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รณพีร์  ตุลวรรธนะ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 งานสร้างสรรค์ชื่อ	“พาสา	วิวัด	วิบัด”	ได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ	SOS	Sounding	Out	Creativity	ซึ่งเป็นงานแสดงผลงาน
ของคณาจารย์คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	ณ	หอศลิปมหาวทิยาลยักรงุเทพ	วทิยาเขตกล้วยน�า้ไท	เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	
ถึง	24	 ธันวาคม	2553	 มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นในปัจจุบันและน�ามาสร้างเป็น			
ผลงานศิลปะที่อ้างอิงรูปแบบของหลักศิลาจารึกจากสมัยสุโขทัย	 โดยใช้วัสดุและเทคนิควิธีในสมัยปัจจุบันเพื่อสร้างบทสนทนาระหว่าง			
รากวัฒนธรรมทางภาษากับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน	ผนวกกับความหมายเชิงสัญญะของวัสดุที่ใสโล่ง	และการจัดวางที่ต้องการ
สื่อความหมายการเป็นวัตถุในพิพิธภัณฑ์	 มากกว่าการแสดงผลงานศิลปะ	 โดยการเชื่อมโยงแนวความคิดนี้เข้ากับทฤษฎีทางศิลปะ	 เช่น	
Simultaneous	contrast	โดย	โจฮาน	อิตเตน	หรือ	Minimalism	

Abstract

	 The	title	of	the	work	is	PASA	VIVAD	VIBUT,	which	was	exhibited	at	BUG	Bangkok	University	Gallery	from	November	
23	to	December	24,	2010.	The	work	was	part	of	a	faculty	exhibition	held	annually	by	the	School	of	Fine	and	Applied	Arts.		
The	evolution	of	language	using	in	everyday	life	in	Thai	society	has	created	a	number	of	arguments	on	whether	it	is	on	
course	of	development	or	destruction.	However,	the	phenomenon	of	on-going	between	conscious-unconsciously	use	and	
the	effort	to	control	it	is	undeniably	existing.	The	media	chosen	to	convey	the	message	and	conduct	the	dialogue	is	in	a	
form	of	a	historical	stone	inscription	from	Sukhothai	period	which	is	the	icon	of	both	the	language	itself	and	the	historical	
value	in	Thai	history.	The	meaning	of	nation	and	the	birth	of	Thai	language	was	engraved	onto	a	stone	inscription	stele	of	
Sukhothai	dynasty.		In	order	to	reflect	this	evolution,	the	material	and	technique	is	adopted	by	today-method.	Acrylic	
sheet	and	CNC	(Computer	Numeric	Controlled)	engraving	machine	were	chosen	to	conduct	this	conversation.	 	The	
transparent	property	of	the	material	and	the	CNC	engraving,	together	with	the	method	of	spelling	as	pronouncing,	are	
the	methods	and	media	through	which	the	artist	is	trying	to	convey	the	message.
	 The	argument	between	the	revolution	and	destruction	on	the	development	course	of	the	Thai	language	is	the	main	
issue	presented	by	the	artist	through	a	form	of	an	inscription	of	new	language	onto	a	transparent	stele.	The	message	of	
the	concern	among	generations	and	the	future	of	Thai	language	using	on	the	internet	is	transferred	to	the	audiences	by	
way	of	the	new	method	of	spelling	as	pronouncing.	A	simultaneous	contrast	in	color	theory	by	Johan	Itten	and	Minimalism	
were	used	as	the	referent	theories	to	interact	with	the	audiences	by	means	of	both	visual	and	content	values.

บทน�ำ

	 บทความวชิาการนีเ้กดิจากความสนใจในความเปลีย่นแปลงของภาษาไทยทีใ่ช้กนัอยูใ่นปัจจบุนัซึง่เป็นต้นทางความคดิในการสร้าง
บทสนทนา	ในสาระของปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�าวนั	ความถกูต้อง	ความภาคภมูใิจในภาษา	และความพยายามในการควบคมุ
การใช้ภาษาไทยอันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 	 ในการนี้	 ศิลปินเลือกสื่อที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งทางภาษาและการปกครอง	 ม	ี			
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รวดเร็วและแพร่หลาย	 ไม่มีหลักหรือกฎเกณฑ์ตายตัว	 ขึ้นอยู่กับ
ความสร้างสรรค์เฉพาะตัวของผู้ใช้ภาษา	(ศิริพร	 ปัญญาเมธีกุล,	
2549)	ในมุมหนึ่งมีผู้พิจารณาว่าเป็นการท�าลายภาษา	แต่อีกมุมก็
มผีูพ้จิารณาว่าเป็นการด�าเนนิไปของภาษา	ดงัเช่น	เป็นความววิฒัน์	
หรือความวิบัติของภาษา	
	 ในการสร้างงานศิลปะชิ้นนี้	 ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้
หยิบประเด็นนี้มาใช้เสมือนเป็นกระจกสะท้อนความมีอยู ่จริง	
(existing)	 และการปฏิเสธการมีอยู่จริงนี้	 ความขัดแย้งของการ
ด�าเนินไปข้างหน้าของภาษา	 การสร้างวิธีการหรือกฎเกณฑ์ใหม่
ของภาษา	รวมถึงการปฏิเสธการด�าเนินไปและความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในภาษา	 และเป็นเหมือนตัวแทนสื่อบทสนทนาระหว่าง			
ผู้ใช้	ผู้สร้าง	และผู้ควบคุม	โดยผ่านงานศิลปะชิ้นนี้

สัญญะและบริบทแห่งก�ำเนิดของอักษร

	 “เมื่อก่อนลายสืไทนี๋บ่มี		๑๒๐๕	สกปีมแมพ่ขุนรามค�แหง
หาใคร่ใจในแล่	 ใศ่ลายสืไทนี๋	 จี่งมีเพื่อขุนผู๋นั้นนใศ่ไว้ฯ”	 เป็น
ข้อความที่ปรากฏบนศิลาจารึกหลักที่	1	 ของพ่อขุนรามค�าแหง
มหาราช	 ซึ่งหลักศิลาจารึกนี้เป็นปรากฏหลักฐานแห่งการก�าเนิด
ของอักษรไทย

ภาพที ่ 1 หลกัศลิาจารกึของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	สมยัสโุขทยั

 ที่มา: วิไลวรรณ		ขนิษฐา-
	 นันท์	(ม.ป.ป.)

	 ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า	หลกัศลิาจารกึเป็นสญัลกัษณ์แห่งการ
ก�าเนิดของภาษาไทย	 ไม่ว่าในอดีตภาษาไทยจะวิวัฒน์มาอย่างไร
และยังจะด�าเนินต่อไป	ดังนั้นเมื่อมองกลับมายังก�าเนิดแห่งภาษา	
การน�าหลักศิลาจารึกมาเป็นหลักแห่งการกระตุ้นเตือนก�าเนิดแห่ง
ภาษาจึงมีค่าน�้าหนักและเป็นเหตุเป็นผลที่มีความหมาย
	 ภาษาไทยนัน้มวีวิฒันาการอยูห่ลายสมยั	ตัง้แต่ก่อนสโุขทยั	
จนเกดิมลีายสอืไทย	ทีม่พียญัชนะ	37	รปู	สระ	2	รปู	และวรรณยกุต์	
2	รูป	(กุหลาบ	มัลลิกามาส,	2517)	จนถึงสมัยพระเจ้าลิไท	มีสระ

ความหมายทัง้ทางประวตัศิาสตร์ของภาษาไทย	และเป็นต้นก�าเนดิ
ของภาษา	วฒันธรรม	ความเป็นชาต	ิการปกครอง	ตลอดจนความ
เป็นไทย	 เพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้	 ผู้สร้าง	 และผู้ควบคุมภาษา
ไทยในปัจจบุนักาล	โดยใช้วสัดแุละวธิกีารทีน่�าเอาปัจจบุนักาลมาส
ร้างรูปแบบ	(form)	 ที่อิงจากลักษณะและวิธีการในการสร้างหลัก
ศิลาจารึก	 รวมถึงฐานไม้ที่รองรับ	 เพื่อสร้างความเป็นสื่อเชิง
สัญลักษณ์

กำรสร้ำงบทสนทนำจำกสื่องำนศิลปะ

	 ภาษาไทยที่ ใช ้ เป ็นเครื่องมือในการสื่อสารมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 แต่ความเข้มข้นของความเปลี่ยนแปลงนี้			
สูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา	 จนมีความวิตกในสังคมถึงความ
เปลีย่นแปลงของภาษา	และก่อให้เกดิความขดัแย้งทัง้ในวงสนทนา
ทั่วไปจนถึงเวทีทางวิชาการต่างๆ	 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
เปลื้อง	ณ	นคร	(2527)	ได้จ�าแนกผู้ใช้ภาษากับผู้รู้ทางภาษาออก
มาดังนี้
 ในระหว่างผู้ที่ใช้ภาษากับผู้รู้ทางภาษานั้นแบ่งได้เป็นสาม
พวก คือ
 พวกเสรีนิยมทางภาษา ขอใช้ค�าภาษาอังกฤษเทียบอีก 
เพราะเกรงจะไม่ทันสมัย ว่าพวก Linguistic Liberalism พวกนี้
ได้แก่พวกนกัโฆษณา นกัหนงัสอืพมิพ์ซึง่ต้องการใช้ภาษาให้สะดดุ
หสูะดดุตา เป็นพวกทีช่่วยให้ภาษาเจรญิมากเหมอืนกนั แต่ถ้าหาก
ท�าจนเกินเลยไปก็จะเป็น Linguistic Anarchism คืออนาธิปไตย
ทางภาษา
 อกีพวกหนึง่คอื พวกฝักใฝ่ทางระเบยีบของภาษา Linguistic 
Disciplinarian ซึ่งพยายามจะช่วยให้ภาษาเป็นระเบียบเข้ารูป    
เข้ารอย แต่บางทกีย็ดึหลกัเดมิเกนิไป เลยกลายเป็นขรวัทางภาษา 
หรือ Pedantic
 พวกหนึง่คอื นกับญัญตัศิพัท์ ซึง่คดิค�าไทยทีซ่ึง่จ�าเป็นต้อง
ใช้ส�าหรับความนึกคิดหรือของใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ที่เป็นทางวิชาการ 
กม็กีรรมการบญัญตัศิพัท์ ทีไ่ม่เป็นทางการ กเ็ป็นเรือ่งส่วนงานหรอื
กจิการของตนตัง้ขึน้ ท�าให้เกดิค�าประจ�าหมูข่องพวกตน ทีเ่รยีกว่า 
Jargon ขึ้น
	 นอกจากกลุ่มที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 เปลื้อง	ณ	นคร	
แบ่งไว้ดงักล่าวแล้ว	ในทางพฤตนิยั	ยงัมคีนอกีกลุม่หนึง่ทีเ่ป็นปัจจยั
ส�าคญัให้ภาษาเปลีย่นไป	เพราะคนกลุม่นีเ้ป็นผูใ้ช้ภาษาโดยตรงใน
ชวีติประจ�าวนั	หากแต่สือ่ทีใ่ช้นัน้เป็นการสือ่สารทางอเิลก็ทรอนกิส์	
หรือที่เรียกว่า	 โลกไซเบอร์	 ซึ่งสมัยนั้น	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
ดร.เปลือ้ง	ณ	นคร	คงไม่คาดคดิว่าจะมกีารใช้แพร่หลายดงัปัจจบุนั
นี้	รูปแบบของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนค�าสแลงในอักขรวิธีที่



Executive Journal 91

อยู่หน้าหลัง	บนล่าง		สมัยอยุธยา	ที่เกิดอักษรอาลักษณ์	ใช้ในการ
เขยีนค�าประกาศทางการต่างๆ	สมยัรตันโกสนิทร์	มพียญัชนะเพิม่
เป็น	44	รูป	แบ่งเป็น	3	หมู่	สระ	21	รูป	วรรณยุกต์	4	รูป	(ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร,	ม.ป.ป.)	สมัยรัชกาลที่	3	มีการท�าตัวพิมพ์
ขึ้น	 และพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่	 4	 ที่ทรงออกแบบอักษร
อริยกะ	(นิตยา	กาญจนะวรรณ,	2547)	จนมาถึงการปฏิรูปอักขรวิธี
ในสมยั	จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	พ.ศ.	2485	โดยการตดัพยญัชนะ	
สระเสียงซ�้า	 แต่ไม่ได้รับความนิยมจึงเลิกไปในปี	 พ.ศ.	2488	
(ประภาศรี	สีหอ�าไพ,	2538)
	 ป ัจจุบันมีหน ่วยงานที่ดูแลด ้านระเบียบภาษา	 คือ	
ราชบณัฑติยสถาน	ทีท่�าหน้าทีด่แูลการใช้ภาษาไทยและก�าหนดการ
สะกดและการใช ้ภาษาไทยในกรณีต ่างๆ	 อย ่างไรก็ตาม	
ราชบัณฑิตยสถานเป็นองค์กรที่มักถูกมองว่าคร�่าครึและไร้
ประสทิธภิาพ	นอกจากนี	้ยงัมคีนรุน่ใหม่ทีป่ฏเิสธหลกัเกณฑ์ต่างๆ	
ทัง้ด้วยความตัง้ใจและด้วยความไม่รู้	หรอืด้วยความไม่ใส่ใจ	ท�าให้
ภาษาผิดเพี้ยนไปอย่างมาก	ที่ส�าคัญคือมีปรากฏการณ์อีกลักษณะ
หนึ่งของภาษาไทยในปัจจุบัน	 คือภาษาที่ใช ้สนทนากันใน
อนิเทอร์เนต็	การสนทนาด้วยแป้นคย์ีบอร์ดทีต้่องการความรวดเรว็
และการแสดงอารมณ์ความรูส้กึ	ด้วยตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ต่างๆ	
ทีม่บีนแป้นคย์ีบอร์ดนัน้	เป็นทีม่าของความสนใจในการสือ่สารด้วย
ภาษาไทยที่เป็นปัจจุบันกาล

บทสนทนำจำกอักขรวิธี 

	 วัฒนธรรม	 คือสิ่งที่ท�าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ	
เช่นวัฒนธรรมไทย	วัฒนธรรมในการแต่งกาย	และวิถีชีวิตของหมู่
คณะ	เช่น	วฒันธรรมพืน้บ้านวฒันธรรมชาวเขา	(ราชบณัฑติยสถาน,	
2546)
	 ภาษา	คอืวฒันธรรมอย่างหนึง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้	เรยีนรูจ้าก
กนัและกนั	และมกีารพฒันา	เช่นค�าสแลง	เดมิก�าหนดค่าเป็นเพยีง
ค�าหยาบหรือค�าที่ใช้ในชนกลุ่มน้อย	 ปัจจุบันสถาบันหลายแห่ง
ยอมรับและแปลความในค�าสแลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	 เป็น
ตวัอย่างส่วนหนึง่ของการพฒันาของภาษา	หากแต่ปัจจบุนัภาษาไทย
ถูกใช้ในลักษณะต่างๆ	จนเกิดการขัดแย้งเป็นปัญหา	 และปัญหา
การใช้ภาษาไทยจะถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป
	 ในฐานะนกัออกแบบ	เมือ่ได้เหน็ว่าสิง่ทีเ่ราใช้กนัอยูม่ปัีญหา	
ทั้งที่เรายอมรับและไม่อยากจะยอมรับ	เช่น	ความฟุ่มเฟือยของตัว
อักษร	เช่น	ศ	ส	ษ	หรือ	ฑ	ฒ	ท	ธ	ล้วนมีเสียงเดียวในภาษาไทย	
แต่รากมาจากหน่วยเสียงในภาษาอินเดียที่มีการออกเสียงต่างกัน	
(นธิ	ิเอยีวศรวีงศ์,	2526)	และด้วยภาษาไทยเป็นภาษาทีม่วีรรณยกุต์
เป็นเครือ่งก�าหนดเสยีงและความหมายทีผ่นัไปตามเสยีง	ในยคุหนึง่
สมยัหนึง่วรรณะและฐานนัดรเป็นนยัยะหนึง่ของสงัคม	การยอมรบั

เอาอกัขรวธิแีละพยญัชนะจากภาษาอืน่	เช่น	ภาษาบาลี	หรอืภาษา
สันสกฤต	 มาเพื่อช่วยก�าหนดการแบ่งชั้น	 จึงเป็นเรื่องที่มีความ
หมาย	 แต่ในสังคมปัจจุบัน	 โลกสากลยอมรับความเท่าเทียมกัน
และปฏิเสธการแบ่งชั้นวรรณะ	 อีกทั้งการส่งเสริมความมีอธิปไตย
ทางวฒันธรรม	และช่วยลดความสบัสนในการออกเสยีง	การสะกด	
และช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย	 เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของสังคม
เสมือนเป็นการทดลองทางภาษา		ศิลปินผู้สร้างผลงานชิ้นนี้จึงได้
ทดลองสร้างภาษา	หรืออักขรวิธีของภาษาไทยขึ้นมา	โดยเรียกวิธี
นี้ว่า	พาสา-วิวัด-วิบัด	
	 การออกแบบภาษาใหม่นี้มีหลักการง่ายๆ	 ที่ปรับปรุงมา
จากภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	 คือการสะกดตรงค�าอ่านโดย
ไม่สนใจค�าศัพท์หรือรากศัพท์ที่มาของค�าศัพท์นั้น	 	 ซึ่งนอกจาก
เป็นการสร้างแรงกระตุน้ต่อสงัคมผูใ้ช้ภาษาไทยในปัจจบุนัแล้ว	ยงั
เป็นการทดลองเรื่องการรับรู้ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า	 หากเงื่อนไขใน
การสะกดค�าแตกต่างไปจากเดมิแล้วยงัจะสามารถเข้าใจเนือ้ความ
ทั้งหมดได้อยู่หรือไม่	 จึงเปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างศิลปิน			
ผู้สร้างผลงานนี้กับผู้ชม	โดยผ่านสื่อที่เป็นภาษาใหม่นี้

วัสดุและเทคนิควิธี

	 ศลิาจารกึ	หรอืจารกึ	Epigraphy	คอืการจดบนัทกึเรือ่งราว
หรือเหตุการณ์ลงบนวัสดุ	 เช่น	 แผ่นหิน	 โลหะ	 งาช้าง	 เขาวัว	
กระดองเต่า	แผ่นอิฐ	หรือวัสดุคงทนอื่นๆ	(ธวัช	ปุณโณทก,	2549)	
เมือ่ได้เลอืกเอาหลกัศลิาจารกึมาเป็นต้นทางแห่งการสร้างงานแล้ว	
จงึได้พจิารณาแก่นแกนของหลกัศลิาและวธิกีารสร้าง	หลกัศลิานัน้
สร้างขึน้จากหนิชนวน	สเีทาด�า	เกลาขึน้รปู	เป็นทรงสีเ่หลีย่มปลาย
มนโค้งแบบโดมพรีะมดิ	จากนัน้จงึสลกัข้อความลงบนผวิหน้าแต่ละ
ด้าน	ด้วยเหตุประการหนึ่งคือวัสดุอื่นที่ใช้บันทึกอย่างเช่นทุกวันนี้	
ยงัไม่ได้ถกูประดษิฐ์	ดงัเช่นกระดาษ	อกีประการหนึง่คอือาจจะเป็น
พระราชประสงค์ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชที่ต้องการบันทึก
เหตุการณ์ดังกล่าว	 ให้ปรากฏแก่คนรุ่นหลังเป็นหลักฐานของการ
ก�าเนิดภาษา
	 ดังนั้น	ด้วยจุดประสงค์และแนวคิดเดียวกันนี้	ในการสร้าง
ผลงานศลิปะทีต้่องการสือ่สารการก�าเนดิของภาษาใหม่	และให้ผล
งานนั้นแสดงความเป็นปัจจุบันกาล	 การเลือกวัสดุและวิธีการจึง
ควรสะท้อนยุคสมัยและวิทยาการเช่นกัน	 แผ่นอะคริลิกใส	ขนาด
ความหนา	3	มิลลิเมตร	ประกอบขึ้นเป็นรูปทรง	(form)	ที่ตัดทอน
แล้วของศิลาจารึก	 เป็นวัสดุที่ถูกเลือกมาแสดงความเป็นปัจจุบัน	
อกีทัง้ความใสของแผ่นอะครลิกิสร้างความรูส้กึขดัแย้งกบัความทบึ
หนักของศิลาจารึก	 ในด้านเทคนิควิธีในการจารึก	 ใช้วิทยาการ			
ขั้นสูงของการกัดตัวหนังสือด้วยแสงเลเซอร์	(laser	engrave)	เพี่อ
ให้เกิดความขัดแย้งกับการสลักตัวอักษรด้วยมือและเครื่องมือ					
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ในสมัยโบราณ	 ทั้งนี้ในการออกแบบครั้งแรกได้ก�าหนดให้มีฐานที่
ท�าจากไม้แต่มีการตัดทอนรายละเอียดลง		
	 การสร้างรปูทรงทีม่ลีกัษณะของหลกัศลิาจารกึด้วยวสัดแุละ
วธิกีารร่วมสมยันี	้เป็นการน�าประเดน็ของการเปรยีบต่างของยคุสมยั
มาสือ่สารกบัผูช้มผ่านทศันธาต	ุคณุสมบตัแิละความหมายของวสัดุ
ทีต่รงข้ามกนัของยคุสมยั	ความทบึตนัต่อความโปร่งใส	เทคนคิวธิี
แบบหตัถศลิป์ต่อวธิกีารทางอตุสาหกรรมล�า้สมยั	(ดงัภาพที	่2)

ภาพที ่2	แบบร่างเบือ้งต้นของหลกัศลิาจารกึในงาน	พาสา	ววิดั	วบิดั
  

กำรสังเครำะห์แนวควำมคิดหลัก

	 จากรปูแบบของหลกัศลิาจารกึทีจ่ดัแสดงในงาน	พาสา	ววิดั	
วบิดั	(ดงัภาพที	่2)	จะมข้ีอความที	่“จารกึ”	ลงบนผวิหน้าทัง้	4	ด้าน	
โดยในแต่ละด้านมข้ีอความทีก่ล่าวถงึ	“พาสา	ววิดั	วบิดั”	ดงันี้
	 หน้าที่	1	ของหลักศิลาจารึกผลงานที่จัดแสดงในงาน	พา
สา	วิวัด	วิบัด	เป็นการเกริ่นน�าโดยการกล่าวถึงที่มาของงาน	โดย
การใช้ภาษาและส�าเนียงของการสนทนาในปัจจุบัน		และกล่าวถึง
จุดเริ่มต้นและความเปลี่ยนแปลง	มีข้อความดังภาพที่	3

ภาพที่ 3	ตัวอย่างข้อความในหน้าที่	1	ของหลักศิลาจารึกผลงาน
ที่จัดแสดงในงาน	พาสา	วิวัด	วิบัด

 

	 หน้าที่	2	ของหลักศิลาจารึกผลงานที่จัดแสดงในงาน	พา-
สา	วิวัด	วิบัด	เป็นการกล่าวถึงหลักการ	หรือข้อตกลง	โดยการใช้
ภาษาและส�าเนียงของการสนทนาที่แฝงการประชดประชัน	 และ
การแสดงอารมณ์	ด้วยศพัท์ทีพ่บได้ในการสนทนาทางอนิเทอร์เนต็	
มีข้อความดังภาพที่	4

ภาพที่ 4		ตัวอย่างข้อความในหน้าที่	2	ของหลักศิลาจารึกผลงาน
ที่จัดแสดงในงาน	พาสา	วิวัด	วิบัด

	 หน้าที	่3	ของหลกัศลิาจารกึผลงานทีจ่ดัแสดงในงาน	พาสา	
ววิดั	วบิดั	เป็นแผนภมูติวัอกัษรทีจ่งใจ	เว้นต�าแหน่งของรปูอกัษรทีต่ดั
ออกไป	เพือ่สร้างแรงดงึให้ผูช้มงานได้คดิตาม	มข้ีอความดงัภาพที	่5

ภาพที่ 5		ตัวอย่างข้อความในหน้าที่	3	ของหลักศิลาจารึกผลงาน
ที่จัดแสดงในงาน	พาสา	วิวัด	วิบัด
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	 หน้าที่	4	ของหลักศิลาจารึกผลงานที่จัดแสดงในงาน	พา-
สา	 วิวัด	 วิบัด	 เป็นเหมือนการสรุปและตั้งค�าถาม	 โดยเฉพาะใน
ส่วนสุดท้าย	ที่เป็นเหมือนการส�ารวจความคิดเห็น	แต่แฝงนัยของ
ความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผ่านแบบส�ารวจที่มีส�าเนียงเป็นการ
ประชดประชัน	มีข้อความดังภาพที่	6

ภาพที่ 6		ตัวอย่างข้อความในหน้าที่	4	ของหลักศิลาจารึกผลงาน
ที่จัดแสดงในงาน	พาสา	วิวัด	วิบัด

บริบทกำรน�ำเสนอและกำรจัดแสดง

	 ผลงานนี้น�าเสนอโดยการติดตั้งในนิทรรศการ	 SOS	
Sounding	Out	Creativity	ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานของคณาจารย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ณ	 หอศิลป
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	 เมื่อวันที่	 23	
พฤศจิกายน	 ถึง	24	 ธันวาคม	2553	 ตั้งผลงานบนแท่นสี่เหลี่ยม			
สีขาว	มีความสูง	75	เซนติเมตร	และในการจัดแสดงได้วาง	“ศิลา
จารกึ”	บนฐานไม้ขาสงิห์	ปรูองด้วยผ้าก�ามะหยีส่แีดงทีต้่องการสือ่
ความเป็นวัตถุในพิพิธภัณฑ์	มากกว่าการแสดงผลงานศิลปะ

ภาพที่ 7	การจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ	SOS	Sounding	Out	
Creativity

ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ

	 เนื่องจากงานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะที่สามารถรับชมได้	 2	
ระดับ	ระดับที่	1	คือการรับชมจากคุณค่าของการมองเห็น	(visual	
value)	 โดยการสัมผัสด้วยการมองในลักษณะต่างๆ	 ของการจัด
องค์ประกอบของทัศนธาตุ	(visual	elements)	 ในระดับที่	2	คือ
การรับชมที่สาระของผลงาน	(content	value)	ซึ่งสาระส่วนหนึ่ง
คอืการสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัการรบัรูข้องผูช้มผ่านการอ่านตวัหนงัสอื
ทีถ่กูสลกัลงบนผวิหน้าของแผ่นอะครลิกิใส	และจากการสงัเกตของ
ศิลปิน	 ผู้ชมส่วนใหญ่จะสนใจที่รูปทรงและรูปแบบของผลงาน	
(form)	ก่อน	จากนั้นจึงเริ่มพิจารณาตัวอักษรต่างๆ	ที่สลักอยู่บน
ผวิหน้าของงาน	แม้ว่าจะอ่านยากกว่าปกตเินือ่งจากพืน้ทีท่ีป่รากฏ
ตัวหนังสือเป็นแผ่นใสที่สามารถมองทะลุได้	 และอีกประการหนึ่ง
คือรูปแบบของภาษาที่ไม่คุ้นเคย	ผู้ชมงานที่เข้าใจภาษาไทยหลาย
คนพยายามอ่านและท�าความเข้าใจกับภาษาหรือวิธีการใหม่ที่ใช้
ในงานนี้	 มีผู้ชมงานบางคนที่อ่านแต่เพียงหน้าเดียวแล้วละความ
สนใจไปชมส่วนอืน่ต่อ	แต่ในขณะเดยีวกนัมผีูช้มงานจ�านวนหนึง่ที่
สนใจและพยายามอ่านจนครบทั้ง	4	ด้านของงาน	
	 ปรากฏการณ์ข้างต้นนี้	 น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับการ
ท�างานของสมอง	 เมื่อสมองได้รับข้อมูลใหม่แล้วเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่เพื่อท�าความเข้าใจกับข้อมูลใหม่นั้น	 ในช่วงเวลา
ไม่นานสมองสามารถปรับให้เราสามารถเข้าใจกลุ่มข้อมูลใหม่ได้
ทนัท	ี	ปรากฏการณ์นีเ้ทยีบได้กบัทฤษฎสีทีางศลิปะ	Simultaneous	
contrast	โดย	โจฮาน	อิตเตน	Element	of	Colors	(Johann	&	
Faber,	1970)	คือการเปรียบต่างฉับพลัน	ที่สมองท�างานเมื่อเกิด
ความไม่สมดลุของสใีนภาพ	หากมสีเีทาหรอืสคีูต่รงข้ามในอตัราที่
ท�าให้เสียสมดุลของสี	 สมองจะชดเชยสมดุลนั้นด้วยการสร้างสีคู่
ตรงข้ามขึ้นมาในจินตภาพของผู้ชม	
	 อีกประเด็นหนึ่ง	 คือนัยยะของการน�าเสนอประเด็นเรื่อง
ความขัดแย้งกันของหลักการและขนบในภาษา	 และความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อนัเป็นปรากฏการณ์ทีผู่ใ้ช้ภาษาปรบัตวัตาม
สื่อใหม่และวิธีการใหม่	ดังที่การเคลื่อนไปของสื่อที่เป็นวัสดุในการ
ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร	จากแท่งหินและการแกะสลัก	
มาสู่แผ่นกระดาษและการขีดเขียนด้วยดินสอและปากกา	 จนถึง
แป้นพิมพ์และการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์	 ซึ่งศิลปินเลือกวิธี
การทีน่�าเสนอประเดน็นีด้้วยความใสโล่งของวสัดแุผ่นอะครลิกิ	เพือ่
ต้องการแสดงถึงความมี-ไม่มีตัวตน	และการเคลื่อนไปของภาษา	
การใช้วสัดโุปร่งใสเพือ่ต้องการแสดงนยัยะของความไร้รปูและการ
เคลือ่นไหวของตวัอกัษรทีข่ดีเขยีนขึน้บนพืน้ผวิ	ซึง่ในกรณนีีเ้มือ่ขดี
เขยีนลงบนพืน้ผวิทีโ่ปร่งใสดจุอากาศธาตุ	จงึเหมอืนการสลกัลงบน
อากาศ	แม้ว่าการเข้าใจในประเดน็นีจ้ะเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนและ
ลึกกว่าลักษณะของทัศนธาตุที่ปรากฏและสามารถสัมผัสได้ด้วย
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การมอง	แต่พบว่ามีผู้ชมจ�านวนหนึ่งที่เข้าใจถึงประเด็นนี้โดย
พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ชมงานในสมุดแสดงความ
เห็น
	 นอกจากนั้น	 อีกมุมมองหนึ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อ
ความหมาย	คือแนวความคิดแบบ	Minimalism	 โดยการน�า
เสนอที่ตัวงานทั้งในระดับคุณค่าของการมองเห็น	 (visual	
value)	และสาระของผลงาน	(content	value)	การตัดทอน
รูปแบบและรูปทรงของตัวหลักศิลาจารึก	 ฐานรอง	 รวมทั้ง
ความมัธยัสถ์	 ที่เกิดขึ้นในลักษณะภาษาที่แสดงในงานนี้	
พยญัชนะและสระทีถ่กูตดัหายไปตามหลกัของการสะกดตาม
ค�าอ่าน	ท�าให้รปูสระและพยญัชนะหายไปถงึ	22	ตวั	ซึง่ผูส้ร้าง
ผลงานต้องการจะน�าเสนอแนวคดิของความมธัยสัถ์ทีแ่ม้ว่าจะ
ไม่ได้เคร่งครัดตามลัทธิจุลนิยม	(minimalism)	แต่เป็นความ
มัธยัสถ์ซึ่งเป็นลักษณะไทยอย่างหนึ่งที่ศิลปินชื่นชมและ
ต้องการสื่อความหมายให้ผู้เข้าชมได้รับรู้และร่วมชื่นชม

บทสรุป

	 บทความนีม้ไิด้มเีจตนาในการอภปิรายผลจากงานและ
การแสดงผลงาน	 เนื่องจากจุดมุ่งหมายหลักของการท�างาน
ศลิปะคอืการสือ่สารผ่านกระบวนการความคดิ	 และการสร้าง
บทสนทนา	(dialogue)	ผ่านงานศลิปะอนัเป็นสือ่การออกแบบ
โครงการนี้แม้จะไม่ใช่การวิจัย	 แต่กระบวนการสร้างสรรค์
ทัง้หมดอาจก่อให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงการ
วชิาการต่อไป	 หรอือย่างน้อยกเ็ป็นการก่อประโยชน์ในคณุค่า
ของผลงานทางศิลปะที่จะท�าหน้าที่ต่อมวลชน	 และแม้ว่าจะ
ไม่ใช่การสร้างหลกัเกณฑ์	(milestone)	ทางภาษา	แต่หวงัว่า
จะมผีลในการกระตุน้ความคดิใหม่ในสงัคม
	 ความ	“วิวัฒน์”	หรือ	“วิบัติ”	ไม่ว่าจะเป็นทางใดล้วน
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งสิ้น	 ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงมีมากเกินกว่าจะน�ามาอภิปราย	 หรือน�า
เสนอผ่านงานศลิปะเพยีงชิน้ใดชิน้หนึง่ได้	รวมถงึผลดแีละผล
เสียที่จะเกิดขึ้นต่อวัฒนธรรมทางภาษาของประเทศไทย	 ซึ่ง
หาได้เป็นหน้าที่หรือสิทธิอันชอบธรรมของผู้ใดผู้หนึ่งไม่	หาก
แต่เป็นของคนไทยทุกคนผู้เป็นเจ้าของและผู้ใช้ภาษา
	 นอกจากนั้น	 “วิวัฒน์”	 หรือ	 “วิบัติ”	 ยังเป็นเสมือน
ค�าถามทีผู่ส้ร้างผลงานต้องการจะสนทนากบัผูช้มงาน	รวมถงึ
การกระตุน้เตอืนให้เหน็ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัภาษาไทยของเราใน
สถานการณ์สงัคมปัจจบุนั	ศลิปะจะท�าหน้าทีอ่นับรสิทุธิใ์นการ
เป็นสือ่แห่งสารของความคดิจากศลิปินผูร้งัสรรค์งานนัน้	โดย
ผู้เสพเป็นผู้ตัดสินการก�าหนดถูกผิดชั่วดี
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