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บทคัดยอ 

การเดินทางเปนสิ่งสามัญที่อยูในชีวิตประจำวันของมนุษย ทั้งการเดินทางทองเที่ยว ไปทำงาน หรือ

การเดินทางกลับบาน ในยุคสมัยใหมระบบขนสงมวลชนคมนาคมติดตอสื่อสารไดกระจายโครงขายไปใน

ทุกพื้นที่ใหเชื่อมเขาหากันเพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบาย อยางไรก็ตาม ผูคนจำนวนมากในประเทศที่

กำลังพัฒนา ดังเชนประเทศไทย ก็ยังสูญเสียพลังงานและเวลามากมายในชีวิตไปกับปญหารถติด การเดิน

รถไฟที่ไมตรงเวลา การเดินรถเมลที ่ไมเปนระเบียบ หรือแมกระทั ่งรถไฟฟาที ่มีระบบขัดของบอย 

นอกจากนี้ การที่โครงสรางระบบขนสงมวลชนกระจุกตัวอยูเพียงแคเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ผูคนที่จะสามารถ

เขาถึงระบบขนสงมวลชนตาง ๆ จึงจำกัดอยู เพียงแคผู คนที ่อยู อาศัยในพื ้นที ่ใจกลางเมืองอยาง

กรุงเทพมหานคร   

“การเดินทางและอุปสรรค” เปนผลงานที่สะทอนภาพปญหาของระบบขนสงมวลชนในประเทศ

ไทยที่สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคน เพ่ือต้ังคำถามกับปญหาดังกลาวผานสื่อภาพเคลื่อนไหว 
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Abstract  

Traveling is part of human’s daily routine, whether it will be taking a walk, traveling 

to work, or traveling back home. Even in the age where technology, mass transportation 

and communication systems have been improved for convenience, lots of people still 

waste energy and time because of traffic. Mass transportation still couldn’t meet people’s 

expectations because of over population in the center area, which makes transportation 

more of a difficulty than convenience even in this modern era. 

“Travel and Difficulty” is an artwork that reflects the problems of mass 

transportation in a country that affects people’s daily routine, using motion art to portray 

the state of society. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การดำเนินโครงการศิลปนิพนธของผูเขียนจะสำเร็จลุลวงลงไมไดเลยหากปราศจากความชวยเหลือ

จากบุคคลรอบขาง ขอบคุณผูชวยศาสตราจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ

ของผูเขียน รวมทั้งอาจารยทุกทานในโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม ที่ชวยอบรมสั่งสอน ใหคำแนะนำ

ผูเขียนมาโดยตลอด ขอบคุณพอ แม นองชาย และครอบครัว ที่อดทนกับผูเขียน สงเสียใหผูเขียนเรียนใน

สิ่งที่ในบางครั้งบางทีผูเขียนก็อธิบายใหฟงไดไมชัดเจนวาสิ่งที่เรียนคืออะไร แตก็ไมเคยหักหามหรือปดก้ัน

ความปรารถนาของผูเขียน  ขอบคุณมิตรสหายทุกทานที่ไดพบพาน ทั้งรวมวัยและตางวัย ที่ทำใหชีวิตใน

โลกไมไดเปลาดายจนเกินไป และขอบคุณเบนซ ที่ทำใหชวงเวลามีความหมาย 

ชีวิตเปนเรื่องพิศวงนาฉงนและสนเทหเสมอ บางครั้งเขาใจได พอๆ กับที่ไมสามารถเขาใจได ไมวา

จะความบังเอิญหรือโชคชะตา แตก็พาใหเราไดพบกัน ณ หวงเวลาหน่ึงของชีวิต 
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คำนำ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการทำศิลปนิพนธ สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมเอกวิชาสื่อผสม    

ปการศึกษา 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารฉบับนี้ถูก

เขียนขึ้นมาดวยความประสงคที่จะถายทอดแนวความคิด ขอมูล กระบวนการสรางสรรค ตลอดจนการ

วิเคราะหผลงานในโครงการศิลปนิพนธ “การเดินทางและอุปสรรค” อันเปนศิลปนิพนธที่มุงเนนนำเสนอ

อุปสรรคและความยากลำบากจากเดินทางของผูคนในสังคม 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะสามารถทำใหผูอานหรือผูที่สนใจในประเด็นดังกลาว

สามารถเขาใจเนื้อหาของศิลปนิพนธของผูเขียนไดไมมากก็นอย หากมีขอผิดพลาดประการใดในเอกสาร

ประกอบศิลปนิพนธน้ี เปนความผิดพลาดของผูเขียนเพียงผูเดียว ตองขออภัย มา ณ ที่น้ีดวย  
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเปนมาและความสำคญัของการสรางสรรค 

การเดินทางดวยระบบขนสงคมนาคมถือเปนประดิษฐกรรมที่สำคัญของรัฐสมัยใหมที่ทั้งทำใหพื้นที่

ที่มีความหางไกลกันเช่ือมตอเขาหากันไดอยางงายดายและรวดเร็วขึ้น การวางระบบคมนาคมติดตอสื่อสาร

ทำใหเกิดการพัฒนาที่เจริญกาวหนาย่ิงขึ้นของพ้ืนที่น้ัน ๆ ที่การพัฒนาเขาไปถึง ดูเหมือนวาการพัฒนาควร

จะเปนสิ ่งที ่ควรจะทำใหชีวิตมีความสะดวกสบายและดีขึ ้น แตในสังคมไทย ปญหาของระบบขนสง

คมนาคมยังเปนปญหาสำคัญที่ทำใหผู คนสูญเสียเวลาและพลังงานชีวิตอยางมากมายในการเดินทาง 

กลาวคือ ปญหาทางดานเวลา เชน เวลาที่สูญเสียไปจากปญหาทางเทคนิคของระบบขนสง ปญหาเชิง

โครงสรางทางสังคมที่มีความกระจุกตัวเนื่องจากจำนวนของประชากรที่อพยพเขามาอยูอาศัยหรือเปน

แรงงานภายในภาคกลางตามความเจริญเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจที่มีการเติบโตไมเทากัน ทำใหระบบ

ไมสามารถตอบสนองตอความตองการผูคนได การเขาถึงการเดินทางที่ดีนั้นก็ดูเหมือนวาจะจำกัดอยู

เฉพาะแตในบางพื้นที่ และไมไดถูกกระจายไปสูพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ สงผลใหใหเกิดความเหลื่อมล้ำ

จากการพัฒนาที ่ไมเทาเทียมกัน ปญหาจากการเดินทางยังสงผลตอคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของ

ประชาชน ประดิษฐกรรมที่ควรจะทำใหการใชชีวิตในสังคมสมัยใหมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงกลายเปน

อุปสรรคในการดำรงชีวิต  

จากการที่ผูเขียนเปนคนตางจังหวัดที่เดินทางเขามาศึกษาและใชชีวิตอยูในกรุงเทพมหานคร แลวได

พบความปญหาของการเดินทาง และความแตกตางของบริการระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ไมวาจะเปน

ความแตกตางในแงของความขาดแคลนในระบบขนสงมวลชนสาธารณะในกรณีของตางจังหวัด ปญหา

การจราจร รถติด การเดินรถไฟที่ไมตรงเวลา รถเมลที่เดินรถไมเปนระเบียบและขาดชวง ทำใหผูเขียนเกิด

คำถามมากมายตอปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะแสดงออกผานสื่อภาพเคลื่อนไหวที่นำเสนอ

ภาพปญหาของระบบขนสงมวลชนในประเทศไทยที่สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคน เพื่อตั้งคำถามกับ

ปญหาดังกลาว และคาดหวังวาผลงานของผูเขียนจะกระตุนใหผูชมไดเกิดการรับรูและตั้งคำถามกับสภาพ

ความเปนไปในสังคมที่เกิดขึ้นจากปญหาของระบบขนสงมวลชนในประเทศไทยไดไมมากก็นอย  
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จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค 

ตองการสรางสรรคผลงานภาพเคลื่อนไหว ที่นำเสนอความแตกตางทางสังคมและพื้นที่ โดยมีจุด

สนใจอยูที่ภาพของผูคนที่ใชบริการระบบคมนาคมขนสง ทั้งที่สัมผัสจากตัวเองรวมถึงปญหาดังกลาวจาก

ขอมูลขาวสารที่รับรู เพื่อสะทอนและแสดงใหเห็นถึงภาวะดังกลาว รวมทั้งคาดหวังใหผูชมเกิดความรูสึก

รวมกับผลงาน  

 

แนวความคิดในการสรางสรรค 

ผูเขียนตองการสะทอนภาพปญหาของระบบขนสงมวลชนในประเทศไทย ที่สงผลกระทบตอการใช

ชีวิตของผูคน เพ่ือต้ังคำถามกับปญหาดังกลาวผานสื่อภาพเคลื่อนไหว 

 

ขอบเขตของโครงการ                                                           

ดานรูปแบบ  

สรางสรรคผลงานผานสื่อภาพเคลื่อนไหว (video art) 

ดานเนื้อหา  

นำเสนอนำเสนอความแตกตางทางสังคมและพื้นที่ โดยมีจุดสนใจอยูที่ภาพของผูคนที่ใชบริการ

ระบบคมนาคมขนสง 

ดานเทคนิควิธกีาร  

ภาพเคลื่อนไหว  
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บทที่ 2 

ขอมูลที่เก่ียวของกับการสรางสรรค 

 

ปญหาทางดานการเดินทาง ปญหารถติด หรือปญหาจราจรนั้น เปนปญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

การเมืองและเรื่องของอำนาจทั้งสิ้น กลาวคือ อำนาจในดานการกำหนดนโยบาย (policy/decision) ซึ่งมี

ความสัมพันธกับการพัฒนาเมืองหรือโครงขายการคมนาคมในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อทำความเขาใจปญหาของ

ระบบขนสงมวลชนคมนาคม จึงจำเปนที่จะตองกลาวถึงแนวคิดที่วาดวยการพัฒนากอนในลำดับแรก    

 

การรวมศูนยสูสวนกลาง การพฒันา และวาทกรรมการพัฒนา  

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยกลายเปนประเทศที่เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วในการผลิต

สินคาทางการเกษตร เชน ขาว เพื ่อตอบสนองความตองการของประเทศเพื ่อนบานจากการไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรงของสงคราม ตัวอยางของภาคอีสาน ภาคอีสานมีความแตกตางจากภาคกลางตรงที่

ผลิตขาวสวนเกินไดในปริมาณนอยและขายไดไมมากนัก เพราะนิยมปลูกขาวเหนียวไวรับประทานเอง

มากกวาการปลูกขาวเจา 0

1 นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดและระบบการขนสงสื่อสารยังไมดี

พอ ทำใหเกิดความแตกตางเรื ่องรายไดระหวางชาวอีสานและภาคกลางอยางเห็นไดชัด ในขณะที่

ประชากรในภูมิภาคอีสานยังไมไดรับผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ กลับมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว ภายหลังจากที่กรุงเทพฯ มีการกำหนดโควตาผูอพยพในป พ.ศ. 2492 ทำใหใน

กรุงเทพฯ ขาดแรงงานชาวจีนที่เปนแรงงานสวนใหญที่เคยอพยพเขามา ความตองการแรงงานในเขตเมือง

หลวงเกิดการขยายตัวพรอมกับมาตรการปดกั้นการอพยพเขาของแรงงานตางประเทศ แรงงานจาก

ภูมิภาคตาง ๆ จึงไดหลั่งไหลเขามาในชวงน้ี และจำนวนมากเปนแรงงานจากภาคอีสาน 

ลักษณะของแรงงานจากภาคอีสานที่แตกตางไปจากแรงงานภูมิภาคอื่นคือ สวนใหญอพยพเขามา

ในกรุงเทพแบบช่ัวคราว โดยเขามาตามฤดูกาล ระหวางชวงเก็บเกี่ยวขาว จนถึงชวงปลูกขาวใหมในปถัดไป 

หรืออพยพเขามาทำงานประมาณ 2-3 ป กอนจะกลับถิ่นฐานบานเกิดอยางถาวร สวนมากเปนคนหนุมสาว 

 
1 ชารลส เอฟ คายส, อีสานนิยม : ทองถิ่นนิยม ในสยามประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ มูลนิธิ

โครงการตำรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2556, 84. 
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อายุระหวาง 20-29 ป สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ประกอบอาชีพสามลอรับจาง กรรมกรกอสราง 

กรรมกรโรงสีหรือโรงงานที่คนจีนเปนเจาของ1

2  

ภาพลักษณของคนอีสานที่ถูกมองวาดอยกวาของคนภาคกลางเกิดขึ้นในชวงนี้ จากการที่คนอีสาน

อพยพเขามาในกรุงเทพฯ เปนจำนวนมาก จากลักษณะที่กลาวมา คนกรุงเทพฯ มองวาคนเหลาน้ี

การศึกษานอย ขาดความเจริญ และถูกมองวาดอยวัฒนธรรม2

3 

จากการวิเคราะหวาทกรรมการพัฒนา (development discourse)4 กระบวนการในการจัด

ระเบียบของวาทกรรมการพัฒนาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือการเปลี่ยนฐานะของประชาชนดอย

พัฒนา จากพลเมืองที่มีสิทธิ์มีเสียง และมีชีวิต สูการเปนวัตถุที่ไรชีวิตที่เรียกวา ประชากร (population) 

และทรัพยากรมนุษย (human resources) โดยวาทกรรมการพัฒนาไดตอกย้ำใหเห็นวาประชาชนที่ดอย

พัฒนานั ้นไมมีประสิทธิภาพ ไมมีศักยภาพ และไมมีผลิตภาพ กลายเปนตัวขัดขวางการพัฒนา ที่

จำเปนตองไดรับการพัฒนา (นั่นคือการควบคุม/จัดระเบียบ) ผานเทคนิควิธีการตาง ๆ เชนการวางแผน

ครอบครัว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีการกอตั้งสถาบันประชากรศาสตร เพื่อทำหนาที่การ

พัฒนา ดวยวิธีการฝกอบรมดานตาง ๆ เพื่อใหกลายสภาพเปนทรัพยากรที่เหมาะสมแกการพัฒนา ผาน

การถายเทเทคนิควิทยาการตาง ๆ จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

สำหรับความสำคัญของเทคนิคกระบวนการจัดระเบียบประชาชนในประเทศดอยพัฒนา ของวาท

กรรมการพัฒนายุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อยูที่การเบี่ยงเบนปญหาเรื่องความยากจนจากคำอธิบายเชิง

โครงสรางอยางแนวเศรษฐศาสตรการเมือง สูคำอธิบายแบบประณามหยามเหยียดคนจน (blaming the 

victim)5 ดวยการช้ีใหเห็นวา เรื่องของความยากจนเปนปญหาสวนบุคคล เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีมีความโง

เขลา เกียจคราน ไมรับผิดชอบ ขาดทักษะที่ตลาดตองการ ฯลฯ พรอมกับลดทอนวิธีการแกปญหาความ

ยากจน จากระดับของสังคมการเมือง ไปสูเรื่องของเทคนิควิธีการเพียงอยางเดียว  

การพัฒนาในฐานะที่เปนวาทกรรมแสดงใหเห็นวา การพัฒนาไมใชเรื่องของความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมแตเพียงอยางเดียว แตเต็มไปดวยเรื่องของการควบคุม จัดระเบียบ 

การใชอำนาจ และความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ  เชนการถูกทำใหเปนพื้นที่ดอยพัฒนา และการทำใหคน

กลายสภาพเปนเพียงหนวยประชากรและทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงเหลานี้กระทบกระเทือนอยางรอบ

 
2 เรื่องเดียวกัน, 85. 
3 เรื่องเดียวกัน, 88. 
4 ดร.ไชยรัตน เจริญสินธโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา อำนาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปน

อื่น, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: วิภาษา), 52. 
5 เรื่องเดียวกัน, 52. 
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ดาน ไมวาจะเปนดานโภชนาการ แบบแผนการดำเนินชีวิต การศึกษา รสนิยม วิธีคิด ฯลฯ นอกจากน้ี 

เทคนิค กระบวนการจัดระเบียบของวาทกรรม ยังทำใหตระหนักวาการพัฒนาในฐานะที่เปนวาทกรรม 

ลวนเปนความสัมพันธเชิงอำนาจและเปนเทคนิควิธีการของการครอบงำดวย เชนเปนเรื่องของความ

เหนือกวา/ต่ำกวา ระหวางพัฒนาและดอยพัฒนา, เมืองกับชนบท, รัฐ ผูเช่ียวชาญ กับประชาชนธรรมดา 

เปนตน 

ทฤษฎีการทำใหทันสมัยอยางตะวันตก (modernization theory)6 มีบทบาทอยางสูงในการศึกษา

การพัฒนาของประเทศโลกที่สาม โดยสาระสำคัญแลวมีความหมายเพียงแคบ ๆ ถึงการทำใหระบบ

การเมืองของประเทศโลกที ่สาม มีความทันสมัยอยางตะวันตก แตกลับมิไดใหความสนใจหรือให

ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกวาการเมืองแตอยางใด นักรัฐศาสตรอเมริกันกระแสหลักในชวงทศวรรษ 1950-

1960 เห็นวาระบบเศรษฐกิจในประเทศโลกที่สามลาหลังและไมมีวันจะพัฒนาไดหากไมมีการพัฒนาทาง

การเมืองกอน นักรัฐศาสตรมีความเชื่อมั่นวา การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบของอุตสาหกรรมจะเปนไปได

ก็ตอเมื่อประเทศโลกที่สามมีระบบการเมืองที่มั่นคงและมีระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

ความเชื่อมั่นวา เมื่อประเทศโลกที่สามมีระบบการเมืองและระบบบริหารที่พัฒนาแลว จะนำไปสูการ

พัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตยในทายที่สุด แตความจริงกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม นั่นคือ 

แทนที่จะมีระบบการเมืองที่พัฒนาเมื่อระบบเศรษฐกิจพัฒนา ประเทศตาง ๆ ในโลกที่สาม กลับมีระบบ

การเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

อยางไรก็ตาม ปรากฏวาประเทศโลกที่สามเริ่มมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น แมจะ

ยังไมมีเสถียรภาพและเปนที่ยอมรับก็ตาม สวนหน่ึงของคำอธิบายแบบเสรีนิยมตอปรากฏการณน้ีก็คือ เมื่อ

ระบบเศรษฐกิจพัฒนาไปเปนทุนนิยมมากขึ้น ชนชั้นใหม ๆ ก็เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งชนช้ัน

กลาง และเริ่มเรียกรองการเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น แตชนชั้นใหมเหลานี้ก็ไมไดมีความจริงจัง

กับการเมืองเทาใดนัก เนื่องจากไมมีฐานทางวัฒนธรรมรองรับ แตตองการใชบรรยากาศการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย เพื่อปกปองและขยายผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสำคัญ เมื่อเปนเชนนี้ แทนที่จะเปน

ลักษณะของประชาสังคม (civil society) ที่มีบทบาทเดนในการพัฒนา รัฐกลับเปนตัวแสดงหลักในสังคม

แทน ทำใหประเทศโลกที่สาม มีบทบาทในการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเฉพาะที่เรียกวา รัฐที่มุงเนน

ในการพัฒนา (the developmental state)7  

ทฤษฎีการทำใหทันสมัย (modernization theory) หรือ ทฤษฎีการแพรกระจายของความเจริญ 

(diffusionism)8 สาระสำคัญของวาทกรรมการพัฒนากระแสหลักชุดนี ้อยู ที ่การนำเสนอวิธีในการ
 

6 เรื่องเดียวกัน, 65. 
7 เรื่องเดียวกัน, 66. 
8 เรื่องเดียวกัน, 212-213. 
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เปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศโลกที่สามจากสังคมดอยพัฒนา สูสังคมพัฒนา ดวยการลอกเลียนแบบ

อยางของสังคมตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบของสังคมยุโรปและตะวันตกในทุก ๆ ดาน ยิ่งลอก

เลียนไดเหมือนเทาใดก็ยิ่งถือวามีการพัฒนาเทานั้น ดังนั้น จึงเปนการมองการพัฒนาอยางหยุดนิ่ง ดวยมี

ภาพของการพัฒนาที ่แนนอนตายตัวของสิ ่งที ่เรียกวาการพัฒนากำหนดไวลวงหนาแลว ทำใหวาท

กรรมการพัฒนาชุดนี้ไมมีที่วางใหกับความแตกตางหลากหลายอยูเลย ขณะเดียวกันวาทกรรมชุดนี้ก็ยก

ยองเชิดชูพื้นที่ของเมืองดวยการเก็บกดปดกั้นพื้นที่ชนิดอื่น ๆ ไว ภายใตสิ่งที่เรียกวาความดอยพัฒนา ดัง

ตัวอยางของพ้ืนที่ของความเปนชนบท รวมถึงสรรพสิ่งตาง ๆ ที่สัมพันธกับชนบท ความเปนทองถิ่นถูกมอง

วาไรคุณคา ไรศักยภาพ เปนตัวเหนี่ยวรั้งขัดขวางการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาจะตองเปลี่ยนพื้นที่ของ

ชนบทใหมีความเปนเมือง (urbanization) ใหหมด เมื่อเปนเชนนี้ การพัฒนาก็คือการตัดคนออกจาก

รากเหงาดั้งเดิมของตนเอง แลวแทนที่/สวมรอยดวยสิ่งที่เรียกวา การพัฒนา การพัฒนาจึงเปนความ

รุนแรงตอสิ่งที่ถูกพัฒนา ยิ่งไปกวานั้น วาทกรรมพัฒนายังสรางระบบ ระเบียบ วิธีคิด และวิธีจัดการ

เกี่ยวกับพื้นที่แบบใหมขึ้นมาอีกดวย วาทกรรมพัฒนาอยางทฤษฎีการทำใหทันสมัยอยางตะวันตก หรือ

ทฤษฎีการแพรกระจายความเจริญ ก็คือเทคนิควิทยาการของอำนาจแบบหนึ่งที่แสดงออกมาในรูปของ

ความรู เปนเทคนิควิทยาการในการจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับพ้ืนที่แบบหน่ีง 

เอกลักษณ/ตัวตน อีกแบบในรูปแบบของเมืองในวาทกรรมการพัฒนาไดแก ภาพของการดูดซับเอา

สวนเกิน ความอุดมสมบูรณและความมั่งคั ่งจากชนบทเขาสู เมืองเพื ่อผลในการสะสมทุนและความ

เจริญกาวหนาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก บทบาทของเมืองใน

ฐานะ  การดูดซับความอุดมสมบูรณและความมั่งนี้ สงผลใหเกิดการพัฒนาที่ไมสมดุลและไมเทาเทียมกัน 

(uneven development theory)9 ดังตัวอยางของการสรางพื้นที่แบบเมืองและชนบท รวมถึงความไม

เทาเทียมกันระหวางพื้นที่ทั้งสองแบบนี้ดวย โดยวาทกรรมการพัฒนานั้นใหอภิสิทธิ์กับเวลาอยางมาก ใน

ขณะเดียวกันก็เก็บกดปดกั้นความสำคัญของพื้นที่ไว ดวยการเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวาเปนเรื่อง

ของการเปลี่ยนแปลง-เคลื ่อนไหวจากความดอยพัฒนาสูการพัฒนา เปนความคิดที่เชื ่อในความเปน

ธรรมชาติหรือความเปนสากลของสิ่งที่เรียกวาการพัฒนา วาสามารถใชกับทุกสถานที่ ทุกบริบท วาท

กรรมการพัฒนาดังกลาวจึงเปนวาทกรรมแบบผูกขาดรูมศูนย เพราะตางเชื่อในความเปนสากลของการ

พัฒนา  

วาทกรรมการพัฒนาแบบผูกขาดรวมศูนย ที่ชูความสำคัญของเวลาและเก็บกดพ้ืนที่ไว ทำใหมองไม

เห็นวาจริง ๆ แลวการพัฒนาก็คือเทคนิคพลเมืองที่มีสิทธิ์มีเสียง และมีชีวิต และวิธีการในการผลิตและจัด

ระเบียบจัดการกับพื้นที่แบบหนึ่ง กระบวนการพัฒนา (development process) ก็คือกระบวนการใน

 
9 เรื่องเดียวกัน, 214. 
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การผลิตและจัดการกับพื้นที่ชุดหนึ่ง (spatial production and appropriation)10 วาทกรรมการพัฒนา

จึงไมไดสรางขึ้นมาลอย ๆ แตมีการสรางพื้นที่เฉพาะชุดหนึ่งขึ้นมารองรับดวยเสมอ ไมวาจะเปนพื้นที่ที่

พัฒนา กับดอยพัฒนา ดังกรณีของการทำใหทันสมัย หรือการแพรกระจายของความเจริญ หรือพื้นที่ที่

เรียกวา ประเทศศูนยกลาง-ประเทศกึ่งบริวาร/กึ่งชายขอบนอก-ประเทศบริวาร/ชายขอบนอก พื้นที่

เหลาน้ีถูกผลิต สราง ตรึง เผยแพร และตอกย้ำ ผานวาทกรรมการพัฒนา ซึ่งไดสรางอัตลักษณ ตัวตน และ

ประวัติศาสตรชุดใหมขึ้นมา กลาวคือ อะไรที่ไมใช ไมมี และไมเหมือนกับประเทศตะวันตก ถือวาดอย

พัฒนา      

การพัฒนาจึงเปนเทคนิคและวิธีการในการผลิตและจัดระเบียบจัดการกับพื้นที่แบบหนึ่งของอำนาจ 

ที่มุงความสำคัญไปที่การรักษาอำนาจของสวนกลางเปนหลัก ดังตัวอยางของการสรางพื้นที่แบบเมืองและ

ชนบทที่ตองถูกควบคุม ทำใหเกิดการพัฒนาที่ไมสมดุลและไมเทาเทียมกัน เนื่องจากการพัฒนามีลักษณะ

กระจายอำนาจควบคุมจากศูนยกลาง การพัฒนาจึงมีเปาหมายเพื่อรักษาอธิปไตยของรัฐเปนหลัก ในขณะ

ที่ผูคนกลายเปนสวนรองของการพัฒนา การพัฒนาในฐานะที่เปนวาทกรรมจึงไมไดมุงไปเพื่อสรางความ

เจริญอยางเทาเทียมกัน แตทำงานผานอำนาจที่เขาควบคุมภายนอกจากศูนยกลาง เมื่อเปนอำนาจจาก

ศูนยกลางที่แผขยายออกในแงของความเจริญ ความเจริญก็ถูกดึงกลับเขาสูศูนยกลางเชนกัน เชนการดึง

แรงงานจากตางจังหวัดเขามาทำการผลิตในสวนกลางยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

สิ่งที่ช้ีใหเห็นถึงอำนาจของศูนยกลางในการเขาควบคุมภายนอก และดึงเอาความเจริญกลับเขามาสู

ศูนยกลาง สามารถพบเห็นไดจากปริมาณประชากรในกรุงเทพฯ ตามขอมูลทะเบียนราษฎรที่สูงเปนอันดับ 

1 ของประเทศ และอาจะมีมากกวาขอมูลตามทะเบียนราษฎรในกรณีของประชากรแฝงที่เขามาทำงานใน

กรุงเทพฯ เนื่องจากเปนศูนยกลางที่ความเจริญตาง ๆ กระจุกรวมตัวอยู ในปจจุบัน กรุงเทพฯ ถือเปน

ศูนยกลางของความเจริญหลักของประเทศ มีประชากรจากตางจังหวัดอพยพเขามาทำงานมากมาย และ

จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในชวงเทศกาล ขอมูลจากการรายงานขาวชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการ

เดินทางกลับภูมิลำเนาของประชากรจากตางจังหวัดทางรถไฟ พบวา  

ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562 การรถไฟฯ ไดมีการจัดขบวนรถวันละ 244 ขบวน 

พรอมพวงเพ่ิมตูโดยสารในทุกขบวน และเพ่ิมขบวนพิเศษอีก 8 ขบวน รองรับการเดินทางชวงป

ใหม ระหวาง 28 ธ.ค. 2561-4 ม.ค. 2562 รองรับผูโดยสารไดวันละ 1 แสนคน มียอดจองเต็ม 

100% ทุกเสนทาง โดยเฉพาะรถขบวนใหม เส นทางกรุงเทพฯ-เช ียงใหม กรุงเทพฯ-

อุบลราชธานีชั้น 1 และชั้น 210

11  

 
10 เรื่องเดียวกัน, 216. 
11 ผูจัดการออนไลน, (2561), ผูโดยสารรถไฟฯ ลน! ปใหมจัด 244 ขบวน/วัน จองเต็มความจ ุ100%, 

สืบคนเม่ือ 25 สิงหาคม 2562, จากเว็ปไซต https://mgronline.com/business/detail/9610000108085 

https://mgronline.com/business/detail/9610000108085
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และจากขอมูลการรายงานขาวชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของ

ประชากรจากตางจังหวัดทางรถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนสง จำกัด หรือ บขส. รายงานวา  

การเตรียมความพรอมรองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาชวงเทศกาลปใหม 2562 

บขส. ไดจัดเตรียมรถโดยสารไมประจำทางหรือรถเสริม ประมาณ 600 กวาคัน หรือ 1,000 

กวาเที่ยวตอวัน จากปกติที่มีการเดินทางประมาณ 70,000-80,000 คนตอวัน เพื่อรองรับการ

เดินทางตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม คาดวาจะสามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ 140,000-

160,000 คนตอวัน11

12  

ปริมาณของผูใชบริการและระยะเวลาในการซื้อตั๋วลวงหนาแสดงใหเห็นวามีคนจากตางจังหวัด

จำนวนมากที่อพยพเขามา โดยที่ระบบคมนาคมไมสามารถรองรับไดเพียงพอ ในการเดินทาง พวกเขายัง

อาจตองสูญเสียเวลาเพ่ิมเติมในกรณีที่รถประจำทางเสียเวลา อาจจะกินระยะเวลามากถึงเทาตัวของเวลาที่

กำหนด รวมทั้งพวกเขายังอาจจำเปนตองยืนแออัดตลอดการเดินทางเนื่องจากไมมีที่นั่งเพราะปริมาณของ

ผูโดยสารที่มากเกินกวาจำนวนรถโดยสารจะรับไหว แมจะมีการเพิ่มจำนวนรถเสริมในทุกสายการเดินทาง

แลว ตัวอยางเชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยเปนภูมิภาคที่คนเขามา

ทำงานในกรุงเทพฯ เปนอันดับตนๆ เมื่อถึงวันหยุดยาวคนทำงานสวนใหญจึงเดินทางกลับไปภูมิลำเนาเดิม 

โดยวันหยุดยาวในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถนนมิตรภาพทำสถิติรถติดยาวนานกวา 13 ช.ม. 

จากการวิเคราะหวาทกรรมการพัฒนา มาสูการยกตัวอยางของการรวมศูนยสูศูนยกลาง จะเห็นได

ถึงอำนาจของการพัฒนาที่ไมใชเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมแต

เพียงอยางเดียว แตยังมีมิติของเรื่องของการควบคุม จัดระเบียบ การใชอำนาจในรูปแบบตาง ๆ  เชนการ

ถูกทำใหเปนพื้นที่ดอยพัฒนา และการทำใหคนกลายสภาพเปนเพียงหนวยประชากรและทรัพยากร ที่สิ่ง

ตาง ๆ รอบนอกถูกดึงกลับเขามาสงเสริมความเจริญเติบโตใหกับศูนยกลาง สงผลทำใหสงผลใหเกิดความ

กระจุกตัวของความเจริญ จากการพัฒนาที่ไมสมดุลไมเทาเทียมกัน(uneven development และเกิด

ความขาดแคลนในดานนโยบายของการพัฒนา กลาวโดยสรุป วาทกรรมการพัฒนาทำใหเห็นอำนาจใน

การที่ทำใหการกำหนดนโยบายทำไมได (non-policy/non-decision) หรืออำนาจในการกำหนดวาเรื่อง

ไหนเปนเรื่องที่สำคัญบาง (issue-non-inissue/agenda setting) ศูนยกลางจึงมักถูกใหความสำคัญกอน

เสมอ แตในขณะเดียวกัน สิ่งที่ถูกดึงเขามารวมอยูในศูนยกลาง ก็สงผลกระทบตอศูนยกลางเชนเดียวกัน  

 
12 PPTV Online, (2561), ต๋ัวเต็ม! ยอดจองรถทัวรกลับ ตจว. ชวงปใหมเต็มแลว – เตรียมรถเสริม, สืบคน

เม่ือ 25 สิงหาคม 2562, จากเว็ปไซต 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%
E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/93700 
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ในลำดับตอไป ผูเขียนจะยกตัวอยางของปญหาระบบคมนาคมในประเทศไทยที่ผูเขียนศึกษาในสวน

ของรายละเอียด ทั้งจากรถสวนตัว รถไฟ รถไฟฟา ขนสงมวลชนประจำทาง และรถโดยสารสาธารณะ  

 

ความหนาแนนของปริมาณรถบนทองถนนในประเทศไทย และปญหาดานสุขภาวะในเขตเมือง 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปริมาณรถสวนตัวสูง จากผลสำรวจของ บริษัทวิเคราะหขอมูล

การจราจร (INRIX)13 เผยรายงานการประเมินสภาพจราจรทั่วโลก ประจำป พ.ศ. 2559 หรือ Global 

Traffic Scorecard Report บงชี้วาไทยเปนประเทศรถติดมากเปนอันดับ 1 ของโลก โดยคนไทยในแตละ

เมืองทั่วประเทศเสียเวลาเฉลี่ยราว 61 ชั่วโมงตอปไปกับรถติดบนถนน โดยแมวาในป พ.ศ. 2560 ผูขับขี่

และผูโดยสารยานพาหนะในไทยจะเสียเวลาติดอยูบนทองถนนในชวงเวลาเรงดวนเฉลี่ยลดลงมาเปน 56 

ชั่วโมงตอปในปที่แลว แตก็ยังมากพอที่ไทยครองแชมปประเทศที่มีสภาพการจราจรติดขัดที่สุดในโลกเปน

ปที่ 2 ติดตอกัน 

ขอมูลของ INRIX ยังระบุดวยวาการใชเวลาบนทองถนนในแตละวันสงผลกระทบตอการพัฒนา

คุณภาพสังคมและสุขภาพประชาชน ทั้งยังทำใหสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ INRIX ยังย้ำวาไมมีมาตรการ

ใดที่จะกำจัดปญหารถติดไดอยางถาวร เพราะแตละเมืองมีปญหาเฉพาะของตัวเอง สวนใหญเกิดจาก

ปญหาถนนไมเพียงพอหรือไมสมดุลกับความตองการของผูใชรถใชถนน และการบริหารจัดการเสนทาง

จราจรถือเปนอีกปจจัยหน่ึงที่เปนปญหาใหญ1314 

หากดูขอมูลของจำนวนปริมาณรถในประเทศไทยนั้น จากขอมูลจำนวนรถที่จดทะเบียนจากสถิติ

ของกรมการขนสงทางบก ตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ป 2561 จะ

พบวาปริมาณรถยนตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป ขอมูลของป พ.ศ. 2561 ยอดจดทะเบียนรถทั่วประเทศ รวม

ทั้งสิ้น 3,093,791 คัน เพ่ิมจากปพ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 3,067,278 คัน  

เมื่อดูเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มียอดจดทะเบียนในป 2561 ทั้งสิ้น 970,818 คัน แยกเปนตาม

กฎหมายรถยนต 958,036 คัน มากที่สุดคือรถจักรยานยนต 472,808 คัน เปนรถยนตน่ัง 348,728 คัน 

สวนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกที่เปนรถบรรทุกและรถโดยสาร มีเพียง 12,782 คัน กรุงเทพฯ 

จึงมีจำนวนรถที่จดทะเบียนทั่วประเทศในป พ.ศ. 2561 อยูเกือบ 1 ใน 3  

 
13 INRIX Global Traffic Scorecard, INRIX 2019 Global Traffic Scorecard, สืบคนเม่ือ 10 มีนาคม 

2563, จากเว็ปไซต https://inrix.com/scorecard/ 
14 บีบีซีไทย (2559), ไทยรถติดที่ 1 ของโลก-ผลสำรวจชี้ไมมีทางกำจัดปญหาไดถาวร, สืบคนเม่ือ 10 

มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://www.bbc.com/thai/thailand-39038498 
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ในสวนของยอดรวมทั้งหมดทั่วประเทศ มียอดรถจดทะเบียนสะสมทั้งหมดในประเทศไทยทั้งสิ้น 

39,551,789 คัน เปนไปตามกฎหมายรถยนต 38,266,104 คัน และ กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

1,285,685 คัน ประเภทรถที่มีมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต 20,887,785 คัน รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน 7 คน มีจำนวน 9,362,259 คัน สวนรถบรรทุกและรถบัส 1,285,685 คัน  

สำหรับในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั ้งสิ ้น 10,244,144 คัน ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

10,056,726 คัน และกฎหมายว าด วยการขนสงทางบก 187,418 คัน เม ื ่อแยกประเภทรถ ใน

กรุงเทพมหานคร มีรถยนตนั่งสวนบุคคลมากที่สุด 4,501,405 คัน รองลงมารถจักรยานยนต 3,669,600 

คัน สวนรถบรรทุกและรถบัส 187,418 คันโดยเมื่อเทียบกับปริมาณรถเทาทั่วประเทศแลว จะเห็นวารถที่

จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร มีมากถึง 1 ใน 4 ของรถทั่วประเทศ โดยไมนับรวมรถจากตางจังหวัดที่มา

ทำงานในกรุงเทพฯและรถจากจังหวัดปริมณฑล ที่เดินทางเขามาในแตละวัน14

15 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ไดเคยใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องปริมาณ

รถสวนตัวในกรุงเทพมหานครไววา สถานการณดานคมนาคมของไทยสะทอนใหเห็นวา นโยบายของรัฐให

ความสำคัญกับรถยนตสวนตัวมาก วัดไดจากทุมงบประมาณดานการกอสรางและซอมแซมถนนสูงถึง 1.5 

แสนลานบาท เมื่อป 2559  

"ประเทศเราเสพติดถนน สรางถนนมหาศาล และไมเคยคิดวาเปนกำไรหรือขาดทุน 

เพราะถนนไมเคยเก็บเงิน ทุกคนใชฟรี เปนสิ่งกอสรางที่นาอิจฉา ไมมีใครมองวาเปนหนึ่งใน

เหตุผลที่ทำใหรถยนตสวนตัวไดรับความนิยมมาก งบสรางและซอมเปนแสนลานตอป ขณะท่ี

การลงทุนดานอ่ืนอยางรถไฟ รถเมล ทุกอยางถูกต้ังคำถามเรื่องกำไรขาดทุนหมด”15

16  

ปพ.ศ. 2560 กทม.มีรถยนตสวนตัวประมาณ 4 ลานคัน รถเมล 5 พันคัน ซึ่งอาจวิ่งจริงเพียง 3 พัน

คันเทานั้น ขณะที่รถตูโดยสารมี 5 พันคัน ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาถนนสาธารณะเปนที่จับจองของ

รถสวนตัว และหากมองไปที่อัตราการเพิ่มขึ้นของรถยนตสวนตัวที่มากกวาอัตราการเกิดของประชากร

ในชวง 8 ปหลัง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายรถคันแรกดวย ก็ชัดเจนวา ความสำคัญของรถสวนตัวน้ัน

มีมากขนาดไหน 

 
15 กรมการขนสงทางบก (2561), กรมการขนสงทางบก เผยรถจดทะเบียนใหมปายแดง เดือนมกราคม 

2561 รวมท่ัวประเทศ 268,989 คัน, สืบคนเม่ือ 10 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://www.dlt.go.th/th/public-
news/view.php?_did=1954 

16 Posttoday (2560), "รถสวนตัวเยอะ-รถสาธารณะหวย"...ตนเหตุเมืองไทยรถติดระดับโลก, สืบคนเม่ือ 

10 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://www.posttoday.com/politic/report/482146 

https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1954
https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1954
https://www.posttoday.com/politic/report/482146
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จากการศึกษาขององคการความรวมมือระหวางประเทศ แหงญี่ปุน (ไจกา) โครงการแผนแมบท

ขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่ 217 พบวา สาเหตุหลักของปญหารถ

ติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมาจากปริมาณยานพาหนะสวนบุคคลที่สูงเกินขีดความสามารถในการ

รองรับของถนนหลายเทาตัว 

สาเหตุสำคัญอยางหนึ่งคือ ผูคนในเมืองหลวงไมใชระบบขนสงสาธารณะเทาที่ควร เมื่อพิจารณา

จากสัดสวนการใชระบบรถไฟฟาอยูที่ 5.3% ขณะที่สัดสวนการใชรถยนตสวนบุคคลและรถจักรยานยนต

อยูที่ 40% และ 14% ตามลำดับ ขณะที่รถเมลและระบบขนสงรูปแบบอ่ืนมีสัดสวนอยูที่ 36% และแท็กซี่ 

5% แตกตางอยางมากเมื่อเทียบกับเมืองที่มีประชากรจำนวนใกลเคียงกันอยางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 

มีสัดสวน ผูใชรถไฟฟาถึง 35% ตามมาดวยรถบัสสาธารณะ 28% และรถยนตสวนบุคคลเพียง 26% สวน

กรุงโตเกียว กรุงปารีส และสิงคโปรมีสัดสวนการใชรถไฟฟา อยูที่ 45% 30% และ 25% ตามลำดับ 

การศึกษายังพบอีกวา ปญหารถติดทำใหคนกรุงเทพฯ เสียเวลาไปกับการเดินทางมากกวา 35 นาที

ในแตละเที่ยว สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจราว 1.1 หมื่นลานบาทตอป1718 ดังนั้นรัฐบาลตองใหความสำคัญ

กับการสงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะควบคูไปกับการสรางรถไฟฟาเพิ่ม อยางไรก็ตาม สาเหตุสำคัญ

ที่ประชากรกรุงเทพมหานครไมใชระบบรถไฟฟาคือ ราคาคาโดยสารราคาสูงเกินความสามารถในการจาย, 

เสียคาแรกเขาสองครั้งหากมีการตอเสนทาง, ความแออัดภายในสถานีและในตัวรถไฟฟา, เสนทางยังไม

ครอบคลุม และกสไมมีระบบขนสงเช่ือมตอรองรับเมื่อสิ้นสุดเสนทางหรือบริเวณสถานีใหญ 

ปริมาณรถที่มากมายมหาศาลที่กระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ นอกจากจะทำใหเกิดผลกระทบโดยตรง

ทางดานการจราจรแลว สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบดานสุขภาพวะของประชากรในเมือง โดยในเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษไดระบุวา ปญหาฝุนละอองในกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุหลักมา

จากการที่กรุงเทพมหานครมียานพาหนะมากถึง 9.7 ลานคัน และในจำนวนดังกลาวเปนเครื่องยนตดีเซล 

2.4 ลานคัน ซึ่งทั้งหมดน้ีเกินพ้ืนที่ถนนที่รองรับไดถึง 4.4 เทา18

19  

 
17 สำนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม, แผนแมบทขนสงมวลชนทาง

รางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พ้ืนที่ตอเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP2), สืบคนเม่ือ 13 มีนาคม 2563, จากเว็ป

ไซต http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=1836  
18 Posttoday (2561), รถติดเมืองกรุง ฉุดศก.ปละหม่ืนลาน, สืบคนเม่ือ 13 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต 

https://www.posttoday.com/economy/news/567352 
19 PPTV Online (2561), กรุงเทพฯ รถลนพ้ืนที่ รถยนต 4.2 ลาน – จยย. 3.5 ลาน, สืบคนเม่ือ 13 มีนาคม 

2563, จากเว็ปไซต 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%
E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/75872 

http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=1836
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/75872
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/75872
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จากปริมาณรถที่มากมายในกรุงเทพมหานคร สงผลมาซึ่งความเสี่ยงดานสุขภาวะในเขตเมือง 

(urban health risk) อยางหลีกเลี่ยงไมได และหนึ่งในมิติของความของสุขภาวะในเขตเมืองที่สำคัญก็คือ 

ความไมเทาเทียมทางดานสุขภาวะในเขตเมือง (urban health inequity) ความไมเทาเทียมดังกลาวเปน

ความไมเทาเทียมที่เกิดจากการที่ผูคนคนเขาไมถึงบริการสาธารณะ มีความเสี่ยงกับปญหาสุขภาวะ และ

ความไมมั่นคง และอยูอาศัยในพื้นที่ที่เสี่ยงกวานั้นเกิดขึ้นเพราะถูกลดโอกาสจากกระบวนการการพัฒนา

เมือง และกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองที่ทำใหไมสามาถเขาไมถึงทรัพยากรและความมั่งคั่ง 

ซึ่งไมไดมาจากปญหาของปจเจกบุคคล แตโอกาสที่ไดรับจากกระบวนการพัฒนาเมืองและการสรางความ

มั่งคั่งในเมืองกลับทำใหผูคนเปราะบาง และลืมตาอาปากไดยาก ดวยการอยูในอาชีพที่ตองเสี่ยงกับสุข

ภาวะมากกวาอาชีพอ่ืน เชน หาบเร แผงลอย รับจางที่ปกปองตัวเองจากฝุนพิษไดยาก 

 โดยภาพรวมแลว สุขภาวะในเมืองน้ันมักจะดีกวาถาหากเปรียบเทียบกับสุขภาวะในชนบท แตจาก

การคนพบคือ ความเสี่ยงของปญหาสุขภาวะในเขตเมืองนั้นกระจายตัวอยางไมเทาเทียมกันในกลุมทาง

สังคมตาง ๆ และกลุมที่เสี่ยงมากที่สุดก็คือ กลุมคนชั้นกลางระดับลาง-คนระดับลาง กลุมที่อยูในพื้นที่

แออัด และกลุมอยูในวัยที่สูงอายุ19

20 

 

รถไฟ – รถไฟฟา 

การคมนาคมทางรถไฟถือไดวาเปนระบบขนสงมวลชนชนิดแรกที่เชื่อมตอภูมิภาคตาง ๆ ของไทย 

การขนสงระบบรางในประเทศไทยเกิดขึ้นในสถานการณการลาอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสบริเวณ

แหลมอินโดจีน รัชกาลที่ 5 ตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเสนทางรถไฟ 

เพราะการใชแตทางเกวียนและแมน้ำลำคลองเปนพื้นนั้น ไมเพียงพอแกการบำรุงรักษาพระราชอาณาเขต 

ราษฎรที่อยูหางไกลจากเมืองหลวงมีจิตใจโนมเอียงไปทางประเทศใกลเคียง สมควรที่จะสรางทางรถไฟขึ้น

ในประเทศเพื่อติดตอกับมณฑลชายแดนกอนอื่น ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกการปกครอง ตรวจตราปองกันการ

รุกรานเปนการเปดภูมิประเทศใหประชาชนพลเมืองเขาบุกเบิกพื้นที่รกรางวางเปลา ใหเปนประโยชนทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และจะเปนเสนทางขนสงผูโดยสารและสินคาไปมาถึงกันไดงายยิ่งขึ้น ในป พ.ศ. 

2430 จึงมีการดำเนินการสำรวจเพื่อสรางทางรถไฟสายกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และมีทางแยก

ต้ังแตเมืองลพบุรี - เชียงใหม สายหน่ึง จากเมืองอุตรดิตถ - ตำบลทาเด่ือริมฝงแมน้ำโขงสายหน่ึง และจาก

เมืองเชียงใหมไปยังเชียงราย เชียงแสนหลวงอีกสายหนึ่ง เปาหมายของระบบรางในชวงนั้นถูกใชเพื่อการ

ปกครอง และการตรวจราชการแผนดิน โดยมีการสรางทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพ ถึงนครราชสีมา เปน

 
20 พิชญ พงษสวัสด์ิ, เมืองกับความเหลื่อมล้ำ ในมิติของการกระจายอำนาจ, มติชนออนไลน (2563), สืบคน

เม่ือ 15 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://www.matichon.co.th/columnists/news_1728701 
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สายแรก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 จากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 จึงไดเปดการเดินรถไฟ สาย

กรุงเทพ-นครราชสีมา  

แนวรถไฟสองสายแรกของราชการไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มีทางกวาง 1.435 เมตร หรือทาง

มาตรฐาน (standard gauge) สันนิษฐานวาเปนการตอตานการรุกคืบของการลาอาณานิคม ซึ่งประเทศ

เพื่อนบานของไทยในขณะนั้นลวนใชทางกวาง 1 เมตรทั้งสิ้น แตในเวลาตอมาระบบรางของไทยก็ถูก

เปลี่ยนใหกลายเปนทางกวางขนาด 1 เมตร (meter gauge) ทั่วประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเปนขนาด

รางที่ว่ิงไดชากวา แตยังคงถูกใชมาจนถึงทุกวันน้ี20

21 

การขนสงระบบรางในประเทศไทยมักจะถูกใหความสำคัญนอยกวาการเดินทางบนถนนดวยรถยนต

สวนตัว นับตั้งแตประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ที่มุงพัฒนาถนนหนทางมากกวาการพัฒนา

ระบบราง ทำใหการขนสงระบบรางในประเทศประสบปญหาดานความไรประสิทธิภาพที่มีความสึกหรอไป

ตามเวลา ซึ่งยังคงมีการใชงานในระบบเดิมและรถที่มีสภาพเกาอยูจนถึงปจจุบัน 

 กวาจะมีโครงการพัฒนาขนสงระบบรางที่เห็นเปนรูปธรรมก็เมื่อป พ.ศ. 2557 กระทรวงคมนาคม

เผยแผนพัฒนาระบบคมนาคมวาป 2558 จะมีโครงการระยะเรงดวนของการรถไฟ ประกอบดวย 

“โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางเดิม” หรือรถไฟทางคูขนานเสนทางเดิม ขนาดราง 1 และ “โครงการ

วางมาตรฐานใหมสำหรับอนาคต” หรือ รถไฟทางคูสายใหม ขนาดราง 1.435 เมตร แตใชความเร็วเพียง 

160 กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยทั้ง 2 เสนทางเพ่ือการขนสงทั้งคนและสินคา  

แผนพัฒนานี้ไดถูกตั้งคำถามคอนขางมากวามีความคุมคาและมีความทับซอนหรือไม เนื่องจากทาง

คู 1 เมตรเดิม หากมีการปรับปรุงเสนทางและเปลี่ยนหัวจักรรถใหมที่มีอายุเฉลี่ย 30 – 40 ป ก็สามารถว่ิง

ไดในระดับ 160 กม./ชม. การสรางรถไฟความเร็วปานกลาง 180 กม./ชม.บนเสนทาง 1.435 เมตร 

คูขนานกับราง 1 เมตรเดิมจึงดูจะไมมีความคุมคา และจะมีทั้งระบบรางกวางแบบมาตรฐาน กับระบบราง

กวาง 1 เมตรซับซอนกันสองระบบ โดยที่เช่ือมโยงรางรถไฟกันไมได ระบบการเทียบทาขนถายสินคาก็ตอง

ใชระบบราง 2 ระบบ และอาจสงผลใหตองใชระบบสถานี 2 แหง และอุปกรณในการขนถายก็จะเพิ่ม 2 

เทาเปน 2 ระบบ ระบบตู คอนเทนเนอรและระบบการยกขนก็ตองเปน 2 เทา 2 ซอน ตามไปดวย

เชนเดียวกัน 21

22 

 
21 State Railway of Thailand, ประวัติการรถไฟแหงประเทศไทย, สืบคนเม่ือ 16 มีนาคม 2563, จากเว็ป

ไซต http://procurement.railway.co.th/main/profile/history.html 
22 Posttoday (2559), "ถาไรยุทธศาสตร รถไฟไทยจะลมเหลว" สืบคนเม่ือ 16 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต 

https://www.posttoday.com/politic/report/409217 



14 
 

 
 

 ปญหาระบบขนสงทางรถไฟอยางหนึ่งก็คือ ไมมีการแยกระบบรถไฟขนสงสินคาออกจากทางรถไฟ

โดยสาร ทำใหรถไฟแตละขบวนตองมีการจอดรอเพื่อสับเปลี่ยนรางเสมอ เปนสาเหตุใหเกิดความลาชาใน

การเดินทาง ทำใหสูญเสียโอกาสในการใชรถไฟเปนระบบบริการขนสงสินคา เพราะไมสามารถกะเกณฑ

เวลาถึงจุดหมายปลายทางอยางเที่ยงตรงได จึงทำใหตองสิ้นเปลืองพลังงานในการขนสงทางรถบรรทุก

มากกวาถึง 3.5 เทาตัว สงผลใหถนนมีสภาพทรุด เสียงบประมาณการซอมถนนมากมายมหาศาล และกอ

มลพิษ 

จะเห็นวาจุดกำเนิดของรถไฟในประเทศไทย เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเหตุผลทางการเมืองในการดูแล

อาณาประชาราษฎร และการบริหารราชการแผนดิน แตหลังจากเวลาผานไปกวา 100 ป ประเทศ

พัฒนาขึ้น ผูคนในเมืองมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปริมาณรถยนต

เพิ่มขึ้น ถนนไมเพียงพอ กลายเปนแรงผลักดันใหรัฐบาลตองหาทางแกไขปญหาจราจร รถไฟฟาจึงถือ

กำเนิดขึ้นเพ่ือแกไขปญหาการจราจรในเมือง  

แมจะมีรถไฟฟา แตรถไฟฟาในประเทศไทยก็มีใหใชบริการเพียงในกรุงเทพฯ เทานั ้น และดู

เหมือนวาการสรางรถไฟฟาจะไมไดชวยลดปญหาการจราจรแตอยางใด รถไฟฟาในประเทศไทยขัดของ

บอยครั้ง แตแทบจะไมมีมาตรการเยียวยาชดเชยความเสียหายจากความขัดของออกมาจากผูใหบริการ 

หากเทียบกับมาตรการเยียวยาชดเชยความเสียหายจากการโดยสารรถไฟฟาขัดของในตางประเทศ 

ตัวอยางเชน ที่ประเทศสิงคโปร ทันทีที่รถฟาขัดของจะมีระบบแจงเตือนไปยังปายรถเมลในพื้นที่ใกลเคียง 

ใหรับสงผูโดยสารระหวางสถานี โดยไมคิดคาใชจาย สวนคาเดินทางจะคืนใหภายใน 14 วัน นอกจากนี้ยัง

มีบทลงโทษจากภาครัฐ โดยเมื่อป พ.ศ. 2558 บริษัทรถไฟฟาถูกปรับ กวา 100 ลานบาท เพราะขัดของใน

ชวงเวลาเรงดวน 

ที่ฮองกง มีมาตรการคลายกับสิงคโปร คือมีบริการรถบัสรับสงฟรีระหวางสถานีที่ขัดของ ซึ่งที่ผาน

มาบริษัทผูใหบริการเดินรถในฮองกง ยังถูกปรับถึง 3 ครั้ง ในป พ.ศ. 2559 รัฐบาลปรับเงิน 60 ลานบาท 

เพราะลาชา 31 นาที ถึง 8 ครั้ง พ.ศ. 2560 ปรับ 84 ลานบาท เพราะลาชา 83 นาที พ.ศ. 2561 ก็ถูก

ปรับอีก 12.6 ลานบาท เพราะหยุดใหบริการ 2 ช่ัวโมงในเวลาเรงดวน  

ที่เมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลมีขอกำหนดเรื่องการตรงตอเวลาวาตองมากกวา 91.6 % 

ถาทำไมได จะมีคาปรับสูงสุดเดือนละ 1.25 ลานดอลลารออสเตรเลีย หรือประมาณ 26.7 ลานบาท ซึ่งก็

เคยถูกปรับมาแลวเชนกัน เมื่อเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2560 เพราะระบบควบคุมรถลมในช่ัวโมงเรงดวน 

ในขณะที่ประเทศไทย พบวาป พ.ศ. 2561 ขัดของไปกวา 50 ครั้ง โดยเฉพาะเดือน มิถุนายน 8 

ครั้ง และ กรกฎาคม 18 ครั้ง เหตุการณความขัดของหนึ่งเกิดขึ้นในเชาวันจันทรที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
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2561 รถไฟฟาบีทีเอสทั้งสายสุขุมวิทและสีลมเกิดความขัดของครั้งใหญอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแตเวลา 06.15 – 

10.03น. รวมเวลาการเดินรถขัดของและลาชา 228 นาที  

จากการแสดงรายการขอมูลประจำปของ บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส รายงานวา บีทีเอสมีจำนวน

ผูโดยสารในวันทำงาน 7.35 แสนเที่ยวคน/วัน หากหารเฉลี่ยตอชั่วโมงแลว บีทีเอสจะมีจำนวนผูโดยสาร

เฉลี่ยในวันทำงาน 40,833 เที่ยวคน/ชั่วโมง การลาชาเกือบ 4 ชั่วโมงในวันจันทรที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 จึงสงผลกระทบตอผูโดยสารประมาณ 1.63 แสนคนโดยประมาณ ยังไมนับวาความลาชาดังกลาว

เกิดขึ้นในชวงเวลาเรงดวนที่มีผูโดยสารมากกวาปกติ 

โดยผูใหบริการรถไฟฟาบีทีเอสระบุสาเหตุความขัดของและลาชาของบีทีเอสวา เกิดจากระบบ

อาณัติสัญญาณที่สถานีสยามเกิดความขัดของจากการรบกวนของคลื่นวิทยุบนตึกสูงโดยรอบ ทำใหตองใช

ระบบบังคับการดวยมือ (manual) แทน ซึ่งบีทีเอสกำลังวางระบบอาณัติสัญญาณใหมใหครอบคลุมทุก

สถานีเพื ่อปองกันคลื ่นรบกวน แมวาที ่ผานมาจะมีการแกไขปญหา โดยคายโทรศัพทตองยายชวง

คลื่นสัญญาณหนี เพื่อไมใหรบกวนแลว แตปญหาก็ไมหมดไป ในป พ.ศ. 2562 เฉพาะชวงครึ่งปแรก เกิด

การขัดของมากกวา 20 ครั้ง เนื่องจากระบบสัญญาณขัดของ ที่สำคัญบริษัทผูใหบริการไมเคยตองเสีย

คาปรับ22

23 

สำหรับอัตราการใชบริการรถไฟฟาสาธารณะของประเทศไทย หากเทียบระยะเวลาในการทำงาน

รายชั่วโมงเพื่อใชบริการรถไฟฟาตอหนึ่งเที่ยว ของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ แลวนั้น พบวามีราคา

แพงที่สุดในโลก  รัฐบาลไทยกำหนดคาแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท เมื่อคิดกับชั่วโมงทำงาน 8 ชั่วโมงตอวัน

แลว จะตกที่ชั่วโมงละ 37.5 บาท สวนคารถไฟฟาที่ใหบริการภายในกรุงเทพและปริมณฑล ราคาถูกที่สุด

อยูที่สายสีน้ำเงิน-สายสีมวง เริ่มตนที่ 16 บาท และราคาแพงที่สุดก็อยูในสายเดียวกันโดยมีราคา 70 บาท 

คนไทยตองทำงานอยางนอย 26 นาทีจึงจะไดนั่งรถไฟฟาในราคาตั๋วถูกสุด และหากตองการจะเดินทาง

ระยะไกลในราคาแพงสุด ก็ตองทำงานนานถึง 1 ชั่วโมง 48 นาที ซึ่งเปนระยะเวลาการทำงานรายชั่วโมง

เพื่อใชบริการรถไฟหนึ่งเที่ยวที่มากกวา ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศเกาหลี ที่ใช

เวลาทำงานโดยประมาณ 10-26 นาทีตออัตราคารถไฟฟา 1 เที่ยว23

24  

 
23 Workpoint News (2562), สองมาตรการเยียวตาในตางประเทศ เม่ือรถไฟฟาเกิดเหตุขัดของ-ลาชา, 

สืบคนเม่ือ 16 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://workpointnews.com/2019/09/12/bts-sky-train-1/ 
24 Workpoint News (2562), กางสถิติเปรียบ “เทียบไทยกับทั่วโลก” ทำงานกี่ชั่วโมงถึง “ขึ้นรถไฟฟา” ได

หนึ่งเที่ยว, สืบคนเม่ือ 16 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต 
https://workpointnews.com/2019/03/06/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8
%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%
B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/ 
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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) เปดเผยวา จากผลการศึกษาของทีดีอารไอ 

เรื่องการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจายระบบขนสงสาธารณะรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบ

ขอมูลวา คารถไฟฟาในเมืองหลวงเมื ่อวัดตามอำนาจดัชนีการซื้อ(Purchasing Power Parity : PPP)

พบวาประเทศไทยอยางกรุงเทพมหานครนั้นมีราคาคอนขางสูงหรือเฉลี่ยราว 28.30 บาทตอเที่ยว สูงกวา

คารถไฟฟาของสิงคโปรมากกวา 50% โดยคารถไฟฟาเฉลี่ยของสิงคโปรอยูที่ 13.3 บาทตอคนตอเที่ยว 

สวนฮองกงอยูที่ 16.78 บาทตอคนตอเที่ยว  

ขณะที่ขอสรุปคาโดยสารตอเที่ยวการเดินทางของผูโดยสาร พบวาไทยมีคาโดยสารระบบรางสูงกวา

ประเทศในภูมิภาคเอเชียดวยกันเอง รวมถึงพบวาไทยมีสวนตางคาโดยสารระหวางรถไฟฟากับรถโดยสาร 

(รถเมล) สูงที่สุด ซึ่งคาโดยสารรถไฟฟาตอเที่ยวของคนไทยอยูที่ 67.4 บาท คิดเปน 2.14 ดอลลารสหรัฐ 

ขณะที่ประเทศสิงคโปรอยูที่ราว 25.73 บาท คิดเปน 0.83 ดอลลารสหรัฐ และฮองกงอยูที่ 46.5 บาท คิด

เปน 1.5 ดอลลารสหรัฐ  

กลุมผูมีรายไดนอยมีความสามารถจายคาโดยสารรถไฟฟาได 11.69 บาทตอคนตอเที่ยว ซึ่งต่ำกวา

คาโดยสารเฉลี่ยซึ่งอยูที่ 28.30 บาทมากกวา 1 เทา ขณะที่กลุมผูมีรายไดปานกลางพบวามีความสามารถ

ในการจายคารถไฟฟา 20.33 บาทตอคนตอเที่ยว24

25  

แมจะมีเครือขายระบบขนสงมวลชนที่ครบครัน ทั้งรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ กรุงเทพฯ ก็ยังเปนเมืองที่

มีรถติดมากเปนอันดับตน ๆ ของโลก แมจะมีการกอสรางทางรถไฟฟาหลายสาย เพื่อพยายามแกไขสภาพ

การจราจรที่แนนขนัด แตก็ไมสามารถแกไขปญหานี้ได เนื่องจากผังเมืองที่ไมถูกพัฒนาเจริญเติบโตไป

พรอมกับเสนทางรถไฟฟา เมืองที่รถไฟฟาประสบความสำเร็จ ใจกลางเมืองตองถูกพัฒนาอยางเต็มที่ มี

รถไฟฟาในรัศมีโดยรอบประมาณ 10 กม. ถาเจริญเติบโตเต็มที่แลวจึงขยับรัศมีในชั้นที่สอง ในขณะที่

ประเทศไทย ปรากฎการณที่เกิดขึ้นคือ รถไฟฟากำลังกระจายตัวไปชั้นที่สาม มีการลากเสนทางที่กระจัด

กระจาย ไมเปนไปตามลำดับความสำคัญ  ทำใหการใชงานไมเปนไปตามความคาดหวังและประสบปญหา

ขาดทุน  

 

ความแตกตาง และความขาดแคลนเครือขายระบบขนสงมวลชนระหวางกรุงเทพฯ - ตางจังหวัด 

ปญหาจราจรในกรุงเทพฯ ยังมีตนตอมาจากการรวมศูนยกลางความเจริญและความเหลื่อมล้ำใน

สังคมดวย กลาวคือ ยิ่งเมืองเจริญเติบโตมากขึ้นเทาไหร การแกไขปญหาความหนาแนนก็ทำไดยากขึ้น

 
25 Posttoday (2562), ทีดีอารไอชี้ "คารถไฟฟาไทย" แพงกวาสิงคโปร20% ทำคนจนเขาไมถึง, สืบคนเม่ือ 

16 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://www.posttoday.com/economy/news/590438 
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เทาน้ัน กลับกันหากสามารถกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในหลายๆ ดานลงได โอกาสในการ

เลือกใชชีวิตของประชาชนก็จะมีมากขึ้น ถาสังคมไมไดมีความเหลื่อมล้ำในแงของพื้นที่อาศัย ทุกจังหวัดมี

มหาวิทยาลัยที่ดี มีโรงพยาบาล สาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ไมมีความจำเปนตองเลือกเดินทาง

ไปไกล ๆ เพ่ือไปใชชีวิตหรือประกอบอาชีพในเมืองเฉพาะในกรุงเทพฯ จนเต็มไปดวยความแออัด  

ในขณะที่หลายหัวเมืองใหญในตางจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตมากขึ้น จนทำใหการดำรงชีวิตของ

ผูคนแทบไมแตกตางจากคนในกรุงเทพฯ มากนัก นั่นก็คือการเผชิญกับปญหารถติดเชนเดียวกัน แตสิ่งที่

แตกตางจากกรุงเทพฯ ก็คือ ในหลายจังหวัดไมไดมีเครือขายระบบขนสงมวลชนเหมือนกับกรุงเทพฯ การ

เดินทางไปตางจังหวัดโดยไมมีรถยนตสวนตัว เปนการเดินทางที่ลำบาก จากสถานีขนสงหรือสนามบินไป

ยังจุดตาง ๆ ก็มีความยากและมีราคาที่แพง รถโดยสารทั้งระหวางจังหวัด ระหวางอำเภอ และภายในตัว

เมืองเองก็ไมมีตารางเวลาที่แนนอน สวนมากมีสภาพเกาไมไดมาตรฐาน เปนรถสองแถวกระบะตอเติม รถ

ขนหมูเกาอ้ีไม และมีความคาดเดาไมไดไปไมทันอยูตลอดเวลา 

สาเหตุของการขาดแคลนขนสงมวลชนของตางจังหวัดนั้นมาจากการผูกขาดอำนาจอนุมัติโครงการ

ขนสงมวลชนจากภาครัฐสวนกลาง เนื่องจากการริเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวของกับขนสงมวลชนตองผานความ

เห็นชอบของสำนักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) นอกจากนั้นยังตองไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ทำใหสายการเดินรถเดิมที่เคยไดรับอนุมัติไปแลวตั ้งแตอดีต ไม

สอดคลองกับพ้ืนที่ของเมืองและพฤติกรรมการเดินทางของผูคนที่เปลี่ยนไป 

อีกประการหนึ่งคือจำนวนประชากรที่ไมมากพอที่จะเดินรถขนาดใหญเปนเสนทางประจำ เพราะ

หากการเดินรถสัมปทานขาดทุนก็ไมมีการรองรับชวยเหลือจากหนวยงานทองถิ่นได จะเห็นไดจากรถ

ประจำทางในตางจังหวัด ที่ตองรอจนคนขึ้นเต็มแลวจึงออกออก ทำใหการเดินรถมีความไมตรงเวลา 

กำหนดแนนอนไมได เมื่อระบบขนสงมวลชนไมสามารถตอบรับพฤติกรรมของผูโดยสารไดอยางทันทวงที 

ทำใหคนเดินทางหันไปใชรถของตนเองและยิ่งทำใหเกิดปญหาการจราจรภายในทองถิ่นของตัวเองมากขึ้น 

หากไมนับการบริการระบบขนสงสวนในเขตตางจังหวัดที่ใหบริการโดย บริษัท ขนสง จำกัด (บขส.) 

ซึ่งเปนระบบขนสงที่ทำหนาที่ในการบริการขนสงจากอำเภอสูอำเภอมากกวาภายในตัวเมืองนั้น มีไมกี่

จังหวัดเทาน้ันที่ไดริเริ่มมีระบบขนสงมวลชนที่เปนระบบ จังหวัดที่มีขอมูลไดแก  

- จังหวัดขอนแกน ขอนแกนซิตี ้บัส (Khon Kaen City Bus) เริ ่มใหบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ พ.ศ. 255926 

 
26 Khonkaencitybus, สืบคนเม่ือ 17 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://khonkaencitybus.com 
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- จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PCKD) เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 256127 

- จังหวัดเชียงใหม โดยบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอรเรชั่น จำกัด (RTC) ซึ่งเปนกลุมทุน

พัฒนาเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดเปดเดินรถโดยสารขนสงมวลชน(เชียงใหมสมารทบัส) เริ่มใหบริการ

ต้ังแต 5 เมษายน  พ.ศ. 256128   

- จังหวัดเชียงราย โดยบริษัท ธนภณ 888 จำกัด ไดเปดเดินรถโดยสาร เชียงรายซิตี ้บัส เปด

ใหบริการต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 256129 

- จังหวัดอุดรธานี โดยบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เปดใหบริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 

256230 

- จังหวัดนนทบุรี เปดใหบริการเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 256231 

- จังหวัดอุบลราชธานี โดยบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ไดเปดเดินรถขนสงมวลชนเมือง

อุบลราชธานี Ubon Smart Bus เริ่มใหบริการต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 256232 

จากจังหวัดที่มีขอมูลเครือขายระบบขนสงมวลชนในจังหวัดที่มีความเปนระบบ มีเพียง 7 จังหวัดที่

กลาวมาเทาน้ัน ในจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีจังหวัดขอนแกน บริการขอนแกนซิต้ีบัส 

เปนจังหวัดนำรองในตางจังหวัด ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2559 ในขณะที่กรุงเทพมหานคร องคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ไดถูกกอตั ้งตั ้งแตเมื ่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในสมัยรัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย 

ปราโมช จากการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปนองคการของรัฐ ใหชื่อวา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

โดยควบรวมกิจการรถโดยสารประจำทางทั้งหมด จากบริษัท มหานครขนสง จำกัด มาขึ้นอยูกับองคการฯ 

 
27 phuketsmartbus, สืบคนเม่ือ 17 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://phuketsmartbus.com 
28 Cityupdate (2559), เปดแผนที่ “รถเมลเชียงใหม” 15-30 บาทตลอดสาย แชรใหทั่ว, สืบคนเม่ือ 17 

มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต http://www.cityupdate.in.th/chiangmai/?p=23 
29 Topchiangrai (2561), “เชียงรายซิต้ีบัส CR BUS”, สืบคนเม่ือ 17 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต 

https://www.topchiangrai.com/crbus/ 
30 Udoncitybus, สืบคนเม่ือ 17 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต https://www.udoncitybus.com 
31 Dailynews (2562), ดีเดย 19 เม.ย. เปดว่ิงสมารทบัสสายติวานนท-ราชพฤกษ, สืบคนเม่ือ 17 มีนาคม 

2563, จากเว็ปไซต 
https://www.dailynews.co.th/economic/704705?fbclid=IwAR3ZVmbkaKqa03ocDackr0n7lX7yZhz60qB9
LJY_StDhvRwlOc4cMSK0cbI 

32 GuideUbon (2562), อุบลรวมใจพัฒนาเมือง เริ่มทดลองเดินรถ SMART BUS, สืบคนเม่ือ 17 มีนาคม 
2563, จากเว็ปไซต https://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/urcd-smart-bus1/ 

https://www.dailynews.co.th/economic/704705?fbclid=IwAR3ZVmbkaKqa03ocDackr0n7lX7yZhz60qB9LJY_StDhvRwlOc4cMSK0cbI
https://www.dailynews.co.th/economic/704705?fbclid=IwAR3ZVmbkaKqa03ocDackr0n7lX7yZhz60qB9LJY_StDhvRwlOc4cMSK0cbI
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ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจ และขอบเขตความ

รับผิดชอบ ในการจัดบริการรถโดยสารประจำทาง รับ-สงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัด

ปริมณฑล 5 จังหวัดคือ สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐมและสมุทรสาครตามพระราช

กฤษฎีกาฉบับที่ 2 ที่มีผลบังคับใชในปเดียวกันโดยมีผูใชบริการประมาณ 3 ลานคนตอวัน นอกจากนี้ ยังมี

หนาที่ประกอบการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ หรือตอเน่ืองกับการประกอบการขนสงบุคคล32

33 

 

รถเมล-ไฟฟรี จากบริการที่ทุกคนเขาถึงไดอยางถวนหนา สูการจำกัดการเขาถึง 

สำหรับโครงการรถเมลฟรีและรถไฟฟรีจากภาษีประชาชน หลังจากใหบริการมาเกือบ 10 ป ที่

รัฐบาลออกมาตรการเพื่อชวยเหลือคาครองชีพใหกับประชาชนผูมีรายไดนอย ก็ถูกสั่งปดโครงการไปเมื่อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แตมาตรการชวยเหลือคาครองชีพของผูมีรายไดนอยไมไดหายไปไหน แต

เปลี่ยนสถานะกลายเปนโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่งมีมาตรการการชวยเหลือที่

ชัดเจนเฉพาะบุคคล โดยการสำรวจสิทธิ ์ผู ที ่มีรายไดนอยที่ต่ำกวาปละ 100,000 บาท จะไดรับการ

ชวยเหลือและไดครอบครองบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อใชในการขึ้นรถเมลและรถไฟฟรี 

นอกจากนี้ยังชวยเหลือคาใชจายรายเดือนอีกดวย แตประเด็นคำถามที่ตามมาคือ การยกเลิกรถเมลและ

รถไฟฟรี และแทนที่ดวยบัตรคนจน สามารถชวยเหลือและบรรเทาคาครองชีพใหกับประชาชนจริงหรือไม?  

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดมีการติดตั้งเครื่องรับ

บัตรคาโดยสารรถประจำทางสาธารณะ (อี-ทิกเก็ต) และเครื่องเก็บคาโดยสารหยอดเหรียญ (แคชบ็อกซ) 

เพื่อรองรับการใชงานรวมกับบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหกับผูมีรายไดนอยใชเปนคาโดยสาร และเพื่อมาแทน

พนักงานเก็บคาโดยสาร แตปญหาสวนใหญที่พบคือขอจำกัดในการใชงาน เชน ในชั่วโมงเรงดวน ที่ไม

สามารถรองรับการทำงานไดอยางรวดเร็วสงผลไปถึงปญหาการจราจรติดขัดและระบบของเครื่องไมเสถียร

แมจะทดลองแลวหลายครั้ง หลังจากเปดใชงานไดเพียง 4 เดือน ก็ถูกสั่งยกเลิกทั้ง 2,600 เครื่อง มูลคา 

1,665 ลานบาท และกลับไปใชพนักงานเก็บคาโดยสารเหมือนเดิม33

34 

 
33 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, ประวัติ ขสมก., สืบคนเม่ือ 17 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต 

http://www.bmta.co.th/th/about-us 
34 PPTV Online (2561), เม่ือไมพรอมก็ตองโละ! ขสมก.สั่งยกเลิก “เครื่องเก็บคาโดยสาร” รถเมล, สืบคน

เม่ือ 18 มีนาคม 2563, จากเว็ปไซต 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%
E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/78517 
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สวนรถไฟพบปญหาลักษณะคลายกันคือเครื่อง E-ticket ไมครอบคลุมถึงสถานียอย ทำใหชาวบาน

ที่เปนเกษตรอาศัยนั่งรถไฟฟรีเพื่อนำสินคาไปขายในตัวเมืองไมสามารถแบกรับภาระคาเดินได ถึงแมวาจะ

มีบัตรคนจนแตก็ไมสามารถใชได ทั้งที่แตกอนน้ันสามารถใชบริการรถไฟฟรีจากภาษีประชาชน 

ปญหาที่เกิดขึ้นประชาชนที่มีบัตรคนจนสวนใหญมีความเห็นไปทิศทางเดียวกันวาโครงการบัตรคน

นั้นมีปญหาตรงที่ความพรอมในการใชงานทำใหเกิดความลาชาเกิดขึ้น รวมถึงการตั้งคำถามถึงการเขาถึง

สิทธิการบริการโดยทั่วถึงของประชาชน ที่ไมควรถูกจำกัดไวเพียงชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง ซึ่งผลของการจำกัด

ไวใหเพียงคนจนนี้ ก็อาจจะนำไปสูการแบงแยกทางชนชั้นที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือถูก

ปฏิบัติโดยรัฐ ซึ่งแตกตางจากโครงการรถเมลและรถไฟฟรีจากภาษีประชาชนที่สามารถชวยเหลือคาครอง

ชีพใหกับประชาชนทุกคนไมเฉพาะเจาะจงแคผูถือบัตรคนจน โดยหากดูจากสถิติพบวาตั้งแตที่โครงการ

รถเมลและรถไฟฟรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ประชาชนไดรับผลประโยชนรวม 897.05 ลานคน 

แบงเปนผูใชบริการจากฝง ขสมก.จำนวน 722 ลานคน และฝง ร.ฟ.ท. จำนวน 175.05 ลานคน โดย ขส

มก.จัดรถเมลฟรีใหบริการ 800 คัน มีผูโดยสารแตละวันอยูที่ 6 แสนคน จากผูโดยสารเฉลี่ยวันละ 1.4 

ลานคน คิดเปนรอยละ 43 ของทั้งหมด คิดเปนรายไดที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเดือนละ 255 ลานบาท 

สวนดานรายจายอยูที่ 10,000 บาทตอคันหรือทั้งหมด 8 ลานบาทตอวันและ 2,920 ลานบาทตอป สวน 

การรถไฟแหงประเทศไทย ร.ฟ.ท. ใหบริการรถไฟฟรี ชั้น 3 จำนวน 164 ขบวน คิดเปนรายไดที่รัฐบาล

สนับสนุนเดือนละ 88 ลานบาท 34

35 ซึ่งหากมองจากสถิติพบวาโครงการรถเมล-รถไฟฟรี นั้นสามารถเขาถึง

ประชาชนไดมากกวาและประชนไดประโยชนเปนวงกวาง 

ในแนวคิดของรัฐสวัสดิการ ที่มีการจัดระบบสวัสดิการสังคมใหทุกคนอยางถวนหนา (welfare for 

all) หลักการชวยเหลือประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมนั้น นอกจากจะเปนการคำนึงถึงความเสมอภาค

ของคนสวนใหญในสังคมแลว ยังเปนการคำนึงถึงหลักมนุษยนิยมอีกดวย การวัดความยากจนเปนการทำ

ใหคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยลดลงโดยการกำหนดเสนแบงรายไดเพื่อวัดความรวยหรือจน 

เกิดการตีตรา และสงผลทำใหเกิดความไมเสมอภาคและความไมเปนหน่ึงเดียวของสังคม  

 

 

 

 
35 โครงการการจัดทำแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง 

(รถเมลและรถไฟฟรี) (รายงานฉบับสมบูรณ), กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2557 
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ขอมูลทางดานศิลปกรรมที่ศึกษา  

ผลงานศิลปกรรมที่ผูเขียนศึกษา จะเจาะจงไปที่ผลงานภาพเคลื่อนไหว ในสวนเนื้อหาที่เปนผลงาน

ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการนำเสนอการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชน และในสวนดานเทคนิคการ

นำเสนอภาพในลักษณะที่ผูเขียนมีความสนใจ    

ภาพยนตรสารคดีเรื่อง Railway Sleepers (หมอนรถไฟ) (ภาพที่ 1) กำกับโดย สมพจน ชิตเกสร

พงศ สารคดีที่บันทึกภาพของผูโดยสารรถไฟ ที่ผูกำกับขยายตอยอดมาจากผลงานทีสีสเมื่อครั้งเรียนอยู

แคลิฟอรเนียร ความยาว 1 ชั่วโมง เรื่อง Are We There Yet? “จะถึงหรือยัง” ที่ติดตามเลาเรื่องชีวิต

ผูคนบนรถไฟไทยเชนเดียวกัน 

 Railway Sleepers (หมอนรถไฟ)  ใชเวลาในการถายทำเปนระยะเวลา 8 ปบนรถไฟไทยตลอดทั้ง

เรื่อง บันทึกภาพชีวิตประจำวันของผูโดยสาร พนักงาน และวิวทิวทัศนตามเสนทางรถไฟทั่วประเทศ    

เด็ก ๆ ไปทัศนศึกษา วัยรุนนั่งฟงเพลงจากหูฟงเสนเดียวกัน พอคาแมขายหลอกลอคุณยายใหซื้อของเลน

ใหลูกหลาน ภาพทหารและมุสลิม ตูนอนและความสงบที่มีพอยืนกลอมลูกใหหลับอยูกลางทางเดิน การ

เดินทางจากเหนือ อีสาน ไปสูใต รอยเรียงชีวิตไปบนรถไฟที่เคลื่อนที่มากวา 100 ปภาพยนตรไมไดมีเสน

เรื ่องที ่ชัดเจน แตเนนไปที ่การถายทอดบรรยากาศบนขบวนรถไฟเปนหลัก ซึ ่งเปนสิ ่งที ่ขับเคลื ่อน

ภาพยนตรเรื่องนี้ เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บรวบรวมภาพเคลื่อนไหวนั้น มีมากพอที่จะเห็นความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนรถไฟไทย เชนการบันทึกภาพยุคที่ยังไมมีกฎหมายหามดื่มสุราและสูบบุหรี่บน

รถไฟ ทำใหเห็นกิจกรรมการด่ืมเหลารองรำทำเพลงในรถไฟช้ันสาม  

นอกจากระยะเวลาในการถายทำอันยาวนานพอที ่จะเก็บรวบรวมภาพที ่สามารถบอกเลา

ประวัติศาสตรผานกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลา 8 ปที่ภาพยนตรสารคดีไดบันทึกภาพไว 

ภาพยนตรยังใชองคประกอบของรถไฟมานำเสนอเนื้อหาอีกประการ นั่นคือเนื้อหาสะทอนสังคมชนช้ัน

และประวัติศาสตร โดยภาพยนตรดำเนินเรื่องไปตามชั้นของรถไฟ จากรถไฟชั้น 3 ที่มีความแออัดคับแคบ

ของผูคน มีความไรระเบียบ ผูคนยืน นั่ง นอน ตามทางเดิน มีความยุงเหยิงวุนวายและปฏิสัมพันธกันอยู

ตลอดเวลา และมีลักษณะชำรุดผุพังของตูรถไฟ มาจนถึงรถไฟชั้น 2 ที่มีความเปนระเบียบมากขึ้น ไมมี

ผูคนอยูตามทางเดิน ที่นั่งมีการจัดแบงชัดเจนขึ้น และมาจบที่รถไฟชั้น 1 ที่แตละที่นั่งนั้นถูกจัดแบงเปน

หองที่มีความเปนสวนตัวอยางชัดเจน ภาพถายทอดเพียงทางเดินที่เงียบเชียบและเย็นชาโดยไรซึ่งภาพของ

ผูคน แตสวนที่มีความพิเศษและทำใหภาพยนตรสารคดีเรื่องนี้มีความพิศวงก็คือเสียงบทสนทนาระหวางผู

กำกับและชายชาวฝรั่งเศสในหองโดยสารของรถไฟชั้น 1 ที่อนุมานไดวาเปนผูโดยสารหองเดียวกันกับผู

กำกับ บทสนทนาเปนการพูดถึงประวัติศาสตรรถไฟโดยมีชายชาวฝรั่งเศสเปนคนเลา เขาสามารถพูด

ภาษาไทยไดอยางคลองแคลว และรูประวัติศาสตรและเหตุการณเกี่ยวกับการกอสรางรถไฟไทยอยาง
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ชัดเจนมาก โดยชายชาวฝรั่งเศสเลาดวยน้ำเสียงราวกับวาตนเปนคนฝรั่งเศสที่ถูกวาจางใหเขามาสราง

รถไฟไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เลยทีเดียว  

ภาพยนตรสารคดีดูเหมือนวาจะนำเสนอภาพตามที่เกิดขึ้น แตสิ่งที่เกิดขึ้นตอนทายของ Railway 

Sleepers (หมอนรถไฟ) ไดทำใหพรมแดนของความเปนจริงมีความเลือนรางกลายเปนความพิศวง เมื่อ

ภาพของการเดินทางที่ดูเปนปกติของผูคนถูกทาบทับดวยเนื้อหาทางประวัติศาสตร ผูกำกับไดเลาวา เขา

อิงตัวละครนี ้มาจากบันทึกของบุคคลที ่มีชีวิตอยู จริง โดยเขามาเปนเปนวิศวกรฝรั ่งในสมัยนั ้น ตัว

ภาพยนตรสารคดีเองจึงไมไดทำหนาที่เพียงนำเสนอภาพของชีวิตผูคน แตกำลังนำเสนอประเด็นทาง

ประวัติศาสตรที่สงผลกับผูคนในปจจุบันอยู  

สวนทายของภาพยนตรจึงเปนมากกวาการนำเสนอภาพบันทึกชีวิตของผูคนบนรถไฟไทย ตัว

ภาพยนตรเองกำลังสรางบทสนทนากับประวัติศาสตร เนื่องจากการลาอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส

บริเวณเหลมอินโดจีน ทำใหสยามประเทศในเวลานั้นตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคม โดย

เสนทางรถไฟ เพราะการใชแตทางเกวียนและแมน้ำลำคลองเปนพื้นนัน้ ไมเพียงพอแกการบำรุงรักษาพระ

ราชอาณาเขต ราษฎรที่อยูหางไกลจากเมืองหลวงมีจิตใจโนมเอียงไปทางประเทศใกลเคียง สมควรที่จะ

สรางทางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อติดตอกับมณฑลชายแดนกอนอื่น ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกการปกครอง ตรวจ

ตราปองกันการรุกรานเปนการเปดภูมิประเทศใหประชาชนพลเมืองเขาบุกเบิกพื้นที่รกรางวางเปลา ให

เปนประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะเปนเสนทางขนสงผูโดยสารและสินคาไปมาถึงกันไดงาย

ยิ่งขึ ้น ในป พ.ศ. 2430 เซอรแอนดรู คลาก และบริษัทปนชารด แมกทักการด โลเธอร จึงไดเขามา

ดำเนินการสำรวจเพื่อสรางทางรถไฟสายกรุงเทพมหานครตามความประสงคของรัฐสยาม และในเวลา

ตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติใหกระทรวง

โยธาธิการวาจาง มิสเตอร จี. มูเร แคมปเบลล สรางทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพ ถึงนครราชสีมา เปนสาย

แรก  

ดังที่ไดกลาวไป การปรากฏเสียงของผูที่อางตนวาเปนวิศวกรชาวฝรั่งเศสเมื่อครั้งเริ่มกอสรางทาง

รถไฟสนทนาอยูกับเสียงของผูกำกับ จึงไดทำใหภาพยนตรสารคดีเรื่องน้ีเปนมากกวาการนำเสนอภาพชีวิต

ของผูคน แตตัวภาพยนตรเองไดเผยเนื้อหาทับซอนระหวางผูคนที่ใชชีวิตอยูในปจจุบัน กับบริบททาง

ประวัติศาสตรใหเผยตัวออกมาในตอนทาย ซึ่งทำใหภาพยนตรหมอนรถไฟเองมีศักยภาพที่จะสามารถพูด

ถึงประเด็นรายลอมที่มีความเกี่ยวของกัน ไมวาจะเปน ประเด็นเรื่องชนชั้น การลาอาณานิคม สาเหตุใน

ความจำเปนและความตองการในการกอสรางทางรถไฟในประเทศไทย โดยที่ไมไดทำลายความเปน

ภาพยนตรสารคดีที่มุงนำเสนอความจริงที่ปรากฏไป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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ดักลาส กอรดอน (Douglas Gordon) ศิลปนชาวสก็อตแลนดที ่ม ีความโดดเดนในดานการ

สรางสรรคผลงานเกี่ยวกับภาพถาย วิดีโอ และงานประเภทอิงตนฉบับ เขามักแยกรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือ

คนหาบริบทและบทบาทในงานภาพถายและภาพเคลื่อนไหว ในงานวิดีโอของเขา กอรดอนมักถายภาพ

ตามแนวทางของมารแซล ดูชอมป (Marcel Duchamp) นั่นคือการสรางผลงานในลักษณะสำเร็จรูป 

(readymade) ในแบบภาพยนตร โดยวิธีการฉายซ้ำ ทำใหเคลื่อนไหวชาลงกวาที่ตาเห็นหรือกวาที่ชิ้นงาน

ตนแบบเปน หรือวิธีการ slow motion รวมถึงการขยายภาพใหใหญขึ้น ในที่นี้ กอรดอนทำใหสื่อหรือ

วัสดุที่มีความคุนชินจำกายเปนสิ่งแปลกใหมที่ดึงดูดความสนใจของผูชมไปสูการสรางชั่วขณะทางเวลาของ

องคประกอบของผลงานที่มีปฏิสัมพันธกับภาพในความทรงจำและเลนกับความคาดหวังของผูชมตอภาพที่

กำลังปรากฏ  

ผลงาน Twenty four hour Psycho ของกอรดอนเปนผลงานที่นำเอาภาพยนตรขาวดำคลาสสิก

เรื่อง Psycho ในป 1960 ของอัลเฟรด ฮิทชคอค (Alfred Hitchcock) มาปรับเปลี่ยนดวยการยืดขยาย

ภาพยนตรเรื่องดังกลาวออกใหมีความยาว 24 ชั่วโมง โดยวิธีการถายภาพที่ละภาพจากเฟรมภาพของ

ภาพยนตร แลวจัดแสดงบนจอขนาดใหญ  

การยืดเวลาออกไป ภาพยนตรจึงดำเนินไปอยางชามาก การเปลี่ยนแปลงของภาพเปนไปโดยที่ผูชม

แทบไมรูสึก และเสียงก็ไมอาจระบุตัวตนของผูพุดได พล็อตเรื่องกลายเปนสิ่งไรความหมายเนื่องจากผูชม

ไมสามารถติดตามภาพที่เคลื่อนไหวไปอยางเชื่องชาจนแทบจะหยุดนิ่งได ดังนั้นผูชมที่มีประสบการณกับ

ภาพยนตรเรื่องนี้มากอนจึงจินตนาการถึงฉากตอไปในหัวและเติมเตม็มันดวยตัวเอง นั่นทำใหมิติเวลาอดีต 

ปจจุบัน อนาคต ถูกผนวกไวดวยกันในประสบการณทางเวลาที่ถูกขยายขนาดขึ้นในนิทรรศการ  

 ภาพยนตร Psycho ของอัลเฟรด ฮิทชคอค นับวาเปนภาพยนตรเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่โดดเดนใน

ดานวิธีการชักจูงคนดูใหรูสึกไปกับอารมณของภาพยนตรผานการตัดตอ การใชสัญญะในภาพ รวมถึงการ

จัดองคประกอบของภาพ การที่กอรดอนนำเอาภาพยนตร Psycho มาขยายออกจนมีความยาว 24 ช่ัวโมง 

จึงเปนการทำลายพลังของการตัดตอ สัญญะ และองคประกอบของภาพยนตรไปดวย ผานการยืดเวลา

ออก นั่นทำใหการตัดภาพอยางฉับพลันในภาพยนตรตนแบบไมสามารถแสดงพลังของมันออกมา ในอีก

ดานหนึ่ง ภาพที่เคลื่อนไหวไปอยางเชื่องชา ทำงานในลักษณะของภาพติดตา ที่ทำงานภายในความนึกคิด

ของผูชมเองเมื่อพยายามนึกถึงฉากที่ตอเนื่องของภาพยนตรดั้งเดิม ซึ่งวิธีการเลื่อนไหลของภาพดวยการ

ลดความเร็วนี้เปนคุณสมบัติเฉพาะของสื่อวิดีโอเทานั้น เนื่องจากมวนเซลลูลอยดแบบเดิมของภาพยนตร

ประกอบดวยภาพที่ถายตามลำดับแตละภาพ เครื่องฉายทำใหเกิดความเคลื่อนไหวดวยการหมุนอยาง

รวดเร็ว ถาหากเครื่องฉายหมุนชา จะทำใหภาพเกิดการกระตุก แมวาจะทำการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปน

คอยไปก็จะยังดูกระทันหันเกินไป การที่กอรดอนใชวิธีการทางวิดีโอทำใหเวลาที่เคลื่อนไปอยางเชื่องชา

ของภาพเปนเวลาที่ตอเน่ืองไมถูกขัดจังหวะ แมวาภาพจะเคลื่อนไหวชาจนแทบจะหยุดน่ิงก็ตาม  
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ในผลงาน Zidane, a 21st century portrait (ภาพที่ 2) ดักลาส กอรดอน ทำงานรวมกับ ฟลิเปร 

ปารเรโน (Philippe Parreno) ในการบันทึกภาพนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศส เซนาดีน ซีดาน (Zinédine 

Zidane) ในแบบเรียลไทมในการแขงขันนัดเดียวในลีก ลา ลีกา ของสเปน ระหวางทีม เรอัล มาดริด กับ บิ

ยารเรอัล ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน ป 2005 ณ สนามซานติอาโอ เบอนาบิล ผลงานนี้จับภาพซีดาน

จากหลายมุมมองทั้งระยะใกลและไกลดวยกลอง 17 ตัวรอบสนาม ผลงานภาพเคลื่อนไหวชิ้นนี้เปนการมุง

นำเสนออากัปกิริยาของซีดานเมื่อเขาอยูบนสนามฟุตบอล ความนาสนใจของผลงานน้ีอยูที่ตอนที่กอรดอน

เลาถึงวิธีการนำเสนอเมื่อทีมงานไมเขาใจถึงสิ่งที่เขาตองการเนื่องจากเขาไมไดเสนอแผนงานในลักษณะ 

storyboard ใหกับทีมงาน เขาไดกลาวถึงงานจิตรกรรมของ ฟรานซิสโก เดอ โกยา (Francisco de 

Goya) และ ดิเอโก เวลาซเควซ (Diego Velázquez) ที่ไมไดแสดงเนื้อเรื่องหรื่องความสอดคลองตอเนื่อง

แบบภาพยนตร แตภาพจิตรกรรมของทั ้งสองจิตรกรนำเสนอภาพในลักษระของ “ปรากฏการณ” 

(phenomena) ที่เกิดขึ้น รวมถึงการไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานภาพเคลื่อนไหวของ แอนดี วอรฮอล 

(Andy Warhol) ที่ถายภาพเคลื่อนไหวจากรายการถายทอดสดทางโทรทัศน ผลงานจึงมีลักษณะที่กำลัง

กอตัวพรอมกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยางควบคุมไมได แตเหตุการณเปนสิ่งที่ภาพเคลื่อนไหวไดทำหนาที่

บันทึกไว ในการจัดแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลองทั้ง 17 ตัวเปดในหลายจอที่จัดวางกระจัดกระจายกันไป 

ในบางจังหวะจอภาพจะเลนภาพเดียวกันของกลองตัวเดียวกันในจังหวะเดียวกัน ซึ่งสะทอนการเผยแพร

และผลิตซ้ำภาพเหตุการณที่ขยายออกไปกวางขวางของตัวบุคคลผูมีช่ือเสียง 

ชิริน นีชาด (Shirin Neshat) ศิลปนหญิงชาวอิหรานที่อาศัยอยูในนิวยอรก เปนหนึ่งในศิลปนที่มี

ความโดดเดนในงานดานภาพเคลื่อนไหวที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงในภาพ ดวยเน้ือหาที่วาดวยความไม

เทาเทียม ความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพ และสถานะทางสังคมทางศาสนา และการใชองคประกอบ

ทางดานภาพและสีที่สรางความขัดแยงในคูตรงขามภายในงาน  

ในผลงาน Turbulent (ภาพที่ 3) นีชาดนำเสนอความไมเทาเทียมทางเพศสภาพและทางสังคม

อิสลามผานการนำเสนอภาพที่ขัดแยงกันระหวางภาพทางซาย และขวาของผลงาน ในจอภาพฝงผูชาย 

องคประกอบภาพเปนสีขาวและเต็มไปดวยผูชม(เพศชาย) ปรบมือยินดีกับนักรองบนเวทีที่หันหนามาทาง

กลอง(นั่นเทากับวาเขาหันหลังใหผูชม) ในณะที่จอของฝงผูหญิงมีองคประกอบภาพในลักษณะตรงกันขาม 

คือเปนสีดำและไมมีผูชม สวนตัวของนักรองหันหลังใหกับกลอง(นั่นเทากับวาเธอหันหนาไปสูผูชม-ที่มี

เพียงเกาอ้ีเปลา) ฝงของผูชายเปนผูขับรองกอน เมื่อจบลงผูชมไดปรบมือแสดงความยินดีใหเขา จากน้ันฝง

ของผูหญิงจึงเริ่มขับรอง น้ำเสียงของเธอเต็มไปดวยความรวดราว กลองคอยๆ เคลื่อนมาหาใบหนาของเธอ 

(ในขณะที่มุมของผูชาย กลองไมไดเคลื่อนที่) ฝงของผูชายยังคงมองอยางจับจองคุกคามมาที่หนากลอง

ตลอดเวลาที่ผูหญิงกำลังขับรอง 
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เชนเดียวกับอีกสองผลงานของเธอที่นำเสนอในรูปแบบ 2 จอที่มีความขัดแยงกัน Soliloquy และ 

Rapture ที่นำเสนอความรูสึกอึดอัดในการใชชีวิตของผูหญิงมุสลิมในตะวันออกกลาง ที่ไมวาเธอจะไปที่

แหงไหนก็ดูราวกับวาเธอยังคงติดอยูไมตางจากในบาน ความรูสึกของความตองการเขาถึงพื้นที่ที่ไมไดรับ

อนุญาตแบบเพศชาย ทำใหการกระทำหรือเสียงของผูหญิงมุสลิมในตะวันออกกลางในงานของนีชาด เปน

สิ่งที่ดอยความหมายหรือไรตัวตน  

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ ศิลปนภาพเคลื่อนไหวและนักทำหนังทดลองชาวไทย มีผลงานอันโดดเดนในการ

ทดลองความสัมพันธระหวางภาพและเสียง ดวยงานดานภาพที่มีมนตสะกดอยางประหลาด มักเลาเรื่อง

ดวยทาทีของการลอบมอง สรางความกดดันและสำรวจอารมณของผูชมผานความทรงจำในหลายมิติทำให

ผูชมคลายตกอยูในภวังค ผลงานของไทกิมักจะไมมีเสนเรื่อง ไมมีจุดจบ แตลักษณะของตัวงานกลับทำให

ผูชมตองมนตสะกด ภาพและเสียงของงานจะทำงานกับสมองและการรับรูของผูชม การตัดตอภาพอยาง

ฉับไวรวดเร็ว และการใชเทคนิคคอยๆ ซอนภาพขึ้นมา เปนลักษณะการใชไวยากรณพื้นฐานของหนังที่

สำคัญที่สุดคือภาพและเสียงใหเกิดผลตอการกดดันและสะกดผูชมคลายภาวะหลอกหลอน   

ในผลงาน A Ripe Volcano (ภาพที่ 4) ไทกิเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับภูเขาไฟที่คุกรุนพรอม

ที่จะระเบิดอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนภาพสะทอนตอเหตุการณทางการเมืองของประเทศ ดวยการนำเสนอ

ภาพของ 3 สถานที่ คือ โรงแรมรัตนโกสินทร ในบริบทซึ่งเคยเปนสถานทีท่ี่เกี่ยวของกับเหตุการณทางการ

เมืองในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2535 สนามมวยราชดำเนิน ในบริบทของการตอสู และสนามฟุตบอล

ราชมังคลากีฬาสถาน ในบริบทของการแขงขันชิงชัย  

ตัวงานไมไดมีการเรียงลำดับเวลา แตถูกนำเสนอเปนหวงเหตุการณที่เต็มไปดวยมวลพลังที่คุกรุนอยู

ตลอดเวลา ทั้งดานภาพที่ถูกทำใหชาลง และเสียงประกอบแนวบรรยากาศที่กดประสาทผูชม ภาพของ

ผูคนที่ลุกฮือภายในสนามฟุตบอล ภาพของการสงเสียงเชียรนักมวยดวยแววตาถมึงทึง ภาพของโครงสราง

โรงแรมรัตนโกสินทรที่บรรยากาศภายในสรางความกดดัน ซึ่งถูกถายทอดออกมาจากสถานที่ที่ดูปกติ แต

ไทกิไดดึงเอาพลังซอนเรนในพื้นที่นั ้น ๆ ออกมา ไมวาจะเปนพลังทางสัญชาตญาณดิบหรือพลังทาง

ประวัติศาสตร ในพื้นที่ที่เต็มไปดวยรอยแตกราวที่มิเคยไดรับการเยียวยาและพลังอำนาจที่พรอมจะ

แปรเปลี่ยนเปนความรุนแรง ปะทุปะทั่งความกราดเกรี้ยวเดือดดาลของมันอีกครั้ง ซ้ำแลวซ้ำเลา ไมมีที่

สิ้นสุด 

ในผลงาน Mental Travelers ไทกินำเสนอบรรยากาศของหองพักผูปวยในโรงพยาบาลจิตเวช โดย

มีจุดเริ่มตนจากความสนใจในความเหลื่อมล้ำของเสนบาง ๆ ระหวาง Sanity (ความปกติทางจิต) และ 

Insanity (ความวิกลจริต) บวกกับประสบการณเกี ่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว และ

ความสัมพันธของคนใกลชิด และความสนใจในอาการ Dementia (จิตเสื่อม) ที่มีอาการเห็นภาพและเสียง
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หลอน ผลงานเปนลักษณะไมมีเสนเรื่อง ไมมีจุดจบ แตจะมีลักษณะคอยแทรกเขามาอยางชา ๆ ภาพที่เอา

มาใชไมไดอยูในลักษณะที่สมบูรณตามองคประกอบ เนื่องจากภาพไมใชสิ่งที่อยูในเฟรมที่ถายเทานั้น แต

ยังรวมถึงสิ่งที่อยูนอกเฟรมดวย เชน ภาพระยะใกลของมือคนปวย ดูเหมือนเขากำลังวาดบางอยาง แต  

จริง ๆ ผูชมจะเห็นสิ่งที่กลองไมไดถายไว คนดูจะสรางภาพอยางอ่ืนในหัวขึ้นมาดวยที่ไมสมบูรณ ฝาเทา

แหงแตกเปนร องลึก การหมุนของพัดลมเพดาน แตละภาพคอยๆ เปลี ่ยนไปอยางชา ๆ สู  อีก

ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง อีกรูปและอีกรูป ซึ่งเปนการนำเสนอสภาวะภาพและเสียงที่มีความหลอก

หลอนบางอยางแกผูชม  
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ภาพที่ 1 สมพจน ชิตเกสรพงศ ระหวางถายทำ Railway Sleepers (หมอนรถไฟ)  
ที่มา : เขาถึงเมื่อ 10 พฤศจกิายน 2562, เขาถึงไดจาก
https://movie.mthai.com/app/uploads/2017/04/RailwaySleepers_MoreStills_42-
1024x686.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 Douglas Gordon and Philippe Parreno, Zidane, a 21st century portrait, 2006 
ที่มา : เขาถึงเมื่อ 10 พฤศจกิายน 2562, เขาถึงไดจาก 
https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/ct6RuTLNR2QZ14tOtwL0yg/large.jpg 
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ภาพที่ 3 Shirin Neshat, Turbulent, 1998 
ที่มา: เขาถึงเมื่อ  10 พฤศจิกายน 2562, 
เขาถึงไดจาก https://media.architecturaldigest.in/wp-content/uploads/2019/02/Shirin-
Neshat-Turbulent-India-debut-111.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ไทกิ ศักด์ิพิสิษฐ, A Ripe Volcano, 2011 
ที่มา: เขาถึงเมื่อ : 10 พฤศจกิายน 2562, 
เขาถึงไดจาก http://3.bp.blogspot.com/-
YXXFhbW6XT4/UQiQnayTEfI/AAAAAAAAAbg/Lobfy_6MS-
k/s1600/DOK12monitoring_HEINE37.jpg 
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บทที่ 3 

การดำเนนิการสรางสรรคผลงาน 

 

จากแนวความคิดและอิทธิพลตาง ๆ ที่ไดรับ ผูเขียนไดนำมาสังเคราะหเพื่อใชในการสรางสรรค

ผลงาน ที่สะทอนภาพปญหาอุปสรรคและความยากลำบากจากเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนของรัฐ ใน

ประเทศไทยที่สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคน เพ่ือต้ังคำถามกับปญหาดังกลาวผานสื่อภาพเคลื่อนไหว 

ที่สามารถสื่อสารไปสูผูชม ผลงานมีกระบวนการทางความคิดและการสรางสรรคดังน้ี 

 

รูปแบบในการสรางสรรค 

รูปแบบในการนำเสนอในผลงานวิทยานิพนธของผูเขียน เปนผลงานภาพเคลื่อนไหว ถายทำดวย

กลองดิจิตอล ที่ไดจากการบันทึกภาพผูคน พื้นที่ บรรยากาศ ภายในพื้นที่ที่กำหนด อยางไรก็ตามการถาย

ทำผลงาน จะมีความแตกตางจากการถายทำภาพยนตรสั้นที่มีการเขียนบทและกำหนดทุกอยางไวกอน

แลว เนื่องจากภาพที่ผูเขียนตองการบันทึก เปนภาพจากเหตุการณจริงที่ไมสามารถเขาไปจัดการได การ

ถายทำผลงานจึงมีความคลายคลึงกับการเก็บภาพในรูปแบบสารคดี(documentary) มากกวาการถายทำ

ในรูปแบบภาพยนตร แลวจึงนำมาสรางสรรคในกระบวนการตัดตอภายหลัง  

วิธีดังกลาวเปนสิ ่งที่เกิดขึ้นกับงานในลักษณะที่ไมสามารถกำหนดสถานการณที่เกิดขึ ้นได ใน

สวนขอมูลทางดานศิลปกรรมที่ศึกษา ของบทที่ 2 มีศิลปน 2 ทานที่ทำงานดวยลักษณะนี้ คือผลงาน 

Zidane, a 21st century portrait ของ ดักลาส กอรดอน ที่บันทึกภาพ เซนาดีน ซีดาน ในแบบเรียลไทม

ในการแขงขันฟุตบอล โดยไมไดมีการวางแผนงานไวกอนเนื่องจากภาพที่ดักลาส กอรดอนถายทำนั้นเปน

เหตุการณที ่เกิดขึ ้นนอกเหนือการควบคุมของผูสรางสรรค และผลงาน A Ripe Volcano ของ ไทกิ    

ศักดิ์พิสิษฐ ที่ไมไดมีการลำดับฉากไวกอน แตผลงานเกิดจากการเขาไปเก็บภาพในพื้นที่ที่มีความนาสนใจ

ไวทั้งหมดแลวจึงถูกนำมาประกอบกันในกระบวนการตัดตอ  

 

 

 



30 
 

 
 

ขั้นตอนในการสรางสรรค 

1. ขั้นตอนการสำรวจและบันทึกภาพ 

ผูเขียนไดกำหนดการสำรวจและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำมาสรางสรรคผลงานในสองลักษณะ 

ไดแก การบันทึกภาพภายในพื้นที่หลักที่กำหนด และ การบันทึกภาพตามสถานการณ โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี  

 

1.1 การบันทึกภาพตามพื้นที่ที่กำหนด  

ในการบันทึกภาพตามพื้นที่หลักที ่กำหนด เปนการบันทึกภาพที่ผู เขียนมีการจัดการกับการ

บันทึกภาพระดับหนึ ่ง ในการทำความเขาใจกับพื ้นที ่กอนเขาไปถายทำ การเตรียมอุปกรณในการ

บันทึกภาพ, ขาตั้งกลอง , ไมคบันทึกเสียง, format ที่บันทึก และเลือกพื้นที่ที่ตองการบันทึก ผูเขียน

กำหนดสถานที่จากสถานีขนสงมวลชน 2 รูปแบบ คือ สถานีรถไฟ สำหรับการเดินทางดวยระบบราง และ

สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สำหรับการเดินทางดวยรถโดยสารประจำทางระหวางจังหวัด 

 

1.1.1 สถานีรถไฟ  

พ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟ  

ในการสำรวจและบันทึกภาพพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟ ผูเขียนเริ่มตนจากสถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ

สถานีหัวลำโพงเปนลำดับแรก เน่ืองจากสถานีหัวลำโพงเปนสถานีแรกที่ถูกสรางขึ้นและเปนสถานีหลักของ

ประเทศไทย หัวลำโพงเปนสถานีใจกลางที่รถไฟว่ิงกระจายออกไปสูสายการเดินรถตาง ๆ ในแตละภูมิภาค 

และจะมาบรรจบกันที่สถานีหัวลำโพง นั่นทำใหสถานีรถไฟหัวลำโพงเต็มไปดวยผูใชบริการที่มารวมตัวกัน

เปนจำนวนมากในแตละวัน  

โครงสรางทางสถาปตยกรรมของสภานีรถไฟหัวลำโพงมีลักษณะโดมสไตลอิตาเลียนผสมกับศิลปะ

แบบเรอเนสซองซ คลายกับสถานีรถไฟแฟรงกเฟรตในประเทศเยอรมนี ตัวสถานีแบงเปนสองสวนหลัก 

ไดแก อาคารมุขหนา มีลักษณะเหมือนระเบียงยาว และอาคารโถงสถานีเปนอาคารหลังคาโคงขนาดใหญ 

มีการประดับกระจกสีที่ชองระบายอากาศ ทั้งดานหนาและดานหลังซึ่งกลมกลืนกับตัวอาคาร มีการติดต้ัง

นาิกาบอกเวลาซึ่งติดตั้งไวกลางสวนโคงของอาคารดานในและดานนอก โดยเปนนาิกาที่สั่งทำขึ้นพิเศษ

เปนการเฉพาะ ไมระบุช่ือบริษัทผูผลิต 

บริเวณที่พักผูโดยสารเปนหองโถงชั้นครึ่ง ชั้นลางมีที่นั่งจำนวนมาก สำหรับรองรับผูโดยสาร มี

รานคาหลากหลาย ไดแก รานอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผลไม ขนมปง ไอศกรีม หนังสือ รานขายยา ฯลฯ มี
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หองละหมาดสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา เหนือหองประชาสัมพันธมีจอภาพขนาด 300 น้ิว ฉายเน้ือหา

ขาวชองไทยพีบีเอสเปนหลัก สวนชั้นลอย มีที่นั่งไมมากนัก ประกอบไปดวยพื้นที่ของบริษัททัวร บริษัทรับ

จองโรงแรมและต๋ัวเครื่องบิน บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และรานกาแฟ  

ที่ผนังดานซายและขวาของสถานีกรุงเทพมีภาพเขียนสีน้ำ เปนภาพสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญๆ ของ

ประเทศ อาทิ พระบรมมหาราชวัง ตลาดน้ำ เขาวัง ภูกระดึง หาดสมิหลา ฯลฯ มีภาพถายติดประดับตาม

มุมของตัวอาคาร 

ในการบันทึกภาพ ไดกำหนดที่การบันทึกเอาอากัปกิริยาของผูคนที่อยูภายในสถานีรถไฟ ระหวางที่

พวกเขามีการยืน เดิน น่ัง หรือนอน ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการบันทึกรูปทรงทางสถาปตยกรรม ภาพถายหรือ

ภาพวาดภายในหัวลำโพง เพื่อเปนการแสดงใหเห็นปฏิสัมพันธระหวางผูคนและพื้นที่ โดยมีอุปกรณบันทึก

เปนกลองดิจิตอล ภาพที่บันทึกเนนไปในลักษณะของการบันทึกภาพโดยรวม เพื่อแสดงใหเห็นถึงปริมาณ

ของผูคนที่ใชบริการ  

 

พ้ืนที่ภายในขบวนรถไฟ  

ในการสำรวจและบันทึกภาพพื้นที่ภายในขบวนรถไฟ ผูเขียนกำหนดการถายทำโดยเริ่มตนจาก

สถานีตนทาง สูสถานีปลายทาง โดยทำการถายทำทั้งเที่ยวไป-กลับ ในแตละสายของรถไฟ เพื่อที่จะได

ภาพมากที่สุดเทาที่จะบันทึกได พื้นที่ภายในรถไฟมีความแตกตางกันไปในแตละชั้น รถไฟชั้น 1 จะมีความ

เปนสวนตัวสูง เนื่องจากในแตละที่นั่งมีการจัดการเปนหองอยางชัดเจน เปนชั้นที่ไมสามารถถายทำภาย

ของผูอื่นได มีราคาจากตนทาง – ปลายทางอยูระหวาง 900 - 1,300 บาท  ในรถไฟชั้นที่ 2 จะมีที่นั่งที่

เปนเกาอี้เดี่ยวชัดเจน มีราคาจากตนทาง – ปลายทางอยูระหวาง 400 – 600 บาท ในรถไฟชั้น 3 ที่นั่งจะ

เปนลักษณะพนักพิงที่น่ังคูไมมีที่พักแขน มีราคาจากตนทาง – ปลายทางอยูราว 200 บาท รถไฟบางขบวน

จะมีตูเสบียงไวคอยบริการ แตถึงแมรถไฟขบวนที่ไมมีตูเสบียงก็จะมีพอคาแมคาขึ้นมาขายอาหารเครื่องด่ืม

เวียนในรถ ในสายตะวันออกเฉียงเหนือ รถไฟจะหยุดเปลี่ยนหัวรถจักรที่สถานีนิคมรถไฟ กม.11 และหยุด

เติมน้ำที่สถานีนครราชสีมา  

ในการบันทึกภาพ ไดกำหนดการบันทึกไวที่การเก็บอากัปกิริยาของผูคนระหวางโดยสารรถไฟ 

จังหวะที่มีการจอดรถที่สถานี หรือในจังหวะที่รถมีการหยุดรอรถไฟอีกขบวนว่ิงผาน  
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1.1.2 สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)  

สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือเรียกวา หมอชิตใหม หรือ หมอชิต 2 บริการรถโดยสาร

ประจำทางระหวางจังหวัด สถานีหมอชิตตั้งอยูในพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งมีบริการรถ

โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไป ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสวนภาค

ตะวันออก และภาคใต จะมีใหบริการในบางเสนทาง  

ผูเขียนไดเขาไปบันทึกภาพในสถานีผูโดยสารหมอชิตในชวงสิ้นป พ.ศ. 2562 – ตนป พ.ศ. 2563 

ซึ่งเปนชวงที่มีผูโดยสารหนาแนน เนื่องจากผูคนที่เขามาทำงานในกรุงเทพมหานคร กำลังทยอยกลับบาน

ในชวงเทศกาลปใหม และเดินทางกลับเขามาเมื่อเทศกาลปใหมไดผานพนไปแลว พื้นที่สถานีขนสง

ผูโดยสารหมอชิตจึงคลาคล่ำไปดวยผูคนที่กำลังจะกลับบาน  

ในการบันทึกภาพ ไดกำหนดการบันทึกไวที่การเก็บอากัปกิริยาของผูคนในบริเวณสถานีขนสง ทั้ง

ผู คนที่เดินสัญจรไปมา ผูคนที่นั ่งรอรถ เพ่ือเก็บภาพบรรยากาศของพื้นที่ในจังหวะที่เต็มไปดวยผูคน

คลาคล่ำ เพ่ือนำไปใชในกระบวนการตัดตอ 

 

1.1 การบันทึกภาพตามสถานการณ 

ในการบันทึกภาพตามสถานการณ จะไมไดมีการกำหนดลวงหนาแตแรกวาพ้ืนที่ที่ตองการเปนพ้ืนที่

ใด แตผูเขียนจะเลือกบันทึกภาพเก็บไวกอน ภาพที่ไดมาอาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได การ

บันทึกภาพลักษณะนี้จึงไมไดมีการเตรียมการไวกอน ภาพที่ไดจึงอาจจะมาจากเครื่องมือที่แตกตางกัน

ออกไป ใน format ที่ไมไดถูกตั้งคาไว เชน กรณีที่ภาพเหตุการณเกิดขึ้นเฉพาะหนา ผูเขียนสามารถหยิบ

โทรศัพทมือถือมาบันทึกไวไดในทันที  

อยางไรก็ตาม การบันทึกภาพในสองรูปแบบนี้ก็มิไดแตกตางจนเปนคนละรูปแบบเสียทีเดียว แตมี

ลักษณะที่แบบใดแบบหนึ่งปะปนกับอีกรูปแบบหนึ่งอยู เสมอตลอดการบันทึกภาพ กลาวคือ ในการ

บันทึกภาพตามพ้ืนที่ที่กำหนด ก็ตองปะทะกับเหตุการณที่ไมอาจคาดเดาไดที่เกิดขึ้นเบ้ืองหนาอยูดี  

เมื่อไดมีการบันทึกภาพเรียบรอยแลว จึงนำมาสูกระบวนการตัดตอในลำดับตอไป   
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2. ขั้นตอนการสรางผลงานภาพเคลื่อนไหว 

ดังที ่กลาวไปในสวนของรูปแบบของการสรางสรรค เนื ่องจากกระบวนการที ่ตองบันทึกจาก

สภาพการณโดยตรงที่เขาไปเผชิญโดยไมสามารถกำหนดอยางชัดเจนได ทำใหการกำหนดภาพลวงหนา

เปนสิ่งที่ยาก ผลงานสรางสรรคจึงมีมีลักษณะที่กำหนดไดโดยคราวเทานั้น ในการรางแผนงานจึงเปนการ

กำหนดไปที่สถานที่ที่ตองการบันทึกภาพ แลวเลือกบันทึกในมุมมองที่มีความนาสนใจ โดยเมื่อไดภาพ

เหลาน้ันมาแลว จะมีคัดเลือกภาพเคลื่อนไหวและเรียงลำดับภาพที่ไดมาตามเวลาที่ไดถายทำกอนในลำดับ

แรก เมื่อจัดเรียงภาพตามลำดับเวลาที่ไดถายทำมาแลว ผูเขียนจะแบงกลุมของภาพเคลื่อนไหวออกจาก

กัน เชน ภาพในเหตุการณ ณ สถานีรถไฟ กับภาพเหตุการณในขบวนรถไฟ ภาพของผูคนที่กำลังรอรถ

โดยสาร และภาพของผูคนที่กำลังเดินสัญจรไปมาอยูบริเวณสถานีขนสง แลวจึงดูความเหมาะสมที่จะ

จัดเรียงในรูปแบบใด ทั้งน้ี ลำดับของการจัดเรียงจะไมมีความตายตัวชัดเจน แตเปนไปตามความสอดคลอง

ในระหวางการตัดตอ   

ในผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 1 Waiting on a Train Station ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่สรางสรรค

ขึ้นในป ค.ศ. 2019 ผูเขียนไดถายทำดวยอัตราเฟรมเรต 60 เฟรม ตอวินาที เพื่อที่จะนำภาพเคลื่อนไหวที่

ได มาทำใหภาพเกิดความชาขึ้น ดวยความตองการที่จะทำใหเกิดการรับรูดานเวลาผานการเคลื่อนไหวที่

เช่ืองชาของภาพ ระหวางทำการตัดตอ ผูเขียนคนพบวิธีการเพ่ือที่จะสรางรูปแบบทางภาพขึ้นมาในผลงาน 

ผูเขียนเลือกซอนภาพในมุมมองเดียวกันใหอยูใน timeline เดียวกัน  โดยใหแตละภาพมีความเหลื่อมซอน

กันทางระยะเวลาเพียงเล็กนอย ภาพที่เกิดขึ้นคือภาพของคนที่เดินเรียงตอกันราวกับขบวนรถไฟ ผูเขียน

รูสึกสนใจภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการสอดคลองกับรูปทรงของขบวนรถไฟ ไปจนถึงการเพิ่มความรูสึก

เชื่องชา การหนวง การทิ้งรอยรอยที่เสมือนวิญญาณไวในพื้นที่ รูปแบบที่ไดมาจึงถูกนำมาใชในผลงานใน

ช้ินตอมาดวย  

ในผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 2 Abysm ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่สรางสรรคขึ้นในป ค.ศ. 2020 

ผูเขียนไดถายทำดวยอัตราเฟรมเรตหลายรูปแบบ ตั้งแต 60  - 100 เฟรมตอวินาที เพื่อใหไดภาพที่

เคลื่อนไหวชาและตอเนื่องมากยิ่งขึ้น รวมถึงการถายดวยอัตราเฟรมเรต ต่ำกวา 10 เฟรมตอวินาที เพื่อให

ไดภาพที่เมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหว ภาพจะมีลักษณะหลุดโฟกัส ไมชัดเจน ไมตอเนื่อง เพื่อนำมาทดลองใน

ระหวางการตัดตอ 

 ผลงาน Abysmประกอบไปดวยภาพที่มีรูปแบบแตกตางกันหลายรูปแบบ ทั้งจากการยืดเวลาใน

ภาพใหแสดงผลชาลง การสรางภาพที่เหลื่อมซอนกันที่นำมาพัฒนาตอจากผลงานชิ้นกอนหนา (Waiting 

on a Train Station) ในผลงาน Abysm เอง ผูเขียนยังเลือกที่จะนำเสนอดวยอัตราสวนภาพแบบ ultra-

widescreen ที่มีขนาดอัตราสวนของภาพ 2.37:1 หรือ 21:9 ซึ่งจะมีขนาดที่กวางกวาขนาดจอภาพ
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เคลื่อนไหวที่ใชกันโดยทั่วไป (4:3, 16:9) โดยเหตุผลที่ผูเขียนเลือกอัตราสวนภาพที่มีระยะกวางมาใชใน

ผลงานนี้ก็เพราะวา ผูเขียนตองการใหเกิดการรับรูทางดานภาพที่มีความตอเนื่องของหวงเหตุการณ ภาพ

เหตุการณอาจจะเปนคนละเวลา-สถานที่ แตหลายเหตุการณในคนละเวลา-สถานที่ ตางแสดงภาพของ

ปญหาทางทองถนนเชนเดียวกัน ภาพเหตุการณจึงปรากฏขึ้นในเฟรมภาพในลักษณะที่มีความตอเนื่อง 

เช่ือมรอยกันของเหตุการณณืหน่ึงไปสูอีกเหตุการณหน่ึง  

ในระยะแรกของผลงานชุด Abysm น้ัน นำเสนอจออัตราสวน 2.37:1 จำนวน 1 จอ ตอมาในระยะ

ที่ 2 ของผลงานชุด Abysm ผูเขียนนำเสนอจออัตราสวน 2.37:1 เพิ่มอีก 1 จอ โดยจัดฉายใหจอตอกัน 

เปนขนาดภาพที่มีความยาวของจออัตราสวน 2.37:1 2 เทา ที่ภาพทางดานซายและขวามีความเชื่อมโยง

ตอเนื่องกัน เพื่อขยายการรับรูดานภาพใหมีขนาดที่ยาวขึ้น พรอมกับการเพิ่มจำนวนของภาพเหตุการณ

เขาไปแสดงผลมากขึ้น  
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ภาพที่ 5 สถานีรถไฟหัวลำโพง 

 

 

ภาพที่ 6 การบันทึกภาพภายในสถานีรถไฟหัวลำโพง
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ภาพที่ 7 การบันทึกภาพภายในขบวนรถไฟ  

 

ภาพที่ 8 การบันทึกภาพภายในขบวนรถไฟ 
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ภาพที่ 9 การบันทึกภาพบริเวณหนาสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 

 

ภาพที่ 10 การบันทึกภาพบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
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ภาพที่ 11 การบันทึกภาพตามสถานการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 12 ตัวอยางภาพรางการลำดับโครงสรางของผลงาน (จากผลงาน Abysm) 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหผลงาน 

 

เพื่อที่จะเขาใจถึงที่มาของผลงานสรางสรรค ผูเขียนจำเปนที่จะตองกลาวถึงผลงานที่เปนจุดเริ่มตน

ของแนวความคิดที่บอกเลาถึงอุปสรรคและความยากลำบากจากเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนของรัฐ 

รวมถึงผลงานสืบเนื่องตอมาที่กลาวถึงเรื่องเดียวกันเสียกอน เพื่อที่จะเปนฐานตอการทำความเขาใจ และ

แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการในผลงานศิลปนิพนธในลำดับตอไป 

สำหรับการหยิบเอาประเด็นเรื่องอุปสรรคและความยากลำบากจากเดินทางโดยระบบขนสงมวลชน

สาธารณะของรัฐ มาใชเปนฐานในการสรางสรรคผลงานของตัวผูเขียนเองนั้น ผูเขียนมีความสนใจในสอง

แนวระนาบ ในระนาบที่หนึ่ง ผูเขียนสนใจมันในฐานะของปจเจกบุคคลผูเผชิญกับปญหานี้โดยตรง จาก

ประสบการณของการที ่ตองใชบริการระบบขนสงมวลชนในชีวิตประจำวัน ไปจนการเดินทางกลับ

ภูมิลำเนา ที่ไมไดอำนวยความสะดวกสบายใหกับตัวเอง แตยังทำใหสูญเสียเวลาและพลังงานชีวิตไปอยาง

ไมจำเปน ประสบการจากการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนทำใหผูเขียนนึกคิดเปรียบเทียบระบบขนสง

มวลชนกับประเทศอื่น ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกิดการตั้งคำถามตอการบริหารจัดการของภาครัฐ ไปจนถึง

การใหความสำคัญกับประชาชนในฐานะปจเจกบุคลผูมีสิทธิเสรีภาพและชีวิตจิตใจ จึงนำมาสูความสนใจ

ในระนาบที่สอง ที่ผูเขียนสนใจมันในฐานะภาพแทนปญหาของรัฐ โดยผูเขียนมองระบบขนสงมวลชนไทย

เปนภาพสะทอนที ่เทียบแยงควบคู ไปกับโครงสรางประเทศในหลายประการ ไมวาจะเปนความไร

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความลาชาไปไมถึงไหน ความเกาโบราณ การกระจุกตัวของทรัพยากร

จากการรวมศูนยอำนาจและความเจริญ ไปจนถึงปญหาความเหลื่อมล้ำทางชนช้ัน 

ในทรรศนะของผูเขียนตอประเด็นเนื้อหาเรื่องอุปสรรคและความยากลำบากจากเดินทางโดยระบบ

ขนสงมวลชนของรัฐที่หยิบยกมาเปนประเด็นเน้ือหาสาระสำคัญในผลงาน ผูเขียนไมไดสนใจเพียงปญหาใน

ระดับปจเจกบุคคลเทานั้น แตผูเขียนมีความสนใจในความเกี่ยวเนื่องกันของปญหาในระดับโครงสรางที่มี

ผลตอปจเจกบุคคลดวย สิ่งนี้ทำใหผูเขียนมีความสนใจที่จะมองหาความเชื่อมโยงทางความหมายที่แฝงฝง

อยู ที่มีผลในการกำหนดควบคุมครอบงำชีวิตของปจเจกบุคคลตามมา   

 

 



40 
 

 

การวิเคราะหผลงานกอนศิลปนิพนธ 

Home Coming 1896-2017- ผลงานที่ถูกสรางสรรคขึ้นในป ค.ศ. 2560 เปนผลงานที่นับเปน

จุดเริ่มตนความสนใจในประเด็นเนื้อหาเรื่องอุปสรรคและความยากลำบากจากเดินทางโดยระบบขนสง

มวลชนของรัฐ ผูเขียนสรางสรรคผลงานช้ินน้ีโดยใชวิธีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเปนวิธีการที่เหมาะสม

ตอการนำเสนอภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ หวงของเหตุการณนั้น ๆ รวมถึงเปนสื่อที่มีความเกี่ยวของกับ

เวลาซึ่งเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งในเนื้อหาของงาน แตไมใชเพียงการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวใน

ลักษณะรวมเวลาเทานั ้น ผู เขียนยังตองการที่จะนำเสนอเวลาในเชิงประวัติศาสตร และเวลาในเชิง

นามธรรมควบคูกันไปในผลงาน กลาวคือ ในตัวงานประกอบไปดวยภาพบันทึกระหวางการเดินทางกลับ

ภูม ิลำเนาของผ ู  เข ียนในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ ผ านรถไฟสายภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ 

กรุงเทพมหานคร-อุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร ในระหวางที่รถไฟกำลังเคลื่อนไปยังจุดหมาย 

ผู คนกำลังเขาสู การพักผอนหลับใหล เวลาของภาพเคลื่อนไหวจะคอย ๆ เดินเขาสู หวงเวลาทาง

ประวัติศาสตรและเวลาเชิงนามธรรมในตอนทาย ที่อยูในสภาวะระบุอดีตปจจุบันไมได แตเวลาไดเหลื่อม

ซอนกันจนกลายเปนสวนเดียวกัน คลายการมองไปยังภาพเขียนเชิงนามธรรม ผูคนคอย ๆ มลายหายไปใน

ความเหลื่อมซอนกันทางเวลาน้ัน  

ในผลงานชิ้นนี้ผูเขียนตองการที่จะนำเสนอความรูสึกที่ติดอยูกับความเชื่องชา ผานความผกผันทาง

เวลาที่เกิดขึ้นในระหวางการเดินทางกลับบานโดยรถไฟ ระหวางเวลาในปจจุบันที่เหลื่อมซอนกับเวลาใน

อดีต พลังทางประวัติศาสตรที่มีผลตอเหตุการณปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการไมไปไหน การวนเวียน ไมมี

จุดหมายจุดจบ ซึ่งบงบอกอยูในชื่อของผลงาน Home Coming 1896-2017- ที่แสดงสถานะของการ

กำลังเดินทาง ตัวเลขปคริสตศักราชที่ระบุหมุดหมาย อดีต-ปจจุบัน และหมุดหมายเวลาในอนาคตที่ยังไม

ถูกระบุ หรือในอีกทางหน่ึงคือการไมมี/ไมสามารถระบุจุดหมายปลายทาง  

โครงสรางของผลงาน Home Coming 1896-2017-  นั้น ไดรับทั้งอิทธิพลทางแนวคิดและแรง

บันดาลใจมาจาก นวนิยายไทยเรื่อง เนรเทศ ของ ภู กระดาษ นวนิยายเรื่องนี้ บอกเลาเรื่องราวชีวิตของ

ตัวละครชื่อ สายชน ไซยปญญา และคนในครอบครัวของเขา ซึ่งเปน คนอีสาน ที่ออกเดินทางไกลไป

ทำงานยังตางบานตางเมือง นวนิยายบอกเลาสถานการณที่สายชนพยายามพาแมและลูกสาวของตนเอง

เดินทางกลับบานเกิดในชวงเทศกาล หลังจากทั้งสองคนมาเยี่ยมเยือนเขา ซึ่งทำงานอยู ณ จังหวัดภาค

ตะวันออก 

เรื่องราววนเวียนอยูกับการรอรถโดยสารประจำทาง, การติดคางอยูที่สถานีขนสง, ความยากลำบาก

ในการใชบริการระบบขนสงมวลชนสาธารณะของคนเดินดินธรรมดา การเดินทางผานระบบขนสงมวลชน

สาธารณะของตัวละครภายในเรื่อง ถูกถายทอดออกมาผานบรรยากาศอืด หนืด เหนื่อย และไมคอยไป
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ไหน เรื่องเลาและสัญลักษณประดามีในนวนิยายเรื่องน้ี ตางไหลวนเปนวงกลม อันเปนโครงสรางหลักที่ปก

คลุมเรื่องเลาตาง ๆ ในนวนิยายเอาไว ในลักษณะของการเกิดขึ้นซ้ำแลวซ้ำอีก เพื่อเนนย้ำถึงอำนาจ

บางอยาง (รวมถึงความพยายามในการตอตานอำนาจดังกลาว) ที่กดทับบีบอัดสังคมการเมืองไทยใหมี

สภาพน่ิงงัน จนแทบจะไรซึ่งพลวัตความเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวนวนิยายเอง ใชฉากหลังของเหตุการณเดินทาง

กลับบานโดยระบบขนสงมวลชนสาธารณะในการสะทอนสภาพสังคมการเมืองไทย 

การปรากฏขึ้นของประวัติศาสตรและตำนานในนวนิยายเรื่องเนรเทศ ยังทำใหเสนแบงระหวาง

พื้นที่-เวลา ที่ดำเนินไปในเสนเรื่องปจจุบันมีความพราเลือน ไมรูแนชัดวาสิ่งที่ดำเนินไปเปนความจริงหรือ

เปนตำนาน เปนอดีตหรือเปนปจจุบัน หรือกำลังมุงไปสูหนไหนในอนาคต สภาวะเปนเดินวนวงกลมหลาย

เสนวงที่มีความเหลื่อมซอนกันนี้สะทอนสภาวะของการไมไปไหน การวนเวียน ไมมีจุดหมายจุดจบ ของ

การเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนสาธารณะไดเปนอยางดี และที่สำคัญคือมันไดเทียบแยงสภาวะทาง

สังคมการเมืองไดอีกดวย  

ในผลงาน Home Coming 1896-2017- ของผูเขียน ผูเขียนไดทำการกำหนดจุดเช่ือมโยงที่มีความ

เกี่ยวของกับเหตุการณการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ในที่นี้คือ รถไฟ ดวยการกลับไป

คนหาความสัมพันธในเชิงเทียบแยงขึ้นมา รถไฟเปนระบบขนสงมวลชนสาธารณะชนิดแรกที่ถูกสรางขึ้นใน

ประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งไดเริ่มกอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2433 ตอมาสามารถเดินรถไดในป พ.ศ. 

2439 หลังจากการสถาปนารถไฟไทยในป พ.ศ. 2442 เพียงหนึ่งป จึงสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2443 โดย

เหตุของการกอสรางระบบรางรถไฟนั้น เนื่องจากการลาอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสบริเวณเหลม

อินโดจีน เพราะการใชแตทางเกวียนและแมน้ำลำคลองเปนพื้นนั้น ไมเพียงพอแกการบำรุงรักษาพระราช

อาณาเขต ราษฎรที่อยูหางไกลจากเมืองหลวงมีจิตใจโนมเอียงไปทางประเทศใกลเคียง สมควรที่จะสราง

ทางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อติดตอกับมณฑลชายแดนกอนอื่น ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกการปกครอง ตรวจตรา

ปองกันการรุกราน เปนการเปดภูมิประเทศใหประชาชนพลเมืองเขาบุกเบิกพื้นที่รกรางวางเปลา ใหเปน

ประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะเปนเสนทางขนสงผูโดยสารและสินคาไปมาถึงกันไดงายยิ่งขึ้น 

โดยทางรถไฟสายแรกที่เริ่มกอสราง คือสายตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกลกับประเทศ

ในการปกครองของกลุมเจาอาณานิคมยุโรป กลาวไดวา ในแรกเริ่ม การกำเนิดขึ้นของระบบรางรถไฟ อัน

เปนระบบขนสงมวลชนสาธารณะชนิดแรกของประเทศไทยนั้น กำเนิดขึ้นมาจากผลพวงของการลาอาณา

นิคมและการปกครองอาณาจักรเปนปจจัยสำคัญอยางแรก  

ตัวเลขปคริสตศักราช 1896 นั้น ตรงกับป พ.ศ. 2439 มีเหตุการณที่เกี่ยวของกับรถไฟอยูสอง

เหตุการณ คือ หนึ่ง รถไฟไทยไดทำการเดินรถเปนครั้งแรก และสอง ภาพยนตรขาวดำเรื่องแรก ๆ ของ

โลก เรื ่อง The Arrival of a Train ของ  Louis Lumière, Auguste Lumière ไดออกฉาย ภาพยนตร

เรื่องนี้ถือเปนหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร เนื่องจากเปนภาพยนตรเรื่องแรก ๆ ที่ไดปรากฏสูสายตา

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSZb4X2IDv9sIJgc89VU5k3NbruFw:1573381847357&q=l%27arriv%C3%A9e+d%27un+train+en+gare+de+la+ciotat+louis+lumi%C3%A8re&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDU0zLBU4gIxzU0LiwwLtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlbLHPXEoqLMssMrUxVS1EvzFEqKEjPzFFLzFNITi4BCqQo5iQrJmfkliSUKOfmlmcUKOaW5mYdXFKUCAE4WZNBtAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwivge6QuN_lAhUK8HMBHbLEBj4QmxMoATAeegQIChAN&sxsrf=ACYBGNSZb4X2IDv9sIJgc89VU5k3NbruFw:1573381847357
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSZb4X2IDv9sIJgc89VU5k3NbruFw:1573381847357&q=l%27arriv%C3%A9e+d%27un+train+en+gare+de+la+ciotat+auguste+lumi%C3%A8re&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDU0zLBU4gIxk6oMsivNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlbrHPXEoqLMssMrUxVS1EvzFEqKEjPzFFLzFNITi4BCqQo5iQrJmfkliSUKiaXppcUlQJHS3MzDK4pSAVjvQslvAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwivge6QuN_lAhUK8HMBHbLEBj4QmxMoAjAeegQIChAO&sxsrf=ACYBGNSZb4X2IDv9sIJgc89VU5k3NbruFw:1573381847357


42 
 

 
 

ของผูคน มีการกลาวกันวาผูชมที่ไดดูภาพยนตรเรื่องนี้ครั้งแรกนั้น ตางตกใจกรีดรองกันในโรงภาพยนตร

เน่ืองจากคิดวาภาพรถไฟว่ิงเขาเทียบชานชาลาเปนรถไฟจริง ๆ  ป 1986 จึงเปนหมุดหมายต้ังตนในผลงาน

ของผูเขียนเพื่อทำการเชื่อมโยงความหมายเขาดวยกัน ระหวางการอุบัติขึ้นของรถไฟในประเทศไทย กับ

ภาพของรถไฟในภาพยนตรเรื่องแรกของโลก   

นอกเหนือจากความเชื่อมโยงในเรื่องของเวลาที่ถือกำเนิดขึ้น ภาพยนตรเรื่อง The Arrival of a 

Train มีความนาสนใจอยูที่ ประการหนึ่ง มันเปนภาพยนตรเรื่องแรก ๆ ของโลก นั่นหมายความวามันมี

ความเกาแกอยางมากในฐานะงานภาพเคลื่อนไหว ประการที่สอง มันฉายภาพการมาถึงของรถไฟที่กำลัง

จะเขาเทียบจอดชานชาลา การนำเอา The Arrival of a Train มาเทียบแยงในผลงานของผูเขียนจึงมี

สาเหตุมาจากสามประการประการดังกลาว หนึ่ง ความสัมพันธทางเวลาที่อุบัติขึ้น สอง ความสัมพันธใน

ฐานะภาพเคลื่อนไหวและความเกาแก และสาม ความสัมพันธของภาพการถึงที่หมายของรถไฟ  

ในตอนตนของผลงานภาพเคลื่อนไหว ถูกนำเสนอเปนภาพบันทึกเหตุการณ ตั้งแตบรรยากาศของ

สถานีรถไฟหัวลำโพง จนถึงภายในรถไฟ ภาพเคลื่อนไหวจะคอยๆ เปลี่ยนสภาพจากภาพปกติ คอย ๆ 

แทรกภภาพซอนของภาพที่เคลื ่อนตัวอยางรวดเร็ว ภาพถายเกาของสถานีรถไฟหัวลำโพง ภาพจาก

ภาพยนตร The Arrival of a Train ที่สอดรับองคประกอบของกันและกัน ลำดับภาพจากตนจนจบของ

งานจึงมีลักษณะที่เริ่มตนจากความเปนรูปทรง มีการมุงไปขางหนาของเรื่อง (คนรอรถไฟ คนโดยสารรถไฟ 

กำลังจะไปสูจุดหมาย) ไปสูการสลายรูปทรง กลายเปนภาพแทรกที่มีความเปนนามธรรม เสนเรื่องที่มุงไป

ขางหนาถูกทำลายลง ภาพของผูโดยสารถูกซอนทับดวยภาพอื่น ๆ จนตัวมันเองและภาพที่แทรกถูกทลาย

คุณภาพในความคงชัดและชัดเจนลง ในทายที่สุด ตัวผลงานไมไดใหคำตอบตอชื่อผลงานวาการเดินทางได

ถึงที่หมาย คือ บาน หรือเปลา เน่ืองจากภาพของการเดินทางและเวลาของเสนเรื่องไดถูกสลายลงผานการ

ซอนทับของเสนเวลาและเหตุการณอื ่น ๆ ในที่นี ้หมายความวา องคประธานของงาน คือ ภาพของ

ผูโดยสาร ไดสลายหรือถูกลดคุณภาพของภาพลงจนสูญหายไปในการเดินทางน้ี ในสวนทายของผลงานที่มี

การซอนภาพจนมีลัการะนามธรรม ผูเขียนมีความตองการที่จะทำใหเกิดความพิศวงบางประการทางดาน

ภาพ คลายกับงานของ ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ โดยมีจุดมุงหมายสองประการ ประการแรก เพื่อทำการเทียบแยง

ความหมายถึงพลังอำนาจทางประวัติศาสตรที่สงผลตอปจจุบันตามที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ในหลายครั้ง 

และประการที่สอง เพ่ือนำเสนอภาวะติดอยูกับการเดินทางที่มีความยาวนานจนกระทั่งเวลากลายเปนสิ่งที่

ปนเป เหลื่อมซอน และสูญหายไป  

“แลกลับไปขางหนา” ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่มีประเด็นเน้ือหาสืบเน่ืองในลำดับตอมาที่สรางสรรค

ขึ้นในป พ.ศ. 2561 จึงมีการวางโครงเรื่องในรูปแบบของภาพยนตรสั้นเอาไว แตยังคงมีการเลนกับเง่ือนไข

ของเวลาดวยการใชวิธีการเลาเรื่องที่มีลักษณะไมเปนเสนตรง และเลนกับโครงสรางของบทภาพยนตรดวย
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การเขียนจุดเชื่อมตอระหวางฉากถัดไปใหยอนกลับไปเลาฉากกอนหนาอีกครั้งหนึ่ง โดยเนื้อหาจะยังคง

นำเสนอเรื่องอุปสรรคและความยากลำบากจากเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนสาธารณะของรัฐอยู 

แลกลับไปขางหนา เปนผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากชื่อนิยาย แลไปขางหนา ของ ศรีบูรพา 

หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ กุหลาบเคยเดินทางมายังจังหวัดภูมิลำเนาของผูเขียน คือ จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ

ป พ.ศ. 2495 ในนามของคณะกรรมการสันติภาพเพื่อนำสิ่งของมาบริจาคใหราษฎรที่หมูบานคูซอด การ

มาของกุหลาบมีวาระซอนเรนในการตอตานรัฐบาลในสมัยนั้น ที่เมินเฉยตอเนื่องจากความแหงแลงอยาง

หนักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนั้น ผูเขียนนำเอาชื่อหนังสือของกุหลาบ สายประดิษฐ มา

ปรับเปลี่ยนความหมายดวยการเลนคำใหม ดวยการเติมคำวา กลับ เขาไป ทำใหมีความยอนแยงใน

ความหมายของคำ ที่ฟงดูไมรูวาจะไปขางหนาหรือยอนกลับ ผูเขียนยังคงมีความสนใจในความหมายแฝง

ฝงที่มีความเชื่อมโยงกัน สำหรับผลงานชิ้นนี้ ผูเขียนมองหาความสัมพันธเชิงพื้นที่กับประวัติศาสตรอีกครั้ง 

แตผูเขียนเือกที่จะนำเอาขอมูลทางประวัติศาสตรดังกลาว มาเปนแนวความคิดหรือแรงบันดาลใจ มากกวา

จะลงลึกไปยังเรื่องดังกลาว ผูเขียนสกัดเอาเหตุการณการเดินทางมายังหมูบานคูซอดของกุหลาบ จากผล

พวงของการเมินเฉยตอภัยแลงของรัฐบาลในสมัยนั ้น มาผสานกับเนื ้อหาเรื ่องอุปสรรคและความ

ยากลำบากจากเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนสาธารณะ มาเปนภาพยนตรสั้นที่วาดวยเรื่องของชายในชุด

นักศึกษากับกระเปาสัมภาระ ผูกำลังเดินทางกลับบาน แตกลับไมถึงเสียทีเน่ืองจากปญหาจากการเดินทาง

โดยระบบขนสงมวลชนสาธารณะ  

ผูเขียนไมไดใชวิธีการซอนภาพเพื่อแสดงใหเห็นการเหลือมซอนของเหตุการณ เวลา และสถานที่

แบบผลงานชิ้นกอน แตเลือกที่จะใชวิธีการสรางโครงสรางของบทขึ้นมาและใชวิธีลำดับฉากที่สลับไปมา 

คลายกับการกลาววา “เดินไปขางหนาหนึ่งกาว ถอยหลังสามกาว” แตขณะเดียวกัน เวลาของเสนเรื่องใน

ผลงานชิ้นนี้ไมไดถูกสลายไปในชวงหลังแบบผลงาน Home Coming 1896-2017- เวลาในผลงาน แล

กลับไปขางหนา ยังมีลักษณะเลาเรื่องแบบเดินไปขางหนา แตการจัดวางลำดับของฉากตาง ๆ มีการดึงเอา

ฉากที่เกิดขึ้นแลวกอนหนา มานำเสนออีกครั้ง แตมีการปรับเปลี่ยนระละเอียดเล็กนอย ดังตัวอยางของบท

ในลำดับฉากที่ 9- 1535

36 

9 : ภายนอก/ สถานีรถไฟ/ บาย  

รถไฟมาถึงสถานี แตหนุมนักศึกษาไมไดลงมา  

10 : ภายใน/ รถไฟ/ เย็น 

 
36 จากบทถายทำภาพยนตรขนาดสั้น แลกลับไปขางหนา ของผูเขียน  
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เขาหลับไปบนรถไฟ ต่ืนขึ้นมาพบวาของของเขาหายไปอีกแลว  

11 : ภายนอก/ สถานรีถไฟ/ บาย  

เขาเดินลงจากสถานีรถไฟ พบวาของของเขาอยูที่หนาสถานีรถไฟ เขาตรวจดูของขางใน 

จากน้ันเขาก็เดินออกไป    

12 : ภายใน/ บขส./ บาย  

เขาเดินมาจนถึงบขส. ไปซื้อต๋ัวรถไปบานคูซอด เขาวางของไว กลับมาดู ของเขาก็หายไป

อีกแลว เขากลบัไปสถานีรถไฟ 

13 : ภายใน/ รถไฟ/ เย็น  

เขากลับมาเก็บของที่มาอยูในรถไฟ   

14 : ภายนอก/ สถานรีถไฟ/ บาย 

รถไฟถึงสถานี เขาลงมา แตไมมีของที่เก็บมาดวย ปรากฏวาเขาเจอมันวางอยูหนาสถานี 

แลวเขาก็หยิบขึ้นมา ตรวจดูสิ่งของ แลวเดินไป  

15 : ถายซ้ำ 13-14  

แตครั้งน้ีตอนที่เขาลงมาจากรถไฟ เขามีของลงมาดวย และเขาก็พบของอีกกองวางอยู

หนาสถานี เขาแบกของทั้งสองกองแลวเดินไป 

จากลำดับฉากที่ 9-15 ในผลงาน ผูเขียนตั้งใจวางโครงสรางของบทใหมีลักษณะยอนกลับไปหาฉาก

ในลำดับกอนหนา เพื่อเลนกับการวนซ้ำย่ำอยูกับที่ ในฉากที่ 9-10 ผูเขียนสรางเงื่อนไขใหตัวละครพบเจอ

อุปสรรค ในที่น้ีคือ สัมภาระของเขาหายไป กอนที่ในฉากที่ 11 เขาจะพบเจอมัน แตในฉากที่ 12 สัมภาระ

ของเขาไดหายไปอีกครั้ง นั่นทำใหเขาตองยอนกลับสูฉากในรูปแบบของฉากที่ 9 อีกครั้ง แตมีลักษระ

แตกตางออกไปจากฉากเดิมในฉากที่ 13 โครงสรางของบทจึงมีการเดินไปขางหนาอยูแมจะมีการเขียนให

ยอนกลับ และในลำดับฉากที่ 15 เปนการกลับไปถายซ้ำในรูปแบบของฉากที่ 13-14 แตมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดบางประการของฉาก คลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากลำดับที่ 13 ซึ่งเปนรูปแบบแบบที่ผูเขียนให

คำนิยามวา “เดินไปขางหนาหน่ึงกาว ถอยหลังสามกาว” 

ผลงาน แลกลับไปขางหนา ยังคงไดรับอิทธิพลทางแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจาก นวนิยายไทย

เรื่อง เนรเทศ ของ ภู กระดาษ เชนเดียวกันกับผลงาน Home Coming 1896-2017- เพียงแตไมไดใช
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วิธีการวางภาพเหตุการณใหเหลื่อมซอนกัน แตใชวิธีการการวางโครงเรื่องใหมีลักษณะของการวนซ้ำย่ำอยู

กับที่แทน หรือที่เรียกวิธีการเลาเรื่องในลักษณะน้ีวา การเลาเรื่องในแบบไมเปนเสนตรง 

 

การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธในระยะที่ 1  

Waiting on a Train Station ผลงานภาพเคลื่อนไหวในป พ.ศ. 2562 ผลงานชิ้นนี้นำเสนอภาพ

อากัปกิริยาของผูคนภายในสถานีรถไฟ โดยมีสถานีรถไฟ 3 รูปแบบภายในงาน คือ 1.สถานีรถไฟหัวลำโพง 

2.สถานีรถไฟประจำจังหวัด 3.สถานียอยขนาดเล็ก สถานีทั้งสามรูปแบบ มีนิเวศลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไป กลาวคือ ในขณะที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ปรากฏภาพของผูคนจำนวนมากตลอดเวลา มีความโอ

โถงโออา สถานีรถไฟประจำจังหวัดอาจจะมีผูคนมากในบางเวลา แตสถานียอยขนาดเล็กนั้นแทบจะไมมี

ผูคน และมีลักษณะพิเศษบางประการ คือ มีรูปแบบคลายศาลาริมทาง ความแตกตางในเชิงพ้ืนที่เหลาน้ีให

ความหมายที่แตกตางกันไป  

ตัวผลงานเปนการบันทึกผูคนที่อยูภายในสถานีรถไฟ ไมวาจะยืน เดิน นั่ง ในอิริยาบถตาง ๆ ควบคู

ไปกับการบันทึกสภาพแวดลอมของตัวสถานีรถไฟ ที่มีการประดับตกแตงสถานีดวยภาพถายสถานีรถไฟ 

ภาพวาดธรรมชาติ และสัตวในสวนสัตว ภาพสถานที่ทองเที่ยว โดยในสวนของ 2 รูปแบบสถานีแรกน้ัน 

ผูเขียนบันทึกตามเหตุการณที่เกิดขึ้น แตในสวนของสถานียอยขนาดเล็ก ผูเขียนเลือกที่จะสรางเหตุการณ

ขึ้นมาผานตัวแสดงที่กำลังนั่งอยูบริเวณสถานีรถไฟที่มีลักษณะคลายศาลาริมทาง แลวเลนกีตารบทเพลง 

Five Hundred Miles อยู ซึ่งเปนบทเพลงแนวคันทรีที่มีเน้ือเพลงเกี่ยวของกับการเดินทางจากบานไปไกล

ดวยรถไฟแลวไมสามารถที่จะบายหนากลับบานไดเนื่องจากสภาพไรเงินไรงาน การเลนดนตรีของตัวแสดง

ทำหนาที่ออยอิ่งไปกับการรอคอยรถไฟ เบื้องหนาของเขาคือรถไฟของเลนที่กำลังวิ่งวนอยูในรางรูปทรง

วงกลม ทรงกลมของรางเปนการเชื่อมรอยระหวางฉากที่ถูกสรางขึ้นกับฉากที่ถายตามเหตุการณจริง

ระหวางสถานียอยขนาดเล็กกับสถานีหัวลำโพงและสถานีรถไฟประจำจังหวัด ผานรูปทรงกลมของนาิกา

ประจำสถานีที่กำลังเดินไปอยางชา ๆ  

ในผลงานชิ้นนี้ผูเขียนตองการที่จะนำเสนอความรูสึกอึดอัดในพื้นที่คลายกับสนามพลังที่ไหลเวียน

กดทับอยูภายในสถานี คลายกับผลงานของ ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ ใน A Ripe Volcano ภาพในผลงานดำเนิน

ไปอยางเช่ืองชาในมุมมองของการถูกลอบมอง พรอมกับเสียงบรรยากาศที่กดประสาท และคอย ๆ เนนย้ำ

อากัปกิริยาของผูคนผานการซอนภาพระหวางผู คนเคลื ่อนไหว จนเกิดเปนการทิ้งรองรอยของการ

เคลื่อนไหวผานเวลาที่เดินไปอยางเชื่องชา ในมุมหนึ่งการเคลื่อนไหวอยางเชื่องชาและทิ้งรองรอยของการ

เคลื่อนไหวมองดูคลายกับวิญญาณภูติผีที่กำลังลองลอยอยูภายในสถานี ในบางครั้งคลายเปนภาพแทนของ

ขบวนรถไฟ รวมทั้งเปนการเนนย้ำใหเห็นถึงอากัปกิริยาของผูคน  
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ในสวนหนึ่ง ผูเขียนไดรูปแบบนี้มาจากบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของคนและสัตวดวยภาพน่ิง

จำนวนหลายภาพแลวนำมาเรียงตอกันของถายเอ็ดเวิรด ไมยบริดจ (Eadweard Muybridge) ที่ จอรจิโอ 

อกัมเบน (Giorgio Agamben) นักปรัชญารวมสมัยชาวอิตาลี ไดอธิบายไวในบทความชื่อ Notes on 

gesture37 เกี่ยวกับความหมายของสื่อภาพยนตรในฐานะสิ่งที่ใชบันทึกอกัปกิริยา โดยเขาใหคำอธิบาย

ดังกลาวผานการมองความสอดคลองของการกำเนิดขึ้นของสื่อภาพยนตรในชวงปลายศตวรรษที่ 19 และ

ตนศตวรรษที่ 20 ไวในลักษณะที่วา ภาพยนตรและสื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวมีขึ้นเพื่อบันทึกอกัปกิริยาที่

กำลังจะหายไป โดยในชวงเวลาที่สื ่อภาพเคลื่อนไหวถือกำเนิด โลกตะวันตกมีการพบอาการของโรค 

tourette’s syndrome ที ่ม ีผลทำใหรางกายของผู ปวยไมสามารถควบคุมอกัปกิริยาของตัวเองได 

tourette’s syndrome จึงคืออาการของการลมสลายของอกัปทาทาง ปจเจกบุคคลจะไมสามารถ

เคลื่อนไหวไดอยางปกติอีกตอไปแลว ในยุคสมัยนี้ สื่อภาพยนตรและภาพเคลื่อนไหวจึงไมไดมีความสำคัญ

เพียงในฐานะของสื่อบันเทิง แตยังทำหนาที่ในการเปนเครื่องมือทางการแพทย ที่สามารถชวยใหแพทยใช

บ ันทึกภาพเคลื ่อนไหวเพื ่อใช ในการศึกษาอาการของโรคดังกลาวอีกดวย นอกจากนี ้และ สื่อ

ภาพเคลื่อนไหวในยุคเริ่มแรกยังเปนการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของมนุษยและสิ่งตาง ๆ ในหลากหลาย

กิริยาเปนหลัก โดยที่ยังไมไดมีความมุงหมายที่จะเลาเรื่อง ดังเชนการบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของคน

และสัตวดวยภาพนิ่งจำนวนหลายภาพแลวนำมาเรียงตอกันของ เอ็ดเวิรด ไมยบริดจ หรือภาพยนตรยุค

แรกของพี่นองลูมิแยร  (Auguste and Louis Lumière) ที่แสดงภาพของคนงานหลังเลิกงาน และผูคนที่

กำลังลงจากรถไฟ ในแงนี้ ในมุมมองของอกัมเบน ภาพยนตรหรือภาพเคลื่อนไหวจึงมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่

บันทึกอกัปกิริยา (gesture)  

จากความหมายขางตน นอกจากการแสดงใหเห็นถึงอากัปกิริยา ผูเขียนยังใชภาพซอนตอกันของ

ผูคนในความหมายของการสูญเสียตัวตนไป ผานความไมชัดของรางกาย และทิ้งรองรอยของตัวตนภายใน

พ้ืนที่   

ในขณะที่เวลาเดินไปเรื่อย ๆ ผานความเชื่องชาของผูคนที่สะทอนออกมาผานรองรอยของการ

เคลื่อนไหว สิ่งที่เชื่อมทสถานีทั้งสามรูปแบบเขาดวยกันคือเวลาแบบทางการ ที่จะมีการเปดเพลงชาติใน

เวลา 18:00 น. เมื่อถึงกำหนดเวลา ภาพการจับอากัปกิริยาของผูคนจะเดนชัดขึ้นทันทีเมืองรองรอยของ

การเคลื่อนไหลเคลื่อนตัวเขาสูรางที่กำลังหยุดนิ่ง ในตอนทายของผลงานจึงเปนการเผยแสดงพลังงานที่

แฝงอยูของสถานที่ออกมา และแสดงตัวผานอากัปกิริยาของผูคนในพ้ืนที่ที่กำลังรอคอยอยูในพ้ืนที่   

 

 
37 Giorgio Agamben, Means Without End – Notes on Politics (University of Minnesota Press, 

2000) 
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การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธในระยะที่ 2 

Abysm ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่สรางสรรคในชวงทายป พ.ศ. 2562 จนถึงป พ.ศ. 2563 ผลงาน

ชิ้นนี้นำเสนอภาพของสภาพรถติดบนทองถนนรวมถึงการเดินทางสัญจร การเฝารอใชบริการรถสาธารณะ

ของผูคนในกรุงเทพมหานครในหลาย ๆ จุด มีการนำเสนอดวยอัตราสวนภาพแบบ ultra-widescreen ที่

มีขนาดอัตราสวนของภาพ 2.37:1 หรือ 21:9 ซึ่งมีความกวางกวาขนาดจอแบบ 4:3, 16:9  

Abysm แปลความไดวา หวงเหวที่ลึกสุดหยั่ง, เลวรายอยางมาก, มาตรฐานที่ต่ำมาก ฯลฯ โดยนัย

ความหมายที่ตองการใหพองกับภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในผลงาน คือการเดินทาง การเฝารอรถ และ

การตองเผชิญกับสภาพจราจรที่มีอุปสรรค - ที่มองหาทางออกไมได อีกประการหนึ่ง Abysm ไมไดมี

ความหมายเฉพาะเจาะจง แตสามารถสื่อสารไดถึงหวงความรูสึกของสภาวะหนึ่ง ซึ่งเปนความตองการ

ประการหนึ่งในผลงานชิ้นนี้ที่จะสรางมวลความรูสึกทางภาพประสบการณที่ถูกบีบอัดและการประเด

ประดังของภาพออกมา    

ในชวงแรกของผลงาน ภาพขนาดเล็กคอยๆ ปรากฏขึ้นอยางไมเฉพาะเจาะจงภายในจอภาพ เปน

ดวงภาพของมุมตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครที่เรียงตอกันเปนภูมิทัศนรูปแบบใหมที่แสดงใหเห็นภาพ

โดยรวมของเมืองในจุดที่เปนจุดสัญจรของผูคนและรถรา กอนที่ดวงภาพจะคอยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นและ

เคลื ่อนยายถายเทตัวของมันเองคลายกันกันเคลื ่อนไปของรถราบนถนน ภาพจากตางพื ้นที ่คอยๆ 

เคลื่อนยายมาปะทะประสานกัน จากซายและขวา จากบนและลาง กระทั่งภาพของพื้นที่คอยๆ ถูกทับ

ซอนจนยุงเหยิง จากนั้นภาพจึงคลายตัวเองเพื่อที่จะนำไปสูองกถัดไป ซึ่งเปนภาพของการเชื่อมตอพื้นที่

ตาง ๆ เขาดวยกันเชนเดิม แตมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและดูมีความเปนพื้นที่มากขึ้น ในสวนกลาง

ภาพปรากฏกลุมคนที่กำลังรอคอยรถโดยสารประจำทาง ในสวนรอบนั้นเปนรถราที่คอยๆ เคลื่อนตัวไป

ตามกัน เสมือนภาพของผูคนที่กำลังติดเกาะ จากนั้นภาพไดเคลื่อนตัวเขาไปสูกลุมผูคนที่กำลังเฝารอรถ

โดยสารประจำทางอยู มุมมองของภาพไดเปลี่ยนไปเปนการนำเสนอกลุมของผูคนที่กำลังเดินทางสัญจร 

และเฝารอรถโดยสาร 

ในผลงาน Abysm มุมมองของภาพถูกกำหนดไวโดยหลักๆ 3 มุมมอง คือ  

1. มุมมองจากภาพของพ้ืนที่หลายๆ พ้ืนที่ที่ปรากฏขึ้นมาในจอภาพอยางไมประติดประตอกัน  

2. มุมมองของพ้ืนที่จากภาพของพ้ืนที่หลาย ๆ ภาพที่มีความประติดประตอกัน  

3. มุมมองของกลุมผูคนกำลังเดินทางสัญจร และเฝารอรถโดยสาร 

จาก 3 มุมมอง ผลงานนี้มีการเรียงลำดับของมุมมองในลักษณะ 3 ระดับ ในลักษณะที่เริ ่มจาก 

ระยะไกล – กลาง - ใกล  โดยระยะไกลเริ่มตนจากมุมมองที่นำเสนอภาพรวมของหลากหลายสถานที่ขึ้น
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พรอมกัน กอนจะเขามาสูภาพระยะกลางที่พื้นที่มีความเฉพาะขึ้น แตก็ยังถูกประกอบขึ้นจากภาพหลาย ๆ 

พ้ืนที่อยู จนมาสูภาพในระยะใกล คือการถายผูคนในทายที่สุด  

การปรากฏขึ้นของภาพหลายภาพในตอนตนของผลงาน สื่อสารไปถึงปญหาสภาพการเดินทางและ

จราจรที่ติดขัดนั้นเปนปญหาที่กระจายตัวอยูในหลายที่ และอาจเกิดขึ้นกันตางเวลา - สถานที่ แตหลาย

เหตุการณในตางเวลา-สถานที่ ตางแสดงภาพของปญหาทางทองถนนเชนเดียวกัน  ภาพเหตุการณจึง

ปรากฏขึ้นในเฟรมภาพในลักษณะที่มีความตอเนื่อง พรอม ๆ กัน เพื่อเชื่อมรอยเหตุการณหนึ่งไปสูอีก

เหตุการณหนึ่ง การเลือกใชอัตราสวนภาพแบบ ultra-widescreen หรือขนาดอัตราสวนของภาพ 2.37:1 

จึงสามารถนำเสนอภาพที่มีความตอเนื่องได เนื่องจากความยาวของแนวนอนของภาพ สามารถใชในการ

ปอนภาพจากซายไปขวา หรือจากขวา ไปซาย ไดยาวมากขึ้น 

ในสวนที่ 3 ของผลงานซึ่งเปนสวนที่นำเสนอมุมมองของกลุมผูคน กลุมผูคนที่ปรากฏในผลงานเปน

กลุมผูคนที่กำลังเดินทางกลับบานในชวงเทศกาลปใหมในสถานีหมอชิต ภาพของผูคนที่นั่งอยูกับสัมภาระ

ของตนเอง และผูคนที่เดินสวนกันไปมาภายในสถานี สวนนี้ถูกนำเสนอดวยภาพดวยการ pan คือการ

เคลื่อนกลองในแนวระนาบจากซายไปขวาหรือขวาไปซาย โดยตัวกลองจะยึดอยูกับขาตั้ง ช็อตแบบน้ี

เปนช็อตที่กินเวลา เพราะการเคลื่อนของกลองจำเปนตองใชความชาและนุมนวล การ pan ยังตางจาก

ธรรมชาติการมองของคน เพราะการกวาดสายตามองเหตุการณ สายตามักจะกระโดดจากจุดหนึ่งไปสูอีก

จุดหนึ่ง รายละเอียดระหวางนั้นจะถูกมองขามไป สวนใหญแลวการ pan มักใชเพื่อรักษาการเคลื่อนไหว

ของตัวละคร ในกรณีของภาพที่มีตัวละครหลัก แตในผลงานช้ินน้ี การ pan ถูกใชเพ่ือแสดงอาณาบริเวณที่

เต็มไปดวยผูคนที่เดินไปเดินมาราวกับการ pan น้ันถูก pan อยูเปนวงกลม 

ตอมา ในการประเมินครั ้งที่ 2 Abysm ถูกขยายขึ้นเปนการฉายผานโปรเจ็กเตอร 2 จอ ดวย

อัตราสวนภาพ 2.37:1 เพื่อทำใหภาพของเหตุการณมีความยาวขึ้นในแนวระนาบ ระยะเวลาของการ

เปลี่ยนถายภาพ การสงภาพจากอีกมุมหน่ึงมาสูอีกมุมหน่ึงมีมุมมองที่กวางขึ้น รวมทั้งมีการเพ่ิมเติมสถานที่

เขาไปมากขึ้น  

Routine ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่สรางสรรคในป พ.ศ. 2563 ผลงานชิ้นนี้นำเสนอภาพของการ

เผชิญกับการเดินทางในทุกเมื่อเชื่อวันภายในเมืองหลวง ผลงานประกอบขึ้นจากภาพที่ถูกบันทึกในตาง

กรรมตางวาระ ไมไดมีความเฉพาะเจาะจงทางชวงเวลาหรือเหตุการณ Routine เปนผลงานที่นำเสนอ

ทางดานการตัดตอและเทคนิคมากกวาการเลาเรื่อง เน่ืองจากภาพในผลงานเปนภาพที่ประกอบเขาดวยกัน

จากหลากหลายที่มาที่ถูกบันทึกเอาไวในตางวาระ ซึ่งความจำเพาะของเหตุการณที่ถูกบันทึกนี้เองที่ทำให

ภาพจากหลากหลายที่มาสามารถนำมาประสานกันได ผานโครงสรางการดำเนินไปของเวลาและภาพที่ถูก

บีบอัด 
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ผลงานชิ้นนี้นำเสนอภาพโดยทั่วไปที่เราสามารถพบเห็นไดจากการเดินทางในชวงเวลาเรงดวน 

หากแตความทั่วไปเปนกิจวัตรประจำวันนี่เองที่เปนจุดสำคัญของผลงานชิ้นนี้ เนื่องจากสิ่งที่ดำเนินไปราว

กับเปนปกตินี้เองที่มักจะทำใหเราไมทันไดตระหนักถึงผลกระทบของมัน Routine จึงเปนผลงานที่ทำซ้ำ

ฉากเดิม ดวยการเพิ่มอัตราเรงมากขึ้น ตามจังหวะของดนตรีประกอบที่มีที่มาจากเสียงสัญญาณไฟ และ

ชวนใหนึกถึงเสียงการเดินของนาิกา การทำซ้ำเหตุการณใน Routine ยังเปรียบไดกับการเดินทางในวัน

หนึ่งวัน ที่หากถูกเนนย้ำทางอัตราเรงและการทำซ้ำของภาพเดิม ก็สามารถทำใหเห็นสภาพของการ

เดินทางที่ดูราวกับวาเปนปกติ แตก็สงผลกระทบไมนอยในชีวิตประจำวัน  

Wait ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่สรางสรรคในป พ.ศ. 2563 ผลงานชิ้นนี้เปนอีกแงมุมจากผลงาน 

Routine ถาหาก Routine พูดถึงการเผชิญกับเดินทางในเมืองหลวง Wait ก็คือการนำเสนอภาพของผูคน

ที่กำลังจะกลับบานในชวงวันหยุดยาวของเทศกาล ซึ่งผูคนสวนใหญเปนคนจากตางจังหวัด Wait เปน

ผลงานที่นำเสนอภาพเคลื ่อนไหวที ่ถูกบันทึกที ่สถานีขนสงผู โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ดวยทาทีที่

ตรงไปตรงมา ดวยการนำเสนอภาพของการรอคอยของผูคน ผานอิริยาบถของการนั่ง การสูบบุหรี่ ไป

จนถึงการนอน เพ่ือรอคอยการกลับบานดวยรถโดยสารประจำทาง  

Travel and Difficulty on Dialogue ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่สรางสรรคในป พ.ศ. 2563 ผลงาน

ชิ้นนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดี ในรูปแบบของการสัมภาษณ ผลงานชิ้นนี้ผู เขียนไดเดินทางไป

สัมภาษณ ภู กระดาษ ณ จังหวัดชลบุรี ภู กระดาษ เปนนักเขียนอีสาน ผูเขียนนิยายเรื่องเนรเทศ ที่เลา

เรื ่องการกลับบานในชวงเทศกาลอันแสนยากลำบากของครอบครัวคนอีสานที ่มาทำงานอยู ในภาค

ตะวันออก ผลงานช้ินน้ีจึงมีบทสัมภาษณที่เปนภาษาอีสานอยางหลีกเลี่ยงไมได  

Travel and Difficulty on Dialogue ไมใชสารคดีที่ยึดโยงอยูกับการนำเสนอความรู ขอเท็จจริง

อยางแนนหนา แตผลงานสารคดีชิ้นนี้ใหความสำคัญไปที่เสียงบน การระบายความรูสึกไมพอใจ การบอก

เลาประสบการณ ซึ่งสิ่งเหลานี้มักเปนสิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือไมใหความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อผลงาน

ช้ินน้ีถูกนำเสนอดวยน้ำเสียงของภาษาแบบอ่ืน ที่ไมใชภาษาศูนยกลาง ดวยความประสงคคือการสรางการ

รับรูถึกความเปนอื่นผานเสียงของผูอื่นที่กำลังบอกเลาถึงความทุกขที่ไดพบเจอจากการเดินทาง ความ

เหลื่อมล้ำ ความแตกตางกันของเมืองในตางจังหวัด และเมืองในศูนยกลาง  

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 - 14 ผลงานกอนศิลปนิพนธ  

ช่ือผลงาน  Home Coming 1896-2017- 
ความยาว  12:08 นาท ี
เทคนิค   วีดิโอ 
ปที่สราง  2017 
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ภาพที่ 15 - 16 ผลงานกอนศิลปนิพนธ  
ช่ือผลงาน  แลกลับไปขางหนา 
ความยาว  20:53 นาท ี
เทคนิค   วีดิโอ  
ปที่สราง  2018 



52 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 - 18 ผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 1  
ช่ือผลงาน  Waiting on a Train Station  
ความยาว  7:36 นาท ี
เทคนิค   วีดิโอ  
ปที่สราง  201
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ภาพที่ 19 - 20 ผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 2  
ช่ือผลงาน   Abysm  
ความยาว  10:30 นาท ี
เทคนิค  วีดิโอ    
ปที่สราง  2020 

 

 

 



54 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 21 ผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 2  
ช่ือผลงาน  Abysm 
ความยาว  10:30 นาท ี
เทคนิค  วีดิโอ  
ปที่สราง  2020 
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ภาพที่ 22-23 ผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 2  

ช่ือผลงาน  Routine 
ความยาว  4:40 นาท ี
เทคนิค  วีดิโอ  
ปที่สราง  2020 
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ภาพที่ 22-23 ผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 2  
ช่ือผลงาน  Wait 
ความยาว  4:00 นาท ี
เทคนิค  วีดิโอ  
ปที่สราง  2020 
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ภาพที่ 26-27 ผลงานศิลปนิพนธระยะที่ 2  

ช่ือผลงาน  Travel and Difficulty on Dialogue 
ความยาว  8:00 นาท ี
เทคนิค  วีดิโอ  
ปที่สราง  2020 
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บทที่ 5 

สรุปผลการสรางสรรค  

 

การเดินทางเปนสิ่งสามัญที่สัมพันธอยูในชีวิตประจำวันของมนุษย ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ใน

ปจจุบันที่รัฐไดพัฒนาเขาสูยุคสมัยใหมเรียบรอยแลว ระบบขนสงมวลชนคมนาคมติดตอสื่อสารไดกระจาย

โครงขายไปในทุกพื้นที่ใหเชื่อมเขาหากัน การเดินทางก็ดูราวกับจะไมใชเรื ่องยากแตอยางใด ผูคนใน

รัฐสมัยใหมสามารถใชบริการระบบขนสงมวลชนสาธารณะกระทั่งพาหนะสวนตัวในการเดินทางสัญจร วิถี

ชีวิตของมนุษยดูเหมือนวาจะมีความสะดวกสบายและไปไหนมาไหนไดอยางอิสระมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ภาพ คำบอกเลา และประสบการณของปญหาจากการเดินทาง การเฝารอคอยรถประจำทางที่นานกวาจะ

มาสักคัน การติดอยูบนทองถนนในวันที่เต็มไปดวยรถราที่แทบจะไมขยับเขยื้อน การอยูบนรถไฟที่

เสียเวลามากกวาครึ่งวัน ไปจนถึงการไมมีระบบขนสงสาธารณะในตางจังหวัดแทบจะทุกหนแหง ก็ดูจะ

เปนสิ่งที่ขัดแยงสวนทางกับความสะดวกสบายและไปไหนมาไหนไดอยางอิสระอยางที่ควรจะเปนใน

รัฐสมัยใหม  

สิ่งเหลาน้ีลวนทำใหเกิดการตั้งคำถามตอปญหาที่เกิดขึ้น วาเหตุใดแมวาจะเขาสูความเปนยุค

สมัยใหมแลว ผูคนจำนวนมากมายก็ยังสูญเสียพลังงานและเวลาในชีวิตไปกับปญหาการเดินทาง ทั้งการ

เดินทางระยะสั้น ๆ ที่ใชเวลายาวนานในกรุงเทพมหานครเองก็ดี การเดินทางจากบานเกิดมาเพ่ือทำงาน

ประกอบอาชีพเองก็ดี และการเดินทางกลับครั้งใหญในทุกชวงเทศกาลเองก็ดี สิ่งเหลาน้ีหลีกเลี่ยงไมไดที่

จะมองปรากฏการณน้ีในระดับโครงสรางทางสังคม ถึงระบบและการจัดการที่เปนอยู  

จากภาพและประสบการณที่ไดประสบพบเจอจากการเดินทาง ไดนำมาสูการพัฒนามาเปนการ

บันทึกภาพเคลื่อนไหว ผานการศึกษาในโครงการศิลปนิพนธ โดยมุงไปที่การถายทอดและนำเสนอภาพ

การเดินทางของผูคนในชีวิตประจำวัน และเพื่อใหเกิดการสะทอนใหเห็นถึงปญหาและผลกระทบในระดับ

โครงสรางไปในคราวเดียวกัน ในการศึกษาในโครงการศิลปนิพนธ  

สุดทายนี้ผูเขียนหวังวาโครงการศลิปนิพนธของผูเขียน จะเปนสวนหนึ่งในการสรางการรับรับรู เผย

แสดงใหเห็นถึงปญหาและผลกระทบที่ผูคนไดประสบพบเจอจากการเดินทางในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมา

ซึ่งการต้ังคำถามถึงความผิดปกติของระบบโครงสรางทางสังคมที่เราดำรงอยูตอไป  
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ  

 

ชื่อผลงาน ระยะเวลา เทคนิค 

Waiting on a Train Station  7:36 นาท ี วิดีโอ 

Abysm  10:30 นาท ี วิดีโอ 

Routine   4:40 นาท ี วิดีโอ 

Wait  4:00 นาท ี วิดีโอ 

Travel and Difficulty on Dialogue  8:00 นาท ี วิดีโอ 
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