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 เม่ือมนุษยไมสามารถอยูโดดเด่ียวในสังคมได มนุษยจึงไมอาจหลีกเล่ียงปญหาสารพัดเร่ืองที่เกิดขึ้น 
จากการอยูรวมกัน เชน การรูสึกวาสวัสดิภาพทางอารมณ ความคิด และการกระทําถูกส่ิงท่ีมีอํานาจมากกวา ครอบงํา 
การใชอํานาจเกินขอบเขตของใครคนใดคนหน่ึงจนทําใหผูอื่นไมพอใจ  การเอารัดเอาเปรียบของผูที่มีอํานาจ
มากกวา จนทําใหเกิดความไมเสมอภาคของคนที่อยูในสังคมเดียวกัน เปนตน ปญหาเหลานี้ที่สะทอนใหเห็น 
ภาพของ “ความไมยุติธรรม” ที่มีความสลับซับซอนในตัวเอง นั่นเปนเพราะเราไมสามารถ “จองดู” ความไม
ยุติธรรมที่วานี้อยางตรงไปตรงมา แตเราตองทําความเขาใจเหตุการณที่อยู เบ้ืองหนา และมีตองเรียนรูกฎกติกา 
หลาย ๆ อยางผสมผสานก ัน เพื่อพิจารณาวามันยุติธรรมหรือไมยุติธรรม และใครคือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น การเรียนรู และเทาทันเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการฝกใหเราเผชิญหนากับความจริงที่เกิดขึ้นใน
สังคม แมวาความจริงนั้นจะไมสวยสดงดงามก็ตาม 
 วิทยานิพนธชื่อ “การเผชิญหนากับความไมยุติธรรม” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. หผูชมรูสึกสะเทือนใน 
อารมณและความรูสึก เม่ือตองเผชิญหนากับสภาวการณที่เผยใหเห็นถึงความอยุติธรรมที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้น  
2. เพ่ือสรางสรรคผลงานทัศนศิลปดวยส่ือวีดีโอ นําเสนอภาพเหตุการณในลักษณะเสมือนจริง เพ่ือใหผูชมไดเห็น 
ถึงเหตุการณการเผชิญหนากับความไมยุติธรรม ซึ่งขาพเจาคาดหวังวาดวยวิธีการนําเสนอเชนน้ี จะสามารถ
กระตุนใหผูชมเกิดการรับรู และความคิดนําพาไปสูความรูสึกขัดแยงในจิตใจ วิธีการศึกษา คือ 1. ศึกษาทฤษฎี
ความยุติธรรมของ จอหน บอรดเลห รอลวส  2. ศึกษาทฤษฎีเรื่องอํานาจของ มิเชล ฟูโกต 3. ศึกษาปรัชญา
อัตถิภาวนิยมของ ซอเรน อาบี เคียรเคอกอร และ ฌอง ปอล ซารตร 4. ศึกษาผลงานของศิลปน วิลเล่ียม 
เคนทริดจ, ดักลาส กอรดอน, ชิริน เนสแชท และวอจเทค อัลลริช การศึกษาท้ังทางทฤษฎีและผลงานสรางสรรค
ชวยทําให ผูวิจัยเขาใจความหมายของความไมยุติธรรม และองคประกอบของกระบวนการที่ทําใหความไมยุติธรรม
ปรากฏขึ้น 
 ผูวิจัยไดนําความรูที่ไดไปพัฒนาเพื่อใชในกระบวนการสรางสรรคในทางทัศนศิลป โดยเร่ิมตนจาก 
การสํารวจเหตุการณที่สอดคลองกับองคประกอบของกระบวนการท่ีทาํใหภาพความไมยุติธรรมปรากฏ โดยเลือก 
1. สํารวจและเก็บขอมูลจากโรงฆาสัตว  2. เลือกฟุทเตจ (Footage) จากภาพยนตรแสดงถึงการฆา  3. สังเคราะห
ขอมูล  4. สเก็ต  5. ลงมือสรางสรรคดวยกระบวนการ ภาพเคล่ือนไหว  6. วิเคราะหผลงานสรางสรรคประกอบไป
ดวยผลงาน 4 ชิ้น ไดแก 1. Unprepared (2014)  วิดีโอ 3 จอ  3 นาที 40 วินาที  สี  2. Clock (2014) วิดีโอ 2 จอ  
4 นาที 51 วินาที ขาว-ดํา เสียง  3. Rhythmic Activities (2014) วิดีโอ 3 จอ 6 นาที 52 วินาที ขาว-ดํา เสียง  
4. ชื่อผลงาน Victim (2014) วิดีโอ 2 จอ 5 นาที 46 วินาที สี เสียง 
 ผลของการวิจัย พบวา ผูชมผลงานรูสึกวาตัวเองกําลังเผชิญหนากับเหตุการณที่มีองคประกอบของ 
ความไมยุติธรรม สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนในอารมณ เพราะภาพเหตุการณสามารถกระตุนการรับรูของผูชมให 
เกิดความรูสึกขัดแยงภายในใจระหวางมนุษยในฐานะที่เปนผูไดรับ และสัตวในฐานะท่ีเปนผูสูญเสียในเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้น 
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 As human beings cannot be isolated in society, they cannot avoid various problems 

that develop in their coexistence. Examples of problems are; one’s public welfare, though, and 

action are dominated by what with more power; one exercises his/her power beyond limits, and 

his/her humiliates others, and one’s exploitation cause the inequality to develop in society. 

These issues reflect the image of “unfairness” which is complex in itself. That is because we 

cannot “watch” the injustice straightforwardly. But we need to try to understand events that ley 

ahead and need to learn several combinational rules to determine whether it’s fair or not fairs 

and who stakeholder are. Learning and having insight of the events  would help us to face the 

reality that happens in society, even though the fact is not pleasing.  

 This Thesis entitled "Confrontation with injustice" is intended to; 1. To give 

audiences the feeling of being deeply touched when facing with a situation that reveals injustice 

that I have created. 2. To create works of visual art with video media presenting in the virtual 

nature so the audience could see the event of the confronting with injustice. I expect that by 

presenting this, it would stimulate audience’s perception and thoughts that leads to conflict that 

develop in their mind. Methodologies are; 1. To study the theories of Justice by John Bordley 

Rawls. 2. To study the theories about the power by Micheal Foucault. 3. To study the 

philosophy of Existentialism by Soren Kierkegard and Jean Paul Sartre. 4. To study the art 

works of William Kentridge, Douglas Gordon, Shirin Neshat and Wojtek Ulrich. The education of 

both theories and creative works would help me to understand the meaning of injustice creative 

the process that explicit the element of unfairness. 

 I have applied the knowledge gained to my creative that begin with the exploration 

of event that corresponds to creative process that help to reveal unfairness. The order of my 

creative process is as follows: 1. To survey and collect information from a slaughterhouse. 2. To 

select footage from films showing the process of slaying. 3. To synthesis 4. To sketch 5. To 

carry out the processes of making motion pictures. 6. To analyzed creative art works. The art 

works include 1. Unprepared (2014), 3- channel video, 3 minutes 40 seconds, color. 2. Clock 

(2014), 2-channel video, 4 minutes 51 seconds, black and white, sound. 3. Rhythmic Activities 

(2014), 2-channel video, 6 minutes 52 seconds, black and white, sound. 4. Victim (2014), 2 

channel-video, 5 minutes 46 seconds, color, sound. 

 The results of the study revealed that the audience felt that they confronted with an 

event composed of the elements of unfairness.  As a result, the audience were deeply moved 

because events could induce the perception of the audience and inspired the sense of inner 

conflicts between human who gained benefits and animals at a loss in the incident. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้จะสําเร็จมิไดหากไมมีคณาจารยชวยชี้แนะและสนับสนุน
ใหขาพเจาไดเปดมุมมองใหม ๆ ในการทํางานสรางสรรค ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารูปแบบวิธีการ 
จัดการทางทัศนศิลป ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยทุกทาน ที่ยอมเหน็ดเหนื่อยใน
การอบรมส่ังสอน  การมองเห็นส่ิงตาง ๆ รอบตัวดวยความพินิจพิจารณาผานมุมมองความคิด
ทางดานศิลปะนั้น ถือเปนส่ิงที่สําคัญที่ขาพเจาไดรับในการทํางานวิจัยสรางสรรคในคร้ังนี้ เพราะ
การไดมองเห็นถึงส่ิงตางๆ รอบตัวในหลายมิติ ถือเปนเคร่ืองมือบมเพาะทางความคิดช้ันดีที่ทําให
ขาพเจาสามารถนํามาปรับใชเพื่อพัฒนาตนเองตอไป 
 ทายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ มารดา บดิา พี่ชาย และท่ีขาดไมไดคือครอบครัวของ 
ขาพเจา ที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา 
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