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ก  าลงัขบัเคล่ือนความคิด และความเช่ือของเราอยู ่
 โครงการศิลปนิพนธ์ชุด “มายาคติแห่งอ านาจในสังคมไทย” น าเสนอภาพสะท้อนถึง 
กระบวนการ ลกัษณะ รวมถึงผล ที่อ  านาจกระท าต่อความคิดและความเช่ือของคนในสงัคมผ่านวาท
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Beliefs and faiths are great forces which drive people’s thoughts and influence their 
perception of the world around them. However, they are constantly ever changing, depending on 
which set of beliefs is currently established and widely practiced in the mainstream. The 
questions are: 1. Are social beliefs related to the truth? 2. Is one aware that one is always 
constructed by either one discourse or another? 3. What myth is a major force that drives our 
thoughts and beliefs? 

A Ph.D. thesis entitled "The Power of Mythology in Thai Society" represents the 
processes, aspects, as well as consequences of the mythology and how it affects the beliefs and 
individuality in society through various sets of discourse. It is a process which has been done 
through repetition for a great period of time. As a result, the beliefs as well as the faiths are 
greatly influenced by the mythology at both conscious and sub-conscious levels which reflect 
through actions, leading to how each individual perceives the world and behaves accordingly. 
Any thoughts or beliefs deemed different from the mainstream are thus being suppressed, 
marginalized, and pushed to the other end of the duality. The problems which follow are the clash 
of ideas, the intolerance, and the diversity which are gradually disappearing from Thai society.  

This work is a result of gathering information, observing, interviewing, analyzing, and 
synthesizing the data through the paintings. It is done through appropriate managing methods and 
uses metaphors to convey from direct meanings to hidden ones. There are many symbols in the 
work which describe abstract beliefs, reflect the paradox which those in power are exercising over 
those underneath as well as raising a question towards the meaning of individuality under a great 
discourse and powerful mythology.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

หน่ึงในหน้าที่ของศิลปะคือการเป็นภาพตวัแทนเพื่อน าเสนอความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม 
เราสามารถท าความเขา้ใจความจริงของโลกแห่งกายภาพไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ 
ตา หู จมูก ปาก และการสมัผสั อยา่งไรก็ดีความจริงอีกจ านวนไม่นอ้ยอยูใ่นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้
อวยัวะในการรับรู้ได้ ความจริงดังกล่าวมาในรูปแบบความเช่ือที่ผูกโยงกับบริบทของอ านาจใน
สงัคม ความเช่ือมีลกัษณะเป็นนามธรรม  กล่าวคือ ไม่สามารถมองเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน หรือสัมผสั
ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  ผูท้ี่มีอ  านาจมกัสร้างภาพแทนเพือ่โนม้นา้วให้ผูค้นมีความเช่ือที่ถูกออกแบบ
มาแล้วตั้ งแต่ต้น ในขณะเดียวกัน ศิลปินในอดีตจ านวนมากได้สร้างศิลปะแทนความจริง 
(Representational Art) ขึ้นมา เพือ่ถ่ายทอดความจริงที่พวกเขาประสบ แต่ไม่สามารถบอกกล่าวได้
อยา่งตรงไปตรงมา 

ศิลปินในอดีตมีวธีิที่จะน าเสนอความคิดในรูปแบบของจิตรกรรมภาพแทน เพื่อบอกกล่าว
เร่ืองราวและความรู้สึกเชิงนามธรรม ที่ภาษาพูดและเขียนไม่เอ้ืออ านวยให้ส่ือสารได้อย่าง
ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิผลต่อความเขา้ใจ ศิลปินจึงใชก้ลวิธีการสร้างภาพแทนดว้ยการใช้
สญัลกัษณ์อุปมาอุปไมยซ่ึงเป็นการสร้างความหมายในเชิงเปรียบเทียบถึงส่ิงสองส่ิง กล่าวคือวิธีการ
หน่ึงที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ให้ความสนใจคือ วิธีการแบบอุปลกัษณ์ (metaphor) อนัเป็นการใชบ้างส่ิง
บางอย่างเปรียบเทียบแทนค่าความหมายถึงบางส่ิงบางอย่างที่ไม่ได้ปรากฏตรงหน้าหรือเป็น
นามธรรม วธีิการแบบอุปลกัษณ์เป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นความหมายแฝงมากกว่าความหมายตรง
ผูช้มตอ้งอาศยัทักษะที่มากกว่าการมองเห็นเพื่อเข้าถึงความหมายแฝงที่ศิลปินตอ้งการส่ือสาร  
ความหมายแฝงน้ีเองก็สามารถเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสงัคมที่เปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั 

ประวตัิศาสตร์การใชหุ่้นน่ิง (Still-life Objects) มีมาตั้งแต่ยคุโรมนั (c50 BEC.) และถูกวาด
เร่ือยมาโดยศิลปินในสมัยต่างๆ การใชหุ่้นน่ิงมีทั้งใชใ้นแบบตามความเป็นจริงโดยปราศจากการ
ปรุงแต่ง โดยใหหุ่้นน่ิงแสดงความหมายของมนัออกมา เช่น การวาดภาพหุ่นน่ิงผลไมท้ี่มีร่องรอย มี
รูและรอยด่างแสดงความเห่ียวเฉาในผลงานของคาราวคัโจ (Caravaggio ศิลปินในศตวรรษที่ 17) 
เพือ่แทนค่าถึงความไม่สมบูรณ์ การใชหุ่้นน่ิงเพือ่บอกเล่าเร่ืองราวของวตัถุส่ิงของตามกาลเวลาใน
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ผลงานของฌ็อง บาติสท ์ชาร์แด็ง (Jean Baptiste Chardin) ที่แสดงเร่ืองราวของอาหาร ห้องครัว 
และเร่ืองราวของชีวิตประจ าวนัที่เรียบง่าย และอีกแบบหน่ึงคือการใชหุ่้นน่ิงเพื่อแทนค่าถึงบางส่ิง
บางอยา่งที่ไม่ไดป้รากฎอยูต่รงหน้า เช่นในผลงานจิตรกรรมของอนัโตนิโอ เดอ เพเรดา (Antonio 
de Pereda) ศิลปินที่วาดภาพแนวแฟนิทสั (vanitas) ที่ใชว้ิธีการเปรียบเทียบวตัถุส่ิงของสองส่ิงคือ 
หน่ึง ส่ิงของที่มีคุณค่า มีราคา และมีความหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสัญลกัษณ์ความมีอ านาจในทางโลก
และการด ารงอยู ่กับ สอง คือส่ิงที่เป็นตวัแทนของความไม่จีรังย ัง่ยนืในทางกายภาพ เช่นภาพหัว
กะโหลก หรือเทียนดบั ซ่ึงมีความหมายส่ือถึงชีวติ ความตายและเวลาที่ส้ินสุดลง อนัเป็นเอกลกัษณ์
ของวธีิการใชหุ่้นน่ิงแฟนิทสั ที่ไม่ไดใ้ชหุ่้นน่ิงในความหมายที่ตรงไปตรงมา แต่ใชเ้พื่อน าพาไปสู่
ความหมายอ่ืนที่ศิลปินตอ้งการจะส่ือสาร ในกรณีน้ีผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ด้ใช้วิธีการเดียวกันในการ
แทนค่าความหมายของหุ่นน่ิงที่ปรากฎในผลงานจิตรกรรม ซ่ึงตอ้งอาศยัการตีความ (interpretation) 
หุ่นน่ิงเพื่อน าไปสู่อีกความหมายหน่ึงที่เป็นความหมายแฝง (connotation) เน่ืองจากไม่สามารถ
ส่ือสารบางเร่ืองโดยตรงในบริบทของสงัคมปัจจุบนัได ้

ส าหรับศิลปินชาวไทยที่ผลงานของเขาไดต้ั้งค  าถามต่อผูมี้อ  านาจ โดยใชว้ิธีการอุปลกัษณ์
ในการวิพากษว์ิจารณ์ผ่านผลงานจิตรกรรมหุ่นน่ิงได้แก่ นที อุตฤทธ์ิ นทีใชว้ิธีการสร้างภาพแทน
ของหุ่นน่ิงที่เลือกมาจากวตัถุรอบตวัในชีวิตประจ าวนัน ามาประกอบ จดัเรียงใหม่เพื่อบอกเล่า
เร่ืองราวทางการเมืองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิกฤติการณ์ที่อยู่ภายในใจของศิลปิน ความกลัว 
ความกงัวลต่อสถานการณ์ นทีใชจิ้ตรกรรมรูปแบบภาพเหมือนของหุ่นน่ิง แต่หุ่นน่ิงของนทีไม่ได้
บอกความหมายโดยตรง หากตอ้งใชก้ารอ่านและตีความหุ่นน่ิงเหล่านั้นเพือ่น าไปสู่ความหมายใหม่
ที่ศิลปินตอ้งการบอกโดยนยั  

หากวเิคราะห์จุดเหมือนและจุดต่างในผลงานจิตรกรรมหุ่นน่ิงแฟนิทสั จิตรกรรมหุ่นน่ิงนที 
อุตฤทธ์ิและของผูว้ิจยัสร้างสรรค์นั้นมีความแตกต่างกนัอยู ่ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ แนวความคิด การ
เลือกใชหุ่้นน่ิงและกลไกการใชหุ่้นน่ิงในภาพ ประเด็นแรกแนวความคิด หุ่นน่ิงแฟนิทสัมีเน้ือหา
เก่ียวกบัการตั้งค  าถามถึงความไร้แก่นสารของชีวิตคน หุ่นน่ิงของนที มีเน้ือหาเก่ียวกบัความวิกฤติ
ของประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ส่วนเน้ือหาในการศึกษาวิเคราะห์ของผูว้ิจัย
สร้างสรรคมุ่์งไปที่อ  านาจของชนชั้นน าในการสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อการปลูกฝัง การโฆษณา
ชวนเช่ือ (propaganda) ทางความคิดในการสร้างชุดความจริงหน่ึงเดียวขึ้ นมา ซ่ึงท าให้เกิดการ
ลดทอนความหลากหลายของทุกส่ิงลง ประเด็นที่สองการเลือกใชหุ่้นน่ิง งานแฟนิทสัจะใชหุ่้นน่ิงที่
จ  ากดัและไม่หลากหลายซ่ึงจะเห็นรูปแบบซ ้ าๆกนัในหลายภาพ ส่วนหุ่นน่ิงของนทีกับของผูว้ิจยั
สร้างสรรคใ์ชส่ิ้งของที่หลากหลายจากของรอบตวัน ามาใชเ้ป็นตน้แบบ นทีใชว้ตัถุทุกส่ิงรอบตวัไม่
จ ากดัประเภทและที่มา ส่วนของผูว้จิยัสร้างสรรคเ์ลือกใชว้ตัถุที่มีความสมัพนัธก์บับริบทของอ านาจ 
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รวมไปถึงตวัอกัษร วสัดุส าเร็จรูป และแมแ้ต่ลกัษณะของบรรยากาศ ส่วนประเด็นที่สามคือกลไก
การใช้หุ่นน่ิง หุ่นน่ิงแฟนิทัสจัดภาพแบบมีสูตรส าเร็จที่ตายตัวได้แก่ การน าส่ิงของมาวาง
เปรียบเทียบเพือ่ให้เห็นถึงความไร้แก่นสาร หุ่นน่ิงของนทีใชก้ารขยายส่ิงของขนาดเล็กให้มีขนาด
ใหญ่ มีการจดัวางแบบแสดงให้เห็นถึงอ านาจที่มีผลต่อผูช้ม แต่ในผลงานของผูว้ิจยัสร้างสรรค์นั้น
เน้นการส่ือความหมายของวตัถุสัญญะต่างๆภายในภาพที่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับวิธีการ
น าเสนอ และการขยายขอบเขตของงานจิตรกรรมผ่านการตีความอย่างเปิดกวา้งของผูช้ม ดังนั้น
กล่าวโดยสรุปผูว้จิยัสร้างสรรคก์ าลงัสร้างผลงานจิตรกรรมจากตน้แบบวตัถุรอบตวั รวมไปถึงกลวิธี
ในการน าเสนอที่มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละผลงาน ดว้ยวธีิการอุปลกัษณ์ในการอ่านความหมาย 
โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการวิจารณ์อ านาจของชนชั้นน าในการปลูกฝังความเช่ือผ่านวาทกรรมและ
มายาคติอนัน าไปสู่ความเหล่ือมล ้าทางชนชั้น และลดความส าคญัของความหลากหลายทางความคิด
ของคนในสงัคมไทย 

การศึกษา วิเคราะห์ ความเช่ือในสังคมไทยที่สะทอ้นให้เห็นวาทกรรม(อ านาจ) และมายา
คติที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นทางความเช่ือ การท าให้เกิดความจริงหน่ึงเดียว การเกิดกระบวนการ
ประกอบสร้างชุดมายาคติที่ทรงพลงัอนัน าไปสู่การสูญหายของความหลากหลาย ซ่ึงปรากฎออกมา
เป็นการลกัลัน่ทางความคิดและระบบตรรกะที่แปรปรวน รวมทั้งความเหล่ือมล ้าของผูมี้อ  านาจต่อผู ้
ที่ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจนั้นซ่ึงไดแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และการตกอยูภ่ายใตม้ายาคติที่ปรากฏมาในรูป
ของวตัถุสัญญะจ านวนมากมายที่ถูกแพร่กระจายไปในบริบทของสังคมไทย ผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์ง
ตอ้งการที่จะสร้างจิตรกรรมภาพแทน ที่แสดงให้เห็นถึงอ านาจของวาทกรรมและชุดมายาคติที่
ครอบง าอยูใ่นบริบทของสงัคมไทย ดว้ยวธีิการอุปลกัษณ์ เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในเร่ือง
ของประเด็นอ านาจแห่งชุดมายาคติ ผา่นการใชว้ตัถุสญัญะที่หลากหลายรอบตวัซ่ึงหาไดจ้ากสงัคมที่
เราอยูน่ ามาเปล่ียนความหมายโดยใชน้ัยยะของความหมายแฝงเพื่อสร้างความหมายในบริบทใหม่
ในการตีความ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจของคนในสังคม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่ง
เขา้อกเขา้ใจ และเห็นคุณค่าในกนัและกนัโดยใชผ้ลงานศิลปะเป็นส่ือในการเช่ือมโยง 

 
1.2  ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพือ่สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะที่มีแนวคิดเก่ียวกบัการแสดงให้เห็นถึงอ านาจของมายา

คติทางความเช่ือ โดยใชว้สัดุส าเร็จรูปที่พบในชีวิตประจ าวนัในการส่ือความหมายผ่านวิธีการแบบ

อุปลกัษณ์ (metaphor) 
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1.2.2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหมือนจริง เพื่อการท าความเข้าใจในภาพ

เบื้องตน้และน าไปสู่การตีความสญัลกัษณ์ต่างๆในประเด็นที่ลึกซ้ึงต่อไป 

1.2.3 เพือ่สร้างเสริมหรือกระตุน้ให้สังคมไทยไดต้ระหนักถึงประเด็นความจริงชุดต่างๆที่

ปรากฎ  เก่ียวกบัส่ิงที่เห็นและส่ิงที่เป็น ซ่ึงอาจมีความหมายในการตีความที่แตกต่างกนัได ้

1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ  
 ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามันเชิงแนวคิด น าเสนอประเด็นว่าด้วยอ านาจของชุดมายาคติที่
ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ผ่านวิธีการแสดงออกด้วยการใช้หุ่นน่ิงที่เป็นวตัถุที่สามารถพบได้ใน
ชีวติประจ าวนัน ามาเป็นตน้แบบ และใชว้ธีิการอ่านรหสัสญัญะดว้ยวิธีการอุปลกัษณ์ เพื่อส่ือสารถึง
ความเป็นจริงในมุมมองเชิงอ านาจที่เกิดขึ้นในสงัคมไทย 
 

1.4 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 ผูว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งการสร้างผลงานศิลปะที่น าเสนอประเด็นอ านาจของมายาคติที่ส่งผล
ต่อความเช่ือของคนในบริบทสังคมไทย โดยใชภ้าพจิตรกรรมสีน ้ ามนัในรูปแบบเหมือนจริง ผ่าน
วธีิการส่ือสารความหมายในเชิงรหสัสญัญะในการตีความไปสู่ความหมายอ่ืนที่แฝงอยู ่ 

 
1.5 ค ำจ ำกัดควำม 
 ภำพแทน คือ ลกัษณะการใช้ส่ิงหน่ึงเพื่อแทนความหมายของอีกส่ิงหน่ึง โดยการใชภ้าพ
วตัถุที่มีความหมายโดยตรงน ามาจัดวางตามความตอ้งการของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ เพื่อส่ือไปถึง
ความหมายอ่ืน หรือความหมายแฝงของวตัถุช้ินนั้นๆ 
 มำยำคติ คือ ระบบความหมายทางสัญญะการแทนค่าความหมายในระดับที่เหมือนจะ
แนบเนียนเป็นส่ิงเดียวกันกับธรรมชาติ ทั้ งที่ความจริงมันเป็นเพียงส่ิงที่ประกอบสร้างขึ้นทาง
วฒันธรรมและท าใหค้นในสงัคมคลอ้ยตามโดยไม่รู้ตวั 
 วำทกรรม คือ ความจริงประดิษฐ์ที่มีอ  านาจในการครอบง าเหนือความคิด มีอ านาจในการ
ก าหนดความจริงที่มาพร้อมกบัชุดความรู้ต่างๆ และบางคร้ังมาในรูปของการโฆษณาชวนเช่ือจากผู ้
ที่มีอ  านาจ 
 อ ำนำจ คือ ลักษณะนามธรรมของการกระท าซ่ึงผูถู้กกระท าจะตกอยู่ภายใตอ้  านาจของ
ผูก้ระท าที่มาในรูปของความรู้ ความเช่ือ และความศรัทธา ส่งผลต่อความคิด ตวัตน และอตัลกัษณ์  
น าไปสู่ภาวะของความจริงหน่ึงเดียว ลดทอนความหลากหลายและโอกาสในความเป็นไปไดข้อง
ทุกส่ิง 
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 อุปลักษณ์ คือ การแทนค่าความหมายของส่ิงหน่ึงกับอีกส่ิงหน่ึงที่มีความแตกต่างกัน แต่
สามารถท าความเขา้ใจในความหมายไดถ้า้อยูใ่นบริบทของสงัคมเดียวกนั 
 
1.6 ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 

ขอบเขตของเน้ือหาเป็นการใชก้ระบวนการทางศิลปะแบบภาพแทน (representional art) 
เพื่อส่ือสารเน้ือหา ด้วยภาษาทางจิตรกรรมและการอ่านความหมายด้วยวิธีแบบอุปลักษณ์ ใน
ประเด็นเร่ืองอ านาจที่ถูกใชผ้่านทางวาทกรรมและมายาคติ ซ่ึงน ามาสู่ประเด็นในเร่ืองความไม่เท่า
เทียมกนั และการถูกลดทอนความหลากหลายในทุกส่ิงโดยถูกก าหนดจากผูมี้อ  านาจในสังคมไทย 
โดยจะใชผ้ลงานทางจิตรกรรมสีน ้ ามนัรูปแบบเหมือนจริงสองมิติ ในขนาดที่มีความแตกต่างกัน 
เป็นวิธีการในการแสดงออกเพื่อส่ือสารความหมายทางความคิดอันเก่ียวกับการวิพากษ์วิจารณ์
ประเด็นอ านาจที่เกิดขึ้นในการเมืองและการปกครองในบริบทสงัคมไทยในปัจจุบนั 

 
1.7 ขั้นตอนกำรศึกษำ  

1.7.1 คน้ควา้ขอ้มูลจากการอ่านหนังสือ ซ่ึงแบ่งออกเป็นหนังสือในแนวทางต่างๆไดแ้ก่ 
หนังสือสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หนังสือปรัชญา หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือ
ประวติัศาสตร์ หนงัสือประวติัศาสตร์ศิลปะ และวารสารหรือวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

1.7.2 ทดลองสร้างผลงานจิตรกรรมโดยผา่นกระบวนการในการใชภ้าพแทนแบบอุปลกัษณ์  
1.7.3 สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลทางความคิดเห็น ในที่น้ีแบ่ง

ออกเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มบุคคลทัว่ไป กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มศิลปินที่ท  างานศิลปะ จากนั้น
วเิคราะห์การสมัภาษณ์ เพือ่น าขอ้มูลที่ไดม้าแยกแยะและวเิคราะห์ประเด็นในงานวจิยัอยา่งละเอียด 

1.7.4 เก็บขอ้มูลเก่ียวกับหุ่นน่ิงที่ถูกใช้ผ่านผลงานจิตรกรรมทั้งศิลปินไทยและศิลปิน
ต่างประเทศ เป็นการหาความหลากหลายและความน่าจะเป็น ในการวเิคราะห์เปรียบเทียบเพื่อคน้หา
ความสอดคลอ้งและความแตกต่าง ทั้งในทางเน้ือหา รูปแบบการใชหุ่้นน่ิง และกลไกหรือกลวิธีใน
การจดัภาพหุ่นน่ิง  

1.7.5 สังเคราะห์ผลงานที่ได้ท  ามา ผ่านวิธีการอุปลักษณ์ และเร่ิมกระบวนการภาพร่าง
ตน้แบบ (sketch) 

1.7.6 สร้างผลงานจิตรกรรม จ านวนขั้นต ่าไม่น้อยกว่า 7 ช้ิน ในลกัษณะการสร้างภาพแทน 
(representational art) ด้วยวิธีการใช้หุ่นน่ิงเชิงสัญญะ  และใชว้ิธีการอ่านความหมายในแบบอุป
ลกัษณ์ (metaphor) 

1.7.7 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์
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1.7.8 สรุปผลงานในกระบวนการสร้างสรรค ์

 
1.8 วิธีกำรศึกษำ 
 วธีิวทิยา (research methodology) 
 1.8.1 กำรศึกษำภำคเอกสำร  

การศึกษาเร่ืองอ านาจและความเช่ือที่ไหลเวียนอยูใ่นสังคมไทย ผ่านกระบวนการท างาน
ของระบบวาทกรรม และมายาคตินั้นจ าเป็นตอ้งศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆที่น ามาใชเ้ป็นกรอบ
ทฤษฎี (theoretical framework) ซ่ึงจากแนวคิดของมิเชล ฟูโกตน์ั้น ท  าให้ผูว้ิจยัสร้างสรรค์น ามาใช้
เป็นกรอบคิดในการมองส่ิงที่เกิดขึ้นในสงัคมที่เก่ียวกบัประเด็นเร่ืองความเช่ือทั้งหลาย ที่ส่งอิทธิพล
ไปยงัความคิดของคนหมู่มากในหลายเร่ือง เป็นการท างานของวาทกรรมชุดต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมา
จากผูท้ี่มีอ  านาจในการปกครองเพื่อควบคุมความคิดของประชาชน การเรียนรู้ การท าความเขา้ใจ 
การสงสยัเพือ่แยกแยะและตั้งค  าถามต่อความเช่ือทั้งหลายนั้นเป็นการคน้หาการมีอยูข่องวาทกรรม
รวมทั้งการท าความเขา้ใจระบบสัญญะในการส่ือสารความหมายระดบัมายาคติว่าความจริงหลาย
เร่ืองที่ดูเหมือนเป็นความจริงตามธรรมชาตินั้นเป็นเพียงแค่ส่ิงที่ถูกประกอบสร้างทางวฒันธรรม 
และเร่ืองสุดทา้ยเป็นการท าความเขา้ใจแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ (post modern) ที่ตั้งค  าถามกบัชุด
ความเช่ือหรือเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ (meta-narrative) ในสังคมว่าเป็นเพียงส่ิงที่ถูกสร้างและนิยาม
ความหมายขึ้นมาเท่านั้นเอง  

1.8.2 กำรรวบรวมข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์  

เฝ้าศึกษาปรากฎการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นอ านาจและส่ิงที่เป็นวิธีการที่อ  านาจรัฐสร้าง

ความจริงผา่นระบบความเช่ือ อนัมีผลต่อความคิดของคนในสงัคมไทย ส่ิงเหล่าน้ีปรากฎอยูร่อบตวั

เรา ถูกประดิษฐส์ร้างขึ้นเพือ่ใหก้ลายเป็นความเช่ือตามที่รัฐตอ้งการเพื่อควบคุมความคิด ความเช่ือ 

และกลายเป็นความเข้าใจลวงในรูปมายาคติ ที่ฝังรากหย ัง่ลึกจนปรากฎอยู่ในพฤติกรรมของ

ประชาชน การรวบรวมขอ้มูลสามารถแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็นสามส่วนไดแ้ก่ 

1.8.2.1 การเฝ้าสังเกตเชิงพฤติกรรม เราสามารถส ารวจตรวจสอบลักษณะของ
ความเช่ือได้ในหลายๆเร่ืองราว และหลากหลายประเด็น เน่ืองจากความเช่ือเป็นเสมือน
พฤติกรรมส่วนบุคคล หากแต่ในทางแนวคิดหลงัสมยัใหม่ ความเช่ือก็เป็นส่ิงที่ถูกส่งต่อ ถูก
สอนสั่ง ถูกท าให้กลายเป็นความจริงในระดบัจิตใตส้ านึก ซ่ึงผูท้ี่ไดรั้บชุดความเช่ือนั้นจะ
ไม่รู้สึกถึงความไม่เป็นปกติ และความไม่เป็นความจริงตามธรรมชาติของชุดความเช่ือนั้น
เลย 
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1.8.2.2 การสังเกตทางวตัถุ จากการค้นคว้ามาในระยะเวลาหน่ึงท าให้ผูว้ิจัย
สร้างสรรค์พบความเช่ือมโยงระหว่างตวัวตัถุสัญญะกบัความเช่ือ บางทีร่องรอยการมีอยู่
ของมายาคติก็ปรากฎออกมาในรูปของวตัถุสญัญะที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส่ิ้งของใน
สงัคมบริโภค หลายคนเลือกใชจ้ากความหมายสัญญะ ซ่ึงแสดงให้เห็นการท างานของวาท
กรรมในรูปสญัลกัษณ์ที่มีอ  านาจในการก าหนดความคิดของเราทุกคน   

1.8.2.3 การสมัภาษณ์ การบนัทึก การเก็บขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก และการอดัไฟล์
เสียง ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลที่จะสมัภาษณ์ไดด้งัต่อไปน้ี  

ก. กลุ่มบุคคลทัว่ไป โดยก าหนดความแตกต่างทั้งทางด้านอาชีพ

และช่วงอายเุพือ่ใหไ้ดค้วามหลากหลายของขอ้มูลมากที่สุดใน

การน ามาวเิคราะห์ในประเด็นของอ านาจ และการท างานผ่าน

ทางวาทกรรม มายาคติเพื่อไปสู่ประเด็นทางความเท่าเทียม 

และความหลากหลาย 

ข. กลุ่มนักวิชาการ โดยก าหนดให้มาจากบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ

ในแต่ละด้านในสายงานของตนเอง อันจะได้ข้อมูลที่

หลากหลาย และมีความน่าเช่ือถือ 

ค. กลุ่มศิลปิน การสมัภาษณ์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ศิลปินที่

ท  างานศิลปะในแนวทางทักษะฝีมือที่มี เทคนิคเฉพาะของ

ตนเอง และกลุ่มศิลปินที่ท  างานในแนวความคิดหรือศิลปินที่

ใชเ้ทคนิคการส่ือสารในรูปแบบใหม่ 

                1.8.3 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน รูปแบบและลักษณะของผลงำน 
ใชข้อ้มูลที่ไดม้าจากการเฝ้าสังเกตเชิงพฤติกรรม การสังเกตทางวตัถุในชีวิตประจ าวนัที่มี

ความหมายในการส่ือสารทางความหมายสัญญะ ประกอบกบัการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และ
การจดบนัทึก น ามาวิเคราะห์แยกแยะเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ชดัเจนขึ้นเพื่อน ามาใชเ้ป็นขั้นตอนในการ
ร่างตน้แบบหุ่นน่ิงในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 
              น าขอ้มูลที่ผา่นการวเิคราะห์แลว้มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะดว้ยวิธีการทางจิตรกรรม 
ผ่านการใชต้น้แบบวตัถุชนิดต่างๆที่มีความหมายในเชิงสัญญะ การอุปลักษณ์ และน าเสนอด้วย
วธีิการที่เหมาะสมเพือ่น าเสนอประเด็นอ านาจของชุดมายาคติ 
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1.9 แหล่งข้อมูล 
1.9.1 เอกสาร 

ศึกษาคน้ควา้เน้ือหาขอ้มูลเอกสารจากหนังสือวิชาการ วารสาร สูจิบตัร ภาพถ่าย
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ต่างๆ 

 1.9.2 สถานที่ 
ค้น ค ว้ า ข้อ มู ล จ า ก ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร  ห้ อ ง ส มุ ด

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถานที่จดัสัมมนาในประเด็นที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ก าลงัท าศึกษา
คน้ควา้ในวงวชิาการ สถานที่บรรยายตามมหาวทิยาลยั รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นจุดนัดพบของคน
กรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านห้างสรรพสินคา้ใจกลางเมือง พื้นที่ทางวฒันธรรม เช่นวดั หรือหอ
ศิลป์ต่างๆ เช่นหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) หรือพื้นที่สาธารณะอ่ืนๆ 
กบัอีกพื้นที่นึงคือการเดินทางเพื่อหาขอ้มูลในการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นนักวิชาการ หรือ
บุคคลที่เป็นนกัเขียน ศิลปิน หรือบุคคลทัว่ไปที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดในประเด็นงานสร้างสรรค์
น้ี ซ่ึงหลากหลายสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั 

 
1.10. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค้นคว้ำ 

1.10.1 วสัดุที่ใช้ในการสร้างผลงานจิตรกรรม ได้แก่ สีน ้ ามันเกรดคุณภาพสูง (Old-
Halland) แปรงทาสี พู่กนั (spider, angelo, sekai) น ้ ามนัลีนสีด (Odourless Lean) น ้ ามนัลา้งพู่กนั
และท าความสะอาดพู่กนัคุณภาพสูง (Odourless Solvent) เฟรมกรอบภาพ ผา้ลินินคุณภาพสูงที่ใช้
วาด  (Schenker) และน ้ ามันเคลือบภาพเพื่อรักษาสภาพผลงาน  (Artist’ Gloss Vanish, 
Winsor&Newton) 

1.10.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบนัทึกขอ้มูล เช่น สมุดจด กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์บนัทึกเสียง 
คอมพวิเตอร์ รูปถ่ายตน้แบบ และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ไฟสตูดิโอ  

1.10.3 หนังสือและวารสารที่เก่ียวขอ้งกับมนุษยแ์ละสังคม ประเด็นการถอดร้ือมายาคติ 
และการท างานของวาทกรรม แนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ หนังสือสายมานุษยวิทยา ประวติัศาสตร์ 
กฏหมายและการเมือง รัฐศาสตร์ ปรัชญา สงัคม และวรรณกรรม 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

  
การจะท าความเขา้ใจในผลงานศิลปะช้ินหน่ึงในสงัคมร่วมสมยั จ  าเป็นตอ้งสืบคน้ไปถึงส่ิง

ต่างๆที่แวดลอ้มผลงานช้ินนั้นอยู ่ที่มาทางความคิดลว้นมีเหตุและปัจจยั ดงันั้นโครงสร้างในบทที่
สองผูว้จิยัสร้างสรรคจึ์งขอแบ่งขอ้มูลของที่มาในผลงานศิลปะออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ ส่วนที่หน่ึง
ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์อันเป็นขอ้มูลในภาคทฤษฎีของผูว้ิจยัสร้างสรรค์อันจะประกอบไปด้วย 
ทฤษฎีแนวคิดเร่ืองวาทกรรม (discourse) ของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักปรัชญาชาว
ฝร่ังเศส อันเก่ียวข้องกับอ านาจในสังคม และทฤษฎีเก่ียวกับมายาคติ (mythology) ของโรล็อง 
บาร์ตส์ (Roland Barthes) นกัสญัวทิยาชาวฝร่ังเศสอนัเก่ียวขอ้งกบัส่ิงคุน้ชินในชีวิตประจ าวนัจนไม่
ทนัสงัเกตวา่มนัเป็นเพยีงแค่ส่ิงประกอบสร้างทางวฒันธรรมซ่ึงทั้งสองทฤษฎีที่กล่าวมาเป็นทฤษฎีที่
มีความสอดคล้องและสัมพนัธ์กบัผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งในด้านรูปแบบและเน้ือหา และมีส่วน
ส าคญัในการท าความเขา้ใจปรากฎการณ์ในการอ่านความจริงในมุมมองต่างๆของแต่ละคน ซ่ึงเป็น
หน่วยยอ่ยของสงัคมแบบหลงัสมยัใหม่  

ส่วนที่สองเป็นข้อมูลทางศิลปะ เน่ืองจากรูปแบบที่ผู ้วิจัยสร้างสรรค์เลือกใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานคือภาพหุ่นน่ิง ในส่วนน้ีจึงเป็นการอธิบายวิเคราะห์รูปแบบผลงานใน
ประวติัศาสตร์ โดยยกตวัอยา่งหุ่นน่ิง (still life) จ  านวนหน่ึงในยคุสมยัต่างๆ ทั้งในแบบหุ่นน่ิงที่ส่ือ
ถึงความงามในตวัภาพเอง และหุ่นน่ิงที่ส่ือความหมายแฝงเปรียบเปรยเพื่อน าไปสู่ความหมายอ่ืน 
รวมทั้งการใชว้ธีิอุปลกัษณ์ (metaphor) ที่ปรากฎในส่วนวธีิการใชส่ื้อสารหุ่นน่ิงที่ส่ือสารเร่ืองสีและ
ระนาบ หุ่นน่ิงเชิงเสียดสีต่ออ านาจ และหุ่นน่ิงที่ตอ้งการเอาชนะความเป็นภาพถ่าย  จากนั้นจึงท า
การแยกแยะวิเคราะห์หุ่นน่ิงในผลงานของศิลปินยุคต่างๆ ในประเด็นที่เก่ียวเน่ืองกับส่ิงที่ก  าลัง
ศึกษาวิจยัในผลงานหุ่นน่ิง และการสร้างผลงานศิลปะโดยอิงฐานแนวความคิดเร่ืองอ านาจและ
การเมืองเป็นหลกัใหญ่ ซ่ึงในที่น้ีเป็นแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่วิจยัคือประเด็นเร่ืองของมายา
คติของอ านาจในสงัคมไทย โดยน าเสนอแนวความคิดนั้นเป็นผลงานศิลปะผ่านการอุปลกัษณ์ทาง
ความหมายด้วยภาพหุ่นน่ิงอันหลากหลายที่ต้องใช้ความเข้าใจในบริบทต่างๆในการตีความ 
(interpretation) 

จากขอ้มูลทั้งสองส่วนดงักล่าวน่าจะครอบคลุมในส่วนของการท าความเขา้ใจในผลงาน
ศิลปะของผูว้จิยัไดอ้ยา่งครบถว้นทั้งในประเด็นทางทฤษฎีที่เลือกน ามาใชเ้ป็นฐานคิดในการ
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ตีความ คน้หาส่ิงที่เป็นความเช่ือในความจริงของคนในสังคม และในส่วนของประเด็นที่มาทาง
ศิลปะ รูปแบบ ความแตกต่างจากการสงัเคราะห์ และการน ามาใชเ้พื่อสร้างเป็นผลงานศิลปะที่เสร็จ
สมบูรณ์ในหน่ึงชุด 
 
2.1 ข้อมูลทางทฤษฎีสังคมศาสตร์ 

2.1.1 แนวคดิเร่ืองวาทกรรม (discourse) ของมิเชล ฟูโกต์ 

มิเชล ฟูโกต ์(Paul-Michel Foucault) เกิดเม่ือวนัที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1926 ที่เมืองปัวติเยร์
(Poitiers) ประเทศฝร่ังเศส หลงัจบชั้นมธัยมศึกษาจากปัวติเยร์ เขาไดย้า้ยมาเรียนต่อในเมืองหลวง 
โดยสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาพิเศษที่เขม้งวดเร่ืองคุณภาพการเรียนการสอนที่ช่ือ
ว่า โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (EcoleNormaleSuperieure) จนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาปรัชญาฟูโกต์เป็นคนที่ฉลาดปราดเปร่ืองเขาเขา้เรียนในระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาที่
มหาวทิยาลยัที่ซอร์บอนน์ (Sorbonne) ควบคู่ไปดว้ยฟูโกตเ์คยสอนที่มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์
กลีย  ์สหรัฐอเมริกา เขาเคยด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารยท์างประวตัิศาสตร์ของระบบความคิด
(Professor of the History of Systems of Thought) ที่วิทยาลยัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1970มองในมุม
ปัจจุบนัเขาเป็นนักปรัชญา นักประวตัิศาสตร์ความคิด  นักทฤษฎีสังคม นักนิรุกติศาสตร์ และนัก
วิจารณ์วรรณกรรมชาวฝร่ังเศส ฟูโกตไ์ม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัความคิดที่ตายตวัหรือสุดขั้วดา้นใด
ดา้นหน่ึง และไม่ไดย้ดึติดกบัความหมายที่ตายตวัของคู่ตรงขา้ม แต่พยายามเสนอวา่ความคิดไม่ไดมี้
ความหมายตายตวั แต่ความหมายเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมา1 

มองไปที่บริบทแวดลอ้มในสมยัที่ฟูโกตย์งัหนุ่มนั้นเป็นบรรยากาศหลงัสงครามโลกที่เพิ่ง
ส้ินสุดลง เวลาดงักล่าวแนวคิดหลกัสองแนวคิดที่ใหลเวียนอยูใ่นสังคมในขณะนั้นไดแ้ก่ ปรัชญา
แบบอตัถิภวนิยม ปรากฎการณ์วิทยา และแนวคิดแบบมาร์กซิสม์ แนวคิดแรกเก่ียวขอ้งกับความ
เป็นปัจเจคและอตับุคคล วา่เป็นผูท้ี่กระท า มีเสรีภาพในความคิดและแสดงออกในส่ิงต่างๆอยา่งเสรี 
ส่วนแนวคิดที่สองเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ท าให้เกิดโครงสร้างทางชนชั้นไดแ้ก่โครงสร้าง
ส่วนบนกบัโครงสร้างส่วนล่างที่แตกต่างกนั ฟูโกตเ์คยไดเ้ขา้ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งฝร่ังเศส 
และไดล้าออกมาในปี ค.ศ.1951 จากแนวคิดบางอยา่งที่ไม่ตรงกนั ความลม้เหลวจากแนวคิดมาร์ก
ซิสต ์ท าใหปั้ญญาชนฝร่ังเศสส่วนใหญ่หนัสู่กระแสแนวคิดปรัชญาโครงสร้างนิยม (structuralism)  

                                         
1อานันท์ กาญจนพนัธุ์,คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2555),3. 
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แนวคิดแบบที่มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง เป็นองค์ประธาน (subject) มีความเช่ือมัน่ในการใช้
ปัญญาและหลกัเหตุผลซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 18 ไม่ไดน้ ามนุษยไ์ปสู่ส่ิงที่เป็นโลก
แห่งอุดมคติ (utopia) แต่สติปัญญาและเหตุผลนั้นกลับท าให้เกิดสงครามโลกถึงสองคร้ัง ความ
สงสยั และการวพิากษแ์นวคิดมนุษยนิยมจึงไดเ้กิดขึ้น เกิดการต่อตา้นอตับุคคล โดยไม่เช่ือว่ามนุษย์
มีอิสรภาพอย่างแทจ้ริงอีกต่อไปในการคิดและในการกระท า หากแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่
มนุษยส์งักดัอยูต่่างหากที่เป็นตวัก ากบัและครอบง าความคิดของเรา 

อิทธิพลที่มีผลต่อความคิดและผลงานของฟูโกตน์ั้นส่วนหน่ึงมาจากครูและที่ปรึกษาของ
ตวัเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดวิเคราะห์วาทกรรมของ ฌอร์ฌ ดูเมซิล (George Dumezil) แนวทาง
ศึกษาประวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์ของ ฌอร์ฌ ก็องกีแยม็ (George Canguilhem)2นอกจากน้ียงัมีนัก
คิดอยา่งนิทเช่ (Fredric Nietzsche) มาร์กซ์ (Carl Marx) และฟรอยด์ (Sigmund freud) ซ่ึงมีจุด
ร่วมนึงการในก าหนดพื้นที่ทางความคิดของสังคมสมัยใหม่ และการตีความในแบบใหม่ 
(hermeneutics) ซ่ึงทั้งสามต่างมีความคิดร่วมกนัในการตระหนักถึงการด ารงอยูข่องความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้และอ านาจ เช่นความรู้ในอ านาจที่เกิดจากความแตกต่างทางชนชั้น  ความรู้ในอ านาจ
ของความปรารถนาที่ถูกกดซ่อนไว ้และความรู้ในอ านาจของความเป็นปัจเจคที่อยู่เหนือหลัก
ศีลธรรมและจารีตซ่ึงกดทบัความศกัยภาพในตวัมนุษย ์ 

ผลงานที่ผ่านมาของฟูโกตไ์ดแ้ก่ Menta Illness and Psychology (1954), Madness and 
Civilization (1961), The Birth of the Clinic (1963), The Order of Things (1966), The Archaeology 
of Knowledge (1969), Discipline and Punish (1975), The History of Sexuality Vol.1 (1976), 
Power/Knowledge (1980) งานส่วนใหญ่มุ่งส่งผลต่อคนที่ดอ้ยสิทธิ ผูใ้ชแ้รงงาน คนไข ้นักโทษ 
กลุ่มเพศทางเลือกอ่ืนๆ คนจน คนพิการ รวมไปถึงคนคนชายขอบทั้งหลาย ฟูโกตใ์ชว้ิธีการศึกษา
ประวตัิศาสตร์แบบสาแหรก (genealogy) คน้เขา้ไปในแต่ละช่วงเวลาของประวติัศาสตร์เพื่อคน้หา
ความเก่ียวเน่ืองขององคค์วามรู้และอ านาจซ่ึงมีผลต่อความเช่ือต่างๆ ยกตวัอยา่งความเช่ือในรูปแบบ
ของศาสนาที่มาจากพระเจา้ หรือความเช่ือแบบเป็นเหตุผลในแบบวิทยาศาสตร์อันเป็นความรู้
น่าเช่ือถือ ประวติัศาสตร์เหล่าน้ีไม่ได้มีความเช่ือมโยงกัน แต่ใช้แบ่งแยกชุดความเช่ือในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น คร้ังหน่ึงตะวนัตกเคยถือว่าความบา้เป็นที่มาพิเศษของ“พระเจา้” พอมาในศตวรรษที่ 
17-18 ซ่ึงเป็นยคุแห่งเหตุผล ความบา้จึงกลายเป็น“ความไร้เหตุผล” และในศตวรรษที่ 19 ความบา้
เล่ือนฐานะมาเป็น“อาการป่วย”อยา่งหน่ึง3 

                                         
2แบร่ี สมาร์ท, มิแช็ล ฟูโกต์, แปลจาก Michel Foucault, แปลโดย จามะรี เชียงทองและสุนทร สุขสราญจิต 

(กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2555),5. 
3ธีรยทุธ บุญมี, มิเชล ฟูโกต์(Michel Foucault) (กรุงเทพ: วิภาษา, 2551), 5. 
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ผลงานเขียนของฟูโกตท์  าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ความรู้ที่น่าเช่ือถือนั้นเป็นเพยีงวาทกรรมที่มีอ  านาจ
ในตวัเอง และสามารถท าให้เกิดการแบ่งแยก และจ ากดัความประเภทของคน รวมทั้งการที่รัฐใช้
อ  านาจของความรู้มาจ าแนกแยกยอ่ยเพือ่การควบคุมประชากรของตนในการแบ่งเป็นหมวดหมู่อยา่ง
ชดัเจน ซ่ึงฟูโกตช้ี์ใหเ้รารู้จกัระแวง และตั้งขอ้สงสัยเพื่อการรู้เท่าทนัต่อองคค์วามรู้ต่างๆรอบตวัเรา 
และคุณูปการอีกประการคือการไดเ้ปิดพื้นที่ใหก้บัคนชายขอบทั้งหลายใหไ้ม่ถูกกด ไม่ถูกกีกกนั ไม่
ถูกปิดกั้น และสามารถมีตวัตนอยูไ่ดใ้นโลกปัจจุบนัร่วมกนัอยา่งมีความเท่าเทียม 
 
2.1.1.1 ปฏิบัติการวาทกรรมและอ านาจ  
 ส่ิงที่ ฟูโกต์ศึกษานับได้ว่า เป็นการเปิดเผยในส่ิงที่ มีความส าคัญที่ สุด ส่ิงหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์ อนัไดแ้ก่การส ารวจเขา้ไปประวติัศาสตร์ของความคิด ว่า “ความรู้และอ านาจ” นั้น
เป็นส่ิงที่มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และความเป็นปัจเจคชน หรือที่เรียกว่าอตับุคคล 
แทจ้ริงเป็นเพยีงส่ิงที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากวาทกรรม ฟังดูอาจไม่น่าเป็นไปไดใ้นเม่ือตวัเราก็
เป็นเจา้ของความคิด ความรู้สึก ความมีอิสระและเสรีภาพในการจะคิดและกระท าส่ิงใดก็ไดต้าม
ความตอ้งการของตัวเราเอง นั่นมาจากความเช่ือมั่นที่เกิดมาจากยุครู้แจ้ง (Enlightenment) ใน
ศตวรรษที่ 18 ที่ท  าให้มนุษยห์ลุดพน้จากการถูกครอบง าโดยแนวคิดทางศาสนา มนุษยส์ามารถใช้
สติปัญญาของตนในการคิดวเิคราะห์หาเหตุผลในการเขา้ถึงความจริงในเร่ืองต่างๆรอบตวั อนัท าให้
มนุษยเ์ป็นอิสระ มีเสรีภาพในการคิด และมองตนเองเป็นศูนยก์ลาง รวมทั้งทฤษฎีประวติัศาสตร์
ของเฮเกลซ่ึงเช่ือวา่มนุษยจ์ะพฒันาไปสู่สภาวะสมบูรณ์ โดยพฒันาศกัยภาพทางสติปัญญาที่จะเขา้
ใจความจริงอยา่งถ่องแทไ้ด้4 
 ค าว่าวาทกรรม (discourse) มีความหมายโดยรวมหมายถึง การพูด ถกเถียง ขีดเขียน ใน
ลกัษณะที่จริงจงั แต่ไม่เท่ากบัการถกทฤษฎี มาเป็นหน่วยในการศึกษาแทนภาษา ประโยค หรือตวั
บท รากศพัทข์อง discourse มาจาก dis ซ่ึงหมายถึงหลายทิศทาง  และ course ซ่ึงหมายถึงการวิ่ง 
โดยรวม จึงหมายถึงการเคล่ือนตวัไปในทิศทางต่างๆของความหมาย5 การวิเคราะห์วาทกรรมเป็น
ส่ิงที่ส าคญัเพราะมนัท าให้ความเป็นอตับุคคลไม่ส าคญัเท่ากบัส่ิงที่เขาไดพู้ด ซ่ึงเรานับว่าเป็นวาท
กรรม เม่ือเราพดูส่ิงใดออกไป มนัออกมาจากความเช่ือของเรา ความเช่ือที่ถูกหล่อหลอมจากสังคม 
จากเหตุปัจจยัต่างๆที่อยูภ่ายนอกตวัเรา แต่มนัมีอ านาจในการก าหนดเราให้เราเช่ือ ให้เราเป็นไปใน
แบบที่เราเป็นโดยไม่รู้ตวัว่าเราตกอยูภ่ายใตว้าทกรรมในชุดใดบา้ง เพราะถา้วาทกรรมคือชุดความ
เช่ือต่างๆที่ถูกผลิตจากคนจ านวนมากมาย ในสงัคมรอบตวัเราจึงเตม็ไปดว้ยวาทกรรมมากมาย หรือ
                                         

4ธงชยั วินิจจะกลู และคนอ่ืนๆ, อ่านวพิากษ์ มิเชล ฟูโกต์ (กรุงเทพ: สยามปริทศัน,์ 2558), 128. 
5ธีรยทุธ บุญมี, มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)(กรุงเทพ: วิภาษา, 2551), 39. 
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อาจกล่าวไดว้า่เราตกอยูใ่นสนามแห่งวาทกรรม แลว้แต่ว่าวาทกรรมชุดใดจะมีอ านาจเพียงพอที่จะ
สถาปนาความจริงของตวัเองขึ้นมาเป็นกระแสหลกัในทางความเช่ือในสงัคม 

การสถาปนาตวัตนขึ้นมาของวาทกรรมกระแสหลกัยอ่มตอ้งอาศยัการกลบเกล่ือน การกด
ทบั ส่ิงที่เป็นอ่ืน ที่ต่างจากตน หรือความเป็นระแสรองและผลกัดนัไปสู่ชายขอบของความเช่ือ ซ่ึง
ปฏิบติัการดงักล่าวน้ีถือว่าเป็นปฏิบติัการทางอ านาจ อ านาจในลกัษณะน้ีเป็นส่ิงที่ด  าเนินไปอยา่ง
แนบเนียนและแทรกซึมไปในแนวนอนทัว่ทั้งสังคม มนัไม่ใช่อ านาจในการปกครองของรัฐที่มีต่อ
ประชาชนในลกัษณะแนวบนลงล่าง หากแต่เป็นปฏิบติัการที่เราไม่รู้ตวัที่มาพร้อมกบัระเบียบวินัย 
ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นองคค์วามรู้ในแบบวิทยาศาสตร์ อาจเป็นการสร้างสโลแกน หรือ
ค าพดูซ ้ าๆ บทเพลงซ ้ าๆ และปฏิบติัการแบบค่านิยมซ ้ าๆจนกลายเป็นความศกัด์ิสิทธ์ิมีอ านาจ ที่ท  า
ใหเ้ราเช่ือวา่มนัเป็นความจริงตลอดมา 

การศึกษาฟูโกตจ์  าเป็นตอ้งศึกษาผลงานของเขาในเร่ืองโบราณคดี (archaeology) ปกติเรา
มองประวติัศาสตร์เป็นส่ิงที่ถูกตอ้ง ดีงามและสูงส่ง มีความต่อเน่ืองอยา่งไม่สะดุด แต่เราไม่ไดม้อง
ในมุมที่ประวติัศาสตร์เกิดจากเหตุปัจจยัอันหลากหลายที่มาประกอบรวมเขา้ด้วยกันมีความไม่
ต่อเน่ือง กา้วกระโดด และมีความจริงในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกนัตามกรอบความรู้ในแต่ละยคุสมยั 
นอกจากนั้นยงัมีความคิดของผูบ้นัทึกหรือผูเ้ขียนซ่ึงตอ้งกระท าผ่านภาษาหรือวาทกรรม ฟูโกตจึ์ง
ท าการถอดร้ือความเป็นศูนยก์ลางของอตับุคคล และหนัมาสนใจกบัการวิเคราะห์ในส่ิงที่ก  ากบัการ
ก่อตวัของความคิดและถอ้ยแถลง ดงันั้นเราจะพบความไม่ต่อเน่ือง การไม่ลงรอยต่างๆหรือแมแ้ต่
ความไม่เป็นเอกภาพ ฟูโกตจึ์งศึกษา อภิปราย ขดุคุย้เปิดเผยเพื่อให้เห็นกฎเกณฑท์ี่ถูกก ากบัโดยวาท
กรรมอนัผลิตความรู้ในทางประวติัศาสตร์แต่ละชุด และทางเลือกอ่ืนแห่งการศึกษาสืบสาวที่เรียกว่า
โบราณคดี  

ยกตัวอย่างเร่ืองความบ้าในการมองแบบ archaeology ในหนังสือ Madness and 
Civilization (ความวิปลาสและอารยะธรรม) งานช้ินน้ีศึกษาประเด็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกัน
ระหว่างการแบ่งแยกความมีเหตุผลออกจากความไร้เหตุผล เช่นการกีดกันประชากรบางกลุ่ม
โดยเฉพาะพวกคนวิปลาสให้แยกออกไปจากคนส่วนใหญ่ เหตุผลของการกีดกันและแยกพวก
ดงักล่าวเพื่อเป็นการบริหารจดัการประชากรที่ไร้เหตุผลหรือเป็นกลุ่มคนที่อาจก่อกวนกฎเกณฑ ์
และศีลธรรมทางสังคมในที่สาธารณะได้6 แนวคิดเร่ืองของความบา้ได้ถูกเปล่ียนไปตามยุคสมัย 
หากเราคน้เขา้ไปดูในประวติัศาสตร์จะพบการกระท าต่อคนกลุ่มประเภทน้ีที่แตกต่างกนั เช่นในยคุ
กลางของยโุรปมีกระบวนทศัน์ (paradigm) เชิงศีลธรรม ความบา้เป็นแหล่งสถิตของพระผูเ้ป็นเจา้ 
                                         

6แบร่ี สมาร์ท, มิแช็ล ฟูโกต์, แปลจาก Michel Foucault, แปลโดย จามะรี เชียงทองและสุนทร สุขสราญจิต 
(กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2555), 40 
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เป็นความพิเศษในเชิงศกัด์ิสิทธ์ิ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ความคิดเร่ืองคนบา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
การปฏิเสธการด ารงอยูข่องความบา้ หรือก็คือความบา้ไม่มีพื้นที่ในโลกของเหตุผล ท าให้ใช้การ
จ ากดับริเวณทั้งอาชญากร คนจน ขอทาน คนว่างงาน คนป่วย คนสูงอาย ุและคนบา้ ฯลฯ ในสถาน
กกักนัคนบา้ที่ช่ือ Bicetreโดย Pinel Hospital General ซ่ึงมนัเป็นส่วนผสมระหว่างคุกกบัสถานที่
ท  างาน  

การควบคุมคนหลากหลายประเภทเป็นวาทกรรมอีกชุดที่ต่างไปจากในยุคกลางและยุค
เรอเนซองส์ เพราะไม่ใช่วาทกรรมทางศาสนาในเร่ืองบาป และอ านาจของพระเจา้ ในช่วงศตวรรษที่ 
19 คนจน คนขอทาน คนว่างงานไดถู้กปล่อยตวัเขา้สู่สังคม แต่คนบา้กลบัถูกแยกออกมากกักนัใน
โรงพยาบาลบ้า ในประวติัศาสตร์ทางการแพทยอ์าจมองเป็นส่ิงที่สะท้อนความก้าวหน้าทาง
การแพทย ์ประกอบกบัแนวคิดเร่ืองปัจเจกบุคคลขยายตวัขึ้น คนบา้คือคนที่ตอ้งรับผิดชอบต่อความ
บา้ของตวัเอง ฟูโกตไ์ม่ไดม้องในประเด็นของความกา้วหน้าของมนุษยชาติในเร่ืองมนุษยธรรม แต่
มองวา่เป็นการเปล่ียนจากการใชค้วามทารุณ มาเป็นการควบคุมสอดส่องอยา่งเป็นระบบในกิจวตัร
ประจ าวนั7 ซ่ึงเป็นการสถาปนาความมีอ านาจของแพทย ์ในการเป็นผูค้วบคุมกฎเกณฑต่์างๆ รวมทั้ง
ตดัสินความบา้ ความผิด และลงโทษได้ทนัที ซ่ึงสรุปได้ว่า หนังสือเล่มน้ีศึกษาขั้นตอนต่างๆที่
สถาบนัทางสังคมในยโุรปคริสตศ์ตวรรษที่ 17-18 ค่อยๆเปล่ียนสถานะของ “ภาวะความเป็นบา้” 
ไปสู่ “อาการป่วยทางจิต” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีด าเนินควบคู่ไปกบัการเชิดชูหลกัวิชาเพื่อสถาปนา
สงัคมสมยัใหม่8 จากที่กล่าวมาส่ิงที่เป็นความวิปลาสจึงไม่ใช่ส่ิงที่แน่นอนตายตวัหรือความจริงแท้
ในทางประวติัศาสตร์ แต่เป็นส่ิงที่ถูกนิยามขึ้นจากปฏิบติัการทางสงัคมในการนิยามไปตามแต่ละยคุ
สมยั 

ในผลงาน The Birth of Clinic เป็นการศึกษาการเกิดขึ้นของโรงเรียนแพทย ์และถือเป็นยคุ
ควบคุม การตรวจตรา การสอดส่อง และการจอ้งมองจากผูเ้ช่ียวชาญ9 ผลงานต่อมาThe Order of 
Things ถูกตีพิมพใ์นปี ค.ศ.1966 แปลเป็นไทยตามส านวนของนพพร ประชากุลว่า “ถอ้ยค ากับ
สรรพส่ิง โบราณคดีแห่งศาสตร์วา่ดว้ยมนุษย”์ ในเล่มน้ีฟูโกตสื์บคน้ความเป็นมาของการสถาปนาที่
มองมนุษยเ์ป็นเพียงวตัถุแห่งการศึกษา เปิดเผยให้เห็นถึงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั ระเบียบ และการ
ก่อรูปของศาสตร์วา่ดว้ยมนุษย ์ซ่ึงอยูภ่ายใตข้องความรู้ และเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความรู้และ
วาทกรรมในแบบวทิยาศาสตร์การใชค้วามรู้หรือความจริงในการท าความเขา้ใจในส่ิงใดนั้น เป็นส่ิง

                                         
7ธีรยทุธ บุญมี, มิเชล ฟูโกต์(Michel Foucault), (กรุงเทพฯ: วิภาษา,2551), 69-71. 
8มิแชล ฟูโกต,์ ร่างกายใต้บงการ, แปลจาก Surveiller et Punir, แปลโดย ทองกร โภคธรรม (กรุงเทพฯ: 

โครงการจดัพิมพค์บไฟ, 2547), (8) 
9ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร,แนะน าสกุลความคดิหลงัโครงสร้างนิยม, (กรุงเทพฯ: สมมติ, 2554), 82. 
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ที่ถูกสร้างขึ้นมาอยา่งเฉพาะเจาะจงในแต่ละห้วงเวลาที่แตกต่างกนั เง่ือนไขทางประวติัศาสตร์จะ
ก าหนดส่ิงที่ยอมรับได ้ในรูปของวาทกรรม ซ่ึงก็เปล่ียนแปลงไดต้ามยคุสมยั โครงสร้างน้ีคือกรอบ
ความรู้ที่ก  ากับความเช่ือ วิธีคิด วิธีเขา้ใจส่ิงต่างๆ ในยุคหน่ึงๆ ที่ไหลเวียนไปมาในสังคม แม้แต่
ตวัตนของมนุษยก์็เป็นเพียงส่ิงที่ประวติัศาสตร์ไดป้ระดิษฐ์ขึ้นตามช่วงเวลา ไม่มีความแน่นอนแต่
อยา่งใด  

ฟูโกตไ์ดจ้ดักรอบความรู้เป็นประมาณ 3 ช่วงไดแ้ก่ช่วงที่ 1 ยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ช่วงที่ 2 
ยคุศตวรรษที่ 17-18 และในช่วงที่ 3 ช่วงศตวรรษที่ 19 ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการผูค้นในยคุนั้นหยบิ
ยืน่ความหมายในกรอบความรู้ที่อิงกบัการเล็งเห็นและความคลา้ยคลึงระหว่างส่ิงต่างๆ แต่เม่ือเขา้สู่
ศตวรรษที่ 17-18 เกิดกรอบความรู้แบบใหม่ที่อาศยัการชัง่ ตวง วดั ในการแยกแยะความแตกต่าง
ระหวา่งสรรพส่ิงตามคุณสมบติัเฉพาะอตัลษัณ์และความแตกต่างเหล่าน้ีสามารถแสดงแทนไดด้ว้ย
ภาษา ซ่ึงเช่ือกนัว่าสามารถสะทอ้นทุกส่ิงไดอ้ยา่งโปร่งใส ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เป็นยคุที่สังคม
ตะวนัตกเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่ กรอบความรู้ไดเ้ปล่ียนมาใหค้วามส าคญัต่อสาเหตุ (la cause) ของ
สรรพส่ิง ส่ิงใดจะเหมือนกับส่ิงใดแบบกรอบคิดในสมัยเรอเนซองส์ก็ไม่ส าคัญเท่า “อะไร
ก าหนดให้เกิดอะไร”10 ในช่วงทา้ยหนังสือฟูโกต์พูดถึงความเป็นมนุษยว์่าเป็นส่ิงที่มีฐานะเป็นอัต
บุคคล (subject) ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น ฟูโกตย์กตวัอย่างดว้ยการน าภาพวาด Las Meninasของ Diego 
Velazquez จิตรกรชาวสเปน วาดไวใ้นปี ค.ศ.1656 โดยตรงกลางภาพมีเจา้หญิงมาการิตา้ถูกรายลอ้ม
ดว้ยนางสนองพระโอษฐ ์สุนขั ขนุนางดา้นหลงั รวมทั้งศิลปินที่อยูท่างดา้นซ้ายหลงัเฟรมวาดขนาด
ใหญ่ และดา้นหลงัสุดในกระจกเงามีภาพของกษตัริยฟิ์ลลิปที่ 4 และพระชายามาเรียน่า นอกจากนั้น
เกือบทุกคนในภาพจอ้งมายงัต  าแหน่งของผูย้นืดูภาพวาด ท าให้เกิดค  าถามว่า Velazquez ก าลงัวาด
ใครและต าแหน่งที่ผูดู้เป็นต าแหน่งของใคร ระหว่างพระเจา้ฟิลลิปที่4 กบัพระราชามาเรียน่า หรือ
ผูช้มภาพ ในภาพน้ีมีวาทกรรมสองชุดก ากบัการมองและการอ่านภาพของเรา ไดแ้ก่วาทกรรมวา่ดว้ย
การจอ้งมอง และวาทกรรมของภาพเขียน ซ่ึงฟูโกตไ์ดตี้ความวา่จิตรกรก าลงัวาดตวัเราผูช้ม แต่เราก็
ไม่สามารถมองเห็นภาพที่จิตรกรวาดได ้ ดงันั้นผูช้มและกษตัริยแ์ละพระราชินีอาจสลบัต าแหน่งกนั
ได ้ซ่ึงแสดงว่าองคป์ระธานไม่จ าเป็นตอ้งมีลกัษณะคงที่ตายตวั11 ความหมายในภาพน้ีจึงเป็นเร่ือง

                                         
10นพพร ประชากุล, ยอกอกัษร ย้อนความคดิ เล่ม 2 ว่าด้วยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, (กรุงทพฯ: อ่าน

และวิภาษา, 2552), 171. 
11อานันท์ กาญจนพนัธุ์,คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2555), 42 
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ของการปฏิสมัพนัธท์ี่สลบัซบัซอ้นระหวา่งการปรากฎและการไม่ปรากฎ ระหวา่งส่ิงที่มองเห็นและ
ส่ิงที่มองไม่เห็น ความหมายจึงเป็นการแทนที่และสวมรอย ภาพน้ีจึงมิไดมี้ศูนยก์ลางเดียว12 

 
 

 
ภาพท่ี 1 Diego Velazquez,Las Meninas 

Oil on canvas,318 cm ×  276 cm. Museo Del Prado, Madrid, 1656. 
AccessedFebruary 20, 2016, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas 

  
วธีิศึกษางานของฟูโกตอี์กวธีิคือการศึกษาประวตัิศาสตร์แบบสาแหรก (genealogy) มองเขา้

ไปในอดีต วธีิการแบบโบราณคดีคือการขดุและเปิดเผยใหเ้ห็นความเป็นมาทีละชั้น มีความสัมพนัธ์
แบบเรียงตามล าดบัเวลา ซ่ึงต่างจากมุมมองของฟูโกตท์ี่ทุกส่ิงไม่ไดมี้วิวฒันาการมาอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ ไม่มีความต่อเน่ือง การด ารงอยู่ของแต่ละส่ิงเกิดขึ้นและแตกดับตามสภาวะใหม่ที่มา
ทดแทนแบบสลับกันไป อย่างไม่มีความต่อเน่ืองของเวลา ซ่ึงฟูโกต์เรียกว่าประวติัศาสตร์แบบ
สาแหรก ถา้หากโบราณคดี คือ การตีแผว่า่ความจริง (truth) ทั้งหลายเป็นเพยีงผลผลิตของวาทกรรม
เท่าที่ระบบและกฎเกณฑข์องวาทกรรมจะเปิดโอกาสใหค้ิดและรับรู้ได ้ประวตัิศาสตร์แบบสาแหรก 
คือ การช้ีวา่ ความจริง ถูกผลิตและรักษาใหด้ ารงสถานะเป็นความจริงในความคิดของเราได ้เพราะมี
อ านาจบางอยา่งถูกผลิตควบคู่กนัในวาทกรรมนั้นๆดว้ย ซ่ึงฟูโกตเ์รียกว่าระบอบของสัจจะ (regime 
of truth)13ประวติัศาสตร์แบบสาแหรกให้ความส าคญักบัทุกอยา่ง และตั้งค  าถามกบัประวติัศาสตร์
                                         

12พิพฒัน์ พสุธารชาติ, “Las Meninasของฟูโก,”วิภาษา ปีท่ี1, ฉบบัท่ี 3 (16 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2550): 
19. 

13ธงชยั วินิจจะกลู และคนอ่ืนๆ, อ่านวพิากษ์ มิเชล ฟูโกต์(สยามปริทศัน,์ 2558), 155. 
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ของสรรพส่ิงว่ามีกระบวนการที่ประกอบสร้าง และด ารงอยู่ไดอ้ย่างไรด้วยการบนัทึกส่ิงที่เป็น
เหตุการณ์ ไม่ใช่เร่ืองของบุคคลส าคัญ เพื่อหาส่ิงที่ เป็นกฎเกณฑ์ที่ท  าให้สรรพส่ิงกลายเป็น
ประวติัศาสตร์ขึ้นมา14 
 ผลงานในช่วงน้ีของฟูโกตท์ี่เรียกว่าเป็นประวติัศาสตร์แบบสาแหรกไดแ้ก่  Discipline and 
Punish (1977) ฟูโกตย์งัใชว้ิธีมองไปอดีตตั้งแต่ยคุคลาสสิคจนถึงศตวรรษที่ 19 ผ่านการลงโทษใน
ยคุต่างๆซ่ึงจะเห็นไดว้า่การปฏิบติัการแห่งการลงทณัฑมี์การลดความรุนแรงลง เป็นการลดลงในเชิง
ปริมาณของความโหดร้าย และการเจ็บปวด มาสู่การลงทณัฑท์างจิตใจที่อยูใ่นกฎเกณฑ ์ถูกคุมขงั 
ถูกตรวจตรา ถูกเฝ้ามองตลอดเวลา ควบคุมพื้นที่ ควบคุมความคิด ซ่ึงน าไปสู่การก าเนิดของคุกใน
แบบ Panopticon15 มีลักษณะเป็นวงกลมและมีหอคอยตรวจตราอยู่ตรงกลาง เป็นเทคนิคที่ชาญ
ฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงของวิทยาศาสตร์ในประเด็นความรู้ทางสถาปัตยกรรมที่ถูกน ามาใช้
รองรับอ านาจ ซ่ึงฟูโกต์ท  าให้เห็นว่าร่างกายเป็นวตัถุแห่งความรู้ และเป็นเป้าหมายแห่งการใช้
อ  านาจในการสร้างและควบคุมระเบียบวนิยั ในหนงัสือเล่มน้ีประเด็นส าคญัจึงอยูท่ี่ ร่างกาย ความรู้ 
และอ านาจ  
 

 

 
ภาพท่ี 2Panopticon, elevation, section and plan of Jeremy Bentham's Panopticon penitentiary,  

drawnbyWilleyReveley, 1791. 
Accessed February 24, 2016, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon 

                                         
14ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร,แนะน าสกุลความคดิหลงัโครงสร้างนิยม, (กรุงเทพฯ: สมมติ, 2554), 89-90. 
15Panopticonออกแบบโดย เจเรเมี เบนแฮม (Jeremy Benthem) มีหอคอยอยู่ตรงกลางคอยสอดส่องนกัโทษ 

เป็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างพื้นท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม กบัพื้นท่ีว่างทางสังคมท่ีถูกควบคุมตลอดเวลา 
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 ร่างกายในที่ น้ีส าหรับฟูโกต์คือพื้นที่หลักส าคัญอันเผยให้เห็นถึงปฏิบัติการของ
ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ เราพบว่าร่างกายอยูใ่นฐานะวตัถุแห่งความรู้ และเป็นพื้นที่เป้าหมายหลกั
ของการใชอ้  านาจในการท าให้ยอมจ านน จนกลายเป็นร่างกายที่เช่ืองเช่ือ และถูกใชป้ระโยชน์ทาง
การเมือง16ในแบบที่ไม่รู้ตวั ความรู้หลายชุดที่ถูกผลิตขึ้นมาในสังคมนั้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้
อ  านาจ และตวัของอ านาจเองก็มีความรู้รองรับในตวัอ านาจนั้น ซ่ึงส่งผลต่อกันและกันโดยตรง 
กล่าวอีกแบบไดว้า่ถา้มีความรู้ก็น าไปสู่การควบคุม หากมีการควบคุมก็ตอ้งอาศยัความรู้ แมอ้  านาจ
กับความรู้จะเป็นอิสระต่อกัน แต่ต้องไปด้วยกันเสมอ17ในการควบคุมความคิด (ร่างกาย) ของ
ประชากรในรัฐใหอ้ยูใ่นความเช่ือฟังและง่ายในการปกครอง 
 
2.1.1.2 ร่างกาย ความรู้ และอ านาจ บริบทในสังคมไทย 

ผูมี้อ  านาจในการปกครองปกติมกัใชอ้  านาจผา่นทางกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชนภายในรัฐใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั แต่หากเรามองมายงัสงัคมที่เราอยูอ่าศยั เรากลบัพบความ
ยอ้นแยง้ประการหน่ึงคือ ผูมี้อ  านาจไม่ได้ใช้อ  านาจผ่านทางช่องทางกฎหมายซ่ึงเป็นอ านาจใน
แนวตั้ง แต่เพยีงอยา่งเดียว แต่เรากลบัพบวา่รัฐใชอ้  านาจในแนวระนาบ ผา่นการใชส่ื้อต่างๆ เช่นทาง
โทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพมิพแ์ละในอินเตอร์เน็ต ถา้ใชก้รอบทฤษฎีของฟูโกต ์เราจะพบว่ามีวาทกรรม
แผก่ระจายรายรอบตวัเราอยูอ่ยา่งมากมายจนเกินพอดี เน่ืองดว้ยปัจจุบนัเราอยูใ่นสถานการณ์พิเศษ
ในการปกครอง ซ่ึงผูป้กครองมีอ านาจในการควบคุม การที่จะท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เช่ือมัน่ใน
ส่ิงที่ผูป้กครองกระท าแทบจะเป็นไปไม่ได้ วิธีการเดิมๆที่ผูมี้อ  านาจใช้คือการโฆษณาชวนเช่ือ 
(propaganda) ซ่ึงมาในรูปของเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงปลุกใจในอดีต หรือเพลงจงัหวะไพเราะที่ถูก
แต่งมาอย่างดี ในที่น้ีเน้ือเพลงก็คือวาทกรรมชุดนึง การโฆษณาผ่านทางทีวี ค  าพูดก็คือวาทกรรม 
โควตค าพดูในส่ือทางอินเตอร์เน็ต ตวัอกัษรนั้นก็คือวาทกรรม ที่มีความตอ้งการให้คนเช่ือในส่ิงที่
ผูป้กครองตอ้งการ  
 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาเราพบคนที่มีความคิดแยกออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มแรกไดแ้ก่กลุ่มที่อยูต่รงกลางไม่มีการแสดงความคิดเห็นเน่ืองจากไม่แน่ใจในขอ้มูลที่ไดรั้บมา
หรือไม่ไดส้นใจในข่าวสารขอ้มูลอยา่งครบถว้น กลุ่มที่สองไดแ้ก่กลุ่มที่เป็นคนชั้นกลางจนถึงกลุ่ม
คนฐานะดีที่มีการศึกษา และกลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มที่ตรงขา้มกบักลุ่มที่สองไดแ้ก่กลุ่มคนชั้นล่างและ
มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ขอ้มูลเป็นส่ิงที่มีบทบาทส าคญัที่สุดในปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เพียงแต่

                                         
16แบร่ี สมาร์ท, มิแช็ล ฟูโกต์, แปลจาก Michel Foucault, แปลโดย จามะรี เชียงทองและสุนทร สุขสราญจิต 

(กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2555), 139. 
17ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร,แนะน าสกุลความคดิหลงัโครงสร้างนิยม, (กรุงเทพฯ: สมมติ, 2554), 84. 
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ขอ้มูลนั้นอยูใ่นสงัคมยคุที่การส่ือสารมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วต่างกบัยคุของฟูโกต ์เราจึงมีขอ้มูล
มากมายที่เราสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับ และเราก็เลือกที่จะฟังในส่ิงที่เราเช่ือแลว้เท่านั้น หาก
ยอ้นกลบัไปที่ขอ้มูล เราจะพบว่ามนัก็คือวาทกรรมนั่นเอง ชุดวาทกรรมที่ก  าลงัแสดงตวัในสนาม
ของวาทกรรมที่มีผูค้นมากมายก าลงัอ่าน ฟัง ดู และเช่ือตามในขอ้มูลจ านวนมากมายเหล่านั้น ถ้า
วาทกรรมชุดใหนกลายเป็นกระแสหลกัมนัจะกลายเป็นชุดที่คนเช่ือเป็นจ านวนมาก  

จากการวเิคราะห์เราพบวาทกรรมหลากหลายชุดมาก วาทกรรมจากกลุ่มที่สองที่พฒันามา
จากกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย จนกลายมาสู่กลุ่ม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือ 
กปปส.เราจะพบค าปลุกใจหรือโวหารที่เป่ียมพลงัในแง่บวกที่มีความหมายรวมศูนยอ์ยูท่ี่ความ “รัก
ชาติ” เช่น “คนดี-คนไม่ดี” “กองทพัประชาชนโค่นระบอบทกัษิณ”“ทุบหม้อขา้ว” “ชาวบา้น
บางระจัน”“ไม่ชนะไม่เลิก”“สงครามคร้ังสุดท้าย”“ขจัดให้ส้ินแผ่นดิน” ส่วนวลีและส านวน
ชาตินิยมจดัที่ส่ือความแง่ลบ เช่น “เผาบา้นเผาเมือง”“บา้นเมืองล่มจม”“ขายชาติ”ก็ใช้กบัฝ่ายตรง
ขา้มเพือ่ปลุกเร้าความเกลียดชงัอยา่งเตม็เหน่ียวแบบไม่ตอ้งใชเ้หตุผลและการพดูคุยใดๆทั้งส้ิน18 
 กล่าวโดยสรุปการศึกษาฟูโกตใ์นประเด็น วาทกรรม ความรู้และอ านาจ มีประโยชน์ต่อการ
ท าความเขา้ใจในความรู้ที่ผ่านมาในประวติัศาสตร์ ว่าเป็นความรู้ที่ครอบง าผ่านวาทกรรมว่าดว้ย
อ านาจในการบอกว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด และครอบง าไปถึงระดับทางความคิดของคนในสังคม 
ควบคุมเหนือชีวิตโดยผูต้กอยู่ภายใตว้าทกรรมชุดใดชุดหน่ึงจะไม่รู้ตวัเลย เพราะวาทกรรมมี
ลกัษณะแผ่กระจายเต็มสังคม ฟูโกต์ใช้ค  าว่าจุลอ านาจ (micro-power) คุณูปการของฟูโกต์จึงเป็น
การศึกษาความรู้ ความเข้าใจที่ท  าให้เรามองเห็นว่าส่ิงใดในสังคมของเราเองที่เป็นวาทกรรม 
มองเห็นการใชว้าทกรรมที่เขา้มาจดัระเบียบวิถีชีวิตคนในสังคม และเราเพียงแต่มองอยา่งเขา้ใจถึง
การกระท าใดๆที่อยูภ่ายใตว้าทกรรมที่สมัพนัธก์บัความรู้และความจริงในสมยัของตน 
 
2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับมายาคติ (mythology) 

โรล็องด์บาร์ตส์ (Roland Barthes) เกิดเม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1915 ที่แชร์บูรก์
(Cherbourg) ในนอร์มงัดี ประเทศฝร่ังเศส บาร์ตส์เป็นลูกชายของทหารเรือซ่ึงไดเ้สียชีวิตจากการรบ
ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 เขาอาศยัอยูก่บัมารดา ตาและยาย ครอบครัวของเขาเป็นชนชั้นกลางระดบั
ล่าง อาศยัอยูใ่นเมืองบายอนน์ (Bayonne) พออายไุด ้9 ปี บาร์ตส์และครอบครัวก็ไดเ้ขา้มาอยูท่ี่ปารีส 
มารดาหาเล้ียงครอบครัวดว้ยการประกอบอาชีพเป็นช่างเขา้เล่มหนังสือ บาร์ตส์เขา้เรียนชั้นมธัยม

                                         
18มุกหอม วงศเ์ทศ, “ยคุวิปลาสในราชอาณาจกัรวิปริต,” อ่าน5,1 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2556): 30-31. 
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ตน้ในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง ดว้ยความที่เป็นเด็กเรียนดี จึงไดย้า้ยไปเขา้ชั้นมธัยมปลายในโรงเรียนที่
เก่าแก่และโด่งดงัที่สุดของฝร่ังเศสคือ โรงเรียนมธัยมหลุยส์-เลอ-กร็องด์ (Lycee Louis-le-Grand) 
และจบการศึกษาในปี 1934 ในแผนกอกัษรศาสตร์ (ปรัชญา ภาษา วรรณคดี)19แต่ในปีเดียวกนันั้น
บาร์ตส์ก็เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสมยันั้น คือวณัโรคที่ปรากฎในปอดดา้นซ้าย เขาจึงตอ้งถูกส่งตวั
ไปรักษาที่ศูนยบ์  าบดัแถบภูเขาเรเนใกลเ้มืองบายอนน์เป็นเวลาหน่ึงปี ซ่ึงจากน้ีเกือบสิบปีเขายงัตอ้ง
เขา้รับการรักษาเป็นระยะๆอีกหลายคร้ัง  

บาร์ตส์ได้เขา้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ซอร์บอนน์ (Sorbonne) ในปีค.ศ. 1935-1939 
โดยศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาและวรรณคดีกรีก -โรมัน บาร์ตส์เน้นศึกษาด้านนิรุกติศาสตร์ 
(philology) เขาเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทสาขาเดิมจนจบในปี ค.ศ. 1941 ในวงวิชาการที่
ฝร่ังเศสเม่ือจบปริญญาโทแลว้ ตอ้งเตรียมตวัส าหรับลงสนามสอบแข่งขนัเพื่อรับการบรรจุเขา้เป็น
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ซ่ึงเม่ือไดรั้บการบรรจุแลว้ก็จะเล่ือนต าแหน่งขึ้นไปเร่ือยๆ พร้อมกบัการ
ท างานวิจยัช้ินใหญ่นานนับสิบปีเพื่อรับปริญญาเอกของรัฐ (Doctorat d’ Etat) อันป็นเงื่อนไข
ส าหรับการเขา้สู่ต  าแหน่งศาตราจารยใ์นมหาวิทยาลัย และหากศาสตราจารยผ์ูน้ั้นมีผลงานทาง
วชิาการที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับในสาขาของตน ก็จะไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์น
สาขานั้นๆ ประจ าสถาบนัพิเศษคือ “วิทยาลยัแห่งฝร่ังเศส”(College de France)20แต่เส้นทางสายน้ี
ของบาร์ตส์กลบัถูกปิดลง เน่ืองจากเขาถูกตดัสิทธ์ิในการสอบแข่งขนัเพื่อเขา้รับเป็นอาจารยด์ว้ย
เหตุผลเร่ืองปัญหาทางสุขภาพที่เขาเคยเป็นมาก่อน บาร์ตส์จึงกลายเป็นนกัวชิาการอิสระ หรือเป็นได้
แค่สงักดัอยูก่บัสถาบนัชายขอบของวงวชิาการฝร่ังเศส 

เม่ือบาร์ตส์รักษาโรคที่เป็นมาอยา่งยาวนานจนหายขาด เขาจึงหันหลังให้กบัระบบที่เป็น
ทางการ และใชชี้วติอยา่งจริงจงัในต่างประเทศ เช่นเป็นอาจารยส์อนภาษาฝร่ังเศสในมหาวิทยาลยั
บูคาเรสต ์ในโรมาเนียปี ค.ศ. 1948 เป็นอาจารยท์ี่มหาวิทยาลยัอเล็กซานเดรียที่อียปิต ์ และที่นั่นเขา
ได้พบกับเพื่อนชาวฝร่ังเศสเช้ือสายลิทวัเนียที่ช่ือ อัลจีร์ดาสฌูเลียง เกรมาส (Algirdas Julius 
Greimas) เขาท าให้บาร์ตส์ไดรู้้จกักบัวิชาภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง (structural linquistics) และ
เหตุการณ์น้ีเป็นจุดส าคัญเพราะภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างเป็นส่ิงซ่ึงแฟดิน็องด์เดอโซซูร์ 
(Ferdinand de Saussure) พฒันาขึ้นมา ในขณะนั้นมีความเช่ือในเร่ืองปฏิฐานนิยมอนัเก่ียวกบัความ
จริงที่ด  ารงอยูว่่า เราสามารถคน้หา อธิบายรวมทั้งหาสาเหตุของส่ิงที่ปรากฎ เหตุการณ์ วตัถุ ว่ามี

                                         
19นพพร ประชากุล, ยอกอกัษร ย้อนความคดิ เล่ม 2 ว่าด้วยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(กรุงทพฯ: อ่าน

และวิภาษา, 2552), 90-91. 
20เล่มเดียวกนั, 93. 
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รูปแบบกฎเกณฑท์ี่แน่ชดั ในการท าความเขา้ใจโดยปราศจากอคติจากตวัผูว้ิจยัสร้างสรรค ์เพราะ
ความรู้คือความเป็นสากล และมนุษยท์  าความเขา้ใจโลกและธรรมชาติไดด้ว้ยสติปัญญา  

มองในมุมของภาษาในแนวปฏิฐานนิยม ภาษาคือเคร่ืองมือในการส่ือสารของมนุษยไ์วใ้ช้
เรียกแสดงแทนสรรพส่ิง ถ้อยค าซ่ึงคือหน่วยของภาษาจึงมีความหมายเป็นแก่นแทใ้นตวัเองซ่ึง
สอดคลอ้งกับความเป็นจริง แต่โซซูร์ช้ีให้เห็นว่า ความหมายของค าในแต่ละภาษาล้วนอิงอยู่กับ
ความแตกต่างระหว่างตวัค  านั้นกบัค  าอ่ืนๆ ผลงานของโซซูร์จึงถูกน ามาคิดต่อและประยกุตใ์ชใ้น
ดา้นสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และจิตวิเคราะห์ ดว้ยเหตุน้ีบาร์ตส์จึงน าความคิดเร่ืองความหมายทาง
ภาษาของโซซูร์มาบุกเบิกวชิาสญัศาสตร์ (semiotics)  

ดา้นวรรณกรรมบาร์ตส์ไดเ้ขียนหนังสือและบทความไวม้ากมาย ขอกล่าวโดยสังเขปดงัน้ี 
ในปี 1953 ช่ือศูนยอ์งศาแห่งประพนัธกรรม(Le Degre zero de l’ecriture)  ในปี ค.ศ.1957 มายาคติ 
(Mythologies) ในปี ค.ศ.1963 งานเขียนแนววิจารณ์ ว่าดว้ยราซีน(Sur Racine) ในปีเดียวกนับาร์ตส์
เขียนบทความสั้นๆเร่ือง การวิจารณ์สองแบบ (Les deux critiques) ในปี 1964 บาร์ตส์เขียนหนังสือ
ช่ือ พื้นฐานสัญวิทยา (Element de semiologie) ในปี ค.ศ.1966 บาร์ตส์ตีพิมพห์นังสือเล่มเล็กช่ือว่า 
การวิจารณ์กบัสัจธรรม (Critique et verite) ในปีเดียวกนับาร์ตส์เขียนบทความเร่ือง การวิเคราะห์
เร่ืองเล่าในเชิงโครงสร้างเบื้องตน้ (Introduction a l’analyse structural des recits) ในปี ค.ศ.1967 
ระบบแฟชัน่ (Systeme de la mode) ในปี ค.ศ.1970 บาร์ตส์น าเน้ือหาที่เขาบรรยายมาพิมพเ์ป็น
หนงัสือช่ือ S/Z  ผลงานถดัมาไดแ้ก่ ซาด, ฟูริเยร์, โลโยลา (Sade, Fourier, Loyola) ในปีเดียวกนัเขา
ตีพมิพห์นงัสือเล็กๆช่ือ จกัรวรรดิแห่งสัญญะ (L’Empire des signes) จากการเดินทางมาที่เอเซีย ใน
ปี ค.ศ.1973 บาร์ตส์ออกหนังสือช่ือ ความส าราญแห่งตวับท (Le Plaisir du texte) ผลงานในปี 
ค.ศ.1977 ช่ือว่า เศษเส้ียววาทกรรมความรัก (Fragments d’ un discoursamoureux) ปีนั้นเขาพิมพ์
บทความช่ือความตายของนักประพนัธ์ (La mort de l’auteur) และนั่นคือผลงานช้ินสุดทา้ยก่อนที่
บาร์ตส์จะเสียชีวติดว้ยอุบตัิเหตุในปี ค.ศ.1980  

การวิเคราะห์น้ีผูว้ิจยัสร้างสรรคใ์ชแ้นวคิดมายาคติของบาร์ตส์ โดยไดน้ าบางตวัอยา่งจาก
หนังสือ Mythologies ของบาร์ตส์ ที่ตีพิมพ์ออกมาในปี ค .ศ.1957 อันเป็นหนังสือที่รวบรวม
บทความวิจารณ์ที่มีขนาดสั้น ลงในวารสารรายเดือนช่ือ Les LettresNouvellesเป็นเวลาสองปี มี
บทความทั้งส้ิน 52 ช้ิน ซ่ึงมีผลต่อแนวคิดในผลงานของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ บทความที่บาร์ตส์เขียน
เป็นการมองไปยงัสงัคมชนชั้นกลาง (bourgeoisie) ในฝร่ังเศสเก่ียวกบัปรากฎการณ์ทางวฒันธรรม
ของสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมในสมยักลางศตวรรษที่ 20 ประมาณทศวรรษที่ 50 – 60 อนัเป็น
บรรยากาศหลงัสงครามโลก ซ่ึงมีการขยายตวัของทุนนิยมและการบริโภคอยา่งมากมาย บาร์ตส์ใช้
เร่ืองราวรอบตวัที่เราคุน้ชินจนไม่ทนัสงัเกตุถึงส่ิงที่แฝงอยูเ่บื้องหลงัที่ถูกซุกซ่อนความหมายอยู ่เขา
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ใชเ้ร่ืองอุปโภคบริโภคในชีวติประจ าวนั ตั้งแต่ส่ิงที่เห็นไดท้างโทรทศัน์ โฆษณา ของเล่นจ าลอง ไป
จนถึงหนงัสือน าเที่ยว ภาพถ่ายของผูส้มคัร ส.ส. สมองของไอสไตน์ รวมไปถึงแมแ้ต่เหตุการณ์น ้ า
ท่วมคร้ังใหญ่ในปารีส  
 
2.1.2.1 ความเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมชาติ 

ส่ิงที่บาร์ตส์พยายามให้เราเห็นคือความไม่เป็นธรรมชาติในความเป็นธรรมชาติที่ถูก
เสกสรรคป้ั์นแต่งขึ้นมาอยา่งบรรจง ทั้งที่ความเป็นจริงหาไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ แต่มนัเป็นแค่เพียงส่ิงที่
ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอยา่งตั้งใจจนคนรู้ไม่เท่าทนัในปรากฎการณ์นั้นๆ ส่วนมูลเหตุที่จูงใจให้
บาร์ตส์ตอ้งเขียนบทความเหล่าน้ีนั้น บาร์ตส์ไดใ้ห้ค  าอธิบายในค าน าหนังสือของเขาว่า เป็นเพราะ
เขา “รู้สึกหมดความอดทนกบัส่ิงที่เรียกวา่ ‘ความเป็นธรรมชาติ’ ที่ผูค้นพากนัเสกสรรป้ันแต่งให้กบั
สรรพส่ิงในสังคม ไม่ว่าจะเป็นตามหน้าหนังสือพิมพ ์ในงานศิลปะ หรือในสามัญส านึกของคน
ทัว่ไป” และเขา “รู้สึกทุกขใ์จที่ไดเ้ห็นผูค้น ‘เล่า’ ถึงเหตุการณ์ปัจจุบนัโดยเอา ‘ธรรมชาติ’ กับ 
‘วฒันธรรม’ มาสับสนปนเปกนัอยู่ตลอดเวลา”21บาร์ตส์เรียกส่ิงน้ีว่า มายาคติ มันไม่ใช่ตวัวตัถุ 
ส่ิงของ หรือความคิด แต่เป็นการสร้างความหมายแบบหน่ึง มนัจึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบสัญวิทยา 
(semiology) หรือศาสตร์ที่วา่ดว้ยระบบสญัญะ และการเขา้ใจในระบบสญัญะนั้น 

การที่มายาคติสามารถมีหรือปรากฎขึ้นมาไดแ้สดงให้เห็นว่าตอ้งมีวิธีการส่ือความหมาย 
บาร์ตส์ไดก้ล่าววา่ การศึกษามายาคติจ าเป็นตอ้งใชศ้าสตร์ที่ขยายออกมาจากภาษาศาสตร์นั่นคือสัญ
วทิยา หรือ สัญศาสตร์ (semiotics) ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเก่ียวกบัการส่ือความหมายไม่มีหน่วยส่ือ
ความหมายใดอยู่ได้โดยล าพังโดดๆ แต่ต้องอาศัยความสัมพนัธ์เชิงองค์รวมจึงจะท าให้ส่ือ
ความหมายขึ้นมาได ้มายาคติก็ใชก้ระบวนการส่ือความหมาย ซ่ึงก็คือสัญญะ(sign) ระบบสัญญะ
ประกอบขึ้ นมาจากสองส่วน คือรูปสัญญะ (signifier) และความหมายสัญญะ  (signified)  
ยกตวัอยา่งเช่น ดอกกุหลาบซ่ึงถือวา่เป็นรูปสัญญะ ส่วนความหมายสัญญะคือ ความหลงใหล หรือ
สัญลักษณ์แห่งความรัก ซ่ึงเราจะนึกไดท้นัทีในวนัวาเลนไทน์ และการที่เรากระท าการต่อดอก
กุหลาบแบบน้ีไปเร่ือยๆ จากความหมายตามปกติธรรมชาติของดอกกุหลาบ ซ่ึงก็คือดอกไมท้ี่มีกล่ิน
หอม มีหลายสี มีความงามจากกลีบดอกที่ซ้อนกนัหลายชั้น และมีหนาม ก็ได้กลายเป็นส่ิงแทน
ความหมายของความรักไป เม่ือมีคนใชส้ัญญะน้ีต่อๆกนัไปเร่ือยๆ นานเขา้จนตวักุหลาบเองกลาย
สภาพเป็นปรัมปรา (myth) ที่เม่ือกล่าวถึงเม่ือไหร่ คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงความรักในทนัที อีก
ตวัอยา่งหน่ึงคือดอกมะลิที่กลายเป็นตวัแทนของวนัแม่และความบริสุทธ์ิ ส่ิงน้ีคือมายาคติ  
                                         

21โรล็องดบ์าร์ตส์, มายาคต,ิ พิมพค์ร้ังท่ี 4, แปลโดย วรรณพิมล องัคศิริสรรพ (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2555), 3-
4. 
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2.1.2.2 อ านาจของมายาคติ 
ขอยกตัวอย่างบทความสามเร่ือง เป็นตัวอย่างประกอบที่ มีส่วนเก่ียวพันธ์กับผู ้วิจัย

สร้างสรรคใ์นส่วนของเน้ือหาการวิจยั เร่ืองแรกเป็นบทที่บาร์ตส์เขียนถึง “ของเล่น” ในหนังสือ
มายาคตินั้น ของเล่นมิใช่แค่ส่ิงของใช้เล่นส าหรับเด็กเท่านั้น แต่เขากล่าวว่าของเล่นคือโลกของ
ผูใ้หญ่ที่ถูกจ าลองให้เล็กลง เป็นการฝึกให้เด็กยอมรับหน้าที่ต่างๆ ที่มีอยูใ่นโลก เป็นการยดัเยยีด
ความคิดใหก้บัเด็ก โดยที่เด็กไม่ทนัรู้ตวั ว่าธรรมชาติน้ีมีบา้น มีทหาร มีรถยนต ์มีจกัรยาน มีตุ๊กตา
รูปสตัว ์มีทุกส่ิงทุกอยา่งที่จ  าลองมาแบบเหมือนจริงทุกกระเบียดน้ิว ของเล่นจึงท าหน้าที่ฝึกให้เด็ก
เขา้ใจในส่ิงต่างๆในรูปขนาดยอ่ส่วน ก่อนที่จะไปพบประสบการณ์จริงในโลกของผูใ้หญ่ บาร์ตส์ก
ล่าวยกเวน้แค่เลโก้หรือตัวต่อที่ไม่มีรูปลักษณ์ตายตวัในการจ าลองส่ิงใด แต่เด็กมีสิทธ์ิที่จะใช้
จินตนาการในการสร้างส่ิงใดก็ได ้ซ่ึงเป็นของเล่นประเภทที่มีอยูน่อ้ย เพราะโดยทัว่ไปของเล่นจะมุ่ง
ให้เด็กเป็นผูใ้ช ้แต่ไม่ใช่เป็นผูท้ี่สร้าง มันจึงเป็นมายาคติที่ซ่อนอยูใ่นแมแ้ต่ของเล่นส าหรับเด็กที่
ผูใ้หญ่อาจคาดไม่ถึง 

เร่ืองที่สองเป็นเร่ืองโลกของมวยปล ้ า บาร์ตส์ไม่ได้มองมวยปล ้ าเป็นกีฬา แต่มองเป็น
มหรสพที่จ  าลองค่านิยมทางวฒันธรรมเอาไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น หน้าที่ของมวยปล ้ ามิใช่การเอาชนะ
แต่เป็นการตอบสนองความรู้สึกของคนดู มีการขบัเน้นซ่ึงบาร์ตส์เปรียบไปถึงละครยคุกรีกโบราณ 
ที่ดูแลว้จะรู้วา่ใครอยูฝ่่ายดี หรือฝ่ายตวัโกง อากปักิริยา การกระท าและสีหน้าจะบ่งบอกอยา่งชดัเจน 
ซ่ึงตรงกบัความคาดหวงัของผูช้ม มีระบบแห่งความยติุธรรม การรับโทษอย่างสาสม การยอมให้
ละเมิดกติกาไดถ้้าเป็นฝ่ายธรรมะเพื่อจดัการคนร้ายมาลงทณัฑ ์ทุกส่ิงลว้นเกิดขึ้นอยา่งโจ่งแจง้ใน
สายตาคนดู ไม่มีการแอบแฝง ราวดัง่ธรรมชาติไดบ้นัดาลให้เกิดขึ้นในการแบ่งแยกเส้นแห่งความดี
ออกจากความชัว่ ซ่ึงเราจะไม่พบเห็นความชัดเจนแบบน้ีในชีวิตประจ าวนัอันมีแต่ความสับสน
ก ากวม มวยปล ้าไดท้  าหนา้ที่ของตวัเองอยา่งครบถว้นแลว้ในการใชค้วามหมายสญัญะอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดที่มหรสพน้ียงัด าเนินอยู ่

เร่ืองที่สามเป็นภาพปกนิตยสาร ปารีส์-มตัช์ (Paris Match) ฉบบัที่ 326 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 
1955 หน้าปกเป็นภาพทหารหนุ่มผิวด าอยู่ในชุดเคร่ืองแบบทหารฝร่ังเศส ก าลังท าท่าแสดงความ
เคารพแบบทหาร ดวงตาเบิกกวา้งมองสูงขึ้นไป ซ่ึงอาจเป็นการจอ้งมองผูบ้  าคบับญัชา หรืออาจจะ
เป็นธงชาติฝร่ังเศสก็ได ้น่ีเป็นการมองในแบบรูปสัญญะที่ปรากฎ แต่มายาคติที่แฝงฝังอยูใ่นภาพน้ี
บาร์ตส์เห็นวา่ความหมายในระดบัมายาคติที่ภาพน้ีตอ้งการจะส่ือไดแ้ก่ความหมายที่ว่า ฝร่ังเศสเป็น
จกัวรรด์ิที่ยิง่ใหญ่ ทุกคนในชาติไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติใด ต่างก็รับใชฝ้ร่ังเศสภายใตธ้งผืนเดียวกนัน้ี 
รวมทั้งผูท้ี่เคยตกเป็นอาณานิคมก็หันมาแสดงความจงรักภกัดีต่อเจา้อาณานิคม ผ่านภาพชายผิวด า
ในเคร่ืองแบบทหารฝร่ังเศสเตม็ยศ เม่ือมองในบริบทที่ใหญ่ขึ้น นิตยสารน้ีเป็นนิตยสารแนวอนุรักษ์
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นิยม หากเขา้ใจบริบททางประวติัศาสตร์เพิ่มจะเขา้ใจถึงสถานการณ์ในขณะนั้น เก่ียวกับการไม่
พยายามของฝ่ายที่จะไม่ปลดปล่อยอัลจีเรียให้เป็นเอกราช ภาพน้ีจึงเป็นการบอกว่าลูกหลานของ
ประเทศไม่วา่จะเช้ือชาติใด ผวิสีใด ต่างก็ยนิดีรับใชจ้กัรวรรด์ิฝร่ังเศสอยา่งซ่ือสัตย ์และเท่าเทียมกนั
ภายใตผ้นืธงชาติฝร่ังเศส22 

 

 
ภาพท่ี 3 The front cover of the Paris Match magazine that Barthes analyzes. 

AccessedMarch 5, 2016, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Mythologies_(book) 

 
จากตัวอย่างจะวิเคราะห์ได้ว่า มายาคติเป็นผลผลิตที่มาจากสังคมและวัฒนธรรม มี

ความสมัพนัธก์บัทั้ง เศรษฐกิจ และการเมือง แต่กลบัแนบเนียนไปกบัความเป็นธรรมชาติ ซ่ึงส่ิงที่
บาร์ตส์ท าคือความพยายามที่จะเปิดเผยความเช่ืออนัพรางตา ที่สิงสู่อยูใ่นบรรดาส่ิงรอบตวั และใกล้
ตวั เพือ่แสดงความไม่เป็นธรรมชาติออกมาให้เห็นถึงโครงสร้างของมนั เน่ืองจากมายาคติมีอ านาจ
ในตวัเอง พลงัที่ท  าใหค้นส่วนใหญ่เช่ือและยอมรับโดยไม่อาจรู้ตวัไดเ้ลยว่ามนัเป็นส่ิงประดิษฐ์ทาง
วฒันธรรม มิใช่เป็นธรรมชาตินั้น แปลว่าความหมายตรง (denotation) ได้ถูกความหมายแฝง 
(connotation) เขา้ยดึครองความหมาย และสถาปนาตวัเองจากความหมายแฝงนั้นกลายเป็นส่ิงที่คน

                                         
22ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ , 

(กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2545), 142. 
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ส่วนใหญ่เช่ือวา่เป็นธรรมชาติและเป็นความจริง ซ่ึงก็คือความหมายตรง จากแนวการวิเคราะห์น้ีท า
ให้มองไปได้ว่าสถาบนัที่มีอ  านาจหลกั สามารถที่จะสร้างความเช่ือและอุดมการณ์โดยใชว้ิถีทาง
มายาคติที่ใชค้วามคุน้ชิน เพื่อสร้างความเช่ือชุดใดชุดหน่ึงขึ้นมาเพื่อสร้างเร่ืองเล่า (narrative) บาง
เร่ืองต่อๆกนัมา จนมนักลายสภาพเป็น myth ที่แทบไม่มีใครรู้ตวั หรือตั้งขอ้สงสัยไดเ้ลย “มายาคติ
จึงมีอ านาจ” ในการกระท าให้เกิดความเช่ือหมู่ ซ่ึงสร้างความเช่ือชุดต่างๆขึ้นมา และอ านาจนั้นจะ
ยงัคงอยูต่ราบที่ความเช่ือชุดใหม่ยงัสถาปนาตวัเองขึ้นมาไม่ได ้และคนในสังคมยงัคงอยูก่บัมายาคติ
ชุดเดิมๆ  

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 Mythologies cover by Roland Barthes 
Accessed March 6, 2016, available from https://in.pinterest.com/pin/494410865312023223 
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2.2 ข้อมูลทางศิลปะ 
  

2.2.1 ภาพหุ่นน่ิง (still-life)  
ภาพหุ่นน่ิงตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึงภาพวาดหรือ

ภาพถ่ายของส่ิงที่ไม่เคล่ือนไหววา่ภาพหุ่นน่ิง เราพบว่าประวติัศาสตร์ของหุ่นน่ิงยอ้นไปไดเ้ป็นพนั
ปี จากหลกัฐานภาพวาดที่ยงัคงหลงเหลืออยู ่ภาพหุ่นน่ิงเป็นหน่ึงในภาพวาดที่ศิลปินนิยมวาด หาก
นับตามล าดบัการแบ่งล าดบัชั้น (hierarchy of genres) ในช่วงศตวรรษที่ 17 จากสถาบนัทางศิลปะ
ในฝร่ังเศส เราจะพบว่าภาพหุ่นน่ิงถูกจัดล าดับให้อยู่ล่างสุดของล าดับชั้น โดยนับจากภาพวาด
เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ภาพวาดบุคคล ภาพวาดชีวิตประจ าวนั ภาพวิว และภาพสัตว ์แต่
หลงัจากศตวรรษที่ 17 เป็นตน้มา บทบาทของภาพวาดหุ่นน่ิงก็เปล่ียนแปลงไปตามเวลา แมจ้ะมี
บทบาทมากขึ้น แต่ก็ยงัไม่อาจเทียบล าดบัชั้นกบัภาพวาดคนไดอ้ยูดี่ เน่ืองดว้ยผูว้จิยัสร้างสรรค์ไดใ้ช้
ภาพหุ่นน่ิงเป็นส่ือในการแสดงออกทางความคิด จึงเห็นสมควรในการส ารวจตรวจตราเขา้ไปใน
ประวติัศาสตร์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และเห็นการเปล่ียนแปลงไปตามล าดบัขั้นในพฒันาการที่
เป็นไปตามประวติัศาสตร์ศิลปะ เพื่อใชใ้นการน ามาเปรียบเทียบกบัวิธีการสร้างผลงาน ทั้งความ
เหมือนและความแตกต่างที่เกิดขึ้น 

ภาพหุ่นน่ิงสามารถแบ่งไดค้ร่าวๆในสองลกัษณะ คือส่ิงของที่มาจากธรรมชาติ และส่ิงของ
ที่มาจากมนุษยป์ระดิษฐข์ึ้น มองยอ้นไปในประวติัศาสตร์หุ่นน่ิงในทางศิลปะก็พบเพียงแค่สองส่ิงน้ี 
ผูว้จิยัสร้างสรรค์ขอยกตวัอยา่งหุ่นน่ิงที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์เฉพาะช่วงที่มีความส าคญั
ในการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm) ทางความคิด และมีความสัมพนัธ์กบังานของผูว้ิจยั
สร้างสรรค ์ในทางประวติัศาสตร์ศิลปะอนัยาวนาน ความเป็นหุ่นน่ิงมีทั้งแบบที่น าเสนอความเป็น
จริงของโลกแห่งวตัถุตามตาเห็น และในแบบที่ใชหุ่้นน่ิงเป็นส่ือเพื่อน าไปสู่ความหมายอ่ืนในเชิง
อุปมาอุปไมย เช่นน ามาใชใ้นความหมายของความไม่ย ัง่ยนื ความไร้แก่นสารของชีวิต โดยการน า
หุ่นน่ิงมาเปรียบเทียบเคียงความหมายกนั และในบางคร้ังศิลปินก็ใชง้านหุ่นน่ิงแสดงความหมายใน
เชิงการเมืองการปกครอง โดยศิลปินใชค้วามเป็นหุ่นน่ิงเพือ่ซุกซ่อนความหมายในเชิงสญัลกัษณ์เพื่อ
ส่ือสารผูว้ิจยัสร้างสรรค์ขอยกตวัอยา่งภาพหุ่นน่ิงในประวติัศาสตร์ที่มีสาระเก่ียวโยงกับงานของ
ตนเอง เช่นในทางรูปแบบที่ใช้ส่ือสาร ทางวิธีการที่ใช้ และในทางประเด็นเน้ือหาเร่ืองราว รวม
ทั้งหมด 9 ภาพ ดงัต่อไปน้ี 

ภาพที่ 1 ในยุคเรอเนซองส์ (Renaissance) อันเป็นยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิชาการ มีศิลปินอย่าง 
Hans Memling จิตรกรชาวเยอรมนัที่มีชีวติอยูใ่นช่วงระหว่างปี ค.ศ.1430-1494 ที่วาดภาพหุ่นน่ิงที่มี
นยัยะทางศาสนา เขาวาดภาพ Vase of Flowers (1480) เป็นภาพแจกนัดอกไมอิ้ตาลีขนาดเล็กที่วาง
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อยูบ่นพรมจากตะวนัออก ในแจกนัมีช่อดอกลิลล่ี ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความบริสุทธ์ิ เป็นดอกไม้
ประจ าตวัแม่พระ ลิลล่ีใชเ้ป็นเคร่ืองหมายของนักบุญพรหมจารีมาแต่ดั้งเดิม23 และดอกไอริส ก็มี
ความหมายของแม่พระซ่ึงมีความหมายแห่งความโศกเศร้าของเธอที่มีต่อพระทรมาน24การเกิดและ
ความตายของพระคริสต ์ตรงกลางแจกนัมีอกัษรยอ่ของพระคริสต ์และบริเวณเงาดา้นหลงัแจกนัฝ่ัง
ซ้ายมีภาพชายก าลังอธิษฐานซ่อนอยู่ในเงามืด ซ่ึงตอ้งอาศยัการสังเกตเป็นอยา่งมากในระยะใกล ้ 
สญัญะเหล่าน้ีถูกใชใ้นเชิงศาสนาโดยศิลปินในยคุนั้นไดอ้ยา่งน่าทึ่งมาก 

 

 
ภาพท่ี 5Hans Memling (1430-1494) Vase of flowers, 1480, 

MuseoThyssen-Bornemisza, Madrid. 
AccessedMarch 15, 2016, available from http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/memling 
 

ภาพที่ 2 ในปี 1593 จิตรกรอยา่งคาราวคัโจ (Caravaggio) ไดใ้ชแ้บบจากเพื่อนที่ช่ือ มาริโอ 
มนันีตี จิตรกรชาวซิซิลี มาเป็นแบบวาดภาพคนและผลไมใ้นตระกร้า ช่ือภาพ Boy with a Basket of 
Fruit (1593) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความงามของวตัถุในแบบตามความเป็นจริง เป็นการสะทอ้นถึง
ความเป็นจริงที่ไม่ใช่ความงามตามแบบอุดมคติ ภาพผลไมใ้นภาพวาดนั้นมีจุดด่าง ใบองุ่นมีใบที่
เห่ียวและมีเช้ือราคาราวคัโจบรรจงใส่ทุกต าหนิแมแ้ต่รอยช ้ า เขาจึงเป็นคนแรกๆที่แสดงสัจจะตาม

                                         
23จอร์จเฟอร์กูสัน, เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 8, แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย ์

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557) 44. 
24จอร์จเฟอร์กูสัน, เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 8, แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย ์

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557) 42. 
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ธรรมชาติใหป้รากฎออกมาในภาพหุ่นน่ิงของเขา และผลงานของคาราวคัโจก็ใหอิ้ทธิพลไปสู่ศิลปิน
ทัว่ยโุรปโดยเฉพาะศิลปินเนเธอร์แลนด์หรือกลุ่มฟลานเดอร์(Flanders) ท  าให้เกิดภาพวาดแบบแฟ
นิทสั(Vanitas) ขึ้นมาในช่วง ศ.ต.ที่ 16-17 ในยโุรป 

 

 
ภาพท่ี 6 Caravaggio, Boy with a Basket of Fruit, 1593, Oil on canvas,  

67 cm ×  53 cm. Galleria Borghese,Rome. 
Accessed March 17, 2016, available fromhttps://en.wikipedia.org/wiki/Boy_with_a_Basket_of_Fruit 

 
ภาพที่ 3 เป็นผลงานของเจคอปเดอ เกลยน์ (Jacob de Gheyn II) ศิลปินชาวดทัช์ในศ.ต.ที่ 

16-17 จิตรกรในกลุ่มแฟนิทสั ซ่ึงเป็นแนวที่วาดส่ิงของเพื่อน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความไม่ย ัง่ยนื
แห่งชีวติและสรรพส่ิง โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย โดยมกัจะใชส่ิ้งของสองกลุ่ม ไดแ้ก่
ส่ิงของที่มีคุณค่าในทางโลกไดแ้ก่ทรัพยสิ์นเงินทอง เหรียญตรา และลาภยศ กบัส่ิงที่แสดงถึงความ
ไม่แน่นอน เช่นเทียนที่ดบั ฟองสบู่ที่บางเบา นาฬิกาทรายที่ทรายร่วงหล่นจนหมด ดอกไมท้ี่แห้ง
เห่ียว และกะโหลกมนุษย ์อนัหมายถึงเวลาที่ผา่นไปอยา่งไม่มีวนักลบั และความตายรอคนทุกคนอยู ่
ในภาพน้ีเราจะเห็นภาษาลาตินที่ดา้นบนของภาพเป็นค าวา่ HVMANAVANA มีความหมายว่าความ
ไร้แก่นสารของมนุษย ์มุมซา้ยและขวาปรากฎนกัปราชญ ์เดโมคลีตสัก าลงัหัวเราะ กบั เฮราคลีตสัที่
ก  าลังร้องไห้ นักปราชญ์ทั้งสองต่างช้ีน้ิวมาที่ฟองใสตรงกลางภาพ ที่เป็นส่ิงที่มีความไม่แน่นอน
เพราะสลายไดใ้นเวลาไม่นาน เราพบวา่ผลงานแฟนิทสัใชส้ญัลกัษณ์หน่ึงเพือ่น าไปอีกสู่ความหมาย
หน่ึง ในลกัษณะอุปลกัษณ์ (metaphor) คลา้ยสุภาษิตที่คอยตกัเตือนคนให้เขา้ใจในธรรมชาติแห่ง
ชีวติ ดว้ยวธีิการที่น่าสนใจยิง่ 
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ภาพท่ี 7Jacques de Gheyn II, Vanitas Still Life, Oil on wood,  

(Netherlandish, 1565–1629), The Metropolitan Museum of Art, New York. 
Accessed March 17, 2016, available fromhttp://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1974.1/ 

 
 ภาพที่ 4 ผลงานในศตวรรษที่ 18 ของศิลปินชาวปารีส ช่ือ ฌ็อง-ซิเมโอน ชาร์แด็ง(Jean-

Baptiste-SiméonChardin) ผลงานของเขาไดรั้บอิทธิพลทางฝีแปรงและการใชสี้มาจากจิตรกรดทัชอ์ยา่ง
แรมบรันต ์ความพิเศษของหุ่นน่ิงชาร์แด็งคือ ความเรียบง่าย เราพบว่าชาร์แด็งจะวาดฉากและวตัถุ
ประจ าครัวเรือนอย่างปกติธรรมดา แต่เขาจัดองค์ประกอบอย่างรอบคอบ ใช้แสงนุ่มๆ สร้าง
บรรยากาศอนัสงบ แมจ้ะดูธรรมดาสามญัแต่กลบัแลดูมีมนตข์ลงัที่พิเศษ25 เป็นอีกรูปแบบหน่ึงใน
การถ่ายทอดหุ่นน่ิงในแบบที่เหมือนจริง และมีเสน่ห์แห่งบรรยากาศปกคลุมทัว่ทั้งภาพ 

                                         
25สตีเฟนฟาร์ธิง, 1001 ภาพเขยีนทีต้่องเห็นก่อนตาย, แปลโดย รติพร ชยัปิยะพร (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์

อาร์ท, 2558), 313. 
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ภาพท่ี 8 Jean-Baptiste-Simé onChardin, Still Life with Bottles of Olives,  

Oil on canvas, 71 x 98 cm., Louvre, Paris, France. 1760. 
Accessed March 28, 2016, available fromhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:JeanSimé onChardin 

 
 ภาพที่ 5 จากหุ่นน่ิงในยคุแรกที่มีปรัชญาความเช่ือในทางศาสนา หุ่นน่ิงที่แฝงนัยยะในการ
ซ่อนความหมาย มาสู่หุ่นน่ิงที่มีความปราณีตอ่อนละมุน เม่ือเขา้สู่ศตวรรษที่ 19 บริบททางสังคม
เปล่ียนไปสู่ยุคแห่งความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ศิลปินอย่าง ปอล เซซานน์
(Paul Cezanne) ซ่ึงเป็นศิลปินในยคุอิมเพรสชัน่นิสม์ นอกจากเขาจะวาดคนและทิวทศัน์ไดดี้แลว้ 
ผลงานหุ่นน่ิงของเขาก็มีช่ือเสียง สีสนัที่ปรากฎมีความสวา่งไสว สดใสในแบบอิมเพรสชัน่นิสม์ แต่
เซซานน์กา้วไปไกลกวา่นั้น เขาคน้พบระนาบของพื้นผวิวตัถุ นัน่ท  าให้เขาแสดงระนาบในทุกพื้นที่
ของภาพวาดของเขา ภาพหุ่นน่ิงที่น ามาคือ Pears on a chair (1882) สีสันของลูกแพร การใชสี้คู่ตรง
ขา้ม แสงและเงา จงัหวะต าแหน่งของจานบนเกา้อ้ีก็ถูกค  านวณอยา่งลงตวั เราจะพบระนาบจากการ
ทิ้งฝีแปรงทั้งในผลไม้ จาน เก้าอ้ี และพื้นหลัง ส่ิงน้ีเป็นส่ิงที่ส าคัญมาก เพราะมันจะกลายเป็น
รากฐานใหก้บัลทัธิคิวบิสมใ์นเวลาต่อมา 
 

 
ภาพท่ี 9Paul Cezanne, Pears on a chair, Oil on canvas, 

Barnes Foundation, pensylvania, USA. 1882. 
Accessed April 1, 2016, available fromhttp://www.book530.com/painting/155873/pears-on-a-chair.html 
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ภาพที่ 6 เวลาเพียง 30 ปีถัดมา ท าให้ศิลปินอยา่ง ปาโบลปิกสัโซ ศิลปินที่วิเคราะห์และ
สงัเคราะห์รูปทรงที่เห็นไปสู่มโนทศัน์ใหม่ทั้งในการน าเสนอภาพแทนความจริงรวมทั้งผลผลิตที่เซ
ซานน์ไดท้  าไวก่้อเกิดรูปร่างผลงานในลกัษณะที่เป็นระนาบ เหล่ียมมุมหลากหลายมิติจนกลายเป็น
แนวศิลปะคิวบิสม ์ซ่ึงจากการทดลองและพฒันาผลงานอยา่งต่อเน่ืองกบัเพื่อนอยา่งฌอร์ชบราก ก็
ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานหุ่นน่ิงแนวใหม่ขึ้นมา ดว้ยการผสมผสานการวาดภาพ และงานคอลลาจขึ้นมา 
นัน่คือผลงานของปิกสัโซ่ที่ช่ือหุ่นน่ิงกบัเกา้อ้ีหวาย Still Life with Chair Caning (1912) ความโดด
เด่นคือเขาใชผ้า้น ้ ามนั (oilcloth) ที่พิมพล์ายหวายสานลงบนผืนผา้ใบ เราจะพบหุ่นน่ิงในรูปแบบที่
ถูกตดัทอน เช่น ส่วนหน่ึงของภาพวาดแกว้ซอ้นทบัภาพเลียนหนังสือพิมพ ์กลอ้งยาสูบดินเหนียวสี
ขาว ตรงฝ่ังขวาเป็นรูปมะนาวฝานสองซีกกับมีด ต  ่าลงไปเป็นภาพเปลือกหอยนางรม26นับได้ว่า
ผลงานช้ินน้ี เป็นคอลลาจช้ินแรกที่ท้าทายขนบจิตรกรรมตามจารีต การหยิบยืมวัสดุใน
ชีวิตประจ าวนัมาใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน นอกจากน้ีผลงานยงัถูกสร้างเป็นรูปวงรี และยงัใชเ้ชือกมา
ล้อมท าเป็นกรอบอีกด้วย มันเป็นผลงานหุ่นน่ิงที่ล  ้ ายุค และกล้าแกร่งในการท้าทายต่อส่ิงใหม่ 
ซ่ึงปิกสัโซจะยงัสร้างผลงานที่แปลกใหม่อีกมายมายตลอดชัว่ชีวติของเขา รวมทั้งเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัศิลปินยคุต่อมาอีกมากมาย 

 
ภาพท่ี 10 Pablo Picasso, Still Life with Chair Caning,  

Oil on oil-cloth over canvas edged with rope, 29 x 37 cm (Musé e Picasso), 1912. 
Accessed April 10, 2016, available fromhttps://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-

abstraction/cubism/a/picasso 
 

                                         
26นีลคอ็กซ์, ควิบิสม์, แปลโดย วรเทพ อรรคบุตร และ อณิมา ทศัจนัทร์ (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 

2557), 264. 
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 ภาพที่ 7 ผลงานของศิลปินเซอร์เรียลิสตช์าวเบลเยีย่ม เรอเน มากริตต์ (Rene Magritte) มาก
ริตตส์ร้างผลงานที่ใชว้ตัถุมาส่ือความคิดค่อนขา้งมาก ภายในผลงานเขามกัมีวตัถุส่ิงของ หรือคน 
กบัพื้นหลังในลกัษณะแปลกประหลาด เน่ืองมาจากการที่มากริตต์เขา้ร่วมกลุ่มกบัอองเดรเบรตง
ผูส้ร้างแนวคิดเซอร์เรียลิสต ์อนัเป็นช่วงระหวา่งหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 1 และก่อนถึงสงครามโลก
คร้ังที่ 2 แนวคิดแบบปฏิฐานนิยมวา่ดว้ยความจริงและเหตุผลไดถู้กปฏิเสธ เซอเรียลิสตต่์อตา้นความ
จริง และคน้หาความจริงที่มาจากจิตใตส้ านึกซ่ึงพบว่ามนัถูกเก็บไวใ้นโลกของความฝัน ลกัษณะ
ของผลงานจึงมีลกัษณะของโลกที่แปลกประหลาด หรือใชค้วามบงัเอิญ ความผิดที่ผิดทางมาสร้าง
เป็นผลงาน เพือ่ใหเ้กิดส านึกใหม่ทางจินตนาการ ผลงานช้ินที่ยกขึ้นมาน้ีมีช่ือว่า การทรยศของภาพ 
(The Treachery of Images) วาดขึ้นในปี ค.ศ. 1928 มากริตตว์าดเป็นภาพไปป์แบบเหมือนจริงบน
พื้นหลงัเรียบโทนสีอ่อน มีแค่ตวัอกัษรทางดา้นล่างเขียนว่า Cecin'est pas une pipe. แปลว่า น่ีไม่ใช่
ไปป์ (This is not a pipe.) เพราะความหมายในภาพน้ีไม่ใช่ “ไปป์” แต่เป็นแค่ “ภาพไปป์” มากริตต์
ใชรู้ปแบบที่เรียบง่ายน าไปสู่โลกปฏิทรรศน์ ซ่ึงท าลายความคาดหวงัและในทา้ยที่สุดก็ตั้งค  าถามเชิง
ปรัชญาต่อธรรมชาติแห่งการด ารงอยูแ่ละความเป็นจริง27 งานของเขาเล่นกบัความคิดและการรับรู้
ของคนดู ซ่ึงขยายขอบเขตของจิตรกรรมหุ่นน่ิงให้ขยายออกไปสู่งานศิลปะเชิงแนวคิด (conceptual 
art) ไดเ้ลย รวมทั้งผลงานศิลปะแนวอภิปรัชญา (metaphysical art) อีกดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 11Rene Magritte, The Treachery of Images,   

Oil on canvas, 60 x81 cm. Los Angeles County Museum of Art 
Accessed April 12, 2016, available fromhttp://www.newyorker.com/magazine/2013/09/23/strange-days 

                                         
27แมทธิวเกล, ดาดา &เซอร์เรียลสิม์, แปลโดย ปราบดา หยุน่ (กรุงเทพฯ: เดะเกรทไฟนอ์าร์ท, 2557), 262. 
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ภาพที่ 8 ผลงานของศิลปินป็อบอาร์ต (Pop Art) สุดโด่งดงัอยา่งแอนด้ีวอร์ฮอล(Andy 
Warhol) กระแสป็อบอาร์ตเป็นระบวนการที่เกิดขึ้ นที่อังกฤษโดย ริชาร์ด แฮมิลตัน  (Richard 
Hamilton) และไปโด่งดังที่อเมริกาในช่วงระหว่างทศวรรษที่ 1950ป็อบอาร์ตเป็นขั้วตรงขา้มกับ
ศิลปะชั้นสูงอยา่งงานแอ็บสแตรคเอ็กซ์เพรสชนันิสม์ (Abstract Expressionism)เพราะป็อบอาร์ตใช้
วสัดุที่มีตามทอ้งตลาด ศิลปินจึงใชส่ิ้งของที่มากมายหลากหลายดว้ยวิธีการปะติด หรือใชว้สัดุจริง 
หรือการท าซ ้ าอยา่งการพมิพซิ์ลสกรีนป็อบอาร์ตมีอิทธิพลมาจากทั้งศิลปะดาดา และ คิวบิสม์ส่ิงที่ป็
อบอาร์ตท าคือการหยบิใชว้สัดุทางอุตสาหกรรมในสังคมแบบบริโภคนิยมมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
สร้างงานศิลปะ วสัดุราคาถูก ผลิตคร้ังละเยอะๆ เขา้ถึงคนหมู่มากไดอ้ยา่งง่ายดาย เช่นป้ายโฆษณา 
โปสเตอร์ ภาพการ์ตูน ส่ิงพมิพ ์หีบห่อบรรจุภณัฑฯ์ มาน าเสนออยา่งมีชีวติชีวา สนุกสนาน และออก
จากขี้ เล่น เยย้หยนัและเสียดสีดว้ยซ ้ า 

วอร์ฮอลเป็นศิลปินคนส าคญัที่สุดของกลุ่ม เขาเรียนพาณิชยศิ์ลป์ที่มหาวิทยาลยัคาร์เนกี
เมลลอนในพติตส์เบิร์ก ก่อนจะยา้ยไปยงันิวยอร์คในปี ค.ศ. 1949 เขาท างานภาพประกอบให้บริษทั
โฆษณาและนิตยสาร สนใจในภาษา จินตภาพและส่ือมวลชนของอเมริกาในยุคหลังสงคราม ใน
ทศวรรษที่ 1960 วอร์ฮอลเร่ิมสนใจภาพวตัถุที่มีความเป็นอเมริกนั อยา่งโคคาโคลา และกระป๋องซุป
แคมป์เบล28 เขาวาดภาพชุดกระป๋องซุปแคมป์เบลไวห้ลายภาพมาก ทั้งกระป๋องเด่ียว และเป็นชุด
จ านวนทั้งส้ิน 32 ภาพ คลา้ยกบังานชุดอ่ืนของเขา ซ่ึงก็สร้างแบบเป็นชุดมีลกัษณะการซ ้ าเช่นกัน 
ภาพที่น ามาเป็นภาพช่ือ 200 Soup Cans เป็นภาพที่ถูกท าขึ้นในปี ค.ศ. 1962 ดว้ยสีโพลิเมอร์บน
ผา้ใบ มนัเรียงซ ้ าคลา้ยอยูบ่นชั้นวางในร้านคา้ และเหมือนกนัหมดทั้ง 200 ใบ ราวกบัการผลิตดว้ย
เคร่ืองจกัรมองในมุมสังคมวิทยา วอร์ฮอลอธิบายไวว้่า ส่ิงที่ท  าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาวิเศษมาก
คือ การที่ผูบ้ริโภคที่รวยที่สุดซ้ือของแบบเดียวกบัผูบ้ริโภคที่จนที่สุด คุณสามารถที่จะดูโทรทศัน์
และด่ืมโคคาโคล่า ในขณะที่คุณรู้ว่าประธานาธิบดีก็ด่ืมมนัเช่นคุณ และไม่ว่าคุณจะใชเ้งินจ านวน
มากกวา่น้ี คุณก็ไม่สามารถซ้ือโคก้ที่ดีกวา่น้ีได้29 

หุ่นน่ิงช้ินน้ีเป็นช้ินที่แสดงความเป็นวตัถุที่แสนจะธรรมดาที่ใครก็สามารถพบเห็นและรู้จกั
มนัได ้แต่วอร์ฮอลก็มีความฉลาดพอที่รู้จกัน าส่ิงที่คนคุน้เคย นิยม และใชอ้ยา่งดาษด่ืนมาใชเ้ป็นวตัถุ
ต้นแบบ ส่ิงเหล่าน้ีแม้จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานศิลปะ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็น

                                         
28สตีเฟนฟาร์ธิง, 1001 ภาพเขยีนทีต้่องเห็นก่อนตาย, แปลโดย รติพร ชยัปิยะพร (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์

อาร์ท, 2558), 794. 
 

29เคลาส์ฮอนเนฟ, ป๊อบอาร์ต, แปลโดย บุศยมาศ นนัทวนั (กรุงเทพ: เดอะเกรทไฟนอ์าร์ท, 2552), 88. 
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วฒันธรรมร่วมสมยัที่มีอิทธิพลต่อผูค้นในวงกวา้ง และมีความน่าสนใจในการน ามาใช ้“เล่น” กบั
ความรู้สึก และรสนิยมของผูค้นในสงัคม 
 

 
ภาพท่ี 12 Andy Warhol, 200 Soup Cans, polymer color on canvas, 183 x 254 cm., 1962. 

Accessed April 18, 2016, available fromhttp://i-alcocer.tumblr.com/post/15404421361/200-cans-campbells-
soup-cans-reliance-on-themes 

 

 ภาพที่ 9 ภาพสุดทา้ยเป็นภาพหุ่นน่ิงในแนวไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม (Hyperrealism) เป็นการ
จ าลองความเหมือนจริงของภาพถ่ายดว้ยภาพวาดที่มีความละเอียดสูง กระแสศิลปะแนวน้ีเกิดขึ้นใน
ยโุรปและอเมริการาวปี ค.ศ. 2000 ก่อนหนา้น้ีในอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1960 จนถึงตน้ ค.ศ. 

1970ศิลปะแนวโฟโตเ้รียลลิซ่ึม (Photorealism) มีบทบาทเป็นอยา่งสูง ขั้นตอนการวาดเกิดจากการ
ใชก้ลอ้งถ่ายรูปถ่ายตน้แบบ และวาดอีกขึ้นอีกทีจากภาพถ่ายนั้นดว้ยฝีมือที่มีความละเอียดสูง ส่ิงที่
สะทอ้นออกมาคือทศันคติที่มีต่อกลอ้งถ่ายภาพที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเทคโนโลยใีนสมยัศตวรรษที่ 18 
ผลก็คือการหมดความหมายและคุณค่าของภาพวาด ศิลปินโฟโต้เรียลลิซ่ึมจงใจใช้มือในการ
ถ่ายทอดความเหมือนจริงให้ไม่แพก้ล้องถ่ายรูป หรืออาจมองในมุมที่ว่าภาพวาดได้กลายเป็น
ภาพถ่ายไปเลย30 
 ส่วนศิลปะไฮเปอร์เรียลลิซ่ึมนั้น เป็นการก้าวขา้มภาพถ่ายไปอีกขั้น เป็นพฒันาการของ
วธีิการวาดดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทั้งอุปกรณ์อยา่งโปรเจค็เตอร์หรือสไลด์ในการฉายภาพเพื่อร่าง

                                         
30ภาณุ บุญพิพฒันาพงศ,์ ไฮเปอร์เรียลลซ่ึิม (Hyperrealism) ขั้นสุดยอดของการลอกเลยีนแบบ, เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 15 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4421832738474&set=a.1109766338884.19213.1068620403&type=3&f
ref=nf 



35 
 

 

โครงสร้าง เม่ือเทคโนโลยพีฒันาขึ้น ระดบัการวาดก็กา้วขึ้นตามไปดว้ย ภาพแบบไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม
จึงเปรียบดัง่ระบบความคมชดัล่าสุดของการพฒันาในดา้นเทคโนโลยขีองภาพ (HD) ศิลปินไดใ้ส่
รายละเอียดต่างๆที่ปกติตาธรรมดาคนธรรมดาแทบมองไม่เห็นเช่นในการวาดคน เราจะเห็นรูขุมขน 
ร่องรอยต่างๆบนผวิหนงั ขนตา และรายละเอียดต่างๆขนาดเล็กจนผูดู้แทบจะแยกไม่ออกแลว้วา่เป็น
ภาพวาดหรือภาพถ่าย ผลงานที่น ามาเป็นตวัอย่างคือศิลปินชาวอิตาลี ช่ือ โรเบอร์โต เบอร์นาดี 
(Roberto Bernardi) ผลงานที่เขาวาดเป็นวตัถุ เช่นผลไม้ อาหาร ขนม เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ที่มี
ขนาดของภาพขนาดปานกลาง บางช้ินมีขนาดเล็ก ภาพมีความคมชดัระดบัสูงมาก มีลกัษณะตาม
ตน้แบบภาพถ่ายทุกประการ เช่น ตวัวตัถุดา้นหนา้มีความชดัตามการปรับโฟกสัของกลอ้ง ส่วนพื้น
หลงัจะมีความเบลอซ่ึงเบอร์นาดีก็วาดออกมาใหเ้บลอตามตน้แบบภาพถ่ายนั้น  
 มองในมุมที่ภาพถ่ายเคยท าใหภ้าพวาดตอ้งหมดคุณค่าและความหมายไป แต่ศิลปินไฮเปอร์
เรียลลิซ่ึมกลับใช้ภาพถ่ายมาเป็นเคร่ืองมือในการใช้สร้างผลงานขึ้นมาให้มีความละเอียดเหนือ
ภาพถ่ายขึ้นไปอีกขั้น จึงเป็นแนวคิดที่มีความยอ้นแยง้ในกนัและกนัระหว่างภาพถ่ายและภาพวาด 
ของศิลปินในรูปแบบน้ี 

 

 
ภาพท่ี 13Roberto Bernardi, CANDY RAINBOW,  

Oil on canvas, 87 x 125 cm., 2010, BernardducciMeisel Gallery. 
Accessed April 21, 2016, available fromhttp://twistedsifter.com/2013/02/hyperrealistic-still-life-paintings-by-

roberto-bernardi 
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2.2.2. การวิเคราะห์ภาพหุ่นน่ิง 
ประเด็นความเป็นหุ่นน่ิงเป็นส่ิงส าคญัในผลงานของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ เน่ืองจากไดใ้ชภ้าพ

หุ่นน่ิงเป็นวิธีในการแสดงออกถึงความคิดที่อยู่ภายใน เหตุที่จ  าเป็นตอ้งใช้ภาพหุ่นน่ิง จากการ
วเิคราะห์ในประวติัศาสตร์ของหุ่นน่ิงท าใหพ้บวา่ หุ่นน่ิงคือวตัถุที่มีความหมายในตวัเอง ความหมาย
น้ีสามารถเคล่ือนที่ไดจ้ากความหมายตรงสู่ความหมายแฝง และเน่ืองจากวตัถุมีความหลากหลาย
มากทั้งวตัถุที่มนุษยผ์ลิตขึ้น และวตัถุตามธรรมชาติ  ซ่ึงท าใหศิ้ลปินสามารถเลือกใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตความหมาย ตามที่ตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะเดียวกนัวิธีการอ่านความหมายของวตัถุใน
แบบทฤษฎีของบาร์ตส์ ที่ท  าให้เห็นว่าวตัถุและส่ิงต่างๆรอบตวัสามารถอ่านความหมายได้อย่าง
หลายชั้น ก็ช่วยใหผู้ว้จิยัสร้างสรรคส์ามารถใชว้ธีิการทางมายาคติในการแฝงเน้ือหาที่ตอ้งการส่ือใน
ประเด็นเร่ืองอ านาจได้อยา่งตรงตามที่ตอ้งการ และตอ้งใช้การตีความที่หลากหลายเพื่ออ่านและ
ถอดรหสัของสญัญะนั้น ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหผู้ว้จิยัสร้างสรรคเ์ลือกใชหุ่้นน่ิงมาใชเ้ป็นวตัถุตน้ทางใน
การแสดงออกในทางศิลปะ 

เน้ือหาที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ศึกษาเป็นประเด็นเร่ืองอ านาจที่แทรกซึมอยู่ในสังคม ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือประเด็นอ านาจหลกั เช่นอ านาจรัฐ อ านาจทางกฎหมาย และประเด็นอ านาจ
รองที่ใชผ้่านวาทกรรม ซ่ึงเป็นอ านาจในแบบระนาบแนวนอน ที่แผ่กระจายครอบคลุมไปทัว่ทั้ง
สงัคมผา่นทางความเช่ืออยา่งไม่รู้ตวั ซ่ึงประเด็นอ านาจแบบหลงัเป็นอ านาจที่ตอ้งอาศยัการสังเกต 
การตั้งค  าถาม การสงสยั เพือ่จะเห็นโครงสร้างของวาทกรรมในแต่ละชุดที่ก  าลงัครอบง าความคิดเรา
อยู ่เม่ือวาทกรรมชุดนั้นมีพลังอ านาจมากพอที่จะให้คนเช่ือว่ามันเป็นความจริงในระยะเวลานาน 
มนัจะกลายเป็นต านาน (myth) ทนัที และมีลกัษณะที่เป็นธรรมชาติจนเราไม่ทนัสังเกตและไม่รู้ตวั
วา่มนัเป็นแค่ส่ิงที่ประกอบสร้างขึ้นมาทางวฒันธรรม อนัน้ีเป็นจุดส าคญัที่ผูว้จิยัสร้างสรรคศ์ึกษา  

การวพิากษว์จิารณ์อ านาจไม่ว่าจะเป็นอ านาจทางตรง หรือทางออ้มเช่นมายาคติที่มีแฝงฝัง
ในสังคม มันคือการวิพากษ์ในเร่ืองความเช่ือของคน ซ่ึงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากทาง
ความรู้สึก ดงันั้นศิลปินในอดีตหลายคนก็จะเลือกใชก้ารหลบหลีกดว้ยการใชภ้าพหุ่นน่ิง และใชว้ิธี
ในการส่ือความหมายในเชิงอุปลกัษณ์ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึง เช่นภาพเทียน
ดบัเหลือควนัที่ลอยฟุ้ งบางๆ ส่ือถึงชีวิตที่ตอ้งดบัลง มองกลบัมาในสังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไป
ดว้ยสญัลกัษณ์เชิงมายาคติมากมาย และมีความคลุมเครือ ซบัซอ้น เช่นความเช่ือทางศาสนา ต านาน
ต่างๆ ความเป็นประชาธิปไตย การเมือง แมแ้ต่เร่ืองสี และวตัถุอีกหลายอยา่งยงัถูกท าให้กลายเป็น
วาทกรรมได ้  ดงันั้นการที่จะเขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมร่วมสมยั จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจมายาคติ และ
วาทกรรมใหถ่้องแท ้
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ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดเ้ลือกใชข้อ้มูลทางศิลปะจากในประวตัิศาสตร์ โดยไดย้กตวัอยา่งศิลปิน
มาจ านวนหน่ึงเพื่อน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ก าลังศึกษา โดยได้แยก
ประเด็นออกเป็นสามประเด็น เน่ืองจาก ไม่มีศิลปินที่สร้างผลงานได้ตรงกับประเด็นที่ผูว้ิจ ัย
สร้างสรรคก์ าลงัท าการศึกษาอยา่งครอบคลุมทั้งหมด ประเด็นทั้งสามมีดงัน้ี 

- ประเด็นหุ่นน่ิงที่มีลกัษณะเหมือนจริง 

- ประเด็นหุ่นน่ิงในการใชว้ธีิเชิงอุปลกัษณ์ 

- ประเด็นหุ่นน่ิงที่มีลกัษณะเน้ือหาทางการเมืองวา่ดว้ยเร่ืองอ านาจ 

2.2.2.1 ประเด็นที่ 1 หุ่นน่ิงที่มีลักษณะเหมือนจริง (realistic) 
 ท าไมถึงตอ้งใชว้ธีิการในแบบเหมือนจริง หากมองไปในประวติัศาสตร์ศิลปะที่ผ่านมา เรา
จะพบวา่ตั้งแต่จิตรกรรมถ ้าในยคุหินใหม่ เช่นภาพวาดววัในถ ้ าลาสโก (Lascaux) หรือจิตรกรรมใน
ยุคกลางที่มีหน้าที่รับใช้ความเช่ือในทางศาสนา ภาพวาดแนวคิดมนุษยนิยมในยุคเรอเนซองส์ 
ภาพวาดในยคุรู้แจง้ ศตวรรษที่ 18 ที่กลบัมาใชแ้นวคิดแบบอุดมคติในสมยันีโอคลาสสิค หรือแมแ้ต่
จิตรกรรมในแนวโรแมนติก จนถึงยุคอิมเพรสชัน่นิสม์โฟวิสม์ และคิวบิสม์ ที่กล่าวมาล้วนแสดง
การส่ือสารบางอย่างไปยงัผูรั้บสาร จากผูว้าดไปยงัผูดู้ซ่ึงมีเหตุผลแตกต่างกนัไปในแต่ละยคุสมัย 
การส่ือสารที่เขา้ใจไดง่้ายที่สุดคือความเหมือนจริง ความเหมือนจริงจากการมองออกว่าภาพที่วาด
ขึ้นเป็นภาพอะไร ใครท าอะไร อย่างไร รูปทรงเป็นตวัน าพา สีสันและทศันธาตุอ่ืนๆ เป็นส่วน
เพิม่เติมใหก้บัความสมจริงนั้น จนสามารถส่ือสารกบัผูดู้ใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งตรงตามที่ศิลปินตอ้งการ 
 ขอยกตัวอย่างศิลปินในศตวรรษที่ 19 อย่างวิลเล่ียม มิเชลฮาร์เน็ท (William Michael 
Harnett) วิลเล่ียมเป็นศิลปินชาวอเมริกัน ที่วาดภาพแนวเหมือนจริง โดยใช้วตัถุส่ิงของรอบตัว
น าเสนอในมุมของความงาม ความเรียบง่ายในชีวิตประจ าวนั ความอ่อนละมุน อบอุ่น ผ่านวิธีการ
วาดแบบเหมือนจริง ความพิเศษในงานของเขาอยู่ที่โครงสีในภาพที่มักมีโครงสีไปในทิศทาง
เดียวกนั หรือการคุมโครงสีโดยรวมได้ แต่งานกลบัมีความชัดเจนของวตัถุทุกส่ิงในภาพ แต่ไม่
คมชดัแบบแขง็ แต่กลบัสร้างบรรยากาศอนัละมุนละไมขึ้นมาได ้
 วธีิการวาดของเขาถูกจดัให้เป็นแบบ  trompe l'oeilในภาษาฝร่ังเศสแปลว่าการลวงตา เป็น
การวาดเหมือนจนลวงตาในลกัษณะสามมิติได ้คลา้ยวตัถุจะหลุดออกมาจากเฟรมผา้ใบในระนาบ
สองมิติ ถา้ยอ้นกลบัไปที่แรงบนัดาลใจ การวาดภาพลวงตาแบบน้ี เขาไดรั้บอิทธิพลมาจากปีเตอร์
เคลสซ์ (Pieter Claesz) ศิลปินแฟนิทสัอีกที เขาวาดวตัถุหลากหลายชนิดน ามาวางจดัในลกัษณะที่
ไม่เป็นธรรมชาติ ผลงานที่น่าจดจ ามากที่สุดคือชุดที่ใชว้ตัถุน ามาแขวนบนระนาบ เช่นอุปกรณ์ใน
การล่าสตัว ์เกือกมา้ เคร่ืองดนตรี รวมทั้งสตัวท์ี่ถูกล่ามาดว้ย  
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 ความเหมือนจริงจึงเป็นแค่วธีิการในการน าเสนอเร่ืองราว ซ่ึงจะเหมือนในระดบัใดก็ตอ้งอยู่
ที่ความถนัดของศิลปินและแนวความคิดที่อยูเ่บื้องหลงัดว้ย ศิลปินบางคนอาจวาดแค่ให้พอดูออก
แลว้เนน้เน้ือหาในเร่ืองสี บางคนวาดอยา่งวจิิตรบรรจงเพือ่ตอ้งการเอาชนะภาพถ่าย บางคนตอ้งการ
ความเหมือนระดับพอดีที่แค่พอส่ือสารได้ แต่ในขณะที่บางคนต้องการให้ความเหมือนเป็น
เคร่ืองมือในการดึงดูดใหผู้ช้มเขา้มาดูในขั้นแรก และจากนั้นความหมายในภาพที่ศิลปินตอ้งการส่ือ
จึงจะค่อยๆถูกส่ือสารออกไปจากความดึงดูดของความเหมือนจริงนั้น 

 

 
 

ภาพท่ี 14William Michael Harnett, Old Models, Oil on canvas, 138 x 72 cm.  
Museum of Fine Arts, Boston, USA. 1892. 

Accessed April 25, 2016, available fromhttp://www.mfa.org/collections/object/old-models-32717 
 

ศิลปินคนที่สองเป็นศิลปินไทย ที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาคือหุ่นน่ิงของ อาจารยอ์วบ สาณะ
เสน อาจารยอ์วบเกิดที่กรุงเทพฯ วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ.2478 ในครอบครัวที่เก่ียวพนัธ์กบัดนตรี คุณ
แม่เป็นนกัร้อง คุณพอ่เป็นช่างถ่ายภาพและนกัดนตรี อาจารยอ์วบจึงไดย้นิเสียงไวโอลินมาตั้งแต่ยงั
เล็ก อาจารยเ์ร่ิมตน้เป็นจิตรกรอยา่งจริงจงัในช่วงวยั 40 ปี  

ช่วง 30 ปีที่ท  างานอยา่งศิลปะอยา่งจริงจงั อาจารยอ์วบสร้างผลงานไวห้ลากหลายแนว ทั้ง
ภาพทิวทศัน์ ภาพคน และภาพหุ่นน่ิง แต่ที่คนจดจ าไดม้าก และสร้างช่ือเสียงไวม้ากที่สุดก็คือภาพ
หุ่นน่ิง ในช่วงแรกหุ่นน่ิงของอาจารยอ์วบมีสีที่หนกัแน่น และค่อยๆพฒันาปรับโครงสีและน ้ าหนัก
โดยรวมใหส้วา่งขึ้น จนมาถึงชุดที่วาดไวโอลิน และเคร่ืองเบญจรงค ์ชุดไวโอลินมีลกัษณะก่ึงฝัน มี
ทั้งไวโอลินลอยอยู ่และไวโอลินที่แตกหกัคลา้ยวธีิการของศิลปินในกลุ่มคิวบิสม ์ส่วนผลงานในชุด
เคร่ืองเบญจรงคมี์ความเป็นตวัตนของอาจารยอ์วบอยา่งแทจ้ริง มุมมองของงานชุดเบญจรงค ์เป็น
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งานที่ไม่ใชท้ฤษฎี perspective แบบตะวนัตก เป็นมุมมองขนานสายตาไปสู่วตัถุ เราจึงมองเห็นหุ่น
น่ิงแบบแบนๆ เหมือนภาพเขียนสองมิติของจิตรกรรมฝาผนงัของไทย31 

ที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ยกตวัอย่างอาจารยอ์วบเน่ืองจาก หุ่นน่ิงของอาจารยอ์วบนั้นไม่ได้มี
ลกัษณะหมือนจริงในแบบของ วิลเล่ียม มิเชลฮาร์เน็ท แต่ก็สามารถส่ือสารให้ผูช้มเขา้ใจไดว้่าวาด
ส่ิงใดอยู ่หุ่นน่ิงของอาจารยอ์วบมีความพเิศษ เน่ืองจากการใชสี้น ้ ามนัในแบบที่ไม่หนา และใชโ้ครง
สีอ่อนที่สะอาด จึงเกิดความอ่อนนุ่ม บรรยากาศละมุนละไม เบาบาง ก่ึงฝัน ซ่ึงสามารถถ่ายทอดส่ิงที่
ศิลปินตอ้งการจะบอกเล่าไปสู่ผูรั้บชมไดต้ามที่ศิลปินตอ้งการ 

 

 
ภาพท่ี 15 อวบ สาณะเสน“ไวโอลินสีฟ้า” สีอะคริลิคและสีน ้ ามนับนผา้ใบ,ขนาด 36 x 28 น้ิว, 2540. 

เขา้ถึงเมื่อ 25 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30 

 
2.2.2.2 ประเด็นที่ 2 หุ่นน่ิงในการใช้วิธีเชิงอุปลักษณ์ (metaphor stilllife) 
 การตีความเป็นส่ิงส าคญัที่เกิดขึ้นเป็นปกติในการมองดูผลงานศิลปะ งานบางช้ินก็ส่ือสาร
อยา่งตรงไปตรงมา งานบางช้ินซ่อนปริศนารอให้คนมาตีความ บางช้ินตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวที่
เป็นเป็นนามธรรมซ่ึงยากต่อความเขา้ใจ จึงตอ้งใชส้ญัลกัษณ์ เช่นภาพวาดที่เก่ียวขอ้งกบัทางศาสนา
คริสต์ อีกเร่ืองหน่ึงที่มีความส าคญัคือการวิพากษว์ิจารณ์ในส่ิงที่เป็นเร่ืองของความเช่ือ และเร่ือง
ทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเมืองในประเทศไทยที่กลายเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนทางความรู้สึก
อยา่งมาก การใชว้ธีิอยา่งตรงไปตรงมาในการส่ือสาร นอกจากจะไม่เป็นผลดีแลว้ ยงัน ามาซ่ึงความ
เขา้ใจผดิต่อความคิดที่ตอ้งการจะส่ือสารได ้   

                                         
31พิษณุศุภนิมิตร, อวบ สาณะเสน 72 ปี (กรุงเทพ: อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 24. 
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กรอบของผูว้จิยัสร้างสรรคค์ือภาพหุ่นน่ิง ดงันั้นผูว้จิยัสร้างสรรคจึ์งตอ้งเลือกใชภ้าพหุ่นน่ิง
และวิธีการตีความในแบบอุปลกัษณ์มาใช ้ในงานวิจยัน้ีไดใ้ชต้วัอยา่งจากศิลปินไทยหน่ึงคน และ
ศิลปินต่างประเทศอีกสองคน ซ่ึงหากมองไปที่ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตกแลว้ การใชภ้าพหุ่นน่ิง
ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรย มีศิลปินกลุ่มหน่ึงที่ใช้วิธีการน าเสนอผ่านหุ่นน่ิงที่แฝง
ความหมายในการวิพากษ์วิจารณ์ความมีอยู่ของอ านาจด้วยสัญญะที่ตอ้งตีความ นั่นคือหุ่นน่ิง
แบบแฟนิทสัศิลปินกลุ่มน้ีที่มีผลงานโดดเด่นมีอยูห่ลายคน เช่น  ปีเตอร์เคลสซ์(Pieter Claesz,1597-
1660)ฮาร์เมน ฟาน สตีนวิจค์ (HarmenVan Steenwijck, 1612-1656) วิลเลมเคลสซ์ เฮดา (Willem 
ClaeszHeda, 1594-1681)  

ขอยกตวัอยา่งศิลปินจ านวนสามคน เพื่อเป็นตวัอยา่งในการน ามาวิเคราะห์ถึงแนวคิด และ
วธีิการในการสร้างผลงานในประเด็นอุปลกัษณ์ดงัน้ี 
 
2.2.2.2.1 ประเด็นการใช้หุ่นน่ิงแบบอุปลักษณ์ของศิลปินในประเทศไทย 
  
นที อุตฤทธ์ิ 
 นที อุตฤทธ์ิ เกิดเม่ือวนัที่  9 เมษายน พ.ศ.2513 ที่กรุงเทพฯ และจบศิลปบณัฑิต สาขาภาพ
พมิพ ์จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพท์ี่มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2535 เขา
จดัแสดงผลงาน และมีงานสะสมทั้งในเอเซียและยโุรปอยา่งมากมาย งานของเขามีความโดดเด่น
และชัดเจนขึ้นเร่ือยๆ ตามจ านวนที่ท  า จากทศันคติที่ไม่เป็นไปตามขนบเท่าไหร่ เช่น การท างาน
ศิลปะเพื่อเป็นอาชีพ ซ่ึงแปลว่าตอ้งขายงานศิลปะไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพื่อเล้ียงชีพ แต่อีกดา้นกลบัถูก
สอนมาวา่ งานศิลปะคือส่ิงที่สูงส่ง กลัน่ออกมาจากจิตวิญญาณ ไม่ควรท าเพื่อมุ่งหวงัในการคา้ขาย 
จากกรอบคิดสองชุดที่ต่างกันท าให้เกิดประโยคส าคญัประโยคนึงคือ“เม่ือไม่มีอาชีพ ก็จะไม่มี
อาชีพ”32 ความหมายที่นทีใหไ้วค้ือ เม่ือไม่มีการมองวา่งานศิลปะจะกลายเป็นอาชีพได ้มนัก็จะไม่มี
ธุรกิจมารองรับ และอาชีพน้ีก็จะไม่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการท างานในแบบมืออาชีพแบบต่างประเทศ
ดว้ย ส่ิงน้ีนับว่าเป็นวาทกรรมชุดใหญ่ในวงการศิลปะ มนัไม่ไดมี้ความหมายว่าวาดรูปเพื่อเงิน แต่
มนัหมายถึงการท าใหต้วัเองท างานอยา่งมืออาชีพที่มีคุณภาพ แลว้อาชีพของศิลปินจะปรากฎขึ้นมา
เอง  

                                         
32บทสัมภาษณ์ นที อุตฤทธ์ิ จากคอลมัภa์rt eye view, “เม่ือไม่มีอาชีพ จึงไม่มีมืออาชีพ” นที อุตฤทธ์ิ ศิลปิน

ไทยในระบบแกล เลอ ร่ี ชั้ นน า ขอ ง เยอ รมัน , เข้า ถึ ง เ ม่ื อ  17 เ มษ ายน  2559, เ ข้า ถึ ง ได้จ าก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000089963 
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 นทีท างานอยา่งหนกัและต่อเน่ืองตั้งแต่เรียนจบในปี พ.ศ. 2535 เขาเร่ิมสร้างผลงานดว้ยวิธี
ทางจิตรกรรม แต่อิงพื้นฐานกระบวนการทางภาพพิมพ ์คือการท างานอยา่งมีระบบ และเขา้ใจใน
วสัดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ ท  าให้มีส่วนให้ผลงานของเขามีคุณภาพขึ้นเร่ือยๆ ประกอบกับความ
สนใจในประวติัศาสตร์ศิลปะ ประวติัศาสตร์ทัว่ไป ปรัชญา ท าให้งานของเขาเปล่ียนแปลงมาสู่
ความลงตวั และมีเอกลกัษณ์ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2000 เป็นตน้มา  
 กระบวนการทางความคิดของนทีคือการยอ้นกลับไปส ารวจในส่ิงที่ตวัเองท า โดยเร่ิมตั้ง
ค  าถามกบัความเป็นจิตรกรรม รวมถึงแนวความคิด และเน้ือหา จากจุดเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง ส่ิงที่เขา
คน้พบคือ ภาษาภาพหรือไวยกรณ์ซ่ึงเป็นบุคลิกและลักษณะภายในภาพ ที่ท  าให้ภาพวาดต่างจาก
ภาพถ่าย หรือภาพพมิพ ์นทีทดลองมาหลายอยา่ง แต่ผลงานที่มีช่ือเสียงมาจากชุดงานที่เร่ิมแสดงช่วง 
พ.ศ. 2549 รูปแบบที่เห็นคือตวัภาพกบัพื้นหลงัที่แยกจากกนัอยา่งส้ินเชิง รวมทั้งการใชแ้สงอยา่ง
เฉพาะเจาะจง อนัเป็นวิธีเดียวกนักบัวิธีการใชแ้สงของคาราวคัจิโอ ศิลปินในยคุบาโรค ซ่ึงวิธีการ
แบบน้ีเป็นเอกลักษณ์ของนที งานที่ประสบความส าเร็จจนมีคนดูลน้ห้องออกมาไดแ้ก่การแสดง
ผลงานในปี พ.ศ. 2556 ที่ ณ หอศิลปมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตกลว้ยน ้ าไทในช่ือ Illustration 
Of  The Crisis  
 ผลงานชุดน้ีมีทั้งหมดเกือบ 70 ช้ิน แต่ถูกน ามาแสดงส่วนหน่ึงในหอศิลป์ แรงดลใจมาจาก
วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงช่วงปี พ.ศ.2553 ซ่ึงท าให้เกิดความ
แตกแยกทางความคิดของคนในสงัคมเป็นอยา่งมาก ทุกส่ิงรอบตวักลายเป็นสญัลกัษณ์ ประกอบกบั
ส่ือทางโซเชียลมีเดียท าให้ข่าวสารต่างๆจ านวนมาก ถูกแพร่กระจายไปไดอ้ยา่งรวดเร็วจนคนขาด
การกลัน่กรอง วเิคราะห์ถึงตน้ขั้วขอ้มูล ซ่ึงเม่ือจะเอ่ยถึงเร่ืองราวที่ละเอียดอ่อนเช่นน้ี วธีิการที่ดีที่สุด
ก็คือการใชส้ญัลกัษณ์แทนค่า นทีมีความแม่นย  าและแหลมคมในการเลือกใชส้ัญลกัษณ์แต่ละชนิด
จากส่ิงของรอบตวัในการน ามาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม ส่ิงของที่เขาน ามาใชม้กัจะมีขนาดที่ถูก
ขยายให้ใหญ่ มีก าลังในการปะทะกับผูดู้ เช่นฟันปลอม ตุ๊กตาทหาร หรือช้ืนส่วนทางกายวิภาค
มนุษยจ์  าลองการแพทยท์ี่ใช้เป็นอุปกรณ์ใช้สอน การตีความงานของนทีไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะ
สัญลักษณ์หรือสัญญะนั้นเป็นส่ิงส่วนตวัทางความคิดของศิลปิน แต่เราอาจพออนุมานไดจ้ากตวั
ภาพและช่ือของผลงาน ก็จะพอเห็นเขาลางของความหมายไดบ้า้ง ซ่ึงวิธีการอุปลกัษณ์ก็เป็นวิธีที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และผูช้มมีสิทธิที่จะตีความไปตามประสบการณ์ของตนเอง  
 ผลงานสองช้ินที่น ามาเป็นตวัอยา่ง ภาพแรกช่ือว่า Propaganda parakeet no.2 (2010) ใน
ภาพเราจะเห็นวตัถุสามช้ิน คือโมเดลนกแกว้สองตวั กบัช้ินส่วนทางกายวิภาครูปหูและโครงสร้าง
ภายในของหู ดูจากช่ือภาพ และตวัภาพ รูปสญัญะไม่สามารถถอดความนัยไดเ้ลย เพราะกล่าวแบบ
ปกติไดว้า่ คือช้ินส่วนวตัถุสามช้ินวางไวใ้นความมืด แต่ถา้ใชห้ลกัความหมายสัญญะเขา้มาตีความ 
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จะมองไดว้า่ นกสองตวัน้ีก าลงัเป่าหูหรือใชก้ารโฆษณาชวนเช่ือ เพื่อเป้าประสงคบ์างอยา่ง ซ่ึงอาจ
เป็นผลในทางการเมือง มีสัญญะอ่ืนอีกที่ตอ้งสังเกต เช่นสีของนก ต าแหน่งการวางวตัถุ รอยใตต้า
นก รวมไปถึงบรรยากาศทึมทึบที่ตดักนักบัวตัถุสญัญะนั้น  
 

 
ภาพท่ี 16NateeUtarit, propaganda parakeet no.2, Oil on linen,170x150cm. 2010. 

Accessed April 26, 2016, available fromhttp://www.nateeutarit.com/current_exhibition_06.html 
 
ผลงานช้ินที่สองช่ือว่า Candle Light (2012) ในภาพน้ีมีวตัถุอยูห่้าช้ิน ได้แก่ช้ินกระดูก

ซ่ีโครงกบักระดูกแขน เชิงเทียนรูปคนโลหะ แปรงขดัรองเทา้ รองเทา้หน่ึงปลายงอน และเปียโน
จ าลองหลงัเล็กหน่ึงหลงั เราแทบจะตีความอะไรไม่ไดเ้ลยจากภาพน้ี ช่ือภาพคือ แสงเทียน แต่มีเชิง
เทียนที่ยงัไม่ไดจุ้ด แปรงขดัรองเทา้ที่ดูแตกต่างและขดัแยง้กบักบัรองเทา้มาก และโครงกระดูกที่ไม่
เป็นระเบียบวางไขวไ้ปมานับแลว้ไดแ้ปดช้ิน และสุดทา้ยเปียโนหลังเล็กที่ถูกวาดไวด้า้นหลังจน
เกือบจะกลืนไปกบัพื้นหลงั ส่ิงที่นทีไดท้  าคือการใชว้ิธีอุปลกัษณ์จากความหมายส่ิงหน่ึงไปสู่อีกส่ิง
หน่ึง ส่วนผูดู้ก็ท  าไดเ้พยีงตีความและคน้หานยัยะของสารที่ปรากฎอยูภ่ายในภาพ ซ่ึงเป็นอิสระจาก
ความคิดศิลปินไดอ้ยา่งตามตอ้งการ เพราะหน้าที่ของศิลปินคือการสร้างผลงานศิลปะ ส่วนผูดู้ก็
คน้หาความหมายหรือจะช่ืนชมในความงามในแบบเหมือนจริงหรือในแง่การจดัองคป์ระกอบก็ได ้
เพราะหนา้ที่ศิลปินหมดลงตั้งแต่วาดภาพช้ินนั้นเสร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 17NateeUtarit, Candle Light, Oil on linen, 160x 140 cm. 2012. 

Accessed April 26, 2016, available fromhttp://www.nateeutarit.com/current_exhibition_06.html 

 
 
2.2.2.2.2 ประเด็นการใช้หุ่นน่ิงแบบอุปลักษณ์ของศิลปินในต่างประเทศ 
 

ฟรานชิสโก ซูร์บาราน (Francisco de Zurbaran) 

  ศิลปินคนน้ีเป็นชาวสเปน มีชีวิตอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 1598-1664  ในยคุบาโรค เป็น
จิตรกรส าคญัคนหน่ึงที่มีช่ือเสียงของประเทศสเปน เขาวาดภาพส่วนใหญ่เป็นภาพนักบุญเป็นส่วน
ใหญ่ มีภาพหุ่นน่ิงอยูบ่า้งแต่เป็นจ านวนนอ้ย แต่หน่ึงในนั้นมีภาพที่มีช่ือเสียงอยูภ่าพหน่ึง ไดแ้ก่ภาพ
ที่ช่ือ Still Life with Lemons, Oranges and a Rose ภาพน้ีค่อนขา้งจดัวางองคป์ระกอบแบบเรียบง่าย 
แต่ปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในงานช้ินเอกของเขา ในภาพจะเห็นภาชนะในครัวเรือนที่
ถูกจดัวางอยา่งสมมาตร ทางซา้ยเป็นจานเงิน ตรงกลางเป็นตะกร้าหวาย ทางขวาเป็นจานเงินที่มีถว้ย
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ใส่น ้ าวางอยู่33มีความเงียบอยูใ่นงานช้ินน้ี เน่ืองจากมีการใชแ้สงในแบบจดัและส่องลงมาที่วตัถุจาก
ทางดา้นซา้ยอยา่งแรง จนเห็นส่วนที่เป็นแสงและเงาอยา่งชดัเจน  พื้นหลงัมีความมืด (chiaroscuro) 
เน่ืองจากเกิดร่วมยคุกบัคาราวคัจิโอ ท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เขาอาจไดรั้บอิทธิพลการใชแ้สงและเงาในภาพ
แบบคาราวคัจิโอ แต่ก็ไม่มีหลกัฐานในส่วนน้ีแต่อยา่งใด  
 ภายในภาชนะทั้งสามในภาพมีวตัถุอยู่สามชนิด จานเงินด้านซ้ายมีมะนาววางอยู่ส่ีผล 
มะนาวเป็นผลไมท้ี่มีความสมัพนัธก์บัเทศกาลอีสเตอร์ และเป็นสญัลกัษณ์แห่งความซ่ือสัตยใ์นเร่ือง
ความรัก จึงมกัใชก้บัแม่พระ34ตรงกลางเป็นตะกร้าหวายที่ใส่ส้มไวห้ลายลูก ส้มเป็นสัญลกัษณ์ถึง
พรหมจรรย ์ความบริสุทธ์ิ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่35ด้านขวาเป็นจานรองสีเงินที่มีถ้วยใส่น ้ ากับ
กุหลาบสีชมพวูางอยูด่อกหน่ึง ถว้ยที่ใส่น ้ าเตม็เป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิ ส่วนดอกกุหลาบที่
ไร้หนามก็เป็นสญัลกัษณ์ของพระแม่มารี36 
 ศิลปินใส่ความหมายลงไปในภาพโดยให้ผูดู้ตีความสัญลกัษณ์ทางเทววิทยา เก่ียวกบัพระ
แม่มารี โดยที่ไม่ตอ้งวาดภาพพระแม่มารีเลย การใชส้ญัลกัษณ์จึงเป็นวิธีหน่ึงที่เราสามารถใชไ้ด ้ไม่
ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือในแง่ลบ ตอ้งการให้ประหลาดใจเม่ืออ่านสัญญะนั้นออก หรือตอ้งการ
ปิดบังความคิดผ่านความหมายบางส่ิงก็ย่อมได้  เราจะเห็นการใช้สัญลักษณ์แบบเต็มที่ในงาน
แบบแฟนิทสั 

 
 

                                         
33สตีเฟนฟาร์ธิง, 1001 ภาพเขยีนทีต้่องเห็นก่อนตาย, แปลโดย รติพร ชยัปิยะพร (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์

อาร์ท, 2558), 237. 
 

34จอร์จเฟอร์กูสัน, เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 8, แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย ์
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557) 44. 
 

35เร่ืองเดียวกนั, 48. 
 36เร่ืองเดียวกนั, 53. 
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ภาพท่ี 18 Francisco de Zurbaran, Still Life with Lemons, Oranges and a Rose, Oil on canvas,  

62.2 x 109.5 cm. Norton Simon Museum, Pasadena, USA. 1633. 

Accessed April 27, 2016, available 
fromhttps://en.wikipedia.org/wiki/Still_Life_with_Lemons,_Oranges_and_a_Rose 

 

หุ่นน่ิงแฟนิทัส (Vanitas) 

แฟนิทสัเกิดขึ้นในแถบยโุรปราวศตวรรษที่ 15โดยจิตรกรแฟลนเดอร์ชาวเนเธอแลนด์ เป็น
การวาดภาพหุ่นน่ิงโดยแสดงสจัจะในตวัวตัถุตามแบบความเป็นจริงแต่ความหมายที่เป็นนัยไว ้หาก
จะคน้ที่มาคงตอ้งยอ้นกลบัไปที่ผลงานจิตรกรรมหุ่นน่ิงของคาราวคัจิโอ ที่น าเสนอภาพผลไมท้ี่ไม่
สมบูรณ์แบบ มีร่องรอยความเห่ียวเฉาตามธรรมชาติในแบบที่ควรจะเป็น เม่ือศิลปินชาวดตัช์ไดเ้ขา้
มาศึกษาในประเทศอิตาลี และไดพ้บเห็นก็ก่อเกิดแรงบนัดาลใจในการเร่ิมวาดภาพหุ่นน่ิงที่เป็นจริง
ตามธรรมชาติโดยตดัเร่ืองความสมบูรณ์แบบออกไป และเร่ิมมองไปที่แก่นสารที่เป็นไปตามความ
เป็นจริง วา่ทุกส่ิงนั้นยอ่มมีการเส่ือมสลาย และจะตอ้งพบจุดจบตามกาลเวลา พวกเขาจึงสร้างภาพ
หุ่นน่ิงแบบใหม่ในสมยันั้น ดว้ยการใชหุ่้นน่ิงแบบเหมือนจริงเพื่อเป็นส่ือในการใชอ้ธิบายส่ิงที่เป็น
แนวคิดหรือเน้ือหาที่ถูกซ่อนอยูภ่ายใน โดยใช้วตัถุสัญญะในแบบที่คุน้เคย และศิลปินแต่ละคนก็
ใชส้ญัญะซ ้ ากนัในหลายๆภาพดว้ย 
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วิธีการใช้สัญลักษณ์ในงานแฟนิทัส 
ภาพแฟนิทสัส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาดหุ่นน่ิง มีทั้งภาพการใช้ส่ิงของไม่ก่ีชนิดไป

จนถึงการกองรวมกันจนมีขนาดมหึมา หุ่นน่ิงสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือหุ่นน่ิงที่มี
ความหมายทางคุณค่า อาจเป็นของที่หายากมีค่ามีราคากบัหุ่นน่ิงอีกประเภทหน่ึงที่แสดงถึงดา้นตรง
ขา้มกบัความมีคุณค่าอนัไดแ้ก่ส่ิงที่ท  าใหเ้ห็นความไร้ค่า ไร้แก่นสาร ไร้ชีวิตซ่ึงศิลปินมกัจดัภาพใน
ลกัษณะเปรียบเทียบถึงของทั้งสองส่ิงนั้นเสมอ 

ผลงานจิตรกรรมช้ินที่น ามาเป็นผลงานของ อนัโตนิโอ เดอ เพเรดา (Antonio de pereda, 
1611-1678) ศิลปินชาวสเปน ช่ือผลงานคือ Knight’s dream (1650) เน้ือหาของภาพเป็นการแสวงหา
ความร ่ ารวย และอ านาจในการปกครอง โดยทางดา้นซ้ายของภาพมีอศัวินนั่งอยูใ่นท่าทางที่ก  าลัง
หลบั ส่วนบริเวณดา้นหลงัของภาพเพเรดาใชสี้เขม้เพือ่ส่ือถึงความมืดมิดของความฝัน ทางดา้นขวา
ปรากฎวตัถุมากมายหลายชนิดซ่ึงเปรียบไดก้บัเน้ือหาของความฝัน ส่ิงของเหล่านั้นแสดงถึงความ
เยอ่หยิง่ อ  านาจของผูป้กครองอนัไดแ้ก่ มงกุฎของกษตัริย ์และมงกุฎของสันตะปาปา เส้ือเกาะแทน
อ านาจทางการปกครอง ลูกโลกจ าลองที่สมยันั้นถือว่าเป็นวตัถุส่ิงของที่ใหม่มากในยคุกลาง แทน
สัญลักษณ์ในการแผ่ขยายอ านาจ และการกระหายในการครอบครองดินแดน นอกจากนั้นยงัมี
หนงัสือ โน๊ตเพลง เหรียญเงิน สร้อยไข่มุก อาวธุ หนา้กาก กะโหลกศีรษะ เทียนไขที่เพิ่งดบั นาฬิกา
ทราย และดอกไมซ่ึ้งวนัหน่ึงตอ้งเห่ียวเฉา ส่ือความหมายถึงความไม่เที่ยงแทแ้น่นอนของโลก แสดง
ความอนิจจงัความวา่งเปล่า บริเวณใจกลางภาพเทพธิดาถือป้ายผา้มีตวัอกัษรภาษาลาติน แปลไดว้่า 
ช่ือเสียงจากวีรกรรมย่อยสลายไปราวกบัความฝัน เห็นไดช้ัดเจนว่าศิลปินไม่ไดใ้ช้วตัถุส่ิงของใน
ความหมายตรง แต่ใชส่ิ้งของต่างเหล่านั้นเพือ่น าไปสู่ความหมายที่ซ่อนอยูเ่บื้องหลงั เพื่อบอกกล่าว
เร่ืองราวอนัขดัแยง้กบัความนึกคิดของผูค้นส่วนใหญ่ซ่ึงใชชี้วิตเพื่อการแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทอง 
และท าทุกอยา่งเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจ37 

ผลงานแนวแฟนิทสัมกัใชชุ้ดสัญลกัษณ์จ านวนมาก ในการน ามาส่ือความหมายในเชิงอุป
ลกัษณ์ ซ่ึงตอ้งอาศยัการตีความส่ิงของสัญญะจ านวนมากน้อยตามแต่ละภาพที่ศิลปินจะน าเสนอ 
บางภาพศิลปินก็ใชว้ตัถุส่ิงของจ านวนไม่มาก บางภาพที่มีขนาดใหญ่ศิลปินก็ใชว้ตัถุจ  านวนมากมาย
เพื่อส่ือสารถึงเป้าหมายของงานศิลปะในแนวน้ี ซ่ึงก็คือความไม่แน่นอน ความไร้แก่นสาร และ
ความเป็นอนิจจงัของชีวตินั้นเอง 

                                         
37สัมภาษณ์ กฤษณา หงส์อุเทน, รองศาสตราจารย ์ดร., 17 เมษายน 2559. 
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ภาพท่ี 19Antonio de pereda, Knight’s dream, Oil on wood, 152 x 217 cm.  

Museo de la Real Academia de San Fernando, Madrid, Spain. 
Accessed April 28, 2016, available fromhttps://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Pereda 

 
2.2.2.3 ประเด็นที่ 3 หุ่นน่ิงที่มีลักษณะเนื้อหาทางการเมืองว่าด้วยเร่ืองอ านาจ (politic power in 
painting) 
 ผลงานศิลปะที่ท  าออกมาในช่วงที่คาบเก่ียวกับสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมือง 
หรือสงครามโลก ศิลปินในยคุนั้นๆลว้นแสดงออกไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ในความรู้สึกของเขาที่มีต่อ
สงคราม มองยอ้นกลบัไปยงัประวติัศาสตร์เราพบผลงานมากมายที่เช่ือมโยงไปสู่ประเด็นว่าดว้ย
สงครามและการเมือง เช่นผลงานในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 1 ศิลปินในช่วงนั้นจ านวนมากก็
ถ่ายทอดความรู้สึกภายในของตนออกมา เช่นศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ ศิลปินอยา่งปิกาสโซ หรือ
ศิลปินกลุ่มเยอรมนัเอ็กเพรสชัน่นิสม ์
 หากพูดถึงเร่ืองอ านาจ เราลองยอ้นกลับไปในปี ค .ศ. 1917 ในขณะที่ริชาร์ดมัทท์ หรือ 
R.Mutt38 ไดอ้าจหาญน าเสนอผลงานศิลปะที่ท  าจากวตัถุส าเร็จรูป แลว้ยนืยนัว่ามนัคืองานศิลปะ ต่อ
คณะกรรมการของสมาคมศิลปินอิสระในนิวยอร์ก นั่นก็คือการทา้ทายอ านาจแบบหน่ึงซ่ึงส่งผล
สั่นคลอนแนวคิดของศิลปะทั้งวงการ แม้แต่ปิกาสโซ่กับบรากที่สร้างงานในรูปแบบที่แปลก
ประหลาดกว่าในยคุสมยันั้น หรือการทา้ทายว่ามนัเป็นงานศิลปะไดห้รือไม่อยา่งผลงานในกลุ่มป็
อบอาร์ต ก็คือการทา้ทายต่ออ านาจเช่นเดียวกนั 
                                         

38R. Mutt เป็นนามแฝงของลายเซ็นท่ีมาร์แซล ดูชองป์ (Marcel Duchamp) เซ็นลงบนผลงาน Fountain แลว้
ส่งเขา้ร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะของสมาคมศิลปินอิสระ (Society of Independent Artists) ในนิวยอร์ค 
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 ถา้เรามองในประเด็นการเมืองว่าด้วยเร่ืองชนชั้นที่มีความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เราจะ
เห็นว่าศิลปินในกลุ่มเรียลิสม์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ได้แสดงออกถึงความจริงตามธรรมชาติ 
เป็นการสร้างผลงานตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อนัเป็นผลพวงที่มาจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมที่ท  า
ใหเ้กิดชนชั้น สร้างชนชั้นกรรมาชีพหรือกรรมกรและชุมชนโดยรอบโรงงานมากขึ้น ศิลปินคนนึงที่
มีชีวติอยูใ่นช่วงนั้นพอดีคือ วนิเซนท ์ฟานก็อก (Vincent Van gogh) 
วนิเซนท ์ฟานก็อก (Vincent Van gogh)  

วนิเซนท ์ฟานก็อกเกิดเม่ือวนัที่ 30 มีนาคม ปี ค.ศ. 1893 ที่เมืองซนัเดิร์ท (Zundert) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เขามีชีวิตคาบเก่ียวในช่วง ศิลปะเรียลิสม์ กับ อิมเพรสชั่นนิสม์ ท  าให้ผลงานใน
ช่วงแรกของเขามีสีที่หม่นออกไปทางโทนน ้ าตาลอมแดงแบบศิลปินเรียลิสม ์จากการพยายามท าใน
หลายส่ิงทั้งการเป็นพ่อคา้งานศิลปะ นักสอนศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนส์ในเหมืองถ่านหิน 
ความไม่ประสบความส าเร็จในส่ิงที่ท  ามีผลให้เขามีอาการเสียใจและซึมเศร้า ประกอบกับชีวิตที่
ยากจนขน้แคน้ ผลงานในช่วงน้ีจึงมีสีทึบ ทึม หม่น ยกตวัอย่างเช่นภาพคนกินมัน (The Potato 
Eaters) ในปี ค.ศ.1885 

จากการปฏิว ัติอุตสาหกรรมในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่  18ท าให้สังคมมีการ
เปล่ียนแปลงขนานใหญ่ไปทัว่ทั้งยุโรป อุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า แต่ความเป็นอยู่ของ
กรรมกรกลบัเป็นอยูอ่ยา่งยากล าบาก และแร้นแคน้ ความเป็นชนชั้นไดเ้กิดขึ้น มีนายทุน และลูกจา้ง 
การแบ่งปันทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม เราเห็นศิลปินเรียลิสมว์าดภาพคนชั้นล่างในสงัคมในตามความ
เป็นจริง โดยไม่สนใจความงามในแบบอุดมคติ ไม่วาดภาพคนชั้นสูง หรือคนร ่ ารวยเหมือนในยคุที่
ผ่านๆมา และฟานก็อกก็เข้าใจในส่ิงนั้ นได้เป็นอย่างดี เขาวาดภาพบรรยากาศแห่งยุคสมัยที่
หม่นหมองไวห้ลายสิบภาพ แต่ภาพที่ผูว้จิยัสร้างสรรคมี์ความสนใจคือภาพชุดรองเทา้ซ่ึงเป็นคู่ 

ภาพรองเทา้ของฟานก็อก ช่ือว่า Still life of shoes (1886) เป็นภาพรองเทา้คู่ ฟานก็อกวาด
เอาไวห้ลายภาพในมุมต่างๆ แต่เขาไม่เคยวาดภาพรองเทา้เพยีงคู่เดียวเลย ลกัษณะในภาพเป็นรองเทา้
แบบชาวนา มีความหนา ความหยาบกร้าน ผา่นการใส่มาแลว้อยา่งโชกโชน มีรอยสึก มนัสะทอ้นถึง
ผูท้ี่ตอ้งต่อสูก้บัปัจจยัแวดลอ้มอยา่งแสนสาหสั รองเทา้มีสภาพเก่า แมต้ั้งอยูต่รงๆและท ามาจากหนัง 
แต่ก็มีอาการเอียงจากการที่ใส่มาจนเป่ือย เชือกหลุดกองวางอยา่งระเกะระกะ แค่รองเทา้คู่เดียวน้ี
หากมองจากโดยรูปสญัญะก็แค่รองเทา้ชาวนาเก่าๆคู่หน่ึง  แต่ความหมายทางสญัญะมนัสะทอ้นการ
ใชชี้วติของผูใ้ส่ ที่ตอ้งใส่ไปท างานอยา่งหนักและเป็นเวลายาวนานมาก มนัจึงมิใช่แค่ภาพรองเทา้
ธรรมดาคู่นึง แต่เป็นภาพหุ่นน่ิงรองเทา้ที่มีนยัยะถึงยคุสมยั ถึงชนชั้น ถึงการใชชี้วิตในช่วงเวลาแห่ง
ความยากล าบากของผูใ้ส่ สะทอ้นไปถึงประเด็นการเมืองว่าดว้ยเร่ืองชนชั้นและความไม่เท่าเทียม
กนัของชีวติ ซ่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจของชนชั้นนายทุนที่มีก  าลงัทุนและมีอ านาจอยา่งต่อตา้นไม่ได ้
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ภาพท่ี 20 Vincent Van gogh, Still life of shoes, Oil on canvas, 

37.5 x 45.5 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam. 1886. 

Accessed April 29, 2016, available 
fromhttp://www.artchive.com/artchive/V/van_gogh/vangogh_shoes.jpg.html 

  
 ศิลปินสองคนสุดทา้ย ผูว้ิจยัสร้างสรรคข์อตีความกรอบคิดของหุ่นน่ิงในแง่ตวัวตัถุที่ถูก
น ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะ หุ่นน่ิงในที่น้ีจึงเป็นวตัถุจริงที่ศิลปินไดน้ ามาใชเ้พื่อสร้างเป็นผลงาน 
site-specific installation ศิลปินทั้งสองสร้างผลงานเพื่อวิพากษว์ิจารณ์อ านาจที่ครอบคลุมสังคมที่
ศิลปินอยู ่ศิลปินทั้งสองคนไดแ้ก่ โด-โฮ ซูและ อา้ย เวย่เวย่ 
 
โด-โฮ ซู(Do-Ho Suh)  
 โด-โฮ ซู เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1962 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้เขาจบระดบัปริญญาตรี และ
ปริญญาโทจาก Seoul National University จากนั้นเขาก็ยา้ยมาอยูท่ี่อเมริกา และศึกษาต่อที่ Rhode 
Island School of Design และ  Yale University ซูเป็นศิลปินที่ใชว้สัดุและพื้นที่ว่าง ผลงานที่จะ
ยกตวัอยา่งเป็นผลงานในปี 1997-2000 ที่ช่ือ Floor มนัเป็นผลงานเรียบง่ายแบบศิลปะมินิมอล เป็น
แผน่เรียบขนาดใหญ่กว่าคร่ึงห้องแสดง สูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อย ซูก าหนดไวท้ี่ 8 เซนติเมตร ผลงาน
ช้ินน้ีมีพื้นเรซ่ินโพลียรีูเทนจ านวน 40 แผ่นต่อ เราจะเห็นส่ิงที่น าเสนอก็ต่อเม่ือเราเดินขึ้นไปบน
พื้นที่ศิลปินก าหนดใหผู้ดู้เดินขึ้นไปได ้เม่ือมองลงไปที่เทา้จะเห็นตุก๊ตาคนตวัจ๋ิว ท ามาจากพลาสติก
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พีวีซีที่สูงเพียง 2 น้ิว จ  านวนมหาศาลในท่ายกมือขึ้นเหนือหัว เพื่อประคองพื้นที่ที่ผูดู้ขึ้นไปยนือยู ่
ตุก๊ตารูปคนเหล่าน้ีคือตวัแทนคนในสงัคม ที่แบกรับทุกอยา่งไวร่้วมกนั  

สงัคมคือส่ิงที่ทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั แบ่งปันจดัสรรทรัพยากรอยา่งเท่า
เทียม ทุกคนมีหนา้ที่ในหน่วยยอ่ยของตนเอง เป็นเฟืองยอ่ยที่ไปผลกัดนัเฟืองใหญ่อีกทีนึง ดงันั้นส่ิง
ที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือการเอารัดเอาเปรียบ ชิงทรัพยากรมาเป็นของส่วนตน มีสิทธิพิเศษเหนือคนอ่ืน 
และที่ส าคญัคือความส าคญัของความเป็นมนุษยท์ี่เท่าเทียมกัน งานของซูก าลงัเสนอให้เราห็นถึง
ความส าคญัของคนชั้นล่าง หรือมองมุมกลบั มนัคือการใหเ้ราสวมบทบาทเป็นคนชนชั้นบนที่มีที่ยนื
อยูไ่ดด้ว้ยเพราะคนชนชั้นล่างช่วยกนัประคบัประคองให ้เพือ่ใหเ้ห็นคุณค่าของคนในสังคมเดียวกนั 
วตัถุสญัญะที่ซูใชค้ือตุก๊ตารูปคนชูมือสองมือเหนือหวัขนาด 2 น้ิว แต่เม่ือมีตุก๊ตาคนจ านวนมากมาย
มหาศาล ความหมายสัญญะก็เกิดขึ้นทนัที และคงเขา้ใจร่วมกันได้ไม่ยากถึงความหมายนั้นที่ซู
ตอ้งการจะส่ือในสารนั้น 

 

 
 

ภาพท่ี 21 Do-Ho Suh, Floor, 1997-2000, Installation at Lehmann Maupin Gallery, Newyork, PVC Figure, Glass 

Plates, Phenolic Sheets, Polyurethane Resin, 40 parts each, 39.37 x 39.37 x 3.1 inches.accessed April 30, 
2016, available fromhttp://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/the-floor-do-ho-suh 

 
อ้าย เว่ยเว่ย (Ai Wei Wei)  
 อา้ย เว่ยเว่ยเกิดเม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.1957 ที่ปักก่ิง ประเทศจีน บิดาของเขาอ้าย ชิง 
เป็นนกัเคล่ือนไหวฝ่ายขวาและกวี และถูกคุมขงัที่ค่ายกกักนัดว้ยเหตุผลทางการเมืองในยคุรัฐบาล 
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เหมา เจ๋อตุง อา้ยไปอาศยัอยูท่ี่นิวยอร์ค ระหว่างปี ค.ศ. 1981-1993 ผลงานของเขาหลากหลายมากๆ 
ในการใช้ว ัสดุอ้ายใช้ว ัสดุน ามาสร้างเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม หรือใช้ว ัตถุทาง
ประวติัศาสตร์วฒันธรรม ใชภ้าพถ่าย ใชพ้อร์ซเลน (porcelain) ใชค้นจริง รวมทั้งแมแ้ต่เลโกข้อง
เล่น แต่ที่ส าคญัและมีผลต่อตวัเขามากที่สุดคือ งานของเขาวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาลจีน เพื่อเปิดพื้นที่
ทางเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ผลงานที่จะน ามายกตวัอย่างมีสองช้ิน ช้ินแรกอ้ายใช้วตัถุทาง
วฒันธรรมคือ แจกนัสมยัราชวงศฮ์ัน่ อาย ุ2000 ปีอา้ยน ามาทาสีใหม่ ชุบสีสดๆเคลือบ ใชสี้พลาสติก 
หรือสีอุตสาหกรรม วาดลวดลายวฒันธรรมอเมริกนัอยา่ง โคคาโคล่าใส่ลงไป มนัเป็นการ recreate 
วตัถุใหเ้ป็นงานช้ินใหม่  มีนักวิจารณ์เสียดายและวิจารณ์เขา แต่มองในอีกมุมนึง ในช่วงการปฏิวติั
วฒันธรรมจีน แจกนัเหล่าน้ีก็ถูกท าลายเป็นจ านวนมากเช่นกนั อา้ยท าใหแ้จกนัราชวงศฮ์ัน่ กลายเป็น 
ของวตัถุธรรมดาในรูปแบบใหม่ ท าใหต้อ้งตีความตามความหมายทางประวติัศาสตร์ ยงัไม่นับการ
ปล่อยแจกนัจากมือใหห้ล่นแตกแบบของไร้ค่าแลว้บนัทึกเป็นภาพน่ิงไว ้จนท าใหศิ้ลปินทอ้งถ่ินชาว
โดมินิกนัทุ่มแจกนัของอา้ยตาม จนเป็นข่าวไปทัว่โลก  
 อา้ยฉลาดในการใชว้ตัถุที่มีความหมายสญัญะมาใชเ้พือ่วพิากษว์ิจารณ์รัฐบาล วตัถุที่อา้ยใช้
บ่อยก็คือ พอร์ซเลน เขาใชพ้อร์ซเลนมาป้ันเป็นเมล็ดทานตะวนั แต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกนั ท ามา
จากแรงงานชาวจีนจากเมืองจินเต่อเจ้ิน ซ่ึงมีช่ือเร่ืองเคร่ืองป้ันดินเผา ค่อยๆลงสี และเขา้เตาเผา จน
ไดเ้มล็ดทานตะวนัพอร์ซเลนกว่า 100 ลา้นเม็ด จากนั้นจึงน าไปแสดงที่ Tate Modern ในลอนดอน 
จนเต็มพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร เมล็ดทานตะวนัคือความหมายของความหวงั เป็นของกินเล่น
ยามวา่ง และเปรียบไปไดถึ้งช่วงปฏิวติัวฒันธรรมที่ท่านประธานเหมาเปรียบดัง่แสงดวงอาทิตย ์และ
ประชาชนเป็นแค่เมล็ดทานตะวนั อีกดา้นนึงก็มีความหมายในแง่ความส าคญัในความเป็นมนุษย ์ที่
ยงัมีอ านาจใดๆในการต่อรองไดอี้กหรือไม่ ตวัตนยงัมีความส าคญัอยูห่รือ งานช้ินน้ีให้คนสามารถ
เดินเขา้ไปเหยยีบย  า่ ท  าอะไรก็ได ้ซ่ึงก็มีนยัยะทางการเมืองในการโดนเหยยีบย  า่โดยคนตะวนัตก แต่
ขณะเดียวกนั อา้ยซ่ึงเป็นคนจีนก็สามารถน าผลงานมาแสดงไดถึ้งยโุรปซ่ึงอาจมองเก่ียวกบัระบบ
อุตสาหกรรมที่ทางตะวนัตก ยงัคงตอ้งพึ่งพาแรงงานราคาถูกจากทางตะวนัออกอยูดี่  
 สญัญะของอา้ยทั้งแจกนั และเมล็ดพอร์ซเลนรูปเมล็ดทานตะวนั ลว้นมีความหมายในทาง
การเมืองที่ตอ้งตีความ รวมไปถึงวตัถุอ่ืนๆดว้ยที่ไม่ไดย้กมาเป็นตวัอยา่งในที่น้ี ศิลปะและการเมือง
ไม่อาจถูกแยกออกจากกันได้ ตราบที่ ศิลปินยงัต้องใช้พลังการเคล่ือนไหวของสังคมในการ
สร้างสรรคศิ์ลปะ ในขณะที่ศิลปินเองก าลงัเรียกร้องอิสรภาพจากประเทศที่เป็นสาธารณรัฐ ประเทศ
ที่เรียกตวัเองวา่เป็นประชาธิปไตยแต่มีบทบาทในการเซ็นเซอร์และปิดกั้นขอ้มูลข่าวสาร ส่ิงน้ีควร
เป็นส่ิงที่ศิลปินควรร่วมกนัเรียกร้องถึงอิสรภาพมากกว่ายอมจ านน เพื่อบอกว่าเรามีสันติภาพจาก
การปรองดองอนัเป็นมายาคติ ที่รัฐไดพ้ยายามสร้างมาตลอด ศิลปินจึงไม่ไดท้  างานเพือ่ปากทอ้งและ
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สร้างภาพแต่อยา่งเดียว แต่มนัคือการท างานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นอยู ่ซ่ึงนั่นคือเสรีภาพที่
แทจ้ริงที่รอการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ39 

 
 

 
 

ภาพท่ี 22Ai Wei Wei,Colored vased& Dropping vase, Nine Han Dynasty vases and industrial paint, 2010. 
Accessed April 30, 2016, available fromhttp://www.nytimes.com/2014/02/18/arts/design/ai-weiwei-vase-

destroyed-by-protester-at-miami-museum.html 

 

                                         
39ประพทัธ์ จิวะรังสรรค,์ ศิลปะไม่ใช่ความบังเอญิ, (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูร่ี, 2557), 25. 
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ภาพท่ี 23Ai Wei Wei, The Unilever Series: Ai Weiwei: Sunflower Seeds, Tate Modern, 2010. 
Accessed April 30, 2016, available fromhttp://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-

series-ai-weiwei-sunflower-seeds 
 
2.3 บทสรุปการบทวนวรรณกรรม 
  

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการทบทวนในสองส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ส่วนที่หน่ึงการกลบัไป
คน้หาส่ิงที่เป็นฐานทางความคิดทางทฤษฎีซ่ึงเป็นแนวทางในการน ามาใช้ศึกษาประเด็นมายาคติ 
และประเด็นอ านาจในทางสังคมซ่ึงนักปรัชญาทางสังคมศาสตร์ได้พิจารณาผ่านส่ิงที่เกิดขึ้นใน
บริบทของสงัคมตนเอง และผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดน้ าทฤษฎีที่ไดก้ล่าวถึงมาปรับใชแ้ละท าการอ่านส่ิง
ที่เกิดขึ้นในบริบทของสงัคมไทย และส่วนที่สองการคน้ควา้ขอ้มูลของภาพหุ่นน่ิงในอดีตประเด็น
การใชภ้าพแทนในการน าเสนอความจริงและการใชว้ธีิการอุปลกัษณ์ผ่านวตัถุส่ิงของในภาพหุ่นน่ิง
ของจิตรกรรมในอดีตที่ผา่นมา 

จากการได ้คน้ควา้ ศึกษา และวิเคราะห์ผลงานศิลปินทั้งในอดีต และปัจจุบนัซ่ึงมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหาผลงานของผูว้ิจยัสร้างสรรค์ในเร่ืองอ านาจ ผ่านทางมายาคติที่แพร่กระจายอยู่
ในสังคม ท าให้ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดเ้ปิดกวา้งทางความคิดและมุมมองที่มีต่อเทคนิค และวิธีการที่
ศิลปินทั้งหลายไดใ้ชเ้ป็นวธีิการในการแสดงออก อนัมีหลากหลายวธีิการ และหลากหลายวสัดุที่ถูก
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เลือกน ามาใช ้รวมทั้งจุดประสงคข์องศิลปินในแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างกนั อนัจะท าให้ผลงาน
ของผูว้จิยัสร้างสรรคมี์ความชดัเจนในทางเน้ือหาและการเลือกใชว้ตัถุสญัญะไดอ้ยา่งแม่นย  ายิง่ขึ้น 
 ผูว้ิจยัสร้างสรรคพ์บวิธีการบางวิธีในระหว่างการเขียนวิเคราะห์ อนัเป็นการเปิดกวา้งทาง
ความคิด และวธีิในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ การไดศ้ึกษา ทบทวน ท าให้ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดน้ า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ เพือ่คน้หาขอ้เหมือนและขอ้ที่แตกต่าง และต่อยอดทางความคิดไปสู่
ส่ิงที่หลากหลายในการสร้างตน้แบบผลงานในอนาคต ของผูว้ิจยัสร้างสรรค์เอง เป็นการพฒันาทั้ง
ผลงานและความคิด ในหัวขอ้วิจยั “มายาคติแห่งอ านาจในสังคมไทย” ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรค ์
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บทที่ 3 
วิธีวิทยา 

 
 มายาคติมีลกัษณะที่เป็นนามธรรม ปรากฏขึ้นพร้อมกบัความคิด และความเช่ือของมนุษย์
ในสงัคมสมยัใหม่ มนัถูกผสมปะปนไปในสงัคม ในทุกมณฑลพื้นที่ทางความคิด ซึมแทรกแผ่ซ่าน
ไปทุกหนแห่ง แต่ใช่วา่ทุกมายาคติจะสามารถเกาะกุมความเช่ือของคนส่วนใหญ่ได ้มายาคติที่ไดรั้บ
การยอมรับหรือกล่าวอีกอย่างว่าชุดมายาคติที่มีอ  านาจเพียงพอจากการปลูกฝังอย่างซ ้ าๆใน
ระยะเวลายาวนาน จะมีพลงัเพยีงพอที่จะเขา้ไปควบคุมในระดบัจิตใตส้ านึกได ้หากเราพิจารณาลง
ลึกไปในชุดความเช่ือกระแสหลกัเราจะพบความสมัพนัธร์ะหวา่งอ านาจและมายาคติอยา่งแนบแน่น 
มายาคติที่ส่งผลต่อความเช่ือของคนกลุ่มใหญ่ยอ่มมีอ านาจในตวัเอง ในขณะที่อ  านาจเองก็พึ่งพา
มายาคติในการแผข่ยายอ านาจนั้นไปสู่ความเช่ือของคนส่วนใหญ่ในสงัคมเช่นกนั 
 มายาคติเป็นความเช่ือที่มนุษยผ์ลิตขึ้นผ่านวิธีการต่างๆ เช่นการบอกเล่า การโฆษณาชวน
เช่ือ โดยมีเป้าหมายเพือ่การควบคุมความทรงจ า และสร้างความทรงจ าใหม่จากความคุน้ชินผ่านการ
ผลิตซ ้ าความเช่ือนั้นไปเร่ือยๆ จนยาวนานพอที่จะฝังลงไปในความคิดของปัจเจกบุคคล โดยเราไม่
รู้ตวั และกลายเป็นความจริงหลักขึ้นมาในสังคม กระบวนการผลิตทางความเช่ือน้ีถูกกระท าผ่าน
เร่ืองเล่า ดว้ยวธีิการใชภ้าพถ่าย ใชผ้า่นการโฆษณาในวิทยแุละโทรทศัน์ รวมทั้งส่ืออ่ืนๆที่เขา้ถึงคน
ในสงัคมในลกัษณะวงกวา้งได ้  
 ในบทน้ีผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดท้  าการลงส ารวจพื้นที่ทางความคิดของคนกลุ่มต่างๆที่อยูร่่วม
สังคมเดียวกัน เพื่อค้นหาความหมาย และความคิดเห็นที่ มี ต่อมายาคติในรูปแบบต่างๆอัน
หลากหลาย โดยใช้วิธีการขอความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์บุคคลหลากหลายอาชีพ ซ่ึงผูว้ิจัย
สร้างสรรคไ์ดใ้ชภ้าพถ่าย คลิปวดีิโอ และค าถาม เป็นช่องทางในการคน้หาให้ไดม้าซ่ึงค  าตอบ และ
ความคิดเห็นของตวับุคคลที่มีต่อความเช่ือที่ผกูพนัธอ์นัฝังแน่นอยูก่บัสงัคมไทยมาอยา่งยาวนาน  
  
3.1 ส ารวจปรากฎการณ์ในสังคม  

การกระท าของมนุษยร่์วมสังคมเดียวกนัสามารถสะทอ้นความคิดและทศันคติโดยรวมใน
สงัคมนั้นได ้ในขณะที่โลกสมยัใหม่ใชห้ลกัแห่งเหตุและผล (rational) เป็นส่ิงขบัเคล่ือนความคิด
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แต่ในสังคมไทยมีความเหล่ือมซ้อนทางความคิดที่ต่างออกไป สังคมไทยเป็นสังคมที่ยงัคงรักษา
ขนบประเพณีวฒันธรรมในอดีตไว ้ขณะเดียวกนัก็เปิดรับวฒันธรรมสมยัใหม่จากหลากหลายที่ทั้ง
ตะวนัตก อินเดีย และเอเชียอาคเนยเ์ขา้มาผสมผสานประเด็นความเช่ือความศรัทธาและความเป็น
วทิยาศาสตร์จึงถูกผสมรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยไม่ไดมี้การแบ่งแยกความคิดในระดบัชนชั้นดว้ย เรา
อาจเห็นคนมีการศึกษาสูงหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคปัจจุบนัที่สามารถใชโ้ซเชียลมีเดียได้
อยา่งคล่องแคล่ว แต่เดินเขา้วดัเพือ่ไปแกปี้ชง หรือเด็กวยัรุ่นบางคนที่มีค  าถามต่อปรากฎการณ์หลาย
ส่ิงแต่ไม่สามารถตั้งค  าถามนั้นต่อครูอาจารยท์ี่สอนไดเ้น่ืองจากความเกรงกลวัต่อระบบอ านาจใน
สถาบนัการศึกษา หลายคนกลา้พอที่จะลุกขึ้นมาตั้งค  าถามแต่ก็ไม่มีพื้นที่ให้ค  าตอบในความคิดเห็น
ที่ต่างออกไป  และอีกหลายคนที่รู้สึกว่าสังคมปัจจุบนัก็เป็นสังคมที่ปรกติดีไม่ได้มีส่ิงที่แปลก
ประหลาดแต่อยา่งใด ค  าถามคือ อะไร หรือท าไม ความคิดของผูค้นจึงแตกต่างกนัถึงเพยีงนั้น  

 การศึกษา การสัง่สอน การบอกเล่า และการปลูกฝังให้เช่ือและศรัทธาในส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
คนร่วมสงัคมเป็นส่ิงที่แตกต่างกนั ความจริงในแบบที่รัฐสร้างขึ้นมา และก่อก าเนิดกลายเป็นความ
จริงกระแสหลักนั้ น มีแนวโน้มที่คนจะเช่ือถือได้ง่ายกว่าความจริงชุดอ่ืน ความคุน้เคย ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งที่มาท าใหล้ว้นมีส่วนสร้าง ความจริง ให้กลายเป็น “ความจริง” ขึ้นมา และเม่ือ
ความจริงกระแสหลกัสถาปนาตวัเองขึ้นมาครอบง าความคิดของสงัคมส่วนใหญ่แลว้ มนัจะสร้างส่ิง
ที่เป็นคู่ตรงขา้มขึ้นมาดว้ยคู่กนั ยกตวัอยา่งเร่ืองความดีและคนดี ถา้ความดีและคนดีถูกสร้างขึ้นมา
จนเป็นความจริงและเป็นความเช่ือหลกัในกระแสสังคมแลว้ คนที่มีความคิดต่างออกไปจากกลุ่มน้ี
จะถูกผลักให้กลายเป็นคนที่ไม่ดี หรือความไม่ดีทนัที ความเช่ือแบบน้ีเราพบเจอไดใ้นสังคมผ่าน
ปรากฎการณ์ต่างๆมากมาย ทั้งประสบการณ์จริงและในส่ือโซเชียลมีเดีย เหตุการณ์ความรุนแรงที่
เกิดมาจากการถูกครอบง าทางความคิดแบบน้ีเป็นความรุนแรงรูปแบบหน่ึง เราเห็นการกระท าใน
นามแห่งความดีงามซ่ึงอาจไปละเมิดต่อผูท้ี่มีความเห็นที่ต่างออกไปจากความเช่ือกระแสหลกั เรา
เห็นการลงทณัฑท์างสงัคมกบัผูท้ี่คิดต่างไปจากความเช่ือของคนกลุ่มใหญ่ เราท าร้ายกนัทั้งทางกาย 
วาจา และใจ ความหลากหลายและการคิดต่างหรือการคิดนอกกรอบจะไม่สามารถเกิดขึ้นไดเ้ลยใน
สงัคมที่มีความจริงแบบหน่ึงเดียว (absolute truth) ความจริงในแบบน้ีเราเรียกวา่ มายาคติ มนัเป็นส่ิง
ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาทางสงัคมใหเ้ป็นความจริง และกลายเป็นความจริง ดงันั้นการระแวงสงสัย 
การตั้งค  าถามต่อความจริงที่ไดรั้บการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคมมาอยา่งยาวนานจึงควรถูก
ตั้งค  าถามเป็นอยา่งยิง่ถึงการมีอยูข่องมนั 
 สังคมไทยในบริบทปัจจุบันนั้ นได้ด าเนินมาอย่างยาวนานและมีความซับซ้อน ผูว้ิจัย
สร้างสรรคไ์ดเ้ร่ิมศึกษาปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นที่มีผลต่อความคิดและความเช่ือของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม และพบว่าความคิดของคนในสังคมไดเ้ร่ิมแบ่งแยกอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 
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2548 จนถึงปัจจุบนั เหตุการณ์ใหญ่ๆที่ท  าให้คนมีความคิดแตกต่างกนัมากที่สุดมาจากประเด็นทาง
การเมือง เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2548 
เป็นเหตุการณ์ที่ท  าใหเ้กิดกลุ่มคนเส้ือเหลืองขึ้น ภายหลงัจากที่มีการรัฐประหารในวนัที่ 19 กนัยายน 
ปี พ.ศ. 2549 โดยคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ หรือในช่ือยอ่ว่า คมช. เหตุการณ์น้ีไดส้ร้างให้เกิด
กลุ่มแนวร่วมประชาชนต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ หรือในช่ือยอ่วา่ นปช. ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2550 และ
เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวนัที่ 19 พ.ค. 2553 ถดัมาในปี พ.ศ. 2556 ไดมี้การก่อตั้งกลุ่ม
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือในช่ือยอ่ว่า กปปส. และท าให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในวนัที่ 
22 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือในช่ือยอ่ว่า คสช. ความแตกแยก
ทางความคิดจนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เกิดการแบ่งฝ่ายอยา่งชดัเจนเป็นสองขั้วใหญ่ทาง
ความคิด ต่างฝ่ายต่างมีชุดความจริงคนละชุด และมนัท างานภายใตอุ้ดมการณ์หลักของชาติ หรือ
หรือเรียกอีกอยา่งวา่ชุดมายาคติที่แขง็แรงที่สุด 
 

 
ภาพท่ี 24 ภาพการชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ. 2549, 2553, 2557 

(ภาพซา้ยถ่ายโดยผูว้ิจยั, ภาพกลางเขา้ถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.matichon.co.th/news/101891, ภาพขวาเขา้ถึงเมื่อ 2 มิถุนายยน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaipost.net/sites/default/files/มอ็บกปปส.jpg) 

 
 จากการที่เขา้ไปคน้หาขอ้มูลในเหตุการณ์ทางการเมืองอนัเป็นพื้นที่แห่งการผลิตชุดมายา

คติและวาทกรรมที่ผ่านมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2548 ของตัวผูว้ิจัยสร้างสรรค์ ท  าให้พบว่าข้อมูลมี
หลากหลายดา้น และหลากหลายมิติ มนุษยมี์แนวโน้มที่จะเช่ือในส่ิงที่ตนอยากจะเช่ือ และไม่เปิด
โอกาสใหก้บัความเห็นที่ต่างไปจากความเช่ือของตน ท าใหข้อ้มูลที่ไดรั้บเป็นขอ้มูลทางเดียว การรับ
ขอ้มูลแบบซ ้ าๆยอ่มท าให้เกิดความเช่ือว่าเป็นความจริง ปิดโอกาสของความเป็นไปไดท้ี่จะรับรู้ 
รวมถึงการปิดโอกาสของพื้นที่ให้กบัความคิดเห็นต่างในการที่จะท าความเขา้ใจเหตุการณ์เดียวกนั
ในแง่มุมอ่ืน  
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นอกจากชุดวาทกรรมและชุดมายาคติที่ถูกผลิตสร้างในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองแล้ว 
ยงัมีวาทกรรมและมายาคติที่ถูกผลิตสร้างอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของเราดว้ย หากเรานิยามตามกรอบ
คิดวา่วาทกรรมคือปฏิบติัการทางความเช่ือที่มาพร้อมกบัส่ิงที่เรียกวา่ความรู้ มีอ านาจในการก าหนด
ความคิดของคนในสังคม และมายาคติคือส่ิงที่เป็นผลผลิตจากวฒันธรรม ส่งต่อความเช่ือชุดหน่ึง
จากรุ่นสู่รุ่นในระยะเวลาที่ยาวนานพอที่คนในสังคมจะคิดว่ามันเป็นส่ิงที่เป็นไปตามธรรมชาติ 
ส่งผลใหเ้กิดความเช่ือในแบบที่ไม่มีขอ้สงสยั เราจะพบว่ามีชุดความเช่ือหลายชุดที่มีลกัษณะแบบน้ี
ไหลเวยีนอยูใ่นสงัคม และหากเราตีกรอบใหแ้คบลงไปอีกวา่มีวาทกรรมชุดไหนหรือมายาคติชุดใด
ที่ส่งผลทางความคิดต่อผูค้นในระดบัลึกและแผก่วา้งมากที่สุด เราจะพบว่ามายาคติที่ผลิตสร้างจาก
ทางรัฐมกัเป็นมายาคติชุดที่มีความเขม้แข็งที่สุด สาเหตุมาจากกระบวนการในการผลิตสร้างที่เป็น
ระบบและครอบคลุมไปทุกกลุ่มของคนในสงัคม 

ส่ือสารมวลชนเป็นช่องทางหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสร้างชุดมายาคติให้กระจาย
ไปสู่สงัคม การกระจายเสียงผ่านวิทยใุนช่วงเวลาที่เหมาะสม การใชภ้าพและเน้ือหาผ่านโทรทศัน์
ในหลายเวลา การปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และหนังสืออ่ืนๆ การท าให้เห็นผ่านป้ายจ านวน
มากมายในพื้นที่เมือง เหล่าน้ีลว้นส่งผลให้เกิดความเช่ืออนัน าไปสู่การผลิตความจริงแทข้ึ้นมา เรา
ตอ้งไม่ลืมวา่พื้นที่ของส่ือมวลชนเป็นพื้นที่อนัมีอ านาจในการผลิตสร้างความเช่ือแก่คนในสงัคม แต่
ส่ิงที่ทรงอ านาจที่สุดในการผลิตสร้างชุดมายาคตินอกจากส่ือสารมวลชนแลว้ก็คือสถาบนัการศึกษา 
สถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่ที่ทรงอ านาจที่สุดในการสร้างความเช่ือให้แก่คนในสังคม เพราะ
สถาบนัการศึกษากุมอ านาจในการผลิตความรู้ ซ่ึงความรู้มีอ านาจในการก าหนดความจริง ในขณะที่
การปลูกฝังชุดอุดมการณ์จากทางรัฐได้เร่ิมตน้ขึ้นในระดับชั้นปฐมวยั ชุดมายาคติที่ส าคญัได้ถูก
ปลูกฝังผา่นระบบการศึกษาและถูกพฒันาขึ้นในระบบความคิดของวยัเด็ก ถูกส่งต่อผ่านการศึกษา
ในระดับต่างๆ และถูกเพิ่มเติมจากการผลิตสร้างของส่ือมวลชนตลอดมา จึงมีความเป็นไปได้ที่
ความเช่ือชุดหน่ึงที่ถูกผลิตสร้างมาอยา่งยาวนานและต่อเน่ืองจะกลายเป็นความจริงในแบบมายาคติ
ไป  
 มายาคติเป็นส่ิงที่ครอบง าความจริง ควบคุมความเช่ือไดอ้ย่างแน่นหนากับคนทุกระดับ
ชั้นในสงัคม โดยไม่ขึ้นอยูก่บัตวัแปรดา้นการศึกษา หรือความอาวุโสทางอาย ุมนัท างานอยา่งเงียบ
เชียบแต่ซึมลึกแผซ่่านไปในสงัคมอยา่งทัว่ถึง และเป็นไปอยา่งไม่ทนัรู้ตวั คลา้ยการโฆษณาชวนเช่ือ  
ใชว้ธีิการป้อนขอ้มูลซ ้ าๆให้เกิดความคุน้ชิน และที่ทรงพลงัอ านาจที่สุดก็คือการควบคุมความจริง
สูงสุดไว ้และส่ิงน้ีจะสร้างให้เกิดความ ความเหล่ือมล ้ า และลดทอนความหลากหลายที่มีอยู ่โดย
ผลกัส่ิงต่างในดา้นตรงขา้มใหก้ลายเป็นชายขอบ กดความเห็นต่างใหก้ลายเป็นความเป็นอ่ืน และส่ิง
น้ีนบัวนัก็ยิง่ฝังรากลึกในความคิดและความเช่ืออยา่งยากที่จะถอนได ้



59 
 

3.2 กระบวนการส ารวจข้อมูลภาคสนาม (การสัมภาษณ์) 
คนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากขอ้มูลที่ไดรั้บลว้นต่างกนั ทั้งการศึกษา 

ความสนใจใคร่รู้ การรับฟังและการเปิดใจรับในความต่าง ทั้งหมดหล่อหลอมรวมกันกลายเป็น
ทศันคติส่วนบุคคล การสัมภาษณ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นความเช่ือและ
ความศรัทธานั้นมีความส าคญั มันเป็นส่ิงบ่งช้ีว่าความเช่ือนั้นมีที่มาจากฐานคิดและสัมพนัธ์กับ
ระบบการศึกษาอย่างลึกซ้ึง ผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์งเลือกใชข้อ้มูลทั้งภาพและเสียงมาเป็นค าถามเพื่อ
ชวนคิด ชวนพจิารณาถึงความเช่ือและมายาคติในระดบัจิตส านึกร่วมของสงัคม 
 
3.2.1 รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์  

รายละเอียดขอ้มูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามส่วน ไดแ้ก่ ภาพถ่าย 
คลิปวดีิโอ และค าถาม  
 
3.2.1.1. ข้อมูลภาพถ่าย 
 ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดค้ดัเลือกภาพถ่ายส่วนหน่ึงจากหลากหลายภาพที่ทางผูว้ิจยัสร้างสรรค์
ไดค้น้หาทั้งจากการพบเจอในระหว่างการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆจากการใชชี้วิตในสังคมไทย 
รวมทั้งการคน้หาเขา้ไปในส่ือทางสังคมออนไลน์ ที่มีการแสดงความคิดเห็นอนัแตกต่างจากพื้นที่
สาธารณะแบบปกติ เลือกภาพที่มีความหมายในการตอ้งตีความ และมีการแสดงถึงเร่ืองราวทาง
อ านาจในบริบทที่แตกต่างกนัไป สาระของภาพมนัคือมายาคติทางความเช่ือที่กลายเป็นความเช่ือ
กระแสหลกัที่เราควรตั้งค  าถามต่อส่ิงอนัคุน้ชิน ความแตกต่างทางชนชั้นของคนในสังคม และความ
คิดเห็นในสงัคมออนไลน์ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นในสงัคมไทยตลอดมา เกณฑ์
ในการคดัเลือกภาพแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 

1. เร่ืองราวที่แสดงถึงอ านาจ 

2. ความเช่ือที่หล่อเล้ียงสงัคมมาอยา่งยาวนาน 

3. ความเหล่ือมล ้าในสงัคม 

4. การผลิตซ ้ าทางสญัลกัษณ์แห่งความเป็นไทย 

ขอ้มูลรูปถ่ายที่ใชใ้นการสอบถามความคิดเห็น จ านวนทั้งหมด 9 ภาพ 
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ภาพท่ี 28 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 4 
รูปโพสทใ์นเฟซบุก๊คืนในวนัท่ีมีการ 
วางระเบิดหลายจุด  
(ท่ีมา: ภาพจากเฟซบุก๊ในวนัท่ี 12 ส.ค.2559)                 

ภาพท่ี 26 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 2 
รูปชายซ่อมรองเทา้ริมถนน  
(ท่ีมา: ภาพถ่ายของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์ 
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 ก.ค.2559)   

ภาพท่ี 25 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 1 
รูปกินรีริมทาง  
(ท่ีมา: ภาพถ่ายของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์ 
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 25 ก.ค.2559)                           

 ภาพท่ี 27 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 3 
 รูปนกัเรียนกราบพร้อมกนั 
 (ท่ีมา: ภาพจากเฟซบุก๊ในวนัท่ี  
23 มิ.ย.2559)         
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ภาพท่ี 29 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 5 
รูปภาพท่ีไม่ไหมไ้ฟ  
(ท่ีมา: ภาพจาก website kapook.com  
ในวนัท่ี 28 ก.ค.2559)     

ภาพท่ี  30 :  ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 6 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ  
(ท่ีมา: ภาพถ่ายของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์
จากหนา้จอโทรทศัน์ในเดือน
สิงหาคม 2559) 

ภาพท่ี 31 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 7  
รูปแผงขายพระและรูปป้ันมา้ลายริมถนน  
(ท่ีมา: ภาพถ่ายของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 14 ก.ค.2559)   

ภาพท่ี 32 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 8 
รูปป้ายถวายความอาลยั 
บริเวณส่ีแยกในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์
ถ่ายในเดือนตุลาคม 2559) 
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3.2.1.2 ข้อมูลจากคลิปวิดีโอ 
 การปลูกฝังที่ได้ผลที่สุดคือตอ้งปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ผูว้ิจยัสร้างสรรค์เขา้ไปศึกษาและเฝ้า
สงัเกตในโรงเรียนแห่งหน่ึง เพื่อส ารวจส่ิงที่เป็นการปลูกฝังทางความเช่ือในส่ิงที่เรียกว่าความเป็น
ไทย ความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบวินัย และการปลูกฝังให้เช่ือฟัง การแสดงความเคารพใน
สถาบนัหลักต่างๆของชาติ ลกัษณะของส่ิงที่ปลูกฝังเป็นการกกระท าผ่านการท่องจ า และการให้
ท  าซ ้ าๆจนเคยชินเป็นนิสัย ท  าให้น่าสนใจว่าส่ิงที่ปลูกฝังน้ีส่งผลต่อไปพร้อมกนักบัการเติบโตทาง
ความคิดของเด็กนกัเรียนหรือไม่  

 

 ภาพท่ี 33 : ขอ้มลูรูปถ่ายภาพท่ี 9 
ภาพความรุนแรงหลงัเหตุการณ์วนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 
 (ท่ีมา: ภาพจาก website timeshare9.com  
ในวนัท่ี 18 ต.ค. 2559 ) 
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 ภาพท่ี 34 : ข้อมูลภาพคลิปท่ี 1 
นกัเรียนซอ้มร้องเพลง    
(ท่ีมา: ภาพคลิปของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์
ถ่ายในเดือนธนัวาคม 2559) 
 

ภาพท่ี 35 :  ขอ้มลูภาพคลิปท่ี 2  
นกัเรียนก่อนกลบับา้น    
(ท่ีมา: ภาพคลิปของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์
ถ่ายในเดือนสิงหาคม 2559) 

 

 ภาพท่ี 36 : ข้อมูลภาพคลิปท่ี 3 
นกัเรียนท าความเคารพ 
(ท่ีมา: ภาพคลิปของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์
ถ่ายในเดือนธนัวาคม 2559) 
 

ภาพท่ี 37 : ขอ้มลูภาพคลิปท่ี 4 
ในโรงหนงัและการเคารพธงชาติ 
ในเวลาเชา้เยน็    
(ท่ีมา: ภาพคลิปของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์
ถ่ายในเดือนธนัวาคม 2559) 
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3.2.1.3 ข้อมูลในส่วนของค าถาม 
 นอกจากการใชภ้าพถ่าย และคลิปวิดีโอในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลความคิดเห็นแลว้ ทางผูว้ิจยั
สร้างสรรค์ยงัใชค้  าถามส่ีขอ้ เพื่อใชถ้ามผูถู้กสัมภาษณ์เพื่อการไดข้อ้มูลที่ชดัเจนมากที่สุด ค  าถาม
ไดแ้ก่ อ านาจคืออะไร อ านาจท างานอยา่งไร มายาคติในสงัคมไทยมีอะไรบา้ง และสญัญะทางวตัถุที่
ผูถู้กสมัภาษณ์นึกถึงประเด็นอ านาจในลกัษณะของการอุปลกัษณ์ทางวตัถุหรือส่ิงต่างๆ 
 
3.2.2  หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลที่จะขอความคดิเห็นจากการขอสัมภาษณ์ 
 ผูว้ิจัยสร้างสรรค์เลือกกลุ่มบุคคลในสายอาชีพต่างๆที่หลากหลายในสังคมเพื่อคน้หา
มุมมองและทศันคติที่มีต่อมายาคติแห่งอ านาจ หากแต่ประเด็นมายาคติและอ านาจเป็นประเด็น
วชิาการทางสายมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ ดงันั้นผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์งใชเ้กณฑส์ัมภาษณ์ผูท้ี่มี
การศึกษาในระดบัหน่ึง เพื่อความเขา้ใจในประเด็นค าถามที่ตอ้งการ ทั้งในส่วนของความเป็นอัต
บุคคล และส่วนของนักวิชาการในสายงานอาชีพของตนเอง เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่มีความหลากหลาย
ต่อประเด็นค าถามมากที่สุด 
 จากเกณฑ์ดังกล่าวท าให้ผูว้ิจัยสร้างสรรค์ได้เลือกกลุ่มนักวิชาการเป็นหลัก โดยแบ่ง
ออกเป็นนักวิชาการสายภาษาและวรรณคดี ภาควิชาประวัติศาสตร์ปรัชญา นักวิชาการสาย
รัฐศาสตร์ นกัวชิาการสายศิลปกรรม นกัวชิาการสายสถาปัตยกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม นักวิชาการสาย
ศาสนาวิจารณ์ นักวิชาการสายวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึง นักข่าวเพื่อสิทธิมนุษยชน ขา้ราชการ
ระดบัสูง บรรณาธิการนิตยสารช่ือดงั และนกัออกแบบกราฟิกระดบัประเทศ จากกลุ่มบุคคลที่เลือก
มาจะเห็นได้ว่าแต่ละสายอาชีพมีความสัมพนัธ์กับอ านาจไม่ทางใดก็ทางนึง และเป็นอ านาจที่
กระจายอยูใ่นสงัคมกระแสหลกัตั้งแต่สถานะของความเป็นอาจารย ์นักวิชาการ ความเช่ือทางดา้น
ศาสนาและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ความเท่าเทียมกนัของมนุษยใ์นสังคมผ่านทางงานวิชาการทางดา้นอารยะ
สถาปัตย ์(universal design) นักข่าวการเมืองประเด็นศาลและผูต้อ้งขงักรณีต่างๆที่ละเอียดอ่อน 
มุมมองความคิดเห็นจากขา้ราชการระดบัสูงในกรม บรรณาธิการนิตยสารผูห้ญิงที่มีผูต้ิดตามหลาย
กลุ่มอาย ุและผูอ้อกแบบกราฟิกซ่ึงตอ้งใชภ้าษาทางสัญญะในการส่ือสารความคิดให้แสดงออกมา
เป็นรูปธรรม อนัท าใหผู้ว้จิยัสร้างสรรคไ์ดป้ระเด็นความคิดเห็นที่มีความแตกต่างหลากหลายอยา่ง
น่าสนใจและครอบคลุมประเด็นต่างๆอยา่งครบถว้น 
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รายช่ือและต าแหน่งสถานภาพของผูท้ี่ขอสมัภาษณ์ความคิดเห็นทั้ง 10 คน 
1. อาจารย ์ธาริตา อินทนาม อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษา และวรรณคดีองักฤษ ภาควชิา

ประวตัิศาสตร์ปรัชญา และวรรณคดีองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2. ผศ. ดร.อันธิกา สวสัด์ิศรี ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจัยและสร้างสรรค์

สภาพแวดลอ้มเพือ่ทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  

3. คุณ วิจักขณ์ พานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านจิตวิญญาณการศึกษาและ

ประวตัิศาสตร์ศาสนา จากมหาวทิยาลยันาโรปะ เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

4. คุณ มุทิตา เช้ือชัง่ นกัข่าวและบรรณาธิการฝ่ายรายงานพเิศษ ส านกัข่าวประชาไท  

5. คุณ สันติ ลอรัชวี ผูร่้วมก่อตั้งและนักออกแบบ Graphic Designer, Practical Design 

Studio   

6. ผศ. ดร.ณัฐนนัท ์คุณมาศ คณะรัฐศาสตร์ (ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  ต  าแหน่งล่าสุด Jean Monnet Chair Professor 2016 เทียบเท่าศาสตราภิ

ชาน สหภาพยโุรปศึกษา 
7. รศ.ดร. วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (รังสิต) 

8. รศ. สุธี คุณาวิชยานนท์  หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
9. คุณ วรวรรธน์ ภิญโญ  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต  

10. คุณ สุพิชา สอนด าริห์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารคลีโอ  ปริญญาโทดา้นรัฐศาสตร์ 

จากมหาวทิยาลยัน็อตต้ิงแฮม ประเทศองักฤษ 

3.2.3 รายละเอียดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับค าถามของผู้วิจัยสร้างสรรค์  
จากตวัอยา่งทั้งหมด 10 ตวัอยา่ง ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดท้  าการคดัเลือกให้เหลือเพียงห้าตวัอยา่งที่ไดน้ า
ขอ้มูลไปใชใ้นการเป็นแนวคิดสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ส่วนอีกห้าตวัอยา่งนั้น ผูว้ิจยัสร้างสรรคจ์ดั
ไวเ้ป็นดชันีทา้ยบท* 
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บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ธาริตา อินทนาม  

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษา และวรรณคดีองักฤษ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ปรัชญา และวรรณคดี

องักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 17:48-20:44 น.  

สถานที่  : ภาควิชาประวัติศาสตร์ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตารางที่ 1 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ อาจารยธ์าริตา อินทะนาม 

1. อาจารย ์ธาริตา อินทนาม  

 
ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
     “วตัถุเป็นสญัลกัษณ์ที่ถูกน ามาใชบ่้อยๆ เป็นภาพแทนของความเป็นไทย ทั้งที่
เร่ืองของวฒันธรรมไม่ใช่ของชาติใดชาติหน่ึง เร่ืองเล่า นิทาน วรรณคดี เป็นเร่ือง
ที่แชร์กันในภูมิภาค แต่กลับดูยอ้นแยง้ที่เรากีดกันคนอ่ืนแล้วเราเคลมให้เป็น
มรดกของเราเอง ในมุมมองคนไทยเราจะเคยชินกบัสัญลกัษณ์แบบน้ี และมนัดู
เป็นเร่ืองปกติทั้งที่มนัเป็นส่ิงที่ถูกสร้าง เป็นวาทกรรมชุดนึงที่เราไม่ตั้งค  าถามกบั
มนัอีกแลว้ ลกัษณะของความเป็นเพศหญิงถูกน าเสนอในวฒันธรรมเพื่อส่ือถึง
ความอ่อนช้อย และถูกผูกติดกบัความเป็นเอเชียตามทฤษฎี Orientalism (บูรพ
นิยม) ของ Edward Said” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “ประเด็นชนชั้นคือการจดัสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน มีพื้นที่ว่างที่ถูก
ปล่อยร้างหรือถูกใชโ้ดยคนกลุ่มเล็กๆไม่ไดถู้กจดัสรรใหก้บัคนในพื้นที่” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “มีความรู้สึกทึ่งกบัความเรียบร้อย ความสวยงามของความพร้อมเพรียงซ่ึงเรา
ก็เคยผา่นส่ิงเหล่าน้ีมา มองในแง่ของอ านาจโรงเรียนเป็นที่แรกๆในการที่จะบอก
เราว่าเราควรจะอยูต่รงไหนของสังคม เราควรเช่ือฟังใคร ไม่เช่ือฟังใคร ปฏิบติั
ตวัอยา่งไรในสังคม เป็น “ชยัชนะของอ านาจ” ในการท าให้คนยอมกบัอ านาจ
ของครู หรืออ านาจของการศึกษา” 
รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “ตีความไดห้ลายระดบั หน่ึงการผลิตซ ้ าๆในเร่ืองปาฏิหาริยข์องผูมี้บารมี เม่ือ 



67 
 

ตารางที่ 1 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ อาจารยธ์าริตา อินทะนาม (ต่อ) 
 เกิดเหตุไฟไหมจึ้งเป็นโอกาสและกลายเป็นข่าวดงั ท  าให้เห็นอ านาจของชนชั้น

น าในแง่ที่ถูกมองวา่ไม่เท่ากบัคนทัว่ไป มีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยใ์นการรอดจากพน้
ภยนัตราย อีกระดับนึงคือโซเชียลมีเดียในมุมของคนที่น าข่าวน้ีมาโพสต์ว่ามี
อุดมการณ์ในดา้นไหน” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวันที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “การกระท าน้ีเป็นการช่วงชิงอ านาจว่าในคนพวกนั้นไม่ใช่พวกเดียวกบัฉัน 
ฉนัเป็นคนไทย และท าให้คนกลุ่มที่กล่าวถึงไม่มีความเป็นคน ซ่ึงเห็นไดต้ลอด
ในเวลาที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น คนก็ออกมามีอารมณ์ ก่นด่า เคียดแคน้ 
ทั้งที่ไม่รู้วา่ข่าวจริงเป็นเช่นไร จนอาจเกิดความรุนแรงจริงๆขึ้นมาไดจ้ากอารมณ์
ที่คุกรุ่นจากกลุ่มคนที่ไม่มีการตรวจสอบและตดัสินโดยไม่มีขอ้มูลใดรองรับ” 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
     “แต่ละช่องมีอุดมการณ์แบบไหนและรู้ว่าบางช่องก็หลีกเล่ียงไม่ไดท้ี่จะตอ้ง
รับอุดมการณ์น้ี ฉะนั้นทุกช่องที่เป็นส่ือจึงรู้อยูว่่า limitation ของตวัเองมีแค่
ไหน” 

 
ขอ้มูลคลิป
วดีิโอ 

คลิปนักเรียนซ้อมร้องเพลง 
     “คิดถึงเกาหลีเหนือในเร่ืองความพร้อมเพรียง และส่ิงที่บงัคบัให้ท  าเพราะเป็น
หน้าที่เป็นส่ิงที่ละเมิดไม่ได้ ไม่ท าไม่ได ้ด้วยเสียง ด้วยท่วงท านองก็พยายาม
สร้างความซาบซ้ึงในแง่บวกต่อเหตุการณ์ทั้งหมด เช่นตอ้งท าความดีเพื่ออะไร 
เป็น propaganda อันนึงที่เป็นแบบ soft จนคนไม่รู้สึกถึงการ propaganda นั้น 
การประณีประนอมท าใหไ้ม่ควรที่จะตั้งค  าถาม เพราะมนัดูเหมือนไม่มีปัญหา” 
คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “ความเป็นเด็กมากก็ท  าให้การท่องก็อาจเป็นเพียงนกแกว้นกขุนทอง แต่จาก
น ้ าเสียงและท่าทางก็มองเป็นการลอ้ไดอ้ยา่งหน่ึง มองในมุมส่วนตวัก็เห็นใจเด็ก
ที่ตอ้งมาใชเ้วลากบัส่ิงเหล่าน้ี แต่มนัอาจจะฝังลงไปในส่วนลึกของความทรงจ า
วา่เราถูกใหต้อ้งท าอะไรกบัใครบา้ง” 
คลิปนักเรียนท าความเคารพ 
     “เวลาโรงเรียนสอนมนัเป็น truth อยา่งหน่ึง เป็นส่ิงที่ท  านอกเหนือจากน้ีไม่ได ้
แทนที่จะสอนว่าเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง และส่ิงเหล่าน้ีถูกท าให้กลายเป็น
ความจริงหรือความรู้ ซ่ึงเม่ือเราโตขึ้นมาเราจะรู้วา่เราวจิารณ์มนัยากมาก เพราะ 
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ตารางที่ 1 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ อาจารยธ์าริตา อินทะนาม (ต่อ) 
 มนัจะกลายเป็นส่ิงที่แตะไม่ได ้ท าใหรู้้สึกวา่ไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมืองแต่เป็น

เร่ืองส่วนบุคคล มันจะลุกล ้ าเข้ามาในสิทธิที่เราจะคิดจะเช่ือ ถ้ามองไปใน
ประวติัศาสตร์ความคิดแบบน้ีน าไปสู่ความรุนแรง มนักลายเป็นเร่ืองที่ไม่แปลก
ที่คนที่โตแลว้จะแยกไม่ออกว่าความคิดเห็นคืออะไร ความเช่ือคืออะไร โยงกบั
มายาคติมนัคือส่ิงที่คนเช่ือไปเร่ือยๆจนกลายเป็นส่ิงที่คนคิดว่าจริง ดูจากคลิปจะ
เห็นวา่เด็กที่เล็กจะท าตามค าสั่งในขณะที่เด็กที่โตกว่าจะรู้ว่าท  าอยา่งไรถึงจะอยู่
ในสงัคมน้ีได ้และเขา้ใจว่าครูตอ้งการให้เราท าอะไรบา้ง ชาติตอ้งการให้เราท า
อะไรบา้ง เราท าเพราะเราชิน เราท าเพราะเรากลวั คลา้ยโลกส่วนยอ่ของประเทศ
ไทยที่น าแสดงโดยนกัแสดงเด็กเล็ก” 
 
คลิปในโรงหนังและเพลงชาติในเวลาเช้าและเย็น 
     “สงัคมแบบน้ีเป็นสังคมที่ตรวจสอบกนัเอง จบัผิดกนัเอง เป็นความรุนแรงที่
ไม่ใช่ในเชิงกายภาพ มีความตลกเหมือนโรบ็อตที่ตั้งเวลาไว ้เป็นหลักฐานอัน
เดียวของประเทศน้ีที่ยนืยนัวา่ประเทศน้ียงัไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นหลกัฐานใน
ชีวิตประจ าวนัที่ไม่ตอ้งมีรัฐบาลเผด็จการก็ได ้กลบักนัในสังคมประชาธิปไตย
เราตอ้งปลอดภยัถา้เราจะไม่ท า” 
 

 
ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื  
      “ส่ิงที่ก  าหนดความสมัพนัธอ์ยา่งนึงระหวา่งตวัเรากบัคนอ่ืน” 
การท างานของอ านาจ  
     “เป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้น ปลูกฝัง ส่งผา่น จากคนแต่ละคนได ้โดยท างานร่วมกบั
ปัจจยัอ่ืนๆในสงัคม เช่น ความเช่ือ คุณค่าต่างๆ และจะท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเม่ือทุกฝ่ายเขา้ใจและยอมรับระบบความสมัพนัธห์น่ึงๆเหมือนกนั” 
มายาคติในสังคมไทย 
     “เช่น ความเช่ือวา่ความดีเป็นส่ิงสากล ทุกคนคิดเหมือนกนั ไม่เปล่ียนแปลง
ตามบริบทสงัคมและยคุสมยั” 
สัญญะทางอ านาจ  
     “อะไรที่เก่ียวกบัส่ือมนัคือตวัแทนอ านาจ  เช่นไมโครโฟน หรือโทรโข่ง มนั
เป็นการแทน voice อ  านาจมนัไม่ไดท้  างานดว้ยตวัมนัเอง อ านาจมนัท างานผา่น 



69 
 

ตารางที่ 1 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ อาจารยธ์าริตา อินทะนาม (ต่อ) 
 ส่ือ จอร์จ ออร์เวล(1984) เขียนหนังสือ All Art is Propaganda แต่มนัอยูท่ี่เป็น 

propaganda ของใคร เป็นอ านาจของเสียง เม่ือไหร่ที่มีการพูด การเขียน การวาด 
ในการถ่ายทอดออกมาทางใดทางหน่ึง มนัเป็นอ านาจของเรา ของเขา ของคนอ่ืน 
อะไรที่ท  าให้เสียงไม่เบาเป็นเสียงที่ถูกขยายขึ้นมาแล้วคนที่ฟังตอ้งฟัง เพราะ
เสียงที่ดงัเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได ้ยิง่ดงั ยิง่พูดไปนานๆมนัก็จะซึมเขา้ไปในแต่
ละคนเอง ส าหรับตวัอักษรมัน silent กว่าเสียง แต่มนัก็มีอ านาจ เช่นถ้ามันมี
ขนาดที่ใหญ่หรือมีการซ ้ าเยอะมากจนเราเอียนกบัมนั หรือถูกใชจ้นเราไม่มองมนั
เป็นตวัอกัษรอีกแลว้ ตวัอกัษรกลายเป็นรูป กลายเป็นฟิกเกอร์ไม่ใช่แค่พยญัชนะ
อีกต่อไป” 

 
 
วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นอาจารย์ ธาริตา อินทะนาม 
 อ านาจเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้น ปลูกฝัง และส่งผ่าน จากคนแต่ละคน ท างานผ่านระบบความ
เช่ือ การให้คุณค่าของคนในสังคม และไดรั้บการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ ลกัษณะของอ านาจใน
สังคมไทยมีความสัมพนัธ์กับความเช่ือ เช่นเร่ืองของความดี เร่ืองของปาฏิหาริย ์อันน ามาซ่ึง
อุดมการณ์ที่ฝังลึกในระดบัที่ผูถู้กกระท าไม่รู้สึกถึงการท างานของอ านาจนั้น และผลิตซ ้ าออกมาโดย
คิดวา่เป็นส่ิงที่ถูกตอ้งดีงาม สงัเกตไดจ้ากการปลูกฝังความเช่ือลงไปในความทรงจ าตั้งแต่ช่วงวยัเด็ก
อนัมีโรงเรียนเป็นสถานที่ผลิตความเช่ือ และความจริง ซ่ึงเม่ือเราเติบโตขึ้นเราจะวิจารณ์อ านาจนั้น
ไดย้ากมากเพราะมนัจะกลายเป็นส่ิงที่แตะไม่ได ้อนัจะน าไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบของความเช่ือ
อยา่งลน้เกินที่ปราศจากการตรวจสอบและการตดัสินโดยไม่มีขอ้มูลใดมารองรับ เพราะอ านาจได้
กลายเป็นขนบ ประเพณี ความดีงาม ความรู้ และความจริงคู่ไปกบัความเช่ือกระแสหลกัในสังคม 
ส าหรับคนที่เห็นต่างจึงไม่มีพื้นที่ในการต่อรองกบัอ านาจนั้นไดเ้ลย เพราะอ านาจไดผ้ลิตคู่ตรงขา้ม
ทางความเช่ือไวแ้ลว้  
สญัญะแทนค่าอ านาจไดแ้ก่ “ส่ือ” เพราะอ านาจท างานผ่านส่ือ เช่นตวัอกัษร ไมโครโฟน หรือโทร
โข่ง ในกรณีเคร่ืองขยายเสียงมนัเป็นเสียงที่ถูกขยาย เสียงดงัจึงเป็นส่ิงที่ผูไ้ดย้นิหลีกเล่ียงไม่ได ้นาน
เขา้ก็ซึมเขา้สู่ความคิดในแต่ละคน ในขณะที่ตวัอกัษรเป็นอ านาจในรูปแบบที่เงียบ เป็นการส่ือสาร
ผา่นภาษา ตวัอกัษร เม่ือเห็นอยา่งชินตาและมีการซ ้ าเยอะก็กลายเป็นอ านาจไดเ้ช่นกนั 
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บทสัมภาษณ์ ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี  

ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มเพือ่ทุกคน คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ สจล.  

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2559 เวลา 20:02-21:28 น. 

สถานที่ : บา้นพกัยา่นอุดมสุข กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 2 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ ผศ. ดร. อนัธิกา สวสัด์ิศรี 

2. ผศ. ดร.อนัธิกา สวสัด์ิศรี 

 
ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
     “องค์ประกอบในภาพที่เป็นไทยๆ จากรูปป้ันกินรีสีทอง ท าให้ดูมั่นคง
น่าเช่ือถือ เป็นไทยในแบบที่อยากให้คนอ่ืนเห็น เป็นไทยในแบบของเราใน
แบบอุดมคติ อ่อนน้อมถ่อมตน ไปลามาไหว ้สวยงาม น่ิงสงบ แต่มนัสัมพนัธ์
กบัคนไทยทัว่ๆไปแบบชาวบา้น” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “สงัคมเรายงัมีความสัมพนัธ์แนวด่ิงอยูม่าก แต่งตวัแบบเดียวกนั ไวผ้มทรง
เดียวกนั รากเหงา้แบบน้ีหนาแน่นมาก ยคุที่เติบโตมาเป็นสมยัทหารปกครองมา
แปดปี มีอุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์แต่ปัจจุบนัส่ิงน้ียงัคงด ารงอยู ่รากเหงา้
เร่ืองความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจยงัแขง็แรงอยู ่การเรียนการสอนแบบใหม่ตอ้งการ
ให้เด็กอธิบายอะไรได ้มีความหลากหลาย แต่การศึกษาน่าจะอ่อนแอ เด็กอาจ
ไม่กล้าถามว่าท าไมตอ้งท าแบบน้ี ค  าถามเหล่าน้ีอาจมีคนถามแต่เม่ือไม่ได้
ค  าตอบก็เลิกถาม การศึกษาแบบน้ีจึงท าให้เด็กไม่มีปัญญา การศึกษาควรให้
ความเป็นไท ควรใหเ้ด็กไดถ้าม” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “หน่ึงในผลของความเหล่ือมล ้าจากการพฒันาของคนกลุ่มนึงที่มีอ  านาจเงิน 
บารมี ส่ิงสมมติทั้งหลาย มีคนอีกกลุ่มนึงขนาดใหญ่ที่ตกร่องของการพฒันาที่
การพฒันามนัเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะเขา้ไม่ถึงศูนยก์ลางท าให้
เกิดภาพน้ี เมืองใหญ่ตอ้งมีเคา้อยูแ่ต่ไม่มีพื้นที่ให้ ฟุตบาทเป็นพื้นที่ที่สะทอ้น
สงัคมนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี ฟูโกตเ์คยเขียนไวว้า่มนัเป็นคู่ขนานของความหมายของ
พื้นที่นั้นๆ มีความหลากหลายอยูบ่นพื้นที่ มนัจึงเป็นตวัสะทอ้นหลายมิติ เช่น 
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 ความเหล่ือมล ้า” 

รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “สญัลกัษณ์ของความศรัทธา และการแสดงในส่ิงน้ีคุณจะเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมกระแสหลักทนัที การที่คนส่ือเร่ืองน้ีเป็นการที่เคา้เขา้ไปสู่ความดีงาม
ความถูกตอ้งของสงัคมกระแสหลกั มีลกัษณะ subliminal เขา้มาโดยไม่รู้ตวั ถา้
คิดให้ลึกขึ้นคือการที่ ส่ือมาเล่นข่าวพวกน้ีก็ท  าให้ข่าวประเด็นที่ควรเล่นกับ
สถานที่ไดถู้กละเลยไป” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวันที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “การด่วนสรุป ทั้งที่มีความเป็นไดท้ั้งนั้นในผูก้ระท าเหตุการณ์ สัญลกัษณ์
แบบน้ีถูกใช้ในอุดมการณ์แบบนึง แม้แต่เพลง “สู้เขา้ไป อยา่ได้ถอย…” (ปีที่
แต่ง 2516 โดยเสกสรรค ์ประเสริฐกุล) มนัก็ถูกใชอ้ยา่งผิดบริบทดั้งเดิม ธงชาติ
จึงกลายเป็นของคนกลุ่มนึง เป็นการผลิตซ ้ าไปเร่ือยๆเช่นเพลงหนักแผ่นดิน (ปี
ที่แต่ง 2518 โดยพ.อ.บุญส่ง หักฤทธ์ิศึก) ซ่ึงมีการสรุปแลว้ว่ามีกลุ่มคนที่ไม่
ปรารถนาดีในแบบการเมือง” 
รูปแผงขายพระและรูปป้ันม้าลายริมถนน 
     “เมืองไทยเป็นเมืองที่หากินกบัความเช่ือไดดี้ ไม่ว่าความเช่ืออะไรก็แลว้แต่
ที่มาแปลงค่าเป็นทุนได ้มีความเช่ือส่วนตวัว่าคนไทยทุนนิยมมากๆตั้งแต่ไหน
แต่ไร คนซ้ือได้ความมั่นคงทางจิตใจ การศึกษาของเราไม่ได้ไปทางสาย
วทิยาศาสตร์มากนกั พื้นฐานทางสงัคมเรามาทางพราหมณ์-ผีเยอะ หลายเร่ืองที่
เราหาค าตอบไม่ได ้เราก็ไม่ไดห้าเหตุผลในเชิงวทิยาศาสตร์เราก็จะใชส่ิ้งเหล่าน้ี
อธิบาย และมนัฝังลึกในดีเอ็นเอ คนในสังคมขาดที่พึ่ง ตรงน้ีที่สังคมจะใชว้ิธีน้ี
เพื่อความมัน่คง มันจึงยงัคงอยู่ได ้และไม่มีใครทว้งติงอยา่งจริงจงั และการที่
เป็นสังคมที่ไม่มีเวลามาตั้ งค  าถาม ถามบางเร่ืองก็ไม่ได้ค  าตอบแถมอาจ
เดือดร้อนก็เลยไม่เกิดการถาม จึงเกิดการท าตามๆกนัเพือ่ความสบายใจ” 
สีในทีวีช่องต่างๆ 
     “มองในมุมจิตใตส้ านึก เป็นความหมายของความถูกตอ้งในยคุที่เราอยู ่ทีวี
เคยถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สุดของรัฐ ในการส่ือสารระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และยงัคงไดผ้ลอยูเ่สมอ” 
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ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 
คลิปนักเรียนซ้อมร้องเพลง 
     “ดูไม่ค่อยมีประโยชน์ส าหรับเด็กวยัน้ี อาจจะไดเ้ร่ืองของความร่วมมือ ความ
มีวนิยั แต่ความเห็นส่วนตวัทกัษะนั้นไม่จ าเป็นในโลกปัจจุบนั ถา้อยากอยูอ่ยา่ง
ไม่มีปัญหาก็ท  าตามๆกนัไป” 
คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “ถา้ปรับปรุงเน้ือหาใหเ้ขา้กบัชีวติประจ าวนัซ่ึงก็มีขอ้ดีอยูไ่ม่น้อย แต่เทคนิค
การท่องจ ามนัไม่ค่อยร่วมสมยั การท่องยาวๆไม่แน่ใจว่าเด็กจะมีความเขา้ใจแค่
ไหน ส่วนตวัไม่เห็นดว้ยกบัเน้ือหาแต่ในส่วนของเทคนิคน้ีดีที่มีก่อนกลบับา้น 
เด็กจะเร่ิมมีวนิยั มีพื้นฐาน ตรงขา้มกบัในภาคใหญ่เช่นไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียน
น้ีเป็นเด็กดีของรัฐ” 

 
ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื 
      “ความสัมพนัธ์ของคนกบัคนหากไม่มีที่รองรับเราก็จะไม่เห็นอ านาจนั้น
ตามความคิดของอาจารยนิ์ธิ เอียวศรีวงศ ์อ านาจไม่สามารถลอยๆอยูไ่ดม้นัตอ้ง
มีที่รองรับยกตวัอยา่งเช่นถา้ครูบอกให้นักเรียนเขา้แถวตรงแต่นักเรียนก็ยงัยืน
สะเปะสะปะหรือนางก็เท่ากบัว่าไม่มีอ านาจของครูปรากฏอยู ่แต่ถา้ครูสั่งแลว้
ทุกคนยืนตรงตามนั้ นการที่เด็กยืนตรงก็คือเคร่ืองมือรองรับท าให้รู้ว่าครูมี
อ านาจจริงอนัน้ีเป็นตวัอยา่งของความหมายของอ านาจ” 
การท างานของอ านาจ  
     “เพราะว่าอ านาจไม่สามารถลอยๆอยู่ได้ต้องมีพื้นที่รองรับหรือนัยยะ
บางอยา่งรองรับอยา่งตวัอยา่งขา้งบนเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของครูกับ
นกัเรียน อ านาจครูจะปรากฏก็ต่อเม่ือนกัเรียนท าตามที่ครูสัง่ การท างานอนัแรก
ที่ง่ายที่สุดคือความกลวั สมมุติว่าครูสั่งแลว้นะเกดยงัไม่ยนืตรงครูก็จะตี เม่ือ
เด็กๆกลวัเจ็บเพราะครูตีก็หมายความว่าการท างานอ านาจของครูก็เร่ิมขึ้นแลว้ 
เด็กๆไม่อยากเจ็บก็เลยยนืตรงดีกว่าอันน้ีคือกลไกอันแรกของอ านาจคือการ
สร้างความกลวั อนัต่อมาความกลวัที่เกิดจากความไม่มีเหตุผลเพราะว่าถา้เกิดมี
เหตุผลก็เท่ากบัคือกฎหมายกฎระเบียบที่ทุกคนรู้หมดแลว้ว่าถา้ท าหน่ึงก็จะได้
แบบหน่ึง กระท าสองก็จะไดอี้กแบบหน่ึงอนันั้นก็ไม่มีความน่ากลวัก็จะไม่เกิด
อ านาจ ยกตวัอยา่งเช่นถา้ครูตีทุกคนเหมือนเหมือนกนัหมดที่มายนืตรงครูก็มี
อ านาจในระดบัหน่ึงแต่ถา้จะใหเ้ด็กกลวัอาจจะมีเด็กคนหน่ึงไปฟ้องพอ่แม่แลว้ 
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 ครูก็ลงโทษเด็กทีฟ้่องพอ่แม่เป็นสองเท่า อนัน้ีหมายความว่ามนัไม่ใช่แค่ให้เด็ก

ยนืตรง แต่ฟ้องเน่ียก็ผดิหนกักวา่เดิมเท่ากบัวา่อ านาจของครูท างานใหเ้ห็นแลว้ก็
ใชค้วามกลวัเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการท างานของอ านาจ” 
มายาคติในสังคมไทย  
     “เร่ืองมายาคติในสังคมไทย เยอะมากตั้งแต่ต่ืนมาเลย การเป็นผูห้ญิงใน
สังคมไทยก็เป็นมายาคติชุดหน่ึงแลว้ เช่นในยคุหน่ึงผูห้ญิงตอ้งค่อนขา้งตั้งรับ
หรือตอ้ง passive เพือ่รองรับอ านาจที่มีอยูข่องฝ่ายชายเพราะถา้ผูห้ญิงท าไดเ้ท่า
เทียมกนัก็หมายความว่าเพศชายไม่มีอ านาจเหนือเพศหญิง แต่บางคนในกลุ่ม
สตรีนิยมก็จะมองว่าการท าให้เพศหญิงด้อยกว่าเพศชายนั้นก็อาจมาจากกลุ่ม
ผูห้ญิงเหมือนกนัที่จะกดเพศเดียวกนั 
มายาคติในสังคมไทยที่เก่ียวกับผูห้ญิงนั้นมีเยอะมากเช่นผูช้ายจะสามารถมี
ภรรยาไดห้ลายคน สังคมก็อาจจะมองว่าเจา้ชูผ้ิดศีลธรรมแต่ผูห้ญิงไม่สามารถ
ท าไดอ้ย่างผูช้ายก็จะกลายเป็นคนชั่วเลว ซ่ึงตรงน้ีเป็นมายาคติอยา่งหน่ึงที่ท  า
ขึ้นมาเพื่อรองรับอ านาจที่เหนือกว่าของเพศชายแต่ในปัจจุบนัเปล่ียนไปมาก
โดยเฉพาะมุมมองที่มีต่อความไม่เท่ากนัของสตรีเพศ” 
สัญญะทางอ านาจ  
        “ผูใ้ช้อ  านาจ อันน้ีตรงๆเลย เคร่ืองมือ เช่น กฎหมาย หรือ กฎเหนือ
ธรรมชาติ หรือ สมมติวา่เหนือธรรมชาติ เช่น ปรากฎการณ์แปลกๆที่คนคนนั้น 
ท าได ้แต่คนธรรมดาท าไม่ได ้
     อ ำนำจ เร่ืองอำคำรรำชกำร ควำมไม่เท่ำกนั ควำมสูงกว่ำของอำคำรที่ตอ้ง
เดินไต่บนัไดขึ้นไปหำ ขำ้รำชกำร แสดงให้เห็นว่ำ อ ำนำจไม่เท่ำกนั  เคร่ืองมือ
รองรับอ ำนำจอีกตวัอยำ่งคือ อ ำนำจของเพศชำย ไปปรำกฏอยูใ่นเพศหญิง เช่น 
หญิง แปลงร่ำงเป็นวตัถุทำงเพศ (อยำ่งที่เรำมกัเห็นทำงโฆษณำกระแสหลกั ถึง
ควำมงำมของผูห้ญิงที่ควรมี) 
     ผูอ้ยูใ่ตอ้  ำนำจ อำจไม่เป็นวตัถุชดัเจน แต่เป็นกำรประท ำ เช่น กำรหมอบ
กรำบ กำรเดินแลว้ตอ้งคอ้มหลงัเม่ือผำ่นผูท้ีมี่อ  ำนำจมำกกวำ่” 
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วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี 
 อ านาจเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคนไม่สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองตอ้งมีพื้นที่รองรับ 
ในพื้นที่สาธารณะก็มีการแบ่งส่วนอ านาจในการเขา้ถึงพื้นที่ของแต่ละบุคคล ซ่ึงผนัแปรไปตาม
ระดบัของฐานะทางสงัคม อนัท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้ าในการใชพ้ื้นที่ร่วมกนั อ านาจในสังคมไทย
ยงัมีความเป็นแนวด่ิงอยูสู่ง และเป็นรากเหงา้ที่แข็งแรงมากในอุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ที่ถูก
ปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาในรูปลักษณะของความดีงาม และความจริงแทจ้นกลายเป็นความ
ถูกตอ้งของสงัคมกระแสหลกั เด็กในโรงเรียนอาจไม่กลา้ตั้งค  าถามถา้ไม่ไดรั้บค าตอบ ทั้งที่โรงเรียน
ควรสอนคนให้คิดเป็น ครูจึงมีอ านาจเหนือนักเรียนและเป็นผูค้วบคุมความรู้และความจริง กลไก
การท างานของอ านาจจึงสมัพนัธก์บัความกลวั ไม่วา่จะเป็นครูกบันักเรียน หรือรัฐต่อประชาชน เรา
อาจเห็นอ านาจในรูปแบบที่ปรากฎไดท้างสถาปัตยกรรมของราชการที่มีต่อประชาชนเม่ือตอ้งเขา้ไป
ใชบ้ริการของทางราชการ การออกแบบอาคารทรงสูงจึงมีนยัยะที่สูงกว่าประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
คนพกิารอนัเป็นกลุ่มคนที่เขา้ถึงบริการของรัฐไดย้ากที่สุด จึงเป็นกลุ่มคนที่มีอ  านาจต่อรองน้อยได้
ที่สุดเช่นกนั 

สญัญะแทนค่าอ านาจ ไดแ้ก่กฎหมาย และคนที่มีอ  านาจคลา้ยเหนือธรรมชาติ จึงกระท าต่อคนที่อยู่
ใตอ้  านาจ อาจเห็นไดจ้ากส่ิงก่อสร้างทางราชการ และผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจนั้นตอ้งนอบน้อมหมอบกราบ
ต่อผูท้ีมีอ  านาจเหนือกวา่    
 

 

บทสัมภาษณ์ คุณ วิจักขณ์ พานิช  

จบการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นจิตวญิญาณการศึกษาและประวตัิศาสตร์ศาสนา จากมหาวทิยาลยั

นาโรปะ เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา นกัเขียน นกัแปล ครูสอนภาวนา

วชัรยาน สายปฏิบติั เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช  

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:08-14:50 น. 

สถานที่ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 3 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ วจิกัขณ์ พานิช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. คุณ วจิกัขณ์ พานิช 

 
ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
     “เป็นเทวรูป ไม่ไดช้อบแต่ก็เคยชิน เคยเดินผา่น และก็คงเดินผา่นเฉยๆ ไม่ได ้
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ตารางที่ 3 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ วจิกัขณ์ พานิช (ต่อ) 
 สงัเกตอะไรมาก” 

รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “สนใจที่จะมอง ถา้เกิดเดินผา่นอาจจะคุยกบัแก วา่ท าไมเลือกที่ตั้งตรงน้ี เป็น
ภาพที่เห็นไดบ้่อย” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “เห็นแลว้ไม่ชอบ ไม่ชอบการศึกษาแบบน้ี มนัเหมือนโรงเล้ียงสตัว”์ 
รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “เป็นความเช่ือที่ถูกปลูกฝังมาในสังคมบ้านเราผ่านตา เป็นความเช่ือใน
ปาฏิหาริย ์การยึดติดตวับุคคลซ่ึงเห็นว่าท าให้สังคมไม่ก้าวหน้า มันไม่ได้มี
ประโยชน์อะไรกบัผูค้น อยา่งในกรณีน้ีการที่พระบรมฉายาลกัษณ์ไม่ไหมม้นั
ช่วยใหอ้ะไรดีขึ้นมัย๊ 
สถานที่ก็ไหม้ คนก็สูญเสียทรัพย์สิน การท าขึ้ นมามันช่วยอะไรหรือได้
ประโยชน์อะไร” 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
     “ส่วนตวัไม่ค่อยชอบยูนิฟอร์มพวกน้ีอยู่แล้ว การใส่เส้ือแบบเดียวกันใน
โอกาสต่างๆ ไม่ชอบอะไรที่มันยดัเยียด ส่ือพวกน้ีจะแสดงออกถึงพิธีการ
บางอยา่งซ่ึงส่วนตวัแลว้ไม่ชอบ” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวันที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “มีความรู้สึกรังเกียจ คนพวกน้ีแสดงออกถึงความบา้คลัง่บางอยา่ง” 

 
ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 

คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “ใหค้วามรู้สึกเหมือนภาพที่นักเรียนกราบ ผมไม่ emotional กบัมนัมาก เรา
เคยผ่านจุดนั้นมา โดยระบบวฒันธรรมแบบเผด็จการในการศึกษาไทยมันมี
ความรุนแรงอยู่แลว้ แต่เด็กๆก็ take it แบบสนุกสนานนะ แต่บรรยากาศมัน
จ ากัดเร่ืองจินตนาการ มนัไม่ไดใ้ห้คนเปิดหรือมีความคิดสร้างสรรค์หรือตั้ง
ค  าถาม ก็เป็นภาพที่ท  าให้เขา้ใจว่าท าไมการศึกษาไทยถึงไม่ก้าวหน้า ท  าไม
เด็กไทยถึงคิดอะไรเองไม่เป็น ท าไมความรุนแรงในโรงเรียนมนัถึงมากขึ้นๆ 
มนัมีที่มาที่ฝังลึกมากและส่ิงที่เราเห็นโครงสร้างแบบน้ีมันมีอยู่จริง และมัน
หลอมคนใหเ้ป็นแบบน้ีจริง มนัดูเหมือนไม่รุนแรงแต่ที่จริงมนัรุนแรงมาก แต่ก็
ตอ้งยอมรับที่มนัเป็นแบบน้ี ไม่อยา่งนั้นเราก็ตอ้งยา้ยประเทศไปใหลู้กเรียน 
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ตารางที่ 3 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ วจิกัขณ์ พานิช (ต่อ) 
 โรงเรียนนานาชาติ ถา้เราจะอยูเ่ราก็ตอ้งยอมรับว่ามนัเป็นแบบน้ี แต่เราไม่ควร

ไปโกรธกับสถานการณ์ที่ยดัเยียดให้กับเด็ก เราควรจะแทรกเร่ืองความมี
อิสรภาพ การเป็นตวัของตวัเอง การไม่ติดอยูใ่นกรอบ ใหเ้ด็กเคา้ซึมซับมิติอ่ืนๆ
มากกวา่ เราไม่ควรไปโกรธกบัสภาพแวดลอ้มแบบน้ีแลว้ไปลงกบัคนอ่ืน มนัก็
ไม่ต่างกบัส่ิงที่เคา้โดนมา ผมเลยเลือกที่จะยอมรับมากกว่าว่าถา้เราไม่ชอบมนั
มากๆ หน่ึงคือเราก็มีสิทธ์ิที่จะเลือกไม่อยูป่ระเทศน้ีซ่ึงคนส่วนมากก็ consider 
เร่ืองน้ีอยู่ สองถ้าเราเลือกที่จะอยู่ประเทศน้ี เราก็คงไม่ยอมรับ ต้องค่อยๆ
เปล่ียนแปลงดว้ยการเพิม่ปัจจยัใหม่ อะไรที่เราท าไดก้็ค่อยๆเพิ่มปัจจยั แต่ส่วน
ใหญ่คงตอ้งยอมรับที่จะอยู่ประเทศน้ี คนที่อยู่ในส่ิงแวดล้อมแบบน้ีมันเป็น 
majority” 
คลิปในโรงหนังและเพลงชาติในเวลาเช้าและเย็น 
     “เราไม่ชอบ เรารู้วา่ตวัเองไม่ชอบ แต่เราก็ตอ้งยอมรับ เราอาจจะหยดุในทาง
ร่างกายและไม่ไดส้นใจวา่ส่ิงน้ีตอ้งมา effect เรามาก” 

 
ขอ้มูลค าถาม 

สัญญะทางวัตถุ  
     “อะไรที่เป็นที่ปิดแลว้จ ากดัอิสรภาพ มีส่ิงตรงขา้มเป็นช่องที่เปิดหรือแสงที่
มันสาดเขา้มา อะไรที่มัน break free ออกไป มันเป็นส่ิงที่มีอยู่จริง แต่คน
จ านวนนึงในน้ีจะมองเห็นข้อจ ากัดน้ีไม่ได้ และจะมีคนที่ break free อยู่
ตลอดเวลา และคนที่ break free ไปแลว้ก็จะ break free ไปเลย มนัจะไม่มีทางที่
จะกลบัมาได ้หรือโลกที่ไม่เห็นฟ้าแบบหนังเร่ืองทรูแมนโชว ์แต่ก่อนคุณรู้สึก
อิสระแต่ที่จริงเราถูกพนัธนาการอยู ่ผมไม่ไดค้ิดถึงsymbolเหล่าน้ีมาก เหมือน
เราไปให้ค่ากับมนัดว้ย เหมือนเราไปให้ค่ากบัมนัซ ้ าอีก เรายงัเอามันเป็นวตัถุ
ของการจดัการ ผมเห็นภาพของความหวงั ทุกคนสามารถที่จะ break free 
ออกไปได ้เหมือนพนัธนาการที่สร้างขึ้นมาชัว่คราวและไม่น่าที่จะท าตามซัก
เท่าไหร่ ผมไม่อยากจะไปเสียดสีเท่าไหร่ แค่อยากให้ความหวงัคนว่าอิสระมนั
อยูแ่ค่เอ้ือมนะ โลกที่เราเห็นมนั consistent แบบที่เคา้สร้างมา ที่จริงมนัเป็นโลก
ที่ fake ที่ไม่จริง เหมือนรอยที่ไม่เนียน เหมือนสีที่เพี้ยน ไหนบอกว่ามนัสวยไง
แต่มนัเพี้ยน มนัไม่ใช่ของแท ้อยา่ไปใช ้energy ในการสู้ หรือเกลียดชงัโลกที่
เคา้สร้างขึ้นมา ศิลปะควรไปพน้จากตรงนั้นทั้งยกยอ่งและเสียดสี จินตนาการที่
มนัไปใหพ้น้จากการครอบง าทางศาสนาแบบบา้นเรามนัคืออะไรบา้ง และเรา 
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ตารางที่ 3 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ วจิกัขณ์ พานิช (ต่อ) 
 โหยหาอะไรบ้าง มันเป็นเร่ืองของอิสรภาพ มันเป็นเ ร่ืองของการที่ คุณ

สร้างสรรคด์ว้ยตวัคุณเองไดน้ะ” 
 
วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นคุณ วิจักขณ์ พานิช  
 ความเช่ือในสงัคมไทยเป็นส่ิงที่ถูกปลูกฝังมา ท าใหค้นส่วนใหญ่เช่ือในเร่ืองปาฏิหาริย ์ที่มา
จากการยดึติดในตวับุคคล ส่ิงน้ีอาจแปรเป็นความรุนแรงไดอ้ยา่งน่ากลวั บางคนมองไม่เห็น บางคน
มองเห็นเป็นการยดัเยยีดความเช่ือ มองไปที่ประเด็นการศึกษา การสั่งให้ท  าอะไรตามๆกนัเป็นการ
ยดัเยียดความเช่ือที่เปรียบเสมือนโรงเล้ียงสัตว ์ระบบวฒันธรรมแบบเผด็จการในการศึกษาไทยมี
ความรุนแรง เป็นบรรยากาศที่จ  ากดัเร่ืองจินตนาการ ไม่ไดใ้ห้คนเปิดพื้นที่ทางความคิดสร้างสรรค์
หรือการไดต้ั้งค  าถาม ท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ท  าไมสงัคมไทยถึงไม่กา้วหนา้ และเด็กนกัเรียนไทยคิดอะไร
ไม่เป็น เพราะมีที่มาที่ฝังลึกและโครงสร้างแบบน้ีมีอยูจ่ริง โครงสร้างที่หลอมคนให้รับขอ้มูลดา้น
เดียวผา่นการมีระเบียบวนิยั ทั้งที่ควรแทรกเร่ืองความมีอิสรภาพ การเป็นตวัของตวัเอง การไม่ติดอยู่
ในกรอบซ่ึงเป็นมิติดา้นอ่ืนที่ควรมีในระบบการศึกษาไทย  
สัญญะแทนค่าอ านาจ อ านาจมีลกัษณะเป็นส่ิงที่ปิด ความมืด และการจ ากัดอิสรภาพ ตรงขา้มกับ
แสงที่สาดเขา้มา ความสว่าง หรือช่องทางที่ถูกเปิดออก เราไม่เห็นในพนัธนาการที่จ  ากดัความมี
อิสระของตวัเรา เราอยูใ่นโลกที่โกหก มีร่องรอยที่ปกปิดไม่เนียน เหมือนสีที่เพี้ยนต่างไป ศิลปะควร
ไปพน้จากตรงนั้น ทั้งการยกยอ่งและการเสียดสี เพราะทั้งสองกรณีเท่ากบัเราไปให้คุณค่ากบัมนั เรา
ตอ้งสร้างจินตนาการที่มนัไปพน้จากกรอบของการครอบง าทั้งการเมือง และศาสนา รวมทั้งความ
เกลียดชงัในใจเรา และมนัเป็นเร่ืองของอิสรภาพ 
  
 
บทสัมภาษณ์ คุณ มุทิตา เช้ือช่ัง  

นกัข่าวและบรรณาธิการฝ่ายรายงานพเิศษ ส านกัข่าวประชาไท ไดรั้บรางวลั Agence France-Presse 

Kate Webb ประจ าปี 2015 โดยส านกัข่าว เอเอฟพ ีประเทศฝร่ังเศส 

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 17 กนัยายน พ.ศ. 2559 เวลา 14:06-14:55 น. 

สถานที่ : ส านกัข่าวประชาไท หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 4 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ มุทิตา เช้ือชัง่ 
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4. คุณ มุทิตา เช้ือชัง่ 

 
ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
     “สุวรรณภูมิตอ้งขายความเป็นไทยภายในอาคารก็มียกัษ์ เอาตัวละครใน
วรรณคดีมารับแขก คิดวา่เป็นการส่ือสารกบัต่างชาติมากกว่าคนในประเทศ เรา
เห็นแบบน้ีในทุกๆที่ มนัตอ้งขาย symbolic ต่างๆคิดวา่มนัเชยๆ ไม่ใช่ไทยจริงๆ
แต่มีความพยายามท าใหม้นัดูเป็นไทย ความเป็นไทยจริงๆก็ไม่รู้ว่ามนัคืออะไร 
มนัก็เป็นววิาทะทางวชิาการเยอะ” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “เป็นการชนกนัทางชนชั้นบนสุดและล่างสุด สะทอ้นมิติทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจ มองในมุมสัญลกัษณ์ไดห้ลายส่ิง รองเทา้ก็เป็นส่ิงที่ต  ่าสุดในร่างกาย 
ในทางเศรษฐกิจ informal sector สะทอ้นว่ารัฐไม่ไดดู้แลคนไดดี้นัก เพราะดู
แลว้ก็ไม่น่าจะมีรายไดดี้ ตอ้งมาใชพ้ื้นที่สาธารณะ” 
รูปนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “เป็นภาพที่สวยงามน่าประทบัใจ ส าหรับคนที่มีอ  านาจควบคุมก็คงจะปลาบ
ปล้ืมใจที่เยาวชนของเราไดท้  าในส่ิงน้ี ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีความ
นอบนอ้มถึงขีดสุด ความรู้สึกมีสองส่วน หน่ึงคือมีความรู้สึกเศร้า มนัเป็นวธีิคิด
ที่ระบบการศึกษาไทยพยายามปลูกฝัง การหมอบกราบก็เป็นสญัลกัษณ์ของการ
กดทบั ทุกคนไม่สามารถมีอตัลกัษณ์ได ้ท าใหทุ้กคนเหมือนกนัหมด และทุกคน
ไม่สามารถท าอยา่งอ่ืนไดน้อกจากส่ิงที่เขาบอกใหท้  า การเร่ิมส่ิงเหล่าน้ีตั้งแต่ใน
วยัเด็กจึงไม่แปลกที่เยาวชนหรือคนไทยเองตั้งค  าถามไม่ไดเ้พราะการถูกกล่อม
เกลามาตั้งแต่เล็ก มันยากมากที่จะเป็นคน critical เพราะเราถูกปลูกฝังใน
โรงเรียนมานานมาก แต่ในอีกมุมนึงก็คิดว่าเด็กก็อาจจะสนุกก็ไดไ้ดท้  าในส่ิงที่
ไม่เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัเลย น่าจะตอ้งถูกอธิบายวา่การกระท าน้ีเป็นส่ิงที่ดี
งามหน่ึงเดียว ซ่ึงไม่มีลกัษณะเป็น choice แต่เป็นภาคบงัคบั แลว้ก็ไม่เคยอธิบาย
แบบอ่ืนๆ หรือ challenge ได”้ 
รูปแผงขายพระและรูปป้ันม้าลายริมถนน 
     “ดูเป็นพุทธพาณิชยอ์ย่างชัดเจน สะทอ้นความเช่ือทางศาสนาของคนไทย
จ านวนมาก มองในรูปมา้ลายน่ีเป็นลกัษณะนบัถือผีมากกว่าจะเป็นพุทธดว้ยซ ้ า 
ดา้นนึงก็เคารพความเช่ือของเคา้ แต่อีกดา้นนึงตอ้งวิพากษว์่าคนมนัไม่มีส่ิงยดึ
เหน่ียว จนตอ้งมายดึเหน่ียวกบัอะไรก็ไม่รู้” 
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ตารางที่ 3 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ มุทิตา เช้ือช่าง (ต่อ) 
 รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 

     “มองในทางข่าวเป็นการซอ้นกนัระหว่างความแปลกกบัวาทกรรมหลกัของ
ชาติ เร่ืองเล่าหลักของชาติที่เป็นเร่ืองของสถาบนัที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ในบรรยากาศที่
เปิดอาจจะกลา้ที่จะพดูแต่ในบรรยากาศตอนน้ี context แบบน้ีก็ขอไม่พดู” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวันที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “ไม่แน่ใจว่าถา้เป็นเหตุการณ์แบบน้ีในวนัอ่ืนๆเขาจะใช้อะไรในแบบน้ีมั๊ย 
สัญลักษณ์แบบน้ี วิธีการพูดแบบน้ี เหตุระเบิดเค้าไม่ได้ทรีตมันว่าเป็น
อาชญากรรมต่อรัฐ แต่มนัเป็นอาชญากรรมต่อสถาบนัที่เคา้เคารพรัก น่าจะปลุก
กระแสชาตินิยม ตามภาพคนโพสตน่์าจะทรีทวา่เป็นฝีมือของคนเส้ือแดงท า มนั
จึงมีลกัษณะประณามบุคคลที่น่าจะหมายถึงคนในสังคมเดียวกนั มนัเป็น sign 
ของ nationalism หมดเลย รู้สึกน่ากลวั” 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
     “ไม่แน่ใจวา่สีของฉากหลงัตอ้งลอ้ไปกบัสีของเส้ือดว้ยรึเปล่า เป็นขอ้สังเกต
ที่น่าสนใจและไม่เคยคิดมาก่อน แต่มองในแง่ของที่คนคิดไดก่้อนเลยคือสีแดง
และสีเหลือง คิดว่าน่าจะมีการหลีกเล่ียงสีที่มีความอ่อนไหวในทางการเมือง 
ส่วนสีฟ้าหรือน ้ าเงินมีความคิดวา่ปลอดภยัในบริบทสงัคมไทย” 

 
ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 

คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “ในฐานะที่ไม่ไดอ้ยูใ่กลแ้วดวงการศึกษามาก มนัอนัตรายสุดๆเลยที่ท  าแบบ
น้ี ประเด็นที่หน่ึงการท่องแบบน้ีมนัท าลายสมอง คนที่อยูใ่นคุกตอ้งท่องแบบน้ี
ทุกวนัเป็นเวลาหลายปี นักโทษการเมืองหลายคนเม่ือออกมาบอกว่าหัวสมอง
ไม่ไดค้ิดอะไรเลย มันท าให้เคา้ลืมทุกส่ิง กบัเด็กหัวสมองตอ้งการพฒันาการ 
ตอ้งการความคิด ตอ้งการการสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นช่วงวยัที่ส าคญัที่สุด ประเด็นที่
สองคือเป็นการยดัทุกค่านิยมที่ควรจะถูกตั้งค  าถามในโลกสมยัใหม่ ไม่น่าเช่ือวา่
จะเยอะขนาดน้ี มนัไม่ใช่แค่การท าไปเฉยๆแต่มนัสะทอ้นอุดมการณ์ความคิด
ของครูซ่ึงน่ากลวัมากในความรู้สึก เพราะมนัลงไปในระดบัที่เป็นจุดเร่ิมตน้ มนั
ไม่ใช่ส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการคิดเลย และยงัเอาคุณค่าที่อยูบ่นฐานของการเมือง
ไปใส่อีก สงัเกตจากรัฐบาลอ่ืนจะไม่แทรกลงไปในวฒันธรรมโรงเรียน  
ปัจจุบนัการต่อสู้มนัเปล่ียน บริบทมนัเปล่ียน การต่อสู้ทางความคิดมนัแหลม
มาก การสอนค่านิยมหลกัแบบ intensive ขนาดน้ี มนัคือการสูก้นัในสนามของ 
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ตารางที่ 3 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ มุทิตา เช้ือช่าง (ต่อ) 
 กา้วแรกในการโปรแกรมให้คนคิดแบบน้ี ที่น่ากลัวเพราะ context มนัเปล่ียน 

มนัมีการปะทะ มี violence การที่คุณเช่ือแบบน้ี ถา้สังคมมนัไม่ไดข้ดัแยง้มาก
มนัไม่ไดไ้ปบี้  ต่อใหไ้ม่ชอบอีกฝ่ายนึงมนัก็จะไม่เกิดการท าร้ายกนัง่ายๆ แต่ว่า
เม่ือ context มนัเป็นแบบปัจจุบนัน้ีที่ขดัแยง้กนัหนกั แลว้น่ีเป็นชุดความคิดหลกั
ถา้เช่ือกนัขนาดน้ีและยดัเยียดกันขนาดน้ี นอกจากไม่ช่วยให้คิดแลว้มันยงัจะ
ไม่ใหพ้ื้นที่ของคนเห็นต่างดว้ยความจริงโรงเรียนน่าจะมีบทบาทในการสอนให้
เด็กรู้จกัตั้งค  าถาม รู้จกัการคิดเป็นเหตุเป็นผล รู้จกัวิธีการในการถกเถียง สร้าง
วฒันธรรมของการถกเถียงมากกวา่ท าแบบน้ี” 
คลิปนักเรียนท าความเคารพ 
     “เป็นการเสียทรัพยากร หัวสมอง เสียเวลา เสียพลงังานในการท าอะไรแบบ
น้ีมาก เม่ือเรารู้สึกตวัขึ้นมาไดว้่ามนั extreme เกินไปและมนัไม่สมเหตุสมผล 
มองในแง่ดีคือโลกมนัเปล่ียน เด็กรุ่นน้ีเขา้ถึงโซเชียลได้เร็วมาก การยดัเยียด
อะไรแบบน้ีมนัอาจใชไ้ด ้แต่ก็เป็นการทา้ทายยคุสมยัว่ามนัจะใชไ้ดจ้ริงรึเปล่า 
สอนให้เด็กเช่ือฟังๆ แต่ไม่ไดมี้การสอนให้เคารพตวัเอง ไม่ท าสภาพแวดลอ้ม
ให้ถามได้ กล้าคิดกล้าวิจารณ์ ทุกอย่างจึงสมบูรณ์แบบในการสร้างให้เป็น
มนุษยก์ระป๋อง เป็นเด็กดีของรัฐไทย โดยสรุปคือคิดว่าเยอะเกินไปมาก มัน
ไม่หมาะสมกบัยคุสมยัน้ีเท่าไหร่ แต่ที่น่ากลวัคือมนัสร้างความเคยชิน ซ่ึงตอ้ง
ใชเ้วลาเท่าไหร่ในการถอนความเคยชินน้ีที่ถูกปลูกฝังมา” 

 
ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื  
     “อ านาจเป็นนามธรรมที่สะทอ้นออกในทางรูปธรรมที่มีผลต่อผูค้น ท าให้
คนไม่สามารถมีเจตจ านงของตัวเองได้ อ  านาจอาจเป็นรูปธรรมที่สามารถ
ก าหนดทิศทางทุกๆอยา่งได ้เช่นค าสั่ง กฎหมาย หรืออาจเป็นส่ิงที่มองไม่เห็น 
จบัตอ้งไม่ได้อย่างจารีตประเพณี ความเช่ือ ความศรัทธาในอะไรก็แล้วแต่ 
รวมถึงความสมัพนัธด์ว้ย มนัจึงเป็นปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยท์ี่กดทบั บงัคบั หรือ
ก าหนดอะไรกบัคนอ่ืนๆไดไ้ม่วา่ระดบัยอ่ยหรือระดบัใหญ่” 
การท างานของอ านาจ  
     “มนัแลว้แต่ที่ แลว้แต่วา่ตวัมนัอยูต่รงไหน ในที่ๆมนัเผยแสดงตวัเองชดัเช่น
กฎหมาย ค  าสั่งศาล ค  าพิพากษา อ านาจก็ตรงไปตรงมาแต่อ านาจที่มนัยากคือ
อ านาจที่มนัละเอียด ที่เราก็ไม่รู้ตวัวา่เราเช่ือแบบน้ีตั้งแต่เม่ือไหร่ หรือใครๆก็ 
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ตารางที่ 3 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ มุทิตา เช้ือช่าง (ต่อ) 
 เช่ือแบบน้ี ผ่านการเรียนการสอน การบอกเล่า แบบเรียน ผ่านส่ิงแวดล้อมใน

สงัคม ยิง่มนัละเอียดเท่าไหร่เรายิง่มองไม่เห็น ยิง่ตั้งค  าถามยาก ยิง่รู้สึกตวัไดย้า
กวา่มนัคืออ านาจ” 
มายาคติในสังคมไทย 
     “ค าขวญัทั้งหลายในประเทศน้ี เช่นประเทศคือบา้น ทหารคือร้ัว, ความเป็น
ไทย คือทุกอยา่งที่เราบริโภคกนัอยู ่ที่เราผลิตซ ้ ากนั มนัลว้นแต่เป็นเร่ืองเล่าชุดนึ
งซ่ึงจริงรึเปล่าก็ไม่รู้ คุณเกษียร เตชะพีระไดพู้ดถึงความเป็นไทยตั้งเยอะว่ามนั
ไม่มีไทย เช้ือชาติไทยในอดีตมนัไม่มี หรือลูกจีนรักชาติ สโลแกนพวกน้ีเป็น
การประกอบสร้างเป็น discourse แบบหน่ึง” 
สัญญะทางวัตถุ 
1. “หลอดไฟส่วนใหญ่จะแทนค่าวา่เป็นปัญญา มนัส่องสวา่งแต่วา่มนัไม่ใช่พระ
อาทิตย ์มนุษยส์ร้างมนัขึ้นมา มนัไม่ใช่ธรรมชาติ ไม่ใช่truth มนัคือส่ิงประดิษฐ์
อยูท่ี่วา่ใครจะช่วงชิงมนัได”้ 
2. “คุก ตาราง มันเป็นอ านาจที่หนักและชัดมาก บดจนอยู่ขา้งใต ้จ  ากัดทุก
ส่ิงของคุณ ส่ิงที่เอาไปไม่ไดอ้ย่างเดียวคือลมหายใจ เวลาอยู่ใตลู้กกรงแลว้มัน
ไม่เหลืออะไร ไม่เหลือคุณภาพชีวิตหรือเสรีภาพใดๆทั้งส้ิน แค่เอาชีวิตรอดไป
ในแต่ละวนั” 

 
วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นคุณ มุทิตา เช้ือช่ัง 
 อ านาจคือ ส่ิงที่เป็นนามธรรมที่สะทอ้นออกในทางรูปธรรมที่มีผลต่อผูค้น ท าให้คนไม่มี
เจตจ านงของตวัเอง อ านาจทางรูปธรรมที่สามารถก าหนดทิศทางทุกๆอยา่งได ้เช่นค าสั่ง กฎหมาย 
หรืออาจเป็นที่มองไม่เห็นอย่างจารีต ประเพณี ความเช่ือ ความศรัทธา รวมถึงความสัมพนัธ์ของ
มนุษย ์ส่ิงที่ยากคือการที่เราไม่รู้ตวัวา่เรามีความเช่ือแบบน้ีตั้งแต่เม่ือไหร่ มนัเป็นอ านาจแบบละเอียด 
ซ่ึงอ านาจแบบน้ีมาในรูปของการสอน การบอกเล่า ผ่านแบบเรียน การสอน ผ่านส่ิงแวดลอ้มใน
สงัคม มนัไดผ้ลิตใหเ้ยาวชนของเรามีความเคารพ นอบน้อมอยา่งถึงขีดสุด ทะทอ้นผ่านในรูปแบบ
ของความเป็นระเบียบเรียบร้อย วธีิคิดในแบบน้ีอยูใ่นระบบการศึกษาไทยที่พยายามปลูกฝังมาตลอด 
การหมอบกราบของเด็กนกัเรียนเป็นสัญลกัษณ์ของการกดทบั ท าให้ทุกคนไม่สามารถมีอตัลกัษณ์
ไดเ้พราะทุกคนเหมือนกนัหมด การริเร่ิมปลูกฝังส่ิงเหล่าน้ีตั้งแต่ในวยัเด็กจึงไม่แปลกที่เยาวชนหรือ
คนไทยเองตั้งค  าถามไม่ไดเ้พราะถูกกล่อมเกลามาตั้งแต่เล็ก เช่นการท่องจ า หรือการท าตามค าสั่งครู 
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มองในมุมเปรียบเทียบมนัคลา้ยกบัคนที่อยูใ่นคุก เพราะตอ้งท่องแบบน้ีเหมือนกนัเป็นเวลาหลายปี 
นักโทษทางการเมืองหลายคนเม่ือออกมาจากคุกมักบอกว่าหัวสมองโล่ง มีอาการเบลอ เหมือน
กระบวนการท าให้ลืมตนเอง กับกรณีเด็กที่สมองก าลังพฒันา ต้องการความคิด ต้องการการ
สร้างสรรค ์แต่โรงเรียนกลบัยดัเยยีดทุกค่านิยมที่ควรจะถูกตั้งค  าถามในโลกสมยัใหม่ มนัสะทอ้นถึง
อุดมการณ์ที่น่ากลวั เพราะมนัลงไปในระดบัจุดเร่ิมตน้ ผลต่อเน่ืองนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดการคิด
แลว้มนัยงัไม่เปิดพื้นที่ใหก้บัคนที่เห็นต่างดว้ย ทั้งที่โรงเรียนควรมีบทบาทในการสอนให้เด็กรู้จกัตั้ง
ค  าถาม รู้จกัการคิดเป็นเหตุเป็นผล และรู้จกัวธีิในการถกเถียง  
 วาทกรรมหลกัของชาติ เร่ืองเล่าหลกัสะทอ้นออกมาผ่านความเช่ือของคนไทยจ านวนมาก 
การกราบไหวใ้นส่ิงที่ศกัด์ิสิทธ์ิ นับถือศาสนาผีมากกว่าศาสนาพุทธ มนัแสดงว่าคนขาดส่ิงที่ยึด
เหน่ียวทางจิตใจ มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ไดง่้าย กระแสชาตินิยมยงัท างานอยู ่และสร้างความ
รุนแรงขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างในทางชนชั้นที่แตกต่างกนัในสงัคมเดียวกนั 
สญัญะแทนค่าอ านาจ หลอดไฟแทนค่าว่าเป็นปัญญา มีแสงส่องสว่าง แต่มนัไม่ใช่ดวงอาทิตย ์มนั
เป็นเพยีงส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้น ไม่เป็นธรรมชาติ เป็นส่ิงประดิษฐท์ี่ขึ้นอยูก่บัวา่ใครจะช่วงชิงมาได ้ส่ิง
ที่ตรงขา้มกบัอ านาจจึงเป็นสถานที่เช่นคุก ตาราง เป็นสถานที่ที่บดคนจนอยูข่า้งใต ้จ  ากดัทุกส่ิงของ
คุณ ยกเวน้เพยีงแค่ลมหายใจ ภายใตลู้กกรงมนัไม่เหลืออะไร ไม่เหลือคุณภาพชีวติและเสรีภาพ เป็น
แค่การเอาชีวติรอดไปในแต่ละวนั 
 
 

บทสัมภาษณ์ คุณ สันติ ลอรัชวี  

ผูร่้วมก่อตั้งและนกัออกแบบ Graphic Designer, Practical Design Studio   

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:56-14:18 น. 

สถานที่ : Practical Design Studio ทองหล่อ กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี

5. คุณ สนัติ ลอรัชว ี
ขอ้มูลรูปภาพ รูปกินรีริมทาง 

     “เห็นสองส่วน ส่วนที่เป็น background กบัส่วนที่เป็นตวั object ส่วนที่เป็น 
object เห็นเป็น cultural decorative เป็นส่ิงตกแต่งทางวฒันธรรมซ่ึงไม่น่าจะ
เป็นรูปป้ันที่สอดคลอ้งกบัที่มาของมนั เช่นกินรีในป่าหิมพานต ์หรือในบริบท
ของศาสนา เม่ือรูปป้ันน้ีมาประกอบกบั background ท าใหรู้้สึกถึงความเป็น 
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
  public เป็นภาพที่เห็นในชีวติประจ าวนั ผูท้ี่น ามาใชอ้ยูภ่ายใตปู้มหลงับางอยา่ง

เก่ียวกบัพทุธศาสนา ในบา้นเราก็มีการดึงปูมหลงั เกร็ด เร่ืองเล่า พระไตรปิฎก 
ออกมาเล่า คนที่หยบิมาใชต้อ้งการสะทอ้นความเป็นไทย หาตวั representation 
บางอยา่งของความเป็นไทย” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “นึกถึงวถีิชีวติที่กระจายตวัอยูใ่นเมืองใหญ่ มองเห็นแยกเป็นสองส่วนคือตวั
ประธานของภาพซ่ึงเป็นคนซ่อมรองเทา้กบับริบทแวดลอ้ม เราไม่แปลกตากบั
ภาพคนซ่อมรองเทา้แบบน้ี แต่จะมองไปที่บริบทแวดล้อมหรือ environment 
มากกวา่ เหมือนการปะทะกนัระหวา่งพื้นที่ที่มีเจา้ของกบัพื้นที่สาธารณะ ท าให้
นึกไปถึงการขอคืนฟุตบาทฯ ซ่ึงค  าถามที่น่าติดตามคือถา้คนน้ีหายไปในวิธีคิด
ที่ว่าเราอยากได้ฟุตบาทที่สะอาด และปราศจากคนเร่ร่อนหรือหาบเร่แผงลอย 
แลว้เคา้จะไปอยู่ที่ไหน เพราะมนัเป็นการหายไปของอาชีพและการด ารงชีวิต
ของเคา้อยูด่ว้ย มนัมี solution อะไรบา้งที่ serve การหายไปหรือการขาดแคลน
ของพื้นที่ดว้ย ” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “ผมคิดว่าเด็กท าก็ไม่ไดค้ิดอะไร มุมนึงก็ปลูกฝังให้เรารู้จกัยอม รู้จกัโอน
อ่อน รักษาล าดบัขั้นผูใ้หญ่และเด็ก ขณะเดียวกนัก็ท  าให้เรากลวัผูใ้หญ่ไปดว้ย 
พอมาเป็นคนสอนหนังสือก็พยายามกระตุน้เด็กไม่ให้กลวัอาจารย ์และท าให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนก็ท  าให้เป็นอุปสรรค เพราะอ านาจ
บางอยา่งกดอยูใ่นจิตใตส้ านึกท าใหเ้กิดปัญหาบางอยา่งในการศึกษา โดยเฉพาะ
ในการเรียนศิลปะที่ตอ้งการการเปิดความคิด ท าใหม้นัยากมาก แต่ก็เขา้ใจที่เด็ก
ไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นตวัเองและหมกมุ่นอยู่กับความถูกหรือผิดที่มี
อาจารยเ์ป็นเสมือนตุลาการช้ีถูกผดิ พอเขา้ระบบการศึกษาที่ตอ้งการการทดลอง 
ตั้งค  าถามกับถูกผิดใหม่ มองว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้แค่ปรุงแต่งความ
เป็นไปไดน้ั้นในรายละเอียดก็อาจเกิดส่ิงใหม่ขึ้นได ้ลกัษณะที่เด็กมีความเกรง
กลวัต่อการแสดงความคิดเห็นต่อผูท้ี่มีอ  านาจมากกวา่ และมีแนวโนม้ที่จะคลอ้ย
ตาม หรือไม่ปะทะดว้ย เด็กอาจจะสบายใจกวา่ที่จะคุยกบัเราช่วงเลิกเรียนเพราะ
ไม่อยากแตกแถว เป็นเร่ืองกฎหมู่ดว้ย เช่นการฝึกท าอะไรพร้อมกนั มนัมี safe 
zone อยูใ่นการมีระเบียบ หลายคนจึงเลือกที่จะไม่ปฏิบติับางอยา่งชดัเจน 
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
 ออกมา น่าสนใจตรงจะ balance อยา่งไรกบัสงัคมที่ยดึถือระเบียบวธีิแบบน้ี” 

รูปแผงขายพระและรูปป้ันม้าลายริมถนน 
     “เป็นเร่ืองความเช่ือ ตุก๊ตามา้ลายเป็นกระบวนการเกิดสัญลกัษณ์ในสังคม มี
จุดเร่ิมตน้และมี agreement มนัเป็น ready-made object ที่มีราคาไม่แพง เวลา
ผ่านร้านขายตุ๊กตาสัตว์ปูนตามต่างจังหวดัเห็นเยอะมาก จนเกิดค าถามถึง 
demand วา่เยอะขนาดนั้นเหรอ มนัสะทอ้นให้เห็นปลายทางในการใชง้านหรือ 
มนัร่วมสมยัในระดบัที่วา่เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกยดึโยงเขา้กบัความเช่ือ และเป็น
ความเช่ือที่ลงไปสู่วถีิชีวติ ไม่ไดเ้ป็นความเช่ือในทางศาสนาดว้ย เป็นความเช่ือ
ในระดบั cult เลย เป็นสัญลักษณ์อยา่งหน่ึงของตวัวิถีชีวิตในประเทศไทยเรา 
เป็น representation ความเป็นไทยที่มาจากดา้นล่าง มา้ลายเป็นตวัอยา่ง cult ใน
ประเทศทีไ่ม่มีมา้ลาย มองวา่วนันึงเป็น souvenir ของไทยก็น่าสนใจเหมือนกนั 
ส่วนพระเคร่ืองมองเป็นอีกจกัรวาลนึง ถา้เราอยูใ่นวงการน้ีจะเห็นว่า value มนั
เกิดจากขอ้ตกลงในระดบัเชิงอ านาจว่าส่ิงน้ีจะมี value ส่ิงน้ีจะไม่มี value เช่น
เรามีพระสมเด็จหน่ึงองค์ เราบอกไม่ได้พระน้ีมีค่า ต้องผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณค่าการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องผ่านการการันตีจากคนที่ มี
ประสบการณ์ฯ การซ้ือขายตรงน้ีก็เป็นการเก็งก าไร คลา้ยการสร้างความหมาย 
เช่นการสร้างความหมายเชิงประวติัศาสตร์ การสร้างความหมายเชิงพุทธคุณ 
การสร้างความหมายเชิงปริมาณ และอีกสารพดั มีการประกอบสร้างเชิงคุณค่าที่
หลากหลายมาก ดงันั้นแผงพระน้ีจึงเป็นวงจรเบื้องตน้ที่จะเดินเขา้ไปสู่ชั้นในอีก
ที ที่เราเห็นได ้และเลือกซ้ือได”้ 

รูปที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “ผมจะมองในแง่บริบทของข่าว บริบทของข่าวปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าความ
เป็น fact มนัลดลง ไม่วา่ในแง่การผลิตหรือในแง่การรับรู้ของคน อ านาจความ
จริงมันไม่ไดต้รึงไว ้เช่นเดียวกันกบัความสั่นคลอนในอ านาจของภาพถ่ายที่
ลดลง หมายถึงวา่ภาพถ่ายเคยถูกยอมรับมนัในฐานะความจริง หรือความจริงที่
จริงกว่าน้ี เพราะฉะนั้นตอนน้ีคนน าเสนอข่าวทั้งคนผลิตและคนดูจะคาดหวงั
ความจริงจากมนันอ้ยลง คนเร่ิมคุน้วา่การน าเสนอข่าวก็เป็นการสร้างวาทกรรม
อย่างนึง แต่ว่าวาทกรรมผ่านเลนส์หรือว่าผ่านมุมมองของบรรณาธิการ
เช่นเดียวกนักบัที่มีหลายคนพดูถึงภาพถ่ายวา่ถึงแมจ้ะเป็นตวัแทนของความจริง 
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
 ชุดนึง แต่มนัก็เป็นแค่มุมมองผา่น viewfinder ของช่างภาพหรือช่างตกแต่งภาพ 

ดงันั้นถา้บริบทของภาพน้ีมาในบริบทของภาพข่าว เราก็ไม่สามารถสืบคน้ความ
จริงไดห้รอกวา่ไฟไหมม้ากแค่ไหน ไฟไหมห้ยดุตอนไหน หรือไฟไหมม้ากแต่
พระบรมฉายาลกัษณ์อยูใ่นสภาพยงัดี ตอนน้ีเราไม่สามารถสืบคน้ได ้การเอา
บริบทของอคัคีภยักบัความเสียหายในบริบทแวดลอ้มที่อยูใ่นภาพ ประกอบกบั
ภาพถ่ายชุดนึงหรือภาพโปสเตอร์ชุดนึงที่มีสภาพยงัดีอยู่ ถามว่าองคป์ระกอบ
ของส่ิงที่มนัอยู ่มนัสามารถช้ีน าให้เราคิดอะไรบางอยา่งได ้ทีน้ีก็ขึ้นอยูก่บัคน
รับแล้วว่าคนรับมีพื้นหลังในความเช่ือเร่ืองของส่ิงเหล่าน้ี อาจมองว่าภาพมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือมีอภินิหาร หรือเกินจริงที่เราพิสูจน์ ผมก็ไม่ไดย้นืยนัว่ามนั
ไม่มีเพราะเราก็ไม่แน่ใจ ในแง่ของคนที่มองอีกแบบนึงว่าไฟมนัหยดุก่อนที่จะ
ถึงภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ และรู้สึกดีที่ไม่มีใครอยากเห็นภาพของในหลวงที่
ถูกไฟเผาซ่ึงมันก็จะเป็นภาพในอีกมุมนึง แต่เม่ือมันประกอบกันรวมไปถึง 
headline ที่เขียนข่าวมนัก็จะช้ีน าอะไรบางอยา่ง เช่นการที่อยากจะให้คนรู้สึกถึง
บารมี หรือว่าตัวเองก็เช่ือเร่ืองนั้ นอยู่แล้ว ก็จะเขียนข่าวในท านองน่าทึ่ ง 
ปาฏิหาริย ์ท  าให้เราไม่ไดส้นใจว่าเกิดปริมาณเพลิงไหมเ้ท่าใด นักดบัเพลิงเขา้
ไปเพลิงไหมอ้ยูเ่ท่าใด มันท าให้เราไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลชุดน้ีได้ ดังนั้นถ้า
มองในเชิงประกอบภาพเขา้กับข่าวก็ตอ้งดูว่าเขาเขียนข่าวอย่างไรดว้ย ท าให้
ภาพน้ีมีคุณค่ามากขึ้นไปกวา่เดิมเพราะเป็นภาพที่ผา่นสถานการณ์บางอยา่งมา ก็
มีคนไม่นอ้ยที่คลอ้ยตามและรู้สึกดีไปดว้ยจากปัจจยับางอยา่งที่พร้อมจะเช่ือไป
ในทิศทางน้ีไดเ้ช่นกนั  
     เราอาจมองภาพน้ีในเชิงสัญศาสตร์ก็ได้ว่า กลุ่มนักดับเพลิงกลุ่มน้ีเขา้มา
ควบคุมพื้นที่น้ีไดท้นัเวลาก่อนที่ภาพจะเสียหาย ข่าวแบบนั้นก็เขียนได ้แต่ว่า
อาจจะไม่ได้เขียนหรือน าเสนอข่าวในเหล่ียมมุมนั้น แต่อาจเสนอข่าวว่าตัว
อคัคีภยัท าลายสภาพแวดลอ้มทุกอยา่งยกเวน้ภาพน้ี ก็เป็นเหล่ียมมุมในการมอง
การน าเสนอมากกวา่” 
รูปคนไร้บ้านริมถนน 
     “คงเป็นภาพที่คนประทบัใจ ผมมองถึงการเขา้ถึงส่ิงที่เป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจ 
ดงันั้นคนแต่ละคนจะเขา้ถึงส่ิงที่ยดึเหน่ียวจิตใจอยา่งแตกต่างกนัไป ขณะที่คนที่
มีโอกาสก็จะมีรูปแบบในการเขา้ถึงที่หลากหลาย บางคนก็ดูทีว ีบางคนก็ซ้ือ 
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
 นิตยสาร บางคนก็โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนชายคนน้ีจะเขา้ถึงได้อย่างไรมันก็เป็น

รูปแบบนึงที่เคา้จะเขา้ถึงมนั และก็อยูท่ี่คนที่ถ่ายรูปน้ีอีกว่าการ crop ไม่ให้เห็น
ตวั environment อ่ืนๆ และจงัหวะในการโฟกสั ท าใหต้วัประธานของรูปยงัเป็น
ตวัพระบรมสาทิสลกัษณ์อยูแ่ละท าให้คนประทบัใจว่าภาพนั้นเป็นที่ยดึเหน่ียว
ของบุคคลในภาพเช่นกัน จุดนึงที่มันน่าสนใจความเป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจกับ
ประชาชนที่เห็นได้ตั้งแต่จุดต ่าสุดในระดับของคนที่ไม่มีที่พกัอาศยั เร่ร่อน
จนถึงมหาเศรษฐีพนัลา้น ซ่ึงมีการแสดงตวัเองออกมาอยา่งชดัเจน ดงันั้นการจะ
ถ่างใหก้วา้งที่สุดในความรู้สึกของเราคือการไดเ้ห็นภาพจุดที่ล่างที่สุดดว้ย และ
ทุกคนโฟกัสไปที่จุดเดียวกัน ที่ยึดเหน่ียวเดียวกัน มันก็จะเป็นภาพที่คน
ประทบัใจเพราะไดเ้ห็นและส าหรับคนที่ไม่รู้วา่ในแต่ละม้ือจะกินอะไร คืนน้ีจะ
นอนที่ไหน และสมบติัติดตวัที่เป็นปัจจยัยงัชีพไม่มีที่ให้เก็บของ เพราะฉะนั้น
ส่ิงที่ติดกบัตวัมนัจะตอ้งส าคญัมากในการด ารงชีวิต แต่กลบัมีส่ิงน้ี นั่นแสดงว่า
ส่ิงน้ีจะตอ้งเป็นส่ิงที่ส าคญัที่สุดในชีวติอนัหน่ึงที่ถูกเลือกมาแลว้ในความหมาย
ของภาพ” 

ขอ้มูลคลิปวดีิโอ คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “ถา้เรามองผ่านตวัเน้ือหาที่เห็น เราก็จะเห็นระบบที่เดิมๆอยู ่ส่ิงที่น่าคุยคง
เ ป็น เ ร่ื อ ง ระบบในการป้อนข้อ มูล ชุดส า คัญ ซ่ึ งก็ ค งม าตั้ งแ ต่ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาลให้นโยบาย มีการสวดมนต์ และตามด้วย
สถานการณ์ในช่วงเวลา มีค่านิยม 12 ประการดว้ย ท าให้เห็นยคุสมยั คลิปน้ีมนั
ก็จะเป็นบนัทึกยคุสมยั ผมก็คิดวา่น่าสนใจดีเหมือนกนัถา้ท่อนน้ีถูกบนัทึกทุกๆ
ปีก็จะสะทอ้นปัญหาบา้นเมืองไดดี้เหมือนกนัว่าในแง่ของการศึกษาว่ารัฐไดใ้ช้
การศึกษาผลิตวาทกรรมว่าเยาวชนตอ้งโฟกสัอะไร มนัก็จะกลายเป็น media ที่
ส าคญัอนันึง ในช่วงที่บา้นเมืองไม่ไดมี้อะไรมนัก็จะกลายเป็นเร่ืองของ ค่าของ
ครู บุญคุณของครู จริยธรรมต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมันเป็นกลไกที่เราก็ไม่รู้ว่า
โรงเรียนปัจจุบันที่การผลิตซ ้ าแบบน้ีให้เกิดการจ าได้ มันได้ถูกพูดคุยใน
รายละเอียดเยอะมากนอ้ยแค่ไหน มนัก็เป็นวิธีการนึงที่สะทอ้นให้เห็นว่าตวัคน
ที่บริหารจดัการ การลดหลัน่กนัลงมาจนถึงระดบัครูหนา้หอ้งเน่ีย ก าลงัตอ้งการ
ใหเ้ด็กสนใจหรือใหค้วามสนใจกบัเร่ืองอะไร คลา้ยการ install เขา้ไปก่อนแต่ยงั
ไม่ปฏิบติัการ เหมือนการท่องอาขยาน กอ ไก่ ขอ ไข่ หรือสูตรคูณ ที่ตอ้งเกิด 
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
 การซ ้ าเพือ่ใหจ้ดจ าชุดตวัสญัญะชุดน้ีไปก่อน แลว้ค่อยไปสู่การตีความ และการ

ตีความน้ีมันจะเป็นปัจเจกขึ้นอยู่กบัเด็กว่า เด็กนั้นอยู่ในครอบครัวแบบไหน 
เป็นเด็กที่ครูชวนเด็กคิดไปในแง่ไหน ตรงน้ีเป็นตวัพื้นฐานที่จะใส่ใหเ้ด็กทุกคน 
แต่เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจยัส่วนตวั แต่ไม่ว่าเร่ืองจะดีไม่ดี 
อ านาจมันกดอยูแ่ลว้ ตั้งแต่อ านาจของความเป็นครู อ านาจที่บอกเราว่าส่ิงนั้น
เช่ือได ้คนน้ีน่าเช่ือ และคนน้ีจะไม่บอกเราผิด ถึงแมค้รูในปัจจุบนับางคนบอก
วา่ฉนัแค่มาชวนคิด แลกเปล่ียน ฉันไม่ยนืยนัอะไรทั้งนั้น แต่ความหมายน้ีก็ยงั
ไม่ไดเ้ป็นความหมายหลกั อนันั้นในแง่ของตวัการถ่ายขอ้มูลออกมา ในแง่ของ
ตวั place หรือ location อ านาจของตวัสถานที่ก็เช่นเดียวกนั ความเป็นโรงเรียน 
ทุกคนเขา้มาที่น่ีก็เพือ่จะหาความรู้ ความจริง หรือความถูกตอ้ง ถูกตรวจสอบอยู่
แลว้ เพราะการสอบก็เป็นการตรวจสอบว่าคุณจะเดินต่อไปไดรึ้เปล่า คุณตอ้ง
ตอบความจริงบางชุดที่ฉนับอกวา่มนัจริง คุณบิดเบือนไม่ได ้โดยเฉพาะปรนัยที่
มีค  าตอบเดียว เพราะฉะนั้นคุณตอ้ง follow ตามค าตอบนั้น  
     ดงันั้นในตวัพื้นที่มนัมีบริบทที่ทรงพลงั เราเช่ือส่ิงที่เราเรียนมา เช่นเราอา้งว่า
เช่ือเราสิเราเรียนมา มันก็จะกลายป็นดาบสองคมเหมือนกัน ถ้าความจริงมัน
เปล่ียน ส่ิงเราเรียนมามนัเปล่ียน มนัก็จะเกิดความโกลาหลทางความคิด เร่ือง
วิทยาศาสตร์ก็เปล่ียน มันท าให้เห็นว่าพอเรียนสูงขึ้ น ได้ชุดขอ้มูลที่มากขึ้ น 
กลายเป็นวา่เราตอ้งพึ่งตวัเองมากขึ้นกบัการตดัสินใจอะไรต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น
ความหมายของค า เราใชพ้จนานุกรมอยูส่องฉบบั คือราชบณัฑิตกบัมติชน ถา้
เรามองวา่มติชนเพิง่เกิดขึ้นไดป้ระมาณสิบปี ก็หมายความวา่เรามีนิยามของค าที่
ใช้ในการส่ือสารหรือการคิดเพียงแค่ชุดเดียว ซ่ึงชุดน้ีถูกยอมรับในระดับ
ทางการ ราชการ การศึกษาระดบัวิทยานิพนธ์ เรามีชุดความหมายตรึงอยูห่น่ึง
ชุด ขณะที่หน่วยเล็กที่สุดของประโยค ค  ายงัมีชุดเดียว แน่นอนการประกอบ
ประโยคเป็นชุดความคิดในระดับ official ท าให้มีภาพหลักชัดเจนอยู่
พอสมควร” 

คลิปในโรงหนังและเพลงชาติในเวลาเช้าและเย็น 
     “มนัไม่ได้มีกฎหมาย แต่มนัเป็น norm บางอย่าง กลไกของสังคมควบคุม
กนัเองให้เป็น the must คงมีอีกหลายเร่ืองที่เป็นลกัษณะแบบน้ี การเคารพธง
ชาติอาจจะชดัมาก มนัอยูใ่น media ในเวลาเดียวกนัไม่วา่จะเดินถนนหรือดูทีว ี
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
 อยูบ่า้น แต่มนั matter เพราะทุกอยา่งมนัหยดุ มนัผลิตให้เราอยู ่แปดโมงเชา้เรา

เปล่ียนไปไหนก็ไม่ได ้ยงัไงมนัก็หยุดเรา การยนืก็คือการหยดุ มนั freeze ทุก
อยา่งรอบตวัเราไว ้ในทีวกีบัในถนนไม่ต่างกนั ถา้หันไปดูส่ิงที่เราจะดูทุกอยา่ง
ก็ freeze ในทีวีก็ freeze เหลือแต่ content มนัก็คือการหยดุให้รับ รับอะไร รับ
เร่ืองราวที่เคา้ตอ้งการใหเ้รารับ กลวัเราหลงลืม เป็นเร่ือง message ที่รัฐตอ้งการ
ใหเ้รารับ หรือทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ วิธีการให้รับคือลดความสนใจรอบขา้ง
เพื่อที่จะ หยดุ และให้ คลา้ยหยดุพูดก่อนเด๋ียวฉันจะพูด หรือ “นักเรียนเงียบๆ
ฟังค รู  มันส าคัญนะส าหรับพวกเธอ ” ผมไม่คิดว่ามัน ต่างกัน  แต่ เ ป็น
กระบวนการที่ mass ขึ้น เพียงแต่ว่าเม่ือเราจะคุยกบัคนทั้งประเทศ เราก็ตอ้ง
สร้างกลไกแบบนึงขึ้นมา ท ายงัไงให้หยดุ เราต่างหากที่ตอ้งท าความเขา้ใจมัน
เคา้ท างานกับเรายงัไง แล้วก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ขึนยู่กับว่าเราจะ 
respond กบัมนัยงัไง ถึงไม่มีกฎหมายบงัคบัแต่เราก็ตอ้งรับผลกบัตวั norm นั้น
ดว้ย จุดน้ีเลยจากการบงัคบัใช ้แต่เป็นการปะทะในระดบัประชาชน เม่ือใชสิ้ทธ์ิ
ก็จะเกิดผลตามมาซ่ึงจะรับมือกบัมนัอยา่งไรถา้เราจะส่งสารตวันั้น แต่ว่าสารตวั
นั้น consequence มนัคืออะไร คงตอ้งวา่กนัไป” 

ขอ้มูลค าถาม อ านาจคอื  
     “ความสัมพนัธ์เชิงควบคุมระหว่างส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงหรืออีกหลายๆส่ิง
เช่นถา้เราเล้ียงหมาก็คือความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างเรากบัส่ิงน้ีแมก้ระทัง่
อ  านาจระหวา่งเรากบัเคร่ืองมือที่ใชค้วามอิสระระหว่างเราใชม้นัหรือเราใชม้นั
เพราะมีขอ้จ ากดัต่อมนัมนัก็จะเป็นการปะทะกนัระหวา่งเรากบัเคร่ืองมือนั้น เรา
ใชก้ระบี่หรือกระบี่ใชเ้รา เราใชค้อมหรือคอมพิวเตอร์ใชเ้รา เพราะเราท าเท่าที่
มนัใหเ้ราท า คนในบา้น แฟน เพือ่นร่วมงาน ทุกอยา่งมีการปะทะกนัเชิงอ านาจ
ตลอด เวลาไปหาลูกคา้มีการ balance กนัะหว่างอ านาจ อ านาจในที่น้ีผมไม่ได้
มองเป็นค าลบ มองเป็นศกัยภาพในการท าบางอยา่ง ในบริบทที่เราคุยกบัลูกคา้ 
เราจะท าอย่างไรในการรักษาเสถียรภาพบางอย่างให้งานมันก้าวไปขา้งหน้า 
balance บางอย่างถ้าปล่อยให้ลูกคา้มีอ านาจมากเกินไป งานก็อาจจะไม่ได้
กา้วหนา้อยา่งที่ตอ้งการก็ได ้เป็นการดุลย ์การเมืองก็เป็นการดุลยผ์ลประโยชน์
หรืออ านาจซ่ึงกันและกัน ในครอบครัวก็มี ขยายออกไปสู่หมู่บา้น ไล่ขึ้นไป
เร่ือยๆ แน่นอนวา่มีอ านาจจ านวนมากที่เขา้มากระท าเขา้มาปะทะกบัเรา 
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
 ตลอดเวลา ประเด็นคือเราจะมีท่าทีกับมันอยา่งไร เพราะเราอาจจะไม่ได้ให้

ความส าคญัอยา่งเดียวกบัอ านาจที่ชดัเจน เช่น คสช.สั่งว่าค่านิยม 12 ประการ
ต้องเป็นอย่างน้ี  เราต้องดูว่าส่ิงที่ เค ้าสั่งมากดทับเราได้ขนาดไหน หรือ
กระทบกระเทือนชีวิตเราขนาดไหน ตอ้งพิจารณา หรืออ านาจบางอย่างที่เรา
ผา่นมา มนัมีขอ้ดีกบัเราบา้งมัย๊ มากกวา่เราทอ้ถอยวา่เราไปอยูใ่ตส่ิ้งเหล่านั้น ” 

 การท างานของอ านาจ  
      “อ านาจเป็นเร่ืองของน ้ าหนกั momentum ต่างๆ มนัก็จะเป็นการถ่วงน ้ าหนัก
กนั authority บางอยา่ง ถา้อ านาจปะทะกนัมนัก็ตอ้งเกิดกติกา ขณะที่รัฐก็มองวา่
ประชาชนตอ้งคิดอย่างน้ีภาพรวมถึงจะเรียบร้อย เคา้ก็ใชม้ันผ่านกลไกต่างๆ 
เพราะฉะนั้นมนุษยจึ์งเติบโตมากบัวิวฒันาการในการใชอ้  านาจอยา่งลุ่มลึกมาก 
ละเอียดมาก ผ่านทุกอยา่ง ผ่านท่าที กลยทุธ์ จิตวิทยา อยา่งในสามก๊กน่ีเต็มไป
ดว้ยการใชอ้  านาจทุกอยา่ง ทั้งในแง่ของก าลงั ประเด็นมนุษยอ์ยูค่นเดียวถา้มอง
ในแบบภควทัคีตามีแน่นอน เพราะขา้งในเราคงหลากหลาย ละเอียด ถา้เราเช่ือ
ในลกัษณะร่วมของจกัรวาล คือมี parts กบั wholeness ใน wholeness คงมี parts 
จ านวนมาก แลว้มนัคงเป็นการรักษาน ้ าหนกัส่ิงต่างๆในใจเราเช่นเดียวกนั”   
มายาคติในสังคมไทย  
     “ผมไม่ค่อยพบที่มันเฉพาะนะ คือถ้าตัดรูปแบบออก seniority หรือการ
เคารพผูใ้หญ่ในคนจีนก็สูงมาก การเคารพบรรพบุรุษวิธีคิดแบบขงจ๊ือ ผมว่ามนั
เป็นเร่ืองเคสๆมากกวา่ เรายงัเช่ืออะไรหลายๆอยา่งแบบที่เป็นเราลกัษณะที่เป็น
ภาพแบบส่วนผสม ความเช่ือของเราอาจจะพบบนภูมิภาคอ่ืนๆ ประเทศอ่ืนๆ
ดว้ย แต่วา่มนัจะมีความเช่ือเฉพาะที่มีสไตลข์องตวัเอง มายาคติเราก็เป็นลูกผสม
แบบน้ีเหมือนกัน เราเช่ือในอะไรบางอย่างที่บางทีไม่ต้องการพิสูจน์ เรามี
พื้นฐานแบบนั้นอยู ่เพราะว่าในภูมิภาคน้ีโตมากบั animism อยูแ่ลว้ผสมมากบั
พุทธ เพราะฉะนั้ นมันมีหลายอย่างที่คนที่อยู่แถวๆน้ีพร้อมที่จะเช่ืออะไร
บางอยา่งที่มนัไม่ตอ้งการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ใชค้วามรู้สึกมากกว่าเหตุผล 
ฟังความรู้สึกและใชค้วามรู้สึกในการตดัสิน บางมุมดีมากแต่บางมุมก็ท  าให้มี
ปัญหาเช่นกนั” 
 สัญญะทางวัตถุ  
     “ผูใ้ชอ้  านาจ อ านาจ และผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจ ถา้คิดในแง่สญัญะผมวา่ไม่มี 
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ตารางที่ 5 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สนัติ ลอรัชว ี(ต่อ) 
  signifier ที่เฉพาะเจาะจงมนัอยูท่ี่กระบวนการ หรือถา้พูดในแง่ของ visual มนั

อาจจะอยูท่ี่เร่ืองอ่ืนเช่นองคป์ระกอบ ต าแหน่ง ขนาด แต่ไม่ใช่วตัถุนั้นคืออะไร 
ต าแหน่งที่เป็นประธาน ต าแหน่งบนก็ตอ้งกดทบัต าแหน่งล่าง ใหญ่กว่าก็กด
ทบัเล็กกวา่ หรือ balance ที่มนัพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในแง่ขององคป์ระกอบพวก
น้ีท าใหอ้  านาจมนัเปล่ียน มนัไม่ใช่วา่คืออะไร แต่มนัคือสภาวะแบบใดต่างหาก 
เพราะฉะนั้นส่ิงที่เขา้ไป arrangement กนัคืออ านาจ อ านาจก็คือผลของ compos 
นั้นที่ส่ิงหน่ึงมีต่ออีกส่ิงหน่ึง แต่ใครที่เป็นผูใ้ชอ้  านาจกบัผูท้ี่ถูกใชอ้  านาจ ผมคิด
วา่อยูท่ี่เราจดัการ หรือวา่อยูท่ี่สถานะต าแหน่งแห่งหนของมนัและการจดัการต่อ
องคป์ระกอบนั้นๆ”  

 
วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นคุณ สนัติ ลอรัชว ี
 อ านาจคือศกัยภาพในการกระท าบางส่ิงบางอยา่งในแง่ความสมัพนัธ ์และมีอยูร่อบตวัเราใน
ระดับที่แตกต่างกันไป อ านาจมีลักษณะการท างานอย่างถ่วงดุลระหว่างกันทั้ งในระดับรัฐต่อ
ประชาชน และในระดบัประชาชนดว้ยกนัเอง ประเด็นมายาคติมีอยูใ่นความเช่ือความศรัทธาซ่ึงเป็น
ภาวะของการที่ไม่อาจตดัสินไดด้ว้ยเหตุและผล อาจเน่ืองมาจากความเป็น animism พื้นหลงัของ
ภูมิภาคน้ี อ านาจยงัปรากฎในสถานศึกษา ในความเป็นครูผูส้ร้างความจริง และความถูกตอ้ง บริบท
ของสถานที่จึงสร้างชุดความจริงขึ้นมาและเราก็เช่ือในส่ิงที่ไดเ้รียนมา ขณะที่ความจริงอาจเปล่ียน
ไดห้ากขอ้มูลเรามีมากขึ้น  
 ส าหรับสญัญะแทนค่าอ านาจ ผูใ้ชอ้  านาจ และผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจนั้นมองวา่ไม่มี signifier เพราะ
มนัสามารถเป็นไดห้มดขึ้นทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการ และถา้มองในมุม visual อาจอยูท่ี่ principle 
เช่น ต  าแหน่ง ขนาด หรือความสมดุล มองเป็นสภาวะแบบใดมากกว่าคืออะไร อ านาจจึงคือผลของ
วตัถุที่มีผลต่อกนั หรืออยูใ่นสถานะ ต าแหน่งและแห่งหนของมนัที่ผา่นการจดัการ 
 
 
3.2.4 วิเคราะห์สรุปกระบวนการส ารวจข้อมูลภาคสนาม (การสัมภาษณ์)  
 จากค าถามที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดต้ั้งค  าถามต่อประเด็นมายาคติ อนัเป็นวิธีการท างานใน
ระดบัพฤติกรรมของผูท้ี่ถูกครอบง าโดยปราศจากค าถามต่ออ านาจนั้น ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ด้ส่งต่อ
ค าถามนั้นไปสู่บุคคลต่างๆที่หลากหลายร่วมสังคมเดียวกนั และจากการส ารวจขอ้มูลจากการหา
ขอ้มูลภาคสนามในเทอมแรกของการศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดส้อบถามไปยงัคนจ านวน  64 คน 
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ที่หลากหลายอาชีพ และอาย ุจากคร้ังนั้นท าให้ไดข้อ้มูลเชิงกวา้งว่าบางคนก็ไม่สามารถเขา้ใจค าว่า 
“มายาคติ” และท าใหก้ารตอบค าถามไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกกลุ่มสัมภาษณ์
เพยีง 10 คน และขอวเิคราะห์สาระทางความคิดที่ไดรั้บดงัต่อไปน้ี 

1. มายาคติ มีลกัษณะเป็นความคิดและความเช่ือในส่ิงที่บอกต่อกนัมา มนัมีอยูจ่ริง แต่คน
อาจไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของมัน มันยงัคงซ่อนตัวอยู่ในเบื้องลึก ท างานอย่าง
สม ่าเสมอ มีประสิทธิภาพ และมีอ านาจต่อความคิดและการกระท าของคนในสงัคม 

2. อ านาจ คือส่ิงที่อาจจะไม่ไดป้รากฏตวัให้เห็นอยา่งชดัเจน มนัมาในรูปแบบของความ
เช่ือที่ปราศจากความสงสยั อ านาจสามารถก ากบัและควบคุมให้เราเช่ือ คิดและปฏิบตัิ
ตาม 

3. ความศรัทธา มีลักษณะเป็นความเช่ือมั่นในส่ิงที่รักอย่างหมดใจ เช่ือว่ามันเป็นจริง 
ถูกตอ้ง เหมาะสม 

ลกัษณะการตอบค าถามสามารถแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
ตอบค าถามแบบอิงประสบการณ์ส่วนตัว  ผูว้ิจยัสร้างสรรค์จะได้ค  าตอบที่เฉพาะหน้า มี

ความสดใหม่โดยไม่ผ่านการกรองแบบซับซ้อน มีลกัษณะจริงใจ ไม่มีกรอบอา้งอิงงานวิชาการ มี
ความเป็นตวัเองอยา่งชดัเจน อธิบายความเขา้ใจผ่านประสบการณ์ตรงในชีวิต การอธิบายสัญญะ
เป็นไปอยา่งเรียบง่ายในการท าความเขา้ใจ 

ตอบค าถามแบบอิงทฤษฎี  ความรู้และความเขา้ใจนั้นส่งผลต่อค าตอบของการสัมภาษณ์ 
เม่ือมองเห็นมายาคติ และเขา้ใจกระบวนการในการท างานของมนั จะเกิดความรู้ทนัและสามารถ
แยกแยะไดอ้ยา่งชดัเจน ส่งผลใหค้  าตอบถูกอธิบายอยา่งมีกรอบคิด และการอา้งอิงที่ชดัเจน สามารถ
ยกตวัอยา่งและอธิบายสัญญะไดต้รงประเด็น พบได้จากผูท้ี่ศึกษาหรืออ่านหนังสือเก่ียวกับสาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ตอบค าถามตามสายงาน  จากความหลากหลายในการเลือกผูท้ี่จะสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
สายงานต่างๆในสงัคม ท าใหค้  าตอบที่ไดมี้ลกัษณะเฉพาะเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัสายงานของตนเอง 
ความคิดเห็นที่มีต่อปรากฎการณ์ดา้นความเช่ือและความศรัทธาจึงเป็นการมองผ่านกรอบสายอาชีพ
ของตน 

ตอบค าถามแบบผสมผสาน  ผูถู้กสมัภาษณ์บางคนมีความรู้แบบขา้มศาสตร์ จากการศึกษา
หาความรู้ดา้นอ่ืนเพิ่มเติมท าให้ความคิดเห็นมีความน่าสนใจในการมองสถานการณ์ที่แตกต่างกนั 
วเิคราะห์ไดอ้ยา่งมีองคร์วม และมีเปิดกวา้งต่อความหลากหลายทางความคิด  
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วัตถุสัญญะ   
ประสบการณ์ส่วนตวัและพฤติกรรม รวมทั้งความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนหรือการคน้หา

ความรู้เพิม่เติมแบบขา้มศาสตร์ของผูถู้กสมัภาษณ์ ส่งผลต่อค าตอบเก่ียวกบัสญัญะที่ปรากฎออกมา 
วัตถุสัญญะแบบรูปธรรม  

- ไมโครโฟน, โทรโข่ง = การขยายเสียงให้ดงั อ านาจในการบงัคบัให้ฟัง การ

ฟังซ ้ าๆกนั ฟังขอ้มูลชุดเดิมบ่อยๆจนเกิดความเคยชิน  

- ตวัอกัษร = มีอ านาจในการท าให้อ่าน สมองรับรู้ตวัอกัษรโดยอตัโนมติั ผนั

แปรตามขนาด และต าแหน่งในการมองเห็น 

- อาคารราชการ = มีระดบัความสูงต ่าในกระบวนการออกแบบที่แสดงถึงล าดบั

ชั้นในวธีิคิดแบบระบบราชการ และการกดใหย้นิยอม  

- รากของตน้ไม ้และก่ิงไม้ = การเติบโตแผ่ขยายอยา่งเงียบเชียบ และด าเนิน

ต่อไปอยา่งชา้ๆแต่ทรงพลงั 

- ทหารมา้ และรถยนต์ขนาดใหญ่ = ต  าแหน่งในความสูงต ่าและพื้นที่ที่เราอยู่

ส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อส่ิงอ่ืนที่ต  ่ากวา่ สร้างอ านาจใหเ้กิดขึ้นต่อผูมี้ไวใ้นความ

ครอบครอง 

- หลอดไฟส่องสวา่ง = ส่ิงประดิษฐ์โดยมนุษยเ์พื่อมนุษย ์เปรียบกบัดวงอาทิตย์

แลว้หลอดไฟก็เป็นเพยีงส่ิงจ าลองที่ถูกสร้างขึ้น 

- คุก = สถานที่ที่เต็มไปดว้ยอ านาจในการ กด บด คนให้ไม่คิด และไม่ตอ้ง

สงสยัในอะไรอีกต่อไป   

- กอ้นหิน = ความหนกัแน่น ความแขง็แรง การกดทบั และความหยาบ 

- คอ้น = การเป็นผูก้ระท า การท าลาย ความแข็ง เคร่ืองมือ ความยตุิธรรม ความ

เด็ดขาด การตดัสิน และความเจบ็ปวด 

- กระดาษ = ความบางเบา อ่อนบาง ถูกท าลายได้ง่าย อ่อนแอ ปลิดปลิว 

กลายเป็นส่ิงอ่ืนไดง่้าย และการถูกกระท า 

- คบไฟและเปลวไฟ = พลงัจากไฟสร้างความอบอุ่น และขณะเดียวกนัก็สร้าง

ความรุนแรงในการท าลายลา้งทุกส่ิง เปลวไฟเปรียบดัง่ผูท้ี่อยูใ่ตอ้  านาจที่คอย

กระจายแสงอนัเรืองรองของไฟใหย้งัคงด ารงอยู ่ 
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- ความหรูหรา และความเก่าโทรม = คนรวย และคนจน การไดรั้บความดูแล 

และไม่ไดรั้บการดูแล คนชั้นบน กบัคนชั้นล่าง และความแตกต่างทางชนชั้น  

วัตถุสัญญะแบบนามธรรม 
- เสียง = มีอ านาจ และอานุภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลเขา้สู่สมองแบบอตัโนมติั 

มีตัวแปรคือความดัง และความถ่ีในการได้รับฟัง การให้ฟังซ ้ าๆเป็นการ

กระท าของมายาคติแบบหน่ึง 

- ลม = มองไม่เห็นแต่รู้สึกไดเ้ม่ือสมัผสักบัร่างกาย ท าให้เกิดอาการหนาว ร้อน 

และขนลุก 

- แสงและความมืด = ความชดัและความพร่าเลือน การเปิดเผยและการปกปิด 

ความชัดแจง้และความคลุมเครือ ธรรมะและอธรรม เสรีภาพและการคุมขงั 

ความรู้แจง้และความมืดบอด ความรู้ตวัและความไม่รู้ตวั 

- สภาวะแบบใดแบบหน่ึงที่ผ่านการจดัการ ส่งผลให้เกิดการกระท าต่อกนั เช่น 

การกดทบั ต  าแหน่งแห่งที่ ท  าใหส่ิ้งหน่ึงมีผลต่ออีกส่ิงหน่ึง 

 
3.3 กระบวนการส ารวจข้อมูลภาคสนาม (การส ารวจผ่านการสังเกต)  

การคน้หาขอ้มูลว่าดว้ยประเด็นอ านาจ และมายาคติ นอกจากจะพบว่าเป็นส่ิงที่ปรากฎใน
รูปของนามธรรมแลว้ ยงัพบว่ามีในส่วนของวตัถุทางรูปธรรมดว้ย ซ่ึงพบเห็นไดจ้ากส่ิงของต่างๆ
รอบตวั ประกอบกบัผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดมี้อาชีพสอนศิลปะหลายระดบัชั้นเรียน ท าให้ตอ้งเดินทาง
และพบปะผูค้นมากมายรวมทั้งบา้นต่างๆดว้ย ทางผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดค้น้หามายาคติและอ านาจที่
อยูใ่นรูปของวตัถุ ดว้ยการส ารวจเขา้ไปในบา้นเรือนของคนที่มีฐานะต่างๆกนั เพื่อดูส่ิงที่ปรากฎใน
การที่จะวเิคราะห์ประเด็นอ านาจในตวัวตัถุ อนัเป็นวตัถุทางสญัญะที่สามารถแสดงให้เห็นถึงอ านาจ
ที่สะทอ้นออกมาจากผูท้ี่เป็นเจา้ของบา้นที่ทางผู ้วิจยัสร้างสรรค์ได้เขา้ไปสังเกต นอกจากนั้นยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ และความศรัทธาไดอี้กดว้ย ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดเ้ลือกการ
ส ารวจบา้นและวตัถุที่อยูใ่นบา้นเป็นขอ้มูลในการคน้หารหัสที่ว่าดว้ยอ านาจ และมายาคติที่ปรากฎ
อยูใ่นนั้นอนัเป็นขอ้มูลภาคสนามผา่นการสงัเกต 
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3.3.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกส ารวจบ้าน 
บา้น นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว บ้านในมุมมองของวตัถุยงัสามารถที่จะสะท้อน

ความคิด ความเช่ือ ของเจ้าของบ้านผ่านวตัถุส่ิงของต่างๆ ทั้ งการเลือกซ้ือวตัถุ การน าวตัถุที่
หลากหลายนั้นไปวางในต าแหน่งต่างๆของบา้น ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างสรรคต์อ้งอ่านสัญญะเหล่านั้นผ่าน
การสงัเกต และสงัเคราะห์ออกมาเป็นขอ้มูล จากช้ินวตัถุส่ิงของ และต าแหน่งของการจดัวางซ่ึงจะมี
ความสมัพนัธก์บันิสยั ความเช่ือและอุดมคติ ที่เป็นของเจา้ของบา้นในแต่ละหลงั 

เน่ืองจากการท างานของสญัญะในรูปแบบมายาคตินั้นเป็นการแผก่ระจายแบบเกิดขึ้นไดใ้น
ทุกระดบัชั้นฐานะทางสงัคม ผูว้จิยัสร้างสรรคจึ์งมีหลกัเกณฑเ์ลือกบา้นแบบคละกนั โดยมีทั้งบา้นที่
ฐานะการเงินในระดบัดีมาก ฐานะการเงินในระดบัดี และฐานะการเงินในระดบัปานกลาง ซ่ึงในแต่
ละฐานะมีผลต่อสถานภาพทางอ านาจที่เกิดขึ้น เราสามารถเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างอ านาจ เงิน 
ความศรัทธา และวตัถุสัญญะต่างๆภายในบา้นได้ ผูว้ิจยัสร้างสรรค์จึงสรุปวิเคราะห์วตัถุสัญญะ
ต่างๆในแต่ละบา้น ตามตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 6 ตารางการวเิคราะห์กระบวนการส ารวจผา่นการสงัเกต 

 
บา้นหลงัที่ วตัถุสญัญะที่พบ การวเิคราะห์ 

1. กรณีศึกษาที่หน่ึง ฐานะดีมาก วตัถุที่
พ บ  ง า ช้ า ง  ช้ า ง ไ ม้ แ ก ะ ส ลั ก 
พระพุทธรูปนาคปรก รูป ป้ันเทพ
เจา้ของจีน ต่ีจูเ้อ๊ียะ รูปฮกลกซ่ิวแกะ
ดว้ยไมข้นาดเท่าคนจริง รูปพระฉายา
ลักษณ์ถ่ายกับครอบครัว รูปเข้ารับ
พระราชทาน เหรียญตราพระราชทาน 
รูปครอบครัวในบริเวณต่างๆในกรอบ
ทองค า รูปถ่ายกบับุคคลส าคญั 

ต าแหน่งที่ส าคญัในบา้นจะเป็นต าแหน่ง
หลกัที่มีการวางวตัถุ เช่นบริเวณที่ตรงกับ
ทางเขา้ประตูบา้น บริเวณพื้นที่ๆตอ้นรับ
แขก และบริเวณที่ทุกคนในครอบครัวมา
อยู่รวมกัน ทุกต าแหน่งที่วางวตัถุจะเป็น
ส่วนที่มีการมองเห็นได้ง่ายและสะดุดตา 
ทุกพื้นที่ๆคนนอกจะเขา้มาในบริเวณใน
บา้นจะมีรูปเจ้าของบ้านปรากฎในทุกที่ 
และส่ิงที่เจา้ของบา้นตอ้งการที่จะใหเ้ห็น 

2. กรณีศึกษาที่สอง ฐานะดีมาก  วตัถุที่
พบ ต่ีจูเ้อ๊ียะ รูปพระฉายาลักษณ์ถ่าย
กบัครอบครัวหลายรูป(พบเห็นเกา้รูป)
ในกรอบทอง รูปพระบรมฉายาลกัษณ์
มากมาย 

บริเวณหนา้บา้นเป็นร้านคา้ มีรูปพระฉายา
ลักษณ์ ถ่ายกับครอบครัวตกแต่งผนัง
ด้านซ้ายและขวาด้านละ3รูปในระดับสูง
กว่าระดบัสายตา ตรงกบัประตูทางเขา้พบ
ตี่จูเ้อ๊ียะในระดบัสูง และรูปฉายาลกัษณ์ 
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ตารางที่ 6 ตารางการวเิคราะห์กระบวนการส ารวจผา่นการสงัเกต (ต่อ) 
  ถ่ายกบัครอบครัวเรียงจากบริเวณดา้นหน้า

บา้นเข้ามาอีกหลายภาพ ท าให้ผูท้ี่ เข ้ามา
ตอ้งเห็นรูปภาพเจา้ของบา้นทนัที 

3. กรณีศึกษาที่สาม ฐานะดี  วตัถุที่พบ 
แผ่นยนัตข์องจีน 7 แผ่นบริเวณประตู
บา้น ต่ีจูเ้อ๊ียะ รูปป้ันเทพเจา้จีนจ านวน
มาก รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม รูปป้ันม้า
ทองค า น ้ าเตา้ทองค า พระพุทธรูปปาง
ต่างๆจ านวนมาก ฉัตรทองและเงิน 9 
ชั้น รูปพระบรมฉายาลักษณ์จ านวน
มาก รูปถ่ายรับปริญญา รูปครอบครัว
จ านวนมาก และรูปถ่ายกับบุคคล
ส าคญั 

ลักษณะเป็นบ้านเด่ียวอายุประมาณ14ปี 
ขา้วของค่อนข้างเยอะล้น จนมีความไม่
เป็นระเบียบ บริเวณบนประตูหน้าบา้นมี
แผ่นยนัต์สภาพเก่าติดอยู่ ตรงกับประตู
บา้นมีตี่จูเ้อ๊ียะ และตูโ้ชวท์ี่วางวตัถุมงคล
จ านวนมาก ก าแพงบ้านมีรูปพระบรม
ฉายาลักษณ์ติดอยู่ในต าแหน่งที่สูงมาก
และมีจ านวนมาก ในระดบัสายตามีรูปถ่าย
เจ้าของบ้านกับนายต ารวจที่ มี ช่ือเสียง 
ก าแพงอีกด้านหน่ึงขนานกับบนัไดเช่ือม
ระหว่างชั้ น ล่างกับชั้ นที่สองมี รูปถ่าย
ครอบครัวเจา้ของบา้นในระดับสายตาติด
อยูจ่  านวนมาก บุคคลภายนอกที่เขา้มาใน
บา้นสามารถพบเห็นในส่ิงที่เจา้ของบา้น
ตอ้งการที่จะใหม้องไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. กรณีศึกษาที่ส่ี ฐานะดี  วตัถุที่พบ  รูป
พระบรมฉายาลักษณ์ในกรอบทอง
จ านวนมาก รูปป้ันพระมหากษัตริย ์
รัชกาลที่  5 พระสีวลีในเรือนครอบ
อย่างวิจิตรบรรจง พระพุทธรูปปาง
ต่างๆ หลายขนาด จ านวนนับไม่ถว้น 
รูปป้ันสิงห์คู่ รูปเคารพเทพเจา้จีน ปลา
ทอง ต่ีจู ้เ อ๊ียะสองชั้ นบนฐานมังกร 
งาชา้ง รูปป้ันพระพรหม รูปป้ันเจา้แม่
กวนอิม และภาพเจา้แม่กวนอิม  

ลักษณะเป็นร้านค้าต  าแหน่งหัวมุม จึงมี
ทางเข้าสองทาง และทั้งสองทางจะเป็น
ต าแหน่งที่ตั้งของวตัถุมงคลต่างๆ ทั้งของ
ไทย และจีนเม่ือมองตรงเขา้มา วตัถุถูกตั้ง
จนลน้โตะ๊ที่วางคลา้ยการถูกวางเพิม่เร่ือยๆ
ตามกาลเวลา  ถัด เข้า ไป อีกห้อ งเ ป็น
ต าแหน่งของต่ีจู ้เอ๊ียะสองชั้นขนาดใหญ่ 
ชั้นบนมีห้องพระ วางส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจ  านวน
มากมาย หลายศาสนา รวมทั้งงาชา้งหน่ึงคู่ 
คล้ายห้องสะสม ต าแหน่งที่ส าคญัในการ
มองเห็นจะมีวตัถุมงคลอยูใ่นบริเวณนั้น 
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ตารางที่ 6 ตารางการวเิคระห์กระบวนการส ารวจผา่นการสงัเกต (ต่อ) 
  เสมอ 

5. กรณีศึกษาที่ห้า ฐานะดี  ว ัตถุที่พบ 
พระบรมฉายาลักษณ์กรอบทอง และ
กรอบมุกจ านวนมาก รูปหล่อจ าลอง
รัชกาลต่างๆ รูปถ่ายนายต ารวจ รูป
ถ่ายพระที่มีช่ือเสียง รูปถ่ายเจ้าของ
บ้านกับผู ้มี ช่ือ เสียง ผ้าย ันต์ ตุ๊กตา
ต ารวจทหาร 18 ตัว รูปป้ันเจ้าแม่
กวนอิมสีทอง รูปหล่อจ าลองพระเกจิ
สีทอง พระพุทธรูปสีทองจ านวนมาก 
รูปฮกลกซ่ิวบนกระเบื้องขนาดใหญ่ 
นาฬิกาลูกตุม้โบราณขนาดใหญ่ 

เป็นบา้นคนจีนลกัษณะเป็นห้องแถวที่ถูก
ตกแต่งใหม่ บริเวณกลางบา้นที่ใชต้อ้นรับ
แขกจะมีวตัถุมงคลอยู่ล้อมรอบทั้งส่ีด้าน
ในต าแหน่งที่ สูง ทั้ ง รูปป้ันพระ ตุ๊กตา
ทหารต ารวจ โต๊ะหมู่บูชาทั้งพระพุทธรูป
ไทยและจีนจ านวนมาก ตลอดทางเดินมี
รูปพระบรมฉายาลักษณ์ตลอดก าแพง 
สลับกับรูปถ่ายพระที่มีช่ือเสียง บริเวณ
หอ้งนัง่ท  างานชั้นสองตรงทางเดินมีรูปถ่าย
เจ้าของบ้านกับบุคคลส าคญัอยู่หลายรูป 
และมีโต๊ะหมู่บูชาที่มีพระพุทธรูปจ านวน
มาก ท าให้สายตามองเห็นส่ิงที่ มีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิและวตัถุมงคลของเจา้ของบา้น
ตลอดเวลา 

6. กรณีศึกษาที่หก ฐานะปานกลาง  วตัถุ
ที่พบ โต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธรูป
ปางต่างๆจ านวนมาก ตูเ้ก็บพระเคร่ือง
และวตัถุมงคลจ านวนมาก ภาพพระ
เก จิอาจารย์ช่ือดัง  พระบรมฉายา
ลั ก ษ ณ์  รู ป ป้ั น น า ง ก วัก  รู ป ป้ั น
ฮกลกซ่ิว ห้ิงพระ และตี่จูเ้อ๊ียะ 

เป็นบา้นเด่ียวสองชั้นต่อเติมห้องจ านวน
มาก พื้นที่ใช้สอยค่อนขา้งน้อย ลักษณะ
หลายครอบครัวอยู่รวมกันแบ่งปันพื้นที่
ร่วมกัน ในบริเวณตรงกับประตูทางเข้า
บา้นมีต่ีจูเ้อ๊ียะ ดา้นบนบริเวณเดียวกนัมีห้ิง
พระในระดับสูง ด้านบนตู้โชว์มีรูปป้ัน
นางกวกั และฮกลกซ่ิว ดา้นในหอ้งส่วนตวั
มีตูพ้ระขนาดใหญ่ด้านในเก็บวตัถุมงคล
จ านวนมาก ดา้นบนตูเ้ป็นโตะ๊หมู่หลายชั้น 
มีพระพุทธรูปถูกวางไวห้ลายองค์ หลาย
ขนาด พร้อมพระเคร่ืองที่แขวนไว้อีก
จ านวนมาก ทุกต าแหน่งที่ส าคญัของบา้น
จะมีวตัถุมงคลอยูใ่นบริเวณนั้นเสมอ 
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3.3.2 วิเคราะห์สรุปกระบวนการส ารวจข้อมูลภาคสนาม (การส ารวจผ่านการสังเกต)  
 ประเด็นที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์พบในลักษณะร่วมกันของบา้นทุกหลังดังที่ยกตวัอย่างตาม
ตารางดา้นบนนั้นไดแ้ก่  
ต าแหน่ง  

บริเวณที่ส าคญัของบา้นทุกหลงั ต  าแหน่งที่ดีที่สุดจะมีส่ิงที่เจา้ของบา้นใชว้างส่ิงที่เจา้ของบา้น
คิดว่าดีที่สุด เช่นวตัถุมงคล รูปภาพที่เจา้ของบา้นภูมิใจ หรือส่ิงที่เจา้ของบา้นตอ้งการที่จะให้เห็น  
นยัยะน้ีคือการท าให้ผูท้ี่เป็นคนนอกไดเ้ห็นในส่ิงที่เจา้ของบา้นตอ้งการจะให้เห็น ภาพส่วนใหญ่ที่
พบในการส ารวจบา้นมกัเป็นภาพถ่ายเจา้ของบา้นคู่กบับุคคลส าคญัที่คนปกติสามญัไม่อาจจะมีได ้
การติดรูปถ่ายไวใ้นต าแหน่งที่เห็นไดช้ดัเจน ทั้งในบริเวณห้องรับแขก หรือทางเดินนั้น ท าให้เป็น
การเจาะจงทางการมองเห็นอันมีนัยยะของความภูมิใจในอ านาจที่ เจ้าของบ้านมีต่อผูท้ี่ เป็น
บคุคลภายนอกที่มาพบเห็น 
วัตถุ 

ส่ิงที่ผูว้จิยัสร้างสรรคพ์บไดแ้ก่ วตัถุมงคล วตัถุบูชา (พระพุทธรูปศาสนาพุทธ พระพุทธรูปจีน) 
โต๊ะหมู่บูชา ศาลเจา้แบบจีนที่เรียกว่าต่ีจูเ้อ๊ียะ งาช้าง ภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพถ่ายพระ
ฉายาลกัษณ์ ภาพถ่ายครอบครัว และภาพถ่ายคู่กบับุคคลส าคญั ซ่ึงวตัถุที่พบหลายช้ินมีราคาสูง และ
หายาก อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการมีอ านาจในการมีไวค้รอบครอง วตัถุจึงมีนัยยะของอ านาจผูก
ติดมาในความหมายแบบมายาคติดว้ยเช่นกนั 

วตัถุทั้งหลายมีรูปสญัญะและความหมายสญัญะในตวัเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่วตัถุที่เก่ียวเน่ืองกบั
ความเช่ือในสถาบนัหลกัของชาติ เม่ือความเช่ือและความศรัทธาเกิดขึ้น วตัถุเหล่าน้ีจึงมีความหมาย
แฝงที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็นตวัแทนของคุณค่าในความศรัทธา เป็นตวัแทนของความรักและความ
จงรักภักดี วตัถุเหล่าน้ีจึงเป็นตัวกลางที่เช่ือมโยงอ านาจที่แท้จริงของสถาบนั และบุคคลที่ได้
ครอบครองวตัถุเหล่าน้ี การมีวตัถุที่หายากไวใ้นครอบครองและน ามนัออกมาวางในต าแหน่งที่เห็น
ไดช้ดัเจนก็เป็นการแสดงถึงอ านาจของเจา้ของบา้นที่ไดม้าจากวตัถุนั้นอีกที และเป็นการผลิตซ ้ า
อ านาจส่งต่อไปสู่ผูพ้บเห็น ไม่ว่าจะเป็นคนภายนอกหรือแม้แต่คนในบ้านเองในการปลูกฝัง
ความรู้สึกศกัด์ิสิทธ์ิที่มีในวตัถุนั้นๆ ดว้ยการจดัวางไวใ้นต าแหน่งที่ดีที่สุดในบา้นบริเวณห้องต่างๆ 
ที่จะพบเห็นและถูกมองไดอ้ยา่งง่ายดาย   

อ านาจของวัตถุที่ ถูกสถาปนาให้มีความศักด์ิสิทธ์ิในตัวเอง ท าให้คุณค่าของวัตถุนั้ น
เปล่ียนแปลงไป วตัถุบางอยา่งเราไม่วางในที่ต  ่า เราจะวางไวใ้นที่สูง เราใหคุ้ณค่ากบัตวัวตัถุนั้น และ
ความหมายของวตัถุนั้นก าลงัท างานกบัความคิดของเรา ท างานในระดบัจิตใตส้ านึก จนวตัถุไม่ใช่
วตัถุธรรมดาอีกต่อไป แต่กลายเป็นตวัแทนหรือภาพแทนส่ิงที่ศกัด์ิสิทธ์ินั้น เราศรัทธากบัส่ิงแทน
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มนัมีอิทธิพลกบัจิตใจเรา ดงันั้นวตัถุเหล่านั้นจึงมีอ านาจในทางมายาคติในตวัเอง ในขณะเดียวกนั
เราก็ไดรั้บอ านาจจากวตัถุนั้นเช่นกนั วตัถุเหล่านั้นท าใหเ้รารู้สึกถึงการมีพลงัอ านาจต่อบุคคลอ่ืน เรา
หาวตัถุที่หาไดย้ากมาเพือ่เพิม่เติมอ านาจในตวัเอง เช่นรูปถ่ายกบับุคคลส าคญั เราจะภูมิใจและรู้สึก
แตกต่างถึงล าดบัชั้น (hierarchy) ในสงัคม รวมทั้งความสมัพนัธ์ (connection) ที่เรามีต่อบุคคลผูน้ั้น 
มนัท าใหผู้ค้รอบครองวตัถุรู้สึกถึงอ านาจได ้ลกัษณะแบบน้ีเป็นอ านาจในแบบมายาคติที่บางคร้ังมนั
ท างานจนเราไม่ทนัรู้ตวัถึงการการกระท าของตนเอง  
 
3.4 สรุปกระบวนการในการหาข้อมูลภาคสนาม 
 การหาขอ้มูลภาคสนามเป็นการปรับเปล่ียนวธีิการในการเขา้ถึงขอ้มูล จากการเฝ้าสังเกตส่ิง
ที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของผูว้ิจัยสร้างสรรค์เองไปสู่การหาขอ้มูลในวงกวา้งของผูค้นร่วมสังคม
เดียวกนั เป็นการคน้หาและท าความเขา้ใจกระบวนการท างานของชุดมายาคติที่มีความแข็งแรง ผ่าน
ขอ้มูลในชั้นตน้ที่ไดจ้ากการส ารวจปรากฏการณ์มาเป็นฐานขอ้มูลในส่วนของแบบสอบถามความ
คิดเห็นทั้งสามรูปแบบ (ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และค าถาม) เพื่อใช้ในการขอสัมภาษณ์บุคคลอาชีพ
ต่างๆในสังคม และผลจากค าตอบที่ได้มาก็น าไปสู่การท าความเขา้ใจในชุดมายาคติ และสัญญะ
ต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัอ านาจ รวมทั้งทศันคติที่เกิดขึ้นในระหวา่งการสนทนาเพื่อเก็บขอ้มูล รวมไปถึง
การท าความเขา้ใจในวตัถุสญัญะทั้งหลายที่อยูร่อบตวัเราในการกลายมาเป็นวตัถุสญัญะทางมายาคติ
ที่ส่งผลต่อความคิดของอตับุคคล อนัจะเป็นขอ้มูลชุดส าคญัที่ผูว้ิจยัสร้างสรรคจ์ะน าไปใชเ้ป็นฐาน
ในขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะต่อไป 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์ผลงานและการวิเคราะห์ 

 

กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเม่ือเดินทางมาถึงระยะเวลาหน่ึง ก็จ  าเป็นที่

จะตอ้งท าการวิเคราะห์เพื่อส ารวจความเป็นไปทั้งในส่วนเน้ือหาและในส่วนของรูปแบบในการ

น าเสนอ ซ่ึงควรจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงคใ์นการวิจยัสร้างสรรค ์การ

วเิคราะห์ผลงานนั้นผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดย้อ้นกลบัไปทบทวนจุดเร่ิมตน้ของที่มาในส่วนของเน้ือหา

และแรงบนัดาลใจ ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการน าเสนอเร่ืองราว ซ่ึงท าให้เห็นกระบวนการทาง

ความคิดที่ค่อยๆเร่ิมเปล่ียนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยจากการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลภาคสนาม ความ

เปล่ียนแปลงน้ีส่งผลไปสู่ตวัผลงานสร้างสรรคอ์ยา่งมีนัยยะส าคญั ท าให้ผลงานในระยะหลงันั้นมี

วิธีการในการน าเสนอที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น มีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น และเดินควบคู่ไปกับ

เป้าหมายในการวจิยัไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

 ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดแ้บ่งโครงสร้างเน้ือหาในบทที่ 4 ออกเป็นสองภาคดว้ยกนั ไดแ้ก่ภาค

การสร้างสรรค ์และภาคการวเิคราะห์ โดยในภาคแรกจะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานชุด “มายาคติแห่งอ านาจในสังคมไทย” ทั้ งเจ็ดช้ิน ซ่ึงสามารถแยกตามหัวข้อได้แก่  

รายละเอียดของผลงาน โครงสร้างการสังเคราะห์ ภาพผลงาน ภาพร่างตน้แบบ การอธิบายเน้ือหา 

การอธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ และในภาคที่สองจะเป็นการวิเคราะห์ผลงานใน

ส่วนของเน้ือหาและวธีิการในการน าเสนอ โดยผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดแ้ยกออกเป็นประเด็นใหญ่ๆรวม

ส่ีประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นที่หน่ึงการใชรู้ปแบบเหมือนจริงในผลงานจิตรกรรม ประเด็นที่สองการ

ส่ือความหมายแบบอุปลกัษณ์ ประเด็นที่สามวตัถุสญัญะและการผลิตสร้างความหมาย และประเด็น

ที่ส่ีการน าเสนออ านาจและมายาคติในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค ์ 
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หากใช้เกณฑ์กระบวนการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ 

รวมทั้งรูปแบบในการน าเสนอ ผูว้จิยัสามารถที่จะแบ่งกระบวนการในการคิดและสร้างสรรคอ์อกได้

เป็นสองช่วงเวลา ซ่ึงทั้งสองช่วงเวลามีความแตกต่างกนัทั้งในส่วนของความคิด วธีิการน าเสนอและ

การคน้หาขอ้มูล ผูว้จิยัขอแบ่งวธีิการด าเนินงานวจิยัออกเป็น ระยะที่หน่ึงและระยะที่สองดงัต่อไปน้ี 

4.1 ภาคการสร้างสรรค์ 

4.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 1  

ผลงานในระยะที่ 1 เป็นช่วงระยะเวลาที่ผูว้จิยัใชป้ระสบการณ์โดยตรงจากการส ารวจเขา้ไป

ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นฐานขอ้มูล เน่ืองจากผูว้ิจยัมีอาชีพสอนศิลปะทั้งใน

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสอนพิเศษตามบ้านท าให้ได้พบเจอกับนักเรียนจ านวนมากหลาย

ระดับชั้นที่อยู่ในทุกช่วงระดบัการศึกษา ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัอยา่งอนุบาล ชั้นประถม มัธยม และ

ระดบัมหาวิทยาลยั ในฐานะที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์เป็นคนร่วมสังคมเดียวกันและอยูใ่นสถานการณ์ที่

เกิดความแตกต่างทางความคิดแบบสุดขั้วในสังคมระดับมหภาค ส่ิงที่ผูว้ิจ ัยให้ความสนใจคือ

ประเด็นทางความคิดที่แตกต่างกันนั้นกลับไม่ใช่ความแตกต่างที่หลากหลาย หากแต่เป็นความ

แตกต่างที่สุดขั้วในลกัษณะทวลิกัษณ์แบบวาทกรรม เช่น วาทกรรมความดี-ความเลว วาทกรรมคนดี 

และคนโกง วาทกรรมคิดเหมือนกนัคือมิตร และคิดต่างเป็นศตัรูฯ ความคิดเช่นน้ีเกิดขึ้นและกินเวลา

ยาวนานมากว่าทศวรรษแล้ว โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงได้ผลิตสร้างวาท

กรรมขึ้นมามากมาย ส่ิงน้ีไดน้ าไปสู่การพจิารณา การสงัเกต และการตั้งค  าถามถึงที่มาของความเช่ือ

ผ่านรูปแบบการผลิตสร้างของวาทกรรมและมายาคติหลายชุดที่ไหลเวียนอยู่รอบตวัเรา ส่งผล

โดยตรงต่อคนส่วนใหญ่ทั้ งในกรณีที่ รู้ตัวและในกรณีไม่รู้ตัว ผู ้วิจัยน าข้อมูลจากการสังเกต

ปรากฏการณ์ผสมผสานกบัเน้ือหาที่คน้ควา้จากการอ่านหนังสือเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

ปรัชญา และการเมืองรวบรวมเป็นชุดขอ้มูลขึ้นมา เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน

จิตรกรรมในระยะแรกน้ี 
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การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมระยะที่ 1 (ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 1 - 4) 

 ผูว้จิยัสร้างผลงานจิตรกรรมจากความรู้สึกส่วนตวัถึงแรงกระตุน้ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในสังคมไทย สถานการณ์ในทางการเมืองและปรากฎการณ์ทางความเช่ือที่ส่งผลให้เกิดการ

แบ่งแยกทางความคิดที่รุนแรงอยา่งไม่เคยปรากฎมาก่อน ความเช่ือ ความศรัทธา มาจากชุดขอ้มูล

หลากหลายชุดที่กระจดักระจายอยูใ่นสงัคม ขอ้มูลเหล่าน้ีสร้างความเช่ือที่น าไปสู่ความจริงในระดบั

ปัจเจกบุคคล ขอ้มูลเหล่าน้ีควรถูกตั้งค  าถามในการมีอยูข่องมนั แต่เม่ือใดก็ตามที่เราเช่ือมัน่อยา่ง

ปราศจากความสงสัยในชุดขอ้มูลนั้น และคนส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มจะคิดแบบเดียวกนักบัเรา ชุด

ขอ้มูลนั้นยอ่มมีอ านาจในตวัเองที่ท  าใหเ้ราเช่ือได ้และถา้เราไม่สามารถส ารวจตรวจคน้ไดว้่าท  าไม

เราถึงคิดในแบบนั้น ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ เราตกอยูภ่ายใตค้วามเช่ือและมายาคติชุดนั้นแลว้ 

 มายาคติเป็นส่ิงที่ผูว้จิยัใหค้วามสนใจ มนัมีความสมัพนัธอ์ยา่งแนบแน่นกบัอ านาจ ผูว้ิจยัน า

ประเด็น “อ านาจ” มาเป็นแกนหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงาน และแสดงให้เห็นถึงการกระท าของ

อ านาจผา่นมายาคติที่มีผลต่อคนในสังคม ผลงานจิตรกรรมของผูว้ิจยัสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองช่วง

อนัไดแ้ก่ผลงานช้ินที่หน่ึง สอง สาม และส่ี ไดใ้ชข้อ้มูลทางความคิดที่ผูว้จิยัมีต่อชุดความเช่ือกระแส

หลักในสังคม ซ่ึงเป็นความคิดที่มาจากทัศนะส่วนตัวของผู ้วิจัยเองอันได้มาจากการสังเกต

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และตีความความหมายออกมาเป็นสัญญะทางวตัถุในผลงาน

ระยะแรก  

ผลงานจิตรกรรมในช้ินที่ห้า หก และเจ็ด  ผูว้ิจัยได้น าข้อมูลทางสัญญะที่ได้จากความ

คิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์อนัเป็นกระบวนการหาขอ้มูลภาคสนาม มาวิเคราะห์และแยกแยะวตัถุ

สญัญะ โดยในกระบวนการสมัภาษณ์มีส่วนของการตั้งค  าถามประเด็นสญัญะที่แทนความหมายของ

อ านาจ และผูว้ิจยัไดน้ าวตัถุสัญญะนั้นมาวิเคราะห์ รวมกบัการสังเกตวตัถุสัญญะในสถานที่ต่างๆ

อนัมีความหมายและมีอ านาจอยูใ่นตวัเอง น ามาใชส้ร้างเป็นผลงานจิตรกรรมในช้ินที่ห้า ช้ินที่หก 

และช้ินที่เจด็ ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไปในช่วงของผลงานระยะที่สอง 
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ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 1  

ช่ือผลงาน “Supposedly Illusion no.2” size 150 x 150 cm. Oil on linen 2016. 

แนวความคดิ  

มนุษยแ์สวงหาอ านาจ ใชอ้  านาจ ยึดครองอ านาจ และปกป้องอ านาจนั้นไว ้ตราบจนวนั

สุดทา้ยของชีวติ ผา่นความงดงามลวงตาที่ผวินอก แต่ภายในเส่ือมสลายตามกาลเวลา มายาคติจึงถูก

ใชเ้พือ่เสริมสร้างมายาสมมติใหก้ลายเป็นความจริงอนัแขง็แกร่ง ขณะที่ฟางเส้นสุดทา้ยไดส้ัมผสัลง

อยา่งแผว่เบา ทุกอยา่งก็พงัทลายลง 

ตีความอ านาจด้วยการใช้วตัถุที่เป็นภาพแทน น ากรอบคิดเร่ืองความหมายตรง และ

ความหมายแฝงในการอ่านสัญญะจากบาร์ตส์ (Roland Barthes) มาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์เพื่อน าไปสู่

เน้ือหาที่ตอ้งการ ในภาพปรากฎวตัถุมีค่าและวตัถุที่เก่าโทรม เช่นช้อนทองและปุยใยสังเคราะห์ 

กรอบทองและกรอบไม้เก่าวางคู่เคียงกันสองคู่ เป็นรูปแบบที่ใช้ในงานจิตรกรรมแบบแฟนิทสั 

(vanitas) ที่มีการเปรียบเทียบถึงความไม่ย ัง่ยนืและความเส่ือมสลาย แต่ผูว้ิจยัน าวตัถุมาใชเ้พื่อการ

อ่านนยัยะในความหมายแฝงถึงอ านาจ ผูใ้ชอ้  านาจ กาลเวลาที่ผ่านไป ภาระที่หนักอ้ึง ความไร้แก่น

สาร ความยิง่ใหญ่ภายนอก ความเส่ือมสลายภายใน 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 1  

 

 

 

 

 

 

mythology 

metaphor Social phenomena vanitas Roland Barthes 

ผลงานช้ินที่ 1 realistic 
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ภาพผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 1  

 

ภาพร่างต้นแบบผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 1 

 

  



104 
 

ในผลงานช้ินน้ีใชก้ารเปรียบเทียบคุณลกัษณะของวตัถุสัญญะทั้งสองชนิดที่มีความหมายตรงขา้ม

กนั ดว้ยการสร้างแบบจ าลองขึ้นมาโดยใชก้รอบสีทอง และเศษไมเ้ก่าที่กองทิ้งไว ้มารวมกนัให้เกิด

ความเป็นภายนอก-ภายใน จากนั้นจึงน าชอ้นและใยสังเคราะห์มาเป็นตน้แบบส่วนประกอบตรง

กลางดา้นในก่อนจะสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม 

การอธิบายเนื้อหา  

ผลงานช้ินน้ีเป็นภาพแทนของอ านาจ โดยการสร้างภาพเพือ่แทนค่าความเป็นนามธรรมของ

อ านาจ และผูท้ี่ใชอ้  านาจหรือผูท้ี่มีอ  านาจ ผูว้จิยัมองวา่การมีอ านาจเป็นภาระของผูมี้อ  านาจในการที่

จะตอ้งปกป้องดูแลและรักษาความมีอ านาจนั้นไว ้ ถึงแมว้่าอ านาจจะน ามาซ่ึงเงินทองมากมายและ

ไม่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตหลงัความตาย แต่อ านาจก็มีพลงัและเสน่ห์หามากพอที่จะท าให้เกิด

ความรู้สึกอยากครอบครองและไม่อยากปลดปล่อยไป ถึงแมว้่าเจา้ของอ านาจจะเป็นเพียงแค่มนุษย์

ธรรมดาในทางตรรกะ การด ารงอยู่และพร้อมที่จะตายจากไปพร้อมกับอ านาจที่มีนั้น ท าให้ผูท้ี่มี

อ  านาจนั้นจ าเป็นตอ้งสร้างเกราะก าบงั เพื่อปกป้อง แมใ้นเน้ือแทแ้ลว้มนัก็เป็นเพียงเกราะทองค าที่

ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ปกป้องเกราะไมผ้ทุี่ผพุงัไปตามกาลเวลา และไม่มีใครที่ยบัย ั้งหนทางสุดทา้ยของ

มนุษยท์ุกคนได ้  

การอธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ 

อธิบายในทางกายภาพ  รูปน้ีมีวตัถุสัญญะอยูส่ี่ชนิดไดแ้ก่ กรอบสีทอง กรอบไมเ้ก่า ชอ้น

ทองค า และใยสงัเคราะห์ บริเวณใจกลางภาพมีชอ้นทองค ายืน่มาจากฝ่ังดา้นขวาเอียงไปทางซ้ายใน

ลกัษณะเอียงลงจากน ้ าหนกัที่ถูกกดทบัจากดา้นบน ซ่ึงเป็นกลุ่มใยสงัเคราะห์สีขาว บริเวณรอบนอก

มีกรอบสองชั้น ชั้นนอกเป็นกรอบหลุยส์สีทองแวววาว ชั้นในเป็นกรอบไมเ้ก่ามีลกัษณะผพุงั 

อธิบายในทางสัญญะ แนวคิดเร่ืองอ านาจคือภาระของผูมี้อ  านาจในการปกป้องและดูแล

รักษาไวน้ั้น ดา้นในสุดบริเวณใจกลางภาพจึงใชช้อ้นทองค าแท ้ ที่ก  าลงัรองรับใยสังเคราะห์ คลา้ย

ค าเปรียบเปรยดัง่ฟางเสน้สุดทา้ยบนหลงัลา ขณะที่กรอบในเก่าและผไุปตามสภาพ กรอบนอกยงัคง

เปล่งประกายสีทองอยา่งงดงามตลอดไป อุปลกัษณ์ในความหมายถึงเปลือกนอกและเปลือกในของ

มนุษย ์ไม่วา่จะปิดบงัซ่อนเร้นดว้ยวสัดุมีค่าอยา่งไรก็ไม่อาจฝืนต่อตรรกะธรรมชาติที่ยอ่มเส่ือมไป



105 
 

ตามกาลเวลาไดอ้ยู่ดี มองในอีกมุมหน่ึงผูมี้อ  านาจเก็บง  าความอ่อนแอ ความโรยรา และความจริง

ตามธรรมชาติไวภ้ายใน เผยเพียงส่ิงที่ตอ้งการให้คนอ่ืนที่อยู่ใตอ้  านาจเห็นเท่าที่ตนเองตอ้งการ

เท่านั้น แต่คนที่ไม่ตกอยูภ่ายใตม้ายาคติจะมองเห็นความจริงที่ถูกปิดบงั และเห็นถึงความธรรมดา

ของธรรมชาติตามที่มนัเป็น 

 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 2  

ช่ือผลงาน “When Things Fall Apart” size 140 x 200 cm. Oil on linen 2016. 

แนวความคดิ  

องคค์วามรู้มาในรูปของหนงัสือ และเราเช่ือในส่ิงที่เราอ่านเพราะมนัสัมพนัธ์กบัความจริง

ที่มาในรูปของหนังสือ หนังสือจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการสร้างความเช่ือในสังคม ชุดความเช่ือ

ต่างปะทะคดังา้งกนั ผูช้นะครอบง าความเช่ือกระแสหลกั กดทบัความเช่ือกระแสรอง อ านาจมายา

คติจึงถูกสถาปนาผา่นหนา้กระดาษและตวัอกัษร  

หนังสือเป็นส่ือชนิดหน่ึงที่มีผลต่อความเช่ือของคนในสังคม แม้วิธีการอ่านจะถูกแทนที่

ดว้ยส่ือสมยัใหม่ชนิดอ่ืนก็ตาม แต่เน้ือหาในหนงัสือยงัคงเป็นสารที่ถูกส่งต่อและไดรั้บความเช่ือถือ 

เรายอมรับในความจริงที่มาในรูปของความรู้ผ่านหน้ากระดาษในหนังสือ ความจริงนั้ นก็เป็น

รูปแบบหน่ึงของวาทกรรมที่ท  างานผ่านตวัอกัษร (Foucault) ความเป็นหนังสือจึงมีอ านาจ และ

ผูว้ิจยัน ามาใช้ในรูปของวตัถุสัญญะอย่างหน่ึง ในผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีใชว้ิธีการอุปลักษณ์ผ่าน

รูปสญัญะ ไดแ้ก่ หนังสือ แสงสว่าง ทิศทางแสง การลม้เอียง สี และประเภทหนังสือ เพื่อน าเสนอ

อ านาจของความรู้ที่ผา่นมาทางหนงัสือต่างๆอนัเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตสร้างขึ้นมาและยงัคงผลิตซ ้ า

อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ช่วงชิงพื้นที่ทางความเช่ือในการเป็นวาทกรรมกระแสหลกัต่อไป 
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แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 2  

 

 

 

metaphor Social phenomena Michel Foucault Roland Barthes 

ผลงานช้ินที่ 2 

discourse mythology 

knowledge 

realistic 
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ภาพร่างต้นแบบผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 2 

 

 จากแนวคิดหลกัที่อธิบายองคค์วามรู้ที่มาในรูปของหนงัสือ ผูว้ิจยัจึงใชส้ัญญะผ่านหนังสือ

เล่มต่างๆ ทดลองการทบัซ้อน สีสัน ทิศทางแสง และต าแหน่งการจดัวาง เพื่อแสดงถึงอ านาจ การ

กระท าที่มีต่อกนัของความเช่ือ และภาวะลกัลัน่ทางการเมืองในสงัคมไทยปัจจุบนั 

การอธิบายเนื้อหา   

 ผลงานช้ินน้ีกล่าวถึงมุมมองของอ านาจผ่านทางหนังสือ หนังสือมีบทบาททางดา้นความรู้ 

และความรู้ท าใหเ้กิดความเช่ือ และความเช่ือน าไปสู่ความจริง เม่ือกลายสภาพเป็นความจริงความรู้

เป็นอ านาจในรูปแบบหน่ึง ในสงัคมไทย ความเช่ือมกัมาในรูปแบบของขอ้มูลซ่ึงปรากฎตามที่ต่างๆ

เช่น ส่ือโซเชียลมีเดีย วิทยุ โทรทศัน์ และหนังสือ หนังสือเป็นวิธีการส่ือสารที่มีประวตัิศาสตร์

ยาวนานตั้งแต่มนุษยไ์ดเ้รียนรู้เทคนิคการพมิพ ์ท าใหส้ามารถผลิตแผน่ใบปลิวไดค้ร้ังละจ านวนมาก 

หนงัสือในทางวชิาการ เช่น หนงัสือประวติัศาสตร์ วารสารทางการเมือง วรรณกรรมวิจารณ์ ลว้นมี

บทบาทในระวติัศาสตร์ร่วมสมยัที่มีพลงัอ านาจในการก าหนดความคิด กรอบคิด ความเช่ือ และ

ความศรัทธาของผูค้นร่วมสังคมให้มีความแตกต่างกัน จากการปลูกฝังผ่านแบบเรียน ผ่านการ

โฆษณาชวนเช่ือรูปแบบต่างๆ สร้างการแบ่งเป็นฝักฝ่าย ท าลายลา้งความเช่ือที่แตกต่างกนั หนังสือ

จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่มีอ  านาจในทางมายาคติต่อความคิดของคนในสังคมไทยทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนั 
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การอธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ 

 อธิบายในทางกายภาพ  เป็นภาพหนงัสือที่ต่างขนาดปก และต่างความหนาภายใน เรียงต่อ

กนัจากดา้นซ้ายไปดา้นขวาในลกัษณะอนันต ์คือไม่มีจุดเร่ิมตน้และจุดจบ หนังสือที่เห็นมีจ านวน 

21 เล่ม จดัวางในลกัษณะลม้ไปทางขวา ทิศทางแสงมาจากทางดา้นซ้าย หันสันปกออกมาให้เห็น มี

ทั้งที่เห็นไดช้ดัเจน และที่ถูกบงัโดยเงามืด หนังสือประกอบดว้ยหนังสือที่เก่า และใหม่ปะปนกัน 

สีสนัหลากหลายตามสนัปก ประเภทหนงัสือเป็นหนงัสือและวารสารทางการเมือง 

 อธิบายในทางสัญญะ หนงัสือเป็นตวัแทนแห่งความรู้ซ่ึงเห็นไดใ้นงานศิลปะแบบแฟนิทสั 

(vanitas) ในศตวรรษที่ 14 และถูกน ามาใชใ้นความหมายเดิมอยูบ่่อยคร้ังในงานศิลปะ หนังสือจึง

เป็นหน่ึงในวธีิการที่ผูมี้อ  านาจเลือกใชใ้นการก าหนดความรู้ และความคิดของคนในสังคม แบ่งแยก

ความคิดของคนให้เกิดขั้ วตรงข้ามกัน เช่น กลุ่มคนที่รักชาติและกลุ่มคนที่ มีความคิดแบบ

คอมมิวนิสต ์กลุ่มคนอนุรักษนิ์ยมและกลุ่มคนเสรีนิยม กลุ่มมวลชนเส้ือเหลืองและกลุ่มมวลชนเส้ือ

แดงฯ หนังสือที่ปรากฎในภาพจึงเป็นหนังสือและวารสารทางการเมือง หนังสือสายสังคมศาสตร์

และมนุษยศ์าสตร์ ซ่ึงมีสญัญะทางสีในการส่ือสารเน้ือหาที่ปรากฏอยูภ่ายในเล่มนั้นๆ 

 

 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 3  

ช่ือผลงาน “Big Boots” size 250 x 280 cm. Oil on canvas 2016. 

แนวความคดิ  

อ านาจที่ถูกใชผ้า่นการกระท าในรูปของการบงัคบั การกดขี่ การห้าม ค  าสั่งที่ไม่ชอบธรรม 

และการใช้อาวุธ เป็นอ านาจในแนวด่ิงที่พร้อมกดทบั บดขยี้  ส่ิงที่อยู่เบื้องล่างให้แหลกลาญทั้ง

ในทางร่างกายและทางจิตใจ 
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 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงที่ผ่านมา การรัฐประหารเป็นวิธีการหน่ึงที่ถูก

เลือกใชแ้ละท าใหป้ระเทศไทยมีการปกครองภายใตรั้ฐบาลทหาร ความเป็นทหารคือความมีระเบียบ

วนิยั ความเขม้แขง็ ความเสียสละ ตามมายาคติที่สงัคมเขา้ใจ (Roland Barthes) และการมีอาวุธน ามา

ซ่ึงการมีอ านาจ เป็นอ านาจในแนวด่ิงจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ผลงานช้ินน้ีใชว้ิธีการอุปลักษณ์

ผ่านสัญญะ ได้แก่ รองเทา้บูท้ ท่าทางการเคล่ือนไหว แสงและเงา ทิศทางของแสง ค่าน ้ าหนัก สี 

ขนาด มุมมอง และตวัอกัษร ท าให้ผูช้มกลายเป็นคนที่มีมุมมองในระดบัต ่า แหงนหน้าขึ้นมองส่ิง

ใหญ่กว่าที่ก  าลงัเคล่ือนเขา้มาคุกคาม ตวัอกัษรใตร้องเทา้เป็นสัญญะที่แทนลายพื้นรองเทา้โดยจะ

ปรากฎร่องรอยผา่นการเดินเหยยีบย  า่ไปในที่ต่างๆคลา้ยอตัลกัษณ์ (identity) ของตวัตนที่มีการผลิต

ซ ้ าบนพื้นที่ทางประวติัศาสตร์ 

 

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metaphor Social phenomena Michel Foucault Roland Barthes 

ผลงานช้ินที่ 3 

discourse mythology 

realistic 
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ภาพผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 3  

 

 

ภาพร่างต้นแบบผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 3 
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 การเหยยีบย  า่ยา่งกรายของการกระท าจะทิ้งร่องรอยระหวา่งทางนั้นไว ้เป็นการผลิตซ ้ าแบบ

ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าอยา่งตายตวั ผูว้ิจยัใชร้องเทา้ของนกัศึกษาวชิาทหารมาเป็นสญัญะเพือ่ส่ือถึงอ านาจที่

กระท าผา่นค าสัง่ หรือผา่นกฎหมายที่หลีกเล่ียงไม่ได ้อนัมีผลต่อส านึกทางอิสรภาพของคนใน

สงัคม 

การอธิบายเนื้อหา   

 อ านาจกบัอาวธุเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นคู่กนั สถาบนัที่มีอ  านาจแบบเปิดเผยในรัฐไดแ้ก่สถาบนัทาง

ทหาร เป็นสถาบนัที่คงไวซ่ึ้งระเบียบวนิยั และการบงัคบับญัชาที่เป็นไปในลกัษณะแนวด่ิง ควบคุม

สั่งการจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างตามยศที่ปรากฎ ทหารผูน้้อยตอ้งท าตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาอย่าง

เคร่งครัด และมิอาจขัดขืนได้ วิธีคิดแบบน้ีถ้าน ามาใช้ในการปกครองจะไม่สามารถใช้ค  าว่า

ประชาธิปไตย (democrecy)ได ้เพราะค าว่าประชาธิปไตยมีความหมายว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของ

ประชาชน แต่การปกครองแบบทหารเป็นการปกครองที่ใชก้  าลงัเขา้บงัคบั อาจใชผ้่านทางกฎหมาย

พเิศษ และที่ส าคญัคืออ านาจไม่ไดเ้ป็นของประชาชนอยา่งแทจ้ริง แต่ในทางตรงขา้มการปกครอง

แบบน้ีก็ท  าใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยอยา่งรวดเร็ว จดัการเร่ืองต่างๆไดด้ว้ยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ชดั

แจง้ ตรงไปตรงมา  เป็นความสงบเงียบที่มาจากความหวาดกลวัแบบการปกครองในรูปแบบเผด็จ

การ (dictatorship) และประชาชนไม่อาจขดัขืนได ้ 

การอธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ 

 อธิบายในทางกายภาพ  เป็นภาพของรองเทา้นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบญัชาการรักษาดิน

แดงคู่หน่ึงที่มีขนาดใหญ่กว่าปรกติ ในอากัปกิริยาท่าทางก าลังเดินเขา้มาปะทะกับผูดู้ รองเท้า

ทางขวาก าลังก้าวยา่ง ในขณะที่รองเทา้ทางซ้ายก าลงัรองรับน ้ าหนักจากฝ่ังขวา เป็นรองเทา้ที่ไม่

ปรากฎอัตลักษณ์ของผูส้วมใส่ ด้านล่างของพื้นรองเทา้มีลายพื้นรองเทา้เป็นตวัอักษรแทนที่พื้น

รองเทา้แบบปรกติ ไม่สามารถอ่านความหมายไดโ้ดยง่ายเน่ืองมาจากตวัหนังสือถูกวางไวก้ลบัดา้น 

และเผยให้เห็นไม่มาก บางส่วนถูกซ่อนในเงามืดของรองเทา้ ทั้งภาพถูกปกคลุมดว้ยความมืด ไม่

ปรากฎสถานที่ใดๆ 



112 
 

 อธิบายในทางสัญญะ รองเทา้เป็นวตัถุที่ใชส้วมใส่เพือ่ปกป้องผูส้วม รองเทา้ทหารมกัใชใ้น

การรบ การเดินป่า จึงออกแบบให้มีความแข็งแรง มัน่คง ขณะเดียวกนัก็ใชว้สัดุที่สามารถขดัให้มี

ความมนัวาวได ้ติดแถบเหล็กไวด้า้นในของรองเทา้ท าให้มีเสียงเวลาที่เดินบนพื้นแข็ง และเวลาที่

ขอบดา้นในกระทบกนั รองเทา้ของนกัศึกษาวชิาทหาร แทนความหมายของนักศึกษาเยาวชนผูส้วม

ใส่ที่ขึ้นตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาคือครูฝึก ในการฝึกฝนตอ้งเป็นไปตามค าสัง่ที่ไดรั้บมา และตอ้งปฏิบติั

ตามนั้นอยา่งเคร่งครัด การนัง่หรือการเดินมาจากค าสั่งไม่สามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ ดงันั้น

การเดินของนักศึกษาวิชาทหารจึงมาจากค าสั่ง และการเดินก็ทิ้งร่องรอยไวท้ี่พื้นอนัเป็นการย  ้าถึง

การมีอยู่ของอ านาจ ที่ถูกผลิตซ ้ าเร่ือยๆ จากรุ่นสู่รุ่น มุมมองในภาพเป็นลกัษณะมุมมองต ่าติดพื้น 

ขณะที่ขนาดของรองเทา้ก็มีขนาดใหญ่กวา่ปรกติ ส่งผลใหผู้ม้องภาพกลายเป็นมุมมองของผูท้ี่อยูต่  ่า

ติดดิน และมองการกา้วเดินมาหาอยา่งชา้ๆของรองเทา้คู่นั้นอยา่งมิอาจหลีกเล่ียงได ้

 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 4 

ช่ือผลงาน “Durian and Pizza” size 159 x 172 cm. Oil on canvas 2016. 

แนวความคดิ  

ความสมัพนัธข์องบางส่ิงที่ขดัแยง้กนั ส่งผลสร้างสภาวะแห่งความกระอกักระอ่วน กลืนไม่

เขา้คายไม่ออกสู่สงัคมในวงกวา้ง เป็นค าถามที่รอการถอดรหสัผา่นการตีความทางการอุปลกัษณ์ 

วตัถุ 3 อยา่งปรากฎในภาพอยา่งผดิที่ผดิทาง การประกอบกนัเขา้ของทุเรียนปอกเปลือกเห็น

เน้ือสีเหลืองสุกใส ใตเ้น้ือทุเรียนมีส่วนของเปลือกสีเขียวที่ยงัมีหนามแหลมคมติดอยู ่ปลายหนาม

เช่ือมต่อกบัพื้นที่ดา้นล่างไดแ้ก่พซิซ่าหน่ึงถาด รอบนอกของภาพเป็นกรอบรูปหรูหราในสภาพเก่า 

ส่ือสารความหมายของความสัมพนัธ์ที่เปรียบเสมือนการพึ่งพากนัและกนัของส่ิงสองส่ิงที่เปราะ

เป้ือนในขณะเดียวกนั 
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แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างการสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 4  

 

 

mythology 

metaphor Social phenomena vanitas Roland Barthes 

ผลงานช้ินที่ 4 realistic 
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ภาพร่างต้นแบบผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 4 

 

 ผูว้จิยัใชว้ตัถุสญัญะที่มีความคุน้เคยในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป อยา่งทุเรียน พิซซ่า และกรอบ

หรูเก่า น ามาเป็นตน้แบบผ่านการอุปลกัษณ์เพื่อให้แทนค่าความหมายในระดบัความหมายแฝงใน

การส่ือสารเน้ือหาในการตีความ 

การอธิบายเนื้อหา   

 อ านาจเปรียบดัง่ส่ิงที่แหลมคมคอยทิ่มต า อ านาจห่อหุม้ส่ิงที่ส่ิงที่คิดว่าล ้ าค่าภายใน ส่ิงที่ล  ้ า

ค่าเป็นชุดมายาคติที่ถูกสมมติขึ้นในห้วงเวลาหน่ึง ส่ิงล ้ าค่ายอ่มไดรั้บและตอ้งการการปกป้อง การ

ปกป้องที่มากเกินไปบางคร้ังก็ยอ้นกลบัมาท าลายอ านาจที่แหลมคม  

 ค ากล่าวดา้นบนเป็นการอุปลกัษณ์จากส่ิงหน่ึงเพื่อส่ือความหมายสู่อีกส่ิงหน่ึง ยกตวัอยา่ง

รูปธรรมเช่น กฏหมายบางมาตราถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อป้องกนัการกระท าผิดต่อบุคคล แต่การใช้

กฏหมายอยา่งเกินขอบเขต ตีความใหก้วา้งและคลุมเครือ ยอ่มไม่เป็นผลดีต่อส่ิงที่กฏหมายตอ้งการ

จะปกป้อง และอาจท าใหท้ั้งสองส่ิงนั้นเส่ือมลงอยา่งรวดเร็ว 

การอธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ 

 อธิบายในทางกายภาพ  ภาพถูกแบ่งเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ในส่วนของกรอบภาพที่ถูกวาดขึ้น

ใหมี้สภาพที่เก่า และส่วนของวตัถุที่อยูภ่ายในกรอบภาพ กรอบภาพเป็นกรอบหรูโลหะที่มีสภาพเก่า

โทรม ภายในกรอบมีพลูทุเรียนเน้ือติดเปลือก เน้ือทุเรียนสีเหลืองทอง เปลือกทุเรียนสีเขียวและมี

หนามแหลมคมวางอยูบ่นพซิซ่าหนา้ฮาวายเอ้ียน ใตพ้ซิซ่ามีจานสีด าหน่ึงใบ บรรยากาศภายในภาพ
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มีความคมชดัจากทิศทางแสงที่ส่องมาที่เน้ือของทุเรียน เปลือกที่มีหนามแหลมคม และเน้ือของพิซ

ซ่า 

 อธิบายในทางสัญญะ ภายในภาพมีวตัถุสัญญะหลายชนิดที่ถูกใชใ้นทางการเมือง ได้แก่

ประเภทของสี เช่นสีเหลือง และสีเขียว ความอ่อนนุ่มของเน้ือทุเรียน ความแหลมคมของหนามที่

เปลือก การห่อหุ้มของเปลือกและเน้ือ ความมีค่าของเน้ือทุเรียน ลักษณะนุ่มน่ิมของหน้าพิซซ่า 

อาการเละเทะและเปรอะเป้ือนเม่ือมีบางส่ิงมาวางลงบนหน้าของพิซซ่า แสงเงาภายในภาพที่ตดักนั

แบบชดัเจนดัง่ละครเวที รวมทั้งกรอบที่หรูหราในสภาพเก่าโทรม ทุกส่ิงที่กล่าวมาลว้นเป็นสัญญะที่

ตอ้งการการตีความจากผูช้มทั้งส้ิน 

 

สรุปผลงานการสร้างสรรค์ในช่วงระยะที่ 1     

 ผลงานทั้ง 4 ช้ินเป็นผลรวมของความคิดที่เกิดมาจากการสังเกตเขา้ไปในปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นในสังคม ผ่านมุมมองของผูว้ิจยั การส่ือสารเน้ือหาที่เป็นเป้าหมายวตัถุประสงค์ถูกกระท า

ผา่นผลงานจิตรกรรมโดยใชว้ิธีการอุปลกัษณ์ การใชส้ัญญะแทนค่าความหมาย และการอธิบายใน

ส่ิงที่มีความเป็นนามธรรม ผูส้ร้างสรรคไ์ดแ้บ่งการสรุปออกเป็น 3 ประเด็นคือ  

1. ประเด็นแหล่งขอ้มูล  

2. ประเด็นกลไกการส่ือสาร 

3. ประเด็นวตัถุสญัญะ 

ประเด็นแหล่งข้อมูล 

ระยะที่ 1 ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดเ้ก็บขอ้มูลโดยการใชว้ธีิสงัเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม

ผา่นมุมมองของผูว้จิยั เป็นการน าฐานขอ้มูลที่มีอยูน่ ามาผ่านการกลัน่กรอง วิเคราะห์ประเด็น และ

ตดัสินใจเลือกแง่มุมในการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ ผูว้จิยัสร้างสรรคมี์สิทธิเด็ดขาดในการหยบิ

สัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่รอบตวัน ามาเป็นวตัถุตน้แบบที่จะใช้ส่ือสารผ่านวิธีการอุปลักษณ์ ก่อนจะ
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น าไปสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงวิธีการน้ีจะค่อยๆเปล่ียนแปลงไปใน

ผลงานสร้างสรรคร์ะยะหลงั 

 

ประเด็นกลไกการส่ือสาร 

ผูว้จิยัสร้างสรรคใ์ชว้ธีิการส่ือสารดว้ยผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัรูปแบบเหมือนจริงเป็นหลกั

ในผลงานทุกช้ิน การส่ือสารผ่านความเหมือนจริงเป็นวิธีการที่เขา้ถึงกลุ่มผูช้มผลงานไดง่้ายที่สุด 

การท าความเขา้ใจวตัถุที่ปรากฏขึ้นตามตาเห็นเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยผูช้มไม่จ าป็นตอ้ง

ความรู้ในหลกัการหรือทฤษฎีในทางศิลปะใดๆ เม่ือผูช้มมองและรู้ว่าวตัถุที่ถูกวาดขึ้นนั้นคือส่ิงใด 

การท าความเขา้ใจในความหมายก็จะเขา้สู่ขั้นตอนที่สอง คือการท าความเขา้ใจความหมายในภาพ 

การสร้างผลงานเหมือนจริงจึงเป็นกลไกหน่ึงที่จะเปิดใจผูช้มในเบื้องตน้เพื่อการน าไปสู่การเปิดใจ

ในการพยายามอ่านหรือคน้หาความหมายสัญญะผ่านวตัถุต่างๆที่ทางผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดส้ร้างขึ้น

และท าการเขา้รหสัไว ้นอกจากความเหมือนจริงแลว้ขนาดของผลงานที่แตกต่างกนัไปก็เป็นกลไก

หน่ึงที่มีส่วนเสริมสร้างความหมายของวตัถุให้ส่ือสารในประเด็นที่ผูว้ิจยัสร้างสรรคต์อ้งการจะ

น าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพที่สุด 

ประเด็นวัตถุสัญญะ 

ผลงานทั้งส่ีช้ินประกอบขึ้นจากการใชว้ตัถุสญัญะจ านวนไม่ก่ีช้ินในแต่ละภาพ เป็นวตัถุใน

ชีวิตประจ าวนัที่ถูกน ามาจดัการใหม่ เช่นการน ามาผสมรวมกนัอยา่งผิดที่ผิดทาง การขยายขนาด

ใหญ่ขึ้น และการน าวตัถุธรรมดามาจดัเรียงใหม่เพื่อส่ือสารความหมายแฝง วตัถุสัญญะที่ถูกเลือก

น ามาใชน้ั้นมาจากตน้ทางเน้ือหาที่จะใชส่ื้อสาร ผูว้ิจยัใชว้ิธีการส่ือความหมายแฝงของตวัวตัถุอัน

เป็นรหสัความหมายทางวฒันธรรมที่สงัคมก าหนดร่วมกนัเพือ่ส่ือสารความหมายสญัญะของบางส่ิง

บางอย่างที่ไม่อาจพูดได้อย่างตรงไปตรงมา โดยวิธีการคัดเลือกผ่านประสบการณ์ของผูว้ิจัย

สร้างสรรคเ์องจนปรากฏเป็นวตัถุสญัญะตน้แบบในผลงานช้ินที่หน่ึงถึงช้ินทีส่ี่อนัเป็นระยะแรกของ

ผลงานวทิยานิพนธ ์
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4.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 2 

 ภายหลังจากที่ผู ้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจ านวน 4 ช้ินจากข้อมูลที่ เป็น

ปรากฏการณ์ในสงัคมผา่นประสบการณ์ส่วนตนและขอ้มูลจากการอ่านหนงัสือมาไดร้ะยะเวลาหน่ึง 

ผูว้จิยัตอ้งการส ารวจและพสูิจน์ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงในทางสังคมประเด็นความเช่ือและ

ความศรัทธา รวมทั้งมายาคติที่มีอยู่รอบตัวเรา  ผูว้ิจัยจึงใช้วิธีวิทยาและได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ภาคสนามโดยได้แบ่งขั้นตอนออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หน่ึงได้แก่วิธีการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ

เพราะตอ้งการรู้และท าความเขา้ใจในมุมมองอ่ืนที่ต่างจากตวัเราในหลากหลายสายอาชีพที่แตกต่าง

กนั การท างานของวาทกรรมในระดบัจิตส านึก และการมีอยูข่องมายาคติ ส่วนที่สองรวมไดแ้ก่การ

ส ารวจวตัถุต่างๆ เน่ืองจากผูว้ิจยัใช้วตัถุจากชีวิตจริงในการอุปลักษณ์ทางรูปแบบผ่านผลงาน

จิตรกรรม จึงต้องการส ารวจวิธีการที่คนในสังคมสัมพันธ์กับอ านาจผ่านวตัถุอย่างไร และ

กระบวนการกลายเป็นวตัถุสญัญะของวตัถุสามญัธรรมดา จากต าแหน่งที่ตั้งการวางวตัถุนั้น การให้

คุณค่ากบัวตัถุที่อยูภ่ายในบา้น และกระบวนการสร้างความหมายใหม่ให้กบัวตัถุผ่านวิธีการส ารวจ

ขอ้มูลผา่นการสงัเกต  

ขอ้มูลที่ไดม้าสามารถน ามาวเิคราะห์และท าใหป้ระเด็นของผูว้จิยัสร้างสรรคท์ี่มีต่อมายาคติ

ในสังคมกวา้งขวางมากขึ้น รวมทั้งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ก็ไดน้ าไปสู่สัญญะอ่ืนๆที่หลากหลาย 

และจากการสรุปวเิคราะห์เน้ือหาของผูว้ิจยัสร้างสรรคเ์องก็ไดเ้คล่ือนไปสู่เน้ือหาในภาพใหญ่แบบ

องคร์วมผา่นความคิดเห็นของผูค้นมากมายในการตีความมายาคติและวาทกรรมในสงัคม  

ส่ิงเหล่าน้ีได้ส่งผลไปยงัการตีความเน้ือหาและส่งผลไปสู่วิธีการที่จะใช้ในการน าเสนอ

ผลงานสร้างสรรคท์ี่จะท าให้เกิดความชดัเจนในการส่ือสารมากขึ้น แต่ทั้งน้ีความชดัเจนที่ไดก้ล่าว

ไปไม่ได้หมายถึงการตีความอยา่งตรงไปตรงมาผ่านตวัผูว้ิจยัสร้างสรรค์แต่เพียงผูเ้ดียวดังเช่นใน

ผลงานศิลปะที่ผา่นมา หากแต่เป็นความชดัเจนในความเป็นนามธรรมอนัเป็นลกัษณะของมายาคติ

ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามความเขา้ใจและการรับรู้ของคนต่างๆกนั และในผลงานสร้างสรรคใ์น

ระยะที่สองจะปรากฏความไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งการให้ตีความในลกัษณะปลายเปิดซ่ึงจะเห็น

ไดจ้ากผลงานในช้ินที่ หกและในช้ินทีเ่จด็มากขึ้นตามล าดบั 
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การสังเคราะห์ผลงานจิตรกรรมระยะที่ 2 (ผลงานช้ินที่ 5 - 7) 

หลังจากผ่านกระบวนการหาขอ้มูลภาคสนามแล้ว ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ความคิดของบุคคลต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลจากการส ารวจผ่านการสังเกต น ามาสังเคราะห์เป็นขอ้มูล

และน าไปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในระยะที่สองดงัต่อไปน้ี 

 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 5  

ช่ือผลงาน “Mindlessly Happy [s]ubjects” size 145 x 352 cm. Oil on linen 2017. 

แนวความคดิ  

 ตวัตนของความเป็นมนุษยเ์กิดมาจากการประกอบสร้างทางสังคม มนุษยจึ์งเป็นผลผลิตที่

แต่ละรัฐตอ้งการจะให้เป็น ผ่านการควบคุมโดยชุดวาทกรรมหลกัที่มีอ  านาจเหนือความคิด และ

น าไปสู่ภาวะไร้อตัลกัษณ์ของมนุษยใ์นสงัคมที่ไร้ค  าถาม 

จากประสบการณ์ของผูว้จิยัในการปฏิสมัพนัธ์ทางความคิดกบัคนร่วมสังคม หากมองผ่าน

กรอบคิดเร่ืองวาทกรรมของฟูโกต ์เราจะพบว่ามีอ านาจมากระท ากบัเราตลอดเวลาผ่านการกระท า

ต่างๆ อ านาจชนิดน้ีส่วนหน่ึงอยูใ่นการเรียนการสอน การบอกเล่า การกระท าระหวา่งกนั และมนัส่ง

ต่อชุดความคิดที่เป็นมายาคติเก่ียวกบัความต่างทางชนชั้น การยอมรับทั้งโดยสมคัรใจและการกดให้

จ  ายอม มนัท าใหส้ านึกในความเป็นมนุษยข์องเราลดน้อยลง และสร้างให้เกิดความเหล่ือมล ้ านานา

ชนิดขึ้นมา การปฏิบติัต่อประชาชนโดยรัฐแสดงถึงเจตจ านง (will) และความคิดของผูมี้อ  านาจ การ

ชกัจูงและการถูกชกัจูงผ่านความเช่ือความศรัทธาเป็นส่ิงที่แยบยลและทรงพลงักว่าการใชอ้  านาจ

บงัคับโดยตรง เพราะผูถู้กชักจูงจะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของพนัธนาการนั้ นได้เลย ร่างกายและ

ความคิดจึงไม่ไดเ้ป็นของเราโดยแทห้ากกรอบคิดเบื้องหลงันั้นอยูภ่ายใตม้ายาคติชุดใดชุดหน่ึงที่มี

อ  านาจเหนือความคิดของเรา ร่างกายที่สยบยอมอยา่งส้ินเชิงจึงเปรียบเสมือนดัง่วตัถุจ  าลองที่คลา้ย

มนุษยเ์ท่านั้น 
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แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 5  

 

 

 

 

metaphor Social phenomena Michel Foucault Roland Barthes 

ผลงานช้ินที่ 5 realistic 

subject mythology 
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ภาพร่างต้นแบบผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 5 

 

 

ตุ๊กตาพลาสติกจ าลองรูปคนเป็นส่ิงที่พบไดใ้นร้านเคร่ืองเขียนสมยัใหม่ ผูว้ิจยัสร้างสรรค์

เป็นผูท้  างานอยูใ่นระบบการศึกษาท าใหต้อ้งผา่นเขา้ไปใชง้านเป็นประจ าและไดพ้บกบัวตัถุสัญญะ

ตน้แบบอนัน้ี ผูว้จิยัสร้างสรรคท์ดลองจดักลุ่มมนุษยต์ุก๊ตาพลาสติกจ าลองเพื่อตอ้งการส่ือให้เห็นถึง

ความเป็นมนุษยท์ี่ควรเห็นและตระหนกัถึงคุณค่าในตวัตน ที่มนุษยท์ุกคนมั้นมีศกัยภาพ และมีความ

ดีพื้นฐาน (basic goodness) ที่ไม่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศใด และสถานภาพใดในสังคม

เดียวกนั โดยใชก้ารอุปลกัษณ์ผา่นตุก๊ตาจ าลองที่ใชป้ระดบัตกแต่งอนัมีขนาดเล็กจ๋ิวน ามาสร้างเป็น

ตน้แบบผลงานจิตรกรรมที่ขยายขนาดวตัถุสัญญะให้ใหญ่ขึ้นเพื่อแสดงถึงอตัลกัษณ์ของมนุษยใ์น

สงัคมที่อุดมไปดว้ยชุดมายาคติมากมาย 

วิธีการรับชมผลงานและกระบวนการน าเสนอ 

 สังเกตผลงานจิตรกรรมในแบบเหมือนจริงสองมิติพร้อมกบัการย่อตวัลงไปเพื่อชมตุ๊กตา

ตน้แบบพลาสติกจ าลองเพือ่เป็นการเปรียบเปรยปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

 ส่ิงที่มีการเปล่ียนแปลงไปในผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ีได้แก่วิธีการน าเสนอ รูปแบบที่

น าเสนอตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาและส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนมากที่สุด ประเด็นอตัลกัษณ์ของ

มนุษยท์ี่ ถูกลดทอนคุณค่าภายใต้ชุดมายาคติท าให้ผู ้วิจัยสร้างสรรค์ได้น าตุ๊กตาพลาสติกต้น

แบบจ าลองมาจดัวางเปรียบเทียบกบัผลงานจิตรกรรมเพือ่การขบัเนน้ประเด็นที่ตอ้งการส่ือสารให้มี
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ความชดัเจนมากยิง่ขึ้น เป็นกระบวนการเช่ือมโยงความหมายระหว่างผลงานจิตรกรรมและวตัถุ

สญัญะที่ต่างก็ขบัเนน้ขยายความหมายใหแ้ก่กนัและกนัในการตีความ 

การอธิบายเนื้อหา   

ชุดวาทกรรมที่ไหลเวยีนอยูใ่นสงัคมเราบางชุดกดความมนุษยข์องเราใหต้  ่าลง ท าใหรู้้สึกได้

ถึงความพงึพอใจในโครงสร้างที่ไม่เป็นปรกติ ท าใหอิ้สระเสรีภาพที่มนุษยพ์งึจะมีนั้นกลายเป็นส่ิงที่

แปลกปลอม เจตจ านงในความเป็นคนถูกท าให้ด้อยค่าลงเป็นเพียงวตัถุ  ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือกลายเป็น

ความเช่ือ และสถาปนาผ่านการผลิตซ ้ านับคร้ังไม่ถว้นจนกลายเป็นความจริงทางมายาคติ มนุษยท์ี่

เคยมีความคิด วเิคราะห์ แยกแยะ ก็ถูกลดทอนลงกลายเป็นเพยีงวตัถุตามวาทกรรมชุดที่ขบักล่อมเรา

เสมอมา 

อธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ 

 อธิบายในทางกายภาพ  เป็นภาพจิตรกรรมจ านวนส่ีช้ิน ในแต่ละช้ินมีรูปภาพตุ๊กตาจ าลอง

ท าจากพลาสติกคลา้ยมนุษยช้ิ์นละหน่ึงตวัที่ถูกขยายอตัราส่วนจากขนาด 2.5 ซม. เป็นขนาดเกือบ

เท่าค่าเฉล่ียมนุษยจ์ริง ตวัตุก๊ตารูปคนอยูใ่นอิริยาบทท่าทางต่างๆ เช่นนั่ง ยนืพกัขา ยนืไขวแ้ขน และ

ยนืลว้งกระเป๋าเส้ือ ไม่สามารถพจิารณาไดถึ้งหนา้ตา อารมณ์ บริเวณพื้นดา้นหลงัเป็นสีด าตดักนักบั

ตวัตุก๊ตาที่เป็นสีขาวสลวั 

 อธิบายในทางสัญญะ  เป็นการใชตุ้ก๊ตารูปคนจ าลองที่ท  ามาจากพลาสติกเพื่อการอุปลกัษณ์

แทนคนในสงัคมเมืองที่ท  างานในบริษทั มีชีวิตที่เป็นระเบียบ เขา้ท างานและเลิกงานเป็นเวลา การ

ดูแลชีวิตตวัเองในหน่ึงวนัลว้นหมดไปกับกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามค่านิยมส่วนใหญ่ในสังคม 

ตุก๊ตารูปคนเม่ือถูกขยายขนาดใหญ่ขึ้นเกือบเท่าขนาดค่าเฉล่ียคนจริง กลบัไม่มีรายละเอียดที่ถูกขยาย

ขึ้นมาดว้ย ใบหน้าไม่ปรากฏอารมณ์ ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นใคร อตัลกัษณ์ตวัตนไดสู้ญหายไป 

แต่อตัลกัษณ์ทางสงัคมกลบัมีครบถว้นคือความเหมือนกนัในคนชนชั้นเดียวกนัที่เป็นคนกลุ่มใหญ่

ในสงัคมเมือง 
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ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 6 

ช่ือผลงาน “The Empire of [Dim] Light” size 200 x 300 cm. Oil on linen 2017. 

แนวความคดิ  

การผลิตซ ้ าทางวาทกรรมผ่านทางภาพ ค  าพูด และตวัอกัษร เป็นกระบวนการในการสร้าง

ภาพจ า ตวัอกัษรทุกตวัจะถูกตีความผ่านประสบการณ์ในสมองเกิดเป็นรอยประทบั (imprint) ซ ้ า

แลว้ซ ้ าเล่าจนเป็นรอยลึกทางความจริง 

มีความเช่ือจ านวนมากเท่าใดที่ผา่นเขา้มาในความคิดของเรา มีเร่ืองใดบา้งที่ผ่านเขา้มาแลว้

กลายเป็นความเช่ือหลกัที่ส่งผลต่อความคิด การกระท า และพฤติกรรมในการแสดงออก ในจ านวน

นั้นบา้งเร่ืองก็มีที่มาจากปลูกฝังผ่านระบบการศึกษา บางเร่ืองมีที่มาจากการปลูกฝังผ่านจารีตทาง

สงัคม เราพจิารณาสารที่ถูกส่ือออกมานั้นอยา่งไร ระหว่างความจริง ความเช่ือ ส่ิงที่ประกอบสร้าง

ทางวฒันธรรม หรือวาทกรรม 

การปลูกฝังที่กระท าอยา่งต่อเน่ืองอยา่งยาวนาน ผา่นการไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดฟั้ง ซ ้ าๆตลอดมา 

ไม่ว่าเราจะไปที่ใด ถ้าเราไม่รู้สึกถึงความผิดปรกติของส่ิงนั้น เราก็คงรู้สึกคุน้ชินจนคุน้เคยและ

กลายเป็นส่ิงหน่ึงของการประกอบสร้างทางความคิดของตวัเรา พื้นที่แห่งการรับรู้อยา่งซ ้ าๆนั้นยอ่ม

เตม็ไปดว้ยเสียงจากตวัอกัษรจ านวนนบัไม่ถว้นที่กระจายอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นน้ี

ไดแ้สดงถึงสภาวะนั้นรวมทั้งกระบวนการในการส ารวจชุดอุดมการณ์นั้นผา่นผลงานจิตรกรรมและ

ศิลปะแบบจดัวาง 
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แผนภูมิที่ 6 โครงสร้างการสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaphor Social phenomena Michel Foucault Roland Barthes 

ผลงานช้ินที่ 6 Realistic 

discourse Mythology 

ขอ้มลูภาคสนาม Conceptual  

สัญญะแบบรูปธรรม   

 

สัญญะแบบนามธรรม    

 

ตวัอกัษร แสงและความมืด 
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ภาพผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 6  

 

 

 

ภาพรายละเอียดบางส่วน และการส่องแสงไฟไปที่ผลงาน 
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ภาพร่างต้นแบบผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 6 

 

  

ตวัอักษรนับไม่ถว้นจะถูกอ่านผ่านความเขา้ใจที่เป็นขอ้ตกลงทางภาษาร่วมกัน เสียงสมมติจาก

ตวัอกัษรที่ร้อยเรียงเป็นค าจะดงักึกกอ้งในสมองของผูรั้บสาร ผา่นวนัเวลาเกิดเป็นความเขา้ใจ ความ

เช่ือ และพฤติกรรม 

วิธีการรับชมผลงานและกระบวนการน าเสนอ 

 ผูช้มไดรั้บไฟฉายส่องสวา่งคนละหน่ึงกระบอกและเดินเขา้ไปรับผลงานจิตรกรรมในห้อง

มืดที่ไดเ้ตรียมไว ้และเขา้ไปไดค้ร้ังละหน่ึงคน 

 จากเน้ือหาที่ตอ้งการส่ือสารถึงการมองเห็นชุดมายาคติที่ทรงอ านาจในภาพรวมอนัเป็นส่ิงที่

ยากแก่การกระท า ท  าใหผู้ว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งหาวิธีการในการส่ือสารผ่านผลงานจิตรกรรมที่จะได้

ผลลพัธ์ตามที่ตอ้งการ จึงท าให้เกิดการสร้างห้องที่มีความแคบเพื่อลดการมองเห็นภาพผลงานใน

ภาพรวม และจ ากัดแสงให้กลายเป็นห้องมืดสลัว และให้อุปกรณ์ส่องสว่างกบัผูช้มในการเขา้ไป

ส ารวจชุดมายาคติซ่ึงจะเห็นเพยีงบางส่วนเท่านั้น และไม่สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได ้ส่ิงน้ีเป็น

การท าให้บรรยากาศนามธรรมทางความคิดมีความเป็นไปไดใ้นการน าเสนอแบบรูปธรรม ห้องที่

มืดสลวัจะมีความหมายดัง่การเขา้ไปอ่านชุดความคิดที่เป็นอุดมการณ์หลกัที่ถูกป้อนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า



126 
 

ผ่านกระบวนการต่างๆจนเกิดเป็นการฝังลึกอยู่ในสมอง และเป็นส่ิงที่ปัจเจกบุคคลสามารถที่จะ

คน้พบและตีความไดแ้ตกต่างกนัไป 

 

อธิบายเนื้อหา   

 ขอ้มูลชุดส าคญัถูกน าเสนอผา่นเสียง และภาพ ดว้ยวธีิการต่างๆอยา่งยาวนาน มากมาย และ

ซ ้ าๆ จนเกิดการกลายเป็นสาร (เน้ือหา) ตรงเขา้สู่สมองในระดับจิตส านึกและจิตใตส้ านึก พฒันา

กลายเป็นความเช่ือ เปล่ียนไปสู่ความจริง เกิดเป็นขอ้มูลส าคญัที่ฝัง ประทบั จารึกลงไปในส่วนที่ลึก

ที่สุดของของความจ า  

อธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ 

 อธิบายในทางกายภาพ  ภายในภาพประกอบไปดว้ยตวัอกัษรพยญัชนะภาษาไทยจ านวน

มากมายแบบอนันต์ เรียงซ้อนกันไปมาจากด้านหน้าลดหลั่นแสดงความลึกเขา้สู่ภายในตวัภาพ 

ตวัอกัษรอยูใ่นกรอบพลาสติกสีอ่อนโทนหม่นแบบเดียวกบัตวัอกัษรส าเร็จรูป บรรยากาศภายใน

ภาพมีการใชแ้สงแบบสลวั ตวัอกัษรทั้งหมดเรียงหายเขา้ไปในพื้นหลงัซ่ึงเป็นสีด า 

 อธิบายในทางสัญญะ ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ีตอ้งอ่านสัญญะหลายตัวได้แก่ ตวัอักษร

พยญัชนะไทย จ านวนตวัอกัษร แผงพลาสติกส าเร็จรูป บรรยากาศในภาพ และวธีิการน าเสนอ  

สัญญะที่ 1 ตวัอกัษรพยญัชนะไทย เราสามารถท าความเขา้ใจความหมายของค าใดๆใน

ภาษาไทยไดโ้ดยผา่นระบบของภาษาซ่ึงมาจากการเรียนรู้   

สัญญะที่ 2 จ านวนตวัอักษร ตวัอักษรจ านวนมากมายในลักษณะอนันต์แทนค่าจ  านวน

ตวัอกัษรที่ผา่นเขา้มาในการเห็นทางสายตา และผา่นไปสู่การรับรู้ระดบัความคิดในสมอง 

สญัญะที่ 3 แผงพลาสติกส าเร็จรูป สัญญะน้ีแสดงถึงระบบการสร้างและการผลิต น าไปสู่

ความสมัพนัธก์บัระบบการศึกษารวมทั้งการป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยูใ่นชีวติประจ า 
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สัญญะที่ 4 บรรยากาศในภาพ ส่ิงที่ปรากฏคือโทนสีหม่นมวั มีความไม่ชัดเจน ตวัอกัษร

ระดับกลืนหายเขา้ไปในบรรยากาศสีด าพื้นหลังของภาพ แสดงถึงความลึกแบบไม่ส้ินสุดซ่ึง

สามารถตีความไดถึ้งพื้นที่นามธรรมอยา่งบรรยากาศภายในศีรษะหรือสมอง อนัเป็นพื้นที่เก็บขอ้มูล

ระดบัอนนัต ์ 

สญัญะที่ 5 วธีิการน าเสนอ ผลงานช้ินน้ีถูกน าเสนอในห้องมืดไม่มีแสงไฟ บริเวณทางเขา้

หนา้หอ้งมีไฟฉายขนาดเล็กใชส่้องผลงานจิตรกรรมที่อยูภ่ายใน การสังเกตผลงานช้ินน้ีครบทั้งภาพ

จึงเป็นไปไม่ได้ ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ก าหนดให้ผูดู้สามารถเห็นผลงานได้เพียงบางส่วนเท่านั้นใน

บรรยากาศสลัวซ่ึงสัมพนัธ์กับความหมายของภาพที่กล่าวถึงชุดข้อมูล ความเช่ือ ที่มีลักษณะ

นามธรรมและการปรากฏขึ้นของส่ิงน้ีในสมองคน 

 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 7 

ช่ือผลงาน “Discourse” size  160 x 720 x 90 cm. Oil on linen, ready-made, installation, 2017. 

แนวความคดิ  

การศึกษาเป็นช่องทางหน่ึงในการปลูกฝังค่านิยมหลักและอุดมการณ์ชุดส าคญัของรัฐ 

ความเป็นสถาบนัทางการศึกษามีส่วนเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและความจริงจากผูส่้งสารไปยงั

ผูรั้บสาร และจากผูรั้บสารกลายเป็นผูส่้งสาร เกิดเป็นวงจรการผลิตซ ้ าทางความคิดส่งต่อจากรุ่นสู่

รุ่น 

ผลงานช้ินน้ีส ารวจไปที่อ  านาจของมายาคติที่ไหลเวียนอยู่ในความคิดของคนในสังคม 

ความคิดและความเช่ือภายในจิตส านึกจะถูกถ่ายทอดออกมาผา่นตวัอกัษรลงไปยงักระดาษ และจาก

กระดาษจะถูกสร้างเป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ าเงิน รอคอยผูช้มมาแสดงความคิดผา่นลงสู่กระดาษอีก

คร้ังหน่ึง อนัเป็นการสะทอ้นกลบัไปมาระหวา่งสารและผูรั้บสาร รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงการผลิตซ ้ า

ทางวาทกรรมภายในระบบความเช่ือของผูค้นในสงัคมไทย 

 



128 
 

แผนภูมิที่ 7 โครงสร้างการสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaphor Social phenomena Michel Foucault Roland Barthes 

ผลงานช้ินที่ 7 Realistic 

Discourse Mythology 

ขอ้มลูภาคสนาม 

สัญญะแบบรูปธรรม   

 

Conceptual  

Knowledge 

Installation 

สัญญะแบบนามธรรม    

 

ตวัอกัษร สภาวะใดแบบหน่ึงที่ผา่นการจดัการ 
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ภาพผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 7  

 

 

 

ภาพรายละเอียดของวตัถุส าเร็จรูปที่อยูบ่นโตะ๊ 

 

 



130 
 

ภาพร่างต้นแบบ 

 

  

ตวัอกัษรเป็นส่ือกลางในรูปสญัญะที่น าพาขอ้มูลความคิดออกมาเป็นรูปธรรม ตวัอกัษรเป็นหน่ึงใน

ระบบภาษา เราส่ือสารผา่นภาษา เราคิดผ่านภาษา ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือที่เราใชส่้งผ่านชุดความคิด

และส่งต่อระหวา่งกนั 

วิธีการรับชมผลงานและกระบวนการน าเสนอ 

 ผลงานช้ินน้ีมีสองส่วนไดแ้ก่ ส่วนแรกผลงานจิตรกรรมขนาดความยาว 160 x 720 ซม. ถูก

ติดตั้งในแนวนอน และส่วนที่สองคือวสัดุส าเร็จรูปพร้อมตวัอักษรพยญัชนะส าเร็จรูป กระดาษสี 

และหมึกป๊ัม  

ผูช้มสามารถชมผลงานจิตรกรรมที่มีรายละเอียดเป็นตวัอกัษรจ านวนมากมายและอ่าน

รหัสสัญญะในนั้นได้ หรือผูช้มอาจนั่งลงบนเกา้อ้ีและหยิบตวัอักษรพยญัชนะพลาสติกส าเร็จรูป

น ามาป๊ัมค า (ในใจ) ลงบนกระดาษสีที่จดัไวไ้ดต้ามตอ้งการ ซ่ึงค  าหรือประโยคที่ถูกป๊ัมบนกระดาษ 

ผูว้จิยัสร้างสรรคจ์ะน าค  าหรือประโยคของผูช้มนั้นไปป๊ัมลงบนผลงานจิตรกรรมอีกคร้ังหน่ึง อนัจะ

เป็นกระบวนผลิตซ ้ าจนกวา่จะจบนิทรรศการ 
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อธิบายเนื้อหา   

 อุดมการณ์ที่ส าคญัของรัฐถูกปลูกฝังผา่นระบบการศึกษาตั้งแต่ในระดบัชั้นปฐมวยั และอยู่

กบัเรายาวนานตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ อยูร่อบตวัของเรา ส่ิงน้ีจะเติบโตไปพร้อมกบัจิตส านึก น าไปสู่

ความเช่ือ พฒันากลายเป็นความจริง เกิดการผลิตซ ้ าทางความคิด เกิดการส่งต่อ มีความเขม้แข็ง และ

กลายเป็นความเช่ือหลกั หมุนเวยีนแบบน้ีตลอดมา  

แนวความคิดหลักในผลงานช้ินน้ีคือ กระบวนการผลิตสร้างชุดมายาคติผ่านระบบ

การศึกษา ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดใ้ชผ้ลงานจิตรกรรมขนาดยาวเป็นส่ิงที่น าเสนอชุดมายาคติสู่ผูช้ม โดย

การให้ผูช้มสามารถสังเกตตวัอกัษรซ่ึงมีความเป็นวตัถุสัญญะในการส่ือสารชุดมายาคติผ่านการ

ตีความจากตวัผูช้มเอง ในขณะเดียวกนัผูช้มก็สามารถผลิตค าหรือประโยคเพื่อเป็นการเพิ่มเติมชุด

มายาคติของตนเองเขา้ไปในผลงานจิตรกรรมผา่นการใชต้วัอกัษรพยญัชนะส าเร็จรูปป๊ัมขอ้ความลง

บนกระดาษ และผูว้จิยัสร้างสรรคจ์ะน าขอ้ความนั้นบรรจุลงในภาพจิตรกรรม ซ่ึงขอ้ความของผูช้ม

ที่อยูบ่นผลงานจิตรกรรมจะถูกส่งต่อขอ้ความไปสู่ผูช้มคนอ่ืนไปเร่ือยๆ  

 จุดมุ่งหมายของผูว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งการแสดงถึงกระบวนการผลิตสร้างชุดมายาคติที่รัฐส่ง

มอบมาสู่เรา และเรารับเอาชุดมายาคตินั้นมาผลิตซ ้ าป้อนกลบัเขา้สู่สังคม อนัเป็นการถ่ายทอดจาก

รุ่นสู่รุ่นส่งต่อใหแ้ก่กนั จนมายาคติชุดนั้นสถาปนาความมีอ านาจและแขง็แกร่งขึ้นมาในบริบทของง

สงัคมไทยในปัจจุบนั  

อธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางสัญญะ 

 อธิบายในทางกายภาพ  ผลงานช้ินน้ีมีสองส่วน ส่วนแรกไดแ้ก่ผา้ลินินขนาดหน้ากวา้ง 160 

ซม. ความยาว 720 ซม. ติดตั้งในแนวนอนสูงจากพื้น 35 ซม. บนผา้มีตวัอกัษรจ านวนมากถูกป๊ัมดว้ย

สีน ้ ามนัในเฉดสีน ้ าเงินเต็มทั้งผา้ลินิน ส่วนที่สองมีโต๊ะและเกา้อ้ีนักเรียนอยา่งละ 1 ตวั บนโต๊ะมี

ตวัอกัษรสระและพยญัชนะส าเร็จรูปสีขาววางอยู่ในถาดพลาสติกใสรูปทรงสมุดจดงานของเด็ก

นักเรียนขนาด 7.5 น้ิว x 11 น้ิว และกระดาษสีรูปร่างยาว (ที่จ  าลองขนาดสัดส่วนของผา้ลินินที่

แขวนไว)้ จ านวน 4 สี ไดแ้ก่ สีเหลือง สีฟ้า สีชมพ ูสีแดง และตลบัหมึกสีน ้ าเงิน 1 ตลบั  
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 อธิบายในทางสัญญะ สัญญะในผลงานสร้างสรรคช้ิ์นน้ีประกอบขึ้นจากหลายส่วน ไดแ้ก่ 

ผา้ลินินที่ติดตั้งในแนวนอน ผา้ลินินขนาด 160 x 720 ซม. ตวัอกัษรจ านวนนบัไม่ถว้น โต๊ะและเกา้อ้ี

นกัเรียน ตวัอกัษรไทยส าเร็จรูปสีขาว ภาพประทบับนกระดาษ และวธีิการในการน าเสนอ 

สัญญะที่ 1 ผา้ลินินที่ติดตั้งในแนวนอน ผา้ผืนน้ีถูกติดตั้งในแนวระนาบขนานไปกบัพื้น 

โดยก าหนดใหมี้ความสูงจากพื้นถึงชายผา้ดา้นล่าง 35 ซม. ผา้รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ที่มีตวัอกัษรเม่ือ

ถูกติดตั้งควบคู่กบัชุดโต๊ะและเกา้อ้ีนักเรียนจะอุปลกัษณ์เป็นดัง่ห้องเรียนและผา้ลินินเป็นกระดาน

ความรู้  

สัญญะที่ 2 ผา้ลินินขนาด 160 x 720 ซม. ขนาดของผา้ลินินเม่ือน าด้านกวา้งคิดเป็น

อตัราส่วนต่อดา้นยาวจะมีขนาดเท่ากบั 2 ส่วนต่อ 9 ส่วนซ่ึงเป็นขนาดโดยมาตรฐานของแถบธงสีน ้ า

เงิน 

สัญญะที่ 3 ตวัอกัษร มีตวัอักษรจ านวนมากมายบนผา้ลินินเต็มที่ในความยาว 720 ซม. 

ตวัอกัษรถูกประดิษฐข์ึ้นมาเพื่อการส่ือสารระหว่างมนุษยใ์นสังคมหน่ึงๆ สายตาของเรามกัมองหา

ตวัอกัษรหรือค าที่เราเขา้ใจ สมองของเราก็ท  าแบบนั้นเช่นกนั เน่ืองดว้ยตวัอกัษรถูกป๊ัมลงในผา้หลา

ยปูแบบทั้งในแบบเรียงเป็นค าและในแบบสุ่ม ท าให้การพยายามอ่านเพื่อท าความเขา้ใจความหมาย

ของค าเป็นไปไดย้าก มนัจึงเป็นสญัญะแบบปลายเปิดเพือ่รอการตีความของผูช้ม 

สัญญะที่ 4 โต๊ะและเกา้อ้ีนักเรียน โต๊ะและเกา้อ้ีนักเรียนอนุบาลเป็นสัญลกัษณ์ที่แสดงถึง

การศึกษาในระดบัปฐมวยั เป็นการอุปลกัษณ์ดัง่การน าไปสู่บรรยากาศของห้องเรียนในวยัเยาว ์เพื่อ

ยอ้นไปร าลึกถึงการเรียนรู้ในหว้งเวลานั้น 

สญัญะที่ 5 ตวัอกัษรส าเร็จรูปสีขาว มีตวัอกัษรสีขาวรูปสระและพยญัชนะไทยวางเรียงกนั

อยูบ่นโต๊ะจ านวน 34 ตวัอกัษร ซ่ึงมีจ  านวนไม่ครบตามสระและพยญัชนะมาตรฐาน ตวัอกัษรจึง

แทนค่า “เสียงในความคิด” ที่ขาดหายไปเป็นระยะจากความทรงจ าที่ยาวนาน 

สัญญะที่ 6 การประทบัภาพบนกระดาษสี มีกระดาษสี 4 สีถูกวางอยู่ใกล้ๆตวัอักษร

พยญัชนะ ผูดู้ผลงานสามารถน าตวัอกัษรป๊ัมหมึกตลับ และน ามากดลงบนกระดาษที่เลือกไวเ้พื่อ
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สร้างค าหรือประโยคไดต้ามตอ้งการ ค  าหรือประโยคที่ถูกผูช้มสร้างขึ้นมาผูว้ิจยัสร้างสรรคจ์ะน าไป

สร้างเป็นผลงานจิตรกรรมบนผา้ลินินแนวนอนซ ้ าลงไปเร่ือยๆจนจบการแสดงผลงาน 

สญัญะที่ 7 วิธีการในการน าเสนอ ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นน้ีอนุญาตให้ผูช้มผลงานสามารถ

นัง่ลงบนเกา้อ้ี มือทา้วโตะ๊ มองผนืผา้ลินินที่ก  าลงัพร้ิวไหวพร้อมอ่านสญัญะตวัอกัษรจ านวนมากบน

ผา้นั้น และท าการป๊ัมตวัอกัษรรูปพยญัชนะลงบนกระดาษที่เตรียมไวไ้ดต้ามที่ตอ้งการ อนัจะเป็น

การที่ผูดู้ไดค้ิดวิเคราะห์และท าการตอบโตก้ับส่ิงที่เห็นจนสุดทา้ยได้แปลสารขอ้มูลที่ได้รับนั้น

น ากลับออกมาเป็นสารที่ต้องการจะส่ืออีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงสารที่ผูช้มได้ส่ือออกมาก็จะถูกผูว้ิจัย

สร้างสรรคน์ ากลบัไปสร้างบนผลงานจิตรกรรมบนผืนผา้ลินินผืนเดิม รอให้ผูช้มคนอ่ืนเขา้มาชม

และอ่านสญัญะนั้นต่อไปวนเวยีนเช่นน้ีไปจนจบนิทรรศการศิลปะ 

 

สรุปผลงานสร้างสรรค์ในช่วงระยะที่ 2 

 การสร้างสรรค์ในระยะที่แรกซ่ึงผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดส้ังเกตปรากฏการณ์ในสังคมและใช้

เป็นฐานขอ้มูลในการน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมจ านวน 4 ช้ิน จากการวิเคราะห์เน้ือหา

ท าให้พบว่าขอ้มูลจากส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านการสังเกตและจากการอ่านหนังสือนั้นยงัไม่เพียง

พอที่จะใชเ้ป็นขอ้มูลไดช้ดัเจน ผูว้จิยัสร้างสรรคจึ์งตอ้งหาขอ้มูลที่ลึกซ้ึงขึ้นและที่ส าคญัเป็นการท า

ความเขา้ใจการด ารงอยูข่องมายาคติผ่านความเขา้ใจของคนอ่ืนๆในสังคม ผูว้ิจยัจึงลงไปเก็บขอ้มูล

ภาคสนามโดยการใชว้ธีิวทิยาใน 2 วธีิดว้ยกนัไดแ้ก่ วธีิที่ 1 การสมัภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

อ านาจในทางใดทางหน่ึง ด้วยชุดค าถามที่หลากหลายเพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นใน

ประเด็นอ านาจและมายาคติที่อยูใ่นสังคมไทย และการส ารวจผ่านการสังเกตวตัถุสัญญะเพื่อให้ได้

ขอ้มูลในส่วนของมายาคติที่กระท าต่ออตับุคคลผ่านวตัถุต่างๆ ซ่ึงจากขอ้มูลทั้งสองส่วนที่ไดม้าท า

ให้ผูว้ิจยัมีขอ้มูลที่หลากหลายมากขึ้นจากในส่วนของการสัมภาษณ์ และในส่วนของการท าความ

เขา้ใจอ านาจในวตัถุต่างๆที่ปรากฏอยูใ่นชีวติประจ าวนั รวมทั้งวธีิการน าเสนอประเด็นในผลงานแต่

ช้ินในช่วงระยะที่ 2 ยงัมีความชดัเจนมากขึ้นดว้ย ผูส้ร้างสรรคไ์ดแ้บ่งการสรุปออกเป็น 4 ประเด็น

คือ 
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1.  ประเด็นแหล่งขอ้มูล  

2. ประเด็นกลไกการส่ือสาร  

3. ประเด็นวตัถุสญัญะ 

4. ประเด็นวธีิการน าเสนอ 

ประเด็นแหล่งข้อมูล 

ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงระยะที่สองได้น าขอ้มูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามการสังเกต

ปรากฏการณ์ในสงัคมรวมทั้งในส่วนของความคิดเห็นของกลุ่มคนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัมายาคติและ

อ านาจที่อยูร่่วมสงัคมเดียวกนัผา่นมุมมองความคิดเห็นของผูท้ี่ให้สัมภาษณ์ และขอ้มูลวตัถุสัญญะ

จากสถานที่ต่างๆ จากนั้นได้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และผสมผสานกับขอ้มูลของผูว้ิจยัเพื่อใช้เป็น

ฐานขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  

การเก็บขอ้มูลประเด็นความเช่ือและการกลายเป็นมายาคตินั้น ผูว้ิจยัสร้างสรรคต์อ้งเปล่ียน

บทบาทไปสู่การเป็นผูส้ังเกตการณ์ รวบรวมขอ้มูล ถอดรหัสความคิดจากค าหรือประโยคบอกเล่า

จ านวนมากมาย อันเป็นข้อมูลในขั้นต้นและท าการวิเคราะห์ แยกแยะรหัสนั้ นเพื่อน ามาเป็น

ฐานขอ้มูลส าหรับการสร้างสรรคใ์นล าดบัขั้นต่อไป 

ประเด็นกลไกการส่ือสาร 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้มาจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามน าไปสู่กลไกการส่ือสารที่

ค่อยๆเปล่ียนแปลงไปทีละน้อย จากผลงานจิตรกรรมสองมิติลวงตาน าไปสู่จิตรกรรมเชิง

แนวความคิด ที่มีวธีิการในการรับชมหรือการท าความเขา้ใจในเน้ือหาที่เปล่ียนแปลงไป โดยผูว้ิจยั

สร้างสรรคไ์ดย้ดึวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นส่ิงส าคญั ท าให้วิธีการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์

มีความเป็นอิสระและเปิดกวา้งมากยิง่ขึ้น วธีิการจดัวาง การใชว้ตัถุสัญญะจริงถูกประกอบเขา้มาใน

ผลงานร่วมกนักบัผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงและน ามาใชร่้วมกนั ท าใหก้ารส่ือสารผ่าน

ผลงานจิตรกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการน าเสนอเน้ือหาตามเป้าหมายของผูว้ิจัย

สร้างสรรค ์ 
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ประเด็นวัตถุสัญญะ 

ผลงานทั้ งสามช้ินมีการใช้ว ัตถุสัญญะเพิ่มเติมเข้ามารวมทั้ งวิธีการน าเสนอที่ค่อยๆ

เปล่ียนแปลงไป จากการใช้ขอ้มูลที่ได้มาจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ในผลงานช้ินที่ห้ามีการ

เพิ่มเติมในส่วนของการแสดงวตัถุสัญญะตน้แบบขนาดจริงในระดับที่ต  ่ากว่าปรกติเพื่อใชใ้นการ

ส่ือสารประเด็นอตัลกัษณ์ของมนุษยใ์ห้มีความชัดเจนมากยิง่ขึ้น ผลงานช้ินที่หกไดใ้ชส้ัญญะสอง

แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่แบบที่หน่ึง ตวัอกัษรซ่ึงเป็นวตัถุสัญญะแบบรูปธรรมก่ึงนามธรรม1 และแบบที่

สองสญัญะแบบรูปธรรมแสงและความมืด ดว้ยการเปล่ียนวิธีการน าเสนอในห้องที่มีแสงสว่างมาสู่

ห้องที่ไม่มีแสงไฟ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประเด็นเน้ือหาในผลงานจิตรกรรมที่จะมีความชดัเจนมาก

ยิง่ขึ้น และในผลงานช้ินที่ 7 ไดใ้ชว้ตัถุสญัญะที่เป็นตวัอกัษรส าเร็จรูป รวมทั้งวตัถุส าเร็จรูปจริง โดย

น าเสนอในรูปแบบของศิลปะจดัวางเชิงแนวคิด (installation art และ conceptual art) รวมทั้งใชว้ิธี

ในแบบการมีส่วนร่วมในผลงานศิลปะจากการปฏิสัมพนัธ์กบัผูดู้ผสมผสานกบังานจิตรกรรมใน

รูปแบบเหมือนจริงที่สามารถสัมผสัไดซ่ึ้งเป็นการน าเสนอในรูปแบบที่ต่างไปจากขนบดั้งเดิมของ

ผลงานจิตรกรรมสองมิติ  

ประเด็นวิธีการน าเสนอ 

การน าเสนอดว้ยการชมผลงานจิตรกรรมผา่นสายตาไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงไป วิธีการน าเสนอ

ในแบบอ่ืนๆไดถู้กเพิม่เติมเขา้มา ทั้งน้ีผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดใ้ชว้ิธีการที่จะท าให้ผูช้มสามารถท าความ

เขา้ใจในเน้ือหาและแนวคิดของผลงานจิตรกรรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

โดยยงัคงเป้าหมายในวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครบถว้น ขออธิบายวธีิการน าเสนอในผลงานทั้งสามช้ิน 

ในระยะที่ สอง ดงัต่อไปน้ี 

ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นที่ 5 นอกจากตวัผลงานจิตรกรรมขนาดกลางจ านวน 4 ช้ินแลว้ ยงัมี

การเพิ่มเติมแบบจ าลองพลาสติกรูปคนโดยการน ามาจดัแสดงควบคู่กับผลงานจิตรกรรม แม้ว่า

ผลงานจิตรกรรมจะน าเสนอรูปจ าลองพลาสติกที่ถูกขยายอตัราส่วนขึ้นมา หากการจะจินตนาการ

ไปสู่ตน้แบบจริงคงท าไดย้ากเพราะประสบการณ์ผูช้มแตกต่างกนั การน าตวัพลาสติกจ าลองรูปคน
                                                             

1 ตวัอกัษรเป็นส่ิงที่สามารถมองเห็นได ้อ่านและเขา้ใจได ้แต่ในขณะเดียวกันการรับรู้ในทางภาษาของเราก็จะสร้างเสียง
อ่านขึ้นมาจากความคุน้ชินภายในมโนส านึกในใจของเราเอง 
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ตน้แบบมาจดัแสดงจะเป็นการตอกย  ้าใหเ้ห็นถึงความไร้ซ่ึงอตัลกัษณ์ของมนุษยท์ี่เล็กมากจนไม่อาจ

สังเกตในรายละเอียดได้ ขณะที่เม่ือผลงานจิตรกรรมได้ขยายตุ๊กตาจ าลองขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่ 

แต่อัตลักษณ์นั้นก็ยงัคงพร่าเลือนอยู่ดี การน าเสนอวตัถุจริงร่วมกับผลงานจิตรกรรมจึงเป็นการ

ส่งเสริมใหป้ระเด็นอตัลกัษณ์ของมนุษยถู์กขยายขึ้นมา ขบัเน้นและเห็นการอุปลกัษณ์ที่ชดัเจนมาก

ขึ้นเช่นกนั 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินที่ 6 ตวัจิตรกรรมมีขนาดที่ใหญ่ 200 x 300 ซม. โดยมีประเด็น

น าเสนอถึง ค  า หรือ ชุดค า ที่ผ่านการผลิตซ ้ ามาอยา่งยาวนาน โดยค าเหล่านั้นมุ่งตรงสู่สมอง เขา้สู่

จิตส านึก อันเป็นอาณาเขตนามธรรมที่สัมผสัไม่ได้ และมายาคติเหล่านั้ นก็ไม่อาจสังเกตหรือ

มองเห็นไดใ้นภาพรวม จึงท าใหเ้กิดการสร้างวธีิการในการรับชมผลงานขึ้น จากการสร้างพื้นที่ทาง

นามธรรมที่น าไปสู่การไร้หว้งเวลา การเดินทางเขา้ไปสู่สมอง และการส ารวจชุดมายาคติเหล่านั้น

ในวงแคบ โดยผา่นหอ้งมืดที่คบัแคบและแสงไฟอนัริบหร่ี ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ช้มได้

ร่วมคน้หาความหมายการตีความเหล่านั้นจากผลงานจิตรกรรมดว้ยตนเองของผูช้มอยา่งอิสระ 

ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นที่ 7  การจะแสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ของรัฐที่

ปรากฎขึ้นในชั้นเรียนระดบัปฐมวยั และชุดอุดมการณ์ที่ไดก้ลายเป็นมายาคติที่ทรงอ านาจที่สุดเท่าที่

มีมา ผ่านการผลิตซ ้ าในเวลาที่เน่ินนาน ท าให้ปรากฏเป็นผลงานจิตรกรรมขนาด 160 x720 ซม. ที่

เกิดมาจากการป๊ัมตวัอกัษรจนเตม็พื้นที่ ถูกติดตั้งในแนวนอนละเลียดขนาดไปกบัพื้นห้อง และเม่ือ

ถูกติดตั้งพร้อมกบัโต๊ะและเกา้อ้ีขนาดเล็ก ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่และวสัดุที่มาประกอบเขา้จึง

สร้างการอุปลกัษณ์ดัง่หอ้งเรียนในระดบัชั้นปฐมวยั ยอ้นความคิด ความทรงจ าของผูดู้ไปสู่ห้วงเวลา

ในวยัเยาว ์รวมทั้งการรวบรวมขอ้ความจากผูช้มและน าไปเพิ่มแถบความเขม้บนผลงานจิตรกรรมก็

เป็นดัง่การผลิตซ ้ า วนเวียนจากผูส้ร้างสู่ผูช้ม ผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสาร และการกลายเป็นผูส้ร้างของ

ผูช้ม รวมทั้งผูส่้งสารของผูรั้บสารดว้ย 
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4.2 ภาคการวิเคราะห์  

ในส่วนคร่ึงหลงัของบทที่ 4 น้ีผูว้ิจยัได้ท  าการวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ตาม

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว ้โดยโครงสร้างของเน้ือหาหลักจะต้องมี

ความสมัพนัธก์นักบัวตัถุประสงค ์รวมทั้งวธีิการในการแสดงออกผา่นผลงานศิลปะที่มีกลไกในการ

น าเสนอที่ค่อยๆเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปัจจยัของขอ้มูลใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประสบการณ์ที่

เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างสรรคผ์ลงาน ส่ิงที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ทั้งสองช่วง 

(ช่วงระยะที่หน่ึงและช่วงระยะที่สอง ) สามารถวิเคราะห์และท าความเขา้ใจในกระบวนการ

สร้างสรรคไ์ดใ้นหลายประเด็น ซ่ึงผูว้จิยัสร้างสรรคส์ามารถสรุปประเด็นการวิเคราะห์ออกมาไดใ้น 

5 ประเด็นหลกัใหญ่ๆดงัต่อไปน้ี 

ประเด็นที่ 1 การใชว้ธีิการแบบเหมือนจริง (realistic) ในผลงานจิตรกรรม 

ประเด็นที่ 2 การส่ือความหมายดว้ยวธีิการแบบอุปลกัษณ์ 

ประเด็นที่ 3 การปรากฏขึ้นของความมีอ านาจในวตัถุ  

ประเด็นที่ 4 การน าเสนอสภาวะอ านาจและมายาคติที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรม 

ประเด็นที่ 5 การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ 

4.2.1 ประเด็นที่ 1 การใช้วิธีการแบบเหมือนจริง (realistic) ในผลงานจิตรกรรม 

 ผลงานจิตรกรรมในอดีตใช้วิธีการส่ือสารผ่านผลงานจิตรกรรมที่มีความแบบราบ 2 มิติ 

ศิลปินมักสร้างความลึกลวงตาโดยอาศัยความเข้าใจในเร่ืองสีและแสงเงา เป็นวิธีการสร้าง

ภาพเหมือนจริงในการบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ เพื่อถ่ายทอดสารบางอย่างไปสู่ผูรั้บสาร และความ

เหมือนจริงก็เป็นวธีิการส่ือสารที่สามารถเขา้ถึงคนส่วนใหญ่ไดง่้ายเน่ืองจากการท าความเขา้ใจในส่ิง

ที่ปรากฏเป็นไปไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีตอ้งค  านึงถึงผูช้มดว้ยวา่มีความหลากหลายทั้งในส่วนของผูท้ี่มี

ความรู้ในทางศิลปะและในส่วนของผูท้ี่ไม่คุน้เคย ดงันั้นภาพจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงจึงเป็น

วธีิการที่ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดเ้ลือกใชใ้นการส่ือสารกบัผูช้มผลงานในทุกระดบั  
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จุดมุ่งหมายที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้ก าหนดไวข้อ้ที่สองได้แก่ “การสร้างสรรค์ผลงานใน

รูปแบบเหมือนจริง เพือ่การท าความเขา้ใจภาพในเบื้องตน้และน าไปสู่การตีความสญัลกัษณ์ต่างๆใน

ประเด็นที่ลึกซ้ึงต่อไป” ดงันั้นการใชว้ธีิการแบบเหมือนจริงจึงเป็นวธีิการตามกรอบจุดมุ่งหมายที่ได้

วางไว ้โดยหวงัผลให้ผูช้มสามารถเห็นและเขา้ใจไดใ้นระดบัเบื้องตน้ การมองวตัถุต่างๆที่ปรากฏ

ภายในภาพและเขา้ใจไดว้่าเป็นการสร้างภาพแทนส่ิงใด นับเป็นการส่ือสารที่สัมฤทธ์ิผลในชั้นตน้ 

จากนั้นผูช้มจะอ่านความหมายของวตัถุในภาพจิตรกรรมที่เกิดขึ้นดว้ยความคุน้เคยตามปรกติและจะ

พบกบัความไม่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏตรงหนา้ของวตัถุต่างๆที่ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดน้ าเสนออยา่งผิด

ที่ผิดทาง ซ่ึงส่ิงน้ีจะน าไปสู่การขบคิดและตั้งค  าถามถึงการมีอยู่ของวตัถุต่างๆที่มาประกอบเขา้

ดว้ยกนัรวมทั้งการตีความในส่ิงที่เห็นตามประสบการณ์ของแต่ละคน 

ระดับของความเหมือนจริง 

 ความเหมือนจริงเป็นวิธีการน าเสนอรูปแบบหน่ึงของผลงานจิตรกรรม เป็นวิธีการที่ท  า

ความเขา้ใจไดง่้าย และส่ือสารไดท้างตรงกบัคนเกือบทุกกลุ่ม แต่วิธีการของการส่ือสารควรขึ้นอยู่

กบัเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้ผลงานวิจยัสร้างสรรค์น้ีมีความประสงคท์ี่จะแสดงให้เห็นถึงอ านาจของ

มายาคติทางความเช่ือ  อันเป็นประเด็นนามธรรม และผู ้วิจัยสร้างสรรค์ได้เลือกหุ่นน่ิงใน

ชีวิตประจ าวนัเป็นตน้แบบที่จะน าไปสู่ความหมายโดยนัย หากตอ้งการดงันั้นการวาดแสดงความ

เหมือนแค่พอรู้ว่าเป็นวตัถุใดก็คงจะตอบโจทยแ์ล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วภาพเหมือนมีหลาย

ระดบัและหลายวิธีการตามที่ได้อธิบายไวใ้นบทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์น้ี การแสดงออกถึงความ

เหมือนจริงแต่ละแบบลว้นมีเป้าหมายในตวัเองที่ต่างกนั การวาดวตัถุเพื่อให้เขา้ใจว่าเป็นส่ิงใดและ

มองทะลุวตัถุนั้นเขา้ไปสู่ความหมายอ่ืนที่ซุกซ่อนอยู่จ  าเป็นที่จะตอ้งท าให้ผูช้มไม่สะดุดติดกบัฝี

แปรง ติดกบัสีสันที่เกินจริง หรือแมแ้ต่ติดกบัลูกเล่นอ่ืนใดในภาพ ดงันั้นส่ิงที่ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ด้

เลือกใชจึ้งเป็นวธีิการส่ือสารดว้ยจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงโดยใชฝี้แปรงเรียบ ไม่มีร่องรอย

ของการระบาย ไม่ใชสี้ที่มีค่าความสดใสที่เกินจากไปจากความเป็นจริง เพือ่การมองเห็น เขา้ใจ และ

ตรงไปสู่การอ่านสญัญะความหมาย ดงันั้นความเหมือนจริงในระดบัที่ไดอ้ธิบายไปจึงเป็นวิธีการที่

ถูกเลือกน ามาใช้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการท าความเข้าใจในส่ิงที่เห็น และท าความเขา้ใจใน

ความหมายซ่ึงไม่ปรากฏตามที่เป็น อนัจะน าไปสู่การตีความในระดบัที่ลึกซ้ึงต่อไป  
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 ความเหมือนจริงเป็นลกัษณะรูปแบบการน าเสนอที่มีความสมัพทัธก์บัความเขา้ใจ ในกรอบ

ความคิดของศิลปะสมยัใหม่ การท าความเขา้ใจกบัความเหมือนจริงคงตอ้งเร่ิมจากการเขา้ใจหน้าที่

ของศิลปะในความหมายของภาพตวัแทน (representation) ของการน าเสนอความคิดที่จะตีความ

ใหม่อีกคร้ังอยา่งไร การน าเสนอความจริงดว้ยการตีความใหม่ของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกนั 

ระดบัของความเหมือนจริงในงานจิตรกรรมก็มีความแตกต่างกนัไปตามการให้ค  านิยามของปัจเจก

บุคคล หากใช้กรอบคิดความเหมือนจริงตามความเข้าใจของผูช้มผ่านภาพตัวแทนที่น าไปสู่

ประสบการณ์จริงในการนึกถึงส่ิงที่เป็นตน้แบบ เราจะพบว่ารูปธรรมในภาพย่อมน าผูช้มไปสู่

ความคิดของความเหมือนจริงไดใ้นหลากหลายระดบัตามความพงึพอใจที่จะตีความ 

 รูปธรรมของความเหมือนจริงในทางศิลปะเป็นการจ าลองลักษณะที่ปรากฏจากตน้แบบ

โดยการถ่ายทอดลงสู่ภาพตวัแทนผา่นรูปแบบต่างๆที่ใชส่ื้อสารเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ

พิมพ ์และส่ืออ่ืนๆอีกมากมาย การจ าลองจากตน้แบบนั้นเราอาจแยกได้เป็นสองลักษณะใหญ่ๆ

ไดแ้ก่  การจ าลองทางรูปธรรม และการจ าลองทางนามธรรม การจ าลองทางรูปธรรมเป็นการจ าลอง

ลกัษณะทางกายภาพของส่ิงนั้นใหมี้ความคลา้ยคลึงและท าใหผู้ช้มนึกไปถึงส่ิงที่เป็นตน้แบบไดม้าก

ที่สุดผ่านการใช้ทศันธาตุในการสร้างสรรค ์ยกตวัอย่างเช่น เส้น สีสัน ค่าน ้ าหนักอ่อนแก่ พื้นผิว 

โครงสร้างรูปร่างและรูปทรง ในกรณีน้ีเม่ือน าไปใชก้บัมโนทศัน์ของค าว่า “เหมือนจริง” จะพบว่า

ส่ิงจ าลองใดก็ตามที่โยงความคิดของผูช้มไปสู่วตัถุหรือส่ิงที่เป็นตน้แบบไดก้็นับว่า “มีความเหมือน

จริง” ดงันั้นถา้มีการสร้างส่ิงใดก็ตามที่มีลกัษณะเดียวกนักับวตัถุจริงเช่น อตัราส่วน ขนาด สีสัน 

พื้นผวิ โครงสร้าง ก็ยอ่มนบัวา่ส่ิงนั้นมีความเหมือนจริงเช่นเดียวกนั การจ าลองทางนามธรรมกลบั

เป็นส่ิงที่ตดัสินไดย้ากกวา่วา่เหมือนหรือไม่ เพราะความหมายของนามธรรมนั้นมีความสัมพนัธ์กบั

ความรู้สึกและประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล ยกตวัอยา่งเช่น ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความ

สบาย ความเศร้า ความทุกข ์ความกงัวล ความสับสนฯ เหล่าน้ีลว้นไม่มีมาตรวดั แต่พอจะอนุมาน

ผา่นประสบการณ์ร่วมกนัของผูส้ร้างสรรคแ์ละผูช้มว่าการจ าลองในรูปแบบน้ีสร้างความรู้สึกร่วม

ได้แค่ไหน ซ่ึงคงไม่สามารถวดัความถูกผิดในทางนามธรรมได้แบบในกรณีของการจ าลองให้

เหมือนในทางรูปธรรม 
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 ในบทที่สองของวทิยานิพนธน้ี์ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของภาพหุ่นน่ิงที่ศิลปินในอดีตน าเสนอ

ความจริงผา่นการตีความใหม่อีกคร้ังในลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ซ่ึงท าให้เห็นบทบาทของภาพหุ่น

น่ิงที่ถูกใชใ้นประวติัศาสตร์ รวมทั้งเห็นการน าเสนอภาพแทนผ่านวิธีการส่ือสารดว้ยความเหมือน

จริงในหลายระดบัในระยะเวลาประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผลงานวิทยานิพนธ์ของผูว้ิจยั

สร้างสรรคก์็วธีิการสร้างภาพแทนเพือ่น าไปสู่จุดมุ่งหมายในการขบคิดและภาวะการตระหนักถึงชุด

มายาคติผา่นวธีิการแบบเหมือนจริงเช่นเดียวกนั หากแต่ความเหมือนจริงที่ปรากฏในผลงานแต่ละ

ช้ินมีวธีิการแสดงออกที่แตกต่างกนัไป ขอวเิคราะห์ประเด็นความเหมือนจริงดงัต่อไปน้ี  

ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคช้ิ์นที่ หน่ึง สอง สามและส่ี ใชร้ะดบัความเหมือนจริงที่สามารถ

ส่ือสารความเป็นวตัถุทุกชนิดที่ปรากฏในภาพได้อย่างชัดเจน เพราะผูว้ิจัยสร้างสรรค์ตอ้งการ

ส่ือสารเน้ือหาดว้ยวธีิการแบบอุปลกัษณ์ซ่ึงเป็นวธีิการอ่านสญัญะผา่นวตัถุในชั้นแรกเพือ่การตีความ

วตัถุสญัญะในแง่ของความหมายในชั้นต่อไป ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคช้ิ์นที่ห้าใชค้วามเหมือน

จริงในระดบัเดียวกนักบัผลงานส่ีช้ินที่ผ่านมาเพื่อส่ือความหมายผ่านวตัถุสัญญะ แต่มีการเพิ่มเติม

วตัถุสญัญะจริงเขา้มาเพือ่การเปรียบเทียบใหเ้ห็นความชดัเจนของประเด็นอตัลกัษณ์และจิตวิญญาณ

ของความเป็นมนุษยใ์นโลกสมัยใหม่ที่ขาดหายไป และในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ช้ินที่หก

ความเหมือนจริงถูกน ามาเป็นวธีิการส่ือสารให้ผูช้มไดเ้ห็นว่ารูปสัญญะบนผลงานจิตรกรรมนั้นคือ

ส่ิงใด แต่เน้ือหาส าคญัอยู่ที่การท าความเขา้ใจกระบวนการในการน าเสนอผ่านการส่องไฟไปที่

ผลงานจิตรกรรมซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตซ ้ าในการก่อรูปของวาทกรรมและมายาคติ นอกจากนั้น

มนัยงัท าการสลายความเป็นองคป์ระธาน (subjectivity) ของศิลปินอีกดว้ย และในผลงานจิตรกรรม

สร้างสรรคช้ิ์นที่เจด็ ความเป็นจิตรกรรมยงัคงเป็นศูนยก์ลางในพื้นที่นั้น ความเหมือนจริงถูกใชเ้ป็น

วธีิการผา่นสีสนับนผวิหนา้ผลงานจิตรกรรมและใชผ้า่นขนาดสัดส่วนของดา้นกวา้งคูณยาว การจดั

วางผลงานจิตรกรรมพร้อมวสัดุส าเร็จรูปและแสดงกระบวนการผลิตสร้างของผลงานช้ินน้ีผ่านผูช้ม

ก็เป็นการแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตสร้างวาทกรรมและมายาคติผา่นระบบการศึกษาอยา่ง

ครบวงจร 
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สรุปประเด็นการใช้วิธีการแบบเหมือนจริงในผลงานจิตรกรรม 

 เน้ือหาที่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัสร้างสรรคไ์ดถู้กถ่ายทอดผ่านวิธีการในแบบ

จิตรกรรมแนวเหมือนจริง ซ่ึงเป็นวิธีการที่ส่ือสารกับคนส่วนใหญ่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

จิตรกรรมในรูปแบบอ่ืน การชมวตัถุสญัญะในภาพแลว้เขา้ใจในระดบัเบื้องตน้ว่าเป็นส่ิงใดนับเป็น

การส่ือสารในชั้นแรก และถดัจากนั้นกลวธีิในการจดัวางวตัถุในแบบไม่เป็นไปตามธรรมชาติจะท า

ให้เกิดการตั้ งค  าถามถึงที่มาในการจดัวางแบบนั้ น ซ่ึงเป็นวิธีการส่ือสารที่ได้ผลในระดับหน่ึง 

อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดมุ่้งหมายที่วตัถุประสงคต์ามที่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นเป้าหมาย อีกปัจจยั

หน่ึงไดแ้ก่ส่ิงที่เกิดขึ้นในระหว่างทางที่ท  าการคน้ควา้ เช่นการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์รวมทั้ง

ขอ้มูลต่างๆที่ไดม้าจากการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลภาคสนาม ค่อยๆท าให้ผูว้ิจยัพบวิธีการเพิ่มเติมในการ

ที่จะส่ือสารเน้ือหาตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึ้นไปกว่าเดิม โดยที่ยงัคงใชจิ้ตรกรรม

เป็นศูนยก์ลางผ่านรูปแบบเหมือนจริงในการส่ือสาร แต่หาวิธีการน าเสนอที่จะเสริมสร้าง

ความหมายในผลงานจิตรกรรมไดอ้ยา่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและน าเสนอความมีอ านาจของชุด

มายาคติที่ปรากฏอยูร่อบตวัของเราไดอ้ยา่งชดัเจน ผา่นการมีส่วนร่วมของผูช้มเพือ่ลดความเป็นองค์

ประธานของตวัผูส้ร้างสร้างสรรค์ลงและเพิ่มพื้นที่ทางสิทธิเสรีภาพในการตีความและในการ

ตดัสินใจอยา่งอิสระเสรีตลอดจนส่งเสริมพื้นที่แห่งความหลากหลายทางความคิดให้เกิดขึ้นมาผ่าน

ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคชุ์ดน้ี 

 

4.2.2 ประเด็นที่ 2 การส่ือความหมายด้วยวิธีการแบบอุปลักษณ์ 

 การอุปลกัษณ์คือการเปรียบเทียบระหว่างสองส่ิงที่มีความหมายแตกต่างกัน โดยใชก้าร

ตีความเพือ่การท าความเขา้ใจผา่นบริบทของสงัคมที่มีการก าหนดความหมายร่วมกนั วธีิการน้ีถูกใช้

ในประวติัศาสตร์ทางศิลปะมาอยา่งยาวนาน และศิลปินแต่ละคนก็มีจุดประสงคใ์นการใชว้ิธีการอุป

ลกัษณ์ที่แตกต่างกนัไป การอุปลกัษณ์เป็นการเขา้รหสัทางสญัญะแบบหน่ึง เน่ืองจากส่ิงที่ปรากฏกบั

ความหมายโดยนยัที่เป็นนั้นแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง หากแต่ความหมายโดยนัยที่เกิดขึ้นเป็นส่ิงที่ตก

ลงร่วมกนัทางความหมายในบริบทสังคมซ่ึงสามารถที่จะเล่ือนไหลและมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม

กาลเวลา  
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 วิธีการอุปลกัษณ์ก็เป็นการเล่นกบัระบบความหมายและการรับรู้ของคนในสังคม เราอาจ

เห็นการอุปลกัษณ์ถูกใชเ้พื่อส่ือสารประเด็นที่มีความเป็นนามธรรม เช่นเร่ืองราวเก่ียวกับอ านาจ 

ความตายและการก าเนิด เช่นในผลงานศิลปะแบบแฟนิทสัในยุโรป ดงัที่จอร์จ เฟอกูสันผูเ้ขียน

หนังสือเคร่ืองหมายละและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ ไดก้ล่าวเช่นกนัว่า “ชาวคริสตน์ าความหมาย

ทางจิตวิญญาณที่อยูเ่หนือความเขา้ใจของมนุษยม์าผูกโยงเขา้กบัถอ้ยค า การกระท า หรือส่ิงที่รู้จกั

กนัดี วิธีการน้ีท าให้สัจธรรมของพระเจา้ป็นที่ประจกัษ ์และท าให้มนุษยส์ามารถเขา้ใจได้อย่าง

ลึกซ้ึงยิง่ขึ้น”2 จากที่กล่าวมาท าให้เขา้ใจไดว้่าส่ิงต่างๆลว้นถูกอ่านและตีความทางความหมายได ้

ผ่านระบบสัญญะซ่ึงทรงพลังอย่างมากในการใช้ส่ือสารในประเด็นไม่อาจอธิบายให้เขา้ใจได้

โดยง่าย หรือในประเด็นที่ไม่อาจอธิบายไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ท าให้วิธีการแบบอุปลกัษณ์เป็นอีก

ช่องทางหน่ึงที่จะใชส่ื้อสารในประเด็นที่ตอ้งการให้เกิดการตีความ รวมทั้งการวิพากษว์ิจารณ์ใน

ประเด็นที่ละเอียดอ่อนอยา่งประเด็นความเช่ือ โดยเฉพาะความเช่ือในแบบสุดขั้วที่เกิดขึ้นในบริบท

ของสงัคมไทยในช่วงกวา่หน่ึงทศวรรษที่ผา่นมา 

ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดใ้ชว้ธีิการส่ือสารผา่นรูปแบบภาพจิตรกรรมเหมือนจริงโดยการใช้รหัส

ในทางสัญญะเพื่อการอุปลักษณ์ความหมายตรงสู่ในระดับความหมายแฝง อันเป็นวิธีการที่

ตอบสนองต่อเน้ือหาที่ผูว้จิยัสร้างสรรคก์ าลงัศึกษาวจิยัอยู ่ไดแ้ก่ลกัษณะนามธรรมของอ านาจ ที่ไม่

สามารถแปลความหมายออกมาไดอ้ยา่งตรงตวั หากแต่ตอ้งน าเสนอผ่านสัญลกัษณ์บางส่ิงบางอยา่ง

ที่แทนค่าความหมายและท าใหผู้ช้มนึกไปถึงเร่ืองราวที่ตอ้งการน าเสนอไดอ้ยา่งใกลเ้คียงมากที่สุด    

มายาคติแห่งอ านาจในสังคมไทย เป็นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือของคนกลุ่มใหญ่ 

เป็นผลผลิตของผูมี้อ  านาจในการสร้างชุดความเช่ือธรรมดาให้กลายเป็นความเช่ือกระแสหลัก 

ดงันั้นชุดความเช่ือนั้นจึงมีอ านาจในการก าหนดพฤติกรรมของคน การอธิบายว่าความเช่ือชุดใดมี

ความเป็นมายาคติและไม่ได้ยึดโยงกับความจริงแท้ตามธรรมชาตินั้ นจึงมิอาจกระท าได้อย่าง

ตรงไปตรงมา เน่ืองจากความเช่ือเป็นเร่ืองส่วนบุคคลและขึ้นอยูก่บัการตีความ ผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์ง

เลือกใชว้ธีิการแทนค่าความหมายของวตัถุในรูปแบบการอุปลกัษณ์เพื่อใชส่ื้อสารเน้ือหาที่มีความ

                                                             
2 จอร์จ เฟอร์กูสัน, เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 8, แปลโดย กุลวดี มกราภิรมย ์

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557) 37-38. 
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เป็นนามธรรมของอ านาจแห่งมายาคติ รวมทั้งการหาวิธีการที่จะใชอ้ธิบายประเด็นที่ไม่อาจพูดได้

อยา่งตรงไปตรงมาในบริบทในทางของสงัคมไทยในปัจจุบนั 

วิเคราะห์การอุปลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์ทั้ง 7 ช้ิน 

ผลงานช้ินที่ 1 Supposedly Illusion no.2” size 150 x 150 cm. Oil on linen 2016. 

สัญญะที่ปรากฏอยู่ภายในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 1 ไดแ้ก่ กรอบหรูหราสีทอง กรอบไมเ้ก่า 

ชอ้นทองค า และปุยใยสงัเคราะห์ ความเหมือนจริงในทางจิตรกรรมส่งผลให้กรอบสีทองและชอ้น

ทองค าเปล่งประกายแวววาว กรอบไมเ้ก่าให้ความรู้สึกผุกร่อนพงัทลาย และปุยใยสังเคราะห์ดูเบา

บาง  

วตัถุต่างๆไดถู้กกลไกการจดัวางอยา่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติอนัส่งผลต่อการตีความของ

ผูช้ม กรอบไมสี้ทองและกรอบไมเ้ก่าที่วางอยูติ่ดกนั ในทางกายภาพกรอบรูปส่งเสริมและปกป้อง

รักษาส่ิงที่อยู่ภายในกรอบนั้นให้คงอยู่สืบไป อุปลกัษณ์ไดถึ้งความมีคุณค่าและความไร้คุณค่าที่

ขดัแยง้กนั กรอบภายนอกดูใหม่ในขณะที่กรอบภายในดูเก่า คลา้ยการปิดบงัซ่อนเร้นในส่ิงที่เห็น

และในส่ิงที่เป็นวา่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงเดียวกนั ตีความการอุปลกัษณ์เพิม่เติมไดอี้กวา่เป็นการปกปักษรั์กษา

ส่ิงหน่ึงให้คงอยู่ตลอดไปในขณะที่สังคมไทยใช้กรอบความคิดใบแบบพุทธเถรวาทซ่ึงกล่าวถึง

ความไม่จีรังทุกส่ิงและทุกส่ิงลว้นเป็นไปตามกฏของไตรลกัษณ์  

ผลงานช้ินที่ 2 “When Things Fall Apart” size 140 x 200 cm. Oil on linen 2016. 

สญัญะที่ปรากฏอยูภ่ายในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 2 ไดแ้ก่ หนงัสือ รายละเอียดบนสันปก สีสัน 

และการจดัเรียงหนังสือ เล่มของหนังสือเป็นสัญญะในระดับสากลหมายความถึงความรู้ แต่ใน

ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ี หนงัสือนอกจากจะอุปลกัษณ์เป็นดัง่ความรู้แลว้ ยงัมีความหมายในทางวาท

กรรมด้วย “หนังสือ ความรู้ วาทกรรม อ านาจ” เป็นส่ิงที่มาด้วยกันในแนวคิดของฟูโกต์ ผูว้ิจัย

นอกจากอุปลกัษณ์หนงัสือกบัความรู้แลว้ ยงัมีสัญญะอ่ืนไดแ้ก่สันปกหนังสือซ่ึงเป็นรหัสสัญญะที่

กลุ่มคนบางกลุ่มจะเขา้ใจการเขา้รหสัน้ีได ้รวมทั้งช่ือผลงานที่ถูกระบุว่า When Things Fall Apart ก็

มาเสริมการจดัวางหนงัสือที่ก  าลงัลม้ลงทบัต่อกนัไปจากทิศทางฝ่ังซ้ายไปทางทิศทางฝ่ังขวา สีของ
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สนัปกก็เป็นการอุปลกัษณ์ชนิดหน่ึงในทางการเมือง นยัยะของเน้ือหาภาพจิตรกรรมน้ีจึงทา้ทายการ

ตีความของกลุ่มคนที่มีชุดมายาคติอยูใ่นใจในการท าความเขา้ใจความหมายต่างๆตามที่ปรากฏ 

ผลงานช้ินที่ 3 “Big Boots” size 250 x 280 cm. Oil on canvas 2016. 

สัญญะที่ปรากฏอยู่ภายในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 3 ได้แก่ รองเทา้นักศึกษาวิชาทหาร 1 คู่ 

อากปักิริยาของรองเทา้ และตวัอกัษรภายใตร้องเทา้ รองเทา้นักศึกษาวิชาทหารถูกวาดเป็นผลงาน

จิตรกรรมที่มีขนาดเกินจริงไปมากอุปลกัษณ์แทนอ านาจขนาดใหญ่ อากปักิริยาที่ก  าลงัยา่งกา้วเขา้มา

หาดว้ยการยกเทา้ขา้งขวาแทนความหมายถึงการคุกคามและไม่อาจต่อตา้นได ้ภายใตพ้ื้นของรองเทา้

เป็นลวดลายตวัอกัษรพยญัชนะไทยซ่ึงเป็นการแทนที่ลวดลายดอกยางกนัล่ืนของรองเทา้อุปลกัษณ์

ไปสู่การผลิตซ ้ าทางความคิดภายใตอ้  านาจที่จะประทบัรอยทุกยา่งกา้วที่เดินผา่นไป ตวัอกัษรภายใต้

รองเทา้เป็นความหมายของค าที่น ามาจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่กล่าวมา

จึงเป็นการอุปลักษณ์แทนความหมายตรงทั้งหมดและผูช้มตอ้งอาศยัความเขา้ใจในบริบทถึงจะ

ตีความความหมายได่เขา้ใจ 

ผลงานช้ินที่ 4 “Durian and Pizza” size 159 x 172 cm. Oil on canvas 2016. 

สัญญะที่ปรากฏอยู่ภายในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 4 ได้แก่ ทุเรียน เปลือกทุเรียนที่มีหนาม

แหลม พซิซ่าหนา้ฮาวายเอ้ียน และกรอบหรูที่มีความเก่า ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อทา้

ทายการตีความของผูช้ม โดยน าสถานการณ์ที่เป็นไปในลกัษณะ  dilemma มาส่ือสารผ่านวตัถุที่อยู่

ในสภาพไม่เป็นธรรมชาติอย่างยิง่ เพื่อขบัเน้นกระตุน้การตีความความหมายของผูช้มถึงส่ิงที่เห็น 

และชวนตั้งค  าถามวา่ “ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น” ความเป็นทุเรียน สีของเปลือกทุเรียนที่มีหนามแหลม

คม พซิซ่าถาดน้ีที่เลอะหนามของทุเรียน รวมทั้งกรอบรูปที่ถูกวาดให้เห็นเป็นกรอบที่เคยหรูหราแต่

บดัน้ีได้เก่าโทรมลงมากแล้ว ทั้งหมดนั้นคือการใช้วิธีอุปลักษณ์ทั้งส้ิน และการอธิบายผลงาน

จิตรกรรมช้ินน้ีเพียงเท่าน้ีก็เป็นการอธิบายถึงประเด็นอ านาจและเป็นการใชก้ารอุปลกัษณ์อีกดว้ย

เช่นกนั 

ผลงานช้ินที่ 5 “Mindlessly Happy [s]ubjects” size 145 x 352 cm. Oil on linen 2017. 
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สัญญะที่ปรากฏอยูภ่ายในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 5 ไดแ้ก่ ตวัตุ๊กตาส าเร็จรูปที่มีความคล้าย

มนุษย ์4 ตวั และตวัตุก๊ตาจ าลองที่ท  าจากพลาสติกซ่ึงเป็นตวัตน้แบบของผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีถูก

จดัวางไวข้า้งกนั ตวัตุ๊กตาพลาสติกจ าลองเม่ือถูกน ามาขยายให้มีขนาดใกล้เคียงกนักบัขนาดของ

มนุษยจ์ริงก็เป็นการอุปลกัษณ์ถึงมนุษยจ์ริง หากแต่เป็นมนุษยท์ี่เราไม่สามารถรู้ไดว้่าเป็นใคร แต่

จากการสงัเกตลกัษณะของเส้ือผา้และท่าทางก็พอจะอนุมานไดว้่าเป็นคนที่ท  างานในบริษทัซ่ึงเป็น

ตวัแทนกลุ่มคนชนชั้นกลางในเมืองหลวง ตามเน้ือหาที่ส่ือไปถึงอ านาจของมายาคติที่ส่งผลต่อความ

เช่ือและการกระท าอนัท าให้ผูต้กอยูภ่ายใตชุ้ดมายาคตินั้นลดความส าคญัในตวัเองลงสู่ปฏิบตัิการ

ลดทอนตวัตนและอตัลักษณ์ที่หายไป ตวัตนที่สยบยอมต่ออ านาจรวมถึงการตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ

อยา่งไม่รู้ตวั ผูว้ิจยัใชก้ารอุปลกัษณ์ผ่านตวัตุ๊กตาจ าลองรูปคลา้ยมนุษยท์ี่มีขนาดเพียง 2.5 ซม. เพื่อ

เป็นการขบัเนน้ความไม่ชดัเจน ภาวะการเลือนหาย การไร้อตัลกัษณ์ของมนุษยภ์ายใตว้าทกรรมชุด

ใหญ่ทางสงัคม  

ผลงานช้ินที่ 6 “The Empire of [Dim] Light” size 200 x 300 cm. Oil on linen 2017. 

สญัญะที่ปรากฏอยูภ่ายในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 6 ไดแ้ก่ ตวัอกัษรจ านวนอนันต ์และวิธีการ

สงัเกตผา่นการใชแ้สงไฟขนาดเล็ก จากเน้ือหาที่กล่าวถึงชุดมายาคติขนาดใหญ่ที่ผ่านปฏิบติัการใน

การปลูกฝังและการ “แสดงใหเ้ห็นอยา่งยาวนาน” ซ่ึงเม่ือมองยอ้นกลบัไปในห้วงเวลาที่ผ่านมา มนั

จึงเป็นไปไม่ไดท้ี่จะเห็นชุดมายาคตินั้นในภาพรวมดุจการแผ่สัญลกัษณ์ของความเป็นนามธรรมให้

เห็นเป็นรูปธรรม และประเด็นที่ส าคญัที่สุดคือมายาคตินั้นกระท าต่อคนต่างๆในสงัคมไม่เหมือนกนั 

ดงันั้นจากจุดประสงคท์ี่กล่าวมาผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์งเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการที่จะเลือก

ชมผลงานจิตรกรรมเพียงบางส่วนและไม่สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของผลงานจิตรกรรมช้ินน้ี

ได ้ตวัอกัษรพยญัชนะส าเร็จรูปสีขาวอ่อนในความสลวัไดถู้กน ามาใชเ้ป็นตน้แบบเพือ่การอุปลกัษณ์

ไปถึงพื้นที่ในส่วนของความคิด ในหวัสมอง ที่ผ่านการปลูกฝังชุดความจ าส าเร็จรูปจ านวนนับคร้ัง

ไม่ถว้นตลอดระยะเวลายาวนานในชีวติของแต่ละคน 
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ผลงานช้ินที่ 7 “Untitled” size  160 x 720 x 90 cm. Oil on linen, ready-made, installation, 

2017. 

สัญญะที่ปรากฏอยูภ่ายในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 7 ได้แก่ ตวัอกัษรพยญัชนะที่เรียงกระจาย

เต็มพื้นที่ของผลงานจิตรกรรมขนาด 160 x 720 ซม. เกา้อ้ีและโต๊ะเรียนส าเร็จรูปที่ถูกวางหันหน้า

เขา้หาผลงานจิตรกรรม ตวัอกัษรพลาสติกสีขาวสระและพยญัชนะไทยในภาชนะใสรูปทรงสมุดจด

การบา้นในหอ้งเรียน ตลบัหมึกป๊ัมสีน ้ าเงิน และตั้งกระดาษสีที่มีตวัชุดค าและประโยคถูกป๊ัมเอาไว้

จ  านวน 112 แผ่น ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการจ าลองบรรยากาศในห้องเรียนผ่านการอุปลกัษณ์ดว้ย

วสัดุส าเร็จรูป ผลงานจิตรกรรมในแนวนอน โต๊ะ เก้าอ้ี สมุดจด และตวัอักษรที่อยู่บนผลงาน

จิตรกรรม      

 

สรุปประเด็นการส่ือความหมายด้วยวิธีการแบบอุปลักษณ์ 

 ผลงานสร้างสรรคท์ั้ง 7 ช้ินลว้นใชว้ถุัสัญญะต่างๆในการส่ือความหมายในแบบการอุป

ลักษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เป็นสองประเด็นได้แก่ ประเด็นใช้การอุปลักษณ์เพื่อการขบัเน้น

ความหมายเพือ่น าไปสู่การตีความในทางสญัลกัษณ์ และประเด็นใชก้ารอุปลกัษณ์เพื่อหลีกเล่ียงการ

ส่ือสารเน้ือหาอย่างตรงไปตรงมาซ่ึงสัมพนัธ์กับบริบททางสังคมในช่วงเวลาขณะนั้ น ทั้งสอง

ประเด็นปรากฏอยูใ่นผลงานแต่ละช้ิน ในขณะที่มีการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมในวิทยานิพนธ์น้ี

วธีิการอุปลกัษณ์ของผูว้จิยัสร้างสรรคก์็เร่ิมเปล่ียนแปลงไป จากผลงานสร้างสรรคใ์นระยะเร่ิมแรกที่

ใช้วตัถุสัญญะผ่านการวาดเท่านั้น เม่ือประกอบรวมกันกับขอ้มูลที่ไดรั้บมาจากการลงพื้นที่เก็บ

ขอ้มูลภาคสนามซ่ึงไดส้ญัญะทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม ท าให้ผลงานสร้างสรรคใ์นระยะที่

สองมีการใช้สัญญะเพื่อการอุปลักษณ์ทั้งสองรูปแบบ เช่นวตัถุที่เป็นตัวอักษรแทนค่าเสียงใน

ความคิด หรือแสงและความมืด รวมทั้งสภาวะแบบหน่ึงแบบใดที่ผ่านการจดัการและส่งผลให้เกิด

การกระท าต่อกนั ก็ถูกน ามาเป็นวธีิการในการส่ือสารแบบอุปลกัษณ์เช่นกนั ซ่ึงเป็นการเปิดขอบเขต

ความเป็นไปไดต่้างๆในการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธน้ี์ 
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4.2.3 ประเด็นที่ 3 การปรากฏขึน้ของความมีอ านาจในวัตถุ  

 วัตถุแห่งอ านาจและมายาคติ  

 วตัถุส่ิงของทัว่ไปที่มีอยูใ่นชีวติประจ าวนัมีตวัตนขึ้นมาไดจ้ากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผสั

ของเราเอง เรามองเห็น เราสมัผสั เราไดย้นิเสียง เราไดก้ล่ิน ลว้นมาจากการตีความทางการรับรู้ของ

เราที่มีต่อส่ิงนั้นทั้ งส้ิน นั่นเป็นการตีความในทางกายภาพ แต่การที่วตัถุช้ินใดจะมีความหมาย

มากกวา่ความหมายในทางกายภาพ ลว้นเกิดจากการมอบความหมายใหม่ของเราสู่ตวัวตัถุนั้นเสมอ  

 การสร้างความหมายใหม่ในตวัวตัถุนอกจากประโยชน์ใช้สอยในทางกายภาพแล้ว มัก

สัมพนัธ์กบัความเช่ือและการช่วงชิงความหมายในทางวฒันธรรม วตัถุที่มีความหมายใหม่ไม่ต่าง

จากชุดวาทกรรมที่ไหลเวยีนอยูใ่นสงัคม เพราะกระบวนการในการสร้างความหมายก็คือการช่วงชิง

พื้นที่ทางความเช่ือของเรา วตัถุที่มีความหมายทางมายาคติจึงเกิดมาจากการมอบความหมายและการ

ยนิยอมต่อความหมายที่มีอยูภ่ายในวตัถุนั้น ดงันั้นอ านาจในวตัถุจึงถือก าเนิดขึ้นมาจากการยนิยอม

ศิโรราบของมนุษยค์นนั้นที่มีต่อชุดความเช่ือที่ผกูติดมาวตัถุนั้นนัน่เอง 

 จากกรณีตวัอยา่งที่ไดม้าจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยวิธีการส ารวจวตัถุผ่านการสังเกต 

พบวา่วตัถุส่วนใหญ่ที่มีความหมายสัญญะและมีอ านาจในตวัเองลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือ

ทั้งส้ิน เช่นวตัถุมงคลที่ใชก้ราบไหวบู้ชา วตัถุที่เป็นตวัแทนของส่ิงที่เคารพและสกัการะ รวมทั้งวตัถุ

ที่มีคุณค่าทางจิตใจ วตัถุเหล่าน้ีล้วนมีความหมายมากกว่าในทางกายภาพแทจ้ริงของตวัวตัถุเอง 

เพราะเป็นวตัถุทางความเช่ือที่ส่งผลต่อจิตใจ ในทางกลบักนัเม่ือมนุษยย์อมรับในชุดมายาคติที่อยูใ่น

วตัถุนั้นแลว้ ชุดมายาคตินั้นยอ่มส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษยผ์ูน้ั้นและมีอ านาจเหนือเหตุผล

ในการก าหนดความคิดรวมทั้งการตดัสินใจต่างๆที่เก่ียวขอ้งดว้ย ดงันั้นการมอบความหมายและการ

ตกอยูภ่ายใตค้วามหมายจึงเกิดขึ้นจากมนุษยผ์ูน้ั้นที่มีต่ออ านาจมายาคติในแต่ละชุดที่ปรากฏอยูใ่น

สงัคมแต่ละช่วงเวลา 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาท าให้ผูว้ิจยัสร้างสรรค์เลือกใช้วตัถุที่มีสัญญะและน ามาใช้ในการ

ส่ือสาร 
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วัตถุแห่งมายาคติในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 

ผลงานช้ินที่ 1 Supposedly Illusion no.2” size 150 x 150 cm. Oil on linen 2016. 

กรอบทองค า = ความหรูหรา การปกป้องดูแล ชนชั้นสูง อ านาจ 

กรอบไมผ้เุก่า = ความเส่ือมโทรม กาลเวลาที่ยาวนาน สงัขารตามความเป็นจริง ชน

ชั้นล่าง ความไร้ซ่ึงอ านาจ 

ชอ้นทองค า = ผูร้ ่ ารวย ยศถาบรรดาศกัด์ิ ความมีอ านาจ ความมีอนัจะกิน 

ปุยใยสงัเคราะห์ = น ้ าหนกัที่เบา ความเบาหววิ ของปลอม   

ผลงานช้ินที่ 2 “When Things Fall Apart” size 140 x 200 cm. Oil on linen 2016. 

 หนงัสือ = ความรู้ 

 สีแดงขาวน ้ าเงินขาวแดง = ธงชาติ 

 สีสนัดา้นขา้งปกหนงัสือ = สญัลกัษณ์ที่ถูกเลือกใชท้างการเมืองไทย 

 การวางเอียง = การลม้ การทบัถม การพงัทลาย  

ผลงานช้ินที่ 3 “Big Boots” size 250 x 280 cm. Oil on canvas 2016. 

 รองเทา้นกัศึกษาวชิาทหาร = เยาวชนผูอ้ยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา 

รองเทา้ทหารที่ผา่นการใชง้าน = พลวตัของผูมี้อ  านาจในบริบทสงัคมไทยในช่วงปี 

พศ. 2549-2560 

 การกา้วเดินมาในทิศทางผูช้ม = การคุกคาม การเยือ้งยา่ง การตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ 

ตวัอกัษรที่พื้นรองเทา้ = ร่องรอยการประทบั แม่พิมพส์ าเร็จรูป การผลิตซ ้ าทาง

วาทกรรม การทิ้งรอยทางความคิด  

ผลงานช้ินที่ 4 “Durian and Pizza” size 159 x 172 cm. Oil on canvas 2016. 
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 ทุเรียน = ผลไมท้ี่ไดรั้บความนิยมในประเทศไทย 

 หนามทุเรียน = การปกป้องเน้ือในที่สวยงาม 

 พซิซ่าหนา้ฮาวายเอ้ียน = ตวัรองรับที่ไม่สามารถกินไดอี้กต่อไปจากความเป้ือน 

กรอบหรูหราในสภาพเก่า = ส่ิงที่เคยมีคุณค่า ความเส่ือมตามกาลเวลา การปกป้อง 

การซ่อนเร้น ความพยายามฝืนธรรมชาติ  

ผลงานช้ินที่ 5 “Mindlessly Happy [s]ubjects” size 145 x 352 cm. Oil on linen 2017. 

ตุก๊ตาพลาสติกรูปคนจ าลอง = มนุษยใ์นขนาดยอ่ส่วน ตวัแทนส่ิงประดบั ส่ิงที่ไม่

ส าคญั คนชนชั้นกลางทัว่ๆไป 

ภาพคนจากตุ๊กตาจ าลองที่ถูกวาดขยายเท่าคนจริง = ส่ิงคล้ายมนุษย ์คนไร้อัต

ลกัษณ์ คนไร้วญิญาณ คนที่ปราศจากความคิด คนที่คลา้ยหุ่นยนต ์

ภาพวาดคน 4 ภาพเรียงต่อกนั = ภาพกลุ่มมนุษยค์นชนชั้นกลาง ภาพพนักงาน

บริษทัใจกลางเมือง กลุ่มคนที่พบเห็นไดท้ัว่ไป คนในสังคมสมยัใหม่ที่เห็นกนัแต่

ไม่รู้จกักนั 

[s]ubjects = ความเป็นองคป์ระธาน ความเป็นผูต้าม มนุษยท์ี่ติดอยูใ่นกรอบกรงขงั 

[-] ตวัตนที่กลายเป็นผูต้าม การถูกพนัธนาการ เจตจ านงที่สูญหายไป 

ผลงานช้ินที่ 6 “The Empire of [Dim] Light” size 200 x 300 cm. Oil on linen 2017. 

ตวัพยญัชนะในแผงตวัอกัษรส าเร็จรูป = ความสะดวกสบายของชุดขอ้มูลนั้น การ

ปลูกฝังดว้ยส่ือส าเร็จรูป 

ตวัอกัษรจ านวนอนนัต ์= ความมากมายของชุดอุดมการณ์ในหว้งเวลาที่ผา่นมา  

บรรยากาศสลวัและตวัอกัษรสีหม่น = สถานที่นามธรรม บรรยากาศใกลค้  ่า ภายใน

หวัสมอง ความวติกกงัวล บรรยากาศมาคุ บรรยากาศแห่งความส้ินหวงั  
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ผลงานช้ินที่ 7 “Untitled” size 160 x 720 x 90 cm. Oil on linen, ready-made, installation, 

2017. 

 ผา้ลินินขนาด 160 x 720 ซม. = กระดานด าในหอ้งเขียนขนาดใหญ่ ร้ิวธง  

ตวัอกัษรจ านวนมากมายจาการป๊ัม = ร่องรอยการประทบัทางความคิด เสียงที่ไม่

อาจไดย้นิ ชุดวาทกรรมที่ไหลเวียนอยูใ่นสังคมไทย สารจ านวนมากที่ตอ้งการส่ือ 

การผลิตซ ้ าทางวาทกรรม รหสัขอ้ความที่รอคอยการถอดรหสั  

โตะ๊และเกา้อ้ีนักเรียนขนาดเล็ก = ห้องเรียนในระดบัปฐมวยั การเรียน การศึกษา 

ความรู้ การปลูกฝัง  

แผน่อะคริลิคใสรูปทรงสมุด และตวัอกัษรพลาสติกพยญัชนะส าเร็จรูป = สมุดจด

ของเด็กนกัเรียน ความรู้ในห้องเรียน การปลูกฝังในห้องเรียน ตวัหนังสือในสมุด

จดการบา้นของเด็ก  

กระดาษสี 4 สี = ชุดวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นในบริบททางการเมืองไทย วนัจนัทร์ 

วนัองัคาร วนัศุกร์ และวนัอาทิตย ์ 

 

สรุปประเด็นการปรากฏขึน้ของความมีอ านาจในวัตถุ 

 วตัถุทัว่ไปไม่ไดมี้ความหมายในตวัเองต่อการรับรู้ของมนุษย ์หากแต่ความหมายนั้นมาจาก

การใหค้วามหมายในทางคุณค่าของมนุษย ์เม่ือความหมายที่มนุษยมี์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงผ่านกาลเวลา 

ความหมายนั้นจะค่อยๆถูกกร่อนหรือถูกพอกเพิ่มเติมไปตามวฒันธรรมที่มีการเปล่ียนแปลงไป

ตลอดเวลา วตัถุบางจ าพวกถูกน าไปเป็นตวัแทนในการอธิบายความหมายในทางนามธรรม เช่น 

ความรัก ความเกลียดชงั ความสุขความเศร้า การให้ความหมายแก่วตัถุเช่นน้ีเกิดขึ้นสัมพนัธ์ไปกบั

คติความเช่ือในทางวฒันธรรม น าไปสู่วตัถุสัญญะที่มีสองความหมาย คือความหมายตรงและ

ความหมายทางมายาคติ  
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 สงัคมทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นตวัขบัดนัใหเ้กิดความหมายในทางมายาคติมากขึ้น อาจารย์

นพพร ประชากุล ไดก้ล่าวไวใ้นค าน าเสนอบทแปลหนังสือมายาคติว่า “มายาคติไม่ไดก้  าเนิดจาก

อากาศธาตุ แต่เป็นผลผลิตทางสังคมและวฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึง ชนชั้นหน่ึง หรือหลายกลุ่ม 

หลายชนชั้น มายาคติสัมพนัธ์กบัการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยา่งแน่นแฟ้นในฐานะเป็นบริบท

ทางประวติัศาสตร์ที่ก  าหนดการด ารงอยูข่องมนั”3มายาคติเป็นส่ิงที่มนุษยป์ระดิษฐ์ขึ้น ชุดมายาคติที่

แขง็แรงจะกลายเป็นความหมายแฝงในวตัถุ และเม่ือมนุษยย์อมรับในความหมายทางมายาคติ วตัถุ

นั้นจะกลายเป็นวตัถุสญัญะที่มีอ  านาจ ส่งผลต่อความเช่ือและพฤติกรรมของผูท้ี่ตกอยูภ่ายใตม้ายาคติ

ชุดนั้น 

4.2.4 ประเด็นที่ 4 การน าเสนอสภาวะอ านาจและมายาคติในผลงานจิตรกรรม 

 จากวตัถุประสงค์ที่ได้ตั้ งไวเ้ป็นกรอบว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวคิด

เก่ียวกบัการแสดงให้เห็นถึงอ านาจชองมายาคติทางความเช่ือ ท าให้ผลงานจิตรกรรมทุกช้ิน แสดง

ถึงอ านาจในทางใดทางหน่ึง เป็นการแทนค่าความหมายโดยนัยต่อส่ิงที่เรียกว่าอ านาจแห่งมายาคติ 

โดยแสดงผา่นทางความเหมือนจริงของภาพหุ่นน่ิงซ่ึงในแต่ละภาพมีวิธีการแสดงความสัมพนัธ์นั้น

ที่แตกต่างกนัไป ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดว้ิเคราะห์ประเด็นสภาวะอ านาจและมายาคติที่ปรากฏอยูใ่น

ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคท์ั้ง 7 ช้ินดงัต่อไปน้ี 

ผลงานช้ินที่ 1 Supposedly Illusion no.2” size 150 x 150 cm. Oil on linen 2016. 

ภาพจิตรกรรมช้ินน้ีแสดงถึงอ านาจในสองลกัษณะไดแ้ก่ การแสดงอ านาจผ่านลกัษณะของ

ความมีคุณค่าจากความเป็นสีทองที่มีความแวววาวในบริเวณกรอบภาพและช้อนทองค าซ่ึงอยู่

บริเวณใจกลางภาพอนัเป็นลกัษณะความหมายในทางมายาคติ และลกัษณะที่สองเป็นมุมมองของ

ผูว้จิยัที่มีต่อสภาวะอ านาจซ่ึงเป็นส่ิงที่ไม่เที่ยงแทถ้าวรผ่านกรอบสีทองและกรอบไมผุ้ รวมทั้งชอ้น

ทองค าที่ก  าลงัอ่อนแรงเพยีงแค่การรับน ้ าหนกัของกอ้นปุยใยสงัเคราะห์ที่บางเบา 

ผลงานช้ินที่ 2 “When Things Fall Apart” size 140 x 200 cm. Oil on linen 2016. 

                                                             
3 โรล็องด ์บาร์ตส์, มายาคต,ิ พิมพค์ร้ังท่ี 4, แปลโดย วรรณพิมล องัคศิริสรรพ (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2555), 7. 
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ภาพจิตรกรรมช้ินที่ 2 ไดแ้สดงสภาวะอ านาจในความหมายตามกรอบคิดของวาทกรรมอนั

ไดแ้ก่อ านาจของความรู้ที่มาในรูปของหนงัสือ อนัมีอ านาจในการก าหนดความเช่ือของเรา ในขณะ

ที่กรอบคิดในแบบมายาคติไดถู้กถ่ายทอดผา่นสญัญะทางสีและประเภทของหนังสือ ซ่ึงจะน าพาให้

ผูช้มไดข้บคิดถึงความหมายที่เป็นรหสัสญัญะต่างๆที่ปรากฏอยูท่ ัว่ทั้งภาพ 

ผลงานช้ินที่ 3 “Big Boots” size 250 x 280 cm. Oil on canvas 2016. 

สภาวะของอ านาจในภาพจิตรกรรมช้ินที่ 3 ถูกแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและเป็น

ผลงานช้ินเดียวที่ถูกขบัเนน้อยา่งจงใจผา่นภาพรองเทา้ทหารผา่นท่าทางการกา้วเทา้ในทิศทางมุ่งตรง

สู่ผูช้ม และดว้ยขนาดที่ใหญ่โตของภาพท าให้ผูช้มรู้สึกไดถึ้งพลงัอ านาจที่ปรากฏออกมาจากภาพ

รองเทา้ที่ไร้ผูส้วม สัญญะในภาพก็เป็นการเขา้รหัสที่ไม่ยากจนเกินไป เน่ืองจากอยู่ในบริบทของ

ความคุน้เคยในสงัคมปัจจุบนัที่คนส่วนใหญ่สามารถเขา้ใจความหมายในทางมายาคติของรองเทา้คู ้

น้ีได ้

ผลงานช้ินที่ 4 “Durian and Pizza” size 159 x 172 cm. Oil on canvas 2016. 

ในผลงานจิตรกรรมช้ินที่ 4 ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดใ้ชก้ารเขา้รหัสที่ซับซ้อนขึ้นกว่าผลงานทั้ง

สามช้ินที่ผา่นมา วตัถุสญัญะในภาพเป็นส่ิงที่คนส่วนใหญ่ในสังคมคุน้เคย ไดแ้ก่ผลไมท้ี่มีช่ือเสียง

อย่างทุเรียน และถาดพิซซ่าหน้าฮาวายเอ้ียน เพียงแต่การอยู่ร่วมกันของสัญญะทั้งสองเป็นส่ิงที่

ผดิปรกติธรรมดา สภาวะแปลกประหลาดอนัน้ีจะส่งผลกระตุน้ให้เกิดภาวะความกระอกักระอ่วน 

และเกิดความที่จะพยายามตีความความหมายที่ไม่เป็นไปตามลกัษณะในทางกายภาพของวตัถุทั้ง

สองส่ิงน้ี สภาวะอ านาจนั้นไดถู้กอธิบายผ่านกรอบเก่าขึ้นสนิมในภาพ รวมทั้งวตัถุสัญญะภายใน

ภาพ ที่ตอ้งการการตีความในความหมายทางมายาคติเพื่อการถอดรหัสความหมายเฉพาะในทาง

การเมือง  

ผลงานช้ินที่ 5 “Mindlessly Happy [s]ubjects” size 145 x 352 cm. Oil on linen 2017. 

ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีอธิบายสภาวะอ านาจในลักษณะของผูก้ระท า และมนุษยท์ี่ตกอยู่

ภายใตชุ้ดมายาคติก็เป็นดัง่ผูถู้กกระท า ถูกลดทอนตวัตนและเจตจ านงในความเป็นมนุษยล์ง ผ่านตวั
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ตุก๊ตาพลาสติกจ าลองรูปคนซ่ึงเป็นสญัญะที่สามารถตีความความหมายในแบบมายาคติไดไ้ม่ยากนกั

ส าหรับผูช้มที่พอจะมีความเขา้ใจในบริบทสงัคมปัจจุบนั 

ผลงานช้ินที่ 6 “The Empire of [Dim] Light” size 200 x 300 cm. Oil on linen 2017. 

จิตรกรรมช้ินน้ีไดตี้ความสภาวะของอ านาจในรูปแบบนามธรรมที่มีการกระท าโดยตรงต่อ

ความคิดของผูค้นในรูปของตวัอกัษร มายาคติที่ถูกผลิตมาในรูปของขอ้มูลผ่านการมองเห็น การฟัง 

การเรียน และการปลูกฝัง ถูกถอดรหัสเป็นตวัอกัษรจ านวนมากมายที่มีการจ าลองสภาวะพื้นที่ใน

ความคิด และใชก้ารน าเสนอในหอ้งมืดไร้แสง และใชก้ารส ารวจของผูช้มเป็นหน่ึงในกระบวนการ

คน้หาลกัษณะของชุดมายาคติขนาดใหญ่ที่ทรงพลงั 

ผลงานช้ินที่ 7 “Untitled” size  160 x 720 x 90 cm. Oil on linen, ready-made, installation, 

2017. 

ผลงานช้ินสุดท้าย ผูว้ิจัยสร้างสรรค์ได้น ารากเหง้าแห่งการก าเนิดของชุดมายาคติใน

สังคมไทยอันไดแ้ก่ระบบการศึกษา การเรียนการสอนในระดับปฐมวยัซ่ึงเป็นสถานที่อย่างเป็น

ทางการในการปลูกฝังความผดิชอบชัว่ดี ความมีระเบียบวนิยั ความเคารพนอบนอ้ม และการรับรู้ใน

สถานะของตวัตนที่อยู่ในสังคมมนุษย ์น าเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมขนาดยาวและวสัดุส าเร็จรูป

หลายช้ิน 

สภาวะแห่งอ านาจปรากฏอยู่ในความเป็นสถานศึกษาที่ผลิตสร้างชุดความจริง และ

กระบวนการในการเรียนรู้ การรับส่งขอ้มูลระหวา่งความเป็นครูและความเป็นนักเรียน จากนักเรียน

เติบโตเป็นผูใ้หญ่กลายเป็นผูส่้งต่อชุดความจริงใหก้บัผูอ่ื้นต่อไปเป็นวฏัจกัรที่ไม่จบส้ินของมายาคติ

ชุดหน่ึงในสงัคมไทย  

ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดจ้  าลองห้องเรียนผ่านผลงานจิตรกรรมที่อุปลกัษณ์ดัง่กระดานความรู้ที่

ผลิตซ ้ าความจริงผ่านชุดค่านิยมที่ส าคญัของรัฐ ซ่ึงทุกวาทกรรมที่เขม้แข็งทุกชุดล้วนมีที่มาจาก

สถานที่แห่งน้ีทั้งส้ิน  
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สรุปประเด็นการน าเสนอสภาวะอ านาจและมายาคติในผลงานจิตรกรรม 

 สภาวะของอ านาจที่น าเสนอนั้นเป็นอ านาจในรูปแบบของ soft power เป็นอ านาจที่กระท า

ต่อเราผ่านกลไกปฏิบติัการทางความเช่ือ ดงันั้นมนัจึงเป็นอ านาจที่ทรงพลงัยิง่กว่าอ านาจในทาง

ตรงที่ผา่นการบงัคบัทางค าสั่ง อ  านาจไดถู้กน าเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมทุกช้ินดว้ยการตีความที่

หลากหลายประเด็น ทั้งสภาวะการด ารงอยูข่องอ านาจ สภาวะอ านาจที่ทรงพลงั สภาวะของอ านาจ

ที่มาในรูปแบบอ่ืน สภาวะความลกัลัน่ของอ านาจ กลไกการปกป้องตวัเองของอ านาจ อ านาจในรูป

ของพื้นที่เฉพาะ และอ านาจในการศึกษา ทุกประเด็นที่กล่าวมาของอ านาจลว้นมีที่มาจากความเช่ือ

ทั้งส้ิน ความเช่ือที่มาจากชุดมายาคติที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงคห์น่ึง ท าให้คนคิดใน

ส่ิงเดียวกนั เช่ือในส่ิงเดียวกนั เกิดความสงบจากการไม่ตั้งค  าถามอนัเกิดมาจากการปราศจากความ

สงสัย ความคิดเห็นที่แตกต่างถูกแปรเปล่ียนให้เป็นความไม่ปรกติ ความหลากหลายซ่ึงเป็นส่ิง

ส าคญัในสงัคมร่วมสมยัจึงค่อยๆถูกท าลายลงเพือ่ใหเ้หลือเพยีงความจริงหน่ึงเดียว ผลงานจิตรกรรม

ชุดน้ีจึงมุ่งที่จะน าเสนอการมีอยู่ของชุดมายาคติ มุ่งให้ผูช้มได้คิด วิเคราะห์ ตีความ รวมทั้งการ

ตระหนักคุณค่าของความหลากหลายดว้ยการใช้สัญญะในการตอ้งตีความ และโดยเฉพาะผลงาน

ในช่วงระยะหลงัที่เปิดโอกาสใหผู้ช้มไดมี้ส่วนร่วมในการคิด และตีความในส่ิงที่พบอยา่งอิสระโดย

ใชส้ญัญะที่มีลกัษณะความหมายในแบบปลายเปิดเพื่อการส่ือสารที่เป็นไปตามกรอบของความมุ่ง

หมายและวตัถุประสงคท์ี่ผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดต้ั้งไว ้

 

4.2.5 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมในช่วงระยะเวลา 20 เดือนของการท าวิทยานิพนธ์น้ี 

เน้ือหา แนวความคิด ตลอดจนถึงวิธีการและกลไกในการส่ือสารมีขั้นตอนในพฒันาการอยา่งเป็น

ล าดับ ผ่านประสบการณ์ตรงของตวัผูว้ิจยัสร้างสรรค์เอง การลงพื้นที่เก็บขอ้มูลภาคสนาม การ

รวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูล และกระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

ผลงานสร้างสรรค์แต่ละช้ินมีความเปล่ียนแปลงในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามการ

เรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และที่ส าคญัตามการส่ือสารเน้ือหาอนัควรจะเป็นประเด็นที่ส าคญัที่สุด 
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วธีิการแบบเหมือนจริงถูกน ามาใชใ้นการส่ือสารช่วงแรก มนัถูกใชผ้า่นวตัถุส่ิงของที่ถูกวาดขึ้นอยา่ง

บรรจง และใชก้ารอ่านความหมายสัญญะผ่านการอุปลกัษณ์ วิธีการที่กล่าวมาเม่ือน ามารวมเขา้กบั

ขอ้มูลที่ไดจ้ากการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลภาคสนามท าใหก้ารใชส้ญัญะในผลงานค่อยๆเปล่ียนแปลงไป  

ในขณะที่ทางดา้นเน้ือหาประเด็น “อ านาจของมายาคติ” ตั้งแต่ในช่วงเร่ิมตน้ไดเ้จาะลึกลงสู่

ความชัดเจนมากขึ้นเร่ือยๆ วิธีการน าเสนอก็เร่ิมที่จะมีความเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การแสดง

เน้ือหาอยา่งชดัเจนเช่นกนั ผูว้ิจยัสร้างสรรคเ์ปล่ียนแปลงการเลือกใชว้ตัถุสัญญะโดยน าขอ้มูลจาก

การสมัภาษณ์บุคคลมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูล การน าเสนอก็เร่ิมใชว้ิธีการมีส่วนร่วมของผูช้มมากยิง่ขึ้น

ซ่ึงก็มาจากการตีความของปฏิบติัการทางวาทกรรมและมายาคติที่กระท าต่อปัจเจกบุคคลแตกต่าง

กนั กระบวนทศัน์น้ีค่อยๆเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละช้ินผลงาน ผูว้ิจยั

สร้างสรรคข์อวเิคราะห์สรุปการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ในผลงานจิตรกรรมดงัต่อไปน้ี 

ผลงานช้ินที่ 1 Supposedly Illusion no.2” size 150 x 150 cm. Oil on linen 2016. 

 ผลงานช้ินน้ีใชว้ธีิการส่ือสารดว้ยภาพจิตรกรรมแบบเหมือนจริงในระดบัที่สามารถส่ือสาร

ใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุต่างๆภายในภาพได ้ในส่วนของเน้ือหาไดใ้ชล้กัษณะการอุปลกัษณ์ในผลงานแบบ

ศิลปะแฟนิทสัท าให้การใชภ้าพแทนวตัถุอยา่ง ไม ้ทองค า ใยสังเคราะห์ ตอ้งแสดงความแตกต่าง

ของผวิวตัถุไดอ้ยา่งสมจริงเพือ่น าพาผูช้มเขา้ไปสู่ความหมายโดยนัยยะจากการเปรียบเทียบวตัถุใน

ภาพ ดว้ยจุดประสงคเ์ช่นน้ีท าใหภ้าพน้ีจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการสร้างภาพผา่นวิธีการแบบเหมือนจริงใน

การส่ือสาร 

วิเคราะห์กลไกการใช้สัญญะในผลงานช้ินที่ 1 

 

 

 

 

กรอบทอง, กรอบไม ้

ใยสังเคราะห์ 

ชอ้นทอง 

symbol 
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กรอบทองและกรอบไม่เก่าเป็นวตัถุในสังคม ใยสังเคราะห์เป็นวตัถุที่มีความเบา และชอ้น

ทองค าเป็นวตัถุที่มีค่า ทั้งสามส่ิงมีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ (symbol) ที่สร้างขึ้นมาและอาศยัความ

เขา้ใจร่วมกนัทางสงัคมในการตีความความหมายในทางมายาคติ 

 

ผลงานช้ินที่ 2 “When Things Fall Apart” size 140 x 200 cm. Oil on linen 2016. 

ในผลงานช้ินที่สองกล่าวถึงประเด็นอ านาจและความรู้ที่มาคู่กนั ผูว้ิจยัสร้างสรรค์จึงใช้

วิธีการอุปลกัษณ์ผ่านความเป็นหนังสือที่วางในลักษณะเอียงล้ม จุดประสงคค์ือการแสดงให้เห็น

รายละเอียดของหนังสือเล่มต่างๆ เช่น สี ตวัอกัษร ขนาด ภาพที่อยูด่า้นสันขา้ง ความเก่าช ารุดของ

หนงัสือ ไปจนถึงแสงและเงา ซ่ึงทุกส่ิงที่กล่าวมาคือสญัญะที่ตอ้งถอดรหัสความหมาย ดงันั้นทุกส่ิง

จึงมีความส าคญัมากที่จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในรายละเอียดและท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย

จากการมองเห็น การใชว้ธีิสร้างภาพแทนดว้ยวธีิการจิตรกรรมแบบเหมือนจริงจึงเป็นส่ิงที่จ  าเป็นกบั

ผลงานช้ินน้ี กระบวนทศัน์การส่ือสารในผลงานช้ินน้ีจึงยงัจ  าเป็นตอ้งใชว้ิธีการเดียวกนักบัผลงาน

จิตรกรรมในช้ินแรก 

วิเคราะห์กลไกการใช้สัญญะในผลงานช้ินที่ 2 

 

 

 

 

 หนงัสือเป็นวตัถุ ตวัอกัษรเป็นส่ิงที่สังคมสร้างขึ้นมา และความเป็นสีของหนังสือ ทั้งสาม

ส่ิงลว้นเป็นสญัลกัษณ์ (symbol) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนค่าความหมายที่มาจากการตกลงร่วมกนั

ของคนในสงัคม 

 

หนังสือ 

ตวัอกัษร 

สี 

symbol 
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ผลงานช้ินที่ 3 “Big Boots” size 250 x 280 cm. Oil on canvas 2016. 

 วตัถุประสงค์ของผลงานช้ินน้ีมุ่งแสดงถึงพลังอ านาจที่ปรากฏอยูข่องผูป้กครองในเวลา

ปัจจุบนั ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดห้ยบิยกสัญญะที่แสดงนัยยะถึงความเป็นผูป้กครองอนัไดแ้ก่รองเทา้

ทหารในรูปแบบเหมือนจริง ลกัษณะของรองเทา้ที่น ามาเป็นตน้แบบมีความเก่า มีร่องรอยของการ

ใชง้านผ่านรอยยบัยน่ ขณะเดียวกนัก็มีความมนัวาวจากวสัดุที่ท  ามาจากหนัง ส่ิงที่กล่าวมาจ าเป็น

อยา่งยิง่ที่จะตอ้งถูกน าเสนอออกมาทั้งหมด และวิธีการแบบจิตรกรรมเหมือนจริงจึงเป็นวิธีการที่

ผูว้ิจัยสร้างสรรค์ได้เลือกใช้เพื่อส่ือสารความเป็นรองเท้า วิธีการส่ือสารในผลงานช้ินน้ีจึงยงั

จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการเดียวกนักบัผลงานจิตรกรรมในช้ินที่หน่ึงและช้ินที่สอง ส่ิงที่ถูกเพิ่มขึ้นมาและ

เป็นกลยทุธใ์นภาพน้ีคือขนาดที่ถูกขบัเนน้ใหใ้หญ่โตเกินกวา่ปรกติเพือ่แสดงถึงอ านาจขนาดใหญ่ที่

กระท าต่อผูช้มผลงาน และตวัอกัษรสัญญะแบบกลบัดา้นซ้ายเป็นขวาที่อยูบ่ริเวณใตพ้ื้นรองเทา้ใน

เงาสลัว กระบวนทัศน์ที่ เร่ิมเคล่ือนไปในผลงานช้ินน้ีคือการเร่ิมน าตัวอักษรพยญัชนะมาใช้

เป็นสญัญะที่ตอ้งอ่านตีความ 

 

วิเคราะห์กลไกการใช้สัญญะในผลงานช้ินที่ 3 

 

 

 

 

 รองเทา้นกัศึกษาวชิาทหารเป็นวตัถุในสงัคม และตวัอกัษรใตร้องเทา้มีความเป็นสัญลกัษณ์ 

(symbol) ที่มีความหมายตามที่สงัคมไดต้กลงร่วมกนัในการส่ือความหมาย 

 

 

symbol 

รองเทา้ 

ตวัอกัษร 
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ผลงานช้ินที่ 4 “Durian and Pizza” size 159 x 172 cm. Oil on canvas 2016. 

 สญัญะหลายๆตวัที่อยูใ่นผลงานช้ินน้ีคือการเขา้รหัสของผูว้ิจยัสร้างสรรค ์สัญญะดงักล่าว

ไดแ้ก่ ภาพเน้ือทุเรียนสีเหลือง ภาพเปลือกทุเรียนที่มีหนาม ภาพพิซซ่าหน่ึงถาด บรรยากาศมืดๆ 

ภาพกรอบรูปหรูหราที่อยูใ่นสภาพเก่าโดยมีขนาดของกรอบดา้นในวดัได ้99 x 112 ซม. และความ

หนาดา้นขา้งของเฟรม วธีิการวาดแบบเหมือนจริงถูกน ามาใชเ้ป็นวธีิการส่ือสารในผลงานจิตรกรรม

ช้ินน้ี วตัถุสัญญะทุกอยา่งจะแสดงตวัตนออกมาไดด้้วยวิธีการวาดแบบเหมือนจริง เน้ือทุเรียนสี

เหลืองเปล่งปลัง่ เปลือกทุเรียนสีเขียวหม่นมีหนามที่แหลมคม พิซซ่าที่มีผิวหน้าเปียกเยิม้เปราะ

เป้ือนบริเวณหนามของทุเรียน รวมทั้งกรอบโลหะลายโบราณที่มีคราบสนิมเก่ากระจายทัว่ไป ส่ิง

เหล่าน้ีจะปรากฏขึ้นอยา่งไดผ้ลซ่ึงมาจากรูปแบบผลงานที่เหมือนจริงในการที่จะดึงผูช้มใหมี้อารมณ์

ร่วมจากส่ิงที่พบเห็นที่น าไปสู่ความทรงจ าร่วมกันของวตัถุที่ถูกวาดขึ้นมา กระบวนทศัน์ในการ

ส่ือสารในผลงานช้ินน้ีส่วนหน่ึงใชว้ิธีการเดียวกนักบัผลงานจิตรกรรมในช้ินที่หน่ึง ช้ินที่สอง และ

ช้ินที่สาม แต่ส่ิงที่ถูกคิดและน ามาใชอ้ยา่งเจาะจงเพื่อการเขา้รหัสทางความหมายไดแ้ก่ขนาดของ

ผลงานซ่ึงไม่สามารถวาดเป็นขนาดอ่ืนที่เล็กกวา่น้ีหรือเป็นขนาดอ่ืนที่ใหญ่กว่าน้ีได ้เพราะตวัเลขที่

ถูกน ามาใชก้็เป็นรหสัสญัญะที่ตอ้งใชค้วามคุน้เคยกบัสถานการณ์และความเขา้ใจในบริบทแวดลอ้ม

ทางความหมายจึงจะสามารถตีความความหมายนั้นได ้

วิเคราะห์กลไกการใช้สัญญะในผลงานช้ินที่ 4 

 

 

 

 

ทุเรียนเป็นผลไมท้ี่มีราคาแพง มีรสอร่อย ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นราชาแห่งผลไม ้เป็นวตัถุ

ในธรรมชาติ พิซซ่าเป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นในที่น้ีน ามาจากพิซซ่าของร้านเดอะพิซซ่าคอมปะนี 

ทุเรียน 

พิซซ่า 

กรอบรูป 

symbol 
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1112 กรอบรูปเป็นวตัถุ ทั้งสามส่ิงเป็นวตัถุที่มีความเป็นสัญลกัษณ์ (symbol) ที่อาศยัขอ้ตกลงทาง

ความหมายร่วมกนัของคนในสงัคมบริบทปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) 

 

ผลงานช้ินที่ 5 “Mindlessly Happy [s]ubjects” size 145 x 352 cm. Oil on linen 2017. 

ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้ นภายหลังจากที่ มีการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

ภาคสนามแลว้ จากเน้ือหาที่ผูว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งการจะน าเสนอในประเด็นอตัลกัษณ์ของมนุษยใ์น

สนามแห่งวาทกรรมและมายาคติที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือได้ลดทอนความเป็นมนุษยท์ี่มี

เจตจ านงอิสระเสรีไป ส่ิงที่ถูกน ามาใชเ้ป็นตน้แบบจึงไดแ้ก่ตุ๊กตาจ าลองรูปมนุษยท์ี่มีขนาดเล็กมาก

ที่มาจากร้านเคร่ืองเขียนซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัระบบการศึกษา วตัถุขนาดเล็กน้ีได้ถูกน ามาขยาย

อตัราส่วนใหเ้กือบเท่ากบัขนาดความสูงเฉล่ียของมนุษยจ์ริง ซ่ึงส่ิงที่ปรากฏคือความเบลอเลือนของ

ความคมชดัในการที่จะบอกถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นมนุษยท์ี่มาจากการขยายอตัราส่วนขึ้นมาจาก

วตัถุตน้แบบ แต่เน่ืองจากตุก๊ตาตน้แบบที่ถูกผลิตขึ้นมามีหลายขนาด และทุกคนที่ชมผลงานยอ่มไม่

สามารถจินตนาการไดถึ้งความเล็กของตน้แบบจริงได ้ผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์งไดน้ าตุ๊กตาตน้แบบจริง

น ามาจดัวางไวโ้ดยติดตั้งควบคู่กบัผลงานจิตรกรรมในล าดบัการวางและในท่าทางเดียวกนั ส่ิงน้ีเป็น

การส่ือสารกบัผูช้มผลงานและเป็นการขบัเน้นถึงความไม่ส าคญัของวตัถุสัญญะช้ินน้ีที่ใชก้ารอุป

ลกัษณ์อ านาจแห่งมายาคติอันส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้กลายเป็นดั่งตุ๊กตา

ประดบัเมืองจ าลอง  

การส่ือสารด้วยวิธีการจิตรกรรมแบบเหมือนจริงร่วมกบัวสัดุสัญญะจริงรวมทั้งต  าแหน่ง

แห่งที่ในการติดตั้งคู่กนั ส่งผลให้เกิดการท าความเขา้ใจในเน้ือหาที่ตอ้งการจะน าเสนอและผูว้ิจยั

สร้างสรรคมี์ทางเลือกที่เพิม่ขึ้นในการน าเสนอเน้ือหาใหต้รงจุดประสงคห์ลกัที่ไดต้ั้งไว ้การใชว้สัดุ

ในผลงานช้ินน้ีจึงเป็นการน ามาใช้เพื่อขบัเน้นประเด็นเน้ือหา และเป็นส่วนเสริมของตวัผลงาน

จิตรกรรมหลกัใหมี้พลงัทางการส่ือสารที่ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 
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วิเคราะห์กลไกการใช้สัญญะในผลงานช้ินที่ 5 

 

 

 

 

 ตุ๊กตาจ าลองรูปคนเป็นส่ิงแทนที่มีความคล้ายกบัส่ิงที่บ่งถึง (icon) คือความเป็น

มนุษย ์และรูปภาพจิตรกรรมรูปคนจ าลองในขาดเกือบเท่าจริง เป็นภาพตวัแทนที่น าไปสู่มโนทศัน์

ของอตัลกัษณ์มนุษยีมี่ความเลือน เบลอ 

 

ผลงานช้ินที่ 6 “The Empire of [Dim] Light” size 200 x 300 cm. Oil on linen 2017. 

หลงัจากผา่นกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสญัญะที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนามผ่าน

การสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ไดน้ าสัญญะบางส่วนจากผูใ้ห้สัมภาษณ์น ามาใชเ้ป็นสัญญะ

ได้แก่ ความสว่างและความมืดสลัว ตัวอักษรพยญัชนะในการเป็นส่ือกลางของการส่ือสาร

ความหมาย ทั้งในทางกายภาพจากการอ่านค าหรือประโยคนั้น และ “เสียงของค า” ที่ดงักอ้งอยูใ่น

มโนส านึกเป็นส่ิงที่น าพาเน้ือหาเขา้สู่พื้นที่ทางการรับรู้ในตวัตน ผ่านตวัอกัษรในสังคมที่ใชภ้าษา

ร่วมกนั เกิดกระบวนการในการท าความเขา้ใจในค าต่างๆซ่ึงเป็นไปอยา่งอตัโนมติั ชุดมายาคติที่มา

ในรูปของค าหรือประโยคผ่านการมองเห็นทางสายตาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าอยา่งยาวนาน ตวัอกัษรจ านวน

มหาศาลที่ถูกผลิตสร้างและส่งต่อ ลว้นถูกฝังเขา้ไปความทรงจ า ในมโนส านึก และกลายเป็นความ

เช่ือ พฒันาต่อไปสู่ความถูกตอ้งและกลายเป็นความจริง 

จากที่กล่าวมาจะเห็นวา่ผูว้ิจยัสร้างสรรคก์ าลงัเสนอเร่ืองของชุดมายาคติที่มาในรูปของชุด

ค าหรือประโยคจ านวนมหาศาลจากการซ ้ าซ่ึงมีความเป็นนามธรรมซ่ึงไม่อาจเห็นไดใ้นสภาพปรกติ  

ร่วมกับความเป็นชุดมายาคติที่ใหญ่โตและกินอาณาบริเวณทางความคิดสุดที่จะเห็นภาพรวมได้

ทั้งหมด ซ่ึงส่ิงน้ีมีความเป็นปัจเจกในการตีความความหมายและ “แต่ละคนก็จะเห็นส่ิงเดียวกนัใน

ภาพวาดตวัตุ๊กตารูปคน 

ตวัตุ๊กตารูปคนพลาสติกจ าลอง 

icon 
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มุมมองที่ต่างกันไป” จากการวิเคราะห์พบว่าการส่ือสารโดยการใชภ้าพจิตรกรรมเหมือนจริงไม่

สามารถส่ือสารแนวคิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน กระบวนทัศน์ในวิธีการส่ือสารจึงเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัสร้างสรรคจึ์งสร้างพื้นที่ทางนามธรรมขึ้นและหาวิธีการใน

การท าใหค้วามเป็นปัจเจกของผูช้มเป็นส่ิงที่ก  าหนดเน้ือหาในการมองเห็น การสร้างบรรยากาศแห่ง

ความมืดสลวัขึ้นมาในผลงานจิตรกรรมและใชแ้สงไฟจากไฟฉายของผูช้มเป็นส่ิงที่ก  าหนดขอบเขต

ในการมองเห็นจึงเป็นไปเพื่อแสดงลักษณะของมายาคติที่ไม่อาจเห็นภาพรวมได้ทั้งหมดจากการ

มอง แต่เป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลที่จะตีความส่ิงนั้นวา่เป็นอยา่งไร 

วิเคราะห์กลไกการใช้สัญญะในผลงานช้ินที่ 6 

 

 

 

 

 ตวัอักษรเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมา ต้องอาศยัการเรียนรู้และความเขา้ใจร่วมกัน 

(symbol) ความมืดในห้องที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตวัแทนของบรรยากาศจริงในพื้นที่ทางความคิด 

(icon + index) แสงสวา่งคืออาการวาบของการมองเห็นชุดมายาคติผา่นสายตา (icon + index) 

 

ผลงานช้ินที่ 7 “Untitled” size  160 x 720 x 90 cm. Oil on linen, ready-made, installation, 

2017. 

ผลงานจิตรกรรมขนาดยาว 720 ซม. ถูกสร้างขึ้นมาจากชุดวาทกรรมที่ทรงพลังใน

สงัคมไทยปัจจุบนั แต่ถูกน าเสนอผา่นการแยกประโยควาทกรรมออกเป็นค าและพยญัชนะเบื้องตน้

ในลกัษณะกระจดักระจาย ผูว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งการน าเสนอกระบวนการผลิตซ ้ าทางวาทกรรมดว้ย

การใชว้ตัถุสญัญะที่อุปลกัษณ์ดัง่หอ้งเรียนในระดบัปฐมวยัซ่ึงเป็นช่วงเวลาแห่งการปลูกฝังความคิด 

ตวัอกัษร 

ความมืดในห้อง 

แสงสวา่ง 

Icon + index  

symbol 

Icon + index 
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อุดมการณ์ และระเบียบวินัยทางสังคมให้กบัเด็กๆ โต๊ะเกา้อ้ีนักเรียนจริงเป็นวสัดุส าเร็จรูปที่ถูก

น ามาจดัวางไวบ้ริเวณดา้นหนา้ของผลงานจิตรกรรมเพื่อให้ผูช้มที่เคยผ่านระบบการศึกษาในระดบั

ปฐมวยัไดห้วนร าลึกถึงช่วงเวลาในวยัเยาว ์บนโต๊ะมีสมุดจ าลอง ชุดตวัอกัษรพยญัชนะไทยจ านวน

หน่ึง หมึกป๊ัมและกระดาษสีแทนอุปกรณ์การเรียน โดยใหผู้ช้มสามารถพมิพต์วัอกัษรสร้างขอ้ความ

ที่อยูใ่นใจไดอ้ยา่งอิสระ จากนั้นผูว้จิยัสร้างสรรคจ์ะน าค  าหรือประโยคที่ถูกพมิพไ์วบ้นกระดาษที่ถูก

ป๊ัมตวัอกัษรป๊ัมดว้ยสีน ้ ามนัลงไปในผลงานจิตรกรรม ผลลพัธ์คือชุดตวัอกัษรจ านวนนับไม่ถว้นที่

จะมีสีเขม้ขึ้นเร่ือยๆตามจ านวนการป๊ัม และรอผูช้มคนใหม่มาอ่านรหสัสัญญะที่ถูกป๊ัมลงไปนั้นบน

ผืนผา้นั้นต่อไป บนผิวหน้าของผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่จึงประกอบไปดว้ยตวัอกัษรสัญญะที่

เกิดมาจากการป๊ัมของผูว้จิยัสร้างสรรคแ์ละมาจากผูช้มผลงานที่ส่งขอ้ความที่อยูใ่นใจมาร่วมป๊ัมลง

ไปเพิม่เติม กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการจ าลองของการผลิตสร้างชุดวาทกรรมและมายาคติใน

ระดับสังคม ซ่ึงผูว้ิจัยสร้างสรรค์ได้เปิดโอกาสให้ผูช้มผลงานสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรคผ์ลงานและตดัสินใจในการจะป๊ัมขอ้ความหรือไม่ก็ตาม โดยปล่อยให้กระบวนการผลิต

สร้างน้ีด าเนินไปเร่ือยๆและจะจบลงเม่ือส้ินสุดโครงการศิลปนิพนธช้ิ์นน้ีแลว้  

ผลงานช้ินน้ีใช้กระบวนทัศน์ที่เปล่ียนไปจากเดิม โดยใช้ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบ

เหมือนจริงเป็นส่ือหลกั ระดบัของความเหมือนจริงคือการจ าลองขนาดของแถบธงและการใช้สี4 

รวมทั้งการเปิดพื้นที่ใหก้บัผูช้มอ่ืนๆไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างสรรคต์วัผลงานจิตรกรรมร่วมไปกบั

ผูว้จิยัสร้างสรรค ์ซ่ึงวธีิการน้ีเป็นการลดผลลพัธ์ที่ก  าหนดไดใ้นปลายทางของตวังานจิตรกรรมและ

เป็นการเพิม่เติมในประเด็นความหลากหลาย ที่ส าคญัที่สุดคือการแสดงถึงความเป็นไปไดอ่ื้นๆที่จะ

เกิดขึ้นจากการตดัสินใจทางความคิดของผูอ่ื้นร่วมสังคมเดียวกนักบัเรา  แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัอยูใ่น

กรอบของวตัถุประสงคท์ี่จะมุ่งน าเสนอประเด็นอ านาจของมายาคติ และการกระตุน้ให้คนร่วม

สงัคมเดียวกนัไดต้ระหนกัถึงความจริงชุดต่างๆ การตีความความหมาย รวมทั้งการตั้งค  าถามต่อชุด

ความจริงนั้นๆ ในพื้นที่ทางศิลปะช้ินน้ี 

 

                                                             
4 ขนาดสัดส่วนของสีในร้ิวธงชาติถูกก าหนดเป็นมาตรฐานรูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้ ขนาดความกวา้งหกส่วน ยาวเก้า

ส่วน โดยมีแถบสีน ้ าเงินขาบ (สีน ้ าเงินเขม้เจือม่วง) อยู่ตรงกลางมีความกวา้งสองส่วนและถูกขนาบดว้ยสีขาวและสีน ้ าแดง
ออกไปดา้นละหน่ึงส่วน  
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วิเคราะห์กลไกการใช้สัญญะในผลงานช้ินที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัผลงานจิตรกรรมแนวนอนขนาดอตัราส่วนดา้นกวา้งต่อดา้นยาวเท่ากบั 2 ต่อ 9 ส่วน ถูก

ป๊ัมตวัอกัษรเต็มพื้นที่จนกลายเป็นแถบสีท าให้นึกไปถึงส่ิงที่อา้งอิงถึงได ้(icon) นอกจากนั้นยงัมี

ความเป็นสญัลกัษณ์ดว้ย (symbol) โต๊ะเกา้อ้ีเป็นภาพแทนตวัเอง (icon) ในขณะเดียวกนัก็ท  าให้นึก

ไปถึงความเป็นนักเรียน (index) กระดาษสีเป็นสัญลกัษณ์ที่ถูกในทางการเมือง (symbol) ตวัอกัษร

เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในสังคม (symbol) และการมีส่วนร่วมเป็นการจ าลอง

กระบวนการผลิตซ ้ าทางวาทกรรม (icon)  

สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 

 เม่ือน าผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคท์ั้งหมดมาวเิคราะห์กลไกการส่ือสารในระดบัสญัญะ ท า

ให้พบว่าการเลือกใช้วตัถุสัญญะต่างๆมีความสลบัซับซ้อนมากยิง่ขึ้น จากผลงานสร้างสรรค์ใน

ระยะแรกที่ใช้วตัถุในรูปสัญลักษณ์ (symbol) ค่อยๆเปล่ียนแปลงและน าสัญลกัษณ์ในแบบอ่ืนๆ

เพิ่มเติมเขา้มา ทั้งในแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ส่ือถึงตน้แบบ (icon) และสัญลกัษณ์ที่มีความเก่ียวพนั

เช่ือมโยงกับส่ิงที่ต้องการหมายถึง (index) ความซับซ้อนจากการอ่านรหัสสัญญะในผลงาน

จิตรกรรมช่วงหลังจึงต้องใช้การพิจารณาและการท าความเข้าใจในส่ิงที่ปรากฎอยู่ในผลงาน

จิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอยา่งแนบเนียนในลกัษณะที่เป็น “สญัญะเงียบ” อนัสะทอ้นไปถึงลกัษณะ

แถบสี 

โต๊ะ เกา้อี้  

กระดาษสี 

Icon + index  

Icon + symbol 

symbol 

ตวัอกัษร 

การมีส่วนร่วม 

symbol 

icon 
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ของมายาคติที่ปรากฎอยูใ่นชีวิตประจ าวนัที่ความคุน้ชินของเราเองท าให้การมีอยูข่องมายาคตินั้น

แนบเนียนไปกบัการด ารงชีวติของเรา 

ความเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นไดใ้นระหว่างทางของการสร้างสรรคเ์สมอ และถา้มัน

เกิดขึ้นกับวิธีการน าเสนอแต่ไม่ขัดกันกับวตัถุประสงค์โดยรวมที่ได้ตั้งไวน้ั้นก็นับว่าเป็นส่ิงที่

น่ายนิดีกบัความกลา้ที่ไดก้า้วเดินออกจากกระบวนทศัน์ชุดเก่า ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคชุ์ดน้ี

ไม่ได้ก้าวกระโดดอย่างมากมาย หากเพียงแต่เกิดการเคล่ือนตัวในวิธีการน าเสนอที่ค่อยๆเร่ิม

เปล่ียนแปลงไปทีละน้อยอนัเป็นผลจากการศึกษาขอ้มูล และการแสวหาความเป็นไปไดใ้หม่ๆใน

การที่จะน าเสนอประเด็นไดอ้ยา่งดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้การใชว้สัดุส าเร็จรูปเขา้มาประกอบกบั

ผลงานจิตรกรรมช้ินหลกั และการใชว้ิธีการแบบมีส่วนร่วมของผูช้มล้วนเกิดขึ้นจากเป้าประสงค์

ของการตีความในประเด็นอ านาจของมายาคติทั้งส้ิน การน าเสนอประเด็นนามธรรมอยา่งความเช่ือ

ถูกกระท าขึ้นผ่านสองวิธีการไดแ้ก่ การน าเสนอความเช่ือผ่านวิธีการแบบอุปลกัษณ์ดว้ยการสร้าง

วตัถุสญัญะขึ้นมาเพือ่น าเสนอประเด็นอ านาจในงานจิตรกรรม และการน าเสนอความเช่ือผ่านการมี

ส่วนร่วมของผูช้มอนัเป็นส่วนหน่ึงของผลงานจิตรกรรม ทั้งสองวิธีการไดถู้กใชแ้ละน าเสนอผ่าน

ผลงานจิตรกรรมทั้งเจ็ดช้ินและเกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจอันจะเป็นหนทางใหม่ๆในกระบวนการ

สร้างสรรคผ์ลงานของผูว้จิยัต่อไป 

ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคชุ์ดน้ีนั้นไดผ้่านกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ ทดลอง เพื่อ

มุ่งหมายจุดประสงคใ์นการส่ือสารเน้ือหาในหวัขอ้ “อ านาจแห่งมายาคติ” ให้ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน

และตรงประเด็นตามวตัถุประสงค์ที่ก  าหนดไวใ้ห้มากที่สุด การเปล่ียนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานในวิทยานิพนธ์น้ีล้วนเกิดมาจากวิธีวิทยาและพฒันาการทางการ

สร้างสรรค ์อนัเป็นกระบวนการที่มาจากประสบการณ์ส่วนตนในการวเิคราะห์และในส่วนของการ

รับฟังค าช้ีแนะการสร้างสรรค์จากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์น้ี ส่ิงที่เกิดขึ้นในปลายทางการ

สร้างสรรคจึ์งมิอาจเป็นส่ิงที่ก  าหนดไดจ้ากในระยะตน้ของการสร้างสรรค ์และกระบวนการในการ

เปล่ียนแปลงมโนทัศน์ (paradigm shift) ก็เป็นส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้ นและควรจะเกิดขึ้นได้จาก

กระบวนการวิธีวิทยา รวมทั้งปัญญาญาณที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างสรรคโ์ดยไม่เกิดการยดึติด

ในทางรูปแบบและในทางความคิดเดิมๆซ่ึงเป็นส่ิงที่อนัตรายที่สุดในหนทางแห่งการสร้างสรรค ์
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

5.1 สรุปการวิจัย 

 การท าความเขา้ใจในวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “มายาคติแห่งอ านาจในสังคมไทย” น้ี ส่ิงที่ควร

กระท าก่อนเป็นล าดับแรกคือการสร้างกรอบความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผูส่้งสารคือผูว้ิจัย

สร้างสรรคแ์ละผูรั้บสารได้แก่ผูท้ี่อ่านวิทยานิพนธ์น้ีทุกคน วิทยานิพนธ์ “มายาคติแห่งอ านาจใน

สังคมไทย” มีจุดประสงคท์ี่ส าคญัคือการสร้างความตระหนักรู้ถึงสภาวะการมีอยูข่องชุดมายาคติ 

รวมทั้งความมีอ านาจที่เกิดขึ้นจากการกระท าของชุดมายาคตินั้นต่อปัจเจกบุคคลในบริบทของ

สงัคมไทย 

มายาคติคือส่ิงที่ถูกผลิตสร้างโดยวฒันธรรมของมนุษย ์เป็นชุดความคิดที่ถูกส่งต่อกนัมาจากหลายๆ

ทาง มนัสมัพนัธก์บัการรับรู้และท าใหค้นที่รับชุดมายาคตินั้น “เช่ือ” และคิดวา่ “เป็นความจริง” ตาม

ธรรมชาติ ทั้งที่ในความเป็นจริงมนัเป็นเพียงแค่ เร่ืองเล่า ต  านาน หรือปรัมปรา (myth) ที่ปรากฏอยู่

ในสงัคม หากแต่ชุดความเช่ือบางชุดก็ไดรั้บความเช่ือถือและยอมรับจากคนในสังคมส่วนใหญ่จน

เกิดการผลิตซ ้ าและส่งต่อดว้ยเหตุผลที่หลากหลาย ตามค าพูดที่คนร่วมสังคมไดผ้ลิตไว ้เช่น เขาเล่า

วา่ โบราณวา่ไว ้พอ่แม่สอนมา ครู อาจารยไ์ดก้ล่าวไวว้า่ วทิยาศาสตร์ไดพ้สูิจน์วา่ และผม/ฉันเช่ือว่า 

เหล่าน้ีเป็นตน้ แนวคิดมายาคติแมถู้กสร้างขึ้นจากนกัปรัชญาฝร่ังเศส แต่ความหมายกลบัครอบคลุม

และน ามาใชไ้ดก้บับริบทของสงัคมไทย เพราะตน้ทางของมายาคตินั้นสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก

กบัระบบการผลิตแบบทุนนิยม ซ่ึงไม่ต่างจากส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและที่อ่ืนๆทัว่ทั้งโลก หาก

เพียงแต่การกลายเป็นมายาคติในบริบทของสังคมไทยนั้นมีความแนบเนียนและมาพร้อมกนักับ

ความมีอ านาจในชุดมายาคติ รวมทั้งการไม่ตั้งค  าถามหรือการไม่พยายามที่จะตั้งค  าถามต่อส่ิงเป็นชุด

มายาคตินั้นนัน่เอง 
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ในขณะเดียวกนั ค  าว่า วาทกรรม ก็เป็นส่ิงที่คนในสังคมใชก้นัมาโดยที่ความหมายดั้งเดิม

ตามที่อาจารยส์มเกียรติ วนัทะนะ1ได้ให้ความหมายไวก้็ได้ถูกกร่อนลง จนกลายเป็นเพียงมี

ความหมายแค่ “โวหาร”เท่านั้น ทั้งที่ค  าน้ีถูกแปลมาจากศพัทค์  าว่า discourse ซ่ึงเป็นแนวคิดของนัก

ปรัชญาหลังสมยัใหม่ ค  าว่าวาทกรรมในวิทยานิพนธ์น้ีหมายถึง ปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งกบัสามส่ิง

ได้แก่ ความรู้ อ านาจ และความจริง ปฏิบัติการน้ีมาพร้อมกับความเช่ือในความรู้ และความรู้

กลายเป็นอ านาจเพื่อท าให้ชุดวาทกรรมนั้นมีความแข็งแรงยิง่ขึ้นไปอีก หากกล่าวในความหมายน้ี 

ทุกความเช่ือที่คนในสงัคมไดผ้ลิตขึ้นมาและมีการส่งต่อก็นบัวา่เป็นวาทกรรมเช่นกนั ความส าคญัที่

ตอ้งท าความเขา้ใจก็คือ มีวาทกรรมมากมายอยูร่อบตวัเรา แต่มีไม่ก่ีวาทกรรมที่จะมีพลงัเขม้แข็งจน

สามารถสถาปนาจนกลายเป็นวาทกรรมหลกัได ้วาทกรรมหลกัส่งผลสู่ความเช่ือของคนในสังคม 

ดว้ยวธีิการต่างๆเช่น หนงัสือ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ เพลง ส่ือโซเชียลมีเดีย ถอ้ยค า หรือแมแ้ต่ผลงาน

ศิลปะก็เป็นวาทกรรมชนิดหน่ึง แต่ไม่ว่าวาทกรรมจะมาในรูปแบบใดส่ิงที่ส าคญัที่สุดของชุดวาท

กรรมหลกัคือ การกดทบัวาทกรรมชุดอ่ืนที่มีอยูแ่ลว้ในสงัคมใหล้ดคุณค่าและความส าคญัลงเพื่อจะ

สถาปนาวาทกรรมของตนขึ้นเหนือวาทกรรมชุดอ่ืนๆ ปัญหาจึงมีอยูส่องลกัษณะ ไดแ้ก่การกดทบั

ส่ิงอ่ืนและการสถาปนาชุดความจริงของตน  

การมีอ านาจของชุดวาทกรรมหลกัมกัมาพร้อมกบัการสถาปนาความจริงขึ้นมาดว้ย และ 

“การกลายเป็นความจริง” ย่อมตอ้งผลักความจริงชุดเดิมให้กลายเป็นอ่ืน กดความจริงชุดอ่ืนลง 

เพราะไม่เคยมีความจริงเดียวกันถึงสองกรณี ส่ิงน้ีย่อมตรงขา้มกับความหลากหลาย อันเป็นส่ิง

ส าคญัในบริบทของสงัคมสมยัใหม่ ความหลากหลาย ความเป็นไปไดอ่ื้นๆจึงไม่มีพื้นที่ในสังคมที่

ยดึถือความจริงหน่ึงเดียว  

จากที่กล่าวมาเม่ือน ากรอบความคิดเร่ืองมายาคติและวาทกรรมมาใชอ่้านปรากฏการณ์ใน

สงัคมไทย ส่ิงที่พบคือประเทศไทยเป็นสงัคมที่เตม็ไปดว้ยเร่ืองเล่า (narrative) ชุดต่างๆมากมาย และ

มีชุดความเช่ือที่ไม่สามารถตั้งค  าถามไดเ้ป็นจ านวนมาก ที่ส าคญักวา่นั้นคือไม่มีแมแ้ต่ค  าถามจากผูท้ี่

มีความสงสยัต่อชุดความเช่ือเหล่านั้น อะไรท าใหค้นจ านวนมากไม่มีความสงสยั และอะไรท าใหผู้ท้ี่

สงสยัก็ไม่กลา้ที่จะตั้งค  าถาม ? 
                                                             

1 รองศาสตราจารย ์ดร. สมเกียรติ วนัทะนะ อาจารยป์ระจ าภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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ผูว้จิยัสร้างสรรคต์อ้งการคน้ควา้เพื่อหาค าตอบต่อขอ้สงสัยที่ไดต้ั้งค  าถามไว ้และส่ิงแรกที่

ตอ้งเร่ิมท าคือการคน้หาขอ้มูลจากสองทางไดแ้ก่ ทางที่หน่ึงการคน้ควา้ผ่านต ารา หนังสือ บทความ 

ขอ้เขียน คลิปวดีิโอ การเสวนา และทางที่สองการสังเกตปรากฏการณ์ในสังคม ขอ้มูลจากการอ่าน

หนงัสือ ต ารา บทความ ขอ้เขียนฯในสายสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ น าผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ปพบ

กบัแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ ซ่ึงปฏิเสธสภาวะความเป็นสมัยใหม่ (modernity) ตั้งแต่ในช่วงยุค

เรืองปัญญา (enlightenment) ในศตวรรษที่ 18 ที่ความเจริญในดา้นต่างๆท าให้มนุษยมี์ความเช่ือมัน่

ในศกัยภาพของความคิดและหลักเหตุผล มีความเป็นนายของตนเองและมีเจตจ านงเสรีในการ

กระท าส่ิงต่างๆที่จะน าพาให้มวลมนุษยส์ามารถเข้าถึงส่ิงที่เป็นความจริงได้ หากแต่เหตุการณ์

สงครามโลกทั้งสองคร้ังและการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ก็ท  าให้นักปรัชญาและนักวิชาการตอ้งกลบัมาตั้ง

ค  าถามถึงเสน้ทางความคิดที่ผา่นมาของมนุษยว์า่เรามีเจตจ านงเสรีในการเป็นผูก้ระท า หรือ “เราเป็น

ผูถู้กกระท า” ภายใตส่ิ้งที่นกัปรัชญาหลงัสมยัใหม่เรียกวา่ วาทกรรม นักปรัชญาโพสตโ์มเดิร์นจึงมุ่ง

ตั้งต่อถามต่อเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ ต่อค าอธิบายชุดหลกัที่อยูใ่นสงัคมวา่มนัเป็นเพยีงแค่เร่ืองเล่าแม่บท 

ที่ปรากฏขึ้นมาจากการกดทบัเร่ืองเล่าอ่ืนๆ และไม่ไดมี้ความสมัพนัธก์บัความจริงแทใ้ดๆเลย 

ปรากฏการณ์ในสังคมไทยที่ผ่านมาผูว้ิจยัสร้างสรรคพ์บว่าตั้งแต่เหตุการณ์การชุมนุมทาง

การเมืองของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2549 ไดน้ าไปสู่พื้นที่

แห่งการผลิตและการช่วงชิงความหมายทางวาทกรรมจ านวนมากมาย อนัเป็นพื้นที่แห่งการศึกษาชุด

วาทกรรมและมายาคติที่ ถูกผลิตขึ้ นในบริบทแห่งสังคมไทย และส่ิงน้ีได้น าสังคมไทยไปสู่

สถานการณ์ทางความคิดที่ถูกแบ่งแยกผ่านชุดวาทกรรม ชุดมายาคติที่ถูกใช้อย่างล้นเกินจนถึง

ช่วงเวลาปัจจุบนั  

ส่ิงที่เกิดขึ้นท าใหผู้ว้จิยัสร้างสรรคไ์ดส้ ารวจและเก็บขอ้มูลจากประสบการณ์ตรงผ่านพื้นที่

การชุมนุมทางการมืองจริง รวมทั้งการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนังสือพิมพ ์

แผน่พบั ใบปลิว หนังสือ แผ่นวิดีโอซีดี และอุปกรณ์วตัถุสัญญะทางการเมืองต่างๆ เพื่อน ามาเป็น

ขอ้มูลขั้นต้นในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้ น และคัดแยกข้อมูลที่เป็นชุดวาทกรรมทาง

การเมืองออกมาเพือ่การวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นถดัไป 
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จากประเด็นเน้ือหาที่ว่าดว้ยชุดขอ้มูลทางวาทกรรมและมายาคติที่ถูกผลิตขึ้นมา รวมทั้ง

แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ได้น าไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการในการประกอบสร้างชุดขอ้มูล

เหล่านั้นและเกิดเป็นหัวขอ้ในการท าวิทยานิพนธ์ในช่วงตน้คือ “มายาคติของความจริง” ซ่ึงผูว้ิจยั

สร้างสรรคไ์ดว้างกรอบความคิดไวค้่อนขา้งกวา้งและยงัไม่ไดเ้จาะลึกลงไปสู่ประเด็นใดที่ชดัเจน 

การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงน้ีไดมุ่้งเป้าประสงคใ์นการส ารวจชุดมายาคติที่ปรากฏอยูใ่นสังคมซ่ึง

ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้สร้างผลงานจิตรกรรมออกมาผ่านวตัถุสัญญะรูปเลโกท้ี่ถูกเรียงต่อกนัสามสี

ไดแ้ก่สีขาว สีแดง และสีน ้ าเงิน จากนั้นไดน้ าวตัถุสญัญะอยา่งดอกไมแ้ห้งและน ้ าคร่ึงแกว้น ามาอุป

ลกัษณ์แทนความหมายของความเกิดขึ้น ความคงอยู ่และความเส่ือมสลายของอ านาจ ในช่วงน้ีผูว้จิยั

สร้างสรรคไ์ด้เร่ิมมองมายาคติในด้านของพลงัอ านาจ ที่สามารถท าให้คนมีความเช่ือและมีความ

ศรัทธาในชุดมายาคตินั้นได้ ผลงานจิตรกรรมจึงเร่ิมปรากฏในลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ที่

หลากหลายเพือ่การส่ือโยงไปถึงผูมี้อ  านาจที่ใชชุ้ดมายาคติและปฏิบตัิการทางวาทกรรมเพือ่น าเสนอ

ชุดความเช่ือของตนสู่สงัคมโดยรวม 

ภายหลงัจากเน้ือหาเร่ิมลงลึกส ารวจในประเด็นมายาคติว่าดว้ยความมีอ านาจ ท าให้หัวขอ้

วทิยานิพนธไ์ดเ้คล่ือนมาเป็น “มายาคติแห่งอ านาจในสังคมไทย” ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดห้าขอ้มูลชุด

มายาคติชุดส าคญัและมีความแขง็แรงที่สุดในสงัคม พบวา่ชุดมายาคติที่ส าคญัมกัมีความสัมพนัธ์กบั

ระบบการศึกษาในการท าให้ชุดมายาคตินั้นมีการกระจายไปสู่สังคมจนกลายเป็นมายาคติชุดหลกั 

และระบบการศึกษาก็เป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าให้ชุดมายาคติเหล่านั้นมีอ านาจในตวัเองผ่านการเรียน

การสอนจากครูและอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะการปลูกฝังชุดอุดมการณ์หลกัจากทาง

รัฐตั้งแต่ในการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั  

ผลงานจิตรกรรมในช่วงเวลาน้ีผูว้จิยัสร้างสรรคไ์ดใ้ช ้“กรอบรูป” น ามาเรียงซ้อนกนัหลาย

ชั้น ใชค้วามใหม่และความเก่าของกรอบรูปเพื่อการอุปลกัษณ์ถึงโครงสร้างอ านาจ และการเปรียบ

เปรยถึงสภาวะการมีอยูท่ี่ผูมี้อ  านาจที่ผ่านการผลิตสร้างทางวาทกรรมและชุดมายาคติจนกลายเป็น

ภาพจ า และภาพลกัษณ์ หนงัสือเป็นอีกหน่ึงวตัถุที่ถูกน ามาใชเ้ป็นสัญญะการอุปลกัษณ์ของอ านาจ

ที่มาพร้อมกบัองคค์วามรู้และเป็นวธีิการหน่ึงในการกระจายของชุดมายาคติ  
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วตัถุมากมายที่ถูกน ามาใชเ้ป็นวตัถุสญัญะส าหรับการอุปลกัษณ์ในผลงานระยะแรกล้วนถูก

คดัเลือกมาจากความคิดของผูว้ิจยัสร้างสรรคผ์่านประสบการณ์และชุดขอ้มูลที่มี หากแต่การท า

ความเขา้ใจในการด ารงอยูข่องชุดมายาคติที่มีความแนบเนียนกลมกลืนและมีความเป็นนามธรรม

นั้นเป็นส่ิงยากที่จะส่ือสารให้คนนอกบริบทได้รับรู้ ถึงแม้การน าเสนอเน้ือหาผ่านวตัถุสัญญะใน

ผลงานจิตรกรรมจะมีลกัษณะของการกระตุน้ต่อการคิด และก่อให้เกิดการตั้งค  าถาม แต่ก็เป็นการ

ส่ือสารทางเดียวของผูส้ร้างสรรคต่์อผูช้มผลงาน ซ่ึงก็เป็นไปตามกระบวนการสร้างวาทกรรมและ

มายาคติเช่นเดียวกนั กล่าวอยา่งถึงที่สุด ผลงานสร้างสรรคใ์นระยะแรกของวิทยานิพนธ์น้ีที่ไดผ้ลิต

ออกไปก็นบัวา่เป็นการสร้างมายาคติอีกชุดหน่ึงขึ้นมาเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์งตอ้งคน้ควา้

หาขอ้มูลเพิม่และเร่ิมท าการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลภาคสนามผ่านวิธีการสองส่วนไดแ้ก่ การสัมภาษณ์

ประเด็นมายาคติเพื่อขอขอ้มูลความคิดเห็นจากบุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนสัมพนัธ์กับอ านาจ

ในทางสงัคมไม่ทางใดก็ทางหน่ึง และส่วนที่สองไดแ้ก่การกลบัไปคน้หาความหมายของวตัถุเพื่อ

การวิเคราะห์และท าความเขา้ใจในการเลือกใช้วตัถุตน้แบบในการสร้างผลงานจิตรกรรม โดยใช้

วธีิการส ารวจผา่นการสงัเกต 

ความส าคญัของการสมัภาษณ์เพือ่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัชุดมายาคติต่างๆนั้น ท าให้ไดข้อ้มูล

จ านวนมากจากบุคคลอ่ืนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับผูว้ิจยัสร้างสรรค์ ข้อมูลเหล่านั้นบ่งบอกถึง

ทศันคติ ความเขา้ใจ ความคิดเห็นที่บุคคลผูน้ั้นมีต่อรูปธรรมและนามธรรมของมายาคติที่ผูว้ิจยั

สร้างสรรคใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในแบบสอบถาม จากค าตอบที่ไดม้าท าให้ผูว้ิจยัไดส้รุปการวิเคราะห์และ

พบว่ามายาคติกระท าต่ออัตบุคคลในหลากหลายระดับ ตั้งแต่การตกอยู่ภายใตชุ้ดมายาคติโดย

สมบูรณ์ การรู้ทนัมายาคติบางบางชุด และการรู้เท่าทนัในระดบัจบัใหม้ัน่คั้นใหต้าย ดงันั้นเร่ืองมายา

คติจึงเป็นเร่ืองของภาวะปัจเจกของแต่ละบุคคลที่จะตีความ ผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์งน าแนวคิดน้ีน าไป

สร้างสรรคผ์ลงานในระยะหลงัของวทิยานิพนธ์ 

การส ารวจวตัถุผา่นการสงัเกต เป็นการส ารวจการเกิดขึ้นของอ านาจในตวัวตัถุจากการเขา้

ไปส ารวจในบา้นตวัอยา่ง และพบวตัถุจ านวนมากที่มีอ  านาจและส่งผลต่อเจา้ของวตัถุนั้น จากวตัถุ

ธรรมดากลายเป็นวตัถุที่มีอ  านาจผ่านการยอมรับจากผูค้รอบครองวตัถุนั้ น การยอมรับนับเป็น
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ยนิยอมของอตับุคคลต่อส่ิงนั้นๆ และการกลายเป็นวตัถุที่มีอ  านาจในตวัเองก็มาจากมายาคติที่ผูกติด

มากบัตวัวตัถุช้ินนั้นไดถู้กส่งผา่นมาสู่ผูค้รอบครองหรือผูท้ี่พบเห็นวตัถุนั้นดว้ยเช่นกนั 

จากขอ้มูลที่ไดม้าจากการลงพื้นที่ภาคสนามท าให้ผูว้ิจยัไดชุ้ดขอ้มูลรวมทั้งวตัถุสัญญะทั้ง

ในรูปธรรมและนามธรรมจากบุคคลผูใ้หส้มัภาษณ์ ส่ิงน้ีท  าใหก้ารสร้างผลงานของผูว้ิจยัสร้างสรรค์

ไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงไปในระยะหลงัของวทิยานิพนธ ์วตัถุประสงคใ์นการสร้างความตระหนักถึงชุด

มายาคติที่มีอยูใ่นบริบทของสงัคมไทยยงัคงด าเนินไปอยา่งชดัเจน แต่วธีิการน าเสนอในแบบเหมือน

บทสรุปและผลิตชุดมายาคติออกมาผ่านวตัถุสัญญะในผลงานระยะแรกนั้น ไดเ้ปล่ียนมาเป็นการ

ไม่ให้ค  าตอบที่แน่นอนตายตวั แต่กระตุน้ให้อตับุคคลไดเ้ขา้ใจมายาคติผ่านผลงานจิตรกรรมและ

ตีความส่ิงที่เกิดขึ้นผ่านความเขา้ใจตามประสบการณ์ส่วนตน วิธีการน้ีจะลดความเป็นมายาคติชุด

ใหม่ในตัวของผลงาน ลดการช้ีน าอย่างเกินควรจากส่ิงที่น าเสนอ และเป็นการกระตุ้นให้เกิด

ความคิดผา่นการใชว้ตัถุสญัญะที่มีทั้งรูปธรรมอยา่งตวัอกัษร และนามธรรมอยา่งความสว่าง ความ

มืด ความสลวั โดยยงัคงความเป็นจิตรกรรมเป็นหลกัในผลงานทุกช้ินเสมอ  

ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นที่ 5 ซ่ึงเป็นผลงานในระยะที่ 2 ไดมี้การน าวสัดุส าเร็จรูปมาใชเ้พื่อขบั

เนน้ความหมายของตวัตนและอตัลกัษณ์มนุษยใ์นสงัคมภายใตชุ้ดมายาคติ ในผลงานสร้างสรรคช้ิ์น

ที่ 6 สัญญะรูปธรรมอย่างตวัอกัษรพยญัชนะไทยได้ถูกน าเขา้มาใชผ้สมผสานรวมกนัเป็นค าและ

ประโยคเพื่อแสดงชุดมายาคติที่ถูกผลิตมาให้เป็นชุดอุดมการณ์หลักของชาติ ความมืดสลัวซ่ึง

เป็นสญัญะแบบนามธรรมไดถู้กน ามาใชเ้ป็นกลไกในการชมผลงาน และส่ิงที่เห็นจะเป็นไปตามการ

สังเกตจากผูช้มซ่ึงไม่มีทางเห็นมายาคติได้ครบถ้วนอันไปตามลักษณะของมายาคติในบริบท

สังคมไทย และผลงานสร้างสรรคช้ิ์นที่ 7 ซ่ึงเป็นช้ินสุดทา้ย ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดเ้ปิดพื้นที่แห่งการ

แสดงความคิดเห็นของผูช้มและเปิดโอกาสให้กบัการมีส่วนร่วมในผลิตสร้างชุดค าอยา่งอิสระเพื่อ

น ามาเพิ่มเติมลงในผลงานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้ นจากตัวอักษรพยญัชนะไทยนับไม่ถ้วนจน

กลายเป็นสีเขม้จดั และน ากระบวนการในการแสดงความคิดเห็นผา่นการใชต้วัอกัษรส าเร็จรูปมาจดั

แสดงในรูปแบบศิลปะจดัวาง ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นน้ีจึงเป็นการสรุปกระบวนการและแสดงการ

ก าเนิดรวมทั้งการผลิตซ ้ าของชุดมายาคติผา่นคนทุกคนในสงัคมจนกลายเป็นชุดมายาคติหลกัที่ทรง

พลงัและแขง็แรงที่สุดในบริบทของสงัคมไทยในปัจจุบนั   
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5.2 สรุปองค์ความรู้จากการวิจัยสร้างสรรค์  

 งานวิจยัสร้างสรรค์น้ีได้น าผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้ลงไปส ารวจในประเด็นความเช่ือ ความ

ศรัทธาในทางลึก และเป็นระบบตามลกัษณะงานวจิยัสร้างสรรค ์ขั้นตอนในการคน้หาขอ้มูลเป็นไป

อย่างละเอียดถ่ีถว้น ครอบคลุมเน้ือหาและมีความหลากหลายในทุกกรณีศึกษา ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลในแต่ละช่วงเวลาท าให้เน้ือหาของงานวิจยัสร้างสรรคค์่อยๆเร่ิมแข็งแรงและมีความชดัเจน

มากขึ้นทุกขณะ ซ่ึงมีความสมัพนัธไ์ปกบักระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะที่ส่ือสารประเด็นที่

ชดัเจนมากขึ้นในทุกช้ินที่ผา่นไป  

 ความแตกต่างระหว่างผลงานในระยะแรกกบัผลงานในระยะหลังเกิดขึ้นเน่ืองจากระบบ

การคิดในเชิงสญัญะ เม่ือน าสญัญะที่ปรากฎอยูใ่นแต่ละผลงานทั้งหมดมาวเิคราะห์ แยกแยะลกัษณะ

สัญญะ จะพบความซับซ้อนในกลไกการส่ือสารที่แตกต่างกัน ผูว้ิจยัสร้างสรรค์พบประเด็นที่

น่าสนใจไดแ้ก่ การใชร้ะบบสญัญะที่หลากหลายภายในภาพเดียวแต่ส่ิงที่ปรากฏในภาพผลงานกลบั

เป็นบรรยากาศแห่งความเงียบ จากการวิเคราะห์ท าให้พบว่ามาจากการเลือกใชส้ัญญะที่พบเห็นได้

รอบตวัในชีวติประจ าวนั วตัถุสญัญะตน้แบบเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ทุกคนมีความคุน้เคย เราเคยชินกบัมนั

จนไม่มีความรู้สึกแปลกแยก ระแวง หรือมีความสงสัย นั่นท าให้เกิดส่ิงที่ตามมาไดแ้ก่ความคุน้ชิน

กบัส่ิงปรากฏในลกัษณะที่แนบเนียน ส่ิงที่เกิดขึ้นน้ีมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาที่เป็นจุดประสงคใ์น

การกล่าวถึงความเป็นมายาคติที่มีลกัษณะแนบเนียนและคุน้ชินไปกบัการด ารงชีวิตประจ าวนัของ

เราทุกคน สญัญะที่ถูกใชใ้นผลงานจิตรกรรมของผูว้ิจยัสร้างสรรคจึ์งมีความแตกต่างกบัของนที อุ

ตฤทธ์ิ ที่ใชว้ตัถุสญัญะอยา่งแปลกประหลาดจากการเลือกส่ิงของที่ไม่คุน้ชินและมีความแปลกแยก

ในชีวติประจ าวนั การขยายสดัส่วนอยา่งลน้เกิน รวมทั้งอาการรุกรานทางความคิดที่เกิดขึ้นกบัผูช้ม 

ผูว้ิจยัสร้างสรรคจ์งใจที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความเงียบเชียบ แนบเนียน คุน้ชิน ไวใ้จ ขึ้นมาใน

ผลงานและน าวตัถุสญัญะเหล่านั้นมาใชใ้นบริบทที่เปล่ียนไปจากเดิมในการสร้าง “สัญญะเงียบ” ที่

มีความน่าสงสยัขึ้นมาเพือ่ใชใ้นการส่ือสาร 

ความรู้ส าคญัที่คน้พบนอกจากกระบวนการการท าวิจยัสร้างสรรคท์ี่เป็นขั้นเป็นตอนแล้ว 

ได้แก่ส่ิงที่เกิดขึ้นระหว่างทางในการคน้หาขอ้มูล และในระหว่างทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน

จิตรกรรม ในระหว่างทางของการคน้หาขอ้มูลจากบุคคลมากมายในช่วงการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
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การพบปะพูดคุยกนัได้สร้างทศันคติในการรับฟังและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ความคิด 

ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อส่ิงที่เป็นชุดมายาคติในบริบทสังคมมีความแตกต่างกนัไปในแต่

ละเร่ืองราว ในแต่ละบุคคล ทั้งความเห็นต่าง ความเห็นร่วม ความก ากวม ความสงสัย ความเปิดใจ 

ความปิดปัง ความหวาดกลวั ความกลา้หาญฯ เหล่าน้ีเป็นส่ิงที่งดงามในความเป็นมนุษย ์เป็นขอ้มูลที่

ส าคญัมากที่เปิดใจของผูว้จิยัสร้างสรรคใ์นการพิสูจน์ถึงประเด็นความแตกต่างหลากหลายของคน

ร่วมสงัคมเดียวกนั ภายใตอ้  านาจชุดเดียวกนั ที่แสดงออกผ่านความคิดเห็นและกลายเป็นส่ิงที่ผูว้ิจยั

สร้างสรรคน์ าไปใชใ้นผลงานจิตรกรรมระยะหลงัอีกดว้ย  

ความรู้อีกส่วนหน่ึงมาจากการทดลองแกปั้ญหาเพือ่ใหก้ารส่ือสารผา่นทางผลงานจิตรกรรม

มีความชดัเจนและสมบูรณ์มากที่สุด ผูว้ิจยัพยายามที่จะวิเคราะห์ประเด็นขอ้ดี ขอ้เสียในผลงานทุก

ช้ิน ทั้งในเร่ืองของเน้ือหา กลไกภายในภาพ วิธีการน าเสนอ และผลของการส่ือสาร ดว้ยการสรุป

ประเด็นที่ไดจ้ากผลงานแต่ละช้ินน าไปปรึกษากบัอาจารยท์ี่ปรึกษาหลกั และอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม

ตั้งแต่กระบวนการเร่ิมตน้ทางความคิด ขอ้มูลที่มี สเก๊ตช์ผลงานตน้แบบ การสร้างผลงานจริง และ

การสรุปส่ิงที่เกิดขึ้นในผลงานแต่ละช้ิน ส่ิงน้ีได้เร่ิมเปล่ียนแปลงไปทีละน้อยในกระบวนการ

น าเสนอผลงานสร้างสรรค ์และท าใหเ้น้ือหาที่น าเสนอมีความแข็งแรงชดัเจนมากยิง่ขึ้น โดยที่ยงัคง

อยูใ่นกรอบความคิดตามเป้าวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไว ้ การคน้หาวิธีการใหม่ๆในกรอบวิธีของ

จิตรกรรมท าใหเ้กิดการขยายขอบเขตของค าวา่ “จิตรกรรม” ของตวัเองออกไป รวมทั้งกระบวนการ

แบบเหมือนจริงก็ถูกกระท าผ่านวิธีการอ่ืนรวมทั้งการกลบัไปตีความความหมายของค าว่า “ความ

เหมือนจริง” ใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้หม่ๆมากขึ้น ที่ส าคญัที่สุดวธีิการน าเสนอที่ผูว้จิยัสร้างสรรคถื์อ

ว่าเป็นความเปล่ียนแปลงของตนเอง ที่จะค้นหาการน าเสนอในรูปแบบที่ตวัเองไม่คุน้ชินแต่มี

ความกา้วหนา้ และมีความกลา้หาญในการสร้างสรรคโ์ดยไม่เกรงกลวัต่อการยดึติดในรูปแบบเดิมๆ

ที่เคยประสบความส าเร็จ ซ่ึงไม่ควรเกิดขึ้นส าหรับผูท้ี่เป็นนกัสร้างสรรคอ์ยา่งยิง่  

ส่ิงที่เกิดขึ้นท าให้ผูส้ร้างสรรคมี์ความกลา้ มีเหตุมีผล คิดอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอน มี

วิสัยทศัน์ที่ไม่ติดอยู่ในกรอบประเพณีที่ปฏิบติัสืบต่อกนัมา มีทศันคติที่หลากหลายในการรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดเ้ป็นตวัของตวัเองในการตีความในส่ิงที่ปรากฏอยา่งไม่

กีดกัน และส่ิงที่ส าคญัที่สุดคือการท าให้ผูว้ิจยัสร้างสรรค์มีขอบเขตที่กวา้งขวางขึ้นและมีความ
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เป็นไปไดใ้หม่ๆในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่ยึดติดกบักรอบความคิดแบบโบราณ และ

เดินไปสู่โลกศิลปะร่วมสมัยทั้งในประเด็นแนวความคิด ประเด็นเน้ือหา และประเด็นวิธีในการ

น าเสนออยา่งมีอิสระแทจ้ริง 

 5.3 การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การอภิปราย 

 งานวจิยัสร้างสรรคน้ี์มุ่งประเด็นไปการสร้างความตระหนกัรู้และท าความเขา้ใจถึงการมีอยู่

ของชุดมายาคติ อ านาจแห่งมายาคติ และการผลิตซ ้ าชุดมายาคติในสงัคม ส่ิงส าคญัที่จะตอ้งท าความ

เขา้ใจในระดบัเบื้องตน้คือ กรอบความเขา้ใจในค าว่ามายาคติ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเช่ือของคนส่วน

ใหญ่ในสังคม ประเด็นมายาคติแห่งอ านาจในสังคมไทยจึงไม่ใช่เน้ือหาที่จะท าความเขา้ใจไดง่้าย

และส่ือสารไดเ้ขา้ถึงคนทุกกลุ่ม นอกจากกรอบความเขา้ใจในค าว่ามายาคติแลว้ งานวิทยานิพนธ์น้ี

ยงัหยบิยกประเด็นเร่ืองของความเช่ือซ่ึงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน มีความเป็นอตัวิสัยของแต่ละ

ปัจเจกบุคคล น ามาวเิคราะห์แยกแยะและหาโครงสร้างของชุดความเช่ือ รวมทั้งกระบวนการที่ความ

เช่ือชุดนั้นๆไดก้ระท าต่อความคิดของคนในสังคมไทย โดยใชว้ิธีการส่ือสารเร่ืองราวผ่านผลงาน

ศิลปะด้วยวิธีการในแบบจิตรกรรมและการอุปลักษณ์ ซ่ึงเป็นวิธีการที่ผูว้ิจยัสร้างสรรค์คิดว่า

เหมาะสมที่สุดในการส่ือสารประเด็นของความเช่ืออันเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนและตอ้งการการ

ตีความอยา่งอิสระ  

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการท าวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่ผ่านมาผูว้ิจยัสร้างสรรค์ได้สร้าง

ผลงานศิลปจ านวน 7 ช้ินซ่ึงมีล าดบัขั้นในการพฒันาจากการวิเคราะห์หาวิธีการที่เหมาะสมในการ

เลือกใช้การส่ือสารที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมเขา้กับขอ้มูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บ

ขอ้มูลจากพื้นทางความเช่ือในสังคมดว้ยวิธีการอนัหลากหลายทั้งการพูดคุยในชีวิตประจ าวนั การ

พดูคุยผา่นการขอสมัภาษณ์ การเก็บขอ้มูลจากข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวนั การใชส่ื้อโซเชียลมีเดีย

ในการเก็บขอ้มูล การอ่านหนงัสือทฤษฎีทางมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเขา้ฟังบรรยายและ

เสวนาทางวชิาการ การศึกษาประวติัศาสตร์ของภาพหุ่นน่ิง วิธีการส่ือสารผ่านภาพหุ่นน่ิงในบริบท

ต่างๆทั้งในโลกประวติัศาสตร์และโลกร่วมสมยัของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ รวมทั้งการ

สังเกตและจดบนัทึกวตัถุสัญญะต่างๆรอบตวัซ่ึงบริบทสังคมไทยเป็นแหล่งรวมวตัถุทางสัญญะ
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จ านวนมากมายจากการผสมผสานทางวฒันธรรมเอเชียอาคเนยท์ั้งการรับเขา้มาและการผลิตสร้าง

ขึ้นเป็นของตนเอง ขอ้มูลจ านวนมากมายและหลากหลายทางไดร้วมเขา้เป็นชุดขอ้มูลเพื่อน ามา

สร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะในการถ่ายทอดเน้ือหาเก่ียวกบัอ านาจของชุดมายาคติที่อยูใ่นบริบทของ

สงัคมไทย 

 ผลลพัธ์ต่อมาไดแ้ก่บทสรุปจากการน าเสนอผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค ์ปฏิกิริยาที่มีต่อ

ผลงาน รูปแบบ เน้ือหา และวิธีการน าเสนอ โดยผูว้ิจัยสร้างสรรค์ของสรุปเป็นประเด็นสาม

ดงัต่อไปน้ี 

 ประเด็นที่ 1  

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะผา่นวธีิการในแบบจิตรกรรมเหมือนจริงเป็นวธีิการสามญัที่สุด

ในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเขา้ถึงคนส่วนใหญ่ได้โดยง่าย แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่

วิธีการที่ถูกซ้อนลงไปอีกชั้นหน่ึงก็คือการน าเสนอผ่านวิธีการแบบอุปลักษณ์ การอุปลกัษณ์เป็น

วธีิการที่เหมาะสมในการน าเสนอเน้ือหาที่มีความเป็นนามธรรมซ่ึงไม่สามารถก าหนดรูปลกัษณ์ที่

ตายตวัได ้การน าส่ิงหน่ึงมาใชเ้พื่อการเปรียบเทียบความหมายไปสู่อีกส่ิงหน่ึงจึงเป็นวิธีการที่ตอบ

โจทย ์อีกส่ิงหน่ึงที่ส าคญัคือการอุปลักษณ์ยงัเป็นการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการน ามาเป็น

วิธีการส่ือสารในประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างเร่ืองของความเช่ือ วิธีการน้ีจึงทา้ทายการกระตุน้

ความคิดของผูช้มในการเร้าให้เกิดการคิด วิพากษ์ ถอดรหัสสัญญะของสารที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน

ผลงานจิตรกรรม และเป็นการไม่ช้ีน าจนเกินควรต่อการตีความของผูช้มผลงาน  

 แต่การเขา้รหสัสญัญะในวธีิแบบอุปลกัษณ์นั้นตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้ในเร่ืองความหมาย

สญัญะซ่ึงจะเกิดขึ้นไดจ้ากคนร่วมวฒันธรรมเดียวกนั ใชส้ญัลกัษณ์ในชาติร่วมกนั และมีความรู้มาก

พอในการท าความเขา้ใจรหัสสัญญะทางวฒันธรรมในบริบทเดียวกัน แน่นอนว่าจากกรณีน้ีผูช้ม

ผลงานที่อยูน่อกบริบทวฒันธรรมเดียวกนักบัผูว้ิจยัสร้างสรรคย์อ่มท าความเขา้ใจในสัญญะไดย้าก 

ซ่ึงในกรณีน้ีการใชส้ัญญะในผลงานสร้างสรรค์ไดถู้กแบ่งสัญญะออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ สัญญะ

แบบที่หน่ึงคือสัญญะที่ใชว้ตัถุทางวฒันธรรมในบริบทของสังคมไทยซ่ึงผูท้ี่จะเขา้ใจไดต้อ้งอยูใ่น

บริบทเดียวกนั และสญัญะในแบบที่สองคือวตัถุที่มีความหมายแบบสากลซ่ึงวตัถุสัญญะในแบบน้ี

คนที่อยูน่อกบริบทสงัคมเดียวกบัผูว้จิยัสร้างสรรคส์ามารถท าความเขา้ใจไดใ้นระดบัหน่ึง แต่อยา่ง
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น้อยในบริบทของความเป็นศิลปะ ผูช้มก็ยงัสามารถรับรู้ไดถึ้งความงามจากสุนทรียภาพที่เกิดขึ้น

ในทางสายตาซ่ึงมีอยู่ในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ทุกช้ินในวิทยานิพนธ์น้ีอยูดี่ และหวงัว่าการ

เขา้รหสัจะเป็นกลไกหน่ึงที่กระตุน้ใหผู้ช้มไดค้น้หาความหมายจากการทดลองถอดรหัสทางสัญญะ

เหล่านั้น 

 ประเด็นที่ 2 

 ผูช้มที่อยูใ่นบริบทสงัคมเดียวกนักบัผูว้จิยัสร้างสรรค ์ผูช้มกลุ่มน้ีสามารถท าความเขา้ใจใน

เน้ือหาที่ส่ือสารในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งเน้ือหาที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์น้ีไดต้าม

ประสบการณ์ การอธิบายถึงวตัถุสญัญะทางความเช่ือที่ปรากฏอยูใ่นสถานที่ต่างๆในสังคมไทยยอ่ม

เป็นที่เข้าใจได้ของผูช้มกลุ่มน้ี การหยิบใช้วตัถุสัญญะใกล้ตวัอย่างเช่น หนังสือ รองเทา้ทหาร 

ทุเรียน กรอบไม้ผุฯ ย่อมท าให้เกิดความเขา้ใจได้ในระดับหน่ึง ถัดจากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการ

วเิคราะห์รหสัสญัญะเพือ่น าไปสู่การตีความในความหมายในระดบัต่อไป  

ในกลุ่มผูช้มที่อยูใ่นบริบทเดียวกนัและมีความเขา้ใจในสญัญะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่ม

ที่อ่านรหัสออกและเขา้ใจในเน้ือหาได้อยา่งดีรวมทั้งมีความเห็นร่วมกันกบัผูว้ิจยัสร้างสรรค์ใน

ประเด็นอ านาจของชุดมายาคติที่ไดน้ าเสนอ กบักลุ่มที่อ่านรหสัสญัญะออกแต่มีความเห็นที่แตกต่าง 

(กลุ่มน้ีจะขออธิบายในประเด็นที่สาม) ผูช้มที่มีความเขา้ใจในการอ่านรหัสสัญญะรวมถึงเขา้ใจใน

เน้ือหาที่น าเสนอยอ่มตอ้งมีความเขา้ใจในความแตกต่างทางความคิด เขา้ใจในความหลากหลายใน

การด ารงอยูข่องส่ิงต่างๆ เขา้ใจในพื้นที่ของเสรีภาพในการวิพากษว์ิจารณ์ในการแสดงออก รวมถึง

ทศันคติที่มีต่อชุดความจริงและความเช่ือที่ไหลเวียนอยูใ่นสังคมฏการณ์ที่ถูกเรียกว่า มายาคติใน

สงัคมไทย และกระบวนการแห่งอ านาจที่ชุดมายาคตินั้นไดส้ถาปนาตนเองขึ้นมาเหนือชุดมายาคติ

อ่ืนๆ รวมไปถึงความเขา้ใจในวิธีการส่ือสารผ่านทางศิลปะในแนวจิตรกรรมร่วมสมยั ผูช้มกลุ่มน้ี

ยอ่มตอ้งอ่านรหสัของผูว้จิยัสร้างสรรคอ์อกและมีความเขา้ใจในระดบัที่ดีแมจ้ะมีความแตกต่างกนั

ในการตีความ 
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ประเด็นที่ 3 

ผูช้มที่มีความเข้าใจ อ่านรหัสสัญญะออกและอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในบริบททางศิลปะ

ร่วมกบัผูว้จิยัสร้างสรรค ์ แต่มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป นบัวา่เป็นเร่ืองปรกติธรรมดาในสังคม

แบบประชาธิปไตยร่วมสมยั ซ่ึงความเห็นต่างเป็นส่ิงที่งดงามและท าให้เกิดการขบัเคล่ือนในความ

เป็นไปไดต่้างๆ อยา่งที่ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่า ประเด็นความเช่ือและความศรัทธาเป็น

เร่ืองอตัวสิยัของปัจเจกบุคคล และเราทุกคนมีสิทธท์ี่จะเลือกเร่ืองที่จะเช่ือหรือไม่เช่ือ ศรัทธาหรือไม่

ศรัทธา เคารพหรือไม่เคารพ นั่นควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในสังคมที่อุดมไป

ดว้ยความหลากหลาย และเคารพในความเห็นที่แตกต่างไปจากตนเอง ดังนั้นย่อมมีผูท้ี่สามารถ

ถอดรหัสสัญญะในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคอ์อก แต่มีความคิดเห็นที่ต่างออกไป กรณีน้ีผูว้ิจยั

สร้างสรรค์ตอ้งขอขอบคุณผูช้มที่เปิดใจรับชม จากการอ่านสัญญะ ท าความเขา้ใจ ท าการตีความ 

และแสดงความคิดเห็น ส่ือสารมาสู่ผูว้ิจยัสร้างสรรค ์และน าแนวคิด เน้ือหา ในวิทยานิพนธ์น้ีเป็น

หน่ึงในตวัอยา่งของความคิดที่แตกต่างหลากหลายที่ไม่สามารถจดัหมวดหมู่ให้เขา้กบัความคิดระ

แสหลกั แต่เป็นทางเลือกที่ยงัคงมีพื้นที่และมีสิทธิในการน าเสนอความคิดในทางวชิาการ ซ่ึงผูว้ิจยัก็

ขอน้อมรับทุกความเห็นที่แตกต่างอันไม่ตรงกันกับความคิดของผูว้ิจัยสร้างสรรค์ และผูว้ิจัย

สร้างสรรค์ถือว่าการเปิดใจเขา้มาท าความเขา้ใจร่วมกนัทั้งในตวัผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคแ์ละ

เล่มวิทยานิพนธ์น้ีก็นับว่าส่ิงที่ตอ้งการนเสนอไดบ้รรลุผลส าเร็จแล้วในทางวิชาการและในทาง

สร้างสรรค ์

ข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอแนวคิดและเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นความเช่ือของคนหมู่มากจ าเป็นอยา่ง

ยิง่ที่ตอ้งกระท าอยา่งระมดัระวงั รอบคอบ และไม่ช้ีน าไปสู่ความคิดในประเด็นถูกผิด กระบวนการ

ค้นหาข้อมูลต้องท าอย่างรอบด้าน ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ต้องเลือก

กลุ่มเป้าหมายอยา่งหลากหลายและทุกค าถามตอ้งปราศจากการช้ีน า การถอดเทปบนัทึกตอ้งได้

เน้ือความที่ครบถว้นและไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคน การส ารวจผ่านการสังเกตตอ้ง

ส านึกในอยูเ่สมอวา่ก าลงัอยูใ่นกระบวนการวิจยั แมแ้ต่การคน้ควา้ขอ้มูลจากการอ่านก็ตอ้งอ่านให้
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ครบถ้วนและหลากหลายทิศทาง รวมทั้งการหาขอ้มูลจากส่ืออ่ืนๆก็ตอ้งฟังความคิดเห็นจากรอบ

ดา้นใหม้ากที่สุด  

การน าเสนอก็ตอ้งเลือกใชว้ิธีการที่เหมาะสม ปราศจากการช้ีน า ผูว้ิจยัสร้างสรรคไ์ดเ้ลือก

วธีิการอุปลกัษณ์ในการส่ือสารความหมายและเป็นกลวธีิในการน าไปสู่การกระตุน้ความคิดและการ

คน้หาความหมายที่ตอ้งตีความผา่นระบบสญัญะทางวฒันธรรมมากมายที่ถูกใชใ้นผลงานจิตรกรรม

สร้างสรรค ์ในขณะกรอบความคิดในการส่ือสารแบบใหม่ไดถู้กน ามาใชใ้นช่วงระยะหลงัเพื่อลด

การช้ีน าในเน้ือหาลง และเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที่จะเลือกการตีความใน

ความคิดของตนเอง อนัเป็นวธีิการที่ผูว้จิยัพบวา่ตอบสนองและมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาเร่ืองราวที่

น าเสนอมาที่สุดเช่นกนั 

กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลมาสู่เน้ือหาที่เป็นแก่นส าคญัก็ตอ้งใช้ความซ่ือสัตย ์ส ารวจ

คุณธรรม ส ารวจอคติในใจตนเอง รวมทั้งส่ิงที่ส าคญัอยา่งยิง่คือค  าปรึกษาจากอาจารยท์ี่ปรึกษาอนั

จะเป็นค าช้ีแนะช่องทางที่ปราศจากอคติ และมีความเป็นวิชาการ รวมทั้งมีความสร้างสรรคท์ี่จะ

เสนอแนะวิธีการน าเสนอผ่านผลงานที่เป็นแนวทางของผูว้ิจัยสร้างสรรค์ ให้ค  าช้ีแนะที่เป็น

ประโยชน์ในการส่ือสารประเด็นเน้ือหาที่ผูว้ิจยัสรรคต์อ้งการที่จะน าเสนออยา่งมีความเขา้ใจ มี

ความกรุณา และมีความอ่อนโยน 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ส าคญัที่จะท าใหง้านวจิยัสร้างสรรคข์บัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และผูส้ร้างสรรคส์ามารถแสดงความสามารถทางการคิด วเิคราะห์ และน าเสนอเป็นผลงานศิลปะได้

อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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ตารางที่ 7 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ ผศ. ดร. ณัฐนนัท ์คุณมาศ 
 

6. ผศ. ดร.ณัฐนนัท ์คุณมาศ 

 

ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
     “ค าวา่สุวรรณภูมิมีการดีเบตเพือ่แยง่ชิงค  าน้ีกนัและบา้นเราน ามาใชเ้ป็นช่ือ
สนามบิน คล้ายเราแย่งดินแดนทองมาจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว เขมร 
กมัพชูาวา่เราเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคน้ี” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “การสงสารคือการไปลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเค้า เค้าอาจ
ตอ้งการการรับซ่อมรองเทา้เม่ือรองเทา้เราพงัจริงๆ เคา้ไม่ใช่ขอทาน เป็นการ
ประกอบอาชีพที่เคา้ถนดัและรัก” 
รูปนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “มีความเป็นวนิยั discipline ที่สงัคมชอบ เด็กคนที่กม้ไม่ทนัอาจจะดูแปลก
หรือเป็นสตาร์ในหมู่กระแสรอง” 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
     “สีฟ้าเป็นรากโรยลัเบลา ถา้บลูแบบน้ีเป็นของอังกฤษ บลูแบบน้ีเป็นของ
เยอรมนั มันเป็นสีที่ผลิตจากหินบางอย่าง มีความเป็นhierarchyเหนือมนุษย์
แลว้ส าหรับสีฟ้า เป็นสีที่คนรู้สึกปลอดภยั ถา้เราใส่เส้ือสีซ่ึงเป็นโทนเยน็น้ีคน
จะไม่judgeเรา แต่ถา้เราใส่สีโทนร้อนอยา่งสีเหลืองหรือสีแดงคนจะjudgeเรา” 
รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “คนเราอยูไ่ดด้ว้ยศรัทธา แต่ความศกัด์ิสิทธ์ิอาจจะมาจากผูห้ลกัผูใ้หญ่ที่เคา้ 
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ตารางที่ 7 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ ผศ. ดร. ณัฐนนัท ์คุณมาศ (ต่อ) 

 ศรัทธาและอาจมาจากความดีงามภายในตวัเขาเองซ่ึงเคา้ตอ้งใชเ้วลาเพื่อการ
คน้เจออยา่งหลงั ซ่ึงจะอยูก่บัเคา้ไปตลอด” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวันที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “มีลกัษณะของฝ่ายขวาที่เคา้มีความเช่ือของเขาอยู ่ที่ยดึติดกบัเช้ือชาติหน่ึง
เดียว รัฐหน่ึงเดียว ทั้งที่ในความเป็นจริงการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวมันไป
ก่อใหเ้กิดความเป็นอ่ืน และการปะทะกนักบัความเป็นอ่ืนอยา่งรุนแรงมากขึ้น 
ก่อนที่เราจะมีธงและเพลงปลุกใจต่างๆ เราก็มีการเบลนด์ไทย สุโขทยั นครรัฐ
อยุธยา มีการcentralizeภายใตค้วามเป็นหน่ึงเดียว ลดความเป็นเหนือ ที่จริง
เชียงใหม่ก็ไม่ใช่ไทยตั้งแต่ตน้ มนัมีกระบวนการรวมศูนย”์ 

 

ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 

คลิปนักเรียนซ้อมร้องเพลง 
     “สงัคมเรามนัดราม่าเยอะเพราะว่ามนัไม่มีพื้นที่ให้เราคิดสร้างสรรคภ์ายใต้
ระบอบแบบน้ี แทนที่เราจะใชชี้วิตดว้ยพลงัสีเขียวเราตอ้งเล้ียงชีวิตเราดว้ยพิษ
แบบน้ี จะโทษครูก็ไม่ได้เพราะว่าระบอบมันเป็นแบบน้ี เค้าเติบโตมาด้วย
ระเบียบวินัย คนเรามันมีbehindที่reflexเคา้อาจโดนกดขี่ในครอบครัวฯ แล้ว
เคา้ก็จะใชอ้  านาจในที่ๆเคา้ใชอ้  านาจนั้นได”้ 
คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “เหมือนการสร้างยวุชน แน่นอนมนัมีอิมแพค็ในกระบวนการrepeated แต่
มนัอิมแพค็แค่word แต่ในฐานะปัจเจกชนที่มีความสัน่ไหวมากกวา่ ทา้ยสุดเคา้
ก็จะจ ามนัแต่ว่าเคา้ก็จะไม่ไดรั้บมนัเขา้มา แต่พอเราโตขึ้นมาระยะนึงเราก็จะ
เห็นวา่มนัเป็นกวหีน่ึง มนัไม่ไดm้atter ไม่ไดอิ้มแพค็ต่อพฤติกรรมของเรา ใน
คนที่ชีวิตน่ิงมากไม่มีอะไรมา challenge ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะวนลูปเคา้ต่อไป 
ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์แต่ละคน มนัเป็นชะตากรรมและความทา้ทายของเด็กรุ่น
น้ีที่จะโตขึ้นมา” 

 

ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื 
     “เคร่ืองมือหน่ึงในการสร้างตวัตน แต่ไม่จ าเป็นว่าการมีตวัตนจ าเป็นตอ้งมี
อ านาจ ดงันั้นคนบางคนจึงมีตวัตนโดยการมีอ านาจหรือไม่มีอ านาจก็ได ้ถา้ใช้
ค  าว่าผูมี้อ  านาจก็อาจแสดงไดว้่าเคา้มีตวัตน แต่ว่ามีคุณสมบติัเพิ่มเติมในการ
สร้างตวัตนให ้
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ตารางที่ 7 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ ผศ. ดร. ณัฐนนัท ์คุณมาศ (ต่อ) 

 ใหญ่กว่าคนอ่ืนมากขึ้น ประเภทของแบ่งออกเป็นอ านาจในการใชก้ าลงัทาง
กายภาพ และอ านาจทางความคิดซ่ึงมนัอนัตรายเพราะมนัฝังรากและแผ่ขยาย
ไป” 
การท างานของอ านาจ 
     “อ านาจทางความคิดมนัแผ่ขยายเหมือนตน้ไม้ที่ฝังราก ต่างกับอ านาจทาง
กายภาพที่จบกนัไปเป็นคร้ังๆ” 
มายาคติในสังคมไทย 
     “ศาสนาที่อยูใ่นรูปแบบสถาบนัที่ไม่ได้อยูใ่นปรัชญาการใชชี้วิต หรือมายา
คติที่วา่คนเรานั้นมีความเท่ากนัหรือมีความไม่เท่ากนั หรือระบอบการปกครอง
ใดที่จะเหมาะสมที่สุดระหว่าง ปกครองโดยคนๆเดียว ปกครองโดยคนกลุ่ม
เล็กๆ หรือการปกครองโดยคนหมู่มาก ดงันั้นทุกอยา่งจึงเป็นมายาคติเพราะเราก็
ไม่อาจรู้ได้ว่าส่ิงใดคือส่ิงที่ เหมาะสมที่ สุด แม้แต่ประชาธิปไตยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัก็มีการตีความไดห้ลากหลายรูปแบบ” 
สัญญะทางอ านาจ 
     “อะไรที่แข็งแกร่งอะไรที่ดูเจ็บบาดคมมันไม่น่ากลัวเท่าที่ดูปลิวเบา และ
อ่อนไหว มันยากที่จะวาดต้นไม้ให้รีเฟล็คอ านาจ เพราะทฤษฎีอ านาจทาง
การเมือง เคา้จะบอกวา่อ านาจเหมือนสัตวท์ี่ท่อนบนเป็นมนุษยท์่อนล่างเป็นมา้ 
อ านาจมีสองอยา่งคือการใชก้ าลงักบัการครอบง าทางความคิด หลายคร้ังเราคิด
ว่าการใชก้ าลังมัน powerful ดว้ยการวาดของแข็งแทนอ านาจในแบบทหาร 
ส่วนอ านาจในการครอบง าทางความคิดมนัทรงพลงักว่า intellectual hegemony 
การเป็นเจา้ทางปัญญา ตน้ไม้สะทอ้นถึงปัญญาญาณวิสดอม การแผ่ก่ิงก้าน
ครอบง าไปไดไ้กล” 

 

วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นผศ. ดร.ณฐันันท์ คุณมาศ 

 อ านาจคือเคร่ืองมือในการสร้างตวัตน ท าใหผู้ใ้ชมี้ตวัตนใหญ่กว่าผูอ่ื้น ประเภทของอ านาจ

แบ่งออกเป็นอ านาจในการใชก้ าลงัทางกายภาพ และอ านาจทางความคิด ซ่ึงอ านาจทางความคิดมนั

อนัตราย เพราะมนัฝังรากและแผข่ยายไปเหมือนรากตน้ไมใ้ตดิ้น ประเด็นการศึกษาในระบอบการ
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ปกครองแบบปัจจุบนัก็ไม่เอ้ือใหเ้ด็กนกัเรียนมีความคิดที่สร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นความทา้ทายในอนาคต

ของเด็กที่ไดรั้บการปลูกฝังความคิดแบบมีระเบียบวนิยัจะมีชะตากรรมเช่นไร สงัคมแบบน้ีอยูก่บัชุด

ความเช่ือในแบบความจริงหน่ึงเดียว ทั้งที่ในความเป็นจริงการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวมันไป

ก่อใหเ้กิดความเป็นอ่ืน และการปะทะกนักบัความเป็นอ่ืนอยา่งรุนแรงมากขึ้น คนเห็นต่างจึงแปลก

แยก แตกต่าง ไม่มีพื้นที่ทางความคิด และเกิดความไม่เท่าเทียมกนัขึ้นในสงัคม 

สัญญะแทนค่าอ านาจ ในทฤษฎีอ านาจทางการเมือง ได้บอกว่าอ านาจเหมือนสัตวท์ี่ท่อนบนเป็น

มนุษยท์่อนล่างเป็นมา้ (centaur) ส่ิงที่แข็งแกร่งมีอ านาจ ดูจะไม่น่ากลวัเท่ากบัส่ิงที่ปลิวเบา และ

อ่อนไหว อนัเปรียบไดก้บัการครอบง าทางความคิด การเป็นเจา้ทางปัญญามนัทรงพลงัมาก ดัง่ก่ิง

กา้นของตน้ไมท้ี่แผข่ยายแตกออกไปไดอ้ยา่งกวา้งไกลและไพศาล 

 

 

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. วีรชัย อโณทัยไพบูลย์  

อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (รังสิต) 

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ 2559. เวลา 16:43-18:02 น.  

สถานที่ : หา้งสรรพสินคา้ Zpell ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 8 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. ดร. วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์ 
 

7. รศ.ดร. วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์

 

ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
    “มีความรู้สึกเป็นมิตร เป็นเอกลักษณ์ของไทย ความเห็นส่วนตวัคือเฉยๆ 
เพราะเราเป็นคนไทยมีความคุน้เคย ถา้เป็นรูปอ่ืนคงรู้สึกแปลกกวา่” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “เป็นภาพที่เจอบ่อยเพราะในสงัคมมีหลายสถานะหลายระดบั คนรวยก็รวย 
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ตารางที่ 8 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. ดร. วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์(ต่อ) 

 

  คนจนก็จน เคา้น่าจะมีปัญหาตรงไม่มีที่ทางเลยตอ้งมาใชพ้ื้นที่ทางเทา้ ซ่ึงก็ไม่รู้
จะอยูไ่ดต้ลอดรึเปล่า วนันึงอาจโดนไล่ที่ก็ได ้ส่วนปัญหาส าหรับคนที่เดินผ่าน
ไปมาก็คงหยวนๆไป” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “ความเป็นเด็กให้ท  าอะไรก็คงท า แต่ถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคงยาก
หน่อย ส่วนการท าความเคารพในห้องเรียนมีในปีหน่ึง(ระดบัมหาวิทยาลยั) ซ่ึง
อาจติดมาจากโรงเรียนเก่า พอขึ้นปีสองก็ไม่มีแลว้ ส่วนตวัรู้สึกเฉยๆ ไม่ไดม้อง
ว่าเป็นเร่ืองแปลกอะไร แต่ถา้เป็นคนรุ่นใหม่ก็คงแอนต้ีว่าท าไมมาก้มกราบ 
เหมือนการโดนบงัคบั แต่ส่วนตวัไม่ใช่พวกสมยัใหม่ที่เห็นอะไรก็แอนต้ีไป
หมด เรามองวา่มนัก็มีความเรียบร้อยดี” 
รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “รูปในหลวงเป็นรูปที่มีทุกที่ การที่มีเยอะก็ท  าให้มีบางส่วนที่ไหม้และ
บางส่วนก็ไม่ไหมไ้ฟ ก็มีคนหยบิมาเป็นความอศัจรรย ์ส่วนตวัรู้สึกเฉยๆเป็น
เร่ืองปกติ เป็นเร่ืองของสงัคมไทยที่เคา้ใหค้วามเคารพในหลวง แต่ไม่ไดม้องใน
มุมความอศัจรรยห์รือปาฏิหาริย ์แต่มองในมุมของความน่าจะเป็น ถา้มีเยอะก็
ตอ้งมีที่ไหมแ้ละเหลือที่ไม่ไหมไ้ฟ คนที่รักและเคารพก็มองในมุมของความมี
บุญญาธิการ” 
รูปแผงขายพระและรูปป้ันม้าลายริมถนน 
     “ไม่ไดเ้ช่ือแต่ก็ไม่ไดล้บหลู่ ใครเช่ือก็มาวางแต่ส่วนตวัก็ไม่วาง ส่วนตวัก็ยดึ
มัน่และปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธศาสนามากกว่า ส่วนวตัถุทางศาสนาที่
บา้นบางทีก็มีอธิษฐาน แต่ก็ไม่ไดถึ้งขั้นเสาะหาเพือ่ใหไ้ดม้า” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวันที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “สงสยัในการกระท าวา่กระท าท าไม แต่ไม่รู้วา่ใครท าและท าไปแลว้ไดอ้ะไร 
อาจเป็นคนในพื้นที่กนัเอง หรืออาจจะมีการรับจา้งท า มนัมีกลุ่มคนที่ไม่ไดนึ้ก
ถึงชีวติคนอ่ืน คนท าอาจจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่โดนจา้งมาก็ท  า ดูจาก
ค าที่ใชก้็อาจจะแรงไปแต่ถา้ถามวา่เหมาะมัย๊ก็อาจจะเหมาะ โดยส่วนตวัก็จะ 
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ตารางที่ 8 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. ดร. วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์(ต่อ) 

 ระวงัค  าพดูเวลาออกส่ือสาธารณะ แต่ตอ้งระวงัการแรงมาแรงไป เพราะมนัจะ
แรงขึ้นไปเร่ือยๆ แลว้แต่มุมมอง ถา้เราอยูเ่ฉยๆปัญหามนัก็ยงัคงอยู”่ 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
     “อาจจะมีนโยบายอะไรมาจากรัฐบาลหรืออาจจะมีการแทรกแซง หรือ
อาจจะเป็นช่วงมหามงคลจึงใช้สีในโทนเดียวกัน แต่สีฟ้าก็เป็นสีที่เย็นตา 
ส่วนตวัก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นก็เลยเฉยๆ มองในมุมที่ถา้เป็นรัฐบาลที่เราไม่
ชอบมาปิดช่องที่เราชอบก็มองวา่เป็นการปิดกั้นข่าวสาร แต่ถา้เป็นรัฐบาลที่เรา
ชอบไปปิดช่องที่เราไม่ชอบ ก็คิดว่าสมควรแลว้เพราะมีการให้ข่าวสารที่ผิดๆ 
เราก็เลือกที่จะรับข่าวสารที่ตรงกบัใจเรา ถา้อีกฝ่ังเราก็ไม่อยากรับรู้” 

 

ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 

คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “ท่องเป็นนกขนุทอง ถา้ท าแบบน้ีมานานก็ไม่รู้จะไดอ้ะไร ไม่ไดจ้  า ตอ้งท า 
เพราะท าจะจ าไดม้ากกวา่พดู ส่ิงที่ท่องไปถา้ไม่ไดใ้ชว้นันึงก็ลืมอยูดี่ ท่องไปเคา้
ไดรู้้ความหมายของส่ิงที่ไดท่้องรึเปล่าก็ไม่รู้” 
คลิปนักเรียนท าความเคารพ 
     “เคา้อาจจะท าตามถา้ไม่ไดห้วัแขง็ แต่ถา้เคา้โตขึ้นมาเคา้ก็จะตั้งค  าถาม ถา้จะ
ปลูกฝังใหเ้กิดความเคารพก็ควรจะเอาพระราชกรณียกิจที่เคยท ามาให้ดูมากกว่า 
คนรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาหวัฝร่ังถามวา่ท าไมเราตอ้งสิทธิเท่าเทียมกนั ท าไมตอ้งท า
ความเคารพ เพราะเน่ืองจากไม่เคยเห็นพระราชกรณียกิจ แต่ในยคุเราๆเคยเห็น
กันมา ครูอาจารยค์นรุ่นก่อนอาจจะหวงัดี แต่วิธีการที่บงัคบัแบบน้ีก็อาจจะ
ไม่ใช่วธีิที่ดีนกั” 
คลิปในโรงหนังและเพลงชาติในเวลาเช้าและเย็น 
     “ที่สหรัฐเคา้ก็ท  า แต่ไม่ไดเ้ป็นเวลาแบบในบา้นเรา มีในวนัชาติและช่วงการ
แข่งขนักีฬา ในบา้นเราเป็นธรรมเนียมคนละแบบ มนัแปลกมัย๊ที่ตอ้งมาเคารพ
ธงชาติก็คิดว่าไม่นะ แต่มนัก็ไม่ได้เป็นกฎหมายฉะนั้นถ้ารีบก็สามารถเดินได ้
แต่ถา้ไม่รีบก็จะหยดุ ยกเวน้ถา้อยูก่ลางถนนก็ตอ้งเดิน เป็นการปลูกฝังใหรั้กชาติ
แบบหน่ึงและไม่น่าเสียหายอะไร ไม่มีกฎหมายบงัคบัแต่ทุกคนพร้อมใจท า ก็ 
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ตารางที่ 8 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. ดร. วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์(ต่อ) 

 เป็นสิทธ์ิที่จะยนืก็ไดแ้ละก็เป็นสิทธ์ิที่คนจะไม่ยนืก็ได ้และคนที่ท  าแบบนั้นก็
ไม่ควรตอ้งไปตดัสินเคา้วา่ท าไมถึงไม่ยนื ในกรณีโรงหนังก็เฉยๆเป็นสิทธ์ิของ
เค้า แต่ถ้าเค้าท  ากิริยาไม่ดีใส่ก็ไม่ชอบเหมือนกัน เค้าอาจถูกปลูกฝังเร่ือง
การเมือง ไม่น่าจะใช่เร่ืองสิทธิมนุษยชน เคา้ก็มีสิทธ์ิที่จะไม่ท าตามเหมือนเรา 
แต่ถ้าเคา้ออกความเห็นหรือเคา้แอนต้ีเกินขอบเขต หรือพูดความเท็จก็อาจจะ
มองในมุมที่วา่เคา้อาจจะไม่รู้ เม่ือพสูิจน์ไม่ไดก้็ไม่ควรจะเอามาพดูก่อน” 

 

ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื 
     “การที่เราจะสัง่ใหค้นอ่ืนท าอะไรก็ได ้ถา้ในมุมมองของประชาธิปไตยก็ควร
อยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย และไม่ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น แต่ถา้เป็น
ระบอบคอมมิวนิสมเ์คา้ก็สามารถสัง่ไดทุ้กอยา่ง ความสมัพนัธ์ของคนในสังคม
ควรเป็นการเคารพในกนัและกนัมากกวา่” 
การท างานของอ านาจ 
     “เกิดจากคนนึงอยากใหอี้กคนนึงท าตามที่ตอ้งการ ถา้เคา้มีอ านาจเคา้ก็จะใช ้
เป็นเร่ืองของการปกครอง ในสังคมเผด็จการถ้ามีกฎหมายรองรับมันก็จะมี
ความชอบธรรม ซ่ึงตอ้งดูจากคนส่วนใหญ่วา่จะต่อตา้นมนัมัย๊” 
มายาคติในสังคมไทย 
     “ความเช่ือในศาสนาหรือลัทธิหน่ึง ความรักชาติในการพฒันาตวัเองอย่าง
ประเทศเกาหลีใต้ ในไทยเช่นทางภาคใต้ที่ปลูกฝังความคิดในการแบ่งแยก
ดินแดน และเร่ืองเช้ือชาติที่ไม่เหมือนกนั” 
สัญญะทางอ านาจ  
     “คอ้นในศาลที่ใชทุ้บโต๊ะตดัสินส้ินสุดเด็ดขาด  =คอ้นคู่กบัคุก *คุกคือการ
โดนริบอ านาจ 
ต าแหน่งสูงเพราะมีอ านาจ อยู่ขา้งบน ลูกน้องคนใต้อ านาจก็อยู่ข ้างล่าง  =
ขา้งบนกบัขา้งล่าง 
คนรวยซ้ืออ านาจ และอ านาจก็ท  าให้คนรวย ตรงขา้มกบัคนไร้บา้น สถานที่ที่
โทรมๆ  =ส่ิงที่หรูหรากบัส่ิงที่โทรมเก่า” 
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วิเคราะห์สรุปความคดิเห็น รศ. ดร. วีรชัย อโณทัยไพบูลย์   

อ านาจคือเร่ืองของการปกครอง คือกฎหมายที่ใชร่้วมกนัในสงัคม มีความเคารพในกนัและ

กนั แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได ้แมจ้ะเป็นสังคมแบบเผด็จการ หากมีกฎหมาย

รองรับก็จะมีความชอบธรรมในการกระท านั้นเช่นกนั ในสังคมไทยมีการปลูกฝังอุดมการณ์ให้รัก

ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และการกระท าต่างๆที่เกิดขึ้นต่อมาก็เป็นเร่ืองปกติ เร่ืองการแสดงความเคารพก็

เป็นเร่ืองที่ไม่เสียหายอะไร เป็นส่ิงที่ทุกคนพร้อมใจกันท า กรณีที่มีคนเห็นต่างจะมองในมุม

ความคิดและการถูกปลูกฝังทางการเมือง ประเด็นเร่ืองการแทรกแซงส่ือมุมมองของผูต้อบสมัภาษณ์

มองเป็นการปิดกั้นข่าวสารถา้ช่องทีวทีี่ติดตามอยูถู่กปิด ในทางกลบักนัถา้ฝ่ายรัฐที่ตนสนับสนุนไป

ปิดทีวช่ีองที่ไม่ชอบก็จะเห็นสมควรในการกระท านั้น เพราะเป็นการใหข้่าวสารที่ผดิๆต่อประชาชน 

สัญญะแทนค่าอ านาจ คอ้นตดัสินในศาลและคุกจองจ าหรือการริบอ านาจ  ต  าแหน่งที่สูงเพราะมี

อ านาจกับคนอยู่ใตอ้  านาจเบื้องล่าง  คนรวยมีบา้นและทรัพยส์มบติักับคนจนไร้บา้นหรือมีบา้น

ลกัษณะที่เก่าโทรม 

 

 

บทสัมภาษณ์ รศ. สุธี คุณาวิชยานนท์   

หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร  

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ 2559. เวลา 12:59-13:50 น.  

สถานที่ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตารางที่ 9 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. สุธี คุณาวชิยานนท ์ 
 

8.                         รศ. สุธี คุณาวชิยานนท ์

 

ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
     “ส่ิงที่เห็นคือกินรียกมือไหวก้็เป็นส่ิงที่แสดงความเป็นไทย แต่ไปอยู่ใน
พื้นที่ที่เป็นบริบทของความเป็นนานาชาติ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เป็นความ
พยายามที่จะเอาอตัลกัษณ์ประจ าชาติหรือความเป็นไทยไปใส่ปะทะกบัความ
เป็นสากลนานาชาติ หรือเป็นการเล่าเร่ืองว่าคนไทยรอตอ้นรับผูท้ี่เดินทางมา
หรือผูท้ี่ เดินทางกลับ ส่วนด้านหลังของภาพแสดงความเป็นAEC ป้ายช่ือ
ธนาคารกรุงเทพก็พอดีกบัเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และโลโกก้็เป็นดอกบวั
ซ่ึงก็มีความเป็นไทย” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “เป็นภาพที่ชินตาเห็นในชีวติประจ าวนั ถนน ทางเดินเทา้ เสาไฟฟ้า คนนั่ง
ท  างานอยูบ่นทางเดินเทา้ บรรยากาศของภาพท าให้รู้สึกถึงความโดดเด่ียว ดู
แลว้ไม่น่าจะเป็นท าเลที่ดีเท่าไหร่ แต่ก็ดูเคา้มีความพึงพอใจกบัชีวิตอาชีพของ
ตวัเอง มีความเรียบง่าย สมถะ มีความสบายอยูพ่อสมควร ไม่ตอ้งตากแดด มี
สมาธิกับงานที่ตวัเองท า เป็นโอกาสที่ใช้ทางเดินเทา้เป็นที่ท  ามาหากินได ้
สะทอ้นถึงความสะดวกสบายและความง่ายของสังคมไทยแบบนึง คนเล็กๆ
คนนึงก็สามารถหากินจากพื้นที่สาธารณะได”้ 
รูปแผงขายพระและรูปป้ันม้าลายริมถนน 
     “มีความเป็นสินคา้มากๆจากการจดัเรียงและจดัวาง ดูเป็นสินคา้แบบ mass 
product แต่ถ้าเป็นรูปเคารพในวดัในศาลเจา้มันก็จะไม่ได้เป็นแบบน้ี เม่ือมี
ความเป็นสินคา้จะรู้สึกว่าความศกัด์ิสิทธ์ิมนัเลยน้อยลง ส่วนกรณีมา้ลายพอดี
รู้จกัและเคยเห็นท าใหรู้้วา่เป็นของใชไ้หวแ้ละสกัการะไม่ใช่กะบะใส่ตุ๊กตา แต่
ก็ไม่คุน้ตาในแง่การวางระเกะระกะ” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
     “โรงเรียน การเขา้แถวเป็นระเบียบ เป็นระเบียบที่มีระบบเขา้ไปจดัการ การ
แต่งกายเหมือนกนั ทรงผมเหมือนกนั ดูแลว้สะทอ้นไปถึงระบบคิดวธีิการ 
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ตารางที่ 9 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. สุธี คุณาวชิยานนท ์(ต่อ) 

 อบรมสั่งสอนว่าต้องท าตามระบบระเบียบที่มีในสังคม ท าอะไรให้นึกถึง
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั แทนที่แต่ละคนจะเป็นตวัของตวัเอง ลดความเป็น
ตวัเองใหน้อ้ยลงเพือ่ความเป็นส่วนรวม นึกไปถึงเร่ืองความเป็นไทย เร่ืองการ
กราบไหวก้็แสดงเอกลกัษณ์ประจ าชาติ  ความอ่อนชอ้ย ความอ่อนโยน ความ
งดงามแบบไทยๆ” 
รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “เคยได้ยินเร่ืองท านองน้ีมา เป็นเร่ืองเล่าในเชิงความเช่ือที่อิงในความมี
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์วา่ดว้ยบุญบารมีที่ท  าให้ภาพไม่ไหมไ้ฟ สะทอ้นความเช่ือ
ของคนไทยที่ เคารพศรัทธาในอะไรบางอย่างแล้ว เม่ือถึงจุดหน่ึงก็ผสม
เร่ืองราวเหนือจริงเหนือธรรมชาติเขา้ไปปน เป็นความเช่ือแบบไทยๆ” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวันที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “มีความรู้สึกสองดา้นนะ ดา้นนึงก็เขา้ใจความรู้สึกของคนที่มีต่อเหตุการณ์
เพราะเป็นการกระท าที่เลวร้าย ท าลายคนบริสุทธ์ิ ท  าลายบรรยากาศของสังคม
โดยรวม รวมทั้งเศรษฐกิจและช่ือเสียงของประเทศในเร่ืองความปลอดภยั ท า
ให้ เ กิดความหวาดกลัวในหมู่คนไทย คนต่างชาติและนักท่อง เที่ ยว 
เพราะฉะนั้ นปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้ นก็พอเข้าใจได้ อีกส่วนนึงก็ท  าให้รู้สึกถึง
บรรยากาศเก่าๆของคนกลุ่มนึงที่มีความคิดรุนแรง เหตุการณ์ในช่วง 14 ตุลา 
และ 6 ตุลา มีฝ่ายซา้ยมีฝ่ายขวา เพลงที่ปรากฎก็มาจากเพลงปลุกใจที่เป็นเพลง
ของฝ่ายขวา ผมคิดว่าความเศร้าใจ ความรู้สึกถึงคนที่เดือดร้อน ความรู้สึก
โกรธที่มีต่อคนที่ก่อความรุนแรงก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นขวาจดันะ แต่บรรยากาศที่
เห็นก็ท  าใหนึ้กถึงความรุนแรงของฝ่ายขวาจดั” 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
     “เคยไดย้นิมานานแลว้ หลายสิบปีก่อนที่จะมีเร่ืองสีที่ถูกใชใ้นทางการเมือง 
วา่หลกัการท าโทรทศัน์แบ็คกราวนด์เคา้จะให้เป็นสีฟ้าเพื่อให้ดูแลว้เกิดความ
สบายตา อนัน้ีเขา้ใจวา่เป็นหลกัสากล” 

 

 

 



191 
 

ตารางที่ 9 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. สุธี คุณาวชิยานนท ์(ต่อ) 
 

 

ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 

คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “ก็เขา้ข่ายที่พูดกนัว่าการศึกษาไทยสอนให้ท่องจ า เป็นนกแกว้นกขุนทอง 
แต่โดยส่วนตวัก็ไม่ไดป้ฏิเสธการท่องจ าไปเสียทั้งหมดเพราะมนัเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนรู้ส าหรับบางช่วงบางตอน ส าหรับบางเร่ืองบางดา้น และบางวยั ก็
ไม่ไดเ้สียหายอะไรถา้ใชก้ารท่องจ าเขา้มาประกอบดว้ย แต่ก็ไม่เห็นดว้ยถา้จะ
เป็นการท่องจ าไปซะทั้งหมด ควรจะมีการผสมผสาน การท่องจ าก็เป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของการใหค้วามรู้และฝึกเร่ืองระเบียบวนิยัต่างๆ” 
คลิปในโรงหนังและเพลงชาติในเวลาเช้าและเย็น 
     “มองเป็นสองส่วน ดา้นนึงก็ไม่เห็นดว้ยคิดวา่ไม่เหมาะเท่าไหร่ ถา้ก าลงัรีบ
หรือก าลังท างานอยู่ก็อาจมีความรู้สึกที่ต่อตา้นได้ แต่มันจะดีถ้าอยู่ในค่าย
ทหาร ตามโรงเรียน หรือในสถานที่ราชการ บางคร้ังก็รู้สึกว่าเยอะเกินไป จาก
ขอ้เขียนของคุณวานิช จรุงกิจอนันต ์เคยเสนอในท าองว่าเพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารมีไม่น่าจะตอ้งใชบ้่อยหรือใชทุ้กวนั แต่ควรใชใ้นโอกาสที่
ส าคญัจริงๆ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความขลงัยิง่กว่าน้ี อ่านแลว้ก็มีความคิดคลอ้ยตาม 
วา่ถา้ถูกใชใ้นภาวะที่เหมาะสมก็น่าจะดี ใชบ้่อยก็จะเฝือและไร้ค่าเพราะคนจะ
ท าไปโดยอตัโนมติั แต่ในอีกมุมนึงมองในแง่ดีก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของ
คนในสังคมในการมีส่ิงที่ ร่วมกันเป็นหน่ึงเดียว มีความเป็นพลัง แต่ใน
ความเห็นคิดวา่ในสงัคมไทยไปในทิศทางแรกมากกว่า เพราะความหมายและ
ความส าคญัจะลดนอ้ยลงเพราะความที่มากเกินไป” 

 

ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื 
     “อ านาจคือพลงัอยา่งหน่ึงในการที่ใครคนใดคนนึงมีมากกว่าคนอ่ืนๆ ซ่ึง
อาจเป็นของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือแมแ้ต่ส่ิงที่จบัตอ้งไม่ไดเ้ช่นเทพยดา ผีสาง
นางไม้ หรือบางส่ิงที่เป็นนามธรรม โดยรวมๆคิดว่าอ านาจมาในรูปของ
รูปธรรมและนามธรรม” 
การท างานของอ านาจ  
     “มองในความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง มีผูมี้อ  านาจก็ตอ้งมีผู ้
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ตารางที่ 9 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ รศ. สุธี คุณาวชิยานนท ์(ต่อ) 

 ไม่มีอ านาจหรือมีอ านาจน้อยกว่า มองการท างานในมุมที่เม่ือมีส่ิงน้ีก็ท  าให้
คนๆหน่ึงมีอ านาจมากกวา่ มนัไม่เท่าเทียมกนั คนมีอ านาจตอ้งมีพลงัมีอิทธิพล 
มีบทบาทมากกวา่คนที่ดอ้ยกวา่ ดงันั้นจึงมีความหมายไปในเชิงเปรียบเทียบ” 
มายาคติในสังคมไทย 
      “เร่ืองภาพลกัษณ์ อิมเมจ ที่บรรดาพวกโฆษณามาสร้างภาพให้เราคล้อย
ตาม แลว้เกิดความคิดความรู้สึกบางอยา่งกบัสินคา้ต่างๆเหล่านั้น ภาพลกัษณ์
หรืออิมเมจนั้นก็กลายเป็นมายาคติสร้างความหลงเช่ือและคลอ้ยตาม เช่นเร่ือง
ความสวยความงาม ความขาว ซ่ึงถา้ดูจิตรกรรมฝาผนังเก่าๆ ตวัพระตวันาง
แสดงความมีระดบัชั้นที่สูงกว่าบุคคลอ่ืนดว้ยความขาว ตรงขา้มกับชาวบา้น
หรือตวักากมกัจะมีผวิสีคล ้า” 
สัญญะทางวัตถุ  
      “รถยนตห์รู แสดงถึงความมัง่คัง่และอ านาจ มีผลต่อความรู้สึกของผูพ้บ
เห็น เคยอ่านขอ้เขียนของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมทที่เล่าความรู้สึกเม่ือไดข้ี่มา้วา่ 
“มิน่าเล่าทหารมา้ถึงไดช้อบปฏิวติั” การขี่มา้ท  าใหรู้้สึกมีอ านาจ มา้ตวัใหญ่ เรา
คนขี่จึงอยูใ่นต าแหน่งที่สูงมากกว่าคนทัว่ไป รถบางประเภทเช่นรถสิบลอ้ถึง
ไม่กลวัใครเพราะมนัมีขนาดที่ใหญ่และอยูใ่นที่สูงกวา่” 

 

วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นรศ. สุธี คุณาวิชยานนท์ 

 อ านาจเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบในทางความหมาย มีทั้งแบบรูปธรรม และแบบ

นามธรรม มีผูมี้อ  านาจที่มีพลงั มีอิทธิพลมากก็มีผูท้ี่มีอ  านาจนอ้ย พลงันอ้ยและมีอิทธิพลน้อย ในแง่

น้ีคือความไม่เท่าเทียมกนั อาชีพช่างซ่อมรองเทา้ถูกมองวา่เป็นคนสมถะ มีชีวิตที่เรียบง่าย มีหนทาง

ในการประกอบอาชีพไดง่้ายในสงัคมแบบไทยๆ ในโรงเรียนมีระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียงเป็น

ระเบียบก็สะทอ้นถึงระบบคิด และการอบรมสัง่สอนใหน้ักเรียนนึกถึงระเบียบวินัยในสังคม ให้นึก

ถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การกราบไหวจึ้งแสดงถึงความอ่อนชอ้ย 

ความอ่อนโยน ความงดงาม อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย ประเด็นความเช่ือที่อยูคู่่กบัสังคมไทย
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นั้นเป็นความเคารพศรัทธาที่เม่ือเกิดขึ้นถึงจุดหน่ึง จะผสมเร่ืองราวเหนือจริงเหนือธรรมชาติเขา้ไป

ดว้ยและกลายเป็นความศกัด์ิสิทธ์ิไปในที่สุด 

สัญญะแทนค่าอ านาจ ความใหญ่โต การอยู่ในที่ที่สูง เช่นการขี่ม้าของทหาร รถยนต์หรู หรือ

ต าแหน่งแห่งที่ที่สูงกวา่ที่ต  ่า ท  าใหเ้กิดความรู้สึกถึงอ านาจไดม้ากกวา่ผูท้ี่อยูต่  ่ากวา่ เล็กกว่า มีอ านาจ

นอ้ยกวา่  

 

บทสัมภาษณ์ คุณ วรวรรธน์ ภิญโญ   

ผูช่้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต  

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ 2559. เวลา 16:55-17:39 น.  

สถานที่ : หอ้งประจ าต  าแหน่ง ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 10 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ วรวรรธน์ ภิญโญ 
 

9. คุณ วรวรรธน์ ภิญโญ 

 

ขอ้มูลรูปภาพ 

รูปกินรีริมทาง 
      “เห็นความเป็นไทย การสืบทอดวฒันธรรมไทย ต านาน วรรณคดี แต่ยงัไม่
อ่อนชอ้ยเท่าไหร่ เป็นสญัลกัษณ์แทนการตอ้นรับ แต่จากมุมมองของคนไทยคือ
ความเคยชิน” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “เห็นถึงความด้ินรนต่อสูเ้พือ่ความอยูร่อด เม่ือไม่มีหนา้ร้านก็ตอ้งหาที่ไหนก็
ไดเ้พือ่ใชท้  างาน ถา้ท  าไดดี้อาจมีลูกคา้ประจ า” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
      “มีความเป็นระเบียบ มีความน่ารัก มองในแง่บวก ความเป็นวฒันธรรมไทย 
การไหว ้การแสดงความเคารพและความนอบนอ้ม” 
รูปแผงขายพระและรูปป้ันม้าลายริมถนน 
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ตารางที่ 10 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ วรวรรธน์ ภิญโญ (ต่อ) 

      “ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไม่น่าจะมาแบบน้ี มนัมีความเป็นธุรกิจเกินไป ไม่มีของแท ้มีเต่า มี
ตะกรุด มีปลดัขิก มีมีดกนัอาคม มองในส่ีส่วนคือ หน่ึงมนัเป็นธุรกิจ สองอาจมีของ
ดีหลงมาก็ได ้สามอาจมีการขโมยมารึเปล่า และส่ีเป็นของที่ท  าขึ้นมาเองรึเปล่า 
ส่วนรูปม้าลายก็มีความสวยในอีกรูปแบบนึง แต่ในความเป็นจริงมันคือความ
เกะกะสถานที่ มองวา่มนัเป็นความเช่ือที่ส่วนตวัไม่ไดล้บหลู่” 
รูปภาพที่ไม่ไหม้ไฟ 
     “มีความศกัด์ิสิทธ์ิ เราคือคนไทยก็มีความนับถือต่อส่ิงที่ท่านไดท้  าเช่นพระราช
กรณียกิจ ท่านมีความศกัด์ิสิทธ์ิ” 
โพสท์ในเฟซบุ๊กคนืในวนัที่มีการวางระเบิดหลายจุด 
     “มองคนกระท าเป็นคนที่เห็นแก่ตวั ที่ท  าร้ายประเทศชาติในแผ่นดินที่คุณอยู ่
เป็นการสร้างสถานการณ์เพราะมนัเกิดพร้อมกนัหมดและหลายที่ ท  าไมถึงมาท า
ร้ายประเทศชาติตวัเอง ตอ้งเป็นคนเสียผลประโยชน์โดยไม่สนใจว่าประเทศชาติจะ
เป็นอยา่งไร” 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
     “ดูแลว้รู้สึกสบายตาจากเบื้องหลังฉาก ไม่แสดงความร้อนแรง อาจอยูใ่นช่วง
เป็นเทศกาลส าคญั เวลาดูและฟังจะรู้สึกผอ่นคลาย ถา้มองในประเด็นเร่ืองสีในทาง
การเมืองเราไม่สามารถไปหา้มความคิดใครได ้คนเรามีมุมมองไดห้ลายมุมมอง ไม่
วา่ใครจะเป็นรัฐบาลเราก็ท  างานตามนโยบาย ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไปหมด เราจะตดัสิน
โดยทนัทีไม่ได ้ถา้ในสถานการณ์การเมืองก าลงัรุนแรงการสวมใส่เส้ือผา้ก็คิดใน
เร่ืองสี เราเป็นขา้ราชการของในหลวง เราก็อยากท าใหดี้ที่สุดกบัประเทศชาติ ก็ตอ้ง
ระวงัเร่ืองความเหมาะสม เพราะคนเราตดัสินดว้ยภายนอก เราก็ไม่อยากให้ตดัสิน
แบบน้ี เราตอ้งรักษาตวัเอง” 

 

ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 

คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “รู้สึกวา่มากเกินไปจนเด็กเหมือนเป็นเคร่ืองจกัร เห็นเด็กมีส่วนร่วมที่ตอ้งจ าให้
ได ้แต่เด็กส่ือความหมายมัย๊เขา้ใจมัย๊? สังเกตเห็นว่าช่วงแรกเด็กยงัตั้งใจอยู ่แต่พอ
นานขึ้นเด็กก็เร่ิมเล่น เหมือนเป็นการท่องไปเร่ือยๆแบบอตัโนมติั อาจอยากกลบั 

 

 



195 
 

ตารางที่ 10 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ วรวรรธน์ ภิญโญ (ต่อ) 

 บา้นแลว้ ถา้จะปลูกฝังเด็กช่วงน้ีอาจไม่ตอ้งเยอะน่ีท่องดูเหมือนนกแกว้นกขุนทอง 
คิดวา่ไม่ตอ้งท่องเยอะ แต่ใหม้นัส าคญัที่สุดดีกวา่” 
คลิปท าความเคารพ 
     “เป็นการปลูกฝังให้มีความเคารพ ซ่ึงระดบัเด็กขนาดน้ีเคา้บอกว่าจะเป็นวยัที่
จดจ าไดง่้าย แต่ส าหรับเด็กเล็กเคา้อาจไม่รู้วา่เป็นการท าอะไรเพราะอยากกลบับา้น 
แต่ถา้เป็นเด็กโตก็ไม่มีปัญหา” 

 

ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื 
      “ส่ิงที่ไดม้าตามกฏหมายในการที่จะสั่งการให้ผูใ้ดกระท าตาม แต่อยูใ่นกรอบ
ของกฏหมายที่ก  าหนด อ านาจเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการบริหารเพื่อที่จะให้คน
สามารถท างานได ้ถา้ไม่มีอ านาจก็ไม่สามารถท างานได ้ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นความถูก
ตอ้ง” 
การท างานของอ านาจ  
     “อ านาจท างานผ่านค าสั่งและสามารถด าเนินการได ้แต่ค  าสั่งนั้นตอ้งชอบดว้ย
กฏหมาย” 
มายาคติในสังคมไทย  
      “ความศรัทธา มนัท าใหลื้มความคิดไป การปฏิบติัต่อกนัมามนัไม่ไดรั้บรองถึง
ความถูกต้อง มันไม่ท าให้เกิดการ device ส่ิงที่ผ่านไปแล้วต้องได้รับการ
ปรับเปล่ียนเพือ่ใหท้นัต่อเหตุการณ์มืท าใหง้านหยดุชะงกั” 
สัญญะทางวัตถุ  
      “ถา้มองประเด็นอ านาจผมนึกถึงหินมีความหนกัแน่นน่าเกรงขาม หินเอามาทบั
กระดาษก็ได ้เอามาปักลงดินก็ได้ หรืออาจจะเป็นคอ้น ส่วนคนที่อยู่ใตอ้  านาจก็
เหมือนดินที่โดนเหยยีบย  า่ ตอ้งรองรับตลอดไป” 
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วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นคุณ วรวรรธน์ ภิญโญ 

 อ านาจคือ ความความสมัพนัธใ์นการบริหารงานระหวา่งผูส้ัง่การไปยงัผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย

งาน ผา่นทางค าสัง่ หรือกฎหมายแต่ตอ้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง อ านาจมีความน่าเกรงขามเปรียบดัง่หิน

ทบัลงมาเบื้องล่าง ผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจจึงเปรียบเสมือนดินหรือกระดาษบอบบางที่ตอ้งรองรับต่ออ านาจ

นั้น  

 ความศรัทธาความเคารพเป็นเป็นเร่ืองส่วนบุคคล ส่วนตวัไม่ไดล้บหลู่ แต่ก็ไม่ควรน าส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิมาใชใ้นทางธุรกิจ ประเด็นเร่ืองความเคารพและระเบียบวนิยัอยูท่ี่สาระส าคญั การท่องจ าก็

ควรใชใ้นระดบัเด็กโต ถา้ใชใ้นเด็กเล็กและมากเกินไปก็จะเหมือนนกแกว้นกขุนทอง ส่วนระเบียบ

วนิยัก็สะทอ้นวฒันธรรมไทย การไหว ้ความนอบนอ้ม มีความน่ารัก มองในแง่บวก  

คนเรามีมุมมองไดห้ลากหลายมุม ประเด็นสีในทางการเมืองก็ไม่สามารถไปห้ามความคิด

ใครได ้ไม่วา่ใครเป็นรัฐบาลเราก็ท  าตามนโยบาย เราจะตดัสินโดยทนัทีไม่ได ้เราเป็นขา้ราชการของ

ในหลวง เราก็อยากท าใหดี้ที่สุดกบัประเทศชาติ 

 

บทสัมภาษณ์ คุณ สุพิชา สอนด าริห์  

บรรณาธิการบริหาร นิตยสารคลีโอ  ปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยน็อตต้ิงแฮม 

ประเทศองักฤษ 

สมัภาษณ์เม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2559. เวลา 15:19-16:39 น.  

สถานที่ : ส านกังานคลีโอ อาคารบางกอกโพสท ์คลองเตย กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 11 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สุพชิา สอนด าริห์ 
 

10. คุณ สุพชิา สอนด าริห์ 

 รูปกินรีริมทาง  
      “ส่วนตวัจะมองไปที่รายละเอียดของวตัถุ มองสี มองสดัส่วน มองเป็น 
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ตารางที่ 11 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สุพชิา สอนด าริห์ (ต่อ) 

ขอ้มูลรูปภาพ 

 

เพียงวัตถุธรรมดาที่ มี เ ร่ืองเล่าในมุมของประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็นการ
สร้างสรรคข์องคนดีไซน์ ประเด็นที่ส่วนราชการน าสัญลกัษณ์มาใชก้็มองว่า
เป็นซิมโบลิค ถา้คิดใหลึ้กขึ้นก็อาจมองในมุมเป็นเทวดาปกปักษรั์กษา” 
รูปชายซ่อมรองเท้าริมถนน 
     “มองส่ิงแรกคือองคป์ระกอบ เห็นคน เป็นชีวิตคน อาจเขา้ไปดูใกล้ๆ ว่าคุณ
ลุงท าอะไร อาจพูดคุยซักถาม มองเขา้ไปในรายละเอียด มองเห็นคุณลุงก าลงั
ท างานกบัรองเทา้ เห็นชีวิตที่มีสมาธิ ชีวิตที่เรียบง่าย อยากรู้จกัว่าชีวิตแบบน้ี
เป็นอยา่งไร” 
รูปเด็กนักเรียนกราบพร้อมกัน 
      “เป็นคนที่ไม่ชอบความมีระเบียบ ไม่ชอบอะไรแนวน้ีท าให้นึกถึงเมืองจีน 
เช่นเปียงยางที่ฝึกอะไรพร้อมๆกนั ทึ่งคุณครูที่ท  าให้เด็กท าอะไรแบบน้ีได ้เด็ก
ตอ้งท าผมเปียที่เหมือนกนั ทั้งที่เด็กวยัน้ีไม่สามารถอยู่ท  าอะไรแบบน้ีได ้แต่
ตอ้งมากม้แบบน้ีซ่ึงแสดงว่าครูตอ้งอยูใ่นระเบียบวินัย ส่วนตวัก็แค่ไม่ชอบ
ความเหมือนกนั เพราะเช่ือวา่ทุกคนไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนัขนาดน้ี” 
รูปแผงขายพระและรูปป้ันม้าลายริมถนน 
      “เราเป็นมนุษยท์ี่มีความอ่อนแอและไม่รู้จะพึ่งพิงอะไร  มนุษยต์อ้งการ
ก าลงัใจเล็กๆ มนุษยมี์ปัญญาไม่เหมือนกนั มองว่าเป็นอุบายอยา่งนึง ส่วนแผง
พระเคร่ืองมองเป็นการฉกฉวยความเช่ือของคน ฉกฉวยจุดอ่อนของคน” 
รูปสีในทีวีช่องต่างๆ 
      “เป็นเหตุผลที่ท  าให้เลิกดูทีวี มันไม่มีความคิดสร้างสรรคใ์ดๆทั้งส้ิน ทุก
อยา่งน่าเบื่อ องคป์ระกอบไม่มีความเป็นศิลปะ อยา่งน้อยไม่ว่าจะท างานอะไร
เราท าใหม้นัเป็นศิลปะขึ้นไดด้ว้ยการคิดมากขึ้นอีกนิดนึง” 
ภาพความรุนแรงหลังเหตุการณ์วันที่ 13 ตุลาคม 
      “เป็นอารมณ์ของคนที่มารวมๆกนัแลว้ท าให้เกิดการท าร้ายกนั คนโพสตก์็
ท  าร้ายคนเยอะแยะท าให้คนที่มาอ่านเจอเสียใจเลยโกรธ เม่ือโกรธก็มาท าร้าย
กลบั สุดทา้ยคือเร่ืองของอารมณ์ที่ฝืนมนัไม่ได ้ระงบัไม่ได ้น่ีคือผลที่เกิด แต่ 
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ตารางที่ 11 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สุพชิา สอนด าริห์ (ต่อ) 

 ถา้ตรงน้ีคือรู้แลว้ยงัท า พยายามที่จะขบถไปก็แสดงว่าเคา้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดี
แฝงอยู ่แต่ถา้เคา้ไม่รู้เลย อาจท าในหมู่เพื่อนไม่ไดค้ิดจะให้โกพบัลิคจริง เป็น
อารมณ์ส่วนตวัลว้นๆที่อยากแสดงออกก็ซวยไป” 
ป้ายถวายความอาลัยบริเวณส่ีแยก 
     “การส่ือทางใจ การรับรู้ถึงการจากไปมนัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสีด า การจากไป
จริงๆแล้วมันมีทั้ งเร่ืองที่น่าเสียใจและเร่ืองที่น่ายินดี ถ้ามันมาจากใจที่เรา
ปรารถนาจะส่ือถึงความดีงามมันน่าจะโอเค อาจจะเป็นกลอนจากศิลปิน
แห่งชาติก็ได ้แต่อนัน้ีดูเหมือนท าเพือ่ใหมี้เฉยๆ จากตวัอยา่งไม่ชอบทั้งค  า และ
ฟ้อนท ์อาจคิดฟ้อนทใ์หม่ มองแลว้เสียดายโอกาส มองไปที่ค  าคิดว่ามีแค่ค  าว่า
พอเพยีงน่าจะดีกวา่ อนัอ่ืนเหมือนมีให้ดูหล่อดูสวย น่าจะคิดค  าให้ cool กว่าน้ี 
twist กวา่น้ี attack คนไดม้ากกวา่น้ี งานโฆษณามนัตอ้งสั่นสะเทือน ตอ้งมีก๋ึน 
ตอ้งเกิดอะไรขึ้นมาในใจ อนัน้ีแมไ้ม่ใช่โฆษณา แต่มนัติดในส่ือโฆษณาพบัลิ
กแบบน้ีตอ้งอยา่เสียโอกาส ตอ้งคิดใหม้ากกวา่น้ี” 

 

ขอ้มูลคลิปวดีิโอ 

คลิปนักเรียนก่อนกลับบ้าน 
     “มองว่าเป็นการฝึกสมาธิ ทุกอย่างเป็นอุบาย และไม่มีทางที่เด็กจะเขา้ใจ
ความหมาย ครูอาจจะคิดวา่เด็กเขา้ใจ แต่เด็กวยัน้ีไม่เขา้ใจหรอกว่าความมีวินัย
คืออะไร บางทีการท่องอะไรยาวๆครูอาจจะตอ้งหากลอนหรืออะไรก็ได ้แต่
อันน้ีคือส่ิงที่ครูเลือกมา ครูอาจอยากให้เคา้ส ารวม อ่อนน้อมถ่อมตนแบบ
สงัคมไทย แต่อยา่งการสวดมนต ์การท่องมนตท์  าใหร้ะลึกถึงพระรัตนตรัยเป็น
จุดกระตุกบางอยา่งใหเ้ราส ารวม เวลาที่เราอาจจะอยูใ่นจุดที่เราไม่มีอะไรจะยดึ
เหน่ียว เร่ืองมนตค์าถาเป็นการปรับธาตุในร่างกาย เหมือนการร้องเพลง ปรับ
คล่ืนท าใหมี้สมาธิ ถา้มองในมุมครีเอทหน่อยครูก็อาจหาอะไรที่เคา้มีความสุข
ในการท่อง แลว้เปล่ียนไปเร่ือยๆจะดีกับสมองเคา้ สมองเคา้พร้อมจะรับกับ
อะไรที่หลากหลาย แต่การให้ท  าซ ้ าแบบน้ีเหมือนกับการท าแกงเผด็ที่อร่อย
แลว้ใหท้  าซ ้ าอยูไ่ปซ ้ ามาซ่ึงน่าเสียดายสมองของเคา้ แต่มนัก็เพลยเ์ซฟส าหรับ
ครูที่จะใหท้่องส่ิงน้ี” 
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ตารางที่ 11 ตารางขอ้ความการสมัภาษณ์ คุณ สุพชิา สอนด าริห์ (ต่อ) 

 คลิปในโรงหนังและเพลงชาติในเวลาเช้าและเย็น 
     “มองในมุมอาร์ต โมชั่นคนที่หยดุน่ิง ไม่ใช่ play respect มองเป็น norm 
เป็นการกระท าที่แสดงความเคารพบางอยา่ง แต่ใจจะเคารพจริงหรือไม่จริงก็
ไม่รู้ ถา้ไม่คิดอะไรมากก็มองใหเ้ป็นเร่ืองศิลปะ ถา้ยนืแลว้ไม่ไดเ้ป็นอะไรมาก
ก็ยืนไปเถอะ ถือเป็นการออกก าลังกาย บางคร้ังไม่ต้องแก้ปัญหาหรือหา
ค าตอบไปหมดทุกอยา่ง ถา้มนัมีอยูก่็ใหม้นัอยูไ่ป ถา้มนัไม่ matter กบัเรา เร่ือง
อ่ืนที่น่าแกปั้ญหาก็ยงัมีอีกเยอะ” 

 

ขอ้มูลค าถาม 

อ านาจคอื 
     “อ านาจคือความอยากในการครอบง าอะไรบางอย่างของคน อยากเป็น
เจา้ของชีวิตจิตใจ ทรัพยสิ์น มีอีโก้สูง อยากปลุกป่ัน โน้มน า ขณะเดียวกนัก็
เป็นอ านาจในแง่บวกก็ได้ การให้อ านาจถูกคนก็ก่อให้เกิดพลังบางอย่าง 
ก่อให้เกิดความแตกต่างได้จริงๆ ถา้ power เพื่อครอบครอง เพื่อตอ้งการมี 
ตอ้งการแผ่ขยาย เป็นการครอบครองความอยาก แต่ถา้ authorization เพื่อให้
ทุกอยา่งเขา้ที่เขา้ทาง ฉบัไว ฉลาด” 

การท างานของอ านาจ 
      “มาจากการสะสมบารมีอะไรบางอยา่ง การที่คนจะมีอ านาจเหนือใครมา
จากการ motivate ตอ้งมีความเช่ือบางอยา่งกบัตวัเองอยา่งหนาแน่นมาก เช่ือ
แลว้เช่ืออีก ย  ้าซ ้ าๆ มนุษยน์ั้นมีความอ่อนแอทางสมองและจิตใจอยูแ่ลว้เป็น
พื้นฐาน ตั้งแต่เด็กเลยเช่นการเอาตวัรอดกต้อ้งมีความกลวัมาก่อนเสมอ ถา้ย  ้า
ถูกทางถูกจุดก็สามารถครอบครองจิตใจไดเ้ลย” 

มายาคติในสังคมไทย 
     “ค าวา่ เงินซ้ือไดทุ้กอยา่ง เงินท าใหมี้ความสุข ความเช่ือแบบน้ีในสงัคม” 

สัญญะทางวัตถุ 
     “มองว่าเป็นไฟ ไฟที่ร้อนแรงเผาไหมท้  าลายลา้งทุกส่ิงในแง่ลบ และไฟที่
อุ่นๆเจือจุนในแง่บวก ผูท้ี่อยูใ่ตอ้  านาจตอ้งมีศรัทธา ศรัทธาในแง่ลบคือหลงผิด 
มองเป็นสญัญะน่าจะเป็นคบไฟ ที่ผูมี้อ  านาจเป็นแก่นแกนใน ผูท้ี่อยูใ่ตอ้  านาจ
เป็นเปลวไฟที่แผไ่หลออกไป” 
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วิเคราะห์สรุปความคดิเห็นคุณ สุพิชา สอนด าริห์ 

 อ านาจคือความอยากในการครอบง าของมนุษย ์เช่นความอยากเป็นเจา้ของชีวิต ความเช่ือ 

หรือทรัพยสิ์น มีทั้ งด้านบวกคือการก่อให้เกิดพลังด้านบวกบางอย่าง และด้านลบคือการเข้า

ครอบครอง ครอบง าด้านจิตใจ ดว้ยเหตุว่ามนุษยส่์วนใหญ่มีความอ่อนแอของจิตใจ ตอ้งการมีส่ิง

พึ่งพงิ คอยพยงุจิตใจให้มีความแข็งแกร่ง และจากส่ิงน้ีท าให้มนุษยถู์กครอบง าทางความคิดไดง่้าย 

ถา้ย  ้าถูกทางและถูกจุด หลายคนฉกฉวยความเช่ือน้ีน ามาสร้างเป็นผลก าไรให้แก่ตนเอง เช่นการเช่า

พระเคร่ืองและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ  

ความมีระเบียบวนิยัถูกถ่ายทอดไปยงัวยัเด็ก ท าให้เด็กตอ้งมาท าในส่ิงเดียวกนั พร้อมๆกนั 

ทั้งที่วยัเด็กเป็นวยัที่สมองก าลงัพฒันา ตอ้งการเปิดรับส่ิงใหม่ๆที่หลากหลาย ขณะที่ครูหรือผูใ้หญ่

อาจคิดวา่ไดเ้ลือกส่ิงที่ถูกตอ้งดีงามแบบไทยๆให ้ส่ิงน้ีจะกลายเป็นบรรทดัฐานของสังคมต่อไป แต่

การเลือกปฏิบติัหรือไม่ก็เป็นทางเลือกของแต่ละคน หากไม่เกินเลยก็พร้อมที่จะท าตาม เช่น การได้

ยนิเพลงชาติในเวลาเชา้หรือในเวลาเยน็ การยนืถวายความเคารพในโรงภาพยนตร์  

สัญญะแทนค่าอ านาจ ผูใ้ชอ้  านาจเป็นดัง่คบเพลิงและแกนของไฟที่เป็นตน้ก าเนิดของแหล่งความ

ร้อน ส่วนผูท้ี่อยูใ่ตอ้  านาจเป็นเปลวของไฟที่ช่วยส่งต่ออ านาจความร้อนจากแกนกลางใหก้ระจายไป

ไดอ้ยา่งโชติช่วง อนัอาจใหค้วามอบอุ่นก็ไดห้รือจะเป็นไฟที่ร้อนแรงจนเผาผลาญทุกส่ิงทุกอยา่งให้

มอดไหมเ้ป็นจุล 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
ช่ือ-สกลุ  วทิวสั  ทองเขียว 
เกิด  28  ธนัวาคม  2517  กรุงเทพฯ 
ที่อยู่  5/637 ซอยคูบ้อน 20 ถนนคูบ้อน แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 
                                10230 โทร. 086 103 4479 
 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2542   ศิลปบณัฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิพ ์
    มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2548   ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
    และภาพพมิพ ์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2557      ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ มหาวทิยาลยั  
                                  ศิลปากร 
 
ประสบการณ์สอน 
                        พ.ศ. 2549-2550 อาจารยพ์เิศษ คณะศิลปกรรม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล    
                                 อีสาน จ.นครราชสีมา 
                                 พ.ศ. 2551-2555 และ พ.ศ. 2558- ปัจจุบนั อาจารยพ์เิศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์   
                                 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การแสดงผลงานกลุ่ม 
 พ.ศ. 2548 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั “ความประทบัใจกบัภาพเหมือนจริง” 
   ณ หอศิลป์ริมน่าน  จงัหวดัน่าน 
  - นิทรรศการศิลปกรรม “สายน ้ าแห่งชีวติ” ณ ตึก CRC ออลซีซัน่เพลส  
   กรุงเทพฯ 
  - นิทรรศการศิลปกรรม “ลิฟ วิง่ อาร์ท” โดย ละลานตา อาร์ทรูม 
   ณ อมัรินทร์พลาซ่า  กรุงเทพฯ 
  - นิทรรศการศิลปกรรม “บางกอก อิน ทรี เพอร์สเป็คทีฟส์” 
   ณ เฮอริเทจ คลบั อมัรินทร์พลาซ่า กรุงเทพฯ 
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  - นิทรรศการศิลปกรรม “Spirits of Oriental” ณ Empire Tower กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2549 - นิทรรศการจิตรกรรม “มากกวา่ที่ตาเห็น” ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์
   พระบรมราชินีนาถ 
 
ประวัติการแสดงผลงาน 
 พ.ศ. 2538 - การแสดงผลงานศิลปกรรมของนกัศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ 
   ภาพพมิพ ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  - การแสดงผลงานจิตรกรรมทิวทศัน์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2539 - การแสดงงานจิตรกรรมภูมิทศัน์ในประเทศไทย โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2545 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 48  ณ หอศิลป์แห่งชาติ  ถนนเจา้ฟ้า 
  - การแสดงศิลปกรรมโตชิบา “น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ” คร้ังที่ 14 ของบริษทัโตชิบา 
   (ประเทศไทย) จ  ากดั ณ หอศิลป์แห่งชาติ  ถนนเจา้ฟ้า 
  - การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 17  ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  - การแสดงงานมหกรรมศิลปกรรมของนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ  
   มหาวทิยาลยัศิลปากร เน่ืองในโอกาสครบ 60 ปี 
 พ.ศ. 2546 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังที่ 5  ณ หอศิลป์แห่งชาติ   
   ถนนเจา้ฟ้า 
  - การแสดงศิลปกรรมยอดเยีย่มแห่งประเทศไทย 
   โดยกลุ่มบริษทั ฟิลลิปมอร์ริส ณ หอศิลป์แห่งชาติ  ถนนเจา้ฟ้า 
  - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังที่ 49  ณ หอศิลป์แห่งชาติ  ถนนเจา้ฟ้า 
  - การแสดงศิลปกรรม "น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ" คร้ังที่ 15 ของบริษทัโตชิบา 
   (ประเทศไทย) จ  ากดั ณ หอศิลป์แห่งชาติ  ถนนเจา้ฟ้า 
  - การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 18  ณ หอศิลป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  - การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "เสน้ทางสู่ศิลปะ" โดยนกัศึกษาระดบั 
   ปริญญามหาบณัฑิต จิตรกรรม ประจ าปีการศึกษา 2546  ณ หอศิลป์ 
   คณะจิตรกรรมฯ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2547 - เขา้ร่วมโครงการ Fly Thai with Thai Artists โดยบริษทัการบินไทย 
   ร่วมกบัมหาวทิยาลยัศิลปากร 
  - การแสดงศิลปกรรม "กา้วใหม่ 50 ศิลปินจากตลาดนดัศิลปะ"  
   ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังที่ 6  ณ หอศิลป์แห่งชาติ   
   ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 
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  - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 50 ณ ศูนยศ์ิลปวฒันธรรม 
   เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
   จงัหวดันครปฐม 
  - การแสดงศิลปกรรม “ศิลปกรรมสามารถ” คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2547 
   ณ สยามดิสคฟัเวอร่ี กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2548 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั “ความประทบัใจกบัภาพเหมือนจริง” 
   ณ หอศิลป์ริมน่า  จงัหวดัน่าน 
  - นิทรรศการศิลปกรรม “สายน ้ าแห่งชีวติ” ณ ตึก CRC ออลซีซัน่เพลส 
   กรุงเทพฯ 
  - นิทรรศการศิลปกรรม “ลิฟ วิง่ วทิ อาร์ท” โดย ละลานตา อาร์ทรูม 
   ณ อมัรินทร์พลาซ่า กรุงเทพฯ 
  - นิทรรศการศิลปกรรม “บางกอก อิน ทรี เพอร์สเป็คทีฟส์”  
   ณ เฮอริเทจ คลบั อมัรินทร์พลาซ่า กรุงเทพฯ 
  - นิทรรศการศิลปกรรม “Spirits of Oriental” ณ Empire Tower กรุงเทพฯ 
  - การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 20 ณ หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  - การแสดงจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังที่ 7 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
   ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 
  - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 51 ณ ศูนยศ์ิลปวฒันธรรม 
   เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
   จงัหวดันครปฐม 
  - นิทรรศการจิตรกรรม “สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส” 
   ณ พพิธิภณัฑภู์เก็ตไทยหวั ถนนกระบี่ จงัหวดัภูเก็ต 
  - การแสดงศิลปกรรม “น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ” คร้ังที่ 17 
   ของ บริษทั โตชิบา (ประเทศไทย) จ  ากดั ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจา้ฟ้า 
   กรุงเทพฯ 
  - การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวร์ด คร้ังที่ 2/2548 
   ณ หอศิลปะและวฒันธรรมภาคตะวนัออก มหาวทิยาลยับูรพา 
   จงัหวดัชลบุรี/หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2549 - การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 21 ณ หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 52 ณ ศูนยศ์ิลปวฒันธรรม 
   เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
   จงัหวดันครปฐม 
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  - การแสดงผลงานศิลปกรรมของอาจารยแ์ละนกัศึกษา  เน่ืองในวนัศิลป์ พรีะศรี 
   ณ หอศิลป์  คณะศิลปกรรมสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
   จงัหวดันครราชสีมา 
  - นิทรรศการจิตรกรรม “มากกวา่ที่ตาเห็น” ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
   พระบรมราชินีนาถ  
 พ.ศ. 2550 - การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด คร้ังที่ 3/2549 
   ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 
  - นิทรรศการจิตรกรรม Time – Space ณ นมัเบอร์วนัแกลเลอร่ี 
   เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ 
  - การแสดงจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังที่ 9 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
   ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 
  - การแสดงจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังที่ 29 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
   พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 
                               -  การแสดงจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังที่ 9 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
   ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 

- การประกวดศิลปกรรม "น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ" คร้ังที่ 19 ของบริษทั โตชิบา 
    (ประเทศไทย) จ  ากดั ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจา้ฟ้ากรุงเทพฯ 

           พ.ศ. 2552   -   นิทรรศการศิลปกรรม “ M-e-s-s-a-g-e ” ณ หอศิลป์คณะมณัฑนศิลป์ 
                                   มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพ 
                               -  การแสดงศิลปกรรม “ MADE IN THAILAND ” โดย ละลานตา แกลเลอร่ี  
                                   ณ Elcanna Art Gallery  จาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย 
           พ.ศ. 2555    -  การประกวดศิลปกรรม "น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ" คร้ังที่ 24 ของบริษทั โตชิบา               
                                   (ประเทศไทย) จ  ากดั ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจา้ฟ้ากรุงเทพฯ 
           พ.ศ. 2556    -  นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังที่ 2 โดยบริษทั ไทยเบเวอเรจ จ ากดั    
                                   (มหาชน) ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

- การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 28 ณ หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
            พ.ศ. 2557   -  นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังที่ 3 โดยบริษทั ไทยเบเวอเรจ จ ากดั    
                                   (มหาชน) ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
   -  การแสดงศิลปกรรม “The New Voice” โดยละลานตาแกลเลอร่ี ณ Jireh       
                                    Gallery, Hayri, South Korea. 
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  พ.ศ. 2558        Gei-Dai-Go Art Project อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่ น 
           พ.ศ. 2559    -   แสดงผลงาน Art Stage Singapore 21-24 มกราคม ณ ประเทศ สิงคโปร์ 
                                -  นิทรรศการจิตรกรรม เอเซียพลสั คร้ังที่ 6 โดยบริษทั หอศิลป์สมเด็จพระ                      
                                   นางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 
  -  แสดงผลงาน Art Taipei  12-15 พฤศจิกายน ณ ประเทศ ใตห้วนั 
 
นิทรรศการเดี่ยว 
            พ.ศ. 2557    -  การแสดงผลงานศิลปกรรม “Mythical Reality” ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต      
                                    เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 
 
เกียรติประวัติ 
   พ.ศ. 2545 - รางวลัดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ" คร้ังที่ 14  
   ของบริษทั โตชิบา (ประเทศไทย) จ  ากดั พ.ศ. 2545 
   พ.ศ. 2546 - รางวลัดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังที่ 5  
  - รางวลัสนบัสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวลัที่ 2 
   จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 49 พ.ศ. 2546 
  - รางวลัดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ" คร้ังที่ 15  
   ของบริษทั โตชิบา (ประเทศไทย) จ  ากดั พ.ศ. 2546 
  - รางวลัเกียรติยศ การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 18 พ.ศ. 2546 
  - ไดรั้บคดัเลือกในโครงการ “Fly Thai with Thai Artist” 
   โดยมหาวทิยาลยัศิลปากร และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
   พ.ศ. 2547 - รางวลัสนบัสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวลัที่ 2   
   จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 50  พ.ศ. 2547 
  - รางวลัระดบัทอง การประกวด “ศิลปกรรมสามารถ” คร้ังที่ 1 ปี 2547 
   เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
   พ.ศ. 2548 - รางวลัดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังที่ 7 พ.ศ. 2548 
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