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การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของสัจนิยมมหัศจรรย์กับการน าเสนอ

เรื่องเล่าย่อยทางการเมืองในผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 
ท่าน ได้แก่  1. ผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ประกอบด้วย
ผล ง านวิ ดี โ อ  3 ชิ้ น  ไ ด้ แ ก่  “III” (2557) “She sings a voiceless song” (2558) และ  “The 
Conductor” (2559)  2. ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) 
โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล ประกอบด้วยผ้าที่มีหมายเลข 000023 และภาพของนายชัยภูมิ ป่าแส 3. 
ผลงานชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว ประกอบด้วยภาพสามภาพที่
ถูกทหารและต ารวจนอกเครื่องแบบสั่งให้ปลดลง 4. ผลงานชุด "246247596248914102516... And 
then there were none" (2560) โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง ประกอบด้วยผลงานวิดีโอและประติมากรรม
ทองเหลือง 

เมื่อผู้วิจัยใช้เกณฑ์ 7 ข้อที่ผู้วิจัยเสนอ ได้แก ่1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์ 2.เป็นภาพตัวแทน 3. 
ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ  4. มีฉากที่
น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส 5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจาก
ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะ
สามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือจริง  6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกที่แตกต่างกันก็ได้ และ 7. ตั้งค าถามกับ
แนวคิดที่เคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวาท
กรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง เพ่ือพิจารณาลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในกลุ่ม
ตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน 
กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะตรงตามเกณฑ์สัจนิยมมหัศจรรย์เกือบทั้งหมดหรือ  93.65% เมื่อแปลงเกณฑ์
การประเมินเป็นคะแนน 
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เรื่องเล่าย่อยที่ถูกเสนอผ่านลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในกลุ่มตัวอย่างตอบโต้หรือโต้แย้ง
กับวาทกรรมหลักของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และยังส ารวจประวัติศาสตร์หรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตด้วยมุมมองใหม่ โดยผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ 
ศิริพัฒนานันทกูร เสนอบทเพลงที่ไร้เนื้อร้องและตัวละครที่ไม่มีเสียงเพ่ือโต้แย้งกับวาทกรรมความชอบ
ธรรมของรัฐบาลที่ถูกน าเสนอผ่านเพลง “คืนความสุข”  ผลงานชุด “The Shards Would Shatter 
at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล เสนอภาพบุคคลที่ถูกกระท าหรือได้รับ
ผลกระทบจากวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบนผ้าที่จะปรากฏก็ต่อเมื่อได้รับความอบอุ่นจาก
การสัมผัสของผู้ชม ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 
เสนอความไม่เหมาะสมและเล่นเป็นเด็กๆ ของทหารซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารที่
เน้นวาทกรรมความชอบธรรมในการท าหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งยังเสนอเรื่องเล่าย่อยให้ผู้ชมพิจารณา
การร่วมกันท าความสะอาด (Big Cleaning Day) วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 อีกครั้งผ่านการที่ศิลปิน
ตั้งใจตั้งชื่อชุดผลงานว่า ไร้มลทิน: Whitewash และมีการปรากฏของประติมากรรมศีรษะ (The 
head) ของศิลปินราวินเดอร์ เรดดี้ (Ravinder Reddy) ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์บน
ร่างของเหล่าราชการหญิงในเครื่องแบบขาวปกติ ผลงานชุด "246247596248914102516... And 
then there were none" (2560) โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง ในผลงานประติมากรรมทองเหลือง ศิลปิน
เลือกขับเน้นสถานการณ์ที่แสดงความรีบเร่งเพ่ือให้ได้ประชาธิปไตยของคณะทหารที่เข้าร่วมกับ
คณะราษฎรในการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาบทบาทที่แตกต่างของคณะ
ทหารในช่วงเวลานั้นกับคณะรัฐบาลทหาร ณ ขณะที่ผลงานถูกสร้างสรรค์ขึ้น (ปี 2560) ซึ่งด าเนินการ
โดยอ้างวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ  ด้านผลงานวิดีโอเสนอเรื่องเล่าย่อยที่ไม่ถูกบรรจุไว้ใน
ประวัติศาสตร์กระแสหลักของประเทศไทยคือเรื่องราวของพระประศาสน์พิทยายุทธกับอดอล์ฟ ฮิต
เลอร์ และเรื่องทวดของศิลปินซึ่งเป็นกบฏบวรเดชที่ถูกเล่าอย่างกระชับในน้ าเสียงราบเรียบกระตุ้นให้
ผู้ชมตรวจสอบเรื่องราวมากกว่าจะมีอารมณ์ร่วม 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี  พ.ศ. 
2557-2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีลักษณะ
ตามเกณฑ์ประเมินลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ที่เสนอ สารที่ตีความได้จากลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์
ของกลุ่มตัวอย่างยังเสนอเรื่องเล่าย่อยที่ขัดแย้งหรือตอบโต้เรื่องเล่าหลัก คือ วาทกรรมหลักของรัฐบาล
ทหาร อีกทั้งยังส ารวจประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตด้วยมุมมองใหม่  ทั้งนี้ ผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ.ศ. 2557-2560 ที่น าเสนอเรื่องเล่าย่อยทางการเมืองไม่จ าเป็นต้องมี
ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์และผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ.ศ. 2557-2560 ที่มีลักษณะสัจนิยม
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มหัศจรรย์ก็ไม่ได้น าเสนอเรื่องเล่าย่อยทางการเมืองเสมอไป เป็นเพียงความสอดคล้องที่ผู้วิจัยพบจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีตนเลือกเท่านั้น 
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MISS NUTTAMON PRAMSUMRAN : MAGICAL REALISM IN THAI CONTEMPORARY 
ART IN 2014-2017 AS THE MEANS TO PRESENT SMALL NARRATIVES IN POLITICS THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR CHAIYOSH ISAVORAPANT, D.Arch. 

The purpose of the study is to analyze how the elements of magical 
realism correspond to the presentation of small narratives in contemporary art of Thai 
artists after 2014 Thai coup d'état. The case study is four sets of contemporary art 
pieces by four Thai artists: 1. “Songs without lyrics” by Wantanee Siripattananuntakul, 
consisted of three pieces, “III” (2014),“She sings a voiceless song” (2015) and “The 
Conductor” (2016), 2. “The Shards Would Shatter at Touch, Suk Sa Lai” (2017) by Tada 
Hengsapkul, comprised of a piece with number 000023 and a portrait of Chaiyapoom 
Pasae, 3. "Rai Mol Tin: Whitewash" (2016-2017) by Harit Srikao, consisted of three 
photographs demanded taken down from the wall by soldiers and undercover police 
officers, 4. "246247596248914102516... And then there were none" (2017) by Arin 
Rungjang, consisted of video and sculpture. 

The researcher uses her 7 Characteristics of Magic Realism to determine 
whether mentioned sets of works are magical realism or not. The characteristics are as 
follows: 1. Sober Subjects, 2. Representational 3. Magical elements grow organically 
out of the reality portrayed. 4. A strong presence of the phenomenal world 5. The 
viewer may hesitate between two contradictory understandings of events—and hence 
experiences some unsettling doubts, often whether it is hallucination or miracle. 6. 
The viewer experience the closeness or near-merging of two realms, two worlds. and 
7. These fictions question received ideas about time, space, and identity to reflect how 
dominant discourses dominate small narratives. The result is that four sets of works 
have almost every characteristic of Magical Realism or 93.65%.  

Small narratives are presented through elements of magical realism in the 
case study to fight back or argue dominant discourses proposed by National Council 

 



  ซ 

for Peace and Order (NCPO) and to revisit a part of history or a particular political event 
in Thailand. “Songs without lyrics” by Wantanee Siripattananuntakul presents songs 
without lyrics and a character without a voice to rebut the discourse upholding the 
government’s legitimacy in the song "Returns the happiness to Thailand” by NCPO. 
“The Shards Would Shatter at Touch, Suk Sa Lai” (2017) by Tada Hengsapkul presents 
a photograph of a person, who was mistreated or affected by the discourse on law 
enforcement, on a piece of cloth which will only appears when viewers touch and give 
it warmth. "Rai Mol Tin: Whitewash" (2016-2017) by Harit Srikao presents inappropriate 
and childish behaviors of military students to fight back the discourse upholding the 
government’s legitimacy and suggests viewers to revisit the memory of the Big Cleaning 
Day on May 23, 2010 as seen from the name whitewash and the sculpture named the 
Head by Ravinder Reddy located in front of the flame-engulfed Central World 
Department Store in Bangkok on bodies of women civil servants in white uniforms. The 
brass sculpture in "246247596248914102516... And then there were none" (2017) by 
Arin Rungjang presents the moment in Siamese revolution of 1932 that soldiers rushed 
to change the system of government in Siam to urge viewers to compare the roles of 
soldiers in the past and the present (2017) military junta. While the video presents 
small narratives about the relationship between Lt. Colonel Phra Prasat (Wan Chuthin) 
and Adolf Hitler and the story of the artist’s great-grandfather who was a part of 
Boworadej Rebellion that the artist has briefly narrated without personal feelings to 
let viewers examine the story rather than sympathize with him. 

After studying and analyzing the case study, four sets of contemporary art 
pieces by four Thai artists created between 2014 to 2017, the researcher has 
summarized that the case study has magical elements and the message interpreted 
from those elements presents small narratives fights back or argues dominant 
discourses proposed by National Council for Peace and Order (NCPO) and suggests 
viewers revisit a part of history or a particular political event in Thailand. However, not 
every contemporary art piece of Thai artist created in 2014 - 2017 to present small 
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narratives has an element of magical realism and not every work with magical realism 
element by Thai artist in 2014 - 2017 presents small narratives. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบัน ศิลปินร่วมสมัยสามารถเลือกใช้ “สื่อ” (Media) ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

หลากหลายเนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง กล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกภาพถูก

น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท าให้เกิดเป็นมีศิลปะรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะภาพถ่าย  

(Photography)  ศิลปะภาพยนตร์ (Film Art) และศิลปะวิดีโออาร์ต หรือศิลปะวีดิทัศน์ (Video Art) 

เป็นต้น แม้จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีเหล่านี้คือการบันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้นแต่เมื่อเข้าสู่

โลกศิลปะ กล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกภาพก็ถูกใช้เพ่ือเสนอความคิดและความรู้สึกผ่านการเล่า

เรื่องราวในมุมมองของศิลปินผู้ใช้สื่อ บ้างเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realism) ที่แสดงตัวแบบหรือเรื่องราว

ตามที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันโดยปราศจากการสอดแทรกความมหัศจรรย์ ในขณะที่บ้างก็เล่าเรื่อง

ผ่านความมหัศจรรย์  (Fantasy) ละทิ้งเหตุและผลในโลกความเป็นจริง หรือแบบเหนือจริง 

(Surrealism) เป็นโลกจินตนาการที่ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็มีศิลปินที่เล่าเรื่อง

ผ่าน “สัจนิยมมหัศจรรย์” (Magical Realism) ที่อยู่บนเส้นพร่าเลือนระหว่างสัจนิยมและความ

มหัศจรรย์ 

 ฟรันซ์ โรห์ (Franz Roh) นักประวัติศาสตร์ศิลป์ชาวเยอรมันบัญญัติศัพท์ว่า “สัจนิยม

มหัศจรรย์” (Magischer Realismus) 1 ขึ้นเพ่ือเรียกกระแสการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในประเทศ

เยอรมนี ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงเวลาที่ผู้คนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อหลักคิดเหตุผล อีกทั้ง

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งชาวตะวันตกยึดมั่นว่าเป็นรากฐานของอารยธรรมได้ถูกท าลาย

ลง ศิลปะสัจนิยมมหัศจรรย์มีบทบาทส าคัญในการท้าทายความเชื่อบนหลักคิดเหตุผลและคุณค่าทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยการกระตุ้นเตือนให้มนุษย์มองเห็นคุณค่าของพลังมหัศจรรย์ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวตน 

นอกจากนี้ ฟรันห์ โรห์ ยังได้นิยามว่า    สัจนิยมมหัศจรรย์เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาเพ่ือต่อต้านกระแส

ลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ที่แสดงอารมณ์พลุ่งพล่านและโกรธเกรี้ยวรุนแรงโดยเน้น

มุมมองจากศิลปิน สัจนิยมมหัศจรรย์ควบคุมพลังการสร้างสรรค์ในรูปแบบการน าเสนอที่สงบนิ่งแต่

                                                           
1 ฟรัน ซ์ โรห์  นักประวัติศาสตร์ ศิลป์ชาว เยอรมันใช้ค าว่ า  “Magischer Realismus” เป็นครั้ งแรกในหนั งสือชื่ อ  Nach-
Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten Europäischen Malerei [After Expressionism, Magic 
Realism: The Problem of the New European Painting] ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1925 



  2 

แฝงไว้ด้วยความมหัศจรรย์และเน้นสายตาของศิลปินที่เป็นกลางและพยายามเข้าถึงสารัตถะของวัตถุที่

เสนอว่าวัตถุรอบตัวต่างแฝงไว้ซึ่งปาฏิหาริย์และความซับซ้อน (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, 2548) 

 ซีมัว เมนตัน (Seymour Menton) นักวิชาการและศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนีย (University of California) ได้สรุปลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ปรากฏในงาน

ทัศนศิลป์ (Menton, 1983) ว่ามีลักษณะดังนี้ คือ (1) มีมุมมองที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ดูจาก

การมองจากมุมมองที่แตกต่างกัน และสิ่งที่น าเสนอจะดูมีลักษณะสมจริ งมาก (Ultra-sharp focus) 

แต่กลับไม่มีอยู่จริงในสังคมที่เราด ารงชีวิตอยู่ (2) มีลักษณะเป็นภววิสัย (Objectivity)  ไม่เน้นการ

แสดงออกถึงอารมณ์ของศิลปินผ่านภาพ (3) มีความราบเรียบอย่างเป็นกลาง ไม่สอดแทรกอารมณ์ใดๆ

ของศิลปินลงไป (Coldness) เพ่ือให้ผู้ชมผลงานเกิดความคิด และมุมมองต่างๆ ขึ้นเอง (4) ภาพจะมี

ความสมดุลกันทั้งหมด เพ่ือให้ผู้ชมภาพใช้มุมมองกว้างๆ ในการมองและหาสิ่งส าคัญจากภาพ 

(Centripetal) (5) ไม่มีการลงฝีแปรงหรือสีที่ฉูดฉาดจนเกินไป (Effacement of the painting 

process) เพ่ือให้ภาพเสมือนภาพจริงคล้ายภาพถ่าย (6) เสมือนเป็นการน าเสนอโลกจ าลองของสังคม

ขนาดเล็ก (Miniature) มีการบอกเล่าเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา (7) การน าเสนอในลักษณะสัจนิยม

มหัศจรรย์คล้ายกับการน าเสนอแบบแฟนตาซี แตกต่างที่สัจนิยมมหัศจรรย์มุ่งสะท้อนภาพของสังคม

(Representational) มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของศิลปิน (นพวรรณ รองทอง , 2543)    

 อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมากระแสของการใช้แนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ในวงการทัศนศิลป์เริ่ม

ลดความนิยมลงแต่กลับเป็นที่นิยมในด้านวงการวรรณกรรมในดินแดนแถบลาตินอเมริกาที่ต้องการ

เสนอความเป็นจริงของทวีปลาตินอเมริกาที่ไม่ด ารงอยู่ในมาตรฐานความเป็นจริงของชาวตะวันตก สัจ

นิยมมหัศจรรย์จึงเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ตอบโต้ชาวตะวันตกและใช้สร้างต านานใหม่เกี่ยวกับ

ทวีปลาตินอเมริกาที่เป็นการผนวกความจริงแบบเหตุผลนิยมของยุโรปและอเมริกาเหนือเข้ากับความ

จริงแบบต านานตามแบบภูมิปัญญาชนพื้นที่ของตนเอง (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2554) 

 ภายหลังการรัฐประหารในปี พ .ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การ

แสดงออกของประชาชนถูกจ ากัดมากข้ึน มีการสอดแนมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและข้อมูลออนไลน์อ่ืน 

ๆ อย่างกว้างขวาง มีการแทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองบ่อยครั้ง  รวมทั้งการแทรกแซงการจัด

อภิปราย สัมมนาทางวิชาการ การจัดเวทีสาธารณะในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
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และเสรีภาพในประเทศไทย (Human Rights Watch, 2017) รวมถึงการจัดแสดงผลงานศิลปะด้วย2 

ในทัศนะของ  ฌอง ฟรังซัวส์ เลียวตาร์ (Jean Francois Lyotard) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเห็นว่าใน

ภาวะหลังสมัยใหม่3  รัฐและผู้มีอ านาจอาจเลือกใช้เรื่องเล่าเพ่ือการควบคุมมวลชน ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้ในสังคมหลังสมัยใหม่เป็นเครื่องมือของอ านาจ ความรู้ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าหลัก หรือ อภิ

ต านาน (Grand Narratives) ที่อ้างว่าสามารถอธิบายทุกสิ่งได้ แต่ยุคหลังสมัยใหม่คือยุคที่คลางแคลง

ใจต่อเรื่องเล่าหลักทั้งหมด เลียวตาร์เสนอให้เราสนใจเรื่องเล่าย่อย หรือ เรื่องเล่าในขอบเขตแคบๆ 

(Small Narratives)  ที่เป็นการสร้างสรรค์ความรู้และช่วยล้มล้างเรื่องเล่าที่มีลักษณะผูกขาด  (สุภางค์ 

จันทวานิช, 2543) ด้วยเหตุนี้ศิลปินจึงต้องแสวงหาวิธีการน าเสนอความคิดเห็นของตนเองเพ่ือบอกเล่า

เรื่องเล่าย่อยซึ่งเป็นความรู้ที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับเรื่องเล่าหลักท่ีรัฐยอมรับและอนุญาตให้เสนอ 

 ผู้วิจัยสังเกตเห็นความสอดคล้องของสัจนิยมมหัศจรรย์กับผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลัง

การรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 จึงต้องการศึกษาสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานของศิลปินไทยร่วมสมัย 

โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ .ศ. 2557-2560 จ านวน 4 ชุดจาก

ศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่  

 1. ผลงานชุด “Songs without lyrics” ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิดีโอสามชิ้น ได้แก่ “III” 

(2557) “She sings a voiceless song” (2558) และ “The Conductor” (2559) โดย วันทนีย์ ศิริ

พัฒนานันทกูร ศิลปินที่ใช้สื่อหลากหลายทั้งศิลปะจัดวาง ( Installation Art) ศิลปะมีชีวิต (Live Art) 

และศิลปะวิดีโออาร์ต (Video Art) เพ่ือน าเสนอแนวคิด โดยไม่จ ากัดตนเองอยู่กับสื่อประเภทใด

ประเภทหนึ่ง ในผลงานชุดนี้ ศิลปินได้น าเสนอตัวแทนของคนในสังคมไทยทั้งสามชนชั้นคือ ชนชั้นสูง 

ชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานโดยเสนอความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์อย่างชัดเจนผ่านลักษณะที่ดู

ธรรมดาสามัญ ใน “III” (2557) ชายคนหนึ่งนั่งปอกหอมหัวใหญ่อย่างไม่มีวันจบสิ้น “She sings a 

voiceless song” (2558) ผู้ หญิ งคนหนึ่ ง ยืนร้ อ ง เพลงแต่ เ ธอไม่มี เสี ย งออกมา และ “The 

                                                           
2 การแทรกแซงการจัดแสดงผลงานศิลปะของรัฐมีหลายกรณี เช่น พ.ศ. 2558 ละครเวทีเร่ือง "บางละเมิด" จัดแสดงที่ Thonglor 
Art Space สุขุมวิท 55 ถูกทหารเข้ามาถ่ายวิดีโอทุกรอบการแสดง อ่านต่อได้ที่ https://www.posttoday.com/analysis/ 
interview/346634   
ต ารวจห้ามจัดงาน 'ศิลปกรรมแห่งชาติหน้า' ที่หอศิลป์ มช. อ่านต่อได้ที่: https://prachatai.com/journal/2015/05/59350 
พ.ศ. 2560 ทหาร-ตร. บุกแกลเลอร่ีกลางกรุง สั่งปลดภาพโยงการเมือง อ้างกลัวฝั่งตรงข้ามมาท าลายผลงาน อ่านต่อได้ที่ 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_401731 
3 ฌอง ฟรังซัวส์ เลียวตาร์ (Jean-François Lyotard) ตีพิมพ์บทความชื่อ “สภาวะหลังสมัยใหม่ : รายงานว่าด้วยความรู้ (The 
Postmodern Condition : A Report on Knowledge)” ในปี ค.ศ. 1979 เลียวตาร์ดปฏิเสธรูปแบบความรู้ แบบสมัยใหม่ซึ่งเขา
มองว่าไม่สอดรับกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและได้อภิปรายถึงลักษณะของความรู้ที่พึงปรารถนาในยุคหลังสมัยใหม่  



  4 

Conductor” (2559) ผู้ชมไม่อาจเห็นหน้าวาทยกรคนนี้ได้ชัดเจนแต่เขาท าหน้าที่ควบคุมวงอยู่ทุกหน

ทุกแห่ง 

 2. ผลงานภาพพิมพ์ด้วยผงสีที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ชุด “The Shards Would Shatter at 

Touch. สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล ศิลปินภาพถ่ายที่ท างานภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง

โดยสนใจน าเสนอความคิดเรื่องการเมืองและสังคมผ่านภาพถ่ายเชิงสารคดี ในผลงานชุดที่เลือกนี้ 

ศิลปินใช้ผงสีที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป (Thermochromic Pigment)  ผู้ชมจะได้

เห็นภาพบุคคลที่พิมพ์ไว้บนผ้าก็ต่อเมื่อน าผ้าสีด าแนบกับอก ผ้าสีด าที่ได้รับความอบอุ่นจากร่างกายจะ

ค่อยๆ ปรากฏใบหน้าของนักโทษทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่ในปัจจุบันหรือได้เสียชีวิตไปแล้ว ทหารที่

เสียชีวิตจากการท าร้ายร่างกายในค่ายทหารและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมที่หายสาบสูญ

หรือถูกท าให้เสียชีวิต  

 3. ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน : Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว ศิลปิน

ภาพถ่าย จบการศึกษาจากภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลิตผลงานภาพถ่ายอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในผลงานชุดนี้ 

ศิลปินเลือกใช้วิธีการคอลลาจภาพถ่ายด้วยการกรีดด้วยคัตเตอร์เพ่ือให้เห็นรอยของการกระท าและ

การมีการตัดต่ออวัยวะของบุคคลในภาพเพ่ือแสดงความมหัศจรรย์ เช่น ในภาพ Heaven Gate ศิลปิน

ตัดต่อศีรษะของข้าราชการหญิงทั้งหมดด้วยศีรษะของประติมากรรม “ศีรษะ” (The head) ของ

ศิลปินราวินเดอร์ เรดดี้ (Ravinder Reddy) ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในขณะเกิดเหตุ

ไฟไหม้ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่ม

คนเสื้อแดงในปี พ.ศ. 2553   

 4. ประติมากรรมทองเหลืองคัดลอกจากประติมากรรมประดับฐานปีกของอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยด้านหนึ่ง แสดงภาพทหารก าลังเคลื่อนพลเข้ายึดอ านาจเ พ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

และวิดีโอจากผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560) 

โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง จัดแสดงที่เทศกาลศิลปะ Documenta ครั้งที่ 14 ที่เมืองคัสเซิล (Kassel) 

ประเทศเยอรมนี วิดีโอชิ้นนี้เป็นการผสมปนเประหว่างเรื่องเล่าส่วนตัวกับประวัติศาสตร์ทางการเมือง

ของประเทศไทย ในตอนหนึ่ง ภาพที่เราเห็นคือการเบื้องหลังการถอดแบบและหล่อประติมากรรมจาก

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่เสียงผู้บรรยายก าลังเล่าเรื่องทวดของตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งของกบฏบวร

เดชที่พยายามยึดอ านาจคืนจากกลุ่มคณะราษฎร์ ผู้ท าให้เกิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
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 ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งวิเคราะห์สัญญะ (Sign) จากพ้ืนที่ (Space) เวลา (Time) และตัวบุคคล 

(Subject) ในผลงานที่แสดงลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์เพ่ือน ามาตีความการสื่อความหมายและ

เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องของสัจนิยมมหัศจรรย์กับการน าเสนอเรื่องเล่าย่อยเพ่ือตอบโต้เรื่องเล่าหลัก 

 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยไทย

ปี 2557-2560 ที่เลือกในฐานะที่เป็นเครื่องมือเสนอเรื่องเล่าย่อยทางการเมือง 

 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์เรื่องเล่าย่อยในผลงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยไทยปี 2557-2560 ที่

เลือกซึ่งเสนอผ่านลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ว่าตอบโต้เรื่องเล่าหลักในสังคมอย่างไร  

 1.2.3 เพ่ือศึกษาว่าสื่อประเภทต่างๆ มีศักยภาพในการน าเสนอเรื่องเล่าย่อยในบริบทของ

สังคม ณ ช่วงเวลาที่ผลงานถูกสร้างสรรค์ข้ึนอย่างไร 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

          ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในสื่อที่ศิลปินร่วมสมัยเลือกใช้มีความสอดคล้องกับการน าเสนอ

เรื่องเล่าย่อยเพื่อตอบโต้เรื่องเล่าหลัก 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี 2557-2560 จ านวน 4 ชุด

จากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่  

 1.4.1 ผลงานชุด “Songs without lyrics” ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิดีโอสามชิ้น ได้แก่ “III” 

(2557) “She sings a voiceless song” (2558) และ “The Conductor” (2559) โดย วันทนีย์ ศิริ

พัฒนานันทกูร 

 1.4.2 ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 

 1.4.3 ผลงานภาพพิมพ์ด้วยผงสีที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ชุด “The Shards Would Shatter 

at Touch. สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล 
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 1.4.4 ประติมากรรมทองเหลืองที่คัดลอกจากประติมากรรมด้านหนึ่งของอนุ สาวรีย์

ประชาธิปไตยและวิดีโอจากผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were 

none" (2560) โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง  

 

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา 

 1.5.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 1.5.2 ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการการใช้สัจนิยมมหัศจรรย์ในงานทัศนศิลป์ 

 1.5.3 ศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของศิลปินร่วมสมัยของไทยที่เลือก 

 1.5.4 วิเคราะห์สัญญะ (Sign) จากพ้ืนที่ (Space) เวลา (Time) และตัวบุคคล (Subject) ใน

ผลงานที่แสดงลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ 

 1.5.5 ตีความการสื่อความหมายเพ่ือให้เห็นความสอดคล้องของสัจนิยมมหัศจรรย์กับการ

น าเสนอเรื่องเล่าย่อยเพ่ือตอบโต้เรื่องเล่าหลัก 

 1.5.6 สรุปผลและเขียนงานวิจัย 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) หมายถึง  กลวิธีหรือแนวทางการประพันธ์ที่ผสาน

ความเป็นจริงบนหลักการเหตุผลและความมหัศจรรย์เหนือจริง อันหมายถึงเรื่องราวเร้นลับอิทธิฤทธิ์

หรือองค์ประกอบที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกรอบของเหตุผลรวมเข้าไว้ด้วยกัน สัจนิยมมหัศจรรย์ไม่

สามารถแยกโลกของความเป็นจริงออกจากโลกมหัศจรรย์ได้อย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นว่ ามีความ

เป็นไปได้ที่ปรากฏการณ์มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงที่ตนอาศัยอยู่ 

 เรื่องเล่าหลัก (Grand Narrative) หมายถึง กรอบหรือมาตรฐานในการอธิบายสิ่งต่างๆ และ

ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปโดยมิได้มีการตระหนักถึงการเมืองเชิงอ านาจและความเป็นเรื่องเล่าของ

ความรู้ที่แฝงอยู่ มาจากรัฐหรือได้รับการยอมรับจากรัฐจึงปรากฏอยู่ทั่วไปตามสื่อมวลชนและสื่อ

สิ่งพิมพ์ เสนอตนเองว่าจริงแท้ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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 เรื่องเล่าย่อย (Small Narrative) หมายถึง เรื่องเล่าที่มีลักษณะเป็นส่วนตัว เฉพาะที่ เฉพาะ

กลุ่ม เฉพาะกาล ไม่สถาปนาตัวเองเป็นความรู้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและตายตัว ความรู้เฉพาะจากเรื่องเล่า

เหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการอธิบายและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ในสังคมต่างๆ ซึ่ งมี

ลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน เรื่องเล่าย่อยแสดงออกว่าไม่เห็นด้วย ต้องการตอบโต้หรือต่อต้านเรื่องเล่า

หลัก  

 ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) หมายถึง ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ข้ึนในสมัยปัจจุบัน 

มีวิธีที่คล้ายหรือต่างกันก็ได้ อาจเป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคมที่

ส่งผลต่อรูปแบบและแนวคิดในการสร้างศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน หรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีกระบวน

แบบหรือแนวความคิดของสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐาน 

 สื่อ (Media) หมายถึง วิธีการที่ศิลปินใช้ถ่ายทอดแนวความคิดของตน เช่น เมื่อศิลปินวาด

ภาพ สื่อคือภาพวาด หรือวัสดุต่าง ๆ ที่น ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่ง

ศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น สื่อผสม 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ที่มาของสัจนิยมมหัศจรรย์ 

 แม้จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะของแนวทางการประพันธ์วรรณกรรมแบบหนึ่ง แต่สัจนิยม

มหัศจรรย์กลับมีต้นก าเนิดและความสัมพันธ์กับทัศนศิลป์อย่างใกล้ชิด ฟรันซ์ โรห์ (Franz Roh) นัก

ประวัติศาสตร์ศิลป์ชาวเยอรมันบัญญัติศัพท์ “สัจนิยมมหัศจรรย์” (Magischer Realismus) ขึ้นเป็น

ครั้งแรกในหนังสือชื่อ โพสต์ เอ็กเพรสชั่นนิสม์และสัจนิยมมหัศจรรย์ : ปัญหาของจิตรกรรมยุโรป

ส มั ย ใ ห ม่  ( Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten 

Europäischen Malerei) ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1925 เพ่ือเรียกกระแสการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ใน

ประเทศเยอรมนี ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 14 (Reeds, 2013) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนสูญเสียความ

เชื่อมั่นต่อหลักคิดเหตุผลและคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ สัจนิยม (Realism) ซึ่งเคยเป็นแนวคิดหลักและ

เรื่องเล่าหลัก (Grand Narrative) ของสังคมจึงถูกวิพากษ์ ตอบโต้ และชี้ให้เห็นขีดจ ากัดของหลัก

เหตุผลตามแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในแนวปฏิฐานนิยมในการน าเสนอความจริง กระนั้นสัจนิยม

มหัศจรรย์ที่ถือก าเนิดขึ้นใหม่ก็ไม่ได้ละทิ้งเหตุผลกลับไปหาโลกในจินตนาการที่ให้ความส าคัญกับ

อารมณ์ความรู้สึกเหนือสิ่งอ่ืนใดอย่างลัทธิจินตนิยม (Romanticism) ซึ่งถูกวาทกรรมสัจนิยมล้มล้าง

มาก่อนหน้า หากแต่เป็นการสร้าง “วาทกรรมผสมผสาน” (hybridized discourse) ที่มีโลกของ 

เหตุผลเป็นพ้ืนฐาน และบนพ้ืนฐานนั้นมีองค์ประกอบของเรื่องราวเร้นลับหรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

ผสานอยู่โดยที่ไม่พยายามจัดการหรืออธิบายองค์ประกอบเหล่านั้นโดยใช้ระบบเหตุผล (สุรเดช โชติ

อุดมพันธ์, 2554) อีกท้ังสัจนิยมมหัศจรรย์ยังเป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาเพ่ือต่อต้านกระแสลัทธิส าแดงพลัง

อารมณ์ (Expressionism) ที่แสดงอารมณ์พลุ่งพล่านและโกรธเกรี้ยวรุนแรงโดยเน้นมุมมองจากศิลปิน 

สัจนิยมมหัศจรรย์ควบคุมพลังการสร้างสรรค์ในรูปแบบการน าเสนอที่สงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความ

มหัศจรรย์และเน้นสายตาของศิลปินที่เป็นกลางและพยายามเข้าถึงสารัตถะของวัตถุที่เสนอว่าวัตถุ

รอบตัวต่างแฝงไว้ซึ่งปาฏิหาริย์และความซับซ้อน (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, 2548) 

                                                           
4 จุดเร่ิมต้นของกระแสการสร้างสรรค์นี้ยังคงเป็นที่ถกเถียง ซีมัว เมนตัน (Seymour Menton) กล่าววา่เร่ิมต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1918 เพื่อ
สะท้อนวิกฤตของสังคมชนชั้นกลางในศตวรรษที่ 19  ในขณะที่ไอรีน กุนเธอร์ (Irene Gunther) เห็นวา่เร่ิมต้นในปี ค.ศ. 1920 เมื่อนัก
วิจารณ์ศิลปะจ านวนหนึ่งเห็นวา่ลัทธิส าแดงพลังอารมณ์หมดพลังในการแสดงออกและความนิยมลงไป อย่างไรก็ตาม ทัง้คู่เห็นตรงกันว่า
จุดเร่ิมต้นมาจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1  จบลง  
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 ในทัศนะของโรห์ สัจนิยมมหัศจรรย์เจาะจงถึงการเสนอภาพเรื่องราวสามัญธรรมดาที่พบได้

ในชีวิตประจ าวันแต่ภาพเหล่านี้จะแฝงไว้ด้วยพลังอันลึกลับแปลกประหลาด เขาได้อธิบายผลงานของ 

Georg Schrimpf จิตรกรชาวเยอรมัน ว่า  

  …ย้ าว่าภาพทิวทัศน์ต้องเหมือนจริงอย่างยิ่งยวด ท าให้คิดว่า เป็นของจริง    

 เขาอยากให้มัน “จริง” ดังนั้นมันจึงดึงดูดความสนใจเราด้วยสิ่งที่ดูสามัญและคุ้นเคย   

 แต่กระนั้น เขาก็ตั้งใจให้มันเป็นโลกมหัศจรรย์ที่… แม้แต่วัชพืชต้นเล็กๆ ต้นหนึ่งก็สื่อ  

 ถึงจิตวิญญาณ….5 (ถอดความเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย) 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพทิวทัศน์ของศิลปิน เช่น Georg Schrimpf (ค.ศ.1889-1938), Chiemsee, 1931, 
สีน้ ามันบนผ้าใบ, 51 X 83 ซม. ที่มา Wikimedia, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561  

จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Schrimpf_Chiemsee.jpg 

 

ดังจะเห็นจากภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพทิวทัศน์ของศิลปิน Georg Schrimpf ภาพ Chiemsee (1931) 

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมากระแสสัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์เริ่มลดความนิยมลงในประเทศ

เยอรมัน แต่ทัศนศิลป์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ได้แพร่หลายไปในประเทศอ่ืนในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส 

อิตาลีและไปปรากฏที่สหรัฐอเมริกาอย่างเด่นชัดในช่วงปี 1930-1950 และลดความนิยมลงตามล าดับ 

                                                           
5 (Franz Roh, Realismo magico. Problemas de la pintura europea mds reciente (Madrid: Revista de Occidente, 
1927), 290, quoted in Maria Ruth Noriega Sanchez, Magic Realism in Contemporary American Women's Fiction, 
accessed March 10, 2018, available from http://etheses.whiterose.ac.uk/3502/1/327648.pdf ) 
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ในปัจจุบันสัจนิยมมหัศจรรย์กลับเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในฐานะแนวทางหนึ่ง

ของการประพันธ์วรรณกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งก่อตัวในดินแดนแถบลาตินอเมริกาที่ต้องการ

เสนอความเป็นจริงของทวีปลาตินอเมริกาที่ไม่ด ารงอยู่ในมาตรฐานความเป็นจริงของชาวตะวันตก สัจ

นิยมมหัศจรรย์จึงเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ตอบโต้ชาวตะวันตกและใช้สร้างต านานใหม่เกี่ยวกับ

ทวีปลาตินอเมริกาที่เป็นการผนวกความจริงแบบเหตุผลนิยมของยุโรปและอเมริกาเหนือเข้ากับความ

จริงแบบต านานตามแบบภูมิปัญญาชนพื้นที่ของตนเอง (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2554) ปัจจุบันสัจนิยม

มหัศจรรย์เป็นแนวทางการประพันธ์ที่แพร่หลายไปยังนักเขียนทั่วโลกรวมถึงนักเขียนไทย 

2.2 สัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์ 

 การสร้างสรรค์ในลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นก่อนฟรันซ์ โรห์ ( Franz Roh) 

บัญญัติศัพท์ “สัจนิยมมหัศจรรย์” ขึ้นในปี ค.ศ. 1925 Werner Haftmann (1912-1999) นัก

ประวัติศาสตร์ศิลป์และนักวิจารณ์ศิลปะตั้งข้อสังเกตว่าผลงานของอ็องรี รุสโซ (Henri Rousseau) 

(1844-1910) มีลักษณะเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์เพราะสะท้อนแนวความคิดที่สอดแทรกความมหัศจรรย์ 

ไม่อยู่ในกรอบของความเป็นจริงตามวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว  ผลงานของอ็องรี รุสโซมีลักษณะ

เป็นศิลปะนาอีฟ (Naïve art) ไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ทางด้านศิลปะจึงมักแสดงความผิดพลาดด้านมิติ มี

การเล่าเรื่อง มีรายละเอียด การให้สีอยู่ในลักษณะแบนๆ เป็นศิลปะที่เผยให้เห็นโลกภายในอันเร้นลับ

ของศิลปิน ผู้ดูจะต้องใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้าไปสัมผัสกับงานและปล่อยให้จินตนาการของ

ตนเองได้ท างานอย่างเต็มที่ ดังเช่นที่สมพร รอดบุญ กล่าวถึงผลงาน สงคราม (War) ภาพที่2 ที่เคยจัด

แสดงในปี ค.ศ. 1894 ซึ่งแสดงเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองต่างจากผลงานชิ้นอ่ืนๆ อย่าง

สิ้นเชิง (สมพร รอดบุญ, ม.ป.ป.: 47, อ้างถึงใน ปิยณัฐ เมฆกระจ่าง,2552: 30)  

  …ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงชัยชนะที่ได้มาจากความตาย ภูติที่อยู่บนหลังม้าสีด า  

 มีหน้าตาน่ากลัว ปากแสยะยิ้ม มือข้างหนึ่งถือคบเพลิง ส่วนอีกข้างถือดาบกวัดแกว่ง 

 ประหัตประหารผู้คนอย่างไร้ความปรานี ท่ีพื้นมีร่างของคนตายนอน ทับถมกันอยู่  

 อย่างเกลื่อนกลาด ฝูงกาด าก าลังกัดกินเหยื่ออันโอชะ “สงคราม” เป็นภาพที่ไม่ใช่เพียง  

 แต่จะสะท้อนความรู้สึกภายในของรุสโซเท่าน้ันแต่ยังช้ีให้เห็นถึงการต่อสู้ การรบรา  

 ฆ่าฟันอันน ามาซึ่งความหายนะ ภาพนี้เป็นภาพท่ีสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้ผู้ดู   

 ได้เป็นอย่างดี…  
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ภาพที่ 2 อ็องรี รุสโซ (Henri Rousseau ค.ศ. 1844-1910), สงคราม (War), 1894,  
สีน่ ามันบนผ้าใบ, 195 X 114 ซม. ที่มา Wikiart, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จาก 

https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/war-or-the-ride-of-discord-1894 

 

 นอกจากรุสโซแล้ว จอร์จิโอ ดี ชิรีโค (Giorgio de Chirico) (1888-1978) ยังถือว่าเป็นศิลปิน

ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์เช่นกัน ชิรีโคสร้างสรรค์ศิลปะเมตาฟิสิกัล

(Metaphysical Art หรือ Pittura Metafisica ในภาษาอิตาเลียน) เป็นความเคลื่อนไหวของศิลปะที่

เกิดขึ้นในอิตาลีราว ค. ศ. 1913-1917 จากความร่วมมือของชิรีโคและ Carlo Carra ที่เมืองทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลีชื่อ Ferrara ศิลปะลักษณะนี้ใกล้เคียงกับศิลปะลัทธิเหนือจริง(Surrealism) 

เป็นอย่างมาก แต่ศิลปะเมตาฟิสิกัลยังคงมีเหตุผลในความจริงมากกว่าลัทธิเหนือจริงที่เป็นการ

แสดงออกของจิตใต้ส านึกอย่างอิสระปราศจากการควบคุมของเหตุผล  ศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะเม

ตาฟิสิกัลยังคงรักษารูปแบบของความเป็นจริงของทัศนียภาพตามหลักทางศิลปะ รูปปั้นและตัววัตถุที่

เหมือนจริงแต่สภาพแวดล้อมกลับว่างเปล่าอย่างไม่เป็นธรรมชาติ การจัดวางวัตถุก่อให้เกิดความ

ประหลาดใจและสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีมีความแปลกตา โดยต้องการก่อให้เกิดอารมณ์จินตนาการแก่

ผู้ชม เป็นภาพของความฝันซึ่งยังไม่หลุดพ้นไปจากโลกทีเดียว (เดือนรุ่งฟ้า เพ็ญไพสิฐ, 2553) Lois 

Parkinson Zamora และ Wendy B. Faris เสนอว่ าชิ รี โคมีลั กษณะสั จนิ ยมมหัศจรรย์ด้ ว ย

ความสามารถในการสร้างคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนท าให้สิ่งที่จริงดูไม่จริงและสิ่งที่ไม่จริงดูจริง (Faris & 

Zamora, 1995) ดังเช่นภาพ “ความลึกลับและความตรอมตรมของถนน” (1914) ภาพที่ 3 ที่

ถ่ายทอดภาพทิวทัศน์ของเมืองให้มีบรรยากาศท่ีแปลกตาและดูลึกลับ 
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ภาพที่ 3 จอร์จิโอ ดี ชิรีโค (Giorgio de Chirico ค.ศ. 1888-1978), ความลึกลับและความตรอมตรมของถนน 

(Mystery and Melancholy of a Street), 1914, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 85 X 69 ซม. ที่มา Wikiart, เข้าถึงเมื่อ 15 
กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/mystery-and-melancholy-of-a-

street-1914 

 

เนื่องจากตึกท่ีอยู่ภายใต้เงาและเงาของตึกกินพ้ืนที่สามในสี่ของภาพตัดกับตึกสีขาวและความสว่างของ

แสงบนถนนสีเหลืองอย่างชัดเจน ความสว่างนี้มาจากส่วนที่มองไม่เห็นในภาพและขัดแย้งท้องฟ้าเบื้อง

บนดูเป็นสีครามเขียวคล้ายเวลาจะพลบค่ าเสียมากกว่า มีรถบรรทุกจอดเปิดประตูท้ายรถอยู่ใต้ร่มเงา

ของตึก แม้จะเปิดประตูท้ายรถไว้แต่กลับไม่มีของใดๆ บรรจุอยู่ เด็กสาวที่ตีล้อเล่นนั้นมีสีด าไม่ต่างกับ

เงาบุคคลที่ทอดมาจากด้านบนของภาพแต่เธอก็มีเงาของตัวเอง ดังนั้นเธอจึงไม่ใช่เงา ทิวทัศน์เมืองที่ดู

เหมือนจริงกลับมีความมหัศจรรย์ของบรรยากาศและผู้คนที่มีลักษณะคล้ายเงาปรากฏอยู่   

 

2.2.1 สัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์ที่ประเทศเยอรมนี 

 ในปี ค.ศ. 1923 Gustav Friedrich Hartlaub นักประวัติศาสตร์ศิลป์และผู้อ านวยการของ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย Kunsthalle Mannheim ณ ขณะนั้นได้บัญญัติค าว่า 

“Neue Sachlichkeit” หรือ นิว อ็อบเจ็คทิวิตี้ (New Objectivity) ขึ้นเพ่ืออธิบายศิลปะยุคหลังลัทธิ
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ส าแดงพลังอารมณ์ (Post-Expressionism) ที่ต้องการกลับมาสู่ระเบียบของสัจนิยมเพ่ือสะท้อนความ

จริงของสังคมในรูปแบบใหม่ภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1925 ปีเดียวกับที่หนังสือ โพสต์ เอ็กเพรสชั่นนิสม์และสัจนิยมมหัศจรรย์: 

ปัญหาของจิตรกรรมยุโรปสมัยใหม่ (Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme 

der neuesten Europäischen Malerei) ของฟรันซ์ โรห์ (Franz Roh) ออกตีพิมพ์และค าว่า “สัจ

นิยมมหัศจรรย์” (Magischer Realismus) ได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก Hartlaub จัดนิทรรศการศิลปะ

ร่วมสมัยชื่อ Neue Sachlichkeit ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย Kunsthalle 

Mannheim โดย Hartlaub มองว่าสามารถแบ่งศิลปะนิว อ็อบเจ็คทิวิตี้ (New Objectivity) จาก

ผลงานของศิลปินได้เป็น 2 แนวทาง  ได้แก่ 1. ฝั่งซ้าย (Left Wing) กลุ่มยึดถือความจริง (The 

Veristic หรือ The Verist) ที่โจมตีและเสียดสีสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ได้แก่ ผลงานของ 

George Grosz (1893-1959) Otto Dix (1891-1969) Georg Scholz (1890-1945) และ Max 

Beckmann (1884-1950) เป็นต้น และ 2. ฝั่งขวา (Right Wing) กลุ่มที่กลับไปหาศิลปะแบบคลาสิก 

ของกรีกและโรมัน (Neo-Classism) และความงามของธรรมชาติ เช่น Georg Schrimpf (1889-

1938) Carlo Mense (1886-1965) และ Alexander Kanoldt (1881-1938) เป็นต้น (Michalski, 

1994) 

ส่วนในทัศนะของฟรันซ์ โรห์ เขาจ าแนกศิลปินสัจนิยมมหัศจรรย์ชาวเยอรมัน (German 

Magic Realist) ออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่อยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ

เยอรมนี มีลักษณะเป็นนักวิจารณ์สังคมที่รุนแรง ได้แก่ George Grosz (1893-1959) Otto Dix 

(1891-1969) และ Kurt Günther (1893-1955) 2. กลุ่มตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่เมืองมิวนิก มี

ลักษณะหดหู่ตรอมตรม (Melancholy) และได้รับอิทธิพลมาจาก De Chirico ได้แก่  Georg 

Schrimpf (1889-1938) Carlo Mense (1886-1965) และ Alexander Kanoldt (1881-1938) 3. 

กลุ่มที่มีรายละเอียดมาก เป็นภาพสวยงามที่เต็มไปด้วยรายละเอียด ได้รับอิทธิพลจาก Henri 

Rousseau ได้แก่ Georg Scholz (1890-1945) และ Walter Spies (1895-1942) 

แม้จะมีแนวทางการแสดงออกในรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่กลุ่มศิลปินนิว อ็อบเจ็คทิ

วิตี้ (New Objectivity) ของ Hartlaub หรือสัจนิยมมหัศจรรย์เยอรมัน (German Magic Realist) ใน

ทัศนะของโรห์มีจุดร่วมกันคือการพูดถึงชีวิตและบรรยากาศในสังคมสมัยใหม่ของประเทศเยอรมนี

อย่างจับต้องได้ (Faris & Zamora, 1995) 



  14 

 ในปี ค.ศ. 1933 รัฐบาลภายใต้การเป็นผู้น าของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ประกาศรายชื่อศิลปินที่

สร้างสรรค์ ดีเจเนอเรท อาร์ต (Degenerate Art) หรือศิลปะเสื่อมทรามที่ต้องถูกท าลาย เนื่องจากฮิต

เลอร์เชื่อว่าศิลปะและสถาปัตยกรรมมีอิทธิพลต่อมวลชนมากที่สุดจึงควรถูกใช้เพ่ือประโยชน์รัฐ  

(Baynes, 1942) จากนโยบาย “Blut und Boden” หรือ “เลือดและดิน” ที่กระตุ้นให้ประชาชน

กลับไปหาจิตวิญญาณเยอรมันดั้งเดิม โดยท าการถอดผลงานออกจากพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ รวมทั้ง

ปลดศิลปินที่เป็นอาจารย์ออกจากสถาบันการศึกษา 

วันที่ 18 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1937 มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ศิลปะเยอรมันที่ยิ่งใหญ่” 

(Great German Art Exhibition) เพ่ือจัดแสดงศิลปะที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนาซีที่เมืองมิวนิค 

ได้แก่ รูปปั้นที่แสดงเรือนร่างที่สมบูรณ์ของชาวอารยันและภาพทิวทัศน์ความสวยงามของเยอรมัน ใน

วันต่อมา ผลงานศิลปะจ านวน 740 ชิ้นจากศิลปิน 120 รายถูกจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะเสื่อม

ทราม (Degenerate Art) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบว่าศิลปะเสื่อมทราม

หน้าตาเป็นอย่างไร หลังการจัดแสดง ผลงานบางชิ้นถูกท าลายและส่วนหนึ่งถูกขายไปยังต่างประเทศ  

(MOMA) แนวทางการแสดงออกของศิลปินที่ถูกจัดว่าสร้างสรรค์ผลงานศิลปินเสื่ อมทรามมี

หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นศิลปินที่มีลักษณะหัวก้าวหน้า ได้แก่ ศิลปินเยอรมันอิมเพรสชั่นนิสม์ คือ 

Corinth ศิลปินเยอรมันเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เช่น Barlach Lehmbruck Heckel Kirchner Marc 

Mueller Nolde และ Schmidt-Rottluff เป็นต้น ศิลปินลัทธิดาด้า คือ Schwitters ศิลปินกลุ่ม 

constructivism เช่น Mondrian Lissitzky และ Dexel เป็นต้น ศิลปินจากสถาบัน Bauhaus และ

ศิลปะที่สร้างสรรค์ศิลปะนามธรรมทุกรูปแบบ เช่น Feininger Kandinsky Klee และ Schlemmer 

เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มนิว อ็อบเจ็คทิวิตี้/สัจนิยมมหัศจรรย์ เช่น Dix Schlichter Scholz Grosz และ 

Beckmann เป็นต้น (Zuschlag) 
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ภาพที่ 4 นิทรรศการ “ศิลปะเยอรมันที่ยิ่งใหญ่” (Great German Art Exhibition) 

ที่มา Ghdi เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2562 จาก http://ghdi.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=2075 

 

 
ภาพที่ 5 นิทรรศการ “ศิลปะเสื่อมทราม” (Degenerate Art) 

ที่มา MOMA เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2562 จาก https://www.moma.org/slideshows/221/0 

 

 อย่างไรก็ตาม ศิลปินที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนิว อ็อบเจ็คทิวิตี้/สัจนิยมมหัศจรรย์ไม่ได้ถูกจัดเป็น

ศิลปะเสื่อมทรามทุกคน นาซีมีปฏิกิริยาตอบรับกับแนวทางและเนื้อหาในผลงานที่แตกต่าง Adolf 

Ziegler ศิลปินที่โรห์จัดว่าเป็นหนึ่งในศิลปินสัจนิยมมหัศจรรย์สร้างผลงานเป็นที่ประทับใจฮิตเลอร์ 

ภาพ “ธาตุทั้งสี่” (Four Elements) ที่แสดงเรือนร่างเปลือยอันอวบอ่ิมและสมบูรณ์ของสตรีสี่นางใน

ลักษณะเลียนแบบศิลปะคลาสิกฝีมือ Ziegler ถูกแขวนอยู่เหนือเตาผิงในบ้านของฮิตเลอร์ และเขายัง
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ได้รับต าแหน่งส าคัญในการกวาดล้างศิลปะที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ  นอกจากนี้ Schrimpf ที่วาดภาพ

ทิวทัศน์ชนบทที่ดูเป็นอุดมคติฝีมือก็ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลส าคัญ เช่น Rudolf Hess รองฟือเรอร์

ของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และยังได้รับต าแหน่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยศิลปะของรัฐ Staatliche 

Kunstschule Berlin-Schöneberg ตั้งแต่ปี 1933 - 1938 แสดงให้เห็นว่าหากเป็นการแสดงภาพ

ความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของค่านิยมในอดีตหรือความสวยงามของทิวทัศน์จะไม่ถือเป็นปฏิปักษ์กับรัฐ

เนื่องจากสามารถเข้ากันได้กับนโยบาย “เลือดและดิน”  แต่ถ้าหากพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์สังคมร่วม

สมัยในขณะนั้นอย่างตรงไปตรงมา เช่น ผลงานของ Max Beckmann Max Ernst Otto Dix George 

Grosz และ Jeanne Mammen ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรง เรื่องเพศและความฟอนเฟะของ

สังคม ผลงานจะถูกจัดว่าเป็นศิลปะเสื่อมทรามในทันที (Cook, 2017)     

 
ภาพที่ 6 Adolf Ziegler (ค.ศ. 1892-1959), ธาตุทั้งสี่ (The Four Elements), 

1937, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 180 x 300 ซม. ที่มา Associazione culturale Thule Italia,  
เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2562 จาก http://galleria.thule-italia.com/adolf-ziegler/?lang=  
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ภาพที่ 7 Otto Dix (ค.ศ. 1891 – 1969), สงคราม (Der Krieg), 1929-31, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 204 x 468 ซม.  

ที่มา albertinum เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2562 จาก 

https://albertinum.skd.museum/ausstellungen/archiv/der-krieg/ 

 

นักวิชาการลงความเห็นว่ากลุ่มนิว อ็อบเจ็คทิวิตี้เริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และยุติลง

หลังนาซีขึ้นสู่อ านาจและเริ่มกวาดล้างศิลปินในปี ค.ศ. 1933  นิทรรศการ “ศิลปะเสื่อมทราม” เป็น

เพียงนิทรรศการเดียวที่ศิลปินในแนวทางนี้ได้จัดแสดงผลงานร่วมกัน มีศิลปินเพียงไม่กี่คนที่ยังคง

ท างานในแนวทางนี้ต่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงออกหรือประนีประนอมกับรัฐ เช่น 

Grossberg, Kanoldt และ Schrimpf เนื่องจากภาพทิวทัศน์เมืองที่พวกเขาถ่ายทอดไม่เป็นปฏิปักษ์

กับรัฐ ในขณะที่ศิลปินจ านวนมากต้องอพยพไปยังประเทศต่างๆ ส่งผลให้กระแสการสร้างสรรค์นี้ใน

ชื่อสัจนิยมมหัศจรรย์ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในดินแดนอื่น6  

 

                                                           
6 อ้างอิงจากปีค.ศ. 1943 มีนิทรรศการที่ถือเป็นหมุดหมายส าคัญที่แสดงถึงอิทธิพลของสัจนิยมมหัศจรรย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 
นิทรรศการกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “American Realists and Magic Realists” ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art: 
MoMA) 
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2.2.2 สัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์ที่ประเทศอิตาลี 

 ที่ประเทศอิตาลี สัจนิยมมหัศจรรย์ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินกลุ่มศิลปะเมตาฟิสิกัล

(Metaphysical Art หรือ Pittura Metafisica ในภาษาอิตาเลียน) คือ Giorgio de Chirico และ 

Carlo Carrà รวมทั้งศิลปินชาวฝรั่งเศส Henri Rousseau ด้วย เพราะศิลปินต้องการละท้ิงลัทธิส าแดง

พลังอารมณ์ (Expressionism) และลัทธิฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism) แล้วหันมาวาดภาพสิ่งที่เห็นใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งให้ความรูสึกแปลกแตคุนเคย (Uncanny) และบางครั้งให้ความรู้สึกหดหู่หรือให้

บรรยากาศที่ยากจะหยั่งถึง ต่อมากระแสการสร้างสรรค์นี้แพร่หลายมากขึ้นเพราะ Massimo 

Bontempelli (1878-1960) นักเขียนและนักวิจารณ์ชาวอิตาเลียนได้ก่อตั้งนิตยสารเกี่ยวกับสัจนิยม

มหัศจรรย์ขึ้นในปี ค.ศ. 1926 โดยใช้ชื่อว่า 900 (Novacento) และเขาท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ

บริหาร Bontempelli มีบทบาทผลักดันสัจนิยมมหัศจรรย์หรือในชื่อ Realismo Magico ในประเทศ

อิตาลีเป็นอย่างยิ่ง เขาสร้างงานเขียนที่โต้แย้งกับการเล่าเรื่องแบบสัจนิยม และยังด ารงต าแหน่งเป็น

หัวหน้าของสหภาพนักเขียนฟาสซิสต์แห่งชาติ (National Fascist Writers Union) Bontempelli จึง

ผลักดันสัจนิยมมหัศจรรย์ไปพร้อมๆ กับลัทธิฟาสซิสม์เนื่องจากเขาเชื่อว่าประเทศอิตาลีในภาวะหลัง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เริ่มยุคสมัยใหม่ ต้องการระบบใหม่และต้องการเรื่องเล่าใหม่ๆ (New Myths) 

ที่ไม่ใช่การเลียนแบบความเป็นจริงแต่เป็นการส ารวจความลึกลับและชีวิตประจ าวันในฐานะการผจญ

ภัยที่มหัศจรรย์ (Witt, 2001) 

นิทรรศการ Uncannily Real นิทรรศการหลักพิเศษที่จัดแสดงภาพวาดของศิลปินชาวอิตา

เลียนซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปี 1920 วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2018 – 13 มกราคม ค.ศ. 2019 ณ 

Museum Folkwang ประเทศเยอรมนี ได้แบ่งการจัดแสดงผลงานศิลปะที่จัดว่าเป็น Realismo 

Magico ไว้ตามเรื่อง (Theme) ในภาพ ได้แก่ 1. อาคารที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย (Uninhabited Buildings) 

2. การมองจากระยะไกล (Distant Gazes) 3. ภาพเด็กๆ หน้าตาเคร่งขรึมและนิ่ง (Serious Games) 

4. ภาพจากชีวิตประจ าวันที่ถูกจัดฉากให้เหมือนฉากหนึ่งในละครเวที (Everyday Theatre) 5. ภาพ

เปลือยที่ไม่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศแต่กลับท าให้รู้สึกเศร้าหรือเกิดค าถาม (Unsettling Nudes) 6. 

ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยายุคต้น (Early Renaissance) โดยเน้นเส้นขอบท า

ให้แบบที่มองออกนอกภาพอย่างไม่แสดงสีหน้าโดดเด่นจากพ้ืนหลัง (Old-Masterly Rigour) 7. แสดง

ให้เห็นสภาพสังคมหลังสงครามจากภาพกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่ดูเงียบนิ่งไร้การสื่อสารและไร้

ความหมาย (Barren Realities) 8. ภาพผู้อุปถัมภ์ เพ่ือนหรือตัวศิลปินเองที่ดูลึกลับ (Mysterious 

Encounters) (Folkwang, 2018) 
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ศิลปินชาวอิตาเลียนที่สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ เช่น Alberto Savinio 

(1891-1952) Antonio Donghi (1897-1963) Cesare Breveglieri (1902-1948) Emmanuele 

Rambaldi (1903-1968) Felice Casorati (1883-1963)  Ferruccio Ferrazzi (1891-1978) 

Gianfilippo Usellini (1903-1971) Gigiotti Zanini (1893-1962) Gisberto Ceracchini (1899-

1982) Giuseppe Cesetti (1902-1990) Orneore Metelli (1872-1938)  Ottone Rosai (1895-

1957) Pompeo Borra (1898 – 1973) Ricardo Francalancia (1886-1965) และ Virgilio Guidi 

(1891-1984) เป็นต้น 

 เช่นเดียวกับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานสัจนิยมหัศจรรย์ในประเทศเยอรมัน ผลงานศิลปิน

อิตาเลี่ยนที่แสดงลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์นั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่ Keala Jewell ตั้ง

ข้อสังเกตว่าความมหัศจรรย์ในผลงานของศิลปินชาวอิตาเลียนหลายคนจะประกอบด้วยการถ่ายทอด

ความเป็นฟาสซิสต์  (a transcendent fascism) การท าให้ เกิดความมหัศจรรย์  (evoking a 

wondrous) และการแสดงกายภาพที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ของประเทศอิตาลีและประชาชนชาวอิตา

เ ลี ย น  ( eternal form of being to associate with Italian landscapes and the Italian 

populace) และท่ีส าคัญคือการปรากฏของชาวอิตาเลียนชนชั้นแรงงานในภาพวาดจ านวนมากอย่างมี

นัยยะส าคัญ ตัวอย่างผลงานศิลปะสัจนิยมมหัศจรรย์ในแนวทางนี้ได้แก่ ภาพ “บนรถราง" (On the 

tram) โดย Virgilio Guidi ที่แสดงภาพประชาชนชาวอิตาเลียนโดยสารในรถราง ท้ายรถมีกระจกกว้าง

ที่เผยให้เห็นทิวทัศน์ของภูเขาในชนบท ตัวละครในภาพอยู่ทั้งในยุคสมัยใหม่(Modern) จากการ

เดินทางด้วยรถรางและดูไร้กาลเวลา (Ageless) ด้วยทิวทัศน์ที่ปรากฏ การท าให้ภาพชนชั้นแรงงานดู

สวยงามและมีความส าคัญเช่นนี้เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดของลัทธิฟาสซิสต์ที่ให้ความส าคัญกับความภูมิใจ

ในชาติที่ตนถือก าเนิดและการรวมพลังของคนในประเทศเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันภายใต้การปกครอง

ของรัฐบาลเผด็จการ (Jewell, 2008) 



  20 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างภาพสัจนิยมมหศัจรรย์ในอิตาลีที่สอดรับกับลัทธิฟาสซิสต์ 

Virgilio Guidi (ค.ศ. 1891-1984), บนรถราง (On the tram), 1923, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 160 X 190 ซม.  
ที่มา  fineartamerica, เข้าถึงเมือ่ 10 มีนาคม 2562 จาก https://fineartamerica.com/featured/on-the-

tram-by-virgilio-guidi-stefano-baldini.html 

 

2.2.3 สัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์ที่ประเทศฝรั่งเศส 

ที่ประเทศฝรั่งเศส ทัศนศิลป์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์แพร่หลายในหมู่ศิลปินทั้งที่เป็นชาว

ฝรั่งเศสและไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสที่มาพ านักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสในช่วงต้น 1920 ศิลปินที่สร้างสรรค์

ศิลปะอันมีลักษณะสอดคล้องกับแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ ได้แก่  

กลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศส  

André Derain (1880-1954)  Auguste Herbin (1882-1960)  Fernand Léger (1881-

1955) Jean Lurçat (1892-1966) Jean Metzinger (1883-1956) Pierre Roy (1880-1950) และ 

Raphael Delorme (1885-1962)  

กลุ่มศิลปินที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสแต่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 

Balthus (1908-2001) Félix Vallotton (1865-1925) Joan Miro (1893-1983) Moïse 

Kisling (1891-1953) Othon Coubine (1883–1969) และ Otte Sköld (1894–1958) 
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กลุ่มศิลปินละตินอเมริกาที่มาศึกษาด้านศิลปะที่ฝรั่งเศส 

Lino Spilimbergo (1896-1964) และ Tarsila do Amaral (1886–1973)  

ความนิยมกระแสการสร้างสรรค์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์แพร่กระจายในระยะเวลาสั้นๆ 

ก่อนที่กระแสการสร้างสรรค์ในแนวทางของลัทธิเหนือจริง (Surrealism) จะเข้ามามีอิทธิพลในช่วง

ปลายยุค 1920 และท าให้การสร้างสรรค์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์หมดความนิยมลงไป การอพยพ

ของศิลปินจากประเทศเยอรมนีมาที่ประเทศฝรั่งเศสก็มีส่วนช่วยเผยแพร่ส านวน (Locution) และการ

ก่อตัว (Formation) ของสัจนิยมมหัศจรรย์และรัฐบาลวิชี (Vichy France) รัฐบาลเฉพาะกาลที่

ปกครองประชาชนชาวฝรั่งเศส โดยเป็นรัฐที่สนับสนุนนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่ 

ค.ศ. 1940-1944 มีส่วนท าให้สัจนิยมมหัศจรรย์หายไปจากประวัติศาสตร์ศิลปะของฝรั่งเศสเนื่องจาก

ฝรั่งเศสรับเอานโยบายทางวัฒนธรรมมาจากพรรคนาซีและยินยอมให้มีศิลปะแบบที่รัฐยอมรับได้

เท่านั้น (Faris & Zamora, 1995) 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่างภาพสัจนิยมมหศัจรรย์ในฝรั่งเศสจากศลิปินชาวฝรั่งเศส  

Pierre Roy (ค.ศ. 1880-1950), ภัยบนบันได (Danger on the Stairs), 1927 หรือ 1928, สีน้ ามันบนผ้าใบ,  
91.4 X 60 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 จาก 

https://www.moma.org/collection/works/78972 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างภาพสัจนิยมมหัศจรรย์ในฝรั่งเศสจากท่ีไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส 

แต่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสในระยะเวลานั้น 
Félix Vallotton (ค.ศ. 1865-1925), ซุ้มต้นไม ้(La tonnelle), 1925, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 73 X 53.5 ซม. ที่มา 

MOMA, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 จาก https://www.moma.org/collection/works/78972 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างภาพสัจนิยมมหัศจรรย์ในฝรั่งเศสจากศิลปินละตินอเมริกาที่มาศึกษาด้านศิลปะที่ฝรั่งเศส 

Lino Spilimbergo (ค.ศ. 1896-1964), สลัมในบัวโนสไอเรส" (Arrabal de Buenos Aires), 1929,                           

สีน้ ามันบนผ้าใบ, ไม่ทราบขนาด ที่มา arteyartistas, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562                                                       

จาก https://arteyartistas.wordpress.com/2008/06/03/lino-enea-spilimbergo-1896-1964/#jp-

carousel-834 
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2.2.4 สัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาเดียวกับที่สัจนิยมมหัศจรรย์ที่ก าเนิดในประเทศเยอรมนี 

สหรัฐอเมริกาก็ก้าวตามกระแสสร้างสรรค์ท่ีตีความความเป็นจริง (Reality) ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับความ

เป็นสัจนิยมมหัศจรรย์และท าให้ได้พบความเป็นจริงแบบใหม่ของอเมริกาที่เป็นแนวคิดร่วมในผลงาน

เหล่านั้น (Haftman, 1960: 321) ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 มีนิทรรศการที่ถือเป็นหมุดหมายส าคัญที่

แสดงถึงอิทธิพลของสัจนิยมมหัศจรรย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ นิทรรศการกลุ่ม “American 

Realists and Magic Realists” ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art: MoMA) 

ในแคตตาล็อกของนิทรรศการ ได้อธิบายว่า กระแสการสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศ

และด้วยฝีมือของศิลปินหลายแบบ นิทรรศการตั้งใจจะน าเสนอผลงานที่มี ลักษณะคมชัดสมจริง 

(Sharp focus) และเหมือนของจริง (Precise Representation) ไม่ว่าผลงานนั้นจะมาจากการสังเกต

โลกภายนอก (outer world) หรือมาจากจินตนาการ โดยนิทรรศการยึดค าจ ากัดความของสัจนิยม

มหัศจรรย์ตามที่ Alfred H. Barr Jr. นักประวัติศาสตร์ศิลป์และผู้อ านวยการคนแรกของพิพิธภัณฑ์

ศิลปะสมัยใหม่ได้อธิบายไว้ว่า “บางครั้งสัจนิยมมหัศจรรย์ใช้อธิบายผลงานของจิตรกรที่ใช้เทคนิคสัจ

นิยมเพ่ือให้ภาพจินตนาการที่ไม่สมเหตุสมผล เหมือนฝันหรือมหัศจรรย์ดูเป็นไปได้จริง” และ

นิทรรศการนี้เน้นศิลปินร่วมสมัยเป็นหลัก จ านวน 26 คน ได้แก่ Peter Blume (1906-1992)  John 

Atherton (1900-1952)Ivan Le Lorraine Albright (1897-1983) Zsissly (1897-1983) Lawrence 

Kupferman (1909-1982) Fred Papsdorf (1887-1978)  Ben Shahn (1898-1969)  Andrew 

Wyeth (1917-2009)  Clarence Holbrook Carter (1904-2000) Audrey Buller (1902-1984) 

Patsy Santo  (1893-1975) Paul Cadmus (1904-1999) Ferdinand Cartier (1892-1987) Jared 

French (1905-1988) Louis Guglielmi (1916-1991) Hananiah Harari (1912-2000) Louis 

Lozowick (1892-1973) Charles Rain ( 1911-1985) Miklos Suba (1880-1944) Stow 

Wengenroth (1906-1978) Peter Hurd (1904-1984)  Edmund Lewandowski (1914-1998) 

Theodore Lux Feininger (1910-2011) และ H. D. Rothschild (1907- ) โดยมีตัวอย่างผลงาน

ของศิลปินในศตวรรษที่ 19 จ านวน 14 คนได้แก่ Raphaelle Peale (1774-1825) John James 

Audubon (1785-1851)  Thomas Cole (1801-1848)  George Caleb Bingham (1811-1879) 

William S. Mount (1807-1868) Winslow Homer (1836-1910) John Frederick Kensett 

(1818-1872) Thomas Eakins (1844-1916) William Michael Harnett (1848 –1892) Erastus 

Salisbury Field (1805-1900)  Henry Alexander (1860–1894) Richard La Barre Goodwin 

(1840-1910)  Harry Willson Watrous (1857-1940) James Bard (1815-1897)  และผู้ บุ ก เบิก
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แนวทางนี้ในศตวรรษที่ 20 ได้แก่ Edward Hopper (1882 –1967) และ Charles Sheeler (1883 

–1965)  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าศิลปินในสหรัฐอเมริกามีความสนใจแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์มายาวนาน 

(Museum of Modern Art New York, 1943) 

อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของซีมัวร์ เมนตัน ศิลปินที่ได้แสดงผลงานในนิทรรศการนี้ไม่ได้

เป็นศิลปินในแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ทุกคน ศิลปินชาวอเมริกันที่สร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องกับ

แนวทางนี้อยู่ก่อนแล้วอย่างเด่นชัดก่อนที่ฟรานซ์ โรห์จะบัญญัติค าว่า สัจนิยมมหัศจรรย์ ขึ้น คือ 

Raphaelle Peale (1774-1825) Edward Hicks (1780-1849) และ William M. Harnett (1848-

1892) ศิลปินที่บุกเบิกแนวทางนี้ให้เป็นที่รู้จัก ได้แก่ Edward Hopper (1882 –1967) และ Charles 

Sheeler (1883 –1965)  ต่อมาในยุค 1930 มีศิลปินในแนวทางนี้ที่โดดเด่น คือ Grant Wood (1891-

1942) และในยุค 1940 ได้แก่ Ben Shahn (1898-1969) Andrew Wyeth (1917-2009) George 

Tooker (1920-2011) Henry Koerner (1915-1991) และ Peter Blume (1906-1992) (Menton, 

1983) 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างภาพวาดสัจนิยมมหัศจรรย์ของศิลปินชาวอเมริกนั  

Edward Hopper (ค.ศ. 1882 –1967), เช้าตรู่วันอาทิตย ์(Early Sunday Morning), 1930, สีน้ ามนับนผ้าใบ, 
89.4 X 153 ซม. ที่มา wikipedia, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562 
จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Sunday_Morning 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างภาพวาดสัจนิยมมหัศจรรย์ของศิลปินชาวอเมริกนั 

Charles Sheeler (ค.ศ. 1883 –1965), ภูมิทัศน์แบบคลาสิก (Classic Landscape), 1930, สีน้ ามนับนผ้าใบ, 63.5 
x 81.9 ซม. ที่มา National Gallery of Art, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562 

จาก https://www.nga.gov/collection/art-object-page.105596.html 

 

                 
ภาพที่ 14 ตัวอย่างภาพวาดสัจนิยมมหัศจรรย์ของศิลปินชาวอเมริกนั  

Grant Wood (ค.ศ. 1891-1942), เมืองสโตนซิตี้ รัฐไอโอวา (Stone city, Iowa), 1930, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 
77 x 101.5 ซม. ที่มา wikiart, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562 จาก https://www.wikiart.org/en/grant-

wood/stone-city-iowa-1930 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างภาพวาดสัจนิยมมหัศจรรย์ของศิลปินชาวอเมริกนั 

Andrew Wyeth (ค.ศ. 1917-2009), โลกของครสิติน่า (Christina's World), 1948, สีฝุ่นเทมเพอราบนแผ่นไม,้ 

81.9 x 121.3 ซม. ที่มา MOMA, , เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562 จาก 

https://www.moma.org/collection/works/78455 

 

ภายหลังเมื่อลัทธิส าแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ถือก าเนิด

ขึ้นในนิวยอร์ก ในช่วงปี 1940-1950 กระแสการสร้างสรรค์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ก็ค่อยๆ 

เสื่อมความนิยมลงไป อย่างไรก็ตาม โฟโต้เรียลลิซึ่ม (Photorealism) หรือการสร้างสรรค์ในแนวทาง

สัจนิยมแบบใหม่ที่ศิลปินใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกภาพแล้วน าภาพนั้นมาคัดลอกออกมาเป็นจิตรกรรม

โดยละทิ้งฝีแปรงอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินและให้ความละเอียดสูงเหมือนภาพถ่ายโดยไม่เน้นให้

เกิดอารมณ์ใด (TATE) ได้ถือก าเนิดในสหรัฐอเมริกาช่วงปลาย 1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่

นักเขียนวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ในทวีปละตินอเมริกาสร้างสรรค์ผลงานมาระยะหนึ่งจนได้รับ

ความนิยม จากนั้นโฟโต้เรียลลิซึ่มได้พัฒนาเป็น ไฮเปอร์เรียลลิซึ่ม (Hyperrealism) ในช่วงต้นปี 1970 

ซึ่งหมายความรวมทั้งจิตกรรรมและประติมากรรมที่สร้างสรรค์ด้วยความละเอียดสูงจนเหมือนจริง

อย่างที่สุด (Menton, 1983) ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางไฮเปอร์เรียลลิซึ่มยังได้รับความนิยม

และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 

2.2.5 สัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์ที่ประเทศแถบละตินอเมริกา 

ในแถบละตินอเมริกา เนื่องจากหนังสือโพสต์ เอ็กเพรสชั่นนิสม์และสัจนิยมมหัศจรรย์: ปัญหา

ของจิตรกรรมยุโรปสมัยใหม่ (Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der 

neuesten Europäischen Malerei) ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Revista de Occidente เป็นภาษาสเปน
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ในปี ค.ศ. 1927 เป็นจุดเริ่มต้นให้ศิลปินเริ่มสนใจสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้ Rave เสนอว่าหาก

ประเมินโดยใช้เกณฑ์ลักษณะของทัศนศิลป์สัจนิยมมหัศจรรย์ที่บัญญัติโดยโรห์ ศิลปินละตินอเมริกาที่

สร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีลักษณะบางส่วนเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์มีทั้งศิลปินหญิงและชายซึ่งแตกต่างจาก

ในยุโรปและอเมริกาที่มักจะมีเพียงศิลปินชาย ศิลปินละตินอเมริกาเหล่านั้น ได้แก่ Tarsila do 

Amaral (1886-1973) ภาพที่ 16 ศิลปินหญิงชาวบราซิลที่เคยศึกษาด้านศิลปะที่ฝรั่งเศส Lino 

Spilimbergo (1896-1964) ศิลปินชายชาวอาร์เจนตินาที่เคยศึกษาด้านศิลปะที่ฝรั่งเศส ศิลปินชาย

ชาวโคลอมเบีย Santiago Cardenas (1937) Dario Morales (1944-1988) และ Fernando Botero 

(1932) ศิลปินหญิงชาวสเปน Remedios Varo (1908-1963) และ Frida Kahlo (1907-1954) 

(Rave, 2003) 

 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างภาพวาดที่มีลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ของศิลปินชาวละตินอเมริกา 

Tarsila do Amaral (ค.ศ. 1886-1973), กรรมกร (Operários), 1933, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 150 x 205 ซม.                 

ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562 จาก https://www.moma.org/audio/playlist/48/741 

 

2.2.6 เกณฑ์การพิจารณาลักษณะของทัศนศิลป์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ 

 ในหนังสือ โพสต์ เอ็กเพรสชั่นนิสม์และสัจนิยมมหัศจรรย์: ปัญหาของจิตรกรรมยุโรปสมัยใหม่ 

( Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten Europäischen 

Malerei) ของฟรันซ์ โรห์ (Franz Roh) ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1925 โรห์ได้ก าหนดคุณสมบัติของ

จิตรกรรมกระแสใหม่คือ ลัทธิหลังส าแดงพลังอารมณ์ (Post expressionism) ซึ่งมีสัจนิยมมหัศจรรย์

เป็นลักษณะหนึ่ งในแนวทางนั้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะของลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ 



  28 

(Expressionism) ที่เป็นกระแสการสร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยมอยู่ก่อนโดยมีทั้งหมด 22 ข้อ (ถอด

ความเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย) ได้แก่ 

 ลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ 
(Expressionism) 

ลัทธิหลังส าแดงพลังอารมณ์ 
(Post expressionism) 

1.  เรื่องท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์  
(Ecstatic Subjects) 

เรื่องท่ีไม่ใช้อารมณ์  
(Sober Subjects) 

2.  เกี่ยวกับหัวข้อทางศาสนาจ านวนมาก  
(Many religious themes) 

แทบจะไม่เกี่ยวกับหัวข้อทางศาสนา 
(Very few religious themes) 

3.  วัตถุท่ีวาดไม่เผยให้เห็นชัดเจน 
(Suppression of the object) 

วัตถุท่ีวาดเห็นชัดเจน 
(The object clarified) 

4.  มีลีลา (Rhythmical) เป็นภาพตัวแทน (Representational) 
5.  เร้าอารมณ์ (Emotionally Arousing) กระตุ้นความคิด (Intellectually 

absorbing) 
6.  มากเกินจริง (Extravagant) เหมือนจริงอย่างรุนแรง 

(Puristically severe) 
7.  มีความเคลื่อนไหว (Dynamic) นิ่งกับท่ี (Static) 
8.  ดัง (Loud) เงียบ (Quiet) 
9.  โดยสรุป (Summary) ทั้งหมด (Thorough) 
10.  มุมใกล้ (Close-up view) มุมใกล้และไกล (Close and far view) 
11.  ท าให้เกิดการตอบรับทันที 

(Producing an immediate reaction) 
ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง 

(Demanding more than one look) 
12.  ใช้รูปทรงใหญ่ (In large forms) ใช้รูปทรงใหญ่และขนาดย่อม  

(In large as well as split up forms) 
13.  ใหญ่มหึมา (Monumental) ของจ าลองขนาดเล็ก (Miniature) 
14.  อุ่น (Warm) เย็นไปถึงหนาว (Cool to cold) 
15.  ชั้นสีหนา (Thick color texture) ชั้นสีบาง (Thin paint surface) 
16.  หยาบ (Rough) เรียบ (Smooth) 
17.  เหมือนหินที่ยังไม่ได้สลัก 

(Like an uncarved stone) 
เหมือนแผ่นโลหะว่างเปล่า 

(Like a blank sheet of metal) 
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 ลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ 
(Expressionism) 

ลัทธิหลังส าแดงพลังอารมณ์ 
(Post expressionism) 

18.  เน้นให้เห็นกระบวนการวาด 
(Emphasis on the visibility of the 

painting process) 

ไม่เห็นกระบวนการวาด (Effacement of 
the painting process) 

19.  เปลี่ยนแปลงรูปของวัตถุอย่างมาก 
(Expressive deformation of the 

object) 

ท าให้วัตถุเหมือนจริงอย่างกลมกลืนกัน 
(Harmonic purification of the object) 

20.  เน้นการเคลื่อนไหวแนวทแยงหรือเฉียง
และมุมแหลม (Emphasizing 

diagonals or slanting motion and 
acute angles) 

เน้นมุมที่ถูกต้องภายใต้กรอบเส้นขนาน 
(Emphasizing right angles within a 

framework of parallels) 

21.  ออกจากศูนย์กลาง (Centrifugal) เข้าหาศูนย์กลาง (Centripetal) 
 

22.  ดิบและเป็นไปโดยธรรมชาติ (Primitive 
and spontaneous) 

ผ่านการกล่อมเกลาและมีความเป็นศิลปะ
แบบมืออาชีพ (Refined and 

professionally artistic) 
 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1968 โรห์เขียนหนังสือ ศิลปะเยอรมันในศตวรรษที่ 20 (German Art in 

the 20th Century) เขาปรับแก้ตารางคุณสมบัติของจิตรกรรมกระแสใหม่ ซึ่งมีสัจนิยมมหัศจรรย์เป็น

ลักษณะหนึ่ งในแนวทางนั้น แต่ในครั้ งนี้ เปลี่ยนชื่อจาก ลัทธิหลังส าแดงพลังอารมณ์ ( Post 

expressionism) เป็น นิว อ็อบเจ็คทิวิตี้ (New Objectivity) ตามที่ Gustav Friedrich Hartlaub 

บัญญัติ โดยยังคงเปรียบเทียบกับลักษณะของลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) แต่ลดทอน

จากเดิม 22 ข้อเป็น 15 ข้อ และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยในบางข้อ ได้แก่ 

 ลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ 
(Expressionism) 

นิว อ็อบเจ็คทิวิตี้  
(New Objectivity) 

1.  เรื่องท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์  
(Ecstatic Subjects) 

เรื่องท่ีไม่ใช้อารมณ์  
(Sober Subjects) 

2.  วัตถุท่ีวาดไม่เผยให้เห็นชัดเจน 
(Suppression of the object) 

วัตถุท่ีวาดเห็นชัดเจน 
(The object clarified) 
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 ลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ 
(Expressionism) 

นิว อ็อบเจ็คทิวิตี้  
(New Objectivity) 

3.  มีลีลา (Rhythmical) เป็นภาพตัวแทน (Representational) 
4.  มากเกินจริง (Extravagant) เหมือนจริงอย่างรุนแรง 

(Puristically severe) 
5.  มีความเคลื่อนไหว (Dynamic) นิ่งกับท่ี (Static) 
6.  ดัง (Loud) เงียบ (Quiet) 
7.  โดยสรุป (Summary) ทั้งหมด (Thorough) 
8.  มุมใกล้ (Close-up view) มุมใกล้และไกล (Close and far view) 
9.  ใหญ่มหึมา (Monumental) ของจ าลองขนาดเล็ก (Miniature) 
10.  อุ่นร้อน (Warm Hot) หนาวเย็น (Cold) 
11.  ชั้นสีหนา (Thick color texture) ชั้นสีบาง (Thin paint surface) 
12.  หยาบ (Rough) เรียบ (Smooth) 
13.  เน้นให้เห็นกระบวนการวาด 

(Emphasis on the visibility of the 
painting process) 

ไม่เห็นกระบวนการวาด  
(Effacement of the painting process) 

14.  ออกจากศูนย์กลาง (Centrifugal) เข้าหาศูนย์กลาง (Centripetal) 
15.  เปลี่ยนแปลงรูปของวัตถุอย่างมาก 

(Expressive deformation of the 
object) 

ท าให้ลักษณะภายนอกของวัตถุเหมือนจริง 
(External purification of the object) 

 

ในปี ค.ศ. 1969 วีลันด์ ชมิต (Wieland Schmied) นักประวัติศาสตร์ศิลป์ นักวิจารณ์และ

นักวิชาการชาวออสเตรียลดทอนเกณฑ์พิจารณาลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magic Realism) ที่

โรห์เสนอให้เหลือเพียงลักษณะส าคัญ 5 ข้อ (Bowers, 2004) (ถอดความเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย) 

ได้แก่ 

 1. เป็นเหตุเป็นผลและมีความคมชัด ไม่ใช่มุมมองทางความรู้สึกหรืออารมณ์ (Sobriety and 

sharp focus; an unsentimental, unemotional vision) 
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 2. มุมมองของศิลปินพุ่งตรงไปที่ชีวิตประจ าวัน เรื่องธรรมดาสามัญที่ไม่ส าคัญ ไม่เขินอายแม้

จะวาดสิ่ งที่ ไม่น่ า พึงพอใจ (The artist’s vision is directed towards the everyday, banal, 

insignificant subjects; the absence of timidity with regard to painting the unpleasant) 

 3. โครงสร้างที่นิ่งและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแนบแน่นที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นพ้ืนที่ไร้อากาศ 

เหมือนกระจก โดยทั่วไปท าให้รู้สึกว่านิ่งมากกว่าเคลื่อนไหว (A static, tightly unified structure, 

which often suggests a completely airless, glass-like space, which, in general, gives 

preference to the static rather than to the dynamic) 

 4. การก าจัดร่องรอยของกระบวนการวาดภาพ ปลดปล่อยจิตรกรรมจากลักษณะของงาน

ฝีมือ (The eradication of the traces of the painting process, the liberation of the painting 

from all signs of the handicraft) 

 5. สุดท้ายคือ ความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณแบบใหม่กับโลกของสิ่งต่างๆ (And finally a 

new spiritual relationship with the world of things.) 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ซีมัว เมนตัน (Seymour Menton) นักวิชาการและศาสตราจารย์กิตติ

คุณผู้ก่อตั้งภาควิชาภาษาต่างประเทศและวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of 

California) ได้สรุปลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์ว่ามีลักษณะดังนี้7  

 1. มีลักษณะสมจริงมาก (Ultra-sharp focus) มีมุมมองที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ดู

เนื่องจากวัตถุในภาพมีความสมจริงเท่ากันท้ังหมด แม้บางสิ่งไม่มีอยู่จริงในสังคมท่ีเราด ารงชีวิตอยู่  

 2. ภววิสัย (Objectivity) ไม่เน้นการแสดงออกถึงอารมณ์ของศิลปินผ่านภาพซึ่ งให้

ความหมายสองลักษณะคือการไม่เป็นอัตวิสัยและการเน้นวัตถุ 

 3. ความเย็นชา (Coldness) ไม่สอดแทรกอารมณ์ใดๆของศิลปินลงไป เพ่ือให้ผู้ชมผลงานเกิด

ความคิดพิจารณามากกว่ารู้สึกตามที่ศิลปินแสดงออก  

                                                           
7 Seymour Menton, Magic Realism Rediscovered, 1918-1981, (London: Art Alliance Press, 1983) 19-24. อ้างถึงใน 
นพวรรณ รองทอง. “ก าเนิดและพัฒนาการของนวนยิายสัจนิยมมหัศจรรย์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 21-22. ผู้วิจัยปรับแก้บางส่วนเพือ่ให้เหมาะสมกับการพจิารณาผลงาน
ทางทัศนศิลป์และการวิจยัมากขึ้นโดยอา้งอิงจากตัวบทจริงของ Seymour Menton 
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 4. มุมมองใกล้และไกล: เข้าหาศูนย์กลาง (Close and Far View: Centripetal)  ภาพจะมี

ความสมดุลกันเพ่ือให้ผู้ชมภาพใช้มุมมองกว้างๆ ในการมองและหาสิ่งส าคัญจากภาพต่างจากการมอง

มุมระยะใกล้เพียงอย่างเดียวของลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ (Expressionism)  

 5. ไม่เห็นกระบวนการวาด (Effacement of the painting process) ไม่มีการลงฝีแปรงหรือ

สีที่ฉูดฉาดจนเกินไปเพื่อให้ภาพเสมือนจริงคล้ายภาพถ่าย  

 6. ของจ าลองขนาดเล็ก (Miniature) เสมือนเป็นการน าเสนอโลกจ าลองของสังคมขนาดเล็ก

แบบโลกของเล่น   

 7. เป็นภาพแทน (Representational) การน าเสนอในลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์คือการเพ่ิม

ความมหัศจรรย์เข้าไปในโลกแห่งความจริง ผู้ดูเห็นบุคคลและวัตถุในภาพแล้วจ าได้เนื่องจากมีลักษณะ

เสมือนจริง ซึ่งต่างจากโลกแฟนตาซีที่เสนอโลกมหัศจรรย์เสมือนมีอยู่จริง  

 

ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ลักษณะของทัศนศิลป์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์  
(จัดท าโดยผู้วิจัย) 

 ฟรันซ์ โรห์ (Franz Roh)  
ปี ค.ศ. 1925 

ฟรันซ์ โรห์ 
(Franz Roh)  
ปี ค.ศ. 1968 

วีลันด์ ชมิต 
(Wieland Schmied) 

ปี ค.ศ. 1969 

ซีมัว เมนตัน 
(Seymour 
Menton) 

ปี ค.ศ. 1983 
1.  เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ ์

(Sober Subjects) 
   

2.  แทบจะไมเ่กี่ยวกับหัวข้อทาง
ศาสนา 

(Very few religious themes) 

  
มุมมองของศิลปินพุ่งตรงไปท่ี
ชีวิตประจ าวัน เรื่องธรรมดา
สามัญทีไ่มส่ าคัญ ไม่เขินอาย
แม้จะวาดสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ 

 

3.  วัตถุท่ีวาดเห็นชัดเจน 
(The object clarified) 
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 ฟรันซ์ โรห์ (Franz Roh)  
ปี ค.ศ. 1925 

ฟรันซ์ โรห์ 
(Franz Roh)  
ปี ค.ศ. 1968 

วีลันด์ ชมิต 
(Wieland Schmied) 

ปี ค.ศ. 1969 

ซีมัว เมนตัน 
(Seymour 
Menton) 

ปี ค.ศ. 1983 
4.  เป็นภาพตัวแทน 

(Representational) 
  

มุมมองของศิลปินพุ่งตรงไปท่ี
ชีวิตประจ าวัน เรื่องธรรมดา
สามัญทีไ่มส่ าคัญ ไม่เขินอาย
แม้จะวาดสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ 

 

5.  กระตุ้นความคิด (Intellectually 
absorbing) 

 

   

6.  เหมือนจริงอย่างรุนแรง 
(Puristically severe) 

   
มีลักษณะ
สมจริงมาก 
(Ultra-sharp 

focus) 
7.  นิ่งกับท่ี (Static)   

โครงสร้างที่น่ิงและเป็นหนึ่ง
เดียวกันอย่างแนบแน่นท่ีให้

ความรูส้ึกว่าเป็นพื้นที่ไร้
อากาศ เหมือนกระจก 

โดยทั่วไปท าใหรู้้สึกว่านิ่ง
มากกว่าเคลื่อนไหว 

 

8.  เงียบ (Quiet)    
9.  ทั้งหมด (Thorough)    
10.  มุมใกล้และไกล (Close and far 

view) 
   

11.  ต้องพิจารณาอยา่งลึกซึ้ง 
(Demanding more than one 

look) 

   

12.  ใช้รุปทรงใหญ่และขนาดย่อม 
(In large as well as split up 

forms) 
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 ฟรันซ์ โรห์ (Franz Roh)  
ปี ค.ศ. 1925 

ฟรันซ์ โรห์ 
(Franz Roh)  
ปี ค.ศ. 1968 

วีลันด์ ชมิต 
(Wieland Schmied) 

ปี ค.ศ. 1969 

ซีมัว เมนตัน 
(Seymour 
Menton) 

ปี ค.ศ. 1983 
13.  ของจ าลองขนาดเล็ก (Miniature)    

14.  เย็นไปถึงหนาว (Cool to cold)    
15.  ช้ันสีบาง (Thin paint surface)    
16.  เรียบ (Smooth)    
17.  เหมือนแผ่นโลหะว่างเปล่า 

(Like a blank sheet of metal) 
   

 
 

18.  ไม่เห็นกระบวนการวาด 
(Effacement of the painting 

process) 

   

19.  ท าให้วัตถุเหมือนจริงอย่าง
กลมกลืนกัน 

(Harmonic purification of the 
object) 

 
ท าให้ลักษณะ
ภายนอกของ
วัตถุเหมือน

จริง 
(External 

purification 
of the 
object) 

  

20.  เน้นมุมที่ถูกต้องภายใต้กรอบเส้น
ขนาน (Emphasizing right 

angles within a framework of 
parallels) 

   

21.  เข้าหาศูนย์กลาง (Centripetal)    

22.  ผ่านการกล่อมเกลาและมีความ
เป็นศิลปะแบบมืออาชีพ (Refined 

and professionally artistic) 

   

23.    ความสัมพันธ์ทางจิตวญิญาณ
แบบใหม่กับโลกของสิ่งตา่งๆ 
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คุณสมบัติหลักของทัศนศิลป์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ที่นักวิชาการทั้งสามคนเห็นตรงกัน 

ได้แก่ 1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์ 2.เป็นภาพตัวแทน และ 3. ไม่เห็นกระบวนการวาด 

 คุณสมบัติของทัศนศิลป์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ที่นักวิชาการสองในสามคนเห็นตรงกัน 

ได้แก่ 1. แทบจะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา เป็นเรื่องในชีวิตประจ าวัน 2. วัตถุท่ีวาดเห็นชัดเจน 3.กระตุ้น

ความคิด 4.เหมือนจริงอย่างรุนแรง 5.นิ่งกับที่ 6.มุมใกล้และไกล 7.ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง 8. ของ

จ าลองขนาดเล็ก และ 9. เข้าหาศูนย์กลาง 

2.2.7 ความแตกต่างระหว่างสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magic Realism) กับศิลปะลัทธิเหนือจริง 

(Surrealism) 

 ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magic Realism) 

กับศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ว่า เป็นศิลปะที่ก าเนิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่สัจนิยม

มหัศจรรย์จะน าเสนอภาพแทนของสิ่ งที่ เป็นไปได้แต่ไม่อาจเกิดขึ้นจริง ( possible but not 

probable) ในขณะที่ลัทธิเหนือจริงจะน าเสนอสิ่งที่ไม่มีความเป็นไปได้เลย ( impossible) โดย

ยกตัวอย่าง ภาพแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ว่าคือ ภาพ “อาณาจักรแห่งแสง” (Empire of Lights) (1954) 

ของ เรอเน มากริตต์ (Rene Magitte ค.ศ. 1898-1967) ที่องค์ประกอบและขนาดของวัตถุเสมือนจริง 

ดูธรรมดาสามัญแต่แฝงด้วยบรรยากาศลึกลับจากแสงไฟเพียงดวงเดียว ส่วนภาพตัวแทนลัทธิเหนือจริง

คือภาพ “ความยืนยงของความทรงจ า” (The Persistence of Memory) (1931) ของ ซัลวาดอร์ ดา

ลี (Salvador Dali ค.ศ. 1904-1989) ที่แสดงความบิดเบี้ยวของวัตถุและการจัดวางองค์ประกอบไม่ใช่

สิ่งที่พบเห็นเป็นปกติ (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, 2543) 
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ภาพที่ 17 เรอเน มากริตต์ (Rene Magitte ค.ศ. 1898-1967), อาณาจักรแห่งแสง (Empire of Lights), 1954, 

สีน้ ามันบนผ้าใบ, 195.4 x 131.2 ซม. ที่มา Guggenheim, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562 จาก 
https://www.guggenheim.org/artwork/2594 

 

  
ภาพที่ 18 ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali ค.ศ. 1904-1989), ความยืนยงของความทรงจ า (The Persistence of 

Memory), 1931, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 24.1 x 33 ซม. 
ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562 จาก https://www.moma.org/collection/works/79018 
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 แมกกี้ แอนน์ โบเวอร์ส (Maggie Ann Bowers) ผู้เขียนหนังสือ Magic(al) Realism (2004) 

แสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ต่างจากสัจนิยมมหัศจรรย์

มากท่ีสุดในแง่ที่ลัทธิเหนือจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกความเป็นจริงแต่เกี่ยวกับจินตนาการและความคิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลัทธิเหนือจริงพยายามแสดงออกถึงชีวิตภายในความคิด (Inner life) และจิตวิทยา

ของมนุษย์ผ่านศิลปะ (Bowers, 2004) 

 

2.3 สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรม 

 ผศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายพัฒนาการของสัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมว่า อเลโค การ์

เปนเตียร์ (Alejo Carpentier) ซึ่งเป็นนักเขียนชาวคิวบา ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของโรห์ แต่

กลับเลือกที่จะใช้ชื่อว่า lo real maravilloso (ความจริงอันมหัศจรรย์) ไม่ใช่สัจนิยมมหัศจรรย์เพ่ือ

อธิบายลักษณะผลงานวรรณกรรมของทวีปละตินอเมริกา อาจเพราะต้องการจะแยกแยะความ

แตกต่างระหว่างสัจนิยม (el realismo) และความจริง (lo real)  และอาจเพ่ือให้เห็นว่าความจริงที่

ทวีปยุโรปและละตินอเมริกาต้องการน าเสนอเป็นความจริงคนละแบบ (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2548) 

การ์เปนเตียร์มองว่าความมหัศจรรย์นั้นมีอยู่ในความจริงของทวีปละตินอเมริกา เกิดจาก

ความผันแปรไปของความจริงอันไม่คาดคิด เช่น ปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างเวทมนต์

ปลอมๆ ขึ้นมา  

 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ได้เสนอความคิดเห็นต่อสัจนิยมมหัศจรรย์ ในทัศนะ

ของการ์เปนเตียร์ว่า 

 “อเลโค การ์เปนเตียร์ น าเสนอแนวคิดที่ว่า ‘โลกในลาตินอเมริกาในความเป็นจริงคือความ

มหัศจรรย์’ ซึ่งในขณะนั้นโลกลาตินอเมริกาเป็นเผด็จการ การ์เปนเตียร์คิดว่า การจะน าเสนอความ

จริงในสังคมต้องใช้สิ่งมหัศจรรย์เข้ามาช่วย ซึ่งความมหัศจรรย์ บางครั้งอาจสวนทางกับความคุ้นเคย

อยู่บ้าง แต่ผู้คนทั่วไปอาจไม่ทันสังเกต กระทั่งรู้สึกถึงความประหลาดนั้น” (ปริชาติ หาญตนศิริสกุล, 

2559)  

ภายหลังเมื่อสัจนิยมมหัศจรรย์ได้รับความนิยมในหมู่นักเขียนชาวละตินอเมริกาและได้เติบโต

อย่างมั่นคงจนกลายเป็นประเภทหนึ่งของวรรณกรรม ลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์พัฒนาเด่นชัด

มากขึ้นเป็นเอกลักษณ์จึงมีผู้ก าหนดนิยามของสัจนิยมมหัศจรรย์ขึ้น  



  38 

 ลักษณะส าคัญของแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ 5 ประการของ เวนดี บี. ฟารีส (Wendy B. 

Faris) มีดังนี้ 

 1. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริง ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล แต่แฝงอยู่ใน

บริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ  

 2. มีฉากพรรณนาที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส สามารถรู้สึกได้ว่าอยู่ในโลกนั้น

จริงๆ 

 3. ผู้อ่านอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะสามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้าน

เหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

 4. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณท่ีต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกที่

แตกต่างกันก็ได้ 

 5. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่และอัตลักษณ์ จะเป็นตัวสะท้อน

ให้เห็นถึงความพยายามของวาทกรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง เพ่ือให้เห็นว่า

ทุกวาทกรรมล้วนมีสิทธิที่จะด ารงอยู่ร่วมกันอย่างทัดเทียมกัน (หัตถกาญจน์ อารีศิลป, 2556) 

 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ยังกล่าวถึงลักษณะเฉพาะบางประการ

ของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ไทยที่แตกต่างไปจากงานต้นแบบ โดยชี้ให้เห็นว่าภายหลังเหตุการณ์

สังหารหมู่ 6 ตุลาคม 2519 และการล้มละลายของอุดมการณ์สังคมนิยมในช่วงกลางทศวรรษ 2520 

วรรณกรรมเพ่ือชีวิตถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีลักษณะเป็นสูตรส าเร็จและเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมาก

เกินไป ในช่วงเวลานี้ วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของวรรณกรรมไทยร่วม

สมัย แม้งานสัจนิยมมหัศจรรย์ของไทยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานสัจนิยมมหัศจรรย์ของละติน

อเมริกาต้นแบบตรงที่มีการสอดแทรกความมหัศจรรย์เข้าไปในเนื้อเรื่องที่เห็นชัดเจนว่าเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับชีวิตในปัจจุบัน แต่สถานะความมหัศจรรย์ในเรื่องมีความแตกต่างกัน  ในงานของการ์เซีย มาร์

เกซ ความมหัศจรรย์เกิดจากการแปรอุปมาหรืออุปลักษณ์ให้มีความหมายตามตัวอักษร แต่สัจนิยม

มหัศจรรย์ไทยจะใช้วิธีแปรความมหัศจรรย์ในเรื่องให้มีความหมายเชิงอุปมาหรืออุปลักษณ์เพ่ือ

น าเสนอปัญหาสังคมหรือสื่อถึงแนวคิดบางประการ ความต่างอีกประการหนึ่งคือ ความมหัศจรรย์ใน

งานของการ์เซีย มาร์เกซ มักมีสถานะก ากวมไม่อาจระบุหรือนิยามได้แน่ชัดว่าคือความมหัศจรรย์หรือ

ความจริง ความมหัศจรรย์ในเรื่องจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปมาหรืออุปลักษณ์เหมือนในงานของไทยแต่
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ท าหน้าที่ท้าทายและกระตุ้นให้เราหวนมาตั้งค าถามกับกรอบความคิดที่ใช้ก าหนดและนิยามความ

มหัศจรรย์และความเป็นจริงในสังคม (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์) 

 

2.4 สัจนิยมมหัศจรรย์ในภาพยนตร์ 

 เฟรดริค เจมสัน (Fredric Jameson) นักทฤษฎีทางสังคมวิทยาให้ความสนใจเรื่องสัจนิยม

มหัศจรรย์ในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ เจมสันมองว่าภาพยนตร์ที่มีลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ไม่ใช่

ภาพยนตร์ที่หวนร าลึกถึงความหลัง ไม่ใช่เพียงสิ่งจ าลองยุคหลังสมัยใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ท าให้อดีต

กลายเป็นการเมือง เจมสันมองว่าภาพยนตร์สัจนิยมมหัศจรรย์จะยึด “ร่างของเหยื่อทั่วๆ ไป” (the 

body of the common victim) เป็นหลัก ความรุนแรงที่สร้างบนร่างนั้นจะบอกเรื่องราวประวัติ

ศาสตร์ร่วมของสังคม การน ามาเล่าใหม่หรือจินตนาการใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงนั้นรบกวนการเล่า

เรื่องด้วยการสร้าง “ช่องว่าง” หรือ “ส่วนเกิน” ของความหมายที่หันเหความสนใจของผู้ชม การหวน

ร าลึกถึงอดีต (Nostalgia) จึงถูกแทนที่ด้วยประวัติศาสตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่า เป็นอัตวิสัยมากกว่า

ซึ่งอาศัยการตอบรับอย่างเข้มข้นจากผู้ชม ในบทความ “On Magic Realism in Film” ที่ตีพิมพ์ในปี 

ค.ศ. 1986 เจมสันอธิบายลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ในภาพยนตร์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1. เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ 2. สีที่แตกต่างอย่างมากจะให้ส่วนเพ่ิมเติมที่มีเอกลักษณ์และให้ความพึงพอใจพิเศษ 

หรือเสน่ห์ หรือความสุขใต้จิตไร้ส านึก และ 3. พลวัตรของเรื่องเล่าถูกลด ท าให้กระชับหรือเรียบง่าย

ด้วยการให้ความสนใจกับความรุนแรง (หรือเรื่องเพศ ในระดับท่ีน้อยกว่า) (Gee, 2013)  

แมกกี้ แอนน์ โบเวอร์ส (Maggie Ann Bowers) ผู้เขียนหนังสือ Magic(al) Realism (2004) 

เห็นปัญหาของการใช้เกณฑ์ของโรห์ในการตัดสินว่าภาพยนตร์เรื่องใดมีลักษณะเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์ 

เนื่องจากเกณฑ์บางข้อ เช่น พ้ืนเรียบ (Smooth Surface) เป็นบรรทัดฐาน (Norm) ของภาพยนตร์

อยู่แล้ว แม้ภาพยนตร์จะมีเกรน (Grain) ก็อาจไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณ 

และลักษณะการใช้มุมใกล้ (Close-up view) อาจเป็นเพียงเทคนิคการตัดต่อภาพ เป็นต้น ดังนั้นการ

จะท าความเข้าใจลักษณะทางภาพของสัจนิยมมหัศจรรย์ ในภาพยนตร์จึงควรพิจารณาจากเรื่องที่

ดัดแปลงมาจากตัวบทที่เป็นนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์ โบเวอร์สเสนอว่าภาพยนตร์ WINGS OF DESIRE 

(1987) ฝีมือผู้ก ากับภาพยนตร์ วิม เวนเดอร์ส (Wim Wenders) ที่ดัดแปลงมาจากนิยายของ Peter 

Handke เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่มีความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์ตลอดทั้งเรื่อง ตัวละครส าคัญคือ

เทวดาสององค์ที่เฝ้าดูชีวิตของชาวเมืองเบอร์ลิน เทพองค์หนึ่งคือ ดาเมียล ผู้มีความปรารถนาอย่าง

เหลือเกินที่จะได้มีตัวตนเป็นมนุษย์ เพราะตกหลุมรักสาวสวยนักกายกรรม มาเรียน โดยมี ปีเตอร์ 
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ฟอล์ค ให้ความช่วยเหลือในการแปลงร่างเป็นมนุษย์และให้พรชีวิตใหม่กับดาเมียล โบเวอร์สเสนอว่า

ภาพยนตร์แสดงให้เห็นโลกทั้งสองใบที่ด าเนินอยู่คู่กันคือโลกของมนุษย์และโลกของเทวดา โดยมีฉาก

เป็นเมืองเบอร์ลิน ในช่วงต้น ภาพยนตร์เดินเรื่องจากมุมมองของเทวดา ผู้มองโลกเป็นสีขาวด า ต่อมา

เมื่อดาเมียลกลายร่างเป็นมนุษย์ โลกจึงกลายเป็นมีสีสันขึ้นมา อีกทั้งตัวตนอันซับซ้อนของปีเตอร์ 

ฟอล์คที่เล่นเป็นตัวเอง(นักแสดง)ในภาพยนตร์ ผู้ที่สามารถเข้าใจและมองเห็นเทวดาเพราะเคยเป็น

เทวดามาก่อน แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นมนุษย์ ยังท าให้เราตั้งค าถามถึงความจริงในภาพยนตร์  

 

2.5 ความหมายของเรื่องเล่าย่อย (Small Narratives) 

ในทัศนะของ ฌอง ฟรังซัวส์ เลียวตาร์ (Jean Francois Lyotard) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

เห็นว่าในภาวะหลังสมัยใหม่8  รัฐและผู้มีอ านาจอาจเลือกใช้เรื่องเล่าเพ่ือการควบคุมมวลชน ข้อมูล

ข่าวสารและความรู้ในสังคมหลังสมัยใหม่เป็นเครื่องมือของอ านาจ ความรู้ถูกถ่ายทอดผ่าน เรื่องเล่า

หลัก หรือ อภิต านาน (Grand Narratives) ที่อ้างว่าสามารถอธิบายทุกสิ่งได้ แต่ยุคหลังสมัยใหม่คือยุค

ที่คลางแคลงใจต่อเรื่องเล่าหลัก ไม่ว่าจะเป็นมาร์กซิสต์ เสรีนิยมหรือการเป็นคริสตชนที่ดีกลายเป็น

เพียงมายาคติที่พยายามจะครอบง า เลียวตาร์เสนอให้เราสนใจเรื่องเล่าย่อย หรือ เรื่องเล่าในขอบเขต

แคบๆ (Small Narratives)  คือ การที่คนกลุ่มเล็กๆ รวมตัวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง 

ไม่เสแสร้งว่ามีค าตอบต่อปัญหาทั้งหมด เป็นการสร้างสรรค์ความรู้และช่วยล้มล้างเรื่องเล่าที่มีลักษณะ

ผูกขาด เป็นความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นและหลากหลาย (สุภางค์ จันทวานิช, 2543) 

เลียวตาร์มองว่าผลงานของมาร์แซล ดูชองป์ (Marcel Duchamp ค.ศ. 1887 – 1968) เข้า

กับแนวคิดของเขาเพราะเขารู้สึกถึง “ความไร้เป้าหมาย” ของมัน ผลงานไม่ได้แสดงภาพแทนโลกที่

ยิ่งใหญ่หรือเรื่องเล่าใดที่ผู้ชมจะเชื่อมโยงได้ อีกทั้งยังไม่สนับสนุนอภิต านานใดๆ อย่างผลงาน เจ้าสาว

ถูกเปลื้องล่อนจ้อนด้วยฝีมือเหล่าหนุ่มโสดของเธอ , แม้แต่ (The Bride Stripped Bare by Her 

Bachelors, Even) (ภาพที่ 19) ที่เลียวตาร์มองว่าวิธีการชมงานที่เหมาะสมคือการพยายามไม่เข้าใจ

และแสดงว่าไม่เข้าใจ บาร์เนต นิวแมน (Barnett Newman ค.ศ. 1925 – 2008) เป็นศิลปินอีกหนึ่ง

คนที่ผลงานของเขาไม่เป็นภาพแทน (representation) และมักอยู่ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

หลากสีสัน (ภาพที่ 20) ซึ่งเลียวตาร์มองว่าผลงานของนิวแมนไม่มีสารที่จะประกาศ ผลงานศิลปะไม่

                                                           
8 ฌอง ฟรังซัวส์ เลียวตาร์ (Jean-François Lyotard) ตีพิมพ์บทความชื่อ “สภาวะหลังสมัยใหม่ : รายงานว่าด้วยความรู้ (The 
Postmodern Condition : A Report on Knowledge)” ในปี ค.ศ. 1979 เลียวตาร์ดปฏิเสธรูปแบบความรู้แบบสมัยใหม่       ซึ่ง
เขามองว่าไม่สอดรับกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและได้อภิปรายถึงลักษณะของความรู้ที่พึงปรารถนาในยุคหลังสมัยใหม่  
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พูดอะไรและไม่พยายามที่จะแสดงอะไรให้เห็น ไม่มีการเชื่อมโยงถึงสิ่งอ่ืนหรือประวัติศาสตร์อ่ืนที่อยู่

ด้านนอก ผลงานของดูชองป์และนิวแมนต่อต้านการตีความ (Interpretation) เลียวตาร์เชื่อว่าในการ

สร้างสรรค์ศิลปะ ศิลปินไม่ควรโหยหาสิ่งที่ไม่สามารถได้มา (nostalgia for the unattainable) แต่

ควรปรารถนาที่จะท้าทายบรรทัดฐานที่ถูกสถาปนาขึ้นมาและการรวมเป็นหนึ่งเดียว (totality) ซึ่งเขา

เชื่อว่าหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) สามารถท าได้ (Sim, 2011) 

 

 

ภาพที่ 19 มาร์แซล ดูชองป์ (Marcel Duchamp ค.ศ. 1887 – 1968), เจ้าสาวถูกเปลื้องล่อนจ้อนด้วยฝีมือเหล่า
หนุ่มโสดของเธอ, แม้แต่ (The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even), 1915–1923, สีน้ ามัน น้ ามันขัด
เงา ฟอยล์ตะกั่ว ลวดตะกั่ว และฝุน่บนแผ่นกระจกสองแผ่น, 277.5 × 175.9 ซม. สร้างขึ้นใหมโ่ดย ริชาร์ด ฮามิลตัน 

(Richard Hamilton) ใน ค.ศ. 1965 – 1966 ที่มา TATE, เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 จาก 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-the-bride-stripped-bare-by-her-bachelors-even-

the-large-glass-t02011 
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างผลงานของบาร์เนต นิวแมน 

บาร์เนต นิวแมน (Barnett Newman ค.ศ. 1925 – 2008),  อดัม (Adam), 1951-1952, สีน้ ามนับนผ้าใบ,            

242.9 x 202.9 ซม. ที่มา TATE , เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562                                                                 

จาก https://www.tate.org.uk/art/artworks/newman-adam-t01091 
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บทที่ 3  

องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 
 

 กลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ .ศ. 2557-2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปิน

ทั้งหมด 4 ท่านมีความหลากหลายทางลักษณะของชุดผลงานและการจัดวางในพ้ืนที่นิทรรศการ

แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสรุปองค์ประกอบศิลป์ในภาพรวมเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจในลักษณะของชุดผลงาน

โดยสรุป 

 

3.1 ผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 

 
ลักษณะผลงาน 

ผลงานชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Human AlieNation ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 3 

กันยายน 2559 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการศิลปะที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะ

ที่ผู้คนในสังคมร่วมสมัยต้องเผชิญผ่านการตีความสภาวะความแปลกแยกของศิลปิน ทั้ง 4 คน พร้อม

เปิดให้เห็นปฏิบัติการในการท างานศิลปะและการท างานทางมานุษยวิทยาในการสะท้อนความเป็น

การเมืองทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในสังคมไทย  

วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูรเลือกน าเสนอความแปลกแยกผ่าน “บทเพลง” ในชีวิตของผู้คนที่

อยู่ในฐานะผู้ขับกล่อมและผู้ที่ก าลังถูกขับกล่อม (หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) 

ผลงานชุดนี้ประกอบด้วยผลงานวิดีโอ (Video) 3 ชิ้น ได้แก่  

3.1.1 III (2557)  

วิดีโอจอเดียว (Single-channel video), สี, เสียงสเตอริโอ, ความยาว 8.48 นาท ี

3.1.2 She sings a voiceless song (2558)  

วิดีโอจอเดียว (Single-channel video), สี, เสียงสเตอริโอ, ความยาว 4.53 นาท ี

3.1.3 The Conductor (2559) 

วิดีโอจอเดียว (Single-channel video), สี, เสียงสเตอริโอ, ความยาว 5.09 นาท ี
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ภาพที่ 21 ผลงาน III (2557) และผลงาน She sings a voiceless song (2558) ในพื้นที่นิทรรศการ 
ที่มา ศิลปิน , เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก http://wantaneesiri.com/Songs_without_lyrics.html 

 

 
ภาพที่ 22 ผลงาน She sings a voiceless song (2558) และผลงาน The Conductor (2559) ในพื้นท่ี

นิทรรศการ ที่มา ศลิปิน เข้าถึงเมือ่ 9 สิงหาคม 2562,  จาก 
http://wantaneesiri.com/Songs_without_lyrics.html 
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ลักษณะการจัดวางในพ้ืนที่นิทรรศการ 

ผลงานทั้ง 3 ชิ้นถูกจัดแสดงอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันทีชั้น 1 ของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิทยาเขตวังท่าพระ) เมื่อผู้ชมเดินตรงเข้าไปในห้องจัดแสดง ผลงาน III (2557) จะอยู่ทางซ้ายมือ 

ผลงาน She sings a voiceless song (2558) อยู่ตรงกลางและผลงาน The Conductor (2559) อยู่

ทางขวามือ 

 

 
ภาพที่ 23 ผังต าแหน่งผลงานชุด “Songs without lyrics” ในพื้นที่นิทรรศการ 

ที่มา หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562,  จาก 

https://issuu.com/artcentre/docs/2016_han_catalog-_archive_-single 
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องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 

พ้ืนที่และเวลา 

ในผลงาน III (2557) ฉากหลังคือสีด าเหมือนถ่ายท าในสตูดิโอ มีเพียงสถานที่เดียว ไม่ทราบ

เวลาที่แน่ชัด  

ในผลงาน She sings a voiceless song (2558) ฉากหลังคือพ้ืนที่ภายนอก เห็นนาข้าวและ

ต้นไม้ ตัวละครยืนอยู่บนผืนดิน มีเพียงสถานที่เดียว ทราบว่าเป็นเวลากลางวัน 

ในผลงาน The Conductor (2559) ฉากหลังคือหลายบริ เวณภายในอาคารหอศิลป์

มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด  

 

    

 
ภาพที่ 24 III (2557), วิดีโอจอเดียว (Single-channel video), สี, เสียงสเตอริโอ, ความยาว 8.48 นาที 

ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก http://wantaneesiri.com/Songs_without_lyrics.html 
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ตัวละคร 

ในผลงาน III (2557) ในช่วงต้นเห็นเพียงมือที่ปอกหัวหอม ก่อนจะปรากฏภาพชายผิวเกรียม

แดดใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ าเงิน กางเกงขายาวสีเทา มีลักษณะเป็นชนชั้นแรงงานนั่งคุกเข่าปอกหอมหัวใหญ่

กองใหญ่ ผู้ชมเห็นหน้าตัวละครอย่างชัดเจน ตัวละครอยู่นิ่งกับที่ 

ในผลงาน She sings a voiceless song (2558) ผู้หญิงในชุดกระโปรงสีด ายืนร้องเพลงอย่าง

โดดเดี่ยว ไม่สวมรองเท้า ผู้ชมเห็นหน้าตัวละครอย่างชัดเจน ตัวละครอยู่นิ่งกับที่ 

 

 
ภาพที่ 25 She sings a voiceless song (2558), วิดีโอจอเดยีว (Single-channel video), ส,ี เสยีงสเตอริโอ, 

ความยาว 4.53 นาท ีที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก
http://wantaneesiri.com/Songs_without_lyrics.html 

 

ในผลงาน The Conductor (2559) ชายภูมิฐานในชุดสูทเต็มยศก าลังท าท่าทางสั่งการ ก ากับ

และชี้น าในลักษณะของวาทยกรควบคุมวงดนตรีที่ไม่ปรากฏให้เห็น ผู้ชมเห็นหน้าตัวละครไม่ชัดเจน

นัก ส่วนใหญ่เป็นภาพที่เห็นเฉพาะมือ ใบหน้าจากด้านหลังและด้านข้าง แม้จะมีมุมที่เห็นตรงหน้าแต่

แสงก็มืดจนมองไม่เห็นรายละเอียดบนใบหน้า ตัวละครปรากฏในหลายพื้นท่ีจึงแสดงว่าเคลื่อนไหวได้  
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ภาพที่ 26 The Conductor (2559), วิดีโอจอเดยีว (Single-channel video), ส,ี เสียงสเตอริโอ, ความยาว 5.09 
นาที ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก http://wantaneesiri.com/Songs_without_lyrics.html 

 

เสียง 

ในผลงาน III (2557) ได้ยินจากการกระท าของตัวละครและบทเพลงไทยเดิม  บรรเลงด้วยซอ

ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเพลงแสนค านึง ประพันธ์โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

ในผลงาน She sings a voiceless song (2558) ได้ยินเสียงบรรยากาศและเสียงสังเคราะห์ 

แต่ไม่ได้ยินเสียงตัวละครทั้งที่ตัวละครก าลังร้องเพลงอยู่ สันนิษฐานว่าตัวละครร้องเพลงสู่ฝันอัน

ยิ่งใหญ่ 

ในผลงาน The Conductor (2559) ได้ยินเสียงกลองสแนร์มาร์ชชิ่งซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสากล 

จังหวะและท านองคล้ายกับเพลงส าหรับสวนสนาม  
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3.2 ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล 
 

ลักษณะผลงาน 

ผลงานชุดนี้จัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน คือ นิทรรศการ The Shards Would 

Shatter at Touch สุขสลาย จัดขึ้นที่ Cartel Artspace ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 

2560 แต่ในช่วงเช้าของวันที่ 15 มิถุนายน ทหารและต ารวจประมาณ 20 นาย ได้เดินทางไปยัง 

Cartel Artspace แต่ทางแกลเลอรียังไม่เปิด ทีมงานได้โทรแจ้งศิลปิน ท าให้เขาตัดสินใจที่จะเก็บงาน

ของตัวเองออกไป (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์, 2560)  

ผล ง านชุ ดนี้ น า ภ าพบุ คคลทั้ ง หมด  49 คนซึ่ ง ศิ ล ปิ น สื บ ค้ น จ าก เ ว็ บ ไ ซต์  iLaw 

(https://freedom.ilaw.or.th/) มาพิมพ์บนผ้าฝ้าย (Cotton) ด้วยผงสีที่ เปลี่ยนตามอุณหภูมิ  

(Thermochromic Pigment) ในทีแรก ผู้ชมจะเห็นเป็นเพียงผ้าสีด า ที่จัดแสดงมีป้ายเขียนว่าให้หยิบ

ผลงานขึ้นมาแล้วกอดไว้ประมาณ 1 นาที เมื่อผลงานได้สัมผัสอุณหภูมิที่อบอุ่นจากร่างกายของมนุษย์ 

จะปรากฏรูปของบุคคล บนผ้ามีหมายเลขก ากับไว้ ผู้ชมต้องเอาหมายเลขไปเทียบกับแผ่นรายละเอียด

ที่อยู่บนก าแพงว่าบุคคลในภาพเป็นใครและถูกกระท าโดยรัฐอย่างไร  

ภาพบุคคลทั้ง 49 ภาพประกอบด้วยนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวด้วยประเด็นทางสังคมหรือทาง

การเมืองทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว สูญหายหรือยังมีชีวิตอยู่ นักโทษมาตรา 112 ผู้ต้องหามาตรา 112 ที่ลี้

ภัยไปยังต่างประเทศ และทหารที่ถูกท าร้ายระหว่างถูกกักขังในเรือนจ าทหารจนเสียชีวิต  
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ภาพที่ 27 ภาพนิ่งจากวิดีโอสาธิตการชมผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย”         
ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก https://www.youtube.com/watch?v=PjQ-OkAArbk 
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ลักษณะการจัดวางในพ้ืนที่นิทรรศการ 

ผลงานถูกจัดแสดงในห้องจัดแสดงสี่เหลี่ยมสีขาว (White Cube) ของ Cartel Artspace ผ้า

ทั้ง 49 ผืนถูกวางอยู่บนชั้นที่ยึดติดกับผนังทั้งสามด้านของห้องจัดแสดง ผนังด้านหนึ่งมีป้ายอธิบาย

รายละเอียดของบุคคลที่ปรากฏเป็นภาพบนผ้าแต่ละผืน 

  

 
ภาพที่ 28 ภาพผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย”                                                  

ในห้องจัดแสดง ที่มา ศิลปิน 
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องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 

 ในที่นี้จะวิเคราะห์เพียงตัวอย่าง 1 ภาพจาก 49 ภาพ เนื่องจากผลงานมีลักษณะคล้ายกันคือ

เป็นภาพบุคคลขนาดเล็กบนจุดที่มักไม่ห่างจากก่ึงกลางของผืนผ้ามากนักและทั้งหมดถูกท าด้วยเทคนิค

เดียวกัน  

 

 
ภาพที่ 29 ตัวอย่างผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล  

ที่มา ศิลปิน 

 

ภาพที่เลือกน ามาวิเคราะห์คือภาพหมายเลข 000023 เป็นภาพนายชัยภูมิ ป่าแส หรือจะอุ๊ 

เยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหู่ ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยทหาร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยทหาร

ได้เข้าตรวจค้นรถยนต์ของนายชัยภูมิ พร้อมอ้างว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายชัยภูมิจะใช้ระเบิดขว้าง

ใส่จึงจ าเป็นต้องป้องกันตัว และภายหลังพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว แต่ข้อมูลที่

พยานหรือชาวบ้านให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายส านัก กลับขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยพยานกล่าวว่านาย
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ชัยภูมิที่ไม่มีอาวุธถูกทหารท าร้ายร่างกาย ก่อนจะวิ่งหนีแล้วถูกยิงล้มลง อีกทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่จุดเกิดเหตุหายไป (ไทย พีบีเอส, 2562) 

 

 

ภาพที่ 30 ภาพหมายเลข 000023 เป็นภาพนายชัยภูมิ ป่าแส ที่มา ศิลปิน 
 

 พ้ืนที่และเวลา 

 มีภาพขนาดเล็กปรากฏบนพ้ืนที่ของผ้า เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายต้นฉบับจะพบว่าบุคคลใน

ภาพนั่งอยู่ในพ้ืนที่กลางแจ้ง ด้านหลังมีแสงไฟและกลุ่มคนท าให้ทราบว่าเป็นเวลากลางคืน 

 

 ตัวละคร 

 เป็นภาพบุคคล (Portrait) ที่ปรากฏเพียงบุคคลเดียวในภาพคือชายหนุ่มในชุดพื้นถิ่นสีด า มี

แถบลวดลายสีแดง เขานั่งบนเสื่อสีแดงบนพ้ืนหญ้าก าลังท างานฝีมือด้วยการสานอยู่  
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ภาพที่ 31 ภาพถ่ายต้นฉบบัท่ีถูกน าไปพิมพ์บนผ้า ท่ีมา ประชาไท, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562,                         

จาก https://prachatai.com/journal/2018/06/77311 
  

 

เสียง 

ผลงานไม่มีเสียง 

 

3.3 ผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 

 

ลักษณะผลงาน 

ผลงานชุดนี้จัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน คือ นิทรรศการภาพถ่าย ไร้มลทิน : 

Whitewash จัดขึ้นที่หอศิลป์เว่อร์ (Gallery VER) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 แต่

ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 มิถุนายน มีทหารและต ารวจนอกเครื่องแบบรวมกันประมาณ 7 นายมาที่หอ

ศิลป์ พวกเขาสั่งให้ปลดภาพจ านวน 3 ภาพ ให้น าสเก็ตช์ภาพอีก 3 แผ่นและกระดาษบันทึกเรื่องราว

ส่วนตัวของศิลปิน 7 แผ่นที่เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขาเจอจากคนที่เข้าร่วมการชุมนุมของ
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แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 หรือที่รู้จักในชื่อ “ชุมนุมคนเสื้อแดง” 

ออกไปจากการจัดแสดง (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์, 2560) 

 ลักษณะผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ภาพถ่ายที่ไม่ผ่านการตัดต่อ คือ ภาพถ่ายประเพณีนิยมแบบช็อตเดียว  

 2. ภาพถ่ายที่ผ่านการตัดต่อแบบคอลลาจ (Photo Collage) ศิลปินไม่ใช้ โปรแกรม 

Photoshop ในการแต่งภาพ แต่เลือกที่จะใช้คัตเตอร์ตัดภาพหนึ่งแล้วน ามาตัดแปะเข้ากับอีกภาพ

หนึ่ง รวมทั้งเจาะรู ลอกฟิล์ม เผาหรือถ่ายซ้ า เพราะต้องการให้เห็นร่องรอยของการปลอมแปลง  โดย

ใช้ภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์ส่วนตัวในชีวิตของตัวศิลปินเองและภาพถ่ายสถานการณ์ความไม่สงบทาง

การเมืองต่างๆ มาตัดต่อเข้าด้วยกันเป็นภาพใหม่ 

3. ภาพร่างผลงานและกระดาษบันทึกเรื่องราวส่วนตัวของศิลปินที่เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

 

ลักษณะการจัดวางในพ้ืนที่นิทรรศการ 

ผลงานถูกจัดแสดงในห้องจัดแสดงสี่ เหลี่ยมสีขาว (White Cube) ของหอศิลป์ เว่อร์  

(GALLERY VER) ภาพถ่ายทั้งที่ไม่ผ่านการตัดต่อและผ่านการตัดต่อแบบคอลลาจถูกจัดแสดงร่วมกัน

บนผนัง กลางห้องแสดงงานมีโต๊ะยาวที่จัดวางภาพถ่าย ภาพร่างผลงานและกระดาษบันทึกเรื่องราว

ส่วนตัวของศิลปิน  
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงการจัดวางผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรีขาว ณ หอศลิป์เว่อร์            

ประเทศไทย ที่มา art4d, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก http://art4d.com/2017/07/white-
wash/dsc_5699_low-res 

 

 
ภาพที่ 33 ภาพแสดงการจัดวางภาพร่างผลงานและกระดาษบันทึกเรื่องราวส่วนตัวของศิลปินท่ีเขียนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 บนโต๊ะ
กลางห้องจัดแสดง ที่มา กรุงเทพธุรกิจ, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562,  จาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/759045 
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องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 

 ในที่นี้จะวิเคราะห์เพียงผลงานภาพถ่าย 3 ชิ้นที่ถูกสั่งปลด เนื่องจากไม่พบชื่อผลงานที่ศิลปิน

ตั้งไว้ให้ผลงานจึงขอตั้งชื่อแต่ละภาพเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 34 ผู้วิจัยตั้งช่ือว่าภาพที่ 1 หนึ่งในภาพจากผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรขีาวที่ถูกสั่งให้

ปลดออก ที่มา LURE, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก https://www.luredby.com/blog/young-bloods-
bangkok-photographer-harit-srikhao-whitewashed 

 

 
ภาพที่ 35 ผู้วิจัยตั้งช่ือว่าภาพที่ 2 หนึ่งในภาพจากผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรขีาวที่ถูกสั่งให้

ปลดออก ที่มา LURE, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก https://www.luredby.com/blog/young-bloods-
bangkok-photographer-harit-srikhao-whitewashed 
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ภาพที่ 36 ผู้วิจัยตั้งช่ือว่าภาพที่ 3 หนึ่งในภาพจากผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรขีาวที่ถูกสั่งให้

ปลดออก ที่มา LURE, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก https://www.luredby.com/blog/young-bloods-
bangkok-photographer-harit-srikhao-whitewashed 

 

พ้ืนที่และเวลา 

ภาพที่ 1 เป็นการตัดต่อของสองพ้ืนที่ คือ 1. บริเวณฟุตบาท มีถนนใหญ่ด้านหน้า ดูจาก

ลักษณะการประดับประดาไฟและเสาไฟแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณถนนราชด าเนินในช่วงวันที่ 5 

ธันวาคม หรือ "วันพ่อแห่งชาติ 2558" เนื่องจากไฟประดับถูกเปิดให้สว่างแล้วและแสงในภาพดูสลัว

พอสมควรจึงคาดว่าเป็นเวลาเย็น กับ 2. พ้ืนที่ที่กลุ่มชายหัวเกรียนไม่ใส่เสื้อนั่งอยู่ซึ่งศิลปินอ้างว่าเขา

ถ่ายภาพนี้ที่โรงเรียนเตรียมทหาร ไม่ทราบเวลาที่ถ่ายเพราะภาพอาจถูกปรับให้สว่างข้ึนหรือมืดลงก็ได้ 
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ภาพที่ 37 ลักษณะการประดับประดาไฟท่ีถนนราชด าเนินในโอกาสบริเวณถนนราชด าเนิน                                   

ในช่วงวันพ่อแห่งชาติ 2558 ท่ีมา ผู้จัดการ, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562,                                                                        
จาก https://mgronline.com/travel/detail/9580000133342 

 

ภาพที่ 2 เป็นการตัดต่อของสองพ้ืนที่อีกเช่นกัน คือ 1. สถานที่ที่ตัวละครไปยืนถ่ายรูป ซึ่ง

น่าจะเป็นการถ่ายภาพหมู่ในเวลากลางวัน กับ 2. พ้ืนที่ที่ไม่ทราบที่มา ได้แก่ กรอบรูปที่ไม่มีภาพใดซึ่ง

ไม่อาจทราบเวลาได้ และภาพท้องฟ้า ซึ่งมีลักษณะเป็นท้องฟ้าในยามเย็นก่อนพระอาทิตย์จะตก 

ภาพที่ 3 เป็นภาพที่ไม่ถูกตัดต่อ ลักษณะเป็นพ้ืนที่ในอาคาร ไม่ทราบว่าเป็นเวลาใดเพราะ

อาจเป็นแสงสว่างจากภายนอกหรือแสงไฟจากในอาคารก็ได้ 

 

ตัวละคร 

 ภาพที่ 1 มีเจ้าหน้าที่ต ารวจในเครื่องแบบยืนอยู่หลังรั้วกั้น ส่วนกลุ่มชายหัวเกรียน สวม

กางเกงขาสั้น ไม่ใส่เสื้อ มีลักษณะคล้ายนักเรียนเตรียมทหารในชุดเครื่องแบบพลศึกษานั่งอยู่นอกรั้ว

กั้นบนบาทวิถี 
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ภาพที่ 38 ลักษณะเครื่องแบบชุดพลศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร ที่มา โรงเรียนเตรยีมทหาร,                           

เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 
http://www.afaps.ac.th/index.php?p=viewpage&linkid=30&cat=1&pid=A-901&lang=th&ptype=1 

 

 ภาพที่ 2 ปรากฏตัวละครคือ ข้าราชการหญิงจ านวนมากในเครื่องแบบปกติขาว ศิลปินตัดต่อ

ศีรษะของข้าราชการหญิงทั้งหมดด้วยศีรษะของประติมากรรม “ศีรษะ” (The head) ของศิลปิน

ราวินเดอร์ เรดดี้ (Ravinder Reddy) ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในขณะเกิดเหตุไฟไหม้

ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อ

แดงในปี พ.ศ. 2553 

 

 
ภาพที่ 39 ภาพแสดงเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการชายและหญงิ 

ที่มา ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ,์ เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562,                                                                     
จาก https://www.suksapunkalasin.net/product/หมวกขาว-ข้าราชการหญิง 
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ภาพที่ 40 ประติมากรรม “ศีรษะ” (The head) ของศิลปินราวินเดอร์ เรดดี้ (Ravinder Reddy) ที่ตั้งอยู่หน้า

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างการชุมนมุของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ

แห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในปี พ.ศ. 2553 ที่มา gettyimages, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.gettyimages.be/detail/foto/golden-head-amid-destruction-at-central-world-shopping-

stockfotos/148911690 

 

ภาพที่ 3 เป็นภาพชายผมเกรียนสามคนในชุดที่คล้ายกับเครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร

เล็งปืนไปที่ด้านหน้าของพวกเขา 

 

เสียง 

ภาพถ่ายทั้งสามภาพไม่มีเสียง 

 

3.4 ผลงานชุด “246247596248914102516... And then there were none" โดย อริญชย์ 

รุ่งแจ้ง 
 

ลักษณะผลงาน 

ผลงานชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะระดับโลก Documenta ครั้งที่ 14 ณ เมืองคาสเซล 

ประเทศเยอรมนี และกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งมีแนวความคิดหลักของเทศกาลในปีนี้ว่า “เรียนรู้
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จากเอเธนส์” (Learning from Athens) อริญชย์ รุ่งแจ้งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางหนึ่งชุดซึ่ง

ประกอบด้วยผลงาน 4 ประเภทดังนี้ 

3.2.1 วิดีโอ จ านวน 1 ชิ้น เป็นการผสมปนเประหว่างเรื่องเล่าของบุคคลกับเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ เริ่มด้วยภาพมุมสูงของกรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้สนามหลวง เห็นโรงแรม

รัตนโกสินทร์และศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม เล่าชีวิตตัวเองในตอนเด็กท่ีพ่อไปท างานกับเรือส่งน้ ามัน 

และเสียชีวิตลงขณะเขาอายุสองขวบกว่าๆ  

 

 
ภาพที่ 41 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพมุมสูงของกรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้สนามหลวง 

ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 

 

ต่อมาวิดีโอแสดงภาพชายคนหนึ่งก าลังสแกนสามมิติประติมากรรมส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย ในขณะที่เสียงศิลปินเล่าเรื่องทวดของตัวเองซึ่งเป็นกบฏบวรเดชที่ได้ฟังมาจากยายอีก

ต่อหนึ่ง จากนั้นเชื่อมโยงกลับเข้าสู่เรื่องที่ พ่อของศิลปินถูกพวกนีโอนาซีรุมท าร้ายที่ประเทศเยอรมนี

จนร่างกายทรุดโทรม กลับสู่ประเทศไทย ได้รับการดูแลจากครอบครัวก่อนจะเสียชีวิต และความฝัน

ของศิลปินเองหลังที่ฝันถึงผู้เป็นพ่อ  

 



  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพชายคนหนึ่งก าลังสแกนสามมิติประติมากรรมส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562,  จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 

 

จากนั้นภาพในวิดีโอเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวคล้ายการเต้นร่วมสมัย (Contemporary 

Dance) ของชายหญิงคู่หนึ่งบนลานจอดรถแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลิน (Berlin) ประเทศเยอรมนี ในอดีต 

ลานจอดรถแห่ งนี้ คือที่ตั้ งของอาคารท าเนียบจักรวรรดิ ไรซ์ซึ่ งภายในมี ฟือเรอร์บุ ง เคอร์  

(Führerbunker) สถานที่ที่ฮิตเลอร์ปลิดชีวิตตนเองตั้งอยู่ ภายหลังสงครามยุติ โครงสร้างอาคาร

พังราบคาบและถูกรื้อถอนออกไปจึงกลายมาเป็นลานจอดรถในปัจจุบัน มีเพียงป้ายบอกเล่า

ประวัติศาสตร์ที่แสดงลักษณะอาคารแต่เดิมตั้งอยู่ ในขณะที่เสียงบรรยายในวิดีโอเป็นเสียงผู้ชายที่อ่าน

บันทึกของพระประศาสน์พิทยายุทธ ตั้งแต่การย้ายมาพ านักในเมืองเบอร์ลินในฐานะทูตสยาม ชื่นชม

ทัศนียภาพของเบอร์ลิน พบฮิตเลอร์ การปลุกระดมลัทธิชาตินิยมของนาซีเพ่ือเข้าสู่สงคราม ญี่ปุ่น

ก าลังรุกคืบเข้าไทย การเฉลิมฉลองชัยชนะของนาซี  



  64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพการเคลื่อนไหวคล้ายการเตน้ร่วมสมัย (Contemporary Art)                        
ของชายหญิงคู่หนึ่งบนลานจอดรถที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารท าเนียบจักรวรรดิไรซ์ ที่มา ศิลปิน,                          
เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 

 

ต่อมา ภาพตัดมาที่เบื้องหลังการท าแบบส าหรับหล่อประติมากรรมที่คัดลอกมาจากอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย มีเสียงสังเคราะห์ประกอบ เมื่อภาพเปลี่ยนเป็นการหล่อและถอดแบบประติมากรรมใน

สถานที่กลางแจ้ง เสียงบรรยายของชายที่อ่านบันทึกของพระประศาสน์พิทยายุทธกลับมาอีกครั้ง ครั้ง

นี้บอกเล่าเรื่องราวเมืองเบอร์ลินถูกโจมตี การสูญเสียลูกสาว การอพยพไปทางใต้ใกล้เมืองซัลซ์บวร์ก 

(Salzburg) ประเทศออสเตรีย ประเทศเยอรมนีถูกโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศอย่างหนัก การ

กินนอนอยู่ในหลุมหลบภัย ถูกคุมตัวโดยทหารรัสเซีย ก่อนจะถูกปล่อยตัว  
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ภาพที่ 44 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพการหล่อและถอดแบบประติมากรรม 
ที่มาศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 

 

ภาพในวิดีโอเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงที่เคยเคลื่อนไหวท่าทางที่ลานจอดรถ เธอเดินขึ้นบันไดใน

อาคารแห่งหนึ่ง เสียงบรรยายเล่าเรื่องราวในบันทึกของพระประศาสน์พิทยายุทธอีกครั้งหนึ่ง เขาถูก

ทหารรัสเซียบอกให้ไปที่เมืองมอสโก (Moscow) ประเทศรัสเซีย ครอบครัวต้องพรากจากกัน เล่าถึง

การเข้าไปเป็นเชลยในค่ายท่ีรัสเซีย  
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ภาพที่ 45 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพผูห้ญิงคนหนึ่งขึ้นบันไดภายในอาคาร 
ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 

 

ภาพเปลี่ยนเป็นชายและหญิงเคลื่อนไหวแสดงท่าทางในห้องที่มีโซฟาหนึ่งตัว เสียงบรรยาย

เล่าชีวิตอันน่าเวทนาในค่ายจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับประเทศไทย  มีของเหลว

ไหลลงบนกระจกของหน้าต่างที่เปื้อนน้ าฝน ภาพป้ายอธิบายอาคารฟือเรอร์บุงเคอร์ (Führerbunker) 

และบริเวณที่ตั้งของอาคารท าเนียบจักรวรรดิไรซ์ในอดีต พร้อมเสียงบรรยายความรู้สึกคับแค้นใจที่มี

ต่อสงคราม  
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ภาพที่ 46 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพชายและหญิงเคลื่อนไหวแสดงท่าทางในห้องที่มีโซฟาหนึ่งตัว 

ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 47 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพของเหลวไหลลงบนกระจกของหน้าต่างท่ีเปื้อนน้ าฝน 
ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 
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ภาพที่ 48 ภาพนิ่งจากวิดีโอ ปรากฏภาพป้ายอธิบายอาคารฟือเรอรบ์ุงเคอร์ (Führerbunker) และบรเิวณที่ตั้งของ

อาคารท าเนียบจักรวรรดไิรซ์ในอดตี ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 

 

ในช่วงสุดท้าย ศิลปินกลับมาบรรยายอีกครั้ง เขาพูดเหตุการณ์ส าคัญที่เป็นเรื่องส่วนตัวและ

เหตุการณ์ส าคัญระดับโลก โดยเรียงตามปีที่เกิดข้ึน พร้อมภาพระยะใกล้ของประติมากรรมที่อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยและจบที่ภาพกว้างของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

ภาพที่ 49 ภาพนิ่งจากช่วงท้ายของวิดีโอ ปรากฏภาพระยะใกล้ของประตมิากรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและจบที่
ภาพกว้างของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในปัจจุบัน ที่มา ศิลปิน, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, 

https://www.youtube.com/watch?v=rpkc3qyq3Fg 
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3.2.2 ประติมากรรม จ านวน 1 ชิ้น คือ ประติมากรรมทองเหลืองและไม้ที่จ าลองรูปปั้นนูนต่ า

บนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนที่แสดงภาพคณะราษฎรก าลังเคลื่อนพลเพ่ือให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย 

 

            
ภาพที่ 50 ประติมากรรมทองเหลอืงและไม้ที่จ าลองรูปปั้นนูนต่ าบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ที่มา documenta14, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.documenta14.de/en/artists/13599/arin-rungjang 

 

3.2.3 จิตรกรรม จ านวน 2 ชิ้น ได้แก่ จิตรกรรมภาพบุคคลของพระประศาสน์พิทยายุทธและ 

ภรรยา 

             
ภาพที่ 51 ผลงานจิตรกรรมภาพบคุคลของพระประศาสน์พิทยายุทธและภรรยา 

ที่มา artviewer, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก https://artviewer.org/documenta-14-neue-neue-

galerie-neue-hauptpost/ 
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3.2.4 สมุดและหน้ากระดาษ จ านวน 2 ชิ้น ได้แก่ สมุดที่จ าลองขึ้นจากบันทึกของพระ

ประศาสน์พิทยายุทธ ‘225 วันในคุกรัสเซีย’ และหน้ากระดาษจ าลองจากหน้าหนึ่งในสมุดเข้าเยี่ยมฮิต

เลอร์ 

 

 
ภาพที่ 52 สมดุที่จ าลองขึ้นจากบนัทึกของพระประศาสน์พิทยายุทธ ‘225 วันในคุกรัสเซยี’ 

ที่มา มติชนสุดสัปดาห,์ เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.matichonweekly.com/column/article_55577 

 

 

ภาพที่ 53 หน้ากระดาษจ าลองจากหน้าหนึ่งในสมุดเขา้เยี่ยมฮติเลอร์ 
ที่มา มติชนสุดสัปดาห,์ เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.matichonweekly.com/column/article_55577 
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ลักษณะการจัดวางในพ้ืนที่นิทรรศการ 

การจัดวางผลงานในนิทรรศการที่หอศิลป์ Neue Neue Galerie ณ เมืองคาสเซล ประเทศ

เยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 และที่หอศิลป์เว่อร์ (GALLERY VER) 

ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2560 - 21 มกราคม 2561 มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือผลงานที่เป็นวิดีโอถูก

จัดแสดงแยกออกจากผลงานชิ้นอ่ืนและจิตรกรรมภาพบุคคลทั้งสองภาพจะถูกจัดแสดงไว้ใกล้กับ

ประติมากรรมทองเหลือง ส่วนที่ต่างออกไปคือที่เมืองคาสเซิล สมุดจ าลองทั้งสองชิ้นจะถูกจัดแสดงไว้

ใต้จิตรกรรมภาพบุคคลแต่ที่หอศิลป์เว่อร์ สมุดจ าลองทั้งสองชิ้นถูกจัดแสดงแยกต่างหากและมีการจัด

แสดงแฟ้มที่บรรจุข้อมูลการค้นคว้าของศิลปินซึ่งเป็นเบื้องหลังผลงานไว้เพ่ิมเติมในอีกห้องหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 54 ภาพแสดงลักษณะการจัดวางผลงานประตมิากรรม จิตรกรรมและสมุดจ าลอง จากผลงานชุด 

“246247596248914102516... And then there were none" โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง ในนิทรรศการ ณ หอศิลป์ 
Neue Neue Galerie ณ เมืองคาสเซล ประเทศเยอรมนี ที่มา มติชนสุดสปัดาห,์ เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562,     

จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_55577 
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ภาพที่ 55 ภาพแสดงลักษณะการจัดวางผลงานวดิีโอจากผลงานชุด “246247596248914102516... And then 

there were none" โดย อริญชย ์รุ่งแจ้ง ในนิทรรศการ ณ หอศลิป ์Neue Neue Galerie ณ เมืองคาสเซล 
ประเทศเยอรมนี ที่มา Pressreader, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170614/282140701361906 
 

 

  

  
 

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการจัดวางผลงานชุด “246247596248914102516... And then there were none" โดย 
อริญชย์ รุ่งแจ้ง ณ หอศิลปเ์ว่อร์ ประเทศไทย ที่มา หอศิลปเ์ว่อร,์ เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, จาก 

https://galleryver.com/artist/arin-rungjang/ 
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องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 

 ในที่นี้จะวิเคราะห์เพียงผลงานสองชิ้นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ได้แก่ วิดีโอและประติมากรรม 

 

พ้ืนที่และเวลา 

ในผลงานวิดีโอ แบ่งได้เป็นพ้ืนที่ในประเทศไทยและที่ประเทศเยอรมนี โดยในประเทศไทย

เป็นพ้ืนที่กลางแจ้งทั้งหมด ได้แก่ 1. ภาพมุมสูงของกรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้สนามหลวง 2. 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ 3. สถานที่หล่อประติมากรรมขึ้นใหม่ ส่วนพ้ืนที่ของฉากหลังที่ประเทศ

เยอรมนีมีทั้งพ้ืนที่กลางแจ้งและในอาคาร ได้แก่ 1. ลานจอดรถที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารท าเนียบ

จักรวรรดิไรซ์  2. ภายในอาคารที่พักอาศัย และ 3. ในห้องพักส่วนตัว  

ดูจากแสงในวิดีโอ ส่วนใหญ่ถูกถ่ายท าในเวลาที่ ยังมีแสงอาทิตย์ ยกเว้นภาพตอนหล่อ

ประติมากรรมท่ีมีการท างานในเวลากลางคืนด้วย 

ในผลงานประติมากรรม เป็นภาพสัญลักษณ์แทนสถานการณ์ที่ เหล่าทหารที่เข้าร่วมกลุ่ม

คณะราษฎรก าลังเดินหน้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย เห็นได้จากธงที่ก าลังโบกสะบัดอย่างแรงกล้า

และรถถังก าลังเคลื่อนที่ เป็นพ้ืนที่กลางแจ้ง คาดว่าเป็นช่วงเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตาม

ประวัติศาสตร์ 

 

 ตัวละคร 

 ในผลงานวิดีโอ ประกอบด้วยหลายตัวละคร ทั้งตัวละครที่ปรากฏและไม่ปรากฏ ตัวละครที่

ปรากฏคือผู้ที่ท าหน้าที่สแกนสามมิติ กลุ่มช่างที่ท าหน้าทีห่ล่อประติมากรรมขึ้นมาใหม่และชายและ

หญิงคู่หนึ่ง ตัวละครที่ไม่ปรากฏคือศิลปินและเสียงผู้ชายที่อ่านบันทึกของพระประศาสน์พิทยายุทธ 

 ในผลงานประติมากรรม คนคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้า ตามด้วยชายสามคนยืนอยู่ คนที่

สามชี้มือไปทางขวา และกลุ่มคนทางด้านขวาของภาพแสดงท่าทางเร่งรีบ 
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 เสียง 

 ในผลงานวิดีโอ แบ่งออกเป็น 1. เสียงบรรยาย ได้แก่ เสียงของศิลปินและเสียงผู้ชายที่อ่าน

บันทึกของพระประศาสน์พิทยายุทธซึ่งไม่ปรากฏตัวให้เห็น และ 2. เสียงสังเคราะห์ ซึ่งเข้ามาร่วมกับ

เสียงบรรยายหรืออยู่โดดๆ ในช่วงที่วิดีโอแสดงภาพการขึ้นแบบประติมากรรม ส่วนตัวละครทุกตัวที่

ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวไม่มีเสียงพูดออกมา 

 ในผลงานประติมากรรม ไม่มีเสียง 
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สรุป บทวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 
 

 หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะของชุดผลงานและการจัดวางในพ้ืนที่นิทรรศการและวิเคราะห์

องค์ประกอบศิลป์ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ .ศ. 2557-2560 

จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ในประเด็นพ้ืนที่และเวลา ตัวละครและเสียง พบว่า  

ผลงานชุด “Songs without lyrics” เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ  Human AlieNation 

ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่ผู้วิจัยคัดเลือก

มาเป็นกลุ่มตัวอย่างคือผลงานทั้งหมดในชุด ประกอบด้วยผลงานวิดีโอสามชิ้น ได้แก่ “III” (2557) 

“She sings a voiceless song” (2558) และ “The Conductor” (2559) โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนา

นันทกูร พ้ืนที่ในผลงาน มีทั้งพ้ืนที่ภายในอาคาร พ้ืนที่กลางแจ้งและพ้ืนที่ที่ไม่อาจทราบได้ เวลาคือ

เวลากลางวันและไม่อาจระบุเวลาได้ ผลงานทุกชิ้นมีตัวละครเพียง 1 ตัว ตัวละครแต่งกายแตกต่างกัน 

ตัวละครไม่มีเสียง มีเพียงเสียงดนตรีบรรเลง เสียงสังเคราะห์และเสียงบรรยากาศ 

ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮง

ทรัพย์กุล จัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน คือ นิทรรศการ The Shards Would Shatter at 

Touch สุขสลาย จัดขึ้นที่ Cartel Artspace ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 ผลงาน

ที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ภาพหมายเลข 000023 ภาพนายชัยภูมิ ป่าแส เพียงภาพเดียว 

พ้ืนที่ในผลงานคือพ้ืนที่กลางแจ้ง เวลากลางคืน มีตัวละครเพียง 1 ตัว ไม่มีเสียง 

 ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว จัดแสดงใน

นิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน คือ นิทรรศการภาพถ่าย ไร้มลทิน: Whitewash จัดขึ้นที่หอศิลป์เว่อร์ 

(Gallery VER) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ผลงานที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างประกอบด้วยภาพที่ 1 2 และ 3 ซึ่งเป็นเพียงสามภาพที่ถูกทหารและต ารวจนอกเครื่องแบบสั่ง

ให้ปลดลง ในผลงานปรากฏพ้ืนที่ทั้งภายในอาคารและพ้ืนที่กลางแจ้ง ผลงานทุกชิ้นเป็นภาพหมู่ของ

บุคคลในเครื่องแบบ ได้แก่ ต ารวจ ข้าราชหญิงในเครื่องแบบปกติขาว และนักเรียนโรงเรียนเตรียม

ทหารในเครื่องแบบพลศึกษา ไม่มีเสียง 

ผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560)  โดย 

อริญชย์ รุ่งแจ้ง ผลงานเคยจัดแสดงที่หอศิลป์ Neue Neue Galerie ณ เมืองคาสเซล ประเทศ

เยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ในฐานะส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ 
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Documenta ครั้งที่ 14 และที่หอศิลป์เว่อร์ (GALLERY VER) ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2560 - 21 

มกราคม 2561 ในนิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน ผลงานที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยผลงานวิดีโอและประติมากรรมทองเหลือง ซึ่งถือเป็นผลงาน 2 ประเภทจากทั้งหมด 4 

ประเภทในชุดผลงาน พ้ืนที่ในผลงานวิดีโอมีทั้งพ้ืนที่ภายในอาคารและพ้ืนที่กลางแจ้งซึ่งเป็นพ้ืนที่ใน

ประเทศไทยและพ้ืนที่ในประเทศเยอรมนี เวลามีทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนพ้ืนที่ในประติมากรรม 

เป็นพื้นที่กลางแจ้งในประเทศไทย คาดว่าเป็นช่วงเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตามประวัติศาสตร์ 

ผลงานวิดีโอมีตัวละครคือผู้ที่ท าหน้าที่สแกนสามมิติประติมากรรม กลุ่มช่างที่ ท าหน้าที่หล่อ

ประติมากรรมขึ้นมาใหม่และชายและหญิงคู่หนึ่ง ตัวละครในประติมากรรม คือเหล่าทหาร เสียงใน

วิดีโอ ได้แก่ เสียงบรรยายและเสียงสังเคราะห์ ส่วนตัวละครทุกตัวที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวไม่มี

เสียงพูดออกมา ประติมากรรมไม่มีเสียง 

ผู้วิจัยสังเกตว่า ตัวละครในผลงานวิดีโอของกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี 

พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน แม้จะดูเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงแต่ก็ไม่

สื่อสารผ่านการพูดหรือไม่มีเสียงออกมาและยังมีการใช้เสียงสังเคราะห์ในวิดีโอเช่นเดียวกัน 
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บทที่ 4  

บทวิเคราะห์ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงาน 
 

จากการศึกษาเกณฑ์การจ าแนกสัจนิยมมหัศจรรย์ในทัศนศิลป์ วรรณกรรมและภาพยนตร์ท า

ให้ผู้วิจัยเลือกพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินสัจนิยมมหัศจรรย์ที่เหมาะสมส าหรับศิลปะร่วมสมัยขึ้น โดย

ผสานคุณสมบัติหลักของทัศนศิลป์ในแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ที่นักวิชาการทั้งสามคนคือ ฟรันซ์ โรห์ 

(Franz Roh) วีลันด์ ชมิต (Wieland Schmied) และซีมัว เมนตัน (Seymour Menton) เห็นตรงกัน 

ได้แก่ 1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์ เป็นเรื่องที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้ชมรู้สึกแต่มุ่งเน้นให้ใช้ความคิด 2.เป็นภาพ

ตัวแทน ผู้ชมดูแล้วรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏคืออะไร ไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามธรรม โดยไม่รวม 3. ไม่เห็นกระบวนการ

วาด ซึ่งในยุคก่อนหมายถึงการไม่เห็นฝีแปรงที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ภาพวาดจึงมีลักษณะเรียบเหมือน

ภาพถ่าย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างผลงานที่ผู้วิจัยเลือกนั้นเป็นไม่มีผลงานจิตรกรรมรวมอยู่ด้วย ผู้วิจัยน า

คุณสมบัติหลักสองข้อนี้ผสานเข้ากับลักษณะส าคัญของแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ 5 ประการใน

วรรณกรรมซึ่งเสนอโดย เวนดี บี. ฟารีส (Wendy B. Faris) เนื่องจากเห็นว่าวงการวรรณกรรมมีใช้

เกณฑ์นี้ศึกษาเรื่องสัจนิยมมหัศจรรย์อย่างแพร่หลายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ดังที่

แมกกี้ แอนน์ โบเวอร์ส (Maggie Ann Bowers) เสนอว่าการจะท าความเข้าใจลักษณะทางภาพของ

สัจนิยมมหัศจรรย์ในภาพยนตร์ควรพิจารณาจากเรื่องที่ดัดแปลงมาจากตัวบทที่เป็นนิยายสัจนิยม

มหัศจรรย์ เกณฑ์ตัดสินสัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมซึ่งเสนอโดย เวนดี บี. ฟารีส (Wendy B. 

Faris) จึงสามารถอธิบายผลงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันได้เช่นเดียวกัน โดยดูจากตัวบทหรือเรื่องเล่า

ในผลงานเหล่านั้น ลักษณะส าคัญทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 

 1. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริง ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล แต่แฝงอยู่ใน

บริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ  

 2. มีฉากพรรณนาที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส สามารถรู้สึกได้ว่าอยู่ในโลกนั้น

จริงๆ 

 3. ผู้อ่านอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะสามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้าน

เหตุผลและอ านาจเหนือจริง 
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 4. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณท่ีต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกที่

แตกต่างกันก็ได้ 

5. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่และอัตลักษณ์ จะเป็นตัวสะท้อน

ให้เห็นถึงความพยายามของวาทกรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง เพ่ือให้เห็นว่า

ทุกวาทกรรมล้วนมีสิทธิที่จะด ารงอยู่ร่วมกันอย่างทัดเทียมกัน 

อีกท้ังลักษณะทั้ง 5 ประการนี้ยังคล้ายคลึงกับลักษณะร่วมของสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ Edmond 

Yeo Yee Haeng เสนอในวิทยานิพนธ์การใช้สัจนิยมมหัศจรรย์ในภาพยนตร์ (Application of 

Magical Realism in Cinema) ของบัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศของโลกและโทรคมนาคมศึกษา 

(Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies) มหาวิทยาลัย

วาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 1. คุณสมบัติที่มหัศจรรย์ (Fantastical elements) ตัวละครอาจพบสิ่ง

มหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้ เป็นการเฝ้าสังเกตชีวิตประจ าวันธรรมดาด้วยความไม่

ธรรมดา เทียบได้กับเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 3 ของ เวนดี บี. ฟารีส (Wendy B. Faris)  2. ความอุดม

สมบูรณ์ (Plenitude) การขาดความว่างเปล่า ไม่ใส่ใจเรื่องโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์และมีรายละเอียด

ที่ชวนสับสน เทียบได้กับเกณฑ์ข้อ 2 ของ เวนดี บี. ฟารีส (Wendy B. Faris)  3. ลูกผสม (Hybridity) 

เล่าถึงสองสิ่งที่ตรงข้ามกัน เช่น ความฝันกับความจริง เมืองและชนบท ตะวันตกและชนเผ่าท้องถิ่น 

เป็นต้น เทียบได้กับเกณฑ์ข้อ 4 ของ เวนดี บี. ฟารีส (Wendy B. Faris) 4. เงื่อนง าของนักเขียน 

(Authorial Reticence) ตัวละครไม่มีความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเหตุการณ์และโลก

ที่เห็น เช่น เวลาไม่เป็นไปตามล าดับ (อดีต ปัจจุบันและอนาคตไม่เรียงกันแต่ปะปนกัน)  เทียบได้กับ

เกณฑ์ข้อ 5 ของ เวนดี บี. ฟารีส (Wendy B. Faris)    

 สรุปเกณฑ์ประเมินสัจนิยมมหัศจรรย์ในศิลปะร่วมสมัยที่ผู้วิจัยจะใช้พิจารณากลุ่มตัวอย่าง

ผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปิน

ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ 

1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  

2.เป็นภาพตัวแทน 

3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ  

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส  
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5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะสามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้าน

เหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณท่ีต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกที่

แตกต่างกันก็ได้ 

7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามของวาทกรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง  

 

4.1 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนา

นันทกูร 
 

4.1.1 III (2557) 
 

ตาราง 2 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในผลงาน III (2557)                                                   

จากผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศริิพัฒนานันทกูร 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่
พบ 

ค าอธิบาย 

1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครกระตุ้นความ
สงสัยถึงเหตุผลของการกระท ามากกว่า
จะท าให้ผู้ชมรู้สึก 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ลักษณะตัวละครเป็นภาพตัวแทนของชน
ชั้นล่าง ชนชั้นกรรมาชีพ 

3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือ
จริ งแต่ แฝงอยู่ ใ นบริ บทที่ เ ป็ น โลก
ธรรมดาสามัญ  

  การปอกหัวหอมใหญ่กองใหญ่ที่ดูราวกับ
หัวหอมใหญ่จะไม่มีวันหมดไป 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้อง
ได้ด้วยสัมผัส  

  วัตถุ คือ มีดและหัวหอมใหญ่ ตัวละคร
และฉากหลังดูมีอยู่ในโลกแห่งความเป็น
จริง 



  80 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่
พบ 

ค าอธิบาย 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้ง
ข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้
อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง
เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะ
สามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้าน
เหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าเขาท าแบบนี้เพ่ือ
อะไรและไม่อาจคาดเดาว่าเรื่องราวจะ
ด าเนินต่อไปนานเพียงใด อีกทั้งสถานที่ที่
คล้ายกับถ่ายท าในสตูดิโอท าให้ตั้งค าถาม
ว่าเหตุใดชายคนนี้ถึงมานั่งปอกหัวหอม
ใหญ่ในสถานที่เช่นนี้ 

6. เรื่ อง เล่ าต้ อง เชื่ อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจ
หมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 
 

  เพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยซึ่ง
โผล่ขึ้นมาท าให้นึกถึงอดีตและเกิดค าถาม
ว่าชายคนนี้อยู่ในปัจจุบันหรืออดีตกันแน่
และชายคนนี้ได้ยินบทเพลงด้วยหรือไม่ 
หรือทั้งสองโลกนั้นแยกออกจากกันเป็น
โลกของผู้ชมที่ได้ยินบทเพลงกับโลกของ
ตัวละครที่ไม่ได้ยินบทเพลง 

7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับ
เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวาท
กรรมกระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  
 

  ชนชั้นล่างถูกเรียกว่าเป็น “คนหาเช้ากิน
ค่ า” เข้างานในตอนเช้าและมีเวลาเลิก
งานที่แน่ชัดในตอนเย็น แต่เวลาในวิดีโอ
นั้นไม่สามารถระบุให้ชัดได้และไม่อาจรู้
ได้ว่างานนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ นานหรือไม่
นานก่อนหน้านี้และจะจบลงเมื่อไหร่  

 

4.1.2 She sings a voiceless song (2558) 

 

ตาราง 3 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในผลงาน She sings a voiceless song (2558)                                 
จากผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศริิพัฒนานันทกูร 

 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  กระตุ้นความสงสัยถึงเหตุผลของการ
กระท ามากกว่าจะท าให้ผู้ชมรู้สึก 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ตัวละครของ “III” (2557) มีลักษณะ
เป็นชนชั้นล่างและตัวละครของ The 
Conductor (2559) มีลักษณะเป็น
ชนชั้นสูง ลักษณะตัวละครของ She 
sings a voiceless song (2558) 
จึงมีลักษณะเป็นภาพตัวแทนของชน
ชั้นกลาง  

3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือ
จริ งแต่ แฝงอยู่ ใ นบริ บทที่ เ ป็ น โลก
ธรรมดาสามัญ  

  การร้องเพลงที่ไม่มีเสียงร้องออกมา 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้อง
ได้ด้วยสัมผัส  

  ตัวละครและฉากหลังดูมีอยู่ในโลก
แห่งความเป็นจริง 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้ง
ข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้
อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง
เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะ
สามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้าน
เหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าเขาท าแบบนี้
เ พ่ืออะไรและไม่อาจคาดเดาว่ า
เรื่องราวจะด าเนินต่อไปนานเพียงใด 
อีกทั้งสถานที่ที่อยู่ภายนอก คล้าย
พ้ืนที่แถวทุ่งนาท าให้ตั้งค าถามว่า
เหตุใดผู้หญิงคนนี้ถึงมายืนร้องเพลง
ในสถานที่เช่นนี้ 

6. เรื่ อง เล่ าต้ อง เชื่ อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจ
หมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

  เสียงสังเคราะห์ท าให้ทั้งสองโลกแยก
ออกจากกันคือ โลกของผู้ชมที่ได้ยิน
เสียงสังเคราะห์กับโลกของตัวละคร
ที่ไม่ได้ยินเสียงสังเคราะห์ ในโลกของ
ตัวละคร ตัวละครอาจร้องเพลงโดยมี
เสียงออกมาก็ได้แต่ในโลกของผู้ชม
นั้น ผู้ชมไม่ได้ยินเสียงของเธอ 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับ
เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวาท
กรรมกระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  

  ชนชั้นกลางที่ถูกท าให้ไร้เสียงขัดแย้ง
กับแนวคิดที่ ว่ าชนชั้ นกลางเป็น
พลเมืองที่มีการศึกษาและเป็นส่วน
ใหญ่ของประเทศก าลังพัฒนาที่น่าจะ
มีอิทธิพล มีสิทธิ์ มีเสียง  

 

4.1.3 The Conductor (2559) 

 

ตาราง 4 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในผลงาน The Conductor (2559)                                       
จากผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศริิพัฒนานันทกูร 

 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครกระตุ้นความ
สงสัยถึงเหตุผลของการกระท ามากกว่า
จะท าให้ผู้ชมรู้สึก 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ลักษณะตัวละครเป็นภาพตัวแทนของ
ชั้นสูงที่มีอ านาจในการควบคุมคนอื่น 

3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์
เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลก
ธรรมดาสามัญ  

  การแสดงท่าทางควบคุมวงดนตรีที่ไม่
ปรากฏให้เห็น 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับ
ต้องได้ด้วยสัมผัส  

  ตัวละครและฉากหลังดูมีอยู่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือ
ตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุป
ได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์
เพราะสามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะ
ทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าเขาท าแบบนี้เพ่ือ
อะไรและไม่อาจคาดเดาว่าเรื่องราวจะ
ด าเนินต่อไปนานเพียงใด อีกทั้งฉากหลัง
ยังท าให้ตั้งค าถามว่าเหตุใดผู้ชายคนนี้ถึง
มายืนควบคุมวงดนตรีในสถานที่เช่นนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจ
หมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

  โลกของคนดูและโลกของตัวละครเป็น
โลกที่เชื่อมต่อกันด้วยเสียง เป็นวิดีโอ
เดียวที่ผู้ชมจะได้ยินเสียงเช่นเดียวกับตัว
ละคร (อย่างน้อยก็ในห้วงค านึงของตัว
ละคร) เนื่องจากเป็นเสียงที่ตัวละคร
แสดงท่าทางก ากับให้เกิดข้ึน 

7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับ
เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ
วาทกรรมกระแสหลักในการครอบง า
วาทกรรมกระแสรอง  

  การตัดต่อท าให้ล าดับเวลาถูกปั่นป่วน ไม่
รู้ว่าช่วงไหนเกิดก่อนหรือหลังและท าให้
ตัวละครมีอยู่ ในพ้ืนที่หลายจุดของหอ
ศิลป์ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

เมื่ออ่านผลงานทั้งสามชิ้นในฐานะตัวบทเดียวจะขับเน้นลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ว่า

เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ห้องจัดแสดงจะท าหน้าที่เป็นเหมือน

ภาพจ าลองประเทศที่ในเวลาเดียวกันนั้น มีคนทั้งสามชนชั้นหมกมุ่นท ากริยาที่แตกต่างกันออกไปใน

พ้ืนที่ของตนเอง ชายชนชั้นกรรมาชีพท างานในขณะที่เป็นผู้ถูกขับกล่อมไปด้วย หญิงชนชั้นกลาง

พยายามร้องเพลง ท าหน้าที่ขับร้องแต่ไม่มีเสียงออกมา ในขณะที่ชายที่เป็นวาทยกรเป็นผู้ขับกล่อม 

เขาท าท่าทางควบคุมดนตรีโดยไม่สนใจปฏิกิริยาของผู้ฟังแต่อย่างใด 

 

4.2 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุข

สลาย” โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล 
 

4.2.1 ภาพหมายเลข 000023 ภาพนายชัยภูมิ ป่าแส 
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ตาราง 5 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในผลงานภาพหมายเลข 000023 ภาพนายชัยภมูิ ป่าแส จาก
ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” โดย ธาดา เฮงทรัพย์กุล 

 

 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครกระตุ้นความสงสัย
ถึงเหตุผลของการกระท ามากกว่าจะท าให้
ผู้ชมรู้สึก 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ลักษณะตัวละครเป็นภาพตัวแทนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ (Ethnic Group) 

3. ต้ อ ง มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่
มหัศจรรย์เหนือจริงแต่แฝงอยู่
ในบริบทที่ เป็นโลกธรรมดา
สามัญ  

  การที่ภาพบนผ้าจะปรากฏก็ต่อเมื่อได้รับ
ความอบอุ่นจากร่างกายผู้ชม 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม 
จับต้องได้ด้วยสัมผัส  

  สามารถจับต้องผ้าได้ 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลง
ใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่
สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็น
เรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์
เพราะสามารถอธิบายได้ทั้ ง
ตรรกะทางด้านเหตุผลและ
อ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบว่าเหตุใดภาพถึงปรากฏขึ้นมาบน
ผ้าได้และเหตุใดถึงเป็นภาพของบุคคลนี้ 
 
 
 
 
 
 

6. เ รื่ อ ง เ ล่ า ต้ อ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง
พรมแดนระหว่างอาณาบริเวณ
ที่ต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึง
โลกที่แตกต่างกันก็ได้ 

  การเชื่อมโยงระหว่างโลกในผลงานศิลปะ
เข้ากับโลกด้านนอกคือโลกของผู้ชม 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคย
ยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ 
และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็น
ถึงความพยายามของวาทกรรม
กระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  

  การที่ผู้ชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะได้
และผลงานจ าเป็นต้องได้รับการสัมผัสจาก
ผู้ชมถึงจะบรรลุเป้าหมายได้แตกต่างจาก
ธรรมเนียมในการชมศิลปะที่ผู้ชมคุ้นเคย 

 

4.3 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 

 

4.3.1 ภาพที่ 1 
 

ตาราง 6 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในภาพท่ี 1  
จากผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 

 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครกระตุ้นความสงสัย
ถึงเหตุผลของการกระท ามากกว่าจะท าให้
ผู้ชมรู้สึก 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ลักษณะตัวละครเป็นภาพตัวแทนของ
ต ารวจและนักเรียนเตรียมทหาร 

3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์
เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่
เป็นโลกธรรมดาสามัญ  

  กลุ่ มชายหัว เกรียนไม่ ใส่ เสื้ อนั่ งอยู่บน
ฟุตบาทในเวลาเย็นที่ไฟซึ่งประดับประดา
ถนนสว่างแล้ว 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม 
จับต้องได้ด้วยสัมผัส  

  ทั้งตัวละครและฉากหลังมีตัวตนในโลก
ความเป็นจริง 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจ
หรือตั้ งข้อสงสัย เนื่องจากไม่
สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็น
เรื่ องจริ งหรือเรื่ องมหัศจรรย์
เพราะสามารถอธิบาย ได้ทั้ ง
ต ร รกะทางด้ าน เหตุ ผลและ
อ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าตัวละครท าแบบนี้
เพ่ืออะไรและไม่อาจคาดเดาว่าเรื่องราวจะ
ด าเนินต่อไปนานเพียงใด อีกทั้งสถานที่ที่
ประดับประดาไฟสวยงามส าหรับการเฉลิม
ฉลองกลับมีกลุ่มชายหัวเกรียนไม่ใส่เสื้อนั่ง
ก้มหน้าอยู่ พวกเขาไม่ได้ชื่นชมความงาม
ของสิ่งที่เห็นและแต่งกายไม่เหมาะสม 

6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่ง
อาจหมายรวมไปถึงโลกที่แตกต่าง
กันก็ได ้
 

  เป็นการตัดต่อโลกของถนนราชด าเนินที่
ประดาประดาไฟเข้ากับโลกของนักเรียน
เตรียมทหาร โดยศิลปินอ้างว่า "นักเรียน
โรงเรียนเตรียมทหาร" ถูกตัดต่อมาใส่แทน
ภาพ "ประชาชน" 

7. ตั้ งค าถามกับแนวคิดที่ เคย
ยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่  
และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของวาทกรรม
กระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  
 

  ภาพนี้แสดงถึงความขัดแย้งในตัวเอง การที่
บุคคลในภาพอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่ควรจะอยู่
และถูกพบเห็นในลักษณะที่ไม่ควรจะถูกพบ
เห็น แม้อาจดูเหมือนจริงแต่ไม่มีทางเป็น
จริงได้ เนื่องจากชาวไทยทราบดีว่าหากมี
ขบวนเสด็จ เจ้าหน้าที่ต ารวจจะเข้ามา
จัดการพ้ืนที่และตั้งรั้วกั้นซึ่งกลุ่มชายไม่ใส่
เสื้อกลุ่มนี้ ไม่มีทางที่จะอยู่ ในพ้ืนที่ขณะ
ขบวนเสด็จผ่านได้ เนื่องจากเหตุผลด้าน
ความเหมาะสม 

 

4.3.2 ภาพที่ 2 
 

 

 

 



  87 

ตาราง 7 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในภาพท่ี 2                                                                       

จากผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 

 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครกระตุ้นความ
สงสัยถึงเหตุผลของการกระท ามากกว่า
จะท าให้ผู้ชมรู้สึก 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ลักษณะตัวละครเป็นภาพตัวแทนของ
ข้าราชการหญิง 

3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือ
จริ งแต่ แฝงอยู่ ใ นบริ บทที่ เ ป็ น โลก
ธรรมดาสามัญ  
 

  องค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริงคือ
กรอบรูปที่ว่างเปล่า ท้องฟ้าที่ดูเข้าใกล้
ราวกับจะแตะเมฆได้ และผู้หญิงในชุด
คล้ายเครื่องแบบข้าราชการสีขาว ยืน
เข้าแถวเรียงกัน 4 แถวที่ใบหน้าทุกคน
เหมือนใส่หน้ ากากประติมากรรม 
“ศีรษะ” (The Head) 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้อง
ได้ด้วยสัมผัส  

  บุคคลในภาพดูมีตัวตนอยู่จริง 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้ง
ข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้
อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง
เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะ
สามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้าน
เหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบว่าท าไมใบหน้าของทุกคนจึง
เหมือนใส่หน้ ากากประติมากรรม 
“ศีรษะ” (The Head) และพวกเธอยืน
เรียงกันเพ่ือถ่ายรูปหมู่ในโอกาสอะไร  

6. เรื่ อง เล่ าต้ อง เชื่ อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจ
หมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

  เป็นการเชื่อมโลกของข้าราชการหญิง
กลุ่มนี้เข้ากับโลกมหัศจรรย์ของกรอบ
รูปและท้องฟ้า 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับ
เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวาท
กรรมกระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  
 

  การที่ข้าราชการหญิงหรือบุคคลใน
องค์กรใดใส่ชุดเครื่องแบบที่เหมือนกัน
ตั้งแต่หัวจรดเท้านั้นถือเป็นเรื่องที่ปกติ 
แต่เมื่อทุกคนมีหน้าเหมือนกันหรือสวม
หน้ากากเหมือนกันนั้นกลับท าให้รู้สึกว่า
ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่หน้า
ของข้าราชการหญิงทุกคนกลายเป็น
ศีรษะของประติมากรรม “ศีรษะ” 
(The head) ของศิลปินราวิน เดอร์  
เรดดี้ (Ravinder Reddy) ซึ่งเป็นภาพ
จ าหนึ่งของการชุมนุมกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในปี พ.ศ. 
2553 ซึ่งชุมนุมเพ่ือต่อต้านรัฐบาลใน
ขณะนั้น 
 

 

4.3.3 ภาพที่ 3 
 

 

ตาราง 8 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในผลงานภาพท่ี 3 
จากผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 

 
เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 

1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครกระตุ้นความ
สงสัยถึงเหตุผลของการกระท ามากกว่า
จะท าให้ผู้ชมรู้สึก 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ลักษณะตัวละครเป็นภาพตัวแทนของ
นักเรียนเตรียมทหาร 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์
เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลก
ธรรมดาสามัญ  

  ไม่พบองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริง 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับ
ต้องได้ด้วยสัมผัส  

  ตัวละครและฉากหลังดูมีอยู่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือ
ตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุป
ได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์
เพราะสามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะ
ทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าตัวละครท าแบบนี้
เพ่ืออะไร เหตุใดถึงเล็งปืนไปด้านหน้า ทั้ง
ที่อยู่ในอาคารไม่ใช่สนามส าหรับซ้อมยิง
ปืนหรือในสถานการณ์ที่ก าลังฝึกรบ 

6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจ
หมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

  ไม่มีการเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณา
บริเวณท่ีต่างกัน 
 
 

7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับ
เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ
วาทกรรมกระแสหลักในการครอบง า
วาทกรรมกระแสรอง  
 

  ท าให้ตั้งค าถามว่าเหตุใดผู้ที่ควรจะท า
หน้าที่ปกป้องความปลอดภัยของคนอ่ืน
ถึงได้ถึงเล็งปืนไปด้านหน้า เหมือนเข้าหา
ผู้อ่ืน ทั้งที่อยู่ในอาคารไม่ใช่สนามส าหรับ
ซ้อมยิงปืนหรือในสถานการณ์ที่ก าลังฝึก
รบ ราวกับกลายเป็นผู้ที่จะท าร้ายผู้อ่ืน
มากกว่าจะปกป้อง 

 

4.4 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานชุด “246247596248914102516... And then there 

were none" โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง 

 

4.4.1 ผลงานวิดีโอ 
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ตาราง 9 ตารางประเมินลักษณะสจันิยมมหัศจรรย์ในผลงานวิดีโอ 
จากผลงานชุด “246247596248914102516... And then there were none" โดย อรญิชย์ รุ่งแจง้ 

 
เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 

1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครที่ดู เรียบเฉย ไม่แสดง
อารมณ์ และเสียงบรรยายที่เล่าอย่างราบเรียบ
กระตุ้นความสงสัยถึ ง เหตุผลของการกระท า
มากกว่าจะท าให้ผู้ชมรู้สึกร่วม 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  ลักษณะตัวละครเป็นภาพตัวแทน มีลักษณะเป็น
รูปธรรมและจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาบางส่วนของเสียงบรรยาย เช่น ผู้หญิงที่
เคลื่อนไหวใช้เท้าวาดสัญลักษณ์สวัสดิกะของพรรค
นาซีเยอรมนี ขณะที่เสียงบรรยายอ่านบันทึกของ
พระประศาสน์พิทยายุทธช่วงที่ได้พบฮิตเลอร์เป็น
ครั้งแรก ภาพการหล่อประติมากรรมและถอดแบบ
ที่มีการจุดไฟ ใช้เครื่องมือต่างๆ เจาะและท าลายที่
เกิดเสียงดัง ดูรุนแรง ในขณะที่เสียงบรรยายเล่าถึง
สภ า พบ้ า น เ มื อ ง ก รุ ง เ บอ ร์ ลิ น ที่ ถู ก ก อ ง ทั พ
สัมพันธมิตรโจมตีและขณะเสียงบรรยายเล่าชีวิตอัน
น่าเวทนาในค่ายกักกันเชลยที่กรุงมอสโก ประเทศ
รัสเซียของพระประศาสน์พิทยายุทธหลังจากต้อง
แยกจากครอบครัว ปรากฏภาพผู้หญิงเคลื่อนไหวใน
ห้องที่มีโซฟาหนึ่งตัวและภาพผู้ชายเคลื่อนไหวใน
ห้องเดียวกัน ณ เวลาที่แตกต่าง ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เหมือนภาพในวิดีโอช่วงก่อนหน้า เป็นต้น  
อาจตีความได้ว่า ภาพที่ปรากฏให้เห็นคือภาพแทน
ตัวบท (เสียงบรรยาย) ซึ่งผ่านการตีความจากศิลปิน
และศิลปินตั้งใจใช้ภาพที่ดูจะไม่สอดคล้องกับเสียง
บรรยาย ผู้ชมต้องพยายามเชื่อมโยงภาพกับเสียง
บรรยายเข้าด้วยกันด้วยตนเอง 
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เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์
เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็น
โลกธรรมดาสามัญ  

  การที่ชายและหญิงคู่หนึ่งเคลื่อนไหว
ค ล้ า ย กั บ ก า ร เ ต้ น ร่ ว ม ส มั ย
(Contemporary Dance)  อยู่ ในลาน
จอดรถโดยที่ไม่พูดกันแม้แต่ค าเดียว 
และภาพของเหลวไหลลงบนกระจก
หน้าต่างที่เปื้อนน้ าฝน 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม    
จับต้องได้ด้วยสัมผัส  

  ตัวละครและฉากหลังดูมีอยู่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจ
หรื อตั้ ง ข้ อสงสั ย  เนื่ อ งจากไม่
สามารถสรุปได้อย่ า งแน่ชัดว่ า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่อง
จริ งหรือเรื่ องมหัศจรรย์ เพราะ
สาม า รถอธิ บ า ย ได้ ทั้ ง ต ร ร กะ
ทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือ
จริง 

  การที่ชายและหญิงคู่หนึ่งเคลื่อนไหว
ค ล้ า ย กั บ ก า ร เ ต้ น ร่ ว ม ส มั ย 
(Contemporary Dance)  อยู่ ในลาน
จอดรถ ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าพวกเขา
ท าแบบนี้เพ่ืออะไรและไม่อาจคาดเดา
ว่าเรื่องราวจะด าเนินต่อไปนานเพียงใด  
การปรากฏของภาพเหลวไหลลงบน
กระจกของหน้าต่างที่เปื้อนน้ าฝนซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับตัวบทโดยตรง คือ ไม่ใช่สิ่ง
ที่ตัวบทอธิบายรายละเอียดไว้ และตัว
ละครชายและหญิงที่เคลื่อนไหวในวิดีโอ
ก็ไม่ได้เป็นผู้ท าให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังโผล่
ขึ้นมาครั้งแรกและครั้งเดียวในวิดีโอ 

6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่ง
อาจหมายรวมไปถึงโลกที่แตกต่าง
กันก็ได ้
 
 
 
6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่ องเล่า เชื่อมโยงความทรงจ าของ
ศิลปินเข้ากับบันทึกของพระประศาสน์
พิทยายุทธซึ่งเป็นโลกของคนที่อยู่คนละ
ยุคและมีปูมหลังแตกต่างกัน นอกจากนี้ 
ชายและหญิ งซึ่ ง เป็นคนไทยในยุค
ปัจจุบันไปปรากฏในสถานที่ในประเทศ
เยอรมันซึ่งเคยมีความส าคัญในอดีต 
และพยายามเล่าบันทึกที่เป็นความทรง
จ าของพระประศาสน์พิทยายุทธต่อ
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อาจหมายรวมไปถึงโลกที่แตกต่าง
กันก็ได ้
 

สถานที่นั้น โดยผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย เป็นการเชื่อมอดีตเข้ ากับ
ปัจจุบัน อีกทั้งในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอ 
เ สี ย งบ รรย ายที่ เ ล่ า ชี วิ ต ของ พระ
ประศาสน์ พิทย ายุ ทธ ในประ เทศ
เยอรมนียังถูกเล่าด้วยภาพการหล่อและ
ถอดแบบประติมากรรมในประเทศไทย 
ไม่ใช่เพียงภาพชายและหญิงเคลื่อนไหว
ที่ถ่ายท าในประเทศเยอรมนีเท่านั้น ซึ่ง
อาจตีความได้ว่าผลกระทบของสงคราม
นั้นไม่จ ากัดอยู่แต่ที่ประเทศเยอรมนีแต่
รวมถึงประเทศไทยด้วย 

7. ตั้ ง ค า ถ ามกั บ แนวคิ ดที่ เ ค ย
ยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่  
และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึง
คว ามพยายามของว าทกรรม
กระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ตั้ ง ค า ถ ามกั บ แนวคิ ดที่ เ ค ย
ยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเล่าเรื่องที่เสียงบรรยายเชื่อมโยงกับ
ภาพได้เฉพาะบางจุดแต่ส่วนใหญ่อาจดู
ไม่เก่ียวข้องกันนั้นท าให้เราตั้งค าถามกับ
ภาพของสิ่งที่เราคิดว่าจะได้เห็นเมื่อได้
ยินค าบางค า ในแง่นี้  การที่ภาพไม่
สัมพันธ์กับเสียงบรรยายหรือไม่เป็นไป
ตามที่ผู้ชมคาดว่าจะเป็นจึงแสดงว่า
ผลงานไม่ได้ผลิตซ้ าภาพที่ผูกติดมากับ
ค าหนึ่งๆ  
การตัดต่อท าให้ความทรงจ าของศิลปิน
และความทรงจ าของพระประศาสน์
พิทยายุทธปนเปกัน อีกทั้งในขณะที่
ภาพในวิดีโอ น าเสนอคนและสถานที่ใน
ยุคปัจจุบัน แต่เสียงบรรยายกลับเล่าถึง
อดีตที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้ว 
 
เรื่องยังถูกเล่าในลักษณะบุรุษท่ีหนึ่งโดย
ผม  ( ศิ ลปิ น )  แล ะข้ าพ เ จ้ า  ( พ ร ะ
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และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึง
คว ามพยายามของว าทกรรม
กระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  
 

ประศาสน์พิทยายุทธ) ซึ่งมีความเป็น
ส่วนตัว ไม่ใช่การเล่าด้วยบุรุษท่ี 3 อย่าง
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการเรียบเรียงจาก
ทางการ นอกจากนี้ เรื่องที่ทวดของ
ศิลปินเป็นหนึ่งในกบฏบวรเดชแล้วถูก
จับให้ไปอยู่ที่เกาะตะรุเตาจนครอบครัว
ต้องประสบกับความยากล าบากกับเรื่อง
ที่พระประศาสน์พิทยายุทธชื่นชมฮิต
เลอร์และมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล
พรรคนาซีนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏใน
ประวั ติ ศ าสตร์ แบบทางการ  เ ช่ น 
แบบเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียน
ไทย เช่นกัน 

 

4.4.2 ผลงานประติมากรรม 

 

ตาราง 10 ตารางประเมินลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานประตมิากรรม 
จากผลงานชุด “246247596248914102516... And then there were none" โดย อรญิชย์ รุ่งแจง้ 

 

เกณฑ์การประเมิน พบ ไม่พบ ค าอธิบาย 
1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์  
 

  การกระท าของตัวละครนิ่งแข็ง กระตุ้น
ความสงสัยถึงเหตุผลของการกระท า
มากกว่าจะท าให้ผู้ชมรู้สึก 

2.เป็นภาพตัวแทน 
 

  เป็นภาพสัญลักษณ์แทนสถานการณ์ที่
เหล่าทหารที่เข้าร่วมกลุ่มคณะราษฎร
ก า ลั ง เ ดิ น ห น้ า เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง
ประชาธิปไตย  
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3. ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือ
จริ งแต่ แฝงอยู่ ใ นบริ บทที่ เ ป็ น โลก
ธรรมดาสามัญ  
 

  การที่ประติมากรรมซึ่งตัวต้นฉบับท า
ด้วยซี เมนต์ประดับอยู่ที่อนุสาวรีย์
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ถู ก ห ล่ อ ใ ห ม่ ด้ ว ย
ทองเหลืองที่ดูตระการตาและเป็นวัสดุ
ลักษณะเดียวกับการหล่อพระพุทธรูป 
อีกทั้งประติมากรรมใหม่นี้ยังสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ไม่ติดอยู่กับตัวอนุสาวรีย์
แบบชิ้นต้นฉบับ 

4. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้อง
ได้ดว้ยสัมผัส  

  มีอยู่จริง สามารถจับต้องได้ 

5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้ง
ข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้
อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง
เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะ
สามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้าน
เหตุผลและอ านาจเหนือจริง 

  ไม่ทราบว่าเหตุใดประติมากรรมประดับ
อนุ ส า ว รี ย์ ป ร ะช า ธิ ป ไ ตยนี้ ถึ ง ไ ด้
กลายเป็นสีทองและเป็นอิสระจากตัว
อนุสาวรีย์ 

6. เรื่ อง เล่ าต้ อง เชื่ อมโยงพรมแดน
ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจ
หมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 
 

  ส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ที่ เป็นศิลปะ
ส า ธ า ร ณ ะ  ( Public Art)  ข อ ง รั ฐ
กลายเป็นผลงานประติมากรรมของ
ศิลปินที่จัดแสดงในเทศกาลศิลปะที่
ป ร ะ เทศ เยอรมนี และหอศิ ลป์ ใ น
ประเทศไทย แม้อยู่ในบริบทใหม่ แต่ก็
ยังคงเชื่อมโยงไปถึงต้นก าเนิดและ
สถานที่ตั้งเดิม 
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7. ตั้งค าถามกับแนวคิดที่เคยยอมรับ
เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวาท
กรรมกระแสหลักในการครอบง าวาท
กรรมกระแสรอง  

  เมื่อส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์กลายเป็น
ประติมากรรมในหอศิลป์และถูกอ่านใน
ลักษณะผลงานชิ้นหนึ่ง ไม่ได้ถูกอ่าน
เป็นชุดที่ต่อเนื่องจากประติมากรรมชิ้น
อ่ืนเหมือนตอนที่ เป็นส่วนหนึ่ งของ
อนุสาวรีย์ สถานการณ์และการกระท า
ของตัวละครเฉพาะช่วงที่ถูกตัดมาท า
เป็นประติมากรรมสีทองจึงยิ่งถูกท าให้
โดดเด่นมากขึ้น 
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สรุป บทวิเคราะห์ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงาน 

 จากการการใช้เกณฑ์ 7 ข้อที่ผู้วิจัยเสนอ ได้แก่ 1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์ 2.เป็นภาพตัวแทน 3. 

ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ 4. มีฉากที่

น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส 5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจาก

ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะ

สามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือจริง  6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน

ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกที่แตกต่างกันก็ได้ และ 7. ตั้งค าถามกับ

แนวคิดที่เคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวาท

กรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง เพ่ือพิจารณาลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในกลุ่ม

ตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ .ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจาก

ศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน โดยให้เกณฑ์แต่ละข้อมีค่า 1 คะแนน ผลงานหนึ่งชิ้นจะมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน 

โดยน าคะแนนของผลงานแต่ละชิ้นในชุดมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนผลงานคูณ  7 เพ่ือให้เห็น

เปอร์เซ็นต์ของสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงาน ผู้วิจัยพบว่า  

ผลงานชุด “Songs without lyrics” ประกอบด้วยผลงานวิดีโอสามชิ้น ได้แก่ “III” (2557) 

“She sings a voiceless song” (2558) และ “The Conductor” (2559) โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนา

นันทกูร ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 19 จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน เท่ากับ 

90.5% คุณลักษณะที่ไม่พบในผลงานบางชิ้น คือ เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณ

ที่ต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮง

ทรัพย์กุล ประกอบด้วย ภาพหมายเลข 000023 ภาพนายชัยภูมิ ป่าแส ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณา

สัจนิยมมหัศจรรย์ 7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน เท่ากับ 100% 

ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน : Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว ประกอบด้วย

ภาพที่ 1 2 และ 3 ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 19 คะแนนจากคะแนนเต็ม 21 

คะแนน เท่ากับ 90.5% คุณลักษณะที่ไม่พบในผลงานบางชิ้น ได้แก่ ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์

เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ และเรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่าง

อาณาบริเวณท่ีต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้  
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ผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560)  โดย 

อริญชย์ รุ่งแจ้ง ประกอบด้วยผลงานวิดีโอและประติมากรรมทองเหลืองที่คัดลอกจากประติมากรรม

ด้านหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 14 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน เท่ากับ 100% 

รวมกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ .ศ. 2557 - 2560 

จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ได้รับคะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 59 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 63 คะแนน เท่ากับมีลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ 93.65%   

 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ที่พบในผลงานทุกชิ้นในกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย

หลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ 1.เรื่องที่ไม่

ใช้อารมณ์  2.เป็นภาพตัวแทน 3. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส 4. ผู้ชมอาจจะ

รู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง

เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะสามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือ

จริง และ 5. ต้ังค าถามกับแนวคิดท่ีเคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามของวาทกรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง  

 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ไม่พบในกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการ

รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่านมากที่สุด คือ เรื่องเล่าต้อง

เชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณท่ีต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 
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บทที่ 5  

บทวิเคราะห์การเสนอเรื่องเล่าย่อยผ่านลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงาน 

 

ผู้วิจัยสังเกตเห็นความสอดคล้องของการใช้ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานศิลปะร่วม

สมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 เพ่ือเสนอเรื่องเล่าย่อย (Small Narrative) ในสังคมจึง

ศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ .ศ. 2557-2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปิน

ทั้งหมด 4 ท่าน โดยสรุปวาทกรรมหลักในสังคมไทยหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 เพ่ือวิเคราะห์

เรื่องเล่าย่อยซึ่งเสนอผ่านผลงานของศิลปินและศักยภาพของสื่อที่สอดคล้องกับการน าเสนอเรื่องเล่า

ย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ เรื่องเล่าย่อยที่ปรากฏในผลงานอาจเกี่ยวข้องกับวาทกรรมหลักในสังคมไทยหลังการ

รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 หรือวาทกรรมหลักในช่วงก่อนหน้านั้นก็ได ้

5.1 วาทกรรมหลักในสังคมไทยหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 

มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ให้ความหมายของวาทกรรมไว้ว่า หมายถึงระบบและ

กระบวนการในการสร้าง/ผลิต (Constitute) อัตลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) 

ให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มตัวเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจหรือตัวตนของ

เราเอง การที่จะทราบเรื่องเล่าย่อยได้นั้น ต้องทราบเรื่องวาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) ที่

พยายามจะครอบง า (Dominant) และกดทับ (Subjugation) ปรากฏการณ์บางอย่างเอาไว้เพ่ือครอง

ความเป็นเจ้าเหนือวาทกรรมชุดอ่ืน ๆ สามารถตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ในวงกว้าง (Valorize) และขณะเดียวกัน ก็อาจจะท าให้อัตลักษณ์และความหมายของสิ่งที่เคยด ารงอยู่

ในสังคมสูญหายไป (Displace) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542) เรื่องเล่าย่อยในที่นี้จึงเป็นเรื่องราวที่

ศิลปินเสนอซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมรองที่ขัดแย้งหรือแตกต่างจากวาทกรรมหลักที่รัฐเสนอ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาควบคุมสื่อทั้งในสังกัดรัฐและเอกชน โดยการใช้การเผยแพร่

สัญญาณผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและขอความร่วมมือให้สื่อวิทยุโทรทัศน์ทุก

ช่องต้องตัดเข้ารายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” และ “เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” เพ่ือส่งสาร

ให้กับประชาชน มีลักษณะเป็นทฤษฎีกระสุนปืน  (magic bullet theory) หรือทฤษฎีเข็มฉีดยา 

(hypodermic needle theory) คือการส่งข้อมูลไปยังผู้รับสารทุกกลุ่มที่เปิดรับสารด้วยวิธีเดียวกัน

และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์โดยตรงและฉับพลัน โดยใช้ข้อมูลด้านเดียว ปิดกั้นฝ่ายตรงข้าม เชือก 

โชติช่วย เสนอว่า สารในรายการคืนความสุขฯ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในแต่ละตอน หาก
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พิจารณาจากสารของพลเอกประยุทธ์จะพบว่ามี 2 ลักษณะใหญ่ กล่าวคือ 1. การปลุกปั่นโดยการ

กล่าวย้ าและสร้างวาทกรรมว่าช่วงก่อน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บ้านเมืองมีความวุ่นวาย อันเป็น

ผลมาจากระบอบการปกครอง(ประชาธิปไตย) ที่มีปัญหาท าให้เกิดการชุมนุม เกิดการปะทะ รัฐบาล

ขณะนั้นไม่สามารถรักษาความสงบหรือบริหารราชการแผ่นดินได้ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่มีมายาวนานนับ

สิบปี คนไทยไม่มีความสุข เพราะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง บ้านเมืองถึงทางตัน และการจาบจ้วง

สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ให้ร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดองภายใต้ระบอบการปกครองที่

เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ให้หวนกลับไปเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดังอดีต อ้างผลส ารวจและมักย้ าว่า 

ยุค คสช. บ้านเมืองสงบสุข หลายปัญหาที่รัฐบาลปกติไม่สามารถจัดการได้ แต่รัฐบาลคสช. ได้ใช้

มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 เข้ามาแก้ไข (เชือก โชติช่วย, 2560) 

ธนวัตร มัททวีวงศ์ ศึกษาวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติจากการถอดเทป

รายการคืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบวาทกรรม 5 ชุด อันได้แก่ 1.วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ รายการคืน

ความสุขให้คนในชาติน าเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าภายใต้รัฐบาล

ทหาร โดยค านึงถึงการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งเป็นล าดับแรกเพ่ือหวัง  สร้างความปรองดองให้

เกิดขึ้นในสังคม หากสังคมยังไม่เลิกขัดแย้งการปฏิรูปประเทศก็ไม่อาจ เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่าง

ที่หลายฝ่ายรอคอย โดยหวังว่าการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2. วาทกรรม

ความชอบธรรมของรัฐบาล มุ่งเน้นให้เห็นภาพเผชิญวิกฤตจากความล้มเหลวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา 

กลุ่มทหารจึงต้องเข้ายึดอ านาจควบคุมสถานการณ์เพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศใหม่ 3. วาท

กรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นถึงการน าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาสร้างความ

น่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้

น้อมนาแนวพระราชดาริมาปฏิบัติ 4. วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สะท้อนว่า

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 5. 

วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย รายการคืนความสุขให้คนในชาติน าเสนอเหตุผลความจ าเป็นในการใช้

อ านาจตามมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปประเทศและแก้ไขปัญหา

อย่างทันท่วงทีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง (ธนวัตร มัททวีวงศ์, 2559)  

ผู้วิจัยเลือกใช้วาทกรรมหลัก 5 ชุดนี้พิจารณาเรื่องเล่าย่อยในกลุ่มผลงานศิลปะร่วมสมัยของ

ไทยปี พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่านที่ผู้วิจัยเลือก 
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5.2 เรื่องเล่าย่อยท่ีเสนอผ่านกลุ่มผลงานที่ผู้วิจัยเลือก 

5.2.1 เรื่องเล่าย่อยที่เสนอผ่านผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 

นับจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ไดเขามาก ากับดูแลการบริหารประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา จนถึงเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คสช. จะต้อง

ลงจากต าแหน่ง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประพันธ์เพลงถึง 

7 เพลง ได้แก่ เพลงคืนความสุขให้ประเทศ เพลงความหวัง ความศรัทธา เพลงเพราะเธอคือประเทศ

ไทย เพลงสะพาน เพลงใจเพชร เพลงสู้เพ่ือแผ่นดิน และเพลงในความทรงจ า ซึ่งทุกเพลงเน้นเนื้อร้อง

ที่น าเสนอวาทกรรมหลักทางการเมืองซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของคสช. ดังที่นันทนา นันทวโรภาส 

คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริกแสดงความเห็นว่า “ภาพรวมจะพูดเหมือนกันคือ 

อดีตมันขมขื่นเลยต้องเข้ามาแก้ปัญหา ขอเวลาในการท างาน บ้านเมืองจะดีขึ้นถ้าทุกคนรักชาติ อะไร

ท านองนี้ นี่คือความคิดรวบยอดของทั้ง 7 เพลง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พล.อ. ประยุทธ์ซึ่งเข้ามาเป็นฮีโร่ 

แก้ปัญหา เป็นผู้เสียสละเข้ามาท าให้บ้านเมืองดีข้ึน” (อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล, 2562) 

การที่ศิลปินตั้งชื่อชุดผลงานว่า “Songs without lyrics” การใช้บทเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องหรือ

การร้องเพลงที่ไม่มีเสียงออกมาจึงตรงกันข้ามกับการให้ความส าคัญกับบทเพลงที่มีเนื้อเพลงของคสช. 

นอกจากนี้ บทเพลงที่ปรากฏในผลงานทั้งสามชิ้นในชุดนี้ ได้แก่ เพลงแสนค านึง เพลงสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ 

และเพลงมาร์ชแบบทหาร ทั้งหมดเป็นเพลงยุคเก่าซึ่งมีนัยแสดงถึงการโหยหาหรือถวิลหาอดีต 

(Nostalgia) เราถวิลหาอดีตเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนกลับไปหาอดีตในโลกของความเป็นจริง

และการถวิลหาอดีตยังช่วยให้ได้หลีกหนี (Escape) จากโลกแห่งความจริงชั่วคราว ความตองการที่ท า

ใหเกิดอารมณถวิลหาอดีตอีกประการคือ “ปัจจุบันนั้นขาด… จึงสร้างเพ่ือทดแทน” (นิพัทธพงศ ์พุมมา

, 2555) ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความไม่พอใจในปัจจุบัน ขัดแย้งกับวาทกรรมหลักของคสช. ที่พยายามอ้าง

ความชอบธรรมในการท ารัฐประหารและยึดอ านาจว่า รัฐบาลที่ผ่านมาล้มเหลว เกิดความขัดแย้ง ท า

ให้คนไทยไม่มีความสุข นอกจากนี้ ลักษณะของตัวละครในผลงานทั้งสามชิ้นที่ไม่ปรากฏสีหน้าหรือ

ท่าทางที่แสดงถึงความสุขยังค้านกับวาทกรรมในเพลง “คืนความสุข” ที่คสช. สัญญาว่าจะขอคืน

ความสุขให้ประชาชน อีกทั้งการที่ตัวละครต่างติดอยู่ในภวังค์เสียงเพลงของตนเองอาจตีความได้ว่าบท

เพลงของรัฐนั้นดังอยู่แต่เพียงภายนอกวิดีโอ ไม่อาจแทรกแซงเข้าไปในภวังค์ส่วนตัวของตัวละครได้ 

แม้แต่ตัวละครวาทยกรในผลงาน The Conductor (2559) ที่ท าท่าทางก ากับเสียงเพลงมาร์ชแบบ

ทหารก็ยังเป็นเพลงที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะบทเพลงของคสช. คล้ายกับเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง
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มีลักษณะเป็นตะวันตกกว่าจากชุดสูทและลักษณะดนตรีที่เป็นกลองสแนร์ ไม่ได้มีภาพลักษณ์แบบ

ทหารไทย 

ศิลปินเลือกใช้สื่อวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวอันประกอบด้วยภาพและเสียงได้เพ่ือ

เสนอความย้อนแย้งคือภาพเคลื่อนไหวของตัวละครที่นิ่ง แทบจะไม่เคลื่อนไหวเพ่ือให้ผู้ชมตั้งค าถามต่อ

สิ่งที่ได้เห็นกับเสียงเพลงที่ไร้เนื้อร้องและไม่มีเสียงร้องในภวังค์ของตัวละครผู้ ไร้ความสุขเพ่ือคัดง้างกับ

ภาพเคลื่อนไหวและเสียงร้องในมิวสิควิดีโอเพลงของรัฐบาลทหารซึ่งเปิดวนซ้ าผ่านสื่อโทรทัศน์และ

วิทยุมาตั้งแต่ปี 2557 ว่ารัฐจะคืนความสุขให้กับประชาชน อีกทั้งการที่ตัวละครต่างติดอยู่ในภวังค์

เสียงเพลงของตนเองอาจตีความได้ว่าบทเพลงของรัฐนั้นดั งอยู่แต่เพียงภายนอกวิดีโอ ไม่อาจ

แทรกแซงเข้าไปในภวังค์ส่วนตัวของตัวละครได้ 

 

5.2.2 เรื่องเล่าย่อยที่เสนอผ่านผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” โดย 

ธาดา เฮงทรัพย์กุล  

หลังการยึดอ านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 มีผู้ถูกเรียกไปรายงานตัวอย่างน้อย 666 คน มีผู้ที่ถูกจับกุมอย่างน้อย 362 คน 

จ านวนผู้ที่ถูกเรียกและถูกจับรวมกันอย่างน้อย 976 คน ระหว่างการควบคุมตัวด้วยอ านาจกฎอัยการ

ศึก ผู้ถูกควบคุมตัวไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติ หรือทนายความ ไม่มีการเปิดเผยสถานที่ ควบคุมตัว 

ถูกบังคับใช้เซ็นเอกสารยินยอมยุติการแสดงความคิดเห็นและการเคลื่อนไหวทางการเมือง หลายคน

ถูกตั้งข้อหาด าเนินคดีหลังการควบคุมตัว มีรายงานการซ้อมทรมานระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของ

เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 28 กรณี (ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์, 2558) เมื่อขึ้นมาเป็น

รัฐบาล คสช. เผยแพร่วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายผ่านทางรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย

น าเสนอเหตุผลความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของหัวหน้าคสช. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิรูปประเทศและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

การที่ศิลปินเลือกน าเสนอภาพบุคคล ชื่อและเรื่องราวของพวกเขาในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระ

ทบจากการกระท าของรัฐในอดีตและมีจ านวนมากท่ีได้รับผลกระทบตั้งแต่การยึดอ านาจของคสช. ใน

ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปีที่สร้างสรรค์ผลงาน (พ.ศ. 2560) จึงเป็นการโต้แย้งวาทกรรมหลักของรัฐคือ 

วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยเรื่องเล่าย่อยของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าของรัฐ 

รัฐให้ความชอบธรรมกับรัฐเองในการควบคุมตัวบุคคลที่รัฐเป็นผู้ตัดสินว่าเป็นภัยกับรัฐและในบางกรณี
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ก็เกิดการท าร้ายร่างกายหรือฆาตกรรม เช่น กรณีของชัยภูมิ ป่าแสที่พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพ

ภาคท่ี 3 กล่าวว่า “ภาพวงจรปิดอยู่ที่พนักงานสอบสวนหมดแล้ว ไม่ได้มีอยู่ที่เรา ถูกส่งไปตั้งแต่เริ่มต้น

แล้วของขบวนการสอบสวน จนทางศาลท่านไปพิพากษามาแล้ว” แต่ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 

มีหนังสือลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส่งถึงนายรัษฎา มนูรัษฎา อุปนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิ

มนุษยชน และหนึ่งในทนายความคดีวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส โดยเนื้อความในหนังสือระบุ

ว่า ไม่พบภาพข้อมูลใดๆของวันที่  17 มีนาคม 2560 จึงไม่ได้เก็บส าเนาไฟล์ดังกล่าว ซึ่งค่อนข้าง

ขัดแย้งกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้น ากองทัพที่เคยระบุท านองว่าพวกเขาได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว 

ดังเช่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 หลังเกิดเหตุการณ์ประมาณหนึ่งสัปดาห์ รายการ ข่าวสามมิติ 

รายงานว่า พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว พบว่า

ทหารท าทุกอย่างตรงกับค าให้การของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พร้อมกล่าวว่า “ผมว่าสมเหตุสมผลในการยิง

ป้องกันตัว ถ้าเป็นผมอาจกดออโต้ก็ได้” เช่นเดียวกับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ที่กล่าวกับสื่อ

ไว้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ว่า “ภาพไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรม

ด าเนินการไปเพราะถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่ง” (ข่าวสด, 2561b)  

ศิลปินน าภาพบุคคลของชัยภูมิและบุคคลอ่ืนๆ มาพิมพ์บนผ้าด้วยด้วยผงสีที่เปลี่ยนสีตาม

อุณหภูมิ หากดูเผินๆ ด้วยตาโดยยังไม่สัมผัสจะเห็นผลงานเป็นเพียงผ้าสีด าธรรมดา แต่ภาพบุคคลจะ

ปรากฏออกมาราวกับสิ่งมหัศจรรย์ก็ต่อเมื่อได้รับความร้อนจากการสัมผัสของผู้ชม สื่อที่ศิลปินเลือกใช้

ท าให้ผู้ชมได้ท าความรู้จักและใกล้ชิดกับเรื่องราวของบุคคลซึ่งถูกกระท าหรือได้รับผลกระทบจากการ

กระท าท่ีรัฐอ้างว่าชอบธรรม บอกเป็นนัยว่าการดูด้วยตานั้นไม่เพียงพอที่จะท าให้เห็นความจริง แต่การ

เข้าไปใกล้ชิดและโอบกอดผลงานที่พิมพ์ภาพเขาเหล่านั้นท าให้พรมแดนระหว่างตัวของเรากับคนอ่ืน

ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน เราจึงสามารถแหวกฝ่าวาทกรรมหลักของรัฐไปสู่เรื่องเล่าย่อยเหล่านี้ซึ่งรอคอย

การค้นพบได้ในที่สุด 

 

5.2.3 เรื่องเล่าย่อยที่เสนอผ่านผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว 

 ผลงาน 3 ชิ้นจากผ่านผลงานชุด “ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว

ที่ผู้วิจัยเลือกมาวิเคราะห์ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจนอกเครื่องแบบซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐตีความ

และไม่อนุญาตให้แสดงต่อจนต้องปลดลง ท าให้พอจะอนุมานได้ว่าผลงานทั้งสามชิ้นแสดงบางสิ่งที่รัฐ

ไม่ต้องการให้ออกไปสู่สาธารณะ โดยผลงานทั้ง 3 ชิ้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
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1) ภาพลักษณ์ของทหาร  

เนื่องจากรัฐบาลโดยคสช. เน้นวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาลในการท าหน้าที่ของ

ตนเอง โดยผู้สร้างวาทกรรมมีความตั้งใจประกอบสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่หวังดีและมี

ความตั้งใจท างานเพ่ือประชาชน (เอกจิต สว่างอารมย์, 2560) ดังนั้นภาพนักเรียนเตรียมทหารไม่ใส่

เสื้อในพ้ืนที่สาธารณะริมถนนซึ่งผู้ชมอาจอนุมานจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและรั้วกั้นได้ว่าเป็นสถานการณ์

ที่ก าลังรอรับขบวนเสด็จและนักเรียนทหารที่เล็งปืนไปข้างหน้าคล้ายกับเข้าหาผู้ชมนอกภาพในสถานที่

ที่ไม่น่าจะใช่สถานที่ฝึกจึงน าเสนอเรื่องเล่าย่อยที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมและเล่นเป็นเด็กๆ ของ

ทหารซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหาร 

2) การส ารวจความทรงจ าการร่วมกันท าความสะอาด (Big Cleaning Day) วันที่ 23 

พฤษภาคม 2553  

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น

ประธานเปิดกิจกรรมการท าความสะอาดครั้งใหญ่ Big cleaning day ในหลายพ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณสี

ลม ย่านบ่อนไก่ ถนนราชด าริ แยกราชประสงค์ และถนนพระรามสี่ โดยชูสโลแกน ‘รวมกันเราท าได้’ 

(Together We Can) มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ออกมาร่วมกันท าความสะอาดกว่า 3,000 คน โดย

มองว่าเป็นการท าด้วยเจตนาที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่และถนนสายต่างๆ ในการ

ให้บริการและเปิดใช้งานได้ตามปกติ ให้ประเทศก้าวต่อไปได้ (a day BULLETIN, 2553) รัฐบาล

อภิสิทธิ์ใช้กระบวนการ “ลบเลือน” และ “เลือกที่จะจดจ า” ภาพด้านหนึ่งคือการตอกย้ าว่ากลุ่ม นปช. 

เป็น “คนเผาบ้านเผาเมือง” และขณะเดียวกันภาพอีกด้านหนึ่งคือการร่วมกันท าความสะอาด (Big 

Cleaning Day) สี่แยกราชประสงค์ การท าความสะอาดครั้งใหญ่ได้สะท้อนว่ากรุงเทพฯ ไม่อยากจ า

อะไรหรือในทางกลับกัน อยากให้อะไรจบลง (ธนนท์ สุขวัฒก์, 2561) จุดที่ส าคัญคือ ศูนย์ข้อมูลผู้

ได้รับผลกระทบเหตุสลายชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 (ศปช.) วิจารณ์ว่าการจัดกิจกรรมท าความสะอาดครั้งนี้

อาจเป็นการท าลายพยานหลักฐานที่อาจหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหต ุ

ศิลปินตั้งใจตั้งชื่อชุดผลงานว่า ไร้มลทิน: Whitewash และมีการปรากฏของประติมากรรม 

“ศีรษะ” (The head) ของศิลปินราวินเดอร์ เรดดี้ (Ravinder Reddy) ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ที่ตั้งเวทีใหญ่ของผู้ชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ สถานที่เกิดการปะทะ

ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดเพลิงไหม้ที่เผาท าลายสถานที่และเป็นจุดหนึ่งที่มีการจัดให้

ประชาชนมาร่วมท าความสะอาด จึงเป็นการใช้สัญญะที่บ่งบอกถึงการจัดกิจกรรมท าความสะอาดหลัง



  104 

การสลายชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง

ในปี พ.ศ. 2553 อย่างชัดเจน การน าเสนอด้วยภาพถ่ายที่ผ่านการตัดต่อของศิลปินเสนอให้เรามอง

เรื่องราวครั้งนี้ใหม่อีกครั้ง เมื่อราชการหญิงในเครื่องแบบขาวปกติสะอาดสะอ้านไร้มลทินล้วนมีหน้าตา

เป็นประติมากรรมที่ผ่านเหตุการณ์ซึ่งฝังวาทกรรม “เผาบ้านเผาเมือง” ให้คนกลุ่มหนึ่งมาโดยตลอด 

การที่หัวของประติมากรรมไปอยู่บนร่างกายของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประติมากรรมที่เป็น เสมือน

พยานในเหตุการณ์เผาท าลายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปอยู่บนร่างของเหล่าราชการหญิงใน

เครื่องแบบขาวปกติจึงดูเป็นเรื่องที่ขัดแย้งและผิดฝาผิดตัว การที่เหล่าราชการหญิงก าลังยืนเรียงกัน

เพ่ือถ่ายภาพหมู่บันทึกความทรงจ าโดยมีฉากหลังเป็นกรอบรูปว่างเปล่าและท้องฟ้าจึงอาจเป็นความ

ทรงจ าที่ศิลปินมีต่อกิจกรรมการท าความสะอาดครั้งใหญ่ที่คนจ านวนมากออกไปเข้าร่วม แม้รัฐ ณ 

ขณะถ่ายภาพจะดูขาวสะอาดแต่ก็เป็นเช่นเดียวกับประติมากรรม รัฐเคยเห็น ได้ยินได้ฟังและผ่าน

หมอกควันของเพลิงไหม้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยและไร้ค าพูดใด สุดท้ายแล้ว พึงพอใจเพียงได้ถ่ายภาพกับ

ฉากหลังที่สวยงามแต่ว่างเปล่าไร้ความหมายหลังเก็บกวาดทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยแล้ว 

ศิลปินเลือกใช้สื่อคือภาพถ่ายซึ่งเป็นสื่อที่ถูกใช้เพ่ือแสดงความจริง เช่น ภาพถ่ายทาง

ประวัติศาสตร์หรือภาพข่าว เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน ภาพถ่ายกลับกลายเป็นสื่อที่ง่ายต่อการตัดต่อและ

ปรับแต่งจนสิ่งที่เสนอนั้นอาจไม่ใช่ความจริงอีกต่อไป ศิลปินตัดต่อภาพถ่ายเข้าด้วยกันท าให้เกิดเป็น

เรื่องราวใหม่ที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกความจริงแต่กลับดูจริงเนื่องจากเป็นภาพถ่ายจริงจากต่างที่ต่างเวลา ท า

ให้ผู้ชมเกิดความเคลือบแคลงว่าสิ่งที่เห็นนั้นจริงหรือไม่จริงกันแน่ ในขณะเดียวกัน ศิลปินก็เลือกเสนอ

ภาพถ่ายที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อด้วย ท าให้พรมแดนระหว่างความมหัศจรรย์ (ภาพถ่ายที่ถูกตัดต่อ) กับ

ความจริง (ภาพถ่ายที่ไม่ผ่านการตัดต่อ) พร่าเลือนอย่างมาก ผลงานของศิลปินท าให้เราฉุกคิดถึงภาพ

ที่เราได้เห็นและสิ่งที่คิดว่าเป็นความจริง 

 

5.2.4 เรื่องเล่าย่อยที่เสนอผ่านผลงานชุด “246247596248914102516... And then there were 

none" โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง 

 เมื่อพิจารณาเรื่องเล่าย่อยที่ศิลปินเสนอผ่านผลงานชุดนี้พบว่าเป็นเรื่องเล่าย่อยที่ไม่ปรากฏใน

ความทรงจ ากระแสหลัก แบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 

1) ประเทศไทยและนาซี 
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ในความทรงจ ากระแสหลักของคนไทยนั้นจดจ าประเทศญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้

มากกว่าประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีท ากติกาสัมพันธไมตรีกับ

ญี่ปุ่นและอนุโลมตามความต้องการของญี่ปุ่นเพ่ือรักษาชีวิตและเลือดเนื้อของคนไทย และเมื่อคิดว่า

ญี่ปุ่นจะชนะสงคราม ไทยจึงได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ญี่ปุ่นแพ้สงครามและไทยต้อง

ปรับความเข้าใจกับฝ่ายสัมพันธมิตรและเอาตัวรอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากขบวนการเสรีไทยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ)  

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มองว่าการ

กระท าช่วงสงครามของญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ชาติเอเชียและไทยอาจให้ความสนใจมากกว่า สังเกตได้จาก

หนังสือเรียนชั้นมัธยมปลายของไทย ที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของนาซีเยอรมนีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น  

(บีบีซี, 2562) จากการสุ่มหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งหมด 3 เล่ม จากรายชื่อ

หนังสือวิชาประวัติศาสตร์ม.3 ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 6 เล่ม  พบว่า มี

หนังสือที่กล่าวถึงลัทธินาซีเพียงเล่มเดียว (WorkpointShorts, 2562)  

มีการปรากฏภาพของเครื่องหมายสวัสดิกะของพรรคนาซีเยอรมนีในประเทศไทยหลายครั้ง 

ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าน ามาใช้โดยไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดของชาวยิวในเหตุการณ์ฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 เห็นได้ชัดจากการน าตราสวัสดิกะมาเป็นสินค้าแฟชั่นหลายชนิด

และยังเคยมีโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งใน อ.เมือง นนทบุรี ตกแต่งห้องหนึ่งด้วยธีมฮิตเลอร์ มีสัญลักษณ์

สวัสดิกะและรูปภาพของฮิตเลอร์ประดับอยู่ (ข่าวสด, 2561a) 

ในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์กระแสหลัก รัฐไทยดูจะไม่ให้ความสนใจกับฮิตเลอร์และพรรค

นาซีทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่ผลงานวิดีโอในชุดนี้กลับน าเรื่องเล่าย่อยที่น าเสนอความสนิทสนมและ

ชื่นชมที่คนไทยคนหนึ่งมีต่อฮิตเลอร์และพรรคนาซี ในบันทึกที่เสียงบรรยายในวิดีโอเล่าถึงกับชื่นชมฮิต

เลอร์ว่า “สุภาพบุรุษชาวเยอรมันผู้หนึ่ง ท่าทีที่ดูอ่อนโยน อย่างที่ข้าพเจ้าเกือบจะรู้สึกว่า เขาเป็นชาว

เยอรมันคนแรกที่อ่อนโยนที่สุด มธุรสวาจาที่เขาเอ่ยแก่ข้าพเจ้าก็ไม่น่าจะเชื่อว่าเขาเคยเป็นผู้ประกาศ

ก้องต่อชาวโลกและต่อหน้าชุมชนนาซีนับแสนมาแล้ว เขาเป็นผู้ดีในสายตาของข้าพเจ้าจริงๆ” และยัง

ย้ าอีกว่า “แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน นี่แหละที่ข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกว่า ผู้ดีชาวเยอรมันผู้นี้ ได้ให้

ความรู้สึกแก่ข้าพเจ้าหลายประการ เขาเป็นคนสุขุมอ่อนโยนอย่างที่คนอีกหลายๆ ล้านคนอาจเข้าใจ

ผิดหมด” 
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อีกท้ังในสารคดี "Inside Hitler's Reich Chancellery" (ภายในท าเนียบจักรวรรดิไรช์ของฮิต

เลอร์) โดย เยอร์เกน อาส ดาเนียล อาส และ แคสติน เมาเออร์แบกเกอร์ ที่ฉายทางช่อง History 

ปรากฏหลักฐานว่าลายเซ็นสุดท้ายในสมุดเข้าเยี่ยมของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ก่อนเขาจะปลิดชีวิตตัวเองใน

หลุมหลบภัยใต้อาคารท าเนียบจักรวรรดิไรช์ เป็นของพลตรี พระประศาสน์พิทยายุทธ หรือ วัน ชูถิ่น 

หนึ่ งในคณะราษฎร ผู้ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 ซึ่ งในขณะนั้นเป็น

เอกอัครราชทูตไทยประจ าจักรวรรดิไรช์ที่สาม (ก้าวหน้า พงศ์พิพัฒน์, 2560) สายสัมพันธ์พิเศษนี้ยัง

ถูกย้ าด้วยชื่อชุดของผลงาน คือ 246247596248914102516... And then there were none ซึ่ง

หมายถึงหลังล าดับเลขซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมของพระประศาสน์พิทยายุทธแล้วก็ไม่ปรากฏชื่ออ่ืนอีก

จนกระท่ังฮิตเลอร์ท าอัตวินิบาตกรรม 

ผลงานชิ้นนี้จึงแสดงให้เห็นเรื่องเล่าย่อยในประวัติศาสตร์ที่คนไทยคนหนึ่งมีต่อสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ในแบบที่ไม่ถูกบรรจุไว้ในความทรงจ ากระแสหลักที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่าน

แบบเรียนและวาทกรรมในสื่อต่างๆ 

2) กบฏบวรเดช ผู้แพ้ท่ีกุมพ้ืนที่ในความทรงจ ากระแสหลัก 

กบฏบวรเดชเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ 2475 เพียง 1 ปี มีสาเหตุมา

จากความขัดแย้งระหว่าง คณะราษฎรที่เป็นฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มที่ต่อต้านการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดย 

กลุ่มหลังนี้มองว่าการปฏิวัติของคณะราษฎรเป็นเพียงการเปลี่ยนอ านาจการปกครองจากบุคคลหนึ่งไป

ยังคณะบุคคลอีกคณะหนึ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และความขัดแย้งยิ่งเพ่ิม

มากขึ้นเมื่อหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมองว่าเค้าโครงเศรษฐกิจนี้มี

แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์บานปลายจนพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายก  รัฐมนตรีออกพระ

ราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติ

คอมมิวนิสต์ พุทธศักราช 2476 บีบบังคับให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเดินทางออกนอกประเทศ 

เหตุการณ์นี้ท าให้นายทหารบางกลุ่มไม่พอใจและร่วมกันท ารัฐประหารในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2476 

ความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน าไปสู่เหตุการณ์ที่พระองค์เจ้าบวรเดชพร้อมก าลังสนับสนุน

เป็นทหารจากหัวเมือง เรียกกลุ่มของตนเองว่า คณะกู้บ้านกู้เมือง ยกกองทหารเข้ามาในกรุงเทพฯ 

เพ่ือยึดอ านาจรัฐบาลและเกิดการนองเลือดตั้งแต่วันที่ 14-23 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ฝ่ายกบฏเป็นฝ่าย

แพ้  
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ในทีแรก สถานที่คุมขังคือแดน 6 เรือนจ าบางขวาง พอถึง พ.ศ. 2482 นักโทษการเมือง

ทั้งหมดถูกย้ายไปคุมขังที่ทัณฑสถาน เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ท าให้ชีวิตนักโทษการเมืองเหล่านี้ล า 

บากมากขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและขาดแคลนอาหาร เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลนายควง 

อภัยวงศ์ ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช 

2488 ปลดปล่อยนักโทษการเมืองทุกรุ่นให้เป็นอิสระ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 11 ปีที่นักโทษการเมือง 

คดีกบฏบวรเดชถูกคุมขัง (สาลินี มานะกิจ, 2559) 

สาลินี มานะกิจ เสนอว่า เหตุการณ์กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 เป็นวิกฤตการณ์ส าคัญ

เหตุการณ์หนึ่งที่มีเขียนไว้ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทศวรรษ 2490 จนถึงปัจจุบัน ภาพลักษณ์

ของเหตุการณ์กบฏบวรเดชที่ถูกน าเสนอมีลักษณะส าคัญคือ ส่วนใหญ่แต่งขึ้นผ่านมุมมองจากฝ่ายกบฏ 

และเลือกกล่าวถึงผลสืบเนื่องหลังจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชในแง่ลบ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องฝ่ายแพ้

ถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม น่าจะเกิดจากอิทธิพลของงานเขียนของกลุ่มอดีตนักโทษการเมืองที่เป็น

ฝ่ายแพ้ในกบฏบวรเดช หลังจากได้รับการปล่อยตัวบุคคลกลุ่มนี้ได้ผลิตงานเขียนจ านวนมากในช่วง

ทศวรรษ 2490 ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์เลวร้ายที่ได้รับขณะต้องโทษคุมขังและงานเขียนเหล่านี้

น่าจะนี้มีบทบาทส าคัญในการสร้างชุดความทรงจ ากระแสหลักเกี่ยวกับกบฏบวรเดช 

การน าเสนอเรื่องที่ทวดซึ่งเป็นกบฏบวรเดชในวิดีโอนี้ เป็นไปในลักษณะที่คล้ายวาทกรรม

กระแสหลักคือกล่าวถึงความยากล าบากของชีวิตหลังถูกส่งไปคุมขังที่เกาะตะรุเตา หากแต่ เป็นความ

ล าบากของครอบครัวมากกว่าจะเน้นที่ตัวของทวดซึ่งเป็นผู้ถูกคุมขัง การบอกว่า “ยายเล่าเรื่องนี้นับ

ครั้งไม่ถ้วน เหมือนที่แม่เล่าเรื่องพ่อนับครั้งไม่ถ้วน” เป็นการยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นความทรงจ าของยาย

จึงเป็นมุมมองของบุคคลหนึ่งมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งการเล่าเรื่องราวอย่าง

กระชับในน้ าเสียงราบเรียบซึ่งไม่ใส่อารมณ์ส่วนตัวลงไปยังกระตุ้นให้ผู้ชมครุ่นคิดและตรวจสอบ

เรื่องราวมากกว่าจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องเล่าเพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกและคล้อยตามไปกับสิ่งที่น าเสนอ 

ศิลปินเลือกใช้สื่อคือวิดีโอที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพ่ือเสนอเรื่องเล่าย่อยที่ไม่

ปรากฏในความทรงจ ากระแสหลักสองเรื่องที่ผู้วิจัยกล่าวถึงข้างต้น โดยตั้งใจให้ภาพไม่สัมพันธ์กับเสียง

บรรยายหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้ชมคาดว่าจะเป็นเพ่ือเสนอความมหัศจรรย์และยังแสดงให้เห็นว่าผลงาน

นี้ไม่ได้ผลิตซ้ าภาพที่ผูกติดมากับค าหนึ่งๆ ทั้งยังตัดต่อให้ความทรงจ าของศิลปินและความทรงจ าของ

พระประศาสน์พิทยายุทธปนเปกัน เช่นเดียวกับภาพการหล่อประติมากรรมที่ประเทศไทยกับภาพชาย

หญิงเคลื่อนไหวคล้ายการเต้นร่วมสมัยที่ประเทศเยอรมนี ท าให้ผู้ชมต้องใช้ความคิดในการชมผลงาน

ตลอดเวลาเพ่ือเชื่อมโยงภาพและเสียงเข้าด้วยกันเป็นเรื่องเดียวมากกว่าจะมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องเล่า 
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แม้เรื่องจะถูกเล่าในลักษณะบุรุษที่หนึ่งคือ ผม (ศิลปิน) และข้าพเจ้า (พระประศาสน์พิทยายุทธ) ซึ่งมี

ความเป็นส่วนตัวและเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมก็ตาม 

3) ประติมากรรมเหล่าทหารผู้ปฏิวัติ ณ เวลาที่แตกต่าง  

การที่ศิลปินเลือกเฉพาะประติมากรรมที่แสดงสถานการณ์หนึ่งมาท าให้เป็นสีทองท าให้

สถานการณ์และการกระท าของตัวละครเฉพาะช่วงที่ถูกตัดมาถูกขับเน้นมากขึ้นและเรียกร้องการ

ตีความใหม่ในบริบทใหม่ เหล่าทหารในประติมากรรมที่เข้าร่วมกลุ่มคณะราษฎรก าลังเร่งรีบเคลื่อนพล

เพ่ือปฏิวัติเรียกร้องระบบประชาธิปไตยนั้นย้อนแย้งกับเหล่าทหาร ณ เวลาที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน

คือ พ.ศ.  2560 ซึ่งเป็นเวลา 3 ปีหลังเกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะเข้ายึดอ านาจการปกครอง 

ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรี

รักษาการหมดอ านาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา จนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท า

หน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา คสช. ด าเนินการโดยอ้างวาทกรรมการปฏิรูป

ประเทศ น าเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าภายใต้รัฐบาลทหาร หากสังคม

ยังไม่เลิกขัดแย้งการปฏิรูปประเทศก็ไม่อาจเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างที่หลายฝ่ายรอคอย พล.อ.

ประยุทธ์มักใช้พ้ืนที่รายการคืนความสุขฯ "อบรมสั่งสอน" ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ นับได้เป็น  ร้อยละ 

36.36 ของจ านวนรายการที่ออกอากาศในช่วงนั้น โดยพร่ าบอกว่า "อย่าเอาแต่ประชาธิปไตย" "เลิก

ทะเลาะกัน" และ "ออกไปลงประชามติ" (เอกจิต สว่างอารมย์, 2560) ถึงแม้จะมีการลักษณะที่ดูเป็น

ประชาธิปไตยคือการจัดให้ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่คสช. เป็นคนจัดท าขึ้นในวันที่ 7 

สิงหาคม 2559 แต่กระบวนการออกเสียงประชามติครั้งนี้ได้รับการวิจารณ์ว่า เป็นการออกเสียง

ประชามติที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และการรณรงค์เกิดขึ้นได้จากภาครัฐเท่านั้น 

ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ มีประชาชนอย่างน้อย 195 คนต้องถูกด าเนินคดีจากการแสดงความ

คิดเห็น หรือการพยายามมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ของการออกเสียงประชามติครั้งนี้ (iLaw, 2560) 

อีกหนึ่งจุดที่ส าคัญคือ องค์ประกอบหลักของรัฐธรรมนูญใหม่มุ่งสืบทอดอ านาจปกครองของ

ทหาร โดยท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอลง รัฐธรรมนูญใหม่ประกอบด้วยข้อบังคับซึ่งท าให้มีโอกาสน้อย

มากที่พรรคการเมืองเดียวจะได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิก 500 คน ส่งผลให้

วุฒิสภา 250 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารจะมีบทบาทส าคัญในรัฐสภาและเป็นผู้คัดเลือก
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นายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นสส.อีกต่อไป นอกจากนี้ ทั้งรัฐบาลใหม่และรัฐสภาจะต้องปฏิบัติ

ตาม “แผนปฏิรูป 20 ปี” ทีร่ัฐบาลทหารได้ร่างไว้ (Human Rights Watch, 2559) 

 ศิลปินเลือกใช้สื่อคือประติมากรรมที่คัดลอกจากประติมากรรมจริง (Replicate) เพ่ือเปิด

โอกาสให้มองประติมากรรมเดิมในฐานะใหม่ ณ บริบทปัจจุบัน (ธันยพร หงษ์ทอง, 2560) นอกจากนี้

ศิลปินยังเปลี่ยนวัสดุจากที่แต่เดิมใช้ซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกใช้เพ่ือการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ 

ไม่ได้จ ากัดเพ่ือการใดการหนึ่งมาเป็นทองเหลืองที่ดูตระการตาและเป็นวัสดุลักษณะเดียวกับการหล่อ

พระพุทธรูปในประเทศไทย การที่ศิลปินเลือก “ขับเน้น” สถานการณ์ในประติมากรรมคือสถานการณ์

ที่แสดงความรีบเร่งเพ่ือให้ได้ประชาธิปไตยของคณะทหารที่เข้าร่วมกับคณะราษฎรในการปฏิวัติสยาม 

พ.ศ. 2475 จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาบทบาทที่แตกต่างของคณะทหารในช่วงเวลานั้นกับ

คณะรัฐบาลทหาร ณ ขณะที่ผลงานถูกสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งก าลังรีบเร่งสืบทอดอ านาจของตนมากกว่าจะ

ท าให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย  
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สรุป บทวิเคราะห์การเสนอเรื่องเล่าย่อยผ่านลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงาน 

หลังทราบว่ากลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ .ศ. 2557 - 

2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่านมีลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เรื่อง

เล่าย่อยที่ถูกเล่าผ่านลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานซึ่งตอบโต้หรือโต้แย้งกับวาทกรรมหลัก 5 ชุด

ของรัฐบาลคสช. อ้างอิงจากที่ธนวัตร มัททวีวงศ์ ศึกษาวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

จากการถอดเทปรายการคืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อันได้แก่ 1.วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 2. วาทกรรมความชอบ

ธรรมของรัฐบาล 3. วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. วาทกรรมการปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น และ 5. วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า 

ผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ใช้สื่อวิดีโอเพ่ือเสนอ

เสนอความย้อนแย้งคือภาพเคลื่อนไหวของตัวละครที่นิ่ง แทบจะไม่เคลื่อนไหวเพ่ือให้ผู้ชมตั้งค าถามต่อ

สิ่งที่ได้เห็นกับเสียงเพลงที่ไร้เนื้อร้องและไม่มีเสียงร้องในภวังค์ของตัวละครผู้ไร้ความสุขเพ่ือคัดง้างกับ

ภาพเคลื่อนไหวและเสียงร้องในมิวสิควิดีโอเพลงของรัฐบาลทหารซึ่งเปิดวนซ้ าผ่านสื่อโทรทัศน์และ

วิทยุมาตั้งแต่ปี 2557 ว่ารัฐจะคืนความสุขให้กับประชาชน อีกทั้งการที่ตัวละครต่างติดอยู่ในภวังค์

เสียงเพลงของตนเองอาจตีความได้ว่าบทเพลงของรัฐนั้นดังอยู่แต่เ พียงภายนอกวิดีโอ ไม่อาจ

แทรกแซงเข้าไปในภวังค์ส่วนตัวของตัวละครได้  

ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮง

ทรัพย์กุล ศิลปินน าภาพบุคคลของชัยภูมิและบุคคลอ่ืนๆ มาพิมพ์บนผ้าด้วยด้วยผงสีที่เปลี่ยนสีตาม

อุณหภูมิ หากดูเผินๆ ด้วยตาโดยยังไม่สัมผัสจะเห็นผลงานเป็นเพียงผ้าสีด าธรรมดา แต่ภาพบุคคลจะ

ปรากฏออกมาราวกับสิ่งมหัศจรรย์ก็ต่อเมื่อได้รับความร้อนจากการสัมผัสของผู้ชม สื่อที่ศิลปินเลือกใช้

ท าให้ผู้ชมได้ท าความรู้จักและใกล้ชิดกับเรื่องราวของบุคคลซึ่งถูกกระท าหรือได้รับผลกระทบจากการ

กระท าท่ีรัฐอ้างว่าชอบธรรม บอกเป็นนัยว่าการดูด้วยตานั้นไม่เพียงพอที่จะท าให้เห็นความจริง แต่การ

เข้าไปใกล้ชิดและโอบกอดผลงานที่พิมพ์ภาพเขาเหล่านั้นท าให้พรมแดนระหว่างตัวของเรากับคนอ่ืน

ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน เราจึงสามารถแหวกฝ่าวาทกรรมหลักของรัฐไปสู่เรื่องเล่าย่อยเหล่านี้ซึ่งร อคอย

การค้นพบได้ในที่สุด 
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ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว เสนอภาพ

นักเรียนเตรียมทหารไม่ใส่เสื้อในพ้ืนที่สาธารณะริมถนนซึ่งผู้ชมอาจอนุมานจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและรั้ว

กั้นได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ก าลังรอรับขบวนเสด็จและนักเรียนทหารที่ เล็งปืนไปข้างหน้าคล้ายกับเข้า

หาผู้ชมนอกภาพในสถานที่ที่ไม่น่าจะใช่ที่ฝึกเพ่ือน าเสนอเรื่องเล่าย่อยที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมและ

เล่นเป็นเด็กๆ ของทหารซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารที่เน้นวาทกรรมความชอบธรรม

ในการท าหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งยังเสนอเรื่องเล่าย่อยให้ผู้ชมพิจารณาการร่วมกันท าความสะอาด 

(Big Cleaning Day) วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 อีกครั้งผ่านการที่ศิลปินตั้งใจตั้งชื่อชุดผลงานว่า ไร้

มลทิน: Whitewash และมีการปรากฏของประติมากรรม “ศีรษะ” (The head) ของศิลปินราวิน

เดอร์ เรดดี้ (Ravinder Reddy) ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์บนร่างของเหล่าราชการ

หญิงในเครื่องแบบขาวปกติที่ยืนเรียงกันเพ่ือถ่ายภาพหมู่บันทึกความทรงจ าโดยมีฉากหลังเป็นกรอบ

รูปว่างเปล่าและท้องฟ้าอันงดงาม ศิลปินเลือกใช้สื่อคือภาพถ่ายที่มักถูกมองว่าแสดงความจริงแต่กลับ

ถูกตัดต่อและปรับแต่งได้ง่ายในปัจจุบัน ท าให้ผู้ชมฉุกคิดถึงภาพที่ได้เห็นและความจริงที่เราเลือกจะ

เชื่อ  

ผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560)  โดย 

อริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินเลือกใช้วิดีโอเป็นสื่อในการเสนอเรื่องเล่าย่อยที่ไม่ถูกบรรจุไว้ในประวัติศาสตร์

กระแสหลักของประเทศไทยคือเรื่องราวของพระประศาสน์พิทยายุทธที่มีความสนิทสนมและแสดง

ความชื่นชมต่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเรื่องทวดของศิลปินซึ่งเป็นกบฏบวรเดชที่ถูกเล่าผ่าน

ภาพเคลื่อนไหวซึ่งไม่สัมพันธ์กับเสียงบรรยายเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมครุ่นคิดและตรวจสอบเรื่องราว 

ทางด้านประติมากรรมทองเหลืองที่คัดลอกจากประติมากรรมจริง (Replicate) ของอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้มองประติมากรรมเดิมในฐานะใหม่ ณ บริบทปัจจุบันและ “ขับเน้น” 

สถานการณ์ที่แสดงความรีบเร่งเพ่ือให้ได้ประชาธิปไตยของคณะทหารที่เข้าร่วมกับคณะราษฎรในการ

ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาบทบาทที่แตกต่างของคณะทหารในช่วงเวลานั้น

กับคณะรัฐบาลทหาร ณ ขณะที่ผลงานถูกสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งด าเนินการโดยอ้างวาทกรรมการปฏิรูป

ประเทศแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กลับเป็นการสืบทอดอ านาจของตนมากกว่าจะ

ท าให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติตามหลักประชาธิปไตย  
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บทสรุป 
 

สัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) หมายถึง  กลวิธีหรือแนวทางการประพันธ์ที่ผสาน

ความเป็นจริงบนหลักการเหตุผลและความมหัศจรรย์เหนือจริง อันหมายถึงเรื่องราวเร้นลับอิทธิฤทธิ์

หรือองค์ประกอบที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกรอบของเหตุผลรวมเข้าไว้ด้วยกัน สัจนิยมมหัศจรรย์ไม่

สามารถแยกโลกของความเป็นจริงออกจากโลกมหัศจรรย์ได้อย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นว่ามีความ

เป็นไปได้ที่ปรากฏการณ์มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงที่ตนอาศัยอยู่  

ผู้วิจัยสังเกตเห็นความสอดคล้องของสัจนิยมมหัศจรรย์กับผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลัง

การรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 จึงต้องการศึกษาสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานของศิลปินไทยร่วมสมัย 

เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องของสัจนิยมมหัศจรรย์กับการน าเสนอเรื่องเล่าย่อย คือ เรื่องเล่าที่มีลักษณะ

เป็นส่วนตัว เฉพาะที่ เฉพาะกลุ่ม เฉพาะกาล ไม่สถาปนาตัวเองเป็นความรู้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและ

ตายตัว ความรู้ เฉพาะจากเรื่องเล่าเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการอธิบายและท าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ในสังคมต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน เรื่องเล่าย่อยแสดงออกว่าไม่เห็นด้วย 

ต้องการตอบโต้หรือต่อต้านเรื่องเล่าหลัก โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย

ปี พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่   

 1. ผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 

 2. ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮง

ทรัพย์กุล  

3. ผลงานชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว  

 4. ผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560) โดย 

อริญชย์ รุ่งแจ้ง  

  หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะของชุดผลงานและการจัดวางในพ้ืนที่นิทรรศการและ

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ.ศ. 2557-

2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ในประเด็นพ้ืนที่และเวลา ตัวละครและเสียง พบว่า  

ผลงานชุด “Songs without lyrics” เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ  Human AlieNation 

ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่ผู้วิจัยคัดเลือก
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มาเป็นกลุ่มตัวอย่างคือผลงานทั้งหมดในชุด ประกอบด้วยผลงานวิดีโอสามชิ้น ได้แก่ “III” (2557) 

“She sings a voiceless song” (2558) และ “The Conductor” (2559) โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนา

นันทกูร พ้ืนที่ในผลงาน มีทั้งพ้ืนที่ภายในอาคาร พ้ืนที่กลางแจ้งและพ้ืนที่ที่ไม่อาจทราบได้ เวลาคือ

เวลากลางวันและไม่อาจระบุเวลาได้ ผลงานทุกชิ้นมีตัวละครเพียง 1 ตัว ตัวละครแต่งกายแตกต่างกัน 

ตัวละครไม่มีเสียง มีเพียงเสียงดนตรีบรรเลง เสียงสังเคราะห์และเสียงบรรยากาศ 

ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮง

ทรัพย์กุล จัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน คือ นิทรรศการ The Shards Would Shatter at 

Touch สุขสลาย จัดขึ้นที่ Cartel Artspace ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 ผลงาน

ที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ภาพหมายเลข 000023 ภาพนายชัยภูมิ ป่าแส เพียงภาพเดียว 

พ้ืนที่ในผลงานคือพ้ืนที่กลางแจ้ง เวลากลางคืน มีตัวละครเพียง 1 ตัว ไม่มีเสียง 

 ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว จัดแสดงใน

นิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน คือ นิทรรศการภาพถ่าย ไร้มลทิน: Whitewash จัดขึ้นที่หอศิลป์เว่อร์ 

(Gallery VER) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ผลงานที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างประกอบด้วยภาพที่ 1 2 และ 3 ซึ่งเป็นเพียงสามภาพที่ถูกทหารและต ารวจนอกเครื่องแบบสั่ง

ให้ปลดลง ในผลงานปรากฏพ้ืนที่ทั้งภายในอาคารและพ้ืนที่กลางแจ้ง ผลงานทุกชิ้นเป็นภาพหมู่ของ

บุคคลในเครื่องแบบ ได้แก่ ต ารวจ ข้าราชหญิงในเครื่องแบบปกติขาว และนักเรียนโรงเรียนเตรียม

ทหารในเครื่องแบบพลศึกษา ไม่มีเสียง 

ผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560)  โดย 

อริญชย์ รุ่งแจ้ง ผลงานเคยจัดแสดงที่หอศิลป์ Neue Neue Galerie ณ เมืองคาสเซล ประเทศ

เยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ในฐานะส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ 

Documenta ครั้งที่ 14 และที่หอศิลป์เว่อร์ (GALLERY VER) ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2560 - 21 

มกราคม 2561 ในนิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน ผลงานที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยผลงานวิดีโอและประติมากรรมทองเหลือง ซึ่งถือเป็นผลงาน 2 ประเภทจากทั้งหมด 4 

ประเภทในชุดผลงาน พ้ืนที่ในผลงานวิดีโอมีทั้งพ้ืนที่ภายในอาคารและพ้ืนที่กลางแจ้งซึ่งเป็นพ้ืนที่ใน

ประเทศไทยและพ้ืนที่ในประเทศเยอรมนี เวลามีทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนพ้ืนที่ในประติมากรรม 

เป็นพื้นที่กลางแจ้งในประเทศไทย คาดว่าเป็นช่วงเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตามประวัติศาสตร์ 

ผลงานวิดีโอมีตัวละครคือผู้ที่ท าหน้าที่สแกนสามมิติประติมากรรม กลุ่มช่างที่ ท าหน้าที่หล่อ

ประติมากรรมขึ้นมาใหม่และชายและหญิงคู่หนึ่ง ตัวละครในประติมากรรม คือเหล่าทหาร เสียงใน
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วิดีโอ ได้แก่ เสียงบรรยายและเสียงสังเคราะห์ ส่วนตัวละครทุกตัวที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวไม่มี

เสียงพูดออกมา ประติมากรรมไม่มีเสียง 

ผู้วิจัยสังเกตว่า ตัวละครในผลงานวิดีโอของกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี 

พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน แม้จะดูเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงแต่ก็ไม่

สื่อสารผ่านการพูดหรือไม่มีเสียงออกมาและยังมีการใช้เสียงสังเคราะห์ในวิดีโอเช่นเดียวกัน 

จากการการใช้เกณฑ์ 7 ข้อที่ผู้วิจัยเสนอ ได้แก่ 1.เรื่องที่ไม่ใช้อารมณ์ 2.เป็นภาพตัวแทน 3. 

ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ 4. มีฉากที่

น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส 5. ผู้ชมอาจจะรู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจาก

ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะ

สามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือจริง  6. เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดน

ระหว่างอาณาบริเวณที่ต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกที่แตกต่างกันก็ได้ และ 7. ตั้งค าถามกับ

แนวคิดที่เคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวาท

กรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง เพ่ือพิจารณาลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในกลุ่ม

ตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ .ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจาก

ศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน โดยให้เกณฑ์แต่ละข้อมีค่า 1 คะแนน ผลงานหนึ่งชิ้นจะมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน 

โดยน าคะแนนของผลงานแต่ละชิ้นในชุดมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนผลงานคูณ  7 เพ่ือให้เห็น

เปอร์เซ็นต์ของสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงาน ผู้วิจัยพบว่า  

ผลงานชุด “Songs without lyrics” ประกอบด้วยผลงานวิดีโอสามชิ้น ได้แก่ “III” (2557) 

“She sings a voiceless song” (2558) และ “The Conductor” (2559) โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนา

นันทกูร ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 19 จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน เท่ากับ 

90.5% คุณลักษณะที่ไม่พบในผลงานบางชิ้น คือ เรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณ

ที่ต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮง

ทรัพย์กุล ประกอบด้วย ภาพหมายเลข 000023 ภาพนายชัยภูมิ ป่าแส ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณา

สัจนิยมมหัศจรรย์ 7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน เท่ากับ 100% 

ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน : Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว ประกอบด้วย

ภาพที่ 1 2 และ 3 ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 19 คะแนนจากคะแนนเต็ม 21 
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คะแนน เท่ากับ 90.5% คุณลักษณะที่ไม่พบในผลงานบางชิ้น ได้แก่ ต้องมีองค์ประกอบที่มหัศจรรย์

เหนือจริงแต่แฝงอยู่ในบริบทที่เป็นโลกธรรมดาสามัญ และเรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงพรมแดนระหว่าง

อาณาบริเวณท่ีต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้  

ผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560)  โดย 

อริญชย์ รุ่งแจ้ง ประกอบด้วยผลงานวิดีโอและประติมากรรมทองเหลืองที่คัดลอกจากประติมากรรม

ด้านหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 14 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน เท่ากับ 100% 

รวมกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ .ศ. 2557 - 2560 

จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ได้รับคะแนนตามเกณฑ์พิจารณาสัจนิยมมหัศจรรย์ 59 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 63 คะแนน เท่ากับมีลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ 93.65%   

 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ที่พบในผลงานทุกชิ้นในกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย

หลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ 1.เรื่องที่ไม่

ใช้อารมณ์  2.เป็นภาพตัวแทน 3. มีฉากที่น าเสนอแบบสัจนิยม จับต้องได้ด้วยสัมผัส 4. ผู้ชมอาจจะ

รู้สึกคลางแคลงใจหรือตั้งข้อสงสัย เนื่องจากไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง

เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมหัศจรรย์เพราะสามารถอธิบายได้ทั้งตรรกะทางด้านเหตุผลและอ านาจเหนือ

จริง และ 5. ต้ังค าถามกับแนวคิดท่ีเคยยอมรับเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และอัตลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามของวาทกรรมกระแสหลักในการครอบง าวาทกรรมกระแสรอง  

 ลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ไม่พบในกลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการ

รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่านมากที่สุด คือ เรื่องเล่าต้อง

เชื่อมโยงพรมแดนระหว่างอาณาบริเวณท่ีต่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงโลกท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

หลังทราบว่ากลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยหลังการรัฐประหารปี พ .ศ. 2557 - 

2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่านมีลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ 93.65% ผู้วิจัยจึง

วิเคราะห์เรื่องเล่าย่อยที่ถูกเล่าผ่านลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ในผลงานซึ่งตอบโต้หรือโต้แย้งกับวาท

กรรมหลัก 5 ชุดของรัฐบาลคสช. อันได้แก่ 1.วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 2. วาทกรรมความชอบ

ธรรมของรัฐบาล 3. วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. วาทกรรมการปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น และ 5. วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า 
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ผลงานชุด “Songs without lyrics” โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ใช้สื่อวิดีโอเพ่ือเสนอ

เสนอความย้อนแย้งคือภาพเคลื่อนไหวของตัวละครที่นิ่ง แทบจะไม่เคลื่อนไหวเพ่ือให้ผู้ชมตั้งค าถามต่อ

สิ่งที่ได้เห็นกับเสียงเพลงที่ไร้เนื้อร้องและไม่มีเสียงร้องในภวังค์ของตัวละครผู้ไร้ความสุขเพ่ือคัดง้างกับ

ภาพเคลื่อนไหวและเสียงร้องในมิวสิควิดีโอเพลงของรัฐบาลทหารซึ่งเปิดวนซ้ าผ่านสื่อโทรทัศน์และ

วิทยุมาตั้งแต่ปี 2557 ว่ารัฐจะคืนความสุขให้กับประชาชน อีกทั้งการที่ตัวละครต่างติดอยู่ในภวังค์

เสียงเพลงของตนเองอาจตีความได้ว่าบทเพลงของรัฐนั้นดังอยู่แต่เพียงภายนอกวิดีโอ ไม่อาจ

แทรกแซงเข้าไปในภวังค์ส่วนตัวของตัวละครได้  

ผลงานชุด “The Shards Would Shatter at Touch สุขสลาย” (2560) โดย ธาดา เฮง

ทรัพย์กุล ศิลปินน าภาพบุคคลของชัยภูมิและบุคคลอ่ืนๆ มาพิมพ์บนผ้าด้วยด้วยผงสีที่เปลี่ยนสีตาม

อุณหภูมิ หากดูเผินๆ ด้วยตาโดยยังไม่สัมผัสจะเห็นผลงานเป็นเพียงผ้าสีด าธรรมดา แต่ภาพบุคคลจะ

ปรากฏออกมาราวกับสิ่งมหัศจรรย์ก็ต่อเมื่อได้รับความร้อนจากการสัมผัสของผู้ชม สื่อที่ศิลปินเลือกใช้

ท าให้ผู้ชมได้ท าความรู้จักและใกล้ชิดกับเรื่องราวของบุคคลซึ่งถูกกระท าหรือได้รับผลกระทบจากการ

กระท าท่ีรัฐอ้างว่าชอบธรรม บอกเป็นนัยว่าการดูด้วยตานั้นไม่เพียงพอที่จะท าให้เห็นความจริง แต่การ

เข้าไปใกล้ชิดและโอบกอดผลงานที่พิมพ์ภาพเขาเหล่านั้นท าให้พรมแดนระหว่างตัวของเรากับคนอ่ืน

ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน เราจึงสามารถแหวกฝ่าวาทกรรมหลักของรัฐไปสู่เรื่องเล่าย่อยเหล่านี้ซึ่งรอคอย

การค้นพบได้ในที่สุด 

ผลงานภาพถ่ายชุด "ไร้มลทิน: Whitewash" (2559-2560) โดย หฤษฏ์ ศรีขาว เสนอภาพ

นักเรียนเตรียมทหารไม่ใส่เสื้อในพ้ืนที่สาธารณะริมถนนซึ่งผู้ชมอาจอนุมานจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและรั้ว

กั้นได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ก าลังรอรับขบวนเสด็จและนักเรียนทหารที่เล็งปืนไปข้างหน้าคล้ายกับเข้า

หาผู้ชมนอกภาพในสถานที่ที่ไม่น่าจะใช่ที่ฝึกเพ่ือน าเสนอเรื่องเล่าย่อยที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมและ

เล่นเป็นเด็กๆ ของทหารซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารที่เน้นวาทกรรมความชอบธรรม

ในการท าหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งยังเสนอเรื่องเล่าย่อยให้ผู้ชมพิจารณาการร่วมกันท าความสะอาด 

(Big Cleaning Day) วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 อีกครั้งผ่านการที่ศิลปินตั้งใจตั้งชื่อชุดผลงานว่า ไร้

มลทิน: Whitewash และมีการปรากฏของประติมากรรม “ศีรษะ” (The head) ของศิลปินราวิน

เดอร์ เรดดี้ (Ravinder Reddy) ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์บนร่างของเหล่าราชการ

หญิงในเครื่องแบบขาวปกติที่ยืนเรียงกันเพ่ือถ่ายภาพหมู่บันทึกความทรงจ าโดยมีฉากหลังเป็นกรอบ

รูปว่างเปล่าและท้องฟ้าอันงดงาม ศิลปินเลือกใช้สื่อคือภาพถ่ายที่มักถูกมองว่าแสดงความจริงแต่ก็

กลับถูกตัดต่อและปรับแต่งได้ง่าย ท าให้ผู้ชมฉุกคิดถึงภาพที่ได้เห็นและความจริงที่เราเลือกจะเชื่อ  
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ผลงานชุด "246247596248914102516... And then there were none" (2560)  โดย 

อริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินเลือกใช้สื่อคือวิดีโอเสนอเรื่องเล่าย่อยที่ไม่ถูกบรรจุไว้ในประวัติศาสตร์กระแส

หลักของประเทศไทยคือเรื่องราวของพระประศาสน์พิทยายุทธที่มีความสนิทสนมและแสดงความชื่น

ชมต่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเรื่องทวดของศิลปินซึ่งเป็นกบฏบวรเดชที่ถูกเล่าผ่านภาพเคลื่อนไหวซึ่งไม่

สัมพันธ์กับเสียงบรรยายและเล่าอย่างกระชับในน้ าเสียงราบเรียบกระตุ้นให้ผู้ชมครุ่นคิดและตรวจสอบ

เรื่องราว ทางด้านประติมากรรมทองเหลืองที่คัดลอกจากประติมากรรมจริง (Replicate) ของ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้มองประติมากรรมเดิมในฐานะใหม่ ณ บริบทปัจจุบันและ “ขับ

เน้น” สถานการณ์ที่แสดงความรีบเร่งเพ่ือให้ได้ประชาธิปไตยของคณะทหารที่เข้าร่วมกับคณะราษฎร

ในการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาบทบาทที่แตกต่างของคณะทหารใน

ช่วงเวลานั้นกับคณะรัฐบาลทหาร ณ ขณะที่ผลงานถูกสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งด าเนินการโดยอ้างวาท

กรรมการปฏิรูปประเทศแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กลับเป็นการสืบทอดอ านาจ

ของตนมากกว่าจะท าให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติตามหลักประชาธิปไตย  

จากการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ .ศ. 2557-

2560 จ านวน 4 ชุดจากศิลปินทั้งหมด 4 ท่าน ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีลักษณะตามเกณฑ์

ประเมินลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ที่เสนอ อีกทั้งสารที่ตีความได้จากลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์ใน

ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 ยังเสนอเรื่องเล่าย่อยที่ขัดแย้งหรือตอบโต้เรื่องเล่าหลักคือวาทกรรมหลักของคสช. 

ทั้ง 5 ชุด อีกทั้งยังส ารวจประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตด้วยมุมมองใหม่ ทั้งนี้ 

ผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ.ศ. 2557-2560 ที่น าเสนอเรื่องเล่าย่อยทางการเมืองไม่จ าเป็นต้อง

มีลักษณะสัจนิยมมหัศจรรย์และผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยปี พ.ศ. 2557-2560 ที่มีลักษณะสัจ

นิยมมหัศจรรย์ก็ไม่ได้น าเสนอเรื่องเล่าย่อยทางการเมืองเสมอไป เป็นเพียงความสอดคล้องที่ผู้วิจัยพบ

จากกลุ่มตัวอย่างที่ตนเลือกเท่านั้น 
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