
ARTISTS



คิดอยา่งไรกบั “ศิลปิน”?

ภมิูหลงั มลูเหต ุมีผลอยา่งไรกบั “ศิลปิน”? 

ศิลปะสามารถสะทอ้นถึงบคุลิกภาพของ “ศิลปิน”?



3.5 ศิลปะกับศิลปิน
3.5.1 ทัศนคติที่สังคมไทยมีต่อ

ศิลปิน
- ทัศนคติเชิงลบ

เป็นคนผิดปกติ  เจ้าอารมณ์ ไม่รู้จักโลกภายนอก  อ่อนวิชาการ สกปรกรงุรัง  
บ้าๆบอๆ

- ทัศนคติเชิงบวก
เป็นคนพิเศษ  มีพรสวรรค์ในการสรา้งสรรค์ศิลปะ

3.5.2 บุคลิกภาพโดยทั่วไปของศิลปิน
- มีความเป็นปุถุชน
- มีการฝึกฝนเพื่อการแสดงออก
ทางด้านศิลปะ

- มีความรู้สึกฉับไว อ่อนไหวง่าย
3.5.3 งานศิลปะสะท้อนถึงบุคลิกภาพของศิลปิน

- ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อโลก ภายนอกขึ้นอยู่กับภูมิหลังหรือประสบการณ์ชีวิต มีผลต่อ 
มูลเหตุ ที่มา หรือการแสดงออกในงานศิลปะ



การแสดงออกของศิลปินที่ปรากฏผ่านงานศิลปะ
- อารมณ์ความรู้สึกหรืออัตวิสัย 

(Subjective)  
- ความคิด เหตุผลหรือภาววิสัย  

(Objective)



ประสบการณ์ของ Vincent  Van Gogh 



อารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน

ภาพวาดชิ้นสุดท้ายของ Vincent  Van Gogh



Diego Rivera จิตรกรร่วม
สมัยคนส าคัญของเม็กซิโก  มี
ประสบการณ์จากการต่อสู้ทาง
การเมือง  ชนชั้นทางสังคม  ท าให้
สนใจแสดงออกถึงเรื่องราวและ
ความรู้สึกที่มีต่อสังคมมากกว่า
เรื่องราวหรือความรู้สึกส่วนตนของ
ศิลปินเอง



Manet จิตรกรฝรั่งเศสสมัยอิมเพรสชัน่นิสม์เสียดสีสังคมด้วยภาพวาดชือ่ “โอลิมเปีย”



Manet จิตรกรฝรั่งเศสสมัยอิมเพรสชัน่นิสม์เสียดสีสังคมด้วยภาพวาดชือ่ “ปิกนิค”



Toulouse 

Lautrec 

จิตรกรฝรัง่เศส
สมัยอิมเพรส
ชั่นนิสม์  
แสดงออกถึง
ความส านึกต่อ
สังคมด้วย
ภาพวาด
โสเภณีและ
สตรีในสถาน
บริการ



อารมณ์ความรู้สึก ความลึกลับน่ากลัว



อารมณ์ความรู้สึก

ความเจ็บปวด



อารมณ์ความรู้สึก + ความคิด เหตุผล Georges Seurat



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

Donal Jude



ความคิด เหตุผล

Victor  Vasarely



3.5.4 ความเข้าใจในศิลปะ
ศิลปะ – อนาจาร

Auguste Rodin



Andrew  Wyeth



ศิลปะ – อนาจาร Paul  Gauguin



ศิลปะ – อนาจาร

วัดเวียงต้า  แพร่

Kitagawa  Utamaro



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

ศิลปะ – ศีลธรรม



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

Glenn Brownศิลปะ – ศีลธรรม - จริยธรรม



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

Chris Ofiliศิลปะ – จริยธรรม



Sarah Lucas



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

Ron Mueck



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

Rachel Whiteread
Jenny Saville



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

Barbara Kruger

ความจงใจของศิลปิน
ท่ีจะเน้นท าให้ผลงาน
มีขนาดท่ีถกูขยาย
ใหญ่ขึน้เพ่ือแข่งขนั
กบัภาพโฆษณาท่ีมีอยู่
รอบๆ ตวัอยู่แล้ว
อย่างล้นทะลกัใน
ชีวิตประจ าวนัของ
ชาวอเมริกนั



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

Chiharu Shiota's 

installation 
http://www.finearts.cmu.ac.t

h/thai/articles/kamol/



Yoshitomo Nara



Zhang Xiao gang



Do Ho Suh is a Korean sculptor and installation artist



At the National Museum of 
Modern and Contemporary 
Art (MMCA) in Seoul, you'll 
find Home Within Home 
Within Home Within Home 
Within Home, a 1:1 scale 
replica of two houses the artist 
had previously lived in, one 
inside the other. Created in 
purple fabric, his traditional 
Korean home, where he lived 
in when he was a child, is 
enveloped and suspended 
within a more modern 
building, his first apartment 
building when he came to the 
United States, located in 
Providence, Rhode Island



Christian Baumgartner



Action

Fluxus

Body Art

Performance Art

Conceptual Art

Relational Art 



Action: Piero Manzoni 

ไม่วา่ใคร ไม่วา่อะไรกส็ามารถเป็นงานศิลปะได้ พยายามน าชีวิตจริงเขา้สู่ศิลปะ (หรือน าศิลปะเขา้สู่ชีวิตจริง)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-SrN6cwHy6oybM&tbnid=SFGTxyzACD7-aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://downshiftingbaby.wordpress.com/tag/piero-manzoni/&ei=wyDnUun6BLCwiQeBxIHgBA&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNF1R_FU_sBbw1fWRvaK3gjDqb0v9A&ust=1390965265458062
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-SrN6cwHy6oybM&tbnid=SFGTxyzACD7-aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://downshiftingbaby.wordpress.com/tag/piero-manzoni/&ei=wyDnUun6BLCwiQeBxIHgBA&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNF1R_FU_sBbw1fWRvaK3gjDqb0v9A&ust=1390965265458062


Action: Yves Klein
ระหวา่ง “ภาพบุคคล” กบั “ภาพนามธรรม”

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uvH18IV5zDIHSM&tbnid=_e2aL_Cey6hd9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://monicadmurgia.com/tag/yves-klein/&ei=KB_nUqK2L-a5iAezgoCwDQ&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNEQj9ExzM_Z3DzDCYwYyS0-BWC0Hg&ust=1390964882527661
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uvH18IV5zDIHSM&tbnid=_e2aL_Cey6hd9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://monicadmurgia.com/tag/yves-klein/&ei=KB_nUqK2L-a5iAezgoCwDQ&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNEQj9ExzM_Z3DzDCYwYyS0-BWC0Hg&ust=1390964882527661


สร้างเครอืข่ายสื่อหลากหลายและผู้คนจากหลายสาขาอาชพี 

และเรียกมันวา่ ประติมากรรมสังคม (Social Sculpture)

Action: Joseph 

Beuys,

The Free 
University 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Duy4yqO7bS15sM&tbnid=pfPA0-lVzKlB3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tate.org.uk/art/artworks/beuys-free-international-university-discussion-with-beuys-fondazione-per-la-rinascita-ar00725&ei=dyLnUtbaOq-iiAeo84DYBQ&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNH9U287ZBDU71GCVZOv20hbixPOnQ&ust=1390965729386526
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Duy4yqO7bS15sM&tbnid=pfPA0-lVzKlB3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tate.org.uk/art/artworks/beuys-free-international-university-discussion-with-beuys-fondazione-per-la-rinascita-ar00725&ei=dyLnUtbaOq-iiAeo84DYBQ&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNH9U287ZBDU71GCVZOv20hbixPOnQ&ust=1390965729386526


Fluxus: painting for the 
wind, 1961, Yoko Ono

เจาะรูท่ีถุงบรรจุเมล็ดพืช น าไปแขวนที่ไหนก็ได้ท่ีมีลม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=G6Ab5c_GqIBmAM&tbnid=x_vDkfD_9WgA_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://finestagione.blogspot.com/2013/12/chi-ha-visto-il-vento-qui-vu-le-vent.html&ei=kibnUt6EMc-ziQef04DwAg&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNGDQPkF8g9sGNmXSWRO5Xryd1cXOA&ust=1390966761016250
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=G6Ab5c_GqIBmAM&tbnid=x_vDkfD_9WgA_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://finestagione.blogspot.com/2013/12/chi-ha-visto-il-vento-qui-vu-le-vent.html&ei=kibnUt6EMc-ziQef04DwAg&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNGDQPkF8g9sGNmXSWRO5Xryd1cXOA&ust=1390966761016250


Fluxus: John 

Cage 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OjnNbBX6ZUeG6M&tbnid=TGV-YrSTw7xEKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lisakahane.com/performance.html&ei=fxbnUsr8N6XOiAeelgE&bvm=bv.59930103,d.aGc&psig=AFQjCNHZvCy-7pLPIBBsqzvvLhptsc20wA&ust=1390962505033400
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OjnNbBX6ZUeG6M&tbnid=TGV-YrSTw7xEKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lisakahane.com/performance.html&ei=fxbnUsr8N6XOiAeelgE&bvm=bv.59930103,d.aGc&psig=AFQjCNHZvCy-7pLPIBBsqzvvLhptsc20wA&ust=1390962505033400


Fluxus

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RGFLBbsU-ydOVM&tbnid=K8Ev5sMot8FxzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kristinagrundberg.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&ei=NRbnUujcG4y0iQfmhYDQAg&bvm=bv.59930103,d.aGc&psig=AFQjCNHZvCy-7pLPIBBsqzvvLhptsc20wA&ust=1390962505033400
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RGFLBbsU-ydOVM&tbnid=K8Ev5sMot8FxzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kristinagrundberg.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&ei=NRbnUujcG4y0iQfmhYDQAg&bvm=bv.59930103,d.aGc&psig=AFQjCNHZvCy-7pLPIBBsqzvvLhptsc20wA&ust=1390962505033400


Conceptual Art
Daniel Buren 

ปฏิเสธและเย้ยหยัน “รูปแบบเฉพาะตัว” ของศิลปะ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EGxeNpbocQOosM&tbnid=pTOGGBC7Tkx83M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.artnet.com/ag/fineartdetail.asp?wid=426246301&gid=3332&ei=ECvnUpfDLuLpiAeD44H4BA&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNGMK3IpBk5639qX6pWl-watik7TsQ&ust=1390967810401810
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EGxeNpbocQOosM&tbnid=pTOGGBC7Tkx83M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.artnet.com/ag/fineartdetail.asp?wid=426246301&gid=3332&ei=ECvnUpfDLuLpiAeD44H4BA&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNGMK3IpBk5639qX6pWl-watik7TsQ&ust=1390967810401810


Joseph Kosuth: One and Three Chairs ศิลปะท่ีเป็นความคิดที่เป็นความคิด

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lgILz1tM_3o4-M&tbnid=jRnkmGg5ST9JhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wikipaintings.org/en/joseph-kosuth/one-and-three-chairs&ei=_ivnUr7xMa2XiAe39ICQDg&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNGy0VthxUilF3e2Mc9WXQCRwHitxg&ust=1390968167261543
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lgILz1tM_3o4-M&tbnid=jRnkmGg5ST9JhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wikipaintings.org/en/joseph-kosuth/one-and-three-chairs&ei=_ivnUr7xMa2XiAe39ICQDg&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNGy0VthxUilF3e2Mc9WXQCRwHitxg&ust=1390968167261543


gilbert & george กลายสถานะตวัเองใหเ้ป็น “ประตมิากรรมที่มีชวิีต”

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=O2LKNQd3G2jsSM&tbnid=WHzYzKdK7PXKDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theamericanconservative.com/millman/underneath-the-arches-waiting-for-godot-at-stratford/&ei=5jPnUvf3NO-OiAeB0YCwAw&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNE7vZ3UEFFye_kEWzcI-N06Il-ycA&ust=1390969017847419
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=O2LKNQd3G2jsSM&tbnid=WHzYzKdK7PXKDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theamericanconservative.com/millman/underneath-the-arches-waiting-for-godot-at-stratford/&ei=5jPnUvf3NO-OiAeB0YCwAw&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNE7vZ3UEFFye_kEWzcI-N06Il-ycA&ust=1390969017847419


Body Art Gina PANE

ผูห้ญิงตกเป็นฝ่ายรบัและผูช้ายเป็นผูใ้ชค้วามรนุแรง 

งานของเธอทรมานทัง้ตวัเองและคนดทูี่ตอ้งทนดอูย่างหวาดเสียว

http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/Pane-Psyche-1.jpg
http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/Pane-Psyche-1.jpg
http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/Pane-Psyche-2.jpg
http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/Pane-Psyche-2.jpg
http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/Pane-Psyche-3.jpg
http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/Pane-Psyche-3.jpg


Kunst Kick Chris Burden

ต้องการเรียกร้องความอื้อฉาวทางศีลธรรม เขา

หวังว่าเมื่อท าในสิ่งท่ีสุดขั้วแบบนี้ เขาจะได้ก้าว

ข้ามข้อห้ามในสังคม และตั้งค าถามกับการตอบ

รับทางศิลปะ



………………. Art 



Relational Art 



Relational Art 



Relational Art 



Relational Art 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_1990_(Pad_Thai).jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_1990_(Pad_Thai).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_1992_(Free).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_1992_(Free).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D4024ma_2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D4024ma_2.jpg


Intervention of Art



วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/

Intervention of Art

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WRH0cl1InnJvWM&tbnid=9texC7OJjcl4nM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkulturawplot.pl%2F2013%2F12%2F04%2Fsztuka-nowoczesna-gowno%2F&ei=WXnqUoXDOsm0iQfHtoDgBg&bvm=bv.60444564,d.aGc&psig=AFQjCNF3UU-SeKb4RRLxmkFTOAkodcvAsA&ust=1391184573761553
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WRH0cl1InnJvWM&tbnid=9texC7OJjcl4nM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkulturawplot.pl%2F2013%2F12%2F04%2Fsztuka-nowoczesna-gowno%2F&ei=WXnqUoXDOsm0iQfHtoDgBg&bvm=bv.60444564,d.aGc&psig=AFQjCNF3UU-SeKb4RRLxmkFTOAkodcvAsA&ust=1391184573761553
http://storyofart.files.wordpress.com/2012/06/two-artists-jump-on-tracey-emins-bed-1999-1.jpg
http://storyofart.files.wordpress.com/2012/06/two-artists-jump-on-tracey-emins-bed-1999-1.jpg


วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/


