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บทคัดย่อภาษาไทย 

56007812 : ทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : คนไร้บ้าน, คนสนามหลวง, การสร้างโลกแฟนตาซี, พ้ืนที่ของความเป็นอื่น 

นางสาว อรอนงค์ กลิ่นศิริ: ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี : การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. เตยงาม คุปตะบุตร 

  
“คนสนามหลวง” คือชุมชนคนไร้บ้านที่เก่าแก่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ พวกเขาต่อสู้เพ่ือกอบกู้

ศักด์ิศรีและตัวตนในสังคมด้วยการสร้างวิถีชีวิตและเร่ืองเล่าที่มีความผูกพันกับพ้ืนที่  แสดงเจตจ านงอิสระว่า 
สนามหลวงคือบ้านทางใจของพวกเขา แต่ทว่าการจัดระเบียบพ้ืนที่สนามหลวงและกวาดจับคนไร้บ้านท าให้
สนามหลวงกลายเป็นดินแดนต้องห้าม ด้วยเหตุน้ีคนสนามหลวงจึงขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้สึกไร้ค่าและสิ้น
หวังในชีวิต จากการที่สังคมขาดความเข้าใจในวิถีชีวิตของพวกเขา เช่นเดียวกับผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับคนไร้บ้านส่วน
ใหญ่มักแสดงภาพความโดดเด่ียว วิกลจริต แปลกแยก ซึ่งเป็นการเสนอภาพด้านลบ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและท าความ
เข้าใจวิถีชีวิตและเร่ืองเล่าของคนสนามหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมที่สามารถสื่อ
ความหมายเร่ืองการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง อันเป็นกระบวนการส าคัญในการรับมือกับความเจ็บปวด
ในอดีต และการสร้างความหวังให้กับการมีชีวิตอยู่ต่อไป 

ในกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ ผู้วิจัยน าประสบการณ์ชีวิตส่วนตนมาเช่ือมโยงกับความรู้จากงาน
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนไร้บ้านและการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์คนสนามหลวง  โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิดพ้ืนที่ของความเป็นอื่นและแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี ผลของการวิเคราะห์น าไปสู่การสังเคราะห์ผลงาน
ศิลปะจัดวางสื่อผสม ซึ่งแสดงให้เห็นการตีความเชิงสัญลักษณ์ ที่อ้างอิงรูปแบบศิลปะแฟนตาสติก ได้แก่ มีการ
ประยุกต์ใช้ภาพแฝงนัยและร่างผสม นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ใช้วัสดุ สิ่งของเหลือใช้ รวมทั้งการเดินหาขยะของคน
สนามหลวง มาใช้สื่อความหมายถึง การสร้างมโนภาพแฝงนัยของภาพฝันกับภาพหลอนที่เกิดจากการสร้างโลกแฟน
ตาซีของคนสนามหลวง 

ผลลัพธ์ของการวิจัยสร้างสรรค์ได้แก่ ผลงานช้ินที่ 1“บ้านหลวง” (2559) ขนาด 5×5×2.5 เมตร 
เทคนิคจัดวางสื่อผสม และ ผลงานช้ินที่ 2 “บ้านหลวง : ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี” (2561) ขนาด 4×10×2.5 เมตร 
เทคนิคจัดวางสื่อผสม ผลงานทั้งสองช้ินน้ีได้สะท้อนให้เห็นภาพของโลกแฟนตาซี “ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี” ของคน
สนามหลวง ภาพแสดงให้เห็นการแฝงนัยที่ทับซ้อนกันระหว่างความปรารถนาในสิ่งที่ขาดหายในชีวิต  ชีวิตที่สงบสุข 
อิสระและร่ืนรมย์ ครอบครัว และการยอมรับในสังคมและความรู้สึกวิตกกังวลในชีวิตที่ต้องเผชิญกับภาพหลอนของ
การไล่ล่าจับกุม และความทรงจ าในอดีตที่ขมข่ืน ดังน้ันโลกแฟนตาซีจึงเป็นการสร้างดุลยภาพของชีวิตเพ่ือเยียวยา
ตนเองจากภายในให้เกิดความหวังและความภาคภูมิใจในตัวเองบนฐานของการค้นพบความหมายในชีวิต 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56007812 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Homeless, Sanamluangian, Phantasmagoria, Other space 

MISS ON-ANONG GLINSIRI : HEAVEN IN THE SOUL, HELL IN THE MIND : THE 
CREATION OF FANTASTIC WORLD BY SANAMLUANG PEOPLE. THESIS ADVISOR : DOCTOR 
TOEINGAM GUPTABUTRA 

“Sanamluang People” are a homeless community in Rattanakosin Island. They fight for 
retrieving dignity and social identity by creating their own ways of life and narratives relating to the space 
of Sanamluang. The narratives indicate their free will that is Sanamluang is their home for heart.  However, 
the organization of Sanumluang’s space and the official arrest of homeless make Sanamluang a prohibited 
area. As a consequence, Sanamluang People are no longer proud of themselves. They feel worhtless and 
hopeless due to the society’ s lack of understanding in their ways of life. Similarily, most artworks telling 
about Sanamluang People always depict the image of loneliness, insanity, and isolation, altogether 
presenting rather negative aspects of homeless people.  Therefore, the researhcer studied Sanamluang 
People’ ways of life and narratives. A main objective is to create mixed-media installation that expresses 
an important content: the creation of fantasy world of Sanamluang People. This creation is a necessary 
process of how they handle agony in the past and create hope for continuing their life. 

For the process of research and practice, the researcher has merged her personal life 
experience with knowledge gained from relating researches and survey. The survey was to make an 
obvervation on Sanamlunag People. Information from the observation was analyzed with a conceptual 
framework of the space of Other and the creation of fantasy world.  The analysis led to the synthesis of 
mixed-media installation expressing an iconic interpretation based on fantastic art styles that include the 
applications of ironic imagery and hybrid bodies. Furthermore, the researcher used leftover materials and 
characteristics of Sanamluang People’ rubbish-searching walking to express the ironic image of dream as 
well as hallucinating image, developed from the creation of fantasy world. 

Result of the creative research can be viewed from “BAAN LUANG”(2559) size 5×5×2.5 
meter  technique mixed-media installation  and “BAAN LUANG : Heaven in the Soul, and Hell in the Mind” 
(2561) size 4×10×2.5 meter technique mixed-media installation . Both artworks reflect the image of fantasy 
world named ‘Heaven in the Soul, and Hell in the Mind’.  The image indicates an overappoing implication 
between their desire of what has been missing in their life – peaceful and free life, family, and social 
acknowledgement – and their anxiety developed from being chased and their bitter memory in the past. 
Therefore, the fantasy world is to create a balance for life in order to heal themsleves, and to create hope 
and pride on a base of life-meaning searching. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ในท่ีสุด ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตระบุตร 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ ซึ่งได้กรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หากไม่มี
ค าแนะน าการตรวจสอบและความเมตตาเอาใจใส่จากท่านอาจารย์แล้ว ส่ิงท่ีท ามาท้ังหมดคงไม่สามารถ
สมบูรณ์ดังท่ีเป็นอยู่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ท าการทดลองสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างเต็มความสามารถ ท้ังสองท่านคือพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ให้แสงสว่างทางความคิด 
ปลุกเร้าจินตนาการให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงานอยู่เสมอ และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชย
ครุฑ และศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก ในฐานะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ให้ข้อคิดเห็น
และช้ีให้เห็นข้อบกพร่องบางประการท่ีช่วยท าให้เนื้อหาของวิทยานิพนธ์นี้ได้รับการแก้ไขให้มีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่แน่นอนว่าข้อบกพร่องใดๆ ท่ีอาจยังคงมีอยู่นั้น ย่อมถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้วิจัยท้ังหมด 

นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิอิสรชนทุกท่านท่ีช่วยเป็น
พี่เล้ียงในการลงพื้นท่ีเพื่อพบปะพูดคุยกับคนสนามหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนที สรวารี เลขานุการ
มูลนิธิฯ ในฐานะผู้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์อย่างทุ่มเทตลอดชีวิตของ
ท่าน และผู้ท่ีมีความส าคัญยิ่งต่องานวิจัยสร้างสรรค์นี้คือ พี่พ่อแม่พี่น้องคนสนามหลวงทุกท่านท่ีมีเมตตา
และความจริงใจต่อผู้วิจัยในการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตท่ีมีคุณค่าของท่าน คนสนามหลวงเป็นเสมือนครูท่ี
สอนวิชาชีวิตเพื่อต่อสู้กับความพ่ายแพ้ให้กับผู้วิจัยให้เกิดความเข้มแข็งท่ีจะมีชีวิตต่อไป ขอขอบคุณ คุณ
กิตติกา อัฒฑพงษ์ ครอบครัวจักรชัยอนันท์และกัลยาณมิตรทุกท่านท่ีให้ข้อแนะน าและความช่วยเหลือใน
ทุกๆ ด้าน รวมทั้งนกเขาไข่หลอดและน้องหล่องท่ีคอยปลุกปลอบจิกตีเพื่อเตือนว่ายังมีชีวิตอยู่ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และน้องชาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่า
เรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาและขออภัยในความล่าช้า ซึ่งในดุษฎีนิพนธ์
ฉบับนี้พ่อของผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีเพราะท่านเป็นคนท่ีชอบงานศิลปะและสนับสนุนการท างาน
ของผู้วิจัยเสมอมา ความสุขใจท่ีสุดในการท างานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้คือ การท าให้พ่อและศิลปะเป็น
หนึ่งเดียวกัน ผู้วิจัยหวังว่า ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างความรักความเข้าใจใน
ยามท่ีคนท่ีคุณรักเกิดวิกฤติชีวิตก่อนท่ีเขาจะจากไปสู่ท้องถนน 

  
  

อรอนงค์  กล่ินศิริ 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................... ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................................ ช 

สารบัญตาราง ...................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญรูปภาพ .................................................................................................................................... ฏ 

บทท่ี 1................................................................................................................................................. 1 

บทน า .................................................................................................................................................. 1 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา ............................................................................................... 3 

1.3 ขอบเขตการศึกษา ................................................................................................................... 8 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ ..................................................................................................................... 8 

1.5 ค าส าคัญ .................................................................................................................................. 9 

1.6 แหล่งข้อมูล .............................................................................................................................. 9 

1.7 กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ ..................................................................................................... 9 

1.8 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา ................................................................................................. 10 

1.9 การเสนอผลงาน..................................................................................................................... 10 

1.10 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ .................................................................................................. 10 

บทท่ี 2............................................................................................................................................... 11 

การศึกษาข้อมูลและลงพื้นท่ีภาคสนาม ............................................................................................. 11 

2.1 การศึกษาประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับครอบครัว ...................................................................... 12 

2.1.1 ความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ..................................................................................... 19 

      



  ซ 

2.1.2 วิกฤตชีวิตของพ่อจากความเจ็บป่วยทางกายและใจ .................................................... 21 

2.1.3 กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ (Marginalization) ........................................... 21 

2.1.4 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ กรณีศึกษาของพ่อ ....................... 23 

2.2 การศึกษาเอกสารวิชาการเกี่ยวกับคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ ................................. 26 

2.2.1 นิยามของ “คนไร้บ้าน” (Homeless) ......................................................................... 26 

2.2.2 ประชากรคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร ...................................................................... 27 

2.2.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านท่ีส าคัญ ......................................................................... 28 

2.3 การลงภาคสนาม .................................................................................................................... 30 

2.3.1 การท าแผนภูมิสังคมหรือแผนท่ีเดินดิน ....................................................................... 35 

2.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก .................................................................................................... 70 

บทท่ี 3............................................................................................................................................... 95 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ................................................................................................................... 95 

3.1 พื้นท่ีของความเป็นอื่น (Other Space) ................................................................................. 96 

3.1.1 สนามหลวงในบริบทพื้นท่ีของความเป็นอื่น ................................................................. 97 

3.1.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีของความเป็นอื่นของคนสนามหลวง............................................... 98 

3.1.3 คนสนามหลวงมีการสร้างพื้นท่ีในจินตนาการด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ..................... 100 

3.2 แนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี (Phantasmagoria) ............................................................. 111 

3.2.1 การวิเคราะห์คนสนามหลวงด้วยแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี ................................ 112 

3.2.2 การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงกับวรรณกรรมพื้นบ้านของไทย................. 125 

บทท่ี 4............................................................................................................................................. 132 

แนวคิดทางศิลปะและศิลปินกรณีศึกษา .......................................................................................... 132 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ ....................................... 133 

4.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ ....................... 134 

4.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับความเป็นชายขอบของศิลปินไทย ............... 137 

 



  ฌ 

4.2 ศิลปะและสุนทรียะท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ ................................................................. 156 

4.2.1 ศิลปะแฟนตาสติกหรือวิจิตรจินตนาการ (Fantastic Art) ......................................... 157 

4.2.2 การสร้างภาพแฝงนัย (Ambigram)........................................................................... 159 

4.3 ศิลปินกรณีศึกษาคาร่า วอร์คเกอร์ (Kara Walker) ............................................................. 161 

4.3.1 การสร้างโลกแฟนตาซีในผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ ........................... 163 

4.3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ ................................. 174 

บทท่ี 5............................................................................................................................................. 176 

พัฒนาการและการวิเคราะห์ผลงาน ................................................................................................ 176 

5.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ ์......................................................................................................... 178 

5.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองในชุดท่ีหนึ่ง .................................................................. 179 

5.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองชุดท่ีสอง ...................................................................... 182 

5.1.3 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองชุดท่ีสาม ...................................................................... 185 

5.1.4 การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าเสนอหัวข้อ ................................................................... 188 

5.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ....................................................................................... 191 

5.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่หนึ่ง ..................................................................................... 191 

5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่สอง ...................................................................................... 213 

5.3 สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ............................................................................ 253 

5.3.1 พื้นท่ีของความเป็นอื่น ............................................................................................... 254 

5.3.2 การสร้างโลกแฟนตาซี ............................................................................................... 255 

5.3.3 การสร้างภาพแฝงนัยและร่างผสม ............................................................................. 257 

บทท่ี 6............................................................................................................................................. 262 

สรุป อภิปรายผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ ........................................................................... 262 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 272 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 277 

 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังทิศใต้ ............................................... 57 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณท้องสนามหลวงฝ่ังทิศเหนือ .................................................. 59 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรืออุทกทาน .................................... 61 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ........................ 63 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณเกาะกลางรูปสามเหล่ียม ด้านข้างกรมศิลปากร .................... 64 

ตารางท่ี 6 แสดงกระบวนการสร้างโลกแฟนตาซีท่ีเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตของคนสนามหลวง
 ........................................................................................................................................................ 119 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงการวิเคราะห์ลักษณะการสร้างภาพฝันและภาพหลอนท่ีคนสนามหลวงมี
ร่วมกัน............................................................................................................................................. 122 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง ........................................................ 124 

ตารางท่ี 9 การสร้างภาพหลอนด้วยการเทียบเคียงเรื่องราวของคนสนามหลวงกับวรรณกรรมพื้นบ้าน
 ........................................................................................................................................................ 129 

ตารางท่ี 10 การสร้างภาพฝันด้วยการเทียบเคียงเรื่องราวของคนสนามหลวงกับวรรณกรรมพื้นบ้าน
 ........................................................................................................................................................ 130 

ตารางท่ี 11 ผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับกลุ่มคนชายขอบในวงการศิลปะร่วมสมัยและการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติ .......................................................................................................................... 152 

ตารางท่ี 12 การสร้างภาพแทนความสัมพันธ์ของตัวละครกับคนสนามหลวงในด้านภาพฝัน .......... 234 

      



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงช่วงชีวิตของพ่อ .................................................................................................. 14 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงข้อความอวยพรวันเกิด ....................................................................................... 15 

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงหนังสือสัญญาในการเรียนศิลปะ ........................................................................ 16 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงแม่ในบทบาทของนางผีเส้ือสมุทร ....................................................................... 17 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงคนสนามหลวงเข้าแถวเพื่อรับแจกอาหารจากมูลนิธิอิสรชน ............................... 31 

ภาพท่ี 6 พี่เพชรผู้ดูแลความเรียบร้อยบริเวณตรอกสาเกและพี่วัฒดูแลท่ีเจดีย์ขาว ........................... 32 

ภาพท่ี 7 การลงพื้นท่ีเดินเย่ียมพี่น้องคนสนามหลวงบริเวณรอบพื้นท่ีสนามหลวง ............................. 33 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงกิจวัตรประจ าวันของคนสนามหลวง................................................................... 34 

ภาพท่ี 9 ลักษณะการมองออกจากภายในสนามหลวง ...................................................................... 37 

ภาพท่ี 10 ลักษณะการมองไปตามทางเท้ารอบสนามหลวง ............................................................... 37 

ภาพท่ี 11 ทัศนียภาพของสนามหลวงฝ่ังใต้เพื่อจัดราชพิธีส าคัญ ....................................................... 38 

ภาพท่ี 12 ทัศนียภาพของสนามหลวงฝ่ังเหนือเป็นลานจอดรถและทางเดินกลางสนามหลวงเป็นพื้น
ซีเมนต์ ............................................................................................................................................... 38 

ภาพท่ี 13 งานพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหลวงทางทิศใต้ ........ 41 

ภาพท่ี 14 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญท่ีท้องสนามหลวงทางทิศใต้ .................................. 41 

ภาพท่ี 15 พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2517 
สนามหลวงทางทิศเหนือ.................................................................................................................... 42 

ภาพท่ี 16 การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา 6 ตุลาคม 2519 สนามหลวงทางทิศเหนือ...... 43 

ภาพท่ี 17 บรรยากาศการชุมนุมทางการเมืองท่ีท้องสนามหลวงในอดีต ............................................ 44 

ภาพท่ี 18 ผู้ป่วยทางจิตช่ือ กุ๊ก ถูกรุมท าร้ายในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง บริเวณถนนราชด าเนิน
 .......................................................................................................................................................... 45 

ภาพท่ี 19 สายใจมีอาการป่วยทางจิต ผู้ตกค้างจากการชุมนุมทางการเมือง ..................................... 46 

      



  ฏ 

ภาพท่ี 20 ผู้ให้บริการทางเพศท่ีสนามหลวง ...................................................................................... 47 

ภาพท่ี 21 บรรยากาศของตลาดนัดสนามหลวงและคลองหลอด ....................................................... 48 

ภาพท่ี 22 การเข้าจับกุมคนไร้บ้านบริเวณพาหุรัดหลังจากมีเหตุการณ์ท าร้ายคนไร้บ้าน................... 53 

ภาพท่ี 23 การจับนกพิราบสนามหลวง ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ .................................. 55 

ภาพท่ี 24 แผนท่ีแสดงการใช้งานพื้นท่ีสนามหลวงก่อนปิดสนามหลวงในปีพ.ศ. 2554 ..................... 56 

ภาพท่ี 25 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังใต้ ................................................. 58 

ภาพท่ี 26 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังเหนือ ............................................ 60 

ภาพท่ี 27 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีพระแม่ธรณีบีบมวยผม ตรอกสาเก ............................ 62 

ภาพท่ี 28 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีอนสุาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ............. 64 

ภาพท่ี 29 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร ................ 66 

ภาพท่ี 30 แผนท่ีเดินดินแสดงพื้นท่ีโดยรอบสนามหลวง .................................................................... 67 

ภาพท่ี 31 สวนหย่อมด้านหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมและอนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ ............................ 74 

ภาพท่ี 32 คนสนามหลวงกับภาพรัชกาลท่ี 9 และฉากวัดพระศรีรัตนศาสดารามในยามค่ าคืน ......... 76 

ภาพท่ี 33 โจ้กับอุ้มก าลังเดินข้ามถนนเพื่อไปเก็บขวดน้ าพลาสติกท่ีสนามหลวง ............................... 77 

ภาพท่ี 34 ป้าพรกับลุงสมปอง ........................................................................................................... 79 

ภาพท่ี 35 พี่เครา ............................................................................................................................... 81 

ภาพท่ี 36 ลุงสมบูรณ์ ........................................................................................................................ 83 

ภาพท่ี 37 ลุงชัยพร ........................................................................................................................... 84 

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงการเดินเก็บของเก่าของคนสนามหลวง ............................................................ 88 

ภาพท่ี 39 แผนท่ีแสดงเส้นทางสัญจรของผู้เดินเท้ารอบสนามหลวง .................................................. 89 

ภาพท่ี 40 ทัศนียภาพของเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร ............................................... 91 

ภาพท่ี 41 นักท่องเท่ียวต่างชาติมาให้อาหารนกพิราบสนามหลวง .................................................... 91 

ภาพท่ี 42 แม่ค้าอาหารนกในพื้นท่ีสนามหลวง .................................................................................. 92 

 



  ฐ 

ภาพท่ี 43 แสดงการบันทึกการใช้งานพื้นท่ีสนามหลวงของนักท่องเท่ียวคนสนามหลวงและนกพิราบ
 .......................................................................................................................................................... 93 

ภาพท่ี 44 คนสนามหลวงกับนกพิราบท่ีอาศัยอยู่ริมทางเท้าบริเวณวัดมหาธาตุฯ .............................. 93 

ภาพท่ี 45 รั้วเหล็กท่ีถูกน ามาล้อมหมุดหน้าใส ................................................................................ 100 

ภาพท่ี 46 บ้านริมทางเท้าของคนสนามหลวง ................................................................................. 103 

ภาพท่ี 47 ภาพจ าลองวิวทิวทัศน์ท่ีท าจากพลาสติกไวนิลบนทางเท้าในพื้นท่ีสนามหลวง ................ 106 

ภาพท่ี 48 ประติมากรรมเทวสตรีในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ ............................................................ 109 

ภาพท่ี 49 การสร้างรูปเคารพจากวัตถุส่ิงของเหลือใช้เช่น การแกะเศษไม้จากวัดมหาธาตุฯ ........... 114 

ภาพท่ี 50 ภาพแสดงโปสเตอร์การแสดงนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร................................................ 126 

ภาพท่ี 51 ผลงานศิลปนิพนธ์ปริญญาตรี ช่ือ “What do you want from me?” 2537 ............. 134 

ภาพท่ี 52  ผลงานศิลปนิพนธ์ปริญญาโท ช่ือ “I am not a sexual suspect.”1996 ................... 135 

ภาพท่ี 53 ผลงาน “A state of limbo.” 2005 ............................................................................. 136 

ภาพท่ี 54 จ่าง แซ่ตั้ง (จิตรกรรม) ช่ือ “ตัดมือกวี ควักตาจิตรกร” 2516 ขนาด 210  250 ซ.ม.. 139 

ภาพท่ี 55 จ่าง แซ่ตั้ง (บทกวีรูปธรรม) ............................................................................................ 140 

ภาพท่ี 56 ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 โดยนีล อูเลวิช ............................................... 141 

ภาพท่ี 57 ภาพเปรียบเทียบการล้อเลียนหมู่บ้านชนบทไทย ในหนังสือเรียนหลักสูตรปีพ.ศ 2521 
มานะมาน ี........................................................................................................................................ 142 

ภาพท่ี 58  เพจ มานีมีแชร์  ช่ือผลงานว่า “บทท่ี 70 โตบอกมานี โลกนี้ช่างสวยงาม” 2556 ......... 143 

ภาพท่ี 59 มนพัทธ์ พวงขุนเทียน “ท่าช้างถึงท่าพระจันทร์” ........................................................... 145 

ภาพท่ี 60 ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์ “หนังสือส่วนตัวของเขา” เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ 2545............... 147 

ภาพท่ี 61 สมชาย รุ่งก่อน “บ้านสาธารณะ” เทคนิคผสมภาพพิมพ์หิน (Lithograph), 2546 ....... 149 

ภาพท่ี 62 ปัณณทัต รังสิยากูล “คนเร่ร่อน...อดีตแห่งความทรงจ า” ศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง 2548 150 

ภาพท่ี 63  ฐิตาภา ทินราช “พื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มคนไร้บ้าน”,ทัศนศิลป์ (ส่ือผสม)  
,2557 .............................................................................................................................................. 151 

 



  ฑ 

ภาพท่ี 64 เฮโรนีบัส โบส อุทยานแห่งโลกียสุข (The Garden of Earthly Delight) 1480 – 1490
 ........................................................................................................................................................ 158 

ภาพท่ี 65  การสร้างโลกแฟนตาซีด้วยรอยสักแฝงนัยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ................................... 161 

ภาพท่ี 66 ศิลปิน คาร่า วอร์คเกอร์ ................................................................................................. 162 

ภาพท่ี 67 “Slavery! Slavery!”, 2007 Cut paper on wall.Installation view ....................... 166 

ภาพท่ี 68  การสร้างภาพจิตรกรรมแบบ Cyclorama .................................................................... 167 

ภาพท่ี 69 “The End of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in 
Heaven”,1997, Whitney Museum. .......................................................................................... 170 

ภาพท่ี 70 ช่ือผลงาน “Gone”,1994 ขนาด 50 x 30 ฟุต Installation view,The Walker Art 
Center. ........................................................................................................................................... 171 

ภาพท่ี 71  ผลงานช่ือ “A Subtlety” หรือ "The Marvelous Sugar Baby" 2014 ศิลปะจัดวาง 173 

ภาพท่ี 72 เกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร ..................................................................... 178 

ภาพท่ี 73 ภาพร่างผลงานชุดท่ีหนึ่งเพื่อศึกษารูปทรงของคนสนามหลวง ........................................ 179 

ภาพท่ี 74 ภาพร่างผลงานเพื่อศึกษารูปทรงของปีกนกกับคนสนามหลวง ....................................... 180 

ภาพท่ี 75 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุดท่ีหนึ่ง......................................................................... 181 

ภาพท่ี 76 ภาพผลงานทดลองชุดท่ีหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ ...................................................................... 181 

ภาพท่ี 77 ภาพร่างผลงานทดลองชุดท่ีสอง ..................................................................................... 182 

ภาพท่ี 78 ผลงานทดลองชุดท่ีสองเสร็จสมบูรณ์ .............................................................................. 183 

ภาพท่ี 79 รายละเอียดผลงานทดลองชุดท่ีสองเสร็จสมบูรณ์ ........................................................... 184 

ภาพท่ี 80 ภาพร่างผลงานทดลองชุดท่ีสาม ..................................................................................... 185 

ภาพท่ี 81 ผลงานทดลองชุดท่ีสามเสร็จสมบูรณ์.............................................................................. 186 

ภาพท่ี 82 รายละเอียดผลงานทดลองชุดท่ีสามเสร็จสมบูรณ์ .......................................................... 187 

ภาพท่ี 83 ผลงานเพื่อน าเสนอหัวข้อท่ีเสร็จสมบูรณ์ ........................................................................ 189 

ภาพท่ี 84 รายละเอียดผลงานเพื่อน าเสนอหัวข้อท่ีเสร็จสมบูรณ์ ..................................................... 190 

ภาพท่ี 85 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่หนึ่ง ............................................................................. 194 

 



  ฒ 

ภาพท่ี 86 รั้วเหล็กโปร่งสีเขียวสูงประมาณ 1.70 เมตร รอบสนามหลวง ........................................ 195 

ภาพท่ี 87  รั้วจ าลองท่ีสร้างจากยางพาราผสมกับถุงน่องย้อมสี ...................................................... 196 

ภาพท่ี 88 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพบนรั้ว ................................................................................. 197 

ภาพท่ี 89  การสร้างทัศนียภาพของท้องสนามหลวงด้านทิศใต้....................................................... 198 

ภาพท่ี 90 การสร้างทัศนียภาพของท้องสนามหลวงด้านทิศตะวันออก ........................................... 199 

ภาพท่ี 91 การสร้างทัศนียภาพของท้องสนามหลวงด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ......................... 199 

ภาพท่ี 92  ผู้หญิงสนามหลวงกับประติมากรรมเทวสตรี ................................................................. 200 

ภาพท่ี 93 กระบวนการสานภาพพลาสติกไวนิลบนรั้วยางพารา ...................................................... 201 

ภาพท่ี 94 ภาพถ่ายของเหตุการณ์ทางการเมืองและนกพิราบอีกา .................................................. 203 

ภาพท่ี 95 การติดต้ังผลงานวิทยานิพนธ์ “บ้านหลวง” .................................................................... 204 

ภาพท่ี 96 ผลงานด้านนอกแสดงทางเข้าและพื้นท่ีรอบนอก ............................................................ 205 

ภาพท่ี 97 แสดงแนวรั้วที่คล้ายกรงซึ่งผู้ชมสามารถมองเห็นด้านในได้ ............................................. 206 

ภาพท่ี 98 ผลงานด้านนอกมีลักษณะเป็นภาพเงาด า ....................................................................... 207 

ภาพท่ี 99 ผลงานบนผนังด้านในบริเวณทางเข้า .............................................................................. 208 

ภาพท่ี 100 ผลงานบนผนังด้านในทางซ้าย ...................................................................................... 209 

ภาพท่ี 101 ภาพบนผนังด้านในท่ีน ามาเล่าใหม่จากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ..................... 210 

ภาพท่ี 102 ภาพผลงานบนผนังด้านในทางขวาและบนเพดาน ........................................................ 211 

ภาพท่ี 103 ภาพร่างโครงสร้างท่ีผสมระหว่างรั้วกบับ้านของคนสนามหลวง .................................... 218 

ภาพท่ี 104  การทดลองสร้างโมเดลเพื่อศึกษามุมมองในการสร้างภาพแฝงนัย ............................... 218 

ภาพท่ี 105 แสดงแบบร่างการเดินชมผลงานในมุมมองของภาพฝัน ................................................ 220 

ภาพท่ี 106 แสดงแบบร่างการเดินชมผลงานในมุมมองของภาพหลอน ........................................... 221 

ภาพท่ี 107 การติดต้ังโครงสร้างหลักของผลงาน ............................................................................. 222 

ภาพท่ี 108 แสดงการจับคู่ภาพของคนสนามหลวงบนผนังด้านนอกทางขวา .................................. 224 

ภาพท่ี 109 แสดงการจับคู่ภาพของคนสนามหลวงบนผนังด้านนอกทางซ้าย .................................. 225 

 



  ณ 

ภาพท่ี 110 แสดงการจับคู่ภาพของคนสนามหลวงบนผนังด้านนอก ............................................... 226 

ภาพท่ี 111 ภาพผลงานด้านนอก ด้านทางเข้า ................................................................................ 227 

ภาพท่ี 112 ภาพผลงานด้านนอก ด้านจ่ัว........................................................................................ 228 

ภาพท่ี 113  ภาพแฝงนัยบนผนังด้านนอกท่ีมองทางซ้ายเป็นภาพสีและมองทางขวาเป็นภาพขาวด า
 ........................................................................................................................................................ 229 

ภาพท่ี 114 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย ทางเข้าด้านใน ...................................................... 230 

ภาพท่ี 115 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย รั้วด้านในตรงข้ามกับทางเข้า ................................ 230 

ภาพท่ี 116 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย รั้วด้านขวาใน ........................................................ 231 

ภาพท่ี 117 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย รั้วด้านซ้ายใน ........................................................ 232 

ภาพท่ี 118 การสร้างภาพแฝงนัยด้านภาพฝันของคนสนามหลวง ................................................... 238 

ภาพท่ี 119 ภาพแฝงนัยด้านภาพฝันของคนสนามหลวง ................................................................. 239 

ภาพท่ี 120 ฉากในสมุดภาพไตรภูมิพื้นบ้านท่ีน ามาใช้เป็นภาพต้นแบบของสัตว์นรก ...................... 240 

ภาพท่ี 121 ภาพผลงานโลกแบบดิสโทเปียของคนสนามหลวงบนผนังด้านใน ................................. 242 

ภาพท่ี 122 ภาพร่างผลงานผู้หญิงสนามหลวง ................................................................................ 244 

ภาพท่ี 123 ภาพแสดงวัสดุท่ีมีความแตกต่างบนรูปป้ันผู้หญิง ......................................................... 245 

ภาพท่ี 124 ภาพแสดงร่างผสมของนกพิราบสนามหลวงจากเศษวัสดุ ............................................. 246 

ภาพท่ี 125 การสร้างโลกแฟนตาซีด้วยร่างผสม .............................................................................. 247 

ภาพท่ี 126 รายละเอียดการสร้างโลกแฟนตาซีด้วยร่างผสม ........................................................... 248 

ภาพท่ี 127 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพฝัน ผนังด้านในทางซ้ายและตรง
กลาง................................................................................................................................................ 249 

ภาพท่ี 128 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพฝัน บนผนังด้านในทางขวา .... 250 

ภาพท่ี 129 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพหลอน ผนังด้านในทางซ้ายและ
ทางออก .......................................................................................................................................... 251 

ภาพท่ี 130 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพหลอน ผนังด้านในทางขวา .... 252 

ภาพท่ี 131 การแสดงภาพแฝงนัย ................................................................................................... 258 

 

 



 

บทที่ 1 

บทน า 
 

คนไร้บ้าน หรือ Homeless เป็นกลุ่มประชากรท่ีมักพบเจอตามเมืองใหญ่ต่างๆ ท่ัวโลก อาจ
กล่าวได้ว่าคนไร้บ้านเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตของเมืองแบบสมัยใหม่ท่ีขยายตัว
มากขึ้นต้ังแต่ต้นศตวรรษท่ี 19 อันเป็นช่วงเวลาท่ีเมืองต่างๆ กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
ความมั่งค่ัง ปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการให้นิยามคนไร้บ้านโดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่งแม้จะมีความ
แตกต่างกันในรายละเอียด หากแต่ก็มีจุดร่วมท่ีคล้ายคลึงกัน คือ กลุ่มคนท่ีไร้ท่ีอยู่อาศัยอันมั่งคงถาวร 
ใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนในพื้นท่ีสาธารณะหรือศูนย์พักพิง คนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนเป็นกลุ่มคนจนใน
เมืองท่ียากล าบากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีไม่ท่ีอยู่อาศัย ไม่มีครอบครัว อาศัยตามสถานท่ีสาธารณะ และย้ายท่ี
อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ในปีค.ศ. 2016 สหประชาชาติระบุว่า มีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้านคนท่ัวโลก 
การเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วของคนไร้บ้านเป็นส่ิงท่ีน่าวิตก และเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไข  

ทางองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เผยข้อมูลว่า ประเทศ
นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศท่ีร่ ารวยจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วต้องเผชิญกับวิกฤต  
“คนไร้บ้าน” ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนติดอันดับท่ีหนึ่งจากประเทศสมาชิกกว่า 35 ประเทศ จ านวน
คนไร้บ้านในประเทศท่ีพุ่งสูงถึง 71,000 คน โดยกว่า 45,000 คน อาศัยอยู่ในโอคแลนด์ (Auckland) 
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด และประเทศท่ีประสบปัญหาคนไร้บ้านรองลงมา คือ ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมัน 
สวีเดน อังกฤษ และฝรั่งเศส ในประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง เเต่ทว่า
จ านวนคนไร้บ้านกลับเพิ่มขึ้นถึง 14% ในช่วง 5 ปี ส านักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผย
ข้อมูลการส ารวจในปีค.ศ. 2011 - 2016 มีจ านวนคนไร้บ้าน 116,427 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีค.ศ. 
2011 ซึ่งมีจ านวน 102,439 คน โดยมีอัตราส่วนของคนไร้บ้าน 50 คนต่อประชากรทุก 10,000 คน 
เพิ่มขึ้น 4.6 % นอกจากนี้ ผลส ารวจยังระบุว่า 15 % ของจ านวนผู้ไร้บ้านในออสเตรเลียเป็นผู้อพยพ 
โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียกลาง และ
เอเชียใต้ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์., 2560) 

ส่วนสถานการณ์วิกฤตคนไร้บ้านในอเมริกา มีรายงานส ารวจศึกษาของกระทรวงการเคหะ
และการพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกา (HUD) เผยว่า ในช่วงต้นปีค.ศ. 2017 มีคนไร้บ้านท่ัวประเทศ
จ านวนราว 554,000 คน โดยคนไร้บ้านจ านวน 193,000 คนอาศัยอยู่ตามท้องถนน ท่ีเมืองนิวยอร์กมี 
คนไร้บ้านจ านวนมากกว่า 76,000 คน และในปัจจุบันคนไร้บ้านเริ่มเคล่ือนย้ายมาท่ีเมืองแถบชายฝ่ัง 
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ตะวันตกอาทิ ลอสแอนเจลิส ซานตาครุซ ซานดิเอโก ซึ่งเป็นสถานท่ียอดนิยมของ
นักท่องเท่ียว ท าให้ลอสแอนเจลิสกลายเป็นพื้นท่ีใจกลางปัญหาคนไร้บ้าน โดยมีจ านวนคนไร้บ้าน 
55,000 คนเพิ่มขึ้นมากกว่า 13,000 คน ส่ีในห้าคนไม่มีท่ีพักในศูนย์พักพิงจึงต้องอาศัยอยู่ข้างถนน
หรือในสวนสาธารณะ ในทวีปยุโรป สหราชอาณาจักรมีคนไร้บ้านจ านวน 300,000 คน และส านักข่าว
สืบสวนสอบสวน BIJ เปิดเผยว่าจากการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตของคนไร้บ้านสหราชอาณจักรพบว่าใน
ปีค.ศ.2017 มีคนไร้บ้านเสียชีวิตบนถนน หรือท่ีสาธารณะอย่างน้อย 440 คน  รวมท้ังในประเทศ
ออสเตรียมีคนไร้บ้านราว 16,000 คน อาศัยอยู่ในเวียนนามากกว่า 9,000 คน โดยอาศัยอยู่ในท้อง
ถนนมีจ านวนระหว่าง 1,000 – 2,000 คน โดยในปีค.ศ. 2017 ประเทศญี่ปุ่นมีคนไร้บ้านท่ัวประเทศ
จ านวน 5,534 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสามเมืองท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวคือ โตเกียว 1,397 คน โอซาก้า 
1,303 คน และคานากาวะ 1,061 คน จากข้อมูลของประชากรคนไร้บ้านในโลกท าให้ตระหนักว่า คน
ไร้บ้ านมัก เ ลือกอาศัยอยู่ ใน เมือง ใหญ่ ท่ีมีความเฟื่ องฟูทาง เศรษฐกิ จและการ ท่อง เ ท่ียว 
(https://penguinhomeless.com, 2558) 

เมื่อพิจารณาท่ีมาของคนไร้บ้านท่ัวโลกพบว่า ปัจจัยร่วมกันท่ีท าให้ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน
คือ ปัญหาเศรษฐกิจจากการว่างงานและความยากจนหรือถูกตัดสวัสดิการช่วยเหลือ ปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาอาการป่วยทางกายและทางจิต การติดเหล้าและเสพสารเสพติด 
และสุดท้ายเป็นคนท่ีเลือกใช้ชีวิตบนท้องถนนโดยมีเจตจ านงอิสระ (Free Will) ท่ีต้องการต่อต้าน
สังคม การใช้ชีวิตของคนไร้บ้านในพื้นท่ีสาธารณะต้องประสบปัญหาสภาพอากาศ อาชญากรรม และ
การใช้ชีวิตท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ การอาศัยอยู่บนท้องถนน ยังเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมาย การมีทางเลือกท่ี
จ ากัดท าให้คนไร้บ้านส่วนใหญ่เลือกท่ีจะละเมิดกฎหมายเพื่อความอยู่รอด โดยการอาศัยบนรถบ้าน
หรืออาศัยในพื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงแล้ว คนไร้บ้านมักถูกมองว่าเป็น
อันตรายและก่อให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นท าให้คนไร้บ้านขาดความภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกไร้ค่าและ
ส้ินหวัง  

อย่างไรก็ดีรัฐบาลของประเทศต่างๆ มีความร่วมมือกับองค์กรอิสระและเอกชนต่างๆ เพื่อ
ก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านซึ่งไม่ใช่เพียงการจัดหาท่ีอยู่อาศัยหรือการท าให้คนไร้บ้านมีงาน
ท า แต่ต้องฟื้นฟูความภาคภูมิใจในตัวเองด้วย ดังนั้นการช่วยเหลือฟื้นฟูคนไร้บ้านของต่างประเทศจึงมี
ล าดับขั้นตอนดังนี้ แก้ไขปัญหาสุขภาพทางกายหรือการติดสารเสพติด การฟื้นฟูสุขภาพจิต การช่วย
จัดหางานและจัดหาบ้านเพื่ออาศัยถาวร 
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1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในประเทศไทย เมื่อพิจารณาตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ พบกลุ่มคนท่ีมีลักษณะ       
“ไร้บ้าน” ต้ังแต่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชบัญญัติดัด
สันดานคนจรจัดฯ, 2451) ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มี
การเปล่ียนแปลงจากเมืองแบบจารีตมาสู่เมืองแบบสมัยใหม่จนกลายเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ ความ
มั่งค่ัง การค้า และการผลิตแบบเมืองสมัยใหม่ นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางความศักด์ิสิทธิ์ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์และความศรัทธาทางพุทธศาสนาผ่านสัญลักษณ์ของโบราณสถานท่ีส าคัญคือ 
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่วิจิตร
ตระการตาต้ังอยู่โดยรอบ “สนามหลวง” ลานกว้างใหญ่รูปวงรีท่ีนับได้ว่าเป็นหัวใจของเมือง ซึ่งพื้นท่ี
สนามหลวงทางด้านทิศใต้ถูกใช้ในการประกอบพระราชพิธีนับแต่อดีตจึงเปรียบได้กับ“สวรรค์” ด้วย
เหตุนี้จึงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของเมืองเก่าเป็นจ านวนมากส่งผลให้เกาะ
รัตนโกสินทร์กลายเป็นพื้นท่ีผสมระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีรองรับ
ชาวต่างชาติกับการเดินทางมากราบไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของชาวไทยรวมท้ังคนเร่ร่อนไร้บ้านท่ีเข้ามาอาศัย
ท ามาหากินด้วยเหตุผลเดียวกับคนไร้บ้านท่ัวโลกคือ เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งมีงาน
รับจ้างท่ัวไปและแหล่งรายได้จากการเก็บของเก่า พวกเขาจะมีถุงพลาสติกใบใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยขวด
พลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียมหรือของเก่าอื่นๆ ขยะเหล่านี้มาจากนักท่องเท่ียว มันจึงเป็นทรัพยากรท่ี
มีคุณค่าในการแลกเปล่ียนเป็นเงินและอาหารให้มีชีวิตอยู่ได้จึงท าให้พื้นท่ีแห่งนี้มีคนไร้บ้านอาศัยเป็น
จ านวนมากท่ี สุดในกรุง เทพมหานครโดยจังหวัด ท่ีรองลงมาคือ เชียงใหม่  ขอนแก่นและ
พระนครศรีอยุธยา 

การรวมตัวของคนไร้บ้านในพื้นท่ีรอบสนามหลวงยาวนานกว่า 40 ปีแล้ว เป็นการรวมตัว
ของกลุ่มคนไร้บ้านท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนไร้บ้านท่ัวไปในพื้นท่ีอื่นรวมท้ังในต่างประเทศ 
กล่าวคือกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากคนสนามหลวงมีความผูกพันกับพื้นท่ีในเชิง
จิตวิญญาณ มิใช่เพียงแค่เป็นท่ีพักกายเท่านั้น แต่สนามหลวงยังเป็นท่ีพักทางจิตใจด้วยวาทกรรมใน
รัชกาลท่ี 9 ท่ีพวกเขาเปรียบว่าสนามหลวงเป็นเสมือน “บ้านของพ่อ” การเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารจึงเป็นสิริมงคลต่อชีวิตตามความเช่ือของคนไทย  ดังนั้นพวกเขายังต้องการกอบกู้ศักด์ิศรีและ
ตัวตนในสังคม ด้วยการนิยามตนเองว่า “คนสนามหลวง” เพื่อยืนยันว่าเป็นคนมีหลักแหล่งอาศัยไม่ใช่
คนเร่ร่อน การรวมตัวกันเป็นชุมชนแบบความรู้สึก แม้จะไม่ได้มีขอบเขตพื้นท่ีท่ีบ่งบอกสภาพความเป็น
ชุมชนท่ัวไป แต่ชุมชนแห่งนี้คือ “บ้านหรือครอบครัว” แม้จะเป็นคนแปลกหน้าจากต่างถิ่นแต่ทุกคน
จะช่วยเหลือดูแลกันเพราะต่างมีชะตากรรมท่ีคล้ายกัน รวมทั้งการเปล่ียนช่ือเพื่อสร้างตัวตนใหม่ การ
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หาเล้ียงชีพโดยผู้ชายจะเดินเก็บของเก่าส่วนผู้หญิงจะขายอาหารนกพิราบหรือรับจ้าง โดยไม่ยอม
ขอทานการสร้างบ้านบนทางเท้าแบบช่ัวคราวจาก “ขยะ” ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าหรือสัญลักษณ์
ของความงาม ซึ่งการท างานของคนไร้บ้าน มีส่วนอย่างส าคัญในการขับเคล่ือนเมืองใหญ่ต่างๆ ให้
ด าเนินต่อไปได้อย่างท่ีหลายคนไม่รู้ตัว เช่น การเก็บขยะและแยกขยะของคนไร้บ้านมีส่วนช่วยในการรี
ไซเคิลและลดปริมาณขยะของเมือง และการรับจ้างรายวันของคนไร้บ้านมีส่วนช่วยตอบสนองการขาด
ก าลังแรงงานของเมือง เป็นต้น อีกท้ังเรื่องราวชีวิตของคนสนามหลวงยังมีลักษณะร่วมกันท่ีส าคัญคือ 
เป็นโศกนาฏกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชะตากรรมท่ีพลิกผันของตัวละคร การสูญเสียคนท่ีรัก และการ
ยึดมั่นในศักด์ิศรีของตนแม้ล าบากก็ไม่เป็นภาระของใคร ซึ่งสอดคล้องกับคนไร้บ้านในประเทศญี่ปุ่น
หรือ “มนุษย์กล่อง” เป็นการค าเรียกท่ีเกิดจากการพบเห็นสภาพท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้านในประเทศ
ญี่ปุ่น เนื่องจากท่ีพักอาศัยมักจะใช้ “ลัง” หรือ “กล่องกระดาษ” มาประกอบเป็นบ้านหลังเล็กๆ ท่ี
พอจะเบียดตัวเข้าไปนอนหลบความหนาวเย็นได้ มนุษย์กล่องมีรายได้จากการเก็บกระป๋องอะลูมิเนียม 
หนังสือ - นิตยสารเก่าน าไปขายต่อ หรือการรับจ้างเข้าคิวโดยไม่ยอมขอทาน (Tokyo-homeless-
man-living-in-a-cardboard-box, 2560) โดยปรากฏการณ์ของคนไร้บ้านในญี่ปุ่นยังถูกเรียกว่า  
“โจฮัทสึ” มีความหมายว่าคนท่ีระเหยหายไปอย่างไร้ร่องรอย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีล้มเหลวในชีวิต
จากการท างานและครอบครัว จึงท าให้พวกเขารู้สึกพ่ายแพ้จนสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะไม่
สามารถทนต่อแรงกดดันทางวัฒนธรรมท่ีว่าด้วยการละอายและท าลายตัวตนในญี่ปุ่น หลายคนใช้
วิธีการฆ่าตัวตายหรือหลบหนีออกจากบ้านโดยเปล่ียนอัตลักษณ์ตัวตนใหม่เช่นเดียวกับคนสนามหลวง  

เดิมทีท้องสนามหลวงเคยเป็นสถานท่ีพักกายพักใจของคนไร้บ้านและคนจนเมืองในการมา
อาศัยหลับนอนในเวลากลางคืนจนมีการเรียกว่า โรงแรมล้านดาว เพราะมีเส่ือให้เช่าในราคายี่สิบบาท
โดยพวกเขาจะปูนอนเรียงกันเต็มสนามหญ้าสีเขียวท่ีลมพัดเย็นสบาย ท้ังยังได้ชมความสวยงามของ
ดวงดาวเต็มท้องฟ้า รวมท้ังการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าของเส่ืออีกด้วย สนามหลวงจึงเป็น ด่ัง 
“สวรรค์” ของคนสนามหลวง ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลุ่มคนไร้บ้านในฮ่องกงท่ีถูกเรียกว่า 
“McRefugees” โดยจะอาศัยร้านแมคโดนัลด์ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ช.ม.เป็นสถานท่ีหลับนอนและ
ช าระล้างตัวในเวลากลางคืน มีการส ารวจจ านวนคนไร้บ้านท่ีเข้ามาอาศัยร้านแมคโดนัลด์เป็นท่ี
พักผ่อนตอนกลางคืน พบว่าแต่ละสาขาจะมีคนไร้บ้านเข้ามาพักผ่อนต่อคืนโดยเฉล่ียสาขาละหกคนใน
ขณะท่ีร้านแมคโดนัลด์ท่ัวฮ่องกงนั้นมีอยู่ราว 120 สาขา ในปัจจุบันมีผู้ท่ีออกมาใช้ชีวิตข้างถนนใน
ฮ่องกงราว 1,800 คน(Mcrefugees, 2561) โดยสัดส่วนของคนไร้บ้านท่ีเป็น McRefugees คิดเป็น
หนึ่งในส่ี McRefugees ท่ีอาศัยนอนท่ีร้านแมคโดนัลด์ได้กล่าวว่า ส าหรับพวกเขาแล้วร้านแมคโดนัลด์
เป็นเหมือนสรวงสวรรค์ท่ีปลอดภัย เพราะเป็นท่ีพักหลบฝน หลบร้อน หลบหนาว รวมถึงอันตรายจาก
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ท้องถนน ท้ังยังมีห้องน้ าท่ีสะดวก สะอาด และมีน้ าด่ืมบริการให้ฟรี พวกเขารู้สึกซาบซึ้งท่ีแมคโดนัลด์
ให้การดูแลเป็นอย่างดี โดยไม่ขับไล่พวกเขาออกจากร้าน 

นับต้ังแต่ปีพ.ศ. 2554 ได้มาถึงจุดเปล่ียนของคนสนามหลวงและคนจนเมือง เนื่องจาก
รัฐบาลมีการจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวงด้วยการล้อมรั้วเพื่อไม่ให้มีการใช้พื้นท่ีในการพักอาศัยเช่นใน
อดีต รวมท้ังการกวาดล้างจับกุมคนสนามหลวงให้เข้าศูนย์พักพิงคนไร้ท่ีพึ่งซึ่งไม่ต่างจากการติดคุก    
คนสนามหลวงต้องอพยพออกมาอยู่ตามตรอกซอกซอยเพื่อหลบหนีการจับกุม ท าให้พวกเขาต้องเส่ียง
จากอาชญากรรมบนท้องถนน การถูกล่วงละเมิดทางเพศจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้คน
สนามหลวงส่วนใหญ่จึงมีอาการป่วยทางจิตจากความเครียด ความหวาดระแวง และการนอนไม่เต็ม
อิ่ม เพราะการอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีความเส่ียงท าให้สุขภาพทางกายและทางจิตย่ าแย่ลงเรื่อยๆ 
กรณีดังกล่าวได้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นในได้มีการตรากฎหมายให้
การอาศัยในรถบ้านหรือการอาศัยในพื้นท่ีสาธารณะนั้น เป็นเรื่องผิดกฎหมายและทุ่มเงินภาษีไปกับ
นโยบายการกวาดล้างคนไร้บ้าน แม้มีผลการศึกษาวิจัยท่ีเสนอชัดเจนว่า การบังคับใช้กฎหมายนี้
จัดการกับคนไร้บ้านเป็นการบังคับใช้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ส้ินเปลืองงบประมาณ  และยังท าให้
เจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องเสียเวลาในการตรวจจับคนไร้บ้าน แทนท่ีจะใช้เวลาในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมอื่นๆ อีกท้ังเมื่อคนไร้บ้านถูกจับกุม พวกเขายังต้องจ่ายค่าปรับในราคาสูงมากจะยิ่ง
ประสบปัญหาในการหางานท าและหาท่ีอยู่อาศัยยากขึ้นไปอีก (homeless-recreational-vehicle 
2561)  

ปัจจุบันยังมีคนสนามหลวงท่ีหลงเหลืออยู่ในพื้นท่ีเพียงสามร้อยกว่าคนเท่านั้น พวกเขายังคง
ยึดมั่นท่ีจะท ามาหากินต่อไปเพื่อแสดงจุดยืนว่า พวกเขาภูมิใจท่ีได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีในบ้านหลัง
สุดท้ายแห่งนี้เพราะค าว่า “บ้าน” ส าหรับพวกเขาไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัยทางกายภาพเท่านั้น แต่เป็น “ท่ีพัก
ใจ” ครั้งสุดท้าย แม้ในโลกความเป็นจริงสนามหลวงจะเป็นพื้นท่ีหวงห้ามซึ่งอันตรายเปรียบเสมือน 
“นรกอเวจี” ท่ีอาจท าให้พวกเขาขาดอิสรภาพได้ แต่ทว่าในโลกอุดมคติของคนสนามหลวง พื้ นท่ี
ศักด์ิสิทธิ์แห่งนี้ท าให้พวกเขาเกิดความหวังในการใช้ชีวิตจากความศรัทธาเช่ือมั่นในส่ิงสูงสุดคือ พระ
บรมโพธิสมภารอันร่มเย็นของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการได้ตายในสรวงสวรรค์แห่งนี้จึงนับเป็นเกียรติ
อย่างยิ่ง 

จากท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ของคนไร้บ้านเป็นประเด็นปัญหา
ความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคม การเพิ่มขึ้นของคนไร้
บ้านในเมืองหลวงได้กลายเป็นความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ซึ่งปัญหาคนไร้บ้านนั้นมี
ความซับซ้อนในเรื่องความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงทัศนคติของคนส่วนใหญ่ท่ีมอง
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ว่า คนไร้บ้านเป็นคนนอก (alienation) ซึ่งน าไปสู่การดูถูก เหยียดหยาม หวาดระแวง เลือกปฏิบัติ 
และไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไร้บ้าน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านเป็นไปอย่าง
ไร้ประสิทธิภาพดังนั้นการสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ตัวตนของคนไร้บ้านอย่างถ่องแท้จึงเป็นส่ิง
ส าคัญ ซึ่งงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคนไร้บ้านในสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลา 40 ปีท่ีผ่านมา   
(พ.ศ. 2517 - 2557) มีงานวิจัยอยู่เพียง 44 ช้ินเท่านั้น และมีคนไร้บ้านและกลุ่มเกี่ยวเนื่องเป็นหน่วย
ในการศึกษาเพียง 19 ช้ิน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, 2560) อาจกล่าวได้ว่า โจทย์วิจัยว่าด้วยคนไร้บ้านก็
ยังเป็นโจทย์ชายขอบท่ีถูกมองข้ามในแวดวงวิชาการ ปัจจุบันส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ส่งเสริมการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างวิชามานุษยวิทยากับวิชาแพทย์  
สาธารณสุขและวิชาจิตแพทย์เพื่อศึกษาประเด็นคนไร้บ้านในสังคมไทย ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ว่า กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาคนไร้บ้านนอกเหนือจากการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว 
ยังต้องมีการเยียวยาจากภายใน โดยเฉพาะการฟื้นฟูความหวัง บนฐานของการค้นพบความหมายใน
ชีวิตนั่นเอง จะเห็นได้ว่า ความเข้าใจเรื่องราวของคนไร้บ้านก าลังเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เพราะมี
การบูรณาการวิชาในศาสตร์ต่างๆ จนผลิตองค์ความรู้ท่ีเป็นธรรม ในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย มี
ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นคนชายขอบเช่นกันแต่มักเลือกสะท้อนภาพชีวิตคนพิการ เด็ก
เร่ร่อน และผู้หญิงกลางคืนในเมือง นับต้ังแต่ปีพ.ศ.2540 ศิลปินหันมาสนใจสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ
คนไร้บ้านตามท้องถนนในเมืองมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลงานประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์ในแนว
สัจนิยมท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจของศิลปินท่ีมีต่อคนไร้บ้าน อย่างไรก็ดี ศิลปินส่วนหนึ่ง
ได้น าความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับคนไร้บ้านและมีการลงพื้นท่ีเพื่อสัมผัสพูดคุยกับคนไร้บ้านในพื้นท่ี
สาธารณะอีกด้วย ท าให้ผลงานศิลปะของพวกเขามีมุมมองและรูปแบบต่างไปจากเดิมคือ ผลงาน
สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของคนไร้บ้านได้มากกว่าท่ีเป็นมาและบางช้ินสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง แต่
ผลงานส่วนใหญ่ยังคงน าเสนอมุมมองของคนไร้บ้านท่ีแสดงความทุกข์ยากเช่นเดิม จากการศึกษา
พบว่า ผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับคนไร้บ้านในประเทศไทยยังมีจ านวนน้อย และมิได้มีการพัฒนา
แนวความคิดหรือมุมมองท่ีแตกต่างออกไปส่งผลให้ศิลปะเกี่ยวกับคนไร้บ้านมีรูปแบบและวิธีการท่ี
ตายตัว ผู้วิจัยในฐานะผู้สร้างทัศนศิลป์จึงต้องการต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะท่ีเกี่ยวกับคนไร้บ้าน
เพื่อเปิดพื้นท่ีให้กับคนไร้บ้านได้น าเสนอตัวตนผ่านเรื่องราวชีวิตและการด้ินรนต่อสู่เพื่อกอบกู้อัต
ลักษณ์ตัวตนเพื่อให้สังคมได้เข้าใจคนไร้บ้านผ่านงานทัศนศิลป์เพราะศิลปะเป็นอ านาจละมุนท่ีสามารถ
เข้าถึงจิตใจผู้คนได้ดี  

ผู้วิจัยต้องการสะท้อนการสร้างโลกแฟนตาซีของคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้
กรณีศึกษาคือ คนสนามหลวง มาเป็นภาพตัวแทนปรากฏการณ์ของคนไร้บ้านในประเทศไทยได้ชัดเจน 
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เนื่องจากเป็นชุมชนคนไร้บ้านท่ีเก่าแก่และมีสมาชิกจ านวนมากท่ีสุด ท้ังยังมีการสร้างอัตลักษณ์ตัวตน
ท่ีเช่ือมโยงผูกพันกับพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงเป็นการ
สะท้อนความปรารถนาอันเกิดจากส่ิงท่ีขาดหายหรือไม่มีในชีวิตคือ ครอบครัวและการยอมรับในสังคม 
ส่ิงนี้จะกระตุ้นความปรารถนาให้พวกเขาสามารถมีชีวิตต่อไปได้ ดังนั้นพลังของความหวังจึงเป็นการ
สร้างความสุขในส่ิงท่ีพวกเขาปรารถนาซึ่งไม่มีวันเป็นไปได้ การท่ีพวกเขาผูกติดจินตนาการผ่านโลก
แฟนตาซีเพื่อสร้างมโนภาพของความฝันของชีวิตท่ีสงบสุข อิสระและรื่นรมย์เพื่อกดทับความรู้สึกวิตก
กังวลในชีวิตท่ีต้องเผชิญกับการไล่ล่าจับกุมของเจ้าหน้าท่ี อาชญากรรมรวมท้ังภาพหลอนจาก
ความรู้สึกผิดในอดีตของตนเอง   

ในกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ ผู้วิจัยน าประสบการณ์ชีวิตของตนเองท่ีเกิดวิกฤตชีวิตด้วย
การสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักจนเป็นโรคซึมเศร้าท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้บ้านในเชิงความรู้สึกคือ 
มีบ้านก็เหมือนไม่มีไร้ท่ีพึ่งทางใจ ซึ่งเช่ือมโยงกับวิกฤตชีวิตของพ่อผู้วิจัยท่ีป่วยทางกายและทางจิต
เรื้อรังท าให้ถูกผลักจากสังคมและครอบครัวกลายเป็นคนไร้บ้านแอบแฝงในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์จน
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผู้วิจัยจึงเข้าใจในภาวะ “มองเขาแล้วเห็นเรา” ทุกครั้งเมื่อเห็นคนไร้บ้านตาม
ท้องถนน นอกจากประสบการณ์แล้วยังจ าเป็นต้องอ้างอิงความรู้จากเอกสารงานวิจัยและการลงพื้นท่ี
เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับคนสนามหลวง จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดพื้นท่ีของความ
เป็นอื่นและแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี แล้วจึงน าผลการศึกษาท่ีได้มาสังเคราะห์ด้วยการตีความเชิง
สัญลักษณ์เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการทางศิลปะ โดยน าเสนอด้วยผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสม (Mixed 
Media Installation) ท่ีมีลักษณะของศิลปะแฟนตาสติกเพื่อสะท้อนสุนทรียะของภาพแฝงนัยของ
ภาพฝันและภาพหลอนท่ีเกิดจากการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงนั่นเอง  

รูปแบบศิลปะของคนไร้บ้านท่ีผ่านมามักแสดงภาพความหดหู่หม่นเศร้าเพียงด้านเดียว แต่
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ชุดนี้มีจุดเด่นในการน าเสนอมุมมองต่อคนไร้บ้านท่ีแตกต่างออกไปจาก
รูปแบบเดิมคือ การสร้างสรรค์ผลงานท่ีอ้างอิงจากเรื่องจริงของคนสนามหลวง และมีการสะท้อน     
มโนภาพของคนไร้บ้านท่ีมีท้ังความสุขในการใช้ชีวิตอิสระผ่านตัวละครในวรรณกรรมพื้นบ้านของไทย
เพื่อสร้างภาพฝันจากความปรารถนาภายในจิตใจของคนไร้บ้านท่ีต้องการการยอมรับ ความเท่าเทียม
กันในสังคมควบคู่ไปกับมโนภาพของภาพหลอนจากความหวาดวิตกต่อความรุนแรงเชิงโครงสร้างท่ี
มนุษย์กระท าต่อกันอย่างไร้ความปราณี ดังนั้นการสร้างโลกแฟนตาซีจึงเป็นเสมือนกลไกการสร้างดุลย
ภาพของชีวิตเพื่อต่อสู้กับภาวะของการอยากตายแต่ไม่ยอมตายหรือการลืมไม่ได้จ าไม่ลงซึ่งสะท้อน
สติปัญญาในการแก้ปัญหาของคนสนามหลวงได้เป็นอย่างดี 
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1.2 วตัถปุระสงค์ 

1.2.1 ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสมท่ีสะท้อนการสร้างโลกแฟน
ตาซีของคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ได้ 

1.2.2 ศึกษาวิถีชีวิตและเรื่องเล่าของคนไร้บ้านผ่านแนวคิดพื้นท่ีของความเป็นอื่นและการ
สร้างโลกแฟนตาซีเพื่อตีความเชิงสัญลักษณ์ในการส่ือความหมายถึง มโนภาพแฝงนัยของคนไร้บ้าน 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  
- ศึกษาการสร้างโลกแฟนตาซีและพื้นท่ีของความเป็นอื่นของคนไร้บ้านในเกาะ

รัตนโกสินทร์ 
- ศึกษาศิลปะและศิลปินกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นชายขอบ 

1.3.2 ขอบเขตทางด้านรูปแบบ / เทคนิควิธีการ 
- เป็นผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสม (Mixed Media Installation Art)  
- ผลงานท่ีสร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ  

1.3.3 ขอบเขตทางด้านจ านวนโครงการ / ผลงาน        
- ผลงานสร้างสรรค์จ านวน  2 โครงงาน 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.4.1 คนสนามหลวง หมายถึง กลุ่มคนไร้บ้านท่ีเรียกตนเองว่า “คนสนามหลวง” ซึ่งอาศัย
อยู่รวมกันเป็นชุมชนแบบความรู้สึกในพื้นท่ีสาธารณะมากกว่า 40 ปี โดยจะกระจายตัวรอบบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ช้ันใน ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนมีบ้านท่ีอยู่อาศัยแต่ไม่ต้องการกลับบ้าน  

1.4.2 พื้น ท่ีของความเป็นอื่น หมายถึง พื้น ท่ีในจินตนาการของความฝัน ท่ีน าเอา
องค์ประกอบต่างๆ ภาพลักษณ์ ภาพตัวแทน หรือสัญลักษณ์ต่างๆ มาส่ือความหมายแทนพื้นท่ีท่ีมีชีวิต 
มีการกระท าหรือลักษณะสร้างความก ากวมให้กับตัวเอง มีร่องรอยของการต่อรองกับระบบ กฎเกณฑ์
หรือประดิษฐ์กรรมทางพื้นท่ีของสังคม 

1.4.3 การสร้างโลกแฟนตาซี หมายถึง มโนภาพอันเกิดจากจิตท่ีหมกมุ่นกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งจน
ท าให้ส่ิงนั้นปรากฏให้เห็นตรงหน้าราวกับมีอยู่จริง หรือการเกิด “ภาพลวงตา” นั่นเอง มโนภาพในโลก
แฟนตาซีจะปรากฏให้เห็นเป็นภาพอยู่เบื้องหน้าด้วยมโนภาพสองลักษณะคือ ภาพฝันและภาพหลอน
ท่ีเกิดขึ้นควบคู่กัน 
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1.5 ค าส าคัญ 

คนไร้บ้าน (Homeless) คนสนามหลวง (Sanamluangian) การสร้างโลกแฟนตาซี
(Phantasmagoria) พื้นท่ีของความเป็นอื่น (Other space)  

1.6 แหล่งข้อมูล 

1.6.1 แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษางานทัศนศิลป์ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ/
สนามจันทร์ ส่วนแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษางานมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์คือ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร 

1.6.2 ศึกษาแหล่งข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ลงส ารวจพื้นท่ีบริเวณรอบสนามหลวงหรือพื้นท่ี
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (โดยเฉพาะเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันใน)  

1.6.3 ศึกษาข้อมูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต คลิปวีดีโอเพื่อเก็บข้อมูลและภาพจากเว็ปไซต์และ
เฟสบุ๊คของหน่วยงานท่ีท างานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มคนสนามหลวงได้แก่ มูลนิธิอิสรชน 

1.6.4 การสัมภาษณ์คนสนามหลวงและเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเกี่ยวกับเรื่องเล่าประวัติชีวิตและ
ต านานความเช่ือ 

1.7 กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์  

1.7.1 ศึกษาความเป็นชายขอบและคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์จากเอกสารวิชาการ 
ต ารา หนังสือ และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

1.7.2 ศึกษาลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจบริเวณรอบสนามหลวงหรือพื้นท่ีอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (โดยเฉพาะเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันใน) เพื่อสังเกตการณ์และจัดท าแผนท่ี
เดินดิน รวมทั้งสัมภาษณ์คนสนามหลวง มูลนิธิและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

1.7.3 ศึกษาแนวคิดพื้นท่ีของความเป็นอื่นและแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซีจากเอกสาร
วิชาการ ต ารา หนังสือ 

1.7.4 ศึกษารูปแบบทางศิลปะและผลงานศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นชายขอบของ
ศิลปินไทยและต่างประเทศ 

1.7.5 รวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
1.7.6 ค้นคว้าทดลองสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ วิธีการและวัสดุท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อแนวความคิด  
1.7.7 สร้างภาพร่างเพื่อศึกษาพื้นท่ีกับการสร้างรูปทรงในงานศิลปะแบบจัดวาง 
1.7.8 สร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 แล้วท าการวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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1.7.9 สร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 แล้วท าการสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ 

1.7.10 แสดงนิทรรศการและจัดท าเอกสารประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 

1.8 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

1.8.1 ข้อมูลประเภทภาพถ่าย วีดีทัศน์ วรรณกรรมและแผนท่ีเพื่อน ามาสร้างเป็นภาพร่าง
ผลงาน 

- ภาพถ่าย วี ดีทัศน์ ของคนสนามหลวงท้ังผู้ชายและผู้หญิง รวมท้ังภูมิทัศน์รอบ
สนามหลวง 

- วรรณกรรมพื้นบ้านอาทิ สังข์ทอง พระเวสสันดรชาดก 
- แผนท่ีเดินดินเพื่อท าความเข้าใจผู้ใช้งานและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีสนามหลวง 

1.8.2 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับแนวเรื่อง 
- วัสดุส าเร็จรูปจากอุตสาหกรรมอาทิ ภาพท่ีพิมพ์บนแผ่นพลาสติกไวนิล ภาพพิมพ์บน

ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าขาวบาง ผ้าไหมญี่ปุ่น 
- วัสดุเหลือใช้จ าพวกขยะอาทิ ขวดน้ าพลาสติก เศษผ้า ถุงพลาสติกสีด าและสีอื่นๆ 
- วัสดุธรรมชาติอาทิ ยางพารา กาวยาง สีเขียนผ้า สีย้อมผ้า 
- อุปกรณ์ท่ีใช้คือ โครงเหล็กเป็นรูปทรงรั้ว ปากกาเมจิก กรรไกร ลวด ตาข่าย กาวยาง 

1.9 การเสนอผลงาน 

1.9.1 ผลงานสร้างสรรค์จ านวน 2 ชุด 
1.9.2 หนังสือวิทยานิพนธ์ 
1.9.3 บทความทางวิชาการจ านวน 1 บท 

1.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.10.1 เกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไร้บ้านในมิติท่ีเปิดกว้าง เกิดการตระหนักรู้
ในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน  

1.10.2 เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านความคิดและกระบวนการทางศิลปะท่ีเกี่ยวกับคนไร้บ้าน
และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการท าสร้างสรรค์กับกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นท่ีอื่นๆ ได้  

1.10.3 การน าผลงานทัศนศิลป์มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังทางปัญญาในสังคม เพื่อ
เป็นกระบอกเสียงให้กับคนไร้บ้านได้มีพื้นท่ีในสังคม โดยเฉพาะการฟื้นฟูความหวังบนฐานของการ
ค้นพบความหมายในชีวิต  
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บทที่ 2 

การศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่ภาคสนาม 
 

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อสะท้อน
การสร้างโลกแฟนตาซีของพวกเขาซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้สร้างวิธีการศึกษาโดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ตรงของครอบครัวผู้วิจัยเพื่อเช่ือมโยงไปสู่ 
คนสนามหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์มาเป็นเวลานาน โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

2.1 การศึกษาประสบการณ์ตรงเก่ียวกับครอบครัว 
 

2.1.1 ความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 
2.1.2 วิกฤตชีวิตของพ่อจากความเจ็บป่วยทางกายและใจ  

  2.1.3 กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ 
 2.1.4 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ กรณีศึกษาของพ่อ 
 

2.2 การศึกษาเอกสารวิชาการเกี่ยวกับคนไร้บ้านในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
 

  2.2.1 นิยามของ “คนไร้บ้าน” 
  2.2.2 ประชากรคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร 
  2.2.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านท่ีส าคัญ 
 

2.3 การลงภาคสนาม 
 

2.3.1 การท าแผนภูมิสังคมหรือแผนท่ีเดินดิน 
 

 ศึกษาพื้นท่ีโดยรอบสนามหลวงในลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพ 
ศึกษาพื้นท่ีโดยรอบสนามหลวงในลักษณะพื้นท่ีทางสังคม 

  สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ : พิธีกรรม 
สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีสามัญ : การเมือง 
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สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีเศรษฐกิจ : ตลาดนัด การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีราชการ: การจัดระเบียบคนไร้บ้านและ
นกพิราบ 
สรุปผลการท าแผนท่ีเดินดิน 
 

2.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนสนามหลวง : คนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ 
การสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของคนสนามหลวง 

   การเปล่ียนช่ือ 
ความเช่ือเรื่อง 30 วันกลับมาตายรัง 

เรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวง 
    เรื่องเล่าชีวิตเกี่ยวกับความรักของคนสนามหลวง  
    เรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 

 2.3.3 สรุปผลจากการลงภาคสนาม 

2.1 การศึกษาประสบการณ์ตรงเก่ียวกับครอบครัว 
 

ที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลย่านวังหลัง  
 

หมอ         :     อาการเป็นอย่างไรบ้างครับ  

ผู้วิจัย      :     ตอนแรกทานยาก็นอนหลับดีค่ะแต่ผ่านไปสักสองอาทิตย์ก็กลับมานอนไม่หลับ

เหมือนเดิม ท างานไม่ได้เลยค่ะ พอท างานได้สักพักก็หมดแรง ร้องไห้ตลอดเวลา 

หมอ        :     อ๋อ ครับ หมอดูจากประวัติคุณมารักษาอาการป่วยด้วยภาวะซึมเศร้าได้สามเดือนกว่าๆ 

แล้วนะครับ ขอซักประวัติเพิ่มหน่อยนะ  

ผู้วิจัย       :      ได้ค่ะ 

หมอ        :      คุณเริ่มมีอาการป่วยหลังจากคุณแม่เสียนะครับ แล้วมีคนในครอบครัวป่วยทางจิตไหม

ครับ 

ผู้วิจัย       :      พ่อป่วยแล้วก็ติดเหล้าด้วย  

หมอ    : มิน่าล่ะ เคยคิดฆ่าตัวตายบ้างไหม 
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ผู้วิจัย       :      เคยวางแผนว่า อยากผูกคอตายท่ีรั้วลุงข้างบ้านตอนกลางคืน แกจะได้มาเจอศพ  

หมอ     :     ท าไมต้องเป็นรั้วของเพื่อนบ้าน 

ผู้วิจัย        : เขาชอบยิงนกพิราบจนเจ็บทุกวัน แล้วมันจะหนีมาตายท่ีบ้านต้องเก็บศพไปฝังตลอด 

หมอ     : แล้วตอนนี้อยู่กับใคร ท างานอะไรครับ 

ผู้วิจัย        :     อยู่คนเดียว เป็นครูสอนศิลปะค่ะ 

หมอ     : อ้าว ดีเลย ท าไมไม่ท าศิลปะล่ะครับ น่าจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้นะครับ ลองดู 

ผู้วิจัย       :      ก็เพราะท าศิลปะไม่ได้นี่แหละค่ะ ถึงต้องมาหาหมอ แล้วตอนนี้ก็เรียนศิลปะอยู่ก าลัง

ท า thesis แต่เขียนหนังสือไม่ได้ ท าศิลปะก็ไม่ได้ บอกใครก็ไม่ได้ว่าป่วย เคยบอก

เพื่อนสนิทคิดว่าเขาจะเข้าใจกลายเป็นว่า รังเกียจ กลัว หนีหายท าเหมือนคนไม่รู้จัก

กัน ใครๆ ก็มองว่าเราขี้เกียจ เรียนไม่จบเสียที หมอช่วยหน่อยสิคะ 

หมอ         :     อ๋อ ครับครับ เด๋ียวหมอจ่ายยาตัวใหม่ให้ รับรองท างานได้เลยครับ 
 

ที่สนามหลวง 

บ้านท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบันดูว่างเปล่าต้ังแต่แม่จากไป ความรู้สึกไร้ญาติขาดมิตรน่าจะเป็น
ค าอธิบายได้ชัดเจนท่ีสุด การออกมานั่งมองดูผู้คนมากหน้าหลายตาท่ีสนามหลวงจึงเป็นทางออกเดียว
ท่ีคิดได้ บางวันมีคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยทักทาย ชวนไปเท่ียวบ้าง เวลาท่ีเขาถามช่ือหรือถามว่า
ท างานอะไร เราจะใช้ช่ือและอาชีพปลอมท่ีคิดขึ้นได้ในเวลานั้น การพูดคุยกับคนแปลกหน้าเช่นนี้ท าให้
ผู้วิจัยรู้สึกได้ปลดปล่อยตัวตนอย่างเต็มท่ี  อาการ‘สามวันดีส่ีวันไข้’จากความเจ็บป่วยด้วยภาวะ
ซึมเศร้านั้น ส่งผลต่อชีวิตการท างานอย่างมาก เพราะผู้วิจัยสร้างสรรค์ต้องพยายามแสดงว่า ตนเองเป็น
คนปกติเหมือนพวกเขา    

จากบทสนทนากับหมอท าให้ผู้วิจัยหวนคิดถึงคนในครอบครัวท่ีจากไป พ่อเป็นผู้ชายสุภาพ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุภาพพูดน้อย ชอบเก็บตัวอ่านหนังสือเงียบๆท้ังวัน ซึ่งภูมิหลังของพ่อเต็มไป
ด้วยความเจ็บปวดเพราะปู่ต้องติดคุกท าให้ย่ามีสามีใหม่ พ่อกับน้องๆ จึงต้องอาศัยอยู่กับญา ติใน
สถานะเด็กรับใช้ พ่อเป็นคนเรียนเก่งแต่ขาดคนสนับสนุน จึงตัดสินใจเป็นทหารเรือและแต่งงานกับแม่
ท่ีเป็นพยาบาล  

การไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม ท าให้พ่อมีอาการก้าวร้าว หวาดระแวงว่าจะมีคนมาท า
ร้าย กลางคืนพ่อจะนอนละเมอร้องโหยหวน ถ้าเข้าไปปลุกมักจะโดนพ่อท าร้าย ทางออกจาก
ความเครียดของพ่อคือ การดื่มเหล้าอย่างหนักจนอาการป่วยทางจิตก าเริบหนัก ไม่นานพ่อก็ต้องอ าลา
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จากอาชีพทหาร เร่ร่อนท างานต่างจังหวัดไปเรื่อยๆ เคยต้ังใจจะบวชไม่สึกมาแล้วสามครั้งแต่แม่ก็ไป
ตามกลับมา พ่อตัดสินใจไปท างานบนเรือสินค้าในต่างประเทศเป็นเวลากว่าสิบปี เมื่ออายุได้ส่ีสิบกว่า
พ่อจ าต้องออกจากงานเพราะร่างกายทรุดโทรม 
 

  
(ก)                                                (ข) 

  
            (ค)                                            (ง)  

ภาพที่ 1 ภาพแสดงช่วงชีวิตของพ่อ 
(ก) ทหาร (ข) พระ (ค) แรงงานต่างแดน (ง) ผู้ป่วยทางจิต 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
การติดต่อกันทางจดหมายหรือโปสการ์ดเป็นความทรงจ าท่ีดีท่ีสุด เรื่องเล่าในจดหมายของ

พ่อประณีตสวยงามจนผู้วิจัยสร้างสรรค์รู้สึกต้ังตารอคอยจดหมายจากแดนไกลทุกเดือน  พ่อจะเล่ า
เรื่องราวการใช้ชีวิตบนเรือ ในวันเกิดจะมีการ์ดอวยพรส่งมาให้เสมอ (ภาพท่ี 2)  ผู้วิจัยจ าได้ว่า พ่อ
มักจะหาหนังสือนิทานวรรณกรรมเล่มหนามีภาพประกอบสวยๆ มาให้อ่านตลอดเวลา ท าให้ผู้วิจัยชอบ
อ่านและวาดภาพเล่นตามล าพังเสมอ การจินตนาการให้ตนเองเข้าไปอยู่ในโลกศิลปะและวรรณกรรม
ได้กลายเป็นหลุมหลบภัยให้กับผู้วิจัยสามารถผ่านพ้นความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมหัศจรรย์ 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงข้อความอวยพรวันเกิด 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

ครอบครัวเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง พวกเราอาศัยอยู่ในแฟลตของโรงพยาบาลทหารแห่ง
หนึ่ง รู้จักกันในนามว่า บ้านหลวง ซึ่งเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการได้อยู่อาศัยโดยไม่เสียค่าเช่า แต่
ข้อเสียของบ้านหลวงคือ การใช้ผนังห้องร่วมกับคนในท่ีท างานจึงท าให้ขาดความเป็นส่วนตัว การนินทา
ดูถูกในเรื่องส่วนตัวจึงมักเกิดข้ึนในท่ีท างานเป็นประจ า แม้ผู้วิจัยจะไม่มีส านึกในเรื่อง “การอยากมีบ้าน
ของตัวเอง” แต่การอยู่ในบ้านหลวงนั้นช่างน่าอึดอัดเพราะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทางสังคมแบบ
ข้าราชการ ท่ีทุกครอบครัวต้องมีรถ ผู้ชายต้องเข้มแข็งดูแลครอบครัว ลูกๆ ต้องเป็นหมอเป็นนายทหาร
จึงจะได้รับการยอมรับจากชุมชน ดังนั้นการท่ีผู้วิจัยเลือกเรียนศิลปะแทนท่ีจะเรียนพยาบาลท าให้พ่อ
แม่และคนในชุมชนผิดหวังเป็นอย่างมาก  เพราะพวกเขาเข้าใจว่า การเรียนศิลปะเป็นเส้นทางของคน
ไร้สติปัญญาจบมาก็ไม่มีงานท า และต้องติดยาเสียผู้เสียคนในท่ีสุดการได้เข้าเรียนศิลปะได้ส า เร็จนั้น
เกิดจากการท่ีพ่อสร้างความมั่นใจให้กับแม่ด้วยการท าหนังสือสัญญาให้ผู้วิจัยลงนามยืนยันว่าจะต้ังใจ
เรียนอย่างดีท่ีสุด (ภาพท่ี3) 
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงหนังสือสัญญาในการเรียนศิลปะ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

การกลับมาอยู่บ้านแบบถาวรของพ่อส่งผลกระทบกับชุมชนบ้านหลวงเป็นอย่างมาก  เพราะ

พ่อมีอาการป่วยทางจิตรุนแรงมากขึ้นรวมท้ังการติดเหล้าท าให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ พ่อจะกลายเป็นคน

อื่นโดยเรียกช่ือตัวเองใหม่อยู่ตลอด จ าลูกๆ ไม่ได้ โวยวายส่งเสียงดัง และจบลงด้วยความรุนแรง 

พฤติกรรมของพ่อท าให้ครอบครัวเราถูกร้องเรียนหลายครั้ง ผู้ใหญ่เรียกแม่ไปตักเตือนเรื่องปัญหาของ

พ่อท่ีรบกวนเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็มีเมตตาต่อแม่เพราะเป็นคนเดียวท่ีหาเล้ียงครอบครัว 

และแม่ยังพยายามช่วยเหลืองานต่างๆ ของโรงพยาบาลอย่างเต็มท่ีด้วยความท่ีแม่เป็น ผู้หญิงอ้วนมี

น้ าหนักเกือบหนึ่งร้อยกิโลกรัม ท าให้เป็นที่จดจ าของคนไข้และเพื่อนร่วมงานในลักษณะท่าทางท่ีดูตลก

ขบขัน ดังนั้นในเวลาท่ีโรงพยาบาลมีงานเล้ียงสังสรรค์ของข้าราชการอาทิ งานเล้ียงเกษียณอายุราชการ 

งานปีใหม่ ซึ่งจะมีการจัดแสดงละครชวนหัวของข้าราชการ แม่จะถูกเรียกตัวให้ไปแสดงในบทบาทของ

ซานตาครอสต์เดินแจกของขวัญหรือนางผีเส้ือสมุทรในเรื่องพระอภัยมณี นอกจากการรับบทบาท

นักแสดงแล้วแม่ยังรับบทบาทเบื้องหลังด้วยการเป็นแม่ครัวปรุงอาหารเพราะมีฝีมือในการท าอาหาร

อย่างมาก ผู้วิจัยจ าได้ว่าแม่เคยป่วยหนักด้วยโรคเส้นประสาทอักเสบจนต้องนอนโรงพยาบาลแต่ถูก

ตามตัวให้ไปเล่นละครซึ่งแม่ก็เต็มใจไปช่วยด้วยความเต็มใจ แม่มักพูดเสมอว่าโรงพยาบาลมีบุญคุณให้

ท่ีอยู่อาศัยเราก็ต้องตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพ่อเป็นปัญหากับชุมชนแม่ก็ยิ่งต้องท างานให้หนัก

ขึ้น อย่างไรก็ตามการถูกไล่ออกจากบ้านหลวงเป็นส่ิงท่ีแม่กลัวท่ีสุด แม้การทนอยู่บ้านหลวงจะท าให้

รู้สึกถูกลดศักด์ิศรีก็ตาม แม่จึงต้ังความหวังกับลูกชายให้ต้ังใจเรียนจะได้เป็นนายทหารเพื่อครอบครัว

จะได้มีบ้านอยู่ก่อนท่ีแม่จะเกษียณอายุราชการ   
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงแม่ในบทบาทของนางผีเส้ือสมุทร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

พ่อเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งเพื่อรักษาอาการป่วยทางจิตรวมท้ังการเลิกเหล้า เมื่อ

อาการดีขึ้นพ่อจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ช่วยท างานบ้าน อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ แต่เพื่อนบ้านมักแสดง

ท่าทีรังเกียจ ไม่คบหาด้วยท้ังยังดูถูกว่า เกาะผู้หญิงกิน ขี้เกียจ ขี้เมา ในท่ีสุดพ่อก็หาทางออกด้วยการ

หายออกไปจากบ้านเริ่มจากสามวัน บางทีเป็นอาทิตย์ นานท่ีสุดเป็นหลายเดือน แม่ไม่ได้ร้อนใจออก

ตามหา เพราะการหายไปของพ่อท าให้ชุมชนมีความสงบสุข สภาพชินตาของพ่อเมื่อกลับมาบ้านคือ มี

อาการป่วยไม่ได้สติ ทรัพย์สินในตัวหายหมด แม้กระท่ังเส้ือผ้ารองเท้า มีรอยฟกช้ าเต็มตัวเหมือนโดน

ท าร้ายมา เมื่อฟื้นได้สติพ่อจะนอนป่วยอยู่บนเตียงเงียบๆ ไร้เรี่ยวแรง มือส่ันจนเขียนหนังสือไม่ได้ พูด

ไม่ชัด แม่ต้องคอยดูแลให้น้ าเกลือและต้องพักฟื้นอยู่เป็นเดือน เมื่อดีขึ้นพ่อยังต้องจิบเหล้าท่ีซ่อนไว้

เพื่อให้มีเรียวแรงช่วยท างานบ้าน ลมหายใจของพ่อจึงเจือไปด้วยไอของแอลกอฮอล์จางๆ ในเลือดส่ง

กล่ินแปลกๆ ไปท่ัวบ้าน มันเป็นกล่ินเฉพาะท่ีแสดงถึงการมีชีวิตของพ่อ   
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วันเวลายังคงหมุนวนซ้ าๆ ในชีวิตพ่อด้วยการออกจากบ้าน  เดินทาง ป่วย กลับบ้าน พักฟื้น 

และออกจากบ้าน แม่ลูกเก็บง าความสงสัยไว้ในใจว่า พ่อไปไหน ไปท าไม ราวกับว่ามันเป็นความลับ

ของพ่อ วันหนึ่งความจริงก็กระจ่างขึ้น เมื่อแม่ได้ยินเสียงนินทาหนาหูข้ึนเรื่อยๆ ว่า มีคนเห็นพ่อนั่งล้อม

วงกินเหล้ากับคนแปลกหน้าตามข้างถนน แถวสนามหลวง หน้ากองทัพเรือ สวนสาธารณะหน้ากรม

รักษาดินแดน วงเวียนใหญ่ บางทีพ่อจะนอนอยู่ตามสถานีรถไฟและเดินทางขึ้นรถไฟไปเรื่อยๆ 

ครอบครัวรู้ดีว่า พ่อหายไปไหนแต่ไม่มีใครห้ามพ่อได้ 

ในบ่ายวันหนึ่งมีคนเอาพ่อมาท้ิงไว้หน้าแฟลต ขณะนั้นลูกๆ ได้แยกย้ายไปท างานต่างจังหวัด

กันหมด จึงมีเพียงแม่ท่ีอยู่ในเหตุการณ์เพียงล าพัง พ่อป่วยหนักมากจนต้องเข้าห้องไอซียูและนอนเพ้อ

ตลอดเวลาว่า “ลูกกลับมากันรึยัง”  พ่ออยู่ได้เพียงคืนเดียวก็เสียชีวิตลงในวัย 57 ปีโดยลูกท้ังสองคน

กลับมาไม่ทันดูใจ ค าปลอบใจจากคนในชุมชนบ้านหลวงมีนัยของการอโหสิกรรม “หมดเคราะห์หมด

โศก หมดเวรหมดกรรมต่อกันเสียที”  

ภายหลังงานศพ ผู้วิจัยได้พบสมุดบันทึกเก่าๆ ของพ่อหลายเล่ม เมื่อได้อ่านจึงพบว่า พ่อยังมี

หัวใจดวงเดิมท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง ในบันทึกพ่อเขียนถึงการเฝ้าดูพวกเราเติบโตและยินดีในความส าเร็จ

ของลูกๆ ทุกครั้ง และบางช่วงตัวหนังสือโอนเอนจนแทบไม่เป็นภาษาจากมือท่ี ส่ันเทาระบายความผิด

หวังและความรู้สึกผิดในชีวิตอย่างหมดเปลือก ชวนให้นึกถึงค าถามท่ีค้างคาใจมาตลอดว่า “พ่อออกไป

เร่ร่อนใช้ชีวิตข้างถนนท าไม พ่อจะยอมกลับบ้านมาหาพวกเราก็ต่อเมื่อพ่อรู้ตัวว่าก าลังจะตาย พ่อท า

ร้ายตัวเองเช่นนั้นเพื่ออะไร”  

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า การป่วยด้วยภาวะซึมเศร้านั้นก็เหมือนเด็กน้อยชาร์ลี บั๊กเกต ผู้โชคดีได้

ต๋ัวทองใบสุดท้ายเพื่อเข้าชมโรงงานช็อคโกแลตท่ีแสนอัศจรรย์ของวิลล่ี วองก้า ผู้โดดเด่ียวจาก

ครอบครัว แม้ว่าความเจ็บป่วยทางจิตครั้งนี้จะเป็นวิกฤตชีวิตท่ีรุนแรงเกินเยียวยารักษาด้วยตนเอง แต่

มันกลับน ามาซึ่งโอกาสท่ีเป็นเสมือนต๋ัวทองให้เข้าไปส ารวจและท าความเข้าใจโลกของพ่อเพื่อไขปม

ปริศนาท่ีติดค้างในใจของผู้วิจัยมาโดยตลอด และหวังว่าจะค้นพบกุญแจจากพ่อเพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤต

ชีวิตครั้งนี้ไปได้ 

จากเรื่องราวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าวิกฤตชีวิตท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวมาเป็นพื้นฐานในการศึกษา 

โดยการน าเสนอประสบการณ์ชีวิตของบุคคลคือ 
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2.1.1 ความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 

บทบาทของผู้ป่วยทางจิตท่ีเริ่มเกิดขึ้นโดยท่ีผู้วิจัยไม่รู้ตัว โดยเริ่มจากเหตุการณ์ท่ีพ่อเสียชีวิต
ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจเพราะก่อนท่ีพ่อจะเสียชีวิตแม่บอกว่าพ่ออยากพบผู้วิจัยมาก 
ร้องเรียกหาลูกท้ังสองคนตลอดเวลาแต่ผู้วิจัยและน้องชายกลับมาดูใจพ่อไม่ทันเนื่องจากท างานท่ี
ต่างจังหวัด ในช่วงแรกผู้วิจัยรู้สึกเฉยชากับการตายของพ่อคือ ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจกลับรู้สึกโล่งใจท่ีไม่
ต้องอยู่กับความหวาดกลัวอีกต่อไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้วิจัยได้พบสมุดบันทึกท่ีพ่อเขียนถึงเหตุการณ์
ความสุขความทุกข์ในชีวิต ท าให้ผู้วิจัยรู้สึกเข้าใจพ่อมากขึ้นจนเกิดความรู้สึกผิดในใจตลอดเวลาท่ีไม่ได้
ดูใจพ่อในวาระสุดท้าย ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 น้องชายคนเดียวของผู้วิจัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ นับเป็นอุบัติเหตุชีวิตท่ีรุนแรงท่ีสุดของผู้วิจัยและแม่ เพราะน้องชายเป็นเสมือนเพื่อนร่วมชะตา
กรรมมาโดยตลอด การจากไปของเขาส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของแม่ท่ีกลายเป็นคนหมดอาลัยตาย
อยาก ไม่อยากท าอะไรเริ่มเกรี้ยวกราดกับผู้วิจัยด้วยสาเหตุเล็กน้อย ผู้วิจัยกับแม่ยังเคยพูดล้อเล่นกัน
ว่า “เหลือกันแค่สองคนแล้ว ห้ามใครตายก่อน” ผู้วิจัยจึงต้องแสดงความเข้มแข็งเพื่อให้แม่พึ่งพิงได้แต่
ตนเองกลับแอบร้องไห้ตลอดเวลาเพราะเราต่างรู้ว่าคนสุดท้ายท่ีเหลืออยู่จะเหมือนการตายท้ังเป็น 
พฤติกรรมของผู้วิจัยเริ่มเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเคยมีความสุขกับการสอนหนั งสือ ท างานศิลปะ กลับ
กลายเป็นเบื่อหน่ายกับงานท่ีท า หมดพลังแรงใจในการท างานศิลปะจนอยากออกจากงาน หลังจาก
นั้นส่ีปีช่วงเวลาท่ีน่าหวาดกลัวที่สุดในชีวิตก็เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 แม่จากไปอย่างสงบบนเตียงนอนใน
เช้าวันหนึ่ง ผู้วิจัยจ าได้ว่า ในคืนก่อนท่ีแม่จะเสียเธอแสดงพฤติกรรมท่ีดูผิดปกติอาทิ ให้ไปเรียกพ่อกับ
น้องชายมากินข้าวด้วยกันและพยายามเรียกเด็กผู้หญิงให้เข้ามาในบ้าน ก่อนนอนแม่พูดท้ิงท้ายกับ
ผู้วิจัยอย่างอารมณ์ดีว่า “ไปก่อนนะจ้ะ” ผู้วิจัยจัดงานศพแม่ในแบบเดียวกับท่ีจัดให้กับพ่อและ
น้องชายคือ เรียบง่าย หลังจากแม่เสียชีวิตไปกว่าสามเดือน ผู้วิจัยเริ่มรู้สึกหดหู่มากขึ้นเรื่อยๆ มักจะ
ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสาเหตุ บ้านท่ีเงียบสงัดในช่วงเวลาเย็นเป็นห้วงเวลาท่ีน่ากลัวเพราะมัน
เหมือนไม่มีอากาศพาให้อึดอัดแน่นในอกจนต้องพาตัวเองหนีออกจากบ้านนั่งรถประจ าทางไปเรื่อยๆ 
เดินตามตลาด เริ่มซื้อของท่ีไม่ได้ต้องการเพราะอยากพูดคุยกับคนขาย ในเวลากลางคืนผู้วิจัยกลับนอน
ไม่หลับความคิดเกี่ยวกับความตายของคนในครอบครัววนเวียนในสมอง การสร้างมโนภาพการตาย
ของตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลายผุดขึ้นมากมายเช่น การกระโดดตึกท่ีคณะจิตรกรรมฯและการผูก
คอตายท่ีรั้วของลุงข้างบ้านในตอนกลางคืนเป็นวิธีท่ีท้าทายผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง  

ผู้วิจัยมักจะมานั่งเล่นท่ีสนามหลวงเป็นส่วนใหญ่ นั่งมองผู้คนท่ีผ่านไปผ่านมา และเริ่ม
ครุ่นคิดเกี่ยวกับการออกมาใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะของพ่อมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นพื้นท่ีซึ่งมีคนรู้จักใน
ชุมชนเห็นว่า พ่อชอบมาอาศัยอยู่บ่อยๆ คือ บริเวณรอบสนามหลวงซึ่งผู้วิจัยคิดว่า เหตุผลท่ีพ่อเลือก
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พื้นท่ีแห่งนี้เพราะมีความผูกพันคุ้นเคยจากการท างานเป็นครูฝึกทหารท่ีกรมรักษาดินแดนใกล้กับวัง
สราญรมย์ และการมารับบ านาญทุกเดือนท่ีหน่วยงานของทหารเรือบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ รวมท้ัง
สนามหลวงมีผู้คนมากมายท่ีนั่งอ้อยอิ่งตามม้านั่ง สนามหญ้าพวกเขาจึงพร้อมท่ีจะให้พ่อได้พูดคุยคลาย
เหงาได้อย่างสบายใจ โดยผู้วิจัยได้ทดลองพูดคุยกับคนแปลกหน้าท่ีพบกันเช่น ชายคนหนึ่ งเดินเข้ามา
หาผู้วิจัยท่ีม้านั่งบอกว่าหน้าคุ้น มานั่งรอใครและท างานอะไร ผู้วิจัยจึงตอบไปโดยสร้างช่ือปลอมและ
หลอกว่าท างานโรงงานแถวสมุทรปราการ ชายคนนั้นจึงชวนผู้วิจัยไปเท่ียวด้วยกันแต่ผู้วิจัยปฏิเสธโดย
อ้างว่ามานั่งรอเพื่อนต้องไปท าธุระกัน เขายังชวนคุยต่อไปพักใหญ่จึงเดินจากไป การพูดคุยกับคน
แปลกหน้าท่ีสนามหลวงด้วยการปลอมแปลงตัวตนนั้นสร้างความสุขให้กับผู้วิจัยเป็นอย่างมาก    

ความเปล่ียนแปลงท่ีแย่ไปกว่านั้นคือ ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมความคิดและพฤติกรรมของ
ตนเองได้เหมือนแต่ก่อนอาทิ ตัวเราต้องการท างานแต่ร่างกายกลับขัดขืนด้วยการนอน บางวันท างาน
ได้ดีเหมือนปกติแต่ไม่สามารถท างานต่อเนื่องได้คล้ายสภาวะ “สามวันดีส่ีวันไข้” ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานอย่างมาก การท างานล่าช้าท าให้ผู้วิจัยเกิดความเครียดจนควบคุมอารมณ์
ไม่ได้  

ผู้วิจัยรู้สึกว่า ก าลังต่อสู้กับใครคนหนึ่งท่ีอยู่ในร่างของเรา เขามีอ านาจในการควบคุมตัวเรา
มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้วิจัยเริ่มหวาดกลัวตัวเองจนไม่กล้าอยู่ท่ามกลางผู้คนท่ีรู้จั กเพราะใครคนนั้นมักจะ
ออกมาก่อเรื่องได้ จากประสบการณ์ท่ีสะเทือนใจมากคือ การทะเลาะกับบรรณารักษ์ห้องสมุดท่ีต าหนิ
ผู้วิจัยในเชิงว่าเข้าใจผิดในการคืนหนังสือ ซึ่งถ้าเป็นในภาวะปกติผู้วิจัยจะรู้สึกไม่ถือสาหาความเพราะ
เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในภาวะท่ีผู้วิจัยไม่ปกติเช่นนี้ ภาพท่ีผู้วิจัยก าลังมองเห็นคือ ใครคนหนึ่งในร่างของ
เราก าลังโต้เถียงด้วยถ้อยค ารุนแรงท่ีผู้วิจัยไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนกับบรรณารักษ์ โดยผู้วิจัยท าได้แต่
ยืนนิ่งงันมองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ด าเนินไปและจบลง ส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องรับผิดชอบคือความรู้สึกผิดและอับ
อายอย่างไม่น่าให้อภัย   

จากพฤติกรรมและความคิดท่ีเลวร้ายมากขึ้น ท าให้ผู้คนรอบข้างเบ่ือหน่ายท่ีผู้วิจัยเปล่ียนไป

ในท่ีสุดพวกเขาเลือกท่ีจะอยู่ให้ห่าง ผู้วิจัยจึงตัดสินใจไปปรึกษาหมอจิตเวชจนทราบว่า ตนเองป่วยด้วย

ภาวะโรคซึมเศร้า (Depression) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตของคนในครอบครัว ความโดดเด่ียว

ทางสังคมและกรรมพันธุ์ที่ได้รับจากพ่อ ท าให้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของระดับสารเคมีในสมองท่ี

ส าคัญได้แก่ ซีโรโทนิน (serotonin) และนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) ลดต่ าลง  ดังนั้นผู้ท่ีป่วย

เป็นโรคซึมเศร้าจะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก การเปล่ียนแปลงหลักๆ จะเป็นในด้าน

อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ร่วมกับอาการทางร่างกายต่างๆ เช่น รู้สึกตนเองไร้ค่า เบื่อเศร้า 
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ท้อแท้ นอนหลับๆ ต่ืนๆ เบ่ืออาหาร น้ าหนักลดลงหรือมากข้ึน หมดความสนใจต่อโลกภายนอก ไม่คิด

อ ย า ก มี ชี วิ ต อ ยู่ อี ก ต่ อ ไ ป ( ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ น า ย แ พ ท ย์ ม า โ น ช  ห ล่ อ ต ร ะ กู ล , 

2561,https://med.mahidol.ac.th) ผู้วิจัยได้ท าการรักษาด้วยการใช้ยาซึ่งมีอาการ คล่ืนไส้ ง่วงซึม 

ปากคอแห้ง ท้องผูก ตามัว มองเห็นไม่ชัด ท าให้ผู้วิจัยต้องหยุดการกินยาจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้า

เรื้อรัง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยอมรับสภาพได้ในระดับหนึ่งและเลือกท่ีจะโดดเด่ียวตนเองจากสังคมเดิม 

2.1.2 วิกฤตชีวิตของพ่อจากความเจ็บป่วยทางกายและใจ  

ผู้วิจัยเกิดในครอบครัวข้าราชการทหารท่ีเป็นชนช้ันกลาง พ่อเป็นอดีตทหารผู้มีความผิดหวัง

ซ้ าซ้อนจากชีวิตครอบครัว หน้าท่ีการงานจนติดสุราและมีอาการป่วยทางจิตเรื้อรัง พ่อจึงมีบทบาท

ของการเป็นผู้ป่วยจิตเภทท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้ง พ่อจ าเป็นต้องรักษาด้วยการ

กินยาอย่างต่อเนื่องทุกวัน แต่ผลข้างเคียงของยาท าให้พ่อรู้สึกปวดเมื่อย ง่วงนอน มือส่ันบังคับไม่ได้ 

ตัวแข็ง ล้ินแข็งจนพูดและเขียนล าบาก ด้วยเหตุนี้พ่อจึงปฏิเสธการกินยาโดยยังคงแอบด่ืมสุราเพราะ

ช่วยให้มีเรียวแรงในการท างาน ในภาวะปกติพ่อจะขี้อายเงียบขรึม สุภาพเรียบร้อย ช่วยท างานบ้าน 

แต่ในเวลาท่ีพ่อมีอาการก าเริบจากการด่ืมเหล้า ส่งผลให้บุคลิกของเขาเปล่ียนเป็นอย่างเห็นได้ชัด พ่อ

จะกลายเป็นคนอื่นด้วยการเปล่ียนช่ือและอาชีพไปเรื่อยๆ ท้ังยังจ าคนในครอบครัวไม่ได้ มีความ

ก้าวร้าวรุนแรง ใช้ก าลัง พฤติกรรมของพ่อจะดูแปลกแยกเสมอ จนท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความ

หวาดกลัว ความเครียดของพ่อมักเกิดจากการท่ีครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ ท าให้พ่อถูก

กดดันจากสังคมรอบด้านเช่น การแกล้งป่วยเพราะเกียจคร้าน ไม่ท างานเกาะผู้หญิงกิน เป็นคนบ้าควร

จะไปอยู่ท่ีโรงพยาบาลเพราะเป็นบุคคลอันตรายส าหรับสังคม พ่อจึงหาทางออกด้วยการตัดสินใจออก

จากบ้านไปใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะแทนท่ีจะอยู่บ้านนานๆ ครั้งพ่อจะกลับมาพร้อมอาการป่วยรุนแรง 

สุดท้ายพ่อก็จากไปก่อนวัยอันควร ส่ิงท่ีหลงเหลือคือ ความทรงจ าท่ีเต็มไปด้วยเงื่อนง าในอัตลักษณ์

ตัวตนของพ่อท่ีไม่มีใครเข้าใจ 

2.1.3 กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ (Marginalization)  

เรื่องราวของผู้วิจัยและพ่อท่ีต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตจากคนปกติ สู่การกลายสภาพเป็น 
“ผู้ป่วยด้วยโรคเวรโรคกรรม” ตามความเช่ือของคนท่ัวไป นับเป็นประสบการณ์ร่วมที่ไม่มีใครอยากให้
เกิดขึ้นกับครอบครัวของตน การเล่าเรื่อง (Story telling) ชีวิตในระดับปัจเจกไปสู่สถาบันครอบครัว 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับความทรงจ าและอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง  เหตุผลในหยิบยก
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เรื่องราวชีวิตของตนเองและพ่อมาเป็นต้นทางของการศึกษาหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เนื่องจากการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของเรานั้นมีความเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจัยท่ีเข้ามากระทบหลายด้าน ดังนั้นการท่ีจะศึกษาตัวตนของใครสักคนจึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูล
ส่วนตัวเพื่อช่วยในการท าความเข้าใจ การเปิดเผยตนเองจึงมีความส าคัญส าหรับการศึกษาในเชิง
วิชาการและการส่ือสารระหว่างผู้สร้างสรรค์ศิลปะกับผู้รับได้มากยิ่งขึ้น  

แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) หมายถึง  ระดับการแสดงความเป็น
ตัวตนของตนให้บุคคลอื่นรู้จัก หรือระดับความยินยอมให้บุคคลอื่นรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของตน โดยการ
พิจารณาประเมินถึงความเส่ียงหรือผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลของตนให้ผู้อื่นรับรู้ การ
เปิดเผยตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเพื่อช่วยให้บุคคลอื่นเข้าใจ สาเหตุหรือท่ีมาของความรู้สึกท่ี
บุคคลมีต่อเหตุการณ์นั้นๆ ดังนั้นการเปิดเผยตนเองจึงเป็นการเติมเต็มความต้องการของบุคคลท่ีจะ
เช่ือมโยงกับสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องเส่ียงกับการสูญเสียการควบคุม ความเป็นส่วนตัว        

(Carkhuff, 1978) ซึ่งการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตเพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจพฤติกรรมและรับรู้ความเป็น
ตัวตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

สถานภาพใหม่ทางสังคม : คนชายขอบ 
 

การกลายเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพใหม่ในสังคมคือ สถานภาพของผู้ป่วยทางจิต โดยมี
ทัศนคติท่ีสังคมท่ีมีต่อผู้ป่วยได้จัดแบ่งแยกบุคคลออกจากกลุ่มคนปกติของสังคมอย่างชัดเจนอาทิ คน
อันตราย คนบ้า และคนไร้ความสามารถ การแบ่งแยกนี้ท าให้ผู้ป่วยกลายเป็นคนส่วนน้อยในสังคม ถูก
ละเมิดสิทธิและสถานภาพของผู้ป่วยไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่กลายเป็น “คนชายขอบ”
หรือเป็น “คนอื่น” ของสังคม 

คนชายขอบ (Marginal people) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนส่วนน้อยท่ีสังคมไม่รับรู้สนใจ 
เป็นผู้ท่ีถูกท าให้ไม่มีความส าคัญและมีชีวิตอยู่ตามชายแดนหรือริมขอบของพื้นท่ีในสังคม ท้ังพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ การเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ ชนช้ันทางสังคม วัฒนธรรม ชาติพันธ์ ศาสนา การศึกษา 
ภาษา วิถีชีวิตทางเพศ การจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังการเท่าทันกระแสสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
(Seymour-smith, 1986) 

กลุ่มคนชายขอบในสังคมไทยมีอยู่มากมายหลายกลุ่มอาทิ ผู้ป่วยทางจิต ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดยา
เสพติด คนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน คนพิการ ผู้สูงอายุ แม่วัยรุ่น  คนท่ีมีเพศวิถีทางเลือก ผู้ขายบริการทาง
เพศ แรงงานข้ามชาติ คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น คนท่ีพ้นโทษ เป็นต้น  
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ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่อง “ความเป็นชายขอบ” มาท าความเข้าใจกับประสบการณ์ของผู้ป่วย
ทางจิตในสังคมไทย ซึ่งปรากฏการณ์ของคนชายขอบไม่ใช่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่
เป็นกระบวนการสร้างทางสังคม โดยใช้ความแตกต่างไปจากบรรทัดฐาน มาแบ่งแยก กีดกัน และสร้าง
ความเป็นอื่นให้กับคนด้วยกัน เครื่องมือท่ีใช้ในการท าให้บุคคลหนึ่งกลายเป็นคนชายขอบคือ การตี
ตรา การแบ่งแยก การกีดกันออกไปและการเลือกปฏิบัติ   

กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ (Marginalization) หมายถึง กระบวนการท่ีผลักหรือ

กดทับให้บุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องตกอยู่ในสภาวะไร้อ านาจหรือขาดแหล่งอ านาจท่ีจะ

มาสนับสนุน ส่งผลให้คนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงความยุติธรรมและทรัพยากรท่ีจ าเป็น ขาดโอกาสทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท าให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะชายขอบ (Marginality) คนชายขอบจึงมัก

รู้สึกว่า สังคมท าให้พวกเขาไร้ตัวตน หรือแม้กระท่ังเป็นปัญหาสังคม (สุริชัย หวันแก้ว, 2546)  

2.1.4 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ กรณีศึกษาของพ่อ 

สาเหตุท่ีผลักดันให้พ่อออกจากบ้านไปใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะดังต่อไปนี้ 
 

1. การเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจิตเภท ซึ่งจ าแนกได้สองประการ คือ 
 

- การเผชิญกับความเจ็บป่วยโดยตรง 
 

การยอมรับฐานะของผู้ป่วยทางจิตนั้นเป็นกระบวนการถอดเปล้ืองเอาความรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าหรือมีอัตลักษณ์ท่ีน่าภาคภูมิใจออกไปจากบุคคลนั้น และจ าต้องยอมรับอัตลักษณ์เชิงสถาบัน
ใหม่อาทิ การมีบัตรประจ าตัวผู้ป่วย การสวมชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งการยอมรับสถานภาพผู้ป่วย
ส่งผลท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนอยู่ในสภาพท่ีแตกต่างจากบุคคลท่ัวไป ไม่สามารถกลับเป็นปกติได้
เหมือนเดิม กลายเป็นความแปลกแยก (alienation) ท่ีผู้ป่วยตอกย้ ากับตัวเอง  

ในกรณีศึกษาของพ่อ การไม่สามารถยอมรับสถานภาพของการเป็นผู้ป่วยได้ ท าให้การ
รักษาขาดประสิทธิภาพจากการไม่กินยาอย่างต่อเนื่องเพราะการกินยาเป็นการควบคุมอาการของโรค
วิธีเดียว เหตุผลหลักท่ีพ่อไม่กินยานั้นเนื่องจากผลข้างเคียงของยาได้คุกคามบุคลิกภาพเมื่อต้องเข้า
สังคม มีผลให้รู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง ซึ่งผู้วิจัยก็เคยตัดสินใจหยุดยาด้วยตนเองหลายครั้งเพราะ
การกินยาท าให้ง่วงซึม ตาพร่าจนส่งผลกระทบในการท างานท่ีต้องใช้ประสาทสัมผัสทางการมอง ส่ิง
ส าคัญท่ีผู้วิจัยและพ่อต้องการคือ รักษาภาพลักษณ์ของตนเองให้ใกล้เคียงกับคนปกติมากท่ีสุด 

 

- การเผชิญกับปัญหาท่ีไม่ใช่ความเจ็บป่วยโดยตรง ประกอบด้วย 
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- การสูญเสียทางเศรษฐกิจหลังการเจ็บป่วย  

ในกรณีของพ่อคือ การลาออกจากการรับราชการทหารและการเดินเรือเพราะร่างกายของ
พ่ออ่อนแอจากอาการติดสุราเรื้อรังและป่วยทางจิตจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ การตกงานของ
พ่อจึงส่งผลให้แม่ท่ีมีอาชีพเป็นพยาบาลต้องท าอาชีพเสริมด้วยการหารายได้เพิ่มจากการช่วยกัน
ท าอาหารขายและเป็นการช่วยให้พ่อได้มีงานท า แต่ทว่าการช่วยแม่ท าอาหารขายท่ีบ้านกลับยิ่งท าให้
พ่อรู้สึกกดดัน วิตกกังวล คับข้องใจ รู้สึกตนเองไร้ค่า ไม่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ ต้องอาศัย
หรือเป็นภาระแก่ภรรยาและลูก   

- ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว 

สังคมไทยมีความเช่ือว่า ความเจ็บป่วยทางจิตเป็นผลมาจากกรรมไม่ดีในอดีต จึงไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้เว้นแต่จะหมดเวรหมดกรรมเท่านั้น ผู้คนจึงเช่ือว่าโรคนี้คือ “โรคเวรโรคกรรม”
หรือโรควิบากกรรม ซึ่งความเช่ือในเรื่องกรรมได้มีส่วนให้ญาติรู้สึกว่าตนมีทางออก มีส่ิงยึดเหนี่ยว
จิตใจ ช่วยลดความทุกข์ใจลงได้ ด้วยเหตุนี้อ านาจกรรมจึงอยู่เหนือญาติและผู้ป่วยเพราะพวกเขาเช่ือ
ว่าตนเองไม่สามารถท่ีจะต่อสู้หรือเอาชนะได้ ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมหรือชดใช้กรรมไปจนกว่าจะ
หมดกรรมหรือตายจากกัน จึงมีการปล่อยผู้ป่วยไปตามยถากรรมหรือสุดแต่เวรแต่กรรม การยอมรับใน
ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยและญาติรู้สึกว่า ตนเองไร้พลังอ านาจหรือไร้ซึ่งความหวังนั่นเอง  
(กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2552) 

ในกรณีศึกษาของพ่อพบว่า การดูแลพ่อในสถานภาพของผู้ป่วยทางจิตและโรคติดสุราเรื้อรัง
นั้นเป็นเรื่องท่ียากล าบากเนื่องจากพ่อไม่สามารถท าใจยอมรับได้ ดังนั้นการปฏิเสธการกินยาจึงเป็น
การต่อต้านขัดขืนอย่างชัดเจน อาจเรียกได้ว่า เป็นบุญของพ่อท่ีมีแม่เป็นพยาบาลอาชีพการดูแลผู้ป่วย
จึงเป็นงานท่ีรับมือได้ รวมท้ังการท่ีครอบครัวยังอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการของโรงพยาบาลรัฐแห่ง
หนึ่ง หลายครั้งท่ีพ่อป่วยมีอาการป่วยหนักจึงมักจะได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาจนรอดชีวิตได้
หลายครั้ง เนื่องจากการป่วยทางจิตของพ่อเป็นแบบเรื้อรังจนต้องตกงานอย่างถาวร แม่จึงต้องท างาน
หนักขึ้นท าให้การดูแลพ่อเริ่มเป็นไปตามยถากรรมคือ เป็นการดูแลเพื่อให้อยู่รอดได้ ถึงเวลา
รับประทานอาหารหรือยาก็จัดวางไว้ให้แต่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร ปล่อยให้พ่อดูแลรับผิดชอบ
ตนเอง เนื่องจากแม่ ผู้วิจัยและน้องชายต้องดูแลพ่อมานาน เคยชินกับการเข้าออกโรงพยาบาล การถูก
ล้อเลียนจากเพื่อนท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน การไปประกันตัวพ่อจากโรงพัก จนอาจกล่าวได้ว่า  พวกเรา
หมดความหวัง ยอมจ านนต่อปัญหาท่ีมาจากความป่วยไข้ของพ่อ หลายครั้งท่ีแม่พูดปลอบใจลูกๆว่า 
มันเป็นเวรกรรมของแม่ท่ีมีกับพ่อในชาติปางก่อน ซึ่งลูกๆก็ตกอยู่ในฐานะเพื่อนร่วมชะตากรรม ดังนั้น
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พันธกิจของคนในครอบครัวคือ ช่วยกันดูแลพ่อเพื่อชดใช้กรรมในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ต้องพบเจอกันอีก 
ความคิดเรื่องเวรกรรมยังปรากฏให้เห็นในกลุ่มญาติพี่น้องและเพื่อนพยาบาลของแม่อีกด้วยอาทิ ใน
งานศพของพ่อเพื่อนบ้านในชุมชนต่างมาร่วมงาน ข้อความแสดงความเสียใจกับแม่ท่ีได้ยินตลอดงาน
คือ หมดเวรหมดกรรมกันเสียที  

จากการสังเกตพฤติกรรมของพ่อผู้วิจัยรู้สึกได้ว่า เมื่อพ่อเกิดความเครียดกดดันจากสาเหตุใด
ก็ตาม เขาจะหาทางออกด้วยการด่ืมเหล้าจนท าให้อาการทางจิตก าเริบ และแสดงออกด้วยความ
รุนแรงอาทิ การสวมบทบาทเป็นคนอื่น การท าลายข้าวของ การหาเรื่องและท าร้ายร่างกายคนรอบ
ข้าง แต่เมื่อพ่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถูกควบคุมการกินยาจนหายดีกลับมาเป็นพ่อในภาวะ
ปกติได้แล้วนั้น พ่อมักจะจ าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เขาจะมีความรู้สึกผิด ละอายใจต่อลูกเมียท่ีสร้าง
ความเดือดร้อนให้เสมอ ดังนั้นการท่ีพ่อเลือกออกจากบ้านไปอยู่ท่ีอื่นเป็นเวลานานๆ และจะกลับมา
บ้านเมื่อมีอาการป่วยทรุดหนักนั้น น่าจะมาจากการไม่ต้องการให้ครอบครัวต้องประสบกับด้านมืดของ
พ่อท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรง แต่ยินยอมให้ครอบครัวได้ดูแลช่วยเหลือในช่วงเวลาท่ีพ่อป่วยและมีสติ 

 

- ความสัมพันธ์กับสังคม  

การท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ถูกจ้องมองด้วยสายตาไม่เป็นมิตร มีการเลือก
ปฏิบัติท าให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกว่าตนเองถูกสังคมรังเกียจ เนื่องจากการเป็นผู้ป่วยโรคจิตในสายตา
ของคนท่ัวไปคือ คนบ้า คนวิกลจริต และมักจะถูกล้อเลียนให้ได้รับความอับอายอยู่เสมอ  

โรงพยาบาลเป็นสถาบันท่ีประกอบด้วยบุคลากร หมอ พยาบาล ซึ่งมีหน้าท่ีรักษาคนป่วยให้
จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ และหัวใจส าคัญของบุคลากรเหล่านี้คือ ความมีเมตตาและ
คุณธรรมควบคู่ไปกับการรักษา การอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการท่ีต้ังอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลนั้น 
ประกอบด้วยห้องส่ีเหล่ียมเล็กๆ เรียงซ้อนกันเป็นแฟลตหกช้ัน เรียงกันเป็นแนวยาว ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัย
ในแต่ละห้องคือ ครอบครัวของหมอหรือพยาบาลท่ีท างานในโรงพยาบาล แม้จะไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่ส่ิง
ท่ีต้องสูญเสียคือ อิสรภาพและความเป็นส่วนตัว เพราะบ้านหลวงนี้มีการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันใน
ระดับชุมชนคือ วัดฐานะด้วยวัตถุนิยมด้วยการมีบ้านส่วนตัวและมีรถ รวมท้ังการศึกษาของคนใน
ครอบครัวเช่น ต้องมีงานท าเงินเดือนสูงและลูกต้องเรียนหมอหรือทหาร ด้วยเหตุนี้พ่อจึงกลายเป็นคน
ชายขอบอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก จนถูกหมายหัวว่าเป็นบุคคลอันตรายของชุมชนบ้านหลวงจากการเป็น
ผู้ป่วยทางจิต ท าให้ผู้คนหลีกเล่ียงการมีปฏิสัมพันธ์กับพ่ออย่างชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงผู้วิจัยและน้องชาย
ท่ีไม่มีเพื่อนเล่นจึงมักจะเก็บตัวอยู่ในบ้าน  
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ผู้วิจัยพบว่า พ่อได้พยายามหาทางออกให้กับตนเองหลายครั้งเพราะตระหนักดีว่า การอาศัย
อยู่ในชุมชนท่ีเต็มไปด้วยความกดดันแห่งนี้ อาจส่งผลกระทบท าให้ครอบครัวต้องเข้าสู่สถานการณ์
ล าบากคือ การถูกเชิญออกจากบ้านหลวงนั่นเอง “การแสวงหาส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ” เป็นวิธีการท่ี
พ่อทดลองปฏิบัติด้วยการออกบวชท่ีวัดเล็กๆ ในจังหวัดบ้านเกิดของตนซึ่งมีญาติอาศัยอยู่ในละแวกนั้น
หลายคน พ่อตัดสินใจท้ิงบ้านเพื่อไปบวชโดยไม่บอกแม่จ านวนสามครั้งแต่แม่ก็จะไปตามพ่อกลับมา
ด้วยโซ่ตรวนของการท าหน้าท่ีพ่อ การกลับมาใช้ชีวิตเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเล็กๆ ช่วยเตรียมของขายใน
แต่ละวัน ถ้าต้องออกไปซื้อของข้างนอกบ้านก็ต้องพบเจอกับสายตาสอดส่องจับผิดของคนในชุมชนท่ี
ท าให้รู้สึกท้อแท้ ต่ าต้อยด้อยค่าจนไม่อยากจะพบเจอผู้คนในสังคมอีกต่อไป ดังนั้นการด่ืมสุราและกา
รอกไปอยู่ในสังคมท่ียอมรับตนเองจึงกลายเป็นเส้นทางชีวิตของพ่อท่ีเหมือนการหลงเข้าไปในเขาวงกต 
แต่มันก็ช่วยให้พ่อหลุดพ้นจากบ้านท่ีเป็นเสมือนคุกได้ 

 

สรุป 

จากการศึกษากระบวนการสร้างความเป็นชายขอบของพ่อและผู้วิจัยซึ่งมีสถานภาพของ 
“คนชายขอบ” ร่วมกันคือ การเป็นผู้ป่วยทางจิต ส่งผลให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกในสังคม การท่ีพ่อ
ออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในท่ีสาธารณะจึงเป็นประเด็นท่ีผู้วิจัยให้ความสนใจว่า การใช้ชีวิตกินนอนข้าง
ถนนในสถานะท่ีคนในสังคมเรียกว่า “คนไร้บ้าน” นั้นสามารถเป็นที่พักพิงทางจิตใจหรือสร้างสมดุลใน
ชีวิตให้กับพ่อได้อย่างไร” 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความเป็นมาของกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์  โดย

มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งประสบวิกฤตชีวิตจากอาการป่วยทางกายและทางจิตจนต้องออกจากบ้าน

เป็นหลัก 

2.2 การศึกษาเอกสารวิชาการเก่ียวกับคนไร้บ้านในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

2.2.1 นิยามของ “คนไร้บ้าน” (Homeless) 

การนิยามความหมายของคนไร้บ้านจะต้ังอยู่บนพื้นฐานส าคัญ 2 ประการคือ ลักษณะหรือ
สภาพท่ีอยู่อาศัย และระยะเวลาของการไร้บ้าน ซึ่งมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในปี พ.ศ. 2554 ได้ให้นิยาม
ว่า  

คนไร้บ้าน คือ ผู้ท่ีอาศัยหลับนอนในพื้นท่ีสาธารณะ ไม่มีส่ิงปลูกสร้างท่ีเรียกว่าบ้านหรือเพิง
กระต๊อบใดๆ อาจมีแหล่งท่ีนอนประจ า กึ่งประจ า หรือไม่ประจ าก็ได้ อาจเร่ร่อนถาวรหรือตามฤดูกาล
ก็ได้ โดยล าดับความส าคัญกับผู้ท่ีหลับนอนในพื้นท่ีสาธารณะมากกว่าหนึ่งเดือน ไม่ใช่ผู้ท่ีหลับนอนใน
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พื้นท่ีสาธารณะช่ัวคราวไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ คนไร้บ้านในท่ีนี้ไม่ครอบคลุมถึงผู้ท่ีใช้ถนนหรือพื้นท่ี
สาธารณะในการประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามเช่น ผู้ประกอบอาชีพขอทาน ขายบริการทางเพศ ร้อย
พวงมาลัย ฯลฯ 

2.2.2 ประชากรคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร 

จากการส ารวจของมูลนิธิอิสรชนร่วมกับบ้านมิตรไมตรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้การ
สนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า พื้นท่ีซึ่งมี
คนไร้บ้านจ านวนหนาแน่นท่ีสุด คือ เขตพระนครจ านวน 518 คน ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร มีคนไร้
บ้านจ านวนท้ังส้ิน 2,856 คน และในปีพ.ศ. 2557 ได้ท าการส ารวจพบว่า จ านวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนท้ังส้ิน 3,249 คน เป็นชาย 2,003 คนและหญิง 1,246 คน (นที สรวารี, มูลนิธิอิสรชน, 
2556) ในปีพ.ศ. 2558 ได้มีการส ารวจสถานการณ์ของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครพบว่า มีจ านวน 
1,307 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 1,087 คน เพศหญิง 202 คน เพศทางเลือก 13 คน และไม่สามารถ
ระบุเพศได้ 5 คน โดยจ านวนคนไร้บ้านท่ีลดลงเนื่องจากภาครัฐได้ท าการจัดระเบียบคนไร้บ้านในเขต
พระนครท าให้คนไร้บ้านกระจายตัวไปยังจังหวัดใกล้เคียงอาทิ นครปฐม อยุธยา สมุทรปราการ ดังนั้น
กรุงเทพฯ จึงเป็นพื้นท่ีต้นทางหลักของการกลายเป็นคนไร้บ้าน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.4 ของคนไร้บ้าน
จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด ในขณะท่ีคนไร้บ้านท่ีเป็นคนกรุงเทพฯก็มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก
คือ ร้อยละ 45.6 (มนฑกานต์ ฉิมมานี, 2559)  

การส ารวจช่วงอายุในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน พบว่า คนไร้บ้านท่ีอยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปีมี
ประมาณร้อยละ 33 และผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไปมีร้อยละ 49 เมื่อน ามาเทียบกับเวลาเฉล่ียของ
การออกมาใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะซึ่งอยู่ท่ี 9 ปีแล้ว จะท าให้พออนุมานได้ว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่
ออกมาใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะช่วงท่ีเป็นแรงงานวัยกลางคน นอกจากนี้ยังพบว่า ประมาณ 4 ใน5 
ของคนไร้บ้านเป็นผู้ชาย ท าให้ภาพประชากรท่ีเข้าสู่ภาวะไร้บ้านในปัจจุบันชัดเจนขึ้น กล่าวคือ เป็น
แรงงานชายวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งเริ่มมีปัญหาสุขภาพจากการท างานหรือไม่มีความมั่นคงจากการ
ท างาน และคนไร้บ้านอาจมิใช่ภาวะของท้ังชีวิตหากแต่เป็นช่วงหนึ่งของชีวิต ท้ังนี้คนไร้บ้านส่วนใหญ่
จะอาศัยหลับนอนและใช้ชีวิตในพื้นท่ีกลางเมืองใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหรือทางการ
คมนาคม อันเป็นศูนย์รวมของงานรับจ้างและแหล่งรายได้จากการเก็บของเก่า 

การสร้างความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านในสังคมไทยเกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน 
ผู้วิจัยพบว่าได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไร้บ้านอย่างรอบ
ด้านมากขึ้น ท้ังยังช่วยลบล้างมายาคติของสังคมไทยเกี่ยวกับคนไร้บ้านในอดีต  
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2.2.3 องค์ความรู้เก่ียวกับคนไร้บ้านที่ส าคัญ โดยมีประเด็นสามประการดังต่อไปนี้ 

คนไร้บ้านไม่ใช่ขอทานแต่เป็นผู้มีงานท า 

จากงานศึกษา “เปิดพรมแดนโลกของคนไร้บ้าน (2546) โดยบุญเลิศ วิเศษปรีชา ได้ช้ีให้เห็น
ว่า มายาคติท่ีมองว่าคนไร้บ้านคือ มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่ท างาน สกปรกและขอทานจากคนท่ัวไปนั้นไม่
เป็นความจริง บุญเลิศได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านอาจเกิดจากเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ได้เทียบเท่ากับปัจจัยทางสังคมและจิตใจเช่น ความเปราะบางของสถาบันครอบครัว ความผิดหวังจาก
การท างาน ภาวะตกงานเรื้อรัง มีประวัติท่ีสังคมไม่ยอมรับ ความเจ็บป่วยและพิการของร่างกาย 

จากการส ารวจข้อมูลประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) พบว่า 
คนไร้บ้านเป็นผู้มีทักษะทางอาชีพเพราะเคยประกอบอาชีพมาก่อนเช่น งานก่อสร้าง งานช่าง งานท า
ความสะอาด เกษตรกรรม และการท าอาหาร ดังนั้นคนไร้บ้านส่วนใหญ่จึงมิได้ว่างงาน ข้อมูลทาง
ประชากรพบว่า ร้อยละ 40 ของคนไร้บ้านมีแหล่งรายได้มาจาการรับจ้าง ร้อยละ 20 มาจากการเก็บ
ของเก่า และร้อยละ 12 มาจากการค้าขายและมีเพียงร้อยละ 7 ท่ีรายงานว่าว่างงาน ร้อยละ 16 
รายงานว่ามี่รายได้ อย่างไรก็ดี การท างานของคนไร้บ้านต้องประสบกับปัญหาความไม่แน่นอน ไม่
มั่นคง และไม่ปลอดภัยทางด้านรายได้ หรือไม่สามารถท างานได้เต็มความสามารถเพราะมีปัญหาทาง
สุขภาพ 

คนไร้บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีบ้านแต่กลับบ้านไม่ได้ 

เมื่อกล่าวถึงคนไร้บ้าน ความเข้าใจของผู้คนมักเข้าใจว่า คนยากจนซึ่งไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็น
ของตนเองหรือไม่มีบ้านให้กลับจึงมาอาศัยใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ จากรายงานสถานการณ์ความไม่
เป็นธรรม: คน (ท าไม) ไร้บ้าน (2560) โดยอนรรฆ พิทักษ์ธานินและขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย ได้
ท าการส ารวจคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ พบว่า คนไร้บ้านร้อยละ 24 รายงานว่าไม่มีบ้านให้กลับ ร้อยละ 
39 รายงานว่ามีบ้านให้กลับแต่ไม่อยากกลับ ร้อยละ 27 รายงานว่ามีบ้านให้กลับ อยากกลับ แต่กลับ
ไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการ และมีเพียงร้อยละ 6 รายงานว่ามีบ้านให้กลับและกลับได้   

เหตุผลของคนไร้บ้านท่ีมีบ้านแต่กลับบ้านไม่ได้มีหลายกรณี ส่วนใหญ่มักมาจากปัญหา
ภายในครอบครัว ความรู้สึกไม่อยากเป็นภาระให้กับท่ีบ้านอันเนื่องมาจากความชรา ความเจ็บป่วย
และความพิการ หรือความละอายใจเนื่องจากชีวิตท่ีล้มเหลวหรือต้ังหลักไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
เป็นความบีบค้ันให้ต้องเลือกท่ีจะออกมาใช้ชีวิตตามล าพังท่ีต้องเผชิญกับความเส่ียงในด้านชีวิตและ
สุขภาพ 
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สอดคล้องกับงานศึกษา “พลวัตรความหมายค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน”(2558) โดย   
ญานิกา อักษรน า ท่ีศึกษาการให้ความหมายถึงค าว่า บ้าน และความสัมพันธ์ของค าว่า บ้านกับสภาพ
จิตใจของคนไร้บ้านในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อยพบว่า การออกมาเป็นคนไร้บ้านเกิดจากการสูญเสีย
บ้านในเชิงความรู้สึก ดังนั้นการออกจากท่ีอยู่อาศัย (บ้านเชิงกายภาพ) จึงเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าส าหรับ
คนไร้บ้าน ในแง่นี้การจะกลับไปบ้านอย่างมั่นคงได้อีกครั้ง จึงต้องการมากกว่าการสนับสนุนให้มีท่ีอยู่
อาศัยในเชิงกายภาพ แต่ต้องมีการกอบกู้ศักด์ิศรีและตัวตนของคนไร้บ้านเพื่อให้เขากลับมามี
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นอย่างมีความหมายได้อีกครั้ง 

สุขภาพทางจิตของคนไร้บ้าน 

งานวิจัยและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านนั้น แม้จะมีการพัฒนาครอบคลุมใน
ประเด็นปัญหาของคนไร้บ้าน แต่ยังไม่มีงานวิจัยท่ีมีการศึกษาด้านจิตเวชเพื่อน าไปสู่กระบวนการฟื้นฟู
ทางด้านจิตใจท าให้คนไร้บ้านยากท่ีจะกลับมาต้ังหลักชีวิตของตนเองได้อีกครั้ง แต่ทว่า ปัจจุบันได้มีน า
ความรู้ด้านจิตเวชมาใช้ในการศึกษาคนไร้บ้านแล้ว จากรายงานการส ารวจความชุกโรคทางจิตเวชของ
กลุ่มประชากรคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) โดย ผศ. พญ. ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ได้ท า
การตรวจสุขภาวะจิตของคนไร้บ้านจากกลุ่มตัวอย่าง 113 คน พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 ท่ีมีปัญหาสุข
ภาวะทางจิต โดยมีท้ังท่ีเป็นกลุ่มผู้มีปัญหาทางจิตระดับรุนแรงคือ โรคซึมเศร้าแบบฆ่าตัวตาย โรค
อารมณ์สองขั้ว โรคจิต และกลุ่มผู้มีปัญหาทางจิตระดับปานกลางถึงระดับอ่อนคือ โรคซึมเศร้าแบบ
อ่อน โรควิตกกังวล โรคติดสารเสพติด โรคการกินผิดปกติ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ ท้ังนี้มีความเป็นไป
ได้ว่า คนไร้บ้านจ านวนหนึ่งอาจมีปัญหาทางจิตอยู่เดิมก่อนเป็นคนไร้บ้านและเป็นปัจจัยให้เข้าสู่
สภาวะไร้บ้าน 

นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 51 ของกลุ่มตัวอย่าง มีอาการของโรคท่ีต้องได้รับการดูแล
รักษาอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ นั่นคือ การพบอาการติดสุราร้อยละ 70 
ซึมเศร้าและซึมเศร้าเรื้อรังร้อยละ 30 วิตกกังวลร้อยละ 15 และอารมณ์สองขั้วร้อยละ 5 โดยคนไร้
บ้านหนึ่งคนอาจมีอาการโรคปรากฏพร้อมกันหลายอาการได้ ส่วนกลุ่มคนไร้บ้านท่ีมีอาการบุคลิกภาพ
ผิดปกติแบบต่อต้านสังคมหรือเกเร ซึ่งอาจท าอันตรายหรือหาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่รู้สึกผิดมีอยู่
เพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น  

การเข้าสู่สภาวะไร้บ้านเป็นเวลานานได้ส่งผลต่อสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต เนื่องจาก
ความเครียด ความหวาดระแวง การนอนไม่เต็มอิ่ม รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
เช่น เหล้าสี เหล้าขาวเครื่องด่ืมชูก าลัง ฯลฯ ท่ีมีแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง
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ความเส่ียง อันตรายของพื้นท่ีสาธารณะ ส่งผลให้พวกเขาต้องบริโภคส่ิงเหล่านี้ เพื่อหลีกหนีจากสภาพ
สังคมและลดความตึงเครียดในชีวิต ดังนั้นคนไร้บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะเป็นเวลานานจะมีสัดส่วน
ของกลุ่มผู้มีปัญหาทางจิตระดับรุนแรงมากกว่ากลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะน้อยกว่า กล่าวคือ คนไร้
บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะเป็นเวลา 1 - 3 ปี มีค่าอัตราเส่ียงมีอาการทางจิตระดับรุนแรงอยู่ท่ี 1.6 
ระยะเวลา 3-6 ปี อยู่ท่ี 1.2 ระยะเวลา 6 - 10 ปี อยู่ท่ี 2.1 และระยะเวลา 10 ปีข้ึนไปมีค่าสูงถึง 5.4 
อาจกล่าวได้ว่า การไร้บ้านอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะเป็นเวลานาน ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตของคนไร้
บ้านย่ าแย่ลง 

สรุป 

จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครพบว่า จากการบูรณา
การวิชาความรู้ในสาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์สาขาจิตเวช เพื่อแก้ปัญหาคนไร้บ้านให้สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง โดยองค์ความรู้ ท่ีส าคัญคือ กลุ่มคนไร้บ้านส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมี
ครอบครัวหรือมีบ้านแต่ถูกผลักออกมาด้วยปัญหาในครอบครัวเพราะขาดท่ีพึ่งทางใจ พวกเขาต้อง
เผชิญกับภาวะความเจ็บป่วยทางกายและทางใจท่ีเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ ดังนั้น
หนทางในการแก้ปัญหาคือ สังคมต้องปรับทัศนคติมุมมองต่อคนไร้บ้านว่า พวกเขาคือคนปกติเช่นเรา 
แต่ประสบอุบัติเหตุชีวิตและเป็นผู้ป่วยข้างถนน พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการรักษาเยียวยา
ทางกายและจิตใจอย่างเร่งด่วน เพราะทุกคนควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ผู้วิจัยจึงได้
น าแนวทางข้างต้นมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนไร้บ้านในเกาะรัตนโกสินทร์ 
ซึ่งเป็นชุมชนของคนไร้บ้านท่ีมีความเก่าแก่มากว่าห้าสิบปี โดยผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อ
ส ารวจข้อมูลเชิงลึกของวิถีชีวิตคนไร้บ้านต่อไป 

 

2.3 การลงภาคสนาม 

การลงภาคสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นท่ีศึกษา โดยเริ่มต้นจากการเข้าไปท า
ความรู้จกัและสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิอิสรชน ซึ่งจะคอยดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้
บ้านท่ีสนามหลวง คลองหลอด และราชด าเนิน ท าให้มีความใกล้ชิดกับชุมชนคนสนามหลวงเป็นอย่าง
ดี  โดยท าหน้าท่ีให้ความรู้ ช่วยเหลือเรื่องปัจจัยส่ี ส่งเสริมอาชีพ ส่งกลับบ้าน รวมถึงเล้ียงอาหาร โดย
ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) โดยมีรถโมบาย
สวัสดิการ (Social welfare service) ลงพื้นท่ีบริเวณริมคลองหลอด  
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงคนสนามหลวงเข้าแถวเพื่อรับแจกอาหารจากมูลนิธิอิสรชน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

ผู้วิจัยจึงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิอิสรชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จนถึงการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล ใช้เวลาต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2557 ถึงเดือนธันวาคม ปีพ.ศ.2560 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยแสดงตัวชัดเจนว่ามาหา
ข้อมูลเพื่อน าไปสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  โดยใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง ซึ่งก่อนกระท าผู้วิจัย
ได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง และช่ือท่ีปรากฏจะเป็นนามสมมุติของคนสนามหลวง ส่วนการ
ถ่ายภาพคนสนามหลวงด้วยตนเองนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากคนสนามหลวงส่วนใหญ่มีความอึดอัดใจ
อย่างเห็นได้ชัด และทางมูลนิธิได้ห้ามอาสาสมัครถ่ายภาพคนสนามหลวงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการทาง
เพศโดยเด็ดขาด  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงขออนุญาตทางมูลนิธิใช้ภาพถ่ายของคนสนามหลวงมาใช้เป็นข้อมูลในการ
สร้างสรรค์ ซึ่งข้อเสียของภาพถ่ายดังกล่าวคือ ขาดความละเอียดคมชัดเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีใช้กล้องจาก
โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพคนสนามหลวงเพื่อเก็บข้อมูลเป็นหลักฐาน แต่ทว่าข้อดีของภาพถ่ายคือ 
เป็นภาพถ่ายท่ีสะท้อนความเป็นจริงของคนสนามหลวงได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีการปรุงแต่งจัด
องค์ประกอบของคนในภาพแต่อย่างใด 
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การลงพื้นท่ีกับมูลนิธิจะด าเนินการทุกวันศุกร์เวลา 18.00 - 23.00 น. โดยในช่วงเย็น
เจ้าหน้าท่ีจะพาอาสาสมัครช่วยกันน า “ถุงเยี่ยมเพื่อน” ลงพื้นท่ีเดินเยี่ยมพี่น้องคนสนามหลวงบริเวณ
รอบสนามหลวง โดยในถุงเยี่ยมเพื่อนประกอบด้วยยารักษาโรค อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค เส้ือผ้า 
เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาฟื้นฟูตัวเองต่อไป และในช่วงประมาณ 20.00 น.  อาสาสมัครจะน าถุงยาง
อนามัยไปเดินแจกกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศบริเวณตรอกสาเก ริมคลองหลอดและริมถนนราชด าเนิน 
โดยจะมีคนสนามหลวงท่ีเป็นชายวัยกลางคนอัธยาศัยดีมาคอยอ านวยความสะดวกจนเสร็จส้ินภารกิจ 
ซึ่งผู้วิจัยมาทราบภายหลังว่า เขาเป็นลูกน้องของกลุ่มมาเฟียสนามหลวงมีหน้าท่ีคอยดูแลความ
เรียบร้อยในพื้นท่ีมานานหลายปีและยังเคยเป็นนักมวยอาชีพมาก่อนด้วย  

 

 

  
 

ภาพที่ 6 พี่เพชรผู้ดูแลความเรียบร้อยบริเวณตรอกสาเกและพี่วัฒดูแลท่ีเจดีย์ขาว 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 7 การลงพื้นท่ีเดินเย่ียมพี่น้องคนสนามหลวงบริเวณรอบพื้นท่ีสนามหลวง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

การลงพื้นท่ีด้วยการสังเกตการณ์อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เราเห็นถึงอัตลักษณ์ของ
คนสนามหลวงได้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการลงพื้นท่ีเป็นการส่วนตัว โดยจะท าถุงเยี่ยมเพื่อนแล้วน าไปเดินแจก
คนสนามหลวงท่ีเคยท าความรู้จักกันแล้วอาทิ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีอนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ คนเก็บของเก่าใน
พื้นท่ีรอบสนามหลวงและพื้นท่ีสามเหล่ียมตรงข้ามกรมศิลป์ และผู้วิจัยจะนั่งสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ ท่ี
เก้าอี้สาธารณะเพื่อสังเกตพฤติกรรมของคนสนามหลวงท่ีท ากิจวัตรประจ าวันอาทิ วิธีการหาขวดน้ า
พลาสติกจากถังขยะ การพูดคุยทักทายกัน รวมท้ังการนอน ตลอดจนวิธีการขับถ่ายและการมี
เพศสัมพันธ์ในท่ีสาธารณะ 
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                                                                                                  (ก) 

 
                                                       (ข)                                              (ค) 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงกิจวัตรประจ าวันของคนสนามหลวง 
(ก) การนอนรวมกันในเวลากลางคืน  (ข) การขับถ่าย (ค) การหาอาหารจากถังขยะ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

จากการลงพื้นท่ีใช้เวลาประมาณหนึ่งปีท าให้ผู้วิจัยเข้าใจวิถีชีวิตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น เช่น 

สาเหตุท่ีท าให้คนสนามหลวงต้องออกจากบ้าน การปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ภายนอกของคนสนามหลวง 

คนสนามหลวงท่ีเป็นผู้ตกค้างหรือได้รับผลกระทบทางการเมืองและผลกระทบจากการจัดระเบียบของ

ภาครัฐ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าวิธีการศึกษาคนกับพื้นท่ีด้วยการท าแผนท่ีเดินดิน 
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     2.3.1 การท าแผนภูมิสังคมหรือแผนที่เดินดิน 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนไร้บ้านกับพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์

ต้ังแต่รัชกาลท่ี 9 จนถึงปีพ.ศ. 2560 ด้วยการท าแผนภูมิสังคมหรือแผนท่ีเดินดิน (Geo-Social 

mapping) ซึ่งจะท าให้เข้าใจวิถีชีวิตและความเป็นมาของผู้ท่ีมาใช้พื้นท่ีนี้ ด้วยการใช้แผนท่ีเดินดินหรือ

แผนท่ีชุมชนท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ “การท าแผนท่ีเพื่อรู้จักคน ไม่ใช่ท าแผนท่ีเพื่อรู้จักพื้นท่ีเพียงอย่าง

เดียว” ซึ่งการท าแผนท่ีเดินดินนั้นนอกจากได้เห็นข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีแล้ว ยังสามารถได้

ข้อมูลเกี่ยวกับคนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนรู้และท าความเข้าใจชุมชนนั้น การเก็บ

ข้อมูลเพื่อท าแผนท่ีเดินดิน คือ การเดินส ารวจ สัมผัส พื้นท่ีทางกายภาพพร้อมกับสังเกต พูดคุย

สอบถามผู้คน ด้วยวิธีการเช่นนี้จะท าให้สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมของมนุษย์บนพื้นท่ีเข้าไว้ในแผนท่ีได้ 

แผนท่ีเดินดินท่ีจัดท าขึ้นนี้เพื่อท าความเข้าใจพื้นท่ีทางสังคม (Social space) ท่ีซ้อนทับอยู่
กับพื้นท่ีทางกายภาพ (Physical space) ซึ่งพื้นท่ีทางกายภาพมักมีความหมายทางสังคมแฝงอยู่เสมอ 
ท าให้พื้นท่ีต่างๆ ท าหน้าท่ีทางสังคมต่างๆ กัน และในแต่ละพื้นท่ีจะมีอัตลักษณ์และความสัมพันธ์เชิง
อ านาจท่ีแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจในสองลักษณะดังนี้ 

- ศึกษาพื้นท่ีโดยรอบสนามหลวงในลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพ 

- ศึกษาพื้นท่ีโดยรอบสนามหลวงในลักษณะพื้นท่ีทางสังคม 
 

ศึกษาพื้นที่โดยรอบสนามหลวงในลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ 
 

สนามหลวง (Sanamluang) หรือทุ่งพระเมรุ (Prameru Ground) คือพื้นท่ีส าคัญของเกาะ

รัตนโกสินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่ 63 ตารางวา ต้ังอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) และ

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ลักษณะทางกายภาพของสนามหลวงเป็นพื้นท่ีว่างขนาดใหญ่ มี

ลักษณะเป็นลานโล่งกว้างรูปวงรีสวยงาม  มีต้นมะขามรายล้อม ปัจจุบันสนามหลวงมีอาณาเขตดังนี้ 
 

ทิศเหนือ      จรด      ถนนราชินี ต้ังแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถึงโรงละครแห่งชาติ 

ทิศตะวันออก     จรด     ศาลฎีกา และศาลหลักเมือง ถนนราชด าเนินในท้ังหมด 

ทิศตะวันตก     จรด     กรมศิลปากร และอาคารถาวรวัตถุ  ( วัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฏ์) 

ทิศใต้     จรด     วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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สนามหลวงนับว่าเป็น “หัวใจของเมือง” (city’s heart) แวดล้อมไปด้วยสถานท่ีส าคัญต่าง 

ๆของประเทศ ท้ังสถาบันกษัตริย์คือ พระบรมมหาราชวัง ด้านตุลาการ คือ ศาลอาญา แพ่ง ด้าน

การเมือง คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ด้านศาสนามีวัดวาอารามอยู่โดยรอบคือ วัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ และสถาบันการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์อันเป็น

ศูนย์กลางของความเช่ือคือ ศาลหลักเมือง และยังมีอนุสาวรีย์อยู่รายรอบคือ อนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบ

มวยผม ซึ่งอยู่ฝ่ังศาลฎีกา อนุสรสถาน 6 ตุลา 2519 บริเวณหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และอนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ หน้าโรงละครแห่งชาติ ท าให้สนามหลวงเป็นจุดศูนย์กลาง (Landmark) 

ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้จึงมีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา

ชมความงดงามเป็นจ านวนมาก รวมทั้งสนามหลวงยังเป็นจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจรท่ีส าคัญ ท้ังทางเท้า

ไปยังรถโดยสารประจ าทาง จากทางเท้าไปยังทางน้ าคือ ท่าเรือท่าช้าง และท่าพระจันทร์ จากทางเท้า

ไปยังรถบริการท่องเท่ียว 
 

บริเวณท้องสนามหลวง 
 

ในอดีตท้องสนามหลวงเคยเป็นสนามหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อน

ใจเช่นการเล่นว่าวเพราะเป็นลานเปิดโล่งกว้างใหญ่ รวมทั้งยังเป็นท่ีพักหลับนอนในเวลากลางคืนให้กับ

ผู้มีรายได้น้อยจ านวนมากอาทิ คนท างานท่ีมีรายได้น้อยไม่มีเงินเช่าบ้าน ผู้มาจากต่างจังหวัด และคน

เร่ร่อนไร้บ้าน เหตุผลท่ีผู้คนนิยมมาพักท่ีสนามหลวงเพราะมีแสงสว่างโดยรอบ มีความสะดวกสบาย

จากการเช่าเส่ือหรือเก้าอี้ผ้าใบซึ่งจะได้รับการดูแลความปลอดภัยจากผู้ให้เช่าด้วย รวมทั้งการเป็นพื้นท่ี

โล่งกว้างจึงท าให้มีลมพัดเย็นสบาย มียุงน้อย 

รวมทั้งนักท่องเท่ียวมักจะมาชมทัศนียภาพจากมุมต่าง ๆของท้องสนามหลวง ประกอบด้วย

ฉากหลังท่ีเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติเช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัด

มหาธาตุฯ เป็นต้น ท าให้สนามหลวงมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่น เมื่อนักท่องเท่ียวเดินทางมายืนกลาง

ท้องสนามหลวงค่อยๆมองรอบตัวจะสามารถมองเห็นโบราณสถาน และผู้คนท่ีสัญจรอยู่ภายนอกรั้ว 

ส่งผลให้เกิดความประทับใจต่อภาพแบบพานอราม่ารอบสนามหลวง ซึ่งแสดงถึงทัศนภาพท่ีย้อนแย้ง

ของสนามหลวงผ่านการมองเห็นได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกันสนามหลวงเมื่อถูกมองจากภายนอกเข้า

มาจะพบเห็นแต่พื้นท่ีว่างเปล่าไร้ผู้คนขาดชีวิตชีวา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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สนามหลวงจึงมีขอบเขตการมองเห็นท่ีส าคัญโดยมีระยะการมองเห็นท่ีมากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่ง

สามารถบ่งบอกถึงคุณค่าและความงามของพื้นท่ีในลักษณะท่ีแตกต่างกันได้ดังนี้  

 

  
 

ภาพที่ 9 ลักษณะการมองออกจากภายในสนามหลวง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

ลักษณะแรกคือ การมองออกมาจากภายในสนามหลวง จะเป็นการมองเห็นโดยมีสนามหลวง
เป็นจุดรองท่ีคอยส่งเสริมภาพลักษณ์โบราณสถานรอบด้าน แต่ในปีพ.ศ.2554 ได้มีการน ารั้วเหล็กมา
ล้อมรอบจึงเหมือนการอยู่ในสถานท่ีราชการ ซึ่งมีการแบ่งแยกของพื้นท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
 

  
 
ภาพที่ 10 ลักษณะการมองไปตามทางเท้ารอบสนามหลวง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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ลักษณะท่ีสองคือ การมองไปตามทางเท้ารอบสนามหลวง ซึ่งมีต้นมะขามและแนวรั้วริมทาง
เท้าเป็นเส้นน าสายตาตลอดแนวของทางเท้าท าให้คนท่ีสัญจรไปมารู้สึกเหมือนถูกควบคุม 
 

 
 

ภาพที่ 11 ทัศนียภาพของสนามหลวงฝ่ังใต้เพื่อจัดราชพิธีส าคัญ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 12 ทัศนียภาพของสนามหลวงฝ่ังเหนือเป็นลานจอดรถและทางเดินกลางสนามหลวงเป็นพื้น
ซีเมนต์ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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และลักษณะสุดท้ายคือ การมองเข้ามาภายในพื้นท่ีสนามหลวงผ่านรั้วโปร่งท่ีปิดล้อม
โดยรอบ เก้าอี้สาธารณะถูกเก็บออกจนหมด เวลาไม่มีพิธีกรรมสนามหลวงจะเป็นพื้นท่ีโล่งท่ีเงียบเหงา
แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวา ดังนั้นสนามหลวงในปัจจุบันจึงท าหน้าท่ีเป็นภูมิทัศน์รองสนับสนุนให้กับสถานท่ี
โดยรอบ 

แนวร้ัวรอบท้องสนามหลวง 
 

การสร้างแนวรั้วท่ีใช้ปิดล้อมสนามหลวงนั้นเหมือนสถานท่ีราชการไม่ใช่พื้นท่ีสาธารณะเช่น
ในอดีตท่ีผู้คนสามารถเข้าไปพักผ่อนได้ตลอดเวลา เนื่องจากเวลาท่ีมองเข้าไปภายในสนามหลวงผ่าน
แนวรั้วที่ขวางกั้นจึงมีลักษณะของอาณาเขตท่ีปิดกั้นและแบ่งแยกทางชนช้ัน  

นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตว่า แนวทางเดินของสนามหลวงท้ังภายนอกและภายในท่ีมีแนวรั้ว
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจน ส่งผลให้ทางเดินภายนอกรั้วรอบสนามหลวงมีพื้นท่ีทางเท้าแคบมาก 
และยังต้องเดินหลบต้นมะขามอีกด้วย ส่วนทางเดินภายในรั้วสนามหลวงจะมีความกว้างมากกว่า โดย
ด้านหนึ่งเป็นแนวรั้วอีกด้านเป็นแนวต้นมะขามและเก้าอี้เป็นเส้นน าสายตาไปจนสุดทาง จะเห็นได้ว่า 
แนวรั้วของสนามหลวงนั้นเป็นอุปสรรคและสร้างความล าบากให้กับคนเดินเท้าท่ีสัญจรไปมาด้านนอก
เพราะมีพื้นท่ีทางเท้าน้อยเกินไป รวมท้ังการเดินเข้าไปเพื่อช่ืนชมทัศนียภาพจากมุมมองภายใน
สนามหลวง ก็ต้องสะดุดตากับภาพแนวรั้วที่มาขวางกั้นในทุกมุมมอง 

 

ศึกษาพื้นที่โดยรอบสนามหลวงในลักษณะพื้นที่ทางสังคม 
 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง คือ พื้นท่ีโดยรอบสนามหลวงท่ีอยู่ภายใต้
โครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยเฉพาะเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันใน ซึ่งต้ังอยู่
ในท้องท่ีแขวงพระบรมมาหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เหตุผลประการแรก ท่ีเลือกมาจาก
การศึกษาประวัติความเป็นมาจึงทราบว่า ในสมัยของรัชกาลท่ีเก้า ได้เกิดปรากฏการณ์ท่ีส าคัญขึ้น
มากมายในพื้นท่ีสนามหลวง โดยศึกษาการใช้งานในลักษณะของการเป็นพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ พื้นท่ีสามัญ 
พื้นท่ีการเมือง พื้นท่ีเศรษฐกิจ ล้วนมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนสนามหลวงนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามหลวงเป็นพื้นท่ีซึ่งมีคนไร้บ้านมาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย  

เหตุผลประการท่ีสองคือ จาการท่ีพ่อของผู้วิจัยซึ่งมีพฤติกรรมเป็นคนไร้บ้านแบบแอบแฝง
มักจะมาใช้ชีวิตในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
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ศิลปากร วังท่าพระเป็นเวลาหลายปี จึงมีความคุ้นเคยและได้เห็นความเปล่ียนแปลงทางสังคมผ่าน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีสนามหลวง 

จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของสนามหลวงท าให้ตระหนักว่า สนามหลวงเป็นพื้นท่ี
ส าคัญของประเทศไทยเพราะมีอัตลักษณ์ด้ังเดิมของการเป็นพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์คือ เป็นเสมือนภาพตัวแทน
ของความเช่ือความศรัทธาในพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผ่านสัญลักษณ์ของพระบรมมหาราชวัง วัด
พระศรีรัตนศาสดารามและท้องสนามหลวง  

 

สนามหลวงในบทบาทของพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ : พิธีกรรม 

ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์และช่วงกลางจะเห็นได้ว่า กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้พระบรม
ราชโองการของพระมหากษัตริย์โดยแท้คือ พระราชพิธีต่างๆ ท่ีจัดขึ้นต้องเป็นพิธีหลวงคือ พระราชพิธี
พระเมรุมาศ แม้จะมีการท านาแต่ก็เป็นนาหลวงของกษัตริย์ สนามหลวงจึงเป็นเสมือนพื้นท่ีศัก ด์ิสิทธิ์
เพราะส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับกษัตริย์หรือเป็นของท่ีกษัตริย์ใช้นั่นเอง โดยเฉพาะรัชกาลท่ี 4 -5 เป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีกษัตริย์มีอ านาจเต็มท่ีสุดในประเทศไทยและถือว่ายังทรงเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจใน
สังคมไทยในระยะนี้อยู่ 

ปัจจุบันสนามหลวงยังคงส่ือความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพื้นท่ีพิธีกรรมผ่านพิธีกรรม เพื่อ
สืบทอดมรดกทางจิตวิญญาณของความเป็นชาติ โดยมีสองพระราชพิธีส าคัญคือ พระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื่องจากพระราชพิธีส าคัญท้ังสองได้
สร้างความหมายอย่างยิ่งแก่ท้องสนามหลวงในมิติของการเป็นพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีสืบสานมรดกทาง
จิตวิญญาณของความเป็นชาติเกษตรกรรมโดยผ่านพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการยก
ย่องพระมหากษัตริย์ในฐานะของสมมุติเทพโดยผ่านงานพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ซึ่งการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังเป็น
การแฝงไว้ด้วยเหตุผลทางการเมือง คือการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ท่ีขึ้นครองราชย์ใหม่แทนพระมหากษัตริย์พระองค์เดิมจะต้องแสดงพระบรมเดชานุ
ภาพ และศักยภาพในตัวพระองค์ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ประชาชน ท้ังในและนอกประเทศในบริเวณ
ใกล้เคียงให้เห็นว่า พระองค์มีพระปรีชาสามารถพอท่ีจะปกครองแผ่นดินบ้านเมืองให้มีความผาสุก
ร่มเย็นได้ 

สนามหลวงในรัชกาลท่ี 9 ได้ถูกใช้งานในฐานะพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ จาก
ความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลหลายสมัย ด้วยการฟื้นฟูและประดิษฐ์พระราชพิธีต่างๆ ในอดีต
ให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือการ
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จัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นภาพแทนของพื้นท่ี
ในอุดมคติเกษตรกรไทยเพื่อให้เป็นขวัญก าลังใจแก่ชาวนา ท้ังยังเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูท านา 
จะเห็นได้ว่า งานพระราชพิธีท่ีส าคัญจะถูกจัดขึ้นบนพื้นท่ีสนามหลวงทางด้านทิศใต้ ติดกับวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ดังนั้นพื้นท่ีทางด้านทิศใต้คือ พื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนกับ “สวรรค์” พระเมรุมาศ
แทนท่ีอยู่ของเทพเจ้า เป็นพื้นท่ีส าหรับส่งกษัตริย์ (เทพเจ้า) กลับคืนสู่สวรรค์ พื้นท่ีนี้ได้รับนัยยะนี้มา
ต้ังแต่แรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์  
 

 
 

ภาพที่ 13 งานพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหลวงทางทิศใต้ 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

 
 

ภาพที่ 14 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญท่ีท้องสนามหลวงทางทิศใต้ 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

http://www.manager.co.th/home/viewNews.aspx
http://www.manager.co.th/home/viewNews.aspx
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สนามหลวงในบทบาทของพื้นที่สามัญ : การเมือง  
 

นับต้ังแต่สมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมต่างๆ ในพื้น ท่ีสนามหลวง เพื่อ ส่ือถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเด่นชัด มีการริเริ่มใช้ค าขวัญประชาธิปไตยท่ีว่า “ของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน” ท าให้มีการใช้งานสนามหลวงในลักษณะ “รัฐพิธี” ท่ีเกี่ยวกับชาติมาก
ขึ้น งานรัฐพิธีที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ท้องสนามหลวง คือ วันฉลองรัฐธรรมนูญ ในวันท่ี 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 โดยมีงานพระราชพิธีท่ีพระท่ีนั่งอนันตสมาคม และมีมหรสพท่ีสนามหลวง 
นับเป็นงานแรกที่จัดโดยรัฐบาลของประชาชน ไม่ใช่จัดโดยพระมหากษัตริย์เหมือนในอดีต  

สนามหลวงถูกแสดงออกถึงนัยยะทางการเมืองจากการจัดเมรุกลางกรุงสองครั้งเพื่อเผาศพ
สามัญชนคือ กลุ่ม “กบฏบวรเดช” ในปี พ.ศ. 2475 และต่อมาเป็นกลุ่มวีรชนจากเหตุการณ์ "วันมหา
วิปโยค" 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การจัดเมรุกลางเมืองของท้ังสองเหตุการณ์นั้นใช้พื้นท่ีสนามหลวง
ทางด้านเหนือ (ฝ่ังวังหน้า) ซึ่งปกติในพระราชพิธีจะใช้เป็นท่ีแสดงมหรสพต่างๆ และตอกย้ าด้วยการ
เกิดไฮด์ปาร์คในพื้นท่ีสนามหลวงเพื่อปลุกกระแสความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งได้รับความนิ ยมจาก
นักศึกษา นักการเมืองและกลุ่มเคล่ือนไหวขององค์กรต่างๆ ไม่นานนักการไฮด์ปาร์คได้ขยายตัว
กลายเป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของประชาชน จนท าให้เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
การเมืองท่ีส าคัญหลายครั้ง เมื่อมีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ส่ิงท่ีตามมาคือ 
ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายทางการเมือง  

 

 
 

ภาพที่ 15 พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2517 
สนามหลวงทางทิศเหนือ 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

http://www.manager.co.th/home/viewNews.aspx
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ภาพที่ 16 การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา 6 ตุลาคม 2519 สนามหลวงทางทิศเหนือ 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ยิ่งไปกว่านั้นการชุมนุมในระยะหลัง ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองของแต่ละฝ่ายจะน าประชาชน

จากต่างจังหวัดเข้ามาเป็นแนวร่วมในการชุมนุมเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผู้สนับสนุนในปริมาณมาก เมื่อเกิด

การสลายการชุมนุมจึงท าให้ต่ืนตกใจหวาดกลัวพลัดหลงกับกลุ่มของตน หลายคนเสียสติได้รับบาดเจ็บ

หรือบางคนไม่มีเงินกลับบ้านจึงเร่ร่อนอยู่ในพื้นท่ีสนามหลวง มีผู้ตกค้างทางการเมืองนับแต่เหตุการณ์ 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นจ านวนมากในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์  ปัจจุบันได้มีการห้ามชุมนุมทาง

การเมืองท่ีสนามหลวงโดยเด็ดขาด 

ในอดีตสนามหลวงเคยถูกใช้เป็นพื้นท่ีทางการเมือง (Political space) มากว่า 50 ปี ส่ิงท่ีท า
ให้สนามหลวงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อการชุมนุมทางการเมืองมาจากการเป็นพื้นท่ีโล่งกว้างใหญ่
เหมาะแก่การต้ังเวทีปราศรัยเพราะไม่มีส่ิงบดบังสายตาและยังสามารถจุผู้คนได้เป็นจ านวนมาก เป็น
จุดศูนย์กลางท่ีทุกคนรู้จัก การเดินทางสะดวกท้ังทางบกและทางน้ า ซึ่งการใช้พื้นท่ีสนามหลวงในการ
ชุมนุมนั้นมักจะใช้พื้นท่ีด้านทิศเหนือ (แบ่งตรงถนนท่ีตรงกับถนนพระจันทร์) โดยใช้พื้นท่ีบริเวณฝ่ังตรง
ข้ามกับธรรมศาสตร์เป็นท่ีต้ังเวทีปราศรัย ปัจจุบันสนามหลวงไม่ได้รับอนุญาตให้ท ากิจกรรมทางการ
เมืองมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2553 อย่างไรก็ดีการชุมนุมทางการเมืองท่ีผ่ายมายังคงนิยมจัดในละแวกใกล้เคียง
คือ ถนนราชด าเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

http://www.manager.co.th/home/viewNews.aspx
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การท่ีสนามหลวงเคยเป็นท่ีชุมนุมทางการเมือง ท าให้ได้คนสนามหลวงรับผลกระทบจาก

วิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายครั้ง เพราะการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองแต่ละครั้งจะมีผู้มีอิทธิพล

เกณฑ์ผู้คนจากต่างจังหวัดจ านวนมากให้เข้ามาร่วมชุมนุมประท้วง รวมท้ังคนสนามหลวงเป็น

เป้าหมายหลักในการถูกจ้างวานให้ไปเป็นแนวร่วมเดินขบวน นั่งฟังปราศรัยให้กับกลุ่มการเมืองต่างๆ 

อยู่เสมอ บางคนเข้าไปเพื่อขายแผ่นพลาสติกรองนั่งหรือน้ าด่ืมให้กับผู้มาร่วมชุมนุมและมีผู้ให้บริการ

ทางเพศแฝงตัวเข้าไปให้บริการลูกค้าด้วย 
 

  
 

ภาพที่ 17 บรรยากาศการชุมนุมทางการเมืองท่ีท้องสนามหลวงในอดีต  
 

นายสว่าง พวงขุนทด มีอาชีพเก็บของเก่าขายได้ประมาณวันละ 100 - 200 บาท เคยเข้าร่วม
กิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้
ค่าจ้างวันละ 200 บาท หากอยู่ท้ังวันท้ังคืนจะได้ 400 บาท มีหน้าท่ีนั่งฟังการปราศรัย ซึ่งนายสว่าง
ไม่ได้สนใจเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแต่อย่างใด ท่ีตัดสินใจเข้าร่วมเพราะต้องการเงินและการ
ได้รับข้าวกล่องท่ีมาแจกเท่านั้น  

เมื่อมีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงท าให้เกิดผู้บาดเจ็บล้มตาย ผลจากการสลายการ
ชุมนุมท าให้คนสนามหลวงเสียชีวิตจากการถูกยิงหลายศพ แต่พวกเขาไม่มีบัตรประชาชนท าให้
กลายเป็นศพไม่มีญาติเพราะไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนได้ นอกจากนี้มูลนิธิอิสรชนได้ให้ข้อมูล 
ภายหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมจะมีผู้ตกค้างจากการชุมนุมท่ีมีภาวะป่วยทางจิต พวกเขาจะจดจ า
ได้แต่เหตุการณ์การชุมนุมเท่านั้นแต่จ าบ้านของตนเองไม่ได้ ผู้ตกค้างเหล่านี้จึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
สนามหลวงจนกลายเป็นคนสนามหลวงไปในท่ีสุด  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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กุ๊ก (นามสมมติ) เป็นผู้ป่วยทางจิตวัยกลางคน ดูภายนอกอาจจะเหมือนคนปกติ มักอาศัย

นอนอยู่บริเวณริมคลองหลอด ถ้าอยู่กับคนท่ีรู้จักกันกุ๊กจะชอบถามว่า “กุ๊กหล่อไหม” หรือพูดว่า 

"หล่อ" พร้อมกับส่งรอยยิ้มอยู่เสมอ  จนเมื่อปีพ.ศ. 2556 มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.

บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย คนไร้บ้านได้รับการจ้างวานให้เข้าไปนั่งฟังปราศรัยโดยจะได้

ค่าตอบแทนเป็นเงินและอาหาร กุ๊กและเพื่อนคนไร้บ้านต่างพากันรับจ้างท างานนี้  

จนวันหนึ่งกุ๊กถูกการ์ดของ กปปส. เข้าจับกุมตัวและถูกทุบตีจนได้รับบาดเจ็บเนื่องจาก

การ์ดเข้าใจผิดว่า กุ๊กเป็นคนท่ีได้รับว่าจ้างมาจากฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามาป่วนการชุมนุมของฝ่ายตน 

อาการป่วยทางจิตของกุ๊กอาจถูกกระตุ้นจากผู้มาชุมนุมจนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว จนรบกวนผู้คน

รอบข้างและถูกรุมทุบตีในท่ีสุด กุ๊กถูกปล่อยตัวเพราะทางมูลนิธิอิสรชนทราบเรื่องจากคนไร้บ้านท่ีเห็น

เหตุการณ์จึงไปช่วยไกล่เกล่ียช้ีแจงว่า กุ๊กเป็นผู้ป่วยทางจิตอยู่ท่ีสนามหลวง หลังจากนั้นกุ๊กก็มีอาการ

หวาดกลัวผู้คนและหายไปจากชุมชนในท่ีสุด 
 

  
 

ภาพที่ 18 ผู้ป่วยทางจิตช่ือ กุ๊ก ถูกรุมท าร้ายในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง บริเวณถนนราชด าเนิน 
ท่ีมา : มูลนิธิอิสรชน และหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ 
 

สายใจ (นามสมมติ) หญิงสาวท่ีตกค้างจากการชุมนุมทางการเมือง ช่วงปีพ.ศ. 2556 – 

2557 เธอเป็นหญิงวัยกลางคนผิวคล้ าร่างผอมบาง มักนั่งอยู่ท่ีเก้าอี้สาธารณะบริเวณสนามหลวงฝ่ัง

เหนือ บางครั้งในช่วงบ่ายเธอจะไปนอนเล่นบนสนามหญ้า เธอมีกระเป๋าเส้ือผ้าติดตัวเพียงหนึ่งใบ เธอ

เล่าให้ทางมูลนิธิฟังว่า ผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครราชสีได้ว่าจ้างชาวบ้านให้มาเดินขบวนร่วมกับกลุ่ม
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การเมืองหนึ่ง ตอนนี้เธอมารอให้กลุ่มลูกน้องของผู้มีอิทธิพลมาพากลับบ้าน เธอได้น าปลอกแขน

สัญลักษณ์ของกลุ่มการเมืองดังกล่าวออกมาให้ดูด้วย จากการพูดคุยกับสายใจหลายครั้งพบว่า เธอจะ

เล่าเรื่องราวกลับไปกลับมาวกวน ส่วนใหญ่จะเป็นการปะติดปะต่อเรื่องราวของตนกับข้อมูลท่ีได้ฟัง

จากการปราศรัยทางการเมือง  
 

ข้ึนรถไฟมาลงโคราช สถานีรถไฟตรงนั้นล่ะแล้วก็เดินมาหน่อย ก็มาเจอกันตรงย่าโม จะเดินเข้า
บ้านแล้วถูกคุมตัวเข้าบ้าน ถูกคุมตัวเข้าบ้านเสร็จ แล้วก็มีกลุ่มการเมืองใช่ไหม ท่ีจะเอายิ่ง
ลักษณ์ออก เลยต้องอยู่ในนั้นประมาณเดือนหนึ่ง แล้วเขาก็ส่งตัวมาเดินม๊อบ นี่ก็ได้สามอาทิตย์
แล้ว  

                                            สายใจ (มูลนิธิอิสรชน,สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2557) 
 

  
 

ภาพที่ 19 สายใจมีอาการป่วยทางจิต ผู้ตกค้างจากการชุมนุมทางการเมือง 
ท่ีมา : มูลนิธิอิสรชน 
 

นอกจากนี้ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองพบว่า มีกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศมากขึ้น โดย
ผู้ขายบริการจะเคล่ือนย้ายไปยังบริเวณท่ีมีการชุมนุมต่างๆ ซึ่งจากการลงพื้นท่ีพูดคุยกับผู้ขายบริการ
พบว่า บางส่วนเป็นผู้ติดเช้ือเอดส์แต่ก็ยังมาขายบริการ ในการชุมนุมทางการเมืองช่วงปีพ.ศ. 2556 – 
2557 ท่ีผ่านมานั้น คาดว่ามีจ านวนประมาณ 200 คน บางครั้งหญิงขายบริการก็ถูกข่มขู่ใช้บริการฟรี
โดยชายท่ีไม่สวมถุงยางอนามัย หากไม่ยอมจะถูกท าร้าย ท าให้ผู้ขายบริการท่ีรู้ตัวว่า ตนเองเป็นโรค
เอดส์ก็สมัครใจไปขายบริการให้กับผู้ชายท่ีเป็นการ์ดเพื่อความสะใจ (ไทยรัฐทีวี, 2557)  
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ภาพที่ 20 ผู้ให้บริการทางเพศท่ีสนามหลวง 
ท่ีมา : มูลนิธิกระจกเงา 
 

จะเห็นได้ว่าเหตุผลท่ีคนไร้บ้านไปร่วมชุมนุมคือ มีข้าวกินทุกมื้อ ได้เงินค่าจ้าง และท่ีส าคัญ
คือ การเข้าร่วมกิจกรรมยังท าให้คนสนามหลวงท่ีรู้สึกว่า ตนเองนั้นถูกรังแกไม่มีคุณค่าในสังคม ให้
กลับมามีบทบาทและความเช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น จากการได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้คนรอบ
ข้างท่ีมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน เหมือนการได้รับการยอมรับจากสังคมในระดับหนึ่ง แต่หากมองอีกด้าน
หนึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็ตกเป็นเหยื่อให้กับกลุ่มการเมืองจากความด้อยโอกาสทางสังคม 

สนามหลวงในบทบาทของพื้นที่เศรษฐกิจ : ตลาดนัด การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในปีพ.ศ. 2491 รัฐบาลได้จัดต้ังตลาดนัดสนามหลวงขึ้นท าให้กลายเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของประเทศไทย รวมถึงการใช้สนามหลวงเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมทางกีฬาการละเล่นต่างๆ 
ตลอดจนเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนท่ัวไป สนามหลวงจึงกลายเป็นแดนสวรรค์ของคนช้ัน
กลางในการแสดงออกทางการเมืองและส่งผลให้ผู้คนเข้ามาท ามาหากินเป็นจ านวนมาก การเกิดขึ้น
ของตลาดนัดสนามหลวงในทุกสุดสัปดาห์นั้น นับเป็นการสร้างพื้นท่ีสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ ผู้คน
จากท่ัวสารทิศเข้ามาค้าขายต้ังรกรากเพราะเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงอยู่ใจกลางเมืองท าให้มีผู้บริโภค
จ านวนมาก ตลาดนัดสนามหลวงได้ท าหน้าท่ีทางเศรษฐกิจรับใช้ชนช้ันกลาง คนจนเมืองและกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน นอกจากนี้บริเวณกลางสนามได้จัดให้มีกิจกรรมทางกีฬาการละเล่นต่างๆ เช่น ฟุตบอล หรือ 
ว่าว การให้เช่าจักรยานตลอดจนเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนท่ัวไปอีกด้วยนับได้ว่าตลาดนัด
สนามหลวงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ และกลายเป็นต้นแบบตลาดนัดของประเทศไทย  
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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ภาพที่ 21 บรรยากาศของตลาดนัดสนามหลวงและคลองหลอด 

ท่ีมา : เข้าถึงจาก https://world.kapook.com/pin เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2559 
 

ต่อมาในปีพ.ศ.2520 เมื่อสนามหลวงถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท์ประกาศปรับปรุงสนามหลวง ส่ังยกเลิกตลาดนัดสนามหลวงเป็นการถาวรเพราะมีคนขายของและ

คนจรจัดจ านวนมากเข้ามาอาศัยในสนามหลวงท าให้เกิดความสกปรก ต่อมาได้มีการพยายามกวาดล้าง

ปิดกั้นสนามหลวงอีกหลายครั้ง จนในท่ีสุดตลาดนัดได้ปิดตัวลงในปีพ.ศ. 2525 ท าให้ผู้คนท่ีเคยท ามา

หากินท่ีตลาดนัดมาตลอด 30 กว่าปีขาดรายได้ส่งผลให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ตกค้างหรือผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจนั่นเอง   

https://world.kapook.com/pin
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ส่วนใหญ่ผู้ท่ีตกค้างจะเป็นกลุ่มคนจนเมือง (Urban Poor) ซึ่งมีลักษณะในการประกอบ
อาชีพได้แก่ ส่วนมากจะมีอาชีพใช้แรงงาน มักเป็นลูกจ้างรายวัน งานท่ีท าไม่แน่นอนเช่น กุลีท่าเรือ 
ก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษาจึงไม่มีโอกาสเลือกงานมากนัก ผู้ท างานจึงไม่จ ากัดเฉพาะวัย
ท างาน แต่จะรวมถึงผู้หญิง เด็กและคนชราด้วย เช่น งานรับจ้างแบกหาม ขับรถรับจ้าง เก็บของเก่า 
คุ้ยขยะ ยาม พับถุงขาย ท าแผ่นพลาสติกรองนั่ง เหลาไม้เสียบลูกช้ิน และค้าขายริมถนน ซึ่งงานท่ีคน
จนเมืองท าหรือเป็นเจ้าของมักมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายหรือระเบียบของรัฐเช่น อาชีพหาบเร่หรือ
ค้าขายย่อยริมถนนมักติดขัดกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความสะอาด หรือเทศบัญญัติก าหนดบริเวณ
ห้ามขาย ซึ่งสถานท่ีหวงห้ามนั้นคือ ท าเลท่ีดีท่ีสุดของพวกเขา 

อย่างไรก็ดีตลาดนัดได้ถูกแทนท่ีด้วยตลาดการท่องเท่ียวไทยภายใต้วาทกรรม “Amazing 
Thailand” ท้องสนามหลวงจึงเต็มไปด้วยรถบัสขนาดใหญ่ท่ีมาจอดรับส่งนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา
เย่ียมชมความงดงามของโบราณสถาน  

การท่องเท่ียวไทยได้รับการสนับสนุนมากขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากมีความมั่นคง
ทางการเมือง และมีการพัฒนากรุงเทพมหานครในเรื่องของการคมนาคมทางอากาศ ท าให้ธุรกิจ
โรงแรมและการค้าปลีกขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะมีความต้องการจากนักท่องเท่ียวรวมท้ังทหาร
อเมริกันท่ีเข้ามาพักผ่อนในช่วงสงครามเวียดนามอีกด้วย จ านวนนักท่องเท่ียวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากเดิมท่ีมีชาวต่างชาติ 336,000 ราย และทหารท่ีเข้ามาพัก 54,000 นายใน พ.ศ. 2510 กลายเป็น
ชาวต่างชาติมากกว่า 14 ล้านคนใน พ.ศ. 2550 โดยระยะเวลาเฉล่ียท่ีอยู่ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2550 
อยู่ท่ีประมาณ 9.19 วัน ท าให้มีรายได้เข้าประเทศมากถึง 547,782 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2550 ประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีผู้ไปท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 18 ของโลก ด้วยจ านวน 14.5 ล้านคน  

ค าขวัญรณรงค์ท่องเท่ียวประเทศไทย ประโยคแรกคือ เยี่ยมเยือนประเทศไทย (Visit 
Thailand) ราวปี พ.ศ. 2530 จากนั้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน มีค าขวัญใหม่ว่า มหัศจรรย์
ประเทศไทย (Amazing Thailand) พร้อมท้ังสัญลักษณ์ลายไทย ลักษณะโดยรวมเป็นรูปดวงตาและ
ค้ิว ต่อมาช่วงท่ีการท่องเท่ียวไทยเกิดวิกฤต เมื่อปี พ.ศ. 2552 ททท.จึงจัดโครงการสืบเนื่องในช่ือ 
มหัศจรรย์ประเทศไทย มหัศจรรย์คุณค่า (Amazing Thailand, Amazing Value) นอกจากนี้ยังมีค า
ขวัญรองเช่น เท่ียวไทยให้ครบ พบไทยให้ท่ัว เท่ียวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ กอดเมืองไทย ให้หายเหนื่ อย 
เท่ียวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน เป็นต้น 

ดังนั้นการท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้ังยังเป็นรายได้
หลักจ านวนมหาศาลให้กับประเทศไทย โดยข้อมูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2555 

tel:2503
tel:336
tel:000
tel:000
tel:2510
tel:2550
tel:2550
tel:9.19
tel:547
tel:782
tel:2550
tel:14.5
tel:2530
tel:2541
tel:2552
http://ททท.จึงจัดโครงการสืบเนื่องในชื่อ/
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พบว่าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยี่ยมชมจะอยู่ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีศูนย์รวมการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของกรุงเทพฯ  

พื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยโบราณวัตถุและโบราณสถานส าคัญเช่น พระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธิ์ ท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังซึ่ ง เป็นเสมือนภาพตัวแทนของ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวชาวตะวันตกมาเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย ปัจจุบันภาครัฐยังได้เพิ่มบริบทของการท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการจัดงานพระ
ราชพิธีส าคัญต่างๆ มาโดยตลอดอาทิ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีพระเมรุมาศ 
ด้วยการจัดให้มีนิทรรศการประกอบพระราชพิธีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจ  ยิ่งไปกว่านั้นในปีพ.ศ. 2561 
จึงมีการจัดงานเฉลิมฉลอง “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงโขนท่ีโรงละครแห่งชาติ และการแต่งกายย้อนยุคใน
การเดินชมงานตลาดประชารัฐร่วมใจโดยมีบริการให้เช่าชุดไทยย้อยยุคด้วย 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นคนช้ันกลางในปัจจุบันจะเดินทางมานมัสการส่ิงศักด์ิสิทธิ์เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพราะต้องการสร้างดุลยภาพทางจิตใจมากขึ้น จึงหันมานับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

ซึ่งเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นท่ีซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวและต านานรวมท้ังแก่นสารในเรื่องการยึดมั่นใน

ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมท้ังผีอารักษ์หลักเมือง พระพุทธรูป

หรือเกจิอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียง  

การท่องเท่ียวของประเทศไทยจึงท าการสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีชอบการ

ท าบุญไหว้พระด้วยการน าความเช่ือใน “โลกศักด์ิสิทธิ์” มาเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียว 

เนื่องจากนักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีความเช่ือเรื่องจิตวิญญาณท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ ความศักดิ์สิทธิ์

จะปรากฏในสถานท่ี วัตถุส่ิงของ บุคคลและเหตุการณ์ ดังนั้นการมาท่องเท่ียวผ่านพิธีกรรมการไหว้

พระเก้าวัด ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์จึงตอบสนองความปรารถนาท่ีจะส่ือสารกับ “พระแก้วมรกต”

อย่างใกล้ชิดในฐานะสัญญะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในนามพระคู่บ้านคู่เมือง เพราะเช่ือว่าการกราบไหว้ขอ

พรพระพุทธรูปท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งมากองค์ยิ่งช่วยให้ปลอดจากทุกข์ภัยจะได้รับความส าเร็จและชัย

ชนะ รวมท้ังความเช่ือเรื่องพิธีกรรมการปิดทองท่ีว่า ถ้าเจ็บป่วยส่วนใดของร่างกายต้องไปปิดทองลง

บนส่วนนั้นของพระพุทธรูป อาการจะทุเลาลงได้ 

การท่องเท่ียวเพื่อนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ (Pilgrim Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อตอบสนอง

ความต้องการทางใจของมนุษย์อันเป็นการเดินทางเพื่อไปนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธิ์หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์
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ตามความเช่ือทางศาสนาท่ีตนเองนับถือโดยปรากฏการณ์นี้ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และนับวันยิ่ง

เข้มข้นขึ้นหลังจากท่ีการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมเป็นท่ีนิยมกันมากขึ้นในตลาดการท่องเท่ียว ผู้คนท่ัวโลก

ต่างออกจากวิถีชีวิตประจ าวันของตนเพื่อใช้เวลาช่วงหนึ่งในฐานะ “นักท่องเท่ียว” มนุษย์ทุกคนล้วน

ใฝ่ฝันถึงการเดินทาง การพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะได้รับความแปลกใหม่ 

(exotic) อันเป็นการเดินทางออกจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปในท่ีไม่คุ้นเคยเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่และได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดีซึ่งจะเก็บไว้ในความทรงจ า รวมท้ังความสะดวกสบายปลอดภัย และความสุขใจท่ี

ได้รับจากการเดินทางท่องเท่ียวเช่น การจารึกแสวงบุญ 

การเดินทางมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ จึงมีลักษณะของสัญญะแห่ง 

“ความสุข”หรือ “สวรรค์บนดิน” ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีปรารถนาจะส่ือสารกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ด้วย

การประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต์หรือการบนบานขอในส่ิงท่ีปรารถนาตามสถานท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ การท าพิธีแก้บนด้วยการเซ่นสังเวยอาหารหรือการแสดงละครร้องร าท่ีมีดนตรีขับกล่อมเพื่อ

สร้างความโปรดปรานให้กับส่ิงศักดิ์สิทธิ์  
 

สนามหลวงในบทบาทของพื้นที่ราชการ: การจัดระเบียบคนไร้บ้านและนกพิราบ 

การจัดระเบียบพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์นั้นเป็นความพยายามของภาครัฐท่ีต้องการบูรณะให้

พื้นท่ีแห่งนี้มีภาพลักษณ์ของเมืองเก่าเช่นในอดีตกาล แต่เป็นไปได้ยากเนื่องจากมีประชาชนจ านวน

มากท่ีเข้ามาพ านักพักอาศัยหลับนอนอยู่ในพื้นท่ีท้องสนามหลวงท าให้เกิดภาพท่ีอุจาดตาขัดกับฉาก

ความงดงามของโบราณสถานนั่นเอง ดังนั้นส านักงานเขตพระนครได้มีการออกประกาศใน ปีพ.ศ. 

2544 โดยห้ามบุคคลเข้าไปใช้พื้นท่ีสนามหลวงต้ังแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าท่ี

ได้ลดความเข้มงวดลง ผู้คนจึงกลับเข้าไปหลับนอนท่ีท้องสนามหลวงตามปกติ  ในปีพ.ศ.2546 รัฐบาล

ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้ “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า” 

(โดยเฉพาะเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันใน) เพื่อให้เกาะรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป  ต่อมาในวันท่ี 1 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กทม. ได้เริ่มมาตรการแรกด้วยการจับนกพิราบสนามหลวงไปขังตายท่ีค่าย

ทหารจังหวัดราชบุรีและจัดระเบียบกลุ่มผู้ค้าสนามหลวงให้ย้ายไปขายของท่ีริมคลองคูเมืองเดิมหรือ

ตรอกสาเกแทน รวมทั้งผลักดันกลุ่มคนสนามหลวงออกจากพื้นท่ีด้วยการจัดส่งศูนย์พักพิงคนไร้ท่ีพึ่งใน

จังหวัดต่างๆ และท าการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีสนามหลวงครั้งใหญ่  
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ในท่ีสุดสนามหลวงโฉมใหม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีการ
ติดต้ังรั้วเหล็กโปร่งสีเขียวสูงประมาณ 1.70 เมตรรอบสนามหลวง มีทางเข้าออกเป็นจุดหลัก 2 แห่ง  
การท ารั้วมีเป้าหมายเพื่อกันไม่ให้มีคนเข้าไปใช้งานนอกเวลาท่ีได้ก าหนดเอาไว้ มีการจัดเจ้าหน้าท่ี
เทศกิจจ านวน 100 คน แบ่งเป็น 3 กะ และจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอีก 92 คนเพื่อดูแล
ความสงบเรียบร้อยภายในท้องสนามหลวงอย่างเข้มงวดตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นว่า ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีและงานรัฐพิธีที่ส าคัญ และ
ห้ามใช้พื้นท่ีท้องสนามหลวงเป็นท่ีชุมนุมหรือจัดกิจกรรมทางการเมือง โดยทางกรุงเทพมหานคร 
อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นท่ีเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการตามปกติ แต่ห้ามน า
สินค้าเข้าไปจ าหน่าย จอดรถหรืออาศัยเป็นท่ีหลับนอน ซึ่งสามารถเข้าใช้พื้นท่ีได้ ระหว่างเวลา      
05.00 - 22.00 น.นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านถนนเส้นกลาง ซึ่งเช่ือมระหว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังศาลฎีกาได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ในปีพ.ศ. 2556 รัฐบาลได้มีมาตรการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณคลองหลอด(คูเมืองเดิม) ถนนอัษฎางค์ ถนนราชินีและบริเวณใกล้เคียง
โดยรอบศาลฎีกา โดยเจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานครได้น ารั้วทึบมาปิดกั้นเพื่อห้ามไม่ให้ผู้ค้ามาต้ังแผงขาย
ของ เป็นการปิดต านานตลาดคลองหลอดท่ีมีมานานหลายสิบปี 

นับต้ังแต่มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและปัญหาทางสังคมในพื้น ท่ี
สนามหลวงและปริมณฑล ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2553 ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครท่ีต้องการเนรมิตให้
พื้นท่ีสนามหลวงมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม โดยยึดหลักคล้ายกับหน้าพระราชวังแวร์ซายส์ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส และต้องการท าให้สนามหลวงเป็นตลาดดอกไม้ เหมือนประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งแต่
ละวันขายดอกไม้ได้วันละล้านดอก (รายการเปิดหน้าคุยช่อง32, 2557) ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมกับทหาร
จัดระเบียบสนามหลวงคลองหลอดอย่างเข้มงวด ด้วยการห้ามไม่ให้ค้าขายและหลับนอนในพื้นท่ี
สนามหลวง หากขัดขืนก็จะถูกจับกุมเข้าไปอยู่ในคุกหรือสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ส่งผลให้กลุ่มคน
สนามหลวงกระจายตัวออกสู่พื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันนอก การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของ 
มูลนิธิจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก  อย่างไรก็ตามคนสนามหลวงส่วนใหญ่ยังคงเข้ามาเดินหาของ
เก่ารอบสนามหลวงในตอนกลางวันเช่นเคย ส่วนเวลากลางคืนก็จะนอนรวมกลุ่มกันบนทางเท้าบริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มท่ีนอนบริเวณสะพาน
พุทธ ปากคลองตลาด พาหุรัด บางล าพู ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากภัยสังคมได้ เพราะมีเหตุการณ์กล่ัน
แกล้งท าร้ายคนสนามหลวงตามท้องถนนเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันอาทิ ประมาณปีพ.ศ. 2557 เกิด
เหตุการณ์สะเทือนขวัญท่ีวัยรุ่นคึกคะนองกลุ่มหนึ่งจุดไฟเผาชายชราท่ีก าลังนอนหลับริมฟุตบาทย่าน
พาหุรัด จนได้รับบาดเจ็บสาหัส  
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ภาพที่ 22 การเข้าจับกุมคนไร้บ้านบริเวณพาหุรัดหลังจากมีเหตุการณ์ท าร้ายคนไร้บ้าน 
ท่ีมา : สืบค้นจาก www. Thai pbs.or.th สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

54 

ลุงอ๊อด (นามสมมติ) ชายไร้บ้านวัยกลางคน  รูปร่างท้วม ผมหงอกประปราย ข้างกายมี
กระสอบบรรจุส่ิงของเครื่องใช้ส่วนตัวเก่าๆ เคยอาศัยอยู่หมอชิต สถานีรถไฟหัวล าโพง สนามหลวง จน
เมื่อสนามหลวงถูกปิดจึงย้ายมาอาศัยนอนท่ีพาหุรัด ลุงอ๊อดเคยเห็นคนเร่ร่อนถูกท าร้ายมามาก คนป่วย
คนแก่ชราก็ถูกรีดไถเงินเป็นประจ า ส่วนมากพวกท่ีโดนท าร้ายมักจะเป็นพวกท่ีชอบเล่ียงไปนอนคน
เดียว ไม่มีเพื่อน เพราะถ้าอยู่รวมกลุ่มโอกาสเส่ียงจะน้อยกว่า โดยกลุ่มเด็กวัยรุ่นจะขับมอเตอร์ไซค์มา
ประมาณ 10 คัน เข้ามาก่อกวนทุกคืน เมื่อมาถึงจะบีบแตร ตะโกนปลุก แล้วปาถุงขยะเหม็นๆ ใส่ 
บางครั้งก็ใช้ขวดเครื่องด่ืมชูก าลังหรือจุดประทัดโยนใส่ก่อนขับรถหนีไป 

 

เคยมีคนแก่คนหนึ่ง แกแยกไปนอนคนเดียวในซอกมืดๆ โดนเด็กวัยรุ่นฉ่ีรดหัว แก
ตกใจต่ืนมาด่า ปรากฏว่าพวกท่ีเหลือกรูเข้ามากระทืบ เอาไม้ฟาดเลือดอาบสลบไปเลย น่า
สงสารมาก ทุกวันนี้พวกเราต้องอยู่กันอย่างหวาดผวา ไม่เคยได้หลับเต็มอิ่มโดยไม่ต้องสะดุ้งต่ืน
กลางดึกเลย บางทีได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ เสียงบีบแตร เสียงโห่ฮามาแต่ไกล ก็ต้องรีบลุกข้ึนมา
ดู กลัวโดนท าร้าย กลัวตาย มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเห็นคนเร่ร่อนด้วยกันถูกเอาไม้ฟาดท้ายทอยตาย
ริมถนน ต ารวจมาดู เจ้าหน้าท่ีมาเก็บศพไป แล้วก็จบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน คนท่ีโดนมักไม่
กล้าเอาเรื่อง เพราะกลัวโดนตามล่า เรื่องแจ้งความไม่มีทาง ต ารวจเขาไม่สนใจพวกผมหรอก
ครับ 

               ลุงอ๊อด (มูลนิธิอิสรชน,สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
 

คนเร่ร่อนไร้บ้านส่วนใหญ่จะไม่กลัวความล าบากเพราะเลือกท่ีจะมาใช้ชีวิตเช่นนี้ด้วยตนเอง 
แต่ทว่าส่ิงท่ีท าให้พวกเขากลัวคือ การถูกท าร้ายจากคนแปลกหน้า เนื่องจากสังคมยังมองคนเร่ร่อนข้าง
ถนนว่าต่ าต้อย ไร้ค่า จะท าอะไรก็ได้ คนเหล่านี้ก็ไม่มีปัญญาขัดขืนต่อสู้ ส่งผลให้ทุกวันนี้คนเร่ร่อนไร้
บ้านยังคงถูกท าร้ายกล่ันแกล้งอยู่เป็นประจ า ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีได้สัมผัสชีวิตของคนสนามหลวง
อย่างถ่องแท้ ผู้วิจัยพบว่า คนสนามหลวงนั้นมีชีวิตส้ัน หลายคนท่ีรู้จักล้มหายตายจากแบบปัจจุบันทัน
ด่วนอาทิ ถูกรถชน ตกน้ า เจ็บป่วย ถูกรุมท าร้าย เป็นต้น   

เมื่อมีการจัดระเบียบล้อมรั้วสนามหลวง นกพิราบได้กลายเป็นผู้ประสบชะตากรรม
เช่นเดียวกับคนสนามหลวงคือ การกวาดล้างจับกุมไปคุมขังไว้ในสถานท่ีปิดเพื่อไม่ให้กลับมาก่อความ
ร าคาญใจท่ีสนามหลวงได้อีกต่อไป  โดยภาครัฐได้ใช้วิธีการจับด้วยการให้เจ้าหน้าท่ีเดินให้อาหาร เป่า
นกหวีด เพื่อให้นกเกิดความคุ้นเคยและเดินเข้าไปใกล้กรงตาข่ายไนลอน และเมื่อนกพิราบเข้าไปในกรง
ก็จะถูกตาข่ายคลุม เมื่อนกเข้ากรงจ านวนมากแล้วได้ปิดตาข่ายทางเข้าลง ซึ่งใช้ เวลาประมาณ            
2 สัปดาห์ จับได้ท้ังหมดจ านวนกว่า 10,000 ตัว จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะน าไปขังตาย โดยจะเล้ียงแบบอด
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อาหารใช้เวลา 5 ปีนกก็จะตาย ซึ่งจะแยกขังตัวผู้ตัวเมียเพื่อไม่ให้มีลูก โดยกรงหนึ่งจะมีนกประมาณ 
1,000 ตัว อย่างไรก็ตามได้มีนกพิราบบางส่วนสามารถบินหนีออกไปจากกรงได้ด้วยการรวมตัวกันผลัก
ตาข่ายท่ีเป็นทางเข้าออกของเจ้าหน้าท่ีออกไปได้จ านวนหนึ่ง พวกมันอาจหนีไปหลบในละแวกใกล้ๆ
ระยะหนึ่งและอีกไม่นานด้วยสัญชาตญาณของนกพิราบซึ่งเป็นนกป่าก็จะบินกลับมายังท่ีเดิมท่ีท่ีมันเคย
อาศัยท ามาหากิน  

 

 
 

ภาพที่ 23 การจับนกพิราบสนามหลวง 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ 
 

สรุป 
 การใช้งานสนามหลวงในลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพและสังคมนั้นพบว่า ในอดีตสนามหลวงถือ
ก าเนิดจากพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์จากนั้นได้ถูกเพิ่มบทบาทการใช้งานไปสู่สาธารณะชนในด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและตลาดนัด จึงกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ของผู้คนจากท่ัวสารทิศ การใช้งาน
สนามหลวงจึงเป็นไปในลักษณะคู่ขนานระหว่างพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ (ทางทิศใต้) กับพื้นท่ีสามัญ (ทางทิศ
เหนือ) ปัจจุบันประเทศไทยต้องต่อสู้เอาตัวรอดท่ามกลางกระแสทุนนิยมด้วยการสร้างจุดขายจากทุน
ทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้สนามหลวงจึงเปล่ียนบทบาทจากพื้นท่ีสามัญเป็นพื้นท่ีราชการผ่านการจัด
ระเบียบด้วยการล้อมรั้ว ไล่รื้อชุมชนเก่าแก่เพื่อสร้างสวนสาธารณะ กวาดล้างผู้ขายของบนทางเท้า
และคนไร้บ้านให้ออกจากพื้นท่ีโดยรอบสนามหลวง เพื่อสร้างบทบาทของสนามหลวงท่ีเคยมีชีวิตชีวา
ให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีสะอาดสวยงาม โดยปรับให้พื้นท่ีสนามหลวง
ฝ่ังเหนือซึ่งเคยเป็นพื้นท่ีประวัติศาสตร์การเมืองท่ีส าคัญกลายเป็นลานจอดรถบัสของนักท่องเท่ียว 
และพื้นท่ีฝ่ังใต้ท่ีปูด้วยหญ้าเทียมจะปรากฏแถวของนักท่องเท่ียวที่มารอเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ครั้นเมื่อหมดเวลาราชการในตอนเย็นพื้นท่ีรอบสนามหลวงจะกลาย
สภาพเป็นเมืองร้างไปโดยส้ินเชิง 
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ภาพที่ 24 แผนท่ีแสดงการใช้งานพื้นท่ีสนามหลวงก่อนปิดสนามหลวงในปีพ.ศ. 2554 
ท่ีมา : การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาแนวทางการใช้งานทางกายภาพของพื้นท่ีสนามหลวง 

กรุงเทพฯ โดยนายธรรมนูญ จิตไตรเลิศ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 2553     
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จากการศึกษาพื้นทางกายภาพของสนามหลวงและพื้นท่ีทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้าน

แล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าแผนท่ีเดินดินและตารางแสดงผลการใช้พื้นท่ี โดยแบ่งพื้นท่ีส าคัญออกเป็น 

5 ส่วน ดังนี้ 

1. บริเวณพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังทิศใต้ 

2. บริเวณพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังทิศเหนือ 

3. บริเวณพื้นท่ีพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรืออุทกทาน  

4. บริเวณพื้นท่ีอนุสาวรีย์ทหารอาสา ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

5. บริเวณพื้นท่ีบริเวณสนามสามเหล่ียม ด้านข้างกรมศิลปากร  

ตารางที่ 1 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังทิศใต้ 
 

พื้นที่หรือสถานที ่ ผู้ใช้พื้นที ่ กิจกรรมและเหตุการณ์ สัญลักษณ์ 

สนามหลวงฝั่งทิศใต้ 
- ศาลยุติธรรม 
- ศาลหลักเมือง 
- วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม 
- พระบรมมหาราชวัง 
- วัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฏ์ 
- กรมศิลปากร 
- มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
- ป้ายรถเมล์  

- เป็นจุดท่ีมีการสัญจร
หนาแน่น 
- นักท่องเท่ียวกลุ่ม
ใหญ่ 
- คนมาไหว้พระแก้บน 
- ผู้แสดงละครแก้บน 
- นักศึกษา คนท างาน 
- ทหาร ต ารวจ เทศกิจ 
- พระ แม่ชี  
- คนเร่ร่อนไร้บ้าน 
- คนขายของ  
- คนขับรถสามล้อ 
- ไกด์น าเท่ียว 
- นกพิราบ 

- พ้ืนที่จัดพระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ  
- พ้ืนที่จัดพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ 

- พ้ืนที่จัดงานรัฐพิธีส าคัญ 
- ตลาดนัดสนามหลวง 

(ทางเดิน) 
- จุดขายสินค้าและอาหาร 

นกให้กับนักท่องเท่ียว 
- จุดชมลิเกแก้บนของคน

เร่ร่อนไร้บ้าน 

- จุดเก็บขยะและน่ัง

พักผ่อนของคน คน
เร่ร่อนไร้บ้าน 

- พื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์  
- สวรรค์ 
- พื้นท่ีเศรษฐกิจ 
- สนามหญ้า 
- รั้วสีเขียว 
- เก้าอี้สาธารณะ   
- ต้นมะขาม 365 
ต้น 
- จุดศูนย์กลางของ 
เกาะรัตนโกสินทร์ 

- วังเก่าท่ีกลายเป็น
สถานท่ีราชการ 
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ภาพที่ 25 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังใต้ 
ท่ีมา : จากผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

59 

ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณท้องสนามหลวงฝ่ังทิศเหนือ 
 

 

พื้นที่หรือสถานที ่
 

 

ผู้ใช้พื้นที ่
 

กิจกรรมและเหตุการณ์ 
 

สัญลักษณ์ 

 

สนามหลวงฝั่งทิศเหนือ 

- ป้ายรถเมล์ 

- โบสถ์วัดบวรสถาน

สุทธาวาส 

- พระราชวังบวรสถาน

มงคล 

- โรงละครแห่งชาติ 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่น

เกล้า 

- จุดจอดรถห้องน้ า

สาธารณะ 

 

- เป็นจุดท่ีมีการ

สัญจรเบาบาง 

- นักศึกษา 

คนท างาน 

- ทหาร ต ารวจ 

เทศกิจ 

- คนรอรถเมล์ 

- นักท่องเท่ียว 

- คนเร่ร่อนไร้

บ้านจ านวน

มาก 

- แม่ค้าขายน้ า

รถเข็น 

- ไกด์น าเท่ียว 

- คนขับ

รถสามล้อ 

 

- พื้นท่ีจัดงาน

พระราชทานเพลิงศพ

ให้สามัญชน 2 ครั้ง 

- พื้นท่ีจัดไฮด์ปาร์คทาง

การเมือง 

- เหตุการณ์วันมหา

วิปโยค14 ตุลา 16 

- เหตุการณ์ล้อมปราบ

นักศึกษา 6 ตุลา 2519 

- ตลาดนัด 

- พื้นท่ีชุมนุมพฤษภา

ทมิฬ 35 

- จุดต้ังเวทีการแสดง 

- จุดนอนพักในเวลา

กลางคืนของคนเร่ร่อน

ไร้บ้าน 

- ท่ีจอดรถนักท่องเท่ียว 

 

 

- พื้นท่ีทางการเมือง 

- พื้นท่ีสาธารณะ 

- พื้นท่ีชายขอบ 

- ต้นมะขามและ

สนามฟุตบอลท่ี

นักศึกษาถูก

สังหารหมู่ 

- รั้วสีเขียว 

- เก้าอี้สาธารณะ  

- ลานโล่งชม

ทัศนียภาพได้

รอบด้าน 

- วังเก่าท่ีกลายเป็น

สถานท่ีราชการ        
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ภาพที่ 26 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีท้องสนามหลวงฝ่ังเหนือ 
ท่ีมา : จากผู้วิจัย 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรืออุทกทาน 
 

พื้นที่หรือสถานที่ ผู้ใช้พื้นที่ กิจกรรมและเหตุการณ์ สัญลักษณ ์

 
พระแม่ธรณีบีบมวยผม
หรืออทุกทาน 
- สวนหย่อม 
- ตรอกสาเก 
- คลองหลอด 
- โรงแรมรัตนโกสินทร์ 
- ป้ายรถเมล์ 
- ป้อมต ารวจ 
- ร้านรับซื้อของเก่า 
- จุดจอดรถโมบายด์ของ 
  มูลนิธิอิสรชน 
- จุดจอดรถตู้สาธารณะ 
- เส้นทางเดินของ

นักท่องเท่ียวจาก
สนามหลวงไปราช
ด าเนิน 

- โรงแรมม่านรูด 

 
- เป็นจุดท่ีมีการสัญจร

เบาบาง 
- ชุมชนใหญ่ของคน

เร่ร่อนไร้บ้านท่ีเรียกว่า 
“คนสนามหลวง” หรือ 
“คนคลองหลอด” 

- นักท่องเท่ียว 
- พระและผู้มาท าบุญ 
- คนมากราบไหว้สิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ 
- คนมารอรถตู้โดยสาร 
- ชาวบ้านท่ีอาศัยในพืน้ท่ี  
- แม่ค้าหาบเร่แผงลอย 
- คนขายบริการทางเพศ

จ านวนมาก 
- ฝูงนกพิราบ กาและหน ู
- ผู้มีอิทธิพลในพืน้ท่ี 
- ทหาร ต ารวจ เทศกิจ 
- มูลนิธิอิสรชน 

 
- กิจกรรมแจกอาหาร

คนเร่ร่อนไร้บ้าน 
- จุดท่ีมีการเสียชีวิตของ

คนสนามหลวงจ านวน
มากบริเวณสวนหย่อม 

- จุดท าการค้าขายของ
คนสนามหลวง 

- ตลาดนัดคลองหลอด 
- จุดนอนพักในเวลา

กลางวันและกลางคืน
ของคนสนามหลวง 

- จุดพักอาศัยของคน
สนามหลวงสูงอาย ุ

- คนสนามหลวงท่ี
เสียชีวิตจากการตกน้ า 

- จุดกวาดต้อนจับกุม
ประชาชนใน
เหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ 2535 หน้า
โรงแรมรัตนโกสินทร์ 

- ร้านขายอุปกรณ์
เกี่ยวกับทหาร 

- จุดจอดรถให้บริการ
แจกอาหารแก่คนไร้
บ้านของมูลนิธิอิสรชน 

 

 
- พื้นท่ีทางการเมือง 
- พื้นท่ีสาธารณะ 
- พื้นท่ีชายขอบ 
- พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ 
- พื้นท่ีเศรษฐกิจ 
- เทพีแห่งผืนดิน 
- พื้นท่ีพิธีกรรม  
(ขอพรให้ชนะศัตรู) 

- เป็นสาธารณะ
สมบัติเพื่อให้
ประชาชนใชน้้ าท่ี
ไหลจากมวยผมได้ 

- ต้นตะแบกท่ีมีคน
เร่ร่อนเสียชีวิต
จ านวนมาก 

- ตลาดหนังสือเก่า 
- โครงเหล็กกั้นถนน 
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ภาพที่ 27 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีพระแม่ธรณีบีบมวยผม ตรอกสาเก 
ท่ีมา : จากผู้วิจัย 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 

 
พื้นที่หรือสถานที ่

 

 
ผู้ใช้พื้นที ่

 
กิจกรรมและเหตุการณ์ 

 
สัญลักษณ์ 

 

อนุสาวรีย์ทหารอาสา 

ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 

(จันทิหรือเจดีย์ขาว)  

- อนุสาวรีย์พระปิ่น   

  เกล้าเจ้าอยู่หัว 

- อู่รถเมล์ 

- สวนหย่อม 

- รถห้องน้ าสาธารณะ 

 

 

- เป็นจุดท่ีมีการสัญจร

เบาบาง 

- คนรอรถเมล์ 

- คนท างาน ผู้แสดง

ละครของกรมศิลป์ 

- คนมาดูละคร 

- คนสนามหลวงท่ีมี

ท้ังผู้สูงอายุ วัยรุ่น 

ครอบครัว 

- นักท่องเท่ียว 

- ผู้สูงอายุมาสังสรรค์

และออกก าลังกาย

ตอนเย็น 

- แม่ค้าหาบเร่แผง

ลอย 

- นกพิราบฝูงใหญ่ หนู 

กาและกระรอก 

 

- พื้นท่ีจัดงานรัฐพิธี 

- จุดพักอาศัยของคน

สนามหลวงสูงอายุ 

- จุดนอนพักในเวลา

กลางคืนของคน

สนามหลวงจ านวน

มาก 

- คนสนามหลวงท่ี

เสียชีวิตจากความ

ร้อน 

- จุดรอรถเมล์ของคน

ท่ัวไป 

- จุดจอดรถห้องน้ า

สาธารณะของ

กรุงเทพฯ 

- ทุกปีจะมีการจัดงาน

เพื่อระลึกถึงทหาร

อาสาในสงครามโลก

ครั้งท่ี 1 
 

 

- พื้นท่ีสาธารณะ 

- รัฐพิธีของทหาร 

- เจดีย์ขาว 

- ความตาย นรก 

- อนุสรณ์สถาน

บรรจุอัฐิของ

ผู้เสียชีวิตจาก

สงคราม 

- สวนหย่อมสีเขียว

ท่ีร่มรื่นมีต้นไม้

ใหญ่แห่งเดียวที่

เหลืออยู่ 

- เป็นจุดท่ีมีคนไร้

บ้านเสียชีวิต

จ านวนมาก 

- โครงเหล็กกั้น

ถนน 
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ภาพที่ 28 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีอนุสาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ท่ีมา : จากผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการใช้พื้นท่ีบริเวณเกาะกลางรูปสามเหล่ียม ด้านข้างกรมศิลปากร 
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พื้นที่หรือสถานที ่

 

 
ผู้ใช้พื้นที ่

 
 

กิจกรรมและเหตุการณ์ 

 
 

สัญลักษณ์ 

 

บริเวณสนาม

สามเหลี่ยมด้านข้างกรม

ศิลปากร 

- ป้ายรถเมล์ 

- สวนหย่อม 

- จุดบริการนักท่องเท่ียว 

- จุดจอดรถสามล้อ 

- ทางเข้ากรมศิลปากร 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- จุดจอดรถนักท่องเท่ียว 

- จุดทางเข้าชมวัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม 

 

- เป็นจุดท่ีมีการ

สัญจรหนาแน่น 

- ทหาร ต ารวจ 

- นักท่องเท่ียวจ านวน

มาก 

- ไกด์น าเท่ียว 

- นักศึกษา 

คนท างาน 

- คนรอรถเมล์ 

- คนไร้บ้านและ

ผู้ป่วยทางจิต 

- แม่ค้าขายอาหารนก 

- แม่ค้าหาบเร่แผง

ลอย 

- นกพิราบฝูงใหญ่ กา 

- กระรอก หน ู
 

 

- จุดรอรถเมล์ของคน

ท่ัวไป 

- จุดคัดกรอง

นักท่องเท่ียว 

- จุดถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก

บริเวณน้ าพุของ

นักท่องเท่ียว 

- จุดให้อาหารนกพิราบ

แหล่งสุดท้ายของ

นักท่องเท่ียว 

- จุดเก็บขยะท่ีส าคัญและ

นั่งพักผ่อนของคน

สนามหลวง 

- ขายอาหารในตอน

กลางคืน 

 

 

- รูปป้ันหญิงสาว

เป็นสาธารณะ

สมบัติเพื่อให้

ประชาชนใช้น้ าท่ี

ไหลจากหอยสังข์

ได้ 

- น้ าพุท่ีสวยงาม 

- นกพิราบฝูงใหญ่ 

- เก้าอี้สาธารณะ 

- พื้นท่ีสีเขียวมี

ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น 

- ก าแพงสีขาว

ของวัดพระแก้ว 

- โครงเหล็กกั้น

ถนน 
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ภาพที่ 29 แผนท่ีเดินดินแสดงการใช้งานพื้นท่ีเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร 
ท่ีมา : จากผู้วิจัย 
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ภาพที่ 30 แผนท่ีเดินดินแสดงพื้นท่ีโดยรอบสนามหลวง 
ท่ีมา : จากผู้วิจัย 
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สรุปผลการท าแผนที่เดินดิน 

จากการท าแผนท่ีเดินดินเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคนไร้บ้านกับพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์
พบว่า ช่วงเวลาก่อนการจัดระเบียบสนามหลวงในปีพ.ศ. 2554 นั้น มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในการ
ใช้พื้นท่ีของคนไร้บ้านดังนี้ 

 

ก่อนการจัดระเบียบสนามหลวง 
 

- พื้นท่ีซึ่งคนไร้บ้านสามารถใช้พักอาศัยได้ท้ังเวลากลางวันและกลางคืนคือ  

อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ เพราะเป็นพื้นท่ีสีเขียวร่มรื่น มีรถสุขาจอดให้บริการผู้คนไม่
พลุกพล่านจึงเป็นท่ีนิยมของคนไร้บ้านสูงอายุและครอบครัวคนไร้บ้าน ส่วนตรอกสาเกและใต้สะพาน
สมเด็จพระ ปิ่นเกล้านับเป็นชุมชนใหญ่ของคนไร้บ้านทุกเพศทุกวัยมารวมตัวกัน บนทางเท้าบริเวณวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์และถนนท่าพระจันทร์จะเป็นกลุ่มคนไร้บ้านวัยกลางคนท่ีท าอาชีพรับจ้าง
ท่ัวไป 

 

- พื้นท่ีในการนอนตอนกลางคืนคือ  
บริเวณท้องสนามหลวงและบนทางเท้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ หน้า

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และบนทางเท้าหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไปจนถึงโรงละครแห่งชาติ  
 

- พื้นท่ีในการเดินเก็บขวดและอาหารจากถังขยะคือ 
 ท้องสนามหลวงในเวลากลางวัน ท่าช้าง ท่าพระจันทร์และเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรม

ศิลปากรเพราะเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากมารอเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและมีผู้คน
มารอรถเมล์ด้วย นอกจากนี้ยังมีนกพิราบสนามหลวงฝูงท่ีรอดตายจากการกวาดจับในปี 2553  ลงมา
หากินท่ีลานน้ าพุเล็กๆ นักท่องเท่ียวจึงนิยมมาให้อาหารและถ่ายภาพ เป็นท่ีระลึก ท าให้มีคน
สนามหลวงมาใช้พื้นท่ีเป็นจ านวนมากเช่น มาขายอาหารนกให้กับนักท่องเท่ียว มาเก็บขวดและเศษ
อาหารของนักท่องเท่ียวจากถังขยะ และมานั่งพักผ่อน กินอาหาร ชมทิวทัศน์บนเก้าอี้สาธารณะใน
ตอนบ่ายๆ 

 

- พื้นท่ีในการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนข่าวสารคือ  
พระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งในทุกวันศุกร์จะมีรถของมูลนิธิอิสรชนและผู้มีจิตสาธารณะมาแจก

อาหาร ยารักษาโรค ถุงยางและให้ค าปรึกษาต่างๆ กับคนสนามหลวง  
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- พื้นท่ีในการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าคือ  
ตรอกสาเกเป็นจุดท่ีคนสนามหลวงน าขวดท่ีเก็บได้ไปขายให้กับร้านค้า 
ภายหลังการจัดระเบียบล้อมร้ัวสนามหลวงต้ังแต่ปีพ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน 
 

- พื้นท่ีซึ่งคนไร้บ้านสามารถใช้พักอาศัยได้ท้ังเวลากลางวันและกลางคืนคือ  
ภายในตรอกสาเกหรือริมคลองหลอดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นคนไร้บ้านท่ีเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วย

เคล่ือนไหวล าบากเป็นส่วนใหญ่ 
 

- พื้นท่ีในการนอนตอนกลางคืนคือ  
หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบนทางเท้าหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไปจนถึงโรงละคร

แห่งชาติ  
 

- พื้นท่ีในการเดินเก็บขวดและอาหารจากถังขยะคือ 
 เส้นทางท่าช้าง ท่าพระจันทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ หรือนอกรั้วรอบสนามหลวงหลัง
เวลาราชการ  
 

- พื้นท่ีในการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนข่าวสารคือ  
ภายในตรอกสาเกในทุกวันอังคารจะมีรถของมูลนิธิอิสรชนและผู้มีจิตสาธารณะมาแจกอาหาร 

ยารักษาโรค ถุงยางและให้ค าปรึกษาต่างๆ  
 

- พื้นท่ีในการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าคือ  
ตรอกสาเกเป็นจุดท่ีคนไร้บ้านน าขวดท่ีเก็บได้ไปขายให้กับร้านค้า 
 

จากการศึกษายังพบประเด็นส าคัญท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนไร้บ้านกับพื้น ท่ี

สนามหลวงคือ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้จะมีการจัดระเบียบและจับกุมคนไร้บ้านอย่างเข้มงวดก็ตาม 

แต่คนไร้บ้านส่วนใหญ่ยังคงอาศัยหลับนอนอยู่บริเวณสนามหลวงฝ่ังใต้คือ ตรอกสาเก ริมคลองหลอด 

บนทางเท้าหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปจนถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้วยเหตุผลของการ

อยู่อาศัยในพื้นท่ีนี้มาเป็นเวลานานท าให้มีเพื่อนท่ีเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันจึงรู้สึกอุ่นใจท่ีได้พูดคุย กิน

ข้าว นอนร่วมกันเป็นกลุ่มและแสงสว่างในตอนกลางคืนยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมาพร้อมกับความ

ปลอดภัย  
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 รวมท้ังคนไร้บ้านยังคงท ามาหากินด้วยการเก็บของเก่าหรือขยะในพื้นท่ีรอบสนามหลวง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสนามหลวงด้านใต้ เป็นท่ีต้ังของพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์อาทิ วัด วัง ซึ่งถูกบูรณาการ

ให้กลายเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จึงมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมกราบไหว้ส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์เป็นจ านวนมหาศาล ดังนั้นคนไร้บ้านจึงท าหน้าท่ีเก็บขยะจากการบริโภคเหล่านี้และน าไป

ขายท่ีร้านรับซื้อของเก่าในตรอกสาเกเหมือนในอดีต เพียงแต่ต้องคอยระแวดระวังเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มาก

ขึ้น เนื่องจากการด ารงชีวิตของคนไร้บ้านนั้นมีความผูกพันกับพื้นท่ีเศรษฐกิจ แม้สนามหลวงจะเปล่ียน

บทบาทไปเช่นไรแต่ก็ยังสามารถตอบโจทย์ให้กับคนไร้บ้านได้เสมอมา 

2.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก  

ในการลงพื้นท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ก าชับว่า หากผู้ใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะมีการขอเงินห้ามอาสาสมัคร

ให้เงินโดยเด็ดขาด เพราะคนพวกนี้อาจเป็นพวกขอทานท่ีมักหากินในพื้นท่ีนี้ ดังนั้นการให้เงินจะท าให้

คนกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์  ช่วงแรกผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับคนสนามหลวง

ในขณะลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยมีเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิคอยเป็นพี่เล้ียงอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งพวกเขาจะ

พูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดยผู้วิจัยใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีทางเลือกในการสร้างเรื่อง

เล่าเช่น บ้านเกิดอยู่ท่ีไหน มีอาชีพอะไรมาก่อน มีครอบครัวหรือไม่ เหตุใดจึงมาอาศัยอยู่ท่ีสนามหลวง 

เคยกลับไปเยี่ยมบ้านบ้างหรือไม่ จากการสัมภาษณ์พบว่า หากค าถามใดกระทบกับความรู้ สึกท่ี

เปราะบางในชีวิต พวกเขาจะสร้างความคลุมเครือเพื่อหลีกเล่ียงการตอบค าถาม โดยผู้วิจัยจะไม่

คาดค้ันค าตอบแต่ใช้การสอบถามภูมิหลังหรือเหตุการณ์ท่ีเปราะบางในชีวิตพวกเขาจากเจ้าหน้าท่ีแทน 

อุปสรรคส าคัญคือ คนสนามหลวงมีความไม่ไว้วางใจผู้วิจัยซึ่งเป็นคนแปลกหน้าส าหรับพวกเขานั่นเอง 

จากการลงพื้นท่ีใช้เวลาประมาณหนึ่งปีท าให้ผู้วิจัยเข้าใจวิถีชีวิตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นเช่น 
สาเหตุท่ีท าให้คนสนามหลวงต้องออกจากบ้าน การปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ภายนอกของคนสนามหลวง 
คนสนามหลวงท่ีเป็นผู้ตกค้างหรือได้รับผลกระทบทางการเมืองและผลกระทบจากการจัดระเบียบของ
ภาครัฐ 

การลงพื้นท่ีในช่วงปีท่ีสอง ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการศึกษาจากทักษะการสัมภาษณ์ในการวิจัย

แนวเรื่องเล่าของเดวิด ซิลเวอร์แมน(Silverman, 2001) มาเป็นฐานคิดในการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์

จากเรื่องเล่าของคนสนามหลวง ซิลเวอร์แมน ช้ีให้ เห็นว่า เราน่าจะมองการสัมภาษณ์เป็นการ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างคู่ร่วมการสนทนา ( Interlocutors) ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน

และท าความเข้าใจต่อกันโดยอาศัยบทสนทนาท่ีธรรมดาอย่างท่ีสุด การสัมภาษณ์เป็นเสมือนการปฏิสัง

สรรค์และเป็นพื้นท่ีแห่งการผลิตเรื่องเล่าให้เกิดข้ึน  

หลักของแนวคิดคือ การเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบไม่ได้เป็นส่ิงผิดปกติหรือส่ิง

แปลกปลอมไปจากบทสนทนาในชีวิตประจ าวันของผู้คนแต่ประการใด ในหลายๆ กรณีท่ีมีการ

สัมภาษณ์พูดคุยกัน นักวิจัยพบว่าบทสนทนาท่ีเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดน าไปสู่เรื่องเล่าอย่างเป็น

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการสัมภาษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติชีวิต (life histories) ของ

ผู้คน หรือสนทนาเกี่ยวกับบริบทขององค์กร หรือการท างาน เรื่องเล่าเกิดขึ้นจากการซักถามและการ

ตอบค าถามท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ  

เราอาจจะมองได้ว่า ชุมชนแต่ละแห่งเป็นเสมือนพื้นท่ีแห่งการผลิตสร้างเรื่องเล่า ท่ามกลาง

หลายๆ ส่ิงหลายๆ อย่างท่ีชุมชนอาจจะผลิตสร้างขึ้นมา การสัมภาษณ์กลายเป็นพื้นท่ีขนาดจุลภาค 

(Micro-site) ของการผลิตสร้างดังกล่าว หรือชุมชนอาจจะเป็นเพียงแค่พื้นท่ีของการกระจายเรื่องเล่า 

ท่ีนักวิจัยได้เคยผลิตสร้างเอาไว้เมื่อครั้งก่อนก็เป็นได้ ดังนั้นการสัมภาษณ์เมื่อมีการบันทึกไว้โดยเทป วีดิ

ทัศน์ อาจจะเป็นเหมือนปฏิสัมพันธ์ท่ีถูกบันทึกเอาไว้ ต่อมามีการวิเคราะห์บทสนทนาท่ีใช้เทป     วีดิ

ทัศน์เป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ การสัมภาษณ์จึงยิ่งมีการเคล่ือนไหวจนเป็นเหมือนบทสนทนาท่ีมีการ

ยักย้ายถ่ายเท โดยท่ีกระบวนการยักย้ายถ่ายเทเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยการยอมรับของท้ังสองฝ่ายท่ีเป็นคู่

สนทนา การสนทนาดังกล่าว เราอาจจะพบว่าเต็มไปด้วยความรู้อันอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ทางสังคม (Social practice) ท่ีคู่สนทนาร่วมกันผลิตสร้างผ่านเรื่องเล่า  

ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ท่ีถูกสัมภาษณ์อาจจะเล่าเรื่องซ้ าใหม่ (Retell narratives) 

หมุนเวียนอยู่ในพื้นท่ีการปฏิบัตินั้นๆ หรือการสัมภาษณ์ในตัวมันเอง อาจกลายเป็นพื้นท่ีแห่งการผลิต

สร้างเรื่องเล่า ผู้ถูกสัมภาษณ์บางครั้งจะตอบสนองต่อผู้สัมภาษณ์ผ่านการใช้เรื่องเล่าท่ีคุ้นเคย มากกว่า

ท่ีจะตีความหมายจากการหยั่งรู้ในโลกอัตวิสัยของบุคคล ขณะเดียวกัน เราก็อาจจะโต้แย้งได้ว่า การ

หยั่งรู้ความหมายในโลกอัตวิสัยของบุคคลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการผลิตสร้างเรื่องเล่าท่ีบุคคลคุ้นเคย

เท่านั้น ท้ังนี้ เราทุกคนด าเนินชีวิตอยู่ – ส่ือสารกับ – กระแสวัฒนธรรมท่ีไม่มีวันหยุดหย่อน ผู้คนใช้

โครงเรื่องท่ีได้ยินได้เห็นมาจากรายการทีวี หนังชุด หรือแม้แต่เทพนิยายของเด็กๆ มาเป็นประโยชน์ใน

การสร้างโครงเรื่องของเรื่องเล่าของเรานั่นเอง(กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2552)  
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงเปล่ียนมาใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับเจ้าหน้าท่ี
มูลนิธิอิสรชนและคนสนามหลวงท่ีมีความอาวุโสเนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมานานและมีเวลาว่างจึงมี
ความพร้อมท่ีจะให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งบุคคลท้ังสองกลุ่มนี้ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสนามหลวงได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาประชากรคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครพบว่า มีคนไร้บ้านจ านวนมากในเขต
พระนคร พวกเขาเหล่านี้ตัดสินใจออกจากบ้านแต่ไม่มีท่ีไป จึงด้ันด้นเข้ามาอาศัยในพื้นท่ีสาธารณะ
รอบสนามหลวง ซึ่งการรวมกลุ่มของคนไร้บ้านในพื้นท่ีรอบสนามหลวงนั้นเกิดขึ้นมากว่าส่ีสิบปี โดย
เรียกว่า‘ชุมชนสนามหลวง’และนิยามตนเองว่า ‘คนสนามหลวง’หรือ ‘คนคลองหลอด’ แทนค าว่า 
“คนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน” เพราะคนสนามหลวงต้องการแสดงให้สังคมตระหนักว่า พวกเขาเป็น
บุคคลผู้มีถ่ินพ านักอาศัยเป็นหลักแหล่งคือ พื้นท่ีรอบสนามหลวง ซึ่งพวกเขาต่างยืนยันว่าเป็น “บ้าน” 
ของพวกเขา  

 

คนสนามหลวง : คนไร้บ้านในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
 

คนสนามหลวงคือ กลุ่มคนไร้บ้านท่ีอยู่ในสถานการณ์ล าบากจากวาทกรรมท่ีครอบง า
สังคมไทย ซึ่งวาทกรรมนั้นเป็นกลวิธีหรือเทคนิคในการควบคุมของสังคมสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่า การ
จัดการกับคนสนามหลวงนั้นเป็นเรื่องของการใช้อ านาจและความรุนแรงเข้าไปบังคับจัดการของวาท
กรรมชุดหนึ่ง ท่ีท าให้สังคมเห็นว่า “พวกเขาเป็นคนอื่น" ท าให้เกิดการไมไวเนื้อเช่ือใจ ความเกลียดชัง 
หรือไมสนใจในชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งการท่ีภาครัฐมองวา คนสนามหลวงเป็นคนอื่น 
ท าให้ง่ายต่อการเอารัดเอาเปรียบ และน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในท่ีสุด พวกเขาต้องเผชิญกับข้อสงสัย
ท่ีกัดกร่อนตนเองเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ ข้อสงสัยดังกล่าวจะถูกกระตุ้นในยาม
ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม เพราะต้องเผชิญกับสายตาท่ีมองด้วยความหวาดระแวง ดูถูก ซึ่งคน
สนามหลวงต้องพยายามตอบค าถามให้กับตนเองเกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตอยู่ส่งผลให้พวกเขา
เกิดความรู้สึกสับสนไม่รู้แน่ว่าตนเองคืออะไร ไม่มั่นใจในความสามารถของตน และไม่ไว้วางใจใน
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น  
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การสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของคนสนามหลวง  
คนสนามหลวงสร้างอัตลักษณ์ทางเลือกของตนขึ้นมาเพื่อต่อรองกับอัตลักษณ์ท่ีถูกสร้างให้ 

ชุมชนสนามหลวงเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ไม่มั่นคง เป็นชุมชนแบบความรู้สึก (community of 
feeling) อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนนี้คือ ไม่เก็บกดปิดกั้นความแตกต่างหลากหลาย ขณะเดียวกันก็
มีความรู้สึกร่วมกัน คือ ไม่ชอบชีวิตแบบเมืองสมัยใหม่ การรวมกลุ่มเป็นไปด้วยความสมัครใจ  

การปลดปล่อยจากพันธนาการต่างๆ ในสังคมผ่านเรือนร่างทางกายภาพ ไม่ว่าจะในรูปการ
แต่งกายท่ีสกปรกมอมแมมรวมท้ังวัสดุอุปกรณ์การเดินทางประกอบด้วยถุงพลาสติกใบใหญ่ส าหรับใส่
สัมภาระเส้ือผ้าและขวดพลาสติก ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังละท้ิงอัตลักษณ์ทางสังคมเพื่อลืมอดีตเช่น ช่ือ 
ทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศัย ครอบครัว คนสนามหลวงเลือกท่ีจะใช้ชีวิตในพื้นท่ีสนามหลวงเพราะสารัตถะของ
กลุ่มคือ การเป็นนักเดินทางล่าขยะหรือการขายอาหารนกพิราบเพื่อส่ือถึงความเป็นอิสระ การเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ด้วยการหาเล้ียงชีพจาการเก็บของเก่าโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทอง พวกเขาปฏิเสธวิถีชีวิตแบบ
เมืองด้วยการฉีกออกไปจากวิถีชีวิตท่ีรีบเร่ง บีบค้ันและเคร่งเครียด ไปสู่ชีวิตท่ีเป็นการเดินเท้าค่อยๆ
ส ารวจเส้นทาง ใกล้ชิดกับธรรมชาติและไม่เป็นทาสของเวลา เพราะการท าให้พื้นท่ีสาธารณะ (Public 
space) อย่างบาทวิถีทางเท้าของสนามหลวงกลายเป็นบ้านเพิงพักอาศัยหลับนอนช่ัวคราวนั้นมีนัยของ
การต่อต้านขัดขืนอย่างเป็นรูปธรรม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2550)  

วิถีชีวิตของคนสนามหลวงจึงมีนัยของการด้ินรนต่อสู้อยู่ตลอดเวลาและมีความพยายามท่ีจะ
หาหนทางเพื่อแสดงออกถึงความมีตัวตนในสังคม โดยไม่ยอมตกอยู่ในพื้นท่ีซึ่งสังคมก าหนดคือ การ
พยายามใช้ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นปกติสุข มีการใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดด้วยกลยุทธ์ของการ
เคล่ือนไหวไปมาไม่หยุดนิ่ง กลมกลืนกับกับพื้นท่ี และไม่แสดงตนในรูปแบบใดแบบหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ
เช่น การย้ายท่ีนอน การเปล่ียนช่ือ เพื่อเป็นการป้องกันตัวไม่ให้ถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมได้ ดังนั้นอัตลักษณ์
ของพวกเขาจึงมีลักษณะของการสร้างภาพท่ีคลุมเคลือ และเป็นอัตลักษณ์แบบผสมผสาน (Hybrid 
Identity)(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) 

ชุมชนสนามหลวงเกิดจากการรวมตัวกันของ “คนมีบ้านท่ีอยู่อาศัยแต่ไม่ต้องการกลับบ้าน” 
คนสนามหลวงจึงต้องการความเป็นอิสระ และความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีอบอุ่นแม้จะไม่มีท่ีพักอาศัยอยู่
อย่างถาวรก็ตาม หลายคนเลือกท่ีจะอยู่ในท่ีสาธารณะอย่างอบอุ่นกับครอบครัวใหม่ท่ีพบเจอในท่ี
สาธารณะ และท้ิงอดีตของตนเองไว้ข้างหลัง(มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย , 2553) ดังนั้นพวกเขาจึง
พยายามลบอดีตเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยวิธีการเปล่ียนอัตลักษณ์ตัวตนง่ายๆเช่น การเปล่ียนช่ือ 
นอกจากนี้พวกเขายังสร้างต านานความเช่ือของกลุ่มเกี่ยวกับความตายของคนไร้บ้านในพื้นท่ี
สนามหลวง 



  
 

 

74 

การเปลี่ยนชื่อ 
 

เมื่อคนไร้บ้านมาอาศัยอยู่ท่ีสนามหลวง พวกเขาจะเริ่มเปล่ียนช่ือ โดยช่ือแรกท่ีเปล่ียนจะ
เป็นช่ือท่ีคล้ายหรือใกล้เคียงกับช่ือเดิม แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนในชุมชนจะเริ่มรู้จักคุ้นเคยเขาในช่ือท่ี
สองมากขึ้น จากนั้นเขาจะเปล่ียนช่ือไปอีกเรื่อยๆ จนสุดท้ายเขาจะลืมช่ือดั้งเดิมของตนเองไปในท่ีสุด 
โดยคนสนามหลวงมักจะยึดถือว่าช่ือท่ีสองนั้นคือช่ือจริงของตน จึงสะท้อนให้เห็นว่า พวกเขาเลือกท่ี
จะลบอดีตของตน  

ความเชื่อเร่ือง 30 วันกลับมาตายรัง 

ความเช่ือของคนเฒ่าคนแก่ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสนามหลวงมานาน มักบอกเล่าให้กับลูกหลาน
เกี่ยวกับอาถรรพ์ของสนามหลวง เรื่องเล่านี้มาจากเหตุการณ์จริงท่ีมักเกิดขึ้นกับคนสนามหลวงเป็น
ปกติคือ คนไร้บ้านท่ีเข้ามาอาศัยในพื้นท่ีติดต่อกันนานถึงสามสิบวัน คนผู้นั้นจะต้องตายท่ีสนามหลวง 
ซึ่งอาถรรพ์นี้มักเกิดขึ้นกับคนสนามหลวงหลายคนท่ีเคยตัดสินใจกลับบ้านหรือไปท ามาหากินในพื้นท่ี
อื่น ไม่นานนักพวกเขาก็ต้องกลับมาเสียชีวิตท่ีสนามหลวงกันแทบท้ังส้ิน โดยเฉพาะบริเวณต้นไม้ใหญ่ 
สวนหย่อมด้านข้างพระแม่ธรณีบีบมวยผมและท่ีสนามหญ้าของอนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ เป็นพื้นท่ีซึ่งมี
คนสนามหลวงท่ีจบชีวิตไปกว่าร้อยศพแล้ว 

 

  
 

ภาพที่ 31 สวนหย่อมด้านหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมและอนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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เสน่ห์ของสนามหลวงก็ง่ายๆ ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องชอบ เพราะอากาศเย็นสบาย แถมยัง
เงียบสงบท้ังๆ ท่ีเดินออกพ้นขอบสนามหลวง ก็จะเห็นภาพรถราวิ่งกันขวักไขว่ ส่วนเรื่อง
มนต์ขลังนั้น ก็เพราะเสน่ห์ของสนามหลวงท่ีท าให้ใครเคยมาแล้วต้องอยากกลับมาอีก 

                  ลุงวิทย์ (มูลนิธิอิสรชน, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2559)  
ถ้าใครได้ลองนอนค้างคืนท่ีสนามหลวงติดต่อกันนาน 30 วันข้ึนไป รับรองว่า สุดท้ายก็ต้อง
ตายท่ีนี่  มีอยู่คนหนึ่งจ าได้แม่น ว่าพอหลังจากที่เจ้าหน้าท่ีพาเขาไปอยู่ท่ีบ้านพักย่านมีนบุรี 
เขาอยู่บ้านได้สามคืน แล้วก็หนีออกมา กระเสือกกระสนเพื่อท่ีจะมาเสียชีวิตท่ีสนามหลวง
ในวันท่ีสี่ 

            นที สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน (ผู้วิจัย, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558) 

เรื่องเล่า “30 วันกลับมาตายรัง” นี้มีนัยสะท้อนถึงการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณของคน
สนามหลวงคือ การเรียนรู้ความจริงของชีวิต จากการเส่ือมถอยของกายสังขารอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง รวมท้ังการเผาศพแบบเดิมคือการเผากลางแจ้ง เพื่อให้คนในชุมชนท้ังหมดร่วมกันเฝ้าดูการ
ส้ินสุดของร่างกายท่ีไม่สามารถน าส่ิงใดติดตัวไปกับเราได้  โดยเฉพาะธรรมเนียมการเตรียมตัวตายของ
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรัง ความตายหรือคนตายจึงเป็นส่ิงธรรมดาส าหรับพวกเขา ซึ่งสอดคล้องกับ
ธรรมเนียมไทยท่ีเน้นการให้อภัยแก่คนตายไปแล้วเสมอ  

เนื่องจากคนสนามหลวงส่วนใหญ่เคยท าผิดพลาดต่อครอบครัว ดังนั้นเมื่อถามว่าเขาต้องการ
อะไรในชีวิต พวกเขามักจะตอบเหมือนกันว่า ต้องการขอขมากับครอบครัวหรือคนท่ีเขาเคยท าร้ายและ
อยากให้อโหสิกรรมต่อเขาเพื่อละวางความอาฆาตจองเวรต่อกันในชาติหน้า ตัวอย่างเช่น คน
สนามหลวงท่ีอยู่ในวัยชราท่ีรู้ตัวว่า ตนเองจะอยู่อีกไม่นาน จึงมักจะอยากกลับไปบ้านเดิมเพื่อส่ังเสีย
จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกให้ลูกหลานให้เรียบร้อยแล้วจึงมักจะหวนกลับมาตายรังด้วยความหมดห่วง 
มีคนชราจ านวนมากท่ีอยากกลับไปหาครอบครัวแต่จ าทางกลับบ้านไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิก็พยายาม
ตามหาครอบครัวแต่คนชราเหล่านี้ก็มักจะเสียชีวิตไปก่อนเสมอ 
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ภาพที่ 32 คนสนามหลวงกับภาพรัชกาลท่ี 9 และฉากวัดพระศรีรัตนศาสดารามในยามค่ าคืน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

นอกจากนี้เรื่องเล่ายังสะท้อนความสัมพันธ์ด้านจิตใจของคนสนามหลวงกับความเช่ือทาง
ศาสนา จิตวิญญาณหรือส่ิงสูงสุดในพื้นท่ีสนามหลวงแห่งนี้ เพราะการได้เสียชีวิตในพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
นับว่า เป็นเกียรติยศสูงสุดท่ีได้เสียชีวิตใกล้ชิดกับส่ิงสูงสุดท่ีพวกเขาศรัทธา เพราะการตายเช่นนี้เปรียบ
เหมือนการได้ขึ้นสวรรค์ คนสนามหลวงส่วนใหญ่จึงมีความประสงค์ท่ีจะตายเป็นศพไร้ญาติข้างถนน
นั่นเอง 

เนื่องจากวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังเป็นท่ีสถิตของส่ิงสูงสุดทางจิตใจของคน
สนามหลวงมาโดยตลอด จากการสัมภาษณ์จะพบว่า ก่อนนอนคนสนามหลวงมักจะสวดมนต์ขอพรเป็น
ประจ า โดยพวกเขาจะไม่หันปลายเท้าไปทางวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังโดยเด็ดขาด 
โดยเฉพาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลท่ี 9 นั้น พวกเขาจะไปร่วมจุดเทียนกับกลุ่มประชาชน
เพื่อแสดงความภักดีแด่พระองค์อยู่เสมอ  

ก็อยากอยู่อย่างสงบนะ อยู่อย่างพอเพียง อะไรประมาณนี้ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง 
อยู่อย่างนี้ป้าก็ชอบนะ สบายใจดี แล้วยิ่งเราอยู่ในประเทศไทยด้วย มีความสุขท่ีเกิดมาตอนนี้ 
คิดว่าเราจะไม่ได้เจอในช่วงเวลาแบบนี้อีกแล้ว ท่ีได้เกิดมาในรัชกาลท่ี 9 ท่ีสุดแล้วล่ะส าหรับป้า  

                                                     ป้าอารีย์ (มูลนิธิอิสรชน,สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2558) 
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เร่ืองเล่าชีวิตของคนสนามหลวง  

ผู้วิจัยพบว่า เรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงนั้นมีความคล้ายคลึงกันในด้านปัญหาท่ีท าให้
ต้องออกจากบ้าน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเปราะบางของครอบครัวและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงท่ีผู้คนในชุมชนให้การยอมรับนับถือว่าเป็น
บุคคลผู้ท่ีมีความประพฤติดี โดยแบ่งเป็นสองลักษณะดังนี้ 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรักของสามีภรรยาคนไร้บ้านท่ีมาพบรัก ร่วมทุกข์ร่วมสุขและจบชีวิตท่ี
สนามหลวง ซึ่งสะท้อนเรื่องความซื่อสัตย์ของคู่รักเช่น เรื่องของโจ้กับอุ้ม (ต านานรักสนามหลวง) และ
เรื่องเล่าของคู่รักท่ีแสดงออกถึงการช่วยเหลือและให้โอกาสต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่น เรื่องของป้าพร
กับลุงสมปอง 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและด้ินรนต่อสู้กับการถูกตีตราจากความพิการ 
การติดสุราหรือปัญหาชีวิตจนสามารถหลุดพ้นจากการเป็นคนไร้บ้านได้เช่น พี่เครา ลุงสมบูรณ์ ลุงชัย
พร 

โดยเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้นามสมมุติแทนช่ือ
ของบุคคลในเรื่อง รวมทั้งได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเรื่องราวเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 

เร่ืองเล่าชีวิตเก่ียวกับความรักของคนสนามหลวง  

 

  
 

ภาพที่ 33 โจ้กับอุ้มก าลังเดินข้ามถนนเพื่อไปเก็บขวดน้ าพลาสติกท่ีสนามหลวง  
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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โจ้กับอุ้ม (นามสมมติ) : ต านานรักสนามหลวง  

โจ้ชายวัยกลางคนผู้เป็นสามีกับอุ้มภรรยา พวกเขาพบรักกันท่ีสนามหลวง ขณะนั้นอุ้มไม่มี

งานท าโจ้ซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าจึงเข้าไปช่วยเหลือจนเกิดความชอบพอกัน ท้ังสองตกลงแต่งงานกัน

และไปอาศัยอยู่บ้านแม่ของโจ้ท่ีบางปะกอกจนมีลูกด้วยกัน 3 คน คนโตเป็นผู้ชายอาศัยอยู่กับปู่ คนท่ี

สองเป็นผู้หญิงอยู่กับพี่สาวของอุ้ม  

อุบัติเหตุในชีวิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อโจ้ได้ย้ายไปท างานเป็นพนักงานขายของท่ีจังหวัดกระบี่ โดย
พาอุ้มและลูกสาวคนเล็กท่ีมีอายุได้เพียงหนึ่งปีเศษไปอยู่ด้วย โจ้ต้องออกไปขายสินค้าในจังหวัด
ใกล้เคียงท าให้ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน จนวันหนึ่งทางบริษัทแจ้งข่าวว่า ลูกสาวเสียชีวิต โจ้จึงรับกลับไปบ้าน
และพบสาเหตุการตายว่า ลูกสาวถูกยุงป่ากัดเป็นไข้มาเลเลียจนเสียชีวิตเพราะตอนกลางคืนบ้านท่ีพัก
อาศัยจะมียุงเยอะมาก ความสูญเสียครั้งนี้ท าให้อุ้มเสียใจอย่างรุนแรงจนมีอาการป่วยทางจิตคือ ไม่พูด
ไม่จากันใคร มักโวยวายจรถึงขั้นท าร้ายผู้คนรอบข้าง แต่เธอจะพูดคุยและเช่ือฟังโจ้เพียงคนเดียว
เท่านั้น  น ามาซึ่งวิกฤตชีวิตของครอบครัวที่ต้องเผชิญร่วมกัน 

 
เนื่องจากแม่ของโจ้หวาดกลัวว่าอุ้มเป็นคนบ้าอาจท าร้ายลูกได้ โจ้กับอุ้มจึงออกมาอาศัยอยู่ท่ี

สนามหลวงยังชีพด้วยการเก็บของเก่าขายพอมีรายได้จุนเจือปากท้อง  ความรุนแรงของอาการป่วย
ของอุ้มอยู่ในขั้นเป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะถ้าวันไหนท่ีโจ้ไม่อยู่ อุ้มจะอาละวาดท าร้าย
ผู้คนในชุมชนโดยไม่มีสาเหตุ 

 

อุ้ม ลูกสาวมันตาย มันเสียใจมากจนเสียสติ ใครเข้าใกล้มันไม่ได้หรอก ถ้าว่าเขาไม่ได้

กินกาแฟเนี่ย ใครเข้าใกล้ไม่ได้เลย พี่โจ้เข้าใกล้ได้คนเดียว ขนาดพี่โจ้เคยโดนมันตีแขนหัก แล้ว

ก็หัวแตก แล้วทีนี้ต ารวจก็มาห้าม เอารถฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลกลาง หมอจะให้นอนอยู่

โรงพยาบาลต่อ แต่ว่าเราไม่นอน เพราะว่ามันนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้นะ เด๋ียวไประรานใคร มีเร่ือง

กับใคร เราจะล าบาก 

  พี่โจ้ไม่ยึดถือทางโลก ถ้าว่าเราเป็นอะไรข้ึนมา ไม่ว่ากินอิ่มหรือกินไม่อิ่ม ถึงเวลาเรา
ตายไป เราก็ไปตามทางของเรา ก็บอกอุ้มแล้วว่า ถ้าเราเป็นอะไรไปในกระเป๋าเสื้อผ้า มีบัตร
ประกันชีวิตของพี่โจ้ แล้วก็บัตรประชาชนของท้ังสองคน ไปแจ้งต ารวจได้เลย เพราะว่าเราท า
ให้ลูกทุกคนหมดแล้ว ลูกชาย ลูกสาว แล้วก็ของอุ้มด้วย ก็เลยบอกว่าเราไม่เป็นห่วง ถ้าเกิดว่า
เราตายข้ึนมา 
      โจ้ (มูลนิธิอิสรชน,สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2556) 
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ด้านสุขภาพของโจ้เองนั้นก็เริ่มมีอาการสมองเส่ือม พูดจาวกวนและมีร่างกายซูบผอมลง
อย่างมาก ต่อมาในปีพ.ศ. 2558 โจ้ได้เสียชีวิตลงจากโรคปอดอักเสบท่ีบริเวณคลองหลอดนั่นเอง ส่วน
อุ้มยังคงใช้ชีวิตตามล าพังบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในตรอกสาเก  โดยมีพี่ระซึ่งเป็นเพื่อนกับโจ้ได้
เข้ามาช่วยดูแลคอยหาอาหารและกาแฟให้กิน ไม่นานพี่ระก็มีอาการป่วยจนเดินไม่ได้และเสียชีวิตท่ีริม
คลองหลอดเช่นกัน คนสนามหลวงท่ีเป็นกลุ่มคนชราจึงรับหน้าท่ีช่วยกันดูแลอุ้มต่อไป โดยต้องให้กิน
กาแฟทุกวันมิเช่นนั้นอุ้มจะเดินไปหากาแฟกิน ซึ่งคนท่ีไม่รู้ว่าเธอป่วยก็มักตวาดขับไล่ ท าให้อุ้มกลัวจน
อาระวาดท าร้ายผู้คนโดยไม่รู้ตัว 

ในปีพ.ศ.2560 อุ้มหายไปจากตรอกสาเก โดยมีคุณยายคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ว่า ช่วง
กลางดึกตนเองนอนหลับอยู่ริมคลองตรงข้ามกับตู้โทรศัพท์ท่ีอุ้มนอนอยู่ ตกใจต่ืนเพราะได้ยินเสียงรถ
จอดและผู้หญิงร้องโวยวาย คุณยายจึงลืมตามมองออกไปเห็นผู้ชายสามคนช่วยกันพาตัวอุ้มขึ้นรถขับ
ออกไปอย่างรวดเร็ว จนถึงวันนี้ไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลย 

  
 

ภาพที่ 34 ป้าพรกับลุงสมปอง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

ป้าพรกับลุงสมปอง (นามสมมติ) 

ป้าพรใช้ชีวิตท่ีคลองหลอด สนามหลวง มายาวนานกว่า 37 ปี ปัจจุบันป้าพรมีอาชีพร้อย
พวงมาลัยส่งให้แม่ค้าและช่วยสามีคัดแยกของเก่าบริเวณเพิงหมาแหงนเล็กๆ ริมคลองหลอด อดีตของ
ป้าพรมีความคล้ายคลึงกับละครโทรทัศน์เป็นอย่างยิ่งแต่ทว่ามันคือชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีเต็มไป
ด้วยอุปสรรคนานับประการ 
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ป้าพรเป็นคนต่างจังหวัดท่ีเข้ามาแสวงหาโอกาสดีๆ ในกรุงเทพฯ แต่ก็ได้ท างานประเภทเด็ก
เสริฟท์ตามร้านอาหารต่อมาก็ได้ท างานเป็นแม่บ้าน จนได้แต่งงานกับสามีท่ีเป็นพนักงานรับรถในสถาน
บันเทิงยามค่ าคืนและมีลูกสาวด้วยกัน 2 คน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
สามีเป็นคนติดเหล้าติดการพนัน ด้วยเหตุนี้ป้าพรจึงต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว สามีจึงให้ป้า
พรท าอาชีพเสริมเป็นหญิงบริการทางเพศในตอนกลางคืน โดยจะมานั่งหาลูกค้าบริเวณโรงแรม
รัตนโกสินทร์หรือตรอกสาเก ป้าพรกลัวมากแต่ก็ต้องท าเธอจึงคลายความทุกข์ด้วยการด่ืมเหล้าจนใน
ท่ีสุดก็กลายเป็นคนติดเหล้าเช่นเดียวกับสามี  

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกสาวของป้าพรเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่างก็แยกตัวออกไปท้ังสอง
คน โดยลูกสาวได้บอกเหตุผลของการทอดท้ิงแม่ว่า ไม่ชอบท่ีแม่เป็นคนขี้เหล้าถ้าแม่เลิกเหล้าได้พวก
เขาจึงจะกลับมาอยู่ด้วย 

เหมือนเราตาบอด..ไม่มีท่ีไป...ท าให้เรากลายเป็นผู้หญิงบริการ!..ไปโดยปริยาย ชีวิต
ป้าไม่เคยสมหวัง..แม้กระทั่งพ่อแม่ท่ีแท้จริงป้าก็ไม่เคยมี..ป้าถึงน้อยใจลูกว่า ลูกมันยังดีกว่า
ป้าที่มันยังรู้ว่าป้าเป็นแม่...เบ่งออกมา...กินนมแม่ด้วย..แต่ตัวป้าเอง..ป้าโดนเขาเก็บมาเลี้ยง
..เขาเก็บมาจากไหน ป้ายังไม่รู้เลย! คิดถึงลูกสุดๆ เลย เมื่อกี้นั่งท างานอยู่ก็ร้องไห้ ป้าอยาก
เห็นหน้าเขา แต่ป้าไปหาเขาไม่ได้..ไปเขาก็เมินไม่พูดด้วย! แค่เขามาหา ป้าก็ดีใจจะแย่แล้ว  
ป้าไม่ด้ินรนอยากได้อะไรอีกแล้ว จะขอตายท่ีคลองหลอดนี่แหละไม่อยากได้อะไรจากลูก
หรอก แต่ก่อนตายขอให้ได้กอดลูกสักนิดก็ยังดี  
    ป้าพร (มูลนิธิอิสรชน, สัมภาษณ์ 4 พฤษภาคม 2557) 
 

 เมื่อลูกทอดท้ิงไปท าให้ป้าพรเสียใจ กินเหล้าเมามายนอนอยู่ริมคลองหลอดโดยท่ีสามีก็ไม่มา
เหลียวแล ลุงสมปอง คนสนามหลวงชาวอีสานได้มาพบป้าพร ได้พูดคุยปรับทุกข์กัน ลุงสมปองรู้สึก
สงสารจึงช่วยดูแลหาข้าวหาน้ าให้กิน ท้ังสองคนเห็นอกเห็นใจกันจนเกิดเป็นความรัก ลุงสมปองจึง
เจรจาขอซื้อป้าพรจากสามีขี้เมาด้วยเงินจ านวน 500 บาท  จากนั้นพวกเขาได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่
ด้วยกันท่ีเพิงพักริมคลองหลอดโดยสมปองจะไปหาเก็บของเก่ามาขาย ส่วนป้าพรก็เลิกอาชีพขาย
บริการทางเพศมารับจ้างร้อยพวงมาลัย รายได้ก็ไม่มากแค่พอมีพอกินไปวันๆ 

พรเป็นผู้หญิงหากินกลางคืนก็ช่าง! แต่ตอนนี้เรายอมรับว่า การบ้านการเรือนเขาดี..แต่
ก่อนเห็นเขาอยู่ตรงต้นมะขามดูคล้ายคนเร่ร่อน..นอนอยู่..แต่เขาก็ไม่เคยขอตังค์ใครกินนะ..ถึง
จะมาอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เคยขอตังค์ใครกิน!               

                                                          สมปอง (มูลนิธิอิสรชน,สัมภาษณ์ 4 พฤษภาคม 2557) 
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เร่ืองเล่าเก่ียวกับการใช้ชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี 

 

   
 

ภาพที่ 35 พี่เครา 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

พี่เครา (นามสมมติ) 

พี่เคราเป็นชายวัยกลางคนท่ีใช้ชีวิตสันโดษและอาศัยท่ีสนามหลวงคลองหลอดมาเป็นเวลา
กว่า 15 ปีแล้ว โดยพี่เคราได้เล่าถึงวิกฤตชีวิตท่ีเป็นจุดเปล่ียนท าให้เขาตัดสินใจหนีจากสังคมมาเป็นคน
สนามหลวงว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องราวความรักในวัยเรียนท่ีผิดพลาดท าให้ผู้หญิงเกิดต้ังท้อง จึงต้อง
แต่งงานกันท่ามกลางความอึดอัดของผู้ใหญ่ท้ังสองฝ่าย เนื่องจากครอบครัวฝ่ายหญิงมีฐานะดีและมี
หน้ามีตาในสังคม แต่ไม่นานผู้หญิงเกิดแท้ง พี่เคราเสียใจท่ีต้องสูญเสียลูกและรู้สึกผิดท่ีตนเองท าลาย
ชีวิตของผู้หญิงท่ีตนเองรัก เขาจึงตัดสินใจหนีออกมาจากครอบครัวเพื่อเปิดทางให้คนรักได้เริ่มต้นชีวิต
ใหม่กับคนท่ีสมฐานะ 

ความผิดหวังท าให้พี่เครากินเหล้าเพราะเหล้าเป็นส่ิงท่ีท าให้ลืมความทุกข์ได้ ซัดเซพเนจร
นอนไปตามสถานท่ีต่างๆ จนมาอาศัยท ามาหากินด้วยการเก็บของเก่าอยู่ท่ีสนามหลวง วิกฤตชีวิตก็
เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อพี่เครามึนเมาจนโดนรถชนท าให้บาดเจ็บท่ีขาจึงต้องใส่เฝือก ท างานไม่ได้อยู่ระยะ
หนึ่ง ก็ได้คนสนามหลวงคอยหาข้าวปลาให้กิน ไม่เคยทอดท้ิงกัน ข้อเสียจากอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้
พี่เคราขาพิการใส่เหล็ก เวลาเดินจะขากระเผลกต้องใช้ไม้เท้าช่วยตลอดเวลา แต่ข้อดีคือ พี่เคราเลิก
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เหล้าได้โดยเด็ดขาดเพราะต้องการตัดขาดจากกลุ่มเพื่อนท่ีกินเหล้าแม้จะรู้สึกเหงาท่ีต้องอยู่คนเดียว ไม่
มีกลุ่มเพื่อนไว้พูดคุยเฮฮาสนุกสนานเช่นเดิม 

 

บางครั้งมันก็เหงาถ้านั่งคนเดียว ยิ่งไม่กินเหล้าก็ยิ่ง... เพราะเราต้องการตัดขาดจาก
เพื่อนฝูง ไม่เข้าไปคลุกคลีสุงสิงด้วย ก็เหงานะ...แต่ถ้าเหงาข้ึนมาก็...เก็บขยะอยู่ตอนนี้ แล้วก็
เดินมองนู่นมองนี่ บางครั้งเราก็ต้องการมีคู่ชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหม บางครั้งก็คิดนะ ถ้าเกิดเขาเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน โดยท่ีไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลย แค่ว่ากินข้าวด้วยกัน เก็บขวด ดูแลกัน คิดร่วมกัน 
วันนี้จะท าอะไร ไปอย่างไร แต่ก็คิดแล้วมันยากตอนนี้ก็เลยว่า อยู่กับขยะดีกว่า ให้คนเขามอง
เราเป็นอะไรเร่ือยเปื่อยดีกว่า  
    พี่เครา (มูลนิธิอิสรชน, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2557)  
 

อย่างไรก็ดี พี่เคราได้พบวิธีคลายความเหงาคือ เมื่อรู้สึกเหงาให้รีบเก็บขยะทันที ออกเดินไป
เรื่อยๆ การเดินมองหาขยะตามสถานท่ีต่างๆ ท าให้ได้พบกลุ่มคนโสดสนามหลวงท่ีสนุกกับการพัฒนา
ทักษะในการเก็บของเก่าอย่างมีศาสตร์และศิลป์คือ มีการวางแผน รู้แหล่งขยะท่ีมีมูลค่า รู้เวลาเก็บท า
ให้ไม่เหนื่อย ความมีมารยาทรู้จักหยุดหลบหลีก คนล่าขยะกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตสันโดษและจะเดินหาของ
ท้ังวัน ไม่พูดไม่คุยไร้สาระ ตกค่ าก็รีบนอนเช้ามาก็ออกล่าขยะ พี่เคราจึงรู้สึกมีความสุขสงบมากขึ้น ท่ีไม่
ต้องพึงพาเหล้าหรือคนอื่นเพื่อลืมความทุกข์ใจในอดีตอีกเลย พี่เคราไม่คิดเรื่องการมีชีวิตคู่อีกเลย
เพราะเขาตระหนักว่า การมีชีวิตอยู่กับขยะนั้นมีความสุขกว่าอยู่กับคน แม้คนในสังคมจะมองว่าเป็น
ขอทานหรือมิจฉาชีพก็ตาม 

พี่เคราเคยตัดสินใจไปอยู่ท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง นนทบุรีและพัฒนาตนเองจนได้เป็น
เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพักพิง แต่ไม่นานพี่เคราก็กลับมาล่าขยะท่ีสนามหลวงตามเดิมจนในปีพ.ศ. 2561
พี่เคราได้เสียชีวิตจากอาการป่วยเฉียบพลันท่ีริมคลองหลอด 

 



  
 

 

83 

  
 

ภาพที่ 36 ลุงสมบูรณ์ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

ลุงสมบูรณ์ (นามสมมติ) 

ป้ายรถเมล์ร้าง ริมคลองหลอด เป็นท่ีอาศัยหลับนอนของลุงสมบูรณ์ชายตาบอด มีอาชีพเก็บ
ของเก่าขายโดยมีคนสนามหลวงในละแวกเดียวกันคอยดูแลช่วยเหลือมาโดยตลอด การใช้ชีวิตข้างถนน
ของลุงเป็นเรื่องน่าท่ึงมากท่ีชายชราพิการตาบอดจะสามารถอยู่รอดมาได้ด้วยตนเองในพื้นท่ีซึ่งเต็มไป
ด้วยคนร้อยพ่อพันแม่เช่นนี้ ลุงสมบูรณ์เล่าถึงสาเหตุของการเป็นคนพิการไร้บ้านว่า พ่อแม่แยกทางกัน
ท าให้ครอบครัวแหลกสลาย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตลงพี่น้องก็แยกย้ายกันไปคนละทาง ท าให้
ตนเองต้องออกมาใช้ชีวิตข้างถนนตามล าพังต้ังแต่อายุ 11 ปี เร่ร่อนไปเรื่อยจนมาหยุดท่ีสนามหลวง 

เหมือนโชคชะตาซ้ าเติมท าให้ลุงสมบูรณ์ตาบอดสนิทเมื่อ 30 ปีท่ีแล้วจากการติดเช้ือ ท าให้
ลุงยิ่งต้องด้ินรนเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้ ลุงปรับตัวด้วยการจ้างวานผู้ช่วยให้มาเป็นดวงตาช่วยคัดแยก
ขวดพลาสติกเพราะลุงไม่สามารถแยกสีของขวดพลาสติกได้ แม้ตาจะบอดลุงก็ไม่คิดจะไปอยู่ในสถาน
พักพิงคนไร้ท่ีพึ่งแต่อย่างใดเพราะการไปอยู่ในท่ีแบบนั้นเป็นเหมือนสัตว์ที่ถูกกักขัง ไร้อิสระ 

อยู่ตัวคนเดียว...ไม่มีครอบครัวต้ังแต่เด็ก ผมถึงสบายใจ...ไม่เดือดร้อนอะไร...คือเราไม่
มีภาระท่ีต้องเลี้ยงดูใครเลย...ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบอะไร...หากินได้แค่ไหนก็แค่นั้น ท า
ได้มากน้อยก็แล้วแต่เรียวแรงของเราพาไป 

ผมต้องการพิสูจน์ว่า คนตาบอดไม่จ าเป็นต้องมานั่งขอทาน เขาท าอย่างอื่นได้ต้ัง
เยอะแยะ เพียงแต่ว่า...เขาต้องอาศัยคนอื่นบ้างเล็กน้อย...อย่างผมท่ีเก็บขวดก็ต้องอาศัยคน
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ช่วยดูว่า เป็นขวดสี ขวดใส ขวดขุ่น ขนาดตาบอดยังต้องหากินสุจริต..ยังต้องล าบากเลย..คือ
เราไม่ได้ล าบากว่าเราต้องเก็บขวดนะ..คือเราล าบากท่ีว่า เราไม่รู้ว่าเป็นขวดแบบไหน 

เวลาเจ้าหน้าท่ีมา..ก็ต้องหนีกันเพราะไม่อยากไปถูกจับ..ถ้าสถานพักพิงอยู่แล้วมี
ความสุข..ทุกคนคงแห่กันไปให้ต ารวจจับแล้ว! 
           ลุงสมบูรณ์ (มูลนิธิอิสรชน, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2557) 

 
 

ภาพที่ 37 ลุงชัยพร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

ลุงชัยพร (นามสมมติ) 
ลุงชัยพร อายุ 86 ปี สวมเส้ือม่อฮ่อมสีน้ าเงินเก่าๆ คล้องบัตรท่ีคอหลายใบข้อความมีท้ัง

ภาษาไทยและอังกฤษ สะพายย่าม ถุงกระสอบพลาสติกใบใหญ่ภายในบรรจุเส้ือผ้าสองชุด ข้าวของ
เครื่องใช้ หนังสือและดิกชันนารีเพื่อเอาไว้อ่านทบทวนความรู้ ลุงชัยพรใช้ชีวิตเป็นคนสนามหลวงมาก
ว่าสิบปีแล้ว โดยไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะลุงชัยพรป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 
ด ารงชีพด้วยเงินบ านาญเดือนละ 6,000 บาท ลุงมีบ้านเกิดอยู่ท่ีเขตดุสิต กรุงเทพฯ จบปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขแต่ด้วย
วิกฤตชีวิตจึงมาอยู่ท่ีสนามหลวง  

ในสมัยก่อนลุงจะนอนท่ีสนามหลวงแต่เมื่อสนามหลวงปิดจึงย้ายมานอนบริเวณฟุตบาท ริม
ถนนราชด าเนินกลางหรือข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ซึ่งมีหญิงขายบริการอยู่เป็นจ านวนมาก พวกเธอมี
น้ าใจช่วยกันดูแลลุงชัยพรท าให้ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ หากต้องการอาบน้ า ลุงจะไปท่ีริมแม่น้ า
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เจ้าพระยา ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ส่วนเวลาหิวจะฝากท้องกับร้านข้าวแกงตรอกสาเก ตอน
บ่ายๆ จะไปดูทีวีตามร้านค้าข้างถนนหรือไปอ่านหนังสือตามห้องสมุดแต่มักจะถูกเจ้าหน้าท่ีไล่เพราะ
แต่งตัวสกปรก หากช่วงไหนมีการกวาดล้างจับกุมจากทางการลุงจะไปอาศัยท่ีบ้านเพื่อน โดยลุงเน้นว่า 
ถ้าไม่จ าเป็นจะไม่ต้องการไปพักกับใครเพราะตนเองเป็นคนไม่ชอบรบกวนใคร  

ลุงเล่าว่าเป็นคนอาภัพในเรื่องความรักแม้จะมีความสามารถทางการศึกษาก็ตาม ด้วยความ
ท่ีเป็นคนตรงไปตรงมาและการด่ืมสุราอย่างหนักยิ่งเพิ่มอารมณ์โกรธรุนแรงท าให้เกิดความขัดแย้งกับ
คนในครอบครัว จึงตัดสินใจหย่าร้างกับภรรยา แม้จะมีลูกสาวสองคนแต่ก็ไม่เคยได้ติดต่อกันอีกเลย ท้ัง
ท่ีอยากกลับไปหาแต่ด้วยความท่ีตนเองเป็นคนทระนง ไม่ชอบให้ใครมองว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรี 

 

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากกลับไปแก้ตัวเรื่องความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวอีกครั้ง ท่ี
ตัดสินใจทอดท้ิงภรรยาและลูก ท าให้ลูกคิดว่า ลุงเป็นคนเลว สิ่งท่ีเกิดข้ึนทุกวันนี้ น่าจะเป็นผล
กรรมจากชาติก่อน อยากให้ลูกให้อภัยและอยากขออโหสิกรรมให้กับสิ่งท่ีลุงเคยท ากับพวกเขา
ไป  หากต้องตาย ลุงก็ได้ท าพินัยกรรมมอบทรัพย์สินและเงินกองทุนฌาปนกิจท่ีมีเงินสะสมอยู่
เกือบล้านให้กับลูกท้ังหมด เพื่อเป็นการทดแทนท่ีได้ทอดท้ิงไปเมื่อตอนท่ีพวกเขายังเล็ก 
    ลุงชัยพร (มูลนิธิอิสรชน,สัมภาษณ์ 22 มีนาคม2556) 

ทางมูลนิธิอิสรชนได้พบปะพูดคุยกับลุงชัยพรจึงได้ทราบว่า ลุงมีความสามารถทางด้านภาษา
และเป็นผู้มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่แล้ว จึงให้ลุงไปท างานเป็นอาสาสมัครท่ีบ้านมิตร
ไมตรี กรุงเทพฯ ท าหน้าท่ีเป็นล่าม แปลเอกสาร โดยไม่รับค่าตอบแทน ต่อมาลุงชัยพรได้รับรางวัล
ประชาบดีในฐานะผู้ใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะท่ีกระท าคุณความดีแก่สังคม ปัจจุบันลุงชัยพรป่วยหนักจน
ท างานไม่ได้ ในท่ีสุดลูกสาวจึงมารับลุงไปดูแลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลและการลงภาคสนาม 
จากการศึกษาในขั้นตอนแรกท่ีมาจากประสบการณ์ของพ่อท่ีเป็นคนไร้บ้านแอบแฝงโดยผู้วิจัย

ได้น าความรู้สึกของตนเองท่ีอยู่ในภาวะ ไร้บ้านเชิงความรู้สึกมาเช่ือมโยงเพื่อวิเคราะห์ผ่านแนวคิดความ
เป็นชายขอบ ท าให้ตระหนักว่า ผู้ท่ีออกจากครอบครัวไปเป็นคนไร้บ้านนั้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาท่ี
คล้ายคลึงกันคือ ความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตท าให้ตกงาน ความกดดันจากสังคม ดังนั้นพวกเขาจึง
ออกแสวงหาความหมายและตัวตนใหม่ในสังคมใหม่ท่ีรู้สึกผูกพันมาแต่เยาว์วัย สนามหลวงในฐานะพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธิ์หรือบ้านของพ่อจึงกลายเป็นที่พักใจและท่ีท ามาหากิน 
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จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของคนสนามหลวงท่ีอาศัยท ามาหากินอยู่ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์
มาเป็นเวลากว่าส่ีสิบปี พวกเขาจึงมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันอยู่กับพื้นท่ีแห่งนี้อย่างมาก ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับคนสนามหลวงกับพื้นท่ีแห่งนี้คือ พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ พื้นท่ีการเมืองและพื้นท่ีเศรษกิจการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาชีพของคนสนามหลวงอย่างมาก  โดยพบว่า คน
สนามหลวงจะท าอาชีพท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีและผู้คนอาทิ การเดินเก็บขวดพลาสติก การขายดอกไม้
ธูปเทียน ผ้าถุงและกางเกงส าหรับใส่เพื่อเข้าไปในวัด การรับจ้างชุมนุมทางการเมืองและขายพลาสติก
รองนั่ง การขายอาหารนกพิราบ การขายลูกโป่งและขนมขบเค้ียว อย่างไรก็ดีเมื่อสนามหลวงปรับเปล่ียน
บทบาทอาชีพบางอย่างก็สูญหายไปด้วยเช่น การรับจ้างชุมนุมทางการเมืองหรือการขายอาหารนกพิราบ 
ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจในอาชีพด้ังเดิมของคนสนามหลวงท่ีมีมายาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนไร้
บ้านในพื้นท่ีสนามหลวงอย่างชัดเจน โดยท าการคัดเลือกมาจ านวนสามอาชีพดังนี้ 

การเดินเก็บของเก่าของผู้ชายสนามหลวงในพื้นที่รอบสนามหลวง 
 

ผู้วิจัยได้ท าการเดินส ารวจตามเส้นทางของนักท่องเท่ียวและคนสนามหลวงซึ่งมักจะใช้
เส้นทางเดียวกัน ซึ่งความหนาแน่นในการสัญจรของผู้คนในแต่ละจุดจะมีความแตกต่างกันไปพบว่า 
การเดินของคนสนามหลวงเพื่อใช้สายตามองส ารวจเพื่อหาทรัพยากรขยะเป็นกิจวัตรประจ าวันของ
พวกเขา โดยจะวางแผนการเดินไปตามเส้นทางท่ีมีนักท่องเท่ียวพลุกพล่านเพราะขยะจะมากตามไป
ด้วย ดังนั้นการเดินเพื่อส ารวจไปตามพื้นท่ีรอบสนามหลวงจึงเป็นวิธีการมองโลกในมุมมองเดียวกัน
ของผู้สัญจรคือ นักท่องเท่ียวและคนสนามหลวง 

 

พื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับ
ประเทศ ในวันหนึ่งจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมหาศาลท่ีเดินทางมาจากท่ัวโลกเพื่อมาชมโบราณสถาน 
การชมทัศนียภาพให้ได้อรรถรสจ าเป็นต้องใช้การเดินเท้าไปตามสถานท่ีต่างๆ นั่นเองเช่น การชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วจึงเดินผ่านสนามหลวงเพื่อชมทัศนียภาพท่ีสวยงามกลางท้องสนามหลวง 
จากนั้นจึงเดินไปชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อไป ดังนั้นการเดินเท้า ของนักท่องเท่ียวจึงมี
ความสัมพันธ์กับการมองเห็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้    

   

พื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์นั้นหนาแน่นไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท้ังหมด 14 ท่ี คือ วัด
พระแก้ว ศาลหลักเมือง วัดโพธิ์ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ท่าพระจันทร์ ถนน
ข้าวสาร ป้อมพระสุเมรุ ป้อมมหากาฬ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภูเขาทอง วัดสุทัศน์ ดิโอลด์สยาม และ
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ย่านพาหุรัด โดยพื้นท่ีท่ีมีปริมาณนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด และยังเป็นสถานท่ีเริ่มต้นของการเดิน
ท่องเท่ียวเช่น บริเวณวัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง จะมีความหนาแน่นของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมคือ วัดพระแก้ว 8,000 คนต่อวัน ศาลหลักเมือง 6,000 
คนต่อวัน และวัดโพธิ์ 4,000 คนต่อวัน โดยมีเส้นทางดังนี้ 

- ศาลหลักเมือง     วัดสุทัศน์      ภูเขาทอง จ านวน 168 คน 
- วัดพระแก้ว       ศาลหลักเมือง        วัดโพธิ์       ท่าเตียน     วัดอรุณ จ านวน 142 คน 

ส่วนสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมคือ วัดพระแก้ว 12,000 คนต่อวัน ถนนข้าวสาร 
10,000 คนต่อวัน และวัดโพธิ์ 7,000 คนต่อวัน โดยมีเส้นทางดังนี้ 

- วัดพระแก้ว     วัดโพธิ์      ท่าเตียน     วัดอรุณ จ านวน 200 คน 
- วัดโพธิ์      เยาวราช      ถนนข้าวสาร จ านวน 180 คน (กรมการท่องเท่ียว,2555) 

การเดินเท้า จึงเป็นวิธีการท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้เป็นวิถีปฏิบัติในการส ารวจดูสถานท่ีส าคัญ
ต่างๆ ตามเส้นทางอย่างละเอียด การเดินท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
การท่องเท่ียว ผู้วิจัยได้ส ารวจชีวิตประจ าวันของคนสนามหลวงท าให้ทราบว่า อาชีพหลักของพวกเขา
คือ การเก็บของเก่าจ าพวกขวดน้ าพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียมหรือขยะท่ีสามารถน าไปขายเป็นของ
มือสองได้ ซึ่งเป็นงานท่ีใช้การออกแรงเดินส ารวจไปตามเส้นทางของนักท่องเท่ียวเพื่อเก็บขยะไปขาย 

จากการสัมภาษณ์คนสนามหลวงท าให้ทราบว่า การเก็บของเก่านั้นต้องมีการวางแผนในการ
เดินเก็บขยะตามจุดต่างๆ รอบพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันในดังนี้ 

1. การเก็บของเก่าจ าเป็นต้องมีการวางแผนวันต่อวันโดยดูจากสภาพแวดล้อม ดินฟ้า
อากาศเป็นหลักอาทิ เส้นทางจากวัดพระแก้วไปจนถึงท่าเตียนจะมีนักท่องเท่ียวสัญจร
เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะไปประเมินควบคู่กับสภาพอากาศด้วย หากในวันนั้นมีอากาศร้อน
จัดแสดงว่า ปริมาณขวดน้ าจะยิ่งมากขึ้น ดังนั้นการลงแรงเดินเก็บตามเส้นทางนี้หลาย
รอบจึงมีคุ้มค่านั่นเอง 

2. ควรทราบจ านวนของคนสนามหลวงท่ีเดินเก็บของเก่าและควรมีมารยาทรู้จักหยุดหลบ
หลีก ไม่ดันทุรังแย่งชิงทรัพยากรเช่น ในเส้นทางรอบวัดพระแก้วและวัดโพธิ์ไม่ต่ ากว่า   
5 - 6 รายเพราะเส้นทางท่ีมีของเก่ามากคู่แข่งก็ย่อมเพิ่มตามไปด้วย 
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3. คนสนามหลวงจะมีการเดินรอบเก็บไม่ต่ ากว่า 2 รอบขึ้นไป เพราะจะเพียงพอกับ
ปริมาณขวดน้ าท่ี เมื่อช่ังแล้วจะได้น้ าหนักหนึ่งกิโลกรัมซึ่งจะเปล่ียนเป็นเงินได้ไม่ต่ ากว่า 
100 บาทแต่ไม่ถึง 200 บาท โดยจะน ามาขายท่ีตรอกสาเกในช่วงค่ า  

4.  ในขณะเดินควรสอดส่ายสายตาส ารวจในพื้นท่ีอื่นๆ นอกเหนือจากถังขยะเช่น พุ่มไม้ 
ตามซอกหลืบของก าแพงซึ่งมักจะมีขวดน้ าพลาสติกอยู่เสมอ หรืออาจมีการเอ่ยปากขอ
จากคนท่ีด่ืมน้ าหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ท้ิง 

5. มีการทักทายกันระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพ ในลักษณะพูดคุยหยอกล้อเพื่อจะได้ทราบว่า 
เขาไปเก็บท่ีไหนมาแล้วบ้างเพราะของบริเวณนั้นย่อมหมดไปแล้ว  

 

จะเห็นได้ว่า การเดินเพื่อส ารวจหาทรัพยากรขยะนับเป็นหัวใจส าคัญในการด ารงชีวิตของคน
สนามหลวงเป็นอย่างมาก กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีใช้วิธีการเดินส ารวจทัศนียภาพความสวยงามของ
โบราณสถานเพื่อบริโภควัฒนธรรมและท้ิงเศษขยะจ านวนมากไว้ริมทาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ
เดินของคนสนามหลวงเพื่อส ารวจหาขยะจากนักท่องเท่ียวและเก็บทรัพยากรเหล่านั้นไปขาย  ผู้วิจัยจะ
น าวิธีการเดินของคนสนามหลวงและนักท่องเท่ียวมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

 

 
(ก)                                                 (ข)                                                (ค) 

 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการเดินเก็บของเก่าของคนสนามหลวง 
(ก) ซานตาคลอส (ข) การเก็บขวดน้ าจากถังขยะ (ค) ร้านรับซื้อของเก่าท่ีตรอกสาเก 

ท่ีมา : มูลนิธิอิสรชน 
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ภาพที่ 39 แผนท่ีแสดงเส้นทางสัญจรของผู้เดินเท้ารอบสนามหลวง 
ท่ีมา : การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาแนวทางการใช้งานทางกายภาพของพื้นท่ีสนามหลวง 

กรุงเทพฯ โดยนายธรรมนูญ จิตไตรเลิศ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2553 
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การขายอาหารนกพิราบของผู้หญิงสนามหลวง 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่ิงท่ีอยู่คู่กับสนามหลวงมาช้านานคือ นกพิราบสนามหลวงฝูงใหญ่

ท่ีมีจ านวนมากกว่าหมื่นตัวล้วนมีพฤติกรรมเช่ือง ไม่กลัวคน พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากว่าสิบปี

เพราะสนามหลวงมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เนื่องจากในอดีตสนามหลวงเคยเป็นพื้นท่ีพักผ่อนหย่อน

ใจของประชาชนทุกระดับช้ัน คนสนามหลวงส่วนหนึ่งจึงยึดอาชีพขายอาหารนกพิราบบริเวณท้อง

สนามหญ้า ให้กับนักท่องเท่ียวได้มาโปรยอาหาร นกพิราบจะลงมากินใกล้ๆ พวกเขาจะถ่ายภาพเก็บไว้

เป็นท่ีระลึกโดยมีพื้นหลังเป็นภาพของวัดพระแก้วท่ีสวยงามนั่นเอง  ผู้วิจัยคุ้นเคยกับแม่ค้าขายอาหาร

นกท่ีสนามหลวงอยู่มานานกว่าสิบปี โดยจะอุดหนุนเธอเป็นประจ าต้ังแต่เป็นนักศึกษาศิลปะ เธอมักใส่

เส้ือเช้ิตแขนส้ันกับกางเกงสามส่วน รูปร่างล่ าสันแข็งแรง ผิวคล้ ากร้านแดด สีหน้าเมินเฉยยิ้มยาก ใน

มือจะมีเม็ดข้าวโพดในถุงพลาสติกราคายี่สิบบาทขายให้กับนักท่องเท่ียว เมื่อไม่นานมานี้มีแม่ ค้าหน้า

ใหม่แอบกระซิบบอกผู้วิจัยว่า แม่ค้าคนนี้เป็นมาเฟีย เคยถูกจับเพราะแอบขายยา อย่าไปซื้ออาหารนก

กับเธอ เด๋ียวจะเดือดร้อน ผู้วิจัยจึงตระหนักว่า หญิงขายอาหารนกนั้นมีบทบาทท่ีซับซ้อนก ากวมคือ 

การขายอาหารนกพิราบให้กับนักท่องเท่ียวซึ่งเป็นการขายภาพฟุ้งฝันของความสุข  ในขณะท่ีการเคย

ติดคุกจากการขายยาเสพติดของแม่ค้าอาหารนกก็เป็นเสมือนภาพหลอนในอดีตท่ีติดตามเธอ

ตลอดเวลา 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นท่ีในการขายอาหารนกพิราบนั้น แม่ค้าจะเลือกพื้นท่ีซึ่งมีนักท่องเท่ียว

มารวมกันเป็นจ านวนมากคือ บริเวณพื้นท่ีเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร เนื่องจากใกล้กับ

ประตูทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีร้านขายของท่ีระลึกน้ าด่ืม และเป็นป้ายรถโดยสารประจ า

ทาง ยิ่งไปกว่านั้นด้วยทัศนียภาพสวยงามของประติมากรรมเทวสตรีท่ีต้ังอยู่บนแอ่งน้ าพุขนาด

พอประมาณ มีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ปกคลุม นักท่องเท่ียวจึงมารุมล้อมถ่ายภาพกับฝูงนกพิราบ

สนามหลวงโดยมีฉากหลังเป็นน้ าพุ  
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ภาพที่ 40 ทัศนียภาพของเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

เกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากรจึงเป็นเสมือนภาพจ าลองสนามหลวงขนาดเล็ก
เพราะหลังจากการล้อมรั้วสนามหลวงในปีพ.ศ. 2554 กลุ่มชายขอบท้ังคน สัตว์และส่ิงของอาทิ คนไร้
บ้าน นกพิราบ และขยะ รวมท้ังนักท่องเท่ียวต่างมารวมกัน ณ พื้นท่ีแห่งนี้ท าให้เกิดความมีชีวิตชีวา
คล้ายภาพสนามหลวงในอดีต แต่ทว่าในปีพ.ศ. 2560 ได้มีการจัดระเบียบเข้มงวดขึ้น โดยมีทหาร
ต ารวจมาต้ังโต๊ะเพื่อให้บริการนักท่องเท่ียวและน าโครงเหล็กกั้นถนนมาปิดกั้นรอบพื้นท่ีเพื่อป้องกันคน
ไร้บ้านและนกพิราบ 

 

 

 

ภาพที่ 41 นักท่องเท่ียวต่างชาติมาให้อาหารนกพิราบสนามหลวง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 



  
 

 

92 

  
(ก)                                                                           (ข) 

ภาพที่ 42 แม่ค้าอาหารนกในพื้นท่ีสนามหลวง 
 (ก) แม่ค้ากับนกพิราบบริเวณท้องสนามหลวงในปีพ.ศ.2550 

 (ข) แม่ค้ากับนกพิราบบริเวณน้ าพุหลังปิดสนามหลวงปีพ.ศ. 2559 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า คนสนามหลวงส่วนใหญ่มักจะมีสัตว์เล้ียงเป็นของตนเองอาทิ สุนัข 
แมวแต่ท่ีน่ามหัศจรรย์มากคือ นกพิราบและอีกา เป็นท่ีทราบแล้วว่า คนสนามหลวงจะรวมตัวกันอาศัย
อยู่ตามซอกซอยของสนามหลวง ดังนั้นเราจะพบคนสนามหลวงท่ีมีนกพิราบฝูงหนึ่งเป็นสัตว์เล้ียงของ
พวกเขาอาทิ ฝูงนก พิราบเจดีย์ขาวมีคนชราสนามหลวงคอยดูแล นกพิราบตรอกสาเกจะมีหญิงขาย
บริการทางเพศคอยให้อาหาร เป็นต้น แม้ชีวิตของคนสนามหลวงจะเผชิญกับความโดดเด่ียวแต่พวก
เขาก็ยังมีเพื่อนท่ีซื่อสัตย์แวะเวียนมาหาทุกวัน นกพิราบจึงเป็นการเติมเต็มในส่ิงท่ีพวกเขาปรารถนาใน
ชีวิตคือ ความเป็นอิสระแต่ก็รักโดยไม่มีเงื่อนไข 

 

ครั้งหนึ่งนกพิราบเคยเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและเป็นเครื่องมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
แต่ในพื้นท่ีความเช่ือของสังคมไทยนกพิราบต้องเผชิญกับวาทกรรมท่ีว่า นกพิราบเป็นนกบาปเพราะ
พวกมันไม่สามารถอาศัยท ารังบนต้นไม้เหมือนนกตัวอื่นๆ ได้ หรือนกพิราบเป็นพาหะน าเช้ือโรคมาสู่
คนได้   
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ภาพที่ 43 แสดงการบันทึกการใช้งานพื้นท่ีสนามหลวงของนักท่องเท่ียวคนสนามหลวงและนกพิราบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 44 คนสนามหลวงกับนกพิราบท่ีอาศัยอยู่ริมทางเท้าบริเวณวัดมหาธาตุฯ  
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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การขายของและชมมหรสพในงานเฉลิมฉลองที่ท้องสนามหลวง 

ในยุคสมัยของรัชกาลท่ี 9 สนามหลวงเป็นสถานท่ีรวมความบันเทิงท่ีหลากหลาย ในเวลาท่ีมี
งานเฉลิมฉลองของประเทศไทยจึงมักจะมีการจัดมหรสพขึ้นท่ีท้องสนามหลวงเป็นเวลาหลายวันอาทิ 
หนังกลางแปลง ดนตรีลูกทุ่งท่ีมีหางเครื่องเต็มเวที การแสดงลิเกกลางแจ้ง บางครั้งก็มีการแสดงโขนท่ี
หาชมได้ยากซึ่งมหรสพเหล่านี้เปิดให้ประชาชนได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คนสนามหลวงจึงกลายเป็น
ขาประจ าของงานมหรสพท่ีจัดขึ้นในพื้นท่ีท้องสนามหลวงเสมอมา คนสนามหลวงท่ีชอบเดินทางไป
เท่ียวชมการแสดงตามงานวัดต่างๆ โดยยึดอาชีพเป็นคนขายแผ่นพลาสติกรองนั่ง ขายลูกโป่งตามงาน
มหรสพท่ัวกรุงเทพฯ จนมีการเรียกพวกเขาว่า “คนเท่ียว” แต่เมื่อมีการจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวงจึง
ท าให้การจัดงานมหรสพน้อยลงเพราะภาครัฐได้ใช้สนามหลวงเป็นพื้นท่ีจอดรถและคัดกรอง
นักท่องเท่ียว รวมท้ังการกวาดล้างคนไร้บ้านออกจากพื้นท่ีท าให้พวกเขาได้ชมมหรสพท่ีสนามหลวง
น้อยลง 

อย่างไรก็ตาม ทางด้านทิศเหนือของสนามหลวงเป็นท่ีต้ังของศาลหลักเมือง มีโรงละครแก้
บนต้ังอยู่ด้านในลักษณะเปิดโล่ง เวทียกระดับจากพื้นประมาณห้าสิบเซนติเมตร ผู้แสดงจะเป็นคณะ
ละครท่ีสลับสับเปล่ียนกันมาแสดงโดยจะมีเจ้าภาพมาติดต่อให้มีการแสดงเพื่อแก้บนต่อศาลหลักหลัก
เมือง ส่วนเรื่องท่ีน ามาแสดงนั้นจะเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านเป็นหลัก จากการลงพื้นท่ีส ารวจวิถีชีวิตของ
คนสนามหลวงท าให้ทราบว่า คนสนามหลวงท่ีอยู่ในวัยชรามักจะรวมกลุ่มกันไปชมการแสดงละครแก้
บนท่ีศาลหลักเมืองเป็นประจ า ซึ่งละครแก้บนจะเริ่มแสดงต้ังแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสามโมงเย็นทุกวัน 
โดยผู้ท่ีมานั่งชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่า การชมละครแก้บนจึงเป็นกิจกรรมท่ีให้
ความบันเทิงแก่คนสนามหลวงได้ในระดับหนึ่ง  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยได้เข้าใจในวิถีชีวิตและเรื่องราวของคนสนามหลวงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจาก
การลงภาคสนาม ท าให้มองเห็นคนสนามหลวงรอบด้านมากขึ้นเช่น ความทุกข์ยากทางกายแต่ก็มี
ความสุขใจท่ีได้ใช้ชีวิตอิสระ ไม่เป็นภาระใคร 
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บทที่ 3 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการท าแผนท่ีเดินดินและการสัมภาษณ์คนสนามหลวงมาวิเคราะห์

ด้วยแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีของความเป็นอื่น และแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซีโดยน ามา

ตีความเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

3.1 พื้นท่ีของความเป็นอื่น (Other Space) 

 3.1.1 สนามหลวงในบริบทพื้นท่ีของความเป็นอื่น 

 3.1.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีของความเป็นอื่นของคนสนามหลวง 

3.1.3 คนสนามหลวงมีการสร้างพื้นท่ีในจินตนาการด้วยสัญลักษณ์ 

    บ้านบนทางเท้า   

ขยะ ทรัพยากรของคนสนามหลวง 

 การเดินเท้า 

 ประติมากรรมเทวสตรี 

3.2 แนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี (Phantasmagoria) 

 3.2.1 การวิเคราะห์คนสนามหลวงด้วยแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี 

    การสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิตของคนสนามหลวง 

   การสร้างภาพฝัน : ความเช่ือ 

  การสร้างภาพฝัน : การท ามาหากิน 

  การสร้างภาพฝัน : ความบันเทิง 

การสร้างภาพหลอน : การจัดระเบียบคนไร้บ้าน  

  การสร้างโลกแฟนตาซีจากเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวง 

  การวิเคราะห์เรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวง 

สรุปผลการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง 

 3.2.2 การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงกับวรรณกรรมพื้นบ้านของไทย 

 การสร้างโลกแฟนตาซีจากวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง มหาเวชสันดรและสังข์ทอง 

                     สรุปผลการสร้างโลกแฟนตาซี 
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3.1 พื้นที่ของความเป็นอื่น (Other Space) 

แนวคิดเรื่องพื้นท่ีของความเป็นอื่นเป็นการมองพื้นท่ีจากภายนอก (an external space)
กล่าวคือ เป็นการมองพื้นท่ีอย่างส่ิงมีชีวิต เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีจริงกับพื้นท่ีอุดมคติ 
เป็นพื้นท่ีท่ีรวมเอาความขัดแย้งและความแตกต่างไว้ด้วยกัน สารัตถะของพื้นท่ีของความเป็นอื่นคือ 
พื้นท่ีท่ีอยู่ได้หลายมิติ เป็นได้ท้ังพื้นท่ี (space) สถานท่ี (place) และท่ีต้ัง (site) เราสามารถเช่ือมโยง
ความแตกต่างของพื้นท่ีนี้เข้าด้วยกันผ่านการสร้างจินตนาการ อีกท้ังยังท าหนาท่ีในการตรวจสอบการ
ประกอบสร้าง “พื้นท่ีปกติ” ในสังคมด้วยการต้ังค าถามตอค าวา “ปกติ” หรือ “ท่ัวไป” ในฐานะ
ผลผลิตของอ านาจท่ีเข้ามาจัดการระเบียบทางพื้นท่ี เชน พื้นท่ีสาธารณะห้ามมิใหแสดงความลามก
อนาจาร เพราะการแสดงความลามกอนาจารเป็นส่ิงท่ีผิดไปจาก “ปกติ” ของคนท่ีมีการศึกษาพึง
ปฏิบัติในตอสังคม พื้นท่ีทางราชการจะตองแต่งกายใหสุภาพเรียบร้อยเพราะการแต่งกายท่ีไม่สุภาพ
เรียบร้อยเป็นส่ิงท่ีผิดไปจาก “ปกติ” ของคนท่ีจะเขาไปในพื้นท่ีของทางราชการ หากกล่าวว่า “พื้นท่ี
สาธารณะ” หรือ “พื้นท่ีทางราชการ” เป็นประดิษฐ์กรรมทางพื้นท่ีแลว พื้นท่ีท้ังสองจึงอยู่ ในฐานะ
“ผู้กระท า” มีบทบาทและหนาท่ีในการสร้างและควบคุมใหคงสภาพของระเบียบไว้ รวมถึงวิธีการ    
ต่างๆ ท่ีเราคุนชิน เชน ธรรมเนียม จารีต ค่านิยม รวมไปถึงกฎหมายข้อบังคับ (ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร, 2550)  

 พื้นท่ีของความเป็นอื่นจึงเป็นแนวคิดในเชิงวิพากษท่ีสร้างความเช่ือมโยงกับแนวคิดเรื่อง

“ความเป็นอื่น” เขากับการใชพื้นท่ีทางกายภาพ หรือการวางมิติของพื้นท่ีซ้อนทับกันอยู่ บนพื้นท่ี

เดียวกัน ยกตัวอย่าง พื้นท่ีบริเวณริมถนนในเวลากลางคืน มิติหนึ่งคือ มิติทางกายภาพ มีต าแหนงท่ีต้ัง 

พิกัดท่ีชัดเจน และมีกฎของพื้นท่ีอยู่ชุดหนึ่ง แต่ ในมิติทางสังคม ริมถนนกลับเป็นพื้นท่ีซึ่งถูกให

ความหมายกระแสหลัก และความหมายเฉพาะกลุมว่า เป็นถนนโลกีย์ท่ีมีกลุ่มผู้หญิงหรือผู้ชายบริการ

ทางเพศมาใชพื้นท่ีนี้ ซึ่งความหมายนี้จะส่งผลกระตุนต่อคนกลุ่มหนึ่งให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของพื้นท่ีนี้ 

ในขณะท่ีคนท่ัวไปอาจไม่สามารถเข้าถึงความหมายได้ (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2554) พื้นท่ีของความ

เป็นอื่นจึงเป็นพื้นท่ีในจินตนาการของความฝัน ท่ีน าเอาองค์ประกอบต่างๆ ภาพลักษณ์ ภาพตัวแทน

หรือสัญลักษณ์ต่างๆ มาส่ือความหมายแทนพื้นท่ีท่ีมีชีวิต มีการกระท าหรือลักษณะสร้างความก ากวม

ให้กับตัวเอง มีร่องรอยของการต่อรองกับระบบ กฎเกณฑ์หรือประดิษฐ์กรรมทางพื้นท่ีของสังคม 
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3.1.1 สนามหลวงในบริบทพื้นที่ของความเป็นอืน่ 

 1. สนามหลวง มีระบบเวลาของตัวเอง (heterochrony) ท าใหพ้ื้นท่ีของเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่
สะสมตัวเองขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการน าสรรพส่ิงในเงื่อนเวลาท่ีแตกต่างกันมาไว้ในพื้นท่ีเดียวกัน เวลาทุก
แบบ ยุคสมัยทุกชนิด รูปแบบ รสนิยม ความคิด ความเช่ือท่ีแตกต่างกันถูกน ามาบรรจุไว้ในพื้นท่ี
เดียวกันเช่น สนามหลวงด้านทิศใต้ท าหน้าท่ีเป็น พื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนกับ “สวรรค์” พระเมรุ
มาศแทนท่ีอยู่ของเทพเจ้า เป็นพื้นท่ีส าหรับส่งกษัตริย์ (เทพเจ้า) กลับคืนสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยง
โลกในอุดมคติกับโลกของความจริงเข้าด้วยกัน ในขณะท่ีสนามหลวงด้านทิศเหนือท าหน้าท่ีเป็น พื้นท่ี
การเมือง อาจเปรียบได้กับ “นรก” ท่ีเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองจนท าให้มีประชาชนบาดเจ็บ
ล้มตายจ านวนมาก   

2. สนามหลวงท าหน้าท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีชนิดอื่นในสังคมเข้าด้วยกัน เป็นพื้นท่ีในจินตนาการท่ี
ถูกสร้างขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างพื้นท่ีทางกายภาพขึ้นมาพร้อมกันด้วยเช่น ในงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในรัชกาลท่ี 9 ได้เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งส าคัญในพระราชพิธีนี้ คือ การยก
ปราสาทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ ออกมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นท่ีปิด เป็น
พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ตามคติเทวราชาแล้ว พระบรมมหาราชวังคือ ท่ีอยู่ของพระเจ้าท่ีอยู่บนเขาพระสุเมรุ 
ดังนั้นการท่ียกปราสาทของกษัตริย์ ออกมาสู่พื้นท่ีเปิด นับว่า เป็นการบอกถึงการเปล่ียนแปลง
ภาพลักษณ์ บทบาท และตัวตนของความเป็นกษัตริย์ในยุคปัจจุบันคือ เริ่มออกมาสู่ความเป็นพื้นท่ี
สามัญมากขึ้น และทุกคนสามารถท่ีจะเข้าถึงกษัตริย์ได้มากกว่าในอดีต โดยส่ือออกมาในพระราชพิธีนี้ 
อย่างไรก็ดี พระราชพิธีนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของกษัตริย์คือ การสร้างพระท่ีนั่งชัยมังคลาภิเษกมา
ติดต้ังท่ีสนามหลวงเพื่อส่ือความหมายถึงปราสาทในพระบรมมหาราชวัง (นีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง , 
2540) ซึ่งในยุคสมัยของรัชกาลท่ี 9 ทรงมาประกอบพิธีกรรมท่ีท้องสนามหลวงบ่อยครั้ง ท าให้ประชชน
เกิดความใกล้ชิดจึงทรงเป็นท่ีรักของประชาชนชาวไทย จนเกิดเป็นพื้นท่ีในจินตนาการด้วยชุดวาท
กรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์อันเป็นท่ีรักอาทิ “เรารักในหลวง” “บ้านของพ่อ”  

3. สนามหลวงจะท างานภายใต้ระบบเปิดและปิดไปพร้อมๆ กันกล่าวคือ มิใช่พื้นท่ี
สาธารณะท่ีใครจะเข้าไปได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็มิใช่พื้นท่ีปิดเพราะคนบางกลุ่มสามารถเข้าได้ 
แต่เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ก้ ากึ่งระหว่างสองส่ิงนี้คือ จะเข้าไปได้ต้องได้รับอนุญาตในระดับหนึ่งเช่น การท่ี
ประชาชนเดินผ่านเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้าเพื่อไปนั่งเล่นหรือออกก าลังกายใน
พื้นท่ีสนามหลวง ซึ่งขณะท ากิจกรรมจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยจับตาควบคุมความประพฤติ (ห้ามนอนเล่น 
ห้ามเล่นกีฬา) หรือโรงแรมม่านรูดในตรอกสาเกก็เป็นสถานท่ีท่ีช่วยปิดบังการกระท าไม่ให้คนภายนอก
เห็น ขณะเดียวกันก็เปิดให้คนท่ัวไปเข้าใช้บริการได้ซึ่งเป็นพื้นท่ีเปิดและปิดในเวลาเดียวกัน   
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จะเห็นได้ว่า การเป็นพื้นท่ีของความเป็นอื่นของสนามหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 9 มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมีการปะทะช่วงชิงพื้นท่ีทางความหมายระหว่างพื้นท่ีสามัญท่ีเปิดให้กับ
ประชาชนได้เข้ามาท ามาหากิน และชุมนุมทางการเมืองอย่างอิสระเสรี ในขณะท่ีพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ยังคง
ครอบครองหัวใจของประชาชนจากพระราชพิธีที่ถูกปรับปรุงให้ประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับสถาบัน
มากยิ่งขึ้น  

3.1.2 การวิเคราะห์พื้นที่ของความเป็นอื่นของคนสนามหลวง 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการมีอยู่ของคนสนามหลวงในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์
คือ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเม็ดเงินหลักของประเทศไทย ซึ่งกระแสนิยมของ
การท่องเท่ียวปัจจุบันคือ การเดินทางของพุทธศาสนิกชนท้ังชาวไทยและต่างชาติเพื่อมานมัสการส่ิ ง
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย ดังนั้นสนามหลวงจึงมีพื้นท่ีทางกายภาพของการผนวกรวม
ระหว่างพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของวัด วังและพระพุทธรูปส าคัญ กับบทบาทของพื้นท่ี
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวอย่างชัดเจน  

 

เมื่อรัฐบาลสร้างแรงจูงใจให้สนามหลวงเป็นพื้นท่ีทางสังคมด้วยการเชิญชวนนักท่องเท่ียวให้
เดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าจ าพวกน้ าด่ืม อาหาร เกิด
ปริมาณของขยะตามมาจ านวนมหาศาลต่อวัน คนไร้บ้านหรือคนสนามหลวงจึงเป็นผลผลิตทางสังคมท่ี
เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจากคนไร้บ้านเหล่านี้ด ารงชีวิตด้วยการน า “ขยะท่ีไร้ค่า” มา
เปล่ียนเป็นเงิน อาหารและท่ีอยู่อาศัย ดังนั้นสนามหลวงจึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคัญ รวมท้ังขยะ
จ าพวกขวดน้ าพลาสติก หรือกระป๋องอลูมิเนียมจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของพวกเขาเช่นกัน     

 

สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนสนามหลวงมาพัก
อาศัยท ามาหากินในบริเวณนี้ เพราะพวกเขามีความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์และพระมหากษัตริย์ผ่าน
สัญลักษณ์ของวัด วังและท้องสนามหลวงด้วยชุดวาทกรรม “บ้านของพ่อ” ท่ีส่งผลให้คนสนามหลวง
เกิดความภาคภูมใจและรู้ สึกปลอดภัยท่ีได้อาศัยในบ้านของพ่อ รวมท้ังการแสวงหาความสุขความ
บันเทิงใจท่ีไม่ต้องใช้เงินคือ การดูละครแก้บนฟรีท่ีศาลหลักเมืองหรือเวลามีงานเฉลิมฉลองต่างๆ จะมี
การแสดงนาฏศิลป์กลางแจ้งให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ  

 

แต่การมีคนไร้บ้านจ านวนมากมาอาศัยอยู่ในท้องสนามหลวงท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวเกิด
ความไม่สะอาดสวยงาม ดังนั้นรัฐบาลจึงใช้มาตรการจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวงและกวาดจับคน
เร่ร่อนไร้บ้าน รวมท้ังการสร้างรั้วเหล็กสีเขียวปิดล้อมสนามหลวงเป็นแนวก าแพงท่ีเช่ือมไปตลอดทาง
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ส่งผลให้เกิดพื้นท่ีอับสายตามากขึ้น โดยมีการออกกฎระเบียบในการเข้าใช้พื้นท่ีอย่างเคร่งครัดเหมือน
เป็นสถานท่ีราชการ  วิธีการเหล่านี้เป็นการสร้างความหมายใหม่ของภาครัฐเพื่อท าให้พื้นท่ีสนามหลวง
มี “ความบริสุทธิ์ผุดผ่องน่ายกย่องบูชา” (the purification of space) หรือสร้างความศักดิ์สิทธิให้กับ
พื้นท่ี ด้วยการ ก าหนด บทบาทหน้าท่ีเฉพาะเจาะจงของพื้นท่ีสนามหลวงอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้
มีการล่วงล้ าได้ (David, 1988) 

 

ดังนั้นเมืองจึงมีฐานะเป็นตัวสร้างความหมาย ( signifier) ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ 
ความหมาย ตัวตนให้กับคนในสังคม ผ่านการสร้างพื้นท่ีเฉพาะแบบต่างๆ ขึ้นมาในสังคม และยังเป็น
พื้นท่ีเก็บกดปิดกั้นกดทับบางอย่างไว้ด้วยเสมอเช่น การสร้างรั้วมาปิดล้อมพื้นท่ีท้องสนามหลวงนั้น จึง
เป็นการกดทับ ท าลาย “ความทรงจ า” ของพื้นท่ีสนามหลวงในอดีตท่ีเคยเป็นพื้นท่ีการเมืองหรือพื้นท่ี
สาธารณะมาก่อน นัยนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีสนามหลวงมิใช่ความเป็นธรรมชาติ ตายตัวหยุดนิ่งแต่การ
ใช้พื้นท่ียังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอ านาจและเรื่องของการเมืองท่ีต้องการปิดกั้นประชาธิปไตย
จากเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต  

ในมุมมองเชิงสถาปัตยกรรม รั้วถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการสร้างความเป็นส่วนตัว 
ท้ังยังมีนัยยะถึงการก าหนดเขต (Boundary) แบ่งแยกระหว่างภายในและภายนอก ผ่านเข้าและลอด
ออก ส่วนตัวและสาธารณะ โดยรั้วยังมีความหมายของการแบ่งแยกหรือตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่าง
โลกภายนอกกับโลกภายใน  

 

การล้อมรั้วที่สนามหลวงจึงเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเอง มีลักษณะเป็นรูปธรรม
ท่ีแสดงออกผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การล้อมรั้ว การปักป้าย หรือกล้องวงจรปิด เป็นต้น วิธีการ
ประกาศอาณาเขตครอบครองได้ถูกน ามาใช้ในกรณีหมุดหน้าใส จากเหตุการณ์ท่ีมีการน าหมุดหน้าใส
มาตอกแทนท่ีหมุดคณะราษฎร์เดิมท่ีหายไปจากลานพระบรมรูปทรงม้านั้น ท าให้ประชาชนเกิดค าถาม
และเดินทางมาดูเป็นจ านวนมาก ท าให้ต ารวจต้องมาตรึงก าลังและน ารั้วเหล็กมาล้อมหมุดใหม่ เพื่อ
รักษาความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยห้ามประชาชนถ่ายภาพอย่างเด็ดขาด 
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ภาพที่ 45 รั้วเหล็กท่ีถูกน ามาล้อมหมุดหน้าใส 
ท่ีมา : เข้าถึงจาก www.voicetv.co.th เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560 

3.1.3 คนสนามหลวงมีการสร้างพื้นที่ในจินตนาการด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

บ้านบนทางเท้า   

รัฐควบคุมและให้บริการประชาชนได้โดยอาศัยบ้านเป็นฐานอย่างหนึ่ง ความสัมพันธ์ทาง
สังคมหรือวัฒนธรรมของเราก็อาศัยบ้านเป็นฐานอย่างหนึ่งเหมือนกัน และด้วยเหตุดังนั้น พอใครไม่มี
บ้านขึ้นมา เราจึงหงุดหงิดเพราะไม่รู้จะเช่ือมโยงสัมพันธ์กับคนๆ นั้นอย่างไร...คนไร้บ้านในสังคม
ปัจจุบันมีภาระต้องพิสูจน์ความเป็นคนของตนเองอย่างมาก เพราะเรามักเผลอให้ค่าความเป็นคนแก่
บ้านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสรีระร่างกายมนุษย์ ใครไม่มีบ้านจึงกลายเป็นสูญส้ินความเป็นมนุษย์ไป
ด้วย (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2546)  

เนื่องจากบ้านไม่ได้มีความหมายเป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยทางกายภาพ ความหมายท่ีผูกโยงกับ

พื้นท่ีของบ้านนั้นส่งผลต่อตัวตนของคนไร้บ้านในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม การเปล่ียน

ผ่านในลักษณะทางกายภาพได้ส่งผลต่อตัวตน และการให้ความหมายบ้าน การด าเนินชีวิตในพื้นท่ี

สาธารณะท่ีมีผลอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตท่ีแตกต่างไปจากคนท่ัวไปซึ่งก่อให้เกิดความแปลกแยก ในเงื่อนไข

ชีวิตดังกล่าวการให้ความหมายต่อบ้านนั้นได้เปล่ียนแปลงไปสู่ความหมายของบ้านในบริบทเฉพาะท่ี

จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ ดังนั้นบ้านจึงต้องมีความสามารถให้คนไร้บ้านสามารถแสดงตัวตน และ

ปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการสร้างความหมายของค าว่า “บ้าน” ท่ีมากไปกว่า “ท่ีอยู่อาศัย” เพื่อใช้ใน

การหลับนอน และท าธุระส่วนตัวเท่านั้น 
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คนสนามหลวงมักพูดเสมอว่า พื้นท่ีสนามหลวงเป็นบ้านของพวกเขา เห็นได้จากการสร้าง

เครือข่ายชุมชนของคนสนามหลวง บ้านจึงเป็นค าในอุดมคติท่ีใช้เพื่อกอบกู้อัตลักษณ์ตัวตนให้กับคน

สนามหลวงจากอคติของสังคม หากเราน านิยามของบ้านโดยส าคัญท่ีว่า ต้องเป็นพื้นท่ีแห่งความเป็น

ส่วนตัว รู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัย มาเทียบกับบ้านของคนสนามหลวงจะพบว่า บ้านของคน

สนามหลวงไม่มีความสอดคล้องเลยกับนิยามของบ้านดังกล่าวได้เลย   

ในงานศึกษาของคาเมรอน พาร์เซลล์ (Camelon Parsell) ในเรื่อง Home is Where the 

House is: The Meaning of Home for People Sleeping Rough (2010)  กล่าวว่า คนไร้บ้านมี

การนิยามค าว่าบ้านในลักษณะท่ีตรงข้ามกับค าว่าบ้านของคนท่ัวไป (ในเชิงกายภาพท่ีบ้านมีลักษณะมี

รูปทรงอย่างชัดเจน) การด ารงอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะท าให้เกิดความขัดแย้งกับนิยามบ้านท่ีคนท่ัวไปรู้สึก 

เนื่องจากคนไร้บ้านท่ีด ารงชีวิตบนท้องถนนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าตนเองไร้บ้าน เพราะคนกลุ่มนี้มีความรู้สึก

ถึงอ านาจการควบคุม ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและความเป็นครอบครัวในพื้นท่ีสาธารณะนั้น  
 

จากการศึกษาวิถีชีวิตของคนสนามหลวงท าให้เข้าใจนิยามความหมายของค าว่า 

“บ้าน”ของคนสนามหลวงซ่ึงจะมีลักษณะดังนี้ 
 

1. ความเป็นครอบครัว  
 

การอยู่ร่วมกันในชุมชนท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นจากความสัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่าง

ยาวนาน การด้ินรนหาเล้ียงชีพ พึ่งพาอาศัยกันจนท าให้เกิดนิยามความสัมพันธ์ท่ีมากไปกว่าคนรู้จัก 

แต่เป็นเสมือนพี่น้อง ความผูกพันระหว่างกัน คุณค่าของการให้ความเคารพนับถือกับผู้ใหญ่ท่ีอยู่ ใน

ชุมชน ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นความสัมพันธ์กับแบบเครือญาติทางสายเลือด  แต่ก็มีการเกื้อกูล

พึ่งพาอาศัยในแบบท่ีเรียกว่าเป็นพี่น้อง ซึ่งคนไร้บ้านมักจะเรียกกันเองว่า “พี่น้อง เรา”  

ความสัมพันธ์แบบครอบครัวท่ีเกิดขึ้นท าให้เกิดความทรงจ าและอารมณ์ร่วมท่ีมาจากการใช้

ชีวิตในชุมชนแห่งนี้มาเป็นเวลาท่ีนานพอสมควรจนเกิดความรู้สึกของบ้าน ท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน

หนึ่ง (sense of belonging)(Ruba, 2001) ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากบ้านท่ีพวกเขาเคยออกมา 

(ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีมาจากครอบครัวทางสายเลือด)   

ความเป็นครอบครัวเฉพาะในชุมชนแห่งนี้ยังมีรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเห็นถึงการยอมรับ

ตัวตนซึ่งกันและกัน ซึ่งมาจากประสบการณ์ของการผ่านชีวิตท่ีมีจุดเปล่ียนต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้าน
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เหมือนกัน ท าให้มีพื้นฐานของความเข้าใจแบบ “หัวอกเดียวกัน” ความเขา้ใจเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีท า

ให้อยู่ร่วมกันได้ แม้จะมีความสัมพันธ์ท่ีไม่ราบเรียบก็ตามเช่น การทะเลาะเบาะแว้ง ด่าทอ มีปัญหา

ชีวิตต่างๆ 

2. ความอิสระและความสบายใจ  

คนสนามหลวงมีประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท่ีเปราะบางในครอบครัวอาทิ 

การใช้ความรุนแรงหรือครอบครัวไม่สามารถโอบอุ้มหรือยอมรับในตัวตนได้ รวมทั้งการบงการให้ต้อง

มี“ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ” อย่างท่ีครอบครัวร่วมสายเลือดคาดหวังต่อพวกเขา ดังนั้นการออกมา

จากบ้านจนกลายเป็นคนสนามหลวงท าให้พวกเขาพบว่า ความสัมพันธ์แบบไม่ใช้อ านาจบงการบังคับ

ท าให้พวกเขาสามารถแสดงตัวตน รู้สึกเป็นอิสระ สามารถด าเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขท่ีตนเองจะ

สามารถท าได้ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดัน และถูกคาดหวังจับตามองจากญาติพี่น้องร่วมสายเลือด การยืน

อยู่ด้วยตนเองตามวิถีท่ีจะสามารถท าได้แม้จะล าบากยากแค้นแต่ก็ท าให้คนสนามหลวงรู้สึกมีความสุข 

และใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น 

เกาะรัตนโกสินทร์เป็นเสมือนภาพตัวแทนของ “ความงดงามอลังการทางวัฒนธรรมแบบ

ไทย” ท่ีเต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตาของลวดลายวัสดุการตกแต่งท่ีเรืองรองอร่ามตา ใน

ขณะเดียวกันก็มีภาพเพิงพักของคนสนามหลวงเกาะเกี่ยวอยู่กับก าแพงวัดวาอาราม บนเกาะกลางถนน

หรือตามสวนหย่อมขนาดเล็ก  เพิงพักเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากเศษซากท่ีหลงเหลือจากการบริโภค

วัฒนธรรมการท่องเท่ียวของผู้คนท่ีเดินทางมาเพื่อช่ืนชมความงามของเมืองเก่า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 

ภาพเพิงพักของคนสนามหลวงเป็นเสมือนภาพสะท้อนความยากจนของ “คนจนเมืองท่ีอยู่สุดขอบ” 

คนสนามหลวงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามบริเวณทางเท้าท่ีผู้คนไม่พลุกพล่านมากนักเช่น 
ตรอกซอกซอยรอบสนามหลวง โดยจะนิยมเลือกภูมิศาสตร์ท่ีมีส่ิงก่อสร้างเป็นแนวก าแพงหรือรั้วอยู่
ด้านหนึ่ง มีต้นไม้ร่มรื่นเพื่อบังแดดตอนกลางวัน และมีไฟฟ้าสว่างในตอนกลางคืน การเลือกท่ีพักอาศัย
โดยมีก าแพงหรือแนวรั้วเป็นฉากหลังนั้นมีนัยส าคัญเพื่อความรู้สึกปลอดภัยในเวลานอน เพราะคน
สนามหลวงส่วนใหญ่จะนอนโดยหันศีรษะชิดก าแพงและน าของมีค่าใส่ในกระเป๋าใช้หนุนแทนหมอน 
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาขโมยในเวลาหลับสนิทนั่นเอง 

ก าแพงหรือแนวรั้วจึงมีประโยชน์ในการสร้างเพิงพักช่ัวคราว พวกเขาจะสร้างผนังและ
หลังคาบ้านจากเศษขยะจ าพวกแผ่นโฆษณาไวนิล ถุงพลาสติกน ามาเจาะรูร้อยเชือกแล้วผูกยึดกับแนว
รั้ว เป็นท่ีกันลมกันฝนหรือบังแสงรถยนต์ในตอนกลางคืน พอรุ่งเช้าก็เก็บบ้านช่ัวคราวนั้นให้เรียบร้อย
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ม้วนใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่น ามาวางกองไว้ริมก าแพง จากนั้นก็แยกย้ายออกไปท ามาหากิน คน
สนามหลวงจะรู้กันดีว่า อาณาเขตตลอดแนวก าแพงท่ีมีข้าวของกองไว้นี้เป็นบ้านของใครบ้าง เวลา
ได้รับของแจกก็จะน ามาวางไว้ให้ท่ีบ้านทางเท้าของเพื่อนแต่ละคน  

 

  
 

ภาพที่ 46 บ้านริมทางเท้าของคนสนามหลวง 
ท่ีมา : รายการช่ัวโมงสืบสวน 

จากการศึกษาพบว่า บ้านบนทางเท้าของคนสนามหลวงจะซุกซ่อนอยู่ตามตรอกซอกซอย
หรือบนบาทวิถีแบบช่ัวคราว เป็นพื้นท่ีในจินตนาการของความฝัน ท่ีน าเอาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าคือ 
ขยะวัสดุเหลือใช้มาสร้างท่ีพักอาศัย หรือการเลือกท าเลในการอยู่อาศัยเช่น ริมรั้ว ก าแพง 
สวนสาธารณะหรือริมคลอง ดังนั้นการสร้างพื้นท่ีในจินตนการขึ้นมาตามความหมายของ“พื้นท่ีของ
ความเป็นอื่น”นั้น บ้านบนทางเท้าถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีนี้ เนื่องจากเป็นประดิษฐ์กรรมทางพื้นท่ี
ของสังคม และเป็นพื้นท่ีแห่งจินตนาการท่ีส่ือความหมายของความรักและความหวังแบบช่ัวคราว 

ขยะ ทรัพยากรของคนสนามหลวง 
 

สังคมเมืองถือว่าเป็นศูนย์รวมของการบริโภคนานาชนิด และเมื่อเกิดการบริโภคแล้วส่ิงท่ี
เหลือจากการบริโภคคือ ส่ิงท่ีสังคมไม่ต้องการกลายเป็น “ขยะ” ดังนั้นสภาพเมืองจึงเป็นแหล่งผลิต 
“ขยะ” ท่ีส าคัญและมากท่ีสุด จนกลายเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้องการก าจัดให้หมดไป ด้วยเหตุนี้ “ขยะ” 
จึงถูกมองว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งท่ีส าคัญของคนในเมือง โดยเฉพาะจากคนระดับล่างของสังคมท่ีมองว่า
มีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันเมื่อประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้น ผลท่ีติดตามมาคือ ปริมาณขยะสูงขึ้น
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กลายเป็นปัญหาส าคัญในการก าจัดท าลายให้หมดส้ิน ขยะจึงตกค้างเป็นจ านวนมากท่ามกลางความ
รังเกียจของผู้คนในสังคม 

 “ขยะ” จึงเป็นค าส่วนใหญ่ในสังคมใช้เรียกส่ิงของท่ีไม่ใช้ ไม่มีประโยชน์มักถือว่าเป็นส่ิง
สกปรกไม่เป็นท่ีต้องการของคนในสังคม ส่ิงของเหล่านี้อาจจะถูกมองถูกเรียกตามทัศนภาพของผู้มอง
ซึ่งไม่เหมือนกัน “ขยะ” ก็เช่นเดียวกัน ในฐานะ“ผลผลิตของเมือง”หรือสังคมบริโภค ท่ีถูกนิยาม
ความหมายจากกลุ่มบุคคลแตกต่างกันไป 

ส าหรับความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ความหมายของค าว่า “ขยะ” คือ 
ส่ิงโสมม หยากไย่ กาก มูลฝอย เศษ ของท้ิง เศษใบไม้แห้ง ขยะมูลฝอย ของโสโครก กุมฝอย ส่วนขยะ
หรือของเก่า หมายถึง ส่ิงของต่างๆ ท่ีเจ้าของไม่ใช้แล้วหรือท้ิง ขยะจึงถูกมองว่าเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าความสกปรก ส่งกล่ินเหม็นรบกวน แหล่งเพาะพันธ์สัตว์และพาหนะน าโรค แหล่ง
เกิดมลพิษ สารพิษเป็นต้น  

 ขยะกับความเป็นชายขอบ 
 

จากความหมายของ “ขยะ” ของคนท่ัวไป เป็น “ส่ิงสกปรก” (Dirt) ท่ีถูกจัดวางไว้อย่างผิดท่ี
ผิดทางของสังคม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยผิดท่ีผิดทางของความสัมพันธ์กับมาตรฐานของระเบียบสังคม 
โดยสังคมต้ังมาตรฐานระเบียบสังคมบนเงื่อนไขของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น
การอยู่บนความไม่แน่นอนของมาตรฐานทางสังคมส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ที่ขาดความชัดเจนและ
นอกกรอบสังคม ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับส่ิงเหล่านี้ จึงกลายเป็นผู้ท่ีอยู่บนชายขอบ ท้ังนี้มิได้อยู่
อย่างโดดเด่ียวแต่อยู่บนระบบโครงสร้างประสบการณ์ร่วมของคนในสังคม และผลต่อพฤติกรรมของ
คนในสังคมนั้นๆ กลายเป็นลักษณะของความไม่แน่นอน ไม่อาจระบุชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทางสังคมมี
กลไกเช่นใด  

การสร้างความเป็นชายขอบ จึงหมายถึงการถูกแยกตัวตนออกจากศูนย์กลางบนความเช่ือ
หรือวาทกรรมชุดหนึ่งท่ีถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้มีอ านาจในสังคม หรือผู้ท่ีอยู่บนศูนย์กลางของโครงสร้าง
สังคม ความสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นอย่างเหล่ือมล้ าและเช่ือมโยงกัน ขณะเดียวกันผู้ท่ีอยู่ชายขอบจะรู้สึกว่า
ตนเองขาดความมั่นคงและคลุมเครือกับสถานภาพท่ีเป็นอยู่ ท าให้พวกท่ีอยู่ชายขอบต้องค้นหา 
“พื้นท่ี” “ทรัพยากร”และ “เวลา” ของตนเอง เพื่อแสดงถึงความมั่นคงและอัตลักษณ์ของตนในสังคม 
บุคคลเหล่านี้จะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ และสามารถปรับเปล่ียนตามความเปล่ียนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นผู้ท่ีอยู่นอกกรอบเวลา พื้นท่ี และทรัพยากรของสังคม ซึ่งกลุ่มท่ีอยู่
นอกระบบได้แก่ คนไร้บ้านและคนจนเมือง (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2546) 
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“คนสนามหลวงท่ีเดินเก็บขยะตามบริเวณสาธารณะ” เป็นกลุ่มคนท่ีเก็บขยะตามริมถนนซึ่ง
มีช่ือเรียกว่า “ซานตาคลอส” จะเป็นคนหาของเก่าท่ีไม่มีรถเข็น โดยหิ้วถุงพลาสติกใบใหญ่หรือถุงปุ๋ย
เพื่อเก็บวัสดุตามถังขยะข้างถนน แล้วน าไปขายจัดว่าเป็นพวกท่ีมีรายได้ต่ าสุด มักได้รับการดูถูกเหยียด
หยาม ไม่น่าไว้วางใจ สกปรก ด้อยโอกาสในสังคม และท่ีส าคัญไม่มีความมั่นคงในชีวิตและไม่ได้รับการ
ดูแลจากรัฐซึ่งเสมือนเป็นคนแปลกหน้าของสังคม หรือคนท่ีอยู่ชายขอบของสังคม ในความคิดของคน
สนามหลวง ขยะคือส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นของมีค่ามีราคา เป็นส่ิงท่ีน ามาซึ่งความอิสระ 

คนสนามหลวงถือว่า “ขยะเป็นทรัพยากรอันมีค่า” ของพวกเขา ด้วยการน าไปขายกับพ่อค้า
คนกลางแล้วน าเงินมาใช้จ่ายเพื่อด ารงชีวิตวันต่อวัน ขยะในทัศนคติของคนท่ัวไปในสังคมมองว่า เป็น
ส่ิงสกปรกควรถูกก าจัดออกจากสังคมให้ไปอยู่ในท่ีลับตา ซึ่งทัศนคติดังกล่าวเป็นมุมมองเดียวกันกับ
การมองกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นท่ีสาธารณะ 

ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวอย่างเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีต้องการความสวยงามเป็นระเบียบ เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว การมีขยะและคนไร้บ้านอยู่ตามทางเท้าข้างก าแพงย่อมท าให้ขยะดู
เป็นของแปลกแยก อุจาดตาแก่ผู้ท่ีเดินทางสัญจรผ่านไปมา แต่มองในทางกลับกันขยะปริมาณมหาศาล
ในเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณรอบสนามหลวงส่วนใหญ่มาจากนักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างประเทศอาทิ 
ขยะจ าพวกขวดน้ าพลาสติก กระป๋องเครื่องด่ืม กล่องโฟมบรรจุอาหารและป้ายโฆษณาไวนิล ซึ่งทาง
กรุงเทพมหานครได้จัดถังขยะรองรับไว้โดยรอบแต่ก็ยังไม่เพียงพอท าให้เกิดภาพกองขยะท่ีถูกท้ิงเกล่ือน
กราดไปท่ัวบริเวณ โดยขยะเหล่านี้จะถูกเก็บโดยรถขยะของกรุงเทพมหานครท่ีจะเข้ามาทยอยเก็บใน
ช่วงเวลากลางคืน ดังนั้นขยะเหล่านี้จึงกลายเป็นแหล่งทรัพยากรของกลุ่มคนไร้บ้านและสัตว์ต่างๆ ให้
ได้บริโภคเศษอาหารและยังน าวัสดุเหลือใช้จ าพวกพลาสติกจากกองขยะไปขายอีกด้วย นอกจากนี้คน
สนามหลวงยังน าเศษช้ินส่วนท่ีตกค้างจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีมาสร้างเป็นเพิงพัก (Shelter) เพื่อ
หลับนอนช่ัวคราวเช่น ป้ายโฆษณาท่ีท าจากพลาสติกไวนิล, ถุงพลาสติก, กล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่ง
ส าหรับคนท่ัวไปของเหล่านี้เป็นเพียงเศษซากจากการบริโภคท่ีไร้ประโยชน์ 

เนื่องจากวัฒนธรรมการท่องเท่ียวของไทยนั้นมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก การ
น าเสนอภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนได้มา
เท่ียว สมัยก่อนการโฆษณาด้วยป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ยังจ าเป็นต้องใช้ช่างเขียนท่ีมีฝีมือมาวาด แต่
ปัจจุบันโลกของการพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ได้พัฒนาไปไกลเทียบเท่าภาพถ่าย ด้วยเหตุนี้การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ด้วยภาพขนาดใหญ่จึงนิยมใช้วิธีการพิมพ์ภาพลงบนแผ่นไวนิลแทบท้ังส้ินเพราะคุณภาพ
การพิมพ์ท่ีคมชัด สีสันท่ีใกล้เคียงกับความเป็นต้นแบบ  
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ป้ายโฆษณาท่ีท าจากพลาสติกไวนิลเหล่านี้เป็นประดิษฐ์กรรมของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (Inkjet Artificial) ท่ีสะท้อนภาพในอดีตเมืองแห่งหนึ่งเคยมีภาพวิถีชีวิตของชุมชนหรือ
อาชีพท่ีเคยอยู่อาศัยท ามาหากิน แต่ในปัจจุบันกลับต้องสูญหายไปพื้นท่ีนั้นเพราะการจัดระเบียบของ
รัฐบาลเพื่อความสวยงามสะอาดตาของเมือง ยกตัวอย่าง ปัจจุบันป้ายโฆษณาท่ีท าจากพลาสติกไวนิล
ถูกน ามาใช้โดยรัฐบาลสิงค์โปร์ท่ีท าการจัดระเบียบเมืองท่องเท่ียว ด้วยการไม่ให้มีการค้าขายบนทาง
เท้าจนสะอาด โปร่งโล่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปนักท่องเท่ียวเริ่มมีจ านวนน้อยลงท าให้เศรษฐกิจเสียหาย 
รัฐบาลได้หาสาเหตุจนพบว่า นักท่องเท่ียวมองว่า เมืองนั้นไร้เสน่ห์ขาดชีวิตชีวาจากชาวบ้านท่ีเคยขาย
อาหาร ของท่ีระลึกตามท้องถนน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลสิงค์โปร์จึงจัดท าป้ายโฆษณาท่ีท าจากพลาสติกไว
นิลแสดงภาพวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าท่ีขายอาหารริมทางเท้ามาติดตามผนังตึกหรือท่ีว่างในเมือง เพื่อ
รองรับการโหยหาอดีตของการท่องเท่ียวแบบด้ังเดิม ซึ่งในประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
ประเทศสิงค์โปร์จากการจัดระเบียบพื้นท่ีรอบสนามหลวง ท าให้ขาดชีวิตชีวา รัฐบาลจึงจัดท าภาพวิว
ทิวทัศน์ท่ีท าจากพลาสติกไวนิลของสนามหลวงในสมัยก่อน มาติดต้ังรอบบริเวณทางเท้าเพื่อสร้าง
บรรยากาศเก่าๆ ให้กับนักท่องเท่ียว 

 

  
 
ภาพที่ 47 ภาพจ าลองวิวทิวทัศน์ท่ีท าจากพลาสติกไวนิลบนทางเท้าในพื้นท่ีสนามหลวง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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ขยะจึงเป็นเสมือนส่ือสัญลักษณ์ในเชิงอุดมคติส าหรับพวกเขา ดังนั้นความหมายของขยะกับ

สถานะของพวกเขาจึงมีสภาพไม่แตกต่างกัน การน าขยะของนักท่องเท่ียวให้กลายเป็นทรัพย์สมบัติ

ของคนสนามหลวงคือ การแปรเปล่ียนขยะไปสู่ส่ิงท่ีสูงส่งและงดงามท่ีน่าประหลาดใจกลายเป็น 

“สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของความงาม”ของคนสนามหลวง 
 

 การเดินเท้า 
 

คนสนามหลวงใช้วิธีการเดินเท้าเพื่อท ามาหากินในพื้นท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่จะ
เป็นคนไร้บ้านเพศชายจะท าอาชีพเก็บของเก่าตามถังขยะริมทางเท้า กวาดสายตามองหาขวดพลาสติก
และเศษอาหารตามถังขยะเพื่อน าไปบริโภค ซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนมาจากนักท่องเท่ียวที่เดินทางผ่านไปมา
นั่นเองการเดินเท้าส าหรับคนสนามหลวงเป็นสัญลักษณ์แสดงการต่อต้านสภาวะสมัยใหม่ พวกเขาใช้
ร่างกายโดยเฉพาะเท้าและดวงตาสัมผัสกับธรรมชาติ ท าความเข้าใจกับส่ิงแวดล้อมรอบข้าง ไม่ตกเป็น
ทาสของเวลา เกิดเป็นประสบการณ์และความรู้สึกท่ีประสานกันกับพื้นท่ีอย่างแนบแน่น มีการ
แปรเปล่ียนพื้นท่ีให้กลายเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยหรือบ้านนั่นเอง นอกจากนี้การเดินยังท าให้เข้าใจถึงความ
อดทน ความยากล าบากของเส้นทาง รวมไปถึงการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน
เท้าไปตามทางเดินริมถนนหรือตรอกซอกซอย ซึ่งคนท่ีใช้ยานพาหนะมักจะมองไม่เห็นความพิเศษ
เหล่านี้  

มิทเชล เดอ แซร์โต (Michael Certeau) ได้กล่าวไว้ในเรื่อง Practices of Space (1985) 
ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเดินของคนในเมืองได้แสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของ “ภาคปฏิบัติ” 
(Practice) ในชีวิตประจ าวันของคน (Everyday Practice) ในเมือง การเดินเป็นการสร้างพื้นท่ีและ
การสร้างความหมายของผู้กระท าท่ีมีต่อพื้นท่ี และเป็นการสร้างความหมายบนพื้นท่ีอย่างไม่รู้จบ 
เพราะผู้เดินมียุทธวิธีมากมาย (Tactics) ในการใช้พื้นท่ี ผู้วิจัยพบว่า วิธีการเดินเท้าของนักท่องเท่ียว
กับคนสนามหลวงจึงเป็นวิธีการเดียวกันเมื่ออยู่ในพื้นท่ีสนามหลวง การเดินจึงมีความสัมพันธ์กับการ
มองเห็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ มนุษย์มีการรับรู้ เชิงพื้นท่ีท่ีแตกต่างออกไปตามแต่ละช่วงเวลา 
ความหมาย คุณค่า ถูกเปล่ียนแปลง อาจอยู่ในลักษณะเดิมหรือเปล่ียนแปลงไปสู่คุณค่าและความหมาย
ใหม่ ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในช่วงเวลานั้น ซึ่งต้องอาศัยการรับรู้ (perception) โดยการแปล
ความหมายจากการสัมผัสกระบวนการของการรับรู้นั้นจะเริ่มต้ังแต่การมีส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดการรับรู้เช่น 
เหตุการณ์หรือส่ิงแวดล้อมรอบข้าง โดยไปกระทบหรือเกิดความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ท้ังนี้
สมองจะมีการจดจ าและบันทึกเป็นประสบการณ์จากส่ิงเร้าท่ีสัมผัส จากนั้นจะแปลความหมายของส่ิง
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ท่ีได้สัมผัส พร้อมท้ังประมวลผลกับความทรงจ าเดิม เกิดเป็นการเรียนรู้และน าไปสู่การตัดสินใจหรือ
การแสดงออกทางพฤติกรรมอะไรบางอย่าง  

 

คนสนามหลวงได้สร้างพื้นท่ีในจิตนาการเกี่ยวกับการเก็บของเก่า ด้วยการสร้างความหมาย
ของ “การเดินล่าขยะ” หรือ “การเป็นนักเดินทาง” ท่ีออกผจญภัยตามล่าหาขยะในพื้นท่ีรอบ
สนามหลวง ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งท่ีมีความสามารถจึงต้องอาศัยกลยุทธต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการปะทะกัน 
และ “การใช้ถนน” ของคนสนามหลวงเพื่อเก็บขยะนั้นอยู่บนเงื่อนไขของการสร้างความหมายของ 
การเดินทางเพื่อค้นหาทรัพยากร “ขยะ/ของเก่า” อันมีค่าเพื่อด ารงชีวิตในสังคม การใช้ถนนและเวลา
ในการท างานจึงอยู่นอกกรอบของเวลาทางสังคม 

 

หากกล่าวว่า การล้อมรั้วรอบสนามหลวงเพื่อกีดกันคนไร้บ้านเป็นความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ 

วิธีการเป็นนักเดินทางล่าขยะของคนสนามหลวงจึงเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เช่นกัน หรือการสร้าง

บ้านบนทางเท้าของคนสนามหลวงนับเป็นการต่อสู้ขัดขืนอ านาจ ด้วยการสร้างพื้นท่ีของความเป็นอื่น

เพื่อต้องการท้าทายกับพื้นท่ีหวงห้ามของรัฐ ดังนั้นการเดินของคนสนามหลวงท่ีมีลักษณะเคล่ือนไหว 

ก ากวม จึงเป็นการต่อสู้ขัดขืนจากการถูกเก็บกดปิดกั้นจากทางราชการ  

ประติมากรรมเทวสตรี  
ภายหลังการปิดสนามหลวง พื้นท่ีสามเหล่ียมเล็ก ๆ ตรงข้ามกรมศิลปากรด้านทิศใต้ เป็น

ป้ายรถประจ าทางท่ีผู้คนสัญจรตลอดเวลาและยังอยู่ใกล้กับทางเข้าวัดพระแก้ว จึงมีนักท่องเท่ียวมา
รวมกันตรงจุดนี้เป็นจ านวนมาก ด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่และไอเย็นจากน้ าพุท่ีสวยงาม จึงดึงดูด
ให้คนสนามหลวงมาท ามาหากินและนั่งพักผ่อนในตอนบ่าย เพราะมีอาหารการกินเหลือเฟือจาก
นักท่องเท่ียวให้ได้เก็บกินจากถังขยะและยังน าขวดน้ าพลาสติกไปขายได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแม่ค้า
มาขายอาหารนกพิราบให้กับนักท่องเท่ียวได้ถ่ายรูป จึงกลายเป็นจุดรวมของฝูงนกพิราบสนามหลวง
ด้วยเช่นกัน 

ในขณะท่ีสนามหลวงฝ่ังทิศเหนือ มีศาลท่ีเรียกว่า “อุทกทาน”  ต้ังอยู่ริมถนนราชด าเนิน
ใน ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์ และ สะพานผ่านพิภพลีลา สร้างจากพระราชด าริของสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนาถในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแจกจ่ายน้ าด่ืมสะอาด
บริสุทธิ์ให้ผู้คนท่ัวไป  ปั้นขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ์ ร่วมกับ พระยาจินดารังสรรค์ (พลับ) เป็นปูนปั้นรูปพระแม่ธรณีก าลังบีบมวยผม มีน้ า
สะอาดไหลออกมาจากปลายมวยผม สามารถใช้ด่ืมกินได้ ค าว่า อุทกทาน มีความหมายว่า ให้ทานด้วย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
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น้ า (หรือให้น้ าเป็นทาน) แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันสถานท่ีนี้ไม่ได้ใช้เป็นท่ีแจกจ่ายน้ าสะอาด
อีกต่อไป คงเหลือแต่ศาลศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมีผู้คนมาสักการะโดยมีความเช่ือว่า น้ าจากปลายมวยผมสามารถ
น ามาท าน้ ามนต์แก้คุณเสนียดได้ ส่วนพระแม่ธรณีบีบมวยผมนับเป็นเทพหรือเทวดาสตรีองค์หนึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งแผ่นดินท่ีได้รับความนิยมบูชาของคนไทย  
 

 

 
 

ภาพที่ 48 ประติมากรรมเทวสตรีในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

ซึ่งผู้วิจัยขออ้างอิงกับประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์ ท่ีเป็นรูปทรงหอยสังข์อุตราวัฏสัมฤทธิ์ขนาด
ใหญ่ ต้ังอยู่กลางสระน้ าพุเฉลิมพระเกียรติ อยู่บนต าแหน่งท่ีสูงท่ีสุดของสวนรมณีนาถ จัดสร้างขึ้นใน
วโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ภายในสังข์
สัมฤทธิ์บรรจุแผ่นยันต์มหาโสฬสมงคลและสังข์องค์จริงท่ีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ท าให้น้ าพุท่ีไหลผ่านกลายเป็นน้ าศักด์ิสิทธิ์ไปด้วย ซึ่งประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์นี้มี
ความหมายคือ น้ าท่ีไหลออกจากสังข์ เปรียบด่ังน้ าพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ท่ีทรงประทานแก่ชาวไทย (ผู้จัดการออนไลน์, 2554)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
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จะเห็นได้ว่าประติมากรรมท่ีติดต้ังอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ท้ังสามแห่งนี้ มีความหมายในเชิง
สัญลักษณ์ท่ีสอดคล้องกันคือ ความศักด์ิสิทธิ์ของน้ าท่ีช่วยปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีออกไปได้ และสายน้ าท่ีหล่ัง
ออกจากหอยสังข์ในมือของหญิงสาวจึงส่ือถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความรักความเมตตา ความสงบ
ร่มเย็นนั่นเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าประติมากรรมผู้หญิงท่ีอยู่บนน้ าพุบริเวณเกาะกลางรูปสามเหล่ียม ตรง
ข้ามกรมศิลปากรมาเป็นส่ือแทนสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ในอุดมคติของคนสนามหลวง 

 
สรุปพื้นที่ของความเป็นอื่นของคนสนามหลวง 
 

จากการวิเคราะห์ด้วยแนวคิด พื้นท่ีของความเป็นอื่นของคนสนามหลวงนั้น จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการมีอยู่ของคนสนามหลวงในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์คือ อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นสนามหลวงจึงมีพื้นท่ีทางสังคมของการผนวกรวมระหว่างพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์
ท่ีประกอบด้วยสัญลักษณ์ของวัด วังและพระพุทธรูปส าคัญ กับบทบาทของพื้นท่ีเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียวผ่านสัญลักษณ์จ าพวกขยะขวดน้ าพลาสติก หรือกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
ของคนสนามหลวง   

สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนสนามหลวงมาพัก
อาศัยท ามาหากินในบริเวณนี้ เพราะพวกเขามีความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์และพระมหากษัตริย์ ผ่าน
สัญลักษณ์ของวัด วังและท้องสนามหลวงด้วยชุดวาทกรรม “บ้านของพ่อ” ท่ีส่งผลให้คนสนามหลวง
เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกปลอดภัย  

สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีราชการ โดยรัฐบาลใช้มาตรการจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวง
และสร้างรั้วเหล็กสีเขียวปิดล้อมสนามหลวง ส่ือความหมายถึง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของการกีด
กันจากแหล่งทรัพยากรและปิดกั้นความทรงจ าเกี่ยวกับ “บ้านของพ่อ” ซึ่งเป็นหัวใจของคนสนามหลวง 

แม้จะถูกปิดกั้นด้วยรั้วเหล็กและกฎระเบียบแต่คนสนามหลวงได้สร้างพื้นท่ีของความเป็นอื่น
หรือพื้นท่ีในจินตนาการด้วยการน ารั้วมาเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตอาทิ การนอนข้างแนวรั้วด้าน
นอกสนามหลวงหรือการน าวัตถุส่ิงของไปแขวนตากเป็นบ้านบนทางเท้าเพื่อนอนพัก โดยผู้วิจัยได้น ามา
ตีความเป็นส่ือสัญลักษณ์ดังนี้ต่อไปนี้ 

- บ้านบนทางเท้า ส่ือความหมายถึง ความรักและความหวังแบบช่ัวคราว 
- ประติมากรรมเทวสตรีและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่ือความหมายถึง สนามหลวงด้าน

ทิศใต้อันเป็นพื้นท่ีสวรรค์ อันเป็นท่ีสถิตของส่ิงสูงส่งท่ีคนสนามหลวงเคารพรัก 
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- อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1  ส่ือความหมายถึงสนามหลวงด้านทิศเหนืออัน
เป็นพื้นท่ีนรกเพราะเป็นสถานท่ีระลึกแก่ผู้วายชนม์ ซึ่งคนสนามหลวงอาศัยอยู่และเสียชีวิต ณ ท่ีแห่งนี้
จ านวนมาก  

- ขยะ ส่ือความหมายถึง ทรัพยากรอันมีคุณค่าหรือ“เครื่องหมายของความงาม”ท่ีปรากฏใน

บ้านและวิถีชีวิตของคนสนามหลวง 

- การเดินส ารวจ ส่ือความหมายถึง การสร้างกลยุทธในการเข้าถึงทรัพยากร และหลีกเล่ียง
การจับกุมของเจ้าหน้าท่ี ด้วยการเคล่ือนไหว ไม่ยึดติดในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง 

 

3.2 แนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี (Phantasmagoria) 

 การสร้างโลกแฟนตาซี (Phantasmagoria) หมายถึงมโนภาพอันเกิดจากจิตท่ีหมกมุ่นกับ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนท าให้ส่ิงนั้นปรากฏให้เห็นตรงหน้าราวกับมีอยู่จริง หรือการเกิด “ภาพลวงตา” นั่นเอง 

มโนภาพในโลกแฟนตาซีจะปรากฏให้เห็นเป็นภาพอยู่เบ้ืองหน้า ประกอบด้วยสองลักษณะคือ ภาพฝัน

(dreamlike) และภาพหลอน (ghostlike) ท่ีเกิดขึ้นควบคู่กัน (Terry, 1988)  

 แนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซีเกิดจากความหมายในเชิงอุปลักษณ์ซึ่งมีท่ีมาจากการสร้าง
ภาพลวงตา (Optical Illusion) ด้วยโคมฉายภาพ (magic lantern) ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของเครื่องฉาย
ภาพยนตร์ในปัจจุบัน การสร้างภาพแฟนตาซีท่ีถูกสร้างโดยเทคโนโลยีของโลกสมัยใหม่เช่น ละคร 
ภาพยนตร์ โฆษณา จะน าเสนอเกี่ยวกับความสุขของโลกทุนนิยมหรือโลกความฝันของชนช้ันกลางท่ี
หลงในวัฒนธรรมบริโภค ซึ่งเป็นการผลิตซ้ าความสุขยกตัวอย่าง ปรากฎการณ์ละครโทรทัศน์เรื่อง 
“บุพเพสันนิวาส” สร้างจากบทประพันธ์ที่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับพระเอกคือคนยุคอยุธยา ส่วนนางเอก
คือวิญญาณของหญิงสาวในยุคปัจจุบันท่ีเข้าไปสิงร่างของแม่หญิงลูกเจ้าเมืองพิษณุโลกในสมัยพระ
นารายณ์มหาราช เป็นละครท่ีตลกเสียดสีและคาดเดาตอนจบได้ยากจนกลายเป็นกระแส Viral (การมี
คนพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและรวดเร็วดุจด่ังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส) ท าให้
คนดูหันมาสนใจกันอย่างมากมาย ส่ิงท่ีละครเรื่องนี้ก่อกระแสท่ีท าให้กลายเป็นปรากฏการณ์ของละคร
บุพเพสันนิวาสนั้นมีอยู่หลากหลายประเด็นท่ีน่าสนใจอาทิ ละครเรื่องนี้ปลุกกระแส “นิยมไทย” ของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างดีท าให้ผู้คนหันมาแต่งตัวแบบไทยในชีวิตประจ าวัน ประจวบเหมาะกับสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 โปรดเกล้าให้รัฐบาลจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันท่ี 8 ก.พ.-11 มี.ค.พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมี
พระราชด าริท่ีจะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และร าลึกถึงวิถีชีวิตท่ีผ่านมาต้ังแต่อดีตจนถึง
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ปัจจุบัน อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทย โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค
เช่นเดียวกับท่ีเคยจัดในอดีตสมัยรัชกาลท่ี 5 ส าหรับการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าจะสวมชุดไทยย้อน
ยุค โดยเชิญชวนประชาชนท่ีไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลท่ี 5 หรือสวมใส่ผ้าไทยหรือชุด
สุภาพตามสมัยนิยม (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, 2561) ซึ่งในงานดังกล่าวมีคนไทยหันมาแต่งชุดไทยเพื่อไป
เท่ียวงานกันอย่างคับค่ังสะท้อนให้เห็นว่าการเข้าสู่โลกแฟนตาซีของคนไทยด้วยการสร้างความสุขผ่าน
การสวมบทแม่การะเกดในละคร เพื่อหลีกหนีโลกความจริงท่ีเต็มไปด้วยความวิตกกังวลจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า  โดย Walter Benjamin ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างโลกแฟนตาซีคือ การหลอมรวม
ระหว่างต านานความเช่ือหรือเรื่องเล่า (Myth) กับความเป็นจริง (Reality)เข้าไว้ด้วยกัน 

การสร้างโลกแฟนตาซีเป็นการสะท้อนความปรารถนา (Desire) อันเกิดจากส่ิงท่ีขาดหาย

หรือไม่มีในชีวิต (Lack) ส่ิงนี้จะกระตุ้นความปรารถนาให้มนุษย์สามารถขับเคล่ือนหรือก้าวไปข้างหน้า

ได้ ดังนั้นพลังของความหวังจึงเป็นการไขว่คว้ารอคอยความสุขอันเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาอย่างไร้

จุดหมายปลายทาง การท่ีมนุษย์ผูกติดเข้ากับโลกแฟนตาซีเพื่อสร้างมโนภาพของความสุขกลับยิ่งเพื่อ

กดทับสภาวะท่ีไม่เป็นสุข (Cruel optimism) โดย Lauren Berlant ได้แสดงทัศนะว่า การสร้างโลก

แฟนตาซีเป็นส่ิงท่ีให้ความหวัง ท าให้ชีวิตสามารถด าเนินต่อไปได้ท่ามกลางสภาวะซึมเศร้า หดหู่ ไร้

ทางออก การอยู่กับความหวังจึงเป็นทางออกที่ดีกว่าการพบความจริงท่ีว่า ชีวิตของเราไม่เหลืออะไรให้

หวังอยู่เลยหรือมีแต่ความว่างเปล่า 

3.2.1 การวิเคราะห์คนสนามหลวงด้วยแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี 
 

จากการศึกษา “คนสนามหลวง” ซึ่งเป็นกลุ่มคนไร้บ้านเก่าแก่ท่ีสุด ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และ

ท าแผนท่ีเดินดินท าให้เข้าใจในอุดมการณ์ความเช่ือ วิถีปฏิบัติและเรื่องเล่าชีวิตท่ีแสดงให้เห็นว่า พวก

เขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนท่ีมีความผูกพันกับพื้นท่ีสนามหลวงอย่าง

ชัดเจน  เนื่องจากคนสนามหลวงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง พวกเขามักจะซื้อยารับประทานเองเพราะ

ไม่มีบัตรประชาชนและไม่มีเงิน ส่วนผู้ป่วยด้วยอาการทางจิตท่ีไม่ได้รับการรักษาซึ่งพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่า

ตนเองป่วยมากขึ้น ทางเลือกของพวกเขาคือการนอนรอความตายข้างถนน ดังนั้นการสร้างโลกแฟน

ตาซีของคนสนามหลวงจึงเป็นเสมือนกลไกการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ การเยียวยาตนเองด้วย

จินตนาการภาพฝันในส่ิงท่ีตนเองปรารถนาจึงเป็นการสร้างดุลยภาพภายในจิตใจ ให้มีความหวังท่ีจะมี

ชีวิตอยู่ต่อไป ท่ามกลางโลกของความจริงท่ีต้องทุกข์ทนกับความหิว ความเจ็บป่วย การกวาดล้าง
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จับกุมและความล้มเหลวของชีวิตในอดีตท่ีคอยติดตามหลอกหลอนเหมือนเงาท่ีอยู่เคียงข้างพวกเขาไป

จนหมดลมหายใจ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนดังนี้ 
 

- การสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิตของคนสนามหลวง 

- การสร้างโลกแฟนตาซีจากเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวง 
 

การสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิตของคนสนามหลวง 
 

การสร้างภาพฝัน : ความเชื่อ 

คนสนามหลวงมีการสร้างเป้าหมายของชีวิตในกระบวนทัศน์ทางจิตวิญญาณของสังคมยุค

ชุมชน เช่ือว่าการมีโภคทรัพย์หรือวัตถุในการด ารงชีพเท่าท่ีจ าเป็น มิใช่ความทุกข์ เนื่องจากความสุขมี

มิติหลากหลาย คนสนามหลวงให้ความส าคัญกับค่านิยมแบบจิตวิญญาณ คือการสร้างความสัมพันธ์

ด้านจิตใจของบุคคลให้เข้าถึงส่ิงสูงสุดตามความเช่ือหรืออุดมคติของบุคคล  ซึ่งน ามาซึ่งความสุขสูงสุด 

และความมั่นคงปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันอาทิ ผี เทวดา พระเจ้า พระมหากษัตริย์ (อรศรี งามวิทยา

พงศ์, 2549) 

จะเห็นได้ว่า การท่ีพวกเขามาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสนามหลวงอันเป็นเมืองเก่าของประเทศไทย
ย่อมมีความหมาย เพราะพื้นท่ีแห่งนี้เปรียบเสมือน “โลกศักดิ์สิทธิ์” (The sacred) ท่ีมีความหมายถึง 
พื้นท่ีและเวลาท่ีแตกต่างไปจากโลกของชีวิตประจ าวันท่ีเรามีชีวิตอยู่ ตลอดจนมีความสามารถพิเศษ
บางอย่างตรงท่ีมณฑลศักด์ิสิทธิ์นี้สามารถจะเผยให้มนุษย์ประจักษ์ถึงส่ิงท่ีสูงส่งกว้างไกลไปกว่าเรื่อง
ของรูป รส กล่ิน เสียง ส่ิงท่ีสูงส่งอาจหมายถึงการติดต่อกับโลกหน้า โลกของเทพ ผี วิญญาณ พระเป็น
เจ้าได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ิงท่ีเป็นประดิษฐกรรมของมนุษย์ เช่น การไหว้ขอพร ดนตรี การใช้
รูปสัญลักษณ์ รูปเคารพวัตถุส่ิงของ หรือแบบแผนของการกระท าบางอย่างท่ีเรียกว่า “พิธีกรรม” เช่น 
การก าหนดให้เดินเวียนซ้ายหรือขวา(ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2546) ตัวอย่างเช่น ชาย
สนามหลวงท่ีท่าพระจันทร์จะใช้วัสดุจ าพวกกระดาษ เชือกมาผูกมัดเข้าด้วยกันเป็นจ้ีห้อยคอ ส่วน
ลุงวัฒน์จะน าเศษไม้ในวัดมหาธาตุมาแกะสลักเป็นรูปเคารพต่าง ๆ  
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ภาพที่ 49 การสร้างรูปเคารพจากวัตถุส่ิงของเหลือใช้เช่น การแกะเศษไม้จากวัดมหาธาตุฯ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

 ส่ิงสูงสุดตามอุดมคติความเช่ือของคนไทยในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ คือ พระพุทธศาสนา
และพระมหากษัตริย์รวมทั้งท้องสนามหลวงยังเป็นพื้นท่ีประกอบพระราชพิธีส าคัญท าให้ผู้คนสามารถ
เกิดความใกล้ชิดกับส่ิงสูงสุด ท้ังยังมีการเล้ียงอาหารให้กับประชาชนท่ัวไปอยู่เสมอ คนสนามหลวงจึง
เลือกท่ีจะเขามา “พึ่งพระบรมโพธิสมภาร” หรือมาอาศัยใน “บ้านของพ่อ” ซึ่งเป็นการสร้างสาย
สัมพันธ์ทางใจกับโลกศักด์ิสิทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความหวัง เป็นความสุขทางใจท่ีได้
อยู่ใกล้ชิดกับส่ิงสูงสุด ดังนั้นคนสนามหลวงจึงมีการสร้างโลกแฟนตาซี ในด้านภาพฝัน ท่ีสะท้อนความ
ปรารถนาของคนสนามหลวงท่ีหวังว่า พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตในพื้นท่ีสนามหลวงอย่างสงบสุข ปลอดภัย
จากอันตราย ปราศจากความทุกข์   

 

การสร้างภาพฝัน : การท ามาหากิน 
 

แม้คนสนามหลวงจะสร้างความเช่ือในโลกศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้มีความหวังในการ
ด าเนินชีวิตก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังต้องด ารงชีวิตในโลกสามัญ (The profane) หมายถึง โลกท่ีเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรม และความสัมพันธ์ทางกายในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ท่ีสัมผัสจับต้องได้เต็มไปด้วยความ
โลภ โกรธ หลง ใคร่ กระหายรัก ห่วงหาอาลัย ผูกพัน ซึ่งอาจจะมิได้สูงส่งแต่ก็ไม่ต่ าทราม สนามหลวง
จึงไม่เพียงแต่เป็นท่ีพึ่งทางใจแต่ยังเป็นท่ีพึ่งทางกายอีกด้วย เนื่องจากสนามหลวงเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท าให้มีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ดังนั้นคนสนามหลวงจึงประกอบอาชีพท่ีมีความ
สอดคล้องกับสถานท่ีท่องเท่ียว จากการส ารวจอาชีพของคนสนามหลวงพบว่า 

ส่วนใหญ่คนสนามหลวงท่ีเป็น ผู้ชายจะท าอาชีพเก็บของเก่าในเส้นทางรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ดังนั้นพวกเขาได้สร้างภาพฝันเกี่ยวกับอาชีพเก็บของเก่าว่า “นักเดินทาง” “นักล่าขยะ”
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หรือ “ซานตาครอส” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความปรารถนาของการผจญภัย และเป็นอาชีพท่ีอิสระจาก
เงื่อนไขของเวลา การเดินเสาะหาทรัพยากรขยะจึงเป็นการสร้างความสุขให้กับตนเองและสังคม 

คนสนามหลวงท่ีเป็นผู้หญิงมักจะท าอาชีพท่ีอยู่ติดกับพื้นท่ีเป็นประจ าอาทิ ในตอนกลางวัน
หญิงสนามหลวงจะขายอาหารนกพิราบหรือของท่ีระลึกให้กับนักท่องเท่ียวบริเวณประติมากรรม   
เทวสตรีท่ีลานน้ าพุ และช่วยกันคัดแยกของเก่าในตอนเย็นท่ีตรอกสาเก บางคนท่ีต้องดูแลลูกจะรับจ้าง
ร้อยพวงมาลัย ท าแผ่นพลาสติกรองนั่งท่ีริมคลองหลอดรวมทั้งการขายบริการทางเพศ พวกเธอได้สร้าง
ภาพฝันเกี่ยวกับอาชีพว่าเป็นเสมือนผู้ให้ความสุขแก่ผู้คนเช่น การขายอาหารนกพิราบเป็นการขาย
ภาพฝันท่ีสวยงามให้กับนักท่องเท่ียวได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกซึ่งในความจริงท้ังนกพิราบและพวกเธอคือ 
ความเป็นอื่นท่ีต้องก าจัดออกไปจากพื้นท่ีอันสวยงามแห่งนี้ รวมทั้งยังเป็นการให้ความสุขกับครอบครัว
เมื่อได้เงินมาซื้ออาหารท่ีสะอาดกินได้โดยไม่ต้องเสาะหา ดังนั้นภาพฝันของผู้หญิงสนามหลวงจึง
สะท้อนให้เห็นความปรารถนาของความเป็นแม่ผู้ให้ความรักพร้อมเสียสละเพื่อครอบครัว 
 

การสร้างภาพฝัน : ความบันเทิง 
 

เนื่องจากสนามหลวงเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์จึงท าให้มีการจัดงานพระราชพิธีและการเฉลิมฉลอง
ในตอนค่ ามีการแสดงมหรสพท่ีท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือและงานออกร้านขายสินค้ารวมท้ังโรง
ทานแจกอาหารให้กับผู้มาร่วมงาน วัฒนธรรมความบันเทิงท่ีไม่ต้องใช้เงินเหล่านี้ เป็นส่ิงท่ีคน
สนามหลวงช่ืนชอบ คนสนามหลวงท่ีเป็นผู้สูงอายุจะพากันไปชมละครแก้บนท่ีศาลหลักเมืองกันเป็น
ประจ าทุกวันเพราะเป็นการแสดงวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีคุ้นเคยเน้นความตลกขบขันท าให้ผู้ชมมี
ความสุข ดังนั้นพวกเขาได้สร้างภาพฝันเกี่ยวกับความบันเทิงว่า “คนเท่ียว” ซึ่งเป็นค าเรียกคน
สนามหลวงใช้เรียกผู้ท่ีมีความรื่นรมย์กับการชมมหรสพต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คนเท่ียวสะท้อนให้
เห็นความปรารถนาความสุขจากการพาตนเองเข้าไปในโลกจิตนาการของศิลปะการแสดงท่ีสวยงาม
ตระการตา การได้ปลดปล่อยอารมณ์ร่วมไปกับชะตากรรมของตัวละครท่ีคล้ายกับชีวิตจริง 

 

สรุป  
 

อาจกล่าวได้ว่า การสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิตของคนสนามหลวงในด้านความเช่ือ การท า
มาหากิน และความบันเทิงนั้น สนามหลวงจึงเปรียบเสมือน “สวรรค์บนดิน” ซึ่งเป็นได้ท้ังท่ีพึ่งทาง
กายและใจ ซึ่งภาพรวมของการสร้างภาพฝันคือ การได้ใช้ชีวิตท่ีสนามหลวงอย่างสงบสุข มีชีวิตอิสระ
และการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกไปกับความบันเทิง ดังนั้นการสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิต ใน
ด้านภาพฝันของคนสนามหลวง จึงสามารถตีความผ่านสัญลักษณ์ท่ีประกอบด้วย วัดพระศรีรัตน
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ศาสดารามและประติมากรรมเทวสตรีท่ีลานน้ าพุ ส่ือความหมายถึง การให้และความรัก ความเมตตา
ของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทท่ีมีต่อมนุษย์ และตัวละครจากวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีใช้ในการแสดงมหรสพเช่น เรื่อง 
พระเวชสันดรชาดก ส่ือถึงการประสบชะตากรรมของครอบครัว การพลัดพรากจากบ้านเกิดและความ
เป็นผู้ให้ เรื่อง สังข์ทอง ส่ือถึงการประสบชะตากรรมพลัดพรากจากครอบครัว การเดินทางท่องเท่ียว 
การมีพลังวิเศษ รวมทั้งการมีรูปภายนอกท่ีน่ารังเกียจแต่ภายในมีความงดงาม 

การสร้างภาพหลอน : การจัดระเบียบคนไร้บ้าน  
 

คนสนามหลวงจึงต้องเผชิญกับโลกของความจริงจากการจัดระเบียบของภาครัฐ ภัย
อันตรายรอบด้านจากสังคมและอาการป่วยทางจิต ความกดดันจากสภาพแวดล้อมส่งผลให้คน
สนามหลวงมักเกิดความรู้สึกสับสนในตนเอง  รู้สึกส้ินหวังและอับอาย จากนั้นความรู้สึกก็เปล่ียนเป็น
ความโกรธ ความวุ่นวายใจ (Frustration) หรือถึงขั้นเกลียดตัวเองในท่ีสุด คนสนามหลวงท่ีป่วยทางจิต
และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมานานจะมีอาการวิตกกังวล หวาดระแวงและซึมเศร้า หลงลืม จนถึงขั้นจดจ า
ตัวเองไม่ได้ 

การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในอดีตและการจัดระเบียบคนไร้บ้านในปัจจุบัน
นั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจท่ีมีความเหล่ือมล้ าสูง ผู้มีอ านาจมักจะหวาดระแวงต่อผู้ท่ีมีความ
คิดเห็นแตกต่างจากตนว่า “เป็นคนอื่น” อยู่เสมอ ดังนั้นผู้มีอ านาจจะสร้างกฎเกณฑ์ผ่านวาทกรรมชุด
หนึ่งเพื่อจัดระเบียบผู้เป็นคนอื่นโดยอ้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งคนท่ีมีความคิดหรือพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างจะถูกกีดกันหรือจับกุมให้พ้นไปจากสังคม จะเห็นได้ว่า ผู้มีอ านาจใช้วาทกรรมการจัด
ระเบียบสังคมมาเป็นเครื่องมือในการก าจัดคนท่ีไร้ทางสู้ โดยอ้างความชอบธรรมจากวาทกรรมความ
หวาดกลัวสังคมท่ีไร้ระเบียบของประชาชนเสมอ ส่ิงท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงท าให้คนสนามหลวง
ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะวิตกกังวลนั้นเกิดจากภัยอันตรายในสองลักษณะคือ 

- การชุมนุมทางการเมืองในอดีตท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีสนามหลวงอาทิ เหตุการณ์ "วันมหา
วิปโยค" 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์ล้อมปราบท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันท่ี 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 และการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ในปีพ.ศ.2556-2557 ส่งผลให้มีคนไร้บ้าน
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

- การจัดระเบียบคนไร้บ้านของภาครัฐ โดยใช้วิธีขับไล่ออกจากพื้นท่ีและการจับกุมไปอยู่ใน
สถานพักพิงคนไร้ท่ีพึ่งซึ่งเป็นเหมือนคุกท่ีคุมขังคนไร้บ้านท่ีมีอาการปกติร่วมกับคนไร้บ้านท่ีมีอาการ
ป่วยทางจิตในขั้นวิกฤต พวกเขาจึงมักหนีออกมาใช้ชีวิตในสนามหลวงตามเดิมแต่ต้องคอยหลบหนี
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เจ้าหน้าท่ี ด้วยเหตุนี้คนไร้บ้านจึงมีความหวาดกลัวการถูกจับไปอยู่ในสถานท่ีดังกล่าวเพราะขาดอิสระ 
และต้องการใช้ชีวิตในพื้นท่ีซึ่งตนเองผูกพัน 

 

สรุป  
 

การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง ในด้านภาพหลอนน่าจะเปรียบได้กับ“นรกบน
ดิน” ซึ่งคล้ายกับโลกในอุดมคติแบบดิสโธเปีย (Dystopia) ซึ่งมีรากฐานมาจากศาสนาท่ีกล่าวถึง
ช่วงเวลาความเส่ือมสลายของโลกมนุษย์ (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2561) แม้สนามหลวงจะเป็นพื้นท่ี
ศักด์ิสิทธิ์แต่ก็แฝงไว้ด้วยอ านาจการกดขี่ คนไร้บ้านหรือคนจนไม่ได้รับความยุติธรรม ขาดความเท่า
เทียม ท าให้พวกเขามีชีวิตท่ียากล าบากเต็มไปด้วยความทุกข์ 

  ในด้านภาพหลอนของคนสนามหลวง จึงสามารถตีความผ่านสัญลักษณ์ท่ีประกอบด้วย 
อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1 เพราะเป็นสถานท่ีระลึกแก่ผู้วายชนม์ ซึ่งคนสนามหลวง
เสียชีวิต ณ ท่ีแห่งนี้จ านวนมาก การใช้ภาพถ่ายของเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
สนามหลวง และรั้วที่น ามาล้อมสนามหลวง เพื่อส่ือถึงความรุนแรงในเชิงสัญลักษณ์และการควบคุมจน
ขาดอิสระในการด ารงชีวิตท่ีภาครัฐกระท าต่อคนสนามหลวงและประชาชนท่ีตกเป็นเหยื่อจากความ
รุนแรง  

การสร้างโลกแฟนตาซีจากเร่ืองเล่าชีวิตของคนสนามหลวง 

จากการลงภาคสนามเพื่อท าความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนคนสนามหลวงท าให้ผู้วิจัยพบว่า 
ชุมชนแห่งนี้มีเรื่องเล่าแบบวัฒนธรรมมุขปาฐะ (Oral Tradition) ท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยคือ การส ารวจเรื่องเล่าชีวิตท่ีสะท้อนการสร้างโลกแฟนตาซีของคน
สนามหลวงได้  

เรื่องเล่าคือ ชุดเหตุการณ์ท้ังท่ีเป็นเรื่องจริงและสมมุติขึ้น ประเภทของเรื่องเล่าครอบคลุมถึง

เหตุการณ์ส้ันๆ และงานเขียนขนาดยาวอย่างประวัติศาสตร์ อัตชีวประวัติ อนุทิน บันทึกการเดินทาง 

นวนิยาย เรื่องส้ัน มหากาพย์ และเรื่องแต่ง(Czarniawska, 2004) เรื่องเล่าอาจจะส่ือได้ท้ังในแง่ของ

ตัวอักษร เสียง ภาพ ดังนั้นค าว่าเรื่องเล่าจึงกินความไปถึง นิทานท่ีเล่าแบบมุขปาฐะ กวีนิพนธ์ บันเทิง

คดี ภาพเขียน ภาพยนตร์ การ์ตูน ตราบใดท่ีส่ือเหล่านี้แสดงเหตุการณ์ท่ีร้อยเป็นเรื่องราว (Onega & 

landa, 1996)  
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ในการศึกษาเรื่องเล่ากับความเป็นมนุษย์ รูท ฟินนิแกนด์ (Finnegan, 1997) ได้เสนอว่า 
มนุษย์เป็นสัตว์ที่เล่าเรื่อง (story-telling animal) ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือนิ่งเงียบ มนุษย์ก็
ร่วมกันท าความเข้าใจประสบการณ์ของตนเองผ่านเรื่องเล่าท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เรื่องเล่าถือเป็น
ผลิตผลทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญ เรื่องเล่ามิได้เพียงบรรจุประสบการณ์หรือความทรงจ าของมนุษย์เท่านั้น 
แต่มีศักยภาพในฐานะเครื่องมือของผู้มีอ านาจ ในขณะเดียวกันก็เป็นอาวุธของผู้ไร้อ านาจในการต่อรอง
ด้วย เรื่องเล่าจึงเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีมีส่วนส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของคนชาย
ขอบ การสร้างอัตลักษณ์ในเรื่องเล่าจึงหมายถึง การสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องของเรื่องเล่าท่ีว่าด้วยอัต
ลักษณ์ของตนเองอันเกี่ยวเนื่องกับการรับรู้อดีต ปัจจุบันและความมุ่งหวังในอนาคตของเรา(Chris, 
2008) ดังนั้นเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงจึงท าหน้าท่ีถ่ายทอดอ านาจ ฝากแฝงมายาคติรวมท้ัง
ต่อต้านขัดขืนและละเมิดอ านาจต่างๆ   

การวิเคราะห์เรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวง 

จากการส ารวจเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษาจ านวน 5 เรื่อง เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสร้างภาพฝันและการเกิดภาพหลอนจากเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวง ผู้วิจัย
พบว่า การเล่าเหตุการณ์จากความทรงจ าท่ีเลวร้ายอย่างเปิดเผย สะท้อนให้เห็นความเคารพตนเองของ
คนสนามหลวง ส่วนใหญ่จะจดจ าเหตุการณ์ในอดีตได้ดี แต่มีปัญหาในการปะติดปะต่อเรื่องราวซึ่งเกิด
จากอาการทางสมอง บางคนจะมีพฤติกรรมการเล่าท่ีวกวน จ าได้บ้างไม่ได้บ้าง มีความสับสน กังวลใจ 
รู้สึกด้อยค่า เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญหา การเกิดภาพหลอนจากเรื่องราวในอดีตจึงเป็นเหมือน “คุกท่ีคุม
ขัง”พวกเขาไว้ การมีผู้มารับฟังจึงเหมือนการมาเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยความวิตกกังวล
ในจิตใจ และเกิดความหวังในชีวิต เรื่องเล่าชีวิตจึงมีการสร้างอัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) ใน
ลักษณะ “โศกนาฏกรรมและความหวัง” (Stories of Tragedy and Hope) ท่ีสะท้อนอุดมคติทาง
ศาสนาเรื่องของกฎแห่งกรรม การขอขมาและการขออโหสิกรรมต่อกัน 

 

ในการวิเคราะห์จะน าเรื่องเล่ามาแบ่งเป็นสองส่วนตามล าดับเวลาคือ เหตุการณ์ในอดีตกับ

ปัจจุบัน กับสถานภาพของผู้เล่าเรื่องคือ คนสนามหลวง โดยส่วนแรก เป็นเหตุการณ์ในอดีตท่ีท าให้เกิด

ภาพหลอนจากสาเหตุท าให้ต้องออกจากบ้าน ส่วนท่ีสองคือ เหตุการณ์ในปัจจุบันที่ผู้เล่ายังคงเกิดภาพ

หลอนจากการเป็นคนสนามหลวง ส่วนท่ีสามคือ เหตุการณ์ปัจจุบันที่ผู้เล่ามีสถานะเป็นคนสนามหลวง

มีการสร้างภาพฝัน ซึ่งการวิเคราะห์เช่นนี้จะท าให้เราสามารถเห็นกระบวนการสร้างโลกแฟนตาซีท่ี

เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตของผู้เล่าได้อย่างชัดเจน  
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ตารางที่ 6 แสดงกระบวนการสร้างโลกแฟนตาซีท่ีเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตของคนสนามหลวง 
 

เรื่องเล่า 
ภาพหลอน ภาพฝัน 

เหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

โจ้กับอุ้ม 
- ความยากจน ไร้โอกาส
ในชีวิต 

- การสูญเสียชีวิตของลูก
สาว 

- การเป็นผู้ป่วยทางจิตของ
อุ้ม 

- การถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้านและเป็นคนบ้า 
- ความยากจนหาเช้ากนิค่ า 
- การอาละวาดท าร้ายผู้อืน่
ของอุ้ม 

- ความเจ็บป่วยเรื้อรังของ
โจ ้

- ความห่วงใยต่ออุ้มและ
ลูกเมื่อโจ้เสียชีวิต 

- ความกังวลว่าอุ้มจะถูก
สังคมท าร้ายเพราะเป็น
คนบา้ 

- ความรักและความ
ซื่อสัตย์ของสามีภรรยา 
- ความรักที่พ่อแม่มีต่อ
ลูก 

- ความเสียสละเพื่อ
ครอบครัวของโจ้ 

 

ป้าพรกับลุงสมปอง 
- ป้าพรมีภาพหลอนจากชีวิต
ในวัยเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ ขาด
ความรักความอบอุ่น 

- ความยากจน ไร้โอกาสใน
ชีวิต 

- การเลือกคู่ครองที่ผิดพลาด
เพราะเห็นป้าพรเป็นวัตถุ
ทางเพศในราคา500 บาท 

- การขายบริการทางเพศด้วย
ภาวะจ ายอมเพ่ือเลี้ยงดู
ครอบครัว 

- ป้าพรและสามีมีภาวะติดสุรา
เร้ือรังจนท าให้เกิดปัญหา
ครอบครัว 

- ลูกสาวขาดการยอมรับนับ
ถือท าให้ต้องออกจากบ้าน 

- การถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้านผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ 
- ภาพหลอนจากชีวิตในวัย

เด็กและจากครอบครัวท่ี
ล้มเหลว 

- ความยากจนหาเช้ากนิค่ า 
- ความรู้สึกผิดท่ีมีต่อลูกสาว 
- ความหวาดกลัวจาการ

จับกุมของภาครัฐ 

- ความรักและความ
เสียสละท่ีป้าพรมีต่อลูก 
- ความรักที่ไร้เง่ือนไข

และการให้โอกาสของ
สมปอง 

- การมองคุณค่าของ
ผู้หญิงจากภายในของ
สมปอง 

- การเริ่มต้นชีวิตใหม่กับ
สมปองด้วยอาชีพปกติ 

- การคืนศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ให้กับป้าพร 

- การยึดมั่นในศักด์ิศรี
ด้วยการไม่ขอทาน 



  
 

 

120 

 

เรื่องเล่า 
ภาพหลอน ภาพฝัน 

เหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

ป้าพรกับลุงสมปอง 
- ป้าพรมีภาพหลอนจากชีวิต
ในวัยเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ ขาด
ความรักความอบอุ่น 

- ความยากจน ไร้โอกาสใน
ชีวิต 

- การเลือกคู่ครองที่ผิดพลาด
เพราะเห็นป้าพรเป็นวัตถุ
ทางเพศในราคา500 บาท 

- การขายบริการทางเพศด้วย
ภาวะจ ายอมเพ่ือเลี้ยงดู
ครอบครัว 

- ป้าพรและสามีมีภาวะติดสุรา
เร้ือรังจนท าให้เกิดปัญหา
ครอบครัว 

- ลูกสาวขาดการยอมรับนับ
ถือท าให้ต้องออกจากบ้าน 

- การถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้านผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ 
- ภาพหลอนจากชีวิตในวัยเด็ก

และจากครอบครัวที่
ล้มเหลว 

- ความยากจนหาเช้ากินค่ า 
- ความรู้สึกผิดที่มีต่อลูกสาว 
- ความหวาดกลัวจาการจับกุม

ของภาครัฐ 

- ความรักและความ
เสียสละที่ป้าพรมีต่อลูก 
- ความรักที่ไร้เง่ือนไขและ

การให้โอกาสของสมปอง 
- การมองคุณค่าของผู้หญิง

จากภายในของสมปอง 
- การเร่ิมต้นชีวิตใหม่กับ

สมปองด้วยอาชีพปกติ 
- การคืนศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ให้กับป้าพร 
- การยึดมั่นในศักด์ิศรีด้วย

การไม่ขอทาน 

พี่เครา - ความยากจน ไร้โอกาสใน
ชีวิต 

- ความรูส้ึกผิดท่ีท าให้ผู้หญิง
ต้ังครรภ์โดยไม่ต้ังใจจนท า
ให้ท้ังสองฝ่ายเสียอนาคต 

- ภาพหลอนจากความ
ล้มเหลวในชีวิตคู่ท าให้ไม่
กล้ารักใคร 

 

- การถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้าน 
- การติดสุราเพ่ือให้ลืมภาพ
หลอนในอดีต 

- การโดดเด่ียวตนเองออก
จากสังคมหลังจากเกิด
อุบัติเหตุจนขาพิการ 

- การออกจากงานและ
กลับมาเก็บขยะที่
สนามหลวงเน่ืองจากพ่ีเครา
เป็นคนสนามหลวงแบบคน
นอกไปแล้วความเจ็บป่วย
จากการขาดคุณภาพชีวิต
ของพ่ีเครา 

- การเลิกสุราได้ด้วยการ
เดินเก็บของเก่า 
- ความสุขท่ีเกิดจากการ

ท างาน ท าให้ไม่รู้สึก
โดดเด่ียว 

- การออกจากชุมชน
กลับสู่สังคม และ
พัฒนาตนเองจนได้เป็น
เจ้าหน้าท่ีประจ าสถาน
พักพิงคนไร้ท่ีพึ่ง 
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เรื่องเล่า 
ภาพหลอน ภาพฝัน 

เหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

ลุงสมบูรณ์ 
 

- ความยากจน ไร้โอกาสใน
ชีวิต 

- ครอบครัวแตกแยกท าให้ 
ไร้ท่ีพึ่งทางกายและใจ 

- เป็นเด็กเร่ร่อนไร้บ้าน  
 

 

- การถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้าน 

- ความพิการจากคุณภาพ
ชีวิตและไร้ท่ีพึ่งพิง 

- ความพิการทางสายตาท า
ให้ความสามรถในการ
ท างานลดลงจน
จ าเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นท า
ให้รู้สึกเสียศักด์ิศรี 

- ภาพหลอนจากชีวิตในวัย
เด็ก 

- ความหวาดกลัวจาการ
จับกุมของภาครัฐ 

 

  

- การยึดมั่นในศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ด้วย
การไม่ขอทาน 

- การพิสูจน์ว่าคนพิการก็
มีความสามารถในการ
ท ามาหากินเท่ากับคน
ปกติ 

- มีการใช้สัญชาตญาณ
การเอาชีวิตรอดสูง 

- มีความเข้มแข็งทาง
ร่างกายและจิตใจสูง 

 

ลุงชัยพร 
 

 

- เป็นชนชัน้กลางท่ีมีฐานะ
และการศึกษาสูงแต่มี
ปัญหาวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ 

- มีปัญหาในการท างาน 
- การโดดเด่ียวตนเองออก

จากสังคมหลังจากประสบ
ปัญหาครอบครัว 

 

- การถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้าน 

- ภาพหลอนจากครอบครัว
ท่ีล้มเหลว 

- ความเจ็บป่วยจาก
โรคมะเร็ง 

- ความรู้สึกผิดท่ีมีต่อลูกสาว 
- ความหวาดกลัวจากการ

จับกุมของภาครัฐ 
 

 

- ความรักที่พ่อมีต่อลูก 
- การส านึกผิดต่อสิ่งท่ี

เคยท าไม่ดีกับ
ครอบครัว 

- ความมีน้ าใจของหญิง
ให้บริการทางเพศ 

- การอุทิศตนท างานเพื่อ
สังคมจนได้รับรางวัล
ประชาบดี 
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จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกลักษณะของการสร้างภาพฝันและภาพหลอนท่ีมีร่วมกันจาก
เรื่องเล่ากรณีศึกษาท้ังห้าเรื่องดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงการวิเคราะห์ลักษณะการสร้างภาพฝันและภาพหลอนท่ีคนสนามหลวงมี
ร่วมกัน 
 

เร่ืองเล่า ภาพหลอน ภาพฝัน 

ลุงชัยพร 
พี่เครา 
ป้าพรกับลุงสมปอง 
โจ้กับอุ้ม 

- ความล้มเหลวในชีวิต
ครอบครัว 

- อุบัติเหตุในชีวิต 
- การส านึกผิดต่อการกระท า

ในอดีต 
 

- ความรักและความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา 
- ความรักอย่างไร้เงื่อนไขท่ีพ่อแม่มีต่อลูก 
- ความเสียสละเพื่อครอบครัว 
 

ลุงชัยพร 
ลุงสมบูรณ ์
พี่เครา 
ป้าพรกับลุงสมปอง 

- การเป็นคนสนามหลวง 
- การเป็นผู้ให้บริการทางเพศ 
- ความหวาดกลัวการจับกุม

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 

- การยึดมั่นในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์แม้จะเป็น
คนไร้บ้าน 

- การให้โอกาสคนผิดพลาดให้กลับมาใชช้ีวิตปกติ
ในสังคมได้อีกครั้ง  

ลุงสมบูรณ ์
พี่เครา 
 

- ความพิการ - คนพิการมีความสามารถในการท ามาหากิน
เทียบเท่ากับคนปกติ 

ลุงชัยพร 
ป้าพรกับลุงสมปอง 
โจ้กับอุ้ม 
 

- การเจ็บป่วยทางกายและ
ทางจิต 

- การติดสุราเรื้อรัง 

- ความช่วยเหลือเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
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การสร้างโลกแฟนตาซีจากเร่ืองเล่าชีวิตของคนสนามหลวงมีลักษณะดังนี้ 
 

การสร้างภาพฝันของคนสนามหลวงเกิดจากความปรารถนาคือ ต้องการความรักความเข้าใจ
จากครอบครัว ต้องการเป็นท่ียอมรับของสังคมและได้อาศัยท ามาหากินในพื้นท่ีสนามหลวงอย่างสงบ
สุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสนามหลวงมีความหวังว่า เมื่อได้พบกับครอบครัวที่พลัดพรากจากกันและได้
ขออโหสิกรรมต่อกันแล้วก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตท่ีเหลือและตายในพื้นท่ีสนามหลวง  

ภาพหลอนจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีลืมไม่ได้แต่จ าไม่ลง คือ การส านึกผิดต่อการกระท า
ผิดพลาดในอดีต ความล้มเหลวในชีวิตครอบครัว การสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักและเคยท างานท่ีสังคม
ไม่ยอมรับ   

ภาพหลอนจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในปัจจุบันคือ จากการถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้าน คนบ้า การวิตกกังวลจากการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี กลัวการขาดอิสรภาพ ความทรมานจากการ
เจ็บป่วยเรื้อรังและการเสียชีวิตโดยไม่ได้พบกับครอบครัว 

ดังนั้นการสร้างสัญลักษณ์แทนภาพฝันคือ ตัวละครในวรรณกรรมพื้นบ้านไทยอาทิ สังข์ทอง
และมหาเวชสันดรชาดก ส่วนการสร้างสัญลักษณ์แทนภาพหลอนคือ “ผี” (เป็นค าท่ีคนสนามหลวงใช้
เรียกคนไร้บ้านท่ีหมดอาลัยตายอยากในชีวิตจนมีร่างกายซูบผอมเหมือนซากศพ) หรือภาพของ     
“สัตว์นรก” ท่ีแทนความหมายของคนสนามหลวงท่ีรู้สึกโทษตัวเองจากการกระท าในอดีตราวกับตกอยู่
ในนรกภูมิ ท่ีถูกเผาไหม้ด้วยไฟนรกและบาปกรรมท่ีลุกไหม้ในตัวสัตว์นรก ซึ่งสัตว์นรกจะมีรูปร่างท่ีผิด
ธรรมชาติ ผอมโซ เปลือยเปล่าปราศจากเครื่องแต่งกายใดๆ แสดงถึงความไม่เท่ียงแท้ตามคติทางพุทธ
ศาสนา 

สรุปผลการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง 
 

จากการวิเคราะห์การสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิตและเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวง 

ผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองลักษณะการสร้างภาพฝันและการเกิดภาพหลอนในรูปของสัญลักษณ์และการ

ส่ือความหมายดังนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง 
 

การสร้างโลกแฟนตาซีของคน
สนามหลวง 

ภาพฝัน ภาพหลอน 

วิถีชีวิต ความเชื่อ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

 

การท ามาหากิน “นักเดินทาง” “นักล่าขยะ”         

“ซานตาครอส” 
 

 

ประติมากรรมเทวสตรีท่ีลานน้ าพุ 
 

ความบันเทิง วรรณกรรมเรื่องสังข์ทองและมหาเวช
สันดรชาดก 
 

 

การจัดระเบียบ  - อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สงครามโลกครั้งท่ี 1 

- ภาพถ่ายเหตุการณ์ทาง
การเมือง 

- รั้วรอบสนามหลวง 
 

เร่ืองเล่าชีวิต  - วรรณกรรมเรื่องสังข์ทองและมหา
เวชสันดรชาดก 

- ความรักความเข้าใจจากครอบครัว 
- ต้องการเป็นท่ียอมรับของสังคมและ

ได้อาศัยท ามาหากินในพืน้ท่ี
สนามหลวงอย่างสงบสุข 

- ได้พบกับครอบครัวท่ีพลัดพราก 
- ได้ขออโหสิกรรมต่อกันและกลับมา

ใช้ชีวิตท่ีเหลือเพื่อตายในพืน้ท่ี
สนามหลวง  

- “ผี” หรือ “สัตว์นรก” 
- การส านึกผิดต่อการ

กระท าผิดพลาดใน
อดีต  

- ความล้มเหลวในชีวิต
ครอบครัว  

- การสูญเสียบุคคลอัน
เป็นท่ีรัก 

- เคยท างานท่ีสังคมไม่
ยอมรับ   

 

 



  
 

 

125 

ประเด็นท่ีน่าสนใจในการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงคือ เรื่องเล่าชีวิตและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของพวกเขามีการผสมผสมผสานระหว่างโลกของความจริงท่ีโหดร้ายกับโลกใน
จินตนาการท่ีคล้ายคลึงกับวรรณกรรมหรือละครไทยเป็นอย่างมาก แต่ชีวิตของคนสนามหลวงนั้นเป็น
“ชีวิตจริงท่ียิ่งกว่าละคร” หากมองในมุมกลับจะพบว่า วรรณกรรมพื้นบ้านหรือละครนั้นก็มักถูกสร้าง
จากเรื่องจริงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีเราต้องยอมรับว่า ละครและวรรณกรรมมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคม
ด้วยลักษณะของอ านาจละมุน (Soft power) ท่ีท าให้ผู้คนต่างตกอยู่ในโลกแฟนตาซี  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการเทียบเคียงการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงกับวรรณกรรม

พื้นบ้านของไทย เพื่อหาความสัมพันธ์ร่วมกันในการส่ือความหมายถึงความปรารถนาในจิตใจจน

กลายเป็นภาพฝันและการเกิดภาพหลอนผ่านการอ้างอิงจากเหตุการณ์ในวรรณกรรมพื้นบ้าน 

3.2.2 การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงกับวรรณกรรมพื้นบ้านของไทย 
 

ในพื้นท่ีสนามหลวงนั้นมีฐานะเป็นพื้นท่ีของความเป็นอื่นท่ีมีการปะทะสังสรรค์ระหว่างโลก
ศักด์ิสิทธิ์กับโลกสามัญเข้าไว้ด้วยกันเช่น การแสดงมหรสพในพื้นท่ีสนามหลวงนั้นเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ
พระราชพิธีต่างๆ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การมีอยู่ของงโรงละครแห่งชาติท่ีต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือ
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแสดงละครท่ีสะท้อนแบบแผนของกรมศิลปากร มีการเก็บค่าเข้าชมในราคาหลัก
ร้อยผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเพศหญิงและชาวต่างชาติ การแสดงละครแบบวัฒนธรรมหลวงนี้มี
การแบ่งแยกระหว่างผู้ชมกับผู้แสดงอย่างชัดเจน ด้วยเวทีท่ีแยกส่วนยกสู่งออกห่างจากผู้ชมและเมื่อ
การแสดงเริ่มขึ้นแสงไฟสาดส่องไปท่ีผู้แสดง ผู้ชมจะตกอยู่ในความมืดและความเงียบเพื่อชมการแสดง
นั้น ส่วนเรื่องหรือบทละครท่ีน ามาแสดงเป็นหลักคือ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ิท่ีแสดงความสง่า
งามอลังการของเครื่องแต่งกาย ฉากท้องพระโรงหรือป่าท่ีพยายามอ้างอิงความจริงอย่างมาก และใน
ตอนท้ายของการแสดงจะมีการน านิทานพื้นบ้านมาปิดท้ายซึ่งจะเน้นความตลกโปกฮาด้วยการใส่มุข
ตลกเสียดสีจากเหตุการณ์ปัจจุบันลงในบทพูดของตัวละคร เพื่อให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการ
หัวเราะก่อนท่ีการแสดงจะปิดม่านลง  
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงโปสเตอร์การแสดงนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร 
 

ทางด้านทิศเหนือของสนามหลวงในพื้นท่ีความศักด์ิสิทธิ์ของศาลหลักเมือง มีโรงละครแก้บน
ต้ังอยู่ในลักษณะเปิดโล่ง เวทียกระดับจากพื้นประมาณห้าสิบเซนติเมตร ผู้แสดงจะเป็นคณะละครท่ีสลับ
สับเปล่ียนกันมาแสดงโดยจะมีเจ้าภาพมาติดต่อให้มีการแสดงเพื่อแก้บนต่อศาลหลักหลักเมือง ส่วนเรื่องท่ี
น ามาแสดงนั้นจะเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านเป็นหลัก จากการลงพื้นท่ีส ารวจวิถีชีวิตของคนสนามหลวงท าให้
ทราบว่า คนสนามหลวงท่ีอยู่ในวัยชรามักจะรวมกลุ่มกันไปชมการแสดงละครแก้บนท่ีศาลหลักเมืองเป็น
ประจ า ซึ่งละครแก้บนจะเริ่มแสดงต้ังแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสามโมงเย็นทุกวัน โดยผู้ท่ีมานั่งชมไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ชมจึงมีความหลากหลายเช่น คนสนามหลวงระดับอาวุโสท่ีเป็นขาประจ า 
ผู้ป่วยทางจิตท่ีบางครั้งก็ขึ้นไปแสดงบนเวทีด้วย ลูกหลานของพ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้ท่ีมานั่งเล่นข้างเวที 
นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติท่ีมาสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์  
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การแสดงของกรมศิลป์กับการแสดงละครแก้บนท่ีศาลหลักเมืองนั้นมักมีการเปรียบเทียบกัน
จะเห็นได้ว่า การชมละครแก้บนจึงเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนความสุนทรียภาพแบบชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 
เพราะการนั่งชมละครแก้บนนั้นผู้ชมกับนักแสดงจะมีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมากคือ มีการพูดคุย
หยอกล้อระหว่างคนดูกับผู้แสดงหรือการมอบสินน้ าใจจากนักท่องเท่ียวท่ีประทับใจการแสดง การ
แสดงละครแก้บนจะมีการร้องร าและใส่มุขตลกแบบชาวบ้านมากว่าการแสดงละครพื้นบ้านของกรม
ศิลป์ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า นักแสดงละครแก้บนจะอยู่ในวัยกลางคนและวัยชราเป็นส่วนใหญ่ นักแสดง
หญิงชายจึงมีร่างกายท้วม ลงพุง ผิวหนังท่ีเหี่ยวย่น ฟันหลอ เมื่อการแสดงเริ่มขึ้นพวกเขาต้องสวม
บทบาทเป็นตัวละครพระนางตามท้องเรื่อง จึงต้องมีการสร้างภาพแทนด้วยเครื่องแต่งกายสีสันสดใส 
รวมท้ังการแต่งหน้าท าผมด้วยการพอกแป้งขาวตัดกับปากแดงจัด และการร้องร าประกอบดนตรีสด
ข้างเวที วรรณกรรมพื้นบ้านท่ีนิยมน ามาแสดงอาทิ สังข์ทอง พระสุธน - มโนห์รา นางสิบสอง 

ในเรื่องมาตรฐานมาโดยตลอด นักแสดงละครแก้บนตระหนักดีว่าหากเปรียบเทียบในเรื่อง
ความสวยความงามกับกรมศิลป์แล้ว พวกเขาเป็นรองอยู่มาก นักแสดงคนหนึ่งใช้ค าพูดว่า “ละครของ
กรมศิลป์สวยงาม ช้า ละครแก้บนนั้นกรมศิลป์หาว่า อุจาดหยาบคาย” เพราะประเด็นในเรื่องความ
สวยงามและความถูกต้องของท่าร า จะเป็นจุดส าคัญท่ีโต้แย้งกันตลอด โดยเฉพาะในกรณีท่ีกรม
ศิลปากรดัดแปลงท่าร า นักแสดงละครแก้บนจะน ามาวิจารณ์ว่าไม่เข้าท่า รวมท้ังการตัดฉากท่ีแสดง
ความเป็นมนุษย์ออกไปเช่น การแสดงเรื่องสังข์ทองท่ีมีการตัดบทอาบน้ าแต่งตัวของพระสังข์ออกไป 
ท าให้พระสังข์ของกรมศิลป์เหม็นสาบเพราะไม่ยอมอาบน้ า(ปริศตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2541) 
นอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์การสร้างฉากท่ีอิงกับความเหมือนจริงมากเกินไปของกรมศิลป์ว่า เป็นเรื่องท่ี
เชยท าให้ผู้ชมขาดจินตนาการในการชมงานศิลปะ ดังนั้นภาพลักษณ์ของนักแสดงละครแก้บนจึงมีภาพ
สะท้อนของร่างกายแสดงความเป็นชายขอบ ซึ่งขัดแย้งกับการความเป็นศูนย์กลางท่ีอ้างอิงกับความ
ถูกต้องสมบูรณ์แบบของการแสดงละครไทย 

จะเห็นได้ว่า วรรณกรรมพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับการแสดงและพิธีกรรม เพราะ
วรรณกรรมพื้นบ้านคือตัวบทให้กับการแสดงละครชาตรี ละครใน ลิเก โขน เป็นต้น เรียกได้ว่า 
วรรณกรรมหรือเรื่องเล่าจึงเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของการแสดงมาโดยตลอด วรรณกรรม
พื้นบ้านท่ีคนไทยรู้จักและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ มหาเวชสันดรชาดก และ รามเกียรต์ิ รองลงมาคือ 
สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน สุธน - มโนห์รา แก้วหน้าม้า ไกรทอง 

การท่ีมหาเวชสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมท่ีติดอันดับหนึ่งเพราะเกี่ยวเนื่องกับประเพณี
เทศน์มหาชาติหรือบุญพระเวส และปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ ซึ่งเน้นความส าคัญใน
การบ าเพ็ญทานบารมี โดยพระเวชสันดรต้องเปล่ียนเป็นฤๅษี ต้องยอมเสียสละลูกท้ังสองคนให้กับชูชก 
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ส่วนเรื่องสังข์ทองนั้นมีแนวคิดเป็นท่ีประทับใจของผู้คนคือ “การอย่าดูหมิ่นคน” แม้คนนั้นจะเป็นคน
จนหรือมีรูปร่างอัปลักษณ์ เมื่อหมดกรรมอาจมีบุญบารมีส่งให้เป็นใหญ่ได้ และการมีบุคลิกของตัว
ละครท่ีโดดเด่น ตัวเอกซ่อนรูปงามไว้ในรูปเงาะจึงเป็นท่ีรังเกียจแต่ก็สามารถชนะใจทุกคนได้ รวมท้ัง
การมีของวิเศษมหัศจรรย์หลากหลายอาทิ รูปเงาะป่า ไม้เท้าวิเศษ เกือกแก้ว การมีผู้วิเศษมาคอย
ช่วยเหลือตัวเอกคือ พระอินทร์ พญานาค และนางยักษ์ 

ปัจจุบันได้เกิดกระแสนิยมในการน าตัวละครจากวรรณกรรมไทยมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเช่น 
จากเรื่องมหาเวชสันดรชาดกมีการน าตัวละครชูชกมาบูชาในฐานะเทพแห่งการขอทรัพย์ และจากเรื่อง
สังข์ทองได้มีการสร้างหน้ากากเจ้าเงาะ พระผงเจ้าเงาะโดยเช่ือว่า พระสังข์มีมนต์เรียกทรัพย์ได้        
(ศิริพร ณ ถลาง, 2559) จะเห็นได้ว่าการน าตัวละครจากวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นเรื่องของ “โลก
สามัญ” มาใช้ใน “โลกศักดิ์สิทธิ์”ท าให้ตัวละครพระสังข์หรือเจ้าเงาะรวมท้ังมหาเวชสันดรกับชูชกต่าง
ถูสร้างด้วยโลกของแฟนตาซีระหว่างโลกของจินตนาการกับโลกของความเป็นจริงโดยผ่านกระบวนการ
ตีความใหม่เพื่อให้เกิดความเช่ือในพลังวิเศษของเรื่องเล่านั่นเอง  

ผู้วิจัยจึงน าภาพลักษณ์ของตัวละครในงานวรรณกรรมพื้นบ้านคือ สังข์ทอง พระเวสสันดร
ชาดก มาใช้ส่ือความหมายการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงเพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกใกล้ชิดกับ
เรื่องราวมากขึ้น เนื่องจากนิทานพื้นบ้านท้ังสองเรื่องนี้มีรูปแบบเป็นนิทานท่ีมีลักษณะท่ีย้อนแย้งกันคือ 
การด าเนินเรื่องแบบสัจนิยมท่ีแสดงวิกฤตชีวิตของมนุษย์ปุถุชนแต่ก็มีเรื่องเหนือธรรมชาติ การแสดง
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยมีแก่นเรื่องท่ีสอดคล้องกับการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง
ดังนี้ 

การสร้างโลกแฟนตาซีจากวรรณกรรมพื้นบ้านเร่ือง มหาเวชสันดรและสังข์ทอง 
- ตัวละครชายจากเรื่องสังข์ทอง มักมีบทบาทเป็นนักเดินทางหรือผู้แสวงหารักการผจญภัย 
- ตัวละครเรื่องสังข์ทอง มีการสวมร่างเจ้าเงาะท าให้มีอิทธิฤทธิ์แต่มีรูปร่างอัปลักษณ์ใน

สายตาของผู้คนหรือการมีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีขัดกับความจริง และเมื่อถอดรูปเงาะผู้คนต้องตะลึงกับ
รูปกายท่ีงดงามของพระสังข์  

- ตัวละครหญิงจากเรื่องมหาเวชสันดร เป็นแม่และเมียผู้อุทิศตนให้กับครอบครัว  
- เรื่องมหาเวชสันดรและสังข์ทอง มีความแปรผันของโชคชะตาต้องพลัดพรากจากบ้านเกิด 

การสูญเสียลูกของนางยักษ์พันธุรัตท าให้เสียใจจนหัวใจแตกสลายและการท่ีพระเวชสันดรให้ลูกท้ังสอง
กับชูชกเพื่อเป็นทานบารมีจนท าให้นางมัทรีเสียใจมากจนเป็นลมไป  
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ตารางที่ 9 การสร้างภาพหลอนด้วยการเทียบเคียงเรื่องราวของคนสนามหลวงกับวรรณกรรมพื้นบ้าน 
 

 

สังข์ทองกับมหาเวสสันดรชาดก 
 

 

คนสนามหลวง 

 

- พระสังข์เป็นเจ้าชายท่ีเกิดในหอยสังข์
ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกิณีจนต้องออก
จากเมืองและพลัดพรากจากแม่  

- เจ้าเงาะเป็นร่างแปลงของพระสังข์ 
หน้าตาน่าเกลียด บ้าใบ้ ท าให้คน
ท่ัวไปรังเกียจเห็นเป็นตัวตลก แต่มี
อิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ 

 

- การท่ีสังคมมองภาพคนสนามหลวงในเชิงลบคน
สนามหลวงมีลักษณะท่ีผิดปกติจากความเจ็บป่วย
ทางกายและจิต ความพิการความแก่ชราส่งผลให้
เกิดความอุจาดตาของร่างกายท่ีแก่ผู้ท่ีได้พบเห็น ท า
ให้เขาถูกมองว่า เป็นคนบ้า ขยะสังคม หรืออาชญา
กร อาทิ ลุงชัยพรท่ีมีการศึกษาสูงแต่ถูกรังเกียจขับ
ไล่เวลาไปเข้าห้องสมุด พี่เพชรและพี่เคราท่ีเป็นคน
ท าอาชีพสุจริตด้วยการเก็บของเก่าแต่คนจะมองว่า
เป็นคนบ้า ลุงสมบูรณ์ท่ีเป็นชายตาบอดแต่สามารถ
เล้ียงตนเองได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจ 

 

 

- กัณฑ์สักกบรรพ คือ พระอินทร์เกรง
ว่า จะมีผู้มาขอพระนางมัทรีจึง
ช่วยเหลือนางด้วยการแปลงเป็น
พราหมณ์ชรามาทูลขอพระนางมัทรี
แล้วฝากไว้กับพระเวสสันดร 

 

 

การให้โอกาสและเห็นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ คน
สนามหลวงหลายคนเคยท างานในด้านมืดมาก่อน
ด้วยความจ ายอมท าให้เกิดเป็นตราบาปในชีวิต แต่
พวกเขาจะกลับมามีความเคารพในตนเองได้อีกครั้ง 
เมื่อมีคนให้โอกาสและเห็นคุณค่าของเขาเช่น ลุง
สมปองท่ีปลดปล่อยป้าพรออกจากการเป็น ผู้
ให้บริการทางเพศ และการท่ีมูลนิธิได้ให้โอกาสลุง
ชัยพรได้ท างานจนได้รับรางวัลประชาบดี 
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ตารางที่ 10 การสร้างภาพฝันด้วยการเทียบเคียงเรื่องราวของคนสนามหลวงกับวรรณกรรมพื้นบ้าน 
 

 

สังข์ทองกับมหาเวสสันดรชาดก 
 

 

คนสนามหลวง 

 

- นางรจนาเป็นลูกสาวของท้าวสามล จิตใจดี 
ไม่มองคนแต่เพียงภายนอก นางรจนาจึง
เส่ียงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะเพราะเห็นความ
งามภายใน 

 

- ความรักของคนสนามหลวง ท่ีไม่ได้มองกันท่ี
รูปลักษณ์ภายนอกแต่จะดูจากพฤติกรรม 
นิสัยใจคอว่าสามารถช่วยกันท ามาหากิน
และยอมรับอดีตของอีกฝ่ายได้เช่น ในกรณี
ของป้าพรกับลุงสมปองและโจ้อุ้ม 
 

 

- กัณฑ์วนปเวสน์ คือ เนื่องจากถูกเนรเทศจาก
บ้านเกิดพระเวสสันดรทรงพาพระนางมัทรี
และพระชาลี พระกัณหาเสด็จไปถึงเขาวงกต
ในป่าหิมพานต์ 

 

 

- การแสวงหาบ้านหรือครอบครัวของคน
สนามหลวงแม้คนสนามหลวงจะต้องมีความ
เป็นอยู่ท่ีล าบากยากแค้นบนท้องถนน แต่
การได้เสียสละเพื่อคนท่ีรักท าให้พวกเขาตาย
ตาหลับได้อย่างสงบเช่น โจ้กับอุ้ม 
 

 

- กัณฑ์มัทรี คือ พระนางมัทรีเสด็จกลับจากหา
ผลไม้ได้ออกตามหาสองกุมารตลอดท้ังคืน 
จนสลบไป เมื่อทรงฟื้นแล้วพระเวสสันดร
ตรัสเล่าความจริงเกี่ยวกับสองพระกุมาร 
พระนางจึงทรงอนุโมทนาด้วย 

 

 

- ความรักของแม่ ท่ีมี ต่อ ลูกและสามีการ
เสียสละความสุขและศักด์ิศรีของลูกผู้หญิง
เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว แม้ตนเอง
จะต้องเจ็บปวดเช่น ป้าสมพรท่ียอมขาย
บริการทางเพศเพื่อหาเล้ียง ครอบครัวแม้ใน
ท่ีสุดจะถูกลูกสาวและสามีทอดท้ิง 
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สรุปผลการสร้างโลกแฟนตาซี 

ผู้วิจัยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีสะท้อนเสียงของคนชายขอบ ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นต่อการรื้อถอนมายาคติท่ีเกี่ยวกับคนไร้บ้านในสังคมไทย ค าถามท่ีผู้คนสงสัยเมื่อพบเห็นคน
สนามหลวงคือ คนพวกนี้มีชีวิตรอดอยู่ข้างถนนท่ีล าบากได้อย่างไร หลายคนอาจเลือกจบชีวิตถ้าตนเอง
ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะความรู้สึกอับอาย กลัวความหิวและภัยอันตราย การค้นหาค าตอบท่ี
แท้จริงจากพวกเขาเพื่อเป็นบทเรียนชีวิตให้กับผู้ท่ีอาจต้องประสบอุบัติเหตุชีวิตจนอาจกลายเป็นคนไร้
บ้านได้   

คนสนามหลวงสร้างโลกแฟนตาซีผ่านวิถีชีวิตประจ าวันของพวกเขา ซึ่ง ส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกอย่างชัดเจน โดยการสร้างภาพฝันซึ่งเป็นการสะท้อนความปรารถนาในจิตใจจากความ
เช่ือของส่ิงสูงสุด การสวมบทบาทเป็นนักเดินทางผจญภัยเพื่อส ารวจหาทรัพยากรท่ีมีค่าคือ ขยะ เพื่อ
น ามาสร้างบ้านในจินตนาการ และการเป็นคนเท่ียวผู้รักอิสระ ช่ืนชอบการชมมหรสพความบันเทิง ใน
ขณะเดียวกันภาพหลอนท่ีปรากฏขึ้นจากความวิตกกังวลท่ีต้องหลบหนีการจับกุม 

นอกจากนี้โลกแฟนตาซียังสะท้อนผ่านเรื่องเล่าชีวิตของพวกเขา ด้วยการสร้างภาพฝันจาก
ความปรารถนาเกี่ยวกับความรักและการยอมรับจากสังคม โดยมีการสร้างภาพฝันเกี่ยวกับครอบครัว
อาทิ ความรักความเข้าใจจากครอบครัว การได้พบกับครอบครัวที่พลัดพรากเพื่อขออโหสิกรรมต่อกัน
และกลับมาใช้ชีวิตท่ีเหลือเพื่อตายในพื้นท่ีสนามหลวง รวมทั้งต้องการโอกาสและได้อาศัยท ามาหากิน
ในพื้นท่ีสนามหลวงอย่างสงบสุข ส่วนภาพหลอนท่ีเกิดขึ้นจากความทรงจ าในอดีตเกี่ยวกับการรู้สึกผิด
ต่อครอบครัว การสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก  

คนสนามหลวงมีเรื่องเล่าชีวิตสะท้อนโศกนาฏกรรมและความหวัง ซึ่งมีความคล้ายกับ       

นวนิยายท่ีถูกแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง  การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงจึงมีลักษณะสองนัย 

ท่ีก ากวมระหว่างโลกของความจริงกับพื้นท่ีในจินตนาการ โดยผ่านการสวมบทบาทของตัวละครใน

วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง สังข์ทองและมหาเวชสันดรชาดก และความเช่ือเกี่ยวกับนรกภูมิเพราะเป็น

เรื่องเล่าท่ีคนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี วรรณกรรมเรื่องสังข์ทองนั้นถูกน ามาแสดงในละครแก้บนและ

ลิเกในงานมหรสพท่ีสนามหลวงโดยตลอด ส่วนเรื่องมหาเวชสันดรชาดกกับความเช่ือเกี่ยวกับนรกภูมิ

นั้นเป็นเรื่องเล่าท่ีอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาช้านาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเช่ือและอัตลักษณ์

ตัวตนของคนสนามหลวง 
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บทที่ 4 

แนวคิดทางศิลปะและศิลปินกรณีศึกษา 
 

ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างโลกแฟนตาซีของคนไร้บ้านใน

พื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์นั้น นอกจาการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ผ่านแนวคิดท่ี

พื้นท่ีของความเป็นอื่นและการสร้างโลกแฟนตาซีแล้ว ท าให้ผู้วิจัยได้มีกรอบแนวคิดเพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การทบทวนวรรณกรรมในด้านทัศนศิลป์ย่อมมี

ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะการศึกษาศิลปินที่ท างานสร้างสรรค์ในประเด็นของคนไร้บ้าน

จะท าให้เข้าใจวิธีคิด กระบวนการทางศิลปะ การส่ือความหมายในเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีบริบทแตกต่างกัน

ไป รวมท้ังการศึกษาสุนทรียภาพของความเป็นชายขอบเพื่อเป็นแนวทางในสร้างผลงานทัศนศิลป์

ต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาข้อมูลดังนี้ 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ 

 4.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ 

 4.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับคนไร้บ้านของศิลปินไทย 
 

4.2 ศิลปะและสุนทรียะท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ 

 4.2.1 ศิลปะแฟนตาสติกหรือวิจิตรจินตนาการ (Fantastic Art) 

                              ร่างผสม (Hybrid figure) 

 4.2.2 การสร้างภาพแฝงนัย (Ambigram) 
 

4.3 ศิลปินกรณีศึกษาคาร่า วอร์คเกอร์ (Kara Walker) 

     4.3.1 การสร้างโลกแฟนตาซีในผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 

            พื้นท่ีของความเป็นอื่นในผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 

          การสร้างภาพแฝงนัยหรือร่างผสมในผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 

                             สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 
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4.1 ทบทวนวรรณกรรมผลงานทัศนศิลป์ที่เก่ียวกับความเป็นชายขอบ 

แจ๊คสัน พอลล๊อค กล่าวไว้ว่า “จิตรกรรมคือ สภาวะของการเป็นอยู่...การค้นพบตัวตน 
ศิลปินท่ีดีทุกคน วาดส่ิงท่ีเขาเป็น” (Fineberg, 2000) ความเป็นตัวตนของศิลปินล้วนแต่สัมพันธ์กับ
สถานท่ี ซึ่งย่อมหมายถึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังต้องสัมพันธ์กับเวลา ตามท่ีเรียกกันว่า กา
ละและเทศะ เวลาอันเป็นยุคสมัยท่ีศิลปินด ารงชีวิตอยู่...ดังนั้นศิลปินในแต่ละสถานท่ีแต่ละเวลาย่อม
อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ในเมื่อศิลปะเป็นภาษาของจิตใจ ศิลปินย่อมไม่สามารถเสแสร้ง
แกล้งท า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเสมอคือ ศิลปินบางคนไม่กล้าแสดงตัวตนท่ีแท้จริง...หรือพยายามปรุงแต่งให้ดู
ยิ่งใหญ่อลังการเพื่อปกปิดตัวตนท่ีแท้จริง ผลลัพธ์คือผลงานท่ีดูจะแข็งกระด้าง ไม่มีชีวิต ไม่เป็นจริง 
และในท้ายท่ีสุดก็ไม่อาจฝืนเสแสร้งต่อไปได้ ต้องแสดงตัวตนท่ีแท้จริงออกมา” อาจกล่าวได้ว่า การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงมีความจ าเป็นท่ีศิลปินต้องมีส านึกและเข้าใจในตัวตนอย่างถ่องแท้ ซึ่งการ
เปิดเผยตัวตนหรือโลกในจินตนาการของตนต่อสังคมอาจเป็นผลงานท่ีขัดต่อศีลธรรมหรือรสนิยมของ
ผู้คนในสังคมนั้นเช่น รสนิยมทางเพศ ศาสนา การเมือง ด้วยเหตุนี้ศิลปินท่ีรู้สึกแปลกแยกจึงมักเก็บตัว
เพื่อสร้างพื้นท่ีปลอดภัยในการสร้างสรรค์ผลงาน 

วงการศิลปะร่วมสมัยในต่างประเทศ มีการเรียกกลุ่มอาชีพศิลปินเหล่านี้ว่า “คนนอก” 
(outsider) โดยนักวิชาการส านักชิคาโกช่ือ โฮเวอร์ด เบเกอร์ ศึกษาความเป็นชายขอบของนักดนตรี
แจ๊สพบว่า การท่ีนักดนตรีเหล่านี้มองตนเองในฐานะท่ีเป็นศิลปินผู้มีความคิดสร้างสรรค์(creative 
artist) ท้ังนี้เพราะดนตรีแจ๊สไม่ใช่ดรตรีแนวตลาด ดังนั้นพวกเขาจึงอยากท่ีจะมีพื้นท่ีส าหรับการใช้ชีวิต
ท่ีห่างจากผู้ฟังและชุมชน เพื่อสามารถสร้างสรรค์งานโดยไม่ถูกรบกวน นักดนตรีเหล่านี้จึงมีพฤติกรรมท่ี
กันตัวเองออกจากสังคม (self - segregation) ชอบแยกตัวอยู่ต่างหาก (Isolation) และยินดีท่ีจะใช้
ชีวิตด้วยค่านิยมและความเช่ือในแบบท่ีต่างไปจากคนอื่น ( setting him apart from all other 
people) ซึ่งการใช้ชีวิตของพวกเขาหากมองจากสังคมโดยรวมแล้วพวกเขาถูกจัดว่ามีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน เบเกอร์เห็นว่าการเป็นชายขอบเกิดจากลักษณะพิเศษเฉพาะของการใช้ชีวิ ตของกลุ่มคนท่ี
ต้องการจะอยู่ท่ีชายขอบหรือต้องการเป็นคนนอกของสังคม และกลุ่มคนนอกสังคมนี้ไม่ต้องการท่ีจะ
ปรับตัวเข้ากับสังคมใหญ่ (สุริชัย หวันแก้ว, 2550) 

ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความเป็นชายขอบจึงมักจะมีลักษณะคนนอก ซึ่ง

พฤติกรรมเช่นนี้มาจากประสบการณ์ท่ีพวกเขาได้รับจากครอบครัวและสถาบันทางสังคม ดังนั้นการ

เข้าสังคมจึงเป็นการสร้างความวิตกกังวลท าให้รู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์  พวกเขาจึงใช้ศิลปะเป็น

เครื่องมือในการน าพาผู้คนเข้าสู่โลกแฟนตาซีของพวกเขาเพื่อแสดงอัตลักษณ์ตัวตนให้สังคมได้เข้าใจ 
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4.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัยเก่ียวกับความเป็นชายขอบ 

จากประสบการณ์ในวัยเด็กผู้วิจัยใช้ศิลปะเป็นเสมือนหลุมหลบภัย จากปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัวท าให้รู้สึกกดดัน แปลกแยกจากสังคม แต่เมื่อได้เข้าศึกษาในสถาบันทางศิลปะซึ่งเป็นจุด

เปล่ียนชีวิตของการก้าวผ่านพ้นวัย (coming of age) เพราะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง

ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าวิกฤตชีวิตมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมเพื่อสร้างพื้นท่ีในจินตนาการ

และอัตลักษณ์ตัวตนได้อย่างอิสระ 

ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงปริญญาตรีเป็นการตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับปัญหาความ

เปราะบางในครอบครัว โดยสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระดับปริญญาตรีช่ือ “ภาวะวิสัยของจิตกับ

สภาวะกดดัน” ด้วยจิตรกรรมส่ือผสม น าเสนอมุมมองของลูกท่ีตกอยู่ในฐานะผู้เฝ้ามองปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ในครอบครัว ความรู้สึกสับสนกดดัน เจ็บปวดท่ีไม่สามารถช่วยเหลือพ่อแม่หรือแม้แต่ตัวเองได้ ซึ่ง

ผลงานในระยะนี้เป็นการแสดงออกของการปลดปล่อยอารมณ์ท่ีรุนแรง พลุ่งพล่านไม่ค านึงถึงเหตุผล  
 

 
 

ภาพที่ 51 ผลงานศิลปนิพนธ์ปริญญาตรี ช่ือ “What do you want from me?” 2537 
     เทคนิค ส่ือผสม  
     ขนาด 210 × 200 เซนติเมตร 
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ในการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้วิ จัยได้สร้างผลงานศิลปนิพนธ์ ช่ือ “สัญลักษณ์แห่ง

ความรู้สึกภายในท่ีมีต่อสตรีเพศ” ซึ่งเป็นการน าเสนอปัญหาของผู้หญิงไทยท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรง

ในครอบครัว ด้วยมายาคติของสังคมผ่านความเป็นแม่ เมีย ลูกสาว ท าให้ผู้หญิงกลายเป็นสัญลักษณ์

ของการรองรับทางอารมณ์ของครอบครัว ซึ่งความรุนแรงในครอบครัวเป็นความเงียบในสังคมนับแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้รูปทรงจากวัตถุส าเร็จรูปผสมผสานร่วมกับกายวิภาคท่ีแสดงความเป็นเพศ

หญิง เป็นส่ือในการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรมส่ือผสม 3 มิติ ท่ีใช้สัญลักษณ์ของวัตถุท่ีสัมพันธ์กับ

ความเป็นเพศหญิงอาทิ ตู้เส้ือผ้า เตียง เก้าอี้ ซึ่งวัตถุเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับมายาคติของสังคมไทยท่ี

มีต่อเพศหญิง  ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้มีเช่ือมโยงเรื่องราวส่วนตนเข้ากับปัญหาสังคมมากขึ้น 

 
 

ภาพที่ 52  ผลงานศิลปนิพนธ์ปริญญาโท ช่ือ “I am not a sexual suspect.”1996 
    เทคนิค ส่ือผสม  

        ขนาด 363 × 472 × 250  เซนติเมตร 
 

เมื่อผู้วิจัยเข้าสู่วัยกลางคนท าให้พบว่า สถานภาพทางสังคมกลายเป็นส่ิงส าคัญท่ีเข้ามามี

บทบาทต่อการด ารงชีวิต สังคมก าหนดรูปแบบของสถานะภาพไว้อย่างซับซ้อน เสมือนเกมส์ท่ีท้าทาย

ให้มนุษย์ลงแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นไขว่คว้าเพียงเพื่อต้องการมีชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบอาทิ การแต่งงานมีลูก

เพื่อมีสถานะของแม่ เมีย การมีต าแหน่งหน้าท่ีในรัฐราชการ  ด้วยเหตุนี้ผุ้วิจัยจึงรู้สึกว่า การไม่มี

สถานภาพทางสังคมท าให้กลายเป็นคนชายขอบท่ีถูกท าให้ไร้ตัวตน ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

จัดวางส่ือผสม เป็นรูปทรงของหลังคาบ้านท่ีหงายและคว่ า ด้วยวัสดุจากเส่ือกกและแท่งซีเมนต์ท่ีส่ือถึง 

การเป็นคนชายขอบในสังคมจ าพวก คนไร้บ้านท่ีมีเพียงเส่ือผืนหมอนใบ ไม่มีอนาคต  
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ภาพที่ 53 ผลงาน “A state of limbo.” 2005 

    เทคนิค   ส่ือผสม  
        ขนาด    ปรับเปล่ียนได้ 
 

จากการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบท่ีผ่านมา ผู้วิจัยต้ังค าถามเกี่ยวกับ
ความเป็นชายขอบของตนเองจากวิกฤตชีวิตครอบครัว การท างานเพื่อหาเล้ียงชีพ ความเจ็บป่วยจาก
โรคเวรกรรม จนมาสู่การเป็นคนไร้บ้านทางความรู้สึก ท าให้ผู้วิ จัยต้องการส ารวจส่ิงท่ีลึกท่ีสุดของ
ความเป็นมนุษย์นั่นคือ ตัวตนท่ีจะสะท้อนผ่านเรื่องราวของผู้คนในสังคมได้  ด้วยการบูรณาการ
ระหว่างเรื่องเล่าชีวิตของคนชายขอบกับกระบวนการทางทัศนศิลป์  โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่ือผสม เพราะวัสดุสามารถส่ือความหมายในเชิงสัญลักษณ์ได้ ซึ่งประเด็น
ส าคัญท่ีต้องการน าเสนอคือ สัจจะของวัสดุ ท่ีจะเช่ือมโยงประสบการณ์ของผู้ชมเข้าสู่โลกใน
จินตนาการต้องการส่ือสารได้  

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัยมักมีฐานคิดมาจากประสบการณ์ตรงของเงื่อนปม

ปัญหาในชีวิต จากนั้นจึงต้ังค าถามและพยายามหาค าอธิบายปรากฏการณ์จากงานเอกสารวิชาการท่ี

เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าใจท่ีมาท่ีไปของปัญหาจึงกลับมาท่ีตนเองเพื่อท าการตีความจากเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น 

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างรูปทรงทางศิลปะเป็นกระบวนการเปล่ียนผ่าน
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จากภาวะเต็มเป่ียมไปด้วยอารมณ์สู่ผลงานศิลปะนั้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถค่อยๆคลายปมปัญหาในชีวิต

ได้มากขึ้น ความรู้สึกท่ีเคยร้อยรัดอัดแน่นเป็นเงื่อนปมก็มักจะผ่อนคลายออกได้เมื่อผลงานเสร็จส้ิน 

4.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เก่ียวกับความเป็นชายขอบของศิลปินไทย 

 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ ผลจากการศึกษาพบว่า 
ในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย มีศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในประเด็นคนชายขอบเช่นกันแต่มักเลือก
สะท้อนภาพชาวนา กรรมกร ชีวิตของเด็กเร่ร่อน และผู้หญิงกลางคืนในเมือง อย่างไรก็ดี นับต้ังแต่ปี
พ.ศ.2540 ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับคนไร้บ้านมีจ านวนมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลงานประเภท
จิตรกรรมและภาพพิมพ์ในแนวสัจนิยม ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความเศร้าสะเทือนใจของศิลปิน
จากการได้พบเห็นคนไร้บ้านตามท้องถนนในเมือง ต่อมาศิลปินได้น าข้อมูลจากเอกสารงานวิจั ย
เกี่ยวกับคนไร้บ้านและมีการลงพื้นท่ีเพื่อสัมผัสพูดคุยกับคนไร้บ้านในพื้นท่ีสาธารณะมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ ท าให้ผลงานศิลปะของพวกเขามีมุมมองและรูปแบบต่างไปจากเดิมคือ ผลงานมีลักษณะ
สะท้อนปัญหาสังคมมากกว่าท่ีเคยแต่ยังคงมีสุนทรียะภาพทางอารมณ์เช่นเดิม  ยิ่งไปกว่านั้นผลงาน
บางช้ินยังสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างไรก็ตาม ผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับคนไร้บ้านในประเทศ
ไทยมีจ านวนน้อย มักถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาของการศึกษาเล่าเรียนและมิได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้วงการศิลปะร่วมสมัยไทยขาดแคลนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนวิกฤต
ปัญหาคนไร้บ้านไทยอย่างแท้จริง 

ในวงการศิลปะร่วมสมัยไทยมีศิลปินไทยท่ีสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ
จ านวนไม่น้อย ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกลวิธีแบบเรื่องเล่าอย่างเป็นรูปธรรมและนามธรรมด้วย
การน าเสนอแง่มุมท่ีหลากหลายอย่างมีสุนทรียภาพ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
เกี่ยวข้องกับความเป็นชายขอบจ านวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 
จ่าง แซ่ต้ัง 

 

จ่าง แซ่ตั้ง )2477- 2533(  เป็นศิลปิน นักเขียนบทกวี และจิตรกร เขามีเช้ือสายจีน ได้ฝึกฝน
ฝีมือการวาดภาพด้วยตัวเอง จ่างริเริ่มสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรม (Abstract Expressionism) 
ด้วยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสีน้ ามันขนาดใหญ่ ใช้นิ้วมือแทนพู่กัน ตักสีน้ ามันใส่มือแล้วปาดลง
บนผ้าใบ เกิดเป็นภาพจิตรกรรม 2 มิติท่ีไร้ซึ่งสีสัน ในช่ือ "ขาวบนขาว" เป็นการใช้สีสร้างมิติท่ีสอง ซึ่ง
ในความเรียบง่ายยังแสดงออกถึงแรงขับท่ี จ่าง แซ่ตั้งมุ่งมั่นเอาชนะข้อจ ากัด การขาดแคลนทุนทรัพย์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2477
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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และอุปกรณ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ จ่างเริ่มเขียนเรื่องส้ันในปี พ.ศ. 2506 เรื่อง “เวลาอันยาวนาน” 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 เริ่มเขียนบทกวีท่ีมีลักษณะเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า "กวีรูปธรรม" 
(concrete poetry) จ่างกล่าวไว้ว่า "ฉันชอบเขียนบทกวี ฉันชอบงานจิตรกรรม เอาท้ังสองอย่างมา
รวมกัน ก็เป็นกวีรูปธรรม" ซึ่งมีท่ีมาจากการเป็นจิตรกรวาดภาพมาแต่เดิม ลักษณะเฉพาะของบทกวี
ของจ่าง คือ ไม่ใช้ไม้ยมกแทนค าซ้ า แต่กลับเขียนค าซ้ าๆ กัน และมีลักษณะคล้ายการเขียนรูป ซึ่งเป็น
ความแปลกใหม่ท่ีไม่มีใครท ามาก่อนเพื่อท่ีจะเข้าใจบทประพันธ์ของจ่าง ผู้อ่านควรศึกษาคติของหว่าง
เหวย (ค.ศ.761) อันกล่าวว่า “กวีนิพนธ์คือจิตรกรรมและจิตรกรรมคือกวีนิพนธ์” ผู้อ่านจะต้องอยู่ใน
สภาพสงบ ยอมให้ค าทุกค าในบทกวีแปรภาพขึ้นมาเป็นมโนภาพ และมโนภาพนั้นจะต้องอยู่ในภาวะ
เงียบนิ่ง จนกระท่ังค าท้ังหลายและภาพท้ังหลายจับตัวกันขึ้นและสร้างสรรค์กันเป็นโครงเป็นแบบข้ึน 
(จ่าง แซ่ตั้ง, 2556)  

บทกวีของจ่างเป็นการปฏิวัติกวีนิพนธ์แบบด้ังเดิมท่ีเสพรับด้วยการอ่าน แต่บทกวีรูปธรรม
น าเสนอการเสพรับด้วยการ "มอง" เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยงานในยุคแรกของจ่างส่วนใหญ่จะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับธรรมชาติ ธรรมชาติของเด็ก ความรักของพ่อแม่ลูก และจากเหตุการณ์ทางการเมือง         
เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2516 ได้ส่งผลต่อเนื้อหาในกวีนิพนธ์ของจ่างได้สะท้อนภาพของ        
สังคมและการเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น  ดังปรากฏให้เห็นชัดเจนในกวีนิพนธ์ชุด “ภาพพจน์ท่ีผ่านมา”    
(ปีพ.ศ.2513 –2517) จากบทกวีท่ีช่ือว่า “จ่าง แซ่ตั้ง” ท่ีเขียนขึ้นในปีพ.ศ.2517  

จ่างเป็นจิตรกรท่ีสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนปัญหาสังคมได้อย่างมีพลัง ในปีพ.ศ.2516 เขาได้
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีเป็นภาพส าคัญมักถูกน าไปอ้างอิงในบริบททางการเมืองอยู่เสมอ ภาพท่ี
ช่ือว่า “ตัดมือกวี ควักตาจิตรกร” ขนาด 210 x 250 ซ.ม. เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ท่ีเต็มไปด้วย
ร่องรอยของฝีแปรงและการระบายป้ายสีด้วยนิ้วและมือ แสดงออกถึงอารมณ์ท่ีพลุ่งพล่านรุนแรง 
ผลงานสร้างขึ้นจากความรู้สึกของจ่าง แซ่ต้ังท่ีมีต่อเหตุการณ์เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2516 เป็น
ภาพเหมือนของตัวเขาท่ีเปลือยเปล่า ควักดวงตาตัวเองออก และตัดมือตัวเองท้ิง ส่ือถึงการการท าลาย
ทักษะและตัวตนของศิลปินกวีท่ีต้องใช้ประสาทสัมผัสทาง “ตา” สู่ “มือ” เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน การ
หายไปของอวัยวะส าคัญดังกล่าวจึงหมายถึงการหยุดท างานสร้างสรรค์ทุกอย่าง (จ่างเล้ียงชีพด้วยการ
ขายน้ าเก๊กฮวยท่ีสนามหลวงแทนการท างานศิลปะ) ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นมี
ความวุ่นวายและเศรษฐกิจตกต่ า จ่างท่ีมีส านึกของปัญญาชนจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก 
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ภาพที่ 54 จ่าง แซ่ตั้ง (จิตรกรรม) ชื่อ “ตัดมือกวี ควักตาจิตรกร” 2516 ขนาด 210  250 ซ.ม.  
ท่ีมา : สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ “จ่างแซ่ตั้ง : จิตรกรรม นามธรรม บทกวีรูปธรรม 

 

บทกวีรูปธรรม จ่าง แซ่ต้ัง บอกเล่าแนวคิดของผลงานท่ีใช้ค าว่า คน เพียงค าเดียวเขียนซ้ าๆ 
เรียงกันเป็นภาพสัตว์ต่างๆ โดยส่ือว่ามนุษย์มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะอ่อนโยนเหมือนกระต่าย หรือคนขี้
อายซ่อนตัวไว้เหมือนหอย บทกวีท่ีเสพด้วยการมอง คือจิตรกรรมแบบนามธรรมท่ีท้าทายยุคสมัย มี
การสร้างความหมายใหม่ของความเป็นศิลปะและวรรณกรรม ไม่เน้นหรือให้ความส าคัญกับความเป็น
ผู้สร้างแต่กลับเทน้ าหนักให้กับผู้ชม โดยให้อิสระแก่ผู้เสพอย่างเต็มท่ี งานของจ่างปฏิเสธเส้นแบ่ง
ระหว่างศิลปะชั้นสูงกับศิลปะมวลชน 
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 (ก) 

  (ข) 

 

 (ค) 

 

 
ภาพที่ 55 จ่าง แซ่ตั้ง (บทกวีรูปธรรม)  
(ก) ช่ือภาพ คนถูกคนขัง,1979 (ข) ช่ือภาพ คนถูกบ้านขัง,1979  (ค) ช่ือภาพ คนขยะ,1984 
ท่ีมา : สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ “บทกวีของฉัน : จ่าง แซ่ตั้ง” 
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เพจ มานีมีแชร์   
 

ในปีพ.ศ.2556 เพจ มานีมีแชร์  ได้ลงภาพท่ีมีช่ือว่า “บทท่ี 70 โตบอกมานี โลกนี้ช่าง
สวยงาม” ซึ่งเป็นการ์ตูนล้อเลียนเสียดสีกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองท่ีแบ่งเป็นฝักฝ่ายในช่วงเวลานั้น ใน
ผลงานช้ินนี้มีการน าวัตถุจากภาพถ่ายของนีล อูเลวิช (Neal Ulevich) มาเป็นสัญรูปของวิกฤตการณ์
เมืองไทยหรือเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท่ีส่งอิทธิพลให้ศิลปินรุ่นหลัง ซึ่งเพจมานีมีแชร์ได้น า
ภาพถ่ายดังกล่าวมาผลิตซ้ าหรือสร้างใหม่ในรูปแบบท่ีน่าสนใจเช่น เพจมานีมีแชร์ใช้สัญลักษณ์คือ 
เก้าอี้เหล็กพับได้แทนอาวุธในการลงโทษกับผู้เห็นต่าง แต่หากมองอีกด้านก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะวิธี
คิดท่ีเริ่มจะเป็นกระบวนการผลิตซ้ าในการสร้างสรรค์ผลงานแนวเสียดสีสังคมการเมือง 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 56 ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 โดยนีล อูเลวิช 
ท่ีมา : สืบค้นจาก http://indianexpress.com สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 

http://indianexpress.com/


  
 

 

142 

นอกจากนี้ยังมีการน าตัวละครเด็กจากแบบเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
จ านวน 12 เล่ม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2521-2537 (ปัจจุบันแบบเรียนนี้ได้เลิกใช้ไปแล้ว) ซึ่งเป็นวามกรรมหลัก
ของการศึกษาไทยมารื้อสร้างด้วยการน าเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับสังคมการเมืองในขณะนั้นมาสร้างเป็น
ภาพล้อเลียนเป็นบทไปเรื่อยๆ รวมทั้งการพลิกบทบาทของตัวละครเด็กดีตามค่านิยมของสังคมไทยคือ 
มานีผู้ฝักใฝ่ประชาธิปไตย เจ้าโตหมาสล่ิมและเก้าอี้เหล็กพับได้ ภาพเหตุการณ์ในแต่ละบทจะเต็มไป
ด้วยความรุนแรงท่ีมานีกระท าต่อเจ้าโตด้วยการตีด้วยเก้าอี้เหล็ก แม้ภาพจะเต็มไปด้วยความรุนแรงเชิง
สัญลักษณ์แต่ก็สร้างความขบขันได้เช่นกัน 

 
 

ภาพที่ 57 ภาพเปรียบเทียบการล้อเลียนหมู่บ้านชนบทไทย ในหนังสือเรียนหลักสูตรปีพ.ศ 2521 
มานะมานี  
ท่ีมา : สืบค้นจาก www.facebook.com/maneehaschair สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2556 

http://www.facebook.com/maneehaschair
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ส่วนใหญ่จะใช้ฉากเหมือนในแบบเรียนคือ ภาพหมู่บ้านชนบทไทย เพราะหนังสือเรียน
หลักสูตรปีพ.ศ 2521 มานะ มานี เพื่อตอบรับหมู่บ้านช่วงท่ีมีแผนการพัฒนายุคสฤษด์ิ จะเห็นภาพ
หมู่บ้านมีรั้วรอบขอบชิด สถานท่ีราชการอยู่ตรงกลาง “หมู่บ้าน” ในหนังสือเรียนจึงถูกใช้เป็นสถานท่ี
หลัก แสดงความเป็นชุมชนเพื่อให้เห็นภาพความเป็นชาติ เพราะทุกคนมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์
ระดับนี้ นอกจากนี้ภาพของหมู่บ้านต้องประกอบด้วยภาพของครอบครัว เพื่อท าให้ภาพความขัดแย้ง
ระดับชาติถูกลดทอนลงไป จะเห็นได้จากละครและภาพยนตร์ว่า ความเป็นไทยแท้คือ หมู่บ้านชนบท 
เป็นยูโทเปียอุดมสมบูรณ์ไม่มีความขัดแย้ง เพจมานีมีแชร์แสดงให้เห็นถึงการซุกซ่อนภาพความรุนแรงป่า
เถ่ือนในอดีตไว้ภายใต้พื้นท่ีของความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งขัดกับภาพฉากหลังท่ีเป็นวัดพระแก้วอันแสดงถึงความ
มีอารยธรรมท่ีงดงามของวัฒนธรรมไทย 
 

      

ภาพที่ 58  เพจ มานีมีแชร์  ช่ือผลงานว่า “บทท่ี 70 โตบอกมานี โลกนี้ช่างสวยงาม” 2556 
ท่ีมา : สืบค้นจาก www.facebook.com/maneehaschair สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2556 

http://www.facebook.com/maneehaschair%20สืบค้นเมื่อ%202%20ตุลาคม%202556
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มนพัทธ์ พวงขุนเทียน  

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์จากผลงานช่ือ “ท่าช้างถึงท่า
พระจันทร์” 2541 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ ขนาด 63 × 51 เซนติเมตร น าเสนอภาพชีวิตของผู้คนท่ี
ประกอบอาชีพท่ีมีนัยแฝงทางลบบริเวณท้องถนนและริมทางเท้าในพื้นท่ีสนามหลวงเช่น คนขับสาม
ล้อ หมอดู คนขายพระ เป็นต้น ต่อมาในปี 2542 มนพัทธ์สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท สาขาภาพพิมพ์ เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ ในหัวข้อ “บันทึกภาพชีวิตหัวล าโพง” โดยเปล่ียนสถานท่ี
ศึกษาเป็นสถานีรถไฟหัวล าโพง เนื่องจากมนพัทธ์เช่ือว่ามีเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจมากกว่าสนามหลวง
โดยท าการบันทึกชีวิตของผู้คนท่ีมีอาชีพต่างๆ ท่ีแฝงด้วยเล่ห์เหล่ียมกลโกง เช่น แม่ค้าขายส้มต าท่ีแอบ
แฝงขายบริการทางเพศ ผู้รับจัดหางานท่ีแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม  เด็กเช็ดกระจกรถท่ี
เร่ร่อนและขอทาน เป็นต้น 

ภาพผลงานของมนพัทธ์ มีลักษณะเป็นรูปแบบเหมือนจริง โทนสีขาวด า ท่ีสะท้อนความรู้สึก
ล้อเลียน เสียดสีให้เห็นถึงความเป็นจริงของผู้คน โดยเน้นการแสดงออกของใบหน้าท่าทางร่วมกับวัตถุ
ส่ิงของท่ีส่ือแสดงถึงอาชีพของพวกเขาโดยใช้สถานีรถไฟหัวล าโพงเป็นสภาพแวดล้อมฉากหลัง และ
เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) เพราะสามารถสร้างรายละเอียดได้ดีและให้ความรู้สึกท่ีหนัก
แน่นชัดเจน มนพัทธ์ต้องการให้ผลงานมีความสะเทือนอารมณ์จากรายละเอียดของบุคลิกภาพจาก
ภาพเหมือนของผู้คน รวมท้ังบรรยากาศขมุกขมัวของสถานท่ี ซึ่งมนพัทธ์ได้ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาว่า ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคมปัจจุบันมิได้เป็นการช้ีความผิดหรือ
ประณามบุคคลนั้นๆ หากแต่อาจหมายถึงการช้ีให้เห็นถึงสภาพสังคมประเทศชาติท่ีมีความบกพร่อง
พิกลพิการในทางอ้อม 
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ภาพที่ 59 มนพัทธ์ พวงขุนเทียน “ท่าช้างถึงท่าพระจันทร์” 
             เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ ขนาด 63 × 51 เซนติเมตร 
ท่ีมา : Thesis Online, สืบค้นจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 

2559 

 
 
 
 
 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
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ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์  
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ 

หัวข้อ “หนังสือส่วนตัวของเขา” 2545 ในรูปแบบหนังสือศิลปะ 

ยุวนาใช้กระบวนการภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ เนื่องจากร่องรอยท่ีเกิดจากความลึกตอบสนอง
ตรงตามความต้องการท่ีจะส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพท่ีเป็นความรุนแรงและการประทับร่องรอย
จึงเป็นเทคนิคเฉพาะเพียงเทคนิคเดียวที่เหมาะสมท่ีสุด เทคนิคเสริมท่ีใช้ในการสร้างสรรค์เป็นเทคนิค
ปะติดผ่านการพิมพ์อันเป็นการช่วยต่อเติมให้ภาพแต่ละภาพมีความชัดเจนและเข้มข้นขึ้น แม้จะเป็น
การผสมผสานในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม และน าเสนอในรูปแบบของหนังสือ (Art Books)           
ยุวนาเช่ือว่า “มิตรภาพเกิดขึ้นได้จากการศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจกันซึ่งกันและกัน เหมือนการ
ได้อ่านหนังสือเล่มใหญ่ท่ีต้องอาศัยเวลาในการพิจารณาสาระนั้นๆ เรื่องราวของผู้วิกลจริตเป็นสาระ
แห่งชีวิตเล่มหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจยิ่ง อันเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าต้องการส่ือถึงนามธรรมบางส่วน
เป็นผลงานศิลปะ” โดยผลงานวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 2 ชุด ในรูปแบบของหนังสือศิลปะ คือ 

 

ชุดท่ี 1 “เรื่องราวของแพท” (ผู้วิกลจริตเพศหญิง) เรื่องราวที่น าเสนอจะเป็นการสอดแทรก
ทัศนคติของยุวนาท่ีมีต่อแพทเข้าไปด้วย โดยยุวนาคาดคิดว่าแพทน่าจะมีความฝันท่ีอยากจะเป็น
นางแบบ จากพฤติกรรมดังกล่าวยุวนาจึงน าเสนอเธอในฐานะนางแบบ  

 

ชุดท่ี 2 “เรื่องราวของนายทศฌาน มีค าดี” (ผู้วิกลจริตเพศชาย) เรื่องราวที่น าเสนอจะเป็น
การสอดแทรกทัศนคติของยุวนาท่ีมีต่อทศฌานเข้าไปด้วย ยุวนาสังเกตว่า ทศฌานจะชอบนั่งเขียน
หนังสือลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ โดยมีอักษรและวิธีการเขียนเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง น่าจะ
เกี่ยวข้องกับความหมายของบทกวี การสร้างภาษาส่วนตัว คล้ายมีความในใจบางอย่างไม่จบส้ิน เขา
สามารถนั่งอยู่ท่ีเดิมนานๆ เขียนเรื่องราวซ้ าๆ ราวกับมีความมุ่งมั่นพากเพียรท่ีจะท าการงานนั้นให้
ส าเร็จท้ังเล่มเสมือนว่าภาษาเหล่านั้นมีการคิดและจินตนาการบางอย่างแฝงอยู่ ยุวนาน าเสนอทศฌาน
ในฐานะนักกวี นักคิดและนักเขียน 

การน าเสนอเป็นรูปเล่มของหนังสือแบบแผ่นพับประกอบด้วยภาพจ านวน 20 ภาพมีล าดับ
ท่ีชัดเจน เนื่องจากการล าดับภาพแต่ละภาพมีความส าคัญ มีจุดเริ่มต้น จุดต่อเนื่องและจุดส้ินสุด โดย
สามารถเปิดดูแบบต่อเนื่องได้ตลอดเล่มการใช้สีจะมีลักษณะโทนเดียวไม่ฉูดฉาด ยุวนาเช่ือว่า วิธีการ
เปิดดูหนังสือศิลปะเล่มนี้จะสอดแทรกความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของการซ้ า เนื่องจากการเปิดในแต่
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ละหน้าผ่านไป ผ่านไป จนจบถึงหน้าสุดท้ายปิดลงก็เปิดต่อเนื่องซ้ าเหมือนเดิมได้อีก เป็นการเปิดวน
แทนความคิดวังวนท่ีเวียนว่ายอยู่ในสมองและสภาวะจิตของทศฌานได้ 
 

       

ภาพที่ 60 ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์ “หนังสือส่วนตัวของเขา” เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ 2545 
ท่ีมา : Thesis Online, สืบค้นจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis  
สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2559 

 

 

 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
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สมชาย รุ่งก่อน  

ได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ เทคนิคผสมภาพพิมพ์หิน
(Lithograph)  ในหัวข้อ “บ้านสาธารณะ” 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอภาพชีวิตของกลุ่มคนท่ี
ไม่มีบ้านท่ีใช้หรือยึดเก้าอี้สาธารณะริมถนนเป็นเหมือนบ้านช่ัวคราวท่ีใช้หลับนอนในยามค่ าคืน       
(ในมุมมองท่ีต่างวัน ต่างเวลา) เป็นพื้นท่ีท่ีใครก็สามารถจับจองเพื่อใช้เป็นท่ีส่วนตัวในระยะเวลาหนึ่ง
ของแต่ละวัน เป็นภาพบุคคลท่ีจัดได้ว่ามีคุณภาพชีวิตต่ าสุด โดยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลบริเวณ
ถนนราชด าเนินเพราะเป็นถนนสายแรกๆ ของประเทศไทยท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตท่ี
น่าสนใจ  

ผลงานมีรูปแบบเป็นภาพเหมือนจริง (Realistic) ใช้รูปทรงของคนท่ีอยู่ในท่าทางการนอน
บนเก้าอี้สาธารณะท่ีดูไม่น่าสบายและรูปทรงของเก้าอี้สาธารณะท่ีประกอบข้ึนด้วยไม้และโลหะบริเวณ
รอบนอกรูปทรงมนุษย์รวมไปถึงรูปทรงของส่ิงแวดล้อมเช่น ต้นไม้ ตู้โทรศัพท์ วัตถุส่ิงของของคนไม่มี
บ้าน ผลงานจะมีการแบ่งช่องในผลงานจ านวน 60 ช่อง ซึ่งช่องเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันท้ังน้ าหนัก 
แสง เงาเพื่อแสดงการเปล่ียนแปลงในเรื่องของเวลาในการมองบุคคลนั้นๆ ซึ่งเหมือนการมองภาพ
บุคคลนั้นซ้ าๆ จนเกิดการรวมตัวของภาพ เป็นภาพบุคคลท่ีมีช่องน้ าหนักและระยะช้ินส่วนท่ีมีความสูง
ต่ าไม่เท่ากัน รวมกันจนเกิดเป็นภาพ เพราะการแบ่งรูปออกเป็น 60 ช่องเพื่อแสดงตัวเลขท่ีสัมพันธ์กับ
เรื่องของเวลาท่ีเปล่ียนไปทุกขณะ ตัวเลขอาจจะหมายถึง 60 วินาที 60 นาที หรือช่วงอายุของคนเราท่ี
น่าจะยืนยาวได้ถึง 60 ปี โดยเกณฑ์ท่ัวไป  

สมชายสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการพิมพ์หินโดยใช้แม่พิมพ์หินปูน (Limestone) เป็น
แม่พิมพ์ แล้วจึงพิมพ์ลงบนแผ่นพลาสติกใส (Plastic plate) จากนั้นจึงน าแผ่นพลาสติกท่ีพิมพ์แล้วมา
ประกอบและจัดวางให้แผ่นพลาสติกจ านวน 60 แผ่นเกิดความสูงต่ าไม่เท่ากันตามจินตนาการท่ีเกิดขึ้น
ในผลงานแต่ละช้ิน สมชายเลือกใช้การพิมพ์ภาพลงบนพลาสติกใสเพื่อสะท้อนภาพคนไม่มีบ้านนั้นเป็น
ชีวิตท่ีขาดตัวตน ว่างเปล่าและความไม่แน่นอนของชีวิต 
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ภาพที่ 61 สมชาย รุ่งก่อน “บ้านสาธารณะ” เทคนิคผสมภาพพิมพ์หิน (Lithograph), 2546 
ท่ีมา : Thesis Online, สืบค้นจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis  
สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2559 
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ปัณณทัต รังสิยากูล  

ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ปริญญาตรีในหัวข้อ “คนเร่ร่อน...อดีตแห่งความทรงจ า”
2548 รูปแบบเหมือนจริง น าเสนอด้วยศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง (Prints Installation) โดยการน า
ผลงานภาพพิมพ์โลหะ 2 มิติจ านวน 11 ช้ินสร้างภาพความทรงจ าในอดีตและใช้ผลงานภาพพิมพ์แกะ
ไม้มาประกอบเป็นผลงาน 3 มิติเป็นรูปทรงเก้าอี้สาธารณะเพื่อแทนความเป็นปัจจุบัน ปัณณทัตศึกษา
สภาพชีวิตชายเร่ร่อนท่ีเคยรับราชการทหารอาศัยอยู่ในตรอกสาเกโดยแสดงออกเกี่ยวกับภาพความ
ทรงจ าและความภาคภูมิใจในอดีตท าให้คนเหล่านี้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน 

 

  
 

ภาพที่ 62 ปัณณทัต รังสิยากูล “คนเร่ร่อน...อดีตแห่งความทรงจ า” ศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง 2548 
ท่ีมา : Thesis Online, สืบค้นจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 
สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2559 

ฐิตาภา ทินราช 
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ (ส่ือผสม) ในหัวข้อ 

“พื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มคนไร้บ้าน” 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านงาน
ศิลปะกับกลุ่มคนไร้บ้าน ด้วยการออกแบบและสร้างท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราวตามจินตนาการ ในรูปแบบของ
ผลงานสร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มคนไร้บ้านท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ มีพื้นท่ีเป้าหมายคือ 
บริเวณรอบสนามหลวงและบริเวณวัดมหาธาตุฯ โดยสร้างสรรค์ผลงานจ านวน 2 ชุดคือ พื้นท่ีส าหรับ
คนไร้บ้านแบบช่ัวคราวท่ีสามารถพกพาได้และพื้นท่ีส าหรับคนไร้บ้านแบบกึ่งถาวรท่ีสามารถ
เคล่ือนย้ายได้ 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
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รูปแบบผลงานได้มาจากหลักการออกแบบท่ีอยู่อาศัยขนาดเล็กต่างๆ เช่น เต็นท์ รถบ้าน 
กระโจม เป็นต้นซึ่งต้องง่ายต่อการเคล่ือนท่ีมีน้ าหนักเบาและทนทานพับเก็บประกอบได้ง่ าย ดังนั้น
วัสดุท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นป้ายโฆษณาไวนิลท่ีหาง่ายและทนทานน ามาผ่านกระบวนการตัด
เย็บตามแบบในจินตนาการ ส่วนการน าเสนอผลงานด้วยการน าไปทดลองให้กลุ่มคนไร้บ้านในพื้นท่ี
เป้าหมายได้ทดลองใช้งานจริงแล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วยส่ือวีดีทัศน์ พร้อมกับผลงานการออกแบบ
จ านวน 2 ช้ิน 

 

ภาพที่ 63  ฐิตาภา ทินราช “พื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มคนไร้บ้าน”,ทัศนศิลป์ (ส่ือผสม)  
,2557 
ท่ีมา : Thesis Online, สืบค้นจากhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 
สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม  2559 
 

จากการศึกษาพบว่า นับต้ังแต่ปี 2540 เป็นต้นมา วงการศิลปะร่วมสมัยและการประกวด

ศิลปกรรมแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับผลงานศิลปะท่ีสะท้อนปัญหาสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะ

ผลงานท่ีเกี่ยวกับกลุ่มคนชายขอบ คนไร้บ้าน ผู้พิการทางสายตา โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกิดข้ึนควบคู่ไปกับเหตุการณ์ทางสังคม ดังตารางนี้ 
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ตารางที่ 11 ผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับกลุ่มคนชายขอบในวงการศิลปะร่วมสมัยและการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติ  

           
     เหตุการณ/์ปีพ.ศ. 
 
 
 
ศิลปิน/ 
ปีที่สรา้งงาน 

 
2541 

ศิลปกรรม
แห่งชาติ
ครัง้ที่ 44 

 
2543 
ศิลปก
รรม

แห่งช
าติ

ครัง้ที่ 
46 

 
2544 
ศิลปก
รรม

แห่งช
าติ

ครัง้ที่ 
47 

 
2545 

 
2546 

ศิลปกรรม
แห่งชาตคิรั้งที่ 

49 
โลกของคนไร้
บ้าน/บญุเลศิ 
วิเศษปรีชา 

 
2547 

 
2548 

 
2549 

 
2553 

สนามหลวง
ปดิปรบัปรุง 

 
2554 
การ
ปดิ

สนาม
หลวง 

 
2557 

 
2559 

แดง บัวเสน  
2541 

รางวัลที่1  
สื่อประสม 

           

 มนพัทธ์ พวงขุน
เทียน 
 2541  

รางวัลที่ 3 
ภาพพิมพ์

โลหะ 

           

เทอดเกยีรติ หวัง
วัชรกุล  
2543 

 รางวัล
ที่ 2 

จิตรก
รรม
เทคนิ
คผสม 

          

ขจรพล เชญิขวญั
ศรี  2544/2546 

  รางวัล
ที่ 1 
ภาพ
พิมพ์
โลหะ 

 รางวัลที่1 ภาพ
พิมพ์โลหะจัด
วางร่วมกับ

วัตถ ุ

       

ยุวนา ปุณวัฒน
วิทย์  
2545 

   ภาพ
พิมพ์
โลหะ/
หนังสื

อ
ศิลปะ 

        

สมชาย รุ่งก่อน  
 2546 

    ภาพพิมพ์หิน        

ปัณณทตั รังสยิากูล  
 2548 

      ศิลปะ
ภาพ
พิมพ์

โลหะจัด
วาง 

     

ฐิตาภา ทินราช 
 2557 

          ส่ือ
ผส
ม 

 

จอมพล พัวทวี  
2559 

           จิต
รกร
รม 
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จากตารางจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2541 - 2546 ในการประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติ เกิดปรากฏการณ์ความนิยมในการสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นคนชายขอบโดยเฉพาะกลุ่ม
คนไร้บ้านในพื้นท่ีสนามหลวง ท าให้ศิลปินเหล่านี้ได้รับรางวัลติดต่อกันหลายปี ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปิน
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ท่ีคณะจิตรกรรมฯ โดยเป็นผลงานประเภทภาพพิมพ์และจิตรกรรมในลักษณะสองมิติ 
ศิลปินน าประเด็นเสนอคนชายขอบในเกาะรัตนโกสินทร์และสถานีขนส่งต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจใน
การสะท้อนปัญหาสังคม โดยกลุ่มคนชายขอบท่ีนิยมเลือกมาน าเสนอคือ                

- กลุ่มคนหาเช้ากินค่ า กลุ่มคนไร้บ้าน เช่น แดง บัวเสน, มนพัทธ์ พวงขุนเทียน, เทอดเกียรติ 
หวังวัชรกุล, สมชาย รุ่งก่อน, ปัณณทัต รังสิยากูล, ฐิตาภา ทินราช, จอมพล พัวทวี                                                                                                                                            

- กลุ่มผู้พิการทางร่างกาย และผู้ป่วยทางจิต เช่น  ขจรพล เชิญขวัญศรี, ยุวนา ปุณวัฒน
วิทย ์

หลังจากปีพ.ศ.2546 ผลงานทัศนศิลป์ในประเด็นนี้ได้เริ่มหมดความนิยมไปจากวงการ
ประกวดศิลปกรรม อย่างไรก็ดี ยังคงมีนักศึกษาศิลปะท่ีสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นนี้ด้วยส่ือท่ียัง
ได้รับความสนใจในเวทีศิลปะร่วมสมัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินกลุ่ม
ดังกล่าวจนได้ข้อสังเกตดังนี้ 

 

รูปแบบทางทัศนศิลป์ 

- รูปแบบสัจนิยม (Realistic) ของคนไร้บ้านหรือคนพิการท่ีน ามาใช้เป็นภาพตัวแทนโดยมี
การเน้นความผิดปกติทางกายภาพอาทิ รูปร่าง เส้ือผ้า ลักษณะท่าทางให้เห็นอย่างชัดเจนเช่น มนพัทธ์
น าเสนอใบหน้าของคนไร้บ้านท่ีเต็มไปด้วยเล่ห์เหล่ียม การแต่งกายหรือการแสดงออกท่าทางท่ีไม่
เหมือนผู้คนปกติ นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้สีและการสร้างบรรยากาศในภาพผลงานท่ีเน้นการใช้โทน
สีแบบโมโนโครม (Monochrome) ท่ีเป็นโทนขาวด า,โทนสีฟ้าเทา,โทนสีน้ าตาล โดยรวมบรรยากาศ
จะให้ความรู้สึกท่ีอันตราย หม่นเศร้า คลุมเครือ โหยหาอดีตและเป็นห้วงเวลาเฉพาะท่ีไม่มีอดีตปัจจุบัน
หรืออนาคต 

- การน าวัตถุส่ิงของท่ีเกี่ยวกับคนชายขอบหรือสถานท่ีมาใช้ประกอบเช่น สัมภาระข้าวของ
เครื่องใช้ หรือกล่องรับบริจาคของผู้พิการทางสายตา ภาพพื้นหลังท่ีแสดงพื้นท่ีการอยู่อาศัยของคน
ชายขอบอาทิ ริมทางเท้า ริมคลอง ใต้สะพานตัวอย่าง เช่น จอมพลน ารูปทรงของภาพเพิงพังแบบ
ช่ัวคราวใต้สะพานเพื่ออาศัยหลับนอน วัตถุส่ิงของเครื่องใช้เก่าๆ ท่ีจอมพลเรียกแทนว่า “สมบัติ” เพื่อ
สะท้อนตัวตนของคนไร้บ้านผู้เป็นเจ้าของเช่น รถเข็นของ ถุงพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ร่มและ
กองเศษผ้าจ าพวกผ้าขาวม้า มุ้งผ้าห่ม    



  
 

 

154 

วิธีการทางทัศนศิลป์ 
ในสาขาภาพพิมพ์จะนิยมใช้ภาพพิมพ์โลหะ (Etching) เพราะสามารถสร้างรายละเอียดได้ดี

และให้ความรู้สึกท่ีหนักแน่นชัดเจนเช่น ยุวนาใช้กระบวนการภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ เนื่องจาก
ร่องรอยท่ีเกิดจากความลึกตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีจะส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพท่ีเป็น
ความรุนแรงและการประทับร่องรอยจึงเป็นเทคนิคเฉพาะเพียงเทคนิคเดียวที่เหมาะสมท่ีสุด รองลงมา
คือ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)   

ศิลปินที่ใช้เทคนิคดังกล่าวเช่น มนพัทธ์ พวงขุนเทียนจะสร้างผลงานภาพพิมพ์ตามขนบ แต่
ขจรพล เชิญขวัญศรี, ปัณณทัต รังสิยากูลและยุวนา ปุณวัฒนวิทย์ จะมีการประยุกต์เข้ากับวิธีการ
น าเสนอในแนวทางใหม่ๆคือ ขจรพลและปัณณทัตจะน าวัตถุส่ิงของท่ีอ้างอิงเกี่ยวกับคนชายขอบมาใช้
ประกอบร่วมกับผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติท่ีแสดงภาพของบุคคลพิการในลักษณะเหมือนจริงควบคู่กัน 
ส่วนยุวนาจะใช้เทคนิคเสริมคือ การปะติดผ่านการพิมพ์อันเป็นการช่วยต่อเติมให้ภาพแต่ละภาพมี
ความชัดเจนและเข้มข้นขึ้นและน าเสนอในรูปแบบของหนังสือ (Book Art) 

ในสาขาจิตรกรรมมีศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นคนไร้บ้านซึ่งส่วนใหญ่ใช้เทคนิค
จิตรกรรมสีอะครายริก สีฝุ่นและสีน้ ามันบนผ้าใบในรูปแบบ Expressionism ด้วยการใช้ฝีแปรงท่ี
รุนแรง การสร้างร่องรอยท่ีเลอะเลือน พร่ามัวของรูปทรงคนและวัตถุ สถานท่ี ซึ่งในงานจิตรกรรม
ศิลปินจะไม่เน้นการแสดงออกแบบเหมือนจริง (Realistic) เหมือนในผลงานภาพพิมพ์ตัวอย่างเช่น 
เทิดเกียรติ ใช้แผ่นสังกะสีและแผ่นอะลูมิเนียมแทนผืนผ้าใบ ใช้วิธีการวาดโดยระบายสีน้ ามันลงไปแล้ว
ขูดขีด เช็ดสีให้เกิดพื้นผิวตามต้องการ 

 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับคนชายขอบพบว่า ผลงานมีรูปแบบตายตัวท้ังด้าน

ความคิดและวิธีการน าเสนอ ซึ่งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการขาดพื้นฐานความรู้ในเรื่องท่ีน ามาสร้างสรรค์

คือ ขาดการศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับคนชายขอบในบริบทอื่นๆ และการติดอยู่ภายใต้

อิทธิพลทางศิลปะ (อิทธิพล ต้ังโฉลก, 2550) ซึ่งสาเหตุของปัญหาอาจมาจากการปฏิเสธที่จะน าองค์

ความรู้จากสาขาวิชาอื่นมาใช้ในการสร้างสรรค์เพราะศิลปินส่วนใหญ่มีความเช่ือว่า ผลงานต้องสร้าง

จากอารมณ์ความรู้สึกจากใจเท่านั้น  

การศึกษาคนชายขอบในสังคมเมืองนั้น ส่วนใหญ่ศิลปินมักใช้วิธีการสังเกตการณ์ใน
สถานการณ์จริงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วจึงน ามาผสานกับจินตนาการส่วนตนในการถ่ายทอดผลงาน  จาก
การศึกษาพบว่า ศิลปินมีการหาข้อมูลจากเรื่องเล่าของคนชายขอบจากส่ือกระแสหลักเช่น 
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หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การรายงานข่าวทางโทรทัศน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักเต็มไปด้วยมายาคติของการ
ผลิตซ้ าในการมองภาพวิถีชีวิตของคนชายขอบในแง่มุมของการเป็นคนจนเมือง คนไม่มีบ้านจึงมา
อาศัยข้างถนน ส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวกับคนชายขอบของไทยเกิดการยึดติดกับรูปแบบและ
วิธีการท่ีตายตัวเช่น คนไร้บ้านต้องแสดงออกถึงบรรยากาศความมืดหม่นส้ินหวัง สกปรกและไม่น่า
ไว้วางใจ ส่วนคนพิการมักแสดงออกถึงความน่าสงสาร  การขอความสงเคราะห์ช่วยเหลือในฐานะท่ี
ต้องพึ่งพาคนท่ีปกติ  ดังนั้นเมื่อผลงานท่ีเกี่ยวกับคนชายขอบในรูปแบบดังกล่าวได้รับการยอมรับจาก
สถาบันจึงท าให้เกิดการเลียนแบบหรือได้รับอิทธิพลจากศิลปินผู้นั้นจนกลายเป็นรูปแบบการสร้าง
ศิลปะของคนชายขอบท่ีมีลักษณะ “ส าเร็จรูป”    

ปัญหาการติดอยู่ในรูปแบบทางศิลปะหรือการยึดติดอยู่กับสุนทรียะของสถาบันหนึ่งเพื่อ
ผลประโยชน์ มักส่งผลให้ผลงานขาดพัฒนาการ จนท่ีสุดแล้วศิลปินจะหาทางออกด้วยการเปล่ียนแนว
เรื่องใหม่ อย่างไรก็ดี นับแต่ปีพ.ศ. 2546 ศิลปินมีการศึกษาหาข้อมูลคนไร้บ้านจากงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์โดยเฉพาะงานวิจัยของบุญเลิศ วิเศษปรีชามาเป้นข้อมูลในการสร้างสรรค์เช่น ปัณณทัต 
รังสิยากูล, ฐิตาภา ทินราช รวมท้ังการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์คนไร้บ้านเช่น ปัณณทัต รังสิยากูล,ยุวนา 
ปุณวัฒนวิทย์และฐิตาภา ทินราช ได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากคนไร้บ้านในพื้นท่ีรอบสนามหลวง   

 

สรุป 
จ่าง แซ่ต้ัง มีการสร้างผลงานท่ีแสดงอัตลักษณ์ของคนชายขอบในหลายบริบทคือ การ

สร้างสรรค์จากประสบการณ์ตรงของคนจีนในไทยและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเมือง 
บทบาทของศิลปินท่ีมีลักษณะคนนอก ดังนั้นผลงานศิลปะของจ่าง แซ่ตั้งนับได้ว่าเป็นศิลปะต้นแบบท่ี
สะท้อนภาพความเป็นชายขอบได้ทรงพลัง  

ศิลปินมีเช้ือสายจีน โดยบิดาอพยพมาจากประเทศจีน ส่วนมารดาเป็นคนจีนเกิดในประเทศ
ไทย เข้าเรียนหนังสือระดับช้ันมูล แต่เกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง จึงไม่ได้เรียนหนังสือท าให้พูด
ภาษาไทยไม่ชัด เขียนหนังสือไทยไม่ค่อยได้ ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองใน
สังคมไทย  รวมท้ังการท่ีจ่างเป็นศิลปินอิสระไม่ได้เรียนในระบบสถาบันศิลปะ ท างานโดยการค้นคว้า
ด้วยตัวเอง สถานะของจ่างในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความแปลกในยุคสมัยนั้นตลอดจนการไม่ยอม
ขายผลงานท าให้เขาถูกมองว่าเป็น “ขบถ” ท่ีเมินเฉยต่อ “ขนบ” ในวงการศิลปะ แต่จ่างก็ยังคงมุ่งมั่น
ในการท างานท่ามกลางเสียงเย้ยหยันท่ามกลางความยากล าบากของครอบครัว ผลงานของจ่างมีการ
แสดงความคิดเห็นในเชิงการวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจตามแนวทุนนิยมโลกอย่างชัดเจน เห็นได้จากผลงานจิตรกรรมนามธรรมควบคู่ไปกับกวี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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วรรณรูปท่ีสามารถสะท้อนสภาวะความเป็นชายขอบในระดับตัวตนไปสู่ระดับสังคมและการเมืองได้
อย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ศิลปินทีส่ะท้อนให้เห็นถึง พื้นท่ีความทรงจ าและร่องรอยท่ีถูกกดทับด้วยเวลา คือ 
จ่าง แซ่ตั้ง ใช้ภาพร่างกายของศิลปินส่ือถึงความผิดปกติเช่น ชายท่ีนั่งเปลือยเปล่ามองตรงมาท่ีผู้ชมแต่
กลับไร้ดวงตาและมือท้ังสองของเขาก็หายไปด้วย เช่นเดียวกับเพจมานีมีแชร์ท่ีแสดงถึงการซุกซ่อน
ภาพความรุนแรงป่าเถ่ือนในอดีตไว้ภายใต้พื้นท่ีของความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งขัดกับภาพฉากหลังท่ีเป็นวัดพระ
แก้วอันแสดงถึงความมีอารยธรรมท่ีงดงามของวัฒนธรรมไทย  ส่วนผลงานภาพพิมพ์จัดวางของ   
ปัณณทัต รังสิยากูลสามรถแสดงความแปลกแยกระหว่างความเป็นข้าราชการกับความเป็นคนไร้บ้าน
ท่ีรวมอยู่ในชายไร้บ้านอดีตทหารอาสาท่ีหล่อเล้ียงชีวิตปัจจุบัน ด้วยภาพความทรงจ าท่ีดีงามในอดีต
และงานจัดวางส่ือผสมของฐิตาภาก็สามารถแสดงสะท้อนปัญหาของการขาดท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้าน
ท่ีเป็นกลุ่มคนจนเมืองด้วยการสร้างบ้านเคล่ือนท่ีให้กับคนไร้บ้านสนามหลวง 

จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบจากผลงานของตนเองและ
ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินพบว่า การน าเสนอผลงานศิลปะท่ีเป็นกระบอกเสียงท่ีแท้จริงของกลุ่มคน
ไร้บ้านยังมีจ านวนน้อยมาก เนื่องจากศิลปินมักนิยมสร้างผลงานตามสมัยนิยมหรือรูปแบบนิยมของคน
ไร้บ้าน ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านท่ียังไม่ปรากฏในวงการศิลปะร่วมสมัยไทยคือ 
การน าเสนอโลกของคนไร้บ้านในมุมมองของจิตวิญญาณคนไร้บ้าน ซึ่งไม่ได้มีชีวิตเพียงด้านของการตก
เป็นเหยื่อตามมายาคติของสังคม แต่ยังมีมุมมองชีวิตอีกหลายแง่มุมท่ีเต็มไปด้วยสุนทรียภาพซึ่งคนไร้
บ้านต้องการบอกให้สังคมเข้าใจอาทิ การเลือกเป็นคนไร้บ้านเพราะอิสระ ได้เดินทางท่องเท่ียว มี
ความสุขสงบในชีวิต  

4.2 ศิลปะและสุนทรียะที่เก่ียวกับความเป็นชายขอบ 

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงนั้น มีลักษณะของ

จินตนาการและความฝันอันโลดแล่น  วิจิตรพิสดาร  คล้ายความฝันและความหลอนในเวลาเดียวกัน 

ผู้วิจัยจึงท าการศึกษารูปแบบทางศิลปะและสุนทรียะท่ีมีความเช่ือมโยงกัน โดยศึกษาศิลปะแฟนตา

สติก (Fantastic Art) และสุนทรียะของภาพสองนัย (aesthetic of ambiguity) เพื่อน าไปสู่วิธีการ

สร้างภาพสองนัย (Ambigram) เพื่อน ามาในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
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4.2.1 ศิลปะแฟนตาสติกหรือวิจิตรจินตนาการ (Fantastic Art) 

ค าว่า “แฟนตาซี” (Fantasy) มาจากภาษากรีก ความหมายท่ีแท้จริงคือ “ท าให้มองเห็นได้”  
ต่อมาค านี้ถูกใช้ในความหมายของการมองเห็นในจิตใจ ได้แก่ จินตนาการและมีความหมายโน้มเอียงไป
ในทางเพ้อฝัน  ฝันเฟื่องในท่ีสุด  ปัจจุบันยังมีการให้ความหมายท่ีกว้างออกไปอีก เช่น  “ไม่ถูกจ ากัด
ด้วยกรอบของความเป็น จริง” นอกจากนั้นยังใช้อธิบายผลผลิตอันงดงามวิเศษ แปลกตา น่าท่ึงน่าฉงน
ในความมหัศจรรย์อันเกิดจากจินตนาการค าว่า“วิจิตรจินตนาการหรือแฟนตาสติก (Fantastic)” ใช้
อธิบายส่ิงท่ีสร้างสรรค์ขึ้นด้วยจินตนาการอันวิจิตรน่าอัศจรรย์ใจอาจหมายถึง ส่ิงของ เส้ือผ้า การ
ตกแต่ง สถาปัตยกรรม วรรณกรรม เรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง  เหตุการณ์แปลกๆ ผิดท่ีผิดทาง  
เรื่องราวของอาณาจักรหรือดินแดนอื่นอันลึกลับต่างมิติ  รวมทั้งดินแดนในเทพนิยาย ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับความเป็นแฟนตาสติกเป็นอย่างมาก 

 ศิลปะแฟนตาสติกเป็นเหมือนท่ีพ านักของจินตนาการคือ “ชายขอบของความเป็นจริง”ท่ี
เกี่ยวข้องกับจินตภาพท้ังแบบกระจ่างชัดและแบบคลุมเครือของมนุษย์  หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการ
น าเสนอภาพมนุษย์ท้ังในแบบท่ีเห็นภายนอกท่ัวไป ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงแง่มุมเร้นลับของบุคคลท่ี
มีพฤติกรรมแปลกประหลาดหรือกลับไปกลับมา แหวกแนว ความฝัน ความปรารถนา เป็นเรื่องของ
สภาวะจิตท่ีแฝงเร้นอยู่ในผลงาน ภาพสะท้อนของความต้องการเสรีภาพในด้านต่างๆ  เรื่องของค าถาม 
ปริศนา ความสงสัยในจิตใจ อย่างไรก็ตามระหว่างเซอร์เรียลลิสต์(Surrealist) แฟนตาซี (Fantasy) 
และแฟนตาสติก (Fantastic) มีแง่มุมบางอย่างท่ีคาบเกี่ยวกันอยู่อันได้แก่ เรื่องของจินตนาการฟุ้งฝัน 
ความฝัน จิตใต้ส านึก  ปริศนาและการตีความ (เมธาวี เครืออ่อน, 2547) 

ศิลปะแฟนตาสติกเป็นรูปแบบศิลปกรรมท่ีมีความยืดหยุ่นและไร้กาลเวลา มักน ามาใช้บ่งช้ี

ตัวตนของผลงานศิลปะดังเช่น ภาพคนกึ่งสัตว์ในศิลปกรรมอียิปต์โบราณหรือภาพสัตว์หิมพานต์ใน

ศิลปกรรมไทยและศิลปกรรมของกลุ่มประเทศท่ีได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูและพุทธ เหล่านี้จัดเป็น

ศิลปกรรมแบบแฟนตาสติกด้วยเช่นกันยกตัวอย่างในกรณีของเฮโรนีบัส โบส(1450-1516) จิตรกรชาว

เนเธอร์แลนด์ท่ีน าเสนอจินตภาพแห่งความฟุ้งฝันในงานช้ินท่ีส าคัญท่ีสุดคือภาพเขียนช่ือ อุทยานแห่ง

โลกียสุข (The Garden of Earthly Delight) อยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราโด (Museo del Prado) 

ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1490 – 1510 วาดด้วยสีน้ ามันบนแผ่นไม้ เป็น

ภาพวาดบานพับ 3 ช่อง (Triptych) โดยประกอบด้วยภาพบานกลางท่ีติดด้วยปีกภาพด้านข้างซ้าย

ขวาสองบานคล้ายหน้าต่างท่ีสามารถพับปิดได้ เมื่อพับปิดมันจะเป็นภาพวาดสีเอกรงค์ (grisaille) ของ

โลกท่ีอยู่ในระหว่างการสร้างท่ีน ามาจากพระคัมภีร์แห่งปฐมกาล เมื่อเปิดบานพับออกมาจะพบ

tel:1490
tel:1510
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ภาพวาดปีกซ้าย แสดงภาพการสร้างอดัมกับอีฟ ภาพวาดบานกลางเป็นภาพภูมิทัศน์อันพิสดารท่ีเต็ม

ไปด้วยมนุษย์ อมนุษย์ และส่ิงมีชีวิต ต้นไม้ผลไม้ใหญ่ท่ีแปลกประหลาด ภาพวาดปีกขวาแสดงภูมิทัศน์

ของขุมนรกและภาพของการลงทัณฑ์ในวันพิพากษา  วิธีการเขียนภาพของโบสจะมีการสร้างพื้นผิวที่

หยาบกว่าการเขียนภาพแบบเฟลมิชตามปกติซึ่งมีความเรียบล่ืนของพื้นผิวภาพเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า 

ภาพจิตรกรรมบนบานพับนี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ 

 
ภาพที่ 64 เฮโรนีบัส โบส อุทยานแห่งโลกียสุข (The Garden of Earthly Delight) 1480 – 1490 
สีน้ ามันบนแผ่นไม้, 206 × 386 เซนติเมตร มาดริด, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราโด 
ท่ีมา : หนังสือศิลปะแฟนตาสติก 2552 
 

ภาพอุทยานแห่งโลกียสุข ของโบสท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจซึ่งเป็นสาเหตุมาจาก
ความกลัว ท่ีสืบเนื่องมาจากความเช่ือในค าสอนตามหลักศาสนาท่ีสอดคล้องกันท้ังคริสต์ อิสลาม และ
พุทธ นั่นคือ ค าสอนในเรื่องการส านึก การไถ่บาป สวรรค์ นรก การสาปแช่ง และการช่วยให้รอดจาก
บาป ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นักวิชาการเห็นว่า ภาพของโบสเป็นงานท่ีแสดงให้เห็นความเช่ือทาง
ศาสนาท่ีเป็นแบบออร์ทอด็อกซ์ของสมัยนั้น โบสวาดภาพความบาปของมนุษย์ ภาพสวรรค์และนรกท่ี
ละม้ายคล้ายคลึงกับค าบรรยายทางวรรณกรรมและค าเทศนาในสมัยปลายยุคกลาง หรือบางท่านก็
ตีความว่าภาพวาดบานกลางเป็นค าเตือนทางศีลธรรมของความเส่ือมโทรมทางศาสนา (สวรรค์สาบสูญ) 
รวมทั้งวอลเตอร์ กิบสันกล่าวว่า เป็นงานเขียนท่ีแสดงให้เห็นถึง “โลกของความฝัน (และ) ความฝันร้าย

tel:1490
tel:1510
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ในรูปท่ีแทบจะกระโดดโลดเต้นออกมาได้ต่อหน้าต่อตาผู้ชม” ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับรูปแบบของศิลปะ
แฟนตาสติก  

ผลงานของโบสมีลักษณะเช่ือมโยงกับศิลปกรรมแฟนตาซีแตาสติก  กล่าวคือมี การใช้
จินตนาการในการสร้างรูปร่างรูปทรงและองค์ประกอบภาพ  รวมทั้งบรรยากาศในภาพต่างไปจากส่ิงท่ี
มีอยู่จริง  เช่น  ร่างผสม  การประดิษฐ์ตกแต่งอย่างวิจิตร  ความผิดท่ีผิดทาง ไม่อาจอธิบายความหมาย
ได้ชัดเจน โดยโบสจะใช้รูปสัญลักษณ์ของปีศาจ มนุษย์ครึ่งสัตว์ เครื่องกลไกในการสร้างความกลัว 
ความสับสน และการแสดงความเลวของมนุษย์ งานจะซับซ้อนและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง  

ร่างผสม (Hybrid figure) 
จากการศึกษาศิลปะแฟนตาสติกพบว่า ร่างผสม (Hybrid figure) เป็นลักษณะส าคัญในการ

สร้างจินตภาพเพื่อสะท้อนภาพฝันในขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพหลอนจากความหวาดวิตกของมนุษย์ 
หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการน าเสนอภาพมนุษย์ท้ังในแบบท่ีเห็นภายนอกท่ัวไป ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึง
แง่มุมเร้นลับของบุคคลผู้นั้นด้วย ร่างผสมอาจเป็นร่างของคน สัตว์ พืช วัตถุส่ิงของ ผสมผสานข้ามสาย
พันธ์กัน ดังนั้นร่างผสมจึงมีความคลุมเครือ แปลกประหลาด ร่างผสมในงานศิลปกรรม หมายถึง 
รูปร่างรูปทรงของร่างผสม ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์ใหมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม 
และเอกลักษณ์ในผลงานศิลปกรรมของแต่ละบุคคล (ปาริฉัตร กรอนันต์, 2557) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษา
วิธีการสร้างภาพท่ีสามารถแสดงลักษณะดังกล่าวได้  

 

4.2.2 การสร้างภาพแฝงนัย (Ambigram) 
 

สุนทรียะของภาพแฝงนัย (aesthetic of ambiguity) จะมีลักษณะก ากวม ไม่ชัดเจน มักจะ
แฝงนัยความหมายหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสะท้อนเรื่องราวอันหลากหลายเกี่ยวกับความหมาย
ทางสังคม การเรียกร้องในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันให้กับคนกลุ่มน้อยต่างๆ อาทิ คนผิวสี สิทธิ
สตรีและเด็ก คนไร้บ้าน ผู้ล้ีภัย เป็นต้น นัยส าคัญของสุนทรียะของภาพแฝงนัยคือ การน าส่ิงท่ีไร้ค่ามา
เปล่ียนแปลงหรือแปรรูปไปสู่บางส่ิงบางอย่างท่ีมีคุณค่า เพื่อแสดงให้เห็นถึง “คุณค่าท่ีซ่อนเร้น” ของ
ส่ิงท่ีได้รับการดูถูกเหยียดหยามให้เปิดเผยออกมา เป็นการเปิดพื้นท่ีของวัฒนธรรมรองและสร้างความ
เท่าเทียมทางด้านศิลปะให้เป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Shahat & Stam, 1998) 

การสร้างภาพแฝงนัยถูกประดิษฐ์ขึ้นจากการออกแบบถ้อยค าท่ีเล่นกับการมองภาพลวงตา
(play with optical illusions) การสร้างสัดส่วนท่ีรับกัน (symmetry) และการรับรู้เกี่ยวกับการ
มองเห็น (visual perception)  การสร้างภาพแฝงนัยคือ ภาพหรือกลุ่มค าท่ีสร้างขึ้นมาและสามารถ

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion
https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_perception
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อ่านได้อย่างน้อยสองทิศทางคือ 1.อ่านจากข้างหน้าไปข้างหลัง อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า หรือน าค า
มาตีลังกาก็สามารถอ่านได้ความหมายเดิม 2.อ่านจากข้างหน้าไปข้างหลัง อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า 
หรืออ่านตีลังกาก็อ่านได้เป็นอีกค าหนึ่ง และวัฒนธรรมการสร้างภาพแฝงนัยท่ีน่าสนใจในปัจจุบันคือ 
การสร้างรอยสักแฝงนัยของผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกแฟนตาซีของ
ตนเองได้   

การสร้างรอยสักแฝงนัย (Ambigram tattoo)  
การสร้างรอยสักแฝงนัย คือ การน าถ้อยค าเพียงค าเดียว (the single word) มาสักลงบน

ผิวหนัง โดยใช้วิธีการเข้าใจความหมายจากการดูแบบพลิกกลับ หรือการดูผ่านกระจก เช่น Hope 
Faith Ambigram Tattoo. เป็นการน าค าว่า Faith มาประดิษฐ์เป็นตัวอักษรสวยงาม เมื่อน ารอยสัก
บนผิวหนังไปส่องกระจกจะพบค าว่า Hope ปรากฏแทนท่ีค าว่า Faith อย่างชัดเจน  

ความพิเศษของรอยสักแฝงนัย คือ ความหมายของถ้อยค าจะเปล่ียนไปหรือมีความขัดแย้ง
กับความหมายเดิม เช่น ถ้อยค าท่ีมีความหมายเป็นบวกแต่เมื่อดูแบบพลิกกลับจะพบว่าความหมายเป็น
ลบ 

“Save Me / I'm Fine” เป็นการสร้างรอยสักแฝงนัยท่ีเป็นการส่ือสารเกี่ยวกับธรรมชาติ
ส่วนลึกของผู้ป่วยท่ีมีภาวะซึมเศร้าหรือผู้มีความผิดปกติทางจิตใจ  ซึ่งผู้ป่วยมักเก็บเป็นความลับและมี
พฤติกรรมท่ีดูคลุมเครือ เนื่องจากผู้คนท่ัวไปมักมองว่า ผู้ป่วยดูสบายดีหรือเป็นปกติดี (I'm Fine) แต่ใน
ความเป็นจริงพวกเขาก าลังรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากและต้องการความช่วยเหลืออย่าง เร่งด่วน 
(Save Me) แต่พวกเขาจะไม่แสดงออกให้สังคมเห็นเพราะกลัวการถูกตีตราหรือล้อเลียนว่า เป็นคน
ผิดปกติในสังคม  

วิธีการอ่านรอยสักแฝงนัย “I’m fine” / “save me” คือ ในมุมมองของผู้คนท่ีเห็นรอยสัก
บนร่างกายของผู้ป่วยจะเห็นเป็นค าว่า “I’m fine” แต่ตัวผู้ป่วยเองเวลาท่ีมองไปท่ีรอยสักของตัวเอง
จะเห็นค าว่า “save me” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนท่ัวไปท่ีมีต่อผู้ป่วยทางจิต ผู้ป่วย
ทางจิตได้ให้เหตุผลถึงความส าคัญของ “I’m fine” / “save me” ว่า รอยสักนี้ได้ช่วยเตือนใจให้เกิด
ความหวังท่ีจะมีชีวิตอยู่ เพราะเวลาท่ีเราเห็นคนอื่นๆ มีความสุข ในความจริงพวกเขาอาจก าลังด้ินรน
ต่อสู้เช่นเดียวกับเราอยู่ก็ได้  

โดยในประเทศสิงคโปร์ กลุ่ม Samaritan ได้ท าการรณรงค์โดยใช้การสร้างรอยสักแฝงนัย 
“I’m fine” / “save me” เพื่อให้สังคมตระหนักรู้และมีความเข้าใจในผู้ป่วยทางจิตมากขึ้นเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังมีการสร้างรอยสักแฝงนัยท่ีเกี่ยวกับการป่วยทางจิตเช่น “Life is 
great” จะเปล่ียนเป็น “I hate myself” และ “I feel fantastic” จะเปล่ียนเป็น “I'm falling 
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apart.” ดังนั้นการสร้างรอยสักแฝงนัยจึงสามารถส่ือถึง การสร้างโลกแฟนตาซีของกลุ่มคนชายขอบท่ีมี
การสร้างภาพฝันและภาพหลอนของตนเอง เพราะมีการแสดงสุนทรียะของภาพแฝงนัยท่ีมีความ
ขัดแย้งในตัวเอง และยังสะท้อนพื้นท่ีของความทรงจ าและร่องรอยท่ีถูกกลบฝังผ่านน้ าหมึกท่ีซึมลงใต้
ผิวหนัง  

 

 
 

ภาพที่ 65  การสร้างโลกแฟนตาซีด้วยรอยสักแฝงนัยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ท่ีมา : สืบค้นจาก https://www.adweek.com/creativity สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 

 

4.3 ศิลปินกรณีศึกษาคาร่า วอร์คเกอร์ (Kara Walker)  

คาร่า วอร์คเกอร์ เกิดปีค.ศ. 1969 เป็นศิลปินชาวอเมริกันซึ่งมีช่ือเสียงเป็นท่ีจดจ าจาก

วิธีการตัดกระดาษเป็นภาพเงาด า (Black Cut - Paper Silhouette) มาสร้างเป็นภาพสะท้อนความ

ตึงเครียดทางเช้ือชาติ (race) และเพศสภาวะ (gender) ในสังคมอเมริกัน ผลงานมุ่งเน้นท่ีประเด็น     

วาทกรรม อ านาจ ประวัติศาสตร์และเพศวิถี เกิดท่ีเมืองสต็อกตัน รัฐแคลิฟอเนีย เมื่ออายุ 13 ปี เธอ

ได้ย้ายไปอยู่ชานเมืองแอตแลนต้า ในปี 1994 ได้รับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์จาก Rhode Island 

School of Design และเริ่มต้นชีวิตการเป็นศิลปินจากการร่วมแสดงใน Biennial exhibition ท่ี 

Whitney Museum ต่อมาในปี 1997 เธอได้รับเกียรติจาก John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation มอบรางวัล “Genius” Grant ในฐานะศิลปินท่ีมีอายุน้อยท่ีสุด(อายุ 27ปี) ส่งผลให้เธอ

กลายเป็นศิลปินท่ีถูกจับตามองท าให้ผลงานของเธอเป็นท่ีรู้จักและกล่าวถึงเป็นวงกว้าง ปรากฏการณ์

https://www.adweek.com/creativity%20สืบค้นเมื่อ%2016%20พฤษภาคม%202559
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ดังกล่าวเกิดกระแสโต้แย้งในวงกว้างถึงความไม่เหมาะสมในการได้รับรางวัลด้วยเหตุผลในเรื่องอายุท่ี

น้อยเกินไปรวมทั้งประเด็นผลงานท่ีมีภาวะล่อแหลมในเรื่องเช้ือชาติ ในปี 2002 เธอเป็นตัวแทนศิลปิน

จากสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมแสดง Sao Paolo Biennial ณ ประเทศบราซิล ในปี 2007 เธอได้รับเลือก

ให้เป็นหนึ่งใน 100 ผู้มีอิทธิพลในโลก (หมวดศิลปะและบันเทิง) ของนิตยสาร TIME และ 2012      

เธอได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจาก American Academy of Arts and Sciences, Deutsche Bank 

Prize และ Larry Aldrich Award ปัจจุบันอาศัยในนิวยอร์ค และเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่ Columbia 

University 

 

ภาพที่ 66 ศิลปิน คาร่า วอร์คเกอร์ 
ท่ีมา : สืบค้นจาก www.art21.com สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
 
 คาร่า วอร์คเกอร์ สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับวาทกรรมของอ านาจในเรื่องเช้ือชาติอัน
สืบเนื่องจากยุคการล่าอาณานิคม เกิดการค้าทาสและการสร้างมายาคติการเหยียดหยามกดขี่ต่อคนผิว
สีผ่านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมกระแสหลัก (Grand narrative) วอร์คเกอร์สนใจเรื่องเล่า นิทาน 
ต านาน มหากาพย์ วรรณกรรมท่ีมาจากบันเทิงคดีโรแมนติกแนวประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษท่ี19 
เกี่ยวกับเรื่องเล่าวิถีชีวิตของทาสท่ีอาศัยอยู่ทางใต้ ศิลปินต้องการส่ือให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความ
น่าหวาดกลัวของการค้าทาส เธอได้เลือกวรรณกรรมกระแสหลักท่ีแสดงสุนทรียะแบบคนขาวที่มีต่อคน
ผิวสีมาใช้ในผลงาน  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ด้วยแนวคิดการสร้าง
โลกแฟนตาซี ซึ่งมีหัวข้อย่อยสองประเด็น หนึ่ง พื้นท่ีของความเป็นอื่น และสอง การสร้างภาพแฝงนัย
หรือร่างผสม ดังต่อไปนี้ 
 

http://www.art21.com/
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4.3.1 การสร้างโลกแฟนตาซีในผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 

ในผลงานของวอร์คเกอร์ การสร้างโลกแฟนตาซีจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและเรื่องเล่าท่ีมีความ
เช่ือมโยงกันนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จากประเด็นเรื่องความรุนแรงของการเหยียดสีผิวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ศิลปินย่อมเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมในฐานะผู้หญิงผิ วสี เธอจึงน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของคนผิวสี 

วอร์คเกอร์ศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมอ านาจ ความรู้ ร่างกายในการสร้างวีรกรรมและความ
เป็นทาสสืบเนื่องจากการล่าอาณานิคม การสร้างมายาคติต่อคนผิวด าผ่านความรู้ในแบบเรียน
ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมกระแสหลัก (Grand narrative) อาทิ เรื่องเล่า นิทาน ต านาน มหา
กาพย์ และบันเทิงคดีคลาสสิคอิงประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษท่ี 19 เกี่ยวกับวิถีชีวิตของทาสท่ีอาศัย
อยู่ทางใต้ วอร์เกอร์ต้องการส่ือให้เห็นถึงความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ท่ีแฝงอยู่ในวาทกรรมเหล่านั้น เธอ
ได้เลือกงานวรรณกรรมยอดนิยมท่ีแสดงถึงการสร้างโลกแฟนตาซีของคนผิวขาวท่ีมีภาพลักษณ์ความ
เป็นวีรบุรุษในการช่วยเหลือทาสผิวสีมาใช้เพื่อสร้างภาพการรับรู้ใหม่โดยเลือกนวนิยายเรื่อง “Uncle 
Tom's Cabin” และภาพยนตร์เรื่อง “Gone with the Wind.” มาใช้ในการสร้างสรรค์ 

การน าภาพตัวละครหลักและเหตุการณ์ส าคัญท่ีอ้างอิงจากวรรณกรรมมาสะท้อนเป็นภาพ
ฝันของความปรารถนาในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ส่วนด้านภาพหลอนนั้นศิลปินได้น าภาพตัว
ละครท่ีเป็นท้ังคนขาวและคนผิวสีมาแสดงพฤติกรรมด้านมืดของมนุษย์ เพื่อส่ือถึงความวิตกกังวลต่อ
ความรุนแรงในเรื่องเช้ือชาติ  

จากภาพยนตร์สู่ผลงานศิลปะ : “gone with the wind” 

ในปีค.ศ.1994 ได้แสดงผลงานศิลปะด้วยภาพเงาด าติดผนังขนาดใหญ่ประมาณ 50 x 30 
ฟุต ท่ี Drawing Center ท่ีเมือง New York ผลงานมีช่ือว่า “Gone, an Historical Romance of a 
Civil War as it occurred between the dusky things of one young negress and her heart
” ซึ่งผลงานช้ินนี้นับว่าเป็นการแจ้งเกิดในวงการศิลปะร่วมสมัยของวอร์คเกอร์ 

เรื่อง “Gone with the Wind.” 1938 หรือช่ือภาษาไทยท่ีเรารู้จักดีว่า “วิมานลอย” สร้าง
จากนวนิยายท่ีมีช่ือเสียงของ Margaret Mitchell ในปีค.ศ. 1936 วิมานลอยเป็นภาพยนตร์สีเรื่องแรก
ในประวัติศาสตร์ท่ีได้รางวัลออสก้าจ านวนมาก รวมท้ังแฮตตี แม็คเดาเนี่ยลท่ีรับบทเป็นแมมมี่ทาสรับ
ใช้ ซึ่งเป็นคนอเมริกันผิวด าคนแรกที่ได้รับรางวัลออสก้าสาขาดาราสมทบฝ่ายหญิง นับได้ว่าภาพยนตร์
เรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นท่ีสุดของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดในทศวรรษท่ีสามสิบ และเป็นสัญลักษณ์
ของวัฒนธรรมแบบประชานิยมของอเมริกาในยุคเก่า  
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วอร์คเกอร์ได้น าสัญลักษณ์บุคลิกลักษณะของตัวละคร ภาพเหตุการณ์ต่างๆ จากเรื่องหรือ
ฉากในละคร (tableau) ของภาพยนตร์ท่ีแสดงถึงมายาคติและความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีความ
แนบเนียนมาตีแผ่ในประเด็นเรื่องเช้ือชาติ เนื่องจากวิมานลอยมีการแสดงออกของลัทธิเหยียดสีผิวซึ่ง
ส่ือมากับตัวละครในภาพยนตร์คือ ทาสชายหญิงผิวด าท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ท่ีมีบุคลิกลักษณะของคนซื่อ 
โง่และจงรักภักดีต่อนายทาสผิวขาวอย่างสุดชีวิตผ่านบทบาทคนใช้ ภาพยนตร์เรื่องนี้คือ การสะท้อน
ภาพนิสัยแบบหน้าไหว้หลังหลอกและการซุบซิบนินทากันของชนช้ันสูงผิวขาวท้ังหลายในสังคมทางใต้
ในยุคนั้น 

จากวรรณกรรมสู่ผลงานศิลปะ : “Uncle Tom’s cabin”  

กระท่อมน้อยของลุงทอม (Uncle Tom's Cabin) เป็นบทประพันธ์ประเภทนวนิยายของ
นักเขียนหญิงHarriet Beecher Stowe เกี่ยวกับปัญหาความเป็นทาสในประเทศสหรัฐอเมริกา วาง
จ าหน่ายครั้งแรกวันท่ี 20 มีนาคม ค.ศ. 1852 นวนิยายเรื่องนี้มีอิทธิพลกับทัศนคติท่ีมีต่อชาวแอฟริกัน-
อเมริกันและพวกทาสในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก จนกระท่ังน าไปสู่สงครามกลางเมืองอเมริกาในท่ีสุด     

กระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นนวนิยายท่ีขายดีท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และเป็นหนังสือ
ขายดีอันดับสองรองจากคัมภีร์ไบเบิล ผลกระทบจากนวนิยายเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะได้รับยกย่องว่า
เป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญท่ีท าให้เกิดการเลิกทาสในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1850 จนเมื่ออับราฮัม ลิงคอล์น 
ได้พบกับสโตว์ในช่วงต้นของสงครามกลางเมืองอเมริกา ลิงคอล์นกล่าวว่า “นี่หรือสุภาพสตรีผู้ท าให้
เกิดสงครามใหญ่” ผู้ประพันธ์เป็นแกนน าสนับสนุนการเลิกทาสท่ีมาโดยตลอด เธอใช้ตัวละคร “ลุง
ทอม” เป็นแกนหลักในนวนิยาย เขาเป็นทาสผิวด าผู้ต้องทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานาน เนื้อเรื่องยัง
เกี่ยวข้องกับทาสคนอื่นๆ และเจ้านายผู้เป็นเจ้าของทาสเหล่านั้น นวนิยายพรรณนาอย่างลึกซึ้งถึงความ
เป็นจริงอันโหดร้ายของการเป็นทาส ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความ
ศรัทธาของชาวคริสต์ซึ่งท าให้มนุษย์สามารถหลุดพ้นจากการตกเป็นทาสได้ในท่ีสุด  

ในปีค.ศ.1997 วอร์คเกอร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะติดผนังด้วยภาพเงาด า ช่ือ “The End 
of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in Heaven” แม้ว่าโศกนาฏกรรม
เรื่องนี้จะถูกยกย่องว่าต่อต้านระบบทาสแต่สาระส าคัญท่ีผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นคือ ความศรัทธาใน
ศาสนาคริสต์ โดยมีทาสลุงทอม เป็นภาพตัวแทนของเหล่าสาวกชายขอบ ท่ีมีความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างแรงกล้าและสุดท้ายเขาต้องจบชีวิตจากการเสียสละต่อ
ผู้อื่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1852
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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บุคลิกลักษณะของตัวละคร ภาพเหตุการณ์ต่างๆ จากเรื่องหรือฉากผ่านการเล่าเรื่องท่ีมีฐาน
มาจากเรื่องจริงโดยเฉพาะการสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีแสดงความดีกับความช่ัวท่ีชัดเจน
เกินไปซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์อาทิ การสร้างภาพตัวแทนของนายทาสชาวใต้ท่ีเป็นเจ้าของ
ไร่ฝ้ายขนาดใหญ่มีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีสะท้อนถึงความช่ัวร้ายภายในเช่น เป็นคนรูปร่างอ้วนเต้ีย แต่ง
กายไม่สุภาพ สกปรกมอมแมมท้ังเส้ือผ้าและร่างกาย นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกจะหยาบกระด้างน่า
รังเกียจแล้ว อัปลักษณ์กิริยาต้องกักขฬะหยาบคายเช่น นายทาสชอบถ่มน้ ายาเส้นลงพื้นรวมท้ังลงบน
เท้าของทาส หรือการใช้มือลูบคล าร่างกายของทาสสาวอย่างกักขฬะ โดยนายทาสส่วนน้อยจะมีรูปร่าง
หน้าตาและกิริยาวาจาเป็นสุภาพบุรุษ 

บุคคลท่ีเป็นฝ่ายอธรรมของระบบทาสยังประกอบด้วย บรรดาพ่อค้าทาส คนจับทาส คน
ลักพาตัวทาส คนเฆี่ยนทาส ซึ่งล้วนแต่เป็นตัวจักร ท่ีสนับสนุนให้ระบบทาสด ารงคงอยู่อย่างหยั่งรากฝัง
ลึกจนกลายเป็น “สถาบัน” หนึ่งของสังคมคนผิวขาวในภาคใต้ และมายาคติเกี่ยวกับความเป็นเพศ
หญิงของทาสผู้หญิงผิวด าท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างสูงอาทิ การเอาแต่ร้องไห้คร่ าครวญจนเสียสติ
ต่อการถูกพรากจากลูกรวมท้ังทาสเด็กผิวด าจะมีนิสัยชอบพูดปด ด้ือด้านและการถูกเฆี่ยนตีก็เป็นส่ิงท่ี
เหล่าทาสต่างรู้สึกชินชาไปเสียแล้ว 

พื้นที่ของความเป็นอื่นในผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 
 

วอร์คเกอร์ได้ท าการปฏิวัติการรับรู้ของผู้ชมท่ีมีต่อผลงานจิตรกรรมสมัยใหม่ท่ีติดต้ังบนผนัง
ภายในห้องจัดแสดงส่ีเหล่ียมสีขาว ซึ่งผลงานของเธอมีกรอบภาพท่ียาวท าให้มีการเรียกผลงานของเธอ
ว่า กรอบภาพขนาดยาว (Panoramas) หรือการเล่าเรื่องแบบไซโครราม่า (Cyclorama) 

เธอได้น าภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งช่วงสงครามกลางเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าทาส “The 
civil war Battle of Atlanta” จัดแสดงอยู่ ท่ี Civil War Museum ในเมืองแอตแลนต้า เป็นการ
น าเสนอจิตรกรรมแบบสัจจะนิยมท่ีเกี่ยวกับภาพสงครามกลางเมือง เป็นการเล่าเรื่องแบบไซโครราม่า 
(ฉากทิวทศัน์ท่ีมองจากตรงกลางห้องมีลักษณะรูปทรงกระบอกมองเห็นภาพทิวทัศน์ท่ีอยู่ไกลๆ) ซึ่งเป็น
อนุสรณ์สถานเป็นการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีแสดงการสร้างวีรกรรมของคนผิวขาว ดังนั้นวอร์ค
เกอร์จึงสร้างผลงานศิลปะจัดวางช่ือ “Slavery ! Slavery! Presenting a GRAND and LIFELIKE 
Panoramic Journey into Picturesque South Slavery of “Life at ‘Ol’ Virginny’s Hole’ 
(sketches from Plantation Life)” ขึ้นในปีค.ศ. 2007 เธอต้องการต่อต้านผลงานจิตรกรรมชาตินิยม
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้วิธีการตัดกระดาษเป็นภาพเงาด าจึงกลายเป็นเครื่องมือต่อต้านความเหมือนจริง 
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เนื่องจากวิธีการตัดกระดาษเป็นภาพเงาด ามีความเป็นนามธรรมสอดคล้องกับตัวละครสีด า (dark 
bodies and face) ท่ีมีขนาดใหญ่ คลุมเครือและแสดงบุคลิกท่าทางท่ีดูผิดแปลกไปจากคนปกติ 

เธอน าตัวละครสีด าขนาดเท่าคนจริงท าการปะติดปะต่อลงบนผนังสีขาวลักษณะทรงกลม 

360 องศามีทางเข้าเพียงหนึ่งทางเป็นการจ าลองพื้นท่ีห้องนิทรรศการแบบไซโครราม่า มีขนาดความ

ยาว 85 ฟุต โดยวอร์คเกอร์น าภาพเหตุการณ์การเดินทางของทาสชายหญิงท่ีก าลังใช้ชีวิตในอาณา

นิคมทาสมาใช้ในผลงานแทนภาพสงครามกลางเมือง การติดภาพตัวละครสีด าลงบนผนังสีขาวท าให้

เกิดช่องว่างท่ีว่างเปล่า (The blank space) ซึ่งเกิดขึ้นรอบๆ ตัวละคร (รวมท้ังตัวละครสีด าเองก็เป็น

ช่องว่างท่ีว่างเปล่าด้วย) กลายเป็นเรื่องราวท่ีเข้าใจได้ในฐานะผู้ชมท่ียืนอยู่ตรงกลางโดยมีตัวละครอยู่

โดยรอบ วอร์คเกอร์จะแบ่งภาพออกเป็นช่องๆ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวท่ีต่อเนื่องกั นก่อให้เกิด 

“ภาพเคล่ือนไหว” ทางจินตนาการแก่ผู้ชมได้โดยน ามิติของ “พื้นท่ีและเวลา” มาร่วมเป็นส่ือส าคัญใน

การสร้างสรรค์ผลงาน รวมท้ังการน าบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ 

วรรณกรรม วัฒนธรรมและพฤติกรรมด้านมืดของมนุษย์ มาความเช่ือมโยงในผลงานเพื่อส ารวจในเรื่อง

วาทกรรมอ านาจท่ีสะท้อนผ่านภาพเงาด าของผู้คนท่ีแสดงให้เห็นถึงการดิ้นรนต่อสู้ 

 

ภาพที่ 67 “Slavery! Slavery!”, 2007 Cut paper on wall.Installation view         
ท่ีมา : สืบค้นจาก http://www.art21.com/kara สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
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ผลงานศิลปะจัดวางชุด “Slavery! Slavery!” ท าให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอยู่ในเรื่องราวในการเดิน

ข้ามไปมาระหว่างเส้นรอบวงของภาพท่ีโอบล้อมการจ้องมองเพื่อปะติดปะต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

สถานท่ีนั้น ด้วยโครงสร้างท่ีเป็นวงกลมท าให้ไม่มีจุดเริ่มต้นเรื่องท่ีชัดเจนหรือตอนจบของเรื่องราวแบบ

ท่ีเราเคยชินโดยเฉพาะการชมภาพจากซ้ายไปขวา แต่ในการเล่าเรื่องแบบไซโครราม่า นั้นมีลักษณะ

ของการวน (Loop) ท่ีจะเริ่มจากจุดใดก็แล้วแต่จินตนาการของผู้ชม การท่ีวอร์คเกอร์น าผู้ชมเข้าไป

จ้องมอง 

เหล่าทาสในพื้นท่ีจ าลองทางอ านาจแบบไซโครราม่า นั้นดูจะมีความคล้ายคลึงกับส่ิงท่ีมิแช็ล 

ฟูโกต์ ได้เอ่ยถึงมโนทัศน์ “การเฝ้าดูและลงโทษ” ด้วยตัวอย่างสถาปัตยกรรมท่ีมีผู้คิดค้นขึ้นส าหรับ

เรือนจ าสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า สรรพทัศน์ (Panopticon) ซึ่งประกอบด้วยหอสูงอยู่ตรงกลางส าหรับให้ผู้

คุมเฝ้าดู สอดส่อง ตรวจตราความเป็นไปของนักโทษในห้องขังท่ีเรียงรายล้อมหอนั้นอยู่ โดยช้ีว่าเป็น

ตัวอย่างโดดเด่นของกลไกอ านาจสมัยใหม่ท่ีมุ่งควบคุมมนุษย์ในทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจเข้าออก 

(ทองกร โภคธรรม, 2547) สรรพทัศน์จึงท าหน้าท่ีเสมือนเครื่องมือแห่งอ านาจจากคุณลักษณะของการ

เป็น  สนามแห่งการถูกจับจ้อง โดยตัวละครในผลงานจะถูกก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง

ซึ่ง   เป็นพื้นท่ีเฉพาะของตน เพื่อให้ผู้ชมแลเห็นตัวละครต่างๆ ได้จากต าแหน่งเดียวที่เขายืนอยู่ โดยท่ี

ตัวละครจะตระหนักว่า ตนเองได้ถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง จุดนี้จึงกลายเป็น

สถานการณ์ท่ีท าให้ เห็นถึงการท างานของอ านาจท่ีเป็นไปโดยอัตโนมั ติและมีประสิทธิภาพ               

(แบรี่, 2555) 

 

 

ภาพที่ 68  การสร้างภาพจิตรกรรมแบบ Cyclorama 
ท่ีมา : สืบค้นจาก https:// www. Norfolkcyclorama.com สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
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ดังนั้นการจ าลองไซโครราม่า ในฐานะสนามแห่งการถูกจับจ้องเพื่อทดสอบนิจภาพ (การ

รับรู้ส่ิงต่างๆ ของบุคคลในสังคมจากการปลุกฝังทางสังคมให้มีมุมมองแบบจ าแนกแยกแยะท าให้เกิด

การแบ่งชนช้ันของผู้คนโดยปราศจากความขัดแย้ง) ของผู้ชมให้แสดงบทบาทผู้มีอ านาจในการบงการ

ให้ปัจเจกบุคคลอยู่ภายใต้อ านาจของการสังเกตการณ์ โดยให้สรรพทัศน์เป็นเหมือนห้องทดลอง จาก

การท่ีมันได้สร้างพื้นท่ีในการผลิตความรู้เกี่ยวกับผู้ท่ีตกอยู่ใต้การสังเกตการณ์และเป็นพื้นท่ีแห่งการ

ทดลองและฝึกฝนนิจภาพของผู้ชม เห็นได้ว่า การใช้ส่ือสัญลักษณ์ในการแสดงออกของการต่อต้าน

ศิลปะสมัยใหม่โดยใช้ภาพเงาด าและการสร้างภาพแบบพาโนราม่า ท่ีต้องการส่ือถึงการสร้างภาพการ

รับรู้ใหม่ในศิลปะและนิจภาพของผู้ชมท่ีมีต่องานศิลปะร่วมสมัยด้วยการกระบวนการปะทะสังสรรค์

ร่วมกันระหว่างผู้ชมกับผลงาน 

ศิลปินต้องการน าเสนอกาลเวลาเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic time) เพื่อเรียกร้องให้คนดูได้หยุด
คิด ฉุกคิด หรือให้วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ซึ่งผู้ชมก าลังเสพเรื่องราวจากต่างมิติท่ีไม่มีตัวตนเป็น
รูปธรรม กล่าวคือ การต้องตีความ/แปล “รูป”ให้เป็น “นาม”/นามธรรม อันเป็นภารกิจของผู้เสพท่ีจะ
กลับด้านจากผู้สร้างท่ีถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดออกเป็นภาพ โดยกาลเวลาจะสอดแทรกเข้ามาหรือ
ค่ันเหตุการณ์หลักของการย้ายท่ีอยู่ “รั้ง”ไว้ช่ัวขณะก่อนท่ีจะปลดปล่อยให้ปัจจุบันกาลด าเนินต่อไป  
 

การสร้างภาพแฝงนัยหรือร่างผสมในผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 
วอร์คเกอร์ต่อต้านรูปแบบความเป็นสมัยใหม่ด้วยการเลือกใช้ส่ือวัสดุและกระบวนการ

สร้างสรรค์ท่ีเรียบง่ายเช่น กระดาษสีด าและการวาดเส้น เป็นหลักในการสร้างงานเพราะเธอปฏิเสธการ
สร้างผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันเพราะมันคือภาพตัวแทนของความเป็นสมัยใหม่หรือการสร้างสรรค์แบบ
กระแสหลัก เธอจึงเลือกสร้างรูปทรงด้วยวัสดุและวิธีการท่ีเช่ือมโยงกับวาดเส้นบนระนาบคือ วิธีการตัด
กระดาษเป็นภาพเงาด า (Black Cut-Paper Silhouette) โดยเธอจะวาดภาพบนกระดาษสีด า แล้วตัด
กระดาษด้วยมีดท่ีคล้ายคัตเตอร์ วิธีการนี้เหมือนการวาดเส้นด้วยใบมีดท่ีต้องอาศัยทักษะเป็นอย่างยิ่ง 
เธอสร้างรูปทรงท่ีเรียบง่ายแต่มีเส้นรอบนอกท่ีคมชัดเป็นรูปภาพตัวละครจากนวนิยายท่ีคล้ายการ์ตูน 
เพื่อสร้างภาพสะท้อนชนช้ันกลางท่ีบริโภควัฒนธรรมประชานิยมเป็นหลัก 

การสร้างโครงร่างมนุษย์และเส้ือผ้าท่ีแสดงพื้นเพของชนกลุ่มน้อยหรือนกลุ่มผู้มีอ านาจด้วย
วิธีการตัดกระดาษเป็นภาพเงาด าจึงเป็นการประชดเย้ยหยันล้อเลียนปัญหาการเหยียดผิว เพราะวัสดุ
(กระดาษสีด า) ได้ก าจัดเรื่องสีผิวของมนุษย์ด้วยการแปรสภาพร่างกายมนุษย์ให้กลายเป็นสีด า
เหมือนกันหมด ดังนั้นวิธีการตัดกระดาษเป็นภาพเงาด าจึงเป็นการเปล่ียนนิจภาพของกลุ่มคนท่ีถูก
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นิยามความหมายผ่านภาพลักษณ์ทางสีผิวใหม่ ซึ่งเป็นความน่าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานของวอร์ค
เกอร์เกี่ยวกับประเด็นเช้ือชาติ เพราะการท่ีวอร์คเกอร์น าตัวละครผิวขาว/ผิวสีจากวรรณกรรมให้
แปรเปล่ียนอัตลักษณ์ตัวตนเป็นสีด าคล้ายเงาเหมือนกันหมด ท าให้อัตลักษณ์กลายเป็นส่ิงท่ีพร่าเลือน
เพราะการหายไปของเช้ือชาติ สีผิว ความปกติกับความไม่ปกติ ท าให้ขาดการบ่งช้ีทางอัตลักษณ์ท่ี
ชัดเจน ความเป็น “เงา” คือการพูดถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งท าให้เราสามารถละท้ิงอัตลักษณ์ทาง
สังคมออกมาเล่นในบทบาทของอัตลักษณ์ตัวตนท่ีแตกต่างไปจากบรรทัดฐานเดิม เมื่อเราต่างถูกท าให้
เป็นสีด าหรือถูกท าให้พร่าเลือน  นอกจากนี้ วอร์คเกอร์ยังใช้วิธีการวางแผ่นใสบน overhead 
projector ท่ีวางบนพื้น ท่ีทอดแสงเงาและสร้างสภาพแวดล้อมบนผลงานติดผนัง ให้ผู้ชมรู้สึกเกิด
จินตนาการเข้าไปอยู่ในผลงานท่ีล้อมรอบตัว เงาของผู้ชมเองก็ทอดตัวลงบนผลงาน (ท่ีผนัง) ในขณะท่ี
พวกเขาเดินส ารวจไปรอบๆ พื้นท่ี ในเวลาเดียวกันผู้ชมก าลังเข้าสู่การเล่าเรื่องและประวัติศาสตร์โดย
การน าไปสู่ภาพตัวละครท่ีเกิดจากเงาของพวกเขาเองท่ีคล้ายการมีส่วนร่วมในเรื่องราวหรือเหตุการณ์
บนผนัง  

วอร์คเกอร์ท้าทายผู้ชมด้วยการใช้ความปรารถนา ความพึงพอใจและความน่าอับอายท่ี
ซับซ้อนในเรื่องเพศวิถีของมนุษย์ท่ีไม่สามารถแสดงออกอันเป็นส่ิงต้องห้ามทางศาสนามาช้านานเพราะ
หากผู้ใดกล้าแสดงพฤติกรรมต้องห้ามอย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะแล้วเขาย่อมเป็นมนุษย์ผู้มีตัวตน
ประหลาด เธอจึงได้น าเสนอพฤติกรรมต้องห้ามต่าง ๆมาใช้อย่างท้าทายอาทิ การคุมก าเนิด (ผิดกฎ
ธรรมชาติ) การท าแท้งและรักร่วมเพศ (เป็นบาป) ฐานะของสตรีในพื้นท่ีคริสต์ศาสนา ฯลฯ ส่งผลให้
ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้ในขณะเดียวกันก็รู้สึกรังเกียจต่อภาพท่ีแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีรุนแรงแต่
แฝงอารมณ์ขัน จากการน าเสนอดังกล่าวเกิดการเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับภาพผลงานท่ี
แสดงความเปลือยเปล่าของร่างกาย พฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง การสมสู่ระหว่างคนกับสัตว์ การ
มีความสัมพันธ์รักต่างเช้ือชาติเหล่านี้เป็นเรื่องต้องห้ามทางประวัติศาสตร์  

เนื่องจากการด ารงอยู่ของตัวตนท่ีประหลาด (monstrous being) มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ท่ี
ใช้ต่อต้านมาตรฐานความเป็นปกติของสังคมเพราะการดูและบอกว่าอะไรเป็นส่ิงประหลาดนั้น ถึงท่ีสุด
แล้วก็คือ การท าให้ส่ิงท่ีเราไม่รู้กลายเป็นส่ิงท่ีรู้ หรือท าให้ส่ิงท่ีไม่ปกติกลายเป็นส่ิงปกติ (Normalizing 
the abnormal) ด้วยการตีตราส่ิงนั้นว่า “ประหลาด” (Mary Douglas, 1970, 74 - 77) และตัวตนท่ี
ประหลาดเหล่านี้ยังท าหน้าท่ีท้าทายระบบระเบียบ (order) ในการจัดจ าแนกแยกแยะส่ิงต่างๆ ของ
มนุษย์ เพื่อสร้างความรู้สึกไม่ปกติหรือคาดการณ์ไม่ได้ให้กับผู้ชม  
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วอร์คเกอร์น าแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกการท า

ให้เป็นสังคมซึ่งตอบสนองกับโครงสร้างทางสังคมท่ีมีลักษณะแบ่งแยกเป็นล าดับช้ันอย่างชัดเจน ในแง่

นี้การปลดปล่อยแรงขับตามธรรมชาติ (ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะ อุจจาระ หรือการส ารอกเอาส่ิงท่ีอยู่

ภายในร่างกายออกมา) รวมทั้งการฉีกขาดของร่างกายมนุษย์ จึงกลายเป็นการปะทะกับค่านิยมต่างๆ 

ของสังคม และช่วยปลดปล่อยมนุษย์ออกจากชุดอุดมการณ์ต่างๆ ท่ีกดทับตนอยู่ (Canguilhem, 

2005) ดังนั้นการปฏิวัตินิจภาพด้วยการปฏิเสธที่จะควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามระเบียบของสังคมจึง

ปรากฏให้เห็นในผลงานท่ีตัวละครท่ีเป็นวีรบุรุษหรือทาสต่างแสดงการปลดปล่อยแรงขับตามธรรมชาติ

เช่น การขับถ่าย อาเจียนและแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้งยกตัวอย่าง ผลงานช่ือ “The End 

of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in Heaven”  ท่ีตัวละครชายแสดง

อาการอุจจาระตลอดเวลา ผู้หญิงทาสสามคนแสดงพฤติกรรมรักร่วมเพศกัน รวมทั้งชายพิการท่ีก าลัง

ร่วมเพศกับเด็กชายซึ่งล้วนท้าทายศาสนาท้ังส้ิน 

 

 
 

ภาพที่ 69 “The End of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in 
Heaven”,1997, Whitney Museum. 
ท่ีมา : สืบค้นจาก http://www.art21.com/kara สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
 
 

http://www.art21.com/kara%20สืบค้นเมื่อ%2016%20พฤษภาคม%202559
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กลยุทธการปฏิวัตินิจภาพการปลดปล่อยแรงขับตามธรรมชาติของวอร์คเกอร์มีกลยุทธท่ี
ซับซ้อนด้วยการสร้างภาพการรับรู้ใหม่เป็นการตัดภาพตัวละคร/เหตุการณ์เด่นๆ ท่ีมักเป็นท่ีจดจ าของ
ผู้คน (จากวรรณกรรม) ให้แสดงพฤติกรรมต้องห้ามคือ การปลดปล่อยแรงขับตามธรรมชาติ (แทนการ
แสดงวีรกรรม) หรือตัวตนท่ีประหลาด (ความเป็นทาส) มาปะติดปะต่อ (Collage) ด้วยวิธีการตัด
กระดาษภาพเงาด าติดบนผนัง ดังตัวอย่างในผลงานท่ีมีช่ือว่า “Gone, an Historical Romance of a 
Civil War as it occurred between the dusky things of one young negress and her heart
” ซึ่งวอร์เกอร์ได้น าสัญลักษณ์บุคลิกลักษณะของตัวละคร ภาพเหตุการณ์หรือฉากในภาพยนตร์เรื่อง  
Gone with the Wind มาใช้สร้างภาพใหม่เช่น ภาพผู้หญิงท่ีคล้ายคนผิวสีท่ีอยู่บนเรือโดยมีหัวของ
ผู้ชายผิวขาวท่ีดูคล้าย George Washington (เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนแรก) ซึ่ง
องค์ประกอบของเหตุการณ์นี้มีส่วนคล้ายกับภาพ "George Washington Carver Crossing the 
Delaware : Page from an American History Textbook" ของงานจิตรกรรมท่ีมี ช่ือเสียงของ
โคเลสคอร์ตท่ีล้อเลียนผลงานจิตรกรรมต้นแบบของ Emanuel Leutze มาอีกทีหนึ่ง สะท้อนให้เห็น
การปฏิวัตินิจภาพด้วยการล้อเลียน  

 
 

 

 

ภาพที่ 70 ช่ือผลงาน “Gone”,1994 ขนาด 50 x 30 ฟุต Installation view,The Walker Art 
Center. 
ท่ีมา : สืบค้นจาก http://www.art21.com/kara สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 

 

http://www.art21.com/kara%20สืบค้นเมื่อ%2016%20พฤษภาคม%202559
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ในปีค.ศ. 2014 วอร์คเกอร์ได้แสดงนิทรรศการท่ีโรงงานน้ าตาลช่ือ  Domino Sugar 
Refinery ท่ีเมือง บรูคลินด์ ในผลงานล่าสุดของเธอเป็นงานศิลปะจัดวางท่ีมีขนาดใหญ่ในโรงงานผลิต
น้ าตาลร้างแห่งหนึ่ง โดยใช้ช่ือนิทรรศการหลักว่า “A Subtlety” หรือ “the Marvelous Sugar 
Baby” โดยมี ช่ื อรองว่ า  “an Homage to the unpaid and overworked Artisans who have 
refined our Sweet tastes from the cane fields to the Kitchens of the New World on the 
Occasion of the demolition of the Domino Sugar Refining Plant”  ซึ่งเธอได้น าเรื่องเล่าจาก
ประวัติศาสตร์การค้าทาสเพื่อผลิตขนส่งน้ าตาลจากเอเซียตะวันออกสู่ยุโรปและอเมริกา น้ าตาลทุก
เกล็ดท่ีคุณใส่ในชาล้วนมี เลือดคนด าเจืออยู่ เป็นเรื่องเล่าท่ีติดหูมาช้านาน วอร์คเกอร์สร้าง
ประติมากรรมร่างผสม โดยใช้น้ าตาลมาสร้างเป็นประติมากรรมรูปทรงเด็กผิวด าขนาดเท่าจริงท่ีแสดง
ท่าทางการท างาน และสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ซึ่งท ามาจากน้ าตาลเป็นการน ารูปเคารพของ
อียิปต์ท่ีเรียกว่า สฟิงซ์ (Sphinx) ในท่าทางการหมอบผสมกับรูปร่างของผู้หญิงผิวด าเปลือยต้ัง
ตระหง่านกลางโรงงานโดยมีเด็กชายผิวสีท่ีสร้างจากน้ าตาลยืนเรียงรายอยู่โดยรอบ ซึ่งผู้ชมสามารถเดิน
ชมผลงานปะปนไปกับเด็กขนาดเท่าคนจริงท่ีท าจากน้ าตาลได้เช่นกัน และเมื่อเวลาผ่านไปเด็กท่ีสร้าง
จากน้ าตาลก็เริ่มค่อยๆละลายไปทีละน้อย ผู้ชมจะเห็นการสลายของรูปทรงมนุษย์ลงเรื่อยๆ เสมือนเรา
มักจะหลงลืมเรื่องเลวร้ายเมื่อเวลาผ่านไปอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่า วอร์คเกอร์น าเสนอความคิดด้วยการใช้
สุนทรียะของภาพแฝงนัยและวัสดุท่ีเรียบง่ายแต่ส่ือสารได้อย่างชัดเจน ท าให้ผลงานมีมิติทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีน่าประหลาดใจแต่สามารถสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมได้     

https://en.wikipedia.org/wiki/Domino_Sugar_Refinery_(Brooklyn)
https://en.wikipedia.org/wiki/Domino_Sugar_Refinery_(Brooklyn)
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Subtlety
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Subtlety
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Subtlety
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Subtlety
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ภาพที่ 71  ผลงานช่ือ “A Subtlety” หรือ "The Marvelous Sugar Baby" 2014 ศิลปะจัดวาง  
ท่ีโรงน้ าตาลร้าง ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี 
ท่ีมา : สืบค้นจาก https://www.velture.com สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
 

https://www.velture.com/
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4.3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ 

การสร้างโลกแฟนตาซีในผลงานของคาร่า วอร์คเกอร์แสดงให้เราเห็นถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นท่ีของอ านาจกับการต่อต้านได้เด่นชัด ด้วยภาพบนผนังสีขาวที่ดูแปลกประหลาดท่ีสร้างจาก
กระดาษสีด า ซึ่งเป็นการสร้างภาพแฝงนัยของภาพฝันและภาพหลอนเพื่อแสดงการต่อต้านขัดขืนจาก
โลกของความจริงท่ีโหดร้าย การท่ีวอร์คเกอร์ท าให้ห้องแสดงนิทรรศการแบบสมัยใหม่ ให้กลายเป็น
พื้นท่ีของความเป็นอื่นด้วยการจ าลองสนามแห่งการถูกจับจ้อง ท่ีเต็มไปด้วยการท้าทายการรับรู้ของ
ผู้ชม เห็นได้ชัดว่า งานศิลปะของวอร์คเกอร์มีความหมายของการเมืองเชิงพื้นท่ี(Politics of location) 
ซึ่งช่วยเปิดมิติของการต่อต้านให้กว้างขวางออกไป เป็นการกระตุ้นให้ผู้ต่อต้านสามารถประดิษฐ์คิดค้น
รูปแบบใหม่ๆของการขบถด้วยวิธียักย้ายถ่ายเทพื้นท่ี (dislocation) ได้ไม่ส้ินสุด การต่อต้านไม่
จ าเป็นต้องมีเป้าหมายโค่นอ านาจเก่าหรือประกาศความเป็นปฏิปักษ์ชัดเจน มันอาจดูอ่อนแอ ไร้สาระ
หรือน่าตลกขบขัน พลังของการต่อต้านจึงเปิดโอกาสในการนิยามอัตลักษณ์ใหม่ๆขึ้นมา  ผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยท่ีเกิดขึ้นนี้นับเป็นการกระตุ้นท้าทายต่อประเด็นเช้ือชาติ เพศวิถีและอัตลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมร่วมสมัย จาการท่ีศิลปินส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับความคิดความเช่ือใน
เรื่องอัตลักษณ์ของคนผิวสีในอเมริกา ภายใต้การเดินทางต่อสู้ด้ินรนเพื่อสิทธิพลเมือง วัฒนธรรม
ประชานิยมและการใช้ส่ือ    

จากการศึกษาผลงานศิลปะจัดวางของคาร่า วอร์คเกอร์ สามารถน ามาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของคนชายขอบได้อย่างชัดเจน  โดย
ศิลปินน าเสนอผลงานจากประสบการณ์ของผู้หญิงผิวสี ร่วมกับการน าประวัติศาสตร์ของทาสและ
วรรณกรรมท่ีเป็นอ านาจละมุนมาใช้ในการสร้างภาพแฟนตาซีได้อย่างมีพลัง และยังท้าทายมุมมอง
ทัศนคติของผู้ชมอีกด้วย  

2. การสร้างโลกแฟนตาซีด้วยการเปล่ียนผ่านเรื่องเล่า (ภาษาวรรณกรรม) สู่ผลงานศิลปะจัด
วาง (ภาษาทัศนศิลป์) ด้วยการสร้างภาพแฝงนัยคือ ภาพเงาด า ร่วมกับการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ 
ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังของการส่ือสาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้วัสดุและรูปร่างท่ี
เหมาะสมสามารถส่ือความหมายการสร้างโลกแฟนตาวีได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การสร้างสรรค์ผลงานท่ี
วิจติรอลังการ 
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3. การสร้างภาพฝันและภาพหลอนด้วยวิธีการทางศิลปะของวอร์เกอร์ เมื่อต้องสร้างผลงาน
ในลักษณะจิตรกรรมสองมิติศิลปินจะใช้วิธีการสร้างภาพแฝงนัยเพื่อส่ือถึงภาพหลอนและภาพฝันใน
ผลงาน โดยใช้วิธีการตัดกระดาษ (Cut - Paper Silhouette) เป็นรูปร่างของตัวละครสีด าติดลงบน
ผนังสีขาว และเมื่อต้องสร้างผลงานศิลปะจัดวางในรูปของประติมากรรม ศิลปินจะใช้วิธีการสร้างร่าง
ผสมระหว่างผู้หญิงผิวสีกับสัตว์ในต านาน ประติมากรรมถูกสร้างจากน้ าตาลสีขาวบริสุทธิ์จึงให้
ความรู้สึกของภาพฝันท่ีผู้คนต่างหลงใหลในความหวานของน้ าตาล ในขณะท่ีภาพหลอนเกิดขึ้นจาก
การท่ีร่างผสมเริ่มละลายท าให้ร่างของทาสผิดรูปไปนั้น เพื่อส่ือถึงประวัติศาสตร์การค้าขายน้ าตาลจาก
แดนไกลโดยใช้แรงงานทาส ท่ีแสดงนัยของความขัดแย้งอย่างรุนแรง  

4. การสร้างห้องแสดงผลงานให้กลายเป็นพื้นท่ีในโลกจินตนาการแบบแฟนตาซี โดยมีการ

สร้างภาพแฝงนัยของรูปร่างตัวละครท่ีมาจากวรรณกรรมคลาสสิคท่ีส่ือความหมายของภาพฝันจาก

ลายเส้นแบบการ์ตูนของวอล์ดิสนีย์ในแบบประชานิยม โดยรูปร่างนั้นยังแสดงภาพหลอนจาก

วิกฤตการณ์ความรุนแรงของการเหยียดผิวท่ีเกิดขึ้นปัจจุบัน ศิลปินต้องการแสดงความปรารถนาของ

คนผิวสีท่ีต้องการความเท่าเทียมกันในสังคม ความอิสระในการแสดงออกและเป็นท่ียอมรับในฐานะ

มนุษย์ท่ีปราศจากอคติทางเช้ือชาติ 

ดังนั้นการเข้าถึงโลกแฟนตาซีของวอร์คเกอร์ ผู้ชมต้องใช้ภาษาแห่งการมองให้ “เห็น” ซึ่งใน

ขั้นแรกของการสัมผัสผลงานเราจะเห็นในลักษณะของการ “วิเคราะห์” เพราะศิลปินจัดวางโครงสร้าง

ของรูปทรงต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะกระจาย เพื่อให้ผู้ชมได้ใช้การรับรู้ในการประติดประต่อภาพท่ีเห็น

เข้าด้วยกัน ซึ่งศิลปินได้ให้แนวทางในการเตรียมผู้ชมเข้าสู่ผลงานด้วยการต้ังช่ือผลงานท่ีอ้างอิงถึง

เรื่องราวในวรรณกรรมท่ีต้องการน าเสนอเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ชมได้กระตุ้นความทรงจ าและ

ประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนอาจมีต้นทุนทางวัฒนธรรมไม่เท่ากัน เมื่อ ผู้ชมสามารถ

ประติดประต่อภาพท่ีเห็นเข้าด้วยกันกับเรื่องราวแล้วจะสามารถน าไปสู่การมองให้เห็นแบบ 

“สังเคราะห์” คือ การมองให้เห็นภาพรวมที่เป็นเอกภาพของรูปทรงท้ังหมด ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์

ท่ีเช่ือมโยงกันของตา สมอง และใจเพื่อให้เข้าถึงสาระและคุณค่าท่ีแท้จริงของผลงานศิลปะ 
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บทที่ 5 

พัฒนาการและการวิเคราะห์ผลงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของคนสนามหลวงและผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบแล้ว 
ผู้วิจัยจึงได้น ามาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์ตีความจนได้สัญลักษณ์ท่ี
สามารถส่ือถึงการสร้างโลกแฟนตาวีของคนสนามหลวงได้ ซึ่งในบทนี้จะว่าด้วยการะบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยโดยแบ่งช่วงการปฏิบัติงานดังนี้ ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ซึ่งจะมุ่งเน้น
ไปท่ีการทดลองเชิงศิลปะอาทิ การน าสัญลักษณ์มาสร้างเป็นรูปทรง การเลือกใช้วัสดุและวิธีการจัดวาง
ผลงานท่ีสอดคล้องกับแนวความคิด ต่อมาจึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย
ผลงานจ านวนสองชุด โดยมุ่งเน้นน าเสนอการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงในรูปแบบของ
ผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสม และสุดท้ายจะเป็นการสรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  

5.1 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
 5.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองในชุดท่ีหนึ่ง  

  -แนวความคิดและภาพร่างผลงาน 

  -กระบวนการสร้างสรรค์ 

  -ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

  -การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

5.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองในชุดท่ีสอง  

  -แนวความคิดและภาพร่างผลงาน 

  -กระบวนการสร้างสรรค์ 

  -ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

  -การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

5.1.3 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองในชุดท่ีสาม  

  -แนวความคิดและภาพร่างผลงาน 

  -กระบวนการสร้างสรรค์ 

  -ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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  -การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

5.1.4 การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าเสนอหัวข้อ  

  -แนวความคิดและภาพร่างผลงาน 

  -กระบวนการสร้างสรรค์ 

  -ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

  -การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

5.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 5.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่หนึ่ง 

-แนวความคิดและภาพร่างผลงาน 

  -กระบวนการสร้างสรรค์ 

  -ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

  -การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

      5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่สอง 
-แนวความคิดและภาพร่างผลงาน 

  -กระบวนการสร้างสรรค์ 
  -ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
  -การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

5.3 สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 5.3.1 พื้นท่ีของความเป็นอื่น 
 5.3.2 การสร้างโลกแฟนตาซี 
 5.3.3 การสร้างภาพแฝงนัยและร่างผสม 
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5.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ ์

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับคนสนามหลวงใช้ชีวิตในพื้นท่ี
สาธารณะ ขณะเดียวกันก็ท าการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์วิถีชีวิตของคนสนามหลวงควบคู่ไปกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยมุ่งส ารวจทัศนภาพท่ีแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชายขอบจาก คน สัตว์ วัตถุ
ส่ิงของในพื้นท่ีสนามหลวง จากการลงพื้นท่ีผู้วิจัยจึงได้น าลักษณะทางกายภาพท่ีแสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นชายขอบจาก คน สัตว์ วัตถุส่ิงของมาทดลองสร้างผลงานศิลปะส่ือผสมดังนี้  

 
 

ภาพที่ 72 เกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร 
ท่ีมา :    ผู้วิจัย 
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5.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองในชุดที่หนึ่ง 

- แนวความคิดและภาพร่างผลงาน 

ผู้วิจัยจึงได้ทดลองน าวัตถุส่ิงของ และสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับคนสนามหลวงมาใช้เป็นภาพตัวแทน

เพื่อแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของพวกเขา โดยสร้างรูปทรงจาก คนสนามหลวงชายหญิง เด็กชายหญิง 

นกพิราบและถุงพลาสติกท่ีใช้ในการเก็บขยะ  

- ภาพร่างผลงาน 

  เมื่อคัดเลือกสถานท่ี วัตถุส่ิงของ และสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับคนสนามหลวงได้แล้ว จึงทดลองร่าง

ภาพผลงานจากพฤติกรรมของคนสนามหลวงบริเวณเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากรเพื่อให้

เกิดความสัมพันธ์กัน ในงานภาพร่างช่วงท่ี1 เป็นภาพขาวด าโดยทดลองจัดวางกลุ่มคนสนามหลวงท่ีมา

ท ากิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีเกาะกลางรูปสามเหล่ียมหน้ากรมศิลปากร โดยมีน้ าพุเป็นจุดศูนย์กลาง

(Landmark)ของพื้นท่ีแห่งนี้ และงานภาพร่างช่วงท่ี 2  ได้น ารูปทรงปีกนกน ามาฉลุให้โปร่งแล้ววาง

ทับลงบนกลุ่มคนให้อยู่ภายใน เพื่อแสดงความขัดแย้งคือ ด้านหนึ่งปีกนกหมายถึงการโบยบินเป็น

อิสระแต่อีนัยหนึ่งโครงสร้างของปีกนกท่ีถูกเจาะเป็นซี่ๆก็คล้ายกับคุก ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสอง

ด้านในเวลาเดียวกัน และยังต้องการส่ือถึงอัตลักษณ์ของคนสนามหลวงท่ีมีความพร่าเลือนและไร้

ตัวตนท่ีชัดเจน จึงใช้ภาพร่างชุดนี้ในการสร้างเป็นผลงาน 
 

  

  
 

 ภาพที่ 73 ภาพร่างผลงานชุดท่ีหนึ่งเพื่อศึกษารูปทรงของคนสนามหลวง  
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ภาพที่ 74 ภาพร่างผลงานเพื่อศึกษารูปทรงของปีกนกกับคนสนามหลวง 
 

- กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1. ผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้วัสดุท่ีมีเนื้อผ้าโปร่งบางสามารถมองทะลุได้เช่น ผ้าขาวบาง, ผ้า

แก้ว และเลือกใช้ผ้ากระสอบ,ถุงพลาสติกเพื่อแทนความเป็นสังคมเมืองและการใช้แรงงานของคน  

2. น าภาพถ่ายกลุ่มคนสนามหลวงไปพิมพ์ลงบนแผ่นพลาสติกไวนิลเพราะต้องการส่ือถึงภาพ

ความเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

3. นอกจากนี้ยังใช้ยางพาราเหลวเนื่องจากมีลักษณะโปร่งบางยืดหยุ่นคล้ายผิวหนังของ

มนุษย์และสัตว์ทั้งยังช่วยเป็นตัวยึดเกาะวัสดุต่างๆให้ประสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

4. ผู้วิจัยใช้วิธีการตัด ฉลุ ภาพบุคคลบนแผ่นไวนิลให้มีความโปร่งแล้วจึงเย็บ ปัก สานเข้ากับ

วัสดุจ าพวกผ้าต่างๆ 
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ภาพที่ 75 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุดท่ีหนึ่ง 
 

- ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์  
 

  
 

ภาพที่ 76 ภาพผลงานทดลองชุดท่ีหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ 
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- การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

ผลงานช้ินนี้ท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองวัสดุและวิธีการทางศิลปะที่สามารถแสดงอัต

ลักษณ์ตัวตนของคนสนามหลวงได้ 

- การทดลองใช้วัสดุท่ีแตกต่างกัน (ไวนิล+ผ้าขาวบาง+ยางพารา) มาสร้างเป็นรูปทรงของคน

สนามหลวงท่ีแสดงความพร่าเลือนของอัตลักษณ์นั้นค่อนข้างพึงพอใจ แต่วิธีการตัดฉลุไวนิลให้เป็น

ลายเส้นค่อนข้างใช้เวลามากและลวดลายท่ีเกิดจากการฉลุให้เป็นลวดลายคล้ายขนนกยังดูประดิษฐ์

มากเกินไป  

- การติดต้ังผลงานยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควรเพราะผู้วิจัยต้องการให้ผู้ชมสามารถเดินดูงานได้ท้ัง

สองด้านและต้องมีการจัดแสงท่ีเหมะสมเพื่อให้ผลงานแสดงจุดเด่นคือ ความโปร่งบาง มองทะลุได้ 

5.1.2 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองชุดที่สอง 

 - แนวความคิดและภาพร่าง 

ผลงานชุดนี้มีการน าส่ิงของท่ีแสดงอัตลักษณ์ของคนสนามหลวงท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นคือ คน
สนามหลวงกับถุงพลาสติกใบใหญ่ท่ีมีไว้เพื่อเก็บส่ิงของส่วนตัวและเก็บของเก่า ซึ่งถุงของแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างกันไปเหมือนร่างกายท่ีบรรจุเรื่องราวชีวิตไว้ ผู้วิจัยจึงทดลองร่างภาพผลงานโดยน า
รูปทรงของคนสนามหลวงมาซ้อนทับกับรูปทรงของถุงสีด าใบใหญ่ท่ีหลอมรวมเรื่องราวของคนกับวัตถุ
มาผูกโยงเข้าด้วยกันได้ 

 

 
 

ภาพที่ 77 ภาพร่างผลงานทดลองชุดท่ีสอง 
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- กระบวนการสร้างสรรค ์
 

ยังคงใช้วิธีการเดียวกันกับผลงานทดลองช้ินท่ีหนึ่งโดยน าวัสดุท่ีแสดงความโปร่งบางคือ 
ภาพถ่ายกลุ่มคนสนามหลวงท่ีพิมพ์ลงบนแผ่นพลาสติกไวนิลผ้าขาวบาง ยางพารา แต่เน้นการสร้าง
รูปทรงท่ีคล้ายกับถุงขยะขนาดใหญ่ในลักษณะสามมิติ นอกจากนี้ยังมีการน าวัตถุในชีวิตประจ าวันคือ 
รถเข็น มาประกอบเป็นโครงสร้างในผลงานด้วย เนื่องจากคนสนามหลวงบางคนมีอาชีพเข็นผักท่ี
ปากคลองตลาด โดยท าการติดต้ังในสองลักษณะคือ แบบแรกเป็นการน าถุงใบใหญ่จะผูกติดกับ
รถเข็นในลักษณะเลียนแบบความเป็นจริง ส่วนแบบท่ีสอง ผลงานท่ีมีโครงสร้างเป็นถุงจะถูกแขวน
ห้อยท้ิงตัวลงมาจากเพดาน ลอยคว้างอยู่กลางอากาศซึ่งผู้ชมสามารถเดินชมผลงานได้รอบด้าน โดย
ในแต่ละถุงจะมีภาพของคนสนามหลวงซ้อนอยู่ภายในวัสดุท่ีผสมผสานกัน 

- ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์  
 

 
 

ภาพที่ 78 ผลงานทดลองชุดท่ีสองเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 79 รายละเอียดผลงานทดลองชุดท่ีสองเสร็จสมบูรณ์ 
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- การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

- ด้านเทคนิควิธีการในการสร้างผลงานมีความชัดเจนมากขึ้นคือ ผู้วิจัยได้ท าการตัดผ้าท่ีมี

ความโปร่งบางแต่มันวาวออกไป เหลือไว้แต่ผ้าขาวบาง ผ้าดิบ ผ้ายืดท่ีถูกยึดติดเข้าไว้ด้วยกันจาก

ยางพาราท่ียืดหยุ่น 

- การติดต้ังผลงานด้วยการแขวนยังไม่สามารถจัดการได้ตามท่ีคาดหวัง เพราะรูปทรงผลงานท่ี

แขวนดูแข็งและแบนเหมือนถุงกระดาษเกินไป จึงต้องปรับปรุงผลงานช้ินต่อไปให้มีปริมาตรมากขึ้น 

5.1.3 การสร้างสรรค์ผลงานทดลองชุดที่สาม 

- แนวความคิดและภาพร่าง 
 ในผลงานชุดนี้ผู้วิจัยได้น าวัตถุจริงท่ีคนสนามหลวงใช้กันในชีวิตประจ าวันมาประกอบในการ
สร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อให้สามรถส่ือถึงอัตลักษณ์ตัวตนความเป็นชายขอบ อาทิ รถเข็น เก้าอี้นอนพับได้ 
ร่ม นอกจากนี้ยังสร้างรูปทรงจ าลองของสะพานลอยและเก้าอี้สาธารณะมาใช้ร่วมด้วย เนื่องจากคน
สนามหลวงมักอาศัยหลับนอนบนเก้าอี้และริมทางเท้า ส่วนรูปทรงของคนสนามหลวงจะยังคงซ่อนอยู่
ในรูปทรงของถุงใบใหญ่เหมือนในชุดท่ีแล้วแต่ปรับให้มีปริมาตรเป็นสามมิติเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผลงานได้
แสดงความโปร่งบางมองทะลุไปหากันได้รอบด้านยิ่งขึ้น 
 

 

 
 

ภาพที่ 80 ภาพร่างผลงานทดลองชุดท่ีสาม 
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   - กระบวนการสร้างสรรค ์
1. ผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้วัสดุท่ีมีเนื้อผ้าโปร่งบางสามารถมองทะลุได้เช่น ผ้าขาวบาง, ผ้า

แก้ว และเลือกใช้ผ้ากระสอบ,ถุงพลาสติกเพื่อส่ือถึงการมองข้ามละเลยของคนในสังคมต่อปัญหาคนไร้
บ้าน  

2. น าภาพถ่ายกลุ่มคนสนามหลวงไปพิมพ์ลงบนแผ่นพลาสติกไวนิล 
3. ผู้วิจัยใช้วิธีการตัด ฉลุ ภาพคนสนามหลวงบนแผ่นพลาสติกไวนิลให้มีความโปร่งบางแล้ว

จึงน ายางพาราเหลวมาทาประสานรูปทรงของคนท่ีเกิดจาการปะติดและการสานกันของวัสดุชนิดต่างๆ 
จนเกิดพื้นผิวท่ีแตกต่างกัน จากนั้นน ามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงถุงขนาดใหญ่ประมาณ        
50 x 100 x 200 เซนติเมตร  

4. ผลงานท่ีเป็นบันไดทางขึ้นของสะพานลอย เกิดจากการน ายางพารากับผ้าขาวบางไปทา
บนพื้นท่ีบันไดจริง ทาจนกว่าจะหนาพอโดยพื้นผิวช้ันบนจะใช้พลาสติกจากถุงพลาสติกสีด ามาปะติด 
ทายางพาราทับจนแห้งและคงรูปชัดเจน จึงท าการถอดแบบออก 

5. ผลงานท่ีเป็นร่ม รถเข็นและม้านั่งจะใช้วิธีสร้างพื้นผิวจากผ้าขาวบางและทายางพาราลง
บนโครงสร้างวัตถุจนแห้งและคงรูปชัดเจน จึงท าการถอดแบบออก ซึ่งรูปทรงท่ีได้จะเหมือนโครงสร้าง
วัตถุจริงแต่มีลักษณะอ่อนยวบ 

 

- ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์  

 

ภาพที่ 81 ผลงานทดลองชุดท่ีสามเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 82 รายละเอียดผลงานทดลองชุดท่ีสามเสร็จสมบูรณ์ 
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- การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

- ข้อดีของผลงานชุดนี้คือ การน าวัตถุจริงเช่น รถเข็น ร่ม และเก้าอี้ มาใช้ร่วมกับวัสดุ

จ าพวกผ้าและพลาสติกนั้นท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์สอดคล้องกันในเรื่องเทคนิคและการติดต้ัง 

เพราะการยึดเกาะระหว่างวัสดุกับวัตถุจริงท าให้ผลงานมีการท้ิงตัวในจังหวะท่ีเป็นธรรมชาติ ไม่ดูเป็น

การประดิษฐ์จนเกินไป 

- ข้อท่ีต้องปรับปรุงคือ ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นถุงแม้จะแก้ไขให้มีปริมาตรมากขึ้นแต่เมื่อ
ติดต้ังด้วยการแขวนลงมาจากเพดานยังดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่ในช้ินท่ีท าจากถุงพลาสติกสีด าเมื่อแขวน
จะมีความโปร่งเบาท้ิงตัวเป็นธรรมชาติมากกว่าช้ินท่ีท าจากผ้าหรือพลาสติกไวนิลผสมยางพารา  

5.1.4 การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าเสนอหัวข้อ 
 

ผลงานน าเสนอหัวข้อในชุดนี้ ผู้วิจัยต้องการสะท้อนอัตลักษณ์ของคนไร้บ้านในพื้นท่ี
สนามหลวงหรือคนสนามหลวง ซึ่งมีการกอบกู้อัตลักษณ์ตัวตนผ่านวิถีชีวิตและความเช่ือท่ีผูกพันกับ
ความศักด์ิสิทธิ์ โดยน าผลการศึกษาเกี่ยวกับคนสนามหลวงได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นท่ี
สนามหลวงในปีพ.ศ.2554 โดยเจ้าหน้าท่ีได้ท าการจัดระเบียบด้วยการล้อมรั้วรอบสนามหลวง ไล่รื้อ
ชุมชนและกวาดจับพวกเขาเข้าสู่สถานพักพิงคนไร้ท่ีพึ่ง อย่างไรก็ดีคนสนามหลวงก็ยังยืนยันท่ีจะอาศัย
อยู่ท่ีสนามหลวงแม้จะต้องเผชิญกับความยากล าบากก็ตาม  

- แนวความคิด 

ผู้วิจัยต้องการน าเสนอภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนสนามหลวงกับพื้นท่ีผ่านการน าวัตถุท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวมาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยมีการน าสัญลักษณ์ท่ีส่ือความหมายถึงการปิดกั้น
กีดกันคือ แนวรั้วรอบสนามหลวง และสัญลักษณ์ของคนสนามหลวงท่ีส่ือความหมายด้วยรูปทรงถุงใบ
ใหญ่ โดยน าเสนอในรูปแบบศิลปะจัดวางส่ือผสม  

- กระบวนการสร้างสรรค ์

1. ผู้วิจัยท าการสร้างรั้วจากเหล็ก โดยเลียนแบบจากรั้วท่ีสนามหลวงคือ รั้วเหล็กสีเขียวสูง
ราว 1.7 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร จ านวน 9 ช้ิน และท าการลอกแบจากรั้วจริงด้วยยางพารา ท าให้
ได้รูปทรงรั้วที่มีความยืดหยุ่น 
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2. น าภาพคนสนามหลวงเช่น คนนั่งเก้าอี้สาธารณะ คนเก็บขยะ คนนอนบนพื้นท่ีน าไปพิมพ์
ลงบนแผ่นไวนิลน ามาตัดฉลุจนเหลือแต่รูปทรงท่ีโปร่ง จากนั้นน ามาปะติดบนวัสดุผ้าขาวบาง ผ้ายืด 
กระดาษ แล้วทาทับด้วยยางพาราจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ผลงานทุกช้ินจะมีความโปร่งบาง
สามารถมองทะลุผ่านได้ 

3. น าภาพผลงานท่ีเสร็จแล้วมาผูกยึดเข้ากับรั้วเหล็กสีเขียว และน ารั้วยางพารามายึดติดกับ
รั้วจริงด้วย 

4. การติดต้ังผลงานคือ น ารั้วมาวางต่อกันในลักษณะขดหอย วนซ้ายเข้าสู่ใจกลางด้านใน
ของผลงาน ทางเดินจะมีความกว้างประมาณ 100 เซนติเมตรซึ่งเวลาเดินจะรู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะเมื่อ
มีคนเดินสวนทางมาท าให้ต้องเบ่ียงตัวไม่ให้ชนกัน ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปภายในผลงานได้ โดยผู้ชมจะ
สามรถมองลอดแนวรั้วที่มีผ้าขึงบังแต่ก็มีความโปร่งบางจนมองเห็นพื้นท่ีภายนอกรั้วได้อย่างชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันผู้ชมจากภายนอกก็สามารถมองลอดแนวรั้วเพื่อดูความเป็นไปภายในรั้วได้เช่นกัน  

- ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 83 ผลงานเพื่อน าเสนอหัวข้อท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 84 รายละเอียดผลงานเพื่อน าเสนอหัวข้อท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
 

- การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

- ข้อดีของผลงานชุดนี้คือ ผลงานสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ได้มากขึ้น 

เพราะการสร้างแนวรั้วที่เลียนแบบจากรั้วสนามหลวงนั้นท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาจากประสบการณ์ร่วม

ท่ีมาจากการปิดสนามหลวงนั่นเอง  

- การสร้างรั้วเหล็กกับรั้วจากยางพารามีความน่าสนใจคือ สามารถแสดงถึงรั้วที่ส่ือถึง ความ

รุนแรง ปิดกั้น ในขณะท่ีรั้วยางพาราท่ียืดหยุ่น ไม่สามารถต้ังได้นั้นส่ือถึง ความอ่อนแอ ความลวงของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านด้วยการล้อมรั้วสนามหลวง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาท่ีท าลาย

ทัศนียภาพของเมืองเก่าท่ีงดงามด้วยรั้วเหล็กนั่นเอง 

ข้อท่ีต้องปรับปรุงคือ เนื่องจากห้องแสดงมีพื้นท่ีจ ากัดท าให้การติดต้ังจัดวางผลงานท าได้ไม่

เต็มท่ี จากโครงสร้างผลงานท่ีเป็นรูปทางเดินแบบขดหอยมีระยะการวนท่ีส้ันเกินไปเพียงหนึ่งรอบ ท า

ให้ผู้ชมยังไม่รู้สึกถึงการถูกกักขัง บดบังจากแนวรั้วที่โอบรอบตัวพวกเขา 
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5.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

แม้ว่าในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้มีการลงพื้นท่ีส ารวจวิถีชีวิตของกลุ่มคนสนามหลวงไป

แล้วแต่ก็เป็นไปในลักษณะการสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ อีกท้ังการขอสัมภาษณ์คนสนามหลวงในเชิงลึก

นั้นไม่อาจท าได้ เพราะการจะท าให้พวกเขาเปิดใจต้องใช้เวลานาน ท าให้ผลงานท่ีผ่านมาสามารถ

แสดงอัตลักษณ์เชิงกายภาพของคนไร้บ้านเท่านั้น อย่างไรก็ดีผู้วิจัยก็สามารถค้นพบวัตถุ วัสดุและ

เทคนิควิธีการท่ีแสดงสุนทรียะของความเป็นชายขอบได้ในระดับท่ีน่าพอใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ผู้วิจัยต้องการสะท้อนโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงท่ีเกิดจากการสร้างดุลยภาพภายใน

จิตใจของคนสนามหลวงระหว่างมโนภาพหลอนของความทุกข์ในโลกของความจริงกับมโนภาพฝันของ

ความสุขท่ีสะท้อนความปรารถนาในชีวิตท่ีไม่มีวันเป็นไปได้ โดยผู้วิจัยได้น าประสบการณ์จากความเช่ือ

และวิถีชีวิตของคนสนามหลวงมาสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
 

5.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่หนึ่ง 

จากการลงพื้นท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสนามหลวงท่ีอาศัยอยู่ในพื้น
ท่ีมาเป็นเวลานาน ท าให้ทราบว่า นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนสนามหลวงได้รับผลกระทบจากการเมือง
และสังคมมาโดยตลอด แต่พวกเขาก็ยังคงท ามาหากินและพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้ซึ่งเปรียบเสมือน
บ้านหรือสวรรค์ของพวกเขา ผู้วิจัยจึงน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ีหนึ่งดังนี้ 

ช่ือผลงาน บ้านหลวง, 2559 
เทคนิค ศิลปะจัดวางส่ือผสม 
ขนาด 500x500x250 เซนติเมตร 
สถานท่ีจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานหอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
 

- แนวความคิด 
คนสนามหลวงเช่ือว่าสนามหลวงเป็นบ้านทางใจหรือบ้านหลวงของพวกเขา เพราะการได้

อาศัยใกล้ชิดกับส่ิงสูงสุดนั้นช่วยให้พวกเขารู้สึกสุขสงบปลอดภัยและพร้อมจะเสียชีวิตตามความเช่ือใน
พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์แห่งนี้ แต่ในโลกแห่งความจริงคนสนามหลวงต้องเผชิญกับความรุนแรงเชิงโครงสร้ าง
ของสังคมและการเมืองไทยมาโดยตลอดท าให้พวกเขาได้รับลูกหลงจากการปราบปราม บาดเจ็บล้ม
ตายเป็นจ านวนไม่น้อย รวมท้ังชาวบ้านท่ีถูกเกณฑ์มาร่วมชุมนุมแล้วเสียสติจนกลายเป็นคน
สนามหลวงไปในท่ีสุด 
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ปัจจุบันภาครัฐได้เข้ามาจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวงคลองหลอดอย่างเข้มงวด ด้วยการล้อม
รั้วไล่รื้อชุมชนเพื่อไม่ให้คนสนามหลวงอาศัยในพื้นท่ี มีการจับกุมคนสนามหลวงเข้าไปอยู่ในคุกหรือ
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท าให้คนสนามหลวงต้องหลบหนีการจับกุม ด้วยเหตุนี้คนสนามหลวงจึงมี
ภาวะหนีเสือปะจระเข้ เพราะหากอยู่ท่ีสนามหลวงก็ถูกจับแต่เมื่อหนีออกจากพื้นท่ี ก็ประสบกับ
อาชญากรรมบนตามท้องถนน ผู้วิจัยพบว่า คนสนามหลวงนั้นมีชีวิตส้ัน หลายคนท่ีรู้จักล้มหายตาย
จากแบบปัจจุบันทันด่วนอาทิ ถูกรถชน ตกน้ า เจ็บป่วย ถูกรุมท าร้าย เป็นต้น นอกจากนี้หลายคนก็มัก
สูญหายไปจากพื้นท่ีอย่างไร้ร่องรอย พวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตซ้ าซากจากการปัญหาชีวิต
ครอบครัว ถูกไล่ท่ีท ามาหากิน ถูกคุมขังไร้อิสระหรือการถูกท าร้าย แม้แต่การตายข้างถนนเป็นศพไร้
ญาติอีกด้วย จากโศกนาฏกรรมท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดนี้น่าจะสะท้อนวัฏจักรท่ีโหดร้ายจากความรุนแรง
เชิงโครงสร้างท่ีเพิกเฉยกับคนชายขอบท่ีตกทุกข์ได้ยากเช่นคนสนามหลวง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเสนอการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงจากสภาวะดังกล่าวด้วย
การน าเสนอการสร้างมโนภาพฝันและมโนภาพหลอนผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

 

การสร้างภาพฝัน 
แสดงถึงความปรารถนาท่ีเป็นไปไม่ได้คือ ความสุขสงบในการท ามาหากิน การได้อาศัยใน

พื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์หรือบ้านของพ่อผ่านสัญลักษณ์คือ 
1. บ้านหรือโรงแรมล้านดาวและภาพทิวทัศน์ท่ีงดงามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่ือ

ความหมายถึงท่ีพักพิงทางใจของคนสนามหลวงภายใต้พระบรมโพธิสมภารของส่ิงสูงส่ง 
2. ภาพถ่ายประติมากรรมเทวสตรีท่ีเกาะกลางสามเหล่ียมตรงข้ามกรมศิลปากร ซึ่งส่ือ

ความหมายถึง สถานท่ีท ามาหากินของคนสนามหลวงและสัญลักษณ์ของเทวสตรีท่ีมีความเมตตาต่อ
ผู้คน 

3. ภาพถ่ายนกพิราบสนามหลวงท่ีเกาะกลางสามเหล่ียมตรงข้ามกรมศิลปากร ซึ่งส่ือความ
หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างความสุขให้กับคนสนามหลวงและนักท่องเท่ียวรวมท้ังยังเป็นภาพแทนของ
ความอิสระ 

4. ว่าว ซึ่งส่ือความหมายถึง กิจกรรมของประชาชนและอาชีพของคนสนามหลวงท่ีสะท้อน
ภาพความสุข 
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การสร้างภาพหลอน 
 แสดงถึงความวิตกกังวลต่อโลกของความเป็นจริงในปัจจุบันและอนาคตจากการจับกุมกวาด
ล้างของเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมท้ังความทุกข์จากภาพหลอนในอดีตจากการปราบปรามการชุมนุมทาง
การเมืองท่ีสร้างบาดแผลทางใจท าให้คนสนามหลวงตกอยู่ในภาวะลืมไม่ได้จ าไม่ลง 

1. แนวรั้วสีเขียวรอบท้องสนามหลวง ซึ่งส่ือความหมายถึง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ท่ีปิด
กั้นกดทับความทรงจ าของคนสนามหลวงและประชาชนท่ีเคยท ากิจกรรมในท้องสนามหลวงมาก่อน 

2. ภาพถ่ายของผู้หญิงสนามหลวงท่ีประกอบอาชีพต่างๆบริเวณเกาะกลางสามเหล่ียมตรง
ข้ามกรมศิลปากร ซึ่งส่ือความหมายถึง ผู้ป่วยทางจิตและผู้ให้บริการทางเพศและหญิงขายอาหาร
นกพิราบ 

3. ภาพถ่ายเหตุการณ์การปราบปรามผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองท่ีสนามหลวงและเจ้าหน้าท่ี
รัฐท่ีมากวาดจับคนสนามหลวง ซึ่งส่ือความหมายถึง ภาพสะท้อนความรุนแรงในอดีตและปัจจุบัน 

จากนั้นจึงน ามาประกอบสร้างเป็นผลงานศิลปะด้วยการผสมผสานสัญลักษณ์ข้างต้นเข้า
ด้วยกัน 

4. ภาพของอีกาสนามหลวง ซึ่งส่ือความหมายถึง ลางบอกเหตุของความโชคร้ายและความ
ฉลาดเจ้าเล่ห ์
  

การสร้างรูปทรงในผลงาน 
 การสร้างรูปทรงทางศิลปะด้วยการน าแนวคิดพื้นท่ีของความเป็นอื่นมาใช้เพื่อแสดง
ลักษณะของการผสมผสาน พร่าเลือนซึ่งสะท้อนพื้นท่ีในจิตนาการของคนสนามหลวงท่ีมีต่อพื้นท่ีแห่งนี้ 
ผู้วิจัยจึงได้สร้างรูปทรงทางศิลปะแบบสามมิติคล้ายท่ีพักกระโจมช่ัวคราวของคนเร่ร่อน  (shelter) 
หรืออีกนัยหนึ่งอาจดูคล้ายกรงขนาดใหญ่ท่ีมีขนาด 500 x 500 x 250 เซนติเมตร มีประตูทางเข้าออก
ทางเดียวขนาด 100 x 200 เซนติเมตร โดยมีการสร้างผนังของพื้นท่ีภายนอกและพื้นท่ีภายในเพื่อ
แสดงภาพฝันและภาพหลอนของคนสนามหลวง 
 เทคนิควิธีการ 
 ผู้วิจัยได้น าวิธีการสร้างภาพแฝงนัยมาใช้ในการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง 
กล่าวคือ เป็นการน าสัญลักษณ์ของภาพฝันและภาพหลอนมาผสมเข้าด้วยกัน เนื่องจากมโนภาพท้ัง
สองมักเกิดขึ้นด้วยกันเสมอ  การสร้างภาพฝันจะเกิดจากการน าภาพผู้หญิงและนกพิราบสนามหลวง
มาประกอบเข้าด้วยกันกับภาพเทวสตรีด้วยวิธีการจักสานบนโครงสร้างรั้ว เพื่อส่ือถึงความปรารถนาใน
วิถีชีวิตท่ีสงบสุขในบ้านท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรง ส่วนการสร้างภาพหลอนนั้นผู้วิจัยได้น าภาพของคน
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สนามหลวงท่ีนั่งนอนตามเก้าอี้สาธารณะมาอยู่ร่วมกับภาพถ่ายเหตุการณ์การปราบปรามผู้ร่วมชุมนุม
ทางการเมืองภายใต้ภาพทัศนียภาพท่ีสวยงามของสนามหลวงด้วยวิธีการปะติดภาพลงบนผนังเดียวกัน 
และการน าร่างผสมสามมิติท่ีแฝงนัยจากภาพฝันของว่าวกับภาพหลอนของอีกามาใช้ในผลงานด้วย 
รวมทั้งผู้วิจัยได้สร้างรูปทรงของรั้วจ าลองท่ีมีขนาดเท่าจริงจากการหล่อแบบด้วยยางพาราและเศษผ้า 
 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์  
 ภาพถ่ายท่ีพิมพ์ลงบนพลาสติกไวนิล 
 ผ้าไหมญี่ปุ่น ผ้าขาวบางและถุงน่องย้อมสี ถุงพลาสติกและขนนก 
 ยางพารา กาวยาง 
 โครงรั้วเหล็ก 
 

ภาพร่างผลงาน 
 

     
 

    
 

ภาพที่ 85 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่หนึ่ง 
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กระบวนการสร้างสรรค ์  
ผู้วิจัยได้สร้างรูปทรงหลักท่ีผสมระหว่างรั้วกับบ้าน ซึ่งในโครงสร้างนี้จะประกอบไปด้วยส่วนท่ี

เป็นผนังด้านนอกและด้านในซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 
วิธีการสร้างแนวร้ัว 

 ท่ีอยู่รอบบริเวณท้องสนามหลวง ผู้วิจัยท าการจ าลองรั้วสนามหลวงตามขนาดความจริงท่ีสูง
ราว 1.7 เมตร ด้วยการใช้ผ้าขาวบางย้อมสีเขียวมาปะติดลงบนรั้วแล้วใช้น้ ายางพาราทาทับ ท าเช่นนี้
ประมาณ 4 รอบจึงค่อยลอกแบบยางพาราออกจากต้นแบบ รั้วสนามหลวงจากยางพาราท่ีมีขนาด
เหมือนจริง มีความยืดหยุ่นโอนเอนไม่สามารถต้ังอยู่ด้วยตัวเองได้ ท้ังยังมีพื้นผิวที่หยาบและเป็นสีโทน
น้ าตาลอมแดงจากเนื้อของยางพาราผสมกับถุงน่องท่ีผ่านการย้อมสีจากนั้นจึงน ามายัดนุ่นและปิดรอย
ด้วยยางพารา จนได้รั้วยางพาราจ าลองท่ีมีความยืดหยุ่นแข็งแรง จ านวน 20 อัน 

 
 

 
 

ภาพที่ 86 รั้วเหล็กโปร่งสีเขียวสูงประมาณ 1.70 เมตร รอบสนามหลวง 
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ภาพที่ 87  รั้วจ าลองท่ีสร้างจากยางพาราผสมกับถุงน่องย้อมสี 
 

นอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์รั้วจากยางพาราท่ีมีลักษณะเป็นระนาบสองมิติ มีการผสมผสาน
วัสดุลงไปในเนื้อยางพาราเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องเล่า  โดยรั้วจากยางพารานี้ผู้วิจัยต้องการให้มี
ลักษณะคล้ายผิวมนุษย์สีน้ าตาลอ่อนท่ีบอบบางจนมองเห็นส่ิงท่ีอยู่ภายในได้ชัดเจน และมีความโปร่ง
แสงคล้ายฉากหนังตะลุงโดยมีวิธีการดังนี้   

 

1. สร้างแม่พิมพ์เรซินจากรั้วจริง เมื่อได้แม่พิมพ์แล้วให้ทาน้ ายางพาราลงบนพื้นผิวของ
แม่พิมพ์ 

2. น าวัสดุอาทิ เศษผ้า ขนนกท่ีมีขนาดและสีสันท่ีแตกต่างกันมาจัดวางลงบนแม่พิมพ์ 
3. จากนั้นทาน้ ายางพาราทับลงบนแบบ รอให้แห้งจึงค่อยลอกออกจากแม่พิมพ์  
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   (ก) 

   (ข) 

   (ค) 
 
ภาพที่ 88 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพบนรั้ว 

(ก) รั้วยางพารา (ข) การจัดวางขนนกแบบต่างๆ บนรั้วยางพารา (ค) ภาพรั้วในลักษณะย้อนแสง 
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การสร้างภาพทิวทัศน์รอบสนามหลวง  

ทัศนียภาพท่ีส าคัญของท้องสนามหลวงคือ การมองออกมาจากกลางท้องสนามหลวง จะเป็น
การมองเห็นโดยมีสนามหลวงเป็นจุดรองท่ีคอยส่งเสริมภาพลักษณ์โบราณสถานรอบด้าน จะ
ประกอบด้วยฉากของ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดมหาธาตุฯ ท่ีสะท้อนความ
เป็นพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ท าให้สนามหลวงมีลักษณะเฉพาะทางกายภาพท่ีโดดเด่น เมื่อนักท่องเท่ียวเดินทาง
มายืนกลางท้องสนามหลวงค่อยๆมองรอบตัวจะสามารถมองเห็นโบราณสถานต่างๆ และผู้คนท่ีสัญจร
อยู่ภายนอกรั้ว ส่งผลให้เกิดความประทับใจและความแปลกแยกในความเป็นสนามหลวง ซึ่งแสดง
ถึงอัตลักษณ์ท่ีย้อนแย้งของสนามหลวงผ่านการมองเห็นได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกันสนามหลวงเมื่อ
ถูกมองจากภายนอกผ่านรั้วเหล็กเข้ามาในพื้นท่ีจะพบเห็นแต่พื้นท่ีว่างเปล่าไร้ผู้คนขาดชีวิตชีวา
โดยเฉพาะเมื่อมีรั้วเหล็กมาล้อมรอบท าให้เกิดการแบ่งแยกพื้นท่ีเกิดขึ้น 

ผู้วิจัยได้จ าลองภาพทิวทัศน์ของสนามหลวง โดยใช้การถ่ายภาพแล้วจึงน าไปพิมพ์บนแผ่นไว
นิล จากนั้นน ามาวางต่อกันตามแบบทัศนียภาพจริงของสนามหลวงแล้วน ามาปะติดลงบนผ้าไหมญี่ปุ่น
สีด า โดยน าภาพมาติดต้ังด้านบนของผนังห้องด้านในรูปทรงกลม ดังนั้นผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของ
สนามหลวงเมื่อเข้ามาด้านในผลงาน 

 

  
 

ภาพที่ 89  การสร้างทัศนียภาพของท้องสนามหลวงด้านทิศใต้ 
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ภาพที่ 90 การสร้างทัศนียภาพของท้องสนามหลวงด้านทิศตะวันออก 
 

  
 

ภาพที่ 91 การสร้างทัศนียภาพของท้องสนามหลวงด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ 
 

การสร้างภาพแฝงนัยและร่างผสม 
การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง เป็นการสร้างภาพแฝงนัยจากการผสมผสาน

ระหว่างภาพฝันกับภาพหลอนอาทิ ผู้หญิงสนามหลวงกับประติมากรรมเทวสตรี โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก
ภาพผู้หญิงสนามหลวงท่ีพบเป็นประจ าในบริเวณเกาะกลางสามเหล่ียมตรงข้ามกรมศิลป์อาทิ แม่ค้า
ขายอาหารนกท่ีมีอาชีพสุจริต ในขณะเดียวกันก็มีมุมมืดของอดีตท่ีตีตราเธอว่า เป็นนางนกต่อขายยา
เสพติดท่ีสนามหลวงไปตลอด เช่นเดียวกับป้าพรท่ีในอดีตเคยขายบริการทางเพศแต่ปัจจุบันเธอหันมา
ร้อยมาลัยขาย และสายใจผู้ป่วยทางจิตท่ีตกเป็นเหยื่อทางการเมืองจนกลายเป็นคนสนามหลวงไปโดย
ปริยาย  
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ผู้หญิงสนามหลวงสองคนท่ีมีอาการป่วยทางจิต ซึ่งเธอมักสวมเส้ือสีแดงเหมือนกัน ผู้วิจัยจึง
เรียกว่า แดงน้อยกับแดงใหญ่ โดยแดงน้อยมักจะแต่งตัวด้วยเส้ือผ้าสีสันสดใสมักจะนั่งอยู่ท่ีม้านั่งข้าง
น้ าพุเป็นประจ า เวลาน าอาหารไปให้เธอจะขอบคุณส้ันๆ บางครั้งเธอก็ลุกมาตะโกนด่าว่า นักท่องเท่ียว
ผู้หญิงท่ีเดินผ่านไปมา ส่วนแดงใหญ่ท่ีมีร่างท้วมจะเดินเก็บขวดน้ าและชอบมานั่งกินลูกช้ินท่ีน้ าพุ
เช่นกัน ในเวลากลางคืนพวกเธอจะกลายเป็นผู้ให้บริการทางเพศ โดยผู้วิจัยจะน าภาพของพวกเธอแต่
ละคนแทรกอยู่กับประติมากรรมเทวสตรีบนผนังด้านนอก 

 

   
   (ก)             (ข) 

                                        
                       (ค)                                                        (ง)                                                (จ) 

 

ภาพที่ 92  ผู้หญิงสนามหลวงกับประติมากรรมเทวสตรี 
(ก) แดงน้อย (ข) ป้าพร (ค) แดงใหญ่ (ง) หญิงขายอาหารนก (จ) สายใจ 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ภาพแฝงนัยบนร้ัว 

1. ผู้วิจัยน าภาพถ่ายของประติมากรรมเทวสตรีและผู้หญิงสนามหลวงมาขยายเป็นภาพไว
นิลขนาด 170 x 70 เซนติเมตร รวมทั้งหมดสิบภาพ 

2. น ารั้วยางพารามาผูกยึดกับรั้วเหล็ก และน าเชือกไนล่อนขนาดเล็กผูกบนรั้วยางพาราใน
แนวตั้ง  
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3. น าภาพไวนิลของประติมากรรมเทวสตรีและผู้หญิงสนามหลวงท่ีมีการวางท่าทางคล้ายกัน
น ามาตัดเป็นเส้นตามแนวนอนของภาพขนาด 1 เซนติเมตร โดยน าวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาตัดเพื่อน ามา
สานร่วมด้วยเช่น เส้ือผ้าท่ีไม่ใช้แล้ว ถุงพลาสติกสีต่างๆ ผ้าขาวบางย้อมสี เป็นต้น 

4. น าภาพท้ังสองแบบมาสานสลับกันไปมาบนรั้ว โดยเริ่มจากส่วนบนลงมาจนถึงด้านล่าง  
 
 

    
                                                                                                                 (ก) 

   
                                                                                                                (ข) 

ภาพที่ 93 กระบวนการสานภาพพลาสติกไวนิลบนรั้วยางพารา 
(ก) การสานด้วยวัสดุท่ีหลากหลายบนรั้วยางพารา (ข) ภาพผลงานบนรั้วท่ีเสร็จสมบูรณ ์
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การสร้างภาพแฝงนัยบนผนังด้านใน 
 

ผนังด้านในจะเป็นพื้นท่ีของการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง ด้วยการสร้างภาพ
แฝงนัยจากการผสมผสานระหว่างภาพคนสนามหลวงกับภาพถ่ายของเหตุการณ์ทางการเมืองและการ
กวาดล้างของเจ้าหน้าท่ีรัฐและภาพถ่ายของนกพิราบอีกาสนามหลวงด้วย ผู้วิจัยได้เลือกภาพเหตุการณ์
ทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีสนามหลวงท่ีส่งผลให้มีผู้ป่วยทางจิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม
จนกลายเป็นคนสนามหลวง โดยน าภาพถ่ายของ นีล อูเลวิช (Neil Ulevich) ช่างภาพของส านักข่าว 
AP ท่ีเคยได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี พ.ศ.2520 และถูกยอมรับว่าเป็นภาพถ่ายของเหตุการณ์จลาจล
และปราบปรามนักศึกษาประชาชนในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ
ท้องสนามหลวงในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เพราะภาพถ่ายของอูเลวิชสะท้อนให้เห็นถึงความทรง
จ าและร่องรอยท่ีถูกกดทับด้วยเวลา-พื้นท่ีของภาวะถูกท าให้ไม่เป็นมนุษย์ (Dehumanized) ได้ 
รวมท้ังภาพถ่ายของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬท่ีราชด าเนินในวันท่ี 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็น
ภาพกลุ่มทหารก าลังเดินแถวหน้ากระดานไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

 

ผู้วิจัยได้น าภาพถ่ายของสัตว์ปีกท่ีมีความหมายทางการเมืองเช่น นกพิราบท่ีมักถูกน ามา
อุปมาในแง่บวกกับความอิสระของกลุ่มนักศึกษาและในแง่ลบมักจะเปรียบกับคนเร่ร่อนไร้บ้านท่ี
สกปรกและใช้ชีวิตแบบอิสระชน ส่วนกานั้นมักจะถูกแทนความหมายของความฉลาดแกมโกง ไม่น่า
ไว้ใจและอีกานั้นเช่ือกันว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายและความอัปมงคลในสายตาของคนท่ัวไป 
และในหลายพื้นท่ีในประเทศไทยก็ถือว่ามันมาพร้อมกับความโชคร้ายหรือเหตุร้ายต่างๆ เมื่อได้ภาพท่ี
ต้องการแล้วจึงน ามาขยายเป็นภาพพิมพ์บนแผ่นพลาสติกไวนิลขนาด 170 x 70 เซนติเมตร จากนั้น
น ามาปะติดลงบนผ้าไหมญี่ปุ่นสีด าท่ีมีคุณสมบัติลวงตาให้เกิดความเคล่ือนไหวจากพื้นผิวของผ้าท่ีน ามา
ซ้อนกันจากนั้นน าน ามาปะติดลงบนผนังรั้วด้านในต่อไป 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
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ภาพที่ 94 ภาพถ่ายของเหตุการณ์ทางการเมืองและนกพิราบอีกา 
ท่ีมา : สืบค้นจาก https://ispacethailand.org, สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 

https://ispacethailand.org/
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การติดต้ังผลงาน 
 เริ่มจากการประกอบโครงสร้างเป็นรูปทรงกลม จากนั้นจึงน าภาพผนังทางด้านนอก

มายึดติดเข้ากับโครงเหล็กจนครบทุกด้าน แล้วจึงค่อยน าภาพผนังด้านในมาติดกับโครงเหล็กจนครบ 
ต่อมาให้น าภาพทัศนียภาพรอบสนามหลวงมาติดท่ีผนังด้านใน แล้วจึงน าผ้าไหมญี่ปุ่นสีด าคลุมปิดเป็น
เพดานด้านบน แล้วจึงค่อยท าการจัดไฟด้านในผลงานเป็นอันดับสุดท้าย 

 

  
 

  
 

                                                      
ภาพที่ 95 การติดต้ังผลงานวิทยานิพนธ์ “บ้านหลวง” 

 

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

ผลงานช้ินนี้เป็นการสะท้อนโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงซึ่งมีความทับซ้อนของการสร้าง
มโนภาพฝันกับภาพหลอนซึ่งจะปรากฏให้เห็นพร้อมกัน ผู้ชมสามารถชมผลงานได้สองลักษณะคือ การ
เดินชมผลงานจากภายนอกด้วยการมองลอดผ่านช่องแนวรั้วที่โปร่งบางจะเห็นห้องด้านในได้เป็นส่วนๆ 
จึงต้องเดินขยับแอบดูไปเรื่อยๆ แต่ด้วยแสงไฟสีเหลืองส้มเจิดจ้า ท าให้การมองดูภาพบนผนังห้องด้าน
ในเกิดความคลุมเครือ  หรือผู้ชมจะเลือกเดินเข้าไปดูภายในห้องเลยแล้วจึงค่อยออกไปเดินดูภายนอกก็
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ได้ ผู้วิจัยได้ท าทางเข้าออกเพียงทางเดียวเพื่อสะท้อนความรู้สึกของคนสนามหลวงท่ีต้องถู กจ ากัด
ทางเลือกในชีวิตจนเหลือเพียงทางเดียว ดังนั้นการเดินเพื่อส ารวจมองดูภาพต่างๆท่ีปรากฏในผลงานจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นในการชมผลงานช้ินนี้ 

 

การเข้าสู่โลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงผ่านผลงาน “บ้านหลวง”  
 

เริ่มจากมุมมองภายนอกจะเหมือนเราก าลังเดินอยู่นอกรั้วสนามหลวง ส่ิงท่ีเห็นคือ แนวรั้วที่
ท าจากยางพาราซึ่งมีพื้นผิวบางจนมองเห็นวัสดุท่ีปะปนอยู่ในเนื้อยางพาราเช่น ขนนก เศษผ้าขาวบาง 
แผ่นไวนิล เป็นต้น ในรายละเอียดของรั้วแต่ละอันจะปรากฏภาพแฝงนัยของผู้หญิงสนามหลวงกับภาพ
ประติมากรรมเทวสตรีท่ีน ามาสานร่วมกันกับแนวรั้วยางพาราท่ีมีความยืดหยุ่นคล้ายผิวของมนุษย์ติด
ต้ังอยู่ตลอดแนว  ส่วนด้านบนเหนือแนวรั้วนั้นจะเป็นภาพเงาด าของทัศนียภาพโดยรอบสนามหลวง
และด้านบนของผลงานจะมีว่าวอีกาบินล่องลอยอยู่กลางอากาศ 

โครงสร้างภายนอกของผลงานจะมีลักษณะก ากวมระหว่างกระโจมช่ัวคราวของคนเร่ร่อน
(shelter) หรืออีกนัยหนึ่งอาจดูคล้ายกรงขนาดใหญ่ จากภาพด้านนอกท่ีปรากฏแนวรั้วที่ดูคล้ายซี่กรง 
ทางด้านซ้ายจะมีภาพคล้ายนกสีขาวก าลังกางปีกและผนังด้านตรงข้ามกันจะเป็นภาพอีกาตัวใหญ่ก าลัง
ยืนนิ่งบนวัตถุบางอย่าง  

 

  
 

ภาพที่ 96 ผลงานด้านนอกแสดงทางเข้าและพื้นท่ีรอบนอก 
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ภาพที่ 97 แสดงแนวรั้วที่คล้ายกรงซึ่งผู้ชมสามารถมองเห็นด้านในได้ 
 

เมื่อผู้ชมเดินชมผลงานท่ีปรากฏบนผนังด้านนอก จะเห็นภาพพฤติกรรมของกลุ่มคนใน
ลักษณะภาพเงาด าคล้ายการแสดงหนังตะลุงเพราะภายในห้องมีการใช้หลอดไฟส่องสว่าง ภาพด้าน
นอกจะแสดงความก ากวมของพฤติกรรมของคนในภาพว่าก าลังท าอะไรเช่น ภาพตัวอย่างเหตุการณ์
ทางด้านหลังของผนังงานด้านนอก จะมีภาพชายสองคนก าลังเงื้อมือจนสุดแขน คล้ายก าลังเต้นหรือ
ท างาน โดยมีภาพเงาด าของวัตถุช้ินหนึ่งอยู่ระหว่างพวกเขา เงาของรั้วที่ผู้ชายสองคนยืนอยู่เต็มไปด้วย
ขนนกท่ีปลิวกระจายไปท่ัว ส่วนวัตถุท่ีลอยอยู่ท่ามกลางชายท้ังสองดูแข็งเกร็งบนรั้วยังมีร่องรอยปริ
แตก หากผู้ชมต้องการทราบความจริงของเหตุการณ์นี้ จะต้องเดินเข้าไปดูภาพนี้ทางด้านในของรั้ว
นั่นเอง 
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ภาพที่ 98 ผลงานด้านนอกมีลักษณะเป็นภาพเงาด า 
 

เมื่อเดินเข้าไปในห้องยืนตรงกลางแล้วมองจากขวาไปซ้ายโดยเริ่มจากด้านทางเข้า จะพบ
กับต้นมะขามท าจากขนไก่สีแดงเป็นแนวทางเดิน ถัดมาจะเป็นภาพคนสนามหลวงท่ีดูว่างเปล่าบน
กระดาษสีครีมซึ่งก าลังเดินอยู่ด้านหลังกองทหารในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ โดยด้านบนของผนังจะ
เป็นทัศนียภาพของสนามหลวง ท่ีมาจากการจ าลองมุมมองจริงของผู้ชมเมื่อไปยืนชมทัศนียภาพกลาง
ท้องสนามหลวงนั่นเอง โดยผู้ชมจะเห็นรายละเอียดของทัศนียภาพได้ชัดเจนเมื่อดูจากด้านในแต่จะ
เห็นเป็นภาพเงาด าเมื่อดูจากด้านนอก  
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ภาพที่ 99 ผลงานบนผนังด้านในบริเวณทางเข้า 
   

ถัดมาเป็นภาพนกพิราบขนาดใหญ่ก าลังบินจู่โจมเข้ามาหา โดยมีกองปราบจลาจลของ
ต ารวจยืนเตรียมพร้อมอยู่ด้านหลังผู้หญิงสนามหลวงท่ีเป็นผู้ป่วยทางจิตในสภาพร่างกายท่ีแหว่งวิ่น ซึ่ง
การปะติดภาพของเหตุการณ์ทางการเมืองร่วมกับภาพผู้หญิงสนามหลวงเพื่อแสดงความขัดแย้งของ
พื้นท่ีและเวลาท่ีแสดงความเป็นวัฏจักรท่ีวนเวียนของเหตุการณ์ เช่น ภาพของกลุ่มต ารวจท่ีเตรียม
สลายการชุมนุมอยู่ร่วมกับภาพผู้หญิงสนามหลวงท่ีมีอาการป่วยทางจิตก าลังนั่งเหม่อลอยอยู่บนเก้าอี้
สาธารณะ 

ในส่วนของผนังท่ีอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าจะเป็นภาพของเก้าอี้พักผ่อนท่ีหักพังของ
สนามหลวง โดยมีภาพเงาด าของคนสนามหลวงนอนอยู่ท่ีพื้นท่ีโปร่งบาง สลับกับภาพแฝงนัยบนรั้วที่
ของผู้หญิงสนามหลวงกับประติมากรรมเทวสตรีจนเกิดความซับซ้อนปะปนกันระหว่างภาพฝันกับภาพ
หลอน  
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ภาพที่ 100 ผลงานบนผนังด้านในทางซ้าย 
ถัดมาจะเป็นการน าภาพถ่ายจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มาเล่าเรื่องใหม่ ด้วยการ

น าภาพลายเส้นขาวด าของชายสองคนก าลังท าร้ายศพไม่ทราบช่ือท่ีถูกแขวนคอกับต้นมะขามมาใช้ใน
ผลงานแต่ตัดทอนวัตถุในมือคือ เก้าอี้และไม้ ออกไป ส่วนศพนั้นผู้วิจัยได้น าภาพลายเส้นของนกพิราบ
ท่ีเสียชีวิตแล้วมาแทนท่ี โดยจัดท่าให้เหมือนลอยอยู่กลางอากาศโดยท าการตัดทอนเชือกและ
ต้นมะขามออกไป ดังนั้นผู้ชมจะอาศัยประสบการณ์เพื่อปะติดปะต่อเรื่องราวจากภาพท่ีไม่สมบูรณ์ของ
เหตุการณ์ท่ีชายสองคนก าลังจู่โจมด้วยวัตถุท่ีมองไม่เห็นกับนกพิราบสีครีมหม่นๆท่ีหลับตาสงบนิ่งใน
ท่วงท่าและขนาดท่ีผิดธรรมชาติ   
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 ภาพที่ 101 ภาพบนผนังด้านในท่ีน ามาเล่าใหม่จากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

ส่วนผนังรั้วทางด้านซ้ายสุดจะเป็นชุดภาพสามชุดประกอบกัน ผู้วิจัยน าภาพเหตุการณ์
จลาจล 6 ตุลาคมพ.ศ. 2519  เป็นภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐก าลังควบคุมตัวนักศึกษาบริเวณสนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านซ้ายจะเป็นนักศึกษาชายนอนถอดเส้ือและถูกบังคับให้นอนคว่ าหน้า
วางมือไว้บนศีรษะ ตรงกลางจะเป็นภาพอีกาสนามหลวงตัวใหญ่ก าลังกินซากนกพิราบอย่างใจเย็น 
สะท้อนความเช่ือของคนไทยเกี่ยวกับลางร้าย ส่วนด้านขวาจะเป็นภาพนักศึกษาหญิงก าลังเดินเรียง
แถวโดยวางมือไว้บนศีรษะเช่นกัน  ผู้วิจัยจึงน าภาพนักศึกษามาปะติดลงบนพื้นขนนกสีส้มแดงท่ีอ่อน
นุ่มแต่ลุกโชนเหมือนเปลวไฟ และใช้น้ ากาวยางมาระบายลงบนภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดคราบจาก
การเคล่ือนไหวของน้ าหมึกบนแผ่นไวนิลท่ีละลายเมื่อโดนกาวยาง ท าให้เกิดร่องรอยและทีแปรงท่ีคล้าย
กับขนนกท่ีเกรอะกรัง ยุ่งเหยิง 
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ภาพที่ 102 ภาพผลงานบนผนังด้านในทางขวาและบนเพดาน 
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อย่างไรก็ดีแม้ภาพท่ีปรากฏด้านในจะเต็มไปด้วยภาพท่ีดูหม่นเศร้าแต่เมื่อแหงนมองขึ้นไป
ด้านบนของแนวรั้ว ผู้ชมจะพบกับทัศนียภาพโดยรอบของพื้นท่ีสนามหลวงซึ่งสร้างจากแผ่นพลาสติก
ไวนิลท่ีน ามาปะติดลงบนผ้าไหมญี่ปุ่นสีด าท่ีซ้อนกันจ านวนสองช้ัน เมื่อสะท้อนกับแสงไฟภายในห้อง
จะท าให้เกิดความเคล่ือนไหวบนผ้าซึ่งจะสัมพันธ์กับการมองของผู้ชม รวมท้ังท่ีเพดานของผลงานจะ
เห็นเหมือนท้องฟ้าในยามค่ าคืนท่ีมีการกระเพื่อมพริ้วไหวระยิบระยับเพื่อส่ือถึง ภาพฝันของคน
สนามหลวงท่ีเคยนอนดูดาวในโรงแรมล้านดาวแห่งนี้ 

การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บ้านหลวง ผ่านแนวความคิดการสร้างโลก

แฟนตาซีของคนสนามหลวงดังนี้ ผลงานช้ินนี้สามารถสะท้อนโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงได้ใน

ระดับท่ีน่าพอใจ แม้ว่าผลงานแสดงให้เห็นถึงมโนภาพหลอนของภาวะอารมณ์ท่ีมืดหม่นเป็นทุกข์จาก

เหตุการณ์ทางการเมืองได้มากกว่ามโนภาพฝันท่ีแสดงความสุขจากความเช่ือในโลกอุดมคติของคน

สนามหลวงก็ตาม  

ข้อดีในผลงานคือ ผู้ชมให้ความสนใจกับภาพเงาด าของรูปร่างคนกับนกท่ีปรากฏให้เห็นบน
ผนังด้านนอกเพราะมีความลึกลับน่าสนใจ ส่วนการสร้างมโนภาพแฝงนัยท่ีใช้วิธีการสานและการปะ
ติดภาพคนสนามหลวง นกพิราบ อีกากับเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นสามารถแสดงโลกแฟนตาซีท่ี
หลอมรวมภาพฝันกับภาพหลอนได้ดีและภาพแฝงนัยของผู้หญิงสนามหลวงกับประติมากรรมเทวสตรี
ท่ีเกิดจากการสานภาพเข้าด้วยกันกับแนวรั้ว ส่วนการระบายน้ ากาวยางลงบนภาพพิมพ์ท าให้เกิดการ
เคล่ือนไหวของฝีแปรงจนรูปร่างของคนถูกท าให้เลือนหายและมีคราบการไหลของน้ าหมึกพิมพ์ท่ีถูก
ละลายด้วยน้ ากาวยางซึ่งสร้างความรู้สึกพร่าเลือนได้ดี  

ในด้านการเดินดูผลงานของผู้ชมก็มีความหลากหลายอาทิ ผู้ชมบางส่วนเลือกท่ีจะเดินรอบ
ผลงานด้านนอกและยืนมองท่ีหน้าประตูทางเข้าเพื่อชมผลงานด้านใน ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ี
ผู้วิจัยวางไว้คือ ผู้ชมท่ีเข้ามาในพื้นท่ีของผลงานช้ินนี้จะมีบทบาทเหมือนเป็นนักท่องเท่ียวที่ต้องใช้การ
เดินและมองส ารวจสอดส่องไปตามผนังโดยรอบผลงาน หรือบางคนเดินเข้าสู่ผลงานและยืนตรงกลาง
ห้องเพื่อมองดูผลงานรอบด้านแบบการชมทัศนียภาพก็ได้เช่นกัน การเดินส ารวจเป็นส่ิงส าคัญท่ี
จ าเป็นส าหรับผลงานชุดนี้เพราะการเดินเป็นพฤติกรรมหลักท่ีต้องท าในพื้นท่ีสนามหลวง เนื่องจาก
นักท่องเท่ียวและคนสนามหลวงต่างมีพฤติกรรมร่วมกันคือ การเดินเพื่อส ารวจมองดูส่ิงต่างๆ 
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ข้อด้อยของผลงานคือ การสร้างรูปทรงท่ีแฝงนัยระหว่างบ้านกับรั้วยังท าได้ไม่ดีเนื่องจาก
รูปทรงท่ีส่ือถึงสัญลักษณ์ของบ้านไม่ชัดเจนเท่ากับสัญลักษณ์ของแนวรั้ว  และผู้ชมรู้สึกแสบตาจาก
แสงไฟท่ีจ้าเกินไปท าให้เห็นภาพบนผนังห้องไม่ชัดเจน  

ข้อค้นพบในผลงานเพื่อพัฒนามีสองข้อคือ การน าขนนกในโทนสีส้มแดงมาปะติดลงบน
ภาพของนักศึกษานั้น สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกน่ากลัวและน่าขยะแขยงคล้ายภาพเปลวไฟของ
นรกได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยจะน าสัญลักษณ์ของเปลวไฟท่ีส่ือถึงนรกไปใช้ในผลงานครั้งต่อไป 

รวมท้ังการน าผ้าไหมญี่ปุ่นสีด ามาซ้อนทับกันสองช้ันมาจัดวางเป็นเพดานห้อง เนื่องจาก

เนื้อผ้าท่ีเป็นใยสังเคราะห์เมื่อแสงไฟในห้องส่องไปตกกระทบบนผ้าจะท าให้เกิดบรรยากาศของความ

เคล่ือนไหวท่ีดูพร่ามัว เหมือนอยู่ใต้ท้องฟ้าท่ีท้องสนามหลวงในยามค่ าคืน ซึ่งเป็นภาพแฝงนัยท่ีมี

ความเป็นนามธรรมท าให้ผู้ชมเกิดจินตนาการของพื้นท่ีซึ่งสะท้อนมโนภาพฝันและภาพหลอนในเวลา

เดียวกันได้ดี 

5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่สอง 

ในผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ีสองนี้ ผู้วิ จัยได้ท าการศึกษาวิถีชีวิตและเรื่องเล่าของคน
สนามหลวงจากการลงพื้นท่ีด้วยการท าแผนท่ีเดินดินและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นจึงน าข้อมูล
ส าคัญมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตีความหมายผ่านสัญลักษณ์ท่ีแสดงโลกแฟนตาซี
ของคนสนามหลวงได้ จากนั้นผู้วิจัยจึงน าผลท่ีได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานดังต่อไปนี้ 

ช่ือผลงาน        บ้านหลวง : ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี, 2561 
เทคนิค          ศิลปะจัดวางส่ือผสม 
ขนาด             4 x 10 x 2.50 เมตร 
สถานท่ีจัดแสดง หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ จังหวัดนครปฐม 

แนวความคิด 
คนสนามหลวงมีการด ารงชีวิตและมีความเช่ือท่ีผูกพันกับพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์เป็นอย่าง

มาก เนื่องจากสนามหลวงเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวซึ่งสร้างรายได้และท่ีส าคัญคือ การเป็นพื้นท่ีศักดิ์ สิทธิ์ซึ่ง
ประกอบด้วย สัญลักษณ์ของ“ส่ิงสูงสุดตามอุดมคติความเช่ือของคนไทย”พวกเขาจึงมาใช้ชีวิตท่ี
เหลืออยู่ด้วยการมา“พึ่งพระบรมโพธิสมภาร”เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความหวัง เป็น
ความสุขสงบทางใจท่ีได้อยู่ใกล้ชิดกับส่ิงสูงสุด ดังนั้นคนสนามหลวงจึงสร้างพื้นท่ีในจินตนาการว่า 
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สนามหลวงเป็นบ้านหลวงหรือสวรรค์ท่ีพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตอิสระเพื่อสร้างตัวตนใหม่ตามความ
ต้องการของตนเอง  

ในโลกของความจริงคนสนามหลวงต้องเผชิญกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างจากสังคมไทยคือ 
การจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวงด้วยการล้อมรั้วและห้ามคนไร้บ้านมาอาศัยหลับนอนเพราะสกปรก
และท าให้สนามหลวงกลายเป็นแหล่งอาชญากรรม รวมทั้งการจัดระเบียบคนไร้บ้านด้วยการกวาดล้าง
จับกุมคนสนามหลวงเข้าศูนย์พักพิงคนไร้ท่ีพึ่งซึ่งไม่ต่างจากการติดคุก จะเห็นได้ว่า การใช้ชีวิ ตในท่ี
สาธารณะไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยความเส่ียงท้ังทางสังคมและกายภาพเท่านั้น หากแต่ยังสร้างความเส่ียง
ทางจิตจากความเครียด ความหวาดระแวงจากการจับกุมคุมขัง จนท าให้คนสนามหลวงมีสุขภาพทาง
กายและจิตย่ าแย่จนเกิดภาวะซึมเศร้าเรื้อรังและภาวะอารมณ์สองขั้ว สนามหลวงจึงเป็นเสมือนการตก
อยู่ในนรกอเวจี อย่างไรก็ดี แม้ว่าการจัดระเบียบจะเข้มงวดเพียงใด แต่คนสนามหลวงส่วนใหญ่ยังคง
ยืนหยัดท่ีจะอาศัยอยู่ในบ้านหลวงซึ่งเป็นท่ีพักพิงทางใจของพวกเขา แม้ว่าจะต้องเส่ียงกับการขาด
อิสรภาพก็ตาม 

การสร้างดุลยภาพชีวิตของคนสนามหลวงนั้นเป็นการสร้างโลกแฟนตาซีด้วยการสร้างอัต
ลักษณ์ตัวตนในวิถีชีวิตและเรื่องเล่าลักษณะโศกนาฏกรรมและความหวัง ซึ่งสะท้อนมโนภาพแฝงนัย
ระหว่างภาพหลอนกับภาพฝันท่ีจะเกิดขึ้นควบคู่กัน ในส่วนของภาพหลอนจะแสดงมโนภาพของความ
วิตกกังวลต่อการจับกุมคุมขัง รวมทั้งความทุกข์จากเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตท่ีท าให้รู้สึกผิด ส่วน
อีกด้านคือ ภาพฝันท่ีแสดงความปรารถนาท่ีเป็นไปไม่ได้เพื่อพยายามกดทับภาพหลอน ซึ่งคน
สนามหลวงปรารถนาในความรัก การให้โอกาสและเคารพในศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์จาก
สังคม  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเสนอการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงจากสภาวะดังกล่าวด้วย
การน าเสนอการสร้างมโนภาพแฝงนัยระหว่างภาพฝันกับภาพหลอนผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ของภาพฝัน 
 

แสดงถึงความปรารถนาท่ีเป็นไปไม่ได้คือ การท ามาหากินอย่างอิสระ การได้อาศัยอย่างสุข
สงบในพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์หรือบ้านของพ่อผ่านสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนสวรรค์ของคนสนามหลวง คือ 

1. ภาพทิวทัศน์ท่ีงดงามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่ือความหมายถึง บ้านหลวงหรือ
โรงแรมล้านดาวและท่ีพักพิงทางใจของคนสนามหลวงภายใต้พระบรมโพธิสมภารของส่ิงสูงส่ง ซึ่งเป็น
เหมือนสวรรค์ของคนสนามหลวง 
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2. ภาพถ่ายประติมากรรมเทวสตรีท่ีเกาะกลางสามเหล่ียมตรงข้ามกรมศิลปากร ซึ่งส่ือ
ความหมายถึง สถานท่ีท ามาหากินของคนสนามหลวงและสัญลักษณ์ของเทวสตรีท่ีมีความเมตตาต่อ
ผู้คน 

3. ภาพถ่ายนกพิราบสนามหลวงท่ีเกาะกลางสามเหล่ียมตรงข้ามกรมศิลปากร ซึ่งส่ือความ
หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างความสุขให้กับคนสนามหลวงและนักท่องเท่ียวรวมท้ังยังเป็นภาพแทนของ
ความอิสระ 

4. ขวดน้ าพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งส่ือความหมายถึง อาชีพ ทรัพยากรอันมีค่าและส่ิงท่ี
สะท้อนความงามความสุขของคนสนามหลวง 

5. ตัวละครหญิงและชายจากวรรณกรรมพื้นบ้านของไทยคือ  
นางมัทรีจากมหาเวชสันดรชาดกและนางรจนา นางพันธุรักษ์จากเรื่องสังข์ทอง ซึ่งส่ือความ

หมายถึง การเป็นแม่และภรรยาท่ีเสียสละต่อคนรักแม้จะประสบชะตากรรมท่ีล าบาก  
เจ้าเงาะจากสังข์ทอง ซึ่งส่ือความหมายถึง นักเดินทางท่ีรักการผจญภัย แม้จะถูกสังคมมอง

ว่าเป็นภัยสังคมหรือตัวตลกแต่ในความจริงพวกเขาเป็นคนท าอาชีพสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
พระเวสสันดรจากมหาเวชสันดรชาดก ซึ่งส่ือความหมายถึง การเป็นพ่อและสามีท่ีเป็นผู้น า

ของครอบครัวและการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
6. สีเหลือง สีทองและสีแดงชาด ซึ่งส่ือความหมายถึง ความงดงามอลังการของสวรรค์ตาม

มโนคติของไทยและความศรัทธาต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
7. ดอกชบา ซึ่งส่ือความหมายถึง ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท่ี

ทรงโปรดให้ใช้ดอกชบาในพระไอยการ ลักษณะผัวเมีย โดยใช้ดอกชบาทัดหใูนการประจาน ผู้หญิงอัน
ร้ายหรือผู้หญิงแพศยาก่อนน าไปส าเร็จโทษ  

 

สัญลักษณ์ของภาพหลอน 
 

แสดงถึงความวิตกกังวลต่อโลกของความเป็นจริงในปัจจุบันและอนาคตจากการจับกุมกวาด
ล้างของเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมท้ังความทุกข์จากภาพหลอนในอดีตจากความรู้สึกผิดต่อบุคคลในครอบครัว
ผ่านสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนนรกของคนสนามหลวง คือ 

1. แนวรั้วสีเขียวรอบท้องสนามหลวง ซึ่งส่ือความหมายถึง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ท่ีปิด
กั้นกดทับความทรงจ าของคนสนามหลวงและประชาชนท่ีเคยท ากิจกรรมในท้องสนามหลวงมาก่อน 
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2. หญ้าเทียมสีขาว ซึ่งส่ือความหมายถึง พื้นท่ีสนามหลวงท่ีเคยเป็นธรรมชาติของหญ้าสี
เขียวถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงศักด์ิสิทธิ์ให้กลายเป็นพื้นท่ีของความบริ
สุทธ์ 

3. ภาพถ่ายของคนสนามหลวง ซึ่งส่ือความหมายถึง การแสดงวิถีชีวิตตามสภาพความเป็น
จริงของสนามหลวงท่ีมีท้ัง ผู้ป่วยทางกายทางจิต ผู้ให้บริการทางเพศ ชายเก็บของเก่าและหญิงขาย
อาหารนกพิราบ 

4. ภาพถ่ายอนุสาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ี 1  ซึ่งส่ือความหมายถึง สถานท่ีพัก
อาศัยภายหลังการจัดระเบียบของคนสนามหลวงท่ีเป็นเหมือนนรกเพราะมีคนเสียชีวิตจ านวนมาก 

5. ภาพของลูกไฟท่ีลุกโพรงเป็นสัญลักษณ์ของตัณหาหรือความปรารถนาอันเป็นต้นทาง
แห่งความทุกข์จะติดตามตัวของปุถุชนไปจนกระท่ังส้ินชีวิต ส่วนอีกาไฟส่ือความหมายถึง บาปกรรมท่ี
ลุกไหม้และท าร้ายสัตว์นรกให้เจ็บปวด 

6. ภาพผีหรือสัตว์นรก ซึ่ง ส่ือความหมายถึง ผู้ท่ีได้รับความทุกข์ทรมานจากผลของ
บาปกรรม 

7. สีเทา สีคราม สีแดง ซึ่งส่ือความหมายถึง การลงโทษและความเวทนาจากความหนาว
และร้อนสุดขั้ว 

จากนั้นจึงน าสัญลักษณ์มาประกอบเป็นมโนภาพแบบแฟนตาซีด้วยวิธีการสร้างร่างผสมและ
สร้างภาพแฝงนัย ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์ภาพฝันและภาพหลอนเข้าไว้ด้วยกัน 

 

การสร้างมโนภาพแบบแฟนตาซีด้วยวิธีการสร้างภาพแฝงนัย ด้านภาพฝันในลักษณะสองมิติ 
คือ 

- การผสมระหว่างภาพคู่รักและคนสนามหลวงกับตัวละครพระนางจากสังข์ทองและมหาเวชสัน
ดรชาดก 

- การผสมระหว่างภาพทิวทัศน์ท่ีงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับรูปทรงของจ่ัวบ้าน 
การสร้างมโนภาพแบบแฟนตาซีด้วยวิธีการสร้างภาพแฝงนัย ด้านภาพหลอนในลักษณะสอง

มิติ คือ 
- การผสมระหว่างภาพชายหญิงและคู่รักสนามหลวงกับภาพสัตว์นรกท่ีมีไฟลุกและมีอีการุมจิก 
- การผสมระหว่างภาพถ่ายอนุสาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ี 1กับรูปทรงของจ่ัวบ้าน 

การสร้างมโนภาพแบบแฟนตาซีด้วยวิธีการสร้างร่างผสม ในลักษณะสามมิติ คือ 
- การผสมระหว่างโครงสร้างของบ้านกับรั้วโดยมีพื้นด้านในเป็นหญ้าเทียมสีขาว 
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- การผสมระหว่างรูปทรงประติมากรรมเทวสตรีกับนกพิราบและผู้หญิงสนามหลวง 
- การผสมระหว่างขวดพลาสติก ถุงพลาสติกกับภาพถ่ายของคนสนามหลวงมาประกอบเป็น

รูปทรงนกพิราบขนาดเท่าจริง 
ในผลงานช้ินนี้จะประกอบไปด้วยรูปทรงหลักปรากฏให้เห็นเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นร่างผสม

ของบ้านกับรั้วซึ่งไม่มีหลังคา และจะมีรูปทรงรองติดต้ังอยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นร่างผสมของรูปทรง
ประติมากรรมเทวสตรีกับนกพิราบและผู้หญิงสนามหลวง สุดท้ายจะเป็นรูปทรงย่อยขนาดเท่ากับ
นกพิราบจริงซึ่งสร้างจากขวดพลาสติก ถุงพลาสติกกับภาพถ่ายของคนสนามหลวงซึ่งจะถูกติดต้ัง
บริเวณฐานของรูปทรงรอง 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
- ภาพถ่ายสีและขาวด าของคนสนามหลวงท่ีพิมพ์ลงบนแผ่นพลาสติกไวนิล 
- ภาพถ่ายสีของคนสนามหลวงท่ีพิมพ์ลงบนผ้าใยสังเคราะห์สีเหลืองและสีเทา 
- โครงเหล็กรูปทรงบ้าน หญ้าเทียมสีขาว 
- หุ่นท่ีถอดแบบท่าทางจากประติมากรรมเทวสตรีท่ีท าจากเรซิ่น เครื่องแต่งกายและ

เครื่องประดับของนางละคร  
- ขวดน้ าพลาสติก ถุงพลาสติกสีด าและสีอื่นๆ กระดาษเหลือใช้ 
- ผ้าขาวบางย้อมสี ถุงน่อง ผ้าสีทองและสีด า เศษผ้าต่างๆ  
- กาวยาง ยางพารา คัตเตอร์ กรรไกร พู่กันและสีอะครายลิก กากเพชรสีเงินสีทอง สีแดง 

การทดลองร่างภาพเพื่อสร้างโลกแฟนตาซีด้วยวิธีการสร้างภาพแฝงนัยบนแนวร้ัว 

ผู้วิจัยได้ทดลองร่างภาพเพื่อหาวิธีการสร้างแนวรั้วท่ีสามารถแสดงโลกแฟนตาซี โดยแสดง
ภาพฝันและภาพหลอนให้ผู้ชมได้มองเห็นควบคู่กันไปตลอดแนวรั้วด้านใน ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างรั้วท่ี
เป็นรูปทรงกระบอก โดยดูภาพจากด้านข้างของรั้วแต่ละอัน ซึ่งผลปรากฏว่า ผู้ชมมองภาพได้ยาก 
เพราะภาพบนรั้วแต่ละช่องจะต้องสัมพันธ์กับการเดินและสายตาของผู้ชมเป็นหลัก จึงได้ทดลองสร้าง
โมเดลแนวรั้วขนาดเล็กเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างผนังจริงต่อไป 
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ภาพที่ 103 ภาพร่างโครงสร้างท่ีผสมระหว่างรั้วกับบ้านของคนสนามหลวง 
 

  

  
 

ภาพที่ 104  การทดลองสร้างโมเดลเพื่อศึกษามุมมองในการสร้างภาพแฝงนัย 



  
 

 

219 

ผู้วิจัยต้องการสะท้อนโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงท่ีเปรียบบ้านหลวงเป็นเสมือน “ด่ัง
สวรรค์ ปานอเวจี” ด้วยการสร้างภาพฝันและภาพหลอนท่ีมีขัดแย้งกันด้วยวิธีการสร้างภาพแฝงนัยลง
บนผนังแนวรั้วท้ัง 4 ด้าน ผู้วิจัยจึงสมมติให้ผู้ชมเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปในโลกแฟนตาซีของคน
สนามหลวง โดยก าหนดให้ผู้ชมได้เห็นภาพท่ีแฟนตาซีบนแนวรั้วเมื่อเดินเข้าไปภายในบ้านดังต่อไปนี้ 

- เมื่อผู้ชมเดินผ่านประตูเข้าไปในผลงานและมองไปตามแนวรั้วทั้งสองด้านจะเห็นภาพฝันหรือ
สวรรค์  

- เมือเดินไปจนสุดทางและหันหลังกลับมาจะเห็นภาพหลอนหรือนรกบนแนวรั้วทั้งสองด้าน 
สาเหตุท่ีก าหนดให้ผู้ชมเดินเข้ามาแล้วได้สัมผัสกับภาพฝันของคนสนามหลวงท่ีสวยงามนั้น 

เนื่องจากการท่ีผู้วิจัยสังเกตว่า พฤติกรรมภายนอกของคนสนามหลวงส่วนใหญ่จะมีรอยยิ้มและความ
สนุกสนานให้เห็นอยู่เสมอ การเดินเก็บของเก่าหรือรับจ้างจึงเป็นเหมือนการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
ส ารวจหาทรัพยากรอันมีค่า ท าให้พวกเขารู้สึกต่ืนเต้นท้าทาย ดังนั้นภาพฝันของคนสนามหลวงจึง
เปรียบเหมือนการสวมบทบาทพระนางอย่างเจ้าเงาะในเรื่องสังข์ทองท่ีเดินทางท่องเท่ียวชมนกชมไม้
โดยอิสระเสรี หญิงสาวสนามหลวงก็คือ นางรจนาท่ีนั่งรอคอยเพื่อเส่ียงพวงมาลัยหาคู่ หรือโจ้อุ้มคู่รัก
สนามหลวงท่ีเปรียบได้กับครอบครัวของพระเวสสันดรกับนางมัทรีและลูกๆ ท่ีเดินทางอยู่ในป่าด้วยกัน
อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ซึ่งด้านภาพฝันนี้จะเป็นโทนสีเหลืองทองของแดนสวรรค์ 

ส่วนการก าหนดให้ผู้ชมเดินไปจนสุดทางแล้วหันกลับมามองเห็นโลกแฟนตาซีด้านภาพ
หลอนของคนสนามหลวงท่ีเป็นสีเทามืดหม่นของนรกอเวจี เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า คนสนามหลวงมี
ความวิตกกังวลต่อการถูกจับจากเจ้าหน้าท่ีรัฐและความเจ็บป่วยทางกายทางจิตท่ีท าให้ท ามาหากิน
ล าบาก รวมท้ังคนสนามหลวงจะไม่ชอบพูดถึงเรื่องราวในอดีตของตนเองโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า 
เพราะเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงแต่ละคนท่ีผู้วิจัยได้รับฟังมานั้นเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมจนไม่
อยากเช่ือว่าเป็นเรื่องจริงเช่น การพลัดพรากสูญเสียคนรัก การทรยศหักหลังซึ่งมาจากคนในครอบครัว
หรือจากสายเลือดเดียวกัน แม้พวกเขาจะเล่าด้วยน้ าเสียงท่ีเป็นปกติแต่แววตานั้นสะท้อนความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างท่ีสุด ดังนั้นภาพหลอนของคนสนามหลวงจึงเปรียบเหมือนนรกภายในใจ 
ดังนั้นการท่ีผู้ชมเดินเข้าไปจนสุดทางสวรรค์แล้วหันกลับมาพบกับนรกจึงเหมือนการเดินทางลึกเข้าไป
ภายในจิตใจของคนสนามหลวงท่ีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากความทุกข์ 
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ภาพที่ 105 แสดงแบบร่างการเดินชมผลงานในมุมมองของภาพฝัน 
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 ภาพที่ 106 แสดงแบบร่างการเดินชมผลงานในมุมมองของภาพหลอน 
 

จากนั้นผู้วิจัยจึงได้สร้างแนวรั้วที่มีขนาด 120 x 200 เซนติเมตร จ านวน 14 ช้ิน โดยปรับให้
ซี่รั้วแต่ละอันเป็นรูปทรงสามเหล่ียมใช้มุม45องศา เพื่อให้ผู้ชมสามารถมองภาพในขณะเดินอยู่ได้
ชัดเจนขึ้น โดยการติดต้ังผลงานนั้นจะใช้รั้วแต่ละอันมายึดประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นรู ปทรงบ้าน
ขนาด 4 x 10 x 2.50 เมตร โดยมีผนังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีความยาวทั้งหมด 28 เมตร เนื่องจาก
ผลงานมีขนาดใหญ่ท าให้ไม่สะดวกในการขนย้าย จึงใช้วิธีแยกช้ินส่วนผลงานออกเป็นช้ินเล็กๆ แล้ว
ค่อยน ามาประกอบกันเป็นโครงสร้างหลักท่ีห้องแสดง 
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ภาพที่ 107 การติดต้ังโครงสร้างหลักของผลงาน 
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กระบวนการสร้างสรรค ์    
 การสร้างภาพแฝงนัยบนรั้วจะแบ่งเป็นการสร้างภาพด้านนอกกับการสร้างภาพด้านใน เพื่อ
ต้องการแสดงความแตกต่างระหว่างโลกของความจริงจากมุมมองปกติของผู้ชมกับโลกแฟนตาซีจาก
มุมมองของคนสนามหลวงดังต่อไปนี้ 

การสร้างภาพแฝงนัยบนผนังด้านนอก 
 ผู้วิจัยต้องการให้ภาพของผนังด้านนอกแสดงให้เห็นภาพวิถีชีวิตของคนสนามหลวงท่ีผู้คนได้
พบเห็นเป็นประจ าตามท้องถนนจนกลายเป็นเรื่องปกติ การสร้างภาพแฝงนัยด้านนอกมีสอง
ลักษณะคือ ภาพขาวด าของคนสนามหลวงเพื่อแสดงว่า ในอดีตคนสนามหลวงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมา
ยาวนาน และภาพสีจะส่ือถึงความเป็นปัจจุบันท่ีพวกเขายังมีชีวิตท่ียังคงด้ินรนต่อสู้อยู่ในพื้นท่ี
สนามหลวงเช่นเดิม  

ผู้วิจัยน าภาพถ่ายของคนสนามหลวงมาพิมพ์ลงบนพลาสติกไวนิลจากนั้นจึงสร้างภาพแฝงนัย
ด้วยการน าภาพขาวด าและภาพสีมาจับคู่กันจากพฤติกรรมท่ีคล้ายคลึงกันเช่น การนั่ง การนอน การ
เก็บขยะ เป็นต้น แต่ละภาพจะมีความสูงเท่ากับรั้วคือ 250 เซนติเมตร และจะถูกตัดออกตามแนวยาว
ของภาพเป็นช้ินขนาด 250x10 เซนติเมตร เพื่อน ามาติดลงบนแนวรั้วแต่ละช่องนั่นเอง เมื่อผู้ชมเดิน
และมองภาพบนผนังรั้วด้านหนึ่งจะเห็นเป็นภาพสีท่ีส่ือถึงความเป็นปัจจุบันและมุมมองด้านตรงกันข้าม
จะเห็นเป็นภาพขาวด าท่ีส่ือถึงอดีต 

 +         + 

 +    การจับคู่ภาพของคนสนามหลวงบนผนังด้านนอกทางเข้า  
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+    
   

                                      +  

+  

+  
ภาพที่ 108 แสดงการจับคู่ภาพของคนสนามหลวงบนผนังด้านนอกทางขวา 
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+                       

+  

+   

+  
ภาพที่ 109 แสดงการจับคู่ภาพของคนสนามหลวงบนผนังด้านนอกทางซ้าย 
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+  

+  
 

 
 
ภาพที่ 110 แสดงการจับคู่ภาพของคนสนามหลวงบนผนังด้านนอก 
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ภาพผลงานด้านนอกที่ติดต้ังเสร็จเรียบร้อย 
 

 (ก)

 (ข) 
 

ภาพที่ 111 ภาพผลงานด้านนอก ด้านทางเข้า 
(ก) ภาพผลงานด้านนอกทางขวา (ข) ภาพผลงานด้านนอกทางซ้าย 
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 (ก

 (ข) 

 

ภาพที่ 112 ภาพผลงานด้านนอก ด้านจ่ัว 
(ก) ภาพผลงานด้านนอกทางขวา (ข) ภาพผลงานด้านนอกทางซ้าย 
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ภาพที่ 113  ภาพแฝงนัยบนผนังด้านนอกท่ีมองทางซ้ายเป็นภาพสีและมองทางขวาเป็นภาพขาวด า 
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การสร้างภาพแฝงนัยบนผนังร้ัวด้านใน 
 

ผู้วิจัยได้น าการสร้างภาพแฝงนัยด้วยสัญลักษณ์ของคนสนามหลวงมาใช้ในการสะท้อนมโน
ภาพแฟนตาซีของคนสนามหลวง โดยท าการจับคู่ภาพถ่ายของคนสนามหลวงในสองลักษณะท่ีขัดแย้ง
กันคือ พฤติกรรมท่ีแสดงความสุขและพฤติกรรมท่ีแสดงความทุกข์เพื่อน ามาสร้างภาพแฝงนัยบนผนัง
รั้วด้านใน ดังนี้ 

 

   
 

ภาพที่ 114 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย ทางเข้าด้านใน   
 

 

  
 

ภาพที่ 115 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย รั้วด้านในตรงข้ามกับทางเข้า 
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ภาพที่ 116 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย รั้วด้านขวาใน 
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ภาพที่ 117 การจับคู่ภาพเพื่อสร้างภาพแฝงนัย รั้วด้านซ้ายใน 
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ขั้นตอนต่อไปน าภาพคนสนามหลวงมาสร้างสรรค์เป็นโลกแฟนตาซีด้วยการน าสัญลักษณ์
ของตัวละครจากวรรณกรรมพื้นบ้านของไทยมาสร้างภาพฝันและภาพหลอน โดยในส่วนของภาพฝัน
ผู้วิจัยได้คัดเลือกบางตอนของวรรณกรรมพื้นบ้านคือ มหาเวชสันดรชาดกและสังข์ทอง ท่ีมีความ
สอดคล้องกับเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงท่ีสะท้อนความปรารถนาในชีวิตท่ีเป็นไปไม่ได้อาทิ 
ความรักของครอบครัว ความเสียสละและการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

กระบวนการสร้างสรรค์ภาพฝันบนผนังด้านใน 
ผู้วิจัยจึงน าภาพตัวละครจากวรรณกรรมพื้นบ้านมาวาดซ้อนทับลงบนภาพถ่ายของคน

สนามหลวงโดยใช้วิธีการวาดเส้น(drawing) ด้วยปากกาเคมีในลักษณะรูปภาพมนุษย์ท่ีเป็นรูปร่างปิด
ตามแบบงานจิตกรรมไทยประเพณีโดยมีการใช้ภาษาท่าทางแบบนาฏลักษณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกท่ี
เป็นแบบพิมพ์เดียวกันคือ แสดงกิริยายิ้มแย้มบนใบหน้าเหมือนกันทุกตัวละครในด้านภาพฝัน ส่วน
พื้นหลังจะสร้างความขัดแย้งด้วยภาพถ่ายของคนสนามหลวงในพื้นท่ีจริงซึ่งแสดงโลกของความเป็น
จริง นอกจากนี้ได้น าภาพในงานจิตรกรรมไทยมาสร้างบรรยากาศของมโนภาพสวรรค์เพื่อส่ือถึงโลก
ในอุดมคติของความศรัทธาต่อศักด์ิสิทธิ์และผลแห่งบุญกุศล โดยใช้สีแดงชาดและสีเหลืองเป็นหลัก 
ซึ่งสีชาดและสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แห่งความอลังการและความรุ่งโรจน์ท าให้เกิดความส าราญใจใน
การชม  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการสร้างภาพบุคคลในจินตนาการของคนสนามหลวงเพิ่มเติมเข้าไป
ในฉากเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับความปรารถนาท่ีต้องการส่ือถึงภาพฝัน เช่น  

- การเพิ่มภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กมาเดินจูงมือกับอุ้มเพื่อส่ือถึงภาพครอบครัวที่สมบูรณ์  
- การเพิ่มภาพของชายแก่ท่ีก าลังรับน้ าเพื่อส่ือถึงการอโหสิกรรมต่อกัน  
- การเพิ่มภาพสัตว์เล้ียงเช่น สุนัขเข้าไปในภาพของหญิงชราเพื่อส่ือถึงความเป็นเพื่อน

แท้ 
- การเพิ่มภาพดอกชบาในภาพคนสนามหลวงทุกภาพ โดยเฉพาะภาพแม่ชีท่ีถือดอก

ชบาท่ีใหญ่ผิดปกติแทนร่มเพื่อส่ือถึงวิถีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์ล้วนอยู่
นอกกรอบของสังคม 

จากนั้นจึงเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วย ภาพพิมพ์ของคนสนามหลวงบนผ้าใย
สังเคราะห์เนื้อบางสีเหลือง ปากกาเคมีหัวสักหลาดสีทองขนาด 2.0มิลิเมตร กากเพชรสีทอง 

- ท าการขยายภาพถ่ายคนสนามหลวงด้วยการพิมพ์ลงบนผ้าใยสังเคราะห์สีเหลืองท่ีมี
เนื้อผ้าบางเบา 
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- น าปากกาเคมีสีทองมาวาดทับลงบนร่างกายของภาพคนสนามหลวงเป็นภาพลายเส้น
รอบนอกจากภาพพระนางและใช้การแต้มสีทองเป็นจุดเพื่อให้เกิดน้ าหนัก จากนั้นจึง
น ากากเพชรสีทองโรยบนภาพเครื่องแต่งกายของตัวละคร 

-การสร้างภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยวิธีการพิมพ์ลงบนผ้าใยสังเคราะห์สีเหลือง

แล้วน ามาปะติดลงบนผ้าสีเหลืองอมทองแล้วจึงน ามาตัดเป็นรูปทรงสามเหล่ียมของจ่ัว

บ้าน 

ตารางที่ 12 การสร้างภาพแทนความสัมพันธ์ของตัวละครกับคนสนามหลวงในด้านภาพฝัน 
 

 

เร่ืองเล่าชีวิตคนสนามหลวง 
 

 

สังข์ทองกับมหาเวสสันดรชาดก 

 

ความรักของคนสนามหลวง ท่ีไม่ได้มองกัน
ท่ีรูปลักษณ์ภายนอกแต่จะดูจากพฤติกรรม นิสัยใจ
คอว่าสามารถช่วยกันท ามาหากินและยอมรับอดีต
ของอีกฝ่ายได้เช่น ในกรณีของป้าพรกับลุงสมปอง
และโจ้อุ้ม 
 

 
 

 

นางรจนาเป็นลูกสาวของท้าวสามล 
จิตใจดี ไม่มองคนแต่เพียงภายนอก นางรจนา
จึงเสี่ยงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะเพราะเห็นความ
งามภายใน 
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เร่ืองเล่าชีวิตคนสนามหลวง 
 

 

สังข์ทองกับมหาเวสสันดรชาดก 

 

การแสวงหาบ้านหรือครอบครัวของคน
สนามหลวง แม้คนสนามหลวงจะต้องมีความ
เป็นอยู่ท่ีล าบากยากแค้นบนท้องถนน แต่การได้
เสียสละเพื่อคนท่ีรักท าให้พวกเขาตายตาหลับได้
อย่างสงบเช่น โจ้กับอุ้มและป้าพรกับสมปอง 

 
 

 
 
 

 

กัณฑ์วนปเวสน์ คือ พระเวสสันดรทรงพระ
นางมัทรีและพระชาลี พระกัณหาเสด็จไปถึงเขา
วงกตในป่าหิมพานต์ 
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เร่ืองเล่าชีวิตคนสนามหลวง 
 

 

สังข์ทองกับมหาเวสสันดรชาดก 

 

ความรักของแม่ ท่ีมี ต่อลูกและสามีการ
เสียสละความสุขและศักด์ิศรีของลูกผู้หญิงเพื่อ
ความอยู่รอดของครอบครัว แม้ตนเองจะต้อง
เจ็บปวด เช่น ป้าสมพรท่ียอมขายบริการทางเพศ
เพื่อหาเลี้ยง ครอบครัวแม้ในท่ีสุดจะถูกลูกสาว
และสามีทอดท้ิง 

 

 

 
 
 

 

กัณฑ์มัทรี คือ พระนางมัทรีเสด็จกลับจาก
หาผลไม้ได้ออกตามหาสองกุมารตลอดท้ังคืน จน
สลบไป เมื่อทรงฟื้นแล้วพระเวสสันดรตรัสเล่า
ความจริงเกี่ยวกับสองพระกุมาร พระนางจึงทรง
อนุโมทนาด้วย 
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เร่ืองเล่าชีวิตคนสนามหลวง 
 

 

สังข์ทองกับมหาเวสสันดรชาดก 

 

การท่ีสังคมมองภาพคนสนามหลวงในเชิงลบ
มองว่าเป็นคนบ้า ขยะสังคม หรืออาชญากร อาทิ 
ลุงชัยพรท่ีมีการศึกษาสูงแต่ถูกรังเกียจขับไล่เวลา
ไปเข้าห้องสมุดพี่เพชรและพี่ เคราท่ีเป็นคนท า
อาชีพสุจริตด้วยการเก็บของเก่าแต่คนจะมองว่า
เป็นคนบ้าข้ีขโมย ลุงสมบูรณ์ทีเป็นชายตาบอดแต่
สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างน่าท่ึง 

 

 
 

 

พระสังข์เป็นเจ้าชายท่ีเกิดในหอยสังข์ถูก
กล่าวหาว่าเป็นกาลกิณีจนต้องออกจากเมืองและ
พลัดพรากจากแม่ เจ้าเงาะเป็นร่างแปลงของพระ
สังข์ มีรูปเป็นทอง หน้าตาน่าเกลียดบ้าใบ้ท าให้
คนท่ัวไปรังเกียจเห็นเป็นตัวตลกแต่มีพลังวิเศษ
และสามารถเหาะเหิรเดินอากาศได้อย่างรวดเร็ว 
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การสร้างภาพแฝงนัยด้านภาพฝันของคนสนามหลวงที่เสร็จแล้ว 
 

 
 

 
 

 
  
ภาพที่ 118 การสร้างภาพแฝงนัยด้านภาพฝันของคนสนามหลวง 
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ภาพที่ 119 ภาพแฝงนัยด้านภาพฝันของคนสนามหลวง 
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กระบวนการสร้างสรรค์ภาพหลอนบนผนังด้านใน 

การสร้างโลกแฟนตาซีด้านภาพหลอนของคนสนามหลวงนั้นเกิดจากความวิตกกังวลต่อ
การจับกุมของเจ้าหน้าท่ีรวมท้ังความทุกข์จากความรู้สึกผิดจากเหตุการณ์ความผิดพลาดในอดีต ซึ่ง
คนสนามหลวงเช่ือว่า เป็นเวรกรรมของตนเองท าให้พวกเขาต้องเผชิญกับผลแห่งบาปกรรมต่างๆ
เสมือนการตกอยู่ในขุมนรก ซึ่งนรกในมโนคติของไทยจะเช่ือมโยงเกี่ยวกับผลแห่งความทุกข์เวทนา
ของการกระท าท่ีช่ัวร้าย 

ผุ้วิจัยได้จ าลองภาพคนสนามหลวงท่ีใช้ชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานโดยใช้การสร้างภาพ
แทนของหมู่สัตว์นรกท่ีต้องทุกข์รมานด้วยผลบาปจะมีรูปร่างบูดเบ้ียวเกินจริง ร่างกายผอมโซ เปลือย
เปล่าเต็มไปด้วยลูกไฟท่ีลุกโพรงตามเนื้อตัวและฝูงนกกาตามจิกตีอยู่ตลอดเวลาเพื่อส่ือแสดงถึงความ
ไม่เท่ียงแท้ของร่างกายตามคติทางพุทธศาสนา ซึ่งลูกไฟท่ีลุกโพรงเป็นสัญลักษณ์ของตัณหาหรือความ
อยากอันเป็นต้นทางแห่งความทุกข์  การน าฉากภาพนรกในงานจิตรกรรมเรื่องไตรภูมิฉบับอนุรักษ์
อักษรธรรมอีสานมาใช้ประกอบในการสร้างภาพหลอนของคนสนามหลวงอาทิ การใช้สีเพื่อส่ือ
สัญลักษณ์แสดงความเป็นนรกภูมิได้แก่ สีเทา สีคราม สีน้ าตาลและสีแดงในการสร้างฉากนรก โดยสี
แดงจะใช้แทนสัญลักษณ์ของไฟนรกและบาปกรรมท่ีลุกไหม้ในตัวสัตว์นรก ขณะท่ีสีครามหรือสีเทาใช้
เป็นสัญลักษณ์แห่งการลงโทษจากอาวุธที่เป็นเหล็กท่ีใช้ในการลงโทษและมีนัยะแสดงถึงความหนาว
เหน็บ ยังเป็นเครื่องหมายแสดงความมืดมัวไร้แสงสว่างอีกด้วย ดังนั้นการใช้สีแดงกับสีเทาควบคู่กัน
จึงเป็นสีประจ าของฉากนรกเสมือนการน าความหนาวเย็นสุดขั้วกับความร้อนสุดขั้วเข้าไว้ด้วยกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 120 ฉากในสมุดภาพไตรภูมิพื้นบ้านท่ีน ามาใช้เป็นภาพต้นแบบของสัตว์นรก 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการสร้างภาพบุคคลในจินตนาการเพิ่มเติมเข้าไปในฉากเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ให้กับเรื่องราวที่ต้องการส่ือ เช่น  

- การวาดภาพลูกไฟท่ีลุกโพรงอยู่ตามร่างกายของสัตว์นรกด้วยปากกาเคมีสีเงินและใช้การ
แต้มสีแดงอมส้มเป็นจุดเพื่อให้เกิดน้ าหนัก จากนั้นจึงน ากากเพชรสีส้มอมทองโรยบนภาพลูกไฟอีกาไฟ 

- การวาดภาพอีกาไฟท่ีบินจิกตีร่างกายของภาพต้นแบบด้วยปากกาเคมีสีเงินและใช้การ
แต้มสีเทาอมด าเป็นจุดเพื่อให้เกิดน้ าหนัก วาดเปลวไฟลงบนปีกนกจากนั้นจึงน ากากเพชรสีส้มอมทอง
โรยบนภาพเปลวไฟ 

จากนั้นจึงเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วย ผ้าใยสังเคราะห์สีเทา ปากกาเคมีหัว
สักหลาดสีเงินขนาด 2.0 มิลลิเมตร กากเพชรสีเงินอมทอง 

- ท าการขยายภาพถ่ายคนสนามหลวงด้วยการพิมพ์ลงบนผ้าใยสังเคราะห์สีเทาท่ีมีเนื้อผ้า
บางเบา  

- น าปากกาเคมีสีเงินมาวาดทับลงบนร่างกายของคนสนามหลวงด้วยภาพลายเส้นรอบนอก
ของผีหรือสัตว์นรกท่ีแสดงความทุกข์ทรมาน 

- การสร้างภาพอนุสาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งหรือจันทิ ด้วยวิธีการพิมพ์บน

ผ้าใยสังเคราะห์สีเทาแล้วน ามาปะติดลงบนผ้าสีนิลอมทองแล้วจึงน ามาตัดเป็นรูปทรงของสามเหล่ียม

ของจ่ัวบ้าน  

จากนั้นน าแต่ละภาพมาตัดออกตามแนวยาวขนาด 10 เซนติเมตร เพื่อน ามาติดลงบนรั้วแต่

ละช่องต่อไป โดยน าภาพแต่ละคู่มาติดสลับด้านกันไปมาโดยก าหนดให้การติดภาพฝันรับกับมุมมอง

ทางเข้า ส่วนภาพหลอนจะติดให้รับกับมุมมองทางออก 
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ภาพที่ 121 ภาพผลงานโลกแบบดิสโทเปียของคนสนามหลวงบนผนังด้านใน 
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การสร้างสรรค์โลกแฟนตาวีของคนสนามหลวงด้วยวิธีการสร้างร่างผสม 
ผู้วิจัยต้องการน าเสนอโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงท่ีมีมโนภาพของความทับซ้อน 

คลุมเครือจากภาพฝันและภาพหลอน ด้วยการน าภาพประติมากรรมเทวสตรีบริเวณลานน้ าพุตรงข้าม
กรมศิลปากร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการให้และความเมตตาจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
พื้นท่ีความเป็นอื่นท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนสนามหลวงคือ เป็นพื้นท่ีซึ่งคนสนามหลวงไปรวมกัน
เพื่อขายอาหารนกพิราบและเก็บขวดน้ าพลาสติกจากถังขยะไปขายเพราะมีนักท่องเท่ียวมาถ่ายภาพ
กับฝูงนกพิราบสนามหลวงเป็นจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างหุ่นเรซิ่นเลียนแบบท่าทางของ
ประติมากรรมเทวสตรี โดยเปล่ียนหอยสังข์ในมือเป็นขวดน้ าพลาสติกแทนและผสมร่างของผู้หญิง
สนามหลวงท่ีมีใบหน้าท่ีผิดปกติ แต่งกายสกปรก มีบาดแผลท่ัวร่างกาย การผสมกันของร่างเทวสตรี
กับผู้หญิงสนามหลวงเป็นการแสดงความหมายร่วมกันคือ การให้ความสุขกับผู้คนในพื้นท่ีแห่งนี้ 
รวมทั้งผู้วิจัยได้น ารูปทรงของนกพิราบสนามหลวงมาผสมลงไปในร่างด้วยการมีปากเป็นจะงอยแหลม
และมีปีกท่ีเป็นถุงพลาสติกสีด าท่ีงอกออกมาจากแผ่นหลังของเธอ ดังนั้นร่างผสมในลักษณะสามมิตินี้
จึงเป็นภาพตัวแทนโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงท่ีสะท้อนโลกอุดมคติของเทวสตรี ผู้หญิง
สนามหลวงและนกพิราบ ท่ีเคยเป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความอิสระในการใช้ชีวิต แต่ก็แฝงไว้ด้วย
ความทุกข์จากการถูกตีตราว่าเป็นส่ิงต้องห้ามในพื้นท่ีสักด์ิสิทธิ์เพราะเป็นอันตรายและความสกปรก
ของผู้หญิงสนามหลวงกับนกพิราบ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย 
- เครื่องแต่งกายส าเร็จรูปอาทิ ผ้าสไบ เครื่องประดับศีรษะและแขน ปีกนางร า ซึ่งเป็น

พลาสติกสีทอ 
- แผ่นพลาสติกไวนิล ผ้าใยสังเคราะห์สีเทา กาวยาง 
- วัสดุเหลือใช้ต่างๆเช่น ขวดน้ าพลาสติก เศษผ้าขนหนู ถุงพลาสติกสีต่างๆ เชือกฟาง 

กระบวนการสร้างสรรค์ร่างผสม 
เมื่อได้โครงร่างของประติมากรรมเทวสตรีท่ีท าจากเรซิ่นมาแล้ว จึงน ามาแต่งกายเลียนแบบ

ให้คล้ายคลึงกับประติมากรรมต้นแบบ แต่เครื่องแต่งกายนั้นจะใช้วัสดุเหลือใช้จ าพวก เศษผ้าขนหนู 
ผ้าลูกไม้ ผ้ายืด ถุงพลาสติกสีด าและผ้าขาวบางน ามาย้อมสีฟ้าอมเทา ส่วนผิวเนื้อของผู้หญิงจะน าใย
โพลีเอสเตอร์มารองก่อนจะคลุมทับด้วยถุงน่องย้อมสีเนื้ออมแดงแล้วจึงเย็บต่อกันท่ัวร่างเพื่อให้ดู
เหมือนผิวของคนจริง จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างปีกหนึ่งข้างบนแผ่นหลังด้านซ้ายของผู้หญิงซึ่งเป็นก าร
ผสมผสานระหว่างผ้าสีทองกับถุงพลาสติกสีด าท่ีปะติดอยู่บนแผงของปีก ส่วนท่ีแผ่นหลังด้านขวาจะ
เป็นปีกท่ีห้อยลงมาเป็นถุงพลาสติกใบใหญ่กองอยู่ข้างตัวเพื่อแสดงการเก็บขวดนั่นเอง 
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ร่างผสมของนกพิราบสนามหลวง  
ผู้วิจัยได้สร้างร่างผสมของนกพิราบสนามหลวงท่ีมีความสัมพันธ์กับโลกแฟนตาซีของคน

สนามหลวง เนื่องจากการขายอาหารนกพิราบสนามหลวงเป็นอาชีพท่ีอยู่คู่กับคนสนามหลวงมาช้า
นาน และมีความเป็นชายขอบเช่นเดียวกับคนสนามหลวงคือ รักอิสระ รักถิ่นฐานบ้านเกิด แต่มีชะตา
กรรมเดียวกันคือ เป็นอันตรายท่ีต้องก าจัดให้หมดไปจากสังคม ผู้วิจัยได้น าขวดพลาสติก ถุงพลาสติก
และเศษกระดาษท่ีมีภาพคนสนามหลวงมาประกอบสร้างเป็นรูปทรงของนกพิราบสนามหลวงด้วย
วิธีการตัดปะผูกยึดสานเข้าด้วยกันของวัสดุ นกพิราบท่ีเกิดจากร่างผสมของวัสดุเหลือใช้จะมีความ
หลากหลายของขนาดและรูปร่างท่ีผิดปกติไปจากความเป็นจริง บางตัวมีสีสันสดใสไปจนถึงสีด ามืด
หม่น โดยนกพิราบฝูงนี้จะกระจายตัวหากินอยู่ท่ีฐานโดยรอบร่างผสมของประติมากรรม  

 

 
 

ภาพที่ 122 ภาพร่างผลงานผู้หญิงสนามหลวง 



  
 

 

245 

  
 

 
 

ภาพที่ 123 ภาพแสดงวัสดุท่ีมีความแตกต่างบนรูปป้ันผู้หญิง 
 
 



  
 

 

246 

 

 
 

ภาพที่ 124 ภาพแสดงร่างผสมของนกพิราบสนามหลวงจากเศษวัสดุ 
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ผลงานร่างผสมของประติมากรรมและนกพิราบสนามหลวงท่ีเสร็จสมบูรณ์ได้น าไปติดต้ัง
บริเวณด้านในของบ้านตรงกลางสนามหญ้าเทียมสีขาว โดยให้ประติมากรรมร่างผสมหันหน้าไปทาง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีฝูงนกพิราบสนามหลวงกระจายตัวอยู่รอบๆ ซึ่งถ้ามองโดยไม่สังเกต
จะเห็นเป็นเพียงกองขยะท่ีมาจากขวดพลาสติกและถุงพลาสติกเท่านั้น 
 

การสร้างโลกแฟนตาซีด้วยร่างผสมที่เสร็จสมบูรณ์    

 

 

ภาพที่ 125 การสร้างโลกแฟนตาซีด้วยร่างผสม 
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ภาพที่ 126 รายละเอียดการสร้างโลกแฟนตาซีด้วยร่างผสม 
 

 

 



  
 

 

249 

- ภาพผลงานด้านใน มองจากทางเข้าเป็นโลกแฟนตาซี ด้านภาพฝัน 
 

 

    

 

ภาพที่ 127 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพฝัน ผนังด้านในทางซ้ายและตรง
กลาง 
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ภาพที่ 128 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพฝัน บนผนังด้านในทางขวา 
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-ภาพผลงานด้านใน มองจากด้านในสุด โลกแฟนตาซีด้านภาพหลอน 

 
 

     
 

     
    

 

ภาพที่ 129 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพหลอน ผนังด้านในทางซ้ายและ
ทางออก 
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ภาพที่ 130 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ แสดงโลกแฟนตาซีด้านภาพหลอน ผนังด้านในทางขวา 
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การวิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุง 

ผลงานชุดนี้สามารถส่ือถึงการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
และมีการน าเทคนิควิธีการสร้างภาพแฝงนัยด้วยงานจิตรกรรมไทยประเพณีมาใช้ในการสร้างสรรค์ 
และน าการเดินเพื่อมองภาพแฝงนัยโดยอาศัยการเดินแบบคนสนามหลวงมาใช้เพื่อให้ผู้ชมได้เกิด
มุมมองใหม่ในการรับรู้โลกของคนสนามหลวงมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการสร้างร่างผสมจาการผสมกัน
ระหว่างความสูงส่งของประติมากรรมต้นแบบกับความไร้ค่าของผู้หญิงสนามหลวง การน าวัสดุมันวาวท่ี
ส่ือถึงความสูงส่งกับการน าถุงพลาสติกสีด ามาใช้ร่วมกันบนเรือนร่างผสม การผสมผสานการใช้วัสดุท่ีมี
ความหลากหลายโดยเฉพาะถุงพลาสติกและขวดน้ าพลาสติกท่ีน ามาสร้างสรรค์เป็นนกพิราบในขนาด
และโทนสีท่ีต่างกันไป สามารถส่ือถึงมโนภาพหลอนกับมโนภาพฝันท่ีเกิดขึ้นควบคู่กันได้ นอกจากนี้
ผลงานยังสามารถแสดงโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงท่ีเกิดควบคู่กันได้อย่างชัดเจนด้วยกันสร้างโทน
สีขัดแย้ง ลักษณะตัวละคร และสัญลักษณ์ท่ีแสดงสวรรค์กับนรก 

จากการพูดคุยกับผู้ชมท าให้ทราบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ชอบโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงใน
ด้านภาพหลอนหรือแดนนรกเพราะให้ความรู้สึกน่าหวาดกลัว และผู้ชมสามารถจดจ าประติมากรรม
ร่างผสมได้ว่าเป็นประติมากรรมเทวสตรีท่ีอยู่ตรงข้ามกรมศิลป์ นอกจากนี้ยังมีผู้ชมหลายท่านท่ีสงสัยว่า
เหตุใดผลงานศิลปะของผู้วิจัยจึงมีความสวยงามท้ังท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสนามหลวงซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่า ผู้คนยังคงยึดติดกับความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไร้บ้านในแง่มุมเดิมๆ  อยู่ ซึ่งการมาชม
ผลงานวิยานิพนธ์ชุดนี้ย่อมท าให้เขาเกิดความเข้าใจในแง่มุมชีวิตของคนไร้บ้านมากยิ่งขึ้น 

5.3 สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในโครงการ ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี : การสร้าง

โลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงเป็นจ านวน 2 ชุดคือ ผลงานช้ินท่ี 1“บ้านหลวง”(2559) ขนาด 

5×5×2.5 เมตร เทคนิคจัดวางส่ือผสม และ ผลงานช้ินท่ี 2 “บ้านหลวง : ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี”(2561) 

ขนาด 4×10×2.5 เมตร เทคนิคจัดวางส่ือผสม ผลงานท้ังสองช้ินนี้ได้สะท้อนให้เห็นภาพการสร้างโลก

แฟนตาซีของคนสนามหลวงซึ่งสะท้อนมโนภาพแฝงนัยท่ีเกิดขึ้นควบคู่กันระหว่างภาพฝันของปรารถนา

ท่ีจะใช้ชีวิตในบ้านหลวงอย่างสงบสุข อิสระรื่นรมย์ด้วยความรักและศรัทธาในส่ิงสูงส่ง  กับมโนภาพ

หลอนจากความรู้สึกวิตกกังวลในชีวิตท่ีต้องเผชิญกับการไล่ล่าจับกุม ความทรงจ าในอดีตท่ีขมขื่น

เหมือนตกอยู่ในนรก ดังนั้นโลกแฟนตาซีจึงเป็นกลไกการสร้างดุลยภาพของ ชีวิตคนสนามหลวงเพื่อ

เยียวยาตนเองจากภายในให้เกิดความหวังและความภาคภูมิใจในตัวเองบนฐานของการค้นพบ
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ความหมายในชีวิต ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าผลงานเข้าสู่การวิเคราะห์ผ่านแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการ

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 พื้นที่ของความเป็นอื่น 

พื้นท่ีของความเป็นอื่นเป็นพื้นท่ีในจินตนาการของความฝันท่ีน าเอาองค์ประกอบของ
ภาพลักษณ์ ภาพตัวแทนหรือสัญลักษณ์ต่างๆ มาส่ือความหมายแทนพื้นท่ีท่ีมีชีวิต มีการกระท าหรือ
ลักษณะสร้างความก ากวมให้กับตัวเอง มีร่องรอยของการต่อรองกับระบบ กฎเกณฑ์หรือประดิษฐ์
กรรมทางพื้นท่ีของสังคม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพื้นท่ีของความเป็นอื่นของคนสนามหลวงด้วยการท า
แผนท่ีเดินดินจนได้ผลว่า คนสนามหลวงมีความผูกพันกับพื้นท่ีสนามหลวงอย่างมาก โดยมีการ
เช่ือมโยงวิถีชีวิตกับสนามหลวงในลักษณะของพื้นท่ีเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ี
เช่ือมโยงกับคนสนามหลวงในเรื่องการท ามาหากิน และมีความเช่ือในโลกอุดมคติของพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
เป็นท่ีพักพิงทางใจผ่านค าว่า บ้านของพ่อ หรือบ้านหลวง อย่างไรก็ดีคนสนามหลวงต้องเผชิญกับพื้นท่ี
ของความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในอดีตจากการชุมนุมทางการเมืองและการจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวงของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในปัจจุบันด้วยการล้อมรั้วสนามหลวง ดังนั้นการสร้างพื้นท่ีบ้านในจินตนาการของคน
สนามหลวงจึงเป็นมีลักษณะของ “บ้านในเชิงความรู้สึก” ซึ่งไม่ใช่บ้านในเชิงกายภาพ โดยผู้วิจัยได้
สร้างรูปทรงหลักในผลงานผ่านสัญลักษณ์ของรูปทรงบ้านท่ีผสมกับแนวรั้วสนามหลวงและสนามหญ้า
เทียมพลาสติกสีขาว รูปทรงท่ีเกิดจากการผสมส่ิงท่ีมีความขัดแย้งในเชิงความหมายเข้าด้วยกันนี้
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาวะการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
สนามหลวงเป็น “บ้าน” ท่ีเป็นภาพฝันหรือความปรารถนาท่ีเป็นไปไม่ได้ในการเข้าไปอยู่อาศัยเหมือน
เช่นในอดีตท่ีเคยเป็นโรงแรมล้านดาวส าหรับประชาชนทุกคน ในผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งสองช้ินผู้วิจัยได้
สร้างรูปทรงของบ้านท่ีไม่มีหลังคาและผนังก็เป็นเพียงแนวรั้วโปร่งบางท่ีไม่แข็งแรง รวมท้ังผืนหญ้า
เทียมสีขาวท่ีสะอาดแต่ดูว่างเปล่าจนรู้สึกไม่แน่ใจว่า สามารถเดินเข้าไปภายในได้หรือไม่ แต่เมื่อผู้ชม
เดินส ารวจภายในบ้านจะพบว่า มีภาพของคนสนามหลวงปรากฏบนแนวรั้วภายในบ้านท่ีดูคลุมเครือ 
ซึ่งการออกแบบบ้านหลวงในลักษณะดังกล่าวผู้วิจัยต้องการส่ือว่า สนามหลวงเป็นภาพฝันของบ้านใน
เชิงความรู้สึกท่ีคนสนามหลวงไม่สามารถพักอาศัยได้ในความเป็นจริง เพราะสนามหลวงกลายเป็น
พื้นท่ีประดิษฐกรรมของ “ความบริสุทธิ์ผุดผ่องน่ายกย่องบูชา” ดังนั้นคนสนามหลวงจึงไม่สามารถอยู่
บนผืนหญ้าอันศักดิ์สิทธิ์ได้ พวกเขาจึงอาศัยเกาะเกี่ยวแฝงเร้นอยู่ในพื้นท่ีต้องห้ามผ่านแนวรั้วของบ้าน
หลวงท่ีพวกเขาผูกพันนั่นเอง 
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การสร้างรูปทรงบ้านหลวงเพื่อสะท้อนนัยยะถึงการก าหนดเขตแบ่งแยกระหว่างภายในและ
ภายนอก ผ่านเข้าและลอดออก โดยรูปทรงของบ้านกับรั้วยังมีความหมายของการแบ่งแยก
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายใน ความเป็นส่วนตัวกับสาธารณะ บ้านหลวงจึงมี
ลักษณะเป็นประติมากรรมแบบเปิดคือ ผู้ชมสามารถเข้าไปในพื้นท่ีของบ้านหลวงได้ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดให้บ้านหลวงในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ีสองมีลักษณะพื้นท่ีภายนอกเป็นโลกของความจริงท่ี
ผู้ชมจะรับรู้ผ่านภาพถ่ายของคนสนามหลวงบนพลาสติกไวนิลท่ีถูกติดต้ังบนแนวรั้วด้านนอกของ
รูปทรงบ้าน และเมื่อผู้ชมก้าวผ่านประตูสู่พื้นท่ีภายในบ้านหลวง พวกเขาจะเข้าสู่โลกแฟนตาซีท่ีอยู่
ภายในจิตใจของคนสนามหลวงซึ่งประกอบด้วยมโนภาพฝันและภาพหลอนท่ีเกิดขึ้นควบคู่กัน ดังนั้น
การสร้างรูปทรงท่ีแสดงพื้นท่ีของความเป็นอื่นในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ีสองนั้นสามารถส่ือถึงความ
เป็นบ้านหลวงในปัจจุบันได้ ในขณะท่ีผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ีหนึ่งนั้นก็สามารถส่ือถึงภาพบ้านหลวง
ในอดีตท่ีเคยเป็นโรงแรมล้านดาวได้เช่นเดียวกัน  

5.3.2 การสร้างโลกแฟนตาซี  

การสร้างโลกแฟนตาซี (Phantasmagoria) หมายถึง มโนภาพอันเกิดจากจิตท่ีหมกมุ่นกับ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนท าให้ส่ิงนั้นปรากฏให้เห็นตรงหน้าราวกับมีอยู่จริง หรือการเกิด “ภาพลวงตา” นั่นเอง 
มโนภาพในโลกแฟนตาซีจะปรากฏให้เห็นเป็นภาพอยู่เบ้ืองหน้า ประกอบด้วยสองลักษณะคือ ภาพฝัน
และภาพหลอนท่ีเกิดขึ้นควบคู่กัน การสร้างโลกแฟนตาซีเป็นการสะท้อนความปรารถนา (Desire) อัน
เกิดจากส่ิงท่ีขาดหายหรือไม่มีในชีวิต ส่ิงนี้จะกระตุ้นความปรารถนาให้มนุษย์สามารถขับเคล่ือนหรือ
ก้าวไปข้างหน้าได้ ดังนั้นพลังของความหวังจึงเป็นการไขว่คว้ารอคอยความสุขอันเป็นส่ิงท่ีทุกคน
ปรารถนาอย่างไร้จุดหมายปลายทาง ดังนั้นการสร้างโลกแฟนตาซีเป็นส่ิงท่ีให้ความหวัง ท าให้ชีวิต
สามารถด าเนินต่อไปได้ท่ามกลางสภาวะซึมเศร้า หดหู่ ไร้ทางออก การอยู่กับความหวังจึงเป็นทางออก
ท่ีดีกว่าการพบความจริงท่ีว่า ชีวิตของเราไม่เหลืออะไรให้หวังอยู่เลยหรือมีแต่ความว่างเปล่า  

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ีสองมีการศึกษาวิถีชีวิตของคนสนามหลวงอย่างรอบ

ด้านมากกว่าในผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่หนึ่ง ดังนั้นวิธีการน าเสนอในประเด็นการสร้างโลกแฟนตาซีจึง

มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้เลือกน าเสนอผลงานด้วยศิลปะจัดวางส่ือผสมเนื่องจากต้องมีการ

สร้างพื้นท่ีเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมได้เปิดประสบการณ์เพื่อเข้าถึงโลกภายในจิตใจของคนสนามหลวง

ด้วยการสร้างรูปทรงบ้านหลวงท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นมาในผลงานวิทยานิพนธ์ท้ังสองช้ิน ซึ่งผลจากการ

ท างานในช้ินท่ีหนึ่งยังแสดงมโนภาพของภาพฝันกับภาพหลอนได้ไม่ดีพอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไข
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ในผลงานช้ินท่ีสองด้วยการสร้างภาพแฝงนัยท่ีสอดคล้องกับการเดินของผู้ชมและบรรยากาศของ

สวรรค์กับนรกให้มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน 

การเดินเท้าและการมองเห็นภาพแฝงนัย 

วิธีการเดินเท้าของนักท่องเท่ียวกับคนสนามหลวงนั้นเป็นวิธีการเดียวกันเมื่ออยู่ในพื้นท่ี
สนามหลวง เพราะการท่องเท่ียวเมืองเก่าจ าเป็นต้องใช้การเดินส ารวจโบราณสถาน ชุมชนหรือภูมิทัศน์
ข้างทาง ดังนั้นการเดินเพื่อมองเห็นจึงเป็นวิธีการส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ในการเข้าสู่โลกแฟนตาซีของ
คนสนามหลวง 

เนื่องจากดวงตาแต่ละคู่ของผู้ชมผลงานต่างมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและมีไว้ เพื่อรับใช้
จุดประสงค์ของมนุษย์แต่ละคนเช่นกัน ลองพิจารณาดูจากฉากเหตุการณ์ท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปในท้อง
สนามหลวงดังนี้ คนหนึ่งมองว่าพื้นท่ีสนามหลวงควรอนุรักษ์ให้เป็นพื้นท่ีสะอาดบริสุทธิ์ใช้ประกอบ
พิธีกรรมส าคัญเท่านั้น อีกคนหนึ่งเห็นว่า ควรน าท่ีดินมาพัฒนาให้เป็นลานจอดรถบัสเพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียว อีกคนหนึ่งกลับมองว่าควรท าเป็นพื้นท่ีสาธารณะแบบในอดีต หรือการมองประเด็น
เกี่ยวกับคนไร้บ้านอาทิ คนหนึ่งมองเห็นความสกปรก อีกคนหนึ่งมองเห็นความเป็นมิจฉาชีพ คนหนึ่ง
มองเห็นความงามของการแต่งกาย อีกคนเห็นเป็นคนบ้าท่ีอันตราย ขยะสังคม และหลายคนอาจเลือก
ท าเป็นมองไม่เห็น 

ตัวอย่างเหล่านี้ช้ีให้เห็นวิธีการมองโลกผ่านดวงตาท่ีเรามีในฐานะผู้ท่ีรับรู้โลกทัศน์ความ
เป็นไปของสังคมท่ีด ารงอยู่ร่วมกัน ดังนั้นเราจะเป็นอิสระจากวิธีการมองโลกแบบเดิมได้ดังนี้ 

วิธีหนึ่งท่ีเราใช้ควบคุมได้แก่ การหลับตาเพื่อเล่ียงไม่ให้เห็นส่ิงท่ีเราไม่ต้องการเช่ือ 
วิธีท่ีสองคือ การลืมตามองส ารวจเพื่อค้นหาส่ิงท่ีเราไม่รู้จัก โดยการจับตามองส่ิงต่างๆ อย่าง

ท่ีเคยมีมาโดยตลอด หรือไม่ก็ท าให้นัยน์ตาของเราหันไปมองตรงท่ีท่ีมันไม่เคยถูกมองเห็นมาก่อนก็ได้ 
หากเรามองทุกส่ิงอย่างพิจารณา และพยายามมองโลกในมุมท่ีเคยมองข้ามไป โลกท่ีเราเห็น

จะมีความน่าสนใจมากขึ้น และท าให้เรามีใจกว้างขึ้นและเห็นโลก “เป็นจริง” ยิ่งกว่าท่ีเคย (เดนิส วูด, 
2554) 

ด้วยเหตุนี้ การมอง จึงเป็นวิธีท่ีผู้คนใช้เพื่อท าให้โลกมีตัวตนโดยใช้นัยน์ตาของเราสร้างโลกท่ี
เรามองเห็น เนื่องจากคนเราจะมีภาพของโลกแบบหนึ่งอยู่ในหัว จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะโน้มน้าวให้เขา
มองเห็นข้อดีหรือมีทัศนะการมองโลกแบบอื่นๆ ได้ ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องต้ังค าถามกับตนเองเสมอว่า 
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“โลกท่ีเรารู้จักนั้นย่อมข้ึนอยู่กับว่าเรามองมันอย่างไร” หรือ “ภาพนี้จะมีหน้าตาอย่างไรเมื่อพิจารณา
จากมุมมองท่ีแตกต่างกัน” 

การช่วยให้ดวงตาเห็นมุมมองท่ีหลากหลายขึ้นจึงต้องพึ่งพาอวัยวะในร่างกายเพื่อช่วยเหลือ 
ซึ่งส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของดวงตาคือ ‘เท้า’นั่นเอง เพราะโดยปกติส่ิงต่างๆ บนโลกจะไม่เคล่ือนท่ีมาให้เรา
มองเห็น แต่ดวงตาของเราต้องเคล่ือนท่ีเพื่อให้มันไปอยู่ตรงน้าส่ิงต่างๆ ดวงตาแต่ละข้า งสามารถ
เคล่ือนท่ีจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง และมองไปรอบๆ ด้วยศีรษะท่ีหันไปมาได้ ด้วยล าตัวที่ต้ังอยู่
บนขาและเท้าท้ังสองข้าง พวกมันสามารถน าพาดวงตาไปได้ทุกหนทุกแห่ง เพื่อให้เรามีมุมมองท่ี
หลากหลายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อให้เห็นส่ิงต่างๆ จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไป
ซ้าย ใกล้และไกล ท้ังกลางวันและกลางคืน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการให้ผู้ชมสวมบทบาทเป็นนักท่องเท่ียวท่ีต้องอาศัยการเดินส ารวจมองดู
ส่ิงต่างๆ ท่ีบ้านหลวงแห่งนี้ ซึ่งโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงจะปรากฏให้เห็นด้วยเงื่อนไขจากการท่ี
ผู้ชมต้องเดินส ารวจโดยรอบพื้นท่ีสนามหลวง เพราะผู้วิจัยต้องการจ าลองสถานการณ์จริงท่ีคน
สนามหลวงมักจะนั่งอยู่ตามริมรั้วข้างถนนโดยมีผู้คนเดินผ่านไปมา หลายคนมองเห็นหลายคนอาจ
แกล้งไม่เห็นหรือไม่สนใจ ซึ่งผู้วิจัยตระหนักว่าการมองเห็นคนสนามหลวงหรือคนไร้บ้านคือ ส่ิงแรกที่จะ
ช่วยสร้างการยอมรับและน าไปสู่ความเข้าใจในเชิงลึกได้ 

5.3.3 การสร้างภาพแฝงนัยและร่างผสม 

ในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ีสองผู้วิจัยได้น าวิธีการสร้างภาพแฝงนัยท่ีประยุกต์มาจาก
วัฒนธรรมการสักของกลุ่มผู้ป่วยทางจิตท่ีสร้างสรรค์รอยสักเป็นภาพแฝงนัยบนร่างกาย เพื่อส่ือถึงอัต
ลักษณ์ตัวตนท่ีย้อนแย้งของผู้ป่วยเพื่อบอกกับสังคมว่า พวกเขาเป็นคนปกติแต่ในขณะเดียวกันพวกเขา
ก็ต้องการความเข้าใจ  นัยส าคัญของการสร้างภาพแฝงนัยคือ เมื่อมองในมุมตรงภาพจะมีลักษณะ
คลุมเครือและก ากวม วิธีการเข้าใจความหมายของภาพจึงต้องมองแบบกลับด้านคือ การมองจากซ้าย
ไปขวาจะให้ความหมายแบบหนึ่ง และเมื่อมองกลับจากขวามาซ้ายก็จะเป็นความหมายอีกแบบหนึ่ง ซึ่ง
ความหมายท้ังสองด้านต้องมีความขัดแย้งกัน  

การสร้างภาพแฝงนัยบนผนังบ้านหลวง ภายในห้องส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 4 x 10 x 2.50 เมตร 
ท่ีมีความยาวของผนังท้ังหมด 28 เมตร ผู้วิจัยได้น าหลักการสร้างภาพแฝงนัยมาใช้เพื่อส่ือถึง โลกท่ี
ขัดแย้งกันของพวกเขาคือ เมื่อเดินเข้าไปในผลงานจะเห็นภาพบนผนังเป็นภาพฝันท่ีมีความสุขแต่เมื่อ
เดินไปจนสุดทางหันกลับมามองจะเห็นภาพหลอนท่ีมีความทุกข์นั่นเอง โดยภาพบนผนังจะท ามุมส่ีสิบ
ห้าองศาท าให้ผู้ชมต้องใช้การเดินดูภาพเพื่อหามุมในการปะติดปะต่อภาพในแต่ละส่วนจาการรับรู้เพื่อ
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สร้างจินตนาการว่า ภาพท่ีเห็นบนผนังคืออะไร เมื่อเดินมาจนสุดทาง ผู้ชมจะสามารถเห็นภาพรวมของ
ผลงานได้ท้ังหมดและจะน ามาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ คล้ายการมองภาพเขียนโดยไม่รู้สึกว่า ส่ิงใด
เกิดก่อนเกิดหลัง 

                             

                                                                                                                                      
                  (ก)  

มุมมองปกติท่ีผู้ชมคุ้นเคย 

          
(ข)                          (ค) 

ภาพที่ 131 การแสดงภาพแฝงนัย  
(ก) ภาพหน้าตรงแสดงความคลุมเครือ (ข) ภาพการมองจากซ้ายไปขวาเห็นด้านภาพฝัน (ค) ภาพการมอง
จากขวาไปซ้ายเห็นด้านภาพหลอน 

ภาพแฝงนัยจะถูกสร้างขึ้นจากการวาดเส้นแบบจิตรกรรมไทยประเพณีด้วยปากกาเคมีสีทอง
และสีเงินลงบนภาพถ่ายของคนสนามหลวงท่ีพิมพ์ลงบนพลาสติกไวนิลท่ีแสดงความเป็นสัจนิยมของวิถี
ชีวิตประจ าวันเช่น การเดินเก็บขยะ การขายอาหารนก การนั่งนอนตามริมทางเท้า เป็นต้น เพื่อส่ือถึง
โลกของความจริงท่ีขัดแย้งกับโลกในจินตนาการของคนสนามหลวงนั่นเอง การสร้างภาพแฝงนัยด้าน
ภาพฝันซึ่งผู้ชมจะมองเห็นเมื่อเดินเข้ามาในบ้านหลวงซึ่งผู้วิจัยก าหนดให้เป็นสวรรค์ด้วยการใช้สี
บรรยากาศของภาพเป็นสีเหลือง สีทองและสีแดงท่ัวทั้งห้องเพื่อส่ือถึงความอลังการเหมือนวิมานท่ีชวน

มุมมองแบบส ารวจ 45 องศา 
ปะติดปะต่อภาพไปเร่ือยๆ และ 
เห็นภาพรวมทั้งหมดในโทนสีเหลือง 

 

มุมมองแบบส ารวจ 45 องศา 
ปะติดปะต่อภาพไปเร่ือยๆ และ 
เห็นภาพรวมทั้งหมดในโทนสีเทา 
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ให้รู้สึกส าราญใจและเพลิดเพลินเหมือนเข้ามาอยู่ในโรงละคร ภาพแฝงนัยของตัวละครในด้านภาพฝัน
จะมีลักษณะแบบนาฏลักษณ์ด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเป็นพิมพ์เดียวกันทุกคน และเมื่อผู้ชมเดินชมไป
จนสุดทางของสวรรค์ซี่งจะเป็นภาพทิวทัศน์ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามบนจ่ัวของบ้านแล้วหมุนตัว
กลับมาจะพบกับบรรยากาศของห้องท่ีเปล่ียนเป็นสีเทาอมครามซึ่งเป็นสีประจ านรกท่ีมืดหม่น และ
ภาพแฝงนัยด้านภาพหลอนนี้จะเป็นภาพวาดลายเส้นแบบไทยประเพณีของสัตว์นรกท่ีมีร่างกายบิด
เบี้ยวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากลูกไฟสีแดงท่ีลุกโพลงตามร่างกายและมีนกไฟรุมตามจิกตีอยู่โดย
ตลอด ซึ่งสุดปลายทางของนรกจะปรากฏภาพของอนุสาวรีย์ทหารอาสาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 อยู่บน
จ่ัวบ้านเหนือประตูทางเข้าออก  

การออกแบบโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงให้มีการแบ่งแยกเป็นสองส่วนระหว่างสวรรค์ท่ี
สว่างไสวกับนรกท่ีมืดมน โดยใช้สีท่ีขัดแย้งกันเพื่อส่ือถึงความตรงกันข้ามของมโนภาพของคน
สนามหลวง การน าพาผู้ชมเข้าสู่โลกของคนสนามหลวงจากความสว่างรุ่งโรจน์ของสวรรค์ไปถึงท่ีมืด
หม่นของแดนนรก เนื่องจากผู้ชมมักเคยชินกับวิธีมองความวิจิตรตระการตาของภาพท่ีผ่านเข้าดวงตา
ของผู้ชมจะชวนให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและอยากจะเดินดูต่อ ซึ่งในทางจิตวิทยาแล้วผู้ชมมักมี
ความคาดหวังต่องานทัศนศิลป์ว่าต้องเป็นส่ิงสวยงามไว้ก่อน ดังนั้นการผู้วิจัยจึงได้ก าหนดให้ผู้ชมได้
เห็นความสวยงามก่อนเพื่อจะได้น าพาให้พวกเขาเดินไปจนสุดทางของบ้าน  

ในการสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าชีวิตและการสร้าง       
อัตลักษณ์ตัวตนจากการสวมบทบาทของตัวละครในวรรณกรรมพื้นบ้านไทยเพื่อเติมเต็มความ
ปรารถนาของพวกเขา ผู้วิจัยสร้างภาพแฝงนัยท่ีอ้างอิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีเพื่อเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการฟังเรื่องเล่าชีวิตของคนสนามหลวงท่ีมีลักษณะของโศกนาฏกรรมแบบนว
นิยาย รวมทั้งการอ่านหรือการฟังวรรณกรรรมพื้นบ้านท่ีต้องใช้เวลาในการอ่านทีละหน้าจนจบเล่มหรือ
การฟังนิทานเราต้องนั่งฟังจนจบเรื่อง ซึ่งการฟังเรื่องเล่าจะใช้เวลาน้อยกว่าการอ่าน เนื่องจาก
วรรณกรรมเป็นศิลปะประเภท temporal arts ซึ่งหมายถึง ศิลปะที่ต้องอาศัยเวลาในการปรากฏรูปจึง
จะเกิดการรับรู้ในจินตนาการ(ศิริพร ณ ถลาง, 2559) 

โดยปกติงานจิตรกรรมหรือศิลปะแบบ spatial art ซึ่งหมายถึงศิลปะที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะ
ปรากฏอยู่ในรูปเดียวนั้นโดยเสร็จสมบูรณ์ ท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ทุกส่วนได้ในขณะเดียว แต่ในผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ีสองผู้วิจัยได้น าภาพจิตรกรรมมาแยกส่วนออกจากกันเป็นช้ินๆและน ามาสร้างภาพ
แฝงนัยท่ีขัดแย้งกันท่ัวทั้งผนัง เพื่อต้องการให้ผู้ชมจึงไม่สามารถรับรู้ได้ในขณะเดียว แต่ต้องใช้เวลาใน
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การเดินดูเพื่อปะติดปะต่อรูปซึ่งเป็นการรับรู้แบบวรรณกรรมท่ีต้องใช้เวลา จึงจะเกิดการรับรู้ใน
จินตนาการนั่นเอง 

การสร้างร่างผสม 
ร่างผสมเป็นลักษณะส าคัญในการสร้างจินตภาพเพื่อสะท้อนภาพฝันในขณะเดียวกันก็

สะท้อนภาพหลอนจากความหวาดวิตกของมนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการน าเสนอภาพมนุษย์ท้ังใน
แบบท่ีเห็นภายนอกท่ัวไป ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงแง่มุมเร้นลับของบุคคลผู้นั้นด้วย ร่างผสมอาจเป็น
ร่างของคน สัตว์ พืช วัตถุส่ิงของ ผสมผสานข้ามสายพันธ์กัน ดังนั้นร่างผสมจึงมีความคลุมเครือ แปลก
ประหลาด ร่างผสมมักปรากฎในงานศิลปะแฟนตาสติกซึ่งเป็นเหมือนท่ีพ านักของจินตนาการคือ “ชาย
ขอบของความเป็นจริง” ท่ีเกี่ยวข้องกับจินตภาพท้ังแบบกระจ่างชัดและแบบคลุมเครือของมนุษย์   

ในผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ีสองมีการสร้างผลงานประติมากรรมร่างผสมในสองลักษณะท่ีมี
ความเช่ือมโยงกันคือ ประติมากรรมท่ีเกิดจากการผสมระหว่างเทวสตรีกับผู้หญิงสนามหลวงและ
นกพิราบ โดยใช้วิธีการผสมผสานของร่างกายผู้หญิงสนามหลวงในท่วงท่าของเทวสตรีท่ีมีอวัยวะของ
นกเช่น จะงอยปากนกท่ีท าจากตะกร้อครอบปากของสุนัขและปีกท่ีกางออกบนแผ่นหลังคล้ายกับ
นกพิราบก าลังนั่งอาบแดด ในมือของเธอมีขวดน้ าพลาสติกคล้ายก าลังเทน้ าออกจากขวด ส่วน
ประติมากรรมร่างผสมขนาดเล็กเป็นรูปทรงของนกพิราบท่ีเกิดจากการผสมวัสดุแบบอุตสาหกรรมท่ี
เป็นแผ่นพลาสติกไวนิล ถุงพลาสติกและเศษกระดาษท่ีมีภาพของคนสนามหลวงอยู่ โดยน ามาสานผูก
แบบงานหัตถกรรมจนกลายเป็นนกพิราบท่ีสร้างจากขยะจ านวนฝูงหนึ่ง ซึ่งเป็นการสะท้อนสุนทรียภาพ
ของคนสนามหลวงท่ีด ารงชีวิตจากทรัพยากรขยะท่ีเป็นส่ิงล้ าค่าส าหรับพวกเขา  

ประติมากรรมร่างผสมและฝูงนกพิราบถูกติดต้ังในบ้านหลวงบนพื้นท่ีสนามหญ้าเทียมสีขาว

สะอาดตา หันหน้าไปทางสวรรค์หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การมีอยู่ของประติมากรรมร่างผสมท่ี

แปลกแยกคล้ายกองขยะท าให้ดูขัดแย้งกับพื้นท่ีสีขาวบริสุทธิ์ ผู้วิจัยต้องการสะท้อนโลกแฟนตาซีของ

คนสนามหลวงผ่านร่างผสมท่ีเกิดจากสัญลักษณ์ของภาพฝันและภาพหลอนมาผสมเข้าด้วยกันเพื่อ

สะท้อนความปรารถนาท่ีถูกกดทับด้วยเวลาและพื้นท่ีของความทรงจ าและร่องรอยของคนสนามหลวง

ท่ีถูกกลบทับไว้ภายใต้บ้านหลวงแห่งนี้ 
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แผนภาพแสดงกระบวนการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 

 
          

                    
        

 
 
           

 
 
 
 
 
                

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แนวคิดพื้นที่ของความเป็นอื่น 
การท าแผนที่เดินดิน 

แนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี การศึกษาข้อมูลและการลงพื้นที่
เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก 

ศลิปินไทย 
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ ศลิปินตา่งชาติ 

-จ่าง แซ่ต้ัง 
-เพจ มานีมีแชร์  
-มนพัทธ์ พวงขุนเทียน 
-ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์ 
-สมชาย รุ่งก่อน 
-ปัณณทัต รังสิยากูล 
-ฐิตาภา ทินราช  
 

-ศิลปะแฟนตาสติก ที่ประกอบด้วย 

 มโนภาพฝันและมโนภาพหลอน 

-วิธีการสร้างร่างผสม  

-วิธีการสร้างภาพแฝงนัย 

-วัสดุจากอุตสาหกรรมพลาสติก 

-วิธีการจักสาน ปะติดในลักษณะ

ช่างฝีมือ 

-สัญลักษณ์จากวิถีชีวิตและเร่ืองเล่าที่

สะท้อนโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง  

Kara Walker     
 -Slavery! 2007  
-"The Marvelous 
Sugar Baby"2014 

ผลงานทดลองจ านวน4ชุด 

-แสดงลักษณะทางกายภาพ 
-วัสดุเหลือใช้จ าพวกพลาสติก 
-ศิลปะจัดวางสื่อผสม 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี1 

- รูปทรงที่แสดงพ้ืนที่ของความเป็นอื่น 
-การสร้างภาพแฝงนัยและร่างผสมจาก
สัญลักษณ์ของภาพหลอนกับสัญลักษณ์
ของภาพฝัน 
-วัสดุธรรมชาติ ยางพารา ผ้า  ขนนก 
-วัสดุอุตสาหกรรม พลาสติกไวนิล 
-วิธการจักสาน วาดระบายด้วยน้ ากาว
ยาง 
-การเดินส ารวจเพ่ือเข้าสู่โลกแฟนตาซี 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี2 

-รูปทรงที่แสดงพ้ืนที่ของความเป็นอื่น 
-การสร้างภาพแฝงนัยและร่างผสมจาก
สัญลักษณ์ของภาพหลอนกับสัญลักษณ์
ของภาพฝัน 
-วัสดุธรรมชาติ ยางพารา ผ้า  ขนนก 
-วัสดุอุตสาหกรรม พลาสติกไวนิล 
-วิธการจักสานและการวาดเส้นด้วย
จิตรกรรมไทยประเพณี 
-การเดินส ารวจเพ่ือเข้าสู่โลกแฟนตาซี 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 

บทสรุปการอภิปรายผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ ผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสมชุด  
“ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี : การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง” มีวัตถุประสงค์ข้อแรกเพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสมท่ีสะท้อนการสร้างโลกแฟนตาซีของคนไร้บ้านใน
พื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ได้ และวัตถุประสงค์ข้อสองเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและเรื่องเล่าของคนไร้บ้านผ่าน
แนวคิดพื้นท่ีของความเป็นอื่นและการสร้างโลกแฟนตาซีเพื่อตีความเชิงสัญลักษณ์ในการส่ือ
ความหมายถึงการสร้างมโนภาพแฝงนัยของคนไร้บ้าน 

 “คนสนามหลวง” คือชุมชนคนไร้บ้านท่ีเก่าแก่ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ พวกเขาต่อสู้เพื่อ
กอบกู้ศักด์ิศรีและตัวตนในสังคมด้วยการสร้างวิถีชีวิตและเรื่องเล่าท่ีมีความผูกพันกับพื้นท่ี  แสดง
เจตจ านงอิสระว่า สนามหลวงคือบ้านทางใจของพวกเขา แต่ทว่าการจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวงและ
กวาดจับคนไร้บ้านท าให้สนามหลวงกลายเป็นดินแดนต้องห้าม คนสนามหลวงจึงขาดความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง รู้สึกไร้ค่าและส้ินหวังในชีวิต จากการท่ีสังคมขาดความเข้าใจในวิถีชีวิตของพวกเขา ดังนั้นคน
สนามหลวงจึงเป็นเสมือน “จิตใต้ส านึก” ของเมืองเก่า บ้านในจินตนาการของคนสนามหลวงจึงมีนัย
ยะของการขัดขืนต่อต้านอ านาจ และยังเป็นพื้นท่ีในจินตนาการท่ีแสดงถึงพลังแรงกล้าของมนุษย์ใน
การต่อสู้ปรับตัวเพื่อแสดงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

สรุป 
กล่าวโดยสรุปถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ มีกระบวนการในการศึกษาวิจัย

และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและเรื่องเล่าของคนไร้บ้านผ่าน
แนวคิดพื้นท่ีของความเป็นอื่นและการสร้างโลกแฟนตาซีเพื่อตีความเชิงสัญลักษณ์ในการส่ือ
ความหมายถึงการสร้างมโนภาพแฝงนัยของคนไร้บ้านซึ่งต้องอาศัยกระบวนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะเจ็บป่วยทาง
จิตใจซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักในครอบครัวท าให้เกิดภาวะ “ไร้บ้านในเชิง
ความรู้สึก” รวมทั้งความทรงจ าเกี่ยวกับพ่อท่ีมีภาวะเจ็บป่วยทางจิตจนกลายเป็นคนไร้บ้านแอบแฝงท่ี
มักจะอาศัยในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าประสบการณ์ตรงโดยใช้กรณีศึกษาของพ่อและ
ผู้วิจัยซึ่งมีสถานภาพของ “คนชายขอบ” ร่วมกันคือ การเป็นผู้ป่วยทางจิต ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
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แปลกแยกในสังคม การท่ีพ่อออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในท่ีสาธารณะจึงเป็นประเด็นท่ีผู้วิจัยสนใจว่า การใช้
ชีวิตกินนอนข้างถนนในสถานะท่ีคนในสังคมเรียกว่า “คนไร้บ้าน” นั้นสามารถเป็นท่ีพักพิงทางจิตใจ
หรือสร้างสมดุลในชีวิตให้กับพ่อได้อย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความเป็นมาของกลุ่มคนไร้บ้าน
ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งประสบวิกฤตชีวิตจากอาการป่วยทางกาย
และทางจิตจนต้องออกจากบ้านเป็นหลัก 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์หรือคนสนามหลวง ซึ่ง
เกิดจากการบูรณาการวิชาความรู้ในสาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์สาขาจิตเวช มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญ
คือ คนไร้บ้านไม่ใช่ขอทานแต่เป็นผู้มีงานท าและมักมีอาการป่วยทางจิต คนไร้บ้านเป็นคนท่ีมีครอบครัว
หรือมีบ้านแต่ออกมาด้วยปัญหาในครอบครัวเพราะขาดท่ีพึ่งทางใจ ดังนั้นพวกเขาจึงออกแสวงหา
ความหมายและตัวตนใหม่  

จากการการลงภาคสนามเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกของคนสนามหลวงท่ีอาศัยท ามาหากินอยู่
ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์มาเป็นเวลากว่าส่ีสิบปี พวกเขาจึงมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันอยู่กับพื้นท่ีแห่งนี้อย่าง
มาก ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับคนสนามหลวงจากการท าแผนท่ีชุมชนหรือแผนท่ีเดินดิน
คือ พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ พื้นท่ีการเมืองและพื้นท่ีเศรษกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
อาชีพของคนสนามหลวงอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจในอาชีพด้ังเดิมของคนสนามหลวงท่ีมีมา
ยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของพื้นท่ีสนามหลวงไปด้วยเช่นกันคือ การเดินเก็บของเก่าของผู้ชาย
สนามหลวง การขายอาหารนกพิราบของผู้หญิงสนามหลวง การขายของและชมมหรสพในงานเฉลิม
ฉลองท่ีท้องสนามหลวง 

คนสนามหลวงเลือกท่ีจะใช้ชีวิตในพื้นท่ีสนามหลวงเพราะสารัตถะของกลุ่มคือ การเป็นนัก
เดินทางล่าขยะหรือการขายอาหารนกพิราบเพื่อส่ือถึงความเป็นอิสระ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการหา
เล้ียงชีพจาการเก็บของเก่าโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทอง พวกเขาปฏิเสธวิถีชีวิตแบบเมืองด้วยการฉีกออกไป
จากวิถีชีวิตท่ีรีบเร่ง บีบค้ันและเคร่งเครียด ไปสู่ชีวิตท่ีเป็นการเดินเท้าค่อยๆส ารวจเส้นทาง ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติและไม่เป็นทาสของเวลา เพราะการท าให้พื้นท่ีสาธารณะอย่างบาทวิถีทางเท้าของสนามหลวง
กลายเป็นบ้านเพิงพักอาศัยหลับนอนช่ัวคราวนั้นมีนัยของการต่อต้านขัดขืนอย่างเป็นรูปธรรม วิถีชีวิต
ของคนสนามหลวงจึงมีนัยของการด้ินรนต่อสู้อยู่ตลอดเวลาและมีความพยายามท่ีจะหาหนทางเพื่อ
แสดงออกถึงความมีตัวตนในสังคม โดยไม่ยอมตกอยู่ในพื้นท่ีซึ่งสังคมก าหนดคือ การพยายามใช้
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นปกติสุข มีการใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดด้วยกลยุทธ์ของการเคล่ือนไหวไป
มาไม่หยุดนิ่ง กลมกลืนกับกับพื้นท่ี และไม่แสดงตนในรูปแบบใดแบบหนึ่งอย่างสม่ าเสมอเช่น ดังนั้น  
อัตลักษณ์ของพวกเขาจึงมีลักษณะของการสร้างภาพท่ีคลุมเคลือ และเป็นอัตลักษณ์แบบผสมผสาน  
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จากนั้นผู้วิ จัยได้น าข้อมูลเชิงลึกท่ีได้จากการท าแผนท่ีเดินดินและการสัมภาษณ์คน

สนามหลวงมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบเพื่อน ามาตีความเชิงสัญลักษณ์

ดังต่อไปนี้  

จากการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดพื้นท่ีของความเป็นอื่น (Other Space) ของคนสนามหลวง
พบว่า สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนสนามหลวงมาพักอาศัยท า
มาหากินในบริเวณนี้ เพราะพวกเขามีความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์และพระมหากษัตริย์ผ่านสัญลักษณ์ของ
วัด วังและท้องสนามหลวงด้วยชุดวาทกรรม “บ้านของพ่อ” ท่ีส่งผลให้คนสนามหลวงเกิดความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกปลอดภัย  

สนามหลวงในบทบาทของพื้นท่ีราชการ โดยรัฐบาลใช้มาตรการจัดระเบียบพื้นท่ีสนามหลวง
และสร้างรั้วเหล็กสีเขียวปิดล้อมสนามหลวง ส่ือความหมายถึง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของการกีด
กันจากแหล่งทรัพยากรและปิดกั้นความทรงจ าเกี่ยวกับ “บ้านของพ่อ” ซึ่งเป็นหัวใจของคนสนามหลวง 

แม้จะถูกปิดกั้นด้วยรั้วเหล็กและกฎระเบียบแต่คนสนามหลวงได้สร้างพื้นท่ีของความเป็นอื่น
หรือพื้นท่ีในจินตนาการด้วยการน ารั้วมาเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตอาทิ การนอนข้างแนวรั้วด้าน
นอกสนามหลวงหรือการน าวัตถุส่ิงของไปแขวนตากเป็นบ้านบนทางเท้าเพื่อนอนพัก โดยผู้วิจัยได้น ามา
ตีความเป็นส่ือสัญลักษณ์ดังนี้ต่อไปนี้ 

- บ้านบนทางเท้า ส่ือความหมายถึง ความรักและความหวังแบบช่ัวคราว 
- ประติมากรรมเทวสตรีและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่ือความหมายถึง สนามหลวงด้าน

ทิศใต้อันเป็นพื้นท่ีสวรรค์ อันเป็นท่ีสถิตของส่ิงสูงส่งท่ีคนสนามหลวงเคารพรัก 
- อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1  ส่ือความหมายถึงสนามหลวงด้านทิศเหนืออัน

เป็นพื้นท่ีนรกเพราะเป็นสถานท่ีระลึกแก่ผู้วายชนม์ ซึ่งคนสนามหลวงอาศัยอยู่และเสียชีวิต ณ ท่ีแห่งนี้
จ านวนมาก  

- ขยะ ส่ือความหมายถึง ทรัพยากรอันมีคุณค่าหรือ “เครื่องหมายของความงาม” ท่ีปรากฏ
ในบ้านและวิถีชีวิตของคนสนามหลวง 

- การเดินส ารวจ ส่ือความหมายถึง การสร้างกลยุทธในการเข้าถึงทรัพยากร และหลีกเล่ียง
การจับกุมของเจ้าหน้าท่ี ด้วยการเคล่ือนไหว ไม่ยึดติดในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง 

จากการวิเคราะห์คนสนามหลวงผ่านแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี (Phantasmagoria) 
พบว่า การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงจึงเป็นเสมือนกลไกการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ การ
เยียวยาตนเองด้วยจินตนาการภาพฝันในส่ิงท่ีตนเองปรารถนาจึงเป็นการสร้างดุลยภาพภายในจิตใจ 
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ให้มีความหวังท่ีจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ท่ามกลางโลกของความจริงท่ีต้องทุกข์ทนกับความหิว ความ
เจ็บป่วย การกวาดล้างจับกุมและความล้มเหลวของชีวิตในอดีตท่ีคอยติดตามหลอกหลอนเหมือนเงาท่ี
อยู่เคียงข้างพวกเขาไปจนหมดลมหายใจ คนสนามหลวงมีเรื่องเล่าชีวิตสะท้อนโศกนาฏกรรมและ
ความหวัง ซึ่งมีความคล้ายกับนวนิยายท่ีถูกแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง  การสร้างโลกแฟนตาซีของคน
สนามหลวงจึงมีลักษณะสองนัย ท่ีก ากวมระหว่างโลกของความจริงกับพื้นท่ีในจินตนาการ ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนดังนี้ 

การสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิตของคนสนามหลวง  ในด้านความเช่ือ การท ามาหากิน 
และความบันเทิงนั้น สนามหลวงจึงเปรียบเสมือน “สวรรค์บนดิน” ซึ่งเป็นได้ท้ังท่ีพึ่งทางกายและใจ 
ซึ่งภาพรวมของการสร้างภาพฝันคือ การได้ใช้ชีวิตท่ีสนามหลวงอย่างสงบสุข มีชีวิตอิสระและการ
ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกไปกับความบันเทิง ดังนั้นการสร้างโลกแฟนตาซีจากวิถีชีวิต ในด้านภาพ
ฝันของคนสนามหลวง จึงสามารถตีความผ่านสัญลักษณ์ท่ีประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
ประติมากรรมเทวสตรีท่ีลานน้ าพุ ส่ือความหมายถึง การให้และความรัก ความเมตตาของส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ทท่ีมีต่อมนุษย์ และตัวละครจากวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีใช้ในการแสดงมหรสพเช่น เรื่อง พระ
เวชสันดรชาดก ส่ือถึงการประสบชะตากรรมของครอบครัว การพลัดพรากจากบ้านเกิดและความเป็น
ผู้ให้ เรื่อง สังข์ทอง ส่ือถึงการประสบชะตากรรมพลัดพรากจากครอบครัว การเดินทางท่องเท่ียว การ
มีพลังวิเศษ รวมทั้งการมีรูปภายนอกท่ีน่ารังเกียจแต่ภายในมีความงดงาม 

คนสนามหลวงสร้างโลกแฟนตาซีผ่านวิถีชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก
อย่างชัดเจน โดยการสร้างภาพฝันซึ่งเป็นการสะท้อนความปรารถนาในจิตใจจากความเช่ือของส่ิงสูงสุด 
การสวมบทบาทเป็นนักเดินทางผจญภัยเพื่อส ารวจหาทรัพยากรท่ีมีค่าคือ ขยะ เพื่อน ามาสร้างบ้านใน
จินตนาการ และการเป็นคนเท่ียวผู้รักอิสระ ช่ืนชอบการชมมหรสพความบันเทิง ในขณะเดียวกันภาพ
หลอนท่ีปรากฏขึ้นจากความวิตกกังวลของคนสนามหลวง จึงสามารถตีความผ่านสัญลักษณ์ ท่ี
ประกอบด้วย อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1 เพราะเป็นสถานท่ีระลึกแก่ผู้วายชนม์ ซึ่งคน
สนามหลวงเสียชีวิต ณ ท่ีแห่งนี้จ านวนมาก การใช้ภาพถ่ายของเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีสนามหลวง และรั้วท่ีน ามาล้อมสนามหลวง เพื่อส่ือถึงความรุนแรงในเชิงสัญลักษณ์และการ
ควบคุมจนขาดอิสระในการด ารงชีวิตท่ีภาครัฐกระท าต่อคนสนามหลวงและประชาชนท่ีตกเป็นเหยื่อ
จากความรุนแรง  

การสร้างโลกแฟนตาซีจากเร่ืองเล่าชีวิตของคนสนามหลวง เกิดจากความปรารถนา คือ 
ต้องการความรักความเข้าใจจากครอบครัว ต้องการเป็นท่ียอมรับของสังคมและได้อาศัยท ามาหากิน
ในพื้นท่ีสนามหลวงอย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสนามหลวงมีความหวังว่า เมื่อได้พบกับ
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ครอบครัวที่พลัดพรากจากกันและได้ขออโหสิกรรมต่อกันแล้วก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตท่ีเหลือและตาย
ในพื้นท่ีสนามหลวง  

ภาพหลอนจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีลืมไม่ได้แต่จ าไม่ลง คือ การส านึกผิดต่อการกระท า
ผิดพลาดในอดีต ความล้มเหลวในชีวิตครอบครัว การสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักและเคยท างานท่ีสังคม
ไม่ยอมรับ   

ภาพหลอนจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในปัจจุบันคือ จากการถูกตีตราว่าเป็นคนไร้
บ้าน คนบ้า การวิตกกังวลจากการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี กลัวการขาดอิสรภาพ ความทรมานจากการ
เจ็บป่วยเรื้อรังและการเสียชีวิตโดยไม่ได้พบกับครอบครัว 

ดังนั้นการสร้างสัญลักษณ์แทนภาพฝันคือ ตัวละครในวรรณกรรมพื้นบ้านไทยอาทิ สังข์ทอง
และมหาเวชสันดรชาดก ส่วนการสร้างสัญลักษณ์แทนภาพหลอนคือ “ผี” (เป็นค าท่ีคนสนามหลวงใช้
เรียกคนไร้บ้านท่ีหมดอาลัยตายอยากในชีวิตจนมีร่างกายซูบผอมเหมือนซากศพ) หรือภาพของ    
“สัตว์นรก” ท่ีแทนความหมายของคนสนามหลวงท่ีรู้สึกโทษตัวเองจากการกระท าในอดีตราวกับตกอยู่
ในนรกภูมิ ท่ีถูกเผาไหม้ด้วยไฟนรกและบาปกรรมท่ีลุกไหม้ในตัวสัตว์นรก ซึ่งสัตว์นรกจะมีรูปร่างท่ีผิด
ธรรมชาติ ผอมโซ เปลือยเปล่าปราศจากเครื่องแต่งกายใดๆ แสดงถึงความไม่เท่ียงแท้ตามคติทางพุทธ
ศาสนา  วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง สังข์ทองและมหาเวชสันดรชาดก และความเช่ือเกี่ยวกับนรกภูมิ
เพราะเป็นเรื่องเล่าท่ีคนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี วรรณกรรมเรื่องสังข์ทองนั้นถูกน ามาแสดงในละคร
แก้บนและลิเกในงานมหรสพท่ีสนามหลวงโดยตลอด ส่วนเรื่องมหาเวชสันดรชาดกกับความเช่ือ
เกี่ยวกับนรกภูมินั้นเป็นเรื่องเล่าท่ีอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาช้านาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเช่ือ
และอัตลักษณ์ตัวตนของคนสนามหลวง 

เมื่อสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจนได้สัญลักษณ์ท่ีสามารถส่ือถึงการสร้างมโน
ภาพฝันและมโนภาพหลอนในโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวงได้แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบและลักษณะของศิลปะแฟนตาสติกท่ีมีความเช่ือมโยงทาง
ความคิดกับแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซี เพื่อค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมในผลงานของตนเอง
ต่อไป  

จากการศึกษาผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับความเป็นชายขอบของไทยพบว่า ผลงานมีรูปแบบ
ตายตัวท้ังด้านความคิดและวิธีการน าเสนอ ซึ่งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการขาดพื้นฐานความรู้ในเรื่องท่ี
น ามาสร้างสรรค์คือ ขาดการศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับคนชายขอบในบริบทอื่นๆ และการติด
อยู่ภายใต้อิทธิพลทางศิลปะซึ่งสาเหตุของปัญหาอาจมาจากการปฏิเสธท่ีจะน าองค์ความรู้จาก
สาขาวิชาอื่นมาใช้ในการสร้างสรรค์เพราะศิลปินส่วนใหญ่มีความเช่ือว่า ผลงานต้องสร้างจากอารมณ์



  
 

 

267 

ความรู้สึกของตนเองเท่านั้น ส่วนศิลปินที่สามารถแสดงออกถึงการสร้างโลกแฟนตาซีท่ีฉายมโนภาพฝัน
และหลอนได้ดีคือ จ่างแซ่ต้ังกับคาร่า วอร์เกอร์ซึ่งท้ังสองท่านสะท้อนสภาวะพื้นท่ีของความเป็นอื่นใน
เรื่องชนช้ันและเช้ือชาติ ซึ่งอาจมาจากการท่ีท้ังสองท่านมีประสบการณ์ตรงในชีวิตและมีการศึกษาองค์
ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ อัตลักษณ์ท่ีจ่าง
กับวอร์คเกอร์มีร่วมกันคือ ศิลปินตั้งค าถามกับโครงสร้างทางสังคมในเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 
พวกเขาต่อสู้ด้วยกลวิธีทางศิลปะท่ีมีความเฉพาะตัว ปฏิเสธรูปแบบตามจารีตเดิม ด้วยการสร้างผลงาน
ศิลปะท่ีใช้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยมือหรือการใช้วิธีการและวัสดุท่ีดูธรรมดาเช่น การตัดกระดาษ
เป็นภาพเงาด า ยิ่งไปกว่านั้นผลงานของพวกเขายังท้าทายมุมมองโลกทัศน์ของผู้ชมท่ีมีต่อศิลปะและ
สังคมอีกด้วย  

ศิลปะแฟนตาสติกหรือวิ จิตรจินตนาการ (Fantastic Art) เป็นเหมือนท่ีพ านักของ
จินตนาการคือ “ชายขอบของความเป็นจริง” ท่ีเกี่ยวข้องกับจินตภาพท้ังแบบกระจ่างชัดและแบบ
คลุมเครือของมนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการน าเสนอภาพมนุษย์ท้ังในแบบท่ีเห็นภายนอกท่ัวไป 
ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงแง่มุมเร้นลับของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแปลกประหลาดหรือกลับไปกลับมา 
แหวกแนว ความฝัน ความปรารถนา เป็นเรื่องของสภาวะจิตท่ีแฝงเร้นอยู่ในผลงานโดยศึกษาภาพ
จิตรกรรม อุทยานแห่งโลกียสุข ของเฮโรนีบัส โบส มีการใช้จินตนาการในการสร้างรูปร่างรูปทรงและ
องค์ประกอบภาพ  รวมท้ังบรรยากาศในภาพต่างไปจากส่ิงท่ีมีอยู่จริง  เป็นงานเขียนท่ีแสดงให้เห็นถึง
โลกของความฝัน (และ) ความฝันร้ายท่ีเกดิจากร่างผสม  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าวิธีการสร้างร่างผสม (Hybrid figure) มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและ
หยิบยืมวัฒนธรรมการสร้างรอยสักแฝงนัย (Ambigram tattoo) ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามาใช้ เนื่องจาก
ความพิเศษของรอยสักแฝงนัยคือ ความหมายของถ้อยค าจะเปล่ียนไปหรือมีความขัดแย้งกับ
ความหมายเดิม เช่น ถ้อยค าท่ีมีความหมายเป็นบวกแต่เมื่อดูแบบพลิกกลับจะพบว่าความหมายเป็นลบ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างโลกแฟนตาซีท่ีต้องปรากฏภาพฝันกับภาพหลอนควบคู่กันไป 

การอภิปรายผลการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสมชุด “ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี : การสร้างโลกแฟนตา

ซีของคนสนามหลวง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสมท่ี
สะท้อนการสร้างโลกแฟนตาซีของคนไร้บ้านในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีผลงานท้ังส้ินจ านวน      
6 ชุด โดยเริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าและทดลองเพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการศึกษา
ข้อมูลด้านเอกสารวิชาการและการลงพื้นท่ีภาคสนามด้วย 
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การสร้างผลงานในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นการทดลองสร้าง
ผลงานจากประสบการณ์ตรงท่ีมีต่อกลุ่มคนไร้บ้านจ านวน 2 ชุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นลงพื้นท่ี
สังเกตการณ์ด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นไปท่ีการค้นหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสามารถแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของ
คนไร้บ้านในสนามหลวงได้  

การสร้างผลงานในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นช่วงท่ีผลงานมี
พัฒนาการทางด้านเทคนิควิธีการและการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีสะท้อนถึงคนไร้บ้านได้มากขึ้นโดยเฉพาะ
ด้านอารมณ์สะเทือนใจ แต่ผลงานยังไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนไร้บ้านกับพื้นท่ี
สนามหลวงได้ตามท่ีต้องการ ในผลงานท่ีใช้น าเสนอหัวข้อจ านวน 2 ชุด ผู้วิจัยจึงน าสัญลักษณ์ท่ีส่ือ
ความหมายถึงพื้นท่ีสนามหลวงมาใช้ในการจัดวางผลงาน 

ผลงานทดลองจ านวนส่ีชุดถูกสร้างขึ้นควบคู่ไปกับการลงพื้นท่ีส ารวจวิถีชีวิตคนสนามหลวง  
ดังนั้นจะสามารถเห็นพัฒนาการของผลงานได้อย่างชัดเจน เพราะผลงานช้ินท่ีหนึ่งถึงสามถูกสร้างขึ้น
จากวิถีชีวิตปกติของการเดินเก็บของเก่า โดยการน าทรัพยากรท่ีมีค่าของคนสนามหลวงมาใช้แสดง
รูปทรงของคนและวัตถุท่ีเกี่ยวข้องเช่น รถเข็น ถุงพลาสติกใบใหญ่ มาเป็นส่ือหลักในการแสดงออก 
ต่อมาในผลงานทดลองชุดท่ีส่ี เป็นช่วงท่ีเริ่มเข้าใจวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปจาการล้อมรั้วสนามหลวง ท าให้
การท ามาหากินความยากล าบากแต่พวกเขายังยืนหยัดอยู่ในพื้นท่ีต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าสัญลักษณ์
ของรั้วมาใช้ในผลงานท่ีแสดงอาณาเขตของอ านาจท่ีกีดกันพวกเขาในฐานะขยะสังคม ซึ่งผลงานท้ังส่ีชุด
ท าให้ค้นพบวัสดุและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับเรื่องราวได้ดี 

การสร้างผลงานในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้สร้างผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 มีช่ือผลงานว่า “บ้านหลวง” ขนาด 5 × 5 × 2.5 เมตร เทคนิคจัดวางส่ือผสม 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นแรกเป็นการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับคนสนามหลวงท่ีตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรง
ทางการเมืองและสังคมไทยซึ่งเป็นวัฎจักรวนเวียนเกิดขึ้นในพื้นท่ีสนามหลวงหลายครั้ง โดยน าเสนอ
ผลงานด้วยการสร้างมโนภาพของความขัดแย้งระหว่างภาพหลอนท่ีสะท้อนความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์
กับภาพฝันท่ีสะท้อนการมีบ้านท่ีสงบสุข  

ด้านกายภาพของผลงานท่ีเกิดจากการผสมผสานรูปทรงท่ีมีความหมายขัดแย้งกันคือ รั้วกับ
บ้าน โดยมีการสร้างภาพแฝงนัยด้วยวิธีการสานและปะติดของภาพคนสนามหลวงและภาพเทวสตรีท่ี
ส่ือถึงโลกในอุดมคติท่ีขัดแย้งกับความเป็นจริง ผู้วิ จัยได้น าวิธีการเดินกับการมองเห็นของคน
สนามหลวงมาใช้เพื่อให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ในการมองเห็นเช่นเดียวกับคนสนามหลวง 

การสร้างผลงานในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 - 61 ผู้วิจัยได้สร้างผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 มีช่ือผลงานว่า “บ้านหลวง : ด่ังสวรรค์ ปานอเวจี” ขนาด 4 × 10 × 2.5 เมตร 



  
 

 

269 

เทคนิคจัดวางส่ือผสม เป็นการแสดงถึงการต่อสู้ด้ินรนเพื่อกอบกู้ตัวตนด้วยการสร้างโลกแฟนตาซีท่ี
สะท้อนภาพหลอนของนรกจากความทรงจ าเรื่องบ้านของคนสนามหลวงท่ีถูกท าลายจากการจัด
ระเบียบและความทุกข์ในอดีตจากการส านึกผิดในเรื่องของกฎแห่งกรรม ส่วนการสร้างมโนภาพฝัน
ของสวรรค์ท่ีแสดงความผูกพันด้านจิตใจของคนสนามหลวงกับส่ิงสูงสุดตามความเช่ือของชุมชนน ามา
ซึ่งความสุขสงบและปลอดภัยและการขออโหสิกรรมต่อกัน 

ด้านกายภาพของผลงาน จะเป็นผลงานท่ีเกิดจากการผสมผสานรูปทรงท่ีมีความหมาย
ขัดแย้งกันคือ รั้วสนามหญ้าสีขาวกับบ้านไม่มีหลังคา โดยมีการสร้างภาพแฝงนัยด้วยการวาดเส้นแบบ
จิตรกรรมประเพณีไทย ด้วยการน าตัวละครในวรรณกรรมพื้นบ้านมาใช้เช่น ด้านภาพฝันคน
สนามหลวงจะสวมบทบาทพระนางพาครอบครัวเดินท่องเท่ียวหรือเกี้ยวพาราสี แต่ด้านภาพหลอนพวก
เขาจะเป็นสัตว์นรกในแดนนรกท่ีน่าเวทนา 

มีการสร้างประติมากรรมร่างผสมท่ีเกิดจากประติมากรรมเทวสตรีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความ
เมตตากับผู้หญิงสนามหลวงท่ีก าลังเก็บขวดและนกพิราบซึ่งสร้างจากเศษวัสดุเหลือใช้ ขวดและ
ถุงพลาสติกเพื่อแสดงถึงสุนทรียะของขยะ โดยนัยส าคัญคือ การน าวัตถุต่างๆ ท่ีไร้ค่ามาเปล่ียนแปลง
หรือแปรรูปไปสู่บางส่ิงบางอย่างท่ีมีคุณค่า เพื่อแสดงให้เห็นถึง “คุณค่าท่ีซ่อนเร้น” ของส่ิงท่ีได้รับการดู
ถูกเหยียดหยามให้เปิดเผยออกมา เป็นการเปิดพื้นท่ีของความเป็นอื่นเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางด้าน
ศิลปะให้เป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผู้วิจัยยังได้น าวิธีการเดินและมุมมองการส ารวจของคน
สนามหลวงมาใช้ในผลงาน 

การเดินเท้าเพื่อมองเห็นมโนภาพแฝงนัยของคนสนามหลวงเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าสู่โลกแฟนตาซี
ของคนสนามหลวง ผู้วิจัยใช้วิธีการติดต้ังภาพแฝงนัยบนผนังท่ีมีมุมส่ีสิบห้าองศาเพื่อรองรับกับสายตา
ของผู้ชมท่ีจะมองไปทางด้านข้างของผนัง โดยผู้ชมจะเดินส ารวจภาพและใช้เวลาในการปะติดปะต่อ
เพื่อท าความเข้าใจภาพบนผนังโดยรวม  การเดินเพื่อมองเห็นมีนัยส าคัญคือ เมื่อผู้ชมมองภาพ
จิตรกรรมในมุมมองปกติจะปรากฏลักษณะคลุมเครือและก ากวมของภาพ ดังนั้นผู้ชมจึงต้องส ารวจเพื่อ
ท าความเข้าใจความหมายของภาพจึงต้องเปล่ียนมุมมองคือ การมองจากซ้ายไปขวาผู้ชมจะเห็นภาพท่ี
ให้ความหมายแบบหนึ่ง และเมื่อมองกลับจากขวามาซ้ายก็จะเห็นภาพในความหมายอีกแบบหนึ่ง ซึ่ง
ความหมายของภาพท้ังสองด้านจะมีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการมองคนสนามหลวงตาม
มุมมองปกติจะเห็นภาพคนสนามหลวงท่ีดูก ากวม คลุมเครือ แต่เมื่อพยายามมองในมุมอื่นจะเริ่มเห็น
คนสนามหลวงในด้านภาพฝันท่ีมีความสุข และในมุมมองตรงข้ามจะเห็นภาพหลอนของคนสนามหลวง
ท่ีมีความทุกข์นั่นเอง   
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาด้วยกระบวนการศึกษาความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านเอกสารงานวิชาการไปสู่การ

ลงพื้นท่ีภาคสนามท าการสัมภาษณ์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตเชิงลึกของกลุ่มคนสนามหลวงอย่างถ่องแท้ และ
น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีเพื่อหาทัศนธาตุทางศิลปะท่ีส่ือความหมายในเชิง
สัญลักษณ์ของการสร้างโลกแฟนตาซีท่ีสะท้อนมโนภาพหลอนและฝันควบคู่กัน ผู้วิจัยได้สรุปองค์
ความรู้ท่ีค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางส่ือผสมชุด “ด่ังสวรรค์ ปาน
อเวจี : การสร้างโลกแฟนตาซีของคนสนามหลวง” ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ใหม่จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่ิงท่ีค้นพบคือ การสร้างสรรค์ศิลปะ
เกี่ยวกับคนไร้บ้านในด้านแนวความคิดท่ีต่างออกไปจากงานศิลปะเกี่ยวกับคนไร้บ้านท่ีผ่านมา ด้วยการ
ใช้ประสบการณ์ร่วมของผู้วิจัยกับคนไร้บ้านท่ีเช่ือมโยงกันด้วยสภาวะจิตของ “คนไร้บ้านในเชิง
ความรู้สึก” และน าเสนอประเด็นส าคัญซึ่งแสดดงอัตลักษณ์ตัวตนท่ีพิเศษของคนไร้บ้านไทยซึ่งแตกต่าง
จากคนไร้บ้านในต่างประเทศคือ คนสนามหลวงมีความผูกพันทางใจกับพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ผ่านโลก
อุดมคติของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเรียกว่า “บ้านของพ่อหรือบ้านหลวง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความย้อนแย้งของ
วัฒนธรรมความเช่ือกับการสร้างระเบียบของสังคมไทยในโลกสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี 

ในด้านรูปแบบทางศิลปะท่ีแตกต่างจากงานศิลปะเกี่ยวกับคนไร้บ้านท่ีผ่านมาท่ีมักน าเสนอ
ในรูปแบบสัจนิยมและน าเสนอคนไร้บ้านในมุมมองของความมืดหม่นเพียงด้านเดียว ผู้วิจัยได้น าเสนอ
โลกทัศน์ของคนสนามหลวงท่ีผูกพันกับพื้นท่ีท่ีสะท้อนผ่านการสร้างโลกในจินตนาการของภาพฝันท่ีมี
ความสุขและภาพหลอนจากโลกความจริงท่ีเป็นทุกข์ได้ โดยมีการประยุกต์ใช้การวาดเส้นแบบ
จิตรกรรมแนวประเพณีกับตัวละครและเรื่องราวในวรรณกรรมพื้นบ้านมาสร้างภาพตัวแทนโลกแฟนตา
ซีของคนสนามหลวงด้วย ดังนั้นผลงานศิลปะของคนสนามหลวงจึงมีสุนทรียภาพแบบด่ังสวรรค์ ปาน
อเวจีท่ีแฝงนัยความงามของบ้านและวิถีชีวิตท่ีสร้างจากวัสดุจ าพวกขยะซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่า 
ในขณะท่ีสังคมตีตราว่าพวกเขาเป็นขยะสังคมท่ีไร้ค่าจนต้องก าจัดให้พ้นจากพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ 

2. องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีค้นพบคือ จากการศึกษาผลงาน
ศิลปะเกี่ยวกับคนไร้บ้านท่ีผ่านมาของไทยท าให้ทราบว่า ปัญหาในการสร้างสรรค์เกิดจากการยึดติดกับ
รูปแบบแนวคิดและสุนทรียะท่ีส าเร็จรูป รวมทั้งอิทธิพลของผลงานศิลปินที่มีช่ือเสียง ผู้วิจัยตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวและได้พบแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาผลงานศิลปะเกี่ยวกับคนไร้บ้านให้หลุดออกจาก
กรอบได้ ด้วยวิธีการท่ีศิลปินควรมีประสบการณ์ตรงในเรื่องท่ีตนเองสนใจอย่างลึกซึ้งและศึกษาหา
ความรู้ใหม่จากเอกสารหรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกและรอบด้านในเรื่อง
นั้น จากนั้นจึงน าแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้จน
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ได้รูปร่างรูปทรงทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาของ
ข้อมูลท่ีจะใช้ในการสร้างสรรค์เป็นส่ิงส าคัญ การได้รับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ท่ีมีลักษณะพิเศษ
จะส่งผลให้ผลงานศิลปะเกิดรูปแบบวิธีการท่ีมีความแปลกใหม่ตามไปด้วย ซึ่งผลงานศิลปะควรมีความ
หลากหลายและแตกต่างเพื่อสะท้อนตัวตนของศิลปิน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาผลงานเกี่ยวกับคน
ไร้บ้านในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและจินตนการจากการสร้างสรรค์มา
บูรณาการหล่อหลอมรวมกันจึงจะเกิดเป็นศิลปะของคนไร้บ้านท่ีมีสุนทรียะและเข้าถึงใจของผู้คน
ได้มากขึ้น ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสร้างความรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงนั้น จ าเป็นต้องท างานกับ
ปัญญาฐานใจ ไม่เน้นไปท่ีฐานคิดแต่เพียงอย่างเดียว  และหากจะให้เข้าไปอยู่ในเนื้อตัวก็ต้องหาโอกาส
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