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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ทศวรรษที่ 2530 (1990s) กระแสรูปแบบศิลปะภายในประเทศมีความหลากหลายมาก
ขึ้นเนื่องจากการนาเข้าศิลปะเชิงแนวคิด (conceptual art)1 จากโลกตะวันตกโดยศิลปินไทยที่ผ่าน
การศึกษาจากต่างประเทศ ศิลปินไทยผู้เป็นที่รู้จักของการทางานรูปแบบศิลปะประเภทนี้ ได้แก่ ฤกษ์
ฤทธิ์ ตีระวนิช, มณเฑียร บุญมา, อารยา ราษฎร์จาเริญสุข , สุรสีห์ กุศลวงศ์, กมล เผ่าสวัสดิ์, นาวิน
ลาวัลย์ชัยกุล, คามิน เลิศชัยประเสริฐ และสุธี คุณาวิชยานนท์ เป็นต้น ศิลปินเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นและมี
ชื่อเสียงในราวทศวรรษ 1990 และมีรูปแบบผลงานที่สัมพันธ์กับกระแสศิลปะร่วมสมัยตะวันตกหรือ
วงการศิลปะนานาชาติ สมพร รอดบุญ ให้เหตุผลถึงความหลากหลายของรูปแบบทางศิลปะที่เกิ ดขึ้น
ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ว่าเป็นผลมาจากสังคมโลกาภิวัตน์ (globalization)2ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
ซึ่งสื่อถึงการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรมที่อยู่ในระดับสัญลักษณ์
ต่างๆ อาทิ ภาษา ดนตรี ภาพยนตร์ และศิลปะ
ประเด็นทางวัฒ นธรรมของทฤษฎีโ ลกาภิวัตน์ ได้เ สนอความคิดออกเป็นสองมุมมอง
กล่าวคือ มุมมองหนึ่งนาเสนอในทานองแง่ร้ายโดยมองว่าโลกาภิวัตน์ทาให้เกิดการครอบงา เป็นตัว
สร้างบรรทัดฐานวิถีชีวิตและกาหนดวัฒนธรรมอื่นที่อ่อนแอ โลกาภิวัตน์จึงนาไปสู่การใช้มาตรฐาน
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1 ศิ ล ปะเชิ ง แนวคิ ด (conceptual art)

เกิ ด ขึ้ น กลางทศวรรษ 1960 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือปลายยุคของศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะเชิงแนวคิดมีความหมายครอบคลุมไปถึงศิลปะ
จัดวาง (installation art) ศิลปะแสดงสด (performance art) เป็นต้น ให้ความสาคัญแก่ความคิด
มากกว่าการแสดงออกทางฝีมอื เชิงช่างทีน่ าเสนอความเป็นภาพหรือรูปธรรมจับต้องได้ นับแต่ช่วงเวลา
ดังกล่าวการแสดงออกชองศิลปะเชิงแนวคิดยังมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์มาจนถึงยุคปัจจุบัน .
2 Somporn Rodboon, “Developments in contemporary Thai art” in Art and
social change: contemporary art in Asia and Pacific, ed. Caroline Turner (Australia:
Pandanus Books, 2005), 288.
1
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เดียว ส่วนอีกมุมมองหนึ่งมองถึงโลกาภิวัตน์ในแง่ดี การไหลเวียนวัฒนธรรมทาให้เกิดรูปแบบเฉพาะ
(niche) ของวัฒ นธรรมท้ องถิ่น มี ก ารแสดงออกในลัก ษณะหยิบยืมก่ อให้เกิ ดลูกผสม (hybridity)
สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้มีแค่แนวโน้มแค่การครอบงาวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(multiculturalism) ได้สูญหายไป
ผลกระทบโลกาภิวัตน์ ต่อสังคมไทยเนื่องจากความกลัววัฒ นธรรมตะวันตกจะเข้ามา
ครอบงาในสังคมไทยเป็นประเด็นที่สนใจต่อแวดวงวิชาการในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน
ธงชัย วินิจจะกูล วิจารณ์ถึงหนังสือชุด “ความรู้บูรณาการและถอดรื้อตะวันตกนิยม” ของธีรยุทธ บุญ
มี เกิดขึ้นในช่วงกระแสที่ลุกขึ้นมาปกป้องวัฒนธรรมและผลประโยชน์ของชาติไทยในยุคโลกาภิวัตน์ใน
ทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็นช่วงความเกรงกลัวของอิทธิพลต่างชาติ หนังสือชุดนี้กล่าวถึง ศิลปะ ปรัชญา
ประวัติศาสตร์โลก และพยายามชี้ให้เห็นว่า ความรู้ทางประวัติศาสตร์ (ไทย) ทั้งศิลปะ ปรัชญา ถูก
ความรู้ของตะวั นตกครอบง าหรือ ถูก สร้างคาอธิบ ายด้วยความคิดของการนายุโ รปเป็นศูนย์กลาง
(eurocentric) ที่เป็น “การตกอยู่ภายใต้อาณานิคมเชิงลึก ” (deep colonialism) ธีรยุทธ ตั้งใจใช้
แนวคิดที่เรียกว่า “หลังตะวันตก” (post-western) ในชุดหนังสือเล่มนี้ เพื่อต่อยอดวิธีคิดแบบหลัง
สมัยใหม่ (postmodernism) อันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในวัฒนธรรมตะวันตก ที่เป็น การ
ต่อสู้ ต่อรอง ของคุณค่าที่ชาติตะวันตกให้ความสาคัญ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประเทศโลกที่สาม ธีรยุทธ จึง
เลือกใช้คาว่าแนวคิดหลังตะวันตก (post westernism) ในทานองเดียวกับ แนวคิดหลังอาณานิคม
(postcolonialism) เพราะว่าทฤษฎีหลังอาณานิคมมักจะอธิบายถึงผลจากสิ่งตกค้างของชาติที่เคยตก
เป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก จึงเป็นการอุดช่องว่างของแนวคิดหลังสมัยใหม่อีกเหตุผลหนึ่ง หาก
กล่าวถึง คาว่า ทฤษฎีห ลัง อาณานิคมกั บ ประเทศไทยนั้ น ไม่ ส ามารถเรียกเต็ม ปากเต็ม คาหรื อ มี
ความรู้สึกกากวม เนื่องจากวาทกรรมหลักสอนให้ภาคภูมิใจในเอกราช ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของ
ใครในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอดพ้นด้วยสภาพรัฐกันชน และถ้าหากใช้คาว่า หลังอาณา
นิคม อาจจะสร้างความรู้สึกไม่ดีนักสาหรับ คนในท้ องถิ่น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเป็น ไปตามบริบ ท
ความหมายท้องถิ่น โดยไม่ได้เป็นการแปลค่าอย่างผิวเผิน หรือเลียนแบบจากภาษาหนึ่งและวัฒนธรรม
หนึ่งเฉยๆ แต่เหมือนกับการทาหน้าที่เป็นตัวแทนซึ่งปะทะกับความคิดต้นฉบับไปพร้อมกับอุดมการณ์
ความรู้ที่ถูกกาหนดไว้3 ธงชัย วินิจจะกุล เสนอต่อไปว่าการวิพากษ์วิจารณ์ก ารครอบงาจากตะวันตก
ของนักวิชาการไทยได้มองข้ามกระบวนการทาให้เป็นท้องถิ่น และถ้าไม่มีการทาให้เป็นท้องถิ่นก็จะไม่
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3 Thongchai Winichakul,

“ Coming to Terms with the West: Intellectual
Strategies of Bifurcation and Post-Westernism in Siam,” in The ambiguous allure of
the west: traces of the Colonial in Thailand, ed. Rachel V. Harrison and Peter A.
Jackson (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010), 143.
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มีการครอบงาโดยต่างชาติเป็นเด็ดขาด และ“วาทกรรมต่อต้านตะวันตกของไทยนั้นอยู่บนพื้นฐานอัน
ผิดพลาดระหว่าง ไทยกับตะวันตก4
สิ่งนี้เป็นความคิดที่ธงชัยพยายามจะเสนอว่า การครอบงาที่ปรากฏขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์
เป็นกระบวนการที่ทาให้กลายเป็นท้องถิ่น (localization) ซึ่งคุณค่าดั้งเดิมของตะวันตกไม่ได้มีความ
บริสุทธิ์เสียแล้วเพราะถูกแปลคุณค่ามาอยู่ในบริบทไทย เพราะอิทธิพลต่างชาติที่เข้ามาครอบง ามี
อานาจล้วนถูกแปลสภาพมาปรับตัวเข้าสู่สังคมไทย อย่างเช่น พุทธศาสนาที่มีรากเหง้ามาจากอินเดีย
วิถีชีวิตของคนไทยถูกผสมผสานกับหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนากลายเป็นรากฐานชีวิตตั้งแต่เกิด
จนตาย รวมถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตร่วมสมัยที่แทบแยกไม่ออก ส่วนในผลงาน
ศิลปกรรมของไทยย่อ มมีการผสมผสานด้วยเช่นกัน ดังเช่น พระปฎิมาที่มีรูปร่างเชื้อไขแบบอินเดีย
ย่อมถูกแปรเปลี่ยนสภาพหน้าตาตามอุดมคติของคนไทยในที่สุด แต่ถ้าหันมามองถึงกระบวนการทาให้
เป็นท้องถิ่นกับอัตลักษณ์ไทยในด้านอื่นๆ ยิ่งพบว่ามีความซับซ้อน คลุมเครือ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีปัจจัย
มาจากอิทธิพลภายนอกหรือต่างชาติทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นในโลกโลกาภิวัตน์จึงป็นการผสมผสาน ถ่ายโอน การช่วงชิงพื้นที่การดารง
อยู่ระหว่างวัฒนธรรมเดิมกับวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตามความหลากหลายวัฒนธรรมนั้นยังคงมี่อยู่
เป็นเพียงทาให้วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมผ่านกระบวนการทาให้ท้องถิ่นไปในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โลกาภิ
วัตน์จึงไม่ได้น่ากลัวเสมอไป ในทานองเดียวกันที่ควรมาให้ความสาคัญกับผลกระทบของลัทธิล่าอาณา
นิคมซึ่ง ได้แผ่อิ ท ธิพ ลครอบคลุม ไปทั่ วโลกตั้ง แต่ศตวรรษที่ 19 และมี อานาจมหาศาลส่งผลมาถึง
ปัจจุบัน
ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนเคยตกอยู่ภายใต้อานาจของลัทธิล่าอาณา
นิคม ตั้งแต่ประเทศ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ตกอยู่ภายใต้อานาจของประเทศฝรั่งเศส พม่า มาเลเซีย
รวมถึงสิงคโปร์เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ หรืออินโดนีเซียตกเป็นของดัชต์ ส่วนประเทศฟิลิปปินส์
ผ่านมือมาทั้งประเทศสเปนกับอเมริกา ประเทศเหล่านี้ย่อมนาศิลปวัฒนธรรมตะวันตกผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของชาติตนเองอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหลังจากทุกประเทศได้รับเป็นเอกราชหลังจาก
ทศวรรษที่ 1960 อุดมการณ์ชาตินิยมก็เกิดขึ้นตามมา ศิลปินในภูมิภาคนี้เริ่มปฏิเสธต่อต้านวัฒนธรรม
ตะวันตก กลับมามองถึงวัฒนธรรมรากเหง้าของตน สนใจศิลปะพื้นบ้านหรือท้องถิ่น อีกทั้งประเทศ
ไทยผู้เป็นหนึ่งในประเทศของภูมิภาคนี้ย่อมรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นกันจากลัทธิ
อาณานิคม แม้ว่าชาติไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร กษัตริย์หรือผู้ปกครองในอดีตก็พยายาม
ปรับตัวทางความคิดในการปกครองบ้านเมืองให้ทันกับตะวันตกจากภาวะจายอมตามกระแสโลก ซึ่ง
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4 Ibid., 149.
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ชี้ให้เห็นว่าการครอบงาจากตะวันตกนั้นมีอยู่หลายระดับหรืออาจจะถือว่าเป็นการผสมผสานขึ้นมา
ใหม่ระหว่างตะวันตกกับไทย
ประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคมมีความเกี่ยวข้องกับสยามหรือไทย ได้รับผลกระทบหรือ
สูญเสียอย่างมหาศาลจากการล่าอาณานิคม ธงชัย วินิจจะกูล เสนอ “ประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม”
ที่กล่าวถึงความทรงจาของคนในชาติอันซับซ้อนนี้ระหว่างสยามกับการล่าอาณานิคมว่าเป็น การเน้น
การคุกคามแต่ไม่กล่าวถึงการสมยอมให้ความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันกับประเทศเจ้าอาณานิคม
เช่น สนธิสัญญาเบาว์ริง สิทธิสภาพนอกอาณาเขต เหตุการณ์ ร.ศ. 112 5 และ เน้นการไม่เสียเอก
ราช แต่ไม่กล่าวถึงถึงภาวะที่ถูกครอบงาบงการ ซึ่งเรียกได้ว่า สยามเป็นอาณานิคมโดยอ้อมหรืออาณา
นิคมอาพราง (crypto-colonialism) อนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในยุคของการล่าอาณานิคมที่เกิดขึ้น
พร้อมกันทั่วโลก สยามยังอาพรางการแผ่ขยายอานาจรวมศูนย์กับหัวเมืองประเทศราชต่างๆ ระเบียบ
โลกใหม่ที่เปลี่ยนไปทาให้กษัตริย์หรือชนชนนาของสยามจาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีโลก
ทางฝั่งตะวันตกเป็นแกนศูนย์กลางและเพื่อหนีจากภัยคุกคามการล่าอาณานิคม6
ความอยากทัดเทียมเจริญก้าวหน้าอย่างตะวันตกของชนชั้นนาสยามเพื่อเข้าสู่ประชาคม
โลกจึ ง มี ค วามพยายามสร้ า งความคิ ด ตรรกะเหมื อ นกั บ เจ้ า อาณานิ ค มตะวั น ตก คื อ ศิ วิ ไ ลซ์
(civilization) โดยการท าให้บ้านเมืองพัฒนาทาให้ทันสมั ย นอกจากนี้ก ระบวนการทาให้ทันสมัย
(modernization) ที่ เ กิ ดขึ้นจากชนชนนายัง แฝงด้วยการเปรียบเที ยบคนอื่น (others ) ทั้ ง คนอื่น
ภายในสังคมตนเองและยุโรปเพื่อเป็นการรู้จักสถานะของตนเอง สะท้อนอยู่ในบันทึกการเดินทางของ
ชนชั้นนาที่ได้เดินทางออกไปตรวจราชการหรือท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น
หัวเมืองประจามณฑล ขอบชายแดน และสถานที่ชนบท พบว่าบันทึกเหล่านั้น เต็มไปด้วยข้อมูลเชิง
มานุษวิทยา ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่อันแปลกประหลาดของ
ผู้คน มองว่าชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นคนป่าและคนบ้านนอก เช่นเดียวกับวิธีการใช้สายตามองของนัก
จักรวรรดินิยมตะวันตกที่มองอาณานิคมทั้งหลายว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน (orientalist gaze) ในทาง
ตรงกันข้ามสายตาชองชนชั้นสยามที่มองยุโรปด้วยความอยากรู้ น่าสงสัย มีสถานะที่สูงกว่าเป็นสายตา
ที่ ตรงกั นข้ามสวนทางกัน (occidentalist gaze) ทั้ ง สองมุม มองนี้แสดงให้เห็นถึง การเปรียบเทียบ
สานึกความก้าวหน้า และศิลปะได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อใช้ในการแปรค่าความศิวิไลซ์โดยที่ชน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส


5 สยามเสียดินแดนให้ฝงั่ ซ้ายแม่น้าโขงแก่ฝรั่งเศส.
6

ธงชัย วินิจจะกูล,“ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอาพรางสู่
ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน ,” ศิลปวัฒนธรรม 23, 1 (มกราคม
2544): 56 – 65.
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ชั้นนาได้เป็นผู้นาช่างหรือศิลปินจากยุโรปมาสร้างพระราชวัง เขียนภาพจิตรกรรมประดับตกแต่งใน
พระราชวัง สร้างรูปหล่อและอนุสาวรีย์ เหมือนกับราชสานักในยุโรป7
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นช่วงหลังการสร้างชาติของสังคมไทย
ทางภาครัฐมีความพยายามนาความทรงจาในอดีตของชาตินากลับมาสร้างให้เป็นรูปธรรมตามสถานที่
ต่างๆ อย่างคงทนถาวร เช่น อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน และพิพิธภัณฑ์ สถานที่เหล่านี้มีบทบาทสาคัญ
ในการสถาปนาความทรงจาร่วมของคนในสังคมถึงประวัติศาสตร์ในอดีตที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษ
ดังนั้น การเน้นถึงวีรกรรมการต่อสู้กับลัทธิจักรวรรดินิยม และการสร้างชาติแบบสมัยใหม่ด้วยตนเอง
แต่ภายใต้อิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตกทาให้ประวัติศาสตร์สยามมีลักษณะร่วมกับสังคมหลังอาณา
นิคมอื่นทั่วโลก สภาวะอาณานิคมอาพรางหรือโดยอ้อมหรือไม่เต็มตัว ทาให้สยามกลายเป็นสังคมหลัง
อาณานิคมโดยไม่ต้องเป็นอาณานิคม8
การสร้างความเข้าใจอานาจตะวันตกที่สัมพันธ์กับภูมิภาคท้องถิ่นต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของ
วิธีการศึกษาหลังอาณานิคม (postcolonial study) คาว่าหลังอาณานิคมไม่ได้มีนิยามตายตั ว ใน
การศึกษาเพราะว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคย่อมแตกต่างกัน แต่ที่ชัดเจนคือการเข้าไป
ทาความเข้าใจกับผลของลัทธิล่าอาณานิคมที่มีอานาจทรงอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ภาพเสนอ และวาท
กรรม ต่อประเทศผู้ถูกล่าอาณานิคมหรือผู้ได้รับผลกระทบ แม้ว่าลัทธิอาณานิคมได้สิ้นสุดลงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบลัทธิอาณานิคมยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน
การนาแนวคิดหลังอาณานิคมมาประยุก ต์ใช้เพื่ออธิบายถึง ปรากฏการณ์สภาพหลัง
อาณานิคมจาเป็นต้องเข้าใจบริบทของสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นอาจ
ทาให้เกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงมากไม่ก็น้อย การกลับมาคิดถึงเพียงแค่สถานะของประเทศไทยจะไม่
สามารถเข้าใจวาทกรรมอาณานิคมได้ถ้าหากไม่ศึกษาบริบทของภูมิภาค และอีกทั้งประเทศไทยถูก
แบ่ง แยกจากกลุ่ม ประเทศอาเซียนที่ส่วนใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นมาก่ อน ประวัติศาสตร์ชาตินิยมได้
รองรับกลไกการต่อรองเจ้าอาณานิคม ถึงแม้ว่าประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นที่เหลือได้สร้างชาติจาก
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนประเทศไทยกลับตกไปอยู่การย้อนระลึกภาพในอดีตอันภาคภูมิใจ
ด้วยเหตุนี้ผลงานศิลปะไทยที่ประชาชนไทยทั่วไปเข้าใจมีความรู้สึกซาบซึ้งมาสู่รุ่นต่อรุ่น
ย่อมเป็นเรื่องของศิลปะแนวขนบธรรมเนียมประเพณีหรือประวัติศาสตร์ของชาติที่สามารถสะท้อนถึง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส


7 ธงชัย วินิจจะกูล, “ภาวะอย่างไรหนอที่เรียกว่าศิวิไลซ์:

เมื่อชนชั้นนาสยามสมัยรัชกาล
ที่ 5 แสวงหาสถานะของตนเอง ผ่านการเดินทางและพิพิธภัณฑ์ทั้งในและนอกประเทศ,” รัฐศำสตร์
สำร 24, 2 (2546): 1-66.
8 เรื่องเดียวกัน, 61.
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รากเหง้า วั ฒ นธรรมไทย เช่ น งานศิ ล ปะฝีมื อ เชิ ง ช่ า งในราชส านัก วั ด วาอาราม โบราณสถาน
สถาปัตยกรรมไทย อนุสาวรีย์ จิตรกรรมไทยประเพณี พระพุทธรูป รวมถึงศิลปะของท้องถิ่น เหนือ
กลาง อี ส าน ใต้ ซึ่ง ถูก บันทึ ก ไว้ว่าเป็นศิล ปะประจ าชาติ โดยมี ห น่วยงานจากภาครัฐ เช่น กรม
ศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
เป็นต้น เป็นผู้ควบคุมดู ส่งเสริม ดูแลอนุรักษ์สืบสานต่อ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชน ธนาคาร
บริษัท องค์กร เป็นผู้คอยสนับสนุนจัดการประกวดแข่งขัน และสะสมงานศิลปกรรมภายในประเทศ
ศิลปะเหล่านี้มีเนื้อหาแสดงถึงวิถีชีวิตประเพณี ศาสนา พระบรมฉายาลักษณ์หรือคุณงามความดีของ
ท่าน เป็นต้น ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าคือเนื้อหาส าคัญ ของงานศิลปกรรมไทยอันเป็นเรื่อง “ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์” ที่กลายเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย
ในทศวรรษ 2530 เป็นยุคของสังคมโลกาภิวัตน์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก สังคมไทยมีปฎิ
สัมพันธ์กับอานาจอิทธิพลจากตะวันตกซึ่งมีปฏิกิริยาการเปิดรับและการต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตก
ศิลปวัฒนธรรมภายในชาติจึงถูกผลิตขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมอื่นที่เข้ามามีอิท ธิพล
ต่อสังคมไทย ในเวลาเดียวกันวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยก็สร้างความสัมพันธ์ต่อวงการ
ศิล ปะตะวันตกหรือ นานาชาติที่ ชัดเจนมากขึ้น โดยเห็นได้จากการที่ศิลปินไทยถูกยอมรับจากเวที
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติผ่านการแสดงผลงานศิลปะในต่างชาติ
กระบวนทัศน์ของโลกศิลปะตะวันตกในบริบทอาณานิคมนั้นเป็นโลกของความตื่นตาตื่น
ใจต่อตะวันออกโดยการสะสมวัตถุสิ่งของจากต่างแดนที่ถูกนามาจัดแสดงอย่างเป็นหมวดหมู่อยู่ใน
พิพิธภัณฑ์มานุษวิทยาไว้เป็นวัตถุการศึกษาและมีนัยยะถึงการผลิตความหมายของ “ความเป็นอื่น” ที่
ไม่ใช่ตะวันตก และการสารวจโลกค้นหาความแปลกใหม่จากดินแดนอันห่างไกลทาให้พบวัตถุแปลก
ใหม่นามาสู่วิธีการสร้างสรรค์ของศิลปะสมัยใหม่ที่ศิลปินตะวันตกนิยมชมชอบลอกเลียนรูปแบบของ
วัฒนธรรมต่างแดนเข้ามาเป็นองค์ประกอบในผลงานศิ ลปะกลายเป็นการพัฒนารูปแบบของศิลปะ
สมั ยใหม่ ในหลายลัท ธิอ ย่างเช่น ศิล ปะลัท ธิคิวบิส ม์ (cubism) ของปิกั ส โซ่ที่ ค้นพบศิล ปะชนเผ่า
แอฟริกา หรือลัทธิหลังประทับใจ (post impressionism) ของโกแกงที่ได้เดินทางหาแรงบันดาลใจ
จากเกาะตาฮิติ ต่อมาในสมัยยุคหลังอาณานิคมกระบวนทัศน์ โลกศิลปะของตะวันตกได้ยกไปสู่อีก
ระดับหนึ่ง แบรนดอน เทย์ลอร์ (Brandon Taylor) กล่าวถึงพลวัตรทางวัฒนธรรมในทศวรรษ 1980
ของตะวันตก เมื่ อ โครงสร้างพื้ นฐานของศิลปะขยายตัวสู่วงกว้างในชาติตะวันตก ทั้ ง บทบาทของ
ภัณฑารักษ์ การขยายตัวขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่เกิดขึ้น
อย่างมากมาย9 ส่วนในทวีปเอเชียตลาดศิลปะมีการขยายตัวในต้นทศวรรษ 1990 ศิลปินส่วนใหญ่
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9 Brandon Taylor, Contemporary

123.

Art: Art since 1970 (USA: Pearson 2004),
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จากประเทศจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย มีโอกาสถูกเชิญเข้าร่วมมหกรรมศิลปะระดับนานาชาติ
ทาให้เกิดการตั้งคาถามถึงระหว่างความเป็นสมัยใหม่และประเพณี นิตยสารศิลปะนานาชาติมี่จานวน
เพิ่ม ขึ้น เช่น นิตยสาร อาร์ท เอเชีย แปซิฟิค (Art Asia Pacific) ที่ มี ส านัก งานใหญ่อยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย หรือ อาร์ท เอเชี่ยน นิวส์ (Art Asian News) ในประเทศจีน เป็นต้น ทาให้ศิลปินในเอเชีย
มีโอกาสเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะนานาชาติ10
การเกิดขึ้นของสถาบันศิลปะในโลกที่มากมายนี้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการจัดนิทรรศการ
ศิลปะร่วมสมัยอันแปลกใหม่ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นข้อเถียงทางโลกวิชาการตะวันตกที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
ในเวลาเดียวกัน ฮอล ฟอสเตอร์ (Hal Foster) ยกตัวอย่างนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 2 แห่งที่สาคัญ
ถูกจัดขึ้นใน นิวยอร์ค และ ฝรั่งเศส ที่ได้สร้างข้อถึกเถียงถึงประเด็นหลังอาณานิคม ทาให้เกิดการตั้ง
คาถามถึงความตั้งใจและปัญหาของวัฒ นธรรมตะวันตกในเรื่องการสะสมและการจัดแสดงผลงาน
ศิลปะที่ไม่ใช่ตะวันตก นิทรรศการแรก “Primitivism in 20th Century Art: Affinities of Modern
and Tribal”จัดขึ้นในปี 1984 ได้นาศิลปะนามธรรมสมัยใหม่มาแสดงเทียบเคียงกับศิลปะนามธรรม
ของชนเผ่า และอีกนิทรรศการหนึ่ง คือ “Les Magiciens de la Terre” (Magician of the earth)
ในปี 1989 ที่แสดงผลงานศิลปะของศิลปินตะวันตก 50 คน และศิลปินที่ไม่ใช่ตะวันตกอีก 50 คน มา
รวมอยู่ด้วยกันซึ่งนิทรรศการนี้ถูกวิจารณ์ว่ามีนัยยะที่ต้องการแสดงลักษณะพิเศษของศิลปะที่ไม่ใช่
ตะวันตก11 จากสองนิทรรศการนี้ทาให้เห็นว่าโลกศิลปะร่วมสมัยของตะวันตกมีความพยายามเป็น
สื่อกลางของการสร้างความหลากหลายด้วยการนาศิลปะตัวเองและศิลปะไม่ใช่ตะวันตกหรือประเทศ
โลกที่หนึ่งและประเทศโลกที่สามมารวมไว้เข้าด้วยกัน
เป้าหมายตะวันตกของการเป็นสื่อกลางคือ การรักษาสภาพของศิลปะท้องถิ่นและอัต
ลักษณ์ที่เผชิญหน้าเปลี่ยนเป็นตะวันตก ทั้งยังสร้างขั้วตรงข้ามหรือลดแรงเชิงการเมืองอาณานิคมและ
แรงขั บ เคลื่อ นทางเศรษฐกิ จ ที่ ศิล ปะที่ ไม่ ใช่ตะวันตกได้ถูก นาเสนอให้เ ป็นไปเพื่อการค้าจาการที่
ตะวันตกกาลังแสวงหาหาสนใจคุณค่าสิ่งแปลกใหม่อยู่ สภาพคุณค่างานศิลปะท้องถิ่นอื่นจึงได้ถูกปรับ
ให้เหมาะสมกลายเป็นภาษาของศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก และเมื่อภาษาศิลปะของตะวันตกใน
ศตวรรษที่ 20 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การต่อต้านศิลปะแนวหลัก วิชา (academic art) ที่หันมา
โปรดปรานศิลปะเชิงนามธรรม ผลงานศิลปะนามธรรมของศิลปินตะวันตกและผลงานศิลปะท้องถิ่น
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10 Thasanai Serthaseree,

“Overlapping tactics and practices at the
interstices of Thai art” (Ph.D. dissertation, Graduate School, Chiang Mai
University, 2011), 77-78.
11 Hal Foster, et al., Art Since 1990: Modernism, Anti-modernism,
Postmodernism (London: Thames & Hudson, 2003), 659.
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อื่นที่ มี ก ลิ่นอายศิลปะนามธรรมจึงถูก พิจารณาตัดสินให้คุณค่าในแบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็
สามารถสันนิษฐานได้ว่าวิธีการของศิลปะตะวันตกได้ถูกฟูมฟักในศิลปินท้องถิ่นอื่นไปเรียบร้อยแล้ว12
การยอมรั บ ผลงานศิ ล ปะของศิ ล ปิน ไทยร่ว มสมั ยในทศวรรษ 1990 ในเวที ศิ ล ปะ
นานาชาติจึง เป็นผลลัพ ธ์ของความพยายามสร้ างความหลากหลายซึ่ง เริ่ม ต้ นมาจากปัญ หาทาง
วัฒ นธรรมของตะวันตกที่ตกค้างมาสู่ปั จจุบันและกระแสการขับเคลื่อนสถาบันศิลปะด้วยทุนทาง
เศรษฐกิ จ ในยุคโลกาภิวัตน์ ขณะที่ ศิล ปินไทยก็ เป็นผู้ถูก ซึม ซับ และนารูปแบบศิลปะร่วมสมัยของ
ตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศด้วยพร้อมๆกันทาให้บรรยากาศศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยในทศวรรษ
1990 มีความหลากหลายนอกจากศิลปะสมัยใหม่ซึ่ งเคยเป็นกระแสหลักในประเทศไทยที่เกิดขึ้นมา
นานกว่า 40 ปี สิ่งนี้ทาให้เกิดประเด็นข้อถกเถียงระหว่างผลลัพธ์อาณานิคมหรือความสุกงอมของ
ศิลปะร่วมสมัยในประเทศ
การศึกษาครั้งนี้สนใจถึงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยไทยโดยเลือกศิลปินไทยทั้งสามท่าน
คือ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีร ะวนิช , นาวิ น ลาวัล ย์ชัยกุ ล และสุธี คุณาวิชยานนท์ ผู้เ ป็นตัวแทนของศิลปินที่
แสดงออกถึงลักษณะศิลปะร่วมสมัยและผลงานยังบ่งบอกถึงความโดดเด่นด้านแนวคิดเชิงวิพากษ์ของ
ของสภาพสังคมร่วมสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ที่วัฒนธรรมตะวันหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็
ตามการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้ความสาคัญที่จะศึกษาด้วยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติศาสตร์ยุค
สมัยใหม่ที่เน้นการแบ่งเป็นหมวดหมู่ถึงความเป็นเอกเทศของของรูปแบบทางสุนทรียศาสตร์โดยใช้
วิธีการจัดเรียงลาดับเหตุการณ์ เพียงเท่านั้น แต่การศึกษาครั้งนี้สนใจวิธีการวิเคราะห์ถึงปฏิบัติการ
ศิลปะที่มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมของกลุ่มต่างๆ ที่ช่วยให้เรามองเห็นว่า
แนวคิดของศิลปะมีความหลากหลาย คุณค่าศิลปะสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา
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2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 ศึกษาภาพรวมวาทกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยภายใต้กรอบแนวคิดหลังอาณานิคม
2.2 ศึกษาภาพรวมปฏิ บัติการเชิงสุนทรีย์ของศิลปินไทยภายใต้กรอบแนวคิดหลังอาณา
นิคม
2.3 ศึกษาแนวคิดเชิงวิพากษ์ต่อศิลปินร่วมสมัยไทยในช่วงทศวรรษที่ 1990


12 Esther Pasztory, Paradigm

Shifts in the Western View of Exotic Arts,
accessed April, 2015, available from http://www.columbia.edu/cu/arthistory/courses/
Multiple-Modernities/essay.html
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3. สมมติฐำนของกำรศึกษำ
ศิลปินสมัยร่วมไทยในทศวรรษที่ 1990 ใช้กระบวนการทาให้เป็นท้องถิ่น (localization)
ที่แสดงผ่านอัตลักษณ์ผลงานของศิลปินภายใต้รูปแบบงานศิลปะร่วมสมัยทีส่ ลัดภาพของการสร้างภาพ
ตัวแทนทางวัฒนธรรมที่ถูกกาหนดจากสถาบันไทย
4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาศิลปะร่วมสมัยไทยภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคมในทศวรรษที่ 1990 ได้ใช้
ศิลปินไทยร่วมสมัยและผลงานศิลปะของศิลปินเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น จานวน 3 ท่าน
อันได้แก่ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสุธี คุณาวิชยานนท์ เนื่องจากศิลปินเหล่านี้ได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบศิลปะร่วมสมัยแสดงถึงความเป็นตะวันตกและตะวันออก (ไทย) ทั้ง
เทคนิครูปแบบและความคิด ศิลปินทั้งสามคนมีวิถีชีวิตร่วมสมัย เคยไปศึกษาต่อหรือพานักอาศัยอยู่
ต่างประเทศและเป็นผู้ส ร้างสรรค์ผ ลงานศิลปะเข้าไปอยู่ก ระแสวงการศิล ปะในประเทศไทยและ
นานาชาติ
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5. วิธีกำรวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารศึ ก ษาตามระเบี ย บวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( qualitative
research) โดยมุ่ ง วิเ คราะห์ข้อ มู ล ทางเอกสารและการเก็ บ ข้อมู ล ทางภาคสนาม และใช้วิธีก าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in- depth interview)
6. ขั้นตอนกำรวิจัย
6.1 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวความคิดหลังอาณานิคมในศิลปะร่วมสมัยไทย
6.2 สัมภาษณ์ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญ
6.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
6.4 สังเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์
6.5 นาเสนอรายงานการวิจัย
7. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในงำนวิจัย
การศึก ษาศิลปะร่วมสมัยไทยในทศวรรษที่ 1990 ภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคมเป็น
การศึกษาเชิงวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีหลังอาณานิคมวางบนกรอบการศึกษาที่มีอิทธิพลและพื้นฐานทฤษฏี
ส านัก ความคิดของมิเ ชล ฟู โ กต์ (Michael Foucault) ในเรื่อง “วาทกรรม” ที่ เ ป็นความสัมพันธ์
ระหว่าง “อานาจ ความรู้ ความจริง”
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อานาจ ของฟูโกต์ คือ พลังควบคุมบังคับหยั่งรากลึกในสังคม เป็นสิ่งที่อยู่กระจัดกระจาย
อยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วไปที่มนุษย์สามารถนามาใช้ได้ทั้งความสัมพันธ์อานาจจากบนลงล่าง หรือ ล่างขึ้น
บน ไม่ เ กี่ ยวกั บ ความชอบธรรมหรือไม่ ชอบธรรมเป็นสิ่งที่ ลื่นไหลขึ้ นอยู่กั บการนามาใช้ อานาจมี
ความสัมพันธ์กับความรู้ที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน โดย “ความรู้” เป็นผู้สร้างนิยามความหมายและ
คอยจัดการสิ่งหนึ่งที่สถาปนาความจริงในสังคม
ฟูโกต์ได้รับอิทธิพลงานของเฟรดิช นิชเช่ (Frederic Nietzsche) เสนอบทวิเคราะห์ว่า
ด้วยอานาจ นอกจากนั้ นยังใช้วิธีการของนิชเช่ในการสืบสาวกระบวนการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าวิธีการทางวงศาวิทยา (genealogy) เพื่อตีแผ่ให้เห็นว่าได้มีการจัดวางแผนใช้
เทคนิคอะไรบ้างเพื่อให้คนบางกลุ่มสามารถมีอานาจเหนือผู้อื่น 13 วิธีแบบวงศาวิท ยาจึงไม่ใช่การ
ย้อนกลับไปค้นหาความต่อเนื่องแบบวิวัฒนาการหรือต้นกาเนิด หากแต่เป็นประวัติศาสตร์ของการแย่ง
ชิงของความหมายและความขัดแย้งของความรู้
งานเขียน The madness of civilization (1964) เป็นการศึกษาเพื่อสืบหาวิธีคิดการ
เกิดสถาบันรักษาโรคจิตเวชปัจจุบัน ฟูโกต์จึงค้นหานิยามของความบ้าที่มนุษย์แต่ละยุคได้ให้คานิยาม
จากปฏิบัติการทางสังคม โดยฟูโกต์ศึกษา ผ่านงานเอกสาร ภาพประกอบ ผลงานศิลปะ ฯลฯ ฟูโกต์
พบว่าในยุคกลางยังมีความเชื่อว่าคนบ้าคือผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้ปกติในทั่วไป ในศตวรรษที่ 15 คน
บ้าถูกนิยามบนพื้นฐานมนุษย์นิยมว่าคือสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เป็นเรื่องความรู้ภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่ง
แต่ต่อมาจุดเปลี่ยนคานิยามความบ้าเกิดยุคเหตุผลนิยม (rationalism) ราวศตวรรษที่ 17 ที่เชื่อถึง
ศัก ดิ์ศรีของมนุษย์คือ ความมี เหตุผลซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกั บความบ้า เกิ ดการตั้งคาถามว่าเหตุผล
สติปัญญาต่างความไม่มีเหตุผลได้อย่างไร ในยุคนั้นคนบ้าจึงถูกกีดกันแบ่งแยกออกจากสังคมและถูก
จัดอยู่ในกลุ่มคนจรจัด ขอทาน อาชญากร ซึ่งเป็นคนที่ไร้สาระในมุมมองเชิงเศรษฐกิจจาเป็นต้องถูก
แยกไว้อีกสถานที่หนึ่งและไม่สามารถทางานได้ ในเวลานั้นเกิดแนวคิดการควบคุมคนปกติผ่านกรอบ
จริยธรรมบังคับกฎหมายและบทลงโทษ จนถึงปลายศตวรรษที่ 18 มาถึงปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของ
สถาบันจิตเวชจึง นาคนบ้า แยกออกมา คนบ้าถูก นิยามว่ าเป็น คนป่ ว ย ด้องได้รับ การบ าบัดจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดแสดงความรู้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย
ในบทนาของหนังสือ The order of things (1966) ฟูโกต์พูดถึงภาพ "Las Meninas
(1656)" ของจิตรกรชาวสเปน ดิเอโก้ เวราซเควซ (Diego Velazquez) เป็นภาพของกษัตริย์และ
ราชินีแห่งสเปน แต่ภาพของพระองค์ที่ปรากฏแก่ผู้ชมเห็นเพียงเป็นแค่ภาพสะท้อนที่อยู่ในกระจกเงา
ในความเป็นจริงบุคคลต่างๆที่อยู่ในภาพก็มีตั วตนอยู่จริงหรือความเป็นจริงแต่กลับถูกทาให้กลายเป็น
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13 สุภางค์ จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยำ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 274.

พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
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วัตถุเนื้อหาของภาพเขียน ขณะเดียวกันวัตถุต่างๆหรือแบบที่ถูกจาลองในภาพก็เป็นผู้มองกลับมาแก่
ศิล ปินคนวาด (เวราเควซ) และในอีก ระดับหนึ่ง ผู้ชมที่ม องภาพนี้ก็ กลายเป็นแบบศิลปินหรือวัตถุ
จาลองของวาทกรรมว่าด้วยภาพเขียน ดังนั้นความหมายที่ถูกผลิตขึ้นจากความสัมพันธ์ในภาพเขียนจึง
ไม่สามารถสร้างหาจุดยืนของความจริงที่แน่นอนไม่พ้นจากบริบทในภาพเขียน แต่สามารถเห็นเพียง
มุมใดมุมหนึ่งจากภาพรวมหรือเห็นความจริงเพียงเป็นส่วนๆ ในวาทกรรมภาพเขียน
ในเล่มเดียวกันนี้ฟูโกต์ศึกษาแนวคิดในศาสตร์ของมนุษย์ (human science) นาเสนอวิธี
วิทยาแบบใหม่โดยวางมนุษย์เป็นวัตถุการศึกษาถึงการสร้างความรู้ของมนุษย์เหมือนกับการเป็นนัก
โบราณคดีที่คอยขุดค้นซากที่เป็นโครงสร้างทางความคิดในอดีตที่ผ่านมาของมนุษยชาติ โครงสร้างที่วา่
นี้เรียกว่า กรอบความรู้ (episteme) โดยที่ นพพร ประชากุล ให้ความหมายถึง “กรอบความรู้” ว่า
“กรอบที่กากับเครือข่ายของความรู้ความเชื่อ วิธีคิด วิธีเข้าใจสิ่งต่างๆ ในยุคหนึ่ง เป็นเบ้าหลอมคาพูด
และข้อเขียนต่างๆ ที่ไหลเวียนไปมาเรียกว่า วาทกรรม และเป็นแหล่งอ้างอิงยุคนั้นๆที่จะให้ผู้คนหยิบ
ยื่นความหมายและคุณค่าสิ่งต่างๆ”14 ฟูโกต์เน้นการศึกษาวิธีการผลิตความรู้ที่เป็นกรอบความรู้ใน
ยุโ รปพบว่า ยุคฟื้ นฟู ศิล ปะวิท ยาการ จะมองความรู้บนพื้นฐานความคล้ายคลึง การอุป มา ความ
สอดคล้องต่อสิ่งต่างๆ ศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งเป็นยุคคลาสสิค เกิดกรอบความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ใช้
เครื่องมือที่เป็นสเกลวัดสิ่งต่างๆ เพื่อจัดแจงแบ่งแยกคุณสมบัติของสรรพสิ่งแสดงด้วยภาษา และ
ปัจจุบันยุคสมัยใหม่ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของวิวัฒนาการ และมองมนุษย์ในฐานะเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นเป็นวัตถุการศึกษา
ต่อมาฟูโกต์อธิบายเรื่องสถาบันที่มีอานาจมากากับความคิดในหนังสือ The Archeology
of Knowledge (1969)15 เสนอว่า กรอบความรู้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งในยุคหนึ่งๆ เป็นเสมือน
เส้นขอบฟ้าทางความคิดที่ครอบครอบผู้คนในยุคนั้นๆ ไว้ โดยท าหน้าที่ไว้สิ่งใดควรพูดไม่ควรพูด
ยอมรับหรือไม่ยอมรับในสังคม แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ถึงที่สุดในแง่วาทกรรม จะเห็นว่าที่แท้จริงอิงอยู่กับ
ฐานคิดหรือความรู้ 16 ประเด็นกรอบความรู้ที่เชื่อมโยงไปสู่วาทกรรมหรือเครือข่ายความสัมพันธ์เชิง
อานาจจากการนิยามความรู้ไปสู่สถาบันทางสังคมและการควบคุมปัจเจกชนต่างๆ กลายเป็นโลกทัศน์
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14 มิแช็ล ฟูโกต์, ร่ำงกำยใต้บงกำร

ปฐมบทแห่งอำนำจในวิถีสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 2
แปลจาก Surveiller et Punir, แปลโดย ทองกร โภคธรรม, นพพร ประชากุล บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2554), 10.
15 อานันท์ กาญจนพันธุ์, คิดอย่ำงมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่ำงวิพำกษ์: จำกวำทกรรมของอัต
บุคคล ถึงจุดเปลี่ยนอัตตำ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (เชียงใหม่: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 47.
16 มิแช็ล ฟูโกต์, ร่ำงกำยใต้บงกำร ปฐมบทแห่งอำนำจในวิถีสมัยใหม่, 11.
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ท าให้อั ตลัก ษณ์ผู้คนถูก ปรับ แต่ง ให้มี ความสัม พัน ธ์กั บ อ านาจ และเป็นตัวก าหนดให้อัตตบุ ค คล
(subject) สมควรอยู่ในตาแหน่งไหนในสังคมหรือเพื่อจัดหมวดหมู่ระบบระเบียบทางสังคม
ในงานเขียน Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975) ฟูโกต์แสดงให้
เห็นว่าอานาจกับความรู้ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะเมื่อมีความรู้แล้ว ความรู้นั้นอาจจะมาควบคุม
เราโดยไม่มีใครจาเป็นต้องมาควบคุม 17 งานเขียนนี้ได้รับแรงบันดาลใจ ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมี
การพัฒนาด้านกายวิภาคศาสตร์ควบคู่กับศาสตร์ของการใช้สารเคมีควบคุมร่างกายที่เชื่ อว่าร่ายกาย
นั้นถูกควบคุมผ่านจิตสานึก ฟูโกต์ยกตัวอย่างถึงถึงการออกแบบคุกสรรพทัศน์ (panopticon) ที่มี
หอคอยอยู่ตรงกลาง เพื่อให้ผู้คุมสามารถเฝ้ามองนักโทษได้ตลอดเวลา นักโทษจึงเป็นวัตถุของการจ้อง
มองโดยการใช้อานาจ หรือตัวอย่างการสร้างกรอบจริยธรรมทางศาสนาคริสต์ที่ เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ทุก
หนทุกแห่ง ในปัจจุบันการควบคุมร่างกายไม่ได้เป็นเพียงแต่การควบคุมเชิงกายภาพแต่ยังเป็นการ
ควบคุมเชิงจิตสานึกผ่านสถาบันด้วยกรอบระเบียบวินัยต่างๆ อันเป็นความรู้ที่อยู่ในชีวิตประจาวันไม่
จากัดเพียงแต่คุก ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน กองทัพ หรือมากกว่านั้น ให้มนุษย์ประพฤติตาม
และเกิดเป็นบรรทัดฐานต่างๆทาให้เชื่อว่าตนเป็นผู้ควบคุมตนเองเป็นอานาจที่มองไม่เห็นโดยที่ไม่รู้ว่า
ถูกควบคุมจากผู้อื่นหรือเป็นอานาจที่เราบังคับตัวเอง เป็นดั่งร่างกายที่เชื่อง (docile body) วิธีการใช้
ความรู้เป็นอานาจควบคุมมนุษย์และเน้นการควบคุมจากภายในเปลี่ยนจากภายนอก เรียกว่า เป็นการ
ปกครองชีวญาณ (governmentality)
History of Sexuality: an introduction (1976 – 1986) แบ่งออกเป็น 3 เล่ม มุ่งเน้น
ไปที่อานาจและความรู้ในการวิเคราะห์วาทกรรม ฟูโกต์นาเสนอให้เห็นว่า แรงปรารถนาของมนุษย์ถูก
ก าหนดจากวาทกรรมทางสัง คมมาสู่พื้น ที่ ปัจ เจกส่ว นตัว จิน ตนาการ โดยอ้ า งอิง ความคิ ดความ
หลากหลายทางเพศของนักทฤษฎีหลายสานัก และนาเสนอทางออกถึงว่าความปรารถนาทางเพศ
ควรหลุดออกจากนิยามแนวคิดเชิงธรรมชาติและกายภาพไปสู่ความเพลิดเพลินพึงพอใจ ในเล่มแรก
(1976) ชี้ให้เห็นถึงการผลิตของอัตบุคล โดยฟูโกต์สารวจแนวคิดเรื่องเพศในยุคศตวรรษที่ 15 การ
เกิดความรู้ นิยามของการแพทย์และจิตวิทยาถูกใช้เพื่ออ้างสิทธิควบคุมเหนือร่างกาย หลังจากนั้น
แนวคิดทางเพศได้กลายเป็นประเด็นการควบคุมจากสังคมซึ่งนามาสู่ยุควิคตอเรีย และต่อมาเล่มสอง
(1984) และเล่มสาม (1986) ฟูโกต์เปลี่ยนวิธีการเขียนในงานของเขา โดยการให้ความสาคัญเพศวิถีที่
เป็นของเรื่องตัวตน (self) โดยสารวจแรงปรารถนาทางเพศที่กลายเป็นรหัสศีลธรรมที่สร้างแนวคิดข้อ
หวงห้ามทางเพศตั้งแต่ยุคกรีกเป็นต้นมา แรงปรารถนาทางเพศล้วนถูกผลิตจากวาทกรรมของสังคม
แต่ละยุคสมัย ซึ่งทาให้ตัวตนของมนุษย์ถูกอานาจจัดการผ่านสถาบันต่างๆ ฟูโกต์เสนอให้ตั้งคาถามกับ
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17 อานันท์ กาญจนพันธุ์,

บุคคล ถึงจุดเปลี่ยนอัตตำ, 47.

คิดอย่ำงมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่ำงวิพำกษ์: จำกวำทกรรมของอัต
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สามัญสานึกของมนุษย์จึงจะช่วยให้มีเสรีภาพเพื่อก้าวข้ามวาทกรรมต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง เพื่อการเปิด
พื้นที่ความหมายในการสร้างสรรค์ของอัตตบุคลที่หลากหลาย
แนวทางการวิ เ คราะห์ ว าทกรรม ของฟู โ กต์ ไ ด้ ส่ ง อิ ท ธิ แ นวคิ ด หลั ง อาณานิ ค ม
(postcolonialism) ในเวลาต่อ มาที่ผู้วิจัยใช้มาเป็นกรอบในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ แนวคิดหลัง
อาณานิคมเป็นแนวคิดที่พยายามรื้อถอนความคิดของตะวันตกที่เข้าไปสร้างอานาจต่อตะวันออกซึ่ง
เป็นผลกระทบจากลัทธิอาณานิคมที่ยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบนั แม้ว่าลัทธิอาณานิคมได้สิ้นสุดลงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 นักคิดหลังอาณานิคมได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากนักคิดหลังโครงสร้างนิยม
นอกจากฟูโกต์ แล้วยังมี ฌากส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) และ ฌากส์ ลาก็อง (Jacques Lacan)
ส่วนนักคิดผู้เป็นเสาหลักทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยมที่สาคัญมี 3 คน ได้แก่ เอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward
Said) กายาตรี จักรวรตี สปิวัค (Gayatri Chakravorty Spivak) และโฮมิ บาบา (Homi Bhabha)
แม้ว่าการศึกษาหลังอาณานิคมนั้นมีแนวคิดที่หลากหลาย งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้แนวคิด
บางส่วนที่เป็นรูปแบบเชิงภาพรวมของแนวคิดหลังอาณานิคมคือ 1. แนวคิดบูรพาคตินิยม ที่ว่าด้วย
การสร้างตัวแทนตะวันออกในสายตาของตะวันตกจากพื้นฐานวิธีคิดแบบทวิลักษณ์ 2. แนวคิดลูกผสม
ที่นามาอธิบายลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมเพื่อใช้ต่อรองปรัชญาสารัตถนิยมที่ แฝงอยู่ใน
ความคิดอาณานิคม 3. แนวคิดชาติ ในยุคสมัยใหม่ที่เป็นผลพวงจากลัทธิอาณานิคม 4. สังคมไทยกับ
แนวคิดหลังอาณานิคม รายละเอียดทฤษฎีหลังอาณานิคมทั้งหมดนี้ทั้งหมดจะถูกนามาอภิปรายในบท
ต่อไป
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8. นิยำมศัพท์เฉพำะ
ศิล ปะร่วมสมั ย ไทย (Thai Contemporary art) หมายถึง รูป แบบการสร้างสรรค์
ศิล ปะในปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องกับอั ตลัก ษณ์ไทยในมุม กว้าง ไม่ ได้เ น้นถึง รูปแบบศิลปะไทยประเพณี
ศิลปะไทยประจาชาติ และรูปแบบศิลปะไทยสมัยใหม่ที่พัฒนามาจากรากเหง้าประเพณีไทย
วำทกรรม (discourse) หมายถึง รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอานาจประเภทหนึ่งที่
เกิดขึ้นผ่านการสร้าง“ความรู้” เพื่อนิยาม “ความจริง” ที่แสดงออกด้วยระบบภาษาพูด ภาษาเขียน
การปฏิบัติ โดยวาทกรรมจะถูกกากับจากกรอบความร ูความเขาใจด้วยระบบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขของ
สังคมยุคนั้นๆ
อุดมคติหรืออุดมกำรณ์ (ideology) หมายถึง แนวความคิดที่มีนัยเป็นนามธรรมโดยมี
จุดมุ่งหมายสร้างความประสบสาเร็จไปทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง หรือหมายถึง จุดหมายสูงสุดที่บุคคล
หรือสังคมมุ่งบรรลุถึง และแบบความคิดหรือความเชื่ออันเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่มชน
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หลังอำณำนิคม (postcolonial) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจากลัทธิอาณา
นิคมที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีอยู่ในมิติอานาจทางวัฒนธรรม มีลักษณะเชิง
การเมือง รวมไปถึงอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินของกลุ่มประเทศโลกที่สาม
อัตลักษณ์ (identity) หมายถึง ภาพลักษณ์ของตัวตนหรือบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะซึ่ง
เกิดจากการปฎิสังสรรค์ระหว่างตัวเราและคนอื่น เป็นสานึกของตัวตนว่า เราคือใคร โดยแสดงผ่าน
ออกมาในระบบสัญ ลักษณ์ เช่น ภาษา พิธีก รรม ประเพณี การแต่ง กาย วัฒ นธรรม เป็นต้น การ
แสดงออกของอัตลักษณ์มีการเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริบทให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสั งคม
ปฏิบัติกำรเชิงสุนทรีย์หรือปฏิบัติกำรศิลปะ (artistic practice) หมายถึง กลวิธีทาง
ความคิดและกระบวนการเพื่อสร้างผลงานศิลปะของศิลปิน ทั้งรูปแบบ อิทธิพลความคิด อุดมการณ์
ภาพตัวแทน สัญลักษณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ การใช้วัสดุ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
คำว่ำหลังอำณำนิคมกล่ำวถึงผลกระทบของลัท ธิอำณำนิคมทำงวัฒนธรรมและสังคม
นักวิชำกำรให้มุดหมำยคำนี้เริ่มจำกหลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 และปลำยทศวรรษ 1970 ที่เป็นช่วง
หลังกำรได้รับเอกรำชของประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้น และปลำยทศวรรษ 1970 นักวิชำกำรในโลก
ตะวันตกเริ่มหันมำสนใจศึกษำถึงกำรใช้อำนำจที่อยู่ในสังคมอำณำนิคม เริ่มแรกในหนังสือบูรพำคติ
นิยม (Orientalism) ของเอ็ดวำร์ด ซำอิด (Edward Said) ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำกำรศึก ษำ “วำท
กรรมอำณำนิคม” (colonial discourse) ของทฤษฎีห ลัง อำณำนิคมในเวลำต่อมำ นัก ทฤษฎีหลัง
อำณำนิคมที่สำคัญที่มีชื่อเสียงอีกคน คือ โฮมิ บำบำ (Homi Bhaba) ที่สนใจกำรศึกษำควำมสัมพันธ์
ของอำณำนิคมในเรื่อ งกำรข้ำมสำยพันธุ์ (hybridity) ควำมคลุม เครือ (ambivalence) และกำร
เลียนแบบ (mimicry) เพื่อใช้เป็นกำรต่อรองวำทกรรมอำณำนิคะสะท้อนช่องโหว่ของวำทกรรมอำณำ
นิคมของซำอิดที่กล่ำวเฉพำะถึงอำนำจของเจ้ำอำณำนิคมเพียงอย่ำงใด
วำทกรรมอำณำนิคมเป็นปฏิบัติกำรทำงสังคมอันซับซ้อนภำยใต้ควำมสัมพันธ์ในอำณำ
นิ ค มที่ อ ยู่ ร่ ว มในแนวคิ ด ยุ โ รปเป็ น ศู น ย์ ก ลำงซึ่ ง ท ำให้ เ กิ ด กำรสร้ ำ งสภำวะควำมเป็ น สมั ยใหม่
(modernity) ที่ อ ยู่ ใ นข้ อ สั น นิ ษ ฐำนต่ ำ งๆของกรอบควำมคิ ด ทำงสั ง คม วำทกรรมอำณำนิ ค ม
ประกอบด้วยอำณำนิคมต่ำงๆหรือคนในอำณำนิคมที่ตกอยู่ภำยใต้อำนำจในระบบชุดควำมรู้ของ
ปฏิบัติกำรอำณำนิคมที่มีกำรสร้ำงกฎระเบียบของกำรนับรวม (inclusion) และกีดกัน (exclusion)1
บนพื้ น ฐำนควำมยิ่ ง ใหญ่ เ จ้ ำ อำณำนิ ค มที่ อ ยู่ ใ นสั ง คมด้ ำ นต่ ำ งๆ เช่ น กำรเมื อ ง วั ฒ นธรรม
ประวัติศำสตร์ ภำษำ และศิลปะ เป็นต้น
เนื่องจำกทฤษฎีหลังอำณำนิคมเป็นกำรเปิดทำงให้เห็นถึงกำรจัดระบบระเบียบทำงสังคม
ของผลกระทบจำกลัท ธิอ ำณำนิคมในประวัติ ศำสตร์ยุ โ รป ฌำคส์ ร็องซิแยร์ ( Jaques Rancier)
นักปรำชญ์ชำวฝรั่งเศส กล่ำวถึงสุนทรียศำสตร์ในแง่กำรเมืองแบบหนึ่งเพรำะเป็นเงื่อนไขสำคัญในกำร
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1 Bill Ashcroft, Gareth

Griffiths, and Helen Tiffin, Key concepts in Postcolonial Studies, 2nd ed. (New York: Routledge, 2000), 40.
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แจกจ่ำยของกำรรับรู้( distribution of the sensible)2 เพรำะร็องซิแยร์มองว่ำสุนทรียศำสตร์คือกำร
แบ่งแยก จัดแบ่ง และจัดสรรสิ่งต่ำงๆในสังคมเป็นตัวกำหนดให้คนในสังคมมีลักษณะร่วมกัน วำท
กรรมอำณำนิคมก็เช่นที่เจ้ำอำณำนิคมตะวันตกได้สร้ำงชุดควำมรู้ของเจ้ำอำณำนิคมทำให้ผู้ตกเมืองขึ้น
ถูกรับรู้ถึงควำมยิ่งใหญ่ของเจ้ำอำณำนิคม
ดัง นั้นในส่วนของบทนี้จึง กล่ำวถึงทฤษฎีว่ำด้วยหลังอำณำนิคมในฐำนะกำรเมืองเชิง
สุนทรียศำสตร์แบบหนึ่ง เพื่อมำใช้วิเครำะห์ปฏิบัติกำรเชิงสุนทรีย์ของศิลปิ นไทยร่วมสมัยในทศวรรษ
1990 ที่ผู้วิจัยไม่ได้ให้มุ่งเน้นศึกษำถึงควำมสำคัญในเรื่องคุณค่ำทำงควำมงำมของศิลปะ แต่ต้องกำร
นำเสนอถึงประเด็นกำรรับรู้เชิงกำรเมืองที่อยู่ในงำนศิลปะของกรอบแนวคิดหลังอำณำนิคม
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คำว่ำ “ลัทธิอำณำนิคม” นั้นมีควำมหลำกหลำยทำงรูปแบบและส่งผลเกิดขึ้นไปทั่วโลก
จอห์น แม็คลอยด์ (John Mcleod) เสนอว่ำ กำรให้คำนิยำมนี้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์แรกที่
สำมำรถแบ่งออกเป็นสองแนวคิด คือ จักรวรรดินิยม (imperialism) กับทุนนิยม (capitalism)3
แนวคิดจัก รวรรดิของโลกตะวันตกสำมำรถสืบ ย้อนไปถึง ยุคเฮเลนิสติคของกรีกและ
จักรรวรรดิโรมัน กำรแผ่ขยำยเพื่อครองครองอำณำจักรอื่นๆไมได้มีแต่โลกตะวันตกอย่ำงเดียว ในส่วน
ของทวีปเอเชีย ในศตวรรษที่ 13 ที่มีจักรวรรดิมองโกลนำโดยเจงกิสข่ำนที่รุกรำนมำจำกตอนเหนือ
ของจีนและสำมำรถบุกพิ ชิตไปเกื อบทั่ วยุโ รป หรื อในศตวรรษเดียวกันก็มี อำณำจัก รเติร์กที่เข้ำไป
ปกครองทั่วอินเดีย ในศตวรรษที่ 16 รำชวงศ์โมกุลที่มำจำกเอเชียกลำงสำมำรถแผ่ขยำยกำรปกครอง
มำเกือบทั่วอินเดียตอนเหนือ ในทวีปอเมริกำใต้ศตวรรษที่ 14 มีจักรวรรดิแอซเท็กที่เป็นชนอพยพ
เดินทำงมำจำกอเมริกำตอนเหนือมำตั้งรกรำกบริเวณที่รำบลุ่มในเซ็นทรัลเม็กซิโก (Central Mexico)
เรียกว่ำ ชำวเตนอชตีตลัน (Tenochtitlan) ตั้ง เมื องหลวงบนเกำะกลำงน้ำ จัก รวรรดิแอซเท็กมี
วัฒ นธรรมโหดร้ำย เช่น กำรบูชำยันต์ สร้ำงควำมป่ำเถื่อนน่ำเกรงขำมแก่ อ ำณำจัก รอื่น หรือมี
อำณำจักรอินคำ (Inca) ในทวีปเดียวกัน อำณำจักรเหล่ำนี้ล้วนใช้วิธีกำรกำรช่วงชิงและใช้ควำมรุนแรง
คุ ก คำมเพื่ อ แลกมำด้ ว ยอ ำนำจควำมมั่ ง คั่ ง และผลส ำเร็ จ ที่ จ ะครอบครองแผ่ น ดิ น อื่ น ซึ่ ง เป็ น
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก

2 Jacques Ranciere, The

Politics of Aesthetics: The Distribution of the
Sensible (New York: Continuum, 2004).
3 John McLeod, Beginning Postcolonialism (UK: Manchester University
Press, 2000), 7.
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กำรได้มำของอำนำจของจักรวรรดิมีเหตุผลหนึ่งคือ ควำมต้องกำรควำมมั่งคั่ง ซึ่งเป็นชี้วัด
ในทุกยุคสมัยถึงควำมประสบสำเร็จว่ำมีมำกน้อยเพียงใดจนนำมำสู่กำรแข่งขันและเกิดควำมขัดแย้ง
ของอุดมกำรณ์ อย่ำงเช่น ก่อนศตวรรษที่ 17 ยุโรปมีควำมขัดแย้งกำรเมืองทำงศำสนำ ควำมเห็นต่ำง
ศรัท ธำ มี ควำมต้อ งกำรปฎิรูป ศำสนำ (Counter-Reformation) ต่อมำ ศตวรรษที่ 17 และ 18
อังกฤษและฝรั่งเศสต่ำงแย่งชิงอำนำจเหนือดินแดนในอินเดียและอเมริกำเหนือเพื่อตักตวงโลหะมีค่ำ
(เงินและทอง) มำสั่งสมไว้ในท้องพระคลังมำกที่สุด ทั้งนี้เป็นไปตำมควำมเชื่อเศรษฐกิจในยุคนั้น
อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์ของจักรวรรดินิยมที่เชื่อมต่อกับลัทธิอำณำ
นิคมมี ควำมแตกต่ำงกั บจักรวรรดิต่ำงๆในอดีตที่ผ่ำนมำ มำจำกชำติตะวันตกประสบควำมสำเร็จ
เศรษฐกิ จ กำรค้ำโพ้ นทะเลตั้ง แต่ป ลำยศตวรรษ 17 ถึง ต้นศตวรรษที่ 18 หรือยุคหลัง ฟื้นฟูศิลปะ
วิทยำกำร (post-renaissance) แต่ที่จริงแล้วสำมำรถสืบย้อนไปถึงปลำยศตวรรษที่ 15 ในกำรเปิด
เส้นทำงกำรค้ำของชำติตะวันตกที่มำจำกกำรรวมกลุ่มอำนำจของพ่อค้ำ นำยทุน และธุรกิจในยุโรป ที่
มีทรัพย์สินพร้อมกับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและประชำชนโดยส่งเรือออกเดินทำงหวังจะพบกับโลก
ใหม่ที่ไม่มีใครค้นพบก่อนหน้ำนี้ และต้องกำรพบเส้นทำงกำรเดินเรือสำยใหม่ๆอันเป็นเส้นทำงกำรค้ำที่
ดีก ว่ำเดิม เพื่ อ ลดปัญ หำค่ำใช้จ่ำยเส้นทำงกำรค้ำทำงบกจำกคนกลำงที่ เ ป็นพวกมุ ส ลิม คอยเก็ บ
ผลประโยชน์ และปัญหำเงินทุนสำรองแลกเปลี่ยนเงินตรำไม่เพียงพอ รวมถึงปัจจัยถัดมำคือ ควำม
ปรำรถนำของพวกมิชชั่นนำรีคริสเตียนที่จะออกเผยแพร่ควำมเชื่อของตน ดังนั้นชำติตะวันตกแรกๆ
อย่ำง สเปนและโปรตุเกสจึงส่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัส 4 (Christopher Columbus) ไปทำงตะวันตกกับ
วำสโก ดำกำมำ5 (Vasgo Dagma) ไปทำงใต้ เพื่อหำเส้นทำงเดินเรือสู่อินเดีย วนอ้อมเส้นทำงกำรค้ำ
ของมุสลิมที่ครอบครองอยู่ ต่อมำภำยหลังก็มีชำติยุโรปอื่นๆทั้ง ฮอลันดำ อังกฤษ ฝรั่งเศส ส่งเรือออก
สำรวจที่เป็นกำรเริ่มต้นของยุคแห่งกำรสำรวจ (Age of Discovery) ในช่วงศตวรรษที่ 15-17
กำรค้ำระหว่ำงประเทศย่อมสร้ำงควำมมั่ นคั่ง ได้ดีก ว่ำกำรสะสมธัญญำหำรที่ผลิตจำก
ประชำชนในประเทศจนส่งผลให้ระบบศักดินำเริ่มเสื่อมสลำยไป จำกเดิมที่ขุนนำงและพวกขุนนำงมี
ควำมสำคัญต่อกำรเมืองที่เป็นระบบศักดินำคอยเป็นผู้มีหน้ำที่จัดสรรปันส่วนผลประโยชน์จำกที่ดิน
แต่เมื่อกลุ่มพ่อค้ำ นำยทุน มีโอกำสขยำยดินแดนกำรค้ำโดยกำรค้ำโพ้นทะเล กลุ่มคนเหล่ำก็มีโ อกำส
รับรำชกำรได้รับยศถำบรรดำศักดิ์จำกสถำบันกษัตริย์ ด้วยเหตุนี้นักสำรวจทั้งหลำยเหล่ำนี้ต่ำงมีแรง
ทะเยอทะยำนในจุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือ “พระเจ้ำ เงินทอง ชื่อเสียง” (God Gold Glory)
คำว่ำ God Gold Glory เป็นควำมหมำยที่แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของยุคสำรวจ โดย
สำมคำนี้เริ่มต้นจำกกลุ่มนักสำรวจชำวสเปน (conquistador) หลังจำกคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสค้นพบ
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4 โคลัมบัสเดินทำงไปอเมริกำ

ค.ศ. 1492-1493.
5 วำสโก ดำกำมำเดินพบเส้นทำงไปอินเดีย ค.ศ. 1498.
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ดินแดนที่ชำวยุโรปเรียกว่ำ “โลกใหม่” บริบทคำว่ำ God มำจำกขณะนั้นในศตวรรษที่ 16 สถำนกำรณ์
ควำมมั่นคงของศำสนำจักรในยุโรปกำลังสั่นคลอน ศำสนำจักรจึงส่งนักบวชออกไปพร้อมกองเรือ
สำรวจไปสู่อเมริกำเพื่อมีเป้ำหมำยเปลี่ยนคนในท้องถิ่นให้มำนับถือนิกำยคำทอลิค ส่วนคำว่ำ Gold
ไม่ได้หมำยถึง ทองอย่ำงเดียวแต่หมำยถึงเงิน นักสำรวจเชื่ อว่ำดินแดนที่ออกไปสำรวจนั้น มีควำมมั่ง
คั่งด้วยทรัพยำกรต่ำงๆ พร้อมที่จะนำกลับมำหรือค้ำขำยสร้ำงประโยชน์อย่ำงมหำศำล และ Glory
หมำยถึง ชื่อเสียงที่ได้จำกกำรเป็นนักสำรวจค้นพบดินแดนใหม่
นพพร ประชำกุล เสนอว่ำ ชำวตะวันตกมองว่ำทรัพยำกรธรรมชำติอันมีค่ำถูกฝังเอำไว้
มำกมำยทั่วโลก หำกไปไม่นำมำแปรรูปให้เป็นสินค้ำเพื่อกำรบริโภค ก็เท่ำกับทิ้งไว้ให้ศูนย์เปล่ำ ดังนั้น
ระบบอำณำนิคมจึงเป็นไปเพื่ออรรถประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของมนุษยชำติ6 นอกจำกนี้กำรเติบโตของ
กำรค้ำเศรษฐกิจแบบทุ นนิยมได้นำไปสู่ลัทธิขยำยดินแดนหรือกำรล่ำอำณำนิคม เนื่อ งจำกควำม
ต้องกำรสำมำรถเข้ำไปควบคุมดินแดนอื่นๆ 7 เพื่อที่จะสร้ำงตลำดถ่ำยเทสินค้ำของตน อนึ่งส่วนแต่ละ
ท้องที่ของตนเองมีทรัพยำกรให้ขำยได้จำนวนจำกัด ปริมำณกำรค้ำของประเทศหรือกำรจะทำให้ขำย
ได้มำกขึ้นนั้นจึงขึ้นอยู่กับขนำดดินแดนที่ได้รับสิทธิกำรค้ำขำย กำรขยำยดินแดนช่ วยให้มีกำรถ่ำยเท
สินค้ำในชำติของตนรวมถึงกำรได้มำของแหล่งทรัพยำกรที่มีต้นทุนและค่ำแรงงำนรำคำถูก และเพื่อ
ประหยัดทรัพยำกรกำรผลิตภำยในชำติของตนเอง
คำรล์ มำร์ ก ซ์ (Karl Marx) นั ก ปรั ช ญำชำวเยอรมั น มองต้ น ตอนิ ย ำมของค ำว่ ำ
“ควำมก้ำวหน้ำ” (Progress) จำกงำนของเฮเกล (Hegel) ที่ศึกษำประวัติศำสตร์และควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวัฒนธรรม ทำให้ลัทธิล่ำอำณำนิคมดูเป็นเรื่องปกติจำเป็น และก็มองเห็นแง่ลบของลัทธิล่ำอำณำ
นิคมในประกำศเจตนำรมณ์คอมมิวนิสต์ (Communist Manifesto)ว่ำ “โลกในตอนนี้ถูกแบ่งเป็นผู้
กดขี่และผู้ที่ถูกกดทับ ” พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงประวัติศำสตร์นับแต่กำรค้นพบโลกใหม่และลัท ธิ
อำณำนิคมได้เปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตที่มีควำมต้องกำรมำกขึ้น ระบบศักดินำในยุคกลำงที่สร้ำงระบบ
ผลผลิตขึ้นมำใหม่ จนนำมำสู่ยุคปฎิวัตอุตสำหกรรมในศตวรรษที่ 19 ที่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มีเครื่ องจักรไอน้ำ โดยที่ชนชั้นกลำง (bourgeoisie) ได้เป็นผู้ครอบครองปัจจัยกำร
ผลิตด้วยแรงงำนที่ทำให้เกิดลัทธิทุนนิยมสมัยใหม่ (modern capitalism) และทำให้เกิดกำรแบ่งชน
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6 นพพร ประชำกุล, “แนวคิดสกุลหลังอาณานิคม”

ใน รวมบทความแนวคิดสกุลหลัง
อาณานิคมและสตรีนิยม Post-colonialism and Feminism เล่มแรก ของประเทศไทย
(กรุงเทพฯ : กลุ่มสตรีศึกษำอิสระ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2548), ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ.
7 กำรเข้ำไปควบคุมดินแดนย่อมไม่สำมำรถขำดสำมัญชน เช่น พ่อค้ำ นักบวช นักสำรวจ
นักวิทยำศำสตร์ ทหำร นักขุดเหมือง คนวำงกับดัก ชำวประมง รวมถึงศิลปิน ที่มสี ่วนสำคัญในกำรเข้ ำ
ขยำยดินแดนแห่งใหม่.
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ชั้น มำร์กซ์บอกต่อไปว่ำ “กำรค้ำเสรีคือกำรแสวงหำประโยชน์ที่โหดร้ำย”8 ทุนนิยมจึงเป็นกำรเผยให้
เห็นธำตุแท้ที่สร้ำงสิ่งสวยงำมของนิยำมคำว่ำ “อำรยะหรือศิวิไลซ์” (civilization) จำกชนชั้นกลำง
สตีฟ ลูโ ธลด์ (Steve Leuthold) เสนอว่ำ ทฤษฎีแนวคิดสัง คมแบบดำร์วิน (Social
Darwinism) ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 มองถึงควำมก้ำวหน้ำซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งในธรรมชำติสำมำรถ
ตีควำมเข้ำสู่บริบททำงสังคม วิวัฒนำกำรเกิดจำกกำรต่อสู้เพื่อควำมอยู่รอดจำกผู้ที่ แข็งแกร่ง ที่ สุด
เหมำะสมที่สุด ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นได้เวลำในเวลำพอเหมำะจึงถูกนำมำสนับสนุนลัทธิล่ำอำณำนิคม เกิด
กำรโน้มน้ำวสร้ำงมุมมองว่ำชำติในยุโรปเป็นผู้ที่มีอำนำจแข็งแกร่งที่สุด มีควำมเหนือกว่ำทั้งจริยธรรม
และวัฒนธรรมต่อชำติอื่นที่ยังสืบเนื่องควำมเชื่อจนมำถึงทุกวันนี้9
กำรอ้ำงจริยธรรมซึ่งเป็นกำรสร้ำงเหตุผลควำมชอบธรรมกับลัทธิอำณำนิคมได้เป็นอย่ำง
มำก โดยกล่ำวอ้ำงมำจำกปรัชญำแห่งยุครู้แจ้งที่พัฒนำมำสู่ค วำมคิดอำรยะธรรมสมัยใหม่ (modern
civilization) ที่เชื่อว่ำเป็นแสงสว่ำงในปลดปล่อยมนุษย์จำก ควำมล้ำหลัง ยำกจน งมงำย ฉะนั้นหน้ำที่
ของคนผิวขำวตะวันตกเป็นผู้นำแสงสว่ำงนี้ไปมอบให้แก่คนทั่วโลก 10เพื่อจะพัฒนำจิตวิญญำณ และ
วัฒนธรรมของชำติอื่นให้มีแบบมำตรฐำนเหมือนตน ดังที่เรียกว่ำ “ภำระคนผิวขำว” (White man
burden) ซึ่งมำจำกบทกวีที่วิพำกษ์วิจำรณ์ลัทธิจักรวรรดินิยมของโจเซฟ รัดยำร์ด คิปลิง (Joseph
Rudyard Kipling) ในปี 1899 หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์คนฟิลิปปินส์เรียกร้องเอกรำชจำกสเปน ซึ่งถือ
ว่ำเป็นช่วงเวลำที่ลัทธิอำณำนิคมมีกำรพัฒนำรำกเหง้ำสร้ำงควำมคลุมเครือ ควำมรุนแรง ควำมไม่
ยุติธรรม เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆภำยในหมอกแห่งหน้ำที่ของกำรมีอำรยะ (Task of Civilization) และมี
ควำมเป็นพ่อที่ต้องคอยพัฒนำและคอยเยียวยำลูก (paternalistic development and aid)11
ลัทธิอำณำนิคมเปิดโอกำสให้พวกยุโรปเข้ ำถึงทรัพยำกรที่สำมำรถนำมำแสวงประโยชน์
และควำมมั่นคั่งสร้ำงแรงขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจบนควำมสูญเสียของคนพื้นถิ่น จึงได้กลำยเป็นหัวใจ
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8 Marxists internet archive,

Manifesto of the Communist Party, accessed
April, 2015, available from https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/
communist-manifesto/ch01.htm
9 Steve M. Leuthold, Cross-Cultural Issue in art (New York: Roudledge,
2011), 55.
10 นพพร ประชำกุล, “แนวคิดสกุลหลังอำณำนิคม” ใน รวมบทความแนวคิดสกุลหลัง
อาณานิคมและสตรีนิยม Post-colonialism and Feminism เล่มแรก ของประเทศไทย, ไม่
ปรำกฏเลขหน้ำ.
11 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, Key concepts in Postcolonial Studies, 47.
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ที่สำคัญของลัทธิจักรวรรดินิยมนั้นเอง อย่ำงไรก็ตำมคำว่ำ “ลัทธิจักรวรรดินิยม” และ “ลัทธิอำณำ
นิคม ” มีนิยำมกำรให้ควำมหมำยที่ต่ำงกัน โดยที่จักรวรรดินิยมเป็นแนวควำมคิดของชำติมหำอำนำจ
ในยุโรปที่ต้องกำรขยำยอำนำจอิทธิพลของตนเข้ำควบคุมดินแดนชำติอื่นด้วยทำงอำนำจกำรทหำร
และเศรษฐกิจโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ำไปตั้งรกรำกเข้ำไปอยู่ในที่แห่งใหม่ ส่วนลัทธิอำณำนิคม หมำยถึง
รูปแบบหนึ่งของผลลัพธ์จำกจักรวรรดินิยมที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำไปยึดครองดินแดนไปตั้งรกรำกใหม่
ของกลุ่มคนมีกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกดินแดนนั้น มีกำรจัดระบบระเบียบต่ำงๆใหม่อย่ำงเข้มงวด
และยัดเหยียดวัฒนธรรมกับขนบธรรมเนียมตำมแบบที่ต้องกำร ทั้งกำรนำผลผลิตอำรยธรรมสมัยใหม่
ของตะวันตกเข้ำมำปลูกสร้ำงในเมืองขึ้น เช่น ระบบกำรศึกษำ ระบบอุตสำหกรรม ระ บบกำรค้ำ
ระบบกำรปกครอง (ประชำธิปไตย) ระบบทหำร ระบบสำธำรณำสุข (โรงพยำบำล) เป็นต้น
กำรปกครองด้วยลัทธิอำณำนิคมย่อมไม่ส่งผลประสบควำมสำเร็จเสมอไปจำกกำรต้อง
เจอกับอุปสรรคนำนัปกำรทั้งกำรต่อต้ำนของผู้คนภำยในที่เป็นเมืองขึ้น หรือแม้แต่กลุ่มคนยุโรปที่
อพยพออกไปตั้งรกรำกข้ำงนอก ผู้คนเหล่ำนั้นก็ยังไม่พอใจกับกำรปกครองที่ขึ้นตรงกับประเทศแม่ได้
เหมือนกันจนส่งผลทำให้เกิดกำรปลดแอกชำติภำยในอำณำนิคมขึ้น
แม็คลอยด์ แบ่งกำรปลดแอกอำณนิคมเป็น 3 ยุค 12 ได้แก่ ยุคหนึ่งที่อเมริกำประกำศ
อิสรภำพจำกกำรเป็นอำณำนิคมในปลำยศตวรรษที่ 19 ยุคที่สองในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20
เป็นยุคมีกำรเกิดขึ้นของดินแดนในปกครอง (dominions) เช่น แคนำดำ (1867), ออสเตรเลีย (1900),
นิวซีแลนด์ (1907), และแอฟริกำใต้ (1909) ประเทศเหล่ำนี้มีคนยุโรปจำนวนมำกอพยพเข้ำไปตั้ง
รกรำกใหม่ ก่อให้เกิดกำรเข้ำไปทำลำยวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นเดิม และเกิดกำรระดมเรียกร้องใน
กำรปกครองตนเองที่ประสบควำมสำเร็จในฐำนะที่เป็นประเทศของดินแดนในปกครองอังกฤษโดยที่
ยังคงจงรักภักดีประเทศแม่ของตัวเอง ยุคที่สำมคือ ยุคที่มีกำรปลดแอดหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง
ประเทศภำยใต้อำณำนิคมเหล่ำนี้ไม่ได้มีชำวยุโรปเข้ำมำตั้ งรกรำกอพยพมำกมำย มักเป็นประเทศใน
เอเชียใต้ แอฟริกำใต้ และคำบสมุทรคำริบเบียน มีกำรเข้ำมำยึดครองคนกลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มคนเล็กๆที่
อังกฤษส่งมำ ควำมสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพียงหลังสงครำมโลกครั้งที่สองที่เกิดอุดมกำรณ์ชำตินิยม
ต่อต้ำนกำรล่ำอำณำนิคม (anti-colonial nationalism) เพื่อต้องกำรสร้ำงประเทศใหม่ขึ้นมำเอง เช่น
อินเดีย (1947), ปำกี ส ถำน (1948), ศรีลัง กำ (1957), กำนำ (1957) ไนจีเ รีย (1960), จำไมก้ ำ
ตรินิแดด โทบำโก (1962)
ดังนั้นในช่วงรำวทศวรรษที่ 1960 เป็นช่วงที่มีควำมสับสนอลหม่ำนกับสถำนกำรณ์ปลด
แอกประเทศอำณำนิคมไปทั่ วโลก บ้ำงก็ มำจำกกระแสต่อต้ำนอำณำนิคม (anti-colonialism) ใน
รูปแบบของลัทธิชำตินิยม ลัทธิอหิงสำ ลัทธิมำร์กซ์ โดยมีผู้นำทำงอุดมกำรณ์อย่ำง มหำตมะคำนธี เซ็ง
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12 McLeod, Beginning
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กอร์ โฮจิมินห์ เชน กูวำรำ ฯลฯ ต้องกำรเปิดโปงควำมเลวร้ำยที่ถูกกดขี่ภำยใต้ลัทธิอำณำนิคมด้วยกำร
ปลุกระดมเรียกร้องพร้อมกับประชำชนในท้องถิ่นของตนจนประสบผลสำเร็จในที่สดุ แม้ว่ำจะมีเหตุผล
นำนัป กำรที่ ทำให้เกิดกำรปลดแอกอำณำนิคมขึ้น สำเหตุหนึ่งที่ เป็นพื้นฐำนสำคัญนั้น มำจำกกำร
เติบโตของนักเคลื่อนไหวของชำตินิยมในประเทศอำณำนิคม และอีกเหตุผลหนึ่งคือหลังสงครำมโลก
ครั้งที่สอง ได้มีประเทศมหำอำนำจขึ้นมำใหม่ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกำ และสหภำพโซเวียตที่มีพลัง
อำนำจทำงกำรทหำรที่สำมำรถชี้นำทั้งโลกแทนจักรวรรดิอังกฤษ
2. บูรพาคตินิยม (Orientalism)
เอ็ดวำร์ด ซำอิด เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1935 ณ กรุงเยรูซำเล็ม ชำวอเมริกันเชื้อสำยปำเลสสไตน์
เป็นอำจำรย์สอนวรรณกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกำ ในปี ค.ศ. 1978 ซำอิด ตีพิมพ์หนังสือ บูรพำคติ
นิยม “Orientalism” ที่ถือว่ำเป็นหนังสือที่สร้ำงอิทธิพลมำกที่สุดปลำยศตวรรษที่ 20 บูรพำคตินิยม
ได้พัฒนำมำจำกทฤษฎีมำร์กซิสในเรื่องของอำนำจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปรัชญำกำรเมืองจำกปัญญำชน
ชำวอิตำลี แอนโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramci) และมิเชล ฟูโกต์ (Michael Foucault) ที่ใช้แนวคิด
เรื่องวำทกรรมและเรื่องอำนำจที่อยู่ในงำนเขียน The Archeology of Knowledge (โบรำณคดีของ
ควำมรู้) และ Discipline and Punish (วินัยและกำรลงทัณฑ์) มำใช้อธิบำยบูรพำคตินิยมในฐำนะวำท
กรรมที่เป็นกุญแจสำคัญในกำรทำควำมเข้ำใจวัฒนธรรมยุโรปในฐำนะผู้ผลิตสร้ำงควำมเป็นตะวันออก
(the orient) ซึ่งมีกำรผลิตภำพของตะวันออกให้ดูด้อยค่ำในมุมมองของตะวันตก
ซำอิดสำรวจควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงเจ้ำอำณำนิ คมและผู้ตกเป็นอำณำนิคมโดย
มุ่งเน้นศึกษำกำรใช้อำนำจของเจ้ำอำณำนิคมที่อยู่ภำยในลัทธิอำณำนิคมผ่ำนกำรศึกษำของนักสำรวจ
หรือนักท่องเที่ยวชำวตะวันตกที่เข้ำไปดินแดนตะวันออกโดยไม่มีควำมเข้ำใจและไม่ได้เข้ำไปศึกษำ
เรียนรู้กับคนในท้องถิ่นที่ได้พบเจอ โดยเพียงแต่บันทึกสังเกตกำรณ์ข้อสันนิษฐำนคำดเดำต่ำงๆในควำม
เป็นตะวันออก มุมมองต่ำงๆเหล่ำนี้ถูกนำมำเสนอด้วยควำมจริงทำงวิท ยำศำสตร์ มำใช้เพื่อตัดสิน
คุณค่ำควำมชอบธรรมในกำรครอบครองอำณำนิคม ฉะนั้นลัทธิอำณำนิคมจึงสำมำรถดำรงมำอยู่ได้
ตลอดโดยกำรผลิตควำมรู้เกี่ ยวกั บผู้ที่ ตกเป็นเมื องขึ้นของอำนำจเจ้ำอำณำนิคม ที่ ได้เ ข้ำไปสร้ำง
ทัศนคติต่อกำรเข้ำใจโลกและกำรจัดกำรสิ่งต่ำงๆที่ทำให้มีกำรตัดสินว่ำสิ่งใดมีควำมเหมำะสมถูกต้อง
หนังสือบูรพำคตินิยมแบ่งออกเป็นสำมส่วน ในส่วนแรกซำอิดกล่ำวถึงกำรเกิดขึ้นของกำร
แผ่ขยำย (expansive) และควำมคลุม เครือชองบูร พำคตินิย ม บูร พำคตินิยมเป็นวำทกรรมที่กิน
เวลำนำนมำกกว่ำสองศตวรรษและดำเนินมำถึงปัจจุบัน ในบทนี้มีเป้ำหมำยเพื่อตั้งคำถำมกับ ภำพ
ตัวแทนเพื่อแสดงให้เห็นควำมคิดที่คล้ำยคลึงกันอย่ำง เช่น ตะวันออกที่มีควำมเผด็จกำร ตะวันออกที่
ช่ำชองสัมผัสอำรมณ์ ผลผลิตจำกตะวันออก และ ตะวันออกที่ดูงดงำม เป็นต้น
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ส่ ว นที่ ส องของหนั ง สื อ กล่ ำ วถึ ง โครงสร้ ำ งและรื้ อ โครงสร้ ำ งของตะวั น ออกนิ ย ม
Orientalist structures and restructures’ ซำอิดได้พูดถึง นิรุกติศำสตร์ ประวัติศำสตร์งำนเขียนใน
ศตวรรษที่ 19 ที่ ใช้ควำมรู้แบบจำรีตสร้ำงกำรควบคุมกับ ตะวันออก ตะวันออกที่ ถูก สร้ำงขึ้นและ
ปรำกฏออกมำรับใช้ระบบอำณำนิคมที่มำจำกำรใช้ควำมรู้ที่ถูกสถำปนำมำเป็นระบบควบคุมสังคม
ส่วนที่ ส ำมเป็นกำรตรวจสอบควำมคิดบูรพำคตินิยมสมัยใหม่ แสดงให้เ ห็นถึงผลกำร
สถำปนำบูรพำคตินิยมในอัง กฤษและฝรั่งได้ถูกมำประยุก ต์ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริก ำในนโยบำย
ต่ำงประเทศซึ่งยังคงรูปแบบเดิมอยู่แม้จะมีกำรโยกย้ำยอำนำจและกำรเปลี่ยนแปลงวิธีสร้ำงวำทกรรม
บูรพำคตินิยมโดยเป็นช่วงที่โลกอำหรับมุสลิมกำลังถูกครอบงำด้วยภำพลักษณ์ จำกอเมริกำสร้ำงขึ้น
ด้วยวิธีสังคมวิทยำ13
หนัง สือ บูรพำคตินิยม ซำอิดสนใจศึกษำถึงประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำในอดีตซึ่ง มีกำรใช้
อ ำนำจอำณำนิ ค มตะวั นตกของอั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส ถู ก แสดงออกผ่ำ นแอฟริก ำเหนื อและดินแดน
ตะวันออกกลำงในปลำยศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เป็นกำรเผยให้เห็นถึงประวัติศำสตร์ใน
อีกแง่มุมหนึ่งในช่วงเวลำนั้นด้วยเช่นกัน
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จุดของผมที่ว่ำบูรพำคตินิยมได้มำจำกประสบกำรณ์ควำมใกล้ชิดบำงอย่ำงระหว่ำง
อังกฤษและฝรั่งเศสและตะวันออก ซึ่งจนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 19 มีควำมหมำยเป็นอย่ำงมำกกับ
อินเดียและดินแดนไบเบิ้ล จำกต้นศตวรรษที่ 19 จนถึง สิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่สอง ฝรั่งเศสและ
อั ง กฤษเคยครอบงำตะวันนออกและบูรพำคตินิยม นั บ แต่ สงครำมโลกครั้ งที่ส อง อเมริกำได้
ครอบงำตะวันออกและทำเหมือนกับที่ฝรั่งเศสและอังกฤษเคยทำ มำจำกควำมใกล้ เคียงของพล
วัตรที่มีกำรผลิตออกมำอย่ำงเห็นชัดแม้ว่ำจะมีกำรแสดงออกของควำมเป็นตะวันตกที่แตกต่ำงกัน
(อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกำ) และมำจำกบทควำมหลำยอย่ำงที่ผมเรียกว่ำ นักตะวันออกศึกษำ”14

นักตะวันออกศึกษำได้ทำให้เกิดกำรศึกษำตะวันออกเกิดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันของของ
กำรขยำยดินแดนยุโรปในต้นศตวรรษที่ 19 ต่อมำซำอิดเน้นยำให้เห็นถึงลักษณะเชิงกำรเมืองที่เขำ
สนใจกำรเริ่มต้นของตะวันออกนิยมสมัยใหม่ในยุคของนโปเลียนที่มีกำรรุกรำนอียิปต์ในปี 1978 ซึ่งมี
กำรใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ของวัฒนธรรมหนึ่งมำใช้กับอีกวัฒนธรรมหนึ่งให้เกิดควำมเหมำะสม
และปรำกฏให้เห็นชัดเจน 15 นโปเลียนมี กลยุทธโดยใช้วิธีก ำรโน้มนำวคนอียิปต์จำนวนมำกที่เป็น
อิสลำมมำเป็นพวกของตนเพื่อมำต่อสู้กับคนในท้องถิ่นเสียเอง นโปเลียนใช้ประโยชน์ด้วยกำรศึกษำ

13 Bill Ashcroft and

Pal Ahluwalia, EDWARD SAID ( New York: Routledge,

2009), 55.
14 Edward

Said, Orientalism (England: Penguin Books, 2003), 4.
15 Ibid., 42.
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ควำมรู้ของสังคมโกรันและอิสลำมผ่ำนกำรรวบรวมข้อมูลจำกนักปรำชญ์ชำวฝรั่งเศสหลำยๆ คน เช่ น
แปลคัมภีร์โกหร่ำนให้กองทัพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรทหำรและกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้ซำอิด
กล่ำวว่ำ “นโปเลียนจะกำชับเคอเบอร์ที่เป็นผู้สำเร็จรำชกำรของเขำถ้ำหำกเดินทำงออกไปจำกอียิปต์
ว่ำ ให้ดูแลพวกผู้ศึกษำตะวันออกและผู้นำทำงศำสนำอิสลำมให้ดี ผู้คนพวกนี้จะทำให้ส ำมำรถชนะ
ได้”16 เมื่อนโปเลียนชนะอียิปต์ได้นำแท่งเสำโอเบลิกต์ พร้อมเอกสำรและของมีค่ำมำกมำยกลับไป
ฝรั่งเศส และกำชับผู้สำเร็จรำชกำรว่ำ “นำอียิปต์ไปศึกษำให้แตกฉำน”17
ซำอิดเสนอต่อไปว่ำ “กำรเข้ำไปยึดครองเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ตะวันออกสมัยใหม่
ที่ถูกตีควำมภำยใต้วำทกรรมที่เป็นสำกลซึ่งริเริ่มมำจำกนโปเลียน”18 หลังจำกนโปเลียน รูปแบบของ
ภำษำบูรพำคตินิยมเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน กำรสร้ำงควำมจริงถูกยกระดับและไม่ได้เป็นเพียงแค่
รูปแบบของภำพตัวแทน แต่หมำยถึงภำษำหนึ่ง ในควำมหมำยกำรของสร้ำงสรรค์อย่ำงแท้จริง 19
นอกจำกนี้กำรศึกษำตะวันออกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องในด้ำนภำษำ เริ่มต้นจำกกำรวำร์เรน
ฮำสติ้งส์ (Warren Hastings) ข้ำหลวงใหญ่ประจำอินเดียในยุค 1770 ดำเนินนโยบำยใช้กฎหมำยแบบ
สันสกฤตในศำลอินเดียที่ถือเป็นกำรเปิดทำงให้วิลเลียม โจนส์ (William Jones) เป็นผู้แปลแปลภำษำ
สันสกฤต แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ต่ำงๆได้ตั้งอยู่บนฐำนกำรเมือง วิลเลี่ยม โจนส์ เป็น เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด
ภำษำอินโดมำเนีย (indomania) ว่ำภำษำสันสกฤตเป็นรำกวัฒนธรรมภำษำของคนยุโรปที่มีควำม
ลึกซึ้งกว่ำภำษำลำตินและกรีก กำรประกำศของโจนนั้นก่อให้เกิดแนวคิดทำงภำษำใหม่ที่เชื่อมต่อ
ควำมเป็นชำติและอั ตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมนำไปสู่วิธีคิดเรื่องชำติพันธุ์ถึงมำนุษยวิทยำสมัยใหม่ที่ได้
สร้ำงอิ ท ธิพ ลต่อ นัก มำนุษยวิท ยำ ปรัชญำ ประวัติศำสตร์รุ่นหลัง หันมำศึก ษำหลงใหลภำษำกลุ่ม
ตะวันออกและภำษำอินโดยุโรปเพรำะว่ำสำมำรถจะนำมำอธิบำยถึงรำกเหง้ำควำมมีอำรยะธรรมของ
ตนเอง
ซิล เวสเตร เดอ ซำซี (Sylvestre de Sacy) ผู้ก่ อตั้งแนวคิดตะวันออกนิยมอีกคนหนึ่ง
เป็ น คนวำงหลั ก ฐำนกำรเรีย นกำรสอนตะวั น ออกศึ ก ษำให้แ ก่ แ วดวงวิ ช ำกำรประเทศฝรั่ง เศส
นอกจำกนี้ซำซีมีผลงำนแปลเอกสำรกองทัพฝรั่งเศสใช้ในกำรปลุกปลั่นมุสลิมหัวรุนแรงอีกด้วย ผลงำน
วิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนของซำซีมีทั้งตำรำเรียน ประวัติศำสตร์ ศำสนำ ภูมิศำสตร์ กำรนับเลข
จำรึกโบรำณ หรือครอบคลุมไปทุกอย่ำงที่เป็นกำรศึกษำอำหรับ ชั้นเรียนที่ซำซีเปิดขึ้นศึกษำตะวันออก
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16 Ibid., 82.
17

ธีรำ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ, บูรพาคดีนิยมในวรรณกรรมของมาร์เกอริต ดูราส
(เชียงใหม่: สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2551), 7.
18 Ibid., 87.
19 Ibid.
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(อำหรับ) ได้สร้ำงอิทธิพลต่อวงกำรศึก ษำตะวันออกในวงกว้ำงและถือว่ำเป็นกำรปิดกั้นกำรศึ ก ษำ
ตะวันออกมำตั้งแต่แรกแก่ผู้ที่เริ่มสนใจ เพรำะผู้ที่สนใจศึกษำจำเป็นต้องเรียนตำมที่ซำซีสอนเพียง
เท่ำนั้น แต่ละอย่ำงที่ถูกนำมำสอนนั้นได้ถูกคัดสรร และนำมำจัดแสดงเป็นเรื่องหัวข้ออย่ำงระมัดระวัง
ซำอิดให้เหตุผลสองอย่ำงถึงวิธีกำรของซำซีคือ เป็นกำรสะท้อนอำนำจซำซีในฐำนะควำมชอบธรรม
ตะวันตกที่จงใจหยิบเอำควำมเป็นตะวันออกมำใช้ทั้งที่อยู่ห่ำงเหินและเป็นปมด้อยมำเก็บซ่อน และ
สองเพรำะว่ำตัวอย่ำงต่ำงๆเหล่ำนี้เป็นกำรใช้อำนำจมำตีควำม (ผ่ำนกำรให้ควำมรู้ของตะวันออกนิยม)
สร้ำงนัยยะควำมหมำยกับตะวันออก 20 ซำซีอ้ำงเหตุผลถึงควำมจำเป็นต้องมีกำรศึกษำตะวันออกว่ำ
กำรเข้ำใจควำมเป็นตะวันออกมี ควำมจ ำเป็นต้องถูก ตีควำมใหม่ อีก ที เนื่องจำกรสนิยม พื้นฐำน
ประวัติศำสตร์มี ควำมแปลกประหลำดแตกต่ำงกั น เป็นสิ่ง ที่ คนยุโ รปไม่ ส ำมำรถรับ ไหว แนวคิด
ตะวันออกนิยมตำมหลักกำรของซำซีได้ถูกผลิตซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเป็นแนวทำงกับผู้ศึกษำตะวันออกใน
รุ่นต่อๆมำ
แนวคิดบูรพำคตินิยมของซำอิดในบำงเรื่องเป็นวิธีที่จะหำคำอธิบำยและสร้ำงเข้ำใจกับ
ควำมเป็นอื่นที่ไม่ใช่ยุโรป แต่เป็นกำรสร้ำงระเบียบของบูรพำคตินิยมที่เป็นเรื่องยกยอปอปั้นเกี่ยวกับ
ควำมเป็นยุโรปของตัวเอง และทำให้เกิดประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในเรื่องอัตลัก ษณ์ประจำชำติรวมถึง
เรื่องรำกเหง้ำเผ่ำพันธุ์ในด้ำนภำษำ เพรำะว่ำควำมซับซ้อนต่ำงๆเหล่ำนี้ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของภำษำ
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมได้ถูกดำเนินมำให้อยู่ภำยใต้บริบทที่เป็นเรื่องสูงส่งและเป็นกำรให้ทำให้
อำรยะธรรมยุโรปไม่เคยมีกำรตั้งคำถำมว่ำเป็นจริงแค่ไหน ดังเช่นวำทกรรมที่มีกำรสร้ำงเรื่องเล่ำและ
ควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ดูจะไม่ยุติธรรมจำกนักวิชำกำรหรือนักปรำชญ์ตะวันตก ที่มีกำรกำรสรุปควำม
จริง เร็วเกินไป ซำอิ ดมองว่ำนัก เขียนคนสำคัญในยุโรปหลำยคนมีกำรยัดเยียดควำมคิดตะวันออก
ตัวอย่ำงเช่น นักปรำชญ์ชำวฝรั่งเศสและประวัติศำสตร์ เอิร์นเนสต์ เรอนอง (Ernest Renan) ที่รับ
อิทธิพลจำกซำซีโดยตรง กล่ำวว่ำ “คนที่เคยไปตะวันออกหรือแอฟริกำรู้สึก ชะงักเมื่ อสิ่งทึ่เคยเชื่อ
ศรัทธำมีข้อจำกัดจำกซี่เหล็กที่ครอบหัวเขำที่เป็นตัวปิดบังควำมรู้ 21” แต่มีควำมลึกซึ้งกว่ำนั้นที่งำน
เขียนอย่ำงเรอนองถือว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ของบูรพำคตินิยมที่ผลิตออกมำและไม่เคยถูกวิจำรณ์ของ
ข้อสันนิษฐำนและควำมเชื่อต่ำงๆ22
เอิร์นเนสต์ เรอนอง เป็นผู้ผสำนแนวคิดตะวันออกนิยมกับนิรุกติศำสตร์ เรอนองได้จัด
จำแนกภำษำออกเป็นตระกูลต่ำงๆ ซำอิดเรียกวิธีกำรศึกษำของเรอน็องว่ำ “เป็นห้องทดลอง” เพรำะ
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20 Ibid., 125.
21

Ibid., 85.
22 Bill Ashcroft and Pal Ahluwalia, EDWARD SAID, 49.
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วิธีศึกษำแบบนี้ที่ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์มำสรุปถือว่ำเป็นกำรลดทอนคุณค่ำของมนุษย์ ลดทอน
คุณค่ำภำษำจนสูญเสียคุณค่ำที่เหลือแต่รำกทำงภำษำและลดทอนมนุษย์จนเหลือแต่เผ่ำพันธุ์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมงำนเขี ยนต่ ำงๆ ของบู ร พำคติ นิย มไม่ ไ ด้ เ ขี ยนขึ้ นอย่ำ งเป็นกลำงและ
เที่ยงตรง แต่เมื่องำนเขียนดังกล่ำวถูกผลิตเป็นชุดควำมรู้ในฐำนะงำนวรรณกรรม สิ่งต่ำงๆที่ปรำกฏจึง
ถูก เชื่อ ว่ำเป็นจริง โดยปริยำย ต่อ มำงำนเขียนเหล่ำนี้ก็ ถูก นำไปใช้อ้ำงอิงในงำนเขียนยุคต่อๆมำ
โดยเฉพำะวิชำบูรพำคติของตะวันตก ซำอิดเห็นว่ำเป็นวิชำที่ไม่ได้เห็นจำกกำรสังเกตจริงแต่ห ำกเป็น
กำรศึกษำงำนเขียนของผู้อื่น แม้แต่งำนวรรณกรรมเอกซึ่งมีคุณสมบัติข้อหนึ่งคือ กำรนำเสนอควำม
จริงนั้น ควำมจริงที่นำเสนอนั้นก็อำจเป็นเพียงภำพแทนควำมคิดที่ชำวตะวันตกคิดเองหำใช่ควำมจริง
ไม่23
อนึ่ ง ตะวั นออกยั ง ถู ก นำเสนอด้ว ยผลงำนศิ ล ปะจำกจิตรกรหรือศิ ล ปินทั่ วยุโ รปรำว
ศตวรรษที่ 19 ด้วยรูปแบบศิลปะลัทธิโรแมนติค (Romanticism) เป็นส่วนใหญ่24 ศิลปินบำงคนอำจมี
โอกำสไปเห็นตะวันออกด้วยตำตนเองหรือไม่ได้ไปจริงแต่ก็ใช้แรงบันดำลใจดินแดนตะวันออก ที่เกิด
จำกควำมแรงดึงดูดหลงใหลสิ่งแตกต่ำงในดินแดนที่ห่ำงไกลซึ่งเป็นผลมำจำกรำกฐำนกำรศึกษำบู รพำ
คตินิยม มีศิลปินมำกมำยที่เขียนภำพจินตนำกำรถึงตะวันออก เช่น ฮอรำซ แวร์เน็ต (Harace Venet)
แองกร์ (Ingres) เดอลำครัวซ์ (Delacroix) ชำสเซริโอ (Chassériau) เฌโรม (Gerome) โฟรมองแต็ง
(Frometin) ลิโอตำร์ (Liotard) จนถึง เรอนัวร์ (Renoir)25 ภำพวำดต่ำงๆของศิลปินเหล่ำนี้นำเสนอถึง
องค์ประกอบที่เป็นตะวันออกอยู่หลำกหลำย เช่น ชุดเครื่องกำยของตะวันออกที่ดูงดงำม สำวเปลือย
กำย บรรยำกำศฮำเร็ม (Harlem) ที่ชำวตะตกจินตนำกำรเป็นภำพของสุลต่ำนถูกล้อมรอบด้วยข้ำทำส
บริวำรผู้หญิงในอ่ำงอำบน้ำสำธำรณะ
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23 ดนยำ ทรั พ ย์ ยิ่ ง , “บทละครโต้ ก ลั บ :

กำรวิ พ ำกษ์ ว รรณกรรมเอกของยุ โ รป”
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548), 18.
24 ซำอิดไม่ได้ยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับผลงำนศิลปะในหนังสือ Orientalism แต่ผู้วิจัยยกมำ
เพื่อให้เห็นกำรเชื่อมโยงกับงำนศิลปกรรมทีเ่ กิดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกัน
25 ธีรำ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ, บูรพาคดีนิยมในวรรณกรรมของมาร์เกอริต ดูราส, 12.
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สงบูรพำคตินิยมสมัยปัจจุบันเริ่มหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง โดยมี
ซำอิ ด กล่ ำ วถึ

ภำพที่ 1 Jean Auguste Dominique Ingres, Grande Odalisque, Oil on canvas, 1814

สหรัฐอเมริกำเป็นผู้เข้ำมำมีอำนำจแทนที่ทำงกำรเมืองโลกและสืบทอดวิธีคิดบูรพำคตินิยมจำกอดีต
ตำมฝรั่งเศสและอังกฤษแบบจักรวรรดินิยม แม้ว่ำสหรัฐอเมริกำไม่เคยมีรูปแบบประสบกำรณ์กำรใช้
อำนำจกำรทหำรเหมือนกับทั้งสองประเทศมำก่อน สหรัฐอเมริกำมีกำรสร้ำงจักรวรรดินิยมไปอีกใน
แบบหนึ่ง
สหรัฐอเมริกำใช้แนวคิดบูรพำคตินิยมกับพวกกลุ่มดินแดนตะวันออกกลำงหรืออำหรับ
โดยตรงเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ด้วยวิธีกำรต่ำงๆเช่น วัฒนธรรมประชำนิยม นโยบำยกำรเมือง และ
กำรลงทุนทำงเศรษฐกิจ (น้ำมัน) เป็นต้น สร้ำงควำมเชื่อว่ำภูมิภำคตะวันออก (อำหรับ) เป็นภำพควำม
อ่อนแอ ลดทอนทัศนคติ รสนิยม ข้อเท็จจริง เรียกสั้นๆว่ำ เป็นกำรทำลำยควำมเป็นมนุษย์26
ภำพแทนอำหรับในสื่อต่ำงๆ ยังสำมำรถพบได้ในสหรัฐอเมริกำ เช่น ในภำพยนตร์หรือ
โทรทัศน์หรือฮอลลีวูด อำหรับถูกสร้ำงว่ำ เป็นผู้ไม่ซื่อสัตย์ เป็นอันตรำย ไร้เหตุผล เลวบ้ำ กระหำย
เลือด ใช้ควำมรุนแรง ต่ำทรำม โดยเฉพำะเป็นตัวละครหัวหน้ำตัวร้ำยเป็นพวกโจรสลัดหรือหัวหน้ำโจร
มักมำจับตัวพระเอกหรือนำงเอกสำวผมทองไป หรือในภำพถ่ำยมักถูกนำเสนอเป็นกลุ่มพวกที่ดูรุนแรง
ซุ่มสุมกำลัง มีนัยยะถึงกำรกลัวกำรคุกคำมของกลุ่มจิฮัด (jihad) หรือพวกมุสลิมจะมำครองโลกนั้นเอง
หรือในหนังสือกำร์ตูนก็มักเป็นรูปหัวหน้ำกลุ่มอิลลำมยืนอยู่หลังปั้มน้ำมัน ใบหน้ำมีจมูกยำวแหลมงุ้ม
หนวดยำวยี่ห้อโจร บ่งบอกถึงหน้ำตำเผ่ำพันธุ์แขก (ซิมิติค) ที่มองว่ำเป็นตัวอันตรำยสร้ำงปัญหำ ดังนั้น
ภำพตัวแทนของอำหรับหรืออิสลำมจึงกลำยเป็นวัฒนธรรมบริโภคที่แพร่หลำยไปทั่วตะวันตก
ส่วนกำรสร้ำงนโยบำยของสหรัฐอเมริกำสัมพันธ์ด้ำนวัฒนธรรม หลังสงครำมโลกครั้งที่
สอง สหรัฐอเมริกำสนใจที่แสวงหำผลประโยชน์จำกน้ำมัน กำรวำงกลยุทธ์ และทรัพยำกรมนุษย์ของ

26 Ibid., 291.
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ดินแดนตะวันออกกลำงที่ อั ง กฤษและฝรั่ง เศสเคยเป็นผู้บุกเบิก มำก่ อนแล้ว และเตรียมพร้อมรับ
บทบำทจักรวรรดิหลังสงครำม27 ก่อนที่จะเข้ำไปแสวงหำผลประโยชน์ สหรัฐฯได้วำงนโยบำยเข้ำไป
ศึกษำอำหรับเชิงวัฒนธรรมทุกๆด้ำน จำกสิ่งพิมพ์ งำนวิจัย บทควำม สร้ำงทัศนคติแวดวงวิชำกำรไป
ทำงด้ำนเดียวกัน โดยใช้เทคนิคสังคมศำสตร์ที่มีกำรใช้ข้อเท็จจริงต่ำงๆเชิงวิทยำศำสตร์ ซึ่งต่ำงจำก
ตะวันออกศึกษำในอดีตที่สนใจเรื่องวรรณกรรมและภำษำศำสตร์ แต่กระนั้นก็กำรศึกษำก็ยังคงสร้ำง
ระบบที่ตำยตัวถึงตะวันตกว่ำ มีเหตุผล ถูกพัฒนำแล้ว มีควำมเป็นมนุษย์ เหนือกว่ำ แบ่งแยกกับ
ตะวันออก นอกจำกนี้ยังมีกำรเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับอำหรับ มีกำรให้ทุนสนับสนุนซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนจำกองค์กรธุรกิจ หน่วยงำน กำรทหำร บริษัทน้ำมัน ต่ำงๆ
ซำอิดเสนอต่อไปว่ำในโลกอำหรับและอิสลำมมีอำนำจควำมรู้เบี้ยรองจำกตะวันตก ไม่มี
นัก วิชำกำรอำหรับหรือ อิส ลำมคนใดที่ พยำยำมต่อต้ำนปฏิเ สธแวดวงวิชำกำรตะวันตก มี ส ถำบัน
หน่วยงำนองค์กรต่ำงๆในสหรัฐอเมริกำและยุโรปที่ศึกษำโลกอำหรับ แต่ไม่มีชำติตะวันออกใดที่จะ
ศึกษำสหรัฐอเมริกำอีกทั้งผลของกำรที่ประเทศที่ได้รับกำรปลดแอกนำนำประเทศ รวมถึงดินแดน
อำหรับหรือตะวันออกกลำงหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกำยังคงเข้ำไปแทรกแซงควบคุม
กิจกำรภำยในของพวกตะวันออกกลำง ส่งผลให้เกิดกำรรวมตัวขบวนกำรชำตินิยมเคลื่อนไหวต่อต้ำน
อำนำจของสหรัฐอเมริกำ สหรัฐอเมริกำมองว่ำกำรลุกต่ อต้ำนของอำหรับเป็นกำรทำลำยหลัก กำร
ควำมถูกต้อง เป็นกำรกระทำที่ป่ำเถื่อน ไร้เหตุผล เป็นกำรแสดงออกเหมือนกับควำมคึกคะนองทำง
เพศ
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2.1 ลักษณะของบูรพาคตินิยม
ในหนังสือ Beginning postcolonialism จอห์น แม็คลอยด์แบ่งควำมเข้ำใจในกำร
อ่ำนบูรพำคตินิยมเป็นสองส่วน คือ รูปร่ำง (shape) และภำพเหมำรวม (stereotype)28
2.1.1 รูปร่าง (shape)
1. บูรพาคตินิยมทาให้เกิดทวิลักษณ์ ซำอิดวิเครำะห์ให้เห็นว่ำชำติยุโ รป
สร้ำงอำนำจและอัตลักษณ์ให้คนยุโรปด้วยกำรจัดวำงตนเองให้อยู่ตำแหน่งตรงข้ำมจำกตะวันออก โดย
กำรสร้ำงสิ่งที่อยำกให้คนอื่นเห็นและในขณะเดียวกันก็ปิดกั้นควบคุมลักษณะที่ไม่ต้องกำรเปิดเผยไว้
ทำให้เกิดควำมเป็นคู่ตรงข้ำมระหว่ำงควำมเป็นตะวันออกและตะวันตก เป็นคู่ที่มีขั้วของแต่ละมุมที่
มองแตกต่ำงกัน ไม่ใช่คู่ตรงข้ำมที่สมดุล ตะวันตกรับรู้ถึงควำมเป็นตะวันออกในแบบที่ตะวันออกไม่ได้
เป็น ตะวันออกถูกอธิบำยด้วยชุดควำมรู้ที่เป็นแง่ลบเพื่อสนับสนุนควำมยิ่งใหญ่และควำมเหนือกว่ำ

27 Ibid., 295.
28 McLeod,

Beginning Postcolonialism, 40-46.
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ของตะวันตก และถูกอธิบำยตำมมำด้วยว่ำตะวันออกเป็นสถำนที่โง่เขลำ และไร้เล่ห์ เพทุบำย ซึ่งใช้ข้อ
สันนิษฐำนต่ำงๆมำอธิบำยตะวันออกมำกกว่ำกำรอธิบำยควำมเป็นจริง ดังนั้นบูรพำคตินิยมที่เป็นเรื่อง
ของตะวันออกและตะวันตกที่ก่อร่ำงอยู่บนตำแหน่งของขั้วที่ไม่สมดุลหรือเป็นควำมสัมพันธ์ของทัง้ สอง
ที่ไม่สมมำตร ตะวันตกแสดงถึงสถำนะควำมเหนือกว่ำ “วัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มพูนในควำมแข็งแกร่ง
และอัตลักษณ์โดยกำรตั้งตัวตรงข้ำมกับตะวันออกที่ใช้แทนตัวและซ่อนตัวเอง”29 ในขณะที่ตะวันออก
คือควำมเป็นอื่น (others) ในสถำนะยอมจำนน
2. บูรพาคตินิยมเป็นแฟนตาซีตะวันตก มุมมองตะวันตกต่อตะวันออกไม่ได้
เป็นเพียงกำรสำรวจตะวันออกเท่ำนั้น แต่มักพบว่ำเป็นเรื่องควำมฝันแฟนตำซี ข้อสันนิษฐำน ของ
ตะวันตกอันเป็นเรื่องควำมแตกต่ำง บูรพำคตินิยมเป็นสิ่งประดิษฐ์ทำงวัฒนธรรมที่ถูกคิดค้นเพื่อสร้ำง
ภำพต่ำงๆ ออกมำเป็นตัวแทนควำมจริง ของตะวันออกให้แก่ตะวันตก ควำมจริง พวกนี้จึง ไม่เคย
สะท้อนควำมเป็นตัวตนของตะวันออก เป็นกำรสร้ำงค่ำนิยมจำกมนุษย์เพื่อกำรควบคุม ดังนั้นบูรพำ
คตินิยมเป็นกำรถูกยัดเยียดควำมจริงจำกมุมมองของตะวันตก ซึ่งเป็นควำมแฟนตำซีที่ฝังอยู่ในโลก
ควำมเป็นจริง
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มีวุฒิภำวะ (maturity) ≠ ไร้วุฒิภำวะ (immaturity)
ก้ำวหน้ำ (progressive) ≠ ล้ำหลัง (primitive)
อำรยธรรม (civilization) ≠ ควำมป่ำเถื่อน (barbarism)
พัฒนำแล้ว (developed) ≠ ด้อยพัฒนำ (underdeveloped)
ตะวันตก (Western) ≠ ชำติที่ไม่ใช่ตะวันตก (non-Western)
ควำมเป็นชำย (masculinity) ≠ ควำมเป็นหญิง (femininity)
ตนเอง (self) ≠ คนอื่น (other)

ภำพที่ 2 กำรแบ่งทวิลักษณ์หรือควำมเป็นคู่ตรงข้ำม (binary opposition) ในแนวคิดบูรพำคตินิยม
ที่ ม ำ: ดนยำ ทรัพ ย์ยิ่ง , “บทละครโต้ก ลับ : กำรวิพำกษ์วรรณกรรมเอกของยุโ รป” (วิท ยำนิพนธ์
ปริญญำอักษรศำสตร์ สำขำวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย,
2548), 16.
3. บูรพาคตินิยมเป็นสถาบันหนึ่ง ข้อสมมติที่เป็นเชิงจินตนำกำรของบูรพำ
คตินิยมมีข้อเท็จจริงที่แข็งกระด้ำง ข้อสมมติเหล่ำนี้มีวิธีสร้ำงควำมเป็นไปได้ผ่ำนโครงสร้ำงสถำบันทีม่ ี

29 Ibid., 3.
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ทั้งควำมคิด มุมมอง ทรรศนะคติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบูรพำคตินิยมเป็นองค์ควำมรู้ที่สถำปนำควำมจริง
ซำอิดกล่ำวว่ำ ตะวันออกกลำยเป็น วัตถุที่ก ำรศึก ษำอยู่ในสถำบันต่ำงๆ ทฤษฎีทั้งชีววิทยำ ภำษำ
เผ่ำพันธุ์ และประวัติศำสตร์แก่เหล่ำมวลมนุษย์และจักรวำล สำหรับเป็นกรณีตัวอย่ำงเศรษฐกิจและ
ทฤษฎี สั ง คมเพื่ อ กำรพั ฒ นำ กำรปฎิ วั ติ ลั ก ษณะทำงวั ฒ นธรรม ศำสนำประจ ำชำติ 30 ซึ่ ง เป็น
ผลกระทบมำจำกบูรพำคตินิยมที่ทำให้ตะวันตกสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเหนือกว่ำที่อยู่ในนั้น
ควำมหลำกหลำยของระเบียบวินัยจำกมำนุษยวิทยำจนถึงสัตววิทยำ
โครงงำนยุครู้แจ้งของโลกตะวันตกมีเป้ำหมำยถึงควำมก้ำวหน้ำของมนุษย์ผ่ำนกำรพัฒนำ
ด้วยวิทยำศำสตร์และควำมรู้เชิงวัตถุวิสัยซึ่งมีควำมคิดที่สร้ำงตัวตนตะวั นออก ควำมเป็นแฟนตำซีถูก
วำงอยู่บ นฐำนกำรสร้ำงควำมรู้เ ชิงเหตุผลของตะวันตก ควำมหลำกหลำยของวิชำกำรที่เ กี่ยวกับ
ตะวันออกต่ำงๆบ่งบอกถึงควำมเป็นสถำบันเชิงจินตนำกำรและชีวิตประจ ำวันของตะวันตกที่ เ ป็น
ศูนย์กลำงกำรให้ควำมรู้ในชีวิตประจำวัน
4. บูรพาคตินิยมมีความเป็นวรรณกรรม แนวคิดบูรพำคตินิยมกระจำยอยู่ทั่วไปใน
เครือข่ำยหลำกหลำยสถำบัน จึงสำมำรถส่งอิทธิพลเข้ำอยู่ไปในงำนเขียนต่ำงๆ ซำอิดศึกษำนิรุก ติ
ศำสตร์ (กำรศึกษำที่ว่ำด้วยประวัติศำสตร์ของภำษำ กำรเขียนพจนำนุกรม (lexicography) ทฤษฎี
กำรเมือง ประวัติศำสตร์ ชีววิทยำ กำรเมืองและเศรษฐกิจ นวนิยำยและกลอนบทกวี 31 สิ่งเหล่ำนี้ทำ
หน้ำที่มำรับใช้บูรพำคตินิยมทั้งสิ้น บูรพำคตินิยมทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของกำรเขียนที่เทิดทูนและยก
ย่องประสบกำรณ์กำรออกไปต่ำงแดนของตะวันตก งำนเขียนต่ำงๆเหล่ำนี้ได้รับมำจำกอิทธิพลทำง
โครงสร้ำงข้อสมมติและกำรมองเหมำรวมของแนวคิดบูรพำคตินิยม สิ่งนี้เตือนให้เห็นว่ำวัฒนธรรม
ตะวันตกมีควำมมีควำมผูกพันกับลัทธิอำณำนิคมตะวันตกอย่ำงหลีกหนีไม่ได้
5. บูรพาคตินิยมเป็นการสร้างความชอบธรรม เป็นกำรกล่ำวย้ำถึงบูรพำคตินิยมที่
ใช้ภำพตัวแทนผูกโยงกับกำรครอบงำโครงสร้ำงทำงกำรเมือง ภำพตัวแทนที่สร้ ำงจำกบูรพำคตินิยมมี
บทบำทท ำหน้ำที่ ส ร้ำงคุณค่ำควำมชอบธรรมกั บ ดินแดนตะวันออกด้วยระบบกฎเกณฑ์ ของโลก
ตะวันตกที่เป็นอำวุธสำคัญของจักรวรรดินิยม ภำพตัวแทนนี้ได้สร้ำงควำมชอบธรรมกับกำรครอบงำ
ของคนกลุ่มอื่นและลดควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองในกำรคงไว้อำนำจของอำณำนิคม
6. บูรพาคตินิยมมีทั้งความแฝงเร้น (latent orientalism) และการแสดงออก
อย่ า งเปิดเผย (manifest orientalism) ซำอิดแบ่งบูรพำคตินิยมโดยกำรใช้หลักกำรของซิกมัน
ฟรอยด์ โดยแบ่งเป็น บูรพำคตินิยมแบบแฝงเร้น กับบูรพำคตินิยมแบบเปิดเผย เพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นกำรสมมติจินตนำกำรและผลกระทบรูปธรรมของบูรพำคตินิยม
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30 Ibid., 7-8.
31
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บูรพำคตินิยมแบบแฝงเร้น หมำยถึง ควำมฝันหรือจินตนำกำรต่ำงๆที่เกี่ยวกับตะวันออก
ที่มีอยู่ตลอดเวลำเป็นทัศนคติที่คงที่ มีกำรรักษำควำมเชื่อนี้แบบซ้ำๆ เช่น ตะวันออกล้ำหลัง แปลก
ประหลำด ต่ำต้อย เชื่องช้ำ เปรียบเทียบได้เหมือนผู้หญิง เป็นต้น ส่วน บูรพำคตินิยมแบบเปิดเผย
หมำยถึง กำรแสดงออกอย่ำงรูปธรรมจำนวนมำกที่บรู พำคตินิยมได้ผลิตควำมรู้ออกมำแตกต่ำงกันตำม
บริบททำงประวัติศำสตร์ สถำบันสังคม ภำษำ วรรณกรรม สังคมวิทยำ ซำอิดกล่ำวถึงข้อเสนอดังกล่ำว
ว่ำบูรพำคตินิยมแบบเปิดเผยมีควำมแตกต่ำงกันเพรำะเหตุผลทำงประวัติศำสตร์ที่มีควำมจำเพำะและ
รูป แบบหรือ สไตล์ของควำมเป็นปัจ เจก แต่ข้อสันนิษฐำนที่ ซ้อนเร้นมี ค วำมเหมื อ นกั นอยู่ ต ลอด
นักเขียนจำนวนมำกเขียนบทควำมเกี่ยวกับตะวันออกบนหน้ำหนังสือที่ต่ำงกัน แต่ข้อสมมติที่อยู่ลึกๆ
ในงำนเขียนเหล่ำนั้นคือกำรแบ่งแยกตะวันออกและตะวันออกย่อมเหมือนกัน
บูรพำคตินิยมแบบแฝงเร้นเปรียบเหมือนกับพิมพ์เขียว ส่วนบูรพำคตินิยมแบบเปิดเผยจึง
เปรียบได้กับผลผลิตที่มีโครงสร้ำงพื้นฐำนเหมือนกัน ในเมื่อนักเขียนหรือจิตรกรสร้ำงภำพตัวแทนของ
ตะวันออก พวกเขำเหล่ำนั้นย่อมมีสมมติฐำนที่เหมื อนกั นแต่จะผลิตผลงำนออกมำด้วยฟอร์ม หรือ
รูปแบบที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับกำรเลือกนำมำใช้ 32 ดังนั้นบูรพำคตินิยมทั้งซ้อนเร้นหรือเปิดเผยเป็น
วิธีกำรที่แพร่กระจำยบูรพำคดีนิยมสมั ยใหม่ มำกยิ่ง ขึ้นผ่ำน ผู้เชียวชำญ องค์กร สถำบันต่ ำงๆ ที่มี
ลักษณะคงไว้ถึงตะวันตกที่มีควำมเหนือกว่ำตะวันออกในผลงำนต่ำงๆ
2.1.2 ภาพเหมารวม (stereotype)
1. ตะวันออกเป็นสิ่งที่ไร้กาลเวลา ตะวันตกให้ควำมสำคัญควำมคิดกำร
ก้ำวหน้ำทำงประวัติศำสตร์และกำรพัฒนำด้วยวิทยำศำสตร์ ดังนั้นตะวันออกจึงห่ำงไกลจำกวิธีคิดกำร
พัฒนำก้ำวหน้ำ เป็นกำรติดกับดับกับสิ่งโบรำณที่ห่ำงไกลเบือ้ งหลังแนวคิดกำรพัฒนำสมัยใหม่ของยุครู้
แจ้ง ที่ตะวันตกรับรู้สืบทอดควำมรู้นับแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ตะวันออกถูกมองว่ำเป็น
บรรพกำล และ ล้ำหลัง กำรเดินทำงสำรวจของชำวตะวันตกสู่ดินแดนตะวันออกไม่ได้แ ค่เป็นกำร
เคลื่อนย้ำยทำงพื้นที่ แต่เป็นกำรเดินทำงท่องเที่ยวเพื่อแสวงหำสถำนไร้กำลเวลำ ที่ไม่เคยถูกค้นพบซึ่ง
ตัดขำดจำกพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ ดังนั้นบูรพำคตินิยมหรือตะวันออกเปรียบเหมือนกับสถำนที่
ไร้กำลเวลำ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง หยุดนิ่ง คงที่ อยู่นอกกระบวนกำรของประวัติศำสตร์ตะวันตก
2. ตะวันออกเป็นของแปลก บูรพำคตินิยมสร้ำงควำมคิดเหมำรวมมองว่ำ
ตะวันออกเป็นของแปลกประหลำดไม่ต่ำงกัน แต่มีเพียงแต่เรื่องแปลกที่แตกต่ำงกันไป ทั้งควำมไม่เป็น
ปกติ มหัศจรรย์ พิ ลึก พิ ลั่น ที่ ชำวตะวันตกรู้จักแต่เรื่องทำนองนี้ สร้ำงควำมประหลำดใจกับเรื่อง
เหลือเชื่อและเกิดควำมสงสัยในสำยตำชำวตะวันตก ตะวันออกกลำยเป็นแหล่งรวมควำมบันเทิง พิศวง
และสร้ำงควำมฉงนสงสัยแก่นักเขียนและศิลปินชำวตะวันตกให้เข้ำมำศึกษำค้นคว้ำ แต่ควำมแปลก
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32 McLeod, Beginning

Postcolonialism, 43.
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ประหลำดของสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้กลับถูกมองว่ำเป็นปมด้อยของตะวันออก โดยที่ตะวันตก คื อ ควำมมี
เหตุผลเข้ำใจได้ ส่วนตะวันออกจึงเป็นควำมไร้เหตุผล ไม่ปกติและพิเศษ
3. บู รพาคตินิยมทาให้เกิดความเชื่ อเรื่องเผ่าพันธุ์ ภำพตัวแทนของคน
ตะวันออกมั ก ถูก มองว่ ำเป็นเผ่ำ พั น ธุ์ที่ ไม่ น่ ำพึง ปรำรถนำในสัง คมตะวั นตก ท ำให้เ กิ ดกำรผลิ ต
สมมติฐำนถึงลักษณะของคนตะวันออกอย่ำงหลำกหลำย อำทิ คนอำหรับชอบควำมรุนแรง คนอินเดีย
ขี้เกียจ และคนจีนเป็นคนเข้ำใจยำก33 นักเดินเรือในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำกำรไปพบชำวแอฟริกำผิวดำ
แล้วเชื่อมโยงสีผิวของคนดำเข้ำกับควำมเชื่อทำงศำสนำที่เชื่อกันมำตั้งแต่โบรำณในยุคกลำงว่ำสีดำคือ
สีสกปรก ชำวแอฟริกำจึงถูกมองเป็นชนชำติสกปรก เลวร้ำยต่ำทรำมไปอย่ำงช่วยไม่ได้ นอกจำกนี้ชำว
ยุโรปยังใช้ข้ออ้ำงดังกล่ำวสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรจับคนผิวดำเหล่ำนั้นไปเป็นทำส 34
เผ่ำพันธุ์ชำวตะวันออกจึงถูกสรุปลักษณะไปต่ำงๆนำน แม้ว่ำนักเดินทำงตะวันตกจะมี
กำรเดินทำงค้นพบควำมหลำกหลำยบนโลก แต่ชำวยุโรปก็จะบันทึกเรื่องรำวต่ำงๆให้สอดคล้องกับ
ควำมเชื่อที่มี มีกำรกำหนดจำแนกถึงลักษณะของเผ่ำพันธุ์ว่ำเป็นแบบใด สร้ำงควำมคิดแบ่งแยกขึ้นมำ
ซำอิดกล่ำวว่ำ ชำวตะวันตกคือพวกมีเหตุผล รักสงบ มีเสรี มีเหตุผล ยึดมั่นในสิ่งที่มี่คุณแค่แท้จริง ไม่
งมงำย ส่วนชำวอำหรับเป็นพวกที่ไม่มีลักษณะดังกล่ำว35 ตะวันตกพยำยำมสร้ำงให้ชนชำติอื่นแปลก
แยกไปจำกชำวยุโรปอย่ำงสุดขั้ว มีกำรสร้ำงบันทึกแฝงด้วยอคติและไม่เป็นกลำงเพรำะชำวยุโรปมี
ควำมเชื่อเกี่ยวกับชนชำติอื่นอยู่แล้ว ชำวตะวันออกในสำยตำตะวันตกจึงเป็นเผ่ำพันธุ์ที่ดูด้อยค่ำซึ่ง
เป็นตัวช่วยค้ำจุนให้ตะวันตกมีควำมเหนือกว่ำหรือเป็นผู้มีอำรยะธรรม
4. บูรพาคตินิยมทาให้เกิดความคิดเรื่องเพศ ผู้ชำยชำวตะวันออกถูกมอง
ว่ำดูอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิงหรือไม่เป็นผูช้ ำยเต็มตัว ชอบแต่งองค์ทรงเครื่องวิจิตรหรูหรำถูกมองเป็นตัว
ตลกในแบบผู้หญิง หรือผู้หญิงตะวัน ออกให้ควำมรู้สึกทำงเพศที่ดึงดูดลึกลับน่ำหลงใหล ภำพผู้หญิง
ตะวันออกมักถูกปรำกฏในภำพเปลือยหรือนุ่งห่มน้อยชิ้นในผลงำนศิลปะในช่วงอำณำนิคม และถูก
นำเสนอด้วยภำพที่ไม่ค่อยเรียบร้อย ตะวันออกจึงล้มเหลวด้วยกำรตัดสินคุณค่ำทำงเพศควำมเป็นชำย
ของตะวันตก ที่ผู้ชำยต้องแข็งแรง กล้ำหำญ ส่วนผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ถูกกระทำ เรียบร้อย เคำรพใน
ศีลธรรม แต่ผู้ชำยและผู้หญิงตะวันออกไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ในบทบำททำงเพศตำมแบบตะวันตก
บทบำททำงเพศของคนตะวันออกจึงเป็นกำรละเมิดควำมคิดข้อหวงห้ำมทำงเพศซึ่งเป็นกำรยิ่งเพิ่ม
ควำมแปลกประหลำดในกำรอธิบำยตะวันออก
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33 Ibid., 44.
34 ดนยำ

ทรัพย์ยิ่ง, “บทละครโต้กลับ: กำรวิพำกษ์วรรณกรรมเอกของยุโรป,” 18.
35 Said, Orientalism, 19.
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5. ตะวันออกคือเพศหญิง บูร พำคตินิยมได้สร้ำงเพศสภำพขั้วตรงข้ำม
ระหว่ำงควำมเป็นตะวันออกและตะวันตกในรูปแบบภำพเหมำรวมถึงควำมเป็นเพศชำยและเพศหญิง
ตะวันออกถูกทำให้อยู่ในสถำนะเพศหญิงที่เป็นผู้ถูกกระทำ อ่อนน้อม แปลกประหลำดจำกแดนไกล
หรูหรำ น่ำหลงใหล ยั่วยวนใจ ในขณะที่ตะวันตกมีสถำนะเป็นเพศชำย เป็นผู้กระทำ ครอบครอง เป็น
ผู้นำ มี เ หตุผ ล รู้จัก ควบคุม ยับ ยั้ง ชั่งใจตนเอง ทั้ ง หมดนี้เ ป็นกำรนิยำมถึง เพศสภำพที่ กำหนดจำก
ตะวันตก สถำนะเพศหญิงของตะวันออกเป็นสถำนที่ตั้งของแรงปรำรถนำของเจ้ำอำณำนิคมหรือผู้ชำย
จำกนักท่องเที่ยวที่เดินทำงไปตะวันออก ตะวันออกจึงถู กปลุกควำมหลงใหล สร้ำงควำมลุ่มหลง ถูก
กระทำชำเลำ และถูกทำให้เชื่อฟังโดยจำกควำมพึงพอใจของผูช้ ำย (ตะวันตก) นักท่องเที่ยวตะวันตกที่
เดินทำงไปตะวันออกมักคิดว่ำตะวันออกเป็นสถำนที่ๆไม่ต้องคำนึงเรื่องศีลธรรม สำมำรถปล่อยเนื้อ
ปล่อยตัวเป็นอิสระกับสังคมที่ตนเองอยู่ดังเช่นกำรปลดปล่อยอำรมณ์ควำมต้องกำรทำงเพศ ตะวันออก
ที่ถูกกำหนดว่ำเป็นเพศหญิงจึงเป็นเครื่องรองรับอำรมณ์และสนับสนุนวำทกรรมของควำมเป็นผู้นำ
ตะวันตก ซึ่งมีสภำวะควำมเป็นเพศชำยที่แข็งแรงของควำมเป็นเจ้ำอำณำนิคม ดังนั้นควำมแฟนตำซี
ของโลกตะวันออกจึงเป็นที่โปรดปรำนของตะวันตกผู้ซึ่งยัดเยียดอำรยธรรมผ่ำนกำรศึกษำและกำร
ท่องเที่ยว
6. ตะวันออกเป็นที่เสื่อมทราม ภำพเหมำรวมของตะวันออกที่ถูกมองใน
แง่ลบ ด้วยเหตุผลต่ำงๆ อ่อนแอ ขี้ขลำด ขี้เกียจ เชื่อไม่ได้ เอำแน่เอำนอนไม่ได้ เหลวไหล รุนแรง
รำคะ ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมมีพฤติกรรมปล่อยเนื้อตัวไปตำมสบำยดูไร้แก่นสำรของมนุษย์ เป็นเหตุผล
ที่ตะวันตกยัดเยียดให้ตะวันออกต้องกำรควำมมีอำรยะธรรมและต้องปรับปรุงให้มีศีลธรรมที่สงู ขึ้นตำม
มำตรฐำนตะวันตกที่เป็นกำรสร้ำงภำพเหมำรวมอีกครั้งหนึ่ง บูรพำคตินิยมแสดงถึงควำมชอบธรรมอัน
ถูกต้องของลัทธิอำณำนิคมที่กล่ำวหำว่ำคนตะวันออกจำเป็นต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกสภำพ
ของควำมเสื่อมทรำมหรือไร้อำรยธรรม
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3. การข้ามสายพันธุ์/ ลูกผสม (hybridity)
กำรข้ำมสำยพั นธุ์ห รือลูก ผสม เป็นคำคุ้นเคยทั่ วไปที่ นำใช้ม ำอธิบ ำยผลลัก ษณะกำร
ผสมผสำนจำกสิ่งเดิมสองสิ่งให้เป็นสิ่งใหม่ ทั้งกำรผสมพันธุ์ของพืชและสัตว์ในวงศ์ตระกูลเดีย วกั น
มำผสมเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใหม่ ในชำติพันธุ์มนุษย์ก็มีกำรข้ำมสำยพันธุ์ อย่ำงเช่น กรณีคนไทย
แต่ง งำนกั บ ชำวต่ำงชำติ มี บุตรเกิ ดออกมำเป็นลูกผสม หรือ ลูก ครึ่ง ที่ มี รูป ร่ำงหน้ำตำสละสลวย
คล้ำยคลึงทั้งคนไทยและต่ำงชำติ กำรข้ำมสำยพันธุ์ย่ อมมีอยู่หลำยรูปแบบไม่ได้จำแค่เฉพำะชีววิทยำ
คำนี้สำมำรถอธิบำยถึงกำรผสมผสำนในหลำยรูปแบบ เช่น ศิลปะ ภำษำ วัฒนธรรม เชื้อชำติ
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ที่มำ: Waterloo Arts, Hybridity, accessed April, 2015, available from
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/700_701_web/Hybridity.swf

ภำพที่ 4 ผังแสดงวิธีกำรผสมจำกแนวคิดกำรข้ำมสำยพันธุห์ รือลูกผสมในสถำปัตยกรรม
ที่มำ: Waterloos Arts, Hybridity, accessed April, 2015, available from
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/700_701_web/Hybridity.swf

34


ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภำพที่ 5 ผังแสดงวิธีกำรผสมจำกแนวคิดกำรข้ำมสำยพันธุห์ รือลูกผสมในชีววิทยำ
ที่มำ: Waterloo Arts, Hybridity, accessed April, 2015, available from
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/700_701_web/Hybridity.swf

ภำพที่ 6 ผังแสดงวิธีกำรผสมจำกแนวคิดกำรข้ำมสำยพันธุห์ รือลูกผสมในศิลปะ
ที่มำ: Waterloo Arts, Hybridity, accessed April, 2015, available from
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/700_701_web/Hybridity.swf
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ภำพที่ 7 ผังแสดงวิธีกำรผสมจำกแนวคิดกำรข้ำมสำยพันธุห์ รือลูกผสมในเพลง
ที่มำ: Waterloo Arts, Hybridity, accessed April, 2015, available from
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/700_701_web/Hybridity.swf

ภำพที่ 8 ผังแสดงวิธีกำรผสมจำกแนวคิดกำรข้ำมสำยพันธุห์ รือลูกผสมภำษำ
ที่มำ: Waterloo Arts, Hybridity, accessed April, 2015, available from
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/700_701_web/Hybridity.swf
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โฮมิ บำบำ (Homi Bhabba) เป็นนักทฤษฎีหลังอำณำนิคมและโลกำภิวัตรคนสำคัญที่ทำ
ให้คำว่ำ “กำรผสมผสำน กำรข้ำมสำยพันธุ์ ลูกผสม” (hybridity) ถูกใช้อย่ำงแพร่หลำย บำบำเกิดที่
อินเดีย รับกำรศึกษำในเมืองบอมเบย์ และมหำวิทยำลัยอ๊อกฟอร์ด ปัจจุบันทำงำนสอนในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ กำรใช้ชีวิตของบำบำเป็นภำพตัวแทนถึงทฤษฎีกำรข้ำมสำยพันธุ์ของเขำด้วยเช่นกัน
หนังสือ The Location of culture เป็นหนังสือรวมเล่มบทควำมของเขำที่นำเสนอวิธี
คิดใหม่น่ำสนใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เกิดจำกประวัติศำสตร์อันยิ่งใหญ่ของภำษำและภูมิทัศน์ในเรื่อง
กำรย้ำยถิ่นและกำรอพยพ บำบำอธิบำยถึงรูปแบบใหม่ของอัตลักษณ์หลังอำณำนิคมที่เป็นกำรข้ำม
สำยพั นธุ์ บำบำใช้นิยำมควำมหมำยคำว่ำ ลูก ผสม มำวิเ ครำะห์โ ครงสร้ำงร่วมของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้ตกเป็นอำณำนิคมและเจ้ำอำณำนิคมซึงทำให้เกิดผลลัพธ์ของทั้งสองฝ่ำย หรือกระบวนกำร
อำนำจอำณำนิคมได้เข้ำไปจัดกำรแปรค่ำอัตลักษณ์ของผู้เป็นเมืองขึ้นด้วยกรอบควำมคิดที่เป็นสำกล
แต่ล้มเหลวกลับผลิตบำงสิ่งที่คล้ำยคลึงหรือใหม่กว่ำ
เจ้ำอำณำนิคมสร้ำงกรอบกำหนดบรรทัดฐำนให้ผู้ตกเป็นเมืองขึ้นประพฤติตำม วำทกรรม
อำณำนิคมจึงสนับสนุนให้เกิดกำรเลียนแบบ (mimicry) ทั้งทำงด้ำนวัฒนธรรม ข้อกำหนด สถำบัน
และคุณค่ำต่ำงๆ ผลลัพธ์ที่ออกมำก็คือ เป็นกำรลอกเลียนที่ไม่สำมำรถที่ทำให้เหมือนได้ทั้งหมดและ
กลับ ท ำให้เ ห็นรอยแยกของกำรครอบงำอำณำนิ คม บำบำยกตัวอย่ำงถึง บทประกำศของ Lord
Macaulay ในปี 1835 ชื่อว่ำ Minute to Parliament นำเสนอถึงควำมพยำยำมให้คนอินเดียผลิต
ซ้ำควำมรู้ตะวันตกจำกกำรศึก ษำ(ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนวรรณกรรมอังกฤษ)ให้มีสร้ำงรสนิยมทำง
ควำมคิด จริยธรรม และสติปัญญำเหมือนกับคนอังกฤษ ถึง แม้ จ ะเป็นควำมสำเร็จของกำรสร้ำง
กระบวนกำรกำรลอกเลียนแบบแต่ในทำงเดียวกันก็แสดงถึงควำมอ่อนแอของเจ้ำอำณำนิคมที่ไม่
สำมำรถคำดหวังให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกับผู้ที่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือคนในท้องถิ่น แต่กลับผลิตกำรข้ำม
สำยพันธุ์และส่งผลให้เกิดควำมกำกวมที่เป็นกำรต่อรองอำนำจวำทกรรมอำณำนิคม บำบำกล่ำวถึง
บทควำม Sign Taken for Wonder ว่ำ
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กำรข้ ำ มสำยพั น ธุ์อ ำณำนิ ค ม ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ หำกั บ วงศำวิท ยำหรื อ อั ต ลั กษณ์
ระหว่ำงสองวัฒนธรรม ซึ่งสำมำรถคลี่คลำยเป็นประเด็นทำงสัมพันธภำพทำงวัฒนธรรม กำร
ข้ำมสำยพันธุ์เป็นปัญหำของภำพตัวแทนอำณำนิคมและกำรเป็นปัจเจกที่สะท้อนผลถึงกำรไม่
ยอมรับนักอำณำนิคม โดยที่ปฏิเสธควำมรู้อื่นที่เข้ำมำครอบงำวำทกรรมหลักและไม่ลงรอยใน
ฐำนของกำรใช้อำนำจที่เป็นกฎของกำรยอมรับ36


36 Homi Bhabba, The

Location of Culture (London: Routledge, 1994), 114.
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3.1 ขอบ (border)
ในหนังสือ The Location of Culture บำบำเน้นย้ำควำมสำคัญถึงขอบ (border)
ซึ่งหมำยถึงกำรใช้ชีวิตเชื่อมติดพรมแดนควำมเป็นชำยขอบของชำติ หรือสภำวะที่อยู่ระหว่ำงบ้ำนเกิด
เมืองนอน ซึ่งเป็นข้อเสนอถึงวิธีกำรมองกลับไปสู่บริบทอีกมุมหนึ่งที่ช่วยให้เรำหันกลับมำมองควำม
เป็นกระแสหลักที่อยู่ในสิ่งต่ำงๆประวัติศำสตร์ อัตลักษณ์ และกลุ่มคน
ขอบยัง แสดงถึง กำรขีดเส้นแบ่ง (threshold) ที่ ท ำให้เ กิ ดกำรแบ่ง แยกหรือประสำนเข้ำ
ด้วยกันอันมีลักษณะกำกวมและขัดแย้งในตัวเองและเป็นพื้นที่สื่อกลำงซึ่งทำให้เกิดกำรก้ำวข้ำมจำก
กำรขีดเส้นแบ่ง บำบำอธิบำยว่ำ “ก้ำวข้ำม (beyond ) คือ สภำวะ “ในระหว่ำง” (in-between) ของ
กำรส่งต่อ37” คำว่ำ “ก้ำวข้ำม” ยังมีควำมหมำยในทำนองเดียวกัน เช่น liminal, interstitial หรือ
hybrid38 ที่ปรำกฏอยู่ในงำนเขียนของเขำ
“ขอบ” เป็นเรื่องกำรผสมผสำนหรือกำรปะทะ มีควำมเป็นไปได้ถึง อดีตและปัจจุบัน
ภำยนอกและภำยใน ไม่ได้เกิดกำรแบ่งแยกจำกทวิลักษณ์หรือควำมเป็นคู่ตรงข้ำมอีกต่อไป และเป็น
กำรสร้ำงภำพตัวแทนที่ปฏิเสธควำมคิดแบบทวิลักษณ์ บำบำเสนอกำรมองเห็นถึงควำมเป็นไปได้ของ
กำรก้ำวข้ำมพรมแดนทำงนำมธรรมหรือจินตนำกำรที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่กำรอพยพข้ำมพรมแดนทำง
กำยภำพ (กำรเดินทำงข้ำมประเทศ)
บำบำสนับสนุนวิธีคิดก้ำวข้ำมจำกเรื่องเล่ำ จุดกำเนิด และควำมคิดเรื่องตัวตนที่เรำถูกปลูกฝัง
มำเพื่อหันมำสนใจกระบวนกำรที่ถูกผลิตจำกควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของกำรผลิตทำงวัฒนธรรม
ที่ อยู่ในขอบหรือกำรข้ำมสำยพันธุ์อันเป็นพื้นที่ ตัวกลำงสู่ควำมคิดและควำมเป็นไปได้ใหม่ ควำม
เป็นไปได้ใหม่นี้ได้สร้ำงสัญลักษณ์ใหม่ทำงอัตลักษณ์ที่ส่งผลกระทบแก่ผู้คนหรือกลุม่ คนต่ำงๆ ที่เป็นผล
มำก้ำวข้ำมเชิงนำมธรรมในเรื่องควำมเชื่ออัตลักษณ์เก่ ำๆ หรือกำรกักขังภำพตัวตน (stereotype)
อย่ำงเช่น คนพื้นเมืองกับคนต่ำงชำติ หรือนำยกับทำส คนข้ำงในกั บคนข้ำงนอก ประชำชนกับคน
แปลกหน้ำ ซึ่งเป็นควำมเชื่ออัตลักษณ์ของชำติที่ยังผูกติดกับคู่ตรงข้ำมที่สร้ำงควำมแตกต่ำง
3.2 พื้นที่ที่สาม (third space)
บำบำเสนอถึง พื้ นที่ ที่ ส ำมซึ่ง เป็นอัตลัก ษณ์ท ำงวัฒ นธรรมจะเกิ ดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่
ชัดเจน จำกควำมขัดแย้งที่อยู่ในตัวเองเปิดโอกำสให้เกิดพื้นที่ตำแหน่งอื่นขึ้นมำใหม่หรือควำมเป็น
ลูกผสมที่ทำให้มองเห็นถึงว่ำวัฒนธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จริง “สำหรับผมแล้ว ควำมสำคัญของกำร
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37 McLeod, Beginning
38 Ibid.

Postcolonialism, 217.
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ข้ำมสำยพันธุ์ไม่ใช่เกิดจำกจุดสองจุดแล้วทำให้เกิดเป็นจุดที่สำม กำรข้ำมสำยพันธุ์สำหรับผมคือ พื้นที่
สำม ซึ่งเป็นตำแหน่งอื่นที่เกิดขึ้น”39
ในบทควำม Commitment Theory ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ง ในหนั ง สือ The Location of
Culture เป็นบทควำมเกี่ยวกับกำรสร้ำงตัวตนของชำติและอำณำนิคมโดยกล่ำวถึงกระบวนกำรสร้ำง
ลูกผสมทำงวัฒนธรรม บำบำเสนอว่ำ ควำมเป็นลูกผสมเกิดขึ้นจำกพื้นทีท่ ี่สำมเป็นอะไรที่ใหม่ไม่ได้เป็น
อย่ำงใดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องเชิงจิตวิทยำในเรื่องกำรสื่อสำรระหว่ำงตัวเรำและคนอื่น
ที่กลำยเป็นควำมกำกวม พื้นที่ที่สำมแม้ว่ำไม่สำมำรถเป็นตัวแทนอะไรได้แต่ควำมกำกวมคลุมเครือ
กลับช่วยให้ควำมหมำยหรือสัญลักษณ์ต่ำงของวัฒนธรรมใดไม่ให้เกิดกำรยึดติด (fixity)
พื้นที่ที่สำมจึงเป็นพื้นที่ทำให้เกิดควำมเป็นไปได้ใหม่ที่ถูกใช้เพื่อกำรต่อรองและปฏิเสธ
กำรถูกให้นิยำมทำงอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้คนที่ถูกจับคู่ควำมแตกต่ำงซึ่งถูกฝังอยู่แนวคิดกำรแบ่งคู่
ตรงข้ำมหรือทวิลักษณ์ในแนวคิดแบบอำณำนิคม และทำให้เกิดควำมขัดแย้งและกำกวมเพื่อให้ทำให้
เกิดพื้นที่ของกำรรวมประสำนกันมำกกว่ำกำรขีดเส้นแบ่งแยกกีดกัน
3.3 การต่อรองวัฒนธรรมบริสุทธิ์
บำบำเสนอว่ำวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกผสมผสำนขึ้นมำอย่ำงหลำกหลำยโดยปฎิเสธ
ควำมคิดวัฒนธรรมอันบริสุทธิ์ของกำรส่งต่อในรูปภูมิปัญญำควำมรู้มำสู่รุ่นต่อรุน่ เพื่อดำรงควำมคิดนี้ไว้
ในบทควำม “Nation and Dissemination”40 กล่ำวถึงควำมขัดแย้งในปฏิบัติกำรวำทกรรมชำตินิยม
ระหว่ำ งกรอบเชิงสั่งสอน (pedagogical) และกรอบกำรปฏิบัติแสดงออก (performative) บำบำ
ชี้ให้เห็นว่ำ กรอบกำรปฏิบัติแสดงออกกลับสร้ำงสิ่งใหม่ขึ้นมำแทนจำกกำรผสมผสำนเศษชิ้นส่วนต่ำงๆ
ที่กระจัดกระจำยจำกควำมทรงจำที่มีอยู่เกี่ยวกับชำติตนเองและแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรลูกผสมที่
ถูกผลิตขึ้นมำ
บำบำมองว่ำคนกลุ่มน้อยหรือผู้อพยพในยุคร่วมสมัยปัจจุบัน (ย้ำยจำกถิ่นฐำนตัวเองไป
ตั้งหลักแหล่งในที่แห่งใหม่) เป็นตัวแทนของกำรข้ำมสำยพันธุ์ที่แสดงถึงกำรต่อรองทำงอัตลักษณ์ กำร
ข้ำมสำยพันธุ์หรือลูกผสมแสดงถึงสิทธิควำมชอบธรรมของกลุ่มคนเหล่ำนี้ ที่สำมำรถจะตั้งคำถำม เป็น
ผู้ขับเคลื่อนแสดงพลังกำรเปลี่ยนแปลงถึงสิ่งใหม่จำกวัฒนธรรมหรือประเพณีหรือภูมิปัญญำที่สั่งสอน
มำจำกจุดกำเนิดของตัวเอง โดยที่ไม่ได้ละเลยละทิ้งสิ่งเก่ำเหล่ำนั้น แต่เป็นกำรสำมำรถนำมำเขียนขึ้น
ใหม่และสร้ำงควำมหมำยปลำยเปิดขึ้นมำแทนหรืออำจเป็นกำรที่ตั วตนคนข้ำงนอก (ถูกสร้ำงขึ้นจำก
คนข้ำงใน) สำมำรถหันกลับมำมองคนข้ำงในอีกที หรือกล่ำวได้ว่ำคนกลุ่ม เหล่ำนี้ไม่สำมำรถพูด
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39 Rutherford, J. “The Third Space: Interview with Homi Bhabha” in Identity,

Community, Culture, Difference (London: Lawrence and Wishart, 1990), 207-221.
40 ดูเรื่องชำติในแนวคิดหลังอำณำนิคม หัวข้อที่ 3 ในบทเดียวกัน.
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แสดงออกถึงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนเองได้แท้จริงจึงต้องมีหน้ำที่นำสิ่งเก่ำมำนำเสนอใหม่จำกมุมมอง
จำกจุดยืนสถำนะของตัวเอง
กระบวนกำรข้ำมสำยพันธุ์ที่ก่อตัวมำจำกแหล่งต่ำงๆอันหลำกหลำย ได้ทำลำยควำมเชื่อ
ถึงควำมเที่ยงแท้ บริสุทธิ์ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นจำกชีวิตของผู้คนอพยพย้ำยถิ่น ในฐำนะเป็นวิธีคิดที่ก้ำว
ข้ ำ มกำรแบ่ง แยก กำรยึ ด ติ ด ตำยตัว และควำมคิ ด ทวิ ลั ก ษณ์ ข องอั ต ลัก ษณ์ ที่ มี พื้ น ฐำนจำกรำก
วัฒนธรรม เชื้อชำติ และควำมบริสุทธิ์ของชำติ อัตลักษณ์ข้ำมสำยพันธุ์นั้นไม่เคยมีสูตรสำเร็จในตัวเอง
ที่อยำกจะคำดเดำ เป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรตีควำมใหม่ กำรยอมรับถึงพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนที่อยู่ในอัต
ลักษณ์ทำงวัฒนธรรมช่วยให้เรำก้ำวข้ำมควำมรู้สึกกำรแบ่งแยกกับวัฒนธรรมอื่น เพื่อเป็นสร้ำงกำร
ยอมรั บ ถึง ควำมหลำกหลำยในวัฒ นธรรมที่แตกต่ำง (cultural difference) หรือเป็นกำรลดช่อง
ระหว่ำงของตนเองกับผู้อื่น (self and other)
บำบำได้รับอิทธิพลกำรวิเครำะห์เชิงจิตวิทยำจำกซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
มำใช้สลำยวิธีคิดจำกมุมมองของผู้คนหรือกลุ่มคนที่ตกอยู่ในสภำวะขอบ (จำกอัตลักษณ์ของชำติ) เพื่อ
แสดงถึงควำมเป็นไปได้ใหม่ที่มีลักษณะกำกวมที่เรียกว่ำ uncanny คำๆนี้มำจำกคำว่ำ unheimlich
ซึ่ง แปลเป็นภำษำอั งกฤษว่ำ unhomely หรือ uncanny ที่ จูเ ลีย คริส เตวำ (Julia Kristeva นำมำ
ขยำยควำมต่อในภำยหลัง ฟรอยด์ให้ควำมหมำยคำนี้หมำยถึ ง สภำวะประสบกำรณ์อันประหลำด
ลึกลับที่พร้อมปลุ0กขึ้นมำก่อนควำมเป็นจริง หรือเป็นสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนกดไว้หรือลืมเลือนกลับถูกปลุก
ตื่นย้อนกลับมำ
กำรข้ำมสำยพันธุ์ซึ่งถือว่ำเป็นควำมกำกวมนั้นแสดงถึงภำวะ uncanny ออกมำ ซึ่งทำให้
ลดทอนคุณค่ำควำมเชื่อถูกปลูกฝังมำและถูกหลอกหลอนด้วยตัวของมันเองจำกควำมวิตกกังวลถึงกำร
สร้ำงกำรกีดกันหรือกำรแบ่งแยกในสังคม สภำวะต่ำงๆเหล่ำนี้ได้เป็นข้อจำกัดของควำมรู้ในสภำวะ
ปัจจุบันที่ไม่สำมำรถถูกนำมำแสดงผ่ำนภำพตัวแทนที่ชัดเจน สภำวะ uncanny ที่บำบำนำมำใช้จึง
เป็นกำรสลำยตรรกะควำมคิดทวิลักษณ์ในวำทกรรมอำณำนิคมหรือวำทกรรมชำตินิยมที่มีลักษณะ
กำกวมในวำทกรรมเหมือนกัน
วัฒนธรรมอันแตกต่ำงทั้งหลำยที่เกิดขึ้นมำปัจจุบันถูกนำเสนอด้วยในสิ่งที่ไม่ใช่ภำพตัว
แทนที่ คุ้นเคยและท ำให้เ กิ ดประสบกำรณ์ uncanny ซึ่ง เข้ำมำแทนที่ จิตส ำนึก ของตัวตนที่ ยึดติด
ประวัติศำสตร์กระแสหลัก กำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรเข้ำมำแทนที่นี้จึงไม่สำมำรถจะนำมำตัดสิ้นชี้วัด
(incommensurable) ตำมที่บำบำกล่ำวไว้ว่ำ “เช่นเดียวที่สรรพสิ่งต่ำงๆและสัตว์กำรเมือง เรำควร
เป็นห่วงตัวพวกเรำด้วยกำรเข้ำใจของกระทำมนุษย์และสังคมโลก บำงสิ่งอยู่พ้นกำรควบคุม แต่มัน
ไม่ได้เหนือพ้นกำรปรับตัว...กำรวิจำรณ์ต้องพยำยำมให้เป็นจริง และรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่เคยถูกพูด
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อดีตที่ไม่เคยถูกนำเสนอที่หลอกหลอนปัจจุบันเชิงประวัตศำสตร์ 41 บำบำยกตัวอย่ำงถึงวรรณกรรม
ของ Toni Morrison ในงำนวรรณกรรมเรื่อง beloved (1987 ) เป็นเรื่องกำรปรำกฏตัวของหญิงสำว
ผิวสีที่อยู่นอกเมืองในปี 1873 แสดงถึงประวัติศำสตร์ที่ไม่เคยถูกกล่ำวไว้ในประวัติศำสตร์ทำสอเมริกำ
ประวัติศำสตร์ที่ไม่เคยพูดถึงนี้ได้กลับมำหลอกหลอนประวัติศำสตร์ที่ถูกรับรู้โดยที่ไม่พบเสียงใดๆ 42
บำบำให้ควำมสนใจกับผลงำนวรรณกรรมต่ำงที่เกี่ยวข้องผู้ตกเป็นเมืองขึ้นหรือผู้ลี้ภัยทำง
กำรเมืองหรือผู้มีสถำนะชำยชอบเพรำะสำมำรถค้นพบประเด็นกำรข้ำมสำยพันธุ์และควำมแตกต่ำงวิธี
ในกำรเปลี่ยนมุมมองของกระแสหลัก กวีหลำยคนมีควำมสนใจและมีกำรแสดงออกโดยกำรใช้รูปแบบ
ที่ เ ป็ น ลู ก ผสมทำงวั ฒ นธรรม ยกตั ว อย่ ำ ง นั ก กวี ซั ล มำน รุ ช ดี (Salman Rushdie) ผู้ แ ต่ ง เรื่อง
“โองกำรปีศำจ” (The Satanic Verse) แสดงถึงกำรสลำยอัตลักษณ์หรือรูปแบบวัฒนธรรมบริสุท ธิ์ที่
อยู่ในประเพณีควำมเชื่อทำงศำสนำ (อิสลำม) และสะท้อนถึงชีวิตร่วมสมัยที่สับสนวุ่นวำยในปัจจุบัน
นอกจำกที่บำบำสนใจใช้งำนวรรณกรรมจำกคนชำยขอบหรือคนกลุ่มน้อยเพื่อใช้วิจำรณ์
รูปแบบวัฒนธรรมบริสุทธิ์ ในส่วนบทนำหนังสือ The Location of culture บำบำยังสนใจผลงำน
ของศิลปินทัศนศิลป์ เช่น อะนิช คำพอร์ (Anish Kapoor) และยกตัวอย่ำงศิลปินร่วมสมัย 4 คน ได้แก่
เรเน่ กรีน (Rene Green), กิลเลโม โกเมซ – เปนำ (Guillemo Gomez-Pena) , เปปอน โอซำริโอ
(Pepon Osario) และ อะลำน เซคูลำ (Alan Sekula) ผลงำนของศิลปิน 4 คนที่บำบำยกตัวอย่ำงมำ
มี ควำมจงใจสร้ำงประเด็น ปลำยเปิดในผลงำนศิล ปะ ท ำให้เ กิ ดกำรตั้ง คำถำมทำงอัตลัก ษณ์หรือ
วัฒนธรรมหรือเป็นกำรสะท้อนควำมหมำยของพื้นที่ระหว่ำง (liminal) ผลงำนศิลปินเหล่ำนี้แสดงถึง
ลักษณะควำมเป็นลูกผสมในปัจจุบันและสะท้อนถึง กำรดำเนินชีวิตบนขอบ (border lives) ในยุค
ปัจจุบันที่ผลิตควำมซับซ้อนทำงอัตลักษณ์ หรือเป็นก้ำวข้ำมทำงที่มีกำรใช้ชีวิตบนขอบหรือพรมแดน
รอยต่ ำ งทำงวั ฒ นธรรมท่ ำ มกลำงควำมวุ่ น วำยของอัต ลั ก ษณ์ ใ นโลกปัจ จุบัน ที่ ต้ อ งหัน มำสนใจ
กระบวนกำรผลิตควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม (cultural difference) จำกโลกสมัยใหม่ทีได้ผลิต
จำรีตวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวต่ำงๆเช่น เพศ ชนชั้น สถำบัน กำรเมือง เป็นต้น ทั้งหมดนี้มำจำกควำมเชื่อถึง
จุดกำเนิดและเรื่องเล่ำต่ำงๆซึ่งเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐำนข้อจำกัดในสังคม
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41 Ibid., 12.
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McLeod, Beginning Postcolonialism, 220.
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ภำพที่ 9 Pepón Osorio,สLa Cama (The bed), 1987.

ที่มำ: Lehman college,The Bronx Celebrates: Pepón Osorio, accessed April, 2015,
available from http://lehman.edu/vpadvance/artgallery/gallery/pepon_osorio/index.htm

3. แนวคิดเกี่ยวกับชาติหลังอาณานิคม
“ชำติ” เป็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคนในกลุ่มเหล่ำนั้นมี
กำรอยู่ร่วมกันทำงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภำษำ เชื้อสำย เผ่ำพันธุ์ ภำษำ ศำสนำ หรือ ประวัติศำสตร์
เป็นต้น กำรที่กลุ่มคนในชำติมีจุดยืนต่ำงๆร่วมกั นตำมที่กล่ำวมำได้นำมำสู่กำรปกครองบนพื้นฐำน
ควำมเป็นชำติเดียวกัน แต่เพียงแค่กำรที่ผู้คนต่ำงๆมำอยู่ร่วมกันเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้เกิดชำติ
ตำมควำมเข้ำใจในปัจจุบัน อีริค ฮอบสบอว์ม (Eric Hobsbawm) เสนอว่ำ ชำติจะสำมำรถเข้ำใจได้
จำเป็นต้องนำมำอธิบำยในควำมหมำยยุคชำตินิยม (age of nationalism) เพรำะในยุคชำตินิยมนี้มี
กำรท ำให้สัง คมโดยทั่ วไปเกิ ดกำรสร้ำงมำตรฐำนเดียว (standardization), ควำมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (homogenous), กำรคงพยำยำมรักษำวัฒนธรรมชั้นสูงไว้, กำรแผ่กระจำยจำนวนประชำกร
และไม่ ใ ช่ แ ค่ ช นชั้ น สู ง กลุ่ม น้ อ ย, สถำนกำรณ์ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรให้ ยิน ยอมอธิ บ ำยทำงกำรศึ ก ษำ,
วัฒนธรรมมีควำมปึกแผ่นจนเกือบเป็นหนึ่งหน่วยเดียวกันจำกควำมเต็มใจและกระตือรือร้นของผู้คน 43
เอิร์นเนสท์ เรอนอง (Ernest Renan) นักบูรพำคดีศึกษำในศตวรรษที่ 19 ได้ให้คำจำกัด
ควำมคำว่ำ “ชำติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมำเป็นประวัติศำสตร์หน้ำใหม่ ที่ต่ำงจำกกำรรวมตัวของกลุ่มคนใน
สมัยก่อน เช่น อียิปต์ จีน แคลเดีย ผู้คนเหล่ำนี้เป็นเชื่อว่ำมำจำกกำรประทำนของเทพองค์ต่ำงๆ เป็น
ลู ก หลำนของสุริย ะเทพบ้ำ งหรื อ โอรสสวรรค์บ้ำ ง พลเมื องเหล่ำ นี้อ ยู่ภ ำยใต้ ก ำรปกครองที่ เ ป็น

43 Ernest Gellner, Nations

164.

and Nationalism (England: Basil Blackwell, 1983),
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สำธำรณรัฐ อำณำจักร แว่นแคว้น จักรวรรดิต่ำงๆ ไม่ได้มีสถำนะควำมหมำยเกี่ยวกับชำติเป็นกำรยำก
ที่เรำจะเข้ำใจ”44 หรือ ฮอบสบอว์ม แสดงให้เห็นว่ำ ชำติในอดีตนั้นมีควำมหมำยถึง คนต่ำงถิ่น และมี
กำรเรียกใช้อย่ำงหลำกหลำย คำว่ำชำติอำจหมำยถึงกลุ่มคน สมำคม พ่อค้ำ ทหำรรับจ้ำง นักศึกษำ
มหำวิทยำลัย45 ดังนั้นจะเห็นว่ำชำติจึงไม่ได้หมำยเฉพำะแค่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง มีควำมหมำยที่
หลำกหลำยหรือไม่มีแบบแผนแน่นอนตำยตัว
ชำติที่ คนปัจ จุบันเข้ำใจกั นคือ ชำติส มั ยใหม่ (modern nation) ซึ่ง มำจำกกลุ่มสำนัก
ทฤษฎีที่เชื่อว่ำกำรก่อร่ำงสร้ำงชำติในยุคสมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่ำงธรรมชำติ 46 เอิร์นเนสท์ เกล
เลอร์ (Ernest Geller) เสนอว่ำ“ชำติไม่ได้จำรึกลงในธรรมชำติของสรรพสิง่ 47 ชำติจึงไม่เหมือนต้นไม้ที่
สำมำรถงอกขึ้นมำเองเมื่อน้ำมีดินฟ้ำอำกำศที่เหมำะสม ส่วนในภำษำไทย คำว่ำ ชำติ ก็ถูกตีควำม
เกี่ยวเนื่องในเรื่องธรรมชำติ โดยถูกแปลว่ำ “กำรเกิด เช่น ชำตินี้ ชำติหน้ำ กำเนิด” ซึ่งแท้จริงแล้วมี
พื้นฐำนมำจำกพุทธศำสนำที่เป็นกำรศึกษำสัจธรรมในชีวิต
เป็นที่ยอมรับกันว่ำตะวันตกเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดในเรื่องชำติเกิดขึ้นในตะวันตก และเกิด
ขึ้นมำพร้อมกับระบบทุนนิยม ระบบอุตสำหกรรมและเป็นพื้นฐำนทำให้มีกำรขยำยดินแดนขึ้น ฮอบ
สันอธิบำยว่ำชำติและกำรขยำยดินแดนนั้นเก่ำแก่กว่ำกำรเกิดขึ้นของรัฐชำติ และไม่สำมำรถจะแยก
เศรษฐกิจทุนนิยมของจักรวรรดินิยมของยุคหลังฟืน้ ฟูศิลปะวิทยำกำรของยุโรปออกจำกกัน ถ้ำยุโรปไม่
มีมำตรกำรกำรสำรองกำรแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินทองในโลกใหม่ กำรค้ำกำรแลกเปลี่ยนทำงไกลจะไม่
เกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยำกำร สุดท้ำยแล้วกำรแลกเปลี่ยนค้ำขำยทำให้เกิดควำมต้องกำรในกำร
ผลิต วัตถุดิบสำหรับกำรขยำยดินแดนถูกนำมำใช้เป็นสินค้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิ จใหม่บนดินแดนอำณำ
นิคมในรูปแบบนิคมต่ำงๆและเหมืองแร่ซึ่งนำมำเป็นเชื้อเพลิงให้กับระบบอุตสำหกรรมของยุโรป 48
พัฒนำกำรชำติหรือชำตินิยมเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีกำรรับสืบส่งทอดอุดมกำรณ์ส่งต่อไป
มำทั่วโลก จำกที่ชำตินิยมที่เกิดขึ้นในยุโรปก็ได้ส่งต่อมำถึงยุคล่ำอำณำนิคม ชำติจักรวรรดินิยมยุโรปที่
เป็นตัวกลำงนำควำมรู้ส่งต่อชำติที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นหรือถูกกดดันจำกลัทธิล่ำอำณำนิคม ภำยใต้ผล
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44 Ernest Renan, “What

is Nation?” in Narrating Nation, ed. Homi Bhabba,

(London: Routledge, 1990), 9.
45 Eric Hobsbawn, Nations and Nationalism since 1780 (UK: 1990), 16.
46 ตรงกันข้ำมสำนักคิด primordialism เชื่อว่ำ ชำติมีควำมเป็นมำก่อนสมัยใหม่ โดยมีร ำกเหง้ำจำก
อดีตที่ยำวนำนก่อนยุคปฎิวัติอุตสำหกรรมที่เป็นยุคสมัยใหม่.
47 McLeod, Beginning Postcolonialism, 68.
48 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, Key concepts in Postcolonial Studies, 137.
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ของควำมกดขี่จำกควำมเป็นเมืองขึ้น ประชำชนที่เคยถูกเป็นเมืองขึ้นนั้นเกิดสำนึกถึงเสรีภำพควำมเท่ำ
เทียมเฉกเช่นเดียวกับประเทศแม่จนเกิดเป็นกระแสต่อต้ำนอำณำนิคม (anti-colonialism) สำเหตุนั้น
เป็นผลจำกกำรที่มีชนชั้นกลำงมำกขึ้นในอดีตประเทศอำณำนิคม คนเหล่ำนี้ได้รับกำรศึกษำจำกแบบ
ตะวันตก เข้ำรับรำชกำรภำยใต้ระบอบที่เป็นเมืองขึ้น ทำให้รู้จักชำตินิยมในรูปแบบต่ำงๆที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองต่ำงๆในโลกตะวันตกทั้งประชำธิปไตย มำร์กซิส สังคมนิยม ฯลฯ
และนำมำใช้ขับเคลื่อนสร้ำงกระแสชำตินิยมภำยในประเทศตนเองเกิดเป็นขบวนกำรปลดปล่อยตนเอง
หรือขบวนกำรกู้ชำติ หรือ บำงกรณีก ระแสชำตินิยมของไทย ล้วนมี มู ล เหตุจำกลัท ธิอำณำนิคมได้
แพร่กระจำยมำถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกแรงกดดันของเพื่อนบ้ำนที่รำยล้อมถูกล่ำเป็นเมืองขึ้น
ส่ง ผลให้ชนชั้นสูง ของไทยได้ตระหนัก ถึงแสนยำนุภำพของชำติที่เป็นนัก ล่ำอำณำนิคมทั้งฝรั่งเศส
อังกฤษที่กำลังแข่งกันปักหลักดินแดนบนพรมแดนแผนที่รอบด้ำน ชนชั้นสูงจึงกลำยเป็นผู้ริเริ่มสร้ำง
ชำตินิยมภำยในประเทศก่อนที่เรียกว่ำ ชำตินิยมโดยเจ้ำนำยขุนนำง (aristocrat nationalism)49 ที่
เป็นกำรใช้อำนำจกำหนดจำกบนลงล่ำง (top down) อำทิ กำรปฏิรูปแนวชำตินิยมของ ร.5, ร.6
และปัญญำชนขุนนำงไทยที่ได้รับกำรศึกษำจำกตะวันตก50
เบน แอนเดอร์สัน จ ำแนกลัท ธิชำตินิยมที่ เ ป็นองค์ป ระกอบรัฐชำติปัจ จุบัน ดัง นี้ 1.
ชำตินิยมครีโอล หรือชำตินิยมของผู้อพยพ (creole nationalism) หมำยถึง ผู้อพยพไปมำหรือตั้ง
รกรำก ถือเป็นชำตินิยมเริ่มแรกและเกิดขึ้นในโลกใหม่ (new world) คือ ทวีปอเมริกำเหนือและลำติน
อเมริกำใต้ รวมถึงบรรดำประเทศใหม่ๆที่พูดภำษำสเปนและโปรตุเกส มีกำรปลดแอกจำกเมืองแม่
เกิดขึ้นประมำณค.ศ. 1780s – 1810s 2. ชำตินิยมทำงชำติพันธุ์ (ethno linguistic nationalism)
หมำยถึง กลุ่มชำตินิยมในโลกเก่ำหรือยุโรป หลังกำรล่มสลำยอำณำจักรเดิมๆ เกิดใน ค.ศ. 1810s1850s 3. ชำตินิยมทำงกำร (official nationalism) หมำยถึ ง กลุ่ม ชำตินิยมของผู้กุม อำนำจรัฐ
แบบเดิม คือ บรรดำจัก รวรรดิห รืออำณำจักรที่พยำยำมปรับ ตัวเข้ำกั บสถำนกำรณ์ใหม่ ๆของกำร
แพร่กระจำยของ ethno-linguistic โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยหลังกำรปฎิวัติรุกฮือของยุโรปในปี 1848
เช่น รัสเซีย ญี่ปุ่น สยำม เกิดขึ้นในระหว่ำง ค.ศ. 1850s – 1880s 4. ชำตินิยมต่อต้ำนอำณำนิ คม
(anti-colonial nationalism) หมำยถึง กลุ่มประเทศที่เคยตกเป็นอำณำนิคมมำก่อนและมีขบวนกำร
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49 ธีรยุทธ บุญมี แบ่งชำตินิยมตำมชนชั้นที่เป็นผู้ก่อกำรหรือสนับสนุน

ดังนี้ 1. ชำตินิยม
โดยกลุ่มเจ้ำนำย-ขุนนำง (aristocrat nationalism) 2. ชำตินิยมโดยกลุ่มข้ำรำชกำร (bureaucratic
nationalism) 3.ชำตินิยมโดยกลุ่มกระฏุมพีชนชั้นกลำง (bourgeoisie-middle class nationalism)
4. ชำติ นิ ย มแบบประชำนิ ย ม-สั ง คมนิ ย ม (populist-socialist nationalism) ดู ธี ร ยุ ท ธ บุ ญ มี ,
ชาตินิยมและหลังชาตินิยม (กรุงเทพฯ: สำยธำร, 2546).
50 เรื่องเดียวกัน, 60.
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ปลดปล่อยตนเอง เพื่อสร้ำงประเทศขึ้นใหม่ เห็นเด่นชัดในดินแดนอุษำอำคเนย์ เช่น พม่ำ อินโดนีเซีย
เวียดนำม ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เกิดขึ้นระหว่ำง 1850s - หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง 5. ชำตินิยมทำงไกล
(long-distance nationalism) หมำยถึง ผลพวงที่อพยพโยกย้ำยไปตั้งถิ่นฐำนในประเทศ มีเครื่องมือ
สื่อสำรทันสมัย คือ โลกอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ทำให้เกิดปรำกฎกำรณ์นี้ขึ้น
ชำญวิทย์ เกษตรศิริ ให้ควำมคิดเห็นลักษณะชำตินิยมตำมแนวคิดของเบน แอนเดอร์สัน
(Ben Anderson) ว่ำ ลัทธิชำตินิยมของไทยน่ำจะเป็นผลผลิตส่วนผสมพันธุ์ทำงของ ชำตินิยมครีโอล
(creole nationalism) ชำตินิยมทำงกำร (official nationalism) และชำตินิยมต่อต้ำนอำณำนิคม
(anti- colonial nationalism) โดยที่สยำมหรือไทยไม่เคยตกเป็นอำณำนิคมโดยตรงจำกอังกฤษและ
ฝรั่งเศส และยังไม่มีกำรปฏิวัติถอนรำกถอนโคนสังคมชนชั้นอย่ำงรุนแรง 51 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกระแส
ชำตินิยมที่มีจุดเริ่มต้นจำกโลกตะวันตกได้เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดสำนึกชำตินิยมไปทั่วโลก ผ่ำนลัทธิ
จัก รวรรดินิยมสืบเนื่อ งมำถึงกำรล่ำอำณำนิคมและหลังอำณำนิคมที่ มีบริบทประวัติศำสตร์เฉพำะ
ตำมแต่ละแห่งอย่ำงมีนัยยะสำคัญอีกประกำรหนึ่ง ธรรมเนียมจำรีตของชำติไม่ ได้เป็นเพียงแต่ก ำร
ทำให้คนในกลุ่มสังคมสำมำรถรวมตัวกัน แต่ยังทำให้เกิดรัฐชำติ (nation state) โดยใช้ควำมเป็นชำติ
(nationhood) ช่วยเป็นเครื่องยึดโยงสำนึกควำมเป็นชุมชนเดียวกันให้กับคนภำยในรัฐ รัฐสมัยใหม่ใช้
บริหำรอำนำจโดยแบ่งอำนำจสถำบันต่ำงๆในกำรปกครอง ทั้งศำล ทหำร ตำรวจ ศำสนำ กำรศึกษำ
องค์กรหน่วยงำนขึ้นเป็นองค์ประกอบปกติที่เห็นได้ทั่วไปในประวัติศำสตร์ของรัฐชำติ และลักษณะอีก
ประกำรหนึ่ง คือ กำรแบ่งอำณำเขตพรมแดนที่ชัดเจนบนแผนที่ กว่ำจะจัดสรรลงตัวนั้นจะเห็นได้ว่ำ
ประวัติศำสตร์ของชำตินิยมในหลำยประเทศต้องมีกำรกำรสู้รบ เรียกร้อง แย่งชิง ทำข้อตกลงสัญญำ
ทีโมที เบรนแนน (Timothy Brennan) เสนอว่ำ “ชำติเป็นทั้งเรื่องกำรถูกกำหนดและ
เรื่องทั่วไปเชิงประวัติศำสตร์ ในควำมหมำยนี้สำมำรถเกี่ยวโยงไปถึงทั้งรัฐชำติและบำงสิ่งที่มำกกว่ำ
โบรำณและควำมคลุมเครือ จำกคำว่ำ natio ที่หมำยถึง ชุมชน ภูมิลำเนำ ครอบครัว ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ของควำมหวงแหน คุณลักษณะพิเศษนี้มักจะคลุมเครือจำกนัก ชำตินิยมที่พยำยำมให้ประเทศของ
ตนเองมีอดีตที่ยำวนำน ซึ่งไร้ปรำศจำกกำรตั้งคำถำมในตัวเอง” 52ดังนั้นควำมคิดเรื่องชำติจึงเป็นเรื่อง
ของกำรรวบรวมสะสม กำรแสดงออกถึงควำมหวงแหน กำรแสดงควำมรู้สึกร่วมว่ำเป็นพวกพ้อง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส


51 ดู เบน แอนเดอร์สัน , ชุ ม ชนจิ น ตกรรม

: บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิย ม, แปลโดย ชำญวิท ย์ เกษตรศิริ และคณะ (กรุง เทพฯ: มู ล นิธิโ ครงกำรตำรำ
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์, 2552).
52 Timothy Brennan. “The national longing for form” in Narrating and
nation, ed. Homi Bhabba, Narrating and nation, 45.
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เดียวกัน ควำมรู้สึกนี้เป็นพื้นฐำนแก่กำรจัดตั้งบริหำรในกำรเป็นสมำชิกของรัฐชำติและเป็นตัวกำรทำ
ให้ชำติมีควำมสงบเรียบร้อย
กำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกหวงแหนชำติหรือแสดงถึง ควำมรัก ต่อชำติส ำมำรถทำได้
หลำยๆวิ ธี ผ่ ำ นรู ป แบบของกำรใช้ เ รื่ องเล่ำ (narrative) พิ ธี ก รรม (ritual) และสั ญ ลัก ษณ์ต่ำงๆ
(symbol)53 ซึ่งช่วยกระตุ้นให้คนแต่ละคนเกิดสำนึกว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนในชำติ ฮอบสบอว์ม
เสนอว่ำ ชำติผลิตซ้ำควำมเป็นชำติผ่ำนระบบสัญลักษณ์ จนทำให้เกิดควำมรู้สึกถึงควำมเป็นมำของ
ชำติ นี้ มี ค วำมสื บ เนื่ อ งอั น ยำวนำนมำจำกอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และช่ ว ยให้ ท ำให้ ผู้ ค นรู้ สึ ก ว่ ำ มี
ประวัติศำสตร์ร่วมเดียวกันหรือมีจุดกำเนิดรำกเหง้ำสำยสืบเดียวกัน
ตัวอย่ำงระบบสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับชำติ เช่น ธงชำติ เพลงชำติ กำรเฉลิมฉลองวัน
สถำปนำชำติ กำรเขียนประวัติศำสตร์ของชำติลงในตำรำเรียน ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ฮอบสบอว์ม
เรียกว่ำ ประเพณีป ระดิษฐ์ (invented tradition) ที่ ท ำให้ป ระชำชนสำมำรถใช้สัญ ลัก ษณ์เหล่ำนี้
ร่วมกัน ด้วยกำรทำกิจกรรมหรือประเพณีเป็นตัวกระตุ้นให้รสู้ ึกถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ผ่ำนพิธีกรรมของชำติ
นอกกจำกชำติต้องสร้ำงพิธีกรรมต่ำงๆ ที่เป็นกำรแสดงออกรูปธรรมเพื่อจะให้ประชำชน
ในประเทศมีควำมรู้สึกร่วมกันเกิดเป็นชุมชนขึ้น ในอีกมุมมองหนึ่ง ชำติถูกมองว่ำเป็นเพียงแค่ควำมคิด
นำมธรรมนำไปสู่ชุมชนของจินตนำกำร เบน แอนเดอร์สัน เสนอว่ำ ชำติ คือ ชุมชนจินตกรรมกำรเมือง
– และมีจินตกรรมขึ้นโดยมีทั้งอธิปไตยและมีขอบเขตจำกัดมำตั้งแต่เกิด54 ซึ่งรัฐได้จัดเตรียมคำอธิบำย
หรือเรื่อ งเล่ำที่มีควำมหมำยแก่บุคคลในชำติ แต่ก็ ไม่ ได้หมำยควำมว่ำเป็นชุมชนจินตนำกำรที่ไม่ มี
ตัวตน โดยรัฐได้สร้ำงชำตินิยมขึ้นเพื่อนำเสนอชุมชนจินตนำกำรที่ตอบโต้ชุมชนจริง ด้วยเพรำะสภำพ
สังคมแบบเดิมที่คนส่วนใหญ่รู้จักและพบปะกันหมด (face-to-face) ถูกแทนที่ด้วยสังคมสมัยใหม่ที่มี
ขอบเขตของอำณำเขตกว้ำงใหญ่ขึ้น55 สมำชิกของชำติที่แม้จะเล็กที่สุดก็ตำม แม้จะไม่เคยรู้จักเพื่อน
สมำชิกร่วมชำติทั้งหมดของตน ไม่เคยพบเห็นพวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมด หรือไม่เคยแม้กระทั้งได้ยิน
ชื่อเสียงเรียงนำมของพวกเขำเหล่ำนั้นก็ตำม กระนั้นในจิตใจของแต่ละคนก็มีภำพพจน์ของควำมเป็น
ชุมชนรวม56
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53 McLeod, Beginning

Postcolonialism, 69.
54 เบน แอนเดอร์สัน, ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยาย
ของชาตินิยม, แปลโดย ชำญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงกำรตำรำสังคมศำสตร์
และมนุษยศำสตร์, 2552), 9.
55 ณรงค์ฤทธิ์ สุมำลี, “ชาติ”เป็นธรรมชาติ มีมาแต่เดิม หรือถูกสร้างขึ้นมา?, เข้ำถึง
เมื่อ เมษำยน 2558, เข้ำถึงได้จำก www.museum.msu.ac.th/webMuseum2/article/23.pdf
56 เรื่องเดียวกัน.
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แอนเดอร์ สั น เสนอว่ ำ ชำติ ส มั ย ใหม่ เ ป็ น สหกำลหรื อ ส ำนึ ก ที่ เ กิ ดขึ้ น พร้ อ มกั น
(simultaneity) ซึ่ง ถูก เชื่อ มต่อ ในเรื่องของเวลำและสถำนที่ ชุม ชนจินตกรรมแต่ล ะแห่ง สำมำรถ
จินตนำกำรถึงพื้นที่ตัวเองผ่ำนผู้คนในชุมชมว่ำ อยู่แห่งหนตำบลใดในทุกที่ ทุกเวลำ กำรเกิดขึ้นพร้อม
กั นนี้เ ป็นควำมสัม พั นธ์ที่ ไม่ มี ที่ สิ้นสุด และเป็นแนวนอนทั่ วถึง คนในระดับ เดียวกั น ไม่ เ หมื อนกับ
ควำมสัม พันธ์ของรำชวงศ์หรือ ศำสนำที่ม ำก่ อนชำติสมัยใหม่ ซึ่ง เป็นโครงสร้ำงที่ทำให้สังคมมีกำร
เชื่อมโยงติดต่อต่อกันไปในอี กชุมชนรูปแบบหนึ่ง ฉะนั้นชำติจึงเป็นวำทกรรมแบบใหม่ที่ ถูก ใช้เ ป็น
ชุมชนกำรเมืองจินตนำกำรแบบใหม่แทนชุมชนแบบเดิม
กำรที่คนในชำติแต่ละคนรู้สึกถึงคนอื่นว่ำเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน แต่ไม่ใช่บุคคลนั้นเคยพบ
เจอกันมำก่อน แอนเดอร์สันยกตัวอย่ำงถึง นวนิยำยหรืองำนวรรณกรรมที่สำมำรถเล่ำเรื่องจำลอง
เหตุกำรณ์กำรกระทำของแต่ตัวละครที่อยู่กันต่ำงเวลำและสถำนที่ โดยที่ตัวละครแต่ตัวในนิยำยที่
ปรำกฏก็ไม่เคยตระหนักถึงกำรมีตัวตนของตัวละครอีกตัวหนึ่งเลย ผู้อ่ำนสำมำรถรู้สึกถึงช่วงเวลำที่
เกิดขึ้นไปพร้อมกัน และอีกหนึ่งตัวอย่ำงคือ หนังสือพิมพ์ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดกำรสร้ำงชุมชนขึ้น เนื้อหำ
ในหนังสือพิมพ์ประกอบด้วยเหตุกำรณ์และเรื่องรำวต่ำงที่ต่ำงเวลำ บ่งบอกถึง เวลำและสถำนที่ให้แก่
ผู้อ่ำน (โดยเฉพำะข่ำวภำยในและต่ำงประเทศ ที่ทำให้ผู้อ่ำนตระหนักถึงชำติของตัวเองและชำติอื่น)
เมื่อหนังสือพิมพ์ได้เข้ำมำผสมผสำนในชีวิตประจำเกิดเป็นกิจกรรมกำรอ่ำนที่สำมำรถอ่ำนได้ในต่ำงที่
ต่ำงเวลำ ต่ำงสถำนที่ อำจเป็นช่วงหลังอำหำรเช้ำ อำหำรเที่ยง ยำมบ่ำย ยำมว่ำง หรืออ่ำนในบ้ำน ใน
ที่ทำงำน ฯลฯ เป็นตัวยิ่งทำให้เกิดสำนึกถึงชุมชนที่เชื่อมโยงกัน
ทั้ ง นวนิยำยและหนัง สือพิม พ์เ ป็นรูป แบบของภำษำที่ เ กิ ดขึ้นในวงกว้ำงของสิ่ง พิ ม พ์
สมัยใหม่57 และเป็นส่วนที่ให้กำรเชื่อมต่อกับกำรเติบโตของชำติยุโรปสมัยใหม่ คล้ำยคลึ งกับวิธีกำรที่
ผู้คนสำมำรถจินตนกำรถึงชำติของตน และส่วนกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์เป็นลักษณะกำรเกิดขึ้น แบบ
พร้อมกัน จำกที่คนนับล้ำนในชำติสำมำรถอ่ำนเรื่องเดียวกัน ภำษำเดียวกัน ในวันเดียวกัน และเวลำ
เดียวกัน ตัวอย่ำงทั้งสองนี้แสดงถึง ควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงถึงกำรรับรู้ เรื่องเวลำและสถำนที่ ซึ่ง
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57 ก่อนยุคสมัยใหม่ ภำษำของชนชั้นสูงของยุโรปคือภำษำลำติน

เมื่อยุโรปพัฒนำเข้ำสู่
ยุ ค ใหม่ ชำติ ใ นยุ โ รปหลำยชำติ ไ ด้ พั ฒ นำภำษำของชำติ ต นเองเข้ ำ มำแทนที่ ภ ำษำลำติ น เช่ น
ภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และเมื่อมีกำรพิมพ์ที่เป็นทุนนิยมมำกขึ้น สิ่งพิมพ์สมัยใหม่ช่วย
ทำให้ภำษำที่เป็นมำตรฐำนของแต่ละชำติได้แพร่กระจำยในกำรสร้ำงสำนึกเรื่องควำมเป็นชุมชนใน
ชำติตนเอง และเป็นที่สังเกตว่ำในปัจจุบันต้องชำติแต่ละชำติจำเป็นต้องมีภำษำรำชกำรเป็นของตนเอง
ดู เบน แอนเดอร์สัน, ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม.
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แอนเดอร์สันเสนอว่ำ เป็นกำรเคลื่อนเชิงเวลำปฎิทิน (calendrical) ทำให้ชำติสำมำรถขับเคลื่อนถึง
ควำมคิดพวกพ้องเดียวกัน (homogeonous) และ สุญกำล (empty time)58 ให้ดำเนินต่อไปได้
แอนเดอร์สันเสนอว่ำ กำรเชื่อมโยงในชำติถูกเชื่อมโยงด้วยวำทกรรมภรำดรภำพอันลึกซึ้ง
และเป็นแนวระนำบ (a deep,horizontal and comradeship)59 ทำให้ผู้คนรวมเป็นชุมชน แม้ว่ำจะ
ไม่ มี ค วำมเสมอภำคหรือ เท่ ำ เที ย ม ยั ง คงมี ก ำรขู ดรีด ด ำรงอยู่ ในแต่ล ะชำติ นั้ นก็ ตำม ถึ ง กระนั้น
องค์ประกอบเหล่ำนี้กลับทำให้คนในชำติเชื่อมั่นถึงคุณค่ำพร้อมที่จะสละชีวิตหรือพลีชีพให้แก่ชำติได้
ในทำงตรงกันข้ำมควำมพยำยำมสร้ำงสำนึกถึงควำมเป็นชุมชนเดียวกัน ชุมชนจินตกรรมของชำติกลับ
สร้ำงข้อจำกัดเงื่อนไขหรือสร้ำงกรอบรั้วปิดกันให้กับคนภำยในชุมชนถึงควำมเป็นพวกเดียวกัน ถือว่ำ
คนที่อยู่ภำยนอกชุมชนไม่นับว่ำเป็นสมำชิก หรือในอีกควำมหมำยหนึ่งกำรสร้ำงชำติทำให้เกิดกำรแบ่ง
ของแบ่งเรำกับคนอื่นขึ้นมำทันที
โฮมิ บำบำ นักคิดสกุลหลังอำณำนิคมอีกคนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลงำนเขียนชุมชนจินตก
รรมของแอนเดอร์สัน จำกที่แอนเดอร์สัน เสนอว่ำ “รัฐชำติทั้งหลำยเป็นสิ่งใหม่และอยู่ในเงื่อนไขทำง
ประวัติศำสตร์ แต่ชำติทั้งหลำย ซึ่งมีควำมหมำยทำงกำรเมืองเพรำะควำมเป็นรัฐชำติ ย่อมอุบัติจำก
อดีตอันไกลพ้นเกินควำมทรงจำเสมอ และยิ่งสำคัญกว่ำยังจะคืบคลำนไปสู่อนำคตอย่ำงไร้ขีดจำกัด ”60
บำบำชี้ให้เห็นกำรเชื่อมต่อระหว่ำงชำติและเรื่องเล่ำเพื่อสร้ำงมุมใหม่ในกำรมองชุมชนจินตกรรมของ
ชำติว่ำ “ชำติเหมือนกับเรื่องเล่ำต่ำงๆ ขำดจุดกำเนิดในตำนำนต่ำงๆของเวลำตนเองและและรู้จัก
เพียงแต่มโนภำพของตน61” ชำติจึงเป็นกำรประกอบสร้ำงเรือ่ งเล่ำจำกข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์ที่
มองเป็นเส้นตรงในกำรสร้ำงควำมหมำยให้กับผู้คนในชำติ นอกจำกนี้บำบำยังมองว่ำชำติเป็นทั้งกลวิธี
(strategy) ของเรื่องเล่ำดังนี้
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58 ค ำว่ ำ homogeneous

empty time (สหมิ ติสุญ กำล) แอนเดอร์สัน ได้รับ มำจำก
ควำมคิดของนักคิดชำวเยอรมัน วอลเตอร์ เบนจำมิน (Walter Benjamin) (1892-1940) ที่เสนอว่ำ
เส้นทำงของชำติผ่ำนประวัติศำสตร์มีควำมพยำยำมต้องกำรสร้ำงกำรดำรงอยู่ไปตลอดกำล แม้ ว่ำชำติ
จะเผชิญหน้ำด้วยสภำวะควำมบีบคั้นแค่ไหนหรือควำมสงบสุขอย่ำงไร ชำติยังแสดงให้เห็นถึงจุดยืน
เชื่อมันในเส้นทำงประวัติศำสตร์ตัวเอง.
59 เบน แอนเดอร์สัน , ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยาย
ของชาตินิยม, 10.
60 เรื่องเดียวกัน.
61 Nations, like narratives, lose their origins in the myths of time and only
fully realize their horizons in the mind’s eye. See Homi Bhabba, Nation and narration,
1.
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แรงผลั กดั นเรื่ อ งเล่ ำ และเชิ ง จิ ต วิทยำที่ค วำมเป็ นชำติ นำมำใช้ กับ ผลผลิ ต ทำง
วัฒนธรรมและโครงงำนทำงกำรเมืองคือ ผลกระทบของควำมกำกวมของชำติ คือ กลวิธีเรื่องเล่ำ
ในฐำนะเครื่องมือของอำนำจเชิงสัญลักษณ์ ชำติได้สร้ำงควำมลื่นไหลอย่ำงต่อเนื่องในกำรจัดสรร
เช่น เรื่อง เพศ ควำมผูกพันทำงชนชั้น ควำมระแวงถึงดินแดน หรือ ควำมแตกต่ำงวัฒนธรรม ใน
กำรเขียนเรื่องของชำติ สิ่งที่ถูกแสดงให้เห็นถึงกำรเคลื่อนเข้ำมำแทนที่และผลิตซ้ำของข้อสรุป
ต่ำงๆนี้ ก็ คือ ชำติที่วัดได้จำกควำมเป็นระหว่ำง (liminality) ของภำวะสมัยใหม่ทำงวัฒนธรรม62
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ผลงำนบทควำมของโฮมิ บำบำ ที่ พู ด ถึ ง ประเด็ น ชำติ นิ ย ม คื อ Nation and
DisEmination: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation and Narration ตอน
แรกอยู่ในหนังสือ Nation and Narration ที่เป็นหนังสือรวมบทควำมบำบำบำและนำมำลงใหม่อีก
ครั้งในหนังสือ The Location of Culture บำบำแสดงให้เห็นว่ำวำทกรรมของนักชำตินิยมต่ำงๆไร้
เสถียรภำพ และเปรำะบำงจำกกำรที่ไม่สำมำรถสร้ำงเอกภำพหรือควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตำมที่
มุ่ ง หวัง ไว้ ชำติจึง ไม่ จ ำเป็นต้อ งถูก อธิบ ำยตำมประวัติศำสตร์ในรูป แบบของเรื่องเล่ำจำกมุมมอง
ประวัติศำสตร์ที่ต่อเนื่อง
เรื่องเล่ำในชำตินั้นมีควำมเหมือนกับวำทกรรมอำณำนิคมคือ กำรสร้ำงควำมเที่ยงแท้และ
เป็นหนึ่งเดียว ในขณะเดียวกันก็กำลังถูกกัดกร่อนจำกกำรไร้ควำมสำมำรถที่พยำยำมจะยึดอัตลักษณ์
ของผู้คนด้วยอำนำจเชิงเดี่ยวที่นำไปสู่กำรจำกัดทำงอัตลักษณ์ผู้คน เรื่องเล่ำของชำติถูกแทนที่อย่ำง
ต่อเนื่องโดยอัตลักษณ์อื่นๆ เหมือน เพศ ชนชั้นหรือ เผ่ำพันธุ์ และไม่มีจุดจบของกำรแทนที่เหล่ำนั้น
เรื่องเล่ำของวำทกรรมชำตินิยมมีเป้ำหมำยสร้ำงกลุ่มของชุมชนจำกควำมแตกต่ำง หรือ
กำรเปลี่ยนสิ่งที่มีจำนวนมำกให้กลำยเป็นหนึ่งเดียว บำบำเสนอว่ำวำทกรรมชำตินิยมมีโครงสร้ำง
ขัดแย้งภำยในตัวเองสองลักษณะเรียกว่ำ ลักษณะกรอบเชิงสั่งสอน (pedagogical)” และ“ลักษณะ
กรอบเชิงปฏิบัติกำรแสดงออก (performative)” ซึ่งแต่ละอย่ำงก็อยู่บนควำมสัมพันธ์ของตัวเองกับ
เวลำ (ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง) กำรเขียนชำติในวำทกรรมชำตินิยมจึงเป็นกำรทำงำนของกระบวนกำร
เรื่องเล่ำสองชั้น (double narrative movement)63
เนื่องจำกส่วนหนึ่งชำตินิยมเป็นปฏิบัติกำรของวำทกรรมเชิงสั่งสอน เพรำะมีกำรเล่ำเรื่อง
หรือเขียนจุดกำเนิดของชำติให้คงที่เพื่อให้ประวัติศำสตร์สำมำรถดำเนินต่อไป ส่งต่อเรื่องเล่ำมำสู่
ปัจจุบันจำกคนรุ่นต่อรุ่น วำทกรรมเชิงสอนเป็นตัวรับรองถึงฐำนะอำนำจที่เป็นควำมถูกต้องชอบธรรม

62 Bhabba, The Location
63

Ibid., 145.
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ต่อชำติ เพื่อรวมศูนย์คนในสังคมสร้ำงเป็นหนึ่งหน่วยเดียวกันซึ่งรวมรวบจำกคนหลำยคนให้เห็นเป็น
หนึ่ง (many to one) ประชำชนจึงกลำยเป็นวัตถุทำงประวัติศำสตร์ของวำทกรรมเชิงสั่งสอน หรือ
เป็นแค่ส่วนประกอบที่ชำตินิยมสร้ำงขึ้นมำ กำรเล่ำเรื่องเชิงสั่งสอนของวำทกรรมชำตินิยมจำเป็นต้องมี
ลักษณะดำเนินไปต่อเนื่อง และสะสมเพิ่มพูนเป็นระยะๆ 64 ซึ่งทำให้เกิดรู้สึกถึงควำมเที่ยงแท้ยั่งยืน
หรือเป็นกำรสร้ำงประวัติศำสตร์เส้นตรงที่ลำกมำจำกอดีตไปจนถึงอนำคต ยกตัวอย่ำงเช่น ชำติสอนให้
รู้ว่ำเรำมีบรรพบุรุษที่เป็นเผ่ำพันธุ์ในอดีต ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันสร้ำงชำติของเรำขึ้นมำ
แต่ในตรงกันข้ำม บำบำเสนอว่ำ วำทกรรมชำตินิยมมีลั ก ษณะปฏิบัติก ำรแสดงออกที่
ต่อเนื่องเชิงพร้อมกัน (simultaneously) หมำยถึง วิธีกำรใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆของชำตินิยม รวมถึงภำพ
ตัวแทนทั้งหมดที่เข้ำมำช่วยค้ำจุนบรรทัดฐำนให้คงที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรผลิตซ้ำอย่ำงต่อเนื่องจำก
ผู้คนเพื่อสร้ำงควำมรู้สึกฝังลึกผูกพัน สมำนฉันท์ วัฒนธรรมชำติจำเป็นต้องแสดงออกหรือนำเสนอด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำยหรือไร้ข้อจำกั ด แต่มีขอบเขตเงื่อนไขกำรใช้สัญลัก ษณ์เพื่อช่วยให้มีควำมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันโดยที่ต้องผลิตหรือเขียนซ้ำกันหลำยๆครั้ง ประชำชนจึงกลำยเป็นตัวตน (subject)
ของวำทกรรมชำตินิยม โดยประชำชนคือผู้ผ ลิตซ้ำภำพตัวแทน สัญ ญะและจำรีตต่ำงๆ พวกเขำ
เหล่ำนั้นจำเป็นต้องเล่ำประวัติศำสตร์ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทำงพิธีกรรม สรรเสริญเชิดชู ระลึกถึง
ควำมสำคัญที่เกี่ยวกับชำติ
ผลของกระบวนกำรเรื่องเล่ำสองชั้นที่มีควำมขัดแย้งในตัวเองกลำยเป็นลักษณะสำคัญ
ของปฏิบัติกำรวำทกรรมชำตินิยม ชำติจึงมีควำมหมำยเชิงกำกวมจำกโครงสร้ำงกระบวนกำรทำงำนที่
ไม่ลงตัว เหตุมุมหนึ่งที่ชำติถูกยึดให้คงที่กับจุดกำเนิดซึ่งเป็นลักษณะที่มีกำรดำเนินต่อเนื่องและสืบ
ทอดเล่ำต่อกันมำ แต่อีกมุมหนึ่งชำติเป็นสิ่งประดิษฐ์ทำงสังคมต้องกำรจุดกำเนิด จึงจำเป็นต้องสร้ ำง
กำรปฏิบัติและถ่ำยทอดซ้ำๆ จำกควำมแตกต่ำงสองมุมนี้ ทำให้สำมัญสำนึกในเรื่องพวกพ้องเดียวกัน
ของผู้คนในชำตินั้นเริ่มกระจัดกระจำย
ภำพตัวแทนของกรอบเชิงสั่งสอนทำให้ผู้คนอยู่ในฐำนะที่เป็นเพียงวัตถุทำงประวัติศำสตร์
เพื่อสร้ำงภำพที่เป็นเอกภำพของกำรอยู่ร่วมกันในอดีต แต่ว่ำปฏิบัติกำรแสดงออกที่เป็นเชิงสัญลักษณ์
ในชำติได้สร้ำงผู้คนให้มีตัวตน (subject) พร้อมกันที่จะให้ควำมหมำยของตัวเอง ดังนั้นวำทกรรมเชิง
สั่งสอนที่มีกำรปลูกฝังควำมเชื่อของผู้คนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันจึงไม่สำมำรถทำให้เป็นจริงได้ เพรำะว่ำ
ภำพตัวแทนของนักชำตินิยมที่เป็นกำรปฏิบัติแสดงออกเปิดโอกำสให้ควำมเป็นชำยขอบถูกเข้ำมำวำง
แทนที่ จำกกำรที่ชำติสร้ำงกำรแบ่งแย่งกีดกั้นทำเกิดกำรท้ำทำยภำพกระแสหลักในตัวเอง
บำบำมองว่ำควำมพยำยำมที่จะธำรงไว้ของควำมเป็นชำติด้วยวิธีกำรสร้ำงควำมหมำย
ต่ำงๆ ไม่ค่อยส่งเสริมช่วยเหลือเท่ำไรนัก แต่เป็นกำรเผยให้เห็นถึงบรรทัดฐำนและข้อจำกัดของตัวเอง
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ผ่ำนกรอบกำรปฏิบัติแสดงออกของวำทกรรมนักชำตินิยมที่เป็นกำรกระทำขัดแย้งในตัวเอง จนนำไปสู่
ควำมท้ำทำยของแนวคิดพวกพ้องเดียวของชำติด้วยกำรทำให้ผู้คนมีควำมกลมกลืนและสร้ำงตำนำนที่
มีจุดกำเนิดเดียวกัน โดยคนที่ถูกมองว่ำเป็นชำยขอบภำยในชำติก็ถูกสร้ำงควำมหมำยของควำมเป็นอืน่
ต่อๆไป
บำบำได้ศึกษำงำนเขียนคนกลุ่มน้อยหรือชำยขอบที่ได้สร้ำงวำทกรรมสะท้อนมุมมองต่อ
ชำติในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีกำรใช้วิธีตอบโต้เรื่องเล่ำ (counter-narrative) ทำให้เกิดกำรกระตุ้นและ
ลบภำพอุดมคติของชุมชนจินตนำกำรที่ได้สร้ำงอัตลักษณ์ของคนถึงควำมเที่ยงแท้65 แท้จริงแล้ววำท
กรรมชำตินิยมต้องกำรควำมเป็นแก่นแท้ มีจุดกำเนิด มีเอกภำพ ปึกแผ่น สมำนฉันท์ ต้องกำรลืมเลือน
ตัวตนกำรกำรมีอยู่และเรื่องเล่ำของผู้คนบำงกลุ่มที่ภำยใต้ขอบเขตอันเป็นจินตนำกำรในกำรทำงำน
ของวำทกรรม แต่อุดมคติของควำมพยำยำมให้เกิดควำมกลมกลืนยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรทำให้เป็น
จริงได้เพรำะปฏิบัติกำรในวำทกรรมชำตินิยมเกี่ยวข้องในเรื่องของเวลำมีควำมแตกต่ำงกันทั้งควำม
ต่อเนื่องและกำรทำซ้ำ ซึ่งเป็นผลให้ชำติสำนึกของชำติมีกำรแบ่งแยก
วิธีกำรตอบโต้เรื่องเล่ำที่ผลิตจำกควำมเป็นชำยขอบได้ทำให้ควำมลื่นไหลกำรดำรงอยูข่ อง
ชำติเกิดกำรสะดุดชะงักที่เป็นผลจำกกรอบกำรปฏิบัติแสดงออก ทั้งยังเผยให้เห็นควำมแตกต่ำงของ
มุ ม มองอั นเป็นประสบกำรณ์ ควำมเข้ำใจทำงประวัติศำสตร์ และภำพตัวแทนของวำทกรรมนัก
ชำตินิยมที่มีกำรสร้ำงกำรกีดกัน ฉะนั้น ควำมทรงจำของชำติอยู่บนตำแหน่งลูกผสมทำงประวัติศำสตร์
และกำรแทนที่ของเรื่องเล่ำ66
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชำติ ข องบำบำน ำเสนอมุ ม มองในชำติ ที่ มี ลัก ษณะถึ ง ข้ อ จ ำกั ด ใน
ขณะเดียวกันยังเผยให้เห็นว่ำชำติมีกำรสร้ำงควำมเป็นชำยขอบแก่คนบำงกลุ่มโดยไม่รู้ตัว ชำติยังคงมี
พื้นที่ของควำมแตกต่ำงจำกกำรสร้ำ งควำมเป็นอื่นในชำติ วำทกรรมนักชำตินิยมมีเป้ำหมำยที่สับสัน
เพรำะควำมคลุมเครือที่เกิดขึ้นจำกกรอบเชิงปฏิบัติแสดงออก บำบำสนใจที่จะศึกษำตัวแทนของควำม
เป็นคนนอกชำยขอบจำกควำมเป็นชำติจำกมุม มอง วำทกรรมของนักชำตินิยมจึงเป็นสิ่งบอบบำง
แตกแยก หรือขัดแย้ง มำกกว่ำที่จะเป็นเรื่องดีงำมและสร้ำงภำพลักษณ์ของกำรรวมประสำนเข้ำหำกัน
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4. สังคมไทยกับแนวคิดหลังอาณานิคม
คำถำมสัง คมไทยได้ตกอยู่ภำยใต้ยุคสมั ยอำณำนิคมหรือพ้นสภำพหลังอำณำนิคมได้
อย่ำงไร นักวิชำกำรไทยและต่ำงประเทศต่ำงหลำยคนต่ำงมีข้อถกเถียงถึงทฤษฎีหลังอำณำนิคมกับ
ประเทศไทยที่ไม่เคยเคยตกเป็นเมืองขึ้น ถึงกระนั้นก็มองเห็นเป็นอย่ำงเดียวกันถึงสภำวะที่ประเทศ

65 Ibid., 149.
66 Bhabba,
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ไทยอยู่ภำยใต้อำนำจตะวันตกและอยู่ในบริบทร่วมกับวำทกรรมอำณำนิคม งำนวิจัยเชิงวิพำกษ์ยืนยัน
ว่ำในขณะที่ประเทศคงเป็นอิสรภำพในทำงกำรเมือง แต่ในทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมก็มีรูปแบบ
คล้ำยเหล่ำประเทศอำณำนิคมในอุษำคเนย์67
ในเมื่อประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขี้นทำให้ทฤษฎีหลังอำณำนิคมมีข้อบกพร่องจำก
รูปแบบกำรวิเครำะห์ที่วำงอยู่บนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำอำณำนิคม (ตะวันตก) และประเทศที่ตก
เป็นเมื อ งขึ้น ไมเคิล เฮิ ฟ เฟลด์ (Michael Hertzfeld) เสนอคำว่ำ อำณำนิคมอำพรำง (CryptoColonialism) หมำยถึง สภำวะที่ผู้อยู่อำศัยนิยำมตัวเองว่ำ "ไม่เคยอยู่ใต้อำณำนิคม" แต่ในควำมเป็น
จริ ง แล้ ว ยั ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจำกมหำอ ำนำจทำงอำณำนิ ค ม หรื อ ถู ก บอกให้ ท ำอย่ ำ งใดอย่ ำงหนึ่ง
ไม่อย่ำงนั้นอิสรภำพจะสั่นคลอน 68 แม้ว่ำสยำม/ไทยมีอิสระในแง่ที่ ไม่ ตกเป็นอำณำนิคมอย่ำงเป็น
ทำงกำร แต่ต้องปรับตัวตำมอำนำจประเทศมหำอำนำจในอดีตคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกำ
ในปัจจุบัน
กำรปรับตัวนี้พบได้ในประวัติศำสตร์ของชำติไทยที่ชนชั้นนำเป็นผู้ดำเนินนโยบำยศิวิไลซ์
ตำมรอยตะวันตกนำมำสู่ก ำรปฏิรูปกำรปกครองไทยในหลำยด้ำนทำงวัฒ นธรรมและเทคโนโลยี
ทัดเทียมโลกตะวันตก กำรทำให้ตัวเองทันสมัยของสยำมภำยใต้กำรปกครองสมบูรณยำสิทธิรำชย์ใช้
กำรหยิบยืมเทคนิคและเทคโนโลยีต่ำงๆจำกวิธีปกครองแบบจักรวรรดิ 69 จำกที่พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ เสด็จประพำสยุโรปเพื่อดูงำนศึกษำควำมเจริญของตะวันตก หรือเสด็จไป
เยือนเมืองในคำบสมุทรมำลำยู อินเดีย ที่เป็นอำณำนิคมของอังกฤษ เพื่อแสดงตัวอำนำจเชิงสัญลักษณ์
ให้เจ้ำอำณำนิคมหรือโลกตะวันตกยอมรับควำมเจริญของชนชั้นนำสยำม ธงชัย วินิจจะกูล กล่ำวว่ำ
“วำทกรรมศิวิไลซ์เป็นสิ่ง ที่ชนชั้นนำเข้ำใจได้เมื่ อเปรียบเทียบกับควำมล้ำหลัง ป่ำเถื่อนหรือเจริญ
มำกกว่ำและน้อยกว่ำเท่ำนั้น ชนชั้นนำสยำมสร้ำงสมควำมรู้และกำรประเมินควำมศิวิไลซ์ของตนด้วย
กำรเปรียบเทียบสยำมกับผู้อื่นหรือ ‘คนอื่น’ ทั้งคนอื่นภำยในสัง คมไทยเอง และยุโรป กล่ำวได้ว่ำ
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67 ปีเ ตอร์ เอ แจ็คสัน , ความคลุมเครือของอานาจกึ่งอาณานิคมในประเทศไทย, แปล

จำก The Ambiguous Allure of the West: Traces of the Colonial in Thailand แปลโดย ปรีดี
หงษ์สต้น, รัฐศำสตร์สำร 34, 1 (มกรำคม-เมษำยน 2556): 4.
68 มติชนออนไลน์,"ไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้น" ตามแบบเรียน ปะทะ "อาณานิคมอา
พราง" จากมุมมองอาจารย์ ม.ฮาร์วาร์ด, เข้ำถึงเมือ่ พฤษภำคม 2558, เข้ำถึงได้จำก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1421642455
69 Rachel V. Harrison and Peter a. Jackson, ed. The Ambiguous Allure of
the West: Traces of the Colonial in Thailand, (Hong Kong: Hong Kong University
Press, 2010), 192.
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สยำมรู้จักสถำนะและระดับควำมศิวิไลซ์ของตนไม่ได้เลย หำกปรำศจำกตัวเปรียบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
‘ยุโรป’”70
แนวคิดกำรปกครองอำณำนิคมของชำติยุโรปได้ส่งต่อมำถึงกำรสร้ำงอำณำนิคมแบบไทย
ที่เห็นเด่นชัดในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้ปรับระบบกำรบริกำรประเทศแบบมณฑลเทศำภิบำลที่มีรูปแบบ
กำรแบ่งกำรปกครองออกเป็น หัวเมืองประเทศรำช, หัวเมืองชั้นนอก, หัวเมืองชั้นกลำง, และหัวเมือง
ชั้นใน, มีผู้ปกครองในท้องถิ่นของตนเองอย่ำงเป็นเอกเทศ ไม่มีอำณำเขตบนแผนที่อย่ำงชัดเจนแต่
ไม่ใช่ไม่มีเขตแดน หำกเป็นที่รับรู้กันเฉพำะท้องถิ่นที่คนนอกคงไม่เข้ำใจหรือรับรู้ได้ง่ ำยๆ โดยคงไม่เคย
คำดว่ำ ในวันหนึ่งกำรกำหนดขอบเขตของดินแดนจะกลำยเป็นเครื่องมือสำคัญของเจ้ำอำณำนิคม เพื่อ
แสดงควำมเป็นเจ้ำของหรือทรัพย์สินเหนือแผ่นดินนั้นๆ71
เมื่อสยำมไม่ใช่ประเทศที่ถูกแย่งชิงดินแดน แต่เป็นประเทศหนึ่งที่แย่งชิงดินแดนกับกลุ่ม
มหำอำนำจประเทศยุโรปด้วยเช่นกัน สยำมสร้ำงควำมเป็นเจ้ำอำณำนิคมซึ่งสำมำรถเห็นได้จำกอดีต
หัวเมืองตำมภูมิภำคถูกแปรสภำพหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองกลำยเป็นจังหวัดต่ำงๆในปัจจุบัน
(เชียงใหม่ ปัตตำนี และ อีสำน) แนวคิดนี้ถูกเรียกว่ำ อำณำนิคมภำยใน (Internal Colonialism)
สุเทพ สุนทรเภสัช กล่ำวถึง ระบบอาณานิคมภายใน ว่ำ ภูมิภำคส่วนกลำงที่มีอำนำจทำงกำรเมือง
เหนือ กว่ำ และมุ่ ง แสวงหำผลประโยชน์ท ำงด้ำนวั ตถุจ ำกดิ นแดนส่ วนภูมิ ภ ำคอยู่ร อบนอก กำร
เปลี่ยนแปลงไปสู่สมัยใหม่ (Modernization) ที่กระจำยโดยไม่ทั่วถึงจำกส่วนกลำงสู่ส่วนภูมิภำครอบ
นอก เป็นเหตุให้ดินแดนบำงแห่งเจริญและบำงแห่งไม่เจริญ ผลที่เกิดตำมมำในระยะแรก คือควำมไม่
เสมอภำคทำงกำรกระจำยทรัพยำกรและอำนำจทำงกำรเมืองระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนภูมิภำครอบ
นอกกลุ่มผู้คุมอำนำจหรือส่วนกลำงจะพยำยำมรักษำเสถียรภำพ และผูกขำดควำมได้เปรียบของตนไว้
โดยอำศัยแนวนโยบำยที่จะมีผลทำให้กำรแบ่งชั้นที่มีอยู่ในสังคม72 โดยอำศัยแนวนโยบำยและข้ออ้ำง
ต่ำงๆสุดแต่ส่วนกลำงจะเสกสรรปั้นแต่งขึ้น เช่น ควำมเป็นไทย, ควำมเป็นประเทศไทยอันแบ่งแยก
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70 ธงชัย วินิจจะกูล, “ภำวะอย่ำงไรหนอทีเ่ รียกว่ำศิวิไลซ์:

เมื่อชนชั้นนำสยำมสมัยรัชกำล
ที่ 5 แสวงหำสถำนะของตนเอง ผ่ำนกำรเดินทำงและพิพิธภัณฑ์ทั้งในและนอกประเทศ”, 17.
71 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, คนตานี: มลายูมุสลิมที่ถูกลืม (อานุภาพการทาลายชาติพันธุ์),
เข้ำถึงเมื่อ พฤษำภำคม 2558, เข้ำถึงได้จำกhttp://v1.midnightuniv.org/midnight2544/
0009999722.html
72 สุเทพ สุนทรเภสัช, มนุษยวิทยากับประวัติศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมือง
โบรำณ 2550), 234-235.

53


มิได้, ฯลฯ73 ไมเคิล เฮิซเฟล เสนอว่ำ กำรปรำกฏของชนชั้นกลำงที่แข็ง แกร่งเป็นสิ่งสำคัญในกำร
จัดตั้งรัฐชำติให้ประสบควำมสำเร็จของกำรปกครองอำณำนิคมและกำรเป็นเจ้ำอำณำนิคมในตัวเอง
ชนชั้นกลำงซึมซับประเพณีข้อปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ เป็นประชำชนที่เชื่อฟังในกำรปกครองรัฐสมัย
ใหม่ กำรเติบโตของวัฒนธรรมชนชั้นกลำงในศตวรรษที่ 20 ในสังคมไทยพบว่ำดำเนินตำมโมเดลของ
สถำบันกษัตริย74์ กลุ่มที่เสียเปรียบในภูมิภำครอบนอกจะหันกลับไปยกระดับวัฒนธรรมของตน ให้มี
ควำมสำคัญเทียบเท่ำ หรือเหนือกว่ำวัฒนธรรมส่วนกลำงของผู้ได้เปรียบ ผู้เสียเปรียบและเครือข่ำยมี
ส ำนึก ว่ำตัวเองเป็นอี กประชำชำติหนึ่ง แล้วพยำยำมดิ้นรนเป็นอิสระจำกอำนำจและอิท ธิพลของ
ส่วนกลำง75
ทัศนัย เศรษฐเสรี76กล่ำวถึงงำนเขียน “Can the Subaltern Speak?” (1985), ของกำ
ยำตรี จักรวรตรี สปิวัค (Gayatri Chakravorty Spivak) นักทฤษฎีหลังอำณำนิคมที่มีชื่อเสียงอีกคน
สำมำรถนำมำใช้วิจำรณ์กลวิธีกำรหยิบยืมของชนชั้นนำไทยจำกตะวันตก subaltern มีควำมหมำยถึง
กลุ่มคนในท้องถิ่นหรือประชำชนระดับล่ำงที่อยู่ในฐำนะถูกกดทับทำงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมหลักซึ่ง
ไม่ ส ำมำรถแสดงตัว ตนออกมำได้ห รือเป็นผู้ ไม่ มี สิท ธิมี เ สี ยงแสดงเรื่องเล่ ำ ของตนเองออกมำใน
ประวัติศำสตร์ ในควำมหมำยนี้ทัศนัยมองว่ำประชำชนในท้องถิ่นที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองหรือผู้ที่ไม่ใช่
ชนชั้นนำคือ subaltern นั้นเอง อัตลักษณ์ของผู้คนเหล่ำนี้ย่อมถูกปิดบังโดยมีเรื่องเล่ำของวำทกรรม
ชนชั้นนำเข้ำมำแทนที่
ควำมก ำกวมซับ ซ้อ นที่ เ กิ ดขึ้นของสภำวะอำณำนิ คมสยำม/ไทย ที่ ไม่ ได้เ ป็นไปตำม
ควำมสัมพันธ์เหมือนกับทฤษฎีหลังอำณำนิคมทั่วไป ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน (Peter A. Jackson) เสนอ
กำรใช้คำว่ำ กึ่งอำณำนิคม หรือกึ่งเมืองขึ้น (semicolonialism) เพื่อใช้อธิบำยลักษณะภำยใต้อำณำ
นิคมของสยำม/ไทยในควำมสัม พันธ์กั บตะวันตกยุคใหม่ ที่ ร วบรวมโนทั ศน์ต่ำงๆ ได้แก่ ปกครอง
ทำงอ้อม (indirect rule) จักรวรรดิไม่เป็นทำงกำร (informal empire) จักรวรรดินิยมทำงวัฒนธรรม
อำณำนิคมภำยใน (internal colonialism) อัตตำณำนิคม (auto-colonialism) อำณำนิคมอำพรำง
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73 สุจิตต์ วงเทศ, อาณานิคมภายใน

ของความเป็นไทย, เข้ำถึงเมื่อ พฤษภำคม 2558,
เข้ำถึงได้จำกhttp://www.sujitwongthes.com/2013/03/siam18032556/
74 Rachel V. Harrison and Peter a. Jackson, ed. The Ambiguous Allure of
the West: Traces of the Colonial in Thailand, 175.
75 สุเทพ สุนทรเภสัช, มนุษยวิทยากับประวัติศาสตร์, 235-236.
76 Thasanai Serthaseree, “Overlapping tactics and practices at the interstices
of Thai art” (Ph.D. dissertation, Social Science, Graduate School, Chiang Mai University,
2011), 77-78.
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(crypto-colonialism)77 แนวคิดกึ่งอำณำนิคมได้วิเครำะห์ถึงมิติอำนำจของสังคมไทยที่อยู่ในรูปแบบ
กำรข้ำมสำยพันธุ์ทำงวัฒนธรรมที่สังคมไทยเป็นทั้งผู้ควบคุมและผู้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมซึ่งมีบริบท
เฉพำะแตกต่ำงกันไป ตัวอย่ำงหนึ่งคือ วำทกรรมศิวิไลซ์ของชนชั้นที่ดำเนินตำมแบบยุโรปตะวันตก
โดยที่ ต้อ งกำรรัก ษำแสดงภำพอ ำนำจเกี ยรติ ยศเพื่ อให้กั บ ประชำชนในท้ องถิ่น ไปพร้อมกั บ กำร
แสดงออกถึงกำรมีอำรยธรรมทันสมัยของคนต่ำงชำติ แต่ควำมศิวิไลซ์ของสยำมไม่เคยผลิตซ้ำลักษณะ
ควำมมีอำรยธรรมของตะวันตก วำทกรรมศิวิไลซ์จึงแสดงสองบทบำทของชนชั้นนำทั้งควำมคล้ำยคลึง
และแตกต่ำงจำกตะวันตก78 และวำทกรรมศิวิไลซ์ สำมำรถพิจำรณำถึงควำมเป็นลูกผสมตำมแนวคิด
ของโฮมิ บำบำ ที่เป็นกำรเลียนแบบ (mimesis) วัฒนธรรมของจักรวรรดิดั้งเดิมแต่ย่อมผลิตควำม
แตกต่ำงอยู่เสมอ โดยที่เป็นควำมต่ำงระหว่ำง ควำมเป็นเมืองหลวง (metropolitan) และ รูปแบบ
อำณำนิคมที่สร้ำงพื้นที่ที่สำม (third space) ที่แสดงออกถึงกำรเป็นตัวกลำงอำณำนิคม 79 อย่ำงไรก็
ตำมสยำมไม่ได้เรียนรู้ผ่ำนกำรถูกปกครองของเจ้ำอำณำนิคม แต่เป็นควำมพิเศษที่สยำมเรียนรู้และซึม
ซับวิธีกำรของเจ้ำอำณำนิคมโดยตัวเอง
กำรหยิบ ยืม เทคโนโลยีที่ เ ป็นกำรเลียนแบบจำกโลกตะวันตกในรูป แบบลูก ผสมทำง
วัฒนธรรมของตะวันตกในบริบทสยำมไม่ได้เป็นกำรต่อรองอำนำจวำทกรรมอำณำนิคมเกิดขึ้นจำกคน
ภำยในท้องถิ่นหรือผู้เป็นเมืองขึ้น แต่เป็นไปเพื่อต่อรองหลีกหนีกำรครอบงำของตะวันตก อีกในบริบท
หนึ่งเป็นกำรสร้ำงอำนำจโดยใช้กำรข้ำมสำยพันธุ์ทำงวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงพลังอำนำจกำรปกครอง
ตนเองของชนชั้นนำแก่ประชำชนท้องถิ่นเสียเอง
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สภำวะกึ่งอำณำนิคมถูกใช้เพื่ออธิบำยลักษณะสังคมในประเด็นเรื่องควำมเป็นสอง
ทำง (duality) ที่สะท้อนอยู่ในบริบทอำนำจกำรปกครองตนเองของชนชั้นนำท้องถิ่น และบริบท
กำรตกอยู่ภำยใต้อำนำจตะวันตก โดยมีตัวเชื่อมระบบควำมสัมพันธ์ทำงอำนำจ คือ รัฐไทย มิติ
หนึ่งของอำนำจอยู่ที่ระดับนำนำชำติและอธิบำยสยำมว่ำอยู่ในตำแหน่งที่ตกอยู่ภำยใต้ภำยใต้ใน
ควำมสัมพันธ์กับอำนำจจักรวรรดิตะวันตก กำรตกอยู่อยู่ภำยใต้เช่นนี้เห็นได้ชัดเจนที่สุ ดหำก
มองดูด้ำนเศรษฐกิจและกฎหมำย ซึ่งสยำมดูเหมือนกับว่ำเป็นอำณำนิคมทีเดียว ส่วนมิติที่สอง
ของอำนำจกึ่งอำณำนิคมอยู่ที่ระดับท้องถิ่น และได้ถูกอธิบำยด้วยกำรขยำยอำนำจของรัฐเหนือ
ประชำกรท้อ งถิ่ นซึ่ ง เสริ มกำรที่ส ยำมจะมี ตัวตนในระเบี ย บโลกที่นำโดยตะวันตก ในเรื่ อง
ภำยในประเทศนี้ รัฐสยำมมีบทบำทเป็นผู้มีอำนำจเผด็จกำรเหนือประชำกรท้องถิ่นที่ต กอยู่

77 ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน, ความคลุมเครือของอานาจกึ่งอาณานิคมในประเทศไทย,

9.
78 Rachel V. Harrison and Peter a. Jackson, ed. The Ambiguous Allure of
the West: Traces of the Colonial in Thailand, 199.
79 Ibid.
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ภำยใต้ ในด้ำนภำยในประเทศของเจ้ำกึ่งอำณำนิคมนี้ไม่ได้เหมือนโมเดลแบบหลังอำณำนิคม
เรื่องเจ้ำอำณำนิคมตะวันตก/เมืองขึ้นเอเชีย เพรำะว่ำชั้นชั้นนำสยำมเองตะหำกที่ทำในสิ่งที่เจ้ำ
อำณำนิคมต่ำงชำติทำในประเทศอำณำนิคม80

กำรปลดแอกต่อสู้เพื่อเป็นอิสระของชำติที่ตกเป็นเมืองขึ้นในยุคหลังอำณำนิคมพบได้โดย
ประชำชนในท้องถิ่นผู้ถูกปกครองโดยเจ้ำอำณำนิคม หำกหันกลับมำมองสังคมไทยที่เป็นชำติไม่เคย
ตกเป็นเมืองขึ้นจึงทำให้เกิดควำมซับซ้อนคลุมเครือว่ำสังคมไทยรอดพันจำกยุคอำณำนิคมไปได้อย่ำงไร
ในแง่นี้พิจำรณำตำมแนวคิดเกี่ยวกับอำณำนิคม ไม่ว่ำจะเป็น อำณำนิคมอำพรำง อำณำนิคมภำยใน
และกึ่งอำณำนิคม รัฐสยำม/ไทย เปรียบเสมือนเจ้ำอำณำนิคมและเป็นผู้ผลิตวำทกรรมกระแสหลัก
ก่อให้เกิดประเด็นกำรกีดกันแบ่งแย่งต่ำงๆในสังคม เช่น ชนบทกับเมืองหลวง ด้อยพัฒนำกับพัฒนำ
โง่จนเจ็บ ภำษำรำชกำรกับภำษำถิ่น ลูกทุ่งกับลูกกรุง ควำมเป็นไทยที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกส่วนกลำง กำร
สร้ำงควำมเป็นอื่นให้กับคนในชำติ ที่แตกต่ำงจำกอุดมกำรณ์รัฐ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ดังนั้ น
กำรเมืองจึงเป็นทำงออกแก่กลุ่มคนที่ถูกกดทับและคนชนบทที่ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงประเทศ
จัดสรรผลประโยชน์ให้กระจำยตัวแบ่งปันอย่ำงเท่ำเทียม กำรเกิดขึ้นของกระบวนกำรเหล่ำนี้กินเวลำ
มำอย่ำงยำวนำน เริ่มตั้งแต่ 14 ตุลำ 2519 81 กำรต่อสู้นี้คือกำรเรียกร้องของกลุ่มคนที่ ถูกกดทับโดย
อำณำนิคมภำยในของไทย อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกเหตุกำรณ์เดือนตุลำอำนำจของสถำบันกษัตริย์ถูก
กลับมำฟื้นฟูอีกครั้ง นับแต่นั้นมำกำรต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ทำงกำรเมืองและพื้นที่อุดมกำรณ์รัฐได้เกิดขึ้นมำ
ตลอดจนถึงยุคปัจจุบัน
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80 ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน, ความคลุมเครือของอานาจกึ่งอาณานิคมในประเทศไทย,
81

ดูเพิ่มเติมในบทที่ 3.

30.

บทที่ 3
ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
ถ้าหากย้อ นกลับไปพิ จารณาถึงการได้รับอิทธิพลของศิลปะตะวันตกแก่ ศิลปะไทยคง
สามารถสืบย้อนไปจิตรกรรมขรัวอินโขงในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ศึกษาจากสิ่งพิมพ์นาเข้ามาโดยมิชชันนารี
ชาวตะวันตกเพื่อเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตก
ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาร่วมสมัยเวลาใกล้เคียงกัน และในช่วงในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 อาจนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในการพัฒนาศิลปกรรม
ไทยสมัยใหม่ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนาการศึกษาศิลปะในระบบเรียนเข้ามา
ช่วยผลักดันการพัฒนา นั่น คือ การสถาปนาโรงเรียนเพาะช่าง (2456)1 แต่การสุกงอมของศิลปะไทย
สมัยใหม่ในประเทศที่แท้จริงเริ่มขึ้นตั้งแต่การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั องค์ปจั จุบนั
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1. วาทกรรมการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่ ง เกิ ด ใจความไม่ พ อใจในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และวิกฤติบรรยากาศทางการเงินนามาสู่การตัดสินใจของกลุ่มคณะราษฏรซึ่ง
เป็นกลุ่มปัญญาชนสยามที่เคยไปศึกษาเล่าเรียนมาจากประเทศยุโรป หลังจากการยึดอานาจมีความ
ปั่นป่วนทางการเมืองอยู่บ่อยค่อยครั้งเป็นไปเพื่อต้องการรักษาอานาจของคนในกลุ่มคณะราษฏร พระ
ยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก ถูกเลือกเป็นคนกลางประสานระหว่างฝ่ายอนุรักษ์
นิยมกษัตริย์และฝ่ายคณะราษฏร แต่ถูกโจมตีเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ของหลวงมนูญ
ธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ที่นามาสู่การรัฐประหารของพระยาพหลพลพยุหเสนา ความขัดแย้งทาง
การเมื อ งยัง คงด าเนิน มาเรื่อ ยๆ เมื่ อ พระองค์ เ จ้า บวรเดช (กบฏบวรเดช) ยกก าลัง ล้ม ล้างกลุ่ม
คณะราษฎร ฝ่ายคณะราษฏรนาโดย พลตรีหลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป.พิบูลสงคราม) ได้เข้ามา


1 วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย

2534), 81- 140.
56


(กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นนติ้งเฮ้าส์

57


ปราบจนเป็นฝ่ายชนะ นับแต่นั้น ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกษัตริย์จึงหมดบทบาทอ่อนแอลง ผลการต่อสู้ทาให้
พลตรีหลวงพิบูลสงครามมีอิทธิพลและสามารถเข้ามาคุมอานาจเบ็ดเสร็จจนนามาสู่ลัทธิชาตินิยม ทหารในยุค ซึ่งเป็นไปทานองเดียวกับระบบเผด็จการทหารลัทธินาซีของเยอรมันกับฟาสซิสม์ในอิตาลี
และญี่ ปุ่ น ความทั น สมั ย เป็ น สิ่ ง ที่ จ อมพล ป. พิ บู ล สงคราม ต้ อ งการให้ ป ระเ ทศไทยมี ค วาม
เจริญ ก้ าวหน้าจึง เลือ กประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีของวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับสร้างให้
สังคมไทยทันสมัยเหมือนตะวันตก จอมพล ป. ออกประกาศหลัก “รัฐนิยม” 12 ฉบับระหว่าง พ.ศ.
2482-2485 มี ก ารเปลี่ยนชื่อ ประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จ ากวั นที่ 1
เมษายน เป็น 1 มกราคม มีการแต่งเพลงชาติขึ้นใหม่ คนไทยจาเป็นต้องยืนตรงเคารพธงชาติ ใช้สินค้า
ภายในประเทศ ต้องการแต่งกายให้เรียบร้อยดูเป็นสากลทั้งชายหญิง ต้องสวมหมวกเมื่ออกไปข้าง
นอก เปลี่ยนการใช้ภาษาไทยใหม่ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ตอนเย็นประชาชน
ต้องไปดูงานมหรศพนิทรรศการศิลปะ หลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐนิยมก็ถูกยกเลิกไปแต่รูปแบบ
ทางวัฒนธรรมของตะวันตกสังคมไทยรับมาหลายส่วนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของคน
ไทยมาจนถึงปัจจุบัน และก่อตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 เพื่อจัดการระบบชีวิตคน
ไทย
หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นเป็นผู้ตอบสนองแนวคิดชาตินิยม เป็น
ผู้มีบทบาทในการโฆษณาชวนเชื่อด้วยสื่อต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นาเกิดความรู้สึกรักชาติด้วย
ละครอิงประวัติศาสตร์ รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ และเป็นผู้สร้างวาทกรรม “ความเป็นไทย” ในแง่
ของศิลปะไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณ เพื่อให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตน เป็น
การสืบทอดความคิดที่ปัญญาชนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เคยเน้นมาแล้ว และเน้น “ความเป็น
ไทย” ในแง่ ข องจิต ใจหรื อ อุ ป นิสัย ที่ รัก ความก้ าวหน้ า มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะต่ อ สู้ มี ค วามอุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียรในการทางาน และนิยมการค้าขาย อุปนิสัยเหล่านี้จะทาให้ “คนไทย” ทั้งมวลร่วมกัน
สร้าง “ชาติไทย” ให้รุ่งเรืองและกลายเป็นมหาอานาจได้ในที่สุด2 บทบาทความสาคัญในชาติจึงอยู่ที่
ตัวผู้นา ในรัฐบาลจอมพล ป. ในการดาเนินตามมายาคติความเป็นไทยที่เชื่อถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์
ในอดีตอันยาวนานและทาให้ประชาชนในชาติเชื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจ
อิทธิพลของตะวันตก3
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2 สายชล สัตยานุรักษ์.“การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและความจริงทีค
่ วามเป็นไทย

สร้าง” (เอกสารในเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 2 มิติใหม่ของการวิจัยทางมนุษยศาสตร์แบบสห
วิทยาการและบูรณาการ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, 10 - 11 สิงหาคม 2548).
3 Thasanai Serthaseree, “Overlapping tactics and practices at the
interstices of Thai art,” 117.
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โรงเรียนศิลปะแบบตะวันตกเป็นสิ่งใหม่ที่แสดงความเป็นอารยประเทศสมัยใหม่ที่รัฐบาล
ในสมัยจอมพล ป. พึงปรารถนา ดังนั้นเมื่อนายคอร์ราโด เฟโรชี (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) 4 ผู้มี
บทบาทสาคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย เสนอแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนศิลปะแบบตะวันตกแต่
เดิม คือ โรงเรียนประณีตศิลปกรรมจึงได้ รับ การสนับสนุนจากกรมศิลปากรที่ท างานภายใต้รัฐบาล
ขณะนั้นที่ ภายหลัง กลายเป็นมหาวิท ยาลัยศิล ปากร (2486) การเรียนการสอนแบบอะคาเดมิค
ตะวันตกของศาสตราจารย์ศิลป์ ศิลป์ ได้ผลิตช่างและศิลปินไทยที่มีความสามารถเป็นผู้ทางานภายใต้
สถาบันศิลปะให้แก่อุดมการณ์ของรัฐ และการจัดแสดงผลงานนักเรียนในงานฉลองรัฐธรรมนูญทาให้
อุดมการณ์ทางการเมืองของคณะราษฎรเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
การสร้างอนุส าวรีย์ส าคัญ ซึ่ง เกิ ด ขึ้น ในสมั ยนั้ น เช่น อนุส าวรีย์ป ระชาธิป ไตย และ
อนุส าวรีย์ของบุคคลผู้มี ความส าคัญ ในประวัติศาสตร์ในอดีตเป็นไปเพื่อการรับ ใช้อุ ดมการณ์รัฐที่
พยายามรื้อฟื้นกระตุ้นประวัติศาสตร์รากเหง้าความเป็นไทยอันมั่นคงจากสยามเก่าได้ส่งต่อสืบทอด
มายังผู้ปกครองใหม่และเป็นการส่งเสริมให้อุดมการณ์ทางการเมืองของชนชั้นปกครองใหม่เผยแพร่สู่
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ผลงานศิลปกรรมซึง่ เป็นหลักฐานที่เห็นชั ดถึงการใช้การเมืองมาเป็น
แรงผลักดันมายาคติความเป็นไทยที่สืบมารากเหง้าบรรพบุรุษ
นั บ ตั้ ง แต่ ห ลัง สมั ย หลัง สงครามโลกครั้ง ที่ 2 การสร้ า งความเป็ นไทยอยู่ ใ นมื อของ
ปัญญาชน “ความเป็นไทย” ที่เป็นรากฐานทางอุดมการณ์ของชนชั้นนาในสมัยสมบูรณาสิทธิรายชย์
ไทยถู ก กลั บ มารื้ อ ฟื้ น โดยปั ญ ญาชนไทยที่ ส าคั ญ คื อ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมทย์ ผู้ ป รั บ เปลี่ยน
ความหมาย “ความเป็นไทย” ให้มุ่งเน้นเรื่อง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ” ให้เหมาะสมกับต่อ
สถานการณ์ในสังคม โดยสร้างความหมายของ “ความเป็นไทย” ให้ความสาคัญแก่การแบ่งชั้นทาง
สังคมที่เป็นรากฐานของระบอบการเมืองเผด็จการในรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ที่ดาเนิน
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ต้องการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทางวัตถุแบบตะวันตก
แต่รักษาเหนี่ยวรั้งความสัมพันธ์สังคมไทยแบบดั้งเดิมเอาไว้
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ นาเสนอ พระมหากษัตริย์และพุทธศาสนาเป็นแกนสาคัญของความเป็น
ไทยที่สัมพันธ์กับวาทกรรม “เมืองไทยนี้ดี” เพื่อบ่งบอกถึงความมีอารยะของ “ชาติไทย” ที่เต็มไป
ด้วยระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ผลิตศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันมี
คุณค่า และตราบใดที่คนไทยยังคงสามารถรักษา “ความเป็นไทย” นี้เอาไว้ “เมืองไทยนี้ก็จะดี” อยู่
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4 นายคอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) ศิลปินอิตาเลียนได้รับรางวัลจากการประกวด

ออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดในยุโรปรัฐบาล เดินมาประเทศไทยเพื่อมาพัฒ นางานศิล ปะใน
ประเทศตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะเป็นช่างปั้นของกรม
ศิลปากร (พ.ศ. 2466).




59


ตราบนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง “ชาติไทย” “พระพุทธศาสนา” และ “พระมหากษัตริย์” เป็นสิ่งที่
ผูกพันกันอย่างขาดไม่ได้ ถ้าหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง “ความเป็นไทย” จะเป็นสิ่งไม่
สมบูรณ์ เพราะ “ความเป็นไทย” ประกอบด้วยคุณค่าหลายอย่าง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ไทย การ
ปกครองแบบไทย ภาษาไทย ศิ ล ปะไทย เช่ น วรรณคดี ละคร ตลอดจนมารยาทไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ5
อนึ่ง ศาสตราจารย์ศิล ป์ พีร ะศรี ได้เ ป็นผู้ริเ ริ่ม การจัดแสดงศิล ปกรรมแห่ง ชาติ เพื่อ
ยกระดับ มาตรฐานการสร้างผลงานศิลปะของศิลปินไทยรุ่นใหม่ ในการนาเสนอสู่พื้นที่ส าธารณะ
ศิลปกรรมแห่งชาติยังเป็นพื้นที่ ศิลปะที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและรูป แบบศิลปะสมัยใหม่ ของ
ตะวันตก การพัฒนาแนวการเขียนภาพแบบตะวันตกนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นฟูแนวประเพณีนิยม
และแนวโน้มการเขียนภาพชนบทไทย 6 ผลงานที่ถูกคัดเลือกแสดงในศิลปกรรมแห่ งชาติระยะแรกมี
รูป แบบศิล ปะที่ ไม่ ค่อ ยหลากหลายมากนัก เช่น แบบเหมื อนจริง ประเพณี ศาสนา จิตวิญ ญาณ
ศาสตราจารย์ศิลป์ กล่าวว่า
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บรรดาศิลปินทั้งหลายได้พยายามสร้างสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาทั้งแนวความคิด
และรูปแบบ แต่ยังคงอยู่ระหว่างการค้นหารูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ และเรายังเห็นรูปรอย
ความเป็นไทยในงานของพวกเขา หากศิลปินชาวตะวันตกสะท้อนตัวตนออกมาผ่านรูปแบบ
ตะวันตกตก เราคงมีคาถามว่าใครเป็นผู้รับอิทธิพล ใครเป็นเจ้าของความคิดนั้น ความจริงแท้
ประการหนึ่งก็คือศิลปะคือการแสดงออกทางปัญญาของพวกเขาในห้วงเวลาที่เราเป็นอยู่นี้ เป็น
กระบวนการแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนทั้งความคิดและรูปแบบเพื่อที่จะรักษาและปรับปรุงการ
สร้างงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ7


5 สายชล สัตยานุรักษ์. “การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและความจริงที่ความเป็น

ไทยสร้าง”
6 พิริยะ

ไกรฤกษ์ และ เผ่าทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), 31.
7 ศิลป์ พีระศรี, อ้างถึงใน ศรีนิติ สุวรรณศักดิ์, “ความเป็นไทยในสากล”, baccazine
5 (2555), 7-8.
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ภาพที่ 10 เขียน ยิ้มศิริ, ขลุ
ส่ยทิพย์, ประติมากรรมสาริด, พิพธิ ภัาณงฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ, 2492
ต่อมาผลงานที่เข้าร่วมศิลปกรรมแห่งชาติเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ในทศวรรษ
2500 ศิล ปินไทยมี โอกาสไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนในประเทศตะวันตกมากขึ้น การเห็นผลงานศิลปะ
ต่างชาติจากนิทรรศการศิลปะและสูจิบัตรต่างๆ ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ศิลปินเหล่านี้กลายเป็นกลุ่ม
ศิลปินที่แสวงหาวิธีนาเสนอศิลปะสมัยใหม่ทตี่ ่างกันไป ศิลปินเริ่มพยายามแสวงหาตามแนวทางของตน
รู้สึกอิสระในการผสมผสานหลายอิทธิพลหรือเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น
ลัทธิหลังประทับใจ (post-impressionist) บาศกนิยม (cubist) และกึ่งนามธรรม (semi-abstract)8


8 ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง จาแนกผลงานและแนวทางการทางานของศิลปะของลูก

ศิษย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่สร้างผลงานอนุรักษ์หรือแบบไทยประเพณี
2. กลุ่ม ที่ สร้างผลงานแบบไทยประยุก ต์ สร้างสรรค์พัฒนาระหว่างไทยไทยกับตะวันตก หรืออาจ
เรียกว่า แบบสืบสานพัฒนา (สองประเภทแรก เป็นแนวทางที่สืบสานมาจากสมัยรัชกาลที่ 4-6 แล้ว
จึงเกิดการต่อยอดใหม่เป็นช่วงที่อาจารย์ศิลป์เข้ ามามีบทบาทการสอนในเมืองไทย) 3. กลุ่มที่สร้าง
ผลงานไทยแบบร่วมสมั ย สร้างสรรค์ใหม่ หรืออาจเรียกว่าแบบบุคลาธิษฐาน ดู ปรีชา เถาทอง,
“ประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยของไทยโดยสังเขป,” ไฟน์อาร์ท 9, 8 (เมษายน 2545), 49.
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ำ ว, จิตรกรรมสีน้ามันบนผ้าลใบ,าพิงพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรี
ภาพที่ 11 ทวี นันทขว้าง,สดอกบั
อนุสรณ์, 2499

ภาพที่ 12 ประสงค์ ปัทมานุช, เจดีย์วัดโพธิ์, สีโปสเตอร์, หอศิลป์แห่งชาติ, 2501
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ภาพที่ 13 ชลูด นิ่มเสมอ, เทศกาลสงกรานต์, สีฝุ่น, สวนศิลป์ มีเซียม, 2499
หลังจากศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรม (2505) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
เริ่มไม่เป็นที่ยอมรับของความคิดระหว่างศิลปะไทยและศิลปะไม่ใช่ไทย ศิลปินไทยหัวก้าวหน้าที่ทางาน
รูปแบบศิลปะสมัยใหม่เกิดความไม่พอใจกรรมการการตัดสินผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 15 ที่ให้
รางวัลผลงานแบบศิลปะรูปแบบไทยประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงเข้ามีบทบาทต่อการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ เมื่อทรงทราบเรื่องขัดความแย้งดังกล่าวจึงโปรดเกล้าฯให้ทงั้ สองฝ่ายฝ่ายไปร่วมรับ
พระราชทานอาหารกลางวันที่พระตาหนักสวนจิตรลดา9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงสนพระ
หฤทัยสร้างสรรค์จิตรกรรม แสดงออกพระอารมณ์อย่างอิสระที่เป็น แนวทางศิลปะสมัยใหม่ตะวันตก
ตั้ ง แต่ แ นวเหมื อ นจริ ง (realistic) ลั ท ธิ ส าแดงพลั ง อารมณ์ (expressionism) ลั ท ธิ น ามธรรม
(abstract) และพระราชทานผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์แสดงศิ ลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 13 การที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสร้างงานจิตรกรรมในแนวก้าวหน้าและทรงเห็นความสาคัญของการ
แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ถือว่าเป็นการทาให้ศิลปะสมัยใหม่เป็นที่ยอมรับจากประชาชนรวมถึง
ศิลปะนามธรรมถูกยอมรับเป็นวงกว้างมากขึ้นกับศิลปินในประเทศ


9 พิริยะ ไกรฤกษ์ และเผ่าทอง


ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475, 35.
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ที่มา: ศิลปะไทย, ภาพวาดจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9), เข้าถึง
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, เช้าถึงได้จาก http://www.thaiart.in.th/index.php?topic=152.0
การผสมผสานเป็นสิ่ง ที่ศิลปินไทยนามาใช้สร้างสรรค์โ ดยการกลืนกินเทคนิครูปแบบ
ศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกที่ทาให้เกิดการพัฒนามาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะที่มีเนื้อหาในท้องถิ่นหรือ
เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยในอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ได้เดินตามวิธีคิดของตะวันตก ศิลปินไทย
บางคนนาเสนอผลงานศิลปะด้วยภาษาศิลปะสมัยใหม่สากลด้วยศิลปะบริสุทธิ์ (pure art) หรือศิลปะ
นามธรรม โดยอ้างอิงถึงปรัชญาทางพุทธศาสนา เช่น สัจธรรม วัฏฏะสังสาร หนทางความรู้แจ้งของ
พระพุทธเจ้า หรือบางคนก็ให้ความหมายนามธรรมไปในแนวลัทธิเต๋า เซ็น พลังจักรวาล ดิน น้า ลม
ไฟ หรือพลังการสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ สมาธิ ถูกนาเสนอออกมาให้กลายเป็นเรื่องเส้น สี และ
รูปทรงอันเป็นรูปธรรมสัจจะที่จับต้องได้ในเชิงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาชี้นาไปสู่เรื่องราวดีชั่ว หรือ
รูปแบบอิทธิพลศิลปะเหนือจริง (surrealist) ก็รูปแบบอิทธิพลศิลปะเหนือจริง (surrealist) ศิลปินไทย
หลายคนได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่เป็นเทคนิค กลวิธี รูปแบบ บรรยากาศ หรือองค์ประกอบของ
ภาพบางอย่าง อาจกล่าวได้ว่า เน้นรูป ทรงและทัศนธาตุ (Visual element) มากกว่าเนื้อหาของ
แนวคิด ปรัชญา และศิลปินไทยไม่ได้รับมาจากเซอร์เรียลิสม์เห็นจะได้แก่ แนวคิด ปรัชญา การต่อต้าน
เหตุผล การต่อต้านศาสนา และการให้คุณค่าแก่ผู้หญิงในฐานะ10


10 สดชื่น ชัยประสาธน์,

จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย
พ.ศ. 2507-2527 (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2539), 151-158.
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(ข)






ภาพที่ 15 ผลงานศิลปะรูปแบบนามธรรมของศิลปินไทย
 (ก) อิทธิพล ตั้งโฉลก, สัมพันธภาพ, สีอะครีลิคบนแคนวาส, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

, 2515


(ข) สน สีมาตรัง, Easterner 1, สีอะครีลิคบนแคนวาส, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด,


2514










ภาพที่ 16 เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, ภาวะไร้สานึก 1, สีน้ามันบนผ้าใบ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523
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ภาพที่ 17 พิชัย นิรันดร์, วัฏฏะ, สีน้ามันบนผ้าใบ, พิพิธสถานแห่งชาติ, 2509
ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ที่ได้รับสนับสนุนเงินจากหน่วยข่าวกรอง
กลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (CIA) ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากรัฐบาลสหรัฐทั้งด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ จากการดาเนินโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการเป็นพันธมิตรร่วมสนับสนุน
สหรัฐอเมริกาในการทาสงครามภูมิภาคอินโดจีน (เวียดนาม กัมพูชา ลาว) ต่อต้านแนวคิดคอมมิวนิสต์
กาลังขยายอานาจในภูมิภาค ประเทศไทยให้กองทัพอเมริกาที่ได้เข้ามาตั้งฐานทัพภายในประเทศ ช่วย
ให้ประเทศไทยก็ได้รับผลประโยชน์คือการช่วยเหลือพัฒนาทางเศรษฐกิจเปลี่ยนประเทศจากสังคม
กสิก รรมสู่สัง คมอุ ตสาหกรรม ประเทศไทยมุ่ง เน้นการพัฒนาประเทศให้มี ความทั นสมั ยตามแบบ
ตะวันตก โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแนวทางของธนาคารโลก มีการใช้คา
ขวัญปลุกใจว่า “น้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทา” ให้ประชาชนเห็นดีเห็นงาม นโยบายมุ่งเน้นส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ พัฒนาความเจริญด้านสาธารณูปโภค การขนส่งคมนาคม
นอกจากความต้องการพัฒนาประเทศให้ทั นสมัยตามแบบตะวันตก จอมพลสฤษดิ์ยัง
ต้องการรักษาสังคมไทยแบบเดิมเอาไว้โดยส่งเสริมพุทธศาสนาในฐานะบ่อเกิดของศีลธรรมจริยธรรม
แบบอนุรัก ษ์นิยมอัน มีคุณค่าของไทยดั้งเดิมแล้ว ยัง ได้มี ความพยายามฟื้นฟูบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์กลับขึ้นมาด้วย รวมถึงผลิตซ้าศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีของชนชั้นสูงให้กลายเป็น
ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ11 จอมพลสฤษดิ์ฟื้นฟูพระราชพิธีเดิมที่ถูกยกเลิกไปในสมัยคณะราษฎร ไม่ว่า
จะเป็นพระราชพิธีมอบธงชัยเฉลิมพลให้แก่กองทหารที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นพิธีทางทหารที่สาคัญใน

11 อนุธีร์ เดชเทวพร, ความเป็นไทย

หลายหน้า : การแย่งชิงและแบ่งปันพื้นที่นิยาม,
เข้าถึงเมื่อ เมษายน 2558, เช้าถึงได้จาก http://www.ejournal.su.ac.th/upload/447.pdf
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สมัยจอมพลสฤษดิ์ การรื้อฟื้นงานนักขัตฤกษ์ พิธีแรกนาขวัญ และพิธีกฐิน ที่มีมาแต่ก่อนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ซึ่งนอกจากจะมีลักษณะที่เป็นการฟื้นฟูบทบาททางพิธีกรรมของสถาบั นกษัตริย์แล้ว ยัง
เป็นการเสริมสร้างเชื่อมโยงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับพุทธศาสนาเข้าด้วยกันกับสถาบัน
กษัตริย์ด้วย ได้ทาการเปลี่ยนวันชาติจากวันที่ 24 มิถุนายนเดิม ให้กลายเป็นวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็น
วันเดียวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ออกเยี่ยมเยียนราษฎรทั้งในประเทศและเสด็จประพาสต่างประเทศในฐานะตัวแทนของ “ชาติ”
ในทศวรรษที่ 2510 ปัญญาชน นักวิชาการ และนักศึกษา เริ่มเห็นว่าแผนการพัฒ นา
โครงการเหล่านี้ได้ล้มเหลวจากการผูกขาดของกลุ่มนายทุนและการเมืองเผด็จการของทหารต่อกันเป็น
ทอด ตั้งแต่สมัยรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ (2502-2506) จอมพลถนอม กิติขจร (2501,
2506 - 2516) จนทาให้มีการการประท้วงจากนักศึกษาและชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษานามาสู่การ
เรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่ทายาทรัฐบาลเผด็จการทหารในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 แต่เพียง 3
ปีต่อมาใน เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 รัฐบาลและกลุ่มอนุรักษ์นิยมเกิดความวิตกถึงผลกระทบจาก
อุดมการณ์สังคมนิยมของจีนที่กาลังล้มระบบสถาบันประเทศเพื่อนบ้านจึงใช้การโฆษณาชวนเชื่อเคียง
คู่กั บ อุ ดมการณ์ของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อต้านความเคลื่ อนไหวคอมมิ วนิสต์
ภายในประเทศและสร้างความเป็นอื่นต่อนักศึกษาและกลุ่มผู้ประท้วง
บรรยากาศทางการเมืองอันร้อนระอุในช่วงเวลานั้นเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินไทยสนใจ
สังคมการเมือง แต่อีกส่วนหนึ่งกลับหันหลังกับปัญหาการเมืองที่วุ่นวาย ศิลปะไทยถูกแยกเป็นสอง
แนวคิด แนวคิดแรก คือ “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” ศิลปินกลุ่มนี้ได้อ่านงานเขียนแนว
มาร์กซิส12 โดยวิจารณ์ว่า “แนวทางศิลปวัฒนธรรมที่ดารงอยู่นั้น เป็นศิลปะที่มุ่งรับใช้ชนชั้นปกครอง
ศักดินาและทุนนิยม เพื่อจะมอมเมาให้ประชาชนพร่ามัวอยู่กับความล้าหลัง และยอมรับการครอบงา
ของชนชั้นปกครอง ศิล ปะแนวใหม่ จึง ไม่ ค วรที่ จ ะเป็ นเช่นนั้ น หากแต่จ ะต้องเป็นศิล ปะที่ รั บ ใช้
ประชาชน และการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมอื่นๆ เช่น ขบวนการสิทธิสตรี และ ขบวนการ
สภาพแวดล้อม”13 แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ปลีกหนีความวุ่นวายปัญหาทางการเมืองซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นศิลปิน
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12 จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่คณะสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร การสอนของจิตร ภูมิศักดิ์ ได้เปลี่ยนความคิดเรื่องานศิลปะทาให้เกิด หนังสือรับน้องของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2500 ที่มีเนื้อหาเผยแพร่งานเขียนของเขา คือ ศิลปเพื่อชีวิต หนังสือถูก
พิมพ์ออกมา 1000 เล่ม แต่หลังจากการแจกจ่ายหนังสือดังกล่าวถูกนักศึกษาคณะจิตรกรรมต่อต้าน
ทาลายไปและเกิดการทะเลาะเบาะแว้งทางแนวคิด.
13 สถาบันพระปกเกล้า, 6 ตุลา 2519, เข้าถึงเมื่อ เมษายน 2558, เช้าถึงได้จาก
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/6_ตุลา_2519
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ในมหาวิท ยาลัยศิล ปากรโดยมี แนวคิด “ศิล ปะเพื่อศิลปะ” มี ส านึก ความเป็นปัจ เจก ท างานแนว
นามธรรม เหมือนจริงและไทยประเพณี14 กลุ่มศิลปะเพื่อศิลปะมีปฏิกิรยิ าต่อต้านศิลปะกับการเมืองซึง่
พบได้ในการเรียนการสอนคณะมัณฑณศิลป์และการเขียนบทความวิจารณ์ศิลปะเพื่อชีวิตของอาจารย์
ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร15 ประจวบเหมาะกับปัจจัยความบังเอิญที่เป็นสิง่ สะท้อนถึงความคิดศิลปะ
เพื่อศิลปะเช่น การเติบโตของภาพพิมพ์ซึ่งทาให้มีการเร่งเปิดสาขาภาพพิมพ์ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2509)16 การก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทย (2519) ในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่บรรยากาศชาตินิยมกาลัง
รุนแรงในขณะนั้น17 ผลงานเหล่านี้สามารถพบได้ในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติอยู่เป็นจานวนมาก
อย่างไรก็ตามศิลปินไทยยังคงพยายามจะอนุรักษ์และสืบต่อคุณค่าเดิมที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนา
ตั้ง แต่ป ลายทศวรรษที่ 2510 เป็นต้นมา การเมื องไทยตกอยู่ภายรัฐบาลทหารเกือบ
ทศวรรษโดยการรัฐประหารซ้าแล้วซ้าเล่าในยุคนี้ ถูก เรียกว่าเป็น ยุค “ประชาธิป ไตยครึ่ง ใบ” ที่
นายกรัฐมนตรี ไม่ ได้ม าจากการเลือกตั้ง ตั้ง แต่นายธานินทร์ กรัยวิเ ชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ถูก
รัฐประหาร (2520) มาถึง พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (2520-2522) ถูกทหารปฏิวัติอีกครั้ง จนถึง
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดารงตาแหน่งนายกถึง 3 สมัย (2522-2531) แต่ถึงกระนั้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจยังดาเนินไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องสืบมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นถึงความก้าวหน้า
ตามแผนตะวันตก ภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาจากต่างชาติ เช่น การลดค่าเงินบาทดึงดูดนัก
ลงทุนต่างประเทศ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มการนาเข้าส่งออกกับต่างประเทศ ดังนั้นความเจริญจึง
กระจุกตัวอยู่เฉพาะกรุงเทพฯ ชาวต่างจังหวัดอพยพเข้ามาหางานทาในเมืองใหญ่ เกิดปัญหาช่องว่าง
ทางสังคมระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งมาพร้อมกับระบบสังคมทุนนิยม
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14 สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่า

สู่ไทยใหม่ ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจาก
ประเพณีสู่สมัยใหม่และร่วมสมัย (กรุงเทพมหานคร: หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 96.
15 John Clark, Asian modernities: Chinese and Thai art compared, 1980
to 1999 (Autralia: Power Publications 2006), 121.
16 Thasanai Serthaseree, “Overlapping tactics and practices at the
interstices of Thai art,” 131.
17 สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่ ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจาก
ประเพณีสู่สมัยใหม่และร่วมสมัย, 185.
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ภาพที่ 18 ประเทือง เอมเจริญ, ธรรมะ อธรรม, สีน้ามันบนผ้าใบ, ศิลปิน, 2516
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ภาพที่ 19 พิษณุ ศุภนิมิตร, Opposition of Forms No.3, ภาพพิมพ์, ศิลปิน, 2525

ภาพที่ 20 นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, สัมพันธภาพ, ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์, ศิลปิน, 2517
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ภาพที่ 21 ถวัลย์ ดัชนี, ไม่มีชื่อ, สีอีนาเมลบนผ้าฝ้าย, 2515.
ผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่ดาเนินตามแบบตะวันตกในสมัยจอมพลสฤษดิ์
เป็นต้นมาได้สร้างเศรษฐกิจทุนนิยมขึ้นในประเทศไทย เศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นเป็นการทาให้ทุก
อย่ า งกลายเป็ น สิ น ค้ า (commodification) รวมถึ ง งานศิ ล ปะกลายเป็ น สิ่ ง ที่ มี มู ล ค่ า สามารถ
แลกเปลี่ยนซื้อขายอย่างเป็นระบบ การสะสมงานศิลปะเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศ การเกิดขึ้น
ใหม่ ของพื้ นที่ศิลปะเพื่อ รองรับ การแลกเปลี่ยนซื้อขายได้เป็นทางเลือกใหม่ให้ศิลปินไทยสามารถ
แสดงออกการสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้นโดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพาศิลปกรรมแห่งชาติ เช่น หอ
ศิลป พีระศรี (2517) วิชวลธรรมแกลเลอรี่ (2519) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ หอศิลป์เจ้าฟ้า
(2520) หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (2522) เกิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขียนถึงผลงานศิลปะของศิลปินใน
คอลัม น์ห นั ง สือ พิม พ์ และนิตยสาร อาทิ จัตุรัส (2519) ปที (2520) เมื องโบราณ และ โลกศิลปะ
(2527)18
บริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผู้อุปถัมภ์งานศิลปะศิลปะ จัดประกวดการแข่งขัน
ซื้อผลงานสะสม และว่าจ้างศิลปินทางานศิลปะเพื่อประดับตกแต่ง อาคารพาณิชย์เป็นช่องทางให้
ศิลปินไทยเพิ่มช่องทางรายได้เริ่มต้นจาก บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก จากัด (TISCO) เป็นเจ้าภาพ
จัดงานนิทรรศการศิลปะเชิญศิลปินไทย 26 คน ในปี พ.ศ. 2517 และปีเดียวกันธนาคารกรุงเทพ
จัดการแข่งขันศิลปกรรม “บัวหลวง” ที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ธนาคารกสิกรจัดประกวดการแข่งขัน

18 Apinan Poshyananda,

Modern Art in Thailand: Nineteenth and
Twentieth Centuries (UK: Oxford University Press, 1992).
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ตามวาระโอกาส เช่น งานฉลองครบรอบ 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บริษัทองค์การ
ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแบบให้บริษัทอื่นจัดการแข่งขันเลียนแบบตามกันมา เช่น บริษัทการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) (2529) บริษัท โตชิบา (2536) บริษัท ฟิลิปส์ (2537) บริษัท สหวิริยาโอ
เอ (SVOA) (2538)19 หัวข้อการแข่งขันมักมีแนวเนื้อหาเพื่อส่งเสริมประเพณีไทยและไทยร่วมสมัย
ภายใต้บริบท ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นักวิจารณ์ศิลปะหลายคนต่างมองว่ากรรมการผู้ตัดสิน
ส่วนใหญ่ของการประกวดแข่ง ขันมาจากมหาวิท ยาลัยศิล ปากร ผลงานที่ ถูกได้รับรางวัล จากการ
ประกวดแข่งขันยังสร้างรสนิยมมาตรฐานผูกขาดต่อคนไทย ดังนั้นศิลปินที่ทางานได้ตรงกับแนวคิด
และรูปแบบดังกล่าวจึงถูกเป็นยอมรับในสังคมไทยโดยเป็นผู้ถูกสนับสนุนจากทางรัฐบาลและได้ความ
นิยมจากประชาชนทั่วไปผ่านเวทีการประกวดศิลปะต่างๆเหล่านี้
การเกิ ดขึ้นของคณะศิล ปกรรม จุฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย (2526) คณะวิจิตรศิล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2526) และคณะศิลปกรรมในมหาวิทยาลัยเอกชน แนวทางศิลปะได้แตกหน่อ
หลากหลายจากเดิมที่เป็นข้อขัดแย้งเรื่องแนวคิดทางศิลปะระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและประสาน
มิตร
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2. บริบทศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยในทศวรรษ 2530
ทศวรรษ 2520 – 2530 ประเทศไทยได้ผจญกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างผกผันภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ของสังคมโลก ปัญหาความ
ขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์หรือสงครามเย็นทั่วโลกได้สิ้นสุด
ลง ส่วนประเทศไทยเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกช่วงหนึ่ง ตั้ง แต่วิก ฤตการเมือง
ภายในประเทศกลับมีปัญหาจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เป็นช่วงสมัยรัฐบาลของ
พลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หะวั น (2531-2534) ที่ ไ ด้ เ ป็ น นายกจากการเลื อกตั้ ง เป็นการคืนสู่ร ะบบ
ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง นักวิชาการส่วนหนึ่งจัดเป็นว่าเป็นยุคของประชาธิปไตยเต็มใบ ด้วยเหตุผลที่
นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งซึ่งต่างจากรัฐบาลสมัยก่อนหน้านั้นเป็นรัฐบาลที่ถูกแต่งตั้งมาจาก
ฝ่ายทหาร ในรัฐบาลของพลเอกชาติชายเป็นครั้งแรกที่เริ่มลดทอนอานาจของทหารและข้ าราชการลง
ยิ่งกว่านั้นทหารยังถูกนักการเมืองโจมตีเรื่องการจัดงบประมาณเพื่อสร้างฐานอานาจทางการเมืองและ
สร้างความร่าารวยแก่นายทหารบางคน นับเป็นการจุดชนวนให้สถาบันทหารไม่พอใจฝ่ายการเมือง 20

19 Rama IX Art Museum,

6 Decades of Thai Art Exhibition. accessed
February, 2015, available from http://www.rama9art.org/artisan/6decade/index.html
20 กาจร หลุยยะพงษ์, “สังคมไทยในพุทธศักราช 2520-2547 โดยสังเขป,” 80.
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ความไม่พอใจของสถาบันในรัฐบาลสมัยนั้นทาให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ทา
การรัฐประหารและยึดอานาจรัฐบาลของพลเอกชาติชาย โดยกล่าวหารัฐบาลขณะนั้นว่าเป็น “บุปเฟต์
คาบิเ น็ต ” ใช้เ ป็นข้อ อ้างเพื่อ ขจัดคอรัปชั่นของรัฐบาลและนักการเมือง ต่อมาพลเอกสุจินดา ครา
ประยูรที่เป็นสมาชิกของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง ชาติเ คยกล่าวว่าจะไม่รับ ตาแหน่ง ทาง
การเมื อ งใดๆ กลับ มารับ ตาแหน่ง เป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปจึง สร้างปฏิกิ ริยาความไม่ พอใจกับ
ประชาชนทาให้มีกลุ่มประชาชนซึ่งเป็นผู้เห็นคุณค่าประชาธิปไตยออกมาประท้วงที่ท้องสนามหลวง
เป็นจานวนมาก บรรดาผู้ที่มาประท้วงเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางที่ใช้รถยนต์ส่ วนตัวหรือรถ
เก๋งเดินทางมาประท้วง มีการเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องส่งข้อความพกพา นัดหมายชุมนุมหรือ
หลบเลี่ยงตารวจและในเวลานั้นสื่อต่างๆถูกควบคุมมิให้มีการเผยแพร่ การประท้วงกินเวลากว่า 3 วัน
ผู้ประท้วงใช้การก่อการความไม่สงบทาลายเผาทรัพย์สินของราชการเช่น สถานีตารวจ ป้อมจราจร
สัญญาณไฟจราจร เพื่อเรียกร้องให้พลเอกสุจินดาลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงวันสุดท้าย
ของความขัดแย้ง โทรทั ศน์และวิท ยุทั่ วประเทศได้ ถ่ ายทอดข่า วส าคัญ คือพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการฯ ให้นายจาลอง ศรีเมืองและ พลเอกสุจิน ดา คราประยูร โปรด
เข้าเฝ้าและทรงเตือนทั้งสองให้หันหน้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในท้ายที่สุด พลเอกสุจินดา ลาออก
ประเทศจึงกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
การที่กลุ่มผู้ประท้วงออกมาเป็นชนชั้นกลางเป็นจานวนมากมาจากความเห็นดีเห็นงาม
ต่อสภาพเศรษฐกิจไทยที่กาลังก้าวหน้าในในยุคโลกาภิวัตน์ภายใต้รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
สะท้อนการเพิ่มของชนชั้นกลาง ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชายได้รับอานิสงส์จากการวางนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลก่อนๆ การมีค่าเงินบาทอ่อนตัวทาให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างฐานผลิตโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าที่เน้นให้ประเทศสังคม
นิยมแถบอินโดจีนหันมาร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ จากภาพรวมทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
นี้ทาให้ชนชั้นกลางกล้าลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ กวาดซื้อที่ดิน สร้างที่พักอาศัยและตลาดหุ้น เป็น
จานวนมาก เศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลชาติชาย เติบโตมากกว่า 10 % ต่อปี ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ
ถึงกับทานายประเทศไทยว่าจะเป็น เสือตัวใหม่แห่งเอเชีย 21 หรือ นิกส์ หรือ ประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ (NICs, New industrialized)
การเดินหน้าเข้าสู่เวทีตลาดโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ควบคู่ไปกับการเติบโตเศรษฐกิจทาให้
สังคมไทยเกิดความวิตกต่อสังคมไทยต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้น โลกที่ไร้พรมแดนทาให้เกิดการเรียนรู้
ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของที่อื่นได้อย่างรวดเร็ว อัตลักษณ์ความเป็นไทยได้ถูกนามาหยิบใช้เ พื่อ
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21 ประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็น

“เสือเศรษฐกิจตัวที่ห้า” ถัดจาก เกาหลีใต้ ฮ่องกง

สิงคโปร์ และไต้หวัน.
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สร้างความเชื่อมั่นทางสังคมโดยใช้วิธีการรณรงค์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับทุนนิยมและบริโภค
นิยมด้วยการทาให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและแอบอิง อยู่กับอุดมการณ์ของรัฐสมั ยใหม่ คือ วาท
กรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การบริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่แสวงหาในประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์นี้จงึ
ไม่ได้เป็นเพียงประโยชน์ใช้สอยเพียงแต่รวมถึงการบริโภคความหมายทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์เชิง
สัญลักษณ์อันพึงปรารถนาที่ประชาชนสามารถตีความรับสารทางการเมืองที่ถูกสอดแทรกในสื่อต่างๆ
ภาครัฐพยายามสนับสนุนและสร้างภาพของวัฒนธรรมไทยหรือศิลปะประเพณีเพื่อรับมือกับกระแส
วัฒนธรรมข้ามชาติด้วยการสร้างภาพลักษณ์ เสน่ห์แปลกถิ่น (exotic) ทางวัฒนธรรมมาใช้ส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดึงดูดชาวต่างชาติสร้างรายได้เ ข้าประเทศจากทุ นวัฒนธรรมที่มีอยู่ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการต่อสู่วัฒนธรรมข้ามชาติ ตัวอย่างเห็นชัดเจนเมื่อ ครั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มประกาศปี
รณรงค์ความเป็นไทย (2537) ปีสืบสานวัฒนธรรมไทย (2538-2540) และปีท่องเที่ยวไทย (25402542) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้คนไทยใช้จ่ายเงินในประเทศเพื่อไม่ให้เงินทอง
รั่วไหลออกสู่นอกประเทศ รวมถึง สื่อบันเทิ ง ต่างๆ ได้ผ ลิตรณรงค์ส ร้างจิตส านึก การปลุก กระแส
ชาตินิยมถึงวัฒนธรรมชาติไทยเป็น เช่น ภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ บางระจัน หรือเพลงเมดอินไทยแลนด์
ของ แอ็ด คาราบาว
ในทานองเดียวกันสถาบันศิลปะในสังคมไทยย่อมพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจสนับสนุนทาให้เกิดการเติบโตของระบบอุปถัมภ์ศิลปะ ช่วยให้ธุรกิจศิลปะมีการขยับ
ขยาย ความรู้สึกถึงโหยหาฟื้นฟูวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในบริบทยุคโลกาภิวัตน์สามารถพบ
ได้ในรูปแบบการแข่งขันผลงานศิลปะในหัวข้อเฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ศิลปะสร้างความเป็นปึกแผ่น เใน
ชาติ โดยถูกสนับสนุนจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เคยกล่าวไปข้างตัน การแข่งขันเหล่านี้ยงั
สะท้อนถึงการเป็นผู้สนับสนุนที่มีความจงรักดีและแสดงถึงความรักชาติ และมีตัวอย่างที่เห็นชัดเจน
ในปีพ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มี
การจัดนิทรรศการที่สาคัญ คือ”นิทรรศการศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9” รวบรวมศิลปินไทย 337 คน และ
ต่อมาภายหลังมู ลนิธิหอศิล ปะแห่งรัชกาลที่ 9 สร้าง "หอศิล ปะแห่งรัชกาลที่ 9" ขึ้นบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ลักษณะการของการรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ ซึ่งเป็นการค้นหาเรื่อ งอัตลักษณ์
ไทยในยุคบริโภคนิยมและวัตถุนิยมของยุคโลกาภิวัตน์ที่ทาให้ศีลธรรมและคุณค่าวัฒนธรรมเสื่อมลง
สามารถสะท้อนอยู่ในรูปแบบศิลปะไทยแนวประเพณีใหม่ (Neo-Thai Traditional Art) ที่สามารถสืบ
ย้อนไปถึงการก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และต่อมาเป็นผลจากกระแสของ
กลุ่มศิลปินไทยที่ไปวาดภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ในปลายทศวรรษ
2520 ที่เป็นการแสดงถึงการนาเสนอภาพลักษณ์อัตลักษณ์ไทยหรือศิลปะร่วมสมัยไทยเคียงข้างกับ
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ศิลปะนานาชาติ ศิลปินในกลุ่มนี้เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอดีตและปัจจุบันที่ใช้ความเป็นไทยมา
ตีความใหม่บนรากฐานจากประเพณีไทยที่เป็นมรดกของชาติอย่างหลากหลาย โดยมีเนื้อเรื่องราว
ตั้งแต่ พระพุทธศาสนาอย่างเช่นไตรภูมิ บรรยากาศชนบทที่ชวนให้รู้สึกกลับไปถึงความเป็นท้องถิ่น
รากหญ้ า ของคมไทยที่ ถู ก ลดความส าคั ญ ในชี วิ ต ร่ ว มสมั ย ภาพเทิ ด พระเกี ย รติ ถึ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย์ รวมถึงการรื้อฟื้นการเขียนลวดลายไทย ใช้สีที่สดเข้มต่างจากจิตรกรรมไทยประเพณี
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ภาพที่ 22 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ภาพไตรภูมิด้านหลังองคาพระประธานในวัดพุทธประทีป กรุง
ลอนดอน

ภาพที่ 23 ปัญญา วิจินธนสาร, วิกฤตกาลโลก, สีฝุ่นบนผ้าใบ, มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2522
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ภาพที่ 24 สมยศ ไตรเสนีส
ย์, แสงสว่างจากพลังบารมี, สีอะครีลิคบนผ้าใบ, ธนาคารกสิกร, 2530
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ได้สลายพรมแดนทางวัฒนธรรมระหว่างชาติ รูปแบบศิลปะร่วมสมัย
ของโลกตะวันตกเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมไทยในช่วงกลางทศวรรษที่ 2520 เมื่อกลุ่มศิลปินไทยที่ไป
ศึกษาศิลปะจากตะวันตก (อเมริกาและยุโรป) กลับมาเมืองไทยเป็นผู้นาศิลปะร่วมสมัยของตะวันตก
เข้ามาในประเทศ ทั้งศิลปะเชิงแนวคิด (conceptual art) ศิลปะประชานิยม (pop art) ศิลปะแฮพ
เพนนิ่ง (happening) ผ่านการใช้วัสดุเก็บตก สื่อประสม และการจั ดวาง ผลงานเหล่านี้สะท้อนถึง
รอยต่อระหว่างศิลปินที่มาจากทศวรรษ 2510 ผู้ทางานขับเคลื่อนเชิงการเมืองและทางานในกระแส
ทางสังคม กับคนรุ่นใหม่ที่กาลังกลับมาบ้านทางานศิลปะด้วยอุดมการณ์หลังสมัยใหม่ 22 บรรยากาศ
การสร้างปฎิสัมพันธ์กับศิลปะต่างชาติในประเทศมีความคึกคักมากขึ้ น ตลาดเวทีศิลปะนานาชาติต่าง
หันมาสนใจดึงศิลปินไทยทางานศิลปะร่วมสมัยเข้าร่วมแสดงมหกรรมศิลปะตามที่ต่างๆนอกประเทศ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างชาติสนใจซื้อผลงานของศิลปินไทยที่ทางานรูปแบบสมัยใหม่หรือร่วมสมัยเข้าไป
เป็นงานสะสมถาวร ศิล ปินไทยร่วมสมั ยถูก คั ดเลือกจากภั ณฑารัก ษ์ต่ างชาติ มั ก ถูก นาเสนอใน
นิทรรศการศิลปะที่แสดงเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศิลปิน
ต่างชาติเข้าแสดงผลงานศิลปะในประเทศไทย เกิดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างประเทศ วงการ
ศิลปะนานาชาติและสถาบันทางวัฒนธรรมต่างชาติได้เข้ามามีอิทธิพ ลต่อวงการศิลปะไทย การขาด

22 Narawan Pathomwat,

“A Cartography of the “Other”: Social History and
the Producti on of Spaces of the “Other” in Modern and Contemporary Art in
Thailand” in Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art 11, 5 (September,
October 2012): 86.
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แคลนการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเปิดโอกาสให้สถาบันทางศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมศิลปะ
ไทยโดยปราศจากการตระหนักของท้องถิ่น วงการศิลปะร่วมสมัยไทยบ่อยครั้งที่ถูกขับเคลื่อนจาก
องค์กรวัฒนธรรมนานาชาติ เช่น มูลนิธิเจแปนฟาวนเดชั่น สถานทูตออสเตรเลีย สถาบันเกอเธ่ บริติช
เคานซิล สมาคมฝรั่งเศส 23 การพบปะกับ ศิลปินชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลียหรือชาติอื่นมากขึ้นทาให้ศิลปินไทยถูกกระตุ้นแสดงออกถึงถึงอัตลักษณ์และความเป็น
ท้องถิ่น24
ความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจของวงการศิลปะร่ วมสมัยภายในประเทศหยุดชะงักลงเมื่ อ
เศรษฐกิจที่ดูว่ากาลังเติบโต้ก้าวหน้ากลายเป็นภาพลวงตาซึ่งเรียกว่า “เศรษฐกิจฟองสบู่” นามาสู่
“วิกฤตต้มยากุ้ง”(2540) ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (2539-2540) ที่ประกาศค่าเงินบาท
ลอยตัวจากการถูกนักธุรกิจต่างชาติโจมตีค่าเงินบาท สาเหตุจากกฎกติกาขององค์กรทางการเงินของ
ตะวันตกอย่าง ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การค้าโลก
(WTO) กดดันให้ประเทศไทยจาเป็นต้องยกเลิกเงื่อนไขข้อบังคับกฎระเบียบและให้มีการปล่อยเสรีแก่
สถาบันการเงินต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งไม่พอใจเพียงแค่การให้กู้แก่ธนาคารและบริษัทเงินทุน
ต่างๆ ในไทยเท่านั้น หากยังต้องการมีส่วนร่วมในการเข้ามาทาธุรกรรมทางการธนาคารกับลูกค้าราย
ย่อย และในช่วงรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน (2535) และนายชวน หลีกภัย (2535-2538) ได้
เปิดนโยบายเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทางการเงินและธนาคาร จนนามาสู่การเปิด
ดาเนินการกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) ที่อนุญาตให้ธนาคารทั้งในและนอกประเทศสามารถนาเงินสกุล
ต่างชาติมาลงทุน แต่ความเป็นจริงไทยได้กลายเป็นตลาดลูกหนี้มากกว่าเป็นตลาดของเจ้าหนี้ในกลุ่ม
ทุนธุรกิจอสังหารัมทรพย์เป็นหลัก ที่พบเงินกู้สูงสุดถึง 49,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายจอร์จ โซรอส
(George Soros) นัก เกงก าไรชาวต่างชาติเ ห็นโอกาสนี้จึง จัดการซื้อขายเงินบาทด้วยจ านวนเงิน
มหาศาลซึ่งคาดการณ์ถึงรัฐบาลต้องลดค่าเงินบาทในที่สุด25
ผลกระทบจากการลดค่าเงินบาทนี้ทาให้ธุรกิจเอกชนอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน
ธนาคาร กลายเป็นหนี้มหาศาลส่งผลให้ธุรกิจเอกชนปิดตัวหลายแห่งและมีการขับไล่ปลดพนักงาน
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23 Gridthiya Gaweewong,

“ An alternative Space for the Arts in Thailand:
Assesing the Feasibility” (Master of Arts in Arts Administration, Faculty of the Arts
Administration Program, 1996), 80-81.
24 Apinan Poshyananda, Contemporary art in Asia: traditions, tensions
(New York: Asia Society Galleries 1996), 108.
25 ไกรศักดิ์ ชุนหะวัณ และวรศักดิ์ มหัทธโนบล, ฟองสบู่เข้าตา เทวดาตกสวรรค์
(กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊ค, 2547), 31-32.
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ศิลปะสะสมของบริษัทองค์กรต่างๆ ถือว่าเป็นทรัพย์สินรวมถูกองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน (ปรส.) นาออกประมูลมาใช้หนี้ รัฐบาลต้องพึ่งความช่วยเหลือกู้จากกองทุนการเงิ นระหว่าง
ประเทศ (IMF : International Monetary Fund) ประมาณ 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นาไปสู่การ
ลดทุนงบประมาณเพื่อส่งศิลปวัฒนธรรม
ความสูญเสียจากวิกฤตของเศรษฐกิจไทยได้ปลุกกระตุ้นความคิดชาตินิยมในเรื่องการ
ครอบงาทางอานาจจักรวรรดินิยมตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในยุคโลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้น
ในยุคล่าอาณานิคมที่สยามต้องเดินตามความทันสมัยตะวันตก บางกระแสกล่าวว่าเป็นการเสียกรุงครัง้
ที่ 3 นักวิชาการหลากหลายศาสตร์ต่างหันมาวิเ คราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ผลกระทบต่างๆ ในยุค
โลกาภิวัฒน์ที่เกิดต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ ทั้งในด้านความทันสมัยแต่ไม่พัฒนาและความล่ม
สลายของวิถีชีวิตจริยธรรมของคนไทย ที่เห็นได้จากการกู้หนี้ยืมสิน ขายที่ดินมาซื้อรถ ขายแรงงานใน
กรุงเทพและต่างชาติ เปลี่ยนวิถีชีวิตคนชนบท, การบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมที่เดินตามตะวันตกถือ
ว่าเป็นการลดค่านิยมไทย, ความไม่มั่นใจในอนาคตที่สะท้อนอยู่ในการพึ่งพาความเชื่อสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์
ต่างๆของชนชั้นกลาง เช่น ลัทธิเสด็จพ่อ ร.5 และการลดทอนอุดมการณ์ทางการเมือง แม้ว่าจะมีการ
เรียกร้องประชาธิปไตยในพฤษภาทมิฬแต่เป็นไปเพื่อการเห็นความสาเร็จทางเศรษฐกิจ ของชนชั้น
กลางเหลือเพียงแต่การเอาตัวรอดปล่อยภาระให้คนชั้นล่างต่อสู้ต่อไป26 ดังที่ สุริชัย หวันแก้ว วิจารณ์
ว่า
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เป็นการพัฒนาแบบแยกส่วนที่มองข้ามมิตดิ ้านวัฒนธรรม คือ คุณค่าความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในสังคม และความความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งก็ได้เป็นที่
ประจักษ์แล้วว่า ผลพวงจากกระแสของการพัฒนาแบบโลกาภิวัตน์นี้ ได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนต่อ
สังคมไทยไม่น้อยทีเดียว ไมเฉพาะเกิดกระแสการให้ความสาคัญกับเงินและวัตถุเหนือกว่าด้าน
อื่น เช่น การพัฒนาภูเขา ชายหาด ก็เพียงเพื่อไว้ขายนักท่องเที่ยว โดยไม่ได้คานาถึงผลกระทบ
หรือการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจ การส่งเสริมให้คนชนบทไปขาย
แรงงานในต่างประเทศเพราะมุ่งหวังเงินตราเข้าประเทศ โดยไม่ได้สนใจผลกระทบที่เกิดกั บ
ครอบครัวและคุณภาพชีวิตของแรงงาน หรือการเพิกเฉยต่อการเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติ
ที่มาขายแรงงาน เพีย งเพราะต้องการแรงงานราคาถูกหรื อผู้ บริ หารประเทศใช้ โ อกาสและ


26 กาจร หลุยยะพงษ์, “สังคมไทยในพุทธศักราช 2520-2547

โดยสังเขป”
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3, 1 (2550), 73-95.
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อิทธิพลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง โดยอาศัยความชาชินของประชาชนที่เชื่อว่า
เป็นวัฒนธรรมปกติของนักการเมือง ก่อให้เกิดความสับสนทางจริยธรรมในสังคม27

ทั้งหมดให้บทเรียนแก่สังคมไทยถึงการละเลยคุณค่าในรากทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นการ
ลดทอนคุณ ค่าอั ตลัก ษณ์ไทยอั นเป็นการเสื่อมสลายทางจิตวิญญาณและประเพณีของคนไทยและ
สะท้อนถึงวิกฤตทางอัตลักษณ์ สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่โถมกระหน่าถึงการโหยหาสู่ความเป็นไทยของการมี
สานึกคุณค่าสิ่งที่ตนมีอยู่ ประเด็นต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ศิลปินไทยเกิดกระแสท้องถิ่นนิยม พยายามลุก
ขึ้นมาปกป้องวัฒนธรรมของตน ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีประเด็นทางสังคมการเมือง ทั้ง
การตั้งคาถาม ต่อต้านกระแสสังคมแบบบริโภคนิยมและทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งอาจเป็นการ
สร้างภาพสะท้อนถึงการต่อต้านวัฒนธรรมภายนอกหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ไทย
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ภาพที่ 25 มานิตย์ ศรีวานิชภูมิ, This Bloodless War No.3, ภาพถ่าย, 2540


27 สุริชัย หวันแก้ว,

บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลาย
และสับสน (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 55.
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ภาพที่ 26 วสันต์ สิทธิเขต, Committing Suicide Culture: The Only Way Thai Farmers Escape
Debt, สื่อประสม, 2538
ที่มา: SONIA KOLESNIKOV-JESSOP, Southeast Asian Artists Look to the Present,
accessed April 2015, available from http://www.nytimes.com/2011/04/28/arts/28ihtsingart28.html?_r=0





บทที่ 4
ปฏิบัติเชิงสุนทรียข์ องศิลปินไทยภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคม
การศึกษาปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของศิลปินไทยภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคมนี้ผู้วิจัยได้
เลือกศิลปินไทยจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสุธีคุณาวิชยานนท์
มาเป็นกรณีศึกษา ในส่วนของบทนี้จะเป็นการมุ่งวิเคราะห์ภาพรวมผลงานของศิลปินบางชิ้นโดยใช้
กรอบทฤษฎีหลังอาณานิคมตามลักษณะปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์โดยที่ปฏิบัติการศิลปะของฤกษ์ฤทธิ์จะ
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีบูรพาคตินิยมและทฤษฎีลูกผสม และปฏิบัติการศิลปะของนาวินและสุธี
สามารถพบอยู่ในประเด็นความเป็นชาติของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบจากยุคหลังอาณานิคม
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1 การสวนกลับภาพตัวแทนของความเป็นอื่น
บูรพาคตินิยมกล่าวถึงกฎระเบียบ สถาบัน กระบวนการของการสร้างและรูปแบบต่างๆ
ของความคิดที่ว่าด้วยยุโรปรู้จัก “ตะวันออก” หลายศตวรรษ และนาสู่จุดสูงสุดในยุคจักรวรรดินิยม
ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญของซาอิดที่สนใจการสร้างความรู้ของความเป็นอื่น (others) ที่เป็น
ผลความสาเร็จของยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความรู้และอานาจ เพื่อสร้างและ
ครอบงาตะวันออกในการใช้ความรู้เหล่านั้น ตามที่ซาอิดกล่าวว่า “บูรพาคตินิยมเผยให้เห็นตัวเองว่า
เป็นรูปแบบในหลายๆของกลวิธีที่ยุโรปรู้จักโลกอาณานิคม และในเวลาเดียวก็เป็นกลวิธีที่ใช้ครอบงา
โลกนั้นความเป็นตะวันออกช่วยกาหนดยุโรป (หรือตะวันตก) ในฐานะของภาพที่ตรงข้าม ความคิด
บุคลิก ประสบการณ์ กระนั้นที่ ตะวันออกเป็นแค่จินตนาการ”1 หรือ “ความเป็นตะวันออกเป็น
ความคิดหรือการสร้างขึ้นมาที่ไม่ได้ตอบรับกับความจริง”2
วาทกรรมของบูรพาคตินิยมอธิบายถึงการสร้างความชอบธรรมทางวิชาการ สถาบัน และ
องค์กรต่างๆ ของนักตะวันออกนิยมภายใต้สถาบันตะวันตกหรือการผลิตซ้าความรู้เกี่ยวกับตะวันออก
ภายใต้สถาบันต่างๆในรูปแบบสื่อจานวนมากอยู่เสมอที่เป็นการผลิตความชอบธรรมเพื่อสร้างความรู้
และความจริงในรูปแบบของวาทกรรมโดยสร้างให้ตะวันออกเป็นสิ่งที่แตกต่างจากตะวันตกซึ่งช่วยให้

1 Edward Said, Orientalism
2

(England: Penguin Books, 2003), 1-2.

Ibid., 5.
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เกิดการสถาปนาความคิดแบบทวิลักษณ์ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นอื่นทาให้เกิดเส้นแบ่งตะวันตกและ
ตะวันออกดังที่ซาอิดกล่าวว่า “น้อยนักที่เป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าเป็นข้อเท็จจริงที่มนุษย์สร้างขึน้ ”3
หรือเป็นการการตอกย้าภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นประดุจว่าเป็นความจริงหรือเป็นธรรมชาติที่อยู่ใน
รู ป แบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวั ฒ นธรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวั ฒ นธรรมในที่ นี้ ห มายถึ ง ภาพตั ว แทน
(representation) ของตะวันออกที่ถูกตะวันตกสร้างขึ้น ซาอิดกล่าวว่าภาพแทนตัวจริงสามารถสร้าง
ได้ตลอด ฉะนั้นเราจาเป็นต้องเตรียมตัวยอมรับข้อเท็จจริง ที่ว่าภาพตัวแทนโดยตัวของมันแล้วถูก
เชื่อมโยงกัน ผสาน ฝัง ร้อยเรียงกับ สิ่งต่างอันยิ่งใหญ่เคียงข้างกับความจริงที่มันได้นาเสนอตัวเอง 4
เมื่อภาพตัวแทนต่างๆถูกฝังอยู่ในภาษา วัฒนธรรม และสถาบันต่างๆ การตั้งคาถามถึงภาพตัวแทนมี
ความสาคัญอย่างยิ่งยวดในการเข้าใจกระบวนการสร้างวาทกรรมอาณานิคม
ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง สุ นทรีย์ ข องฤกษ์ ฤ ทธิ์ ตี ร ะวานิ ช มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งภาพตั ว แทนของ
ตะวันออกที่ถูกสร้างขึ้นในวาทกรรมอาณานิคม ฤกษ์ฤทธิ์เติบโตและใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ ผ่านการฝึกฝนเรียนรูศ้ ิลปะทางตะวันตกมาอย่างดี การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงมีส่วนเกีย่ วข้อง
กับบริบทศิลปวัฒนธรรมตะวันตกโดยตรง อย่างเช่น ผลงาน untitled ( )5 ฤกษ์ฤทธิ์นาแท่นตั้งงาน 4
แท่น วางไว้ตามพื้นที่แสดงงาน แต่ละจุดที่มีแท่นตั้งอยู่จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทาแกงเขียวหวาน
เช่น อุปกรณ์และเครื่องปรุงต่างๆ หม้อดินเผาใส่แกงเขียวหวาน รวมถึงของเหลือต่ างๆที่นามาใช้ปรุง
แกงวางอยู่บนแท่นงาน เมื่อผู้ชมเข้าไปในงานจะได้กลิ่นแกงเขียวหวานอบอวลไปทั่วแกลเลอรี่ แต่แกง
เขียวหวานที่นามาตั้งกลับไม่ได้ให้ผู้ชมนามารับประทาน ฤกษ์ฤทธิ์กล่าวถึงความเป็นมาของผลงานชิ้น
นี้ว่าจากการที่เคยได้เรียนที่โรงเรียนของสถาบันศิลปะแห่งชิ คาโก (School of the Art Institute of
Chicago) ที่มีพิพิธภัณฑ์ประจาสถาบันอยู่ในนั้น พื้นที่ส่วนของพิพิธภัณฑ์จะมีสตูดิโอประติมากรรมอยู่
บริเวณใต้ถุนและเป็นพื้นที่ในอาคารส่วนปีกของศิลปะเอเชีย จึงนาภาพถ่ายเอกสารที่ติดอยู่ด้านบน
พิพิธภัณฑ์มาแปะผนังทาเป็นผลงานศิลปะ แล้วเขียนคาว่า “งานพวกนี้ถูกเคลื่อนย้าย ถูกเอาไปนอก
บริบท”
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ตอนนั้นอยากพูดเรื่องหลังอาณานิคม วิธีการสะสม (ความคิด) การจัดตั้งงานใน
งาน จัดวางเป็นฐาน เป็นแท่น ที่ทาแบบนี้เพื่อพูดถึงวิธีการสะสมความคิดซึ่งเป็นสถาบันที่เรียกว่า

3 Ibid., 2.
4 Ibid.,

272.
5 ฤกษ์ฤทธิ์ได้รับแรงบันดาลใจวิธีตั้งชื่องานตามการจัดระเบียบหมวดหมู่สงิ่ ของใน
พิพิธภัณฑ์.
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พิพิธภัณฑ์ ตอนนั้นเราไปอยู่ชิคาโกไปดูว่า สะสมอะไรพบว่ามีของจากโบราณสถานไทยของถ้วย
พระพุทธรูป และในที่สุดมีทับหลังอยู่ใต้ถุนไม่เคยแสดง
เราดูว่าเค้าสะสมอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วเก็บไว้ในตู้ เพื่อที่จะมันมีหลายประเด็น
พิพิธภัณฑ์แต่ละพิพิธภัณฑ์มีความคิดแต่ละอย่าง เช่น พิพิธภั ณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ
(museum of natural history) สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ (fine
arts museum) สนใจในพวกวัฒนธรรมและฝีมือ (culture and craft) เราพูดว่านอกบริบท
ตรงที่ว่า มันมองว่าเป็นนอกระบบ คือ สามารถมองถ้วยดูอะไรได้ เห็นความงาม แต่ไม่เข้าใจชีวิต
รอบๆมั นคืออะไร คื อ ไม่ เ ข้ า ใจชี วิตจริ ง ซึ่ ง เป็ นประเด็นจริงๆแล้ ว เราทางานแบบนี้ เพื่อจะ
ชี้ให้เห็นว่า เราประท้วงดึงออกงานและมาตั้งและใช้มันโดยเราใช้หม้อเก่าๆแบบโบราณทาแกง
เขียวหวาน6
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การเกิดขึ้นพิพิธภัณฑ์เป็นมรดกตกทอดจากการล่าอาณานิคมอันเป็ นสถาบันหนึ่ง ที่ ท า
หน้าที่สะสมความรู้เกี่ยวกับกับตะวันออก ดังที่ซาอิด กล่าวว่า “ตะวันออกกลายเป็นวัตถุที่สาหรับกับ
การศึก ษา ส าหรับ ไว้แสดงในพิ พิธภัณฑ์ นามาสร้างใหม่ เ ป็นส านักงาน ภาพประกอบทางทฤษฎี
ชีววิทยา ภาษา เผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์แก่เหล่ามวลมนุษย์และจักรวาล กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจ
และทฤษฎีสังคมเพื่อการพัฒนา การปฏิวัติ ลักษณะทางวัฒนธรรม ศาสนาประจาชาติ ”7 และ ใน
บทความ“On Collecting Art and Culture” ของเจมส์ คลิฟฟอร์ด (James Clifford) เผยให้เห็น
ว่าวัฒนธรรมการสะสมที่อยู่ในประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาและศิลปะสมัยใหม่ มีบทบาทเป็นอย่างมาก
ในการสร้างตัวตนของของคนตะวันตกที่ เป็นผู้ร วบรวม จัดสรรวัตถุสิ่งต่างๆที่มีลักษณะแปลกถิ่น
(exotic)8


6 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,

อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.

7

Said, Orientalism, 7-8.
8 James Clifford, “On Collecting Art and Culture” in The Cultural studies
reader, 2nd ed. Simon During (London; New York: Routledge, 1999), 61.
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ภาพที่ 27 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1989 ( ), 1989
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 2.
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เมื่อการแสดงผลงานชิ้นนี้เสร็จสิ้นไป ฤกษ์ฤทธิ์ทบทวนว่าผลงานที่ทาผ่านมาไม่ได้สร้าง
ปฎิสัมพันธ์แก่ผู้ชมได้อย่างแท้จริงตามที่ คาดหวังไว้เพราะอุปกรณ์และเครื่องแกงทาเขียวหวานถูก
นามาตั้งไว้ผู้ชมมองเพียงแค่นั้นไม่ต่างจากวัตถุสิ่งของที่ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ส่งผลในการพัฒนา
ผลงานชิ้นถัดไป untitled 1990 (pad thai) ถูกจัดขึ้นที่ Paul Allen Gallery เป็นพื้นที่ๆเปิดโอกาส
ให้กลุ่มศิลปินหน้าใหม่แสดงผลงาน งานชิ้นนี้เป็นการแก้ไขปัญหาความคิดก่อนหน้าโดยที่ฤกษ์ฤทธิ์ทา
ผัดไทยให้ผู้ชมได้เข้ามารับประทานจริงหลังจากที่ทาผัดไทยเลี้ยงผู้ชม ฤกษ์ฤทธิ์จัดวางห้องนิทรรศการ
เหมือนกับผ่านการประกอบอาหารอย่างจริงจังและยังคงหลงเหลือกลิ่นผัดไทยอยู่ในห้องนิทรรศการ
ด้วยการวางตู้กระจกโครงเหล็กและมีหม้อกระทะไฟฟ้าอยู่ข้างใน ข้าวของเครื่องปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ทา
ผัดไทยยังคงแสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้ล้าง มีเศษพริก เศษหางกุ้ง เศษเส้นก๋วยเตี๋ยวยังติดอยู่ กระดาษสี
น้าตาลยับๆที่ไว้ห่ออาหารวางบนพื้น และมีกล่องของยี่ห้อกะทะไฟฟ้าชื่อเวสเบนด์ (West Bend) วาง
ไว้อีกด้วย
ผู้ชมหลายคนที่ เ ข้ามารับ ประทานผัดไทยของฤกษ์ฤทธิ์เ ข้าใจว่าเป็นอาหารเลี้ย งให้
นิท รรศการประติมากรรมของศิลปินที่ มีชื่อเสียงอีกนิทรรศการหนึ่งที่จัดอยู่ในแกลเลอรี่เดียวกัน 9
นิทรรศการฤกษ์ฤทธิ์ถูกจัดอย่างแนบเนียน ฤกษ์ฤทธิ์มองว่าการทาผัดไทยของเขาไม่ได้เป็นการจัด
แสดง (performance) แต่กลายเป็นการบ่งบอกถึงกระทาเสียมากกว่า (performative)10

9 Francesca Grassi and

Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 5.
10 Ibid., 4.
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ภาพที่ 28 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1990 (pad thai), 1990
ที่มา: Gavin Brown’s enterprise, Artists- Rirkrit Tiravanija, accessed April, 2015,
available from https://gavinbrown.biz/artists/rirkrit_tiravanija/works

ภาพที่ 29 untitled 1990 (pad thai) หลังจากวันเปิดนิทรรศการ
ที่มา: Les pages d'Art-Passion, Rirkrit Tiravanija, accessed April, 2015. available from
http://art-passion.voila.net/tiravanija.htm
ฤกษ์ฤทธิ์กล่าวถึงผลงานผัดไทยว่า “เปรียบดังการแลกเปลี่ยนบางอย่างต้องสื่อสารด้วย
สัมผัสรับรู้ของมนุษย์ ต้องได้กินได้สัมผัส เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจ งานผัดไทยต้อ งการวิจารณ์
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ถึ ง โจเซฟท์ บอยส์ (Joseph Beuys) อี ก ที ที่ ไ ด้ วิ จ ารณ์ ถึ ง ความคิ ด fetish (การหลงไหลวั ต ถุ )
เหมือนกับผลงานตัวเองที่ทิ้งๆของ”11
วาทกรรมบูรพาคตินิยมได้ผลิตภาพตัวแทน (representation) ที่เป็นการสร้างความคิด
เหมารวม (stereotype) ให้ตะวันออกให้ดู ล้าหลัง ด้อยค่า ป่าเถื่อน ไม่มีการใช้เหตุผล เผด็จการ
ลึกลับแปลก แฟนตาซี สร้างมายาคติเรื่องเผ่าพันธุ์ เพศ ยัดเยียดความจริงแก่ตะวันออกตั้งอยู่บ น
ความคิดยุโรปเป็นศูนย์กลาง (Eurocentrism) ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ค้นพบในผลงานฤกษ์ฤทธิ์
เรื่องของ representation เป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ และศิลปินต้องเข้าใจใช้มาก
ที่สุดเพราะเป็นคนใช้มากที่สุด หรือการสร้างภาพทุกอย่าง กลายเป็นภาษา พอเป็นภาษาคนก็จะ
ตาม ถ้าตามก็ตามผิด เหมือนกับว่าถ้าเราพูด Buddhism คนฝรั่งก็คิดถึงว่า Buddhism คืออะไร
มีภาพของมัน ซึ่งภาพนั้นอาจไม่ตรงอะไรกับภาพ Buddhism ภาพของเรา
ถ้าพูดถึงสถาบันที่นาเสนอ representation เช่น museum หรือว่า text ทั้งหลาย
พวกนี้เป็นการนาเสนอภาพแทน ถ้าเราไม่ตั้งคาถามกับภาพแทน เราจะไม่รู้ความจริงด้วยตัวเรา
เอง เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของโลก เพราะทุกคนเชื่อ Google, Wikipedia ทุกคนไม่เคยเข้าใจเลย
ว่าใครเขียน Wikipedia มา ข้อมูลจริงไม่จริงไม่ใช่ คือ แค่ยอมรับว่าอยู่ในจอคือความเป็นจริง นี้
คือปัญหาตอนนี้ ซึ่งเป็นปัญหามาตลอด เราเชื่อภาพ เชื่อหนัง เชื่อเสียงเพลง เพราะฉะนั้นเราเลย
ทางานแบบมีการขัดแย้งกับประสบการณ์โดยตรง เราพยายามให้คนมีประสบการณ์ตรง และ
ประสบการณ์ ต รงนี้ ไม่ ต้ อ งการให้ ค นคิ ด ตามเรา และประสบการณ์ นี้ต้ อ งการให้ ค นคิ ด ตาม
ประสบการณ์ตรงเอง12
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ในผลงานผัดไทย ฤกษ์ฤทธิ์ยังสนใจความหมายถึงการใช้หม้อกระทะไฟ (electric wok)
ยี่ห้อเวสเบนด์ (West Bend) ที่มีรูปทรงสีดาแดงเข้ามาร่วมในผลงานชิ้นนี้ ฤกษ์ฤทธิ์อ้างอิงถึงผลงาน
ศิ ล ปะวิ ดี โ อ “the east it red the west is bending” เป็ น ของศิ ล ปิ น หญิ ง มาร์ ธ า รอสเลอร์
(Martha Rosler) ในวิดีโอนี้เธอทาการแสดงด้วยการอ่านตามคู่มือการใช้กระทะไฟฟ้าล้อเลียนการ
สาธิตทาการอาหารออกโทรทัศน์ ผลงานชิ้นนี้เป็นการวิจารณ์ถึงความเป็นตะวันออกที่ถูกดัดแปลงให้
เป็นตะวันตก เช่น การนากระทะจีนมาเคลือบสารไม่ให้ติดหม้อ หรือการนากระทะจีนที่ใช้ไฟเป็นตัว
ทาความร้อนแต่ถูกนามาแทนที่ด้วยไฟฟ้า และสร้างภาพลักษณ์ให้กระทะไฟฟ้าชิ้นนี้บ่งบอกถึงชาติจีน
จากการทาผิวสีแดง

11 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,
12



อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.

เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 30 Martha Rosler, The East Is Red, The West Is Bending, 1977
ที่มา: Electronic arts intermix, The East Is Red, The West Is Bending, accessed April,
2015. available from http://www.eai.org/title.htm?id=2281
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ภาพที่ 31 หม้อกระทะไฟฟ้ายี่หอ้ West Bend ที่เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน untitled 1990 (pad thai)
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 8.

ภาพที่ 32 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1995 (for M.B.), 1995
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 28.
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กระทะไฟฟ้ายี่ห้อ West Bend มักถูกนามาใช้เป็นผลงานศิลปะของฤกษ์ฤทธิ์อยู่หลาย
ครั้ง เช่น untitled 1990 (musselslessum), untitled 1991–1997 (cozzezzoc) และ untitled
1995 (for M.B.) ซึ่งมีการนากระทะไฟฟ้ามาผัดเผ็ดหอยแมลงภู่เบลเยี่ยมโดยพาดพิงถึงบริบทผลงาน
ของ มาร์ เ ซล บรู้ ด ถาส (Marcel Broodthaers) 13 ศิ ล ปิ น เบลเยี่ ยมที่ มั ก ใช้ เ ปลือ กหอยแมลงภู่
สร้างสรรค์ผลงาน และเป็นคนแรกๆที่ทางานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ความคิดการจัดแสดงงาน
และการสะสมของสถาบันทางศิลปะต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือแกลเลอรี่ ภายในปฏิบัติการศิลปะ
สมัยใหม่ของวัฒนธรรมตะวันตกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยทุนนิยม บรู้ดถาสทางานศิลปะเชิงเสียดสีด้วยการ
สร้างผลงานศิลปะจัดวางในรูปแบบการจัดนิทรรศการสะสมวัตถุสิ่งของต่างๆ สะท้อนถึงธรรมเนียม
การจัดแจงเป็นหมวดหมู่ แปะป้ายฉลากวัตถุศิลปะของพิพิธภัณฑ์ และเปรียบพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นเรื่อง
เล่านวนิยาย (museum is fiction)
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ภาพที่ 33 Marcel Broodthaers, Museum of Modern Art Department of Eagles, 1968
ที่มา: Scott Contreras-Koterbay ,Contemporary Art History, accessed April, 2015,
available from http://faculty.etsu.edu/koterbay/contemporaryart1.html
หลังจากที่ฤกษ์ฤทธิ์หยิบหม้อกะทะไฟฟ้า เวสเบนด์มาใช้เพื่อสื่อถึงภาพตัวแทนของ
โลกตะวันออกที่ถูกสร้างขึ้นจากตะวันตก ผลงานถัดมาในประเด็นนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ปรากฏ
อยู่ในผลงาน untitled 1991 (white out) ในปี ค.ศ. 1991 ฤกษ์ฤทธิ์พิมพ์ตัวอักษรว่า Miss Saigon

13 ผลงานหอยแมลงภู่ของบรู้ดถาส

อ้างอิงถึงธรรมเนียมการเขียนจิตรกรรมหุ่นนิง่ ของ
ยุโรปในศตวรรษที่ 17 นิยมใช้เปลือกหอยต่างๆมาเป็นแบบ และเปลือกหอยถูกนาใช้เป็นสัญลักษณ์ใน
งานศิลปะให้ความหมายถึง กิเลส (vanity) หรือความฟุ้งเฟ้อ เปลือกหอยแมลงภู่ที่บรู้ดถาสนาใช้มี
ความเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ขัดสนของตนเองและต้องการนามาใช้วิจารณ์สังคมชั้นชั้นกลาง (bourgeois)
นอกจากนีห้ อยแมลงภู่ยังเป็นอาหารประจาชาติของคนเบลเยี่ยม.
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I14

กับ King and ซึ่งมาจากละครบอร์ดเวย์ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด จากนั้นจึงลบตัวอักษรสีดาโดยการ
พิมพ์ตัวอักษรสีขาวถอยหลังย้อนทับไปอีกที เรียกเทคนิคนี้ว่า ไวท์เอ้าท์ (white out)
คาว่าขาว มันก็มีอะไรเล่นกับความคิดที่ไม่เข้าใจ เอา title ชื่อมาตั้งเป็นละคร และ
แสดงเป็นละคร คนไปดูก็เห็นว่าเป็นโลกความจริง เราดูหนังฮอลลีวูดคิดว่าเป็นความจริงทุกอย่าง
ซึ่งมันไม่ใช่ความเป็นจริงเลย คนถ่ายหนังนิวยอร์กบอกว่าเป็นตรงนี้ๆ แต่คนอยู่นิวยอร์กรู้ว่าตรง
นี้ไม่ใช่ตรงนั้นเลย แต่ถ้าพูดถึง king and I เมืองไทย เรื่องสมาคมที่มาอยู่เมืองไทย เจออะไรที่
exotic แล้วกลับไปเล่าให้ฟังกลายเป็น exotic กลายเป็น ละครโรแมนติค คนฝรั่งก็ฝันถึงว่า คน
ทุกคนอยู่เมืองไทยใส่เจดีย์บนหัว นั้นคือการ white out ลบความคิดนั้นให้เห็น15
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ภาพที่ 34 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1991 (white out), 1991
ที่มา: WikiArt, Rirkrit Tiravanija, accessed April, 2015, available from
http://www.wikiart.org/en/rirkrit-tiravanija/untitled-white-out-1991
เรื่อ งเล่าของนางแอนนา เลียวโนเวนส์นี้ถูกผลิตซ้าในวงวรรณกรรม การแสดงละคร
บรอดเวย์ และอุ ตสาหกรรมภาพยนตร์ในโลกตะวันตกวิทยานิพนธ์ “การศึก ษาขบวนการผลิตซ้า
ภาพลั ก ษณ์ ข องสยามตามแนวความคิ ด Orientalism ในภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Anna and the King

14 ละครเรื่อง เดอะคิงแอนด์ไอ

(The King and I) เป็นละครบรอดเวย์ เริ่มแสดงครัง้ แรก
เมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2494 ดัดแปลงมาจากนวนิยาย Anna and the King of Siam (แอนนากับ
พระเจ้ากรุงสยาม) ฉบับปี พ.ศ. 2487 ของมาร์กาเร็ต แลนดอน ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือ
อัตชีวประวัติของนางแอนนา ลีโอโนเวนส์ 2 เล่ม คือ "The English Governess at the Siamese
Court" และ "The Romance of the Harem".
15 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.
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(1999) ของนที อินสม พบว่าแนวคิดของชาติตะวันตกและชาติตะวันออกไม่ความไม่เท่าเทียมกันใน
วั ฒ นธรรมและความคิ ด สยามถู ก น าเสนอว่ า เป็ นดิ น แดนตะวั น ออกที่ มี อัน ตรายและป่าเถื่อน
จ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การชี้ แ นะแนวทางในการปกครองจากชาติ ต ะวั น ตก และยัง ถู ก น าเสนอให้มี
ภาพลักษณ์ดินแดนอันซ่อนเร้นและน่าค้นหาหรือความอิ่มเอมทางเพศ16
ละครบอร์ดเวย์เรื่อง The King and I เป็นแรงบันดาลใจในผลงานต่อมาอีกชิ้นหนึ่ง คือ
untitled 1993 (shall we dance) อยู่ในส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Art Against Aids ฤกษ์ฤทธิ์เปิด
แผ่นเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อ Shall We Dance ซึ่งเป็นเพลงประกอบตอนที่กษัตริย์เต้นรา
กับแอนนา และฤกษ์ฤทธิ์ได้เชิญผู้ชมที่เดินผ่านไปมาในขณะนั้นร่วมเต้นราไปกับศิลปิน คามิน เลิศชัย
ประเสริฐ แสดงความคิดเห็นกับผลงานชิ้นนี้ว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง บเชื้อ HIV ความรู้เกี่ยวกับ
ก
ั
น
สถานการณ์
ท
ว
่
ั
โลกในระยะยี
ส
่
บ
ิ
ปี
ท
แ
่
ี
ล้
วต่างตระหนกกั
ำ
ส
การป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อยังมีน้อย แต่ตัวศิลปินกลับเชื้อเชิญผู้คนแปลกหน้าให้ มา

สัมผัสตัวและเต้นราร่วมกัน งานชิ้นนี้เป็นการแสดงออกถึงความรัก และความเคารพในความ
เป็ น มนุ ษ ย์ ข องเรา แต่ ล ะคน เป็ น การเชื่ อ มต่ อ พื้น ที่ ท างจิ ต วิ ญ าณ ท าลายก าแพงความ
หวาดระแวง ความกลัวที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกัน และงานชิ้นนี้ยังสามารถตีความได้ถึงการ
ทาลายสถานะความเหลื่อมล้าทางชนชั้นของคนในสังคมปัจจุบันได้อีกด้วย17

เราจะเห็ น ถึ ง การใช้ ภ าพตั ว แทนของตะวั น ออกในผลงานของฤกษ์ ฤ ทธิ์ อ ยู่ เ สมอ
โดยเฉพาะอย่างยิงผลงาน "ผัดไทย" ที่เป็นผลงานศิลปะที่สร้างชื่อเสียงแก่ฤกษ์ฤทธิ์มากในเวทีศิลปะ
ตะวันตก นักวิจารณ์ศิลปะ นักวิชาการ ที่และศิลปิน ต่างให้เหตุผลว่าฤกษ์ฤทธิ์ประสบความสาเร็จใน
ระดับนานาชาติด้วยเหตุผลใกล้เคียงกัน สุธี คุณาวิชยานนท์ แสดงความคิดเห็นว่า
ในผลงานยุคแรกๆของฤกษ์ฤทธิ์ มีการใช้เสน่ห์แบบไทยๆ(“เสน่ห์แบบเป็นอื่น” ซึ่ง
เป็นเสน่ห์ลึกลับและเป็นสิ่งอื่นสาหรับอื่นคนไกลอย่างคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม ในภาษาอังกฤษ
จะตรงกั บ ค าว่า exotic หรื อ exoticism ที่หมายถึ ง ลั ทธิค วามคิ ด ดั ง กล่ า ว) อาหารไทยที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก และ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ ย่างการทาอาหารเลี้ยงผู้คนฟรีๆ แบบไทยๆ ถูก

16 นที อินสม, “การศึกษาขบวนการผลิตซ้าภาพลักษณ์ของสยามตามแนวความคิด

Orientalism ในภาพยนตร์เรื่อง Anna and the King (1999)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), V.
17

31 century museum, 31 century museum station, accessed April,
2015, available from http://31century.org/shall-we-dance/
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นาไปเสนอในสังคมอื่น ที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งพิเศษ และแปลกน่าพิศวง
สาหรับสภาพแวดล้อมนอกเมืองไทย18

คล้ายคลึงกับความคิดของ ถนอม ชาภักดี ที่กล่าวถึงผลงานของฤกษ์ฤทธิ์
ผลงานของฤกษ์ฤทธิ์ที่แสดง Paul Allen Gallery ต่างได้รับการตอบกลับเป็นอย่างดี
เพราะผู้เสพงานของเขานั้นอิ่มอร่อยไปกับความ exotic ของอาหารที่ฝรั่งถวิลหา อย่างที่ Jerry Saltz
นักวิจารณ์ศิลปะที่เขียนวิจารณ์ลงใน Art in America ฉบับดังกล่าว ได้แวะเวียนเข้าไปกินอาหารถึง
11 ครั้ง แล้วก็บอกว่าลืมไปว่ามันเป็นงานศิลปะของฤกษ์ฤทธิ์19
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เราอยู่ในโลกที่เขาวางผังเอาไว้ พอเราเริ่มเอาสีไปแต้มบนแคนวาส ก็เท่ากับเราใช้

ฤกษ์ฤทธิ์แสดงความคิดเห็นต่อวิธีการใช้ความรู้ของตะวันตกและความรู้ไทยว่า

กติกาของเขา ก็คิดแบบฝรั่งแล้ว จะมาพูดว่าคนนู้นคิดแบบฝรั่งไม่ได้ คือ คุณทางานบนแคนวาส
คือ คุณก็คิดแบบฝรั่ง เราก็อยู่ในกติกาที่ว่ามันมีความคิดยังไง แล้วเราๆก็ค่อยเอามันมาใช้ ดึงมัน
ออก ใส่ เ ข้ า ไปใหม่ สิ่ ง ที่เ รามี ประสบการณ์อยู่ ก็คื อ ไทยอยู่ แล้ ว แต่ มันไม่ ใช่ ว่า จะใช้ ให้เป็น
exotic ได้คือ ปัญหา หรือเอาไปใช้ทุกอย่าง มันก็กลายเป็นขายฝรั่ ง แต่ว่ามันมีเส้น คือ ถึงต้อง
ระวัง ไม่ใช่ว่าจะเอาความเป็นไทยมาเป็นสีสันเป็นภาพ แต่ขอพูดว่า มันเป็นวิธีการคิด วิธีการใช้
ชีวิต ดังนั้นมันเป็นความเป็นจริงมากกว่า
ที่เราทาข้าวอยู่เมืองนอกเราก็เปิดบ้านให้คนมาอยู่ มากิน วันอาทิตย์ก็จะมากิน คือ
ที่ ก่ อ นท างานศิ ล ปะ เพราะเราจะท าแกงหม้ อ ๆก็ ใ หญ่ อ ยู่ แ ล้ ว เราก็ กิ น คนเดี ย วไม่ ห มด
เพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติของเรา ไม่ได้ไปสร้างออกมา แต่ฝรั่งจะดูว่า เราเป็นคนให้อะไรอย่าง
นี้ สาหรับเขา ถ้าให้ก็ต้องการรับอะไรบาง นี้คือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ นี้คือ gap ของ culture เพราะ
เขาไม่ได้เป็นเรา และเราก็เป็นเขาไม่ได้20


18 สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่า

สู่ไทยใหม่ ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจาก

ประเพณีสู่สมัยใหม่และร่วมสมัย, 160.
19 ถนอม ชาภักดี. “ฤกษ์ฤทธิ์ ตีร ะวนิช Chef-Conceptual Artist,” เนชั่นสุดสัปดาห์
(28 กุมภาพันธ์ 2540): 66-67.
20 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.
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ภาพที่ 35 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1993 (shall we dance)

, 1993

ที่มา: Gavin Brown’s enterprise, Artists- Rirkrit Tiravanija, accessed April, 2015,
available from https://gavinbrown.biz/artists/rirkrit_tiravanija/works

ภาพที่ 36 เครื่องเล่นแผ่นเสียง The King and I เล่นเพลง shall we dance ที่เป็นส่วนหนึง่ ใน
ผลงานของฤกษ์ฤทธิ์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ 31 century ของคามิน เลิศชัยประเสริฐ
ที่มา: 31 century museum, 31 century museum station, accessed April, 2015,
available from http://31century.org/shall-we-dance/
กลวิธีการสร้าง “ความเป็นอื่น” โดยภาพลักษณ์ exotic ของฤกษ์ฤทธิ์เกิดขึ้นจากส่วน
หนึ่งที่ใช้รูปแบบความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเป็นการเปลี่ยนบริบทวัฒนธรรมไทยๆเข้าสู่บริบท
ศิล ปะดัง ที่ ประชา สุวีร านนท์ เสนอถึง การประยุก ต์ใช้จ ากสี่เ หลี่ยมสัญศาสตร์ของคลิฟฟอร์ดมา
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วิเคราะห์ความเป็นไทยบนพื้นที่ชาติพันธุ์บนพื้นฐานกลุ่มพวกและชนชั้น ความเป็นไทยจะวางอยู่บน
สองแกน คือ แท้ (authentic) และเทียม (in-authentic) ทาให้เกิดความสูงต่าทางลาดับชั้นไม่เท่ากัน
โดยแบ่งออกได้เป็นสี่แบบ คือ 1.ไทยประเพณี (traditional art) สืบทอดมาจากชนชั้นสูงและรัฐ มี
ความเป็นศิลปะและความแท้ 2.ไทยพื้นบ้าน (folk Thai) มีความแท้แต่ไม่ประณีตบรรจงสัมพันธ์กับ
วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย 3. ไทยๆ (vernacular Thai) เป็นไทยแบบชายขอบเพราะทั้งไม่แท้และไม่เทียม
เกิดขึ้นในกระแสบริโภคนิยมในสังคมสมัยใหม่ 4. ไทยร่วมสมัย (contemporary Thai) เป็นศิลปะ แต่
ไม่มีความแท้และดารงอยู่เหนือวัฒนธรรม เป็นการนาเสนอในบริบทใหม่21
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ภาพที่ 37 การประยุกต์ใช้จากสีเ่ หลี่ยมสัญศาสตร์ของคลิฟฟอร์ดมาวิเคราะห์ความเป็นไทยบนพื้นที่
ชาติพันธุ์บนพื้นฐานกลุ่มพวกและชนชั้น
ที่มา: ประชา สุวีรานนท์ และเกษียร เตชะพีระ, อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ (กรุงเทพฯ: ฟ้า
เดียวกัน, 2554), 54.

21 สี่ เ หลี่ ย มสั ญ ศาสตร์ข องคลิฟ ฟอร์ด เป็น การแบ่ ง ประเภทการสะสมวั ต ถุ ศิ ล ปะ

คือ
ศิลปวัตถุ (Art) กับวัตถุทางวัฒนธรรม (Cultural Artifact) และนามาแบ่งด้วยการจับคู่ตรงข้ามอีกที
คือ การแบ่งสิ่งที่ไม่เป็นศิลปะ (Non-art) กับไม่เป็นวัฒธรรม (Non-culture) จึงทาให้เกิดเป็นสีเ่ หลีย่ ม
ที่ถูกแบ่งด้วยแกนตั้งและแกนนอน คือ 1. ผลงานชิ้นเอกที่เป็นของแท้ (Authentic- Masterpiece) 2.
ผลงานทางวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น ของแท้ (Authentic- Artifact) 3. ผลงานชิ้ น เอกที่ เ ป็ น ของไม่ แ ท้
(Inauthentic- Masterpiece) 4. ผลงานทางวัฒนธรรมที่เป็นของไม่แท้ (Inauthentic- Artifact) ดู
ประชา สุวีรานนท์ และเกษียร เตชะพีระ, อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ (กรุงเทพมหานคร: ฟ้า
เดียวกัน, 2554), 53.
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ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นโลกหลังระบบอาณานิคมที่ ให้ความสาคัญกับการเปิดรับกระแส
วัฒนธรรมความหลากหลาย รวมถึงวงการศิลปะตะวันตกที่พยายามเปิดโอกาสให้ศิลปินที่ไม่ใช่ยุโรป
หรือไม่ใช่ตะวันตก หรือจากประเทศที่ไม่พัฒนาเข้ามาสร้างความเคลื่อนไหวอย่างเปิดกว้างในกระแส
ศิลปะตะวันตก ถนอม ชาภักดี แสดงความคิดเห็นว่า
จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ที่เรียกว่า
โลกาภิวัตน์ นี่เองที่ทาให้การแสวงหาสิ่งใหม่จากพื้นที่ชายขอบของกลุ่มประเทศตะวันตกในเรื่อง
ของศิลปะคึกคักขึ้ นมา ซึ่ ง การมุ่งหน้ า สู่ตะวันตกหรื อนานาชาตินั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป
เพียงแต่ศิลปินต้องทาความเข้าใจบทบาทของตัวเองให้ชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ศิลปินใน
ยุคปัจจุบนั นี้ไม่ใช่มีหน้าที่เฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างเดียว แต่ต้อง ‘นาเสนอ’ ตัวเอง
ให้เป็นด้วย22
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ส่วน ศาสตราจารย์เจตนา นาควัชระ ให้ความเห็นที่คล้ายกันว่า
การที่ศิลปินไทยเดินเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์จึงอาจไม่จาเป็นที่ต้องออกแรงกาย
แรงใจมากนัก เพราะเพียงจับกระแสได้ก็ปรับตัวได้งา่ ย กิจกรรมที่กลายงานเป็นศิลปะขึ้นมา อาทิ
การปรุงอาหารให้คนกิน เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีในประชาคม และสร้างความเป็นมิตรต่อกัน
ดังที่วงการศิลปะตะวันตกเรียกร้องนั้น ก็ดูจะเป็นหญ้าปากคอกสาหรับศิลปินไทย การสร้างาน
ประเภท “ผั ด ไทย” ที่ โด่ ง ดั ง ไปในวงการตะวันตกนั้ น จึ ง จะดู เป็ นเรื่ องของการปรั บตัวทาง
ความคิดมากกว่าการแสดงฝีมือสาหรับความคิดแบบไทยๆ ก็คงจะเป็นว่า การทากับข้าวให้คนอืน่
กินนั้นมีมิติในเรื่องของพ่อครัวแม่ครัวหัวป่าเข้ามาแทรกอยู่โดยปริยาย23

ความส าเร็ จ ของกลวิ ธี ก ารใช้ exotic ของฤกษ์ ฤ ทธิ์ โ ดยการใช้ อั ต ลั ก ษณ์ ไ ทยๆมา
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่บริบทงานศิลปะ ถูกเรียกจากนักวิจารณ์ศิลปะในเมืองไทยว่า “โกอินเตอร์” สายัณห์
แดงกลม ให้ความคิดเห็นเชิงคลุมเครือต่อคานี้ว่า


22 ถนอม ชาภักดี , “ศิล ปะสมัยใหม่ของไทยกับการก้าวช้ามพรมแดนสู่พื้นที่นานาชาติ ”

ใน เข้านออก/ออกใน รวมบทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), วรเทพ
อรรคบุตร, บรรณาธิการ (กรุงเทพ ฯ : สเกล, 2548), 99.
23 เจตนา นาควัชระ, ศิลป์ส่องทาง: รวมบทความวิชาการ (กรุงเทพฯ: คมบาง, 2546),
229-230.
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กระบวนการโกอินเตอร์ นั้นเก็บงาเงื่อนไขบางอย่างที่บ่อนแซะและแทะมโนทัศน์
เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม....การโกอินเตอร์จึงไม่ได้มีเพียงความหมายในกายภาพ แต่
รวมถึงการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ตรงพื้นที่ที่ตั้งอยู่ เป็นความย้อนแย้งที่ว่าจะทัดเทียมเขา….การ
‘โกอินเตอร์’ ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความหลากหลาย แต่กลับกลายเป็นการ ‘โอน
ถ่ายวัฒนธรรมเก่า / แก่ เพือ่ หวังจะมีทางเลือกมากขึ้น พร้อมกับปลอกคา /คอว่า ‘สากล’24

ในทางตรงข้าม อุทิศ อติมานะ กลับมองว่า กลวิธี exotic ซึ่งถูกยอมรับในเวทีศิลปะ
นานาชาตินั้นเป็นความต้องการที่สมยอมกันระหว่างโลกศิลปะตะวันตกซึ่งยังคงยึดติดกับวัฒนธรรม
ยุโรปเป็นศูนย์กลางกับกลุ่มประเทศที่ไร้อานาจหรือประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้น (รวมถึงประเทศไทยที่
ได้รับ ผลกระทบอาณานิคม) ปัจ จัยความต้องการของศิลปะตะวันตกมีอยู่สองปัจจัย คือ 1. ความ
ต้องการของเวทีตลาดศิลปะโลก 2. ความก้าวหน้าทางวิชาการของตะวันตก ส่วนประเทศกลุ่มไร้
อานาจหรือกาลังพัฒนาที่ผลิตศิลปินชายขอบต่างรู้ว่าการใช้กลวิธีของความแตกต่างจากวัฒนธรรม
ของตนเองช่วยกลายเป็นใบเบิกทางก้าวสู่อาชีพศิลปินในยุคโลกาภิวัต น์ที่ เกิดขึ้นทั่วโลกและไม่ได้
เกิดขึ้นแค่สังคมไทยเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามกลวิธีการใช้ความแปลกใหม่หรือ exotic ที่แตกต่าง
นี้ย่อมมีลักษณะต่างกัน คือ การที่ศิลปินเพียงใช้เปลือกรูปแบบวัฒนธรรมสร้างความแตกต่าง และ
ความแตกต่างที่สามารถส่งสารการวิจารณ์เพื่อสร้างสานึกสาธารณะ25
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2 สุนทรียะของชีวิตข้ามพรมแดนบนรอยต่อทางวัฒนธรรม
ท่ ามกลางความวุ่นวายซับ ซ้อนของอัตลัก ษณ์ในสังคมหลังอาณานิคม โฮมิ บาบาให้
ความสาคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural difference) ของผู้คนชายขอบหรือคนกลุ่ม
น้อยหรือผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่เป็นผูผ้ ลิตกระบวนการผสานทางวัฒนธรรม (cultural hybridity) ฤกษ์
ฤกษ์ฤทธิ์เป็นตัวอย่างศิลปินเชื้อสายไทยพลัดถิ่นที่สร้างผลงานศิลปะจากปัจจัยการใช้ชีวิตบนพรมแดน
รอยต่อทางวัฒนธรรมที่มาจากการอยู่เมืองนอกค่อนชีวิต ในโลกศิลปะตะวันตกฤกษ์ฤทธิ์ไม่เคยถูกจัด
ทาเนียบว่าเป็นศิลปินไทยแต่ ถูกมองว่าเป็นศิลปินที่เดินทางเร่ร่อนไปทั่วโลก (global art normad)


24 สายันห์ แดงกลม, “ลับแลในมนุษยศาสตร์ไทย”

ใน ความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์, เกษม เพ็ญภินันท์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2552), 67.
25 สัมภาษณ์ อุทิศ อติมานะ, อาจารย์ประจาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558.
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โดยมีความเป็นพลเมืองโลก
โลกาภิวัตน์


26
(cosmopolitan) ยืดหยุ่นต่อวัฒนธรรมต่างๆ

และปรับตัวเข้ากับสังคม
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ภาพที่ 38 ภาพถ่ายผลงานประติมากรรมชิ้นแรกของฤกษ์ฤทธิ์ ขณะอายุ 8 ขวบ กับพี่สาวที่รบั แรง
บันดาลใจจากตัวละคร “สป๊อค” ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องสตาร์เทรค (Star Trek)
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 1.
การใช้ชีวิตข้ามพลัดถิ่นซึ่งเป็นประสบการณ์ร่วมสมัยในโลกหลังอาณานิคมสามารถแสดง
ถึง การสูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ จากบ้านเกิ ดเมื องนอน ในขณะเดียวกันก็เ ป็นสิ่ง ใหม่ ที่ทาให้เกิด
ความรู้สึกอันกากวมทั้งการรู้สกึ มีทอี่ าศัยที่แต่ก็ไม่เหมือนกับบ้านเกิดของตนเอง สิ่งนี้ได้เกิดกับผู้ใช้ชีวิต
ในต่างแดนอย่างฤกษ์ฤทธิ์ส่งผลให้เขาผลิตงานศิลปะที่ตั้งคาถามกับอัตลักษณ์ของตนเอง untitled
1981 (gor for gai) (spirit house) ผลงานในชั้นปี 2 ขณะที่ฤกษ์ฤทธิ์กาลังศึกษาศิลปะระดับปริญญา
ตรีที่ประเทศแคนาดา เป็นวาดเส้นบนกระดาษลูกฟูกและวาดตัวอักษร ก.ไก่ ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกใน
พยัญชนะไทย จากนั้นจึงจาลองสร้างศาลพระภูมิ (Spirit house) ที่สถิตของเทวดาหรือวิญญาณซึ่ง
อาศัยอยู่บนพื้นดิน ข้างใต้ศาลพระภูมิมีพจนานุกรมภาษาไทย ต่อมาฤกษ์ฤทธิ์ได้สร้างประติมากรรมที่


26 Renate Dohmen, Towards

a cosmopolitan critically? Relational
aesthetics, Rirkrit Tiravanija and transnational encounter with Pad Thai, accessed
April, 2015, available from https://openartsjournal.files.wordpress.com/2013/07/
oaj_issue1_dohmen.pdf
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เป็นวัดขนาดเล็กแลดูเหมือนบ้าน โดยผลงานชิ้นนี้ถูกวางอยู่บนพื้นและข้างในมีลาโพงกระจายเสียง
กาลังเล่นคลื่นวิทยุสามคลื่นที่สลับกันไปเรื่อยๆ27
ฤกษ์ฤทธิ์กล่าวถึงที่มาของผลงานชุดนี้ว่ามาจากที่กาลังคิดถึงเกี่ยวกับเมืองไทย เพราะว่า
ตอนที่อยู่เมืองไทยยัง ไม่ค่อยทราบว่าประเทศไทยมีสิ่งใดที่เป็นคุณค่าและศิลปะในประเทศนั้นเป็น
อย่างไร ดังนั้นผลงานชุดนี้จึงเป็นการคิดถึงบริบทความหมายของการทางานศิลปะของตนในตะวันตก
และการหาความเป็นไปได้ในการย้อนกลับ ไปคิดถึงเมื องไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองยังไม่ ค่อยรู้จัก ดี นัก
ผลงานทั้งหมดเป็นการทาความเข้าใจถึงตัวตนหรืออัตลักษณ์บนตาแหน่งที่ตัวเองกาลังยืนอยู่ในโลก
ตะวันตก
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ภาพที่ 39 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1981 (gor for gai) (spirit house), 1981
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 1.


27 Hans Ulrich Obrist,

Hans Ulrich Obrist: Interviews - Volume 1, ed.
Thomas Boutoux (Italy: Fondazione Pitti Immagine Discovery and Charta, 2003), 880.
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ภาพที่ 40 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1992 (red, yellow, green curry), 1992
ที่มา: Artsconnected.org, Hélio Oiticica and Rirkrit Tiravanija: Contact, accessed
April, 2015, available from http://artsconnected.org/collection/116137/h-lio-oiticicaand-rirkrit-tiravanija-contact?print=true
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untitled 1992 ( red, yellow, green curry) เ ป็ น ตั วอ ย่ า งหนึ่ งของก ารใช้ ร าก
ประสบการณ์ของวัฒนธรรมประเทศแม่ที่ติดตัวมาสร้างสรรค์ ฤกษ์ฤทธิ์นาพริกแกงสามอย่างบรรจุลง
ในกระป๋อง ได้แก่ พริกแกงมัสมั่น น้าพริกแกงแดง และพริกแกงเขียวหวาน แปะหน้าฉลากตามสีของ
พริกแกงแต่ละชนิดและเป็นรูปครอบครัวของศิลปิน คือ แม่ พี่สาว และศิลปินที่ชายหาด
การเดินทางบ่อยครั้งตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนเข้ามาสู่การใช้ชีวิตอาชีพศิลปินที่ได้รับทุนพานัก
ทางานศิลปะในต่างประเทศทาให้ฤกษ์ฤทธิ์ต้องเปลี่ยนพื้นที่อาศัยอยู่บ่อยๆ ดังนั้นประเด็นที่อยู่อาศัย
เป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกนาเสนอในผลงานศิลปะของเขา ในปี ค.ศ. 1996 ฤกษ์ฤทธิ์ได้รับทุนเป็นพานัก
ทางานศิลปะเป็นเวลา 6 เดือน ที่เมืองโคลน ประเทศเยอรมนี ผลงาน untitled 1996 (tomorrow is
another day) ภายในห้องนิทรรศการจะพบโครงสร้างอาคารที่ทาจากไม้ซึ่งถูกจาลองให้เหมือนกับอ
พาร์ท เม้นท์ ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก จุดเริ่มต้นมาจากการเข้าอยู่ห้องพักแห่งใหม่ที่ได้จากทุนพานัก
ทางานศิลปะในต่างประเทศ แต่ข้างในห้องพักใหม่นั้นไม่มีข้าวของเครื่องใช้ใดๆ ผู้ดูแลฤกษ์ฤทธิ์จึงให้
ทุนไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ มาตกแต่งห้องพักตามใจชอบ “เขาบอกให้เราไปซื้อของเพื่อทาเป็น
บ้าน เราเริ่มซื้อของที่เราชอบ ถ้าซื้อของที่เราชอบ พอเราไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ เราเลยคิดว่าควรจะ
ทางานที่ต้องใช้ของที่ซื้อมาเพื่อให้มีการต่อเนื่องไป พอเราคิดแบบนั้น เลยเอามาใส่ในอพาร์ทเม้นท์
เราเลยจาลองอพาร์ทเม้นท์เราขึ้นมา”28 ฤกษ์ฤทธิ์จึงได้ทิ้งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ซื้อมาใช้ในช่วงเป็นศิลปิน


28 สัมภาษณ์, ฤกษ์ฤทธิ์


ตีระวนิช, อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.
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พานัก ทั้งเครื่องครัว โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ไว้ในอพาร์ทเม้นท์จาลอง และเดินทางออกจากเมืองโค
โลนหลังจากนิทรรศการเปิด
แนวคิดส าคัญ ในผลงานชิ้นนี้ไม่ ได้เ ป็นการจ าลองที่ พัก ที่ เ คยอาศัยอยู่ห รือนาสิ่ง ของ
เครื่องใช้ที่เคยใช้แล้วมาจัดวางในพื้นที่ แต่เป็นการจาลองประเด็นถึงการใช้ชีวิตอยู่ให้ผู้ชมหรือผู้ที่เข้า
มาดูนิทรรศการเกิดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่จาลองนั้น นาเสนอแนวคิดประสบการณ์และเวลาของมนุษย์ที่
เกิดขึ้นจากพื้นที่ประสบการณ์ที่อยู่รอบข้าง ฤกษ์ฤทธิ์ขอให้แกลเลอรี่ปิดทางเข้าด้านหนึ่ง เพื่อให้ผู้ชม
เกิดความสนใจนามาสู่เฉพาะพื้นที่ ข้างในห้องนิทรรศการ และขอให้แกลเลอรี่แห่งนี้เปิดตลอด 24
ชั่วโมง เป็นเวลาทั้งหมด 7 วัน ในพื้นที่จาลองนี้ได้เกิดกิจกรรมต่างมากมายๆ จากผู้ชมหรือผู้ที่เข้ามา
ใช้พื้นที่แห่งนี้หรือบริเวณรอบๆ ตั้งแต่มาอาบน้า ทาอาหาร กินข้าว นั่งดูทีวี ฟังเพลง พูดคุย หลับนอน
จั ด งานวั น เกิ ด จนถึ ง จั ด งานแต่ ง งาน เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ใ นพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ท าให้ ผู้ ช มกลายเป็ น ผู้ แ สดง
(performer) เองกับผลงานศิลปะของศิลปิน
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ภาพที่ 41 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1996 (tomorrow is another day), 1996
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 30
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ประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางเป็นสิง่ ทีฤ่ กษ์ฤทธิ์ให้ความสาคัญ ฤกษ์ฤทธิ์พานักศึกษา
คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จ านวนหนึ่ ง พาไปเดิ น ทางไปศึ ก ษาชมวงการศิ ล ปะใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1998 ในขณะเดียวกันฤกษ์ฤทธิ์ได้หาทุนจากการสร้างงานศิลปะเพื่อเป็นเงิน
ทุนการศึกษางานให้นักศึกษาเหล่านั้น untitled 1999 (further east) เป็นร่มกระดาษที่ทาขึ้นใน
จังหวัดเชียงใหม่ ฤกษ์ฤทธิ์วาดแผนที่บนร่มกระดาษที่เป็นการเดินทางของเขาและนักศึกษาศิลปะไปสู่
สถานที่ต่างๆที่มีผลงานศิลปะชิ้นสาคัญ ตั้งแต่ลอสแองเจอลิสไปถึงฟิลาเดเฟียในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่วนมาบรรจบกัน จากเหตุการณ์การเดินทางครั้งนี้ทาให้ฤกษ์ฤทธิ์ทราบว่าการสร้างประสบการณ์
เดินทางไปดูผลงานศิลปะชิ้นจริงช่วยให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่เป็นจริงนอกจากตาราเรียน29
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ภาพที่ 42 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1999 (further east), 1999
ที่มา: Walker Art Center, Collection, accessed April, 2015, available from
http://www.walkerart.org/collections/artworks/untitled-1999-further-east
อีกมุมหนึ่งฤกษ์ฤทธิ์สนใจที่จะถ่ายทอดและวิจารณ์สภาพบรรยากาศสังคมในเมืองไทยที่
ศิลปินเคยมีประสบการณ์ตรงและผ่านหูผ่านตาอันเป็นเรื่องของภายในประเทศ เช่น ผลงานภาพถ่าย
หลายชิ้นที่ เ ป็นภาพถ่ายภายในประเทศไทย ทั้ ง กิ จ กรรมพระสงฆ์ภายในวัด อาคารบ้านเรือนใน
เมืองไทย จิตรกรรมปะติดกับหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทย หรือผลงานวาดเส้นภาพเหตุการณ์สาคัญตาม


29 ฤกษ์ฤทธิ์นานักศึกษามาดูผลงานศิลปะในบ้านของ

Donald Judd หลังจากดูผลงาน
เสร็จ ฤกษ์ฤทธิ์จึงพานักศึกษาเข้าห้องสมุด เมื่อนักศึกษาเปิดหนังสือถึงทราบว่าได้ไปดูผลงานศิลปะ
ของ Donald Judd.
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ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไทย หรือตุ๊กตาหุ่นเชิดห่มผ้าสีส้ม ชื่อผลงาน bad monk ทาขึ้นในปี ค.ศ. 1999
เพื่อการกุศล ที่ฤกษ์ฤทธิ์อ้างอิงถึงเหตุการณ์กรณีข่าวฉาวของอดีตพระสงฆ์ชื่อดังรูปในเมืองไทย30
อยู่ช่วงหนึ่งที่เราถ่ายรูปพระ ที่ตอนแรกเพราะการเดินทางอยากถ่ายอะไรก็ถ่าย
แต่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นถ่ายสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่า เพราะไปถ่ายอย่างอื่นคิดว่าถ่ายยังไงก็ได้ มัน
น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งไกลตัว แต่หลังๆ เริ่มพบว่านี่มันเป็นปัญหาหาเลยหันเป็นสิ่งไกลตัว
อยู่ ร่วมกั บ ความคิด รากเหง้ า ของตัวเราเองมากกว่า ที่ถ่ า ยพระ เพราะภาพพจน์ ความคิดที่
เกี่ยวกับพระ มันไม่อยู่แค่ในสิ่งที่เราเห็นด้วยสายตา แต่มันมีเรื่องวิถีชีวิตด้วย...มันน่าสนใจดีพอ
เราเริ่มถ่ายไปก็เหมือนเป็นการสร้างพระขึ้นมาประจาชีวิตเรานั่นเอง31
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ภาพที่ 43 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, Bad Monk, 1999
ที่มา: Artnet, Bad Monk by Rirkrit Tiravanjia, accessed April, 2015, available from
http://www.artnet.com/artists/rirkrit-tiravanija/bad-monk-JCxaRe7QNqkzBaZ7TijNiQ2
อั ตลัก ษณ์ลูก ผสมของฤกษ์ฤทธิ์ส ามารถพิจ ารณาในหลากมิ ติ เช่น ลัก ษณะการ
นาเสนอรูปแบบทางความคิดที่เป็นตะวันตกแต่ในขณะเดียวกันสามารถปลุกกระตุ้นความรู้สึกถึง
ตะวันออก ทั้งความเป็นรูปธรรมในผลงานซึ่งมีลักษณะกากวมไม่สามารถจัดประเภทให้ลงตัว มีความ

30ข่าวสะเทือนใจของวงการพระสงฆ์ไทยใน ปี

พ.ศ. 2538 เป็นข่าวของนายวินัย ละออง
สุวรรณ หรืออดีต พระยันตระ อมโรภิกขุ ถูกตั้งอธิกรณ์ว่าล่วงละเมิดเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ ทาให้
ขาดความเป็นพระในที่สุด.
31 วรเทพ อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์-ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช” ใน เข้านออก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 122.
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เป็นได้ทั้งงานศิลปะแบบประติมากรรมหรือสิ่งของเครื่องใช้ เป็นไปได้ทั้งพื้นที่ในห้องสี่เหลี่ยมสีขาว
หรือพื้นที่สาธารณะข้างนอก ส่วนในระดับนามธรรมนักวิจารณ์ศิลปะตะวันตกกล่าวถึงฤกษ์ฤทธิ์ว่าเป็น
ศิล ปินเชิง แนวคิดที่มี ลัก ษณะการเป็นผู้ให้ในวัฒ นธรรมท้องถิ่นของอเมริกา เรียกว่า "PotlatchConceptualist"32 คาว่า potlatch หมายถึง งานฉลอง (big feed) และในประเพณีพื้นเมืองชอง
อเมริกา คาว่า potlach คือ การจัดพิธีเพื่อเฉลิมฉลองตามโอกาสต่างๆเช่น วันเกิด งานแต่งงาน งาน
ศพ ของสมาชิกในเผ่า ในบางภาษาพื้นเมืองของอเมริกาคานี้ยังหมายถึง การท าลายทรัพย์สมบัติ
(killing wealth) เพราะเป็นการให้ฟรี เพื่อสละทรัพย์สมบัติ33 ส่วนในเมืองไทยกลับถูกมองในฐานะ
ความมีอัธยาศัยไมตรีและเมตตาซึ่งเป็นนิสัยการให้ของคนไทย
เพื่ อ เข้าใจการผสมผสานหรือลูก ผสมในปฏิบั ติก ารทางศิล ปะ นิคอส พาพาสเทอร์
เกี ยอะดิส (Papastergiadis 2012, 117) แบ่ง รูป แบบลูก ผสมที่ เป็นการแปรสภาพทางวัฒ นธรรม
(cultural transformation) 3 ระดับ ได้แก่ 1.รูปธรรมที่มองเห็นหรือความแตกต่างภายใต้อัตลักษณ์
ที่เป็นผลลัพธ์ของผสมกับส่วนประกอบต่างชาติ 2. ในด้านกระบวนที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมถูก
แปรสภาพหรือการถูกแปรสภาพภายในวัฒนธรรมแม่ 3. สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการสุนทรียะ
และทาให้สามารถนามาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับเทคนิคนักศิลปะสมัยใหม่ เช่น ปะติด (collage)
มอนทาจ (montage) การผสมหลากวัสดุ (bricolage) 34
ความเป็นลูกผสมของกระบวนการสร้างงานศิลปะของฤกษ์ฤทธิ์บ่งบอกถึงการสลายเส้น
แบ่งระหว่างปฏิบัติการศิลปะและปฏิบัติการชีวิตประจ าวัน และระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกที่สร้างได้สร้างนิยามขึ้นใหม่จากความเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรม ฤกษ์ฤทธิ์มองว่าโลกศิลปะ
ตะวันตกมีการขีดเส้นแบ่งอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะมีความพยายามทาลายเส้นแบ่ง “เราต้องนาข้อเสนอ
นี้ขึ้นมาอีกที แต่อยู่ที่ว่าให้มันอยู่ในความจริงหรือว่าอยู่ในชีวิตที่จริง ฉะนั้นก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจไปทา
ลายเส้นแบ่งเพียงแต่ว่ามันไปสอดคล้องกับความจริง คือว่ าเรื่องของเส้นแบ่งนี่แล้วแต่ว่าใครจะแบ่ง
คือเราไม่แบ่ง มันก็เป็นจริงของเรา แต่เค้าแบ่งอยู่ตลอดเวลา”35 เรเนท โดห์เมน (Renate Dohmen)
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32 Jerry Saltz, “ A short

history of Rirkrit Tiravanija. ” Art in America 84, 2

(February 1996): 82.
33 Philamuseum, Untitled 1998, accessed April, 2015, available form
http://www.philamuseum.org/micro_sites/exhibitions/ontheroad/bio-rirk.htm
34 Nikos Papastergiadis, Cosmopolitanism and Culture (Cambridge: Polity
Press, 2012), 117.
35 วรเทพ อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์-ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช” ใน เข้านออก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 107.
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มองว่าผลกระทบของฤกษ์ฤทธิ์ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อบรรยากาศในเมืองไทย ความท้าทายการสร้าง
เส้นแบ่งระหว่างศิลปะกับชีวิตมีผลในนิวยอร์ค แต่คนไทยไม่สามารถเห็นเส้นแบ่งนั้น36
untitled 1990 (blind) จัดแสดงขึ้นที่ Randy Alexander Gallery ในนิวยอร์ก ห้อง
นิทรรศการถูกจัดขึ้นในชั้น 11 ของอาคาร ฤกษ์ฤทธิ์จัดการการเปิดหน้าต่างทุกบานและบริเวณใกล้
หน้าต่างจะมีกล้องส่องทางไกล 3 ตัวติดตั้งเพื่อให้ผู้ชมมองออกไปข้างนอกตึกอาคารที่เป็นพื้นที่ย่านโซ
โฮ (SoHo) และบริเวณพื้นที่ตรงกลางห้องนิทรรศการจะมีซองไปรษณีย์สีน้าตาลหลายซองวางอยู่ ใน
ซองนั้นคือเทปอัดเสียงที่ฤกษ์ฤทธิ์อัดเสียงต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจาวันที่เป็นพื้นที่ข้างนอกห้องแกลเลอ
รี่ ในทุกๆวันตลอดหนึ่งเดือนของช่วงที่จัดนิทรรศการ ฤกษ์ฤทธิ์จะอัดเสียงใส่เทปคาสเซทแล้วใส่ซอง
ส่งไปรษณีย์ไปยังแกลเลอรี่ บุรุษไปรษณีย์จะเป็นผู้นาซองเทปคาสเซทเข้ามาวางในห้องนิทรรศการเอง
โดยที่ฤกษ์ฤทธิ์จะไม่เข้ามาจัดการในห้องนิทรรศการนี้เลย หลังจากจบนิทรรศการซองใส่เทปเหล่านีถ้ กู
บรรจุลงกล่องลังไม้ไม่ให้ได้เปิดในตลอดชั่วอายุชีวิตของศิลปิน
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ภาพที่ 44 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1990 (blind), 1990
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 7.


36 Renate Dohmen, Towards

a cosmopolitan critically? Relational
aesthetics, Rirkrit Tiravanija and transnational encounter with Pad Thai, accessed
April, 2015, available from https://openartsjournal.files.wordpress.com/2013/07/
oaj_issue1_dohmen.pdf
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ฤกษ์ฤทธิ์อ้างถึงแนวคิดนักปรัชญาตะวันตกเดอริด้า (Derrida) เพื่อให้ความสาคัญของ
การมองออกไปพื้นที่ด้านนอกของห้องนิทรรศการเสียมากกว่าพื้นที่ห้องนิทรรศการสีขาวที่เข้าไปจัด
แสดงซึ่งเป็นความพยายามสร้างปฎิสัมพันธ์ของพื้นที่ด้านนอกกลับเข้ามาสู่พื้นที่ห้องนิทรรศการที่อยู่
ข้างใน
ถ้าเราไม่มีภาพ มันก็จะต้องคิดค้นหาบางอย่าง แต่เราต้องการเน้นให้เห็นว่ามัน
ไม่ใช่อยู่ตรงนั้น ความเป็นจริงอยู่ข้างนอก ตัวตนของเราหรือสิ่งที่ทาคิดอยู่ข้างนอก ไม่ได้อยู่ข้าง
ใน (กระบวนการ) เพราะว่าประสบการณ์จริงคือตอนนี้ คนบันทึกมาก เราก็บันทึก แต่เราบันทึก
เวลา ไม่ได้เน้นว่ามีอะไรอยู่ มันเป็นนาฬิกาคือเทปทั้งหลาย เราไม่ได้ต้องการให้คนมาฟัง เราเลย
ใส่กล่องปิดผนึก และเปิดไม่ได้ คือเปิดได้หลังเราตายจะทาอะไรก็แล้ว แต่ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เปิด
ให้ฟังไม่ได้37
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ผลงานศิล ปะของฤกษ์ฤทธิ์ที่ เ ป็นเหมื อนสิ่ง ของเครื่องใช้ห รือประติม ากรรมมาจาก
ชีวิตประจ าวันถูก นาเสนอในรูป แบบชุด (edition) เช่น untitled 1993 (apron and thai pork
sausage) ผ้ า กั น เปื้ อ นอาหารสกรี น ภาพไส้ ก รอกอี ส าน , untitled (rucksack installation)
ประกอบด้วย กระเป๋าสะพายหลัง แผ่นที่ที่ทาจากภายถ่ายต่างๆ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม กระป๋องชา
น้าพริกแกงหรี่ (มัสมั่น , เขียว) พริกแห้ง ใบมะกรูด ข่าผง กะทิกระป๋อง กล่องข้าว ชุดเตาตั้งแคมป์
เครื่องครัวทีใช้ในสนามรบ น้าปลาและน้ามันบรรจุขวดพลาสติก ถุงพลาสติกกันน้า และถ่านไฟฉาย
เป็นต้น สิ่งของต่างๆทั้งหมดนี้ฤกษ์ฤทธิ์ต้องการนาเสนอถึงการใช้ประโยชน์ได้จริง
มาจากวิกเกนสไตน์ (Wiggenstein) ที่พูดว่า ความหมาย สามารถหาได้จากการ
ใช้มัน หมายถึง การหาความหมายต้องมีประสบการณ์และต้องใช้มันในสิ่งที่เป็นอยู่ งานชิ้นเล็ก
ที่เป็นแบ็คแพ็คจึงเป็นชุดที่อยากให้คนออกไปใช้ข้างนอก พยายามให้คนมองออกไปข้างนอก
ความเป็นจริงอยู่ข้างนอก จึงเน้นถึงการเดินทาง รื้อหน้าต่างออกไปข้างนอก มีแผนที่เปรียบ
เหมือนแผนที่ของความคิด งานพวกนี้จึงเป็นเหมือนบันทึกความคิด38

ผลงานชุด Atlas เป็นผลงานที่ มี แนวคิดเหมื อนผลงานข้างต้น นาเสนอด้วยรูป แบบ
หนังสือแผนที่ประสบการณ์ที่เคยถูกใช้นามาแสดงอีกครั้งหรือถูกใช้แล้วนากลับออกสู่ข้างนอก มีทั้ง

37 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,

อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.

38 เรื่องเดียวกัน.
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ภาพถ่ายผลงานศิลปะของตัวเองในอดีต ผลงานศิลปะของคนอื่น หรือภาพถ่ายจากเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ
งานอีกชิ้นหนึ่งที่ผู้ซื้อผลงานสามารถใช้ได้จริง untitled 1996 (lunch box) ผลงานที่
ทาออกมาหลายชิ้น เป็นปิ่นโตสแตนเลสที่บรรจุอาหารส่งให้ลูกค้าที่ซื้อผ่านแกลเลอรี่ แกลเลอรี่จะ
เป็นผู้สั่งร้านอาหารไทยนาอาหารใส่ปิ่นโตแล้วนาไปส่งให้ลูกค้าที่ซื้อผลงานถึงบ้าน ภายในปิ่นโตบรรจุ
อาหาไทย เช่น หมูสะเต๊ะ ส้มตา แกงกะหรี่ไก่ และข้าวสวย พร้อมส่งหนังสือพิมพ์ไทยฉบับรายวันไป
กับปิ่นโต
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ภาพที่ 45 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1993 (apron and thai pork sausage), 1993
ที่มา: Walker Art Center, Collection, accessed April, 2015, available from
http://www.walkerart.org/collections/artworks/untitled-1993-apron-and-thai-porksausage
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ที่มา: WikiArt, Untitled (Rucksack Installation) ,accessed April, 2015, available from
http://www.wikiart.org/en/rirkrit-tiravanija/untitled-rucksack-installation-1993

ภาพที่ 47 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, ATLAS I, 1995
ที่มา: WikiArt, ATLAS I, accessed April, 2015, available from
http://www.wikiart.org/en/rirkrit-tiravanija/atlas-i-1995
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ภาพที่ 48 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1996 (lunch box), 1996
ที่มา: Walker Art Center, Collection, accessed April, 2015, available from
http://www.walkerart.org/collections/artworks/untitled-lunch-box

ภาพที่ 49 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1998 (lunch box), 1998
ที่มา: The 21st Century Blog, Rirkrit Tiravanija | Untitled (lunch box) 1998, accessed
April, 2015, available from http://21cblog.com/rirkrit-tiravanija1/
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สถานะฤกษ์ฤทธิ์สามารถจัดได้ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชายขอบท่ามกลางสังคมตะวันตก
และสังคมไทย หรือเป็นผู้ที่มีสถานะข้างในและข้างนอกของสังคมนั้น ในขณะเดียวกันสายตาของผู้ที่
อยู่ภายนอกอย่างฤกษ์ฤทธิ์ที่มองเข้ามาในข้างในกลับสร้างความเป็นไปได้ใหม่ที่จะนาเสนอมุมมองใหม่
และเป็นการวิจารณ์วัฒนธรรมและสัง คมของตนเองที่ เข้าไปสัมพันธ์เกี่ ยวข้องโดยใช้ก ระบวนการ
สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ (relational aesthetic) อันมาจากชีวิตประจาวัน ของศิลปินที่ล้วนแต่เป็น
การใช้ของเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมมาสร้างใหม่
สถาบันศิลปะโลกตะวันตกได้สร้างชุดอธิบายผลงานฤกษ์ฤทธิ์ให้เป็นตัวแทนศิลปะเชิง
สั ม พั น ธ์ (relational art) หรื อ สุ นทรีย ศาสตร์เ ชิ ง สัม พัน ธ์ จ ากนัก วิจ ารณ์ ศิ ล ปะชาวฝรั่ง เศสและ
ภัณฑารักษ์ นิโคลาส บูริโยด์ (Nicolas Bourriaud) เป็นการนาศิลปะสร้างการเชื่อมโยงกับบริบททาง
สังคม โดยที่จะศิลปินเป็นผู้จาลองปฏิบัติการความจริงที่อยู่ในสังคมด้วยสถานการณ์ การพบปะ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆในผลงานศิลปะ ศิลปะเชิงสัมพันธ์ได้สร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับผู้ชมจากเดิมที่
พื้นที่แสดงงานศิลปะเป็นเพียงแค่พื้นที่ให้ผู้ชมงานเดินผ่านผลงานวัตถุที่ไม่มีชีวิตจากการเพ่งมอง แต่
ผลงานศิลปะเชิงสัมพันธ์ได้สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ทาให้ผู้ชมได้เข้ามาอยู่รวมกัน เป็นการ
เผชิญหน้าเกิดปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม สถานการณ์ หรือผลงานที่ศิลปินเป็นผู้สร้างขึ้น "บทบาทของ
ผลงานศิลปะไม่ได้ทาหน้าที่สร้างจินตนาการความจริงแบบยูโทเปีย แต่ที่จริงคือวิถีทางของการมี ชีวิต
และแบบจาลองปฏิบัติการดารงอยู่ตามความจริง หรืออะไรก็ตามที่เลือกโดยตัวศิลปิน ”39

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 50 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1992 (free), 1992
ที่มา: Gavin Brown’s enterprise, Artists- Rirkrit Tiravanija, accessed April, 2015,
available from https://gavinbrown.biz/artists/rirkrit_tiravanija/works

39 Nicolas Bourriaud,

Relational Aesthetics (France: Les Presse Du Reel,

1998), 13.
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untitled 1992 (free) นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งที่สองของฤกษ์ฤทธิ์ ที่ 303 gallery
ในนิวยอร์ก แนวคิดผลงานชิ้นนี้เป็นการตั้งคาถามถึงอุดมคติของความเที่ยงแท้ (authenticity) หรือ
สิ่งใดเป็นของจริงแท้แค่ไหน ฤกษ์ฤทธิ์เข้าไปปรับเปลี่ยนการวางตาแหน่งของวัตถุต่างๆที่เคยถูกวางไว้
ในแกลเลอรี่ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ย้ายผลงานศิลปะหลายๆชิ้นที่เคยถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของออกมาวาง
ไว้ข้างนอก เช่น งานจิตรกรรม ภาพถ่ายที่ใส่กรอบ เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องถูกถอดรื้อทั้งบาน
ประตู ลิ้นชัก หน้าต่าง บานพับ ไม่ให้มีการปิดกั้นแต่เปิดให้เห็นทะลุปรุโปร่ง แม้แต่โต๊ะทางานของ
คนทางานในแกลเลอรี่ถูกย้ายไปไว้ข้างหลังกองสิ่งของในห้อง ทั้งหมดนี้แสดงถึงการปรับเปลี่ยนพืน้ ทีๆ่
เป็นบริเวณหลังห้องให้กลายเป็นพื้นที่ด้านหน้า (นิทรรศการ) นอกจากนี้ฤกษ์ฤทธิ์ทาอาหารเลี้ยงมื้อ
เที่ยงให้กับผู้ชมฟรีๆ ทุกวัน ในพื้นที่ในส่วนที่เคยเป็นสานักงาน ซึ่งตอนนี้ได้กลายพื้นที่ทาอาหารและ
เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์แทน เมนูอาหารที่ฤกษ์ฤทธิ์เลี้ยงให้แก่ผู้เข้ามาในแกลเลอรี่เป็นข้าวสวยเสิร์ฟ
พร้อมกับเมนูแกงเขียวหวาน 2 หม้อ โดยหม้อหนึ่งเป็นแกงสีแดง อีกหม้อหนึ่งสีเขียว ซึ่งในแต่ละหม้อ
แกงของแกงเขียวหวานมีการใช้วัตถุดิบที่ต่างกัน หม้อแรกเป็นเป็นวัตถุดิบของกินที่หาได้ในนิวยอร์ก
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นของภายในท้องถิ่นใช้เป็นส่วนผสม ส่วนอีกหม้อหนึ่งใช้วัตถุดิบของกินที่นาเข้า
จากไทยหรือเรียกว่าเป็นแกงเขียวสูตรไทยแท้แต่เป็นของที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
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ภาพที่ 51 ผลงาน untitled (Free/Still) (1992/1995/2007/2011) ฤกษ์ฤทธิ์นาแนวคิดจากผลงาน
untitled 1992 (free) ปรับใช้ในนิทรรศการการแสดงที่ MOMA อีกครั้งหนึ่ง โดยให้
เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์เป็นคนทาอาหารแจกจ่ายกับผู้ทเี่ ข้ามาชมงานตลอด และติดตั้ง
โครงสร้างของฝาปะกนในพื้นที่นิทรรศการ
ที่มา: WikiArt, untitled 1992 (free), accessed April, 2015, available from
http://www.wikiart.org/en/rirkrit-tiravanija/untitled-free-still-1992
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หลังจากทาผัดไทยแล้ว เราเข้าใจว่า duration เป็นประเด็นที่เราสนใจตลอดเวลา
duration มั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา เวลาเรามี ป ระสบการณ์ แ ล้ ว เราสามารถมี
ประสบการณ์เพียงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาเดียว เราไม่สามารถจะอยู่ในช่วงเวลานั้นตลอด คือดู
หนัง เราก็ดูแค่ 2 ชั่วโมง ถ้าหนัง 8 ชั่วโมง เราก็ไม่ดู เราดูแค่ 2 ชั่วโมง นี้คือเรื่องของการใช้เวลาที่
พูดถึงคาถามเรื่องการเสพย์ คือ ไม่ได้แค่ยืนดูใกล้ไกล เวลาที่ใช้กับมันเป็นสิ่งสาคัญ เราก็เข้าใจว่ า
ตอนที่เราทาผัดไทย ถ้าเราหยุด ทุกอย่างก็หยุด ประสบการณ์ก็หยุด ประสบการณ์ก็เปลี่ยน มันก็
จะเพี้ยน ความคิดบางอย่างที่เราต้องการให้คนได้สัมผัสกับมัน มันก็จะไม่เต็ม เพราะว่าวันนี้คน
ที่มาวันนี้ เห็ น และคนที่มาวันหน้ าไม่ได้เห็ น เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งโจทย์ขึ้นมาอี กว่า ต้องทา
ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่มี(นิทรรศการ) เราเลยทางานนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นงานที่ทากับข้าวทุกวันให้คน
ได้กินกับข้าวทุกวันเวลา แต่ในเวลาเดียวกันเราก็เข้าใจว่าทุกช่วงเวลาไม่เหมือนกันเลย คือ ถ้าเอา
มาวางมาเหมือนกันยังไง รสชาติ เหมือนกันยังไงก็ไม่เหมือนกัน เป็นประเด็นหนึ่งทาต่อ40
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untitled 1993 (cured) ฤกษ์ฤทธิ์ได้ร่วมแสดงงานนิทรรศการชื่อว่า “Fever” ที่เป็น
การรวบรวมศิลปินตะวันตกหน้าใหม่และฤกษ์ฤทธิ์เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ถูกจับตามอง ฤกษ์ฤทธิ์คิดถึงต่อ
การกระทาของศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงจานวนมากในนิทรรศการนี้ที่กาลังพยายามทาให้ผลงานของ
ตัวเองดูร้อนแรงน่าสนใจมากที่สุด ฤกษ์ฤทธิ์จึงสร้างเต็นท์ให้ผู้ชมมาดื่มน้าชาใช้โดยใช้ผ้าสีส้มสดหรือสี
จีวรทาเป็นเต็นท์และสร้างตามสัดส่วนธรรมเนียมการสร้างห้องชงชาของญี่ปุ่น สัดส่วนของห้องชงชานี้
ได้รับ แนวคิดมาจากพุ ท ธศาสนามหายานของญี่ปุ่นที่ฤกษ์ฤทธิ์นามาเปรียบเทียบถึงพระพุทธเจ้า
สามารถอยู่ในพื้นที่หนึ่งแคบๆพร้อมกับพระ 40,000 รูป ภายใต้เต็นท์มีกาน้าชาบนโต๊ะ และเก้าอี้
เพื่อให้ผู้ชมเข้าไปนั่งชงชาและดื่มชาเกิดความสงบในจิตใจเพื่อล้างพิษ (detox) กับผลงานที่อยู่รอบ
นอก41 เหมือนกับการทาสมาธิซึ่งเป็นความตั้งใจของฤกษ์ฤทธิ์ที่ต้องการเสนอพื้นที่ทางเลือกท่ามกลาง
พื้นที่ศิลปะตะวันตก


40 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,
41



อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.

เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 52 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1993 (cured), 1993
ที่มา: Mutual Art.com, By Rirkrit Tiravanija, accessed April, 2015, available from
http://www.mutualart.com/Artwork/Untitled--1993--Cure-/DBBA0BCDC80E418B
ในปี ค.ศ. 1993 ฤกษ์ฤทธิ์ถูกรับเชิญร่วมการแสดงนิทรรศการ Aperto 93 ของมหกรรม
ศิลปะนานาชาติเวนิซเบียนนาเล่ ครั้งที่ 45 ผลงาน untitled 1993 (1271) ผลงานอีกชิ้นที่ฤกษ์ฤทธิ์
มองถึงสภาพแวดล้อมให้สัมพันธ์กับผลงานที่จัดแสดง ที่ฤกษ์ฤทธิ์นาประวัติศาสตร์การเดินทางของมา
โคโปโลที่เริ่มต้นเดินทางจากเมืองเวนิซไปสู่ดินแดนตะวันออกไกลมาใช้อยู่ในบริบทของงาน ในผลงาน
ชิ้นนี้ประกอบด้วยเรือแคนูอะลูมิเนียมที่เป็นตัว แทนของท้องถิ่นในอเมริกา ข้างในเรือมีหม้อทรงสูง
สองหม้อกาลังต้มน้าเดือดอยู่ เรือที่มีหม้อต้มอยู่บนเรือคนไทยทุกคนย่อมรู้ดีว่านี้ คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือ
และมีกล่องบะหมี่สาเร็จรูปยี่ห้อ Cup’O Noodle ขนส่งมาจากประเทศอเมริกาที่ผลิตโดยบริษัท ของ
ญี่ปุ่นในรัฐแคลิฟอร์เนีย บะหมี่สาเร็จรูปเหล่านี้ก็ถูกนามาแจกจ่ายให้ผู้ชมงานได้กิน
ผลงานนี้จะเห็นถึงการตีความหมายเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ในอดีตมาสู่ปัจจุบัน นับ
จากที่ ม าร์โ คโปโลซึ่ง เป็นชาวเวนิส เดินทางไปประเทศจีน ในปี ค.ศ.1271 แล้วยัง เป็นผู้นาอาเส้ น
ก๋ วยเตี๋ยวจากจีนเข้ามาในอิ ตาลี่ดัดแปลงเป็นมัก กะโรนีและสปาเก็ ตตี้ ส่วนประเทศไทยก็นาเอา
วัฒนธรรมการกินก๋วยเตี๋ยวมาจากจีนจนมีการดัดแปลงเอามาขายบนเรือหรือที่รู้จักว่าเป็นก๋วยเตี๋ยว
เรือ นอกจากนี้สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับเวนิส ของทั้งสองแห่งที่มีการสัญจร
ทางน้าในลาคลองด้วยเรือเหมือนกัน
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ภาพที่ 53 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1993 (1271), 1993
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 13.
untitled 1995 ( back of postcard reads: ) ใ น นิ ท ร ร ศก า ร Economies: Hans
Accola and Rirkrit Tiravanija เป็นผลงานหลากสื่อการจัดวางที่ประกอบด้วนเต็นท์สีจวร เตียงพับ
และวิดีโอผลงาน และต้องการเชื้อเชิญให้ผู้ชมรู้สัมผัสถึงพื้นที่อันสงบผ่อนคลายด้วยอีกวิธีหนึ่งที่เข้ามา
ชมผลงานศิลปะที่อยู่ในนิทรรศการ และ ฤกษ์ฤทธิ์นาเตียงพับและผ้าห่มมาวางไว้เพื่อให้ผู้ชมเข้ามา
ผ่อนคลายอิริยาบถนอกจากเพียงแค่เดินผ่านชมผลงานศิลปะชิ้นอื่นในนิทรรศการ เช่น จิตรกรรมที่ตดิ
อยู่บนผนัง หรือประติมากรรมที่ต้องวางอยู่บนแท่น
ผ้าห่มที่ถูกนาวางนี้เป็นผ้าห่มจากโรงงาน Faribault Woolen Mill ในรัฐ Minnesota
ซึ่งเป็นฝีมือผลิตจากแรงงานของชนกลุ่มม้งลาว42ที่เข้ามาอพยพลี้ภัยการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
และบนลายหมอนจะเป็นลวดลายท้องถิ่นของม้งมีความหมายถึงธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์ ทั้งนี้ฤกษ์ฤทธิ์

42 สงครามกลางเมืองลาว

(พ.ศ. 2496-2518) เป็นปัญหาความขัดแย้งของอุดมการณ์
ทางการเมืองระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายกษัตริย์ โดยที่ฝั่งกษัตริย์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วย
สืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (CIA) ภายใต้การนาของนายพลวังเปา CIA ได้ฝึกกกลุ่มกองโจร
ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวเขาเผ่าม้งในการต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยใช้ศาสนาคริสต์บังหน้า เมื่อนายพลวังเปา
แพ้หนีทาให้ต้องหนีออกไปอยู่ในสหรัฐอเมริการอเมริกาโดยมี CIA รับกลุ่มชาวเขาเหล่านี้เป็นผู้อพยพ
ทางการเมือง.
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ได้ฉายวิดีโอภาพยนตร์เกี่ยวกับชาวม้งที่เป็นเรื่องราวของการเย็บผ้าท้องถิ่น และอีกแง่มุมหนึ่งได้ฉาย
ภาพถึงคนม้งลาวยังคงเย็บผ้าห่มโรงงานทั้งที่โรงงานนั้นได้ทุกยุบไป
ข้างผนัง หลัง เตียงพับถูก ทาเป็นสีส้ม สดอันสื่อถึง สีของจีวรพระสงฆ์ และติดตั้งหลอด
นีออนไฟบนผนังที่เป็นผลงานของศิลปะลัทธิมินิมอลชื่อดัง Dan Flavin และโคมไฟอันสวยงามของที่
เป็นของสะสมในพิพิธภัณฑ์ โดยที่ผู้ชมหลายคนต่างเข้าใจว่าหลอดไฟและโคมไฟนี้เป็นเพียงของใช้
ธรรมดา
ปี ค.ศ. 1996 ฤกษ์ฤทธิ์กลับมาแสดงผลงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากการชักชวน
ของนาวิน ลาวัล ย์ชัยกุ ล untitled 1996 (traffic) เป็ นผลงานในส่วนหนึ่ง ของนิท รรศการ Navin
Gallery Bangkok ของนาวินที่ใช้รถแท็กซี่แสดงผลงาน ฤกษ์ฤทธิ์สนใจเมืองหลวงใหญ่อย่างกรุงเทพที่
ผจญกั บการจราจรติดขัด พร้อมกับบริบทความคิดเรื่องรถแท็ กซี่ทั่ วโลกที่เป็นพาหนะโดยสารที่ได้
แทรกแซงท าให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ส าธารณะ ฤกษ์ฤทธิ์ติดจอฉาย 3 จอ หลัง ผนังเบาะ
ผู้โ ดยสาร ฉายเรื่อ งราวของศิลปินที่ ใช้ร ถแท็ กซี่เดินทางไปยังที่ ต่างๆรอบโลกและภาพยนตร์เรื่อง
Traffic ของแจ็ค ตาติ (Jacques Tati) และมีขวดน้า ผ้าเช็ดมือไว้ตอนรับผู้โดยสารในรถแท็กซี่ ภายใน
รถยังมีกล้องวิดีโอบันทึกเชิญให้ผู้ชมเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนในรถแท็กซี่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 54 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1995 (back of postcard reads:), 1995
ที่มา: Walker Art Center, Collection, accessed April, 2015, available from
http://www.walkerart.org/collections/artworks/untitled-1995-back-of-postcard-reads
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ภาพที่ 55 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1996 (traffic), นาวินแกลเลอรีบ่ างกอก, 1996
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/gallery.php?project_id=173
untitled 1999 (royal thai pavilion) ฤกษ์ฤทธิ์ถูก รับ เชิญ ให้เข้าร่วมมหกรรมศิลปะ
นานาชาติเวนิซเบียนนาเล่ ครั้งที่ 48 อีกครั้ง ฤกษ์ฤทธิ์ท้าทายความสัมพันธ์ทางการเมืองในบริบทโลก
ศิลปะโดยการนาเสนอศาลาไทยที่ไม่เคยมีในนิทรรศการเวนิซเบียลนาในฐานะผลงานประติมากรรม
เป็นต้นอ่อนไม้สักนาเข้าจากอัมสเตอร์ดัมมาปลูกในสวนจาร์ดินี่ (Giardini) ที่อยู่บริเวณตรงศาลาของ
ประเทศอเมริก าและอยู่ใกล้ศาลาของประเทศอดีตมหาอานาจทางยุโ รปทั้ งอังกฤษ เยอรมนีและ
ฝรั่งเศส “พื้นที่ในจาร์ดินี่ในสวน เป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นทอง เป็นเขตอันตราย เป็นทอง หมายถึงว่า
ไม่ยอมให้ใครมาสร้างพาวิลเลี่ยนในสวนนี้ต่อไป แต่จริงๆ มันสร้างได้ เพราะจะสร้างจริงๆก็ได้ เช่น
ศาลาเกาหลี43ที่สร้างขึ้นมาใหม่”44 ในที่นี้จึงเป็นการนาเสนอศาลาไทยสู่มหกรรมศิลปะนานาชาติเป็น
ครั้งแรกในทางอ้อม และฤกษ์ฤทธิ์ได้ทาแผนที่โปสเตอร์โดยใช้คาว่า “Royal Thai Pavilion” ติดทั่ว
นิทรรศการแสดงให้เห็นว่ามีศาลาไทยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

43 ศาลาของประเทศเกาหลีถูกสร้างขึ้นในยุคทศวรรษที่

1960 ต่อมาหลังจากนั้นผู้จัด
นิทรรศการก็มีข้อหวงห้ามไม่ให้สร้างศาลาใดๆในสวนจาร์ดินอี ีกต่อไป.
44 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.
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ฤกษ์ฤทธิ์ปลูกต้นอ่อนของต้นสักไทยในฐานะงานประติมากรรมในสวนแห่งนี้ แล้วจึงทา
พื้นไม้ยกสูงเหมือนเป็นเวทีรอบต้นอ่อน ต้นสักไทยที่ปลูกไม่ได้นาเข้าจากประเทศไทยโดยตรงแต่เป็น
พันธุ์สักไทยที่ปลูกขึ้นในอัมสเตอร์ดัมซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย และตั้งใจนามาปลูกทิ้งไว้ในสวนแห่งนีใ้ ห้
เติบโตงอกงามต่อไป ภายหลังเมื่อนิทรรศการนี้จบลงต้นสักที่ฤกษ์ฤทธิ์ปลูกทิ้งไว้และเวทีไม้ถูกรื้อถอน
ออกไปจากสวนอย่างไม่หลงเหลือ “ถูกตัดนี้เลยเป็นประเด็น มันเป็นสวนแล้วต้นไม้ขึ้น มันก็ควรปล่อย
ต้นไม้ให้ขึ้นไปนั้นคือไอเดียเราปลูกต้นไม้”45
ในช่วงการเปิดแสดงผลงานชิ้นนี้ ฤกษ์ได้แจกแกงกระหรี่ให้ผู้ชมในงาน หรือเขียนชอล์ก
บนกระดานดาแล้วชูป้ายเป็นคาต่างๆ คาว่า go home (กลับบ้าน) no more food (ไม่มีอาหารแล้ว)
และให้นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล แต่งกายชุดหม้อฮ่อมผูกผ้าขาวม้าแลดูเหมือนประธานพิธีเปิดยืนแสดงบน
เวทีกาลังปล่าวประกาศ (ในขณะเดียวกันที่ศาลาตรงกันข้ามกาลังจัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ศิลปิน)
และภายในบริเวณสวนแห่งนี้ก็มีการแจกเสื้อหรือของที่ระลึกให้กับผู้ชมงานด้วยเช่นกัน
ประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาเชิงวิชาการทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2537 ใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ฤกษ์ฤทธิ์ถูกรับเชิญมาสัมมนาในประเทศไทยครั้งแรกกลายเป็นส่วนหนึ่งที่นามาใช้
เป็นแรงบันดาลใจผลิตงานศิลปะที่มีนัยยะสวนกลับแก่ (ศิลปิน) ผู้มีสถานะข้างใน ถนอม ชาภัก ดี
พรรณนาถึงเหตุการณ์สัมมนาครั้งนั้นว่า
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ส่วนฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ศิลปินในยุค Hybrid Culture ได้แสดงทัศนะต่อแนวคิดใน
การทางานของเขาแบบอเมริกันชน เล่นเอาศิลปิน Local Artist หลายคนเต้นผางๆหู กางหน้า
แดงไปตามๆกัน เพราะเขาบอกว่า ผมไม่คิดว่าผลงานผมเป็นงานศิลปะ แต่คนอื่นคิดกันไปเอง
แต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นศิลปะ ก็เป็น หรือว่าไม่เป็นก็ไม่เป็น แต่ผลงานผมกินได้ ทานได้46

หลังจากการอภิปรายนี้จบลงศิลปินไทยประเพณีใหม่ท่านหนึ่ง ได้ตั้งคาถามต่อฤกษ์ฤทธิ์
“ถ้าเมียผมทากับข้าวที่บ้านเป็นศิลปะหรือเปล่า” ฤกษ์ฤทธิ์จึงตอบกลับไปว่า “ถ้าผมไปกินที่บ้านเมียพี่
คงเป็นศิลปะ47 สองปีภายหลังฤกษ์ฤทธิ์ได้ไปแสดงงานที่โตเกียวโดยการแสดงทาอาหาร และนาผัด
ไทยที่ทาเลียนแบบของจริงจากพลาสติกซึ่งทาออกมาหลายชุดมาจัดแสดงโดยตั้งชื่อผลงานชุดนี้ว่า

45 เรื่องเดียวกัน.
46

ถนอม ชาภักดี, “ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช Chef-Conceptual Artist.” เนชั่น สุดสัปดาห์
(28 กุมภาพันธ์ 2540): 66-67.
47 สัมภาษณ์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 10 มีนาคม 2556.
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untitled 1999 (young man if my wife make it…) การตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการโต้กลับการ
ถูกวิจารณ์จากดังกล่าวและเปลี่ยนภาพลักษณ์เคยชินของศิลปิน
ผลงานศิลปะของฤกษ์ฤทธิ์สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการเมืองภายในธรรมเนียมศิลปะซึง่ มา
จากส่วนหนึ่งที่ฤกษ์ฤทธิ์ใช้ภาพลักษณ์ไทยภายนอกเพื่อต่อรองวัฒนธรรมตะวันตก และภาพภายนอก
ของความเป็นพลเมืองโลกหรือผูพ้ ลัดถิ่นทีส่ ามารถวิจารณ์วฒ
ั นธรรมตะวันตกหรือความคิดยุโรปเป็น
ศูนย์กลาง เรเนท โดห์เมน อ้างถึง บัณฑิต เจริญโรจนากิจ ว่า ฤกษ์ฤทธิ์กลายเป็นแบบอย่างของศิลปิน
ไทยรุ่นใหม่ผู้ซงึ่ กาลังค้นหาความอิสระจากข้อจากัดต่างๆของความเป็นไทยที่ผูกติดกับจินตภาพของ
ชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปินร่วมสมัยไทยเริ่มต้นท้าทายศิลปะไทยประเพณีใหม่ ที่
เป็นภาพผูกมัดของวัฒนธรรมไทย ฤกษ์ฤทธิ์จึงเป็นผูห้ นึ่งทีเ่ ป็นผู้ท้าทายจากข้างนอก48
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ภาพที่ 56 ธง Royal Thai Paviilion ที่เป็นส่วนหนึง่ ของผลงาน untitled 1999 (royal thai
pavilion)
ที่มา: Walker Art Center, Collection, accessed April, 2015, available from
http://www.walkerart.org/collections/artworks/untitled-1999-flags-from-the-1-royalthai-pavilion-48-esposizione-internazionale-darte-la-biennale-di-venezia


48 Renate Dohmen,

Towards a cosmopolitan critically? Relational
aesthetics, Rirkrit Tiravanija and transnational encounter with Pad Thai, accessed
April, 2015, available from https://openartsjournal.files.wordpress.com/2013/07/
oaj_issue1_dohmen.pdf
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ภาพที่ 57 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1999 (royal thai pavilion), 1990
ที่มา: Francesca Grassi and Rirkrit Tiravanija, Rirkrit Tiravanija: A Retrospective
(Tomorrow Is Another Fine Day), (Zurich: JRP | Ringier), 53.

ภาพที่ 58 ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, untitled 1999 (young man, if my wife makes it...), 1999
ที่มา: artsconnected.org, Hélio Oiticica and Rirkrit Tiravanija: Contact, accessed April,
2015, available from http://www.artsconnected.org/resource/88960/young-man-if-my-wifemakes-it
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3. ความหมายของชาติอันกากวมในศิลปะร่วมสมัยไทย
ชาติกับแนวคิดหลังอาณานิคมเสนอให้เห็นว่าวาทกรรมชาตินิยมที่พยายามเหนี่ยวรั้งรวม
ผู้คนเป็นหนึ่งเดียวนั้นไม่สามารถทาให้เป็นจริงได้เพราะผู้คนในชาติที่ได้ผลิตสัญญะของความเป็นชาติ
อันหลากหลายซึ่ง ไม่ ได้เ ป็นแค่ก ารยึดติดของความเป็นชาติที่ มี แก่ นแท้ ยั่ง ยืน สิ่ง นี้ส ะท้ อนอยู่ใน
ปฏิบัติการศิลปะของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสุธี คุณวิชยานนท์ ที่ได้ผลิตภาพตัวแทนความเป็นชาติ
เป็นการกล่าวย้า และสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยที่ถูกปรับเปลี่ยนตามกระแสความก้าวหน้าจากผลของ
โลกาภิวัตน์
จากผลกระทบในยุคโลกาภิวัตน์ทาให้วิถีชีวิตผู้คนมีความเกี่ยวพันธ์เชิงพาณิชย์อยู่ภายใต้
ระบบทุ นนิยมที่ ทาให้คนมี สานึกปัจเจกชนสูง ขึ้น สื่อต่างๆและกระบวนการผลิตทางวัฒ นธรรมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งโดยถูกวางอย่างกันเป็นระบบ ระบบอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้มข้นนี้ทาให้ผู้ผลิตพยายามที่จะเปลี่ยนให้ทุกสิ่ งทุกอย่างไปอยู่ในรูป
ของสินค้า (commodity) หรือวัตถุแห่งการบริโภค ทั้งพยายามทาทุกวิถีทางที่จะให้สินค้าเหล่านั้น ได้
แทรกเข้ามาครอบครองพื้นที่ในชีวิตประจาวัน และกระตุ้นให้การบริโภคได้กลายมาเป็นกิจกรรมที่ขาด
ไม่ ได้ในการดาเนิน ชีวิ ตของมนุ ษย์ ศิล ปวัฒ นธรรมถูก แปรเปลี่ยนให้ก ลายเป็นเพียงสิน ค้ า ที่ ให้
ผลตอบแทนทางมูลค่าต่อผู้ลงทุน การผลิตศิลปวัฒนธรรมใดออกมาสู่ตลาด จึงมุ่งไปที่การคานึงถึงกา
ผลกาไรและความคุ้นทุนเป็นสาคัญผลผลิตทางวัฒ นธรรมที่ ได้รับการนาเสนอผ่านสื่อจึงขาดความ
หลากหลาย มีแต่รูปแบบซ้าๆ ซึ่งได้รับการประกันทางการตลาดว่าสามารถขายได้49
ชีวิตประจาวันของชีวิตร่วมสมัยจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกับการบริโภคสิ่งต่างๆ
ที่ ม าจากการท าให้เ ป็นสินค้า ในท านองเดียวกั นที่ นาวิน ลาวัล ย์ชัยกุ ล มองเห็นถึง บทบาทของ
วัฒนธรรมการบริโภคซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย กลายเป็นจุ ดเริ่มต้นของการเกิด
โครงการนาวินโปรดัคชั่น (Navin Production)
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ผมคิดในสองมุมมอง อย่างแรกออกไปในแนวล้อเลียน สนใจเรื่องระบบของทุน
นิยมกับสังคมเข้ากับสถานการณ์ช่วงนั้นที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู ศิลปะมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินทอง
การซื้อขายที่เราทาขาย เหมือนเราไม่เห็นคุณค่า มันเป็น mass product ความคิดเรื่อง high
art รู ป เขี ย นชิ้ นหนึ่ ง ซื้ อ ไปติ ด บ้า น มองมั นว่า เป็ นมาสเตอร์ พีซ แต่ เ รากลั บ ทาเป็นโปรดัคส์
ออกมามีเป็นพันชิ้นอย่างนี้ เราจ้างคนออกมาสร้างงานให้ออกมาล้อเลียน สร้างให้ art object
กลายเป็นสินค้า มันไปกันกับยุคนั้นด้วยช่ว งที่สังคมบ้านเราในเอเชียที่เศรษฐกิจมีทีท่าว่าจะโต
คนใช้งานศิลปะเหมือนซื้อของใช้ อีกมุมมองหนึ่งเราตั้งคาถามว่า ทายังไงศิลปะมันเข้าไปใกล้

49 สุริชัย หวันแก้ว, ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน,
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ผู้คนมากที่สุด กระจายให้กว้างมากขึ้น เป็นวิธีคิดที่ต่อเนื่องมาตลอดว่า เราไม่อยากให้ที่ทามา
เป็นแค่มาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งที่ล องทาออกมาเป็นโปสเตอร์บ้าง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างหนังสือ
การ์ตูนที่แจกฟรี เราอยากให้เป็นงานศิลปะสามารถใช้บริโภคได้เหมือนข้าวของในโลกสมัยใหม่
ที่ซื้อเข้ามาไว้ใช้ในบ้านใช้กินได้ วางอยู่ในห้องรับแขกก็ได้ ไม่ใช่เป็นของที่อยู่50

โครงการนาวินโปรดัคชั่นมีที่มาจากการเวิคช็อปร่วมกับโครงการของสถาบันเกอเธ่ใน
หัวข้อ ศิล ปะกับสภาพแวดล้อ ม นาวินสนใจการใช้ผลงานศิลปะเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและเป็นการ
วิ จ ารณ์ วั ฒ นธรรมการบริโ ภคที่ อ ยู่ ใ นสั ง คมไทยและการท าวั ต ถุ ศิ ล ปะให้เ ป็ น สิน ค้ า ผลงานชุด
Treated, Ozonated and Bottled เป็นการนาน้าเสียของคลองแม่ข่าในจังหวัดเชียงใหม่มาบรรจุ
ลงขวดแปะฉลากเพื่ อ สื่อ ถึ ง ศิ ล ปะในฐานะการผลิต แบบมวลชล (mass product) ที่ ผ ลิ ตแต่สิ่ง
เหมือนกันแต่ไม่มีประโยชน์และเป็นการล้อเลียนวิธีการบริโภค (บรรจุน้าเสียที่ไม่สามารถดื่มได้จริง)
ส่งสารศิลปะในฐานะการผลิต แบบมวลชลที่ศิลปะไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ตั้งคาถามว่าอะไรคือคุณค่า
งานศิลปะ และ Critical stream เป็นผลงานบางส่วนในนิทรรศการนี้ นาวินตั้งใจขายน้าให้แก่เฉพาะ
ผู้หญิงเชื่อมต่อความหมายนิยามเพศแม่ที่มาจากคาว่า “แม่น้า”มาจากต้นกาเนิดความเชื่อเรื่องพระแม่
คงคาที่หล่อเลี้ยงและให้กาเนิดชีวิตในวัฒนธรรมของเรา เป็นการส่งต่อจากเรื่องราวที่เป็นแค่ตานาน
หรือว่าเป็นแค่ความเชื่อในปัจจุบัน51
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ภาพที่ 59 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, Treated, Ozonated and Bottled, 1994.
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=249

50 วรเทพ อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล” ใน เข้านออก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 136.
51 เรื่องเดียวกัน, 137.
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ภาพที่ 60 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุำล, Critical Stream, มหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์
ส
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=249

ความคิดที่ต้องการให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงงานศิลปะราวกันเป็นสินค้าของนาวินได้พัฒนา
มาสู่ผลงานชุด นาวินแกลเลอรี่บางกอก (Navin Gallery Bangkok) (1995-2000) ที่ใช้รถแท็กซี่เป็น
แกลเลอรี่แสดงงานศิลปะวิ่งบริการทั่วกรุงเทพฯ ทางานร่วมกับโชเฟอร์ คุณฉวี สีตบุตร ที่ใช้ “แท็กซี่มี
ความพิเศษอยู่ระหว่างความเป็นสาธารณะและความเป็นส่วนตัว ”52 เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงพื้นที่
ศิลปะที่ง่ายขึ้นและท้ายทายบทบาทสถาบันศิลปะในประเทศไทย “เราเอามา debate ด้วยเจ้าคาว่า
National Gallery ฟังดูพาลคิดว่าเป็น commercial gallery อันหนึ่งด้วย เราใช้ชื่องานเราเข้าไปเล่น
ฟังเผินๆคนจะนึกว่าเป็นแกลเลอรี่ที่อยู่ตามศูนย์การค้า”53 “คิดถึงบทบาทหน้าที่ศิลปะกับชุมชน สมัย
นั้นหอศิลป์ไม่มี ตั้งคาถามว่าหอศิลป์จาเป็นไหม รับอิทธิพลจาก อ.มณเฑียร กลุ่มเชียงใหม่จัดวาง
สังคม บทบาทต่อศิลปะต่อชุมชน สาธารณะชนเป็นอย่างไร ถ้าหากศิลปะไปอยู่อีกเมืองหนึ่งจะได้
ประโยชน์อะไร”54 ความคิดนาวินได้สะท้อนถึงความขาดแคลนของหอศิลป์ที่มาจากความไม่เอาใจใส่
ของภาครัฐในการเป็นผู้อุป ถัม ภ์ศิลปะร่ วมสมัยในการรองรับการขยายตัววงการศิลปะร่วมสมั ยใน


52 วรเทพ อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล” ใน เข้านอก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 138.
53 เรื่องเดียวกัน, 139.
54 สัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ศิลปิน, 5 มิถุนายน 2556.
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ประเทศแต่ก ลับ ถูก แทนที่ ด้วยผู้อุป ถัม ภ์ศิลปะเอกชนที่ จัดการแข่ง ขันประกวดผลงานศิล ปะและ
แผนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจาชาติเพื่อเผยแผ่การท่องเที่ยว
รถแท็กซี่ได้จอดรับผู้ชมหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและเคลื่อนย้ายสถานที่ อื่นๆตาม
กาหนดการ ในวันเปิดนิทรรศการนาวินแจกกระดาษนามบัตรและแผนที่แสดงตารางเวลาเพื่อให้ทราย
ว่ารถแท็กซี่จะไปอยู่จุดไหนบ้างในกรุงเทพ ภายในรถแท็กซี่นาวินตกแต่งรถด้วยการติดอักษรหลังเบาะ
หน้ า ว่ า "Essence of Art is Nonsense of Object. Essence of Object is Nonsense of Art",
(สาระของศิลปะคือความไม่มีสาระของวัตถุ สาระของวัตถุคือความไม่มีสาระของศิลปะ) นอกจากนี้
ภายในรถมีการอัดเสียงสัมภาษณ์ถามผู้โดยสารว่าศิลปะคืออะไร และผลิตหมวกแค็ปที่มีโลโก้ของแกล
เลอรี่ให้คนขับและผลิตขายเป็นผลงานศิลปะอีกด้วย นาวินมองว่า ศิลปะคือชีวิตจริง คือ การเดินทาง
การได้คุยกับคนขับรถ55 “สมัยที่แท็กซี่ยังไม่มีอะไรมาก เราคิดว่าสมัยนั้นถ้าเอาศิลปะเข้าไปใส่ มันเข้า
ไปแทรกในชีวิตของเขา โดยที่มันมีบริบทเฉพาะของมันอยู่แล้ว เราไม่ได้ไปเปลี่ยนมัน แต่เพียงนาไว
คั่นไว้ตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง”56
โครงการนี้ถูกจัดขึ้นกินเวลารวมประมาณ 5 ปี ในแต่ละปีมีการร่วมมือกับศิลปินหลาย
ชาติสร้างผลงานศิลปะประดับตกแต่งภายในรถแท็กซี่ โครงการแท็กซี่แกลเลอรี่ที่ถูกจัดขึ้นในปีถัดๆไป
นาวินเปลี่ยนบทบาทจากศิล ปินมาเป็นเจ้าของแกลเลอรี่เ พียงอย่างเดียวโดยเชิญ ศิลปินไทยและ
ต่างชาติทั้งญี่ปุ่น ยุโรป รวมถึงฤกษ์ฤทธิ์ มาแสดงในโครงการรถแท็กซี่ ความคิดในผลงานของศิลปินแต่
ละคนที่ถูกรับเชิญมานาเสนอถึงประเด็นพลวัตรที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย อย่างเช่น ศิลปินญี่ปุ่นมาโค
โตะ นาคามูระ (Makoto Nakamura) นาเสนอเรื่องวัฒนธรรมบริโภควัฒนธรรมประจาชาติตนเองที่
ถูกกลืนกินผสมผสานกลายเป็นวัฒนธรรมบริโภคในท้องถิ่นโดยใช้ตุ๊กตาโดเรม่อนสีเหลือง และผงชูรส
อายิโนะโมโตะ ห้องภายในรถ สร้างความแปลกใจแก่ผู้โดยสาร ศิลปินไทยสุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์ที่วาด
ภาพปริศนาธรรมภาพดอกบัวของขรัวอิน โข่ง 57ประดับ ใต้เ พดานรถ เสนอให้ผู้โ ดยสารได้หันมา
พิจารณาชีวิตที่กาลังเดินทางสู่เมืองหลวงสมัยใหม่อันวุ่นวายในรถแท็กซี่ เป็นต้น
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55 เรื่องเดียวกัน.
56 วรเทพ

อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล” ใน เข้านออก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 138
57 ขรัวอินโข่งเป็นคนที่ถูกรู้จก
ั ว่าเป็นศิลปินไทยที่มีการใช้เทคนิคศิลปะทางตะวันตกใน
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา เป็นสะพานเชื่อมต่อการนาช่วงประวัติศาสตร์ของศิลปะแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม.
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ภาพที่ 61 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, An Aesthetics of Immaterialism, 1995, นาวินแกลเลอรี่บางกอก
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=171

ภาพที่ 62 Masato Nakamura, Origin of Flavour, 1995, นาวินแกลเลอรี่บางกอก
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=172
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ภาพที่ 63 สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์, ดอกไม้บานท่ามกลางใจกรุง, 1997, นาวินแกลเลอรีบ่ างกอก
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://navinproduction.com/achives_detail.php?id=174
ปีเ ตอร์ ไวเบล (Peter Weibel) เสนอว่า คาว่า “สินค้า ” (commodity) เป็นกุ ญ แจ
สาคัญในโครงการนาวินโปรดัคชั่น มีลักษณะสามประการ 1.การทางานร่วมกับอัตลั กษณ์ 2. นาเสนอ
วัฒนธรรมบันเทิง 3. การท้าทายเส้นแบ่งระหว่างศิลปะและชีวิตประจาวันโดยการเปลี่ยนสินค้าไปสู่
วัตถุสุนทรียะ58 นาวินแสดงความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ไทยที่ถูกแปรค่ามาเป็นวัตถุศิลปะว่า
มีคนถามเหมือนกันว่าเราต้องการนาเสนอความเป็นไทยหรือเปล่า อู้คาเมืองได้
หรือเปล่า ปากซอยบ้านผมอยู่ในไนท์บาร์ซาร์ คนเขาก็ไม่พูดภาษาไทยกับเรา เขานึกว่าเป็นคน
ต่างชาติ เป็นคนอินเดีย ดูแล้วหน้าตาเราก็ไม่ใช่คนไทยหรอก....ผมว่า identity สาหรับทุกวันนี้
คิดว่ามันไม่มีแล้วเกิดการผสมผสานไปมา

58 Navin Rawanchaikul,

Comm… : Individual and collaborative projects
1993 – 1999 (Tokyo: S by S Co.,Ltd. 1999) 14.
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ทาไมเขียนโปสเตอร์หนังเพราะข้างบ้านอยู่ข้างโรงหนังและเติบโตมากับหนังบอล
ลีวดู ส่วนผ้าขาวม้าเพราะที่บ้านขายผ้า อาจจะไม่ได้ขายผ้าขาวม้าแต่ผูกพันกับผ้า59

ความเป็นสินค้าในฐานะงานศิลปะของนาวินสะท้อนอัตลัก ษณ์หรือเอกลักษณ์ไทยที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งไม่ได้เพียงแต่ยึดติดจุดกาเนิด แต่ทาให้ถูกเปลี่ยนความหมาย
ใหม่ ที่ ส อดรับ กับความหลากหลายและกระแสบริโภคในแบบทุนนิยม เกษียร เตชะพีร ะ เสนอถึง
วัฒนธรรมการบริโภคความเป็นไทยในยุคโลกาภิวัตน์ถูกแปรสภาพให้มีลักษณะเป็นเพียงเรื่องของจิต
วิญญาณอันกลวงเปล่าภายในจิตใจของผู้บริโภค มาจากความสามารถในการเพิ่มสัญญะ (sign) ความ
เป็นไทยในวัฒนธรรมหรือวัตถุสินค้าที่ไม่ได้เป็นไทยถือว่าเป็นการทดแทนความไทยในด้านความรู้สึก
ซึ่งทาให้ผบู้ ริโภคไม่รู้สึกว่ากาลังบริโภคในสิ่งที่ไม่เป็นไทยอยู่ ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการคงรักษา
ความเป็นไทย
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ในเมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคชาวไทยเป็นอิ สรเสรีจากอุ ป สรรคข้อจากั ดประดามี ซึ่ ง เกิ ดขึ้น
เพราะอัตลักษณ์ทางประชาชาติ หรือชาติพันธุ์ของตนแล้วเช่ นนี้ ก็ย่อมเป็นไปได้ที่พวกเขาจะ
บริโภคสินค้าในฐานะที่มันเป็นสินค้าอัตลักษณ์ (Identity Commodity) นั่นคือ บริโภคสินค้า
มิ ใช่ เ พราะมู ล ค่ า ใช้ ส อย (Use Value)เฉพาะตั วของมั น และก็ ไ ม่ ใช่ เ พราะมู ล ค่ า แลกเปลี่ยน
(Exchange Value) ทางเศรษฐกิจของมัน แต่เพราะมูลค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) ของ
มัน ในฐานะที่สินค้านั้นเป็นสัญญะของอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนา60

อัตลักษณ์ไทยที่ถูกทาให้กลายเป็นสินค้าปรากฏอยู่ในผลงานของนาวินอยู่จานวนมาก
เช่น ผ้าขาวม้า โปสเตอร์หนังไทย รถตุ๊กตุ๊ก การ์ตูนเล่มละบาท “ผมคิดเป็นสื่อที่สามารถเข้าใกล้คนได้
ง่ายมากกว่า มองในแง่สังคมยิ่งเห็นชัดว่ามันเกิดจากชีวิตประจาวันที่เรานามาใช้ไม่ใช่แค่การเลียนแบบ
แต่สร้างขึ้นมาในอีกสถานการณ์”61
ผลงานชุดผ้าขาวม้าออนทัวร์ (Pha Khao Mar on Tour) ถูก จัดแสดงเป็นครั้งแรกใน
ญี่ ปุ่ น ทั้ ง เมื อ งโตเกี ย วและฮิ โ รชิ ม า (1997) จากนั้ น แสดงนิ ท รรศการลีอ อนเบี ย ลนาเล่ ( Lyon

59 สัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล,

ศิลปิน, 5 มิถุนายน 2556.
60 เกษียร เตชะพีระ, “บริโภคความเป็นไทย” ใน ประชา สุวีรานนท์, อัตลักษณ์ไทย:
จากไทยสู่ไทยๆ, 117-118.
61 วรเทพ อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล” ใน เข้านออก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 149.
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Biennale, 2000) และเบอร์ลินเบียลนาเล่ ( Berlin Biennale, 2001) นาวินหยิบประโยชน์การสอย
ของผ้าข้าวม้าในสังคมไทยผ่านการฉายวิดีโอเรื่องราวการใช้ผ้าขาวของลุงปันที่เป็นชาวบ้านอาศัยอยูใ่ น
ชนบทมาตีความใหม่เป็นคุณค่าที่ดูสากลด้วยวิธีการต่างๆทั้งในส่วนของผู้ชมที่นาผ้าขาวม้าจากการได้
ไปดูนิทรรศการนากลับไปบ้านสร้างสรรค์วิธีการใช้ด้ วยตนเองหรือศิลปินที่นาผ้าขาวม้าตัดเป็นชุดสูท
กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อเทียบเคียงวัฒนธรรมโอตาคุของญี่ปุ่น62 “ศิลปะกลายเป็น product คน
มาดูศิลปะไม่ได้แค่มาดู เอากลับบ้านด้วย มีอธิบายเป็นไกด์ว่าอย่าลืมส่งรูปส่งคืนให้หอศิลป์ ผู้ชมได้รับ
โจทย์บางคนตัดกระเป๋า ชุดญี่ปุ่น กางเกงใน63”
งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผ้าขาวม้าไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทย ตัวอย่างงานวิจัย ของ รศ.ดร.
อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง เสนอว่า ผ้าขาวม้า เป็นคาที่เพี้ยนมาจากคาว่า 'กามา' (Kamar) ซึ่งเป็นภาษา
อิหร่านที่นอกจากใช้ในประเทศอิหร่านแล้ว ยังใช้กันในประเทศสเปนด้วย เข้าใจว่าสเปนรับคาว่ากามา
จากอิหร่านไปใช้ เพราะในประวัติศาสตร์ประเทศทั้งสองสัมพันธ์ติดต่อกันมาช้านาน 64 ผ้าขาวม้า ได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทยจากประวัติการใช้ใช้ผ้าขาวม้าอันยาวนานสืบทอดมาครั้นบรรพ
บุรุษของคนไทย งานวิจัยหลายหลายชิ้นพบว่าผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่อานวยความสะดวกให้กับคนไทยมา
หลายศตวรรษ มีประโยชน์ใช้สอยอันหลากหลายและใช้กันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย นาวินเสนอต่อไป
ว่า“มันมาจาก identity ที่มันผสมอยู่แล้ว พอมันไปอยู่ที่อื่น มันควรจะเปิดตัวเองให้ทุกๆ คนในสังคม
เข้ามามี ส่วนร่วมได้และนั้นไม่ ใช่ก ารขาย culture เป็นการปรับ ใช้ pop culture” 65กฤติยา กาวี
วงศ์ ภัณฑารักษ์ชาวไทยวิจารณ์ผลงานชุดผ้าขาวม้าของนาวินที่เป็นการเปลี่ยนบริบทอัตลักษณ์ไทย
ให้กลายเป็นคุณสมบัติที่เป็นสากลในฐานะการสร้าง Sensus Communis66
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62 "โอตาคุ" เป็นศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นช่วงทศวรรษที่

70 ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าเป็นยุคทอง
ของการ์ตูน โอตาคุในยุคนั้นคือวัยรุ่นที่บริโภควัฒนธรรมบันเทิงและศิลปะซึ่งวนเวียนอยู่ในกลุ่มการ์ตนู
, แอนิเมชั่น, โมเดลตัวการ์ตูน และใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์เสียส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่น
ทั่ ว ไปซึ่ ง อาจจะชอบแฟชั่ น พบปะพู ด คุ ย กั บ เพื่ อ น หรื อ เล่ น กี ฬ า วั ฒ นธรรมโอตาคุ ก ลายเป็น
อุตสาหกรรมที่ส่งออกและทารายได้มหาศาลให้ญี่ปุ่นรวมถึงสนับสนุนสินค้าทางวัฒนธรรมอื่นๆ.
63 สัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ศิลปิน, 5 มิถุนายน 2556.
64 สานักหอสมุดกลาง ม.รามคาแหง, สารสนเทศน่ารู:้ :ผ้าขาวม้า, เข้าถึงเมื่อ 1
พฤษภาคม 2558, เช้าถึงได้จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/loincloth.html
65 วรเทพ อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล” ใน เข้านออก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 150.
66 เอมมานูเอล คานท์ (Emmanuel Kant, 1724 -1804) นักปรัชญาชาวเยอรมัน เชื่อ
ว่าความงามซึ่งมีคุณสมบัตบิ างอย่างที่เป็นสากลไม่ได้อยู่ในตัวผลงานศิลปะชิ้นนั้นโดยเพียงลาพังของ
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ปฏิบัติการศิลปะของนาวินมีลักษณะเชิงสารวจสภาพชุมชนในท้องถิ่นและเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนโดยใช้การบูรณาการเรื่องเล่าของท้องถิ่นและประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปินที่เข้าไป
พัวพันกับชุมชนนั้นๆ ทาให้คนในท้องถิ่นมองเห็นประวัติศาสตร์ของตนเอง
งานเรามีตัวเองโผล่ตลอดเวลา มีสองสามสถานะ สถานะหนึ่งคือเป็นผู้ฟังหรือผู้มาเยือน
เป็นผู้ถาม ฟัง อีกอย่างหนึ่งคือ ไปอยู่ที่ต่างๆจริงๆ อีกอันหนึ่งคือ เป็นจินตนาการขึ้นมาเป็นตัว
ละคร แต่งตัวละครขึ้นมาเป็นตัวแทนเราเช่น แท็กซี่แมน ไม่เป็นไรแมน เหมือนกับอัตลักษณ์เรา
แตกออกไป หรือแม้แต่โลโก้นาวินโปรดัคชั่นเหมือนขวดน้าปลาที่เอาหน้าตัวเองใส่เข้าไป67
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ภาพที่ 64 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ผ้าขาวม้าออนทัวร์, 1997
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=209


ตัวมันเอง แต่เกิดจากอัตวิสัยของมนุษย์จากจิตทีม่ ีความเป็นสากล (Subjective Universal) โดยที่
ความเป็นอัตวิสัยทีส่ ากลดังกล่าวเกิดมาจากการทีม่ นุษย์ก็มคี ุณสมบัติบางอย่างร่วมกันที่คานท์เรียกว่า
Sensus Communis หรือ Common Sense หรือ สามัญสานึก แต่คานท์ใช้คานี้ในความหมายของ
Shared sense อันหมายถึงความรู้สกึ ที่มนุษย์ทกุ คนมีส่วนร่วม แต่สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนคาว่า
“สามัญสานึก (Common Sense)” ทีเ่ ป็นความเชื่อที่ตายตัวและไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับ
เป็นนิสัยหรือความเคยชินอย่างหนึ่ง แต่ Sensus Communis ในความหมายของคานท์เป็นความเชื่อ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.
67 สัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ศิลปิน, 5 มิถุนายน 2556.
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ภาพที่ 65 ผ้าขาวม้าถูกตัดเป็นชุดสูทของนาวิน
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=210
การ์ตูนเล่มละบาทเป็นหนึ่งอัตลักษณ์ไทยที่นาวินหยิบมาเสนอ Navin and his gang
visit Vancouver (1997) ซึ่ง ถูก จัดแสดงที่ แกลเลอรีศิล ปะร่วมสมัย ในเมื องแวนคูเ วอร์ ประเทศ
แคนาดา ผลงานศิลปะของนาวินที่ใช้การ์ตูนเล่มละบาทเป็นครั้งแรก เป็นเรื่องราวนาวินและเพื่อนที่
เดินทางเหาะข้ามทวีปบนเสื่อมหัศจรรย์ ในห้องนิทรรศการนาวินปูเสื่อที่นาเข้าจากเมืองไทยและฉาย
วิดีโอในห้องแกลเลอรี่ให้ผู้ชมได้พักผ่อนพูดคุย นาวินให้ความหมายถึงเสื่อ คือพื้นที่การติดต่อสื่อสาร
ต้อนรับในสังคมไทย “เราก็มองถึงเรื่องย้ายถิ่น เอเชียไปอยู่ในตะวันตก ในพิพิธภัณฑ์มีการ์ตูนให้อ่าน
การเจอคนนู้นคนนี้แล้วถ่ายวิดีโอ”68 หลังจากนั้นรูปแบบการ์ตูนเล่มละบาทปรากฏในโครงการศิลปะ
ของนาวินถัดไปทุกชิ้น เช่น “ไม่เป็นไรโตเกียว”(1998) นาเสนอถึงความคิดไทยว่าไม่เป็นไร การ์ตูน
เรื่องไม่เป็นไรแมน เล่าเรื่องถึงขบวนการปราบผีคนไทย (ตัวศิลปินและเพื่อนศิลปินทั้งหมด 3 คน) รวม
ร่างกันไม่เป็นไรเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สามหัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแฝดสยาม สู้กับสัตว์ประหลาดผีไทย
บุกรุกโตเกียว
ผลงาน ไม่เป็นไรโตเกียว ไม่ได้ถูกนาเสนอด้วยแค่หนังสือการ์ตูน นาวินใช้วิธีการนาเสนอ
ด้วยสื่อหลากหลาย เช่น สติกเกอร์ หุ่นโมเดลไม่เป็นไรแมน ร้านซุ้มแผงลอยข้างถนนที่นามาจัดอยู่ใน

68 สัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล,


ศิลปิน, 5 มิถุนายน 2556.
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แกลเลอรี่เพื่อผูช้ มสามารถอ่านหนังสือการ์ตูนและดื่มค๊อกเทลจากร้านซุ้มแผงลอย เมนูค๊อกเทลในร้าน
ยังเป็นชื่อผีไทย ผลงานชุดนี้ยังมีความคิดแฝงของนาวินที่พยายามเปลี่ยนบริบทหน้าที่ของแกลเลอรี่
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ภาพที่ 66 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, Navin and his Gang (Visit) Vancouver, 1997
ที่มา: Montercristo Magazine, A Contemporary Art Gallery Retrospective, accessed
April, 2015, available from http://montecristomagazine.com/magazine/winter-2011/acontemporary-art-gallery-retrospective

ภาพที่ 67 หน้าปกหนังสือการ์ตูนเล่มละบาททีป่ รากฏขึ้นแรกในผลงานศิลปะของนาวิน
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/library_detail.php?id=26
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ภาพที่ 68 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, Mai Pen Rai Tokyo, 1998
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=230

ภาพที่ 69 รูปแบบการ์ตูนเล่มละบาทปรากฏอยู่ในผลงานอืน่ ๆของนาวินอยู่เสมอ
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=228
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หนังสือการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของนาวินกลายเป็นที่สนใจของภัณฑารักษ์ต่างชาติจึงถูก
ถูกรับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการ ซิตี้ออนเดอะมูฟส์ (City On The Moves) ของภัณฑารักษ์ ฮานส์
เอิลริช ออบริสท์ (Hans-Ulrich Obrist) และ โฮ ฮันรู (Hou Hanru) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเวียนนาปี
1997 และต่อมาถูกเวียนจัดในเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงกรุงเทพฯ นิทรรศการนี้สนใจถึงความขัดแย้ง
ความทันสมัยทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทาให้เกิดการพัฒนาไปสู่
เมืองมหานครในทวีปเอเชีย เช่น กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ ฮ่องกง และโตเกียว นิทรรศการนี้นาวินได้
ทางานศิลปะร่วมกับฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช โดยคิดโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการนี้ว่า “เมืองมี
ขา” เพื่อนาเสนอถึงการแทรกซึมของสภาพแวดล้อมสังคมในเมืองหลวงกรุงเทพสู่เมืองหลวงของโลก
ตะวันตก
นาวินและฤกษ์ฤทธิ์ส่งรถตุ๊กตุ๊ก 2 คัน จากเมืองไทยที่เป็นของถูก เสียงดัง พาหนะคนจน
รู้จักในนามสัญลักษณ์ของเมืองไทย บ่งบอกถึงประเทศโลกที่สาม 69 ไปยุโรปเพื่อเข้าร่วมแสดงเป็ น
ผลงานศิลปะโดยคันหนึ่งวิ่งรอบเมืองและอีกคันถูกจัดวางติดตั้งในพิพิธภัณฑ์ ในรถตุ๊กตุ๊กฤกษ์ฤทธิ์นา
วิดีโอที่เคยฉายในรถแท็กซี่ในเมืองไทยจากโครงการนาวินแกลเลอรี่บางกอก และบันทึกเสียงความ
คิดเห็นของผู้โดยสารที่ได้นั่งรถตุ๊กตุ๊กนี้รอบเมือง ภาพเขียนเลียนแบบโปสเตอร์ ภาพยนตร์ไทยถูก
ติดตั้งตามแผงป้ายโฆษณาสาธารณะและพาดตามพื้นที่โฆษณาของหน้าหนังสือพิมพ์ “เขาคิดถึงงาน
เราเพราะทาการ์ตูน เรามีไอเดียทาโปสเตอร์เสนอไป เอาคนตัวละครคือ โฆษิต (เพื่อนศิลปิน) หรือ
ภัณฑารัก ษ์ม าเปลี่ยนบทบาทเล่นละครที่ ไม่ มี หนัง จริง 70” และจากนิท รรศการเมื องมี ขารูป แบบ
ภาพคัทเอ้าท์หรือโปสเตอร์ไทยได้กลายเป็นลายเซ็นของนาวินในเวลาต่อมา โครงเรื่องภาพโปสเตอร์
เป็นเรื่อ งแต่ง ขึ้นจากศิล ปินและมีเ นื้อหาเชื่อมโยงถึง สองพื้นที่ ระหว่างคนในท้ องถิ่น (สถานที่ จัด
นิทรรศการ) กับคนไทย และเมื่อนิทรรศการนี้ถูกจัดในเมืองถัดไป โครงเรื่องของภาพโปสเตอร์ก็จะถูก
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามพื้นทีน่ ั้น “ส่วนครั้งที่สองเลยคิดเรื่องต่อในแต่ละที่เหมือนประสบการณ์ มี
7 ภาค”71 นิทรรศการเมืองมีขาจึงถูกจัดขึ้นรวมทั้งหมด 7 ครั้ง ในเมืองหลวงแต่ละแห่ง คือ เวียนนา
บอร์โด นิวยอร์ก โคเปนเฮเก้น ลอนดอน เฮลซิงกิ และ ไทย
นาวินกล่าวถึงรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยว่า“สิ่งเหล่านี้มันมีเฉพาะในสังคมเอเชีย มี
การใช้ สี ห รื อ ว่ า การวาง character อยู่ ใ นยุ โ รปหรื อ อยู่ ใ นที่ ๆ ไม่ มี ข้ า วของแบบนี้ คนดู เ กิ ด การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส


69 Navin Production,

Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=218
70 สัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ศิลปิน, 5 มิถุนายน 2556.
71 เรื่องเดียวกัน.
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เปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นกั บ คนดูที่ ไม่ เ คยคุ้นเคยกั บ ข้าวของแบบนี้ ”72

สกลชนก เผื่อนพงษ์ กล่าวถึง

ปรับเปลี่ยนผสมผสานทางอัตลักษณ์ไทยในโปสเตอร์ไทยว่า
แม้ว่าโปสเตอร์ไทยจะมีแม่แบบมาจากโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศหรือฮอลลี
วูดก็ตาม แต่โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยก็มีเอกลักษณ์ของตนเองเช่นกัน โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยใน
ยุ ค แรกถึ ง แม้ จ ะมี อ งค์ ป ระกอบค่ อ นข้ า งมาก แต่ ก็ส ะท้อ นรสนิ ย มของคนไทยอย่ า งชั ด เจน
องค์ประกอบหลักที่โดดเด่นในโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยคือ ดารานา ซึ่งมักมีขนาดใหญ่มากกว่า
องค์ประกอบอื่นๆ องค์ประกอบนี้เป็นจุดเด่นหรือจุดขายของภาพยนตร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการติ
ดาราของคนไทยได้เป็นอย่างดี ส่วนในฉากหลังช่างเขียนภาพจะใส่เรื่องราวในภาพยนตร์ รวมทั้ง
กระตุ้นจินตนาการและความสนใจในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ73
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ภาพที่ 70 โปสเตอร์ประกอบนิทรรศการเมืองมีขา
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=219

72 วรเทพ อรรคบุตร, “บทสัมภาษณ์นาวิน

ลาวัลย์ชัยกุล” ใน เข้านออก/ออกใน รวม
บทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ. 2546 - 2548), 149.
73 สกลชนก เผือ
่ นพงษ์ “ศิลปะการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย : พ.ศ. 2515 2535 บทพลิกผันจากแนวประเพณีนิยมสู่ความเป็นสากล” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาศิลปากร, 2556), 2.
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ภาพที่ 71 โปสเตอร์ภาพยนตร์ของนิทรรศการเมืองมีขาถูกติดตั้งตามพื้นทีส่ าธารณะ
ที่มา: Navin Rawanchaikul and others, Navin's Sala: Navin Production's international
art & life magazine (Chiangmai: Navin Production 2008)

ภาพที่ 72 นิทรรศการเมืองมีขาถูกจัดแสดงครัง้ แรกในเวียนนาโดยแสดงร่วมกับศิลปินในเอเชียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา: Douglas Fogle, Cities on the move, accessed April, 2015, arrived from
http://147.123.148.222/uploads/testi/image/Articoli/MOVE_3.jpg
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การเดินทางแสดงงานในเวทีศิลปะร่วมสมัยที่ต่างประเทศอยู่เสมอทาให้นาวิน กลับมาให้
ความสาคัญคุณค่าศิลปะในชาติตนเองโดยใช้ อินสนธิ์ วงศ์สาม เป็นตัวแทนศิลปะไทย ผลงาน สุดขอบ
ฟ้า (fly with me to the another world) ที่ถูกจัดแสดงในครั้งที่อิตาลี เป็นภาพจิตรกรรมโปสเตอร์
ภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งในเมืองบ้านเกิดของศิลป์ พีระศรี นาวินหยิบยกเรื่องราวการเดินทางของ
ชีวิตและการทางานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ “อินสนธิ์ วงศ์สาม74” เพื่อเรียนรู้ตัวตนชีวิตร่วมสมัยของ
นาวินผ่านประวัติศาสตร์ชีวิตของอินสนธิ์ วงศ์สาม ที่เผยให้เห็นว่าชีวิตของอิน สนธิ์เป็นส่วนหนึ่งของ
พัฒนาการประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่ประกอบด้วยอิทธิพลปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
ในช่วงทศวรรษที่ 1950- 1960 เช่น การเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของอินสนธิ์ที่ใช้รูปแบบนามธรรมของศิลปะสมัยใหม่สากลที่ไ ด้รับอิทธิพลจากตะวันตก
ความตั้งใจเดินทางไปต่างประเทศของอินสนธิ์เพื่อไปแสดงงานศิลปะที่บ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี ผู้อุปถัมภ์ศิลปะต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศที่ช่วยเหลือให้อินสนธิ์สามารถแสดงผลงาน
ศิลปะสมัยใหม่ของไทยสาเร็จที่อิตาลี เป็นต้น นาวินแสดงความเห็นต่อการย้อนกลับมาให้ความสาคัญ
ของศิลปะในบ้านเกิดที่สามารถผูกโยงไปสู่ความเชื่อรากเหง้าของตัวเองหรือความเป็นอุดมคติในชาติ
เพื่อแสวงหาเปรียบเทียบจุดยืนตัวเองในปัจจุบันว่า
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ศิ ล ปิ นยุคหนึ่ งในปี 1960 คนไม่ รู้จักหรอกว่าศิลปะไทย แต่ เ ขาเดินทางไปหา
ประสบการณ์ ไปแสดงงาน แต่ สิ่ ง ที่เ ขาเดิ นทางเหมื อ นเราที่ทา เหมื อ น 40 ปี ที่แ ล้ วเกิ ด
ความรู้สึกเชื่อมกัน เราถามหาตัวเองผ่านประวัติศาสตร์ของเขา เป็นการกลับมาดูอะไรใกล้ตัว
ไม่ใช่นิวยอร์กหรือศูนย์ศิลปะ
สุดขอบฟ้า ก็คือ ที่ๆไปไม่ถึงแล้วอยู่ไหน มันไม่มี มันเป็นจินตนาการ แต่สุดท้าย
ความหมายของสุดขอบฟ้าของลุงอินสนธิ์คอื การกลับมาบ้าน เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นในสิ่งทีต่ วั เอง
ขวนขวาย ไม่ใช่เปรียบเทียบว่าตอนนี้กาลังฮิตอะไรอยู่75


74 อินสนธิ์ วงศ์สาม เดินทางออกนอกประเทศเพื่อบันทึกการเดินทางด้วยงานศิลปะทั่ว

ประเทศไทยต่อด้วยมหากาพย์ การเดินทางสู่ยุโรป จุดประสงค์เพื่อไปบ้านเกิดของอาจารย์ศิลป์ พีระ
ศรี โดยสกู๊ตเตอร์ยหี่ ้อ Lambretta อินสนธิ์ วงศ์สาม ใช้เวลาการเดินทางนานถึง 18 เดือน ถึงกรุงโรม
ประเทศอิตาลี ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบ้านเกิดศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งอยู่ใกล้เมืองฟลอเรนซ์ .
75 สัมภาษณ์ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ศิลปิน, 5 มิถุนายน 2556.
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ภาพที่ 73 ภาพจิตรกรรมจากนิทรรศการสุดขอบฟ้า (Fly with me to another world)
ที่มา: Navin Rawanchaikul and other, Navin's Sala: Navin Production's international
art & life magazine (Chiangmai: Navin Production 2008)
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ภาพที่ 74 นิทรรศการสุดขอบฟ้าถูกจัดในต่างประเทศอีกหลายแห่ง ทั้งญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี
สวิสเซอร์แลนด์ กลับมาจัดที่กรุงเทพและลาพูน
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=201
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ผลงานชุดสุดขอบฟ้ าถูกจัดแสดงครั้ง ถัดๆไปในอีกหลายแห่ง ทั้งอิตาลี ฝรั่ง เศส ญี่ปุ่น
นาวินเพิ่มเนื้อหาของผลงานโดยใช้รูปแบบศิลปะจัดวาง เช่น ประติมากรรมอินสนธิ์เท่าจริงกาลังขับรถ
Lambretta และหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางอินสนธิ์ ภาพถ่ายหรือวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการ
เดินทางของอินสนธิ์ และหนังสือการ์ตูนของนาวินที่เป็นเรื่องของอินสนธิ์เป็นต้น ภายหลังงานชุดนี้ถูก
นากลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมและติดตั้งผลงานชุดนี้ในชุมชนบ้านเกิด (ลาพูน)
ของอินสนธิ์ วงศ์สาม อย่างไรก็ตามงานชิ้นนี้ถูกวิจารณ์ว่านาวินใช้ประโยชน์จากเรื่องราวของอินสนธิ์ที่
นามาสร้างเรื่องเล่าขึ้นใหม่76
ปรัชญาคาสอนพุทธศาสนาถูกหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของสังคมไทยมา
จากความสัมพันธ์ของอานาจรัฐและศาสนาพุทธในประเทศ พุทธศาสนากระแสหลักของไทยนั้นถูก
ปกครองโดยคณะสงฆ์ไทยฝ่ายเถรวาทที่อยู่ภายใต้ควบคุมของรัฐซึ่งให้ความสาคัญความคิดทางโลกีย
ธรรมที่มุ่งสอนให้ประชาชนประพฤติตนในศีลธรรมหรือมีคุณธรรมแบบที่ยึดมั่นและจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี ความสามั คคีกั นและพร้อมที่ จะเสียสละเพื่อชาติ ฯลฯ ศาสตราจารย์
อภินันท์ โปษยานนท์ เสนอว่า แนวคิด “ความบริสุทธิ์ ” ของพุท ธศาสนาในเมื องไทย ยัง คงเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างความรู้สึกของความเป็นเนื้อเดียวกันและความกลมกลืนในประเทศไทย77
ผลงานศิลปะชองนาวินและสุธีให้ความสาคัญกับเนื้อหาหลักธรรมหัวใจคาสอนทางพุทธ
ศาสนา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็นความคิดของพุทธศาสนาในระดับโลกุตรธรรมที่สวนทางกับ
ความคิดพุทธศาสนากระแสหลักในชาติไทยอันมุ่งเน้นโลกียธรรมให้คนในชาติยึดถือประพฤติตนตาม
ศี ล ธรรม ผลงาน The zero space which is not empty จั ด แสดงที่ อาร์ท ฟอรั่ม แกลเลอรี่ ใน
กรุงเทพ นาวินเขียนคาแนะนาการวิธีการดูผลงานบนประตูห้องนิทรรศการให้ผู้ชมปฏิบัติตามเพื่อ
บังคับให้ผู้ชมเดินเข้ามาในห้องทีละคน และเขียนคาว่า I, My, Me, Mine และ Myself บนผนังห้องสี
ขาวในแกลเลอรี่ เพื่อได้พิจารณาถึงการมีอยู่ของตัวตนของผู้ชมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานนาวิน
และ A dialogue with oneself ที่พัฒนามาจากผลงานชุดก่อนหน้า ร่วมแสดงในนิทรรศการ The
Second Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art ที่ ป ระเทศออสเตรเลีย นาวินนาวัตถุจ า
ชีวิตประจาวัน ข้าวของเครื่องใช้ เช่น ค้อน จานวน 119 ชิ้น มาวางในห้องนิทรรศการวันละ 1 ชิ้น
เป็นเวลา 119 วัน โดยเปลี่ยนวัตถุทุกๆวันไม่ให้ซ้ากันเพื่อให้ผู้ชมรับรู้และตระหนักถึงถึงการมีอยู่ของ
วัตถุกับตัวเอง
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76 Navin Rawanchaikul

and other, Navin's Sala: Navin Production's
international art & life magazine (Chiangmai: Navin Production 2008), 324.
77 Apinan Poshyananda, Contemporary art in Asia: traditions, tensions,
104.
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ภาพที่ 75 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, The zero space which is not empty, 1994
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=248

ภาพที่ 76 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, A dialogue with oneself, 1996
ที่มา: Navin Production, Gallery, accessed April, 2015, available from
http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=239
สุธี คุณาวิชยานนท์ มีโอกาสไปศึกษาศิลปะต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย
กลายเป็นจุดเริ่มต้นปฏิบัติการศิลปะของการค้นหารากเหง้าความเป็นไทย “เวลาไปอยู่ต่างประเทศ
หรือต่างแดนไม่คุ้นเคยไม่ใช่บ้านเรา มีคาถามว่า เราเป็นใคร เรามาจากไหน คาถามเรื่องอัตลักษณ์
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ตัวตนปัจเจกและสังคม พอมาอยู่ต่างประเทศทาให้เกิดการเปรียบเทียบ เกิดความต้องการว่าอะไรคือ
ตัวเราและไทยในยุคปัจจุบันคืออะไร”78 นอกจากนี้ สุธียังได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปิน
ไทยและพุทธศาสนาในสังคมไทย “ศึกษางานศิลปินหลายคนทั้ง อ.ปรีชา เถาทอง อ.มณเฑียร บุญมา
ที่แตะเรื่องไทยร่วมสมัย ทาให้พบคาตอบเรื่องหนึ่งคือ พุทธศาสนา เลยอ่านหนังสือธรรมะ เช่น พุทธ
ทาส หลวงพ่อชา ไม่อยากกลับไปมองเรื่องพุทธศาสนาแบบเดิมๆเช่น กฎแห่งกรรม ท.เลี่ยงพิบูลย์ แต่
ต้องการตีความพุทธศาสนาร่วมสมัย”79
ผลงานศิลปะของสุธีระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลียพัฒนามาจากความคิดเรื่องกายกับจิตใจใน
ขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยการใช้สัญลักษณ์ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม ส่วนรูปธรรม
(กาย) คือ รูปทรงคน และนามธรรม (จิต) คือการใช้ลวดลายและการวาดเส้นแบบฉับพลัน ซึ่ งพบอยู่ใน
ผลงาน เช่น เวลาและจิต 1 ผลงานวาดเส้นจากหมึกจีน สีฝุ่น สีน้า ดินสอ บนกระดาษที่ใช้แล้วอย่าง
ฉับ พลันที่ บันทึ ก ความรู้สึก ในช่ วงเวลาหนึ่ง งานชิ้นนี้เ ป็นเรื่องของส่วนตัวหรือจิ ตและเรื่องการ
แสดงออกสภาวะภายใน ผลงาน ทุกๆขณะจิต นาเสนอถึงความไม่แน่นอนที่เป็นทั้ งกระบวนการการ
บันทึ ก ความรู้สึกและการบันทึ กเวลา ด้านการบันทึ ก ความรู้สึก ที่ไม่ มีความแน่นอน สุธีใช้เ ทคนิค
จิตรกรรมสื่อประสมโดยปั้นก้อนดินน้ามันสร้างรูปทรงอิสระทับบนแผ่นกระดาษจากนั้นจึงพ่นสีสเปรย์
บนกระดาษที่ มี ก้ อ นดิน น้ ามั นวางอยู่ ท าให้เ กิ ด ร่องรอยบนกระดาษและใช้ วิ ธีเ ดิม นี้ท าซ้าลงบน
แผ่นกระดาษชิ้นใหม่ไปเรื่อยๆ ส่วนอีกแบบคือการบันทึกเวลาที่แน่นอนตายตัวโดยการใช้เขียนตัวเลข
วันเวลาหลังลงบนกระดาษสาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการบันทึกความรู้สึก “งานคิดนี้คิดถึงเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอนิจจังการเปลีย่ นแปลงไปตลอด ดูรูปถ่ายตอนเด็กไม่เ หมือนปัจจุบัน รู้สึกว่าเราคือตัวเรา
ตลอดแม้ว่าร่างกายเปลี่ยนแปลง” “มาจากท่านพุทธทาสว่า เวลานั่งคุยกับคนรักอย่างมีความสุข เวลา
ผ่านไปรวดเร็ว นั่งคุยกับคนรัก 3 นาทีเหมือนกับสามชั่วโมง แต่เวลาไปนั่งบนกองไฟ 3 นาที แต่ราว
นานกับ 3 ชั่วโมง” 80 และ ผลงาน บทสนทนาระหว่างตัวตน ที่ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ 2 ตัว พิมพ์
คาว่า “ตัวกูของกู” อย่างต่อเนื่องวนเวียนไปอย่างไม่รู้จบ หรือผลงาน พุทธภูมิปัญญา หนังสือภาพถ่าย
พระพุ ท ธรู ป ที่ เ ลือ นรางหายไปในแต่ ล ะหน้ า ซึ่ ง เกิ ด การส าเนาต่ อ ๆกั น ไปที่ ศิ ล ปิ น หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงหรือ ความว่างเปล่าไม่ มี ตัวตน “พอมั นถูก คัดลอก ความเป็นต้นฉบับ ค่อยหายๆไป
สามารถพูดถึงเรื่องพุทธ ในที่สุดศาสนาเสื่อมไปแล้ว หรือความไม่ยึดติด สู่ความว่างเปล่า”
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78 สัมภาษณ์ สุธี คุณาวิชยานนท์,

อาจารย์สาขาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28

พฤษภาคม 2556.
79 เรื่องเดียวกัน.
80 เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 77 สุธี คุณาวิชยานนท์, เวลาและจิต 1, 1993

ภาพที่ 78 สุธี คุณาวิชยานนท์, ทุกๆขณะจิต, 1993
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ภาพที่ 79 สุธี คุณาวิชยานนท์, บทสนทนาระหว่างตัวตน, 1999
ผลงานของสุธีส่วนใหญ่แสดงถึง ปฏิบัติก ารเชิง สั่ง สอน (pedagogical) บ่อยครั้ง ที่ ใช้
สัญลักษณ์ไทยต่างๆที่เข้าใจง่ายสะท้อนถึงความรู้สึกเกี่ยวกับวิกฤตกาลภายในสังคมไทยซึ่งทาให้ผู้ชม
ตระหนักหรือรู้เท่าทันถึงชาติไทยที่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นอันปราศจากสาระแก่นแท้ (essence)
หรือตัวตนที่เที่ยงแท้และยั่งยืนที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในชาติไทย
สุธีใช้ช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์เคยปรากฏบนผืนธงชาติไทยนาเสนอผ่านวัสดุต่างๆ ให้ดู
เสื่อมสลาย ไม่คงทน อ่อนแรง เช่น ช้างที่หล่อจากน้าแข็ง (ช้างลอยน้า) รูปร่างช้างที่เขียนด้วยผงปูน
ขาวลบง่าย แม่พิมพ์รูปทรงช้างทาจากยางพารา หินอ่อนรูปทรงช้างที่แตกหัก เป็นต้น และเทคนิค
อย่างหลากหลาย เช่น การเขียนรูปร่างช้างเป็นที่พื้นที่ว่างสีขาวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิธีการ
เขียนภาพช้างในจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง ช้างยางพาราใส่มอเตอร์ให้วิ่งอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง
แล้วให้คนส่องดูตัวช้างที่อยู่ในกล่อง รูปทรงกรามช้างหินอ่อนติดกลไกที่ได้แรงบันดาลใจจากกระบอก
ไม้ไผ่น้าตก โหลแก้วใส่น้าที่สกรีนเป็นรูปช้างทาให้ช้างดูเหมือนกาลังจมน้า ภาพวาดช้างที่ดูเหมือน
กาลังร้องไห้โดยใช้น้าเกลือการปล่อยน้าให้ไหลหยดบนภาพช้างบริเวณปลายงวงและตา
ไปสุโขทัยเห็นหุ่นปูนปั้นช้างแตก ส่วนหัวกับงวงที่หักออกจากกัน มีใครไม่รู้เอามา
วางต่อกัน เกิดแรงบันดาลใจรู้สึกเหมือนไปกินอาหารจีนที่สับๆเป็ดไก่ แต่เรียงเป็นตัว มั นเป็นซาก
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ของมีชีวิต พยายามต่อให้เหมือนมันไม่พัง แต่ที่จริงมันคือซากที่ตายไปแล้ว ทาให้คิดถึงสภาวะที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งธรรมชาติสภาพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม มีความเปลี่ยนแปลงคือความ
เสื่อมโทรม การเสื่อมสลาย81
ผมมองว่าช้างนี่ ถ้าดูในแง่ของงานศิลปวัฒนธรรมของไทยเรา มันมีความเกี่ยวข้อง
กับช้างอยู่เยอะมาก และถ้าพูดในแง่ ของสัตว์ประเภทหนึ่ง ก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของป่าหรือ
ธรรมชาติ แล้วไอ้ความรู้สึกชอบหรือรักช้างนี้ คงมีอยู่บ้างในตัว ของเรา ผมเลยอยากจะเอาช้างมา
ทาเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทย หรืออาจเลยเถิดไป มากกว่าใน
สังคมไทยก็ได้ ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนอะไรบางอย่าง บางอย่างที่กาลังเปลี่ยนแปลง ที่กาลัง
เสื่อม กาลังจะตาย บางแห่งก็ตายไปแล้ว ถ้ามองแบบหยาบๆ หน่อย มันก็หมายถึงช้าง แต่ผมก็
หวังว่าจะโยงไปถึงบางอย่างที่ กว้างไปกว่านั้น กว้างไปกว่าแค่ความเป็นช้าง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่
จะรู้สึกรักสัตว์ชนิดนี้ คนไทยมีความผูกพันกับมันมาแต่ อดีต แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับช้างในทุกวันนี้
กลับเป็นสิ่งที่ขัดแย้ง มันกาลังจะตาย กาลังจะสูญพันธุ์ ไม่มีป่าให้อยู่อาศัย มันเป็นเรื่องประหลาด
ของบ้านเรา ของสังคมไทย สิ่งที่เกิดขึ้นกับช้าง ผมว่ามันคล้ายคลึงกับปรากกฎการณ์หลายอย่างที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่นเรื่องของภูมิปัญญาไทย หรือวัฒนธรรมไทย อะไรพวกนี้ คือคนส่วนมาก
พร้อมที่จะออกมาพูดว่าโอ้โห มันดีอย่างนั้น งดงามอย่างนี้ มันสวยสูงค่า แต่ในความเป็นจริง มัน
กาลังจะตาย กาลังสูญสลายหายไปจากวิถีชีวิตยุคปัจจุบันของสังคมไทย 82
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ภาพที่ 80 สุธี คุณาวิชยานนท์, ธงชาติสยาม 2538 (ชิ้นส่วน), 1995

81 เรื่องเดียวกัน.
82

ไพศาล ธีรพงศ์วิษ, “ฝนตกขี้หมูไหลและสุธี คุณวิชยานนท์,” นิตยสารสีสัน 10 ,7
(สิงหาคม 2541): 41.
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ภาพที่ 81 สุธี คุณาวิชยานนท์, ช้างบนโต๊ะ, 1995

ภาพที่ 82 สุธี คุณาวิชยานนท์, เคยอยู,่ 1995
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(ข)
ภาพที่ 83 ผลงานชุดช้างเผือก (ช้างลอยน้า และ น้าตา-ตาน้า)
(ก) สุธี คุณาวิชยานนท์, ช้างลอยน้า, 1995
(ข) สุธี คุณาวิชยานนท์, น้าตา-ตาน้า, 1996

ภาพที่ 84 ผลงานชุดช้างเผือก (จวนจบโลกาวินาศและช้าง 70 เชือก)
(ก) สุธี คุณาวิชยานนท์, จวบจนโลกาวินาศ, 1995
(ข) สุธี คุณาวิชยานนท์, ช้าง 70 เชือก, 1995
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ภาพที่ 85 สุธี คุณาวิชยานนท์ , เรื่องเก่าๆ ซ้าแล้วซ้าเล่า (การบังคับและความอ่อนแรง การบริโภค
และการล่มสลาย), 1996

ภาพที่ 86 สุธี คุณาวิชยานนท์, อย่าตื่นตระหนก (ทุกอย่างอยู่ในความควบคุม), 1997
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ภาพที่ 88 ผลงานชุดความซ้าซากอันเป็นนิรันดร์
(ก) สุธี คุณาวิชยานนท์, วันวานอันแสนหวาน, 1997-1998
(ข) สุธี คุณาวิชยานนท์, ความซ้าซากอันเป็นนิรันดร์ 2, 1997-1998
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การใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่หมายถึงชาติหรือความเป็นไทยของสุธีผลิตนัยยะการสร้างสานึก
ร่วมภายในชาติผ่านกิจกรรมผนวกกับการใช้เทคนิคที่ทาให้ผลงานศิลปะเคลื่อนไหวได้จนพัฒนาไปสู่วิธี
ที่สามารถทาให้ผลงานศิลปะมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้ชมเพื่อตอกย้าและวิจารณ์เสียดสีวัฒนธรรมประจาชาติ
ผลงานชุด ความซ้าซากอันเป็นนิรันดร์ ประติมากรรมรูปทรงคนกาลังไหว้ ที่ติดมอเตอร์เคลื่อนไหว
สามารถโค้งคานับและเปิดศีรษะกลวงป่าว หมายถึง การสัง่ สอนในวัฒนธรรมไทยทีท่ าตามๆกันมาจน
กลายเป็นสิง่ สาเร็จรูป หลงลืมถึงคุณค่าที่แท้จริงหรือกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
“คิดถึงเรื่องเป็นหุ่นยนต์ไม่คิดแล้ว ในสิ่งที่ถูกหล่อหลอมสอนสั่งเราก็เชื่อทาตามโดยที่เราไม่คิดเหมือน
ทาโดยอัตโนมัติ”
ประติมากรรมยางพาราชุดลมหายใจเชิญชวนให้ผู้ชมเป่าลมชิ้นงานที่ สร้างจากสัญญะ
ความเป็นไทยในแง่ต่างๆ การสร้างปฎิสัมพันธ์ด้วยการเป่าลมในผลงานยังสะท้อนถึงการเผชิญหน้า
ของสังคมไทยกับสภาวะของความไม่แน่นอน ความไร้เรี่ยวแรง ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ไม่สามารถจะพยุง
คงรูปทรงเหล่านั้นให้ดารงอยู่ได้ตลอดกาล เช่น พยัคฆ์ร้ายแห่งเอเชีย มีที่มาจากการถูกขนานนามถึง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในทศวรรษ 1990, ตานานจากท้องทุ่ง ที่ใช้ควายสื่อถึง
สังคมกสิกรรมไทย ช้างกระทืบโลงที่เป็นชื่อของสมุนไพร, ผลงานชุด ยุบหนอ-พองหนอ คนนั่งสมาธิ
ซึ่ง หล่อ จากตัวศิลปิน , ลมหายใจสยาม (แฝด) แฝดสยามอินจันตัวติดกั นเป็นตัวแทนความแปลก
ประหลาดของสยามในสายตาตะวันตกในศตวรรษที่ 19 ที่มีทั้งอัตลักษณ์ตะวันออกและตะวันตก (ผิว
เหลือและผิวขาว) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกขาดออกจากกัน นอกจากนี้สุธีได้นาไปทดลอง
ติดตั้งสถานสาธารณะภายนอกช่วยผลิตความหมายในบริบทใหม่ เช่น สะพานปิ่นเกล้า สยามสแควร์
สวนจตุจักร ประตูหน้าวัดโพธิ์
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ภาพที่ 89 สุธี คุณาวิชยานนท์, พยัคฆ์ร้ายแห่งเอเชีย, 1997-1998
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ภาพที่ 90 สุธี คุณาวิชยานนท์, ตานานแห่งท้องทุ่ง (บริจาคลมหายใจ), 1998

ภาพที่ 91 สุธี คุณาวิชยานนท์, ช้างเผือก, 1999.
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ภาพที่ 92 สุธี คุณาวิชยานนท์, ลมหายใจสยาม (แฝด), 1999
ห้องเรียนประวัติศาสตร์ (ถนนราชดาเนิน) ของสุธี ที่เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปกรรม
กลางแจ้ง ประชาธิปไตยในแง่งาม 100 ปี นายปรีดี พนมยงค์ ” ถูกจัดแสดงบริเวณบนฟุตบาทถนน
ราชดาเนินกลางที่เป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในทุกยุคทุกสมัย นิทรรศการนี้จัดขึ้น
เพื่อระลึก ถึง นายปรีดี พนมยงค์ สุธีม องเห็นถึง ความส าคัญ ของพื้นที่ แห่ง นี้ซึ่ง เป็นพื้นที่ ข องการ
ขับเคลื่อนทางการเมืองแลให้ความสาคัญกับการเลือกตั้ง
ช่วงนั้นมีการเลือกตั้ง ส.ว. ตามซุ้มเลือกตั้งจะมีการไปยืมโต๊ะนักเรียนตามโรงเรียน
ต่างๆให้เจ้าหน้าที่และสาหรับเป็นคูหาการเลือกตั้ง พอผมเดินผ่านซุ้มเลือกตั้งแล้วเห็นโต๊ะ พอ
เห็นโต๊ะแล้วใช่เลยแกะบนโต๊ะ การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมซีเรียส ชี้ชะตาของประเทศ กิจกรรม
ของผู้ใหญ่แต่เราไปเลือกตั้งบนโต๊ะเด็ก เป็นกิจกรรมที่ขัดแย้งอยู่เหมือนกัน เลยลงตัวที่โต๊ะ
นักเรียน83


83 สัมภาษณ์ สุธี คุณาวิชยานนท์,

อาจารย์สาขาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28

พฤษภาคม 2556.
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โต๊ะนักเรียนแบบเก่าจานวน 14 ตัว แกะสลักภาพพิมพ์ผิวนูนให้ผู้ชมสามารถใช้กระดาษ
วางทาบบนโต๊ะฝนภาพด้วยดินสอแสดงถึงประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของไทยที่มีแต่ความขัดแย้ง
คลุมเครือ เป็นการช่วงชิงท้าทายอานาจความหมายของความเป็นชาติ ระหว่างสถาบันอานาจรัฐและ
ฝ่ายพลเรือน เช่น ข้อคิดเห็นความต้องการความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองเท่าเทียมกับตะวันตกใน
สมัยรัชกาลที่ 5, การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของกลุ่ม รศ.130, การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
24 มิถุนายน 2475 ของคณะราษฎร, ความสาคัญขบวนการเสรีไทย, รัฐนิยม 12 ประการของจอม
พล ป. พิบูลสงคราม, คาพูดเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ , เหตุการณ์เดือนตุลา (14 ตุลาคม
2516 และ 6 ตุลาคม 2519) และสุดท้ายคือ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
ผลงานชุดห้องเรียนประวัติศาสตร์สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของศิลปินที่อยากให้ผู้ชมหรือ
ประชาชนจดจ าเหตุการณ์สาคัญ ในอดีตเหล่านี้ที่ ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาโดยใช้สื่ออย่างโต๊ะ
นักเรียนที่ถูกแกะสลักกระตุ้นให้ผู้ชม (คนไทย) คิดถึงเรื่องราวหรือวันเก่ าๆจากประสบการณ์ในวัยเด็ก
เชื่อมโยงการตระหนักถึงความสาคัญของชาติโดยใช้รูปภาพและข้อความจากประวัติศาสตร์การเมือง
ในอดีตที่ขัดแย้งให้จดจาสร้างเรื่องราวแบบใหม่ ที่เปิดให้ผู้ชม(ไทย)ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยที่มากกว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองกระแสหลักที่รัฐนาเสนอ
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เหตุผลหนึ่งคือ เรื่องในอดีตหรือประวัติศาสตร์คือกาหนดตัวตนเราวันนี้ เราเป็น
แบบนี้เพราะวันวานเราเป็นแบบนั้น เป็นเหตุผลที่เราสนใจประวัติศาสตร์ เพื่อรับใช้ปัจจุบันหรือ
ตอบโจทย์ปัจจุบันจึงสนใจในอดีต อี กส่ วนหนึ่ ง คื อ คนไม่ ค่ อ ยเห็ นคุณค่าด้า นประวัติศาสตร์
หลายอย่างๆที่ไม่สนใจผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าและสาคัญ เช่นการเรียนรู้ตัวตนของตัวเองหรือ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวตนของประเทศชาติ
ตอนยังทาไม่เสร็จมีความคิดอยู่อนั หนึ่ง คือ อยากให้คนจดจา จาไม่ได้ ไม่รู้ หรือรู้แต่
ถูกบิดเบือน แต่ต่อมา ความคิดแบบนั้นเบาๆลง มันมีอะไรด้านอื่นมาบดบังสิ่งเหล่านั้น คือ ความ
อิสระและการมีส่วนร่วมของคนโดยที่ไม่สามารถบังคับได้อย่างแท้จริง พอเอาเข้าจริงๆคนดูจะ
เรียนรู้และจดจาในแบบของเขา เช่น โต๊ะ 14 ตัว มันจะมีลาดับของมัน ถ้าหากพิมพ์ทุกโต๊ะแล้ว
พิมพ์ตามลาดับคุณก็จะได้เรื่องการเมือง 1 เล่ม ที่เล่าเรื่องการเมืองอย่างที่ผมต้องการจะเล่า แต่
พอความเป็นจริงๆ คนไม่ได้ทาอย่างนั้น กระดาษแผ่นหนึ่งคนก็ ไปถูโต๊ ะหน่อยหนึ่ง อีกโต๊ะอีก
หน่อยหนึ่ง หรือจะมองว่าเขาประพันธ์ขึ้นมาเอง... มันกลายเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นรู้สึกเป็นงานที่มอง
ระดับในหนึ่ง จริงๆ ไม่ได้เปิดให้คนคิดต่าง แต่เอาเช้าจริง คนก็คิดต่างผสมขึ้นเอง
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หลายชิ้นผมคิดว่าที่คล้ายๆกัน คือ คนมีส่วนร่วมก็มีการตีความแบบของเขา ทั้ง
การมีส่วนร่วม แต่ไม่มีการเดินตามที่เราวางไว้ เป็นตัวจุดประกายไปตีความต่อไปแต่ก็ไม่ตายตัว
แบบนี้84

จากผลงานชุดห้องเรียนประวัติศาสตร์ทาให้สุธีได้รับรางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปิน
ทัศนศิลป์ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2549 ทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม โดยให้
เหตุผลว่า “นับเป็นผลงานที่นาเอารูปแบบ เทคนิค วิธีการ มารับใช้เนื้อหาสาระทางการเมืองได้อย่า ง
สอดประสานกลมกลืน ทาให้ผู้เสพได้ตระหนักถึงคุณค่าที่ไม่แยกออกจากกันระหว่างงานศิลปะกับคา
ว่า สันติภาพ ประชาธิปไตย และการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม”85 อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ศิลปะหลาย
คนต่างให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่วนใหญ่มองว่าผลงานสุธีท้าทายความคิดชาตินิยมและเป็ นการ
สร้างจิตสานึกของมีส่วนร่วมต่อความเป็นชาติไปพร้อมๆกัน อย่างเช่น สุทธิเดช โรหิตะสุช เสนอว่า
“อาจเป็นความต้อ งการที่ จ ะนาเสนอภาพสะท้ อนในภาพรวมของเหตุก ารณ์ที่ เกิ ดขึ้นว่าฝ่ายใดมี
ความคิดหรือทัศนะต่อกันไปในทิศทางใดและสาหรับนัยยะที่สอง ศิลปินอาจต้องการที่จะใช้การคัด
สรรค์ข้อ ความนี้เป็นการจุดประเด็นของการเสียดสีหรือประชดประชันก็ได้ ”86 โลลา เลนซี (Iola
Lenzi) ภัณฑารักษ์ชาวแคนนาดา มองว่า ผลงานของสุธีได้สร้างผลงานข้อความที่ใช้การเสียดสีปนขม
เตือนคนไทยให้เป็นผู้รับผิดชอบประวัติศาสตร์อดีตและปัจจุบันที่แปรเปลี่ยน 87 เกี่ยวกับการรื้อฟื้น
ทางประวัติศาสตร์ มีเสียงทางการเมือง เป็นความละเอียดอ่อนทางการเมืองและการหักล้างทางสังคม
ทาขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงผู้คนทุกชนชั้นและการศึกษาทุกระดับ ทั้งความเป็นวัตถุรูปธรรม
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84 เรื่องเดียวกัน.
85

สถาบันปรีดี พนมยงค์, คาประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ครั้งที่
๒ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ นายสุธี คุณาวิชยานนท์ ศิลปินทัศนศิลป์ดีเด่น ทางด้านสันติภาพ
ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม,เข้าถึงเมื่อ เมษายน 2558, เข้าถึงจาก
http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.php?h=48&s_id=1&d_id=2&page=
25&start=1
86 สิทธิเดช โรหิตะสุข, “การศึกษาแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
ปฏิสัมพันธ์ ในบริบทศิลปะร่วมสมัยไทย” (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์:
ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 217.
87 C-Arts, History and Memory in Thai Contemporary Art, accessed
April, 2015, available from http://www.mutualart.com/OpenArticle/History-andMemory-in-Thai-Contemporary-/5646BD3688C41A93






148




และการเป็นการปรับเปลีย่ นภาพสัญลักษณ์ให้เหมาะสม88 แซนดร้า

เครท (Sandra Cate) นักวิชาการ
ศิลปะชาวอเมริกาให้ความเห็นว่า ห้องเรียนประวัติศาสตร์อ้างอิงถึงวัฒนธรรมทางสายตาที่ฝังอยู่อยูใ่ น
ชีวิตประจาวันไทย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงคาถามและท้าท้ายเรื่องการศึกษาที่ทาให้เกิดบิดเบือนลดทอน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 89 ภารตี ลัลวานี (Bharti Lalwani) นักวิจารณ์ศิลปะชาวอินเดีย
กล่าวถึงผลงานของสุธีว่า ได้ข้ามการข้อถกเถียงเก่าที่เป็นเรื่องท้องถิ่นปะทะการเผชิญหน้าความเป็น
นานาชาติ ท้าทายแนวคิดชาตินิยมและข้อจากัดทางวัฒนธรรม และได้ให้ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ที่
ซับซ้อน ขั้วตรงข้ามทางวัฒนธรรม และภาพลักษณ์สาเร็จรูปแปลกถิ่นต่อผู้ชมโลกเปลี่ยนเป็นการชม
กลายเป็นการมีส่วนร่วม90
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ภาพที่ 93 สุธี คุณาวิชยานนท์, ห้องเรียนประวัติศาสตร์ (ถนนราชดาเนิน), 2000

88 Bharti Lalwani, Interview

with Iola Lenzi: On Southeast Asian Art in
Istanbul, accessed April, 2015, available from http://theculturetrip.com/europe/
turkey/articles/interview-with-iola-lenzi-on-southeast-asian-art-in-istanbul/
89 Kathleen M. Adams and Kathleen A. Gillogly. Everyday Life in
Southeast Asia (USA: Indiana University Press 2011), 217.
90 Bharti Lalwani, Art Criticism: Arguing for Regional Perspectives,
accessed April, 2015, available from https://www.academia.edu/10710840
/Art_Criticism_Arguing_for_Regional_Perspectives_2014
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ภาพที่ 94 โต๊ะนักเรียนแกะสลักจากผลงานชุด ห้องเรียนประวัติศาสตร์ (ถนนราชดาเนิน ) ร่วมแสดง
ใน ฟุคุโอกะ เทรียนนาเล่ (Fukuoka Triennale)

ภาพที่ 95 โต๊ะที่ 1 พระองค์เจ้าปฤษฏางค์ ราชทูตสยามประจายุโรปในรัชกาลที่ 5 ผู้ร่างหนังสือ
กราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103
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ภาพที่ 96 โต๊ะที่ 2 เทียนวรรณ จาก“ตุลวิภาคพจนกิจ” เล่ม 6, 8 กันยายน ร.ศ.125 ในสมัยรัชกาลที่
5

ภาพที่ 97 โต๊ะที่ 3 คณะ ร.ศ.130 คณะทหารถูกจับข้อหากบฏก่อนลงมือทาการปฏิวัติ ในรัชกาลที่ 6
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ภาพที่ 98 โต๊ะที่ 4 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา อ่านประกาศของคณะราษฎร 24 มิถุนา 2475
ที่ทาการยึดอานาจสถาบันกษัตริย์

ภาพที่ 99 โต๊ะที่ 5 ข้อความจากหมุดทองเหลือง ณ จุดทีห่ ัวหน้าคณะราษฎร (พ.อ.พระยาพหลฯ) ยืน
อ่านแถลงการณ์ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งฝังไว้บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
เบื้องซ้ายของพระรูป หน้าประตูสนามเสือป่า
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ภาพที่ 100 โต๊ะที่ 6 เค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติของนายปรีดี พนมยงค์

ภาพที่ 101 โต๊ะที่ 7 พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 มีนาคม 2477
เวลา 13.45 น.
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ภาพที่ 102 โต๊ะที่ 8 คาประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เป็นโมฆะ ของ นายปรีดี
พนมยงค์

ภาพที่ 103 โต๊ะที่ 9 คาประกาศใช้ มาตรา 17 ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในการใช้อานาจ
เบ็ดเสร็จ
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ภาพที่ 104 โต๊ะที่ 10 เนื้อเพลง “สู้เข้าไปอย่าได้ถอย” ของนักศึกษาเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญก่อน
วันที่ 14 ตุลา 2516 กับคาประกาศของจอมพลประภาส จารุเสถียร เพื่อปราบปราม
นักศึกษาโดยอ้างถึงคอมมิวนิสต์

ภาพที่ 105 โต๊ะที่ 11 บรรยายถึงเหตุการณ์ความรุนแรง ความสูญเสีย ในวันที่ 16 ตุลา 2516 ต่อ
นักศึกษาและประชาขนผู้ออกมาประท้วง และ การสัมภาษณ์ของพระกิตวุฒโฒ ผู้ที่เห็น
ด้วยต่อการปราบปราบนักศึกษาของรัฐบาล ในหนังสือพิมพ์จัตุรัส วันที่ 29 มิถุนายน
2519
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ภาพที่ 106 โต๊ะที่ 12 ข่าวของสองช่างไฟฟ้าสมาชิกแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ถูกซ้อมตาย
จากสาเหตุออกไปติดโปสเตอร์ประท้วงพระถนอม (จอมพลถนอม กิตติขจร) เดินทาง
กลับมาเมืองไทยหลังจากถูกขับไล่ออกนอกประเทศตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

ภาพที่ 107 โต๊ะที่ 13 ละครแขวนคอที่ลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะท้อนคดีฆ่า 2 ช่างไฟฟ้า
นครปฐม 4 ตุลาคม 2519
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ภาพที่ 108 โต๊ะที่ 14 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ชนชั้นกลางในกรุงเทพฯออกมาเรียกร้อง
ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการทหารของคณะ รสช. ที่ได้ทาการยึดอานาจรัฐบาลของพล
เอกชาติชาย ชุณหะวัณ








บทที่ 5
สรุป
1. ภาพรวมวาทกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยภายใต้กรอบแนวคิดหลังอาณานิคม
แนวคิดเกี่ยวกับชาติของทฤษฎีหลังอาณานิคมกล่าวถึง ความเป็นชาติที่ได้รับสืบทอดมา
จากการเกิดขึ้นของชาตินิยมที่เกิดขึ้นในยุโรปโดยแพร่กระจายมาสู่ยุคการล่าอาณานิคม ชาติจักรวรรดิ
นิยมยุโ รปเป็นตัวกลางนาความรู้ ความคิ ด ชาตินิยมนี้ส่ง ต่ อมาสู่ ชาติที่ ตกเป็ นเมื องขึ้ นหรือ ได้ รั บ
ผลกระทบการล่าอาณานิคมที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อเมืองขึ้นเหล่านั้นหรือถูกกดดันจากลัทธิล่าอาณานิคม
จึงทาให้เกิดการปลุกกระแสความคิดชาตินิยมต่อต้านเจ้าอาณานิคมและยังเป็นผลสืบเนื่องในการก่อ
ตัวของรัฐชาติต่างๆในยุคหลังอาณานิคม
แนวคิดหลังอาณานิคมกับสังคมไทยชี้ ให้เห็นว่าสัง คมและวัฒนธรรมไทยตกอยู่ภ ายใต้
อานาจอยู่สองทาง คือ การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกและอานาจของชนชั้นในประเทศตั้งแต่
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ชนชั้นนาหยิบยืมเลียนแบบเทคโนโลยีตะวันตกเพื่อต่อรองกับประเทศเจ้า
อาณานิคมและในเวลาเดียวกันก็ สร้างฐานอานาจการปกครองประชาชนในท้องถิ่น และยังชาติยัง
พยายามสร้างอั ตลัก ษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงที่ก ดทับ ผู้คนให้มีอัตลัก ษณ์ประจาชาติโ ดยการสร้าง
“ความเป็นไทย” หรือชาตินิยมทางวัฒนธรรมกระแสหลักที่เน้นศิลปะและวัฒนธรรมของชนชั้นนาถือ
ว่าเป็นมรดกสมบัติของชาติที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษโดยมีพื้นฐานลักษณะของการแบ่งลาดับ ชั้น
ฐานันดร
วาทกรรมความเป็นไทยถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุคสมัยที่พบได้ในประวัติศาสตร์
ชาติไทย ตั้งแต่รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามที่มีอานาจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในขณะนั้นพยายามสร้างให้ศิลปวัฒนธรรมรับใช้อุดมการณ์ทางการเมือง แต่ ใน
หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลเผด็จการทหารและฝ่ายอนุรกั ษ์นิยมในสมัยจอมพลพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ ที่เป็นผู้รื้อฟื้นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมแบบจารีตที่เป็นการสืบต่อประเพณีกษัตริย์อันเป็นบ่อ
เกิดคุณค่าความเป็นไทย นับแต่นั้นมาการเน้นถึง ศิลปะและวัฒนธรรมแบบจารีตประเพณีภายใต้
อุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงถูกผลิตซ้าอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุ บัน
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ศิลปะในประเทศไทยเช่นกันย่อมถูกกาหนดจากชาตินิยมทางวัฒนธรรมหรือความเป็น
ไทยให้ดาเนินไปตามกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสถาปนาของความ
เป็นชุมชนร่วมโดยการมีศิลปวัฒนธรรมประจาชาติที่เป็นมรดกคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สบื ต่อกันมาและ
ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการส่งเสริมการดารงอยู่ของความเป็นชาติ
ไทยในยุคสมัยใหม่ที่มีการปรับตัวพัฒนาตามแนวคิดความก้าวหน้าของโลกตะวันตก ศิลปะร่วมสมัย
ตั้งแต่ยุคศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นต้น การสร้างตัวตนไทยหรือความเป็นไทยถูกแสดงออกใน
ผลงานศิลปะที่อยู่ในรูปแบบของการผสมผสานแปรสภาพให้กลายเป็นท้องถิ่นโดยการกลืนกินรูปแบบ
ศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก การผสมผสานประยุกต์ใช้รูปแบบทางศิลปะตะวันตกถูกปรับเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับศิลปินไทยโดยที่การสร้างสรรค์ไม่ได้มีพัฒ นาการสอดคล้องเรียงลาดับเหมือนประวัต
ศาสตร์ศิลปะสมั ยใหม่ของตะวันตกแต่อย่างใด แต่มีเนื้อหาในผลงานอันเป็นแกนหลัก คือ การแปล
ความหมายของคุณค่าความเป็นไทยที่หลากหลายซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกรอบคุณค่าดั้งเดิมในชาติ
คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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2. ปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของศิลปินไทยร่วมสมัยในทศวรรษ 1990 ภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคม
ดังที่กล่าวมาในบทก่อนหน้านี้ศิลปินไทยร่วมสมัยที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ฤกษ์ฤทธิ์
ตีระวนิช นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสุธี คณาวิชายนนท์ ที่ผู้วิจัยใช้เป็นตัวแทนถึงปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์
ของศิลปะร่วมไทยภายใต้กรอบแนวคิดหลังอาณานิคม ศิลปินเหล่านี้เป็นศิลปินไทยที่เริ่มสร้างชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักในช่วงทศวรรษที่ 2530 แสดงผลงานศิลปะในระดับนานาชาติทั้งยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย
เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภายในประเทศไทย ภาพลักษณ์ผลงานพวกเขาเผยให้ถึงภาพ
ตัวแทนของอั ตลัก ษณ์ไทยที่ ห ลากหลาย ไม่ ได้เ กิ ดขึ้นจาก “ความเป็นไทย” ซึ่ง เป็นผลผลิตของ
ชาตินิยมทางวัฒนธรรมกระแสหลักที่ภาครัฐพยายามเผยแพร่ปลูกฝังในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของชาติไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยไทย
กรณีศึกษาของฤกษ์ฤทธิ์ที่เป็นศิลปินไทยพลัดถิ่น ในวัยเด็กฤกษ์ฤทธิ์ถูกเติบโตเลี้ยงดูมา
ในเมืองไทยแต่ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ต่อมาได้เข้าเรียนสถาบันศิลปะของโลกตะวันตก
เพื่อตั้งใจประกอบอาชีพเป็นศิลปินในต่างประเทศ การศึกษาในสถาบันศิลปะตะวัน ตกได้สอนวิธีคิด
การสร้างสรรค์ศิลปะแก่ ฤกษ์ฤทธิ์ที่ เป็นการตั้ง คาถาม วิพากษ์วิจ ารณ์ ขนบธรรมเนียมจารีตของ
สถาบันของศิลปะโลกตะวันตกที่ สืบทอดกันมาโดยมีพื้นฐานมาจากแนวทางปรัชญาหลังสมัยใหม่
(Postmodernism) ที่มีลักษณะของการรื้อสร้าง (Deconstruction) ในสกุลของหลังโครงสร้างนิยม
(Poststructuralism) (ฤกษ์ฤทธิ์อ้างอิงถึงปรัชญาของวิกเกนสไตน์ และเดอริด้าในผลงาน) ท้าทาย
กระแสจารีตปรัชญาตะวันตกที่มีพื้นฐานเข้าใจความจริงผ่านระบบภาษา ฉะนั้นการสร้างสรรค์งาน
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ศิลปะในพัฒนาการศิลปะสมัยใหม่จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความคิ ดเชิงปรัชญาอยู่
แล้วโดยเฉพาะกลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้าใน ลัทธิ ฟลักซุส (fluxus) ดาดา (dada) และมโนทัศนศิล ป์
(conceptual art) ที่สลายขนบธรรมเนียมการแสดงผลงานศิลปะภายในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวของแกล
เลอรี่และพิพิธภัณฑ์กลายมาเป็นอิทธิพลในปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของฤกษ์ฤทธิ์
ปรัชญาความคิดเชิงวิพากษ์ของศิลปะตะวันตกเป็นพื้นฐานให้ฤกษ์ฤทธิ์หันมามองในแง่
มิติสังคมวัฒนธรรมของตะวันตกที่ฤกษ์ฤทธิ์ได้เข้าไปอาศัยใช้ชีวิตอยู่นั้น ฤกษ์ฤทธิ์มองเห็นภาพสะท้อน
ของโลกตะวันออกที่ถูกอานาจของสถาบันวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปควบคุมครอบงา จัดการนาเสนอ
ด้วยวิธีการให้ราวกับเป็นวัตถุศึกษาซึ่งมีความขัดแย้งจากความเป็นจริงที่ฤกษ์ฤทธิ์เคยประสบพบเจอ
ในพื้นฐานวิถีชีวิตของตะวันออกเช่นเดียวกันที่ซาอิดกล่าวว่า “ความเป็นตะวันออกเป็นความคิดหรือ
การสร้างขึ้นมาที่ไม่ได้ตอบรับกับ ความจริง ”1 สิ่ง นี้ท าให้ฤกษ์ฤทธิ์ตั้งคาถามถึง ความเป็นจริงของ
ตะวันออกที่ถูกนาเสนอภายใต้สถาบันตะวันตก อิทธิพลอานาจตะวันตกผู้ซึ่งสร้างวิธีคิดต่อสังคมและ
วัฒนธรรมทั่วโลกจึงจาเป็นต้องถูกต้องตั้งคาถาม
การนาเสนอผลงานศิลปะของฤกษ์ฤทธิ์จะเห็นได้ว่า ฤกษ์ฤทธิ์มีความจงใจที่จะหยิบใช้
วัตถุสิ่งของในชีวิตประจาวันซึ่งเป็นสิ่งคุ้นเคยและแฝงถึงสัญญะความหมายของตะวันออกหรือภาพ
ตัวแทน (representation) ของตะวันออกที่ถูกตะวันตกสร้างขึ้น เช่น หม้อกระทะไฟฟ้าทรงจีน ชื่อ
ละครบอร์ดเวย์เรื่องคิงแอนด์ไอ (King and I) และ มิสไซง่อน (Miss Saigon) และทบทวนให้เห็นว่า
ศิลปินหัวก้าวหน้าของโลกตะวันตกหลายคน (มาร์ธา รอสเลอร์ , โจเซฟ บอยส์ และ มาร์เซล บรู้ด
ถาส) ต่างก็มีจิตสานึกความเข้าใจเพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือตั้งคาถามถอดรื้อแนวคิดความเป็นศูนย์กลาง
ของยุโรป (Eurocentricsm) ในมุมมองเดียวกัน
ปฏิบัติการศิลปะชองฤกษ์ฤทธิ์จึงมีลักษณะของการประท้วง และตั้งคาถาม วัฒนธรรม
ตะวันตกที่มาจากการเข้าใจถึงบูรพาคตินิยมหรือภาพตัวแทนที่เป็นผลผลิตความรู้ของวาทกรรมอาณา
ซาอิดกล่าวว่า “ความจริงภาพแทนตัวเป็นได้อยู่ตลอด”2 “ถ้าภาพตัวแทนต่างๆถูกฝังอยู่ในภาษา
วัฒนธรรม และสถาบันต่างๆของผู้ที่นามาเสนอ ฉะนั้นเราจาเป็นต้องเตรียมตัวยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า
ภาพตัวแทนโดยตัวของมันแล้วมีการถูกเชื่อมโยงกัน ผสาน ฝัง ร้อยเรียงกับสิ่งต่างอันยิ่งใหญ่เคียงข้าง
กับความจริงที่มันได้นาเสนอตัวเอง”3 ดังนั้นสิ่งที่เราได้รับรู้จากสังคมเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นจากชุด
ความรู้แฝงอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิง่ ที่ทรงอานาจ และในบางครั้งก็เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส


1 Said, Orientalism,
2

Ibid., 272.
3 Ibid.


5.

160


พูดออกมาได้ แต่เ มื่ อ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆได้แพร่ก ระจายขยายออกเป็นการสร้างระเบียบวินัย
มากมาย จึงเกิดการสร้างชุดความรู้ขึ้นที่อยู่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของคาพูด
ความคิดของปัญญาชนกลายเป็นวาทกรรมดังเช่นวาทกรรมบูรพาคตินิยม
ภาพตะวั น ออกที่ ต ะวั น ตกสร้ า งขึ้ น ในฐานะความเป็ น อื่ น ( the other) คื อ การ
เปรียบเทียบสิ่งภายนอกเพื่อเข้าใจตัวตนของตะวันตกหรือเป็นกระจกสะท้อนของการส่องกลับมาดูถึง
วัฒนธรรมของตน สิ่งนี้อยู่ในปฏิบัติการศิลปะชองฤกษ์ฤทธิ์ที่เ ลือกปรับใช้กลวิธีการต่อตะวันออกซึ่ง
เป็ น เรื่อ งที่ น่ าตื่ นตาตื่ นใจ กลั บ มาตอบโต้ ท้ า ทาย ความเชื่ อ และธรรมเนีย มจารีตของการรับ รู้
วัฒนธรรมตะวันตกที่ทาให้เกิดเส้นแบ่งหรือการสร้างคู่ตรงข้ามทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและ
ตะวันออก ฤกษ์ฤทธิ์เลือกใช้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาให้เกิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบางส่วน
แสดงออกทางวัฒนธรรมของรากเหง้าตนเองผสมผสานกับรูปแบบศิลปะตะวันตกที่เป็นอัตลักษณ์ข้าม
สายพันธุ์หรือเป็นลักษณะของลูกผสมหลังอาณานิคม ดังที่โฮมิ บาบา เสนอว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าอาณานิคมและผู้ตกเป็นเมืองขึ้นไม่ได้มีความสัมพัน ธ์ที่ออกมาในด้านเดียวทีจักรวรรดินิยมเป็น
ผู้สร้างอานาจครอบงาไปทั้งหมด ในความเป็นจริงแล้วท้องถิ่นมีการต่อรองต่อเจ้าอาณานิคมด้วยการ
การผสมข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการผลิตความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural
difference)
ชีวิตพลัดถิ่นเป็นปัจจัยหนึ่งของการสร้างสรรค์ของฤกษ์ฤทธิ์ก่อให้เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมที่เป็นการสร้างมุมมองใหม่จากจุดยืนของตนเองภายนอกเข้ามาสู่กรอบประเพณีรากเหง้า
ภูมิปัญญาเพื่อก้าวข้ามการมองคุณค่าอุดมคติของความเป็นหนึ่งทางสังคม ดังนั้นผลงานของฤกษ์ฤทธิ์
จึงไม่ได้เป็นไปเพื่อนาเสนอถึงวิถีไทยและศิลปวัฒนธรรมประจาชาติที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากพัฒนาการ
ประวัติศาสตร์แต่อย่างใด แต่เป็นการปฎิเสธถึงวัฒนธรรมบริสุทธิ์ซึ่งมีลักษณะถึงความเที่ยงแท้ยั่งยืน
สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ ปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของฤกษ์ฤทธิ์มุ่งสู่การให้ความสาคัญของคุณค่าการข้าม
สายพันธุ์หรือความเป็นลูกผสมโดยการเลียนแบบและนารื้อสร้างใหม่บ่งบอกถึงสถานะในระหว่าง (inbetween) ซึ่งมีความคลุมเครือกากวมช่วยให้เราก้าวข้ามความรู้สึกการแบ่งแยกกับวัฒนธรรมอืน่ โดย
ที่ไม่ได้สร้างความหมายการยึดติดกักขังทางความคิดเฉพาะวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่เป็นการสร้าง
ความหมายของ พื้นที่ที่สาม (third space) ทั้งหมดนี้ทาให้ปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของฤกษ์ฤทธิ์ปรากฏ
ออกมาสู่ลักษณะการผสมผสานทั้งความเป็นรูปธรรมที่อยู่ในเทคนิคการนาเสนอผลงานและความเป็น
นามธรรมของการตีความสาระความหมายของผลงาน
แต่ในอีกมุมหนึ่ง ฤกษ์ฤทธิ์สร้างความเป็นหลังอาณานิคมจากสายตาสังคมตะวันตกผ่าน
ข้อถกเถียงของคนพลัดถิ่นพยายามหา “ความเป็นไทยแท้” ที่ตัวเองสูญเสียไป แต่ก็พบว่ามันไม่มีอยู่
จริง เป็นความแท้จริงที่ประกอบสร้างขึ้นจากองค์ประกอบอื่นๆทั้งสิ้น กลายเป็นการสร้างสิ่งที่ตัวเอง
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คิดคือความเป็นไทย ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับสังคมไทย เป็นการประกอบสร้างความเป็นไทยโดยคนพลัดถิน่
ในผลิตซ้าโครงสร้างวาทกรรมตะวันตกที่สร้างตะวันออกในยุคอาณานิคมแต่เป็นการสร้างโดยคนที่คิด
ว่าตัวเองเป็นคนตะวันออก
ส่วนปฏิบัติก ารเชิง สุนทรีย์ศิล ปินไทยที่ อาศัย อยู่ใ นประเทศไทยของนาวิ นและสุ ธี มี
ความสัมพันธ์กับบริบทยุคโลกาภิวัตน์ที่วัฒนธรรมต่างชาติเป็นผู้เข้ามามีอิทธิพลครอบงาต่อสังคมไทย
ทั้งสองคนเป็นศิลปินที่แสดงถึงการใช้ภาพตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของชาติต่างๆ ภายใต้อัตลักษณ์ไทย
และการเป็นคนไทยที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (นาวินมีเชื้อสายไทย-อินเดีย และสุธีมีเชื้อสาย
ไทย-จีน) เนื้อหาผลงานของศิลปินทั้งสองเป็นการกล่าวย้า วิจารณ์ สังคมร่วมสมัย หรือสะท้อนถึง
วัฒนธรรมไทยที่ถูกปรับเปลี่ยนตามกระแสความก้ าวหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการแสดงออก
(performative) ภายในชาติที่ ท าให้คนในชาติส ามารถแสดงออกถึงสัญญะของชาติต่างที่ มีความ
หลากหลาย ศิลปินใช้วิธีการแสดงออกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอัตลักษณ์ของชาติไทยด้วยมุมมองหลายวิธี
แต่มุมมองที่สร้างขึ้นหลายๆวิธีกลับไม่ได้ผลิตอัตลักษณ์ของชาติไทยให้ยึดติดอยู่กับศิลปวัฒนธรรม
กระแสหลักภายในชาติ
ปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของนาวินให้ความสาคัญแก่ศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านมีความ
เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมของยุคโลกาภิวัตน์ที่นาวัฒนธรรมการบริโภคต่างชาติเข้ามาส่งผลต่อวิถีชีวติ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ ศิลปวัฒนธรรมล้วนถูกทาให้เป็นสินค้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศต่างชาติ บรรยากาศยุคโลกาภิวัตน์ของประเทศไทย
ในขณะนั้นทาให้นาวินสนใจประเด็นการบริโภคในสังคมไทยที่วัตถุการบริโภคสามารถแพร่กระจาย
เข้าถึงผู้บริโภคอย่างง่ายดายรวดเร็วโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสาคัญทางคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
เพียงแต่มองเห็นแค่เรื่องประโยชน์ใช้สอย ภายหลังนาวินเริ่มใช้วัฒนธรรมของชาวบ้านหรืออัตลักษณ์
ไทยที่ พ บได้ในชีวิตประจาวันในรูปแบบสินค้าทั้ง โปสเตอร์ภาพยนตร์ หนัง สือการ์ตูนเล่มละบาท
ผ้าขาวม้า รถตุ๊กตุ๊ก เปลี่ยนเข้าสู่บริบทผลงานศิลปะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์หรือความเป็นไทย
ในยุคปัจจุบันถูกแปรสภาพให้เหมาะสมเข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์โดยการปรับให้กลายเป็นสิ่งสากลที่
สอดรับกับความหลากหลายในการบริโภคระบบทุนนิยมซึ่งท้าทายภาพความเป็นไทยเชิงอุดมคติที่ ให้
ความสาคัญกับจารีตประเพณีเก่าแก่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่เป็นกระแสหลักในประเทศไทย แต่
ผลงานบางชิ้นของนาวินกลับมีแนวคิดที่ตรงกันข้ ามที่สะท้อนถึงจุดยืนความเชื่อความในเชื่อรากเหง้า
ของตัวเองหรืออุดมคติในชาติ
ความเป็นสากลเป็นจุดร่วมกันในเนื้อหาผลงานศิลปะของนาวินและสุธีคือความสนใจใน
ประเด็นพระพุทธศาสนาที่ตกอยู่ภายใต้วาทกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของสังคมไทย ทั้งสอง
คนตีความสภาวะนามธรรมในระดับโลกุตรธรรมเน้นถึงหัวใจแก่นธรรมะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
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ซึ่งเป็นสภาวธรรมสากลที่สามารถใช้อธิบายถึงการดารงอยู่ของสรรพสิ่งบนโลก สวนทางกับความคิด
พุทธศาสนากระแสหลักในชาติไทยอันมุ่งเน้นโลกียธรรมให้คนในชาติถูกสั่งสอนให้ยึดถือประพฤติตน
ตามศีลธรรมภายในกรอบระเบียบ ความเป็นสากลในงานศิลปะของศิลปินทั้งสองสามารถบ่งบอกได้ถงึ
การเผชิญหน้าระหว่างตะวันตกที่และตะวันออกในยุคโลกาภิวัตน์ กล่าวคือ ความเป็นนามธรรมของ
สภาพธรรมอันเป็นสากลในที่นี้ถูกนามาเสนอด้วยความเป็นรูปธรรมของรูปแบบศิลปะร่วมสมัยด้วย
ศิลปะจัดวาง สื่อ ประสม การทาให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในผลงาน อาจกล่าวได้ว่าแก่นเนื้อหาสาระของ
ผลงานคือ ตะวันออก ส่วนรูปแบบที่นาเสนอ คือ ตะวันตก
ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง สุน ทรีย์ ข องสุ ธี มุ่ ง ไปสู่ก ารตอบโจทย์ เ รื่ อ งความเป็ น ชาติ ใ นเชิง
สัญลักษณ์เหมือนกับศิลปินไทยภายในประเทศอีกหลายคนที่กาลังเสาะแสวงหาความหมายของความ
เป็นชาติที่มีความผันแปรไม่แน่นอนและไม่สามารถจะเชื่อถือยึดมั่นต่อไปได้อีกในยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิด
การสู ญ เสียคุ ณ ค่ า ในมิ ติ ด้ า นต่ า งๆ ผลงานศิ ล ปะของสุธี น าไปสู่ถึ ง การตระหนัก ถึ ง ปัญ หาความ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งนามา
สู่ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมืองสังคม วัฒนธรรมประจาชาติ ซึ่ง
เป็นข้อจากัดที่ไม่สามารถสร้างความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นได้ภายในชาติ การใช้ รูปทรงสัญลักษณ์ที่บ่ง
บอกถึงชาติไทยถูกนาเสนอผ่านวัสดุต่างๆที่เสื่อมสลาย ไม่แข็งแรงมั่นคง และเทคนิคกลไกเคลื่อนไหว
ในผลงานถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อรองรับความหมายของความเป็นชาติที่มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
และพัฒนามาสู่วิธีการทาให้ผู้ชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในผลงานศิลปะที่ลดช่องระหว่างศิลปินจน
ขยับขยายไปสู่การจัดกิจกรรมในผลงานศิ ลปะสู่พื้นที่สาธารณะภายนอก ด้วยวิธีการเทคนิคต่างๆ
เหล่านี้ยิ่งสนับสนุนการสร้างสานึกร่วมให้กับผู้ชม (คนไทย) ตระหนักถึงความเป็นชาติมากกว่าผลงาน
ศิ ล ปะที่ ถู ก ติ ด ตั้ ง บนผนัง ห้อ งนิ ท รรศการ ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง สุน ทรีย์ ข องสุ ธี ยั ง ปรากฏถึ ง การสร้าง
ความหมายให้ผู้ชมทราบว่าสานึก ของผู้คนในชาติมีความกระจัดกระจายไม่สามารถรวบรวมให้คนมี
เอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแนบสนิท
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3. แนวคิดเชิงวิพากษ์ของศิลปินไทยร่วมสมัยในทศวรรษ 1990
การศึกษาภาพรวมปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของศิลปินไทยในแนวคิดหลังอาณานิคมทาให้
ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจต่อไปเกี่ยวกับศิลปินไทยร่วมสมัยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศอย่างฤกษ์ฤทธิท์ มี่ ี
วิธีการวิจารณ์ ความคิดโลกตะวันตกในยุคหลังอาณานิคมซึ่งเป็นประเด็นของการรับรู้เชิงการเมือง
ระหว่างตะวันตกต่อตะวันออกแบบหนึ่งหรือแม้แต่ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้วาท
กรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย ซึ่งเป็นกรอบการการับรู้ตัดสินคุณค่าความงาม
ที่อยู่ในสังคมไทย “เมื่อจินตนาการการสร้างสรรค์ของศิลปินไทยและการตัดสินความงามจากสายตา
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ผู้ชมถูกกาหนดโดยจินตภาพความเป็นไทย ศิลปะบ่อยครั้งทาหน้าที่เป็น “ตัวตนเรา” ตรงข้ามกับ
“ความเป็นอื่น”4
การแบ่งแยกการรับรู้ชองคนในสังคม เป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับการทาความเข้าใจโลก
รอบตัว เนื่องจากการจัดแบ่งดังกล่าวเป็นตัวกาหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได้ ทาได้ พูดได้ มองเห็น
ได้5 ที่สอดคล้องกับแนวคิด การเมืองของสุนทรียศาสตร์ (The Politics of Aesthetics) ของ ฌาคส์
ร๊องซีแยร์ ศิลปะทุกรูปแบบจะเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ไม่ใช่เพราะว่าศิลปะสื่อนัยทางการเมืองหรือ
เพราะจุดยืนทางการเมืองของศิลปิน ตรงกันข้ามศิลปะเกี่ยวข้องกับการเมืองก็เพราะว่าศิลปะนาไปสู่
การปรับ เปลี่ยนระบบการแบ่ง แยกการรับรู้ของคนในสัง คม 6 โดยเป็นเรื่องของเวลาและสถานที่
แจกจ่ายความเป็นส่วนรวมซึ่งเป็นตัวกาหนดว่าใครจะถูกนับรวมให้เป็นส่วน และใครจะถูกนับรวม
ไม่ให้เป็นส่วนของสังคมซึ่งเป็นตัวกาหนดบทบาทตาแหน่งคนในสังคม การเมืองของสุนทรียศาสตร์
ของฌาคส์ ร๊องซีแยร์ จึงหมายถึง การรับรู้ของการจัดสรรเวลาที่ แตกต่างนาไปสู่การดารงอยู่ ของ
มนุษย์ที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน สิ่งนี้จึงจาเป็นต้องถูกต้องคาถามกับระบบแบ่งแยกการดารงอยู่ใน
สังคม เพื่อเปิดพื้นที่หรือเวทีให้กับสิ่งที่ไม่มีพื้นที่หรือเวทีเปิดเสียงให้กับสิ่งที่ไม่มีเสียงในระบบการ
แบ่งแยกรับรู้การดารงอยู่7 นาไปสู่การรับรู้เชิงการเมืองแบบใหม่
วิธีการการวิจารณ์ของฤกษ์ฤทธิ์เปรียบเสมือนความคิดของร๊องซีแยร์ที่ท้าทายระบบของ
การแบ่ง แยกการรับ รู้ โ ดยการผลิตสร้างภาพตัวตัวแทนของตะวันออกที่ ตกอยู่ ภายใต้ วาทกรรม
ตะวันตก ทานองเดียวที่ปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ของนาวินและสุธีก็มีลักษณะแบบนี้เช่นกันที่เห็นได้จ าก
การน าเสนอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแบบชาวบ้า นหรื อความเป็น ไทยที่ ถู ก กดทั บ ของนาวิ น ซึ่ง ต่ างจาก
ศิลปวัฒนธรรมประจาชาติที่อยู่บนพื้นฐานการแบ่งลาดับชั้นฐานันดรศักดิ์ หรือสุธีที่นาเสนอความไม่
เที่ยงแท้ของความเป็นชาติท้าทายกับอุดมคติของความเป็นชาติที่ต้องการความเที่ยงแท้ยั่งยืน
นอกจากนี้ผู้วิจัยกลับพบว่าวิธีวิจ ารณ์ของศิลปินไทยร่วมสมั ยในประเทศที่ผู้วิจัยเลือก
นามาศึกษาไม่ได้เป็นการท้าทายสิ่งที่เป็นกระแสหลักตามแนวคิดของร็องซิแยร์ทั้งหมดหรือวิพากษ์
วาทกรรมอาณานิคม แต่เป็นสิ่งที่มีความขัดแย้งกากวมในตัวเองเพราะผู้วิจัยยังพบปัจจัยอื่นๆที่บง่ บอก
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4 Apinan Poshyananda,

Contemporary art in Asia: traditions, tensions,
(New York: Asia Society Galleries), 107.
5 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ความคิดทางการเมืองของฌาคส์ ร็องซีแยร์ (กรุงเทพฯ:
สมมติ, 2553), 63.
6 เรื่องเดียวกัน, 104.
7 เรื่องเดียวกัน, 103.
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ว่าศิลปินไทยมีเจตนาเสริมสร้างสานึกร่วมการดารงอยู่ความเป็นชาติ ดังเช่นปฏิบัติการศิลปะของสุธี
และนาวินได้แสดงถึงพลวัตรที่ถ่ายโอนไปมาระหว่างกรอบปฏิบัติการเชิงสั่งสอน (pedagogical) กับ
กรอบปฏิบัติการแสดงออก (performative) ภายในชาติ
ในกรณีของนาวินที่มีความลื่นไหลในทั้งสองฝ่าย แม้ว่าผลงานศิลปะของนาวินบางส่วนมี
การวิจารณ์วัฒนธรรมหรือสภาพสังคมในชาติตนเองเปิดเสียงส่วนน้อยของศิลปะแบบชาวบ้านความ
เป็นไทยที่ถูกกดทับโดยการทาให้เป็นสากลแต่ผลงานของนาวินบางชิ้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการโหย
หารากเหง้าตนเองที่ไม่เคยมีอยู่จริงที่เป็นผลมาจากการอธิบายเรื่องกล่มคนต่างๆของเจ้าอาณานิคม
ส่วนผลงานศิลปะของสุธีมีแนวโน้มแสดงออกในลักษณะเชิงสั่งสอนจากการใช้สัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติสร้างสานึกร่วมสืบเนื่องจากบริบทในยุคโลกาภิวัตน์ที่สภาพสังคมไทยกาลังเผชิญหน้าถึงปัญหา
วิกฤตทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมการบริโภค และแสดงถึงอุดมการณ์ส่วนกลางหรือเจ้าอาณานิคมที่
ต้องการสร้างแรงกดทับผู้คนที่เคยถูกกระทาในอาณานิคมภายใน 8 เมื่อการเมืองได้สร้างการกระจาย
อานาจในส่วนท้องถิ่น กระจายทุนทาให้ในชนบทหรือส่วนภูมิภาคในยุคหลังอาณานิคมของไทยมีพลัง
ขึ้นและใช้การเมืองเรื่องประชาธิปไตยที่ตีความแตกต่างจากคนชั้นกลางในเมืองหลวง เป็นเครื่องมือใน
การต่อสู้ ประกอบกับสุธี เป็นคนชั้นกลางในเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางอานาจของอาณานิคม การ
เผชิญกับกลุ่มคนที่อพยพเข้ามายังเมืองหลวงทีเ่ คยเป็นพื้นที่ของคนไทยเชื้อสายจีน(เป็นส่วนใหญ่) เป็น
นักธุรกิจ ข้าราชการที่มีอานาจเป็นศูนย์กลางความรู้และอุดมการณ์
แม้ว่าผลงานของสุธีดูเหมือนว่าเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตย แต่ในอีกมุมหนึ่งแสดงถึงการตอกย้าในสิ่งที่คนชั้นล่างหรือผูเ้ รียกร้องถูกกระทาโดย
การสร้างภาพจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่คนชั้นกลางเห็นอย่างชินตา ไม่มีภาพที่แสดงถึงการได้
ชัยชนะจากการต่อ สู้แต่ เ ป็นภาพที่ตอกย้าการลงโทษที่ ผู้ชมผลงานร่วมผลิตซ้าการลงโทษนั้นผ่าน
กระบวนการภาพพิมพ์ เป็นการสร้าง”วาทกรรมวินัยและการลงทัณฑ์” 9 ของเจ้าอาณานิคม
ผู้วิจัยยังพบว่าความขัดแย้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการท้าทายภายในประเทศนั้นอาจเป็น
เพราะรูป แบบของศิล ปะหลัง สมั ยใหม่ ที่ เ ป็นส่วนหนึ่ง ของศิล ปะร่วมสมั ยไม่ ว่าจะเป็นศิล ปะมโน
ทัศนศิลป์และศิลปะจัดวางที่ได้สร้างการครอบครองพื้นที่แสดงงานศิลปะนั้นมีพื้นฐานของวิธีคิดที่เป็น
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8 สุเทพ สุนทรเภสัช. มนุษยวิทยากับประวัติศาสตร์,

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2550).
9 Michel Foucault, Discipline and Punish: the Birth of the Prison (New
York: Random House, 1975).
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การท้าทายขนบธรรมเนียมของศิลปะสมัยใหม่ และเมื่อศิลปินที่อาศัยอยู่ภายในประเทศนาเอารูปแบบ
ศิลปะที่ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะตะวันตกเข้ามาจึงถือว่าเป็นการนาระเบียบวินัยและข้อท้าทาย
แก่ศิลปะของท้องถิ่นในประเทศที่มีขอบเขตอาณัติถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้า กล่าวโดยง่ายคือ การที่
ศิลปินท้องถิ่นทาตามระเบียบวินัยที่มีความเป็นสากลโดยสภาพจะทาให้เกิดการสวนกระแสการดารง
อยู่ความเป็นท้องถิ่นโดยปริยาย
จากความก ากวมขัดแย้ง ที่ เกิ ดขึ้น ผู้วิจัยพบว่าปัญ หาเหล่านี้อาจมาจากความไม่ รู้เชิง
ทฤษฎีของศิลปินที่มีการนาเสนอทั้งความเป็นพื้นที่เสียงส่วนน้อยเคียงข้างกับความเป็นพื้นที่เสียงข้าง
มากและอาจเป็นการนาเสนอให้เห็นถึงแค่การท้าทายเพียงรูปแบบเปลือกของภาพตัวแทนเท่ านั้น
และการศึกษาถึงแนวคิดเชิงวิพากษ์ของทฤษฎีหลังอาณานิคมทาให้ผู้วิจัยพบข้อเสนอว่า การนาเสนอ
ผลงานศิลปะโดยการวิจารณ์นั้นควรทาการรู้เท่าทันถึ งวาทกรรมกระแสหลักเพื่อสร้างความเป็นไปได้
ใหม่ แต่ในทางตรงข้ามการไม่รู้ทฤษฎีมากอาจจะเป็นข้อดีตามที่สุธีให้ความเห็นว่า “ความไม่รู้อย่าง
ลึกซึ้งอาจจะกลายเป็นข้อดี เมื่อไม่รู้ทฤษฎีมาก แต่มีปัญหาที่จะวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์นามาใช้ได้
ด้วยตนเอง ผลที่ได้รับอาจจะน่าสนใจกว่าต้นแบบต้นฉบับเสียอีก”10
ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทาให้ผู้วิจัยพอจะสรุปความความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันเองของแนวคิด
เชิงวิพากษ์ของศิลปินไทยร่วมสมัยเป็นเพราะความไม่รู้จึงกลายเป็นความกากวม ขัดแย้งเหมือนกับ
ปฏิบัติการของชาติในแนวคิดของโฮมิ บาบา ที่เสนอว่า ปฏิบัติการหรือการเขียนประวัติศาสตร์ของ
ชาตินั้นมี ความขัด แย้ง ในตั วเอง คือ มุ ม หนึ่ง เป็นการปฏิบัติก ารที่ ยัง คงยึ ดติ ด แต่อีก มุ ม หนึ่ง คื อ
ปฏิบัติก ารที่ เ ปิดโอกาสให้ผู้คนในชาติ (ศิล ปินไทย) สร้างความหลากหลายที่เ ป็นพื้นที่ ของความ
แตกต่างนาไปสู่การสร้างความเป็นอื่นในชาติ วาทกรรมนักชาตินิยมมีเป้าหมายที่สับสันเพราะความ
คลุม เครือ ที่ เ กิ ดขึ้นจากกรอบเชิง ปฏิบัติแสดงออก และเป็นสิ่ง ที่ บ อบบาง แตกแยก หรือขัดแย้ง
มากกว่าที่จะเป็นเรื่องดีงามและสร้างภาพลักษณ์ของการรวมประสานเข้าหากันแต่ก ลายเป็นกากวม
หรือขัดแย้งในตัวเอง
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10 สุธี คุณาวิชยานนท์,

“ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Art and
culture)” (เอกสารคาสอนวิชา 215 427 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 18.
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Walker Art Center. Collection. Accessed April, 2015. Available from
http://www.walkerart.org/collections/artworks/untitled-lunch-box
Waterloo Arts. Hybridity. Accessed April, 2015. Available from
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/700_701_web/Hybridity.swf
WikiArt. Rirkrit Tiravanija. Accessed April, 2015. Available from
http://www.wikiart.org/en/rirkrit-tiravanija
WikiArt. untitled 1992 (free). Accessed April, 2015. Available from
http://www.wikiart.org/en/rirkrit-tiravanija/untitled-free-still-1992

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส



ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก




ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ก
ประวัติและการแสดงผลงานของฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช

176

177


ประวัติและการแสดงผลงานของฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช1
เกิด กรุงบูร์อาโนไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา, 2504
อาศัยและทางาน นิวยอร์ค, เบอร์ลิน, กรุงเทพ และเชียงใหม่
การศึกษา
The Whitney Independent Studies Program, New York
The School of the Art Institute of Chicago
The Banff Center School of Fine Arts, Banff, Canada
The Ontario College of Art, Toronto, Canada
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รางวัลและทุนพานักการแสดงงานศิลปะ
2010
Absolut Art Award
2007
Ontario College of Art and Design, Nomadic Residents: International Artist Residency Project
April 2-5, 2007, Silpathorn Award
2004
Hugo Boss Prize
2003
Lucelia Artist Award, Smithsonian American Art Museum
Benesse, Naoshima Contemporary Art Museum, Japan
1996
Central Kunst Prize
1994
National Endowment for the Arts, Visual Artist Fellowship
1993
Louis Comfort Tiffany Foundation Biennial Competition Award
1991
Gordon Matta-Clark Grant
นิทรรศการเดีย่ ว
2015
untitled 2015 (KH reads), Gavin Brown’s enterprise, New York – US
A Special Curatorial Project with Rirkrit Tiravanija: The Way Things Go, YBCA, San Francisco – US


1 Pilarcorrias, RIRKRIT

TIRAVANIJA, accessed May, 2015, arrived from
http://www.pilarcorrias.com/artists/rirkrit-tiravanija/
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2014
U.F.O – Naut JK (Julius Koller), Orchestrated by Rirkrit Tiravanija, Centre d’Art Contemporani Barcelona, Barcelona
– ES Focus: Rirkrit Tiravanija, Modern Art Museum of Fort Worth, Fort Worth, Texas – US
2013
Untitled 2012 (passport to the middleworld), Gavin Brown’s enterprise, New York – US
Oktophonie, Park Avenue Armory, New York – US
Rirkrit Tiravanija: Asile Flottant, Center for Visual Communication, Miami – US
2012
Rirkrit Tiravanija: untitled 2012 (all those years at no. 17E London Terrace), a collaboration with Arto
Lindsay, kurimanzutto, Mexico – MX
untitled 2012 (a study for Karl’s perfect day) or (the incomparable Karl Holmqvist), Pilar Corrias, London – UK
untitled 2012 (a study for Karl’s perfect day) or (the incomparable Karl Holmqvist),Galleria Zuecca, Venice – IT
Untitled 2001/2012, Gallery Side 2, Tokyo – JP
On Air, Centre Pompidou, Paris – FR
Soup/No Soup, La Triennale, Grand Palais, Paris – FR
untitled 2012 (freedom can not be simulated), Neugerriemschneider, Berlin – DE
2011
UNTITLED 2008-2011 (the map of the land of feeling), Carolina Nitsch, New York – US
Untitled 2011 (police police potato grease), Bonnierskonsthall, Stockholm – SE
Fear Eats the Soul, Gavin Brown’s enterprise, New York – USA
Murder and Mayhem, 1301 PE Gallery, Los Angeles – US
2010
Rirkrit Tiravanija, Pilar Corrias, London – UK
Who’s Afraid of Red, Yellow and Green, 100 Tonson Gallery, Bangkok – TH
Rikrit Tiravanija and Kunsthalle Bielefeld Collection: New Acquisitions, Kunsthalle Bielefed, Bielefed – DE
Rikrit Tiravanija, Helga Maria Klosterfelde, Berlin – DE
Asile Flottant, Galerie Chantal Crousel, Paris – FR
Ne travaillez jamais, Tang Contemporary Art, Beijing – CN
2009
Chew the Fat, Neugerriemschneider, Berlin – DE
Rirkrit Tiravanija: Chew the Fat, Mildred Lane Kemper Art Museum, St. Louis, Missouri – US
The House the Cat Built, Galeria Salvador Diaz, Madrid – ES
A Long March, Centro de Arte Contemporaneo de Málaga, Málaga - ES
Reflection, Nyehaus, New York – US
Less Oil More Courage, Kunsthalle Fridericianum, Kassel – DE
2008
JG Reads, Gavin Brownʼs enterprise, New York – US
Palm Pavillon, kurimanzutto, Mexico City – MX
demonstration drawings, Drawing Center, New York – US
Magazine station no. 5, Artspace, Auckland – NZ
Foster, Youʼre Dead, Galleria Emi Fontana, Milan – IT
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2007
Rikrit Tiravanija: Editions and Multiples, Helga Maria Klosterfelde, Berlin – DE
Untitled 1992 (Free), David Zwirner Gallery, New York – US
Stories Are Propaganda, with Philippe Parreno, Friedrich Petzel Gallery, New York – US
Brychcy Bar, Ontario College of Art and Design, Ontario – CA
2006
Brychcy Bar, Gavin Brownʼs enterprise, New York – US
Demonstration Drawings, 1301PE, Los Angeles – US
Philippe Parreno & Rikrit Tiravanija, Friedrich Petzel Gallery, New York – US
Rikrit Tiravanija, Galerie Chantal Crousel, Paris – FR
2005
Untitled 2005 (magazine station no. 4), Neugerriemschneider, Berlin – DE
Rikrit Tiravanija, Serpentine Gallery, London – UK
Rikrit Tiravanija, ARC, Musee dʼArt Moderne de la Ville de Paris, Paris – FR
Hugo Boss Prize 2004: Rikrit Tiravanija, Guggenheim Museum, New York – US
2004
Rirkrit Tiravanija: A Retrospective (tomorrow is another fine day), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam –
NL
Gordon Matta-Clark-In the Belly of Anachitect (with Pamela M. Lee, Pierre Huyghe & Rirkrit Tiravanija), Portikus,
Frankfurt am Main – DE
Nothing, CMU Art Museum, Chiang Mai – TH
Social Pudding, with Superflex, 1301PE, Los Angeles – US
2003
Untitled (Demo Station No. 4), Ikon Gallery, Birmingham – UK
In the Future Everything Will Be Chrome, Gavin Brownʼs enterprise, New York – US
Social Pudding (with Superflex), Galerie fur Zeitgenossische Kunst, Leipzig – DE
2002
Untitled 2002 (He Promised), Secession, Vienna – AT
Untitled (Demo Station no. 3), Sumida River Project, Asahi Beer Co, Tokyo – JP
Untitled 2002 (The Raw & The Cooked), City Opera Gallery, Tokyo – JP
Demonstration, Sumida River Project, Asahi Beer, Tokyo – JP
oVer station no 2, Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo – NO
2001
The Land, Galerie Chantal Crousel, Paris – FR
Rirkrit Tiravanija: Over Magazine, Oslo Kunsthall, Oslo – NO
Rirkrit Tiravanija, Galleria d’Arte Moderna (GAM), Turin – IT
Untitled 2001 (The two sons of Monchengladbach), Stadtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach – DE
Untitled (No Fire No Ashes), Neugerriemschneider, Berlin – DE
Untitled 2001 (Demo Station No.3), Portikus, Frankfurt – DE
Rirkrit Tiravanija, Kunstverein, Wolfsburg – DE
Passage Cosmo, Project Gallery, CCA Kitakyushu, Kitakyushu – JP
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2000
Untitled 2000 (oVer Station No.2), Galleria Emi Fontana, Milan – IT
Untitled 2000 (oVer Station No.1), Gallery Side 2, Tokyo – JP
Untitled 2000 (demonstrate), Galeria Salvador Diaz, Madrid – ES
1999
Untitled 1999 (Community Cinema for a Quiet Intersection (After Oldenburg)), The Modern Institute, Glasgow – UK
A Trailer for a Film (in progress for the past several years), 1301PE, Los Angeles – US
Rirkrit Tiravanija, Helga Maria Klosterfelde, Hamburg – DE
Dom-Ino Effect, with Lincoln Tobier, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles – US
Untitled 1999 (mobile home), Fundacio la Caixa, Barcelona – ES
Untitled 1999 (tomorrow can shut up and go away), Gavin Brown’s enterprise, New York – US
Untitled 1999 (reading from right to left), Wexner Center for the Arts, Columbus – US
Rirkrit Tiravanija, Galerie Micheline Szwajcer, Antwerp – BE
1998
Untitled 1998 (Das Soziale Kapital), Museum fur Gegenwartskunst, Zurich – CH
Untitled 1998 (On the Road with Jiew, Jeaw, Jieb, Sri and Moo), Philadelphia Museum of Art, Philadelphia – US
Dom-Ino (Une Demonstration D’automne), Galerie Chantal Crousel, Paris – FR
Rirkrit Tiravanija, Galerie Micheline Szwajcer, Antwerp – BE
1997
Untitled 1997 (Playtime), Projects 58, MoMA, New York, NY; Williams College Museum of Art, Williamstown – US
Untitled 1997 (A Demonstration by Faust as a Sausage and Franz Biberkopf as a Potato), Neugerriemschneider,
Berlin – DE
Rirkrit Tiravanija, Kunstverein Ludwigsburg – Villa Franck, Ludwigsburg – DE
Untitled 1997 (Schupfnudeln), Jan Winkelmann, Munich – DE
Rirkrit Tiravanija, Helga Maria Klosterfelde, Hamburg – DE
1996
Untitled 1996 (Loup, es-tu-la?), Galleria Emi Fontana, Milan – IT
Untitled 1996 (Traffic), Navin Gallery Bangkok – TH
Untitled 1996 (Rehearsal Studio no. 6), Kunsthalle St. Gallen, St. Gallen – CH
Untitled 1996 (Tomorow’s Another Day), Kolnischer Kunstverien, Cologne – DE
Untitled 1996 (one revolution per minute), Le Consortium, Centre d’Art Contemporain, Dijon – FR
Douglas Gordon/Rirkrit Tiravanija, FRAC Languedoc-Rousillion, Montpellier – FR
The Pool Room, Kunstverein, Hamburg – DE
In/Out, a collaborative project with University of Illinois and The Resource Center, Gallery 400, University of
Illinois, Chicago – US
Untitled 1996 (Rehearsal studio no. 6), Spiral Garden, Tokyo – JP
Stitching, DeAppel, Amsterdam – NL
Stormer, Helga Maria Klosterfelde Editionen, Hamburg – DE
1995
Untitled 1995 (Still), 303 Gallery, New York – US
Untitled 1995 (Tent), Architektenbüro Alsop & Störmer, Hamburg – DE
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Rirkrit Tiravanija, Helga Maria Klosterfelde Editionen, Hamburg – DE
Untitled 1995 (Tent), Helga Maria Klosterfelde Editionen, Hamburg – DE
1994
Andy Warhol Rirkrit Tiravanija, Gavin Brown’s enterprise, New York – US
Untitled 1994 (From Baragas…to Reina Sofia), Reina Sofia, Madrid – ES
Untitled 1994 (meet tim & burkhard), Neugerriemschneider, Berlin – DE
Untitled 1993 (Rucksack), Architektenbüro Alsop & Störmer, Hamburg – DE
Untitled 1994 (angst essen seele a uf), Friesenwall 116, Cologne – DE
Untitled 1994 (Beauty), Jack Hanley Gallery, San Francisco – US
1993
Untitled 1993 (Live and Eat, Eat and Die), Randolph Street Gallery, Chicago – US
Untitled 1993 (Rucksack), Helga Maria Klosterfelde Editionen, Hamburg – DE
1992
Untitled 1992 (Still), 303 Gallery, New York – US
1991
Untitled 1991 (Blind), Randy Alexander Gallery, New York – US
1990
Untitled 1990 (Pad Thai), Project Room, Paula Allen Gallery, New York – US
ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม
2015
Sharjah Biennial 12: The past, the present, the possible, curated by Eungie Joo, Sharjah – AE
Nouveau festival, Centre Pompidou, Paris – FR
Trouble in Paradise, curated by Susanne Klein, Bundeskunsthalle Bonn, Bonn – DE
Rirkrit Tiravanija, curated by Hans Ulrich Obrist, Garage Museum Moscow, Moscow – RU
All the World’s Futures, curated by Okwui Enwezor, the 56th Venice Biennale, Venice – IT
2014
Imagineering, Okayama Prefecture, Okayama – JP
A stroll through a fun palace, Swiss Pavilion at 14th Architecture Biennale, Venice – IT
Take Liberty!, National Museum of Norway, Oslo – NO
Solaris Chronicles, Atelier de la Mécanique, Parc des ateliers, Arles – FR
1984-1999. The Decade, Centre Pompidou-Metz, Metz – FR
Take It or Leave It: Institution, Image, Ideology, Hammer Museum, Los Angeles – US
{Insert 2014} The Sharp Edge of the Global Contemporary, Mati Ghar, New Delhi – IN
Zero Tolerance, MoMA PS1, New York – NY
2013
Island, Dairy Art Centre, London – UK
Foreigners everywhere, 5th Moscow Biennale of Contemporary Art, Jewish Museum and Tolerance Center
Moscow, Moscow – RU
Interruption: The 30th Biennial of Graphic Arts, International Centre of Graphic Arts, Ljubljana – SI
News/Prints: Printmaking and the Newspaper, curated by Anders Bergstrom & Anne LaFond, International Print
Center, New York – US
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Revealed, Stonescape, Calistoga – US
do it 2013, Manchester Art Gallery, Manchester – UK
The Red Queen, Museum of Old and New Art, Hobart – AU
Unattained Landscape, Palazzetto Tito of Bevilacqua La Masa Foundation, Venice – IT
Liberation Annlee, Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Montpellier – FR
The Insides Are On The Outside / Interior está no Exterior, Casa de Vidro, São Paulo – BR
untitled 2012 (who if not we should at least try to imagine the future, again) (remember Julius Koller), Gavin
Brown’s enterprise, New York – US
NYC 1993: Experimental Jet Set. Trash and No Star, New Museum, New York – US
Day After Day: The Diaristic Impulse, University Art Museum, University at Albany, Albany – US
2012
Opening, 338 Oida Gallery, Bangkok – TH
Thai Transience, Singapore Art Museum, Singapore – SG
We the People, curated by Alison Gingeras, Jonathan Horowitz and Anna McCarthy, The Robert Rauschenberg
Foundation Project Space, New York – US
Sammlung Boros #2, Boros Collection, Berlin – DE
Art Moves Festival, Torun – PL
ROUNDTABLE: 9th Gwangju Biennale, The Gwangju Biennale Foundation, Gwangju – KR
Ruptures: Forms of Public Address, Cooper Gallery, The Cooper Union, New York – US
John Baldessari / Rirkrit Tiravanija, 1301PE Gallery, Los Angeles – US
Echigo Tsumari Triennial – JP
Fuori Uso in Opera, Cantiere Caldora, Pescara – IT
Vers la lune en passant par la plage, Arles – FR
Wide Open School organized by Ralph Rugoff, Hayward Gallery, London – UK
Ecstatic Alphabets/Heaps of Language, Museum of Modern Art, New York – US
Struktur & Organismus, Marillenhof Kausl, Mühldorf – AT
Soup/No Soup, as part of Intense Proximite, La Triennale, Palais de Tokyo, Paris – FR
On Air, Centre Pompidou, Paris – FR
Art and Press : Schwarz auf Weiss? Kunst – Zeitung – Wahreit, Martin Gropius Bau, Berlin – DE*
Print/Out, Museum of Modern Art, New York – US
Feast: Radical Hospitality in Contemporary Art, Smart Museum of Art, Chicago – US
Lifelike, Walker Art Center, Minneapolis; New Orleans Museum of Art, Louisiana; Museum of Contemporary Art San
Diego; Blanton Museum of Art, University of Texas at Austin, Austin – US*
2011
Civic Action: A Vision for Long Island City, Socrates Sculpture Park, New York – US
Spiral and the Square, curated by Jochen Volz, Bonniers Konsthall, Stockholm – SE
Distant Star/Estrella Distante, Regen Projects, Los Angeles – US; kurimanzutto, Mexico City – MX
Politics is Personal, Stonescape, Calistoga, CA – US
Between Utopia and Dystopia, MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo, Mexico D.F – MX
Art Unlimited, Art Basel, Basel – CH
Commercial Break, Garage Projects, 54th Venice Biennale, Venice – IT
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2010
21st Century: Art in the First Decade, Queensland Art Gallery, Brisbane – AU
Sanctuary, LA Art Core, Los Angeles – US
The Last Newspaper, The New Museum, New York – US
erasing 22’09″ (unfinished), Gallery VER, Bangkok – TH
Living with Art: Collecting Contemporary in Metro New York, Neuberger Museum, New York – US One Room, One
Work, 1301PE, Los Angeles – US
Jorge Pardo Scultpure Ink, Friedrich Petzel Gallery, New York – US
FischGrätenMelkStand, curated by John Bock, Temporäre Kunsthalle Berlin, Berlin – DE
At Home/Not at Home, Hessel Museum of Art, New York – US
Post-Monument, XIV International Sculpture Biennale of Carrara, curated by Fabio Cavalluci, Carrara – IT
The Page, curated by John Stezaker and Matthew Higgs, Kimmerich, New York – US
Neue Heimat-zwischen den Welten, Zeppelin Museum Friedrichshafen, Friedrichshafen – DE
Open Score Variations, Center for Curatorial Studies, Hessel Museum of Art, Bard College, Annandale-on-Hudson –
US
Pilot Light, Espace le Carre, Lille – FR
And So On, And So On, And So On, organized by Matt Sheridan Smith, Harris Lieberman, New York – US
2009
The Social Critique: 1993-2005, Kalmar Konstmuseum, Kalmar – SE
The Spirit of the Haus, Haus der Kulturen der Welt, Berlin – DE
Bródno Sculpture Park, Museum of Modern Art, Warsaw – PL
Il Tempo del Postino, Art Basel, Basel – CH
De l’interprétation, Zoo Galerie, Nantes – FR
Untitled, 2009 (Pay Attention), One Day Sculpture, Artspace, Auckland – NZ
Itʼs fine as long as you draw but donʼt film (Waltz with Bashir, 2008): An exhibition of drawings, Pilar Corrias,
London – UK
Compass In Hand: Selections from the Judith Rothschild Foundation Contemporary Drawings Collection, Museum
of Modern Art, New York – US
Reality Sandwiches, Artnews Projects, Berlin – DE
1992009, DʼAmelio Terras, New York – US
The House the Cat Built, Galería Salvador Diaz, Madrid – ES
Re-Imagining Asia, The New Art Gallery Walsall, West Midlands – UK
Desenhos: A-Z, Museu da Cidade, Lisbon – PT
Moral Imagination: Current positions in Contemporary Art in the face of Global Warming, Museum Morsbroich,
Leverkusen – DE
The Puppet Show, Contemporary Arts Museum, Houston – US
Mind the Step, 1301PE Gallery, Los Angeles – US
2008
Inaugural Exhibition New Space, kurimanzutto, Mexico City – MX
theanyspacewhatever, Solomon R. Guggenheim Museum, New York – US
The Greenroom: Reconsidering the Documentary and Contemporary Art, curated by Maria Lind, Center for
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Curatorial Studies, Hessel Museum of Art, Bard College, Annandale-on-Hudson – US
Time Crevasse, Yokohama Triennial, Yokohama – JP
An Unruly History of the Readymade, Colección Jumez, Mexico City – MX
Out Now!, organized by Anton Vidokle, E-Flux, New York – US
The New York Conversations, a project by Nico Dockx, Anton Vidokle, and Rirkrit Tiravanija, E-flux, New York – US
The Puppet Show, Santa Monica Museum of Art, Santa Monica – US
Vertrautes Terrain: Aktuelle Kunst in und über Deutschland, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe – DE*
Reykjavík Experiment Marathon, curated by Olafur Eliasson and Hans Ulrich Obrist, Reykjavík Art Museum,
Reykjavík – IS
Whoʼs Afraid of Jasper Johns?, conceived by Urs Fischer and Gavin Brown, Tony Shafrazi Gallery, New York – US
From Gerhard Richter to Rebecca Horn: Works from the Contemporary Art Collection of the Federal Republic of
Germany, Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn – DE
Glasgow International Festival of Contemporary Visual Art, Glasgow – UK
Pivot Points I: Defining Moca’s Collection, Museum of Contemporary Art, North Miami, Miami – US
Art and Capital: Spiritual Odyssey, Alternative Space Loop, Seoul – KR
Servitude & Simulacre, curated by Jordi Vidal, Ce Soir, Paris – FR
2007
Art Beijing 2007, Tang Gallery, Beijing – CN
Tomorrow, Artsonje Center, Seoul – KR
Show Me Thai, Museum of Contemporary Art, Tokyo – JP
Still Life: Art, Ecology and the Politics of Change, 8th Sharjah Biennial, Sharjah – AE
Anyang Public Art Project, Anyang – KR
Copenhagen Bar Project, Karrier contemporary art & social life, Copenhagen – DK
The Place and the Plate, The Jim Johnson Art Center, the French Embassy in Thailand and Alliance Française in
Bangkok, Bangkok– TH
The Lath Picture Show, Petzel Gallery, New York – US
Sympathy for the Devil: Art and Rock and Roll Since 1967, Museum of Contemporary Art Chicago, Illinois – US
Just Use It, Nordjyllands Kunst Museum, Aalborg – DK
Scotiabank Nuit Blanche, Ontario College of Art and Design, Ontario – CA
Trans(ient) city, Art Public Contemporain, Luxembourg – LU
Lucelia Artist Award 2001 – 2002, Smithsonian American Art Museum, Washington – US
00’s – The History of a Decade that Has not Yet Been Named, 9th Lyon Biennale, Lyon – FR
Words Fail Me, curated by Matthew Higgs, Museum of Contemporary Art, Detroit – US
Il Tempo del Postino, Manchester International Festival, Manchester – UK
The Shapes of Space, Guggenheim Museum, New York – US
Get Lost: Artists Map Downtown New York, New Museum Project, New York – US
The Freak Show, Musée dʼArt Contemporain de Lyon – FR*
New Economy, curated by Joao Ribas, Artists Space, New York
Someone Else With My Fingerprints, Galerie Chantal Crousel, Paris – FR
Generation 1.5, Queens Museum of Art, New York – US
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2006
Open Ended (the art of engagement), Walker Art Center, Minneapolis – US
All Hawaii Entrées / Lunar Reggae, Irish Museum of Modern Art, Dublin – IE
25 x 25, curated by Matthew Higgs and Amie Scally, White Columns at Cerealart, Philadelphia – US
The Exotic Journey Ends, Foksal Gallery Foundation, Warsaw – PL; kurimanzutto, Mexico City; MX
How to Live Together, Sao Paulo Biennial, Sao Paulo – BR
Surprise, Surprise, Institute of Contemporary Art, London – UK
Yes Bruce Nauman, Zwirner & Wirth, New York – US
Into Me / Out of Me, P.S.1 Contemporary Art Center, New York – US
Anstoss Berlin: Kunst Mach Welt, Haus am Waldsee, Berlin – DE
Thank You For the Music (London Beat), Sprüth Magers Projekte, Munich – DE
Mapping the Studio, Stedelijk Museum, Amsterdam – NL
Not all is visible: Works from the Astrup Fearnley Collection, Astrup Fearnley Museum, Oslo – NO
The Large Piece of Turf – Contemporary Art in the Public Domain, curated by Raimer Stange and Florian
Waldvogel for the City of Nuremberg and the German Football Association, Nuremberg – DE
Again for Tomorrow, Royal College of Art, London – UK
Infinite Painting, Villa Manin Centre for Contemporary Art, Codroipo – IT
Whitney Biennial 2006: Day for Night, Whitney Museum of American Art, New York – US
a stop in RIGA, Emergency Biennale in Chechnya, Neatliekama Biennale, Riga – LV
Satellite of Love, Witte de With Contemporary Art, Rotterdam – NL
2005
36 x 27 x 10, White Cube Berlin im ehemaligen Palast der Republik, Berlin – DE
FUSION. Aspects of Asian Culture in the MUSAC Collection, MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León, León – ES
Early Work, White Columns, New York – US
Lichtkunst aus Kunstlicht, ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Karlsruhe – DE
BEYOND: an extraordinary space of experimentation for modernization, The Second Guangzhou Triennial,
Guangdong Museum of Art, Er-sha Island, Guangzhou – CN
Looking at Words, Andrea Rosen Gallery, New York – US
Nach Rokytník: The EVN Collection, MUMOK Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Wien – AT
Post No Bills, curated by Matthew Higgs, White Columns, New York – US
Luna Park, Arte Fantastica, Villa Manin, Codroipo – IT
Universal Experience: Art, life and the touristʼS eye, Museum of Contemporary Art, Chicago – US; Hayward Gallery,
London – UK*
2004
Small: The Object in Film, Video and Slide Installation. Whitney Museum of American Art, New York – US
Utopia Station, Haus der Kunst, Munich – DE
Gordon Matta-Clark – In the Belly of Anarchitect with Pamela M. Lee, Pierre Huyghe & Rirkrit Tiravanija, Portikus,
Krankfurt – DE
70/90 Engagierte Kunst, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg, Nürnberg – DE
The Encounters in the 21st Century: Polyphony – Emerging Resonances, 21st
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Century Museum of Modern Art, Kanazawa – JP
Klütterkammer, ICA, London – UK
International 04, Liverpool Biennial, Liverpool – UK
e-flux video rental, e-flux, New York – US
Artists’ Favourites, Institute of Contemporary Arts, London – UK
Social Capital: Forms of Interaction, Whitney Museum of American Art, New York – US*
Dakar Biennial 2004, Dakar – SN
Big Nothing, Institute of Contemporary Art, Philadelphia – US
Qualsiasi (TV), base, Florence – IT
2003
Installation art 1969-2002, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles – US
Utopia Station Posters, Haus der Kunst, Munich – DE
Writing Identity. Autobiography in Art. Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig – DE
Utopia Station, co-curated by Molly Nesbit, Hans-Ulrich Obrist, and Rirkrit Tiravanija, 50th Venice Biennale,
Arsenale, Venice – IT
Perfect Timeless Repetition, curated by Jan Christensen, c/o Alte Gerhardsen, Berlin – DE
2002
En Route, Serpentine Gallery, London – UK
Liverpool Biennial, Liverpool – UK
The Object Sculpture, Henry Moore Institute, Leeds – UK
2001
Points of Departure, SF MoMA, San Francisco – US
Fig-1, 50 projects in 50 weeks, conceived and developed by Mark Francis and Jay Jopling, London – UK
Public Offerings, curated by Paul Schimmel, MOCA, Los Angeles – US
Beautiful Productions Parkett, Whitechapel Art Gallery, London – UK
2000
Loneliness in the City, Migros Museum, Zurich – CH
Ein/raumen-Arbeiten im Museum, Hamburger Kunsthalle, Hamburg – DE
Beruhmte Künstler Helfen Koch und Kesslau, Koch und Kesslau, Berlin – DE
M(odel)4∞, BüroFriedrich, Berlin – DE
Das Unheimliche Heim, Kunstverein, Wolfsburg – DE
Continental Shift, Ludwig Forum Aachen – DE; Bonnefantenmuseum, Maastricht; Stadsgalerij Heerlen – NL; Musee
d’Art Moderne, Liege – BE
1999
dAPPERTutto, 48, Esposizione Internazionale d’Arte, La Biennale di Venezia, Venice – IT
go away: artists and travel, Royal College of Art, London – UK
Beautiful Productions Parkett, Whitechapel Art Gallery, London – UK
1998
Berlin Biennale, Berlin – DE
Sydney Biennale, Sydney – AU
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Kunst und papier auf dem Laufsteg, Deutsche Guggenheim Berlin, Berlin – DE
Deserted & Embraced, Goethe-Institute, Bangkok – TH
1997
Cities on the Move, no. 2, CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, Bordeaux – FR*
Enterprise, The Institute of Contemporary Art, Boston – US
Kunst…Arbeit, Sudwest LB, Stuttgart – DE
Deserted & Embraced, Chiang Mai – TH; Helga Maria Klosterfelde, Hamburg – DE*
Truce: Echoes of Art in an Age of Endless Conclusions, Site Santa Fe, Santa Fe – US
Medium of Exchange, Congress Centrum Hamburg, Confinea 1997, Hamburg – DE
Letter and Event, Apex Art C.P. New York – US
Performance Anxiety, MCA Museum of Contemporary Art, Chicago; MCA Museum of Contemporary Art, San Diego
– US
skulptur.projekte, Münster 97, Münster – DE
A Summer Group Show, Neugerriemschneider, Berlin – DE
Wandstucke IV, Gallerie Bob Van Orsouw, Zurich – CH
Campo 6, the Spiral Village, Bonnefantenmuseum, Maastricht – NL
1996
Gary Hume, Udomsak Krisanamis, Rirkrit Tiravanija, Gavin Brown’s enterprise, New York – US
Thinking Print: Books to Billboards, 1980-95 , Museum of Modern Art, New York – US
Biennale D’Art Contemporain De Lyon, Lyon – FR
Carsten Holler, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija, Studio Guenzani, Milan – IT
Kwangju Biennale, Kwangju – KR
1995
The Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York – US
1990
Post-Consumerism, The Storefront for Art & Architecture, New York – US
Work on Paper, Paula Allen Gallery, New York –US
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ภาพยนตร์ทถี่ ูกคัดเลือกไปแสดง
2014
Lung Neaw Visits His Neighbours, CCA KITAKYUSHU Project Gallery, Kitakyushu – JP
2013
Rirkrit Tiravanija: Portraits, Tate Modern, London – UK
Rirkrit Tiravanija: Karl Holmqvist, Tate Modern, London – UK
2012
Lung Neaw Visits His Neighbours, Gloria Cinema, dOCUMENTA (13), Kassel – DE
Lung Neaw Visits His Neighbours, Museum of Modern Art, New York – US
2011
Lung Neaw visits his Neighbours, premiere at Venice Film Festival, Orizzonti, Venice – IT
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ประวัติและการแสดงผลงานนาวิน ลาวัลย์ชยั กุล2
เกิด เชียงใหม่, 2514
อาศัยและทางาน เชียงใหม่และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ประวัตกิ ารศึกษา
สาเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิตจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
นิทรรศการเดีย่ ว/ร่วมแสดง/โครงการ
2011
Paradiso di Navin, Paradiso, 54th International Exhibition Venice Biennale, Venice, Italy.
Places of Rebirth, Valentine Willie Fine Art, Singapore.
2010
Māhākād Festival, Worarot Market and its neighborhood, Chiang Mai, Thailand.
2009
Who is Navin?, Gallery Niklas Belenius, Stockholm, Sweden.
SUPER CHINA!, Ullens Center For Contemporary Art, Beijing, China.
We Love You Comrade Navin, Café for Contemporary Art, Vancouver, Canada.
2008
Dim Sum Rider, Tang Contemporary Art, Hong Kong, China.
Navin's Sala, The River Promenade, Bangkok, Thailand.
Navinland Cinema, Sakshi Gallery, Mumbai, India.
2007
Navins of Bollywood, Tang Contemporary Art, Bangkok, Thailand.
2006
Lost in the City, Center for the Arts, Jim Thompson House Museum, Bangkok, Thailand.
Fly With Me to Another World (in transit), Jim Thompson House Museum, Bangkok, Thailand.
Aren't You Navin?, Gallery Atelier, Fukuoka, Japan.
2004-2005
Fly With Me to Another World, Hariphunchai National Museum, Lamphun, Thailand.
2002
SUPER(M)ART, Palais de Tokyo, Paris, France.
2001
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I ♥ Taxi, P.S.1 Contemporary Art Center (in collaboration with Public Art Fund), New York, USA.
Chateau Scoterus, Fourchambault, France (Project with Eurovespa, organized by Le Consortium).
2000
Taximan, About Studio / About Café, Bangkok, Thailand.

2 Navin Production, CV,

accessed May, 2015. arrived from
http://www.navinproduction.com/artist.php?page=cv
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Fly with Me to Another World, Le Consortium, Dijon, France.
1999
Asking for Nothingness, Satani Gallery, Tokyo, Japan.
Same Same but Yesterday, Lydmar Hotel, Stockholm, Sweden.
1997
Navin and His Gang (Visit) Vancouver, Contemporary Art Gallery, Vancouver, Canada.
1996-1998
Murozumi Danchi Art Project, Fukuoka, Japan. (Community-based Art project in collaboration with residents
of Murozumi Danchi andArizumi Community).
1995-2000
Navin Gallery Bangkok (Taxi Gallery), Bangkok, Thailand. (in collaboration with the taxi driver Chawee Sitabut &
invited artists)
The Beach, Philippe Parreno (2000)
Bangkok One percent, a collective exhibition by 22 international artists, curated by Artspace 1%, Copenhagen
(1999)
At the end of all the Journeys, Yutaka Sone (1998)
A Blossom in the Middle of the Heart (City), Gallery project in collaboration with Suttisak Phutararak (1997)
Happy New Love Year, Kosit Juntaratip (1997)
Untitled 1996 (traffic), Rirkrit Tiravanija (1996-97)
Origin of Flavor, Masato Nakamura (1995-96)
An Aesthetics of Immaterialism, Navin Rawanchaikul (1995)
1995
The Zero Space Which is Not Empty, Art Forum Gallery, Bangkok, Thailand.
1994
There is No Voice, The AUA Language Center Library, Bangkok, Thailand.
Please Donate Your Ideas For Dispirit Artistic Research, Art Forum Gallery, Bangkok, Thailand. (in collaboration
with 3,000 Residents of Chiang Mai)
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ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม
2011
Singapore Biennale, National Museum, Singapore.
Negotiating Home, History and Nation: Two Decades of Contemporary Art from Southeast Asia, 1991-2010,
Singapore Art Museum, Singapore.
Investigations of a Dog, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm, Sweden.
New Focus, Film and Television Institution of India, Pune, India.
2010
Beacons of Archipelago, Arario Gallery, Seoul, South Korea.
Investigations of a Dog, La maison rouge, Paris, France.
Scratch, Lalit Kala Akademi, New Delhi, India.
Finding India, Museum of Contemporary Art, Taipei, Taiwan.
Arts and Cities, Aichi Triennale, Chojamachi, Nagoya, Japan.
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Alles Anders?, Vienna Festival, Kunsthalle, Vienna, Austria.
Thai Yo, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand.
Fat Festival Tour North, Airport Plaza, Chiang Mai, Thailand.
2009
Fat Festival 9, Muangthongthani, Bangkok, Thailand.
The 4th Fukuoka Asian Art Triennale, Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan.
Joy, Sakshi Gallery, Taipei, Taiwan.
Unreal Asia, 55th International Short Film Festival Oberhausen, Oberhausen, Germany.
Take 2, Sakshi Gallery, Taipei, Taiwan.
Tate Triennial: Altermodern, Tate Britain, London, UK.
Fly with Me to Another World, Dhamma Park Foundation, Lamphun, Thailand (two-person show with Inson
Wongsam).
2008
Tri-Tosa-Wara: 13 Years of The Art Center, Center of Academic, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Krungthep 226, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand.
Prospect 1, New Orleans, USA.
Platform Seoul 2008, Seoul, South Korea.
Traces of Siamese Smile: Art+Faith+Politics+Love, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand.
The Tropics: Views from the Middle of the Globe, Martin-Gropius-Bau, Berlin, Germany.
3rd Nanjing Triennale, Nanjing Museum, Nanjing, China.
Moving Horizons: The UBS Art Collection 1960s to the present day, National Art Museum of China, Beijing, China.
Thai Film Festival, Cinemart, Tokyo and Osaka, Japan.
Memories for Tomorrow: Works from The UBS Art Collection, Shanghai Art Museum, Shanghai, China.
Art Taipei 2008, Sakshi Gallery, Taipei, Taiwan.
This is Not a Fairytale, Soka Art Center, Taipei, Taiwan.
The Ethics of Encounter, Soulflower Gallery, Bangkok, Thailand.
Mondo E Terra, Museo d'Arte, Nuoro, Italy.
Festival de Cannes, Villa UGC, Cannes, France.
Ici et là, CAPC, Bordeaux, France.
2007
Fat Festival 7, Muangthongthani, Bangkok, Thailand.
Tomorrow, Kumho Museum of Art, Seoul, Korea.
Thai Contemporary: Charm and Chasm, Tang Contemporary Art, Beijing, China.
Show Me Thai, Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan.
2006
Nuit Blanche, Paris, France.
Diaspora, The Esplanade, Singapore.
Echigo-Tsumari Art Triennale, Niigata, Japan.
2005
APAP 2005: Anyang Public Art Project, Anyang, Korea.
Yokohama 2005: International Triennale of Contemporary Art, Yokohama, Japan.
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2004
XXVI Bienal de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil.
3rd Liverpool Biennial, Tate Liverpool, Liverpool, UK.
Here & Now, About Studio / About Café, Bangkok, Thailand.
Out of Place, Galerie Nordenhake, Berlin, Germany.
Identities versus Globalisation?, Chiang Mai University Art Museum, Chiang Mai and National Gallery, Bangkok,
Thailand. Traveling to Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Germany (2005).
2003
Change of Values: Works from the Fundacion ARCO Collection, EAAC, Castello, Spain.
Traffic: Art Exchange between Fukuoka and Kitakyushu, Fukuoka Art Museum and Kitakyushu Municipal Museum
of Art, Fukuoka and Kitakyushu, Japan.
2002
The Gift: Generous Offerings, Threatening Hospitality, Scottsdale Museum of Contemporary Art, Arizona. Traveling
to Bronx Museum of the Arts, New York (2002-2003); Mary and Leigh Block Museum of Art, Illinois (2003), USA.
Museum City Fukuoka 2002, Art Minggu Bar, Fukuoka, Japan.
4th Shanghai Biennale, Shanghai Art Museum, Shanghai, China.
Emotional Site, Sagacho Building, Tokyo, Japan.
Busan Biennale, Busan Metropolitan Art Museum, Busan, Korea.
2001
Facts of Life: Contemporary Japanese Art, Hayward Gallery, London, UK.
Yokohama 2001: International Triennale of Contemporary Art, Yokohama, Japan.
Il Dono / The Gift, Centro Arte Comtemporanea Pallazzo delle Papesse, Siena, Italy.
Target Art in the Park, Public Art Fund Project, Madison Square Park, New York, United States.
2nd Berlin Biennale, Berlin, Germany.
2000
The Gift of Hope, Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan.
Game Over, Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan.
Contact, Freiburg Contemporary Art Center, Freiburg, Switzerland.
Museum City Fukuoka 2000, Canal City Hakata, Fukuoka, Japan.
2nd Taipei Biennale, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan.
Over the Edges, S.M.A.K., Ghent, Belgium.
Summer Show, Laura Pecci Gallery, Milan, Italy.
5th Lyon Biennale, Lyon, France (exhibition catalogue).
Fly With Me to Another World, Satani Gallery, Art Statement, 31st Art Basel, Switzerland (Baloise Art Prize).
Media City, Seoul, Korea (in collaboration with Rirkrit Tiravanja).
Fuori Uso 2000 (The Bridges) Art on the Highway, Piazza Unione, Pescara, Italy.
As it is, Ikon Gallery, Birmingham, UK.
Continental Shift, Ludwig Forum, Aachen, Germany.
1999
ZeitWenden, Kunst Museum Bonn, Germany.
Guanrene Arte 99, Foundazione Sandretto Re Rebaundengo per L'Arte, Guanrene, Italy.
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Cities on the Move VII, Krisma, Helsinki, Finland (in collaboration with Rirkrit Tiravanija)
Cities on the Move VI, Bangkok (in collaboration with Rirkrit Tiravanija)
Cities on the Move V, Hayward Gallery, London, UK (in collaboration with Rirkrit Tiravanija).
Cities on the Move IV (Midnight Sun), Louisiana Museum of Modern Art, Humlebeak and Artspace1%, Copenhagen,
Denmark (in collaboration with Rirkrit Tiravanija).
I Love Art 5, Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan.
1998
Memorealism, Museum City Fukuoka, Fukuoka, Japan.
11th Biennale of Sydney, Sydney, Australia.
To the Living Room, Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan.
Cities on the Move III, P.S.1 Contemporary Art Center, New York, USA (in collaboration with Rirkrit Tiravanija).
Cities on the Move II, CAPC Musee d'Art Contemporain de Bordeaux, Bordeaux, France (in collaboration with Rirkrit
Tiravanija).
1997
Cities on the Move, Wiener Secession and Museum in Progress, Vienna, Austria (in collaboration with Rirkrit
Tiravanija).
Out of India: Contemporary Art of The South Asian Diaspora, Queens Museum of Art, New York, USA.
2nd Kwangju Biennale, Kwangju, Korea.
Art in Southeast Asia 1997: Glimpse into the Future, Museum of Contemporary Art, Tokyo; Hiroshima City
Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan.
Desearted and Embraced, Former Railway Hotel, Chiang Mai, Thailand (in collaboration with Rirkrit Tiravanija).
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1996
The Second Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art, Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia.
Traditions/Tensions: Contemporary Art in Asia, Asia Society & Queens Museum of Art, New York, USA. Traveling to
Vancouver Art Gallery, Vancouver, Canada (1997); Perth Museum of Contemporary Art, Perth, Australia (1998);
Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan (1998).
Linkage/Leakage, Tank Art Center, Cairns, Australia.
Morphe '96, Aoyama Area and its Neighborhoods, Tokyo, Japan.
1995
3rd Chiang Mai Social Installation, Chiang Mai, Thailand.
Thai/Tensions, Chulalongkorn Art Gallery, Bangkok, Thailand.
SUBSTANCEABOUTNONSUBSTANCE, Goethe Institut, Bangkok, Thailand (two-person show with Kosit Juntaratip).
The Spiritual and the Social Exhibition, Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia (Traveling to six local art
institutions in Queensland, Australia).
1994
4th Asian Art Show, Fukuoka Art Museum, Fukuoka. Traveling to Hakone Open-Air Museum, Hakone, (1995) and
Setagaya Art Museum, Tokyo, Japan (1995).
Rebirth of Things, Ideal Art Gallery, Bangkok, Bangkok.
Critical Steam, Thammasat University, Bangkok, Thailand.

194


1993
2nd Chiang Mai Social Installation, Usis Library, Chiang Mai, Thailand.
Art and Environment 2: Ecological Balance, National Gallery, Bangkok, Thailand.
Social Contract: New Art from Chiang Mai, Visual Dhamma Gallery, Bangkok, Thailand.
Magic Set 2, National Gallery, Bangkok, Thailand.
1992
1st Chiang Mai Social Installation, Wat Ched Yod, Chiang Mai, Thailand.
Melancholic Trance, Visual Dhamma Gallery, Bangkok, Thailand
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ประวัติและการแสดงผลงานของสุธี คุณาวิชยานนท์3
เกิด
กรุงเทพมหานคร, 2508
การศึกษา
1985-1989
B.F.A. (Graphic Arts), Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.
1992-1993
Master of Visual Arts, Sydney College of the Arts, University of Sydney, Australia.
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รางวัลและเกียรติยศ
1983
Top Award Winner, Painting, The Fourth Children’s Art Exhibition of Thailand
National Youth Bureau Award for Outstanding Young Artist Painting Category
1989
The Friendship Programme for the 21st Century, Japan.
Award Winner (print), The Contemporary Art Competition, Thailand.
2002
Silpa Bhirasri Creativity Grants, Silpakorn University Art Centre.
2003
Misiem Yipinsoi Grants, the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts.
2006
Red Art Award 2, Pridi Banomyong Institute.
ผลงานสะสม
Thai Farmers Bank PCL., Bangkok
Thai Investment and Securities PCL.(TISCO), Bangkok
LASALLE College of the Arts, Singapore
Singapore Art Museum, Singapore
Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan
Mori Art Museum, Tokyo, Japan
H&F Collection, Amsterdam, the Netherland
Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia
FEFW Collection, Museum of Contemporary Photography, Chicago, USA.
ARTER Foundation, Istanbul, Turkey


3 RAMA IX Art Museum,

Sutee Kunavichanont, accessed May, 2015,
arrived from http://www.rama9art.org/sutee/biography_en.html
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นิทรรศการแสดงเดีย่ ว
1991
From the Outside Looking In, New England Regional Art Museum, Armidale, Australia.
1993
Void and Emptiness, First Draft (West), NSW, Australia.
Time and Mind, Tin Sheds Gallery, NSW, Australia.
Flowing Tide, Allen Street Gallery, NSW, Australia.
1994
Flowing Tide, Silom Art Space, Bangkok.
1995
The White Elephants of Siam, The Art Gallery of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn
University, Bangkok.
1997
The Myth of an Asian Tiger, Galerie Gauche, Ecole nationale superieure des Beaux-Arts, Paris, France.
1998
Rain Drops-Pig’s Shit Running, TADU Contemporary Art, Bangkok.
1999
Burden of Joy, Bangkok University Art Gallery, Bangkok.
2000
4 Days, Elephant Breath Donation and History Class, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok.
2001
Inflatable Nostalgia, Atelier Frank & Lee, Singapore.
Siamese Twins, Thai Art Foundation, Amsterdam, the Netherlands.
Elephant, Optica, Montreal, Canada.
Baby Elephant, Musashino Art University, Tokyo, Japan.
2005
Stereotyped Thailand, 100 Tonson Gallery, Bangkok.
2010
Half Truth, Phuket 346, Phuket, Thailand.
Longing for Siam, Inventing Thailand, Number 1 Gallery, Bangkok.
2011
Floating, WTF, Bangkok.
2012
Crazily Good!, Number 1 Gallery, Bangkok.
The World Without Politics, Valentine Willie Fine Art, Singapore.
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ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม
1986,88,89
The 3rd, 5th, 6th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist, Bangkok.
1987,89
The 3rd, 35th National Exhibition of Art, Bangkok.
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1989,90
Contemporary Art Exhibition, Bangkok.
1990
International Exhibition of Graphic Art, Freshen, Western Germany.
The 5th Busan Biennial, Busan, Korea.
1990, 1995-2000
The 7th,12th-17th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, Silpakorn University, Bangkok.
1991
The 6th International Print Biennale, Varna’91, Bulgaria.
Figurative Colours, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts’ Gallery, Bangkok.
1992
Art Works Four, Melbourne, Australia.
1994
2537, Thailand Cultural Centre, Bangkok
1996
The 3rd Art Exhibition by the Cobalt Blue Group, The National Art Gallery, Bangkok.
Golden Jubilee Art Exhibition: 50 Years of Thai Art, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.
Into the Next Decade, Tadu Contemporary Art, Bangkok.
1997
Contemporary Fine Arts Exhibition, Hanoi Fine Arts Institute and Hue College of Arts, Vietnam.
Thai Vision I, California Polytechnic State University, USA
Artists Who Become Preservers of Western Tropical Forest, Marsi Gallery, Bangkok.
1998
8 Artistes Thais a Paris, a la Maison des Arts Europe-Asie Paris, France.
Books, Kruru Sapa Publishing House, Bangkok.
Report from the Forest 1998, National Gallery, Bangkok.
Bangkok Art Project 1998, outdoor art exhibition in Bangkok.
1999
Alter Ego, Thai-EU Collaborative Project, work with Danny Devos, Bangkok.
Jardins Secrets, Art dans la Ville, Saint-Etienne, France.
26th Century, Self Examination by Cobalt Blue Group, National Gallery, Bangkok.
No Guarantee, Sydney College of the Arts Gallery, Australia.
Trace, Liverpool Biennial of Contemporary Arts, Liverpool, UK.
10 Asian Artists in Resident, Mattress Factory, Pittsburgh, USA
2000
Thai Contemporary Art 2000, Art Centre, Silpakorn University, Bangkok.
Town Invade Forestry, the Artists Preserve Western Tropical Forest, National Gallery, Bangkok.
While You Were Sleeping, Alliance Francaise International Art School’s Students and Teachers, Space
Contemporary Art, Bangkok.
The Beauty of Democracy, Public Art Exhibition, 100 Years of Pridi Banomyong and Thai Society, Thanon
Rachadamnoen Klang, Bangkok.
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keep your distance, Tadu Contemporary Arts, (Bangkok), Plastique Kinetic Worms, (Singapore).
5th Live Art 2000, Concrete House, Nonthaburi.
The Glocal Scents of Thailand, Edsvik konst och kultur, Sweden.
Thai Art 2000, Thai Art Foundation, Amsterdam, the Natherlands.
Euro Visions, the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.
2001
Writing Thai: a Learning Reform, Baby Elephants, Galerie des arts visuels, Quebec, Canada.
The End of Growth?, Art Museum of Chiang Mai University, Chiang Mai, Art Centre of Silpakorn University, Bangkok.
keep your distance, National Art Gallery, (Kuala Lumpur), Biz Art, (Shanghai), Moris Gallery, (Tokyo), le credac,
centre d’art d’ivry, (France).
History & Memory, The Art Center, Chulalongkorn University and the Art Museum, Chieng Mai University.
Cologne Meets Bangkok, Bangkok Meets Cologne, Kunstwerk, Cologne, Germany.
2002
Bangkok Meets Cologne, Cologne Meets Bangkok, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok.
Thin Skin: The Fickle Nature of Bubbles, Spheres, and Inflatable Structure, AXA Gallery, New York, Scottsdale
Museum of Contemporary Art, Arizona
Imagined Workshop, the 2nd Fukuoka Asian Art Triennale 2002, Fukuoka Asian Art Museum, Japan.
La Sagesse, Grand Arch, Paris, France.
Site+Sight, Translating Cultures, BA Fine Art, LASALLE-SIA College of the Arts, Singapore.
No Worries! Mai Pen Rai, Art from Australia and Thailand, Monash University Museum of Art, Victoria, Australia.
Art, Religion, Faith, Vision, The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok.
Within, Art in General, New York.
Thai Contemporary Art Exhibition Project on the Auspicious Occasion of the 60th Anniversary of Silpakorn
University, Silpakorn University Art Centre, Bangkok.
2003
La Sagesse, The Atelier, Bangkok.
Next Move, Contemporary Art from Thailand, Earl Lu Gallery, LASALLE-SIA College of the Arts, Singapore.
Art in Box, Galleria Plaza, Bangkok.
Silpa Bhirasri Creativity Grants 2002, Silpakorn University Art Centre, Bangkok.
14 October, View from Artists, Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok.
Asian Contemporary Art Exhibition: Parallel Time, Art Museum of China Academy of Arts, Hang Zhou, China.
Tiger’s Eye: Assorted Asian Tigers, Proud Camden, London, UK.
2004
Identities Versus Globalisation, Chiang Mai Art Museum, Chiang Mai (Feb 7-29), the National Art Gallery, Bangkok,
Thailand (May 8-28) and Dahlem Museum, Berlin, Germany (Oct 22, 04-Jan 16, 05)
Living Art-Regional Artists Respond to HIV/AIDS, The Queen’s Gallery, Bangkok, Thailand.
Somchai Nilapaijit’s Portrait, 14 October Memorial, Bangkok (24-26 May)
Welcome to Soi Sabai, graf media gm, Osaka, Japan.
Art Summit Indonesia IV, 2004: Performance and Visual Arts, Jakarta, Indonesia (Sep 10-Oct. 10)
Les Panoramiques, Optica, Montreal, Canada.
2005
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Silpa Bhudda, The Queen’s Gallery, Bangkok.
Thai Festival, Auditorium Parco della Musica, Rome, Italy.
Arts for Smiles, Museum Hall Siam Commercial Bank (24-30 June)
Neo-Nationalism, The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, (7 Nov-17 Dec)
2006
Temporary Art Museum Soi Sabai, Pla Dib, Bangkok (11-17 Feb)
- A-Z, Hirosaki, Japan
- Tout a Fait Thai, Place Saint-Sulpice, Paris, France. (15-30 September)
- Red Art Award 2, Pridi Banomyong Institute, Bangkok.
- The 5th Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art, Queensland Art Gallery/Gallery of Modern Art, Brisbane,
Queensland.
2006-2007
The Art Exhibition, Celebration Art in the Reign of King Rama 9, 6 Decade of Thai Art, Queen’s Gallery, Bangkok. (8
December-11 February).
2007
Show Me Thai, on the 120th Anniversary of Japan-Thailand Diplomatic Relations, Museum of Contemporary Art,
Tokyo. (18 April-20 May)
Experience, Project Zero : Festival of Art & Culture by OKMD, Central World, Bangkok. (9-10 June)
So Close / So Far Away, Crac Alsace, Altkirch, France, Be-Part, Waregem, Belgium, Het Domein, the Netherlands.
(2007-2008)
Religious Beliefs and Contemporary, Social Phenomena of Southern East Asia, Guangdong Museum of Art, China.
Aumnad suengsood nan pen kong ratsadon tank rai, Sculpture Garden, Thammasat University (23 June-1 July).
Krongkan sangsan jitakam bantuenk prawattisad nai peudti koh Ratthanakosin, Queen Gallery, Bangkok (August)
Kids of the World, Challenger Hall 2-3, Impact Muang Thong Thani, Bangkok. (29 September-7 October)
2007-2008
Art of Corruption, OCAC Art Gallery, Bangkok.
2008
Beasts, Breasts & Beauty, Contemporary Southeast Asian Art from Private Collection, SG Private Banking Gallery,
Alliance Française de Singapour, Singapore.
Fidelity Not Fealty, H Gallery, Bangkok. (3 July-28 August, curated by Connelly Lamar)
More to Love, the Art of Living Together, TK Park, Bangkok (24 July-15 August, curated by Chattiya Nitpolprasert)
Flashback ’76, Pridi Banomyong Institute, Bangkok (2-23 August)
Krung Thep 226, Bangkok Art Culture Centre. (16 December 2008-15 February 2009, curated by Luckana
Kunavichayanont and Apisak Sonjod)
Bangkok-Shizuoka Aesthetics the Relationship Art Exhibition, (8th-27th December, the Princess Art Gallery,
Sanamchandra Palace Campus, Silpakorn University)
2009
Asean Contemporary Art Exchange, Myanmar.
Art ’80, HOF Art (28 February-25 April)
Silpakorn-Guangzhou Art Exhibition & Seminar 2009, the Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, China.
(10 April-10 May)
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Silpakorn-Guangzhou Art Exhibition & Seminar 2009, Art Centre, Silpakorn University, (2-28 November)
26th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.
2010
Imagine Peace, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok (24th June-22nd August) (work entitled : Heaven and
Hell are Within
-Chair-Share: 27th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, PSG Art Gallery, Silpakorn University,
Bangkok. (work entitled : Santi, Ahinksa (Peace, Non-Violance) and National Reconciliation
2011
28th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.
Negotiating Home, History and Nation: Two decades of contemporary art in Southeast Asia 1991 2011, Singapore
Art Museum. (curated by Iola Lenzi)
2012
28th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, BACC, Bangkok. (work entitled : Reversed
Motherland, United Flags (Line) and United (Colours)
29th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.
Art Exhibition by Klum Silapin Duan Pluendsapa.
20 Years Pluendsapa Prachadham, Ratchadamnoen Road. (work entitled : My Motherland)
You are not Alone, BACC, Bangkok. (work entitled : Love Now)
Thai-American, Silpakorn University Art Centre, Nakon Pathom. (work entitled : My Motherland)
Thai Trends from Localism to Internationalism, BACC, Bangkok. (work entitled : The Class)
2013
Graduated Emergence, Number 1 Gallery, Bangkok. (work entitled : Remains-Fade Away and Through the Looking
Glass
Subjective Truth, 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong. (curated by Iola Lenzi) (work entitled : The Class and
Remains-Fade Away
The Beginning : 30th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, PSG Art Gallery, Silpakorn
University, Bangkok. (Work entitled : Taken)
We=Me : ASEAN Art Exhibition and Symposium, The Art Centre Silpakorn Univerity. (August-September) (work
entitled : Longing for Siam, Inventing Thailand (Siamese/Thai Map)
Arts & Community Festival (Sam Plak), Sam Plak Community, Bangkok, 21-22 Dec. (work entitled : Crazily Good!
(Desks) and History Class (White Man’s Burdens)
The Royal Father in Our Hearts, O.P.Place, Bangkok.
Concept, Context} Contestation : Art and the Collective in Southeast Asia, BACC. (curated by Iola Lenzi, Vipash
Purichanont and Agung Hujatnikajennong) (work entitled : History Class Part 2)
2014
Roving Eye : Contemporary Art from Southeast Asia, Arter Space for Art, Istanbul, Turkey. 17 September 2014-4
January 2015. (curated by Iola Lenzi) (work entitled : History Class Part 2), Black Board 1 and Black Board 2
ASEAN WAY : Show Your I.D. and Sign Here, Please!, 31st Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting,
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, PSG Art Gallery, Bangkok.
Art on the Coffee Table II, Impact Arena Muang Thong Thani.
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Cubic Museum : International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University,
Silpakorn University Art Centre. (15-30 December)
2015
ASEAN WAY : Show Your I.D. and Sign Here, Please!, 31st Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting,
Sculpture and Graphic Arts, New Space Arts Foundation, Hue, Vietnam. (15-30 January)
นิทรรศการโครงการร่วม
1995
Long Table and Stairway to Heaven, Installation and Performance with Paradix K, at Kitaza, Kyoto, Japan. Book (in
Thai)
2003
Jak Siam Kaw Su Thai Mai (From Old Siam to New Thai,)
2011
Rianroo Silpa Thai : Tasanasilpa (Learning Thai Art : Visual Arts). Bangkok : Thailand Knowledge Park.
10 Questions You Would Like to Know About Art, Bangkok Art Cultural Centre.
Article (in Thai)
2003-2004
contributing writer to Sunday Krungthep Thurakit
Siam Rath Sapdawichan, weekly newspaper
Fine Art Magazine
Editorial (in Thai & English)
2005-2006
Death Before Dying : The Return of Montien Boonma (co editor with Apinan Poshyananda)
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ภัณฑารักษ์
2005
Those Dying Wishing to Stay, Those Living Preparing to Leave, Thai Pavilion, 51st International Art Exhibition La
Biennale di Venezia, works by Montien Boonma and Araya Rasdjarmrearnsook, co-curate with Panya Vijinthanasarn
and Luckana Kunavichayanont.
2008
The Best of Discovery, ShContemporary Art (Thai section), Shanghai, China.
Traces of Siamese Smile: Art+Faith+Politics+Love, (co-curated), Bangkok Art Culture Centre.
2013
Chalood’s Mural Painting-Retrospective, co-curate with Pakorn Klomklieng, Bangkok Art and Culture Centre.
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