
 “ความฝนบางครั้งก็สั่นไหว ไมมั่นคง พลิกกลับเพื่อเริ่มตนใหม 
แลวก็ตื่นมาสูความไมแนนอนในโลกจริง” 

 
   พินรี สัณฑพิทักษ

         ความรูสึกที่สั่นไหว ความไมมั่นคง และความเปนเพศหญิง ที่ปรากฏในผลงาน
ของ พินรี สัณฑพิทักษ นำไปสูความรูสึกที่หลากหลาย ซึ่งบอยครั้งที่ไดนำพาผูชมเขาสู
ประสบการณของโลกแหงผัสสะ และการสัมผัสรู ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และปฏิสัมพันธ
จากการมีสวนรวมของผูชม รวมไปถึงสถานะที่ไมชี้นำหากเปดใหผูชมตีความไดอยาง
หลากหลายในผลงาน

ท้ัง House Calls ท่ีจัดข้ึน ณ มูลนิธิ 100 ตนสน และ Breast Stupa Cookery: the world 
turns upside down ณ โนวา คอนเทมโพรารี ตางเปนสวนตอขยายจากผลงาน The Black 
and the Red House ผลงานศิลปะจัดวางที่เนนความสัมพันธกับพื้นที่ ซึ่งจัดแสดงใน
เทศกาลศิลปะเซโทอุช ิ เทร ียนนาเล (Setouchi triennale) บนเกาะฮอนจิมะ 
ประเทศญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2562 

พินรีจัดแสดงผลงานในบานไมหลังหนึ่งซึ่งเคยเปนที่อยูอาศัยของชางตอเรือไมโบราณ
คนสุดทายของ สกุลชาง Shiwaku Daiku  เพื่อเปนการแสดงความเคารพและระลึกถึง
ความสำคัญของภูมิปญญาดั้งเดิมของญี่ปุนที่สูญหายไปพรอมกับชางฝมือเหลานั้นโดย
เฉพาะอยางยิ ่งกับงานกระดาษทำมือในรูปแบบ Monachi ที ่คิดคนโดย Keji Oki 
ชางกระดาษยอดฝมือชาวญ่ีปุน ซ่ึงพินรีเคยใชเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคผลงานในชุดกอนหนา
ทวาเมื่อคุณเคจิ ลวงลับ ภูมิปญญาดานกระดาษรูปแบบนั้นก็ไดสูญหายไปดวย 

ในคร้ังน้ันพินรีไดจัดวางประติมากรรมขนาดเล็กจำนวน 8 ช้ิน ในมุมโทโคโนมะ (Tokonoma)
บริเวณที่จัดวางภาพเขียนพูกัน หรือแจกันดอกไม เพื่อการเสพสุนทรียะทางศิลปะ เธอเรียก
ประติมากรรมเหลาน้ันวา “พุมคามิ” (คามิแปลวากระดาษ) ดวยรูปทรงท่ีดูคลายกับพานพุม
อันเปนสิ่งที่ใชในการแสดงความเคารพ หรือบูชาในวัฒนธรรมไทย โดยสวนที่เปนพุมนั้น
สรางขึ ้นจากกระดาษเสนใยธรรมชาติที ่ถูกฉีกออกดวยมือทีละแผน จากนั ้นคอยๆ 
วางทับซอนกันทีละชั้นยึดแกนกลางดวยเข็มรอยมาลัยจนเกิดเปนรูปทรงนม ที่มีลักษณะ
คลายสถูป (สถูปเจดีย) ศิลปนเรียกรูปทรงนี ้ว า “สถูปนม” อันเปนสัญลักษณของ
ความเยายวนและความศักดิ์สิทธิ์และเปนรูปทรงสำคัญที่มักปรากฏในผลงานของเธอ 
กลุมกอนกระดาษนี้ถูกจัดวางบนฐานไมหลากหลายขนาดฐานไมทำหนาที่เปนดังภาชนะ
ที่รองรับและเทิดทูนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ในบริเวณสนามหลังบานยังมีประติมากรรม
ทรงสถูปนมขนาดใหญ Breast Stupa Topiary ที่ทำจากไมตั้งอยู รวมไปถึงกิจกรรม 
Breast Stupa Cookery โครงการศิลปะที่มุงเนนการทำงานรวมกันโดยเชื่อมโยงระหวาง
ศิลปะและอาหารเขาไวดวยกัน โดยรวมมือกับเชฟชาวไทยและเชฟชาวญ่ีปุนในการทำกิจกรรม
เวิรคชอปอาหารไทยใหกับผูที่สนใจ 

สถูปนม ภาชนะ และการกลับบาน 

สวนตางๆ ของโครงการศิลปะในครั้งนั้น ไดรับสานตอในนิทรรศการทั้งสองในปนี้ โดย 
House Calls ไดขยับขยายจำนวนของพุมคามิ จากประติมากรรมขนาดเล็กจำนวนไมก่ีช้ิน 
ใหกลายเปนผลงานศิลปะจัดวางขนาดใหญที่ตอบสนองตอการมีสวนรวมของผูชม
โดยสวนของ “สถูปนม” ถูกสรางขึ้นดวยกระดาษที่มีที่มาจากหลากหลายประเทศ 
ทั ้งจากญี ่ป ุ น เว ียดนาม เกาหล ี ลาว และที ่หาไดในทองถิ ่นจากตำบลตนเปา 
จังหวัดเชียงใหม ถูกนำมาจัดวางอยูบนภาชนะ เคร่ืองครัว และเคร่ืองใชสอยในครัวเรือน
ท่ีเปนของใชสวนตัวในบานและส่ิงสะสมของศิลปน ปะปนกันไปท้ังใหม และเกา ในผลงาน
ของพินรีหลายคร้ังเธอเปรียบเปรย  “ภาชนะ”  เสมือนด่ัง “รางกาย” ท้ังท่ีเปนรูปธรรม
และนามธรรม ภาชนะจึงเปนทั้งที่กักเก็บจิตวิญญาณและความทรงจำ เมื่อพิจารณา
รูปทรงที่ถูกออกแบบใหเหมาะสมตามการใชงาน เรื่องราวของภาชนะตางๆ กวา 400 
ชิ้นตางสะทอนภาพวิถีการกินที่แตกตางกันไปในหลากหลายวัฒนธรรม ตั้งแตหวดนึ่ง
ขาวเหนียว กระติ๊บจากภาคอีสาน เครื่องเขินโบราณ โตกจากลานนา ไปจนถึงเครื่อง
เคลือบจากญี่ปุน หากผสมรวมกับประสบการณที่แตกตางกันของผูชมนิทรรศการ 
จะกอใหเกิดมิติของเรื่องราวใหมๆ ที่แตกตางและเฉพาะตัว 

ประติมากรรมแตละช้ินถูกจัดวางบนช้ันวางท่ีถูกออกแบบมาเปนพิเศษโดย Studiomake
กลุมนักออกแบบและสถาปนิกที่พำนักอยูในกรุงเทพฯ ชั้นวางเหลานี้สามารถโยกสั่น
ตามความเคลื่อนไหวของผูชม กระตุนใหผลงานที่วางอยูไหวคลอน คลับคลายคลับคลา
กับชีวิตภายในบานที่ไมมั่นคง ดวยการออกแบบชั้นวางใหสามารถสลับเปลี่ยนตำแหนง
เพิ่มหรือลดขนาดความกวางระหวางชั้นได ตลอดชวงนิทรรศการนี้รูปแบบของทิศทาง
ช้ันวางจะเปล่ียนไป ศิลปนอาจจะสลับ สับเปล่ียนช้ินงาน สรางทิศทางการเดินแบบใหม
ที่ทำใหทุกครั้งการเขาชมงานชิ้นนี้จะกลายเปนประสบการณการเดินที่ทาทายตอ
รางกายของผูชม  บางอาจเกิดความกลัวที่จะทำสิ่งใดรวงหลนขณะเดินผาน  

อยูรวมกันในโลกกลับหัว 

หากเปรียบ House Calls เปนบริเวณหองนั่งเลนของบาน Breast Stupa Cookery: 
the world turns upside down คงจะเป นด ังห องคร ัวและห องอาหาร 
ที ่ผู คนใชเวลารวมกันผานอาหารการกินตั ้งแตป 2548 ที ่พินรีไดริเริ ่มโครงการ  
Breast Stupa Cookery และจัดทำอยางตอเนื่องกวา 15 ป โดยใชรูปทรงสถูปนม
เปนแมแบบและเบาหลอสำหรับการประกอบอาหาร ทั ้งของคาวและของหวาน 
ท่ีเปดใหท้ังเชฟมืออาชีพและมือสมัครเลนได ตีความนำไปทดลองทำเมนูอันหลากหลาย 

โดยโครงการนี้ศิลปนไดสรางพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางสังคมในการเชื่อมโยงระหวาง
มนุษยกับโลกของอาหารการกินและศิลปะ ผานการเปลี่ยนใหโนวา คอนเทมโพรารี 
กลายเปนคาเฟ/หองอาหาร เพ่ือเปดใหผูคนเขามาปฏิสัมพันธรวมกันผานการรับประทาน
อาหารและการพูดคุย ทามกลางสถานการณปจจุบันท่ีการใชเวลารวมกันในพ้ืนท่ีเดียวกัน
ของผูคนกลายเปนขอจำกัดราวกับโลกไดหมุนกลับตาลปตร ผลงานชุดนี้ชี้ชวนใหเห็น
ถึงมิติที่ลึกซึ้งของอาหารทั้งในฐานะสื่อศิลปะ และเครื่องมือเชื่อมรอยความสัมพันธ
ของมนุษยเขาไวดวยกัน

ท ั ้ งน ี ้ “การร วมม ือก ัน”  ค ือห ัวใจสำค ัญของ Breast Stupa Cookery 
ผานการแลกเปลี่ยน แบงปน และเรียนรูรวมถึงการตีความของผูที่มีสวนรวมที่เราไม

อาจคาดเดาผลลัพธปลายทางได  ในโครงการนี้การรวมมือกันไดสะทอนผานการทำงาน
รวมกันของเหลาบุคคลหลากสาขาอาชีพ ทั้งคนทำอาหาร คนทำขนม คนทำไอศกรีม 
บารเทนเดอร ศิลปนเซรามิก และศิลปนเปาแกว ซึ่งตางนำเสนอความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานของแตละคน ไมวาจะเปนคุกกี้ที่จัดเปนเซ็ทเขาคูกันราวกับงานจิตรกรรมของพินรี
ไอศกรีมแทงทรงสถูปนมที่มีสีดำหลากเฉดหลายรส ขนมหวานสไตลฝรั่งเศสรูปทรงนม 
ที่ตั้งคำถามวาการมีหนาอกไมใชเปนเรื่องของผูหญิงแตเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวมถึง
สตรีขามเพศ และเพศทางเลือกอื่นๆดวย ไปจนถึงการตีความถึงรสชาติที่นึกถึงแมและ
การหวนหาอดีต 

เพื่อสรางประสบการณรวมกันกับผูชมหรือผูรวมรับประทานอาหาร ในชวงเวลาที่ตอง
เวนระยะหางทางสังคม และผูคนตางตองพบปะกันผานโลกเสมือนจริง การมาพบปะ 
ใชเวลารวมกันผานมื ้ออาหาร แลกเปลี ่ยนบทสนทนาระหวางกันทามกลางผลงาน
ทัศนศิลปจึงเปนการกระทำที่ตองอาศัยความกลาหาญมากเปนพิเศษ   พินรีไดสราง
บรรยากาศเพื่อการสังสรรคผานการจัดแสดงผลงานชิ้นงานขนาดใหญทั้งจิตรกรรม และ 
ประติมากรรม Breast Stupa Topiary ขนาดมหึมาสรางข้ึนจากไมแดง ถูกจับหอยกลับหัว
ตั้งตระหงานทาทายผูชม ขณะที่ชิ้นเล็กกวาตั้งอยูบนพื้นทำจากไมตะเคียน ทั้งสองถูก
ชโลมดวยผงถานและเคลือบดวยขี้ผึ ้ง เผยใหเห็นรองรอยเลื่อยวงเดือนอันเปนเทคนิค
วิธีการเฉพาะของชางไมแตโบราณของไทย ราวกับวาประติมากรรมท้ังสองช้ินเปนสักขีพยาน
ตอการใชเวลารวมกันของเราในพื้นท ี ่ และขณะเดียวกันก็เปนการแสดงความเคารพ
ตอครูชางไทยของศิลปนดวย  นอกจากนี้กิจกรรมการกินลวนตั้งอยูบนโตะทานอาหาร
ทรงสถูปนม  อาหารคาวหวานตางถูกนำเสนอดวยถวย จาน ชามทรงสถูปนมที่ถูกรังสรรค
ขึ้นโดยศิลปนเซรามิกจากกรุงเทพฯ เชียงใหม และสกลนคร ทั้งหมดนี้ราวกลับวาเราไดเขา
ไปในโลกของสถูปนมในจินตนาการ โลกความฝนคูขนานแหงความเปนจริง 

ผลงานของพินรีทั้งสองนิทรรศการ แสดงใหเห็นถึง ประสบการณที่มนุษยกำลังเผชิญภาวะ
วิกฤตโรคระบาดคร้ังใหญ (COVID-19) ท่ีทุกๆ คนตางตองกักตัวอยูบานและหยุดกิจกรรมตางๆ 
หลายคนไดกักตัว อยูบาน กับครอบครัว ในขณะที่บางคน ยังไมสามารถกลับบานได 
นิทรรศการ House Calls เลามิติอันซับซอน ของความเปนบาน ทั้งในสถานะของการเปน
ท ี ่ อย ู  อาศ ัยของคนในครอบคร ัว สถานท ี ่ จ ัด เก ็บว ัตถ ุบ ันท ึกความทรงจำ 
ศูนยกลางอันเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไปจนถึงสถานะอันออนไหว และเปนนามธรรมของ
ความเปนบาน ขณะที่ใน Breast Stupa Cookery: the world turns upside down 
เปดพ้ืนท่ีสำหรับการใชเวลารวมกันดวยการสรางปฏิสัมพันธอันหลากหลาย กิจกรรมเหลาน้ี
อาจเปนการเนนย้ำถึงธรรมชาติพื้นฐานของความเปนมนุษย ไปพรอมกับยืนหยัดทาทาย
ตอวิถีใหมของสังคมปจจุบัน

กิตติมา จารีประสิทธิ์ 
ภัณฑารักษ
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[1]    The Affairs of Serving (2020)    Acrylic, pencil on canvas

[2]    Through the Echoes (2020)     Acrylic, paper on canvas

[3]    Body Lyrics II (2020)        Acrylic, fabric on canvas

[4]    Dream Escapes (2020)              Acrylic, pencil, fabric, threads on 
                                               canvas

[5]    Breast Stupa Cookery Table (2020) Stainless steel and Finerglass 
                                             coated with the patina

[6]    Breast Stupa Topiary (2020)        Reclaimed wood (Mai Daeng)

[7]    Breast Stupa Topiary (2020)        Reclaimed wood (Takien Tong)

[8]    Breast Stupa Cookery Stainless Steel Shelves  (2013) 
       Stainless Steel Shelves designed by Philippe Stouvenot of Transprofil
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B rea s t  S tupa  Cooke ry  and  Beyond

ออ พรพรรณ สุทธิประภา
Venus of my home (2020) 
ผลงาน Venus of my home ไดรับแรงบันดาลใจจาก Venus of wellendorf
ประติมากรรม ดินเผาขนาดเล็กแกะสลักรูปทรงผูหญิงอวบอวน สะโพกผาย และมีหนาอก
ขนาดใหญ สรางข้ึนในยุคหินเกา โดยเช่ือวาใชสำหรับเซนไหวเทพเจาแหงความอุดมสมบูรณ 
ทั้งในแงของการกสิกรรม เรื่องเพศ และการใหกำเนิดมนุษย
Venus of my home คือตัวแทนความอุดมสมบูรณในมนุษยที่ยังมีลมหายใจอยู 
ภาพแทนของแม มือเทาลำตัวที่อวบอวน นิ่มนวล ทุกอยางเชื้อเชิญเราใหเขาไปโอบกอด
และสัมผัส เราไดเห็นและสัมผัสการให การดูแล แบบไมมีเงื่อนไขนี้จากผูหญิงคนหนึ่ง
ตลอดมา เปนดังธรรมชาติที่หลอเลี้ยงเรา สรางความมั่นคงทางจิตใจใหเด็กคนนึงให
เติบใหญ และมั่นใจในทางเลือกของชีวิตตัวเอง 

พิม สุทธิคำ
Breccia-01-20, Breccia-02-20, Breccia-03-20 (2020)
BC-5-20, BC-10-20, BC-16-20, BC-18-20 (2020)
ในผลงานของพิม สิ่งที่เธอตามหาคือความสมดุลอยางพอดีระหวางสิ่งที่สรางและสิ่งที่
คนพบ โดยยอมรับธรรมชาติของความเปนดินเผา และเก็บรองรอยที่ปรากฎอันเปน
หลักฐานถึงการมีอยูของศิลปน ความภาคภูมิใจในฐานะผูสราง งานหัตถกรรมคือส่ิงท่ีสำคัญ
สำหรับเธอ เธอสรางภาชนะดวยวัสดุที่หลากหลายดินจากหลายพื้นที่บนโลก จัดแจงมัน
ในทวงทาตางๆ และเผามันดวยความรอน เสมือนดังการสรางกอนหินดวยเวลาที่ 
สั้นกวากระกวนการตามธรรมชาติมากนัก เธอหวังวาเมื่อนำไปจัดวางในพื้นที่บาน และ
สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน จะเกิดเปนประสบการณใหมใหแกผูชม ผลงานชิ้นนี้เชื่อมโยง
กับงานสถูปนมของพินรี โดยมองหาคุณลักษณะของความเงียบ นิ่ง ชา และออนนุม 
ท้ังหมดลวนเปนพลังแหงความเปนผูหญิง พลังงานท่ีหมุนเวียนภายใน แมวารูปทรงภายนอก
จะเปนทรงเหลี่ยม มีความเปนกอน แตมันยังประกอบดวยรู องคประกอบภายในที่มี
ความสำคัญยิ่ง 

จิรวงษ วงษตระหงาน
เสียงจากสถูป (2020) 
ศิลปนสนใจในลักษณะของรูปทรงของสถูปนมที ่มีความเชื ่อมโยงกับการใหกำเนิด 
“ชีวิต”  จึงนำมาใชสรางสรรคเปนนกหวีด อันเปนแหลงกำเนิด “เสียง” เพื่อสรางการได
ยินเสียงเรียกที่มาจากสถูปนม เพิ่มเติมจากการสัมผัสเพียงแคโดยตาเห็น 

วัลยริยา เพ็งสวาง (ดอนหมูดิน)

ความวาง (2020), ความเวียน ( 2020) 
“ความวาง“ เปนคุณคาอันหน่ึงท่ีถาไดเกิดข้ึนกับผูใด ผูน้ันยอมพบความสงบ สำหรับศิลปน
เตาเปนตัวแทนของความวาง เหตุผลหนึ่งเพราะเธอชอบ ไฟ เมื่อกอไฟตมน้ำดื่มชา 
จะเกิดจังหวะที่เรียบงาย งดงาม และสงบ ขณะเดียวกันก็เกิดความปลอยวางแมเพียง
เกิดขึ้นชั่วขณะ เมื่อเธอมองไปยังไฟในเตาเธอระลึกถึงความตาย เสมือนเห็นไฟที่เผา
รางกาย ความตายที่เกิดขึ้นกับทุกคน รวมไปถึงตัวเราเชนกัน
“ความเวียน” หรือ วัฏฏะ ผลงานทรงกลมอันเปรียบไดกับโลกใบน้ี โลกท่ีทำใหเราท้ังหลาย
ไดเวียนมาบรรจบพบกัน ศิลปนไดแรงบันดาลใจจากประเพณีบุญเดือนเกา โดยชาวอีสาน
จะหอขาวใสกระทงติดดอกไมธูปเทียนนำไป ทำบุญที่วัดใหบรรพบุรุษ ในวันนั้นเองเธอ
ไดฟงเทศนเร่ืองการอโหสิกรรม เร่ืองของความแคน ขามภพขามชาติ ระหวางภรรยาหลวง
และภรรยานอย จนภพภูมิสุดทายที่ภรรยาหลวง เกิดเปนยักษ  และภรรยานอยเกิดเปน
มนุษย เม่ือไดรับฟงธรรมจากพระพุทธเจา ท้ังสองจึงไดขออโหสิกรรมตอกัน การอโหสิกรรม
ถือเปนเรื่องสำคัญที่ตองกระทำตอหนาเมื่อเปนมนุษย เพื่อตัดวัฏฏะสงสาร และออกจาก
วนเวียนของชีวิต
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จานและชามเซรามิกที่ไดรับการออกแบบและรังสรรคเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ 
ผานวิสัยทัศนของ ออ สุทธิประภา, ดอนหมูดิน, InClay,  พิม สุทธิคำ และ โม จิรชัยสกุล 


