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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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ลายมือชื่อนักศึกษา........................................ ปการศึกษา 2556   
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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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 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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มีคํากลาวและอธิบายแนวความคิดในระดับมโนทัศนไวในหลายศาสตร เพื่อเชื่อมโยง
ใหเห็นวาความยุติธรรมนั้นเปนความงดงามที่มีอยูจริง มนุษยจึงควรภูมิใจและแสดงออกอยาง
ภาคภูมิ เปรียบเสมือนของมีคาที่ไมอาจมีใครมาริดรอนหรือฉกฉวยเอาไปได เจฟเฟอรสัน อดีต
ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลาววา “มนุษยทั้งมวลลวนเสมอภาคเทาเทียม
กัน (All men are created equal.)”1  
 ในขณะที่ อริส โตเต้ิล ปราชญชาวกรีกไดกลาวไววา “ความอยุติธรรมเกิดข้ึนเมื่อคนที่
เทากันไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน และเม่ือคนที่ไมเทากันไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน 
(Injustice arises when equals are treated unequally, and also when unequals are treated 
equally.)”2 ซึ่งหากมองยอนกลับไปในประวัติศาสตรที่ผานมา ทุกชนชาติ ทุกศาสนา ตางก็มี
เรื่องราวที่ตองเจ็บปวดกับเหตุการณที่เกิดในอดีตจวบจนถึงปจจุบัน ความขัดแยง ความรุนแรง 
ไมวาจะเปนการเหล่ือมลํ้าทางสังคม ปญหาเร่ืองชนชาติ สีผิว ความแตกตางของอุดมการณจน
นําพาไปสูความรุนแรงการใชอํานาจเขนฆา  
 ภาพเหตุการณเหลานี้ปรากฏซ้ําแลวซ้ําเลา ดังเชน การฆาลางเผาพันธุในรวันดา เปน
เหตุการณที่ชาวรวันดาฆาฟนกันเองอยางโหดเหี้ยมดวยความมัวเมาในอํานาจ และความเกลียด
ชังที่มีตอกันจนทําใหเกิดการนองเลือด โดยกลุมทหารชาวบานหัวรุนแรงไดแกกลุมอินเตราฮัมเว
และกลุมอิมปูซูมูกัมบิ ไดฆาลางเผาพันธุชนพื้นเมืองชาวทุตซี (Tutsi) และชนพื้นเมืองชาวฮูตู 
(Hutu) สงผลใหมีผูเสียชีวิตไปถึง 800,000-1,071,000 คน ในประเทศรวันดา ในชวงเวลาเพียง 

                                                        
 1 วิวฒันชยั อัตถากร, ยุติธรรม VS อยุติธรรม, เขาถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ 2557, 
เขาถึงไดจาก http://openworlds.in.th/2012/05/wiwatchai-on-justice/. 
 2 เร่ืองเดียวกนั. 
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100 วัน3 ถือเปนตัวอยางความอยุติธรรมที่ เกิดข้ึนจากการที่มนุษยกระทํากับมนุษยดวยกันเอง ไม
เวนแมแตชนชาติไทย ดังเห็นไดจากประวัติศาสตรทางการเมืองที่มีอุดมการณตางกัน จนทําให
ประชาชนฆาฟนทํารายกันเอง ซึ่งเหตุการณเหลานี้ไดถูกยืนยันความจริงดวยภาพถายทาง
ประวัติศาสตร ถือเปนกรณีตัวอยางที่ทําใหเห็นความเหล่ือมลํ้าทางสังคม ที่ผูไรทางสูตกอยูใต
อาณัติของผูมีอํานาจเหนือกวา ความอยุติธรรมที่เกิดนั้นจึงเปนส่ิงที่เราตองเรียนรูเพื่อใชยึดถือใน
การตัดสินใจ รับรูในสถานการณตาง ๆ ดวยความเขาใจตามสภาพความเปนจริง 
 ดวยสังคมที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วเต็มไปดวยความซับซอน สงผลใหภาพ
ความอยุติธรรมที่เกิดข้ึนไมปรากฏเห็นอยางตรงไปตรงมา แตกลับถูกแปรสภาพจนอาจทําให
ปรากฏเห็นเหล่ือมซอนกับชีวิตประจําวันจนเกิดเปนความชินชา  ซึ่งกระบวนการเหลานี้ไดกระทํา
และจัดการอยางมีระบบ จนทําใหคนในสังคมมองขามผานไมเห็นความเหล่ือมลํ้าที่เขามาควบคุม
ชีวิต การทํางาน และรางกาย ภายใตการเจริญเติบโตของสังคมสมัยใหมอยางสมบูรณแบบ 
 ในทางทัศนศิลปนั้นความไมยุติธรรมก็เปน "เร่ือง" (Subject) หนึ่งของการสรางสรรค
ผลงานของศิลปนที่หยิบยกประเด็นนี้มานําเสนอในแงมุมตาง ๆ ภาพแทนเหตุการณที่นําเสนอ
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ทําหนาที่เสมือนบันทึกเหตุการณผานความคิดของศิลปน ดังเชนภาพ “The 
Third of May 1808” ของ โกยา เปนภาพของทหารสเปนกําลังประทับปนเล็งไปที่เหยื่อ ในขณะที่
เหยื่อคุกเขายกมือข้ึนดวงตาเบิกโพลง และรางกายส่ันเทาดวยความหวาดกลัว ผูชมไมไดเห็นเพียง
เหตุการณทางประวัติศาสตรเทานั้น แตสามารถรับรูไดถึงอารมณและความรูสึกของศิลปนที่มีตอ
เหตุการณนั้น  อาจกลาวในเบ้ืองตนไดวา ภาพจิตรกรรมนําเสนอ “ความจริง” (Fact) ที่เกิดข้ึน 
ความอยุติธรรมที่ปรากฏเห็นนั้น ผูชมสามารถรับรูไดคูขนานไปกับสภาวะที่กําลังดําเนินไปสูความ
ตาย ดังภาพเหตุการณที่ศิลปนนําเสนอดวยภาพเขียน ซึ่งทหารผูที่มีอํานาจเหนือกวากระทํากับ
เหยื่อผูไรทางสู  
 จากปลายศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ภาพถายและภาพยนตรทําหนาที่บันทึกเหตุการณ 
ตลอดจนนําเสนอความจริงไดเที่ยงตรงย่ิงกวาผลงานจิตรกรรม การเผชิญหนากับภาพเหตุการณที่
อยูตรงหนา ทําใหผูชมเชื่อวาส่ิงที่เห็นคือสถานการณ “จริง” ที่เคยเกิดข้ึน อยางไรก็ดีการรับรูความ
จริงที่ถูกนําเสนอดวยส่ือภาพยนตรนั้น ใหความรูสึกตางไปจากภาพจิตรกรรมโดยส้ินเชิง ในฐานะ
ของผูชมภาพจิตรกรรม การเผชิญหนาตอความตายนี้ทําใหเราเห็นสภาวะของเวลาท่ีถูกยืดออก

                                                        
 3 วิกพิีเดีย, การฆาลางเผาพันธุรวันดา, เขาถึงเมื่อ17 กุมภาพนัธ 2557, เขาถงึได
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/การฆาลางเผาพนัธุรวันดา. 
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และอยูนิ่งเชนนั้นเปนนิรันด เราดําด่ิงลงไปในสภาวะและอารมณของจิตรกรซ่ึงเปนผูที่กําลังมอง
เหตุการณขางหนา สวนผลงานของส่ือภาพยนตรนั้นเปนการนําเสนอสภาวะความจริงอยาง
ตรงไปตรงมา ภาพความจริงที่ปรากฏขึ้นนั้น ทําใหผูชมรูสึกราวกับถูกเหตุการณที่อยูตรงหนาตาม
ติดประชิดตัว โดยวิธีการควบคุมความสัมพันธของภาพกับเวลาของส่ือภาพยนตร เพื่อเปด
ประสบการณในการรับรูของผูชม 
 ตนคริสตศตวรรษ 1960 ไดมีการบันทึกภาพดวยกลองวีดีโอโดยศิลปนสายทัศนศิลป 
ถือเปนวิวัฒนาการของสื่อที่ใชในการสรางผลงานศิลปะ มีศิลปนในยุคนั้นมากมายผลิตผลงาน
โดยการบันทึกดวยกลองวีดีโอดวยรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป ในป ค.ศ.2011 
วอจเทจ อัลริช ศิลปนชาวโปแลนดไดเสนอผลงานวีดีโออารท ชื่อ “The Dog” ผูชมจะไดเห็น
สถานการณบางอยางที่กําลังเกิดข้ึน ภาพของหมูที่ถูกตรึงดวยกางเขนภายใตทองทะเล กําลังถูก
ฉลามกําลังรุมกัดกินพรอมไปกับ เสียงเคล่ือนไหวผานน้ําของฉลาม กระบวนการนําเสนอผาน
สัญชาติญาณตามธรรมชาติของสัตวที่เปนผูลา เปรียบเสมือนภาพแทนเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในสังคม ซึ่งศิลปนไมสามารถหยิบยกมาบรรยายได ผานรูปสัญญะที่ศิลปนเลือกใชซึ่งไมไดชี้นํา
วาใครผิดหรือเปนฝายถูกในฐานะผูลาหรือผูถูกลา แตเพื่อเปรียบเปรยใหเห็นความจริงบางอยาง 
เสมือนเปนการอุปมาอุปไมยถึงส่ิงที่เกิดข้ึนในสังคม โดยใชส่ือวีดีโอเปนเคร่ืองมือในการแสดงออก 
 ในทางทัศนศิลปสื่อสมัยใหม เชน ภาพเคลื่อนไหว เมื่อถูกนํามาจัดการและนําเสนอ
ในบริบทของศิลปะแลว ทําใหการรับรูของผูชมดวยประสบการณที่มีความแตกตางกัน เกิดการรับรู
ใหม ๆ ในการแปรความหมายเพื่อทําความเขาใจมิติที่ทับซอนกัน ระหวางความจริงกับความ
เสมือนจริงผานรูปสัญญะ และสถานการณที่ศิลปนตองการเผยใหเห็น อัลริชเชื่อวาการมองผาน
สถานการณบางอยางดวยความเห็นอกเห็นใจนั้น ความเห็นอกเห็นใจไดฉกฉวยเอา “ความจริง” 
ซึ่งเปนส่ิงที่เราควรเผชิญหนากับเหตุการณเหลานั้นออกไป  
  
วัตถุประสงคของการสรางสรรค 
 1. เพื่อใหผูชมรูสึกสะเทือนในอารมณและความรูสึกเมื่อตองเผชิญหนากับสภาวการณ 
ที่เผยใหเห็นถึงความอยุติธรรมที่ขาพเจาสรางสรรคข้ึน 
 2. เพื่อสรางสรรคผลงานทัศนศิลปดวยส่ือวีดีโอ นําเสนอภาพเหตุการณในลักษณะ
เสมือนจริง เพื่อใหผูชมไดเห็นถึงเหตุการณการเผชิญหนากับความไมยุติธรรม ซึ่งขาพเจาคาดหวัง
วาดวยวิธีการนําเสนอเชนนี้ จะสามารถกระตุนใหผูชมเกิดการรับรูและความคิด นําพาไปสูความรูสึก
ขัดแยงในจิตใจ ในความอยุติธรรมที่เกิดข้ึน 
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สมมุติฐานของการศึกษา 
 1. การรับรูผานกระบวนการภาพเคล่ือนไหว จะสามารถนําเสนอทั้งเหตุการณที่เกิดข้ึน
ตามความเปนจริงและเสมือนจริงไดอยางแนบเนียน 
 2. สภาวะท่ีคลุมเครือ ความไมแนนอนของเหตุการณหรือสถานการณ อาจสงผลตอ
การรับรูดวยอัตวิสัยของผูชมผานผัสสะตาง ๆ ของรางกาย กอใหเกิดอารมณความคิดและความรูสึก
ที่หลากหลาย  
 3. กระบวนการนําเสนอดวยภาพเคลื่อนไหวผานบริบทโดยรอบของพ้ืนที่ อาจเปนวิธีการ
หนึ่งซ่ึงสามารถกระตุนความรูสึกนึกคิดของผูชม ใหเกิดการเผชิญหนากับความอยุติธรรม ที่ผูวิจัย 
สรางสรรคข้ึน 
 
ขอบเขตของโครงการ 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การนําเสนอโครงการวิทยานิพนธนี้ เปนการนําเสนอภาวะความไมยุติธรรมทีเ่กดิ ข้ึนใน
สังคม  
 ขอบเขตดานสื่อที่ใช 
 เปนการนําเสนอผานรูปแบบของ Video installation, Color, Video loop 
 ขอบเขตดานเทคนิค 
 ใชเทคนิคการถายภาพเคลื่อนไหว ผานกระบวนการตัดตอโดยใชโปรแกรมตัดตอ
ภาพเคล่ือนไหว 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 ขั้นกอนการผลิต (Pre-Production) 
 1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล กําหนดกรอบและแนวความคิดที่ชัดเจนกอนการผลิต 

 2. ลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล 
 3. ลงมือบันทึกแนวความคิดและรายละเอียดที่นาสนใจ หลังจากลงพื้นที่หาขอมูล 
 4. กําหนดมุมมองและการนําเสนอดานภาพ และประมวลภาพออกเปนสตอร่ีบอรด 
เพื่อใหไดภาพที่ครบถวนและเกิดความชัดเจนกอนการถายทํา 
 5. นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อแกไข
ผลงานใหสมบูรณมายิ่งข้ึน 
 6. เตรียมอุปกรณสําหรับการถายทํา 
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 ขั้นการผลิต (Production) 
 1. ลงพื้นที่ถายทําจริง กําหนดมุมมองกอนถายทําและเก็บภาพใหครบถวนตาม  
สตอร่ีบอรด 
 2. เก็บภาพรายละเอียดที่นาสนใจเพิ่มเติม หลังจากที่ไดภาพหลักครบถวน 
 ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) 
 1. นําภาพที่บันทึกมาตัดตอโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 เวลาที่ใชในการทําวิทยานิพนธ   
 งานวิจัยช้ินนี้ใชเวลารวมทั้งส้ินหกเดือน โดยเร่ิมตนงานวิจัยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 

จนไปถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 และนําเสนอวิทยานิพนธภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 
วิธีการศึกษา  
 1. ศึกษาจากศิลปนวีดีโออารท (Video art) เชน วิลเล่ียม เคนทริดจ, ดักลาส กอรดอน, 
ชิริน เนชาทและวอจเทจ อัลริช โดยศึกษาวิธีการจัดการทางทัศนศิลป ผานสัญญะที่ศิลปนเลือกใช
เพื่อนําพาไปสูเนื้อหาและประเด็นที่ตองการกลาวถึง  
 2. คนควาขอมูลเร่ือง Crucifixion (การตรึงกางเขน) 
 3. ศึกษาจากภาคเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาอัตถิภาวนิยม  
 4. ศึกษาจากภาคเอกสารทางสังคมศาสตร เร่ืองความยุติธรรม  
 5. เก็บขอมูลภาคสนาม 

 
แหลงขอมูล 
 1. จากหองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. จากส่ืออินเทอรเน็ต 
 3. โรงฆาสัตว 
 
อุปกรณที่ใชในการทําวิทยานิพนธ 
 1. กลอง CANNON 5D MII 
 2. เลนส CANNON 24-105 F4 L 
 3. เลนส CANNON 17-40 F4 L 
 4. เลนส TAKUMA 50 F1.4 
 5. เมมโมร่ีการด  
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 6. ขาต้ังกลอง  
 7. คอมพิวเตอร  
 8. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ “การเผชิญหนากับไมยุติธรรม” นี้ นอกจาก
ประสบการณในอดีต ความรูสึกนึกคิดและการวิเคราะหส่ิงรอบตัวในปจจุบันแลว ผูวิจัยไดศึกษาและ
คนควาขอมูลจากศาสตร 3 เร่ืองดวยกัน เพื่อนํามาใชในการสรางเเนวความคิดและวิธีการวิจัยเชิง
สรางสรรคใหมคีวามชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยที่ขอมูลที่นําเสนอในบทที่ 2 ประกอบดวย 
 1. ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความไมยุติธรรม 
  1.1 John Bordley Rawls 
  1.2 Micheal Foucault 
 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปรัชญาอัตถิภาวนิยม กับการเผชิญหนา  
  2.1 Soren Kierkegard 
  2.2 Jean Paul Sartre 
 3. ผลงานสรางสรรคของศิลปน 
  3.1 William Kentridge 
  3.2 Douglas Gordon 
  3.3 Shirin Neshat 
  3.4 Wojtek Ulrich 
 
ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความไมยุติธรรม 
 การอยูรวมกันในสังคมนั้นจําตองมีกฎเกณฑและขอบังคับ เพื่อเปนเงื่อนไขใหมนุษย
เรียนรูที่จะอยูรวมกัน ปฏิบัติตอกันในสังคมอยางสันติและมีความสุข ในความหลากหลายของ
มนุษยที่อยูรวมกันในสังคมนั้น หากยึดถือความยุติธรรมเปนที่ต้ังแลว เสรีภาพในการแสดงออกทั้ง
ในดานการกระทํา การนําเสนอความคิดและการรักษาสิทธิของตนเอง  ถือเปนสิทธิอันชอบธรรมที่
มนุษยพึงไดรับตราบใดที่ยังไมเบียดเบียนผูอ่ืน หลักความยุติธรรมจึงถือเปนแบบแผนหนึ่งที่ใชเปน
เกณฑในการตัดสินผลอันเกิดจากการกระทําหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม เพื่อใหมนุษย
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เคารพสิทธิของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ไมควรล้ําเสนของผูอ่ืน การพิจารณาเหตุอยางเทาเทียม
และเสมอภาคนั้น จึงถือเปนเร่ืองละเอียดออนมาก 
 ในการทําความเขาใจความยุติธรรมน้ัน จําเปนตองวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยาง
ลึกซ้ึง และศึกษาในระดับแนวคิดของความยุติธรรม เพื่อที่จะเขาใจในหลักการของความยุติธรรม 
ตลอดจนสามารถพิจารณาเหตุการณตามความเปนจริงไดอยางสมควรแกเหตุและผล 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ไดใหความหมายคําวา “ความ
ยุติธรรม” คือ เที่ยงธรรม ความชอบธรรม และความชอบดวยเหตุผล1 
 ทฤษฎีที่นักวิชาการและนักปรัชญาการเมืองหลายทานไดใหนิยามไวแตกตางกัน
ออกไป ตามความเช่ือและกรอบแนวคิดเดิมของแตละบุคคล โดยทั่วไปแลวความหมายของความ
ยุติธรรมนั้นสามารถ อธิบายความหมายไดในหลายมิติ แปรผันตามแตบริบทของพื้นที่และเวลาที่
ถูกยกมาเปรียบเทียบ ไมวาจะเปนความหมายทางดานสังคม ดานของกฎหมายและความเหลื่อม
ลํ้า โดยการวิจัยสรางสรรคในคร้ังนี้ขาพเจาไดศึกษาถึงหลักความยุติธรรมในประเด็นเชื่อมโยงกับ
สังคมและทฤษฎีของนักปรัชญาการเมือง เพื่อใหเห็นถึงความไมยุติธรรมในแงมุมตาง ๆ  
 โดยศึกษาหลักของความยุติธรรมในระดับมโนทัศนจากนักทฤษฎี 2 ทาน ไดแก John 
Bordley Rawls และ Micheal Foucault   
 ทฎษฎีความยุติธรรมของ จอหน บอรดเลห รอลวส (John Rawls’ A Theory of 
Justice) 
 จอหน  บอรดเลย  รอลวส  (John Bordley Rawls)  นักปราชญและนักปรัชญาการเมือง 
ชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ  ค .ศ .1921 ที่เมืองบัลติมอร (Baltimore) ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ในอดีตนั้นรอลวสเคยทํางานเปนเสมียนในสํานักงานกฎหมายและไดเรียนรูงาน  จนไดรับ
การยอมรับวา  เปนนักกฎหมายท่ีมีความสําคัญผูหนึ่งในคริสตศตวรรษที่  20  และยังเปน
ศาสตราจารยดานปรัชญาการเมืองของมหาวิทยาลัยฮาวารด  มารดาของรอลวสนั้นเปนนักตอสู
และพิทักษสิทธิ สงผลใหเขาไดรับอิทธิพลทางความคิดจากบิดาและมารดา  ในดานการพัฒนาการ
ทางจริยธรรมและการเมืองเปนอยางมาก รอลวสเปนนักปรัชญาการเมืองแนวเสรีนิยม     (Liberalism) 

                                                        
 1 ธานนิทร  กรัยวิเชียร, จริยธรรมของนักกฎหมาย, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ชวนฝน, 
2542), 22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 9 

ผลงานของเขาเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มีงานเขียนที่สําคัญ ไดแก A Theory of Justice (1971), 
Political Liberalism (1993), The Law of Peoples (1999)2 

 

 
 
ภาพที่ 1 จอหน บอรดเลห รอลวส (John Bordley Rawls) 
ที่มา: Jon Rawls, accessed June 6, 2014. available from http://www.filozof.net/Turkce/ 
filozof-biyografi-r/350-john-bordley-rawls-filozoflar-ve-biyografileri-yasamlari-felsefeleri-
kimdir-eserleri.html. 
 
 รอลวส  กลาวถึงหลักของความยุติธรรมวาเปนส่ิงที่สําคัญอยางมาก ในการอยูรวมกัน
ของผูคนในสังคม เพราะมนุษยถือเปนสัตวสังคมไมสามารถอยูอยางโดดเด่ียวได ในการอยูรวมกัน
นั้นจําเปนตองมีกฎระเบียบและขอบังคับ ภายใตสิทธิและหนาที่ที่สามารถแสดงออกไดอยางเทา
เทียมโดยไมละเมิดผูอ่ืน ซึ่งจําเปนตองใชความยุติธรรมเปนพื้นฐาน ในการพัฒนาแนวความคิด
ดานความยุติธรรมในฐานะความเปนธรรมนั้น รอลวสไดกลาวถึงหลักการที่สําคัญ 2 ประการ3 คือ 

                                                        
 2 กิติพัฒน  นนทปทมะดุล, ทฤษฎีความยติุธรรมของจอหน รอลวส,  เขาถึงเมื่อ 17 
มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.tu.ac.th/org/socadm/ pakvicha /doctor/SW.313.-
3.doc.  

นักปรัชญาชายขอบ “มองความยุติธรรมของสังคม-การเมืองไทย ผาน  3 

ทฤษฎีความยุติธรรม ของ จอหน รอลส”, เขาถึงเมือ่ 17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก  
http:// prachatai.com/journal/2010/11/31926. 

http://www.filozof.net/Turkce/%20filozof-biyografi-r/350-john-bordley-rawls-filozoflar-ve-biyografileri-yasamlari-felsefeleri-kimdir-eserleri.html
http://www.filozof.net/Turkce/%20filozof-biyografi-r/350-john-bordley-rawls-filozoflar-ve-biyografileri-yasamlari-felsefeleri-kimdir-eserleri.html
http://www.filozof.net/Turkce/%20filozof-biyografi-r/350-john-bordley-rawls-filozoflar-ve-biyografileri-yasamlari-felsefeleri-kimdir-eserleri.html
http://www.tu.ac.th/org/socadm/%20pakvicha%20/doctor/SW.313.-3.doc
http://www.tu.ac.th/org/socadm/%20pakvicha%20/doctor/SW.313.-3.doc
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 1. หลักความเท่ียงธรรม  
  ความยุติธรรมจะเกิดข้ึนไดนั้น จําเปนตองใชหลักความเที่ยงธรรม (The principle 
of fairness) เพื่อกําหนดหลักความยุติธรรม (The principle of justice) ถือเปนองคประกอบที่
สําคัญประการแรก ในการทําใหความยุติธรรมเกิดข้ึน มนุษยจึงจําเปนตองยอมรับความเทาเที่ยม
กันในฐานะของความเปนมนุษยกอนเปนส่ิงแรก ซึ่งรอลวสเรียกส่ิงนี้วา “สถานะแรกเร่ิม” (The 
original position) เพื่อนําพาไปสูรูปแบบที่สวนรวมยอมรับได ภายใตความเทาเทียมกันที่เกิดจาก
การยอมรับของมนุษย   โดยการลดชองวางในการแบงแยกสถานะทางสังคมซ่ึงเรียกวา  “มานแหง
ความไมรู” (The veil of ignorance)  รอลวสเช่ือวาการไมรูสถานะทางสังคม  ไมรูชนช้ันและระดับ
สติปญญาของตนเองจะเกิดประโยชน ในการสรางความเที่ยงธรรมใหเกิดข้ึนได 
 2. หลักความยุติธรรม  
  เปนแนวคิดที่เกิดข้ึนหลังจากหลักความเที่ยงธรรมสําเร็จ ประกอบไปดวย 2 
หลักการ คือ 
  2.1 หลักเสรีภาพ (The principle of freedom) การมีเสรีภาพอยางที่เทาเทียม 
ถือเปนส่ิงสําคัญของมนุษย เชน เสรีภาพในการแสดงออกทางดานความคิดและเสรีภาพในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง (Freedom of conscience) ถือเปนเสรีภาพข้ันพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงมี 
  2.2 หลักความแตกตาง (The principle of difference) เปนหลักการที่มนุษยทุก
คนสามารถเขาถึงในสิทธิข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน  เชน การจัดเก็บภาษีคนรวยปริมาณที่
มากกวาเพื่อนําไปพัฒนาระบบสวัสดิการตาง ๆ จะสงผลใหยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคน
สวนรวมได ซึ่งแนวคิดนี้อาจขัดกับหลักเสรีภาพ  แตรอลวสใหความเห็นวาถาการเลือกปฎิบัติเปน
บางกรณีสามารถ ชวยเหลือผูคนที่ดอยกวาในสังคมได เราก็ควรยกเวน  
  โดยแนวความคิดของหลักความยุติธรรมนี้ หากจําเปนตองเลือกใชในการยึดถือเพื่อ
นํามาปฏิบัติเพียงหลักการเดียว รอลส มองวาหลักเสรีภาพถือเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  
 จะเห็นไดวา แนวความคิดในการสรางความยุติธรรมที่ผานมานั้น เปล่ียนผานตามยุค 
สมัย สวนใหญมักสะทอนตามความคิดความเชื่อของสังคมที่ตางกันออกไป แนวความคิดดาน
ความยุติธรรมในแบบของรอลวสนั้น จําเปนตองใชฐานของคุณธรรมและจริยธรรมเปนสําคัญเพื่อ
ขับเคลื่อนความยุติธรรมใหเกิดข้ึน จากศึกษาหลักความยุติธรรมในฐานะความเปนธรรมของ
รอลวส  ทําใหขาพเจาเขาใจความหมายและภาพกวางของแนวคิดดานความยุติธรรม  ทําใหเห็นถึง
ที่มาของความยุติธรรมวามีหลักการใดบาง ในการสนับสนุนความยุติธรรมใหเกิดข้ึน  

http://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_ignorance_%28philosophy%29
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 มิเชล ฟูโกต (Micheal Foucault) 
 มิเชล ฟูโกต (Micheal Foucault) เกิดที่ประเทศฝร่ังเศส เมืองปวติเยร (Poitiers) ในป
ค.ศ.1926  จบการศึกษาจาก École normale supérieure และจบปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางดาน
ปรัชญาจาก  University of Clermont-Ferrand ถือนักปรัชญาที่มีอิทธิพลทางความคิดตอสกุล
หลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เปนอยางมาก ทั้งในดานประวัติศาสตรทางความคิด 
จริยธรรมและปรัชญาการเมือง อีกทั้งยังเปนนักเคลื่อนไหวทางสังคมอีกดวย ในการที่ฟูโกตเปน
บุคคลที่มีความรักในเพศเดียวกัน จึงทําใหเคาสนใจในประเด็นที่ถูกมองขามของคนชายขอบ ดัง
เห็นไดจากผลงานตาง ๆ ของฟูโกตและการต้ังกลุม Prison Information Group เพื่อเปน
กระบอกเสียงใหกับกลุมคนที่ถูกปดกั้นในสังคม เชน นักโทษ และผูรักรวมเพศ โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหสังคมรับรูและเขาใจผูคนกลุมนี้ในมุมมองที่ตางออกไป ในการพัฒนาแนวความคิดของฟู
โกตนั้น เขาไดรับอิทธิพลทางความคิดมากจากนักปรัชญาชาวเยอรมัน 2 ทาน ไดแก มารติน ไฮเด็ก
เกอร ดวยความเช่ือที่วาเราไมสามารถอธิบายหรือบงชี้ความเปนมนุษยไดชัดเจน วามนุษยคืออะไร 
แตมนุษยนั้นมีความสัมพันธผานประสบการณรอบตัวเสมอ จึงมุงเนนศึกษาสภาวะสํานึกของ
มนุษยผานปรากฏการณทางประสบการณ ถือเปนแนวคิดที่ตอตานมนุษยนิยม และนักปรัชญา
อีกทานหนึ่งที่ฟูโกตไดรับอิทธิพลทางความคิดคือ ฟรีดริช นิทเช ทั้งในเร่ืองของการต้ังขอสงสัยกับ
การใหความหมายของส่ิงตาง ๆ อันเปนความรูที่เปนกระแสหลักและผูคนสวนใหญยอมรับโดยงาย 
โดยไมต้ังคําถามกับส่ิงเหลานั้น ดังเชน องคความรูตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร ศีลธรรม และ
โบราณคดี  
 การที่ฟูโกตกลาวิพากษวิจารณสังคมในประเด็นตาง ๆ  กอใหเกิดความคิดที่เปด
มุมมองความรูใหม ๆ ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนใหเขาเปนที่สนใจในชวงเวลานั้น และประเด็นที่ฟูโกตมุง
ศึกษาเปนอยางมาก คือ ความสัมพันธของวาทะกรรม อํานาจ  และความรู ซึ่งแนวความคิดนี้ถือ
เปนการคนพบที่สําคัญและสรางคุณประโยชนอยางมาก ในการอธิบายบริบทของอํานาจในยุค
สมัยใหม4 
 ฟูโกต ถือเปนนักวิชาการหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) ซึ่งเปนสกุลทาง
ความคิดสายฝร่ังเศส ที่สงผลตอโลกวิชาการสมัยใหมเปนอยางมาก ทั้งในดานมนุษยศาสตร 
สังคม วรรณกรรม รวมไปถึงศิลปะดวย แนวความคิดของสกุลหลังโครงสรางนิยมนี้ ทําหนาที่

                                                        
 4 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร,  แนะนําสกุลหลังโครงสรางนิยม (กรุงเทพฯ: สมมุติ, 
2554), 77-81. 
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เสมือนเปนการต้ังขอสังเกต เพื่อตรวจสอบมโนทัศนในดานตาง ๆ ทั้งการอธิบายความหมาย 
(Meaning) การรับรู (Subjectivity) เจตนา (Intention) หรือเอกลักษณตัวตน (Identity) ผานรูป
ของสัญญะ (Sign) โดยวิธีการศึกษาของนักวิชาการสกุลหลังโครงสรางนิยมนี้ มักใชวิธีการศึกษา
ในจุดเช่ือมตอรอยแยกหรือจุดขามเปล่ียนในประเด็นตาง ๆ เพื่อเปดพื้นที่ในการแสวงหาองค
ความรูใหม ใหเกิดการวิพากษวิจารณในประเด็นตาง ๆ อยางสรางสรรค 
 การเปดพื้นที่ใหเห็นถึงบริบทของอํานาจ (Power) ในเชิงความสัมพันธนี้ ทําใหเขาใจถึง
การใชอํานาจในยุคสมัยใหม ซึ่งปรากฏข้ึนอยางสมบูรณและแนบเนียน รูปแบบความสัมพันธของ
การใชอํานาจในแบบฟูโกตนี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้าอันกอใหเกิดความไมยุติธรรมใน
สังคม โดยเชื่อมโยงกับความรูจนนําไปสูการเผชิญหนากับความจริง5 
 

 
 
ภาพที่ 2 มิเชล ฟูโกต( Micheal Foucault) 
ที่มา: Critical-theory, NEO-NAZIS JUST DISCOVERED THE WORK OF MICHEL 

FOUCAULT, accessed June 6, 2014. available from http://www.critical-theory.com/neo-
nazis-just-discovered-the-work-of-michel-foucault/. 
 
 อํานาจในทัศนะที่ฟูโกตกลาวถึงนั้น ไดเขาไปควบคุมชีวิตของมนุษยในยุคสมัยใหม 
ภายใตกลไกของความสัมพันธ ฟูโกตเห็นวามนุษยในสังคมน้ันทํางานภายใตกรอบและกฎเกณฑที่
ถูกต้ังข้ึนเพื่อควบคุมพฤติกรรม การกระทํา รวมไปถึงความคิด โดยใช “วินัย” เปนเคร่ืองมือในการ

                                                        
 5 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร,  แนะนําสกุลหลังโครงสรางนิยม, 15-19. 
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ควบคุมการกระทําภายใตเงื่อนไขของ “อํานาจ” ที่ทํางานอยางเปนระบบในชีวิตประจําวัน 
ความสัมพันธของอํานาจในทัศนะของฟูโกตนั้น มีฐานมาจากการมองโลกเปนลักษณะเครือขาย
ของความสัมพันธ  ซึ่งไมใชส่ิงที่มีตัวตน (Identity) และความสัมพันธนี้เองกอใหเกิดส่ิงตาง ๆ ข้ึน มี
ความยอกยอนซับซอน มีทั้งการกดข่ี ควบคุม และครอบงํา แตในขณะเดียวกันฟูโกตกลาววาขอดี
ของมันคือ มีสวนชวยในการสรางคนใหมีความขยันและสุขภาพที่ดี6  โดยการกระจายของอํานาจ
นั้นสามารถปรับเปล่ียนไดตลอดเวลา มีการเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง มีความขัดแยงในตัวเองทั้งแรงดึง
และแรงกด ซึ่งเรียกอํานาจในลักษณะนี้วาอํานาจแนวราบ คือสามารถเคล่ือนไหวไปมาไดใน
ระนาบเดียวกัน และมีความขัดแยงในตัวเองเสมือนกับ ส่ิงที่คณิตศาสตรเรียกวา Tensor7  
 

 
 
ภาพที่ 3 อํานาจแนวราบลักษณะเปน Tensor 
ที่มา: ธีรยุทธ บุญมี,  Michel Foucault (กรุงเทพฯ: สมมุติ, 2552), 187. 
 
 รูปแบบของอํานาจนั้น ใชวินัยเปนเคร่ืองมือในการควบคุมและครอบงํา (Domination) 
โดยการทํางานของวินัยถือเปนส่ิงสําคัญที่ควบคุมสังคมในการทํางานเพื่อ “(สราง) รางกายที่เช่ือง
เชื่อวานอนสอนงาย (Docile body)” การควบคุมรางกายภายในลักษณะของระเบียบวินัยนี้ จะเขา
ไปทําหนาที่กํากับดูแลและควบคุม โดยที่ผูอยูใตอํานาจไมรูสึกตัว8 
 ความสัมพันธของอํานาจนี้ไดเขาไปจัดระเบียบกับองคประกอบตาง ๆ ที่สัมพันธกับ
มนุษยเพื่อใชควบคุมใหอยูภายใตอํานาจอันมีองคประกอบไปดวย พื้นที่ เวลา และรางกาย9 

                                                        
 6 ธีรยุทธ บุญม,ี Michel Foucault, (กรุงเทพฯ: สมมุติ, 2552), 177-179. 
 7 เร่ืองเดียวกนั, 186-187. 
 8 เร่ืองเดียวกนั, 194-196. 
 9 ทองกร  โภคธรรม, รางกายใตบงการ (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2554), 16-17. 
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 พื้นที่ 
 ลักษณะของอํานาจที่อยูในรูปแบบความสัมพันธของพื้นที่ โดยทั่วไปแลวเราอาจมอง
วา เปนการจัดสรรพื้นที่เพื่อประโยชนใชสอยและดําเนินชีวิตอยางมีระบบระเบียบ งายตอการทํา
กิจกรรม แตในขณะเดียวกันการปดลอมและจัดสรรพื้นที่นี้ โครงสรางของพ้ืนที่ไดแยกสวนออกจาก
กันกอใหเกิดการจัดระบบหนาที่และแยกคนออกจากกัน เพื่อทําใหการทํางานภายใตอํานาจเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ การปดลอมพื้นที่นี้จะจําแนกการทํางานอยางเปนสัดสวนและใหตําแหนงข้ัน
พื้นฐาน เพื่อสรางความเปนปจเจกบุคคลเพ่ือแยกคนออกจากกัน  
 การใหหนาที่รับผิดชอบประจําตําแหนงของแตละคนนั้น ก็เพื่อใหเปนการงายตอการ
ควบคุม โดยใช “วินัย” เปนเคร่ืองมือในการกํากับการกระทํา สงผลใหเกิดความซับซอนในการใช
พื้นที่ทั้งประโยชนในการใชสอยและพื้นที่ในการควบคุม ดังเห็นไดจากโครสรางของพื้นที่
สถาปตยกรรมตาง ๆ เชน โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานพินิจ10 
 เวลา  
 การจัดระเบียบโดยใชเวลาควบคุมการกระทํานั้น สงผลใหรางกายปรับเปล่ียนอากับ
กิริยา กอใหเกิดการเคลื่อนไหวอยางชํานาญโดยประสานกับเวลาอยางคลองแคลว เพื่อใหได
ผลผลิตและใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเปนทรัพยากรชั้นดีที่แปร
สภาพจากมนุษย เพื่อนําไปใชในข้ันตอนการผลิตภายใตการกํากับควบคุม 
 รูปแบบของตารางเวลาที่ถูกนํามาใชเพื่อควบคุมกิจกรรมนั้น ทําใหหนาที่รับผิดชอบ
ของผูอยูใตอํานาจดําเนินไปตามเงื่อนไขของเวลาท่ีถูกกําหนดไว เสมือนเปนกิจกรรมที่ถูกจัดข้ึน
เพื่อใหไดผลลัพธตามเงื่อนไขของเวลา  สงผลใหมนุษยทํางานราวกับส่ิงไรชีวิต ทําหนาที่รับผิดชอบ
ของตนตามท่ีถูกกําหนดไว โดยมีเวลาเปนสวนควบคุมและระเบียบวินัยเปนฐานในการจัดการส่ิง
ตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็มีความละเอียดซับซอนในเงื่อนไขเวลา สงผลใหเวลากําหนดการ
เคล่ือนไหวรางกาย (เวลา-รางกาย) อีกทั้งใชเวลาเปนตัวกําหนดผลผลิต (เวลา - ผลผลิต) ในการ
ทํางาน11 
 รางกาย  
 การทํางานของรางกายนั้นไดถูกควบคุมการเคล่ือนไหวอากับกิริยา ใหเกิดการทํางาน
สัมพันธกันอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหสวนใดของรางกายหยุดนิ่งไรประโยชน และไดประสิทธิผลใน
การทํางาน (รางกาย - กิริยา) ซึ่งถือเปน “การจัดวางสหสัมพันธระหวางรางกายกับอากับกิริยา” ให

                                                        
 10 ทองกร  โภคธรรม, รางกายใตบงการ, 16-20. 
 11 เร่ืองเดียวกนั,, 33. 
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ผูอยูใตอํานาจ เคล่ือนไหวรางกายสัมพันธกันอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนที่สุด ดังเห็นไดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชมนุษยในการผลิตสินคา12 
 ในขณะเดียวกันนอกจากการเคล่ือนไหวรางกายที่เหมาะสมแลว การประสานรางกาย
กับวัตถุ ก็ถือเปนการควบคุมรางกายวิธีการหนึ่ง ใหรางกายทํางานประสานกับอุปกรณอยาง
คลองแคลว (รางกาย - วัตถุ) เสมือนเปนเคร่ืองจักรที่ตอบสนองการทํางานใหไดผลผลิต ในการใช
อํานาจรูปแบบนี้มิไดมองถึงผลผลิตเปนส่ิงสําคัญที่สุด แตถือไดวาเปนกระบวนการในการ
สังเคราะหเพื่อควบคุมรางกายอยางเปนระบบ13 
 
ตารางที่ 1 แสดงหลักการของนักทฤษฎี จอหน บอรดเลห รอลวส และมิเชล ฟูโกต 
 

ช่ือ 
นักทฤษฎี 

ภูมิหลัง 
อิทธิพล 

ทางความคิด 
ภาพรวม 

แนวความคิด 

หลักความยุติธรรม 
และการใชอํานาจใน
ลักษณะเชิงกายภาพ 

จอหน บอรด
เลห รอลวส 
(John Bordley 
Rawls) 

ถูกปลูกฝงใหมี
ความคิดในการตอสู
เพ่ือพิทักษสิทธิจาก
ครอบครัว 

บิดาและมารดา 
ในดานพัฒนาการ
ทางจริยธรรมและ 
ความคิดดาน 
การเมือง 

จัดสรรคความยุติธรรม 
โดยใหความสําคัญกับ
เสรีภาพของบุคคลและ
การปฏิบัติตอกันอยาง 
เทาเทียม 

1. หลักความเท่ียงธรรม  
2. หลักความยุติธรรม 
     2.1  หลักเสรีภาพ 
     2.2  หลักความแตกตาง 

มิเชล ฟูโกต 
(Micheal 
Foucault) 

เปนบุคคลที่รักรวม
เพศจึงมี แนวคิดใน
การสะทอนมุมมอง
ของคนชายขอบ 
หรือผูคนกลุมนอย
ของสังคมในมุมมอง
ใหม ๆ  

Heidegger : 
แนวคิดตอตาน
มนุษยนิยม 
Nietzsche: 
การต้ังขอสงสัยใน
เร่ืองของการยอมรับ
ส่ิงตาง ๆ โดยงาย 
ในองคความรู
กระแสหลัก 

แสดงใหเห็นถึงการใช 
อํานาจในสังคมสมัย 
ใหมในรูปแบบความ 
สัมพันธ 

พื้นที่:  
การแบงและปดลอมพื้นที่ 
เวลา:  
1. ควบคุมกิจกรรม 
    (เวลากับรางกาย) 
2. ผลผลิต (เวลากับผลผลิต) 
รางกาย:  
1. จัดกิริยาเคล่ือนไหว 
    รางกาย (รางกาย-กิริยา) 

  2. เคล่ือนไหวสัมพันธกับ 
      วัตถุ (รางกายกับวัตถุ) 

                                                        
 12 ทองกร  โภคธรรม, รางกายใตบงการ, 39. 
 13 เร่ืองเดียวกนั, 41-42. 
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 จากตารางที่ 1 นี้ ทําใหเห็นแนวความคิดของนักทฤษฎีทั้ง 2 ทาน วามีความคิดเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร อีกทั้งยังเห็นพัฒนาการในการตอยอดความคิดและความสนใจในทฤษฎี
ของแตละบุคคล จะเห็นไดวาภาพรวมของแนวคิดทั้งสองนี้ มีลักษณะตางกันในเนื้อหาและ
หลักการ  รอลวสกลาวถึงภาพกวางของแนวความคิดและองคประกอบพื้นฐาน ในการสรางความ
ยุติธรรม ในขณะที่ฟูโกตชี้ใหเห็นถึงความไมยุติธรรม และความซับซอนของการใชอํานาจในยุค
สมัยใหม  
 จากการวิเคราะหของขาพเจาเห็นวา รอลวส มีความพยายามที่จะหาหลักการของ
ความยุติธรรมเพื่อลดชองวางทางสังคม ในขณะที่ ฟูโกต นําเสนอใหเห็นถึงมุมมองของอํานาจดวย
แนวความคิดใหม ๆ แตส่ิงที่ทั้งสองมีความคลายคลึงกันประการหนึ่งคือ เหตุผลที่นําเสนอแนวคิดนี้
เพื่อเปนด่ังภาพสะทอน ใหเห็นถึงการมีอยูของบุคคลชายขอบ และเพื่อรักษาสิทธิของคนกลุมนอย
ในบริบทของความยุติธรรมและอํานาจ 
 จากขอมูลที่ไดกลาวมานี้ เปนสวนประกอบหนึ่งใหเห็นภาพกวางของความไมยุติธรรม 
อันเกิดจากการศึกษาคูตรงขาม คือการศึกษาทฤษฎีความยุติธรรม ซึ่งมีหลายเหตุปจจัยเปน
สวนประกอบ ที่สงผลใหความไมยุติธรรมเกิดข้ึน ทั้งสภาพแวดลอมความเปนอยูและความเหล่ือม
ลํ้าในสังคม การใชอํานาจทางตรง เชน การใชความรุนแรงกระทํากับผูที่ไรทางสู หรืออํานาจใน
สังคมสมัยใหมที่แทรกซึมอยูในชีวิตประจําวัน โดยแปรสภาพไปอยูในสถานะตาง ๆ มีการปดบังอํา
พรางเสมือนเปนส่ิงปกติของการใชชีวิต การปดลอมหรือจํากัดพื้นที่ การใหตําแหนงหนาที่รวมไป
ถึงการควบคุมรางกายและเวลา อันเปนผลจากความซับซอนของสังคมสมัยใหม เราจึงตองใช
ประสบการณของตนเองในการรับรูและทําความเขาใจความหมาย สัญญะของอํานาจที่แปรสภาพ
และเปล่ียนรูปแบบ ปดบังอําพรางการมีอยูของความไมยุติธรรม ซึ่งถูกใชในการขับเคล่ือนสังคมใน
ยุคสมัยใหม 
 จากศึกษาขอมูลในประเด็นเร่ืองความอยุติธรรมและอํานาจในยุคสมัยใหม ทําให
ขาพเจามีความเขาใจในพ้ืนฐานของความยุติธรรมและอํานาจ ทั้งในระดับแนวความคิดรวมไปถึง
เนื้อหา (Content) กอใหเกิดการแปรความในรูปของสัญญะ (Sign) ทําใหการสรางผลงานของ
ขาพเจาเปนไปอยางสรางสรรค สงผลใหพัฒนาการทั้งกระบวนการคิดและการแสดงออกทาง
ทัศนศิลปเปนไปอยางมีระบบ 
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ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) กับการเผชิญหนา (Confrontation) 
 ความคิดความเช่ือทางดานปรัชญา ไดสะทอนใหเห็นถึงความรูแจงในเร่ืองราวตาง ๆ 
ทั้งการเขาใจสภาพความเปนจริงของธรรมชาติและสังคม โดยมีจุดประสงคเพื่อเชื่อมโยงในทุก
ศาสตรแหงการเรียนรูของมนุษยเขาดวยกัน ภาพกวางของปรัชญาไดแตกแขนงทางความคิด
ออกไปอยางกวางขวาง ทั้งนี้ก็เพื่อสะทอนใหเห็นความจริงที่เชื่อมโยงกับสัจจะแหงความเปนมนษุย 
โดยอาศัยทฤษฎีและหลักการในการอธิบาย ทําความเขาใจตามสภาพความเปนจริงของปรัชญา
นั้น ๆ  
 สารานุกรมปรัชญาไดใหความหมายคําวา “อัตถิภาวะ” ไวดังนี้  อัตถิ = เปนอยู + 
ภาวะ = สภาพ ซึ่งตรงกับความหมายในศัพทภาษาอังกฤษ Existence มีรูปศัพทจากภาษาละติน
คือ Existentia (ex = จาก + stare = ยืน) แปลวา ความมีอยู14 
 อัตถิภาวนิยม (Existentialism) นั้นไมใชรูปแบบของแนวความคิดทางปรัชญาอยาง
เปนระบบ แตเปนแนวความคิดที่ไดจากการเผชิญหนา (Confrontation) กับการมีอยูของตนเอง ให
ความสําคัญกับการมีอยูของตนเองในฐานะมนุษย ซึ่งตองแสวงหาและเลือกส่ิงอันเปนสารัตถะ 
(Essence) ดวยตนเอง โดยการเผชิญหนากับสถานการณที่เรียกวา “Existential Situation” การใช
เสรีภาพของตนเองในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อใหมนุษยเขาใจโลกและตนเอง โดยใช (Self 
Expression) เพื่อเรียนรูอัตถิภาวะของตนเองจากการเผชิญหนากับเหตุการณตาง ๆ ที่ตนเองเปนผู
เลือกรับรูและตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ดวยตนเอง ปรัชญาอัถตถิภาวนิยมไมใชปรัชญาที่มีคํา
สอนและคําตอบที่ตายตัว แตเปนปรัชญาที่ใหความสําคัญกับปจเจกของการรับรูดวยตนเอง 
มากกวาการรับรูผานทฤษฎีหรือหลักการตาง ๆ ตามความเชื่ออยางเปนระบบ การใหความสําคัญ
กับความรูสึกของตนเองในการรับรู ผานเสรีภาพแหงความเปนมนุษยนี้ สงผลใหคําตอบและ
ความคิดที่ได จากการเผชิญหนาดวยอัตถิภาวะของตนเองมีความหลากหลาย เนื่องจาก 
สภาพแวดลอมและประสบการณที่แตกตางกัน นักปรัชญาแบบอัติภาวนิยมเช่ือวากระบวนการรับรู 
ดวยตนเองนี้ ทําใหเกิดการรับรูที่บริสุทธิ์และผลลัพทของคําตอบไมจําเปนตองเหมือนกัน เพราะ 
ปรัชญาที่แทจริงนั้นตองเกิดจากการคนพบดวยตนเอง15 

                                                        
 14 กีรติ  บุญเจือ, ปรัชญาอัตภิภาวนิยม (กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 3.  
 15 เร่ืองเดียวกนั, 3-4. 
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 แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยมนั้น เปนปรัชญาที่เกิดข้ึนจากนักปรัชญาสายฝร่ังเศสที่มี
ความเชื่อในเสรีภาพของตนเอง ในการเลือกและการรับรู ส่ิงตาง ๆ ผานอัตถิภาวะของตน 
การศึกษาเพื่อทําความ เขาใจแนวคิดปรัชญาในสายอัตถิภาวนิยมนี้ ขาพเจาไดเลือกศึกษาจากนัก
ปรัชญาสองทาน ไดแก เซอรีน คีรกอรการด (Soren Kierkegard) และฌอง ปอล ซารตร (Jean 
Paul Sartre)  
 ซอเรน อาบี เคียรเคอกอร (Soren Aabye Kierkegard) 
 ซอเรน อาบี เคียรเคอกอร (Soren Aabye Kierkegard) นักปรัชญาชาวเดนมารก เกิด
เม่ือ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1813 ที่กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารก  เปนบุตรคน
สุดทอง เกิดในครอบครัวที่เครงในศาสนาคริสตนิกายลูเทอร ทําใหถูกปลูกฝงเร่ืองความเช่ือในบาป
บุญและการลงโทษจากพระเจา เคียรเคอกอรไดรับปริญญาทางศาสนศาสตรเม่ืออายุ 27 ป เขาไม
เคยเปนอาจารยสอนปรัชญา แตเคยเปนศาสนาจารยเม่ือป ค.ศ.1841 เรียนปรัชญาจากเชลล่ิงที่
เบอรลิน เคียรเคอกอรสนใจเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางศาสนา เชน จริยธรรม ธรรมชาติของศัทธา 
ความเปนสถาบัน  
 

 
 
ภาพที่ 4 ซอเรน อาบี เคียรเคอกอร (Soren Aabye Kierkegard) 
ที่มา: W. H. Auden, Second Thoughts on Kierkegaard, accessed June 6, 2014. available 
from http://payingattentiontothesky.com/category/soren-kierkegaard/. 
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 เขาเขียนหนังสือเพื่อถายทอดแนวคิดเชิงปรัชญาไวมากมาย ในระยะแรกไมเปนที่สนใจ
มากนัก แตหลังจากป ค.ศ.1900 ไดมีผูนําผลงานออกไปแปลในหลายภาษา จนเปนที่รูจักและสง
อิทธิพลตอแนวความคิดเชิงปรัชญาอยางมากในศตวรรษที่ 20 ถือเปนนักปรัชญาคนแรกที่นําเสนอ
วา ควรใชประสบการณสวนตัวในการสรางแนวความคิดเชิงปรัชญาเพื่อฝกฝนสติปญญา ในการ
มองเห็นความคิดของตนเอง จึงถือไดวาเขาเปนบิดาแหงปรัชญาสายอัตถิภาวนิยม (Father of 
Existentialism)16 
 ปรัชญาอัตถิภาวะของเคียรเคอกอร             
 เคียรเคอกอรมองวาปรัชญาโดยสวนใหญแลว มักจะอธิบายในภาพกวางของ
แนวความคิดอยางเปนระบบมากเกินไป โดยเช่ือมโยงกับลักษณะของความเปนสากล วิธีคิดเชนนี้
ทําใหยิ่งคนความากเทาใดก็ยิ่งหางไกลจากชีวิตจริง ดวยเหตุนี้เองทําใหเขาคนหาปรัชญาที่
สามารถเช่ือมโยงการมีอยูเขากับชีวิตจริง สงผลใหเขาสนใจในการศึกษาอัตถิภาวะ (Existence) 
โดยอธิบายความหมายของปรัชญาวาปรัชญาแทจริงแลว คือการที่มนุษยตองเผชิญหนากับปญหา
ดวยตนเองในการกอใหเกิดสติปญญา และเขาใจวาชีวิตคืออะไร เคียรเคอกอรไดเร่ิมความคิด
แบบอัตถิภาวนิยมดวยการเสนอวา ปรัชญาชีวิตตองเปนปรัชญาแหงอัตถิภาวะ กลาวคือ การ
พิจารณาสภาวะอันแทจริงในขณะนี้ตองเร่ิมตนจากคนหาจากตนเอง มิใชการแสวงหาจาก
ภายนอกหรือส่ิงรอบตัว การรูจักตัวเองจึงถือเปนส่ิงสําคัญมากในการเผชิญหนากับสภาพแวดลอม
ตาง ๆ ที่เปนจริง จนเกิดรูในอัตถิภาวะของตนเอง17   
 เคียรเคอกอรใหทัศนะวา  “สรรพสิ่งในโลกมีมากมายเกินกวาที่มนุษยจะเรียนรูศึกษา
ได ปรัชญาที่แทจริงจึงตองเกิดประโยชนแกตนเอง โดยการเผชิญหนากับสิ่งแวดลอมที่เปนจริง 
หากหางไกลตัวตนของเราแลว ปรัชญาเหลานั้นก็ไรประโยชน” ปรัญญาอัตถิภาวนิยมนี ้ ให
ความสําคัญกับเสรีภาพในการมีอยูของตนเอง และอธิบายความหมายสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองจาก
การเผชิญหนา เสรีภาพในการเลือกและรับรูดวยตนเองจึงควรมีอยูในตัวมนุษยมากกวาที่จะให
ใครมาบังคับย ัดเย ียด  ดวยสภาพแวดลอม  สังคม  และผู คน  เป นสิ ่งไมแนนอน  สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา ความจริง (Truth) ซึ่งเปนสิ่งที่จับตองไมได ก็ตั้งอยูบนความไม
แนนอนเชนเดียวกัน18 

                                                        
 16 เร่ืองเดียวกนั, 35-39. 
 17 เร่ืองเดียวกนั, 48. 
 18 วารีญา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, กระแสคิดที่ทรงอิทธิพลตอโลก, เขาถึง
เมื่อ 18 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.wareeya.com/index.php?lay=show 
&ac=article&Id=5351198.  

http://www.wareeya.com/


 20 

 เคียรเคอกอรไดแบงอัตถิภาวะออกเปน 3 ระดับ19 

 1. ระดับธรรมชาติ คือ จิตใจมนุษยมีความโนมเอียงไปตามธรรมชาติ กระทําไปตาม
สัญชาติญาณ หรือตามกิเลส 
 2. ระดับจริยะ คือ  สรางอุดมการณสําหรับตัวเอง ถือกฎศีลธรรมวาเปนจริงและนิยม
สรางประโยชนสวนรวม 
 3. ระดับศาสนา คือ พอใจความหลุดพนของจิตใจตนเอง เขาหาศาสนา แตไมถือ
ตามศาสนา หรือตามตัวอักษรในคัมภีร 
 ในทางศิลปะนั้นเคียรเคอกอรกลาวยอมรับวา ศิลปะมีสวนสําคัญตออัตถิภาวะ
เชนเดียวกัน เพราะชวยใหอัตถิภาวะยกระดับตนเองจากระดับธรรมชาติไปสูระดับจริยะได 
 ฌอง ปอล ซารตร (Jean Paul Sartre)     
 ฌอง ปอล ซารตร (Jean-Paul Sartre) เกิด 21 มิถุนายน ค.ศ.1905 ที่กรุงปารีส (Pasris) 
ประเทศฝร่ังเศส เปนนักเขียนนวนิยาย นักปรัชญา และเปนผูมีบทบาทสําคัญในแนวคิดอัตถภิาวนยิม 
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เขาไดนําแนวความคิดนี้มาแสดงออกในงานเขียนวรรณกรรม จนไดรับ
รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม เม่ือป ค.ศ.1964 แตซารตรปฏิเสธรางวัลดังกลาวโดยใหเหตุผลวา 
“วรรณกรรมเปนเร่ืองที่ ประชาชนจะยอมรับ ไมใชสถาบันใดสถาบันหนึ่งมายอมรับ” เขาจบ
การศึกษาที่ École Normale Supérieure เม่ือป ค.ศ.1929 และเปนอาจารยสาขาปรัชญาที่ Le 
Havre ในปค.ศ.1931 เขาไดสอนปรัชญาหลายประเทศในยุโรประหวางป ค.ศ.1931-1945 เขา
เขียนนวนิยายเร่ืองแรกช่ือ La Nausee ในป ค.ศ.1938 ซึ่งถือเปนเร่ืองแรกของเขาที่ไดรับการ
ตีพิมพและทําใหเขามีชื่อเสียงเปนอยางมาก ซารตร ไดรับอิทธิพลจากนักปรัชญาเยอรมันช่ือ เอด
มุนด ฮุสเซล  
 

                                                        
 19 เร่ืองเดียวกนั, 59-61. 
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ภาพที่ 5 ฌอง ปอล ซารตร (Jean Paul Sartre) 
ที่มา: Wikipedia, Jean-Paul Sartre, accessed June 6, 2014. available from http://en. 
wikipedia.org/wiki/ Jean-Paul_Sartre. 
 
 หลังจากที่ ซารตร เปนที่รูจักอยางกวางขวาง ดวยความรับผิดชอบที่มีตอสังคมของ
ซารตร ทําใหเขาแสดงออกถึงความไมเห็นดวยในเรื่องของชนชั้นทางสังคม โดยการไมยอมผูก
เน็คไทขณะที่เปนครูสอนหนังสือ เพื่อเปนการแสดงออกทางสัญลักษณอยางหนึ่ง ในการขจัดชน
ชั้นทางสังคมใหสลายไป ดวยการปฎิเสธการผูกเน็คไท20 
 ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซารตร  
 ซารตรเร่ิมตนปรัชญาอัตถิภาวนิยมจากการวิเคราะหตนเอง แลวนําออกมาปฏิบัติใน
ชีวิตจริง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสังคมใหดีข้ึน ซารตรมองวาการศึกษาอัตภิภาวะนั้นก็เพื่อให
มนุษยรูจักตนเองและยอมรับสภาพความเปนจริงของตนเอง อันเปนผลที่ไดจากการเผชิญหนา 
ปรัชญาของซารตรจัดเปนอัตถิภาวนิยมประเภทอเทวนิยม คือไมเชื่อและไมยอมรับคุณคาทาง

                                                        
 20 กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอัตภภิาวนิยม, 78-81. 

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/
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ศาสนา  เพราะถือวาศาสนาเปนส่ิงที่ไมจําเปนสําหรับชีวิต และแมไมมีศาสนามนุษยก็สามารถ
จัดการกับปญหาได ซารตรมองวาศาสนานั้นเปนเพียงเคร่ืองมือที่ใชมอมเมาคนโงดวยอุดมคติที่
หรูหรา สงผลใหมนุษยปฏิเสธความรับผิดชอบและไมแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยตัวเอง  
 ในการเผชิญหนากับปญหานั้น ซารตรเช่ือวาทุกคนนั้นมีเสรีภาพและรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง (Existentialism) ตอเหตุการณเฉพาะหนา การใชเสรีภาพและภูมิใจในเสรีภาพ
ของตนเองก็เพียงพอสําหรับแนวคิดเชิงปรัชญา ซึ่งซารตรมองวาระบบปรัชญาโดยสวนใหญแลว 
พยายามคนหาและอธิบายความจริงดวยทฤษฎีมากเกินไป ทําใหมนุษยยิ่งหางไกลจากความเปน
จริง เขาจึงมีความเห็นวาปรัชญาทั้งหลายลมเหลว เพราะไมสามารถตอบสนองความจริงแกมนุษย
ไดเลย 21 
 ซารตรเชื่อในประสบการณอันเกิดจากการที่มนุษยไดรับ จากการเผชิญหนาดวยตนเอง
ในการทําความเขาใจธรรมชาตินั้น เพียงแคในระดับที่สัมผัสไดก็เพียงพอแลว ดังเชนการเห็นสีหรือ
กล่ินจากการมองเห็นและจมูกไดสัมผัส ความหมายหรือคุณคาการมีอยูของส่ิงตาง ๆ นั้น มนุษย
เปนผูถือกําหนดเองทั้งส้ิน ถาถอดเอาสมมติเหลานี้ออกก็ไมหลงเหลือความหมายอะไร มีเพียง
ความวางเปลา เพราะคุณคาของวัตถุตางชนิดก็มีสถานะเทากัน ดวยภาวะที่ทุกอยางไมมีเหตุผล
ในตัวของมันเอง มนุษยจึงเปนผูนิยามและสมมุติเองทั้งส้ิน ซึ่งซารตรเรียกภาวะนี้วา ภาวะอันหนึ่ง 
(Being)22 ซึ่งเปนสภาวะแทจริงของมนุษย แบงได 2 ประเภทคือ 
 ทรรศนะ Being ของ ซารตร  แบงเปน 2 ประเภทคือ 
 1. ภาวะในตัวเอง (Being in itself) เปนลักษณะของรางกายภายนอกที่ปราศจาก 
ความคิด จิตใจ และไรซึ่งแรงปรารถนาใด ๆ เปรียบไดกับวัตถุ หรือส่ิงของ 
 2. ภาวะสําหรับตัวเอง (Being for itself) คือ ภาวะรูสํานึก ซึ่งสามารถกําหนดคุณคา
ใหแกส่ิงตาง ๆ เพื่อประโยชนของตนเอง  จิตคอยปรุงแตงการรับรูของตนเองจากส่ิงเรา สามารถ
ยอมรับ หรือปฏิเสธส่ิงตาง ๆ ได จากการรับรูดวยตนเอง  

                                                        
 21 เร่ืองเดียวกนั, 75. 
 22 พระบวร กตปุญโญ (พงษชาติ), "การศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองอนัตตาใน 
พทุธปรัชญาเถรวาทกับทัศนะของฌอง-ปอล ซารตร" (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวชิา
ปรัชญา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), เขาถึงเมื่อ 27 
มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.mcu.ac.th/userfiles/file/library1/Thesis/883.pdf 
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 อัตถิภาวะในความหมายของซารตร คือความสํานึกของตนเองท่ีผานกระบวนการรับรู 
เปรียบไดวาอัตถิภาวะเปนทั้งผูต้ังคําถาม คิดหาคําตอบ ยอมรับและเปนทั้งผูปฏิเสธ ในการสราง
อัตถิภาวะของตนเองนั้น ซารตรใหความสําคัญกับเสรีภาพเปนอยางมาก เพราะเช่ือวาเสรีภาพทํา 
ใหมนุษยมีสิทธิในการเลือก มนุษยจะเลือกในส่ิงที่คิดวาดีตอตนเองและผูอ่ืนตามเสรีภาพที่ตนมีอยู 
 และดวยมนุษยมีเสรีภาพจึงเปนผูสรางตัวตนและเลือกจะเปนอะไรก็ได ในฐานะที่เปนผูสรางชีวิต
ตนเอง อีกทั้งการเช่ือวาเสรีภาพเปนส่ิงที่ถูกสาปใหติดตัวมนุษยมาต้ังแตเกิด ทําใหซารตรมองวา
เราจะสูญเสียเสรีภาพก็เมื่อเราตายเทานั้น  
 
ตารางที่ 2 แสดงสรุปแนวคิดนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม 
 

ชื่อนักทฤษฎ ี ภูมิหลัง 
ภาพรวม 

แนวความคิด 
ระดับของ 
อัตถิภาวะ 

ซอเรน อาบี  
เคียรเคอกอร 
(Soren Aabye  
Kierkegard) 

เกิดในครอบครัว  
ที่เครงในศาสนา
คริสต นิกาย 
ลูเทอร 

มนุษยตองเผชิญหนากับปญหา
ดวยตนเอง ในการกอใหเกิด
สติปญญา เพือ่เขาใจวาชีวิต  
คืออะไร  (ประเภทเทวนยิม) 

แบงเปน 3 ระดับ 
1. ระดับธรรมชาติ  
2. ระดับจริยะ  
3. ระดับศาสนา 

ฌอง ปอล ซารตร 
(Jean Paul  
Sartre) 
 

เปนอาจารยสอน
วิชาปรัชญา แตไม
พอใจกับเนื้อหา
ปรัชญาที่สอนกัน
อยู 

ซารตรเชื่อในเสรีภาพที่มนุษย
ไดรับและเลือก เพื่อเผชิญหนา
ดวยตนเอง (ประเภทอเทวนยิม) 

เรียกวา Being แบงเปน 
 1. Being in itself   
     ภาวะในตัวเอง 
 2. Being for itself 
     ภาวะสําหรับตัวเอง 

 
 การศึกษาขอมูลนักปรัชญาอัตถิภาวะนิยมทั้งเคียรเคอกอรและซารตร จากตารางที่ 2 
เห็นไดวา ทั้งสองทานมีความเช่ือในสิ่งเดียวกันคือ เชื่อในปรัชญาที่ไดรับจากการเผชิญหนาและ
เชื่อในเสรีภาพของตน  เคียรเคอกอร ซึ่งเปนผูเริ่มตนแนวคิดนี้มีภูมิหลังที่อยูในสภาพแวดลอมที่
เครงในศาสนา จึงทําใหแนวคิดนี้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติและทางศาสนาเปนพื้นฐาน 
สวนซารตรนั้นไมเชื่อในศาสนาเลย เชื่อเพียงสิ่งที่ไดรับจากการเผชิญหนาเทานั้น ทําใหการแบง
ระดับอัติภาวะของทั้งสองมีความแตกตางกันดังเห็นไดจากตาราง เคียรเคอกอรเชื่อมโยง
แนวความคิดที่ไดจากการเผชิญหนากับธรรมชาติและศาสนา ขณะที่ซารตรจะเชื่อมโยงกับรับรู
อัตถิภาวะนี้กับตนเองเพียงเทานั้น 
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 จากหลักทฤษฎีตาง ๆ ที่อธิบายความรูทางปรัชญาดวยเหตุผลอยางเปนระบบ 
กอใหเกิดการรับรูและเขาใจอยางสรางสรรค ตามความเชื่อของแนวความคิดเชิงปรัชญาของแตละ
สกุล  ความคิดปรัชญาแบบอัตถิภาวนิยมนี้ไมไดมีระเบียบแบบแผนที่มีผลลัทธที่ชัดเจน แตได
สะทอนใหเห็นถึงมุมมองในการสํารวจตนเอง จากประสบการณที่ ไดจากการเผชิญหนา 
(Confrontation) กับสภาวะการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง ดวยอัตวิสัย (Subjectivity) 
และเสรีภาพของตนเอง โดยไมมีเจตนาบังคับหรือควบคุมผลลัพธอันไดจากการเผชิญหนา ในทาง
ทัศนศิลปแลวการรับรูผานผัสสะตาง ๆ ของรางกาย ดวยกระบวนการรับรู และทําความเขาใจจาก
ประสบการณเดิมของตน  ถือเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งในการรับรูที่กอใหเกิดสุนทรียภาพที่แตกตาง
กันออกไป ซึ่งธรรมชาติในการรับรูที่ไมถูกควบคุมนี้เอง กอใหเกิดคุณคาและความงดงามในการ
รับรูใหม ๆ ในทางทัศนศิลป ขาพเจาจึงไดนําแนวคิดเหลานี้มาเปนสวนประกอบสําคัญ ในการ
สรางผลงานสรางสรรค เพื่อเปดมุมมองใหม ๆ ในการเผชิญหนากับสภาะที่ขาพเจาสรางข้ึน  
 
ผลงานสรางสรรคของศิลปน 
 ในการศึกษาวิจัยศิลปนิพนธเพื่อพัฒนาผลงานสรางสรรคนี้ ขาพเจาไดศึกษาขอมูล
จากศิลปนสาขาตาง ๆ โดยมุงศึกษาศิลปนทัศนศิลปที่สรางสรรคผลงานในรูปแบบของวีดีโออารท 
ที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันกับการศึกษาวิจัยของขาพเจา ทั้งจากรูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด และ
วิธีการนําเสนอที่ศิลปนใชในการสรางสรรค  โดยการนําผลงานมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและวิจัย
ศิลปนิพนธคร้ังนี้ 
 1. ผลงาน History of the Main Complaint ของ วิลเล่ียม เคนทริดจ (William 
Kentridge) 
 2. ผลงาน 10ms-1 ของ ดักลาส กอรดอน (Dauglas Gordon) 
 3. ผลงาน Turbulent ของ ชิริน เนสแชท (Shirin Neshat) 
 4. ผลงาน The Dog ของ วอจเทค อัลลริช (Wojtek Ulrich) 
 ผลงาน History of the Main Complaint ของ วิลเลี่ยม เคนทริดจ (William 
Kentridge) 
 วิลเลี่ยม เคนทริดจ ศิลปนชาวแอฟริกาใตเชื้อสายยุโรป เกิดเมื่อป ค.ศ.1955 ที่กรุง
โยฮันเนสเบิรก (Johannesburg) ประเทศแอฟริกาใต จบการศึกษาจาก University of the 
Witwatersrand และ The University of Johannesburg ตามลําดับ พอและแมของเขาเปนนัก
กฎหมายที่มีชื่อเสียงมาก เคยวาความใหกับเหยื่อของการแบงแยกผิวสีในประเทศแอฟริกาใต 
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เคนทริดจนั้นเคยเปนนักแสดงและผูกํากับในป ค.ศ.1975 ถึง 1991 ที่โรงละคร Junction Avenue 
ในกรุงโยฮันเนสเบิรก และสรางสรรคผลงานทัศนศิลปไวมากมายผานส่ือหลายแขนง ทั้ง
ประติมากรรม การเขียนลายเสน การแสดง (Performance) และภาพยนตรอนิเมชั่น (film 
animation) ซึ่งนําเสนอเนื้อหา (Content) ผานเหตุการณโศกนาฏกรรมทางการเมืองและสังคม 
สะทอนใหเห็นถึงความอยุติธรรมที่เกิดข้ึนในประเทศแอฟริกาใต ผานผลงานอนิเมช่ันที่มักเสนอให
เห็นถึงการกดข่ี ความคลุมเครือ ความขัดแยง และจุดจบที่ไมแนนอน23   
 ผลงานอนิเมชั่นเรื่อง "History of the Main Complaint" ในป ค.ศ.1996 ใชวิธีการ
สรางสรรคดวยการเขียนภาพดวยดินสอชารโคแลวลบออก จากนั้นจึงเขียนภาพลงไปใหมในพื้นที่
ของกระดาษแผนเดิม โดยใชการบันทึกภาพยนตดวยฟลมขนาด 35 มม. ในการสรางภาพยนตร 
อนิเมชั่น รองรอยของกระดาษที่ถูกบันทึกอยางตอเนื่องนั้น เสมือนเปนการอุปมาอุปไมยถึงการ
ฝงรากหย่ังลึกของความทรงจํา ฉากทีปรากฏในผลงานนี้เปนที่รางแหงหนึ่งในกรุงโยฮันเนสเบิรก 
เปนพื้นที่แสดงออกของความจริงที่อยูในความทรงจําของเขา โดยเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ไดเผยให
เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคที่แบงแยกสีผิว24 

                                                        
23 Wikipedia, William Kentridge, accessed January 18, 2014.  available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kentridge. 
24 Elizabeth Manchester, History of the Main Complaint 1996, accessed January 

20, 2014.  available from http://www.animationsa.org/ articles/william-kentridge-history-
main-complaint. 

http://www.animationsa.org/
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 ภาพแรกของเหตุการณชายชื่อ Clone Sohos อยูในอาการโคมา แวดลอมไปดวย
อุปกรณตรวจจับการทํางานของรางกายในหองตรวจ  
 

 
 

ภาพที่ 6 Clone Sohos นอนปวยอยูในการอาการโคมา 
0ที่มา: Youtube, William Kentridge: Pain & Sympathy | Art21 "Exclusive", accessed 
January 6, 2014. available from http://www.youtube.com/ watch?v=m1oK5LMJ3zY. 

 
 จากนั้นเหตุการณไดนําพาผูชมไปสูจิตใตสํานึกของตัวละคร ซึ่งกําลังขับรถแลนใน
เสนทางที่มีผูคนลมเจ็บระหวางทางพบกับสถานการณที่มีผูถูกคุกคาม โดยใชกาํลังประทษุรายดวย
ความรุนแรงดวยอํานาจที่เหนือกวา ทันใดนั้นเองภาพความเจ็บปวดที่ปรากฏเห็นก็หายไป  ภาพ
ตอมาที่เห็นคือหองผูปวย Clone Sohos ที่นอนอยูอาการโคมา 
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ภาพที่ 7 ขับรถแลนในเสนทางที่มีผูคนลมเจ็บและถูกทําราย 
1ที่มา: Youtube, William Kentridge: Pain & Sympathy | Art21 "Exclusive", accessed 
January 6, 2014. available from http://www.youtube.com/ watch?v=m1oK5LMJ3zY. 

 

 
 
ภาพที่ 8 ความเจ็บปวดที่เห็นสะทอนไปยัง Clone Sohos ที่นอนอยูอาการโคมา 
2ที่มา: Youtube, William Kentridge: Pain & Sympathy | Art21 "Exclusive", accessed 
January 6, 2014. available from http://www.youtube.com/ watch?v=m1oK5LMJ3zY. 
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 รถแลนผานเหตุการณความรุนแรงออกไป ภาพใหมที่ Clone Sohos เห็นคือภาพผูคน
วิ่งผานหนาขณะที่รถกําลังเคลื่อน จนทายที่สุดการเดินทางก็ส้ินสุดลงเม่ือ Clone Sohos ขับรถชน
กับคนที่อยูภายในความคิด จนทําใหเขาผวาต่ืนจิตใตสึกนึกในหองของผูปวยอาการโคมา  
 ภาพที่ปรากฏเห็นกอนหนาสลายหายไปราวกับความฝน Clone Sohos เบิกตาข้ึน
ในทันที เขากระพริบตาไปมา ทันใดนั้นเองก็มีภาพส่ิงของแวบเขามา ภาพที่เกิดข้ึนนั้นราวกับเปน
ส่ิงของเคร่ืองใชปรากฏข้ึน หลังจากเขาผวาต่ืนฟนจากอาการโคมา 
  

 
 
ภาพที่ 9 ภาพผวาต่ืนหลังจากขับรถชนคนในจิตใตสํานึก 
3ที่มา: Youtube, William Kentridge: Pain & Sympathy | Art21 "Exclusive", accessed 
January 6, 2014. available from http://www.youtube.com/ watch?v=m1oK5LMJ3zY. 
 
 4ผลงาน History of the Main Complaint เคนทริดจนําเสนอภาพยนตอนิเมช่ันดวย
กระบวนการแบบภาพยนตรเลาเร่ือง (Narrative film) ผานสถานะการณที่มีความคลุมเครือ 
กระอักกระอวน ภาพความอยุติธรรมที่ปรากฏข้ึน คือการถูกกดข่ีของผูที่ไรทางสู สถานะการณที่อยู
ในภาวะบีบค้ันปะทะกับความรูสึกของผูชม และมีการบอกเลาเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา จนทายสุดของเหตุการณเขากลับแสดงใหเห็นความคลุมเครือของสถานการณ โดย
การทําใหเกิดการปะทะกันของภาพที่ไมเกี่ยวของ (Soviet Mantage) ซึ่งเปนกระบวนการอยาง
หนึ่งของภาพยนตรที่กอใหเกิดความหมายใหม ราวกับเปนการอุปมาอุปไมยเพื่อสรุปจบแบบ
ปลายเปด โดยใชสัญญะของภาพเปดความคิดใหม ๆ ใหผูชม  
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 ผลงาน 10 ms-1 ของ ดักลาส กอรดอน (Dauglas Gordon)  
 ดักลาส กอรดอน (Dauglas Gordon)  ศิลปนชาวสกอตแลนด เกิดเมื่อ 20 กันยายน 
ค.ศ.1966 ที่เมือง กลาสโลวส (Glasgow) ประเทศสกอตแลนด จบการศึกษาทางดานศิลปะจาก 
Glasgow School of Art ในป ค.ศ.1988 และ Slade School of Fine Art ในป ค.ศ.1990 ไดรับ
รางวัล Turner Prize ค.ศ.1996 และ Hugo Boss Prize ในป ค.ศ.1998 อีกทั้งยังเคยไดรับรางวัล 
Young British Artists อีกดวย กอรดอนสรางผลงานผานส่ือแขนงตาง ๆ ทั้งประติมากรรม 
ภาพถาย และวีดีโออารท โดยผลงานสวนใหญมักนําเสนอเร่ืองราวที่อยูในพื้นที่ของความทรงจํา 
โดยการจัดการกับองคประกอบของเวลา (Time elements) ดวยวิธีการที่แตกตางกันออกไป เชน 
การเกิดซํ้าของเหตุการณ การยืดขยายเวลา และการฉายหลายจอภาพ โดยใชทั้งภาพเหตุการณ
จริงและใชภาพถายเกานํามาผลิตใหม รวมไปถึงการใชฟลมถายภาพยนตรเกา (Found footage) 
ในการสรางสรรคผลงานอีกดวย25 
 ผลงานชื่อ 10ms-1 ภาพที่เห็นคือภาพชายหนุมที่สภาพรางกายดูแข็งแรง กําลังอยูใน
ทาทีที่พยายามยืนเพื่อที่จะเดินไปขางหนาแตก็ไมประสบผลสําเร็จ รางกายภายนอกที่ดูแข็งแรง
กลับทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ เสมือนไมสามารถควบคุมได ผลงาน 10ms-1 นี้ แสดงใหเห็น
ถึงความผิดปกติของรางกายอันเกิดจากอาการเจ็บปวยของจิตใจ เปนผลจากสงครามโลกคร้ังที่ 1  
ภาพที่ปรากฏเห็นนั้นถือเปนอาการปวยประเภทหน่ึง ในทางการแพทยเรียกวา เชลลชอค (Shell-
shock) ซึ่งเปนอาการเจ็บปวยทางจิตที่เปนผลมาจากการเผชิญกับเหตุการณที่เลวราย  ดักลาส 
กอรดอน ไดนําภาพที่เปนเหตุการณจริง (Found footage) ของทางการแพทย มาเสนอใหเห็นถึง
การทํางานรวมกันของรางกายและจิตใจ การนําภาพฟุตเทจเกาที่ถูกบันทึกแลวมาทําการจัดการ
ใหมผานกระบวนการขยายเวลา (Slow motion) นี้ ก็เพื่อเปดพื้นที่การรับรูใหมใหกับผูชม และ
นําพาผูชมใหเห็นถึงอาการความผิดปกติของรางกาย รวมไปถึงรายละเอียดที่ถูกมองขามใหเห็น
เดนชัดดวยกระบวนการขยายเวลา26 
 

                                                        
 25 Wikipedia, Dauglas Gordon, accessed January 18, 2014. available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Gordon. 
 26 Elizabeth Manchester,  Douglas Gordon10ms-1 1994,  accessed January 
18, 2014. available from http://www.tate.org.uk/art/artworks/gordon-10ms-1-t07276/ text-
summary. 

http://www.tate.org.uk/art
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ภาพที่ 10 ผลงาน 10ms-1 

ที่มา: หอศิลปวิทยนิทรรศน, บทสนทนาที่หางหาย Monologue/Dialogue, เขาถึงเมื่อ 11 
กุมภาพันธ 2557, เขาถึงไดจาก http://www.car.chula.ac.th/art/th/?page_id=381. 
 
 การเปดพื้นที่การรับรูใหมดวยเทคนิคขยายเวลา (Slow motion) กอรดอน ใชเทคนิคนี้
เพื่อตอบสนองแนวความคิดในการสรางความหมายผานความทรงจํา และความสัมพันธของผูชม 
ทั้งทางรางกายและจิตใจดวยภาพเคลื่อนไหว ขาพเจาเล็งเห็นวากระบวนการยืดหรือขยายเวลาไม
เพียงแตเปนการเปดสัมผัสการรับรูเดิมใหเห็นเอกลักษณเดนชัดข้ึนเพียงเทานั้น แตการขยายเวลานี้
เองทําใหเกิดการรับรูใหมในพื้นที่เดิม ดวยกระบวนการยืดออกของเวลาและการทับซอนของภาพ
ในความทรงจํา 
 โดยศิลปน ดักลาส กอรดอน กลาวถึงผลงานชุดนี้วา “เปนการเปดพื้นที่การรับรูลม
สลาย”  ดวยการดึงพื้นที่ของภาพใหทํางานชาลง เสมือนเปนการเปดประสบการณใหมของผูชม 
โดยประสบการณใหมที่เกิดข้ึนนี้ อาจฝงอยูในความรูสึกนึกคิดของผูชม จนไปสูการขัดเกลาการ
รับรูเพื่อเปดการรับรูใหม ๆ ในการมองเห็นอยางคาดไมถึง 
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 ผลงาน Turbulent ของ ชิริน เนชาท  (Shirin Neshat)  
 ศิลปนทัศนศิลปรวมสมัยชาวอิหราน เกิดเมื่อ 26 มีนาคม ค.ศ.1957 ที่ประเทศอิหราน 
เปนบุตรคนที่ 4 จาก 5 คนของพี่นอง เนชาทเดินทางออกจากอิหรานไปเรียนศิลปะที่ ลอสแองเจอลิส 
ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงที่อิหรานกําลังเกิดสงคราม หลังจากสงครามผานไปไดหนึ่งป เธอจึง
ยายไปเรียนที่วิทยาลัยโดมินิกัน โดยเธอจบปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย เบิรกเลย 
เนชาทสรางสรรคผลงานทั้งภาพยนตร วีดีโอ และภาพถาย ไดรับรางวัลศาสตราจารยกิตติมศักด์ิที่
มหาวิทยาลัย Universität der Künste ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมันนี อีกทั้งยังไดรับรางวัล 
The Dorothy and Lillian Gish Prize ในป ค.ศ.2006 ซึ่งถือเปนรางวัลที่สูงคาที่สุดทางดานศิลปะ 
โดยรางวัลนี้ จะมอบใหกับศิลปนที่สรางสรรคความงดงามใหกับมวลมนุษยชาติในการเขาใจชีวิต27 
 ผลงาน Turbulent ของ ชิริน เนชาท (Shirin Neshat) เปนผลงานวีดีโออินสตอเลช่ันที่
วิพากษวิจารณในประเด็นลอแหลม และหมิ่นเหมตอศาสนาอิสลามในอัตลักษณของสตรีเพศชาว
มุสลิม การยอมรับและบรรทัดฐานทางสังคมของผูหญิง การไมมีสิทธิในการเรียกรอง กฎเกณฑขอ
หามตาง ๆ ของผูหญิงชาวมุสลิม อีกทั้งแฝงประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาททางดานการเมืองของสตรี
มุสลิม28 ผลงาน Turbulent นี้ ไดทาทายความคิดความเชื่อของชาวมุสลิมที่อนุรักษนิยมอยาง
กวางขวางอีกดวย 
 การนําเสนอผลงานวีดีโออินสตอเลช่ัน (Video Installation) ขาว-ดํา โดยใชการติดต้ัง 
2 จอภาพและใชวิธีการจัดแสดง (Performance) ในการนําเสนอดานภาพและเสียงรอง ภาพ
ผลงานดานซายเปนภาพชายมุสลิม (Shoja Azari) กําลังยืนรองเพลงหันหลังใหกับผูชมที่นั่งเรียง
รายอยูเต็มหอง ขณะที่ภาพดานขวาเปนสตรีมุสลิมที่ยืนอยูบนเวที มองออกไปในหองจัดแสดงท่ี
วางเปลา มีเพียงเกาอ้ีที่ปราศจากคนดู เม่ือชายรองเพลงที่เปยมไปดวยพลังและความม่ันใจจนจบ 
จึงไดหันกลับเขาหาผูชมพรอมกับเสียงปรบมือที่ดังกองจากผูชม ราวกับวาเสียงที่เปลงรองนี้เปยม
ไปดวยความภาคภูมิและสิทธิอันชอบธรรม ในการแสดงออกในฐานะที่เปนชายอยางเต็มเปยม ดัง
เห็นไดจากการยอมรับของผูชมดวยเสียงปรบมือที่ดังกอง เมื่อการรองเพลงของชายมุสลิมสิ้นสุดลง  
จากนั้นชายจึงกลับหันหลังมายังภาพของสตรีในฝงตรงกันขาม สตรีมุสลิม (Sussan Deyhim) เร่ิม

                                                        
 27 Wikipedia, Shirin Neshat, accessed January 18, 2014. available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/ Shirin_Neshat. 
 28 Wikipedia, Shirin Nesha / Turbulent, accessed January 18, 2014. available 
from http://www.4wfilm.org/2012/10/shirin-neshat-turbulent/. 
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รองเพลงหลังจากชายมุสลิมหยุดมองที่เธอ เธอขับรองเพลงในหองแสดงวางเปลาปราศจากผูชม 
ขณะที่ภาพก็เคล่ือนไปรอบตัวของเธออยางชา ๆ ทําใหเห็นบรรยากาศของพื้นที่แสดงที่วางเปลา 
ไมมีผูชมการแสดงในหองนั้น ทันใดนั้นเองเสียงรองที่รองออกมาก็แสดงใหเห็นถึงความไมมั่นคง 
บางคราวก็มีความนึ่งเงียบเย็นชา บางขณะก็พรามั่วไรพลัง ในบางทวงทํานองก็แสดงใหเห็นถึง
ความระส่ําเกี้ยวกราดอยูภายใน เสมือนเปนภาวะที่ไมสามารถกล้ันความรูสึกภายในเอาไวได 
ขณะเดียวกันภาพชายมุสลิมฝงตรงขามที่กําลังยืนมองเธออยูนั้น กลับมองผานดวยสายตาที่วาง
เปลา ราวกับไมมีความรูสึกรวมกับการแสดงของเธอจนกระทั่งการแสดงส้ินสุดลง ภาพสุดทายที่
ปรากฏก็ยังคงเปนความนึ่งเงียบเย็นชาในสถานการณที่เกิดข้ึน ราวกับบอกใหเห็นถึงบทสรุปและ
ความเปนจริงที่ยังคงดําเนินอยูในทายที่สุด 
 

 
 
ภาพที่ 11 ชายมุสลิมหันกลับไปโคงรับเสียงปรบมือจากผูชม 
5ที่มา: Youtube, Shirin Neshat's Turbulent, accessed January 18, 2014. available from 
http://www.youtube. com/watch?v=f2DNMG2s_O0. 
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ภาพที่ 12 สตรีมุสลิมรองเพลงในหองที่วางเปลา 
6ที่มา: Youtube, Shirin Neshat's Turbulent, accessed January 18, 2014. available from 
http://www.youtube. com/watch?v=f2DNMG2s_O0. 
 

Turbulent ผลงานชุด  นี้ไดสะทอนใหเห็นถึงสิทธิของสตรีมุสลิม ในบทบาทของความ 
เปนผูหญิง การแสดงออกที่ถูกปดกั้น ผานกระบวนการสรางสรรคของศิลปน ชิริน เนชาท โดยใชวิธี 
การจัดแสดงและรองเพลง เสมือนเปนการอุปมาอุปไมยถึงเร่ืองอัตลักษณในความเปนหญิงชาว
มุสลิม จากการวิเคราะหผลงาน Turbulent ทําใหเห็นถึงการจัดการในการสรางสรรคผลงานเพื่อ
ตอบสนอง แนวความคิด รวมไปถึงวิธีการที่ศิลปนหยิบมาใช เชน การใช 2 จอภาพ แยกสวนออก
จากกัน เพื่อกอใหเกิดการทํางานรวมกัน ระหวางพื้นที่ของภาพทั้ง 2 และเวลา อีกทั้งยังใชการจัด
แสดง (Performance) เสมือนเปนการอุปมาอุปไมยผานสัญญะในการแสดงและรองเพลง เพื่อส่ือ
ความหมายกับผูชม ขาพเจาจึงไดนําแนวคิดและวิธีการจัดการทางทัศนศิลปนี้ มาศึกษาเพื่อเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนากายภาพของผลงาน 
 ผลงาน The Dog ของ วอจเทค อัลลริช (Wojtek Ulrich)  
 วอจเทค อัลลริช เกิดในป ค.ศ.1963 ที่เมืองลูบิน (Lubin) ประเทศโปแลนด ไดรับ
การศึกษาดานศิลปะจาก Art Academy ที่เมือง Wroclaw และ Dusseldorf Art Academy ที่
ประเทศเยอรมัน กอนจะเดินทางไปประเทศอเมริกาในป ค.ศ.1990 อัลลริชสรางผลงานหลายแขนง
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ทั้งศิลปะการจัดวาง (Installation) ภาพถาย (Photography) และวีดีโออารท (Video art) ผลงาน
ของเขามักต้ังคําถามกับการมีอยูของชีวิตและความตาย ความจริงและภาพลวงตา ความ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม จนไปถึงเร่ืองประวัติศาสตร29 
 ผลงาน “The Dog” ของ วอจเทค อัลลริช ชุดนี้ไดแสดงออกทางดานความคิดผาน
เหตุการณที่ ศิลปนจําลองข้ึนแทนภาพความจริง โดยใชรูปสัญญะของสัตวในฐานะที่เปนทั้งเหยื่อ
และผูลามาใชในการสรางสรรคผลงาน โดยใชวิธีการแสดงออกตามธรรมชาติและสัญชาติญาณ
ด้ังเดิมของสัตวเปน กลยุทธเพื่อส่ือความหมายถึงบางสิ่งที่ ศิลปนไมสามารถบรรยายได 
(Inexpressible form) สะทอนใหเห็นถึงความจริงบางอยางที่เกิดข้ึนในสังคม  
 

 
 
ภาพที่ 13 ผลงาน The Dog ของศิลปน วอจเทค อัลลริช 
ที่มา: Wojtek Ulrich, The Dog, accessed February 11, 2014. available from http://lundissimo. 
info/docs/ welt/Ulrich.htm. 
 

                                                        

 29 Robert  Lund, Wojtek Ulrich, accessed February 11, 2014. available from 
http://lundissimo.info/docs/ welt/Ulrich.htm. 
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 การนําหมูมาขึงตรึงกับไมกางเขนนี้ ศิลปนมิไดมีเจตนามุงเนนผูชมไปสูในประเด็นที่
เกี่ยวของกับศาสนาที่เรียกวา Crucifixion ซึ่งถูกคิดคนโดยชนชาติที่ชอบเดินเรือ ชาวฟนีเซียน 
(Phoeni Cian) เพื่อคาขายทางทะเล แตความหมายของ Crucifixion นั้น เปนการสําเร็จโทษอยาง
ชา ๆ และเจ็บปวดจนถึงแกความตาย เหยื่อจะถูกมัดหรือตอกตะปูบนไมกางเขนแลวปลอยให
จนถึงแกความตาย ถือเปนวิธีการที่โหดรายและตํ่าทรามเปนอยางมากในอดีต ในกระบวนการ
สรางสรรคของอัลริช การใชสัญญะของไมกางเขนนี้ก็เพียงเพื่อเปดการรับรูของผูชม ใหมอง
เหตุการณที่เกิดข้ึนผานความดีงามในขณะที่ฉลามกําลังขย้ําเหยื่อ รางหมูที่ถูกตรึงกับไมกางเขนก็
เคล่ือนไหวตามจังหวะกัดฉีกของฉลาม ในขณะเดียวกันผูชมก็รับรูเสียงที่เคล่ือนไหวในน้ําของ
ฉลาม สถานการณที่เกิดข้ึนนี้ทําใหผูชมรูสึกราวกับหมูเปนผูถูกกระทําในฐานะ “เหยื่อ” ในขณะ 
เดียวกันก็รับรูถึงสัญชาติญาณของฉลามในฐานะผูถูกลา  
 ภาพที่เกิดข้ึนอาจกระตุนใหเกิดความเห็นอกเห็นใจของผูชม และสะทอนใหเห็นถึง
ความรุนแรงปาเถื่อนของเหตุการณ แตศิลปนอัลลริชไดกลาวถึงสภานการณนี้วา การรับรูผาน
ความเห็นอกเห็นใจและความดีงามนี้ ชวงเวลาที่เกิดนั้นไดฉกฉวยเอาความความจริงที่ปรากฏขึ้น
ออกไป30 
 เหยื่อ (หมู) ที่ศิลปนใชในการแสดงออกในรูปสัญญะนั้น ถูกเรียกแทนช่ือผลงาน “The 
dog” (สุนัข) เพื่อเปนการทําลายอัตลักษณเดิมในการรับรูของผูคนทั่วไป ดวยวิธีการแทนคาดวยชือ่
เรียกใหม สถานการณที่เกิดนี้ศิลปนมิไดชี้นําวาอะไรเปนส่ิงที่ผิดหรือถูกตอง ไมวาจะในฐานะผูลา
หรือผูถูกลาแต การรับรูพื้นฐานของมนุษยผานความดีงามนี้เอง ทําใหความจริงไดถอยหางออกไป
จากมโนสํานึก ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญที่ศิลปนตองการสะทอนใหเห็น โดยการนําพาผูชมไป
เผชิญหนากับสัจจะแหงความจริง ดวยรูปแบบและวิธีการที่แผงไปดวยความลุมลึกทางความคิด 
อันเปนส่ิงที่ไมสามารถนําเหตุการณ ที่อยูในสภาพความจริงของสังคมมานําเสนอได 
 
 
 
 
 

                                                        
 30 Wojtek Ulrich, The Dog, accessed January 17, 2014. available from http:// 
www.wojtekulrich.com/the_dog.php. 
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ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวิธีการและแนวความคิดของศิลปน 
 
ชื่อศิลปน (ผลงาน) รูปแบบ วิธีการสรางสรรค เนื้อหาและประเด็นที่นําเสนอ 
William Kentridge 

(History of the 
Main Complaint) 

Film 
Animation 

1. มีลักษณะของ
ภาพยนตรเลาเร่ือง 
(Narrative Film) 

2. Soviet Montage 

เหยื่อของการแบงแยกผิวสีที่ถูก 
กระทาํดวยความอยุติธรรม 

Douglas Gordon 
(10ms-1) 

Video 
Installation 

1. Found Footage 
2. Slow motion 

ผลกระทบทางดานจิตใจหลัง 
การผานสงคราม อาการ  
“Shell-Shock” 

Shirin Neshat 
(Turbulent) 

2-screens 
Video 
installation 

1. Performance 
2. 2 Monitor 
3. Sound 

สิทธิสตรี ทีถู่กกดข่ีในสังคมมุสลิม 

Wojtek Ulrich 
(The Dog) 

Video 
Installation 

วิธีการแสดงออก
ตามธรรมชาติและ
สัญชาติญาณดั้งเดิม 

การเผชิญหนากับความจริงที่
เลวราย (ใชสัญญะแทนคาคน
เสมือนเปนการอุปมาอุปไมย) 

 
 จากการศึกษาผลงานของศิลปนทั้ง 4 ทาน ทําใหเห็นไดวาในวิธีการจัดการกระบวนการ 
สรางสรรคนี้ มีการเลือกใชวิธีการที่ไมซับซอนแตแฝงไปดวยความลุมลึกทางความคิด ที่สามารถ 
นําพาผูชมไปสูประเด็นที่ศิลปนตองการนําเสนอได ในการสรางสรรคผลงานเทคนิคและวิธีการใน
การแสดงออกบางคราววิธีการเดิม ๆ อาจนําพาไปสูการรับรูใหม ๆ ฉะนั้นแลวในการเลือกหรือหยิบ
มาใช เราควรศึกษาความหมายของรูปสัญญะ และประเมินความเปนไปไดของวิธีที่ใชในการ
แสดงออก  เพื่อนําพากระบวนการจัดการเหลานั้น ไปสูประเด็นที่ตองการกลาวถึงอยางสรางสรรค 
 
 



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเผชิญหนากับความไมยุติธรรม” เกิดจากการมองผานเร่ืองราว
ที่เกิดข้ึนในสังคมถึงความความยุติธรรมที่มีอยู ซึ่งความยุติธรรมนั้นเปนส่ิงที่มองไมเห็นดวยสายตา 
และอาจไมจําเปนตองศึกษาเรียนรูเพื่อทําความเขาใจ แตมนุษยในสังคมสามารถรับรูไดดวยมโน
สํานึกของแตละบุคคล  ในการรับรูตัดสินใจในเหตุการณตาง ๆ ที่เขามากระทบกับความรูสึกของ
ตนเองวายุติธรรมหรือไมดวยความรูสึกของตนเอง ซึ่งประเด็นที่ขาพเจาสนในการวิจัยนี้คือ ความ
เช่ือที่สงผลตอการยอมรับในความยุติธรรมที่มีอยูสังคม ขาพเจาเห็นวาการยอมรับในเหตุการณวา 
“ยุติธรรม” โดยความคิดเห็นของคนหมูมากอาจไม ไดสะทอนถึงความถูกตองและความดีงามก็
อาจเปนได ความยุติธรรมที่คนในสังคมสวนหนึ่งยอมรับได อาจไมยุติธรรมกับผูคนอีกกลุมหนึ่งก็
เปนได ดังเชนในหลาย ๆ เร่ืองราวที่เกิดข้ึนในอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนปญหาเร่ืองเช้ือชาติ 
การแบงแยกชนชั้นหรือปญหาชนกลุมนอยที่เกิดข้ึนในหลายประเทศ การถูกกดข่ีตอตานใหออก
ชุมชนของตน บางก็มองวาชนกลุมนอยเหลานี้แยงอาชีพในการทํางาน และแยงพื้นที่ในการทํามา
หากิน ผลที่เกิดข้ึนตามมานั้นคือการแสดงออกโดยใชความรุนแรง การขับไลเขนฆาแสดงออกราว
กับวาคุณคาของชีวิตมีไมเทากัน ความรุนแรงที่เกิดข้ึนนั้นเสมือนมิใชมนุษยกระทําตอกัน   
 ภาพเหตุการณที่หยิบยกข้ึนมานี้ ปรากฏข้ึนราวกับเปนปรากฏการณซ้ําซาก ที่เกิดซ้ํา
และคอยย้ําเตือนความทรงจําของผูคนในสังคม เร่ืองราวที่ไดหยิบยกข้ึนมานี้ทําใหใหขาพเจา
พิจารณาถึงความยุติธรรมที่มีอยูในสังคม หากมองผานเหตุการณเพียงดานเดียวก็อาจเปนการ
ยากหากจะตัดสินหรือระบุใหชัดเจนวายุติธรรมหรือไมยุติธรรม เพราะปญหาที่เกิดข้ึนในแตละ
เหตุการณนั้นมักเต็มไปดวยความซับซอนของเหตุและผล เราจึงควรมองเหตุการณที่เกิดข้ึนใน
หลายมิติ ทั้งมุมของผูไดรับและผูสูญเสีย เพื่อพิจารณาเหตุการณอยางถวนถี่เพราะ “ความ
ยุติธรรม” หรือ “ไมยุติธรรมนั้น” อาจเปรียบไดกับภาพสะทอนของกันและกันถึงความเปนจริงที่
เกิดข้ึนก็เปนได 
 กระบวนการสรางสรรคในคร้ังนี้ เปรียบเสมือนกับภาพแทนเหตุการณ (Represent) 
ของความไมยุติธรรมที่เกิดข้ึนในสังคม โดยขาพเจามิไดชี้นําหรือตัดสินวาส่ิงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้น
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ยุติธรรมหรือไมยุติธรรม แตผลงานที่นําเสนอนั้นเสมือนเปนภาพสะทอน ใหเห็นถึงโครงสรางของ
อํานาจที่สงผลใหความไมยุติธรรมปรากฏเห็นเดนชัด  แนวคิดในการเลือกใชพื้นที่โรงฆาสัตวในการ
สรางสรรคผลงานคร้ังนี้ เกิดจากหาขอมูลและลงพื้นที่จริง ทําใหขาพเจามองเห็นโครงสรางของโรง
ฆาสัตวซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว มีองคประกอบที่ซับซอน เปนโครงสรางเดียวกันกับแนวคิดเร่ือง
อํานาจ (Power) ในยุคสมัยใหมที่มีสวนสําคัญที่กระตุน เรงเรา สงเสริม และผลักดัน ใหความไม
ยุติธรรมเกิดข้ึนในสังคม 
 โดยโครงสรางของโรงฆาสัตวนี้มีองคประกอบของอํานาจที่นําพาไปสูความไมยุติธรรม
คือ 
 1. การปดลอมพื้นที่ สภาพของพื้นที่นั้นไดผลักคนภายนอกออกจากพ้ืนที่ คนภายนอก 
จะรูสึกเสมือนเปนพื้นที่ตองหามไมควรเขาไป ในขณะที่คนงานและที่สัตวที่อยูในคอกก็ถูกปดลอม 
โดยพื้นที่ที่อยูภายในเพื่อใหงายตอการควบคุม  
 2. การควบคุมโดยเวลา กลาวคือ การใชเวลาเพื่อควบคุมรางกายและการเคล่ือนไหว
ของรางกาย กิจกรรมในโรงฆาสัตวไดถูกควบคุมโดยเวลาเปนเงื่อนไขหน่ึง เพื่อใหการประกอบ
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันเวลาก็ไดควบคุมผลผลิต (ชีวิตของสัตว) เมื่อเวลาไดเขา
มากํากับควบคุมรางกายมนุษยสงผลใหชีวิตของสัตวที่ถูกฆา แปรผันตามรางกายมนุษยที่ถูก
ควบคุมโดยเวลา และทําใหจํานวนหมูที่ตายแปรผันตามเวลาที่ถูกกําหนดไวเชิงปริมาณ 
 3. การควบคุมรางกาย วิธีการที่ทําใหรางกายคนงานทํางานประสานกับอุปกรณฆา
อยางคลองแคลว จะเห็นไดวาคนงานใชอุปกรณในการฆาประสานกับเคลื่อนไหวรางกายราว กับ
เปนอวัยวะสวนหน่ึง ในขณะเดียวกันการควบคุมการเคล่ือนไหวรางกายของคนงานไดกอใหเกิด 
อากับกิริยา (Body-movement) และเม่ือรางกาย กิริยา และวัตถุสัมพันธกันอยางคลองแคลว 
สงผลใหรางกายของสัตวที่กําลังตาย ถูกควบคุมอยางเปนระบบเชนกัน 
 ขาพเจาจึงไดนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหสวนประกอบ เพื่อใชในการสรางสรรคผลงาน
ทั้ง 4 ชุด โดยขอมูลที่เลือกศึกษาน้ันประกอบไปดวย หลักสังคมศาสตรในเร่ืองของ “ความยุติธรรม” 
และ แนวความคิดของปรัชญาที่ไดจากการเผชิญหนาจาก “ปรัชญาอัติภาวนิยม” รวมไปถึงศึกษา 
กระบวนการจัดการและวิธีการสรางสรรค จากศิลปนทัศนศิลปที่ใชส่ือวีดีโออารทในการสรางสรรค
ผลงาน 
 เพื่อใหการพัฒนาการผลงานการสรางสรรคนี้ เปนไปอยางมีระบบและเพื่อลดอุปสรรค
ในการสรางสรรคทั้ง 4 ชุด  ขาพเจาจึงวางรูปแบบของการทํางานโดย 
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 ลําดับข้ันตอนการสรางสรรคผลงานไดดังนี้ 
  1. ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production) 
  2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
  3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) 
 
ผลงานชุด Unprepared 
 ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-production) 
 ในข้ันตอนการสรางสรรคผลงานชุดที่ 1 นี้ ขาพเจาไดพัฒนามาจากผลงาน ในชวง 
กอนวิทยานิพนธ โดยมีกระบวนการในการสรางสรรคผลงานดังนี้ 
 1. การเก็บและการรวบรวมขอมูล โดยการหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและลงพื้นที่จริงเพือ่
ศึกษาขอมูล ในการลงพ้ืนที่เพื่อหาขอมูลในการทํางานในผลงานชุดที่ 1 ขาพเจาไดลงพื้นที่ เพื่อ
เก็บขอมูล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยสถานที่ที่เลือกคือโรงฆาสัตว (วัว) แหงหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี โรงฆาสัตวแหงนี้เปนโรงฆาสัตวของชาวมุสลิม สภาพของพ้ืนที่นั้นไดถูกปดกั้นและ
จัดสรรเพ่ือใหงายตอการจัดการกิจกรรมการเชือดที่กําลังเกิด ขาพเจาไดสอบถามขอมูลจาก
คนงานที่ทําหนาที่ในการเชือดวัว ขอมูลที่ไดรับคือกระบวนการของการเชือดนั้น จะมคีวามแตกตาง
จากรูปแบบของการเชือดอ่ืน ๆ เนื่องจากโรงฆาสัตวแหงนี้เปนกระบวนการตามความเชื่อของชาว
มุสลิม วิธีการที่พบจากการสังเกตการณคือ คนงานจะทําการลมวัวในเวลาประมาณ 17.00 น โดย
เร่ิมตนตอนวัวออกจากคอก จากนั้นใชเชือกคลองคลองที่คอและคลองที่ขาดานหลังของวัว
ตามลําดับ ซึ่งกระบวนการนี้จะใชคนงาน 2 คนในการทําการลมวัว เมื่อวัวถูกคลองทั้ง 2 ดาน
คนงานจะขึงตรึงวัวไวกับเสาสองฝง ปฏิกิริยาของวัวที่กําลังถูกตรึงที่เสานั้น แสดงใหเห็นวากําลัง
ตอตานและขัดขืนส่ิงที่กําลังเกิดข้ึน ในขณะเดียวกันที่วัวตัวอ่ืน ๆ ที่อยูในคอกน้ันมีอาการนึ่งสลับ
กับการเคลื่อนตัวอยางชา ๆ เพื่อผลักตนเองหางไกลจากพื้นที่เชือดจนแนบประชิดติดกันเปนกลุม 
เมื่อวัวที่ถูกเชือกตรึงไวที่เสาไรแรงด้ินคนงานจะทําใหลมลงท่ีพื้น โดยการดึงเชือกที่ขาหลังเพื่อให
สูญเสียการทรงตัว หลังจากวัวลมลงผูที่ทําการเชือดก็จะโนมตัวลงมาตรงหนาวัว หลับตาและเอา
มือสัมผัสที่หนาพรอมบริกรรมบทสวดตามความเชื่อของชาวมุสลิม เม่ือบทสวดส้ินสุดลง จึงนํามีด
มาปาดที่คอของวัวถือเปนอันส้ินสุดวิธีการเชือดหรือที่เรียกวา “การลมวัว” แบบชาว มุสลิม 
จากน้ันขาพเจาไดเก็บขอมูลอ่ืน ๆ จากการสอบถามทั้งในเร ่ืองของพื้นที่การเชือด สภาพแวดลอม
และชวงเวลาที่ทําการเชือด เพื่อทําความเขาใจในแงมุมตาง ๆ กอนนําไปวิเคราะหและลงพื้นที่เพื่อ
ถายทําจริงอีกคร้ัง 
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ภาพที่ 14 การลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2556) 
 

 
 

ภาพที่ 15 การลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2556) 
 

 2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการสรางสรรคและพัฒนารูปแบบ รวมไป ถึงวิธีการ
สรางสรรคผลงานเพื่อนําเสนอเนื้อหาเร่ือง “ความไมยุติธรรม”  หลังจากไดลงพื้นที่โรงฆาสัตว ศึกษา
ปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว การแสดงออกของวัว ตลอดจนศึกษาสภาพพื้นที่และเก็บขอมูลตาง ๆ จาก
บุคคลในพื้นที่เพื่อทําความเขาใจในสถานการณที่เกิดข้ึน ขาพเจาเห็นถึงการไมยอมรับและการขัด
ขืนของวัวที่กําลังถูกเชือด ในขณะที่วัวอีกหลายชีวิตที่อยูในพื้นที่เดียวกันนี้ ก็มีปฏิกิริยาที่แตกตาง
กันออกไป เสมือนวากําลังยอมรับในชะตากรรมของตนที่กําลังถูกตัดสิน เปนส่ิงที่ขาพเจาสัมผัส
เห็นและสามารถคลี่คลายพัฒนาเปนผลงานสรางสรรคได   
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  แนวความคิดในการสรางสรรค เพื่อนําพาไปสูเนื้อหาของความไมยุติธรรม ขาพเจา
ไดนําวิธีการเสนอสถานการณจริงที่เกิดข้ึนผานกระบวนการเลาเร่ือง (Narrative film) ประสานกับ

บบสองจอภาพ

ดนําขอมูลเหลานี้มา

ภาพของวัวที่กําลังมองกลับมายังผูชม ผูชมจะรับรูไดถึงสภาวะที่ตองเผชิญหนากับสถานะการณที่
กําลังเกิดขึ้นดวยตนเอง (Confrontation) ภาพของรางกายท่ีตกอยูภายใตอํานาจ กําลังถูกตัดสิน
ชะตาและประเมินคุณคาของชีวิต ดวยวัฒนธรรมการบริโภคโดยมนุษยผูที่มีอํานาจเหนือกวา ภาพ
เหตุการณที่เกิดข้ึนนี้ขาพเจาไดนําวิธีการขยายเวลาใหยืดออก โดยไดแนวคิดจากการศึกษาผลงาน 
10MS-1  ของศิลปน Dauglas Gordon การทําภาพใหเคล่ือนไหวชาลง (Slow motion) โดยการ
ขยายเวลาใหยาวนานเชนนี้ ก็เพื่อคล่ีคลายการเคลื่อนไหวและเปดการรับรูของผูชมใหเผชิญหนา
กับสถานการณที่ขาพเจาไดจําลองข้ึน เพื่อใหเห็นวาความไมยุติธรรมที่เกิดข ึ้นนี้ชางยาวนานใน
ความรูสึกนึกคิดของผูถูกกระทํา (วัวที่ถูกฆา) โดยใชการนําเสนอแบบสามจอภาพ (3 channels) 
จากการไดศึกษาผลงาน “Turbulent” ของศิลปน ชิริน เนาชาท (Shirin Neshart)  
  ศิลปน ชิริน เนาชาท ใชวิธีการนําเสนอแบบสองจอภาพ (2 channels) เพื่อ
ตอบสนองแนวความคิดที่ศิลปนตองการกลาวถึง ขาพเจาจึงไดนําวิธีการนําเสนอแ
นี้มาพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ เพื่อตอบสนองแนวความคิดและประสานเร่ืองราวเพื่อไปสูเนื้อหา 
(Content) ของความไมยุติธรรม การทํางานของการนําเสนอแบบ 3 จอภาพในผลงานชุดที่ 1 นี้ 
ภาพกลางของผลงานไดถูกนําเสนอดวยวิธีการเลาเร่ือง (Narrative) ผูชมจะรับรูไดถึงสถานการณ
ที่กระอักกระอวน ในขณะท่ีผูถูกกระทําก็แสดงออกดวยอาการการตอตานไมยอมรับในส่ิงที่กําลัง
ถูกยัดเยียด  ดวยสัญชาติญาณที่รับรูไดถึงความไมปลอดภัย ในขณะที่ภาพดานซายและขวาเปน
ภาพของวัวตัวอ่ืน ๆ ที่กําลังมองกลับมายังผูชมดวยอาการนิ่งเงียบ การนําเสนอดวยวิธีการสาม
จอภาพนี้ ไดจําลองสถานการณใหมใหเกิดข้ึน เสมือนเปนการต้ังคําถามกับผูชมถึงความไมยุติธรรม
ที่ตนจําตองไดรับ  โดยผูชมที่กําลังเฝามองประหนึ่งไดเปนผูสังเกตุการณ ซึ่งกําลังเผชิญหนากับ
สถานการณที่ตองรับรูและตัดสินใจในส่ิงที่เกิดข้ึน ดวยอัตถิภาวะของตนเอง 
 3. วางแผนการทํางานในการถายทําหลังจากคนควาหาขอมูล  ทั้งจากการสอบถาม 
จากคนงาน การลงพ้ืนที่และเอกสารประกอบการวิจัยที่เกี่ยวของ ขาพเจาไ
พัฒนาแนวความคิด ในการหาวิธีการสรางสรรคผลงานทัศนศิลป ที่แสดงใหเห็นถึงความไมยุติธรรม 
จากนั้นจึงสเก็ตชภาพรางของแนวความคิด ในการนําเสนอดานภาพเคลื่อนไหวที่ตองการคราว ๆ 
เพื่อใหไดภาพที่ครบถวนทํา ใหข้ันตอนของการถายทํา (Production) ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะไดวางแผนกอนถายทําอยางเปนระบบ ภาพจากการถายทําเมื่อถูกนํามาใชในกระบวนการ
การตัดตอจึงมีคุณภาพ เนื่องจากไดเตรียมความพรอมกอนถายทําและความพรอมของอุปกรณที่
ใชในการถาย สงผลใหลดความเส่ียงในข้ันตอนการผลิต 
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 4. จากนั้นนําภาพรางไปนําเสนอ ตอคณะกรรมการและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลงานมีลักษณะตามกรอบแนวคิด ไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
  

 

  
 
ภาพที่ 16 แบบรางของการทํางานชุด Unprepared 
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 4. เตรียมความพรอมของอุปกรณเพื่อใชในการถายทําจริง ในกระบวนการสรางภาพ 
วามพรอมของอุปกรณเพื่อใหการถายทํามี

 1. กลอง CANNON 5D MII 3 ตัว 

 L 

  

เคลื่อนไหวดวยกลองถายวีดีโอนั้น จําเปนตองเตรียมค
ความพรอมที่สุด โดยนอกเหนือจากการเตรียมอุปกรณสําหรับการถายทําใหครบถวนแลว 
จําเปนตองสํารวจความเรียบรอยของอุปกรณที่ใชในการถายทํา เพื่อลดอุสรรคในระหวางการ
ทํางาน 
  อุปกรณที่ใชในการถายทําผลงานชุดที่ 1 ประกอบดวย 
 
  2. เลนส CANNON 24-105 F4 L 3 ตัว 
  3. เลนส CANNON 17-40 F4 2 ตัว 
   4. เลนส TAKUMA 50 F1.4 1 ตัว 
  5. เมมโมร่ีการด KINGSTON 16G 6 อัน 
  6. ขาต้ังกลอง Manfrotto 3 ตัว 
  

 
 
ภาพที่ 17 ภาพอุปกรณที่ใชถายทํา 
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 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
ในการผลิตนั้นขาพเจาไดใชกลอง Canon 5d MarkIII จํานวน 3 ตัว เพื่อเก็บภาพที่ 

ิดข้ึนในช มที่ไดรางแบบเอาไว โดยคุณลักษณะที่พิเศษของ
ลองรุนนี้ค

 
เก วงเวลาเดียวกันไดอยางทันทวงทีตา
ก ือสามารถถายภาพไดคมชัดในระดับ  HD (High Definition) และสามารถปรับแตง
กลองเพื่อนํามาตัดตอไดอยางมีคุณภาพ   
 

 
 
ภาพที่ 18 เบ้ืองหลังการถายทํา  

(ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
) 

 
 เมื่อ 20 มกราคม 2557
 

 
 
ภาพที่ 19 เบ้ืองหลังการถายทํา  

(ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
) 

 
 เมื่อ 20 มกราคม 2557
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 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
 1. หลังจากนําฟุตเทจ (Footage) ที่ถายมาทั้งหมดลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร จึงทําการ
ําแนกภาพ หสะดวกตอการทํางานตัดตอและเลือกใช

ําแนะนํากอนนําเสนอ 

จ ที่ถายมาทั้งหมด โดยแยกเปนหมวดหมูเพื่อใ
ภาพตาง ๆ ในการสรางสรรคผลงานตามแนวคิดที่ไดรางแบบไวในตอนตน 
 2. หลังจากการตัดตอช้ินงานเสร็จ  นําผลงานเสนอตอคณะกรรมการและ อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลงานสมบูรณมากยิ่งข้ึนตามค
ผลงานจริง 
 

 
 
ภาพที่ 20 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุดที่ Unprepared 
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ผลงานชุด Clock 

อมูลในอินเทอรเน็ต ในผลงานชุดที่สองนี้ ขาพเจาไดศึกษาขอมูล จากศิลปน
ัศนศิลป ด นอผลงานวิดีโดอารท (Video Art) โดยใช 

ช

 ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-production) 
 1. หาข
ท ักลาส กอรดอน (Dauglas Gordon) ซึ่งนําเส
กระบวนการหยิบยืม (Appropiation) ในผลงานช่ือ 10MS-1  ซึ่งดักลาส กอรดอน ใดนําภาพ ฟุท
เตจ (Footage) ที่ถูกบันทึกไวเพื่อใชในกระบวนการแพทยนํามาจัดการใหม โดยการทําภาพใหชา
ลง (Slow motion) เพื่อตอบสนองแนวความคิดของศิลปน ขาพเจาจึงพัฒนาผลงานในชุดที่ 2 โดย
นําฟุตเทจภาพยนตรเร่ือง Le Sang  des betes  (Blood of the Beasts) ภาพยนตรสารคดีที่
เผยแพรในป ค.ศ.1949 ซึ่งเรียกไดวาเปนสารคดีชอคความรูสึก (Shockumentary) ของผูชม ที่
นําเสนอส่ิงที่เกิดข้ึนในโรงฆาสัตวในกรุงปารีส โดยภาพยนตรเร่ืองนี้นําเสนอข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแต
การตอนสัตวแตละชนิดจน เขาสูวิธีการฆาสัตวแตละประเภทอยางตรงไปตรงมา ผู มจะเห็นถึง
ปฏิกิริยาของสัตวในแตละข้ันตอนที่เกิดข้ึนในโรงฆา ต้ังแตการใชปนยิง ทุบหัว หรือเชือด จนไปถึง
การชําแหละสัตวออกเปนชิ้นสวนตาง ๆ  
 

 
 
ภาพที่ 21 ภาพยนตรเร่ือง Le Sang des betes (Blood of the Beasts) 1949 
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  ภาพยนตรอนิเมชั่นเร่ือง The Skeleton Dance เผยแพรในป ค.ศ.1929 ซึ่งเปน
ารตูนอนิเมชั่น ขาว-ดํา ที่นําเสนอเร่ืองราวของโครงกระดูกที่ออกหลุมฝงศพมาเตนรําในยามคํ่าก
คืน ภาพการเตนรําของโครงกระดูกเกิดข้ึน สอดคลองกับจังหวะและทวงทํานองของดนตรีซิมโฟนี 
(Symphony) ในทามกลางบรรยากาศที่มืดมิด ภาพของประสาทรางปลูกติดกับพื้นที่ของของสุสาน
ที่ลอมรอบไปดวยหลุมฝงศพมากมาย  
 

 
 
ภาพที่ 22 ภาพยนตอนิเมชั่น The Skeleton Dance 1929 

ock Store ที่เผยแพรในป ค.ศ.1931 
าพยนตรอนิเมชั่นเร่ืองนี้ไดนําเสนอเหตุการณที่เกิดข้ึนในรานนาฬิกา โดยฉากเปดของเร่ืองผูชม

 
  เร่ืองที่ 3 คือภาพยนตรอนิเมช่ัน เร่ือง The Cl
ภ
จะเห็นชายแกเดิน จุดตะเกียงไฟขางทางระหวางที่เดินไปรานนาฬิกา เมื่อชายแกเดินเขาไปถึงใน
รานนาฬิกา นาฬิกาที่อยูภายในรานก็รองเตือนและเตนเปนจังหวะ ตามเสียงดนตรีที่ดังอยาง
ตอเนื่อง  
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ภาพที่ 23 ภาพยนตอนิเมชั่น The Clock Store 1931 

าพเจามองเห็นความเปนไปได ในการหยิบ
าบางฉากของภาพยนตรทั้ง 3 เร่ืองมานําเสนอใหม ภาพยนตรสารคดีและภาพยนตรอนิเมชั่น ที่

 
  จากการชมภาพยนตรทั้ง 3 เร่ืองนี้ ทําใหข
เอ
ผลิตในชวงป ค.ศ. 1929-1949 ซึ่งถือเปนเร่ืองราวในอดีต เม่ือถูกนํามาจัดการใหมในป ค.ศ.2014 
ทําใหเกิดการรับรูที่เชื่อมระหวางเหตุการณในอดีตกับสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ในแงมุมของ 
“ความไมยุติธรรม” โดยใชการหยิบยืมทางศิลปะ (Appropiation) ซึ่งเปนวิธีการที่ศิลปน Dauglas 
Gordon รวมไปถึงศิลปนรวมสมัยหลายทาน ใชวิธีการนี้ในการสรางสรรคผลงาน อยางแพรหลาย  
 2. วิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการสรางสรรค ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางสรรคผลงาน
ชุดที่ 2 นี้ ขาพเจาไดศึกษาจากภาพยนตรเรื่อง Le Sang des betes (Blood of the Beasts) 
ค.ศ.1949 ภาพยนตรอนิเมชั่น เร่ือง The Skeleton Dance ค.ศ.1929 และภาพยนตรอนิเมชั่น 
เร่ือง The Clock Store ค.ศ.1931 โดยศึกษาเร่ืองราวของภาพยนตรทั้ง 3 เร่ืองและนําภาพบาง
ฉากของภาพยนตมาจัดการใหม ดวยกระบวนการหยิบยืมทางศิลปะ (Appropiation) เมื่อภาพที่
เลือกใชผานกระบวนการหยิบยืม สงผลใหเกิดเร่ืองราวและเนื้อหาใหมตามจุดประสงคของ
วิทยานิพนธ โดยนําเสนอดวยรูปแบบ 2 จอภาพ (2 channels) เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิธีการใหม ๆ 
อยางสรางสรรค  
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  แนวคิดการนําเสนอแบบ 2 จอภาพในผลงานชุดที่ 2 นี้ ขาพเจาใชวิธีการนํา
าพยนตรสารคดีที่นําเสนอเร่ืองราวในโรงฆาสัตว มาประสานกับภาพยนตรอนิเมช่ัน (Animation) 

ษณะเฉพาะ ที่มีการกําเนิดซํ้าของเสียงดังอยางตอเนื่องต้ังแตตนจนส้ินสุดของเหตุการณ 

ภ
ซึ่งเกิดจากการสรางภาพเคลื่อนไหว ดวยกระบวนการทางเทคนิคจากส่ิงไมมีชีวิตตามจิตนาการ
ของผูสราง โดยภาพ 2 จอภาพที่ขาพเจาใชนี้ ไดแยกพื้นที่ของภาพระหวางภาพความจริงกับภาพ
ในจินตนาการ แนวคิดในการนําภาพความจริงมาประสานกับภาพอนิเมชั่น ขาพเจาไดพัฒนามา
จากกระบวนการนําภาพที่ไมเกียวของ มาประสานกันจนเกิดความหมายใหม (Montage) ดังที่ได
ศึกษาจากผลงาน History of the Main Complaint ของศิลปน วิลเล่ียม เคนทริดจ (William 
Kentridge) นําเสนอผลงานทัศนศิลปโดยใชภาพยนตรอนิเมช่ันเพื่อสรางสรรคผลงาน โดยผลงาน 
History of the Main Complaint มีการมอนทาจในชวงทายเพื่อตอบสนองแนวคิดของศิลปน ใน
การกลาวถึงเหตุการณที่กระทบความรูสึกของเคนทริดจ ขาพเจาไดนําเอาวิธีการมอนทาจนี้มา
พัฒนาในผลงานชุดที่ 2 การประสานกันของ 2 จอภาพ ระหวางภาพ ความจริงและภาพอนิเมชั่น 
เสมือนเปนการกลาวถึงสถานการณที่เกิดข้ึนอยางประชดประชัน ในความหมายของความยุติธรรม 
อีกทั้งยังไดนําวิธีการทําภาพถอยหลัง (Reverse) เพื่อมอนทาจในบางสถานการณเพื่อนําพาผูชม
ไปสูการประสานความหมายดวยภาพ  อีกทั้งนําเอาวิธีการ Slow motion ที่ได ศึกษาผลงานของ
ศิลปน Dauglas Gordon ในผลงานชุด 10MS-1  มาใชเพื่อเปดใหเห็นถึงการรับรูใหม ๆ ใน
สถานการณที่เกิดข้ึน และนําพาผูชมไปเผชิญหนากับเนื้อหาของความไมยุติธรรม ในทรรศนะของ
ขาพเจา 
  ในสวนของการจัดการเร่ืองเสียงนั้น ขาพเจาไดใชเสียงของนาฬิกานํามาจัดการใหม
ใหเกิดลัก
ดวย แนวความคิดที่วาความไมยุติธรรมมีความซับซอนในหลายมิติ องคประกอบของเวลาก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่เปนสวนกระตุน เรงเรา และครอบงําใหความไมยุติธรรมปรากฏขึ้น เสียงนาฬิกาที่ดัง
อยางตอเนื่อง เสมือนเปนการกระตุนการรับรูที่สงผลตอความทรงจําของผูชม ดวยผลงานทีข่าพเจา
ไดสรางสรรคข้ึนในคร้ังนี้ 
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ภาพที่ 24 แบบรางของแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานชุด Clock 

ในสวนของข้ันตอนการผลิตนั้น ดวยวิธีการหยิบยืมทางศิลปะ (Appropiation) ที่ 
าพเจาไดน าพของภาพยนตรทั้ง 3 เร่ืองอันประกอบไปดวย เร่ือง 

ําภาพยนตรทั้ง 3 เร่ือง มา
ัดตอใหมต ะความหมายใหมในกระบวนการพัฒนา 

ณะตามกรอบแนวคิด ไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

 
 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 
ข ํามาใชในผลงานชุดนี้ จึงตองนําภ
Le Sang des betes (Blood of the Beasts) ค.ศ.1949 ภาพยนตรอนิเมช่ันเร่ือง The skeleton 
dance ค.ศ.1929 และ ภาพยนตรอนิเมช่ัน เร่ือง The Clock Store ค.ศ.1931 นํามาวิเคราะหแยก
สวน เพื่อนําสวนประกอบของแตละฉากในภาพยนตทั้ง 3 เร่ืองมาใช โดยแยกลักษณะเฉพาะของ
ฉากตามหมวดหมู เพื่อใหข้ันตอนหลังการการผลิตความสะดวกยิ่งข้ึน 
 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
 1. ในข้ันตอนหลังการผลิตในผลงานชุดที่ 2 นี้ ขาพเจาไดน
ต ามแบบรางที่ไดวางแผน ใหเกิดรูปแบบแล
ผลงานวิทยานิพนธของขาพเจา 
 2. จากนั้นนําภาพรางไปนําเสนอ ตอคณะกรรมการและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลงานมีลักษ
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ภาพที่ 25 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุดที่ Clock 
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ผลงานชุด Rhythmic activities 
 ขั้นตอนกอนการผลิต (Preproduction) 

มขอมูล ในการหาขอมูลเพื่อสรางผลงานชุดที่ 3 นี้ ขาพเจาไดลง
ื้นที่จริงซึ่ง ทุมธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 เมื่อ

ามรุนแรงที่ปรากฏปะทะกับการรับรูผานคุณงามความ

 1. การเก็บและรวบรว
พ เปนโรงฆาสัตว (หมู) แหงหนึ่งในจังหวัดป
เวลา 14.00 น. ทันทีที่ขาพเจาอยูในพื้นที่โรงฆาสัตว ส่ิงที่กระทบกับความรูสึกคือเสยีงทีดั่งโหยหวน 
ที่เกิดจากการกรีดรองดวยความกลัวและความเจ็บปวด ขาพเจาไดสอบถามเจาหนาที่เพื่อเก็บ
ขอมูลในเบ้ืองตนและขออนุญาตเปนผูสังเกตการณ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีเปน  ส่ิงที่
ขาพเจาพบเห็น คือวิธีการจัดระเบียบการทํางานของคนงานที่อยูในโรงเชือด ทุกคนถูกมอบหมาย
หนาที่ของงานอยางเปนสัดสวน และพ้ืนที่ไดถูกจัดสรรใหเหมาะสมกับการทํางานของโรงเชือด ตัว
พื้นที่นั้นมีการปดลอมและทํากําแพงเล็ก ๆ เพื่อเปนแนวกั้นอยางชัดเจน จากนั้นขาพเจาไดสังเกต
อาการของหมูที่กําลังถูกเชือด หมูแตละตัวจะถูกกั้นไปตามพื้นที่ตาง ๆ เพื่อรอการเชือด เมื่อถึง
เวลาเชือดก็จะถูกตอนใหเดินไปยังพื้นที่สําหรับการเชือด ซึ่งจะมีแทนเหล็กต้ังรออยูเพื่อใหคนงาน
ยกหมูข้ึนมาบนแทนและทําการเชือด ซึ่งในระหวางการเชือดนั้นปฏิกิริยาที่ขาพเจาสังเกตเห็นคือ 
ขณะที่หมูตัวหนึ่งกําลังด้ินทุรนทุรายเม่ือถูกเชือด หมูตัวอ่ืน ๆ ที่ถูกปดลอมในพื้นที่เดียวกันก็มี
อาการตื่นตระหนกและกรีดรองดวยความโหนหวน กลัวกับความตายที่อยูตรงหนาดวยสัญชาติ
ญาณของสัตวที่รักชีวิตตนเอง ในขณะเดียวกันหมูทุกตัวที่อยูในพื้นที่ปดลอม ก็จะพยายามด้ินรน
ผลักตัวเองออกจากแทนที่กําลังมีหมูถูกเชือดอยู โดยปฏิกิริยาที่สังเกตเห็นไดชัดเจนคือ การหัน
หนาเขาหาประตูที่ตนโดนตอนเขามาราวกับรูวาคือทางออก ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่มีความนาสนใจเปน
อยางมาก ในขณะท่ีตัวพื้นที่ของโรงฆาสัตวนี้ก็มีการจัดสรรพื้นที่สวนอ่ืน ๆ อยางเปนมีระเบียบ 
เพื่อใหสะดวกในการทํางานของคนงาน   
  ในการเผชิญหนากับสถานการณที่อยูภายใตของโครงสรางโรงเชือดนี้ ผูชมอาจ
เผชิญหนากับความไมยุติธรรม ดวยภาพคว
ดี แตในขณะเดียวกันโครงสรางของโรงฆาสัตวนี้ หากมองสภาพพื้นที่การใชงานของโรงเชือด 
ภายใตวาทกรรมของอํานาจดวยแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต จะเห็นวากิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่นี้มี
ความซับซอนของอํานาจเปนลักษณะที่เคล่ือนยายไปมา เนื่องจากอํานาจที่ปรากฏอยูในพื้นที่นี้
เปนลักษณะแนวราบ (Tensor) ผูคนอาจเห็นหมูในฐานะที่เปนผูถูกกระทํา แตในขณะเดียวกัน
คนงานที่เชือดหมูนั้นนั้นก็ถูกควบคุมดวยเชนกัน  
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ภาพที่ 26 สํารวจพื้นที่กอนถายทํา  

(ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 

 
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ 2557)
 

 
 
ภาพที่ 27 สํารวจพื้นที่กอนถายทํา  

(ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 

 
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ 2557)
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 2. ในสวนของการสรางสรรคผลงานนั้น ขาพเจาไดนําขอมูลที่ไดมาทั้งหมด มาวิเคราะห
ื่อสรางสรรคผลงาน ขาพเจาเห็นวาส่ิงที่นาสนใจสําหรับโรงฆาสัตว (หมู) คือสภาพของพื้นที่    เพ

จึงเปนแกนของแนวคิดที่สําคัญในการสรางสรรคผลงานชุดนี้  โดยใชวิธีการนําเสนอแบบ 2 จอ 
ภาพ (2 channels) ภาพที่ปรากกฏดานซายนั้นเปนภาพที่หมูไดแสดงออกตามสัญชาติญาณ 
กลาวคือ จะสังเกตเห็นไดวาหมูที่กําลังจะถูกเชือดจะผลักตัวเองออกจากพื้นที่ตรงกันขาม ซึ่งเปน
ฉากของแทนสําหรับการเชือดหมู หรือสถานที่ ๆ ตนจะถูกประหาร ทําใหขาพเจาเห็นนัยบางอยาง
ที่แสดงออกมาในภาวะเกิดจากความกลัว จึงนําเอาสภาวะท่ีสังเกตุเห็นนี้มาจัดการใหม ในจอภาพ
ดานซายผูชมจะเห็นหมูที่ ผลักตนเองเขาไปอยูในพื้นที่ในมุมที่ถูกตอนเขามา ปรากฏข้ึนแลวจาง
หายไป เกิดข้ึนแลวก็หายไปในจอภาพดานซาย  
 

 
 
ภาพที่ 28 ภาพรางของการถายทําในผลงานดานซาย 

หเห็นโดยรอบ ผูชมจะเห็นพื้นที่ซึ่งเต็มไป
วยความซับซอนอันแสดงใหเห็นถึงความไมยุติธรรม ในขณะที่จอภาพดานขวานั้นเปนที่ภาพดวย

 
  ในขณะที่จอภาพดานขวาไดเปดพื้นที่ใ
ด
มุมกวาง ซึ่งไดถูกจัดการโดยการถายจากจุดศูนยกลางของพื้นที่ โดยการหมุนกลองไปรอบ ๆ ของ
พื้นที่ ความซับซอนที่กอใหเกิดความไมยุติธรรม การใชอํานาจ ไดถูกเปดเผยใหเห็นดวยการใชวิธีการ
หมุนมุมกลองไปรอบ ๆ ของโรงเชือดในลักษณะ 360 องศา โดยที่จุดเร่ิมตนหมุนกลองไปโดยรอบ
จนถึงตําแหนงเดิมของจุดเร่ิม เกิดข้ึนตอเนื่องราวกับไมมีจุดสิ้นสุดของเหตุการณ เกิดซ้ําแลวซ้ําอีก  
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ภาพที่ 29 ภาพรางของการถายทําในผลงานดานขวา 
 

 
 
ภาพที่ 30 ภาพรางของการถายทําในผลงานดานขวา 
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  เมื่อภาพของทั้ง 2 จอภาพประสานกัน จะเกิดความหมายในลักษณะของการ

จาไดแนวคิดมาจากขอมูลที่ไดศึกษาจาก มิเชล ฟูโก ซึ่ง

ินไดวา มีความ

ณที่ใชในการถายทําผลงานชุดที่ 3 ไดแก 
ตัว 

4 L 

  

กลอง Canon 5d III ในการถายทํา เนื่องจากพื้นที่ ๆ 
ายทํามีสภ

ประสานเหตุการณและเร่ืองราว ซึ่งเปนวิธีการนี้เปนการนําเสนอแบบไมเลาเร่ือง (Nonnarrative) 
การหมุนไปรอบซํ้าไปมานั้น ก็เพื่อตอกย้ําใหเห็นวาส่ิงที่เกิดข้ึนเหลานี้ เปรียบเสมือนเร่ืองราวที่ไมมี
จุดเร่ิมไมมีจุดส้ินสุดและยังคง ดําเนิ่นตอไปซ่ึงเปนการเสนอเร่ืองราวแบบปลายเปด โดยไมสรุป
หรือช้ีนําความคิดของผูชม  
  การจัดการเร่ืองเสียง ขาพเ
ไดกลาวถึงอํานาจที่เขาควบคุมรางกายโดยใชกิจกรรมและวินัยกํากับ ใหรางกายเคลื่อนไหวไปตาม
หนาที่และจังหวะเสมือนรางกายที่เชื่องเช่ือ ส่ิงที่เกิดข้ึนนี้เปรียบเสมือนกิจกรรมจัดจังหวะที่เต็มไป
ดวยความซับซอนของอํานาจท่ีกอใหเกิดความไมยุติธรรม ขาพเจาจึงใชเสียงของเคร่ืองนับจังหวะ 
(Metronome) มาใชประกอบ ผลงานชุดที่ 3 นี้ เพื่อกระตุนและผลักดันการรับรูของผูชมใหเห็นถึง
อํานาจที่เปนองคประกอบหนึ่ง ที่ทําใหความไมยุติธรรมเดนชัดข้ึน   
 2. การเตรียมอุปกรณ หลังจากที่ไดรางแบบไวทําใหสามารถประเม
จําเปนตองใชอุปกรณอะไรบาง ในการถายทําคร้ังนี้ส่ิงที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งคือ นอกจากเตรียม 
อุปกรณใหครบถวนแลว จําเปนตองตรวจเช็คอุปกรณที่ใชทุกชึ้นกอนถายทําวามีความพรอม
หรือไมกอนการถาย 
  อุปกร
  1. กลอง CANNON 5D MII 2 
  2. เลนส CANNON 24-105 F 1 ตัว 
  3. เลนส CANNON 17-40 F4 L 1 ตัว 
   4. เมมโมร่ีการด KINGSTON 16G 4 ใบ 
  5. ขาต้ังกลองชนดิสามขา 2 ตัว 
 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 ในสวนของการผลิตนั้น ขาพเจาใช
ถ าพแสงที่นอย การบันทึกภาพในสภาพแสงท่ีนอยนั้นจึงจําเปนตองใชกลองที่สามารถ
ควบคุมคุณภาพไดดีในสภาพแสงที่นอย โดยใชกลอง canon 5d III จํานวน 2 ตัว เพือ่ความสะดวก
ในข้ันตอนการผลิต จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อถายทําและเก็บภาพใหไดครบถวนตามแบบราง 
 
 



 57 

 
 
ถาพที่ 31 การเตรียมความพรอมกอนถายทําและการติดต้ังอุปกรณถายทํา 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 7 เมษายน 2557) 
 

 
 
ถาพที่ 32 การเตรียมความพรอมกอนถายทําและการติดต้ังอุปกรณถายทํา 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 7 เมษายน 2557) 
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 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
 1. หลังจากการถายทําเสร็จส้ินตามที่ไววางแผนเปนที่เรียบรอยแลว ขาพเจาไดนาํภาพ
ที่บันทึกมาจําแนกประเภท เพื่อใหการทํางานตัดตอภาพสะดวกยิ่งข้ึน  
 2. ทําการตัดตอภาพตามที่ไดรางแบบไว 
 3. นําภาพรางไปนําเสนอตอคณะกรรมการ และอาจารยผูควบคุมผลงานวิทยานิพนธ 
เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลงานมีลักษณะตามกรอบแนวคิดไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 33 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุดที่ Clock 
 

 
 
ภาพที่ 34 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุดที่ Clock 
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ภาพที่ 35 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุดที่ Clock 
 
ผลงานชุด Victim 
 ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-production) 
 1. การเก็บและรวบรวมขอมูล การลงพื้นที่เพื่อเก็บข็อมูลในผลงานชุดที่ 4 นี้ ขาพเจา
ไดเลือกโรงเชือดบริเวณเดียวกันกับผลงานชุดที่ 3 คือโรงเชือดหมูที่จังหวัด ปทุมธานี โดยลงพ้ืนที่
อีกคร้ัง เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. การเก็บขอมูลในคร้ังนี้ขาพเจามุงเนนไปที่ 
กระบวนการที่ เกิดข้ึนในโรงฆาสัตวแหงนี้ สังเกตปฏิกิริยาของหมูที่ เกิดข้ึนกอนถูกฆาและ
กระบวนการที่ดําเนินไปสูการฆา จากการลงพ้ืนที่จะเห็นไดวาโครงสรางของพื้นที่ที่ถูกจัดไวสําหรับ
การฆานั้นสงผลตอปฏิกิริยาของหมู โดยหมูจะสามารถรับรูไดในสถานการณที่กําลังมาถึงตัว ทันที่
ที่ถูกตอนเขามาในพื้นที่สําหรับการเชือด ในฐานะผูเฝาสังเกตการณนั้น เราจะสามารถรับรูไดถึง
ปฎิกิริยาอาการที่แสดงออกถึงความกลัวความทุรนทุราย ผนวกกับเสียงที่กรีดรองที่ดังกึกกอง
ออกไปนอกพื้นที่โรงฆาสัตว ในขณะที่คนงานที่ทําการเชือดนั้น ก็ทําหนาที่ของตนเองตามที่ไดถูก
กําหนดไว เคล่ือนไหวไปตามจังหวะเวลาที่ถูกกําหนดไว ซึ่งการเชือดหมูของโรงเชือดนี้จะกําหนด
ปริมาณในการเชือดไวตามชวงเวลา เชน เวลา 17.00 น. - 20.00 น. คนงานจะตองเชือดหมูใหได
ในปริมาณที่ถูกกําหนดไว ซึ่งขอมูลจากการลงพ้ืนที่เหลานี้ สงผลตอการทําความเขาใจในเนื้อหา
ของการสรางสรรคผลงาน เพราะทําใหขาพเจาสามารถ เช่ือมโยงขอมูลที่ไดจากการคนควาใน
ทฤษฏีตาง ๆ และขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่นําไปพัฒนาแนวคิดใน การแสดงออกเปนผลงานได
เปนอยางดี 
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ภาพที่ 36 ภาพหมูที่ถูกนํามาที่โรงเชือด 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 7 เมษายน 2557) 
 

 
 
ภาพที่ 37 ภาพหมูในคอกที่ถูกกักบริเวณกอนการเชือด 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 7 เมษายน 2557) 
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ภาพที่ 38 ภาพหมูที่พยายามหนีจากการถูกจํากัดบริเวณเพื่อรอการเชือด 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 7 เมษายน 2557) 
 

 
 
ภาพที่ 39 ภาพหมูที่ถูกวางบนแทนเพื่อถอนขน 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 7 เมษายน 2557) 
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 2. การวิเคราะหขอมูลในผลงานชุดที่ 4 นี้ จากขอมูลที่ไดทั้งจากทฤษฎีและการศึกษา
จากการลงพื้นที่จริง ทําใหขาพเจาสนใจปฏิกิริยาที่เกิดในพื้นที่ลักษณะคูขนานระหวางผูกระทํา 
(คนงาน) และผูถูกกระทํา (หมู) จึงไดนําเอาสถานการณนี้มาพัฒนาเพื่อตอยอดแนวความคิด โดย
การนําเสนอสภาวะที่เกิดข้ึนดวยวิธีการเลาเร่ือง (Narrative) ดวยภาพเหตุการณจริงผสามผสาน
กับการจัดแสดง (Performance) ซึ่งเปนรูปแบบที่ตางจากผลงานที่ผานมาทั้ง 3 ชุด ในการนําเสนอ
ผลงานสรางสรรค โดยการจัดแสดงนี้ถือเปนศิลปะแขนงหนึ่งซ่ึงศิลปนใชในการแสดงออกในยุคตน
ของป ค.ศ.1960  และไดบันทึกการจัดแสดงนี้ดวยภาพเคล่ือนไหว จึงเรียกไดวาการจัดแสดงถือ
เปนจุดกําเนิดหนึ่งของวิดีโออารท 
  ในผลงานชุดที่ 4 นี้ ผูชมจะรับรูไดถึงความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา 
ภายใตสถานการณจริงที่ไดนําเสนอ และเม่ือการจัดแสดงประสานกับเหตุการณจริง สงผลใหผูชม
เผชิญหนากับสภาวะที่ขาพเจาสรางข้ึนจนไปสูที่สุดของเนื้อหาของความไมยุติธรรม โดยรูปแบบใน
การนําเสนอ 2 จอภาพ (2 channels) ที่ไดจากการศึกษาผลงานชุด Turbulance ของศิลปน ชิริน 
เนสชาท (Shirin Neshart) นั้น ภาพทั้ง 2 ของจอภาพไดทํางานประสานกันจนเกิดเนื้อหาใหม ซึ่ง
แนวคิดในการนําเสนอผลงานในชุดที่ 4 นี้ มิไดตัดสินวาถูกหรือผิดในความยุติธรรมทั้งในฐานะ
ผูกระทําหรือผูถูกกระทํา แตวิธีการนําเสนอผาน 2 จอภาพนี้เปรียบไดกับภาพแทน (Represent) 
ความจริงที่เกิดข้ึนในสังคมซึ่งเปนการจบเร่ืองราวลักษณะปลายเปด ผูชมจะรับรูไดถึงคลุมเครือ
และความไมแนนอนของเหตุการณในฉากสุดทาย เม่ือการเคล่ือนไหวท่ีถูกจัดแสดงในภาพทาง
ดานซายไดทํางานประสานกับภาพหมูในดานขวาของจอภาพ เสมือนเปนการการสรางความหมาย
ใหมในภาษาภาพ ราวกับเปนการเสนอทางเลือกใหกับผูถูกกระทํา วาตองการตายดวยมีดหรือดาม
เหล็ก คลายกับกําลังลอเลนกับผูอยูใตอํานาจที่ไรทางสูวาจะเลือกอะไรใน การปลิดชีพตนเอง 
ความคลุมเครือที่ไดจําลองสถานการณข้ึนนี้ จะสงผลใหผูของชมรับรูถึงจุดที่ไมส้ินสุดของเหตุการณ 
และจินตนาการถึงเหตุการณหลังจากนี้ดวยประสบการณของตนเอง  
  โดยสภาวะจัดแสดงท่ีเกิดข้ึนนี้ ถูกกระตุนการรับรูดวยคลื่นเสียงเบตา (Beta wave) 
ซึ่งมีความถี่ของคลื่นเสียงในระดับ 13-14 รอบตอวินาที คลื่นเสียงยานนี้มีลักษณะรูปรางคลาย
ฟนปลา การทํางานของคลื่นเสียงเบตาจะสงผลใหคล่ืนสมองมีความถี่สูง กอใหเกิดภาวะการรับรูที่
สับสนวุนวายในจิตใจ ขาพเจาจึงนําเอาคล่ืนเสียงเบตามาใชประกอบผลงานในชุดนี้ ทํางาน
รวมกับภาพ 2 จอภาพ เพื่อกระตุนการรับรูของผูชมในการเผชิญหนากับสภาวะที่เกิดข้ึนในความ
ไมยุติธรรมดวยตนเอง 
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ภาพที่ 40 แบบรางผลงานชุด Victim 
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ภาพที่ 41 แบบรางผลงานชุด Victim 
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 3. การเตรียมอุปกรณ ในการถายทําทุกคร้ังตองเตรียมความพรอมของ อุปกรณใหมี
ความพรอมสําหรับการถายทํา และตรวจเช็ควาอุปกรณทุกช้ินสมบูรณพรอมถาย 
  อุปกรณที่ใชในการถายทําผลงานชุดที่ 4 ไดแก 
  1. กลอง CANNON 5D MII 2 ตัว 
  2. กลอง CANNON 7D  1 ตัว 
  3. เลนส CANNON 24-105 F4 L 2 ตัว 
  4. เลนส CANNON 17-40 F4 L 1 ตัว 
   5. เมมโมร่ีการด KINGSTON 16G  6 ใบ 
  6. ขาต้ังกลองชนดิสามขา 2 ตัว 
 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 ในสวนของการผลิตนั้น ขาพเจาไดบันทึกภาพตามแบบรางที่ไดกําหนดไว เพื่อใหได 
ภาพครบถวนตามที่ไดวางแผนไวในข้ันตน โดยถายทํานั้นแยกไดเปน 2 สวนหลัก ๆ ในการวางแผน
ถายทําผลงานในชุดที่ 4 สวนแรกคือสวนที่เก็บภาพจากสถานการณจริง กระบวนการถายทํานั้น
เปนไปตามแบบราง โดยบันทึกสถานการณที่เกิดข้ึนจริง ภาพปฏิกิริยาของหมูในมุมมองตาง ๆ ที่
ไดกําหนดไว ตลอดจนการทํางานของคนงานในการฆาหมู ในสวนข้ันตอนการถายทํานั้นมีความ
จําเปนตองใชขาต้ังกลองทุกฉาก เพื่อความสมบูรณของภาพและเพื่อใหไดมุมมองตามที่ไดกําหนด
ไว สวนที่ 2 คือสวนของการจัดแสดง (Performance) ในสวนของการถายทําสวนของการจัดแสดง
นี้ จําเปนตองทําการกําหนดมุมมอง (Block shot) กอนการถายทําเพื่อใหไดมุมมองทางดานภาพ 
(Visual) ตามที่ไดรางแบบไว 
 

 
 
ภาพที่ 42 ภาพการกําหนดมุมกลอง (Block shot) มุมที่ 1 
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ภาพที่ 43 ภาพการกําหนดมุมกลอง (Block shot) มุมที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 44 ติดต้ังอุปกรณถายทํา 
 (ถายภาพโดย อนพุงศ เจริญมิตร  ณ โรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธาน ี 
 เมื่อ 10 เมษายน 2557) 
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 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
 1. ข้ันตอนนี้ถือเปนข้ันตอนที่เปรียบเสมือนการนําภาพที่ถายทําตามที่ไดวางแผนไว 
มาประกอบกันในแตละฉาก เพื่อใหไดมุมมองทางดานทัศนศิลป (Visual) และตอบโจทยทางดาน
เนื้อหา (content) ดานความไมยุติธรรมที่ไดเสนอไวในข้ันตน ในสวนของการตัดตอนี้จะเปนสวนที่
สําคัญมาก เพราะกระบวนการทํางานดานภาพเคลื่อนไหวนั้น ในข้ันตอนตัดตอสามารถสรางสรรค
และเติมเต็มใหแนวความคิดที่ผูสรางมีความสมบูรณ แตในขณะเดียวกันกระบวนการตัดตอก็
สามารถทําลายภาพที่ไดบันทึกเปนฟุตเทจ (Footage) ที่สมบูรณและสวยงามเชนกัน ถาคนตัดตอ
ไมสามารถเขาใจแนวความคิดของผูสรางผลงานนั้น 
 

 
 
ภาพที่ 45 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุด Victim 
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ภาพที่ 46 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุด Victim 
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ภาพที่ 47 ภาพ Screen Shot ของผลงานชุด Victim 
 



 
 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะหผลงาน 
 
 การวิเคราะหผลงานวิจัยสรางสรรคเร่ือง “การเผชิญหนากับความไมยุติธรรม” เพื่อให
เห็นแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน ที่สงผลตอการพัฒนาทางดานกายภาพ การรับรูของ
ผูชมและเนื้อหาที่ไดรับ ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ ในการนําเสนอรูปแบบ รวมไปถึงวิธีการใน
การจัดการทางทัศนศิลปของผลงานวิดีโออารท (Video art) ทั้ง 4 ชุดนี้  
 อันประกอบไปดวย 
 1. ผลงาน Unprepared 
 2. ผลงาน Clock 
 3. ผลงาน Rhythmic Activity  
 4. ผลงาน Victim 
 
ผลงาน Unprepared 
 ผลงานชุด Unprepared มีโครงสรางแบบภาพยนตเลาเร่ือง (Narrative) เปนโครงสราง
หลักในการดําเนินเร่ือง โดยกระบวนการสรางความหมายของภาพนั้น เกิดจากการประสานกัน
ระหวางพื้นที่ภาพใน 2 ลักษณะคือ ประสานภาพในพ้ืนที่เดิมและประสานในแนวราบของท้ัง 3 
จอภาพ จนเกิดเปนความหมายใหม โดยการทําภาพใหเคลื่อนไหวชาลง (Slow motion) ถือเปน
เทคนิควิธีการหนึ่งที่จัดกระทํากับภาพความจริงที่ไดบันทึกมา เพื่อเปดการรับรูใหมใหกับผูชม 
รูปแบบ 3 จอภาพ (3 channels) ของผลงานชุด Unprepared จะมีลักษณะเฉพาะของภาพท่ี
ตางกันในแตละพื้นที่ภาพ จอภาพดานซายและดานขวาจะเปนภาพของวัวที่มองกลับมายังผูชม 
ในขณะที่จอภาพกลางเปนการนําเสนอเหตุการณ ดวยวิธีแบบเลาเร่ือง (Narrative) เม่ือทั้ง 3 จอ
ประสานกัน กอใหเกิดคุณลักษณะบางอยางในการสรางความหมายรวมกันของพ้ืนที่ภาพ เสมือน
เปนการจําลองสถานการณใหเห็นถึงจุดขัดแยงบางอยาง ในสภาวะที่กําลังเดินทางไปสูความไม
ยุติธรรม  
 
 

70 



 71 

 
 
ภาพที่ 48 การทํางานของพื้นที่ทั้งสามจอภาพ 
 
 ผูชมจะถูกเสมือนถูกฝูงวัวหลายตัวยืนลอมรอบ และต้ังคําถามถึงส่ิงที่ผูชมเห็นอยู
ตรงหนาดวยภาพของวัวที่มองกลับมา ผูชมในฐานะที่เปนผูเฝามองเหตุการณในระยะแรก ไดถกูดึง
เขามาเผชิญหนากับวัวที่กําลังตกอยูภายใตสถานการณที่คับขัน ภาพท่ีปรากฏนั้นจะเห็นไดถึง
ภาวะของการด้ินรน ขัดขืน และไมยอมรับในส่ิงที่กําลังถูกตัดสิน ซึ่งการถูกดึงเขามาเผชิญหนากับ
สถานการณที่ถูกจัดกระทําข้ึน (วัว) ทําใหผูชมนั้นเปลี่ยนสถานะจากผูเฝามอง เปนผูถูกต้ังคําถาม
จากภาพของวัวที่หันกลับมายังผูชม ซึ่งถือเปนการเผชิญหนาของพื้นที่ภายนอก คือการเผชิญหนา
ระหวางผูชมกับวัว (ที่อยูในผลงาน) 
 

 
 
ภาพที่ 49 ภาพแสดงใหเห็นถึงการเผชิญหนาของพื้นที่ภายนอก (ผูชม - วัว) 
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 ผลงานชุด Unprepared นี้ไดดึงผูชมเขาสูเหตุการณดวยวิธีการที่คอย ๆ เปดเผยให
เห็นเร่ืองราวทีละนิด  ภาพของความไมยุติธรรมนั้นจะคอย ๆ ปรากฏใหเห็นเดนชัดอยางชา ๆ ผาน
การเคลื่อนไหว การด้ินรน การตกอยูภายใตการควบคุม ต้ังแตจุดเร่ิมตนของเหตุการณตลอดจนไป
ถึงจุดที่สรางความขัดแยงในใจ ผานสถานการณที่ถูกจัดกระทําเกิดข้ึนดวยการประสานกันของ
ภาพในแนวราบ สงผลใหผูชมไมไดเปนเพียงผูรับรูเร่ืองราว จากกระบวนการสรางความหมายของ
ภาพที่แสดงใหเห็นถึงความไมยุติธรรม แตดวยวิธีการนําเสนอแบบ 3 หนาจอนี้ สงผลใหผูชมเกิด
การรับรูที่เหล่ือมซอนกัน ระหวางความจริงที่อยูตรงหนากับความจริงที่ถูกจัดกระทํา จนไปสูการตั้ง
คําถามกับตนเองถึงส่ิงที่อยูตรงหนาเพื่อคนหาคําตอบที่ไดจากการที่ไดเผชิญหนาดวยอัตถิภาวะ
ของตนเอง 
 
ผลงาน Clock 
 ผลงานชุด Clock นี้ เกิดจากการใชกระบวนการหยิบยืมทางศิลปะ (Appropriation) 
เพื่อพัฒนากายภาพของส่ือวิดีโออารท (Video art) โดยไดนําภาพยนตร 2 ประเภทที่มีความแตกตาง
กันมาประสานกันจนเกิดเนื้อหาใหมในการสรางความหมายระหวางภาพ กระบวนการหยิบยืมที่ได
นํามาพัฒนาในผลงานชุดนี้ เกิดจากการนําภาพยนตร 3 เร่ือง ประกอบไปดวยภาพยนตรสารคดี
เร่ือง Le Sang des bêtes (Blood of the Beasts) และภาพยนตรอนิเมช่ันเร่ือง The Skeleton 
Dance และเร่ือง The Clock Store มาประสานกันใน 2 พื้นของภาพ  
 โดยกระบวนการสรางสรรคผลงานชุดนี้ เกิดจากการนําภาพตนฉบับจากภาพยนตรทั้ง
3 เร่ืองมาทําลายโครงสรางเดิม ดวยวิธีการนํามาจัดการใหมผานโครงสรางของการเลาเร่ือง 
(Narrative) ผูชมจะไดเห็นการประสานและปะทะ (Confront) กันของภาพที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน
ระหวางภาพความจริง (Documentary film) กับภาพในจินตนาการ (Animation) สงผลใหการรับรู
ของผูชมนั้นรูสึกไดถึงความรุนแรงของเนื้อหา ผานการประสานความหมายระหวางภาพดวย
ประสบการณของตนเอง จากภาพยนตรสารคดีและภาพยนตรอนิเมชั่น ในขณะเดียวกันเสียงไดถูก
นํามาใชเพื่อกระตุนความรูสึกในการทํางานรวมกัน ระหวางภาพและเสียงนาฬิกาที่ดังอยาง
ตอเนื่อง ทําใหสัมผัสไดถึงความซับซอนของอํานาจ ที่บางคร้ังอาจไมมีตัวตนมองเห็นรูปราง แต
เปนส่ิงหนึ่งที่สําคัญที่กระตุนใหความไมยุติธรรมเกิดข้ึน 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงใหเห็นการเผชิญหนาระหวางภาพความจริงและภาพอนิเมชั่น 
       

 
 
ภาพที่ 51 ภาพโครงสรางการเผชิญหนาระหวางภาพความจริง และภาพอนิเมชั่น 
 
 ผลงานชุด Clock ดวยลักษณะเฉพาะของภาพท่ีมีความแตกตาง ภาพยนตรสารคดีมี
ความชัดเจนและตรงไปตรงมา  ในขณะที่ภาพยนตรอนิเมช่ันใหความรูสึกเพลิดเพลินสนุกสนาน 
เมื่อภาพทั้ง 2 ไดถูกนํามาจัดการและประสานเร่ืองราวใหม สงผลของผูชมใหเกิดการกระตุนการ
รับรูของผูชม  การปะทะกันระหวางภาพความจริง (Realistic) กับภาพอนิเมช่ันนี้ไดสะทอนใหเห็น
ถึงความรูสึกบางอยางที่ออกมาในผลงาน ภาพความจริงไดส่ือความหมายในเหตุการณที่เกิดข้ึน
อยางใกลชิด ในขณะที่ภาพอนิเมชั่นก็ผลักเหตุการณนั้นออกไปอยางรุนแรง  
 การปะทะไปมาในลักษณะนี้ สงผลใหการรับรูและการทําความเขาใจความหมายของ
ผูชม รูสึกราวกับถูกผลักใหเขาไปเผชิญหนากับเหตุการณที่กําลังวิพากษถึงความยุติธรรมที่อยู
ตรงหนาอยางประชดประชัน เสมือนวาส่ิงที่เกิดข้ึนนั้นเปนเร่ืองสนุกสนานที่นาเยยหยัน ดังเห็นได
จากภาพในฉากสุดทายของ เหตุการณที่ภาพอนิเมชั่นกําลังหัวเราะเยาะความตายที่อยูตรงหนา 
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ภาพที่ 52 ภาพอนิเมชั่นกําลังหัวเราะเยาะความตายที่อยูตรงหนา 
 
 เสียงนาฬิกาที่ทํางานรวมกับภาพนี้มีความดังอยางตอเนื่อง ถือเปนกระบวนการสราง
ความหมายเพื่อบันทึกไวในความทรงจําของผูชม กระบวนการสรางความหมายดวยเสียงนาฬิกา 
ที่ปกคลุมในทุกพื้นที่ของภาพนี้ไดกระตุนภาวะการรับรูดานภาพของผูชม แสดงใหเห็นวาเวลานั้น
เปนเงื่อนไขหนึ่งที่เขามาควบคุมความคิด พฤติกรรม และชีวิต ซึ่งบางทีส่ิงที่เราอาจมองไมเห็นดวย
สายตา อาจเปนส่ิงที่ควบคุมความเปนจริงของชีวิตเราอยูก็เปนได   
 
 
ผลงาน Rhythmic Activities 
 ในผลงานชุดที่สามนี้ ไดใชวิธีการนําเสนอมุมมองของภาพ เพื่อเปดการรับรูของผูชม 
ดวยการหมุนกลองไปรอบพื้นที่ในลักษณะ 360 องศา  ลักษณะของภาพท่ีเกิดข้ึนนั้น แสดงใหเห็น
ถึงกิจกรรมบางอยางที่เปนลักษณะความสัมพันธของพ้ืนที่ระหวาง สัตว กับ พื้นที่ปดลอม และคน
กับพื้นที่ปดลอม  โดยการจัดสรรพื้นที่อยางเปนสัดสวน การทํางานของพื้นที่ภาพนั้นเปนการหมุน
ไปในลักษณะเปนวงกลม และหมุนเปนภาพซํ้าอยางตอเนื่องในพื้นที่ภาพดานขวา 
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ภาพที่ 53 ภาพแสดงใหเห็นการทํางานของพื้นที่จอภาพดานขวา 
      
 ในขณะที่ภาพดานซายนั้นผูชมจะเห็นหมูที่กําลังรอการฆา บางขณะก็กําลังด้ินรนเพื่อ
พยายามหนีออกจากพื้นที่ปดลอม ในลักษณะที่ภาพคอย ๆ ปรากฏข้ึนแลวจางหายไป จนเห็นแต
พื้นที่ปดกั้น วนเวียนเปล่ียนจํานวนไปเร่ือย ๆ ซึ่งเปนวิธีการที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยพื้นที่ปดลอม เสมือนวาพื้นที่แหงนี้เปนจุดนัดแนะของการรอคอยความ
ตายที่กําลังใกลเขามาถึง 
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ภาพที่ 54 ภาพการทํางานของจอภาพดานซาย 
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 เม่ือภาพดานซายและขวามาประสานกัน กอใหเกิดการสรางความหมายรวมกันใน
ระหวาง 2 พื้นที่  ผูชมจะไดเผชิญหนากับพื้นที่ของโรงฆาสัตว สภาพของพื้นที่นั้นไดถูกจัดระเบียบ
อยางเปนสัดสวน ภาพใตกิจกรรมที่กําหนดไวใหเกิดข้ึนในแตละพื้นที่ ปฏิกิริยาการรับรูของผูชม
เมื่อไดพิจารณาองคประกอบที่อยูในภาพ จะเกิดความรูสึกที่ขัดแยงจากภาพกิจกรรมในพื้นที่โรง
ฆาสัตว ซึ่งภาพที่เกิดข้ึนนั้นไดปะทะกับจิตสํานึกของผูชมอยางรุนแรง ซึ่งถือเปนการเผชิญหนา
ระหวางพื้นที่ภายนอก คือการเผชิญหนาระหวางผูชมกับภาพที่ปรากฏในผลงาน 
 

 
 
ภาพที่ 55 ภาพแสดงใหเห็นถึงการเผชิญหนาของพื้นที่ภายนอก (คนดู - ผลงาน) 
 
 ซึ่งผลงานชุดนี้ไดผานกระบวนการนําเสนอ แบบไมมีโครงสรางของการเลาเร่ือง (Non-
narrative) ที่เปนภาพยนตร แตเปนการนําสภาวะที่เกิดข้ึนมาจัดการใหมโดยการประสานกันของ
พื้นที่ เพื่อใหเห็นถึงกิจกรรมและเหตุการณเกิดข้ึนภายใตโครงสรางของโรงฆาสัตวนี้ เกิดข้ึนราวกับ
ไมมีจุดสิ้นสุดดวยวิธีการหมุนกลองเปนวงกลม เพื่อประสานจุดเร่ิมและจุดสิ้นสุดใหแนบสนิทจน
เกิดเปนพื้นที่การรับรูใหม ที่เกิดจากการเชื่อมโยงพื้นที่และเวลาเขาหากันซ้ํา ๆ อยางตอเนื่อง  
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 ในกระบวนการรับรูของเสียงที่เกิดข้ึนในผลงานชุดนี้นั้น เกิดจากการใชเสียงของเคร่ือง
นับจังหวะ (Metronome) มาทํางานรวมกับภาพทั้ง 2 หนาจอภาพ เสียงของเคร่ืองนับจังหวะนี้
สงผลใหภาพที่ประสานกันทั้ง 2 ภาพ เกิดความหมายเสริมนัยยะ เสียงที่ดังตอเนื่องของเคร่ืองนับ
จังหวะนี้แสดงใหเห็นถึงสภาวะที่เกิดข้ึนในโรงฆาสัตว พื้นที่ รางกาย เวลา และกิจกรรม ไดถูก
ควบคุมดวยรูปแบบที่ซับซอน ทําใหภาพที่ผูชมปรากฏเห็นนั้นราวกับเปนกิจกรรมจัดจังหวะ ที่
เกิดข้ึนในโครงสรางโรงฆาสัตวแหงนี้ 
 ดวยวิธีการการนําเสนอภาพมุมกวาง ในลักษณะหมุนซ้ําอยางตอเนื่อง 360 องศา  ทํา
ใหเห็นถึงโครงสรางทั้งหมดของพ้ืนที่ เหตุการณและกิจกรรมเกิดข้ึนในโรงฆาสัตว ผูชมจะสัมผัสได
ถึงความซับซอนของพื้นที่ปดกั้น ในขณะเดียวกันองคประกอบยอยที่อยูในพื้นที่ภาพ สภาวะด้ินรน 
ความกลัว ความทรมาน ก็พุงเขามาปะทะกับความรูสึกอยางรุนแรง การทํางานของภาพที่หมุนซ้ํา
อยางตอเนื่อง เสมือนการตอกย้ําส่ิงที่เกิดข้ึนในสถานการณที่ผูชมกําลังเผชิญหนา วาเหตุการณ
เหลานี้เกิดข้ึนราวกับไมมีจุดสิ้นของเวลา การรับรูผานภาพซํ้านั้นวนเวียนไปเร่ือย ๆ รอบพืน้ที ่ทาํให
ผูชมอาจรูสึกกระอักกระอวนเมื่อตองเผชิญหนากับเหตุการณนี้ ซึ่งกระบวนการที่เกิดข้ึนนี้มิได
เจตนากลาวโทษใหเห็นถึงความไมยุติธรรมที่เกิดข้ึน วาตนเหตุเกิดจากผูมีอํานาจเหนือกวากระทํา
กับผูไรทางสู แตวิธีการนําเสนอโดยการเปดมุมมองใหเห็นพื้นที่ปดลอมนี้ เสมือนเปนภาพแทน
ความจริงที่ซับซอนของสังคม  แสดงใหเห็นถึงความยอกยอนของความไมยุติธรรม ผานโครงสราง
ของโรงฆาสัตวแหงนี้ ซึ่งชี้ใหเห็นอีกนัยหนึ่งวา ความไมยุติธรรมอาจเปนส่ิงที่ซับซอนเกินกวาจะ
มองดวยตาเปลาเห็น 
 
ผลงาน Victim 
 การนําเสนอผลงานชุด Victim นี้ ไดนําเสนอผานรูปแบบ 2 จอภาพ (2 channels) ซึ่งมี
ลักษณะเชิงโครงสรางที่เปนการเลาเร่ืองคือมีตนเร่ือง กลางเร่ือง และจบเร่ือง เปนแกนหลักในการ
ดําเนินเร่ือง โดยผูชมจะสัมผัสไดถึงสภาวะที่เกิดข้ึนผานสถานการณที่คลุมเครือ จนไปสูจุดที่
กอใหเกิดความขัดแยงในจิตใจ โดยใชวิธีการประสานกันของภาพความจริง (Real action) กับภาพ
ของการจัดแสดง (Performance) จนเกิดเปนการสรางความหมายรวมกัน ซึ่งการประสานกันของ
ภาพนั้นสงผลใหเกิดการเผชิญหนาในสถานการณที่เกิดข้ึน ในผลงานชุดนี้ผูชมจะเห็นการ
เผชิญหนาใน 2 ลักษณะ คือ การเผชิญหนาระหวางผูฆากับผูถูกฆา ซึ่งถือเปนการเผชิญหนาของ
พื้นที่ภายในและการเผชิญหนาอีกลักษณะหนึ่ง คือการเผชิญหนาระหวางผูชมผลงานกับภาพ
เหตุการณ (หมู) ผูชมจะรูสึกเสมือนเปนพยานที่ถูกดึงเขามารวมเผชิญหนากับเหตุการณ ดวยภาพ
ที่นําเสนอไดดึงใหผูชมแนบติดประชิดกับสถานการณ โดยไมทิ้งชวงใหหลุดไปจากพื้นที่ของการ
รับรู เรียกไดอีกอยางนึงวาเปนการเผชิญหนาของพื้นที่ภายนอก 
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ภาพที่ 56 ภาพแสดงใหเห็นถึงการเผชิญหนาพื้นที่ภายใน (คนฆา - หมู) 
 

 
 
ภาพที่ 57 ภาพแสดงใหเห็นถึงการเผชิญหนาพื้นที่ภายนอก (ผูชม - ผลงาน) 
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 การทํางานของภาพในผลงานชุดนี้ Victim นั้น ไดแยกออกเปนสองจอภาพ (2 channels) 
โดยพื้นที่ของจอภาพดานซายจะเปนภาพของผูฆา (ผูกระทํา) ขณะที่จอดานขวาจะเปนผูถูกฆา 
(ผูถูกกระทํา) ซึ่งเปนลักษณะของการสรางความหมายรวมกันขอ 2 จอภาพ โดยแตละภาพ
ประสานทํางานรับสงกันไปมา ซึ่งเปนลักษณะที่สรางความหมายตอเนื่องของจอภาพซายและขวา  
 

 
 
ภาพที่ 58 การทํางานของพื้นที่ภาพ ซาย - ขวา 
 เสียงที่เกิดข้ึนในผลงาน Victim เปนลักษณะเฉพาะของคล่ืนความถี่เสียง ซึ่งมีสวนชวย
ในการกระตุนการรับรูดานภาพของผูชม คล่ืนความถ่ีเสียงนี้เปนคล่ืนเสียงที่กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเรียกวา คล่ืนเบตา (Beta wave) เสียงนี้จะอยูในยานความถี่ 13-14 รอบ/วินาที ซึ่งจะ
มีผลใหคล่ืนสมองมนุษย มีความถี่สูงข้ึนเมื่อไดเสียงในยานนี้ และเมื่อคล่ืนเสียงเบตาทํางาน
รวมกับภาพที่ไดผานกระบวนการจัดการทางทัศนศิลป สงผลใหชวยกระตุนสุนทรียภาพในการ
เผชิญหนากับความไมยุติธรรมที่เกิดข้ึนนี้ 
 วิธีการจัดการของภาพและเสียงที่เกิดข้ึน โดยรูปแบบของ 2 หนาจอในผลงานชุด 
Victim นี้ ผูชมจะไดเผชิญหนากับสถานการณบางอยางที่เกิดข้ึน ดวยการเปดเร่ืองใหเห็นการ
ปะทะกันของพื้นที่ภายในระหวางคนงานกับหมู จนนําพาไปสูจุดที่กอใหเกิดความขัดแยงในจิตใจ 
ซึ่งผูชมจะรูสึกไดถึงความรุนแรงจากภาพที่ไดรับชม แตเมื่อถึงจุดสูงสุดของเร่ืองราว เหตุการณที่
เกิดนั้นก็กระชากความรูสึกของผูชมใหหยุดมองสถานการณที่กําลังปรากฏ ภาพที่เห็นนั้นคือ
คนงานกําลังแสดงภาษากายเสมือนถามหมูที่อยูตรงหนา วาจะเลือกอะไรระหวางมีดหรือดาม
เหล็กซ่ึงเปนการสรุปจบของเร่ือง วิธีการจบเร่ืองแบบนี้สงผลใหผูชมรูสึกถึงความคลุมเครือไม
แนนอนของเหตุการณที่เกิดข้ึน การจบเร่ืองแบบปลายเปดนี้ จะสงผลใหเกิดการรับรูที่ไมควบคุม
ความรูสึกนึกคิดของผูชม แตเปนการเปดพื้นที่ใหกับความคิดของผูชมในการเผชิญหนา รับรู และ
ประสานความหมายของเหตุการณ และเร่ืองราวตอจากนี้ดวยจินตนาการของตนเอง  
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 เพื่อใหเห็นกระบวนการจัดการรูปแบบ และเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงั้นทั้ง 4 
ชุด ขาพเจาจึงสรางตารางแสดงผลเพื่อใหเห็นความความแตกตาง และความเหมือนกนัของผลงาน
แตละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดตาง ๆ ของกระบวนการสรางสรรคในผลงานทั้ง 4 ชุด 
 
ชื่อผลงาน รูปแบบ การเผชิญหนา เสียง วิธีการจัดการ 

Unprepared 3 จอภาพ 
(3 Channels) 

ผูชม กับ ผลงาน 
(วัว) 

ไมมีเสียง 1. นําเสนอแบบเลาเร่ือง 
 (Narrative) 
2. Slow motion 

     Clock… 2 จอภาพ 
(2 Channels) 

ภาพความจริง 
กับ ภาพอนิ
เมชั่น 

เสียงนาฬิกา 1. นําเสนอแบบเลาเร่ือง 
 (Narrative) 
2. Montage 
3. Slow motion 
4. Appropriation 

Rhythmic 
Activities 

2 จอภาพ 
(2 Channels) 

ผูชม กับ ผลงาน  
(พื้นที่ปดกั้น) 

เสียงเคร่ือง 
นับจังหวะ 

(Metronome) 

1. นําเสนอแบบไมเลาเร่ือง  
(Nonnarrative) 

2. การหมนุกลองเปนวงกลม 
(360 องศา) 

3. เชื่อมพืน้ที่และเวลา จาก
จุดเร่ิมถึงจุดส้ินสุดใหเกิด
ความตอเนื่อง ซ้ํา ๆ  

Victim 2 จอภาพ 
(2 Channels) 

1. ผูชม กับ 
ผลงาน (ววั) 

2. วัว กับ คนฆา
วัว 

 
 

คล่ืนเสียง 
ในยาน 
เบตา 

(Beta Wave) 

1. นําเสนอแบบเลาเร่ือง 
 (Narrative) 
2. Montage 
3. Slow motion 
4. การแสดง (Performance) 
 + ภาพความจริง (Reality) 
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 จากตารางแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดตาง ๆ ของกระบวนการสรางสรรค ทําใหเห็น
องคประกอบหลักของการสรางสรรคผลงานในแตละชุด 
 ผลงานชุด Unprepared ไดใชวิธีการจัดการโดยมีโครงสรางแบบเลาเร่ือง (Narrative) 
และใชการทําภาพใหชาลง (Slow motion) โดยนําเสนอในรูปแบบ 3 จอภาพ (3 channels) โดย
ผูชมจะไดเผชิญหนากับผลงาน (วัว) 
 ผลงาน Clock ใชวิธีการหยิบยิมทางศิลปะ (Appropriation) โดยการนําภาพยนตร
สารคดีกับภาพยนตรอนิเมชั่น มาปะทะกันในพื้นที่ของ 2 จอภาพ โดยใชการมอนทาจ (Montage) 
การ reverse ภาพ และการ Slow motion ผานโครงสรางของการเลาเร่ืองที่เปน Narrative 
ประสานกับเสียงของนาฬิกาที่ดังอยางตอเนื่อง ผานรูปแบบการนําเสนอแบบ 2 จอภาพ (2 
channels) การเผชิญหนานั้นจะเกิดจากภาพความจริงเผชิญหนากับภาพอนิเมชั่น 
 ผลงาน Rhythmic Activities มีวิธีการนําเสนอที่ไมมีโครงสรางแบบเลาเร่ือง 
(Nonnarrative) แตใชกระบวนการทํางานของภาพที่หมุนไปรอบพื้นที่ในลักษณะ 360 องศา เพื่อ
เปดมุมมองของผูชม ในการเผชิญหนากับพื้นที่ของความไมยุติธรรม โดยใชเสียงเคร่ืองนับจังหวะ 
(Metronome) ประสานกับภาพที่หมุนไปรอบพื้นที่ ดวยรูปแบบของ 2 จอภาพ (2 channels) 
 ผลงาน Victim เปนการประสานกันของภาพความจริงและการจัดแสดง (Performance) 
โดยมีโครงสรางของการเลาเร่ืองที่เปน Narrative คือมีตนเร่ือง กลางเร่ือง และจบเร่ือง โดยการ
เผชิญหนานี้จะเปนการเผชิญหนาระหวางพื้นที่ภาพในคือคนฆาและหมู และการเผชิญหนาของ
พื้นที่ภายนอกคือผูชมกับผลงาน โดยใชคล่ืนเสียงยานเบตา (Beta wave) กระตุนการรับรูดานภาพ
ของผูชมผานรูปแบบการนําเสนอของ 2 จอภาพ (2 channels) 
 จากการนําผลงานที่ไดสรางสรรคทั้ง 4 ชุดนี้ ไดเผยแพรโดยใหผูชมรับชมผลงาน และ
สอบถามถึงผลที่ไดรับจากผูชมทั้งหมด 20 คน เพื่อประเมินถึงความรูสึกและปฏิกิริยาของผูชมที่
เกิดข้ึนหลังจากที่ไดรับชมผลงาน 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิจัยสรางที่ไดจากการนําไปเผยแพร และตอบแบบสอบถาม 
 

การรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึก 
สะเทือนอารมณ 
จํานวน 20 คน 

การนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยง 
ภายในใจ และกระตุนใหผูชม 
เกิดการคนหา ความหมาย 
ดวยตนเอง จํานวน 20 คน 

ชื่อผลงาน 

นอย พอใช ปานกลาง ด ี ดีมาก นอย พอใช ปานกลาง ด ี ดีมาก 
Unprepared    1      20 
Clock     20     20 
Rhythmic 
Activities 

   3 17    5 15 

Victim     20    2 18 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงการการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณ การนําพาไปสู
ความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจและกระตุนใหผูชมเกิดการคนหาความหมายดวยตนเอง จากผูชม
ผลงานจํานวน 20 คน ไดผลดังนี้ 
 ผลงานชุด Unprepared การรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณจากผูชมจํานวน 
20 คน อยูในเกณฑดี 1 คน อยูในเกณฑที่ดีมาก 19 คน การนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายใน
ใจและกระตุนใหผูชมเกิดการคนหาความหมายดวยตนเองจากผูชมจํานวน 20 คน อยูในเกณฑที่ดี
มาก 20 คน 
 ผลงานชุด Clock การรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณจากผูชมจํานวน 20 คน 
อยูในเกณฑที่ดีมาก 20 คน การนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจและกระตุนใหผูชมเกิดการ
คนหาความหมายดวยตนเองจากผูชมจํานวน 20 คน อยูในเกณฑที่ดีมาก 20 คน 
 ผลงานชุด  Rhythmic Activities การรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณจากผูชม
จํานวน 20 คน อยูในเกณฑดี 3 คน อยูในเกณฑที่ดีมาก 17 คน การนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยง
ภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิดการคนหาความหมายดวยตนเอง จากผูชมจํานวน 20 คน อยูใน
เกณฑที่ดี 5 คน อยูในเกณฑที่ดีมาก 15 คน 
 ผลงานชุด Victim การรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณจากผูชมจํานวน 20 คน 
อยูในเกณฑที่ดีมาก 20 คน การนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิดการ
คนหาความหมายดวยตนเอง จากผูชมจํานวน 20 คน อยูในเกณฑที่ดี 2 คน อยูในเกณฑที่ดีมาก 
18 คน 
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 โดยขาพเจาไดนําผลจากการประเมินมาวิเคราะหเปนจํานวนรอยละ (%) ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิจัยสรางที่ไดจากการนําไปเผยแพร คิดเปนรอยละ 
 

การรับรูที่สงผลใหผูชมรูสกึ 
สะเทือนอารมณ 

 

การนําพาไปสูความรูสกึทีข่ัดเเยง 
ภายในใจ และกระตุนใหผูชม 
เกิดการคนหาความหมาย 

ดวยตนเอง 
ชื่อผลงาน 

ดี ดีมาก ดี ดีมาก 
Unprepared 5% 95%  100% 
Clock  100%  100% 
Rhythmic Activities 15% 85% 25% 75% 
Victim  100% 10% 90% 

 
 จากตารางที่ 6 จากผลของความรูสึกของผูชม ที่ไดจากการนําไปเผยแพรและตอบ
แบบสอบถาม โดยนํามาคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละจากผูชมทั้งหมด 20 คน 
 ผลงานชุด Unprepared คาเฉลี่ยของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณอยูใน
เกณฑดี 5% อยูในเกณฑดีมาก 95% คาเฉลี่ยของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจ และ
กระตุนใหผูชมเกิดการคนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดีมาก 100% 
 ผลงานชุด Clock คาเฉลี่ยของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณอยูในเกณฑ
ดีมาก 100% คาเฉล่ียของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิดการ
คนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดีมาก 100% 
 ผลงานชุด Rhythmic Activities คาเฉล่ียของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือน
อารมณอยูในเกณฑดี 15% อยูในเกณฑดีมาก 85% คาเฉลี่ยของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยง
ภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิดการคนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดี 25% อยูในเกณฑดี
มาก 75% 
 ผลงานชุด Victim คาเฉลี่ยของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณอยูในเกณฑ
ดีมาก 100% คาเฉล่ียของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิดการ
คนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดี 10 % อยูในเกณฑดีมาก 90% 
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 สามารถกลาวสรุปผลจากตารางไดวา ผลลัทธที่ไดจากจากการรับชมผลงานสรางสรรรค 
ดวยวีดีโออารท ทั้ง 4 ชุดนี้ การรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณอยูในเกณฑที่ดีมาก ขณะที่
การนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดแยงภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิดการคนหาความหมายดวย
ตนเอง ก็อยูในเกณฑที่ดีมากเชนกัน 
 



 
 

บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การวิจัยสรางสรรคหัวขอ “การเผชิญหนากับความไมยุติธรรม” นี้ เกิดจากความสนใจ
สวนตัวขอขาพเจา ที่ต้ังคําถามกับความยุติธรรมที่เกิดข้ึนในสังคม การยอมรับหรือการตัดสินใน
เร่ืองราวตาง ๆ อันสะทอนตามความคิดความเช่ือในสังคมที่แตกตางกัน โดยขาพเจาไดศึกษา เก็บ
ขอมูลและลงพื้นที่จริงเพื่อ นํามาวิเคราะหใหเห็นถึงสวนประกอบตาง ๆ สามารถนํามาพัฒนา
แนวความคิดและรูปแบบของงาน ในบทสรุปนี้ จึงเปนการวิเคราะหผลลัพธที่ไดจากการวิจัย
สรางสรรคในรูปแบบวิดีโออารท (Video art) จํานวนทั้งหมด 4 ชุด ดวยกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงผล
ของการวิจัยสรางสรรคในคร้ังนี้ ตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เพื่อใหผูชมรูสึกสะเทือนในอารมณและความรูสึก เมื่อตองเผชิญหนากับสภาวการณ 
ที่เผยใหเห็นถึงความอยุติธรรม ที่ขาพเจาสรางสรรคข้ึน 
  ในการพัฒนาผลงานสรางสรรค กระบวนการจัดการและแนวความคิดที่สงผลตอ
กายภาพของ ผลงานทั้ง 4 ชุดนี้ ขาพเจาไดศึกษาขอมูลเร่ืองความยุติธรรมจากนักปรัชญาการเมือง 
จอนห รอวส (John Rawl) ในการทําความเขาใจในความหมายของความยุติธรรม เพื่อใหเห็นถึง
องคประกอบที่มีสวนทําใหเกิดความไมยุติธรรม อีกทั้งยังไดศึกษาจากนักปรัชญาอีกทานหนึ่ง คือ 
มิเชล ฟูโกต (Micheal Foucault) ในเร่ืองอํานาจ ซึ่งทําใหไดเห็นถึงความซับซอนของอํานาจในยุค
สมัยใหมที่เขามาควบคุมรางกายอยางเปนระบบ องคประกอบที่ชวยทําใหอํานาจกอตัวข้ึนนี้ ถือ
เปนสวนสําคัญที่ชวยกระตุนใหความไมยุติธรรมกอตัวข้ึน ดังที่ขาพเจามองเห็นโครงสรางของ
องคประกอบเหลานี้ในพื้นที่ของโรงฆาสัตว ซึ่งเปนพื้นที่ ๆ ขาพเจาไดเลือกใช ในการสรางสรรค
ผลงานทั้ง 4 ชุด 
 2. เพื่อสรางสรรคผลงานทัศนศิลปดวยส่ือวีดีโอ นําเสนอภาพเหตุการณในลักษณะ
เสมือนจริง เพื่อใหผูชมไดเห็นถึงเหตุการณการเผชิญหนากับความไมยุติธรรม ซึ่งขาพเจาคาดหวัง
วาดวยวิธีการนําเสนอเชนนี้ จะสามารถกระตุนใหผูชมเกิดการรับรูและความคิด นําพาไปสู
ความรูสึกขัดแยงในจิตใจในความอยุติธรรมที่เกิดข้ึน 

86 
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  การนําเสนอผลงาน ดวยส่ือวิดีโออารททั้ง 4 ชุดนี้ ขาพเจาไดนําองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาปรัชญาอัตภาวนิยม 2 ทาน คือ เซอรีน คีรกอรการด (Soren Kierkegard) และฌอง 
ปอล ซารตร (Jean Paul Sartre) ในการทําความเขาใจความหมายของปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 
(Existentialism) ซึ่งเปนปรัชญาที่มีความเช่ือวาปรัชญาท่ีแทจริง ตองเกิดจากการที่มนุษยได
เผชิญหนา รับรู และตัดสินใจดวยตนเองดวยเสรีภาพแหงตน  
 ซึ่งขาพเจาไดนําแนวความคิดของปรัชญาอัตถิภาวนิยมนี้ไปพัฒนาไปพัฒนาตอยอด
ทางความคิด ในการแสดงออกทางทัศนศิลป เพื่อใหผูชมนั้นไดเผชิญหนา (Confrontation) ดวย
รูปแบบและวิธีการที่นําเสนอ แตกตางกันออกไปในผลงานแตละชุด ในการนําพาผูชมไปเผชิญหนา 
รับรูสถานการณที่เกิดข้ึน และตัดสินใจเร่ืองราวที่เกิดข้ึนดวยอัตถิภาวะของตนเอง  
 
การอภิปรายผล 
 ผลจากการที่ไดนําเสนอผลงานผานส่ือออนไลน เพื่อสอบถามถึงการรับรูของผูชม 
หลังจากที่ไดชมผลงานที่ขาพเจาไดนําเสนอทั้ง 4 ชุดนี้ ผลที่ออกมานั้นคอนขางประสบผลสําเร็จ
และตรงตามจุดประสงคของการวิจัยสรางสรรคในคร้ังนี้ ดังผลที่ไดจากการนําผลงานไปเผยแพร
โดยใหผูชมจํานวน 20 คน รับชมผลงานและตอบแบบสอบถาม ซึ่งที่ผลจากผูชมที่ไดรับชมผลงาน  
คิดเปนสัดสวนรอยละ มีผลดังนี้ 
 ผลงานชุด Unprepared คาเฉลี่ยของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณอยูใน
เกณฑดีมาก 95% คาเฉล่ียของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิด
การคนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดีมาก 100%  
 ผลงานชุด Clock คาเฉลี่ยของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณอยูในเกณฑ
ดีมาก 100% คาเฉล่ียของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจ และกระตุนใหผูชมเกิดการ
คนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดีมาก 100% 
 ผลงานชุด Rhythmic Activities คาเฉล่ียของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือน
อารมณสวนใหญอยูในเกณฑดีมาก 85% คาเฉล่ียสวนใหญของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยง
ภายในใจ และกระตุนใหผูชม เกิดการคนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดีมาก 75% 
 ผลงานชุด Victim คาเฉลี่ยของการรับรูที่สงผลใหผูชมรูสึกสะเทือนอารมณอยูในเกณฑ
ดีมาก 100% คาเฉลี่ยสวนมากของการนําพาไปสูความรูสึกที่ขัดเเยงภายในใจ และกระตุนใหผูชม
เกิดการคนหาความหมายดวยตนเอง อยูในเกณฑดีมาก 90%  
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  สามารถกลาวไดวา การที่ผลลัพธออกมาสอดคลองกับจุดประสงคของการวิจัยนี้ เกิด
จากการศึกษาขอมูลกอนการลงมือสรางสรรค สงผลใหเขาใจถึงความหมายของความไมยุติธรรม 
และรวมไปถึงการเชื่อมโยงองคความรูตาง ๆ ที่ไดศึกษาคนควาทั้งจากทฤษฎีดานความไมยุติธรรม
และปรัชาอัตถิภาวนิยม ทําใหมองเห็นความซับซอนของความหมาย เร่ืองราว เนื้อหา และเปด
มุมมองใหม ๆ ในการแปรความหมายผานรูปสัญญะ เพื่อนํามาใชในผลงานทั้ง 4 ชุด รวมไปถึง
การศึกษากระบวนการและวิธีการสรางสรรค ของศิลปนทั้ง 4 ทาน ทําใหรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอผลงานมีรูปแบบที่หลากหลาย ในการนําเสนอผลงานผานส่ือวิดีโอ อีกทั้งขอมูลที่ไดศึกษา
มานั้น ทําใหเนื้อหาที่นําเสนอมีความชัดเจนตรงเปาประสงคของการวิจัย และยังสามารถกระตุน
การรับรูของผูชมใหเกิดมุมมองความคิดใหม ๆ จากการที่ไดเผชิญหนา รับรู และตัดสินใจใน 
เหตุการณตาง ๆ หลังจากรับชมผลงานดวยความรูสึกนึกคิดของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ  
 ในวิธีการสรางสรรค ผลงานวิดีโออารทเร่ือง “การเผชิญหนากับความไมยุติธรรม” 
ขาพเจาไดคนหาขอมูล และปฏิงานจากการลงพื้นที่จริงเปนสวนมาก ซึ่งสภาพพ้ืนที่ของโรงฆาสัตว
นั้นสงผลตอจิตใจในการทํางานเปนอยางมาก เนื่องจากองคประกอบหลายอยางในพืน้ทีข่องโรงฆา
สัตวกอใหเกิดความรูสึกหดหู และภาวะที่กดดันในการทํางานเปนอยางมาก ฉะนั้นแลวหากตอง
ทํางานวิจัยในเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในพื้นที่ของโรงฆาสัตวอีก ผูที่ลงพื้นที่ในการวิจัยจําเปนตองมีความ
พรอมทางดานรางกายและจิตใจเปนอยางมาก เพราะตองทนตอสภาพความกดดัน ความหดหูที่
เกิดข้ึนจากการลงพื้นที่จริง ดวยสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยชีวิตที่ด้ินรนและทรมานจากการถูกฆา 
และเสียงที่กดโสตประสาทในการทํางานเปนอยางมาก 
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