ตรรกะสังสรรค
วันที่ : 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2554
สถานที่: หองนิทรรศการ ชั้น 8
ผูจัด : หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมดวยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
หอศิลปฯ ชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมาย ในนิทรรศการ “ตรรกะสังสรรค"
กรุงเทพฯ – หอศิล ปวัฒ นธรรมแห งกรุงเทพมหานคร (bacc) ขอเชิญ ชมนิ ทรรศการที่ช วนหาความหมายดว ย
ประเด็นพื้นฐานของการดํารงชีวิต “ตรรกะสังสรรค” ผานผลงานจัดวางใหมทั้งหมดของศิลปน 8 ทาน ตามแนวคิด
“เกิด แก เจ็บ ตาย กิน ขี้ ป นอน” ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจสวนหนึ่งมาจากตัวตนและผลงานของเสฐียรโกเศศ หรือ
พระยาอนุมานราชธน
นิทรรศการตรรกะสังสรรค: ศิลปะแหงการสนทนา นําเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู ผานการตั้งคําถามตอการ
ดํารงอยูของ ‘มนุษย’ ที่ตางก็ตองเกิด แก เจ็บ และตาย ซึ่งในระหวางนั้นยอมเลี่ยงไมไดที่เราจะกิน นอน ขับถาย
และสืบพันธุ โดยแรงบันดาลใจสวนหนึ่งนั้นมาจากตัวตนและผลงานของเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธน ผู
เปนสามัญชน นักปราชญ นักประวัติศาสตร นักนิรุกติศาสตร นักวรรณคดีศึกษา นักศาสนวิทยา นักเขียน นักแปล
และนักกังขาคติที่ไมยอมจํานนตอความสงสัย เปดใหชมตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2554 ที่ชั้น 8
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ศิลปนที่รวมแสดงงานในนิทรรศการตรรกะสังสรรค เปนศิลปนจาก 8 สาขา 8 แนวคิด ไดแก ลอม เพ็งแกว ผาน
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สาขาวรรณกรรม (เกิด), ประชา สุวีรานนท สาขาออกแบบ (แก), สุรสีห กุศลวงศ สาขา
ทัศนศิลป (เจ็บ), ภัทรสุดา อนุมานราชธน รวมดวย Millie Young สาขาศิลปะการแสดง (ตาย), มหาสมุทร บุณย
รักษ และเศรษฐวัตร อุ ทธา สาขาสื่อผสม (กิน ), ตุล ไวฑูรเกีย รติ สาขาดนตรี (ขี้), ธัญสก พั น สิทธิวรกุ ล สาขา
ภาพยนตร (ป), และ สิงห อินทรชูโต สาขาสถาปตยกรรม (นอน) โดยมีคุณกิตติพล สรัคคานนท เปนภัณฑารักษรับ
เชิญ

นิทรรศการนี้มีจุดประสงคเพื่อใหผูชมเกิดการรับรูและตระหนักถึงมุมมองที่หลากหลายดานหลักการทางความคิด
และนําเอาผลลัพธจากแนวความคิดที่ไดกลับมาสํารวจคุณคาที่ยึดถือ ขณะเดียวกันยังสามารถรูเทาทันความคิด
และรับฟงผูอื่น นิทรรศการยังเปนการนําเสนอศิลปะแบบมีสวนรวม เปดใหผูที่เขามามีสวนรวมและปฏิสังสรรคกับ
ผลงาน
ผลงานในคอนเซปต ‘เกิด’ ทางคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ไดหยิบเอาแนวคิดและผลงานของ อ.ลอม มานําเสนอใน
รูปแบบใหม เปนแนวคิดเชิงสังคมวิทยาของคนไทยเกี่ยวกับการเกิด เชน เกิดอยางไร ตกฟากคืออะไร มีการจําลอง
บานและสถานที่เกิดของ อ.ลอม ขาวของเครื่องใชของเด็กแรกเกิด ตลอดจนนําเสนอวิดีโอบทสัมภาษณ อ.ลอม
คุณประชา สุวีรานนท ในคอนเซปต ‘แก’ เริ่มจากจุดเริ่มตน หนังสือไตรภูมิพระรวง ของเสฐียรโกเศศ หรือพระยา
อนุมานราชธน และสังเคราะหเนื้อหาในไตรภูมิพระรวงใหเปนเนื้อหาที่รวมสมัย เชน มองนรกในมุมกลับที่เปนการ
นําเสนอนรกในเชิงวิพากษความคิดของสังคมปจจุบัน” แกในที่นี้อาจเปนการแกของความคิดที่ไดมาจากอายุหรือ
ความเขมขนของมุมมองเชิงวิเคราะหที่มีตอสิ่งตางๆ
สวนคุณสุรสีห กุศลวงศ ในคอนเซปต ‘เจ็บ’ นําเสนอออกมาในรูปแบบของศิลปะที่ตองการการมีสวนรวมจากผูชม
โดยเป นผลงานจัดวางดายจํานวน 4 ตันและซอนสรอยทองไว เพื่อใหผูชมไดเขามาปฏิสังสรรคกับ งานดวยการ
คนหาสรอยทองที่อยูในดาย ประเด็นเรื่อง‘ความเจ็บ’ ของศิลปนซอนอยูในสรอยทอง และผลงานศิลปะคือการสืบ
หาจุดประสงคของผูเขารวมในผลงานและการเดินทางตอของสรอยทอง ไมวามันจะถูกนําไปขายหรือเก็บไว
คุณภัทรสุดา อนุมานราชธน ในคอนเซปต ‘ตาย’ ไดออกแบบพื้นที่ทางเดินแบบเขาวงกต อัน-เปรียบเสมือนการ
เดินทางจากชีวิตสูความตายซึ่งเราทุกคนตองผาน โดยการเดินผานความตายนี้เชื่อมโยงกับงาน animation ใน
video art คุณ Millie Young ซึ่งนําเสนอแนวคิดความตายในการเคลื่อนที่ของชีวิต เชน การเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่ง
ไปสูอีกสิ่งหนึ่ง การกลับชาติมาเกิด ฯลฯ
คุณมหาสมุทร บุณยรักษ และคุณเศรษฐวัตร อุทธา ในคอนเซปต ‘กิน’ นําเสนอภาพยนตรสั้น ซึ่งคุณมหาสมุทร
เปนนักแสดงนําในการเดินเรื่อง เนื้อหาลวนเกี่ยวกับการมองการกิน ในฐานะพื้นผิวซึ่งมีหลายระดับ ทั้งการกินเพื่อ
อิ่มซึ่งเปนพื้นฐานในการดํารงอยูของมนุษย จนถึงการเสพในเชิงลึก การมองหาความตองการอื่นๆ เพื่อตอบโจทย
ความโหยหาและเพื่ อให อิ่มในแงมุ มต างๆ ผลงานนี้ เปน การทํางานรว มกัน ระหวางสาขา โดยมี เพลงที่แตงขึ้ น
ประกอบในภาพยนตรสั้น เชน หนุมบารน้ําตาริน ซึ่งคุณมหาสมุทรเขียนเพลง และคุณเศรษฐวัตร สรางสรรคบท
ภาพยนตรขึ้นมาจากเพลงนั้นๆ

คุณตุล ไวฑูรเกียรติ กับคอนเซปต ‘ขี้’ ออกแบบพื้นที่ใหเหมือนหองนั่งเลน ซึ่งคุณตุลจะนําหนังสือประมาณ 100
เลม ที่ เขาอานและสะสมมาตั้ งแตเด็ก มาจัดวางและเป ดใหผูช มนําหนังสือมาแลกเปลี่ยนกับ หนั งสือของเขาไป
เรื่ อยๆ ซึ่ งท ายสุ ดเขาจะเอาหนั งสื อคอลเลคชั่น ใหมที่ไดจ ากการแลกเปลี่ย นไปสรางผลงานต อ ในที่ นี้ การขี้ จึ ง
เปรียบเสมือนกับการขับถายและการแลกเปลี่ยนความคิด ในระหวางนิทรรศการจะมีการอานบทกวี การแสดงสด
เชิญใหผูชมเขามามีสวนรวม เขียนและอานบทกวีรวมกัน
คุณธัญสก พันสิทธิวรกุล ในคอนเซปต ‘ป’ นําเสนอ video installation ซึ่งเชื่อมการเมืองกับเรื่องเพศ โดยสื่อใน
ประเด็น ที่เป นเรื่องที่ตองการการขบคิดจนถึงกับ เปน เรื่องตองหามทางความคิดในสังคม ‘ป’ ในที่นี่ยังหมายถึง
ความปนป และการมองการเมืองในฐานะของความปนป” และปในที่นี้ยังมีความเปนการเมืองอยูในตัวทั้งในเรื่อง
ของสิทธิการแสดงออกของความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย หรือการเมืองในแงของรสนิยมเฉพาะที่ก้ํากึ่ง
ระหวางความเปนสาธารณะและสวนตัว
คนสุดทายในคอนเซปต ‘นอน’ คุณสิงห อินทรชูโต ไดออกแบบเตียง 2 แบบ ซึ่งทําดวยวัสดุที่ไมเหมือนกัน เตียง
แรกมีฐานทําดวยเหล็ก ที่นอนทําดวยฟูกนุมๆ นอนสบาย ขณะที่อีกเตียงมีฐานเปนวัสดุหลายสี สวนที่นอนทําดวย
เหล็ก ทั้ง 2 เตียงเปนการสะทอนประเด็น คนรักเดียวใจเดียว กับคนหลายใจ บางคนเลือกที่จะเปนขาเตียงและ
เปลี่ยนฟูกไปเรื่อยๆ ซึ่งงานของคุณสิงหเปดใหผูชมมีสวนรวมโดยขึ้นไปนอนเลนได”
ตรรกะสังสรรค คือบทสนทนาทางศิลปะที่ดําเนินไประหวางกระบวนการมีชีวิต เปนสภาวะที่แสดงใหเห็นถึงความ
เปนไปของสิ่งมีชีวิตที่ไมไดจํากัดแคตัวของมนุษยเทานั้น การมีชีวิตอยูของสรรพสัตวในโลกจึงหมายถึง ‘การสืบ
ทอดชีวิต’ จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง จากหวงเวลาหนึ่งไปยังอีกหวงเวลาหนึ่ง ชีวิตของสัตวโลกในความหมาย
ดั้งเดิมจึงหมายรวมถึง ‘การดํารงอยูของเผาพันธุ’ แตเมื่อหันกลับมามองมนุษยในยุคปจจุบันกลับพบวา บทนิยาม
เกี่ยวกับชีวิตไดถูกจํากัดไวที่ ‘ตัวคนคนเดียว’
-----

แนวคิด
“เราทุกคนตางมีหนาที่ตองรับผิดชอบ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตอเนื่องกันไป เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน”
เสฐียรโกเศศ

มีปราชญทางสังคมทานหนึ่งกลาวไวอยางนาสนใจวา “เพื่อรูจักตัวเราเอง เราจําเปนตองรูจักคนอื่น เพื่อรูจักสังคม
ที่เปนอยู เราตองรูจักสังคมอื่นๆ นอกจากสังคมของเรา” เปนเชนนี้เพราะเราไม อาจเขาใจ หรือรูในบางเรื่องอยาง
ครบถวนรอบดาน หากเรามองจากมุมของตัวเราเองในโลกยุคใหม ‘ความรู’ จึงไมใชเพียง ‘ความจริง’ ที่สถิตนิ่งยุติ
อยางเด็ดขาดบนหลักศิลาหรือหนากระดาษ แตทวา มันไดแปรสภาพเปน ‘ความเปนไปได’ ที่เคลื่อนไหวไปกับ
กระบวนการสังคม ผานบทสนทนา ความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนทั้งในพื้นที่สวนตัว และสาธารณะ
การอยู ในโลกความรูจึ งอาจเรีย กได วา ‘ศิ ล ปะ’ ในแงที่ ทําให เรามองเห็ น วา ‘ความรู’ ไมไดมีอยูในสิ่ง ที่ทั่ วไป
เรียกวา ‘องคความรู’ เชน ในแบบเรียน ตําราวิชาการ หนังสือคูมือตาง ๆ ฯลฯ เพราะใน หลายครั้ง หลายครา
เรื่องที่ดูไมมีอะไรใหรู เรื่องที่ถูกหามไมรู และเรื่องที่ไมใชความรูก็นับเปน ความรูดุจเดียวกันหาก “จงกลาที่จะรู”
คือคติธรรมของโลก แหงแสงสวางที่ทําใหเราตั้งคําถาม และใชเหตุผลในการแสวงหาความรู “จงกลาที่จะไมรู” ก็
นาจะเปนคติธรรมของเรา เพื่อมองหา ‘ความรูใหมๆ’ จาก ‘ความไมรู’
นิทรรศการ ตรรกะสังสรรค จึงกําเนิดขึ้นเพื่อนําเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู ผานการตั้งคําถาม ตอการดํารง
อยูของ ‘มนุษย’ ที่ตางก็ตองเกิด แก เจ็บ และตาย โดยระหวางนั้นยอมเลี่ยงไมได ที่เราจะกิน นอน ขับถาย และ
สืบพันธุ โดยแรงบันดาลใจสวนหนึ่งนั้นมาจากตัวตน และผลงานของ เสฐียรโกเศศ หรือ พระยาอนุมานราชธน ผู
เปนสามัญชน นักปราชญ นักประวัติศาสตร นักนิรุกติศาสตร นักวรรณคดีศึกษา นักศาสนวิทยา นักเขียน นักแปล
และนักกังขาคติที่ไมยอมจํานนตอความสงสัย
ชื่ อ ของนิ ท รรศการ ตรรกะสั งสรรค นั้ น เป น คํ าประดิ ษ ฐ ใหม โดยการผนวกรวมคํ าสองคํ าคื อ ‘ตรรกะ’ และ
‘สังสรรค’ เขาดวยกัน ‘ตรรกะ’ มาจาก ตกฺก ในภาษาบาลี และ ตรฺก ในภาษาสันสกฤต หมายความถึง ความนึก
คิด การตรึกตรอง ขณะที่ในปจจุบัน ‘ตรรกะ’ มีความหมายเทียบเทาไดกับ logic ในภาษาอังกฤษ อันหมายความ
ถึง ความถู กตองสอดพ องตามหลั กเหตุ ผล หรือหมายความถึง ‘วิชาตรรกวิทยา’ ‘สังสรรค’ มีรากศัพท มาจาก
สํสรฺค ในภาษาสันสกฤต คําคํานี้หมายความถึง การพบปะ การมาของเกี่ยวกันระหวางบุคคล (อาจขยายไปถึง
ความคิด หรือสิ่งตางๆ)
หากแปลตามตัวอักษร ตรรกะสังสรรค คือการพบกันระหวางความนึกคิดซึ่งกอใหเกิดพื้นที่สนทนา ใหกับหมวดหมู
ความรู ผานศิลปะในหลากหลายสาขา เปนสวนเติมเต็ม และเปนเครื่องยืนยันถึง คุณคาของ ‘ความเปนไปได’ ซึ่ง
ผลักดันให เกิด ความเปลี่ยนแปลงทางปญญา เปน การสรางกลไกในการสงต อทางความรูที่เป นประโยชนทั้งใน
ปจจุบันและตอไปในอนาคต

ภัณฑารักษรับเชิญ : กิตติพล สรัคคานนท
ศิลปน :
สาขาวรรณกรรม
ลอม เพ็งแกว (ผานคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา)
สาขาออกแบบ
ประชา สุวีรานนท
สาขาทัศนศิลป
สุรสีห กุศลวงศ
สาขาศิลปการแสดง
ภัทรสุดา อนุมานราชธน
สาขาสื่อผสม
มหาสมุทร บุณยรักษ และ เศรษฐวัตร อุทธา
สาขาดนตรี
ตุล ไวฑูรเกียรติ
สาขาภาพยนตร
ธัญสก พันสิทธิวรกุล
สาขาสถาปตยกรรม
สิงห อินทรชูโต
----------------ขอควรรูในการเขาชมนิทรรศการตรรกะสังสรรค
• นิทรรศการนี้สามารถถายรูปได
• ผลงานโดยสวนใหญสามารถจับตองได โปรดสังเกตกติกาตามเงื่อนไขผลงานของแตละศิลปน
• ผลงานบางชิ้นมีเนื้อหาไมเหมาะสม ในกรณีที่เขาชมพรอมผูชมวัยเยาว โปรดใหคําแนะนําที่เหมาะสม
• นิทรรศการนี้เปนการนําเสนอกระบวนการความคิดและตองการการมีสวนรวมจากผูชม ภายใตคําถาม “คุณกําลัง
คิดอะไรอยู” จะมีกระดาษจัดเตรียมไวใหเพื่อเขียนความคิดที่ทานมีเกี่ยวกับประเด็น “เกิด แก เจ็บ ตาย กิน ขี้ ป
นอน” ทีมงานจะนําเสนอความคิดที่ถูกคัดเลือก รวมแสดงในนิทรรศการรวมกับแนวคิดของศิลปนและอื่นๆ

Dialogic
Date : 21 July - 25 September 2011
Location: allery, 8th floor
Organized by the Bangkok Art and Culture Centre
“We each have our own individual responsibilities, from past, present, to future, on and on, in
one continuous path.”- Sathienkoses
Bangkok Art and Culture Centre invites you to attend a thought inducing, conversation starting,
and meaning questioning exhibition on the fundamentals of living, or the acts and cycles of
“Birth, Ageing, Pain, Death, Eat, Excrete, Sex, and Sleep”.
As a social philosopher once stated, “In order to get to know ourselves, we must first get to
know others, the society we live in, and foreign societies unfamiliar to us. ” We can never be
able to truly know or understand certain things holistically if we keep looking at them from our
own personal points of view. Therefore, even more so in the modern era, “knowledge” is no
longer the “truth” that we once believed laid written on etched stones or papers, but have
evolved to become “possibilities” that stream through the social structure, through
conversations, opinions, and their exchanges in both public and private spaces.

In a way, being in the world of “knowledge” may thus be “art”, in that “knowledge” may not
always be found in education materials like text books, academic references, journals,
etc. Often, it is the seemingly inconspicuous things, the things that are attempted to be hidden
from us, and the things that are not deemed to be knowledge that actually do turn into
“knowledge”. If the “courage to know” is the philosophy in the age of enlightenment that
drives us to question and reason in the quest to seek knowledge, the “courage to not know”

should also be upheld so that we may seek “new knowledge” through the process of “not
knowing”.
The Dialogic exhibition has thus been created to present the art of seeking knowledge through
the process of questioning the state of our “humanity”, the cycle of birth, pain, and death and
the inevitable actions of eating, excreting, sleeping, and having sex that happen along the
way. One of the inspirations for this exhibition is the works of Sathienkoses, or Phraya Anuma
Rajadhon, the commoner, philosopher, historian, linguist, literary, theologist, writer, translator,
and contrarian that refuses to put an end to his curiosity.
The name of the exhibition, “Takka Sangsan”, (Dialogic) is derived from combining the words
“Takka” (Logic) and “Sangsan” (Socialize). “Takka” comes from the Sanskrit and Pali words
meaning the act of thinking and considering, whereas today it is equivalent to the word “logic”
in English which refers to correctness as a result of reason. “Sangsan” comes from the Sanskrit
word meaning the act of socializing and conversing (having “dialogues”) between people as
well as thoughts and objects.
Therefore, the literal definition of “Takka Sangsan” (Dialogic) would be the meeting of thoughts
that create social conversation spaces for knowledge through different branches of art that help
to supplement and underline the quality of “possibility”, incentivizing the development of
intelligence. It is the creation of a mechanism for transferring knowledge that is valuable, for
the present all the way to the future.
Organized by the Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre in cooperation with
the Sathienkoses Nakaprateep Foundation
Guest Curator : Kittiphol Sarakkanonda

Artists:
Literature (Birth)
Lom Pengkaew (via Pynyo Traisuriyathamma)
Design (Ageing)
Pracha Suveeranon
Visual Arts (Pain)
Surasri Kusolwong
Performing Arts (Death)
Pattarasuda Anuman Rajadhon
Multimedia (Eat)
Mahasamut Bunyarak and Sedhawat Aoudha
Music (Excrete)
Tul Waitulkiat
Film (Sex)
Thunska Pansittivorakul
Architecture (Sleep)
Singh Intrachooto
Graphic design by: Be Our Friend Studio
Video interview directed by: Thai Film Foundation
---------------------

What you need to know in viewing “Dialogic Exhibition”
• Photographing is allowed in this exhibition.
• Most of artworks in this exhibition can be interacted, please see rules and regulation of each
artist.
• Visual of some artworks might be inappropriate for younger audience, please advice in case
viewing with children
• This exhibition intends to present process of thinking and needs participation from audience,
In corner “what’s on your mind?”, there will be papers for writing your thoughts and ideas
being discussed. We will select ideas to produce and post in the exhibition along with others.

