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บทคัดย่อ 

มนุษย์ที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ แท้จริงแล้วจิตใจนั้นอาจไม่ได้สูงส่งตามที่จินตนาการเสมอ
ไป เพราะมีมนุษย์จ านวนไม่น้อยที่มักกดขี่สิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าหรือไร้ทางสู้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ปล่อย
ให้จิตลุ่มหลงกับความอยากหรือกิเลสโดยไม่ค านึงถึงบาปจนได้ทรมานชีวิตอื่น ประเด็นเรื่องการทารุณ
กรรมสัตว์เป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญในสังคมที่มักถูกมองข้าม จนได้ฝั่งรากลึกลงไปในสังคมจน
กลายเป็นความเคยชินที่สามารถเห็นได้ทั่วไปผ่านกระบวนการการกินอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งถูกใช้แทน
สัญลักษณ์ของความมั่งมี แต่ชีวิตของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นแท้จริงแล้วก็มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่าคนเลย ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ชุด “สัญชาตญาณวิปริต” จึงได้สะท้อน มุมมอง
ของมนุษย์ โดยใช้รูปทรงของตุ๊กตาหรือของเล่นแทนค่าของชีวิตเพื่อสื่อว่า มนุษย์มองชีวิตเป็นแค่ของ
เล่น 
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Abstract 

Humans are named as noble animals, but are we truly as noble as imagined? 
Lots of humans oppress others especially living creatures that are seen as lower or 
weaker. Humans who are dominated  by greed and lust often harms other living 
creature without the fear of karma, leading to one of the most important issues in 
society; animal cruelty. However it is overlooked and had deeply rooted into society 
as if it is a normal occurrence, as human tend to enjoy the cruel process of living food 
or torturing animals, which sometimes are used as a symbol of wealth. Even said that, 
every living creature has equal values in life. Therefore in this set of artwork, using the 
technique Screen Printing, “Insane Instinct”, the artist uses a toy to represent life, to 
portray that human only view life as a toy. 
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บทที่ 1 

 บทน า  

ทัศนคตขิองแต่ละคนอาจดูเป็นเพียงแค่ประเด็นที่เล็กน้อย แต่เป็นสิ่งที่จะหยั่งรากลึกลงไปใน
สังคมโดยที่ไมรู่้ตัว การที่ปลูกฝังความคิดในรุ่นต่อรุ่นนั้น อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่เมล็ดพันธุ์
เล็กๆ แต่มันกจ็ะขยายใหญ่ขึน้และกลายเปน็ส่วนหนึ่งของความเคยชิน รวมไปถึงการให้คุณค่ากับชีวิต
อื่นอื่นด้วย มีหลายคนได้กลา่วไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะสามารถแยกแยะผดิชอบช่ัวดี และ
ด ารงอยู่ในศีลธรรมอันดี จึงคิดว่าตนอยู่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นอ่ืน และจ าแนกคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่นอืน่
ให้ลดหลั่นกันไป เช่น สัตว์ แท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือ เพราะการกระท า
มากมายที่ได้กระท าไปนั้นขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่นการเบียดเบียน ทารุณสิ่งมีชีวิตอื่น มนุษย์หลายคน
มองว่าสัตว์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีไว้เพ่ือบริโภค หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ด้อยค่ากว่า จึงมองข้ามประเด็นของ
เรื่องทารุณกรรมสัตว์ หากท าเพื่อบริโภค หรือเพ่ือความบันเทิง ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดใดก็อาจ
เปลี่ยนจากผิดเป็นชอบได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตใต้ส านึกของคนที่มักกดขี่สิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าหรือไร้
ทางสู ้ ประเด็นเรื่องการทารุณกรรมสัตว์เป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญในสังคมที่มักถูกมองข้าม แต่ชีวิต
ของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นก็มคีุณค่าไม่น้อยไปกว่ากัน 

ที่มาและความส าคญัของการสร้างสรรค ์

มนุษย์มักมีพฤติกรรมในการบริโภคที่ผิดแปลก เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นที่มักบริโภค
เพื่อความอยู่รอดมากกว่าความเพลิดเพลินทางด้านจิตใจ โดยบางครั้งอาจขัดต่อศีลธรรม ที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือ การนิยมบริโภคอาหารที่สดจนเรียกได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ หรืออาจดูเหมือนมีความสุขกับความ
ทุรนทุรายของชีวิตที่ก าลังจะดับสูญไป ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการทารุณกรรมอย่างชัดเจน โดยที่หลายครั้ง
กระบวนการเหล่านี้มีความโหดเหี้ยม ซึ่งผู้คนมักมองข้าม เพราะเห็นว่าท าเพื่อการบริโภค แต่มนุษย์
เรา ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจ ถึงคุณค่าของชีวิตเหล่านี้ เพราะมองว่าเป็นเพียงแค่อาหาร อาหารแปลกๆ
หรือการกินสดๆแบบ living food จัดได้ว่าเป็นอาหารที่เกินจ าเป็น เป็นความฟุ่มเฟือย เหมือนกับการ
กินหูฉลาม  เราไม่ได้กินมันทั้งตัวแต่เราตัดเพียงส่วนครีบมาและปล่อยให้มันตายอย่างทรมาน ไม่ได้กิน
เพราะความอร่อยแต่ใช้การกินเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งมี เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงฐานะ ลักษณะ
เหล่านี้จึงอาจสะท้อนได้ถึงความมีกิเลสตัญหาของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอ ส่งผลถึงการใช้ชีวิตกับสังคม จน
ดูเหมือนมนุษย์จะมีความตะกระตะกรามกับทุกทุกเรื่องตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ 
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ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึง การให้คุณค่ากับชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกัน มนุษย์เราเห็นแก่ความต้องการส่วน
ตนโดยไม่ค านึงถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ นอกจากนั้นพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้อาจไม่ได้เกิดจากค่านิยม
เพียงอย่างเดียว แต่มาจากสภาวะแปรปรวนภายในจิตใต้ส านึก ซึ่งแสดงออกถึงความวิปริตในใจคน 
เพราะการกระท าดังกล่าวเปรียบเสมือนการเสพความทรมาน  จึงอยากให้ผู้คนตั้งค าถามกับตัวเอง
ว่า  เราก าลังทารุณกรรมสัตว์อยู่หรือไม่  ยิ่งมองลึกลงไป คนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนความชั่วร้ายที่ซ่อน
อยู่ในคนหมู่มาก และความคิดเหล่านี้ก็เริ่มซึมซับเข้าสู่สังคมโดยที่ไม่รู้ตัว คนส่วนมากอาจมองปัญหานี้
เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย แต่ทัศนคติที่มีต่อการทารุณกรรมสัตว์ ยิ่งถูกปล่อยปละละเลยไปมาก
เท่าไหร่ ความรุนแรงก็จะยิ่งทวีคูณจนอาจน าไปสู่การเอาเปรียบ ทุจริตในสังคม การเสพกระบวนการ
ของการทารุณต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าพาจิตของมนุษย์ไปสู่ความเห็นแก่ตัว และอาจสืบเนื่องไปถึง
การทารุณกรรมประเภทอื่นๆ เช่นระหว่างคนกับคน หรือ คนกับสิ่งแวดล้อม  ประเด็นนี้สามารถ
สะท้อนถึงจิตใต้ส านึกของคนในสังคมที่ต้องการกดขี่ผู้ที่ด้อยกว่าตนหรือไร้ทางสู้ ซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็น
ภาวะที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคนทุกคน เพียงแค่เราสามารถควบคุมมันได้หรือไม่เท่านั้น แต่หากผู้ใดที่
ปล่อยให้ความต้องการมาครอบง า ก็อาจกระท าการโดยขาดสติและพยายามฉกฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
มาไว้ในครอบครอง ในที่นี้ก็คือชีวิตและวิญญาณของสัตว์ที่ไร้ทางสู้ ยิ่งการกระท าเหล่านี้ถูกแพร่หลาย
จนกระทั่งผู้คนเริ่มคุ้นชินราวกับว่าเป็นเรื่องปกติ มันก็จะฝังรากลึกลงในสังคม และหล่อหลอมเข้าสู่
มนุษย์รุ่นหลัง  

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

จากความเป็นมาและความส าคัญที่ข้าพเจ้ากล่าวมานั้นข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอดังนี้ 

1. เพื่อค้นคว้าหารูปแบบการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตน เป็นภาพพิมพ์ Silkscreen ที่ท าขึ้น
เพื่อให้ผู้คนตั้งค าถามกับตัวเองว่า  เราก าลังทารุณกรรมสัตว์อยู่หรือไม่  และสิ่งที่เราท านั้นมันถูก
ควรแล้วหรือกับพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม  

2. เผยแพร่ให้เห็นถึง เรื่องราวของการทารุณกรรมสัตว์ ที่คนเรามักมองข้ามหรือไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับชีวิตอื่นๆ น าเสนอสภาวะแปรปรวนภายใต้จิตใต้ส านึกของคน 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

งานศิลปะชุดนี้พูดถึงประเด็นของการทารุณกรรมสัตว์ โดยเสนอให้เห็นว่ามนุษย์เรามักเห็นแก่
ความต้องการส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึงคุณค่าของชีวิต มองข้ามประเด็นของการทารุณกรรมหรือการท า
ร้ายเพียงเพราะเราไม่ได้ให้ค่าของชีวิตเหล่าน้ันอย่างเท่าเทียม บางคนใช้การแสดงออกเหล่านี้เป็น
สัญลักษณ์แทนค่าความมั่งมี เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงฐานะ  หรือเป็นเพียงแค่สภาวะทางจิตของคนที่ถูก
ครอบง าด้วยความอยาก เพราะแน่นอนว่าการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรม เป็นการขดัต่อศีลข้อหนึ่ง 
ได้แก่ การฆ่า เบียดเบียนท าร้าย กักขังทรมานสัตว์ ไมว่่าเราจะเป็นผู้กระท าด้วยตัวเอง หรือจะสั่งให้
ผู้อื่นกระท าหรอืรับรู้กับการกระท าของผู้อ่ืนก็ล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น 

ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม มนุษย์เราเห็นแก่ความต้องการส่วนตัว 
และ ปล่อยตัวไปตามความอยากหรือกิเลสจนขาดสติไร้ซึ่งการไตร่ตรอง โดยไม่ค านึงถึงบาป และ
เบียดเบียนทรมานชีวิตอื่น ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นสัญลักษณ์แทนค่าของชีวิต โดย
น าเสนอมุมมองว่า คนมักมองชีวิตเป็นเหมือนของเล่น หรือมองชีวิตที่ต่ าต้อยกว่าเป็นเหมือนของเล่น 
ดังนั้นจึงต้องการให้ทุกคนเกิดความสะเทือนใจและกลับมาคิดที่จะไม่เอาเปรียบชีวิตอื่นในสังคม 
เพราะการปลูกฝังจิตใต้ส านึกของคนด้วยความเห็นแก่ตัวมากเพียงใด หากคนผู้นั้นมีอ านาจมากก็จะ
สามารถเอาเปรียบได้มาก เพราะคนมักเอาเปรียบชีวิตที่ด้อยกว่า   

ขอบเขตของการสร้างสรรค ์

ในการสร้างศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ข้าพเจ้าได้ก าหนดขอบเขตของการท างานทั้งเนื่อหา รูปแบบ
และเทคนิค ให้สอดคล้องกับแนวความคิดไว้ดังนี้ 

1. ด้านเนื้อหา แสดงเน้ือหาเรื่องราวของการทารุณกรรมสัตว์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งโดยเจตนาและ
ไม่เจตนา ซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากจิตใจของมนุษย์ที่ปล่อยให้ความอยากเข้ามาควบคุมสติจนเกิด
สภาวะที่แปรปรวนในจิตใต้ส านึก จนเกิดค่านิยมที่ผิดแปลกที่ท าให้คนลืมความส าคัญและค่าของ
ชีวิต นอกจากนั้นการใช้ตุ๊กตาเป็นสื่อแทนในงานยังสะท้อนถึงการปลูกฝังเด็กๆ สังคมที่ผู้คนมี
จิตใจที่อ ามหิตได้เข้ามาท าร้ายและกลืนกินจิตอันบริสุทธิ์ที่ไร้ทางสู ้

2. ด้านรูปแบบ เป็นการน าเสนอผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติมีลักษณะเป็นผลงานกึ่งเหมือนจริง โดยมี
การใช้ตุ๊กตาเป็นสัญลักษณ์แทนของสัตว์เพราะสัตว์นั้นเหมือนตุ๊กตาที่ไร้ทางสู้ เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่
บริสุทธิ์ เป็นเพียงแค่ผู้ถูกกระท า และเป็นวัตถุที่ถูกใช้อย่างเห็นแก่ตัว และน ามาจัดวาง
องค์ประกอบกับพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดความสมจริง โดยพื้นหลังจะเน้นบรรยากาศของภาพที่ใช้โทน
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เทาด าจึงแสดงออกถึงความหดหู่และโหดร้าย ต้องการให้ผู้ดูเกิดความสะเทือนใจและกลับมาฉุก
คิดถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม 

3. ด้านเทคนิค น าเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ โดยเน้นไปที่ประเด็นการบริโภค 
2. รวบรวมข้อมูลกฎหมายคุม้ครองสัตว์ และตัวอย่างเหตุการณ์ทารุณกรรมสัตว์ 
3. ศึกษาหาข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลผลงานศิลปินที่มีความคล้ายคลึงทั้งในแนวความคิดและ  

รูปแบบการแสดงออก แล้วน าข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง 
4. สร้างภาพต้นแบบหรือแบบร่าง (Sketch) จ านวนหลายชิ้น แล้วเลือกแบบร่างที่ดีเพื่อจะน ามาขยาย

ขนาดสร้างเป็นผลงานจริง 
5. สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพพิมพ์เทคนิค Silkscreen 
6. วิเคราะห์และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 

แหล่งข้อมูล  

1. ข้อมูลจากข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทารุณกรรมสัตว ์
2. ข้อมูลจากสื่ออเิล็กทรอนิคส์เว็บไซต์ต่างๆ  
3. การศึกษาจากการสังเกต 
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บทที่ 2  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

ก่อนที่จะได้แนวความคิดและกลายเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ แรงบันดาลใจของงานชุดนี้
ได้มาจากเรื่องราวต่างๆและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อต่างๆทาง
อินเตอร์เน็ต หรือ โทรทัศน์ ผ่านวิดีโอ รายการต่างๆที่ถ่ายทอดพฤติกรรมการกินอาหารแปลกๆ 
พฤติกรรมที่เต็มไปด้วยความทารุณ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจ จึงได้
ท าการค้นคว้าข้อมูลและค้นหาศิลปินและงานศิลปะที่มาเป็นแรงบันดาลใจทั้งด้าน แนวความคิดและ
รูปแบบ พื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้ไปถ่ายภาพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของพื้นหลังเองก็มีอิทธิพลอย่างมาก 
เนื่องจากสถานที่ที่เน้นไปคือบริบทของเขียงหรือแผงขายเนื้อสัตว์ เช่น แผงขายหมู ซึ่งตามสถานที่
เหล่านี้มักเอาหมูทั้งตัวมาแล่หรือช าแหล่เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความสดใหม่ ซึ่งให้ความรู้สึกน่า
สะอิดสะเอียนเพราะภาพของเนื้อสดๆที่กองไว้ และกลิ่นคาวเลือดซึ่งสื่อถึงความรุนแรง ตุ๊กตาที่
เลือกใช้เองก็มีความหมาย เพราะตุ๊กตาเป็นสิ่งที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ของวัยเด็กและเป็นสัญลักษณ์แทน
ค่าของชีวิตสัตว์ ดังนั้นการเลือกใช้ตุ๊กตาที่มีรูปทรงคล้ายสัตให้ความรู้สึกที่ชัดเจนกว่าและเข้าถึงได้
มากกว่าตุ๊กตาประเภทอื่นๆ ดังนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลและขัดเกลาแนวความคิดจนสร้างสรรค์เป็น
ผลงานชุด “สัญชาตญาณวิปริต” 

 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ก่อนที่จะเกิดมาเป็นแนวความคิดดังกล่าวในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมากมาย 
จากสภาพแวดล้อม และสิ่งต่างๆที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อ ไม่ว่าจะเป็น สื่ออิเล็กทรอนกิส์ โทรทัศน ์
หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งที่พบได้ในชีวิตประจ าวันและพบเห็นได้โดยทั่วไป จนหลายคนมองข้ามและมองว่า
เป็นเพียงประเด็นเล็กน้อยหรือไม่ได้มีความส าคัญอะไร แต่ส าหรับข้าพเจ้าแล้วมองว่า เป็นประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงเริ่มค้นคว้าข้อมูล โดยส่วนมากจากอินเตอร์เน็ต 
มีผู้คนมากมายที่เผยแพร่ คลปิวีดีโอ ในการกินสัตว์แปลกๆ โดยใช้กระบวนการอันโหดเหี้ยม 

แรงบันดาลใจแรกในงานมาจากคลิปการบริโภคสัตว์เป็นๆใน youtube ซึ่งคลิปดังกล่าวมีคน
ดูมากกว่าล้านคน และมีคนแชร์อีกมาก แสดงให้เห็นว่ามีคนที่สนใจมาก แต่เมื่อได้ดูเนื้อหาในคลิปแล้ว 
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เป็นรายการจากประเทศญี่ปุน่ที่พาผู้ชมไปดูการบริโภคอาหารสดสด ยังมีชีวิต เหมือนเป็นรายการ
แนะน าอาหารยอดนิยม ซึ่งจากการแสดงออกของพิธีกร แสดงออกถึงทีท่าที่ดูพึงพอใจกับอาหารจาน
ดังกล่าวโดยที่ไม่ได้มีความสะเทือนใจใดๆ ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง เพราะการแสดงออก
เช่นนี้ไม่ต่างกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ขดัต่อศีลธรรม คลิปลักษณะนีพ้บเห็นได้มาก และมแีหล่งที่มา
จากหลากหลายประเทศ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมโหดร้ายเหล่าน้ีเป็นเพียงสิ่งปกติทั่วไปในชีวิต แต่ละ
ภาพที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจและโหดร้ายมากๆ ซึ่งไมไ่ด้มีเพียงเท่านี้แต่ยังมีสัตว์อีก
หลายชนิดที่เป็นที่นิยมจนต้องสังเวยชีวิตอย่างทรมาน โดยสื่อเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ภาพแต่ยังมีเสียง
ซึ่งท าให้ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของทั้งคนทั้งสัตว์ หลายครั้งก็มีเสียงที่กรีดร้องอย่าง
ทุกข์ทรมานจนน่าสะเทือนใจ ตัวอย่างเช่น การกินสมองลิง การตัดอุ้งตีนหมี การสกดัน้ าดีหมี การน า
สัตว์ไปต้มทั้งเป็น เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1 ภาพจากคลิปใน Youtube การกินกบเป็นๆที่ประเทศญี่ปุ่น 
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ภาพที่ 2 ภาพจากคลิป Youtube กินปลาหมึกเป็นๆ 

 

ทัศนคติทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

แต่ละประเทศและพื้นที่มีความคิดที่แตกต่างกัน มีความเชื่อและพฤติกรรมที่ต่างกัน ข้าพเจ้า
จึงได้ค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดในหลายๆประเทศซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมตะวันตกหรือตะวันออก หนึ่งในตัวอย่างวัฒนธรรมการบริโภคที่ดูโหดร้ายได้แก่ประเทศ
ญี่ปุ่นและจีน โดยญี่ปุ่นนิยมอาหารสดๆ ส่วนประเทศจีนการกินสัตว์ที่ยังมีชีวิตนั้นถูกสืบทอดมาโดยมี
ความเช่ือเรื่องการบ ารุงสุขภาพ เช่นการบริโภคสมองลิง  

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารสดหรืออาหารเป็นเป็น  ซึ่ง
พบเห็นได้ทั่วไป  ตามท้องถนนหรือแม้แต่ในรายการท าอาหาร  เช่นเชฟกระทะเหล็ก  วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ให้ความส าคัญกับน้ าและน้ ามัน  นักข่าว Yoshihiro Kataoka ได้น าเสนอประเด็นของอาหารญี่ปุ่น 
เธอมองว่าวัฒนธรรมการบริโภคของญี่ปุ่น จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่วงการอาหารของโลก 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารดิบของญี่ปุ่นมีมาตั้งแต่สมัยอาซากุสะ ในช่วงปี 592-710  การทอด
อาหารเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากยุโรป และกระบวนการท าอาหารอื่นๆ ก็ได้รับมาเรื่อยๆ ในการ
บริโภคอาหารสด เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเซน พูดถึงว่าอาหารไม่ใช่แค่การบริโภค แต่เป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ซึ่งหลักการนี้ แถบประเทศยุโรปให้ความสนใจและพยายามหาหลักการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่ออ้างอิง ในสวนชนบทของประเทศญี่ปุ่น หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  อาหาร
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ท้องถิ่นและวัฒนธรรมเดิมๆเริ่มหายไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้คน จึงเริ่มที่จะอนุรักษ์รูปแบบของอาหาร
ดั้งเดิม การท าอาหารถูกมองว่าเป็นเหมือนผลงานของศิลปิน และการน าเสนออาหารของแต่ละคนก็
เป็นเหมือนการน าเสนอแนวความคิด และเอกลักษณ์เฉพาะตัว และที่ส าคัญวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้
ความส าคัญกับวัตถุดิบ และความสดใหม่ดังนั้นการบริโภคปลาดิบ กุ้ง หอย กบ ฯลฯ ดิบดิบจึงเป็น
เหมือนการให้เกียรติวัตถุดิบ โดยน าเสนอออกมาในรสชาติที่ดั้งเดิมที่สุด  ส่วนในประเทศจีน มีความ
เชื่อมากมายเกี่ยวกับเรื่องการบ ารุงสุขภาพ โดยใช้ชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์เป็นยาบ ารุง เช่นการกินสมอง
ลิงในขณะที่ยังมีชีวิต การกินชิ้นส่วนต่างๆของหมีโดยหลายครั้งก็ตัดมาทั้งๆที่มีชีวิต การตัดครีบฉลาม
ในขณะที่มีชีวิตและปล่อยกลับลงทะเลให้ตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ  

หากมองในแง่มุมของหลักศาสนาพุทธ ก็จะมีค ากล่าวถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ได้แก่ "ปาณาติปา
ตาเวรมณี" ซึ่งพูดถึงบาปกรรมจากการฆ่าสัตว์และความเจตนาในการฆ่า  ดังนั้นหากเราย้อนมองแล้ว 
การฆ่าสัตว์เพ่ือบริโภค สามารถจัดว่า เป็นเจตนาที่ยังมีเมตตาได้หรือไม่ การฆ่าสัตว์เพ่ือบริโภคโดยที่
สัตว์ต้องผ่านความทุกข์ทรมานมากเกินจ าเป็น หมายถึงการใช้กระบวนการฆ่าที่ไม่ได้ให้ตายอย่างทันที 
ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า จึงมองว่า เป็นบาปอย่างมากเพราะผู้ฆ่า มีเจตนา ทีม่ีกิเลส อ ามหิต
โหดเหี้ยม เป็นการกระท าเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ตนเอง  

"ปาณาติปาตา เวรมณี" หมายถึงเจตนางดเว้นจากการท าลายชีวิตสัตว์    ความมุ่งหมาย การ
ปฏิบัติตามศีลข้อนี้คือการมุ่งให้มนุษยม์ีเมตตากรุณาต่อกันและ ควรเผื่อแผ่แก่สัตว์ทั้งปวงด้วย ข้อ
ห้าม โดยตรงของศีลข้อนี้คือห้ามฆ่าสตัว์ทุกชนิด โดยเน้นให้ผู้คนมีความเมตตา ผู้รักษาศีลข้อนี ้จะต้อง
เว้นการกระท า๓อย่างคือ การฆ่า การท าร้ายร่างกาย และการทารุณกรรม ซึ่งหากได้กระท าการขัดต่อ
ศีลเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ศีลขาดหรือศีลด่างพร้อยได ้  

การฆ่าในที่นี้หมายถึง การท าลายชีวิต สัตว์ให้ตกล่วงไป คือท าให้ตาย ซึ่งไม่จ ากัด  ชนิด  
ที่มา  เพศ  หรือวัย โดยที่บาปกรรมจากการฆ่าสัตว์นั้น ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด ก็ล้วนผิดศีลทั้งนั้น 
ศีลขาดเท่ากัน  แต่ในทางของบาปกรรมย่อมลดหลั่นกัน โดยมีหลักวินิจฉัย 3 ประการ ได้แก่สัตว์ที่ถูก
ฆ่า  เจตนา  และประโยคาคือวิธีการ   
1. การฆ่าคน บาปมากกว่าการฆ่าสัตว์เดรัจฉาน หรือแม้แตใ่นการฆ่าคน การฆ่าคนมีคุณ เช่นบิดา

มารดาหรือคนที่มีคุณแก่คนอืน่ ก็บาปมากกว่าการฆ่าคนทั่วไป สัตว์ก็เช่นกัน การฆ่าสัตว์มีคุณเช่น 
โค กระบือ ก็บาปมากกว่าการฆ่าสัตว์ไม่มีคณุเป็นต้น   

2. เจตนาในการฆ่า  ถ้าฆ่าด้วยเจตนาที่มีกิเลสกล้า อ ามหิต โหดเหี้ยม ฆ่าด้วยความพยายามอันร้าย
กาจนั้นจะเป็นบาปมาก ต่างจากการฆ่าโดยมีเจตนาที่ยังมีเมตตา เช่น ทางการแพทย์ซึ่งท าเพื่อ
ทดลองเพื่อหาวิธีการรักษาผู้อ่ืน การฆ่าเพื่อป้องกันตัว หรือการพลาดพลั้งท าให้เกิดการตาย โทษ
ของบาปก็จะเบาลง 
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3. ในแง่ของประโยคาหรือวิธีการฆ่า ถ้าฆ่าโดยวิธีการทรมานให้ล าบาก ให้หวาดเสียว หรือมีความช้ า
ใจมาก กจ็ะบาปมาก นอกจากนี้ยังมีคนบางจ าพวก ที่ถูกโมหะเข้าครอบง าจิต เห็นผิดเป็นชอบ 
ถือเอาการฆ่าเป็นกีฬา เช่นกันยิงนก ตกปลา ล่าสัตว์ เพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้แก่ตนเอง 
เป็นการฆ่าโดยไม่มีเหตุจ าเป็นใดๆ ไม่ได้ท าเพ่ือป้องกันตัวหรือเพื่อบริโภคเป็นอาหารทั้งน้ัน จึง
เป็นบาปอย่างมาก 

 

ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งหนึ่งที่ท าให้คนเราเสพติดได้ ไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่เป็น ความโลภ กิเลส และอ านาจ เป็นสิ่งที่
ยากต่อการควบคุม อยูใ่นแง่ของความต้องการและความรู้สึกต่างๆ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ ไมม่ีที่
สิ้นสุด หรือไม่มีจุดสิ้นสุด เป็นสิ่งที่ คนเรานั้นจะไขว่คว้าหามาเรื่อยๆ เพื่อเติมเต็มความต้องการของ
ตนเอง ซึ่งเมื่อได้เติมเต็มความต้องการเหล่านี้แล้ว ก็จะสร้างความต้องการใหม่ให้เกิดความพึงพอใจ 
และยิ่งมีการกระท าเช่นนี้ตอ่ไปเรื่อยๆ กิเลสและความอยากน้ันก็จะทวีคณูและเพ่ิมมากข้ึน ตามล าดับ
ไป เมื่อเคยได้รับแล้วครั้งต่อไปก็จะต้องการมากขึ้นอีก เปรียบเทียบได้กับนักธุรกิจ ที่เมื่อได้รับก าไร 1 
ครั้ง ครั้งต่อไปก็จะต้องการก าไรที่สูงขึ้น โดยไม่มีข้อจ ากัด จึงท าให้พวกเขาใช้วิธีต่างๆนานา เพื่อสร้าง
โอกาสให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งประเด็นนี้เองก็เช่ือมโยงได้ถึง กิเลสและความโลภของคน หรืออ านาจ
ของคน ที่มีตอ่มุมมองในการให้คุณค่าของชีวิต เช่นการล่าสัตว์ เป็นสิง่ที่ไม่ได้ท าขึ้นเพียงเพ่ือที่จะได้
เอามาด ารงชีพเป็นอาหาร แต่เป็นความท้าทายและความต้องการที่จะเอาชนะเพ่ือไล่ล่ามาให้ได้
จ านวนมากขึ้นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถเชื่อมโยงได้ถึงเรื่องของ จิตส านึก คนเราถูกสร้างมา
เพื่อให้มีจิตส านึกที่ดีงาม ซึ่งจิตส านึกน้ันเราสามารถควบคุมได้ และสามารถกลั่นกรองและไต่ตรองถึง
เรื่องราวต่างๆ ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรท า โดยที่สมองของคนเรานั้นจะท างานประมาณ 99% ของใน
แต่ละวัน หากเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ ก็จะสามารถท าใหช้ีวิตมีคุณภาพที่ดีได้ และส่วน
ส าคัญ เราจะมีชีวิตที่มีความสุขได้หากเราสามารถแยกแยะได้ระหว่างความต้องการ(ความจ าเป็น) 
และความโลภ เพราะคนที่มีความต้องการ จะมีจุดสิ้นสุดที่ท าให้พึงพอใจได้ แต่คนทีม่คีวามโลภอย่าง
มาก จะไม่มีวันหยุดและจะยงัไขว่คว้าหาในสิ่งที่รู้สึกว่ายังขาดไปเรื่อยๆ แต่ทุกสิ่งทุกอยา่งนี้โดยแท้จริง
แล้วสามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับจิตใจที่ตั้งมั่นของผู้คน แต่ความดีงามของจิตใจคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
แค่ ตัวเองเท่านั้น แต่ยังม ี อทิธิพลและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก สิ่งเร้าภายนอกนั้นอาจ
ส่งผลต่อกระบวนการความคิดซึ่งท าให้ความคิดของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในมุมมองของนักคิดบาง
คนจะบอกว่าเราสามารถสร้างเกราะป้องกนัความคิดเหล่านี้เพ่ือให้ชีวิตมีความสุขได้ การสร้างเกราะ
ป้องกันนั้นหมายถึงการป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่มีความจ าเป็นต่อชีวิตเข้ามาส่งผลต่อจิตใจ ในที่นี ้ อาจ
หมายถึงความโลภและกิเลส หากเราพึงพอใจในสิ่งที่มี ก็จะท าให้จิตใจเปน็สุข 
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อิทธิพลที่ได้รบัจากสภาพแวดล้อม 

ในประเด็นแรก ข้าพเจ้ามองถึงอิทธิพลทางสังคมในแง่ของค่านิยม ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่
บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
ค่านิยมจะครอบง าอยู่ในตัวแต่ละบุคคลในรูปของความเชื่อตลอดไป จนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ซึ่ง
ตนพอใจกว่า ก็จะยอมรับไว้ เมื่อบุคคลประสบกับการจะต้องเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ์และต้อง
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาจะน าค่านิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครั้งไป ค่านิยมจึงเป็นเสมือน
พื้นฐานแห่งการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง  ซึ่งค่านิยมนั้นเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้
เช่นเดียวกันกับความเช่ือ และมีความแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม โดยค่านิยมส่วนใหญ่สืบ
เนื่องมาจากความเช่ือ อย่างเช่นความเชื่อหรือค่านิยมเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารจะถูกเลือก
ตามความชอบหรือตามสิ่งที่แต่ละบุคคลพึงประสงค์ ซึ่งการจะเลือกว่าจะรับประทานประเภทใดหรือ
เป็นสถานที่แบบไหน ก็จะขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินด้วย อย่า งเช่น ผู้ที่มีฐานะดีก็จะเลือก
รับประทานอาหารในที่ที่หรูหรา ราคาแพงได้มากกว่า เป็นต้น เพราะฉะนั้น ค่านิยมจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้แต่ละบุคคลเลือกที่จะรับประทานอาหาร โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ค่านิยมที่แบ่งโดยฐานะ
ทางการเงิน ค่านิยมส าหรับกลุ่มคนรักษาสุขภาพ ค่านิยมบริโภคนิยม ค่านิยมใช้เงินอย่างประหยัดฯ  
ซึ่งประเด็นในงานที่ข้าพเจ้าเลือกมาน าเสนอจัดอยู่ในกลุ่มของค่านิยมบริโภคนิยม ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคม กระแสในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทุก
เหตุการณ์สามารถถูกบันทึกและแพร่หลายทันทีเพราะอิทธิพลจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
กระแสของโลกโซเชียล เห็นได้ชัดจากการ ‘รีวิว’ เมื่อมีคนได้ทดลองบางสิ่งและน ามาแนะน าในเพจ
หรือกลุ่มก็จะมีผู้คนเกิดความสนใจและท าตามจึงเกิดค่านิยมต่างๆได้ง่ายดาย ค่านิยมการกินอาหาร
แปลกๆ กินสัตว์ที่ยังมีชีวิต หรือกระบวนการการกินอย่างทารุณเองก็เป็นหนึ่งในค่านิยมที่หลายคนให้
ความสนใจและอยากที่จะลิ้มลอง 

อีกหนึ่งปัจจัยที่ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงคือ อทิธิพลทางด้านกฎหมาย ในปัจจุบันมี กฎหมายที่
คุ้มครองสัตว์หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยง กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้คุ้มครองรวมไปถึงสัตว์
ที่ถูกน ามาเป็นอาหาร แม้จะมีกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสัตว์ แต่สัตว์นั้น ไม่สามารถเรียกรอ้ง
สิทธิให้กับตนเองได้ หากไม่มีคนเห็นใจและยื่นมือเข้าช่วยเหลือ สัตว์เหลา่นั้นก็อาจถูกทารุณกรรมและ
มองข้าม โดยไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ า รฐับาลไดม้ีการร่างกฎหมายออกมา เช่น  พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ฉบับ
แรกของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 26 ธ.ค. 57 โดยราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยมีผลบังคับใชใ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2557 
เป็นต้นไป ถือเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองสัตวฉ์บับแรกของประเทศไทย โดยมใีจความดังนี้ 

http://www.sanook.com/news/5492542/
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์1 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ้

โดยในหมวด ๕ การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการ
ทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา ๒๑ การกระท าดังต่อไปน้ี ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรม
สัตว์ตามมาตรา ๒๐ 

(๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร 

(๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

(๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

(๔) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยา หรือ
รักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 

(๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเช่ือทางศาสนา 

(๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ หรือสัตว์อื่น 
หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน 

(๗) การกระท าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รบัยกเว้นให้กระท าได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและ
ได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ 

                                                            
1ราชกิจจานุเบกษา, พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ฉบับแรกของประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายาน 2018, 

เข้าถึงได้จาก https://www.sanook.com/news/1721827/   

https://www.sanook.com/travel/restaurant/
https://www.sanook.com/news/1721827/
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และในส่วนของบทลงโทษ 

มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เบริโภคสองปี หรือปรับไม่เบริโภคสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๒ เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศ
ก าหนดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือฝา่ฝืนมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เบรโิภคสี่หมื่นบาท
หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๑ ตอนที ่๘๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ศาลไดพ้ิพากษาลงโทษผู้ใดตามมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ หากศาลเห็นว่าการ
ให้สัตว์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือของผู้กระท าความผิดนั้นต่อไป สัตว์นั้นอาจจะถูก
ทารุณกรรมหรอืได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก ศาลอาจสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรอื
ผู้กระท าความผิดนั้นครอบครองสัตว์ดังกล่าวและมอบใหห้น่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีเ่ห็นสมควรเปน็
ผู้ครอบครองหรือดูแลสัตว์น้ันต่อไป 

มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เบริโภคสองหมื่นบาท 

มาตรา ๓๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผูต้้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาอันสมควรแต่ไม่เบรโิภคสิบห้าวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรอืเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงิน
ค่าปรับภายใน ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง ให้ด าเนินคดีต่อไป2 

ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ ซึ่งพยายามที่จะครอบคลุมในหลายๆปัจจัย แต่ก็ยัง
มีช่องโหว่ทางกฏหมายมากมายที่ท าให้ไม่สามารถเอาผิดได้เนื่องจากสัตว์ไม่สามารถสือ่สารกบัเราได้ 
ผู้คนจึงไม่ได้หวาดกลัว หรือมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง จึงสังเกตได้ว่า ยังมีคดีการทารุณ
กรรมสัตว์ อยูอ่ีกมากมาย เช่น คดีทารุณสัตว์ ซึ่งถูกจ าคุกจริง หรือ รอลงอาญา 

                                                            
2คมชัดลึก, รวมแนวค าพิพากษา 'คดีทารุณสัตว์, เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายาน 2018, เข้าถึงได้จาก 

'http://www.komchadluek.net/news/crime/228720  

 

http://www.komchadluek.net/news/crime/228720
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ภาพที่ 3 พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ 

“พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557” ออกมาใช้บังคับเป็น
กฎหมาย ท าให้บุคคลใดก็ตามที่กระท าการทารุณกรรมสัตว์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องรับโทษตาม
กฎหมาย ซึ่งหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใชเ้มื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ก็มีการฟ้องด าเนินคดแีละ
ศาลได้ตัดสินช าระความผิดกันไปตามพฤติการณ์หลายกรณี ตัวอย่างคดี เช่น 

1. คดี “ฟันหน้าเจ้าก้านกล้วย หมาไล่ไก”่ คดีนี้ นายค าดี โคตถา ชาวหนองคาย ใช้มีดฟันเจ้าก้าน
กล้วย สุนัขเพศผู้ วัยปีเศษ ของนายสายยนต์และนางจอมศรี ค าภูแก้ว คนในหมู่บ้านเดียวกันเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2558 จากเหตุที่อ้างว่า หมาไปกัดไก่ที่เลี้ยงไว้ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน ได้
เรียกนายค าดีมาสอบสวนซึ่งให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้ฟันเพื่อให้สุนัขตาย แต่เป็นการขว้างมีดไล่สุนัข
ที่จะกัดไก่ของตัวเอง สุดท้ายเมื่อ “เจ้าก้านกล้วย” มีบาดแผลฉกรรจ์ที่หน้าด้านขวา ต้องเยบ็กว่า 
100 เข็ม พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายค าดี ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ 
พ.ศ.2557 ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดหนองคาย ได้ตัดสินความผิดให้จ าคุก 1 ปี และปรับ 2,000 บาท 
แต่ โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี 

2. คด ี“ฆ่า-บริโภคหมา โพสต์โชว์เฟซบุ๊ก” ซึ่งศาลตัดสินจ าคุกจรงิ โดยคดีนี้ ศาลจังหวัดมุกดาหาร มี
ค าพิพากษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ให้จ าคุก 3 เดือน และปรับ 1 หมื่นบาท นายวิทยา ไชย
ยันต์ อายุ 30 ปี ชาวมุกดาหาร มือโพสต์คลิปฆ่าสุนัขลงเฟซบุ๊ก และนายเสนอ รูปงาม อายุ 49 ปี 
ชาวมุกดาหาร มือฆ่าสุนัข ที่ใช้ไม้ตีหัวและเชือดคอฆ่าสุนัข  จากนั้นมีการถ่ายคลิปวิดีโอน าไป
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยองค์กร Watch Dog Thailand (WDT) 

http://media.komchadluek.net/img/size_content/2016/05/31/big_bbijb7e7hffa55g8gjbjd.jpg
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เห็นว่า เป็นการกระท าที่ทารณุต่อสัตว์ จึงประสานกับต ารวจภูธรภาค 4 ให้ด าเนินคดีต่อผู้กระท า
ผิด กระทั่งต ารวจจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ที่บ้านพัก หลังเกิดเหตุ 4 วัน พร้อมต้ังข้อหาร่วมกัน
ทารุณกรรมสัตว์จนถึงความตายโดยไม่มีเหตุอันควร ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ.
2557 มาตรา 20 ซึ่งศาลได้ลงโทษจ าคุก 3 เดือนทั้งสองคน แต่ในส่วนของนายวิทยา มือโพสต์ 
ศาลให้รอลงอาญา และจ าคกุนายเสนอ มือสังหารสุนัข โดยไม่รอลงอาญา 

3. มีคดีทยอยเข้าสู่การพิจารณาของศาลต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ คดี “สาวประเภทสองโยนชิวาวาตก 
ตึก” เป็นคดีเริ่มต้นในปี 2559 ของศาลแขวงพระนครเหนือ เมื่อสุนัขพันธ์ุชิวาวา เพศเมียของ 
น.ส.เมยานี สิทธิสุข ถูกจับโยนจากระเบียงอพาร์ตเมนต์ ชั้น 5 ย่านวังทองหลาง ลงมาตายที่
หลังคาช้ัน 2 จากแรงกระแทกท าให้กระดูกขาและล าตัวของสุนัขหัก โดยมีนายยลดา จ าปาศรี 
อายุ 23 ปี เพื่อนสาวประเภทสองที่ น.ส.เมยานีเข้ามาขอพักอยู่ด้วย เป็นผู้ก่อเหตุ ขณะที่นายยล
ดาอ้างว่า เกิดความโมโหที่สนุัขท าให้ห้องสกปรก พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาท าให้เสียทรัพย์ 
และกระท าการทารุณกรรมสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ.2557 หลังถูกน าตัว
ฟ้องคดีต่อศาล ในวันที ่ 28 มกราคม นายยลดา ก็ให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดี จึงถกูตัดสินให้
จ าคุก 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา เพราะพฤติกรรมนั้นท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานและ
เจ็บปวดจนตาย และท าให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ ศาลจึงเห็นว่าไม่มีเหตุให้ลดโทษ 

4. “คดียิงหมา หน้าห้างอิมพีเรียล” มีนายวิชา บุญลือลักษณ์ เป็นจ าเลย ในความผิดฐานทารุณกรรม 
สัตว์ ฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกข์เวทนา ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ.2557 และข้อหา
ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน หลังจากนายวิชา ใช้อาวุธปืน ยิงสุนัขสีขาวด าหลายนัด กระสุนปนืถูกหัวไหล่
ทั้งสองข้าง ท าให้ขาทั้งสี่ข้างของ “เจ้าขาวด า” เป็นอัมพาต ส่วนภายในมีเลือดไหลออกในปอด 
จนตายในที่เกิดเหตุหน้าห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล สาขาลาดพร้าว ช่วงค่ าวันที่ 13 มกราคม 
2558 ซึ่งจ าเลยรับสารภาพว่าบันดาลโทสะ และอ้างว่า “เจ้าขาวด า” ไลก่ัดขณะขี่
รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลายครั้ง รวมถึงคนอื่นๆ ด้วย โดยวันเกิดเหตุก็ถูกสุนัขวิ่งไล่กัดอีก จึง
ท าไปเพราะความโมโห  

ตัวอย่างเหล่านี้คือตัวอย่างที่มีการด าเนินคดีจริง แต่หากมองลึกๆแล้ว โทษในการทารุณกรรม
สัตว์นั้นก็ไม่ได้รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับการท าร้ายร่างกายคน เพราะเราให้คุณค่ากับชีวิตของสัตว์
อย่างไม่เท่าเทียม นอกจากนั้นยังมีคดีอีกมากมายที่ไมถู่กด าเนินคดี มีหลายเหตกุารณ์ที่ถูกเพิกเฉย 
หรือบางเหตุการณ์ที่ผู้มีอิทธพิลมีส่วนร่วมจงึท าให้คดีนั้นถูกปิดเงียบ ยิ่งในปัจจุบันสื่อโซเชียลกว้าง
ขวางมากขึ้น ท าให้ผู้คน สามารถเรียนรู้ทั้งสิ่งดีๆและไม่ดไีด้มากขึ้น จึงเป็นช่องทางท าให้ คนที่คิดไมด่ี
สามารถหาช่องทางหรือช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงความผิด แม้ว่าตนจะกระท าผิดแต่ก็สามารถหาค าพูด
หลีกเลี่ยงเพ่ือให้เห็นผิดเป็นชอบได้ 
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อิทธิพลที่ได้รบัจากงานศลิปกรรม 

 

ภาพที่ 4 The Guggenheim Museum in New York City. (Brendan McDermid/Reuters) 

 

ผลงานชิ้นนี้แรงบันดาลใจหลักๆได้มาจากคลิปวิดีโอต่างๆและปฏิกิริยาของคนที่มีต่อการ
ทารุณกรรมสัตว์ เมื่อได้ค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้พบงานของศิลปินหลายคนที่ให้ความส าคัญ
กับประเด็นของการทารุณกรรมสัตว์ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีกลยุทธที่แตกต่างกันในการน าเสนอประเด็น
ดังกล่าว โดยส่วนมากจะเป็นการเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมการทารุณกรรมสัตว์โดยใช้รูปแบบในการ
เสียดสี บ้างก็เรียกร้องความสงสารจากผู้ชม บ้างก็สะท้อนประเด็นเพื่อให้ฉุกคิด ตัวอย่างเช่นงานนี้
‘การกระท าดังกล่าวเป็นศิลปะหรือเป็นการทารุณกรรมสัตว์?’ หอศิลป์ Guggenheim ได้มีการแสดง
สด ของกิ้งก่าที่ท าการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งผลงานนี้ถูกสร้างสรรค์โดย Travis M. Andrews ใน
วันที่ 27 กันยายน 2560 หอศิลป์ (The Guggenheim Museum, NewYork city) ได้ตัดสินใจที่จะ
จัด นิทรรศการ  2 ชิ้นนี้เพื่อสะท้อนประเด็นของการทารุณกรรมสัตว์ เพราะได้พบว่าคนหลายพันคน
ร่วมเซ็นใบรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ ได้กล่าวต่อว่าพฤติกรรมของการทารุณกรรมสัตว์และ
ความรุนแรงที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้หอศิลป์ตัดสินใจว่า มันเป็นความจ าเป็นที่จะมีงานดังกล่าว เพื่อ
สะท้อนประเด็น การทารุณกรรมสัตว์ที่จัดว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาก งาน 2 ชิ้นที่ได้คัดเลือก
มา ถูกเลือกมาจาก งานทั้งหมดเกือบร้อย 150 ชิ้น ซึ่งจัดแสดงในนิทรรศการ 'Art and China after 
1989: Theatre of the World'   
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หนึ่งในผลงานที่ถูกจัดแสดง คือผลงาน" หมาที่ไม่สามารถแตะต้องกัน" ( dogs that cannot 
touch each other) โดยศิลปิน Sun Yuan และ Peng Yu ผลงานนี้เป็นวีดีโอ ที่แสดงหมาพันธุ์
พิทบูล 2 ตัวที่ถูกฝึกเพื่อต่อสู้ แต่กลับถูกล่ามไว้กับ ลู่วิ่ง โดยที่ลู่วิ่ง 2 อันหันหน้าเข้าหากัน ในคลิป
วีดีโอหมาทั้งสองจะวิ่งไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่สามารถวิ่งไปถึงหมาอีกตัวนึงได้ เวลาผ่านไปเรื่อยๆหมาเกิด
ความเหนื่อยล้าและเห็นได้ถึงการหอบกระหาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ งานดังกล่าวมีความยาว 7 นาที ซึ่ง
เป็นการบันทึกจากการแสดงสดในปี 2003 

 

 
ภาพที่ 5 Sun Yuan and Peng Yu’s 2003 video piece, Dogs That Cannot Touch Each 
Other. 

  
  งานอีกช้ิน"Theatre dome" เป็นเหมือนโดมครอบ ที่มีความโปร่งใส ภายในมีแมลง และ
สัตว์เลื้อยคลาน กว่าร้อยตัว มีตั้งแต่แมลงขนาดเล็กจนไปถึงกิ้งก่า ซึ่งภายในโดม จะมีไฟที่สว่างส่องอยู่ 
ภายในนั้น สัตว์แต่ละตัวจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอด งานนี้ถูกจัดแสดงในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งระหว่าง
นิทรรศการ สัตว์บางตัวก็จะถูกกิน บ้างก็อาจตายหรือเกิดความเหนื่อยล้าจนตาย สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าก็
จะมีชีวิตรอด ในการจัดแสดงนี้ ร้านขายสัตว์ในนิวยอร์กก็จะน าสัตว์มาใส่เพิ่มเรื่อยๆ Ingrid Newkirk 
ประธานของ โครงการ ผู้คนและความเป็นธรรมต่อสัตว์ (People for the Ethical Treatment of 
Animals) ได้ส่งจดหมายมาที่นิทรรศการ โดยวิจารณ์งานเหล่านี้และร้องขอให้หยุดจัดแสดง
นิทรรศการดังกล่าว สิ่งที่เขียนในจดหมาย พูดถึงว่าแม้แต่จะเป็นแมลงสาบหรือตะขาบ สัตว์ทุกชนิดก็
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มีความรู้สึกเหมือนเรา เหมือนหมาแมวของเรา ผู้คนที่มองว่าการดูสัตว์ต่อสู้กันเป็นความบันเทิง เป็น
คนที่น่าสะอิดสะเอียน และผดิเพ้ียน และหอศลิป์ควรพิจารณาที่จะไม่จัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว  
 

 

ภาพที่ 6 Theatre dome, 'The Theatre of the World' (1993) by Chinese artist Huang 
Yong Ping 

ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสอย่างมากและมีคนร่วมเซ็นใบเสนอกว่า  7 แสนคน  ตัวอย่างได้
กล่าวว่า การทารุณกรรมสัตว์ไม่ใช่ศิลปะทีค่วรอยู่ในอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามในโลก การท าร้ายทารุณ
กรรมสัตว์โดยอ้างว่าเป็นศิลปะนั้นไม่สามารถยอมรับได้ หอศิลป์ควรใช้ใจพิจารณาว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูก
ควร และไม่ควรใช้วิธีที่โหดร้ายเหล่านี้ในการสร้างความน่าสนใจให้กับการแสดง หลังจากนั้นหอศิลป์
ได้ตัดสินใจที่จะถอนงานดังกล่าวออก ซึ่งในการที่หยุดจะแสดงนิทรรศการ มีทั้งคนที่ชื่นชมและต่อต้าน 
Newkirk ได้ส่งจดหมายขอบคุณหอศิลป์ โดยบอกว่า การทารุณกรรม ไม่ใช่ความสร้างสรรค์ เพราะ
การท าร้ายสัตว์ ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็ก และหอศลิป์ ไม่ใช่คณะละครสัตว์ แต่เป็นแหล่งรวมของ
ศิลปะชั้นสูง บางคนก็ต่อต้านการถอนงานนี้ออกเพราะมองว่า มันเป็นความอิสระเสรขีองศิลปินที่จะ
น าเสนอประเด็นต่างๆ ซึ่งวีดีโอดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการกระท ารุนแรงต่อสัตว์ จะแสดงให้เห็นถึง
ความกลัว บ้างก็กล่าวว่า นี่มันปี 2017 แล้ว การต่อสู้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นศิลปะ และหลายคนที่
แสดงความผิดหวัง เกี่ยวกับหอศิลป์ 
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ข้าพเจ้าเลือกที่จะน าผลงาน 2 ชิ้นนี้มาวิเคราะห์ เพราะว่า เป็นผลงานที่มีความเช่ือมโยงและ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีผลตอบรับออกมาในแง่ลบเยอะกว่า แต่ผลงานช้ินนี้ 
ได้ท าให้ผู้คนตระหนักและฉุกคิด เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรง ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าประสบ
ความส าเร็จ ในการท าให้ผู้คนกลับมาตระหนักถึงความส าคัญของชีวิตสัตว์   
 
  ผลงานช้ินแรก วีดีโอของหมาพิทบูลวิ่งหากัน งานนี้ข้าพเจ้ามองว่า ไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นการ
ทารุณกรรมสัตว์โดยตรง เพราะไม่ได้มีการทุบตีหรือท าให้สัตว์บาดเจ็บ เพียงแต่ว่า การฝืนธรรมชาติ
ของสัตว์จนท าให้มันเหนื่อยลา้ อาจสร้างกระแสการโจมตี ต่อผู้คนที่รกัสัตว์ได้ เพราะว่าประเด็นของ
การน าเสนอเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาก ข้าพเจ้ามองว่าผลงานช้ินนี้มีการน าเสนออย่างมีชั้นเชิง 
เป็นการพดูถึงประเด็นของการทารุณกรรมสัตว์โดยฝีมือมนุษย์แต่ไม่แสดงออกโดยตรง การจับสุนัขขึน้
ไปว่ิงบนลู่วิ่งสื่อให้เห็นถึงการกระท าของมนุษย์ต่อสัตว์ นอกจากนั้นการล่ามโซ่สุนัขยังเปน็การ
พันธนาการ และเป็นการช่วงชิงอิสรภาพของสัตว์ ซึ่งเมื่อสุนัขพยายามวิ่งเข้าหากัน ซึ่งมันก็เป็น
ธรรมชาติของสัตวท์ี่จะมีปฏิสัมพันธ์และปฏิกิริยาต่อกัน แต่ไมส่ามารถเข้าหากันไดเ้พราะถูกฝีมือ
มนุษย์ขัดขวาง ผลงานช้ินนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการกระท าของมนุษย์ ซึ่งเห็นได้จากหลาย
ประเด็น ส่วนแรกคือการล่ามโซ่ ซึ่งเป็นการกักขัง ส่วนที ่2  คือการบังคับให้หมาว่ิงอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งขดั
ต่อธรรมชาติของสัตว์ และส่วนที่ 3  คือการฝึกสุนัขเพื่อต่อสู้ สัตว์ทุกชนิดล้วนมีสัญชาตญาณแต่เดิม
ของมัน และสญัชาตญาณของพวกมัน ก็จะสามารถท าให้มันอยู่รอดและมีชีวิตได้ การที่มนุษย์มสี่วน
เข้าไปก้าวก่ายวงจรชีวิตและธรรมชาติของมัน ก็ดูเป็นสิ่งที่ขัดแย้งและผดิแปลกไปได้  ประเด็นหนึ่งที่
เห็นได้อย่างชัดเจนในการฝึกสนุัข ผู้คนฝึกสนุัขเพื่ออะไร และเหตุใดถึงต้องฝึกให้ต่อสู้กนั เพื่อป้องกัน
ตัว เพื่อให้ช่วยเหลือมนุษย์ หรือ เพื่อความบันเทิงของมนุษย์ สามารถตีความได้หลายมุมมอง แต่ถ้า
หากตีความในมุมมองของการสร้างความบันเทิงให้กับมนษุย์ ก็เป็นการก้าวก่ายสิทธิของสัตว์ และเป็น
การทารุณกรรมสัตว์ในทางอ้อม เมื่อผู้ชมได้มองผลงานนี้ ก็จะเกิดความสงสารและเห็นถึงความผิด
ธรรมชาติ ซึ่งดูขัดหูขัดตา ท าให้ผู้คนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าผลงานช้ินนี้ประสบ
ความส าเร็จ ในการดึงความสนใจของคนและต้ังข้อสงสัย โดยให้ผู้ชมคดิเองว่า เป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ ซึ่ง
จากที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งที่ได้เป็นแรงบันดาลใจหลักในงานของข้าพเจ้าคือ การที่ศิลปินสอดแทรกการ
กระท าของมนุษย์เข้ากับพฤติกรรมของสัตว์ และกระแสผลตอบรับจากผู้ชมที่เกิดความสะเทือนใจ 
 
  ผลงานช้ินที่ 2 สร้างกระแสที่รุนแรงกว่าชิน้แรก เพราะว่ามีสัตว์ที่ตาย และถูกท าร้ายเป็น
จ านวนมาก ถงึแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการท าร้ายด้วยฝีมือมนุษย์โดยตรง แต่ก็เป็นไปด้วยความเจตนา การ
ฝืนบังคับสัตว์ให้อยู่ในที่แคบ และรวมกนัในสถานทีท่ี่ผิดธรรมชาติ เป็นการกระท าที่ขัดต่อหลัก
ศีลธรรม นอกจากนั้นการบีบบังคับให้สัตว์ต้องอยู่ในที่แคบโดยไม่มีอาหาร สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะ
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ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่ งานชิ้นน้ีน าเสนอเรื่องของวงจรชีวิตของสัตว์ว่าสัตวเ์ล็กย่อมเป็นเหยื่อของ
สัตว์ใหญ่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาตทิี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยส่วนตัวข้าพเจ้ามองว่าผลงานชิ้นนี้เป็นการท า
เกินกว่ากว่าเหตุ เพราะชีวิตของสัตว์ทุกชนิดควรถูกให้คุณค่าอย่างเท่าเทียม การที่มนษุย์ไปจับสัตว์มา 
ก็เป็นเหมือนการล่วงละเมิดสิทธิ์ของมันอย่างมากแล้ว เพราะสัตว์ไม่มีปากเสียง และไม่สามารถพูด
เพื่อตัวเองได้  สิ่งที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดในผลงานช้ินนี้คือ เสียงตอบรับจากผู้ดูผู้ชม ถึงแม้ว่า
โดยมากจะเป็นเสียงวิจารณ์ แต่กแ็สดงใหเ้ห็นว่า ผู้คนตระหนักถึงความส าคัญของชีวิตสัตว์ และยังมี
จิตส านึกในความเป็นคน เปรียบเหมือนศิลปินท าหน้าที่ในการเป็นผู้ร้ายเพ่ือชี้แจงประเด็นที่ผู้คนเคย
มองข้าม แต่ทีส่ าคัญในประเด็นของงานนี้ ข้าพเจ้าสนใจมุมมองที่ว่า สัตว์ที่อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อ
ของสัตว์ที่แข็งแกร่งหรือใหญก่ว่า ซึ่งในงานนี้ไม่ได้หมายถึงแค่สัตว์แต่รวมถึงมนุษย์ด้วย เพราะศิลปิน
รับบทบาทในผู้ที่อยู่เหนือกว่าสัตว์เหล่านั้น แสดงให้เห็นถึงการกดขี่หรือใช้อ านาจปกครองผู้ที่ด้อยกว่า 
 

 

ภาพที่ 7 Dead game, Fruits, and Vegetables in a market โดย Frans Snyders 

 

อีกหนึ่งผลงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของรูปแบบ และเนื้อหา คือผลงานของ 
Frans Snyders ศิลปินชาว Flemish ผลงานชื่อ 'Dead game, Fruits, and Vegetables in a 
market' สร้างขึ้นในปี 1614 เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงตลาดกลางแจ้งที่วุ่นวายโดยที่พ่อค้าได้เปิด
หมวกเพื่อทักทายผู้มาเยือน แต่ในเวลาเดียวกันก็มีเด็กที่ก าลังขโมยเงินในกระเป๋าของเขา นอกจากนั้น
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ที่พื้นยังมีแมวอีกตัวที่ก าลังจ้องเล่นงานไก่ 2 ตัวที่ก าลังสู้กันอยู่แสดงให้เห็นถึงการเฝ้ารอโอกาสเพื่อฉก
ฉวย ซากสัตว์ที่ถูกวางอยู่บนโต๊ะเป็นสัตว์ที่มาจากการล่าหรือที่เรียกว่า game animals ซึ่งถูกมองว่า
เป็นการล่าเพื่อความสนุกสนานหรือเพ่ือความบันเทิง ซึ่งสัตว์เหล่านี้ สื่อถึง ความขัดแย้งระหว่างดีและ
ชั่ว โดยใช้สื่อความหมายของสัตว์แต่ละชนิด นกยูง หมายถึงความฟุ้งเฟ้อ และความภาคภูมิใจ หมูป่า 
สื่อแทนกิเลสและความตะกะตะกาม และข้างๆมีกวางซึ่งสื่อถึงหัวใจอันบริสุทธิ์ เป็นผลงานที่มี
ความหมายลึกซึ้ง นอกจากนั้นขนาดของผลงานยังใหญ่มากเกือบเท่าขนาดจริงท าให้ภาพนั้นดูมีความ
สะเทือนใจ จากผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของรูปแบบซึ่งให้ความรู้สึกสะเทือนใจ
เป็นการใช้สัตว์ที่ผู้คนเห็นอยู่ทั่วไป เมื่อถูกน ามาทารุณหรือถูกวางไว้เช่นนี้ก็ท าให้เกิดความรู้สึกสงสาร
ได้ ข้าพเจ้าสนใจในเรื่องของเน้ือหาที่แอบแฝงในผลงาน ที่เด็กชายและแมวรอที่จะฉกฉวยในสิ่งที่ไม่ใช่
ของตน ไม่ต่างจากผู้คนที่เฝ้ารอที่จะฉกฉวยเอาชีวิตของสัตว์โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงสิ่งอื่นใด ภาพนี้ให้
ความรู้สึกที่ดูวุ่นวายแต่ก็รู้สึกอึดอัดในเวลาเดียวกันซึ่งอาจเกิดมาจากโทนสีของภาพที่มีความมืด ให้
ความรู้สึกกดดันและการจัดองค์ประกอบของภาพท่าทางของสัตว์ที่ดูฝืนธรรมชาติ นอกจากนั้น 
ข้าพเจ้าสนใจในการน าเสนอของศิลปินที่ใช้สัตว์ที่ถูกล่า หรือ game animals ซึ่งสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ถูก
ล่ามาเพื่อเป็นอาหาร แต่เป็นการล่าเพื่อความบันเทิง เพื่อความสนุกสนานเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึง
มุมมองของคนที่ฆ่าสัตว์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น 
 

 

ภาพที่ 8 The Siren of the Lambs โดย Banksy 
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และผลงานทีใ่ห้อิทธิพลกับข้าพเจ้ามากที่สุด คือผลงานของศิลปิน Street Art Banksy เขา
เป็นศิลปนิที่มีช่ือเสียง ซึ่งในระหว่างที่เขาได้ไปพักอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเวลา 1 เดือน เขาได้สร้าง
งาน installation ใหม่ทุกวัน โดยจัดแสดงไปในพื้นที่รอบรอบ โดยสร้างผลงานที่มีชื่อว่า "The Siren 
Of The Lambs" เป็นผลงานที่ใช้ตุ๊กตารูปสัตว์บรรทุกในรถบรรทุก ที่ปกติมีไว้เพื่อขนส่งสัตว์ไปยังโรง
เชือด ไม่เพียงแค่บรรทุกตุ๊กตารูปสัตว์ แต่เขายังใช้เสียงของสัตว์ประกอบเพือ่ให้มีความสมจริง แต่
เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์จริงๆทั้งหมดแตเ่ป็นเสียงของตุ๊กตา ไม่ว่าจะเป็นเสียงบีบ หรือเสียงร้องที่ถูก
ท าขึ้น เพื่อแสดงออกถึง ความโหดร้าย และความทุกข์ทรมานของสัตว์ระหว่างการถูกขนส่งไปยังโรง
เชือดอีกด้วย นี่ไมใ่ช่ครั้งแรกที่ศลิปินใชผ้ลงานศิลปะเพ่ือสะท้อนถึงการกระท าของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ 
ในปี 2008 ก็ได้สร้างผลงาน "Pet Store" อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในงานสร้างสัตว์
เสมือนจริง หรอืสร้างอาหารที่สามารถเคลือ่นไหวได้เหมือนสัตว์ สะเทอืนใจให้แก่ผู้ชมมากมาย แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลงานช้ินน้ีที่มีการใช้เสียงเข้ามามีองค์ประกอบในงาน ให้ผลกระทบทางจิตใจอย่าง
มากเพราะด้วยจ านวนที่มีเยอะ เสียงของตุ๊กตา พี่ร้องดังไม่หยุดประสานกัน ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด 
ทรมาน ผลงานนี้ได้ให้อิทธิพลกับข้าพเจ้าเป็นอย่างมากเพราะมีความน่าสนใจในแง่ของการใช้ตุ๊กตา
เป็นสญัลักษณแ์ทน โดยการที่ศิลปินไม่ได้ใช้สัตว์จริงๆแต่ใช้ตุ๊กตาเป็นสื่อแทนค่าของชีวิตท าให้งานมี
ความน่าสนใจเพราะว่า เป็นการแสดงออกถึงความโหดร้ายของความเป็นจริง แต่ไมใ่ช้ภาพที่รุนแรง 
อย่างตรงไปตรงมา และยิ่งการใช้ตุ๊กตาจึงท าให้คนดูเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ เพราะเป็นสิ่งที่โดยปกติ
แล้ว จะดูน่ารักน่าทะนุถนอม งานนี้จึงให้ความรู้สึกขัดแย้งอย่างรุนแรง เพราะมองในมุมหนึ่งก็ดูเป็น
ภาพที่น่าขบขันแต่อีกมุมหนึง่ก็เป็นภาพที่น่าสะเทือนใจ ในการแสดงงานของศิลปินจะขับรถวนไป
เรื่อยๆเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งภาพที่ปรากฏออกมาสู่สายตาของผู้คนไม่ได้ส่งผลแค่กับผูใ้หญแ่ต่ส่งผลกับ
เด็กเป็นอย่างมากเพราะถึงขั้นมีเด็กที่ได้เป็นยืนดูงานและกรีดร้องวิ่งหนีด้วยความกลัว และเด็กทารกที่
เห็นงานและร้องไห้ไม่หยุด การสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ชมทกุกลุ่มทุกวัยถอืเป็นความประสบ 
ความส าเร็จของงาน และศิลปินสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกสู่ผู้คนได้อย่างชัดเจน และอาจฝังราก
ลึกลงสู่เยาวชนด้ายเพ่ือสร้างสังคมที่ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว ์
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บทที่ 3 

การด าเนินงานสรา้งสรรค์ผลงาน 

ก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา และก าหนดรูปแบบต่างๆ กระบวนการทางความคิดนั้นก็
เป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้กัน จากเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน สู่การสังเกตและค้นคว้า จนได้กลายมาเป็น 
รูปแบบต่างๆในงานศิลปนิพนธ์   ข้าพเจ้าได้เลือกสรรรูปแบบ องค์ประกอบ และวัตถุต่างๆ ที่ถู กจัด
วางในงานเพื่อสื่อถึงเนื้อหาและแนวความคิดที่มีต่อประเด็นของเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ และมุมมอง
ที่มนุษย์มีต่อคุณค่าของชีวิตสัตว์อย่างไม่เท่าเทียม โดยแสดงออกผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค ์

ผลงานชุดนี้ถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Printing) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่สามารถสร้างน้ าหนักแสงเงาให้กับภาพ และสร้างงานที่มีสีสันได้ตามอารมณ์ของภาพ
มากที่สุด โดยที่ตัวผลงานมีลักษณะพื้นหลังเป็นขาวด า (Monotone) ตัดกับตัวตุก๊ตาที่มีสีสันสมจริง 
นอกจากนั้นยังได้มีการเคลือบชิ้นเนื้อด้วย medium ที่มีความเงา เพื่อเน้นความส าคัญและเพิ่มความ
ฉ่ าวาวให้กับช้ินเนื้อในงาน ดังนั้น เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมจึงเป็นเทคนิคที่สามารถตอบสนองกับ
รูปแบบของงานได้อย่างดีที่สุด 

เนื้อหาสาระ 

ก่อนที่จะมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้มีการค้านคว้าข้อมูลมากมายและได้รับอิทธิพล
ต่างๆจากสิ่งรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม หรืองานศิลปะ ทฤษฎีต่างๆและทัศนคติที่
เกี่ยวข้องโดยจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจนั้นได้เริ่มต้นมาจากการดูสิ่งต่างๆในอินเตอร์เน็ต สิ่งที่เห็น
ผ่านตาในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม จากวีดีโอที่เผยแพร่ภาพในการกิ นอย่าง
โหดเหี้ยมของคน จึงน ามาสู่จุดมุ่งหมายในการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรรม
ทารุณกรรมสัตว์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี  เมื่อได้แรงบันดาลใจนี้แล้วจึงได้ค้นคว้าต่อไปถึงเรื่องความเชื่อ
ทางศาสนา เรื่องของศีลทั้ง 5 เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่คุ้มครองสัตว์ และกฎหมายที่เอาผิดกับคนที่ทารุณ
กรรมสัตว์ นอกจากนั้นยังค้นคว้าไปถึงงานศิลปะที่มีเนื้อหาหรือรูปแบบเกี่ยวโยงกับงานของข้าพเจ้า 
เห็นได้จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นอิทธิพลของศิลปะนั้นเป็นงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ แต่ต่างมี
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ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ผลงานบางชิ้นนั้นให้อิทธิพลทางความคิดและงานบางชิ้นให้อิทธิพลทาง
รูปแบบ 

รูปแบบของผลงาน 

ส าหรับรูปแบบของผลงาน เพื่อสอดคล้องกับแนวความคิดที่เสนอว่า คนมักมองเห็นชีวิตเป็น
ของเล่นและทารุณกรรมสัตว์โดยที่ไม่ให้คุณค่ากับชีวิตอย่างเท่าเทียม ผลงานชุดนี้จึงใช้ตุ๊กตารูปเหมือน
สัตว์ เป็นสื่อแทน ของสัตว์ และเพื่อท าให้เกิดความสะเทือนใจ จึงใช้เนื้อสัตว์ที่ผู้คนบริโภคเป็นปกติ
เช่นเนื้อหมู หรือเนื้อวัวสด  มาประกอบเข้ากับตัวงาน เพื่อท าให้รู้สึกว่าตุ๊กตานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆ 
ส่วนประกอบหลักในงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตะขอแขวนเนื้อหมู ซึ่งเป็นตะขอที่มีลักษณะ มันวาว และ
คมมาก แสดงออกถึงความโหดเหี้ยม และสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินของคน ในผลงานภาพพิมพ์ชุด
นี้ตุ๊กตาและเนื้อนั้นจะถูกพิมพ์เป็นสี ส่วนพื้นหลังนั้นจะถูกพิมพ์เป็นในรูปแบบขาวด าโดยปรับค่า
น้ าหนัก ให้มีความตัดกัน(contrast) น้อยกว่าปกติ เพื่อเน้นไปที่ตุ๊กตาและตะขอเป็นหลักให้มีความ
โดดเด่น  พื้นหลังนั้นจะเป็นรูปแบบของตลาดในพื้นที่แผงขายเนื้อหมู โดยในแต่ละชิ้นนั้นจะมีมุมมอง
ของพื้นหลังที่แตกต่างขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบของตุ๊กตา แต่โดยภาพรวมแล้วลักษณะเด่นของ
งานนั้นจะเป็นการใช้พื้นหลังที่เป็นสีขาวด าแต่จะถูกปรับให้มีค่าสีที่อ่อนลงตัดกับตุ๊กตาและตะขอที่มีสี
สดและมีน้ าหนักที่ตัดกันอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความสมจริงและสร้างมิติให้กับรูปทรง ซึ่งรูปทรงของ
ตุ๊กตานั้นจะเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงอิสระ ส่วนตะขอก็จะมีรูปทรงที่ตายตัว ที่มีส่วนประกอบ
ของเส้นโค้งและเส้นตรง และใชน้้ าหนักของสีที่ตัดกันอย่างชัดเจน แบบแสงจัดเงาจัด เพื่อให้เกิดความ
เงา 

เทคนิค 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีลักษณะเด่นคือการใช้วัตถุหลักหรือจุดเด่นในงานให้มีสีสันและ
น้ าหนักแสงเงาที่ตัดกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มีความโดดเด่นและสมจริง ส่วนพื้นหลังจะเป็นในลักษณะ
ขาวด า แต่จะถูกปรับค่าน้ าหนักให้มีความตัดกันน้อยลง มีลักษณะปกคลุมด้วยสีเทา เพื่อให้มีลักษณะ
ขัดแย้งกับตัววัตถุหลักเพื่อสร้างความโดดเด่น โดยที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับพื้นหลังเท่ากับตัววัตถุ 
เทคนิคที่ข้าพเจ้าใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Screen Printing) 
ส าหรับเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  จะเป็นการพิมพ์แยกทีละชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีน้ าหนักสีที่
แตกต่างกันโดยทับซ้อนกันจนเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ 
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ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค ์

1. ขั้นตอนการประมวลความคดิ 
 
ในการสร้างภาพร่างผลงาน ก่อนที่จะได้ท าการตัดต่อจัดองค์ประกอบภาพ กระบวนการแรก

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญคือการท าความเข้าใจกับเนื้อหาและแนวความคิด วิเคราะห์ ถึง
องค์ประกอบและวัตถุต่างๆที่ควรมีอยู่ในงาน เมื่อสามารถเลือกวัตถุหลักในงานได้แล้ว จึงท าการลง
พื้นที่ตามตลาดสดเพื่อเก็บบันทึกภาพ โดยในชิ้นแรกๆได้น าตุ๊กตาที่ถูกผ่าหรือช าแหละ ไปแขวนกับ
สถานที่จริงเพื่อถ่ายรูป และน ามาปรับแสงเพื่อให้ได้บรรยากาศที่สอดคล้องกับเนื้อหาของงาน เมื่อ
พัฒนาไปเรื่อยๆ จึงสังเกตได้ว่าการน าตุ๊กตาไปแขวนกับสถานที่จริง ได้สร้างขีดจ ากัดให้กับการจัดวาง
องค์ประกอบจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีลักษณะsurrealistic มากขึ้น โดยท าการผ่าตุ๊กตาและ
ยัดเนื้อสัตว์จริงๆเข้าไป และถ่ายรูปกับฉากพื้นเรียบโดยน าตุ๊กตาแขวนไว้กับตะขอแขวนเนื้อและ
ถ่ายรูปตะขอแขวนเนื้อในมุมต่างๆแล้วจึงน ามาตัดต่อประกอบกับพื้นหลังของตลาดที่ได้ถ่ายแยกมา 
ในระยะแรกของการตัดต่อปัญหาหลักที่จะพบในการตัดต่อคือทิศทางของแสง เนื่องจากตุ๊กตา ตะขอ
และพื้นหลัง ถ่ายด้วยแสงที่แตกตา่งกัน ดังน้ันการถ่ายรูปตุ๊กตาจึงต้องถ่ายโดยใช้แสงจากหลายมุมเพื่อ
น ามาเลือกให้สอดคล้องกับพื้นหลังให้ดูสมจริงที่สุด หลังจากที่แก้ปัญหาเรื่องทิศทางของแสงก็มีการ
ปรับองค์ประกอบของงานเรื่อยๆ โดย ปรับขนาดของตะขอให้มีความเล็กใหญ่เพื่อสร้างระยะ และให้
ความหมายต่างๆ  ในการจัดองค์ประกอบในรูปแบบนี้ท าให้งานมีลักษณะ surreal เนื่องจากว่าเป็น
องค์ประกอบที่ไม่สามารถถ่ายได้จากสถานที่จริงแต่ให้ความรู้สึกและสื่อความความหมายในงานได้
อย่างชัดเจนมากกว่า 
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ภาพที่ 9 ภาพตะขอส าหรับตัดต่อ 

 

ภาพที่ 10 ภาพตุ๊กตาและตะขอส าหรับตัดต่อ 



26 
 

 

ภาพที่ 11 ภาพพื้นหลังส าหรับตัดต่อ 

 

ภาพที่ 12 ภาพสเก็ตก่อนปรับแสง 
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ภาพที่ 13 ภาพตุ๊กตาและตะขอส าหรับตัดต่อ 2 

 

ภาพที่ 14 ภาพพื้นหลังส าหรับตัดต่อ 2 
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ภาพที่ 15 ภาพพื้นหลังส าหรับตัดต่อ 3 

 

ภาพที่ 16 ภาพพื้นหลังแต่งสีแล้ว 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างภาพสเก็ต 

 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างภาพสเก็ต 2 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างภาพสเก็ต 3 

 

ภาพที่ 20 ตัวอย่างภาพสเก็ต 4 
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างภาพสเก็ต 5 
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างภาพสเก็ต 6 

 

ภาพที่ 23 ตัวอย่างภาพสเก็ต 7 
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างภาพสเก็ต 8 

 

ภาพที่ 25 ตัวอย่างภาพสเก็ต 9 
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2. ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนคิวิธีการ 
 
ในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมจะเริ่มต้นจากการปริ้นแบบขนาดเท่าจริงเพื่อเป็น

แบบร่าง  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญเพราะว่าในการท าภาพพิมพ์เทคนิคนี้จะมีการซ้อนทับหลายชั้น 
จึงต้องมีต้นแบบที่แม่นย าเพื่อให้สามารถใช้เป็นจุดเล็งได้ ในการสร้างต้นแบบจะใช้ฟิล์มหรือกระดาษ
ไขในการวาดแบบลงไป ส าหรับผลงานของข้าพเจ้าจะใช้ฟิล์มและเขียนด้วย ดินสอไข หมึกจีนและ
อะครลิิกสีด า ในส่วนที่เป็นลักษณะของการไล่น้ าหนักจะใช้ดินสอไขในการเขียน เพื่อไล่น้ าหนักให้เกิด
มิติในงาน  ส่วนหมึกจีนผสมอะคริลิกนั้นมีไว้ในพื้นที่ที่เป็นสีทึบหรือต้องการขอบคม ส าหรับการเขียน
ฟิล์มเพื่อแยกสีในการพิมพ์ ข้าพเจ้าจะแบ่งออกเป็นน้ าหนักกับสี โดยที่พื้นหลังทั้งหมดจะใช้เพียงแค่สี
เทาด าเท่านั้น โดยมีการไล่น้ าหนัก ของสีเทาประมาณ 5 ถึง 8 สี ส่วนส าหรับตัวตุ๊กตานั้นจะถูกแบ่ง
โดยสีแท้เป็นหลัก เพราะหากเป็นการลงน้ าหนักด้วยสีเทาก่อนและเคลือบสีทับตุ๊กตาจะมีลักษณะสี
หม่น หากใช้เป็นสีแท้ไปเลย จะท าให้มีความสดจัดมากกว่า เมื่อเขียนฟิล์มแยกแต่ละสีเสร็จสิ้นก็จะเข้า
สู่กระบวนการในการอัดบล็อค 

 
 

 

ภาพที่ 26 เขียนฟิล์มส าหรับอัดบล็อค 
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ภาพที่ 27 เขียนฟิล์มส าหรับอัดบล็อค 2 

 

ภาพที่ 28 เขียนฟิล์มส าหรับอดับล็อค 3 
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ภาพที่ 29 เขียนฟิล์มส าหรับอัดบล็อค 4 

 

ในการอัดบล็อคจะเริ่มด้วยการผสมกาวก่อนเป็นขั้นตอนแรก โดยใส่น้ า 50 cc เข้าไปในขวด
ไวแสง เขย่าจนเข้ากันแล้วจึงเทลงไปในกาว และคนเพื่อให้ไวแสงเข้ากัน หลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้ให้
ฟองอากาศยุบตัวลงแล้ว เทกาวอัดลงไปในรางปาดกาว และปาดกับบล็อคสะอาด โดยปาดให้เรียบไม่
เหลือกาวไหลเป็นเส้น 

 

 

ภาพที่ 30 กระบวนการปาดกาวอัด 
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จากนั้นจึงน าบล็อคไปตากลม หรือเข้าตู้อบให้แห้ง เมื่อแห้งแล้ว ก็จะน ามาฉายแสงโดยวาง
ฟิล์มที่เขียนไว้ข้างใต้บล็อค โดยปรับ ปุ่ม Vacuum ไปที่ 40 วินาทีและ Exposure ที่ 25 วินาที เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการฉายแสงก็จะน าบล็อคไปล้างน้ าเปล่า เพื่อให้กาวส่วนที่ไม่โดนฉายแสงนั้นหลุด
ออกมาตามลายที่เขียนบนฟิล์ม ตรวจเช็คให้เรียบร้อย ว่ากาวหลุดออกหมดแล้ว ดังนั้นจึงเอาไปตา
กลมหรือเข้าตู้อบเช่นเดิมเพ่ือให้บล็อคแห้งก่อนจะน ามาพิมพ์ 

 
 

 

ภาพที่ 31 น าบล็อคที่ปาดกาวเข้าตู้อบแห้ง 
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ภาพที่ 32 กระบวนการล้างกาวอัดส่วนที่ไม่ถูกฉายแสง 

 

ภาพที่ 33 กระบวนการล้างกาวอัดส่วนที่ไม่ถูกฉายแสง 2 
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ในการพิมพ์จะผสมสีเตรียมรอไว้ เมื่อบล็อคแห้งจะน ามาวางกับโต๊ะและยึดด้วยตัวจับบล็อค 
เพื่อให้ต าแหน่งไม่เลื่อน เมื่อยึดบล็อคภาพพิมพ์ไว้กับโต๊ะแล้วจึงน ากระดาษไปสอดข้างใต้เพื่อเล็ง
ต าแหน่ง เมื่อเล็งต าแหน่งเสร็จสิ้นก็จะน ากระดาษแข็งหรือวัตถุแข็งที่มีความบาง มาวาง 3 มุม เพื่อ
เป็นตัว mark จุดเรียกว่า register โดยต าแหน่งนี้จะเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะในการพิมพ์แผ่นต่อๆไป
จะน ากระดาษมาวางเล็งตามจุดที่ register ถูกวาง ก่อนที่จะปาดสีลงไปในงานเพื่อป้องกันไม่ให้สีเลอะ
ไปโดนในส่วนที่ไม่ต้องการจะน าเทปมาแปะรอบๆภาพที่ฉายในบล็อค เลือกยางปาดที่มีขนาด
เหมาะสมกับขนาดงาน ใช้เกรียงวางสีบนต าแหน่งด้านบนของภาพ  และ ใช้ยางปาดลากสีลงมาให้ทั่ว
งาน  

 

 

ภาพที่ 34 กระบวนการแปะเทปก่อนปาดส ี
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ภาพที่ 35 การวาง Register เพื่อก าหนดต าแหน่งการวางกระดาษ 

 

ภาพที่ 36 ยึดบล็อคพิมพ์งานด้วยตัวจับบล็อค 
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ภาพที่ 37 กระบวนการปาดสี 

 

ภาพที่ 38 ภาพตัวอย่างหลังพิมพ์ 1 ส ี
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 เมื่อเสร็จกระบวนการปาดสี  จะน างานไปตากแห้ง เพื่อรอในการพิมพ์สตี่อไป และน าบล็อค
ไปล้าง ซึ่งในกระบวนการล้าง จะเริ่มจากการเอาน้ าฉีดเพื่อเอาสีออกแล้วจึงใช้ผงล้างบล็อค ผสมกับน้ า
ถูไปที่ตัวกาวที่ติดบนผ้า ถูด้านหน้าและหลงัจนคราบกาวเริ่มลอกออกและน าน้ าสะอาดล้างจนเกลี้ยง
ก่อนที่จะเอาไปตากแห้งเพื่อเตรียมปาดกาวอีกครั้ง 

 

 

ภาพที่ 39 กระบวนการล้างบล็อคด้วยผงล้างบล็อค 

 
ส าหรับในขั้นตอนของสีต่างๆจะใช้สีเชื้อน้ าสีจมในการพิมพ์โดยใช้สีจมผสมกับแป้งน้ าเพื่อให้

เจือจางสีให้อ่อน ในงานจะไม่มีการผสมขาวยกเว้นชั้นเคลือบพื้นหลังซึ่งจะใช้แป้งน้ าผสมสีขาวเพื่อ
เคลือบทั้งหมดให้คลุมบรรยากาศสีให้มีความเป็นสีเทา และในขั้นตอนสุดท้ายของงานจะจบด้วยการ
เคลือบใสส่วนของชิ้นเนื้อด้วยสีเชื้อน้ ามันที่มีคุณสมบัติเป็นสีเคลือบเงาโดยสีเชื้อน้ ามันจะล้างออกได้
ด้วยกันตันเท่านั้น 
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ภาพที่ 40 การทับซ้อนของสีในการพิมพ์งาน 1 

 

ภาพที ่41 การทับซ้อนของสีในการพิมพ์งาน 2 
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ภาพที่ 42 การทับซ้อนของสีในการพิมพ์งาน 3 

 

ภาพที่ 43 การทับซ้อนของสีในการพิมพ์งาน 4 
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ภาพที่ 44 การทับซ้อนของสีในการพมิพ์งาน 5 

 

ภาพที่ 45 การทับซ้อนของสีในการพิมพ์งาน 6 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างแม่พิมพ์ 

1. ฟิล์ม หรือ กระดาษไข 
2. ดินสอไขสีด า 
3. หมึกจีน 
4. สีอะคริลิกสีด า 
5. พู่กัน 
6. คัตเตอร ์

 

 

ภาพที่ 46 หมกึจีน อคริลิค 
 

  



47 
 

วัสดุอุปกรณใ์นการพิมพ ์
1. กาวอัดสีฟ้า 
2. ไวแสง 
3. น้ าเย็น 
4. เกรียง 
5. รางปาดกาว 
6. ยางปาดสี 
7. เทปกาวพีวีซ ี
8. สีสกรีนสีจมเช้ือน้ า 
9. แป้งน้ า 
10. สีสกรีนเคลือบเงาเช้ือน้ ามัน 
11. กระดาษ Fabriano หนา 
12. กระปุกผสมส ี
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ภาพที่ 47 สีพมิพ์งาน 

 

ภาพที่ 48 อุปกรณ์อัดบล็อคและพิมพ์งาน 

 
วัสดุอุปกรณ์ ในการท าความสะอาดแม่พิมพ์ 

1. ผงล้างบล็อค 
2. ผงซักฟอก 
3. ฟองน้ า 
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บทที ่4 

การวิเคราะหแ์ละพัฒนาผลงาน 

การสร้างผลงานภาพพิมพ์ชุดนี้ได้มีการวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเน้นเรื่องของเนื้อหา รูปแบบหรือเทคนิค โดยได้น าค าแนะน าจากอาจารย์มาปรับใช้เพื่อให้ผลงาน
มีความสมบูรณ์มากขึ้น และสื่อถึงเนื้อหาได้อย่างชัดเจนขึ้น จากการปฏิบัติงาน จากการส่งงานและรับ
ค าแนะน าจึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้และพัฒนาจนได้น าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์และเอกสาร
ประกอบศิลปนิพนธ์ชุด "สัญชาตญาณวิปริต" 
 
การพัฒนาการสรา้งสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์
 

ผลงานในระยะแรกเริ่มต้นมาจากประเด็นเรื่องการทารุณกรรมสัตว์โดยสัญลักษณ์ที่ใช้คือ
ตุ๊กตาและเขียง ซึ่งเขียงนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนในการหั่น ถูกสับ หรือถูกฆ่า นอกจากนั้นยังใช้
สญัลักษณ์ในการผูกหรือมัดแสดงออกถึงการพนัธนาการและขาดอิสรภาพสื่อให้เห็นว่าสัตว์นั้นไร้ทางสู้ 
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 และ 2  
 

ส าหรับผลงาน 2 ชิ้นแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นในโครงการนี้ "Justice?" เป็นผลงานที่สื่อถึงการ
พันธนาการและการช่วงชิงอิสรภาพไปจากสัตว์ โดยใช้ตุ๊กตารูปเหมือนสัตว์เป็นสิ่งแทนชีวิต ใช้เขียง
เป็นสื่อแทนอุปกรณ์ในการฆ่า และเชือกที่สื่อถึงการพันธนาการ ผูกมัด และทรมาน  โดยที่ได้ทดลอง
ใช้ทั้งตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนจริงและตุ๊กตาที่มีลักษณะลดทอน ซึ่งทั้งสองแบบนั้นให้ความรู้สึกที่
แตกต่างกันโดยที่ตุ๊กตาที่มีความเหมือนจริงและมีขนฟูให้ความรู้สึกเหมือนสัตว์จริงๆ แตกต่างเพียงแค่
ตัวตุ๊กตานั้นมีป้ายห้อยที่สามารถแสดงออกได้ถึงการเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือถูกควบคุมโดยมนุษย์ แต่พอ
เป็นตุ๊กตาที่มีความลดทอน การมัดเชือกนั้นเห็นได้ชัดเจนกว่าเนื่องจากรูปทรงของสัตว์ที่มีความบวม
กว่าปกติและไม่มีขนจึงเห็นรอยมัดอย่างชัดเจน ดังนั้นตุ๊กตาที่มีความเสมือนจริงแต่มีขนหนาให้
ความรู้สึกสมจริง และท าให้ผู้คนจินตนาการภาพถึงความเป็นจริงได้ชัดเจนกว่า แต่ตุ๊กตาที่มีความ 
ลดทอนจะให้ความส าคัญกับร่องรอยในการมัดได้อย่างชัดเจนกว่า ใน 2 ชิ้นแรกให้ความส าคัญกับ 
รูปทรง หรือวัตถุหลกัๆในงาน ซึ่งก็คือตัวตุ๊กตา เชือก และเขียง จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับพื้นหลัง งาน
จึงถูกจัดวางในลักษณะของ  Still Life 
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ภาพที่ 49 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 
 

 

ภาพที่ 50 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3  
 

ส าหรับชิ้นต่อมา อีกชิ้นหนึ่งในชุด “Justice?” เพื่อให้หลุดออกมาจากความเป็น Still Life 
จึงทดลองถ่ายภาพกับสถานที่จริงโดยใช้องค์ประกอบคล้ายเดิมโดยการวางตุ๊กตาไว้บนเขียง จาก
ค าแนะน าในชุดแรก การมัดเชือกแม้จะให้ความรู้สึกถึงการพันธนาการ แต่ไม่ท าให้เกิดความรู้สึกถูก
กระท าอย่างรุนแรงหรือถกูทารุณกรรม จึงเพิ่มเติมด้วยการช าแหละตุ๊กตาให้นุ่นข้างในหลุดออกมาเป็น
บางส่วน นอกจากนั้นองค์ประกอบของภาพยังมีมีดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงและความ
อันตรายได้อีกด้วย   ส่วนในพื้นหลังของภาพ เพื่อให้มีความน่าสนใจและมีเรื่องราวมากขึ้น จึงเปลี่ยน
จากการใช้พื้นสีด าเรียบมาเป็นภาพถ่ายจริงจากพื้นหลังของแผงขายหมูที่มีเนื้อหมูสดวางอยู่ด้วย 
องค์ประกอบในภาพที่ 3 นี้มีความสมจริงมากขึ้น เพราะเป็นการถ่ายภาพจากสถานที่จริง จึงมีลักษณะ
ของแสงเงาที่เป็นธรรมชาติ ในแง่ของเนื้อหาได้มีการพัฒนามากย่ิงขึ้นเพราะสอดแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ
ที่สื่อถึงความรุนแรง การถูกกระท า และบรรยากาศโดยรอบ ส่วนในเรื่องของเทคนิค เนื่องจากภาพมี
การใช้สีสัน และรายละเอียดที่มากขึ้น จึงได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นในเรื่องของการสร้างพื้นผิวของตุ๊กตา และ
องค์ประกอบอื่นๆ 
 

 
ภาพที่ 51 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 
 

ยังคงอยู่ในผลงานชุด  "Justice?" จากการสร้างผลงานเป็นลักษณะของเขียงและตุ๊กตาหลาย
ชิ้นท าให้เริ่มรู้สึกตัน เพราะองค์ประกอบที่ซ้ าไปซ้ ามาเปลี่ยนเพียงแค่ตุ๊กตา ดังนั้นจึงได้ทดลองใน
รูปแบบอื่นโดยเอาไปวางไว้กับแผงขายปลา อันน้ีตุ๊กตาทีเ่ลอืกใช้เป็นตุ๊กตาจระเขซ้ึง่เป็นสัตว์แปลก  ใน
การวางเปรียบเทียบกับปลาที่เป็นสิ่งที่ควรกินในชีวิตประจ าวัน ท าให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอม 
ตุ๊กตาจระเข้เองก็ถูกผ่าเพื่อให้เห็นไส้ในแต่ในชิ้นนี้ได้มีการเพิ่มสีของเลือดที่เหลือบเข้าไปอยู่ที่ส าลีของ
ตัวตุ๊กตาเพื่อเพิ่มความรู้สึกน่าสะอิดสะเอียนและท าให้คนดูรู้สึกสงสาร นอกจากนั้นยังเพิ่มความมีชีวิต 
ให้กับตุ๊กตา  แต่ในการแสดงออกเช่นนี้ท าให้รู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้ขาดสัญลักษณ์และความหมาย เพราะ
องค์ประกอบของภาพมีเพียงแค่จระเข้  ปลา และน้ าแข็ง การมีสัญลักษณ์ของเขียงมีดหรือเชือก 
แสดงออกถึงความหมาย ของการทารุณกรรม ดังนั้นการที่งานชิ้นนี้ขาดสัญลักษณ์เหล่านั้น จึ งท าให้
รู้สึกว่าความรู้สึกที่สื่อในงานไม่แรงมากพอ ในชิ้นนี้เองในแง่ของเทคนิคก็ยังค่อยๆพัฒนาเรื่องของ
พื้นผิวเพื่อแยกระหว่างพื้นผิวที่เงา ขรุขระ หรือ ฟูนุ่ม  เพื่อให้เห็นความแตกต่างของวัสดุต่างๆอย่าง
ชัดเจน 
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ภาพที่ 52 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 
 

จากการทดลองรูปแบบที่หลากหลายและการใช้สัญลักษณ์ต่างๆจึงท าให้สรุปได้ว่า สัญลักษณ์
ของความรุนแรงที่มีในงานเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นตัวดึงเนื้อหาของชิ้นงานให้มีความน่าสนใจ 
ดังนั้น ในผลงานระยะที่ 2 นี้ จึงมีการใช้ตะขอแขวนเนื้อหมูเป็นสัญลักษณ์แทนการทารุณกรรมหรือ
ความรุนแรง  ซึ่งในความคิดเห็นของข้าพเจ้ามองว่าเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจกว่ามีด  เพราะว่าไม่ได้สื่อ
โดยตรงถึงการฆ่า และต่างจากเชือกที่มีไว้มัดอย่างเดียว การแขวนกับตะขอเองก็เป็นการพันธนาการ
รูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นองค์ประกอบหรือท่าทางของตุ๊กตาที่ถูกแขวนยังมีความน่าสนใจเพราะเป็น
ท่าทางที่ผิดธรรมชาติ ดูอึดอัด และดูฝืน ภาพนี้เองยังซ่อนสัญลักษณ์ของเขียงไว้ที่มุมภาพ และในชาม
เหล็กที่มันวาวก็มีน้ าที่มีลักษณะคล้ายเลือด องค์ประกอบภาพรวมนั้นเป็นภาพของแผงขายหมูใน
ตลาดซึ่งมีความสมจริง  และการใช้แสงธรรมชาตกิ็ท าให้ภาพดูไม่แข็งและคงความสมจริงเช่นกัน  โทน
สีที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้จะออกเป็นโทนน้ าตาลซีเปียเล็กน้อย โดยลดทอนสีในพื้นหลังเพื่อให้ตัวตุ๊กตามี
ความโดดเด่น  อย่างไรก็ตามด้วยความที่พื้นหลังและตุ๊กตาต่างมีสีสันทั้งคู่ จึงท าให้ ตุ๊กตาถูกกลืนเข้า
ไปในพื้นหลังมากเกินไป จึงไม่สามารถแสดงจุดเด่นในงานได้ ในด้านของเทคนิคผลงานชิ้นนี้ได้พัฒนา
จากชิ้นก่อน โดยมีการเพิ่มน้ าหนักแสงเงาในงานเพื่อให้เกิดมิติที่ลึกขึ้น และพื้นผิวของวัสดุถูกสร้าง
ด้วยการเขียนดินสอไขและการใช้ฟองน้ าในการประทับเพื่อสร้างร่องรอย ด้วยน้ าหนักที่มากขึ้นจึงท า
ให้ความแบนของผลงานลดลง  
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ภาพที่ 53 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 
 

การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในชุด "Justice?" คือลักษณะของผลงานชิ้นนี้มีความคล้ายคลึงกับ 
รูปแบบที่ท าในศิลปนิพนธ์ เป็นการทดลองและพัฒนารูปแบบเพราะในระยะแรกงานจะมีลักษณะ
คล้ายงาน Still Life  และต่อมา จึงพัฒนามาในลักษณะของการถ่ายภาพจากสถานที่จริง ดูเรื่อง
มุมมองและมุมแสงที่น่าสนใจ แต่งานในลักษณะนี้จะมีขีดจ ากัดที่การจัดวาง เพราะเป็นการจัดวางโดย
ใช้อุปกรณ์และสถานที่จริง เมื่อท าไปหลายชิ้นจึงเกิดความรู้สึกจ าเจและซ้ าซาก ในชิ้นนี้จึงมีการ
ทดลองโดยใช้ภาพถ่ายจากตลาดจริงๆ 2 ภาพมาตัดต่อและวาดตะขอเติมไป ในผลงานชิ้นนี้การพัฒนา
รูปแบบส่งเสริมกับการพัฒนาด้านเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยรูปแบบของผลงานชิ้นนี้มีลักษณะกึ่ง
surrealistic เพราะแม้ว่าจะใช้องค์ประกอบของพื้นหลังที่มีความสมจริงและตุ๊กตาที่สมจริง แต่ตะขอ 
และต าแหน่งในการวางตะขอนั้นถูกตัดต่อให้มีมากเกินความเป็นจริงและมีขนาดที่คละกันเพื่อท าให้
ภาพนั้นดูน่ากลัว และน่าสะเทือนใจมากยิ่งขึ้น ตะขอในผลงานชิ้นนี้มีลักษณะเป็นกราฟฟิกโดยไม่มี
น้ าหนักแสงเงาแต่ใช้เป็นเพียงแค่รูปทรงคล้ายกับภาพย้อนแสง (silhouette) เพื่อเน้นความส าคัญแค่
รูปทรงอย่างเดียว ส่วนตุ๊กตานั้นคล้ายกับชิ้นก่อนๆคือตุ๊กตาถูกช าแหละให้เห็นส าลีที่ทะลักออกมา อีก
จุดเด่นหนึ่งในภาพนี้คือการใช้พื้นหลังที่มีลักษณะขาวด า ซึ่งช่วยขับให้ตัวตุ๊กตานั้นมีความโดดเด่นมาก
ขึ้น ท าให้แบ่งแยกได้อย่างชัดเจนถึงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองในภาพ ในด้านเทคนิคได้มี
การพัฒนาขึ้นอย่างมากในเรื่องการเขียนตุ๊กตา เพราะมีการเพิ่มรายละเอียดของขนให้มีความสมจริง
และมีน้ าหนักที่ครบมากขึ้น มีการใช้พื้นผิวที่แตกต่างน้ าหนักที่แตกต่าง และระนาบเพื่อแบ่งวัตถุและ
วัสดุต่างๆ  
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ภาพที่ 54 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3-5 
 

จากการที่ได้ทดลองรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์ประกอบหรือการใช้สัญลักษณ์
ต่างๆจึงสรุปได้ว่า รูปแบบที่ให้ความรู้สึกและความหมายชัดเจนที่สุด รูปแบบของการแขวนตุ๊กตาบน
ตะขอประกอบกับพื้นหลังที่เป็นองค์ประกอบของแผงขายหมู ที่ถูกปรับสีให้เป็นขาวด า เพื่อเน้น
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง ในผลงาน 3 ชิ้นนี้ได้เปลี่ยนจากการใช้รูปแบบของตะขอที่เป็น
กราฟิกมาเป็นตะขอที่สมจริงโดยใส่น้ าหนักแสงเงาแต่ไม่ได้ให้ความส าคัญของน้ าหนักแสงเงาเท่ากับตัว
ตุ๊กตา การจัดองค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้ยังเป็นในรูปแบบ surrealistic เพราะต าแหน่งในการวาง
ตะขอและตุ๊กตาถูกตัดต่อเข้ากับพื้นหลังของแผงขายหมูเพื่อให้มีองค์ประกอบที่น่าสนใจมากขึ้น แต่
ด้วยการที่องค์ประกอบทุกอย่างในงานมีความสมจริงจึงท าให้เกิดความรู้สึกว่าการจัดวางลักษณะนี้
อาจเป็นความจริง ในผลงาน 3 ชิ้นนี้ได้มีการเน้นเรื่องบรรยากาศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ าหนักโดยรวม
ของผลงานหรือพื้นหลัง ชิ้นก่อนหน้านี้การตัดกันระหว่างตุ๊กตาที่เป็นสีกับพื้นหลังที่เป็นขาวด าท าให้ 
ไม่แสดงออกถึงบรรยากาศความรู้สึก ใน 3 ชิ้นนี้มีการใช้เทคนิคในการเขียนเพื่อให้มีความรู้สึกมากขึ้น 
และใช้สีของพื้นหลังที่เข้มมากขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการทารุณกรรม
และสีที่เข้มกว่าให้ความรู้สึกที่น่าหดหู่มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเพื่อความน่าสยดสยองและโหดร้ายจึง
เพิ่มเลือดไปที่ปลายตะขอ ในตัวตุ๊กตา  ในถุง  และเลือดในชามเหล็ก แทนที่จะแสดงออกถึงการถูกท า
ร้ายเป็นแผลเล็กและมีชิ้นส่วนหลุดออกมาเล็กน้อยกลับถูกควักชิ้นส่วนออกมาจนเกือบหมด ภาพแรก
เป็นเหมือนกับหนังเสือที่ถูกแขวนไว้ ส่วนในภาพที่ 2 นั้นตรงส่วนหัวเหมือนมีเลือดกองอยู่แทน 
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ภาพที่ 55 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 56 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 4 
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ภาพที่ 57 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 5 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 6-7 
 
เข้ามาสู่ชุดสุดท้ายก่อนศิลปนิพนธ์ ชุดนี้ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น "Cruelty" เพราะเป็นชุดที่เข้าสู่

เนื้อหาของการทารุณกรรมอย่างชัดเจน แม้จะใช้สัญลักษณ์เดิมเดิมแต่หลังจากการทดลองต่างๆถึงได้
หาบรรยากาศที่เหมาะกับตัวผลงาน  2 ชิ้นนี้จึงเป็นการทดลองหาความลงตัวของค่าน้ าหนักก่อนที่จะ
มาสร้างเป็นศิลปนิพนธ์ โดยภาพแรก ใช้องค์ประกอบ แบบ surrealistic เหมือนตุ๊กตาลอยอยู่กลาง
อากาศโดยที่ตะขอเกี่ยวนั้นวางในต าแหน่งที่เกินจริง แตกต่างจากชิ้นอื่นๆคือในชิ้นนี้มีการเน้นน้ าหนัก
ของตะขอมากขึ้นและตัดสีของเลือดบนจะขอออกไป เพราะชิ้นก่อนๆการมีสีของเลือดท าให้ดูปลอม 
การแสดงออกและเนื้อหาโจ่งแจ้งเกินไป ดังนั้นการเน้นน้ าหนักของตะขอเพื่อให้ดูมีความคมมากขึ้นจึง
เป็นการแสดงออกถึงความรุนแรงอย่างแยบยลมากกว่า ส าหรับภาพแรกนั้นพื้นหลังมีลักษณะคล้ายกับ
ชิ้นก่อนๆ  แต่เพื่อขับให้ตุ๊กตาเด่นขึ้นอีกและท าให้พื้นหลังมีความมัวและกลมกลืน หลังจากที่ใส่
น้ าหนักจนครบแล้วจึงเคลือบพื้นหลังด้วยสีขาวผสมแป้งน้ าอีกชั้นซึ่งในกระบวนการนี้ท าให้ผลงานมี
ความน่าสนใจเกินคาดและท าให้พื้นหลังมีลักษณะดูแป้งเล็กน้อย  

 
ต่างกันกับชิ้นที่ 2 ที่ให้ค่าน้ าหนักเข้มจัด เมื่อมองทันทีให้ความรู้สึกที่น่ากลัวกว่าและดู

อันตรายแต่ด้วยความเข้มของพื้นหลังตุ๊กตากับตะขอจึงจมกับพื้นมากเกินไป แต่ถ้ามองในแง่ของ
บรรยากาศภาพรวมก็จะแสดงออกถึงเรื่องการทารุณกรรมได้อย่างชัดเจนแต่ข้อเสียหลักของงานก็คือ
ไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองได้  ท าให้งานมีลักษณะเหมือน
ภาพถ่ายเฉยๆ และในชิ้นที่ 2 มีการใส่ทั้งเขียงและมีดด้วยจึงท าให้งานมีองค์ประกอบที่แน่นมากขึ้น  
และเพิ่มสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรุนแรงมากขึ้นแต่ก็สื่ออย่างตรงไปตรงมามากเกินไป ในด้านของ
เทคนิคมีการพัฒนามากขึ้น  ในด้านของการแบ่งน้ าหนักสี และในการเขียนรายละเอียดของพื้นผิว
ตุ๊กตาท าให้สามารถแยกแยะถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งตุ๊กตาที่เป็นแบบเรียบ แบบขน ตะขอที่มีความ
เงา และเขียงที่ดูผิวหยาบ ผลงาน 2 ชิ้นนี้ใช้การลงน้ าหนักเทาบนตัวตุ๊กตาก่อนเพื่อสร้างค่าน้ าหนัก
แล้วจึงเคลือบสีทับ ข้อดีของวิธีนี้คือน้ าหนักแสงเงาในภาพจะครบสมบูรณ์ท าให้ดูมีมิติ แต่ข้อเสียคือ 
เวลาที่เคลือบสีทับอาจจะดูหม่นกว่าความเป็นจริง ดังนั้นผลงานชิ้นนี้จึงเป็นหนึ่งในชิ้นที่ประสบ
ความส าเร็จและได้น ามาต่อยอดต่อจนมาเป็นศิลปนิพนธ์ชุด "สัญชาตญาณวิปริต" (Insane Instinct) 
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ภาพที่ 58 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 6 
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ภาพที่ 59 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 7 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) 
 
การวิเคราะหผ์ลงาน 
 

ชุดผลงานศิลปนิพนธช์ุดนี้ ได้ต่อยอดมาจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุด "Cruelty" โดยใช้ วัตถุ
หลักในงานเป็นตุ๊กตาที่ถูกช าแหละและตะขอแขวนเนื้อประกอบกับพื้นหลังของตลาดซึ่งถูกปรับเป็น
พื้นขาวด าเพื่อให้มีการตัดกันระหว่างตุ๊กตาตะขอและพื้นหลัง เพื่อแบ่งแยกการเป็นองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบรองในภาพ ซึ่งเนื้อหานั้นได้กลั่นกรองมาเป็นอย่างดีและเลือกวัตถุที่สามารถสื่อถึง
ความหมายได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยการสร้างผลงานชุดนี้เลือกที่จะใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกันแต่
ปรับเปลี่ยนเรื่องขององค์ประกอบและรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อสร้างความต่อเนื่องและพัฒนาการ
ในทางเทคนิค 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

 

ภาพที่ 60 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ผลงานชิ้นแรกของศิลปนิพนธ์ชุด "สัญชาตญาณวิปริต" ได้เลือกใช้เป็นตุ๊กตากระต่ายที่มี

ลักษณะดวงตาโตและเป็นประกายเพื่อแสดงออกถึงความสดใสและไร้เดียงสา และแสดงออกได้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกและความมีชีวิต นอกจากนั้นตุ๊กตายังมีสีสดจัดท าให้ตัดกับพื้นหลังได้อย่างชัดเจน
เพราะพื้นหลังที่เป็นลักษณะขาวด า ในด้านของเนื้อหา เนื้อหาหลักที่ใช้ยังคงเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ
การเน้นย้ าถึงความไร้เดียงสาไร้ทางสู้ของสัตว์ ซึ่งได้แสดงออกทั้งรูปแบบและทัศนธาตุ ในด้านของ
รูปแบบการจัดองค์ประกอบภาพเน้นให้ตุ๊กตาอยู่กลางภาพเพื่อให้ความส าคัญและท าให้กลายเป็น
องค์ประกอบหลักของภาพ รูปทรงของตุ๊กตามีความเหมือนจริงทั้งสีและรายละเอียดต่างๆ ตะขอเองก็
มีการเน้นรายละเอียดมากขึ้น ส่วนพ้ืนหลังของภาพนี้เลือกใช้เป็นส่วนหนึ่งของร้านขายหมูซึ่งเป็นพื้นที่
กว้างที่ไว้แขวนเนื้อหมู โดยที่องค์ประกอบอัดแน่นแบบไม่เหลือพื้นที่ว่าง ส่วนสีของภาพเป็นการตัด
การระหว่างพื้นที่ที่มีสีค่อนข้างจะจัดกับพื้นที่ขาวด า พื้นผิวของตุ๊กตานั้นจะมีลักษณะฟูนุ่ม โดยมีการ
เขียนชั้นของขนซ้อนทับกันหลายชั้นเพื่อสร้างมิติให้กับงาน ส่วนพื้นหลังจะมีรายละเอียดและระยะ
น้อย และมีพื้นที่กว้างกว่า เพือ่ที่จะตัดกับตัววัตถุหลัก เนื่องจากเป็นผลงานชิ้นแรก พื้นหลังของงานจึง
ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ และขาดความสมจริง เหมือนกับเป็นก าแพงมากกว่าเป็นชิ้นเนื้อ และในชิ้นนี้ไม่ได้
เคลือบขาวทับพื้นหลังอีกชั้น จึงท าให้ความตัดกันระหว่างน้ าหนักของพื้นหลังกับตัวตุ๊กตามีไม่มากจึง
ไม่โดดเด่น ในด้านของเทคนิค การเขียนรายละเอียดของพื้นผิวยังไม่ดีเท่าที่ควรจึงไม่สามารถแบ่งแยก
อย่างชัดเจนได้ถึงพื้นผิวของวัตถุต่างๆ และการเขียนขนน้ าหนักที่ใช้และความนุ่มของขนยังดูน้อยไป 
ในชิ้นต่อไปควรปรับปรุงเรื่องการเขียนขนให้มีความนุ่มและมีการทับซ้อนที่มากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่
ผดิพลาดอย่างชัดเจนในชิ้นแรกคือในส่วนของเนื้อที่ดูไม่สมจริง เพราะในการท าสเก็ตชิ้นแรกใช้วิธีการ
ตัดต่อเน้ือเข้ากับตัวตุ๊กตาท าให้น้ าหนักแสงเงาไม่ลงตัว นอกจากนั้นความสดของสีเนื้อจะดูอ่อนไป 
เนื่องจากท าตามจริงจึงไม่ให้ผลกระทบทางการมอง 
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ภาพที่ 61 รายละเอียดการวิเคราะห์งาน 1 

 
จุดเด่นในผลงานชิ้นนี้คือเรื่องของจังหวะในพื้นหลัง ซึ่งมีการใช้รูปทรงที่ซ้ า และลื่นไหล

ต่อเนื่อง โดยใช้การซ้ าของรูปทรงชิ้นเนื้อในพื้นหลัง ซึ่งท าให้เกิดเอกภาพในงาน นอกจากนั้นยังส่งผล
กับความหมายอีกด้วยเพราะจ านวนของชิ้นเนื้อที่มีท าให้เกิดผลกระทบทางความรู้สึกท าให้เห็นถึง
ความน่าสะอิดสะเอียน  โดยการซ้ าในที่นี้ เป็นการศึกษาของรูปทรง โดยที่ขนาดของรูปทรงที่อยู่
ด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ด้านหลังโดยไล่ระดับการลดขนาดลง ซึ่งสร้างระยะให้กับงาน 
เปรียบเสมือนจุดน าสายตา แต่ด้วยความที่ความต่างของขนาดนั้นไม่ได้มาก จึงท าให้ภาพนั้นมีความนิ่ง 
เป็นเอกภาพแบบนิ่ง(Static Unity) ซึ่งเป็นลักษณะที่ ไม่มีความขัดแย้งในงาน 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

 

ภาพที่ 62 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ในด้านของเนื้อหาการเลือกตุ๊กตาลิงมีความหมายอย่างมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูก
น ามากินอย่างโหดเหี้ยม เป็นสิ่งที่ถูกแพร่หลายและมีผู้คนรู้เห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งก็คือประเด็นของเรื่อง
การกินสมองลิงโดยเป็นการสื่อถึงความมีฐานะและถูกเช่ือว่าเป็นยาบ ารุง เป็นหนึ่งในกระบวนการกินที่
โหดร้ายที่สุดเพราะกินสมองลิงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงเลือกใช้ตุ๊กตาตัวนี้เพื่อสื่อเนื้อหาของประเด็นนี้
ผลงานช้ินนี้ ให้ความส าคัญกับพื้นที่ว่างของพ้ืนหลังมากขึ้นโดยย่อตัวขนาดตุ๊กตาให้เล็กลงเล็กน้อยเพื่อ
เน้นความส าคัญของตุ๊กตาและตะขออย่างเท่าเทียมกัน การเว้นพื้นที่ว่างในงานเยอะขึ้นและให้
ความส าคัญกับพ้ืนหลังส่งเสริมเรื่องบริบทของพ้ืนที่ตลาด  นอกจากนั้นการลดขนาดของตุ๊กตายังท าให้
พื้นที่ส าหรับการโชว์ตะขอมากขึ้นท าให้ให้ความส าคัญกับวัตถุที่มีสัญลักษณ์ของการกระท าหรือความ
รุนแรงโดยสื่อเนื้อหาถึงการทารุณกรรมที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นอีกส่วนส าคัญของผลงานชิ้นนี้คือ
ลักษณะของพื้นหลัง หลังจากที่มีการเขียนน้ าหนักจนครบจนท าให้งานดูมีมิติแล้วเพื่อคุมบรรยากาศ
ของภาพให้มีความเป็นเอกภาพและกลมกลืนได้มีการเคลือบสีขาวที่พื้นหลัง โดยเป็นสีขาวที่ผสมกับ
แป้งน้ าให้มีความทึบประมาณ 30% ข้อดีของการเคลือบพื้นขาวนั้นก็คือท าให้พื้นหลังโดยรวมทั้งหมด
มีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกันและลดความเข้มของพื้นหลังท าให้ตัวตุ๊กตานั้นมีความโดดเด่นมากขึ้น
เพราะตุ๊กตานั้นมีสีที่เข้มและสดกว่า อีกประเด็นส าคัญในงานก็คือพื้นผิว พื้นผิวของตุ๊กตานั้นได้มีการ
เพิ่มจ านวนชั้นของการเขียนขนเพื่อเพิ่มมิติและความฟูนุ่มให้กับตัวตุ๊กตา ส่วนพื้นหลังนั้นมีทั้ง
องค์ประกอบที่มีความขรุขระและเรียบ จะแสดงออกโดยใช้พื้นผิวที่แตกต่างกันโดยใช้ดินสอไขในการ
เขียนพื้นผิวตา่งๆ 
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ภาพที่ 63 รายละเอียดการวิเคราะห์งาน 2 

 
จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้คือเรื่องของพื้นที่ว่างในพื้นหลังของงาน ด้วยความที่พื้นหลังและตัว

ตุ๊กตามีสีที่แตกต่างกันและขอบเขตของรูปทรงตุ๊กตามีความชัดเจนจึงเป็นการให้พลังและความส าคัญ
กับพื้นที่ว่าง โดยต าแหน่งของตุ๊กตานั้นจะให้ความรู้สึกว่ารูปทรงของตุ๊กตาเคลื่อนตัวลงข้างล่าง 
องค์ประกอบของภาพนั้นจะหนักลงมาที่ด้านล่างมากกว่าทั้งตัวตุ๊กตาตะขอและพื้นหลังโดยทิ้งพื้นที่
ว่างด้านบนท าให้รู้สึกมีอากาศ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 

ภาพที่ 64 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3  เป็นผลงานชิ้นที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ โดยเน้นความส าคัญไปที่
ตัวตุ๊กตา ตุ๊กตานั้นถูกจัดวางอยู่ที่จุดกึ่งกลางของงานโดยกินพื้นที่ส่วนมากของภาพ อย่างไรก็ตามตัว
ตะขอนั้นก็มีขนาดใหญ่ตามไปด้วยท าให้ตะขอมีความโดดเด่นเช่นกันและพื้นหลังแม้จะเหลือพื้นที่
น้อยลงแต่ก็ได้เลือกองค์ประกอบที่ มีพื้นที่ว่างเล็กน้อยท าให้ภาพนั้นดูมีมิติและมีระยะพอสมควร การ
ใช้สีในผลงานชิ้นนี้ตัวตุ๊กตามีสีที่สดและมีจ านวนชั้นของสีที่ท าให้ตุ๊กตาดูมีมิติ ส่วนพื้นหลังเหมือนกับ
ชิ้นที่ 2 คือมีการเคลือบขาวหลังจากที่เขียนค่าน้ าหนักครบทั้งหมดแล้ว ท าให้บรรยากาศของภาพนั้นมี
ความมัวเล็กน้อยและมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ ภาพนี้ด้วยความที่ตุ๊กตาถูกแขวนกลับข้างและอยู่
ในมุมเอียง ตาของตุ๊กตาจึงเห็นครึ่งเดียวท าให้เห็นตาด าของตุ๊กตาเยอะแต่ก็มีประกายเหมือนกับว่า
ตุ๊กตาก าลังเหลือบมองมาที่ไปผู้ชมท าให้ภาพนี้ดูมีความน่ากลัวสยดสยองเหมือนกับว่าตุ๊กตานั้นก าลัง
เรียกร้องความสงสาร เปรียบเทียบกับชิ้นแรกสีเนื้อในชิ้นนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากเพราะในผลงาน
ชิ้นแรกเนื้อนั้นมีสีอ่อนเกินไปท าให้ดูไม่เหมือนกับเนื้อ ชิ้นนี้พอใช้สีที่สดเกินจริง จึงท าให้เนื้อนั้นดูน่า
กลัวและสยดสยองท าให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ของภาพได้มากขึ้น ภาพนี้ต่างจากภาพก่อนคือการเน้น
ขนาดของงานโดยจัดองค์ประกอบอยู่กึ่งกลางภาพโดยภาพจะเทน้ าหนักลงไปที่ข้างล่างภาพเล็กน้อย 
การเน้นขนาดงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลต่อความหมาย โดยเป็นการให้ความส าคัญกับรูปทรงของ
ตุ๊กตา ซึ่งในชิ้นนี้พื้นหลังจะให้ความส าคัญน้อยกว่า ต าแหน่งและขนาดของตุ๊กตาท าให้ภาพนี้ มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกที่รุนแรงกว่า เพราะเป็นการปะทะโดยตรงทางสายตา และการจัดวางและการ
กระจายตัวของสีท าให้งานมีความสมดุลแบบอสมมาตร 
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ภาพที่ 65 รายละเอียดการวิเคราะห์งาน 3 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
 

 

ภาพที่ 66 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ส าหรับผลงานชิ้นที่ 4 และ 5 เองก็เลือกใช้ตุ๊กตาตัวเดียวกันเช่นกันโดยครั้งนี้เลือกใช้เป็น
ตุ๊กตาแมวป่าซึ่งเป็นสัตว์สงวนเพื่อสื่อถึงประเด็นของการล่าสัตว์สงวนหรือการกินสัตว์แปลก ซึ่ งเป็น
ประเด็นที่มีการถกเถียงกันและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วย ตุ๊กตาตัวนี้เองก็เป็นลักษณะเดียวกันคือมี
ตาที่เป็นประกายและกลมโตท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความน่าสงสาร ชิ้นนี้เลือกที่จะผ่าบริเวณหลัง
ของตุก๊ตาและยัดเนื้อชิ้นใหญ่เข้าไปเพื่อสื่อถึงประเด็นทีค่นชอบถลกหนังสัตว์ป่ามาใช้ เป็นพฤติกรรมที่
โหดร้ายทารุณเพราะหลายครั้งก็ท าทั้งๆที่มันยังมีชีวิตอยู่ ตุ๊กตาตัวนี้มีความสมจริงค่อนข้างมากท าให้
เข้าถึงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน ส าหรับผลงานชิ้นนี้และชิ้นก่อนหน้าในแง่ของเทคนิคมีการพัฒนา
เล็กน้อยในเรื่องของการเขียนตะขอโดยเพิ่มน้ าหนักให้ตะขอมีความกลมและเงามากขึ้น ส่วนในเรื่อง
ของรูปแบบนั้นตุ๊กตาที่เลือกใช้มีลักษณะลายจุดจึงตัดกันได้ดีกับตะขอที่เป็นเส้น การใช้ทัศนธาตุที่
ต่างกันท าให้งานมีความลงตัวและสมดุลสร้างเอกภาพในงาน ตะขอในงานเลือกที่จะใช้เป็นขนาดใหญ่
พอๆกันเพื่อเน้นความโดดเด่นให้กับตะขอทั้งหมดและตัวตุ๊กตาอย่างเท่าเทียม ส่วนพื้นหลังก็มีการ
เคลือบขาวเช่นเดิมเพื่อให้มีระยะ ความลึกในงาน และขับให้ตุ๊กตาโดดเด่นมากขึ้น แต่ในระยะหลังเอง
ก็มีการแทรกตะขอเล็กๆ ที่เป็นลักษณะของกราฟิกโดยไม่มีรายละเอียดเพื่อเพิ่มความน่ากลัวและ
ความรุนแรงให้กับงาน ภาพนี้เองเลือกที่จะใช้พื้นหลังที่มีองค์ประกอบของเนื้อจ านวนมากเพื่อ
แสดงออกถึงความโหดร้ายและสื่อว่าการกระท าเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมาก ในเรื่องของพื้นผิวของงาน ตัว
ตุ๊กตามีมิติที่ชัดเจนเพราะมีการใช้สีที่มากขึ้นและใช้สีที่ตัดกันเพื่อสร้างน้ าหนักแสงเงา ส่วนพื้นหลังนั้น 
เพื่อสร้างพื้นผิวให้กับเนื้อจึงใช้ดินสอไขเขียนให้เป็นพื้นผิวที่หยาบเล็กน้อยเพื่อแบ่งแยกจาก ลักษณะ
พื้นผิวของตัวตะขอ หรือพื้นเรียบ 
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ภาพที่ 67 รายละเอียดการวิเคราะห์งาน 4 

 
จุดเด่นของภาพนี้คือการจัดองค์ประกอบโดยเป็นลักษณะค่อนข้างจะสมดุล ซึ่งในภาพนี้เป็น

ลักษณะคล้ายดุลยภาพแบบสมมาตรโดยที่ตุ๊กตาที่เป็นวัตถุหลักของงานถูกจัดไว้ตรงกลางล่างของภาพ 
และด้านข้างทั้งสองฝั่งมีตะขอที่ขนาดใกล้เคียงกัน และตุ๊กตาที่ถูกจัดวางอยู่มุมล่างของภาพเมื่อมี
ตะขอเข้ามาเสริมที่อยู่มุมบนของภาพ จึงท าให้เกิดความสมดุล และเกิดความเป็นเอกภาพในงาน การ
จัดองค์ประกอบในรูปแบบนี้จึงให้ความส าคัญกับตัวตุ๊กตาและตะขออย่างเท่าเทียม ไม่เพียงแต่
องค์ประกอบที่มีความเป็นสมดุลแต่ในแง่ของสีเองก็มีความสมดุลเช่นกันเพราะสีที่มีในงานนั้นถูกจัดอยู่
ตรงกลางล่างของภาพทั้งหมด และตะขอมีน้ าหนักใกล้เคียงกัน อยู่ในด้านข้างของภาพทั้งสองฝั่ง  



78 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
 

 
ภาพที่ 68 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
 
 

จากการสร้างผลงานชิ้นก่อนมีการใช้ตุ๊กตา 1 ตัวโดยจัดองค์ประกอบที่กลางภาพ ในภาพนี้จึง
ทดลองการจัดองค์ประกอบแบบใหม่ เนื่องจากในผลงานชิ้นก่อนๆองค์ประกอบมีความคล้ายคลึงกับ
ภาพเดิม แต่เปลี่ยนเพียงแค่ตุ๊กตาจึงเพิ่มความน่าสนใจโดยการทดลองใช้ตุ๊กตามากกว่า 1 ตัว ซึ่งสร้าง
ระยะให้กับงานเล็กน้อย แต่ข้อเสียคือตุ๊กตาทั้งสองนั้นแย่งความโดดเด่นซึ่งกันและกัน แต่หากมองใน
อีกมุมหนึ่งก็เป็นเหมือนจุดน าสายตาที่ท าให้คนดูได้มองไปรอบๆงาน เพื่อพัฒนาในด้านของเทคนิค ชิ้น
นี้เองได้มีการทดลองเพิ่มขึ้นโดยการเคลือบเงาไปที่ตัวชิ้นเนื้อเพื่อเพิ่มความสดและเน้นองค์ประกอบ
หลักของงานให้มีความโดดเด่นและมีความสะเทือนใจ โดยตัวเคลือบที่ใช้นั้นเป็นสีเชื้อน้ ามัน ได้ท าการ
เคลือบประมาณ 4 ชั้น เพ่ือให้มีความสม่ าเสมอและเงางาม ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างมาก 
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ภาพที่ 69 รายละเอียดการวิเคราะห์งาน 5 

 

ชิ้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากชิ้นอื่นๆตรงที่มตีุ๊กตามากกว่า 1 ตัว จึงท าใหม้ีการสร้างระยะใน
งานมากขึ้น ซึ่งระยะในงานน้ันถูกสร้างด้วยการใช้แสงเงาที่แตกต่าง ผลงานชิ้นน้ีมีการให้แสงจากมมุ
ด้านซ้ายด้านหน้า ซึ่งในระยะหลังของภาพที่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กจะมีสีที่สดน้อยกว่า และได้รับแสงน้อย
กว่าด้านหน้า ตุ๊กตาตัวหลัง จะเหมือนอยู่ในเงามืดมากกว่า เพื่อขับให้ตัวด้านหน้านั้นมีความโดดเด่น 
แต่ด้วยระยะที่ไม่ได้ห่างกันมากจึงไม่สามารถท าให้ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะหาก ท าให้แสงเงามี
ความแตกต่างมากเกินไป ก็จะดูไม่สมจริง และขาดความสมดุลในภาพ  และในแง่ขององค์ประกอบ 
เพื่อความสมดุลของภาพ มีการจดัองค์ประกอบแบบ อสมมาตร โดยมีตุ๊กตาตัวใหญ่อยู่ที่มุมขวาล่าง
ของภาพ และในมุมซ้ายบนจะมีตุ๊กตาตัวเล็กและตะขอที่ใหญ่กว่า 

 
  



80 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 
 

 

ภาพที่ 70 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 
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ส าหรับชิ้นที่ 6 ก็เลือกใช้ตุ๊กตาที่มีลักษณะพิเศษเช่นกัน ส าหรับชิ้นที่ 6 เลือกใช้เป็นตุ๊กตานก
ฮูก ซึ่งเป็นสัตว์หายากและเป็นสัตว์ป่าเช่นกัน เพื่อสื่อถึงประเด็นของเรื่องการล่าสัตว์ป่า จากการ
ทดลองชิ้นก่อนๆพบว่าการจัดองค์ประกอบภาพแบบกลางภาพท าให้งานมีความโดดเด่นมากที่สุดและ
ให้ความส าคัญกับตัววัตถุหลักของงานมากที่สุด  ภาพนี้เองจึงเลือกที่จะใช้การจัดองค์ประกอบแบบ 
กลางภาพโดยใช้ตะขอที่มีขนาดต่างกันและต าแหน่งที่ต่างกันเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับงาน  ใน
การใช้สีของงานชิ้นนี้ มีการพัฒนาจากชิ้นก่อน ส าหรับภาพที่ 6  แม้ว่าสีจะเข้มแต่หากมองใกล้ๆก็จะ
เห็นถึงน้ าหนักที่ซ่อนอยู่ภายในขน ซึ่งท าให้งานมีความลึกมากขึ้น และเพื่อเสริมไฮไลต์ให้กับตัวขนจึงมี
การใช้สีที่มีผสมขาว เพ่ือสร้างมิติทับซ้อนเล็กน้อย  ผลงานช้ินนีก้็มีการเคลือบขาวที่พื้นหลังเช่นกัน แต่
เปอร์เซ็นในการเคลือบขาวนั้นน้อยกว่าชิ้นก่อน เพราะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าการเคลือบขาวมากเกินไปท า
ให้รายละเอียดของพื้นหลังหายไป  ด้วยความที่ตุ๊กตามีขนาดเล็กกว่าจึงเน้นรายละเอียดไปที่พื้นหลัง
ค่อนข้างมาก โดยมีเนื้อปริมาณมากอยู่ที่ข้างหลังและมีวัตถุต่างๆที่แสดงพื้นผิวที่แตกต่างกันท าให้งาน
มีความน่าสนใจ โดยภาพรวมน้ าหนักของงานชิ้นนี้มีความลงตัวและมีความเป็นมิติมากขึ้นท าให้
เหมือนกับว่าตุ๊กตานั้นลอยออกมา ซึ่งถือว่าเป็นการประสบความส าเร็จ ชิ้นนี้เองก็มีการเคลือบเงาที่ตัว
ชิ้นเน้ือและด้วยความที่ชิ้นเนื้อมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงท าให้มีความโดดเด่นมาก ด้วยความที่ตุ๊กตามีตา
ที่ค่อนข้างจะหรี่จึงให้ความรู้สึกที่ดูเศร้าและหดหู่มากกว่าตาที่กลมโต ลักษณะเด่นของผลงานชิ้นนี้คือ
พื้นผิว ซึ่งในตัวนกฮูกจะมีการสร้างพื้นผิวเทียมขึ้นมาด้วยการเขียนเป็นลักษณะของขนที่มีความนุ่ม
และค่อนข้างยาวโดยตัดกับพื้นผิวของพื้นหลังที่มีองค์ประกอบเป็นเนื้อเป็นส่วนมาก ซึ่งเนื้อนั้นจะมี
ลักษณะที่เป็นผิวขรุขระเป็นกลุ่มก้อน พื้นผิวในผลงานที่มีสร้างด้วยการเขียนดินสอไขโดยใช้เทคนิค
วาดเส้น พื้นผิวที่ตัดกันของตัวตุ๊กตาและพื้นหลังท าให้สามารถแยกความโดดเด่นของตัวตุ๊กตาออกมา
ได้ ลักษณะความนุ่มของพื้นผิวของตุ๊กตานั้นท าให้ผิวดูน่าสัมผัสเสริมความน่ารักน่าสงสารให้กับตัว
ตุ๊กตามากยิ่งขึ้น 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 
 

 

ภาพที่ 72 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 
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ส าหรับผลงานชิน้นี้แตกต่างกับชิ้นอ่ืนๆอย่างมากเพราะเป็นผลงานที่มีสีสันจัดจ้านโดยเลือกใช้
ตุ๊กตาม้าน้ าซึ่งเป็นสัตว์ที่จัดว่าค่อนข้างจะหายากและถูกน ามาเป็นอาหารเช่นกันแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารที่
กินกันอย่างทั่วไป แต่กินตามกระแสนิยม ตัวตุ๊กตาและชิ้นเนื้อมีขนาดที่ใหญ่ดังนั้นพื้นหลังของภาพนี้
จึงเป็นพื้นหลังที่มีรายละเอียดน้อยกว่าเพื่อไม่ให้แย่งความเด่นกับตัววัตถุหลัก วัตถุหลักของภาพนั้นก็
คือตวัตุ๊กตาและตะขอที่มีขนาดหลากหลายซึ่งในเรื่องของเทคนิคการเลือกใช้ตุ๊กตาที่มีสีสันหลากหลาย
การเขียนฟิล์มนั้นก็จะยากขึ้นเช่นกัน ในแง่ของเทคนิคนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าท าออกมาได้ดี แต่ในเรื่องของ
ทัศนธาตุ สีของตุ๊กตานั้นแข่งกับตัวสีของเนื้อท าให้เนื้อขาดความโดดเด่นท าให้งานชิ้นนี้แสดงความ
สะเทือนใจออกมาได้น้อยกว่า มีการใช้เส้นและจุดตัดกันซึ่งสร้างองค์ประกอบที่น่าสนใจและเอกภาพ
ให้กับงาน  ในลักษณะของตุ๊กตาเองครั้งนี้ก็ยังเลือกใช้ตุ๊กตาที่มีตาโตและเงา โดยเฉพาะชิ้นน้ีซึ่งเน้นให้
เห็นตาอย่างชัดเจนท าให้ดูมีความน่ารักและน่าสงสารในเวลาเดียวกัน อีกหนึ่งในจุดเด่นของงานคือ
เรื่องการจัดองค์ประกอบโดยมีตุ๊กตาอยู่กลางภาพเหมือนภาพอื่นแต่ด้วยขนาดของม้าน้ าที่มีความเล็ก
ดังนั้นตะขอจึงต้องใหญ่มากท าให้การจัดองค์ประกอบนั้นเป็นแบบตัดตก ซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมในงาน
ภาพพิมพ์ญี่ปุ่นโดยตะขอจะมีขนาดใหญ่ และมีขนาดเล็กที่พื้นหลังเพื่อสร้างระยะให้กับงานท าให้ผล
งานชิ้นน้ีดูลึกกว่าชิ้นก่อน เพราะความหลากหลายของขนาด ภาพนี้มีความโดดเด่นที่การเลือกใช้สีโดย
ที่ภาพนี้มีการใช้สีที่สดมากมายและมีการขัดแย้งกันระหว่างสีโทนร้อนโทนเย็น  โดยภาพรวมนั้นจะมี
ค่าของสีโทนร้อนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นสีแดงของเนื้อหรือสีเหลืองของตัวท้องม้าน้ า ส่วนสีโทนเย็นก็คือ
สีฟ้าของตัวม้าน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุลและมีความเป็นเอกภาพ ในบริเวณที่เป็นสีฟ้าก็มีการแทรกสี
โทนร้อนเข้าไปด้วยลายจุดของม้าน้ าไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองแดงหรือชมพูท าให้เปอร์เซ็นต์ของสีฟ้านั้นดู
น้อยกว่าจึงไม่แข่งกันมากเกินไป เพื่อลดการแข่งกันของสีจึงมีการลดความจัดของสีฟ้า (intensity) 
เพื่อให้ความโดดเด่นกับสีเหลืองและแดง แต่ด้วยความที่ทุกสีที่อยู่ในภาพนั้นมีความจัดจ้านและโดด
เด่นเฉพาะตัวดังนั้นการใช้สีขัดแย้งจึงให้ความโดดเด่นกับตัวตุ๊กตาอย่างมากซึ่งท าให้ส่วนที่เป็นเนื้อนั้น
ดูโดดเด่นน้อยลงเมื่อเทียบกับภาพอื่นๆ ดังนั้นในการสร้างผลงานจึงท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้สีที่
สดจัดเกินไปส่งผลให้เนื้อดูไม่โดดเด่นและไม่เห็นความส าคัญในประเด็นทางความหมาย 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 8 
 

 

ภาพที่ 74 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 8 
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ส าหรับผลงานชิ้นน้ีได้ทดลองการจัดองค์ประกอบให้ตุ๊กตาเล็กลงและให้ความส าคัญกับพื้น
หลังมากขึ้นนอกจากนั้นยังเปลี่ยนจุดวางตุ๊กตาหรือองค์ประกอบหลักโดยไม่ได้ให้องค์ประกอบส าคัญ
อยู่ที่กลางภาพ จะถึงแม้ว่าตุ๊กตาจะมีขนาดเล็กลง ก็ได้มีการเพิ่มจ านวนของตะขอมากขึ้น และมีตะขอ
ที่ถูกจัดวางอย่างกระจัดกระจายทั่วภาพโดยมีขนาดเล็กใหญ่คละกันเพื่อสร้างมิติให้กับงาน 
นอกจากนั้นส าหรับชิ้นนี้จะลองเลือกใช้ตุ๊กตาที่มีสีอ่อนมากขึ้นโดยเลือกหมาที่เป็นตุ๊กตาสีขาวอม
เหลือง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่เป็นตุ๊กตาสีเข้ม ตุ๊กตาสีอ่อนนั้นเขียนยากกว่ามากเพราะการท าให้มี
น้ าหนักครบและมีมิติในสีที่อ่อนนั้นต้องใช้การมองอย่างละเอียด ซึ่งในการท างานรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่
ค่อนข้างยากท าให้ภาพมีสีเข้มเกินไป สีของตุ๊กตานั้นด้วยความที่เป็นสีอ่อนและไม่มีสีสดตัดกับพื้นหลัง 
ท าให้ตุ๊กตาไม่โดดเด่น ในการท างานตอนแรกได้มีการวางแผนส าหรับชั้นน้ าหนักของขนจ านวนหนึ่ง
แต่เมื่อพิมพ์ไปแล้วรู้สึกว่าน้ าหนักยังขาดจึงได้มีการพิมพ์ทับหลายชั้นแต่เมื่อพิมพ์ทับไปเมื่อได้มิติที่
ต้องการภาพก็มีความเข้มจนเกินไปท าให้ตุ๊กตาดูไม่เป็นสีขาวซึ่งไม่เป็นไปตามสเก็ต ในด้านของรูปทรง
ตุ๊กตาหมานั้นชิ้นเนื้อดูลอยออกมาจากตัวตุ๊กตาเพราะว่าความสดที่ต่างกันมากเกินไปและความเข้มจึง
ท าให้ดูปลอม ส าหรับพื้นผิวและการเขียนขนจัดได้ว่าค่อนข้างอยู่ตัวแล้วและได้พัฒนามาเรื่อยๆ 
จ านวนน้ าหนักของขนและรายละเอียดในการเขียนท าให้ตุ๊กตามีความนุ่มที่ระดับหนึ่ง ส่วนพื้นผิวของ
พื้นหลังนั้นได้มีการแบ่งแยกให้เห็นถึงวัตถุต่างๆอย่างชัดเจน ในผลงานชิ้นน้ีได้มีการเน้นรายละเอียด
ของพ้ืนหลังมากขึ้นเพื่อสร้างมิติความลึกให้กับงานซึ่งประสบความส าเร็จอย่างมากเพราะพื้นหลังนั้นดู
ลึกมากขึ้นท าให้ภาพดูน่าสนใจและน่าค้นหา นอกจากนั้นน้ าหนักสีของพื้นหลังยังมีการท าให้มีการตัด
กันระหว่างแสงกับเงามากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ภาพจมเกินไป อย่างไรก็ตามก็ยังมีการเคลือบสีขาวเพื่อคุมให้
น้ าหนักนั้นภาพรวมดูเป็นเอกภาพ ในด้านของเนื้อหาตุ๊กตาที่เป็นหมาสื่อถึงเรื่องของการที่คนกินเนื้อ
หมา ซึ่งหมานั้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเห็นได้ในชีวิตประจ าวันและเป็นสัตว์ที่ครองใจใครหลายคนซึ่งท า
ให้เกิดเป็นภาพที่สะเทือนใจอย่างมาก การเขียนน้ าหนักตะขอในผลงานชิ้นนี้เมื่อเทียบกับผลงานชิ้น
ก่อนมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากท าให้ตะขอดูมีมิติและคมมากข้ึน 
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ภาพนี้มีความส าคัญในเรื่องการใช้เส้น ตะขอในภาพนั้นมีความอัดแน่นมาก ซึ่งเส้นในแต่ละ

ลักษณะนั้นมีความหมายและให้ความรู้สึกทีแ่ตกต่างกัน เส้นแนวดิ่งที่เป็นเส้นตรงนั้นให้ความรู้สึกของ
ความเอาจริงเอาจัง บวกกับเส้นโค้งให้ความรู้สึกแข็งแรงหนักแน่นจึงท าให้ตะขอน้ันดูยิ่งใหญ่และดูมี
พลัง แม้ว่าจะเป็นเส้นที่บาง แต่กลับมีพลงัที่ท าให้รู้สึกวา่ตุ๊กตาน้ันถูกกดขี่และถูกเบียดบัง สวนตุ๊กตา
นั้นทีถู่กวางในมุมกึ่งแนวนอน จึงให้ความรู้สึกที่นิ่ง นอกจากนั้นในภาพรวมองค์ประกอบของตะขอ
และตุ๊กตาถูกจัดเป็นเหมือนกับมุมสามเหลี่ยมคว่ าลง ซึ่งท าให้น้ าหนักของภาพถูกเทลงมาที่กลางล่าง
ของภาพ เป็นเหมือนจุดน าสายตาและท าใหง้านโดดเด่น 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 9 
 

 

ภาพที่ 76 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 9 

 
ส าหรับตุ๊กตาเสือมีความคล้ายกับตุ๊กตาหมาเพราะว่า เป็นตุ๊กตาที่มีสีอ่อน แต่ด้วยความที่มีสี

ด าเข้ามาช่วย จึงท าให้ชิ้นเนื้อนั้นกลมกลืนกับตัวตุ๊กตามากขึ้นท าให้ดูไม่ลอยออกมาจนเกินไป และการ
คุมน้ าหนักของงานก็ง่ายขึ้นด้วย แต่ในส่วนที่เป็นสีขาวการเขียนให้ดูขาวนั้นก็ยังยากอยู่ดีเพราะหาก
เขียนน้อยก็จะดูเหมือนกับว่าไม่มีมิติแต่ถ้าเขียนเยอะเกินไปก็อาจดูเทา ชิ้นนี้มีองค์ประกอบภาพที่ดู
เป็นทางยาวโดยภาพนี้เน้นปริมาณของตะขอเยอะมากคือเน้นถึงประเด็นของเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ 
และที่ส าคัญในด้านของเนื้อหา ตุ๊กตาเสือสื่อเนื้อหาของเรื่องการฆ่าสัตว์ป่าและการล่าหนังสัตว์เช่นกัน
เพราะเสือเป็นสัตว์ที่ถูกคุ้มครองในทุกๆประเทศและเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนั้นไม่นานมานี้ก็
มีประเด็นของการฆ่าเสือซึ่งเป็นข่าวอย่างครึกโครมท าให้ผลงานชิ้นนี้น่าจะดึงดูดและท าให้ผู้ชมสนใจ
ได้มากขึ้น ผลงานช้ินนี้มีพื้นหลังที่มีรายละเอียดมากท าให้มีความน่าสนใจเพราะซ่อนเรื่องราวมากมาย 
และตะขอที่แขวนกันอยู่หลายต าแหน่งในภาพและมีขนาดที่คละกันก็ช่วยเป็นจุดน าสายตาให้มองไป
รอบๆงาน ถึงแม้ว่าตุ๊กตาอาจไม่เด่นเท่ากับภาพแรกๆ ที่ตุ๊กตามีขนาดใหญ่และมีสีที่สดจัดแต่ภาพนี้ให้
ความน่าสนใจในภาพรวมมากกว่า 
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ภาพนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของพื้นผิวซึ่งเป็นผลงานที่มีพื้นผิวลักษณะหลากหลายเพราะ
ภาพนั้นมีรายละเอียดเยอะมากทั้งในตัวตุ๊กตาและพื้นหลัง ในการเขียนพื้นผิวต่างๆนั้นมีการผสมผสาน
เทคนิคโดยการใช้การวาดเส้นด้วยดินสอไขและการใช้ฟองน้ าในการปั๊มสีเพื่อให้เกิดพื้นผิวหยาบ  
ตุ๊กตานั้นมีพื้นผิวที่เป็นขนฟูๆนุ่ม โดยใช้ดินสอไขในการเขียนซ้อนชั้นน้ าหนักขนเพื่อให้เกิดปริมาตร
และมีความฟู ส่วนตะขอนั้นเป็นวัสดุที่มีความเงาและคมจึงใช้ลักษณะการเขียนที่เรียบและมีความ
สม่ าเสมอเพื่อให้พื้นผิวนั้นไม่มีความขรุขระ พื้นหลังมีวัตถุและพื้นผิวที่หลากหลาย ซึ่งจะเห็นการตัดกัน
อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อที่ถูกแขวนอยู่และวางอยู่ในตะกร้า ซึ่งมีความเป็นมวลและกลุ่มก้อนมี
พื้นผิวที่ขรุขระ น้ าแข็งในตะกร้าที่มีลักษณะและหยาบ ถุงพลาสติกที่มีความลื่นและเรียบ พื้นที่มีความ
เรียบแต่ก็ยังมีลักษณะขรุขระเล็กน้อยแสดงออกถึงความสึกหรอและผ่านการใช้งาน และสุดท้ายที่
ชัดเจนก็คือเสา ที่มีความเรียบซึ่งใช้ลักษณะการเขียนที่แตกต่างโดยการถมน้ าหนักเรียบเพื่อให้เป็น
พื้นผิวที่แตกต่าง  

เนื้อลักษณะขรขุระ เป็น
มวล 

เสา พื้นผิวเรียบ 

ถุงเรียบลื่น ตะขอมันเงา คม พื้นเป็นระนาบเรียบ
แต่มีความขรุขระ 

ขนฟูนุ่ม น้ าแข็งขรุขระ 
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ผลงานศลิปนพินธ์ชิ้นที่ 10 
 

 
ภาพที่ 77 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 10 
 

ส าหรับผลงานสองชิ้นสุดท้ายเองก็ได้ต่อยอดจากชิ้นที่ 8 และ 9 โดยทดลององค์ประกอบที่
แตกต่างโดยเน้นเป็นองค์ประกอบภาพที่กว้างแต่เตี้ยเหมือนเป็นแถบภาพยาวๆ โดยตุ๊กตานั้นจะมี
ขนาดเล็กและมีตะขอจ านวนมากอยู่ในภาพท าให้เหมือนกับเป็นการดูภาพรวมโดยที่จะเน้นตุ๊กตาโดย
การแยกระหว่างสีของพื้นหลังและตัวตุ๊กตา ส าหรับช้ินที่ 10 ก็ยังคงทดลองใช้ตุ๊กตาที่มีสีอ่อน และเป็น
ลักษณะขาวด า หรือมีสีน้อยโดยเลือกใช้ตุ๊กตาหมีโคอาล่า ซึ่งในเรื่องของเนื้อหาหมีโคล่าเองก็เป็นสัตว์
คุ้มครองและเป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นได้มากในสวนสัตว์ นอกจากนั้นเมื่อเร็วๆนี้ยังมีข่าวเรื่องของไฟไหม้
ป่าที่มีหมีโคอาล่าตายซึ่งเป็นเรื่องที่มีคนจะสนใจมากและเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่ง อีกเหตุผล
หนึ่งที่เลือกตุ๊กตาตัวนี้เพราะอยากที่จะทดลองวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ตุ๊กตาที่มีลักษณะสี
ใกล้เคียงกับพื้นหลังแต่สามารถแบ่งแยกและท าให้โดดเด่นได้และคงเน้นองค์ประกอบหลักของงาน 
โดยเมื่อเทียบจากผลงานชิ้นก่อนด้วยความที่พื้นหลังมีสีอ่อนมากจึงกลมกลืนกับตุ๊กตาที่มีสีอ่อน ในชิ้น
นี้จึงเน้นให้พื้นหลังมีน้ าหนักที่เข้มขึ้นเพื่อที่จะตัดกับตัวตุ๊กตา อย่างไรก็ตามก็ยังมีการเคลือบสีขาว
เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพ แต่สีขาวที่เคลือบนั้นจะเป็นในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า 
เมื่อเทียบกับงานชิ้นก่อนถือว่าประสบความส าเร็จในแง่การแบ่งแยกวัตถุหลักวัตถุรอง การจัด
องค์ประกอบชิ้นนีใ้ห้ความส าคัญกับตะขอมากกว่าเล็กน้อยเพราะมีตะขออันใหญ่อยู่ตรงกลาง พื้นหลัง
เห็นพื้นที่ที่ลึกกว่าคล้ายกับภาพทิวทัศน์โดยน้ าหนักแสงเงาให้ลักษณะที่แสงจัดเงาจัดมากขึ้นเพื่อสร้าง
ระยะที่ลึกขึ้นในงาน และสร้างความสมจริงอีกด้วย ในด้านของเทคนิครายละเอียดของพื้นหลัง 
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พัฒนาขึ้นอย่างมากทั้งด้านการแบ่งน้ าหนักและการสร้างพื้นผิวต่างๆแต่ส าหรับตุ๊กตายังขาดความเป็น
มิติ และยังดูไม่สมจริง 
 

 

ภาพที่ 78 รายละเอียดการวิเคราะห์งาน 10 

 

ภาพนี้เป็นภาพที่มีความน่าสนใจในเรื่ององค์ประกอบอย่างมากเพราะว่าตุ๊กตาที่เป็นตัวเอก
ของงานมีขนาดเล็กและถูกจัดวางอยู่ที่มุมซ้ายของภาพแต่กลับดึงสายตาของคนดูให้หันไปมองที่
ต าแหน่งนี้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้วยความแตกต่างของสีน้ าหนักหรือทิศทางของตุ๊กตา แต่เหตุผลหลัก
ที่ท าให้เป็นจุดน าสายตาของผู้ชมก็คือการตัดกันระหว่างเส้นแกนดิ่งและแกนนอน ซึ่งท าให้เกิดดุลย
ภาพในผลงาน ในจุดที่เส้นแนวดิ่งและแนวนอนตัดกันเป็นแนวฉากจะท าให้เกิดความรู้สึกหยุดนิ่ง 
(Static Visual Equilibrium) ท าให้สายตาของเราไม่ยอมเคลื่อนไปไหนและถูกบังคับให้มองอยู่ที่จุด
นั้นหรือต่อให้เราจะละสายตาไปมองส่วนอื่นๆแต่ก็จะกลับมาสนใจที่จุดเดิมอีก ซึ่งเส้นที่ตัดกันนั้นเกิด
จากเส้นแนวด่ิงของตะขอและเส้นแนวนอนของทิศทางของตุ๊กตา และนอกจากนั้นภาพนี้ยังมีตะขอที่มี
ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางภาพและค่อนข้างจะสมมาตรท าให้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่น แต่ตะขออันนั้นก็มีจุดที่
เชื่อมโยงทับอยู่กับตัวตุ๊กตาจึงท าให้เป็นจุดเชื่อมโยงและน าสายตาเช่นกันดังนั้นแม้ว่าตุ๊กตาจะถูกจัด
วางอยู่ที่มุมภาพและมีขนาดเล็กแต่ด้วยองค์ประกอบนั้นก็ท าให้ภาพยังมีความน่าสนใจและดึงสายตา
ได ้
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 11 
 

 
ภาพที่ 79  ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 11 

 
ส าหรับผลงานชิ้นสุดท้ายเลือกใช้เป็นตุ๊กตากระรอกซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีสีสันมากมายแต่ทั้งหมด

อยู่ ในโทนสีน้ าตาลซึ่งขับให้สีของเนื้อโดดเด่น กระรอกเองเป็นทั้งสัตว์ป่าและสัตว์ที่ เห็นใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ทุกคนไม่ได้กินโดยปกติ เรามักพบเห็นกระรอกเป็นสัตว์เลี้ยง วิ่งอยู่บน
สายไฟ ต้นไม้ และเป็นกระรอกป่า ดังนั้นจึงเป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยและกระรอกนั้นเป็นสัตว์ที่ตัวเล็ก
น่ารักจนท าให้ดูน่าสงสารเช่นกัน การจัดองค์ประกอบช้ินนี้ให้ความส าคัญกับตุ๊กตาและตะขออย่างเท่า
เทียมส่วนตัวกระรอก ภาพรวมออกมาดูดี แต่ยังขาดรายละเอียดของขนอีกเล็กน้อย โดยสรุปแล้วการ
เลือกสีของตุ๊กตาส าคัญเพราะตุ๊กตาที่มีสีโทนน้ าตาลอมเหลืองหรือน้ าตาลด าช่วยขับให้สีของชิ้นเนื้อ
โดดเด่นมากขึ้นและดูไม่ลอยออกจากตัวตุ๊กตาแบบเกินจริง ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนี้
ตะขอที่อยู่ในระยะหน้าน้อยลงและเน้นตะขอไปที่ระยะหลังเยอะขึ้น เพื่อสอดแทรกเนื้อหาของการ
ทารุณกรรมแต่ไม่อัดแน่นเกินไปท าให้บรรยากาศของภาพดูไม่รก ในเรื่องการใช้สี แม้ภาพนี้จะมีการใช้
สีเยอะแต่อยู่ในโทนเดียวกันจึงท าให้ภาพมีความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพ ส่วนพื้นหลังนั้ นมี
การใช้แสงเงาที่ตัดกันมากขึ้นท าให้ภาพดูน่าสนใจและน่าค้นหา แต่ก็ยังมีการเคลือบขาวเพื่อให้มีความ
กลมกลืน 
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ภาพที่ 80 รายละเอียดการวิเคราะห์งาน 11 

ภาพนี้มลีักษณะการให้แสงที่แตกต่างจากภาพอื่นซึ่งเป็นภาพที่มีแสงมาจากด้านหลังของภาพ
และด้านหน้าของภาพในเวลาเดียวกัน ในพื้นหลังของภาพนั้นภาพมีลักษณะมืดแต่ได้แสงมาจากไฟใน
ภาพ เป็นภาพพ้ืนหลังในลักษณะเวลากลางคืนคือแผงขายหมูที่เปิดไฟซึ่งท าให้เห็นความโดดเด่นในพื้น
หลังโดยเฉพาะบริเวณของเนื้อที่ถูกแขวนอยู่ ซึ่งการให้แสงลักษณะนี้ดึงความสนใจของภาพพื้นหลัง
ค่อนข้างเยอะดังนั้นเพื่อให้ภาพของตุ๊กตานั้นมีความโดดเด่นเช่นกันจึงต้องเลือกใช้ตุ๊กตาที่มีสีสดจัด 
ส่วนตุ๊กตากระรอกนั้นมีแสงที่เข้ามาจากด้านหน้าทางขวา เหมือนกับมีไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องเข้าไปหา
ตัวตุ๊กตาโดยตรงท าให้ภาพนี้มีน้ าหนักที่เป็นลักษณะ surrealistic แม้พื้นหลังจะมีลักษณะที่ค่อนข้าง
เข้มและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะ แต่ก็ไม่ได้แย่งความโดดเด่นของตัวตุ๊กตา เพราะแสงของพื้นหลัง
เองก็อยู่ในบริเวณใกล้ตุ๊กตาและเป็นแสงส่องเข้าหากันเข้าสู่ตุ๊กตาที่อยู่ระหว่างกลาง 
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บทที่ 5 

บทสรปุ 

ตั้งแต่เริ่มสร้างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์จนน ามาสู่ศิลปนิพนธ์ชุด "สัญชาตญาณวิปริต"  ได้มีการ 
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและขัดเกลาเทคนิค โดยเน้นเรื่องประเด็นของการทารุณกรรมสัตว์  ช่วงก่อนศิลป
นิพนธ์จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องกระบวนการของการทารุณ  โดยในระยะเริ่มต้นใช้เชือกมัดตุ๊กตา
ประกอบกับเขียงเพ่ือสื่อถึงการถูกพันธนาการและการฆ่า ต่อมาจึงเริ่มใช้สัญลักษณ์อื่นเช่นตะขอแขวน
เนื้อหมูซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งความหมายและการสื่ออารมณ์ จึงพัฒนาต่อมาเรื่อยๆโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นหลังให้มีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆและปรับจากพื้นหลังเป็นขาวด า โดยในศิลปนิพนธ์
จะเป็นภาพตุ๊กตาเป็นสีและพื้นหลังเป็นสีขาวด าโดยเคลือบสีขาวเพื่อคุมบรรยากาศให้มีความเป็น
เอกภาพ และเพื่อขับให้ตัวตุ๊กตาและตะขอเด่นขึ้นมา ตุ๊กตานั้นจะถูกช าแหละโดยเปิดให้เห็นเนื้อเพื่อ
สร้างความสะเทือนใจในการมอง ท าให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ของผลงานได้และรู้สึกสงสารและเข้าใจถึง
ประเด็นของการทารุณกรรมสัตว์ จากการสร้างผลงานแต่ละชิ้นในด้านของเทคนิคก็ได้มีการพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆทั้งในเรื่องการเขียนน้ าหนัก การสร้างมิติในงาน การเขียนพื้นผิว โดยเฉพาะขนของตุ๊กตาและ
ตัวตะขอซึ่งเน้นถึงความฟูนุ่มและความมันวาว เมื่อวัสดุในงานแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจน ก็จะ
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ จากการทดลองในหลายๆชิ้นสรุปได้ว่าการเลือกสีของตุ๊กตาเป็นสิ่งส าคัญมาก
เพราะตุ๊กตาที่มีสีอ่อน จะไม่โดดเด่นและกลมกลืนกับพื้นหลังมากเกินไปเมื่อเทียบกับตุ๊กตาที่มีสี และ
ตุ๊กตาที่มีสีที่ช่วยขับเนื้อให้เด่นมากที่สุดจะเป็นตุ๊กตาโทนสีน้ าตาล เพราะหากเป็นสีที่อ่อนเกินไปก็จะ
ท าให้เนื้อดูโดดและดูลอยแต่ถ้าหากเป็นตุ๊กตาที่มีสีสดจัดและมีสีที่หลากหลายก็จะท าให้เนื้อดูไม่เด่น 
ในการจัดองค์ประกอบภาพในระยะแรกจะเน้นความโดดเด่นของตุ๊กตาโดยให้ตุ๊กตาอยู่กลางภาพและ
ไม่เน้นรายละเอียดของพ้ืนหลังมาก  แต่เมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆก็มีการทดลองลดขนาดของตุ๊กตาและเน้น
ความส าคัญของพื้นหลังเพื่อสื่อถึงบริบทของแผงขายเนื้อสัตว์ ได้มีการทดลองเปลี่ยนรูปทรงของงาน
โดยให้ยืดยาวขึ้น  หรือเป็นจัตุรัสโดยชิ้นที่ถูกยืดยาวตุ๊กตาถูกจัดวางอยู่ที่มุมภาพและให้ความโดดเด่นที่
ตะขอมากขึ้นซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่าง อย่างไรก็ตามการได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายและทดลองการ
จัดองค์ประกอบต่างๆ ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย  ข้าพเจ้าจึงมีความ
คิดเห็นว่าการได้ทดลองรูปแบบงานที่หลากหลายแต่ยังคงเนื้อหาหลักไว้จะช่วยเป็นทิศทางในการ
ท างานและสามารถท าให้เราได้พัฒนาเทคนิคมากขึ้นเรื่อยๆ หากเราไม่มีแนวความคิดหลักที่ผูกโยงงาน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มากเกินไปอาจท าให้เราไม่สามารถพัฒนาผลงานไปถึงขีดสุดได้  ดังนั้นการ
ที่ได้ต่อยอดงาน  และสร้างผลงานเป็นชุดในลักษณะนี้ จึงส่งผลให้เทคนิคของตัวงานนั้นได้ถูกขัดเกลา 
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บรรณานุกรม 
 
คมชัดลึก. รวมแนวค าพิพากษา 'คดีทารุสัตว.์ เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายาน 2018. เข้าถึงได้จาก 

'http://www.komchadluek.net/news/crime/228720  

ธรรมะไทย. ศีล. 18 ตุลาคม 2018. เข้าถึงได้จาก 

http://www.dhammathai.org/store/sila/sila7.php  

ราชกิจจานุเบกษา. พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ฉบับแรกของประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายาน 2018. 

เข้าถึงได้จาก https://www.sanook.com/news/1721827/   

Ahscotty. Live frog sashimi. 18 ตุลาคม 2018. เข้าถึงได้จาก  

https://www.youtube.com/watch?v=X_NW2A9D-tw  

ALAMY. Untitled. เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก  

https://www.alamy.com/bilbao-spain-10th-may-2018-a-visitor-looks-at-the-
artwork-the-theatre-of-the-world-1993-by-chinese-artist-huang-yong-ping-
featuring-animals-and-live-insects-during-the-press-preview-of-the-exhibition-
art-and-china-after-1989-the-theatre-and-the-world-at-the-bilbao-guggengeim-
museum-in-bilbao-northern-spain-10-may-2018-the-exhibition-presenting-
works-by-around-60-artists-and-collectives-who-worked-in-china-and-other-
countries-will-run-from-11-may-to-23-september-credit-miguel-tonaefealamy-
live-news-image184564380.html 

Japan Spotlight. Japanese Cuisine Changing World Food Culture. เข้าถึงเมื่อ 13  

กันยายาน 2018. เข้าถึงได้จาก
https://www.jef.or.jp/journal/pdf/172th_personal_profiles.pdf 
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https://www.jef.or.jp/journal/pdf/172th_personal_profiles.pdf
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บรรณานุกรม(ต่อ) 
 

NPR. Banksy's Latest Work Takes On The Meat Industry ... With Puppets, 2013.  

เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2019. เข้าถึงได้จาก
https://www.npr.org/sections/thesalt/2013/10/16/235334278/banksys-latest-
work-takes-on-the-meat-industry-with-puppets 

Phuparuk. ค่านิยมกับอาหาร. เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2018. เข้าถึงได้จาก  

https://sites.google.com/site/phupharuk/home/paccay/kha-niym-kab-xahar 

Psychology Today. Greed: The Ultimate Addiction, 2012. เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน  

2019.เข้าถึงได้จาก https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-
self/201210/greed-the-ultimate-addiction 

SLATE GROUP. In Defense of Difficult Art at the Guggenheim’s Controversial  
Exhibition, 2017. เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก
https://slate.com/culture/2017/10/a-defense-of-difficult-art-like-dogs-that-
cannot-touch-each-other.html 

SPEAKING TREE.IN. Conscious & Unconscious Mind, 2013. เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน  

2019. เข้าถึงได้จาก https://www.speakingtree.in/blog/conscious-unconscious-
mind 

The Art Institute of Chicago. Renaissance and Baroque art, 2013. เข้าถึงเมื่อ 13  

ธันวาคม 2018 เข้าถึงได้จาก https://archive.artic.edu/renaissance/still/ 

The Washington post. Art or animal cruelty? Guggenheim pulls display of live  

reptiles fighting for survival. 11 ตุลาคม 2018. เข้าถึงได้จาก
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/09/27/art-or-
animal-cruelty-guggenheim-pulls-display-of-live-reptiles-fighting-for-
survival/?noredirect=on&utm_term=.c8411c488c97  

https://sites.google.com/site/phupharuk/home/paccay/kha-niym-kab-xahar
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บรรณานุกรม(ต่อ) 
 

Treehugger. Banksy uses toy animals to highlight animal cruelty and factory  
farming, 2013. เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2019. เข้าถงึได้จาก 
https://www.treehugger.com/culture/banksy-nyc-animal-cruelty-siren-of-
lambs.html 
 

 
 

 

 

  

https://www.treehugger.com/culture/banksy-nyc-animal-cruelty-siren-of-lambs.html
https://www.treehugger.com/culture/banksy-nyc-animal-cruelty-siren-of-lambs.html
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ ์
 
ชิ้นที ่ ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 

1 Insane Instinct 1 82 x 58.5 ซม. Screen Printing 2019 

2 Insane Instinct 2 55 x 84 ซม. Screen Printing 2019 

3 Insane Instinct 3 51 x 84 ซม. Screen Printing 2019 

4 Insane Instinct 4 58 x 75 ซม. Screen Printing 2019 

5 Insane Instinct 5 81 x 59 ซม. Screen Printing 2019 

6 Insane Instinct 6 55 x 82 ซม. Screen Printing 2019 

7 Insane Instinct 7 53 x 84 ซม. Screen Printing 2019 

8 Insane Instinct 8 77 x 58.5 ซม. Screen Printing 2020 

9 Insane Instinct 9 95 x 62 ซม. Screen Printing 2020 

10 Insane Instinct 10 95 x 58 ซม. Screen Printing 2020 

11 Insane Instinct 11 95 x 58 ซม. Screen Printing 2020 

 
  



99 
 

ประวัติผู้สร้างสรรค ์
 

ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวสุพิชฌาย ์สุตัณฑวิบูลย์ 

วันเดือนปีเกิด  14 พฤศจิกายน 2539 

ที่อยู ่ 199/74 หมู่บ้านมัณฑนา 1 ถนนวัชรพล เขตบางเขน แขวงท่าแร้ง จังหวัด
กรุงเทพฯ 10220 

โทรศัพท ์  0890565898 

Email   ssupicha.s@gmail.com 

การศึกษา  

2563 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 The International School of Regents 

 

รางวัลและเกียรติประวัต ิ
 
2562 -ทุนภูมพิลประเภทส่งเสริมการศึกษา 
  -รางวัลร่วมแสดงนิทรรศการ รางวัล Honorable mention, The 6th NBC MESHTECH   

Tokyo International Screen print Biennial 2017  
 
2560 -รางวัลร่วมแสดงนิทรรศการ รางวัล Honorable mention, The 7th NBC MESHTECH  

Tokyo International Screen print Biennial 2019   
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ประวัติผู้สร้างสรรค(์ต่อ) 

ประวัติการแสดงงาน 
 
2563 -ร่วมแสดงนิทรรศการ “ปริ้น ฟอร์ ย”ู ครั้งที่ 6 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์   
-นิทรรศการศลิปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2563 ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  

 
2561 -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์  PRINTABLE 2018  

(Printmaking Art Exhibition ณ หอศลิป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช 
-ร่วมแสดงนิทรรศการ “ปริ้น ฟอร์ ย”ู ครั้งที่ 5 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
 

2560  -ร่วมแสดงนิทรรศการ 1+1 ปฏิบัตกิารวาดเส้นสร้างสรรค ์ ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์จังหวัดกรุงเทพฯ    

                                 


