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 The historical of human almost occur between dictator and inferior. Inequality consist of 

vision, belief, cultural format, geography and knowledge. These cause of conflict problem since 

family unit to national level. The main reason which everything need to prove value. 

 Supposing that I pose a question of inequality one important aspect is try to understand 

root and source of the truth. I observe intentionally my surrounding narrative such as data, new, 

believe and relationship. The perfectionism in human life mean peacefulness balance, respect, 

kindness, and virtue. These cause by in opposite directions. The story of idealistic become forlorn 

hope to solve humanity problem. I communicate the stories are mentioned through art creative 

process of painting installation and public art. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขา้พเจา้ขอบคุณความอยากรู้อยากเห็น ความตอ้งการพิสูจน์ความจริง ความตอ้งการ
พิสูจน์คุณค่า ขอขอบคุณทุกดวงวิญญาณท่ีท่านเหล่านั้นไดส้ละชีวิตอย่างมีเกียรติหรืออยา่งน่าเวทนา 
ขอขอบคุณทุกความเมตตาและความเห็นแก่ตวั ขอบขอบคุณทุกความเช่ือและความจริง ท่ีได้
กล่าวมาน้ีลว้นเป็นฟันเฟืองท่ีขบัเคล่ือนประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ถึงท่ีสุดแลว้ไม่วา่จะดว้ยหลกัการ
ทางปรัชญาหรือศาสนา ขา้พเจา้เองก็ยงัคงหวงัว่าบุคคลส าคญัหรือผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจจะ
ยงัคงท าหนา้ท่ีอบรมบ่มเพาะให้มนุษยน์ั้นอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติ มีเมตาให้กบัทุกสรรพส่ิงและ
มีความรักใหก้นัต่อไป ท่ีส าคญัการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีไม่ใช่แค่เพียงแค่ท า
ให้ส าเร็จลุล่วงเพื่อให้ขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาแค่นั้น แต่ยงัท าให้ขา้พเจา้เปิดมุมมองใหม่ต่อทุกส่ิงท่ี
เกิดจากมนุษยท์ั้งท่ีเป็นไปตามธรรมชาติและเกิดจากความตั้งใจ 
 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ตอ้งขอขอบคุณบิดานายมานิตย ์
ดิสสร มารดานางอุษา ดิสสรและญาติพี่นอ้งทั้งหลายของขา้พเจา้ท่ีคอยสนบัสนุนทั้งก าลงัใจ ก าลงั
กายและก าลงัทรัพย ์ขอขอบคุณอาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร ท่ีคอยอบรมดูแลขา้พเจา้ในขณะท่ียงั
ศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอขอบคุณอาจารย์พรรษา พุทธรักษาอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีคอยให้
ค  าช้ีแนะน าเสนอทางเลือกทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตัิ ขอขอบคุณอาจารยค์ณะจิตรกรรม
หลายท่านท่ีไดแ้บ่งปันความรู้ใหก้บัขา้พเจา้ดว้ยความเมตา ถึงท่ีสุดน้ีจะละเลยไม่ไดก้็คือเพื่อน รุ่นพี่ 
และรุ่นนอ้งนกัเรียนศิลปะทุกคนของขา้พเจา้ท่ีไดส้นทนาแลกเปล่ียนทศันคติทั้งท่ีเห็นดว้ยและเห็น
ต่างกนัในทางความดี ความงาม และความจริงผา่นผลงานศิลปะ 
 ถึงท่ีสุดแลว้การคน้ควา้และการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์เล่มน้ีขา้พเจา้หวงัเพียงวา่ไม่มาก
ก็น้อยคงเป็นประโยชน์ให้กบัการศึกษาดา้นศิลปะเพื่อท่ีจะให้ผูอ่้านไดต่้อยอด ตรวจสอบ หรือลบ
ลา้งขอ้มูลหรือค ากล่าวอา้งในวทิยานิพนธ์น้ี  ในฐานะคนท่ีท างานสร้างสรรคแ์ลว้ไม่วา่เหตุการณ์ใด
หรือทศันคติแบบใดจะเกิดข้ึนคงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีเป็นอยา่งยิง่ 
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บทที่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นบัตั้งแต่การมีอยู่ของมนุษยค์วามหวาดกลวัท่ีมีต่อธรรมชาตินั้นท าให้มนุษยเ์กิดการ
เรียนรู้ต่อปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้เหล่าน้ี จึงเ ร่ิมที่จะเรียนรู้ธรรมชาติคิดคน้และ
ทดลอง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสามารถท่ีจะก าหนด ควบคุม และคาดการณ์ต่อธรรมชาติรอบตวัได ้
จากความหวาดกลวัภยัจากสัตวป่์า ภยัธรรมชาติและความไม่มัน่คงทางอาหาร น ามาซ่ึงความมุ่งมัน่
ในการพิสูจน์ความจริงของมนุษย์ ท าให้เกิดศาสตร์ในแขนงต่างๆข้ึนมามากมาย หน่ึงในนั้นคือ
“ศาสตร์แห่งปรัชญา” ท่ีใชก้ระบวนการเป็นเหตุผลศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆบนโลก และ
อธิบายปรากฏการณ์นั้นภายใตชุ้ดเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัหน่ึงๆ มาอธิบายภาพรวมของสรรพส่ิง
ผ่านองค์ความรู้ ดว้ยความตอ้งการท่ีจะสามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ส่ิงท่ีได้จากความรู้คือ
วิธีการท าเกษตรกรรม ผลิตเคร่ืองมือของใช้  พฒันาภาษา การเขียนอ่าน  ร้องร าท าเพลง และมี
วฒันธรรมร่วมกนักลายมาเป็นมนุษยท่ี์มีอารยธรรม จากจุดน้ีมนุษยเ์ร่ิมค านึงการมีอยู่ของตนเอง
และตั้ งค  าถึงหน้าท่ีและเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ ส่ิงแรกท่ีเกิดข้ึนในความคิดคือการคน้หา
ความหมายและคุณค่าให้กบัส่ิงต่างๆเพื่อแบ่งแยกประเภท จดัหมวดหมู่ หาค าอธิบาย และสรุปวา่
ส่ิงน้ีมีประโยชน์ต่อสังคมของตวัเองหรือไม่ หรือแมแ้ต่การก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางดา้น
ศีลธรรมเพื่อใชช้ี้วดัถึงคุณค่าในตวัมนุษยเ์อง แต่การใชค้วามรู้ท่ีมีลกัษณะสภาพหยุดน่ิงและตายตวั
มาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆดูจะขดัแยง้กบัความจริงเพราะแทจ้ริงแลว้ธรรมชาติรอบตวัของมนุษย์
หรือแมแ้ต่กระแสสังคมและวฒันธรรมของมนุษยเ์องก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย  
 มนุษยเ์ราฝันถึงความสมบูรณ์แบบในการอยู่ร่วมกนัของมนุษย ์เป็นโลกที่เต็มไปดว้ย
ความเมตตา สงบสุข  สันติ ทุกคนเท่าเทียมกนั มีคุณธรรม แต่กลบักลายเป็นวา่ความฝันในอุดมคติ
นั้นแทบไม่เคยเกิดข้ึนจริง มีแต่เร่ืองของการดูถูก เหยียดหยาม เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั การใชอ้  านาจอนั
ไม่ชอบธรรม เร่ืองความวิเศษอศัจรรยใ์นบุญวาสนา และค่านิยมในความดี ภายใตป้ระวติัศาสตร์
ของมนุษย ์คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Heinrich Marx) กล่าววา่ปัญหาความไม่เท่าเทียมส่วนใหญ่เกิดจาก
การต่อสู้ระหวา่งชนชั้น เช่นทาสกบันาย คนยากจนและเศรษฐี ความไม่พอใจของชนชั้นกรรมาชีพ
ท่ีมีต่อนายทุน และการต่อตา้นจากประชาชนท่ีมีต่ออ านาจอนัไม่ชอบธรรมของชนชั้นน า อยา่งไรก็ตาม
ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นภาพท่ีสะทอ้นออกมาจากประวติัศาสตร์และสภาพทางสังคม ในดา้นความ
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คิดเห็นของนกัสังคมนิยมแนววิวฒันาการนั้นไม่เช่ือค ากล่าวอา้งของมาร์กซ ไดก้ล่าวไวว้า่ความไม่
เท่าเทียมระหว่างชนชั้น ไม่ไดเ้ป็นความไม่เท่าเทียมเพียงอย่างเดียวในประวติัศาสตร์ของมนุษย ์โดย
การช้ีให้เห็นวา่ปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากแนวความคิดท่ียกให้สถานะเพศชายเป็นใหญ่ในสังคม
และการเหยียดชาติพนัธ์ุกลุ่มอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ขา้พเจา้นึกถึงเร่ืองราวรอบตวั เร่ืองของขอ้มูล
ข่าวสาร คติความเช่ือในหลกัการทางศาสนา และความสัมพนัธ์ของชีวิตมนุษยใ์นยุคสมยัปัจจุบนั 
โดยพุ่งประเด็นไปท่ีชุดความคิดหรือความรู้ใดน ามาซ่ึงความไม่เท่าเทียมกนัในบริบทต่างๆตั้งแต่
เร่ืองของความดี ความงามและความจริง เพื่อท่ีจะไดไ้ขค าตอบวา่ความคิดพื้นฐานแบบใดท่ีน ามาสู่
ความไม่เท่าเทียมกนั 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อตอ้งการคน้หาสาเหตุและท่ีมาของความไม่เท่าเทียมท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยพุ่งประเด็น
ไปท่ีติดตามการวพิากษว์จิารณ์ต่อกลุ่มคนหรือเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาความ
ไม่เท่าเทียม      

2. ศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีพฒันามาเป็นรูปแบบจิตรกรรมจดัวาง
(painting installation) 

3. คน้ควา้ทดลองการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และหน้าท่ีของงานจิตรกรรมท่ีมี
บทบาทในสังคมและผลในการรับรู้ในพื้นท่ีสาธารณะ 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ในยคุสมยัปัจจุบนัเป็นยคุของสังคมลทัธิหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) ความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยแีละการส่ือสารมีความรวดเร็วและทัว่ถึงต่อสังคมทุกกลุ่มในสังคม ส่งผลกระทบต่อ
รูปลกัษณ์และแนวความคิดการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในสมยัปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ความซบัซ้อน
ในดา้นของรูปแบบและแนวคิดท่ีอาจเป็นขบถต่อความคุน้ชินต่อการสร้างสรรคแ์ละการรับชมของ
กลุ่มแบบประเพณีหรือส่ือวิจิตรศิลป์ อยา่งเช่นผลงานประเภทคอนเซปชวล อาร์ต(Conceptual Art) 
ศิลปะการแสดงสด (Performance Art) ส่ือศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (New Media Art) ศิลปะจดัวาง 
(Installation Art) ศิลปะจ าพวกน้ีไดก้ลายเป็นความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนในมุมมองของคนทัว่ไป โดย
การเปล่ียนแปลงน้ีเร่ิมข้ึนในช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่19 เป็นยุคของการเปล่ียนแปลงการ
เกิดข้ึนของกลอ้งถ่ายรูปและความเบ่ือหน่ายต่อแนวคิดและรูปแบบศิลปะท่ีมีความคิดท่ีสืบทอดมา
จากยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา น ามาสู่กลุ่มที่เรียกตนเองว่ากลุ่มสัจนิยม(Realism) ที่ได้ปูทางในการ
สร้างสรรคไ์วใ้หก้บัศิลปินในยคุต่อมา 
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 ภายใตก้ารสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ
ศึกษาการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมยุคปัจจุบนั และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพฒันาการคล่ีคลายการ
สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม จากเดิมท่ีมีลกัษณะของผลงานเป็น2มิติที่อยู่บนพื้นระนาบของผา้ใบ
น ามาสู่การการพฒันาเป็นจิตรกรรมผสมและจิตรกรรมจดัวาง ท่ีเราสามารถมองเห็นความเป็นไปได้
จากการสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากประวติัศาสตร์ศิลป์ ดว้ยอุดมการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุดโต่ง 
การคิดคน้ การต่อยอด หรือแมแ้ต่ความเป็นขบถ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือน
การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมให้ในด าเนินต่อไปได ้ทั้งหมดน้ีอาจเกิดจากการมีข้อจ ากัดในตวั
ของผลงานจิตรกรรมเอง และส่ิงท่ีน่าสนใจคือขอ้จ ากดันั้นน ามาสู่อะไร 
 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตของผลงานตอ้งมีเน้ือหาท่ีแสดงถึงขอ้เท็จจริงของการใชอ้คติ รสนิยม คุณค่า
ทางศีลธรรม มาเป็นแรงบนัดาลใจเร่ิมตน้การคน้ควา้ในประเด็นของความไม่เท่าเทียมกนั 

2. ขอบเขตทางดา้นรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เน้นไปที่การจดัการกบั
ระนาบ2มิติดว้ยกระบวนการสร้างค่าน ้ าหนกัและพื้นผิวโดยใช้กระบวนการจิตรกรรมแบบดั้งเดิม 
น ามาประกอบต่อกนัจนไดรู้ปทรงแบบ3มิติ 

3. ขอบเขตด้านกระบวนการจัดวางและติดตั้ งผลงานให้มีความสอดคล้องและ
แปรเปล่ียนไปตามพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีทั้งภายในอาคารท่ีใชจ้ดั
นิทรรศการศิลปะและพื้นท่ีสาธารณะ 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. สร้างตน้แบบของช้ินส่วนอวยัวะของตวัละครต่างๆท่ีไดศึ้กษาผา่นขอ้มูลภาพถ่ายและ

จากขอ้มูลแนวความคิดของผลงานในแต่ละชุดลงบนกระดาษหรือลงบนแผน่ไม ้ 

2. น าช้ินส่วนตน้แบบท่ีไดม้าวางบนแผน่ไมเ้พื่อท าการลอกแบบโดยค านวณถึงปริมาณ

ท่ีตอ้งการจะใชใ้นผลงานแต่ละชุด 

3. ขั้นตอนของการตดัช้ินส่วนอวยัวะต่างๆท่ีได้จากการสร้างหรือลอกจากตวัช้ินส่วน

ตน้แบบ 
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4. น าช้ินส่วนท่ีไดม้าประกอบต่อกนัเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์มัน่คงแข็งแรงและขดั

แต่งแผน่ไมใ้หเ้รียบร้อยเพื่อเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

5. ลงสีช้ินส่วนต่างๆในขั้นตอนน้ี จะตอ้งค านึงถึงการสร้างแผน่ระนาบ2มิติ ให้มีมวลมี

ความลึกต้ืนหนาบาง และจะตอ้งให้ความส าคญัอีกวา่ตวัละครแต่ละตวันั้นตอ้งถ่ายทอดถึงอารมณ์ 

ความรู้สึก ความเคล่ือนไหว ความสวยงามและการส่ือสาร ผา่นกระบวนการจิตรกรรมแบบดั้งเดิม 

6. น าช้ินส่วนท่ีได้จากการระบายสีน ามาประกอบต่อกันเพื่อส ารวจในด้านความ

สมบูรณ์ของการลวงสายตา และความเสมือนจริง 

7. น าเอาผลงานมาทดลองการจดัวางเพื่อหามุมมองและระยะท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีตวัชุด

ของผลงานจะไดส่ื้อสารออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ก่อนท่ีจะน าเอาตวัชุดผลงานไปติดตั้งยงัอาคารท่ีใชจ้ดั

นิทรรศการศิลปะและพื้นท่ีสาธารณะ 

8. บันทึกตัวชุดผลงานผ่านภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวเพื่อ เก็บมุมมอง และ

ประสบการณ์ร่วมท่ีผูช้มมีต่อผลงานรวมถึงการอธิบายตวัผลงานและวตัถุประสงคแ์ก่ผูช้มท่ีสนใจ 

 

วธีิการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูล ท าความเข้าใจเน้ือหา และสรุปแนวความคิดในประเด็นของความ

ไม่เท่าเทียมกนัทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในส่วนของทศันคติ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางสังคม 

2. ศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์ วิธีการส่ือสารและขีดจ ากัดของการสร้างสรรค์

ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมจดัวาง และศิลปะบนพื้นท่ีสาธารณะ 

3. ศึกษาขอ้ความการแสดงความคิดเห็นจากผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

  

แหล่งข้อมูล 

1. หนงัสือต าราประวติัศาสตร์ บทความ ความเรียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการปกครอง

ของสังคมมนุษย ์

2. ศึกษาและท าความเขา้ใจเร่ืองราวความไม่เท่าเทียมกนัจากประสบการณ์ของตนเอง

และคนรอบตวั 

3. หนงัสือต าราศิลปะ บทความศิลปะลทัธิทางศิลปะ 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
1. ดินสอ 
2. ปากกา 
3. กระดาษ 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. สีน ้ามนั 
6. วสัดุจริงและวสัดุสังเคราะห์ 
7. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตดัไม ้
8. กลอ้งถ่ายภาพ 
9. กระดานไมอ้ดั 
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 บทที่2 
ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าท่ีแตกต่างระหว่างคนกบั
มนุษย”์เป็นการน าเสนอผลงานท่ีเร่ิมจากการท าความเขา้ใจในความคิด ทศันคติ และความเช่ือ ของ
ประเด็น “ความไม่เท่าเทียมกนั”ผา่นการน าเสนอโดยใชส้ัตวห์ลากหลายชนิดน ามาอธิบายเร่ืองราว 
ในลกัษณะของการเปรียบเทียบหรือท าให้เขา้ใจโดยตรง ดว้ยการสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์
เพื่อช้ีน าใหเ้กิดการตั้งค  าถามต่อผลงานวา่อะไรท่ีท าใหเ้ท่า และไม่เท่าเทียมกนั 
 
ทีม่าของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงตน้ก าเนิดและรากฐานของความ
ไม่เท่าเทียมกนั ความสนใจในประเด็น“ความไม่เท่าเทียม”ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความไม่เท่าเทียมกนัทาง
ธรรมชาติ แต่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นความคิด ศีลธรรมหรือทางการเมือง ท่ีน ามาซ่ึง
ความตอ้งการท่ีจะไดค้รอบครอง ท าให้มนุษยพ์ร้อมท่ีจะกดข่ีคนอ่ืนเพื่อให้ตนเองบรรลุวตัถุประสงค์
แห่งอ านาจ และความมัง่คัง่การท่ีคนหน่ึงจะมีอภิสิทธ์ิในการหาความสุข หรือสร้างความเสียหายต่อ
มนุษยค์นอ่ืนๆ  ซ่ึงมนัก็รวมถึงการที่คนหน่ึงร ่ ารวยกว่าอีกคนหน่ึง การมีเกียรติมีชาติตระกูลท่ี
มากกวา่ มีอ านาจมากกวา่ หรือแมแ้ต่การท าใหค้นหน่ึงตอ้งเช่ือฟังอีกคนหน่ึงเป็นตน้”1นั้นก็เพราะวา่
ความไม่เท่าเทียมกนัประเภทน้ีมนัเกิดจากการสมมุติข้ึนของมนุษย ์หรืออาจกล่าวไดอ้ยา่งง่ายท่ีสุดก็
คือมนัเกิดมาจากการตกลงร่วมกนั  
 
ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เร่ืองหน่ึงท่ีท าความเขา้ใจร่วมกนัได้นั่นคือมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมการอยู่ร่วมกนัอย่าง
ปกติสุขย่อมตอ้งมีการปกครอง และระบอบของการปกครองท่ีมีการพูดถึงเร่ืองของเหตุผล สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยม์ากท่ีสุดคือ ระบอบการปกครองรูปแบบ
ประชาธิปไตย (democracy) หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลง ในช่วงเวลานั้นการปกครองแบบ

                                           

 1ฌองฌากส์รุสโซ, ความเรียงว่าด้วย ต้นก าเนิดและรากฐาน แห่งความไม่เท่าเทียมกัน 
ของมนุษยชาต(ิกรุงเทพฯ:บริษทัส านกัพิมพส์ยามปริทศัน์,2555), 22.  
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ประชาธิปไตยไดรั้บความนิยมในหลายประเทศ อาจเป็นท่ีแน่ใจไดว้่าระบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นสามารถท าให้ทุกคนเท่าเทียมกนั ท าให้คนท่ีแข็งแกร่งและอ่อนแอนั้นเสมอภาคกนั 
ไม่วา่จะดว้ยเร่ืองของการเขา้ถึงทรัพยากร การศึกษา การรักษาพยาบาล และสิทธิทางสังคมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุธศกัราช 2550 หมวดท่ี3สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  
 ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 
 มาตรา 28 (การอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพ)  
 บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้ เท่าท่ี
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 
 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวส้ามารถยกบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิ้ทธิเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ในศาลได ้
 บุคคลยอ่มสามารถใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อบงัคบัใหรั้ฐตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวดน้ี
ไดโ้ดยตรง หากการใชสิ้ทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบญัญตัิรายละเอียดแห่งการใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแ้ล้ว ให้ใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเป็นไปตามท่ี
กฎหมายไดบ้ญัญติั 
 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใชสิ้ทธิตาม
ความในหมวดน้ี 
 ส่วนท่ี 2 (ความเสมอภาค) 
 มาตรา 30 (ความเสมอภาค) 
 บุคคลย่อมเสมอกนัในทางกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในถ่ินก าเนิดเช้ือ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองซ่ึงไม่ขดั
ต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้
 มาตราท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธ์ิและ
เสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 ส่วนท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
 มาตราท่ี 32บุคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 
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 การทรมาน  ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ
กระท ามิได ้แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบญัญติัไม่ถือว่าเป็นการ
ลงโทษดว้ยวธีิการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามในวรรคน้ี 
 การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระท ามิได ้เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายศาลหรือมีเหตุอยา่ง
อ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 การคน้ตวับุคคลหรือการกระท าใดอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะ
กระท ามิไดเ้วน้แต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 ในกรณีท่ีมีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเ้สียหาย พนกังาน
อยัการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้สียหาย มีสิทธ์ิร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ระงบัหรือเพิกถอน
การกระท าเช่นวา่นั้น รวมทั้งก าหนดวธีิการตามสมควรหรือการเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดว้ยก็ได ้
 มาตรา 37 
 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนบัถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลทัธินิยมใน
ศาสนา และยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญติัหรือปฏิบติัตามความเช่ือถือ
ของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษต่์อหนา้ท่ีพลเมืองและไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน 
 ในการใชเ้สรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ 
อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อนัควรมีควรได ้เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลทัธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญิติ หรือปฏิบติัพิธีกรรมทางความเช่ือ
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน2 

 ดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแต่ระบบการปกครองท่ีให้ความส าคญักบั
เร่ืองของความเท่าเทียมกัน กับประสบกับปัญหาและการวิภากษ์วิจารณ์ในเร่ืองของ “สิทธิ
มนุษยชน”และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย”์ อาจเป็นไปได้ว่ากฎหมายนั้นใช้เป็นเพียงเคร่ืองมือ
เพื่อใช้ก ากบัควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในรัฐ หรือแมแ้ต่กระทั้งการนับถือศาสนาก็ดี กลบั
ไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงของมนุษยไ์ดเ้ลยในปัจจุบนัปัญหาเร่ืองของความไม่เท่าเทียมกนัใน
ประเทศไทยปัจจยัพื้นฐานเกิดจากการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชนชั้นแรงงาน เกษตรกร ชนชั้น
กลางในเมืองและต่างจงัหวดั ท่ีตอ้งการยกระดบัตนเองเพื่อเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ทางทรัพยากร 

                                           

 2วิกิซอร์ซ,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550(หมวดที่3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย),เขา้ถึงเม่ือ19 มิถุนายน 2559,เขา้ถึงไดจ้ากhttps://th.m.wikisource.org/wiki/
รวมทุกหมวด-วกิิซอร์ซ. 

https://th.m.wikisource.org/
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ความมัน่คงทางการเงินและหน้าตาทางสังคม ดงันั้นการศึกษาจึงถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้
ทางชนชั้น (Class Struggle)การให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดีนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของ
ผูป้กครองท่ีควรปฏิบตัิ เร่ิมจากการเรียนอย่างหนักหน่วง ในยุคที่การเขา้เรียนอนุบาลบางแห่ง
ยงัตอ้งมีการสอบแข่งขนั พ่อแม่ต่างตาลีตาเหลือก หาเงิน ท างานหนกัเพื่อให้ลูกไดรั้บการศึกษาท่ีดี 
เพราะเช่ือกนัวา่หากบุตรหลานไดเ้ขา้เรียนตามโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาท่ีดี เม่ือสามารถส าเร็จ
การศึกษาแลว้ นั้นคือการมีโอกาสท่ีมากกวา่ท่ีจะไดเ้ขา้ถึง ทรัพยากร สวสัดิการทางสังคม การดูแล
รักษาพยาบาล คู่ครองท่ีคู่ควรบทบาทและหน้าตาทางสังคม แต่ความเช่ือเหล่าน้ีจะเป็นจริงไดน้ั้น
ต้องอาศัยสถานะการเงินท่ีมั่นคงในครอบครัว ครอบครัวใดมีทรัพย์สินมากกว่านั้ นหมายถึง
หลกัประกนัท่ีบุตรหลานของตนเองสามารถเรียนไดจ้นส าเร็จการศึกษา แต่ความแตกต่างของรายได้
จากการประกอบอาชีพในครัวเรือนท่ีมีความมัน่คงทางดา้นการเงินท่ีต ่ากวา่ท าให้มีเด็กบางส่วนท่ี
ตอ้งออกจากระบบการศึกษาเพื่อมาช่วยครอบครัวท างาน ประชากรในส่วนน้ีตอ้งท างานที่หนัก
มากข้ึนเพื่อแลกกบัรายไดท่ี้มาก จากความแตกต่างทางรายได้น้ีผลท่ีได้คือความยากจนและดอ้ย
โอกาสจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลุ่มคนท่ีถูกเรียกว่า“คนจน” ซ่ึงมกัจะต้องถูกบงัคบัให้สละ
เสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนตน เปล่ียนมาเป็นความมัน่คงในระยะยาวของส่วนรวม และกลุ่ม
อภิสิทธ์ิชนหรือชนชั้ นน า เช่นการเวนคืนท่ีดินเพื่อก่อสร้างโครงการคมนาคมหรือระบบ
สาธารณูปโภคของรัฐและเอกชนท่ีมีรัฐสนบัสนุน ในกรณีน้ีการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงเป็นเร่ือง
ท่ีปฏิเสธได้ยากในเม่ือส่ิงใดท่ีน ามาซ่ึงผลประโยชน์ของคนหมู่มากส่ิงนั้นก็จะกลายเป็นส่ิงดีและมี
คุณค่าและคุม้ท่ีจะเสียสละ แมจ้ะตอ้งท าใหค้นจ านวนหน่ึงเสียผลประโยชน์อยา่งมากก็ตาม 

 การตั้งสมมุติข้ึนในเร่ืองของคุณค่ากลายเป็นการคน้หาความหมายต่อส่ิงท่ีชอบและไม่
ชอบให้กบัทุกๆอยา่ง เพื่อท่ีเราจะไดมี้เวลาคิดและตดัสินใจวา่ส่ิงน้ีจะน าส่ิงใดเขา้มาในชีวิตมนุษย ์
เราจึงพร้อมตลอดเวลาท่ีจะคอยสอดส่องและตั้งค  าถามต่อทุกส่ิงท่ีอยูร่อบตวัและพิจารณาส่ิงสมมุติ
ท่ีตวัเองสร้างข้ึนจากปัจจยัต่างๆท่ีแวดลอ้มอยูร่อบตวัพวกเขาวา่ส่ิงใดท่ีจะเป็นประโยชน์หรือเป็นภยั
ต่อตวัเขาเอง หรือแมแ้ต่ทรัพยสิ์น ธาตุแทข้องมนุษยค์ือการแสดงออกจากตวัมนุษยเ์อง การ
แสดงออกของมนุษยต์ามแนวคิดของกลุ่มลทัธิอตันยั(Subjectivism) ถือว่าอะไรก็ตามที่เกิดข้ึนมา
นั้นเกิดจากการตดัสินใจของตวัมนุษยเ์องเป็นคนตดัสิน3 ดงัเช่นบทสนทนาของของคามิน เลิศชยั
ประเสริฐ ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นในรายการพื้นท่ีชีวิต ซ่ึงมีช่ือตอนวา่ “ดี งาม จริง” ไวว้า่ “เวลาเรา
มองทุกอยา่ง สมมุติวา่ผมมองวา่คุณสวย แสดงวา่ผมมีความไม่สวยอยูใ่นใจ มาตรฐานของความไม่

                                           

 3อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง(กรุงเทพฯ:บริษทั 
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดั(มหาชน),2550), 114. 
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สวยบางอย่าง แสดงว่าถ้าเลยมาตรฐานน้ีคุณสวย สมมุติว่าผมมองคุณเป็นคนไม่ดี แสดงว่าผมมี
ความดีบางอยา่งอยู ่ถา้เลยจากจุดน้ีแสดงวา่คุณไม่ดี มนัเป็นโครงสร้างทัว่ไปของมนุษย ์เวลาคุณมอง
ส่ิงน้ีวา่เป็นขาวเพราะอะไร เพราะคุณมีความเป็นด าอยู ่คุณรู้วา่สีด าเป็นยงัไง คุณถึงรู้วา่ขาวเป็นยงัไง 
เรามองโลกทุกอยา่งจากส่ิงท่ีเรามีอยูข่า้งใน แต่เราจะไม่เห็นขา้งใน เราจะเห็นแต่ขา้งนอกท่ีเรามอง 
และนั้นเราก็คิดวา่มนัคือถูกกบัผดิ ดีกบัเลว แต่ไม่เคยคิดวา่ไอด้ าขา้งในหรือไอข้าวขา้งในมนัจะผิดก็
ได”้ หากมองให้ลึกลงไปในจิตใจมนุษยทุ์กคนล้วนอยากเป็นคนดี แต่ก็ใช้ว่าการท่ีคนหน่ึงคนจะ
เป็นคนดีนั้นจะเป็นกนัไดง่้ายดาย เพราะ“การเป็นคนดีมนัยากกว่าการพูดให้ดูวา่เป็นเราเป็นคนดี” 
การเป็นคนดีโดยเน้ือแทแ้ละการถูกมองว่าเป็นคนดีนั้นมีหลายปัจจยัมาประกอบ ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
ครอบครัว คนรัก เพื่อนฝงู และสังคม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงจูงใจ และเป็นพลงัผลกัดนัให้มนุษยผ์ู ้
ไม่สมบูรณ์แบบ เป็นไปในส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัเพื่อการยอมรับนบัถือจากสังคม  บางคนท าเพราะ
ตอ้งการเป็นท่ีรัก บางคนท าดีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน บางคนท าดีเพราะมนัเป็นเง่ือนไขของสังคม 
ถึงท่ีสุดแลว้มนุษยทุ์กคนลว้นมีจุดมุ่งหมายและมีความตอ้งการจากกระท าทั้งส้ิน และเม่ือเรามีความดี
อยู่ในระดับหน่ึง เราก็ใช้ความดีนั้นมาประหัตประหารกัน ทั้งท าลายฝ่ายตรงข้ามและสร้าง
ความชอบธรรมให้กบัตวัเอง เปรียบเทียบเปรียบเปรย อวดอุตริกนัใหญ่โต และเราก็เถียงกบั บา้งก็
ใชเ้หตุผล อา้งความถูกตอ้งความชอบธรรม เราให้ความส าคญักบัชุดขอ้มูลความจริงเพียงดา้นเดียว
มากจนเกินไป จนมองเห็นอีกฝ่ายนั้นดอ้ยค่าและต ่าตอ้ยกวา่ อยา่งเช่นกรณีของการรับประทานเน้ือ
สุนขั ในอีกสังคมหน่ึงท่ีมีการรับประทานสัตวช์นิดน้ี นั้นเป็นเพราะพวกเขานั้นอยู่ในวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมอย่างท่ีสังคมนั้นเป็นจนการกระท าในลกัษณะเช่นน้ีเป็นเร่ืองปกติ ส่วนสังคมท่ีมีความ
ผกูพนักบัสุนขัในฐานะของสัตวเ์ล้ียงท่ีมีไวเ้ป็นเพื่อน มกัจะแสดงความสะเทือนใจเม่ือไดรั้บรู้เร่ือง
ของการรับประทานสุนขั และแสดงทศันคติออกมาดว้ยความโกรธแคน้ บางคนกล่าวหาวา่เป็นการ
กระท าท่ีโหดร้าย ดงันั้นความแตกต่างทางการอบรมท่ีต่างกนั การได้รับผลประโยชน์ต่างกนั มี
วฒันธรรมท่ีต่างกนั คนอีกสังคมหน่ึงอาจตั้งค  าถามแสดงความเห็นที่แตกต่างตามความเช่ือและ
ความจริงของตนเอง ความไม่เท่าเทียมกนัของสัตวท่ี์เกิดข้ึนโดยมนุษย ์มีตั้งแต่การพิจารณาลกัษณะ
ทางกายภาพ ความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามลกัษณะทางสายพนัธ์ุ การอุปโภคและบริโภค ความคุม้ค่า
ทางเศรษฐกิจ ความสวยงาม ค่านิยมความเป็นภยัต่อมนุษย ์ความเช่ือทางดา้นพิธีกรรมและศาสนา มี
สัตวอ์ยูส่องชนิดท่ีมีประวติัศาสตร์อยู่คู่กบัมนุษยม์ายาวนาน ชีวิตสุนขัและแมวทั้งท่ีอยู่ภายใตก้าร
ดูแลของมนุษย ์และท่ีตอ้งใชชี้วติแบบจรจดั ในบางแง่มุมก็กลบัดูคลา้ยกบัสะทอ้นเร่ืองราวในสังคม
มนุษย ์ยกตวัอย่าง “แมวด า” มีการบนัทึกไวใ้นวฒันธรรมทางความเช่ือหลากหลายอารยะธรรม 
หรือในระดบัทอ้งถ่ิน เร่ืองราวของแมวด าท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุดนั้นคือการเป็นตวัแทนของส่ิงชัว่ร้าย
ส่ิงไม่ดี นั้นก็เพราะส าหรับมนุษยค์วามเช่ือเร่ืองของสีด านั้นมกัถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนความ ความ
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น่ากลวั ความลึกลบั ความเวิง้วา้ง ความเงียบสงดั ความเศร้า อ านาจ ความเขม้แข็ง จึงถือเป็นคราว
ซวยของแมวท่ีมีสีด า การตดัสินแมวตวัหน่ึงมีสีท่ีใช้อธิบายถึงแต่ส่ิงท่ีไม่ดี ถูกเหยียดโดยความเช่ือ
และเร่ืองเล่า 
 เป็นท่ีรู้โดยทัว่กนัว่าสังคมของมนุษยเ์ป็นสังคมของการต่อสู้ หน่ึงในนัน่คือการต่อสู้
ระหวา่งชนชั้นของผูก้ดข่ี และชนชั้นของผูถู้กกดข่ี  ดงัเช่นผลงานภาพ The Shootings of May Third 
ของโกยา่(Francisco de Paula Jose Goya y Lucientes) จิตรกรชาวสเปน ในเชา้วนัท่ี 3 พฤษภาคมท่ี
บริเวณเนินเขาปรินซิโอปิโอช่วงระหว่างปี ค.ศ.1798-1801 สเปนตกอยู่ภายใตก้ารยึดครองของ
ฝรั่งเศส ในขณะนั้นประเทศได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย นั้นคือฝ่ายที่ต่อตา้นฝร่ังเศส และฝ่ายท่ี
สนับสนุนให้ฝร่ังเศสปกครองต่อไป ในช่วงนั้นเกิดการลอบสังหารทหารฝร่ังเศสบ่อยคร้ัง นาย
พลโจอาซิมมูราต์(Joachim Murat) ประกาศไวว้า่ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม เป็นตน้ไปหากพบชาว
สเปนคนใดท่ีมีอาวุธปืนไวใ้นครอบครองให้สามารถต่อสู้ป้องกนัตวัไดท้นัที แถลงการณ์น้ีท าให้
ชาวสเปนถูกวิสามญัฆาตกรรมไปประมาณ 400 คน โกยา่เดินถือตะเกียงข้ึนเขาเพื่อไปดูภาพของ
เพื่อนร่วมชาติของเขาถูกประหารชีวิตดว้ยตาของตนเอง หลงัจากนั้นอีก 6 ปี รัฐบาลสเปนไดว้า่จา้ง
ของให้วาดภาพเพื่อเฉลิมฉลองเอกราชของสเปนหลงัจากท่ีพระเจา้ นโปเลียนถอนทพักลบัไปแลว้  
(กล่าวกนัวา่โกยา่มีความช่ืนชอบในการท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเพราะไม่ชอบความอ่อนแอและไร้
วนิยัของผูป้กครองสเปนในยคุนั้น)ดว้ยเหตุน้ีโกยา่ตอ้งหาทางแสดงวา่ตนเอาใจออกห่างจากฝร่ังเศส
เพื่อให้ตนเองปลอดภยั จึงเสนอท่ีจะวาดภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของฝร่ังเศส และเม่ือ
รัฐบาลใหม่เห็นชอบโกยาก็ไดรั้บเงินเดือนและค่าวสัดุในการวาดภาพภาพ The Shootings of May 
Third ความส าเร็จในการวาดภาพน้ีท าใหเ้ขาไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นจิตรกรประจ าราชส านกัอีกคร้ัง 
ก่อนจะอพยพไปอาศยัอยูท่ี่ฝร่ังเศสตราบจนวาระสุดทา้ยของชีวิต4 ผลงานของโกยา่ไดส้ะทอ้นภาพ
ความรุนแรงท่ีมนุษยป์ฏิบติัต่อกนั ดว้ยการเร่ิมตน้จากการแบ่ง “พวกเขา” ออกจาก “พวกเรา” ภายใต้
อคติพื้นฐานว่ากลุ่มของเราเหนือกวา่กลุ่มอ่ืน ในไม่ชา้ “พวกเขา” จะถูกมองวา่ต ่าตอ้ยดอ้ยค่าจนไม่
หลงเหลือความเป็นมนุษย(์Dehumanization) และตอ้งก าจดัให้ส้ินซากเม่ือเราเห็นว่าคนอ่ืนไม่ใช่
มนุษยเ์หมือนกบัเรา การท่ีจะใชค้วามรุนแรงกบัจึงกลายเป็นเร่ืองธรรมดา5 ก่อนหนา้ท่ีจะมีกฎหมาย
มนุษยใ์ชว้ิจารณญาณท่ีตนเองมีประกอบกบัเป็นบรรทดัฐานตามสังคมนั้นๆหากมีบุคคลหรือกลุ่มใด

                                           

 4สุทศัน์ ยกส้าน, ศิลปินอัจฉริยะ(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพส์ารคดี ในนามบริษทัวิริยะธุรกิจ
,2552), 48-51.  
 5มธุรดา สุวรรณโพธ์ิ, จิตวิทยามวลชน (Mass psychology), เขา้ถึงเม่ือ 23 กรกฎาคม2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaifamilylink 
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ละเมิดศกัด์ิศรีและเสรีภาพในการด าเนินชีวติอนัเป็นปกติสุขในสังคมแลว้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ใชว้ธีิการลงโทษอยา่งรุนแรง เม่ือเวลาล่วงเลยผา่นยุคผา่นสมยัจากชุมชนกลายมาเป็นเมืองจากเมือง
กลายมาเป็นประเทศ เพื่อท าให้สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรและความซับซ้อนของปัญหา จึงได้
เกิดการพฒันาเป็นตวักฎหมายท่ีจะตอ้งมีการบญัญติัไวใ้หเ้ป็นท่ีรับรู้โดยทัว่กนั  เพื่อหลีกเล่ียงการใช้
การลา้งแคน้ท่ีเกิดจากอารมณ์มาเป็นใช้หลกัมนุษยธรรมและหลกัการของเหตุผลในการพิจารณา
โทษแทน ในประเด็นน้ีศีลธรรมทั้งหมดท่ีมนุษยมี์นั้นมนัไม่ไดท้  าให้มนุษยเ์ราแตกต่างหรือดีไปกวา่
ภูตผปีีศาจเลย ยอ่มหมายความวา่คนหน่ึงคนมีสิทธ์ิที่จะตดัสินแทนคนอ่ืนได้ด้วยความชอบธรรม
ท่ีมาจากเหตุผลของตวัเองเขาจึงมีสิทธ์ิท่ีจะลงโทษ ด่าทอ ประณามสาปแช่ง คุมขงัและมีสิทธ์ิท่ีจะ
ท าร้าย หรือสังหาร ราวกบัวา่คนเหล่านั้นไม่หลงเหลือความเป็นมนุษยอ์ยูเ่ลย จึงยืนยนัไดว้า่มนุษย์
นั้นชอบท่ีจะก าหนดคุณค่าใหก้บัส่ิงต่างๆ เช่นการกระท าใดท่ีสามารถน ามาซ่ึงความไม่ปลอดภยัต่อ
ทรัพยสิ์นและตวัของเขาเองส่ิงนั้นจะเรียกว่าความชั่ว และในทางกลับกันหากการกระท าใดท่ี
สามารถน ามาซ่ึงผลประโยชน์และความปลอดภยัไดใ้นระดบับุคคลส่ิงนั้นจะเรียกวา่ความดี 
 
อทิธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ผลงานจิตรกรรมมีลักษณะเป็น2มิติ และ3มิติในด้านรูปภาพ (ส่วนมิติท่ี4ในผลงาน
จิตรกรรมนั้นคือ เวลา (Time) และความเคล่ือนไหว (Movement) ความหมายของมิติในทาง
ทศันศิลป์2มิติหมายถึง ส่ิงท่ีท าให้ภาพมีความต้ืน ลึก หนา บาง ตามสภาพความเป็นจริงจากการ
มองเห็นและจบัตอ้งได ้ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนประกอบของมิติไดด้งัน้ี จุด (point) เส้น (line) รูปร่าง 
(shape) รูปทรง (form) ในดา้นรูปภาพการรับรู้มิติท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนจาก มิติของสี (color) มิติท่ีเกิด
จากแสงเงา (light and shadow) มิติท่ีเกิดจากพื้นท่ีวา่ง (space) มิติท่ีเกิดจากการบดบงักนัหรือซ้อน
กนั (overlap) มิติท่ีเกิดจากความแตกต่างกนัของขนาด (different sizes) มิติท่ีเกิดจากเส้นและจุดรวม
สายตา (perspective)  
 ช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ปี 1970 ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่นหรือศิลปะจัดวาง 
(installation art)เป็นท่ีได้รับความนิยมมากในวงการศิลปะในยุคนั้น ดว้ยวิธีการสร้างสรรค์ไม่มี
รูปแบบวิธีการท่ีตายตวั มีความเปิดกวา้งกบัการสร้างสรรคข์องผลงานทั้งตวัวสัดุและรูปแบบและ
การใหค้วามส าคญักบัภาพรวมของพื้นท่ี ผลงานท่ีสร้างข้ึนจะไม่ประดบัประดาเพื่อให้เกิดความงาม
ทางทศันธาตุ (VisualElement)แต่เป็นการสร้างพื้นท่ีโดยรอบให้เกิดความหมายแบบใหม่ๆ ตรงน้ี
เองท าให้การติดตั้งผลงานในการแสดงนิทรรศการแต่ละคร้ัง ตอ้งมีการออกแบบการใชพ้ื้นท่ีท าให้
เกิดประโยชน์และเหมาะสมมากท่ีสุด พื้นท่ีวา่ง (Space) และบริบท (Context) ต่างๆควรเป็นโจทยท่ี์
ส าคญัท่ีศิลปินตอ้งแก ้ไม่วา่ศิลปินจะสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบใดก็ตาม ควรค านึงถึงการจดัวาง
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ลงในพื้นท่ีดว้ย บทบาทการท างานของศิลปินจึงมิใช่ลกัษณะเดิมๆท่ีมุ่งแต่ตวังานอยูเ่พียงอยา่งเดียว 
แต่ควรเปิดโอกาสให้ผลงานไดรั้บใช้บริบทของพื้นท่ีนั้นๆไม่ว่าจะติดตั้งในพื้นท่ีส่วนตวั (Private 
Space) หรือพื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) ก็ตาม6 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชุดวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีอา้งอิงแนวคิดการท างานศิลปะ
ผลงานของกลุ่มอินสตรูเมนทัลลิสม์(Instrumentalism) ซ่ึงมีความคิดว่า“ศิลปะเป็นภาษาแห่ง
ความคิด” หรือ “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมาย”7เป็นเคร่ืองมือของการส่ือสาร มีเร่ืองราวและ
ความหมายท่ีเกี่ยวกบัชีวิต สังคมและโลก การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาในวงการจิตรกรรม
เกิดข้ึนดว้ยสาเหตุหลายประการ ทั้งน้ีการมีขอ้จ ากดัอาจเป็นตวัฉุดร้ังจนท าให้ส่ิงๆนั้นไม่สามารถ
พฒันาตวัมนัเองได้ และในขณะเดียวกนัก็อาจเป็นตวักระตุน้อย่างดีจนสามารถพฒันาตวัเองจน
น าไปสู่ส่ิงใหม่ได ้ในปี ค.ศ.1839 ไดมี้การคิดคน้กลอ้งถ่ายรูปข้ึนโดยชาวฝร่ังเศส ดาแกร์ (Louis 
Jacques Mande Daguerre ค.ศ.1789-1851) จากส่ิงประดิษฐ์ช้ินน้ีท าให้การวาดภาพคนเหมือนเร่ิม
เส่ือมความนิยม และการท่ีจิตรกรเร่ิมเปล่ียนทศันคติการสร้างสรรค์ผลงานจากเดิมท่ีนิยมการวาด
ภาพทางประวติัศาสตร์ซ่ึงมกัจะถูกให้คุณค่ามากกว่าการวาดภาพทิวทศัน์หรือภาพหุ่นน่ิง เร่ิมไป
สนใจการสร้างงานท่ีเป็นไปตามสภาพความจริงจากธรรมชาติและสังคมแทน ดว้ยความตอ้งการท่ี
จะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีนอกเหนือจากความคิดฝันท่ีเกินความจริง จนเกิดเป็นกลุ่มลทัธิ “เรียลลิสม์
หรือสัจนิยม” (Realism) เร่ิมก่อตวัข้ึนในประเทศฝร่ังเศสในช่วงปี ค.ศ.1850-1990 โดยมีแนวคิดใน
การสร้างสรรคด์งัน้ี 

1. สร้างงานตามสภาพความเป็นจริง มีการออกไปวาดภาพภายนอกหอ้งท างาน 
2. เช่ือวา่ความงามมีอยูท่ ัว่ไปทุกหนทุกแห่ง แมจ้ะเป็นท่ีๆสกปรกท่ีสุด จนถึงชีวิตคนจน

ท่ีดูไร้ค่า โดยท่ีไม่ตอ้งจ ากดัเร่ืองราวเท่ากบัเป็นการยอมรับสภาพความจริงทัว่ๆไป 
3. ยอมรับยอมรับแนวทางการคน้ควา้แบบวิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การคน้ควา้หาความจริง

ท่ีพิสูจน์ได้จิตรกรคนส าคญัของกลุ่มสัจนิยมได้แก่ กูร์เบ (Courbet ค.ศ.1819-1877) มีเล(Jean 
Francois Millet ค.ศ.1814-1875) โดมีเย (Honore’ Daumier ค.ศ. 1808-1879) ฯลฯ 8 

                                           

 6สุริยะ ฉายะเจริญ,การติดตั้งผลงานในศิลปะร่วมสมัยไทย, เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://jumpsuri.blogspot.com /2009/03 /blog-post.html 

 7 อิทธิพล ตั้ งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง(กรุงเทพฯ:
บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดัม(หาชน),2550), 80. 

 8 ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่,พิมพค์ร้ังท่ี3(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554), 16. 

http://jumpsuri.blogspot.com/
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 ทั้งรูปแบบและแนวคิดของสัจนิยมมีลกัษณะแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ในแง่
ของความเป็นภววิสัยและความเป็นธรรมดาสามญัโดยไม่ปรุงแต่งให้เกิดความสง่างามตามแบบคติ
นิยมคลาสสิก นอกจากน้ีแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์สังคมและปฏิฐานนิยม (Positivism) ของโอ
กุสต์กงต์(Auguste Comte) และ ปรัชญาประสบการณ์นิยม (Empiricism) มีอิทธิพลอย่างสูงต่อ
แนวทางสัจนิยม ในท่ีน้ีสัจนิยมจึงมีนยัความหมายของการน าเสนอความจริง (Truth) ซ่ึงเป็นแนวคิด
ทางปรัชญามากกว่ารูปแบบที่เหมือนจริง ซ่ึงการน าเสนอความจริงตามทรรศนะน้ีมีฐานความ
เช่ือวา่ศิลปะตอ้งเป็นกระจกสะทอ้นสังคมอยา่งซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา9 

 แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆเกิดข้ึนมามากมาย แต่ก็มีศิลปิน
จ านวนไม่น้อยท่ียงัคงยึดมัน่ตามรูปแบบฉบบัเดิมท่ีเคยท ามาในอดีต การเขา้ถึงความจริงหรือ “สัจ
ธรรม” ของแต่ละกลุ่มหรือลทัธิต่างมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกลุ่มศิลปินท่ีอา้งค าว่าสัจนิยม
หรือเรียลลิสม ์(Realism) ในการคน้หาความจริงจึงใชป้ระเด็นของการแสดงส่ิงท่ีธรรมดาหรือความ
อปัลกัษณ์มาเป็นประเด็นในการแสดงออกของผลงานเช่นสภาพความเป็นจริงของสังคม ความ
เหล่ือมล ้ าระหว่างคนจนและคนรวย ความเป็นคนธรรมดาของนกับวชเป็นตน้ ในทางปฏิบติันั้น
ความหมายของค าวา่ “เหมือนจริง” มีความสัมพนัธ์กบัค าวา่ “ธรรมชาตินิยม” ก็จะมีความหมายท่ีใช้
เรียกส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัค าว่า “รูปแบบท่ีท ากนัซ ้ าซาก”ดงัเช่นผลงานประติมากรรมของกรีกในยุค
คลาสสิคในช่วงระยะเวลาราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ค าวา่ “โซเชียล” หรือ “สังคม” (Social) น ามา
รวมอยูด่ว้ยเป็นจึงกลายเป็นกลุ่มลทัธิสัจธรรมสังคมนิยม (Social Realism) มีความหมายถึงความ
เป็นจริงในการประจกัษ ์เนน้เฉพาะถึงเร่ืองการรับรู้ทางการเมืองหรือสังคมตามอุดมการณ์แบบลทัธิ
สังคมนิยม เป็นผลงานท่ีมีแนวโน้มทาง “โซเชียลเรียลลิสต์” (Social realist) ต่อมาค าน้ีใช้เรียก
ผลงานท่ีแสดงออกในเง่ือนไขทางการเมืองโดยตรง มีแนวโนม้แสดงออกเก่ียวกบัสังคมอยา่งรุนแรง 
มีความเป็นสัจจะทางดา้นเน้ือหา เช่น การกดข่ีขูดรีด ความแตกต่างทางชนชั้น การต่อตา้นอ านาจ
เผด็จการ ฯลฯ ค าวา่สัจธรรมสังคมนิยม หรือสัจนิยมแนวสังคมนิยม เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1945 ใชเ้ป็น
ทางการคร้ังแรกเพื่อใช้เรียกผลงานของกุตตูโซ (Guttuso) ค าน้ีแสดงความหมายเด่นชัดถึง
อุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยม มีทฤษฎีการพิจารณาและการท างานตามหลกัสุนทรียศาสตร์
ของลทัธิมาร์กซิสต์(Marxist Aesthetic) มีทั้งกลุ่มท่ีอยู่ในประเทศสังคมนิยมและทุนนิยม โดยมี
จุดประสงค์อยู่ท่ีเพื่อ “เพื่อประชาชน” ซ่ึงได้แก่ชนชั้นกรรมกร ชาวนา และคนยากจน ทั้งน้ีการ

                                           

 9สรรเสริญ สันติวงศคิ์วบิสม,์ “ในฐานะทีเ่ป็นจุดเปลีย่นจากศิลปะเหมือนจริงมาสู่นามธรรม
เรขาคณติในศิลปะสมัยใหม่” (โครงการวจิยั หมวดวชิาทศันศิลป์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร,2555), 40. 
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แสดงออกทางความคิดท่ีแสดงความจริงต่างออกไปจากพวกอนาธิปไตย (Anarchist) หรือพวกดาดา
ท่ีไม่มีความคิดในทางรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงพวกศิลปินอนุรักษ์นิยมในอดีต ศิลปินท่ี
สร้างสรรค์ผลงานตามแนวลทัธิน้ีเป็นท่ีรู้จกัในค่ายของเสรีประชาธิปไตยได้แก่ กุตตูโซ จิตรกร
อิตาลี (Renato Guttusoค.ศ. 1912-1988) โอรอสโค จิตรกรเม็กซิกนั (Jose’ Clemenye’ Orozco ค.ศ. 
1883-1949) และซิเกอิโรส จิตรกรเมก็ซิกนั (David Alfaro Siqueiros ค.ศ. 1898-1975) เป็นตน้10 

 จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1960 ไดเ้กิดกลุ่ม “นิวเรียลลิสม์” หรือ สัจธรรมนิยมใหม่ (New 
Realism) โดยมี ปิแอร์ เรสตานี (Pierre Restany) กบักลุ่มของ อีฟ แคลง (Yves Klein) โดยมี
จุดประสงคใ์นเร่ิองการพิทกัษรั์กษาศิลปะของส านกัปารีส ไม่ใหโ้นม้เอียงไปในแนวอิทธิพลใหม่ ๆ 
จากศิลปะพ็อพ อาร์ตของอเมริกา เหตุท่ีใช้ค  าว่า “นิว” (New = ใหม่) เพราะว่ามีการเสนอความ
บริสุทธ์ิและความง่ายซ่ึงแนบสนิทอยู่กบัส่วนต่าง ๆ ของสัจธรรม เรสตานีกล่าวว่า “ลทัธินิวเรียล
ลิสม์ เป็นเคร่ืองบอกสัจธรรมทางสังคมศาสตร์ โดยปราศจากความตั้งใจจะถกเถียงใด ๆ ทั้งส้ิน”11

ในช่วงศตวรรษท่ี20 การหลุดออกจากขอ้จ ากดัในผลงานศิลปะ2มิติ(รวมทั้งศิลปะในแขนงต่างๆ) มี
ให้เห็นไดอ้ย่างต่อเน่ือง รูปแบบการพฒันา จากเดิมท่ีเป็นการใช้กระดาษ ผา้ใบ ผนงั หรือก าแพง 
การหลุดออกจากขอ้จ ากดัในผลงานศิลปะ2มิติ (รวมทั้งศิลปะในแขนงต่างๆ) การเปล่ียนแปลงใน
วงการจิตรกรรมเกิดข้ึนดว้ยสาเหตุหลายประการ  

 ในช่วงระยะเวลาในปี ค.ศ. 1995 โรเบิร์ต เราเชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg)  ศิลปิน
คนส าคญัของกลุ่มพ็อพอาร์ตอเมริกา เขาได้ใช้วิธีการบางอย่างที่เป็นการท าลายประเพณีการ
สร้างสรรคภ์าพท่ีจ ากดัอยูเ่พียงแค่ภายในกรอบส่ีเหล่ียมของผืนผา้ใบ เขาน าเสนอเง่ือนไขของศิลปะ
แนวใหม่ข้ึนคือสร้างศิลปะจากส่ิงท่ีเป็นอยูท่ ัว่ไปในกระบวนการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมลวงตาแบบ
ดั้งเดิม เป็นส่ือท่ีใชร้องรับในกระบวนการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมลวงตาแบบดั้งเดิม เน่ืองจากแนวคิด
และเจตนาของตวัศิลปินเองท่ีตอ้งการใช้ตวัของวตัถุจริงท่ีมีทั้งมวลและปริมาตรแบบ3มิติ น ามา
ประกอบผสมกบัการพิมพ ์หรือการใชสี้ระบายลงบนตวัวสัดุกลายเป็นจิตรกรรมเทคนิคผสม(Mixed 
Media Painting) พฒันาการของงานจิตรกรรมที่ตอ้งการสร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างจาก
การน าเสนอแบบธรรมเนียมปฏิบตัินอกเหนือจากการน าวสัดุมาติดลงบนช้ินงาน การสร้างมวล 
ปริมาตร และมิติให้มีความเป็นไปไดใ้นทางสร้างสรรค์และแนวความคิดมากข้ึนเป็น “จิตรกรรม

                                           

 10ก าจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี3 (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,2554), 388-389. 

 11 ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี3 (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554), 517. 
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ผสม(Combine Painting) การสร้าสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีตอ้งการท่ีอยากจะน าเอาวิจิตร
ศิลป์สองประเภท นั้นคือ จิตรกรรม และประติมากรรม น ามาผสมผสานใช้สีท่ีเป็นภาษาของ
จิตรกรรม เป็นผลงานท่ีจะตอ้งติดตั้งในพื้นท่ีจดัแสดงเพื่อเช่ือมคนดู และผลงานศิลปะให้สัมพนัธ์
กบัพื้นท่ีจดัวางไม่วา่จะเป็นการติดตั้งในพื้นท่ีอาคารแสดงนิทรรศการศิลปะ อาคารสถานท่ีในส่วน
ของเอกชนหรือส่วนบุคคล ความส าคญัของการสร้างสรรคผ์ลงานประเภทน้ีคือการให้ความส าคญั
กบัประสบการณ์ร่วมกบัผูช้มดว้ยการเลือกส่ือสร้างสรรคผ์ลงาน การใชส่ื้อเทคโนโลยี และปริมาตร
ท่ีเป็นภาษาของประติมากรรม จนเกิดเป็น“จิตรกรรมจดัวาง” (painting installation) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 Robert Rauschenberg,Monogram, 1955-59 Robert Rauschenberg/ Untitted Press, Inc. / 

Bildupphovsratt 2016 
ท่ีมา:Modernamuseet, The Collection>Research Robert, Rauschenberg,Monogram, Accessed 
July 2, 2016, Available fromhttp://www.modernamuseet.se/en/Moderna-Museet/ About/ Research/ 
Robert-Rauschenberg/  

http://www.modernamuseet.se/en/Moderna-Museet/%20About/%20Research/%20Robert-Rauschenberg/
http://www.modernamuseet.se/en/Moderna-Museet/%20About/%20Research/%20Robert-Rauschenberg/
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ภาพท่ี 2 Martin Honert, Bande (Gang),2002,steel, polyester, paint, 61 x 152 x 53 inches. 

ท่ีมา: Wikipedia, File:Honert Gang.jpg, Martin Honert, Bande (Gang), Accessed July 2, 2016, 
Available from https://en.wikipedia.org/wiki/File:Honert_Gang.jpg 
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บทที่3 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 การมองและการท าความเขา้ใจในเร่ืองของมิติและระนาบ เวลาเรามองหรือจดจ าภาพ
อะไรส่ิงท่ีปรากฏและบนัทึกจะมาในลกัษณะของภาพ2มิติทั้งภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ส่วนการ
รับรู้ใน 3 มิติเกิดจากการสัมผสัและการมองเห็น หลงัจากพิจารณาการสร้างมิติในผลงาน
จิตรกรรมเรามองเห็น มิติ ระยะ ความลึกได้จากระนาบ2มิติเท่านั้น จากขอ้จ ากดัน้ีท าให้เกิดการ
สร้างสรรคต่์อยอดจากองคค์วามรู้เดิมนั้นคือ การน าระนาบ2มิติทีเกิดจากการออกแบบ โดยน าแต่ละ
ช้ินส่วนมาประกอบเป็นรูปร่างของวตัถุหรือส่ิงมีชีวติโดยใชห้ลกัการเดียวกบัการเขียนแบบภาพฉาย
(Orthographic views) เป็นภาพท่ีแสดงรายละเอียดของช้ินงานท่ีประกอบดว้ยดา้นหนา้ดา้นขา้งและ
ดา้นบนซ่ึงแต่ละดา้นจะแยกจากกนัอยา่งอิสระแต่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะขององคป์ระกอบของ
ช้ินงานดว้ยการถอดระนาบของแต่ละช้ินส่วนในร่างกายออกเป็นมุมต่างๆ ซ่ึงบนแผน่ระนาบ2มิติ
แบ่งเป็น3 ดา้นคือดา้นหนา้ดา้นขา้งและดา้นบนส่วนการสร้างค่าน ้าหนกันั้นไดมี้การระบายสีเพื่อให้
เกิดการลวงตาและรับรู้ไดถึ้งปริมาตร น าแต่ละช้ินส่วนมาประกอบต่อกนั ท าให้ระนาบนั้นไม่ได้
มองไดเ้พียงแบบดา้นเดียว ภาพท่ีปรากฏจึงคลา้ยกบังานประติมากรรม แต่รูปทรงและการสร้างค่าน ้ า
หนงัแสงเงาเกิดจากการระบายดว้ยเทคนิคจิตรกรรม  
 
ขั้นตอนการศึกษา 

 1. ข้ันตอนการสังเคราะห์ข้อมูลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
1.1 ดา้นแนวคิดท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกนั ทั้งทางดา้นกายภาพและ

ดา้นจิตใจ ในดา้นกายภาพแสดงถึงภาพของการเผชิญหนา้กนัของตวัละครในผลงาน การติดตั้งให้
เห็นถึงความเหล่ือมล ้ากนั และแสดงถึงกิริยาท่าทางของตวัละครท่ีเป็นสัตวข์องผลงานแต่ละชุดใน
ลกัษณะการแสดงออกเช่น การมีอ านาจ  การต่อตา้น โกรธ กงัวล กลวั ดุร้าย เจา้เล่ห์สงบน่ิง และ
เหยยีดหยาม  

1.2 ดา้นรูปแบบ ผลงานที่สร้างจากแผ่นไมอ้ดั ซ่ึงวสัดุที่จะน ามาใช้สร้างผลงาน
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัแนวความคิดท่ีขา้พเจา้ไดท้  าการถอดระนาบของแต่ละช้ินส่วนในร่างกายหรือ
ส่ิงของวตัถุออกเป็นมุมต่างๆบนแผ่นระนาบ2มิติแบ่งเป็น3 ดา้นคือดา้นหน้าดา้นขา้งและดา้นบน
เวลาเรามองหรือจดจ าภาพอะไรส่ิงท่ีปรากฏและบนัทึกจะมาในลกัษณะของภาพ2มิติ ส่วนการรับรู้
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ไดถึ้งปริมาตรกบัระยะเกิดจากการสัมผสัและความต่างกนัของของความลึกของวตัถุเป็นการรับรู้
แบบ3มิติ ส่วนการสร้างค่าน ้ าหนกันั้นไดมี้การระบายสีเพื่อให้เกิดการลวงตาและรับรู้ถึงปริมาตร 
การพิจารณากายภาพของผลงานจิตรกรรมนั้นเรามองเห็น มิติ ระยะ ความลึกได้จากระนาบ2มิติ
เท่านั้น จากขอ้จ ากดัน้ีท าใหเ้กิดการสร้างสรรคแ์ต่ไม่ไดเ้ป็นการสร้างส่ิงใหม่ เป็นการน าเอาระนาบ2
มิติท่ีเกิดจากการออกแบบแต่ละช้ินส่วนน ามาประกอบเป็นรูปร่างของวตัถุหรือส่ิงมีชีวิตโดยใช้
หลกัการเดียวกบัการเขียนภาพฉาย (Orthographic views) กบัรูปแบบการประกอบต่อกนัโดยไดแ้รง
บนัดาลใจมาจาก 3D-Animals-Puzzles (ภาพท่ี 3 และภาพท่ี4)โดยการศึกษาแต่ละช้ินส่วน ท าให้เม่ือ
ประกอบต่อช้ินส่วนระนาบผลท่ีไดน้ั้นคลา้ยกบังานประติมากรรม แต่การสร้างค่าน ้ าหนกัแสงเงา
เกิดจากการระบายดว้ยเทคนิคจิตรกรรม  

 

 
ภาพท่ี 3 3D Animals Puzzle/3D Puzzle 
ท่ีมา: Sz wholesale.com, Wholesale 3d Animal Puzzle/3D Puzzle from China , Accessed 
November 26, 2015, Available 
fromhttp://www.sz-wholesale.com/p/3D-Puzzle-Animal/3D-Animals-Puzzles---3D-Puzzles-164363.html 
 

 
 
ภาพท่ี 4  Model 3D puzzle, 3D Premier League Puzzle Stadium Model  
ท่ีมา : เฟซบุค๊, 3D Premier League Puzzle Stadium Model, เขา้ถึงเม่ือ 26 เมษายน 2058, เขา้ถึงได้
จาก https://www.facebook.com/model3dpuzzle/photos/a.317325708408561.1073741837.299912946816504/701547
873319674/?type=3&theater 

http://www.sz-wholesale.com/p/3D-Puzzle-Animal/3D-Animals-Puzzles---3D-Puzzles-164363.html
https://www.facebook.com/model3dpuzzle/photos/a.317325708408561.1073741837.299912946816504/701547873319674/?type=3&theater
https://www.facebook.com/model3dpuzzle/photos/a.317325708408561.1073741837.299912946816504/701547873319674/?type=3&theater
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แรงบนัดาล
ใจ 

วิธีการ การ
จดัการ 

ความคิด 
จินตนาการ 

เน้ือหา 
เร่ืองราว 

รูปแบบ
ผลงาน 

 ในช่วงศตวรรษท่ี20 การหลุดออกจากขอ้จ ากดัในผลงานศิลปะ2มิติ(รวมทั้งศิลปะใน
แขนงต่างๆ) มีให้เห็นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รูปแบบการพฒันา จากเดิมท่ีเป็นการใชก้ระดาษ ผา้ใบ ผนงั 
หรือก าแพง เป็นส่ือท่ีใชร้องรับในกระบวนการสร้างสรรคจิ์ตรกรรม แต่เน่ืองจากแนวคิดและเจตนา
ของตวัศิลปินเองกลบัใชต้วัของวตัถุจริงท่ีมีทั้งมวลและปริมาตรแบบ3มิติ น ามาประกอบผสมกบั
การพิมพ์ หรือการใช้สีระบายลงบนตวัวสัดุแทน  เป็นจิตรกรรมเทคนิคผสม(Mixed Media 
Painting) พฒันาการของงานจิตรกรรมท่ีตอ้งการสร้างสรรคใ์หมี้ความแตกต่างจากการน าเสนอแบบ
ธรรมเนียมปฏิบติันอกเหนือจากการน าวสัดุมาติดลงบนช้ินงาน การสร้างมวล ปริมาตร และมิติให้มี
ความเป็นไปไดใ้นทางสร้างสรรค์และแนวความคิดมากข้ึนเป็นการบ่งบอกถึงเจตนาของศิลปินท่ี
ตอ้งการน าเอาวจิิตรศิลป์สองประเภท นั้นคือ จิตรกรรม และ ประติมากรรม น ามาผสมผสานใชสี้ท่ี
เป็นภาษาของจิตรกรรม และปริมาตรท่ีเป็นภาษาของประติมากรรมนั้นคือการน าภาษา2มิติของ
จิตรกรรม และภาษ3มิติของประติมากรรมน ามาผสมกนัจนเกิดเป็น “จิตรกรรมผสม(Combine 
Painting)จากนั้นงานจิตรกรรมไดมี้การพฒันาเทคนิคและวธีิการในการสร้างสรรคม์ากข้ึนกลายเป็น 
“จิตรกรรมจดัวาง” (painting installation)เป็นผลงานท่ีจะตอ้งติดตั้งในพื้นท่ีจดัแสดงเพื่อเช่ือมคนดู
กบัผลงานศิลปะให้สัมพนัธ์กนัราวกลบัวา่เป็นส่วนหน่ึงกบัผลงานของศิลปิน และการจดัวางติดตั้ง
นั้นยงัคงตอ้งค านึงถึงต าแหน่ง ปริมาณ และจงัหวะใหส้ัมพนัธ์กบัพื้นท่ี 

1.3 ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เร่ิมตน้จากการติดตามขอ้มูลข่าวสารในทุกเร่ือง 
ท าใหพ้บวา่บางขอ้มูลและข่าวสารนั้นซ่อนหรือเผยประเด็นของความไม่เท่าเทียมกนั เราจะพบการ
เปรียบเทียบ มีเหนือกว่า ดอ้ยกว่า ในบริบทต่างๆท าให้เห็นว่ามนุษยน์ั้นช่ืนชอบการจดัล าดบัใน
ทุกเร่ืองเพื่อหาส่ิงดี ส่ิงเลว และความจริงในส่ิงท่ีพวกเขานั้นสนใจใคร่รู้ วธีิคิดจึงเป็นในลกัษณะของ
การคิดแบบเป็นถอ้ยค าแลว้จึงค่อยพฒันามาเป็นภาษภาพในภายหลงั ชุดขอมูลพวกน้ีก่อเกิดเป็นแรง
บนัดาลใจ เกิดจินตนาการ เกิดความคิดในการก าหนดขอบเขตของการสร้างสรรคผ์ลงาน (ภาพท่ี5) 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี5 ภาพแผนภูมิแสดงขั้นตอนของล าดับท่ีมาของการสร้างสรรค์ได้แก่เน้ือหาเร่ืองราว แรง

บนัดาลใจ ความคิดจินตนาการวธีิการจดัการ รูปแบบของผลงาน 
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 ในดา้นของผลงานเร่ิมตน้จากการก าหนดตวัละครท่ีเป็นช้ินผลงาน จ านวนช้ินงานใน
ผลงานหน่ึงชุด และความเป็นไปไดใ้นการติดตั้งทั้งพื้นท่ีภายในห้องนิทรรศการและพื้นท่ีสาธารณะ 
นั้นก็เพราะความชดัเจนในการส่ือสารออกไปนั้นส าคญัมาก ตอ้งท าให้ชุดความรู้หรือความคิด
บางอย่างท่ีมีความซับซ้อนนั้นออกมาให้ดูเขา้ใจโดยท่ีไม่ตอ้งตีความหมายโดยใชเ้วลานาน การใช้
ภาพของส่ิงมีชีวิตเป็นจุดดึงดูดความสนใจเพื่อให้รับรู้สารในเบ้ืองตน้ และมากพอท่ีจะท าให้ผูช้ม
นั้นไดเ้กิดจินตนาการหรือค าถามว่ามนัคืออะไร เป็นเร่ืองเป็นประเด็นของความไม่เท่าเทียมกนัใน
ดา้นไหน ในส่วนการท าความเขา้ใจท่ีเหลือเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัของผูช้มท่ีจะคิดวา่ผลงาน
ท่ีอยู่ตรงหน้านั้นเช่ือมโยงกบัความเป็นจริงของเร่ืองนั้นในมุมมองไหน ฉะนั้นการแสดงออกของ
ผลงานจึงอยูท่ี่การก าหนดเน้ือหา รูปแบบ และเทคนิควธีิการในการสร้างสรรค ์(ภาพท่ี6) 
   

     
 
 
 

ภาพท่ี6 ภาพแผนภูมิแสดงการสร้างสรรค ์
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ในการการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ีมีความสนใจผลงานศิลปะจัดวาง ด้วยวิธีการ
สร้างสรรค์ไม่มีรูปแบบวิธีการท่ีตายตวั มีความเปิดกวา้งกบัการสร้างสรรค์ของผลงานทั้งตวัวสัดุ
และรูปแบบ จากการค้นควา้ทดลองเพื่อให้ผลงานจิตรกรรมหลุดพน้จากกรอบของภาพการ
สร้างสรรค ์งานจิตรกรรมจากเดิมมีลกัษณะ2 ขา้พเจา้จึงขอน าผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพท่ี7) มาเป็น
ตวัอยา่งในการน าการพฒันาผลงานท่ีมีรูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมจดัวางโดยไดน้ า
แรงบนัดาลใจมาเปรียบเทียบวิเคราะห์เพื่อพฒันาการส่ือสารในดา้นของภาพท่ีปรากฏในประเด็น
เน้ือหาของความไม่เท่าเทียมท่ีปรากฏข้ึนในสังคม  

 

ความคิด 
จินตนาการ 

 

ภาพร่าง
ตวัละคร
ใน

ความคิด 

ภาพร่าง
ผลงานใน
กระดาษ 

คน้ควา้หา
ขอ้มูล 

สร้างสรร
คผ์ลงาน
จริง 



22 

 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ผลงานสร้างสรรคชุ์ดวทิยานิพนธ์ 
 
 ผลงานชุดน้ีน าเสนอผลงานผ่านทศันคติส่วนตวั เพื่อตอ้งการตั้งค  าถามถึงคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย ์วา่เราวดักนัท่ีตรงไหนใช่เกณฑ์อะไรเป็นมาตรฐาน หากวดักนัท่ีการกระท า ค  าพูด 
ความรู้ หรือศกัด์ิศรี ใครท่ีมีอะไรมากกวา่ คนผูน้ั้นควรถูกใหค้่าของความเป็นมนุษยท่ี์มากกวา่ องกร
ท่ีให้ความส าคญัในหลกัการของศีลธรรม และจริยธรรมนั้นคือองกรณ์ศาสนา กฎหมายและ
ระบบการปกครอง ท่ีพยายามท าให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขโดยการผลิตเง่ือนไข ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และมาตรฐานทางจริยธรรม ท่ีก าหนดให้การกระท าเหล่าน้ีเป็นความดีท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขสากลในสังคมนั้นๆ แต่ในความจริงเร่ืองท่ีพวกเราใชดู้ถูก ถากถาง และเหยียดหยามกนัมา
จากสาเหตุท่ีได้ยกตวัอย่างไว ้ เพียงแค่เรามองกนัคนละมุมหรือเลือกท่ีจะมองความจริงเฉพาะท่ี
ตวัเองคิดวา่ถูกใจไม่ไดเ้ป็นการมองในทุกมิติของเร่ืองนั้น เราก็จะใชเ้พียงแค่มาตรฐานท่ีเรามีตดัสิน
ความจริงในทุกเร่ืองท่ีเราชอบและไม่ชอบ จึงได้ท าการหาขอ้มูลจากข่าวสารภายในประเทศเพื่อ
ท าการเปรียบเทียบขอ้มูลและวิเคราะห์เน้ือหาของข่าว (ภาพท่ี 8) ท าให้พบวา่ตน้ตอของปัญหาเกิด
จากความจริงถูกตกแต่งดว้ยขอ้มูลในเชิงทฤษฎี การวิเคราะห์ และการเลือกรับรู้ความจริง ตามท่ีทุก
คนจะค านึงไดว้า่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนน้ีท าใหไ้ดรั้บและสูญเสียผลประโยชน์ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน หากน ามา
ซ่ึงเกียร์ติ และความมัง่คัง่ ส่ิงนั้นจะถูกเรียกวา่ความดี และในทางตรงกนัขา้มหากส่ิงนั้นท าให้เส่ือม
เสียเกียรติและความมัง่คัง่ส่ิงนั้นจะถูกเรียกวา่ความชัว่ร้าย 
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ภาพท่ี 8 ประเด็นจากกิจกรรม bike for dad 

ท่ีมา :เฟซบุ๊ค, Drama-addict,อันนี้เป็นประเด็นจากกิจกรรม bike for dad, เขา้ถึงเม่ือ 2 กรกฎาคม 2559, 
เข้าถึงได้จากhttps://www.facebook.com/ DramaAdd/ posts/ 10153858053278291? Comment_id 
=10153858055248291&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D 

 
 หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมขอ้มูลทีได้จากส่ือสังคมออนไลน์  ท าความเขา้ใจขอ้มูล
และเม่ือเกิดภาพในความคิดข้ึนแลว้ ขา้พเจา้จึงท าการร่างภาพข้ึนมา (ภาพท่ี 9) 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ภาพร่างผลงาน 
 
 เม่ือร่างภาพทางความคิดเสร็จแลว้ ขั้นตอนถดัมาคือการสร้างสรรคผ์ลงานจริง โดยการ
น าเอาแผ่นไมอ้ดั มาท าการตดั ทดลองประกอบก่อนลงสีและตรวจสอบว่ามีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
ภาพร่าง (ภาพท่ี6) เม่ือส้ินสุดขั้นตอนของการลงสีและประกอบเพื่อดูความสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงน าผลงานท่ีสร้างสรรค์นั้นมาทดลองการจดัวางเพื่อหามุมมองและระยะท่ีเหมาะสมและ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLOE69TNAhVEtI8KHe2yCPUQFggwMAM&url=https%3A%2F%2Fen-gb.facebook.com%2FDramaAdd%2Fposts%2F10153858053278291%3Fcomment_id%3D10153858055248291%26comment_tracking%3D%257B%2522tn%2522%253A%2522R%2522%257D&usg=AFQjCNGMjfhcT_aWyFiymz7Nr2SPZXGILQ
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ส่ือสารออกมาได้อย่างเต็มท่ี ก่อนจะน าเอาผลงานไปติดตั้งยงัอาคารนิทรรศการศิลปะและพื้นท่ี
สาธารณะ 

 
 
ภาพท่ี 10 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 12 ขั้นตอนการติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ในพื้นท่ีสาธารณะ 

 
 
ภาพท่ี 13 ขั้นตอนการติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ในพื้นท่ีสาธารณะ
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บทที่4 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะก่อนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์นั้น ประเด็นของ
การสร้างสรรค์เป็นเร่ืองของการคน้ควา้พฒันารูปแบบและมีความพยายามก้าวขา้มขีดจ ากัดใน
รูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ช่วงระยะเวลาและรอยต่อท่ีส าคญัในผลเกิดจากความ
ตอ้งการในการน าเสนอผลงานจิตรกรรม2มิติให้มีลกัษณะหลุดออกจากการติดตั้งหรือแขวนผลงาน
บนผนงั ดว้ยความบงัเอิญในขณะการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท าให้
ขา้พเจา้เกิดความสนใจข้ึนวา่ มีเหตุผลใดท่ีเราจ าเป็นจะตอ้งรับรู้มิติในงานจิตรกรรมเพียงมุมมอง
เดียวบนพื้นระนาบรองรับท่ีเป็น2มิติ ขอ้จ ากดัของงานจิตรกรรมท่ีเราสามารถมองเห็นความเป็นไป
ของการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมท่ีผา่นมาในประวติัศาสตร์ศิลป์ท่ีมากไปดว้ยอุดมการณ์ต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นการใช้ความสุดโต่ง ความเป็นขบถ หรือการต่อยอด ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยของการ
ขบัเคลื่อนการสร้างสรรค์ให้ด าเนินต่อไปได้ อาจกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดของงานจิตรกรรมยงัคง
เป็นโจทยส์ าคญัท่ีจะน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมในอนาคต 

 
การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่1 
 ดว้ยแนวคิดท่ีอยากใหผ้ลงานจิตรกรรมนั้นมีลกัษณะของการกินพื้นท่ีหรือมีส่วนร่วมใน
หอ้งนิทรรศการ ราวกบัวา่เป็นส่วนหน่ึงหรือกลมกลืนไปกบัผูช้มผลงาน ในระยะแรกขีดจ ากดัของ
การติดตั้งผลงานยงัคงอยูบ่นผนงั และไดมี้การพฒันารูปแบบให้เช่ือมโยงกนัโดยการแยกออกเป็น2
ส่วน ดว้ยการแยกติดตั้งให้แต่ละส่วนส่ือสารกนัระหวา่งผนงัดา้นหน่ึงส่ือสารกบัผลงานท่ีติดตั้งอีก
ด้าน การให้ผูช้มมีส่วนร่วมในผลงานชุดน้ีคือการท าหน้าท่ีพิจารณาถึงความเช่ือมโยงระหว่าง
ผลงานทั้งสองผนงั ผนงัดา้นหน่ึงเป็นรูปวาดชายสองคนก าลงัพิจารณาภาพผลงาน2ภาพท่ีอยูฝ่ั่งตรง
ขา้มท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพตามภาบการวิเคราะห์จิตวิทยาดว้ยรอย
หมึกของแบบทดสอบบุคคล (Rorscharch Technique)ในระยะน้ีข้าพเจ้าเร่ิมสนใจการสังเกต
พฤติกรรมของมนุษย ์โดยการตั้งค  าถามข้ึนวา่เราใชเ้กณฑ์หรือมาตรวดัอะไรมาตดัสินมนุษยด์ว้ยกนั
เอง 
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ภาพท่ี 14ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 “พิจารณาตามเน้ือภาพ” 

 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 “พิจารณาตามเน้ือภาพ”ภาพบุคคล 
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ภาพท่ี 16 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 “พิจารณาตามเน้ือภาพ”ภาพนามธรรมสีขาว 

 

 
 
ภาพท่ี 17ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 “พิจารณาตามเน้ือภาพ”ภาพนามธรรมสีด า 
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การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่2 
 ภายหลงัจากการพฒันารูปแบบของการสร้างสรรค์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงพฒันาและ
ตอ้งการพฒันาไปสู่องค์ความรู้ท่ีท ้าทายในเร่ืองของมุมมอง และการน าผลงานไปติดตั้งยงั
สถานท่ีภายนอกอาคารจดัแสดงงานนิทรรศการ เน่ืองด้วยวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ ท่ี
อยากจะทดลองกบัขีดจ าก ัดของงานจิตรกรรม2มิติ จากการศึกษาวิจยัและวิเคราะห์ผลงาน
ของศิลปินท่ีมีลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม3มิติ ในระยะแรกแนวความคิดของการ
สร้างสรรค์ผลงานช้ินแรกขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการไดรั้บรู้ขา้วสารของการทอดทิ้งเด็ก
แรกเกิดตามสถานท่ีต่างๆรอดบา้งเสียชีวิตบา้ง และในกรณีของเด็กสูญหาย จากประเด็นทางสังคม
ในกรณีน้ีท าให้ขา้พเจา้ตอ้งการอยากจะทดลองการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองข้ึน เพื่อตอ้งการ
สร้างความประหลาดใจและตอ้งการกระตุน้ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นเร่ืองท่ี
น่าเศร้าและหดหู่เพียงใดหากส่ิงที่เห็นน้ีเกิดข้ึนกบัตวัของผูช้มผลงานเอง ผลงานช้ินน้ีจึงขออุทิศ
ใหแ้ก่เด็กท่ีไม่มีวนัไดเ้ติบโตและเด็กท่ีไม่ทราบชะตากรรม 
 

 
 
ภาพท่ี 18ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 2  “โถ.้..ไอหรรมเอย้” 
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ภาพท่ี 19ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 “ประกาศเด็กหาย” 
 
 ผลงานในชุดถดัมาขา้พเจา้เร่ิมมีความสนใจในเร่ืองของการพิจารณาความดีและการ
เปรียบเทียบถึงคุณค่าของความดีท่ีแต่ละคนมี การถกเถียงกนัในเร่ืองของ “ความดี” เป็นอะไรท่ีมีมา
ตัง่แต่สมยัดึกด าบรรพ ์ตั้งแต่เร่ืองของรสนิยมไปจนถึงความเช่ือ และดว้ยความสงสัยในชุดความจริง
ท่ีเราเขา้ใจในเร่ืองของความดีท่ีมนุษยมี์นั้นมนัจริงแทม้ากพอท่ีจะท าให้มนุษยเ์รานั้นประพฤติในส่ิง
ท่ีชอบท่ีควรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมนั้น จริงหรือเปล่า เราคาดหวงัส่ิงใด และมีอะไรท่ีแอบ
แฝงอยูภ่ายใตก้ารกระท าและค าพดูท่ีสวยหรู 
 หากมองให้ลึกลงไปในจิตใจมนุษยทุ์กคนลว้นอยากเป็นคนดี แต่ก็ใชว้่าการท่ีคนหน่ึง
คนจะเป็นคนดีนั้นจะเป็นกนัไดง่้ายดาย เพราะ “การท าใหเ้ป็นคนดีมนัยากกวา่การพูดให้ดูวา่เป็นเรา
เป็นคนดี” การเป็นคนดีโดยเน้ือแทแ้ละการถูกมองวา่เป็นคนดีนั้นมีหลายปัจจยัมาประกอบ ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองครอบครัว คนรัก เพื่อนฝูง สังคม และผลประโยชน์ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงจูงใจและเป็น
แรงผลกัดนัให้มนุษยผ์ูไ้ม่สมบูรณ์แบบ เป็นไปในส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัเพื่อตอ้งการความยอมรับนบั
ถือจากสังคมบางคนท าดีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน บางคนท าดีเพราะมนัเป็นขอ้ก าหนดท่ีไดถู้กวาง
ไว้โดยกรอบของสังคม บางคนท าเพราะต้องการเป็นท่ีรัก ถึงท่ีสุดแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมี
จุดมุ่งหมายและมีความตอ้งการจากกระท าทั้ ง ส้ิน และเมื่อเรามีความดีอยู่ในระดับหน่ึง เราก็
ใช้ความดีนั้ นมาประหัตประหารกนั ทั้งท าลายฝ่ายตรงขา้มและสร้างความชอบธรรมให้กบั
ตวัเอง เปรียบเทียบเปรียบเปรย อวดอุตริ และเราก็เถียงกนับา้งก็ใช้เหตุผล บา้งก็อา้งความถูกตอ้ง
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ความชอบธรรมแถกนัไปแถกนัมาสุดทา้ยก็ไม่ไดอ้ะไร แลว้ก็กลบับา้นไปพร้อมกบัทิฐิและอคติท่ีมี
อยูเ่ตม็สมอง  
 ขา้พเจา้กลบัคิดวา่คนเราจริงจงักนัเกินไป จริงจงัจนเราไม่ยอมเปิดใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน เรา
ให้ค่าและความส าคญักบัชุดความจริงและทศันคติท่ีคบัแคบและมีเพียงดา้นเดียวกนัมากจนเกินไป 
จนมองเห็นอีกฝ่ายนั้นดอ้ยต ่าตอ้ยกว่า และเราก็ชกัน าให้คนอ่ืนคลอ้ยตามกนัไปจนเกิดเป็นปัญหา
บานปลาย ทั้งท่ีจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองเร่ืองราวนั้นเกิดจากการไม่ลงรอยทางความคิดและทศันคติของ
คนเพียงสองคน  
 การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีใช้ข้อจ ากดัอย่างหน่ึงท่ีปรากฏในการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมนั้นคือการเป็นจุดเร่ิมตน้ของการของการน าเสนอระนาบของงานจิตรกรรม ท่ีเกิดจากการ
น าแผ่นระนาบของช้ินส่วนต่างๆท่ีไดอ้อกแบบไวเ้ป็นชิ้นส่วนย่อยๆ น ามาประกอบต่อกนัเป็น
รูป ซ่ึงแผน่ระนาบแต่ละแผน่ถูกท ารายละเอียดจากกระบวนการวาด หรือระบาย แทนปริมาตรหรือ
รูปทรงต่างๆท าใหง้านจิตรกรรมชุดน้ีไม่ไดเ้ป็นระนาบเดียวหรือรับชมเพียงดา้นเดียวอีกต่อไป 

 

 
 
ภาพท่ี 20ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 4 “ดี ดีกวา่ ดีท่ีสุด” 
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ภาพท่ี 21ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 5 “ส าคญัตนเอง” 
 

 
 
ภาพท่ี 22ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 6 “เขียนหมาใหแ้มวกลวั” 
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ภาพท่ี 23ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 7 “ตวัเท่าลูกหมา” 
 

 
 
ภาพท่ี 24ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 8 “ยงัไหว” 
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ภาพท่ี 25ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 9 “ไดแ้ค่ไหน..เอาแค่นั้น” 
 

 
 
ภาพท่ี 26ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 10 “แถไปเร่ือย” 



35 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 27ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 11 “สะทอ้นตวัตน” 
 

 
 
ภาพท่ี 28ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 12 “สะทอ้นตวัตน” 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ ไดต้ั้งสมมติฐานเอาไวว้า่ “ความคิดรูปแบบใด
ท่ีน ามาสู่ความไม่เท่าเทียมกนั” จากการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย ์ความคิด ทศันคติ และความเช่ือ 
ผา่นการน าเสนอโดยใชส้ัตวม์าน าเสนอเร่ืองราวในลกัษณะของการเปรียบเทียบ เพื่อตอ้งการให้เกิด
การตั้งค  าถามต่อผลงานว่าอะไรท่ีท าให้เท่าเทียมและไม่เท่าเทียมกนั ในระหว่างการสร้างสรรค์
ผลงานขา้พเจา้ตอ้งคอยตรวจสอบความเป็นไปได้ในด้านของการส่ือสาร นั้นก็เพราะขอ้มูลหรือ
ทฤษฏีท่ีได้มานั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก หลากหลายเร่ืองราวเก่ียวโยงกนัอย่างเป็นระบบ 
ผลงานศิลปะท่ีขา้พเจา้สร้างสรรค์นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้ออกมาแล้วผูช้มสามารถรับรู้เร่ืองราว
และท าความเขา้ใจไดใ้นเบ้ืองตน้ การใชส่ื้อสัญลกัษณ์จะตอ้งเป็นไปอยา่งรอบคอบเพราะจะน าไปสู่
การส่ือสารคือการรับรู้เง่ือนไขของสังคมผา่นการแสดงออกของผลงานในเร่ืองราวต่างๆ จนน าไปสู่
การพิจารณาถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราว วา่มีความจริงบางอยา่งไดส้ะทอ้นออกมาจากผลงานของ
ขา้พเจา้หรือไม่  
 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้น าเสนอในลกัษณะภาพเหตุการณ์ท่ีแสดงออก
ถึงความไม่เท่าเทียมมีผลงานดว้ยกนั 5 ชุดดงัน้ี 

1. ผลงานชุด “ไม่ให้เป็นมนุษย ์แลว้จะให้เป็นตวัอะไร?” ขา้พเจา้ใช้รูปร่างของมนุษย์
สะทอ้นมุมมองและทศันคติในบริบทของสังคมไทยอธิบายประเด็นความไม่เท่าเทียมกนัท่ีเกิดจาก
ความแตกต่างกันในเร่ืองของความเช่ือและมุมมองต่อความเป็นจริง ลักษณะของผลงานเป็น
จิตรกรรมจดัวางดว้ยการน าเสนอเป็นรูปหุ่นคนผูช้ายขนาดเท่าคนจริงจ านวน2ช้ินในท่านัง่และยืน 
จดัวางใหรั้บรู้ไดถึ้งสถานการณ์ของการเหยยีดกนัทางความคิดพร้อมกบัฐานรองหุ่นท่ีตดัแผน่ไมใ้ห้
มีรูปลกัษณ์ท่ีต่างกนั นัน่คือรูปทรงสามเหล่ียมใช้แทนรูปแบบของความดีท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่
นิยม และรูปทรงส่ีเหล่ียมแทนรูปแบบของความดีในอีกมุมมองหน่ึงท่ีคนบางกลุ่มพึงพอใจ  

  ตามแนวคิดของกลุ่ม “สัมพนัธนิยม” มองวา่คุณค่าในเร่ืองมาตรฐานของความดีไม่ใช้
ส่ิงท่ีแน่นอนตายตวัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลา ตามค่านิยมทางสังคม เป็นความคิดท่ีถูกสร้าง
ข้ึนจากความนึกคิดในตวัมนุษยเ์อง มีลกัษณะของชุดความจริงท่ีเป็นอตันัย(Subjective) เป็นส่ิง
สมมติข้ึนจากศีลธรรมและจริยธรรมท่ีคิดว่าการกระท าความดีเช่นน้ีคือความถูกตอ้งตามจารีตของ
สังคมนั้น นกัคิดท่ีส าคญัในกลุ่มของพวกน้ีไดแ้ก่ โซฟิสต์ มีนกัปรัชญาท่ีส าคญัคือ Protagoras ท่ี
มองวา่ความจริงเป็นอตันยั ไม่ใช่ปรนยั ดงันั้นมนุษยแ์ต่ละคนจึงเป็นมาตรวดัทุกอยา่ง (Man is the 
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measure of all things) ความดี-ความชัว่เป็นเร่ืองสมมติส่ิงใดก็ดีเฉพาะคนนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งดีแก่ทุก
คน ส่ิงท่ีดีคือส่ิงท่ีฉนัชอบบุคคลจึงเป็นค่าการตดัสินจริยธรรมตามส่ิงท่ีเขาชอบ12 

 

 
 
ภาพท่ี 29 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 1 “ไม่ใหเ้ป็นมนุษย ์แลว้จะใหเ้ป็นตวัอะไร?” 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 30ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 1 “ไม่ให้เป็นมนุษย ์แลว้จะใหเ้ป็นตวัอะไร?” 
 

                                           

 12สิตางคเ์จริญวงศ์ และ  ฐานชน จนัทร์เรือง, ปรัชญาในภาพยนตร์,พิมพค์ร้ังท่ี2(
สมุทรปราการ:ปล่อยส านกัพมิพ,์2559), 99. 
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2. ผลงานชุด “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” ผลงานชุดน้ีตอ้งการน าเสนอภายใตมุ้มมองความ
เป็นจริงท่ีเป็นสัจธรรมชะตา โดยการแต่งเร่ืองและแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น2ส่วน ส่วนแรกคือกลุ่ม
ของสุนัขข้างถนนท่ีถูกจดัวางในลักษณะของการเล่าเร่ืองอย่างเป็นล าดับชั้ นเพื่อให้รับชมจาก
จุดเร่ิมตน้ ท่ีช้ีให้เห็นถึงเส้นทางของผูที้่จะประสบความส าเร็จในแบบสุนขัท่ีพึงมี เช่นแหล่งอาหาร
มัน่คงและตวัเมียในอาณาเขตของตวัเอง การไดเ้ห็นฉากการต่อสู้ ความอิจฉาริษยาและความพ่ายแพ ้
เป็นส่ือแทนรูปแบบชีวติท่ีล าบากเป็นสภาพท่ีตอ้งการอยากจะหลุดพน้จากความทุกขใ์นชีวิต 

  ส่วนท่ีสองคือกลุ่มสุนขัพนัธุ์ไทยหลังอาน ที่ส่วนใหญ่นั้นจะต้องมีมาตรฐานรอง
รับสายพนัธ์ุตามสถาบนัต่างๆเพื่อยนืยนัวา่สุนขัตวัน้ีเป็นสายพนัธ์ุแทท่ี้จะไดมี้สิทธ์ิท่ีจะไดรั้บอาหาร
และผสมพนัธ์ุกบัคู่สุนขัท่ีมีความเหมาะสม หากสุนขัตวัใดท่ีมีการรองรับมาตรฐานสายพนัธ์ุมาก
ท่ีสุดนั้นคือโอกาสท่ีสุนขัตวันั้นจะมีอะไรท่ีดีกว่าสุนขัในสายพนัธ์ุเดียวกนัก็คงไม่ใช่เร่ืองแปลก
เพราะส่ิงนั้นคือความมั่นคงในอนาคตท่ีมากกว่าและดีกว่าจากการได้ผลประโยชน์ท่ีมาจาก
มาตรฐานเหล่าน้ี เป็นส่ือแทนรูปแบบชีวติท่ีสะดวกสบายและไดรั้บการดูแลไดรั้บความคุม้ครอง 
 

 
 
ภาพท่ี 31 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 
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ภาพท่ี 32 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 
 

 
 
ภาพท่ี 33 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 
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ภาพท่ี 34 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 

 

 
 
ภาพท่ี 35 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 
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ภาพท่ี 36 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 

 

 
 
ภาพท่ี 37 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 
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ภาพท่ี38 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม” 

 

 
 
ภาพท่ี39 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 2 “นั้นแหละฮะท่านผูช้ม”  
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3. ผลงานชุด “saereephap” การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีถูกท าข้ึนภายใตก้รอบความคิด

ของพวก (Republican) ท่ีได้อธิบายไวว้่า “ในทางการเมืองการท าให้เสรีภาพเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้
จ าเป็นตอ้งปกป้องไม่ใหใ้ครหรืออะไรมาแทรกแซง เพราะการกระท าของบุคคลที่ปราศจากการ
ขดัขวาง เป็นรากฐานของเสรีภาพ” 13 เป็นผลงานชุดเดียวที่ถูกน า เสนอผ่านล ักษณะของ
ผลงานจิตรกรรมจดัวางติดตั้งยงัพื้นที่สาธารณะ จุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการที่จะให้ผูช้มท่ีเป็นคน
สัญจรในบริเวณนั้นเกิดความสงสัย และตั้งค  าถามถึงเสรีภาพท่ีอยูต่รงหนา้วา่คืออะไร เช่นเสรีภาพ
คือการมีสิทธ์ิท่ีได้ครอบครอง เสรีภาพคือการไม่มีส่ิงผูกมดัเป็นต้น ในทางปรัชญากลุ่มนักคิด
ธรรมชาตินิยมมองว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นอิสระจากทุกส่ิง และไม่ได้ถูกก าหนดด้วยส่ิงต่างๆจนไม่
สามารถมีอิสระในการเลือกไดซ่ึ้งแบ่งไดเ้ป็นสามกรณีดงัน้ี  

3.1 มนุษยไ์ม่เคยมีอิสระในการเลือก  
3.2 มนุษยมี์อิสระในการเลือก  
3.3 มนุษยมี์อิสระอยา่งจ ากดั  

  จากการศึกษาท าใหรั้บรู้ไดว้า่นิยามของอิสระและเสรีภาพนั้นมีความหลากหลายมาก
และดว้ยทรรศนะท่ีคิดวา่มนุษยมี์อิสระในการเลือกซ่ึงถูกน าเสนอโดยนกัคิดกลุ่มปรัชญาอตัถิภาวะ
นิยม (Existentialism) ท่ีเช่ือวา่มนุษยน์ั้นมีอิสระโดยสมบูรณ์เป็นอิสระจากทุกส่ิงมีอิสระท่ีจะกระท า
เยีย่งสัตวห์รือกระท าเหมือนหุ่นยนต ์มนุษยส์ามารถท่ีจะท าตามส่ิงท่ีเขาอยากท าสามารถแบ่งออกได้
สองอยา่งคือ 

  ส่ิงท่ีเต็มในตวัเอง (Being-in-itself) ไม่สามารถที่จะเติมเต็มอะไรเข ้าไปได้อีก 
เป็นเหมือนตุ่มท่ีเตม็แล้วไม่สามารถจะเติมหรือเพิ่มน ้าลงไปได้ และมีลกัษณะเป็นส่ิงรองรับหรือ
ถูกกระท า (Passive) 

  ส่ิงท่ีพร่องในตวัเอง (Being-for-itself) ไดแ้ก่มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีความพร่องหรือกลวง
ภายในจิตใจเพราะเกิดมาพร้อมกบัจิตใจท่ีว่างเปล่าและมนุษยเ์องก็ไม่มีแก่นสารของตวัเองอยูก่่อน
เลย มนุษยจึ์งพร้อมท่ีจะเป็นอะไรก็ได ้ดว้ยเหตุน้ีเอง เขาจึงมีอิสรเสรีท่ีจะเลือกหรือเป็นหรือไม่เป็น

                                           

 13ธเนศ วงศย์านนาวา,อะไรคือ ‘ประชาชน’ จากโรมันโบราณจนถึง เอม็มานูเอลโจเซฟ ซี
เยส(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพส์มมติ,2558), 8. 
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อะไรก็ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะมนุษยคื์อผลผลิตของการกระท าไม่มีใครข้ีขลาดหรือกลา้หาญแต่ก าเนิด 
มนุษยส์ร้างตวัเองใหม่อยูเ่สมอและมีเสรีภาพเตม็ท่ีจะเลือกแก่นสารใหก้บัตวัเอง14 
 

 
 
ภาพท่ี 40ภาพผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 3 “saereephap”ติดตั้งร่วมกบัพื้นท่ีสาธารณะ 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 3 “saereephap”ติดตั้งภายในอาคาร

นิทรรศการ 
 
 

                                           

 14สิตางค ์ เจริญวงศ,์ฐานชน จันทร์เรืองปรัชญาในภาพยนตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 2(สมุทรปราการ:
ปล่อยส านกัพิมพ,์2559), 72-74. 
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ภาพท่ี 42ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 3 “saereephap” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 43ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 3 “saereephap” 
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4. ผลงานชุด “สวยงามตามมาตรฐาน(ไม่)สากล”วา่ดว้ยประเด็นในการตดัสินความงาม 
เราใช้มาตรฐานอะไรในการให้ค่าความงามนั้นว่าเป็นที่สุด  สวยที่สุด พึงพอใจมากที่สุด ทุก
การประกวด ทุกการตดัสินยอ่มมีมาตรฐานมาเป็นขอ้ก าหนดเพื่อใชเ้ป็นกฎเกณฑ์หลีกเล่ียงปัญหา
การใช้ความพึงพอใจส่วนตวัมาก าหนด และลดความขดัแยง้ในการประกวดนั้นๆ ค าถามคือถา้ใน
เม่ือปลาท่ีเขา้ประกวดนั้นเป็นสายพนัธ์ุเดียวกนั และมีความนิยมในลกัษณะของความงามท่ีคนส่วนใหญ่
ช่ืนชอบ การหาความงามท่ีเป็นเลิศและไร้ท่ีตินั้น ปลาตวัไหนคือปลาท่ีเป็นท่ีสุดของความงาม 

 ขา้พเจา้เองเป็นคนท่ีชอบปลากดัป่า และท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือปลากดัภาคใตค้วามสนใจ
ของข้าพเจ้าน ามาสู่การค้นควา้หาข้อมูลลักษณะของปลาที่ถูกต้องและไม่มีการปนเป้ือนของ
ปลากดัหมอ้ ความคาดหวงักบัปลาหน่ึงตวันั้นมีมาตรฐานที่สูงมาก หากไม่สวยเขา้ตาหรือราคา
ไม่สมเหตุสมผลกบัลกัษณะของปลาก็จะไม่มีทางท่ีจะยอมควกัเงินในกระเป๋าจ่ายไปแน่ ยิ่งหากเจอ
ปลาท่ีมีลกัษณะครบถว้นถูกตอ้งและสมบูรณ์ มนัยิง่กระตุน้ความอยากไดอ้ยากครอบครองจนท าให้
ผมนั้นแทบจะไม่สนใจปลากดัภาคใตท่ี้มีลกัษณะของความนิยมในทอ้งตลาดหรือต ่ากว่ามาตรฐาน
ตามท่ีตนเองไดต้ั้งไว ้ค  าถามคือปลาท่ีไม่เขา้ตานั้น มีสิทธ์ิไหมท่ีจะไดม้าอยูใ่นชุดสะสมหรือความ
ดูแลของขา้พเจา้ ในเม่ือความงามท่ีถูกใหค้่าโดยความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งยอมรับวา่เรา
หลงใหลไปกบัมนั ปลากดัป่าภาคใต(้BettaImbellis) เป็นปลากดัในกลุ่มก่อหวอดท่ีพบได้บริเวณ
ภาคใตข้องประเทศไทย เร่ือยไปจนถึงประเทศมาเลเซีย ลกัษณะทางชีววิทยามีรูปร่างเรียวยาวและ
ครีบหลงัค่อนไปทางดา้นหลงัล าตวั มีพฤติกรรมกา้วร้าวนอ้ยกว่าปลากดักลุ่มก่อหวอดอีก5ชนิดท่ี
พบในประเทศ ล าตวัมีสีน ้ าตาลอ่อนเหลือบแดงและน ้ าเงิน ครีบหลงัและครีบกน้สีคล ้าแดงมีแถบสี
ฟ้าเรืองแสง ปลายครีบกน้มีแตม้สีแดงสด มีขลิบสีขาว แต่ลกัษณะของปลากดัภาคใตน้ั้นคือแก้ม
ตอ้งมีลกัษณะเคลือบสีเขียวไม่มีขาดช่วง เกล็ดล าตวัตอ้งข้ึนเงาตั้งแต่คอสม ่าเสมอยาวไปจนถึงโคนหาง 
กระโดงหรือครีบหลงัมีสีแดงติดในช่วงปลาย หางตอ้งมีลกัษณะเป็นใบโพธ์ิ ครีบทอ้งตอ้งมีลกัษณะ
ไดรู้ปและช่วงท่ีเรียกวา่หยดน ้ าท่ีมีลกัษณะสีแดงคลา้ยเปลวไฟคว  ่าหัวตอ้งชดัเจน ในสายของคนท่ี
เล้ียงปลากดัป่าวา่กนัวา่ หากปลากดัภาคใตต้วัใดมีคุณลกัษณะท่ีไดก้ล่าวมาน้ีครบถว้น วา่กนัวา่ปลา
ตวันั้นหาได้ยากในธรรมชาติและยากต่อการเพาะเล้ียงให้ลักษณะเด่นของปลามีความคงท่ีใน
ลกัษณะท่ีไดม้าตรฐานทางสายพนัธ์ุและมีราคาสูงมาก 

 ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบจิตรกรรมจดัวางเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งใน
มิติของความจริงและวาดปลาแบบเหมือนจริง เน่ืองจากตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนในการมอง
ในคร้ังแรก การเขา้ถึงความงามท่ีเหมือนจะจริงแต่ก็โดนลวงดว้ยมิติท่ีสร้างเพื่อรองรับกบัเน้ือหา ใน
ด้านของประเด็นการสร้างสรรค์ภายใตแ้นวคิดท่ีตอ้งการท าให้เกิดการเปรียบเทียบ กระบวนการ
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดผลคือ การใหก้ลุ่มของผูช่ื้นชอบปลาสวยงามกลุ่มน้ีเป็นผูต้ดัสินวา่ปลาตวัใดสวยท่ีสุด 
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เน่ืองจากตวัขา้พเจา้เป็นเจา้ของกิจกรรมเพียงผูเ้ดียวท่ีมีอ านาจการตดัสินใจเด็ดขาดในการประกาศผล 
เพราะฉะนั้นการประกาศผล ปลาตวัท่ีชนะเลิศคือปลาตวัท่ีขา้พเจา้ชอบและถูกตอ้งตามลกัษณะสาย
พนัธ์ุทุกอย่าง มีคนถามข้าพเจ้าว่าท าไมต้องให้ปลาท่ีมีผลโหวตน้อยกลับเป็นตวัท่ีชนะมนัสวย
ตรงไหน  ขา้พเจา้จึงตอบค าถามกลบัไปดว้ยชุดความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้และความช่ืนชอบส่วนตวั
มาเป็นกฎเกณฑเ์ป็นมาตรฐานของการตดัสินในคร้ังน้ี  

 ตวัปลาท่ีเป็นช้ินงานแต่ละตวัขา้พเจา้ไดท้  าการศึกษาขอ้มูลตามลกัษณะท่ีเด่นของปลาวา่
มีแบบใดบา้ง จากนั้นน าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าวาดลงไปยงัผลงานจ านวนช้ินผลงานมีทั้งหมด10ช้ิน โดย
แบ่งประเภทออกเป็น4กลุ่ม  

1. ปลาท่ีไดรั้บการพฒันาสายพนัธ์ุทีไดรั้บความนิยมของผูเ้ล้ียงเพื่อความสวยงามและ
ทอ้งตลาด 

2. ปลาท่ีไดรั้บการพฒันาสายพนัธ์ุท่ีไม่ไดรั้บความนิยมของผูเ้ล้ียงเพื่อความสวยงามและ
ทอ้งตลาด 

3. ปลาจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูเ้ล้ียงเพื่อการอนุรักษ ์
4. ปลาจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีไม่ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูเ้ล้ียงเพื่อการอนุรักษ ์

 ขั้นตอนต่อมาคือการให้คนในกลุ่มร่วมกนัโหวตว่าปลาตวัไหนสวยท่ีสุด ผลท่ีได้คือ
ลกัษณะเด่นของปลาท่ีไดรั้บความนิยมของผูเ้ล้ียงและทอ้งตลาดไดรั้บคะแนนการโหวตสูงสุด (ภาพ
ท่ี 47) ซ่ึงตวัของขา้พเจา้ไดแ้อบแทรกปลาตวัท่ีมีลกัษณะตามท่ีขา้พเจา้ชอบและตรงตามมาตรฐาน
สายพนัธ์ุลงไปเป็นตวัเลือก (ภาพท่ี46)แต่กลบัไม่เป็นที่นิยมมากนัก ท าให้เกิดขอ้สงสัยข้ึนว่า
ความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ในมาตรฐานหรือตามเง่ือนไขของการประกวดนั้นไม่ไดเ้ป็นตวับ่ง
บอกถึงความนิยมของคนโดยส่วนใหญ่ จากส่ิงน้ีจึงท าให้ขา้พเจา้เกิดค าถามถึงวงการการประกวด
ศิลปกรรมในเวทีต่างๆภายในประเทศ หลายผลงานท่ีร่วมเขา้ประกวดนั้นขา้พเจา้เช่ืออยา่งหน่ึงว่า
นกัศึกษาศิลปะและศิลปินทุกคนนั้นต่างมีความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานและความเช่ือมัน่
ในผลงานของตวัเอง แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่ทุกๆคนนั้นยอ่มหวงัดว้ยกนัทั้งหมด นั้นคือโอกาสท่ีพวก
เขาเหล่านั้นจะไดมี้ท่ียืนอยู่ในวงการน้ีต่อไปช่ือเสียงเงินทองหรือผลประโยชน์ไม่เขา้ใครออกใคร 
ผลงานศิลปะก็เหมือนกบัปลากดัเหล่าน้ีปลาตวัใดได้รางวลัท่ีหน่ึงนั้นหมายถึงราคาในตลาดจะ
สูงข้ึนมากและสามารถขายลูกปลาไดใ้นราคาสูงอีกเช่นกนัหากเปรียบเทียบกบัปลาตวัอ่ืน สายเลือด
ของปลาตวันั้นก็จะไดรั้บการถ่ายทอดและพฒันาใหมี้ความสวยงามและอลงัการต่อไป  
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ภาพท่ี 44ภาพผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
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ภาพท่ี 46 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
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ภาพท่ี 48 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 

 

 
 
ภาพท่ี 49 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
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ภาพท่ี 50 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 

 

 
 
ภาพท่ี 51 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
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ภาพท่ี 52 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 

 

 
 
ภาพท่ี 53 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
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ภาพท่ี 54 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 

 

 
 
ภาพท่ี 55 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 4 “สวยงามตามมาตรฐาน (ไม่สากล)” 
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5. ผลงานชุด “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึง
สถานการณ์ความเหล่ือมล ้ ากันท่ีเกิดจากกลุ่มการเมืองใช้อ านาจท่ีเกิดจากการสร้างความเป็น
ปฏิปักษต่์อคนอีกกลุ่มหน่ึง(ภาพท่ี 12) สร้างชุดขอ้มูลเพื่อท าลายความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีการปลุกป่ัน
ทุกทุกรูปแบบ จนสามารถท าให้ผูค้นส่วนใหญ่เช่ือจนสามารถปฏิบติัตามความตอ้งการโดยใชค้วามเช่ือ
ในเร่ืองของคุณธรรมและศีลธรรมไดอ้ยา่งไม่มีความกงัขา ในความคิดเห็นของ ซิเซโร นกัปรัชญา
โรมนัโบราณ มนุษยห์ลากหลายกลุ่มรวมกนัเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม (respublica/commonwealth) 
โดยผูค้นเหล่าน้ีรวมตวักนัภายใตค้วามยินยอม (consent) ท่ียอมรับกฎหมายและไดรั้บผลประโยชน์ 
ขณะท่ี เซนต์ออกสัทิน นกัปรัชญาและนกัเทววิทยาศาสนายุคแรกเพิ่มเติมความยุติธรรมให้แก่การ
รวมตวักนัเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ด้วยพลงัของความคิดแบบคริสต์ศาสนาก็ท าให้ความ
รักกลายมาเป็นองคป์ระกอบในการอยูร่่วมกนั ความรักท่ีมีต่อมนุษยน์ าไปสู่การรวมตวักนัเป็นหน่ึงเดียว
ภายใตอ้าณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ ความคิด ‘ประชาชน’ ในกรอบแบบน้ีเป็นกรอบคิดท่ีวางรากฐาน
อ านาจให้แก่การปกครองประชาชน แสดงให้เห็นสภาวะของการพึ่งพาอาศยัและการเช่ือมต่อทาง
การเมืองระหวา่งผูป้กครองและผูถู้กปกครอง แต่การยอมรับอ านาจของผูป้กครองและรัฐหรือไม่นั้น
คือเป็นอีกประเด็นหน่ึง  ถึงแมจ้ะมีการเช่ือมต่อระหว่างประชาชนกบัผูป้กครอง แต่ปัญหาคือจะ
เช่ือมต่อกับกลุ่มใด15 ด้วยชุดความคิดท่ีเช่ือว่ากลุ่มการปกครองใดท่ีสามารถน ามาซ่ึงความไม่
ปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นและตวัของเขาเองส่ิงนั้นจะเรียกว่าความชั่ว และในทางกลบักนัหากกลุ่ม
ปกครองใดท่ีสามารถน ามาซ่ึงผลประโยชน์และความปลอดภยัไดใ้นระดบับุคคลส่ิงนั้นจะเรียกว่า
ความดี 

 
 

  

                                           

 15ธเนศ วงศย์านนาวา,อะไรคือ ‘ประชาชน’:จากโรมันโบราณจนถึง เอม็มานูเอลโจเซฟ 
ซีเยส(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพส์มมติ,2558), 64-66. 
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ภาพท่ี 56ภาพผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
 

 
 
ภาพท่ี 57 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
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ภาพท่ี 58 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
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ภาพท่ี 59 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
 

 
 
ภาพท่ี 60ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
 

 
 
ภาพท่ี 61ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
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ภาพท่ี 62ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
 

 
 
ภาพท่ี 63ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
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ภาพท่ี 64ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์โครงการท่ี 5 “ปลาทูเหมือนดัง่ยาฝ่ิน” 
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บทที่5 
บทสรุป 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ในคร้ังน้ีเร่ิมตน้จากความสนใจในเร่ือง
ความไม่เท่าเทียมกนั การถ่ายทอดความคิด และทศันคติท่ีมีต่อสังคมสมยัใหม่มาจากการรับรู้ไดถึ้ง
ปัญหาความขัดแยง้ตั้ งแต่ระดับของชุมชนไปจนถึงระดับชาติท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งหมดน้ีได้สะทอ้นให้เห็นถึงความลม้เลวในด้านการปลูกฝังหลกัการทางศีลธรรม
และค่านิยมการเมืองการปกครอง จากการตีความและการท าความเขา้ใจความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนท าให้
ขา้พเจา้ยอ้นนึกไปถึงตอนท่ีมนุษยเ์ร่ิมรวมฝงูกนั ความคิดเร่ิมตน้อะไรท่ีท าให้เรารวมพลงัสร้างสรรค์
ประวติัศาสตร์ให้ด าเนินเผ่าพนัธ์ุมาไดน้านนับหม่ืนปี เพราะก่อนหน้าท่ีมนุษยจ์ะใช้หลกัการทาง
คุณธรรมความดีมาเป็นหลักปฏิบติัในการอยู่ร่วมกันในสังคม ในขั้นตอนของการศึกษาพบว่า 
ในช่วงเร่ิมแรกมนุษยร์วมตวักนัเพื่อผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนั ประเด็นแรกคือความปลอดภยั
ในชีวติเพราะเม่ือรวมกลุ่มกนัแต่ละคนจะคอยสอดส่องอนัตรายทั้งจากสัตวป่์าและมนุษยก์ลุ่มอ่ืนท่ี
จะเขา้มาท าร้ายหรือแยง่อาหาร ประเด็นท่ีสองความเป็นไปไดใ้นการหาอาหารท่ีมากข้ึนเม่ือเร่ิมใช้
ชีวติร่วมกนัเร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั มนุษยเ์ราก็เร่ิมท่ีจะมีความผกูพนั และเร่ิมเห็นอกเห็นใจกนั 
 ในประเด็นเร่ืองของ “ความเห็นอกเห็นใจ” ท่ีท าใหม้นุษยร์วมตวักนัเป็นผลพวงท่ีไดจ้าก
การรับประโยชน์ร่วมกนัมากกวา่ท่ีมนุษยใ์นสภาวะธรรมชาติจะคิดได ้แต่อยา่งไรก็ตามความสงสาร
เห็นอกเห็นใจคือส่ิงเดียวท่ีท าใหคุ้ณธรรมทางสังคมต่างๆขบัเคล่ือนไปได ้ความจริงแลว้ส่ิงท่ีเรียกวา่
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผห่รือความรู้สึกเศร้าสร้อยส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได ้ถา้หากความสงสารเห็นอก
เห็นใจไม่ไดเ้ป็นพื้นฐานให้กบัความอ่อนโยน การส านึกผิด หรือแมแ้ต่ความเมตตาและมิตรภาพ
ก็ยงัคงมาจาก ความสงสารเห็นอกเห็นใจ และจะเกิดข้ึนทนัทีท่ีเราไม่ตอ้งการให้คนอ่ืนทนทุกข์
ทรมานเปล่ียนเป็นความตอ้งการท่ีจะเห็นเคา้นั้นมีความสุข ในดา้นขอ้เท็จจริงความสงสารเห็นอก
เห็นใจต่อผูอ่ื้นจะมากข้ึนเม่ือไดเ้ห็นความทุกขย์ากของผูอ่ื้น และยิ่งถา้คนเกิดจินตนาการวา่ หากเขา
ตกอยู่ในสภาวะเดียวกบัผูเ้คราะห์ร้ายเขาจะท าเช่นไร แต่ส่ิงท่ีเรียกว่าเหตุผลนั่นเองท่ีเป็นตวัการ
ท าลายความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์ห้ขาดสะบั้นลง และมนัก็เป็นส่ิงเดียวกนัที่อนุญาตให้มนุษย์
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สามารถกล่าวกบัตวัเองในเวลาท่ีเขาเห็นเพื่อนมนุษยค์นอ่ืนก าลงัฉิบหายไปต่อหนา้ต่อตาวา่ “พวก
เอง็จะบรรลยัวายวอดไปก็เร่ืองของเอง็ แต่ถา้ตวัขา้ไม่ไดบ้รรลยัดว้ยก็ไม่เป็นไร”16 
 การสร้างสรรค์ผลงานภายใตห้ัวขอ้ “คุณค่าที่แตกต่างระหว่างคนกบัมนุษย”์ ด้วย
ประเด็นท่ีขา้พเจา้คน้ควา้และน ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปแบบจิตรกรรมจดัวาง ท าให้
ค้นพบได้ว่าวิธีการน าเสนอผลงานนั้ นไม่จ  าเป็นต้องจ ากัดเพียงแค่การติดตั้ งภายในอาคาร
นิทรรศการเพียงอยา่งเดียว หลงัจากท่ีไดน้ าผลงานชุดที1 (ภาพท่ี31) และผลงานชุดท่ี2 (ภาพท่ี42) 
ออกไปติดตั้งยงัพื้นท่ีสาธารณะท าให้ขา้พเจา้ไดเ้ห็นปฏิกิริยาของผูที้่สัญจรไปมาในบริเวณนั้น 
ความน่าสนใจคือมีผูส้ัญจรบางคนท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นเขา้มาสอบถามพูดคุยถึงแนวคิดการ
สร้างสรรคผ์ลงาน หรือแมแ้ต่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผลงานเช่นการถ่ายภาพ ผูรั้บชมส่วนใหญ่มีอาชีพ
ท่ีหลากหลายตั้งแต่แม่คา้ คนขบัรถรับส่งสาธารณะ พนกังานออฟฟิศและราชการ ความหลากหลาย
น้ีท าให้เกิดแนวคิดท่ีวา่จะท าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่สามารถท าความเขา้ใจถึงท่ีมา แรงบนัดาลใจ 
และจุดมุ่งหมายของการส่ือสารได้อย่างง่ายและใช้เวลาท าความเขา้ใจในการรับชมเพียงแค่ภาพ
ผลงานท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้าโดยไม่ค  านึงถึงประสบการณ์ทางสังคม การศึกษา และความรู้ด้าน
ศิลปะ ในดา้นเน้ือหาเชิงลึกท่ีแฝงไวใ้นผลงานคงคาดหวงัไดย้ากท่ีจะให้ผูช้มคิดตามหรือเขา้ใจได้
อยา่งท่ีขา้พเจา้นั้นรู้สึกจึงข้ึนอยูท่ี่การตีความภาพโดยอาศยัประสบการณ์ส่วนตวัเท่านั้น  
 ส่วนท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดของการน าผลงานไปติดตั้งยงัพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีใน
อาคารนิทรรศการศิลปะ คือการใชข้อ้จ ากดัของพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อท่ีจะท าให้ผลงาน
ไดแ้สดงซ่ึงสาระท่ีแทจ้ริงออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี การศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีคือส่ิง
ทา้ทายต่อการสร้างสรรคผ์ลงานในอนาคต ถึงท่ีสุดขา้พเจา้สามารถแกปั้ญหาการสร้างสรรคผ์ลงาน
จิตรกรรมท่ีขา้พเจา้ไดค้าดหวงัไวน้ัน่คือการหลุดออกจากการติดตั้งบนผนงัและการรับชมแบบ2มิติ 
จากการปรับเปล่ียนคร้ังน้ีท าใหข้า้พเจา้เปิดมุมมองต่อการท างานศิลปะ การส่ือสาร และการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆท่ีเปล่ียนไปตามยคุสมยัของมนุษยแ์ละสนบัสนุนใหผ้ลงานมีการส่ือสารท่ีดีมากข้ึน 
  
 
 
 

                                           

 16ฌองฌากส์รุสโซ,ความเรียงว่าด้วย ต้นก าเนิดและรากฐาน แห่งความไม่เท่าเทียมกัน 
ของมนุษยชาต(ิกรุงเทพฯ:บริษทัส านกัพิมพส์ยามปริทศัน์,2555), 56-57. 
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 

ผลงานในระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที1่ 
ช่ือผลงาน  ขนาด   เทคนิค   ปี 

 1.พจิารนาตามเนือ้ภาพ แปรผนัตามพื้นท่ี  สีน ้ามนับนผา้ใบ   2555 
 
ผลงานในระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที2่ 
 ช่ือผลงาน ขนาด   เทคนิค   ปี 
 1.โถ้...ไอหรรมเอ้ย  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2555 
 2.ประกาศเด็กหาย  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2555 
 3.ดี /ดีกว่า /ดีทีสุ่ด  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2555 
 4.ส าคัญตนเอง  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2555 
 5.เขียนหมาให้แมวกลวั  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2555 
 6.ตัวเท่าลูกหมา แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2556 
 7.ยงัไหว แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2556 
 8.ได้แค่ไหน...เอาแค่น้ัน แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2556 
 9.โบ้ยไปเร่ือย  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2556 
 10.สะท้อนตัวตน  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2557 
 
ผลงานการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน ขนาด   เทคนิค   ปี 
 1.ไม่ให้เป็นมนุษย์  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2557 
 แล้วจะให้เป็นตัวอะไร?  
 2. น้ันแหละฮะท่านผู้ชม แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2558 
 3.saereephap แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2558 
 4. สวยงามตามมาตรฐาน  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2558 
 (ไม่สากล)  
 5. ปลาทูเหมือนดั่งยาฝ่ิน  แปรผนัตามพื้นท่ี  จิตรกรรม/จดัวาง   2558 
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ประวตัิผู้วจัิย 
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E-mail    Dissorn_N@hotmail.com 
ประวติัการศึกษา                      
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   ร่วมสมยัประจ าปี 2554 
 พ.ศ.2556 -ร่วมแสดง ศิลปกรรมร่วมสมยัรุ่นเยาวแ์ห่งชาติ คร้ังท่ี 30 
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 พ.ศ.2549      -รางวลัท่ี 2 วาดภาพบนก าแพง‚รวมใจภกัด์ิรักในหลวง‛โรงเรียนพนสัพิทยาคาร                      

-  รางวลัชมเชย ประเภทองคป์ระกอบศิลป์ ระดบั ปวช. วิทยาลยัช่างศิลปะ 
 พ.ศ.2550 -รางวลัท่ี 2 ประเภทองคป์ระกอบศิลป์ ระดบั ปวช.  วทิยาลยัช่างศิลป  
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