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นาย นพดล เหมืองจา: การสร้างงานของกลุ่ม “Manifest.AR” ในงานเวนิส เบียนนาเล่ 
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ปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นส่ิงที่ศิลปินหยิบมาใช้เป็นเคร่ืองมือท างานศิลปะ ส าหรับกลุ่ม

ศิลปินนานาชาติ Manifest.AR ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  8 คน ได้แก่ ทะมิโกะ ธีล (Tamiko 
Thiel) มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek) ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander Veenhof ) วิล แพปเพนไฮเมอร์ 
(Will Pappenheimer) ลิลี่  และ  หงเหล่ย  (Lily and Honglei) จอห์น  เครก  ฟรีแมน  (John Craig 
Freeman) นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa) และ จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater) ไดน้ าระบบความ
เป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เป็นระบบการน าเสนอภาพเสมือนบนพ้ืนที่จริงผ่านอุปกรณ์
อยา่งสมาร์ทโฟน มาใชส้ร้างผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติเวนิส เบียนนาเล่
ปี ค.ศ. 2011 โดยผลงานแต่ละช้ินมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาผลงานของ
กลุ่ม Manifest.AR ทั้ง 8 คนดว้ยการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีที่ ระบบความเป็นจริงเสริม เขา้ไปมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัพ้ืนที่จริง เพื่อให้เห็นถึงแนวคิดของผลงานกบัสถานที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
จากการศึกษาพบว่า การแสดงผลงานศิลปะผ่านระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงมีการน าเสนอใน
รูปแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ มีความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งเสียง และภาพที่มีการเคลื่อนไหวเข้ามา
ผสมผสานกบัสถานที่จริง ซ่ึงเป็นในลกัษณะที่ทบัซ้อนกัน การส่ือความหมายของผลงานมีความ
หลากหลายที่อิงกบัภูมิประเทศและสถานที่นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ศิลปิน
กลุ่มน้ีมีแนวคิดเชิงต่อตา้นการแสดงผลงานศิลปะที่ไม่อิงกบัระบบกลางของงานเวนิสเบียนนาเล่ คือ 
การสร้างศาลา (pavilion) ท าให้ศาลาของกลุ่มศิลปินน้ีมีลกัษณะล่องหน เป็นการสร้างพ้ืนที่แสดง
งานศิลปะของตนเอง ซ่ึงไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่นั้นโดยตรง แต่เป็นการแทรกแซงผ่าน
ระบบโลกเสมือนที่ไม่สามารถมองเห็นโดยตาเปล่าไดแ้ทน 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

58005210 : Major (Art Theory) 
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MR. NOPPADON MUANGJA : THE ARTWORKS OF THE 
“MANIFEST.AR” GROUP IN VENICE BIENNALE 2011 THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR SUTEE KUNAVICHAYANONT 

Nowadays, artists utilize high technology as a medium. In the Venice Biennale 
International Contemporary Art 2011, a group of 8 multinational artists called “Manifest.AR” 
includes Tamiko Thiel, Mark Skwarek, Sander Veenhof, Will Pappenheimer, Lily and Honglei, 
John Craig Freeman, Naoko Tosa and John Cleater. They adopted the Augmented Reality (AR) 
system - a virtual reality presentation system through screen devices such as smartphones - to create 
their art pieces. This study aimed to study the work of the 8 Manifest.AR groups with comparative 
analysis of how Augmented reality system Interacting with real space In order to see the concept 
of work and the place how it has changed. As a result, the research found that the display of the 
artworks through Augmented Reality was presented in both 2-dimentional and 3-dimentional 
formats. Audience could surprisingly experience sound and moving images blurredly blended and 
overlapped with the actual situation at that moment. Moreover, the meaning of artworks could be 
interpreted based on the location. Another interesting issue is that this group of artists has an 
opposing concept against the Venice Biennale idea of ‘pavilion’ building. This made their art space 
an invisible pavilion, which did not directly affect the real location. Yet, it is an intrusion via the 
Augmented Reality that cannot be seen with one’s bodily eyes. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอบพระคุณบิดามารดา และ ครอบครัวของขา้พเจา้ที่คอยสนบัสนุน และให้ก าลงัใจ
ในทุก ๆดา้นให้แก่ขา้พเจา้ วิทยานิพนธ์น้ีจะไม่ส าเร็จหากขาด รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ 
ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน า อบรมส่ังสอนในหลาย ๆ เร่ือง  อีกทั้ง รองศาสตราจารย ์ดร. ชยัยศ 
อิษฏ์วรพนัธ์ุ และรองศาสตราจารย์ กนัจณา ด าโสภี ขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงที่คอยให้ค าแนะน า และ 
แกไ้ขจุดที่ผิดพลาดในวิทยานิพนธ์น้ี  ขอขอบคุณบุคลากรของคณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพท์ี่มีส่วนช่วยในเร่ืองของเอกสารต่าง  ๆ  ขอขอบคุณพี่น้อง เพื่อน ปริญญาโททฤษฎีศิลป์รุ่น 10 ที่
คอยช่วยเหลือในหลายๆดา้น สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์น้ี ไม่ว่าจะ
คอยให้ก าลงัใจ เอาใจช่วย หรือ ในดา้นอื่นๆ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งย่ิง 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเป็นจริงเสริม หรือโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) (พนิดา 
ตน้ศิริ 2553) หรือเรียกย่อ ๆว่า AR เป็นการผสมผสานภาพวตัถุบนโลกความจริงและภาพ

วตัถุเสมือนในช่วงเวลาและเสนอในรูปแบบสามมิติที่สร้างขึ้นดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชง้าน

ผ่านกล้องและจอแสดงผล  ผ่านอุปกรณ์อย่าง  สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต โดยระบบ
เทคโนโลยี AR ประกอบดว้ย 1. Monitor-base AR เป็นระบบที่ผูใ้ช้สามารถมองเห็นโลก

จริงกบัโลกเสมือนจริงผ่านจอแสดงผลที่ไม่เคลื่อนไหว  2. See-Through AR เป็นระบบที่
ผูใ้ช้สามารถมองเห็นภาพที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ที่วางอยู่โลกจริง ผ่านจอแสดงผล 

ผูช้มสามารถเลือกมองไดห้ลายทิศทาง (พีรพนธ์ ตณัฑจ์ยะ 2556) 

ระบบความเป็นจริงเสริมไดถู้กพฒันามาจาก เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 
Reality) ยอ่ว่า VR  ในช่วง 1960  โดยเกิดจาก ไอวาน ซทัเธอร์แลนด ์ (lvan Sutherland) ได้

ประดิษฐ์จอภาพสวมศีรษะแสดงผล 3 มิติ ส าหรับการวิจยัการจ าลองการบิน ขอ้แตกต่าง

ระหว่าง AR และ VR คือ VR เป็นการจ าลองภาพทั้งหมดขึ้นโดยมีส่วนร่วมกบัคน แต่ AR 
เป็นภาพเสมือนที่ซ้อนบนภาพจริง สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ต าแหน่งและ

ทิศทางในการเขา้ถึง แลว้น าเสนอผ่านบนจอโทรศพัทม์ือถือ 

 ในช่วงนั้นเองที่ระบบน้ีได้เข้ามามีบทบาทให้แก่ศิลปินหยิบมาใช้ในเร่ืองการ

เสนอความคิดที่จะผสานเอาโลกแห่งความจริงและความเสมือนจริงเขา้ดว้ยกนัผ่านอุปกรณ์

เช่ือมต่อ โทรศพัทม์ือถือ ซ่ึงภาพเสมือนจริงที่ปรากฎขึ้นจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ในลกัษณะ 
ขอ้ความ รูปภาพน่ิง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ศิลปินพยายามที่จะเสนอการลวงตาเขา้มาเป็น

ส่วนส าคญัในการสร้างเน้ือหาระหว่าง การลวงตาจากส่ิงที่ศิลปินสร้างขึ้น กบัโลกความจริง 

เพ่ือให้ผูช้มไดสั้มผสัขอ้ความที่ศิลปินจะบอกกบัส่ิงที่ผูช้มไดเ้ห็นในโลกความเป็นจริงผ่าน
กลอ้งโทรศพัทม์ือถือ  

 “Manifest.AR” เป็นกลุ่มที่รวมเอาศิลปินนานาชาติที่มีการน าเสนอผลงานรูปแบบ 
AR หรือ ศิลปะส่ือใหม่ ซ่ึงไดจ้ดัตั้งเป็นองคก์รที่รองรับดว้ยตวัเอง สมาชิกผูก้่อตั้งหลกัมี 8 



  2 

คน และสมาชิกอื่นอีก 20 คน ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในเมื่อวนัที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2011 

เดิมเป็นการรวมตัวแบบเฉพาะกิจโดยใช้ช่ือกลุ่มว่า “We AR in MoMA” รวมไปถึง
นิทรรศการแรกที่พวกเขาได้น าเสนอ AR ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (The Museum of 

Modern Art) ในนิวยอร์กในปี 2010 ต่อมาในปี 2011 ทางกลุ่ม Manifest.AR ไดม้ีการเสนอ
รูปแบบงาน AR ในงานเวนิส เบียนนาเล่ 2011 โดยมีการน าเสนอจาก ศิลปินทั้ง 8 คน คือ 

มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek)(US), ลิลี่และ หงเหล่ย (Lily and Honglei)(CN and US), 

วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer)(US) , ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander Veenhof)(NL), 
ทะมิโกะ ธีล(Tamiko Thiel)(US and JP), จอห์น เครก ฟรีแมน(John Craig Freeman)(US), 

จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater)(US) และ นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa)(JP) ได้มีการ

แทรกแซงงานในเวนิส เบียนนาเล่คร้ังน้ี 

ดงันั้นการที่จะเสนอขอ้ความบางอย่างตอ้งใช้ในรูปแบบจ าเพาะเท่านั้น ถา้ใช้อีก

รูปแบบจะเปลี่ยนความหมายของส่ิงนั้นไป  ซ่ึงขา้พเจา้จะท าการศึกษาในเร่ืองของเทคนิค 
ประวตัิ  รูปแบบ แนวคิด ของศิลปินที่ใช ้เร่ืองของ ระบบความเป็นจริงเสริม มาเป็นส่ือที่จะ

ถ่ายทอดขอ้มูลบางอยา่งแก่ผูช้ม เช่น การเมือง ศาสนา  หรือสะทอ้นสังคมในสถานที่นั้น 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ศึกษาเทคนิค ประวตัิ  รูปแบบ ผลงาน แนวคิด ของศิลปินกลุ่ม “Manifest.AR” ที่

ใช ้AR หรือ ความเป็นจริงเสริม มาเป็นส่ือน าเสนอผลงานศิลปะ โดยน ามาวิเคราะห์ในเร่ือง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง AR กบัพ้ืนที่จริงและพ้ืนที่เสมือนจริง  

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

3.1 ศึกษาประวตัิศาสตร์ ที่มา และ เทคนิคของความเป็นจริงเสริม(Augmented 

Reality) 

3.2 ศึกษาประวตัิ แนวความคิด และวิเคราะห์ผลงานศิลปะแนว ความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality) ของกลุ่มศิลปิน“Manifest.AR” ทั้ง 8 คนในงาน เวนิส เบียนนาเล่ 

2011 คือ มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek)(US), ลิลี่ และ หงเหล่ย (Lily and Honglei)(CN 
and US), วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer)(US), ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander 
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Veenhof)(NL), ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel)(US and JP), จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig 

Freeman)(US), จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater)(US) และ  นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko 
Tosa)(JP) 

  

 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 มีความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะและเทคโนโลยีมีความเช่ียมโยงเก่ียวข้องกัน

อยา่งไร รวมไปถึงประวตัิศาสตร์ และความเป็นมาที่ศิลปะหันมาใชเ้ทคโนโลยี 

4.2 มีความเข้าใจเก่ียวกับ ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ร่วมไปถึง

ระบบการท างาน  

4.3 มีความเขา้ใจความเป็นมาของกลุ่ม Manifest.AR  และการแทรกแซงช้ินงานใน

งานมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ 2011  

4.4 มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์แนวคิด เทคนิค รูปแบบและเน้ือหาจาก
ช้ินงานของศิลปินในกลุ่ม Manifest.AR ทั้ง 8 คน 

 

 5. วิธีวิจัย 

เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเขียนความเรียงพร้อมภาพประกอบ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร บทความวิชาการ และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง น ามาวิเคราะห์
ในเร่ืองของพ้ืนที่จริงและพ้ืนที่เสมือนจริง พ้ืนที่จริงมีการเปลี่ยนไปอยา่งไรเมื่อเจอกบังาน

ประเภท AR  

  

 6. ขั้นตอนการวิจัย 

6.1 รวบรวมขอ้มูลจาก ส่ือตา่ง ๆที่ถูกตีพิมพเ์ป็นหลายลกัษณ์อกัษร เช่น หนงัสือ  
บทความวิชาการ นิตยสารศิลปะ เวบ็ของศิลปิน และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
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6.2 ศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง เทคนิค ระบบ วิธีการท างานของ ความเป็นจริงเสริม 

(Augmented Reality)  และ ผลงานของกลุม่ศิลปิน “Manifest.AR” และประวตัิศิลปิน 

6.3 วิเคราะห์ เช่ือมโยง และสรุปผล 
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บทที่ 2 

เทคโนโลยีกับศิลปะ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดถู้กน าใช้มากขึ้น  เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ดา้นต่าง ๆ         

อีกทั้งยงัช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจและพฒันางานดา้นศิลปะ  ซ่ึงถา้มองดูแบบผิวเผินแล้ว     
ทั้งสองดา้นน้ีมีความแตกต่างกนัพอสมควร วิทยาศาสตร์เป็นการคิดและคน้หาความจริงที่มี

ความเป็นเหตุ  เป็นผล  ส่วนศิลปะเป็นการคิดในรูปแบบสร้างสรรค์  ถ้าพิจารณาให้ดี       

จะพบว่า ทั้งสองดา้นน้ีแทจ้ริงแลว้มีความคลา้ยกนัในเร่ืองจุดหมายของความส าเร็จ  เช่น 
วิทยาศาสตร์เป็นการคน้หาความจริงจากส่ิงที่เกิดขึ้นจากนามธรรม   ส่วนศิลปะเป็นการ

สร้างสรรคง์านจากนามธรรมท าให้กลายเป็นรูปธรรมที่รับรู้ได ้  สัมผสัได ้ มองดูได ้โดยทั้ง
สองดา้นน้ีมีการเก้ือกูลกนั  เช่น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 – 20   ดา้นวิทยาศาสตร์มุ่งเน้น     

ในการพฒันาและปรับใช้ในเร่ืองของเทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิตอุตสาหกรรม  ส่งผลท า

ให้ดา้นศิลปะสามารถน าวสัดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีมาใชส้ร้างสรรคง์าน  

ในดา้นศิลปะเองก็มีส่วนในการช่วยดา้นวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้น เช่น ดา้นจิตวิทยา   

การใช้แนวคิดพ้ืนฐานของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) การศึกษาเก่ียวกบัสภาวะจิต

ไร้ส านึกน ามาแสดงออกทางดา้นศิลปะ (นรินทร์ รัตนจนัทร์ 2549) และเป็นส่วนช่วยใน
เร่ืองของการศึกษาสภาพจิตใจของมนุษย ์ 

เทคโนโลยีการมองเห็น 

ถา้ยอ้นกลบัไปจะเห็นไดว่้าความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีที่ผ่านมานั้น ไม่ว่าจะมอง

ในมุมของธรรมชาติวิทยา   หรือเทคนิควิทยาแลว้ จุดเร่ิมตน้ที่ศิลปะมาบรรจบกนัคือการ

เขียนเทคนิคภาพลวงตา (Trompe-l'œil) ซ่ึงจะเป็นการเขียนทบัซ้อน  มีการเล่นมิติบนพ้ืน
สองมิติ (กฤษณา  หงษ์อุเทน 2549) ต่อมาเทคนิคน้ีส่งผลท าให้เกิดการเขียนแบบทัศนีย

วิทยา (Perspective)  ในยุคเรอเนสซองส์  รวมทั้งการศึกษากายวิภาคมนุษย ์ ของเลโอนาร์

โด ดาวินชี แต่ก็ยงัไม่เด่นชดัมากพอที่จะช้ีให้เห็นถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อ

การสร้างสรรคง์านศิลปะ  

ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18  เป็นช่วงที่มีความกา้วหน้าและเร่ิมมีการคิดค้น 

ส่ิงต่างๆ จากเทคโนโลยีมากขึ้น  ในช่วงน้ีมีการพฒันาเคร่ืองฉายแสงและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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เช่น กระจกเงาและ เลนส์ ซ่ึงอุปกรณ์เคร่ืองฉายแสงน้ีต่อมาเป็นตน้แบบในการผลิตกลอ้ง 

SLR ในปี ค.ศ. 1861 โดยโธมนั ซตัตนั (Thomas Sutton) (มหาวิทยาลยัพายพั 2557) 

การปฏิวตัิอุตสาหกรรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ท าให้เทคโนโลยีมีบทบาทที่

เป็น “ส่ือ” มากขึ้น จากการกระจายข่าวทางหนงัสือพิมพท์ี่เพ่ิมขึ้น การพิมพท์ี่รวดเร็ว และมี
ความกา้วหนา้ของการคิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวกบัการมองเห็นไดแ้ก่ 

1.1  เชามาโทรป (Thaumatrope) (ภาพที่ 1) ถูกคิดค้นโดย จอห์น ไอร์ตัน ปารีส 

(John Ayrton Paris) แพทยช์าวองักฤษในปี ค.ศ. 1825 เป็นเคร่ืองมือที่ท าให้เกิดภาพติดตา 
จากการลวงตาดว้ยการหมุนโดยใชก้ระดาษแข็งรูปวงกลมหรือส่ีเหลี่ยมสองแผ่นมาประกบ

กนั โดยวิธีการแสดงผลคือ การหมุนของตวักระดาษจากการดึงเชือกทั้งซ้ายและขวาท าให้

แกนของกระดาษหมุนแลว้ท าให้เกิดภาพซ้อนทบักนั (Science 2017) 

1.2  ฟีนากิสสโตสโคป (Phenakistiscope) (ภาพที่ 2) ถูกคิดคน้ขึ้นในปี ค.ศ. 1830 

โดยนักฟิสิกส์ชาวเบลเย่ียม โจเซฟ แฟลชโท (Joseph Plateau) มีลักษณะเป็นวงล้อ มี
รูปภาพต่อเน่ืองรอบวง วิธีแสดงผลคือการหมุนวงลอ้แลว้จะท าให้เกิดภาพเคลื่อนไหวผ่าน

กระจก (Science 2017) 

 

ภาพที ่1 ภาพแสดงอุปกรณ์ เชามาโทรป (Thaumatrope) 
ที่มา: The Museum of the History of Science, Thaumatrope , accessed 16 

October, 2017 , available from  http://www.mhs.ox.ac.uk/exhibits/fancy-names-and-fun-

toys/thaumatropes/ 
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ภาพที ่2 ภาพแสดงการใชอุ้ปกรณ์ ฟีนากิสสโตสโคป (Phenakistiscope) 
ที่มา: The Museum of the History of Science, Phenakistiscope , accessed 16 

October, 2017 , available from  http://www.mhs.ox.ac.uk/exhibits/fancy-names-and-fun-

toys/phenakistiscopes/ 

1.3 โซโทรป (Zoetrope) (ภาพที่ 3 ) ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1833 โดย วิลเลียม 

จอร์จ ฮอร์เนอร์ (William George Horner) โดยมีหลักมาจากฟีนากิสสโตสโคป  แต่จะมี

รูปแบบที่เป็นเหมือนกล่องทรงกระบอกที่เจาะช่องมองไว ้12 ช่อง ซ่ึงวิธีการแสดงผลคือ
การมองผ่านช่องแคบ ๆ  แลว้หมุนจะท าให้เกิดการลวงตาเป็นภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้น โดย

ลกัษณะของภาพในแต่ละช่องจะไม่เหมือนกนัจะมีการเปลี่ยนท่าทางเล็กน้อยตามช่องทั้ง 

12 ช่อง (Science 2017) 

1.4 พาสิโนสโคป (Praxinoscope) (ภาพที่ 4) ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1877 โดย 

ชาร์ลส์ เอมิล เรยโ์นด์ (Charles-Émile Reynaud) ผูเ้ป็นครูวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในปารีสโดยมี
หลกัการแบบเดียวกบัโซโทรป (Zoetrope) แตกต่างกนัที่มีการมองเห็นภาพเป็นภาพเดียว

โดยใชก้ระจกเงา ซ่ึงช่วยแกปั้ญหาการขาดตอนของภาพ โดยพาสิโนสโคป (Praxinoscope) 

เป็นของเล่นออปติคอลทัว่ไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ประกอบดว้ยกระบอกและแถบกระดาษ
แสดงภาพเคลื่อนไหวสิบสองเฟรม ในขณะที่กระบอกสูบหมุนกระจกน่ิงที่อยู่ตรงกลางจะ

ท าให้เห็นภาพเดียวในการเคลื่อนไหว (Science 2017) 
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ภาพที ่3 ภาพแสดงอุปกรณ์ โซโทรป (Zoetrope) 

ที่มา: The Museum of the History of Science, Zoetrope , accessed 16 October, 

2017 , available from  http://www.mhs.ox.ac.uk/exhibits/fancy-names-and-fun-
toys/zoetrope/ 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ภาพแสดงอุปกรณ์ พาสิโนสโคป (Praxinoscope) 
ที่มา: The Museum of the History of Science, Praxinoscope , accessed 16 

October, 2017 , available from  http://www.mhs.ox.ac.uk/exhibits/fancy-names-and-fun-

toys/praxinoscope/ 
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1.5  หนงัสือพลิก (Flip Book)  เป็นรูปแบบแนวคิดที่คลา้ยๆ กบั พาสิโนสโคป

(Praxinoscope) เพียงแต่ใชแ้ค่สมุดพลิก ซ่ึงท าให้เกิดการลวงตา และภาพเคลื่อนไหวโดย
การพลิกหนา้หนงัสือที่มีความหนาพอสมควรขนาดเท่า ๆ กนั ซ่ึงหนงัสือพลิกเป็นที่นิยม

ในช่วงปลาย ศตวรรษที่ 19 ถึงตน้ศตวรรษที่ 20  

 

ภาพที ่5 ภาพแสดงหนงัสือพลิก (Flip Book)    

ที่มา: The Museum of the History of Science, Flip Book , accessed 16 October, 

2017 , available from  http://www.mhs.ox.ac.uk/exhibits/fancy-names-and-fun-

toys/kinora/ 

นอกจากน้ีในช่วง ค.ศ. 1878  เอดเวียร์ด มิวบริดจ์ (Eadweard Muybridge) ได้

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมา้โดยการถ่ายภาพต่อเน่ือง 24 ภาพ และต่อมามิวบริดจ์ไดใ้ห้

ก าเนิดเคร่ืองฉายแสงที่ช่ือว่า ซูพาสิโนสโคป (Zoopraxiscope)  ซ่ึงไดพ้ฒันามาจากพ้ืนฐาน
ของ พาสิโนสโคป (Praxinoscope) ซ่ึงต่อมาพาสิโนสโคป กลายเป็นตน้แบบของเคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์ ที่เป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวเช่นกนั 

โดยที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นการพฒันาในเร่ืองของรูปแบบการมองเห็น ที่เร่ิม
แสดงการเคลื่อนไหวของภาพ แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ไดม้ีการคิดคน้เคร่ืองมือที่ใช้

ในการกระจาย “ส่ือ” ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น นั้นก็คือ การคิดคน้โทรเลขในปี ค.ศ. 1837  
และต่อมา ก็เป็นโทรศพัทใ์นปี ค.ศ. 1876   
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ภาพถ่ายส่งผลต่องานจิตรกรรม เช่น Futurism และ Cubism 

ภาพถ่ายเป็นเหมือนการบนัทึกขอ้มูลจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า กลอ้งถ่ายภาพ ส าหรับวงการ
ศิลปะ  ศิลปินได้หยิบยืมการมองเห็นของภาพถ่ายที่เกิดจากการถ่ายภาพที่ผิดพลาดของ

กลอ้งในช่วงนั้น ซ่ึงยงัมีประสิทธิภาพไม่มากพอ  จึงท าให้การถ่ายภาพไม่คมชัด  ภาพที่มี
ลกัษณะทบัซ้อนกนั   ศิลปินจึงน าจุดบกพร่องน้ีมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างงานที่มี

เน้ือหาความแปลกตา  จากการเปิดหน้ากลอ้ง 2 คร้ัง ซ่ึงจะท าให้เกิดภาพซ้อนทวีคูณหรือ

ภาพเลือนลางทบัซ้อน (double exposure) (นรินทร์ รัตนจนัทร์ 2549)โดยจะพบเห็นไดม้าก
ในศิลปะลัทธิอนาคตนิยม (Futurism) และบาศกนิยม (Cubism)  โดยศิลปินที่หยิบมาใช้

หน่ึงในนั้นคือ ฟรานติเส็ก  คุปกา (Frantisek Kupka)     ซ่ึงเป็นศิลปินคนแรกเร่ิมที่น า

หลักการเกิดภาพแบบทวีคูณมาใช้ในงานจิตรกรรม  คุปกา  มีความสนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ ในผลงานที่ช่ือ “นกัขี่มา้” (Horseman,1901)  นอกจากน้ีหลกัการ

น้ียงัเป็นจุดสนใจในเร่ืองของความเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว มาร์เซล ดูชอมป์ (Marcel Duchamp)  
เป็นศิลปินอีกคนที่หยิบหลักการน้ีมาใช้ในช้ินงานของเขาที่ช่ือว่า “Nude Descending A 

Staircase” (ภาพที่ 6) แต่การขบัเคลื่อนเทคนิคความเร็วน้ียงัไม่จบส้ิน อุมแบร์โต บ็อคโชนี 

(Umberto Boccioni) ได้แสดงความเคลื่อนไหวที่รุนแรงในช้ินงานที่ช่ือว่า “Elasticity” ( 
ภาพที่ 7) เป็นภาพม้าก าลังว่ิงโดยก าจร สุนพงษ์ศรี นักวิชาการศิลปะได้กล่าวถึงรูป 

“Elasticity” ไวว่้า “ภาพมา้มิไดเ้ป็นรูปมา้จริง ๆ หากเป็นตวัแทนที่เป็นสัญลกัษณ์ของความ

เคลื่อนไหวในเมือง ของความสับสน ของการไม่อยู่น่ิงกบัที่ ในชีวิตที่เต็มไปด้วยความ
ชุลมุนวุ่นวายของสังคมยคุใหม่ สังคมของเคร่ืองจกัรกล” (ก าจร สุนพงษศ์รี 2554) 
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ภาพที ่6 มาร์เซล ดูชอมป์, Nude Descending A Staircase No.2, ค.ศ. 1912 
สีน ้ามนับนผา้ใบ, ขนาด 147 x 89.2 เซนติเมตร.  

ที่มา: The Cleveland Museum of Art, Marcel Duchamps: Nude Descending A 

Staircase No.2, accessed  17 October, 2017, available from 

https://www.clevelandart.org/blog/2016/04/04/marcel-duchamp%E2%80%99s-nude-

descending-a-staircase-no.-2-view-now 

 

ภาพที ่7 อุมแบร์โต บ็อคโชนี, Elasticity, ค.ศ. 1912 
สีน ้าบนผา้ใบ, ขนาด 100 x 100 เซนติเมตร. 

ที่มา: Museo del Novecento, Umberto Boccioni: Elasticity, accessed  17 October, 2017, 

available from http://www.museodelnovecento.org/en/collection?the-ten-

masterpieces?umberto-boccioni-3 
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ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมศิลปินสร้างงานในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น 

ศิลปินหลายคนหยิบวสัดุที่เป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรมมาเป็นส่ือในการสร้างงานของเขา  
ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ กระจก แก้ว เหล็ก ซ่ึงเป็นการก าเนิดของ ภาพปะติด

(Collage) ภาพปะติดนั้นเป็นเทคนิคที่มีความคลา้ยคลึงกบัการตัดแปะของจีน และญี่ปุ่ น
ในช่วงที่มีการริเร่ิมการท ากระดาษ คือเทคนิคการตัดกระดาษ และการเขียนกวี ต่อมา

ในช่วง ค.ศ.ที่ 13 มีการใชส้ าหรับการตดักระจกสีและแปะบนพนงัของโบสถก์บัวิหาร 

 เรียกไดว่้าเป็นภาพปะติดวสัดุแบบใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 20  จากเทคนิคการปะ
ติด โดยคนแรกที่น าเทคนิคน้ีมาใช้ในงานศิลปะคือ ปาโบล รุยซ์ ปีกัสโซ (Pablo Ruiz 

Picasso) ผลงานที่ช่ือ “Bottle and Wine Glass on a Table” (ภาพที่ 8) จากการปะติดโดยใช้

กระดาษหนงัสือพิมพ ์และทาดว้ยสีหมึก   ในช่วงปี ค.ศ. 1915  จากเทคนิคการปะติด ท าให้
เกิดเทคนิคที่ช่ือว่า  ภาพถ่ายปะติด (Photomontage) คือเทคนิคที่ตัดต่อเอาบางส่วนของ

ภาพถ่ายหลายๆ รูปมาประกอบให้เกิดเป็นรูปใหม่ รูปแบบของช้ินงานจะมีลักษณะ
สนุกสนาน ล้อเลียนบุคคล เช่นการตัดปะหัวคนในลักษณะที่ใหญ่เกินจริง  หรือ ใส่

ตวัหนังสือที่มีขนาดใหญ่เล็กน ามารวมกนั เทคนิคน้ีมกันิยมใช้ภาพถ่ายจากหนังสือพิมพ์ 

หรือ นิตยสาร ซ่ึงส่วนมากจะพบเห็นไดจ้ากงานของกลุ่มดาดา หรือ  กลุ่มลทัธิโครงสร้าง 
(Constructivism) ส่วนมากช้ินงานส่วนใหญ่จะเน้นเร่ืองของสังคมในช่วงนั้น เช่นผลงาน

ของ เรล ฮาวส์แมนน์ (Raoul Hausmann) ที่ช่ือว่า  Le critique d'art ในช่วง ค.ศ. 1919 
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ภาพที ่8 ปาโบล รุยซ์ ปีกสัโซ, Bottle and Wine Glass on a Table, ค.ศ. 1912 
เทคนิคปะติดกระดาษหนงัสือพิมพ ์และลงเส้นดว้ยถ่าน สีดว้ยหมึก, ขนาด 61.9 × 47.3 
เซนติเมตร.  

ที่มา: The Metropolitan Museum of Art, Bottle and Wine Glass on a Table, accessed  

18 October, 2017, available from https://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/49.70.33/ 

 

ภาพยนตร์ (Movie)   

ภาพยนตร์ได้เร่ิมก่อตัวขึ้นในช่วงแรก คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า Magic Lantern  เป็น

อุปกรณ์ที่ใช้โคมไฟส่องผ่านเลนส์และภาพเขียนบนแผ่นกระจก  Magic Lantern  มีการใช้
เลนส์ติดตั้งกบัเคร่ืองฉายมากกว่า 1 ตวั ท าให้เกิดเทคนิคการท าภาพซ้อน ในปี ค.ศ. 1798  

เอเทียนน์ แกสปาร์ด โรเบิร์ต (Etienne Gaspard Robert) มีการน าเคร่ืองฉายมาเพ่ิมเทคนิค

พิเศษเพ่ิมขึ้นคือ การซูม  การลดหรือขยาย  การเคลื่อนที่เข้าหาคนดู การแพน จากการ
เคลื่อนที่ของเคร่ืองฉาย ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของการฉายภาพยนตร์  ภายหลงัในการสร้างสรรค์

ผลงานของภาพยนตร์เร่ิมมีการใช้เสียงมาเป็นตวัดึงดูดความสนใจแก่คนดู เรียกว่า Talkies  
ภายหลังนักวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ เก่ียวกับเสียงส าหรับภาพยนตร์ เช่น 

Synchroscope อุปกรณ์เสียงประกอบการฉายของภาพยนตร์   
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ในช่วงปี ค.ศ. 1930 การพฒันาระบบเสียงในภาพยนตร์ มีการใช้ไมโครโฟนที่

เคลื่อนที่ไปพร้อมกบัตวักลอ้ง  ท าให้เกิดเสียงที่มีความสัมพนัธ์กบัภาพจึงท าให้ภาพยนตร์มี
ความสมจริงมากขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1931  บริษทัของ Walt Disney ได้สร้างภาพยนตร์

การ์ตูนที่ส าคญั 2 เร่ืองที่ใชร้ะบบการบนัทึกเสียงดว้ยฟิลม์เขา้มาใช ้คือเร่ือง Pinocchio และ 
Fantasia ซ่ึงเป็นเสียงของการบรรเลงเพลงโดยวง Philadelphia Orchestra (รักศานต ์ วิวฒัน์

สินอุดม 2545) 

ปัจจุบันระบบของภาพยนตร์ได้มีการพฒันาระบบที่ทันสมัยมากขึ้น เพ่ือสร้าง
ความบนัเทิงให้แก่ผูช้มไม่ว่าจะดว้ยเสียง หรือ ภาพ ระบบต่างๆที่ใช ้เช่น IMAX 3D  ระบบ

3 มิติ  จอขนาดใหญ่เพ่ิมระยะการมองของผู้ชม และ เสียงที่ ดีมากขึ้ น ในด้านศิลปะ

ภาพยนตร์ถูกน ามาใชเ้ป็นส่ือทางศิลปะหลายประเภท ตวัอยา่งเช่น วิดีโออาร์ต (Video Art) 
หรือ เพอร์ฟอร์มานซ์ อาร์ต (Performance Art) 

 

 นอยซ์ (Noise) และ ซาวด์ อาร์ต (Sound Art) 

ในดา้นของโสตทศันศิลป์ช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 20 ไดก้  าเนิดรูปแบบของงานที่ให้

ก าเนิดเสียงจากนอยซ์ (Noise) คือเสียงที่เกิดขึ้นโดยทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการทดลอง
เสียงนั้น ลุยจิ รุสโซโล (Luigi Russolo) ศิลปินกลุ่มอนาคตนิยม (Futurism) เมื่อ ค.ศ. 1909 

ลุยจิ รุสโซโลไดใ้ช้เคร่ืองมือกลไกที่ท าให้เกิดเสียงจากการทดลองอุปกรณ์ที่เขาท าขึ้นมา

เอง เขาตอ้งการที่จะท าลายขีดจ ากดัทางดนตรี โดยน าเอาเสียงที่ไม่ใช่ดนตรีอย่างเช่นเสียง
ของการดีดสายกีตาร์ เสียงของรถยนต ์หรือเสียงของเคร่ืองจกัรมาท าให้เป็นศิลปะ ดว้ยการ

เล่นเคร่ืองดนตรีที่เขาสร้างหลายช้ินพร้อมกนั ซ่ึงจะตอ้งบรรเลงผ่านเคร่ืองมือดว้ยกลไกมือ
หมุนในการท างาน โดยช้ินงานที่ ช่ือ “Art of Noises” ค.ศ.1913  จะมีเสียงที่ออกมาใน

ลกัษณะรบกวนโสตประสาทของมนุษย ์ซ่ึงผลงานของลุยจิ รุสโซโล ถือไดว่้าเป็นศิลปิน

ทางดา้นโสตทศันศิลป์คนแรกๆ ที่ใชเ้ร่ืองของเสียงมาท างานศิลปะ 
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ที่มาของ Conceptual Art การใช้ Ready Made  “อะไรก็ได้” ที่สามารถน าเสนอความคิด

ทางศิลปะ 

วสัดุส าเร็จรูป (ready made) เร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการท างานศิลปะ โดยผู้

บุกเบิกคนส าคัญคือ มาร์เซล ดูชอมป์ เขาเป็นคนชอบทดลองและมีความสนใจใน
เคร่ืองจกัร ซ่ึงเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ วสัดุส่วนใหญ่ที่เขาน ามาใช้ที่เห็นได้

เด่นชดัคือ ลอ้จกัรยาน เส้นลวด ขวด โถปัสสาวะของผูช้าย โดยงานที่มีความเด่นชดัของค า

ว่าส าเร็จรูป นั้นก็คือ  “Fountain” โถปัสสาวะ (ภาพที่ 9) ที่มีการลงช่ือ R. Mutt ลงใน
ช้ินงานช้ินน้ี  เปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของค าว่างานส าเร็จรูป  มาร์เซล ดูชอมป์ ยงัคง

โดดเด่นในเร่ืองการหยิบวสัดุส าเร็จมาผสมผสานให้เห็นนอกจากน้ียงัมีตัวอย่างผลงานที่
เห็นได้ชัดคือ งานประเภท  อาสซองบราช (Assemblage)  เช่น “ To Be Looked At” เมื่อ 

ค.ศ. 1918   

 

ภาพที ่9 มาร์เซล ดูชอมป์, Fountain, ค.ศ. 1917 
วสัดุส าเร็จรูป, ขนาด 360 x 480 x 610 มิลลิเมตร.   

ที่มา: Tate Britain Gallery, Fountain, accessed  19 October, 2017, available from 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573 

 

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ศิลปินกลุ่มดาดานิยมหยิบวสัดุส าเร็จรูป (ready 

made) มาใช้ท างานศิลปะ ซ่ึงเป็นการใช้วสัดุมาผสมปนเป เพื่อตอบสนองความแปลกใหม่
ไม่จ าเจ  มีอิสระในการจดัสรรกบัวสัดุ รวมไปถึงการสร้างความหมายใหม่จากวสัดุเหล่านั้น 
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             Conceptual Art ในทศวรรษ 1960s 

คอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual Art) หรือ มโนทศันศิลป์ในภาษาไทย ค าว่า คอน
เซ็ปชวล อาร์ต ถูกคิดขึ้นโดยศิลปินที่ช่ือโซล เลอวิตต์ (Sol LeWitt) คือกลุ่มกระบวนการ

ทางศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 มุ่งเนน้ในเร่ืองของแนวคิด (idea) เป็นส่วนส าคญั 
มากกว่าความสุนทรียะ และฝีมือเชิงช่าง โดยงานส่วนใหญ่มกัอยู่ในรูปแบบของการบนัทึก

กระบวนการความคิด คอนเซ็ปชวล อาร์ต ในช่วงทศวรรษ 1960s  ศิลปินมักจะใช้ส่ือ

ประเภทอื่นในการถ่ายทอดความคิด  เ ช่น ส่ือภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ หรือ 
ศิลปะการแสดงสด (Performance) กบั วิดีโอ อาร์ต (Video art) ผสมรวมอยูด่ว้ย (มาร์โซนา 

ดาเนียล 2552) ตัวอย่างของงานคอนเซ็ปชวล อาร์ตในช่วงนั้น  โจเซฟ โคซุธ (Joseph 

Kosuth)ไดน้ าเสนอผลงานที่ช่ือ “One and Three Chairs” (ภาพที่10 ) ค.ศ. 1965 ซ่ึงเป็นการ
จัดวางด้วยเก้าอี้ จริงหน่ึงตัว ภาพถ่ายเก้าอี้ ตัวนั้นขนาดเท่าของจริง และข้อความอธิบาย

ความหมายของเกา้อี้ตวันั้น  หรือผลงานของ โซล เลวิตต์ ช่ือว่า “Buried Cube Containing 
an Object of Importance but Little Value” ค .ศ . 1968 ที่ศิล ปินมีการฝังกล่อง ส่ี เหลี่ ยม

ลูกบาศก์ในสวนชนบทแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นเหมือนกิจกรรมที่ศิลปินท าขึ้น แลว้ถ่ายรูปภาพ

เป็นหลกัฐาน ซ่ึงท าให้ผูช้มสงสัยว่าอะไรอยู่ในกล่องนั้น อย่างไรก็ตามแนวทางของคอน
เซ็ปชวล อาร์ต ศิลปินมีอิสระในการใช้วสัดุและส่ิงของในชีวิตประจ าวนัมาเป็นส่ือในการ

ท างานศิลปะ 

 

ภาพที ่10 โจเซฟ โคซุธ, One and Three Chairs , ค.ศ. 1965 
การจดัวาง และ ภาพถ่าย.ที่มา: Joseph Kosuth, One and Three Chairs, accessed  7 

March, 2018, available from https://www.moma.org/collection/works/81435 
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 วิดีโออาร์ต (Video Art) 

ระบบการส่ือสารการกระจายข่าวได้ก่อตัวแบบรวดเร็ว  ค .ศ. 1936 อุปกรณ์  
“โทรทศัน์” ไดถู้กสร้างขึ้นในวนัที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1929 โดย ฟีโล ที. ฟาร์นสเวิร์ธ (Philo 

T. Fransworth) ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1940 ไดม้ีการจดังานเวิร์ลด์แฟร์ขึ้นที่มหานครนิวยอร์ค 
ซ่ึงมีส่ิงของจากนวตักรรมใหม่ๆ มากมาย โดยโทรทศัน์ก็รวมอยู่ในนั้นดว้ยเช่นกนั ท าให้

สาธารณชนแตกตื่น และเป็นจุดสนใจอยา่งมากเพราะคนส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเห็นโทรทศัน์ 

โทรทัศน์นั้นถือได้ว่าเป็นสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนทางด้านศิลปะด้วยการ
เดินทางมายาวนานของภาพเคลื่อนไหวที่ได้เป็นแบบให้ก่อนหน้านั้น ในช่วง ค.ศ. 1963 

ศิลปินอยา่ง ทอม เวสเซลมนัน์ (Tom Wesselmann) หรือ วูลฟ์ โวสเตลล ์(Wolf Vostell) ได้

ค้นพบว่าเคร่ืองโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถใช้เป็นวสัดุทางศิลปะได้ โดยวูล์ฟ 
โวสเตลล์ไดน้ าการผสมผสานวสัดุส าเร็จรูปเขา้กบัการปะติด ในผลงานที่ช่ือ เทเลวิชั่น ดี

คอลลาจ “Television Décollage” (ภาพที่ 11) วูล์ฟ โวสเตลล์เขาได้จัดแสดงโทรทัศน์
จ านวน 6 เคร่ืองที่ก  าลงัเปิดน าเสนอรายการที่ต่างกนัในนิวยอร์ก วูลฟ์ โวสเตลลไ์ดส้ร้างค า

ว่า “Décollage” ดีคอลลาจ ซ่ึงตรงขา้มกบัค าว่า “Collage” คอลลาจ ขึ้นใน ค.ศ.1950 

    

ภาพที ่11 วูลฟ์ โวสเตลล,์ Television Décollage, ค.ศ. 1963 
เทคนิคปะปิด และการจดัวาง.  

ที่มา: Straight to Video, Television Décollage, accessed  23 October, 2017, available 

from http://straighttovideo.org/2011/12/wolf-vostells-de-collage-musik-reissued/ 
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หลงัจากที่สาธารณชนไดคุ้น้เคยกบัเทคโนโลยีแบบใหม่ และภาพเคลื่อนไหวแลว้

ในช่วง ค.ศ.  1963 ศิลปินอีกคนที่เป็นที่รู้จักอย่าง น าจุน เป๊ก (Nam June Paik) ก็ได้หยิบ 
นวตักรรมน้ีมาใช้เช่นกนัจากความสนใจในเร่ืองเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ของเขา โดยที่

ในช่วง ค.ศ. 1965 บริษทัโซน่ี ผลิตเคร่ืองบันทึกภาพวิดีโอแบบมือถือเคร่ืองแรกที่ช่ือว่า
พอร์ตาแพกส์ สแลนต์ แทร๊ก ซ่ึง น าจุน เป๊ก เป็นคนแรกที่ซ้ือเคร่ืองพอร์ตาแพกส์ เคร่ือง

แรกในอเมริกาต่อมาเขาได้จัดการแสดงเด่ียวของตวัเองที่คาเฟ่ โอโกโกในนิวยอร์กเป็น

รูปแบบการจดัวางโดยมีโทรทศัน์กระจดักระจายทัว่ทั้งห้องแสดงและการแสดงสดในงาน
ที่ ช่ือว่า เอกซ์โปซิชั่น ออฟ มิวสิก  - อิเล็กทรอนิกส์ เทเลวิชั่น “Exposition of Music -

Electronic Television” (ภาพที่ 12) น าจุน เป๊ก ไดก้ล่าวไวว่้า “ภาพปะติดมาแทนที่การวาด

ภาพสีน ้ ามนัเช่นใดล าแสงอิเล็กทรอนิกส์ในหลอดภาพก็แทนที่ผา้ใบเช่นนั้น” (มาร์ติน ซิล
เวีย 2552) 

หลงัจากนั้นเคร่ืองวิดีโอหรือแมแ้ต่เคร่ืองเล่นเทปเพลง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็
ไดก้ลายเป็นตวักลางทางดา้นเทคโนโลยีน าเสนอรูปแบบของส่ือที่ศิลปินหยิบน ามาใช้ให้

เห็นอยา่งมากหมายในช่วง ค.ศ. 1960s เป็นตน้มา 

 

ภาพที ่12 น าจุน เป๊ก, Exposition of Music -Electronic Television, ค.ศ. 1963 
เทคนิคการจดัวาง. 

ที่มา: Vanderbilt University, Exposition of Music -Electronic Television 5 , accessed  

25 October, 2017, available from 
https://as.vanderbilt.edu/koepnick/Windows_s07/materials/images/figure_6_3.jpg 
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พ๊อพ อาร์ต (Pop Art) การใช้ส่ือ Mass Media มาท างานศิลปะ 

การก้าวเข้ามาของศตวรรษที่ 20 นับเป็นความส าเร็จของอุตสาหกรรมการผลิต        
มีการใช้เคร่ืองจกัรชนิดพิเศษ การส่ือสารที่รวดเร็ว ผูค้นไดรั้บข่าวสารจากหลายแห่ง เช่น 

ส่ือการโฆษณา ภาพยนตร์  นวนิยาย  จึงท าให้เกิดศิลปะแนวใหม่ ที่เรียกว่า “พ๊อพ อาร์ต” 
(Pop art) ศิลปินไดพ้ฒันารูปแบบและทดลองงานของพวกกลุ่มดาดา ซ่ึงไดศ้ึกษาการใช้

วสัดุส าเร็จรูปแบบมาร์เซล ดูชอมป์ และน ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้ทคนิค การปะ

ติด  การใช้วิธีการระบายสีขอบคมกริบ (Hard-edge)ในการเขียนภาพแนวกราฟิก การใช้
ภาพถ่าย การวาดภาพคนให้ดูเหมือนภาพถ่าย (Quasi-Photography) และการใช้เทคโนโลยี

แบบใหม่เขา้มาช่วยในเร่ืองระบบการพิมพภ์าพแบบอุตสาหกรรม ช้ินงานส่วนใหญ่เป็น

งานคลา้ยเชิงพาณิชยศิลป์ เช่น ภาพโฆษณา  นอกจากน้ีช้ินงานแนว พ๊อพ อาร์ต โดยริชาร์ด 
แฮมิลตนัไดน้ าตวัเลข และการพิมพเ์ขา้มาใส่ลงในภาพช้ินงานอยา่งงานที่ช่ือว่า “Just What 

Is It That Makes Today's Homes So Different So Appealing” (ภาพที่ 13) 

ซ่ึงงานช้ินน้ีผลิตขึ้นเพ่ือเป็นภาพโปสเตอร์โดยยึดแนวหลกัการของการปะติดมา

เป็นแบบอย่าง ภายในรูปเปรียบเสมือนการโฆษณานวตักรรมในยุคนั้น  เช่น เคร่ืองดูดฝุ่น 

เคร่ืองบนัทึกเสียง โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์โรงละคร ตวัอย่างบุคคลที่โดดเด่นของศิลปะ 
พ๊อพ อาร์ต คือ แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) ถึงแมว่้าเขาจะพยายามไม่น าเคร่ืองจกัรมา

ผลิตงาน แต่เขาก็ไดน้ าแนวคิดการน าวตัถุส าเร็จรูปมาวาดดว้ยมือ แอนดี วอร์ฮอล ท างาน

ร่วมกบัผูช่้วยในการผลิตช้ินงาน แต่ก็มีการใชภ้าพถ่าย การพ่นสี และระบบการพิมพผ์า้  เขา้
มาช่วยในการท างานดว้ย  ตวัอย่างช้ินงานที่ท าให้ แอนดี วอร์ฮอล เป็นรู้จกัในช่วงนั้นคือ 

“Campbell's Soup Cans” กระป๋องซุปแคมเบลล์ (ภาพที่ 14) ช้ินงานน้ีเปรียบเหมือนการ
หยิบภาพโฆษณามาท าซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกเพ่ือให้เกิดค าถามแก่ผูช้ม อีกทั้งพ้ืนหลงัของช้ินงานมี

ลกัษณะเป็นสีเน้ือเหมือนกบัสีของผิวเน้ือคน โดยประโยคส าคญัของ แอนดี วอร์ฮอลคือ 

“ผมตอ้งการเป็นเคร่ืองจกัร” ซ่ึงเป็นการบอกเก่ียวกบัการซ ้าซากจ าเจของเขา  
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ภาพที ่13 ริชาร์ด แฮมิลตนั, just what is it that makes today's homes so different so 
appealing, ค.ศ. 1956 
เทคนิคการปะติด, ขนาด 26 × 24.8 เซนติเมตร.  

ที่มา:  KhanAcademy, just what is it that makes today's homes so different so 

appealing, accessed  21 October, 2017, available from 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/pop/a/pop-art 

 

ภาพที ่14 แอนดี วอร์ฮอล, Campbell's Soup Cans, ค.ศ. 1962 
สีโพลีเมอร์สังเคราะห์บนผืนผา้ใบ, 50.8 x 40.6 เซนติเมตร. 

ที่มา: The Museum of Modern Art, Campbell's Soup Cans, accessed  21 October, 2017, 

available from https://www.moma.org/collection/works/79809 
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คอมพิวเตอร์ อาร์ต (Computer Art) 

คอมพิวเตอร์ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เก็บข้อมูล ถูกผลิตคร้ังแรกใน ค.ศ. 1940 – 
1945 ซ่ึงมีขนาดใหญ่เท่ากบัห้องหน่ึงห้อง ในเวลาเดียวกนับทบาทของคอมพิวเตอร์ก็เร่ิม

เขา้มาเป็นตวัเลือกอีกอยา่งหน่ึง  ในการน ามาใชท้ างานศิลปะ ในช่วง ค.ศ. 1962 ไมเคิล นอ 
(Michael Noll) เขาน าคอมพิวเตอร์มาเขียนสูตร โปรแกรม  เพื่อน ามาใช้ในการสร้างงาน

ศิลปะ  โดยการค านวณออกมาเป็นรูปแบบเส้นซ้อนทับกนัเป็นมิติ ในผลงานที่ช่ือว่า แพ

ทเทิร์น ทรี  “Patterns Threes” คอมพิวเตอร์ อาร์ตนั้ นในช่วง ค.ศ. 1963 นั้ น Edmund 
Berkeley พิมพ์ภาพค าน้ีในช่ือของนิตยสารว่า “Computers and Automation”  อีกทั้งยงัมี

การพูดถึงคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการเป็นเสมือนส่ือในหนังสือของ มาร์แชล แม็คลูฮาน ที่ช่ือ

ว่า “Understanding Media : The Extensions of Man” การเขา้ใจส่ือในปี ค.ศ. 1964 (มาร์โซ
นา ดาเนียล 2552) อาจเป็นก้าวแรกเลยก็ว่าได้ ที่ศิลปะประเภทคอมพิวเตอร์ อาร์ต 

(Computer Art) ไดถ้ือก าเนิดขึ้น ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1970 การพฒันาคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ มี
ความกา้วหน้ามากขึ้นโดยมีการผลิตมากขึ้นจนกลายเป็นที่นิยมของเหล่าผูค้น ศิลปิน และ

นักออกแบบกราฟิกจ านวนมาก อีกทั้ง แคทเธอรีน นาส (Katherine Nash) และ ริส ชีส วิ

ลเลียม (Richard Williams) ยงัมีการตีพิมพโ์ปรแกรมส าหรับ ศิลปิน ช่ือ ART 1  ค.ศ.1970   
อีกดว้ย (มาร์โซนา ดาเนียล 2552) 

 

อินเทอร์เน็ตอาร์ต (Internet art)  

ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่นาน เทคโนโลยีหลายๆ ดา้น ก็ไดก้า้วหนา้เพ่ิมมากขึ้นแต่

ศิลปะที่ใช้ความก้าวหน้าทางด้านเคร่ืองมือส่ือสารก็ยงัไม่เป็นที่ยอมรับมากนักส าหรับ
พิพิธภณัฑ์ เพราะส่วนใหญ่พิพิธภณัฑ์จะยอมรับศิลปะกระแสหลกัมากกว่า หลงัจากนั้น

เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ก็ได้เร่ิมขึ้น นั้นก็คือ อินเทอร์เน็ต (Internet) ในช่วง ค.ศ. 1969  

เพื่อตอ้งการเช่ือมการติดต่อกนัระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง จนมาถึงช่วง ค .ศ. 1993 
ระบบอินเทอร์เน็ตเร่ิมเป็นที่แพร่หลายรวมถึงศิลปินอีกด้วย ศิลปินชาวยุโรป โจน ฮีม

สเคิร์ด กบั เดิร์ด ปาเอสแมนส์ ไดส้ร้างผลงานที่ช่ือ “Jodi.org” โจด้ีดอทโออาร์จี (ภาพที่ 
15) โดยลกัษณะงานจะเป็นรูปแบบแสดงขอ้ความตวัหนังสือสีเขียว แดง เหลือง ที่ดูสับสน

วุ่นวาย แสดงภาพที่ส่องแสงจา้ออกมา (ไทรบ์ มาร์ค 2552) ซ่ึงลกัษณะงานที่ช่ือ โจด้ีดอท
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โออาร์จี เป็นเหมือนก้าวแรกของศิลปะที่ใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามา

สร้างสรรค์ผลงาน จนมาในช่วง ค.ศ. 1995 ศิลปินที่ช่ือ วุ๊ค โคสิกไดพ้บค าว่า “เน็ต.อาร์ต”  
จากขอ้ความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สมบูรณ์  ต่อมานั้น เน็ต.อาร์ต ไดเ้ป็นที่นิยมแก่

ศิลปินสมัยนั้น เน่ืองจาก ศิลปะรูปแบบ เน็ต.อาร์ต มีการใช้ต้นทุนที่ต ่ากว่าศิลปะที่ใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบอื่น 

 

 

ภาพที ่15 โจน ฮีมสเคิร์ด กบั เดิร์ด ปาเอสแมนส์, Jodi.org, ค.ศ. 1995 
อินเทอร์เน็ต. 

ที่มา: Media & Performance, Jodi.org, accessed  31 October, 2017, available from 

https://oss.adm.ntu.edu.sg/2015-da9005/syllabus/desktop-theater/?oss_filter[6]=readings 

 

หลงัจากนั้นเทคโนโลยีก็ไดก้ลายเป็นส่ิงที่ใหม่ส าหรับยคุสมยัใหม่  ศิลปะเร่ิมมี
การแข่งขนัทางดา้นความคิด และเสนอส่ิงแปลกใหม่ขึ้นมามากมาย  ผ่านการผสมผสาน 

กบัเทคโนโลยี   ส่วนทางดา้นเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกนัมีการพฒันา นวตักรรม ที่กา้วหนา้

มากขึ้น ตวัอยา่งเช่น โทรศพัทม์ือถือแบบ “Smartphone” สมาร์ทโฟน ซ่ึงปัจจุบนัแทบทุก
คนมีพกไวใ้กลต้วั   
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ที่มาและความหมายของ AR 

ค าว่า AR เป็นช่ือย่อมาจาก “Augmented Reality” ความเป็นจริงเสริม เป็นค าที่ใช้
เรียกระบบรูปแบบสามมิติที่สร้างขึ้นดว้ยคอมพิวเตอร์  AR พฒันามาจาก VR ที่ย่อมาจาก 

“Virtual Reality” เทคโนโลยีความจริงเสมือน ซ่ึงถา้มองยอ้นกลบัไปในช่วง ค.ศ.1950 การ
ถ่ายท าภาพยนตร์เป็นแนวคิดแรกเร่ิมที่จะดึงผู้ชมมาสนใจจอภาพ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 

1960-1969 แนวคิดนั้นท าให้เกิดการทดลองส่งผ่านมาในระบบทางทหารเป็นการวิจัย

จ าลองการบินของทหารในสหรัฐอเมริกา โดยคนคิดคน้คนแรก คือไอวาน ซัดเธอร์แลนด์ 
(Ivan Sutherland) เขาไดป้ระดิษฐ์จอภาพสวมศีรษะสามมิติ ต่อมาแนวคิดของไอวาน ซัด

เธอร์แลนด์ในการใช้เคร่ืองสวมศีรษะสามมิติเร่ิมน ามาใช้ทอดลองเก่ียวกับเกมที่ ช่ือ 

“ARQuake” เออาร์ เคว็ก (ภาพที่ 16) เป็นเกมรูปแบบยิงคู่ต่อสู้ (Shooter Game) ในฉากที่
สร้างขึ้นดว้ยภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์แต่ยงัใส่อุปกรณ์สวมศีรษะจ าลองอยู่ โดยภายใน

เกมจะเป็นการจ าลองผูเ้ล่นเป็นเหมือนตวัละครที่ตอ้งไล่ยิงมอนสเตอร์ (Monster) ตามที่ต่าง 
ๆ ผ่านมุมมองของผูเ้ล่นเอง 

 

ภาพที ่16 ภาพแสดงผลการเล่นเกมเออาร์ เควก็, เออาร์ เควก็ ARQuake, ค.ศ. 2000 
ที่มา: ardummies, ARQuake, accessed  2 November, 2017, available from 

http://www.ardummies.org/?p=210 

ต่อมาได้มีการพฒันาขึ้นโดย บรูซโธมัส (Bruce Thomas) ในปี ค.ศ. 2000 และมี
การพฒันาระบบมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี ค.ศ. 2004 ไดม้ีการคิดคน้ AR แสดงผลผ่านบนจอ

โทรศพัทม์ือขึ้นมาส าเร็จโดยการคิดคน้น้ีจดัไดว่้าเป็นการกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งมาก  
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ความแตกต่างระหว่าง AR กับ VR 

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) กบั เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม (AR) 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) 
แสดงผลผ่านอุปกรณ์สวมใส่ศีรษะสามมิติ แสดงผลผ่านจอสัมผสั ของโทรศพัทม์ือถือ 

และแท็บเล็ต 
ภาพจ าลองสามมิติทั้งหมด ภาพจ าลองสามมิติทบัซ้อนกบัสถานที่จริง 
ไม่ใชก้ลอ้งท าการวิเคราะห์ภาพ ใชก้ลอ้งท าการวิเคราะห์ภาพ 
แสดงผลการมอง 360 องศา แสดงผลการมอง 360 องศา 
ไม่ตอ้งระบุต าแหน่งจาก สถานที ่ ระบุต าแหน่งจาก สถานที่  
ก าเนิดในปี ค.ศ. 1960 พฒันา และผลิต
จนถึงปัจจุบนั 

ก าเนิดในปี ค.ศ. 2004 พฒันา และผลิต
จนถึงปัจจุบนั 

พ้ืนที่จ ากดั พ้ืนที่ไม่จ ากดั 
ปัจจุบนัมีราคาถูก ปัจจุบนัมีราคาที่ถูกมากกว่า VR 

 

 

ระบบการท างานของ AR 

หลกัการท างานของ AR  เป็นการน าเทคโนโลยี ความจริงเสมือน และโลก 
ความเป็นจริง มาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่ออย่าง เว็บแคม 

โทรศพัท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์เหล่านั้น หลกัการ

ท างานของระบบ AR  มีดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) ใชส้ าหรับคน้หาสัญลกัษณ์ (Marker board) 

จากกล้องแล้วสืบหาข้อมูลจากฐานข้อมูล (Marker Database) ว่ามีลักษณะขนาดหรือ

รูปแบบอยา่งไร   

2. การค านวณค่าต าแหน่งเชิงสามมิติ (Pose Estimation)  จากสัญลกัษณ์ (Marker) 

กบักลอ้ง 
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3. การสร้างภาพสองมิติให้เกิดเป็นภาพสามมิติจากโมเดลที่สร้างไวเ้ป็นการเพ่ิม

ขอ้มูลเขา้ไปในรูปภาพ โดยใชค้่าต าแหน่งภาพสามมิติเป็นตวัอ่านค านวนจนไดภ้าพเสมือน
ที่เราสร้างไว ้

 

   

(ก) คน้หาเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ (Marker board) 

   

(ข) อ่านสัญลกัษณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะ 2 มติิหรือรูปภาพ 
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(ค) เมื่อคน้หาและอ่านสัญลกัษณ์ จะปรากฏภาพ 3 มิติ บนเฟรมของรูปภาพนั้น 

 

ภาพที ่17 รูปภาพขั้นตอนการท างานของระบบ AR         
ที่มา: markskwarek, MonstAR Island, accessed  26 January, 2018, available from 

https://monstarisland.wordpress.com/ 

 

โดยสรุปแล้วอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในระบบ AR ในการแสดงผลในรูปแบบ 
สัญลกัษณ์ (Marker)  ไดแ้ก่ อุปกรณ์กลอ้งวิดีโอ  กลอ้งเวบ็แคม กลอ้งโทรศพัท ์หรือ ตวัจบั

เซนเซอร์  ตัวจอภาพคอมพิวเตอร์ จอภาพโทรศัพท์ และซอฟต์แวร์ในส่วนของการ
ประมวลผลส าหรับการสร้างภาพวตัถุแบบสามมิติ  จะแสดงออกบนเฟรมของเคร่ืองมือที่

ใชอ้่านตวัสัญลกัษณ์ 
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การใช้ระบบ AR ในปัจจุบัน 

ในปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เป็นที่นิยมค่อนขา้งสูงในดา้น
ต่าง ๆ ซ่ึงระบบ AR ได้ถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ส าหรับความ

สะดวกสบาย ค้นหาข้อมูลข่าวสาร หรือดึงดูดผูค้นที่สนใจในเร่ืองเทคโนโลยี เช่น ด้าน
ธุรกิจ ดา้นโฆษณา อย่างล่าสุดในปี ค.ศ. 2017 ธุรกิจบริษทั สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (Starbucks 

Coffee) ของสาขาเซ่ียงไฮไ้ดน้ าระบบ AR มาใช้ในการอธิบายขอ้มูลให้แก่ผูบ้ริโภค เช่น 

การอธิบายกรรมวิธีการคัว่ของเมล็ดกาแฟผ่านระบบ AR (ภาพที่ 18) (Brandbuffet 2017)
หรือในดา้นส่ือความบนัเทิงเช่นเกม อย่างโปเกมอนโก (Pokémon GO) ที่โด่งดงัช่วง ค.ศ. 

2016 น าระบบ AR มาใช ้กบัการจบัพิกดัต าแหน่งบนโลก (ภาพที่ 18) ท าให้ผูเ้ล่นไดม้ีความ

เพลิดเพลินในการตามหาโปเกมอนที่อยู่ทุกที่บนโลก  (Thumbsup 2016) ดังนั้นระบบ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงจึงเป็นที่นิยมและเร่ิมใชม้ากขึ้น ณ ปัจจุบนั 

 

 

   ภาพที ่18 การอธิบายกรรมวิธีการคัว่ของเมล็ดกาแฟผ่านระบบ AR, ค.ศ. 2017 
ที่มา: Alibaba Group, [วีดิทศัน์], accessed  25 November, 2017, available from 
https://www.youtube.com/watch?v=T9JbcpOR2lw&t=135s 
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  ภาพที ่19 เกมโปเกมอนโก (Pokémon GO) การจบัพิกดัต าแหน่งบนโลก, ค.ศ. 2016 
ที่มา: Katja Bego, Pokémon Go and the marketing agencies of the augmented world, 

accessed  25 November, 2017, available from https://www.nesta.org.uk/blog/pokemon-

go-and-marketing-agencies-augmented-world 
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บทที่ 3 

ประวัติ  มหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ และศิลปินกลุ่ม Manifest.AR 

มหกรรมศิลปะเวนิสเบียนนาเล่เป็นหน่ึงในงานศิลปะที่ย่ิงใหญ่ที่จดัขึ้นเป็นประจ า

ทุก ๆ 2 ปี ในระดบันานาชาติมานานหลายปีและมีประวตัิความเป็นมาที่ส าคญั  มีศิลปินจาก
หลากหลายประเทศที่เขา้ร่วมจ านวนมาก เช่น แคนนาดา ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่ น เป็น

ตน้ โดยมีวตัถุประสงค์ของการจัดขึ้นเพ่ือน าเสนอผลงานศิลปะให้แก่ประชาชนหรือผูท้ี่

สนใจไดดู้โดยไม่หวงัผลก าไร  ในปี ค.ศ. 2011 เป็นการจดังานในคร้ังที่ 54 ในธีมงานที่ช่ือ
ว่า ILLUMInazioni – ILLUMInations  ซ่ึงจดัโดยคิวเรเตอร์ช่ือ Bice Curiger การจดัแสดง

จะจดัขึ้นที่ Central Pavilion, Giardini และ Arsenale ต่อมามีกลุ่มศิลปะในยคุดิจิตอล ศิลปิน
กลุ่มน้ีมีช่ือว่า Manifest.AR ได้มีการแทรกผลงานกบัตัวสถานที่โดยไม่ผ่านการคดัเลือก

ของคิวเรเตอร์ของงานเวนิสเบียนนาเล่ โดยทางกลุ่มตอ้งการน าเสนอผลงานศิลปะให้แก่คน

ดูผ่านระบบความเป็นจริงเสริม และ มีการประกาศแสดงงานอย่างเป็นทางการผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องทางกลุ่ม Manifest.AR 

3.1 ประวัติความเป็นมาของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ 

งานมหกรรมศิลปะร่วมสมยัเวนิส เบียนนาเล่ (International art exhibition venice 
biennale) ถูกก่อตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี Riccardo Selvatico หัวหน้า

สภา และในที่มติประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1893 โดยตั้ งช่ือว่า “ Esposizione 
biennale artistica nazionale” (Biennial exhibition of Italian art)  ซ่ึ งจะจัดขึ้ นอย่า ง เ ป็น

ทางการในวนัที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1894  

การจัดแสดงงานคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1894 – 1895 ได้ด าเนินงานก่อสร้างอาคาร
สถานที่จัดแสดงนิทรรศการที่ช่ือ Palazzo dell'Esposizione ในสวนเจียร์ดิน่ี (Giardini di 

Castello) ออกแบบหนา้ตึกดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิค (Neoclassical) ออกแบบ

โดยสถาปนิกของสภา Enrico Trevisanato และศิลปินชาวเวนิส Marius De Maria  จนเมื่อ
วันที่  30 เมษายน ค .ศ . 1895 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติค ร้ังที่  1 “Esposizione 

Internazionale d'Arte della Città di Venezia” (1st  International Art Exhibition of the City 
of Venice) ของเมืองเวนิสไดถู้กจดัขึ้น  โดยประธานพิธีเปิดคือ กษตัริยอ์ลัแบร์โต ้(Umberto 

I)  และราชินีมากีริต้า  (Margherita di Savoia)  โดยนิทรรศการได้รับการยกย่องจาก
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ประชาชนทั่วไป และมียอดผู้ความชมถึง 224,000 ราย (La Biennale di Venezia, 2017) 

หลงัจากนั้นก็ไดม้ีการจดัแสดงเร่ือยมา นอกจากนั้นเมื่อวนัที่  18 พฤษภาคม ค.ศ. 1902 ไดม้ี
การจดัตั้งหอศิลป์สมัยใหม่ขึ้นที่ Ca 'Pesaro จากมรดกของคุณหญิง Bevilacqua-La Masa 

ไดถู้กยกการบริหารจดัการให้แก่ส านกัเลขาธิการของเบียนนาเล่ 

ในปี ค.ศ. 1906 – 1907  ทางกรรมการของเวนิสไดม้ีมติให้ในงานมหกรรมศิลปะเว

นิสเบียนนาเล่มีการสร้างศาลา (Pavilion) ของแต่ละประเทศ ซ่ึงศาลาแห่งแรกได้สร้างที่ 

Giardini di Castello นอกจากอิตาเลียนประเทศแรกที่สร้างศาลาคือ เบลเยียม ได้รับการ
ออกแบบโดย Léon Sneyers   และอีก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ฮงัการี (ค.ศ. 1909), เยอรมนี (ค.ศ. 

1909), สหราชอาณาจกัร (ค.ศ. 1909), ฝร่ังเศส (ค.ศ. 1912) และ เนเธอร์แลนด ์ (ค.ศ. 1912) 

ต่อมาก็มีหลายประเทศที่ทยอยกนัมาสร้างศาลาเพ่ิมขึ้นไดแ้ก่  รัสเซีย (ค.ศ. 1914) สเปน 
(ค.ศ. 1922),  สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวกั (ค.ศ. 1926), สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 

1930), เดนมาร์ก (ค.ศ. 1932), เวนิส พาวิลเลี่ยน (ค.ศ. 1932), ออสเตรีย (ค.ศ. 1934), กรีซ 
(ค.ศ. 1934), อิสราเอล (ค.ศ. 1952), สวิตเซอร์แลนด์ (ค.ศ. 1952), เวเนซุเอลา (ค.ศ. 1954), 

ญี่ปุ่ น (ค.ศ. 1956), ฟินดแ์ลนด ์(ค.ศ. 1956), แคนาดา (ค.ศ. 1958), อุรุกวยั (ค.ศ. 1960), กลุ่ม

ประเทศนอร์ดิก นอร์เวย ์สวีเดน ฟินดแ์ลนด ์(ค.ศ. 1962), บราซิล (ค.ศ. 1964), ออสเตรเลีย 
(ค.ศ. 1987) และ เกาหลีใต ้(ค.ศ. 1995) (หัสภพ ตั้งมหาเมฆ 2556) ต่อมาภายหลงั การจดั

งานไดถู้กหยดุลง เหตุเพราะสงครามโลกคร้ังที่ 1 ในระหว่างปี ค.ศ. 1916 - 1918 

 

หลงัจากเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ. 1920  เป็นคร้ังแรกที่มีการ

แบ่งแยกต าแหน่งหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเมืองเวนิสกบัประธานเวนิสเบียนนาเล่ ซ่ึง
กรรมาธิการรัฐบาล Nunzio Vitelli แต่งตั้ง Giovanni Bordiga เป็นประธานขณะที่เลขาธิการ

คนใหม่คือ Vittorio Pica และเป็นคร้ังแรกที่จดัแสดงศิลปะแนวอาวอง-การ์ด (Avant-garde)  

โดย ศิล ปินอิม เพรสชั่ น นิสม์  ( Impressionists)  , โพสท์อิ ม เพรสชั่ น นิสม์  (Post-
impressionists) และ เดอะ บริดจ์ (Die Brücke)  ในช่วง ค.ศ. 1927  เลขาธิการพิกาไดพ้บ

ที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ของเวนิสเบียนนาเล่โดยจะอยู่ในชั้นหน่ึงของ Palazzo Ducale 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1928 สถาบันศิลปะประวัติศาสตร์ร่วมสมัย หรือ  The Istituto Storico 
d'Arte Contemporanea (Historical Institute of Contemporary Art)  ไดก้่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 8 
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พฤศจิกายน โดยใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลในการจดังานแต่ละคร้ัง แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ได้

มีการเปลี่ยนช่ือเป็น Historical Archive of Contemporary Art (Venezia 2017)  

ในช่วงปี ค.ศ. 1930 เบียนนาเล่ไดม้ีการเปลี่ยนคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา 

ในวนัที่ 13 มกราคม โดยการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีไดผ่้านการควบคุมจากสภาเมืองเวนิสมายงั
รัฐฟาสซิสต์ของประเทศอิตาลี ท าให้ไดง้บประมาณการเงินและแรงกระตุน้อย่างมากจาก

ประธานาธิบดีจูเซปเป้ (Giuseppe Volpi di Misurata) จึงส่งผลท าให้มีการแสดงผลงานแนว

ใหม่มากขึ้นอีก 3 สาขา ได้แก่  ดนตรี ภาพยนตร์ และการแสดงละคร โดยการจัดแสดง
เทศกาลดนตรีร่วมสมัยแห่งแรกในโลกนั้นจะจัดขึ้ นทุก ๆสองปีโดยมีผลงานเพลงที่

น่าสนใจเช่น Travinsky, Britten และ Prokofiev ส่วนเทศกาลภาพยนตร์จดัคร้ังแรกในวนัที่ 

6 – 21 สิ งหาคมบนระเบี ยง  Excelsior Hotel ใน ปีค .ศ . 1932 ที่ มี ช่ื อ ว่ า  Esposizione 
internazionale d'art of cinematografica (International Exhibition of Cinematographic Art) 

และเทศกาลแสดงละคร The Internazionale del Teatro di Prosa (International Theater 
Festival) จัดคร้ังแรกในปีค.ศ. 1934  แต่ต่อมาเทศกาลแสดงละครกลายเป็นงานประจ าปี  

ในปี ค.ศ. 1936 ภายหลังมหกรรมศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ได้ถูกขัดจังหวะอีกคร้ังโดย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ในเดือนกนัยายนปี ค.ศ. 1942 

 

ในช่วงปี ค.ศ. 1948 นิทรรศการศิลปะนานาชาติไดก้ลบัมาเร่ิมอีกคร้ัง ซ่ึงเลขาธิการ

หรือนักประวตัิศาสตร์ศิลป์ Rodolfo Pallucchini ได้เสนอการแสดงช้ินงานด้วย งานอิม
เพรสชันนิสม์ (Impressionists) โดยมีศิลปินช่ือดังหลายคนได้แก่ มาร์ก ชากาล (Marc 

Chagall) , พอล คลี (Paul Klee) , ฌอร์ฌ บรัก (George Braque) , พอล (Paul Delvaux) , 
เจมส์ เอ็นเซอร์ (James Ensor) และ เรอเน มากริต (René Magritte) อีกทั้งศิลปินที่ไดรั้บ

รางวลัจากการคัดเลือกโดย Pallucchini และคณะกรรมการได้แก่ ฌอร์ฌ บรัก (George 

Braque) ในปี ค.ศ. 1948 , อ็องรี มาติส (Henri Matisse) ในปี ค.ศ. 1950 , รูโอ ดูฟี (Raoul 
Dufy) ในปี ค.ศ. 1952 และ มักซ์ แอนสท์ (Max Ernst) กับ ฮันส์ อาร์ป (Hans Arp) ในปี 

ค.ศ. 1954 (Venezia 2017) 

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1960 – 1970 ผลงานที่จดัแสดงส่วนใหญ่เป็นงานพ๊อพ อาร์ต 
ที่ก  าลงันิยม  เช่น แจสเปอร์ จอห์น (Jasper Johns) , จิมไดน์ (Jim Dine) , แคลส์ โอเดนเบิร์ก 
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(Claes Oldenberg) เป็นตน้  ในปี ค.ศ. 1968 เกิดการประทว้งของนักเรียนในการคัดเลือก

งานและการมอบรางวัล ส่งผลให้การมอบรางวัลในปีนั้นถูกงดไป  ในปี  ค .ศ. 1970 
นิทรรศการในปีน้ีมีศิลปินดงัที่น่าสนใจ เช่น คาซิเมียร์ มลัเลวิซ (Kazimir Malevich) , มาร์

เซล ดูชอมป์ (Marcel Duchamp) , แมน เรย ์(Man Ray) และโจเซฟ อลัเบอร์ส (Josef Albers) 
(Venezia 2017) 

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1971 – 1980  เป็นคร้ังแรกที่นิทรรศการศิลปะนานาชาติ

มีธีมเกิดขึ้น ซ่ึงหัวขอ้แรกคือ "Opera o comportamento" ("Work or Behaviour")  ในปี ค.ศ. 
1980 อีกทั้งไดม้ีการจดัตั้งสาขาสถาปัตยกรรมเพ่ิมเขา้มา โดยผูอ้  านวยการ Paolo Portoghesi 

ไดเ้ปิด อาร์เซนาเล่ (Corderie dell'Arsenale) แก่สาธารณชนเป็นคร้ังแรก คืออาคารเก่าริมน ้า

เพ่ือใชเ้ป็นที่แสดงนิทรรศการศิลปะเวนิส เบียนนาเล่คร้ังต่อไป 

หลงัจากนั้น นิทรรศการใหม่ใช้ช่ือหัวขอ้ว่า  Arte e Arti (Art and arts)  ในปี ค.ศ. 

1984 ภายใตก้ารดูแลของ Maurizio Calvesi Prometeo เป็นการเปิดตวัคร้ังแรกของโลกใน
โบสถ์ที่ไม่มีการใช้งานที่ San Lorenzo มีศิลปินหลายคนที่แสดงเช่น อีก่อง ซิลเล่ (Egon 

Schiele) กับ อ็องรี มาติส (Henri Matisse) เป็นต้น  อีกทั้งยงัมีหัวข้ออื่นอีกเช่น  Art and 

Science ในปี ค.ศ. 1986 เป็นธีมระหว่างศิลปะ กบั วิทยาศาสตร์  ภายหลงัมหกรรมศิลปะ
ร่วมสมยัเวนิส เบียนนาเล่ไดถู้กวิพากวิจารณ์ว่าเวนิส เบียนนาเล่ใชร้ะบบการด าเนินงานลา้

หลงั ยึดติดกบัประเทศมหาอ านาจในยุโรปเกิดการปิดกั้นโอกาสของประเทศอื่นที่ก  าลัง

พฒันาในเร่ืองศิลปะให้ไปสู่ระดบันานาชาติ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลให้เกิดกระแสการสร้างเวทีศิลปะขึ้นใหม่ที่ นครซิดนีย ์บริสเบน ลิเวอร์พลู อิสตนับลู 

โยโกฮามา ฟูกูโอกะ โยฮานเบสเบิร์ก กวางจู ไทเป และเซ่ียงไฮ ้เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
ทนัสมยั อีกทั้งผูอ้  านวยการของเวนิสได้เปิดโอกาสให้หลายประเทศเช่าอาคารและพ้ืนที่

บริเวณในเมืองเวนิสเพื่อจดันิทรรศการต่าง ๆได ้

การจดันิทรรศการมีมาอยา่งต่อเน่ือง โดยนิทรรศการคร้ังที่ 49 ที่จดัขึ้นระหว่าง 10 
มิถุนายน – 4 พฤศจิกายน ในปี ค.ศ. 2001 โดยมี Harald Szeeemann เป็นผูอ้  านวยการ มีช่ือธี

มงานว่า Plateau of Humankind โดยมีแนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนฐานของการเป็นมนุษย ์  การจดั

งานคร้ังน้ีผู ้เข้าชมจ านวนมากถึง 243,000 คน (Venezia 2017) และเป็นคร้ังที่ประเทศ
นิวซีแลนด์ กับฮ่องกงเข้าร่วมแสดงงานน้ีเป็นคร้ังแรก   นิทรรศการคร้ังที่ 50 ถูกจัดขึ้น
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ระหว่าง 15 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน ในปี  ค .ศ. 2003 โดยมี Francesco Bonami เป็น

ผูอ้  านวยการ มีช่ือธีมงานว่า Dreams and Confllicts – The Viewer’s Dictatorship ซ่ึงคร้ังน้ี
มีศิลปินจากไทยเขา้ร่วมดว้ย คือ ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช (Rirkrit Tiravanija) ซ่ึงมีผูเ้ขา้ชมงาน

จ านวน 260,000 คน (Venezia 2017) กับการน าเสนอผลงานกว่า 120 ช้ิน ซ่ึงจัดขึ้ นที่  
Arsenale 

ในการจดังานคร้ังต่อมามีประเทศที่เขา้ร่วมงานจ านวน 70 ประเทศ และศาลาแสดง

ผลงานจ านวน 40 ประเทศ คือนิทรรศการคร้ังที่ 51 ที่จัดขึ้ นระหว่าง 12 มิถุนายน – 6 
พฤศจิกายน ในปี ค.ศ. 2005 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกที่มีผูอ้  านวยการจัดงานเวนิสถึง 2 คนและ

แยกกนัจดังาน คือ María de Corral จดันิทรรศการที่ Giardini  ในธีมงานช่ือ The Experience 

of Art และอีกคนคือ Rosa Martínez  จดันิทรรศการที่ Arsenale ในธีมงานที่ช่ือ Always a 
Little Further   ถดัมานิทรรศการคร้ังที่ 52 จดัขึ้นระหว่าง 10 มิถุนายน – 21 พฤศจิกายน ใน

ปี ค.ศ. 2007 โดยมี Robert Storr เป็นผูอ้  านวยการ นิทรรศการในปีน้ีใช้ช่ือว่า Think with 
the Senses - Feel with the mind. Art in the present tense นิทรรศการน้ีไดดึ้งดูดผูเ้ขา้ชมถึง 

320,000 คน (Venezia 2017) ในช่วงการเปิดท าการ 165 วนั ซ่ึงยอดผูช้มสูงที่สุดในรอบ 25 

ปีที่ผ่านมา โดยการจดังานคร้ังน้ีมีศิลปินจาก 76 ประเทศทัว่โลกเขา้ร่วม ซ่ึงมีประเทศจาก
แถบเอเชียเขา้ร่วมดว้ยกนัถึง 6 ประเทศคือ จีน ญี่ปุ่ น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโ์ปร์ และไทย 

นิทรรศการคร้ังที่ 53 จดัขึ้นระหว่าง 7 มิถุนายน – 22 พฤศจิกายน ในปี ค.ศ. 2009 

ซ่ึงจดัหลงัจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติคร้ังที่ 40 ในวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ – 8 มีนาคม
โดยงานคร้ังน้ีมี Daniel Birnbaum เป็นผูอ้  านวยการ ในธีมงานที่ช่ือว่า Making Worlds ซ่ึง

สถานที่ไดก้ลบัมาจดัแสดงงานทั้ง 2 ที่ คือ Giardini และ Arsenale ดึงดูดนกัท่องเที่ยวและผู้
ที่สนใจจ านวน 375,702 คน มีศิลปินนานาชาติเขา้ร่วมมากกว่า 90 คน เช่น โจน โจนาส 

(Joan Jonas), โยนา ฟรายด์แมน (Yona Friedman), หวง ยง ปิง (Huang Yong Ping), กอร์

ดอน แมตตา้-คลาร์ก (Gordon Matta-Clark), โยโกะ โอะโนะ (Yoko Ono), ฟิลิปป์ แพร์รี
โน (Philippe Parreno), มีเกลนัเจโล (Michelangelo Pistoletto), ริชาร์ด เวนทเ์วิร์ท (Richard 

Wentworth), คาร์สเตน ฮอลเลอร์ (Carsten Höller), สเปนเซอร์ ฟินช์ (Spencer Finch) , 

นาธาลี (Nathalie Djurberg) , ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช (Rirkrit Tiravanija) เป็นต้น (Universes 
art 2009) 



  34 

 

 นิทรรศการคร้ังที่ 54  หรือ ปี ค.ศ. 2011  

นิทรรศการคร้ังน้ีมีธีมงานที่ช่ือว่า ILLUMInazioni – ILLUMInations หรือ แสง 

ซ่ึงจดัโดยคิวเรเตอร์ช่ือ Bice Curiger จดัแสดงที่ Central Pavilion, Giardini และ Arsenale  
ซ่ึงมีศิลปิน 83 คนจากหลายประเทศที่แสดงผลงานในอาคารหลกั Padiglion Centrale อีก

ทั้งยงัมีศิลปินร่วมแสดงผลงานอีก 30 พาวิลเลี่ยน โดยนิทรรศการคร้ังน้ีจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 4 

มิถุนายน – 27 พฤศจิกายน ในปี ค.ศ. 2011 โดยผูจ้ดังาน ILLUMInazioni ตอ้งการที่จะเน้น
ให้ผูเ้ขา้ร่วมไดค้วามรู้ เน้นความคิดสร้างสรรค์ การเขา้ใจที่ง่ายแสดงความรู้สึกผ่านแสงที่

ส่องสว่างของความคิดที่ถูกส่งเสริมโดยการเผชิญหน้ากับศิลปะเพื่อลบัเคร่ืองมือในการ
รับรู้ให้แหลมคม (Universes art 2009)โดยยอดจ านวนผูช้มเข้าร่วมคร้ังน้ีมี 440,000 คน 

(Venezia 2017)  ผลงานที่น่าสนใจภายในงานคืองานของ Josh Smith ที่เขียนตวัอกัษรสีฟ้า

หนา้ทางเขา้ Padiglion Centrale เป็นตวัอกัษณว่า ILLUMI-NATIONS (ภาพที่ 20) อีกทั้งยงัมี
ผลงานของ Jennifer Allora และ Guilermo Calzadilla ที่ช่ือว่า Track and Field (ภาพที่ 21) 

ศิลปินชาวอเมริกนั ที่เป็นงานเก่ียวกบัประเด็นทางสังคมและการเมือง โดยศิลปินไดน้ าเอา
รถถงัที่ผ่านการใช้แลว้มาหงายทอ้งขึ้นโดยดา้นบนจะมีลู่ว่ิงส าหรับให้อดีตนกักีฬาประจ า

ชาติอเมริกามาว่ิงบนลู่ 

เหตุการณ์ที่น่าสนใจภายในงานคือ การป่วนผลงานของ Jennifer Allora และ 
Guilermo Calzadilla ด้านหน้า American Pavilion  ซ่ึงเป็นงานป่วนของกลุ่มศิลปินกลุ่ม

หน่ึงที่ช่ืองานว่า MAKE LOVE NOT ART โดยกลุ่มน้ีเดินชูป้ายโบกธงที่เขียนค าว่า ART IS 

EXPENSIVE LOVE IS PRICELESS 
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ภาพที ่20 หนา้ทางเขา้งาน ผลงานของ Josh Smith  
ที่มา artistorganizedart, VENICE RADIATES, accessed 26  February, 2018, from 
http://artistorganizedart.org/commons/2011/07/venice-radiates-la-biennale-di-venezia-

2011.html 

 

 

 ภาพที ่21 Allora & Calzadilla, Track and Field, 2011 
ที่มา  lissongallery, Allora & Calzadilla, accessed 26  February, 2018, from 

https://www.lissongallery.com/artists/allora-and-calzadilla/gallery/739 
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3.2 ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม Manifest.AR  

กลุ่ม Manifest.AR เดิมใช้ช่ือกลุ่มว่า “We AR in MoMA” เป็นการรวมตัวแบบ
เฉพาะกิจโดยศิลปินนานาชาติ 8 คนที่น าเสนอผลงานในรูปแบบAR ไดแ้ก่ มาร์ค สแกวเร็ค 

(Mark Skwarek), ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander Veenhof), ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel), วิล 
แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer), จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig Freeman), คริส

โตเฟอร์ มานสิโอนี (Christopher Manzione), เจฟฟรีย ์อลนั โรส (Geoffrey Alan Rhodes) 

และจอห์น คียเตอร์ (John Cleater) จดัแสดงนิทรรศการที่ใช้ช่ือว่า  “WeARinMoMA” เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่  (Museum of Modern Art) หรือ 

MoMA ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นนิทรรศการทดลองจัดขึ้นแบบแทรกแซงคร้ังแรก

โดยทางพิพิธภัณฑ์ MoMA ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงนิทรรศการมีทั้งหมดตั้งแต่ชั้นที่ 1-7  
(ภาพที่ 22)  

ต่อมาภายหลงัไดก้่อตั้งอยา่งเป็นทางการในช่ือ Manifest.AR โดยใชส้ัญลกัษณ์ของ
กลุ่มเป็นรูปธงสีแดง (ภาพที่ 23) เมื่อวนัที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2011  ปัจจุบนัมีสมาชิกอื่นอีก 

20 คน ได้แก่ ลิลี่และ หงเหล่ย (Lily and Honglei) , โจเซฟ ฮ็อคกิง (Joseph Hocking) , 

ฟีนิกซ์ เพร์รี (Phoenix Perry) , นาธาน เชเฟอร์ (Nathan Shafer) , วอเรน อาร์มสตรอง
(Warren Armstrong), เดมอน ลอเรน (Damon Loren Baker), แพทริค ริชร่ี (Patrick Lichty), 

อลนั ซอนฮม (Alan Sondheim), ฟูตวา ดิมอร์ร่ีต้ี (Foofwa d’Imobilité), คูเปอร์ ฮอโรวสัก้ี 

(Cooper Holoweski), นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa), เคทลิน ฟิชเชอร์ (Caitlin Fisher), 
เฮเลนเพ็พเพอร์ (Helen Pappagiannis) , รอสน่ีแบร่ี (Rodney Berry) , ทอดด์ มาร์โกลิส 

(Todd Margolis), ลินลี่ เอส ปาสควลั (Lalie S. Pascual), แคโรไลน์ เบอร์นาร์ด(Caroline 
Bernard), สก๊อต คิลดลัล์ (Scott Kildalll), กลุ่ม โฟ เจนเทิลแมน (4 Gentlemen) และกลุ่ม 

เซคเคิล ฟอนต์ (Second Front) (Manifest.AR 2010) ต่อมากลุ่ม Manifest.AR ไดม้ีการจัด

แสดงงานเร่ือยมาในช่วง ค.ศ. 2010 – ค.ศ. 2013  
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ภาพที่ 22 ภาพผูช้มก าลงัชมงานในนิทรรศการชั้น 1-7 ที่พิพิธภณัฑศ์ิลปะสมยัใหม่    
(Museum of Modern Art) หรือ MoMA, ค.ศ. 2010  

ที่มา: Manifest.AR, WeARinMoMA, accessed  25 November, 2017, available from 

http://www.sndrv.nl/moma /?page=invitation 

 

 

    

ภาพที ่23 สัญลกัษณ์ของกลุ่ม Manifest.AR , ค.ศ. 2011 
ที่มา: Manifest.AR, accessed  25 November, 2017, available from 
https://manifestarblog.wordpress.com/ 
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 3.2.1 งานแสดงของกลุ่ม Manifest.AR 

ตารางที่ 2  ล าดบัของการแสดงนิทรรศการของกลุ่ม Manifest.AR ในช่วงปี ค.ศ 2010 – 
2013 

 

   ปี ค.ศ.  ช่ือนิทรรศการ สถานที ่
2010 We AR in MoMA MoMA, New York 
 Bushwick AR Intervention Brooklyn NY 
2011 White House & Pentagon Infiltration White House & Pentagon 
 Gradually melt the sky Brooklyn NY 
 Manifest.AR @ ICA, Boston Cyberats 

Festival 
Boston 

 Venice Biennial 2011 AR Intervention Venice Italy 
 Distributed Collectives Little Berlin 
 Not Here, Samek Art Gallery Samek Art Gallery, Bucknell 

University 
 Not There, Kasa Gallery Kasa Gallery , Sabanci 

University , Istanbul 
 Invisible Istanbul Istanbul Biennial 
 ManifestAR @ ISEA 2011 & ISTANBUL 

BIENNIAL 
Kasa Gallery 

 Manifest.AR @ the DUMBO Arts Festival DUMBO Arts Festival 
 I Shall Please, Digital Arts Weeks Victoria Canada 
2012 ManifestAR @ LA Re.Play Los Angeles 
 Conversations, Copenhagen Art Festival Kunsthalle Nikolaj, Danmark 
 ManifestAR @ ZERO1 Biennial 2012 San Jose, San Francisco and 

Lewisburg. 
2013 ManifestAR @ the BIC: Seeking San Joaquin 

Valley 
San joaquin county, 
California 
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ปี ค.ศ. ช่ือนิทรรศการ สถานที ่
2013 Turning FACT Inside Out, Manifest.AR – 

Invisible ARtaffects 
Liverpool, England 

 Manifest:AR @ Corcoran Corcoran Gallery of Art 
  

 

3.2.2 ประวัติศิลปินของกลุ่ม Manifest:AR ที่แสดงในเวนสิ เบียนนาเล่ 2011 

 

 

ภาพที ่24 ภาพถ่ายศิลปิน ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel)  
ที่มา: Wikipedia, Tamiko Thiel, accessed  5 December, 2017, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamiko_Thiel 

 ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel) เกิดเมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1957 ทีส่หรัฐอเมริกา 
เป็นลูกสาวของ มิโดริ โคโน ธีล (Midori Kono Thiel) ทะมิโกะได้รับปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสาขาวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นการออกแบบ
ปัจจยัดา้นมนุษยใ์นปี ค.ศ. 1979 หลงัจากนั้นทะมิโกะไดรั้บปริญญาเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล

ในปี ค.ศ. 1983 จากสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ โทมิโกะท างานที่ MIT's Hill Labs 

ซ่ึงเป็นผูค้ิดค้นเคร่ืองผลิต ผลิตภัณฑ์ชั้นน าในเคร่ืองซูเปอร์คอมพิวเตอร์ CM-1 / CM-2 
ต่อมาโทมิโกะไดย้า้ยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมิวนิคคณะวิจิตรศิลป์ของเยอรมนี โทมิโกะ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปี ค.ศ. 1991 ปัจจุบันทะมิโกะไดท้ างานในฐานะ
ศิลปินที่ใช้ส่ือหลายรูปแบบ เช่น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ วิดีโอดิจิตอล VR และAR (Thiel 

2011) 
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ภาพที ่25 ภาพถ่ายศิลปิน มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek) 
ที่มา: MAGNET, Mark Skwarek, accessed  20 December, 2017, available from 

http://magnet.nyu.edu/people/ 

 มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek)  เกิดและอาศยัอยูท่ี่ บรุกลิน นิวยอร์ก  มาร์คไดรั้บ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโรดไอส์แลนด์สาขาการออกแบบส่ือดิจิทลั ปัจจุบนัเขาเป็น

ศิลปิน ท างานศิลปะที่ใช้ระบบโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) และ ส่ือ
ดิจิทลั อีกทั้งยงัเป็นคณาจารยป์ระจ าที่มหาวิทยาลยันิวยอร์กสาขา วิศวกรรมศาสตร์ มาร์ค

สอนวิชา 3D Graphics และ Augmented Reality Grad Class มาร์คยงัเป็นผูร่้วมก่อตั้งกลุ่ม 
Manifest.AR  งานศิลปะของมาร์คจะแสดงงานร่วมกับสภาพแวดล้อมเป็นหลักโดยใช้

ระบบ AR เขา้มาเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งหน่ึงโปรเจคคือ  AR Occupy Wall Street  เป็นการหยิบ

รูปแบบงานศิลปะ AR มาแสดงบน Wall Street  

 

ภาพที ่26 ภาพถ่ายศิลปิน ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander Veenhof )  
ที่มา: isea2011 istanbul, Sander Veenhof, accessed  25 December, 2017, available from 

https://isea2011.sabanciuniv.edu/.veenhof 
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 ซานเดอร์ วีนฮอฟ(Sander Veenhof) เกิดในปี ค.ศ. 1973 อาศัยอยู่ที่อัมสเตอร์ดมั

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้านการศึกษาซานเดอร์ ได้จบจากมหาวิทยาลัยเวอจ้ี (Vrije 
Universiteit Amsterdam ) สาขาวิทยาการคิมพิวเตอร์เก่ียวกับมัลติมีเดียในปี 1991-1997 

ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนศิลปะในอัมสเตอร์ดัมที่ช่ือ Gerrit Rietveld Academie 
สาขาโสตทศันในระหว่างปี 2003-2006  ปัจจุบนัซานเดอร์ท าหน้าที่เป็นศิลปินอิสระ และ

ศึกษาพฒันาระบบฮาร์ดแวร์ รวมทั้งซานเดอร์สนใจเก่ียวกบัระบบโลกเสมือนผสานโลก

จริง (Augmented Reality) ซานเดอร์คิดว่า AR จะส่งผลกระทบต่อโลกรอบตวัเราและตวัเรา
อยา่งไร (Veenhof 2019) 

 

 

ภาพที่ 27 ภาพถ่ายศิลปิน วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer) 
ที่มา: Whitney Museum of American Art, Will Pappenheimer, accessed  31 December, 

2017, available from http://96.126.110.191/ WatchAndListen/ PublicPrograms?context 

=Public%20Program&context_id=&play_id=923 

วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer) จากสหรัฐอเมริกา ดา้นการศึกษา วิลจบ
จาก Harvard College Visual and Environmental Studies, Cambridge ในปี ค.ศ. 1978 และ

เรียนใน School of the Museum of Fine Arts, Boston จนจบในปี ค.ศ.  1997  ในช่วงปี ค.ศ. 
2004 จนถึงปัจจุบนัวิลเป็นศิลปิน และเป็นรองศาสตราจารย ์คณะศิลปะที่มหาวิทยาลยัแพด 

(Pace University) ในนครนิวยอร์ก  วิลเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ งของกลุ่ม Manifest.AR การ

ท างานศิลปะของวิลมีหลากหลายประเภท ซ่ึงมีทั้ง New Media, Performance, Installation 
และ ระบบความเป็นจริงเสริม 
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ภาพที ่28 ภาพถ่ายศิลปิน ลิลี่ และ หงเหล่ย (Lily and Honglei) 
ที่มา: Lily and Honglei, Lily and Honglei, accessed  31 December, 2017, available 

http://lilyhonglei.com/courses/bio.htm 

ลิลี่ และ หงเหล่ย (Lily and Honglei) เป็นศิลปินจากจีน  เป็นศิลปินชายและหญิงที่

ท างานร่วมกัน  โดยทั้ งคู่พยายามพูดถึงการเ ช่ือมโยงของวัฒนธรรมจีนกับด้าน

สภาพแวดลอ้มทางสังคมในปัจจุบนั โดยงานของลิลี่ และ หงเหล่ย ท างานศิลปะหลากหลาย
ประเภท เช่น จิตรกรรม  วีดีโออาร์ต   VR และ AR โดยลิลี่ และ หงเหล่ย พยายามจะ

ผสมผสานรูปแบบของงานจิตรกรรมจีนแบบดั้ งเดิมกับส่ือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น
ภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล และ ความเป็นจริงเสริม 

งานของลิลี่ และ หงเหล่ย ส่วนใหญ่ได้จัดแสดงตามหอศิลปะร่วมสมัย เช่น 

พิพิธภณัฑศ์ิลปะและการออกแบบในนิวยอร์ก, พิพิธภณัฑศ์ิลปะอเมริกนั Whitney,         หอ
ศิลป์ NurtureArt ในนิวยอร์ก, Axiom Experimental New Media Art Gallery บอสตนั, หอ

ศิลปมหาวิทยาลยั เซ่ียงไฮใ้นประเทศจีน, ศูนยก์ารศึกษาดา้นทศันศิลป์ขั้นสูงที่ MIT เป็น

ตน้  
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ภาพที่ 29 ภาพถ่ายศิลปิน  จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig Freeman) 
ที่มา: John Craig Freeman, John Craig Freeman, accessed  8 January, 2018, available 

https://johncraigfreeman.wordpress.com/about/ 

 

จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig Freeman) เป็นศิลปินอิสระ และเป็นศาสตราจารย์

ดา้นศิลปะส่ือใหม่ที่ Emerson College ในบอสตนั อีกทั้งยงัเป็นคณะกรรมการในงานศิลปะ 

เช่น SFMOMA ซานฟรานซิสโก ในปี ค.ศ. 2013 , LACMA Art + Technology Los Angeles 
แคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 2014 และ  ZERO1 American Arts Incubator ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย

ในปี ค.ศ. 2016 จอห์น เครก ฟรีแมนไดรั้บปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิตจาก University of 

California, San Diego ในปี ค.ศ. 1986 และปริญญาโทด้านวิจิตรศิลป์จาก University of 
Colorado, Boulder ในปี  ค .ศ . 1990  จอห์น  เครก  ฟรีแมนเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ งของ 

Manifest.AR ซ่ึงเป็นกลุ่มศิลปินนานาชาติ และจัดแสดงทั่วโลก เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่ซานฟรานซิสโก , FACT Liverpool, สถาบันศิลปะร่วมสมัยบอสตันและ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยปักก่ิง เป็นต้น  งานเขียนของจอห์น เครก ฟรีแมน ได้รับการ

เผยแพร่ใน Rhizomes, Leonardo, Journal of Visual Culture และ Exposure 

ผลงานส่วนใหญ่ของจอห์น เครก ฟรีแมน จะพูดเก่ียวกับการส ารวจความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลก ส่ิงน้ีจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละบุคคลในชุมชน

ทอ้งถิ่นอย่างไร รูปแปบผลงานของจอห์น เครก ฟรีแมนน าเสนอออกมาหลายรูปแบบเช่น 
วีดีโอ รูปภาพ  VR และ AR ผลงงานที่น่าสนใจของจอห์น เครก ฟรีแมนเช่น  Borders: Us 

and Them 2017 แสดงที่ New York University Shanghai Art Gallery 
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ภาพที ่30 ภาพถ่ายศิลปิน  นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa) 
ที่มา: times-square-arts, Naoko Tosa, accessed  13 January, 2018, available 

http://www.state-media.com/state/index.php?q=feature/Augmented_Reality 

 

นะโอะโกะ โทะสะ(Naoko Tosa) เป็นศิลปินญี่ปุ่ นที่ใชเ้ร่ืองของส่ือเทคโนโลยี เกิด

ในปี ค.ศ. 1961 ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่ น ดา้นการศึกษาไดรั้บปริญญาเอกดา้นงานวิจัย
ด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) และเป็น

วิทยากรจาก Musashino Art University ในปี ค.ศ. 1989-1994 หลังจากนั้นนะโอะโกะได้
เป็นนักวิจัยที่ Media Integration & Communication Lab ในปีค.ศ. 1995-2001  นอกจากน้ี

นะโอะโกะไดท้ างานที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในปี ค.ศ. 2002-2004  

ปัจจุบนัเธอเป็นศาสตราจารยท์ี่มหาวิทยาลยัเกียวโต (Kyoto University) และศาสตราจารย์
พิเศษทีม่หาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)  

นะโอะโกะมีแนวคิดเก่ียวกบัศิลปะว่า วฒันธรรมต่าง ๆในโลกมีความเช่ือมโยงกนั

เช่นเดียวกับวัฒนธรรมหน่ึงจากสมัยโบราณ นะโอะโกะเช่ือมต่อแนวคิดน้ีเข้ากับ
คอมพิวเตอร์แลว้ท าให้เกิดแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า  Cultural Computing ผลงานของนาโอ

โกะมีหลายประเภทเช่น ทศันศิลป์, วิดีโออาร์ต, ศิลปะดิจิตอล, ประติมากรรม และ ระบบ
ความเป็นจริงเสริม ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของนะโอะโกะคือ Sound of Ikebana ในปี

ค.ศ. 2014 จดัขึ้นที่พิพิธภณัฑศ์ิลปะวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ 
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ภาพที ่31 ภาพถ่ายศิลปิน  จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater) 
ที่มา: state-media , John Cleater, accessed  12 January, 2018, available http://www.state-

media.com/state/index.php?q=feature/Augmented_Reality 

 

จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater) ส าเร็จการศึกษาจาก Atlanta College of Art ในปี

ค.ศ. 1987 ต่อมาส าเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก Columbia 
University ในปี ค.ศ. 1995 จอห์น คลีเตอร์ท างานด้านออกแบบและการผลิต ที่เก่ียวกับ

วิกฤตการยึดอสังหาริมทรัพยท์ี่อยูอ่าศยั และเป็นสถาปนิกในโครงการมากมาย เช่น NYSE, 

Documenta XI, Venice Biennale 2000, Eyebeam และ The Guggenheim  เป็นต้น ในด้าน
ศิลปะจอห์น คลีเตอร์มีความสนใจงานหลายรูปแบบ  ประติมากรรม ส่ือผสม การวาดหมึก 

ต่อมาภายหลงัจอห์น คลีเตอร์สนใจระบบความเป็นจริงเสริม นิทรรศการที่โดดเด่นและ

ประสบความส าเร็จในรูปแบบ AR  คือ Peeling Layers of Space Out of Thin Air และ Sky 
Pavilions ในเวนิสเบียนนาเล่ ในปี ค.ศ. 2011 (Cleater 2019) 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์แนวคิด เนื้อหา และเทคนิคในการสร้างงานของกลุ่ม Manifest.AR 

ผลงานศิลปะในปัจจุบันมีความหลากหลายมาก และด้วยเหตุน้ีการหยิบยืม

เทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงไม่แปลกส าหรับรูปแบบของงานศิลปะในยุคปัจจุบัน กลุ่ม 
Manifest.AR  ไดร้วมตวักนัเพื่อที่จะสร้างผลงานศิลปะรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับใน

สายตาของผูช้มทัว่ไป นั้นก็คือรูปแบบการน าเสนอดว้ย AR ที่เป็นรูปแบบที่จะตอ้งพึ่งพา

เคร่ืองมือโทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ผลงานของศิลปะแต่ละคนในกลุ่มมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละเร่ืองราวที่ศิลปินจะน าเสนอ ไม่ว่าจะด้วยแนวคิด เน้ือหาสาระ หรือ การ

น าเสนอ  

ดงันั้นการน าเสนอของผลงาน AR ที่หลากหลายของกลุ่ม Manifest.AR น้ี จึงตอ้ง

น ามาวิเคราะห์ในรูปแบบที่จ ากดัในหน่ึงนิทรรศการนั้นก็คือ การจดัแสดงผลงานของกลุ่ม

ที่งานมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ในปี 2011 โดยมีจ านวนคนที่เขา้
แสดงของกลุ่มทั้งหมด 8 คนดว้ยกนั 

 

 ลิลี่ และ หงเหล่ย (Lily and Honglei) 

ลิลี่ และ หงเหล่ย (Lily & Honglei) หรือ หยางซ่ีย่ิง (Xiying Yang ค.ศ. 1960) และ 

หลี่หงเหล่ย (Honglei Li ค.ศ. 1960)ได้น าเสนอผลงานที่มีช่ือว่า The Crystal Coffin โดย
ผลงานของลิลี่ และ หงเหล่ยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากโลงศพคริสตลัในสุสานของเหมา

เจ๋อตงบนจตัุรัสเทียนอนัเหมิน (Lilyhonglei 2018) ในทางประวตัิศาสตร์เหมาเจ๋อตงหรือ

ประธานเหมา (ค.ศ. 1893-1976) ได้ก่อตั้ งพรรคคอมมิวนิสต์และปฏิวัติประเทศจีนให้
ปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1949 ต่อมาเหมาเจ๋อตงไดเ้สียชีวิตจากอาการ

หัวใจวายในปี ค.ศ. 1976 ภายหลงัจึงไดม้ีการสร้างหออนุสรณ์เพื่อร าลึกถึงประธานเหมาที่

ใจกลางจตุัรัสเทียนอนัเหมินโดยเปิดให้คนทัว่ไปมาเคารพศพไดจ้นถึงปัจจุบนั  

 

 



  47 

       ในผลงาน The Crystal Coffin ลิลี่ และ หงเหล่ยตอ้งการที่จะเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับ

ประเทศจีนจากประสบการณ์ของตวัเองที่ไดเ้คยอาศยัอยู่ที่นั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บา้ง จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่นเหตุการณ์การที่เรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพ 

จากกลุ่มปัญญาชนในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในปี ค.ศ. 1989  
ยงัคงเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงในประเทศจีน  ศิลปินไดห้ยิบสัญลกัษณ์รูปคอ้นและเคียวไขว้

กนัน ามาใช้อธิบาย เหตุการณ์ หรือ รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการของเหมาเจ๋อตงที่

ตรงไปตรงมา ซ่ึงสัญลักษณ์น้ียงัคงมีให้เห็นอยู่จ านวนมากในประเทศจีน สัญลักษณ์รูป
คอ้นและเคียวไขวก้นั แทนชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นชาวนา    

 The Crystal Coffin เป็นชุดผลงานที่สร้างขึ้นโดยการเขียนโปรแกรมสามมิติ จาก

การป้ันช้ินงานในคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมอย่าง 3ds Max และน าเสนอผ่านระบบ AR 
โดยผลงานชุดน้ีจะมีความแตกต่างจากชุดที่ผ่านมาคือ ผลงานที่ผ่านมาของลิลี่ และ หงเหล่ย 

มีลกัษณะของการผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรมและระบบสามมิติในคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ยงัคงน างานจิตรกรรมมาใชใ้นงานอยู ่ตวัอยา่งเช่นผลงานที่ช่ือว่า Butterfly Lovers at Times 

Square (ภาพที่ 32 ) ค.ศ. 2011  ซ่ึงเป็นชุดผลงานที่ได้ท าขึ้นมาก่อน  The Crystal Coffin  

เป็นการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรมของชาวจีนกบัสภาพแวดลอ้มของกลางเมืองนิวยอร์ก  
ผลงาน The Crystal Coffin ไดถู้กจ าลองขึ้นมาจากโปรแกรมสามมิติและไดม้ีการก าหนดจุด

ต าแหน่งจีพีเอสของสถานที่แสดงไวส้องแห่ง คือ บริเวณสวน Giardini เป็นที่จดัแสดงหลกั

ของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ และบริเวณ Piazza San Marco  
เป็นสถานที่ส าคญัของเมืองเวนิส โดยบริเวณรอบ ๆ จะมีโดมของมหาวิหารและซุ้มประตู

ของมหาวิหารซานมาร์โก  รวมไปถึงหอระฆัง ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรั้บ
ความนิยมมากที่สุดของเวนิส    

 

 

 



  48 

 

ภาพที ่32 ลิลี่ และ หงเหล่ย, Butterfly Lovers at Times Square, Times Square in New 
York 
เทคนิค จิตรกรรม และระบบ AR, ค.ศ. 2011 

ที่มา:  Lily & Honglei, Butterfly Lovers at Times Square, accessed  26 May, 2018, 

available from https://lilyhonglei.wordpress.com/2011/03/03/2340/ 

 

ภาพความแตกต่างของ The Crystal Coffin ทั้งสองแห่ง คือ ต าแหน่งที่ตั้งแตกต่างกนั ส่วน

ลักษณะช้ินงานของ The Crystal Coffin มีความเหมือนกันทั้ งสองแห่ง คือบริเวณสวน 
Giardini (ภาพที่ 33 ) และบริเวณ Piazza San Marco (ภาพที่ 34 ) เป็นช้ินผลงานจ าลองโรง

ศพของเหมาเจ๋อตง โดยมีลกัษณะเหมือนมีศพของประธานเหมานอนอยูข่า้งในโดยคลุมผา้

สีแดงเอาไว ้บนตวัผา้มีสัญลกัษณ์รูปคอ้นและเคียวไขวก้นัอยู่ข้างบน ถูกป้องกนัเหมือนมี
กระจกใสครอบเอาไว ้ตรงกลางฐานของโรงศพจ าลองมีรูปดาวแดงอยู่ตรงกลาง ส่วน

ดา้นบนเป็นอาคารทรงจีนแบบโบราณสองชั้น ทรงหลงัคาเป็นแบบลดระดบั โครงสร้างน้ี
มกันิยมสร้างในสถานที่ราชการส าคญัของจีน      

 ภาพการปรากฏของ The Crystal Coffin  เป็นการปรากฏบนหน้าจอแท็บเล็ต หรือ

โทรศพัทม์ือถือรูปแบบ Android, IOS  หรือรุ่นที่ใหม่กว่านั้น โดยการสแกนคิวอาร์โคด้จาก
เว๊บไซต์ของกลุ่ม Manifest.AR  ซ่ึงวิธีการดูจะตอ้งเลื่อนผ่านหน้าจอตามจุดบริเวณที่ติดตั้ง

ช้ินงานเท่านั้นภาพจึงจะปรากฏขึ้น  สามารถเลื่อนผ่านไดทุ้กทิศทาง คนดูจะเห็นภาพของ 

The Crystal Coffin ซ้อนกบัสถานที่อย่างสวน Giardini และ Piazza San Marco อีกทั้งการ
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ชมช้ินงานสามารถเดินเขา้ไปชมช้ินงานใกล้ๆ  ไดแ้ต่ลกัษณะความละเอียด และความคมชดั

ของภาพจะไม่มีความละเอียดเหมือนหรือเท่ากบัวตัถุจริง 

 

 

ภาพที ่33 ลิลี่ และ หงเหล่ย, The Crystal Coffin บริเวณสวน Giardini 
เทคนิคระบบ AR, ค.ศ. 2011 

ที่มา:  Lily and Honglei, The Crystal Coffin, accessed  27 May, 2018, available from 

https://lilyhonglei.wordpress.com/2011/04/27/crystal-coffin/ 

 

ภาพที ่34 ลิลี่ และ หงเหล่ย, The Crystal Coffin บริเวณ Piazza San Marco 
 เทคนิคระบบ AR, ค.ศ. 2011ที่มา:  Lily and Honglei, The Crystal Coffin, accessed  27 

May, 2018, available from https://lilyhonglei.wordpress.com/2011/04/27/crystal-coffin/ 
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ภาพที ่35 ภาพช้ินงาน The Crystal Coffin ที่ปรากฏขึ้นจากการเดินเขา้ไปดูในระยะใกล้
ของบริเวณสวน Giardini และ Piazza San Marco 
ที่มา:  manifestarblog, Lily and Honglei, accessed  27 May, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/lily-honglei-venice-2011/ 

นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa) 

 นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa ค.ศ. 1961) ไดน้ าเสนอผลงานที่ช่ือว่า Historia 

โดยผลงานของ นะโอะโกะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอคอน หรือ สัญลักษณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ของมนุษย ์  เช่น ภาพจิตกรรมฝาผนังทัว่โลก, อกัษรอียิปตโ์บราณ, ตวัอกัษร
จีน, เสาโทเทม, หรือ รูปแบบอื่นที่มีความคลา้ยคลึงกนั นะโอะโกะ โทะสะพยายามพูด

เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์เหล่าน้ีมีรากฐานที่คลา้ยกนั และพยายามที่จะเช่ือม

วฒันธรรมทัว่โลกน้ี ในแต่ละยคุ แต่ละสมยั ให้เขา้ดว้ยกนัผ่านระบบ AR   

 ในผลงาน Historia  เป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากหยิบน าภาพไอคอนมาใช้ในงาน 

โดยน ามาตดัต่อ และน าเสนอผ่านระบบ AR  ตวัอยา่ง ไอคอนที่หยิบมาคือ ibex (ภาพที่ 36)  
ซ่ึงเป็นภาพวาดโบราณที่มักนิยมวาดในถ ้ า ibex เป็นภาพวาดของแพะป่าที่อาศัยอยู่ใน

เทือกเขาแอลป์ของยุโรป ซ่ึงลกัษณะของแพะจะมีเขาที่ใหญ่โคง้ สีขนมกัจะเป็นสีน ้ าตาล

เทา   หรือ ไอคอนของหนา้กาก (ภาพที่ 37) ซ่ึงเป็นรูปหนา้กากของชนเผ่าแอฟริกาโบราณ  
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ภาพที ่36 ภาพแสดงสัญลกัษณ์ไอคอนจากการมองผ่านโทรศพัทม์ือถือ ibex (ซ้าย) 
ภาพที ่37 ภาพแสดงสัญลกัษณ์ไอคอนจากการมองผ่านโทรศพัทม์ือถือ mask (ขวา) 
ที่มา:  manifestarblog, Naoko Tosa, accessed  31 May, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/naoko-tosa-venice-biennial-2011/ 

 

 การปรากฏของภาพ Historia สามารถมองได้จากหน้าจอแท็บเล็ต หรือ

โทรศัพท์มือถือ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดทางเว๊บไซต์กลุ่ม Manifest.AR  ซ่ึงวิธีการดู
จะต้องเลื่อนผ่านหน้าจอตามจุดบริเวณที่ติดตั้งจีพีเอสของช้ินงาน  ไอคอนแต่ละรูปจะ

ปรากฏขึ้นมาในลกัษณะของการซ้อนกบัพ้ืนที่ทัว่บริเวณ Giardini และ Piazza San Marco 
อีกทั้งในแต่ละช้ินถา้เลื่อนหาจะมีการบอกระยะทางจากดา้นล่างว่าห่างจากช้ินงานช้ินนั้น

ระยะก่ีเมตร  

 การปฏิสัมพนัธ์กับผูช้มเป็นจุดเด่นอีกอย่างของ Historia  คือการมีเล่นลูกเล่นที่
ผูช้มสามารถใส่ขอ้ความอะไรก็ได ้ อีโมติคอน ธง หรือ ตวัการ์ตูนญี่ปุ่ นมงังะ ลงในช้ินงาน

ช้ินนั้นหลังจากชมภาพ ตัวอย่างผลงาน จากการพิมพ์ข้อความว่า I fled because I was in 

danger (ภาพที่ 38) การส่งข้อความน้ี ท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กับคนหลายคนในเวลา
เดียวกนัจากผูช้มถึงผูช้ม  
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ภาพที ่38 ภาพแสดงขอ้ความจากการพิมพส่์งขอ้ความให้ผูอ้ื่นไดดู้ 
ที่มา:  manifestarblog, Naoko Tosa, accessed  31 May, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/naoko-tosa-venice-biennial-2011/ 

 

 

 จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig Freeman) 

จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig Freeman ค.ศ. 1959) ไดน้ าเสนอชุดงานที่ช่ือว่า 

Water wARs: Squatters Pavilion  โดยการเล่นค าใหญ่เล็กในค าว่า wARs ซ่ึงแปลว่าสงคราม 
ซ่ึงถา้เนน้เฉพาะค าจะเป็น AR หมายถึงระบบความเป็นจริงเสริม จอห์น เครก ฟรีแมนไดรั้บ

แรงบนัดาลใจมาจากการทา้ทายและตั้งค าถามเก่ียวกบัศิลปะ ในธีมงานมหกรรมศิลปะร่วม
สมยันานาชาติเวนิส เบียนนาเล่คร้ังน้ี  ซ่ึงเป็นค าถาม 5 ขอ้ คือ 

Where do you feel at home? 

Does the future speak English or another language? 

Is the artistic community a nation? 

How many nations do you feel inside yourself? 
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If art was a nation what would be written in its constitution? (Freeman 2019) 

จากการท้าทายน้ีท าให้จอห์น เครก ฟรีแมน ได้หยิบประเด็นเ ร่ือง ปัญหาในด้าน

สภาพแวดลอ้มจากน ้าท่วมมาใชใ้นการสร้างงาน แลว้รวมไปถึงการอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
การอพยพจะมีมากขึ้นถา้ไม่รีบแก้ไข โดยปัญหามาจากสภาวะโลกร้อนและการแปรรูป

แหล่งน ้ าด่ืมของโลกโดยบริษทัขา้มชาติอย่าง Bechtel   บริษทั Bechtel Corporation ก่อตั้ง

เมื่อ ค.ศ. 1898 เป็นบริษทัดา้นวิศวกรรมการก่อสร้างและการจดัการโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการท าเหมืองแร่ สร้างระบบน ้ า ผลิตน ้ าแร่ส าหรับเหมืองทองแดง โครงการผลิตก๊าซ

เหลว และก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ Bechtel จึงเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่ สุดใน
สหรัฐอเมริกาโดยส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่างใตข้องซานฟรานซิสโก  

 ในผลงาน Water wARs: Squatters Pavilion (ภาพที่ 39)ไดส้ร้างภาพที่พกัอาศยัสอง

หลงัติดกนั ถา้สังเกตุโดยรวมแลว้จะมีลกัษณะเหมือนที่พกัของคนอพยพ มีสภาพแออดัไม่
สะดวกสบาย วสัดุที่ราคาถูก สามารถเคลื่อนยา้ยไดอ้ย่างสังกะสีเปรียบเหมือนการโยกยา้ย 

ซ่ึงผลงาน Water wARs: Squatters Pavilion สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ 
เป็นเหมือนการจ าลองที่พักอาศัยของคน  โดยความละเอียดของตัวภาพมีลักษณะให้

ความรู้สึกเหมือนวตัถุจริง บางช้ิน เช่น ลกัษณะของสังกะสีที่มีความเหมือนจริง  ถงัน ้าหรือ

น ้ามนัที่ขึ้นดว้ยค าว่า BECNTEL โดยเป็นการแปลงค ามาจาก Bechtel เพียงเปลี่ยนตวัอกัษร
ตวั H เป็นตวั N  
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ภาพที ่39 จอห์น เครก ฟรีแมน, Water wARs: Squatters Pavilion, ค.ศ. 2011 
 เทคนิคระบบ AR.  ที่มา:  johncraigfreeman, Water wARs, accessed  8 June, 2018, 

available from https://johncraigfreeman.wordpress.com/water-wars/ 

 

 การปรากฏของภาพตัวอาคาร Water wARs: Squatters Pavilion สามารถมองได้

จากหน้าจอแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดทางเว๊บไซต์กลุ่ม 

Manifest.AR โดยลักษณะของ Water wARs: Squatters Pavilion เป็นอาคารที่อยู่น่ิง ไม่มี
ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงที่เกิดขึ้นภายในช้ินงาน  ลักษณะการปรากฏของช้ินงานจะ

ซ้อนทับกบัตวัสถานที่อย่างสวน Giardini และ Piazza San Marco (ภาพที่ 40)  ซ่ึงการน า

ระบบ AR เขา้มาใชจ้ะท าให้เกิดการลวงตาผูช้ม จากระยะจริงและระยะของช้ินงาน  เนน้ใน
เร่ืองของการเสนอมุมมองความคิดแก่ผูช้ม 
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ภาพที ่40 จอห์น เครก ฟรีแมน, Water wARs: Squatters Pavilion, บริเวณสวนGiardini 
และ Piazza San Marco, ค.ศ. 2011 
ที่มา:  johncraigfreeman, Water wARs, accessed  8 June, 2018, available from 

https://johncraigfreeman.wordpress.com/water-wars/ 
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วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer) 

วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer ค.ศ. 1954) น าเสนอผลงานที่ ช่ือว่า 
Colony Illuminati ผลงานของเขาเล่าเก่ียวกบัปัญหาของสภาพแวดลอ้มจากแมลงปีกแข็ง

หรือด้วง (Cane Beetle) ในการท าลายผลผลิตจ าพวกอ้อย ภายหลังได้มีการใช้กบ หรือ 
คางคก (Bufo Toad) ในทางประวตัิศาสตร์ คางคก (Bufo Toad) มีลักษณะเป็นคางคกสี

น ้ าตาลมีลายบนหลังเป็นรูปคลื่น ขนาดประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ถูกน าเข้ามาใน

ประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1935 เพื่อน ามาแกปั้ญหาดว้งที่กดักินไร่ออ้ย  ภายหลงัคางคก 
(Bufo Toad) มีการแพร่พนัธ์ุที่เยอะเกินไปจึงท าให้เกิดปัญหาดา้นจ านวน และระบบนิเวศ  

วิล แพปเพนไฮเมอร์จึงไดห้ยิบปัญหาน้ีน ามาเปรียบเทียบกบัผูค้น และกลุ่มศิลปิน ซ่ึงวิล 

แพปเพนไฮเมอร์ ใชค้างคก (Bufo Toad) แทนผูค้นที่ไม่ไดอ้ยูใ่นเวนิสหรือเปรียบไดว่้าเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากขึ้นเร่ือย ๆ   อีกนัยน่ึงคือ เปรียบเทียบคางคก (Bufo Toad) เป็น

ศิลปินที่ไม่ไดรั้บการยอมรับจาก Venice Biennale 

ในผลงานชุด Colony Illuminati ลักษณะของช้ินงานจะเป็นคางคก (Bufo Toad) 

สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ  ลกัษณะของคางคก (Bufo Toad) จะมีหลายสี  

แต่ละตวัจะมีสีไม่ซ ้ ากนั ตวัอย่างเช่น คางคกมีลกัษณะเป็นจุดหลายสีอยู่ในตวัคางคก หรือ 
มีลายบนตวัเป็นลกัษณะเป็นเส้นสองสีบนตวั (ภาพที่ 41) 
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ภาพที ่41 ภาพตวัอยา่งลายบนตวักบ ที่มีหลายสีหลายสี,  ค.ศ. 2011 
ที่มา:  manifestarblog, Will Pappenheimer, accessed  15 June, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/pappenheimer-venice-2011/ 

 

 การสัมผสั  ในผลงานชุดน้ีของวิล แพปเพนไฮเมอร์ การสัมผสัเป็นจุดเด่นอีกหน่ึง

อยา่งของช้ินงานน้ี โดยสีบนตวัคางคกถา้ผูช้มสัมผสัไปที่ตวัคางคกบนจอโทรศพัทเ์หมือน
เล่นเกมจะท าให้เกิดเอฟเฟคภาพหลอนขึ้นมาเป็นเส้น สี หรือ ขอ้ความตวัหนงัสือ โดยการ

สัมผสัน้ีจะมีลกัษณะท าให้เหมือนว่าผูช้มเกิดอาการถูกพิษจากกบแลว้ท าให้เกิดภาพหลอน

ขึ้น ซ่ึงลกัษณะของภาพหลอนจะมกีารเคลื่อนไหว  ผลงาน Colony Illuminati จะปรากฏ
บนหนา้จอแบบซ้อนกบัสถาณที่ในบริเวณ สวน Giardini และ Piazza San Marco (ภาพที่ 

42) โดยศิลปินมีการเล่นกบัเร่ืองเวลา คือ ระยะแรกของการแสดงศิลปินจะก าหนดให้
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คางคกมีจ านวน 20 ตวัเท่านั้น  เมื่อผ่านไปอีกวนั จ านวนคางคกจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจาก 20 ไป

จนถึง 100 ตวั 

 

 

ภาพที ่42 วิล แพปเพนไฮเมอร์, Colony Illuminati, บริเวณ Piazza San Marco 
เทคนิคระบบ AR,  ค.ศ. 2011  

ที่มา:  manifestarblog, Will Pappenheimer, accessed  15 June, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/pappenheimer-venice-2011/ 
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ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander Veenhof) 

ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander Veenhof ค.ศ. 1973) ไดน้ าเสนอผลงานที่ช่ือว่า Battling 
Pavilions  โดยวีนฮอฟไดเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองของช่วงเวลาระหว่าง โลกเสมือนจริงกบั

โลกแห่งความเป็นจริง เขาจึงน าเอาความคิดน้ีมาสร้างเป็นผลงานขึ้น โดยลักษณะของ
ผลงานจะเป็นเหมือนการเล่นเกมบนมือถือที่เช่ือมต่อไปบนโลกของงานศิลปะ ซ่ึงเน้ือหา

ของผลงานน้ีคือการหยุดแทรกตัวผลงานประเภท AR  ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย

นานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ในปี 2011  

ผลงาน Battling Pavilions  (ภาพที่ 43) ไดถู้กน าเสนอในรูปแบบเกมมือถือ โดยที่ผู ้

เล่นตอ้งใช้โทรศพัท์มือถือในการเล่น โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรีที่ช่ือว่า Layar 

แล้วค้นหา Battling Pavilions  วิธีการเล่นมีดังน้ี กรอกข้อมูลของคุณ และเลือกภาษาที่
ตอ้งการในแอพพลิเคชัน่ หลงัจากนั้นท าการเดินหาผลงาน Battling Pavilions ตามจุดต่าง ๆ

ในสวน Giardini หรือ ด้านนอกพาวิลเลี่ยนของแต่ประเทศที่ระบุไว้โดยการมองผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  เมื่อพบช้ินงานจะเป็นรูปของ Bice Curiger  คิวเรเตอร์ ผูจ้ัดงานในปีน้ี

ในขณะก าลงัชูโทรศพัทม์ือถือขึ้น พร้อมดว้ยเข็มหมุดขนาดใหญ่และมีเคร่ืองหมายกากบาท 

(ภาพที่ 44)โดยผูเ้ล่นตอ้งกดลบ Delete เพ่ือรับคะแนนในแต่ละคร้ังที่เจอตามจุดต่าง ๆใน
งานเวนิส เบียนนาเล่ โดยคะแนนจะถูกสะสมไปเร่ือย ๆ  โดยสรุปแล้วผลงาน  Battling 

Pavilions จะเน้นไปในเร่ืองความสนุกสนาน และการตั้งค าถามกบัผูช้มว่า AR ควรถูกลบ

หายไปจากงานมหกรรมศิลปะน้ีหรือไม่ 

 

ภาพที ่43 ภาพการน าเสนอผลงาน Battling Pavilions โดยซานเดอร์ วีนฮอฟ, ค.ศ. 2011 
 ที่มา: manifestarblog, Sander Veenhof, accessed  15 July, 2018, available from 

 https://manifestarblog.wordpress.com/sander-veenhof-venice-biennial-2011/ 
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ภาพที ่44 ซานเดอร์ วีนฮอฟ, Battling Pavilions, บริเวณหนา้ทางเขา้อาคารแสดงหลกั 
เทคนิคระบบ AR, ค.ศ. 2011 

 ที่มา: manifestarblog, Sander Veenhof, accessed  15 July, 2018, available from 

 https://manifestarblog.wordpress.com/sander-veenhof-venice-biennial-2011/ 

  

 จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater)  

จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater ค.ศ. 1967)  ไดน้ าเสนอผลงานที่ช่ือว่า Sky Pavilions 
โดยผลงานชุดน้ี จอห์น คลีเตอร์ ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากแท่งเหล็กที่หล่อจนละลาย แลว้

ดดัเป็นรูปทรงให้เกิดความเงาวาวและสะทอ้นแสง  

ในผลงาน Sky Pavilions (ภาพที่ 45) จะเป็นเหมือนการจ าลองศาลาโดยมีลกัษณะ

เป็นกลุ่มกอ้นเมฆโปร่งใสลอยตวัที่จบัตอ้งไม่ได ้ ซ่ึงจะหมุนรอบตวัเองไปเร่ือย ๆ แลว้ขยบั

ขึ้ นหรือลง แบบไม่ตายตัว  โดย Sky Pavilions จะมีความโปร่งใสกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ตวัอย่าง ถา้ผลงานช้ินน้ีลอยอยู่บนทอ้งฟ้าจะเกิดการสะทอ้นเป็นรูปลกัษณะของ

ทอ้งฟ้า ถา้ผลงานช้ินน้ีอยู่บนพ้ืนหญา้จะสะทอ้นลกัษณะของพ้ืนหญา้ จุดที่น่าสนใจของ
ผลงานช้ินน้ีคือ ผูช้มสามารถส่งขอ้ความออกไปที่ช้ินงานไดโ้ดยการพิมพต์วัอกัษรโดยไม่

ระบุช่ือของผูส่้ง ขอ้ความเหล่านั้นจะปรากฏบนกอ้นเมฆ Sky Pavilions ที่มีการเคลื่อนไหว
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แบบกระพริบไปมา (ภาพที่ 46) โดยการส่งขอ้ความน้ีเป็นการชวนให้เกิดการตั้งค าถามแก่

ผูช้มดว้ยกนัเองว่า ขอ้ความเหล่าน้ีใครเป็นคนส่ง  Sky Pavilions มีก่ีแห่งกนัแน่  พวกเขา
ตอ้งการจะส่ืออะไร 

 

 

ภาพที ่45 จอห์น คลีเตอร์, Sky Pavilions, บริเวณ Piazza San Marco, ค.ศ. 2011 
 ที่มา: manifestarblog, John Cleater, accessed  20 July, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/cleater-venice-2011/ 
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ภาพที ่46 ภาพผลงาน Sky Pavilions ในการส่งขอ้ความรูปแบบกระพริบจากกอ้นเมฆเป็น
ขอ้ความ 

 ที่มา: John Cleater, accessed  20 July, 2018, available from 

http://www.cleater.com/skypavilions/ 
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ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel) 

ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel ค.ศ. 1957) ไดน้ าเสนอชุดผลงานที่ช่ือว่า  Shades of 
Absence โดยชุดผลงานของทะมิโกะ ธีล ได้ถูกสร้างขึ้ นมาเพ่ือตอบค าถามของ Bice 

Curiger  คิวเรเตอร์ผู้จัดงานในปีน้ีที่ว่า  “If art was a nation what would be written in its 
constitution?”  โดยผลงานของทะมิโกะ ธีลจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับชาตินิยมและความเป็น

สากลนิยมที่งานเวนิส เบียนนาเล่  

ในชุดผลงาน Shades of Absence ไดถู้กแบ่งออกเป็นสามช้ินดว้ยกนั คือ Shades of 
Absence: Public Voids, Shades of Absence: Schlingensief Gilded และ Shades of Absence: 

Outside Inside  (ภาพที่ 47- 49)โดยช้ินงานแต่ละช้ินจะพูดถึงศิลปินร่วมสมยัที่ไม่ไดรั้บการ

คดัเลือกจากคิวเรเตอร์ผูจ้ัดงานในปีน้ี  ซ่ึงทะมิโกะ ธีลไดห้ยิบยกศิลปินที่ตัวเองเลือกมา
เสนอ เป็นเหมือนการเลือกตั้งจากทะมิโกะ ธีลเอง โดยลกัษณะช้ินงานทั้งสามช้ินจะเป็น

รูปทรงของศิลปินที่ถูกลดทอนโดยจะเป็นสีทองทั้งหมดสามช้ิน ลอ้มรอบไปดว้ยขอ้ความ
อธิบายผลงานขอศิลปินคนนั้นที่ศิลปินเป็นคนหยิบยกขึ้นมา โดยลกัษณะการหยิบยกศิลปิน

ที่ตวัเองเลือกมาน าเสนอเป็นเหมือนการมีนยัของการแข่งขนัและทา้ทายคิวเรเตอร์หลกัของ

งานเวนิสโดยงานแต่ละช้ินจะจดัแสดงแต่ละที่ ซ่ึงมีทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร เช่น 
บริเวณหนา้ทางเขา้อาคารหลกั ศาลาของประเทศเยอรมนี   

ในดา้นผลงานนั้น การมองผ่านอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนจะท าให้เกิดลกัษณะที่

ลวงตา 2 มิติ ที่ซ้อนกบัสถานที่จริง ศิลปินมีการหยิบตวัอกัษรที่อธิบายผลงานน ามาเล่นมุม
มิติ เป็นลกัษณะแบบทศันียวิทยา (Perspective) ที่ระนาบไปตามพ้ืนถนน  ช้ินงานไม่มีความ

เคลื่อนไหว โดยทั้งภาพเนน้สีทองเป็นหลกั ชุดงาน Shades of Absence ทั้ง 3 ช้ินใชรู้ปทรง
ของคนและตวัอกัษรเป็นตวัแทรกแซงพ้ืนที่บริเวณนั้น  
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ภาพที ่47 ทะมิโกะ ธีล, Shades of Absence: Outside Inside, บริเวณหนา้ทางเขา้อาคาร
แสดงหลกั, ค.ศ. 2011 
ที่มา: manifestarblog, Tamiko Thiel, accessed  4 September, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/thiel_venice-2011/ 

 

ภาพที ่48 ทะมิโกะ ธีล, Shades of Absence: Public Voids, บริเวณ Piazza San Marco, ค.ศ. 
2011 
ที่มา: manifestarblog, Tamiko Thiel, accessed  4 September, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/thiel_venice-2011/ 
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ภาพที ่49 ทะมิโกะ ธีล, Shades of Absence: Schlingensief Gilded, ภายในศาลาของ
ประเทศเยอรมนี, ค.ศ. 2011 
ที่มา: manifestarblog, Tamiko Thiel, accessed  4 september, 2018, available from 

https://manifestarblog.wordpress.com/thiel_venice-2011/ 

 

มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek) 

มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek ค.ศ. 1978 ) เขาน าเสนอผลงานชุดที่ช่ือว่า Island 

of Hope โดยมีทั้งหมด 2 ช้ิน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ Piazza San Marco และ Giardini ผลงานของมาร์ค 
สแกวเร็ค มีการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัสังคมของผูค้นที่อยูอ่าศยัในเมืองเวนิส และ ผูท้ี่เขา้ร่วมงาน

นิทรรศการเก่ียวกบัสภาพของเมืองเวนิส ที่อธิบายออกมาอยา่งชดัเจนผ่านทางตวัช้ินงาน 

คือการจมของเมอืงเวนิส  ซ่ึงมาร์ค สแกวเร็ค ตอ้งการบอกกบัผูช้มว่าเมืองเวนิสน้ีก าลงัจะ
จม และเกาะที่เขาสร้างขึ้นคือความหวงัของชาวเมืองเวนิส  รูปแบบของงานทั้ง 2 ช้ินของ

มาร์ค สก๊วกใชรู้ปแบบ AR ในการน าเสนอ ลกัษณะของผลงานทั้ง 2 ช้ินแตกต่างกนัโดยงาน

ที่อยู ่Piazza San Marco  (ภาพที่ 50 ) มีลกัษณะเป็นเกาะภูเขาไฟอยูต่รงกลางมนี ้าลอ้มรอบ
ตวัเกาะ และมีการขยบัของควนัลอยออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ตรงกลางของช้ินงานมีรูปป้ัน

ที่มีขอ้ความค าพูดว่า “#Hope to the city of venice” เป็นช่ือช้ินงานที่บอกตรงไปตรงมาแก่
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คนดู ส่วนทางขวาเป็นการหยิบภาพ The Swing ของ Jean fragonard  เขา้มาประกอบท าให้

รู้สึกสนุกสนานเมื่อไดอ้ยูบ่นเกาะแห่งน้ี  

ผลงงานช้ินที่ 2 อยู่ที่ Giardini (ภาพที่ 51) มีลักษณะเป็นเหมือนรูปป้ันหัวคนอยู่

ตรงกลางพ่นควนัลอยออกมาจากปากแสดงอาการเหมือนจะจมลงไปในแม่น ้าที่ลอ้มรอบ
ไปดว้ยภาพน ้าตกที่ถูกแทรกเขา้มา ซ่ึงผลงานของ มาร์ค สแกวเร็ค ที่ผ่านมานั้นจะมีลกัษณะ

ที่สนุกสนานเล่นกบัสภาพแวดลอ้มของโลกเสมือนจริง ตวัอย่างเช่น จ าลองให้ตน้ไมแ้ละ

น ้ าตกโผล่ออกมากลางตึก ท าให้เทพีสันติภาพหายไป หรือ จ าลองสภาพอากาศที่เลวร้าย
จากทัว่โลกมาใจกลางเมือง 

 

 

ภาพที ่50 มาร์ค สแกวเร็ค, Island of Hope บริเวณ Piazza San Marco, ค.ศ. 2011 
ที่มา:  Mark Skwarek, Island of Hope, accessed  18 September, 2018, available from 

http://www.markskwarek.com/ 
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ภาพที ่51 มาร์ค สแกวเร็ค, Island of Hope บริเวณสวน Giardini, ค.ศ. 2011 
ที่มา:  Mark Skwarek, Island of Hope, accessed  18 September, 2018, available from 

http://www.markskwarek.com/ 

 

การสรุปประเดน็ของผลงานกลุ่ม Manifest.AR 

 จากการเปรียบเทียบผลงานของกลุ่ม Manifest.AR ที่แสดงทั้งหมด 8 คนนั้นพบว่า

มีประเด็นที่น่าสนใจ และไดจ้ าแนกออกมาเป็นสามประเด็น คือ ประเด็นทางสังคมและ
การเมือง  ประเด็นของสภาพแวดลอ้ม และ ประเด็นของการทา้ทายสถาบนัศิลปะ ซ่ึงทั้ง

สามประเด็นน้ีเป็นการเล่าเร่ืองหลกัๆ ของศิลปินทั้ง 8 คนที่ใชน้ ามาแสดงในผลงาน 

1. มีการน าเสนอประเด็นทางสังคมและการเมืองระดบันานาชาติ 

กระแสการการอพยพผลดัถิ่นของผูค้นในประเทศต่าง ๆทั่วโลก ซ่ึงมีผลมาจาก

เร่ืองของการหนีภยัสงคราม ความยากจน และ ภยัจากปัญหาสภาพแวดลอ้ม ดงัให้เห็น
จากผลงานของจอห์น เครก ฟรีแมนที่น าเสนอการอพยพภยัจากน ้ าท่วม และการลี้ภยั

ในบา้นส าหรับผูอ้พยพ ในประเด็นเดียวกนัผลงานของ วิล แพปเพนไฮเมอร์ ก็ส่งผลให้

เห็นของลักษณะการด ารงอยู่ที่ผิดที่ผิดทางจากการอพยพยา้ยถิ่นฐาน โดยประเทศ
ออสเตรเลียเคยน าเข้าคางคกที่เป็นสัตว์ต่างแดนเข้ามาสู่ประเทศของตนเองจนเกิด

ปัญหาจ านวนของคางคกที่ลน้มากเกินผิดสมดุลของระบบนิเวศ จนน าไปสู่การก าจดั
สัตว์ที่แปลกปลอม นอกจากน้ีแลว้ผลงานชุดน้ีของวิล แพปเพนไฮเมอร์ ยงัสามารถ



  68 

ตีความไดว่้า คางคกที่แพร่กระจายไปทัว่เปรียบเหมือนกบันกัท่องเที่ยวที่ลน้ทะลกัไป

ในหลายส่วนทัว่โลก รวมทั้งเมืองเวนิส ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดบัชาติ 
 

2. มีการน าเสนอประเด็นของสภาพแวดลอ้ม 

 ผลงานของมาร์ค สแกวเร็ค เป็นผลงานที่น าเสนอเร่ืองน้ีออกมาอย่างชัดเจนทั้ง

ปัญหาของเวนิสที่ก  าลงัทรุดตวัจมลงน ้ า ความวิตกกงัวลที่ปรากฏออกมาในภาพของ

ควนัจากการเผาไหมท้ี่พวยพุ่งออกมาจากเมืองเวนิส หรือ ผลงานของจอห์น คลีเตอร์ ที่
จ าลองสภาพก้อนเมฆที่พยายามแทรกแซงสภาพแวดล้อมภายในงานเวนิส อีกทั้ง

ผลงานของศิลปินคู่ชาวจีน ลิลลี่ และ หงเหล่ย ไดน้ าเสนอพาวิลเลี่ยนที่ตนเองคิดขึ้น 

โดยท าสถาปัตยกรรมที่เป็นอนุสรณ์สถานของผูน้ าอย่าง เหมาเจ๋อตง ที่แสดงความเป็น
คอมมิวนิสต์จีนสมยัใหม่มาเป็นพาวิลเลี่ยนในงานเวนิสเบียนนาเล่ ซ่ึงให้ผลทางดา้น

ความรู้สึกที่ขดัแยง้ ผิดที่ผิดทางระหว่าง พาวิลเลี่ยนจีนกบัสภาพแวดลอ้มของเมืองเว
นิสในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง   ส่วนผลงานที่มีลักษณะเป็นมิตรกับ

สภาพแวดลอ้มคือผลงานของ นะโอะโกะ โทะสะ ที่มีการใช้ภาพวตัถุทางวฒันธรรม

จากอารยธรรมโบราณจากทัว่โลกมาน าเสนอในลกัษณะสอดแทรกให้เป็นส่วนหน่ึง
ของสภาพแวดลอ้มของเมืองเวนิส 

 

3. มีการน าเสนอประเด็นของการทา้ทายสถาบนัศิลปะ 

จากประเด็นการทา้ทายสถาบนั ส่วนใหญ่จะมีการทา้ทาย สถาบนัศิลปะ เช่นการ

ทา้ทายในเชิงแข่งขนั มีการวิพากษวิ์จารณ์ ต่ออ านาจในการคดัเลือกศิลปินของคิวเรเต
อร์หลกัของเวนิสเบียนนาเล่ และการคดัสรรศิลปินของพาวิลเลี่ยนของแต่ละประเทศ 

ซ่ึงปรากฏชดัเจนในผลงานของ ทะมิโกะ ธีล  ในประเด็นเดียวกนันั้นเองชุดผลงานของ

ซานเดอร์ วีนฮ็อฟที่ร่วมแสดงในงานคร้ังน้ี ไดม้ีการทา้ทายในลกัษณะที่แฝงอารมณ์ขนั 
โดยการลอ้เลียนบุคคลส าคญัของงานเวนิสเบียนนาเล่ โดยน าภาพของ Bice Curiger  

คิวเรเตอร์ของงานเวนิสเบียนนาเล่ในปีน้ีมาลอ้เลียนและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมที่

คลา้ยกบัการเล่นเกมส์สะสมคะแนน 
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นอกจากประเด็นที่น่าสนใจทั้งสามแลว้ ในลกัษณะการมองตวัช้ินงานของทั้ง 8 คนแลว้

พบว่า มีการจ าแนกรูปแบบ 2 มิติ และ 3มิติ ภายในงานไดด้งัน้ี 

1. รูปแบบ 2 มิติ  

ในดา้นรูปแบบ 2 มิตินั้นมีผลงานหลายคนที่ใช ้การปะติดของรูปภาพเขา้มาใช้กบั
ระบบ AR คือผลงานของ นะโอะโกะ โทะสะ ชุดงานที่ช่ือ Historia จากการหยิบรูปภาพ

สัญลกัษณ์ทางประวตัิศาสตร์เขา้มาใช ้และผลงานของ มาร์ค สแกวเร็ค Island of Hope ไดม้ี

การหยิบรูปภาพตน้ไม ้รูปป้ัน รูปเกาะ มาปะติดเขา้กนัให้เกิดเป็นเกาะในรูปแบบใหม่ของ
มาร์ค สแกวเร็ค  อีกทั้งยงัมีผลงานของซานเดอร์ วีนฮอฟ ช้ินงานที่ช่ือ Battling Pavilions 

เป็นการหยิบรูปภาพของคิวเรเตอร์งานเวนิสน ามาใชก้บัผลงานเชิงลอ้เลียน  โดยที่ไดก้ล่าว

มานั้นเป็นการหยิบรูปภาพมาปะติดท าให้เกิดผลงานขึ้นในลกัษณะ 2 มิติ  

2. รูปแบบ 3 มิติ 

ในดา้นรูปแบบ 3 มิตินั้นไดม้ีผลงานหลายช้ินที่โดดเด่นไดแ้ก่ ลิลี่ และ หงเหล่ย ชุด
งานที่ช่ือ  The Crystal Coffin ที่เป็นการสร้างพาวิลเลี่ยนจีนในแบบของตวัเองซ่ึงเป็นการ

สร้างรูปแบบ 3 มิติที่ดูสมจริงมาก หรือ ผลงานของ  จอห์น เครก ฟรีแมน ชุดงานที่ช่ือ 

Water wARs: Squatters Pavilion เป็นการสร้างช้ินงานให้เป็นตัวอาคารที่พักส าหรับผู้
อพยพที่มีความสมจริงมากในเร่ืองวสัดุ หรือ ตวัอาคารก็ตาม  อีกทั้งยงัมีการลวงตาโดยใช้

ตัวอักษรที่ท าให้ดูแล้วเกิดมิติขึ้นคือผลงานของ ทะมิโกะ ธีล  ในช้ินที่ช่ือว่า Shades of 

Absence: Outside Inside กบั Shades of Absence: Public Voids เท่านั้นโดยอีกช้ินนั้นจะเป็น
ลกัษณะของ 2 มิติแทน 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 วตัถุประสงค์ของงานวิจัยช้ินน้ีมุ่งเน้นในเร่ืองการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลงาน

ศิลปะของกลุ่มศิลปินนานาชาติ Manifest.AR ทั้ง 8 คนโดยจะมุ่งประเด็นไปที่เร่ืองของการ
น าเสนอผลงานของศิลปินกลุ่มน้ีผ่านระบบ Augmented Reality ที่ใช้เป็นส่ือในการ

น าเสนอผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายของแต่ละคน จากวตัถุประสงค์เบื้องตน้นั้นท า

ให้เล็งเห็นความส าคญัของที่มาระหว่างศิลปะกบัเทคโนโลยี จึงไดศ้ึกษาและท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์การเช่ือมต่อของศิลปะกบัเทคโนโลยี ท าให้พบว่าทั้งสองดา้นมีการ

เก้ือกูลกนั จากการกา้วมาของระบบการมองเห็นอย่าง (Trompe-l'œil) การเขียนภาพที่ทบั
ซ้อนกันนั้นเป็นตัวช่วยให้เกิดแนวคิดในเร่ืองของการเล่นกับมิติ เช่นเดียวกับระบบ 

Augmented Reality ที่มีการทบัซ้อนระหว่างโลกเสมือนจริงกบัโลกแห่งความเป็นจริงเข้า

ดว้ยกนั ผูวิ้จยัพบว่าจากการศึกษาในส่วนน้ีมีการพฒันามาอย่างเป็นระบบ จากจิตรกรรม
ไปสู่ภาพถ่าย ภาพถ่ายไปสู่ภาพยนตร์ และกา้วเขา้มาจนถึง Augmented Reality 

 ในด้านของศิลปะกบัเทคโนโลยีนั้นได้มีการก้าวเข้ามาพร้อมกันจากยุคเรอเนส

ซองส์ ในเร่ืองของการลวงตา เช่น การเขียนแบบทศันียวิทยา (Perspective) ต่อมาท าให้เกิด
การพฒันามาจนมีอุปกรณ์การมองชนิดต่าง ๆ อีกทั้งยงัถูกศิลปินหยิบน ามาเป็นส่ือทาง

ศิลปะ ตวัอยา่งเช่น การหยิบภาพถ่ายมาเป็นแบบของงานจิตรกรรม หรือ การหยิบภาพถ่าย
มาปะติด (Collage) ของ ปาโบล รุยซ์ ปีกสัโซ จากนั้นแนวคิดเร่ืองการใชว้สัดุก็ส่งผลให้แก่

ดูชอมป์ ในการหยิบวสัดุมาท างานศิลปะ หรือ ส่ืออื่นที่ศิลปินหยิบมาใชท้ างานศิลปะอย่าง 

วีดีโอ  โทรทศัน์  แมแ้ต่คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกนั 

 ในดา้นการแสดงงานมหกรรมศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ยงัคงเป็นที่รู้จกัทัว่โลก ซ่ึงมี

การจดัทุก ๆ 2 ปี โดยการจดังานในปี 2011 นั้นไดม้ีกลุ่ม Manifest.AR จ านวน 8 คนไดม้ี

การแทรกแซงช้ินงานแบบสร้างสรรค์ภายในงานปี 2011 โดยที่คิวเรเตอร์หลักไม่มีส่วน
เก่ียวข้องเลย  โดยศิลปินที่แสดงทั้ง 8 คนนั้นได้แก่ ลิลี่ และ หงเหล่ย กับผลงานที่เป็น

เหมือนจ าลอง China Pavilion ในรูปแบบของพวกเขา   นะโอะโกะกับผลงานที่ใช้
สัญลกัษณ์ของวฒันธรรมหลายๆ ที่มารวมไวภ้ายในงาน  จอห์น เครก ฟรีแมนกบัผลงานที่

จ าลองสภาพอาคารของคนไร้ที่อาศยัและปัญหากบัสภาพแวดลอ้มที่แออดัของคน  วิล แพป
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เพนไฮเมอร์กบัผลงานที่จ าลองตัวคางคกกบัปัญหาเร่ืองจ านวนเพ่ิมขึ้นมากเกินไป ซาน

เดอร์ วีนฮอฟ กบัผลงานที่เน้นเร่ืองสนุกหยอกลอ้คิวเรเตอร์หลกั ที่ท าเป็นเหมือนเกมเก็บ
คะแนนภาพในงาน รวมไปถึงงานของทะมิโกะ ธีลที่แสดงออกถึงการคดัคา้นในการเลือก

ศิลปินจากคิวเรเตอร์หลกั จอห์น คลีเตอร์กบัผลงานที่จ าลองพาวิลเลี่ยนลอยฟ้าในแบบของ
ตวัเอง และมาร์ค สแกวเร็ค กบัผลงานที่บอกถึงปัญหาสภาพแวดลอ้มเมืองเวนิสที่จะเกิดน ้ า

ท่วม 

จากการศึกษาผลงานของกลุ่ม Manifest.AR ท าให้ไดพ้บแง่มุมที่น่าสนใจคือ ระบบ 
Augmented Reality ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงน าเข้ามาแทรกของโลกความเป็นจริง 

ด้วยระบบน้ีเองที่ท าให้ศิลปินได้น ามาใช้กับงานศิลปะ จึงท าให้เกิดรูปแบบงานศิลปะ

แปลกใหม่ที่พ่ึงเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ 2010  ดงัเช่นผลงานที่ทางกลุ่ม Manifest.AR ไดน้ ามา
แสดงสู่สายตาแก่ผูช้มในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ปี ค.ศ. 

2011  อีกทั้งจากการเปรียบเทียบผลงานของกลุ่ม Manifest.AR ยงัท าให้พบประเด็นที่ส าคญั
ไดแ้ก ่

1. ประเด็นทางสังคมและการเมือง  

อยา่งผลงานของจอห์น เครก ฟรีแมนที่น าเสนอการอพยพภยัจากน ้าท่วม และการ
ลี้ภยัในบา้นส าหรับผูอ้พยพ หรือ วิล แพปเพนไฮเมอร์ ก็ส่งผลให้เห็นของลกัษณะการด ารง

อยูท่ี่ผิดที่ผิดทางจากการน าสัตวน์อกประเทศเขา้มา   

2. ประเด็นของสภาพแวดลอ้ม 

อย่างผลงานของจอห์น คลีเตอร์ ที่จ าลองสภาพก้อนเมฆที่พยายามแทรกแซง

สภาพแวดลอ้มภายในงานเวนิส  หรือ ผลงานของ มาร์ค สแกวเร็ค ที่พูดถึงปัญหาของเวนิส
ที่ก  าลงัทรุดตวัจมลงน ้า โดยประเด็นเร่ืองสภาพแวดลอ้มน้ีจะเป็นการพูดถึงสภาพแวดลอ้ม

ของพ้ืนที่ที่แสดงผลงานอยูน่ั้นเอง 

3. ประเด็นของการทา้ทายสถาบนัศิลปะ 

อย่างผลงานของทะมิโกะ ธีล  ที่ เ ป็นการท้าทายในเชิงสร้างสรรค์ มีการ

วิพากษวิ์จารณ์ ต่ออ านาจในการคดัเลือกศิลปินของคิวเรเตอร์หลกัของเวนิสเบียนนาเล่ และ

การคดัสรรศิลปินของพาวิลเลี่ยนของแต่ละประเทศ 
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จากการศึกษาในเร่ืองรูปแบบของงานศิลปะในกลุ่ม Manifest.AR ทั้ง 8 คนและ

พบว่า ศิลปินส่วนใหญ่อิงในเร่ืองของแนวคิดมากกว่าดา้นความงาม ซ่ึงผูวิ้จยัคิดว่าการเน้น
ไปในเร่ืองของความคิดเป็นหลกัเป็นเร่ืองส าคญัมากกว่าความงาม เพราะในเร่ืองของส่ือที่

ใชอ้ยา่ง Augmented Reality ตอ้งมองผ่านโทรศพัทม์ือถือ ส่ิงน้ีเองที่จะส่งผลต่อการมองใน
เร่ืองของความงาม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความงามที่น้อยกว่าผลงงานศิลปะแขนงอื่นที่มองดว้ย

ตาเปล่า 

อาจกล่าวสรุปไดว่้ากลุ่ม Manifest.AR พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการแสดงออก
ทางศิลปะให้มีความแปลกใหม่มากขึ้นจากเดิม ทั้งรูปแบบ เน้ือหาของช้ินงาน หรือการ

แสดงความคิดเห็นต่อส่ิงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เป็นที่รู้จกัแก่ผูช้มหรือผูท้ี่สนใจงานศิลปะ

มากย่ิงขึ้น 
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