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บทคัดย่อ 

 บทความนีจ้ดัทําขึน้เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรคง์านศิลปะของผู้ศกึษา กรณีการ

สร้างสรรค์ผลงานชดุ “ความเศร้าอนังดงาม” ซึ่งมีท่ีมาจากประสบการณ์ตรงคือ การสญูเสียลกูเม่ือแรก

คลอด ความสัน่สะเทือนทางใจท่ีรุนแรงกลายเป็นความบนัดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงาน   

ส่ิงท่ีศกึษาคือ  ผลงานศิลปะจํานวน 10 ชิน้ แบ่งออกเป็น 2 ชดุ โดยวิเคราะห์การใช้สญัญะแทนคา่

อารมณ์ด้วยทศันธาตตุา่งๆ ท่ีมีนยัยะสําคญั ได้แก่ รูปทรง สี นํา้หนกั และพืน้ท่ีวา่ง ความสมัพนัธ์ของระดบั

อารมณ์กบักระบวนการแสดงออกในผลงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบทัง้ชดุท่ี 1 และ 2 รวมถึงการนําไป

เปรียบเทียบกบัผลงานของศิลปินหญิงท่ีมีประสบการณ์ตรงเชน่เดยีวกนั คือ ฟรีดา คาร์โล (Frida Kahlo) 

ผลการศกึษาทําให้เห็นวิธีคิดและแนวทางการสร้างสรรค์ของผู้ศกึษาวา่เหน็ความสําคญัของการ

แปรคา่อารมณ์กบักระบวนการสร้างสรรค์งาน มีวิธีคิดแบบเป็นภาพ และใช้อารมณ์ความรู้สกึมากกวา่

ความคิดท่ีเป็นเหตผุล ซึ่งมีพฒันาการคล่ีคลายไปตามลําดบั เม่ือนํามาประเมินคณุคา่ตามหลกัของ เอด็

มนัด ์เบร์ิก เฟลด์แมน (Edmurd Burke Feldman) แล้ว ยงัพบวา่มีคณุคา่ทบัซ้อนกนัทัง้ 3 ข้อ คือ มีทัง้

ความงาม การแสดงออกทางความรู้สกึ และการยกระดบัจิตใจ กอรปกบัระยะเวลาท่ีผา่นพ้นไปพอสมควร 

จึงเกิดมมุมองการวิเคราะห์ด้วยสายตาท่ีเปิดกว้างและกระจ่างแจ้ง ในท่ีสดุจึงค้นพบคณุคา่และความหมาย

ของการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีสะท้อนแทนอารมณ์ท่ีมีพืน้ฐานจากชีวิตจริง นัน่คือ การเข้าถึงทัง้ความจริง

ในการแสดงออกซึ่งงานศิลปะ และความจริงแท้ในการเอาชนะความทกุข์   
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Abstract 

An emotionally variation turns to creative arts 

Case Study: Creative Arts “ Beautiful Sadness ” 

Watcharaporn Yoodee 

Lecturer, Faculty of Fine and  Applied Art, Dhurakij Pundit University.  

This article is presented to explain my process in the creative art in “Beautiful Sadness” 

which directly from the sad experience of loosing my first child after birth.The deepest 

depressed emotion the creation of these artworks. 

To study these ten artworks they are divided into two sets; They are analyzed by using 

symbols as substitutes for emotion. Visual elements, which have significance are form, colors, 

tone and space. Also I analyze the relation of emotion and process in the work. Analysis 

compared to both sets, as well as compared to the artworks of female artist, who had similar 

direct experience: Frida Kahlo 

This study showed the way of thinking and creative approach in the process of creation 

and the variation of mood are important and that these artworks were created with emotion more 

than reason. Evaluating the principles of emotion, as per Edmund Burke Feldman, I have found 

three more values in my work, i.e.: being beautiful, feeling expression and elevating the mind. 

As time went by for a while, this analysis was viewed with wider and clearer 

perspectives and I finally discovered valuable real meanings of art-creation, which reflected the 

emotions from real life. That is to appreciate in art-expression the truth in real life and the truth to 

believe sadness. 
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บทนํา 

เม่ือต้นปี 2551 ในวยั 36 ปี ข้าพเจ้าตัง้ครรภ์ด้วยวิธีการผสมเทียม(IUI)1 เพราะระบบการสร้างและ

ตกไขผิ่ดปกตจิึงไมส่ามารถตัง้ครรภ์เองได้  เม่ือตัง้ครรภ์ได้ 24 สปัดาห์ แพทย์ผู้ รับฝากครรภ์ตรวจพบวา่ 

ข้าพเจ้ามีภาวะความดนัโลหิตสงูผิดปกติ ทําให้รกเส่ือมสภาพจะต้องคลอดก่อนกําหนด จึงให้เข้ารับการ

ดแูลรักษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือประคองทารกให้เติบโตในครรภ์ได้นานท่ีสดุ  ข้าพเจ้าอยู่โรงพยาบาลตัง้แตว่นัท่ี 

16 มิถนุายน 2551 ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 วนัท่ีอยู่ท่ีนัน่ ข้าพเจ้าอยู่กบัลกูท่ียงัเคล่ือนไหวในครรภ์ด้วย

ความแช่มช่ืนหวัใจ และให้ความหวงัแก่ตวัเองวา่ลกูจะต้องมีชีวิตรอด แม้จะไมส่มบรูณ์ดงัทารกปกตกิ็ตาม 

  ในท่ีสดุ ข้าพเจ้าต้องคลอดก่อนกําหนด แพทย์รมยาสลบและผา่ตดั  เม่ือรู้สกึตวัท่ีห้องพกัฟืน้หลงั

ผา่ตดั แพทย์หญิงท่านหนึ่งเดนิเข้ามาหาพร้อมกบัอุ้มห่อผ้าสีขาวท่ีเผยให้เห็นแตใ่บหน้าทารกมายืนอยู่

ทางขวามือ แล้วแกะห่อผ้าออกเผยให้เหน็ร่างกายทัง้หมดของทารกตวัน้อย นัน่คือ วินาทีแรกท่ีได้พบกบัลกู  

เธอมีร่างกายภายนอกท่ีดคูรบสมบรูณ์ ลกูนอนหลบัตาน่ิง  ข้าพเจ้าย่ืนมือไปสมัผสักบัมือและเท้าน้อยๆ 

ของลกู  แพทย์แจ้งวา่ ลกูคลอดออกมาโดยแทบจะไมห่ายใจแล้ว แม้ทีมแพทย์จะช่วยกระตุ้นหวัใจให้เธออีก 

30 นาทีแตก่็ไมมี่ผลใดๆ เธอมีนํา้หนกัแรกคลอดเพียง 600 กรัม นบัอายคุรรภ์ได้ 27 สปัดาห์ กบัอีก 4 

วนั และจากไปในวนัพฤหสับดท่ีี 10 กรกฎาคม 2551 

ข้าพเจ้าพกัฟืน้ท่ีโรงพยาบาลตอ่อีก  2-3 วนั ไมรู้่สกึหมน่หมอง เศร้าสร้อย เพียงแคอ่ยากจะได้เหน็

และสมัผสักบัร่างกายของลกูอีกสกัครัง้ แตพ่ยาบาลผู้ดแูลก็ขอร้องวา่อย่าไปดอีูกเลย ทางโรงพยาบาลจะ

เป็นผู้นําร่างกายของลกูไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้   ท่ีห้องพกัฟืน้หลงัผา่ตดัในวนันัน้จึงเป็นครัง้แรก

และครัง้สดุท้ายท่ีได้พบลกู  นึกเสียใจถึงวนันีท่ี้ไมไ่ด้ขออุ้มเธอไว้ในอ้อมอกสกัครัง้ เม่ือกลบัมาบ้าน ข้าพเจ้า

ได้รับความห่วงใยและกําลงัใจจากผู้คนรอบข้างมากมาย แตก่็กลบัจมอยู่ในภวงัค์ของความโทมนสัทกุครัง้

ท่ีอยู่คนเดียว ร้องไห้จนรู้สกึวา่ทําไมนํา้ในร่างกายหลัง่ไหลมาจากไหนได้มากมายอย่างไมข่าดสายและเน่ิน

นานเช่นนี ้เม่ือก้มลงมองร่องรอยแผลผา่ตดัท่ีหน้าท้องย่ิงทําให้คิด ย่ิงคิดกย่ิ็งรู้สกึ ย่ิงจมดิ่งลงไปสูค่วาม

มืดมน เกือบสองเดือนท่ีเป็นอยู่อย่างนี ้จนเหน่ือยล้ากบัความรู้สกึท่ีเป็นอยู ่ จึงเร่ิมนกึถึงงานศิลปะท่ีเคย

                                                             
1  IUI (Intra Uterrine Insemination) คือ วิธีการฉีดเชือ้อสจิุที่ผ่านการคดักรอง ให้ได้เฉพาะตวัอสจิุที่แข็งแรงเข้าไปในโพรง

มดลกู โดยฉีดผ่านปากมดลกูในช่วงที่มีการตกไข่ เพื่อช่วยให้จํานวนตวัอสจิุนัน้ไปถงึบริเวณที่จะมีการปฏิสนธิกบัไข่ได้มาก

ขึน้ ขัน้ตอนการรักษาจะทําร่วมกบัการใช้ยากระตุ้นการสร้างไข่จนได้ไข่สกุ 2-3 ใบ เม่ือไข่สกุเต็มที่แล้วจะฉีดยากระตุ้น

เพื่อให้ไข่ตกตามกําหนด แล้วจงึนัดฉีดเชือ้อีก 36-40 ชัว่โมงต่อมา (ข้อมลูจาก หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสติู

ศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล) 
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สร้างสรรค์อยู่เสมอในก่อนหน้านี ้ท่ีไมว่า่แรงบนัดาลใจท่ีทําจะเป็นเร่ืองทกุข์ เหงา เศร้า หรือผิดหวงัเพียงใด 

ศิลปะก็ทําให้ข้าพเจ้ามีความสขุและสงบได้ทกุครัง้ท่ีลงมือทํา     

ณ ขณะนัน้ราวกบัวา่ข้าพเจ้าได้แหงนขึน้ไปบนท้องฟ้าในคนืข้างแรม และมองเห็นดวงดาวท่ีสอ่ง

แสงสกาวสวยงาม  ไมมี่ประโยชน์อนัใดเลยท่ีจะจมอยู่กบัความหมน่หมองมืดมวัอีกตอ่ไป เม่ือข้าพเจ้ามี

พลงัอนัแสนวิเศษท่ีจะนําพาตวัเองเดนิออกจากความมืดมน แล้วสร้างสรรค์ความเศร้านีใ้ห้มีคณุคา่และ

งดงามขึน้มาได้ ด้วย ‘ศิลปะ’ (วชัราพร อยู่ดี 2554, 4-7) 

ข้าพเจ้าจงึใช้ประสบการณ์ท่ีกระแทกและสะเทือนใจอย่างรุนแรงนี ้ทัง้อารมณ์เศร้า หดหู่ ฯลฯ ท่ี

ครอบงํามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  กระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเร่ิมต้นขึน้

เม่ือปลายเดือนกนัยายน ปี 2551 ในช่วงเวลาพกัฟืน้ร่างกายหลงัเหตกุารณ์ผา่นไปได้สองเดือน และคอ่ยๆ 

ตอ่เน่ืองขึน้มาทีละเลก็ละน้อยด้วยข้อจํากดัของภาระงานประจํา เวลาทํางานศิลปะมีเพียงหลงัเลิกงานตอน

เย็นและวนัเสาร์อาทิตย์จึงทําให้ทกุอย่างดําเนินไปอย่างช้าๆ เนิบๆ คอ่ยเป็นคอ่ยไป มีบางช่วงเวลาก็เป็น

เพียงการเฝ้ามองและคิดทบทวน ทําความเข้าใจในส่ิงท่ีเกิดขึน้กบัตวัเอง   

ผลงานทัง้หมดมี 10  ชิน้ แบ่งออกเป็น 2 ชดุด้วยรูปแบบและเทคนิควิธีการทํางาน ชดุแรกมี 5 ชิน้  

ใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิคผสมกบัการวาดเส้นดนิสอดําบนผ้าใบ  สว่นชดุสองอีก 5 ชิน้

ใช้เทคนิคเย่ือกระดาษปะติด (อนัเป็นเทคนิคท่ีข้าพเจ้าทําตอ่เน่ืองจนเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตน) ร่วมกบัการ

ระบายสีอะคริลิคและการวาดเส้นดินสอดําบนผ้าใบ   

การสร้างสรรค์เตม็ไปด้วยการใช้สญัลกัษณ์แทนความหมายทางความคิดและอารมณ์ความรู้สกึ 

อาทิ รูปทรงสตรีตัง้ครรภ์ รูปทรงทารก  สายสะดือ รก  ถงุนํา้คร่ํา แมว ดอกกล้วยไม้สีมว่ง ดอกหางนกยงูสี

แดง ดอกบวั ฝักบวัแห้ง นกกระดาษ และเส้นสายท่ีแตกแขนง 

 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความเศร้าอันงดงาม” 
ผลงานชุดท่ี 1 จาํนวน 5 ชิน้ 

ภาพรวมของผลงานทัง้ 5 ชิน้ ในชดุท่ี 1 นี ้มีกระบวนการทํางานและเทคนิควิธีการแบบเดยีวกนั คือ

เร่ิมมาจากภาพความคิดในจินตนาการ ดงัคํากลา่วท่ี อิทธิพล ตัง้โฉลก (2550, 154) กลา่ววา่ “การคิดเป็น

ภาษาภาพโดยตรงหรืออาจกลา่วได้วา่เป็นวิชชวล ไอเดีย ตามศพัท์เฉพาะท่ี บาร์เนท นิวแมน บญัญัติไว้ 

หรืออาจจะใช้คําวา่จินตนาการตามศพัท์ดงัเดิมท่ีใช้กนัมา...เพราะกระบวนการทํางานด้วย “ใจ” ด้วย

อารมณ์ความรู้สกึนัน้ เป็นการแสดงออกภายใน “กึ่งสํานึก” หรือ “ไร้สํานึก” แล้ววาดออกมาเป็นภาพ

ลายเส้นดนิสอลงบนกระดาษในสมดุร่างภาพ (Sketch Book) ผลงานแตล่ะชิน้มีภาพร่าง 1-3 แบบ บางชิน้

ก็ไมไ่ด้ถกูนํามาใช้ แบบร่างผลงานมีทัง้เป็นลายเส้นท่ีแสดงความคิดเบือ้งต้นอย่างฉบัพลนั ลายเส้น

โครงสร้างภาพรวมของค์ประกอบ และลายเส้นภาพร่างรายละเอียดของสว่นประกอบท่ีจะนํามาใช้ในงาน 
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เม่ือนําแบบร่างไปขยาย มีการปรับเปล่ียนและเพ่ิมเติมรายละเอียด ซึ่งบางครัง้เกิดจากความคิดท่ีแวบเข้า

มา ขณะปฏิบตัิงานจริง 

ผลงานในชดุท่ี 1 ทัง้ 5 ชิน้ จดัอยูใ่นประเภทจิตรกรรมเทคนิคผสม แตมี่รูปแบบการแสดงออก

แตกตา่งไปจากผลงานท่ีเคยสร้างสรรคใ์นอดีตอย่างมาก จากความช่ืนชอบภาพลกัษณ์งานท่ีแสดง

บรรยากาศของสี โดยไมแ่สดงรูปทรงท่ีชดัเจนนกั ทัง้มีความชํานาญในการใช้วสัดจํุาพวกเย่ือกระดาษผสม

สีเพ่ือสร้างสรรค์งาน มาเปล่ียนใช้เทคนิคการวาดเส้นดนิสอผสมผสานกบัการระบายสีอะคริลิคลงบนผ้าใบ 

และนําลกัษณะการวาดรูปทรงคนและรูปทรงธรรมชาติอ่ืนๆ แบบเหมือนจริงมาใช้ อย่างชดัเจน  

รูปทรงหลกัท่ีใช้ในงานชดุนี ้คือ สตรีตัง้ครรภ์ท่ีวาดเส้นดินสอแบบเหมือนจริงในท่าทางท่ีสงบเงียบ

น่ิงงนัราวกบัหุ่นน่ิง สว่นองค์ประกอบแวดล้อมมีทัง้การใช้รูปทรงดอกไม้หลายแบบด้วยเทคนิควาดเส้นและ

ระบายสี มีการใช้เส้นอิสระ การสร้างพืน้ผิวด้วยเทคนิคการระบายสีแบบเรียบและแบบคอ่ยๆแต้มซํา้ทบั

ซ้อนกนัจนเกิดมิติจากคา่นํา้หนกัท่ีแตกตา่ง หรือการสร้างความโปร่งด้วยเนือ้สีท่ีบางเบาจนเกิดบรรยากาศ

คล้ายภาพคล่ืนความถ่ีของเสียงท่ีมองเหน็ได้ผา่นเคร่ืองอลัตราซาวด ์ 

 ผลงานชดุท่ี 1 สร้างขึน้ในระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน (ตัง้แตต่ลุาคม 2551 -พฤษภาคม 2554) มี

จํานวน 5 ชิน้ ได้แก่ 

ภาพท่ี 1. “ความหวังสีหม่น” (Magenta Hope) สตรีตัง้ครรภ์ยืนหนัหลงัเอียงคร่ึงตวั ใบหน้าท่ีไร้

นํา้หนกัแสงเงาชายตามองลงอย่างเหมอ่ลอยและสิน้หวงั ท่ามกลางดงดอกกล้วยไม้สีมว่งท่ีวาดและระบาย

สีเหมือนจริง เพ่ือเป็นตวัแทนของความจริงท่ีอยากให้เกิดขึน้บนพืน้ท่ีสีทองแห่งความหวงัทางด้านซ้าย 

ขณะท่ีด้านขวานัน้เป็นเพียงภาพร่างลายเส้นดอกกล้วยไม้ซึ่งเขียนด้วยเส้นดนิสอท่ีลายเส้นยงัไมส่มบรูณ์

บนพืน้ผิวแบบหยาบๆ เสมือนกบัวิญญาณของความหวงัท่ีกําลงัสญูสลายและลอ่งลอยจากไป  

  ใช้เวลาทํางาน 8 เดือน ตัง้แตต่ลุาคม 2551 -พฤษภาคม 2552 

   
ภาพร่าง “ความหวงัสหีม่น” 
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 “ความหวงัสหีม่น” พ.ศ.2552 สอีะคริลคิและวาดเส้นดินสอ 150X100 ซม. 

 

ภาพท่ี 2. “ลีมา2น้อยใต้เงาจันทร์” (Under The Moon Shadow) สตรีตัง้ครรภ์ยืนหนัข้างเตม็ตวั 

ในขอบเขตท่ีล้อมรอบด้วยดอกหางนกยงู บนพืน้ท่ีวา่งเปลา่สีทองโยงด้วยสายสะดือยาวแทนความผกูพนั

เช่ือมความรัก ความอาทรสูท่ารกกลางวงล้อมท่ีอบอุน่ในขอบเขตสมมตุิของถงุนํา้คร่ํา มีถงุไขม่ากมายราย

ล้อมอยู่ด้านหลงั ด้านบนเหนือสายสะดือขึน้ไปมีกลุม่ฝักบวัแห้งแทรกตวัเบียดเสียดแหงนหน้ารับแสงจนัทร์

คร่ึงดวง ท่ีสอ่งสลวัอยู่ด้านบนเพียงบางเบาราวกบัความหวงัอนัแสนริบหร่ี ฝักบวัแห้งแทรกสลบักบัและฝักสี

เขียวดจุความเส่ือมสลายท่ีกําลงักลืนกินสว่นท่ียงัมีชีวิตอยู ่การแบ่งขอบเขตท่ีชดัเจน ระหวา่ง สี พืน้ท่ีวา่ง 

รูปทรง คือความไมแ่น่ใจระหวา่งการอยู่รอด หรือการสญูเสีย มีทัง้สว่นท่ีสลายและสว่นท่ียงัคงอยู่ เสมือน

ความจริงท่ีวา่ แม้เป็นเพียงความหวงัอนัน้อยนิดแตย่งัคงต้องมี 

    ใช้เวลาทํางาน 8 เดือน ตัง้แตม่กราคม – สิงหาคม 2552 

 

                                                             
2

  ช่ือของลูกสาวท่ีเสียชีวิต 
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ภาพร่าง “ลมีาน้อยใต้เงาจนัทร์” 

 

        
 “ ลมีาน้อยใต้เงาจนัทร์” พ.ศ.2552 สอีะคริลคิและวาดเส้นดินสอ 170X150 ซม. 

 

ภาพท่ี 3. “จากไปกับนกแห่งความเศร้า” (Gone with the Blue Birds) สตรีตัง้ครรภ์ยืนน่ิงมือ 

ไพลห่ลงัและถกูห่อหุ้มอยู่ในฝักคล้ายผลไม้หรือถงุนํา้คร่ําท่ีห่อหุ้มตวัทารก มีภาพร่างดอกหางนกยงูและเส้น

สายท่ีระโยงระยางทิง้ตวัลงมาอย่างอิสระ    นํา้หนกัจากเส้นดินสอดําสร้างขอบเขตและมิติขาว-ดํา ซึ่งเป็น

การแทนคา่ของความหวงัท่ีกลายเป็นเพียงภาพร่าง   ส่ิงท่ีวาดหวงัไว้คงเป็นจริงได้เพียงในจินตนาการท่ี
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พร้อมจะเลือนจางหาย ขณะท่ีภายนอกพืน้ท่ีขาวดําโลกของความจริงประกอบด้วยรูปทรงนกกระดาษสีฟ้า

ท่ีคล้องโยงด้วยเส้นด้ายขนาดยาวสีทองไว้เหนือปีก แล้วนําพาก้อนทรงกลมสีขาวนวลกบัดอกหางนกยงูสี

แดงสด เสมือนรังและเลือด ซึ่งเคยปกป้องและหลอ่เลีย้งชีวิตเลก็ๆ ชีวิตหนึ่งคอ่ยๆ หลดุลอยและจากไป 

ใช้เวลาทํางาน 1 ปี ตัง้แตต่ลุาคม 2552 – ตลุาคม 2553 

 

     
ภาพร่าง “การจากไปกบันกแห่งความเศร้า” 

 

     
 “การจากไปกบันกแห่งความเศร้า”  พ.ศ. 2553 สอีะคริลิคและวาดเส้นดินสอ 180X150 ซม. 
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ภาพท่ี 4. “ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง” (With the Angle Bless You) ในจินตนาการ จกัรวาลมี 

กระตา่ยหมายจนัทร์ และในความจริง ส่ิงสงูสดุท่ีผู้ เป็นแมห่มายปองคือ ขอให้ลกูปลอดภยั สตรีตัง้ครรภ์ผู้ นี ้

กําลงัสง่สายตาอาทรไปยงัลกูน้อย พร้อมถ้อยคําอวยพรผา่นเส้นสายสะดือแห่งความผกูพนั เดก็น้อยจึง

หลบัใหลท่ามกลางความอบอุน่ ดอกหางนกยงูสีแดงสดดัง่สายเลือดแห่งความรักท่ีหลัง่ไหลหลอ่เลีย้งชีวิต

เจ้าอย่างไร้เง่ือนไข ภาพตวันางตามแบบอย่างศิลปะไทยเป็นดัง่แทนผู้ปกป้องคุ้มครองดแูล อยู่ในห้วง

บรรยากาศสมมตุิของจกัรวาลท่ีมืดมิด มองเหน็เพียงรูปร่างกลีบดอกหางนกยงูสีดําท่ีคอ่ยลางเลือนกลืน

หายไปในพืน้ท่ีระนาบสีดําหมน่ รูปทรงกลมขนาดใหญ่ท่ีจงใจวางให้ล้นกรอบและให้คา่ความสวา่งตดักบั

ความเข้มของบริเวณรอบนอก กลายเป็นขอบเขตโลกสมมตุขิองสตรีตัง้ครรภ์คร่ึงตวัท่ียืนประคองครรภ์

เอาไว้ด้วยมือทัง้สอง 

                ใช้เวลาทํางาน 3 เดือน ตัง้แตม่กราคม-มีนาคม 2554 

 

     
ภาพร่าง “ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง” 

 
 “ ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง” พ.ศ.2553 สอีะคริลคิและวาดเส้นดินสอ  100X150 ซม. 
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ภาพท่ี 5.“หวังสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม” (Last Hope in July) หากภาพทัง้หมดคือ ตวัแทนการ 

เดินทางของความคิดและความรู้สกึ ภาพนีค้ือการสิน้สดุของความหวงั ภาพของผู้ เป็นแมท่ี่เฝ้ามองดลูกู

น้อยคอ่ยๆ จากไป  นํา้หนกัของสีและพืน้ผิวฉากหลงัจึงออ่นเบากวา่ทกุรูป  รูปทรงของสตรีตัง้ครรภ์ท่ีเคยยืน

น่ิงเตม็ตวัก็ตดัทอนให้จบเพียงไหลแ่ละเนินอก เน้นยํา้ความรู้สกึของสตรีคนหนึ่งในสองบคุลิกระหวา่งคนท่ี

ยงัมีหวงัและเฝ้าคอย กบัอีกคนท่ีก้มหน้ายอมรับสจัธรรมของการพรากจาก ท้ายท่ีสดุ ทกุอย่างนัน้ไม่

แน่นอน ไมอ่าจยึดมัน่ ต้องปลอ่ยวาง ภาพร่างลายเส้นดินสอเบาๆ ของรูปทรงทารกขนาดเลก็-ใหญ่ทัง้ 6 รูป 

ลอ่งลอยแทรกสลบัอยู่กบัดอกบวัสดผสมกบัเส้นคล่ืนโค้งและเส้นแตกแขนง เป็นนยัยะของความมีชีวิตท่ี

กําลงัหลดุลอยจากไป ขณะท่ีฝักบวัแห้งบนพืน้ดินหมายถงึ ส่ิงท่ีจากไปแล้ว แตย่งัฝังลกึอยูใ่นความทรงจํา

เสมอ แมวท่ีเคยใช้เป็นสญัญะแทนตวัตนของผลงานในอดตีกลบัมาปรากฏอีกครัง้ เพ่ือยํา้ถึงความรักความ

ผกูพนัท่ียงัคงมีหวงั พร้อมอดทน รอคอยท่ีจะพบกบัลกูน้อยอีกครัง้ในวนัหน้า  

   

ใช้เวลาทํางาน 3 เดือน ตัง้แตมี่นาคม-พฤษภาคม 2554 

       
ภาพร่าง “หวงัสดุท้ายในเดือนกรกฎาคม” 

 

                 
ภาพร่างลายเส้นทารกที่นําไปใช้ประกอบในงาน “หวงัสดุท้ายในเดือนกรกฎาคม” 
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         “หวงัสดุท้ายในเดือนกรกฎาคม” พ.ศ.2554 สอีะคริลิคและวาดเส้นดินสอ 150X170 ซม. 

 

1. การแปรค่าอารมณ์สู่สัญญะท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

   1.1 การใช้รูปทรงเป็นสัญญะแทนค่าอารมณ์ 

 ผลงานชดุท่ี 1 ทัง้หมด 5 ชิน้ มีการใช้รูปทรง 4 ลกัษณะ คอื รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic 

Form) รูปทรงบริสทุธ์ิ (Pure Form) รูปทรงพบักระดาษ (Origami Form) และ รูปทรงเรขาคณิต 

(Geometric Form) 

       1.1.1.รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic Form) ท่ีนํามาใช้เป็นสญัญะหลกัร่วมกนัทัง้ 5 ชิน้ 

คือ รูปเหมือนของศิลปิน มีทัง้ รูปทรงสตรีตัง้ครรภ์เตม็ตวั และ ภาพคร่ึงตวั โดยเลือกใช้เทคนิคการวาดเส้น 

(Drawing) แสดงปริมาตรของรูปทรงด้วยนํา้หนกัเส้นดนิสอออ่น-เข้ม เพราะในทศันะสว่นตวัรู้สกึวา่วิธีการ

วาดเส้น คือ การทําภาพร่าง ซึ่งการเป็นแคภ่าพร่างนัน้เปรียบเสมือนตวัแทนอะไรก็ตามท่ียงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ 

ดงันัน้จึงนํามาใช้แทนความรู้สกึของผู้หญิงท่ีกําลงัมีความหวงัจะเป็นแม ่ แตส่ดุท้ายก็ไมส่มหวงั เสมือน

ภาพวาดท่ีไมเ่สร็จสมบรูณ์ จบลงแคล่ายเส้นดินสอ  

รูปทรงจากธรรมชาติท่ีนํามาใช้มากเป็นอนัดบัสองคือ รูปทารก (ภาพท่ี 2, 3, 4 และ 5) 

แทนความหมายถึง ลกูท่ีจากไป เลือกใช้เทคนิควาดเส้นเชน่เดียวกนั เพราะลกูท่ีปรารถนาก็ไมส่มหวงั  

รูปทรงจากธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีนํามาใช้ ได้แก ่

รูปทรงดอกกล้วยไม้ (ภาพท่ี 1) แสดงออกทัง้แบบเหมือนจริงและท่ียงัคงเป็นเพียงลายเส้นดินสอ 

รูปทรงนีมี้อยูเ่กือบเตม็พืน้ท่ีเป็นเหมือนความอดัอัน้ท่ีกําลงัปะทแุละต้องการระบายออกมาให้ได้มากท่ีสดุ 

มิได้วางอยู่ในบรรยากาศท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ  
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เลือกใช้ดอกกล้วยไม้สีมว่งเข้มซึ่งเป็นกล้วยไม้ท่ีหาได้ทัว่ไปและคนนิยมนําไปบชูาพระ คือ เป็นของ

ธรรมดาสามญัแตมี่คณุคา่ มีความสําคญัเช่นเดยีวกบัการมีลกู เป็นเร่ืองปกติทัว่ไปของมนษุย์ผู้หญิงท่ีมี

ครอบครัว และปกติธรรมชาติของผู้หญิงท่ีต้องการเป็นแม ่ในขณะเดียวกนัการมีลกูก็มีความสําคญัและมี

คณุคา่มากเชน่กนั  อีกนยัหนึ่งต้องการเช่ือมโยงถึงการบชูาพระ ท่ีต้องมีการขอพร ขอความเป็นสิริมงคลแก่

ผู้บชูา  และลกูก็คือพรอนัประเสริฐประการหนึ่ง 

รูปทรงดอกหางนกยงู (ภาพท่ี 2, 3 และ 4) ดอกหางนกยงูมีความหมายเฉพาะกบัตวัข้าพเจ้า 

เพราะเป็นดอกไม้ท่ีมีความผกูพนั มีความทรงจําร่วมกนัมาตลอดชีวิต ในวยัเดก็ก็พบเหน็อยู่มากมายท่ีบ้าน

เกิด เม่ือจากมาเรียนหรือมีบ้านมีครอบครัวใหม ่กย็งัอยู่ใกล้ พบดอกหางนกยงูสีแดงสดอยู่ในระยะสายตา

เสมอมา นอกจากนีสี้แดงสด ยงัแสดงนยัยะถงึ เลือดและชีวิต ได้ด้วย  

รูปทรงฝักบวัแห้ง  (ภาพท่ี 2 และ 5) ลกัษณะกายวิภาคของฝักบวัจะมีเมลด็บวัซ่อนอยู่ในเบ้าเลก็ๆ 

ซึ่งเมลด็ก็คือตวัแทนของการเจริญเติบโตงอกงาม ข้าพเจ้านํามาใช้เปรียบเสมือนไข ่และรังไขใ่นมดลกู อนั

เป็นต้นทางของการกําเนิด ในผลงานชิน้ท่ี 2 จะนํามาใช้เปรียบเทียบกนัระหวา่งฝักบวัสดท่ีเมลด็ยงัสมบรูณ์ 

เตรียมพร้อมเจริญพนัธุ์ กบัฝักบวัแห้งท่ีเมลด็เร่ิมหลดุโรย แตใ่นผลงานชิน้ท่ี 5 ใช้แตฝั่กบวัแห้ง ซึ่งลกัษณะ

เห่ียวแห้ง กรอบมากกวา่ และนํามาเปรียบเทียบกบัดอกบวัสด   

รูปทรงดอกบวั สืบเน่ืองจากฝักบวัแห้งท่ีนํามาใช้ในผลงานชิน้สดุท้าย เม่ือต้องการเปรียบถึงความมี

ชีวิต จึงเลือกใช้ดอกบวัท่ีเป็นเสมือนชีวิตท่ีเพ่ิงเร่ิมผลิ ชีวิตท่ีเพ่ิงเร่ิมต้น 

รูปทรงลกัษณะสายรก เพ่ือส่ือถึงสายสมัพนัธ์ ความเช่ือมโยงระหวา่งแมก่บัลกู และเป็นสาเหตขุอง

การเสียชีวิตของลกูด้วย   

ตวันางในแบบจิตรกรรมไทย (ภาพท่ี 3) เป็นรูปทรงแบบอดุมคต ิเปรียบเหมือนเทวดานางฟ้า 

ความดีงามท่ีคอยปกปักรักษาชีวิต 

รูปทรงแมว (ภาพท่ี 5) เพราะแมวเป็นสตัว์เลีย้งท่ีข้าพเจ้ามีความผกูพนัเป็นพิเศษ และใน

ประสบการณ์ชีวิตจริง เคยผา่นการสญูเสีย ‘แมว’ ท่ีเป็นท่ีรักไปแล้วหลายครัง้ เม่ือจิตใจเศร้าหมน่หมอง 

ความสญูเสียอ่ืนๆ ในอดีตก็มกัผดุขึน้มา เพ่ือเตือนสติให้ปลอ่ยวางวา่ ชีวิตและทกุส่ิงเป็นส่ิงไมแ่น่นอน   

1.1.2. รูปทรงบริสุทธิ์ (Pure Form) ชลดู น่ิมเสมอ (2553, 272) กลา่ววา่ “รูปทรงบริสทุธ์ิ   

หมายถึง รูปทรงท่ีมิได้เป็นตวัแทนของส่ิงใดในธรรมชาติ เป็นรูปทรงของตวัมนัเอง แสดงออกด้วยตวัมนั

เอง” ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงนีใ้นผลงานชิน้ท่ี 2 และ 3 เพ่ือให้เป็นอิสระไมไ่ด้เจาะจงความหมายพิเศษ เป็น

อาณาเขตสมมตุิให้กบัรูปทรงและทศันธาตอ่ืุนท่ีอยู่ภายใน เช่น ในผลงานชิน้ท่ี 2 มีรูปทรงบริสทุธ์ิ 2 สว่น 

คือ สว่นท่ีเป็นรูปทรงขนาดใหญ่คล้ายฝักผลไม้ ภายในประกอบด้วย รูปทรงฝักและก้านบวั รูปทรงดอกหาง

นกยงู รูปทรงทารก และรูปทรงกลมรีท่ียืดโยงมาจากเส้นนอนขวางท่ีกึ่งกลางภาพ  ในผลงานชิน้ท่ี 3 รูปทรง

บริสทุธ์ิก็คือ รูปทรงขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะคล้ายฝักผลไม้เช่นเดียวกบัผลงานชิน้ท่ี 2 ภายในประกอบด้วย

รูปทรงสตรีตัง้ครรภ์ รูปร่างดอกหางนกยงู รูปร่างอิสระท่ีไมบ่่งความหมายเฉพาะ เส้นโค้งคล่ืน และนํา้หนกั  
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1.1.3. รูปทรงพับกระดาษ (Origami Form) โอริงามิเป็นศิลปะการพบักระดาษของญ่ีปุ่ น ใช้เพ่ือ

เป็นตวัแทนของวตัถส่ิุงของตา่งๆผา่นรูปทรงเรขาคณิตและการพบักระดาษ ข้อบงัคบัท่ีสําคญัของศิลปะโอริ

งามิคือห้ามใช้กาว, ห้ามตดักระดาษและใช้กระดาษได้เพียงแผน่เดียวเท่านัน้ (2552,ออนไลน์) ชาวญ่ีปุ่ นมี

ความเเช่ือเร่ืองการพบันกกระเรียนครบ 1000 ตวั ก็จะสมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา ในผลงานชิน้ท่ี 3 ข้าพเจ้าใช้

นกกระดาษพบัแทนความหมายของการมีความหวงัเช่นกนั แตย่งัมีความหมายท่ีพิเศษอีกอย่างคือ การเป็น

หุ่นจําลองหรือตวัแทนของส่ิงท่ีเคยมีชีวิตอยูจ่ริง   

  1.1.4 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ในผลงานชิน้ท่ี 4 ข้าพเจ้าใช้วงกลมขนาดใหญ่ล้น

กรอบมาเป็นโครงสร้างใหญ่ของภาพมาเพ่ือแทนความหมายของโลกสมมตุ ิและวงกลมขนาดเลก็ หมายถึง 

พระจนัทร์ ส่ือแทนความหมายของแสงสวา่งในยามท่ีชีวิตมืดมน 

 

เม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการใช้รูปทรงกับระดับอารมณ์ ในผลงานทัง้ 5 

ชิน้ ได้ดงันี ้ 

ในผลงาน “ความหวงัสีหมน่” มีการใช้รูปทรงดอกกล้วยไม้จํานวนมากกระจายอยู่หนาแน่นเตม็

พืน้ท่ี ความมากมายนีเ้ป็นผลมาจากภาวะอารมณ์ในขณะนัน้ท่ียงัคงหนกัหน่วง นอกจากความเศร้าสร้อย 

หดหู่ สบัสนแล้ว ยงัมีความไมม่ัน่ใจกบัความรู้สกึท่ีเกิดขึน้  

ในผลงาน “ลีมาน้อยใต้เงาจนัทร์” มีการใช้รูปทรงท่ีหลากหลายขึน้โดยรูปทรงธรรมชาติท่ีนํามาใช้

ส่ือความหมายนัน้จะวาดให้มีลกัษณะคล้ายจริงอย่างธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกหางนกยงูท่ีจะเน้นให้

เหมือนจริงท่ีสดุ ณ ช่วงเวลานัน้ ความต้องการแสดงออกกย็งัมีอยู่มากมาย แตค่วามมากมายในงานชิน้นี ้

ถกูจํากดัให้อยู่ในขอบเขตท่ีกําหนดไว้ นัน่สืบเน่ืองจากการควบคมุอารมณ์เศร้าเอาไว้ได้พอสมควรแล้ว  

ในผลงาน “จากไปกบันกแห่งความเศร้า”การทบัซ้อนกนัระหวา่งรูปทรงอิสระกบัรูปทรงธรรมชาติก็

เพ่ือซ้อนความหมายของความรู้สกึท่ีมีทัง้ความชดัเจนและความไมแ่น่ใจ สว่นรูปทรงนกกระดาษ ทรงกลมรี 

ดอกหางนกยงูทัง้ตมูและผลิบาน เป็นสญัลกัษณ์แทนความหวงั ความสขุ ความปรารถนา และความเศร้าท่ี

กําลงัจะจากไป  

ในผลงาน “ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง” ผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้าคิดเร่ืองการแสดงออกทางศิลปะมาก

ขึน้ จึงกําหนดให้วงกลมขนาดใหญ่ล้นกรอบมาอยู่ใกล้กบัวงกลมขนาดเลก็ เพ่ือแสดงภาพสะท้อนอารมณ์

เศร้าท่ีเคยเกิดขึน้อย่างรุนแรง และต้องการให้เกิดการปะทะกบัความรู้สกึอย่างรวดเร็ว เม่ือขนาดท่ีแตกตา่ง

กนัอย่างมากของรูปวงกลมทัง้สองมาอยู่ร่วมกนั 

ในผลงาน “หวงัสดุท้ายในเดือนกรกฎาคม” ได้วางตําแหนง่ของรูปทรงตา่งๆให้อยู่อย่างอิสระบน

พืน้ท่ีวา่ง ไมถ่กูครอบอยูใ่นขอบเขตของรูปทรงอ่ืนเช่น ในผลงานชิน้ท่ี 2และ3 ทัง้นีก้เ็พ่ือส่ือความหมายถงึ

ความรู้สกึท่ีถกูปลดปลอ่ยจากความเศร้าแล้ว  
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1.2 การใช้สีและนํา้หนักเป็นสัญญะแทนค่าอารมณ์ 

ในผลงาน “ความหวงัสีหมน่”  

เป็นผลงานชิน้เดยีวท่ีใช้สีมว่งบนพืน้ท่ีสีเหลืองทอง เพ่ือเน้นยํา้ความรู้สกึของความเศร้าให้ชดัเจน 

ในสว่นของนํา้หนกัท่ีเกิดจากเส้นดินสอดําท่ีคอ่นข้างหนกั รุนแรงและหนาแนน่ทัง้ในตวั รูปทรงคน และ

พืน้ผิวทางด้านขวาของภาพ 

ในผลงาน “ลีมาน้อยใต้เงาจนัทร์”  

ภาพรวมของสีให้อยู่ในวรรณะร้อน ได้แก่ เหลืองทอง นํา้ตาล ส้ม และแดง มีสีเขียวคูเ่ป็นสีตรงข้าม

มาขดักนัเพียงเลก็น้อย ในสว่นท่ีต้องการเน้นความสําคญั สีทองให้ความรู้สกึถึงการมีความหวงั ในขณะท่ี

เฉดสีส้มหลายๆระดบั ในขอบเขตของรูปทรงทางด้านขวาให้อารมณ์ของการตกอยูใ่นภวงัค์และดนู่า

หวาดหวัน่อยูใ่นที สว่นของนํา้หนกัจากดินสอดําในตวั รูปทรงคน ได้ถกูลดความรุนแรงและหนาแนน่ลงไป         

ในผลงาน“จากไปกบันกแห่งความเศร้า”  

ภาพรวมของสีอยู่ในวรรณะร้อน ในเฉดสีส้มท่ีให้อารมณ์อบอุน่และออ่นโยน  มีสีฟ้าคูต่รงข้ามเพียง

เลก็น้อยในสว่นท่ีเป็นสญัลกัษณ์จําเพาะ คือ นกกระดาษพบัเพ่ือแสดงถงึความขดัแย้งในใจระหวา่งการ

ยอมรับและไมย่อมรับความผิดหวงัท่ีเกิดขึน้อย่างนุม่นวล สีแดงสดของดอกหางนกยงูแสดงความจดัจ้าน 

ของอารมณ์ท่ีเจบ็ปวด สว่นสีขาวอมเหลืองนวลๆ ในรูปทรงกลมนัน้บ่งบอกถงึส่ิงท่ีมองไมเ่ห็น ซึ่งอาจมีอยู่

หรือไมมี่อยู่จริง สว่นนํา้หนกัเส้นดนิสอในตวั รูปทรงคน ได้ลดความหนกัและหนาแนน่ของเส้นให้มีความ

นุ่มนวลและประณีตขึน้  

ในผลงาน “ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง”   

เป็นภาพท่ีมีการจบัคูสี่กบัคา่นํา้หนกัสีดําท่ีให้ความรู้สกึรุนแรง เช่น ดํา-แดง, ดํา-ขาว และดํา-ทอง 

ข้าพเจ้ามิได้ใช้ในความหมายของการขดัแย้ง แตต้่องการให้ผลลพัธ์นีส้ง่ผลถึงคา่นํา้หนกัจากลายเส้นดนิสอ

ในตวั รูปทรงคน ท่ีลงเส้นดินสอแบบบางเบาให้โดดเดน่ย่ิงขึน้ ทัง้สองสว่นจะผลกัดนัและสง่เสริมซึ่งกนัและ

กนั เน้นให้อีกส่ิงหนึ่งโดดเดน่ย่ิงขึน้ 

ในผลงาน “หวงัสดุท้ายในเดือนกรกฎาคม”  

ภาพรวมของสีให้อยู่ในวรรณะร้อนท่ีประสานกลมกลืนกนั ได้แก่ เหลือง ส้มอมเหลือง ส้มอมแดง 

มว่งแดง และนํา้ตาลแดง มีสีคูต่รงข้ามท่ีมาขดักนัเพียงเลก็น้อยคือ เขียวอมเหลือง เพ่ือเน้นความหมายของ

ชีวิตเพียงน้อยนิดท่ีมีอยูใ่นภาพ สว่นนํา้หนกัดินสอดําในรูปทรงสตรี กเ็ป็นการแรเงาด้วยลายเส้นท่ีออ่นบาง

มาก ทําให้คา่สีและนํา้หนกัโดยรวมของภาพทัง้หมดรู้สกึโปร่งเบาและลอ่งลอย 

เม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์การใช้สีและค่านํา้หนักกับระดับอารมณ์ ในผลงาน

ทัง้ 5 ชิน้ จะเหน็ได้วา่จากงานช่วงแรกท่ีมีความอดัแน่นของทศันธาตโุดยเฉพาะรูปทรงท่ีเบียดเสียดกนั และ

การเลือกใช้สีคูต่รงข้าม เพ่ือนําเสนอหรือแสดงความรู้สกึเศร้าท่ีรุนแรงและอดัอัน้อยู่ภายใน เม่ือย้อนดภูาพ 
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ถ่ายท่ีบนัทึกงานในแตล่ะช่วงไว้ก่อนจะเสร็จสมบรูณ์ ก็พบวา่งานชิน้นีค้วรเสร็จและจบลงก่อนหน้านี ้แตไ่ม่

สามารถมองเห็นได้ในเวลานัน้ ทําให้งานถกูเพ่ิม ถกูเติมจนล้นเกินพอดี      

มาถึงงานชิน้ท่ีสองเม่ือความรู้สกึเศร้าได้ถกูปลดปลอ่ยออกไปบ้าง ความขดัแย้งของการใช้สีลดลง 

สีและนํา้หนกัคอ่นข้างประสานกนัมากขึน้ แตก่็ยงัมีสว่นท่ีใช้สีคูต่รงข้ามอยูใ่นปริมาณเพียงเลก็น้อย  เป็น

ความพยายามควบคมุความเศร้าให้อยู่ในขอบเขตท่ีจิตใจตนเองยอมรับได้   

ตอ่มาในงานชิน้ท่ีสามแม้จะมีลกัษณะของสีคูต่รงข้ามอย่าง ส้ม-นํา้เงิน แตก่ถ็กูลดคา่สีให้เบาลงจน

ความขดัแย้งสามารถอยู่ด้วยกนัอย่างกลมกลืน เหมือนสภาพอารมณ์ท่ียงัมีความเศร้าติดค้างอยูใ่นใจ แต่

เวลา ส่ิงแวดล้อม และการทํางาน กช็่วยทําให้ความรุนแรงของความโศกเศร้าลดลง (แตก่็ยงัไมไ่ด้หายไป) 

ทํางานศิลปะด้วยความผอ่นคลายย่ิงขึน้  

ขณะท่ีงานชิน้ท่ีส่ีกลบัมีการนําสีและนํา้หนกัท่ีจดัจ้านมาใช้อีกครัง้ และดเูหมือนวา่ทศันธาตทุัง้สอง

จะแสดงตวัตนออกมารุนแรงกวา่ในสามชิน้แรก ทัง้นีก้็ด้วยระดบัอารมณ์และความรู้สกึท่ีมีกบัความเศร้าได้

เปล่ียนไปแล้วเกือบสิน้เชิง  การแสดงออกในภาพท่ีเกิดขึน้เป็นเหมือนการเปิดเผยโฉมหน้าของความ

โศกเศร้าท่ีเคยเกิดขึน้อย่างมัน่ใจ (แบบวา่สะใจเลก็ๆ) ถึงชยัชนะท่ีตนเองสามารถผา่นพ้นความเศร้าออกมา

สร้างสรรค์ส่ิงท่ีงดงามได้อย่างภาคภมิูใจ  

ในชิน้สดุท้ายการใช้สีและนํา้หนกัส่ือความหมายถึงความเศร้านัน้ได้เปล่ียนไปอย่างสิน้เชิง ระดบั

อารมณ์ในภาพนีไ้ด้แปรจากความโศกเศร้าไปสูก่ารมีความหวงัเลก็ๆ เก่ียวกบัความปรารถนาท่ีจะมีลกูอีก

ครัง้ คา่ของสีและนํา้หนกัจึงดเูบาสบาย ยกเว้นก็แตรู่ปทรงของฝักบวัแห้งเห่ียว ท่ียงัคงความเข้มของนํา้หนกั

สีนํา้ตาลเอาไว้อย่างหนกัแน่น เป็นการแทนคา่ความทรงจําสดุท้าย ท่ีเหลืออยู่และการแสดงออกเพ่ือระลกึ

ถึงความเศร้าท่ีผา่นมา   

 

   1.3 การใช้พืน้ท่ีว่างเป็นสัญญะแทนค่าอารมณ์ 

ในผลงาน “ความหวงัสีหมน่”  

มีอตัราสว่นการใช้พืน้ท่ีวา่งน้อย เพราะถกูบีบด้วยรูปทรงเลก็ๆจํานวนมากท่ีกระจายอยูห่นาแนน่

เกือบเตม็พืน้ท่ี พืน้ท่ีวา่งท่ีมีอยู่น้อยย่ิงดมีูความหมายเชิงนยัยะมากขึน้ ถึงความต้องพืน้ท่ีวา่ง หรือการ

ปลอ่ยวางในใจ  

ในผลงาน “ลีมาน้อยใต้เงาจนัทร์”  

สว่นของพืน้ท่ีวา่งท่ีมีบริเวณกว้างเหมือนเป็นอากาศท่ีโอบล้อม ปกป้องผิวรอบนอกทัง้หมดของ

รูปทรงด้วยการห้อมล้อมอย่างแนบสนิท พืน้ท่ีสว่นนีย้งัสามารถตอบสนองตอ่ความรู้สกึท่ีปลอดโปร่งและใช้

ส่ือความหมายถึงความรู้สกึของการเร่ิมปลอ่ยวางจากความเศร้า  

ในผลงาน “จากไปกบันกแห่งความเศร้า”  
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พืน้ท่ีวา่งในงานชิน้นีเ้ป็นตวัแทนของการสร้างบรรยากาศและความรู้สกึกระเพ่ือมไหวเบาๆรอบๆ 

พืน้ท่ีวา่งเป็นบริเวณกว้างทัง้หมดท่ีมีคา่นํา้หนกัสีโปร่งเบา โอบล้อมรูปทรงอิสระท่ีอยู่กึ่งกลางภาพ อาจ

สง่ผลให้เกิดความรู้สกึท่ีเวิง้ว้างในบางขณะ 

ในผลงาน “ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง”  

พืน้ท่ีวา่งเกือบคร่ึงหนึ่งของภาพทัง้หมดมีลกัษณะพืน้ผิวพิเศษจากการแต้มสีดําและสีดําหมน่ทบั

ซ้อนกนัหลายชัน้ จงึให้ความรู้สกึลกึลบัและมีพลงัผลกัดนัอยู่ภายในตวัเอง เสมือนหนึ่งความรู้สกึถึงความ

มืดมิดแตไ่มห่มน่หมอง คล้ายกบัเป็นอากาศหรือลมหายใจในขณะหลบัตา 

ในผลงาน “หวงัสดุท้ายในเดือนกรกฎาคม”  

ด้วยความโปร่งเบาของบรรยากาศในภาพ ทําให้เกิดความรู้สกึกบัพืน้ท่ีทัง้หมดของภาพวา่เป็น “ท่ี

วา่งของความวา่ง” ทศันธาตท่ีุอยูใ่นงานทกุสว่นคล้ายกบักําลงัลอ่งลอยอยู่ มีอากาศโอบล้อมขอบเขตของ

ทศันธาตนุัน้ๆ อยู่อย่างแนบสนิท ให้ความรู้สกึปลอดโปร่ง หายใจสะดวก 

เม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการใช้พืน้ท่ีว่างกับระดับอารมณ์ ในผลงานทัง้ 

5 ชิน้ พบวา่ การทํางานในชิน้แรกเร่ิมต้นด้วยความอดัอัน้ตนัใจ ความสบัสน ความไมแ่นใ่จ จากภาวะความ

โศกเศร้าท่ีเพ่ิงได้รับ ทําให้หลายๆ อย่างท่ีต้องการระบาย ถ่ายทอด ประเดประดงัออกมา จนไมส่ามารถ

ควบคมุให้อยู่ในความพอด ีเชน่เดียวกบัการพดูโดยไมห่ยดุฟังคําถามจากผู้ฟัง (ขาดสติ ไมรั่บฟังเสียงจาก

ความคิดท่ีแท้จริงของตนเอง) ผลงานชิน้แรกนีจ้งึเกิดการไหลหลัง่ของทศันธาตอุย่างมหาศาล ปกปิดพืน้ท่ี

วา่งจนแทบจะไมมี่อยู่ในงาน ทัง้ๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีตัง้ใจจะให้มีอยู่และเกิดขึน้  

หลงัจากระดบัความเศร้าท่ีได้ถกูระบายออกไปบ้างและจากการได้พิจารณาผลสําเร็จจากภาพ

ผลงานชิน้แรกอย่างมีสติ ในงานชิน้ท่ีสอง พืน้ท่ีวา่งจึงถกูให้ความสําคญัมากขึน้ ทศันธาตอ่ืุนๆ ในภาพถกู

จํากดัขอบเขตให้อยู่ในพืน้ท่ีเฉพาะตน  อากาศหรือพืน้ท่ีวา่งสีทองในภาพนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของความปลอด

โปร่งและการปลอ่ยวางความเศร้า สามารถส่ือให้เห็นวา่ควบคมุความเศร้าได้ดีขึน้  

เม่ือมาถึงงานชิน้ท่ีสามระดบัความเศร้าและสภาพอารมณ์นัน้ผอ่นคลายลงอย่างมาก ท่ีวา่งย่ิงถกู

ใช้ในการส่ือแทนความหมายของความโปร่งเบา สบาย  และอบอุน่จากสภาพบรรยากาศของเฉดสีส้มท่ี

อบอุน่และแตะแต้มด้วยพูก่นัขนาดเลก็ให้เกิดเป็นร่องรอยอนัละเมียดละไมแทนคล่ืนลมหายใจเลก็ๆ ท่ีเคย

มีอยู่ ซึ่งการใช้พืน้ท่ีวา่งในบริเวณกว้างนีย้งัสง่ผลเช่ือมโยงมาถึงผลงานในชิน้ท่ีส่ีคือ การปลอ่ยให้พืน้ท่ีวา่ง

ได้ทําหน้าท่ีของตนเองอย่างเตม็ท่ี แม้วา่คา่นํา้หนกัในชิน้ท่ีส่ีจะตรงข้ามอย่างสิน้เชิงคือ  จากคา่นํา้หนกัสีท่ี

สวา่งมาเป็นคา่นํา้หนกัความเข้มของสีดํา แตก่ด้็วยเหตผุลของการแสดงออกท่ีต้องการให้พืน้ท่ีวา่งบริเวณนี ้

เกิดความรู้สกึท่ีดลูกึลบั ซ่อนเร้น เวิง้ว้างมากกวา่ในชิน้ท่ีสาม และยงัส่ือความหมายถึงการเฝ้ามองจากมมุ

มืด(ด้วยความห่วงใย)  
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 ในชิน้สดุท้ายเม่ือความเศร้าได้ถกูปลดปลอ่ยไปจากความรู้สกึแล้ว บริเวณพืน้ท่ีวา่งในงานทัง้หมด

ถกูถ่ายเท เช่ือมเข้าหากนัทัว่ทัง้ภาพอย่างไมมี่ขอบเขตมาจํากดัเฉพาะสว่นใดสว่นหนึ่ง เป็นเหมือนการ

ยอมรับความเศร้าด้วยความเบิกบาน และเปิดโลง่สูก่ารสร้างความหวงัอนัใหมท่ี่เฝ้ารออยูเ่บือ้งหน้า   

 

2. ความสัมพันธ์ของระดับอารมณ์กับกระบวนการแสดงออก 

สภาวะอารมณ์และความรู้สกึของการทํางานชิน้แรกคือ ภาพ “ความหวงัสีหมน่”  อยู่ในสภาพสด

ใหม ่ความโศกเศร้า เข้มข้น และหนกัหน่วง ทัง้ยงัเป็นช่วงเวลาของพกัฟืน้ร่างกายหลงัจากผา่ตดัคลอด 

สภาวะอารมณ์เศร้ายงัคงตรึงแน่น มีภาวะความสบัสนอยูใ่นใจ และต้องการการระบายออกไมท่างใดก็ทาง

หนึ่ง เช่น การร้องไห้อย่างหนกั  และความพยายามในการนัง่สมาธิเพ่ือสงบจิตใจ เน่ืองจากยงัคงอยูใ่น

สภาวะอารมณ์ท่ีหมน่หมอง มีการทํางานแบบ ยํา้คิด ยํา้จํา ยํา้ทํา กบัความรู้สกึโศกเศร้าท่ียงัครุกรุ่นอยู่

ภายใน บางครัง้มีความรู้สกึไมแ่น่ใจอยู่ในท่าที บางครัง้ต้องหยดุมองน่ิงๆ ทบทวนความรู้สกึให้แนใ่จอยูเ่ป็น

เวลานาน บางครัง้ก็หยดุทํางานและปิดงานเอาไว้ ไมถ่่ายทอดอารมณ์ใดๆไปสูง่านและไมรั่บความรู้สกึใดๆ 

ท่ีได้จากงาน แตก่ารหยดุทํางานบางครัง้ก็มาจากภาระงานสอนท่ีต้องกลบัไปทําตอ่ เน่ืองจากหมดวนัลา

คลอด 3 เดือนแล้ว 

เม่ือได้เร่ิมงานชิน้ท่ี 2 คือ ภาพ “ลีมาน้อยใต้เงาจนัทร์” สภาวะอารมณ์และความรู้สกึโศกเศร้า ได้

ผอ่นคลายลงบ้างจากการได้มองเห็นภาพผลงานชิน้แรกเป็นรูปเป็นร่างจนเกือบจะเสร็จสมบรูณ์ ทําให้เกิด

แรงผลกัดนัความอยากในการทํางานศิลปะและวาดภาพร่างความคิดในชิน้ตอ่ไป มีภาวะความสบัสนทาง

อารมณ์น้อยลง เม่ือได้ลงมือทํางานจริงบนเฟรมก็มีความรู้สกึจดจ่ออยู่กบังานมากขึน้ แม้เพียงแคก่ารนัง่

มองงานอยู่น่ิงๆ กเ็กิดภาพความคิดท่ีชดัเจน และมีความรู้สกึตอบโต้กบังาน สามารถปลอ่ยวางความหนกั

หน่วงบางอย่างในใจ ทัง้ในสว่นของพฤติกรรมท่ีเคยยํา้คดิ ยํา้จํา ยํา้ทํา มีสภาพอารมณ์และความจดจ่อกบั

งานดีขึน้ แม้ยงัให้เวลากบังานได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั เน่ืองจากภาระงานสอนท่ีต้องรับผิดชอบด้วย 

สภาวะอารมณ์และความรู้สกึระหวา่งการทํางานชิน้ท่ี 3 คือ  ภาพ “จากไปกบันกแหง่ความเศร้า” 

เป็นช่วงเวลาท่ีคิดถึงความโศกเศร้าน้อยลงมาก เพราะจิตใจมมุานะและจดจ่อกบังานท่ีทํา ข้าพเจ้าเร่ิมถอย

ห่างออกมาจากห้วงภาวะอารมณ์เศร้าท่ีครอบงํา และเร่ิมทบทวนความรู้สกึท่ีผา่นมา สภาวะทางอารมณ์

มัน่คงขึน้ และเร่ิมมีภาพความคิดเก่ียวกบังานเป็นเชิงสญัลกัษณ์มากขึน้ เร่ิมมองเห็นอารมณ์เป็นวตัถดุบิใน

การทํางาน ช่วงเวลานีมี้ภาระงานรับผิดชอบเพ่ิมขึน้จากงานสอนมาสูง่านบริหาร ข้าพเจ้าได้รับการแตง่ตัง้

ให้เป็นหวัหน้าหมวดวิชาพืน้ฐานทางศิลปะ ซึ่งมีวาระ 1 ปี ทําให้มีเวลาท่ีจะจดจ่ออยู่กบัการทํางานได้

น้อยลง ทําได้เพียงวนัละเลก็น้อย แตไ่มเ่คยหยดุหรือทิง้ไว้เฉยๆ เพราะย่ิงมีเวลาน้อยลง กย่ิ็งกระตุ้นให้อยาก

ทํางานมากขึน้  

ช่วงเวลาท่ีวาดภาพ “ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง” นีเ้ป็นช่วงท่ีข้าพเจ้าย่ิงถอยห่างออกมาจากสภาวะ

อารมณ์ท่ีเป็นความเศร้า ย่ิงถอยห่างได้ไกลมากขึน้ จิตใจย่ิงมมุานะท่ีจะเห็นภาพสําเร็จของผลงานท่ีทําอยู่ 
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และระลกึถึงความเศร้าในฐานะสญัญะหรือตวัแทนความรู้สกึท่ีเคยเกิดขึน้ แตไ่มไ่ด้กระทบอารมณ์ให้

สัน่สะเทือน ความเศร้าเร่ิมถกูใช้ให้กลายเป็นวตัถดุิบ กอรปกบัเป็นช่วงท่ีหมดจากภาระงานบริหารและ

ภาระงานสอนเบาบางลงมาก จึงมีเวลาอยู่กบัการวาดภาพได้เตม็ท่ีขึน้ ซึ่งช่วงเวลานีก้็ได้รับแจ้งจาก

โรงพยาบาลวา่สาเหตกุารเสียชีวิตของลกูสาวเกิดจาก เส้นเลือดในรกมีการแขง็ตวัเร็วผิดปกติ จึงได้เร่ิมร่าง

ภาพผลงานชดุท่ี 2 ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั“รก” และเร่ิมทําชิน้งานจริงไปพร้อมกบังานชดุท่ี 1 ในบางสว่นด้วย 

เม่ือถึงงานชิน้สดุท้ายในชดุแรกท่ี ภาพ “หวงัสดุท้ายในเดือนกรกฎาคม” สภาวะอารมณ์ความรู้สกึ

โศกเศร้าท่ีเคยหนกัหน่วงอย่างมาก ได้กลายเป็นความรู้สกึโปร่งโลง่และผอ่นคลายในภาพนี ้ความโศกเศร้า

ถกูแปรเป็นเพียงสญัญะในงานอย่างสมบรูณ์ จะมีภาวะความกงัวลใจหรือกดดนัอยูบ้่างจากการทํางานใน

ชดุท่ี2 ท่ีต้องทําควบคูไ่ปพร้อมกนั และจากปัจจยัภายนอกเก่ียวกบักําหนดการแสดงงานท่ีใกล้เข้ามาซึ่งมี

ระยะเวลาเหลือน้อย  

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์กบัการแสดงออก เป็นไปในลกัษณะความเศร้าคอ่ยลดน้อยลง 

รูปแบบงานจากชิน้แรกจนถึงชิน้ท่ีห้าจึงคอ่ยๆ คล่ีคลาย มีทัง้สว่นท่ีประณีตขึน้ และสว่นท่ีปลอ่ยรายละ 

เอียดให้ความเหมือนจริงน้อยลง  ซึ่งน่าจะเป็นความเก่ียวข้องกบัความมีสติท่ีสามารถควบคมุสภาวะ

อารมณ์ความเศร้าให้อยู่ในขอบเขตท่ีจํากดั  

 

3.การแปรค่าอารมณ์สู่สัญญะท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ เปรียบเทียบกับ ฟรีดา คาห์โล (Frida 

Kahlo) 

ในสว่นนีไ้ด้นําผลงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการสญูเสียลกูของ ฟรีดา คาห์โล ศิลปินหญิงชาวเมก็ซิโก 

มายกตวัอย่างเปรียบเทียบการแปรคา่อารมณ์ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า การทํางานศิลปะของ

ฟรีดาเร่ิมขึน้หลงัจากท่ีประสบอบุตัิเหตรุถรางชนกบัรถเมล์ท่ีเธอนัง่มาทําให้บาดเจ็บสาหสั กระดกูหกัและ

แตกไปหลายแหง่ทัว่ทัง้ร่างกาย ซํา้ร้ายราวเหลก็มือจบัยงัแทงทะลทุ้องน้อยแล้วโผลอ่อกมาทางช่องคลอด 

ไมมี่ใครคิดวา่เธอจะรอดชีวิตจากเหตกุารณ์ท่ีรุนแรงนี ้นบัแตร่อดชีวิตจากอบุตัิเหตฟุรีดาต้องอยู่กบัความ

เจ็บปวดและต้องอดทนกบัการผา่ตดัอย่างน้อย 32 ครัง้ ตลอดช่วงชีวิตของเธอ 

ผลงานศิลปะหลายชิน้ของฟรีดาเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากความเจบ็ปวดรวดร้าวทัง้ทาง

ร่างกายและจิตใจในชีวิตของเธอเอง รวมถงึประสบการณ์ความโศกเศร้าจากการสญูเสียลกู ซึ่งเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากอบุตัิเหตคุรัง้สําคญันัน้ 

เหตผุลสําคญัท่ีเลือกฟรีดามาเปรียบเทียบคือ เร่ืองภมิูหลงัของความปรารถนาท่ีอยากจะมีลกู

เช่นเดยีวกนั แตก่็ไมอ่าจเป็นไปได้เพราะความไมพ่ร้อมทางร่างกาย ฟรีดามีลกูยากเน่ืองจากมดลกูได้รับ

ความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากอบุตัิเหตคุรัง้นัน้ เธอแท้งลกูเม่ืออายคุรรภ์ได้เกือบ 4 เดือน เพราะ

สภาพร่างกายไมส่ามารถรองรับการเจริญเตบิโตของตวัออ่นได้อีกตอ่ไป สว่นข้าพเจ้ามีลกูยากเพราะความ
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ผิดปกติของระบบการสร้างไขแ่ละตกไข ่และต้องคลอดก่อนกําหนดจากสาเหตคุรรภ์เป็นพิษด้วยภาวะ

ความดนัโลหิตสงูจนทําให้รกเส่ือมสภาพเม่ืออายคุรรภ์เกือบ 7 เดือน 

ประเดน็สําคญัท่ีนํามาเปรียบเทียบการแปรคา่อารมณ์ ได้แก่ สญัลกัษณ์และวิธีการแสดงออกใน

ผลงาน  ภาพผลงานท่ีจะนํามาเปรียบเทียบกนั ได้แก ่ 

ภาพ “ความหวงัสีหมน่” (Magenta Hope) กบั ภาพ “Henry Ford Hospital” (The Flying Bed) 

และภาพ “ลีมาน้อยใต้เงาจนัทร์” (Under the Moon Shadow) กบั ภาพ “Frida and The Miscarriage” 

 

        
          Frida Kahlo “Henry Ford Hospital”, 1932, Pencil on Paper, 14X21 Cm. 

          Source: Frida Kahlo: Face to Face. Page 228. 

 

       
         Frida Kahlo “Henry Ford Hospital”(The Flying Bed), 1932, Oil on Metal, 32.5X40.2 Cm.   

      Source: Frida Kahlo: Face to Face. Page 226. 
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3.1. เปรียบเทียบระหว่างภาพ “ความหวังสีหม่น” (Magenta Hope) กับ ภาพ “Henry Ford 

Hospital” (The Flying Bed)  

ฟรีดาเร่ิมร่างภาพลายเส้นดินสอภาพ “Henry Ford Hospital” ลงบนกระดาษ ขณะท่ีพกัฟืน้อยู่ท่ี

โรงพยาบาล  ในภาพงานประกอบไปด้วยสญัลกัษณ์ ดงันี ้หุ่นกายวิภาคผู้หญิงด้านข้าง หอยทาก กระดกู

เชิงกราน เคร่ืองจกัร ดอกกล้วยไม้ และเส้นริว้สีแดงท่ีส่ือความหมายได้ทัง้เส้นเลือดและสายสะดือซึ่ง

เช่ือมโยงตวัเธอท่ีนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงโรงพยาบาล จากนัน้เธอวาดภาพในช่ือเดยีวกนันีด้้วยสีนํา้มนั

บนแผน่โลหะ นบัเป็นผลงานชิน้แรกท่ีเธอนําเทคนิค Retablo3 ซึ่งเป็นวิธีการวาดแบบพืน้เมืองของเมก็ซิโก

มาใช้ในการทํางาน ในภาพนีเ้ธอได้เพ่ิมรูปทรงตวัออ่นทารกเข้าไปบริเวณตรงกลางภาพอยูเ่หนือตวัเธอขึน้

ไปเลก็น้อย รูปทรงทารกยงัคงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีฟรีดานํามาใช้ตอ่เน่ืองในการสร้างผลงานชิน้ตอ่มา  

 

 
          Frida Kahlo “Frida and the Miscarriage”, 1932, Lithograph, 22.2X14.2 Cm.   

               Source:  Frida Kahlo: Face to Face . Page 206. 

 

 ภาพ “Frida and The Miscarriage” ฟรีดาวาดหลงัจากออกจากโรงพยาบาล สญัลกัษณ์อ่ืนท่ี

เพ่ิมขึน้ในภาพนี ้ได้แก่ พระจนัทร์ รูปร่างเซลล์ จานสี แขนท่ีสาม ตวัอสจิุ ต้นพืชเลก็ๆ ก้อนดิน เส้นสาย

                                                             
3
 Retablo หมายถึง ฉากประดบัแท่นบูชา เป็นงานจิตรกรรมสนีํา้มนัที่ทําลงบนไม้ อลมีูเนียม หรือแผ่นโลหะเนือ้บางเช่น 

ทองเหลอืงและทองสมัฤทธ์ิ  หรืออาจเป็นศิลปกรรมหมวดหมู่อื่นเช่น งานแกะสลกัไม้หรือประติมากรรมนนูต่ํา 
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สะดือ และรูปทรงกลมรีเลก็ๆ คล้ายกบัเมลด็พืชหรือหยดนํา้ทัว่ทัง้ภาพ ในหนงัสือ “Frida Kahlo: Face to 

Face” ซึ่งเป็นการสนทนาระหวา่ง จดูี ้ชิคาโก(Judy Chicago)4กบั ฟรานเชส โบเซลโล (Frances 

Borzello)5 ฟรานเชสได้บรรยายถึงงานชิน้นีว้า่ “...รูปแบบงานของฟรีดาเป็นการแบ่งคร่ึงร่างกายออกเป็น

สองสว่นจากรอยเส้นประ ในภาพประกอบด้วยพระจนัทร์กําลงัร้องไห้ และหยดเลือดกําลงัไหลลงมาจากขา

ของเธอสูพื่น้ดิน มีรูปทรงประหลาดของเซลล์กําลงัแบ่งตวั ลกัษณะของตวัอสจิุท่ีบิดไปมา ย่ิงสะท้อนความ

เช่ือของเธอในเร่ืองวงจรชีวิต และยงัมีจานสีท่ีถืออยูใ่นมือจากแขนท่ีสามท่ีงอกมาจากด้านหลงั ซึ่งน่าจะเป็น

ผลท่ีเกิดจากการสญูเสียลกูของเธอ...”  

 

ดงันัน้เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งภาพ “ความหวงัสีหมน่” (Magenta Hope) กบัภาพ “Henry Ford 

Hospital” (The flying Bed) ทัง้สองภาพเป็นผลงานงานชิน้แรกเหมือนกนั ซึ่งถกูแปรคา่จากอารมณ์ความ

โศกเศร้า หมน่หมอง หดหู่ ท่ีเพ่ิงประสบมาในเวลาไมน่าน เป็นภาวะอารมณ์ท่ียงัสดใหมแ่ละครุกรุ่น

เช่นเดยีวกนั 

การจดัองค์ประกอบของทัง้สองภาพมีลกัษณะแบ่งพืน้ท่ีในงานออกเป็นสองสว่นเกือบเท่าๆ กนั 

ด้วยคา่นํา้หนกัสีคนละวรรณะและมีคา่ระดบัความออ่น-เข้มตา่งกนั ใน“Henry Ford Hospital” (The flying 

Bed) ฟรีดาแบ่งกึ่งกลางภาพด้วยเส้นขอบฟ้ากบัพืน้ดินโทนสีนํา้ตาล ในทางจิตวิทยาเก่ียวกบัสีนัน้ “สีฟ้า 

แสดงถึงความสวา่ง ความปลอดโปร่ง เปรียบเหมือนท้องฟ้า เป็นอิสระ เสรี ...แสดงถึงอิสรภาพ ท่ีสามารถ

โบยบิน เป็นสีแห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีไมมี่ขอบเขต”(2545, ออนไลน์) สว่นสีนํา้ตาล “เป็น

สีของแผน่ดิน ให้ความรู้สกึมัน่คง ลดความรู้สกึท่ีไมป่ลอดภยั ...มกัเก่ียวข้องกบัการเติมเตม็ความรู้สกึ

บําบดัจากความเศร้าโศก ความรู้สกึคบัอกคบัใจ สีนีม้กันําไปช่วยเหลือคนท่ีรู้สกึหมดคณุคา่ในตนเอง” 

ขณะท่ีภาพ “ความหวงัสีหมน่” (Magenta Hope) แบ่งพืน้ท่ีด้วยเส้นสายสะดือให้ด้านหนึ่งเป็นพืน้

สีทองและอีกด้านหนึ่งเป็นนํา้หนกัของสีดําจากเส้นดนิสอ ในทางจิตวิทยาสีให้ความหมายวา่ “...ปกติสีทอง

หมายถึงการให้ชีวิตใหม ่ให้พลงั ฉดุรัง้ออกมาจากความกลวั ความไมแ่น่นอนหรือหนักลบัมาใสใ่จ สีทองท่ี

วาวแววจะทรงพลงัอย่างย่ิง ในการดงึให้หลดุพ้นจากความรู้สกึตกตํ่าของจิตใจ” สว่นสีดํา “...หมายถึงพลงั

ชีวิตท่ีถดถอยหรือออ่นล้า หมดพลงัและลีล้บั สีดํายงัเป็นสีท่ีขดัขวางการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลง

เป็นการปิดบงัอําพรางจากโลกภายนอก” 

สญัญะสําคญัอีกอย่างท่ีเหมือนกนัของผลงานทัง้สองชิน้นี ้คือ ดอกกล้วยไม้สีมว่ง ในทางจิตวิทยา

เก่ียวกบัสี “สีมว่งเป็นสีแห่งการดแูลและปลอบโยน ช่วยให้จิตใจสงบและอดทนตอ่ความรู้สกึท่ีโศกเศร้าหรือ

                                                             
4
 ศิลปินหญิงชาวอเมริกนั เป็นทัง้นกัเขียน นกัสตรีนิยม และนกัการศกึษา ผลงานที่มีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จักของเธอก็คือ “The 

Dinner Party” เป็นโครงการมัลติมีเดียที่ย่ิงใหญ่ มีผู้ เข้าชมแล้วกว่าล้านคน 

5
 นกัประวติัศาสตร์ศิลป์จากลอนดอน ที่เขียนประเด็นเก่ียวกบัวฒันธรรมและเร่ืองเพศ โดยเฉพาะศิลปินหญิงที่ทํางานโดย

ใช้ภาพเหมือนตนเอง 



22 
 

สญูเสียท่ีมากระทบจิตใจและประสาท สีมว่งเฉดตา่งๆ ยงัสร้างความสมดลุของจิตใจให้ฟืน้กลบัจากภาวะ

ตกตํ่าหรือความเศร้าท่ีครอบงําอยู่” (2552, ออนไลน์) 

ในภาพ “Henry Ford Hospital” (The flying Bed) ดอกกล้วยไม้อยู่ในเฉดสีมว่งอมแดงและนํา้เงิน

ครามท่ีมองดหูมน่คลํา้สะท้อนสภาพร่างกายและจิตใจท่ีบอบชํา้ สญัลกัษณ์นีย้งัเป็นตวัแทนของขวญัท่ีเธอ

ได้รับจาก ดิเอโก ริเวร่า (Diego Rivera)6 ผู้ เป็นสามี อาจมีความหมายแฝงถึงความรักท่ีเขามีตอ่เธอ อยู่

เคียงข้างเธอและเป็นความหวงัของเธอ ทัง้ดอกกล้วยไม้และสญัลกัษณ์อ่ืนๆ อนัเป็นตวัแทนความหมายจาก

ความเจ็บปวดของฟรีดา มีขนาดใกล้เคียงกนัและมีเพียงอย่างละหนึ่งชิน้เท่านัน้  

ในภาพ “ความหวงัสีหมน่”  Magenta Hope มีดอกกล้วยไม้ท่ีอดัแน่นอยูท่ัว่ทัง้ภาพ ทัง้ท่ีเป็นเพียง

แคล่ายเส้นดินสอและท่ีถกูระบายสีให้งดงามเหมือนจริงตามธรรมชาติราวกบัมีชีวิต ทัง้สองรูปแบบแทนคา่

ของสองความรู้สกึคือ ความสิน้หวงัและความสมหวงั จํานวนของดอกกล้วยไม้ในปริมาณมากยงัสะท้อน

ความรู้สกึโศกเศร้าท่ีอดัแน่นภายในจิตใจและต้องการระบายออกมาให้มากท่ีสดุ 

สีมว่งจากดอกกล้วยไม้ท่ีปรากฏอยู่ในทัง้สองภาพยงัเป็นตวัแทนความรู้สกึของผู้ เป็นแมท่ี่หวงัและ

ปรารถนาอย่างสงูท่ีสดุ ให้ลกูของตนมีชีวิตอยู่ แม้อาจจะเกิดมาไมส่มบรูณ์เท่ากบัการตัง้ครรภ์ตามปกติ 

หรืออาจเป็นเพียงการมีชีวิตอยู่บนแผน่เฟรมก็ตาม  

  เส้นประสขีาว

แสดงการแบง่พืน้ท่ีงานเป็นสองสว่นเกือบเท่าๆกนั

 
 

                                                             
6
  ศิลปินชาวเม็กซิโกผู้ ฝักใฝ่ในพรรคคอมมิวนิสต์และมีช่ือเสียงทางด้านการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
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กล้วยไม้สม่ีวง ฟรีดา คาร์โล      กล้วยไม้สีม่วง  วชัราพร อยู่ดี 

 

3.2 เปรียบเทียบระหว่างภาพ “ลีมาน้อยใต้เงาจันทร์” (Under the Moon Shadow) กับ ภาพ 

“Frida and The Miscarriage”  

ทัง้สองภาพนีเ้ป็นผลงานชิน้ท่ีสองหลงัจากเกิดการสญูเสียขึน้ มีความเศร้าปะปนอยู่ในความรู้สกึ

อยากสร้างสรรค์งานศิลปะ ฟรีดาสนใจเปล่ียนเทคนิคไปทําเป็นงานภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ซึ่งงานท่ีฟรี

ดาแสดงออกเป็นเพียงลายเส้นของรูปทรงกบัพืน้ท่ีวา่ง ขณะเดียวกนัภาพ “ลีมาน้อยใต้เงาจนัทร์” ข้าพเจ้าก็

ให้ความสนใจกบัการใช้พืน้ท่ีวา่งท่ีปลอ่ยไว้อย่างเป็นอิสระมากขึน้ 

สญัญะสําคญัท่ีทัง้ ฟรีดา และข้าพเจ้ามีทศันะเลือกใช้เป็นตวัแทนการแสดงออกเหมือนกนั ได้แก่ 

ภาพเหมือนศิลปินเองท่ียืนเปลือยเตม็ตวั รูปทรงทารก  พระจนัทร์ ตวัอสจิุ  ลกัษณะหยดนํา้หรือเมลด็พืช 

และรากพืช 

                     ตําแหน่งท่ีเปรียบเทียบกนั  
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 ภาพเหมือนศิลปินเองที่ยืนเปลอืยเต็มตัว           รูปทรงทารก 

 

               
พระจนัทร์      ตวัอสจิุ 

         
   ลกัษณะหยดนํา้หรือเมลด็พืช   รากพืช 

 

จากการเปรียบเทียบผลงานทัง้ 2 คู ่ดงักลา่วแล้วนัน้จะเหน็วา่ ผลลพัธ์จากการแสดงออกในงาน

ของฟรีดาทัง้สองชิน้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สกึหดหู่ โศกเศร้าอย่างตรงไปตรงมา เชน่เดียวกบัการแสดงออก

ในงานชิน้อ่ืนของเธอ ซึ่งเป็นผลมาจากความเจ็บปวดแสนสาหสัท่ีต้องประสบมาในชีวิต รวมถึงสภาพสงัคม 

ความนิยมชมชอบและฝักใฝ่ในพรรคคอมมิวนิสต์ แม้วา่ผลงานของเธอจะถกูจดัอยู่ในกลุม่เหนือจริง 
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(Surrealism)  แตเ่ม่ือมองผลงานแล้วกลบัรู้สกึถึง ความมีชีวิตท่ีเป็นจริงและไมไ่ด้ถกูเติมแตง่ด้วย

จินตนาการท่ีสวยหรู ฟรีดามีรูปแบบการสร้างสรรค์งานท่ีร้อนแรงเหมือนกบับคุลิกและนิสยัของเธอท่ี

แสดงออกอย่างเปิดเผยและโจง่แจ้ง รวมถึงความต้องการทางกามารมณ์อย่างมากทัง้กบัเพศเดยีวกนัและ

ตา่งเพศ 

ในขณะท่ีรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า แม้จะมีบางภาพท่ีแสดงออกด้วยสีท่ีรุนแรง แต่

ก็อยู่ในขอบเขตจํากดั  อารมณ์เศร้าท่ีน่าจะแสดงออกแบบปะทมุาจากข้างในแล้วทําให้ผู้ชมปะทะ

ความรู้สกึนัน้โดยตรง แตง่านของข้าพเจ้าจะไมเ่ป็นเช่นนัน้ ความรู้สกึเศร้าจะถกูซ่อนไว้ หรือฉาบทาด้วย

ความสวยงาม ผลงานท่ีสร้างสรรคจ์ะเป็นภาพลกัษณ์ของความงามท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบอย่างมี

แบบแผนและคอ่นข้างอยูใ่นระเบียบ  ตามบคุลิคนิสยัท่ีคอ่นข้างน่ิงเงียบ และอีกเหตผุลหนึ่งท่ีทําให้เป็น

เช่นนัน้ คือ ผลมาจากการปฏิบตัิธรรม และความเช่ือในข้อธรรมท่ีวา่ มนัไมอ่ยู่ในวิสยัของใครท่ีจะบงัคบัให้

เราเป็นทกุข์ได้ ถ้าเราไมย่อมทกุข์  

ผลงานศิลปะของศิลปินอีกผู้หนึ่งอีกท่ีมาสนบัสนนุความเช่ือในข้อธรรม เร่ืองการไมย่อมให้เกิดทกุข์

ขึน้ในใจเราได้ด้วยตวัเราเอง คือ ผลงานของ เคท โควิท (Kathe Kollwitz) ศิลปินหญิงคนสําคญัของ

เยอรมนัในช่วงศตวรรษท่ี 20 เธอสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และประติมากรรม ท่ีสะท้อนมมุมองจากด้าน

มืดของชีวิต ความทกุขเวทนา ความอดอยากยากเขน็ ความปวดร้าวทกุทรมานใจ จากภาวะสงครามและ

สภาพสงัคมท่ีถกูกดข่ี เธอแสดงให้เห็นถึงภาพความยากจน ผู้คนในชนชัน้แรงงาน ผู้หญิงพืน้บ้านธรรมดา 

เธอกลา่วไว้ในบนัทึกวา่ “ผู้คนในชนชัน้กลาง ปราศจากเสน่ห์ดงึดดูใจสําหรับฉนั ในอีกด้านหนึ่ง ชนชัน้

กรรมมาชีพมีรูปแบบท่ีน่าสนใจมากย่ิงกวา่” เธอมองเห็นความงดงามและความมีเกียรติในประชาชนคน

ธรรมดา และเช่ือมัน่วา่ศิลปะควรจะเป็นกระจกเพ่ือสะท้อนสภาพสงัคม (2013, online)  

รูปแบบในการวาดรูปผู้คนของ เคท โควิท รูปทรงคนเตม็ตวัจะแสดงการห่อหรืององุ้มของร่างกาย 

ใบหน้าท่ีก้มลงตํ่า แสดงความหมดอาลยั สว่นภาพท่ีเป็นเฉพาะภาพใบหน้า จะมีทัง้แววตาท่ีเศร้าสร้อย 

หลบัตา ปิดหน้า และแสดงความหวาดกลวั องค์ประกอบโดยรวมของภาพหลายชิน้แสดงบรรยากาศท่ีแลดู

สลดหดหู่ อยูใ่นเงามืดหรือเพียงแสงสลวั บางภาพใช้หวักะโหลกมาเป็นสญัลกัษณ์ของความตายท่ีน่า

หวาดหวัน่ และด้วยนํา้หนกัขาว-ดําท่ีตดักนัจากธรรมชาตขิองเทคนิคภาพพิมพ์ท่ีปราศจากการใช้สีอ่ืนๆ 

นอกจากสีดํา ย่ิงช่วยเสริมและตอกยํา้ให้เหน็ถึงสภาพอารมณ์ของชนชัน้แรงงานผู้ถกูกดข่ี ท่ีตอ่สู้เพ่ือความ

อยู่รอดและความยตุิธรรม เป็นภาพท่ีสะเทือนอารมณ์และสามารถจินตนาการถึงเหตกุารณ์อนัโหดร้ายท่ี

เคยเกิดขึน้ได้อย่างชดัเจน  

ในผลงานสะท้อนสภาพสงัคมเหลา่นี ้ยงัรวมถึงเร่ืองราวเก่ียวกบั แมแ่ละลกู ท่ีเธอได้สร้างสรรคเ์ป็น

ผลงานขึน้มาทัง้ภาพพิมพ์และประติมากรรม ผลงานท่ีแสดงความสัน่สะเทือนอารมณ์โศกเศร้าของผู้ เป็นแม่

ท่ีสญูเสียลกูได้อย่างซาบซึง้ใจ ได้แก่ ภาพพิมพ์โลหะ ในช่ือ “Women with a dead child” เป็นภาพท่ีผู้ เป็น
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แมก่อดรัดร่างไร้ลมหายใจของลกูไว้แนบแนน่ในอ้อมแขน ถ่ายทอดอารมณ์ของความเป็นแมผู่้ระทมทกุข์ได้

อย่างสะท้านและสะท้อนใจ  

 

                       
                 Kathe Kollwitz “Women with a dead child”, 1903, Etching, 42.5X48.6 Cm.   

                Source:  Kathe Kollwitz Engravings Sculptures . Page 48. 

 

อีกภาพหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นความรัก ความห่วงใยท่ีแมมี่ตอ่ลกู ได้แก่ ภาพ “The Mothers” เป็น

ภาพของแมท่ัง้สามคนท่ีสวมกอดและปกป้องลกูน้อยของตนเองเอาไว้ในวงล้อมอ้อมแขน ภาพของแมท่ี่อยู่

ด้านหน้าสดุ อาจเป็นตวัแทนของเธอเอง ท่ีสวมกอดลกูชายทัง้สองคนของเธอเอาไว้ 

 

                   
                         Kathe Kollwitz “The Mothers”, 1919, Lithograph, 43.5X58.5 Cm.   

                Source:  Kathe Kollwitz Engravings Sculptures . Page 68. 
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ความสะท้อนใจเช่นเดียวกนันี ้ยงัคงมีอยูใ่นผลงานประติมากรรมสําริด ในช่ือ “Pieta” ท่ีเธอได้ทํา

ขึน้มาในภายหลงั ด้วยลกัษณะองค์ประกอบและการวางทา่ทางของรูปทรงคนท่ีคล้ายคลงึกนักบัภาพ 

“Women with a dead child” ซึ่งตอ่มาประติมากรรมชิน้นี ้ได้ถกูนํามาขยายแบบให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือนําไป

ติดตัง้ท่ี The center of Neue  Wache (The New Guardhouse) ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั โดยใช้

ช่ือวา่ “Mother with her dead son” เพ่ือเป็นอนสุรณ์เตือนให้ระลกึถึง เหย่ือของสงครามและการปกครอง

แบบเผดจ็การ 

 

                    
                                  Kathe Kollwitz “Pieta”, 1936, Bronze, Height 38 Cm.   

              Source:  Kathe Kollwitz Engravings Sculptures . Page 109. 

 

 ผลงานประติมากรรม “Pieta” ของ เคท โควิท ท่ีถกูนําไปขยายแบบให้เป็นอนสุรณ์สงครามนี ้

เหตผุลหนึ่งก็สืบเน่ืองด้วย ตวัเธอเองกเ็ป็นหนึ่งในจํานวนแมอี่กหลายคนท่ีต้องสญูเสียลกูไปในช่วง

สงครามโลก เธอสญูเสียลกูชายคนท่ีสอง ปีเตอร์ โควิท (Peter Kollwitz) เม่ือเขาอาย ุ19 ปี ท่ีอาสาสมคัรไป

ร่วมรบในยทุธการแรกของสงครามโลกครัง้ท่ี 1 การเสียชีวิตของลกูชายในครัง้นัน้ ทําให้เธอออกมาเรียกร้อง 

ผา่นผลงานภาพพิมพ์ไม้ ในช่ือ “The Volunteers” เป็นภาพท่ีแสดงการมรณกรรมของคนวยัหนุ่มท่ีสงคราม

นําพาพวกเขาไปสูค่วามตาย เธอต้องการผลงานชิน้นีเ้ป็นเหมือนกระบอกเสียงให้สงัคมได้ตระหนกัถึง

ความสําคญัของ ความสงบและสนัติภาพ แตก่ระนัน้ เร่ืองเศร้าท่ีเป็นเหมือนวงจรอนัแสนร้ายกาจก็เกิด

ขึน้กบัเธออีกครัง้ เม่ือเธอต้องสญูเสียหลานชายท่ีช่ือ ปีเตอร์ โควิท (Peter Kollwitz) เช่นเดียวกบัลกูชาย

ของเธอ ไปอีกคนในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
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                         Kathe Kollwitz “The volunteers”, 1922/23, Woodcut, 35X49 Cm.   

                 Source:  Kathe Kollwitz Engravings Sculptures . Page 78. 

 

ข้าพเจ้ามิได้นําผลงานของ เคท โควิท มากลา่วถึง ในลกัษณะของการเปรียบเทียบรูปแบบผลงาน 

แบบชิน้ตอ่ชิน้ เพราะรูปแบบการแสดงออกและเทคนิควิธีการ ในการทํางานของเธอนัน้ แตกตา่งจาก

รูปแบบงานของข้าพเจ้าอย่างสิน้เชิง แตนํ่ามากลา่วอ้างถึง ในฐานะท่ีเธอสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแรง

ขบัในด้านลบเช่นเดียวกนั  

เคท โควิท ทํางานศิลปะและเป็นครูสอนศิลปะด้วยใจรักท่ีบริสทุธ์ิ แม้วา่ในยคุท่ี ฮิตเลอร์ เรือง

อํานาจ เธอจะถกูไลอ่อกจากสถาบนัศิลปะท่ีเธอสอนอยู ่(Prussian Academy of Art) และแม้วา่ผลงาน

ของเธอถกูขดัขวางจาก นาซี ขณะท่ีกําลงัจดัแสดงนิทรรศการและจดัประเภทผลงานของเธอวา่เป็น “ศิลปะ

ท่ีเส่ือมทราม” จะต้องย้ายออกไปจากหอศิลป์และท่ีสาธารณะอ่ืนๆ แตผ่ลงานศิลปะท่ีแสดงจากความจริงใจ

ของเธอท่ีผา่นกาลสมยัมานาน ยงัคงเป็นภาษาสากลท่ีทัว่โลกให้ความสําคญัและยอมรับมาจนถงึปัจจบุนั 

ในภาพผลงานของ เคท โควิท ท่ีข้าพเจ้าได้ค้นคว้าหาข้อมลู รวมทัง้ท่ีมิได้นํามากลา่วอ้างในท่ีนี ้

เป็นเหมือนการปะทอุอกมาซึ่งพลงัของชีวิต เตม็ไปด้วยความกล้าหาญ ความเช่ือมัน่ในตนเอง และเหนือส่ิง

อ่ืนใด ก็คือ ความเรียบง่ายท่ีแสนงดงาม (2013, Online)  

ผลงานของเธอยงัเป็นเสมือนถ้อยคําอนัลํา้เลิศท่ีปลอบประโลมใจให้แก่ข้าพเจ้าได้อย่างซาบซึง้ 

และย่ิงทําให้เห็นและรู้สกึวา่ความทกุข์ของตนเองนัน้เบาบางและเป็นเร่ืองเลก็จ้อยท่ีแสนธรรมดาเหลือเกิน 

เม่ือเทียบกบัผลงานท่ีเธอได้แสดงบริบทของความทกุข์โศกอนัแสนสาหสัท่ีเกิดขึน้กบัมนษุยชาติ ด้วยนํา้มือ

ของเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั  
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วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความเศร้าอันงดงาม” 
ผลงานชุดท่ี 2 จาํนวน 5 ชิน้ 

 

ผลงานชดุท่ี 2 ทัง้ 5 ชิน้นี ้นอกเหนือจากการวาดเส้นและระบายสี ได้นําเทคนิคเย่ือกระดาษผสมสี

ปะติดบนผ้าใบเข้ามาใช้เพ่ิม เป็นเทคนิคท่ีข้าพเจ้ามีความชํานาญ ซึ่งใช้สร้างสรรค์งานในก่อนหน้านีม้า

อย่างตอ่เน่ืองเกือบ 20 ปี เดิมการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจะเน้นผลลพัธ์จากเทคนิคท่ีแสดงผลออกมาได้

หลายรูปแบบมากวา่การเน้นเร่ืองราวเนือ้หา แตใ่นผลงานชดุนีใ้ช้เทคนิคมาเป็นเพียงสว่นประกอบรองรับ

เนือ้หา จึงเลือกใช้เพียงกระบวนการสร้างผลลพัธ์แบบเรียบง่ายคือ การสร้างพืน้ผิวท่ีนนูขึน้และการไล่

นํา้หนกัสีในเนือ้กระดาษเท่านัน้   

งานชดุนีไ้ด้ละทิง้รูปทรงและสญัญะท่ีหลากหลาย เหลือรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้างหลกัของภาพ คือ 

รก ถงุนํา้คร่ํา และลกัษณะของเส้นเลือด เน่ืองจากได้เร่ิมทํางานชดุนีห้ลงัจากท่ีทางโรงพยาบาลได้แจ้งผล

ชนัสตูรสาเหตกุารเสียชีวิตของลกูสาวให้ทราบวา่ เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในรกท่ีแขง็ตวัเร็ว

เกินไป ทําให้สภาพรกเส่ือมก่อนเวลาและไมส่ามารถทําหน้าท่ีเลีย้งดทูารกตอ่ไปจนครบกําหนดอายคุรรภ์ 

การทราบผลชนัสตูรนี ้ทําให้สนใจและศกึษาเร่ือง รกและสภาพของรกอย่างจริงจงั จนเกิดภาพความคิดใน

เวลาตอ่มาท่ีจะสร้างสรรค์งานในอีกรูปแบบท่ีตา่งไปจากชดุท่ี 1 และเร่ิมค้นหาข้อมลูภาพทางการแพทย์

เก่ียวกบัรูปทรงดงักลา่วข้างต้น เพ่ือนํามาใช้ประกอบในการร่างภาพ 

ผลงานชดุท่ี 2 แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

 ภาพ “รก 1-3” (Placenta I-III)  

ภาพ “ในอทุร 1-2” (In Amnion I-II)  

ทัง้ 5 ชิน้สร้างขึน้ในระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แตเ่ดือน มกราคม – มิถนุายน 2554 แตมี่ภาพร่าง

ความคิดเก่ียวกบัชดุ “รก” ไว้ตัง้แตต้่นปี 53 (ขณะท่ียงัทํางานชดุท่ี 1) หลงัจากท่ีโรงพยาบาลโทรมาแจ้งผล

ชนัสตูร แตย่งัไมส่ามารถขึน้งานจริงได้ การร่างภาพในเวลานัน้เป็นไปอย่างฉบบัพลนัด้วยลายเส้นดินสอ

ง่ายๆ เพียงไมก่ี่เส้น และไมป่ระณีตเท่าใดนกั แล้วมาเพ่ิมเติมรายละเอียดลกัษณะเส้นแตกแขนงจํานวน

มากเม่ือขยายแบบร่างลายเส้นเป็นผลงานจริงลงเฟรมผ้าใบ สว่นภาพลายเส้นชดุ “ในอทุร” ท่ีร่างขึน้ใน

เวลาตอ่มา มีความประณีตมากขึน้และนําไปขยายเป็นผลงานจริงเพียงสองชิน้ 
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ภาพร่างผลงานชดุท่ี 2 รก 1-3 (Placenta I-III) 

 

       
ช่ือภาพ “รก 1” (Placenta I) ขนาด 134.5X134 ซม. เทคนิค สีอะคริลิค และเย่ือกระดาษผสมสี 
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ช่ือภาพ “รก 2” (Placenta II) ขนาด 134.5X134 ซม.  เทคนิคสีอะคริลิค และเย่ือกระดาษผสมสี 

 

 
ช่ือภาพ “รก 3” (Placenta III) ขนาด 134.5X134 ซม. เทคนิค สีอะคริลิค และเย่ือกระดาษผสมสี 

 

ผลงานในกลุม่ท่ี 1 ทัง้ 3 ชิน้ เป็นรูปทรงลกัษณะของรกในเฉดสีชมพรูะเร่ือ เส้นสายท่ีแตกแขนง 

เป็นโครงขา่ยดงัใยสมัพนัธ์ท่ีคอยโอบอุ้ม ปกป้องชีวิตภายใน และดอกหางนกยงูสีแดงท่ีหลัง่ไหลออกมาสู่

บรรยากาศสีเทาหมน่รอบนอกแทนคา่ความหมายของเลือดท่ีถ่ายทอดจากแมสู่ล่กู  สว่นสีเทาหมน่คือห้วง

บรรยากาศท่ีจินตนาการถึงความรู้สกึภายในครรภ์มารดา  
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ภาพร่างผลงานชดุท่ี 2 ในอทุร 1-2 (In Amnion I-II) 

 

         
ช่ือภาพ “ในอทุร 1: In Amnion 1” ขนาด 50X50 ซม. เทคนิค สีอะคริลิค วาดเส้นดินสอและเย่ือกระดาษ

ผสมสี 

 

   
ช่ือภาพ “ในอทุร 2: In Amnion 2” ขนาด 50X50 ซม. เทคนิค สีอะคริลิค วาดเส้นดินสอ และเย่ือกระดาษ

ผสมสี 
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ผลงานในกลุม่ท่ี 2 ทัง้ 2 ชิน้ มีรูปทรงหลกั คือ รูปทรงทรงกลมรีคล้ายกบัถงุนํา้คร่ําท่ีเป็นเกราะ

ปกป้องทารก ดอกหางนกยงูยงัคงนํามาใช้เป็นตวัแทนของเลือด ทัง้สองชิน้เป็นภาพงานขนาดเลก็ท่ีให้

ความรู้สกึน่าทะนถุนอม การแสดงออกทางเทคนิคปะติดเย่ือกระดาษผสมสีจงึปะติดแบบเรียบๆ เป็น

นํา้หนกัสีเทาเท่ากนัหมด ไมมี่ไลค่า่ระดบัออ่น-แก่ของสี ความแตกตา่งจากเดิมท่ีมีการไลร่ะดบัเฉดสีและ

นํา้หนกั เสมือนการแตง่เติมความรู้สกึเศร้า แตใ่นงานชดุนีต้ัง้ใจแสดงถึงสภาพจิตใจท่ีสมดลุ น่ิง เป็นกลาง

ขึน้ จากการท่ีความเศร้าถกูปลดวาง ปลอ่ยตนเองออกจากความทกุข์ และเร่ิมหวงัจะมีลกูอีกครัง้ 

 

1. การแปรค่าอารมณ์สู่สัญญะท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

   1.1 การใช้รูปทรงเป็นสัญญะแทนค่าอารมณ์ 

 ผลงานชดุท่ี 2  ทัง้  5 ชิน้ มีการใช้รูปทรง  2 ลกัษณะ คือ  รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic Form) 

และรูปทรงบริสทุธ์ิ (Pure Form ) โดยได้เร่ิมทํางานในช่วงเวลาเดียวกนักบัการทํางานชิน้ท่ี 4 ในชดุแรก คือ 

ภาพ “ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง” ซึ่งสภาวะอารมณ์และความรู้สกึของความเศร้า ณ ขณะนัน้เหมือนวา่

ตนเองเป็นผู้เฝ้าสงัเกตการณ์สภาพความเป็นจริงของอารมณ์และหยิบมาใช้เป็นวตัถดุบิเพ่ือสร้างสรรค์งาน 

ความเศร้าจึงอยูใ่นสภาพของความทรงจําและการระลกึถงึในฐานะวตัถดุิบทางอารมณ์เท่านัน้  

1.1.1 รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic Form) ท่ีใช้เป็นหลกั ได้แก่ รูปทรงลกัษณะของ 

รก ทารกและดอกหางนกยงูสีแดงสด รูปทรงลกัษณะของรกจะมีเส้นคล้ายโครงขา่ยใยท่ีโอบล้อมหรือโอบ

อุ้ม รูปทรงทารก เพ่ือแทนสายเลือดท่ีหลอ่เลีย้งและหลัง่ไหลออกมาสูบ่รรยากาศสีเทาหมน่รอบนอก สว่น

ดอกหางนกยงูสีแดงสดถกูนํามาใช้เป็นสว่นประกอบในผลงานทัง้ 5 ชิน้ เพ่ือเสริมเน้นรูปทรงหลกั ลกัษณะ

การวาดระบายสีแบบไมไ่ลค่า่นํา้หนกั (Shade) ซึ่งจะทําให้มีนํา้หนกัไมเ่หมือนจริง  

1.1.2 รูปทรงบริสุทธิ์ (Pure Form) ปรากฏในผลงาน “ในอทุร” ทัง้ 2 ชิน้ เป็นลกัษณะ 

โครงสร้างของรูปทรงกลมรีวางไว้กึ่งกลางภาพ เพ่ือแสดงถงึการให้ความสําคญัท่ีสดุ รูปทรงนีก้ลัน่กรองภาพ

ความคิดผา่นจินตนาการออกมาเป็นรูปทรงท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัถงุนํา้คร่ํา เปรียบเสมือนเกราะปกป้องชีวิต

ท่ีบอบบางของทารกในครรภ์ ดงัคํากลา่วของชลดู (2553,268) วา่ “รูปทรงท่ีเป็นศิลปะจะต้องมาจากการ

เห็นแจ้งของศิลปิน ไมใ่ชเ่กิดจากเหตผุลหรือกฎเกณฑ์ใดๆ กฎเกณฑ์ของเอกภาพได้กลายเป็นสว่นหนึ่งของ

สญัชาตญาณไปแล้ว ทกุอย่างซ่อนอยูใ่นสว่นลกึของรูปทรงจนเราไมส่งัเกตเหน็ รูปทรงไมใ่ช่ผลของปัญญา

แท้ๆ แตเ่กิดจากการนําของอารมณ์ เม่ือศิลปินได้รับอารมณ์สะเทือนใจจากส่ิงเร้าภายนอกหรือภายใน จน

เกิดความจําเป็นท่ีแสดงออก เขาจะต้องสรรหาหรือสร้างรูปทรงขึน้ เพ่ือเป็นส่ือของการแสดงออกนัน้ 

กระบวนการทัง้ 3 ขัน้ คือ การเกิดอารมณ์ การสร้างรูป และการแสดงออกนี ้เป็นไปโดยกลไกภายในของ

ศิลปินท่ีเรียกวา่ การเหน็แจ้ง มากกวา่จะเป็นไปด้วยปัญญาหรือเหตผุล” 
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เม่ือวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับอารมณ์กับการใช้รูปทรง ในผลงานชดุท่ี 2 พบวา่ 

ช่วงเวลาท่ีสร้างงานชดุนีเ้ป็นช่วงเวลาความรู้สกึเศร้ากลายเป็นอารมณ์ท่ีถกูเฝ้ามองไกลๆ การแสดงผลของ

รูปทรงในงานชดุ “รก” เป็นเหมือนการตีแผถ่ึงสาเหตหุนึ่งของความโศกเศร้าท่ีเคยเกิดขึน้ ด้วยการใช้ขนาด

รูปทรงท่ีใหญ่โตจนล้นกรอบเชน่เดยีวกบัการร้องตะโกนประกาศก้องให้โลกรู้วา่ “ฉนัจะไมย่อมแพ้กบัความ

เศร้านี”้ สว่นงานชดุ “ในอทุร” เป็นไปในลกัษณะตรงกนัข้ามกนัคือ ใช้รูปทรงขนาดเลก็ เน่ืองจากความเศร้า

ในใจท่ีหมดไป พร้อมกบัเร่ิมคดิถึงส่ิงท่ีอยากให้เกิดขึน้ใหม ่นัน่คือ อยากมีลกูอีกสกัครัง้ เป็นความหวงัท่ี

อยากให้เป็นจริงแตไ่มแ่นใ่จวา่ได้หรือไม ่รูปทรงเลก็ๆ จงึเปรียบเหมือนพืน้ท่ีของความหวงัเลก็ๆ ท่ีกําลงังอก

งาม  และได้นํารูปทรงทารกกลบัมาใช้เช่นเดียวกบังานในชดุแรก แตแ่ทนคา่ความหมายท่ีตา่งไปคือ ทารก

ในชดุแรกหมายถึง ลกูท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ทารกในชดุนีห้มายถึงความหวงัครัง้ใหมเ่ร่ืองลกูท่ีเร่ิมก่อตวัขึน้

ลางๆ จึงมิได้เน้นให้เห็นเป็นภาพท่ีชดัเจน สว่นดอกหางนกยงูในชดุนีย้งัคงแทนคา่ความหมายเดิมตามงาน

ชดุแรกคือ เลือดและชีวิต  จะตา่งกนัก็แตวิ่ธีการระบายสีท่ีเก็บรายละเอียดของนํา้หนกัน้อยลง เพราะ

ต้องการให้เกิดความกลมกลืนกบันํา้หนกัแบนๆ เช่นเดียวกบัสีของกระดาษท่ีปะติดลงไป   

 

 1.2 การใช้สีเป็นสัญญะแทนค่าอารมณ์ 

งานชดุนีต้ัง้ใจให้อยู่ในเฉดสีชมพรูะเร่ือดงัดอกบวัแรกแย้มเป็นหลกั คล้ายกบัมีส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นนัน้

กําลงัจะเติบโตและเบิกบาน ขณะท่ีสีแดงของหางนกยงู กบัสีชมพใูนเส้นท่ีแตกแขนง คือ ตวัแทนของเลือด

และนํา้ตา และมีสีส้มอมชมพอูอ่นๆ ท่ีให้อารมณ์นุ่มนวล อบอุน่ และรู้สกึปลอดภยั สว่นนํา้หนกัออ่น-เข้ม

ของสีเทาแทนบรรยากาศของพืน้ท่ีสว่นตวั เปรียบกบัพืน้ท่ีในครรภ์  

  การใช้สีในผลงานชดุท่ี 2 ในงานชดุ “รก” ทัง้สามภาพใช้โครงสร้างสีแบบเดยีวกนั คือ ชมพแูละเทา

ท่ีอยู่ในระดบันํา้หนกัท่ีใกล้เคยีงกนั เป็นความตัง้ใจเพ่ือให้ภาพทัง้สามสามารถวางตอ่เน่ืองเป็นเร่ืองราว

เดียวกนั สว่นในงานชดุ “ในอทุร” แม้จะมีสีชมพแูตก่็อยู่ในเฉดท่ีออ่นบางเพียงเพ่ือสร้างความกลมกลืนไป

กบัสีเทาของกระดาษท่ีปะติดในงาน “ในอทุร 1” และให้กลมกลืนกบัลายเส้นดินสอเบาๆ ท่ีตัง้ใจเว้นพืน้ท่ี

วา่งให้เห็นผิวผ้าใบสีขาวในงาน “ในอทุร 2”  สว่นอีกสีหนึ่งท่ีอยู่ในงานทัง้ 5 ชิน้ในชดุนีค้ือ สีแดงสดของดอก

หางนกยงูท่ีระบายแบบแบนๆ ไมเ่ก็บรายละเอียดของแสงเงา ทัง้นีก้เ็พ่ือผลลพัธ์ทางการมองภาพรวมท่ีมีลกู

ขดัให้กบัภาพรวมของสีในองค์ประกอบ  

 

1.3 การใช้พืน้ท่ีว่างเป็นสัญญะแทนค่าอารมณ์ 

      ผลงาน 3 ชิน้ในชดุ “รก” ตัง้ใจสร้างบรรยากาศสีเทาหมน่ทัง้ออ่นและเข้ม ซึ่งจินตนาการดจุดัง่ห้วง

บรรยากาศความรู้สกึภายในครรภ์ ปริมาณของพืน้ท่ีวา่งโดยเฉล่ียในงานทัง้ 3 ชิน้มีประมาณ 40% ซึ่งมี

ความสําคญัรองลงมาจากรูปทรงรก ซึ่งพืน้ท่ีดงักลา่วจะให้ผลทางความรู้สกึน่าหวาดหวัน่ น่าขนลกุอยู่ในที 
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 การใช้พืน้ท่ีวา่งในงานชดุ “รก” มีปริมาณและส่ือความหมายมากกวา่พืน้ท่ีวา่งในงานชดุ “ในอทุร” 

เน่ืองจากเป็นการทิง้ทวนบรรยากาศของความเศร้า ก่อนจะเร่ิมต้นคดิถึงความหวงัใหม ่แม้วา่ผลลพัธ์ของ

ท่ีวา่งสีเทาท่ีใช้วิธีระบายทิง้รอยพู่กนัหยาบๆ ในงานชดุ “รก” จะให้ความรู้สกึคล้ายจะเวิง้ว้างหรือน่า

หวาดหวัน่อยู่บ้าง แตก่็ดไูมเ่ป็นอนัตราย จึงได้นําพืน้ท่ีวา่งในลกัษณะบรรยากาศท่ีคล้ายคลงึกนันีม้าใช้ใน

ภาพสดุท้าย คือ “ในอทุร 2”   แตก่ระชบัพืน้ท่ีให้ดแูล้วรู้สกึอบอุน่มากย่ิงขึน้   

 

2.วเิคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับอารมณ์และการแสดงออก เปรียบเทียบระหว่าง 

ผลงานชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2  

ความสมัพนัธ์ของระดบัอารมณ์ระหวา่งงานชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 ท่ีสง่ผลตอ่การแสดงออกของงาน

ทัง้สองชดุให้มีรูปแบบตา่งกนั ท่ีเห็นได้ชดัเจนและมีนยัยะสําคญั คือ ระดบัความรุนแรงของอารมณ์ซึ่งสง่ผล

เป็นรูปธรรม 2 ลกัษณะคือ ขนาดของผลงาน และปริมาณทศันธาตใุนงาน        

ขนาดของผลงาน  งานชดุแรกมีขนาดเฉล่ียอยู่ท่ี 100X150 ซม. – 150X180 ซม. เป็นความตัง้ใจ

สร้างชิน้งานขนาดใหญ่เพ่ือให้เหมือนความรู้สกึโศกเศร้าท่ียงัอยู่ในสภาพมากมายและกว้างใหญ่ ต้องการ

พืน้ท่ีเพ่ือปลดปลอ่ยความรู้สกึ ขณะท่ีงานชดุท่ีสองมีขนาดเฉล่ียอยู่ท่ี 50X50 ซม. – 100X130 ซม. ขนาดท่ี

เลก็ลงเป็นเหมือนสภาพความเศร้าท่ีถกูเก็บเอาไว้ภายในพืน้ท่ีสว่นตวัโดยเฉพาะ และเป็นพืน้ท่ีน้อยนิดท่ีมี

ไว้เพ่ือจินตนาการถึงความหวงัครัง้ใหม ่ 

ทัศนธาตุในงาน  งานชดุแรกการใช้ทศันธาตตุา่งๆ ถกูปลดปลอ่ยออกมาอย่างมากมายเหมือน

พวกบ้าพลงัและอยากปลอ่ยของ  แตใ่นความเป็นจริง คือ การปลอ่ยพลงัของความเศร้า ขณะท่ีผลงานชดุท่ี

สองนําทศันธาตมุาใช้เพียงไมก่ี่อย่าง เน่ืองจากพลงัความเศร้าท่ีเบาบางลง อารมณ์อ่ืนๆ คอ่ยเร่ิมต้นเข้ามา

แทนท่ี ท่ีชดัเจนท่ีสดุคือ ความหวงั 

 

บทสรุป 

 การแปรคา่อารมณ์สูก่ารสร้างสรรค์งานศิลปะ กรณีศกึษาผลงานชดุ “ความเศร้าอนังดงาม” ดงัได้

วิเคราะห์มาทัง้หมดนี ้จะเห็นวิธีคดิและแนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าวา่ มีวิธีคิดเป็นภาพและการใช้

อารมณ์ความรู้สกึมากกวา่ความคิดท่ีเป็นเหตผุล ซึง่อิทธิพล (2550, 154) ให้ความเหน็วา่ “ศิลปินกลุม่นีจ้ะ

มีทศันะวา่ “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม” และ/หรือ “ศลิปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สกึ”ศิลปินกลุม่ 

“ความงามนิยม” และ/หรือ “อารมณ์นิยม” นี ้ความคิดจะมีจดุเร่ิมต้นจากความบนัดาลใจ ขัน้ตอนการ

ทํางานย่อมเร่ิมต้นจากการหาความบนัดาลใจ ความรู้ ข้อมลูและวิธีคิดคือ การคิดเป็นภาษาภาพโดยตรง” 

 โดยทัว่ไปศิลปินจะต้องแสวงหาแรงบนัดาลใจ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ ซึง่แรงบนัดาลใจ

นีอ้าจเกิดจากจินตนาการหรือประสบการณ์สว่นบคุคล ในกรณีของข้าพเจ้า การสร้างสรรค์ผลงานทัง้ 10 

ชิน้ในชดุนีเ้กิดจากประสบการณ์ตรงในแง่ลบ คือ ความสญูเสียครัง้ใหญ่ ท่ีทําให้อารมณ์โศกเศร้าครอบงํา
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จิตใจ จนต้องหาทางดิน้รนออกจากความมืดนัน้ด้วยพลงัแห่งศิลปะ ซึง่การแปรคา่อารมณ์สูก่ระบวนการ

สร้างสรรค์นี ้สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

ประสบการณ์

อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์

ภาพร่างในใจ ข้อมูล

ผลงานจริง

ภาพร่างในกระดาษ

แรงบันดาลใจ

  (การสูญเสียลูก)

(ความเศร้า ความหดหู่ ฯลฯ)

     แผนภาพกระบวนการสร้างสรรค์

  

ส่ิงหนึ่งท่ีข้าพเจ้าค้นพบจากกระบวนการสร้างสรรคนี์ ้คือ ศิลปะ ศิลปิน และอารมณ์ มี

ความสมัพนัธ์กนัดงั เช่นคํากลา่วของ จิตร ภมิูศกัดิ ์(2552, 73) วา่ “ถึงแม้ศิลปินจะพยายามอย่างไร 

อารมณ์บริสทุธ์ิปราศจากพืน้ฐานก็ไมอ่าจมีขึน้ได้อยู่นัน้เอง ศิลปะของเขาย่อมสะท้อนแทนอารมณ์ของเขา

ท่ีมีพืน้ฐานจากชีวิตจริงอย่างไมอ่าจหลีกเล่ียงได้เลย” 

ดงันัน้ศิลปะจึงมิใชก่ารนําเสนอเพียงรูปแบบความงามในลกัษณะตา่งๆ ทางรูปทรง สีสนั หรือ

ลอกเลียนแบบวตัถท่ีุเห็นเท่านัน้ แท้จริงแล้วศิลปะของมนษุย์ยงัแสดงออกซึ่งอารมณ์ภายในให้ปรากฏ

ออกมาด้วย ดงัท่ีนกัคิด ชาวอิตาเลียนท่ีช่ือ เบเนเดตโต โครเช่ (Benedetto Croce) ประกาศวาทกรรม

สําคญัวา่ “Art is intuition” ในผลงานเขียนสร้างช่ือ “Aesthetic as Science of Expression and General 

Linguistic” ปี 1902 

 “Intuition” ในพจนานกุรมของ Longman แปลได้ 2 ความหมายคือ  

1. ความสามารถในการเข้าใจ หรือรับรู้บางส่ิงด้วยเหตผุลแห่งความรู้สกึมากกวา่พิจารณาข้อเท็จจริง 

2. ความคิดเก่ียวกบัความจริงในสถานการณ์เฉพาะท่ีอิงอยู่กบัความรู้สกึมากกวา่ข้อเทจ็จริง 
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 ขณะท่ีนกัวิชาการไทย ประชิด ทิณบตุร (2533, 86) กลา่ววา่ “โครเช่ ใช้คําวา่ Intuition หรืออาจจะ

แปลความหมายได้วา่เป็นภาพท่ีเห็นแวบหรือผดุขึน้มาในจิตใจ โดยท่ีไมไ่ด้วางแผนไว้ลว่งหน้า และไมใ่ช่

ภาพของประสบการณ์เก่าๆ ท่ีสมบรูณ์อยู่แล้ว แตเ่ป็นภาพของส่ิงใหม่ๆ  ท่ียงัไมช่ดัเจน ...เม่ือใดท่ี Intuition 

ได้รับการพฒันาหรือการหมกัตวั (Ferment) ถึงขีดสดุแล้วศิลปินจงึแสดงออก (Express) ซึ่งส่ิงใหมนี่ ้

ออกมา” 

 นกัคิดท่ีมีความเห็นคล้ายคลงึกนักบั โครเช่ แตอ่ธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งศิลปะกบัการ

แสดงออกซึ่งอารมณ์ได้อย่างชดัเจน คือ จอห์น ฮอสเปอร์ (John Hospers) เขาอธิบายวา่ ศิลปินตกอยูใ่น

อํานาจของอารมณ์ท่ีพอใจและต้องการจะอธิบาย หรือถ่ายโยง ปลดเปลือ้งอารมณ์นัน้ออกมาผา่นกิจกรรม

สร้างสรรค์ ความคิดของการสร้างสรรค์นัน้จะเกิดขึน้ทีละเลก็ละน้อย ก่อขึน้ในจิตใจแล้วพฒันาขึน้เป็น

ลําดบั สมัพนัธ์กบัภาวะอารมณ์ จนกระทัง่ได้ผลงานสําเร็จ คําอธิบายของฮอสเปอร์นีต้รงกบักระบวนการท่ี

เกิดขึน้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เพียงแตอ่ารมณ์ท่ีครอบงําข้าพเจ้านัน้อาจไมใ่ช่อารมณ์ท่ีพอใจ 

และ ฮอสเปอร์ มิได้อธิบายไปถึงผลของภาวะอารมณ์หลงัศิลปินปลดเปลือ้งผา่นงานศิลปะแล้ววา่เป็นเชน่

ไร  ในกรณีนีข้้าพเจ้าได้ค้นพบจากการวิเคราะห์งานทัง้หมด เห็นพฒันาการของอารมณ์ท่ีคล่ีคลายไป 

สมัพนัธ์กบัลกัษณะการถ่ายโยงหรือการแสดงออกในกระบวนการสร้างสรรค์งาน สามารถสรุปได้วา่  ศิลปะ

นอกจากจะเป็นส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ ยงัช่วยปลดเปลือ้งภาวะภายในท่ีเข้มข้นให้แผว่บางลงจนกระทัง่

หมดไป จนถึงขัน้สามารถยกระดบัจิตใจให้ปลอ่ยวางตนเองจากความทกุข์ได้ 

 หากนํามาประเมินคณุคา่ศิลปกรรม ตามหลกัของ เอด็มนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน (Edmurd Burke 

Feldman) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

 1.ฟอร์มอลลิสม์ (Formalism) มุง่หมายสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี “ความงาม” หรือสนุทรียภาพทาง

รูปทรงเป็นหลกัการสําคญั ซึ่งอิทธิพล (2550, 79) ให้คําสรุปวา่ “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม” 

 2.เอก็ซ์เพรสสิวิสม์ (Expressivism) มุง่หมายสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นการแสดงออกของ “อารมณ์

ความรู้สกึ” สะเทือนใจเป็นคณุคา่สําคญัท่ีสดุ อิทธิพล (2550, 80) ใช้คําวา่ “ศิลปะเป็นภาษาแหง่

ความรู้สกึ” 

 3. อินสตรูเมนทลัลิสม์ (Instrumentalism) มุง่หมายสร้างสรรค์ผลงานบนพืน้ฐานความเช่ือวา่ 

ศิลปะคอื เคร่ืองมือในการส่ือสาร เพ่ือยกระดบัจิตใจ คณุคา่อยู่ท่ีผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ตอ่จิตใจและความคิด

ของผู้ชมงาน 

 จะเห็นวา่ผลงานของข้าพเจ้ามีคณุคา่ตามจดุมุง่หมายทัง้ 3 สว่นร่วมกนั กลา่วคือ หากมองใน

สายตาของผู้ชมงานศิลปะแวบแรกจะได้สมัผสักบัคณุคา่ด้านความงามจากทศันธาตทุัง้หมด (ท่ีปรากฏ

ร่วมกนัอย่างลงตวั) เป็นความจงใจท่ีจะหลบซ่อนอารมณ์ท่ีศิลปินต้องการถ่ายทอดภายใต้ความงาม หาก

เม่ือผู้ชมพิจารณาไปในรายละเอียดกจ็ะคอ่ยๆ พบกบัอารมณ์ความเศร้าท่ีซ่อนอยูใ่นทศันธาตตุา่งๆ ท่ีใช้

เป็นสญัญะแทนอารมณ์ดงัท่ีได้วิเคราะห์ไว้ 
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 เจตนากระบวนการคิดและแสดงออกเชน่นีม้าจากจดุยืนการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า ท่ีมีทศันะ

ตอ่การมองโลก มองชีวิต และการสร้างงานศิลปะวา่ ไมว่า่เร่ืองราวจะเลวร้าย ทกุข์แคไ่หน ก็อยากถ่ายทอด

ออกมาในมมุมองเชิงบวก ข้าพเจ้าต้องการให้อารมณ์ท่ีปรากฏอยู่นัน้ถกูกลอ่มเกลาเป็นการสร้างสรรค์ท่ีมี

สารัตถะ หรือแก่นท่ี “ความงาม” เพราะเช่ือวา่ “ความงาม” จะยกระดบัจิตใจผู้ด ู

 ความงามท่ีแปรคา่จากอารมณ์เศร้าด้วยเร่ืองราวสะเทือนใจของภาวะการสญูเสีย ข้าพเจ้าก้าวข้าม

ความเป็นแมผู่้สญูเสียลกู ด้วยการเปล่ียนสถานท่ีให้อารมณ์เศร้านัน้ปรากฏตวัใหมบ่นแผน่เฟรมด้วยความ

เป็นศิลปิน 

 ขณะท่ีศิลปะทําให้ข้าพเจ้าก้าวพ้นความโทมนสั สูภ่าวะสงบน่ิงและปลอ่ยวางได้ ข้าพเจ้ากเ็ช่ือวา่

ศิลปะท่ีสร้างจากความจริงใจเชน่นี ้เม่ือผู้ดไูด้สมัผสั หรือเสพสนุทรียรสของความงามเชิงบวกอนัเกิดจาก

เบือ้งหลงัแรงท่ีเป็นเชิงลบ อนัสะท้อนให้เห็นปัญญาของมนษุย์ท่ีสามารถก้าวพ้นความทกุข์มาได้ ผู้ดท่ีูอาจ

มีประสบการณ์ร่วม หรือกําลงัมีทกุข์ อาจเช่ือมโยงทกุข์ของตนแล้วใช้บทเรียนของศิลปินผา่นงานศิลปะเป็น

แรงบนัดาลใจให้ก้าวข้ามทกุข์นัน้ หรือเปล่ียนมมุจากลบมาสูบ่วกได้ ซึ่งก็คือคณุคา่อีกประการหนึ่งตาม

จดุมุง่หมายท่ี 3  

คณุคา่ท่ีทบัซ้อนกนัทัง้ 3 ความมุง่หมายท่ีปรากฏในงานของข้าพเจ้านี ้เปิดเผยให้ตระหนกัชดั 

หลงัจากการศกึษาทบทวนครัง้นี ้และทําให้ข้าพเจ้าประจกัษ์แจ้งถึงความจริงแท้ในการแสดงออกซึ่งงาน

ศิลปะและความจริงแท้ในการเอาชนะความทกุข์ ดงัคํากลา่วของ อิทธิพล ตัง้โฉลก (2550, 184) ท่ีวา่ 

“ศิลปะมิใช่การแสดงความรู้ตามข้อเท็จจริง มิใช่การจําลองความเป็นจริง และมิใช่ปรากฏการณ์ตาม

ธรรมชาติ แตศ่ิลปะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นจริงท่ีศลิปินเข้าถงึอย่างประจกัษ์แจ้งด้วยปรีชาญาณ 

และปัญญาญาณออกมาเป็นผลงาน”  

ดงันัน้ ผลงานทัง้ 10 ชิน้ ท่ีมีจดุเร่ิมต้นคือ ความต้องการนําพาตนเองออกจากภาวะความโศกเศร้า 

ด้วยพลงัของงานศิลปะเช่นท่ีเคยได้รับขณะสร้างสรรค์งานในอดีตท่ีผา่นมา จากความคดิแรกในการทํางาน

ศิลปะท่ีเป็นเพียงการปลอบประโลมใจตนเองให้คลายจากความเศร้าเท่านัน้ จนกระทัง่ถึงงานชิน้สดุท้ายท่ี

หลอมรวมกลายเป็นบนัทึกสว่นตวัถึงความเศร้าอนังดงามนัน้  

 ความเป็นจริงท่ีข้าพเจ้าได้ประจกัษ์แจ้งในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด  คือ งาน

ศิลปะท่ีมีชีวิตอยู่จริง ในรูปแบบท่ีข้าพเจ้าไมเ่คยได้ซาบซึง้และไมเ่คยคิดวา่จะทําได้มาก่อน และได้รับผลท่ีมี

คณุคา่มหาศาลกลบัมาในชีวิต เป็นปัญญาญาณท่ีประจกัษ์ถึงความจริงของชีวิตวา่ มนษุย์ต้องเรียนรู้ 

ยอมรับส่ิงท่ีเกิดขึน้และอยูก่บัส่ิงนีอ้ย่างเข้าใจในธรรมดาของโลก ท่ีเราอาจจะต้องพบกบัแบบทดสอบ

ความรู้สกึใหมอี่กมากท่ีจะสร้างความปวดร้าวให้แก่ชีวิตในวนัข้างหน้าอีกก็เป็นได้ เพราะ “ส่ิงทัง้หลาย

เป็นไปตามเหตปัุจจยัของมนั ไมเ่คยเป็นไปตามความต้องการของเรา เพราะธรรมชาตเิป็นอย่างนีแ้หละ 

ชีวิตเราจงึมีคา่...มีคา่ทกุลมหายใจ” ชยสาโรภิกข.ุ (2548,102) 
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