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นาย คมสันต ์ตนัเสรีสกุล: อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั : รอง
ศาสตราจารย ์ปราการ จนัทรวิชิต 

 
ภาพประเทศไทยในอุดมคติของใครหลายๆคน คงเป็นภาพฝันท่ีอยากจะเห็นประเทศพฒันา

ไปสู่ความเจริญในแง่บริบทท่ีแตกต่างกัน ในทศันะของขา้พเจา้ภาพฝันท่ีเห็นคือสภาพแวดล้อมเมืองท่ี
สวยงามและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิตของประชาชน แต่เม่ือสภาพความเป็นจริงนั้นเราจะพบความ
เหล่ือมล ้าอีกมากมายท่ีปัญหาเกิดจากการทุจริต จากปัญหาความความแออดัและหนาแน่นภายในเมือง ซ่ึง
ตวัการส าคญัคือปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายอนัเป็นโครงสร้างปัญหาท่ีส าคญั  การศึกษาปัญหาขอ้มูลการ
ทุจริตเชิงนโยบายท่ีมีให้เห็นตามข่าวสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ โดยจะพบว่าปัญหาการทุจริตมีมากมายหลาย
โครงการ ตั้งแต่องค์กรในระดบัเล็กไปจนถึงนโยบายจากรัฐจึงมีความหลากหลายในบริบทของเร่ืองราว
สาระเน้ือหา รวมไปถึงสัญญะทางศิลปะ การหยิบยกประเด็นปัญหาโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล์อนัมี
ตน้ตอ ท่ีมาจากปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย ท่ีสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ต่อประชาชนและเศรฐกิจอีก
ทั้ง ยงัท้ิงโครงสร้างปูนสภาพทรุดโทรมให้ระลึกและย  ้าเตือนถึงความลม้เหลวของการบริหารงานท่ีไม่
โปร่งใสและเป็นธรรม ดว้ยแรงบนัดาลใจดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของผลงานชุดวิทยานิพนธ์หวัขอ้ “อนุสาวรีย์
แห่งความลม้เหลว” ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายผ่านสัญญะภาพสะทอ้นท่ีปรากฏเศษ
โครงสร้างท่ีถูกร้ือท้ิงและทรุดโทรมผ่านกาลเวลา อนัเป็นตวัแทนของอนุสาวรียก์ารทุจริตเพื่อบันทึก
เร่ืองราวและเหตุการณ์ความลม้เหลวน้ีเป็นผลงานทศันศิลป์ เป็นการแสดงอุดมการณ์และความฝันถึงรัฐ
สวสัดิการท่ีสอดคลอ้งและเขา้ถึงปัญหาของประชาชนอย่างแทจ้ริง ดัง่ค ากล่าวของอา้ย เว่ยเว่ย “ ศิลปะท่ีดี
นั้นไม่ควรตอบสนองตวัเองเพียงอยา่งเดียว แต่ควรสะทอ้นถึงปัญหาของสังคมและชกัจูงให้ผูช้มเกิดความ
ส านึกท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกใบน้ี ” ดงันั้นความตั้งใจและความพยายามท่ีสร้างส านึกต่อปัญหาการทุจริต 
ผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์นั้นจะไม่สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาเชิงโครงสร้างได้เลย แต่การ
สร้างส านึกท่ีดีต่อสังคมและความเขา้ใจในการสูญเสียประโยชน์ต่าง  ๆ จากปัญหาการทุจริตเพื่อความ
ตระหนกัรู้ถึงผลกระทบท่ีไม่ไดไ้กลตวั ฉะนั้นผลสัมฤทธ์ิของผลงานสร้างสรรคค์ือการน าเสนอเร่ืองราว
ความล้มเหลวของการทุจริตผ่านสัญลกัษณ์ทางศิลปะอนัมาจากประสบการณ์รับรู้และความรู้สึก  เพื่อ
ส านึกในปัญหาและสร้างความเขา้ใจและอยากจะเปล่ียนแปลงใหดี้ขึ้น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

61003208 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Policy Fraud, Monument 

MR. KOMSON TANSELEESAKUL : MONUMENT OF DECAY THESIS ADVISOR 
: ASSOCIATE PROFESSOR PRAKARN JANTARAVICHIT 

The ideal image of Thailand for many people. It would be a dream to see the country develop 
into prosperity in different contexts. In my view, the dream image is a beautiful urban environment and 
consistent with the lifestyle of the people. But when the reality is, we will find many inequalities that the 
problem is caused by corruption. from the problem of congestion and congestion within the city the main 
culprit is policy corruption, which is an important structural problem. A study of the problem of policy 
corruption information that can be seen in various news publications. It is found that there are many 
corruption problems in many projects. From small organizations to government policies, there is a wide 
variety in the context of the story. including artistic signs Raising issues of the Hopewell Tollway Project 
arising from the problem of policy corruption that caused large damage to the people and the economy as 
well It also left the deteriorated cement structure to be remembered and reminded of the failure of the 
administration that was not transparent and fair. With such inspiration is the source of the thesis series 
titled the “Monument of Failure” portrays the problem of policy corruption through reflections that appear 
to be demolished and deteriorated over time. Representing the Corruption Monument to document the 
stories and events of this failure, this is a visual work of art. It shows the ideals and dreams of a welfare 
state that is consistent and truly approaches the problems of the people.  as Ai Weiwei said, “Good art 
should not satisfy itself alone. But it should reflect the problems of society and induce the audience to 
have a consciousness of changing the world.” Through creative works in the visual arts it is impossible to 
address structural problems at all. But building a good sense of society and an understanding of the loss 
of benefits from the problem of corruption to awareness of the impact that is not far away Therefore, the 
achievement of creative works is to present the story of the failure of corruption through artistic symbolism 
that comes from experience and feeling. To recognize the problem and create understanding and want to 
change for the better. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

  การทุจริตเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนานในสังคม โดยเป็นการกระท าท่ีเอ้ือประโยชน์แก่

ตนเอง พวกพอ้ง เพื่อนหรือคนรู้จกัท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น ซ่ึงสามารถเกิด

ไดจ้ากการติดสินบนเจา้พนกังาน การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดขอ้เท็จจริงรวมถึงการขดัขวาง

กระบวนการยุติธรรม การทุจริตเป็นค าท่ีสังคมไทยคุน้ชินและพบเจอมาอย่างยาวนานไม่ทางตรงก็

ทางออ้มตามส่ือ ส่ิงพิมพข์่าวสาร รายการโทรทศัน์ หรือแมก้ระทัง่ภาพแวดลอ้มริมหนถนนทาง ก็

จะพบร่องรอยของการทุจริตให้เห็นจนชินตา โครงการและนโยบายท่ีเกิดขึ้นควรจะตอ้งตอบรับกบั

ความต้องการของประชาชนท่ีใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสาธารณะและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญั แต่หากยอ้นกลบัมามองภาพท่ีปรากฏนั้นในหลายโครงการก็ไม่ไดส้ร้าง

ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยแทจ้ริง 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความเป็นมาของปัญหาการทุจริตท่ีสร้างความเสียหายต่อประเทศในแง่เศรฐกิจ สังคม 

สภาพแวดลอ้ม มีขนาดโครงการหรือนโยบายท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทส่วนการบริหาร

จดัการ อนัมีตั้งแต่การทุจริตในระดบัเล็กเช่น การติดสินบนเจา้พนกังานหรือเจา้พนกังานรับสินบน

ไวเ้องไปจนถึงการซ้ือสิทธิขายเสียงของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เราก็จะพบวา่มนัแทรกอยู่ในทุกบริบท

ของสังคมไทยและยากท่ีจะแยกออกจากกัน ประเด็นความส าคัญเหล่าน้ีจึงสร้างความเคยชิน

จนกระทัง่ละเลยถึงความส าคญัของปัญหาการทุจริต ท่ีส่งผลกระทบเก่ียวเน่ืองถึงการทุจริตในระดบั

โครงการท่ีใหญ่และส าคญัต่อโครงสร้างภายในประเทศอันเป็นปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัต่อการ

พฒันาเศรฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปัญหาการทุจริตสามารถส่งผลกระทบไดห้ลาย

รูปแบบ แต่ท่ียากต่อการรับมือแกไ้ขคือปัญหา “การทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสร้างความ

เสียหายรุแรงและยากต่อการตรวจสอบเน่ืองมาจากเป็นการผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

ผูบ้ริหาร จึงเป็นท่ีมาของความสนใจในประเด็นปัญหา “การทุจริตเชิงนโยบาย” โดยมีตวัอย่าง 

“โครงการทางยกระดบัโฮปเวลล”์ ท่ีเป็นภาพสะทอ้นถึงปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายอนัมีเร่ืองราว

และท่ีมาดงัน้ี 
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 โครงการทางยกระดบัโฮปเวลลเ์กิดขึ้นจากนโยบายการแกไ้ขปัญหาจราจรท่ีติดขดัในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลขอ  พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวณั  ด ารงต าแหน่ง 

นายกรัฐมนตรี ด้วยการเพิ่มพื้นท่ีการจราจร ท่ีมีความคิดในการสร้างถนน ทางรถไฟและทาง

รถไฟฟ้ายกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร ในปี พศ.2534 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี บริเวณ

ถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทางทั้งส้ิน 60.1 กิโลเมตร มีการเร่ิมเปิดประมูลสัมปทานก่อสร้างทาง

ยกระดบัโดยมีบริษทัท่ีเสนอช่ือ เขา้มาสองบริษทัไดแ้ก่ บริษทัโฮปเวลลโ์ฮลดิงส์และบริษทัลาวาสิน 

สุดทา้ยบริษทัโฮปเวลลโ์ฮลดิงส์ เป็นผูช้นะการประมูลสัมปทานการก่อสร้างทางยกระดบัไป โดยท่ี

บริษทัโฮปเวลล์ไดสิ้ทธิในการเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานการเดินรถไฟและพื้นท่ีใตเ้ส้นทางรถไฟ

ยกระดับ แผนงานก่อสร้างทางรถไฟมีก าหนดในการด าเนินการให้เสร็จแบ่งได้ 5 ระยะ โดย

ระยะทางทั้งส้ิน 60.1 กิโลเมตร ประกอบดว้ย  

1. ช่วงท่ี 1 ยมราช - ดอนเมือง ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร  

2. ช่วงท่ี 2 ยมราช - หวัล าโพง - หวัหมาก และมกักะสัน - แม่น ้าเจา้พระยา ระยะทาง

กิโลเมตร 

3. ช่วงท่ี 3 ดอนเมือง - รังสิต ระยะทาง 7 กิโลเมตร  

4. ช่วงท่ี 4 หวัล าโพง - วงเวียนใหญ่ และ ยมราช - บางกอกนอ้ย ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร 

5. ช่วงท่ี 5 วงเวียนใหญ่ - โพธินิมิตร และ ตล่ิงชนั - บางกอกนอ้ย ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร  

 แลว้ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไร เหตุใดเราจึงไม่เห็นโครงการทางยกระดบัโฮปเวลลใ์ช่

งานในปัจจุบนัแต่ กลบักันท่ีปัญหาการจราจรก็ยงัคงสภาวะติดขดัเช่นเดิม และมีแนวโน้มท่ีจะ

หนาแน่นมากขึ้น ทิ้งไวเ้พียงเสาตอม่อท่ีเป็นอนุสรณ์ ย  ้าเตือนประชาชนถึงปัญหาการทุจริตเชิง

นโยบาย การเปล่ียนผ่านของรัฐบาลมีผลกระทบส าคญัต่อสัญญาการก่อสร้าง การตรวจสอบพบ

ความไม่โปร่งใส จึงท าให้ตอ้งมีการยุติการก่อสร้างซ่ึงในขณะนั้นไดมี้การด าเนินการก่อสร้างและ

เวนคืนพื้นท่ีไปบางส่วนแลว้ หลงัจากท่ีถูกรัฐบาลสั่งหยดุด าเนินการก่อสร้างเป็นเวลานาน  จึงท าให้

บริษทัโฮปเวลล์ท าการยื่นฟ้องร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและ

ค่าเสียหายจากการถูกยกเลิกสัญญา จากกระทรวงคมนาคมและ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ 

รฟท. เป็นเงินมูลค่า 56,000 ลา้นบาท จนต่อมา ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ยืนยนัตามค าตดัสิน

ของคณะอนุญาโตตุลาการให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ช าระเสียหายแก่บริษทัโฮปเวลล ์ จ านวน

เงิน 11,888.75 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 7.5 % ต่อปี ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ ขา้พเจ้ามีความ

สนใจปัญหาท่ีเกิดขึ้น จากนโยบายท่ีส่อแววทุจริตจนกระทัง่ไดผ้่านการอนุมติัจากคณะรัฐบาล นั้น
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จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างทางยกระดบัท่ียาวนานท่ีสุด และมีการเอ้ือผลประโยชน์ให้เห็น ผ่าน

การบริหารงานของของรัฐบาลหลายสมยั โครงการทางยกระดับโฮปเวลล์จึงเป็นตวัอย่างท่ีดีใน

การศึกษารูปแบบกลไกของความผิดพลาดของการบริหารงาน จนตอ้งท าให้สูญเสียเงินจากภาษี

จ านวนมาก และยงัมีหลกัฐานความลม้เหลวใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  

 ปัญหาเชิงสภาพแวดลอ้มของทางยกระดบัโฮปเวลล์ เป็นส่วนหน่ึงของความผิดพลาดใน

การบริหารและการจดัการพื้นท่ี การทบัซ้อนกนัระหว่างพื้นท่ีชุมชนและเส้นทางโครงข่ายคมนาคม

อ่ืนๆ อีกทั้งการก่อสร้างทางยกระดับน้ี ไม่ได้ศึกษาแก้ไขเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ท่ีจะตามมาใน

อนาคต จนเกิดความผิดพลาดขึ้นอย่างท่ีปรากฎเป็นเหตุให้โครงการโฮปเวลลน้ี์รับช่ือใหม่จากส่ือ

ต่างประเทศว่า “สโตนเฮนจ์เมืองไทย” อนัเน่ืองมาจากเสาตอม่อท่ีถูกสร้างแล้วปล่อยให้ทรุดโทรม

ไปตามกาลเวลา อนัเป็นภาพท่ีประชาชนท่ีใชเ้ส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตเห็นจนชินตาตลอดช่วงเวลา

หลายสิบปี โดยท่ีปัญหาดา้นคดีความยงัมีการยดืเยื้อเวลามาจน ณ ปัจจุบนั ซ่ึงสร้างความเสียหายใน

หลายแง่มุมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเสียโอกาศในการเปิดใชเ้ส้นทางท่ีสอดรับกบัความตอ้งการการ

คมนาคมในยุคสมยัปัจจุบนั อีกทั้งดา้นทศันียภาพความสวยงามของเส้นเรียบทางรถไฟถูกบดบงั 

ดว้ยโครงสร้างเสาตอม่อระยะทางกวา่ 26 กิโลเมตร จ านวน 532 เสา ในส่วนดา้นความปลอดภยัเคย

มีเหตุการณ์การถล่มของชานชลาทางยกระดบัโฮปเวลล ์เน่ืองมาจากโครงสร้างนัง่ร้านเหลก็อายุกว่า 

20 ปี มีการผกุร่อนไปตามกาลเวลา  

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกาศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาสภาพความลม้เหลวของ ปัญหาการทุจริตในดา้นนโยบายอนัก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจ ส ารวจโครงสร้างตอม่อทางยกระดบัท่ีเส่ือมโทรม เพื่อหาความเป็นไป

ในการสะทอ้นแง่มุมความลม้เหลวท่ีเกิดขึ้น โดยน าเสนอผ่านกระบวนการทางทศันศิลป์ ท่ีเป็น

เคร่ืองมือการแสดงออกถึงความรู้สึก สภาพส่ิงก่อสร้างอนัทรุดโทรมท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้

จึงกลายเป็นเพียงวตัถุพยานช้ินส าคญัท่ีคอยย  ้าเตือนให้ประชาชนให้มองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

ทุจริตเชิงนโยบาย  

 2. เพื่อสร้างผลงานท่ีสะทอ้นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผา่นส่ิงก่อสร้างท่ียงัหลงเหลือใหพ้บเห็นใน

ปัจจุบนั เศษเหล็ก โครงสร้างนัง่ร้านผุพงัและแท่งปูนขนาดใหญ่เรียงรายจ านวนมาก ลว้นแลว้เป็น

การเสียโอกาศและผลประโยชน์ของประชาชนภายในกรุงเทพมหานคร อีกนัยยะการสร้าง 

“อนุสาวรีย์” เป็นการส่ือถึงความเคารพหรือระลึกถึง สามารถเป็นได้ทั้ งเป็นบุคคล เหตุการณ์ 
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สถานท่ี โดยนัยยะส าคัญคือการการสะท้อนปัญหาอันล้มเหลวผ่านวัตถุก่อสร้างท่ีเรียกว่า 

“อนุสาวรีย”์ ไวใ้หร้ะลึกถึงความเสียหายอนัเกิดจากการทุจริตในระดบัภาค 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 
 ในกระบวนการจัดการแนวความคิดและสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าต้องการหยิบยก

สมมุติฐานท่ีเกิดจาก ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย ท่ีมีความชดัเจนทั้งดา้นขอ้มูลเชิงลึกและสามารถ

ท าความเขา้ใจร่วมกนัได ้โดยใชส้ภาพความผพุงัของเสาตอม่อและสภาพแวดลอ้ม แทนสัญลกัษณ์ท่ี

แสดงถึงความลม้เหลวของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สภาพโครงสร้างต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการน้ีลว้น

แลว้จะคอยย  ้าเตือนถึงความผิดผลาดในกระบวนการท างานของภาครัฐ และเพื่อท่ีจะไม่ให้เกิดความ

ผิดพลาดซ ้ าสองรวมถึงการสูญเสียเงินจากภาษี อีกทั้งเพื่อไม่ให้เสียโอกาศจากการใชป้ระโยชน์ใน

พื้นท่ีบริเวณโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์อนัเน่ืองมาจากปัญหาขา้งตน้ “การทุจริตเชิงนโยบาย” 

จึงเป็นปัญหาท่ีเอ้ือให้มีการทุจริตตามมาในลกัษณะท่ีปฏิบติักันมาเป็นห่วงโซ่ ดั่งนั้นการศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลผนวกกบัขอ้มูลท่ีพบไดจ้ากสภาพของวตัถุท่ีของโครงการโฮปเวลลใ์นสภาพท่ีถูกทิ้ง

ร้าง  

 

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลส าเร็จของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพห์ัวขอ้

เร่ือง“อนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลว” อยู่ภายใต้บริบทของศิลปะร่วมสมัย โดยมีปัจจัยหลักของ

ขอบเขตและสาระส าคญัท่ีสามารถจ าแนกไดด้ัง่น้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการน าเสนอปัญหาของความลม้เหลวในการทุจริตเชิงนโยบาย  

โดยมุ่งเนน้ไปท่ีปัญหาโครงสร้างโฮปเวลล์ เพื่อสะทอ้นประเด็นดัง่กล่าวให้ออกมาในรูปแบบของ

ผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของความคิดและการแสดงออกในบริบทของประชาชนคนธรรมดา 

ท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความรู้สึกมืดมิด จนไม่สามารถหาทางออกของปัญหาของการทุจริตใน

ประเทศได ้อนัท่ีจริงแลว้การจดัการกบัปัญหาการทุจริตนั้นไม่สามารถ เสกให้หายไปดัง่ลมเป่าได ้

แต่ประชาชนจะค่อยๆ เร่ิมสนใจในปัญหาใกล้ตัวท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา 

ยกตัวอย่างปัญหาท่ีใกล้ตัวกรุงเทพมหานครคือ การจราจร สภาพความหนาแน่นของรถยนต์ 

มลภาวะอากาศท่ีเป็นพิษ ปัญหาการระบายน ้ าเป็นตน้ โดยขอบเขตของของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะอยู่

ภายใต้กรอบแนวทางการสร้างสรรค์ผ่าน โครงสร้างเสาตอม่อท่ีทรุดโทรม ท่ีสะท้อนถึงความ
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ลม้เหลวได้อย่างตรงไปตรงมา ในการหยิบยกโครงสร้างดังกล่าวมาเป็นสัญลกัษณ์ จึงเป็นส่ิงท่ี

ขา้พเจา้น ามาใชเ้ป็นใจความส าคญัในการแสดงออกผา่นผลงานศิลปะ 

 ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพ ์ท่ีตอ้งการส่ือถึงความเส่ือม

โทรมทางโครงสร้าง ผ่านสัญลกัษณ์ของเศษซากคอนกรีต เสาตอม่อ เศษเหล็ก ใน รูปแบบของ 

“อนุสาวรีย”์ เป็นการอุปมาอุปไมยเพื่อสร้างหลกัฐานในการละรึกถึงเหตุการณ์ “การทุจริตเชิง

นโยบาย” ผ่านกระบวนการใช้ทศันธาตุเพื่อสะทอ้นความยอ้นแยง้ของจุดประสงค์ทางนโยบายท่ี

ตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน การใช้รูปแบบทางศิลปะในลกัษณะเหมือนจริง 

(Realistic) ร่วมกบัแนวทางศิลปะในแบบเหนือจริง (Surrealism)ผ่านกระบวนการทางเทคนิคภาพ

พิมพ์โลหะร่องลึก  (Intaglio Printing Process) ด้วยการกัดกรด (Etching) เพื่อตอ้งการให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนบริบททางความคิดต่อสัญลกัษณ์โครงสร้างอนุสาวรียต์อม่อท่ีเส่ือมโทรม พร้อมกับ

สภาวะของพื้นท่ี    ท่ีมืดสนิท การสร้างการรับรู้ท่ีเป็นความรู้สึกดา้นลบ ผ่านร่องลอยท่ีแปลผนัไป

ตามกาลเวลา ความแข็งแกร่งปัจจยัหลกัโครงสร้างท่ีตอ้งรองรับน ้ าหนกัจ านวนมาก การคิดค านวน

จึงเป็นส่ิงส าคญัในการออกแบบทางวิศวกรรม เม่ือมองในแนวทางการสร้างสรรคท์างศิลปะ ความ

แข็งแกร่งทางโครงสร้างท่ีแสดงออกผ่านระนาบสองมิติ ก็มีความส าคัญในการสร้างอารมณ์

ความรู้สึก ร่วมไปกบัเศษซากความผุพงัโดยทั้งน้ีจุดประสงคค์ือการน าเสนอความจริงในกลไกของ

การสร้างสรรคผ์ลงาน 

 ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ น าเสนอผลงานด้วยการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ผ่าน

กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก  (Intaglio Printing Process) ด้วยการกัดกรด 

(Etching) เพื่อสร้างภาพสัญลกัษณ์ในอุดมคติ ดว้ยการใชท้ศันธาตุซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออก

ทางแนวความคิด ขอบเขตของกระบวนการทางเทคนิคสามารถสร้างพื้นผิว (Texture) ให้เกิดความ

เสมือนจริง เพื่อสะทอ้นภาพความเส่ือมโทรมของโครงสร้างได ้การจดัการน ้ าหนกัขาวด าของการ

สร้างสรรค์ โดยท่ีต้องการสะท้อนความยิ่งใหญ่ของส่ิงก่อสร้างให้เด่นชัด ด้วยการตัดกันของ

น ้าหนกัแสงเงา เพื่อความสมบูรณ์ทางเทคนิคและการสร้างสรรค ์

         

 

 

 



  6 

บทที่ 2 
ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์ 

  

 ในการคน้ควา้หาสาระส าคญัของประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตเชิงนโยบายตอ้งมี

การรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นกลางและสามารถตรวจสอบได ้

เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรรมกับผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยจะให้ความส าคญัข้อมูลเชิงสภาพรวมถึง

อิทธิพลแวดลอ้มท่ีจะน ามาช่วยสนับสนุนสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 

มุมมองและประสบการณ์การรับรู้รวมถึงอิทธิผลท่ีไดรั้บจากสภาพท่ีเกิดขึ้นของปัญหาการทุจริต

จ าเป็นตอ้งจ าแนกเพื่อการวิเคราะห์ตีความ และหาแนวทางความสอดคลอ้งกนัทางดา้นเน้ือหาและ

รูปแบบความเป็นไปไดท้างทศันศิลป์ ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิของการวิจยัสามารถน ามาสะทอ้นปัญหาความ

ลม้เหลว ความเส่ือมโทรมของปัญหาการทุจริต ทั้งทางนามธรรมและรูปธรรม โดยสามารถแตก

ประเด็นทางอิทธิพลต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

อทิธิพลด้านเน้ือหา 
 ใจความส าคญัของการคน้ควา้และสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ เป็นการน ามาซ่ึงสาระ

เน้ือหา หรือความส าคญัของประเด็นปัญหารวมถึงแรงบนัดาลใจการสร้างสรรค์ ท่ีกล่าวถึง “การ

ทุจริตเชิงนโยบาย” ของโครงการทางยกระดบัโฮปเวลลท่ี์ส่งผลเสียต่อเศรฐกิจและการคมนาคมใน

ระดบัภูมิภาค อนัเป็นท่ีสนใจของประชาชนในสังคมไทย โดยปัญหาดงักล่าวเกิดจากความเร่งรัดใน

การอนุมติัโครงการจากคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ในสมยั 

พล.เอก ชาติชาย ชุณหะวณั ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และผ่านการจดัการจากคณะรัฐบาลอีก

หลายสมยั จนกระทัง่ ไดท้ าการยุติและยกเลิกสัญญาโครงการต่อบริษทัโฮปเวลลจึ์งท าให้เกิดการ

ฟ้องร้องเป็นมหากาฬของปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายมาจนถึงปัจจุบนั ใจความส าคญัของปัญหาน้ี

จึงสามารถสร้างรูปทรงทางศิลปะอนัก่อให้เกิดแง่มุมขอ้คิด ความสะเทือน ใจรวมถึงการรับรู้ถึง

ความลม้เหลว ผ่านการใช้เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ทางทศัน์ธาตุ ท่ีใช้เป็นบริบทของการ

แสดงออกถึงความรับรู้และอยากจะใหปั้ญหาการทุจริตหมดไป 
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 อทิธิพลท่ีได้รับจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
 การคอร์รัปชัน่ เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนบัวนัยิง่จะทวี

ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาดและความซับซ้อน “การทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นหน่ึงในปัญหา

การคอร์รัปชัน่ ท่ีสังคมไทยก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั การทุจริตเชิงนโยบายนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการ

ใชเ้ง่ือนไขทางการเมืองในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง การศึกษาทางวิชาการท่ีผ่านมา

พบว่า ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย คือ การใช้ความชอบธรรมของนโยบายและกฎหมาย เป็น

เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ซ่ึงแตกต่างจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ

ปัญหาการคอร์รัปชั่น ท่ีเกิดจากการใช้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในปัจจุบนั “การทุจริตเชิง

นโยบาย” เป็นการทุจริตท่ียงัไม่มีมาตรการใด ๆ ท่ีถูกออกแบบ หรือก าหนดขึ้นมาเพื่อป้องกนัและ

ปราบปรามโดยตรง เน่ืองจากเป็นการทุจริตท่ีถูกตรวจสอบเอาผิดถึงคณะบุคคลผูท้  าการทุจริตได้

ยาก หรือหากสามารถท่ีจะสืบสาวไปจนถึงกลุ่มบุคคลดงักล่าวได ้แต่ก็มกัจะไม่มีพยานหลกัฐานท่ี

ชดัเจนเพียงพอในการท่ีจะพิสูจน์ความผิดของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากวา่ พฤติกรรม หรือ เจตนา 

ของการทจุริตนั้น ไดถู้กสร้างใหเ้กิดความชอบธรรม และชอบดว้ยกฎหมาย ไปเสียแลว้1 

 การจดัการกบัปัญหาและหาตวัผูก้ระท าผิดท่ีเกิดขึ้น จึงเป็นไปไดย้ากอนัเน่ืองมาจากเหตุ

ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกันของการทุจริตเชิงนโยบาย ในบริบทของประชาชนผูเ้สียประโยชน์จากการ

ทุจริต ก็ยงัคงใช้ชีวิตร่วมกับโครงการท่ีไม่ได้สร้างมาเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของ

ประชาชน อีกทั้งปัญหาก็ยงัคงมีต่อไปไม่เพียงแค่โครงโฮปเวลล์เท่านั้น ยงัมีอีกหลายโครงการท่ีมี

ความคลุมเครือในดา้น นโนยบายหากยงัไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจงัและเด็ดขาด การแสดงออกทาง

ทศันศิลป์จึงเป็นสันติวิธีของการเรียกร้องจากประชานชน ท่ีตอ้งการรัฐสวสัดิการอย่างเหมาะสม

และเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง ทา้ยท่ีสุดส่ิงเหล่าน้ีก็ยงัตอ้งขึ้นอยู่

กบัความส่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งเขา้ใจรูปแบบโครงสร้างท่ีซับซ้อนของระบบ เปรียบกบัการแกป้ม

เชือกหลายเส้นท่ีพนักนัโดยไม่ใชก้ารตดัเชือก  

 

 

 
1  อุดม รัฐอมฤต, (2559). การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพ่ือควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายใน
ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : พิมพค์ร้ังท่ี1, โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, หนา้ 38. 
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อทิธิพลจากปัญหาโครงการทางยกระดับโฮปเวลล์ 
 จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจบริบทปัญหาต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของเน้ือหาดา้นความคิด
การจึงมีการศึกษาปัญญาหา “โครงการทางยกดบัโฮปเวลล”์ ทั้งสภาพแวดลอ้ม ข่าวสาร บทความ 
ส าหรับความเป็นมาของปัญหาทั้งหมด 

 "โครงการโฮป เวลล ์"  เ ป็นโครงการระบบการขนส่งทา งรถไฟยกระด ับ ใน
กรุงเทพ  เกิดขึ้นในสมยัรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวณั  มีลกัษณะเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนน ทางรถไฟ และรถไฟฟ้ายกระดบั บนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด าเนินการโดย
บริษทั โฮปเวลล ์ (ประเทศไทย)  โครงการ “โฮปเวลล์” มีจุดประสงคก่์อสร้างโครงสร้างยกระดบั
ทางรถไฟขึ้นไปเหนือผิวการจราจร เพื่อลดจุดตดักบัทางรถยนต์ และลดปัญหาการให้รถยนต์ตอ้ง
หย ุดรอรถไฟ  ก ่อสร ้างคร่อมทางรถไฟ  5 เส ้นทาง  ตั้งแต ่ยมราชไปถ ึงบางกอกน ้อย  มี
ระยะทาง 60.1 กิโลเมตร มีการลงนามในสัญญาเมื่อวนัที่ 9 พ.ย.2533 ส าหรับคดีท่ีถูกเรียกว่า "ค่า
โง่โฮปเวลล์" หากไล่เรียงไทมไลน์มีดงัน้ี2 

 

 
2ศิชล ภวตัโณทยั, “เปิดไทม์ไลน์มหากาพย์ “ค่าโง่โฮปเวลล์” หลังศาลปกครองสูงสุดสังร้ือคดีใหม่” (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 25 

พฤษพาคม 2564, เขา้ไดจ้าก https://www.bangkokbiznews.com/politics/991812 

19 กันยายน พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการ 
“โฮปเวลล”์ 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยลงนามในสัญญาสัมปทานว่าจา้งบริษทั

โฮปเวลล์ 

ปี พ.ศ. 2534 -  2535 รัฐบาล “อานันท ์ปันยารชุน” (นุกูล ประจวบ
เหมาะ รมว.คมนาคม) สั่งตรวจสอบสัญญา

และลม้เลิกโครงการ 
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ปี พ.ศ. 2536 -  2538 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี "ชวน หลีกภยั"
พ.อ.วินยั สมพงษ์ รมว.คมนาคม ผลกัดนั

โครงการต่อ (สมยัท่ี1) 

สิงหาคม พ.ศ. 2540 โครงการทางยกระดบัโฮปเวลลห์ยุดการ
ก่อสร้าง 

23 ธันวาคม พ.ศ.2540 รัฐบาล "พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ" มีมติ ครม.
ให้บอกเลิกสัญญากบัโฮปเวลล์ 

20 มกราคม พ.ศ.2541 กระทรวงคมนาคมลงนามบอกเลิกสัญญา
อยา่งเป็นทางการในรัฐบาลของ ชวนหลีก 
ภยั (สมยัท่ี2) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมว.

คมนาคม 

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษทัโฮปเวลล ์ ยื่นอนุญาโตตุลาการเรียก
ค่าเสียหาย 58,979ส่วนคมนาคมเรียก
ค่าเสียหายกลบั 200,000 ลา้นบาท 

30 กันยายน พ.ศ. 2551 อนุญาโตตุลาการขี้ขาดให ้คมนาคม-รฟท. 
จ่ายค่าเสียหายแก่ บริษทัโฮปเวลล ์จ านวน 

11,888 ลา้นบาท 

13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางเพิกถอนค าสั่ง
อนุญาโตตุลาการ(คมนาคม-รฟท.ไม่ตอ้ง

จ่ายค่าโง่) 
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22 เมษายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองสูงสุดกลบัค าพิพากษาคมนาคม-
รฟท.ตอ้งจ่ายค่าโง่พร้อมดอกเบ้ีย 7.5% ต่อปี

รวม 25,711 ลา้นบาท ภายใน180 วนั 

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รฟท.ยื่น 4 หน่วยงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
งดจ่ายค่าโง่และสู้คดีต่อ 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสูงสุดไม่รับพิจารณาคดีใหม่ตาม
ค าร้องขอของคมนาคมและรฟท. 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผูต้รวจการแผน่ดินยืน่เอกสารต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ตีความปมมติท่ีประชุมใหญ่ตุลา
การศาลปกครองสูงสุด วดัอายคุวามวนัต่อศาล

ปกครองวา่ขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญเสียงขา้งมาก ช้ีมติต่อศาล
ปกครองสูงสุดเร่ืองนับอายุความขดัต่อ

รัฐธรรมนูญ 

4 มีนาคม พ.ศ. 2565  ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคดี “โฮปเวลล”์ไว้
พิจารณา 

4 มีนาคม พ.ศ. 2565 -ปัจจุบัน มีการรวบรวบขอ้มูลหลกัฐานเพื่อยื่นไต่สวน
ในขอ้สัญญาท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็นการยื้อเวลา 
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 จากการล าดับเหตุการณ์ท่ีไล่เรียงมาข้างต้น สามารถสังเกตุเห็นปัญหาอันเกิดจากการ

บริหารท่ีมีรัฐบาลหลายสมยัควบคุมและตดัสินใจในโครงการ กระทัง่ทา้ยสุดเกิดการฟ้องร้องมา

จนถึงปัจจุบนัระหว่างบริษทัโฮปเวลลท่ี์ฟ้องต่อกระทรวงคมนาคมและรฟท. โดยสาเหตุเกิดขึ้นจาก

การศึกษาถึงพื้นท่ี และขาดวิสัยทศัน์ในการจดัการโครงการในระยะยาว จึงก่อให้เกิดปัญหาทุกคร้ัง

ท่ีมีการเปล่ียนคณะบริหาร ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายจึงเป็นสาตุให้เกิดการทุจริตในขนาดย่อยลง

มาตามล าดับและเป็นปัญหาเชิงทับซ้อน ท่ียากต่อการตรวจสอบถึงผู ้เก่ียวข้องและผูท่ี้ได้รับ

ผลประโยชน์ โดยทิ้งไวเ้พียงเศษเสาปูนความหวงัและตอม่อ ท่ีเป็นปัญหาต่อความรู้สึกและการ

จดัการคมนาคมในยุคปัจจุบนั อีกทั้งยงัก่อให้เกิดความอนัตรายต่อประชาชนท่ีใช้เส้นทางโดยรอบ 

จากการส ารวจพื้นท่ีจึงพบถนนเส้นเรียบทางรถไฟ ท่ีมีการสร้างถนนเล่ียงหลบโครงสร้างเก่าท่ีมีอยู่

จึงท าให้พื้นท่ีเลนถนนแคบในบางช่วงและตอ้งบีบหลบเสารถไฟฟ้าสายใหม่ท่ีสร้าง จึงท าให้เกิด

ความสับสนส าหรับผูท่ี้ไม่ช านาญทาง 

 นายสุวฒัน์ เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
(วสท.) พร้อมเจ้าหน้าท่ีกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ร่วมกนัตรวจสอบโครงสร้างชานชลาโฮปเวลล์ ท่ีพงัถล่มลงมา เม่ือวนัท่ี 1 มี.ค.2555 นาย สุวฒัน์ 
กล่าวว่า สาเหตุหลกัท่ีท าให้แผ่นคอนกรีตชานชลาโฮปเวลลถ์ล่มลงมาเกิดจากนัง่ร้านเหลก็ชัว่คราว 
ท่ีมีอายุเกือบ 20 ปี เกิดการผุกร่อน และถูกขโมยน็อตยึด รวมถึงช้ินส่วนต่างๆ ออกไป จึงท าให้
โครงสร้างอ่อนตวัลง และพงัลงมา ส่วนการจดัการกบัโครงสร้างท่ีพงัลงมาไดมี้การสั่งการให้ร้ือ
ถอนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงจะแลว้เสร็จ ในการร้ือถอนก าชบัไปยงัเจา้หน้าท่ีท่ีท า
การร้ือถอนให้ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างระมดัระวงัเพราะบริเวณดงักล่าวนั้นมีท่อส่งก๊าซอยู่ดว้ย 
ซ่ึงหากแผ่นคอนกรีตหล่นลงมาในจุดดงักล่าว ก็อาจท าให้เกิดอนัตรายได้ นอกจากน้ี ทางวิศวกรรม
สถานฯ ก็จะด าเนินการตรวจสอบตอม่อโฮปเวลล์ ท่ีมีโครงการจะน าไปเป็นฐานส่วนหน่ึงของ
รถไฟฟ้าสายสีแดง หวัล าโพง-ดอนเมือง โดยจะมีการสุ่มตรวจตอม่อทั้งหมดวา่จะสามารถใชก้ารได้
หรือไม่ ในเบ้ืองตน้เช่ือว่าตอม่อทั้งหมดจะสามารถใชก้ารได ้เน่ืองจากเป็นโครงสร้างของโครงการ
ระดบัชาติ ท่ีมีการออกแบบตรวจสอบอยา่งถูกตอ้ง3  

 
3 วุฒิ นนทฤทธ์ิ, ร้ือโฮปเวลล์ถล่มคาด 1 สัปดาห์เสร็จ, (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื่อ เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษพาคม 2564, เขา้ไดจ้าก 
https://www.posttoday.com/social/local/141383 
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ภาพท่ี 1 ภาพโครงสร้างส่วนชานชาลาโฮปเวลลถ์ล่ม เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษพาคม 2565   
ท่ีมา : https://www.posttoday.com/social/local/141383 

 

อทิธิพลจากสภาพแวดล้อมและโครงสร้างโฮปเวลล์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานอนัเกิดจากสภาพความเส่ือมโทรมของส่ิงก่อสร้างท่ีถูกทิ้งร้าง 

โดยนยัก็เป็นการสะทอ้นปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้น ความลม้เหลวและความผุพงัดงักล่าวจึงมีคุณค่า

ในแง่มุมของทัศนศิลป์ท่ีจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อน าเสนอ ในการลงพื้นท่ีจริงก็พบการร้ือถอนใน

บางส่วน และการต่อเติมเสาสะพานรถไฟฟ้าสายดีแดงเพิ่มเติม จึงท าให้ทศันวิสัยบริเวณทางขา้ม

ทางรถไฟถนนวิภาวดีรังสิตมีความ แออัด การจราจรติดขัด รวมถึงความไม่ปลอดภัยจากการ

ก่อสร้างต่อเติม เคยมีกรณีศึกษาจากการก่อสร้างในโครงการท่ีเกิดอุบัติเหตุหลายเคส มีทั้งผูท่ี้

บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบนัมีการปลูกตน้ไมเ้พื่อบดบงัโครงสร้างโฮปเวลล์ จากสภาพแวดลอ้ม

ขา้งตน้ จึงเป็นเหตุปัจจยัท่ีสะทอ้นภาพการละเลยในการจัดการจากหน่วยงานต่างๆ แวดลอ้มท่ีเห็น

จึงไม่สอดรับ กบัคุณภาพชีวิตพื้นฐานท่ีประชาชนควรไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากพื้นท่ี 

 

 

https://www.posttoday.com/social/local/141383


  13 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพการก่อสร้างต่อเติมบริเวณถนนเรียบทางโครงการโฮปเวลล ์ถนนวิภาวดีรังสิต   
ถ่ายโดยผูวิ้จยัสร้างสรรค ์เม่ือ 10 พฤษพาคม 2565 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพถ่ายเสาตอม่อ บริเวณหนา้ทางขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงสถาน ทุ่งสองห้อง  
ถ่ายภาพโดยผูวิ้จยัสร้างสรรค ์เม่ือ 10 พฤษพาคม 2565 
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อทิธิพลท่ีได้รับจากแนวความคิดทางทัศนศิลป์ 
 ประเด็นดา้นปัญหาการทุจริตท่ีสะทอ้นถึงมุมมืดของการบริหารงานจากภาครัฐ ในบริบท

ทางทศันศิลป์การแสดงออกถึงประเด็นการทุจริตนั้น มีการสร้างสรรค์ผลงานทางรูปแบบและ

เทคนิคท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่หากว่าดว้ยความแตกต่างทางรูปแบบและเทคนิคท่ีตอ้งการส่ือสาร

นั้น มีความหลากหลายและแง่มุมเชิงลึก การศึกษาตวัอยา่งจากผลงานศิลปินเป็นกรณีศึกษานั้นก็เพื่อ

ตอ้งการเขา้ใจถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา การตกตะกอนทางขอ้มูลและสังเคราะห์

ออกมาเป็นผลงาน การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์รวมถึงความเช่ือมโยงกนัของวสัดุและเน้ือหา จึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้และน าแง่คิดท่ีไดม้าปรับใช ้เพื่อความสมบูรณ์ในศิลปะนิพนทชุ์ด 

“อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว”  

 รูปแบบการแสดงออกดา้นแนวทางทศันศิลป์ลทัธิเหนือจริง เซอร์เรียลลิสต์ (Surrealism) 

เป็นแนวทางศิลปะท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปินเป็นอย่างมากในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 เน่ืองมาจากท่ีเป็น

แนวทางท่ีน าความฝันจิตใตส้ านึกมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิ ลปะ โดยต่างจากในยุคก่อนหน้าท่ี

ศิลปะเป็นการน าเสนอความจริงท่ีปรากฎต่อหน้าศิลปิน แนวความคิดน้ีได้รับอิทธิพลจาก

นกัจิตวิทยาย ซิกมุนด ์ ฟรอยด ์(Sigmund Freud ค.ศ. 1856-1939)4   

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1930 กิจกรรมของกลุ่มเซอร์เรียลิสมเ์ฟ่ืองฟู จนถูกขนานนามวา่เป็น “ยคุ

ทอง” กลุ่มเซอร์เรียลิสมม์องว่า “วตัถุ” เป็นกลวิธีท่ีส าคญัวิธีหน่ึงในการน ามาสร้างงานเพราะวตัถุ 

ถือเป็น “สัญญาณ” อย่างหน่ึง เบรอ ตงและกลุ่มเซอร์เรียลิสม์ให้ความส าคญักับวตัถุ แมจ้ะตอ้ง

แสดงออกซ่ึงจิตไร้ส านึก แรงปรารถนา ในรูปแบบอตัโนมติั แต่ก็มิไดต้อ้งการท่ีจะให้ผลงานของ

กลุ่มออกมาจากสมองเพียงแง่เดียว หากตอ้งมีลกัษณะของ  ความเป็นจริงดว้ย การใช้วตัถุถือเป็น

องคป์ระกอบส าคญัของโลกภายนอกกบัส่ิงท่ีออกมาจากส่วนลึกของจิต เบรอ ตง และกลุ่มเซอร์เรีย

ลิสตมี์แนวคิดปฏิวติัเก่ียวกบัวตัถุ ตอ้งการปลดปล่อยวตัถุใหเ้ป็นอิสระจากปริบทและบทบาท5 

 

 

 
4 ฐิติพร จิตรวฒันตระกูล, ศิลปะลัทธิเหนือจริง(SURREALISM), (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื่อ เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษพาคม 2564, เขา้ไดจ้าก 
https://human.yru.ac.th/innodesign/page/22/%B8%B7%E0AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87(Surrealis
m).html 
5 สุรีรัตน์ อุปพงศ, (2559).อิทธิพลศิลปะเซอร์เรียลิสม์ (Surrealism) ที่ปรากฏในการก ากับศิลป์ของมิเชล กอนดร้ี, กรุงเทพมหานคร : 
พิมพค์ร้ังท่ี1, โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, หนา้ 2. 
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อทิธิพลด้านรูปแบบทางด้านศิลปกรรมจากศิลปิน 
 ดา้นของผลงานศิลปกรรมก็เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งขอ้มูลความรู้ ท่ีมีประโยชน์ส าคญัยิ่ง

กล่าวคือ การศึกษาท่ีมาและความส าคญัของผลงานศิลปกรรมเป็นการท าความเขา้ใจถึงความหมาย

อนัลึกซ้ึงท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอ ผ่านเทคนิควิธีการเพื่อสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกโดยตรงต่อ 

สภาพท่ีเกิดขึ้น การศึกษาเรียนรู้ผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินก็เพื่อพฒันาความสมบูรณ์ของการ

สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้าน ประเด็นเน้ือหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ ทั้งน้ีจะการศึกษาแนวทาง

ศิลปกรรมจะส่งผลต่อผลงานอนัเป็นปัจเจกของผูศึ้กษาวิจยั ท่ีไดผ้่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซ่ึง

ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปกรรมจากศิลปินต่อการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “ อนุสาวรีย์

แห่งความลม้เหลว ” เพื่อความสมบูรณ์ทางผลงานศิลปะ 

 อ้าย เว่ย เว่ย  (Ai Weiwei)  ประติมากร, ศิลปินส่ือประสม, ศิลปะจดัวาง, ศิลปินภาพถ่าย, ผู ้
ก  ากับภาพยนตร์ชาวจีน ผูมี้บทบาทโดดเด่นในเวทีศิลปะระดับโลก เขายงัเป็นนักวิจารณ์และ
เคล่ือนไหวทางการเมืองผูโ้ดดเด่นในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนในด้านสิทธิ
มนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในความเป็นประชาธิปไตย 
 อา้ย เว่ย เว่ย จบการศึกษาจากสถาบนัการภาพยนตร์ปักก่ิง และศึกษาต่อในสถาบนั Parson 

School of Design ท่ีนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลงัจบการศึกษา เขาเร่ิมท าผลงาน ready-made ตวัเอง

ช้ินแรกเม่ือปี 1983 ดว้ยการน าวสัดุและขา้วของท่ีพบเห็นทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัอยา่ง ไมแ้ขวนเส้ือ

, เมล็ดทานตะวนั, รองเท้า, เส้ือกันฝน, ถุงยางอนามยั ฯลฯ มาตัด ปะติดปะต่อดัดแปลงให้เป็น

ผลงานศิลปะ ซ่ึงไปเตะตาภณัฑารักษ์และนักสะสมงานศิลปะในนิวยอร์กจนไดแ้สดงนิทรรศการ

และมีช่ือเสียงในระดบัหน่ึง แต่หลงัจากเหตุการณ์ปราบปรามการประทว้งเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ

โดยนกัศึกษาในจตัุรัสเทียนอนัเหมินในปี 1989 เขาก็เร่ิมหันมาสนใจการเมืองจนร่วมเป็นหน่ึงในผู ้

รณรงค์ประทว้งต่อเหตุการณ์น้ีในอเมริกาดว้ย ประกอบกบัอาการป่วยของพ่อ เขาจึงเดินทางกลบั

ประเทศจีนในปี 1993 และเม่ือพบว่าสภาพสังคมและวฒันธรรมของจีนท่ีมีข้อจ ากัดของสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงออกทางค าพูดและความคิด ตวัเองในฐานะศิลปินเขาจึงตดัสินใจกลบัมาอยู่

เมืองจีนอยา่งถาวร และเร่ิมท างานศิลปะท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองราวทางการเมืองของจีนมากขึ้น6 

 ผลงานของอา้ย เว่ยเว่ย มีอิทธิพลสูงต่อประชาชนและส่ือ จึงท าให้สาระในผลงานของ

ศิลปินสร้างความเขา้ใจในปัญหาโดยรวมถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกวา้ง ความกลา้ท่ี

 
6 ภาณุบุญ พิพฒันาพงศ ์,ชีวิต ความคิด และบทสนทนากับ Ai Weiwei ศิลปินจีนผู้ท้าทายอ านาจรัฐจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ), 
(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื่อ เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษพาคม 2564, เขา้ไดจ้าก https://adaymagazine.com/ai-weiwei 
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จะเปิดโปงความประพฤติไม่ชอบของรัฐ และน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลาย 

ทั้งการใช้วสัดุจริงท่ีมีเร่ืองราวน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ การมีปฏิสัมพนัธ์กับพื้นท่ีในบริบทการ

แสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ ลว้นแลว้เป็นผลงานดา้นศิลปกรรมท่ีเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนคน

ธรรมดา ท่ีตอ้งเผชิญกับความเหล่ือมล ้ าในสังคมโดยศิลปินเคยกร่าวไวว้่า “ศิลปะท่ีดีนั้นไม่ควร

ตอบสนองตวัเองเพียงอย่างเดียว แต่ควรสะทอ้นถึงปัญหาของสังคมและชักจูงให้ผูช้มเกิดความ

ส านึกท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกใบน้ี ” 

 

 
ภาพท่ี 4 ภาพผลงานของอา้ย เว่ยเว่ย (Ai Weiwei) 
เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษพาคม 2565, เขา้ถึงไดจ้าก       

https://artinwords.de/wien-albertina-modern-ai-weiwei-in-search-of-humanity/ 

 

ช่ือผลงาน Dropping a Han Dynasty Urn 

 ขนาด  180 x 162 cm x 3 

เทคนิค  photograph 

 ปีสร้าง  1995 

https://artinwords.de/wien-albertina-modern-ai-weiwei-in-search-of-humanity/
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ภาพท่ี 5 ภาพผลงานของอา้ย เว่ยเว่ย (Ai Weiwei) 
เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษพาคม 2565, เขา้ถึงไดจ้าก https://ocula.com/art-galleries/tang-contemporary-art/artworks/ai-

weiwei/marble-toilet-paper/ 

 

ผลงาน  Revolt 

 ขนาด  80 x 48 x 48 cm 

เทคนิค  marble carving 

 ปีสร้าง  2019 

 

 

 

 

https://ocula.com/art-galleries/tang-contemporary-art/artworks/ai-weiwei/marble-toilet-paper/
https://ocula.com/art-galleries/tang-contemporary-art/artworks/ai-weiwei/marble-toilet-paper/
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 เ อ็ม ซี  เ อ็ด เชอ ร์  (Maurits Cornelis Escher, 1898-1972)  Escher เ ป็น ศิล ปิน ท่ี รวม

คณิตศาสตร์เขา้กบังานศิลปะของเขา งานศิลปะของเขาไม่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น "ศิลปะ" มาเป็น

เวลานาน เน่ืองจากศิลปินในสมัยนั้นถือว่างานศิลปะของเขาเป็นงานทางคณิตศาสตร์และ "มี

สติปัญญา" มากเกินไป และไม่ใช่ "โคลงสั้น ๆ " เพียงพอท่ีจะรับประกนัว่างานศิลปะของเขาจะถูก

เรียกว่า "ศิลปะ" อย่างไรก็ตาม เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 20 งานศิลปะของเขาไดรั้บการยอมรับจากทัว่

โลก นอกเหนือจากนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์จ านวนมากท่ีใช้ศิลปะของเขาในการท า

ความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอสเชอร์ไดรั้บแรง

บนัดาลใจจากการเดินทางไปอิตาลีและสเปน ท่ีซ่ึงเขาจะวาดภาพทิวทศัน์ สถาปัตยกรรม 

 ดา้นผลงานของศิลปินเป็นจะใชโ้ครงสร้างทางเลขาคณิตและการค านวนหาความซับซ้อน

เชิงโครงสร้างเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ภาพลวงตา โดยการใชน้ ้ าหนกัและจุดก าเนิดแสงหลายมุมซ่ึง

ก่อให้เกิดมิติท่ีหลากหลายของรูปทรงสันฐานท่ีสร้างขึ้น การเช่ือมโยงทางส่ิงปลูกสร้างของศิลปิน

ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางทศันศิลป์ อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเฉพาะตวั และภายต่อมานกัคณิตศาสตร์

ได้มีการน าภาพผลงานของเอ็มซี เอ็ดเชอร์ มาเป็นตัวอย่างการท าความเข้าใจในตรรกะทาง

คณิตศาสตร์ ยกตวัอยา่งผลงานท่ีช่ือ “Relativity”  

 โดยแสดงให้เห็นบนัไดหลายขั้นท่ีเดินไปทุกทาง ทา้ทายแรงโน้มถ่วงและกฎของฟิสิกส์

อย่างท่ีเรารู้จกั พวกเขากล่าวว่า Escher ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานช้ินน้ีจากโรงเรียนมธัยมใน

เมือง Arnhem ท่ีเขาเขา้เรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนัไดในท่ีน้ี ดูเหมือนกบับนัไดท่ีเขาเดินขึ้นลง

นับคร้ังไม่ถ้วนขณะอยู่ท่ีโรงเรียนนั้น Escher เล่าถึงช่วงเวลานั้นว่าเป็นหน่ึงในช่วงเวลาท่ีไม่มี

ความสุขท่ีสุดในชีวิตของเขา อารมณ์นั้นในผลงานช้ินน้ีอาจสะทอ้นถึงส่ิงนั้นเช่นกนั - ความเศร้า

โศกไม่รู้จบ ซุ้มประตูแต่ละบานท่ีดา้นบนสุดของบนัไดแสดงถึงโลกภายนอกท่ีสงบเงียบ คนท่ีมี

ขนมปังและไวน์ท่ามกลางแสงแดด อีกคนหน่ึงยืนอยู่บนซุ้มประตูโดยมีตน้ไมอ้ยู่ดา้นหลงั บางที

อาจเป็นตน้ไมแ้ห่งชีวิต และยงัมีอีกสองแห่งท่ีมีสองตน้ ผูค้นเดินเคียงขา้งกนั แบ่งปันความรักและ

ความเสน่หาใหก้นั7 

 

   

 
7Sohatt ,ชีวิตและผลงานของ MC Escher ศิลปินกราฟฟิคชาวดัตช์ , (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื่อ เขา้ถึงเมื่อ 25 พฤษพาคม 2564, เขา้ได้
จาก https://www.yoair.com/th/blog/the-life-and-works-of-dutch-graphic-artist-m-c-escher/ 
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ภาพท่ี 6 ภาพผลงานของเอม็ซี เอด็เชอร์ (Maurits Cornelis Escher) 
เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษพาคม 2565, เขา้ถึงไดจ้าก https://moa.byu.edu/m-c-eschers-relativity/ 

 

ผลงาน  relativity 

 ขนาด  27 x 29 cm 

เทคนิค  Lithograph 

 ปีสร้าง  1953 

 

  

https://moa.byu.edu/m-c-eschers-relativity/
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ภาพท่ี 7 ภาพผลงานของเอม็ซี เอด็เชอร์ (Maurits Cornelis Escher) 
เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษพาคม 2565, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.artic.edu/artworks/118258/belvedere 

 

ผลงาน  Belvedere 

 ขนาด  46 x 29 cm 

เทคนิค  Lithograph 

 ปีสร้าง  1958 

 

 

 

https://www.artic.edu/artworks/118258/belvedere
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 อริญชย์ รุ่งแจ้ง (Arin Rungjang) เป็นศิลปินไทยท่ีจบจากคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ต่อมาได้รับทุนการศึกษาด้านศิลปะไปศึกษาต่อท่ีประเทศ

ฝร่ังเศษ และเร่ิมตน้สร้างสรรคผ์ลงานในวงการศิลปะมาตั้งแต่ปี 2545 โดยผลงานของ อริญชย ์รุ่ง

แจง้ เป็นท่ีรู้จกัในวงการศิลปะร่วมสมยัระดบัสากลและยงัเป็นหน่ึงในคนไทยท่ีไดรั้บเชิญใหไ้ปร่วม

แสดงมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ (Venice Biennale) คร้ังท่ี 55 ในปี 2013 ท่ี

เมือง เวนิส ประเทศอิตาลี ผลงานท่ีมีช่ือว่า Golden Teardrop ต่อมาในปี 2017 ไดรั้บคดัเลือกให้เขา้

ร่วมแสดงงานในมหกรรมศิลปะร่วมสมยั Documenta คร้ังท่ี 14 ท่ีเมืองคาสเซล ประเทศเยอรมนี 

และกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยผลงานท่ีมีช่ือว่า And there were none (Tomorrow we will 

become thailand.) เป็นผลงานศิลปะจัดวาง ส่ือวีดีโอ และผลงานประติมากรรมฐานอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยสร้างจากทองเหลือง โดยความน่าสนใจอยูท่ี่ประเด็นการตีความระหวา่งวตัถุและภาพ

ในความทรงจ าของศิลปิน ออกมาเป็นประติมากรรมนูนต ่าฐานอนุสาวรีย์เสมือนจริง ท่ีมีนัยยะ

เน้ือหาท่ีน่าสนดา้นประเด็นการท่ีความวตัถุและมุมมองการใช้สัญญะโดยมีบทสัมภาษณ์ท่ีพูดถึง

ประเด็นการตีความหมายทางสัญลกัษณ์ของผลงานประติมากรรมช้ินน้ีดว้ยวา่  

 “ มนัก็เป็นการน าเสนอส่ิงท่ีเคยมีอยู่แลว้ ว่าก่อนท่ีจะมีอนุสาวรีย ์มนัก็มีความหมายท่ีถูก

สร้างขึ้นจากเร่ืองราว จากเหตุการณ์ต่างๆ ในประวติัศาสตร์ และเราก็ตอ้งพยายามหาวตัถุหรือ

สัญลกัษณ์ ท่ีเป็นตวัแทนของเร่ืองราวเพื่อท่ีจะแช่แข็งมนัเอาไว ้ทีน้ี ตวัวตัถุหรือสัญลกัษณ์ท่ีเป็น

ตวัแทนของเร่ืองราวท่ีเราตอ้งการแช่แข็งเอาไว ้มนัก็จะถูกท าซ ้ าบนฐานของบริบทเดิม แต่มนัก็มี

เร่ืองเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ความสัมพนัธ์ของเวลามนัไม่ตรงกนัไง ก็จะมีคนท่ีบอกว่า อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยท่ีสร้างขึ้ นตั้ งแต่ปี 1939 จนถึงปัจจุบันเน่ีย ถึงจะถูกใช้เป็นตัวแทนท่ีแสดงถึง

ความหมายของค าว่า ประชาธิปไตย แต่ว่าใช้ในฐานะท่ีไม่มีความหมาย เป็นสัญญะท่ีว่างเปล่า ซ่ึง

อนันั้นก็ถูก เพราะเง่ือนไขท่ีมนัถูกท าให้กลายเป็นสัญญะท่ีว่างเปล่าก็คือเวลา เพราะตวัมนัเอง มนั

ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของเวลาในปัจจุบนั หรือเวลาท่ีก่อการปฏิวติัในปี พ.ศ. 2475 แต่มนัเป็นตวัแทน ณ 

เวลาของมันเอง คือ ปี ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) ท่ีมันถูกสร้างขึ้นมา การท่ีเราจ าลองมันขึ้นมาอีก

คร้ังนึง ก็เหมือนกบัเป็นกระจกสองดา้น เพราะฉะนั้นเวลาคนดูงานเรา เขาจะหาความหมายไม่เจอ

เลยก็ได ้เพราะความหมายมนัจะเกิดขึ้นจากความตอ้งการของเขา เพราะฉะนั้นความหมายมนัจะถูก

แทนดว้ยความเป็นร่วมสมยั ดว้ยความท่ีมนัเป็นศิลปะร่วมสมยันัน่แหละ แลว้มนัก็มีไอเดียของการ

ท าจ านวนซ ้า (edition) เขา้ไปดว้ย เพราะฉะนั้นตวังานจริงก็จะไม่ไดเ้ป็นเหมือนร่างเดียวท่ีมีวิญญาณ

หน่ึงดวงท่ีฝังความทรงจ านั้ นไว้ แต่พอมันมีกลไกของการท าซ ้ าขึ้ นมา ด้วยวิธีคิดทางศิลปะ 
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เพราะฉะนั้นศกัยภาพในการคิดถึงเน้ือหาของประวติัศาสตร์ มนัสามารถถูกถ่ายโอนไปสู่คนรุ่นไหน

ก็ได้ คือเราเกิดมาพร้อมกับถูกสอนให้มีกระบวนการคิดว่า เรามีความทรงจ าร่วมกับวตัถุทาง

ประวติัศาสตร์เหล่านั้น โดยไม่สามารถท่ีจะแยกตวัเราเองออกจากความทรงจ าร่วมนั้นได ้แต่การ

หยบิเอาวตัถุทางประวติัศาสตร์เหล่านั้นมาสร้างขึ้นใหม่ดว้ยชั้นเชิงและเทคนิคทางศิลปะของเรา มนั

ท าให้วตัถุเหล่านั้นถูกแยกออกมาจากความทรงจ าร่วมและกลายเป็นวตัถุร่วมสมยัได ้และมนัท าให้

ตวัเราเองคิดไดว้่าเราไม่จ าเป็นตอ้งเอาความทรงจ าเราเขา้ไปอยู่ในความทรงจ าร่วม และส่ิงท่ีมนัจะ

ท าให้ความทรงจ าร่วมสมยัมนัสดใหม่อยู่ตลอดเวลา คือความทรงจ าท่ีอยู่ในครอบครัว อนันั้นคือ

ส่วนน่ึงท่ีส าคญัท่ีเราใส่เขา้ไปในงานชุดน้ี ”8 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพผลงาน อริญชย ์รุ่งแจง้ (Arin Rungjang) 
เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษพาคม 2565, เขา้ถึงไดจ้าก https://galleryver.com/artist/arin-rungjang/ 

 

ผลงาน  And there were none (Tomorrow we will become Thailand.) 

 ขนาด  750 x 210 cm 

เทคนิค  cast brass and wood 

 ปีสร้าง  2017 

 

 
8 Wurkon, คุยกับศิลปินไทยผู้มีช่ือเสียงโดดเด่นเป็นที่จับตา ในวงการศิลปะระดับโลก อริญชย์ รุ่งแจ้ง(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื่อ เขา้ถึง
เมื่อ 25 พฤษพาคม 2564, เขา้ไดจ้าก https://www.wurkon.com/blog/82-arin-rungjang 

https://galleryver.com/artist/arin-rungjang/
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ภาพท่ี 9 ภาพผลงาน อริญชย ์รุ่งแจง้ (Arin Rungjang) 
เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษพาคม 2565, เขา้ถึงไดจ้าก https://galleryver.com/event/246247596248914102516-and-then-

there-were-none/ 

 

ผลงาน  And there were none (Tomorrow we will become Thailand.) 

 ขนาด  Size specific 

เทคนิค  cast brass and wood 

 ปีสร้าง  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://galleryver.com/event/246247596248914102516-and-then-there-were-
https://galleryver.com/event/246247596248914102516-and-then-there-were-
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สรุปผลท่ีได้รับจาการศึกษา 
 จากการศึกษารวบรวมและตีความวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์ในปัญหา

โครงการทางยกระดบัโฮปเวลล์อนัมีการทุจริตเชิงนโยบายซ่ึงส่งผลเสียต่อประเทศ รวมถึงบริบท

แวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ 

“อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว” ท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารงานจากคณะรัฐมนตรีรวมถึง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อนัก่อให้เกิดโครงสร้างเสาตอม่อโครงการโฮปเวลลท่ี์ถูกทิ้งไร้ประโยชน์ ใน

สภาพท่ีเส่ือมโทรม ให้เห็นเป็นเวลากวา่สามสิบปีรวมทั้งปัญหาการฟ้องร้องกนัระหว่างรัฐบาลและ

บริษทัโฮปเวลล์ ท่ีเป็นความสนใจของคนในประเทศอันเน่ืองมาจากฝ่ายรัฐบายจ าเป็นต้องจ่าย

ค่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัโฮปเวลล ์อนัเป็นท่ีมาของค าวา่ “ค่าโง่” ท่ีเราเห็นในหนา้ส่ือต่าง ๆ อีกทั้งยงัมี

หลกัฐานโครงสร้างอนัเป็นสัญลกัษณ์ถึงความลม้เหลว 

 แรงบนัดาลใจท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากอิทธิผลปัญหาดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดผลงานศิลปะภาพพิมพ์

ชุดวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว” อนัมาจากการสังเคราะห์ขอ้มูลและ

รูปแบบทางทศันศิลป์ในแนวทางของศิลปะเหนือจริง เซอร์เรียลลิสต ์(Surrealism)  ท่ีแสดงออกผา่น

โครงสร้างอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือปัญหาของการทุจริตเชิงนโยบาย โดยบริบทของผลงานชุดน้ีท่ี

ตอ้งการไม่เพียงตอบสนองความตอ้งการของตนเอง แต่ตอ้งการท่ีจะสะทอ้นถึงปัญหาท่ีเป็นไปและ

สร้างความเข้าใจในบริบทของประชาชนคนหน่ึง ภาพประเทศท่ีมีระบบสาธารณูประโภคท่ี

เอ้ืออ านวยแก่ประชาชน ระบบขนส่งสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวในเมือง ทางเทา้ท่ีรองรับกับคนทุก

ประเภท หรือแหล่งพื้นท่ีทางความรู้และการสร้างสรรค์ ไม่ใช่ฝันท่ีไกลเกินไปส าหรับประชาชน 

การสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีจึงเป็นดัง่ตวัแทนของความหวงัท่ีไม่ใช่ความฝัน โดยนัยทางศิลปะการ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางโครงสร้างเพื่อให้เกิดสันฐานใหม่ทางสัญลกัษณ์ อนัมีอิทธิท่ีไดรั้บจาก

ผลงานของเอ็มซี เอ็ดเชอร์ (M.C. Escher) รวมถึงมิติของค่าน ้ าหนักแสงเงาพื้นผิวของวตัถุโดย

สังเคราะห์และสร้างสรรคผ์่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) เพื่อให้เกิดความเป็น

ปัจเจกของผลงานในชุดน้ี อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับแนวทางการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานและการ

วิจารณ์การความบกพร่องในการบริหารงานจากรัฐบาลของศิลปินไทย อริญชย์ รุ่งแจ้ง (Arin 

Rungjang) และศิลปินร่วมสมัยชาวจีนอ้าย เว่ยเว่ย (Ai Weiwei) ท่ีผลงานของเขาเป็นเหมือน

กระบอกเสียงใหก้บัประชาชน สะทอ้นปัญหาท่ีถูกหมกไวใ้ตพ้รมของรัฐบาล 

 โดยทั้งหมดน้ีการศึกษาและค้นควา้ท่ีมาของความส าคัญของปัญหาของโครงการทาง

ยกระดับโฮปเวลล์และอิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปกรรมจากศิลปินขา้งต้น เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ ์ท่ีสะทอ้นแง่มุมของความลม้เหลวผ่านความงามของ

ศิลปะดว้ยกระบวนการเทคนิคทางทศันศิลป์ อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างภาพจากจิตนาการ ความรู้สึก

และประสบการณ์ของขา้พเจา้สู่ผลงานท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีเน้ือหาสาระท่ีสมบูรณ์สอดคลอ้งและ

สร้างความสะเทือนใจและความเขา้ใจในปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตเชิงนโยบายจากตวัอย่าง

โครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์ 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ 

  

 วิทยานิพนธ์หัวขอ้ “อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว” เป็นผลส าเร็จของการศึกษาคน้ควา้และ

กระบวนการปฏิบติังานทางทศันศิลป์ ท่ีเป็นการน าเสนอประเด็นปัญหาการทุจริตภายในโครงการ

โฮปเวลลโ์ดยเน้ือหาสาระท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มา น ามาแปรสภาพจากขอ้มูลเน้ือหาเป็นสัญลกัษณ์ทาง

ศิลปะ ภายใตพ้ื้นท่ีสมมุติอนัมีความหมายเพื่อสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการรับรู้ท่ีมาและ

ความส าคญัของปัญหาผ่านมุมมองของผลงานศิลปะ ดว้ยการสร้างสรรคใ์นกระบวนการภาพพิมพ์

โลหะ (Intaglio) ท่ีมีการจัดการวางแผนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างเป็น

ขั้นตอนโดยสามารถจ าแนกองคป์ระกอบของขั้นตอนและปัจจยัต่าง ๆ ไดด้ัง่น้ี 

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลการสร้างสรรค์ 
 ภายใตรู้ปแบบการคน้ควา้วิจยัท่ีมีจุดประสงค์สู่ผลส าเร็จของผลงานทศันศิลป์ การน าชุด

ขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาสาระ และบริบทแวดลอ้มท่ีมีรายละเอียดของประเด็นภายในผลงานศิลปะ จึงตอ้ง

น ามาวิเคราะห์เพื่อหยิบใจความส าคัญของปัญหาเพื่ อน าเสนอผ่านกระบวนการภาพิมพ์โลหะ 

(Intaglio) อนัมีขั้นตอนเทคนิคท่ีเฉพาะทาง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการใชท้ศันธาตุเป็นกระบสนการ

การแสดงออกผ่านผลงานทศันศิลป์ เพื่อสร้างสภาพพื้นท่ีสมมุติรวมถึงโครงสร้างท่ีทรุดโทรม ดว้ย

การคน้ควา้ขอ้มูลภาพสภาพโครงสร้างท่ีทรุดโทรมของโครงการ โดยการลงพื้นท่ีจริงจะพบการ

ละเลยต่อการดูแลจากภาครัฐ อีกทั้งการจราจรในทุกวนัน้ี จากนโยบายการแกไ้ขปัญหาการคมนาคม

เม่ือกว่าสามสิบปีท่ีแลว้ไม่ได้รับการจดัการแก้ไขอย่างถูกต้องและยงัมีแนวโน้มท่ีการจราจรจะ

หนาแน่นขึ้ น ด้วยเหตุและปัจจัยเหล่าน้ีจึงได้ตั้ งข้อสมมุติฐานท่ีอยู่ในขอบเขตของพื้นท่ีใน

จินตนาการ ถึงความเป็นไปได้ทางรูปทรงโครงสร้างศิลปะ อีกนัยยะนึงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

สะทอ้นถึงปัญหาการทุจริตท่ีสร้างความเสียหายแก่ประเทศ ความหวงัท่ีจะเห็นการพฒันาในทางท่ีดี

ขึ้นของปัญหาการทุจิตก็ยงัคงเป็นความหวงัท่ีไม่ส้ินหวงัอยู่เช่นเคย ดัง่นั้นผลงานชุดน้ีไม่เพียงแต่จะ

เป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อแสดงผลสัมฤทธ์ิของผลงานการสร้างสรรค ์ แต่ยงัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้

ย  ้าเตือนถึงความทรุดโทรมของระบบการบริหารในระดบัประเทศ  
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
 ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีน าประเด็นและปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหยิบยกเน้ือหา

สาระอนัเช่ือมโยงกบัรูปแบบความเป็นไปไดท้างทศันศิลป์ ผา่นกระบวนการเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะ

(Intaglio) ท่ีเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารสภาพแห่งวตัถุโครงสร้างอนัสะทอ้นเน้ือหาสาระของประเด็น

ความล้มเหลวท่ีเกิดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยนัยยะเหล่าน้ีจะมีมุมมองสาระรวมถึงการ

แสดงออกทางทัศนศิลป์จากภาพในจิตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นปัจเจกของการ

สร้างสรรคโ์ดยตอ้งประกอบดว้ยทศัธาตุ อนัเกิดจากเส้น จุด ท่ีว่าง น ้ าหนกัแสงเงา พื้นผิว ประกอบ

กนัเป็นรูปทรงท่ีสามารถแสดงความรับรู้ทางสันฐานดว้ยรูปทรงของวตัถุ หรือสภาพแวดลอ้มสมมุติ  

 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในการสร้างภาพต้นแบบ 
 การน าขอ้มูลภาพถ่ายจากสภาพพื้นท่ีจริงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเส้นเรียบทางรถไฟฟ้า

สายสีแดง ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของเสาตอม่อโครงการทางยกระดับโฮปเวลล์ อีกทั้งยงัมีข้อมูลภาพถ่าย

สภาพแวดลอ้มโดยรอบท่ีมีการปรับปรุงก่อสร้างโครงการในช่วงขณะนั้น เพื่อน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป

ตีความวิเคราะห์และสร้างเป็นสัญลกัษณ์ทางวตัถุ ท่ีสอดคลอ้งรวมถึงสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกจาก

ภาพร่างตน้แบบและน าไปพฒันาต่อยอดดว้ยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพต์่อไป 

 

ภาพท่ี 10 ภาพเสาตอม่อโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์ถ่ายโดยผูวิ้จยัสร้างสรรคส์ร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 11 ภาพเสาตอม่อโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์ถ่ายโดยผูวิ้จยัสร้างสรรคส์ร้างสรรค ์

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพเสาตอม่อโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์ถ่ายโดยผูว้ิจยัสร้างสรรคส์ร้างสรรค ์
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 
 ในขั้นตอนการสร้างภาพร่างตน้แบบกล่าวคือน าภาพถ่ายโครงสร้างโครงการทางยกระดบั

โฮปเวลลใ์นบริบทต่างๆท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีส ารวจมาวิเคราะห์ หาความสอดคลอ้งทางรูปทรงและ

โครงสร้างรวมถึงรายละเอียดของพื้นผิว ท่ีมีความน่าสนใจเพื่อน ามาจัดวางเพิ่มหรือลดทอน

เพื่อท่ีจะให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับภาพในจิตนาการของผู ้วิจัยสร้างสรรค์  ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ (Adobe Photoshop) ท่ีสามารถน าภาพถ่ายมาดัดแปลงแก้ไขได้อย่างอิสระ โดย

จุดประสงค์เพื่อตอ้งการภาพร่างตน้แบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ชัดเจนทั้งโครงสร้างรูปทรง รายละเอียด

แวดล้อมอีกทั้งน ้ าหนักแสงเงาเพื่อขยายภาพร่างต้นแบบและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสร้าง

แม่พิมพจ์ากเทคนิคการกดักรดโลหะ (Etching)  

 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพร่างตน้แบบขณะจดัวางองคป์ระกอบและค่าน ้าหนกัแสงเงาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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ภาพท่ี 14 ภาพร่างตน้แบบผลงานชุดวิทยานิพนพจ์ากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 15 ภาพร่างตน้แบบผลงานชุดวิทยานิพนพจ์ากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 จุดและเส้น (Line and Point) เป็นส่วนส าคญัในองคป์ระกอบพื้นฐานของทศันธาตุในดา้น

มุมมองทศันศิลป์ เม่ือน ามาสร้างสรรค์สามารถสร้างรูปทรงค่าน ้ าหนักแสงเงา รวมถึงรายละเอียด

พื้นผิวเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส่ื้อสารอารมณ์ความรู้สึกออกมา ในรูปแบบของผลงานทศัน์ศิลป์ อนัมี

เน้ือหาสาระท่ีแทรกเขา้ไปในบริบทท่ีแตกต่างกนัของวตัถุ เส้นนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกนั

ออกไปและสามารถเกิดได้จากการรวมตวัของจุดท่ีเรียงตวัเป็นกันเป็นเส้น ดั่งนั้นองค์ประกอบ

รายละเอียดในผลงานวิทยานิพนท์ชุดน้ีเกิดจากจุดและเส้นจ านวนมาก ท่ีมีน ้ าหนักแตกต่างกัน

สร้างสรรคแ์ละเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดรูปทรงท่ีมีรายละเอียดใกลเ้คียงความจริง ผ่านโครงสร้างเหล็ก 

เสาปูน เศษซากจากการล้ือทุบ   

 

 
 

ภาพท่ี 16 ภาพแสดงทศันธาตุจดุและเส้น (Line and Point) 
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น ้าหนักของแสงและเงา (Light and Shadow) 
 ค่าน ้ าหนักแสงและเงาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน อนั

เน่ืองมาจากแสงเม่ือตกกระทบวตัถุจึงท าให้เกิดเงา ค่าความเข็มอ่อนของเงาจะช่วยพลกัระยะจึง

ส่งผลให้เกิดมิติในผลงานและยงัขบัเนน้รายละเอียดทางอารมณ์ความรู้สึก ท่ีสะทอ้นผ่านสัญลกัษณ์

โครงสร้างท่ีทรุดโทรมในแวดลอ้มของพื้นท่ีสมมุติ การเนน้ย  ้าความส าคญัของวตัถุดว้ยแสงท่ีสาด

กระทบในสภาพแวดลอ้มท่ีมืดมิด ก็เพื่อสร้างนยัยะท่ีสะทอ้นเร่ืองราวประเด็นปัญหาผ่านการใช้ค่า

ของแสงท่ีตดักับค่าของเงา ผ่านโครงสร้างท่ีมีสันฐานของเลขาคณิตท่ีได้รับอิทธิพลจากผลงาน

ของเอ็มซี เอ็ดเชอร์ (M.C. Escher) ท่ีใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปทรงเลขา

คณิตและกระบวนการค านวณค่าน ้าหนกัแสงและเงา 

 

 
 

ภาพท่ี 17 ภาพแสดงค่าน ้าหนกัของแสงและเงา (Light and Shadow) 
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รูปทรง (Form) 
   อนัเกิดจากองคป์ระกอบทางทศันธาตุท่ีมีจุดเส้นและค่าน ้ าหนกัแสงเงา ผสานรวมกนัเป็น

รูปทรงทางทศันศิลป์ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส่วนส าคญัทางสาระเน้ือหา ท่ีผา่นการศึกษาวิเคราะห์และ

ตีความอยา่งเป็นระบบบออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค ์โดยใจความของสาระเน้ือหาไดถู้กเรียบเรียง

เพื่อปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัรูปทรงท่ีสะทอ้นนยัยะความเส่ือมโทรมของวตัถุ รูปทรงของโครงสร้าง

เสาตอม่อท่ีผ่านกาลเวลาขาดความคงทนและหม่ินเหม่ต่อการพงัทลายเปรียบ ดั่งความหวงัท่ีไม่

สามารถเอาแน่เอานอนไดข้องระบบการบริหารจากภาครัฐ รูปทรงเศษซากท่ีพงัทลายแลว้อนัประ

ประกอบดว้ยเศษเหล็กโครงสร้างปูนท่ีแตกกร่อนรวมถึงขยะจากการทุบท าลาย อนัเป็นสภาพความ

ลม้เหลวท่ีเคยเกิดขึ้นอีกทั้งยงัเป็นรากฐานของโครงสร้างอนุสรณ์ท่ีไม่มีความมัน่คงปลอดภยั 

 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพแสดงทศันธาตุรูปทรง (Form)  
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พื้นผิว (Texture) 
 พื้นผิวเป็นองค์ประกอบส าคญัอีกส่วนหน่ีงของทศันธาตุ ท่ีเกิดขึ้นจากเส้นและจุดรวมถึง

เทคนิคกระบวนการทางภาพิมพ์โลหะ (Intaglio) ท่ีมีขึ้ นตอนและวิธีการอันหลากหลายท่ีจะ

สร้างสรรค์พื้นผิวให้ลกัษณะเป็นไปตามกายภาพของวตัถุ โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกันของ

รูปทรงและพื้นผิวโครงสร้างท่ีทรุดโทรม เพื่อการแสดงออกท่ีสมบูรณ์ทางเน้ือหาสาระและรูปแบบ

ความเป็นไปไดท้างทศันศิลป์ อนัเกิดจากการทดลองเรียนรู้วิ ธีการทางเทคนิคเพื่อให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิ

ทางพื้นผิวท่ีผสานเขา้กบัทศันธาตุแวดลอ้มอยา่งลงตวั 

  

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพแสดงทศันธาตุของพ้ืนผิว (Texture) 
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พื้นท่ีว่าง (Space) 
 ด้านความส าคญัของพื้นท่ีว่างกล่าวคือมีนัยยะท่ีสะทอ้นสภาพพื้นท่ีในรูปแบบสองมิติท่ี

แสดงถึงระยะและบรรยากาศภายในผลงานทศันศิลป์ ความส าคญัของพื้นท่ีว่างจึงสอดคล้องกับ

รูปทรงโครงสร้างของวตัถุ ดัง่นั้นการให้ความส าคญัต่อพื้นท่ีว่างภายในผลงานอนัมีผลต่อมีอารมณ์

ความรู้สึก ภายใตบ้ริบทของความลม้เหลวและความส้ินหวงั การใชพ้ื้นท่ีว่างท่ีเป็นส่ือทางทศัธาตุก็

เพื่อก าหนดขอบเขตสันฐานของโครงสร้างท่ีมีค่าน ้าหนกัแสงตกกระทบลงในท่ีมืด ก่อใหเ้ห็นสภาพ

โครงสร้างและรายละเอียดของวตัถุภายใตบ้รรยากาศท่ีมืดมิด โดยมีนยัยะสะทอ้นสาระเน้ือหาและ

อารมณ์ความรู้สึกผ่านการใช้องค์ประกอบทางทัศนธาตุท่ีกล่าวมาข้างต้นเพื่อผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาและการสร้างสรรค ์

 

 

 
ภาพท่ี 20 ภาพแสดงทศันธาตุของพ้ืนท่ีว่าง (Space) 
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ขั้นตอนการเตรียมแม่พมิพ์ 
 เร่ิมนดว้ยการน าแม่พิมพท่ี์ท าจากแผ่นทองแดง (Copper Plate) มาตดัตามขนาดท่ีตอ้งการ

หลงัจากนั้นลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ าเปล่าและน ้ ายาลา้งจาน เพื่อก าจดัคราบมนัท่ีติดมากบัแผ่น

ทองแดง เม่ือลา้งน ้ายาลา้งจานจนสะอาดแลว้ น ากระดาษทรายเบอร์ละเอียดเบอร์ 800 – 1500 มาขดั

บริเวณผิวหน้าของแผ่นทองแดงโดยเร่ิมขดัจากทิศทางเดียวกนัจนทัว่พื้นผิว แลว้หลงัจากนั้นจึง

เปล่ียนไปขดัในทิศทางต่อไป หลงัจากนั้นสังเกตุพื้นผิวของแผ่นทองแดงท่ีเกิดร่องรอยขัดควร

จะตอ้งสม ่าเสมอกนั การขดัดว้ยกระดาษทรายก็เพื่อปรับพื้นผิวของแผ่นทองแดงใหไ้ม่มีร่องรอยอนั

เกิดจากโรงงานผลิต หลงัจากนั้นลา้งท าความสะอาดดว้ยเกลือ น ้ าส้มสายชูและซีอ๊ิวด าแลว้ก็ท าการ

ลา้งอีกรอบหลงัจากนั้นเป่าดว้ยลมร้อนให้แห้งสนิท เม่ือแผ่นทองแดงแห้งก็พร้อมน าไปสู่ขั้นตอน

เคลือบพื้นผิวแผ่นทองแดงด้วยวานิชด าท่ีผสมด้วยน ้ ามนัสนอตัราส่วนสามต่อหน่ึง ในขณะท่ีทา

เคลือบควรทาจากทางใดทางหน่ึงก่อน เพื่อให้วานิชด าเคลือบไดอ้ย่างสม ่าเสมอและเรียบหลงัจาก

นั้นพกัแผน่ทองแดงท่ีเคลือบไวใ้ห้แหง้สนิทและควรพกัไวใ้นท่ีปลอดฝุ่ น เพื่อไม่ใหว้านิชท่ีเคลือบมี

ละอองฝุ่ นหรือแมลงลงไป เม่ือวานิชด าท่ีเคลือบไวแ้ห้งดีแลว้ก็จะน าเทปกาวมากั้นดา้นหลงัแผ่น

ทองแดงเพื่อป้องกันปฏิกิริยาจากการกดักรด และไดแ้ม่พิมพท์องแดงท่ีพร้อมน าไปปฏิบติัต่อใน

กระบวนการคดัลอกลอกแบบจากภาพร่าง ท่ีไดท้ าการพิมพข์ยายใหไ้ดข้นาดท่ีเหมาะสมกบัแม่พิมพ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ ์
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ขั้นตอนการสร้างแม่พมิพ์ (Hard ground) 
 หลงัจากคดัลอกลายเส้นจากภาพร่างตน้แบบลงบนแม่พิมพเ์สร็จสมบูรณ์แลว้ จากนั้นจะใช้

เหล็กปลายแหลม (Needle) เขียนทบัไปบนเส้นท่ีไดท้ าการลอกลายไวก่้อนแลว้ การขูดวานิชด าท่ี

เคลือบบนแม่พิมพ์ออก เป็นการเปิดส่วนเคลือบของพื้นผิวทองแดงให้กรดเขา้ไปท าปฏิกิริยากดั

กร่อนเป็นร่องตามแบบเส้นท่ีวาดไว ้ค่าน ้ าหนักความเข็มอ่อนของเส้นท่ีวาดลงไปนั้นจะขึ้นอยู่กบั

ระยะเวลาการกดักรดโดยน าแม่พิมพล์งไปแช่ในอ่างกรด ท่ีมีส่วนผสมกรดในอตัราส่วน 1 : 3 หรือ

กรด 10 กิโลกรัมต่อน ้ า 30 ลิตร ส าหรับสารท่ีน ามาท าละลายกบัน ้ าคือ กรดเฟอร์ริคลอไรด์ (Ferric 

Chloride) โดยในผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ีจะใช้การกดักรดในส่วนของเส้น (Hard ground) ทั้งหมด

สามคร้ังเพื่อตอ้งการให้ไดค้่าน ้ าหนักของเส้นท่ีแตกต่างกนัสามค่าน ้ าหนัก จะใช้เวลาแช่กรดเป็น

เวลา 30 นาทีต่อคร้ังท่ีแช่ รวมเป็นเวลาทั้ งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที ตามความเหมาะสมของ

กระบวนการสร้างสรรค์ เม่ือครบก าหนดเวลาน าแม่พิมพข์ึ้นจากอ่างกรดแลว้ลา้งท าความสะอาด

กรดดว้ยน ้ าส้มสายชู เกลือ ซีอ๊ิวด าอุปกรณ์พวกน้ีจะช่วยก าจดัคราบกรดและคราบปฏิกิริยาอากาศท่ี

มีผลต่อสีของทองแดง แลว้ตามดว้ยน ้ ายาลา้งจานเพื่อขจดัคราบมนัหลงัจากนั้นเป่าให้แห้ง ขั้นตอน

ต่อมาคือการลา้งวานิชด าท่ีเคลือบบนแม่พิมพ ์โดยจะใชน้ ้ามนัสนเป็นตวัท าละลายวานิชด าท่ีเคลือบ

และใชผ้า้เช็ดท าความสะอาดออกให้หมด หลงัจากนั้นลา้งท าความสะอาดอีกรอบตามขั้นตอนเดิม

แม่พิมพ์ก็จะพร้อมในขั้นตอนการท าพื้นผิว (Texture) ด้วยเทคนิควิธีการพิมพ์รอยยับของ

ถุงพลาสติกให้สอดคลอ้งกับบริบทรอยแตกกร่อนของปูน ผสานกับการใช่เทคนิคละอองจากสี

สเปรย ์หลงัจากนั้นน าไปแช่ในอ่างกรดเป็นเวลา 7 นาที แลว้น าขึ้นมาลา้งและเป่าแห้งตามขั้นตอน

ขา้งตน้ การท าความสะอาดแม่พิมพจ์ากสีสเปรยจ์ะตอ้งใชทิ้นเนอร์เป็นสารท าละลายเน่ืองจากสีจาก

สเปรยมี์ความติดแน่นกว่าวานิชด า เม่ือแม่พิมพส์ะอาดแลว้ก็จะเป็นขั้นตอนในการทดลองพิมพเ์พื่อ

จะตรวจค่าน ้าหนกัลายเส้นและพื้นผิว เพื่อใชวิ้เคราะห์ในการสร้างค่าน ้าหนกัในกระบวนการต่อไป 
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ภาพท่ี 22 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ ์

 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพแสดงขั้นตอนสร้างพ้ืนผิวแม่พิมพ ์
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ขั้นตอนการสร้างน ้าหนักด้วยเทคนิคโรยผงแอสฟัลตั้ม (Aquatint) 
 หลงัจาท าความสะอาดแม่พิมพเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เตรียมจะเขา้สู่ขั้นตอนและกรรมวิธีการ

โรยผงแอสฟัลตั้มบริเวณพื้นผิวดา้นหน้าแม่พิมพ ์โดยเร่ิมจากน าผงแอสฟัลตั้มประมาณ 1 1/2 – 2 

ชอ้นโต๊ะ ใส่ไปในตูท่ี้เป็นเคร่ืองมือในการอดัลมภายในเพื่อใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของผงแอสฟัลตั้ม 

มีลกัษณะตูทึ้บส่ีมเหล่ียมท่ีมีความลึกและตะแกรงรองแม่พิมพบ์ริเวนก่ึงกลางตู ้เม่ือใส่ผงแอสฟัลตั้ม

ลงไปแลว้จะเร่ิมเปิดเคร่ืองป้ัมลมท่ีมีท่อลมต่อไปท่ีดา้นล่างของตูร้อ จนความดนัลมเหมาะสมจึงเปิด

วาลว์ให้ลมเขา้ไปท าใหผ้งแอสฟัลตั้มฟุ้งกระจายแลว้รอเป็นเวลา 7 – 10 วินาที จากนั้นเปิดตูแ้ลว้น า

แม่พิมพไ์ปวางบนตะแกรงภายในตูอ้ย่างระมดัระวงัและปิดฝาตูใ้ห้มิดชิดแลว้รออีก 7 – 14 นาที 

เพื่อให้ผงท่ีฟุ้งกระจายตกลงมาบนระนาบของพื้นผิวแม่พิมพอ์ย่างสม ่าเสมอทัว่ทั้งหมด เม่ือครบ

เวลาและตรวจเช็คแลว้ว่าระนาบของผงแอสฟัลตั้มบนแม่พิมพเ์รียบร้อยดีแลว้ จึงน าแม่พิมพจ์ากตู้

ไปไวบ้นตะแกรงเหลก็อยา่งเบามือ ต่อมาใชค้วามร้อนจากหวัแก๊สจะท าใหผ้งแอสฟัลตั้มละลายและ

ยึดเกาะบนพื้นผิวแม่พิมพ์ ด้วยการค่อยๆใช้ไฟท่ีมีอุณหภูมิสูงลนไปท่ีด้านล่างของแม่พิมพ์ใน

ทิศทางท่ีเหมาะสมแลว้สังเกตุการเปล่ียนแปลงสีของผงแอสฟัลตั้มบนระนาบของแม่พิมพ ์ผงแอส

ฟัลตั้มท่ีละลายแลว้จะเปล่ียนเป็นสีท่ีเขม้ขี้น เม่ือท าจนทัว่ทั้งแม่พิมพแ์ลว้พกัให้แผ่นทองแดงคาย

ความร้อน จึงสามารถตรวจเช็คความเรียบร้อยผิวหน้าแม่พิมพ์ได้ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบส่ิง

ผิดปรกติแม่พิมพก์็พร้อมจะเขา้สู่กระบวนการต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 24 ภาพแสดงขั้นตอนโรยผงแอสฟัลตั้มและการยา่งแม่พิมพด์ว้ยความร้อน 
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การสร้างค่าน ้าหนักด้วยดินสอไขและวานิชด าในกรรมวิธีกดักรด (Etching) 

 เม่ือแม่พิมพท่ี์ถูกพกัไวจ้นอุณหภูมิเยน็ลงแลว้จึง สามารถน ามาสร้างค่าน ้ าหนกัดว้ยเทคนิค

วิธีการวาดเส้นและระบายทบัดว้ยดินสอไขสีขาวและวานิชด า เพื่อให้เน้ือสีและดินสอไขลงไปปิด

ทบัพื้นผิวระนาบของแม่พิมพ ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นฉนวนกั้นพื้นผิวจากปฏิกิริยากรด และจะท าใหบ้ริเวณ

ดงักล่าวท่ีถูกกั้นไวมี้ค่าน ้าหนกัท่ีสวา่งหรืออ่อนกวา่ส่วนพื้นผิวอ่ืน ท าใหพ้ื้นผิวแม่พิมพส่์วนท่ีไม่ได้

ถูกกั้นดว้ยดินสอไขไดรั้บปฏิกิริยาจากกรดตามล าดับ ดัง่นั้นจะท าให้เกิดค่าของแสงท่ีอ่อนไปถึง

ค่าท่ีเขม้จนเป็นความมืดภายในผลงาน อีกทั้งยงัตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างเส้นและพื้นผิว ท่ีได้

สร้างสรรคไ์วก่้อนหนา้นั้นโดยอาศยัการแยกค่าน ้ าหนกัเป็นระดบั จากค่าความสว่างสุดไปจนถึงค่า

ความเขม้ท่ีสุด ตามระยะเวลาและจ านวนคร้ังในการแช่กรดจากระดบั (อ่อน) ไปถึงจนถึง (เขม้) ทุก

คร้ังท่ีน าแม่พิมพไ์ปแช่ในอ่างกรดจะตอ้งช าละลา้งคราบกรดดว้ยน ้าส้มสายชู ซีอ๊ิวและน ้ายาลา้งจาน

หลังจากนั้นใช้ลมร้อนเป่าจนแม่พิมพ์แห้งสนิทถึงจะน ามาเขียนทบัซ้อนเพิ่มเพื่อให้ค่าน ้ าหนัก

ครบถว้นสมบูรณ์ตามภาพร่างตน้แบบและความเหมาะสมทางทศันศิลป์ 

 

 

ภาพท่ี 25 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างค่าน ้าหนกับนแม่พิมพด์ว้ยดว้ยดินสอไขและวานิชด า 
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ขั้นตอนการพมิพ์ผลงานสร้างสรรค์ 
 หลงัจากได้แม่พิมพท่ี์ผ่านการสร้างค่าน ้ าหนักเสร็จสมบูรณ์แลว้ ในขั้นตอนต่อจะตอ้งท า

การตะไบขอบของแม่พิมพ ์เพื่อไม่ให้แม่พิมพส์ร้างความเสียหายต่อกระดาษขณะน าเขา้ไปในแท่น

พิมพร์วมถึงความสวยงามเรียบร้อยของผลงานภาพพิมพ ์ดว้ยการใชต้ะไบเหลก็ขดัไปท่ีบริเวณขอบ

แม่พิมพแ์ละท ามุมหนา้ของตะไบท่ี 45 องศา ขดัใหไ้ดค้วามหนาขอบประมาณ 2 มิลลิเมตรทั้งส่ีดา้น

ของแม่พิมพ์ หลังจากนั้นน าแม่พิมพ์ไปลา้งท าความสะอาดและเป่าแห้งตามขั้นท่ีกล่าวมาตอน

ขา้งตน้ต่อมาเป็นกระบวนการเตรียมกระดาษส าหรับใชพ้ิมพผ์ลงาน น ากระดาษมาท าใหช้ื้นดว้ยการ

แช่กระดาษลงในอ่างน ้ าสะอาดเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ หลงัจากนั้นน าขึ้นมาซับให้หมาด

ดว้ยกระดาษบรูฟและใชพ้ลาสติกใส่ห่อไวเ้พื่อรักษาความช้ืนรวมถึงความสะอาดไวก่้อนจะน ามา

พิมพ ์วิธีน้ีจะท าใหเ้ยื้อของกระดาษสามารถดูดซบัหมึกจากแม่พิมพไ์ดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ต่อมา

ท าการน าแม่พิมพท่ี์ตรวจสอบแลว้ว่าแห้งสนิท มาอุดด้วยหมึกสีด าด้วยการใช้แผ่นยางปาดหมึก

เกล่ียหมึกให้ทัว่บริเวณพื้นผิวแม่พิมพห์ลงัจากนั้นใชน้ิ้วมือถูวนไปท่ีหมึกให้ทัว่ เพื่อให้หมึกเขา้ไป

อยูใ่นร่องลึกต้ืนของพื้นผิวแม่พิมพท่ี์เกิดจากปฏิกิริยาจากการกดักรด (Etching) จากนั้นน ากระดาษบ

รูฟมาวางทาบบนระนาบของแม่พิมพแ์ลว้ใช้ผา้กดถูไปท่ีกระดาษเพื่อให้กระดาษดึงหมึกส่วนเกิน

ออกจากแม่พิมพ ์แลว้จึงใชก้ระดาษลอกลายมาเช็ดหมึกท่ียงัเหลืออยู่หลงัจากขั้นตอนการซับหมึก

ก่อนหนา้เพื่อให้พื้นผิวดา้นหนา้แม่พิมพส์ะอาด จากหมึกส่วนเกินแต่เหลือไวเ้พียงหมึกท่ีฝังอยู่ตาม

ร่องลึกของแม่พิมพ ์แลว้ต่อมาท าความสะอาดคราบหมึกบริเวนขอบของแม่พิมพท่ี์ไดท้ าการตะไบ

ขอบไวแ้ลว้ดว้ยผา้ชุบเบนซินขาวให้สะอาด หลงัจากนั้นน าแม่พิมพไ์ปวางบนแท่นพิมพใ์ห้ตรงกบั

เส้นท่ีไดท้ าการวดัให้เหมาะสมกบัขนาดของแม่พิมพ ์แลว้จึงน ากระดาษท่ีไดเ้ตรียมความช้ืนไวก่้อน

หนา้มาวางทบัลงบนแม่พิมพต์ามต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายไว ้จากนั้นน ากระดาษบรูฟจ านวน 1- 2 

แผ่นมาวางทบับนกระดาษพิมพง์านอีกคร้ังแลว้ปิดทา้ยดว้ยแผ่นสักหลาด ต่อมาปรับตั้งแรงกดของ

ลูกกลิ้งบนแท่นพิมพใ์หเ้หมาะสมต่อการพิมพผ์ลงาน แลว้จึงหมุนแท่นพิมพด์ว้ยน ้าหนกัและแรงกด

มหาศาลของแท่นพิมพ ์จะส่งแรงลงไปท่ีระนาบของแม่พิมพ์และกระดาษผ่านสักหลาดจึงท าให้

ความยืดหยุดของกระดาษสามารถลงไปดูดซับหมึกท่ีอยู่ในร่องลึกของแม่พิมพ์ออกมาเป็นภาพ

ผลงานสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีมีความสมบูรณ์และรายละเอียดตามเจตนาของผูค้น้ควา้วิจยั จากนั้นน า

ผลงานท่ีผ่านการพิมพจ์ากแท่นพิมพม์าวางบนกระดานไมท่ี้มีขนาดใหญ่กว่าช้ินงานแลว้น าเทปกาว

น ้ ามาขึงผลงานทั้ง 4 ด้านให้แนบสนิทกับแผ่นกระดาน เพื่อเม่ือกระดาษท่ีขึงแห้งแลว้ผลงานจะ

เรียบไม่ยบังอ เป็นอนัจบขั้นตอนสุดทา้ยของสัมฤทธ์ิทางการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ ์
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพผ์ลงาน 
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วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
 ในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) เป็น

กระบวนการท่ีมีลกัษณะเฉพาะวสัดุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานจึงมีหลากหลาย โดยสามารถ

แบ่งออกตามประเภทการใชง้านได ้ดัง่น้ี 

 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ 

- แผน่ทองแดง (Copper Plate) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างภาพร่างต้นแบบ 

- กลอ้งถ่ายภาพ (Camera) 

- คอมพิวเตอร์ (Computer) 

- โปรแกรม (Program Adobe Photoshop) 

- เคร่ืองปร้ินขยาย (Print Machine) 

เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแม่พมิพ์ 

- ตูโ้รยผงแอสฟัลตั้ม (Aquatint Box) 

- ถงัแก๊ส (Gas) 

- หวัพ่นไฟ ชนิดต่อถงัแก๊ส (Gas Welding Torch) 

- ผงแอสฟัลตั้ม (Asphaltum Powder) 

- เหลก็ปลายแหลม (Needle) 

- ดินสอไขสีขาว (Dematograph Pencil) 

- วานิชด า (Type-p) 

- แปรงขนอ่อน (Soft Brush) 

- เทปกาว (Masking Tape) 

- กระดาษทรายน ้า เบอร์ 800 - 1500 (Waterproof Sandpaper) 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการสร้างแม่พมิพ์ 

- กรดเฟอร์ริกคลอไรด ์(Ferric Chloride Acid) 

- อ่างแช่น ้ากรด (Tray) 

- น ้าเปล่าส าหรับท าละลาย (water) 

อุปกรณ์ส าหรับล้างท าความสะอาดแม่พมิพ์ 

- น ้ายาลา้งจาน (Dishwashing Liquid) 
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- น ้าส้มสายชู(Vinegar) 

- เกลือ (Salt) 

- ซีอ๊ิวด า (Soy Sauce) 

- ทินเนอร์ (Tinner) 

- น ้ามนัสน (Turpentine) 

- ไดร์เป่าลม (Dryer) 

- เศษผา้ (Rag) 

อุปกรณ์ส าหรับพมิพ์งาน 

- แท่นพิมพแ์บบลูกกลิ้งหมุน (Etching Press) 

- กระดาษพิมพผ์ลงาน (FABRIANO) 

- หมึกพิมพ ์(Etching Ink) 

- กระดาษปรู๊ฟ (Proof Paper) 

- ผา้สักหลาด (Woolen Fabric)  

- ตะไบเหลก็ (Rasp) 

- เกรียงส าหรับตกัผสมหมึกพิมพ ์(Painting Knife) 

- กระบอกฉีดน ้า (Water Sprayer) 

- ยางปาด (Squeegee) 

- แผน่พลาสติกใส (Plastic Sheet) 

- กระดาษลอกลาย (Trace Paper) 

- ยางปาด (Squeegee) 

- เบนซินขาว (Naphtha Solvent) 

- สเตคลีนส าหรับท าความสะอาดมือ (staclean) 
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ภาพท่ี 27 ภาพอุปกรณ์สร้างแม่พิมพด์ว้ยการกั้นแม่พิมพจ์ากกรด 
 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ภาพอุปกรณ์ลา้งท าความสะอาดแม่พิมพ ์
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ภาพท่ี 29 ภาพอุปกรณ์ดระดาษและแผน่ทองแดง 
 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพอุปกรณ์พิมพง์านและแม่พิมพ ์
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บทที่ 4 
แนวทางและการวิเคราะห์ผลงาน 

 

 การศึกษาคน้ควา้และสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เป็นกระบวนการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางทศันศิลป์

ส่ือสารหรือ น าเสนอประเด็นความส าคญัของปัญหาตามสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ทางการ

รับรู้ของแต่ละบุคคล อนัเป็นความปัจเจกทางความคิดรวมถึงความสนใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ศิลปะ ดัง่นั้นตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษาในหลกัสูตรศิลปะมหาบณัฑิตน้ี จึงไดมี้การทดลองรูปแบบทาง

ศิลปะท่ีหลากหลาย ตามกระบวนการเทคนิคท่ีสนใจ และสอดคลอ้งไปกับเน้ือหาสาระอารมรณ์

ความรู้สึก โดยความสนใจในประเด็นปัญหาทางการเมืองจากโครงสร้างนโยบายต่างๆ ท่ีไม่สอดรับ

กบัความตอ้งการของประชาชน อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ในบริบทท่ีหลากหลาย

แก่คนส่วนใหญ่ในประเทศ ดว้ยประเด็นปัญหาดงักล่าวจึงไดท้ าการทดลองการสร้างสรรค์เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ทางรูปทรงสัญลกัษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปขดัเกลาและต่อยอดในโอกาศท่ี

เหมาะสม 

 

ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 เป็นระยะของการรึเร่ิมจบัประเด็นปัญหาจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัผนวกกบัความสนใจ
ดา้นปัญหาการทุจริต จึงเร่ิมศึกษาเก็บขอ้มูลปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างการบุกรุกท าลายพื้นท่ีป่าและ
อุทยาน เม่ือทราบถึงท่ีมาและความส าคญัของปัญหาแลว้ ก็เร่ิมวิเคราะห์เช่ือมโยงเน้ือหาสาระและ
บริบทแวดลอ้มเพื่อสร้างสรรครู์ปทรงสัญลกัษณ์ อนัสะทอ้นถึงลกัษณะพื้นท่ีธรรมชาติท่ีเส่ือมสลาย
จากการขยายตัวของเมือง โดยนัยยะของการขยายตัวนั้นรวมถึงประชากรท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ี
อุตสาหกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดความตอ้งการทางทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้นในขณะท่ีทรัพยากรนั้นมีค่า
และมีอย่างจ ากัด จึงน าประเด็นการคน้ควา้เร่ืองการบุกรุกพื้นท่ีป่า มาสร้างสรรค์สัญลกัษณ์ทาง
ทศันศิลป์ ดว้ยรูปทรงจากปรากฎการธรรมชาติเช่นผาหินท่ีมีความแข็งแกร่งคงทนโดยแทรกผสาน
กบัรูปทรงโครงสร้างวิศวกรรมจากฝีมือมนุษย ์เพื่อสะทอ้นนยัยะของทฤษฎีแนวความคิดท่ี “ความ
ตอ้งการท่ีไม่รู้จบของมนุษย ์คือจุดส้ินสุดของธรรมชาติ” ผา่นกระบวนการเทคนิคภาพิมพโ์ลหะร่อง
ลึก (Intaglio Printing Process) แต่ดว้ยรูปแบบและเทคนิคการสร้างสรรคอ์ยูใ่นช่วงการศึกษาทดลอง
จึงตอ้งพฒันาเพื่อไดผ้ลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งและสมบูรณ์เพิ่มขึ้นต่อไป 
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ภาพท่ี 31 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

ช่ือผลงาน The bridge of nature 
ขนาด  59 x 71  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 32 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

ช่ือผลงาน Twin Tower 
ขนาด  60 x 71  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

ช่ือผลงาน monument of nature 
ขนาด  61 x 73  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 จากการได้ศึกษาและทดลองรูปทรงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์เพื่อคน้หาผลสัมฤทธ์ิทาง

ผลงานศิลปะ ท่ีส่ือสารประเด็นปัญหาด้วยความสอดคล้องของสาระเน้ือความและทรูปทรง

สัญลกัษณ์ ผลงานในชุดน้ีจึงมีการพฒันาต่อจากชุดผลงานของปีการศึกษา 2561 ท่ียงัไม่สมบูรณ์ทาง

แนวความคิดและการการสร้างสรรค์ ต่อมาจึงให้ความสนใจในประเด็นโครงการทางยกระดับ

โฮปเวลล ์ท่ีเป็นปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายอนัก่อให้เกิดซากโครงสร้างทางสัญลกัษณ์อนัสะทอ้น

ถึงปัญหาความลม้เหลวของการบริหารงานจากภาครัฐ ดว้ยเน้ือหาสาระดัง่กล่าวไดเ้ปล่ียนประเด็น

ความเช่ือมโยงทางเน้ือสาระจากผลงานชุดก่อนหน้า ดัง่นั้นผลงานในชุดภาคการศึกษน้ีจึงมีบริบท

ทางสัญลกัษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ในผลงานชุดน้ีเป็นการเร่ิมจบัโครงสร้างทางวิศวกรรมอนั

เกิดจากโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์ท่ีถูกปล่อยทิ้งใหท้รุดโทรมน ามาสร้างสรรคเ์ป็นรูปทรงทาง

สัญลกัษณ์เพื่อให้เกิดบริบทใหม่ ท่ีสามารถสะทอ้นอารมรณ์ความรู้สึกผ่านโครงสร้างเสาตอม่อ 

แม่พิมพ์ปูน เศษเหล็ก รวมถึงเศษซากจากการร้ือทุบภายใต้สภาพแวดลอ้มสมมุติ โดยฐานราก

โครงสร้างสัญลกัษณ์ภายในผลงานชุดน้ียงัขาดมิติในแง่มุมการสร้างสรรค์ โดยส่งผลให้รูปทรง

โครงสร้างยงัไม่สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงประเด็น จึงท าให้ยงัตอ้งทดลองแนว

ทางการสร้างสรรค์เพื่อความหลากหลายของบริบททางทศันศิลป์ และให้สะดวกต่อการหยิบใช้

สัญลกัษณ์ท่ีมีหลากหลายเหล่าน้ีให้สอดคลอ้งและสมบูรณ์ ตามเจตนาของผูศึ้กษาวิจยัผลงานใน่แง่

การสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือผลงาน monument of nature 
ขนาด  60 x 71  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2562 
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ภาพท่ี 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือผลงาน monument of nature 
ขนาด  61 x 72  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2562 
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ภาพท่ี 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือผลงาน monument of nature 
ขนาด  58 x 73  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2562 
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ระยะที่ 3 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ระหว่างปีการศึกษา 2562  –  2564 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “อนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลว” ท่ีผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ตีความรวมถึงการทดลองแกไ้ขภายใตบ้ริบทของศิลปะร่วมสมยั อนัก่อใหเ้กิด

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิจยั ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นของความส าเร็จในกระบวนการต่างๆ ท่ีไดท้ดลอง

และสร้างสรรค์ผ่านความเป็นปัจเจกบุคคล โดยอาศยัทฤษฎีและแนวทางศิลปะแวดลอ้มมาเป็น

ตัวอย่างในการพฒันาต่อยอดผลงาน ในบริบทท่ีสอดรับกับเน้ือหารูปแบบและเทคนิควิธีการ

สร้างสรรคโ์ดยมีเน้ือความ ดัง่น้ี  

 

 ด้านเร่ืองราวเน้ือหาความคิดและความหมายของสัญลกัษณ์ 
 เน้ือหาความคิดและความหมายของสัญลกัษณ์ภายใตห้วัขอ้ “อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว” 

เป็นการน าเสนอเร่ืองราวปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายจากโครงการโฮปเวลล ์ท่ีสร้างความเสียหาย

ต่อประเทศและประโยชน์ทางสาธารณะแก่ประชน โดยเร่ิมตน้จากโครงการท่ีไม่สอดรับกบัปัญหา

การจราจรท่ีเกิดขึ้นและสภาพพื้นท่ีแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการบริหารงานท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อเบิก

งบประมาณและกอบโกยผลประโยชน์ หลงัจากนั้นก็ผลดัเปล่ียนคณะบริหารในขณะท่ีโครงการ

ดา้นการคมนาคมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองต่อแผนการพฒันาประเทศ และทิ้งไวเ้พียงโครงสร้าง

ท่ีเส่ือมโทรมของเสาตอม่อ อนัเป็นสัญลกัษณ์และภาพสะทอ้นของความลม้เหลวท่ีทิ้งไวใ้ห้เป็น

อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว 

 

 ด้านรูปแบบ 
 ผลสัมฤทธ์ิของผลงาน คือการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์โดยอาศยัการส่ือสารและแสดงออก

ผ่านเคร่ืองมือท่ีเรียกว่าทศันธาตุ อนัสามารถน ามาร้อยเรียงให้เกิดภาพสะทอ้นภายในจินตนาการ

ออกมาเป็นรูปทรงทางศิลปะผ่านกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคโลหะล่องลึก ( Intaglio 

Printing Process) โดยใชรู้ปทรงจากโครงสร้างของโครงการโฮปเวลลแ์ละโครงสร้างต่อเติมภายใน

สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงเช่นเสาตอม่อ เศษปูน เหล็กเส้นและนั่งร้าน (scaffolding) มาตีความสร้าง 

เป็นสัญลกัษณ์ทางศิลปะ อนัมีความสมบูรณ์ทางค่าน ้ าหนักแสงเงาพื้นผิวและบรรยากาศภายใน

ผลงาน อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาสาระและอารมรณ์ความรู้สึกอนัน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ

ของผลงานชุดวิทยานิพนธ์หวัขอ้ “อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว” 
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ด้านเทคนิควิธีการ 
 ภายใตก้ระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานผา่นเทคนิควิธีการภาพพิมพโ์ลหะ จ าเป็นตอ้งมีความ

ช านาญและคุน้เคยในขั้นเทคนิคเฉพาะน้ีท่ีมีล าดบัขั้นตอนอย่างเป็นระบบ การสร้างองค์ประกอบ

ทางทศันธาตุและค่าน ้าหนกั ท่ีเกิดขึ้นบนแม่พิมพเ์กิดจากระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัของการน าแม่พิมพ์

ไปแช่ในอ่างกรด เพื่อตอ้งการให้เกิดการทบัซ้อนกนัของเส้น พื้นผิว ระนาบท่ีมีค่าน ้ าหนกัแตกต่าง

กนัใหผ้สานเป็นรูปทรงอนัสอดคลอ้งกบัแสงเงาและมิติภายในผลงาน เพื่อใหเ้กิดสุนทรียท์างศิลปะ

ท่ีตรงตามเจตนาของผูค้น้ควา้วิจยั 

 ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาของการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ อันน ามาสู่

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ โดยเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

ทดลองสร้างสรรคอี์กทั้งยงัเพื่อพฒันา ระบบความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานในวิทยานิพนธ์ชุดน้ี

ซ่ึงใหแ้นวทางการสะทอ้นมุมมองท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้และอารมรณ์ความรู้สึก 
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ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 1 
 

ช่ือผลงาน monument of decay no.1 
ขนาด  58 x 73  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 2 
 

ช่ือผลงาน monument of decay no.2 
ขนาด  58 x 73  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 3 
 

ช่ือผลงาน monument of decay no.3 
ขนาด  58 x 73  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 4 
 

ช่ือผลงาน monument of decay no.4 
ขนาด  58 x 73  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 41 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 5 
 

ช่ือผลงาน monument of decay no.5 
ขนาด  58 x 73  เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะ (Intaglio) 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2563 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

  

 วิทยานิพนพ์ หัวขอ้ “อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว” เป็นผลสัมฤทธ์ิของการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะภาพพิมพ ์ภายใตบ้ริบทของศิลปะร่วมสมยัเพื่อถ่ายทอดประเด็นปัญหาการทุจริตเชิง

นโยบายในโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์เพื่อน ามาสร้างสรรครู์ปทรงทางศิลปะอนัเป็นสัญลกัษณ์

ท่ีมีนัยยะสะทอ้นเร่ืองราวและปัญหาภายใตโ้ครงสร้างเสาปูน ผ่านกลวิธีเฉพาะตนเองรวมทั้งใช้

เทคนิคกระบวนการทางทศันศิลป์ การพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) เพื่อ

สร้างรูปทรงสัญลกัษณ์ผ่านโครงสร้างทางวิศวกรรมดว้ยการใชท้ศันธาตุของเส้นจุด รูปทรง พื้นผิว

พื้นท่ีวา่ง หลอมรวมเป็นผลงานทศันศิลป์ท่ีมีเร่ืองราวและเน้ือหาสาระในบริบทของตวัเอง 

 ปัญหาเร่ืองราวการทุจริตเชิงนโยบายจากโครงการทางยกระดบัโฮปเวลล ์ท่ีรัฐบาลตอ้งเป็น

ผูจ่้ายค่าเสียหายกว่า 2 หม่ืนลา้นบาทแก่บริษทัโฮปเวลลจึ์งก่อให้เกิดโครงสร้างท่ีมีไวร้ะลึกถึงความ

ลม้เหลวของการปฏิบติังานจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ ในส่วนการรับผิดชอบจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็ไม่สามารถ

หาตวัผูก้ระท าผิดได้ อนัเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายเป็นการผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐบาล

เครือข่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงซับซ้อนเก่ียวพนักนั ดว้ยสภาพแวดลอ้มดงักล่าวขา้พเจา้จึงมีความสนใจ

ประเด็นปัญหาน้ีและดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานอนัเกิดจากบริบทของความส้ินหวงั ก็เพื่อตอ้งการ

รูปทรงตวัแทนอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการสร้างบรรยากาศทางการรับรู้ท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยง

เป็นเอกภาพมีความหมายคือ ผลสัมฤทธ์ิของการสะทอ้นปัญหาเร่ืองราวและอารมณ์ความรู้สึกผ่าน

กระบวนการดา้นทศัน์ศิลป์ โดยขา้พเจา้เช่ือว่าการสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ใช่เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตวัเราเอง แต่เพื่อการสร้างสรรค์อนัสามารถสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดขึ้น

และสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชนในสังคมได ้จากการศึกษาวิจยัรวมถึงคน้ควา้ขอ้มูลภายใต ้

วิทยานิพนพ ์หัวขอ้ “อนุสาวรียแ์ห่งความลม้เหลว” อนัไดผ้ลสัมฤทธ์ิเป็นท่ีหนา้พอใจในแง่มุมของ

การสร้างสรรคผ์ลงาน หากแต่ดา้นประเด็นเน้ือหาสาระ (ในขณะปัจจุบนั)  
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ช่ือ-สกุล คมสันต ์ตนัเสรีสกุล 
วัน เดือน ปี เกดิ 4 พฤษภาคม 2537 
สถานท่ีเกดิ นครปฐม 
วุฒิการศึกษา 2565       ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ ์ 

        คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั  
        ศิลปากร  
2560       ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ ์คณะ  
        จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 159/521 ซ.10 หมู่2 ต.หว้ยจระเข ้อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
ผลงานตีพมิพ์ 2562  - ร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพน์านาชาติ “International,   

         Print Biennial Varna 20th 2019” ประเทศบลัแกเรีย  
2561  - ร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพน์านาชาติ“International   
         Print Exhibit: 2018 R.O.C.” ประเทศไตห้วนั  
         - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั “The 28th Exhibition   
         of Contemporary art by Young Artist” ณ ศูนยศิ์ลป  
         วฒันธรรม พระราชวงั สนาม จนัทร์ นครปฐม ประเทศไทย   
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