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บทคัดยอ 

 

“วิกฤตการณการเมืองไทย” เปนศิลปนิพนธท่ีตองการสื่อสารถึงความขัดแยงทางการเมืองท่ี

กลายเปนจลาจลและการใชความรุนแรงปราบปราม ซ่ึงมักลงทายดวยการรัฐประหาร เชน เหตุการณ 

14 ตุลา 2516 6 ตุลา 2519 พฤษภาทมิฬ 2535 และการชุมนมุตอตานพรรคการเมืองฝายตรงขามใน 

ชวงเวลาท่ีผานมาความวนเวียนของวิกฤติการณในสังคมไทยแสดงใหเห็นวา การเมืองของประเทศไทย

มีปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข 

ขาพเจานําเรื่องราวเหลานี้มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานประติมากรรมในโครง 

การ นี้โดยจําลองสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณสําคัญตางๆ ข้ึน ในลักษณะท่ีดูเหมือนของเด็กเลนมีการปรับ

รายละเอียดบางประการใหมีลักษณะเกินความเปนจริงและปรับเปลี่ยนทาทางของคนท่ีมีสวนรวมใน

เหตุการณใหผิดแผกไปจากความจริง เพ่ือแสดงทัศนคติของขาพเจาตอปญหาการเมืองของประเทศ

ไทยในปจจุบัน 
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Abstract 

 

This art project named “Thailand’s political crisis” exposes the political 

conflict situation in Thailand. It always started by mob, then the violence attack from 

the government soldier and finished by the ruling military dictatorship, e.g. the 14th 

October 1973, the 6th October 1976, the black may 1992 and the current mob from 

the opposite political parties in Thailand.  These political riots have occurred again 

and again and it shows that the real political problem is still unsolved in Thailand.  

This political issue in Thailand inspired me to create sculpture that imitates 

these important political events in the small model. The artist changed some small 

details to be exaggerated than reality and misrepresent the posture of people in the 

event to express my personal perspective about current political issue in Thailand.   
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ผูสนใจงานศิลปะท่ัวไป 
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บทท่ี1 

 บทนํา  

ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกวันนี้ มักเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรัปชั่นของขาราชการ และ

นักการเมือง การเอารัดเอาเปรียบ การผูกขาดระบบเศรฐกิจของนักธุรกิจท่ีหวังแตผลกําไร ทําใหความ

ขัดแยงของกลุมคนบานปลายกลายเปนปญหาใหญ เรายังคงพบเห็นเหตุการณท่ีคลายคลึงกันซํ้าแลว

ซํ้าเลา  การชุมนุมขับไลนักการเมืองและการสลายการชุมนุมกลายเปนวัฎจักรของการเมืองไทย ซ่ึงจบ

ลงดวยการปรากฏตัวข้ึนของผูใชกําลังฉีกรัฐธรรมนูญท้ิงแลวก็เขียนข้ึนมาใหม ภาพเหตุการณซํ้าแลว

ซํ้าเลาของเหตุการณทางการเมืองแบบนี้ ทําใหขาพเจาสนใจท่ีจะนําเอาเรื่องเหตุการณทางการเมือง

กับสัญลักษณของพ้ืนท่ี ท่ีบุคคลเหลานี้ใชเปนสถานท่ีในการชุมนุม เปนแรงบัลดาลใจท่ีนํามาใชในการ

สรางสรรคผลงานชุดนี้ 

ความเปนมาและความสําคัญของปญาหา 

บานเมืองของเราปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมา

ตั้งแต พ.ศ. 2475 โดยอาจมีการสลับไปเปนระบอบเผด็จการอยูบาง จนทุกวันนี้ประเทศไทยมี

กฏหมายสูงสุดมาแลว 20 ฉบับ นาจะเปนสถิติท่ีไมนาภูมิใจเอาเสียเลย ท่ีไดเปนประเทศเผด็จ

การทหารเชนเดียวกันกับประเทศเกาหลีเหนือ ในขณะท่ีประเทศรอบขางเราเปนประชาธิปไตยกัน

หมดแลว การท่ีเราจะดันประเทศไปยังประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้น ผูใหญในบานเมืองเราตองยึดหลัก

สากลในแบบของอารยประเทศ หลักการของประชาธิปไตยคือการยึดหลักเสียงสวนใหญ  ใน

ขณะเดียวกันก็ตองปกปองสิทธิเสรีภาพของเสียงสวนนอยดวย การท่ีคนกรุงเทพผูมีการศึกษาสูงๆข้ึน

เวทีสนับสนุนการชุมนุมเรียกรองใหทหารออกมายึดอํานาจ ก็อาจจะเปนสิ่งท่ีชี้ไดวาการปกครองของ

ประเทศไทยในแบบเดิมๆนั้นลมเหลวมาโดยตลอด    

งบประมาณของกองทัพเพ่ิมข้ึนทุกๆปมาจากท่ีประเทศไทยมีจํานวนสัดสวนทหาร 0

1 (ตัวเลข

รวมทหารนอกประจําการและกลุมไมเปนทางการท่ีเรียกวา militia) ตอประชากรถึง 10:1000 คน ซ่ึง

1 ผาสุก พงษไพจิตร, วิกฤตการเมอืงไทยกับบทบาทของกองทัพ [Online], accessed 3 March 2017. 

Available from http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1306905371&grpid= 
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เยอะมากถาไปเทียบกับประเทศเจริญแลวอ่ืนๆ ท่ีอเมริกามีประชากรทหารตอประชาชน 7.9:1000 

คน สหราชอณาจักรประชากรทหารตอประชาชน 6:1000คน  เยอรมันประชากรทหารตอประชาชน 

5:1000 คน อินโดนีเซีย 4.1:1000 คน และญ่ีปุนประชากรทหารตอประชาชน 2:1000 คน ถามอง

เทียบตัวเลขกันดูแลวก็จะพบวาประเทศไทยนาจะตองเจริญกวาญี่ปุนในแงของสถิติ ซ่ึงยอนแยงกับ

สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันอยางสิ้นเชิง  

ซ่ึงตัวอยางท่ียกมาขางตนนั้นทําใหขาพเจาตั้งขอสังเกตถึงความเปนไปของสังคมจากอดีต

จนถึงปจจุบันนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด โดยสังเกตจากพฤติกรรมของคนใหญคนโตท่ีมี

ชื่อเสียง มีหนามีตาในสังคมมียศมีตําแหนงจากอดีตถึงปจจุบัน แลวนําเอามาเปนขอมูลเพ่ือใชในการ

สรางเปนผลงานประติมากรรมเพ่ือแสดงทัศนคติตอปญหาในสังคมทุกวันนี้ในรูปแบบเหนือจริงเหมือน

ของเลน แสดงอารมณขันเพ่ือใหงานสามารถสื่อสารกับผูชมไดงายไมซับซอนผานผลงานประติมากรรม 

วัตถุประสงคของการสรางสรรค 

1. ตองการแสดงเนื้อหา เรื่อง,เหตุการณหรือบุคคล ท่ีมักจะเปนขาวซ่ึงมีอิทธิพลกับสังคมไทย

ในปจจุบัน ผานงานศิลปะรวมสมัย 

2. ตองการแสดงออกถึงความรูสึกขันตอผลลัพธแหงความขัดแยงทางการเมืองของประเทศ

ไทยท่ีวนเวียนเกิดข้ึนเปนปกติของสังคม 

แนวความคิดในการสรางสรรค 

การใชของเลนมาแทนตัวบุคคลท่ีอยูในเหตุการณสําคัญตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม แลวเพ่ิม

บริบท ทาทาง ฉากเหตุการณ สถานท่ีสําคัญๆในประเทศไทย ท่ีถูกปรุงแตงเหตุการณและเรื่องราว

ข้ึนมาใหม เพ่ือเพ่ิมสีสันใหผูชมเขาใจถึงสารท่ีขาพเจาตองการจะสื่อตอเหตุการณนั้นๆ โดยวิธียอ

สัดสวนใหมีขนาดเทาของเลนและเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปจากเดิม ทําใหผลงานท่ีออกมาสามารถเลาถึง

ทัศนคติสวนตัวตอเรื่องราวปญหาตางๆ และทําใหผูชมมีความรูสึกรวมไปพรอมกับเรื่องท่ีขาพเจา

ตองการนําเสนอ 
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ขอบเขตของการสรางสรรค 

 ขอบเขตดานเนื้อหา  

1. ศึกษาประวัติศาสตรท่ีมาของปญหาการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีถูก

ระบอบเผด็จการทหารครอบงําและบิดเบื้อจนทําใหการปกครองประเทศไทยลมเหลวมาโดย

ตลอด 

2. ศึกษาปญหาท่ีเกิดมาจากจํานวนทหารท่ีมีมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงสวนทางกับภาคสังคม

ยุคปจจุบันท่ีไมไดมีความจําเปนเทาสมัยกอนท่ีมีสงครามกับประเทศตางๆ 

3. ศึกษาสังคมชนชั้นกลางและสูงในกรุงเทพมหานครท่ีมีแนวโนมวาจะมีความคิดท่ี

จะมองทหารท่ีจะคอยแกปญหาการเมืองตางๆ รวมถึงปญหาการปกครองแบบประชาธิปไตย

ดวย 

ขอบเขตดานรูปแบบ 

1. ศึกษารูปแบบของโมเดลจําลองขนาดเล็ก เนื่องจากการยอสัดสวนอยางถูกตอง 

การวัดขนาดอยางแมนยําจากสัดสวนจริง การจัดแตงภูมิทัศนจริงลงมาอยูในขนาดเล็ก สงผล

ใหเกิดปรากฎการณหยุดนิ่งของเหตุการณตางๆท่ีสามารถดูไดรอบดาน ดวยมุมมองจาก

สายตามนุษยท่ีสามารถกวาดลงไปดูแตละเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน  

2. ศึกษาจากรูปทรงท่ีเหนือจริง ท่ีสามารถสื่อสารไดเขาใจกวาการใชสิ่งแทนท่ีมา

จากโลกแหงความจริง ไมวาจะเปน ทาทางของตัวการตูน การประชดอยางตรงไปตรงมาเพ่ือ

ลอเลียนแบบท่ีตลกทําเพ่ือความตลกขําขัน เปนตน 

ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 

 1. ไดรับแรงบันดาลใจจากเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความขัดแยงทางการเมือง 

 2. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการคนควาหาเรื่องราว เหตุการณ และหากรณีศึกษาเพ่ือ

เทียบเคียงอดีตกับปจจุบัน วิเคราะหแลวตั้งประเด็นการศึกษา 

 3. ตั้งสมมติฐานกับรูปแบบตางๆ หาความเปนไปไดท่ีจะสื่อสารดวยการใชภาษาทาง

ประติมากรรม 

 4. ศึกษาและวิเคราะหผลงานศิลปน 

  4.1 ศิลปนดานเนื้อหา 
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   4.1.1 ออตโต ดิก (Otto Dix) 

  4.2 ศิลปนดานรูปแบบ 

  4.2.1 เจค และ ดีโนส แชปแมน (Jake & Dinos Chapman) 

  4.2.2 เฟรดดิก รัดดัม (Fredrik Raddum) 

  4.3 ศิลปนดานเทคนิค 

   4.3.1 อบิเกล โกลดแมน (Abigail Goldman) 

 5. สรางแบบราง 2 มิติ และแบบจําลอง 3 มิติ 

 6. สรางสรรคผลงานจริง 

 7. สรุปรวบรวมขอมูลและปญหาท่ีเกิดข้ึน 

แหลงขอมูล 

ขอมูลจากประสบการณตรง 

1. จากประสบการณตรงท่ีเปนผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน จากการชุมนุม 

ของมวลมหาประชาชน(กปปส.) 

2. การคนควาขอมูลรูปภาพทางศิลปะจากผลงานของศิลปน 

แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

1. บทความ “ความขัดแยงทางการเมืองของไทย...ขามไปใหพนพลวัตภายใน” ของ 

 รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด 

  2. สารคดี “5 Step to Tyranny” ผลิตโดยชองโทรทัศน BBC 

  3. สารคดี “ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองประเทศไทยหลังการปฏิวัติ 2475” 

  4. รายการ “เจาะขาวตื้น” ผลิตโดยชองรายการออนไลน SpokeDark TV  

อุปกรณท่ีใชในการทําศิลปนิพนธ 

 อุปกรณท่ีใชในการรางภาพ 

1. สมุดสเก็ตภาพ 

2. ดินสอ 

3. ปากกาหมึกดํา 

4. ยางลบ 
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อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน 

1. เครื่องพิมพ 3 มิติ และเสนพลาสติก  

2. เรซ่ิน 

3. ไฟเบอรกลาส 

4. สีโปวรถยนต 

5. กระดาษทราย 

6. อีพอกซ่ีพุตตี้ 

7. กาว 

8. แบบจําลองคนขนาดเล็ก 

9. สีสเปรย 

10. แผนพลาสวูด 

11. โฟมกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

บทท่ี2 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสรางสรรค 

 

 การปกครองของประเทศไทยนั้นสรางความเดือดรอนใหกับผูคนจํานวนมาก ซ่ึงชี้ใหเห็นถึง

ความหนักหนาสาหัสของปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมวาเปนการชุมนุมประทวงปดถนนอยูกันแคในกรุงเทพแลว

สนับสนุนใหทหารออกมาปฏิวัติ และเหตุการณการชุมนุมตางๆท่ีคลายกัน ท่ีสุดทายก็มีผูคนบาดเจ็บ

ลมตายกันอยูทุกครั้งท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีพบเห็นเปนสิ่งท่ีเปนคําถามคางคาใจขาพเจาในเรื่องของหลักการ

ความถูกตองของคนในสังคม การฆากันของคนไทยดวยกันเองเปนเรื่องท่ีหนาเศราใจ แตคนไทยก็ฆา

กันไดทุกครั้งเพราะความเกลียดชังบังตา ทําใหสัตวท่ีประเสริฐแลวกลับกลายเปนสัตวเดรัจฉานท่ีฆา

กันท่ีใจกลางเมืองอยางไมสนใจคําสอนของศาสนา อยางท่ีในภาพเหตุการณตางๆในอดีต  

ทัศนคติในการสรางสรรค 

สิ่งท่ีคนไทยสวนใหญยึดถือคือ หลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา ท่ีใชขัดเกลาจิตใจ ไมให

สัญชาตญาณแบบมนุษยถํ้ายุคกอนประวัติศาสาตร ท่ีใชกําลังฆาฟนกันแทนท่ีจะใชสมองในแบบคนยุค

ปจจุบันท่ีเจริญแลวใชเหตุผลพูดคุยตกลงกันอยางมีอารยธรรม คนจําพวกท่ีชอบใชอารมณมากกวา

เหตุผล จะตกเปนเครื่องมือของผูอ่ืนโดยงาย อยางท่ีเห็นกลุมกอนของความเกลียดชังท่ีถูกปลุกปนให

เกิดข้ึนจากเหตุผลของการเกลียดตัวบุคคลจนไมสนใจหลักการท่ีถูกตอง เรียกรองใหทหารออกมาทํา

การยึดอํานาจโดยวิธีการท่ีไมชอบธรรมจากรฐับาล เกิดการสลายการชุมนุม บาดเจ็บลมตายทุกครั้ง  

เหตุการณเหลานี้วนเวียนเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าเลา ในสถานท่ีเดิมๆ จนสถานท่ีเหลานั้นกลายเปน

สัญลักษณทางการเมืองท่ีถูกเอาไปโยงกับเรื่องตางๆ มากมายท่ีอาจไมไดเก่ียวของกับสถานท่ีตรงนั้น

เลยแมแตนอย ความไมเปนเหตุเปนผลท่ีเกิดข้ึนตลอดมาจนปจจุบัน ทําใหขาพเจาสนใจในความลักลั่น 

ของเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจากการแยงชิงอํานาจกันของผูใหญในบานเมือง ท่ีเกิดข้ึนอยางไมเปนเหตุเปนผล

กันเลยแมแตนอย ขาพเจาจึงสืบคนขอมูลตางๆ เพ่ือสรางสรรคงานชุดนี้ 
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ท่ีมาของแนวความคิดและความบันดาลใจ 

 ขอมูลจากเหตุการณสําคัญในอดีตท่ีถูกบันทึกไวในความทรงจําของประชาชนทุกคน แต

เหตุการณท่ีคลายคลึงกันก็ปรากฏใหเห็นในหนาประวัติศาสตรการปกครองของประเทศไทยทุกยุคทุก

สมัย ขาพเจาสนใจท่ีจะศึกษาและเทียบเคียงกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนหนานั้นเพ่ือหาสาเหตุ

ของวัฏจักรตางๆ ท่ีดูเหมือนจะเกิดจากผูมีอํานาจท่ีอยูเบื้องหลังสถานการณตางๆ เพ่ือแยงชิงซ่ึง

อํานาจและผลประโยชนใหไดมากับกลุมของตน กลายมาเปนวัฏจักรท่ีขาพเจาอยากจะสะทอน

ทัศนคติตอเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน     

อิทธิพลท่ีไดจากประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย 

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

 ขาพเจาศึกษาจากโครงงานวิจัยท่ีศึกษาขอมูลจากเอกสารของรัฐบาลตางประเทศ เก่ียวกับ

ความเปนไปในประเทศไทย โดยมุงเนนศึกษาเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 โดยใชชื่อหัวขอวา การ

เมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอม ภายใตอํานาจโลก1

2 ท่ีมุงศึกษาอิทธิพลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีเขามา

ยุงเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยในชวงเวลานั้น ท่ีท่ัวโลกมีการเกิดข้ึนของลัทธิคอมมิวนิสต 

โดยชี้ใหเห็นถึงการท่ีสหรัฐอเมริกาผูกสัมพันธและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนปอมปราการใหกับโลก

เสรีท่ีจะตอตานอุดมการณคอมมิวนิสต จากการสนับสนุนในทุกดานจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยท่ี

ตํารวจไทยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานซีไอเอ (CIA-Central Intelligence Agency) ของ

สหรัฐอเมริกาจัดตั้งบริษัทบังหนาชื่อ SEA Supply เพ่ือสนับสนุนกิจการทหารใหตําราจไทย สวน

กองทัพไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานจัสแมค (JASMAG) เพ่ือสนับสนุนกิจการทหารในประเทศ

ไทยตั้งแตสมัย จอมพล ป. เปนนายกรัฐมนตรี 

 แตรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเริ่มไมพอใจนโยบายหลายอยางของรัฐบาลจอมพล ป. อัน

เนื่องมาจากภาคเศรษฐกิจ ซ่ึงจอมพล ป. ยังคงใชนโยบายเศรษฐกิจซ่ึงยังเนนเศรษฐกิจแบบชาตินิยม

อยู สงผลใหภาคเอกชนไมเติบโต โดยเฉพาะไมอํานวจความสะดวกใหบริษัทเอกชนสหรัฐอเมริกาเขา

มาทําธุรกิจ แถมยังไปคบหากับจีน ซ่ึงเปนศัตรูทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา และดวยสถานการณท่ี

เอ้ืออํานวย จอมพล สฤษด์ิ หนึ่งในผูนําทหารเวลานั้น ไดเขาทําขอตกลงลับกับจัสแมค โดยขอความ

2 รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, ความขัดแยงทางการเมืองของไทย....ขามไปใหพนพลวัตภายใน 

[Online], accessed 4 March 2017. Available from http://www.14tula.com/activity/s2552.pdf 
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สนับสนุนในการกอรัฐประหาร จอมพล สฤษดิ์ ยืนยันวาหากยึดอํานาจได จะยังคงสนับสนุนนโยบาย

ของสหรัฐอเมริกา โดยเอกสารของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยืนยันตรงกัน 

 ขอมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นถึงการตอรองแลกรับผลประโยชนระหวาง จอมสฤษดิ์ กับ 

สหรัฐอเมริกา หลังจาก จอมพล สฤษด์ิ เสียชีวิต จอมพล ถนอม และ จอมพล ประภาส ข้ึนมา

ปกครองประเทศตอ หลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนใหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบ

เผด็จการมาเปนประชาธิปไตย โดยสนับสนุน จอมพล ถนอม ต้ังพรรคสหประชาไทย และไดรับชัย

ชนะในการเลือกตั้งและเปนนายกรัฐมนตรีตอมาเรื่อยๆ การเก่ียวดองกันระหวางจอมพล ถนอมและ 

จอมพล ประภาสอยางแนบแนนโดยวางทายาทสืบอํานาจอยางนาย พ.อ.ณรงค กิตติขจร รวมท้ังการ

ตออายุราชการ ทําใหเกิดความไมพอใจกันภายในกองทัพนําไปสูชนวนการเกิดจราจลในวันท่ี 14 

ตุลาคม การจราจลท่ีเกิดข้ึนในวันนั้น เกิดข้ึนหลังจากมีการเจรจากันระหวางรัฐบาลกับแกนนํา

นักศึกษาจนไดขอยุติเพียงพอท่ีจะสลายตัว แตดวยสถานการณท่ีเหมือนจะถูกสรางข้ึนบางอยาง 

แทนท่ีการรวมตัวกําลังจะจบสิ้นลง กลับกลายเปนการเกิดความวุนวายข้ึนมาอีก จนเกิดการปะทะกัน

ระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ี งานวิจัยท่ีไดศึกษาพูดถึงการสรางสถานการณบางอยางโดยคนท่ีอยูใน

แวดวงของรัฐบาลเอง ท่ีต้ังใจจะสรางสถานการณใหเกิดการปะทะกันอยางรุนแรง และเกิดการ

บาดเจ็บลมตายกันเปนจํานวนมาก เพ่ือท่ีจะใหประชาชนโกรธแคนผูนํา อันจะทําใหเปนเง่ือนไขให

ผูนํา ไมสามารถอยูในประเทศตอไปได ความรุนแรงวุนวายท่ีถูกสรางข้ึนจากกลุมคนไมทราบฝาย ท่ี

ไมไดหยุดอยูแคการไดมาซ่ึงรัฐธรรมนูญ แตตองการโคนลมระบอบถนอม-ประภาสไปเลย การจะทํา

แบบนี้ไดจําเปนตองจัดสรางความรุนแรงมาเปนเง่ือนไข เพ่ือใหผูนําไดวาประจักษวา ตัวเองไมไดมี

ความควบคุมเหนือกองกําลังของตนเองอีกตอไป เพราะคนวงในท่ีไวใจท่ีสุดก็ไมยอมทําตามคําสั่ง

ผูบังคับบัญชาเสียแลว  

งานวิจัยท่ีขาพเจาใชศึกษาชี้ใหเห็นถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาท่ีเปน

ตนแบบของประเทศเสรีนิยมในยุคสงครามเวียดนาม แตยังสนับสนุนประเทศท่ีปกครองแบบเผด็จ-

การทหารอยางประเทศไทย และการขัดแยงกันภายในของกองทัพท่ีมีการขัดผลประโยชนกันของคน

วงในเอง จนทําใหเกิดเหตุจราจลข้ึนมีประชาชนบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมากอันเกิดจากความ

ขัดแยงของผูมีอํานาจในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
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ภาพท่ี 1 ภาพเหตุการณการชุมนุมของนักศึกษาในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516  

ท่ีมา : siamintelligence, ขบวนนักศึกษาไทยยุค 14 ตุลา 2556 [Online], accessed 7 March 

2017. Available from http://www.siamintelligence.com/studen-power-14th-56/ 

 

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 

เหตุการณความรุนแรงท่ีถูกปกปดจากหนาประวัติศาสตรไทย เพราะคนท่ีเก่ียวของกับ

เหตุการณความรุนแรงนี้ ไมตองรับผิดชอบตอการกระทํา แถมยังไดคุณงามความดีท่ีไดกระทําการ

ลอมปราบอยางรุนแรงและทารุณตอนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในชวงเวลาตั้งแตเวลาเชา

ตรูของวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  

ชวงเวลาเบงบานของยุคประชาธิปไตยท่ีไดมาหลังจากเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

การปกครองท่ีประชาชนมีสวนในการปกครองประเทศก็ถูกทําลายลง ดวยประเทศรอบขางของไทย

อยาง ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญไปเปนลัทธิคอมมิวนิสต

จากสงครามเย็น กระแสคอมมิวนิสตท่ีโอบลอมประเทศไทยทําใหชนชั้นปกครองเกรงกลัววาไทยจะถูก

กระแสโลกคอมมิวนิสตกลืนไปดวย กลุมท่ีตกเปนเปาหมายอยางนักศึกษาหัวกาวหนาท่ีกําลังประทวง

การกลับมาของเณรถนอม เกิดการแสดงละครลอกรณีฆาแขวนคอพนักงานการไฟฟานครปฐม เม่ือ

 

http://www.siamintelligence.com/studen-power-14th-56/
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วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519 วันรุงข้ึนหนังสือพิมพตีพิมพภาพคลายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ถูก

แขวนคอ กลายเปนชนวนเหตุใหเกิดการปลุกปนใหเกลียดชังนักศึกษาผานสถานีวิทยุ  

การลอมปราบนักศึกษาโดยพวกฝายขวาอยางโหดเหี้ยม เกิดภาพศพนักศึกษาถูกแขวนอยูบน

ตนไมแลวโดนเกาอ้ีฝาด กลายเปนภาพท่ีตราตรึงอยูในความทรงจําของคนไทยทุกคน เชนเดียวกันกับ

การปราบปรามนักศึกษาของจีนท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมิน การสูญเสียท่ีเกิดจากรัฐ แทบจะไมมีการตัดสิน

ลงโทษกับผูกระการอันปาเถ่ือนเชนนี้ได  

 

ภาพท่ี 2 ภาพถายจากชางภาพของ AP ท่ีไดรับรางวัลพูลิตเซอร 1977 และเปนภาพจําของเหตุการณ

วันท่ี 6 ตุลาคม 2519 ท่ีมา : SP03, วันนี้ในอดีต 6 ตุลา พารําลึก [Online], accessed 7 March 

2017. Available from https://pantip.com/topic/31072088 
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มีนิยามคําวา รัฐ (State) ท่ีวา “สิทธิผูกขาดใชความรุนแรงท่ีชอบธรรม การผูกขาดความ

รุนแรงท่ีชอบธรรมหมายความวารัฐเปนผูเดียวเทานั้นท่ีมีสิทธิทํารายรางกายหรือแมแตฆาประชาชนใน

ประเทศไดโดยท่ีสังคมยอมรับในสิทธินั้น"เปนคําพูดของ Max Weber นักสังคมศาสตรและนักปรัชญา

การเมือง คํานิยามนี้สามารถใชไดเปนอยางดีกับประเทศไทย เพราะน้ํามือของรัฐเองท่ีมีสวนรวมใน

การสังหารประชาชนแทบทุกครั้ง อันเนื่องจากสาเหตุท่ีวา “ความม่ันคงของประเทศ” คําศักดิ์สิทธิ์ท่ี

รัฐบาลใชเพ่ือเปนขออางในการใชความรุนแรงกับประชาชน หรือ แมแตรัฐบาลท่ีไดรับการเลือกตั้งมา

แตก็ยังไมสามารถยืนยันวาจะไมมีการเลนเสนสายพรรคพวก แตการท่ีรัฐบาลท่ีไดรับการเลือกตั้งมา

จากเสียงของประชาชนเปนสิ่งท่ีประชาชนไดลงคะแนนตัดสินมาจากคนท่ัวประเทศ มีวาระและ

ระยะเวลาท่ีแนนอน และสามารถแสดงความคิดเห็น วิพากยวิจารณรัฐบาลไดโดยไมตองกลัววาจะผิด

กฎหมาย สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นเปนสิ่งท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวทํากันอยาง

แพรหลาย การปดก้ันไมใหผูคนวิพากยวิจารณแถมยังเอากฎหมายมาเอาผิดประชาชนท่ีมีทาทีไมเห็น

ดวยกับคณะรัฐประหาร 

อิทธิพลท่ีไดรับจากงานศิลปกรรม 

 กระแสนิยมท่ีเกิดข้ึนในโลกของศิลปะรวมสมัย การลอกเลียนแบบจากสิ่งท่ีมีอยูจริงไม

เพียงพอตอการสื่อสารของคนในยุคสมัยนี้แลว การสรางงานท่ีแสดงถึงแตความงามเพียงอยางเดียวก็

ไมสามารถจะสื่อไปถึงความบิดเบี้ยวของสังคมท่ีซอนทับกันจนไมสามารถเขาใจได  ตัวการตูนก็เปนอีก

หนึ่งเครื่องมือท่ีศิลปนรวมสมัยเริ่มจับเอามาใชเปนรูปแบบเพ่ือท่ีจะแสดงออกถึงประเด็นตางๆ ดวย

การท่ีตัวการตูนถูกสอดแทรกเขาไปในชีวิตประจําวันของมนุษยอยางแยกกันไมได ในตอนเริ่มตนมัน

ถูกใชเพ่ือความบันเทิงของเด็กไมวาจะเปนหนังสือการตูน,หนังการตูนรวมถึงวีดีโอเกมสดวย นอกนั้น

ยังถูกนําไปใชในของอุปโภคบริโภคเชนสินคาจากลิขสิทธิ์ของการตูนเรื่องดัง ก็จะกลายเปนสินคาท่ีทํา

ใหคนสนใจและขายไดในราคาท่ีสูงข้ึน ศักยภาพของตัวการตูนท่ีถูกสรางจากจินตนาการของผูเขียน

เปนสิ่งสมมติท่ีไมมีอยูจริงบนโลก แตดวยการอาศัยความแนบเนียนทางศิลปะ คือเทคนิคพ้ืนฐานของ

ศิลปะ คือ การวาดเสน การลงส ีการปนหลอ ใหออกมาในรูปแบบของความเปน รูปภาพ หรือ รูปปน 

ท่ีทําใหออกมาเปนรูปรางหรือรูปทรงท่ีเปนรูปธรรม สามารถมองแลวเขาใจวา มันคืออะไร กําลังทํา

อะไรอยู เพ่ือเปนการสื่อสารกับผูชม  
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 โดยท่ีตัวการตูนนั้นถูกทําใหรายละเอียดท่ีเหมือนจริงถูกลดทอนลงไปจนหมดเหลือเพียงแต

รูปรางหรือรูปทรงท่ีเรียบงาย ซ่ึงกระบวนการลดทอนรายละเอียดนั้นมีประโยชนหลายอยางตามแต

จุดประสงคของมันเอง โดยขาพเจาใชขอมูลเชื่อมโยงและแยกแยะจากประสบการณตั้งแตเด็กจนโต 

การวาดการตูนมังงะ  

  การตูนมังงะของประเทศญ่ีปุนถือเปนสินคาทางวัฒนธรรมท่ีถูกสงออกไปท่ัวโลก ท่ี

ใชการวาดเรื่องราวของตัวการตูนจากจินตนาการผสมรวมกับวัฒนธรรมและเอกลักษณของญี่ปุนท่ี

ผสมรวมกันอยางลงตัว ความสนุกสนาน เรื่องราวท่ีชวนใหติดตามทําใหธุรกิจการตูนมังงะของประเทศ

ญ่ีปุนครองใจคนท่ัวโลกไดอยางนาเหลือเชื่อ กระบวนการของธุรกิจการตูนมังงะในประเทศญ่ีปุนใช

รูปแบบการตลาดท่ีรวดเร็วตอเนื่อง โดยการท่ีจะขายหนังสือการตูนท่ีมีลักษณะเปนหนังสือการตูน

หนึ่งเลมท่ีมีการตูนหลายๆเรื่อง เรื่องละหนึ่งตอนรวมกัน โดยจะขายอาทิตยละ 1 ครั้ง ทําใหผูอานตอง

ซ้ือทุกอาทิตยเพ่ือท่ีจะอานตอไดรูเรื่อง โดยระบบธุรกิจแบบนี้ ความรวดเร็วเปนสิ่งทําใหการวาด

การตูนแบบขาวดําอยางมังงะ โดยเนนท่ีการตัดเสน ลงแสงเงา จึงทําใหตนฉบับสามารถสงไดทัน

ตีพิมพทุกสัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพนิตยสารการตูนรายสัปดาห Weekly Shonen Jump ของสํานักพิมพ Shonen jump 

ท่ีมา : Animanga , Weekly Shonen Jump [Online], accessed 19 March 2017. 

Available from http://animanga.wikia.com/wiki/Weekly_Sh%C5%8Dnen_Jump 
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อิทธิพลดานเนื้อหา 

 ออตโต ดิก (Otto Dix) 

                    จิตรกรเยอรมันท่ีอยูในยุคสมัยสงครามโลก ภาพวาดแนวเสียดสีสังคมสะทอนเรื่อง 

ราวท่ีโหดรายจากสงคราม ดวยภาพเหมือนคนท่ีมีลักษณะเหมือนการตูนท่ีมีการแสดงสีหนาออกมา

ผานสายตาของตัวละคร ภาพทหารกระทําความรุนแรง ความพิกลพิการท่ีเกิดข้ึนจากสงคราม ความ

เปนจริงถูกผสมรวมกับความเกินจริงอยูในภาพวาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพผลงาน “Prangerstrasse” ของออตโต ดิก 

ท่ีมา : Wikiart, Prangerstrasse, Otto Dix, 1920  [Online], accessed 18 March 2017. 

Available from https://www.wikiart.org/en/otto-dix/pragerstrasse-1920 
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อิทธิพลดานรูปแบบ 

เจค และ ดีโนส แชปแมน (Jake & Dinos Chapman) 

                     ศิลปนพ่ีนองชาวอังกฤษสรางผลงานเสียดสีสังคมออกมาไดอยางนาสนใจ งาน “The 

Sum of All Evil” ของพวกเขามีลักษณะเปนโมเดลจําลองสถานการณขนาดเล็ก ท่ีจําลองเหตุการณ

ท่ีถูกสรางข้ึนมาใหเห็นภาพเหตุการณเหนือจริงท่ีมีภาพของกองซากศพจํานวนมาก ภาพการตายอยาง

โหดรายรุนแรง จนแทบจะกลายเปนภาพเหตุการณการฆาลางเผาพันธุเลยก็วาได มีตัวตลกท่ีเปน

เครื่องหมายการคาของรานอาหารจานดวนอยาง Ronald McDonald จํานวนมากท่ีถูกตรึงกางเขน

และอยูในทาทางตางๆสุดนากลัว  

 

ภาพท่ี 5 ภาพผลงาน “The Sum of All Evil” ของ เจคและดีโนส แชปแมน 

ท่ีมา : lara mikocki, The Sum of All Evil, Jake and Dinos Chapman, 2013 [Online], 

accessed 7 March 2017. Available from http://www.designboom.com/wp-

content/uploads/2013/02/jake_dinos_sum_of_all_evil03.jpg 
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เฟรดดิก รัดดัม (Fredrik Raddum) 

                      ไดรับการศึกษาจาก Academy of Art แหงชาติในออสโลประเทศนอรเวย ท่ีมี

อารมณขันตอประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ใชรูปแบบเหมือนตัวการตูนท่ีมีลักษณะเรียบงายกําลัง

แสดงทาทางประหลาด นาสงสัย และดึงดูดสายตาใหตั้งขอสงสัยในตัวการตูนตัวนั้น การนําเอาทาทาง

กริยาท่ีเกินจริงแบบในหนังสือการตูนท่ีถาเปนมนุษยจริงๆ คงไมสามารถทําได  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพผลงาน “The Fountain” ของเฟรดดิก รัดดัม 

ท่ีมา : Galleri Brandstrup, The Fountain, Fredrik Raddum [Online], accessed 10 March 

2017. Available from http://www.brandstrup.no/artists/fredrik-raddum/featured-

works?view=slider#18 
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อิทธิพลดานเทคนิค 

อบิเกล โกลดแมน (Abigail Goldman) 

                      ผลงานของ โกลดแมน ทํางานเปนนักหนังสือพิมพและนักวิจัยของ Federal 

Public Defender ในลาสเวกัส ผลงาน “Blind Date” เปนการจําลองสถานท่ีและชวงเวลาขณะเกิด

เหตุการณฆาตกรรม ท่ีจําลองพ้ืนท่ีโดยรอบใหมาอยูในแบบจําลองท่ีมีขนาด 1:87 ซ่ึงสัดสวนของ

มนุษยภายในงานมีความสูงไมเกิน 1 นิ้ว อยูในกลองแกว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพผลงาน “Blind Date” ของอบิเกล โกลดแมน 

ท่ีมา : Artist A Day, Blind Date, Abigail Goldman, 2016 [Online], accessed 23 

February 2017. Available from https://www.artistaday.com/?p=26483 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี3 

กระบวนการสรางสรรค 

 

ข้ันตอนการประมวลความคิด  

ขาพเจาไดนําเอาอนุสาวรียท่ีถูกสรางเพ่ือระลึกถึงอะไรบางอยาง ท่ีเม่ือมีการชุมนุมเกิดข้ึนก็

จะใชพ้ืนท่ีใกลเคียงกับอนุสาวรียเปนสถานท่ีชุมนุมประทวง จนสถานท่ีดังกลาวกลายเปนสัญลักษณ

ของการชุมนุมประทวงไปแลวไมวาจะมีเหตุผลมาจากอะไรก็ตาม จนทําใหสถานท่ีดังกลาวกลายเปน

อนุสาวรียท่ีมีความหมายเคลื่อนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย จึงเปนเหตุผลท่ีขาพเจานําเอาอนุสวรียตางๆมา

ใชและปรับเปลี่ยนองคประกอบตางๆ เพ่ือเปนการแสดงออกไปตามทัศนคติของขาพเจา 

ข้ันตอนการประมวลความคิดไปเปนรูปธรรม 

การนําเอาอนุสาวรียหรือพ้ืนท่ีสําคัญทางการเมืองมาใชเปนตัวสื่อเพ่ือนําความคิดของผูชม

ไปสูเรื่องของสังคมการเมืองท่ีทุกคนมีภาพจําคลายๆกัน โดยการนําเอาอนุสาวรียตางๆมาทําใหมี

ลักษณะเหนือจริง เปลี่ยนแปลงบริบทโดยรอบท่ีมีอยูใหกลายเปนสิ่งอ่ืน โดยกระบวนการจินตนาการท่ี

เกินจริง แตมีรากฐานมาจากความจริงท่ีสามารถรับรูและเขาใจได อยางเชน การสรางโลกใน

จินตนาการแบบในภาพยนตรการตูน ท่ีสัตวสามารถทําทาทางเหมือนมนุษย การท่ีมนุษยสามารถ

พูดคุยกับสัตวรูเรื่อง ยานพาหนะท่ีสามารถพูดคุยไดราวกับมีชีวิต หรือมนุษยท่ีมีความสามารถพิเศษ

ออกมาตอสู กับปศาจ ก็เปนสิ่ง ท่ีใชการจินตนาการสรางข้ึนมาท้ังนั้น แตผูชมก็ยังเชื่อในสิ่ง ท่ี

จินตนาการเหลานั้นเหมือนวามันเกิดข้ึนจริง ปรากฏการณท่ีกลาวถึง คือความแนบเนียนทางศิลปะ ท่ี

สามารถหลอกตาผูชมใหหลงอยูในโลกสมมติตรงหนาได 
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ข้ันตอนในการดําเนินการสรางสรรคผลงาน 

 ข้ันตอนการคนหารูปทรงจากแบบราง 2 มิติ 

  เปนข้ันตอนเริ่มตนท่ีจะเปลี่ยนภาพในความคิด ออกมาเปนภาพราง 2 มิติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ข้ันตอนการรางภาพในความคิดออกมาเปนภาพวาด 2 มิติ (ผลงานศิลปนิพนธชิ้นท่ี 1) 
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ข้ันตอนการขยายผลงานจริง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ข้ันตอนการข้ึนโครงสรางภายในชิ้นงานดวยโฟมแลวเคลือบดวยอีพ็อกซ่ี 
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ภาพท่ี 10 ภาพข้ันตอนการเพ่ิมดินญี่ปุนเพ่ือทํารายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพข้ันตอนพนสีสเปรยเพ่ือเช็คความเรียบรอยของผิวชิ้นงาน 
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ภาพท่ี 12 ภาพข้ันตอนการปนกลุมควัน 
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ภาพท่ี 13 ภาพของโปรแกรม FlashPrint ท่ีจําเปนสําหรับสั่งการใหเครื่องพิมพ 3 มิติทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 ข้ันตอนการประกอบกําแพงท่ีพิมพจากเครื่องพิมพ 3 มิติ  
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ภาพท่ี 15 ภาพหลังจากท่ีนําเอาสวนตางๆมาติดเขาดวยกัน 
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ภาพท่ี 16 ข้ันตอนการตัดแผนพลาสวูดเพ่ือนํามาทําฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ข้ันตอนการทํางานของเครื่องพิมพ 3 มิติ 
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ภาพท่ี 18 ภาพชิ้นสวนท่ีพิมพเสร็จจากเครื่องพิมพ 3 มิติ  
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ภาพท่ี 19 ภาพข้ันตอนการลงสสีวนประกอบตางๆ 

 



 
 

 

บทท่ี4 

การสรางสรรคและการวิเคราะหผลงาน 

  ความสนใจตอปญหาท่ีเกิดในสังคม นําไปสูความเขาใจในเรื่องความเปนไปในสังคมและ

ความหมายถึงสิ่งท่ีเรียกวา “ความเทาเทียมกันของมนุษย” ขาพเจาไดศึกษา โดยแจงขอมูลออกเปน

กรณีศึกษา และแยกแยะประเด็นในแตละเรื่องท่ีแตกตางกันออกไป 

 การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ขาพเจาไดแบงออกเปน 2 ชวงคือ การสรางสรรคผลงาน

ในชวงกอนศิลปนิพนธ และการสรางสรรคผลงานในชวงศิลปนิพนธ ดังนี้ 

การสรางสรรคผลงานในชวงกอนศิลปนิพนธ 

 ความสนใจเรื่องราวปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในชวงนั้น ทําใหขาพเจาเลือกท่ีจะหยิบยกเอาปญหา

ท่ีเกิดข้ึนรอบโลกมาศึกษาหาความเปนมาของสาเหตุท่ีทําใหเกิดเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน ในชวงนั้นปญหา

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากภัยผูกอการรายมีมากข้ึนและรุนแรงโหดราย ไมวาจะเปนการอัดวีดีโอการ

สังหารตัวประกันแลวนําไปเผยแพรในอินเตอรเน็ต การกราดยิงนักวาดการตูนลอเลียน ท่ีถูกสรางข้ึน

เพ่ือสรางความหวาดกลัว และหาผลประโยชนจากความรุนแรงเหลานั้น ทําใหการฆากันอยางไรปราณี

เหลานี้ทําใหขาพเจาสนใจจะนําเอาปญหาเหลานี้มาใชเปนขอมูลในการทําผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ  

 ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

  ผลงานกอนศิลปนิพนธชิ้นท่ี 1 (ภาพท่ี 20) ขาพเจาเห็นขาวท่ีมีผูกอการรายกราดยิง

สํานักพิมพชารลี เอบโด ท่ีเขียนการตูนลอเลียนสงผลใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก เหตุ 

การณ แบบนี้มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเหตุการณท่ีกลาวขางตนขาพเจามีความคิดท่ีจะใชวิธีจิน 

ตนาการตอยอด โดยความคิดท่ีวาจะสรางภาพเหตุการณการแกแคนจากตัวการตูนท่ีถูกพรากเจานาย 

ไปจะเปนผูแกแคนกับผูกอการรายแทนนักวาดการตูนท่ีจากไป โดยใชภาษาทางประติมากรรมท่ีใช

ความตางกันของขนาดท่ีผิดเพ้ียนเกินจริงไปจากปกติ ใหออกมาในรูปแบบเหนือจริงเหมือนการตูน 

โดยการขยายรูปทรงของมือใหมีขนาดใหญท่ีมีทาทางมาจากการสับอิฐดวยมือเปลาของคาราเต ท่ี

กําลังผารางผูกอการรายท่ีมีขนาดเล็กท่ีนอนอยูบนอิฐท่ีแตกเปน 2 เสี่ยง เพ่ือแสดงภาพเหตุการณท่ี

ต อ เนื่ องจากเหตุการณ ท่ี เ กิด ข้ึนจริ ง  เ พ่ือแสดงอาการตลกตอความหน ากลั ว ท่ี เ กิด ข้ึน
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  ผลงานกอนศิลปนิพนธชิ้นท่ี 2 (ภาพท่ี 21) ขาพเจาเลือกท่ีจะตีวงปญหาตางๆให

แคบลงและใหใกลตัวเขามาอีก คือการสนใจในเรื่องของปญหาภายในประเทศไทย ท่ีมักจะมีปญหา

เก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง ท่ีใชตําแหนงเพ่ือหาผลประโยชนเขาพรรคพวกของ

ตนเอง เปนท่ีมาของการชุมนุมตอตานนักการเมืองหลายตอหลายครั้ง กลายเปนปญหาท่ีแกไมไดทํา

วนเวียนเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าอีก ขาพเจาสนใจท่ีจะศึกษาจากเหตุการณใกลเคียงกันท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 

เพ่ือหาสิ่งท่ีเหมือนหรือตางกันของเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทย ขาพเจาใชรูปทรงของคนท่ีมี

รูปรางอวนท่ีกําลังทําทาทางไตข้ึนไปบนเสาธง โดยท่ีบนยอดเสาธงมีลักษณะโคงงอโนมมาตามคนอวน

ท่ีกําลังปนเสาธง เปนการเปรียบเทียบนักการเมืองอวนจากการทุจริตท่ีกําลังจะปนข้ึนไปบนยอดเสา

แตเสาธงไมสามารถรับน้ําหนักของคนไดจึงโคงงอลงมา เปนการเปรียบเปรยถึงนักการเมืองท่ียิ่ง

พยายามจะปนใหสูงข้ึนเทาไหรก็จะดึงประเทศชาติลงมาเทานั้น 

  วิเคราะหผลงาน 

   ดานเนื้อหา 

    การสรางสรรคผลงานในชวงกอนศิลปนิพนธ ท่ีตั้งใจจะวิพากย

ปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแสดงทัศนคติตอปญหาท่ีเกิดข้ึนในลักษณะ ลอเลียน ประชดประชัน เพ่ือลดคุณคา

หรือความสําคัญตอบุคคลท่ีกระทําการอุกอาจเหี้ยมโหดหรือกระผิดตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน 

ดานรูปแบบ 

    ขาพเจาสนใจจะสรางผลงานประติมากรรมท่ีสามารถสรางความ

นาสนใจจากความแปลกประหลาดจากรูปทรงท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบเหมือนการตูน เพ่ือสรางความรับรู

แบบใหมจากรูปทรงท่ีถูกลดทอนใหอยูในลักษณะเรียบงายดูไมซับซอน 

   ดานเทคนิค 

    การใชวัสดุท่ีสามารถทําใหเหมือนของเลนเด็กทําใหความหมายท่ี

ติดตัวมาพรอมกันคือความไรสาระไมเปนผูใหญหรือความไมมีเหตุผลเหมือนเด็กเล็ก ซ่ึงเปนสิ่งท่ี

ขาพเจาสนใจท่ีจะนํามาใชเปนคูตรงขามกับเรื่องราวท่ีเปนปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเปนเรื่องราวท่ี

เกิดจากการกระทําของผูใหญท่ีสรางข้ึน  
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ภาพท่ี 20 ผลงานกอนศิลปนิพนธชิ้นท่ี 1 

  ชื่อผลงาน “มือการตูน” 

  เทคนิค  ปนหลอเรซ่ิน 

  ขนาด  60 x 60 x 45 cm 

  ปสราง  พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 21 ผลงานกอนศิลปนิพนธชิ้นท่ี 2 

  ชื่อผลงาน “ไมมีชื่อ” 

  เทคนิค  สือ่ผสม 

  ขนาด  20 x 30 x60 cm 

  ปสราง  พ.ศ. 2558 
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การสรางสรรคผลงานในชวงศิลปนิพนธ 

 ขาพเจาสรางสรรคผลงานภายใตหัวขอ “วิกฤตการณการเมืองไทย” โดยไดรับแรงบันดาลใจ

จากการไดรับรูขาวสารความวุนวายท่ีเกิดจากการเมืองของประเทศไทย สงผลไปสูการรัฐประหารทุก

ครั้ง จนแทบจะกลายเปนความเคยชินของผูมีอํานาจ กลายเปนทางออกของประเทศไทยท่ีไมเคย

เปลี่ยนแปลงจากสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จนกลายเปนความลักลั่นท่ีผูออกมารัฐประหารลม

ลางการปกครองท่ีเคยมี แลวออกกฎหมายท่ีเขาขางพรรคพวกตัวเองออกมาปกครองประชาชนท่ีถูก

กดทับดวยระบบอุปถัมภ การใชเสนสาย ท่ีคนมีเงินก็จะเอาเปรียบคนจนตอไปเรื่อยๆ ไมจบสิ้น  

ศิลปนิพนธชุดนี้ขาพเจามีความคิดท่ีจะใชอนุสาวรียท่ีอยูภายในกรุงเทพมหานคร ท่ีคนสวน

ใหญใชเปนชื่อเรียกสถานท่ีบริเวณนั้นๆ โดยท่ีไมไดตระหนักถึงความเปนมาของอนุสาวรียเหลานั้น 

สิ่งกอสรางแปลกตาท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองไมไดทําหนาท่ีเปนท่ีระลึกถึงเหตุการณสําคัญตางๆ แตกลับถูก

ใชเปนท่ีชุมนุมทางการเมืองหลายตอหลายครั้ง จนทําใหความหมายของสถานท่ีเหลานั้นถูกทําใหเสื่อม

ลงไปเรื่อยๆ จนอนุสาวรียท่ีถูกออกแบบมาจากการตีความท่ีเขาถึงไดยากแตไมสามารถสื่อสารให

ประชาชนตระหนักถึงเหตุการณท่ีเปนท่ีมาของอนุสาวรียเหลานั้นได 

ผลงานศิลปนิพนธช้ินท่ี1 

                    ขาพเจาเลือกอนุสาวรียประชาธิปไตย ท่ีถูกสรางข้ึนเปนท่ีระลึกถึงเหตุการณ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ไปเปนระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงถูกใช

เปนพ้ืนท่ีสําคัญของการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง เชน การชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาใน

เหตุการณ 14 ตุลา การชุมนุมของประชาชนในเหตุการณพฤษภาทมิฬ การชุมนุมของแนวรวม

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ พ.ศ. 2553, การชุมนุมคัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษ

กรรมฯ พ.ศ. 2556 เปนตน ซ่ึงเหตุการณตางๆ มีวัตถุประสงคแตกตางกันไปแลวแตเหตุการณนั้นๆ 

จนทําใหสัญลักษณท่ีระลึกถึงประชาธิปไตยของประชาชนทุกคนเริ่มผิดเพ้ียนไป 

ผลงานชิ้นนี้ (ภาพท่ี 22) ขาพเจาใชการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการใหมี 

ลักษณะเกินความเปนจริงของอนุสาวรียประชาธิปไตย โดยเปลี่ยนแปลงใหมีลักษณะเหมือนของเด็ก 

เลน ไมจริงจัง สรางกลุมควันแทนท่ีพานทองท่ีอยูบนยอดของอนุสาวรีย การเปลี่ยนปก 4 อันท่ีอยู

โดยรอบใหเปนปน การสลับตําแหนงของปากปนใหญท่ีถูกนําปลายกระบอกปกลงพ้ืนเพ่ือเปนรั้วรอบ

อนุสาวรีย ใหปลายกระบอกปนใหญกลับข้ึนมาเหนือดินเตรียมพรอมท่ีจะยิง การเปลี่ยนลายนูนต่ําให
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พุงออกมาเปนตัวละครท่ีเปนสวนหนึ่งในงาน การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณและบริบทตางๆไปจาก

แบบเดิม พรอมกับแฝงความหมายใหมท่ีเปนทัศนคติสวนตัวของขาพเจา 

ในผลงานชิ้นนี้ขาพเจามีเปาหมายท่ีจะทําใหผูชมตระหนักถึงปญหาความขัดแยงท่ี 

เปนข่ัวตรงขามกันของ ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร กับระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ท่ีมักจะเกิดการปะทะกันอยางรุนแรงและวนเวียนเกิดข้ึนโดยฝมือทหารท่ีตองการรักษา

ผลประโยชนของตนเองโดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงไปของโลกท่ีเปนประชาธิปไตยกันอยางสากล 

  การวิเคราะหผลงาน 

   ดานเนื้อหา 

     การเปลี่ยนแปลงบริบทโดยรอบของอนุสาวรียประชาธิปไตยใหมี

ลักษณะตรงขามกับท่ีเคยเปนมา ทําใหเกิดความหมายใหมจากรูปทรงท่ีมีลักษณะคลายเคราโครงเดิม 

แตการเปลี่ยนไปของบริบทจําเปนท่ีจะตองมีชุดความรูพ้ืนฐานท่ีติดมาพรอมกับตัวของอนุสาวรีย

ประชาธิปไตยเดิมอยูดวย จึงทําใหผูชมท่ีไมไดมีความรูชุดนี้ อาจไมเขาใจในการเปลี่ยนแปลงไปของ

อนุสาวรียท่ีขาพเจาทําข้ึนใหมได 

   ดานรูปแบบ 

    การสรางสรรคผลงานชิ้นนี้มีสวนประกอบเล็กๆ อยูเปนจํานวน

มาก ซ่ึงอาจทําใหผูชมมองขามสวนสําคัญเล็กๆไปได ซ่ึงอาจทําผูชมเขาใจคลาดเคลื่อนได 

   ดานเทคนิค 

    ดานเทคนิคท่ีขาพเจาใชการทําสวนประกอบขนาดเล็กประกอบไป

บนรูปทรงขนาดใหญ ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีมีหลากหลายทําใหยากตอการจัดการรูปทรงใหญให

กลมกลืนกันเปนชิ้นเดียว  
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ภาพท่ี 22 ผลงานศิลปนิพนธชิ้นท่ี 1 

  ชื่อผลงาน “อนุสาวรีย(ไมมี)ประชาธิปไตย”  

  เทคนิค  สือ่ผสม 

  ขนาด  60 x 60 x 60 cm 

  ปสราง  พ.ศ. 2559 
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ผลงานศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 2 

  ผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 2 (ภาพท่ี 23) ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจจากขาวสาร

บานเมืองในปจจุบันท่ีคณะรัฐบาลทหารไดแตงต้ังพรรคพวกของตัวเองท่ีเปนทหารเกินครึ่ง ตํารวจ 

และพลเรือน เขามาดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองท่ีจะมาปฏิรูปประเทศในตอนนี้ เมืองเขามาเปน

ผูดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองจําเปนตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินออกมาใหไดรับรู และ

สิ่งท่ีปรากฎก็คือจํานวนเงินในบัญชีทรัพยสินมากวาหนี้สินของทุกคนไมต่ํากวาสิบลานบาท และมีบาง

คนสูงถึงรอยลานบาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีมากจนไมสมเหตุสมผลกับเงินเดือน 

  การท่ีกลาวมาขางตนขาพเจาตั้งขอสังเกตถึงบัญชีทรัพยสินท่ีมีมากจนผิดสังเกต จาก

การคิดตามหลักความเปนจริงในชีวิตคนคนหนึ่งการจะทํางานใหมีเงินในบัญชีทรัพยสินถึงสิบลานได 

ตองทํางานหนักมากขนาดไหน ตองทํางานสุจริตประเภทไหนถึงไดผลตอบแทนมากมายขนาดนี้ โดยท่ี

ขอมูลเหลานี้สามารถตอกย้ําความเหลื่อมล้ําและระยะหางของคนท่ีรวยท่ีสุดกับคนท่ีจนท่ีสุดท่ีหางกัน

ไมรูก่ีเทา 

  ขาพเจาจึงนําเอารูปแบบของบอรดเกมมาใชเปนรูปแบบของงานประติมากรรม เพ่ือ

สื่อสารแนวคิดท่ีมีตอประเด็นความเหลื่อมล้ํากันของสังคมไทย โดยนําเอา “อนุสาวรียชัยสมรภูมิ” ท่ี

เปนการสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงทหาร ตํารวจและพลเรือนท่ีไปรวมรบในศึกอินโดจีนฝรั่งเศษ ท่ีมีความ

ตางกันตรงท่ีเม่ืออดีตทหาร ตํารวจและพลเรือนสละชีพเพ่ือรวมรบปกปองประเทศ แตทหาร ตํารวจ

และพลเรือนในปจจุบันรวมมือกันทําใหประเทศชาติลาหลัง ทําตัวไมตางจากนักการเมืองท่ีตัวเองเคย

วิจารณไว  

  การทําใหอนุสาวรียชัยสมรภูมิมาเปลี่ยนบริบทใหม ใหมีลักษณะเหมือนเปนฉากหลัง

ของบอรดเกม ลดคุณคาความสูงสงของอนุสาวรียลงไปพรอมกับความเสื่อมลงตามบุคคลในองคกรใน

ปจจุบันท่ีทําใหเกียติของผูท่ีเคยเสียสละชีวิตปกปองแผนดินไทยไวเสื่อมลงไปเรื่อยๆ 
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การวิเคราะหผลงาน 

   ดานเนื้อหา 

    การสรางสรรคผลงานชิ้นนี้ ตองการพูดถึงประเด็นทางสังคมท่ีเปน

สิ่งท่ีตอกย้ําความไมเทาเทียมกันของคนในสังคมไทย ความหางกันของคนรวยและคนจน ไมไดเปนไป

ตามกฎเกณฑท่ีคนเกงและขยันจะรวยเสมอไป ในเม่ือคนท่ีมีเสนสายพรรคพวกรวยกวาเสมอใน

สังคมไทย 

   ดานรูปแบบ 

    การใชรูปแบบท่ีไดยืมมาจากบอรดเกมมาใชในงานผสมรวมกับการ

ใชหุนคนขนาดเล็กมาเปนตัวแสดงความคิดแทนขาพเจา โดยสัดสวนท่ีถูกลดลงสามารถสรางความ

แปลกใหมกับการรับรูท่ีเกิดข้ึน สรางพ้ืนท่ีใหมภายในตัวงานท่ีตัวละครกําลังสรางปฏิสัมพันธกันภายใน

งาน 

   ดานเทคนิค 

    เทคนิคการใชรูปทรงยอยขนาดเล็กมาประกอบเขากลับรูปทรง

ใหญ โดยการใชเทคนิคระหวางรูปทรงท่ีถูกสรางข้ึนใหมผสมกับรูปทรงสําเร็จรูปท่ีถูกพิมพมาจาก

เครื่องพิมพ 3 มิติ ท่ีสามารถผลิตซํ้ารูปทรงท่ีเหมือนกันออกมาไดจํานวนมาก ประหยัดเวลาการทํา

แมพิมพไปไดพอสมควร 
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ภาพท่ี 23 ผลงานศิลปนิพนธชิ้นท่ี 2 

  ชื่อผลงาน “เกมเศรษฐี”  

  เทคนิค  สือ่ผสม 

  ขนาด  70 x 65 x 45 cm 

  ปสราง  พ.ศ. 2560 

 

 



 
 

 

บทท่ี5 

บทสรุป 

การเฝาสังเกตปญหาท่ีวนเวียนเกิดข้ึนในสังคมไทยต้ังแตอดีต ซ่ึงปญหาตางๆปรับเปลี่ยนไป

ตามยุคสมัยท่ีพัฒนาไปพรอมกับมนุษย ท่ีมีความซับซอนข้ึนพรอมกับระบบท่ีมนุษยคิดคนและพัฒนา

มาแตอดีตจนถึงปจจุบัน แนวคิดการปกครองมีวิวัฒนาการมาสูยุคของประชาธิปไตยท่ีเปนหลักการ

สากลของโลกในปจจุบันท่ีใหสิทธิและเสรีภาพกับเสียงสวนนอยท่ีไมไดเห็นดวยกับเสียสวนใหญ เปน

การปกครองท่ีไดรับการยอมรับจากประเทศท่ีเจริญแลว ทําใหขาพเจาติดตามสังเกตการปกครองของ

การเมืองไทยหลังจากท่ีประเทศไทยมีการยึดอํานาจโดยทหารเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเปน

แบบเผด็จการทหาร  

ดวยการศึกษาจากประวัติศาสตรการปกครองของประเทศไทยหลังจากเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเปนประชาธิปไตย นํามาเทียบเคียงกับการเมืองไทยในปจจุบันแทบไมแตกตางกับเม่ือครั้ง

อดีต ทําใหขาพเจาตระหนักถึงปญหาเหลานี้ไมเคยหายไปจากบานเมืองเลย จึงเปนสาเหตุท่ีขาพเจา

หยิบเอาเรื่องราวเหลานี้มาทําใหมีลักษณะเปนเรื่องตลก เยยหยั่น ตอบุคคลท่ีปรากฎอยูในเหตุการณ

ความขัดแยงท่ีเกิดจากการแยงชิงผลประโยชนกัน ใหออกมาเปนผลงานประติมากรรมท่ีแสดงออกถึง

อารมณขันตอประเด็นการเมืองท่ีเหมือนกับละครปาหี่ถูกๆท่ีมีรูปแบบเดิมๆท่ีสามารถเดาทางไดหมด

เปลือก แทบจะเปนเรื่องท่ีตลกท่ีตลกไมออกเพราะมีการสูญเสียชีวิตประชาชนอยูทุกครั้ง 

การไดคนควาหาชุดความรูใหมๆท่ีไมมีในหองเรียน ทําใหขาพเจาสามารถท่ีจะเรียนรูดวย

ตัวเองจากหองเรียนออนไลนท่ีมีขอมูลใหขาพเจาเขาถึงไดตลอด 24 ชม. ชวยฝกฝนการคิด วิเคราะห 

ประเมิณคุณคา ไดกับทุกเรื่องท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บวกเขากับการเรียนรูท่ีไดจากการเรียนศิลปะท่ี

สอนใหขาพเจามีกระบวนการทางศิลปะและเครื่องมือทางศิลปะท่ีใชสื่อสารกับสังคม การไดรับรูถึง

ความงามทางความคิดและสื่อแบบประติมากรรมท่ีอยูในโลกของวัตถุท่ีสามารถจับตองได มีอยูจริงใน

มิติเดียวกันกับขาพเจา ท่ีมีความสามารถท่ีจะใชสื่อสารไดอีกมากมาย ทําใหขาพเจาสนใจท่ีจะศึกษา

คนควาตอไป  
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บรรณานุกรม 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด, ความขัดแยงทางการเมืองของไทย....ขามไปใหพนพลวัตภายใน. 

[Online], accessed 4 March 2017. Available from  http://www.14tula.com/activity/ 

s2552.pdf. 

ผาสุก พงษไพจิตร, วิกฤตการเมืองไทยกับบทบาทของกองทัพ. [Online], accessed 3 

March 2017. Available from http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 

1306905371&grpid= 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

“มือการตูน”    60 x 60 x 45 cm  สือ่ผสม 

“ไมมีชื่อ”    20 x 30 x60 cm  สือ่ผสม 

   

ผลงานศิลปนิพนธ 

“อนุสาวรีย(ไมมี)ประชาธิปไตย”  60 x 60 x 60 cm  สือ่ผสม 

“เกมเศรษฐี”    70 x 65 x 45 cm  สือ่ผสม 
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ประวัติผูสรางสรรค 

ช่ือ นามสกุล  นายเมธี ตะสะเวทย 

เกิด   30 ตุลาคม 2535 กรุงเทพฯ 

ท่ีอยู   444/17 ซอยเทวีวรญาติ แขวงเทพศิรินทร เขตปอมปราบ กรุงเทพ 10100 

 

การศึกษา 

2542   ระดับประถมศึกษาชั้นท่ี 1 - 6 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 

2548   ระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 – 6 โรงเรียนเทพศิรินทร 

2554   ระดับศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอกประติมากรรม 

ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

เกียรติประวัติ 

2555 Creativity Exhibition, แสดงผลงานนักศึกษา, หอศิลปมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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