
 

ฉงน สงสัย 

วันท่ี : 29 เมษายน - 27 มิถุนายน 2553 

สถานท่ี: หองนิทรรศการชั้น 7 

ผูจัด: หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ศิลปน: ปติวรรธน สมไทย พศุตม กรรณรัตนสูตร ศุภฤกษ คณิตวรานันท และนภดล วิรุฬหชาตะพันธ 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครรวมกับ 4 ศิลปนรวมสมัยแสดงประเด็นของความฉงน สงสัย ต้ังคําถาม

และสมมติฐานท้ังตอสิ่งท่ีอยูภายในตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัว 

  

“ฉงน สงสัย” 

นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย 

แนวความคดิ 

       หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครรวมกับ 4 ศิลปนรวมสมัยแสดงประเด็นของความฉงนสงสัย ตั้ง

คําถามและสมมติฐานท้ังตอสิ่งท่ีอยูภายในตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัว ปติวรรธน สมไทย พศุตม กรรณรัตนสูตร 

ศุภฤกษ คณิตวรานันท และนภดล วิรุฬหชาตะพันธ รวมสืบคนความหมายใหมตอสิ่งท่ีคุนเคยดวยกระบวนการ

สรางสรรคท่ีแตกตางและถายทอดสูผูชมผานผลงานประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ภาพยนตรสั้น และวิดีโออารต

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว  

 

      นิทรรศการกระตุนใหผูเขาชมรวมรับรูผลงานดวยวิธีการคนหา ตรวจสอบอารมณความรูสึกท่ีเกิดข้ึนท้ังจาก

ตัวตนและจากสิ่งรอบดานผานงานศิลปะ เพ่ือเปนตนเหตุของการนําไปสูความคิดท่ีรอบดาน การสรางสรรค รวมถึง

ทัศนคติใหมๆ ท่ีอาจสงผลท้ังตอการดําเนินชีวิตสวนบุคคลและการดํารงอยูในสังคม 

  



 

      ความสงสัยเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาและทําความเขาใจทุกสิ่งทุกอยาง ท้ังสิ่งท่ีอยูภายในตนเองและสิ่งท่ี

แวดลอม อยูรอบๆตัว ความสงสัยเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน ซ่ึงแตละคนจะคิดถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนแตกตางกันไป บางคน

ไมสนใจ และรูสึกรําคาญใจทุกครั้ง ท่ีเกิดความสงสัยข้ึนมา และพยายามมองขามมันไป แตบางคนกลับนํา สิ่งท่ี

เกิดข้ึนนี้มาคิด ทําความเขาใจ คนหาคําตอบ จนเกิดเปน ความรูตางๆ ข้ึนมา รูปแบบของการคนหาและการทํา

ความเขาใจกับความสงสัยนั้นมีรูปแบบแตกตางกันไป ท้ังในวงการวิทยาศาสตร ศาสนาปรัชญา หรือวงการศิลปะ

โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปน ผูสรางงานศิลปะนั้น จะมีเรื่องท่ีแตละคนสงสัยแตกตางกันไป ความสงสัย ท่ีแตกตางยอม

นําไปสูการนําเสนอในแงมุมท่ีแตกตางและไดสรางรูปแบบของผลงานท่ีหลากหลาย และนํามาซ่ึงความนาสนใจใน 

เรื่องราวตางๆ ท่ีบางครั้งผูชมอาจมองขามไป สังคมไทยท่ีเปนอยูในปจจุบันผูคนสวนใหญขาดความสงสัยในสิ่ง ท่ี

แวดลอมตนเองอยู หรือแม- กระท่ังตนเอง การเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป หรือการรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขา

มาแลวเชื่อวาสิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีดีจนไมมีความสงสัยในสิ่งตางๆเหลานั้น อาจทําให สังคมเกิด การยอมรับในอิทธิพลอ่ืน

มากจน ทําใหสังคมเสียเอกราชทางความคิด เอกลักษณของสังคมและเชื้อชาติไป ถาความเชื่อท่ีเกิดข้ึนนั้น

ปราศจากความสงสัย 

  

     เราคงปฎิเสธไมไดวาปรัชญาอันยิ่งใหญนั้นบางครั้งเกิดข้ึนมาจากความสงสัยเพียงนอยนิด ซ่ึงสิ่งท่ีแสดงออกมา

ใน นิทรรศการครั้งนี้ เปนการนําผลลัพทของสิ่งท่ีศิลปนท้ัง 4 คนสงสัยมาใหผูชมไดรับรู ซ่ึงผลลัพธตางๆ เหลานี้

อาจ ทําใหผูชมไดตรวจสอบ พิจารณา ความคิด ความรูสึกของตนเอง โดยสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผูชมในลักษณะนี้เปนสิ่งท่ี-

ผลงานศิลปะสามารถทําไดดีท่ีสุด และศิลปนท้ัง 4 คน ไดพยายามแสดงสิ่งท่ีดีท่ีสุดของศิลปะท่ีไมใชเพียงแคความ

งาม แตไดนําบททดสอบมาใหกับผูชมไดตรวจสอบความเปนไปท้ังในความคิดและการดําเนินชีวิตของตนเอง 

 

 

 

 



 

แนวความคิดของศิลปน :   

ปติวรรธน สมไทย  

ผลงานไดแสดงถึงปรัชญาและวิธีการคนหา ติดตาม ตรวจสอบ อารมณความรูสึกท่ีเกิดข้ึน จากผลกระทบในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การตรวจสอบระดับของอารมณความรูสึกไมสามารถท่ีจะวัดไดเม่ือ อารมณความรูสึกนั้น

เกิดข้ึน สิ่งท่ีสามารถทําไดคือการสังเกต สิ่งท่ีหลงเหลือจากอารมณความรูสึกท่ีไดแสดงออกมาแลว ความพยายาม

ในการตรวจจับอารมณความรูสึกของผูชมท่ีหลงเหลืออยู อาจเปนความพยายามท่ีจะตรวจสอบสิ่งท่ีผูชมและผูท่ีมี

ความสัมพันธดวยท้ิงไวภายในตัวตนของขาพเจา วาระดับของสิ่งท่ีหลงเหลือ อยูภายในไดเปลี่ยนแปลงความรูสึก

หรือตัวตนไปมากนอยแคไหน หรือจริงๆ แลวไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย เพียงแตทุกๆ อยาง ดําเนินไปตาม

วิถีทางของมันเอง และตัวเราเปนเพียงสวนประกอบหนึ่ง และเม่ือมีสิ่งท่ีเขามากระทบ ทําใหเราเกิดความสับสนกับ 

องคประกอบตางๆ ท่ีมารวมกัน ยิ่งถาสิ่งท่ีมากระทบรุนแรงข้ึนปฎิกิริยาตอบสนองท่ีทุกๆ สิ่งตามธรรมชาติ จะมี

กระบวนการท่ีทําให ความแปลกแยกแตกตางเกิดข้ึนในกระบวนการของการดําเนินไปขององคประกอบตางๆท่ี

เก่ียวของสัมพันธกัน การประคับประคอง ใหองคประกอบตางๆ ดําเนินไปไดอยางท่ีมันควรจะเปนอาจเปนวิธีท่ีดีท่ี

จะทําใหชีวิต เกิดความปกติสุขข้ึน 

  

พศุตม กรรณรัตนสูตร  

นําเสนอผลงานในรูปแบบวีดิทัศนและงานประติมากรรม โดยไดแรงบันดาลใจจากสิ่งตางๆ ท่ีเห็นอยูรอบตัวใน

ชีวิตประจําวัน(สวนหนึ่งจากลอนดอน)โดยเปลี่ยนมุมมองจากสิ่ง “ปกติธรรมดา” ใหกลายเปน“ไมปกติธรรมดา” 

(Ordinary Becomes Extraordinary) ดวยแนวความคิดท่ีตองการการสืบสวนความรูสึก ของคนดู (Self-

Inspection) และการนําหลักเทคนิคบางอยางของการสะกดจิตเขามาผสมผสาน เพ่ือใหผูชม สัมผัสประสบการณ

บางอยางจากการนําตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของชิ้นงานจากการรับรูทางดาน ประสาทสัมผัส อารมณความรูสึก 

  

 

  



 

ศุภฤกษ คณิตวรานันท  

ฉงน ความรูสึกท่ีคลายกับการตั้งคําถาม หรืออาจเปนตนเหตุของการนําไปสูความคิดตาง ๆ รวมถึงความคิด

สรางสรรคท้ังแนวความคิด และวิธีการสรางผลงานศิลปะ โดยใชสื่อท่ีมีรูปแบบชัดเจน แตปรับใหเหมาะสมกับ

แนวความคิด เชน วีดีโอ และภาพยนตรสั้น ซ่ึงเปน การขยายขอบเขตของการ สรางสรรคและการรับรูตอผลงาน

ศิลปะในปจจุบัน การหลงใหลในความคิดและการกระทํา สิ่งลวงตา และความเปนจริง การรับรูและเรียนรูลวนมีผล

สัมพันธกับการดํารงชีวิตท่ีอาศัยในสภาพแวดลอมนั้นๆ การท่ีไมเขาถึงมิติเชิงสัญลักษณ ตรรกะของการสื่อ

ความหมายและ กระบวนการสรางคุณคา รวมถึงความเปนตัวตนจากสิ่งเราภายนอก  

 

นภดล วิรฬหชาตะพันธ  

ชีวิต: 

วันจันทร ตื่นเชา เขางาน เย็นย่ํา กลับบาน พักผอน  

วันอังคาร ตื่นเชา เขางาน เย็นย่ํา กลับบาน พักผอน 

วันพุธ ตื่นเชา เขางาน เย็นย่ํา กลับบาน  

พักผอน 

วันพฤหัส ตื่นเชา เขางาน เย็นย่ํา กลับบาน พักผอน 

วันศุกร ตื่นเชา เขางาน เย็นย่ํา กลับบาน พักผอน 

วันเสาร ตืนเชา เขางาน เย็นย่ํา กลับบาน พักผอน 

วันอาทิตย ตื่นเชา เขางาน เย็นย่ํา กลับบาน พักผอน 

วันจันทร...วันอังคาร... วันพุธ...วันพฤหัส...วันศุกร...วันเสาร...วันอาทิตย......... 

ชีวิต ดําเนินไป อยางมีกฏเกณฑ ระเบียบ แบบแผน ชัดเจน 

เปนการทําใหชีวิตนั้น 

ม่ันคงแข็งแรง หรือ ซํ้าซากจําเจ 



 

Be Skeptical 

Date : 29 April - 27 June 2010 

Location: Gallery 7th floor. 

 

Bangkok Art and Culture Centre presents artworks from four Thai contemporary artists exploring 

doubts, raising questions, setting hypothesis both of inner self and 

  

Be Skeptical 

A contemporary art exhibition searching for new definitions  

Concept 

Bangkok Art and Culture Centre presents artworks from four Thai contemporary artists exploring 

doubts, raising questions, setting hypothesis both of inner self and outer surrounding. Pitiwat 

Somthai, Pasut Kranrattanasuit, Suparirk Kanitwaranun, and Noppadol Viroonchatapun together 

explore new meaning of ordinary with diverse artistic techniques resulting in sculpture, 

installation, film, and video art. 

 

In the midst of changes, the exhibition encourages visitors to examine their feelings and 

emotions through artworks that stimulate insights, cultivate new creative ideas and outlooks 

that benefit their personal and social lives. 
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