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Abstract

Sacred objects and altars can be found everywhere in Thailand. Their usage in
rituals and as holy relics, dolls and shrines are deeply ingrained in the Thai belief
system. It is as a deliberation of their metaphysical and supernatural powers that I have
created these pieces of art that deconstruct these objects and their delusions.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของการสร้ างสรรค์
สัง คมไทยถึ งแม้ จ ะเป็ นสัง คมพุทธแต่ในความเป็ นจริ ง แล้ วเป็ นสังคมซึงมี ความเชื อที
สลับซับซ้ อนและหลากหลายไปมากกว่านัน@ มาก อาทิ ความเชื ออย่างการแก้ ดวงชะตา เทพเจ้ า
ภูตผีทีสิงสถิตอยูใ่ นบริ เวณต่าง ๆ เช่น ในภูเขา บ้ านร้ าง ต้ นไม้ และสิงศักดิส& ิทธิ&ตา่ ง ๆ เป็ นความเชือ
ทีพบเห็นได้ ทวไป
ั เรื องเล่าต่าง ๆ ได้ ถกู เล่าต่อ ๆ กันมาปากสู่ปากจนบางครัง@ ยังไม่มีสิงพิสจู น์หรื อ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้ เกิดเป็ นความเชือว่าสิงทีถูกเล่ามานันมี
@ อยู่จริ งหรื อเป็ นเหตุการณ์ ที
เกิดขึ @นจริ ง ทัง@ ๆ ทีเป็ นผลทําให้ สมาชิกจํานวนหนึงในสังคมหลงใหลในมายาคติของพิธีกรรมและ
วัตถุศกั ดิ&สิทธิ& ทีเกี ยวข้ องกับสิงที มองไม่เห็น เช่น ความเชือในศาลเพียงตาเป็ นความเชื อทีว่าใน
ทีดินทุกผืนจะมีวิญญาณทีอยู่มาก่อนถือครองทีดินอยู่ วิญญาณเหล่านี @จะไม่ต้อนรับผู้มาอยู่อาศัย
ใหม่ เว้ นเสี ยแต่ผ้ ูอยู่อาศัยจะตัง@ ศาลเพี ยงตาอย่างถูกต้ องตามหลักการและเซ่นไหว้ วิญ ญาณ
เหล่านันด้
@ วยของทีเหมาะสมอย่าง นํ @าแดง ตุ๊กตา อาหาร ธูปเทียน พวงมาลัย เป็ นต้ น หรื อความ
เชือในเรื องการบนบานศาลกล่าว คือการทีบุคคลหนึงมีเรื องปรารถนาหรื อเรื องทุกข์ร้อน เช่น การ
สอบเข้ ามหาวิทยาลัย ความยากจนและปั ญหาอืน ๆ บุคคลนันจะต้
@
องสัญญากับ ภูตผี ศาลเจ้ าพ่อ
เจ้ าแม่ หรื อสิงศักดิส& ิทธิ&วา่ จะทําสิงใดสิงหนึงเพือเป็ นการแลกกับการได้ สมปรารถนา
อย่างไรก็ ตามสิงที มาคู่กันกับพิธีกรรมและคติความเชื อในสังคมไทยคือวัตถุศกั ดิ&สิทธิ&
ซึงเป็ นเสมือนตัวแทนหรื อทีสิงสถิตของสิงทีมองไม่เห็น วัตถุศกั ดิ&สิทธิ&อย่าง เครื องราง ศาล ต้ นไม้
กระทังสิงพิสดารต่าง ๆ ได้ แทรกตัวเข้ ามากับสิงอืน ๆ ในสังคมเมืองสมัยใหม่จนแยกจากกันได้ ยาก
และสามารถถูกพบเห็นได้ ทกุ หลืบมุมเมือง ยิงทวีทงมายาคติ
ั@
ทางความเชือให้ ฝังรากลึกลงในสังคม
มากขึ @นและทําให้ สงั คมไทยเป็ นสังคมทียึดติดกับวัตถุทางความเชือ ข้ าพเจ้ าเองก็เป็ นสมาชิกของ
สังคมทีถูกเลี @ยงดูและเติบโตขึ @นมาในครอบครัวชาวพุทธแบบอนุรักษ์ นิยม ในวัยเด็กข้ าพเจ้ าจึงมี
ความเชือในเรื องต่าง ๆ ตามบิดามารดาและผู้คนรอบข้ าง นอกจากจะเชือในพระไตรปิ ฎกและคํา
สอนของพระพุทธเจ้ าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ ว ยังมีความเชือเรื องภูตผีสิงศักดิ&สิทธิ& ในแบบ
ไทย ๆ ปนเปมาด้ วย โดยเฉพาะความเชือเรื องเจ้ าที เทวดา และดวงชะตา โดยไม่เกิดการตังคํ
@ าถาม
1

2
ครัน@ เมือข้ าพเจ้ าเติบโตขึ @นและเริ มรับข้ อมูลทีย้ อนแย้ ง ข้ าพเจ้ าเริ มเกิดความสงสัยและศึกษาเรื อง
ความเชืออย่างจริ งจัง ทําให้ พบว่าทุกสังคมในทุกประเทศทัวโลกต่างมีความเชือเป็ นของตน เช่น
ในโลกตะวันตกทีถึงแม้ จะเป็ นสังคมแบบฆราวาสวิสยั หรื อสังคมทีไม่ให้ บทบาทแก่ความเชือและ
ศาสนา ก็ยงั คงมีความเชือเรื องพระเจ้ า เทวดา ซาตาน ภูตผีและการขับไล่ผี ไปจนถึงความเชือเรื อง
มนุษย์ต่างดาวในหมู่ประชากร หรื อบางประเทศในทวีปแอฟริ กายังคงมีความเชือเรื องแม่มดและ
เวทย์มนต์ ทําให้ พฤติกรรมการล่าแม่มดยังคงถูกปฏิบตั ิอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้ วยความกลัวแม่มด
ซึงบ่อยครั ง@ จบลงด้ วยการฆาตกรรม เมือข้ าพเจ้ าได้ เข้ าใจความเชือของคนจากหลากหลายชาติ
พันธุ์มากขึ @น ซึงแตกต่างกันไปตามตัวแปลทางประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม ข้ าพเจ้ าจึงเริ มกลับมา
ตังคํ
@ าถามกับความเชือทังหมดที
@
ตนเคยถือ
ข้ าพเจ้ าจึงต้ องการแสดงออกผ่านการสร้ างผลงานศิลปะแนวสือผสมเพือวิพากษ์ วิจารณ์
ความเชื อในสิงศักดิ&สิทธิ& และวัตถุทางความเชื อต่าง ๆ ในสังคมไทยและคาดหวังว่าผลงานของ
ข้ าพเจ้ าจะสร้ างแรงกระตุ้นให้ ผ้ รู ับชมเกิดการตังคํ
@ าถามกับสิงต่าง ๆ รอบตัวไม่มากก็น้อย
จุดหมายและวัตถุประสงค์ ของการสร้ างสรรค์
ต้ องการสร้ างผลงานศิลปะสือผสมทีวิพากษ์ วิจารณ์ ความเชือในสิงศักดิ&สิทธิ& ต่าง ๆ ใน
สังคมไทยและมุ่งเน้ นให้ เกิดการตังคํ
@ าถามต่อข้ อกล่าวอ้ างเหนือธรรมชาติของวัตถุทางความเชือ
เหล่านัน@ รวมทังสร้
@ างผลงานสือผสมทีมีความแปลกใหม่และน่าสนใจในการนําเสนอ

แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
ข้ าพเจ้ า ต้ องการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละทํ าให้ เ กิ ดการตัง@ คํ าถามต่อความเชื อต่า ง ๆ ใน
สังคมไทย โดยเฉพาะแง่มมุ ทางวัตถุของความเชือหรื อสิงศักดิส& ิทธิ&
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ขอบเขตการสร้ างสรรค์
ด้ านเนือหา
เกียวข้ องกับการวิพากษ์ วิจารณ์ความเชือในสิงศักดิส& ิทธิ&ทีมีอยูใ่ นสังคมไทย
ด้ านรู ปแบบ
ผลงานศิลปะแนวสือผสมทีใช้ สือหลากหลาย อย่างไรก็ตาม มุง่ เน้ นการสร้ างรู ปทรงขึ @น
ใหม่เพือใช้ เป็ นเครื องมือในการล้ อเลียนและวิพากษ์ วิจารณ์ความเชือในวัตถุศกั ดิส& ิทธิ&ทีมีอยูเ่ ดิม
ด้ านเทคนิควิธีการ
ภาพถ่าย วีดีโอ ประติมากรรม วัตถุสําเร็ จรูปและการจัดวาง

บทที 2
ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการสร้ างสรรค์
วัตถุศักดิสิทธิและมายาคติ
วัตถุทีถูกกํ าหนดมาให้ ศักดิ&สิ ทธิ& เป็ นเครื องมื อที ขาดไม่ไ ด้ ใ นคติความเชื อและการก่ อ
พิธีกรรมของมนุษย์ มนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมนอกจากจะมีพิธีกรรมทางความเชือทีเป็ นแบบแผน
เคร่งครัดแล้ ว มนุษย์ยงั ให้ ความสําคัญกับวัตถุทางความเชือหรื ออุปกรณ์ทีใช้ การประกอบพิธีกรรม
อี ก ด้ ว ย สัง คมไทยเป็ นสัง คมที มี ค วามหลากหลายทางความเชื อและมี ค วามเป็ นศาสนาสู ง
(religiousity) เป็ นสังคมทีเข้ มข้ นไปด้ วยศรัทธาและวัตถุศกั ดิ&สิทธิ&สงั คมหนึง อย่างไรก็ตามสังคมที
ผูกรัดกับความเชือเช่นนี @อาจนํามาซึงมายาคติบางอย่างซึงถูกมองข้ ามและไม่ถกู ตรวจสอบ
นักมนุษยวิทยา มัวรี ซ์ บลอช (Maurice Bloch) ชี @ว่าพิธีกรรมและวัตถุศกั ดิ&สิทธิ&เป็ นเพียง
ผลผลิตจากคําบอกเล่ายุคโบราณ คล้ ายกับว่าเป็ นสูตรสําเร็จทีเพียงถูกผลิตซํ @าอย่างไม่มีเหตุผล จึง
เป็ นสาเหตุให้ วตั ถุทางความเชือและพิธีกรรมต่างๆดูจะไม่สมเหตุสมผลกับบริ บทแวดล้ อมร่ วมสมัย
และด้ วยความเคร่งครัดในสูตรสําเร็ จนี @เองจึงทําให้ สงั คมหรื อวัฒนธรรมหนึงยกวัตถุบางประเภทให้
เป็ นของสูงและของทีมี อํานาจเหนือธรรมชาติโดยไม่จําเป็ นต้ องมี เหตุผลหรื อข้ อพิสูจน์มารองรั บ
ปาสคาล โบเยอร์ (Pascal Boyer) ได้ ชี @ประเด็นในหนังสือ Religion Explained (2001) ว่าเมือเป็ น
เรื องของความเชือแล้ วมนุษย์จะมีพฤติกรรมทางจิตวิทยาแบบยํ @าคิดยํ @าทํา (Obsessive Action)
คือการกระทํ าเดิม ๆ ต่อวัตถุเ ดิม ๆ คล้ ายกับอาการป่ วยทางจิ ตของผู้ป่วยที มี โรคยํ า@ คิดยํ า@ ทํ า
(Obsessive - compulsive disorder) ซึงกระทําพฤติกรรมทีซํ @าซากเมือถูกกระตุ้นโดยสิงเร้ าอย่าง
ไร้ เหตุผล โบเยอร์ ได้ ยกตัวอย่างงานวิจยั ของอาลัน ฟิ สค์ (Alan Fiske) ว่าด้ วยเรื องความคล้ ายคลึง
กันของสภาพสมองมนุษย์เมือถูกกระตุ้นโดยวัตถุหรื อพิธีกรรมบางอย่างกับสภาพสมองของผู้ป่วย
โรคยํ @าคิดยํ @าทํา ฟิ สค์ค้นพบว่าเมือมนุษย์ถูกกระตุ้นโดยสิงเร้ าดังกล่าวจะทําให้ สมองผลิตอารมณ์
เกรงกลัวหรื อความรู้ สึกทีตกอยู่ในอันตรายออกมา บีบให้ ร่างกายทําท่าทางเดิม ๆ ต่อสิงเร้ าเดิม ๆ
ด้ วยความกลัวว่าตนเองจะผิดแผกไปจากกลุ่มหรื อความกลัวในอันตรายที จะตามมาหากไม่ทํา
พฤติ ก รรมที ถู ก กํ า หนด นี จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ พฤติ ก รรมเหล่ า นี ไ@ ม่ ไ ด้ เป็ นเรื องระดั บ ปั จเจก
แต่เป็ นปรากฏการณ์ทีติดต่อกันในระดับสังคม (contagion system) เราสามารถเห็นรู ปแบบความ
4
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หมกมุน่ อย่างไร้ เหตุผลนี @ได้ ในระบบทางความเชือของไทย เช่น การไหว้ ศาลพระภูมิ ต้ นไม้ วัดหรื อ
วัตถุศกั ดิ&สิทธิ& ต่าง ๆ ทุกครั ง@ เมื อเดินผ่าน หรื อการนํ าวัตถุศกั ดิ&สิทธิ& ทีแตกหักเสี ยหายไปทิง@ ไว้ ใต้
ต้ นไม้ ด้วยความกลัวในโชคร้ ายทีจะตามมาหากไม่กระทําการดังกล่าวความศรัทธาและความเกรง
กลัวในวัตถุศกั ดิส& ิทธิ&จึงเป็ นเพียงมายาคติทีเกิดจากปรากฏการณ์ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาทีมี
ลักษณะติดต่อกันในสังคมบีบให้ เกิดพฤติกรรมแบบผลิตซํ @าเมือถูกกระตุ้นโดยวัตถุทางความเชือ1
อีกปั จจัยหนึงซึงเป็ นสาเหตุของความเชือในสิงศักดิ&สิทธิ& อย่างกว้ างขวางคือการเข้ ามา
ของระบอบทุนนิยมตะวันตกความเชือส่วนใหญ่ในสังคมไทยมักมีความเกียวเนืองกับเรื องเงินทอง
และเศรษฐกิ จ กรุ งเทพมหานครที เป็ นทัง@ เมื องหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จของประเทศมี
ปริ มาณศาลพระภูมิ ศาลเพียงตา และวัตถุศกั ดิ&สิทธิ& อืน ๆ อย่างหนาตาโดยเฉพาะบริ เวณตลาด
ย่านการค้ าและย่านเศรษฐกิจ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้ าวกระโดดในช่วงทศวรรษที
2510 สัมพัทธ์ กับพฤติกรรมทางความเชือทีเกี ยวข้ องกับการขอความมังคังรํ ารวย การลุกฮือทาง
การเมืองในยุคนันเป็
@ นต้ นมานํามาซึงความเสือมสลายในการถือครองเอกสิทธิ&ในการควบคุมความ
เชือกระแสหลัก (religious establishment) ของสถาบันรัฐและสถาบันทางศาสนาต่อมาในช่วง
ทศวรรษที 2530 และ 2540 การก่อร่างสร้ างตัวของภาคเอกชนได้ โอนถ่ายอํานาจจากหน่วยงานรัฐ
หลายหน่วยงานไปยังกิ จการเอกชน ทํ าให้ เกิ ดระบบความเชื อของชนชันกลางในภาคเอกชนซึ
@
ง
แยกตัวออกมาเป็ นเอกเทศจากขนบแบบรัฐ ตัวอย่างเช่นการก่อสร้ างศาลพระพรหม เอราวัณของ
โรงแรมเอราวัณ ซึงเป็ นสถานที ท่องเที ยวทางจิ ตวิ ญ ญาณชื อดัง ของกรุ ง เทพฯ อาจกล่าวได้ ว่ า
การถดถอยของอํานาจรัฐและการเติบโตของภาคเอกชนทําให้ เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
และความเชือ ซํ @าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจต้ มยํากุ้งในปี พ.ศ. 2540 ทีทําให้ เกิดสภาวะฝื ดเคือง
ทางเศรษฐกิ จ อย่างรุ นแรงยิ งบี บให้ คนไทยต้ องออกไปหาที พึงทางศรั ทธานอกปริ ม ณฑลพุทธ
ศาสนาทีไม่ตอบโจทย์ความทุกร้ อนทางเศรษฐกิจปรากฏการณ์ทางความเชือทีเกิดขึ @นเพือเป็ นทียึด
เหนี ยวทางเศรษฐกิ จข้ างต้ นถูกเรี ยกว่า ‘ศาสนาแห่งความเจริ ญรุ่ งเรื อง’ (prosperity religion)
งานวิจยั ของ IJURR (International Journal of Urban and Regional Research) ชี @ว่าความ
เชื อมโยงดัง กล่ า วระหว่ า งสิ งศัก ดิ&สิ ท ธิ& แ ละระบอบทุ น นิ ย ม สามารถเห็ น ได้ อ ย่ า งชัด เจนบน
ท้ องตลาดของกรุ งเทพฯ ซึงดาษดืนไปด้ วยศาลพระภูมิหรื อทีผู้วิจัยเรี ยกว่า ‘ตลาดศาล’ (shrine
market) เนื องจากคนในพื น@ การค้ า ดัง กล่ า วเชื อว่ า เทพาอารั ก ษ์ จ ะนํ า ความมังคังมาสู่ต น
สิงดัง กล่าวเป็ นผลโดยตรงจากการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ที ชี น@ ํ าทัศนี ยภาพทางความเชื อ
1

Pascal Boyer, Religion Explained (New York: Basic Books, 2001), 229 - 240.
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ความเชือและสิงศักดิ&สิทธิ&ทีเกี ยวกับโชคลาภเงินทองในสังคมไทยมักมีความข้ องเกียวกับเทพเจ้ า
ฮินดูจีน รวมไปถึงความเชือแบบลัทธิบชู าผี (animism)
ความผลิบานของความเชื อประเภทนี ต@ ามมาด้ วยความต้ องการที พุ่งทะยานของวัตถุ
ศักดิ&สิทธิ& ในตลาด ส่ง ผลโดยตรงต่อการเกิ ดขึน@ ของอุตสาหกรรมความเชื อ ที เปลี ยนแปลงวัตถุ
เหล่านี @ให้ เกิดความหลากหลายน่าซื @อน่าจับจองและกลายเป็ นสินค้ าอย่างหนึงการศึกษาเกียวกับ
สภาวะทางสังคมยุคหลังสมัยใหม่ (Comaroff and Comaroff, 2000) ชี @ว่าความเป็ นสมัยใหม่และ
ความเป็ นตะวันตกผนวกกับระบอบทุนนิยมได้ ทําให้ เกิด ‘สภาวะสังคมเมืองแบบอตะวันตก’ (nonwestern urbanity) ซึงหลอมรวมขนบและความเชือทีมีอยูเ่ ดิมเข้ ากับสภาวะความเป็ นสมัยใหม่ ทํา
ให้ เกิดปรากฏการณ์ทีวัตถุศกั ดิ&สิทธิ& กลายเป็ น ‘สินค้ าทางความเชือ’ และยิงทวีปริ มาณวัตถุทาง
ความเชือในสังคมนัน@ ๆ ความยึดติดยึดถือในวัตถุทางความเชือในสังคมไทยจึงสามารถถูกอธิบาย
ได้ โดยธรรมชาติศรัทธาของมนุษย์ และสภาวะทุนนิยมสมัยใหม่ซงทํ
ึ าให้ สงั คม เศรษฐกิจและความ
เชื อเป็ นสิ งที แยกออกจากกั น ได้ ย าก ส่ ง ผลให้ ค วามเชื อและมายาคติ เ หล่ า นี ฝ@ ั ง รากลึ ก ลงใน
สังคมไทยอย่างแยบยล2

ความเชือเรื องสิงศักดิสิทธิในสังคมไทย
คนไทยมีความเชือเกี ยวกับสิงที มองไม่เห็นพลังอํ านาจลี @ลับเหนือธรรมชาติ และความ
เชือทีว่าสิงทีมองไม่เห็นสามารถบันดาลโชคดีหรื อเคราะห์ร้ายมาแก่มนุษย์ได้ เช่น เจ้ าป่ า เจ้ าเขา
เจ้ าทุง่ เจ้ าที ฯลฯ อาจกล่าวได้ ว่าคนไทยมีความเชือเรื อง ‘ผีผ้ อู ยู่มาก่อน’ แนวความคิดทีว่าคนหรื อ
บรรพบุรุษทีเคยมีชีวิตอยุใ่ นบริ เวณหรื อทีดินหนึง เมือตายจากไปจะกลายสภาพเป็ นภูตผี วิญญาณ
หรื อเทวดา และวนเวียนเป็ น ‘เจ้ าของพื @นที’ นัน@ ๆ ทําให้ คนไทยจํานวนหนึงมีความเชือเกียวกับเจ้ า
ทีพวกนี @ว่าผู้ทีเข้ ามาอยู่อาศัยใหม่จะต้ องเส้ นไหว้ บชู าเทวาอารักษ์ ผ่าน ‘ศาล’ (shrine, reliquary)
ทีเรี ยกว่าศาลเพี ยงตา ศาลตายายที เป็ นเสมื อนที พักอาศัยของเจ้ าที ซึงต้ องถูกทํ าพิธีจดั ตังและ
@
อัญ เชิ ญ อย่ า งมี ร ะบบแบบแผนเคร่ ง ครั ด โดยมัก มี เ ครื องศาล อาทิ บริ ว ารชายหญิ ง นางรํ า
ยานพาหนะ เช่น ช้ าง ม้ า รวมไปถึงธูปและอาหารเส้ นไหว้

2

Ara Wilson, The Sacred Geography of Bangkok’s Markets (International Journal of
Urban and Regional Research Volume 32.3, September 2008).
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ความเชือเรื องศาลพระภูมิเป็ นความเชือทีมีมาช้ านาน เป็ นความเชือทีถูกรับเข้ ามาจาก
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ศาสนาพราหมณ์ ดงเดิ
ั @ มมี ความเชื อว่าเทพเจ้ าสามารถลงมาประทับใน
ศาลพระภูมิ หรื อ ‘ศาลเสาเดียว’ ได้ นีจึงเป็ นทีมาของรู ปลักษณ์ศาลทีพบเห็นในปั จจุบนั โดยพระ
ภูมิหมายถึงเทพาอารั กษ์ ทีประจํ าอยู่ในพื น@ ที หนึง มี พลังอํ านาจในการคุ้มครองรั กษาพื น@ ที และ
มนุษย์ในพื @นทีนัน@ ๆ ตําราการตังศาลพระภู
@
มิและการก่อพิธีกรรมทีเกียวข้ องกับศาลพระภูมิในไทย
ปรากฏขึ @นมาอย่างเป็ นระบบมาแต่โบราณกาล เช่น คัมภีร์พรหมชาติฉบับหลวงคนไทยนิยมตังศาล
@
พระภูมิในบ้ านเรื อน ทีดิน สถานประกอบกิจการ ร้ านค้ า ไปจนถึงทีทําการรัฐต่าง ๆ เพืออัญเชิญ
เทพาอารักษ์ มาปกปั กรักษาคุ้มครองตนเองหรื อกิจการของตนและยังมีความนิยมตังสร้
@ างพระภูมิคู่
กับศาลเพียงตาเพือเป็ นการผนวกทวีอิทธิฤทธิ&อีกด้ วย3
ความเชื อเรื องสัตว์พิการหรื อสัตว์ กลายพันธ์ ในสังคมไทยเป็ นความเชือที มีรากมาจาก
ลัทธิ บูชาสัตว์และความเชือเรื องการเวี ยนว่ายตายเกิดในศาสนาพุทธ รวมทังความเชื
@
อเรื องการ
แปลงกายจากเทวดามาเป็ นสัตว์ ความเชือเกี ยวกับสัตว์กลายพันธ์ มีความเกี ยวข้ องกับสลากกิน
แบ่งรัฐบาลหรื อหวยมาตังแต่
@ การจัดตังสลากกิ
@
นแบ่งในสมัยรัชกาลที 6 คนไทยนิยมนําแป้งมาถูกบั
ผิวสัตว์ประหลาด สัตว์พิการ เช่น ควายตาเดียว นกสองหัว เพือให้ ได้ ตวั เลขมาซื @อสลาก หรื อทีเรี ยก
กันว่า ‘การขูดหวย’ แดนเนียล ไนแมน (Daniel Neiman) ชี @ว่าปรากฏการณ์ ดงั กล่าวเป็ นลูกผสม
ของความเชื อแบบ ฮินดู พุทธ และลัทธิ บูชาผี ซึงก่อให้ เกิ ดแนวคิดเกี ยวกับ‘เทวาอารักษ์ ท้องถิน’
(local animistic spirits) ทีสามารถให้ ทงคุ
ั @ ณและโทษแก่คนในพื @นทีขึ @นอยู่กบั การถูกปฏิบตั ิ โดย
ไนแมนยกตัวอย่า งกรณี จ ากหมู่บ้า นแห่ ง หนึ ง ที มี ค วามเชื อว่า โรคระบาดที เกิ ดขึ น@ ในหมู่บ้ า น
เกิ ดจากวิ ญ ญาณเต่าประจํ าพื น@ ที เกิ ดความโกรธเคืองที มี คนเข้ าไปตังรกรากทั
@
บที เต่าในบึง ใน
หมู่บ้าน จนเกิดเป็ นเรื องราวใหญ่โต มีการเชิญพระมาทําพิธีกรรมขอขมา จากตัวอย่างข้ างต้ นไน
แมนชี ว@ ่า ถึง แม้ ว่าพิ ธีการที เกี ยวกับสัตว์ จ ะมาจากศาสนาพราหมณ์ ซึงเชื อในการบูช ายัญสัตว์
แต่ปรากฏการณ์ ทีปรากฏในไทยเป็ นผลผลิตของแนวคิดแบบพราหมณ์ ผนวกกับแนวความคิดใน
เรื องการเคารพรักสัตว์และแนวคิดเรื องบาปกรรมของศาสนาพุทธ4

3

วชิรภัทร กลัดทรัพย์, การจัดการศาลพระภูมิในเขตกรุ งเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555).
4
Sinnoo Parinyaporn, Superstitious Regarding Animals: Mutation and Reincarnation in a
Thai context (International Journal of Humanities and Social Science Volume 6 Number 11,
November 2016)
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งานศิลปะร่ วมสมัยและการวิพากษ์ วิจารณ์ มายาคติของวัตถุศักดิสิทธิ
แนวคิดเชิงต่อต้ านท้ าทายศาสนาปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะร่ วมสมัยหลายต่อหลายชิ @น
และวัตถุศกั ดิส& ิทธิ&เป็ นสิงทีศิลปิ นหลายคนเลือกนํามาวิพากษ์ วิจารณ์ผา่ นงานศิลปะเชิงล้ อเลียน
เจฟฟรี วาลแลนซ์ (Jeffrey Vallance) เป็ นศิลปิ นชาวอเมริ กันทีมีแนวความคิดในการ
วิพากษ์ วิจารณ์และตังคํ
@ าถามต่อวัตถุศกั ดิส& ิทธิ&ในศาสนาต่าง ๆ ผ่านวัตถุเชิงล้ อเลียน ในชุดผลงาน
Relics and reliquaries วาลแลนซ์ได้ นําหิ @งเก็บวัตถุศกั ดิ&สิทธิ& ซึงโดยทัวไปแล้ วจะบรรจุพระฉายา
ลักษณ์ของพระเยซูเจ้ าพระแม่มารี หรื อศาสดาองค์อืน ๆ มาเปลียนวัตถุภายในให้ กลายเป็ นสิงของ
ทีจํ าเจแต่มีความหมายต่อตัวศิลปิ น เช่น ปากกา หมากฝรั ง โมเดลโทรทัศน์ ไปจนถึงรู ปปั น@ ของ
วราดีเมียร์ เลนิน (Vladimir Lennin) ทําให้ เกิดสภาวะลักลันระหว่างหิ @งซึงถูกสร้ างขึ @นมาแบบขนบ
กับวัตถุร่วมสมัยทีถูกบรรจุอยูภ่ ายใน
วาลแลนซ์ ต้องการสร้ างระบบความเชื อผ่านวัตถุทางศาสนาที มี ลักษณะเป็ นปั จ เจก
ศิลปิ นจงใจเลือกวัตถุจากวัฒนธรรมกระแสหลักและวัตถุทีมีความหมายส่วนตัว บางชิ @นเป็ นของ
สะสมและหลัก ฐานของการท่ องเที ยวของศิ ล ปิ น ราวกับ ว่ าเป็ นการสร้ างชาดกส่ ว นตัว ขึน@ มา
วาลแลนซ์มองว่าสิงทีคนร่ วมสมัยยึดถื อหรื อให้ คณ
ุ ค่านันไม่
@ ใช่รูปเคารพทางศาสนาแบบขนบอีก
ต่อไปแต่เป็ นวัตถุร่วมสมัยทีมีความหมายต่อบุคคลนัน@ ๆ จากการสร้ างผลงานชุดนี @วาลแลนซ์ได้ รือ@
ถอนคุณค่าและความหมายของวัตถุเชิงศาสนาหรื ออาจกล่าวได้ ว่า ศิลปิ นได้ ‘แปลงวัตถุให้ เป็ น
ฆราวาส’ (secularization)
ประติมากรรมรู ปเลนินของวาลแลนซ์ถกู บรรจุใส่ในหิ @งพร้ อมกับเหรี ยญตราและเข็มกลัด
สมัยสหภาพโซเวียต วาลแลนซ์มกั เลือกนําวัตถุทีมีบริ บททางประวัติศาสตร์ มาใช้ เช่น หมากฝรังที
ถูกอ้ างว่า ถูกพ่นใส่ป้ายหลุมศพของ ริ ชาร์ ต นิคสัน (Richard Nixon) อดีตประธานาธิ บดีสหรัฐฯ
โดยนักท่องเทียวในเยอรมันตะวันออกระหว่างปี ค.ศ.1972 หรื อ ของฝากจากวาติกนั ทีถูกปลุกเสก
โดยพระสันตะปาปา (ภาพที 1) ไปจนถึงการ์ ดสะสมรู ป แคโรลีน โจนส์ (Carolyne jones)ในบท
โมร์ ทีเซีย อดัมส์ (Morticia Addams) ซึงศิลปิ นยกให้ เป็ นอุดมคติทางความงามของเพศหญิง‘วัตถุ
ศักดิ&สิทธิ& ’ของวาลแลนซ์เป็ นการหลอกล้ อกับรู ปเคารพดึกดําบรรพ์ทีศิลปิ นมองว่าไร้ ความสําคัญ
ทางจิตวิญญาณไปเสียแล้ ว
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เฮอร์ มนั น์ นิทช์ (Hermann Nitsch) (ภาพที 2) เป็ นศิลปิ นอีกผู้ซึงวิพากษ์ ศาสนาและสิง
ศักดิ&สิทธิ&ผ่านผลงานศิลปะ ศิลปิ นชาวออสเตรี ยนผู้นี @ใช้ ศิลปะสือการแสดงสด (performance art)
และจิตรกรรมเป็ นเครื องมือหลัก การแสดงสดของเฮอร์ มนั น์เป็ นการประกอบพิธีกรรมทีคล้ ายคลึง
กับของลัทธิ เพแกน (peganism) ซึงมักประกอบไปด้ วย การตรึ งการเขน ความเมามายเหล้ าสุรา
การบูชายันต์สตั ว์ และการดืมเลื อด เฮอร์ มนั น์ ต้องการสร้ างระบบความเชื อทางศาสนาปลอมนี @
ขึ @นมาเพือตังคํ
@ าถามกับความเชือของคริ สต์ศาสนาผลงานมักเกี ยวเนืองกับปรัชญาทางความเชือ
ยุคโบราณเรื องการเข้ าถึงสภาวะทางจิตวิญญาณผ่านการปลดปล่อยสัญชาตญาณดิบ ซึงขัดแย้ ง
กับปรัชญาของคริ สต์ศาสนาโดยสิ @นเชิง ศิลปิ นมักจะใช้ ผืนผ้ าใบเป็ นฉากของพิธีกรรมของเขาเสมอ
เป็ นผลให้ ผืนผ้ าใบเปื อ@ นคราบเลือดเหล่านี @แปรสภาพไปเป็ นงานจิตรกรรมนามธรรมซึงเกิ ดจาก
ร่ องรอยการแสดงสดของเฮอร์ มนั น์ ศิลปิ นมองว่าผืนผ้ าใบพวกนี @เป็ นเสมือน ‘วัตถุศกั ดิ&สิทธิ&’ หรื อ
‘เครื องราง’ ประจํ า ระบบความเชื อของเขา ซึ งบรรจุ ‘ความสํ า คัญ ทางอภิ ป รั ญ ชา’ ไว้
(metaphysical significance) วัตถุทางความเชือในงานของเฮอร์ มนั น์เหมือนการท้ าทายขนบและ
ความเข้ าใจโดยทัวไปของวัตถุศกั ดิส& ิทธิ&
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ภาพที 1 Jeffrey Vallance, Statue Blessed by Pope John Paul II and Drive-by Yassir
Arafat, 2006
ทีมา : Jeffrey Vallance, readymade sculpture, เข้ าถึงเมือ 20 เมษายน 2560, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00226lldjCjGFgZj4G3CfDrCWvaHBOcxEtC
/jeffrey-vallance-statue-blessed-by-pope-john-paul-ii-and-drive-by-yassir-arafat.jpg
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ภาพที 2 Hermann Nitsch
ทีมา : เข้ าถึงเมือ 20 เมษายน 2560, เข้ าถึงได้ จาก https://news.artnet.com/app/news-upload
/2015/05/norm-37-malaktion-18-e1432739201594.jpg

บทที 3
การดําเนินการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ในโครงการศิ ล ปนิ พ นธ์ ข องข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า สร้ างสรรค์ ผ ลงานขึน@ มาทัง@ หมด 7 ชิ น@
ผลงานทังหมดมุ
@
่งเน้ นการวิพากษ์ วิจารณ์วตั ถุทางความเชือและสิงศักดิ&สิทธิ&ในสังคมไทย ผลงาน
แต่ละชิ @นมีรูปร่างรูปทรง สือและกระบวนการ ไปจนถึงแนวความคิดทีแตกต่างกัน
ในการสร้ างผลงาน Square Shrine (2016) ขันแรกข้
@
าพเจ้ านําศาลเพียงตาและเครื อง
ศาลต่าง ๆ มาติดตังที
@ บ้ านข้ าพเจ้ าซึงไม่เคยมีการตังศาลเจ้
@
าทีมาก่อน จากนันได้
@ ทําพิธีอัญเชิญ
วิญญาณเจ้ าทีให้ มาสถิตในศาลดังกล่าว ทังนี
@ @ข้ าพเจ้ าได้ บนั ทึกภาพเคลือนไหวของศาลเพียงตา ณ
บ้ านของข้ าพเจ้ าไว้ ด้วย ต่อมาข้ าพเจ้ านํ าศาลรวมทัง@ ตุ๊กตาตายายไปทุบทํ าลายด้ วยค้ อนแล้ ว
บันทึกกระบวนการไว้ เป็ นภาพเคลือนไหว เมือศาลและตุ๊กตาถูกทุบจนละเอียด ข้ าพเจ้ าได้ นําปูนที
ได้ จากกระบวนการมาหล่อขึ @นใหม่ให้ เป็ นรู ปทรงสีเหลียมผืนผ้ าหกก้ อนด้ วยแม่พิมพ์เหล็กก้ อนปูน
ทังหมดถู
@
กนํากลับมาติดตัง@ ณ บริ เวณทีตังศาลเพี
@
ยงตาเดิมทีบ้ านข้ าพเจ้ าพร้ อมกับเครื องศาลและ
ของเซ่ น ไหว้ ต่า ง ๆ จากนัน@ ถูก บัน ทึ ก ไว้ เ ป็ นภาพนิ งข้ า พเจ้ า นํ า ภาพที บัน ทึ ก ไว้ ม าพิ ม พ์ ล งบน
กระดาษด้ วยเทคนิคอิงค์เจตขาว - ดําพร้ อมกับคูม่ ือการตังก้
@ อนปูนทีข้ าพเจ้ าแต่งขึ @นโดยอ้ างอิงจาก
แบบแผนการตังศาลเพี
@
ยงตาแบบไทยในท้ ายทีสุดข้ าพเจ้ าได้ นําก้ อนปูนมาจัดเรี ยงกันเป็ นสองแถว
พร้ อมกับภาพถ่ายประกอบข้ อความ รวมทังฉายภาพเคลื
@
อนไหวรู ปลักษณ์ศาลเพียงตาในตอนต้ น
ตัดสลับกับกระบวนการทุบทําลายศาลเป็ นอันเสร็ จสิ @น
หลังจากการสร้ างผลงานชิ @น Square Shrine ข้ าพเจ้ าได้ นําก้ อนปูนข้ างต้ นมาทุบทําลาย
อีกครั ง@ เพื อสร้ างเป็ นวัตถุชิน@ ใหม่ ข้ าพเจ้ าเลือกหล่อปูนตังต้
@ นให้ เป็ นรู ปทรงของคอร์ นูโคเปี ยด้ วย
แม่พิมพ์ปนู (Cornucopia) ในส่วนของพิธีกรรมข้ าพเจ้ าออกแบบพิธีโดยอ้ างอิงจากพิธีกรรมแบบ
ฮินดูและไทยแต่ดดั แปลงให้ มีลกั ษณ์ เกินจริ ง เช่น ผู้ประกอบพิธีนําผ้ าไทยมาคลุมหัวจนมิด มีการ
นําเงินมายัดใส่ไว้ ในวัตถุ ผู้ประกอบพิธีทําท่าทางโอนเอนไปมาอย่างรุ นแรง ห้ องประกอบพิธีกรรม
ถูกอาบไปด้ วยแสงไฟสีเขียวสดและของทีใช้ ประกอบพิธีทกุ ชิ @นเป็ นสีเขียวพิธีกรรมถูกจัดขึ @นในห้ อง
สีเขียวทีถูกต่อขึ @นเฉพาะข้ าพเจ้ าสร้ างห้ องด้ วยไม้ ให้ มีขนาด 2 X 2 X 2 เมตรโดยมีทางเข้ าอยู่
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ด้ านหน้ า ข้ าพเจ้ าทาภายในของห้ องทัง@ หมดให้ เป็ นสี เขี ยวและติดหลอดไฟนี ออนสี เ ขี ยวไว้ บน
เพดานห้ อง นอกจากพิธีกรรมและวัตถุแล้ วข้ าพเจ้ ายังได้ ประพันธ์ บทสวดมนต์ภาษาบาลีขึ @นมาอีก
ด้ วย ใจความของบทสวดเป็ นการสรรเสริ ญและขอความมังคังรํ ารวยจากวัตถุ ในท้ ายทีสุดข้ าพเจ้ า
ได้ นําห้ องประกอบพิธีกรรมที ภายในติดตังคอร์
@ นูโคเปี ยไว้ มาจัดวางคู่กับวี ดิทัศน์ แสดงพิธีกรรม
ข้ างต้ นทีได้ ถกู บันทึกไว้
ในผลงาน Mjolnir (2016) ข้ าพเจ้ าต้ องการต่อยอดวิธีการสร้ างสรรค์จากผลงานชิ @นก่อน
ข้ าพเจ้ านํ าก้ อนปูนก้ อนเดิม มาทุบทํ าลายและหล่อ เป็ นรู ปทรงค้ อนขนาดเล็ กจากแม่พิ ม พ์ ปูน
จากนันข้
@ าพเจ้ าใส่วตั ถุทรงค้ อนไว้ ในกล่องพระแบบไทย ขณะเดียวกันก็ตอ่ ห้ องไม้ ขึ @นอีกครัง@ แต่ใน
ครัง@ นี @ห้ องมีลกั ษณะไร้ เพดานและยาว 2.5 X 1 เมตร ด้ านบนห้ องได้ ทําการติดหลอดไฟนีออนสีขาว
ไว้ ส ามหลอด จากนัน@ ข้ าพเจ้ าได้ แต่ง บทสวดมนต์ ภ าษาบาลี ทีมี เนื อ@ หาสรรเสริ ญ วัตถุทรงค้ อน
รวมทังพิ
@ มพ์บทสวดมนต์ลงบนกระดาษสีทองด้ วยเทคนิคอิงค์เจต ในท้ ายทีสุดข้ าพเจ้ านําวัตถุมา
ติดตังบนแท่
@
นวางไม้ ขนาดเล็กในห้ องพร้ อมกับลําโพงขนาดเล็กทีเปิ ดเสียงสวดมนต์และกระดาษสี
ทอง
ในผลงาน Genk (2016) ข้ าพเจ้ านําขาหมู 2 ขามาเชือมติดกันด้ วยการดามเหล็กให้ เกิด
เป็ นรูปทรงสมมาตร จากนันข้
@ าพเจ้ าทําพิมพ์ปนู ของรูปทรงแล้ วหล่อให้ เป็ นปูนซีเมนต์ โดยเนื @อปูนที
ใช้ ยงั คงนํามาจากผลงานชิ @นแรก เมือผลิตวัตถุเสร็ จสิ @นข้ าพเจ้ านําวัตถุไปทําการถ่ายทํา โดยให้ คน
ชูวตั ถุขึ @นในอากาศค้ างไว้ 1 นาทีด้วยสองมือภายใต้ ฉากหลังสีเขียว ทังยั
@ งได้ พรมแป้งสีขาวลงบน
พื @นผิวของวัตถุอีกด้ วย หลังจากนันข้
@ าพเจ้ านําวีดีทศั น์ทีได้ ไปตัดต่อฉากหลังให้ กลายเป็ นสีดําและ
ใส่รัศมีสีเหลืองม่วงเล็ก ๆ ให้ เรื องออกมาจากด้ านหลังวัตถุในขัน@ ตอนสุดท้ ายข้ าพเจ้ านําภาพที
สําเร็ จมาฉายลงบนกําแพงห้ องมืดด้ วยเครื องฉายโปรเจคเตอร์
ในผลงาน Digishrine (2016) ข้ าพเจ้ าต่อโครงไม้ ทรงสี เหลียมคางหมูสูง 1 เมตร ที
ด้ านล่างมีสีเหลียมผืนผ้ าขนาดเล็กสูง 15 เซนติเมตรยืนออกมา บนรู ปทรงสีเหลียมผืนผ้ าข้ าพเจ้ า
ได้ เจาะหลุมลึก 5 เซนติเมตรไว้ เมือทําโครงสร้ างรู ปทรงเสร็ จสิ @นข้ าพเจ้ านําเนื @อปูนซีเมนต์จาก
ผลงานชิ @นแรกมาฉาบลงบนโครงสร้ างให้ เกิดเป็ นพื @นผิวปูน จากนันใส่
@ ผงธูปและปั กแท่งธูปลงใน
หลุมทีเจาะไว้ ต่อมาข้ าพเจ้ าว่าจ้ างชายหญิ งคูห่ นึงให้ แต่งชุดไทยและนังพับเพียบในห้ องสตูดิโอที
ขึงไว้ ด้วยฉากหลังสีดําแล้ วบันทึกภาพไว้ เป็ นภาพเคลื อนไหว ในท้ ายที สุดข้ าพเจ้ านํ า วีดิทัศน์ ที
ได้ มาฉายลงบนโทรทัศน์ต้ แู ละวางโทรทัศน์ดงั กล่าวไว้ บนแท่นปูนข้ างต้ น
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ในผลงาน Shrine of Shrine (2017) ข้ าพเจ้ านําศาลพระภูมิ และเครื องศาลเช่น สิงห์ ม้ า
ตุ๊กตาตายาย มาตัดแยกส่วน จากนันข้
@ าพเจ้ าได้ ออกแบบรูปทรงขึ @นมาสามรู ปทรงรู ปทรงทีหนึงเป็ น
รู ปทรงทีเกิดจากการนําส่วนล่างของตุ๊กตาตาและตุ๊กตายายมาเชือมติดกัน รู ปทรงทีสองเป็ นการ
นํารูปทรงจากการเชือมตุ๊กตาตายายข้ างต้ นมาเชือมติดกับยอดศาลพระภูมิทีถูกตัดออกมา รู ปทรง
ทีสามเกิดจากการนําตุ๊กตาสิงห์ 2 ตัวมาตัดผ่าแนวนอนกลางลําตัว แล้ วนําส่วนหัวและฐานของทัง@
สองชิ @นมาติดกัน จากนันนํ
@ ารูปทรงทีเกิดจากการเชือมส่วนหัวมายึดกับส่วนฐาน ข้ าพเจ้ านํารู ปทรง
ทังสามมาหล่
@
อให้ เป็ นปูนซีเมนต์ด้วยแม่พิมพ์ยาง ต่อมาข้ าพเจ้ าต่อศาลไม้ สูง 1.5 เมตรขึ @นโดยปู
หลังคาศาลด้ วยแผ่นสังกะสี ข้ าพเจ้ านําศาลดังกล่าวไปติดตังไว้
@ บนพื @นทีรกร้ างพร้ อมกับเครื องศาล
คือ พวกมาลัย ผ้ าสี และตุ๊กตาบริ วารต่าง ๆ อย่างไรก็ตามข้ าพเจ้ าเลือกรู ปทรงมาติดตังในศาล
@
เพียงรูปทรงเดียวคือรูปทรงทีสามสุดท้ ายข้ าพเจ้ าบันทึกภาพเคลือนไหวศาลไม้ ไว้ เป็ นสองระยะ คือ
ระยะไกลและระยะประชิด แล้ วนํามาฉายคู่กันด้ วยจอโทรทัศน์สองจอ ต่อมาในการสร้ างผลงาน
99 Sacrosanct Objects (2017) ข้ าพเจ้ าได้ ซื @อวัตถุทางความเชือมาเพิม อาทิ ตุ๊กตากุมาร ตุ๊กตา
พญานาค ตุ๊กตาฤษี ตุ๊กตาพระพิฆเนศ ฯลฯ จากนัน@ นํ าวัตถุทัง@ มวลมาตัดเป็ นชิน@ ๆ ข้ าพเจ้ านํ า
ชิ @นส่วนทีได้ จากทังการตั
@
ดแบ่งวัตถุชิ @นใหม่และจากผลงานชิ @น Shrine of Shrine มาหล่อด้ วยพิมพ์
ยางเป็ นจํานวนอย่างละ 5-15 พิมพ์ แล้ วนํารู ปทรงทีได้ ทงหมดมาเปะเชื
ั@
อมกันให้ เกิดเป็ นรู ปทรงที
แตกต่างกัน 99 รู ปทรง ในท้ ายทีสุดข้ าพเจ้ านําวัตถุทงั @ 99 ไปติดตังไว้
@ บนพื @นทีรกร้ างแห่งหนึงแล้ ว
บันทึกภาพไว้ เป็ นภาพเคลือนไหว

ภาพที 3 ภาพแสดงศาลพระภูมิตงต้
ั@ น
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ภาพที 4 ภาพแสดงการหล่อรูปทรงวัตถุในผลงาน Square Shrine

ภาพที 5 ภาพแสดงภาพร่างผลงาน Cornucopia
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ภาพที 6 ภาพแสดงการขึ @นรู ปวัตถุในผลงาน Cornucopia

ภาพที 7 ภาพแสดงภาพร่างผลงาน Mjolnir
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ภาพที 8 ภาพแสดงภาพร่างผลงาน Digishrine

ภาพที 9 ภาพแสดงขันตอนการทํ
@
าพื @นผิวประติมากรรมในผลงาน Digishine
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ภาพที 10 ภาพแสดงตัวอย่างการประกอบรู ปทรงในผลงาน Shrine of Shrine

ภาพที 11 ภาพแสดงรูปทรงในผลงาน Shrine of Shrine
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ภาพที 12 ภาพแสดงตัวอย่างการประกอบรู ปทรงในผลงาน 99 Sacrosanct Objects

ภาพที 13 ภาพแสดงตัวอย่างรูปทรงในผลงาน 99 Sacrosanct Objects

บทที 4
การวิเคราะห์ ผลงาน
การวิเคราะห์ ผลงานศิลปนิพนธ์ ในระยะที 1
ผลงาน Square Shrine เป็ นผลงานศิลปะสือผสมทีประกอบไปด้ วยหน้ าจอโทรทัศน์
ก้ อนปูนทรงสี เหลี ยมผื นผ้ าหกก้ อน และรู ปภาพหนึงรู ป ปูนหกก้ อนเป็ นผลผลิตจากการนํ าศาล
เพี ยงตาและตุ๊กตาตายายที ผ่านพิธีอัญเชิญวิญญาณแล้ วมาทุบทํ าลายแล้ วหล่อขึ @นใหม่ให้ เป็ น
รู ป ทรงดัง กล่ า ว วี ดี โ อบนจอโทรทัศ น์ แ สดงภาพบัน ทึ ก รู ป ลัก ษณ์ ดัง@ เดิ ม ของศาลตัด สลับ กั บ
กระบวนการการทุบทําลายศาล ปูนหกก้ อนถูกจัดเรี ยงกันเป็ นสองแถวแถวละสามก้ อน ภาพทีถูก
แขวนอยู่บนกําแพงเป็ นภาพขาว - ดําของก้ อนปูนสีเหลียมผืนผ้ าทีถูกวางเคียงกับเครื องศาลและ
ของเซ่นไหว้ ตา่ ง ๆ พร้ อมข้ อความประกอบระบุวิธีการตังก้
@ อนปูนหรื อ ‘ศาล’ ผลงานได้ รับอิทธิพล
ทางแนวคิดมาจากหนังสือ Religion Explained ของปาสคาล โบเยอร์ (Pascal Boyer) ว่าด้ วย
เรื องความไม่สมเหตุสมผลของคติความเชือและพิธีกรรมทีถูกนําไปผูกติดมากับวัตถุบางชิน@ โดย
สังคม ผลงานหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ @นมาวิพากษ์ วิจารณ์ สิงศักดิ&สิทธิ&ด้วยการชี @ให้ ผ้ ูชมเห็นถึง
เนื อ@ แท้ ทางวั ส ดุ ข องศาลเพี ย งตาซึ งในที นี ค@ ื อ ปู น ซี เ มนต์ ผลงานมุ่ ง เน้ นเนื อ@ หาไปยั ง การ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ค วามเชื อเรื องเจ้ า ที และเทพาอารั ก ษ์ ใ นสัง คมไทยซึ งเป็ นความเชื อที มี ค วาม
เกี ยวข้ อ งกั บ ศาลเพี ย งตา เนื องจากความเชื อดัง กล่ า วเป็ นความเชื อที มี ค วามแพร่ ห ลายใน
กรุ งเทพมหานครอันเป็ นภูมิลําเนาของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ านําศาลเพียงตาเข้ าพิธีอญ
ั เชิญวิญญาณ
เพือสร้ างความน่าเชือถื อและความสมจริ งสมจังทางความเชือให้ กบั วัตถุเพราะตามคติความเชือ
ของไทยนันศาลเพี
@
ยงตาจะมีวิญญาณเจ้ าทีมาสถิตก็ตอ่ เมือผ่านพิธีกรรมอัญเชิญวิญญาณเสียแล้ ว
และข้ าพเจ้ าเลือกหล่อศาลเพียงตาขึ @นใหม่ให้ เป็ นรู ปทรงสีเหลียมเรี ยบ ๆ เพือทําลายสัญญะทาง
ศาสนาทัง@ หมดของวัตถุตัง@ ต้ นและทํ าให้ รูปทรงใหม่แ สดงเพี ยงคุณ ลักษณะของเนื อ@ ปูน ซี เมนต์
เท่ า นัน@ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ แรงบัน ดาลใจในการออกแบบรู ป ทรงมากจากศิ ล ปิ นกลุ่ ม มิ นิ ม อลลิ ซ ม์
(Minimalism) ซึงมีแนวคิดทีต้ องการสร้ างวัตถุทีปราศจากความหมายใด ๆ รู ปทรงถูกสร้ างให้ มีหก
ก้ อนด้ วยเจตนาทีต้ องนํ าปูนของแต่ละก้ อนไปสร้ างเป็ นวัตถุในอนาคต 6 ชิน@ อย่างไรก็ตามการ
20
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วางแผนอย่างคร่ าว ๆ นี ก@ ็ ถูกล้ ม เลิ กไปตามเวลา เนื องจากเป็ นการตี กรอบโครงการจนเกิ นไป
รูปทรงยังถูกสร้ างให้ มีลกั ษณะแบนเตี @ยและถูกวางไว้ ในระดับตําเรี ยดพื @นซึงเป็ นตําแหน่งทีไม่แสดง
ความสําคัญของวัตถุ อย่างไรก็ตามข้ าพเจ้ าจงใจนําก้ อนปูนมาวางประกอบกับเครื องเซ่นไหว้ แบบ
ขนบและพิมพ์ คู่กับข้ อความแสดงวิธีการตังศาลตามแบบแผนจารี
@
ต ด้ วยเจตนาที ต้ องการสร้ าง
ความย้ อนแย้ งระหว่างวัตถุและบริ บทแวดล้ อม ซึงเป็ นวิธีการที ได้ รับอิ ทธิ พลมาจากผลงานชุด
Relics and Reliquaries ของเจฟฟรี วาลแลนซ์ (Jeffrey Vallance) กล่าวคือเป็ นกระบวนการทีนํา
วัตถุทีไร้ ความเป็ นศาสนามายัดใส่ในบริ บททางศาสนา ในแง่ของการจัดวางนันข้
@ าพเจ้ าวางก้ อน
ปูนไว้ หน้ าภาพถ่ ายขาว - ดํ าบนตํ าแหน่ง ที ไม่ชิ ดกํ าแพงมากนักเพื อให้ ผ้ ูช มสามารถเชื อมโยง
ระหว่างวัตถุทรงเหลี ยมกับภาพและข้ อความบนกํ าแพงได้ ในขณะเดียวกันก็ สามารถชมวัตถุได้
โดยรอบ จอโทรทัศน์ทีแสดงวีดิทศั น์บนั ทึกกระบวนการถูกกวางไว้ ห่าง ๆ อีกฟากห้ อง เพือให้ ผ้ ชู ม
ทราบถึงทีมาของวัตถุบนพื @น
ผลงานจัดวางส่วนประกอบทังสามออกมาอย่
@
างเรี ยบง่ายและเผือพื @นทีไว้ ให้ ผ้ ชู มได้ เดิน
รอบ ๆ วัตถุทรงสีเหลียม อย่างไรก็ตาม ก้ อนปูนทีถูกหล่ออกมานันยั
@ งไม่มีความเรี ยบร้ อยเท่าทีควร
ทํ าให้ รูปทรงอาจไม่แ สดงความเป็ นเนื อ@ ปูน ได้ อย่างหมดจด รวมทัง@ การผนวกกระบวนการย่อย
สลายศาลเข้ ากับการประชดชันสิงศักดิ&สิทธิ&ด้วยการนําวัตถุทรงสีเหลียมกลับมาเคารพบูชาอีกครัง@
เป็ นสิงทีทําให้ เนื @อหาของผลงานไม่มีเอกภาพและชัดเจนจนเกิดไป จนไม่เหลือพื @นทีให้ ผ้ ชู มเกิดการ
ตังคํ
@ าถาม หากข้ าพเจ้ าเลือกมุ่งเป้าไปทีการแสดงเนื @อวัสดุของศาลเพียงตาเพียงอย่างเดียวจะทํา
ให้ ผลงานมีความเป็ นเอกภาพในแง่แนวความคิดมากขึ @น
Cornucopia เป็ นผลงานศิลปะแนวจัดวางซึงประกอบไปด้ วยวัตถุทีถูกสร้ างขึ @นมาจาก
ก้ อนปูนทรงสีเหลียมในผลงาน Square Shrine และจอโทรทัศน์ วัตถุถกู จัดวางอยู่บนแท่นเหล็กใน
ห้ องไม้ ซึงถูกสร้ างขึ @นมาเฉพาะ ผนังและเพดานภายในห้ องไม้ ถกู ทาไว้ ด้วยสีเขียว บนเพดานได้ มี
การติดตังหลอดไฟนี
@
ออนสีเขียวไว้ บนจอโทรทัศน์ฉายภาพพิธีกรรมบูชาวัตถุข้างต้ นซึงถูกประกอบ
ในห้ องสีเขียวพร้ อมเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีผลงานนอกจากจะวิพากษ์ สิงศักดิ&สิทธิ&ผ่านแง่มมุ ทาง
วัสดุด้วยการดึงเอาซีเมนต์จากงานชิ @นแรกมาใช้ แล้ ว ข้ าพเจ้ ายังพยายามสร้ าง ‘ระบบความเชือเชิง
ล้ อเลียน’ ขึ @นมาเพือวิจารณ์ความเชือในสังคมไทยอีกด้ วย เช่นเดียวกับผลงานของเฮอร์ มนั น์ นิทช์
(Hermann Nitsch) ข้ าพเจ้ ากุระบบความเชือทีประกอบไปด้ วย วัตถุ พิธีกรรมและบทสวดขึ @นมา
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รู ปทรงของวัตถุคือสัญลักษณ์ คอร์ นโู คเปี ย (Cornucopia) วัตถุเคียงกายเทวีฟอร์ จนู น่า (Fortuna)
เทวีแห่งความมังคังรํ ารวยในคติความเชือของชาวโรมันโบราณ และคอร์ นูโคเปี ยเป็ นสัญลักษณ์
แห่งความอุดมสมบูรณ์มงมี
ั 5 ข้ าพเจ้ าเลือกใช้ สญ
ั ญะดังกล่าวด้ วยสาเหตุสองประการ ประการแรก
คือการทีคอร์ นโู คเปี ยเป็ นรูปทรงทีอยูน่ อกเหนือระบบความเชือของไทยทําให้ เมือนํามาประกอบกับ
พิ ธี กรรมและบทสวดที อ้ างอิ ง จากขนบแบบไทยแล้ วเกิ ดความย้ อนแย้ ง ประการที สองคื อการ
ประชดประชันความเชื อที ยึ ดโยงกับความมังคังรํ ารวย หรื อ ‘ศาสนาแห่ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง’
(prosperity religion) ในสังคมไทย พิธีกรรมถูกออกแบบขึ @นโดยอ้ างอิงจากพิธีกรรมแบบฮินดูผสม
กับลัทธิบชู าผีไทย แต่ถกู ทําให้ มีลกั ษณะเกิดจริ ง เช่น ผู้ประกอบพิธีนําผ้ าไทยสีเขียวมาคลุมหัวจน
มิดและนําพวงมาลัยมาพันรอบคอ มีการนําธนบัตรมายัดใส่ในคอร์ นูโคเปี ย วัตถุทีใช้ ประกอบพิธี
ทุกชิ @นเป็ นสีเขียว และพิธีกรรมถูกก่อในห้ องสีเขียวและถูกอาบด้ วยแสงไฟสีเขียว สาเหตุทีข้ าพเจ้ า
เลือกใช้ สีเขียวเพียงอย่างเดียวเพราะเป็ นสีประจําเทวีฟอร์ จู และวัตถุสีเขียวมักถูกใช้ ในการบูชาเทวี
ดัง กล่าวตามคติข องลัทธิ เ พแกน (Peganism) ธนบัต รถูก นํ ามาสอดใส่ ใ นรู ด้านหน้ า วัตถุข ณะ
ประกอบพิธีเพือเน้ นยํ @าประเด็นเรื องความเชือทีเกียวข้ องกับเงินทอง บทสวดถูกแต่งเป็ นภาษาบาลี
ซึงเป็ นภาษาศักดิ&สิ ทธิ& ตามคติชาวไทยพุทธในขณะที ใจความของบทสวดถูกทํ าให้ เกี ยวกับการ
สรรเสริ ญและขอความมังคังจากเทวีฟอร์ จนู นาซึงไม่ได้ อยู่ในคติความเชือของไทยเพือสร้ างความ
ย้ อนแย้ งระหว่างสือและสาร ในส่วนของการจัดวาง ข้ าพเจ้ านําคอร์ นโู คเปี ยมาวางไว้ เพียงชิ @นเดียว
ในห้ อ งขนาดใหญ่ เ พื อให้ ผ้ ู ช มสามารถเดิ น เข้ าไปดู วัต ถุ ไ ด้ ร อบด้ า นและห้ องยัง เป็ นเหมื อ น
‘เทวาคาร’ ให้ กับวัตถุอีกด้ วยวัตถุยงั ถูกติดตังไว้
@ บนแท่งเหล็กสูงเพือให้ ดมู ีความสําคัญ บริ บทของ
วัตถุถกู แสดงต่อผู้ชมผ่านวีดีโอบันทึกพิธีกรรมทีอยู่อีกฟากของห้ อง เสียงสวดมนต์ทีกึกก้ องไปทัง@
บริ เวณเพิมบรรยากาศความเป็ นศาสนาให้ กบั การจัดวาง พิธีกรรมทีถูกประกอบในห้ องเดียวกับที
ใช้ วางวัตถุทําให้ ผ้ ชู มสามารถเชือมโยงความเกียวข้ องระหว่างส่วนประกอบทังสองได้
@
องค์ประกอบ
ทัง@ หมดทัง@ มวลที ได้ กล่าวมาเป็ นความพยายามทํ าให้ วัตถุทีดูต่างด้ าวชิ น@ นี @ มี ความสํ าคัญ ทาง
ศาสนาบางอย่างขึ @นมาอย่างลักลัน
ผลงานสามารถสร้ างบรรยากาศทางความเชื อได้ ใ นระดับหนึงจากการผนวกกํ า ลัง
ระหว่าง ภาพพิธีกรรม วัตถุ เทวาคาร และเสียงสวดมนต์ อย่างไรก็ตามห้ องไม้ ทีเรี ยบง่ายและถูก
5

Darius Andre Arya, The Goddess Fortuna in Imperial Rome: Cult, Art, Text (Doctor of
Philosophy, The University of Texas at Austin, August 2002).
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ต่อขึ @นมาอย่างคร่ าว ๆ ถึงแม้ จะสร้ างพลังปะทะด้ วยความใหญ่โตได้ แต่ไม่สามารถเน้ นยํ @าความ
เป็ นศาสนาให้ กับผลงานได้ มากนัก ผลงานพยายามสร้ างระบบความเชือทีทังสมจริ
@
งสมจังและมี
ลักษณะล้ อเลียน ทว่ารูปทรงของคอร์ นโู คเปี ยทีขาดความน่าเชือถือทังในแง่
@
รายละเอียดและรู ปทรง
ทําให้ ผลงานไม่สามารถไปถึงเป้าหมายด้ านความสมจริ งสมจังได้ หากข้ าพเจ้ าใส่ใจในรายละเอียด
ของทังรู@ ปทรงวัตถุ ห้ อง และพิธีกรรมมากกว่านี @ ผลงานอาจมีความน่าเชือถื อและเป็ นระบบความ
เชือปลอมทีคมคายมากขึ @น

ภาพที 14 เทวีฟอร์ จนู น่าถือคอร์ นโู คเปี ยร์
ทีมา : เข้ าถึงเมือ 4 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก http://lotusz.cafeblog.hu/files/2016/08
/angyal-1.jpg
Mjolnir เป็ นผลงานทีมีลกั ษณะทางกายภาพคล้ ายคลึงกับผลงาน Cornucopia ในผลงาน
มีวตั ถุขนาดเล็กซึงถูกบรรจุอยู่ในกล่องพระและถูกติดตังในห้
@ องไม้ ทีถูกต่อขึ @นมา วัตถุถกู จัดวางไว้
ในห้ องไม้ พร้ อมกับลําโพงทีส่งเสียงสวดมนต์ภาษาบาลี และกระดาษสีทองซึงถูกพิมพ์บทสวดลง
ไปเนื อ@ หาของผลงานนอกจากจะตัง@ คํ าถามต่อวัตถุทางความเชื อและพิ ธี กรรมแล้ ว ผลงานยัง
วิพากษ์ ‘ความเป็ นสินค้ า’ ของสิงศักดิส& ิทธิ&อีกด้ วย โดยการออกแบบรู ปทรงให้ มีขนาดเล็กเพือบรรจุ
ในกล่องพระ ผลงานล้ อเลียนสินค้ าในอุตสาหกรรมทางความเชืออย่างพระเครื องและของขลังเจ้ า
ดัง รุ่ น ต่ า ง ๆ ที สามารถพบเห็ น ได้ ทัวไปในท้ อ งตลาดของไทย รู ป ทรงในผลงานเป็ นรู ป ทรง
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ค้ อนโยเนียร์ (Mjolnir) อาวุธคู่กายของเทพเจ้ าธอร์ (Thor) เทพเจ้ าในคติความเชื อของชาวไวกิ ง@
(Viking)6เช่นเดียวกับผลงานก่อนหน้ าสัญลักษณ์ ข้างต้ นถูกเลือกมาเพราะคุณลักษณ์ ความเป็ น
ต่างด้ าวของสัญญะ อย่างไรก็ตามผลงานชิ @นนี @ไม่มีความลึกซึ @งทางด้ านความหมายของสัญญะแต่
อย่างใด บทสวดมนต์ใช้ กระบวนการและแนวคิดเดียวกับผลงานชิ @นก่อน เพียงแต่ในผลงานชิ @นนี @
เนื @อหาถูกเปลียนเป็ นการสรรเสริ ญค้ อนโยเนียร์ การจัดวางถูกปรับเปลียนไปจากก่อนหน้ าด้ วยการ
นําส่วนประกอบทุกชิ @นมาติดตังในต้
@ องไม้ สีขาวขนาดยาวซึงถูกทําให้ ใหญ่เพือให้ ผ้ ชู มเดินเข้ าไปได้
เมือผู้ชมเดินเข้ ามาในห้ องจะพบกับลําโพงทีเปิ ดเสียงสวดก่อน ตามด้ วยกระดาษสีทองและค้ อนโย
เนียร์ ทีอยู่ในสุดของห้ อง ลําดับข้ างต้ นเป็ นเจตนาทีต้ องการให้ วตั ถุดมู ีความสําคัญทีสุด อย่างไรก็
ตามการตัดสิ นใจนํ าลํ าโพงมาติดตัง@ ในระดับความสูง เดี ยวกับวัตถุทําให้ ผ ลงานพลาดพลัง@ ใน
เป้าหมายนี @ โดยรวมแล้ วผลงาน Mjolnir เป็ นผลงานทีด้ อยและมีข้อผิดพลาดมากทีสุดในโครงการ
นอกจากวัต ถุที คุณ ภาพการผลิ ต สูง กว่ า ผลงานชิ น@ ก่ อ นเพี ย งเล็ ก น้ อ ยแล้ ว ผลงานไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จในทุกแง่มมุ ห้ องไม้ สีขาวซึงดูเก้ กงั ประกอบกับการติดตังหลอดไฟนี
@
ออนด้ านบนอย่าง
สะเพร่ าทําให้ ตวั ห้ องเป็ นส่วนประกอบทีไม่ได้ สร้ างบรรยากาศทางศาสนาหรื อสร้ างแรงปะทะทาง
สายตาแต่อย่างใด ทังยั
@ ดฉุดให้ ผลงานโดยรวมเสียความน่าสนใจไปด้ วย ลําโพงซึงถูกนํามาเปิ ด
เสียงสวดและกระดาษสีทองถูก ๆ ไม่ชว่ ยให้ เกิดความสมจริงสมจังอีกเช่นกัน ส่วนประกอบทังหมด
@
ทําให้ วตั ถุไม่มีความน่าเชือถือทางความเชือแม้ แต่น้อย ในด้ านเนื @อหานอกจากแง่มมุ ด้ านความเป็ น
สินค้ าของวัตถุทางเชือทีเพิมขึ @นมาแล้ ว ผลงานไม่มีความลึกซึ @งในแง่สญ
ั ลักษณ์เลยแม้ แต่น้อย ทํา
ให้ ข้อความที ถูกส่งไปให้ คนดูเป็ นเพียงความพยายามประชดประชันที ตื @นเขิน หากข้ าพเจ้ าสลัด
ส่ ว นประกอบทุ ก อย่ า งทิ ง@ แล้ ว เพ่ ง ความใส่ ใ จไปที การออกแบบวัต ถุ ผลงานอาจจะประสบ
ความสําเร็ จบ้ าง
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Peter Andreas Munch, Norse Mythology Legends of Gods and Heroes (New York: The
American-Scandinavian Foundation, 1926).
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ภาพที 15 เทพเจ้ าธอร์ กวัดแกว่งค้ อนโยเนียร์
ทีมา : เข้ าถึงเมือ 4 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก http://norse-mythology.org/wp-content
/uploads/2012/11/Thors-Battle-with-the-Giants.jpg
การวิเคราะห์ ผลงานศิลปนิพนธ์ ในระยะที 2
Genk เป็ นผลงานศิลปะวีดิทศั น์ ซึงแสดงภาพของวัตถุชิ @นหนึงทีถูกชูขึ @นในอากาศด้ วย
มื อสองข้ างบนฉากหลัง สี ดํา วัตถุถูกสร้ างขึน@ มาจากการหล่อขาหมูส องชิ น@ ที ถูกยึดติดกันให้ มี
ลักษณะสมมาตร บนพื @นผิวของวัตถุปะป้ายไปด้ วยแป้งสีขาว ผลงานชิ @นนี @เป็ นวัตถุทางความเชือ
ปลอมทีได้ แรงบันดาลใจมาจากเค้ าโครงของสิงศักดิ&สิทธิ&ทีมีอยู่จริ ง รู ปทรงข้ างต้ นเป็ นการล้ อเลียน
ความเชือเรื องการบูชาสัตว์พิการและสัตว์พิสดารในสังคมไทย รูปทรงประหลาดทีเกิดจากการเชือม
ปะชิ @นส่วนอวัยวะหมูถกู สร้ างให้ ล้อกับรู ปทรงสัตว์ประหลาดทีผิดแปลกไปจากปกติ ข้ าพเจ้ าเลือก
ประกอบสร้ างรู ปทรงให้ เป็ นดังกล่าวเพราะเจตนาให้ คล้ ายคลึงกับ ‘หัวควาย’ ทังยั
@ งต้ องการให้
รูปทรงคงลักษณะความเป็ นสัตว์ไว้ อยู่ แป้งทีถูกพรมลงไปบนพื @นผิวของวัตถุเป็ นการล้ อเลียนความ
เชือเรื องการขูดหวยซึงมีความเกียวพันธ์อย่างลึกซึ @งกับความเชือเรื องสัตว์พิสดารข้ าพเจ้ าใช้ แนวคิด
การสร้ างรู ปทรงใหม่ทีอ้ างอิงมาจากรู ปทรงสิงศักดิ&สิทธิ&ทีมีอยู่จริ งเพือวิพากษ์ วิจารณ์และล้ อเลียน
ความเชือในวัตถุตงต้
ั @ นซึงเป็ นแนวคิดทีได้ รับอิทธิพลมาจากผลงานศิลปะของวาลแลนซ์อีกเช่นกัน
ในส่ ว นของการจัด วางภาพ วัต ถุถูก ฉายในระดับ ความสูง เกื อ บติ ด เพดานเพื อให้ วัต ถุดูมี
ความสําคัญ ด้ านหลังวัตถุมีรัศมีสีเหลืองม่วงเปล่งออกมาเล็กน้ อย รัศมีเป็ นสัญลักษณ์แสดงความ
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ศักดิส& ิทธิ&และพลังอํานาจทางศาสนา ฉากหลังสีดําทีกลืนไปกับความมืดสงัดของห้ องผลักให้ แสงที
สาดมาจากรู ปทรงวัตถุเด่นมากขึ @นท่าทางมือทียกชูวตั ถุขึ @นเป็ นท่าทางทีได้ รับแรงบันดาลมาจาก
ฉากการเกิดของซิมบ้ า (Simba) ในภาพยนตร์ The Lion King ซึงเป็ นฉากทีตัวละครรัฟฟิ กิ (Rafiki)
ชูตวั เอกซิมบ้ าวัยแบเบาะขึน@ ในอากาศด้ วยสองมือต่อหน้ าผองสัตว์ ทัง@ มวลท่ามกลางแสงทีสาด
ทะลุเมฆหมอกลงมากระทบร่ างของสิงห์วยั ทารกฉากดังกล่าวแสดงความยิงใหญ่ ความสูงส่งและ
บารมี เ หนื อ ธรรมชาติ ข องตัว ละครเอก ท่ า ทางข้ า งต้ น ถูก เลื อ กมาใช้ ด้ ว ยสาเหตุส องประการ
ประการแรกคือเพือเน้ นยํ @าความสําคัญของวัตถุและประการทีสองคือเพือล้ อเลียนแง่มมุ ความเป็ น
‘สัตว์ทีเหนือธรรมชาติ’ของความเชือ

ภาพที 16 ฉากการเกิดของซิมบ้ า
ทีมา : 5 พฤษภาคม, เข้ าถึงได้ จาก https://vignette3.wikia.nocookie.net/lionking/images/6
/6a/Circleoflife5.png/revision/latest?cb=20110131205536
ผลงานชิ @นนี แ@ สดงความสมจริ งสมจังของวัตถุได้ มากกว่าผลงานชิน@ ก่อน ๆ รู ปทรงของ
วัตถุมีลายละเอี ยดทีครบถ้ วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ ตามการดัดแปลกรู ปทรงขาหมูจนมีลักษณะกึง
นามธรรมอาจทําให้ ผ้ ชู มมองความเป็ นสัตว์ของวัตถุไม่ออก และด้ วยแสงทีจ้ าออกมาจากวัตถุสีเทา
อ่อน ทําให้ แป้งทีปะป้ายลงไปไม่แสดงผลใด ๆ เลย และหากข้ าพเจ้ านําวัตถุจริ งมาจัดแสดงโดยใช้
สือการแสดงสดแทนทีจะใช้ วีดิทศั น์อาจทําให้ ผ้ ชู มเชือมโยงกับวัตถุได้ มากขึ @น ทังผู
@ ้ ชมยังสามารถดู
รูปทรงวัตถุได้ จากรอบด้ าน
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Digishrine เป็ นผลงานประติมากรรมสื อผสมซึงรู ปทรงถูกสร้ างขึน@ มาจากการวาง
โทรทัศน์ทรงสีเหลียมจัตรุ ัส ไว้ บนแท่นปูนทรงสีเหลียมคางหมูทีถูกหล่อขึ @นมาจากซีเมนต์ของศาล
เพียงตาตังต้
@ น ส่วนล่างของแท่นได้ ถกู ทําให้ เป็ นหลุมปั กธูป จอโทรทัศน์ด้านบนฉายภาพตายายคู่
หนึงในชุดไทยโบราณนังพับเพียบอย่างนิงสงัดอยู่ในความมืด ผลงานเป็ นการล้ อเลียนรู ปทรงและ
หน้ าทีการใช้ งานของศาลเพียงตา ศาลเพียงตานันในแง่
@
การใช้ งานแล้ วส่วนสําคัญทีขาดไม่ได้ คือ
การเป็ นทีบรรจุต๊ กุ ตาตายาย และการเป็ นพื @นทีสําหรับวางของเซ่นไหว้ รู ปทรงข้ างต้ นล้ อเลียนกับ
หน้ าทีใช้ สอยสองประการนี @ของศาล ข้ าพเจ้ าต้ องการทําให้ เกิดการตังคํ
@ าถามต่อสิงศักดิ&สิทธิ&ด้วย
การหยอกล้ อกับคุณลักษณะที คุ้นเคยของศาลเพี ยงตา แนวคิดของผลงานมี ความใกล้ เคียงกับ
ผลงาน Genk ในส่วนของกายภาพรู ปทรงประติมากรรมถูกสร้ างให้ มีความสูงขนาดใกล้ เคียงกับ
ศาลเพี ยงตาเพื อให้ ผ้ ูชมสามารถเชื อโยงกับรู ปทรงเดิม ได้ ความสมจริ ง ของคู่ชายหญิ งที ถูกจัด
ท่าทางและจับแต่งชุดลอกเลียนตุ๊กตาเป็ นส่วนสําคัญทีทําให้ ผ้ ชู มเข้ าใจเนื @อหาของประติมากรรม
ภาพชายหญิ ง จํ า เป็ นต้ อ งเป็ นภาพเคลื อนไหวด้ ว ยเจตนาที ต้ อ งการเน้ น ยํ า@ ความรู้ สึ ก ว่ า เป็ น
คนจริ ง ๆ สาเหตุเบื @องหลังแนวคิดการใช้ ‘คนจริ ง’ นันเกิ
@ ดจากข้ อเท็จจริ งทีว่าในคติความเชือของ
ไทยมนุษย์เป็ นเพียงสิงมีชีวิตสามัญทีไม่มีความศักดิ&สิทธิ& คนไทยจึงใช้ ต๊ กุ ตาและรู ปเคารพต่าง ๆ
แทนค่าเจ้ าทีและเทพาอารักษ์ ต่าง ๆ การใช้ มนุษย์ปถุ ุชนมาแสดงเป็ นรู ปเคารพนันจึ
@ งเป็ นเหมือน
การท้ าทายความเชือในวัตถุอย่างหนึง ทังนี
@ @ชายหญิงคูด่ งั กล่าวยังเป็ นสามีภรรยากันในชีวิตอีกด้ วย
ซึงล้ อเลียนกับ ‘ความเป็ นผัวเมียของวิญญาณตายาย’ ตามคติความเชือของไทย โทรทัศน์ต้ ถู ูก
เลื อ กมาใช้ เ พราะคุณ ลัก ษณะความสามมิ ติ ซึ งแตกต่ า งจากโทรทัศ น์ จ อแบนสมัย ใหม่ ทํ า ให้
เหมาะสมกับรู ปทรงประติมากรรม แท่นปูนถูกสร้ างให้ หน้ าตัดพอดีกบั โทรทัศน์เพือสร้ างความเป็ น
เอกภาพให้ กบั รูปทรง ตัวแท่นนันไม่
@ ได้ พยายามลอกเลียนรายละเอียดและลวดลายต่างๆของแท่น
ศาลเพี ยงตาเนื องจากต้ องการทํ าให้ ผลงานดูร่วมสมัยคล้ องจองไปกับการใช้ วัส ดุยุคใหม่อย่าง
โทรทัศน์
ผลงานมีความสมจริ งสมจังในส่วนของคนแสดง ทว่างานชิ @นนี @พุ่งเป้าไปทีส่วนดังกล่าว
มากเกิ นไป จนละเลยความน่าเชื อถื อของรู ปทรงโดยรวมไปโดยสนิท โทรทัศน์ ทีมี ลักษณะทาง
กายภาพขัดแย้ งกับแท่นปูนอย่างสุดขัวไม่
@ สร้ างความเป็ นเอกภาพแต่อย่างใด ซํ @ายังทําให้ แท่นวาง
ศาลดูเหมือนแท่นวางโทรทัศน์ซะมากกว่า หากข้ าพเจ้ าสร้ างโครงสร้ างปูนทีมีลกั ษณะลอกเลียน
รูปลักษณ์ศาลเพียงตาขึ @นมาครอบโทรทัศน์อาจจะทําให้ รูปทรงดูเป็ นหนึงเดียวกันมากขึ @น
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Shrine of shrine และ 99 Sacrosanct Objects ผลงานสองชิ @นทีใช้ กระบวนการ
เดียวกันซึงคือการสร้ างรู ปทรงจากการนําศาลพระภูมิ เครื องศาลและรู ปเคารพบูชาต่าง ๆ มาแยก
ส่วนเป็ นชิ น@ ๆ และนํ ามาประกอบสร้ างกันใหม่ให้ เ กิ ดรู ปทรงที ผิ ดแปลกไปจากเดิม ในผลงาน
Shrine of Shrine วัตถุทีสร้ างขึ @นมาเพียงชิ @นเดียวได้ ถกู นําไปจัดวางไว้ ในศาลไม้ ทีถูกต่อขึ @น และ
นําไปติดตังในพื
@ @นทีรกร้ างแห่งหนึง ในขณะทีผลงาน 99 Sacrosanct Objectsประกอบไปด้ วยวัตถุ
ทีมาจากกระบวนการเดียวกันเป็ นจํานวน 99 ชิ @นอันถูกจัดวางในพื @นทีรกร้ างเช่นเดียวกัน ผลงาน
เป็ นการรื อ@ ถอนรูปทรงของสิงศักดิส& ิทธิ&ตา่ ง ๆ และสร้ างรูปทรงขึ @นมาใหม่จากรู ปทรงทางความเชือที
มี อยู่เ ดิม อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นการสร้ างรู ปทรงที ไม่ค้ ุนเคยจากรู ปทรงที คุ้นเคย ผลงานต่อยอด
แนวความคิดจากผลงาน Genk โดยขยายขอบเขตวัตถุตงต้
ั @ นให้ กว้ างไปมากกว่าความเชือเรื อง
สัตว์พิสดาร ในผลงานทังสองข้
@
าพเจ้ ามีเป้าหมายต้ องการสร้ างความน่าเชือถือทางความเชือให้ กบั
รูปทรงใหม่ถึงแม้ วา่ จะเป็ นรูปทรงทีดูแปลกตาก็ตาม
ในส่วนของผลงาน Shrine of Shrine รู ปทรงถูกสร้ างขึ @นมาจากการนําตุ๊กตาสิงห์ซึงเป็ น
หนึงในชิ @นส่วนศาลพระภูมิสองตัวมาแบ่งครึ งแนวนอน แล้ วนําส่วนหัวและส่วนฐานของทังสองชิ
@
@น
มาเชื อมติดกัน ส่วนหัวที ถูกเชื อมติดกันเกิ ดเป็ นรู ปทรงคล้ ายเขาควายซึงเป็ นรู ปทรงที ได้ รับแรง
บันดาลใจโดยตรงมาจากรู ปทรงสัตว์ในผลงาน Genk ข้ าพเจ้ านํารู ปทรงเขาควายข้ างต้ นมาต่อลง
บนส่วนฐานเพื อให้ ดูมีความสํ าคัญ และดูเ หมื อนวัตถุทางความเชื อที มักมี ฐ านมากขึน@ ข้ าพเจ้ า
เลื อกใช้ วัตถุทีมี ลวดลายบนพื น@ ผิวเป็ นเอกลักษณ์ เนื องจากถึงแม้ จะถูกประกอบสร้ างใหม่แล้ วก็
ยังคงลายละเอียดเดิมทีคุ้นตาไว้ ทําให้ ผ้ ชู มสามารถเชือมโยงรูปทรงใหม่กบั วัตถุในคติความเชือไทย
ได้ ข้ าพเจ้ านํารู ปทรงข้ างต้ นไปติดตังในศาลไม้
@
แบบขนบเพือมอบบริ บททางศาสนาให้ กบั วัตถุและ
นําศาลไปตังในพื
@ @นทีรกร้ างเพือสร้ างความสมจริ งทางพื @นทีให้ กบั ทังศาลและวั
@
ตถุราวกับว่าเป็ นศาล
เจ้ าทีของพื @นทีแห่งนันจริ
@ ง ๆ ในส่วนของการบันทึก ข้ าพเจ้ าบันทึกมุมเป็ นสองระยะ ระยะไกลและ
ระยะประชิ ด มุ ม ระยะไกลแสดงบริ บ ททางพื น@ ที ของผลงานทํ า ให้ ผู้ ชมเห็ น ถึ ง ที ตั ง@ และ
สภาพแวดล้ อมรอบศาล ส่วนมุมประชิดแสดงรายละเอียดของรู ปทรงทีอยู่ภายในศาล เมือนํามา
ฉายคูก่ นั ทําให้ เกิดความย้ อนแย้ งระหว่างศาลไม้ ทีอยูใ่ นบริ บทปกติกบั รูปทรงประหลาดภายใน
ผลงานชิ น@ นี ม@ ี ความพิ เศษกว่าชิ น@ ก่ อนๆในแง่ความแนบเนี ยนของรู ปทรง ด้ วยการคง
เอกลักษณ์ ข องรู ปทรงทางความเชื อเดิมไว้ บางส่วนขณะที ปรั บเปลี ยนรู ปทรงจนไม่ทราบที มา
ทําให้ ผลงานสามารถสร้ างวัตถุเชิงล้ อเลียนทีแนบเนียนและกลมกลืนไปกับบริ บททางพื @นที อย่างไร
ก็ตามผลงานยังไม่ได้ ค้นหาความเป็ นไปได้ ของการสร้ างรู ปทรงจากกระบวนการนี @อย่างเพียงพอ
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ทําให้ มีช่องโหว่สําหรั บการพัฒนาอี กมากด้ วยช่องโหว่นีเ@ องจึงเป็ นที มาของการสร้ างผลงาน 99
Sacrosanct Objects ซึงเป็ นผลงานทีค้ นหาความเป็ นไปได้ จากกระบวนการข้ างต้ นอย่างเต็มที
การเพิมจํานวนรู ปทรงให้ เป็ น 99 นันนอกจากจะเพิ
@
มแรงปะทะให้ ผลงานแล้ วยังตอกยํ @าแนวคิดใน
การรื อ@ ถอนรู ปทรงสิงศักดิ&สิทธิ& ให้ หนักแน่นขึน@ อี กด้ วย ข้ าพเจ้ ายังคงใช้ หลักการออกแบบรู ปทรง
เดียวกับผลงานชิ @นก่อน โดยเลือกชิ @นส่วนรู ปทรงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประกอบกันให้ เกิดเป็ น
รูปทรงทีแปลกตาแต่ยงั ทําให้ หวนนึกถึงความเป็ นวัตถุทางความเชือได้
ผลงาน 99 Sacrosanct Objects เป็ นผลงานทีแก้ จดุ อ่อนสําคัญของผลงาน Shrine of
Shrine และเป็ นผลงานทีมีความสมจริ งสมจังทังในแง่
@
กายภาพและเนื @อหามากกว่า ทว่าการผลิต
วัตถุจํานวนมากก็ทําให้ เกิดข้ อด้ อย คือวัตถุบางชิ @นไม่มีรูปทรงทีน่าเชือถื อหรื อน่าสนใจเท่ากับชิ @น
อืนๆรวมทังมี
@ ลายระเอียดทีไม่สมบูรณ์ สําหรับชิ @นงานทีต้ องผลิตวัตถุจํานวนมากหากข้ าพเจ้ าวาง
แผนการทํางานให้ ดีขึ @นจะทําให้ เนื @องานสมบูรณ์มากขึ @น
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที 17 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 1
ชือผลงาน
Square Shrine
ขนาด
แปรผันตามพื @นที
เทคนิค
สือผสม
ปี ทีสร้ าง
พ.ศ. 2559
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ภาพที 18 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 2
ชือผลงาน
Cornucopia
ขนาด
แปรผันตามพื @นที
เทคนิค
สือผสม
ปี ทีสร้ าง
พ.ศ. 2559
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ภาพที 19 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 2 (Cornucopia)
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ภาพที 20 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 3
ชือผลงาน
Mjolnir
ขนาด
แปรผันตามพื @นที
เทคนิค
สือผสม
ปี ทีสร้ าง
พ.ศ. 2559
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ภาพที 21 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ @นที 3 (Mjolnir)
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ภาพที 22 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 4
ชือผลงาน
Genk
ขนาด
แปรผันตามพื @นที
เทคนิค
วีดทิ ศั น์
ปี ทีสร้ าง
พ.ศ. 2559
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ภาพที 23 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 5
ชือผลงาน
Digishrine
ขนาด
80 X 50 X 150 เซนติเมตร
เทคนิค
ประติมากรรมสือผสม
ปี ทีสร้ าง
พ.ศ. 2559
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ภาพที 24 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 6
ชือผลงาน
Shrine of Shrine
ขนาด
แปรผันตามพื @นที
เทคนิค
การแทรกแซงพื @นทีสาธารณะ
ปี ทีสร้ าง
พ.ศ. 2560
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ภาพที 25 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ @นที 6 (Shrine of Shrine)
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ภาพที 26 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ @นที 7
ชือผลงาน
99 Sacrosanct Objects
ขนาด
แปรผันตามพื @นที
เทคนิค
การแทรกแซงพื @นทีสาธารณะ
ปี ทีสร้ าง
พ.ศ. 2560

บทที 5
สรุ ปผลการสร้ างสรรค์

วัตถุทางความเชือในสังคมไทยเป็ นสิงที มี ความหลากหลายทังในแง่
@
ปริ มาณและชนิด
สิงศักดิ&สิทธิ& ซึงถูกตังอยู
@ ่ทุกหนแห่งทังในสั
@ งคมเมืองทุนนิยมสมัยใหม่ไปชนถึงเขตชนบท ได้ รัดพัน
กับความเป็ นเมืองไทยจนยากจะแยกออกจากกัน ผลจากคําบอกเล่าและการบ่มเพาะแต่วยั เยาว์
เกี ยวกับตํานานและอภินิหารของวัตถุศกั ดิ&สิทธิ& ก่อให้ เกิดผลทางจิตวิทยาทีลึกซึ @ง เป็ นผลให้ ผ้ ูฟัง
เกรงกลัววัตถุเหล่านันอย่
@ างไม่มีเหตุผล คล้ ายกับผู้ป่วยโรคยํ @าคิดยํ @าทํา รู ปทรงทีถูกผนวกเข้ ากับ
เรื องเล่าปรัมปราเช่นนี @จึงถูกจัดให้ อยู่ในที สูงอย่างแตะต้ องไม่ได้ โดยสังคม ประโยคทีอาจใช้ สรุ ป
ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาและสังคมนี @ได้ อย่างเหมาะเจาะคือคํากล่าวทีว่า ‘ไม่เชือ อย่าลบหลู่’ ซึง
เป็ นเหมือนตัวสะท้ อนอย่างดีถึงความกลัวอันไร้ เหตุผลและศรัทธาอันมืดบอดทีมีตอ่ วัตถุศกั ดิ&สิทธิ&
ในสัง คมไทยอี กทัง@ ระบอบทุนนิ ยมที เข้ ามาปรั บแปรวัตถุทางความเชื อให้ กลายเป็ นสิ นค้ าและ
อุตสาหกรรมใหญ่ ยิงทวีจํานวนของสิงศักดิส& ิทธิ&ให้ ก่ายกองมากขึ @นในสังคม
วั ต ถุ ท างศิ ล ปะสามารถล้ อเลี ย นและเปิ ดโปงวั ต ถุ ท างความเชื อได้ อ ย่ า งดี ผ่ า น
กระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการทํ าให้ เป็ นฆราวาสของวาลแลนซ์ ไปจนถึงการสร้ างระบบ
ความเชือและพิธีกรรมจอมปลอมของเฮอมันน์ ข้ าพเจ้ าได้ ทดลองหากระบวนการและแง่มมุ ในการ
วิจารณ์ สิงศักดิ&สิทธิ&หลายอย่าง ตังแต่
@ การประชดประชันความเป็ นวัสดุของศาลเพียงตา ไปจนถึง
การสร้ างพิธีกรรมและบทสวดมนต์เชิงล้ อเลียน ในท้ ายทีสุดข้ าพเจ้ าเลื อกใช้ การการรื อ@ ถอนและ
ประกอบสร้ างรูปทรงขึ @นใหม่จากเศษชิ @นส่วนรูปทรงในคติความเชือเดิมเพือทําให้ เกิดการตังคํ
@ าถาม
ต่อมายาคติทีผูกติดมากับรูปร่างหน้ าตาของวัตถุเหล่านัน@
จากการศึกษาในโครงการศิลปนิพนธ์ จะพบว่า รูปทรงของวัตถุทางความเชือต่าง ๆ ทีเรา
คุ้นตาและนับถื อกันนัน@ เป็ นเพียงมายาคติทางความเชือ ทีถูกส่งผ่านจากรุ่ นสู่รุ่นและแพร่ กระจาย
ไปในสังคมอย่างเงียบเชียบ เกิดเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐกิจ ทีหยัง
รากลงในสมองของคนจํ านวนหนึงในสังคมไทยโดยไม่ร้ ู ตัว อย่างไรก็ ตามรู ปทรงทางความเชื อ
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เหล่านี ย@ ่อมถูกตัง@ คําถามและท้ าทายได้ โดยผลงานศิล ปะ ดัง ที ศิลปิ นหลายต่อหลายคนรวมทัง@
ข้ าพเจ้ าได้ กระทํ า เมื อเราทราบถึ ง ความไร้ เหตุผ ลของความศรั ทธาต่อวัตถุเ หล่านี แ@ ล้ ว เราจะ
สามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างมีสติและไม่หลงไปกับวาทกรรมทางความเชือต่าง ๆ ในสังคม
สุดท้ ายนี @ข้ าพเจ้ าหวังว่าโครงการศิลปนิพนธ์ ของข้ าพเจ้ าจะแสดงให้ เป็ นมายาคติทีเร้ น
ตัวอยู่ใต้ ผิวของสิงศักดิ&สิทธิ&และวัตถุทางความเชือต่อผู้รับชมได้ ไม่มากก็น้อย และนํามาซึงการตัง@
คําถามต่อวัตถุตา่ ง ๆ ในสังคมต่อไป
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cafeblog.hu/files/2016/08/angyal-1.jpg.
Hermann Nitsch. เข้ าถึงเมือ 20 เมษายน 2560. เข้ าถึงได้ จาก https://news.artnet.com/app/
news-upload/2015/05/norm-37-malaktion-18-e1432739201594.jpg
Jeffrey Vallance, Statue Blessed by Pope John Paul II and Drive-by Yassir Arafat.
เข้ าถึงเมือ 20 เมษายน 2560. เข้ าถึงได้ จาก http://www.artnet.com/WebServices/
images/ll00226lldjCjGFgZj4G3CfDrCWvaHBOcxEtC/jeffrey-vallance-statueblessed-by-pope-john-paul-ii-and-drive-by-yassir-arafat.jpg
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รายชือผลงานศิลปนิพนธ์
ชือผลงาน
Square Shrine
Cornucopia
Mjolnir
Genk
Digishrine
Shrine of Shrine
99 Sacrosanct Objects

ขนาด
แปรผันตามพื @นที
แปรผันตามพื @นที
แปรผันตามพื @นที
แปรผันตามพื @นที
80 x 50 x 150 เซนติเมตร
แปรผันตามพื @นที
แปรผันตามพื @นที

เทคนิค
สือผสม
สือผสม
สือผสม
วีดทิ ศั น์
ประติมากรรมสือผสม
การแทรกแซงพื @นทีสาธารณะ
การแทรกแซงพื @นทีสาธารณะ
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ประวัตผิ ้ ูสร้ างสรรค์
ชือ-นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
ทีอยู่
โทรศัพท์
Email

ภาณุ นาครทรรพ
24 มิถนุ ายน 2537
252/2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
086-986-4685
nu.squall@hotmail.com

ประวัตกิ ารศึกษา
- โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัตกิ ารแสดงงาน
2557
2558

2560

- นิทรรศการ ยุตธิ รรม ยุติ-ทํา, PSG gallery
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ LEAVE THE BUCKET AND CARRY ON, Bakery
Terrace จังหวัดนครปฐม
- นิทรรศการ MELA, JAM, กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการ LANDSCAPE/ HOTEL ASIA, Speedy Grandma,
กรุงเทพมหานคร

