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บทคัดย่อ 

  ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อกระตุ ้นให้ผู ้ชมมองเห็นความรักที่หลากหลาย 

เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นปัจเจก จึงควรมีความรักในรูปแบบของตัวเอง ขณะที่การรับสารจากสื่อ

ต่างๆอาจแสดงให้เห็นถึงความรักทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ทำให้รูปแบบของความรักมีความหมายที่

จำกัดและคับแคบ ส่งผลให้ข้าพเจ้าต้องการที่จะนำเสนอรูปแบบของความรักที่ต่างออกไปไม่มีรูปแบบ

ตายตัว 

  “ในนามของความรัก”แสดงความรักผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้นโรแมนติกกึ่งสารคดีที่

บันทึกช่วงเวลาหนึ่งของตัวละครที่มีความเข้าใจในความรักที่แตกต่างกัน กระตุ้นให้ผู้ชมเห็นถึงความ

รักในมุมมองต่างๆ และมีความกล้าในการนิยามความรักในรูปแบบของตัวเอง 

  “ในนามของความรัก” เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความรักซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์

ดำรงชีวิตอยู่ได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในเหตุการณ์หนึ่งย่อมมีมากกว่าความรู้สึกเดียว สิ่งสำคัญคือมนุษย์

จะอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไร ผลงานชุดนี้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าความรักในรูปแบบไหนคือ

ความรักที่ดีที่สุดเพราะทุกคนต่างมีนิยามความรักที่เหมาะสมกับตนเอง ผลงานชิ้นนี้เสนอมุมมองใน

ลักษณะ “เมื่อมองทุกสิ่งด้วยความรักจะทำให้สามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุข” และก่อให้เกิดการ

ทบทวนตีความคำว่าความรักในแง่มุมที่ไม่เหมือนเดิม 
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Abstract 

  The art thesis is intended to encourage people to see a variety of love. Because human 

beings are individual, they should have own variety of love. While receiving information from 

various media may show love in both good and bad sides and make love limited. It results in me 

want to show love In different ways in order to convey love that has no fixed form. 

  “In the name of Love”  shows love through form of short film. It is a semi-documentary 

romance that records a moment  of character who has a different understanding of love. It 

encourages viewers to see the love in various perspectives and makes viewers can define love in 

their own way. 

  “In the name of Love” is just one example of love which is an important thing that 

makes humans be living. It conveys that one situation can have more one feeling. The important 

thing is how human lives with they feelings. This artwork cannot determine which type of love is 

the best love because people in society have their own suitable form of love. This artwork conveys 

the point of view in which “When look at everything with love, people can live happily” and leads 

to reconsider and interpret word “love” that are not the same. 
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กิตติกรรมประกาศ 

!
  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “ในนามของความรัก (In The Name Of Love)” 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกความรักจากทุกสิ่ง ทั้งความทรงจำในอดีต ความรักที่กำลังเกิดในปัจจุบัน ความ

รักที่กำลังจะเกิดในอนาคต ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ บิดามารดา โ ดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ

ขอบพระคุณผู้ที่อบรบสั่งสอน ให้ความช่วยเหลือ ทุกคนที่ได้พบเจอเป็นส่วนหนึ่งที่มอบแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ขอขอบคุณทุกๆอย่างที่มอบให้ ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าได้

รับล้วนเป็นแรงบันดาลใจ ขอบคุณความรักที่สอนให้รู้ว่าคุณค่าของการมีชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างไรให้

เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น ขอบพระคุณครูและคณาจารย์ทุกๆท่าน ทุกระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ให้ความรู้คำและแนะนำ แม้นอกรั้วสถาน

ศึกษาก็ตาม ขอขอบคุณสำหรับทุกๆความทรงจำที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาของข้าพเจ้านี้ ทุกคำสอน ได้

หล่อหลอมตัวตนของข้าพเจ้าในทุกวันนี้ ขอบคุณเพื่อนและผู้คนที่ข้าพเจ้าเคยพบเจอตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ขอบคุณประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ขอบคุณธรรมชาติที่สั่งสอนและทำให้เห็นความ

หมายของการมีชีวิต ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นมา มีอยู่ และเป็นไปในแบบของมัน ทุกความทรง

จำทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณความรักอีกครั้ง 
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คำนำ 

!
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อ "ในนามของความรัก" (In the 

name of Love) ตามการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม 

ปีการศึกษา 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

การจัดทำในศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อธิบายถึงขั้นตอนของการดำเนิน

งานและกระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการค้นหาแนวความคิด การปฏิบัติงาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น แรง

บันดาลใจ วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวความคิด ขอบเขตของการสร้างสรรค์ อิทธิพลที่ได้รับ ขั้น

ตอนวิธีการดำเนินงาน จากความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ ผ่านมุมมองความประทับใจและทัศนคติ

ส่วนตัว นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหวจากประสบการณ์และบุคคล

ต่างๆรอบตัว 

“ในนามของความรัก” เป็นเพียงผลงานจากการบันทึกภาพความทรงจำต่างๆของข้าพเจ้า 

เพื่อสนับสนุนความคิดของข้าพเจ้าที่ว่า “ทุกคนมีความทรงจำและเรื่องราวความรักเป็นของตัวเอง ซึ่ง

เรื่องราวเหล่านั้นล้วนน่าสนใจในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป” ผลงานชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นแรง

บันดาลใจบางอย่างให้ผู้ชมได้คิดต่อไป กระบวนการทั้งหมดได้ถ่ายทอดไว้เป็นตัวอักษรออกมาเป็น

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  
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 บทที่ 1 

บทนำ 

!
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ 

  ข้าพเจ้าแสวงหาสิ่งที่สามารถทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขจึงได้พบความรัก เมื่อ

ข้าพเจ้าค้นหาความหมายของความรัก พบว่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ นิยาม

ความหมายของความว่ารักว่า “มีความผูกพันด้วยความห่วงใย,มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา,มีใจผูกพันฉัน

ชู้สาว” อาจกล่าวได้ว่าพจนานุกรมเปรียบเทียบความหมายคำว่ารักกับความผูกพัน แต่จากประสบการณ์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าพบว่าความรักควรมีความหมายมากกว่าแค่นิยามดังกล่าว  

  ความรัก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ ไม่ว่าเพศใด ช่วงวัยไหน หรือเผ่าพันธุ์ใด ล้วน

เกิดขึ้นมาและมีชีวิตอยู่ด้วยความรัก ซึ่งความรักนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากสิ่งรอบข้าง แม้กระทั่งความรักที่มีให้

ต่อตนเอง ความรักที่มีต่อผู้อื่น ความรักในถิ่นที่อยู่ ความรักที่มีให้ต่อสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือ

สิ่งของ ความรักไม่มีคำจำกัดความตายตัว แต่เราสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกและกาลเวลา เพียงเรามอง

ไปรอบๆตัว สังเกตและรู้สึกไปกับสิ่งต่างๆ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต 

ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นและมีชีวิตอยู่ได้ ความรักที่ได้รับหรือการรับรู้ถึงความรักอาจเป็นตัว

บอกทิศทางหรือชี้นำว่าชีวิตจะดำเนินไปในทิศทางใด แต่ด้วยข้อจำกัด ขอบเขตหรือบรรทัดฐานของสังคม 

เช่น การชี้นำของสื่อต่างๆ กฎหมายหรือจารีตประเพณี  ทำให้ชีวิตไม่ได้ดำเนินไปด้วยความสุขเท่าที่ควร 

การมองไม่เห็นความรักอาจทำให้ชีวิตไม่มีจุดหมาย ยิ่งความรักมีข้อจำกัดน้อยเท่าไหร่ เรายิ่งสามารถมี

ความสุขได้มากเท่านั้น ความรักที่เรารู ้สึกอยู ่ภายในมีลักษณะของความรู้สึกที่หลากหลายและเป็น

นามธรรม ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในความหลากหลายนั้น ทำให้มีความต้องการแสดงความรักออกมาเป็น

รูปธรรมผ่านทางภาษาภาพยนตร์ 

  ความสำคัญของความรัก ความฝัน ความหวัง ทำให้มีชีวิตอยู่ได้  ไม่มีจึงโหยหา มีจึงเข้าใจ

ว่าขาดไม่ได้ จึงพยายามเรียนรู้ ค้นคว้า ทั้งความรักตัวเอง ครอบครัว ความรักหนุ่มสาว มิตรภาพ เพื่อ

ทำความเข้าใจว่าเราจะได้บทเรียนอะไรจากความรักต่างๆ  ภาพยนตร์อาจเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถสรุปช่วง

เวลาหรือประสบการณ์ชีวิตของคนหลายๆคนให้เราได้รับรู้ทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง 

สะท้อนให้เห็นถึงความคิด จินตนาการและประสบการณ์ที่หลากหลายของคนแต่ละคน เมื่อวิเคราะห์

ทำให้ได้พบว่าทุกสิ่งล้วนมีที่มาที่ไป 

!
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

  สร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีเนื้อหากระตุ้นให้ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงความรักที่มีอยู่ในทุก

สิ่ง ต้องการสร้างสรรค์ความรักที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านทางภาษาภาพทางทัศนศิลป์ เพื่อ

แสดงออกถึงภาวะอารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งสอดคล้องและย้อนแย้งกันในความเป็นมนุษย์ ที่ส่งผลต่อ

ความคิดและการกระทำในการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้านำเอาความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ที่เกิดขึ้น

ระหว่างตัวของข้าพเจ้าและบุพการีที่มีพระคุณ เพื่อมุ่งเน้นให้งานแสดงและดึงเอาอารมณ์ร่วมระหว่างผู้ชม

งานและตัวงาน เพื่อให้เกิดความโรแมนติกเล็กๆขึ้นในใจของผู้ชมงาน และนำพาความรู้สึก อันละเอียด

อ่อนที่ตกตะกอนขึ้นในความรู้สึกเมื่อชมงานงานผสานกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สร้างสรรค์ผล

งานศิลปะเพื่อตอบสนองความรู้สึกของข้าพเจ้า และถ่ายทอดให้ผู้ชมได้สัมผัสความรู้สึกร่วมเดียวกัน เพื่อ

ศึกษาและสำรวจความรู้สึกรวมถึงทัศนคติของตัวเอง พร้อมทั้งทบทวนและวิเคราะห์ตัวเอง 

!
ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

 ขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงานและแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า เกิดจากความผูกพันและความ

ประทับใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่มีมากมาย หลากหลายอารมณ์ การแสดงออกของความรู้สึกประทับใจใน

ความหลากหลายอันละเอียดอ่อนซับซ้อน และชื่นชมความย้อนแย้งที่ลงตัวในมุมมองของข้าพเจ้า นำ

เสนอผลงานที่แสดงความหมายที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนของกาลเวลา และการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะตัว

บางอย่างผ่านสายสัมพันธ์และสัญชาติญาณตามธรรมชาติในรูปแบบของภาพยนตร์ การทับซ้อนกันของ

เวลาในภาพยนตร์และเวลาของความจริงผลงานภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอล (ภาพยนตร์สั้น

จำนวน4ชิ้น ชิ้นละ3นาที)  บอกเล่าเรื่องราวความหลากหลายของความรัก จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับความหมายของความรัก ผ่านนักแสดงและตัวละครต่างๆ !
สมมติฐานของการศึกษา 

 ความรักมีหลากหลายรูปแบบและมีอีกหลายแง่มุมที่ยังไม่เห็นหรือไม่ทันได้สังเกต ความรู้สึกและ

อารมณ์ต่อเหตุการณ์หนึ่ง มีมากกว่ารูปแบบเดียว ภาพยนตร์ล้วนมาจากความจริงเพียงเป็นตอนต่อของ

ความคิด ความฝัน หรือจินตนาการ ความรักมีหลายรูปแบบ และทุกคนสามารถรับรู้ได้แม้มีประสบการณ์

ที่แตกต่างกัน  

  

!
!
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แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. ห้องสมุด ห้องวารสาร ร้านหนังสือ สื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์  

 2. ภาพยนตร์ บทความ ทฤษฎีภาพยนตร์ 

 3. ศิลปนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 

 4.ประสบการณ์จากคนรอบตัว  

!
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

 1. รวบรวมข้อมูล เช่นภาพถ่าย เรื่องราวความสัมพันธ์ คำที่ประทับใจจากปัจจุบันและความทรงจำ 

 2. สำรวจอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความประทับใจในความสัมพันธ์ในอดีตของตัวเอง 

 3. รวบรวมข้อมูลทางด้านเนื้อหาและแหล่งอ้างอิง  

 4. วิเคราะห์ข้อมูล ทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจน หาสิ่งที่จะสื่อสาร  

 5.  เขียนบท / สตอรี่บอร์ด 

 6.  หานักแสดง สถานที่ และอุปกรณ์ประกอบฉาก 

 7.  ลงมือถ่ายทำ 

 8. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลงาน แก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับสารที่จะสื่อตามสถานการณ์  

 9. นำเสนอผลงาน 

!
!
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ DSLR camera (Digital Single Lense) 

 2.เลนส์  

 3.Memory card 

 4.ขาตั้งกล้อง 

 5.ไมโครโฟนชนิดต่างๆ (ช๊อตกัน Shotgun Microphone, ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Microphone) 

 6.ไฟสำหรับถ่ายวีดีโอแบบพกพา  

 8.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  

 9.Software สำหรับตัดต่อ (Adobe Premiere Pro) 

!

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 



!
!
!
บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใ ห้ความหมายของคำว่า “รัก” ไ ว้ว่า”มีความ

ผูกพันด้วยความห่วงใย,มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา,มีใจผูกพันฉันชู้สาว  ” อาจกล่าวได้ว่าพจนานุกรม1

เปรียบเทียบความหมายคำว่ารักกับความผูกพัน แต่จากประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าพบ

ว่าความรักควรมีความหมายมากกว่าแค่นิยามดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสวงหาความหมายและ

ขยายขอบเขตของนิยามความรักให้กว้างขึ้น ผ่านการบันทึกความทรงจำ ณ ช่วงเวลาหนึ่งของข้าพเจ้าซึ่งมี

เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตนั่นก็คือความรัก สิ่งที่ทำให้มนุษย์

กำเนิดขึ้นมาและมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากปราศจากความรักมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เพียงแต่ความ

รักสำหรับแต่ละคนมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป การตีความเหตุการณ์หนึ่งว่ามีความหมายอย่างไร

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน 

 ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความสนใจในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดง

ถึงความทรงจำต่อบุคคลรอบตัวของข้าพเจ้าที่มีทัศนคติต่อความรักที่แตกต่างกัน 

!
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้้แบ่งออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ 

 1. อิทธิพลที่ได้รับจากหนังสือ 

  1.1 กำเนิดสปีชีส์ โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) 

  1.2 ปรัชญาชีวิต โดย คาลิล ยิบราน (Khalil Gibran) 

  1.3 ศิลปะแห่งการรัก โดย อีริค ฟรอมม์ (Erich Fromm) 

 2. อิทธิพลด้านศิลปกรรม 

  2.1 ภาพยนตร์ของ Wong Kar Wai 

  2.2 ภาพยนตร์ของ Akira Kurosawa 

!
!
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  ] ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๔๖,  ๙๓๙1
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1.อิทธิพลที่ได้รับจากหนังสือ 

 1.1 กำเนิดสปีชีส์ โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน Charles Darwin 

!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 2 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) 

ที่มา https://www.biography.com/scientist/charles-darwin 

เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 

!
  ชาร์ล ดาร์วิน นักชีววิทยาชาวอังกฤษ เกิดเมื่อปี1809 บิดาซึ่งเป็นแพทย์ต้องการให้ดาร์วิน

สืบสานความเป็นครอบครัวแพทย์จึงส่งเขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ดาร์วินมีความสนใจ

ในธรรมชาติจึงเข้าร่วมสมาคมพลิเนียน กลุ่มที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากเขาไม่สนใจด้านการแพทย์บิดาจึงส่งเขาไปเรียนศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อปูทาง

สำหรับการเป็นบาทหลวง ดาร์วินยังคงสนใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยเฉพาะการสะสมแมลงปีก

แข็ง (beetles) จนมีผลงานได้ตีพิมพ์ในหนังสือ เขาได้รู้จักกับนักบวชผู้สนใจศึกษาเรื่องธรรมชาติวิทยา

หลายคน รวมทั้ง John Stevens Henslow ศาสตราจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ผู้ซึ่งเสนอชื่อของเขาให้ร่วมเดิน

ทางไปกับเรือหลวงบีเกิล (HMS Beagle) ที่กำลังจะออกเดินทางไปทำภารกิจทำแผนที่ชายฝั่งทวีป

อเมริกาใต้ในฐานะนักธรรมชาติวิทยาหลังจากที่เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 1831 เพียงไม่นาน 

การเดินทางในครั้งนี้ทำให้เขาได้เริ่มเขียนหนังสือที่ปฎิวัติวงการชีววิทยา และทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป

โดยสิ้นเชิง  

!
!

กฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 

 “กฎทั่วไปกฎหนึ่งซึ่งนำไปสู่พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล นั่นคือการเพิ่มจำนวนและการผันแปร

เพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่เข้มแข็งที่สุดมีชีวิตอยู่และสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่สุดตายไป”   2

!
  

  ] ดาร์วิน, ชาร์ลส์ โรเบิร์ต. กำเนิดสปีชีส์. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สารคดี 2558, 12
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!
 ข้าพเจ้าได้ทำการเชื่อมโยงกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติกับวิธีในการทำความเข้าใจชีวิต กับแนวคิด

ที่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องในชีวิตที่เราจะสมหวัง ประสบความสำเร็จ การเตรียมพร้อมสำหรับความผิดหวัง และ

ความล้มเหลว เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อผ่านจุดนั้นมองย้อนกลับไปเราจะเห็นความหมายของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น  

การเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสร้างกลไกในการป้องกันตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งของ

มนุษย์  

  เป็นเรื่องที่น่าสนใจหากได้พินิจพิเคราะห์เนินดินสักแห่งที่รกเรื้อและปกคลุมด้วยพืช

มากมายหลากหลายจำพวก มีสกุณาร้องขับขานอยู่ตามพุ่มไม้ อีกทั้งแมลงนานาชนิดบินโฉบไปมารอบๆ 

และบรรดาหนอนกำลังคลืนคลานผ่านเนื้อดินอันอับชื้น และหากได้ไตร่ตรองว่ารูปลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่าง

ละเอียดประณีตเหล่านี้ช่างแตกต่างจากกันและกันเหลือเกิน และยังพึ่งพิงกันและกันในลักษณะอันซับ

ซ้อนยิ่ง  โ ดยรูปลักษณ์ทั้งหมดล้วนถูกสร้างขึ้นจากกฎที่กระทำอยู่รอบตัวเรา กฎเหล่านี้ตามความหมาย

อย่างกว้างที่สุด คือ การเติบโตประกอบกับการสืบพันธุ์ การสืบทอดลักษณะซึ่งย่อมมีนัยว่ากระทำโดยการ

สืบพันธุ์ ความผันแปรอันเป็นผลจากการกระทำโดยตรงและโดยอ้อมของสภาพภายนอกของสภาวะชีวิต 

และจากการใช้และเลิกใช้ อัตราการเพิ่มจำนวนที่สูงมากจนนำไปสู่การดิ้นรนเพื่อชีวิตและผลที่ตามมาคือ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งนำมาสู่ไดเวอร์เจนซ์ของลักษณะและการสูญพันธุ์ของรูปลักษณ์ที่พัฒนา

น้อยกว่า ดังนั้นด้วยเหตุจากสงครามของธรรมชาติ จากความอดอยากและความตาม เราจึงสามารถเข้าใจ

ถึงเป้าหมายอันสูงส่งที่สุดอันเป็นผลตามมาโดยตรง นั่นคือการสร้างสัตว์ในชั้นที่สูงกว่า ทรรศนะต่อชีวิต

เช่นนี้เป็นความโอ่อ่าสง่างามและประกอบด้วยอำนาจอันหลากหลาย ซึ่งได้เริ่มต้นมอบลมหายใจให้แก่รูป

ลักษณ์เพียงไม่กี่อย่างหรือเพียงรูปลักษณ์เดียว ขณะที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้เคลื่อนหมุนวนไปตามกฎของ

แรงโน้มถ่วงอันไม่แปรเปลี่ยน และจากชีวิตแรกเริ่มอันเรียบง่ายยิ่ง รูปลักษณ์อันไม่มีที่สิ้นสุด งดงามที่สุด 

และมหัศจรรย์ที่สุด ก็ได้วิวัฒน์(evolve) มาและยังคงกำลังวิวัฒน์ต่อไป   3

  การสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าสิ่งใดที่ควรดำรงอยู่ หรือควร

ละทิ้งสิ่งใดไป บางครั้งอาจไม่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อเห็นวิวัฒนาการเพียงเริ่มที่จะตั้งคำถามและสังเกต

สิ่งที่อยู่รอบตัวว่าสิ่งใดมีความสำคัญ อาจเริ่มเห็นความหมายของการดำรงอยู่ 

  สิ่งที่สามารถดำรงอยู่ได้ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็น บางครั้งความรุนแรงอาจเกิด

ขึ้นเพื่อทำลายบางสิ่งที่ซึ่งถ้ายังคงอยู่จะทำให้เกิดการสูญเสียที่มากกว่า ธรรมชาติจึงเลือกที่จะทำลายสิ่งนั้น

ลง การเกิดของสิ่งใหม่ๆที่ไม่รู้จบเพื่อคัดเลือกสิ่งที่จำเป็นต่อโลก ความรักพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

จากสมัยที่มนุษย์เพียงใช้กำลังเพื่อแย่งชิง ปัจจุบันต้องอาศัยความพยายามมากกว่านั้นเพื่อที่จะสร้างและได้

มา 

  ข้าพเจ้าเลือกที่จะศึกษาทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วินเพื่อที่จะเข้าใจกฎของธรรมชาติต้น

กำเนิดของสิ่งมีชีวิต เพื่อทำความเข้าใจกลไกและความเป็นไปของธรรมชาติ เพื่อการเชื่อมโยงไปยังเรื่อง

ของความรัก การที่ธรรมชาติต้องการให้สิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งขึ้นจึงสร้างกลไกเพื่อที่จะคัดเลือกสิ่งมีชีวิตที่ดี

ที่สุดให้ดำรงชีวิตอยู่ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคัดเลือกสิ่งที่ดีให้กับโลก รวมถึงเป็นการสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัว

สิ่งมีชีวิตเอง นั่นอาจเป็นการแสดงความรักในแบบของธรรมชาติที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและตัวของธรรมชาติเอง 

!
  ] ดาร์วิน, ชาร์ลส์ โรเบิร์ต. กำเนิดสปีชีส์. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สารคดี 2558, 488-4893
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1.2 Khalil Gibran ปรัชญาชีวิต 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 3 คาลิล ยิบราน (Kahlil Gibran) 

ที่มา https://www.bbc.com/news/magazine-17997163 

เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 

ปรัชญาของคาลิล ยิบราน 

  คาลิล ยิบราน เกิดที่เมือง บเชอรี่  ประเทศเลบานอน ในปี ค.ศ.๑๘๘๓ เป็นกวี  นักเขียนและ

ศิลปินที่ได้รับสมญานามว่า ‘วิลเลียมเบลคแห่งศตวรรษที่20’ บิดามารดาของยิบรานเป็นผู้มีการศึกษาและ

วัฒนธรรม ตระกูลทางมารดาได้ชื่อว่ามีความสามารถทางด้านดนตรีที่สุดในหมู่บ้าน ยิบรานมีฝีมือทาง

ด้านวาดเขียน ก่อสร้าง ปั้นและแต่งเรียงความมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่ออายุ 8 ปีก็สนใจและเข้าใจในงานของ

ไมเคิลแองเยลโลและเลโอนารโดดารวินซี  ในปี ค.ศ.1895 ครอบครัวของเขาได้พาเขาเดินทางไปตั้งรกราก

ยังสหรัฐอเมริกา แต่เมื่ออายุได้14ปีครึ่ง ยิบรานก็เดินทางกลับมายังเลบานอนและเข้าเรียนในสถานศึกษา

ภาษาอาหรับของซีเรีย ต่อมาเขาได้เดินทางไปศึกษาศิลปะกับโรแดง (Rodin) ประติมากรชาวฝรั่งเศสที่ 

Ecole des Beaux Arts ในกรุงปารีส ในปี ค.ศ.1912 ยิบรานเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและพำนักอยู่ในกรุง

นิวยอร์ค และที่นั่นเองเขาก็ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนักเขียนชาวอาหรับ (Arabic P.E.N. Club) และได้เป็น

นายกของสมาคมด้วย งานประพันธ์ของยิบรานได้มีอิทธิพลจูงใจคนรุ่นหลัง ทั้งผู้ใช้ภาษาอาราบิคใน

ประเทศอาหรับและในอเมริกา ตลอดทั้งยุโรป เอเชีย  ตั้งแต่ประเทศจีนถึงสเปน งานชิ้นแรกๆของยิบราน 

เป็นบทเขียนและบทกวีภาษาอาหรับ งานเหล่านั้นแสดงทัศนะเห็นแจ้งในธรรมะ ความงดงามใน

ท่วงทำนองและแนวใหม่ที่เขาจะแก้ปัญหาของชีวิต 

  ยิบรานเริ่มใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนของเขาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปี งานชิ้นที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของเขาคือ ชิ้นที่ชื่อ ‘THE PROPHET’ ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน งาน

ชิ้นนี้ได้ถูกแปลถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆไม่น้อยกว่า20ภาษา มีผู้อ่านแพร่หลายอย่างยิ่งทั่วโลก ยิบรานได้

บรรจุหลักสัจธรรมไว้ด้วยสำนวนกวีอันอ่านง่ายแต่ไพเราะ เข้าถึงชนทุกชนทุกชั้นเป็นทั้งบทกวีปรัชญา

และธรรมะพร้อมกันไปในตัว บุคคลหลายเชื้อชาติและต่างลัทธิศาสนาจำนวนมาก ไ ด้ยึดถือเอาคำสอนใน

งานชิ้นนี้ 
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เป็นเสมือนประทีปนำแนวทางแห่งการดำรงชีวิตทั้งนี้เพราะสัจธรรมนั้นเป็นของกลาง แม้ว่าจะกล่าวออก

มาในเปลือกหุ้มใดๆ ก็มีธรรมชาติอันแท้เป็นสมบัติของมนุษย์ทั่วไป ไม่ว่าชาติ ภาษา หรือสัทธิ ศาสนาใด 

  “เมื่อความรักเรียกร้องเธอ จงตามมันไป แม้ว่าทางของมันนั้น จะขรุขระและชันเพียงไร 

และเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอ จงยอมทน แม้ว่าหนามแหลมอันซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะเสียดแทงเธอ 

และเมื่อมันพูดกับเธอ จงเชื่อตาม แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ  ด ั ง ล ม เ ห นื อ พ ั ด

กระหน่ำสวนดอกไม้ให้แหลกลาญไปฉะนั้น เพราะแม้ขณะที่ความรักสวมมงกุฏให้เธอ มันก็จะตรึง

กางเขนเธอ และขณะที่มันให้ความเติบโตแก่เธอนั้น มันก็จะตัดรอนเธอด้วย แม้ขณะเมื่อมันไต่ไปสูงยอด

สูง และลูบไล้กิ่งก้านอันแกว่งไกวในแสงอรุณ แต่มันก็จะหยั่งลงสู่รากลึก และเขย่าถอนตรงที่ยึดมั่น

อยู่กับดินด้วย ความรักจะรวบรวมเธอเข้าดังฝักข้าวโพด มันจะแกะเธอออกจนเปลือยเปล่า แล้วมันจะล่อน

เพื่อให้เธอหลุดออกจากเปลือก มันจะบดเธอจนเป็นผงขาว แล้วก็จะขยำเธอจนอ่อนเปียก แล้วมันก็จะนำ

เธอเข้าสู่ไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของมัน เพื่อว่าเธอจะได้กลายเป็นอาหารทิพย์ของพระเป็นเจ้า ความรักจะกระทำ

สิ่งทั้งหมดนี้แก่เธอ เพื่อว่าเธอจะได้หยั่งรู้ความลับของดวงใจเธอเอง และด้วยความรู้นั้น  เธอก็จะได ้

เป็นส่วนหนึ่งจองดวงใจแห่งชีวิตอมตะ แต่ถ้าหากด้วยความกลัว เธอมุ่งแต่แสวงหาความสงบสุขและ

ความสำราญจากความรัก ก็จะเป็นการดีกว่า ที่เธอควรจะปกคลุมความเปลือยเปล่าของตนและหลีกหนี

ออกไปเสียจากลานบด ไ ปสู่โลกอันไร้ฤดูกาล ที่วึ่งเธอจะหัวเราะก็ไม่เต็มที่ และจะร้องไห้ก็ไม่เต็มที่ ความ

รักไม่ให้สิ่งใดอื่นนอกจากตนเอง และก็ไม่รับเอาสิ่งใด นอกจากตนเอง ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่

ยอมถูกครอบครอง เพราะความรักนั้นพอเพียงแล้วสำหรับตอบความรัก เมื่อเธอรัก อย่าได้ว่า ‘พระเป็นเจ้า

อยู่ในดวงใจเรา’ แต่ควรพูดว่า ‘เราอยู่ในดวงใจพระผู้เป็นเจ้า’ และอย่าได้คิดว่า เธอสามารถนำแนวทางของ

ความรักได้ เพราะถ้าความรักพบว่าเธอมีคุณค่าพอแล้วก็จะเป็นผู้นำแนวทางของเธอเอง ความรักไม่มีความ

ปรารถนาสิ่งอื่นใด นอกจากที่จะทำตนเองให้สมบูรณ์ แต่ถ้าหากเธอรัก และจำต้องมีความปรารถนา ก็ขอ

ให้ความปราถนาเธอจงเป็นดังนี้ เพื่อจะละลายและไหลดังธารน้ำ ซึ่งส่งเสียงเพลง กล่อมราตรี เพื่อจะเรียน

รู้ความปวดร้าว อันเกิดแต่ความอ่อนโยนละมุนละไมเกินไป เพื่อจะต้องบาดเจ็บ ด้วยความเข้าใจในความ

รักของตนเอง และเพื่อจะยอมให้เลือดหลั่งไหล ด้วยความเต็มใจและปราโมทย์ เพื่อที่จะตื่นขึ้น ณ รุ่งอรุณ 

ด้วยดวงใจอันปีติและขอบคุณความรักอีกวันหนึ่ง เพื่อจะหยุดพัก ณ ยามเที่ยง และเพ่งพินิจความสุข 

ซาบซึ้ง ของความรักเพื่อจะกลับบ้าน ณ ยามพลบค่ำ ด้วยความรู้สึกสำนึกคุณ และเพื่อจะหลับไปพร้อมกับ

คำสวดมนต์ภาวนาสำหรับคนรักในดวงใจ และเพลงสรรเสริญบนริมฝีปากของเธอ  ” 4

!
  หนังสือปรัชญาชีวิต(The Prophet) เป็นหนังสือแนวปรัชญาเล่มแรกที่ข้าพเจ้าได้อ่าน พบ

ว่าคาลิล ยิบรานกล่าวถึงแง่มุมต่างๆในการมองโลก การใช้ชีวิต ไ ด้อย่างกว้างขวาง หนังสือปรัชญาชีวิต

แบ่งออกเป็น28บท ข้าพเจ้าได้เลือกบทที่กล่าวถึงความรัก(On Love)มาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงาน จากที่ได้อ่านหนังสือปรัชญาชีวิต(The Prophet)พบว่าทุกประโยคในหนังสือของคาลิล 

ยิบราน สามารถตีความได้หลากหลายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้อ่าน ข้าพเจ้าเลือกหยิบยืมมา

เพียงบางประโยค 

  ]  คาลิล ยิบราน, ปรัชญาชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กะรัด  2530. 25-284
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 ความรักอาจจะเรียกร้องอะไรบางอย่าง เราสามารถเลือกได้ว่าจะฟังหรือไม่ เมื่อฟังแล้วก็ต้องพร้อม

ที่จะตามไปแม้จะต้องพบเจอกับความลำบากระหว่างทาง ปีกที่โอบล้อมหมายถึงการยอมละทิ้งความเป็น

อิสระเพื่อความรัก หนามแหลมที่ซ่อนอยู่ในปีก หมายถึงอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่นำไปสู่ความเป็นอิสระ 

อาจมองอีกมุมได้ว่าก่อนที่จะไปถึงความเป็นอิสระจะต้องพบเจอกับอุปสรรค การที่เรายอมรับและพร้อมที่

จะไปสู่ความเป็นอิสระนั้นพร้อมกับอุปสรรคอาจเป็นความรักในแง่มุมหนึ่ง เมื่อมันพูดกับเธอ จงเชื่อตาม 

แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ การทำลายความฝันเป็นการปลุกให้ตื่นเพื่อมองเห็นความจริง 

ซึ่งความจริงนั้นเองก็มีความงามในตัวของมันเอง ลมเหนือที่พัดกระหน่ำสวนดอกไม้ อาจเป็นการทำลาย

สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อให้เห็นสิ่งที่กว้างกว่าเดิม ความรักที่สวมมงกุฎให้และตรึงกางเขน เป็นภาพแทนพระ

เยซูที่ตายเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ ซึ่งเป็นความรักที่แสดงถึงความเสียสละ เป็นภาพแทนที่ทะให้มนุษย์

ตระหนักรู้ถึงความรักที่ควรมีต่อมนุษย์ด้วยกัน การให้ความเติบโตพร้อมกับการตัดรอน เปรียบเสมือนกับ

การปลูกต้นไม้ ซึ่งหากเพียงปล่อยไว้ก็ไม่มีความเป็นระเบียบและเจริญเติบโตได้ช้า ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่ง

ใหญ่เกินกว่าที่เราจะเก็บไว้ในตัวเรา เราไม่ควรจะนำความรักเข้ามาอยู่ในตัวเรา แต่ทำตัวเราให้อยู่ในความ

รัก เพราะบางครั้งเราอาจจะทิ้งมันไปหากมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวเรา แต่หากเรามองเห็นความรักที่โอบ

ล้อมตัวเรา เราจะไม่มีทางสูญเสียความรักนั้นไปได้เลย  

 ความเป็นกวีและนักปรัชญาของคาลิล ทำให้เราเข้าใจความรักและชีวิตผ่านบทกวี ทำให้เห็นว่า

มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เราสามารถทำความเข้าใจชีวิตผ่านการสังเกตและเปรียบเทียบกับ

ธรรมชาติ  

!
!

1.3 Erich Fromm ศิลปะแห่งการรัก 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 4 อีริค ฟรอมม์ (Erich Fromm) 

ที่มา http://www.erichfromm.net/ 

เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562  

 อีริค ฟรอมม์ เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม1900 เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ในครอบครัวออร์ธ

อด๊อกซ์ ฟรอมม์ทิ้งศาสนายิวเมื่ออายุ26ปี ซึ่งต่อมาเขาอธิบายว่า “ผมละทิ้งความเชื่อและการปฏิบัติใน

ศาสนาของผม เพราะผมแค่ไม่อยากมีส่วนร่วมในการแบ่งแยกมนุษยชาติ ไม่ว่าจะทางศาสนา  
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หรือการเมือง” ฟรอมม์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต และมิวนิค รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย

ไฮเดิลแบร์ก ในปี 1922 เขาศึกษาต่อที่สถาบันจิตวิเคราะห์ในเบอร์ลิน ที่ซึ่งเขาได้เรียนรู้กับ(Hanns Sachs) 

และเธโอโดร์ไรค์(Theodor Reik) ฟรอยเดียน(Freudian-สาวกฟรอยด์)ผู้มีชื่อ ฟรอมม์ต่างจากนักจิต

วิเคราะห์รุ่นแรก เขาไม่มีพื้นฐานทางการแพทย์ซึ่งอาจเป็นเหตุผลให้แก่วิธีการที่เขาใช้ในศาสตร์สาขานี้ซึ่ง

มีลักษณะกว้างและรังสรรค์มากกว่า เขาเป็นคนสำคัญในวงการจิตวิทยาของศตวรรษที่20 ฟรอมม์ได้

พยายามเสนอระบบที่เหมาะสำหรับปัญหาของชีวิตร่วมสมัยมากกว่าฟรอยด์ เขาเชื่อว่าปัจจัยทางสังคม

และเศรษฐกิจมีอิทธิพลที่สำคัญต่อมนุษย์ ไม่ใช่พลังขับที่มีมาแต่กำเนิด  

  ในปี 1956 ฟรอมม์ออกหนังสือชื่อ ศิลปะแห่งการรัก หนังสือของเขาซึ่งจะเป็นที่รู้จักดี

ที่สุดและอยู่ยืนยาวที่สุด เขาเรียกความรักว่า “เป็นคำตอบเดียวที่มีสติและน่าถึงพอใจที่สุดสำหรับปัญหา

การดำรงอยู่ของมนุษย์” ฟรอมม์หมายถึงความรักทุกด้าน ไ ม่เฉพาะรักโรแมนติก “โดยเบื้องต้น ความรัก

ไม่ใช่ความสัมพันธ์กับบุคคลใดโดยเฉพาะ” เขาเขียน “มันเป็นทัศนคติเป็นความโน้มเอียงในอุปนิสัย ที่

กำหนดการเชื่อมสัมพันธ์ของคนคนหน่ึงกับโลกโดยรวม ไม่ใช่ต่อ ‘เป้า’ เดียวของความรัก” ศิลปะแห่งการ

รักได้แนะนำความคิดของฟรอมม์เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความรักตนเองกับความเห็นแก่ตัว ถือได้

ว่าเป็นผลงานสำคัญที่สุดของเขาในด้านการศึกษาจิตวิทยา 

  แม้บางคนวิจารณ์ผลงานของฟรอมม์ว่าเป็นเพียงการสรรหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

ต่างๆ แต่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ประหลาดใจในความลึกและกว้างของงานเขา ในบทแจ้งข่าวมรณกรรมของฟ

รอมม์ที่เขียนโดย ดร.เอิรล์ จี . วิตเต็นเบิร์ก(Earl G. Wittenberg) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิล

เลียม อลนสันไวท์ ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ นิวยอร์ก ไ ทม์ เรียกเขาว่า “บุรุษผู้ยิ่งใหญ่โดยทั้งบุคลิก และ

ความคิดที่มั่นคง” รู้ธ แนนดา อันเชน (Ruth Nanda Anshen) ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ผู้

ริเริ่มการจัดพิมพ์หนังสือหลายเล่มของฟรอมม์ กล่าวว่า “เขารู้ว่าเราถูกโยนเข้าสู่จักรวาลอันไม่ใยดีนี้ และ

แม้ชีวิตจะเป็นไปในวิถีที่พระเจ้าตรัสกับโยบว่าเราไม่อาจทำอะไรกับมันได้ แต่เราก็ต้องไม่ถูกทำให้เงียบ

โดยการยอมแพ้อย่างหมดรูป” 

  ในงานศึกษา อีริค ฟรอมม์ ที่พิมพ์ในปี 1972 ดอน เฮาส์ดอร์ฟฟ์ (Don Hausdorff) สรุป

ความสำคัญของผู้เขียนไว้ว่า “เฉกเช่นเดียวกับคนอื่นๆในยุคของเรา เขาพยายามเผชิญปัญหาทางตันในด้าน

ศีลธรรมและปัญญา และพยายามเข้าใจมนุษยชาติ ที่ดูเหมือนจะตั้งใจทำลายตนเอง งานของฟรอมม์มีจุด

น่าสังเกตอยู่ตรงการปฎิเสธที่จะจำนนต่อความทุกข์ที่บ่าท่วมในศตวรรษที2่0 และมีลีลาที่คนมีการศึกษา

ทั่วไปรวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ ขณะที่มีนักวิจารณ์บางคนตำหนิทั้ง “ทัศนะการมองโลกในแง่

ดี(optimism)” กับการเขียนในลักษณะยอดนิยมของเขา เจอรัลด์ ไ ซค์ส(Gerald Sykes) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยว

กับฟรอมม์ ในนิตยสาร เดอะฮิดเดนเรมแนนท์ (The Hidden Remnant) ว่า เขาเป็นหนึ่งในบุคคล ‘ผู้ช่วย

ขับเคลื่อนประชาธิปไตย’ อย่างแท้จริง”   5

!
!
!

  ]  อีริค ฟรอมม์ Erich Fromm, ศิลปะแห่งการรัก The Art of Loving. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5

 หนังสือเพื่อสังคม 2558. 207-214
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  กระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะ อาจแบ่งได้ง่ายๆเป็นสองส่วน หนึ่งคือความรู้จริงทางทฤษฎี 

สองคือมีความชำนาญในทางการปฏิบัติ เมื่อมีความรู้ทางทฤษฎีทั้งหมดจะยังไม่รู้จริงในเวชศิลปะ จะรู้จริง

ในศิลปะนี้ได้ก็แต่เพียงหลังจากได้ลงมือปฏิบัติมากมายแล้ว จนกระทั่งท้ายที่สุดความรู้ด้านทฤษฎีกับผล

ของการปฏิบัติได้กลายเป็นหนึ่ง ความเป็นเลิศทางศิลปะเกิดได้ต้องได้รับการใส่ใจ ต้องไม่เห็นสิ่งใดในโลก

สำคัญกว่าศิลปะ เรื่องนี้เป็นจริงสำหรับดนตรี การแพทย์ งานช่างไม้ และการรัก และบางที ตรงนี้อาจมีคำ

ตอบให้แก่คำถามที่ว่าทำไมคนในวัฒนธรรมของเราพยายามน้อยมากที่จะเรียนรู้ในศิลปะนี้ แม้ว่าความล้ม

เหลวของมันเห็นได้ชัด ทั้งที่โหยหาความรักอย่างลึกซึ้ง แต่สิ่งอื่นๆ เกือบทุกสิ่งถูกถือว่าสำคัญกว่าความรัก 

ความสำเร็จ เกียรติยศ เงิน อำนาจ พลังเกือบทั้งหมดของเราถูกใช้ไปเพื่อเรียนรู้ว่าจะไปบรรลุเป้าหมาย

เหล่านั้นได้อย่างไร จนแทบไม่เหลือให้แก่การเรียนรู้ศิลปะแห่งการรัก   6

!
  การแยกแยะ ความเป็นที่รัก(being loved) ออกจาก การรัก(loving) และความสามารถใน

การรัก ทำให้เราสามารถมองเห็นและเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น การรักเป็นศิลปะ ดังเช่นที่การใช้ชีวิตเป็น

ศิลปะ ถ้าเราเรียนรู้วิธีที่จะรัก เราจะต้องทำวิธีเดียวกับที่เราต้องทำในการเรียนศิลปะอื่นๆ ถ้ามองความรัก

ให้เป็นศิลปะ จะเห็นได้ว่าเราไม่มีทางได้มาถ้าเราไม่ใช้ความพยายามที่จะเรียนรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

หากมองต่อไปเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนมีทฤษฎีและการปฏิบัติ อาจสามารถรักได้ แต่สิ่งที่รักจะ

อาจไม่สามารถรับรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติ การเริ่มที่จะรักอาจเป็นการปฏิบัติแล้ว แต่ถ้าไม่แสดงออกหรือกระทำ

บางสิ่งที่มากกว่านั้น สิ่งที่รักอาจไม่เข้าใจ ทำให้เห็นว่าทุกสิ่งล้วนต้องใช้ทักษะ การสื่อสารมีหลายวิธี ย้อน

ไปตั้งแต่เกิด มนุษย์เริ่มสื่อสารมาตลอดตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องของมารดา 

  ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน  เราสามารถเลือกที่จะเชื่อได้ว่าความรัก

เป็นอย่างไร หากเราเพียงเข้าใจว่าทุกคนต้องการความรักไม่น้อยไปกว่าที่เราต้องการ  และเริ่มที่จะมีความ

รักสิ่งต่างๆ เราจะสามารถมีความรักได้อย่างไร้ขีดจำกัด 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

  ]  อีริค ฟรอมม์ Erich Fromm, ศิลปะแห่งการรัก The Art of Loving. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิหนังสือ6

 เพื่อสังคม 2558. 7-8
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2.อิทธิพลด้านศิลปกรรม 

 2.1 ภาพยนตร์ของ Wong Kar Wai  

!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 5 หว่องกาไว (Wong Kar Wai) 

ที่มา http://www.tinycouchreview.com/articles/my-obsession-wong-kar-wai.html 

เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 

!
 หว่องกาไว (WONG KAR-WAI) ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฮ่องกง เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 1956 

จุดเด่นของภาพยนตร์ของหว่องกาไวคือ การแสดงออกถึงความงามของความเหงา การจับความรู้สึกห้วง

หนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาที และอาจไม่เกิดขึ้นได้อีกในวินาทีอื่น งานของเขา

จึงมีลักษณะของการด้นสด(Improvisation) กล้องมีหน้าที่บันทึกวินาทีนั้นจากการลื่นไหลของนักแสดงที่

เข้าขากันดี โ ดยไม่มีบทที่เขียนไว้ตายตัว สำหรับหว่อง “หนังแต่ละเรื่องเป็นเพียงโปสการ์ดหนึ่งใบ ไ ม่ใช่

หนังสือ” การเก็บเกี่ยวกลิ่นอายหอมหวนของอดีตทำให้ดูไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อหว่องหลงรักศิลปะภาพถ่าย

อย่างจริงจังระหว่างเรียนวิชากราฟฟิกดีไซน์ที่ฮ่องกงโพลีเทคนิค โดยเฉพาะผลงานของศิลปินชื่อก้องอย่าง 

โรเบิร์ต แฟรงค์, อองรี คาเตียร์-เบรสซง และริชาร์ด เอฟเวดอน 

 “ตอนเรียนที่เทคนิคฯ ผมมักจะพกกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยเสมอ และหาทางย่องออกจากห้องไป

ถ่ายรูปที่โน่นที่นี่บ่อยๆ ผมชอบไปห้องสมุดเพื่อดูหนังสือศิลปะ และหนังสือถ่ายภาพ ซึ่งกลายเป็นโอกาส

ทองให้ผมได้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่ต่างจากสิ่งที่โรงเรียนสอนมา นอกจากนั้น แม่ผมเองก็เป็นคนคลั่งหนัง

มาก เวลาพ่อจะออกไปทำงานตอนกลางวันและผมเลิกเรียนกลับบ้านถึงบ่ายโมง แม่ก็จะพาผมไปดูหนังวัน

ละไม่ต่ำกว่า 2-3 เรื่อง โ ดยเฉพาะหนังตะวันตกนั้นท่านรักมาก ไ ม่ว่าจะของ จอห์น  เวย์น , เออร์รอล  ฟลิ

นน์, คลาร์ค เกเบิ้ล, อาแลง เดอลง ขณะที่ผมเองก็เริ่มรู้จักหนังแนวใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกตอนเรียนกราฟฟิก ทั้ง

จากหนังของแบร์โตลุชชี่, โกดาร์, เบรสซง ไปจนถึงงานของคนทำหนังสำคัญๆ ของญี่ปุ่น ทั้งโอสุ และคุโร

ซาว่า” 

 ในขณะที่พยายามบอกเล่าประสบการณ์ของตัวละครด้วยลีลาซับซ้อนของงานภาพ หัวใจของหนัง

หว่องกาไวยังคงเป็นการจับและถ่ายทอด ‘ความรู้สึกห้วงหนึ่ง’ ของผู้คนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง

เสี้ยววินาที และอาจจะไม่เกิดขึ้นได้อีกในวินาทีอื่น บ่อยครั้งการทำงานของเขาจึงมีลักษณะของการด้นสด 

และมีกล้องทำหน้าที่บันทึกวินาทีนั้นจากการลื่นไหลของนักแสดงที่เข้าขากันดี โ ดยไม่ต้องมีบทที่ถูกเขียน

ไว้อย่างตายตัว 
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 “ผมเปลี่ยนบทของผมตลอดเวลา จึงไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องยื่นบทให้นักแสดงอ่านก่อน และ

ผมก็ไม่นิยมการทำงานซ้ำๆเดิมด้วย ผมมักจะมีไอเดียกว้างๆของฉากนั้นไว้แล้วค่อยไปยืนดูสถานที่ถ่ายทำ

ก่อนถ่ายจริงสัก3-4ชั่วโมง ถึงตอนนั้นแหละ ผมจึงเริ่มมองเห็นตำแหน่งและการเคลื่อนกล้อง และจากนั้น

ผมก็บอกเค้าโครงของประโยคที่นักแสดงต้องพูด ซึ่งแน่นอน... ผมจะต้องอธิบายตัวละครให้พวกเขาเข้าใจ

เสียก่อน นี่คือสิ่งสำคัญที่สุด ต้องบอกให้พวกเขารู้เหตุผลที่ตัวละครมีพฤติกรรมอย่างนั้นๆหรือทำท่าทาง

นั้นๆ - ทำไมเขาต้องนั่งตรงนี้, ทำไมต้องสูบบุหรี่, ทำไมต้องนอนหลับ, ทำไมเธอถึงร้องไห้มากนัก - เพราะ

เมื่อเรารู้จักตัวละครอย่างลึกซึ้งถึงหัวใจแล้วนั่นแหละ ทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้ด้วยตัวของมันเอง ” 

 การปราศจากแนวทางจนไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า หนังเรื่องนั้นๆ จัดอยู่ในประเภท (genre) 

ไหน และการเล่าเรื่องไร้ที่มาหรือคาดเดาเหตุการณ์ต่อไปไม่ได้นั้น คือสองจุดเด่นสำคัญที่หว่องได้รับ

อิทธิพลมาจากการเล่าเรื่องแบบแยกย่อยเหตุการณ์และร้อยเรียงกันโดยไม่คำนึงถึงลำดับเวลา    การ7

พลัดพราก จากครอบครัวเนื่องจากการปฎิวัติภายในประเทศ ทำให้ต้องย้ายถิ่นฐานไปอาศัยยังที่ที่ไกลจาก

บ้านเกิด ทำให้ความเหงาสะท้อนออกมาได้อย่างลึกซึ้ง ใ นแง่มุมหนึ่งของความรักมีความเหงาและความ

เศร้าซ่อนอยู่ เพียงแต่เราไม่เชื่อหรือไม่เลือกมองว่ามันมีความงามอยู่ในนั้น ทุกช่วงเวลามีความสวยงามอยู่ 

เลือกนำเสนอมันอย่างไร ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่มีความงาม ทุกอย่างมีเหตุผลของมัน ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจ  

 ความกล้าที่จะทำภาพยนตร์ในแนวที่ต่างออกไป การมองภาพยนตร์เป็นโปสการ์ด ไ อเดียกว้างๆ

ของฉากแต่ละฉาก การบอกบทนักแสดงแค่เค้าโครง สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจในตัวละครและสิ่งที่ตัว

ละครทำ หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการด้นสด การผูกตัวละครของแต่ละเรื่องเข้าหากันเพื่อให้ผู้ชมที่ได้ดูหลายๆ

เรื่องรู้สึกถึงความเชื่องโยง ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาพยนตร์ การใส่รายละเอียดและความหมาย

ต่างๆในสิ่งต่างๆที่ตัวละครมีปฎิสัมพันธ์ด้วย เช่นวันหมดอายุของสัปปะรดกระป๋อง อาจสื่อถึงความหวาน

ที่มีวันหมดอายุ การบอกเลิกกันในวัน April’s fool day ทำให้ผู้ชมได้คิดต่อไปว่าเป็นความจริงหรือเรื่องล้อ

เล่น การทำเรื่องเศร้าให้เป็นเรื่องตลก อาจเป็นความน่าสนใจหนึ่งของผู้กำกับ การรับแรงบันดาลใจจาก

งานวรรณกรรมและความสนใจในงานศิลปะ ทำให้ภาพยนตร์ของหว่องกาไวมีทั้งความเป็นศิลปะและกวี

แฝงอยู่ตลอดทุกเรื่อง   

!
!
!
!
!
!
!

!
ภาพที่ 6 คริสโตเฟอร์ ดอยล์ (Christopher Doyle) 

ที่มา https://www.timeout.com/hong-kong/film/interview-christopher-doyle  

เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 

  ]  สุทธากร สันติธวัช, เดียวดายอย่างโรแมนติก โลกของหว่องกาไว, กรุงเทพฯ : คนทำหนังสือ 2547. 17-197
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 คริสโตเฟอร์ ดอยล์ เกิดเมื่อ 2พฤษภาคม1952 ผู้กำกับภาพชาวออสเตรเลียที่ทำงานร่วมกับหว่องกา

ไว มีสไตล์การใช้ภาพที่โดดเด่น สามารถทำให้ความเงียบเหงาดูน่าสนใจ ความเดียวดายที่น่าถวิลหาและ

หัวใจสลายกลายเป็นอาการที่เราตื่นเต้นอยากลิ้มรสในโลกเหงาๆแต่เท่อย่างแสนสาหัสที่เต็มไปด้วยสีแดง

สด เขียวเข้มและเหลืองจัด ความแออัดแสนเดียวดายในเมืองใหญ่ใต้แสดงไฟนีออน ความเศร้าแบบโรแมน

ติกของหว่องกาไวเกิดขึ้นได้จาก ‘ภาพ’ คริสโตเฟอร์ ดอยล์ คือผู้กำกับภาพที่เติมบรรยากาศจนหนังหว่อง

กาไวเต็มไปด้วยอารมณ์ สไตล์งานของเขาสวมทับเป็นหนึ่งเดียวกับหนังอย่างยากจะแยกออก เมื่อเรื่องของ

หว่องผสานกับภาพของดอยล์ โ ลกภาพยนตร์ก็เกิดการจับคู่ทางศิลปะครั้งใหญ่ ถ้าหว่องกาไวคือผู้กำกับที่

ยิ่งใหญ่ระดับโลก ดอยล์ก็นับเป็นผู้กำกับภาพที่ส่งอิทธิพลต่อคนทำหนังในระดับนานาชาติ การเข้าคู่ของห

ว่องกับดอยล์ไม่ต่างอะไรกับดนตรีแจ๊ซ ดอยล์เปรียบเทียบการทำงานร่วมกันระหว่างเขากับหว่องว่าเป็น

เหมือนช่วง “แจม” ของนักดนตรีในการบรรเลงเพลงแจ๊ซ เป็นที่มาของความกลมกลืนระหว่างภาพกับ

เรื่อง เขาเชื่อว่า ดนตรี และการเคลื่อนไหว อย่างการเต้นรำ รวมไปถึงวรรณคดีเป็นส่วนผสมในงานภาพ 

เขาคิดว่าหนังมีต้นกำเนิดมาจากการเต้นรำและความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขา กล้อง และนักแสดง 

 นอกจากลักษณะลื่นไหลแบบ ‘อิมโพรไวซ์’ จะถูกหว่องนำมาใช้ในบท ดอยล์ก็หยิบมาใช้ในการ

ทำงานของเขาด้วย เขาไม่ได้เริ่มต้นจากการคิดสไตล์ แต่จะสำรวจสถานที่ถ่ายทำ และใช้ข้อจำกัด ซึ่งเกิด

จากต้นทุนที่ต่ำมากใช้เป็นปัจจัย   8

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 7 การใช้มุม Close Up ในภาพยนตร์เรื่อง My Blueberry Nights (2007) 

!
 การใช้มุมกล้องเน้นวัตถุที่มีสัญญะ การตัดภาพระหว่างการกระทำของตัวละครกับภาพของอาหาร

ที่มีความหมายแฝงเปรียบเทียบอารมณ์ของตัวละครกับความหวานและเปรี้ยวของพายบลูเบอร์รี่ “ความ

หวานจะไม่มีวันหวานถ้าไม่มีความเปรี้ยว” กุญแจ เปรียบเทียบความรู้สึกที่ถูกปิดไว้ของตัวละครให้เห็น

เป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ 

!
  ]  สุทธากร สันติธวัช, เดียวดายอย่างโรแมนติก โลกของหว่องกาไว, กรุงเทพฯ : คนทำหนังสือ 2547. 129-1308
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ภาพที่ 8 การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด ในภาพยนตร์เรื่อง My Blueberry Nights (2007) 

!
 การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกภายในของตัวละคร ภาพคนทะเลาะกันใน

ร้านของตัวละครหลักที่เป็นเจ้าของร้าน แสดงถึงการต่อสู้กันภายในความคิดของตัวละคร 

ภาพที่ 9 การถ่ายทำแบบ Handheld ในภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express (1994) - Wong Kar Wai 

  

 การถ่ายทำในรูปแบบ Handheld เพื่อบันทึกความทรงจำในขณะหนึ่งของตัวละคร การใช้เครื่องบิน

เพื่อเป็นสัญญะของ และตัวละครที่ต่างเป็นจุดหมายของกันและกัน รวมถึงเป็นการแสดงความหมายของ

การเดินทาง 

!
!
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2.2 ภาพยนตร์ของ Akira Kurosawa 

!
  

!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 10 อาคิระ คุโรซาว่า (Akira Kurosawa) 

ที่มา https://www.theguardian.com/film/filmblog/2010/mar/23/akira-kurosawa-100-google-doodle-

anniversary 

เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 

!
 อาคิระ คุโรซาว่า (Akira Kurosawa) เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2453, แขวงชินางาวะ, กรุงโตเกียว, 

ประเทศญี่ปุ่น  เขาได้รับฉายาว่า “จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์(The Emperor)” กำกับและเขียนบทหนังเรื่อง

แรกชื่อSugata Sanshiro เรื่องสุดท้ายคือ Madadayo คุโรซาว่าเป็นผู้กำกับที่ได้รับรางวัลด้านภาพยนตร์

มากมาย เป็นทั้งผู้กำกับ,โปรดิวเซอร์และผู้เขียนบทภาพยนตร์ ความสนใจในช่วงแรกของคุโรซาวาคือ

ศิลปะการวาดภาพและวรรณคดี รวมไปถึงวรรณกรรมตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมญี่ปุ่นในเวลานั้น 

ความสนใจนั้นต่อมาได้มีความสำคัญต่ออาชีพผู้กำกับของเขา คือการวางองค์ประกอบภาพแบบภาพ

วาด(Painterly compositions)ที่เป็นสิ่งที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ในภาพยนตร์ของเขา คุโรซาวาได้

ดัดแปลงโครงเรื่องจากนักเขียนหลายคนเช่นเช็กส์เปียร์ ดอสโตเยสกีและเอ็ด แม็คเบน คุโรซาวาได้ก้าวเข้า

สู่วงการภาพยนตร์ในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับและผู้กำกับฉาก เขากำกับหนังเรื่องแรกคือ ซานชิโร ซึกาตะ 

ด้วยวัยเพียง 33 ปี  และ 5 ปีต่อมาเขาได้กำกับหนังเรื่อง Drunken Angel  ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่าเป็น

ภาพยนตร์แบบคุโรซาวาแท้ๆเรื่องแรก คุโรซาว่าเป็นผู้กำกับชั้นครูที่เป็นแรงบันดาลใจ ของผู้กำกับหลาย

คนในฮอลลีวูดทั้ง Martin Scorsese, Roman Polanski, Stephen Spielberg และ Sam Peckinpah โดยมาร์

ตินได้นิยามเขาว่าเป็น “อัจฉริยะโดยกำเนิด” เอกลักษณ์ของคุโรซาว่าอยู่ที่งานด้านภาพและการผูกเรื่องที่

น่าสนใจ สามารถอธิบายความซับซ้อนของเรื่องราวที่ต้องการสื่อออกมาเป็นภาพยนตร์ได้อย่างน่าติดตาม 

ผลงานหลายเรื่องก็ได้มีการนำไปสร้างขึ้นใหม่เป็นฉบับฮอลลีวูด ซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่อง Seven 

Samurai ที่ถูกนำไปสร้างใหม่เป็น The Magnificent Seven ซึ่งโด่งดังและขึ้นทำเนียบภาพยนต์คลาสสิค

ตลอดกาล คุโรซาว่า ไ ด้รับรางวัล ความสำเร็จตลอดช่วงชีวิตจากออสการ์ (Oscar for Lifetime 

Achievement) จากการทำงานในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์มานาน47ปี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2533 เขาเป็นผู้

กำกับภาพยนตร์ทั้งสิ้น 28 เรื่อง ภาพยนตร์และชีวิตของคุโรซาว่าถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อผู้กำกับรุ่นต่อ ๆ  มา

เป็นอย่างมาก 
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 สิ่งที่ภาพยนตร์ของคุโรซาว่ามีเหมือนกันคือความเป็น “มนุษยนิยม” ขบวนการทางปรัชญาและ

วรรณกรรม ที่เกิดขึ้นในอิตาลี ศตวรรษที่14 และแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆในยุโรป จนกระทั่งเป็น

องค์ประกอบอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่ มนุษยนิยมอาจหมายถึงปรัชญาใดๆ ที่ให้ความสำคัญแก่

คุณค่าและเกียรติภูมิของมนุษย์ และถือว่ามนุษย์เป็นใจกลางของทุกสิ่งทุกอย่าง หรือที่ยึดธรรมชาติ ข้อ

จำกัด หรือความสนใจของมนุษย์เป็นแกน 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
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ภาพที่ 11 การใช้องค์ประกอบภาพของ Akira Kurosawa - Composing Movement 

ที่มา Every Frame a Painting https://www.youtube.com/watch?v=doaQC-S8de8&t=7s 

เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 

!
 ในการใช้ภาพคุโรซาว่าคำนึงถึง ความสมดุลย์ของภาพ (Balance), เส้นนำสายตา (Leading lines), 

สัดส่วนทองคำ (Golden Ratio), สี (Color), แสง (Light), รูปร่าง Shapes และความเคลื่อนไหว Movement 

การตีความการใช้ความเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากภาพยนตร์ทั่วไป การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ พื้นหลัง

ของฉากที่บอกถึงสภาพอากาศ ลม น้ำ ไฟ หมอกควัน หิมะ ขณะที่ตัวละครหยุดนิ่งจะมีบางสิ่งในเฟรมที่

เคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่นฝนที่สามารถสร้างอารมณ์ให้กับภาพยนตร์เสมือนเป็นตัวละครตัวหนึ่ง การ

เคลื่อนไหวของกลุ่มคน ที่สนับสนุนอารมณ์ของกันและกันให้ชัดเจนขึ้น การจัดวางตำแหน่งความ

เคลื่อนไหวของตัวละครอย่างเจาะจงเพื่อสร้างความหมายให้กับภาพ การยืนขึ้น หรือการเดินไปมาเพื่อ

สร้างความหมายรวมถึงสร้างลักษณะเด่นของตัวละครแต่ละตัวให้แตกต่างกัน การเคลื่อนไหวของกล้องที่

ลื่นไหลไปตามตัวละคร มีการวางแผนตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบอย่างชัดเจนทำให้ทุกความ

เคลื่อนไหวสามารถเล่าเรื่องได้ การตัดต่อให้ความเคลื่อนไหวของตัวละครมีความต่อเนื่องกัน ทำให้การ 

!
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เชื่อมของแต่ละฉากเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถเปลี่ยนฉากเพื่อสร้างการขับเน้นความหมายของฉาก

ต่อไป รวมถึงทำให้ผู้ชมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าฉากต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้น 

  ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และส่วนลึกของสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ทำให้คุโรซา

ว่าสามารถสร้างภาพยนตร์ที่มีชีวิต ทุกตัวละครมีแง่มุมของตัวเองที่ชัดเจน ไ ม่เพียงแต่กำกับนักแสดง แต่

รวมไปถึงผู้ชม การผสมกันอย่างลงตัวของความเป็นภาพยนตร์และความเป็นศิลปะ ความโดดเด่นด้านการ

ใช้ภาพ การจัดองค์ประกอบแบบศิลปะ ทำให้เหมือนกำลังชมงานศิลปะ แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะพัฒนา

ไปมากแล้ว แต่ก็ยังหาใครมาเทียบได้ยาก 

  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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 ภาพที่ 12 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Dreams (1990)  - Akira Kurosawa 

!
 Dreams (1990) หนังสั้นแปดเรื่องที่แยกจากกันแม้ว่าจะมีการทับซ้อนกันในแง่ของตัวละครและ

เนื้อหาเรื่องส่วนใหญ่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ทั้งในอดีตปัจจุบัน

และอนาคต จากความคิดฝันของตัวละครแต่ละตัว สามารถนำความฝันที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูป

ธรรมได้อย่างน่าสนใจ 

!
Ikiru (1952) 

 ภาพยนตร์คลาสสิคของอาคิระ คุโรซาว่า ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงาน

ออฟฟิศสูงอายุที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ จึงเริ่มที่จะหาความหมายให้กับชีวิต ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากงานเขียนของนักเขียนชาวรัสเซีย Leo Tolstoy เรื่อง The Death of Ivan Ilyich(1886)   

 Ikiru การดั้นด้นหา “ชีวิต” จากความตาย สารัตถะเชิงมนุษยนิยมอันกระจ่างที่สุดของคุโรซาวา 

เกี่ยวกับการเอาชนะความเฉื่อยชาและความล่าช้าของข้าราชการคนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อให้

ความหมายแก่ชีวิตของตน หัวหน้าฝ่ายเทศบาลคนหนึ่งที่ใกล้เกษียณพบว่า ตนเองกำลังจะตายด้วยโรค

มะเร็งในสองสามเดือนข้างหน้า เมื่อไร้การปลอบประโลมจากลูกสะใภ้และลูกชายของตน จากการเสเพลที่

เขาลองดูเป็นครั้งแรก หรือจากมิตรภาพของเด็กสาวที่เต็มไปด้วยกำลังวังชา เขาจึงหันไปรื้อฟื้นคำร้องขอ

สวนสาธารณะในสลัมขึ้นมาและต่อสู้กับข้าราชการอื่นๆ จนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้นไป เมื่อเขาตายไป 
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แล้วเพื่อนร่วมงานและญาติๆของเขาจึงได้รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ช่วงนี้ของภาพยนตร์

อย่างไรก็ตามการได้เห็นคนๆนี้จากสายตาของคนอื่นๆทำให้เขากลายเป็นยอดวีรบุรุษหลังจากการพ่ายแพ้

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากที่เคยศรัทธาในเป้าหมายและข้อเรียกร้องของผู้นำของตน

ตกอยู่ในภาวะของผู้ที่ผิดหวังอย่างลึกซึ้งในความไม่เป็นธรรมและการโกหกพลลมของทางการญี่ปุ ่น 

ท่ามกลางช่วงทางประวัติศาสตร์ที่คนญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความปั่นป่วนอ่อนระโหยโรยแรงนี้ ใ นอาณาจักร

ของภาพยนตร์ญี่ปุ่น อาคิระ คุโรซาวาคือศิลปินที่โดดเด่นที่สุด ผู้ที่ได้ก้าวออกมาปลุกเร้าความหวังของ

เพื่อนร่วมชาติของตนให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยภาพยนตร์ที่เปี่ยมพลังหลายเรื่อง ซึ้งล้วนแล้วแต่ตอกย้ำความ

คิดที่ว่า ความหมายของชีวิตมิได้ถูกกำหนดโดยรัฐ ทว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจวิสัยของปัจเจกชนที่จะค้นพบ

ได้ด้วยตนเองโดยการผ่านทางความทุกข์ทรมาน ใ นบรรดาภาพยนตร์เหล่านี้ Ikiru คือตัวแทนที่กระจ่าง

ที่สุดของปรัชญาดังกล่าว Ikiru เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องตาย จุดสำคัญของ

ภาพยนตร์อยู่ตรงการแสวงหาคุณค่าเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้แก่ชีวิตของเขา ในภาษาญี่ปุ่น Ikiru เป็นกริยาที่

แปลว่า “มีชีวิตอยู่” เมื่อ Ikiru ปรากฎตัวขึ้นใน ค.ศ.1952 นั้น ญี่ปุ่นกำลังถูกครอบงำด้วยการจัดระเบียบ

สังคมตามแบบแผนอย่างอเมริกันอยู่ ทว่าในขณะเดียวกันวิถีชีวิตดั้งเดิมของญี่ปุ่นเองก็ยังคงดำรงอยู่อย่างค่

นข้างแน่นแฟ้น ผลลัพธ์ของการปะทะกันของพลังดังกล่าวในที่สุดก็คือ อัตลักษณ์ตามประเพณีเก่าแก่ของ

ญี่ปุ่นเริ่มผุกร่อนและสูญหายไปตามลำดับ ในขณะที่อัตลักษณ์อย่างใหม่ที่เริ่มก่อตัวขึ้นยังไม่ตกผลึก ความ

สับสนกลายเป็นปัจจัยที่เข้าไปแทรกอยู่ในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม การดำรงชีวิตของปัจเจกชนไร้

ทิศทางและคุณค่าที่ยึดมั่นถือมั่นได้ 

 คำถามที่ดีมากจาก Ikiru สำหรับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นคือใครที่เชื่อว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่นั้น 

แท้จริงตายแล้วหรือยัง ข้อคิดส่วนหนึ่งของนักเขียนนวนิยายในภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นคุณูปการแก่

ใครบางคน: “มนุษย์เรานั้นโง่เขลาสิ้นดี ต้องให้ถึงเวลาที่จะตายเสียก่อนนั่นแหละ เขาจึงจะได้ล่วงรู้ว่า ชีวิต

นั้นสามารถเป็นสิ่งที่งดงามได้เพียงใด ซ้ำร้าย จำนวนของคนที่จะคิดได้อย่างนี้ยังมีน้อยเหลือเกินอีกด้วย 

คนจำนวนมากตายไปเลย โดยที่ไม่ได้รู้จักความหมายของชีวิต...”    9

!
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ภาพที่ 13 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ikiru (1952)  - Akira Kurosawa 

  ]  บุณรักษ์ บุญญะเขตมาลา, อาคิระ คุโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น , กรุงเทพฯ : ดวงกมล 2533.9
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ตารางที่ 1 สรุปสิ่งที่นำไปใช้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

!!!!!!!
หนังสือ

Charles Darwin The Origin of Species!
กำเนิดสปีชีส์

การออกเดินทางเพื่อทำความเข้าใจสิ่งมี
ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ความรักในธรรมชาติ 

Khalil Gibran The Prophet!
ปรัชญาชีวิต

การตีความเชิงสัญลักษณ์ การเปรียบ
เทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม

Erich Fromm The Art of Loving!
ศิลปะแห่งการรัก

ทัศนะต่อความรักในรูปแบบที่หลาก
หลาย การมองความรักเป็นศิลปะรูป
แบบหนึ่ง

!!!!!!!!!!
ภาพยนตร์

Wong Kar Wai &!
Christopher Doyle

My Blueberry Nights การใช้สัญญะของวัตถุ!
การแทนค่าความรู้สึกด้วยสิ่งของ!
ความสัมพันธ์ของคนกับสถานที่!
ความหมายของการรอคอย

Chungking Express การให้ความสำคัญต่อสิ่งต่างๆที่แตก
ต่างกันไป ของแต่ละตัวละคร การแทน
ค่าความรู้สึกและความทรงจำด้วยสิ่งของ 

Akira Kurosawa Dreams การแปลความฝันและทัศนคติต่อสิ่ง
ต่างๆซึ่งเป็นนามธรรมออกมาเป็นรูป
ธรรมผ่านการใช้ภาษาทางภาพยนตร์

Ikiru ให้ความหวังคนในสังคมหลังสงคราม 
โดยการแสดงความหมายและคุณค่าของ
การมีชีวิตอยู่ แม้ช่วงที่มืดหม่นที่สุดของ
ชีวิตก็สามารถเกิดแรงบันดาลใจและเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้



!
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บทที่ 3 

!
การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 

  

  การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนศิลปะนิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์รูป

แบบภาพเคลื่อนไหวชุดนี้มีจุดเริ่มต้นและพัฒนามาจากผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ รูปแบบงานส่วนใหญ่ที่

ได้สร้างสรรค์นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางการถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อสื่อสารนำเสนอเรื่องราวจาก

ประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้าและบุคคลรอบข้าง โ ดยในชุดผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์นั้นเป็นการทดลองใช้

การบันทึกภาพโดยวางแผนล่วงหน้า เน้นสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการสื่อสาร

กับผู้ชมผลงาน ผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นในระยะนี้มีการนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ  มาเป็นส่วนร่วมในการ

ออกแบบและสร้างผลงานขึ้นรวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมระหว่างตัวงาน

และผู้ชม ข้าพเจ้าดึงเอาประเด็นที่สนใจรอบตัวมาใช้ 

 กระบวนการสร้างสรรค์  

 แบ่งช่วงการสร้างสรรค์ผลงานเป็น 2 ระยะ 

  1.ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

   วิธีการทำงานของคือการปล่อยตัวเองไปตามความรู้สึก ณ ขณะนั้น เพื่อการสังเกตการณ์

ความรู้สึกและทำความเข้าใจ โดยไม่ปรุงแต่ง ข้าพเจ้าได้ทำการทดลองสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ตั้งแต่

เริ่มแรกจากการทดลองที่เน้นการสร้างสรรค์ตามจินตนาการเพื่อหารสนิยมและความชอบเฉพาะตัว ไ ป

จนถึงการสร้างสรรค์งานเพื่อหาตัวตนในการเลือกใช้การจัดการมุมกล้องและการตัดต่อ แต่อาจจะยังขาด

ความเป็นเอกภาพและไม่สามารถเล่าเรื่องได้ ข้าพเจ้าพยายามและพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์ ใ นที่นี้คือ

พัฒนาความเข้าใจในการสร้างผลงานของตนเองด้วย จนกระทั่งการหาความหมายในผลงาน หาการ

แสดงออกเฉพาะตัว เพื่อที่จะทำให้งานสามารถพัฒนาต่อไป 

  2.ระยะศิลปนิพนธ์ 

   วิธีการทำงานในระยะนี้ใกล้เคียงกับระยะก่อน ต่างกันตรงที่ผลงานในระยะนี้เป็นการ

จำลองเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา โ ดยได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นรอบตัวของข้าพเจ้า เลือก

การตอบสนองที่ต่างออกไป โ ดยให้อิสระกับนักแสดง ไ ม่มีการวางแผนตายตัว ลดการกำกับลงเหลือเพียง

การบันทึกภาพจากการสังเกตการณ์หลังจากบันทึกภาพทั้งหมดและกลับมาตรวจสอบตีความแล้ว หากมี

จุดใดที่รู้สึกว่าสามารถเพิ่มบางสิ่งเข้าไปได้ จึงถ่ายทำเพิ่มเติม การผสมผสานระหว่างการวางแผนและการ

ปล่อยไปตามธรรมชาติของสถานการณ์ ผลงานชุดนี้เป็นเพียงการขยายสิ่งที่มีอยู่แล้วตามความเป็นจริง 

จากคนรอบตัวของข้าพเจ้า โ ดยผ่านการเชื่อมโยงทัศนคติ หรือสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของนักแสดงที่

เกี่ยวกับเรื่องของความรัก และทำการยกระดับความจริงขึ้นไปโดยทัศนคติของข้าพเจ้า เพื่อทำการเปรียบ

เปรยความรักกับสิ่งต่างๆผ่านวัตถุหรือการกระทำบางสิ่งในชีวิตประจำวัน 
              22
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

  เริ่มแรกข้าพเจ้าได้คัดเลือกนักแสดงจากเรื่องราวในชีวิตของคนรอบตัว หลังจากนั้นจึงพา

นักแสดงแต่ละคนไปยังสถานที่ต่างๆและสังเกตการณ์สิ่งที่อยู่รอบตัวของบุคคลนั้นๆ ต่อมาจึงเริ่มหาความ

หมายของสถานที่และสิ่งของที่อยู่รอบๆตัว รวมถึงความหมายของปฎิกิริยาที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งต่างๆ ใ น

ด้านรูปแบบเทคนิคและวิธีการที่ข้าพเจ้าใช้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นั้น ข้าพเจ้าต้องการรูปแบบทางกายภาพ

และทางความคิดที่สามารถตอบสนองแนวทางการทำงานศิลปะที่เป็นลักษณะเฉพาะของข้าพเจ้าเองและ

ลักษณะเฉพาะของเทคนิคที่ข้าพเจ้าใช้และสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ จากนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มต้นทำการ

ศีึกษาค้นคว้าข้อมูลจากผลงานของนักเขียน ศิลปินภาพเคลื่อนไหวหรือผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า โดยในระยะนี้ยังไม่ได้เน้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรัก 

  

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1 Relative 

จุดประสงค์  หาความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

เรื่องย่อ ผู้หญิงคนหนึ่งออกเดินทางเนื่องจากความเบื่อหน่ายในชีวิต ได้พบกับธรรมชาติจึงเริ่มที่จะ

  สังเกต ความเป็นไปจากธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจชีวิตจากธรรมชาติ เธอถ่ายรูปเพื่อ 

  บันทึกความงามของสิ่งต่างๆรอบตัว เธอได้พบกับใบไม้สดใบหนึ่ง เมื่อเธอสัมผัสทำให้เธอ

  ได้ไปยังห้องห้องหนึ่งที่ถูกปิดไว้ เธอเปิดประตูออกและได้เจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่พยายาม

  สื่อสารกับเธอโดยไม่ใช้เสียง  เธอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกและเริ่มที่จะเข้าใจชีวิต การเกิด-ดับ 

  ใบไม้สดกลายเป็นใบไม้แห้ง เธอยอมรับความจริง ปิดประตูนั้นไว้และใช้ชีวิตต่อไป  

!
!
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ภาพที่ 14 storyboard ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ Relative 

!
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ภาพที่ 15 ภาพรวมผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ Relative  

ข้อมูลการถ่ายทำ  

 1.ติดต่อนักแสดง เลือกนักแสดงที่มีความสนใจในธรรมชาติและการเดินทาง  เครื่องแต่งกายตาม

ปกติของนักแสดง สีอ่อนถึงสีเข้มตามประสบการณ์ที่ตัวละครได้เรียนรู้  

 2.เตรียมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง ใช้มุมกล้องมุมมองบุคคลที่2และ3 สังเกตการณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวละครกับธรรมชาติ ใช้ภาพมุม กว้างเพื่อเก็บรายละเอียดของธรรมชาติ มุมแคบเพื่อเน้นอารมณ์

ของตัวละคร ไมโครโฟนช๊อตกันบันทึก เสียง บรรยากาศธรรมชาติ    

 3.ออกเดินทางโดยไม่วางแผน สถานที่ถ่ายทำมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์และ

บริเวณโดยรอบ ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปในบริเวณที่คุ้นเคย เพื่อค้นหาจุดที่ไม่เคยสังเกต   

 4.ถ่ายทำผลงาน ตัดต่อผลงาน โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 The Wheel  

!
ความคิดหลักของเรื่อง 

 เมื่องาน ความฝันและความรักเป็นเรื่องเดียวกัน การเปรียบเทียบล้อที่ขับเคลื่อนรถกับความรักที่ขับ

เคลื่อนชีวิต ทำทุกเรื่องไปพร้อมกันด้วยความพยายามเพื่อสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่รัก 

!
เรื่องย่อ 

“รถที่ไม่มีล้อก็เหมือนคนที่ไม่มี...ล้อ (ความรัก)” 

 ชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมาบนรถไฟที่มีลักษณะรกร้าง เขาเดินสำรวจรถไฟ เจอกับซีดีเพลงและเครื่อง

เล่นซีดี อาจเป็นความบังเอิญแต่ก็มีความจงใจ  การใช้ชีวิตโดยไม่มีความหมายพยายามหาความหมายจึงได้

เจอกับคนคนหนึ่ง เขาใส่หูฟังและตื่นขึ้นบนโต๊ะทำงาน เขากำลังวาดรูปรถ รถกลายเป็นจริงขึ้นมา เขาเปิด

ประตูรถและเข้าไปอยู่ในห้องห้องหนึ่ง มีผู้หญิงแทงเขาจากด้านหลังอย่างรวดเร็วโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัว สี

แดงบนพื้นหลังสีขาวซึ่งมีความเป็นพลาสติกต่อด้วยภาพย้อนของสีแดงที่หยดลงในน้ำ ผู้ชายล้มลง การ

พบสิ่งๆหนึ่งที่ทำให้เราพยายามทำทุกอย่างเพืื่อสิ่งนั้น ไ ม่ว่าจะต้องเสียอะไร แสงจากแฟลชของกล้องก็ไม่

สามารถปลุกให้เขาตื่นจากภวังค์ได้ แต่เขารู้สึกตัวขึ้นมาบนโต๊ะจากการดีดนิ้วของเธอ เธอถามเขาว่าล้อคือ

อะไร เขาไม่ตอบแต่หยิบภาพวาดวงกลมของเซนขึ้นมา มีข้อความว่า “บนสวรรค์และใต้หล้า หัวเราะและ

น้ำตา หัวเราะและน้ำตา” เขาฉีกภาพนั้น ปรากฎข้อความ “มนุษย์มีความถวิลหาอีกส่วนหนึ่งของตนที่ถูก

ตัดขาดออกไป-อริสโตเติล” เขาหยิบแก้วเปล่าขึ้นมา ปรากฎข้อความ “จงเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่า

ดื่มจากถ้วยเดียวกัน -คาลิล ยิบราน” เพราะมันดื่มไม่ได้ เธอหยิบหลอดขึ้นมา2อัน มุมมองจากคนคนเดียว

อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ความสามารถนการแก้ปัญหาอาจมากขึ้นเมื่อเกิดการสื่อสาร และถามเขาว่า 

เราขอได้ไหม ชี้ไปที่เสื้อของเขา พร้อมกับยื่นกรรไกรให้ เขาตัดกระดุมออกมาให้เธอเม็ดหนึ่ง เธอว่าว่า

ไม่ใช่พร้อมกับชี้อีกครั้ง ปรากฎรอยปะรูปหัวใจ และข้อความว่า “ไม่ได้ มันไม่ใช่ของเรา” เขายื่นกระดุมให้

เธอ และหยิบแก้วกาแฟขึ้นมา เติมกาแฟลงไปตามด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากจนกาแฟในแก้วหมดไป ภาพมือ

ที่ยื่นกระดุมให้ในมุมแคบ ทำให้ไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนมอบกระดุมให้กับใคร เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระดุมที่

อยู่ในมือ ภาพแก้ว2ใบและรูปวงกลมเซนที่ถูกฉีกออกเป็น2ส่วน ทำให้ดูคล้ายกับหน้าที่กำลังยิ้ม 

!
1. โครงสร้าง -เริ่มต้น  ความฝัน 

  -ตอนกลาง ความจริงทับซ้อนกับความฝัน 

  -ตอนจบ ความจริง 

2. ตัวละคร  ผู้ชายที่มีลักษณะของความเป็นผู้หญิงและผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กันในชีวิตจริง 

3. สัญญะ  ล้อ แผ่นเพลง กระดุม  

4. พื้นที่   รถไฟ โต๊ะทำงาน ห้องมืด 

5. การตัดต่อ Match Cut การเชื่อมวัตถุที่มีรูปร่างคล้ายกันระหว่างฉากหนึ่งกับอีกฉากหนึ่ง  

  ตัวอย่างเช่น ล้อกับกระดุมที่มีลักษณะกลม 
!
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เหตุการณ์ที่ทับซ้อนกันระหว่างความจริง ความฝัน และห้วงอารมณ์ 

 การแทรกข้อความ “เธอปลุกเราจากการหลับไหล และทำให้เราฝันแม้ในยามตื่น” ในช่วงท้ายของ

เรื่องเป็นการสรุปความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งในตอนแรกได้มีการแสดงเป็นภาพผู้ชายกำลังตื่น

ขึ้นมาบนรถไฟ แสดงถึงการเดินทางในโลกของความจริง  

 การตื่นครั้งที่1 จากการเจอเครื่องเล่นซีดีบนรถไฟ  

 การตื่นครั้งที่2 การเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งทับซ้อนกับการขึ้นรถ และมีผู้หญิงทำร้ายด้วยกรรไกร 

 การตื่นครั้งที่3 จากกาแฟกระป๋อง กระป๋องด้่านบนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปวงกลมเชื่อมโยงกับกระดุม  

 การตื่นครั้งที่4 น้ำที่เทลงในแก้วกาแฟที่มีกาแฟอยู่จนกาแฟในแก้วหายไปเหลือแต่น้ำ 

 การตื่นครั้งที่5 ตื่นขึ้นมาบนโต๊ะทำงานและพบว่ากระดุมอยู่ในมือ 

!
!
!
!
!
!
!
!
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ภาพที่ 16 Storyboard ผลงาน The Wheel 

!
ข้อมูลการถ่ายทำ  

 1.ติดต่อนักแสดง เลือกนักแสดงที่มีความสัมพันธ์กันในชีวิตจริง คู่รักคู่หนึ่ง เครื่องแต่งกายสีขาว

และดำ ความขัดแย้งแต่เป็นคู่กันของสีขาวและสีดำ 

 2.เตรียมอุปกรณ์กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟนช๊อตกัน เสียง บรรยากาศธรรมชาติ บทสนทนาของ

ตัวละคร ไมโครโฟนไร้สาย 

 3.ถ่ายทำผลงาน สถานที่ บ้านของนักแสดง ลานจอดรถ มุมกล้อง มุมของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่

สาม ภาพมุมแคบเพื่อ เน้นอารมณ์ของตัวละคร เหตุการณ์ที่มีเพียงคน2คนที่รับรู ้

 4.ตัดต่อผลงาน โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

!
!
!
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ภาพที่ 19 ภาพรวมผลงาน The Wheel 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 The Taste 

ความคิดหลักของเรื่อง  

 ค้นหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และมีความสุข ทำความเข้าใจความรู้สึกผ่านรสชาติของอาหาร การ

รับรู้รสชาติของอาหาร การรับรู้ความรู้สึกมีลักษณะคล้ายกัน  

!
เรื่องย่อ 

 เปิดด้วยหมึกสีดำที่หยดลงบนกระดาษขาว ปรากฎเป็นรูปที่มีลักษณะคล้ายกับลิ้น และค่อยๆกลาย

เป็นสีแดง ข้อความ taste บนภาพไอศครีมสตอเบอรี่ในระยะใกล้และข้อความว่า sweet มีหยดน้ำอยู่บน

แก้ว แสดงถึงความเย็น ภาพปากของคนที่กำลังกินอย่างมีความสุข ไ อศครีมช๊อกโกแลตระยะใกล้ภาพมืด

ลง ความหวานขม แต่ก็ยังคงมีคนกินอย่างมีความสุข สื่อถึงภาพรวมชีวิต ที่มีความทุกข์และความสุข

ปะปนกัน ความหวานเป็นรสชาติของความประทับใจแรก ความขมเป็นรสชาติที่อยู่นานที่สุด ภาพมุม

กว้าง ข้อความ salty หม้อชาบู ปากของผู้หญิงกำลังกินอย่างมีความสุข สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้อย่างมี

ความสุข ผู้หญิงสองคนในสถานที่หนึ่ง ข้อความ sour ดอกกุหลาบบนโต๊ะ ชีสเค้กกุหลาบราสเบอรี่ น้ำผึ้ง

มะนาว ปากผู้หญิงสองคนกำลังกินอย่างมีความสุข เค้กที่ค่อยๆหายไป พลาสติกสีแดงคลุมผู้หญิงทั้ง2คน 

การจดจำที่จะมีความสุขร่วมกันแม้สุดท้ายเหลือแต่ความทรงจำ ภาพท้องฟ้าข้อความว่า bitter เปิดด้วย 

ภาพด้านหลังของผู้หญิงกำลังเดินหลงทางในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ภาพมุมกว้างแสดงความกว้างและ

ความวุ่นวายของเมือง กล้องเคลื่อนที่ไปตามทางเดินวงกลมของตึก    

ภาพกาแฟและทะเล  ข้อความ bitter bitter salty salty 

!
กระบวนการในการสร้าง 

 ผลงาน The Taste มีลักษณะแตกต่างจากผลงานอื่นๆ คือไม่มีการวางแผนในการถ่าย เพียงเลือก

เนื้อหาที่สนใจในขณะนั้น คือ การเปรียบเทียบความรู้สึกกับรสชาติของอาหารที่สามารถอุปมาถึงกัน  

!
โครงสร้าง 

-เริ่มต้น ความสุขจากการได้รับประทานของหวาน 

-ตอนกลาง การเจอความทรงจำและรสชาติจำนวนมาก 

-ตอนจบ หลงทาง 

!
การเคลื่อนกล้อง (Camera Movement)  

 มีลักษณะการถ่ายแบบ Hand-held ทำให้การเคลื่อนไหวของภาพมีความไม่มั่นคง และสั่นไหว รวม

ถึงต้องการความเป็นธรรมชาติหรือลักษณะของ Home Video 

!
!
!
!



W29

!
!
 

ภาพที่ 18 ผลงาน The Taste 

!
 ข้อมูลการถ่ายทำ 

  1. ติดต่อนักแสดง ผู้หญิงจำนวน4คน และผู้ชาย1คน ตัวละครหลายๆประเภทกำลังกินอาหาร 

  2.เตรียมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง มุมกล้อง มุมสายตาปกติเพื่อเล่าถึงความเป็นปกติ มุมแทน 

 สายตานกเพื่อแสดงความกว้างและการอยู่เหนือ เน้นภาพมุมแคบ (Close-Up) เน้นบริเวณปากของ

 นักแสดง เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ขณะที่กำลังรับประทานอาหาร 

  3.ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่นักแสดงอยู่ ติดตามนักแสดงไปในสถานที่ที่นักแสดงไป พานักแสดง

 ไปกินอาหาร สถานที่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศเมืองมุมกว้าง 

  4.ถ่ายทำผลงาน บันทึกเหตุการณ์ วิถีชีวิตจริงของนักแสดง โดยไม่มีการกำกับ 

  5.ตัดต่อผลงาน เหตุการณ์สั้นๆสลับกัน ความไม่ชัดเจนของความทรงจำที่เกิดขึ้นซ้ำๆสลับกับภาพ

 อาหาร ปฎิกิริยาของคนกินและภาพเมือง โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

!
!
!
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Dead & Born 

 การตัดสินใจในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในอดีตส่งผลต่อเนื่องไปยังอนาคต การถูกจำกัดอยู่ในห้อง

ห้องหนึ่งทั้งที่ความจริงมีห้องอยู่จำนวนมาก ทำให้รู้สึกถึงความเศร้า วิธีการหลีกหนีจากความเศร้าคือการ

ระลึกถึงความทรงจำที่มีความสุข การผสมผสานระหว่างการวางแผนที่ชัดเจนในช่วงแรกและการด้น

สด(Improvise)ในช่วงหลัง จำลองเหตุการณ์ของวันเกิดโดยมีเค้กให้นักแสดง2ก้อน เทียน  และไฟแช็ค ผู้

สร้างเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์จากการจำลองเหตุการณ์สะท้อนอารมณ์ที่มีต่อความรัก การตัดสินใจในเหตุ

การณ์ๆหนึ่ง 

!
เรื่องย่อ 

 “เราเจอห้องจำนวนมาก แต่เราไม่มีทางรู้ในห้องนั้นมีอะไร จนกว่าเราจะเปิดมันดู” ภาพมุมแคบใน

ห้องแคบ ภาพเทียนที่เพิ่งถูกจุดขึ้น และน้ำตาเทียน มือที่มีผ้าพันอยู่ ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินผ่านห้อง

จำนวนมาก เธอไขประตูเข้าไป และเปิดโคมไฟ มีหนังสืออยู่จำนวนหนึ่ง เทียนที่จุดจนหมดล้มลง ใบหน้า

เธอสะท้อนกับกระจก เงาในกระจกยื่นใบมีดโกนให้กับเธอ เธอหยิบปากกาขึ้นมาวาดเส้นปะตามเส้นเลือด

บนข้อมือ และหยิบในมีดโกนจรดกับรอยปะ ไ วน์กำลังเทลงในแก้วจนเต็ม เธออยู่หน้ากระจกอีกครั้ง เงา

ในกระจกส่งเค้กให้กับเธอ ปรากฎภาพความทรงจำเกี่ยวกับเค้กของคู่รักคู่หนึ่ง การจุดเทียนและมอบให้

กัน เค้กที่เปื้อนบนหน้าจากการเล่น การขัดขืนและความสนุกสนาน เธอเป่าเค้ก ปรากฎภาพพลุจำนวน

หนึ่งการใช้สีขาวดำ  

!
โครงสร้าง 

 -เริ่มต้น   แสดงบาดแผลของตัวละคร 

 -ตอนกลาง การตัดสินใจของตัวละคร  

 -ตอนจบ ตัวละครเลือกมอบสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 19 Storyboard ผลงาน Dead&Born 

!
!

!
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ภาพที่ 20 ภาพรวมผลงาน Dead&Born 

!
ข้อมูลการถ่ายทำ 

 1. ติดต่อนักแสดง ผู้หญิงหนึ่งคน (ผู้หญิงที่มีความร่าเริงแต่แฝงด้วยความเจ็บปวด) และคู่รักหนึ่งคู่ 

 เครื่องแต่งกาย สีเข้มหรือสีดำ เพิ่มความหม่นให้ตรงกับอารมณ์ของผลงาน 

 2.เตรียมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง มุมกล้องมุมมองบุคคลที่หนึ่งและสาม เน้นภาพมุมแคบ  

 (Close-Up) การโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและความอึดอัด ความทรงจำบางส่วนของตัวละคร  

 อุปกรณ์ประกอบฉาก เทียน เค้ก ไวน์ เค้ก  

 3.พานักแสดงเดินทางไปยังสถานที่ถ่ายทำ โรงแรมแห่งหนึ่ง 

 4.ถ่ายทำผลงาน บันทึกเหตุการณ์ นักแสดงโต้ตอบกับวัตถุที่กำหนดให้จากความเป็นตัวเอง มีการ

 กำกับเพียงเล็กน้อย 

 5.ตัดต่อผลงาน การตัดสลับระหว่างปัจจุบันกับอดีตเหตุการณ์สั้นๆสลับกัน ความไม่ชัดเจนของ 

 ความทรงจำที่เกิดขึ้น ความคิดและความฝัน 
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ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ 

 ศิลปนิพนธ์ชุด “ในนามของความรัก” เป็นผลงานที่มีความต่อเนื่องมาจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ผลงานทุกชิ้นให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักเป็นหลัก ผลงานทุกชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจาก

เหตุการณ์และบุคคลจริง โ ดยเทคนิคที่เลือกใช้คือการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีลักษณะของการด้นสด มี

เพียงกล้องและนักแสดงไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อบันทึกความสดและความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

!
ผลงานชุด “In the Name of Love” ประกอบไปด้วยวีดีโอความยาว3นาที จำนวน4เรื่อง 

 1. Four Factors  

 2. Parent’s Love 

 3. Love Filters 

 4. Gratitude 

!
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

Four Factors ปัจจัยสี่ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน “ปัจจัยสี่” มาจากการที่ข้าพเจ้าค้นหาว่าสิ่งใดทำให้มนุษย์สามารถมีความรัก

ได้ จึงพบว่าอาจเป็นการที่มนุษย์มีพร้อมแล้วซึ่งปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา

าโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต อาจกล่าวได้ว่าเป็นการรักตัวเอง แต่ในปัจจุบัน ปัจจัยสี่มีการพัฒนา

ไปมากกว่าในอดีต อาหารมีการพัฒนามนุษย์อาจต้องการรสชาติที่มากกว่าเดิม ที่อยู่อาศัยอาจไม่ได้เป็น

เพียงสถานที่ที่มีไว้เพื่อป้องกันลมฝน แต่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เครื่องนุ่งห่มไม่ได้มีเพียงเสื้อผ้า

ป้องกันอากาศหนาวเย็น แสงแดด หรือการป้องกันการกระแทกกระทบวัตถุอื่น แต่เป็นการเพิ่มความงาม

ให้กับผู้สวมใส่ ยารักษาโรคพัฒนาจากการรักษาโรคทางร่างกายมาเป็นการรักษาจิตใจและความรู้สึก 

!
เรื่องย่อ 

 ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเตรียมตัวที่จะฆ่าตัวตาย แต่ระลึกได้ถึงสิ่งที่ทำให้มีความสุขระหว่างที่กำลังจะ

ฆ่าตัวตาย เกิดมุมมองใหม่ที่มีต่อปัจจัยสี่ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) การตัดสลับไป

มาระหว่างสภาวะของความเศร้าและความสุขเพื่อแสดงถึงธรรมชาติของชีวิต 

!
จุดเริ่มต้น  

 ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงที่เป็นช่างแต่งหน้าในชีวิตจริง จากนั้นจึงสัมภาษณ์เพื่อรับรู้และ

ทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของนักแสดงในขณะนั้น จึงพบความรักในรูปแบบที่ให้กับตัวเองก่อน

ที่จะมอบให้กับสิ่งอื่น พื้นฐานของการมีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำความเข้าใจว่าปัจจุบันมนุษย์

ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคในแบบอดีต แต่สิ่งที่จำเป็นใน

ปัจจุบันก็พัฒนามาจากปัจจัยสี่ดังกล่าว 

!
!
!
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ภาพที่ 21 ภาพรวมผลงานศิลปนิพนธ์ Four Factors 

!
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ข้อมูลการถ่ายทำ 

 1. สถานที่ ที่พักของนักแสดง สะพานปิ่นเกล้า ร้านอาหาร 

 2. มุมกล้อง เน้นภาพมุมแคบ (Close-Up) แสดงความทรงจำของนักแสดง ภาพมุมมองบุคคลที่ 

 หนึ่ง สองและสามแสดงถึงสิ่งที่ตัวละครมีปฎิสัมพันธ์ ประสบการณต์่างของนักแสดง 

!
 3. เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ(เสื้อลายดอกไม้) 

 4. เสียง เสียงบรรยายเกี่ยวกับปัจจัยสี่และเสียงดนตรี 

ขั้นตอนการถ่ายทำ 

 1. ติดต่อนักแสดง นักแสดงผู้หญิงที่เป็นช่างแต่งหน้า 

 2.เตรียมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟนไร้สายเพื่อบันทึกเสียงบรรยาย 

 3.ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่นักแสดงอยู่ ติดตามนักแสดงไปในสถานที่ที่นักแสดงไป พานักแสดง

 ไปกินอาหาร 

 4.ถ่ายทำผลงาน บันทึกเหตุการณ์ วิถีชีวิตจริงของนักแสดง มีการกำกับเพียงฉากฆ่าตัวตาย 

 5.ตัดต่อผลงานโดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เหตุการณ์สั้นๆสลับกัน วิถีชีวิตของนักแสดง

 ตัดสลับกับภาพปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคตามลำดับ 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 Parent’s Love ความรักของบิดามารดา  

จุดเริ่มต้น  

 การทำความเข้าใจความรักของผู้ให้กำเนิด สิ่งที่หล่อหลอมความเป็นตัวตน การแยกทุกอย่างออก

จากกัน ทุกสิ่งในธรรมชาติแม้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่เมื่อพิจารณาไปถึงรายละเอียด ไ ม่มีสิ่งใดที่

เหมือนกัน สิ่งที่ไม่สำคัญสำหรับบางคนอาจจะสำคัญสำหรับคนบางคน ผลงานสร้างจากทัศนคติส่วนตัว

ที่มีอยู่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาด้วยความรักและอาศัยอยู่ด้วยความรัก ทำให้ข้าพเจ้ากลับไปค้นหาว่าความรัก

ของพ่อแม่ที่มองข้ามไปคืออะไร พบว่าอาจเป็นความรักที่มาผ่านคำสอนต่างๆที่ไม่เคยเชื่อ จะเชื่อก็ต่อเมื่อ

วันหนึ่งจึงได้พบเจอกับตัวเอง ซึ่งจากที่เคยคิดว่าคำสอนนั้นเก่า แต่เมื่อได้คิดทบทวนแล้ว มันเป็นความจริง

ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน “รักตัวเองให้มากๆ หรือ  ความรักที่ควรมีให้กับตัวเอง” เมื่อข้าพเจ้าได้ค้นพบ

แนวคิดนี้จึงได้ทำการสนทนากับนักแสดง จึงได้คำถามว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างไร จึงได้

ถามถึงความรู้สึกที่นักแสดงมีในชีวิตประจำวัน พบว่านักแสดงมีความคิดว่าถูกเอาเปรียบจากผู้จ้างวานใน

การทำงานต่างๆ ข้าพเจ้าจึงทำการแปลงความรู้สึกออกเป็นภาพ การทำงานเปรียบเสมือนการปลูกพืช

แม้แต่ละต้นจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ถ้าพิจารณาจะพบว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า เรา

ควรรักในสิ่งที่ตัวเองทำแม้มันจะเป็นการทำเพื่อคนอื่นแต่นั่นก็เป็นการทำเพื่อตัวเองในขณะเดียวกัน 

ภาพที่ 22 ภาพรวมของผลงานศิลปนิพนธ์ Parent’s Love 

!
!
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เรื่องย่อ 

  คนคนหนึ่งเดินทางกลับบ้านเพื่อขุดหาอะไรบางอย่าง เขาขุดเจอพัดลมเก่า และทำความสะอาด

พัดลมนั้น เขาระลึกได้ถึงคำสอนของบิดามารดา เขาฝากเงินให้กับตัวเองเพื่อระลึกถึงสิ่งที่บิดามารดาทำให้ 

คนอีกคนหนึ่งกำลังขุดต้นไม้ต้นหนึ่ง เขาไม่ได้ขุดเพื่อถอนต้นไม้ต้นใหญ่แต่เพื่อปลูกต้นหญ้า เขาไปอีก

สถานที่หนึ่งขุดหาอะไรบางอย่าง เจอกับเพชรปลอมเม็ดหนึ่ง เขาล้างและเก็บใส่กระเป๋า  

!
ข้อมูลการถ่ายทำ 

 1. สถานที่ สวนในบ้านของผู้สร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์  

 2. มุมกล้อง เน้นภาพมุมแคบ (Close-Up) แสดงความทรงจำของนักแสดง ภาพมุมมองบุคคลที ่  

 หนึ่ง สองและสามแสดงถึงสิ่งที่ตัวละครมีปฎิสัมพันธ์ 

 3. เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายตามปกติของนักแสดง 

 4. เสียง เสียงบรรยากาศธรรมชาติ 

ขั้นตอนการถ่ายทำ 

 1. ติดต่อนักแสดง นักแสดงผู้ชายหนึ่งคน 

 2.เตรียมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟนช๊อตกันบันทึกเสียงบรรยากาศ 

 3.เดินทางกลับไปยังบ้านของผู้สร้างสรรค์ และบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ 

 4.ถ่ายทำผลงาน 

 5.ตัดต่อผลงานโดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

!
ผลงานชิ้นที่ 3 Love Filters ถ้าเรามองทุกอย่างด้วยความรัก 

!
ที่มาแรงบันดาลใจ 

 ข้าพเจ้าได้พบโรงแรมหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าให้ความหมายโรงแรมไว้ว่าสถานที่พักผ่อนเป็นระยะเวลา

ชั่วคราว หากอาศัยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ความรู้สึกได้พักผ่อนเปลี่ยนไปเป็นการถูก

จองจำ ข้าพเจ้าได้เข้าอยู่อาศัยเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้พบว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นความจริง ช่วงแรกได้พบความ

สะดวกสบาย ความผ่อนคลาย ต่อมาจึงรู้สึกถึงการถูกจองจำแต่ไม่ได้ออกมาในทันที เพราะต้องการที่จะรู้

ว่าถ้าอยู่ต่อไปจะมีความรู้สึกอย่างไร ข้าพเจ้ารู้สึกแย่ลงเรื่อยๆ วันหนึ่งจึงได้ลองคิดถึงความทรงจำที่มีความ

สุข ภาพนั้นชัดเจนกว่าก่อนที่จะได้พบกับความรู้สึกถูกจองจำ ทำให้ได้พบกับสมดุลของความรู้สึก เมื่อเกิด

ความทุกข์สมองอาจหาสิ่งที่มาถ่วงสมดุลไว้ ความพยายามในการเข้าใจเวลาการพิจารณาถึงการดำเนินไป

ของเวลา การให้ความหมายกับวัตถุ เทียนและพลุความสว่างที่เกิดขึ้นชั่วคราว และดับไป การมองทุกอย่าง

ด้วยความรัก การมีชีวิตอยู่ด้วยความรักทำให้มองทุกอย่างได้ในมุมมองเชิงบวก เพียงแค่เรามีชีวิตอยู่จะเป็น

ประโยชน์กับอะไรได้บ้าง ตัวอย่างเช่น “ตั้งแต่เกิดมาเราให้อาหารมดและยุงไปกี่ตัวแล้ว?” 

!
เรื่องย่อ 

 ภาพการย้อนกลับของเทียนที่ถูกจุดขึ้น แสดงถึงความพยายามย้อนเอาช่วงเวลาดีๆกลับมา ร่องรอย

ของการกำเนิดของยุงสิ่งที่ทำให้เราเกิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต กลุ่มของมดที่เรามองว่าไม่เป็นเพียงแค่

มดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนๆกันกับเรา การตื่นขึ้นของผู้หญิงคนหนึ่งในบรรยากาศของความเศร้า เธอเริ่ม

อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง (No one will see me cry) ภาพเธอโปรยน้ำตาลลงบนพื้น เป็นการเปลี่ยนความเศร้า

เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ร่วมถึงเป็นการซ่อนคำว่าน้ำตาไว้ในน้ำตาล ภาพนาฬิกาทรายที่กำลังจะหมด

ตัดกับภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ถอยออกจากคลื่นทะเลแสดงถึงการพยายามหลีกหนีวันเวลา ย้อนกลับมาที่

ห้องในโรงแรม เทียนที่กำลังจะหมดล้มลงกลับตั้งขึ้น เงาของเธอในกระจกยื่นใบมีดโกนมาให้ เธอวางแผน

การกรีดลงบนข้อมือ ภาพไวน์แดงในแก้วกำลังลดลงจนหมด เกิดภาพยุงขึ้นมา แสดงถึงประโยชน์ของการ

มีชีวิตอยู่ ย้อนกลับมาเป็นเพียงความคิดของเธอ เธอเริ่มคิดถึงความทรงจำที่มีความสุข คู่รักคู่หนึ่งกำลังจุด

เทียนบนเค้กและเป่าเทียน หลังจากนั้นจึงป้อนเค้กให้แก่กัน เธอไม่ได้หันหลังให้กับความรักแต่เป็นการอยู่

ร่วมกับความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง เงาของเธอในกระจกมอบเค้กให้กับเธอ เธอเป่า เกิดภาพพลุ แสดงถึง

ความสุขที่รุนแรงรวดเร็ว แม้จะอยู่ไม่นานในความเป็นจริง แต่ในความคิดและความทรงจำอาจจะอยู่ตลอด

ไป อย่างน้อยในชีวิตเธอได้ชื่นชมความงามของความรักแล้ว การให้ของเธอย้อนกลับมาหาตัวเธอเอง 

ทรายในมือที่เธอโปรยกลับเข้ามาในมือของเธอ คลื่นของทะเลที่เธอเคยหนี เธอไม่หนีอีกต่อไป 

!
!
!
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ภาพที่ 23 การถ่ายทำแบบ Home Video 

!
 จำลองเหตุการณ์วันเกิดโดยให้เค้ก ช้อน เทียน และไฟแช็คกับนักแสดงคนละหนึ่งชุดโดยให้อิสระ

กับนักแสดงว่าจะทำอะไรกับสิ่งของเหล่านั้น จากนั้นจึงถ่ายทำโดยเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์  

!
ข้อมูลการถ่ายทำ 

 1. สถานที่ โรงแรมแห่งหนึ่ง ทะเล  

 2. มุมกล้อง เน้นภาพมุมแคบ (Close-Up) แสดงความทรงจำของนักแสดง ภาพมุมมองบุคคลที ่!
 หนึ่ง สองและสามแสดงถึงสิ่งที่ตัวละครมีปฎิสัมพันธ์ !
 3. เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายตามปกติของนักแสดง 

 4. เสียง เสียงบรรยากาศธรรมชาติ เสียงเพลง 

ขั้นตอนการถ่ายทำ 1. ติดต่อนักแสดง นักแสดงผู้หญิงหนึ่งคน และคู่รักคู่หนึ่ง 

   2.เตรียมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟนช๊อตกันบันทึกเสียงบรรยากาศ 

   3.พานักแสดงไปยังสถานที่ถ่ายทำ  

   4.ถ่ายทำผลงาน 

   5.ตัดต่อผลงานโดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 
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ภาพที่ 24 ภาพรวมผลงานศิลปนิพนธ์ Love Filters 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Gratitude 

ที่มา 

 การพยายามเริ่มต้นใหม่หลังจากความสูญเสีย ความรู้สึกขอบคุณความทรงจำ ความสูญเสีย และ

พยายามย้อนกลับไปหรือทำสิ่งที่ดีเพื่ออุทิศระลึกถึง การสร้างสรรค์ผลงาน “Gratitude” มาจากการที่

ข้าพเจ้าได้พบเจอคนคนหนึ่งซึ่งมีความชื่นชอบสุนัขมากเป็นพิเศษ เธอให้อาหารสุนัขทุกตัวที่อยู่รอบตัว

เธอ บางคนบอกว่าเป็นการสร้างภาพ แต่ข้าพเจ้ามีความคิดว่าถึงเป็นการสร้างภาพ การให้อาหารสุนัขก็เกิด

ขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับความรักอาจเป็นได้ทั้้งการสร้างความรักหรือความรักที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติเพียงแต่คนอื่นมีความคิดที่ต่างออกไป ข้าพเจ้าต้องการหาที่มาและพิสูจน์ความรักนั้นจึงได้พานัก

แสดงไปยังจุดพักขยะหนึ่งซึ่งมีสุนัขอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ภาพความสกปรกของขยะที่ตัดกับความ

บริสุทธิ์ของความรัก อาจทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างไร 

!
เรื่องย่อ 

 ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในความเศร้าจากสูญเสียสุนัขที่รักไป และต้องการจะย้อนกลับไปยังความทรงจำ

ที่สุนัขยังอยู่ เธอจึงกินอาหารสุนัข อาหารสุนัขได้พาเธอไปยังกองขยะแห่งหนึ่ง เธอออกตามหาและได้พบ

กับสุนัขกลุ่มหนึ่ง 

!
บทบรรยาย 

 มันเหมือนกับคน หมามันรู้วิธีแสดงความรักโดยที่มันไม่ต้องอ่านหนังสือด้วยซ้ำ มันรู้ว่ากอดคือ

การแสดงความรัก มันรู้จักการให้อภัยโดยที่ไม่ต้องมีใครสอน มันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง มันพูดไม่ได้แต่มันรู้

เรื่องพวกนี้ เราไม่ได้มองมันเป็นแค่หมา เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนๆกันกับเรา คนเราเกิดมาเพื่อ

ที่จะเรียนรู้การที่จะรัก การที่จะให้อภัย คนเราก็เลยต้องมีชีวิตอยู่นาน แต่ว่าที่หมามันต้องจากเราไปไว

เพราะมันเรียนรู้ทุกอย่างหมดแล้ว ทั้งความรักและการให้อภัย 

!
การพัฒนาบทบรรยาย 

 หมาฉันมันสามารถรับรู ้ความรู ้สึกของความรักได้เหมือนกับคน หมามันรับรู ้และเข้าใจวิธี

แสดงออกของความรักจากเจ้าของหรือคนรอบข้าง โ ดยที่มันไม่ต้องอ่านหนังสือมันไม่จำเป็นต้องใช้ความ

รู้ด้วยซ้ำ มันรับรู้ถึงความรู้สึกของความรักความอบอุ่นว่าจากอ้อมกอดคือการแสดงความ มันรับรู้ได้ถึง

รู้จักการให้อภัยโดยที่ไม่ต้องมีใครสอน มันรับรู้ได้ถึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง มันพูดไม่ได้ แต่มันรู้เรื่องพวกนี้ 

เพิ่มวิธีการรับรู้ รับรู้ถึงความรู้สึก สายตา การสัมผัส อ้อมกอด เราไม่ได้มองมันเป็นแค่หมา (ถ้ามันแสนรู้ก็

พูดถึงความแสนรู้ แต่ยังไงมันก็คือหมา) เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันกับเรา (เรื่องที่รู้อยู่แล้วไม่

ต้องพูด พูดในกลไกที่ต่างออกไป) คนเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้การที่จะรัก การที่จะให้อภัย คนเราก็เลยต้อง

มีชีวิตอยู่นาน แต่ว่าที่หมามันต้องจากเราไปไวเพราะมันเรียนรู้ทุกอย่างหมดแล้ว ทั้งความรักและการให้

อภัย 

!
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ภาพที่ 25 ภาพรวมผลงานศิลปนิพนธ์ Gratitude 
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ข้อมูลการถ่ายทำ 

 1. สถานที่ บ้านนักแสดง บ่อขยะ 

 2. มุมกล้อง  ภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่ง สองและสามแสดงถึงสิ่งที่ตัวละครมีปฎิสัมพันธ์ 

 3. เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายปกติของนักแสดง และเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ 

 4. เสียง เสียงเพลงและเสียงบรรยายของนักแสดง 

ขั้นตอนการถ่ายทำ 

 1. ติดต่อนักแสดง นักแสดงผู้หญิงหนึ่งคน 

 2.เตรียมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟนไร้สายสำหรับบันทึกเสียงบรรยาย 

 3.พานักแสดงไปยังสถานที่ถ่ายทำ  

 4.ถ่ายทำผลงาน 

 5.ตัดต่อผลงานโดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ผลงาน 

!
 การวิเคราะห์ผลงาน ผู้ชมสามารถตีความออกไปได้หลากหลายแตกต่างกันไปโดยประสบการณ์ 

ข้าพเจ้าเลือกที่จะวิเคราะห์โดยนำผลงานแต่ละชิ้นมาแบ่งออกเป็นฉากเพื่อความชัดเจนและเห็นถึงราย

ละเอียดหรือสิ่งที่ถูกมองข้ามไป การวิเคราะห์ผลงานทั้งสี่ชิ้นของข้าพเจ้าสามารถแบ่งออกเป็น6ด้าน ได้แก่ 

 1.รายละเอียดของแต่ละฉาก  

 2.โครงเรื่อง  

 3.สัญญะ 

 4.วิธีการถ่ายทำ 

 5.นิยามความรักที่ตั้งขึ้นก่อนถ่ายทำ  

 6.นิยามความรักที่ได้หลังถ่ายทำ 

!
ผลงานชิ้นที่ 1 ปัจจัยสี่ Four Factors 

!
  

!
!
!

!
!
!
!
!

ภาพที่ 26 การถ่ายทำแบบ Time-Lapse ในผลงาน Four Factors 

!
 เทคนิคการถ่ายทำแบบ Time-Lapse เพื่อสนับสนุนประโยคที่กล่าวว่า “ความสุขมักผ่านไปไวเสมอ” 

แสดงความรวดเร็วของเวลาที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบความสุขที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพื่อทำความเข้าใจและ

ยอมรับกับเงื่อนไขของเวลา แม้ผ่านไปไวแต่ก็สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้อีก การโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อ

สังเกตและจดจำให้ถึงรายละเอียดเล็กๆทำให้สามารถที่จะยืดช่วงเวลาความสุขนั้นออกไปได้ รวมไปถึง

เป็นการแสดงความตั้งใจที่จะเก็บประสบการณ์นั้นไว้ในความทรงจำเพื่อระลึกถึง ข้าพเจ้าเลือกใช้การ 

Zoom In เพื่อเน้นรายละเอียดของไอศครีมที่กำลังละลายเพื่อแสดงสภาวะของความสุขที่เพียงแปรสภาพ

แต่ไม่ได้หายไป 
43
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ภาพที่ 27 การ Zoom In ในผลงาน Four Factors 

!
!
!
!
!

ภาพที่ 28 ภาพอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตาย ในผลงาน Four Factors 

!
 ภาพความคิดในการฆ่าตัวตาย หรืออัตวินิบาตกรรมในผลงาน Four Factors สร้างขึ้นเพื่อจำลอง

สภาวะที่ตัวละครอยู่ในอารมณ์ที่มากกว่าความเศร้า บรรยากาศบนสะพานเวลากลางคืนเพื่อขับเน้น

อารมณ์ จุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าตายไปอาจจะไม่มีความทรงจำที่ดีหรือสิ่งที่รักเกิดขึ้นอีก 

แม้เป็นเพียงภาพความคิดก็รุนแรง ต่อด้วยฉากอาหารทำให้เห็นถึงสิ่งดีดีและความสุขที่จะไม่ได้เจอเพื่อตัด

กับความรู้สึกก่อนหน้า 

ภาพที่ 29 อาหารในผลงาน Four Factors 

 ภาพอาหารในเรื่อง Four Factors หมายรวมถึงอาหารของสายตา พลังงานในการขับเคลื่อนของตัว

ละครที่มากกว่าอาหารซึ่งมอบพลังงานในการขับเคลื่อนร่างกาย แต่หมายรวมถึงอาหารที่มอบพลังงานใน

การขับเคลื่อนทางจิตใจ 

!
!
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ภาพที่ 30 ที่อยู่อาศัยในผลงาน Four Factors 

  ถ้ากล่าวถึงที่อยู ่อาศัยในอดีตอาจเป็นเพียงที่ที่มนุษย์ใช้สำหรับป้องกันปรากฎการณ์

ธรรมชาติต่างๆ แต่ที่อยู่อาศัยในผลงาน Four Factors หมายรวมไปถึงที่อยู่อาศัยของจิตใจตัวละคร ภาพ

ต้นไม้ที่แสดงถึงที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ร้านอาหารเล็กๆที่ตัวละครมีฟิล์มบางๆห่มอยู่เพื่อแสดงถึง

สภาวะของความรักที่เกิดขึ้น สะท้อนออกมาเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตผ่านดวงตาที่เกิดประกาย

ไฟ ทำให้ตัวละครรู้สึกมีความต้องการที่จะไปให้ไกลขึ้น แม้ระหว่างทางจะต้องเจอกับความยากลำบาก

แสดงออกผ่านภาพจรวดที่เกิดขึ้นในดวงตา การกล่าวถึงแหล่งน้ำในผลงานที่มาพร้อมการซ้อนภาพของ

แม่น้ำให้ทับซ้อนกับดวงตาเป็นเพื่อการแทนค่าความเข้าใจของตัวละคร น้ำตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากหลาก

หลายความรู้สึก 

ภาพที่ 31 เครื่องนุ่งห่มในผลงาน Four Factors 

!
  เครื่องนุ่มห่มในอดีตอาจเป็นเพียงสิ่งที่มีไว้สำหรับปกปิดร่างกาย ป้องกันตัวเองจากสภาพ

อากาศและการกระแทกกระทบของวัตถุหรือสิ่งต่างๆ แต่ในปัจจุบันอาจมีความหมายมากกว่านั้นทั้งเพื่อ

ความสวยงาม ความมั่นใจการบ่งบอกถึงฐานะ ผลงานแสดงภาพการทับซ้อนของตัวละครที่กำลังลบและ

เขียนซ้ำความหมายของตัวละครเครื่องสำอางค์เป็นสิ่งที่ปกปิดความรู้สึกไว้ ไ ม่สามารถตัดสินได้ว่าขณะที่

ตัวละครมีเครื่องนุ่งห่มหรือไม่มีที่เป็นตัวตนที่แท้จริง ความจริงแล้วทั้งสองต่างก็เป็นตัวตนเหมือนกัน 
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ภาพที่ 32 ยารักษาโรคในผลงาน Four Factors 

  

 ฉากยารักษาโรคในผลงาน Four Factors แสดงภาพขาวดำเพื่อแสดงสภาวะปราศจากอารมณ์ เมื่อ

รับประทานยาเข้าไปจึงเกิดสีขึ้นตามปกติ ยาที่อยู่ในผลงานประกอบไปด้วย ยาปฎิชีวินะ ยาสูบ และไอศ

ครีม แสดงถึงวิธีการในการรักษาโรคในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงว่าทุกคนมีโรคที่ไม่เหมือนกัน วิธี

การรักษาก็ย่อมที่จะแตกต่างออกไปเช่นกัน 

!
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในนามของความรักชิ้นที่ 1 Four Factors 

!

โครงเรื่อง บุคคลในสภาวะโศกเศร้ากำลังจะกระทำอัตวินิบาตกรรมแต่ระลึกถึงส่ิงที่น่า

สนใจ หรือความทรงจำดีๆได้เสียก่อน จึงมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

สัญญะ การตีความปัจจัย4(อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค)ในรูปแบบใหม่

วิธีการถ่ายทำ ถ่ายทำทุกขณะที่อยู่กับนักแสดง ติดตามนักแสดงไปยังที่ต่างๆ สังเกตส่ิงรอบ

ตัวของนักแสดงเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจ ดูfootageทั้งหมด หาส่ิงที่น่าสนใจ 

และถ่ายทำเพิ่ม

นิยามความรัก 

(ก่อนถ่ายทำ)

ก่อนจะรักส่ิงอื่น ควรเริ่มที่จะรักตัวเองโดยการมอบส่ิงที่จำเป็นต่อตัวเอง หรือ

ส่ิงดีๆให้กับตัวเองให้ครบถ้วนก่อน

นิยามความรัก 

(หลังถ่ายทำ)

ความรักเกิดข้ึนได้พร้อมๆกัน ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง การเริ่มที่จะรักส่ิง

ต่างๆส่งผลถึงส่ิงตัวเอง หากมองแต่ตัวเองก็จะไม่เห็นส่ิงดีๆรอบตัว หากมองแต่

ส่ิงรอบตัวก็จะไม่เห็นตัวเอง
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ผลงานชิ้นที่ 2 ความรักของบิดามารดา Parent's Love 

!
  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ภาพที่ 33 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 Parent’s Love 

  ภาพคนที่ไม่ได้ระบุตัวตนชัดเจนเดินเข้ามาในเฟรม เขาสะพายกระเป๋ากีตาร์ เมื่อเปิด

กระเป๋าออกพบกับที่ขุดดิน เขาขุดหาบางสิ่งจากสนามหญ้า ด้วยการขุดไม่กี่ครั้งก็พบกับพัดลมเก่า แสดง

ความผูกพันที่มีกับพัดลม ที่ในวัยเด็กหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเมื่อข้าพเจ้ากลับไปที่บ้านมารดาของข้าพเจ้า

จะเข้ามาขยับพัดลมเพื่อให้ลมเย็นสัมผัสกับตัวของข้าพเจ้า นั่นเป็นความรักหนึ่งที่ข้าพเจ้าเพิ่งจะรู้สึกได้

เมื่อกลับมาทบทวน 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 34 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 Parent’s Love 

  

!
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ภาพที่ 35 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 Parent’s Love 

 ภาพการฝากเงินที่ตู้ฝากเงินเป็นการทำซ้ำการกระทำของการให้และการรับ เพื่อที่รู้ถึงความรู้สึกผู้

ให้และผู้รับ เวลาที่ส่งเงินมาให้เป็นการแสดงความรู้สึกรักของผู้ให้และผู้รับ อาจเปรียบเทียบได้กับความ

รู้สึกของผู้รักและผู้ที่ถูกรักที่ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้ 

 ภาพมุมกว้างแสดงภาพคนกำลังขุดและรดน้ำต้นไม้ใหญ่ ต่อมากล้องจึงเปลี่ยนเข้าไปเป็นมุมแคบ

พบว่า นักแสดงกำลังขุดหลุมข้างๆต้นไม้ใหญ่ เพื่อปลูกต้นหญ้าต้นหนึ่ง แสดงถึงความเห็นในความแตก

ต่างและการให้ความสำคัญ การทับซ้อนกันของการรดน้ำให้กับต้นไม้ต้นใหญ่และต้นหญ้าของตัวเอง 

แสดงถึงการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นย่อมเป็นการทำประโยชน์ให้กับตนเองไปพร้อมๆกัน  

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 36 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 Parent’s Love 
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 ฉากต่อมาได้ย้ายไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ตัวละครกำลังขุดเพื่อหาอะไรบางอย่าง เขาเจอเพชรสีแดงเม็ด

หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเพชรปลอม แม้เป็นเพชรปลอมแต่ก็มีคุณค่าสำหรับตัวละครจากปฎิกิริยาแรกที่เขาเห็น 

สะท้อนถึงการให้คุณค่าในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครให้คุณค่า การเลือกเก็บความทรงจำของบางเหตุการณ์ที่ไม่มี

ใครเห็นค่า ซึ่งเพชรก็เป็นภาพสะท้อนของความทรงจำหนึ่ง 

 ตัวละครแสดงความรักที่มีต่อธรรมชาติคือต้นไม้ แม้ไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นไม้รักตอบไหม เพราะ

ธรรมชาติของต้นไม้คือไม่ตอบโต้ การเก็บเพชรที่ดูยังไงก็ปลอม คนที่ขุดอาจจะโง่ เช่นเดียวกันกับการปลูก

หญ้าซึ่งเป็นหญ้าธรรมดาไม่ได้มีประโยชน์แม้แต่การคลุมดินเพื่อต้นไม้ใหญ่ เป็นมุมมองหนึ่งของความรัก

ซึ่งแม้จะถูกมองว่าโง่ก็ไม่ได้สนใจ แสดงถึงการไม่สนใจความจริงของตัวละคร เหมือนการได้พบเจอคนที่

ทุกคนเห็นว่าเลว แต่ถ้ามีความรักแล้วทำมองไม่เห็นหรือมองข้ามความเลวนั้นไป สิ่งที่ทำมีประโยชน์ไหม 

การปลูกหญ้าไม่ได้ให้ความหมายอะไร เลือกต้นไม้เล็กๆ กิ่งไม้ตายอาจจะชัดเจนกว่า หรือปลูกต้นไม้ที่ล่มๆ

ที่ไม่สามารถขึ้นได้ ปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อช่วยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กทำให้ต้นไม้ใหญ่อยู่ได้ แต่ต้นไม้ใหญ่อยู่

ด้วยกันไม่ได้ ความจริงให้ความหมาย แต่ไม่ได้คำนึงถึงความจริงเลย ทุกคนไม่เห็นค่าแต่เราเห็น ความโง่ที่

ไม่รู้ว่ามีค่าหรือไม่มีค่า ทุกคนอาจเห็นว่าเพชรนั้นปลอม เหมือนกับคนที่ทุกคนเห็นความเลว แต่พอมีความ

รักแล้วมองไม่เห็น หรือมองข้ามไป 

!
!

!
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในนามของความรักชิ้นที่ 2  Parent’s Love 

!
!
!

โครงเรื่อง การออกตามหาความรักที่ถูกหลงลืม การทำความเข้าใจและมองความรักให้

เห็นจากส่ิงที่ถูกมองข้ามไปหรือส่ิงที่ถูกมองว่าไม่ดี

สัญญะ จอบ พลั่ว พัดลม หญ้า ตู้กดเงิน เพชรปลอม

!
วิธีการถ่ายทำ

สัมภาษณ์นักแสดงแบบไม่เป็นทางการ มองให้เห็นถึงส่ิงที่ถูกมองข้ามไป เลือก

วัตถุเพื่อสร้างความหมายใหม่ 

นิยามความรัก 

(ก่อนถ่ายทำ)

เราจะเห็นความรักได้ชัดเจนข้ึนก็ต่อเม่ือเรามองเห็นความรักจากส่ิงที่ถูกมอง

ข้ามไป

นิยามความรัก 

(หลังถ่ายทำ)

การให้คุณค่าต่อส่ิงต่างๆของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน แม้ความจริงมีเพียงหนึ่ง

เดียว แต่ในความรู้สึกความจริงของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันออกไป ไม่

สามารถบอกได้ว่าอะไรถูกผิด ทำได้เพียงบอกว่าตัวเราคือใคร
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ผลงานชิ้นที่ 3 Love Filters ถ้าเรามองทุกอย่างด้วยความรัก 

!
!
!

!
ภาพที่ 37 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

!
 ภาพการย้อนกลับของเทียนแสดงถึงความพยายามที่จะย้อนเวลา ความทรงจำ ความคิด ความรู้สึก 

 

!
!
!

!
ภาพที่ 38 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

!
 ภาพคราบของยุง พื้นผิวของเปลือกไม้ที่มีมดเดิน การเริ่มคิดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย 

การเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัว 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 39 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

 การตื่นขึ้นและเปิดไฟในห้องต่อด้วยภาพการอ่านหนังสือชื่อ “No One Will See Me Cry” การเปิด

ของไฟ หนังสือและน้ำตาล อาหารที่เตรียมมาให้กับมด 

!
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ภาพที่ 40 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

  การซ้อนภาพน้ำตาลกับนาฬิกาทราย การมองธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจเรื่องเวลา เรา

เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา ภาพนาฬิกาทรายต่อด้วยภาพหาดทรายเป็นการเชื่อมภาพ 

เล่นคำและความหมาย ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นไปตามธรรมชาติ เงื่อนไขของเวลา 

!
ภาพที่ 41 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

  ภาพการย้อนกลับมาที่ห้องกล้องเลื่อนไปยังตำแหน่งของหัวใจตัดกับภาพของเทียนที่ล้ม

อยู่ย้อนกลับมาตั้ง แสดงถึงการได้พบสิ่งที่ทำให้มีชีวิตอยู่ต่อได้ เงาในกระจกยื่นใบมีดโกนให้ตัวละคร ตัว

ละครหยิบปากกาขึ้นมาทำเครื่องหมายเพื่อวางแผนการกรีด !
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ภาพที่ 42 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

  ตัวละครจรดใบมีดโกนลงบนเครื่องหมายที่ทำไว้ ภาพกลายเป็นสีขาวดำ ย้อนภาพการเติม

ไวน์แดงในแก้ว เพื่อแทนเลือดหรือพลังชีวิตที่กำลังลดลง เกิดภาพยุงขึ้นมา แทนค่าการเกิดสิ่งใหม่จากการ

สูญเสีย ทับซ้อนกับการดำรงชีวิตอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสิ่งอื่น ตัดกลับมาที่ภาพตัวละครกำลังคิด

อะไรบางอย่าง 

!!!!!!!!!!!
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ภาพที่ 43 ผลงานชิ้นที่3 Love Filters 

 ตัวละครกำลังถือเค้ก แสดงถึงการได้รับสิ่งที่ดีจากใครบางคนอาจเป็นคนรัก การทับซ้อนกันของ

ภาพในกระจกแสดงความเป็นผู้ให้และผู้รับในขณะเดียวกัน ตัวละครเป่าเค้กกลายเป็นภาพเหตุการณ์ในวัน

เกิด 

ภาพที่ 44 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters  

 เลือกใช้เทคนิคการถ่ายทำแบบ Home Video จำลองเหตุการณ์ในวันเกิดขึ้นมาโดยผู้สร้างสรรค์เป็น

เพียงผู้สังเกตการณ์ไม่มีการกำกับ ทำให้ได้ภาพที่เป็นธรรมชาติ การเลือกใช้เลนส์แคบทำให้เห็นได้เพียง

รายละเอียด ไม่เห็นตัวตนของตัวละคร มีแต่ภาพความรู้สึก ความสุข ความสนุก ความรัก ในความทรงจำ 

!
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ภาพที่ 45 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters 

 ตัวละครกำลังนั่งอยู่ข้างๆดอกกุหลาบจำนวนหนึ่งซึ่งแทนค่าถึงความรัก แม้ไม่ได้หันมองแต่ก็อยู่

ใกล้ชิดกับความรักเงาในกระจกยื่นเค้กให้แสดงถึงการยอมรับและความเข้าใจ เริ่มที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัว

เอง ตัวละครเป่าเค้กเกิดเป็นภาพพลุ ภาพของพลุแสดงถึงการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง แม้จะเป็นเวลา

ไม่นานแต่ก็งดงาม และเป็นสิ่งที่น่าจดจำ ตัวละครหันกลับมาดมดอกกุหลาบ ความกล้าที่จะทำความรู้จัก

กับความรักอีกครั้ง  

ภาพที่ 46 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 Love Filters  

 ย้อนกลับมาภาพที่ตัวละครกำลังเทน้ำตาลเพื่อเป็นอาหารให้กับมด ซ้อนกับภาพทรายที่ตัวละคร

โปรยลงแต่ย้อนกลับเข้าหาตัวละคร และตัวละครก็เดินลงทะเลไปโดยที่คลื่นทะเลก็เคลื่อนไปตามทิศทาง

ของการเดิน การมองเห็นความสำคัญและเข้าใจธรรมชาติ การมีชีวิตอยู่เพื่อทำความเข้าใจ และเริ่มที่จะใช้

ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับธรรมชาติทำให้ตัวละครได้รับเรียนรู้บางสิ่งเป็นการตอบแทน 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในนามของความรักชิ้นที่ 3  Love Filters 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
โครงเรื่อง

พยายามมองทุกส่ิงในแง่บวกแม่เป็นเรื่องเลวร้าย แทนค่าความรู้สึกด้วยวัตถุ

รอบตัว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิต การระลึกถึงความทรงจำที่ดีสามารถ

ช่วยให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้

สัญญะ เทียน น้ำตาล นาฬิกาทราย ไวน์แดง พลุ

วิธีการถ่ายทำ จำลองเหตุการณ์ความโดดเด่ียว พานักแสดงเข้าสู่สถานการณ์เลวร้าย และ

พยายามเปลี่ยนให้เป็นเรื่องที่ดี

นิยามความรัก 

(ก่อนถ่ายทำ)

การมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ต่อส่ิงต่างๆ เป็นความรักรูปแบบหนึ่ง

นิยามความรัก 

(หลังถ่ายทำ)

แม้อยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้าย แต่การมีชีวิตอยู่เพื่อให้คุณค่าหรือให้เกียรติความ

ทรงจำอาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการมีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นจะก้าวข้าวหรือจัดการ

อย่างไรทุกคนมีวิธีเป็นของตัวเอง
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ผลงานชิ้นที่ 4 Gratitude  

!
!
!
!
!
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ภาพที่ 47 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Gratitude 

 รูปของสุนัขและภาพวาดของสุนัข เจ้าของมีความสนใจในสุนัข ตัดกับภาพสุนัขที่อยู่ท่ามกลางกอง

ขยะ กลับมาที่ภาพถ่ายของสุนัขจำนวนมาก มีสุนัขหลายตัว ภาพเจ้าของสุนัขกำลังถือวัตถุที่มีลักษณะ

เหมือนรอยเท้าสุนัข ตัวละครกินอาหารสุนัข เพื่อระลึกถึงสุนัขที่สูญเสียไป แสดงถึงโศกเศร้า ความสูญเสีย  !
 

!
!
!
!
!
!
!
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ภาพที่ 48 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Gratitude  

 เมื่อตัวละครกินอาหารสุนัข ทำให้ตัวละครในชุดสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ ไ ปอยู่ท่ามกลางกอง

ขยะซึ่งหมายถึงสิ่งที่ถูกทิ้งหรืออาจจะไร้ค่า พื้นหลังมีนกสีขาว ตัวละครพยายามตามหาสุนัขในที่ที่ไม่มีคน

สนใจ และนำอาหารไปให้ ภาพค่อยๆจางออก ตัวละครกินอาหารสุนัขอีกครั้ง 

!
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 ภาพที่ 49 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Gratitude 

!
 ภาพมุมกว้างแสดงพื้นที่ของกองขยะที่กว้างขวาง ไ ม่นานภาพก็จางไป ตัวละครกินอาหารสุนัขอีก

ครั้ง ครั้งนี้ได้เจอกับสุนัขที่สนใจเธอจริงๆ ความพยายามตามหาความทรงจำ การมอบความรักให้กับสิ่งมี

ชีวิตอื่นนอกจากตัวเอง 
 !

!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 50 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Gratitude 

 ภาพมุมกว้างแสดงเส้นขอบฟ้าที่เอียง แสดงถึงอารมณ์ที่ไม่มั่นคง ตัวละครกินอาหารสุนัขอีกครั้ง 

เริ่มแสดงรายละเอียดของพื้นที่ทิ้งขยะ ที่ตัวละครเดินทางเพื่อตามหาสุนัข ไ ด้เจอกับสุนัขแม่ลูกอ่อน ตัด

กลับมาภายในห้องของตัวละคร กระจกที่มีรูปสุนัขติดอยู่และสะท้อนภาพของตัวละครที่กำลังกินอาหาร

สุนัข ตัวละครได้กลับไปยังที่ทิ้งขยะ พบกับครอบครัวของสุนัข และได้เล่นกับสุนัขอย่างมีความสุข  
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ภาพที่ 51 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Gratitude 

 ตัวละครเลือกสุนัขมาตัวหนึ่ง และอุ้มอย่างทะนุถนอม ซึ่งอาจจะรับรู้ได้ถึงความรัก เห็นการได้รับ

ความรักเป็นการตอบแทนจากการมอบความรัก สลับกันไปมา 

!

ภาพที่ 52 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 Gratitude 

 ภาพมุมกว้างแสดงภาพตัวละครท่ามกลางกองขยะ เธออาจจะเจอสิ่งที่เธอตามหาแล้ว การเริ่มต้นที่

จะตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆรอบตัว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเห็นขยะในที่ที่มันควรจะอยู่เราคงไม่ตั้งคำถามกับ

มัน แต่เมื่อขยะไม่ได้อยู่ในที่ของมัน เพียงเราคิดว่าคนที่ทิ้งขยะกำลังคิดอะไรอยู่ เขาทำได้อย่างไร ก็อาจ

เป็นการเริ่มต้นที่จะทำบางสิ่งให้ถูกต้องได้ 
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในนามของความรักชิ้นที่ 4 Gratitude 

!
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โครงเรื่อง ผู้หญิงคนหนึ่งสูญเสียสุนัขไป เธอจึงพยายามที่จะระลึกถึง คิดถึงขนาด

กินอาหารของสุนัข ผู้หญิงคนนั้นออกตามหาอะไรบางอย่าง

สัญญะ รอยเท้าสุนัข อาหารสุนัข เดรสสีขาว นก สุนัขจรจัด

วิธีการถ่ายทำ สัมภาษณ์ บันทึกภาพการพานักแสดงไปให้อาหารสุนัขที่จุดพักขยะ

นิยามความรัก 

(ก่อนถ่ายทำ)

การให้และการรับเกิดข้ึนพร้อมกัน การมอบความรักและการได้รับ

ความรักตอบแทน 

ความรักแม้ไม่หวังผลตอบแทน แต่จะได้ส่ิงตอบแทนเสมอ 

ความรักทำให้ส่ิงที่มีคุณค่า แม้ในพื้นที่ที่คนไม่เห็นค่า

นิยามความรัก 

(หลังถ่ายทำ)

ความรักที่บริสุทธ์ิจะบริสุทธ์ิ แม้ในสถานที่ที่ไม่บริสุทธ์ิก็ตาม



!
!
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บทที่ 5 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

!
ความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เกิดจากความพยายามที่จะหาความสุข พบ

วิธีหนึ่งที่จะมีความสุขคือการเริ่มมองทุกอย่างด้วยความรัก จึงเริ่มค้นหาความหมายของความรักที่บุคคล

ต่างๆให้ความหมายไว้ แต่ยังไม่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยปราศจากความหมายของตัวเอง จึงเริ่ม

หาความหมายของความรักในรูปแบบของตัวเอง ทำให้เข้าใจว่าหากข้าพเจ้ามีเรื่องราวความรักเป็นของตัว

เอง ก็คงไม่ต่างจากคนรอบตัวข้าพเจ้าที่มีเรื่องราวความรักเป็นของตัวเอง 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เปรียบเสมือนการทบทวน ทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและ

ทัศนคติผ่านการสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหว ทำให้พบกับความรู้สึกหลากหลาย เหตุการณ์หนึ่งมี

มากกว่าความรู้สึกเดียว ความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ทำให้เห็นความเป็นไปและความ

สวยงามของชีวิต สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลต่อกันและกัน ความทรงจำ ความรักและการระลึกถึงอดีต 

ก่อให้เกิดการตีความและถ่ายทอดแตกต่างกัน การเริ่มที่จะมองเรื่องราวความรักของบุคคลต่างๆรอบตัว 

ทำให้เกิดทัศนคติใหม่ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นมากกว่าเรื่องของความงาม หากแต่ต้องบันทึกช่วง

เวลา ณ ขณะนั้นออกมาให้มีชีวิต ทำให้เข้าใจแง่มุมที่หลากหลาย พบวิธีการจัดการความรู้สึกในเหตุการณ์

ต่างๆได้หลายรูปแบบ มุมมองใหม่ๆในเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีลักษณะเฉพาะเป็นของ

ตัวเอง เมื่อข้าพเจ้าพยายามทำความเข้าใจพบว่าความรักอยู่ในทุกสิ่งรอบตัว ทำให้พบว่าถ้าเริ่มต้นที่จะมอง

ทุกอย่างด้วยความรักจะเห็นและรับรู้ได้ว่าความรักกำลังสื่อสารผ่านทุกสิ่งรอบตัวเรา   

ผลงานชุดนี้เป็นการปะติดปะต่อของอดีต ปัจจุบัน  การหนีจากความทุกข์ในปัจจุบันไปยังความ

ทรงจำที่มีความสุข เสมือนการได้กลับบ้านไปหาคนรัก แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ควรจะทำไปตลอด ทำให้เข้าใจว่า

ไม่ใช่เรื่องเศร้าหากวันหนึ่งเราต้องจากกันเพราะอย่างน้อยเราก็ได้มีความทรงจำร่วมกัน เราสามารถหยิบ

ความทรงจำนั้นออกมาดูเมื่อไรก็ได้ เกิดความตั้งใจที่จะจดจำวินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของทุก

เหตุการณ์ต่อจากนี้ ความหมายของชีวิตอาจจะเป็นการมีความรักและการไขว่คว้าหาความสุข ความทุกข์

ทำให้ความสุขชัดเจนขึ้น เพียงเปิดรับและให้พื้นที่กับทุกความรู้สึกและซื่อสัตย์กับความรู้สึกนั้น เรียนรู้

จากข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข ความสำเร็จในทุกเรื่องอาจไม่ได้ทำให้เรียนรู้ การหาวิธีการรับมือกับ

ความรู้สึกไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดเพื่อที่เมื่อสิ่งนั้นเกิดอีกครั้งจะต้องดีขึ้น 

จากข้อผิดพลาดของข้าพเจ้าที่ไม่เคยให้อภัยตัวเอง ข้าพเจ้าได้เริ่มที่ให้อภัยตัวเอง สำนึกและรู้สึกขอบคุณ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ความรักเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาด้วยตัวเอง อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยมองเห็น จากความ

รักที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าต้องมีผู้ให้และผู้รับ ความจริงแล้วอาจจะไม่สามารถแยกผู้ให้กับผู้รับออกจากกันได้ 

เหมือนกับที่เราไม่ควรแบ่งแยกตัวเองออกจากผู้อื่น หากมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบ ข้าพเจ้าก็จะรักในความไม่

สมบูรณ์แบบนั้น ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อความรักทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
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