อรรถาธิบาย ว่าด้วยเรื่อง “ถ้ำ�” พื้นที่ทางศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่
โครงการศิลปะสู่ชุมชน สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง : บทสนทนาในถ้ำ�
สาครินทร์ เครืออ่อน
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำ�สำ�คัญ ถ้ำ�, พื้นที่แสดงออกทางศิลปะ, ยุคหลังสมัยใหม่, มนุษย์เมือง

บทคัดย่อ
ถ้ำ�เคยมีบทบาทที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงออกทางสุนทรียภาพของมนุษย์
เป็นที่ถ่ายทอดความรู้และประสพการณ์ ที่สืบทอดความเชื่อ และเป็นพื้นที่ที่บทสนทนาเชิงสังคม
ได้เริ่มต้นขึ้น ปัจจุบันถ้ำ�อาจเป็นพื้นที่ทางเลือกสำ�หรับศิลปะแบบการมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้ร่วมสถาปนาพื้นที่อันเก่าแก่ให้ก้าวสู่การเป็นพื้นที่ของการแสดงออก
อย่างร่วมสมัย แม้จะเป็นการชั่วคราว แต่ปรากฎการณ์นี้ควรแก่การวิเคราะห์พิจารณาถึงประเด็น
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างพื้นที่ธรรมชาติ กับปัญญาของมนุษย์ ในห้วงเวลาของยุคหลังสมัยใหม่
ที่เต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้า
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เพลโต้ ผู้ซึ่งนำ�เสนอปรัชญาของเขาด้วยรูปแบบของการสร้างบทสนทนา (dialogue) กล่าว
ในเชิงอุปมาว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เปรียบได้ดังถ้ำ� ผู้อาศัยอยู่ในโลกคือถ้ำ� มีสภาพเหมือน
ถูกผูกมัดอยู่ เขาไม่สามารถหันออกไปสู่ช่องที่เปิดรับแสงอาทิตย์ได้ สิ่งที่เขามองเห็นเป็น
เพียงเงาซึ่งทาบอยู่บนผนังถ้ำ� นักปรัชญาเปรียบได้ดังผู้อาศัยอยู่ในถ้ำ� ที่สามารถดิ้นหลุด
ออกจากพันธนาการที่ผูกมัดอยู่ และโผล่ออกไปภายนอก ได้แลเห็นโลกที่แท้จริง เมื่อเขา
ออกไปได้เขาย่อมไม่ปรารถนาจะกลับมาสู่โลกแห่งเงาดั้งเดิมของเขา แต่ทว่า สำ�นึกใน
ความรับผิดชอบที่จะให้แสงสว่างทางปัญญาแก่คนอื่นๆ ทำ�ให้เขาต้องกลับเข้าไป 1
วันที่ 6-8 เมษายน 2556 โครงการศิลปะสูช่ มุ ชนทีม่ ชี อื่ นิทรรศการอย่างเป็นทางการว่า “สภาวการณ์มนุษย์-เมือง : บทสนทนาในถ้ำ�” “Metro-Sapiens: Dialogue in the Cave” ถูกจัดขึ้นในถ้ำ�
ธรรมชาติภายในภูเขาหินปูน ห่างไกลจากเมืองหลวงประมาณ 130 กิโลเมตร ด้วยเหตุผลที่ว่า
พื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปะแบบร่วมสมัย ในปัจจุบันกำ�ลังขยายขอบเขต ออกไปสู่พื้นที่ทาง
สังคมมากขึน้ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทีเ่ ป็นศูนย์กลางความเจริญทัง้ ทางเศรษฐกิจความรูแ้ ละปัจจัย
พื้นฐานในการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คน
การขยายตัวของการรับรู้ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย นับเป็นสิ่งสำ�คัญในการพัฒนาชาติ ให้ก้าวไป
สู่การเท่าทันความเปลี่ยนแปลง การแสวงหาความสุขจากการยอมรับคุณค่า ความงดงามในวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไป จะเป็นหนทางหนึ่งในการเหนี่ยวนำ�สังคม ให้มีความพร้อมและเข้มแข็งในการ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและเศรฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
การแผ่ขยายพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ที่มิใช่เมืองใหญ่ ย่อม
เป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งยวด เมื่อเราตระหนักได้ว่า สิทธิในการแสดงออกและการเข้าถึงซึ่งความงาม ย่อม
เป็นของทุกคน การรั้งรอให้มีองค์ประกอบพร้อมมูลเช่นเมืองใหญ่ อาจกลายเป็นช้าเกินไป หรือ
บางกรณี อ าจไม่ มี ท างเป็ น ไปได้ เ ลย ในขณะที่ ป ระเทศของเรากำ � ลั ง เป็ น ฝ่ า ยวิ่ ง ตามโลกที่
นับวันจะหมุนเร็วขึ้นทุกวินาที ฉะนั้นพื้นที่ทางเลือกในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้คนที่ห่างไกลออกไป
ย่อมหมายถึงพื้นที่ที่เจ้าของคือคนในสังคมนั้นๆ เป็นผู้เลือก และสามารถจัดตั้งให้เป็นพื้นที่ในการ
แสดงความสามารถได้โดยง่าย เป็นที่ๆ ศิลปะจากต่างแดนจะมีโอกาสได้สนทนากับ ศิลปะ
วัฒนธรรมอันเป็นมรดกตกทอดของท้องถิ่น การนำ�พากิจกรรมที่เป็นสาธารณะมาผนวกกับการ
แสดงความสามารถทางศิลปะที่หลากหลาย ย่อมเป็นการกระตุ้นผู้คนในท้องถิ่นให้เกิดแรงบันดาล
ใจ เห็นความสำ�คัญในวัฒนธรรมของตน ทั้งทำ�ให้เกิดแบบอย่างในระยะยาวในการสร้างกิจกรรม
อื่นๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ภาครัฐเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือรอให้มีความพร้อมทุกด้านเสียก่อน
นิทรรศการได้รับความร่วมมือจากศิลปินหลากหลายแขนงทั้งในและจากต่างประเทศ จำ�นวนกว่า
106 อรรถาธิบาย ว่าด้วยเรือ่ ง “ถ้�ำ ” พืน้ ทีท่ างศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่ โครงการศิลปะสูช่ มุ ชน สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง: บทสนทนาในถ้�ำ โดย สาครินทร์ เครืออ่อน
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20 กลุ่ม ประกอบด้วยดนตรีพื้นเมือง ศิลปะการแสดงสด สื่อศิลปะทางแสง สื่อศิลปะทางเสียง
การจัดวางสื่อวิดีทัศน์ ดนตรีร่วมสมัย จิตรกรรมและประติมากรรมสื่อประสม กิจกรรมสาธารณะ
อื่นๆ ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมดำ�เนินการ จนทำ�ให้พื้นที่ธรรมชาติกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัยชั่วคราวที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

ถ้�ำ กับการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์
นับแต่ยุคแรกเริ่มของอารยธรรม ถ้ำ�รับบทบาทเป็นทั้งที่พักพิง ที่หลบภัย แม้กระทั่งสุสาน ความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับถ้ำ� สามารถสืบสาวย้อนกลับไปถึงก่อนหน้าการถือกำ�เนิดของมนุษย์
ปัจจุบัน (homo sapiens) ตามบันทึกทางโบราณคดี มีการค้นพบซากมนุษย์ปักกิ่ง ซึ่งเป็นมนุษย์
โฮโม อีเร็คตัส ที่ถือเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบัน ในถ้ำ�เจาเกาเทียน ใกล้กรุงปักกิ่ง นอกจาก
นี้ ยังมีการค้นพบซากมนุษย์ยุคต่างในถ้ำ�อีกหลายแห่ง รวมทั้งที่ถ้ำ� Guattari ใน Monte Circeo
ประเทศอิตาลี มีอายุอยู่ในช่วงยุค Mousterian และการค้นพบซากมนุษย์โครมันยอง ในถ้ำ�
โครมันยอง ประเทศฝรั่งเศส
การค้นพบซากมนุษย์โบราณเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่กับการค้นพบหลักฐานการประกอบพิธีกรรมที่
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของมนุษย์จากสัตว์ทั่วไป เช่น ที่ถ้ำ�กัตตารี พบว่ามีซากกระโหลก
มนุษย์ ล้อมรอบด้วยก้อนหินที่วางเรียงเป็นวง บ่งชี้ถึงการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวทย์
มนตร์อย่างชัดเจน หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมของมนุษย์ในถ้ำ� มีมาตั้งแต่ยุคต้น
หินเก่า (Upper Paleolithic ราว 30,000-10,000 ปี ก่อนคริสตกาล) มีถ้ำ�ในพื้นที่แถบที่เป็นประเทศ
ฝรั่งเศสปัจจุบัน และแถบเทือกเขาไพเรเนียน ในสเปนที่มีการค้นพบภาพวาดสัตว์ต่างๆ ทั้งไบซัน
กวางเรนเดียร์ ม้า ช้างแมมมอธ และแรดมีขน อยู่ตามผนังและเพดานถ้ำ� สัตว์ในภาพถูกวาดใน
ลักษณะต่างๆ กัน ที่กำ�ลังตั้งครรภ์ก็มี และมีหลายภาพที่เป็นภาพสัตว์ที่บาดเจ็บจากการถูกล่า
งานศิลปะในถ้ำ�เหล่านี้ ถูกมองว่าเป็นการวาดเพื่อต้องการสื่อสารถึงสภาพความเป็นอยู่ที่อุดม
สมบูรณ์ของสัตว์ปา่ และการเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ดว้ ยการออกล่ามาเป็นอาหาร การประกอบ
พิธีกรรมในถ้ำ�ยังบ่งบอกถึงความเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำ�อีกด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
ที่สุดคือที่ถ้ำ� ทรัวส์ แฟรส์์ (Trois Frères) ที่ อาริแอจ (Ariège) ในฝรั่งเศส ที่มีภาพประหลาด
คล้ายคนกึ่งสัตว์อยู่ภายในถ้ำ�มากมาย การที่ถ้ำ�ถูกเลือกเป็นสถานที่หลบลี้จากการรบกวนของโลก
ภายนอก ดูเหมือนจะเป็นเพราะธรรมชาติอันลึกลับของถ้ำ�นั่นเอง และอีกหลายวัฒนธรรมที่มอง
ว่าถ้ำ�เป็นประตูสู่โลกใต้พิภพ (ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2)
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นอกจากการใช้ถ้ำ�เป็นสถานที่ปลีกวิเวกดังกล่าวแล้ว ภูมิสภาพของถ้ำ�ยังเป็นแรงบันดาลใจในการ
รังสรรค์สถานที่รโหฐานที่มีคุณลักษณะอันน่ายำ�เกรงอีกด้วย มหาวิหารอาบูซิมเบลในอียิปต์ ที่สร้าง
โดยพระเจ้าราเมเสสที่ 2 ในศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตศักราช เพือ่ ถวายแด่เทพเร-ฮาร์มาคิส (เทพเจ้า
แห่งอาทิตย์ยามอรุณ) เทพอามุน และองค์ฟาโรห์เอง ก็เกิดจากแนวคิดในการสร้างถ้ำ�จำ�ลอง โดย
ถูกออกแบบให้มีช่องรับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่จะฉายต้องรูปสลักของเทพเจ้าที่อยู่ภายใน
ถ้�ำ หลายแห่งเป็นเสมือนสัญญลักษณ์ของความศรัทธาและความเชือ่ เห็นได้จากตำ�นานของถ้�ำ หลาย
แห่งที่เกี่ยวพันกับศาสนาหรือเทพเจ้า เช่นถ้ำ�บนเกาะครีตสมัยโบราณ ที่เป็นสถานที่สำ�คัญของลัทธิ
เทพมารดร ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากแนวคิดที่ว่าถ้ำ�คืออุทรของแม่พระธรณี ในประเทศอินเดียก็มี
ถ้ำ�หลายแห่งที่มีชื่อเสียง เช่นถ้ำ�การ์ลิที่เป็นวัดสวยงามน่าอัศจรรย์ใจ ถ้ำ�อาจันตา และเอลลอรา
ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสำ�หรับชาวพุทธและฮินดู หรือถ้ำ�ตุนฮวงในประเทศจีน ที่มีชื่อเสียงว่า
เป็นถ้ำ�แห่งพระพุทธรูปพันองค์ เนื่องจากภายในมีภาพวาดและปฏิมากรรมเขียนสีรูปพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าอยู่มากมาย
ถ้ำ�ยังเกี่ยวข้องกับการถือกำ�เนิดของเทพเจ้าและศาสดาหลายพระองค์ เช่นซุสที่ถือกำ�เนิดในถ้ำ�บน
เกาะครีต หรือเรมุส และโรมุลุสก็ถูกเลี้ยงดูในถ้ำ�ลูเปอร์คาล ในกรุงโรม กระทั่งสถานที่ประสูติกาล
ของพระเยซู ก็เป็นถ้ำ�แห่งหนึ่งในเบ็ธเลเฮม นอกจากนี้ ถ้ำ� ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ ถ้ำ�ที่
มนุษย์สร้างขึ้นยังมักถูกใช้เป็นสุสานอีกด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเก็บรักษาร่างของผู้ล่วงลับ
ให้อยู่ท่ามกลางความสงบวิเวก เช่นสถานที่เก็บพระศพพระเยซูในเยรูซาเล็ม ก็เป็นถ้ำ�ที่มีการสร้าง
โบสถ์ Holy Sepulchre ครอบไว้ด้านบน 2
ส่วนในประเทศไทยนัน้ ถ้�ำ มักถูกมองเป็นสถานทีอ่ นั สงบสงัด เหมาะกับการเป็นวิหารตามธรรมชาติ
เราจึงมักพบพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในถ้�ำ หลายแห่ง นอกเหนือจากการพบภาพปั้นและแกะสลัก
พระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่ ถ้ำ�บางแห่งยังเป็นแหล่งประกอบศาสนกิจต่างๆ ของคนในชุมชน เช่น
ถ้ำ�ฤๅษีเขางู วัดเขางู ตำ�บลเจดีย์หัก อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี (พุทธศตวรรษที่ 11-12) วัดถ้ำ�
คูหา อำ�เภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุทธศตวรรษที่ 14-15) หรือถ้ำ�ที่ถูกใช้เป็นสุสาน
เช่น ถ้ำ�น้ำ�ลอด ถ้ำ�ผีแมน และอีกหลายๆ ถ้ำ�ในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อารยธรรมเมืองกับศิลปะ
จากจุดเริ่มต้นของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์ตรงที่ “มีจินตนาการ” และรู้จัก “สร้างวัฒนธรรม”
เริม่ จากการประดิษฐ์เครือ่ งมือ ออกแบบให้สะดวกในการจับถือ และออกแบบเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
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คือการนำ�ไปใช้งาน สู่การประดิษฐ์ภาษาพูด และภาษาเขียน ที่เป็นปัจจัยเสริมให้การสั่งสม
วัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างก้าวหน้า การที่มนุษย์สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งระหว่างกัน และ
ระหว่างรุ่น ด้วยวิธีการสื่อสารเหล่านี้ นำ�ไปสู่การสร้างถิ่นที่อยู่ที่ขยายขนาดและความซับซ้อนขึ้น
เรื่อยๆ เป็นที่มาของแหล่งอารยธรรมต่างๆ และเป็นที่มาของ “เมือง” ในปัจจุบัน และเป็นการ
ก้าวออกจากแหล่งหลบภัยในเงามืด สู่แสงสว่างและแหล่งคุ้มภัยที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง
ควบคู่ไปกับพัฒนาการเหล่านี้ มนุษย์ได้สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของความต้องการที่มากกว่า
การกินอยูห่ ลับนอน นัน่ คือความต้องการสิง่ ยึดเหนีย่ ว ทีเ่ รียกว่า “ทีพ่ ึง่ ทางใจ” ด้วยเหตุนีศ้ กั ยภาพ
ส่วนหนึง่ ของมนุษย์จงึ ถูกทุม่ เทให้กบั การสร้างศาสนสถาน วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร สถานทีส่ �ำ คัญ
ของศาสนจักร หรือของลัทธิที่ในที่สุดกลายเป็นศูนย์รวมงานศิลปกรรมชั้นยอดที่ต้องอาศัยทั้ง
พรสวรรค์ของผูส้ ร้างสรรค์ กำ�ลังทรัพย์ และกำ�ลังศรัทธาอย่างยิง่ ยวด สภาพการณ์ดงั กล่าวนีด้ ำ�เนิน
มานับแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ�ไทกริส กระทั่งยุคกลางของยุโรป ก่อนหน้าที่กระแสความเชื่อและ
ความศรัทธาจะเปลี่ยนแปลง และพิพิธภัณฑ์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาท
กระแสการสร้างพิพิธภัณฑ์ “อย่างจริงจัง” ในยุโรป เริ่มราวศตวรรษที่ 17-18 พิพิธภัณฑ์ และหอ
ศิลป์เพื่อจัดเก็บและจัดแสดงงานศิลปะหลายแห่งถือกำ�เนิดขึ้น อาทิ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงาน
ศิลปะสะสมของ ตระกูลเมดิชีในฟลอเรนซ์ เพื่อมอบให้แคว้นทัสคานีในปีค.ศ. 1737 หลังจากนั้น
ไม่นานพิพิธภัณฑ์สำ�คัญๆอีกหลายแห่งก็เปิดตัวตามมา ทั้ง พิพิธภัณฑ์ในกรุงเวียนนา (ค.ศ. 1781)
ปารีส (ค.ศ. 1793) อัมสเตอร์ดัม (ค.ศ. 1808) มาดริด (ค.ศ. 1809) และเบอร์ลิน (ค.ศ. 1823) ใน
อังกฤษมีการก่อตั้ง บริติชมิวเซียมในปีค.ศ. 1753 อีก 15 ปีต่อมา จึงมีการตั้งสถาบันศิลปะ
ราชบัณฑิต (Royal Academy ปีค.ศ. 1768) เพื่อเปิดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงาน
ศิลปะตามวาระ ตามด้วยการเปิดตัว National Gallery ในปี 1824 3
อันที่จริงแนวทางในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เป็นแม่บทมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลพวงจากแนวคิด
ของศิลปินและนักปรัชญายุคโรแมนติกที่ลุ่มหลง โหยหาในอดีต และแนวคิดเหล่านี้บางส่วนได้
สะท้อนถึงการให้ความสำ�คัญกับศิลปะในฐานะตัวชี้วัดประวัติศาสตร์ และกุญแจสำ�คัญที่จะไขสู่
ประสบการณ์ของมนุษย์ แรงผลักดันอีกส่วนหนึ่งที่นำ�ไปสู่การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์คือการปฏิวัติใน
ฝรั่งเศสและการขึ้นครองอำ�นาจของนโปเลียน ที่นำ�มาซึ่งสงครามและการทำ�ลายล้างศิลปะ
วัฒนธรรมในยุโรป เอกชนหลายรายถูกกระตุ้นจากการทำ�ลายศิลปะวัตถุจนต้องตัดสินใจสร้าง
สถานที่สำ�หรับเก็บรักษาผลงานล้ำ�ค่าเหล่านั้นด้วยตนเอง เช่น อเล็กซอนดร์ เลอร์นัวร์ (Alexandre
Lenoir ค.ศ. 1761-1839) ที่ได้ตัดสินใจก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานฝรั่งเศส (Musee des
Monuments Francais) ด้วยตนเอง
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แต่ไม่ว่าจะมีแรงบันดาลใจจากอะไร จุดประสงค์หลักของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่คง
อยู่เสมอ นับแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันคือ การเป็นแหล่ง ข้อมูล ความรู้ ที่ไม่จำ�กัดเฉพาะสำ�หรับ
ศิลปิน หรือนักคัดลอกงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับ
พรสวรรค์ ผลึกความคิด ประสบการณ์ มุมมอง และภูมิปัญญาของศิลปินในยุคสมัยต่างๆ ซึ่งอีก
นัยหนึ่งคือการสะท้อนสภาวการณ์ทางสังคมในแต่ละยุค แต่ละสมัยนั่นเอง

สู่พื้นที่ทางเลือก ในโลกยุคหลังสมัยใหม่
บทบาทและความสำ�คัญของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกระทั่งใน
ศตวรรษที่ 20 ในบางแง่มุม อาจมองได้ว่าสถานที่เหล่านี้มีส่วนในการกำ�หนด คุณค่าของผลงาน
สร้างสรรค์ มุมมองนี้อาจอธิบายได้ผ่านงานศิลปะยุคสมัยใหม่ ของศิลปินอย่างมาร์เซล ดูชองป์
ผลงาน “น้ำ�พุ” (Fountain) ที่ดูชองป์สร้างสรรค์ในปีค.ศ. 1917 นอกจากจะเป็นการนำ� “ของ
สำ�เร็จรูป” มาใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดทอนความเป็น “เทพ” ของศิลปินแล้ว ดูชองป์ยังได้ใช้
บริบทของหอศิลป์เป็นตัวกำ�หนดสถานภาพเชิงปรัชญา และอภิปรัชญาของตัววัตถุอีกด้วย
หลังการถือกำ�เนิดของศิลปะ คอนเซ็ปฌวล จากการริเริ่มของดูชองป์ สถานภาพของศิลปะเริ่ม
หลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้น ศิลปินหลายคนได้หันเหสู่ทิศทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ กระทั่งก้าวสู่ยุคหลังสมัยใหม่ (post modern) อย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1950 อันเป็น
ช่วงเวลาที่โลก โดยเฉพาะยุโรปปรับเปลี่ยนและรื้อสร้างทั้งในเรื่องวัฒนธรรม สังคม และผู้คน ซึ่ง
ส่งผลต่อทุกๆ อย่างรวมทั้งศิลปะ งานศิลปะสำ�คัญหลายชิ้น ถูกสร้างสรรค์ในพื้นที่นอกอาคาร
หลายงานต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ชม สภาพการณ์เหล่านี้อาจอธิบายได้ด้วยคำ�พูดของโจเซฟ
บอยส์ เจ้าของแนวคิดประติมากรรมสังคม (Social Sculpture) ที่กล่าวไว้ว่า “ทุกคนคือศิลปิน!!”
เบื้องหลังคำ�พูดนี้คือการเรียกร้องให้ทุกคนมีส่วนรวมในการกำ�หนดรูปแบบชีวิตและสังคมที่
แวดล้อมตัวเรา ด้วยความรักและแรงมุ่งมาดปรารถนาแบบเดียวกับที่ศิลปินใช้เป็นแรงผลักดันใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นทั้งสิ่งใหม่ และเป็นสิ่งที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับชีวิต 4
คำ�พูดของบอยส์ดูจะสอดคล้องกับวิถีความเป็นไปของศิลปะหลังยุคสมัยใหม่อยู่ไม่น้อย งานศิลปะ
หลายชิน้ ของบอยส์ได้เปิดโอกาสให้ผชู้ มได้มสี ว่ นร่วม เช่น ผลงาน 7000 Oaks - City Forestation
Instead of City Administration (Documenta 7 ปีค.ศ. 1982) ทีใ่ ช้อาสาสมัครปลูกต้นโอ๊คในเมือง
คาสเซิล เสริมสร้างความงามทางภูมทิ ศั น์ให้กบั เมืองมาจนถึงปัจจุบนั ทัง้ สะท้อนความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับศิลปิน เป็นการก้าวสูบ่ ทบาทใหม่ระหว่างกัน ทีม่ ใิ ช่เพียงผูส้ ร้างสรรค์และผูช้ ม อีกต่อไป
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คืนสู่ถ้ำ� กลับไปสู่ความล้าหลังหรือความก้าวหน้า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างถ้ำ�กับมนุษย์ที่มีมายาวนาน กอรปกับแนวคิดเรื่องพื้นที่ทางเลือกที่จะ
กระตุน้ ให้เกิดการแสวงหาความหมาย พืน้ ทีท่ ีท่ า้ ทายความสามารถในการสร้างสรรค์และแสดงออก
ของศิลปิน พื้นที่ที่เก่าแก่ ทว่ากลับเป็นสิ่งใหม่ในความรู้สึกของทั้งผู้สร้างสรรค์ และผู้เข้าร่วม คือ
เหตุผลเบื้องต้นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะสู่ชุมชน “สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง : บทสนทนาใน
ถ้ำ�” โครงการกิจกรรมทางศิลปะในถ้ำ�ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติและศาสนสถาน
เราต่างคุ้นเคยกับระบบการ “ติดป้าย” ของสังคมเมือง ทั้งการติดป้ายในทางรูปธรรม และการติด
ป้ายเชิงนามธรรม การติดป้ายดังกล่าวนีย้ อ่ มมาพร้อมกับความคาดหวัง ทีเ่ กิดจากการตัง้ สมมติฐาน
ด้วยประสบการณ์ ความประทับใจ และภูมิความรู้ของแต่ละคน ในอีกแง่หนึ่ง “ป้าย” คือตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของพื้นที่ เช่น “พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย” ย่อมบ่งบอกถึงสิ่งที่ผู้ชม
จะได้พบเห็น เมื่อก้าวเท้าสู่ภายใน ส่วนจะเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ชมหรือไม่ ก็ย่อมขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ทางศิลปะที่ผู้ชมแต่ละท่านมีอยู่
การถอยออกจากเมืองไปสู่สถานที่ที่ทั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้เข้าร่วมต่างคุ้นเคยดีในระดับหนึ่ง
แต่เป็นการเยือนในท่าที และบทบาทใหม่ นอกเหนือไปจากการเป็นนักท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อ
ทำ�สิ่งแปลกใหม่ ในสถานที่ที่ถูกเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แต่ในขณะเดียวกันยังคง
ไว้ซึ่งลักษณะทางกายภาพเดิม ย่อมส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อสถาน
ที่นั้นๆ ทำ�ให้เกิดการเปิดกว้างทางความคิด และพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ อย่างตื่นตา ตื่นใจ ด้วยบริบท
นี้ ถ้ำ�ได้กลายเป็นพื้นที่ทางศิลปะชั่วคราวที่ลดกำ�แพงความเข้าใจทางศิลปะของผู้เข้าร่วม 5
ก่อนหน้านี้ อาจมีผู้ชมจำ�นวนไม่น้อยที่มองผลงานศิลปะในฐานะภาพเขียน หรืองานประติมากรรม
แต่การนำ�เสนอศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลายแขนงในบริบทของถ้ำ� เป็นการลบล้างภาพเดิมๆ ของ
งานศิลปะในอุดมคติเหล่านัน้ การแสดงทีห่ ลากหลายทัง้ การแสดงความสามารถของศิลปินพืน้ บ้าน
การแสดงศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแสดงดนตรีร่วมสมัย การแสดงผลงาน
ของศิลปินต่างชาติที่แตกต่างทางวัฒนธรรม หรือศิลปะการแสดงสด ที่ต่างถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
ผสานให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ล้วนได้รับการตอบรับอย่างเปิดกว้าง สะท้อนถึงประสิทธิภาพใน
แง่การเป็นพืน้ ทีท่ างเลือกของถ้�ำ อย่างชัดเจน ถ้�ำ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีด่ กึ ดำ�บรรพ์ได้พสิ จู น์ให้เห็นประสิทธิภาพ
ในการกระตุน้ ให้เกิดการรับฟัง และการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันอย่างน่าทึง่ ผู้ชมได้ก้าว
ข้ามเส้นแบ่งไปเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมชาติ ขณะที่ศิลปินได้เผชิญหน้ากับความท้าทายใน
การสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่ที่แตกต่างจากความคุ้นเคยเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง 6
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ขณะที่พื้นที่ทางศิลปะที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ได้ถูกกำ�หนดกรอบหน้าที่ใช้สอยอย่าง
เป็นระบบจนเป็นวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมที่ถือว่ามีความเจริญ ความพิถีพิถันในการนำ�
เสนอ การจัดเก็บและอารักขา การให้คำ�อธิบายถึงที่มาต่างๆ ทำ�ให้ผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่ทรง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และแหล่งแสดงวิวัฒนาการทางความคิดมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลา แต่เมื่อ
มองในอีกแง่หนึ่ง การมุ่งสนใจไปที่คุณค่าของสิ่งที่ถูกจัดแสดงอยู่ภายในพื้นที่หรือพิพิธภัณฑ์ทาง
ศิลปะที่ถูกสถาปนาเหล่านั้น อาจเป็นการละเลยและเป็นอุปสรรคขวางกั้นความเข้าใจระหว่างผู้คน
กับเหล่าศิลปินเนื่องจากการขาดบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคม ในสาระที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์
ผลงานเหล่านั้นต้องการจะสื่อสารโดยตรงในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ด้วยความเหมาะสมทั้ง
พื้นที่และสภาวะการณ์ การใช้ “ถ้ำ�” พื้นที่ทางสังคมอันเก่าแก่มาเป็นพื้นที่ทางเลือก โดยเฉพาะ
หากผู้คนในชุมชนแวดล้อมจะได้ก้าวข้ามความสูงส่งของคำ�ว่าหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ หันมาใช้
พื้นที่ในชุมชนของตนเองเป็นที่พบปะทางปัญญา แล้วสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางความคิดของศิลปิน
เช่นเดียวกับการเข้าร่วมฟังบทสนทนาต่างๆได้อย่างไม่คลางแคลงใจแล้ว น่าจะเป็นการทำ�ให้เขา
เหล่านั้นได้เข้าใจถึงความเป็นสาระของมนุษย์ด้วยกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าสาระสำ�คัญจะเกิดขึ้นจาก
การตอบหรือตั้งคำ�ถามต่อประเด็นใดๆ การเดินกลับเข้าไปสร้างบทสนทนาระหว่างกันในถ้ำ�ใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ ควรเรียกได้ว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้า มากกว่าการเดินย้อนถอยหลังไปสู่ความ
คลุมเครือและเต็มไปด้วยความสงสัยในปรากฎการทางศิลปะที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายโบราณ การค้นพบภาพเขียนรูปมนุษย์และสัตว์ป่าเก่าแก่ยุค Magdalenian อายุ
17,000 ปี ถ้�ำ ลาส์โกซ์ (Lascaux) ใกล้กบั หมูบ่ า้ น Montignac เมือง Lascaux ในฝรัง่ เศส หลักฐานทีบ่ ง่ บอก
ถึงวัฒนธรรมการใช้สอยพืน้ ทีภ่ ายในถ้�ำ เพือ่ การสือ่ สารระหว่างกันในสังคม ณ เวลานัน้

ภาพที่ 2 ถ้ำ�ทรัวส์ แฟรส์์ (Trois Frères) ที่ อารีแอจ (Ariège) ในฝรั่งเศสราว 15,000-10,000 ปี
ก่อนคริสตกาลพบภาพประหลาด คล้ายคนกึ่งสัตว์อยู่ภายในถ้�ำ มากมาย
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ภาพที่ 3 กลุม่ การแสดงดนตรีรว่ มสมัย นำ�วงโดย ดร. อโณทัย นิตพิ น และ Dr.Jean-David Cailouet
แสดงสดร่วมกับผลงานประติมากรรมแสง ของกลุ่มศิลปะ นัทส์ โซไซตี้ และลูมิแยร์ ทวินส์, โครงการ
แสง - ทาน (Give - Light Project) ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

ภาพที่ 4 ภายในถ้ำ�จอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แปรสภาพเป็นที่ๆ กลุ่มผู้ชม และเหล่าศิลปิน ได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ โรงมหรสพและที่ชุมนุม
พบปะสนทนา ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 5 กลุ่มเยาวชนอาสา สมัครนักเล่าเรื่อง ในผลงาน ศิลปะของกมล เผ่าสวัสดิ์กำ�ลังทำ�หน้าที่เล่า
เรื่องราว ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นใหม่จากตำ�นานปรำ�ปรา แก่ผู้คนที่เข้ามาชมนิทรรศการ ภาพ : ทวีวิทย์
กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 6 ภาพเล่าเรื่องด้วยแสงและเงา ชื่อเรื่อง “ยักษ์จับสัตว์” จากการแสดงสดหนังตลุงร่วมสมัยโดย
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

116 อรรถาธิบาย ว่าด้วยเรือ่ ง “ถ้�ำ ” พืน้ ทีท่ างศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่ โครงการศิลปะสูช่ มุ ชน สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง: บทสนทนาในถ้�ำ โดย สาครินทร์ เครืออ่อน

JRNL vol1(2).indd 116

2014/06/13 0:31

ภาพที่ 7 จอทีท่ �ำ จากผืนผ้าสีขาวถูกติดตัง้ ภายในห้องโถงใหญ่ของถ้�ำ เพือ่ ใช้ในการแสดง หนังตลุงร่วมสมัย
ของชูศกั ดิ์ ศรีขวัญ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างผลงานของ Don Maralit Salubayba ศิลปินนักแสดงหุน่ และแสงเงา จาก
ประเทศฟิลปิ ปินส์ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

ภาพที่ 9 ภายในถ้�ำ จอมพล กับการรองรับผูค้ นจำ�นวนมาก พื้นที่บริเวณคูหาแรกกับ การแสดง
ผลงานประติมากรรม สื่อประสมและการแสดงสดชื่อ กลุ่ม ETC ไปยานใหญ่ ภาพ : ทวีวิทย์
กิจธนสุนทร
118 อรรถาธิบาย ว่าด้วยเรือ่ ง “ถ้�ำ ” พืน้ ทีท่ างศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่ โครงการศิลปะสูช่ มุ ชน สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง: บทสนทนาในถ้�ำ โดย สาครินทร์ เครืออ่อน

JRNL vol1(2).indd 118

2014/06/13 0:31

ภาพที่ 10 ถ้ำ�กับบริบทของกิจกรรมทางสังคมที่อาจต่างออกไป จากพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะในเมืองใหญ่
แต่การหวนกลับมาใช้พน้ื ทีป่ ระวัตศิ าสตร์อกี ครัง้ นั้นกลับเป็นสิ่งที่น่านำ�ไปศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
พื้นที่ต่อการรับรู้ภาษาทางศิลปะ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 11 การแสดงสดของ ริญญาภัทร์ นิธภิ ทั รอนันต์ ส่วนหนึง่ ในการแสดงผลงานของ กลุม่ ETC ไป
ยานใหญ่ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 12 ภาพยนต์เรื่อง Temple on the Island ของ Hsu Chia-Wei ศิลปินนักสร้างภาพยนตร์สารคดี
ศิลปะชาวไต้หวัน ภาพ : Hsu Chia-Wei

ภาพที่ 13 อิม่ หทัย สุวฒั นศิลป์ กับผูช้ ว่ ยศิลปิน ในการติดตัง้ ผลงานประติมากรรมจากเส้นผมชือ่ “31”
ลงในตูก้ ระจก ภาพ : ทวีวทิ ย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 14 ผลงานชื่อ Authority: The Fiction of Time and Space โดย JIANDYIN พรพิไล และจิรเดช
มีมาลัย ศิลปินคู่ นำ�เสนอการเดินสวนสนามสับเปลี่ยน เวรยามของ กลุ่มทหาร บริเวรหน้าทางเข้าถ้ำ�
ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 15 การแสดงสดเชิดหุน่ ละคอนเล็กโดยคณะคำ�นาย ภาพ : ทวีวทิ ย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 16 Lin Chi Wei ศิลปินชาวไต้หวัน กับศิลปะแบบการมีสว่ นร่วม (participatory) ชื่อ “Tape
Music” ผู้ชมมีส่วนร่วม ในการเปล่งเสียงจากการอ่าน “คำ�” ออกเสียง ต่างๆ ที่เขียนไว้บนแถบผ้าที่
เลื่อนผ่านแต่ละคนไป จนเกิดการประสาน เป็นมวลของเสียงขึ้น ดังกังวานไปทั่วโถงของถ้ำ� คล้ายเสียง
สวดในพิธีกรรมทางศาสนา ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาที่ 17 มานพ มีจำ�รัส กับศิลปะแสดงสดที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก เรื่องราวของตัวละครนางผีเสื้อ
สมุทร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี โดยให้ชื่อ การแสดงสดนี้ว่า “ตรอม” “sorrow”ผู้แสดงได้ใช้สิ่งแวด
ล้อม ภายในถ้ำ�เป็นฉากละคร ทางธรรมชาติ ที่ทั้งกลมกลืนเหมาะสมกับเรื่อง และสื่อสารกับผู้ชมได้
อย่างน่าตื่นเต้นเต็มไปด้วย พลังการแสดงออกทางอารมณ์ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

ภาพที่ 18 ไมเคิล เชาวนาศัย จัดวางผลงานศิลปะที่มีตัวอักษรเขียนว่า “JOUR ET NUIT” ในภาษา
ฝรั่งเศสซึ่งแปลว่า “ทั้งกลางวันและกลางคืน” บนนั่งร้านภายในซอกหลืบหนึ่งของถ้ำ� ภาพ : ทวีวิทย์
กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 19 Moe Satt ศิลปินนักแสดงศิลปะการแสดงสด ชาวเมียนมาร์นำ�เสนอศิลปะของตนด้วย
การ ชักชวนให้ผู้ชมร่วมสนทนาภายในโถงถ้ำ�เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเชื้อชาติและปฎิกริยา ของศิลปินเอง
ต่อการ ก้าวสู่ความเป็นสากลของสหภาพ เมียนมาร์ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

126 อรรถาธิบาย ว่าด้วยเรือ่ ง “ถ้�ำ ” พืน้ ทีท่ างศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่ โครงการศิลปะสูช่ มุ ชน สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง: บทสนทนาในถ้�ำ โดย สาครินทร์ เครืออ่อน

JRNL vol1(2).indd 126

2014/06/13 0:31

ภาพที่ 20 นพไชย อังควัฒนะพงษ์ กลุ่มสำ�นึกสู่สังคม (Nuts Society) ร่วมกับกลุ่ม Lumiere Twins
วันทนีย์ ศิรพิ ฒั นานันทกูร สร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็นทัง้ ศิลปะชุมชน (community art) และประติมากรรม
สือ่ ประสม จากการเรียกหาการบริจาควัตถุทเ่ี กีย่ วกับแสงสว่างจากบุคคลต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) มาร่วมสร้างเป็นประติมากรรมที่ให้แสงสว่างและรู้สึกอบอุ่น คล้ายการได้ร่วมอยู่อาศัย
ภายในบ้านหลังหนึ่ง ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 21 ประเสริฐ ยอดแก้ว นำ�กลุ่มประติมากรรมสื่อประสม รูปเทพยดา ติดตั้งในคูหาที่แยกตัว
ออกไปจากทางเดินหลัก เหล่าประติมากรรมต่างๆ สามารถขยับเขยื้อนชิ้นส่วน ด้วยเครื่องกลไฟฟ้าที่
ดัดแปลง มาจากอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านทีเ่ ลิกใช้แล้ว สร้างชีวติ และความเร้นลับ ให้แก่รปู ทรง
ทางอุดมคติ เหล่านั้น ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 22 INVERT ศิลปะการแสดงสด ของปรียาชนก เกษสุวรรณกับกลุม่ ลูกศิษย์ บนพืน้ ทีร่ ะหว่างโขดหิน
แต่ละก้อนใต้ปากปล่องที่แสงสว่าง จากธรรมชาติส่องลอดลงมา ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาที่ 23 การตีกลองยาวพืน้ บ้าน นายเชย และนายราชันย์ กล่อมเกลีย้ งสองพ่อลูกกับสำ�เนียง การตีกลอง
ยาว สกุลบ้านหนองบัวค่าย ทีม่ ที ว่ งทำ�นองเร้าใจ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพ : ทวีวทิ ย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 24 ศุภร ชูทรงเดช ศิลปินนักสร้างภาพยนต์สารคดี เกี่ยวกับมานุษยวิทยา Visual Anthropology
ได้ฉายภาพยนตร์ศิลปะ ที่มีเนื้อหากล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างทหารชาวญี่ปุ่นในช่วงสงความโลกครั้งที่
สอง กับชนชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่ใน อำ�เภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยท่าทีที่แตกต่างออกไปจาก
เรื่องราว ที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

Silpakorn University Journal of Fine Arts Vol.2(1) 2014 131

JRNL vol1(2).indd 131

2014/06/13 0:31

ภาพที่ 25-26 Debrina Tedja, Helmi Hardian ศิลปิน Soundscape ตัวแทนกลุม่ WAFT-LAB จากประเทศ
อินโดนิเซีย สร้างผลงานในรูปแบบ เสียงและแสงต่างๆ อันเกิดจากการใช้อุปกรณ์ อีเลคโทรนิกตรวจจับ
สภาวะสิง่ แวดล้อม ภายในถ้�ำ แล้วแสดงสดให้เห็นถึงผล ของการสังเคราะห์เป็นเสียง และแสงทีม่ ลี กั ษณะ
พิเศษและน่าทึง่ ภาพ : ทวีวทิ ย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 27 ผลงานภาพตัวอักษรที่ลอย อยู่ระหว่างปากปล่องถ้ำ�ของวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ถ้อยคำ�
จากบทกวีของ Johann Wolfgang von Goethe นักเขียนผูม้ ชี อ่ื เสียงชาวเยอรมัน “Wo viel Licht ist,
ist auch viel Schatten.” ซึ่งมีความหมายว่า “ที่ใดสว่างมาก ที่นั่นก็ย่อม มีเงามืดมาก” วศินบุรีใช้
ประโยชน์จากช่องแสงธรรมชาติเหนือเพดานถ้ำ�ขับเน้น ความหมายของบทกวีให้เด่นชัดโดยไม่ต้อง
อธิบายหรือตีความ ไปมากกว่าภาพที่ปรากฎในจิตใจของผู้ดู ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
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ภาพที่ 28 ภาพบนผนังขนาดใหญ่ ภาพยนต์จติ รกรรมเอนิเมชัน่ ประกอบการแสดงดนตรีสดชือ่ วิฬาร์ทวาทศ
(12 Cats) ของ ยุรี เกน สาคู และเมธี น้อยจินดา ทำ�ให้ถ้ำ�ถูกเติมเต็มความหมาย ของการเป็นบ้าน
หลังใหญ่ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ วัฒนธรรม และสังคมของมนุษย์ ภาพ : ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

134 อรรถาธิบาย ว่าด้วยเรือ่ ง “ถ้�ำ ” พืน้ ทีท่ างศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่ โครงการศิลปะสูช่ มุ ชน สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง: บทสนทนาในถ้�ำ โดย สาครินทร์ เครืออ่อน

JRNL vol1(2).indd 134

2014/06/13 0:31

เชิงอรรถ
1 เพลโต้เป็นศิษย์คนสำ�คัญของโสกราตีส เป็นนักปรัชญาทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของยุคศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล เพลโต้วางระบบ
ปรัชญาในงานของเขาในรูปแบบการสนทนา โดยมีโสกราตีสเป็นผู้สนทนาหลัก ความคิดของเขาซ่อนอยู่เบื้องหลังบท
สนทนานี้ การที่เขาวางรูปแบบไว้เช่นนี้ก็เพราะเชื่อว่า สัจจะเป็นสิ่งที่จะพบได้ก็โดยการบากบั่นแสวงหา มิใช่โดยการนำ�
เสนอในรูปหลักทฤษฎี
2 Richard Cavendish and Brian Innes, CAVES, Man Myth & Magic Vol.3 (New york, Marshall Cavendish
Corporation, 1970). 370
3 Erika Langmuir, The National Gallery Companion Guide (London, National Gallery Company Limited 2004). 10
4 โจเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys) ศิลปินคอนเซปฌวล ชาวเยอรมัน (เกิด ปี 1921-ถึงแก่กรรม ปี 1986) เป็นเจ้าของแนวคิด
ประติมากรรมสังคม (Social Sculpture) ดู Joseph Beuys, What is Art (London : Clairview Books An imprint of
Temple Lodge Publishing 2004). 2, 9-10
5 Rebecca Vickers, “ Back to the Cave’, Art4d, 204, June 2013, 36-40
6 Art4d, Metro-Sapiens: Dialoque in the Cave [online] 15 October 2013 available from http://www.art4d.asia/
news-detail.php?id=232&title=Metro-sapiens:%20Dialogue%20in%20the%20Cave

บรรณานุกรม
มัทนา เกษกมล, ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ, กรุงเทพมหานครฯ : สำ�นักพิมพ์สาระ, พ.ศ. 2538
Langmuir, Erika, The National Gallery Companion Guide, London : National Gallery Company Limited, 2004
Beuys, Joseph, WHAT IS ART?, London : Clairview Books An imprint of Temple Lodge Publishing 2004
Brown, David Blayney Romanticism, New York : Phaidon Press Inc., 2010
Cavendish, Richard and Innes, Brian, Man Myth & Magic vol.3, New York : Marshall Cavendish Corporation, 1995
Vickers,Rebecca, “Back to the Cave”, Art4d 204 (June 2013) Bangkok: Corporation4d Ltd.
Art4d, Metro-Sapiens: Dialoque in the Cave [online] October 15, 2013 available from http://www.art4d.asia/
news-detail.php?id=232&title=Metro-sapiens:%20Dialogue%20in%20the%20Cave (January 10, 2014)

Silpakorn University Journal of Fine Arts Vol.2(1) 2014 135

JRNL vol1(2).indd 135

2014/06/13 0:31

ข้อมูลโครงการ
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Metro-Sapiens: Dialogue in the Cave
สาครินทร์ เครืออ่อน
ภัณฑารักษ์
การเรียนรู้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่กำ�ลังปรากฎ กระทั่ง การยอมจำ�นนต่อความไม่รู้
ของตน สิ่งเหล่านี้ล้วนผลักดันมนุษย์สู่ ‘ความก้าวหน้า’ ที่เราต่าง แสวงหาเพื่อดำ�รงเผ่าพันธุ์ ความก้าวหน้าที่ทำ�ให้เราหัน
หลังให้กับคูหาธรรมชาติที่มืดมิดและ ชื้นแฉะ พึ่งพิงสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากสติปัญญาของตน สิ่งประดิษฐ์ที่ทำ�
หน้าที่ ปกป้องเราจากความยากลำ�บาก ปกป้องเราจากความกลัวในการอยู่ร่วมกันจำ�นวนมากทำ�ให้ เราสามารถอาศัยอยู่
ในที่โล่งแจ้งโดยไม่คลางแคลงใจต่อแสงสว่างของดวงอาทิตย์ หรืออีกนัยหนึ่ง สัญชาติญาญของการเอาชนะต่อธรรมชาติ
คือสิ่งที่นำ�พาเราออกมาสู่โลกภายนอกอัน สว่างไสวทั้งกลางวันและกลางคืน และเรามักเรียกพื้นที่อันเกิดจากความเฉลียว
ฉลาดนั้นว่า ‘เมือง’ สิ่งประดิษฐ์อันน่าอัศจรรย์
ท่ามกลางกระแสของโลกปัจจุบัน นี่คือการชวนเชิญให้ผู้สนทนาและผู้รับฟังได้มีโอกาสหวน กลับมาพบปะกันในพื้นที่ที่เป็น
ดัง่ ห้องแสดงทางศิลปะอันเก่าแก่ เช่นเดียวกับการเดินทางกลับ ไปเยีย่ มบ้าน เราจะใช้เวลาสักเศษเสีย้ วหนึง่ ของประสบการณ์
เดินออกจากพิพิธภัณฑ์ทาง ศิลปะ ที่แข็งกระด้างกลางใจเมือง สู่หุบห้องที่มีผิวพื้นที่มิอาจคาดเดาได้ของธรรมชาติ สู่อิสระ
ภาพจากกับดักทางความเชื่อต่างๆ ในเมืองใหญ่
หากการสนทนาของเราจะเกิดขึ้นในถ้ำ� แน่นอนว่าไม่มีบทสนทนาใดๆจะเร้าใจไปกว่าการได้ พรรณนาเรื่องราวการผจญภัย
ของแต่ละคน ให้ผู้ที่หิวกระหายไคร่รู้ประสบการณ์ของผู้อื่น ให้ได้สัมผัส และการนำ�เอาภาพแห่งความเป็นจริงของมนุษย์มา
กล่าวถึงอีกครั้ง ในพื้นที่คับแคบและแสนจำ�กัด การสื่อสารที่ไร้ก�ำ แพงทางรูปแบบย่อมทำ�ให้เรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟัง กลาย
เป็นเรื่องที่ไม่ต่างมิติของความเข้าใจ
เรือ่ งราวหลายเรือ่ งราว อาจนำ�มาซึง่ คำ�ถามว่า เรากำ�ลังอยูท่ จี่ ดุ ไหนของการวิวฒั น์ทางสังคมมนุษย์ หรือสภาวการณ์ของเมือง
ใหญ่ ได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นเบ้าหลอมจิตใจของเราให้ดงี ามขึน้ หรือ ไม่เพียงใด และคำ�ตอบอันหลากหลายอาจทำ�ให้เกิดการตระหนัก
รู้ถึงการมีตัวตนของผู้อื่น ซึ่งอย่างน้อยก็น�ำ ไปสู่การแสวงหาสารัตถะของความเป็นมนุษย์อย่างปราศจาก ‘อคติ’ ต่อกัน
		
เจ้าของโครงการ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะโครงการ โครงการศิลปะสู่ชุมชน
ภัณฑารักษ์
สาครินทร์ เครืออ่อน
ภัณฑารักษ์ร่วม
พรพิไล มีมาลัย และ จิรเดช มีมาลัย (JiandYin)
สถานที่แสดงงาน ถ้ำ�จอมพล อำ�เภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ระยะเวลา
6-8 เมษายน 2556
รายนามศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ
มานพ มีจ�ำ รัส (ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาการแสดง ประจำ�ปี 2548)
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจำ�ปี 2553)
อำ�มฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ภัณฑารักษ์และศิลปินสื่อประสม, เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 51-52-53)
กมล เผ่าสวัสดิ์ (ศิลปินสื่อประสม, ศิลปินเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 50)
กลุ่ม ETC ไปยานใหญ่ (ประติมากรรมสื่อประสมและการแสดงสด performance)
ดร.อโณทัย นิติพน (นักประพันธ์และการแสดงดนตรีสมัยใหม่จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)
Dr.Jean-David Caillouët (นักประพันธ์และการแสดงดนตรีสมัยใหม่จากคณะดุริยางค์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร)
Don Maralit Salubayba (ศิลปินหุ่นและแสงเงา จากฟิลิปปินส์)
ไมเคิล เชาวนาศัย (ศิลปิน performance และภาพถ่าย ศิลปินเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 50 และ 53)
กลุ่มสำ�นึกสู่สังคม นัทส์ โซไซตี้ (Nuts Society) และ Lumiere Twins (ศิลปะชุมชนและสื่อประสม)
136 อรรถาธิบาย ว่าด้วยเรือ่ ง “ถ้�ำ ” พืน้ ทีท่ างศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่ โครงการศิลปะสูช่ มุ ชน สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง: บทสนทนาในถ้�ำ โดย สาครินทร์ เครืออ่อน
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JiandYin พรพิลัย มีมาลัย และจีรเดช มีมาลัย (ศิลปะชุมชนและสื่อประสม)
Lin Chi Wei (ศิลปิน sound performance จาก ไทเป/ปักกิ่ง)
Hsu Chia Wei (ศิลปินเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 55 , สมาชิก Open Contemporary Art Center (OCAC), ไทเป)
WAFT-LAB, Helmi Hardian , Debrina Tedja (ศิลปิน soundscape จากอินโดนิเซีย)
ยุรี เกนสาคู และ เมธี น้อยจินดา (จิตรกรและนักดนตรี)
Moe Satt (ศิลปิน performance จากสหภาพเมียนมาร์)
วัชระ ประยูรคำ�และคณะหุ่นละครเล็กคำ�นาย (บ้านศิลปินคลองบางหลวง)
ศุภร ชูทรงเดช (ผู้กำ�กับภาพยนต์สารคดีเชิงมานุษยวิทยา และศิลปินเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 53)
นายเชย กล่อมเกลี้ยง และนายราชันย์ กล่อมเกลี้ยง (กลองยาวบ้านหนองบัวค่าย รุ่นที่ 8 และ 9)
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ (ศิลปินสื่อประสม)
ปรียาชนก เกษสุวรรณ (ศิลปิน performance และวิดีโอ)
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ (ศิลปินหนังตะลุงร่วมสมัย)
ประเสริฐ ยอดแก้ว (ศิลปินสื่อประสม)
นักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
อาสาสมัครจากหน่วยงานของรัฐและคนในชุมชนหมู่บ้านจอมบึง
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