากรรมตามประเพณีของยุโรป คือการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมท่ีไม่มีการแกะสลกั เจาะฉลุ เช่ือมหรือยึดติด ใชเ้พียงแรงดึงดูดของโลกในการติดตั้ง
ผลงาน ประติมากรรมแทบไม่กินพื้นท่ีในอากาศ หรือแสดงจุดเด่นในผลงานศิลปะ ทุกอย่างมี
ลกัษณะเท่าเทียม และท่ีส าคญัผลงานของเขาติดตั้งระนาบไปกบัพื้นไม่ตั้งฉากเผชิญหน้ากบัผูช้ม 
มุมมองการสัมผสัศิลปะจึงเปล่ียนไป 

ลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานขององัเดร เขา้ข่ายลกัษณะการสร้างสรรคศิ์ลปะมินิมอล
อาร์ตซ่ึงในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบลกัษณะการสร้างสรรค์มินิมอลอาร์ตกบัปรัชญา
เซนเพื่อหาความสอดคลอ้งและอิทธิพลต่อไป 

การเปรียบเทยีบลกัษณะผลงานศิลปะของคาร์ล องัเดรและปรัชญาเซน 
ผลงานทั้ง 5 ช้ินของ คาร์ล องัเดร ไดแ้ก่ผลงานช่ือ Stile (Element Series) (ค.ศ.1960) 

ผลงาน Equivalent VIII (ค.ศ.1966) ผลงาน Aluminum- steel Plain (ค.ศ. 1969) ผลงาน The Way 
North,East,South,West(Uncarved Blocks)(ค.ศ. 1978) ผลงาน  Copper - Aluminium  plain (ค.ศ. 
1969) มีลักษณะแสดงให้เห็นถึง “ความเรียบง่าย” ทั้งในแง่ของรูปทรงท่ีองัเดรใช้เพียงรูปทรง
เรขาคณิตพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปทรงส่ีเหล่ียมมาจดัวางสร้างรูปทรงใหม่ ซ่ึงรูปทรงของผลงานแต่ละ
ช้ินนั้นมิไดมี้ความซับซ้อนแต่อย่างใด จดัวางอย่างเรียบง่าย ทางดา้นพื้นผิวนั้น องัเดรไดป้ล่อยให้
วตัถุแสดงเน้ือแทอ้อกมาอย่างบริสุทธ์ิ ทั้งความดา้นของเน้ือไม ้ความหยาบกระดา้งของอิฐบล็อก 
หรือความมนัวาวของทองแดง ไม่มีการประดบัประดาเพื่อเรียกร้องความงาม ลกัษณะเหล่าน้ีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับสุนทรียศาสตร์วะบิ-สะบิท่ีเน้นความเรียบง่าย เคร่งครัดและมธัยสัถ์ และ
เรียกร้องความสงบ รูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมผา่นวตัถุก็ตอ้งการใหซ้าบซ้ึงถึงร่องรอยของการเวลา เพื่อ
ตระหนกัถึงคุณค่าของแก่นชีวิตท่ีปราศจากความจีรังย ัง่ยืน เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้การตกแต่งประดบั
ประดาก็เป็นเพียงการกระท าท่ีไร้ประโยชน์ 

ผลงานจ านวน 5  ช้ินขององัเดรมีลกัษณะท่ี “ไม่แสดงรูปลกัษณ์” สัญลกัษณ์หรือการ
อุปมาอุปไมย หรือภาษาภาพใหตี้ความ หรือท าความเขา้ใจตามหลกัเหตุผล นั้นหมายความวา่ผลงาน
ขององัเดรนั้นจะตอ้งเขา้ถึงดว้ยประสบการณ์ และการรับรู้โดยตรง โดยเฉพาะการมองเห็นและการ
สัมผสั องัเดรได ้กล่าววา่ “ผูค้นตอ้งการท่ีจะไดรั้บวลีเล็กๆนอ้ยๆท่ีจะสามารถเปล่ียนประสบการณ์
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ของพวกเขากบังานศิลปะ พวกเขาตอ้งการค าชกัชวนนอ้ยๆ”5สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนในแง่ท่ีวา่ไม่
ต้องการพึ่ งอรรถและพยญัชนะ เพราะเซนเช่ือว่าการจะเข้าถึงความจริงได้นั้น มิได้ข้ึนอยู่กับ
ตวัอกัษรหรือการอรรถาธิบายแต่อย่างใด เพราะตวัอกัษรไม่สามารถอธิบายความจริงไดห้มดจด 
หรือท าให้เขา้ถึงความจริงได ้แต่จะตอ้งใชก้ารตระหนกัรู้หรือประสบการณ์ตรงเท่านั้นทั้งเซนและ
ผลงานขององัเดรจึงปฏิเสธการบอกเล่า และการส่ือสาร แต่เนน้การสัมผสัดว้ยตนเอง 

ผลงานจ านวน 5  ช้ินขององัเดร มีลกัษณะ “ไม่แสดงอตัลกัษณ์” (Identity) องัเดรเลือก
ท่ีจะใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงแตกต่างจากผลงานในช่วงแรกขององัเดรท่ียงั
ผ่านฝีมือของศิลปิน เช่นผลงานช่ือ “บนัไดสุดท้าย” (ค.ศ. 1959)   ซ่ึงองัเดรยงัใช้กระบวนการ
แกะสลกั โดยผลงานช้ินน้ี แฟรงค ์สเตลลา ไดก้ล่าววา่มนัเป็นประติมากรรมเกินไป ซ่ึงในท่ีน้ีน่าจะ
หมายถึงการแกะสลกั  ซ่ึงหลงัจากนั้นเป็นตน้มาองัเดรจึงหนัมาใชว้ตัถุท่ีเป็นบล็อก  โดยอา้งค ากล่าว
ของปรัชญาจีน เหล่าจือ ( Lao Tzu) ท่ีกล่าววา่ “บล็อกมีปัญญายิ่งกว่าภาชนะใดๆ ท่ีสามารถน ามา
แกะสลักจากมนั” (The uncarved block is wiser than any utensil that can be carved from it.)6  กล
ยทุธ์ท่ีศิลปินใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรมก็เพื่อหลีกเล่ียงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในตวั
ผลงานศิลปะทั้งในส่วนของอารมณ์ความรู้สึก หรืออตัลกัษณ์ของศิลปิน เพื่อใหผ้ลงานศิลปะมีความ
บริสุทธ์ิ และแสดงความงามด้วยตวัมนัเอง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งแยกตวัศิลปินออกจากงาน
ศิลปะ  สอดคลอ้งกบัวิถีแห่งเซน  เซนมีความเช่ือท่ีว่าสรรพส่ิงคือความว่าง โลกและชีวิตคือความ
วา่ง ไม่ควรท่ีจะยึดติด มนุษยค์วรว่างจากตวัตน เพราะการยึดถือตวัเองเป็นส าคญันั้นจะก่อให้เกิด
การแบ่งแยกการเปรียบเทียบ และสร้างความขดัแยง้ เซนจึงตอ้งขจดัความคิด หรือจิตส านึกในตวัตน
ออกไป และเขา้ถึงสภาวะท่ีปราศจากความคิด ไร้จิต และไร้รูป ซ่ึงผลงานขององัเดรปราศจาก
ความคิด ปราศจากการตีความ หรือช้ีน า เป็นนามธรรมบริสุทธ์ิ ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินขององั
เดรท่ีน ามาวิจยัในคร้ังน้ีมีเพียงจ านวน 3 ช้ินเท่านั้นท่ี “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั” ไดแ้ก่ผลงาน
ช่ือ Stile (Element Series) (ค.ศ.1960) ผลงาน Equivalent VIII (ค.ศ.1966) และผลงาน The Way 
North,East,South,West (Uncarved Blocks)(ค.ศ. 1978) ส่วนอีก 2 ช้ินไดแ้ก่ผลงาน Aluminium- steel Plain 

                                                           
5Julie Belcove, Carl Andre, accessed March 15, 2015, available from http:// www.ft. 

com/cms/s/2/0b6db36e-6486-11e2-934b-00144feab49a.html 
6Barbara Rose, Carl Andre, accessed March 15, 2015, available fromhttp://www. inter 

viewmagazine.com/art/carl-andre 
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(ค.ศ. 1969) และ ผลงาน Copper - Aluminium  plain (ค.ศ. 1969) นั้นไม่แสดงปริมาตรท่ีชัดเจน 
หรือแทบจะไม่กินพื้นท่ีในอากาศ  แต่ดว้ยลกัษณะผลงานท่ีมีความเป็นนามธรรมอย่างบริสุทธ์ิ ใช้
เพียงรูปทรงเรขาคณิต ขจดัการประดบัประดา หรือการตกแต่งออกไป ท าให้ผูช้มสัมผสักบัผลงาน
ศิลปะไดด้ว้ยรูปทรงและพื้นผิว ผลงานศิลปะจึงแสดงตวัตนออกมาอย่างเต็มท่ี และบริสุทธ์ิ ผูช้ม
รับรู้ผลงานศิลปะได้อย่างตรงไปตรงมาด้วยประสบการณ์ตรงทั้งทางสายตาและการสัมผสั ซ่ึง
ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บก็จะแตกต่างกนัไป ซ่ึงศิลปินไดใ้ห้อ านาจแก่ผูช้มในการตีความ 
สอดคลอ้ง วะบิ-สะบิ ท่ีขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น หรือซับซ้อนให้ออกไป แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่าย
และตรงไปตรงมาอย่างบริสุทธ์ิ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเซนในแง่ท่ีไม่ตอ้งพึ่ง
อรรถและพยญัชนะ คือใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ตรง หรือสัมผสักบัสภาวะนั้นๆดว้ยตนเอง 

ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินของคาร์ล องัเดร มี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั” เร่ิม
ตั้งแต่การเลือกใช้วสัดุขององัเดร ท่ีใชว้สัดุท่ีผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น บล็อกไม ้อิฐ
บล็อก แผ่นทองแดง หรือ แผ่นอลูมิเนียม เป็นตน้ วสัดุเหล่าน้ีมกัไม่ค่อยปรากฏในประวติัศาสตร์
ศิลปะ ท าให้เกิดขอ้วิพากษว์ิจารณ์กนัอยา่งแพร่หลายถึงความเป็นศิลปะในผลงานขององัเดรทั้งใน
ลอนดอน และนิวยอร์ก โดยเฉพาะผลงานช่ือ “ Equivalent VIII” (ค.ศ. 1966) เม่ือเทตแกลอร่ี (Tate 
Gallery's)ได้ซ้ือผลงานช้ินน้ีไว้หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆได้เ ขียนวิพากษ์วิจารณ์ ทั้ ง 
ลอนดอนซนัเดยไ์ทม(์the London Sunday Times) กล่าวเชิงประชดประชนัวา่เป็นผลงานช้ินเอก อีฟ
นิงสแตนดาร์ด (the Evening Standard) เรียกมนัวา่ กอ้นอิฐ และ เบอร์ลิงตนัแมกกาซีน (Burlington 
Magazine) เขียนประณามวา่พิพิธภณัฑ์ถลุงเงินประชาชน7เหล่าน้ีท าให้ขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นศิลปะ
และไม่เป็นศิลปะไดค้ลายตวัลง นอกจากน้ีการสร้างสรรคผ์ลงานขององัเดรยงัละทิ้งการยืดติดดว้ย
นอต การเช่ือม เจาะ หรือการท าให้มัน่คงแข็งแรง อีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัคือการวางประติมากรรมให้
ระนาบไปกับพื้น และแทบไม่กินพื้นท่ีในอากาศ เป็นการตัดขาดการเช่ือมต่อหรือยึดถือแนว
ปฏิบติัการสร้างประติมากรรมในแบบยโุรป สอดคลอ้งกบั วะบิ-สะบิ โดยเฉพาะการปฏิเสธท่ีจะให้
ความสูงต ่าในมูลค่าของวตัถุท่ีสังคมไดท้  าการตกลงกนัไว ้ทุกอยา่งมีคุณค่าภายในตวัเองและมีความ
เท่าเทียมกนั ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาในพิธีชงชา ท่ีไม่วา่คุณจะเป็นนกัธุรกิจท่ีร ่ ารวย หรือนกัศึกษา
ท่ีขดัสน ขณะเขา้ห้องชงชาจะตอ้งย่อตวัและคลานไปยงัทางเขา้ท่ีจงใจท าให้ต ่าและมีขนาดเล็กซ่ึง
เม่ือเขา้ไปภายในคือความเสมอภาคความคิดในเชิงสูงต ่าหรือล าดบัขั้นนั้นมิอาจเป็นท่ียอมรับได้8 
                                                           

7Carl Ander, accessed April 5, 2015, available from http:// www.MartinRies.com/ 
article 1991 CA.htm 

8เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวแีละนักปรัชญา, 78. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&tl=th&u=http://www.martinries.com/&usg=ALkJrhi0X6HhRdu7ICYilgWCQPMoNNLAaQ
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รูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานของคาร์ล องัเดร มีลกัษณะหลายประการสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาเซน ทั้งการให้ความส าคญักบัความเรียบง่าย การไม่แสดงรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ที่มี
ลกัษณะการช้ีน า หรือเป็นการอธิบาย เพราะเช่ือวา่การถ่ายทอดผา่นภาษามีขอ้จ ากดั เราไม่สามารถ
ท่ีจะรับรู้สภาวะบางอยา่งไดด้ว้ยการอธิบาย แต่จะตอ้งตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง คือการใชผ้สัสะสร้าง
ประสบการณ์ ลดอตัตาหรือละลายอตัตาเพื่อให้ผลงานศิลปะเป็นไปอยา่งบริสุทธ์ิปราศจากอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด หรือสลายการเป็นผูส้ร้างของศิลปิน และที่เห็นจะเป็นจุดร่วมส าคญัในผลงาน
ศิลปะของคาร์ล องัเดรกบัปรัชญาเซนก็คือ ทั้งสองแนวทางเนน้หนกัไปที่ความบริสุทธ์ิของการท่ี
จะเขา้ถึงศิลปะ หรือ ในทางเซนก็คือเขา้ถึงนิพพาน โดยผา่นประสบการณ์ตรง หรือการตระหนกัรู้
ดว้ยตนเอง  

วิเคราะห์แนวความคิดและปัจจัยอื่นๆในผลงานศิลปะของคาร์ล อังเดรที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาเซน 

ความเท่าเทียม โดยไม่เนน้ให้ความส าคญักบัส่วนใดส่วนหน่ึงเป็นพิเศษเป็นลกัษณะท่ี
พบได้บ่อยในผลงานของคาร์ล องัเดร ผลงานประติมากรรมแต่ละช้ินนั้นมักมีปฏิสัมพนัธ์กับ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ หรือกล่าวคือสภาพแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของศิลปะ และการจดั
วางผลงานแต่ละช้ินมีความสดใหม่เสมอ โดยมีลกัษณะชัว่คราว เพราะผลงานแต่ละช้ินตอ้งถูกจดั
ข้ึนมาใหม่ในการแสดงผลงานแต่ละสถานท่ี ลกัษณะผลงานเป็นนามธรรมบริสุทธ์ิ จืดชืด เยน็ชา 
และน่ิงสงบ แต่กลบัมีความเฉียบขาดหลกัแหลม เคร่งครัดในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ีผลงานบางช้ิน
ของเขายงัสามารถเขา้ไปสัมผสัหรือเหยียบย  ่าไดอี้กดว้ย จากลกัษณะดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาเซนโดยเฉพาะสุนทรียภาพของ วะบิ-สะบิ ท่ีไม่แสดงความโออ้วด เนน้ความกลมกลืนและ
องคร์วม แต่ไม่ถึงกบัปราศจาการด ารงอยู ่แต่กลบัสามารถอยูร่่วมกบัสภาพแวดลอ้มของพวกมนัได้
โดยง่าย ส่วนท่ีผูช้มสามารถสัมผสัและเหยียบย  ่าผลงานไดน้ั้นสอดคลอ้งกบัวะบิ-สะบิ ในแง่ท่ีว่า
ตอ้งการขยายขอบเขตทางประสาทสัมผสั หรือเรียกร้องการสัมผสันั้นเอง เป็นการกระชับให้มี
ระยะห่างท่ีนอ้ย ซ่ึงส่ิงของ วะบิ-สะบิ การจะซาบซ้ึงในสุนทรียภาพไดน้ั้นก็ตอ้งผา่นการสัมผสัหรือ
ใชง้านโดยตรง ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาในห้องชาท่ีมีขนาดเล็ก เพดานต ่า หนา้ต่างบานเล็ก ประตู
ทางเขา้ก็เล็ก และมีแสงท่ีไม่สว่างจนเกินไป ปราศจากการรบกวนและช่วยให้จิตใจสงบ หรือหาก
กล่าวอยา่งง่ายๆก็คือเป็นลกัษณะของการห่อหุม้9 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นระนาบปราศจากมิติอย่างผลงาน Aluminium- steel Plain และ 
Copper - Aluminium Plain องัเดรไดป้ล่อยให้พื้นท่ีวา่งกบัลกัษณะของพื้นผิววตัถุประจกัษ์แก่ผูช้ม 

                                                           
9เร่ืองเดียวกนั, 86-87. 
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ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูช้มสามารถใช้สายตา และจินตนาการอนัอิสระเติมแต่งไปยงัพื้นท่ีวา่งท่ีปรากฏ 
จะเห็นได้ว่าอังเดรนั้นให้ความส าคญักับพื้นท่ีว่างไม่น้อยไปกว่ารูปทรงหรือมวลปริมาตร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสุนทรียภาพแบบโยะฮะคุ ซ่ึงให้ความส าคญักบัพื้นท่ีวา่งซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นผลผลิตของ
ปรัชญาเซน ท่ีเช่ือวา่ทุกส่ิงภายนอกนั้นลว้นลวงตาซ่ึงไม่มีอยูจ่ริงทุกส่ิงถูกปรุงแต่งข้ึนจากจิตทุกส่ิง
ท่ีปรากฏข้ึนมาผา่นผสัสะหรือสมองจึงเป็นเพียงภาพลวงตาไม่จีรังย ัง่ยืน ซ่ึงนกัปรัชญาโบราณอยา่ง 
เหล่าจือ เองก็เคยกล่าวถึงพื้นท่ีวา่งไวไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจ “เราป้ันดินเป็นภาชนะ แต่พื้นท่ีภายในเป็นส่ิง
ท่ีแสวงหา เราสร้างบา้นดว้ยไม ้แต่พื้นท่ีวา่งภายในต่างหากท่ีเราอาศยัอยู”่10 หลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรม
จะเห็นไดจ้ากผลงานศิลปะของจีนและญ่ีปุ่นท่ีวาดทิวเขา หมู่แมกไม ้สายน ้ า ล าธารท่ีมกัจะถูกพร่า
เลือนจากม่านหมองท่ีปกคลุมไปทัว่ภาพ นั้นหมายความวา่ท่ีวา่งนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญักวา่วตัถุ 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามรูปทรงก็ย ังเป็นองค์ประกอบส าคัญในงานศิลปะท่ีขับเน้น
สุนทรียศาสตร์ให้ประจกัษแ์ก่สายตาผูช้ม ส่วนพื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนโดยรอบของวตัถุและระนาบนั้นก็
เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีขบัเน้นจินตนาการอนัเป็นสุนทรียภาพท่ีจะเกิดข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจงส าหรับบาง
คนเท่านั้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรม     

นอกจากหลักคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นท่ีคาร์ล อังเดรใช้ในผลงานศิลปะของตนแล้ว 
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ก็เป็นอีกสาขาวิชาหน่ึงท่ีเก่ียวพนักบัผลงานขององัเดร เช่นผลงานช่ือว่า 
“Coppe - Aluminium Plain” จะเห็นวา่ธาตุทองแดง (ตวัยอ่ Cu 29) และ อลูมิเนียม (ตวัยอ่ Al 13) ถูก
จดัอยู่ในตารางธาตุ (Periodic table) ในทางวิทยาศาสตร์ธาตุทองแดง และอลูมิเนียมมีคุณสมบติัท่ี
แตกต่างกันมาก แต่หากมองในมุมของศิลปะโดยใช้แท่งสเปคตรัม (Spectrum)ก าหนดเฉดสีให้
ปรากฏบนตารางธาตุ ธาตุทองแดงจะอยูใ่นฝ่ังสีเขียว และธาตุอลูมิเนียมอยูใ่นฝ่ังสีแดง ในทางศิลปะสี
เขียวและสีแดงเป็นสีคู่ตรงข้ามซ่ึงมีความขัดแยง้กันในตัวสูงมาก11การใช้สีท่ีอยู่ตรงข้ามกันใน
ลกัษณะ 50-50 จึงไม่ค่อยปรากฏในงานศิลปะ แต่หากมองผา่นมุมมองของปรัชญาเต๋า หรือหยนิหยาง 
สีเขียว (หยาง) แสดงให้เห็นถึงความเขียวชอุ่มของพืช ความเจริญเติบโต ความสดช่ืนแจ่มใสและ
สงบสุข  สีแดง (หยิน) แสดงให้เห็นถึงความร้อนแรง อารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และอนัตราย เต๋า
เช่ือวา่ความแตกต่างหรือสภาวะ หยนิหยาง จะตอ้งรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวจึงจะเกิดความสมดุล เช่น มี
กลางวนัตอ้งมีกลางคืน มีหญิงก็ตอ้งมีชาย  มีเกิดก็ตอ้งมีดบั แนวคิดของปรัชญาเต๋ายงัสอดคลอ้งกบั 
ฟริตจ๊อฟคาปร้า นกัฟิสิกส์ผูมี้ช่ือเสียง ท่ียอมรับวา่ปรัชญาเต๋ามีความใกลเ้คียงกบัฟิสิกส์ใหม่ เต๋าเช่ือ

                                                           
10ชยัยศ อิษฏว์รพนัธ์ุ, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้: สวนญีปุ่่ น, 70. 
11Copper, Aluminium, Green and Red - artists and scientists discuss Carl Andre's 

work, accessed November 20, 2015, available from www.youtube.com 
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วา่โลกธรรมชาติคือโลกของพลงังาน  เต๋าอธิบายว่า “พลงังาน” เป็นส่ิงท่ีเคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิง มี
คุณสมบติัท่ีแตกต่างกันแบบบวกกับลบ หรือหยางกับหยินเป็นพื้นฐาน การรวมตวักันระหว่าง
พลงังานท่ีมีคุณสมบติัตรงขา้มกนัคือท่ีมาของสรรพส่ิง12 หากมองในมุมของเซน ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนั
ดีว่าปรัชญาเซนเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างปรัชญาเต๋าและพุทธศาสนา ดังนั้ นแนวคิด
บางอยา่งของเต๋ายอมถูกส่งต่อมาสู่ปรัชญาเซน โดยเฉพาะแนวคิดท่ีวา่สรรพส่ิงยอ่มมีส่ิงตรงกนัขา้ม 
เช่นมีเกิดมีตาย มีขาวมีด า มีสูงมีต ่า มีดีมีชัว่ เหล่าน้ีเป็นเพียงความจริงในการแบ่งแยกระดบัสังคม 
หรือความจริงเชิงสมมุติ แต่แทจ้ริงแลว้สภาวะสัจธรรมไม่มีการแบ่งแยกแต่เป็นการผสมผสานของ
ทั้งสองส่ิงท่ีจะกลายเป็นสภาวะสมดุล  

การจดัวางผลงานศิลปะไวก้บัพื้น โดยท่ีวตัถุนั้นมีคุณสมบติัตรงกนัขา้ม (หยางหยิน) 
ดงัเช่นผลงาน“Copper - Aluminium Plain” ซ่ึงผูช้มสามารถสัมผสัหรือเดินผา่นเขา้มาในงานศิลปะ
ได ้หากมองผลงานช้ินน้ีผา่นแนวคิดของฟิสิกส์ใหม่หรือปรัชญาเต๋าท่ีเช่ือวา่สรรพส่ิงเป็นพลงังานท่ี
มีความเคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิง เป็นการรวมตวักนัระหวา่งพลงังานของความขดัแยง้ ผลงานช้ินน้ีจึงมี
พลงังานแอบแฝงอยู ่ดงันั้นเม่ือผูช้มยา่งกรายเขา้มาในบริเวณผลงานศิลปะ เป็นไปไดว้า่สภาวะหยิน 
หยาง ความเป็นกลาง หรือสภาวะสมดุลจะเกิดข้ึนกบัผูช้ม 

นักวิจารณ์หลายคนต่างเรียกขานผลงานของคาร์ล อังเดรว่าเปรียบเหมือนแปซิฟิก 
(pacific) ซ่ึงคือความสงบ ผลงานขององัเดรสะท้อนสภาวะอารมณ์ ท่ีใกล้เคียงกบัปรัชญาอนัสงบ
เงียบแห่งลทัธิเต๋า13 จึงเช่ือไดว้่าองัเดรนั้นไดรั้บอิทธิพลทางความคิดบางอย่างจากปรัชญาเต๋าซ่ึงอาจ
รวมถึงปรัชญาเซนดว้ย ในการสร้างผลงานองัเดรมีความผกูพนักบัค าสอนของนกัปรัชญาจีน เหล่าจือ
เพื่อนสนิทของเขา    โฮริส เฟรมตนั (Hollis Frampton) และ  เอซร่า ปอนด์ (Ezra Pound) ได้ออก
ความเห็นวา่ สุนทรียศาสตร์ขององัเดร เป็นผลมาจากการสั่งสมสาระส าคญัในค าสอนของเหล่าจือ14

ความแยบคาย และความเฉียบคมทางดา้นความคิดขององัเดร ท่ีไดจ้ากปรัชญาเต๋ามาไม่มากก็น้อย 
ท าให้ผลงานศิลปะของเขาท่ีมีภาพลักษณ์ของความจืดชืดเย็นชา และน่ิงสงบ แต่กลับซ้อนมิติ
ทางดา้นจิตวญิญาณและพลงังานอยูเ่บ้ืองหลงั ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า 

                                                           
12ยคุ ศรีอาริยะ, เต๋าแห่งสังคมศาสตร์: ร้ือรากวฒันธรรมตะวนัตกด้วยทฤษฎีระบบโลก

และเต๋าแห่งฟิสิกส์ (กรุงเทพฯ: เจ้ียน เทียน เจิน, 2551), 89. 
13Carl Ander, accessed November 20, 2014, available from http://www.MartinRies. 

com/article 1991 CA.htm 
14Barbara Rose, Carl Andre, accessed March 15, 2015, available fromhttp://www. 

interviewmagazine.com/art/carl-andre 

http://www.martinries/
http://www/
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3.วอลเตอร์ เดอ มาเรีย (Walter de Maria) 
วอลเตอร์ เดอ มาเรีย (Walter de Maria) เกิดในปีค.ศ.1935 ในออลบานี, แคลิฟอร์เนีย 

ในวยัเด็กเขาสนใจในดนตรี ทั้งเปียโน และกลอง เร่ิมตน้อาชีพของเขาจึงเป็นนกัดนตรี โดยภายหลงั
หนัมาสนใจทางดา้นศิลปะ ผลงานในช่วงแรกยงัคงเป็นผลงานสองมิติ ซ่ึงผลงานท่ีโดดเด่นไดแ้ก่
ผลงานชุด “ภาพวาดท่ีมองไม่เห็น” (Invisible drawing) ค.ศ.1960 เป็นผลงานวาดเส้นท่ีเรียบง่าย ใช้
เพียงไม่ก่ีเส้นในการสร้างภาพ ปราศจากน ้าหนกั และระยะ เขาเช่ือวา่เราไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้ปรง
ท่ีมีขนาดใหญ่ หรือใช้สีท่ีมีความเขม้อย่างหมึกอินเดียอิงค์  (India ink) หรือใชสี้ท่ีมากมาย ควรใช้
เส้นนอ้ยๆ คลา้ยกบัการใชค้  าพดูท่ีนอ้ยๆ และอีกส่ิงหน่ึงท่ีเขาสนใจคือการส ารวจความรู้สึกของผูช้ม
ต่อภาพวาด เม่ือเกิดความไม่แน่ใจวา่มีภาพวาดอยูท่ี่นั้นหรือไม่ โดยผลงานชุดน้ีเขาไดรั้บอิทธิผลจาก
ปรัชญาเซนไม่มากก็นอ้ย 

ในปีค.ศ. 1965 วอลเตอร์ เดอ มาเรีย สร้างผลงานท่ีมีช่ือวา่ “งานวาดเส้นโกธิค” (Gothic 
Shaped Drawing) ผลงานช้ินน้ีมีความเรียบง่ายมากกวา่ผลงานชุด “ภาพวาดท่ีมองไม่เห็น” ในแง่ท่ีวา่ 
ผลงานวาดเส้นโกธิคกลบัไม่ปรากฏร่องร่อยของการขีดเขียน หรือแสดงเน้ือหา บนพื้นระนาบเป็น
เพียงสีขาว อีกส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างคือ “งานวาดเส้นโกธิค” มีมิติของความเป็นวตัถุมากกว่า ด้วย
ลกัษณะทางกายภาพเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมพื้นผา้บริเวณดา้นบนถูกหกัมุมให้แหลมคลา้ยรูปทรงหนา้
จัว่ของบ้าน วสัดุท่ีใช้เป็นกระดาษและบริเวณส่วนขอบของภาพเป็นโลหะ เป็นการใช้รูปทรง
เรขาคณิตพื้นฐานซ่ึงส่วนใหญ่จะพบมากในงานสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมแบบโกธิค ลกัษณะท่ี
พร้อมจะพุ่งทะยานสู่เบ้ืองบน สะทอ้นความโหยหาของมนุษยท่ี์ยงัตอ้งการเทพเจา้ ความศกัด์ิสิทธ์ิ
และความสมบูรณ์15 จากรูปทรงท่ีเคยอา้งถึงรูปเคารพไดถู้กปลดเปล้ืองจนหมดส้ิน ผลงานช้ินน้ีอาจ
เป็นการส ารวจความนึกคิดของมนุษย ์ในแง่ท่ีเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคยยึดถือ ถูกตดัสัญลกัษณ์
ออกไปใหเ้หลือเพียงการรับรู้ทางสายตา หรือประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ เป็นการทา้ทายผูช้มเร่ือง
ความเช่ือหรือปรัชญาท่ีเคยยดึถือกนัมาวา่อาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ของความจริงท่ีเป็นเพียงชัว่คร้ัง
ชัว่คราวเท่านั้น 

ผลงานช่วงแรกของ วอลเตอร์ เดอ มาเรีย ยงัคงเป็นผลงานสองมิติ และเร่ิมพฒันา
ตนเองจนเขา้สู่ลกัษณะสามมิติ ซ่ึงผลงานประติมากรรมในช่วงถดัมาของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย 
จ านวน 5 ช้ินได้แก่ผลงาน “swastika” (ค.ศ.1966)( ผลงานช้ินท่ี 1) ผลงาน “Triangle, Circle, Square” 

                                                           
15ดาเนียล มาร์โซนา, มินิมอลอาร์ต, แปลจาก Minimal Art, แปลโดย เฉิดฉว ีแสงจนัทร์ 

(เชียงใหม่: ไฟอาร์ต, 2552),46. 
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(ค.ศ.1972) (ผลงานช้ินท่ี 2)  ผลงาน“Star” (ค.ศ.1972) (ผลงานช้ินท่ี 3) ผลงาน “The 2000 Sculpture” 
(ค.ศ. 1992) (ผลงานช้ินท่ี 4) และ ผลงาน “Seen/Unseen Known/Unknown” (ค.ศ. 2000) (ผลงานช้ิน
ท่ี 5) จะถูกน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาความสอดคล้องและอิทธิพลของปรัชญาเซน ทั้งในส่วนของ
รูปแบบและแนวคิด 

เพื่อทราบลกัษณะในการสร้างสรรคผ์ลงานของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย จึงจ าเป็นจะตอ้ง
วเิคราะห์ทศันธาตุเพื่อหาลกัษณะการสร้างสรรคข์องศิลปะมินิมอลอาร์ตก่อนน าไปเปรียบเทียบกบั
ปรัชญาเซน 
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ผลงานช้ินที ่1 

 
 
ภาพท่ี 12 วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, swastika, 1966, อลูมิเนียม, ขนาดไม่ปรากฏ 
ท่ีมา: Walter de Maria, swastika, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.pinterest.com/pin 
/431641945506651841/ 
 

ผลงาน“Swastika” (ค.ศ.1966) เป็นผลงานท่ีเน้นรูปทรง และมีรูปลักษณ์คล้าย
เคร่ืองหมายสวสัดิกะตวัผลงานท าจากอลูมิเนียมพื้นผิวมีลกัษณะมนัวาว ผลงานถูกสร้างเป็นช่องท า
ให้เกิดพื้นท่ีวา่งภายในบรรจุวตัถุทรงกลมหน่ึงลูก ดา้นการจดัวางนั้นมีลกัษณะของความสมดุล ใช้
การซ ้ าของรูปทรงสร้างจงัหวะให้กบัผลงานศิลปะ มีการใชว้สัดุชนิดเดียวและมีการซ ้ าของรูปทรง
ท าใหผ้ลงานมีความกลมกลืน 
 

 

 

 

 

 

http://www.pinterest.com/pin
http://afasiaarq.blogspot.com/2013/12/walter-de-maria.html
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ผลงานช้ินที ่2  

 
 

ภาพท่ี 13 วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, Triangle, Circle, Square, 1972, สแตนเลส, สามเหล่ียม 9.2 x 100.3 
x 115.9 ซม. วงกลม 9.2 x 100 x 100ซม. ส่ีเหล่ียม 9.5 x 100 x 100 ซม. 

ท่ีมา: Walter de Maria, Triangle, Circle, Square, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www. 
wikiart.org/en/walter-de-maria/triangle-circle-square-1972. 

 
ผลงาน “Triangle, Circle, Square” (ค.ศ. 1972) เป็นผลงานท่ีเน้นรูปทรง ลกัษณะของ

ผลงานประกอบไปดว้ยรูปทรง สามเหล่ียม วงกลม และส่ีเหล่ียม ถูกวางระนาบไปกบัพื้น วสัดุท่ีใช้
เป็นสแตนเลสท าให้ผลงานมีพื้นผิวท่ีมนัวาว ตวัผลงานทั้งสามช้ินถูกสร้างเป็นช่องว่างเล็กๆ โดย
ภายในบรรจุวตัถุทรงกลมหน่ึงลูก การจดัวางเป็นไปอย่างเรียบง่าย ผลงานแต่ละช้ินเรียงกนัอย่าง
ต่อเน่ืองโดยมีระยะห่างอยา่งเหมาะสม และมีความสมดุล 
 

 

 

 

 

http://uploads4.wikiart.org/images/walter-de-maria/triangle-circle-square-1972.jpg
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ผลงานช้ินที ่3 

 
 
ภาพท่ี 14 วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, star, 1972, อลูมิเนียม, ขนาดไม่ปรากฏ 
ท่ีมา: Walter de Maria, star, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.guggenheim.org/new- 
york/collections/collection-online/artists/bios/1537 

 
ผลงาน“Star” (ค.ศ.1972) เป็นผลงานท่ีสร้างจากอลูมิเนียมซ่ึงโดดเด่นในดา้นรูปทรง 

ลกัษณะเป็นรูปดาวหกแฉกมีพื้นผิวท่ีมนัวาวตามคุณสมบติัของวตัถุ ตวัผลงานถูกท าให้กลวงท าให้
เกิดพื้นท่ีว่างซ่ึงภายในบรรจุวตัถุทรงกลม การจดัวางมีความสมดุลดว้ยลกัษณะท่ีเป็นเอกเทศของ
ผลงานศิลปะ มีการซ ้ าของรูปทรงสามเหล่ียมท าใหเ้กิดจงัหวะ ผลงานมีความกลมกลืนดว้ยลกัษณะ
ของพื้นผวิและการซ ้ าของรูปทรง 
 

 

 

 

 

 

http://www.guggenheim.org/
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ผลงานช้ินที ่4  

 
 

ภาพท่ี 15 วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, The 2000 Sculpture, 1992, แท่งปูน, 800 อนั 50 x 12 ซม.800อนั 

50 x 11.9 ซม.400 อนั 50 x 11.8 ซม. 

ท่ีมา: Walter de Maria, The 2000 Sculpture, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้ากwww.ganzo 
mag.com/love-lacma-art-la.html 

 
ผลงาน “ The 2000 Sculpture” (ค.ศ. 1992) ผลงานช้ินน้ีมีความโดดเด่นทางดา้นรูปทรง 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแท่งปูนห้าเหล่ียม พื้นผิวมีความด้านตามคุณสมบติัของวสัดุ การจดัวางมีความ
สมดุล ผลงานถูกวางระนาบไปกบัพื้น มีการซ ้ าของรูปทรงท าให้เกิดพื้นท่ีวา่งและจงัหวะ ลกัษณะ
โดยรวมมีความกลมกลืน 
 

 

 

 

 

http://www.ganzo/
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ผลงานช้ินที ่5 

 
 

ภาพท่ี 16 วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, Seen/Unseen Known/Unknown, 2000, หินแกรนิต, 2 เมตร 
ท่ีมา: Walter de Maria, Seen/Unseen Known/Unknown, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
www.en.wikipedia.org/wiki/Walter_De_Maria. 

ผลงาน “Seen/Unseen Known/Unknown” (ค.ศ. 2000) มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม
จ านวนสองช้ิน ถูกจดัวางในระนาบเดียวกนั วสัดุท่ีใชคื้อหินแกรนิตผลงานจึงมีพื้นผวิท่ีมนัวาว การ
จดัวางมีความเรียบง่ายและสมดุล มีการซ ้ าของรูปทรงกลมท าให้เกิดพื้นท่ีวา่งระหว่างทรงกลมทั้ง
สอง ดว้ยวสัดุและรูปทรงท่ีใชเ้ป็นชนิดเดียวกนัท าใหผ้ลงานมีความกลมกลืน 

ความสมดุลปรากฏในผลงานประติมากรรมของวอร์เตอร์เดอ มาเรียแทบทุกช้ิน ดว้ย
ลกัษณะการจดัวางท่ีเรียบง่ายซ่ึงส่วนใหญ่วางระนาบไปกบัพื้นและถูกจดัวางอยา่งมีระเบียบ วสัดุท่ี
ใชม้กัผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น อลูมิเนียม สแตนเลส แท่งปูน และหินแกรนิต เป็นตน้ 
จึงปรากฏผลงานท่ีมีการซ ้ าในจ านวนท่ีมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิต หรือถา้หาก
ผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นเอกเทศก็จะแสดงให้เห็นพื้นผิวท่ีมนัวาว ความคมชดัของรูปทรงและความ
เกล้ียงเกลา 

ทศันธาตุและวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย ท าใหท้ราบถึงลกัษณะ
การสร้างสรรคผ์ลงานของมินิมอลอาร์ตคือ “เนน้ความเรียบง่าย” โดยผลงานทั้ง 5 ช้ินไดแ้ก่ผลงาน 
“swastika ค.ศ.1966” ผลงาน “Triangle, Circle, Square, ค.ศ. 1972” ผลงาน“Star ค.ศ.1972” ผลงาน      
“The 2000 Sculpture ค.ศ. 1992”และ ผลงาน “Seen/Unseen Known/Unknown ค.ศ. 2000” ใชเ้พียง
รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ตดัทอนในส่วนท่ีไม่จ  าเป็นออก มีการจดัวางท่ีไม่ซับซ้อน ส่วนลกัษณะ
ของพื้นผวิก็ปล่อยใหว้ตัถุแสดงคุณสมบติัของตนเองออกมาอยา่งบริสุทธ์ิ    

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Benesse_house05s3200.jpg
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ผลงานในจ านวน 5 ช้ินของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย มีเพียงสามช้ินท่ี“ไม่แสดงรูปลกัษณ์” 
(Non-Representational)  ได้แก่  ผลงาน “Triangle, Circle, Square” (ค.ศ. 1972) ผลงาน “The 2000 
Sculpture” (ค.ศ. 1992)และ ผลงาน “Seen/Unseen Known/Unknown” (ค.ศ. 2000) ซ่ึงใช้รูปทรง
เรขาคณิตบริสุทธ์ิ มีความเป็นนามธรรมไม่สามารถบ่งบอกรูปลกัษณ์หรือเช่ือมโยงไปยงัส่ิงอ่ืนได ้อีก
จ านวนสองช้ินคือผลงาน “swastika” และ“Star” มีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีผูช้มสามารถเช่ือมโยง 
ตีความ หรือหาความหมายนอกเหนือจากผลงานศิลปะท่ีปรากฏตรงหนา้   

ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินของ วอลเตอร์ เดอ มาเรีย มีลกัษณะ“ไม่แสดงอตัลกัษณ์” 
(Identity) ด้วยลักษณะท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม มากกว่าท่ีจะเป็นฝีมือมนุษย์ ท าให้
ร่องรอยของการเป็นจุดศูนยก์ลางของศิลปินย่อมถูกลดทอนไปด้วย มีเพียงกระบวนการคิด การ
วางแผน และจดัวางเท่านั้นท่ียงัคงตอ้งผ่านศิลปิน นั้นเท่ากบัว่าเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรืออารมณ์
ความรู้สึกท่ีควรจะมีในผลงานศิลปะยอ่มหายไปดว้ย  

ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินของ วอลเตอร์ เดอ มาเรีย มีเพียงสามช้ินได้แก่ “ผลงาน 
“Triangle, Circle, Square” (ค.ศ. 1972) ผลงาน  “ The 2000 Sculpture” (ค.ศ. 1992)และ ผลงาน 
“Seen/Unseen Known/Unknown” (ค.ศ. 2000)“มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั” ดว้ยลกัษณะความ
เป็นนามธรรม ปราศจากเ ร่ืองราวเน้ือหาเพื่อการตีความ หรือให้เ ช่ือมโยงไปย ัง ส่ิง อ่ืนท่ี
นอกเหนือไปจากตวัผลงานผูช้มจึงสัมผสักบัรูปลกัษณ์โดย ใช้ผสัสะอย่างตรงไปตรงมา และตวั
ผลงานศิลปะเองก็แสดงความงามออกมาไดอ้ยา่งบริสุทธ์ิ  ส่วนอีกสองช้ินไดแ้ก่ผลงาน “swastika” 
และ “Star”ถึงแมจ้ะมีรูปทรงท่ีโดดเด่นแต่ดว้ยลกัษณะท่ีเป็นเชิงสัญลกัษณ์ ท าใหผ้ลงานถูกเช่ือมโยง
ไปยงัความหมายท่ีผูช้มแต่ละบุคคลนั้นมีแตกต่างกนัไป การรับรู้ในความเป็นรูปทรงบริสุทธ์ิจึงถูก
ลดความส าคญัลงไป 

ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินของ วอลเตอร์ เดอ มาเรีย มีเพียงสองช้ินไดแ้ก่ผลงาน “The 
2000 Sculpture” (ค.ศ. 1992) และ ผลงาน “Seen/Unseen Known/Unknown” (ค.ศ. 2000) “มีลกัษณะ
เป็นเอกพจน์และพหุพจน์” การซ ้ าถือเป็นแนวปฏิบติัในการสร้างสรรคผ์ลงานของวอลเตอร์ เดอ มา
เรีย หากไม่นบัรวมผลงาน “swastika” ผลงาน “Star” และผลงาน “Triangle, Circle, Square” วตัถุแต่
ละช้ินก่อนน ามาประกอบกนันั้น ถือว่าเป็นอิสระ หรือเป็นเอกเทศต่อกนั แต่เม่ือใช้วิธีการซ ้ าดว้ย
จ านวนท่ีมากข้ึนท าให้เกิดพหูพจน์ แต่เม่ือถูกจดัวางอย่างเหมาะสมดว้ยการจดัการของศิลปิน ท า
ใหผ้ลงานเป็นเอกเทศอีกคร้ังดว้ยภาพรวมท่ีใหญ่ข้ึน   

ผลงานศิลปะจ านวน 5 ช้ินของ วอลเตอร์ เดอ มาเรีย มี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแส
หลกั” ดว้ยการเลือกใช้วสัดุท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม และเป็นวสัดุท่ีมกัไม่ปรากฏใน
ประวติัศาสตร์ศิลปะ เช่น อลูมิเนียม  สแตนเลส หินแกรนิต เป็นตน้ เป็นการท าลายเส้นแบ่งทาง
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ศิลปะ ทั้งในแง่ของการเลือกใช้วสัดุ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ ประติมากรรมส่วนใหญ่ถูกวาง
ระนาบไปกบัพื้นโดยไม่มีฐาน หรือการสร้างประติมากรรมท่ีแทบไม่กินพื้นท่ีในอากาศ หรือการไม่
จดัการกบัวสัดุเช่นเช่ือม เจาะ หรือดดั แต่กลบัหยิบมาใชเ้ช่นเดียวกบัวสัดุส าเร็จรูป เหล่าน้ีลว้นเป็น
ขอ้แตกต่างจากการสร้างประติมากรรมตามแนวทางยุโรปท่ีเคยยดึถือกนัมา 

การเปรียบเทยีบลกัษณะผลงานศิลปะของวอลเตอร์ เดอ มาเรียและปรัชญาเซน 
ผลงานทั้ง 5 ช้ินของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย ได้แก่ผลงาน “swastika” (ค.ศ.1966) ผลงาน 

“Triangle, Circle, Square” (ค.ศ. 1972)  ผลงาน“Star” (ค.ศ.1972)ผลงาน  “ The 2000 Sculpture” (ค.ศ. 
1992)และ ผลงาน “Seen/Unseen Known/Unknown” (ค.ศ. 2000) มีลกัษณะของ “ความเรียบง่าย” 
โดยผลงานทั้ง 5 ช้ินใชเ้พียงรูปทรงเรขาคณิต อาทิ รูปทรงสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม และรูปทรง
หา้เหล่ียม เป็นตน้ มีผลงานจ านวนสองช้ินท่ีมีลกัษณะเป็นเชิงสัญลกัษณ์มิไดเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตท่ี
บริสุทธ์ิ แต่ทว่าโครงสร้างของผลงานทั้งสองช้ินก็ประกอบกนัข้ึนจากรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 
นอกจากเร่ืองของรูปทรงแลว้ทางดา้นพื้นผิวนั้นศิลปินไดป้ล่อยใหคุ้ณสมบติัของวสัดุแสดงตวัอยา่ง
บริสุทธ์ิ การจดัวางผลงานศิลปะยงัถูกจดัวางอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อนใช้เพียงหลักคณิตศาสตร์
เบ้ืองตน้ จะเห็นได้ว่าลกัษณะของการสร้างสรรค์ผลงานของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย สอดคล้องกบั
ปรัชญาเซนในแง่ท่ีว่าเซนเช่ือว่าทุกส่ิงวา่งเปล่า เราจึงไม่สมควรท่ีจะยึดติดส่ิงใดมากเกิน หนัมาใช้
ชีวิตท่ีเรียบง่ายและสมถะขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น หรือเกินความจ าเป็นออกไปส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมา
ทั้งการใช้ชีวิตและผลงานศิลปะ จะเห็นไดจ้ากการวาดภาพในแบบเซนท่ีมีเพียงสีขาวด า ลดทอน
รายละเอียด วาดเฉพาะส่ิงท่ีเป็นแก่นของรูปทรงมากกว่าจะสนใจรายละเอียดปลีกย่อย หรือการ
ประพนัธ์กวีไฮกุท่ีมีความสั้ นกระชับ รวบรัด และบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมาปราศจากถ้อยค าท่ี
สละสลวย ศิลปะทั้งสองแขนงส่วนใหญ่จะถูกสร้างสรรค์จากนักบวชเซน จึงมีลักษณะของการ
ลดทอนให้เหลือน้อยท่ีสุด หรือเหลือเพียงแก่นแท้ของส่ิงท่ีต้องการจะส่ือ นอกจากน้ีผลงานช่ือ 
“Triangle, Circle, Square” ของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย เป็นช้ินท่ี ได้รับอิทธิพลทั้งความเรียบง่ายและ
รูปแบบจากนกับวชเซนช่ือ Sengai Gibon (1750-1837)  ท่ีวาดภาพ “สามเหล่ียม, วงกลม, ส่ีเหล่ียม”16  
การลดทอน และการส่ือแสดงอยา่งตรงไปตรงมาจึงเป็นส่ิงท่ีทั้งเซนและการสร้างสรรคผ์ลงานของ
วอลเตอร์ เดอ มาเรียมีร่วมกนั          

ผลงานจ านวน 3 ช้ินของวอลเตอร์ เดอ มาเรียไดแ้ก่ผลงาน “Triangle, Circle, Square” 
(ค.ศ. 1972) ผลงาน “The 2000 Sculpture” (ค.ศ.1992)และ ผลงาน “Seen/Unseen Known/Unknown” 

                                                           
16Walter de Maria,accessed April 5, 2015, available from http://www.guggenheim. 

org/new-york/education/school-educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum 
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(ค.ศ. 2000) มีลกัษณะท่ี “ไม่แสดงรูปลกัษณ์” สัญลกัษณ์หรือการอุปมาอุปไมย หรือภาษาภาพให้
ตีความ หรือเช่ือมโยงความคิดไปยงัส่ิงอ่ืน นั้นหมายความวา่ผลงานของวอลเตอร์ เดอ มาเรียจะตอ้ง
เข้าถึงด้วยประสบการณ์ตรง การรับรู้ โดยเฉพาะการมองเห็น และการพิจารณา สอดคล้องกับ
ปรัชญาเซนในแง่ท่ีไม่ตอ้งการพึ่งอรรถและพยญัชนะ เพราะเซนเช่ือวา่การจะเขา้ถึงความจริงไดน้ั้น 
มิไดข้ึ้นอยูก่บัตวัอกัษรหรือการอรรถาธิบายแต่อยา่งใด เพราะตวัอกัษรไม่สามารถอธิบายความจริง
ไดห้มดจด หรือท าให้เขา้ถึงความจริงได ้แต่จะตอ้งใชก้ารตระหนกัรู้หรือประสบการณ์ตรงเท่านั้น
นอกจากน้ีความสอดคลอ้งของศิลปะสมยัใหม่กบัปรัชญาเซนโดยเฉพาะสุนทรียศาสตร์ของวะบิ-สะ
บิคือการไม่พยายามส่ือแสดงทางสัญลกัษณ์ หรือการเป็นตวัแทนของส่ิงใด เนน้ความเป็นนามธรรม
โดยให้ผูช้มสามารถรับรู้และซาบซ้ึงตามแต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลซ่ึงอาจไปตรงตาม
ความตอ้งการของผูส้ร้างสรรค ์ทั้งน้ีเพราะทุกส่ิงลว้นมีความงามอยูใ่นตวั17 

ผลงานอีกสองช้ิน ช่ือ “swastika” และ “Star” เป็นผลงานท่ีมีความขดัแยง้กบัลกัษณะ
ของปรัชญาเซนท่ีกล่าวมาก่อนหนา้ แต่กลบัสอดคลอ้งกนัในแง่มุมบางอยา่ง อาทิเช่น ศิลปินเซนมกั
วาดภาพวงกลม ส่ีเหล่ียม หรือ สามเหล่ียม ขอ้หน่ึงอาจเพราะเพื่อฝึกสมาธิให้จิตใจสงบ แต่อีกขอ้
หน่ึงอาจเป็นสัญลกัษณ์ หรือตวัแทนของบางส่ิงท่ีถูกลดทอนลงมาให้เหลือเพียงรูปทรงเรขาคณิต 
ภาพวาดวงกลมของศิลปินเซนอาจหมายถึงดวงจนัทร์ จกัรวาล ความว่าง หรือแมแ้ต่ขา้วป้ัน นั้น
หมายความว่าผูช้มงานจะตอ้งเช่ือมโยงภาพท่ีเห็นกบัประสบการณ์ในอดีตซ่ึงของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกนัออกไป เช่นเดียวกบัผลงาน “swastika” และ“Star” โดยเคร่ืองหมายสวสัดิกะแต่ละพื้นท่ี 
ก็จะมีความหมายแตกต่างกนัออกไป สวสัดิกะของนาซีหมายถึงการต่อสู้เพื่อชยัชนะ สวสัดิกะของ
ฮินดูก็จะหมายถึงดวงอาทิตย ์และพระวิษณุ ส่วนสวสัดิกะพุทธฝ่ายมหายานก็หมายถึง ดิน น ้ า ลม 
ไฟ เป็นตน้ ดาวหกแฉกก็เช่นเดียวกนั ทางฝ่ังยุโรปจะเป็นสัญลกัษณ์ของกษตัริยเ์ดวิด และกษตัริย์
โซโลมอน เป็นการรวมตวักนัของสามเหล่ียมสองอนัซ่ึงเป็นตวัแทนของฝ่ายชาย (ร่างกาย) และ
หญิง(วิญญาณ) รวมกนัจึงหมายถึงร่างกายและวิญญาณ ทางยุโรปเช่ือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของความ
โชคดี ส่วนพุทธฝ่ายมหายานนั้นเป็นการจ าลองลกัษณะของจกัรวาล ส่วนในไทยนั้นคนโบราณจะ
ใช้เส้นตอก หรือไมไ้ผ่บาง มาขดเป็นรูปดาวหกแฉกซ่ึงเรียกว่า “ตาเหลว” ซ่ึงหมอโบราณมกัใช้   
“ตาเหลว” ปักบนหมอ้ตม้ยา เพื่อให้ยานั้นศกัด์ิสิทธ์ิ และเพื่อป้องกนัเหล่าอมนุษยห์รือส่ิงชัว่ช้ามา

                                                           
17เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวแีละนักปรัชญา, 42. 
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ท าลายรสยา18ผลงานของวอลเตอร์ เดอ มาเรียทั้งสองช้ินท่ีได้กล่าวมานั้นจึงมีลักษณะให้ผูช้ม
สามารถตีความไดอ้ยา่งอิสระ ตามแต่ความเช่ือของแต่ละทอ้งถ่ิน หรือความรู้ประสบการณ์ซ่ึงแต่ละ
บุคคลไดรั้บมา วอลเตอร์ เดอ มาเรียเช่ือว่าผลงานศิลปะท่ีดีนั้นควรท่ีจะมีอย่างน้อยสิบความหมาย 
ซ่ึงนั้นหมายความวา่ผลงานศิลปะไดท้  างานร่วมกนักบัผูช้ม19 

ผลงานจ านวน 5  ช้ินของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย มีลักษณะท่ี “ไม่แสดงอัตลักษณ์” 
(Identity) จากการเลือกใช้วสัดุท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมท าให้ผลงานถูกตดัขาดจาก
ศิลปินทั้งในแง่ของทกัษะฝีมือ และอารมณ์ความรู้สึก แต่ส่ิงท่ีทดแทนกลบัเป็นความจืดชืดเยน็ชา 
น่ิงสงบ ซ่ึงจะแตกต่างจากผลงานในยุคก่อนหน้าท่ียงัผ่านอารมณ์ความรู้สึกและทกัษะฝีมือของ
ศิลปิน การเลือกใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการลดตวัตนของ
ศิลปินลง จอห์น  เคจศิลปินนักแต่งเพลงร่วมสมยัเดียวกนักบัวอลเตอร์ เดอ มาเรีย ก็พยายามลด
อตัตาของตนโดยการปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงให้นอ้ยท่ีสุดดว้ยการใชว้ธีิการเส่ียงทาย
แบบคมัภีร์อ้ีจิงในการเขียนโน๊ตซ่ึงเคจไดศึ้กษาจาก ไดเสะทสึ สุซุคิ (Daisetsu Suzuki ค.ศ. 1870-
1966) สอดคลอ้งกบัวิถีแห่งเซน  ซ่ึงมีความเช่ือท่ีวา่สรรพส่ิงคือความวา่ง โลกและชีวิตคือความวา่ง 
ไม่ควรท่ีจะยึดติด มนุษยค์วรว่างจากตวัตน เพราะการยึดถือตวัเองเป็นส าคญันั้นจะก่อให้เกิดการ
แบ่งแยก การเปรียบเทียบ และสร้างความขดัแยง้ในท่ีสุด เซนจึงตอ้งขจดัความคิด หรือจิตส านึกใน
ตวัตนออกไป และเขา้ถึงสภาวะท่ีปราศจากความคิด ไร้จิต และไร้รูป ซ่ึงขอ้ดีของการพยายามลด
บทบาทของศิลปินต่องานศิลปะนั้น จะท าใหผู้ช้มมีปฏิกิริยาต่องานศิลปะอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่
ตอ้งยึดโยงกบัประวติัความเป็นมาของศิลปิน  ผลงานศิลปะจึงเป็นประสบการณ์ท่ีสดใหม่และ
ปัจจุบนัทนัด่วนส าหรับผูช้ม 

ผลงานของวอลเตอร์ เดอ มาเรียจ านวน 5 ช้ิน มีเพียง 3 ช้ินท่ี “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็น
ส าคัญ”ได้แ ก่ผลงาน “Triangle, Circle, Square”  ผลงาน“The 2000 Sculpture” และ ผลงาน 
“Seen/Unseen Known/Unknown” ด้วยลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมโดยใช้เพียงรูปทรงทางเรขาคณิต 

                                                           
18พลูหลวง, หยนิหยาง ภูมิพยากรณ์และฮวงจุ๊ย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: ขา้วฟ่าง, 

2546), 34. 
19Walter de Maria, accessed November 14, 2014, http://www.guggenheim.org/new-

york/education/school-educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum 
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ปราศจากเน้ือหาหรือเร่ืองราว การตีความ ท าให้จุดสนใจในผลงานศิลปะจึงอยูท่ี่รูปทรงและพื้นผิว
เป็นส าคญั ส่ิงท่ีผูช้มจะไดรั้บคือประสบการณ์ตรงจากการมองเห็น และการพิจารณา  เพื่อเขา้ถึง
ผลงานศิลปะอย่างตรงไปตรงมา สอดคล้องกับคุณลกัษณะของเซนในแง่ท่ีไม่ตอ้งพึ่งอรรถและ
พยญัชนะท่ีมีข้อจ ากดั อีกทั้งการเรียนรู้หรือท าความเขา้ใจด้วยหลกัตรรกะจะไม่สามารถเข้าถึง
สภาวะบางอย่างได้ เซนจึงให้ความส าคญักบัประสบการณ์ตรง หรือสัมผสักบัสภาวะนั้นๆด้วย
ตนเองจะเห็นไดว้่าทั้งผลงานศิลปะของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย และปรัชญาเซน ต่างก็พยายามท่ีจะ
เรียกร้องประสบการณ์ตรงกบัผูท่ี้ตอ้งการเขา้ถึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสดใหม่กวา่ และจ าเป็นจะตอ้งตระหนกั
รู้ดว้ยตนเอง มากกวา่จะเป็นการเขา้ใจผา่นการถ่องจ าหรือตรรกะเชิงเหตุและผล ซ่ึงเป็นเพียงขอ้มูล
คร ่ าครึเท่านั้น 

ผลงานอีกสองช้ินคือ “Swastika” และ “Star” แมจ้ะมีมิติเชิงสัญลกัษณ์ หรือสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัส่ิงอ่ืน ซ่ึงส่ิงน้ีอาจลดทอนการเขา้ถึงผลงานศิลปะให้เหลือเพียงแค่ตวัแทนเท่านั้น 
ผลงานศิลปะจึงมิไดแ้สดงความงามของความเป็นรูปทรงไดอ้ย่างบริสุทธ์ิ แต่ทว่าจากรูปทรงและ
พื้นผิวท่ีโดดเด่น ผสานกบัการตั้งอยูเ่พียงโดดเดียวปราศจากองคป์ระกอบอ่ืนท าใหผ้ลงานมีเอกภาพ 
และดึงดูดสายตาของผูช้มมายงัรูปทรงของผลงานศิลปะได ้แมจ้ะนอ้ยกวา่ผลงานทั้งสามช้ินท่ีกล่าว
มาก่อนหนา้ 

ผลงานศิลปะทั้ง 5 ช้ินของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย มี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั”
ด้วยการเลือกใช้ว ัสดุท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม และเป็นวสัดุท่ีมักไม่ปรากฏใน
ประวติัศาสตร์ศิลปะ เช่น อลูมิเนียม  สแตนเลส หินแกรนิต เป็นตน้ เป็นการพร่าเลือนขอบเขตของ
ศิลปะ และระดับขั้นสูงต ่าของผลงานศิลปะซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีสังคมยอมรับกันในช่วงเวลานั้น 
นอกจากน้ีการติดตั้งประติมากรรมส่วนใหญ่ก็ถูกจดัวางอยา่งเรียบง่ายโดยวางระนาบไปกบัพื้น และ
กินพื้นท่ีในอากาศน้อยมาก ไม่มีการจดัการกับวสัดุเช่นเช่ือม เจาะ หรือดัด แต่กลับหยิบมาใช้
เช่นเดียวกบัวสัดุส าเร็จรูป ซ่ึงแตกต่างจากประติมากรรมในยุคก่อนหนา้ท่ีติดตั้งโดยมีฐาน หรือวาง
ตั้งฉากกบัพื้นโลกโดยประติมากรรมเผชิญหนา้กบัผูช้ม มีการเช่ือม ดดั บิดหรือฉลุเพื่อใหเ้กิดรูปทรง
ตามความตอ้งการของศิลปิน จากขอ้แตกต่างดงักล่าวเปรียบเสมือนการตดัขาดจากลกัษณะการ
สร้างสรรค์ประติมากรรมตามประเพณียุโรป อีกทั้งยงัเป็นการท าลายเส้นแบ่งระหว่างส่ิงท่ีเป็น
ศิลปะ และไม่เป็นศิลปะ รวมถึงยงัเป็นการท าลายเส้นแบ่งระหว่างศิลปะชั้นสูงกบัศิลปะชั้นต ่า 
สอดคลอ้งกบัวะบิ-สะบิโดยเฉพาะการปฏิเสธท่ีจะใหค้วามสูงต ่าในมูลค่าของวตัถุท่ีสังคมไดท้  าการ
ตกลงกนัไว ้ทุกอยา่งมีคุณค่าภายในตวัเองและมีความเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา
เซนท่ีเนน้การปฏิบติันอกคมัภีร์ เซนมีความเช่ือท่ีวา่ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยน์ั้น ไม่สามารถ
ท่ีจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความคิดได ้เพราะระบบคิดมีเง่ือนไขและขอ้จ ากดั ท าใหเ้กิดการ
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บิดเบือนในตวัประสบการณ์ไดอี้กทั้งการถ่ายทอดท่ีถูกสืบต่อกนัมาอาจถูกต่อเติม เสริมแต่งส่ิงท่ี
นอกเหนือออกไป ท าให้ประสบการณ์ท่ีบุคคลหน่ึงสัมผสัอาจไม่เป็นอย่างท่ีรับรู้จะเห็นได้ว่าทั้ง
ผลงานศิลปะของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย กับปรัชญาเซนต่างก็ปฏิเสธท่ีจะยึดถือต ารับต ารา หรือ
ความคิดความเช่ือท่ีเคยถูกยึดถือในอดีต สร้างช่องทางใหม่ดว้ยตนเอง และยึดถือประสบการณ์ตรง
เป็นส าคญั 

วิเคราะห์แนวความคิดและปัจจัยอื่นๆในผลงานศิลปะของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย ที่
สอดคล้องกบัปรัชญาเซน 

การพิจารณาและการไตร่ตรองถือเป็นหวัใจส าคญัอย่างหน่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย จากลกัษณะของการซ ้ าท่ีมีจ  านวนมาก และกินพื้นท่ีกวา้งขวางอย่างเช่น
ผลงาน “ The 2000 Sculpture” ประติมากรรมถูกสร้างข้ึนจากแท่งปูนรูปทรงห้าเหล่ียมสีขาวจ านวน
ถึงสองพนัช้ิน ซ่ึงหากมองอยา่งผวิเผินแท่งปูนทั้งหมดมีขนาดเท่าเทียมกนัหมดทุกช้ิน แต่อนัท่ีจริงนั้น
แท่งปูนมีขนาดแตกต่างกนัออกไปโดยมีแท่งปูนจ านวน 800 อนัมีขนาด 50x12 ซ.ม. อีกจ านวน 800 
อนัมีขนาด 50x11.9 ซ.ม. และอีกจ านวน 400 อนัมีขนาด 50x11.8 ซ.ม. หรือผลงาน “ 5 Through 9”      
ท่ีมิได้อยู่ในการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี แต่มีลักษณะเช่นเดียวกบัผลงาน “ The 2000 Sculpture” โดย
ผลงานช้ินน้ีสร้างข้ึนจากอลูมิเนียมจ านวน 5 ช้ินเรียงกนัไป ซ่ึงถา้หากมองอยา่งผวิเผินวตัถุทั้ง 5 ช้ิน
มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั แต่ถา้มองอยา่งพิจารณาและมีเวลาส าหรับผลงานช้ินน้ีมากข้ึนจะเห็นวา่ วตัถุ
แต่ละช้ินในผลงานช้ินน้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั โดยวตัถุช้ินแรกนั้นจะมีลกัษณะเป็นห้าเหล่ียม และ
ช้ินถดัไปจะถูกเพิ่มจ านวนเหล่ียมท่ีมากข้ึนทีละเหล่ียม กระทัง่ถึงเกา้เหล่ียมในช้ินสุดทา้ย 

การพิจารณาและไตร่ตรองจึงเป็นส่ิงท่ีผูช้มจะไดรั้บจากผลงานของวอลเตอร์ เดอ มาเรีย 
ผูช้มจะตอ้งใชเ้วลา และพินิจพิเคราะห์อยา่งละเอียดถ่ีถว้นในทุกๆองคป์ระกอบท่ีถูกจดัเรียงอยา่งมี
ระเบียบ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูช้มใช้เวลากับผลงานศิลปะมากข้ึน และนานข้ึน พินิจพิเคราะห์
จนกระทัง่ลืมส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก มีสติต่ืนรู้อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงวธีิการเดียวกนัน้ีริชาร์ด เซอร์ร่า และ คาร์ล 
องัเดร ต่างก็หยิบมาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ ให้ผูช้มใช้เวลาในผลงานศิลปะนานข้ึน และ
พิจารณากบัผลงานศิลปะที่ปรากฏตรงหนา้อยา่งละเอียดลออ และเผชิญกบัการตื่นรู้ตลอดเวลา 
การซ ้ าจึงเป็นหวัใจหลกัในการที่จะชะลอความเร็วของผูช้ม และสร้างสมาธิให้เกิดข้ึน สอดคลอ้ง
กบั วะบิ-สะบิท่ีไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นจุดเด่นหรือความตระการตา แต่ตอ้งการเป็นจุดรองหรือเป็นส่ิง
ท่ีถูกซ่อนเร้น ยากแก่การมองเห็น การจะสัมผสักบัวะบิ-สะบิไดน้ั้นจึงตอ้งชะลอความเร็วลงใหม้าก 
มีน ้ าอดน ้ าทน และใส่ใจมองอยา่งใกลชิ้ด20 การซ ้ าอยา่งมีกลไกจึงเปิดโอกาสให้คนเรามีสมาธิจดจ่อ

                                                           
20เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวแีละนักปรัชญา, 66-67. 
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อยู่กบัส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นอยู ่และปรากฏอยู่จริง ซ่ึงไร้ซ่ึงการเบ่ียงเบนใดๆ21ช่วงค.ศ. 1960 หรือช่วงมินิ
มอลอาร์ตก าลงัเร่ิมตน้นั้น อเมริกาก าลงัฟูมฟักทางดา้นจิตวิญญาณศิลปินหลายคนในช่วงเวลานั้น
ไดรั้บอิทธิพลการสร้างผลงานจากเอเซีย โดยเฉพาะรูปแบบเซน ศิลปินอเมริกาพยายามตีความหมาย
ศิลปะของเอเซีย และค าสอนทางศาสนา โดยศิลปินพยายามสร้างวตัถุท่ีมีลกัษณะของการไตร่ตรอง 
หรือการจดจ่อกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อเปล่ียนจิตส านึกของผูค้น ให้เห็นความส าคญัของจิตวิญญาณ 
โดยผูเ้ผยแพร่แนวคิด และทรงอิทธิพลในขณะนั้นก็คือ นักปรัชญาเซน ดี.ที.ซูซุกิ ท่ีมีแนวคิดให้
ตระหนักถึงความไม่แน่นอน ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอใจในสัญชาตญาณ และตระหนักรู้ตวัอยู่
เสมอ22 แนวคิดเหล่าน้ีถูกส่งต่อไปยงัศิลปินในช่วงเวลานั้นอย่างแพร่หลาย น้ีจึงท าให้เช่ือได้ว่า
ผลงานหลายๆช้ินของวอลเตอร์  เดอ มาเรีย รวมถึงศิลปินคนอ่ืน ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดจาก
ปรัชญาเซนโดยเฉพาะ การพิจารณาไตร่ตรอง และการใจจดใจจ่อต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้เกิดสมาธิ 
ไม่มากก็นอ้ย 

นอกจากรูปแบบท่ีวอลเตอร์ เดอ มาเรียได้รับอิทธิพลจากปรัชญาเซนตั้งแต่ผลงาน
จิตรกรรมชุด“ภาพวาดท่ีมองไม่เห็น” กระทั่งมาสู่ผลงานประติมากรรม ช่ือ “Triangle, Circle, 
Square, แนวความคิดก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเขาไดรั้บจากปรัชญาเซนดว้ยเช่นกนัส่ิงท่ีสะทอ้นออกมาถึง
ความเช่ือดงักล่าวก็คือผลงานศิลปะท่ีสามารถตรึงผูช้มให้เขา้สู่การพิจารณาไตร่ตรอง การพินิจ
พิเคราะห์จนกระทัง่กลายเป็นสมาธิ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21เร่ืองเดียวกนั, 51-52. 
22The Third Mind: American Artists Contemplate Asia, accessed April 5, 2015, 

available from http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-educator- programs/ teach 

er-resources/arts-curriculum-online?view=item&catid=729&id=112 

 

 

http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-educator-
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4.โดนัลด์ จัดด์ (Donald Judd) 
โดนลัด ์จดัด์ (Donald Judd) เกิดในปีค.ศ. 1928 เอกเซลสิออร์สปริงส์ มิสซูรี อเมริกา ปลด

ประจ าการทหารจากเกาหลีในปีค.ศ. 1947 ถดัจากนั้นหน่ึงปีไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นนิวยอร์ก โดนลัด ์จดัด์
ไดเ้ขา้ศึกษาศิลปะท่ีอาร์ตสติวเดนต์ลีก หลงัจากนั้นไดศึ้กษาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ และปรัชญาท่ี
มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย กระทัง่ในปี ค.ศ. 1962 จึงส าเร็จการศึกษาปริญญาโทประวติัศาสตร์ศิลปะ ซ่ึง
ใชเ้วลาในการศึกษาทั้งส้ินถึง 15 ปี เพราะมีบางช่วงของการศึกษาท่ีชะงกังนัไป 

โดนลัด ์จดัด์ เร่ิมตน้อาชีพศิลปินตอนปลายทศวรรษท่ีส่ีสิบในฐานะจิตรกร โดยพฒันา
ผลงานจิตรกรรมอย่างต่อเน่ือง ผลงานในช่วงแรกยงัคงฝึกฝนภาพวาดตามประเพณี เช่นภาพคน
เหมือน ภาพทิวทศัน์ กระทัง่กลางทศวรรษท่ีห้าสิบผลงานมีแนวโน้มในเชิงนามธรรม ในปี ค.ศ. 
1957 ผลงานนามธรรมของเขาจึงปรากฏออกมาในการแสดงผลงานท่ีปาโนราสแกลเลอร่ี มีเสียง
วพิากษว์ิจารณ์พอสมควร ความส าเร็จของเขาเร่ิมตน้ในปีค.ศ. 1961 เม่ือจดัดข์จดัมิติหลวงตาออกไป
อยา่งส้ินเชิง ในปี 1962เขาไดส้ร้างประติมากรรมนูนต ่าติดผนงั ทั้งยงัคงท างานจิตรกรรมไปพร้อม
กนั แต่หลงัจากนั้นหน่ึงปีเขาจึงละทิ้งผลงานจิตรกรรมและมุ่งสู่ผลงานสามมิติ 

ในปีค.ศ. 1963 โดนัลด์ จดัด์ไดจ้ดัแสดงผลงานสามมิติคร้ังแรกท่ีกรีนแกลเลอร่ี เป็น
ผลงานท่ีแสดงถึงความเรียบง่าย เคร่งครัดเป็นการน าเสนอวตัถุอยา่งชดัเจน มีผลงานนูนต ่าสองสาม
ช้ิน  และวตัถุห้าช้ินท่ีตั้งไวก้บัพื้นซ่ึงส่วนใหญ่ท าจากมือ วสัดุท่ีใช้ก็เป็นไมอ้ดั เหล็กท่ีถูกทาสี ซ่ึง
รูปลกัษณ์ส่วนใหญ่คลา้ยกล่อง และลกัษณะดงักล่าวก็ถูกใชต่้อมา ส่ิงท่ีผูช้มไดรั้บในนิทรรศการคร้ัง
น้ีคือความกลมกลืนของรูปทรง และสีสัน การประสานกนัของจงัหวะและช่องวา่ง แต่ยงัคงมีเสียง
วพิากษว์ิจารณ์ต่างๆมากมาย จากนกัวิจารณ์ศิลปะ และจดัด์เองก็ยงัไม่มัน่ใจมากนกักบัลกัษณะงาน
ท่ีสร้างข้ึนดว้ยมือ  เขาจึงเร่ิมหนัหนา้เขา้หากระบวนการทางอุตสาหกรรมในปี ค.ศ.  1964 หลงัจาก
นั้นเป็นตน้มาผลงานของเขาจึงมีแต่ความจืดชืด เยน็ชา น่ิงสงบของรูปทรงเรขาคณิต 

รูปทรงส่ีเหล่ียมถูกจดัเรียงบนผนัง หรืออาจถูกจดัเรียงไปกบัพื้น วสัดุท่ีใช้ผ่านกระ
บวนการทางอุตสาหกรรม พื้นผวิมีทั้งแสดงคุณสมบติัออกมาโดยตรง และถูกสังเคราะห์ข้ึน มีทั้งผิว
ดา้นและมนัวาว เหล่าน้ีพบเห็นไดจ้ากผลงานของโดนลัด์ จดัด์ ผูช้มจะสัมผสัถึงแสงสะทอ้นของ
วตัถุ จงัหวะของเงาท่ีตกกระทบไปกบัผนงัหรือพื้นราบ จงัหวะท่ีสม ่าเสมอ และสัดส่วนท่ีลงตวั การ
จดัวางสมบูรณ์ และไร้ท่ีติ ซ่ึงผลงานประติมากรรมจ านวน 5 ช้ินของโดนัลด์ จดัด์ จะถูกน ามา
วเิคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคลอ้งและอิทธิพลจากปรัชญาเซน 

ผลงานจ านวน 5 ช้ินได้แก่ ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ. 1969)(ผลงานช้ินท่ี1) 
ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled) (Six boxes)” (ค.ศ. 1974)(ผลงานช้ินท่ี2) ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled) (for 
Leo Castelli)”(ค.ศ. 1977)(ผลงานช้ินท่ี3)  ผลงาน “100 ไม่มีช่ือ(Untitled)” ( ค.ศ. 1982-1986) 
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(ผลงานช้ินท่ี4)และผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ.1988)(ผลงานช้ินท่ี5)เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะ
การสร้างสรรค์ผลงานของมินิมอลอาร์ต จึงจ าเป็นจะตอ้งวิเคราะห์ทศันธาตุของผลงานทั้ง 5 ช้ิน 
ก่อนน าไปเปรียบเทียบกบัปรัชญาเซนเพื่อหาความสอดคลอ้งและอิทธิพลต่อไป 

 
ผลงานช้ินที ่1 

 
 

ภาพท่ี 17 โดนลัด ์จดัด์, Untitled, 1969, อลูมิเนียม, แต่ละกล่อง 68x60x15 ซม. 

ท่ีมา: Donald Judd, Untitled, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.saatchigallery.com/ 
museums/FullSizeMuseumPhotos/ac_id/235/image_id/1560/imageno/8 

 
 “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ. 1969) เป็นผลงานท่ีเนน้รูปทรงเรขาคณิตโดยเฉพาะรูปทรง

ส่ีเหล่ียม ผลงานสร้างจากกล่องอลูมิเนียมสีน ้ าเงินจ านวน 10 กล่อง มีพื้นผิวท่ีมนัวาว มีพื้นท่ีวา่งท่ี
เกิดจากระยะห่างของกล่องแต่ละกล่อง ผลงานถูกติดตั้งบนผนงัในลกัษณะท่ีเท่าเทียม และสมดุลไม่
มีจุดเด่น มีการซ ้ าของรูปทรงสร้างจงัหวะให้เกิดข้ึนในผลงาน ลกัษณะโดยรวมของผลงานช้ินน้ีทั้ง
ในส่วนของรูปทรงสีสัน และพื้นผวิมีความกลมกลืนและมีเอกภาพ 
 

 

http://www.saatchigallery.com/
http://www.saatchigallery.com/museums/museum-profile/Walker+Art+Centre++	++	++	/235.html
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ผลงานช้ินที ่2  

 
 

ภาพท่ี 18 โดนลัด ์จดัด์, Untitled (Six boxes), 1974, สแตนเลส, 101.6 x 736.6 x101.6 ซม. 

ท่ีมา: Donald Judd, Untitled (Six boxes), เ ขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้ากwww.nga.gov. 
au/international/catalogue/Detail.cfm?IRN=14962&ViewID=2&GalID=ALL 
 

ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled) (Six boxes)” (ค.ศ. 1974)ผลงานช้ินน้ีมีความโดดเด่นใน
ส่วนของรูปทรงและพื้นผิว ลกัษณะของผลงานเป็นกล่องสแตนเลสรูปทรงส่ีเหล่ียมมีพื้นผิวมนัวาว 
ท าให้บริเวณท่ีอยูโ่ดยรอบตวัของผลงานศิลปะสะทอ้นเขา้ไปยงัตวัผลงานก่อให้เกิดเป็นสีสัน และ
พื้นผวิท่ีแปลกตา  กล่องสแตนเลสมีจ านวนหกกล่องถูกวางระนาบไปกบัพื้น มีระยะห่างท่ีสม ่าเสมอ
ท าให้เกิดพื้นท่ีว่างระหว่างกล่องแต่ละกล่อง การจดัวางเป็นไปอยา่งเรียบง่ายเท่าเทียมไม่มีจุดเด่น 
ผลงานจึงมีความสมดุล มีซ ้ าก่อให้เกิดจงัหวะและสร้างทิศทาง จากการเลือกใช้วสัดุชนิดเดียวกนั 
รูปทรงคลา้ยกนั และมีพื้นผวิท่ีมนัวาวเหมือนกนัผลงานช้ินน้ีจึงมีความกลมกลืน และมีเอกภาพ 
 

 

 

 

 

http://www.nga/
http://nga.gov.au/international/catalogue/Detail.cfm?IRN=14962
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ผลงานช้ินที ่3 

 
 

ภาพท่ี 19 โดนลัด ์จดัด์, Untitled (for Leo Castelli), 1977, คอนกรีต, 213.36 x 213.6 x226.06 ซม. 

ท่ีมา: Donald Judd, Untitled (for Leo Castelli), เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www. 
collections.lacma.org/node/199225 

 
ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled) (for Leo Castelli)” (ค.ศ. 1977) โดนลัด์ จดัด์ยงัคงเลือกใช้

รูปทรงส่ีเหล่ียมในการสร้างสรรคผ์ลงาน แต่จะแตกต่างกบัผลงานช้ินอ่ืนๆตรงท่ีผลงานช้ินน้ีสร้าง
จากแท่งคอนกรีตซ่ึงมีพื้นผิวท่ีหยาบด้าน ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่ของจัดด์จะมีพื้นผิวมนัวาวและ
สะทอ้นแสง ลกัษณะผลงานเป็นแท่งคอนกรีตรูปทรงส่ีเหล่ียมจ านวนห้าช้ินภายในกลวง ท าให้เกิด
พื้นท่ีวา่งทั้งในตวัผลงานศิลปะและช่องไฟระหวา่งกล่องคอนกรีตแต่ละกล่อง ผลงานถูกวางระนาบ
ไปกบัพื้นในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนัไม่มีจุดสนใจผลงานจึงมีความสมดุล มีการซ ้ าของรูปทรงท าให้
เกิดจงัหวะ จากลกัษณะโดยรวมในการสร้างสรรคผ์ลงานมีความกลมกลืน และมีเอกภาพ 
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ผลงานช้ินที ่4  

 
 

ภาพท่ี 20 โดนลัด ์จดัด์, 100 (Untitled), 1982-1986, อลูมิเนียม, 104.14 x 129.54 x182.88ซม. 

ท่ีมา: Donald Judd, 100 (Untitled), เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.chinati.org/ 
collection/donaldjudd.php 

 
ผลงาน “100 ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ. 1982-1986) เป็นผลงานท่ีสร้างจากอลูมิเนียม

รูปทรงส่ีเหล่ียม จ านวนถึงหน่ึงร้อยกล่อง พื้นผิวมีลกัษณะเรียบเนียนมนัวาว มีพื้นท่ีวา่งเกิดข้ึนดว้ย
ระยะห่างของกล่องท่ีถูกจดัวางอย่างมีระเบียบ มีการซ ้ าของรูปทรงสร้างให้เกิดจงัหวะในผลงาน 
การจดัวางใชห้ลกัคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ดว้ยลกัษณะการวางระนาบไปกบัพื้น ทุกอยา่งเท่าเทียมและ
สม ่าเสมอแสดงให้เห็นถึงการคิดค านวณและการวางแผนท่ีรัดกุมของศิลปิน ผูช้มจะไดส้ัมผสักบั
ความกลมกลืน ความสมดุล และเอกภาพในผลงาน 
 

 

 

 

 

 

http://www.chinati.org/
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ผลงานช้ินที ่5  

 
 

ภาพท่ี 21 โดนลัด ์จดัด์, Untitled, 1988, อลูมิเนียมและแฟล็กซิกลาส, ขนาดไม่ปรากฏ 

ท่ีมา: Donald Judd, Untitled, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.prologue.blog.naver. 
com/PostThumbnailView.nhn?blogId=guarneri&logNo=30027064945&categoryNo=81&parentC
ategoryNo=81 
 

ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ.1988) เป็นผลงานท่ียงัให้ความส าคญักับรูปทรง 
โดยเฉพาะรูปทรงส่ีเหล่ียม ผลงานยงัคงใชว้สัดุท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมคืออลูมิเนียม 
และเฟล็กซ่ีกลาสมีการใช้สีเหลืองและสีด าในปริมาณเท่าเทียมกัน พื้นผิวมีลักษณะเรียบเนียน 
ปรากฏพื้นท่ีวา่งทั้งในตวัผลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะภายในกลวง และช่องวา่งท่ีเกิดจากระยะห่างของ
ตวัวตัถุ ผลงานถูกจดัวางติดผนงัในแนวด่ิง มีการซ ้ าของรูปทรงและสีสันท าใหเ้กิดจงัหวะ ผลงานไม่
ปรากฏจุดเด่นจดัวางอยา่งมีระเบียบท าใหผ้ลงานช้ินน้ีมีความสมดุลและกลมกลืน 

การจดัวางรูปทรงเรขาคณิตท่ีรัดกุม มีระเบียบและไม่มีจุดเด่นเป็นหัวใจส าคญัในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของโดนลัด ์จดัด ์การเลือกใชว้สัดุก็เป็นผลผลิตจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
เช่น อลูมิเนียม สแตนเลสเฟล็กซ่ีกลาส และแท่งคอนกรีต เป็นตน้ เหล่าน้ีสร้างให้ผลงานมีลกัษณะ
เป็นนามธรรมบริสุทธ์ิ เป็นการขจดัอารมณ์ความรู้สึกและลดบทบาทของศิลปิน การจดัวางเป็นไป
อย่างเรียบง่ายใช้หลกัคณิตศาสตร์พื้นฐาน ใช้การซ ้ าในการสร้างความสมดุลและเอกภาพภายใน
ผลงาน  

http://www.prologue.blog.naver/
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ทศันธาตุและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานของโดนลัด์ จดัด์ ท  าใหท้ราบวา่ผลงานจ านวน 5 
ช้ินไดแ้ก่ ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ. 1969) ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled) (Six boxes)” (ค.ศ. 
1974)ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled) (for Leo Castelli)”(ค.ศ. 1977) ผลงาน “100 ไม่มีช่ือ(Untitled)”  
(ค.ศ. 1982-1986) และผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ.1988)มีลกัษณะท่ี “เน้นความเรียบง่าย” 
ดว้ยการใชรู้ปทรงเรขาคณิต ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม สีในตวัวตัถุนั้นก็ใชสี้โทนเดียว หรือ 
สองสี พื้นผวิมีลกัษณะท่ีแสดงคุณสมบติัของวตัถุนั้นๆ การจดัวางใชห้ลกัคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

ผลงานจ านวน 5 ช้ินมีลักษณะท่ี “ไม่แสดงรูปลักษณ์” (Non-Representational) ให้
ความส าคญักบัรูปทรงเรขาคณิต ปัจจยัอ่ืนๆจึงถูกลดทอนลงไปทั้งในส่วนของเน้ือหา สัญลกัษณ์ 
และภาพลวงตา ผลงานทั้ง 5 ช้ินของโดนลัด ์จดัด์ จึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมปราศจากการเช่ือมโยง
ถึงส่ิงอ่ืน  

ผลงานทั้ง 5 ช้ินมีลกัษณะ “ไม่แสดงอตัลกัษณ์” (Identity) ในปีค.ศ. 1963 จดัดไ์ดแ้สดง
ผลงานท่ีกรีนแกลเลอร่ี ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่ในการแสดงคร้ังนั้นถูกสร้างข้ึนด้วยฝีมือศิลปิน แต่
หลงัจากนั้นหน่ึงปีเขาได้ก้าวเขา้สู่กระบวนการทางอุตสาหกรรม ท าให้ผลงานปราศจากอารมณ์
ความรู้สึก ทกัษะฝีมือ หรือสัญลกัษณ์ในการตีความ นอกจากน้ีความเป็นศูนยก์ลางของผูส้ร้างสรรค์
หรือความเป็นตวัตนของศิลปินไดถู้กลดทอนลงไปดว้ย เหลือเพียงความเรียบง่าย ความสง่างาม จืด
ชืด และเยน็ชา  

ผลงานทั้ง 5 ช้ิน “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั” การขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น หรือเกินความ
จ าเป็นออก เป็นหัวใจหลกัในการสร้างสรรค์งานของโดนัลด์ จดัด์ ผลงานทั้ง 5 ช้ินจึงเหลือเพียง
รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานมีลักษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงนั้ นหมายความว่าผลงานศิลปะได้แสดง
สุนทรียภาพออกมาอยา่งบริสุทธ์ิ และส่ิงท่ีผูช้มจะไดรั้บคือการรับรู้ ของความสมดุล ความมีระเบียบ 
และความกลมกลืน 

ผลงานทั้ง 5 ช้ิน “มีลกัษณะเป็นเอกพจน์และพหุพจน์” ดว้ยคุณสมบติัของการซ ้ าท าให้
เกิดส่วนยอ่ยในผลงานศิลปะแต่ละช้ิน และการรวมตวัของส่วนยอ่ยท าให้เกิดเอกภาพในภาพรวมท่ี
ใหญ่ข้ึนของผลงาน แต่ถึงอยา่งนั้นส่วนยอ่ยของผลงานยงัสามารถแยกตวัมาเป็นเอกเทศ เช่นผลงาน 
ไม่มีช่ือ ค.ศ. 1968 เป็นงานช้ินเด่ียวท่ีตั้งอย่างอิสระ แต่ดว้ยรูปทรงเห็นไดช้ดัวา่ผลงานช้ินดงักล่าว
ถูกดึงมาจากช้ินอ่ืน จะเห็นไดว้า่มินิมอลอาร์ตมีอิสระเป็นอยา่งมากในรูปทรงแต่ละช้ินท่ีจะสามารถ
แยกตวัเป็นเอกเทศ หรือรวมตวัเป็นองค์รวม ตามแต่ศิลปินจะจดัสรร ซ่ึงนั้นก็ข้ึนอยู่กบัพื้นท่ี และ
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   

ผลงานทั้ง 5 ช้ิน มี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั” ด้วยการเลือกใช้วสัดุท่ีผ่าน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น คอนกรีต อลูมิเนียม แฟล็กซ่ีกลาส แท่งคอนกรีต เป็นตน้   วสัดุ
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เหล่าน้ีไม่ค่อยปรากฏในประวติัศาสตร์ของศิลปะ และการจดัวางประติมากรรมของโดนลัด์ จดัด์ ก็
แตกต่างจากประติมากรรมในยุคก่อนหนา้ เช่นจดัวางระนาบไปกบัพื้นโดยไม่มีฐาน หรือการติดตั้ง
ประติมากรรมไปกบัผนัง ลกัษณะดงักล่าวเป็นการท าลายขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานให้มี
หลายมิติ กา้วขา้มหลกัการท่ีเคยเช่ือถือกนัมาสู่อิสรภาพในการสร้างสรรค ์ 

การเปรียบเทยีบลกัษณะผลงานศิลปะของโดนัลด์ จัดด์และปรัชญาเซน 
ผลงานจ านวน 5 ช้ินไดแ้ก่ ผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ. 1969) ผลงาน “ไม่มีช่ือ 

(Untitled)  (Six boxes)” (ค.ศ. 1974)ผลงาน “ไม่มี ช่ือ (Untitled) (for Leo Castelli)”(ค.ศ. 1977) 
ผลงาน “100 ไม่มีช่ือ(Untitled)” (ค.ศ. 1982-1986)และผลงาน “ไม่มีช่ือ (Untitled)” (ค.ศ.1988)   มี
ลกัษณะของ “ความเรียบง่าย” ซ่ึงใชเ้พียงรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปทรงส่ีเหล่ียม เป็น
ผลงานศิลปะท่ีขจดัการตกแต่ง หรือรายละเอียดปลีกยอ่ยให้เหลือเพียงทศันธาตุท่ีบริสุทธ์ิ การใชสี้ก็
มี เพียงหน่ึงหรือสองสีเท่านั้ น  ทางด้านพื้นผิวมีลักษณะท่ี เรียบมันวาว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ลกัษณะเฉพาะของวตัถุ มีเพียงผลงาน ไม่มีช่ือ (Untitled) (for Leo Castelli) ค.ศ. 1977 ท่ีมีพื้นผิว
หยาบดา้นซ่ึงศิลปินจงใจให้พื้นผิวคอนกรีต แสดงตวัอยา่งบริสุทธ์ิ การจดัวางผลงานก็ไม่ซับซ้อน
เป็นระเบียบ เรียบง่าย ใชห้ลกัคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ีใหค้วามส าคญักบั
ความเรียบง่าย ขจดัส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย หรือเกินความจ าเป็นออกไป เซนเช่ือว่าทุกส่ิงว่างเปล่า จึงไม่
สมควรท่ีจะยึดติดส่ิงใดมากเกิน หันมาใชชี้วิตท่ีเรียบง่ายและสมถะ แต่ทวา่พื้นผิวท่ีมีความมนัวาว 
และบางช้ินก็ถูกสังเคราะห์ดว้ยสี มีลกัษณะท่ีขดัแยง้ โดยเฉพาะกบัสุนทรียภาพของวะบิ-สะบิ ท่ีให้
ความส าคญักบัความเส่ือมผุกร่อน หรือเอนเอียงไปในทางทรุดโทรม ผลงานของโดนลัด์ จดัด์ ไม่มี
ช่ือ (Untitled) (for Leo Castelli) ค.ศ. 1977  เพียงช้ินเดียวท่ีสอดคลอ้งกบัสุนทรียภาพของ วะบิ-สะบิ 
ดว้ยรูปทรงท่ีเรียบง่าย แสดงตวัอยา่งบริสุทธ์ิตรงไปตรงมา ลกัษณะพื้นผิวท่ีหยาบดา้นซ่ึงปราศจาก
การตกแต่งหรือการสังเคราะห์   

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของโดนัลด์ จดัด์ มีลักษณะ “ไม่แสดงรูปลักษณ์” สัญลักษณ์ 
เร่ืองราวหรือเน้ือหา และยงัปฏิเสธมิติลวงตา ลกัษณะผลงานทั้ง 5 ช้ินใช้เพียงรูปทรงเรขาคณิต
พื้นฐาน ซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกล่องส่ีเหล่ียม ถูกจดัเรียงในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ผลงานบางช้ินวางระนาบไปกบัพื้น บางช้ินก็ติดตั้งกบัผนงั ดว้ยการเลือกใชรู้ปทรงเรขาคณิตในการ
สร้างสรรคท์  าใหผ้ลงานมีความนามธรรม และส่ิงท่ีผูช้มจะไดรั้บจากผลงานคือการมอง มองโดยไม่
มุ่งหวงั มองโดยไม่พยายามท าความเขา้ใจ มองอย่างปกติ รูปทรง สีสัน การผสานกนัของจงัหวะ 
และความสมบูรณ์จะปรากฏออกมา สอดคล้องกับปรัชญาเซนในแง่ท่ีไม่ต้องการพึ่ งอรรถและ
พยญัชนะ เพราะเซนเช่ือวา่การจะเขา้ถึงความจริงไดน้ั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บัตวัอกัษรหรือการอรรถาธิบาย
แต่อยา่งใด เพราะตวัอกัษรไม่สามารถอธิบายความจริงไดห้มดจด หรือท าให้เขา้ถึงความจริงได ้แต่
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จะตอ้งใชก้ารตระหนกัรู้หรือประสบการณ์ตรงเท่านั้น จะเห็นวา่ทั้งเซนและผลงานของโดนลัด ์จดัด์ 
ต่างใหค้วามส าคญักบัใชผ้สัสะมากกวา่จะเป็นการสั่งสอน หรือบอกกล่าวผา่นภาษา 

นอกจากน้ีผลงานทั้ง 5 ช้ินยงัสอดคลอ้งกบั วะบิ-สะบิ ในแง่ท่ีทั้งสองนั้นปฏิเสธท่ีจะ
น าเสนอเร่ืองราว เน้ือหา หรือการเป็นตวัแทน เพื่อแสดงวา่สุนทรียภาพของแต่ละบุคคลนั้นต่างกนั 
ซ่ึงอาจไม่ตรงตามใจของผูส้ร้างสรรคก์็เป็นได ้ทั้งน้ีเพราะส่ิงต่างๆลว้นมีความงามอยูใ่นตวั23 

ผลงานจ านวน 5  ช้ินของโดนัลด์ จัดด์ มีลักษณะ “ไม่แสดงอตัลักษณ์” (Identity) 
หลงัจากปี1963 จดัด์ก็ปฏิเสธท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานดว้ยฝีมือตนเอง เขาหันไปว่าจา้งบริษทัในวง
ครอบครัวของพี่นอ้งตระกูลแบร์นชไทน์ในการผลิตวสัดุ ซ่ึงนั้นเหมือนเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสลาย
ตวัตนของจดัด์ ออกจากผลงานศิลปะ ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาผลงานของเขามีแต่ความจืดชืดเยน็ชา ไร้
อารมณ์ความรู้สึก และไร้มิติลวงตา นั้นท าให้ผลงานศิลปะบริสุทธ์ิจากอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน  
และสามารถท่ีจะแสดงความงามออกมาไดอ้ยา่งบริสุทธ์ปราศจากการช้ีน าของศิลปิน สอดคลอ้งกบั
วิถีแห่งเซน  เซนมีความเช่ือท่ีวา่สรรพส่ิงคือความวา่ง โลกและชีวิตคือความวา่ง ไม่ควรท่ีจะยึดติด 
มนุษย์ควรว่างจากตัวตน เพราะการยึดถือตัวเองเป็นส าคัญนั้ นจะก่อให้เกิดการแบ่งแยกการ
เปรียบเทียบ และความขดัแยง้ เซนจึงตอ้งขจัดความคิด หรือจิตส านึกในตวัตนออกไป และเขา้ถึง
สภาวะท่ีปราศจากความคิด ไร้จิต และไร้รูป แนวร่วมของปรัชญาเซนและผลงานของโดนลัด์ จดัด์
จึงอยูท่ี่การสลายอตัตา 

ผลงานของ โดนลัด์ จดัด์ จ  านวน 5 ช้ิน “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั”เม่ือปราศจาก
เร่ืองราว หรือเน้ือหา และมิติลวงตา ส่ิงท่ีมาทดแทนส่ิงเหล่าน้ีก็คือรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 
โดยเฉพาะรูปทรงส่ีเหล่ียม ถูกจดัวางในลักษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูช้มจะสัมผสัถึงรูปทรง
เรขาคณิตบริสุทธ์ิ พื้นผิวท่ีมนัวาว หรือหยาบกระด้างของงานศิลปะ เป็นการใช้ประสาทสัมผสั
โดยตรง โดยเฉพาะทางการมองเห็น ผูช้มจึงรับรู้ไปกบัผลงานศิลปะโดยตรง ซ่ึงไม่ผ่านการช้ีน า 
หรือการเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีเคยรับรู้มา เป็นการเปิดประสบการณ์ท่ีบริสุทธ์ิในการเขา้ถึงผลงาน
ศิลปะ หากมองในมิติของดนตรีโดยเฉพาะแนวคิดของจอห์น เคจท่ีให้ความส าคญักับการรับรู้
โดยเฉพาะการฟังมากกว่าการคิดตาม  จะเห็นไดว้่าศิลปินท่ีอยู่ในกลุ่มมินิมอลลิสม์ ลว้นเรียกร้อง
ประสบการณ์ทางการรับรู้ มากกว่าการขบคิดในเชิงของทฤษฎีหรือเหตุผล สอดคล้องกับ
คุณลกัษณะของเซนท่ีเช่ือว่า ตรรกะ ภาษา และการถ่ายทอดความรู้มีขอ้จ ากดั อีกทั้งมนุษย ์เม่ือ
ประสบกบัเหตุการณ์หน่ึงๆ จะไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้อีกผูห้น่ึงรับรู้ไดอ้ย่างหมดจด  ภาษา
                                                           

23เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวแีละนักปรัชญา, 42. 
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จึงเป็นแง่มุมหน่ึงของความจริง นอกจากน้ีสภาวะบางอย่างก็ไม่สามารถจะถ่ายทอดหรือท าความ
เขา้ใจได้ เซนจึงให้ความส าคญักบัประสบการณ์ตรง หรือสัมผสักับสภาวะนั้นๆด้วยตนเอง ทั้ง
ปรัชญาเซนและผลงานของโดนลัด์ จดัด์จ  านวนห้าช้ินต่างก็เรียกร้องการรับรู้ทางผสัสะ มากกวา่ท่ี
จะท าความเขา้ใจในเชิงของเหตุผล 

ผลงานศิลปะทั้ง 5 ช้ินของ โดนัลด์ จดัด์มี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั”จดัด์
เลือกใชว้สัดุท่ีไม่ปรากฏในประวติัศาสตร์ของศิลปะ เช่น อลูมิเนียม เฟล็กซ่ีกลาส หรือแท่งคอนกรีต 
ซ่ึงการเลือกใช้วสัดุทางอุตสาหกรรมก็มิไดมี้การเจาะ เช่ือม ตดั ฉลุ หรือเพิ่มเติมหลงัจากออกจาก
โรงงานแลว้ แต่กลบัหยิบมาใชอ้ยา่งตรงไปตรงมา เป็นการตดัขาดความเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์
ศิลปะจากฝ่ังยโุรปอยา่งส้ินเชิง การยา้ยสตูดิโอไปสู่โรงงานเป็นขอ้ถกเถียงกนัอยา่งมาก ถึงความเป็น
ผลงานศิลปะ ประติมากร ช่ือ มาร์ก ดิซูเวโร ถึงกบัออกโรงกล่าวหาว่าจดัด์ไม่ใช่ศิลปิน ความไร้
อารมณ์และความรู้สึกในผลงานศิลปะเป็นขอ้บกพร่องของกลุ่มมินิมอลอาร์ต ในความคิดของมาร์ก 
ดิซูเวโร ดว้ยลกัษณะท่ีแตกต่างจากแนวปฏิบติัท่ีเคยยึดถือมาท าให้ ผลงานของโดนลัด์ จดัด์มี ความ
คาบเก่ียวระหว่างส่ิงท่ีเป็นศิลปะกบัส่ิงท่ีไม่เป็นศิลปะ ท าลายชนชั้นทางศิลปะลงอย่างส้ินเชิง ซ่ึง
ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวะบิ-สะบิโดยเฉพาะการปฏิเสธท่ีจะใหค้วามสูงต ่าในมูลค่าของวตัถุท่ี
สังคมได้ท าการตกลงกันไว ้ทุกอย่างมีคุณค่าภายในตวัเองและมีความเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี
สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ีเนน้การปฏิบติันอกคมัภีร์ เซนมีความเช่ือท่ีวา่ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
มนุษยน์ั้น ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความคิดได ้เพราะระบบคิดมีเง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดั ท าใหเ้กิดการบิดเบือนในตวัประสบการณ์ไดอี้กทั้งการถ่ายทอดท่ีถูกสืบต่อกนัมาอาจถูกต่อ
เติม เสริมแต่งส่ิงท่ีนอกเหนือออกไป ท าให้ประสบการณ์ท่ีบุคคลหน่ึงสัมผสัอาจไม่เป็นอย่างท่ีรับรู้
จะเห็นไดว้า่ทั้งผลงานศิลปะของโดนลัด์ จดัด ์กบัปรัชญาเซนต่างก็ปฏิเสธท่ีจะยึดถือต ารับต ารา หรือ
ความคิดความเช่ือท่ีเคยถูกยึดถือในอดีต สร้างช่องทางใหม่ดว้ยตนเอง และยึดถือประสบการณ์ตรง
เป็นส าคญั 

หากมองในมิติทางสุนทรียศาสตร์ของ วะบิ-สะบิ ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความ
เป็นโมเดิร์นนิสมใ์นผลงานของโดนลัด ์จดัด์ทั้งสองลว้นแลว้แต่มีปฏิกิริยาต่อตา้นอิทธิพลท่ีครอบง า
ยุคสมยั ผลงานของจดัด์ตดัขาดจากการสร้างสรรค์ตามแนวทางของยุโรป ส่วนวะบิ-ซาบิหลุดพน้
จากความงามท่ีหรูหราแบบจีนในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 

การเปรียบเทียบลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานของ โดนลัด ์จดัด์ กบัปรัชญาเซนจะเห็น
ว่ามีหลายอย่างท่ีมีความสอดคล้องกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ทั้งปรัชญาเซนและ
ลกัษณะการสร้างสรรคข์องมินิมอลอาร์ตเน้นความเรียบง่าย ขจดัส่ิงท่ีเป็นเปลือก หรือส่ิงฟุ่มเฟือย
ออก เพื่อเขาถึงแก่น ซ่ึงแก่นในมิติของศิลปะก็คือรูปทรงนั้นเอง การขจดัส่ิงท่ีศิลปินเห็นวา่เกินความ
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จ าเป็นออกไป เม่ือขจดักระทัง่เหลือเพียงทศันะธาตุนั้นท าให้ผลงานศิลปะมีลกัษณะเป็นนามธรรม  
ปราศจากภาษา การตีความ หรือเช่ือมโยงไปยงัส่ิงอ่ืน ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ีพยายามลด
ความส าคญัของภาษาเพราะเช่ือวา่ประสบการณ์ตรงและผสัสะเป็นส่ิงส าคญั และนอกจากน้ีการใช้
กระบวนการผลิตท่ีผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมของโดนลัด์ จดัด์ ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลงานศิลปะกบัศิลปินถูกตดัขาดลง ซ่ึงนั้นหมายความวา่อารมณ์ความรู้สึก แนวคิดของศิลปินแยก
ออกจากผลงานศิลปะ เป็นการลดความส าคญัของตวัศิลปินท าใหผ้ลงานศิลปะบริสุทธ์ิมากยิง่ข้ึน ซ่ึง
ลกัษณะดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัปรัชญาเซนในแง่ท่ีว่า ปรัชญาเซนให้ความส าคญักบั
การลดอตัตา เพราะอตัตาคือบ่อเกิดของความแบ่งแยก การตดัสิน และจะน าไปสู่ความขดัแยง้ใน
ท่ีสุด 

วเิคราะห์แนวความคิดและปัจจัยอื่นๆในผลงานศิลปะของโดนัลด์ จัดด์ทีส่อดคล้องกับ
ปรัชญาเซน 

โดนัลด์ จดัด์ เป็นศิลปินคนหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัการติดตั้งผลงานเป็นอย่างมาก 
การติดตั้งผลงานแต่ละคร้ังจะตอ้งแม่นย  า หมดจด และสมบูรณ์ แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัญหาอยา่งมาก
เม่ือเกิดการเปล่ียนสถานท่ีการจดัแสดงผลงาน ซ่ึงจดัด์มกับ่นถึงลกัษณะของความเป็นชัว่คราว ซ่ึง
จะตอ้งมีการปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการแสดงผลงานแต่ละคร้ัง สถานท่ีท่ีใช้
ติดตั้งผลงานถาวรจึงเป็นส่ิงท่ีจดัดต์อ้งการ 

โดนลัด ์จดัด์ ยา้ยเขา้มา สปิงสตรีท(Spring Street)ใน โซโฮ (SoHo) ปีค.ศ. 1968 บริเวณ
ดงักล่าวเป็นท่ีรกร้าง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งมลพิษทั้งทางอากาศและเสียง แต่ภายหลงัจดัด์ได้ท าการ
ปรับปรุงเพื่อใชใ้นการจดัแสดงผลงานถาวร อาคารดงักล่าวมีช่ือเรียกวา่ คราส ไอรอน ดิสตริค (Cast 
Iron District) โครงสร้างส่วนใหญ่ท าจากเหล็ก มีหน้าต่างจ านวนมาก และภายในสามารถรองรับ
ผลงานของโดนลัด ์จดัด์ได ้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีจดัดใ์ชส้ร้างสรรคผ์ลงาน และผลงานศิลปะ
ของเขาก็ เ ร่ิมมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ี  ว ัตถุของจัดด์มีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม มี
ความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ร่วมทั้งหมดโดนัลด์ จดัด์ ให้ความส าคญักบัความ
เคล่ือนไหว เช่นเดียวกบัท่ีให้ความส าคญักบัวตัถุ ซ่ึงแนวคิดน้ีก็ยงัคงถูกใช้ในผลงานชุดต่อๆมา
ความรอบคอบในการจดัต าแหน่งของวตัถุ เพื่อให้บรรลุสู่การพิจารณาไตร่ตรองบริสุทธ์ิ วตัถุจะตอ้ง
อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งตามหลกัของปรัชญาเซนของญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัดไ์ดมี้การคิดถึงพื้นท่ีโดยรอบ เป็น
การเปิดพื้นท่ีทางประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ต่อวตัถุ และประสบการณ์ของการเคล่ือนไหว24 
                                                           

24 Hannah Gregory, 101 Spring Street, accessed May 15, 2015,  available from 

http://www.domusweb.it/en/art/2013/07/18/101_spring_streetdonaldjudd.html 

http://www.domusweb.it/en/search.html?type=author&key=Hannah+Gregory
http://www.domusweb.it/en/search.html?type=tag&key=101+Spring+Street
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และมุมมองท่ีเปล่ียนไปซ่ึงผู ้ชมไม่สามารถคาดเดาได้การพยายามสร้างความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม โดยผ่านความเคล่ือนไหว ผ่านวตัถุเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ การต่ืนรู้ หรือการ
ไตร่ตรองเห็นไดช้ดัวา่เป็นอิทธิพลอยา่งหน่ึงท่ีไดจ้ากปรัชญาเซนโดยเฉพาะสวนญ่ีปุ่น หากมองการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในยุโรป หรืออเมริกาในยุคก่อนหนา้แทบไม่มีการคิดถึงความสัมพนัธ์กบั
พื้นท่ีกบัผลงานศิลปะ หรือความเคล่ือนไหวของผูช้มท่ีถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในงานศิลปะ หาก
ไม่นบัรวมสถาปัตยกรรม จึงถือไดว้า่โดนลัด์ จดัด์ ไดรั้บอิทธิพลการสร้างสรรคจ์ากปรัชญาเซนมา
ไม่มากก็นอ้ย 

ในปีค.ศ. 1971 โดนัลด์ จดัด์ ได้พบสถานท่ีแห่งใหม่ท่ีจะใช้ในการสร้างสถานท่ีจดั
นิทรรศการถาวร ซ่ึงอยูใ่นเมืองเล็กๆช่ือมาฟาร์ มณฑลเพรซิดิโอ เท็กซัส จากปีค.ศ. 1973 ถึง ค.ศ. 
1984 ถือเป็นโครงการศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดโครงการหน่ึง ซ่ึงอาคารดงักล่าวเป็นโกดงัท่ีถูกทิ้งร้างของ
กองทพัสหรัฐ มีพื้นท่ีประมาณ 300 เอเคอร์ ซ่ึงโดนลัด์ จดัด์ ซ้ือไวเ้พื่อใชจ้ดันิทรรศการถาวร เพราะ
จดัเบ่ือหน่ายกบัปัญหาการติดตั้งเม่ือตอ้งยา้ยสถานท่ีการจดัแสดง จดัด์ไดเ้ขียนในสูจิบตัรว่า “มนั
ตอ้งใชเ้วลามากในการติดตั้งเพื่อใหส้มบูรณ์ ศิลปะเปราะบางและไม่ควรยา้ย”สถานท่ีแห่งน้ีจึงถือวา่
เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีมีคอลเลกชัน่ศิลปะสมยัใหม่ตั้งอยู่ แทนท่ีจะเป็นเมืองใหญ่อย่างแอลเอ หรือ
นิวยอร์กผลงาน 100 ไม่มีช่ือ (Untitled)  ค.ศ. 1982-1986 ก็ถูกติดตั้งถาวรอยูท่ี่น้ี ความเรียบง่าย และ
ความแข็งแรงเป็นส่ิงท่ีจะพบเจอในผลงานของโดนลัด ์จดัด์ เขาจะใหค้วามส าคญักบัสัดส่วน พื้นผิว
วสัดุ ความสัมพนัธ์โดยรอบ และจินตนาการของผูช้ม เป็นการเปิดประสบการณ์ตรงให้แก่ผูช้มกบั
วตัถุท่ีอยู่ตรงหน้าถึงหน่ึงร้อยช้ิน ผูช้มจะได้สัมผสัวตัถุแต่ละช้ินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าง
ไตร่ตรอง และมุมมองเม่ือผูช้มเคล่ือนท่ีไปเร่ือยๆก็จะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การซ ้ าจึงถือเป็น
ปัจจยัหลกัอยา่งหน่ึงในการสร้างงานช้ินน้ี หากมองการซ ้ าของผลงานช้ินน้ีในมิติดนตรีของ จอห์น 
เคจ (John Cage) ศิลปิน นกัแต่งเพลง ท่ีศึกษาปรัชญาเซนท่ีกล่าวถึงความซ ้ าของดนตรีอยา่งน่าสนใจ
วา่ “เป็นท่ีน่าเบ่ือหลงัจากผ่านสองนาที หากยงัคงน่าเบ่ือ ลองท่ี 8, 16, 32 และต่อๆไป และในท่ีสุด
จะคน้พบวา่มนัไม่น่าเบ่ือแต่กลบัน่าสนใจ ซ่ึงอาจมีบางส่ิงบางอย่าง” กล่าวคือการซ ้ าอยา่งมีกลไก
เปิดโอกาสให้คนเรามีสมาธิจดจ่อ อยู่กบัส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นอยู ่และปรากฏอยู่25เป็นการสร้างสมาธิ การ
ผ่อนคลาย จินตนาการ และการใช้เวลากบัตนเองมากข้ึน อยู่กบัปัจจุบนัขณะจะเห็นไดว้่ามินิมอล
อาร์ตเหมือนกบัปรัชญาเซน ไม่ใช่ในแง่ของความว่างเปล่า  แต่ในแง่ของความไม่ยุ่งเหยิง หรือรก

                                                           

 

 
25เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวแีละนักปรัชญา, 51-52. 
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รุงรัง ลดให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเหลือเพียงรูปทรงของวตัถุ เป็นการหลีกหนีศิลปะในเชิงช่างและศิลปะ
เชิงสัญลกัษณ์ แต่เป็นการสร้างสมาธิในพื้นผิว สี สัดส่วน และความเป็นวตัถุท่ีแทจ้ริง เป็นความ
เขา้ใจท่ีแตกต่างกนัของความงาม26 

นอกจากรูปทรงสีสันท่ีปรากฏในผลงานของโดนลัด ์จดัด ์อีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัไม่แพก้นั
ก็คือระนาบ และพื้นท่ีวา่งระหวา่งวตัถุในแต่ละช้ิน  พื้นท่ีวา่งจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการขบัเนน้ความ
เป็นวตัถุให้โดดเด่นออกมา แต่ทว่าวตัถุเองก็ขบัเน้นความเป็นระนาบหรือพื้นท่ีว่างออกมาด้วย
เช่นกนั พื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนทั้งในส่วนของระนาบบนกล่องส่ีเหล่ียม หรือท่ีเกิดจากช่องไฟเพราะการ
ซ ้ าของวตัถุ ยอ่มเปิดโอกาสให้ผูช้มสอดแทรกความคิดและจินตนาการไปยงัพื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งอิสระ พื้นท่ีว่างจึงเป็นหวัใจหลกัในการท่ีจดัวางผลงาน สอดคลอ้งกบัสุนทรียภาพโยะฮะคุ ท่ี
ใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีวา่ง ซ่ึงความงามลกัษณะน้ีเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากปรัชญาเซน เซนเช่ือวา่ทุกส่ิง
ภายนอกนั้นลว้นลวงตา และไม่มีอยู่จริง ทุกส่ิงทุกอย่างเกิดข้ึนจากจิต ท่ีคอยปรุงแต่งให้ปรากฏ
ข้ึนมา ซ่ึงถ้าหากมองในแง่ของศิลปะพื้นท่ีว่างจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากกว่าวตัถุ ซ่ึงจะเห็นได้จาก
ภาพวาดหมึกด าของจีนท่ีหุบเขา ตน้ไมส้ายน ้า ลว้นถูกม่านหมอกปกคลุมจนพร่าเลือน และปล่อยให้
ความว่างเปล่าของพื้นกระดาษขบัเน้นรูปทรงออกมา เพื่อแสดงการด ารงอยู่ของพื้นท่ีว่าง แต่ถึง
อยา่งไรผลงานของจดัด์ส่ิงท่ีท าให้สัมผสัถึงสุนทรียภาพก็ยงัคงเป็นรูปทรงซ่ึงถือไดว้า่เป็นความงาม
ท่ีประจกัษเ์ชิงกายภาพ กล่าวคือเป็นความงามเชิงรูปธรรม ส่วนพื้นท่ีวา่งซ่ึงเกิดจากวตัถุนั้นไดส้ร้าง
ให้วตัถุเด่นชัดข้ึนมา และสร้างสุนทรียภาพอนัเป็นนามธรรมให้แก่ผูช้มบางคนท่ีมีจินตนาการ
กวา้งไกลกวา่ความงามของวตัถุท่ีอยูต่รงหนา้ 
 
5.โรเบิร์ต มอร์ริส (Robert Morris)  

โรเบิร์ต มอร์ริส (Robert Morris) เกิดในปีค.ศ. 1931 แคนซสั มิสซูรี สหรัฐอเมริกา มอร์
ริสได้เขา้ศึกษาทางดา้นวิศวกรรมและศิลปะท่ีมหาวิทยาลยัแห่งเมืองแคนซัส และสถาบนัศิลปะ
เมืองแคนซสั ก่อนจะยา้ยมายงัซานฟรานซิสโกในปีค.ศ. 1950 เพื่อเขา้ศึกษาต่อยงัแคลิฟอร์เนียสกูล
ออฟไฟน์อาร์ต และเขา้มาใช้ชีวิตในนิวยอร์กในปีค.ศ. 1960 ถดัจากนั้นหน่ึงปีมอร์ริสไดเ้ขา้ศึกษา
วิชาประวติัศาสตร์ศิลปะท่ีฮนัเตอร์คอลเลจ กระทัง่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในปีค.ศ. 1966 
วทิยานิพนธ์วา่ดว้ย คอนสแตนตินบรานคูชี  

                                                           
26Chinati foundation/la fundacionchinatimarfa,texas, accessed May 15 ,2015, 

available from www.frankwu.com/chinati.html 
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ระหว่างปีค.ศ. 1961-1964 ผลงานศิลปะของมอร์ริสยงัไม่สามารถท่ีจะจัดล าดับ
พฒันาการของผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน ดว้ยลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ทวา่ผลงาน
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้แสดงบางส่ิงบางอย่างออกมาให้เห็น นั้นคือการพยายามเช่ือมโยง
ขั้นตอนการผลิตกบัผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ และการพยายามเช่ือมโยงภาษากบัวตัถุเพื่อตั้งค  าถาม
กบัผูช้ม เช่นผลงาน “ไอ-บอกซ์” (I-Box) (ค.ศ. 1962)มีลกัษณะคลา้ยกล่องส่ีเหล่ียมซ่ึงดา้นหน้ามี
อกัษรภาษาองักฤษตวั “ไอ” ท่ีสามารถเปิดปิดไดป้รากฏอยู ่ตวั “ไอ” ท่ีเป็นสรรพนามหมายถึง “ฉนั” 
แต่เม่ือเปิดตวั “ไอ” ออกก็จะปรากฏภาพถ่ายของศิลปินยืนเปลือยกายและก าลงัส่งยิ้มมาทางผูช้ม 
เป็นการแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างอยา่งสุดขั้วของตวั “ไอ”  ท่ีเป็นรูปแบบของภาษาและมีลกัษณะ
เป็นนามธรรม (ไร้ชีวิต) ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปธรรม แต่ภาพถ่ายของศิลปินท่ีอยูด่า้นในซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ถูกแทนดว้ยตวั “ไอ” กลบัดูมีชีวิตชีวา และก าลงัแสดงความรู้สึกออกมา แต่ถึงอยา่งไรภาพถ่ายของ
ตวัศิลปินเองก็ยงัเป็นส่ิงท่ีจ  าลองข้ึนมา นั้นหมายความวา่เราจะไม่สามารถหาตวัแทนอนัใดท่ีจะให้
เหมาะสมกบัส่ิงๆหน่ึงได ้ผลงานช้ินน้ีมีลกัษณะเสียดสีศิลปะแนวสัญลกัษณ์หรือศิลปะการแทนค่า 
และแนวคิดน้ีไดถู้กพฒันาจนเกิดศิลปะแนวคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual art)  

ผลงานช่ือ “กล่องกับเสียงท่ีมันท าข้ึนมา” (Box with the sound of its own making) 
(ค.ศ. 1961) เป็นผลงานอีกช้ินท่ีพยายามเช่ือมโยงอดีตกบัปัจจุบนั หรือเป็นการเช่ือมโยงขั้นตอนการ
ท ากบัส่ิงท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลกัษณะของผลงานเป็นทรงลูกบาศก์ท าจากไมว้อลนัตโดยภายใน
บรรจุเคร่ืองบนัทึกเสียงซ่ึงเป็นเสียงท่ีถูกอดัไวข้ณะสร้างกล่องใบน้ีซ่ึงใช้เวลานานถึงสามชัว่โมง 
เห็นไดว้่ามอร์ริสใชล้กัษณะของความเป็นนามธรรม (เสียง) มาหนุนน าความเป็นรูปธรรม (กล่อง) 
นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่มอร์ริสใหค้วามสนใจกบักระบวนการผลิตและปฏิกิริยาของผูช้ม 

ผลงาน “ไม่มีช่ือ” (ค.ศ. 1964) เป็นประติมากรรมนูนต ่าสร้างสรรค์จากแผ่นตะกัว่ มี
วตัถุคลา้ยกระป๋องถูกแขวนลงมาจากด้านบนของผลงาน บริเวณโดยรอบกระป๋องปรากฏวงกลม
ขนาดต่างกนัสามวงคลา้ยกระเพื่อมของน ้ าเม่ือถูกวตัถุกระทบ มีความอ่อนโยนและเคล่ือนไหว ท า
ให้จินตนาการต่อไปได้ถึงความเคล่ือนไหวท่ีก าลังจะเกิดข้ึนอย่างไม่รู้จบ เป็นการน าวตัถุมา
สร้างสรรคโ์ดยใชป้ระสาทสัมผสัทางสายตาก่อนจะรู้สึกในจิตใจ 

ระหว่างปีค.ศ. 1961-1964 รูปแบบผลงานของโรเบิร์ต มอร์ริส มีพัฒนาการท่ีไม่
ปะติดปะต่อกนัเท่าใดนกัท าให้มอร์ริสแตกต่างจากศิลปินมินิมอลอาร์ตคนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่
เกิดจากการคลุกคลีในหลายศาสตร์ของศิลปะ ทั้งการอยู่ในคณะเตน้ระบ า ท าให้เปิดโลกทศัน์
ทางดา้นศิลปะท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งรับรู้ทางสายแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้เสียง และการเคล่ือนไหว 
หรือการอยูใ่นกลุ่มฟลคัซุส (Fluxus) ท่ีเนน้มิติของการแสดงและการต่อตา้นศิลปะในแบบท่ีซ ้ าซาก 
เหล่าน้ีท าให้ช่องทางการสร้างสรรคข์องมอร์ริสเปิดกวา้งมากข้ึนไม่จ  ากดัตวัเองในมิติของวตัถุเพียง
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อย่างเดียวเช่นศิลปินมินิมอลอาร์ตคนอ่ืนๆ แต่ถึงอย่างไรผลงานของเขาก็ มีมิ ติความเป็น
ประติมากรรมอยู่มากพอสมควร และผลงานประติมากรรมจ านวน 5 ช้ินของมอร์ริสจะถูกน ามา
วเิคราะห์เพื่อหาความสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซน 

ผลงานจ านวน 5 ช้ินไดแ้ก่ผลงาน  “Untitled (cloud)”(ค.ศ.1962)(ผลงานช้ินท่ี 1)ผลงาน 
“Untitled ( Ring with light)” (ค.ศ. 1965-1966)(ผลงานช้ินท่ี 2)ผลงาน “Untitled (Three L-Beams)” 
(ค.ศ.1969)(ผลงานช้ินท่ี 3)ผลงาน “Mirrored cubes (six box)”(ค.ศ.1971)(ผลงานช้ินท่ี 4)และ
ผลงาน “Untitled (Pine Portalwith Mirrors)”(ค.ศ. 1978)(ผลงานช้ินท่ี 5)เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของโรเบิร์ต มอร์ริสทั้ง 5 ช้ินจึงจ าเป็นจะตอ้งวิเคราะห์ทศันธาตุ ก่อนจะ
น ามาเปรียบเทียบกบัปรัชญาเซน 
 
ผลงานช้ินที ่1 

 
 

ภาพท่ี 22 โรเบิร์ต มอร์ริส, Untitled (cloud), 1962, ไมอ้ดั, 25.4 x 182.9 x 182.9 ซม. 

ท่ีมา: Robert Morris, Untitled (cloud), เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.pinterest. 
com/pin/104708760060769762/ 
 

ผลงาน  “Untitled (cloud)”(ค.ศ.1962)เป็นผลงานท่ีให้ความส าคญักบัรูปทรงเรขาคณิต 
พื้นผิวมีลกัษณะดา้นแต่เรียบเนียนดว้ยวสัดุท่ีใช้ท  าจากไมอ้ดัท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
ปรากฏพื้นท่ีวา่งโดยรอบของผลงานเน่ืองจากผลงานถูกแขวนลอยบนเพดานเป็นการเปล่ียนแปลง
มุมมองของผลงานศิลปะให้มีความแปลกใหม่ การจดัวางผลงานไม่ปรากฏการซ ้ า แต่ผลงานกลบัมี

http://www.pinterest/
http://onsomething.tumblr.com/post/27941460694
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ความกลมกลืนและมีเอกภาพทั้งในตวัผลงานเอง หรือแม้แต่กบัผลงานช้ินอ่ืนๆของมอร์ริสท่ีมี
รูปทรงและลกัษณะพื้นผวิท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
ผลงานช้ินที ่2 

 
 

ภาพท่ี 23 โรเบิร์ต มอร์ริส, Untitled (Ring with light), 1965-1966, ไมอ้ดั, 61 x 35.6 x 246.4 ซม. 

ท่ีมา: Robert Morris, Untitled (Ring with light), เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www. 
geoffreyw.wordpress.com/2009/11/22/benjamin-avec-fried-toward-a-marxian-aesthetic/ 

 
ผลงาน “Untitled (Ring with light)” (ค.ศ. 1965-1966) มีลกัษณะเป็นรูปทรงกลมคลา้ย

วงแหวน สร้างข้ึนจากไมอ้ดัท่ีเป็นผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม มีพื้นผิวท่ีดา้นแต่เรียบเนียน 
ปรากฏพื้นท่ีว่างบริเวณวงแหวนภายในและบริเวณโดยรอบ นอกจากนั้นมีแสงไฟท่ีศิลปินใส่ไว้
ภายในเล็ดลอดออกมาบริเวณรอยต่อของวงกลม การจดัวางผลงานระนาบไปกบัพื้น มีการซ ้ าของ
รูปทรงคร่ึงวงกลม ผลงานโดยรวมมีความสมดุลและกลมกลืน 
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ผลงานช้ินที ่3 

 
 

ภาพท่ี 24 โรเบิร์ต มอร์ริส, Untitled (Three L-Beams), 1969, ไมอ้ดั, 243.8 x 243.8 x 61 ซม. 

ท่ีมา: Robert Morris, Untitled (Three L-Beams), เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www. 
galleriesnow.net/shows/robert-morris/ 

 
ผลงาน “Untitled (Three L-Beams)” (ค.ศ.1969) เป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนจากไม้อดัมี

รูปทรงคลา้ยตวัแอล “L” จ านวนสามช้ินถูกจดัวางในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป พื้นผิวมีความ
เรียบเนียน ปรากฏพื้นท่ีวา่งบริเวณโดยรอบของผลงานศิลปะ การจดัวางผลงานมีความสมดุลเน้น
การซ ้ าของรูปทรงท่ีถูกจดัเรียงในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป สร้างใหเ้กิดจงัหวะและทิศทางในตวั
ผลงาน จากลกัษณะทางกายภาพทั้งส่วนของรูปทรงและพื้นผวิท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัท าให้ผลงาน
โดยรวมมีความกลมกลืน 
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ผลงานช้ินที ่4  

 
 

ภาพท่ี 25 โรเบิร์ต มอร์ริส, Untitled Mirrored cubes, 1971, กระจก, 53.3 x 53.3 x 53.3 ซม. 

ท่ีมา: Robert Morris, Untitled Mirrored cubes, เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www. 
artfcity.com/2010/10/19/img-mgmt-the-cube-show/. 

 
ผลงาน “Mirrored cubes (six box)” (ค.ศ.1971) เป็นผลงานท่ีเน้นรูปทรงเรขาคณิต 

โดยเฉพาะรูปทรงส่ีเหล่ียม วสัดุท่ีใช้เป็นกระจกท าให้พื้นผิวของผลงานมีลกัษณะท่ีมนัวาวและ
สะทอ้นแสง ปรากฏพื้นท่ีวา่งบริเวณระยะห่างของกล่องแต่ละกล่องท่ีถูกจดัวางอยา่งมีระเบียบ การ
จดัวางผลงานวางระนาบไปกบัพื้นในลกัษณะท่ีสมดุลไม่มีช้ินใดโดดเด่นกว่ากนั ใช้การซ ้ าของ
รูปทรงในการสร้างจงัหวะ จากลกัษณะของรูปทรงและวสัดุท่ีใช้เป็นชนิดเดียวกนัท าให้ผลงานมี
เอกภาพและความกลมกลืน 
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ผลงานช้ินที่ 5 

 
 

ภาพท่ี 26 โรเบิร์ต มอร์ริส, Untitled (Pine Portalwith Mirrors), 1978, กระจกและไม,้ 213.4 ซม. 

ท่ีมา: Robert Morris, Untitled (Pine Portalwith Mirrors), เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก www.pinterest.com/pin/326792516683008376/ 
 

ผลงาน “Untitled (Pine Portalwith Mirrors)”(ค.ศ. 1978) มอร์ริสยงัคงเลือกใช้รูปทรง

เรขาคณิตในการสร้างสรรค์ผลงาน ลกัษณะของผลงานช้ินน้ีเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมพื้นผา้ ท าจากไม้

และกระจกท าให้ผลงานช้ินน้ีมีพื้นผิวท่ีมนัวาวและหยาบด้าน มีพื้นท่ีว่างบริเวณภายในกล่อง

ส่ีเหล่ียมท่ีถูกท าให้กลวง การจดัวางผลงานมีความสมดุล แต่ดว้ยการใชว้สัดุท่ีมีความแตกต่างกนั

ทางดา้นพื้นผวิท าใหผ้ลงานมีความขดัแยง้อยูใ่นตวั 

ผลงานทั้ง 5 ช้ินของโรเบิร์ต มอร์ริส ให้ความส าคญักับรูปทรงเรขาคณิตปราศจาก
เร่ืองราวและเน้ือหา มีลกัษณะเป็นนามธรรม ทางดา้นพื้นผิวนั้นก็แตกต่างกนัไปตามแต่ละช้ินงาน 
บางช้ินก็มีลกัษณะพื้นผิวท่ีมนัวาวโดยการใชว้สัดุท่ีเป็นกระจกมาสร้างสรรค ์เช่นผลงาน “Mirrored 
cubes (six box)”(ค.ศ.1971) และผลงาน “Untitled (Pine Portalwith Mirrors)” (ค.ศ.1978)ส่วนอีก
สามช้ินพื้นผิวมีลกัษณะเรียบดา้นดว้ยผลงานท าจากไมอ้ดัทาสี ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวหรือสีเทา 
การซ ้ าของรูปทรงและวตัถุเป็นส่ิงท่ีพบมากในกลุ่มมินิมอลอาร์ต ซ่ึงซ ้ าน้อยซ ้ ามากตามแต่ศิลปิน 
ส่วนผลงานทั้งห้าช้ินของมอร์ริส มีเพียงสามช้ินเท่านั้นท่ีมีลกัษณะของการซ ้ าคือผลงาน“Mirrored 

http://farm5.staticflickr.com/4022/4400983058_6175c7c8e8_z.jpg?zz=1
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cubes (six box)”ผลงาน “Untitled (Three L-Beams)” และผลงาน “Untitled ( Ring with light)” ส่วน
อีกสองช้ินอยา่งผลงาน “Untitled (cloud)” และ“Untitled (Pine Portalwith Mirrors)”มีลกัษณะโดด
เดียว แต่ถึงอยา่งไรก็แลว้แต่ผลงานอยา่ง Untitled (cloud) เม่ือถูกจดัแสดงร่วมกบักลุ่มไมอ้ดัช้ินอ่ืนๆ
ก็สามารถประสานกลมกลืนไปกบัผลงานช้ินอ่ืนๆไดท้นัที ดว้ยการซ ้ าของรูปทรงท าใหเ้กิดพื้นท่ีวา่ง
ทั้งระหว่างวตัถุ หรือแมแ้ต่ระนาบของตวัวตัถุเอง สร้างให้เกิดจงัหวะของการมองเห็น และเป็น
ช่องว่างส าหรับการเดินชมงานท่ีมุมมองสามารถเปล่ียนไปตามการเคล่ือนไหวของผูช้มในแต่ละ
คร้ัง ส่วนอีกสองช้ินท่ีไม่มีลกัษณะของการซ ้ าแต่ก็ยงัปรากฏพื้นท่ีว่างในผลงานทั้งท่ีว่างภายใน
ผลงานหรือรอบนอกผลงาน จากลกัษณะการสร้างสรรคโ์ดยรวมจะเห็นวา่ผลงานแต่ละช้ินมีความ
สมดุลและเอกภาพ มีเพียงผลงาน “Untitled (Pine Portalwith Mirrors)” เท่านั้นท่ีมีความขดัแยง้
ปรากฏอยู่ เน่ืองจากการเลือกใช้วสัดุของศิลปินคือกระจกท่ีมีพื้นผิวมนัวาว กบัไมอ้ดัท่ีมีลกัษณะ
ของความดา้นท าใหผ้ลงานช้ินน้ีขาดเอกภาพ 

จากการวิเคราะห์ทศันธาตุผลงานจ านวน 5 ช้ินของโรเบิร์ต มอร์ริส ท าให้ทราบว่า
ผลงานทั้ง 5 ช้ินได้แก่ผลงาน  “Untitled (cloud)”(ค.ศ.1962)ผลงาน “Untitled ( Ring with light)” 
(ค.ศ. 1965-1966)ผลงาน “Untitled (Three L-Beams)” (ค.ศ.1969)ผลงาน “Mirrored cubes (six 
box)” (ค.ศ.1971)และผลงาน “Untitled (Pine Portalwith Mirrors)”(ค.ศ. 1978) “เนน้ความเรียบง่าย” 
เป็นการสร้างสรรคท่ี์ใชเ้พียงรูปทรงเรขาคณิต ขจดัส่ิงท่ีจะเป็นการตกแต่ง หรือปัจจยัท่ีไม่ส าคญัให้
เหลือเพียงทัศนธาตุพื้นฐาน สีท่ีใช้ก็เป็นเพียงสีขาวหรือสีเทา ทางด้านพื้นผิวนั้ นก็ปล่อยให้
คุณสมบติัของวตัถุแต่ละช้ินแสดงตวัอยา่งอิสระ เช่นความมนัวาวของพื้นผิวกระจก หรือความเรียบ
ดา้นของไมอ้ดั  

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของมอร์ริสมีลกัษณะ“ไม่แสดงรูปลกัษณ์”(Non-Representational) 
สัญลักษณ์ หรือเร่ืองราวเน้ือหา แต่กลับให้ความส าคัญกับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ท าให้
รายละเอียดปลีกยอ่ยหรือส่ิงท่ีนอกเหนือจากความเป็นรูปทรงยอ่มถูกตดัขาดออกไปท าให้ผลงานมี
ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม ไม่เป็นตวัแทน สัญลกัษณ์ หรือส่ืออารมณ์ใดๆ  

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของมอร์ริสมีลกัษณะ “ไม่แสดงอตัลกัษณ์” (Identity) ไม่ปรากฏ
การแสดงทกัษะฝีมือของศิลปิน แต่กลบัให้ความส าคญัในเร่ืองของความแม่นย  าของรูปทรง ผลงาน
ไร้ท่ีติ และการสร้างสัดส่วนท่ีสมบูรณ์ ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือต้องการสร้างข้ึนในจ านวนท่ีมากๆใน
ระยะเวลาอันสั้ นย่อมเป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถของมนุษย์ แต่สามารถสร้างได้จากระบบ
อุตสาหกรรมและศิลปินมินิมอลอาร์ตส่วนใหญ่ก็ได้ยา้ยการท างานจากสตูดิโอสู่โรงงาน รวมถึง
ผลงานทั้งห้าช้ินของมอร์ริสดว้ยซ่ึงก็เป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรมเช่นกนัท าให้ผลงานศิลปะและ
ศิลปินถูกตดัขาด ทั้งในแง่ของทกัษะ อารมณ์ความรู้สึกและส่ิงท่ีจะบ่งช้ีความเป็นผูส้ร้าง  
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ผลงานจ านวน 5 ช้ินของมอร์ริสมีลกัษณะ “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั” ผลงานมี
ลกัษณะเป็นนามธรรม ใชเ้พียงรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ปราศจากเร่ืองราวหรือเน้ือหาในการตีความ
ผูช้มจะได้สัมผสัถึงความงามของรูปทรง พื้นผิว สัดส่วน และจงัหวะด้วยประสบการณ์ตรงของ
ตนเอง 

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของมอร์ริสมีเพียง 3 ช้ินไดผ้ลงาน “Untitled ( Ring with light)” 
(ค.ศ. 1965-1966)ผลงาน “Untitled (Three L-Beams)” (ค.ศ.1969)และผลงาน “Mirrored cubes (six 
box)”  (ค.ศ.1971) ท่ี “มีลกัษณะเป็นเอกพจน์และพหุพจน์” ดว้ยผลงานทั้งสามช้ินมีลกัษณะการซ ้ า
ของวตัถุท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัท่ีมากกวา่หน่ึง บางช้ินมีจ านวน  2 ช้ิน 3 ช้ิน หรือ 4 ช้ิน ซ่ึงวตัถุแต่ละ
ช้ินสามารถมองในลกัษณะของความเป็นเอกเทศต่อกนั หรือมององคร์วมในลกัษณะกลุ่มกอ้น และ
มีผลงานจ านวนสองช้ินได้แ ก่  “Untitled (Pine Portalwith Mirrors)”และ ผลงาน  “Untitled 
(cloud)”ท่ีมีลกัษณะเป็นเอกเทศเน่ืองจากไม่ปรากฏการซ ้ าทางดา้นรูปทรง 

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของมอร์ริสมี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั” การเลือกใช้
วสัดุท่ีผา่นกระบวนการอุตสาหกรรม โดยแทบมิไดจ้ดัการกบัวตัถุ เช่น เจาะ ฉลุ เช่ือม ดดั แต่กลบั
น ามาใชเ้ช่นเดียวกบัวสัดุส าเร็จรูป เป็นปฏิกิริยาหน่ึงในการต่อตา้นศิลปะกระแสหลกัของยโุรป โดย
พยายามตดัขาดความเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความคลุมเครือวา่ส่ิงใดคือ
ศิลปะหรือไม่ใช่ศิลปะ 

การเปรียบเทยีบลกัษณะผลงานศิลปะของโรเบิร์ต มอร์ริสและปรัชญาเซน 
ผลงานจ านวน 5 ช้ินของโรเบิร์ต มอร์ริสไดแ้ก่ผลงาน  “Untitled (cloud)”(ค.ศ.1962)

ผลงาน “Untitled ( Ring with light)” (ค.ศ. 1965-1966)ผลงาน “Untitled (Three L-Beams)” (ค.ศ.
1969)ผลงาน “Mirrored cubes (six box)”  (ค .ศ .1971)และผลงาน “Untitled (Pine Portalwith 
Mirrors)”(ค.ศ. 1978) มีลักษณะของ “ความเรียบง่าย”ด้วยลักษณะของผลงานท่ีใช้เพียงรูปทรง
เรขาคณิตพื้นฐาน ขจดัส่ิงท่ีเป็นการตกแต่ง หรือเกินความจ าเป็นออกไป ทางดา้นสีสันของผลงานก็
มีเพียงสีขาวหรือสีเทา พื้นผวิเรียบเนียนดว้ยผา่นกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงบางช้ินก็มีพื้นผิว
ท่ีมนัวาวตามคุณลกัษณะของกระจก การจดัวางก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายใชห้ลกัคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ผลงานของโรเบิร์ต มอร์ริสจึงเป็นผลงานท่ีขจดัความยุง่เหยิงอย่างสมบูรณ์ และถือวา่เป็นศิลปินใน
กลุ่มมินิมอลอาร์ตท่ีมีความเรียบง่ายมากท่ีสุดคนหน่ึง ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ี
ให้ความส าคญักบัความเรียบง่าย เรียบง่ายในการด าเนินชีวิต เรียบง่ายในความเป็นอยู ่และเรียบง่าย
ในวิธีคิด เพราะเซนเช่ือว่าทุกส่ิงนั้นวา่งเปล่าเราไม่ควรยึดติด แต่ควรเขา้ถึงความจริงหรือแก่นแท้
ของชีวิต มากวา่ส่ิงท่ีฟุ่มเฟือยหรือเกินความจ าเป็นส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาในสุนทรียภาพของ วะ
บิ-สะบิ ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และไม่ซบัซอ้น จะเห็นไดจ้ากการแต่งกวี
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ไฮกุ ท่ีสั้นกระฉบั ไม่ซบัซ้อน ไม่ประดบัประดาภาษาให้สวยงาม แต่กลบัใชค้  าท่ีตรงไปตรงมาและ
ซ่ือบริสุทธ์ิ 

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของโรเบิร์ต มอร์ริส มีลกัษณะท่ี “ไม่แสดงรูปลกัษณ์” สัญลกัษณ์
หรือเน้ือหาท่ีจะใชเ้ล่าเร่ืองราวในผลงานศิลปะ แต่เนน้ความเป็นนามธรรมดว้ยรูปทรงทางเรขาคณิต 
นั้นหมายความว่าการรับรู้ของผูช้มผ่านผลงานศิลปะย่อมแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงเคยตีความเพื่อ
เช่ือมโยงไปยงัส่ิงอ่ืนและหาความหมาย ใชร้ะบบคิดในเชิงของเหตุผลและปัญญา เปล่ียนเป็นการใช้
ประสบการณ์ตรงผ่านสายตา การเคล่ือนท่ี และความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ีให้ความส าคญักบัประสบการณ์ตรง เพราะเซนเช่ือวา่มนุษยมี์ขอ้จ ากดั
ทางภาษา และภาษาก็เป็นเพียงการอธิบายสภาวะความจริงเท่านั้น  และการถ่ายทอดผา่นภาษาจาก
รุ่นสู่รุ่นก็อาจถูกบิดเบือนหรือใส่ความเห็นลงไป ประสบการณ์ตรงจึงเป็นหนทางเดียวท่ีจะประจกัษ์
กบัความจริงได ้

นอกจากน้ีความสอดคลอ้งระหว่างปรัชญาเซนโดยเฉพาะสุนทรียภาพของ วะบิ-สะบิ 
กบัความเป็นโมเดิร์นนิสม์ในผลงานของมอร์ริสคือการเป็นอุดมคติความงามท่ีปราศจากเร่ืองราว 
เน้ือหาหรือการเป็นตวัแทนของวตัถุ รูปลกัษณ์ หรือสถานท่ี เพื่อแสดงให้เห็นวา่สุนทรียภาพสามารถ
เขา้ถึงไดต้ามความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล เพราะเช่ือวา่วตัถุนั้นยอ่มมีความงามอยูใ่นตวั27 

ผลงานจ านวน 5  ช้ินของมอร์ริสมีลักษณะท่ี “ไม่แสดงอัตลักษณ์” (Identity) ของ
ศิลปิน เน่ืองจากลกัษณะการสร้างสรรคท่ี์ไม่ผา่นฝีมือศิลปิน นอกจากจะท าใหเ้กิดความคลุมเครือใน
สถานะความเป็นศิลปะแลว้ ยงัเป็นการตดัขาดความเช่ือมโยงระหว่างศิลปะกบัศิลปิน ทั้งในส่วน
ของอารมณ์ความรู้สึก ทกัษะฝีมือและเอกลกัษณ์ท่ีจะบ่งช้ีถึงความเป็นผูส้ร้าง เหล่าน้ีเป็นการลด
บทบาทความเป็นผูส้ร้าง หรือการควบคุมในตวังานศิลปะ ทั้งสองเป็นอิสระต่อกนั ศิลปะแสดง
ตวัอยา่งบริสุทธ์ิปราศจากอคติ ศิลปินเป็นเพียงผูจ้ดัวางใหเ้หมาะสม ซ่ึงการลดอตัตาในผลงานศิลปะ
ไม่เพียงจะมีเฉพาะในทศันศิลป์เท่านั้น ทางดา้นดนตรีโดยเฉพาะจอห์น เคจก็ใชว้ิธีการลดอตัตาของ
นกัแต่งเพลงโดยการใช้วิธีการเส่ียงทายแบบคมัภีร์อ้ีจิงในการเขียนโน้ตซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีได้จาก
การศึกษาปรัชญาจีนโบราณ สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซน ท่ีเช่ือวา่สรรพส่ิงคือความวา่ง โลกและชีวิต
คือความว่าง ไม่ควรท่ีจะยึดติด มนุษยค์วรว่างจากตวัตน เพราะการยึดถือตวัเองเป็นส าคญันั้นจะ
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกการเปรียบเทียบ และความขดัแยง้ เซนจึงตอ้งขจดัความคิด หรือจิตส านึกใน
ตวัตนออกไป และเขา้ถึงสภาวะท่ีปราศจากความคิดไร้จิตและไร้รูป  

                                                           
27เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวแีละนักปรัชญา, 42. 
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ผลงานของโรเบิร์ต มอร์ริส จ านวน 5 ช้ิน “มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั”ดว้ยลกัษณะ
ผลงานท่ีมีความเป็นนามธรรมปราศจากเร่ืองราว เน้ือหา หรือสัญลกัษณ์ ส่ิงท่ีแสดงความเป็นศิลปะ
ก็คือรูปทรงเรขาคณิต พื้นผิว สัดส่วนและ จงัหวะ ผูช้มจะได้ประสบการณ์ตรงจากการมอง และ
มุมมองใหม่ๆจากการเคล่ือนท่ี และตวัผูช้มเองก็เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้มทางศิลปะ 
การรับรู้โดยประสบการณ์ตรงจึงเป็นส่ิงส าคญัของผลงานทั้งห้าช้ิน สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซนท่ีถือ
วา่ภาษานั้นมีจุดบกพร่อง และมีขีดจ ากดั ภาษาเป็นเพียงส่ิงท่ีสะทอ้นความจริงเท่านั้น การท่ีจะเขา้ถึง
สภาวะหน่ึงจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ถึงดว้ยประสบการณ์ตรงซ่ึงเป็นการตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง มากว่า
การท าความเขา้ใจผา่นภาษา หรือการสั่งสอน จะเห็นไดว้า่ผลงานทั้งห้าช้ินของโรเบิร์ต มอร์ริส และ
ปรัชญาเซนต่างเรียกร้องท่ีจะใหม้นุษยใ์ชป้ระสาทสัมผสัในการเขา้ถึงความงาม มากกวา่จะท าความ
เขา้ใจในเชิงหลกัการหรือเหตุผล  

ผลงานจ านวน 5 ช้ินของโรเบิร์ต มอร์ริส มี “ลกัษณะต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั” การตดั
ขาดความต่อเน่ืองทางศิลปะเป็นปฏิกิริยาหน่ึงของศิลปินกลุ่มมินิมอลอาร์ต รวมถึงผลงานทั้งห้าช้ิน
ของมอร์ริสด้วย ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การให้ความส าคญักบัการสั่งซ้ือมากกว่าท่ีจะท าข้ึนมาเอง หรือการ
ผลิตผลงานศิลปะผ่านโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าในสตูดิโอ เหล่าน้ีเป็นเพียงขั้นตอนการสร้าง
สรรคท่ี์แตกต่างจากการสร้างประติมากรรมในแนวประเพณี ส่วนการจดัวางและการแสดงผลงาน
นั้นก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างจากประติมากรรมแนวประเพณี กล่าวคือผลงานของมอร์ริสให้
ความส าคญักบัทุกส่วนเท่าเทียมกนั ประติมากรรมจะตอ้งสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีจดัแสดงมากกว่าจะตั้ง
โดดเด่นอยูก่ลางห้อง เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีบ่งช้ีความเป็นอิสระท่ีหลุดพน้จากการสร้างสรรคต์าม
แนวทางของยุโรปในยุคก่อนหน้า  ท าให้ผลงานของมอร์ริสมีสถานะของความก ้ าก่ึงระหว่างส่ิงท่ี
เป็นศิลปะหรือไม่เป็นศิลปะซ่ึงเป็นการท าลายกฎเกณฑ์ความสูงต ่าของชนชั้นทางศิลปะ และท า
ลายเส้นแบ่งส่ิงท่ีเป็นศิลปะและไม่เป็นศิลปะในอดีต สอดคลอ้งกบัวะบิ-สะบิโดยเฉพาะการปฏิเสธ
ท่ีจะใหค้วามสูงต ่าในมูลค่าของวตัถุท่ีสังคมไดท้  าการตกลงกนัไว ้ทุกอยา่งมีคุณค่าภายในตวัเองและ
มีความเท่าเทียมกนั 

นอกจากน้ีอีกส่ิงหน่ึงท่ีปรัชญาเซนโดยเฉพาะในแง่ของสุนทรียศาสตร์วะบิ-สะบิ กบั
ความเป็นโมเดิร์นนิสมใ์นผลงานของมอร์ริส คือการกา้วขา้มขอบเขตทางสุนทรียะภาพท่ีครอบง ายุค
สมยัของตนเองอยู่ กล่าวคือมินิมอลอาร์ตกา้วขา้มการสร้างสรรค์ประติมากรรมตามแนวทางยุโรป 
ส่วนวะบิ-ซาบิ หลุดพน้จากความหรูหรา ฟุ่มเฟือยของจีนในคริสตศ์ตวรรษท่ี16 
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วเิคราะห์แนวความคิดและปัจจัยอื่นๆในผลงานศิลปะของโรเบิร์ต มอร์ริสที่สอดคล้อง
กบัปรัชญาเซน 

การได้เขา้รวมในกองทพัสหรัฐและได้ถูกส่งตวัไปประจ าการในเกาหลี ในช่วงทา้ย
ของสงคราม ท าให้โรเบิร์ต มอร์ริสไดเ้ปิดโลกทศัน์ของตนเองต่อแง่มุมศิลปะและวฒันธรรมในซีก
โลกตะวนันออก เขาไดเ้ดินทางไปสถานท่ีต่างๆทั้งญ่ีปุ่น ฮ่องกง และไตห้วนั เยี่ยมชมวดัในกรุง
เกียวโต ของญ่ีปุ่น เก็บสะสมแม่พิมพ ์สัมฤทธ์ิ และหนังสือโบราณ นั้นเป็นเหมือนประสบการณ์
ใหม่ทางดา้นศิลปะท่ีเขาไดรั้บจากวฒันธรรมตะวนัออก 

นอกจากน้ีในส่วนของดนตรีมอร์ริสยงัไดศึ้กษาเก่ียวกบัจอห์น เคจและการพบปะกบัวง
ลามอนยงั(La Monte Young) กลุ่มนกัดนตรีท่ีสนใจดนตรีทางฝ่ังเอเชีย จะเห็นไดว้า่มอร์ริสใกลชิ้ดกบั
กลุ่มศิลปินท่ีสนใจวฒันธรรมตะวนัออกนั้นท าให้สันนิฐานไดว้่าแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน
ของมอร์ริสยอ่มมีอิทธิพลศิลปะตะวนัออกไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงนอกจากศิลปินทางดา้นดนตรีท่ีมอร์ริส
ให้ความสนใจ เขายงัไดศึ้กษากบัจิตรกร แอด ไรฮาร์ด ( Ad Reinhardt)ศิลปินผูห้ลงใหลวฒันธรรม
ตะวนัออกและเป็นผูถ่้ายทอดวิชา ศิลปะตะวนัออก (Oriental art) ให้แก่มอร์ริส ซ่ึงเป็นวิชาเก่ียวกบั
ศิลปะตะวนัออกโดยเฉพาะจีน อินเดียญ่ีปุ่นเกาหลีตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
รวมถึงศิลปะอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาในเอเชีย นั้นหมายความวา่มอร์ริสยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัหน่ึงเก่ียวกบัศิลปะเอเชีย และคติความเช่ือในเอเชีย 

การสร้างสรรค์ผลงานของโรเบิร์ต มอร์ริสนอกจากจะให้ความส าคญักบัรูปทรงแล้ว 
อีก ส่ิงหน่ึง ท่ีพบก็ คือการพยายามท่ีจะติดตั้ งผลงานศิลปะในแต่ละ ช้ินให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมอย่างเฉพาะเจาะจง การติดตั้งนั้นจะเน้นการวางระนาบไปกบัพื้น มีเพียงผลงาน
“Untitled (cloud)” เท่านั้นท่ีแขวนไวบ้นอากาศ  และการติดตั้งผลงานท่ีระนาบไปกบัพื้นนั้นจะมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละช้ินงาน เพื่อสร้างจงัหวะของผลงานและยงัเป็นตวัก าหนดการ
เคล่ือนไหวของผูช้มให้เป็นไปตามท่ีศิลปินตอ้งการ และการเคล่ือนท่ีในแต่ละคร้ังของผูช้ม ผูช้มจะ
ไดรั้บมุมมองใหม่ในการชมผลงาน ซ่ึงจะหามิไดจ้ากประติมากรรมท่ีติดตั้งบนฐานท่ีจะรับชมได้
เพียงทิศทางเดียว ซ่ึงไม่ต่างจากภาพจิตรกรรมท่ีแขวนอยู่บนผนงั จากการสร้างสรรค์ผลงานและ
ติดตั้งผลงานในลกัษณะดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดการจดัสวนญ่ีปุ่นท่ีสร้างทางเดินท่ีก าหนด
ทิศทางของผูช้ม จ ากดัมุมมองใหแ้คบ และเม่ือเคล่ือนท่ีมุมมองต่างๆก็จะเปล่ียนตามจงัหวะของการ
เคล่ือนไหว ซ่ึงวิธีการดงักล่าว ริชาร์ด เซอร์ร่าก็น ามาปรับใช้กบัผลงานของตนผลงานท่ีเห็นไดช้ดั
คือ ผลงาน Untitled (Three L-Beams) เป็นผลงานท่ีมีรูปทรงคล้ายตวัแอล (L) จ  านวน 3 อนัถูกจดั
วางอยา่งเฉพาะเจาะจงในลกัษณะแตกต่างกนัไป ซ่ึงวตัถุแต่ละช้ินเป็นตวัแปรในการก าหนดทิศทาง
ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูช้ม และทุกการเคล่ือนท่ีของผูช้มจะสัมผสัถึงมุมมองใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนตลอดเวลา 
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ซ่ึงการก าหนดทิศทางของผู ้ชมผ่านวตัถุท่ีเป็นผลงานศิลปะ และการคิดค านวณ
ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็เห็นจะเป็นพื้นท่ีวา่งซ่ึงถูกใชส้อยในฐานะช่องทางเดิน และ
การเคล่ือนไหวไปตามพื้นท่ีวา่งน้ีเองท่ีเปิดมุมมองในการมองเห็น เปิดประสบการณ์ใหม่ในทุกกา้ว
ย่าง และผู ้ชมยงัสามารถแต่งเติมจินตนาการบนพื้นท่ีว่างได้อย่างอิสระ ซ่ึงลักษณะดังกล่าว
สอดคล้องกบัสุนทรียภาพโยะฮะคุ ท่ีให้ความส าคญักบัพื้นท่ีว่าง เพราะเซนเช่ือว่าทุกสรรพส่ิงท่ี
เกิดข้ึนนั้นลว้นถูกปรุงแต่งข้ึนจากจิต ซ่ึงเป็นส่ิงลวงตา ไม่มีส่ิงใดมีอยูจ่ริง ความงามจึงอยูใ่นสถานะ
ของความว่างเปล่า เพื่อเน้นย  ้าความคิดน้ี ค  ากล่าวของนกัปรัชญาโบราณอย่างเหล่าจือคงจะเป็น
หลกัฐานท่ีดี โดยเหล่าจือกล่าววา่ “เราป้ันดินเป็นภาชนะ แต่พื้นท่ีภายในเป็นส่ิงท่ีแสวงหา เราสร้าง
บา้นดว้ยไม ้แต่พื้นท่ีวา่งภายในต่างหากท่ีเราอาศยัอยู”่28หากมองในแง่มุมของศิลปะก็จะเห็นไดจ้าก
ภาพวาดหมึกด าของจีนท่ีเต็มไปดว้ยม่านหมอกปกคลุมไปทัว่ภาพ ทิวเขา ตน้ไม ้สายน ้ า เป็นเพียง
องคป์ระกอบท่ีแสดงใหเ้ห็นความวา่งเท่านั้น  

แต่ถึงอยา่งไรก็ตามรูปทรงก็ยงัคงเป็นส่วนส าคญัในผลงานศิลปะท่ีจะแสดงให้เห็นถึง
ความงามอยา่งตรงไปตรงมาและเป็นรูปธรรม ส่วนพื้นท่ีวา่งซ่ึงถูกก าหนดโดยรูปทรงนั้นก็เป็นอีก
ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยเช่ือมโยงความงามของรูปทรง กบัการเคล่ือนท่ีและเวลาใหม้าประสานกนั 

หากมองย้อนกลับไปในช่วงปี ค .ศ. 1950 - 1960 ศิลปินทางอเมริกาหันมาสนใจ
ศิลปวฒันธรรม และศาสนาทางฝ่ังตะวนัออกโดยเฉพาะปรัชญาเซน ซ่ึงศิลปินเหล่าน้ีพยายามท า
ความเข้าใจ และตีความหมายในค าสอนต่างๆผ่านรูปทรง (Form) โดยเฉพาะรูปทรงเรขาคณิต 
รูปทรงจึงมีสถานะเป็นส่ือกลางในการท่ีจะถ่ายทอดบางส่ิงบางอยา่งออกไป 

 
เป็นท่ีน่าสนใจว่า ค าว่า “ฟอร์ม” (Form) นอกจากจะหมายถึง “รูปทรง” 

แลว้ยงัมีความหมายอ่ืนท่ีมีมิติทางศาสนาอีกดว้ย ค าว่า “ฟอร์ม” (Form) ค าน้ียงัหมายถึง
ค าว่า “ธรรมะ”ไดอี้กดว้ย ค าว่า “ธรรมะ”ในภาษาบาลีนั้นแปลว่า “ทรง, ธร ส่วนค าว่า 
“Form”ในภาษาอังกฤษก็มาจากค าว่า “Forma” ในภาษาลาตินซ่ึงก็แปลว่า “ทรง” 
เหมือนกนั จึงมีการบญัญติันิยามความหมายของค าว่า“Form” น้ีว่า That which supports 
that which gave State or Condition to the orderly arrangement of parts which make a 
thing what it is ; น้ีหมายถึงส่ิงท่ีสนบัสนุนส่ิงซ่ึงท าให้เกิดสภาพหรือสถานะแก่การจดั
อยู่อย่างเป็นระเบียบของทุกๆส่วน ท่ีประกอบกันข้ึนเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ีมนัได้
เป็นอยูจ่ริง; ดงันั้นจะเห็นวา่มนัตรงกบัค าวา่ “ธร” ในภาษาบาลี ฉะนั้นจึงสรุปไดว้า่ค าว่า 

                                                           
28ชยัยศ อิษฏว์รพนัธ์ุ, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้: สวนญีปุ่่ น, 70. 
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“Form” ในภาษาองักฤษ หรือ “Forma” ในภาษาลาติน น้ีจึงเป็นค าแปลท่ีถูกท่ีตรงตาม
ตวัพยญัชนะของค าวา่ “ธรรมะ”29 

 
สอดคลอ้งกบักลุ่มศิลปินมินิมอลอาร์ตท่ีใชรู้ปทรง(Form) มาเป็นส่ือทางศิลปะและได้

สอดแทรกแนวคิดเชิงพุทธศาสนาโดยเฉพาะปรัชญาเซน ทั้งในส่วนของการอยูก่บัปัจจุบนัขณะผา่น
วตัถุทางศิลปะท่ีมีขนาดใหญ่ หรือการซ ้ าของวตัถุในจ านวนท่ีมาก หรือการสอดแทรกการพิจาณา
ไตร่ตรองลงไปในผลงานศิลปะเพื่อให้เกิดสมาธิ และการแสดงให้เห็นความไม่ย ัง่ยืนจีรังของวตัถุ 
เป็นตน้   

โรเบิร์ต มอร์ริสได้ใช้รูปทรง (Form) เป็นหัวใจหลกัในการสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า
ผลงานส่วนใหญ่ของมอร์ริสจะเนน้รูปทรงมากกวา่ศิลปินมินิมอลอาร์ตคนอ่ืนๆ รูปทรงถูกเลือกสรร
ใหเ้หมาะกบัพื้นท่ีการจดัแสดงท าใหผ้ลงานศิลปะนั้นเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ี ท่ีมีการคิดและค านวณ
ในส่วนของพื้นท่ีวา่ง ทิศทาง จงัหวะ และการเคล่ือนไหวของผูช้ม ผูช้มจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
ศิลปะไปโดยปริยาย ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัการสร้างสวนญ่ีปุ่นท่ีมีการก าหนดทิศทาง ลด
กรอบของมุมมองให้เหลือเพียงระยะสั้น และสร้างความคาดหวงัให้กบัผูช้มท่ีจะไดเ้ห็นภาพต่อไป
ในขา้งหนา้  

ริชาร์ด เซอร์ร่าสร้างรูปทรงจากแผน่เหล็กท่ีมีขนาดใหญ่ ก าหนดขนาดและทิศทางการ
เขา้ชม ลดมุมมองของผูช้มให้เหลือเพียงระยะสั้ นๆ เพื่อให้ผูช้มอยู่กบัปัจจุบนัขณะ หรือส่ิงท่ีอยู่
ตรงหนา้ ใชก้ารซ ้ าของวตัถุและพื้นผวิของโลหะท่ีเตม็ไปดว้ยคราบสนิม น าผูช้มไปสู่การใจจดใจจ่อ
กบัส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้และส่ิงเหล่าน้ีไดก่้อใหเ้กิดสมาธิข้ึนกบัผูช้ม  

คาร์ล องัเดร กบัการพยายามตีความหมายค าสอนของเหล่าจือผ่านวตัถุอยา่งเช่น แผ่น
เหล็ก อลูมิเนียม หรือแผน่ทองแดง เป็นการเล่นแร่แปรธาตุให้ผลงานศิลปะมีมิติของพลงังาน ผา่น
ส่ิงท่ีเป็นคู่ตรงขา้ม หรือสภาวะ หยิน – หยาง สร้างความสมดุลใหก้บัผูช้มท่ีไดส้ัมผสัหรือไดเ้หยียบ
ย  ่าลงไปในงานศิลปะ 

วอลเตอร์ เดอ มาเรีย และ โดนลัล์ จดัด์ กบัการสร้างวตัถุท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัในจ านวน
มากๆ หรือท่ีเรียกว่าการซ ้ าของรูปทรงเพื่อชะลอความเร็วของผูช้ม และให้ผูช้มใช้เวลากบัผลงาน
ศิลปะให้นานข้ึน ผูช้มจะไดส้ัมผสักบัการพิจารณาไตร่ตรอง ไปกบัวตัถุแต่ละช้ินอยา่งเอาใจใส่ เม่ือ
ผูช้มเขา้สู่สภาวะของการซ ้ าท่ีนานข้ึนเร่ือยๆ ก็จะสร้างให้ผูช้มอยู่กบัปัจจุบนัขณะ และท าให้เกิด
สมาธิข้ึนมา 
                                                           

29สัมพนัธ์ กอ้งสมุทร, ศิลปินแห่งเซน ภิกขุอมีานูเอลเชอร์แมน(กรุงเทพฯ: ดอกโมกข,์ 
2543), 187. 
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ทางดา้นดนตรีก็มีการตีความหมาย ค าสอนของพุทธศาสนาโดยเฉพาะส่วนของปรัชญา
เซนอยา่งเช่นจอห์น เคจ โดยการใชเ้ทคนิคเส่ียงทายคมัภีร์อ้ีจิงในการเขียนโนต้  ซ่ึงเป็นการลดอตัตา
ของศิลปิน การให้ความสนใจ “การเฝ้ามอง”เสียง มากกวา่การตดัสินวา่ไพเราะหรือไม่ไพเราะ เป็น
การให้ความสนใจในผสัสะมากกวา่การท าความเขา้ใจเชิงเหตุผล  หรือการซ ้ าดว้ยตวัโนต้เดิมๆใน
ระยะเวลาท่ียาวนาน เพื่อสร้างสมาธิใหแ้ก่ผูฟั้ง  

ช่วงค.ศ. 1950-1960 จึงเป็นช่วงเวลาท่ีศิลปินในอเมริกาให้ความสนใจกบัวฒันธรรม
และความเช่ือของชาวตะวนัออกโดยน าความคิดและค าสอนต่างๆสอดแทรกไปยงัผลงานศิลปะ จน
เป็นแนวทางศิลปะท่ีแปลกใหม่ และกา้วพน้ไปจากแนวความคิดเดิม หลุดพน้จากแนวคิดโมเดิร์น
นิสม ์สู่โพสมโ์มเดิร์นในท่ีสุด 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

แรงขบัเคล่ือนในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนอกจากตวัศิลปินเองแลว้ ปัจจยัภายนอก

ก็ยงัเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาผลงานศิลปะให้มีความแตกต่าง และหลุดพ้นไปจากการ

สร้างสรรค์แบบเดิมๆ ทั้งในส่วนของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  แนวคิดในเชิงปรัชญา ศาสนา 

และวฒันธรรม การติดต่อคา้ขาย หรือแมแ้ต่การหยิบยืมรูปแบบศิลปะจากวฒันธรรมอ่ืนมาพฒันา

รูปแบบของตน 

ลทัธิอิมเพรสชันนิสม์เป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัในการพฒันาผลงานศิลปะซ่ึงเกิดจาก

ปัจจยัท่ีหลากหลาย ปัจจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ได้มีการผลิตสีน ้ ามนัท่ีสามารถพกพาไปยงัสถานท่ี

ต่างๆได้โดยไม่ต้องนั่งท างานอยู่ในสตูดิโอ ท าให้ศิลปินบนัทึกความประทบัใจในส่ิงแวดล้อม

ภายนอกได้อย่างฉับพลันและทนัท่วงที ปัจจยัทางด้านสังคมเองก็มีส่วนหนุนน าเป็นอย่างมาก

เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวชนชั้นกลางและพวกกระฎุมพีเร่ิมมีอ านาจมากข้ึนและเร่ิมมัน่ใจใน

รสนิยมของตวัเอง กลา้ท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของชนชั้นตนเองผ่านผลงานศิลปะ เช่นการกินเล้ียง

สังสรรค ์การปิกนิกในสวนสาธารณะ การเตน้ร า หรือแมแ้ต่การบนัทึกสถานท่ีต่างๆท่ีตนเองเคยไป

เยี่ยมเยือน เป็นการกา้วขา้มขอบเขตการสร้างสรรคข์องกลุ่มนีโอ - คลาสสิกท่ีก าลงัมีบทบาทอยูใ่น

ขณะนั้น 

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัก็คือการติดต่อคา้ขายระหวา่งยโุรปและเอเชีย โดยเฉพาะประเทศ

ญ่ีปุ่นท าใหศิ้ลปะและวฒันธรรมเอเชียหลัง่ไหลเขา้มายงัยุโรป ท าให้ศิลปินหวักา้วหนา้ของฝร่ังเศส

ในขณะนั้นไดรั้บอิทธิพลการสร้างสรรคจ์ากเอเชียโดยเฉพาะศิลปะภาพพิมพจ์ากญ่ีปุ่น ทั้งเร่ืองของ

การจดัภาพท่ีมกัแสดงให้เห็นภาพในมุมกวา้งของสภาพแวดลอ้ม ลดขนาดบุคคลให้เล็กลง และไม่

เน้นปริมาตรหรือน ้ าหนกัท่ีกลมกลึง กล่าวคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีลกัษณะเป็นภาพ 2 

มิติตามสุนทรียภาพของภาพพิมพ์ญ่ีปุ่น เช่นผลงาน โอลิมเปีย (Olympia) และ นักเป่าขลุ่ย (The 

Fifer) ของมาเน่ท ์หรือการแสดงระยะการมองเห็นท่ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งแสดงให้เห็นทุกส่วนในระยะ

หนา้ หรือท่ีเรียกอีกอยา่งวา่ “ภาพตกขอบ” เช่นภาพ “เรือท่ีพระอาทิตยต์ก (Ships at sunset) ท่ีระยะ

หน้าของภาพแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะใบเรือ ระยะไกลออกไปปรากฏเรือสองล าลอยล าอยู ่ท  าให้
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คาดเดาส่วนท่ีขาดหายไปในระยะหน้าได้ว่าคืออะไร เหล่าน้ีลว้นเป็นอิทธิพลจากภาพพิมพ์ญ่ีปุ่น

ทั้งส้ิน 

กลุ่มศิลปินในยุคถัดมาอย่างโพสม์-อิมเพรสชันนิสม์ ก็ได้รับอิทธิพลจากภาพพิมพ์

ญ่ีปุ่นเช่นกนั ทั้งทางดา้นการจดัองคป์ระกอบ หรือการเน้นเส้นให้มีความชดัเจน เด็ดขาด ตามแบบ

ฉบบัภาพพิมพญ่ี์ปุ่น นอกจากน้ีศิลปินอาร์ตนูโว อยา่งกุสตราฟ คล้ิมทก์็ไดรั้บอิทธิพลดา้นลวดลาย

ในชุดกิโมโนมาปรับใชใ้นผลงานศิลปะของจนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

พฒันาการทางด้านศิลปะของยุโรปเกิดจากการผสมผสานแนวคิดและรูปแบบจาก

วฒันธรรมอ่ืนเพื่อก้าวขา้มคติความเช่ือและประเพณีการสร้างสรรค์แบบเดิมๆ ซ่ึงหมายความว่า

พฒันาการทางด้านศิลปะของยุโรปมิได้มีวิวฒันาการเป็นเส้นตรงตามท่ีเขา้ใจ แต่กลบัเป็นหลาย

กระแสทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีการผสมผสานกระทัง่เกิดรูปแบบใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

และไดท้  าลายกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆในการสร้างสรรคใ์หเ้ส่ือมคลายลง หรือหมดความส าคญั

ลงไปในทา้ยท่ีสุด  

เม่ือศูนยก์ลางทางศิลปะยา้ยจากยุโรปมายงัอเมริกา ววิฒันาการทางศิลปะก็ยงัคงพฒันา

อย่างต่อเน่ือง อเมริกาไดส้ถาปนาลทัธิแอ็บสแตรกท์เอ็กเพรสชนันิสม์ข้ึนมา โดยหมายจะให้มีจุด

ก าเนิดอยู่ท่ีอเมริกา แต่ถึงกระนั้นศิลปินส่วนใหญ่ในลัทธิน้ีกลับเป็นชาวยุโรปท่ีอพยพเข้ามายงั

อเมริกา ช่วงเวลาเดียวกนัคนหนุ่มชาวอเมริกา หรือศิลปินหัวก้าวหน้าหันมาสนใจในวฒันธรรม

ตะวนัออกโดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ่น นั้นหมายความว่าอิทธิพลจากศิลปะแถบเอเชียยงัคงปรากฏใน

พฒันาการศิลปะของอเมริกาโดยเฉพาะเทคนิคการเขียนพู่กนัจีน (Calligraphy) ท่ีตอ้งใชส้มาธิ ความ

แม่นย  า และความเด็ดเด่ียว ศิลปินท่ีไดรั้บอิทธิพลดงักล่าวไดแ้ก่ ฟรันซ์ ไคลน์, มาร์ค โทบีย,์ มอรีส 

เกรฟ เป็นตน้ 

ไดเสะทสึ สุซุคิ ถือเป็นผูบุ้กเบิกในการวางรากฐานเซนในอเมริกาจนเป็นท่ียอมรับ

อยา่งกวา้งขวาง ก่อนถูกส่งต่อมายงั ชุนริว ซูซุกิ ผูท่ี้ถือไดว้า่ท าให้เซนเป็นวิถีปฏิบติัให้กบัเหล่าคน

หนุ่มสาวชาวอเมริกนั ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงของเซนท่ีท าให้ชาวอเมริกนัยุคนั้นยอมรับคือ มีวิถีของ

ความเรียบง่าย มีความงาม และมีความเป็นตะวนัออก 

ทศวรรษท่ี 1960 ถือเป็นยุครุ่งเรืองของเซนในอเมริกา คนหนุ่มสาวในอเมริกาหันมา

สนใจวฒันธรรมตะวนัออก หลงัจากวิทยาศาสตร์มิไดเ้ป็นทางออกท่ีแทจ้ริงให้กบัปัญหาของชีวิต 

ยิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา้วหนา้มากข้ึนเท่าไร ปัญหาทางสังคมก็มากข้ึนตามตวัไปดว้ยเช่น

ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษและส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้งปัญหาสงคราม
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ระหว่างประเทศท่ีประชาชนไม่เห็นด้วย ทั้งหลายทั้งปวงเร่ิมท าให้อเมริกนัชนเร่ิมเบ่ือหน่ายวตัถุ

นิยม และหันมาสนใจทางดา้นจิตวิญญาณท่ีชาวตะวนัออกศึกษามานบัพนัปี เกิดการตีความในค า

สอนของพุทธศาสนา เกิดยคุฮิปป้ีท่ีหนัมาใชชี้วติท่ีเรียบง่าย และปลดปล่อยตวัเองสู่อิสระ ไวผ้มยาว 

ใส่เส้ือยืด ห้ิวยา่ม ใส่กางเกงยนีส์ และเสพยา หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆวา่ “ยุค 5 ย” ช่วงเวลาดงักล่าวจึงมี

ความวุ่นวายพอสมควร ซ่ึงขณะเดียวกนัก็ไดเ้กิดลทัธิศิลปะมินิมอลอาร์ต ท่ีเน้นความเรียบง่าย น่ิง

สงบ จืดชืดและเยน็ชา เป็นปฏิกิริยาหน่ึงท่ีต่อตา้นความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 

ศิลปินจ านวน 5 คนในลทัธิมินิมอลอาร์ตท่ีน ามาวิจยัไดแ้ก่ ริชาร์ด เซอร์ร่า, คาร์ล องั

เดร, วอลเตอร์ เดอ มาเรีย, โดนัลด์ จดัด์, และ โรเบิร์ต มอร์ริส เป็นศิลปินท่ีเติบโตมากบัช่วงเวลา

ดงักล่าวจึงเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะท าความเขา้ใจในผลงานและแนวคิดเพื่อหาความสอดคลอ้งและ

อิทธิพลของปรัชญาเซนในผลงานศิลปะมินิมอลอาร์ตเพื่อทราบพฒันาการในผลงานศิลปะของ

อเมริกา 

ศิลปินจ านวน 5 คนในลทัธิมินิมอลอาร์ต มีรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานท่ี

แตกต่างกนัออกไป แต่ก็มีลกัษณะเฉพาะร่วมกนัท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. เนน้ความเรียบง่าย   

2. ไม่แสดงรูปลกัษณ์ 

3. ไม่แสดงอตัลกัษณ์ 

4. มุ่งน าเสนอรูปทรงเป็นส าคญั 

5. มีลกัษณะพหูพจน์และเอกพจน์   

6. ต่อตา้นศิลปะกระแสหลกั 

ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมินิมอลอาร์ตมีลักษณะหลายประการท่ี

สอดคลอ้งกบัปรัชญาเซน สุนทรียภาพและศิลปะอ่ืนๆของปรัชญาเซนซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปรัชญาเซน กบัลกัษณะการสร้างสรรคข์องมินิมอลอาร์ต เนน้ความเรียบง่าย สั้นกระ

ฉบั ตรงไปตรงมา และขจดัส่ิงท่ีเป็นการตกแต่ง หรือเกินความจ าเป็นออกไป 

2. ปรัชญาเซน กบัลกัษณะการสร้างสรรคข์องมินิมอลอาร์ต เนน้การไม่แสดงรูปลกัษณ์ 

การไม่เป็นตวัแทนของส่ิงใด หรือสถานท่ีใด เพราะเช่ือว่าทุกส่ิงมีความงามในตนเอง และผูช้ม

สามารถสัมผสักบัสุนทรียภาพไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงอาจไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูส้ร้างสรรค ์

3. ปรัชญาเซน กบัลกัษณะการสร้างสรรค์ของมินิมอลอาร์ต เน้นการสลายตวัตน หรือ

อตัตา 
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4. ปรัชญาเซน กบัลกัษณะการสร้างสรรค์ของมินิมอลอาร์ต เน้นการใช้ประสบการณ์

ตรง เรียกร้องการใชผ้สัสะมากกวา่การใชค้วามคิดความเขา้ใจในเชิงตรรกะ และเหตุผล 

5. ปรัชญาเซน กบัลกัษณะการสร้างสรรคข์องมินิมอลอาร์ต เนน้การพิจารณาไตร่ตรอง 

ดว้ยลกัษณะของการซ ้ า เพื่อใหใ้ชเ้วลากบัตวัเองมากข้ึน สร้างสมาธิ เพื่อใหเ้กิดความสงบ 

6. ปรัชญาเซน กบัลกัษณะการสร้างสรรค์ของมินิมอลอาร์ต ให้ความส าคญักบัความ

เท่าเทียม ไม่ใหค้วามส าคญักบัส่วนใดเป็นพิเศษ 

นอกจากลักษณะการสร้างสรรค์ของลัทธิมินิมอลอาร์ตกับปรัชญาเซนท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนัหลายประการแลว้ แนวคิดของศิลปินทั้ง 5 คนก็ยงัไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญาเซนมาก

บา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไป ซ่ึงการปรับใช้ในผลงานของศิลปินแต่ละคนนั้นก็มีมิติท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ได้ขยายขอบเขตการสร้างสรรค์และพฒันากลายเป็นลทัธิทางศิลปะท่ียงัคงทรงอิทธิพล

กระทัง่ถึงปัจจุบนั เช่น ลทัธิคอนเซปชวลอาร์ต แลนดอ์าร์ต อินสตอเลชัน่อาร์ต เป็นตน้ 

ผลงานส่วนใหญ่ของริชาร์ด เซอร์ร่าสร้างข้ึนจากแผน่โลหะท่ีมีขนาดใหญ่และคดเค้ียว 

เม่ือผูช้มเขา้ไปสัมผสักบัประติมากรรมขนาดมหึมาส่ิงท่ีไดรั้บก็คือความไม่มัน่ใจในความปลอดภยั 

หรือความไม่มัน่คงในชีวติ เม่ือเขา้สู่อาณาบริเวณภายในซ่ึงเป็นช่องวา่งท่ีเกิดจากระยะห่างของแผน่

โลหะ ผูช้มจะถูกลดกรอบการมองเห็นให้อยูใ่นระยะสั้นๆ ผูช้มจะไม่สามารถคาดเดาไดถึ้งเส้นทาง

ท่ีจะไปต่อ ซ่ึงนั้นเป็นการสร้างพื้นท่ีเฉพาะเจาะจงให้แก่ผูช้ม ผูช้มจะสัมผสัไดเ้พียงแผน่โลหะและ

คราบไคลสนิมท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ตลอดเส้นทางท่ีอยูภ่ายในผลงานศิลปะท่ียืดยาว ซ่ึงศิลปินจงใจสร้าง

เพื่อให้ผูช้มใชเ้วลากบัผลงานศิลปะนานข้ึน และการยืดระยะเวลาให้ยาวนานออกไปผนวกกบัการ

ซ ้ าของพื้นผิวโลหะ และการจ ากดัมุมมองเพื่อสร้างพื้นท่ีส่วนตวั จะท าให้ผูช้มอยูก่บัปัจจุบนัขณะ 

โดยตดัขาดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาวะโดดเด่ียวนั้นเองท่ีจะก่อให้เกิดสติ และสมาธิแก่

ผูช้ม ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือริชาร์ด เซอร์ร่าเดินทางท่องเท่ียวไปยงัเกียวโตประเทศญ่ีปุ่นในปี 

ค.ศ. 1970 เซอร์ร่าช่ืนชมหลงใหลในสวนญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก และอธิบายประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็น

สวนญ่ีปุ่นในคร้ังนั้นวา่ “วิสัยทศัน์ของคุณจะเดินทางไปมาโดยไม่ลดลงถึงกรอบภาพ ซ่ึงจะรวมถึง

การข้ึนอยูก่บัหน่วยความจ าและการคาดหวงั ความสัมพนัธ์กบัเวลา, ช่องวา่ง, การเดิน, ซ่ึงถา้หากจะ

มองสวนญ่ีปุ่นในมุมกวา้งตอ้งอยู่บริเวณโคง้หรือวงกลม”1 จะเห็นได้ว่าเซอร์ร่าหยิบยืมแบบแผน

                                                           
1Richard Serra, accessed March 20, 2015, available from http://www.diaart.org/ 

exhibitions/introduction/96 

http://www.diaart.org/
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ของการจดัสวนญ่ีปุ่นมาปรับใชก้บัผลงานศิลปะแผ่นโลหะขนาดมหึมาของตนไดอ้ยา่งแนบเนียน 

เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการประติมากรรมอเมริกาท่ีเก่ียวโยงกบัเวลา ช่องวา่ง และ

การเดิน 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัในผลงานของเซอร์ร่าท่ีนอกเหนือจากรูปทรงของแผ่นโลหะท่ีคด

โคง้ก็คือ คราบไคลสนิมท่ีศิลปินจงใจให้ปรากฏอยา่งมีนยัส าคญั ผูช้มจะสัมผสัถึงความผุกร่อนอนั

เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ จะรับรู้ถึงความไม่แน่นอน ความเปล่ียนแปลง และความไม่จีรัง

ย ัง่ยืน คุณลกัษณะดงักล่าวสอดคล้องกบัสวนญ่ีปุ่นท่ีตอ้งการให้ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในธรรมชาติ เช่นการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล หรือสายน ้ าท่ีเคยชุ่มฉ ่าก็มีวนัเหือดแห้ง กอ้น

หินท่ีมีกายภาพแข็งแกร่งก็ยงัถูกสายน ้ าเซาะกร่อนกระทัง่เปล่ียนรูปทรง หรือ ตน้ไม ้มอสล์ หญา้ 

และตะไคร่ ท่ีมีการเจริญเติบโตและล้มตายตลอดเวลา เหล่าน้ีเป็นเพียงบางส่วนของกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติท่ีเราจะพบไดใ้นสวนญ่ีปุ่น ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนหรือ

ความเป็นอนิจจงั 

หากมองจากมิติทางศาสนางานประติมากรรมของเซอร์ร่ากระตุน้สภาวะความรู้สึกไม่

แน่นอน หรือความไม่ปลอดภยัเม่ือเขา้ใกลอ้าณาบริเวณของผลงาน สภาวะเหล่าน้ียอ่มสร้างให้ผูช้ม

ตอ้งต่ืนตวัและมีสติอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นส่ิงเดียวกนักบัแนวคิดพุทธศาสนาท่ีเช่ือวา่สรรพส่ิงไม่เท่ียง

แท ้และไม่แน่นอนจงอยูก่บัช่วงเวลาแห่งปัจจุบนัขณะอยา่งมีสติ ซ่ึงส่ิงน้ีจะน าพามาซ่ึงความสงบใน

จิตใจ 

นอกจากน้ีการขยายขอบเขตของผลงานศิลปะใหมี้ขนาดใหญ่และยาวข้ึน ไดส้ร้างพื้นท่ี
วา่งให้เกิดข้ึนกบัระนาบของวตัถุซ่ึงเป็นโลหะ รวมถึงช่องไฟระหวา่งวตัถุซ่ึงมีสถานะเป็นทางเดิน
เขา้สู่ภายในผลงานศิลปะ พื้นท่ีวา่งจึงมีสถานะเป็นส่ิงส าคญัเพราะเป็นส่วนท่ีผูช้มใชป้ระโยชน์ และ
ใชค้าดเดาเส้นทางขา้งหนา้ หรือแต่งเติมจินตนาการลงไปบนพื้นท่ีวา่งไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงสุนทรียภาพ
เช่นน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสุนทรียศาสตร์โยะฮะคุ ซ่ึงมีแนวคิดมาจากเซน ท่ีเช่ือวา่ทุกส่ิงมี
สภาวะวา่งเปล่า เม่ือมาอยูใ่นรูปของศิลปะ การแสดงพื้นท่ีวา่งจึงเป็นส่ิงส าคญั 

คาร์ล องัเดร ศิลปินผูส้ร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการประติมากรรม ดว้ยลกัษณะ
ของ ประติมากรรมท่ีไม่มีการเจาะ ฉลุ เช่ือม หรือดดั แต่กลบัน ามาใช้เช่นเดียวกบัวสัดุส าเร็จรูป 
วสัดุท่ีใช้ก็ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ก้อนอิฐ คานไม ้เป็นต้น 
ประติมากรรมถูกวางระนาบไปกบัพื้นดว้ยหลกัคณิตศาสตร์พื้นฐาน และแทบไม่กินพื้นท่ีในอากาศ 
ซ่ึงบางช้ินสามารถเหยียบย  ่าบนผลงานไดโ้ดยไม่มีการห้ามแต่อย่างใด ผลงานท่ีใช้ช่ือว่า“Copper -
Aluminium Plain”เป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนจากแผ่นทองแดงและแผ่นอลูมิเนียมวางสลับกนัเป็นรูป
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ส่ีเหล่ียมจตุัรัส หากมองในมุมของวทิยาศาสตร์และฟิสิกส์ผลงาน“Copper -Aluminium Plain”ตามหลกั
ของฟิสิกส์ธาตุทองแดง (ตวัย่อ Cu 29)และ อลูมิเนียม (ตวัยอ่ Al 13) ถูกจดัอยูใ่นตารางธาตุ (Periodic 
table) ในทางวิทยาศาสตร์ธาตุทองแดง และอลูมิเนียมมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัมาก แต่หากมองใน
มุมของศิลปะโดยใชแ้ท่งสเปคตรัม (Spectrum)ก าหนดเฉดสีให้ปรากฏบนตารางธาตุ ธาตุทองแดงจะ
อยูใ่นฝ่ังสีเขียว และธาตุอลูมิเนียมอยูใ่นฝ่ังสีแดง ในทางศิลปะสีเขียวและสีแดงเป็นสีคู่ตรงขา้มซ่ึงมี
ความขดัแยง้กนัในตวัสูงมาก2 การใช้สีท่ีอยู่ตรงขา้มกนัในลกัษณะ 50-50 จึงมกัไม่ปรากฏในงาน
ศิลปะ แต่หากมองผ่านมุมมองของปรัชญาเต๋า หรือหยิน-หยาง สีเขียว (หยาง) แสดงให้เห็นถึงความ
เขียวชอุ่มของพืช ความเจริญเติบโต ความสดช่ืนแจ่มใสและสงบสุข  สีแดง (หยิน) แสดงให้เห็นถึง
ความร้อนแรง อารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และอนัตราย เต๋าเช่ือวา่ความแตกต่างหรือสภาวะ หยนิ-หยาง
จะตอ้งรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวจึงจะเกิดความสมดุล หากมองในมุมของเซนซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่า
ปรัชญาเซนเกิดจากผสมผสานระหวา่งปรัชญาเต๋ากบัพุทธศาสนา ดงันั้นแนวความคิดบางอยา่งของ
เต๋ายอ่มถูกส่งต่อมาสู่เซน โดยเฉพาะแนวคิดท่ีว่าสรรพส่ิงยอ่มมีส่ิงตรงกนัขา้ม เช่น มีเกิด มีตาย มี
ขาว มีด า มีสูง มีต ่า มีดี มีชั่ว เหล่าน้ีเป็นความจริงในการแบ่งแยกระดบัสังคม หรือความจริงเชิง
สมมติ แต่แทจ้ริงแลว้สภาวะสัจธรรมไม่มีการแบ่งแยก แต่เป็นการผสมของทั้งสองส่ิงท่ีกลายเป็น
สภาวะสมดุล 

ดงันั้นการจดัวางผลงานศิลปะไวก้บัพื้น โดยท่ีวตัถุนั้นมีคุณสมบติัตรงกนัขา้ม (หยิน-
หยาง ) ในผลงาน“Copper - Aluminium Plain” ซ่ึงผูช้มสามารถสัมผสัหรือเดินผ่านเข้ามาในงาน
ศิลปะได้ หากมองผลงานช้ินน้ีผ่านแนวคิดของฟิสิกส์ใหม่หรือปรัชญาเต๋าท่ีเช่ือว่าสรรพส่ิงเป็น
พลังงานท่ีมีความเคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิง เป็นการรวมตัวกันระหว่างพลังงานของความขดัแยง้  
ผลงานช้ินน้ีจึงมีพลงังานแอบแฝงอยู ่เม่ือผูช้มย่างกรายเขา้มาในบริเวณผลงานศิลปะ เป็นไปไดว้่า
สภาวะหยนิ-หยาง ความเป็นกลาง หรือสภาวะสมดุลจะเกิดข้ึนกบัผูช้ม 

ซ่ึงนกัวิจารณ์ศิลปะหลายคนก็เห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนัท่ีเช่ือวา่ผลงานของคาร์ล 
องัเดร นั้นเปรียบเสมือนแปซิฟิก (Pacific) ซ่ึงคือความสงบ ผลงานขององัเดรสะทอ้นสภาวะอารมณ์
ท่ีใกล้เคียงกับปรัชญาอนัสงบเงียบแห่งลัทธิเต๋า3 จึงเช่ือได้ว่าคาร์ล องัเดรนั้นได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดบางอย่างจากปรัชญาเต๋า ซ่ึงอาจรวมถึงปรัชญาเซนดว้ย ในการสร้างผลงาน คาร์ล องัเดร     

                                                           
2Copper, Aluminium, Green and Red - artists and scientists discuss Carl 

Andre's work, accessed 20 November, 2014, available from www.youtube.com 
3Carl Ander, accessed April 5, 2015, available from http:// www.MartinRies.com/ 

article 1991 CA.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=lJlvUmIFgFM
https://www.youtube.com/watch?v=lJlvUmIFgFM
http://www.martinries.com/


120 

 

มีความผูกพนักบัค าสอนของนักปรัชญาจีน เหล่าจือ เพื่อนสนิทของเขา โฮริส เฟรมตนั ( Hollis 
Frampton ) และ  เอซร่า ปอนด์ (Ezra Pound) ไดอ้อกความเห็นวา่ สุนทรียศาสตร์ขององัเดร เป็นผล
มาจากการสั่งสมสาระส าคญัในค าสอนของเหล่าจือ4  ความแยบคาย และความเฉียบคมทางดา้น
ความคิดของคาร์ล อังเดร ท่ีได้จากปรัชญาเต๋ามาไม่มากก็น้อย ท าให้ผลงานศิลปะของเขาท่ีมี
ภาพลกัษณ์ของความจืดชืดเยน็ชา และดูน่ิงสงบ แต่กลบัซ่อนมิติทางดา้นจิตวญิญาณและพลงังานอยู่
เบ้ืองหลงั เป็นส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตา 

วอลเตอร์ เดอ มาเรีย ให้ความส าคญักับการพิจารณาและไตร่ตรองเป็นพิเศษ ผูช้ม
จะตอ้งใหเ้วลาและการพิจารณาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นในทุกๆองคป์ระกอบท่ีถูกจดัเรียงอยา่งมีระเบียบ 
ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผูช้มใชเ้วลากบัผลงานศิลปะมากข้ึน นานข้ึน และตอ้งพินิจพิเคราะห์ จนกระทัง่ลืม
ส่ิงท่ีอยู่ภายนอก มีสติต่ืนรู้อยู่ตลอดเวลา ผลงาน“ The 2000 Sculpture” เป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับ
ความเช่ือดงักล่าว ประติมากรรมถูกสร้างข้ึนจากแท่งปูนรูปทรงห้าเหล่ียมสีขาวจ านวนถึงสองพนั
ช้ิน ซ่ึงหากมองอยา่งผิวเผินแท่งปูนทั้งหมดมีขนาดเท่าเทียมกนัหมดทุกช้ิน ซ่ึงอนัท่ีจริงนั้นแท่งปูน
กลบัมีขนาดท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีแท่งปูนจ านวน 800 อนัมีขนาด 50x12 ซ.ม. อีกจ านวน 800 
อนัมีขนาด 50x11.9 ซ.ม. และอีกจ านวน 400 อนัมีขนาด 50x11.8 ซ.ม. หรือผลงาน “ 5 Through 9” 
ท่ีมิไดอ้ยูใ่นการวิเคราะห์ในจ านวนห้าช้ิน แต่มีลกัษณะเรียกร้องการพิจารณาไตร่ตรองเช่นเดียวกบั
ผลงาน “ The 2000 Sculpture” โดยผลงานช้ินน้ีสร้างข้ึนจากอลูมิเนียมจ านวน 5 ช้ินเรียงกนัไป ซ่ึง
ถา้หากมองอย่างผิวเผินวตัถุทั้ง 5 ช้ินจะมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั แต่ถา้มองอย่างพิจารณาและมีเวลา
ส าหรับผลงานช้ินน้ีมากข้ึนก็จะเห็นวา่ วตัถุแต่ละช้ินนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยวตัถุช้ิน
แรกนั้นจะมีลกัษณะเป็นห้าเหล่ียม และช้ินถดัไปก็จะถูกเพิ่มจ านวนเหล่ียมท่ีมากข้ึนทีละเหล่ียม 
กระทัง่ถึงเกา้เหล่ียมในช้ินสุดทา้ย สอดคลอ้งกบั วะบิ-สะบิ ท่ีไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นจุดเด่นหรือความ
ตระการตา แต่ตอ้งการเป็นจุดรองหรือเป็นส่ิงท่ีถูกซ่อนเร้น ยากแก่การมองเห็น การจะสัมผสักบัวะ
บิ-สะบิไดน้ั้นจึงตอ้งชะลอความเร็วลงใหม้าก มีน ้ าอดน ้าทนและใส่ใจมองอยา่งใกลชิ้ด5 การซ ้ าอยา่ง

                                                           
4Barbara Rose, Carl Andre, accessed March 15, 2015, available from http://www. 

interviewmagazine.com/art/carl-andre 
5เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซาบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวีและนักปรัชญา, พิมพค์ร้ัง

ท่ี 2, แปลจาก Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers, แปลโดย กรินทร์ กล่ินขจร 
(กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2550), 66 -67. 

http://www/
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มีกลไกจึงเปิดโอกาสให้คนเรามีสมาธิจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีมีอยู ่เป็นอยู ่และปรากฏอยูจ่ริง ซ่ึงไร้ซ่ึงการ
เบ่ียงแบนใดๆ6 

โดนัลด์ จดัด์ กบัผลงานท่ีมีลกัษณะของการซ ้ าท่ีเป็นระเบียบ เคร่งครัด แม่นย  า สร้าง
จงัหวะ และความกลมกลืน ลกัษณะของผลงานเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมถูกจดัวางระนาบไปกบัพื้น บาง
ช้ินถูกติดตั้งบนผนงั ซ่ึงผลงานแต่ละช้ินนั้นจะถูกติดตั้งอยา่งเฉพาะเจาะจง ผลงานช่ือ100 Untitled 
เป็นผลงานท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ี และการเคล่ือนไหวของผูช้ม ความรอบคอบในการจัด
ต าแหน่งของวตัถุ เพื่อให้บรรลุสู่การพิจารณาไตร่ตรองบริสุทธ์ิ วตัถุจะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง
ตามหลักของปรัชญาเซนของญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัด์ได้มีการคิดถึงพื้นท่ีโดยรอบ เป็นการเปิดพื้นท่ีทาง
ประสบการณ์ ทั้ งประสบการณ์ต่อวตัถุ และประสบการณ์ของการเคล่ือนไหว7 และมุมมองท่ี
เปล่ียนไปซ่ึงผูช้มไม่สามารถคาดเดาได ้การพยายามสร้างความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม โดยผา่น
ความเคล่ือนไหว ผา่นวตัถุเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ การต่ืนรู้ หรือการไตร่ตรองเห็นไดช้ดัวา่เป็น
อิทธิพลอยา่งหน่ึงท่ีไดจ้ากปรัชญาเซนโดยเฉพาะสวนญ่ีปุ่น 

โรเบิร์ต มอร์ริส กับผลงานช่ือ Untitled, Three L-Beams เป็นผลงานท่ีเน้นรูปทรง
เรขาคณิต จดัวางในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง และสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี นอกจากนั้นยงัใชล้กัษณะของ
การซ ้ าในการก าหนดทิศทาง การเคล่ือนไหวของผูช้ม และสร้างมุมมองท่ีเปล่ียนไปขณะการ
เคล่ือนไหว สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัสวนญ่ีปุ่นท่ีสร้างทางเดินเพื่อก าหนดทิศทางของผูช้ม จ ากดั
มุมมองใหแ้คบ และเม่ือเคล่ือนท่ีมุมมองต่างๆก็จะเปล่ียนตามจงัหวะของการเคล่ือนไหว 

จากการวิเคราะห์ทั้งรูปแบบและแนวคิดของศิลปินกลุ่มมินิมอลอาร์ตจ านวน 5 คน
พอจะทราบไดว้า่อิทธิพลจากปรัชญาเซนท่ีแทรกซึมอยูใ่นงานศิลปะมินิมอลอาร์ตมีดงัน้ี 

1. การให้ความส าคญักบัพื้นท่ีว่างทั้งในส่วนท่ีเป็นระนาบของวตัถุ และช่องไฟท่ีเกิด
จากการซ ้ าของวตัถุ 

2. การให้ความส าคญักบัร่องรอยของกาลเวลา หรือยอมรับการเส่ือมสลายของวตัถุ 
หรือความไม่จีรัง 

                                                           
6เร่ืองเดียวกนั, 51-52. 
7Hannah Gregory,101 Spring Street, accessed May 15, 2015,  available from 

http://www.domusweb.it/en/art/2013/07/18/101_spring_streetdonaldjudd.html 

 

 

http://www.domusweb.it/en/search.html?type=author&key=Hannah+Gregory
http://www.domusweb.it/en/search.html?type=tag&key=101+Spring+Street


122 

 

3. การให้ความส าคญักบัการพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อให้เกิดสมาธิ ซ่ึงมาในรูปแบบของ
การซ ้ าในจ านวนมากๆของวตัถุ 

4. เรียกร้องประสบการณ์ตรงจากผูช้ม มากกว่าการท าความเข้าใจเชิงตรรกะหรือ
เหตุผล 

จากการผสมผสานกนัของวตัถุกบัแนวคิดเชิงปรัชญาของเซน ไดข้ยายขอบเขตของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กา้วไกลออกไป ทั้งในแง่ของรูปแบบผลงานศิลปะท่ีมีความเรียบง่าย
อยา่งถึงท่ีสุด การให้ความส าคญักบัผสัสะและประสบการณ์ตรง มากกวา่ความเขา้ใจเชิงตรรกะและ
เหตุผล หรือการเรียกร้องการพิจารณาไตร่ตรองจากผูช้มดว้ยการซ ้ าของวตัถุในจ านวนท่ีมาก หรือ
ขนาดท่ีใหญ่ของผลงานศิลปะ ซ่ึงจุดประสงคข์องการสร้างสรรคคื์อตอ้งการให้ผูช้มใช้เวลาอยูก่บั
ตวัเองมากข้ึน อยูก่บัปัจจุบนัขณะ กระทัง่มีสติก่อเกิดความสงบในจิตใจ  
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