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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
หากอ่านนวนิยายเรื่ อง “ข้ างหลังภาพ” ของ “ศรี บรู พา” อย่างตรงตามตัวอักษร จะพบ
ว่านวนิยายเรื่ องนี ้มีชนเชิ
ั ้ งในการใช้ ภาษา สามารถสร้ างความสะเทือนอารมณ์ให้ ผ้ อู ่านคล้ อยตาม
ได้ จนกลายเป็ นนวนิยายที่มีชื่อเสียงในเรื่ องโศกนาฏกรรมรักระหว่าง “นพพร” นักเรี ยนไทยผู้ไป
ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศญี่ ปนและได้
ุ่
พบรักกับ “หม่อมราชวงศ์กีรติ””หญิ งไทยผู้ติดตาม
สามี “เจ้ าคุณอธิการบดี” ที่มีอายุรุ่นราวคราวบิดาของเธอไปดูงานที่ญี่ปนุ่ ความรักระหว่างนพพร
กับกีรติเกิดขึ ้นจากความใกล้ ชิดสนิทสนม แต่ความรักของทังคู
้ ่ก็ไม่อาจเป็ นจริ งได้ เพราะสถานะ
ทางสังคม และวัยที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามได้ มีนั กวิชาการไทยจานวนหนึ่งได้ คานึงถึงบริ บท
ของนวนิยายในอีกแง่มมุ หนึง่ ที่วา่ ศรี บรู พา ได้ ประพันธ์เรื่ องนี ้ขึ ้นในช่วงหลังการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 เพียง 5 ปี นวนิยายเรื่ องนี ้จึงน่าจะมีแง่มมุ ที่วิพากษ์ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของไทยในช่วงเวลานันอย่
้ างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ถ้ าจะถอดรหัสเรื่ องราวความรักระหว่างนพพรกับกีรติด้วยบริบททางประวัตศิ าสตร์
การเมือง จะกล่าวได้ ว่า ในสมัยที่ยงั ไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองนัน้ กีรติ คือหญิงสูงศักดิท์ ี่มีชีวิต
อยูใ่ นระเบียบแบบแผนที่วางเอาไว้ อย่างเคร่งครัด ได้ รับการศึกษาและมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี เธอเป็ น
หญิงที่มีฐานันดรศักดิใ์ นระดับหม่อมราชวงศ์ (ม.ร.ว.) ซึง่ เป็ นฐานันดรศักดิท์ ี่รองลงมาจากหม่อม
เจ้ า (ม.จ.) โดยระดับชันหม่
้ อมเจ้ าถือเป็ นเชื ้อพระวงศ์ลาดับสุดท้ ายในพระบรมวงศานุวงศ์ โอรส
หรื อธิดาที่เกิดจากหม่อมเจ้ าจะมีฐานันดรศักดิใ์ นระดับหม่อมราชวงศ์ซงึ่ ถือเป็ นสามัญชน ด้ วย
สถานะทางสังคมที่ก ้ากึ่งของหม่อมราชวงศ์กีรติระหว่างความเป็ นชนชันสู
้ งและความเป็ นสามัญชน
ในขณะที่บิดากลับคาดหวังให้ เธอได้ เป็ นชนชันสู
้ งเช่นเดียวกับเขา เธอจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของชน
ชันน
้ าไทยที่มีชีวิตอันเจ็บปวดและขมขื่น และจาต้ องดารงตนอยูใ่ นจารี ตที่ถกู ตีกรอบเอาไว้ อย่าง
เคร่งครัด ยิ่งเป็ นผลให้ ห้วงชีวิตของเธออยูใ่ นวงที่แคบมากและถูกป้องกันจากการติดต่อกับโลก
ภายนอก ชีวิตในวัยสาวจึงวนเวียนอยูแ่ ต่ในรัว้ ในวัง และการรับใช้ เจ้ านายชันสู
้ ง โดยปราศจาก
อิสรภาพในการดาเนินชีวิต รวมไปถึงการเลือกคูค่ รอง จนกระทัง่ กีรติจาเป็ นต้ องแต่งงานกับเจ้ าคุณ
อธิการบดีผ้ มู ีอายุคราวพ่อตามคาแนะนาของบิดา แต่ในด้ านของนพพรนันกลั
้ บเป็ นตัวแทนของชน
1

2
1
ชันกระฎ
้
มพี
ผู้ที่มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศและจะกลายมาเป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อน
ุ
ประเทศต่อไปในอนาคต

ความรัก ที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างชนชัน้ ทัง้ สองในช่วงเวลาภายหลัง การเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองจึงเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ และได้ กลายมาเป็ นโศกนาฏกรรมของความรักในที่สดุ เมื่อกีรติร้ ูว่า
นพพรกาลังจะแต่งงาน เธอจึงไม่ยอมรักษาอาการป่ วยจากวัณ โรค และยอมพลี ชีพ ตนเองเพื่ อ
สังเวยความรักของเธอที่มีต่อนพพร โดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้ วิเคราะห์ความตายของเธอไว้ ว่า
“เธอร่วงโรยไปพร้ อมกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อเกิดการปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475 ในขณะที่นพ
พรชายหนุ่มซึ่งเป็ นคนใหม่ กาลังมากับสังคมใหม่ เป็ นนักเรี ยนนอกและนายธนาคาร กาลังทาท่า
จะมีอนาคตรุ่งโรจน์ทงด้
ั ้ านการงานและชีวิตครอบครัว” 2
“ความตายของเธอคือความตายของ “เหยื่อ” ชิ ้นหนึ่งของกรอบจารี ตใน “โลกเก่า” ที่
เมื่ออยูใ่ นสังคมนันก็
้ ต้องมีชีวิตอันขื่นขม เมื่อออกมาเผชิญโลกภายนอกก็ไม่อาจสมหวังตาม “อุดม
ทัศนีย์” ความเหี่ยวแห้ งทรุ ดโทรมอันแทบจะภินทนาการของร่ างกาย ม.ร.ว. กี รติ มิอาจซ่อนเร้ น
ด้ วยเครื่ องแต่งกายและการตกแต่งใบหน้ า เช่นเดียวกับความเสื่อมสลายของจารี ตประเพณีอนั คับ
แคบตลอดจนวิถีชีวิตของชนชันสู
้ งที่เป็ นมาในอดีตเพราะไม่อาจเข้ ากับสภาพสังคมปั จจุบนั ได้ ” 3
กีรติจึงเปรี ยบเสมือนตัวแทนของชนชันน
้ าที่เสื่อมสลายลงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 และดูเหมือนว่าจะไม่สามารถฟื น้ ตัวกลับมาได้ อีก หากแต่เมื่อเวลาผ่านไป สถานะของ
ชนชันน
้ าได้ รับการฟื น้ ฟูขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ จากการรัฐประหาร พ.ศ. 2490
ด้ วยเหตุนี ้ สาหรับข้ าพเจ้ าแล้ ว กีรติ เป็ นตัวละครที่มีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก ทัง้
ในแง่สถานะทางสังคม บุคลิกภาพที่ต้องอดทนเก็บความรู้สกึ อันเจ็บปวดไว้ ภายในใจไม่สามารถ
____________________________
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แสดงออกมาได้ และการมีชีวิตอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของไทยทาให้ เธอถูกลืมเลือนไป
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงต้ องการปลุกหม่อมราชวงศ์กีรติ
ให้ ตื่นขึน้ มามีชีวิตใหม่อีกครัง้ ในปั จจุบนั ผ่านการสารวจตัวละครหม่อมราชวงศ์กีรติในช่วงเวลา
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านัน้ เพื่อตังค
้ าถามว่าแล้ วภาพตัวแทนของหม่อมราชวงศ์กีรติ
นี ้จะมีอะไรซ่อนอยู่ “ข้ างหลังภาพ” อีกบ้ าง
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาเนื ้อหาและบทวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับนวนิยาย “ข้ างหลังภาพ” วัฒนธรรม
การถ่ายภาพและการแต่งกายของชนชัน้ นาหญิ งในช่วงรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาในนวนิยายที่
กีรติได้ เติบโตขึ ้นมา รวมไปถึงศึกษาการสร้ างผลงานของศิลปิ นทัศนศิลป์ที่ผสมผสานกันระหว่าง
งานภาพถ่าย การแสดงและวิดีโอ เพื่อนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างภาพตัวแทนของกีรติใน
รูปแบบวิดีโออาร์ ต
สมมติฐำนของกำรศึกษำ
ภาพตัวแทนของกีรติที่ถกู สร้ างขึ ้น จะสามารถสร้ างภาพความเข้ าใจที่มีตอ่ ตัวละคร
“กีรติ” ในมุมมองที่แตกต่างจากนวนิยาย “ข้ างหลังภาพ” และกระตุ้นให้ ผ้ ชู มผลงานได้ ตงค
ั ้ าถาม
ต่อตัวละครตัวนี ้ผ่านการตีความที่แตกต่างไปจากเดิม
ขอบเขตกำรศึกษำ
1. ศึกษาเนื ้อหาและบทวิเคราะห์ตา่ งๆเกี่ยวกับนวนิยาย “ข้ างหลังภาพ”
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถ่ายภาพในช่วงรัชกาลที่ 7
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายในช่วงรัชกาลที่ 7
4. ศึกษาการสร้ างงานทัศนศิลป์ที่ผสมผสานกันระหว่าง ภาพถ่าย การแสดงและวิดีโอ
ขัน้ ตอนของกำรศึกษำ
1. รวบรวมข้ อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
2. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อสร้ างภาพร่างของผลงานทัง้ 8 ชุด
3. เตรี ยมการถ่ายทา (pre-production) อุปกรณ์ประกอบฉาก และเครื่ องแต่งกาย
4. การถ่ายทา (production) บันทึกวิดีโอการสวมบทบาทเป็ น “กีรติ” ในภาพถ่าย
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5. หลังการถ่ายทา (post-production) สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
6. นาเสนอผลงานเป็ นงานวิดีโอจัดวาง (video installation)
7. วิเคราะห์ผลงาน
วิธีกำรศึกษำ
เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่าย การแต่งกาย บทบาทของชนชันน
้ าหญิงในช่วง
รัชกาลที่ 7 เพื่อนามาสร้ างเป็ นภาพตัวแทนของ “กีรติ” ผ่านผลงานวิดีโออาร์ ต จากการสวมบทบาท
เป็ นกี รติในภาพถ่ายโดยตัวข้ าพเจ้ าเอง แล้ วนาผลงานทัง้ หมดมานาเสนอเป็ นงานวิดีโอจัดวาง
(video installation) จานวน 8 ชิ ้น ได้ แก่
1. กีรติเป็ นจิตรกร
2. กีรติเป็ นนักถ่ายภาพ
3. กีรติเป็ นนักประพันธ์
4. กีรติเป็ นนักดนตรี ไทย
5. กีรติเป็ นนักดนตรี สากล
6. กีรติเป็ นนักเย็บปั กถักร้ อย
7. ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 1
8. ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 2
แหล่ งข้ อมูล
1. หนังสือและเอกสารทางวิชาการ
1.1 พลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์
1.2 นวนิยายกับสังคมไทย (2475-2500)
1.3 ประวัตกิ ารถ่ายรูปยุคแรกของไทย
1.4 กษัตริ ย์กบั กล้ อง
1.5 เล่าเรื่ องถ่ายรูป
1.6 การแต่งกายในสมัยรัตนโกสินทร์
1.7 ชนชันน
้ าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก
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2. ศิลปิ นที่มีผลงานผสมผสานกันระหว่างประติมากรรม ภาพถ่าย การแสดงและวิดีโอ
2.1 Sam Taylor-Wood
2.2 Morimura Yasumasa
2.3 Michael Shaowanasai
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรค้ นคว้ ำ
1. กล้ องถ่ายภาพและวิดีโอ DSLR
2. ขาตังกล้
้ องถ่ายภาพ
3. ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
4. เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์การแต่งหน้ า
5. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

บทที่ 2
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการสร้ างสรรค์ ผลงาน

2.1 ข้ อมูลต่ างๆที่เกี่ยวข้ องกับนวนิยายข้ างหลังภาพ
2.1.1 ประวัตศิ รี บูรพา
“ศรี บูรพา” หรื อ กุหลาบ สายประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2448 ในปลาย
สมัยรัชกาลที่ 5 ความสามารถในการประพันธ์เริ่มฉายแววเมื่อได้ เข้ าเรี ยนชันมั
้ ธยมที่วดั เทพศิรินทร์
ต่อมาศรี บูรพาได้ เริ่ มทางานด้ วยการเป็ นครู บรรณาธิการ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ศรี บรู พาได้ เขียนบทความเรื่ อง “มนุษยภาพ”
ซึง่ เป็ นการจี ้จุดอ่อนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกลายเป็ นบทความที่มีความสาคัญที่สดุ
ในวงการหนัง สื อพิม พ์ ไ ทยชิ น้ หนึ่ง ภายหลัง การเปลี่ ยนแปลงการปกครอง ศรี บูรพาได้ ม าเป็ น
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวันที่ประกอบไปด้ วย บทความ คอลัมน์ ที่ม่งุ สร้ างความ
เข้ าใจในเรื่ องประชาธิ ปไตย รวมไปถึง นวนิยายเรื่ อง “ข้ างหลังภาพ” ก็ไ ด้ ตีพิม พ์เป็ นครั ง้ แรกที่
หนังสือพิมพ์นี ้เช่นกัน ในช่วงเวลานันประชาชนได้
้
เริ่มมีการตังค
้ าถามต่อระบบสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมที่มีมาแต่ในอดีตเพื่อเตรี ยมประเทศเข้ าสู่ความเป็ นสมัยใหม่ ในงานด้ านวรรณกรรมก็ได้
เริ่ ม ปรากฏงานวรรณกรรมสมัยใหม่ม ากขึน้ ที่ สะท้ อนความเป็ นจริ ง ในสัง คมไทย นักเขี ยนที่ มี
ชื่อเสียงในยุคนันนอกเหนื
้
อจากศรี บรู พาแล้ ว ยังมีนกั เขียนท่านอื่นอีก ยกตัวอย่างเช่น ม.จ.อากาศ
ดาเกิง รพีพฒ
ั น์, ดอกไม้ สด, มาลัย ชูพินิจ, ก.สุรางคนางค์, ยาขอบ, มนัส จรรยงค์, ป.อินทรปาลิต
เป็ นต้ น ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ศรี บูรพาได้ ก่อตังหนั
้ งสือพิมพ์ “ประชามิตร” และ “สุภาพบุรุษ” ที่มี
การเขียนบทความวิพากษ์ วิจารณ์จอมพล ป. พิบลู สงคราม ทาให้ ศรี บรู พาและพวกถูกจับในข้ อหา
กบฏไทยอิสระ เมื่อเข้ าสู่ชว่ งสงครามโลกครัง้ ที่สองอุปกรณ์การผลิตหนังสือพิมพ์มีราคาสูงและการ
ควบคุมหนังสือพิมพ์ก็เข้ มงวดมากจึงทาให้ หนังสือพิมพ์ทงสองฉบั
ั้
บต้ องยุบรวมกันเป็ นฉบับเดียว
จนในที่สุดก็ต้องปิ ดตัวลง ศรี บูรพาจึงตัดสินใจเดินทางไปศึกษารัฐศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยในปี พ.ศ.2495 ศรี บรู พาถูกจับข้ อหาฐานเป็ นกบฏในราชอาณาจักร
ที่เรี ยกกันว่า “กบฏสันติภาพ” จากการรณรงค์ต่อต้ านการใช้ ระเบิดปรมาณูและเรี ยกร้ องให้ ถอน
ทหารออกจากประเทศเกาหลี ในระหว่างที่ถูกจับกุมในเรื อนจาบางขวาง ศรี บรู พาก็ได้ ใช้ เวลาว่าง
6
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เขียนหนังสือและมีผลงานส่งออกมาตีพิมพ์อยู่เรื่ อยๆจนได้ รับการปล่อยตัวในปี พ.ศ.2500 ในปี นัน้
ศรี บูรพาได้ รับเชิ ญ จากรั ฐ บาลสหภาพโซเวี ยตเข้ าร่ วมฉลองงานครบรอบ 40 ปี ของการปฏิ วัติ
ปลายปี พ.ศ.2500เกิดการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทาให้ ศรี บรู พาได้ ขอลี ้ภัยการเมือง
ไปอาศัยอยู่ในประเทศจีน จนเมื่อ 17 ปี ต่อมาศรี บูรพาได้ ถึงแก่กรรมที่กรุ งปั กกิ่งในปี พ.ศ. 2517
โดยได้ รับการสดุดีจากรัฐบาลจีนในพิธีศพว่า “...กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็ นผู้อทุ ิศชีวิตเพื่องานทาง
วรรณกรรมและหนังสือพิมพ์ ผลงานเหล่านีม้ ีเป้าหมายเพื่อการต่อสู้ในการเรี ยกร้ องเอกราชและ
ประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทยโดยแท้ จริง...” 4
2.1.2 เนือ้ หาภายในนวนิยายข้ างหลังภาพ
“ศรี บูรพา” ได้ เริ่ มเขียนนวนิยายเรื่ อง “ข้ างหลังภาพ” นีข้ ึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2479 จาก
ประสบการณ์การไปดูงานที่ประเทศญี่ ปนุ่ นวนิยายเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องราวของ หม่อมราชวงศ์กีรติ ผู้
เติบโตขึ ้นมาในกลุ่มของชนชันน
้ าสยาม โดยมีบิดาเป็ นผู้เลี ้ยงดูให้ อยู่ในกรอบของความเป็ นผู้ดีใน
รัว้ ในวังพร้ อมกับการให้ การศึกษาที่ดี ดังนันวั
้ ยสาวของเธอจึงวนเวียนอยู่กั บการดูแลรับใช้ เจ้ านาย
ในพระราชวัง ซึ่งทาให้ เธอขาดอิสรภาพในการดาเนินชีวิต เพราะต้ องใช้ ชีวิตอยู่ในจารี ตประเพณี
ขนบธรรมเนียมอันถูกกาหนดไว้ โดยที่เธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้ พบกับชายหนุ่มและจะได้
แต่งงานกับเขาในที่สดุ แต่จนกระทัง่ ถึงเธอมีอายุ 35 ปี เจ้ าคุณอธิการบดี ผู้เป็ นพ่อหม้ ายและเป็ น
เพื่อนสนิทกับบิดาของเธอได้ ขอกีรติมาเป็ นภรรยาคนใหม่ซงึ่ ในที่สดุ เธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับเจ้ า
คุณอธิการบดี ด้ วยเหตุผลที่ว่าการแต่งงานจะเป็ นการพาเธอออกจากในรัว้ ในวังได้ มีโอกาสไปพบ
เห็นโลกภายนอก
หลังจากแต่งงาน เจ้ าคุณอธิการบดีได้ ไปดูงานที่ประเทศญี่ปนโดยได้
ุ่
พากีรติเดินทาง
ร่ วมไปด้ วย กี รติได้ พบกับ นพพร นักเรี ยนไทยอายุ 22 ปี ผู้ไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศ
ญี่ ปุ่น เจ้ า คุณ อธิ การบดีไ ด้ ข อความช่ว ยเหลื อจากนพพรให้ ดูแลกี ร ติในช่วงที่ เขาต้ อ งไปดูง าน
ความสัมพันธ์ของนพพรและกีรติจึงเริ่ มขึ ้นจากความใกล้ ชิดสนิทสนม ขณะที่นพพรนันก็
้ ไม่เคยได้
พบเจอหญิงใดที่มีลกั ษณะภูมิฐานและฉลาดหลักแหลมแบบกีรติมาก่อน และกีรติก็ไม่ได้ เคยเจอ
ชายหนุม่ อื่นใดมาก่อน นอกจากบิดาและสามีจงึ ไม่ยากนักที่ทงสองจะหลงรั
ั้
กกัน อย่างไรก็ตาม
ความรักของทังสองก็
้
ไม่อาจเป็ นจริงได้ เพราะสถานะทางสังคมและวัยที่แตกต่างกัน
___________________________
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78.

ศรี บูรพา, ข้ างหลั งภาพ, พิมพ์ครัง้ ที่ 46 (นนทบุรี: ดอกหญ้ า, 2555), ภาคผนวก,
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เมื่อเจ้ าคุณอธิการบดีและกีรติเดินทางกลับมายังประเทศไทย นพพรได้ เขียนจดหมาย
ส่งมาให้ กีรติอยู่เสมอแต่กีรติตอบเพียงไม่กี่ฉบับทาให้ นพพรเข้ าใจว่าเธอไม่ได้ รักเขาจริ งๆ จนใน
ที่สดุ นพพรได้ หมดรักและนับถือกีรติในฐานะพี่สาวคนหนึ่ง แต่กีรตินนยั
ั ้ งคงรักและคิดถึงนพพรอยู่
เสมอเพียงแต่เธอไม่สามารถแสดงออกมาได้ จนกระทัง่ เจ้ าคุณอธิการบดีเสียชีวิตลง ประกอบกับ
นพพรส าเร็ จ การศึกษาจากญี่ ปุ่นแล้ ว ได้ เดินทางกลับ มายัง ประเทศไทย กี รติห วัง ว่าเธอจะได้
แต่งงานกับเขา แต่เธอต้ องพบกับความผิดหวังเมื่อนพพรกาลังจะแต่งงานกับปรี คหู่ มันที
้ ่บิดาของ
นพพรแนะนาให้ เขารู้จกั กีรติร้ ูสกึ ผิดหวังเป็ นอย่างยิ่งและตรอมใจตายในที่สดุ
2.1.3 บทวิเคราะห์ ต่างๆเกี่ยวกับนวนิยายข้ างหลังภาพ
หลังจากนวนิยายเรื่ องนี ้เผยแพร่ ออกสู่สาธารณะ นวนิยายเรื่ องนีไ้ ด้ ถูกหยิบยกจาก
นักวิชาการและนักวิจารณ์ วรรณกรรมขึน้ มาวิเคราะห์ ตีความความหมายที่ซ่อนอยู่ใน “ข้ างหลัง
ภาพ” กันอย่างหลากหลายแง่ มุม เรื่ อยมาจนถึง ปั จ จุบัน ยกตัวอย่างเช่น ม.ล.บุญเหลื อ เทพย
สุวรรณ เสนอว่ากีรตินนเป็
ั ้ นคนโรแมนติก และยึดมัน่ ในอุดมคติในความรัก “ก็คงเป็ นคนที่เรี ยกว่า
โรแมนติก คือ เชื่อถือไปในทางดีเชื่อไปในทางอุดมคติ คงจะมีความฝั นว่าตัวได้ ประสบกับความรัก
เมื่อนพพรแสดงต่อตน และคงจะภาคภูมิใจในการที่ตนรู้ จักหน้ าที่ ไม่ตื่นไปกับความรักของชาย
หนุ่ม”5 การวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นการมองหม่อมราชวงศ์กีรติว่าเป็ นผู้ยึดมัน่ ในกรอบศีลธรรมอันดี
ไม่ทาผิดต่อท่านเจ้ าคุณ แต่การวิเคราะห์เช่นนี ้เป็ นการวิเคราะห์ตวั ละครในฐานะปั จเจกที่ตั ดขาด
ความสัมพันธ์ ของเธอออกจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ที่แตกต่างไป
จาก ตรี ศลิ ป์ บุญขจร ที่วิเคราะห์วา่ “ความตายของเธอคือความตายของ “เหยื่อ” ชิ ้นหนึง่ ของกรอบ
จารี ตใน “โลกเก่า” ที่เมื่ออยู่ในสังคมนันก็
้ ต้องมีชีวิตอันขื่นขม เมื่อออกมาเผชิญโลกภายนอกก็ไม่
อาจสมหวังตาม “อุดมทัศนีย์” ความเหี่ยวแห้ งทรุดโทรมอันแทบจะภินทนาการของร่างกาย ม.ร.ว.
กีรติ มิอาจซ่อนเร้ นด้ วยเครื่ องแต่งกายและการตกแต่งใบหน้ า เช่นเดียวกับความเสื่อมสลาย

___________________________
5

ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ตัวอย่างการวิจารณ์นวนิยายขนาดสัน,้ วิเคราะห์ รส

วรรณคดีไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,
2522), 123

9

ของจารี ตประเพณีอนั คับแคบตลอดจนวิถีชีวิตของชนชันสู
้ งที่เป็ นมาในอดีตเพราะไม่อาจเข้ ากับ
สภาพสังคมปั จจุบนั ได้ ” 6 สอดคล้ องกับนักวิจารณ์วรรณกรรมแนวมาร์ กซิสต์ บรรจง บรรเจิดศิลป์
ได้ วิเคราะห์หม่อมราชวงศ์กีรติเอาไว้ วา่ “โศกนาฏกรรมของ ม.ร.ว.กีรติเท่ากับเป็ นภาพแห่งการแตก
สลายของชนชันนี
้ ้ทีเดียว รัศมีทางการเมืองของชนชันผู
้ ้ ดี (ศักดินา) ต้ องอับแสงไปฉันใด ชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชนชันนี
้ ้ย่อมจะพลอยอับเฉาไปฉันนัน...การดิ
้
้นรนของชนชันผู
้ ้ ดีก็เช่นเดียวกับการดิ ้นรน
ของ ม.ร.ว.กีรติ แม้ จะมีความ “กตัญญู” มี “ศีลธรรม” และมีความชานาญในการปรุ งแต่งโฉม ก็
มิได้ ช่วยให้ อดีตหรื อ “ความเป็ นสาว” ฟื น้ คืนชีพกลับมาอีก” 7 นอกจากนี ้เขายังได้ วิเคราะห์โดยมุ่ง
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ของนพพรและกี รติเข้ ากับสภาพของสังคมไทยยุคหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง อันเป็ นช่วงที่ชนชันสู
้ งเริ่ มสูญเสียอานาจให้ กบั ชนชันนายทุ
้
น “ชนชันนายทุ
้
นนายหน้ าผู้ซึ่ง
ขึ ้นครองตาแหน่งแทนชนชันผู
้ ้ ดีในสังคมนัน...ย่
้ อมไม่สามารถจะรับเอาระบบศักดินาอันเก่า คร่ าครึ
มาเป็ นระบบคูค่ รองของตนได้ ”8
จากองค์ประกอบทังสามด้
้
าน ได้ แก่ ประวัติของศรี บรู พา เนื ้อหาในนวนิยายข้ างหลัง
ภาพ และบทวิเคราะห์นวนิยายข้ างหลังภาพ ทาให้ เห็นว่านวนิยายเรื่ องนี ้มิใช่เป็ นเพียงนวนิยายรัก
ประโลมโลกเพียงอย่างเดียวเท่านันแต่
้ แสดงให้ เห็นว่าภายใต้ เรื่ องราวความรักนี ้ได้ ซ่อนมิตทิ างเพศ
และชนชันไว้
้ อย่างมีนยั ยะสาคัญ ข้ าพเจ้ าจึงเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ อย่างยิ่งที่จะหยิบเอาเนื ้อหา
และบริบทของนวนิยายเรื่ องนี ้มาเป็ นฐานทางแนวความคิดเพื่อต่อยอดไปสูป่ ระเด็นอื่นต่อไป
2.2 แนวคิดเรื่องการสร้ างภาพตัวแทน
ในช่วงการล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่ 5 กระแสการรับวัฒนธรรมตะวันตกได้ แพร่
ขยายเข้ ามายัง ประเทศไทยทาให้ ช นชัน้ นาไทยไม่สามารถปฏิ เสธสภาวะสมัยใหม่ที่วัฒนธรรม
ตะวันตกหยิบยื่นมาให้ ได้ ชนชันน
้ าจึงจาเป็ นต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับสภาวการณ์ที่เกิดขึ ้นเพื่อบ่งบอก
ถึงความศิวิไลซ์ทดั เทียมอารยะประเทศและไม่ตกเป็ นเมืองขึ ้นของประเทศอาณานิคม เทคโนโลยี
___________________________
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ตรี ศิลป์ บุญขจร. ข้ างหลังภาพ: ความตายของกรอบจารี ตใน “โลกเก่า”, นวนิยาย
กับสังคมไทย (2475-2500), 2523, 125-126.
7
บรรจง บรรเจิดศิลป์. บทวิจารณ์ “ข้ างหลังภาพ” ของศรี บรู พา, พลังการวิจารณ์ :
วรรณศิลป์, 2547, 147.
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เรื่ องเดียวกัน
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การถ่ายภาพก็เ ป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกที่ ได้ เข้ ามายังประเทศไทย กลุ่ม คนกลุ่มแรกที่รับ
เทคโนโลยีนีม้ าคือกลุ่ม ชนชัน้ นาของไทยที่ เริ่ ม ใช้ การถ่ายภาพเป็ นเครื่ องมือในการบันทึกภาพ
บ้ านเมือง ชีวิตความเป็ นอยู่ รวมไปถึงภาพถ่ายบุคคลของชนชันน
้ าเอง ภาพถ่ายที่ได้ รับการบันทึก
จากโลกตะวันออกเหล่านี ้ถูกนาเสนอไปสู่โลกตะวันตกจนถูกมองว่าเป็ นภาพของความจริงที่เกิดขึ ้น
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 เทคโนโลยีการถ่ายภาพก็ได้ เริ่ มแพร่กระจายและได้ รับความนิยมมากขึ ้น
หากจะมองลงไปเฉพาะที่ภาพถ่ายบุคคล ผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ าไปอยู่ในภาพถ่ายจึงไม่ได้ มีเพียงชนชันน
้ า
ระดับสูงเท่านันแต่
้ รวมไปถึงชนชันน
้ าระดับล่างเรื่ อยไปจนถึงชนชันกระฎ
้
มพี
ุ ภาพถ่ายของบุคคล
ในห้ วงเวลาดังกล่าวจึงถูกมองว่าเป็ นภาพของความจริ ง และมีอานาจเทียบเท่ากับการที่บคุ คลใน
ภาพเหล่านันมายื
้
นอยูต่ รงหน้ าผู้ชมเลยก็วา่ ได้ เพราะภาพต่างๆไม่ได้ ถกู มองในฐานะที่เป็ นตัวแทน
หรื อสิ่งสร้ างเทียมที่พยายามเลียนแบบวัตถุชิน้ หนึ่ง แต่ในฐานะที่ถูกทาให้ เกี่ ยวพันอย่างใกล้ ชิด
(closely relate) หรื อเป็ นสิ่งเดียวกัน (identical) กับวัตถุนนๆ
ั้ 9
หากภาพถ่ายในยุคสมัยใหม่เป็ นภาพของความจริ ง แต่ในยุคหลังสมัยใหม่ภาพถ่าย
กลับ ถูก ตัง้ ค าถามว่า ภาพถ่ า ยสามารถเป็ นภาพของความจริ ง ได้ ห รื อ เนื่ องจากลักษณะทาง
กายภาพของภาพถ่ายนัน้ ผู้ชมไม่ได้ เห็นภาพที่เป็ นความจริ งในรูปแบบสามมิติแต่ได้ เห็นเพียงภาพ
สองมิติเท่านัน้ รวมไปถึงกระบวนการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายต่างๆที่ได้ ถูกควบคุมให้ ผ้ ชู มเห็นภาพใน
มุมมองที่ผ้ สู ร้ างต้ องการให้ เห็นเท่านันด้
้ วยวิธีการต่างๆ เช่น ขนาดภาพ มุมกล้ อง การจัดแสง เป็ น
ต้ น ซึง่ กระบวนการสร้ างภาพเหล่านี ้เป็ นกระบวนการของการเลือกหรื อคัดสรรสิ่งที่ควรเข้ ามาอยูใ่ น
กรอบภาพ และในทางตรงกันข้ ามก็เป็ นการคัดทิ ้งหรื อการคัดสิ่งที่ไม่จาเป็ นให้ ออกจากกรอบภาพ
ภาพถ่ายจึงไม่ได้ เป็ นภาพของความจริ งอีกต่อไปเพราะภาพถ่ายไม่ได้ ถ่ายทอดความ
เป็ นจริ งอย่างตรงไปตรงมา สิ่งที่มองเห็นผ่านภาพถ่ายอาจไม่ได้ เป็ นอย่างที่เห็นในความเป็ นจริ ง
ภาพถ่า ยจึง ไม่ไ ด้ ม าพร้ อมกับความจริ ง อี ก ต่อ ไป แต่ภ าพถ่ า ยอยู่ใ นฐานะของสื่ อที่ เ ป็ น“ภาพ
ตัวแทน”ของความจริ งแต่ไม่ใช่ความจริ งทังหมดเพราะภาพถ่
้
ายได้ ผ่านกระบวนการสร้ างสรรค์
เช่นเดียวกับงานสร้ างสรรค์อื่นๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพยนตร์ และวรรณกรรม เป็ นต้ น
ที่มาพร้ อมกับ “อุดมคติ” ที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ได้ สอดแทรกเอาไว้ ทาให้ ผ้ ชู มเข้ าใจและคล้ อยตามในสิ่งที่ผ้ ู
สร้ างสรรค์ต้องการนาเสนอ
___________________________
9

สมเกียรติ ตังนโม,
้
วัฒนธรรมทางสายตาคืออะไร, มองหาเรื่ อง: วัฒนธรรมทาง
สายตา, (มหาสารคาม: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549,) 23-24
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2.3 ประวัตกิ ารถ่ ายภาพของไทยช่ วงรัชกาลที่ 7
จากหลัก ฐานต่า งๆที่ ป รากฏท าให้ ท ราบว่า ชนชัน้ น าสยามถื อ เป็ นกลุ่ม แรกที่ รั บ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพนี ้ไว้ ตงแต่
ั ้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ผ่านมิชชันนารี ที่เข้ ามาเผยแผ่ศาสนา เรื่ อยมา
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่ มมีช่างถ่ายภาพชาวไทยรับจ้ างถ่ายภาพเป็ นอาชีพในหมู่ชนชันน
้ า และใน
สมัยตอนปลายรัชกาลที่ 5 การถ่ายภาพเริ่ มแพร่ หลายในหมู่ชนชันน
้ ามากขึ ้น ในสมัยรัชกาลที่ 6
การถ่ายภาพได้ แพร่หลายออกไป สังเกตได้ จากจานวนของห้ องถ่ายภาพที่มีมากขึ ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 7 ห้ องถ่ายภาพยังคงแพร่หลายอยูใ่ นหมูช่ นชันน
้ าและชนชันกระฎ
้
มพี
ุ
จากการศึก ษาหาข้ อมูล พบว่า ห้ องถ่ ายภาพและภาพบุ คคลที่ ปรากฏออกมามี พัฒ นาการสื บ
เนื่องมาจากการถ่ายภาพของไทยในยุคแรกตามลักษณะดังต่อไปนี ้
1. ห้ องถ่ายภาพในสมัยนี ้ยังคงใช้ แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพอยู่ โดยมีผ้าม่านปิ ด
เปิ ดควบคุมแสง10
2. ภาพที่ถ่ายออกมายังคงเป็ นภาพขาว-ดา หากต้ องการเป็ นภาพสียงั ต้ องพึ่งพาการ
ระบายสีรูปภาพอยู่
3. ฉากหลังมักเป็ นฉากสีขาวหรื อสีดา หรื อมีลกั ษณะเหมือนควันขมุกขมัวไม่ชดั เจน
4. มีการเซ็นลายเซ็นระบุชื่อเจ้ าบุคคลที่อยูใ่ นภาพ
5. บางภาพมีลกั ษณะชัดตื ้น คือ ภาพจะชัดเจนบริเวณใบหน้ าเท่านัน้ แต่ส่วนอื่นๆเช่น
ผม แขน จะมีความไม่ชดั เจนหรื อกลืนไปกับฉากหลัง
6. ในด้ านการวางท่าทาง บุคคลในภาพมักไม่มองกล้ องตรงๆแต่มกั จะมองผ่านกล้ อง
ไปให้ เห็นด้ านข้ าง (profile) หรื อเผยให้ เห็นด้ านหลังแล้ วหันหน้ ามาทางกล้ อง
7. บุคคลผู้มาถ่ายจะทาหน้ าตาเขร่งขรึม ไม่ยิ ้ม

___________________________
10

ในสมัยรัชกาลที่ 7 ห้ องฉายานรสิงห์ยงั คงเปิ ดดาเนินการเรื่ อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2476
โดยมีนาย อี.กรูเต เป็ นผู้อานวยการห้ องฉายานรสิงห์ ซึง่ เป็ นร้ าน โรเบิร์ต เลนซ์ เดิม โดยได้ มีคน
ไทยทางานในห้ องถ่ายรูปนี ้ด้ วยคือ นาย จรุง อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ อธิบายถึงสภาพห้ องถ่ายรูป
ว่า “ขนาด 8x15 ศอก มุงด้ วยกระจกฝ้า และมีผ้าสีฟ้า กว้ าง 1 หลา ยาว 2 หลา” ศักดา ศิริพนั ธุ์,
กษัตริย์ &กล้ อง (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535), 238.

12

ภาพที่ 1 ห้ องฉายานรสิงห์ จากความทรงจาของ นาย จรุง อิศรางกูร ณ อยุธยา
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการใช้ สีย้อมหรื อสีน ้าระบายรูปถ่ายขาวดา
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2.4 การแต่ งกายของชนชัน้ นาสตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ 7
การแต่งกายของชนชันน
้ าสตรี ไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ รับอิทธิพลการแต่งกายจาก
ดาราภาพยนตร์ จากทางตะวันตกในยุคนัน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภาพยนตร์ อเมริ กัน แต่ที่มีความโดด
เด่นแตกต่างไปจากสมัยรัชกาลที่ 6 คือ เสื ้อไม่มีแขน และ การทาผมสันดั
้ ดลอน
2.4.1 รู ปแบบเครื่ องแต่ งกายและเครื่ องประดับ
แบบเสือ้ สตรี สมัยนี ค้ ือเสือ้ ตัวหลวมไม่เข้ ารู ป ตัวยาวคลุมสะโพก แขนเสื อ้ สัน้ มาก
หรื อไม่มีแขน นิยมตบแต่งชายเสื ้อตรงเอวด้ านซ้ ายเป็ นเหมือนโบว์ผกู ทิ ้งชายยาว ถึงแบบเสื ้อจะตบ
แต่งเป็ นฝรั่งอย่างไร สตรี สมัยนัน้ ก็ยังไม่กล้ าพอจะแต่ง “อย่างแหม่ม ” คือนุ่งกระโปรงแบบสตรี
ตะวันตก ยังคงลักษณะการนุง่ ผ้ าซิ่นไว้ หากแต่เปลี่ยนมาตัดเย็บเป็ นผ้ าถุงสาเร็จแทน คือเย็บผ้ าซิ่น
ป้ายให้ พอดีเอว ไม่ต้องคาดเข็มขัด ชายผ้ าถุงสันขึ
้ ้นมาจนเหลือปรกเข่าเพียงเล็กน้ อย หรื อยาวพอดี
เข่า นิยมผ้ าซิ่นพื ้นไม่มีลายหรื อเชิง และเลิกสะพายแพร เครื่ องประดับนิยมสายสร้ อยและต่างหู
ยาวแบบต่างๆ สวมรองเท้ าส้ นสูงและถุงน่องสีเข้ ากับสีผ้าซิ่น สาหรับถุงน่องนัน้ ต่อมานิยมเป็ นถุง
น่องไนล่อนตามที่สง่ เข้ ามาขาย11
2.4.2 รู ปแบบทรงผม
สตรี สมัยนี ้ไม่นิยมไว้ ผมบ็อบแบบครัง้ รัชกาลที่ 6 แต่จะดัดผมเป็ นคลื่นด้ วยน ้ายาดัด
ผมที่ส่งเข้ ามาขาย แล้ วหวี เรี ยบร้ อย เรี ยกกันว่า “ผมคลื่น”... ถ้ าไม่ดดั ผม ก็จะตัด “ผมบ็อบ” เดิม
นันให้
้ สนเข้
ั ้ าที่ท้ายทอย จนเห็นเชิงผมสูงคล้ ายผมผู้ชาย เรี ยกว่าทรง “ซิงเกิล” ถ้ าซอยเชิงผมให้
สูงขึ ้นไปมากและตัดผมเปิ ดให้ เห็นใบหู จนดูเป็ นทรงผมผู้ชาย เรี ยกว่าทรง “อีตนั คร็ อป” แต่นิยม
เฉพาะผู้ที่ “ทันสมัย” บางคนเท่านัน้ 12 ในพ.ศ. 2470 ได้ มีโฆษณาดัดผมปรากฏในหนังสือ “ศรี กรุง”
ฉบับวันอังคารที่ 13 มีนาคม ลงภาพโฆษณาร้ านดัดผมเต่าทองสี่พระยา มีผ้ หู ญิงผมสันดั
้ ดลอน
สวมเสื ้อไม่มีแขน หน้ าตาเหมือนดาราฝรั่งในยุคนัน้ แถมห้ อยตุ้มหูแบบฝรั่งด้ วย13
___________________________
11

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพวิวัฒนาการการแต่ งกายสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ การพิมพ์, 2525), 34.
12
เรื่ องเดียวกัน.
13
เอนก นาวิกมูล , การแต่ งการสมั ยรั ตนโกสิ นทร์ (กรุ ง เทพฯ: ส านักพิมพ์ เมือง
โบราณ, 2525), 100.
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รูปแบบการแต่งกายดังกล่าวนี ้แพร่หลายและมีอิทธิพลเข้ ามาในวงจากัดเฉพาะชนชัน้
นาสตรี ไทย แต่สตรี สามัญชนทัว่ ไปในสมัยนันยั
้ งคงนิยมใส่เสื ้อคอกระเช้ า เก็บชายเสื ้อในผ้ าซิ่นหรื อ
โจงกระเบน ถ้ าจะออกนอกบ้ านก็จะแต่งตัวสุภาพขึ ้น ทาให้ รูปแบบการแต่งกายนี ้สามารถบ่งบอก
ถึงสถานะของชนชันน
้ าในสมัยนันได้
้ เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการแต่งกายของชนชันน
้ าสตรี ไทยในสมัยรัชกาลที่ 7
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการแต่งกายของชนชันน
้ าสตรี ไทยในสมัยรัชกาลที่ 7
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2.5 แนวคิดการสร้ างสรรค์ ของศิลปิ นทัศนศิลป์
2.5.1 Sam Taylor-Wood
Sam Taylor-Wood เป็ นศิ ล ปิ นหญิ ง ชาวอัง กฤษ ผลงานของเธอมัก ใช้ ภาพถ่ า ย
ภาพยนตร์ วิดีโอ และการแสดง เป็ นส่วนประกอบ ในผลงานชื่อ “I’m in Love with a German Film
Star” (พ.ศ. 2551, วิดีโอจอเดียว) Sam Taylor-Wood ได้ รับแรงบันดาลใจจากเพลงของวง The
Passions ประเทศอังกฤษ ซึ่งแต่งขึ ้นในปี พ.ศ. 2524 เพื่ออุทิศให้ แด่ Steve "Roadent" Connelly
นักแสดงที่มักได้ รับบทรองในภาพยนตร์ เยอรมันหลายเรื่ อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 Sam TaylorWood ร่ ว มกับ The Pet Shop Boys ได้ ท าการอัด เสี ย งเพลงนี ใ้ หม่ แ ละ Sam Taylor-Wood ได้
แสดงในวิดีโอประกอบเพลงนี ้ด้ วยตัวเธอเอง โดยเธอกลับเลือกแสดงเป็ นภาพนิ่งของดาราหญิงชาว
เยอรมั น ชื่ อ Marlene Dietrich (1901-1992) จากความชอบส่ ว นตั ว โดยภาพของ Marlene
Dietrich ที่ Sam Taylor-Wood เลือกมาแสดงนัน้ เป็ นภาพที่ Marlene Dietrich ใส่หมวกทรงสูง
และเสื ้อที่มีหางยาวซึ่งเป็ นเครื่ องแต่งกายที่เธอมักใส่ในช่วงที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการแสดงคาบา
เร่ต์ในยุค 1950s

ภาพที่ 5 ผลงานวิดีโอ I’m in Love with a German Film Star ของ Sam Taylor-Wood
เปรี ยบเทียบกับภาพของนักแสดงชาวเยอรมัน Marlene Dietrich
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Sam Taylor-Wood ได้ สร้ างภาพตัวแทนของ Marlene Dietrich จากภาพถ่ายที่มีอยู่
เดิมขึน้ มาใหม่จากความชอบส่วนตัวด้ วยการใช้ การแสดง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมาเป็ น
เครื่ องมือ หากชมผลงานเพียงผิวเผินจะเห็นว่าผลงานชิ ้นนี ้เป็ นภาพนิ่ง แต่ถ้าสังเกตให้ ดีจะพบว่า
งานชิ ้นนี ้เป็ นภาพเคลื่อนไหว ส่วนที่เคลื่อนไหวนันจะเป็
้
นส่วนของควันบุหรี่ และการกระพริ บตา
ของตัวศิลปิ นเองในบางครัง้ โดยเฉพาะส่วนของควันบุหรี่ นนั ้ ศิลปิ นได้ ใช้ เทคนิ ค cinemagraphs
ซึ่งเป็ นเทคนิคของการผสมผสานกันระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในผลงานชิ ้นนี ้ศิลปิ นได้
ปะติดภาพ motion graphic ของควันบุหรี่ ในลักษณะวนซ ้าลงบนภาพการแสดง live action ของ
ศิลปิ น ผลงานชิ ้นนี ้ของ Sam Taylor-Wood จึงเป็ นการใช้ ร่างกายของตัวเองเข้ าไปมีส่วนร่วมอยู่ใน
วัฒนธรรมป๊ อปด้ วยท่าทีที่เป็ นการล้ อเลียนและเล่นสนุกกับการสร้ างภาพในอดีตให้ มีชีวิตขึ ้นมา
ใหม่อีกครัง้ ผ่านภาพเคลื่อนไหว
2.5.2 Morimura Yasumasa
Morimura Yasumasa เป็ นศิลปิ นชาวญี่ ปุ่ นที่ มี ชื่ อ เสี ยงในช่วงยุค 1980 จนกระทั่ง
ปั จจุบนั ผลงานของเขาเป็ นภาพถ่ายตัวเขาเองแสดงบทบาทต่างๆในประวัตศิ าสตร์ ศิลปะตะวันตก
รวมไปถึงดาราและนักร้ องหญิงในวัฒนธรรมป๊ อปตะวันตก
ในช่วงทศวรรษ 1980-1990 แนวคิดเรื่ อง postmodernism กาลังเปิ ดประเด็นใหม่ขึ ้น
ในสัง คมตะวันตก ทัง้ ในเรื่ อง ชาติพัน ธุ์ แ ละเพศสถานะ ซึ่ง ได้ ส่ง ผลกระทบต่อวิ ธี คิด ของการ
สร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะด้ ว ยเช่ น กั น ท่ า มกลางกระแสของ postmodernism ในช่ ว งนัน้ ท าให้
Morimura ได้ กลายเป็ นตัวแทนของชาวเอเชียที่ไปสร้ างบทสนทนาที่มีอารมณ์ ขนั และเสียดสีกับ
วัฒนธรรมตะวันตก ทาให้ เส้ นแบ่งระหว่าง high art และ low art, ตะวันตกและตะวันออก, เพศ
ชายและเพศหญิง นันพร่
้ าเลือนลง ผลงานของ Morimura ทาให้ เราได้ เข้ าใจว่า โลกในปั จจุบนั ได้
เชื่อมโยงเข้ าหากัน และทุกคนมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นที่เท่าเทียมกัน แม้ เป็ นเพศชายก็
สามารถกล่าวถึงความเป็ นเพศหญิงได้ แม้ ว่าจะเป็ นชาวตะวันออกในศตวรรษที่ 20 ก็สามารถพูด
ถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันตกได้ เช่นเดียวกัน14
___________________________
14

Apinan Poshyananda, Yasumasa Morimura, The Time with No Name, The
Self with No Name, กาลไร้ นาม กายไร้ ชื่อ, The Art Center, Center of Academic Resources,
Chulalongkorn University, Bangkok, 21 December 1999-31 January 2000(กรุงเทพฯ, 2543).
(แปลโดยผู้วิจยั )
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ภาพที่ 6 ผลงานของ Morimura Yasumasa

20

2.5.3 Michael Shaowanasai
Michael Shaowanasai เป็ นศิลปิ นชาวไทยที่ใช้ การแสดง ภาพถ่าย และวิดีโอ เป็ น
เครื่ องมื อ ในการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศหญิ ง และเพศทางเลื อ ก ในผลงานวิ ดีโ อ Observation of the
Monument ความยาว 5 นาที ศิลปิ นได้ แสดงเป็ นหญิงสูงศักดิอ์ ยูบ่ นแท่นปรัมพิธี ศิลปิ นเริ่ มต้ นจาก
การนัง่ จากนันจึ
้ งเริ่ มยืนขึ ้นและปรบมือ พร้ อมกับทอดสายตาออกไปไกลด้ วยสีหน้ าที่ไร้ ความรู้สึก
ผลงานชิ ้นนี ้ผลิตขึ ้นในปี พ.ศ. 2551ซึ่งในขณะนันความขั
้
ดแย้ งทางการเมืองในประเทศไทยได้ ทวี
ความรุนแรงขึ ้นและชนชันน
้ าของไทยได้ เข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งนัน้ “ผลงานนี ้มีนยั
เรื่ องเจ้ าหรื อบุคคลสาคัญของไทย ไมเคิลสวมบทบาทเป็ นผู้หญิง ตาแหน่งอยูก่ ลางภาพ โดยเธอนัง่
และยืน อยู่บนพื ้นยกสูงขึ ้นมาราวกับเป็ นอนุสาวรี ย์คนสาคัญ ” 15 ศิลปิ นได้ พยายามที่จะนาเสนอ
ความขัดแย้ งนันผ่
้ านรูปแบบการแสดงเป็ นประติมากรรมที่มีชีวิตด้ วยการล้ อเลียนชนชันน
้ าแบบไม่
เจาะจงตัวบุคคลทาให้ ผลงานชิ ้นนี ้สามารถที่จะวิพากษ์ ลงไปในความขัดแย้ งของการเมืองไทยใน
เวลานันได้
้

ภาพที่ 7 ผลงานภาพถ่าย “แม่พระแห่งแดนพื ้นลุม่ ” ของ Michael Shaowanasai
___________________________
15

บารมี สมาธิปัญญา, “เพศสถานะในงานศิลปะของไมเคิล เชาวนาศัย”

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), 111.
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นอกจากการใช้ การแสดงเป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอแล้ ว หากดูจากองค์ประกอบ
การถ่ายทาภาพเคลื่อนไหวแล้ วจะพบว่าได้ ชว่ ยส่งเสริมการแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นชนชันน
้ ามาก
ขึน้ ด้ ว ยระดับ ของกล้ อ งที่ จ ะอยู่ใ นระดับ ต่ า กว่า ตัว ศิล ปิ นที่ ก าลัง ยื น อยู่บ นแท่ น ท าให้ จ ะต้ อ ง
ถ่ายภาพในมุมที่เสยขึ ้น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ชมในแง่ที่ว่า ศิลปิ นจะดูเหมือนเป็ นหญิง
สูง ศักดิ์ผ้ ูมี อานาจยิ่ ง ใหญ่ ห รื อเป็ นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรกราบไหว้ เคารพบูช า และยัง มี การใช้ การ
เคลื่อนกล้ องแบบ Tracking ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ เกิดความรู้ สึกถึงความยิ่งใหญ่และความมีอานาจ
ของหญิงสูงศักดิน์ ี ้มากขึ ้นกว่าเดิม

ภาพที่ 8 ผลงานวิดีโอ Observation of the Monument ของ Michael Shaowanasai

บทที่ 3
กระบวนการและขัน้ ตอนสร้ างสรรค์

การเข้ าสู่กระบวนการและขันตอนสร้
้
างสรรค์ทางทัศนศิลป์เป็ นการทางานเชิงปฏิบตั ิ
ในการสร้ างความสัมพันธ์ ทางด้ านแนวคิด เทคนิควิธีการ รวมถึงรู ปแบบการนาเสนอผ่านสื่อที่
เลื อกใช้ ออกมาเป็ นผลงานทัศนศิลป์ ดังนัน้ กระบวนการและขัน้ ตอนสร้ างสรรค์ จึงเป็ นข้ อมูล
ความรู้ที่สาคัญซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจ โดยสามารถแบ่งขันตอนการสร้
้
างสรรค์ออกมา
อธิบายเป็ น 2 ระยะดังนี ้
3.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์
3.2 ระยะวิทยานิพนธ์
3.1 ระยะก่ อนวิทยานิพนธ์
ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ข้ าพเจ้ าได้ รับเชิญไปเป็ นศิลปิ นใน
พานัก ณ Aomori Contemporary Art Center (ACAC) เมื องอาโอโมริ ประเทศญี่ ปุ่น ช่วงเดือน
มิ ถุน ายนถึ ง สิ ง หาคม พ.ศ.2557 เป็ นเวลา 2 เดื อ น เพื่ อ ผลิ ต ผลงานศิล ปะภายใต้ นิท รรศการ
Media/Art Kitchen-Aomori ข้ าพเจ้ าได้ เลือกโครงการ Behind the Painting ซึ่งได้ รับแรงบันดาล
ใจจากนวนิยาย “ข้ างหลังภาพ” ของศรี บรู พา และใช้ ภาพยนตร์ เรื่ อง “ข้ างหลังภาพ” ของ เชิด ทรง
ศรี เป็ นต้ น แบบในการผลิ ต ผลงาน โครงการนี จ้ ึ ง เป็ นการผสมผสานกัน ระหว่า งภาพยนตร์
จิตรกรรม วรรณกรรม และการแสดง เข้ าด้ วยกัน โดยข้ าพเจ้ าแสดงเป็ นทัง้ นพพรและกี รติด้วย
ตัวเอง ในช่วงเวลา 2 เดือนนันข้
้ าพเจ้ าได้ ผลิตผลงานในช่วงครึ่งแรกของนวนิยายจานวน 6 ฉาก
คือช่วงที่กีรติและเจ้ าคุณอธิการบดีเดินทางมายังญี่ ปนุ่ จนถึงนพพรได้ รับจดหมายจากกีรติแล้ ว
เข้ าใจว่าเธอไม่ได้ รักเขาแล้ ว
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ภาพที่ 9 ผลงานจิตรกรรมและวิดีโอ Behind the Painting

25

ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อกลับมาประเทศไทย ข้ าพเจ้ าได้ พัฒ นาผลงานต่อจากการเป็ น
ศิลปิ นในพานักด้ วยการผลิตผลงานในช่วงครึ่ งหลังของนวนิยายจานวน 7 ฉาก คือในช่วงที่เจ้ า
คุณ อธิ ก ารบดี ก ลับ มาเมื อ งไทยและเสี ย ชี วิ ต จนถึ ง นพพรมองภาพวาดของกี ร ติ แ ล้ ว คิ ด ถึ ง
ความหลังที่มิตาเกะ และรวบรวมผลงานทังหมด
้
13 ฉาก ตังแต่
้ ต้นจนจบนวนิยายมานาเสนอเป็ น
นิทรรศการเดี่ยวในชื่อ Behind the Painting คัดสรรโดย ฮิโรยูกิ ฮัตโตริ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ สนับสนุนโดย เจแปนฟาวด์เดชัน กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 10 ภาพรวมมุมมองการจัดวาง (Installation view) นิทรรศการ Behind the Painting
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Screening shot จากผลงานทัง้ หมด 13 ฉาก

ภาพที่ 11 ฉากที่ 1 จดหมายจากสยาม

ภาพที่ 12 ฉากที่ 2 การเดินทางครัง้ แรก

ภาพที่ 13 ฉากที่ 3 มิตาเกะ

ภาพที่ 14 ฉากที่ 4 ช่วงเวลาสุดท้ าย

ภาพที่ 15 ฉากที่ 5 จดหมายของนพพร
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ภาพที่ 16 ฉากที่ ฉาก 6 ความฝั นของนพพร

ภาพที่ 17 ฉากที่ 7 จดหมายของกีรติ

ภาพที่ 18 ฉากที่ 8 ความตายของเจ้ าคุณ

ภาพที่ 19 ฉากที่ 9 การกลับมาของนพพร

ภาพที่ 20 ฉากที่ 10 ข่าวร้ าย
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ภาพที่ 21 ฉากที่ 11 งานแต่งงานของนพพร

ภาพที่ 22 ฉากที่ 12 ความตายของกีรติ

ภาพที่ 23 ฉากที่ 13 ข้ างหลังภาพ
นวนิยายเรื่ องข้ างหลังภาพเป็ นนวนิยายที่มีชื่อเสียง ได้ รับการผลิตซ ้าผ่านสื่อต่างๆ
มากมายทังละครที
้
วี ละครโทรทัศน์ และละครเพลง คาถามหลักของการผลิตผลงานครัง้ นี ้คือ เหตุ
ใดข้ าพเจ้ าจึงเลือกที่จะหยิบนวนิยายเรื่ องนี ้ขึ ้นมาทาใหม่อีกครัง้ ในช่วงเวลาปั จจุบนั และเหตุใด
ข้ าพเจ้ าจึงเลือกที่จะแสดงเป็ นสองตัวละครหลัก ซึ่งคาตอบของคาถามดังกล่าวสามารถพบได้ ใน
สาส์นจากศิลปิ น (artist statement) ของงานแสดงนิทรรศการเดี่ยว “Behind the Painting”
“...ผมจึงได้ แรงบันดาลใจหยิบเอานวนิยายเรื่ องนี ้ขึ ้นมาอ่านใหม่อีกครัง้ โดยพยายาม
เชื่อมโยงนวนิยายที่อิงอยู่กับเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ มาซ้ อนทับกับสถานการณ์ ร่วมสมัยเพื่อ
เทียบเคียงให้ เห็นถึงรอยต่อของเรื่ องราวที่มีความสัมพันธ์ กันระหว่างอดีตกับปั จจุบนั และเพื่ อ
ค้ นหาว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังของ “ข้ างหลังภาพ” นี ้อีกบ้ าง ภายในนิทรรศการ นวนิยายเรื่ องนี ้
จะถูกแบ่งออกและนาเสนอผ่านผลงานวิดีโอจานวน 13 บท โดยผมเลือกที่จะรับบทบาทเป็ นทัง้
สองตัวละครหลักซึง่ อยูบ่ นความคิดที่ว่า กีรติได้ ถกู ปลุกให้ กลับมามีชีวิตใหม่อีกครัง้ เธอไม่ได้ ตาย
ไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การกลับมาครัง้ นีข้ องกีรติ เป็ นการกลับมาของ
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วิญญาณที่อิงแอบอยูใ่ นร่างของนพพร นวนิยาย “ข้ างหลังภาพ” ในยุคปั จบุ นั จึงไม่ใช่การปะทะกัน
ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่อีกต่อไป แต่เป็ นการรวมร่างกันระหว่างวิญญาณของชนชันน
้ าโดยมี
16
ชนชันกระฎ
้
มพี
ุ เป็ นร่างกายขับเคลื่อนเพื่อให้ กีรติสามารถดาเนินชีวิตอยู่ตอ่ ไป...”
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ าพเจ้ าจึงต้ องการที่จะขับเน้ นประเด็นของการดารงอยู่ของชน
ชันน
้ าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ให้ ชดั เจนขึ ้นด้ วยการต่อยอดโครงการนี ้ไปสู่
งานวิทยานิพนธ์
3.2 ระยะวิทยานิพนธ์
3.2.1 บทวิเคราะห์ ตัวละคร ม.ร.ว.กีรติ
จากการศึกษาบทวิเคราะห์นวนิยายเรื่ องข้ างหลังภาพจากนักวิชาการและนักวิจารณ์
วรรณกรรมดังที่ยกตัวอย่างมาทังหมด
้
3 ท่าน ได้ แก่ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ตรี ศิลป์ บุญ
ขจร และ บรรจง บรรเจิดศิลป์17 ทาให้ เห็นว่า แต่ละคนมีมมุ มองการวิเคราะห์และตีความแตกต่าง
กันไป ทังในแง่
้
การเทิดทูนความรักอุดมคติของกีรติที่ไม่ยอมทาผิดศีลธรรม ในแง่ความแตกต่าง
ทางชนชัน้ หรื อในแง่การตกเป็ นเหยื่อของจารี ตประเพณีของสังคมยุคเก่า ทาให้ ข้าพเจ้ ามีมมุ มอง
ต่อนวนิยายเรื่ องนี ห้ ลากหลายเพิ่ ม มากขึน้ หากสรุ ป ลงไปเฉพาะตัวละคร ม.ร.ว.กี รติจ ากบท
วิเคราะห์นวนิยายดังกล่าวจะสามารถสรุปประเด็นที่จะกลายเป็ นโครงสร้ างหลักในการสร้ างงาน
ของข้ าพเจ้ าได้ ดังต่อไปนี ้
3.2.1.1 กีรติถูกจากัดอิสรภาพให้ อยู่ภายในกรอบของวัง
ก่อนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 “หม่อมราชวงศ์กีรติ ” ในนวนิยายเรื่ อ ง
“ข้ างหลังภาพ” อยู่ในสถานะชนชัน้ น าที่ มี ชี วิตอยู่อย่างจ ากัด ภายในวัง ตัด ขาดออกจากโลก
ภายนอก และอยู่ภายใต้ การดูแลของเจ้ านายชันสู
้ ง ซึ่งได้ ปรากฏในนวนิยายในตอนที่กีรติได้ เล่า
เรื่ องราวของตนให้ กบั นพพรฟั งขณะที่อยูบ่ นเขามิตาเกะว่า “วงชีวิตในวัยสาวของฉัน เป็ นวงชีวิตที่
___________________________
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จุฬญาณนนท์ ศิริผล. สาส์นจากศิลปิ น, Behind the Painting, หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 11 กันยายน-10 ตุลาคม 2558(กรุงเทพฯ 2558), 12.
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ดูบทที่ 2
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แคบมาก ฉันไม่มีโอกาสที่ จะร่ าเริ งบันเทิงใจในวัยรุ่ นสาวของฉัน ดุจเดียวกับสตรี สาวที่ เป็ นคน
ธรรมดาสามัญทัว่ ไป ฉันไม่ได้ ตงใจจะแยกตั
ั้
วฉันออกจากท่านสุภาพสตรี เหล่านันดอก
้
แต่ความ
จริ งฉันได้ ถกู แยก ฉันไม่ได้ เป็ นเจ้ า แต่ฉันก็เป็ นลูกเจ้ า ท่านพ่อของฉันท่านเป็ นเจ้ านายแท้ จริ ง ใน
สมัยที่ยงั ไม่เปลี่ยนการปกครองบ้ านเมืองนัน้ เธอก็คงจะทราบแล้ วว่า เจ้ านายท่านเป็ นเจ้ านายกัน
จริ งๆ โดยมาก ท่านอยู่ของท่านต่างหากในโลกอีกโลกหนึ่ง ท่านพ่อของฉันก็พยายามที่จะให้ ตวั
ฉันและลูกๆของท่านเป็ นเจ้ านายเช่นเดียวกับองค์ทา่ น ฉันได้ เรี ยนหนังสืออย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
ที่โรงเรี ยนตามสมควร พอเข้ าขีดจะเป็ นสาว ท่านก็เก็บตัวฉันไว้ ในโลกของท่าน ท่านป้องกันฉัน
จากการติดต่อกับโลกภายนอก” 18 ฐานันดรศักดิ์ของกีรติดงั กล่าวนี ้ได้ กาหนดให้ เธอมีวิถีชีวิตที่คบั
แคบ ชนชันน
้ าสตรี ในสมัยนันถู
้ กจากัดอิสรภาพให้ อยู่เพียงแต่ภายในกาแพงวังเท่านั น้ ทัง้ ๆที่ใน
ความเป็ นจริ งพวกเธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะออกไปพบเห็นโลกภายนอก แต่กลับ
จะต้ องถูกจากัดให้ อยู่ภายใต้ อานาจการควบคุมของชนชันน
้ าที่ฐานันดรศักดิ์สูงกว่าและกรอบ
จารี ตอันเคร่งครัดปราศจากทางเลือกในการดาเนินชีวิต
3.2.1.2 กีรติได้ รับการศึกษาแบบตะวันตกและมีสุนทรียะทางศิลปะ
แม้ กีรติจะถูกเก็บตัวไว้ ในวัง แต่กีรติก็ได้ รับการศึกษาอย่างดีจากครู แหม่ม ซึ่งเป็ น
เหมือนตัวแทนของการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมจากชาวตะวันตก ทาให้ เธอได้ เรี ยนรู้เรื่ องราวจากโลก
ภายนอกบ้ างผ่ า นหนั ง สื อ ที่ ค รู แ หม่ ม น ามาให้ อ่ า น “นอกจากนัน้ ครู แ หม่ ม มั ก หาหนัง สื อ
ภาษาอังกฤษดีๆ มาให้ ฉันอ่าน เป็ นการช่วยกระตุ้นใจให้ ฉันกลายเป็ นคนรักหนังสื อ แล้ วก็ รัก
ศิลปะ รักความสวยงามทุกชนิด ...ฉันไม่มีเวลาที่จะใช้ ไปในความคิดคานึง และความเปล่าเปลี่ยว
มากนัก ฉันมีงานทาเกือบตลอดทังวั
้ น ฉันสนใจในการวาดภาพ และใช้ เวลาฝึ กฝนมากตามที่เธอ
ทราบแล้ ว ฉันมีความเพลิดเพลินไปในงานนัน”
้ 19 ซึ่งสุนทรี ยะทางศิลปะของกีรติได้ ปรากฏอีกครัง้
ในบทสนทนาระหว่างเธอกับนพพร เมื่อทังคู
้ ไ่ ด้ พบกันในช่วงแรก ทาให้ นพพรรู้สึกประหลาดใจใน
ความสามารถของเธอ

___________________________
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ศรี บรู พา, ข้ างหลังภาพ, พิมพ์ครัง้ ที่ 46 (นนทบุรี: ดอกหญ้ า, 2555), 73.
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เรื่ องเดียวกัน. 75.
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“ฉันชอบศิล ปะ ฉันพอใจที่ จ ะพิ นิจดูกิง้ กื อ ไส้ เดือน เท่ากับที่ จ ะพินิจ ดูดวงดาวใน
ท้ องฟ้า ฉันไม่เสียใจเลย นพพร ฉันกลับขอบใจเธอด้ วยซ ้า แต่เมื่อแยกศิลปะออกไปเสียส่วนหนึ่ง
แล้ ว การที่ได้ มาเห็นภาพเช่นนี ้ก็ทาให้ กระเทือนใจนิดหน่อย แต่ในทางศิลปะนัน้ ความกระเทือน
ใจมีประโยชน์มาก”
“คุณ หญิ งเป็ นศิลปิ นด้ วย และอาจจะเป็ นทัง้ จิตรศิลปิ นและวรรณศิลปิ น” ข้ าพเจ้ า
ร้ องด้ วยความประหลาดใจ และเป็ นความประหลาดใจอันแท้ จริง 20
จะเห็นได้ ว่าการมีชีวิตเก็ บตัวอยู่ในรัว้ ในวังทาให้ ชนชันน
้ าสตรี ไทยได้ รับการอบรมให้
เป็ นกุลสตรี ที่เพียบพร้ อมทังในด้
้ านความรู้และมีสุนทรี ยะทางศิลปะ ในแง่นี ้การที่หม่อมราชวงศ์
กี รติมี ทักษะในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ นงานจิ ตรกรรมก็ดีหรื อวรรณกรรมก็ดี ได้
สะท้ อนถึงลักษณะพิเศษที่ทาให้ เ ธอในฐานะชนชันน
้ ากลายเป็ น “ผู้ดี” และผู้มี “อารยะ” แตกต่าง
ออกไปจากหญิงธรรมดาสามัญทัว่ ไป
3.2.1.3 กีรติจะต้ องรักษาความงามของตนเองไว้ ตลอดเวลา
นอกจากนี ้ กีรติยงั บรรยายถึงความสาคัญของสตรี เพศที่ต้องรักษาความงามเอาไว้
“...นอกจากนันฉั
้ นมีงานที่ต้องทาประจาวันอีกอย่างหนึ่ง คือการบารุงรักษาความงามความเปล่ง
ปลั่งของฉัน ให้ คงอยู่น านที่ สุด ที่ จ ะนานได้ ฉันต้ องใช้ เวลาวันหนึ่งๆ หลายชั่วโมงเป็ นกิ จ วัต ร
ประจาวันของฉัน ” 21 และ “เรื่ องจริ งๆ มันมีมากกว่าที่เธอคาดมาก เธอไม่อาจจะเข้ าใจเรื่ อ งของ
ผู้หญิ งได้ ทงั ้ หมด นอกจากนัน้ ฉันหวังว่าเธอจะไม่ด่วนลงความเห็นติเตียนว่า ฉันใช้ เวลาวันละ
หลายๆชั่ว โมงในทางที่ ไ ร้ ประโยชน์ เธอจงเห็ น ใจสตรี เพศ เราเกิ ด มาโดยเขาก าหนดให้ เป็ น
เครื่ องประดับโลก ประโลมโลก และเพื่อที่จะทาหน้ าที่นี ้อย่างดีที่สดุ เราจาต้ องบารุงรักษารู ปโฉม
ของเราให้ ทรงคุณค่าไว้ จริ งอยู่ นี่มิใช่หน้ าที่อนั เดียวหรื อทังหมดของสตรี
้
เพศ แต่เธอคงปฏิเสธว่า
มันเป็ นหน้ าที่อนั หนึง่ ของเรา” 22
___________________________
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ศรี บรู พา, ข้ างหลังภาพ, พิมพ์ครัง้ ที่ 46 (นนทบุรี: ดอกหญ้ า, 2555), 23-24.
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เรื่ องเดียวกัน. 75.

22

เรื่ องเดียวกัน. 75-76.
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การดูแลความงามของกีรตินี ้ เกิดขึ ้นเมื่อเธอเข้ าใจถึงฐานะของสตรี ที่ต้องตกอยู่ใน
สภาพที่ด้อยกว่าชาย ต้ องถูกกาหนดให้ มีวิถีชีวิตตามที่ชายต้ องการ หญิงเป็ นเพียงเครื่ องประดับที่
มีหน้ าที่รักษาความงามไว้ บาเรอชายเท่านัน้ 23 และเมื่อกีรติแก่ตวั ลงเธอจึงจาเป็ นต้ องฉุดรัง้ ความ
งามเอาไว้ กบั ตัวเองให้ นานที่สดุ เท่าที่จะทาได้
นอกจากนี ้หากคานวณปี เกิดของกีรติแล้ ว เธอน่าจะเกิดในช่วงประมาณปี พ.ศ.2440
โดยข้ าพเจ้ าคานวณจากการเดินทางไปญี่ ปนของเธอกั
ุ่
บเจ้ าคุณอธิการบดีและพบกับนพพรหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 เและเสียชีวิตลงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2481หรื อ 6 ปี เมื่อนพ
พรกลับสูป่ ระเทศไทยและทังคู
้ ไ่ ด้ พบกันอีกครัง้ และได้ แจ้ งข่าวแผนการแต่งงานของนพพรให้ กีรติ
ได้ รับทราบ เธอจึงล้ มป่ วยลงและเสียชีวิตในที่สุด ดังนันช่
้ วงชีวิตของกีรตินนั ้ จึงอยู่ในช่วงปี พ.ศ.
2440-2481 ซึ่งตรงกับ รัชกาลที่ 5 เรื่ อยไปจนถึงช่วงรัช กาลที่ 8 การสร้ างภาพตัวแทนของกี รติ
ขึ ้นมาครัง้ นี ้ข้ าพเจ้ าจะแสดงเป็ นกีรติด้วยตัวเอง ซึ่งปั จจุบนั ข้ าพเจ้ ามีอายุ 29 ปี เมื่อเทียบอายุของ
กี ร ติ แ ล้ ว เมื่ อ เธออายุ 29 ปี จะตรงกับ ปี พ.ศ. 2469 หรื อ ในช่ ว งรั ช กาลที่ 7 การอ้ างอิ ง ข้ อ มู ล
ช่วงเวลาในปี พ.ศ. 2469 จึงน่าจะเป็ นช่วงเวลาที่ ถูกต้ องที่ จะนามาสร้ างภาพตัวแทนของกี รติ
ขึ ้นมา

3.2.2 ขัน้ ตอนการสร้ างสรรค์ ผลงานครัง้ ที่ 1
3.2.2.1 ขัน้ ตอนก่ อนการถ่ ายทา (pre-production)
เริ่มต้ นจากการสร้ างแบบร่างของผลงานออกมาเป็ นสองชุด คือ
1. กีรติเป็ นศิลปิ น
2. ภาพเหมือนของกีรติ

___________________________
23

ตรี ศลิ ป์ บุญขจร. นางฟ้าของศรี บรู พา: พัฒนาการภาพลักษณ์สตรี ในนวนิยายของ

ศรี บรู พา, สายธารตรีศิลป์นิพนธ์ , (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์บ๊ คุ ส์, 2555), 9.
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ภาพที่ 24 ภาพร่างผลงานชุด “กีรติเป็ นศิลปิ น”

ภาพที่ 25 ภาพร่างผลงานชุด “ภาพเหมือนของกีรติ”
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จากนันจึ
้ งเริ่ มเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบฉาก ซึ่งจากการวิเคราะห์ประวัติการถ่ายภาพ
สมัยรัชกาลที่ 7 จะพบว่าการออกแบบห้ องถ่ายภาพในสมัยนันมั
้ กมีฉากหลังเป็ นฉากสีขาวหรื อสี
ดา หรื อมีลักษณะเหมือนควันขมุกขมัวไม่ชดั เจน ข้ าพเจ้ าจึงพยายามจาลองฉากหลังของห้ อง
ถ่ายภาพในสมัยนัน้ ให้ ใกล้ เคียงมากที่สุด โดยเริ่ มต้ นจากการออกแบบฉากหลังจานวน 3 ฉาก
ด้ วยการระบายสีขาวดาลงบนผ้ าใบ ได้ แก่
1. ฉากควันขมุกขมัว

ภาพที่ 26 ฉากควันขมุกขมัว
2. ฉากม่าน

ภาพที่ 27 ฉากม่าน
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3. ฉากรัว้ ริมระเบียง

ภาพที่ 28 ฉากรัว้ ริมระเบียง
3.2.2.2 ขัน้ ตอนการถ่ ายทา (production)
จากนันจึ
้ งเริ่มเข้ าสูข่ นตอนการถ่
ั้
ายทา โดยเริ่มจากการสร้ างภาพเหมือนของกีรติ
จานวน 2 ชิ ้น และกีรติเป็ นจิตรกรจานวน 1 ชิ ้นขึ ้นมาก่อน ด้ วยการจัดเตรี ยมห้ องถ่ายภาพให้ อยู่
ภายนอกอาคาร เหมือนในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่ยงั คงใช้ แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพ โดยมีผ้าม่าน
ปิ ดเปิ ดควบคุมแสง

ภาพที่ 29 การจัดเตรี ยมห้ องถ่ายภาพ

37

จากนันจึ
้ งจัดหาเครื่ องแต่งกาย เครื่ องแต่งหน้ าและอุปกรณ์ประกอบฉาก แล้ วจึงเริ่ ม
ถ่ายทาด้ วยการแสดงเป็ นหม่อมราชวงศ์กีรติในภาพถ่ายที่มีลกั ษณะหน้ าตาเขร่ งขรึมไม่ยิ ้ม โดย
ผลงานแต่ละชิ ้นจะทาการแสดงเป็ นเวลา 15 นาที

ภาพที่ 30 footage จากภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 1

ภาพที่ 31 footage จากภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 2
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ภาพที่ 32 footage จากกีรติเป็ นจิตรกร

3.2.2.3 ขัน้ ตอนหลังการถ่ ายทา (post-production)
ในขันตอนนี
้
ไ้ ด้ มีการนากรอบมาใส่ในผลงานที่ถ่ายทาเสร็ จแล้ ว โดยขันตอนการ
้
สร้ างกรอบนี ม้ ี ที่ ม าจากงานสถาปั ตยกรรมแบบตะวัน ตกของวั ง ต่ า งๆ แล้ วน ามาปะติ ด
(collage)เข้ าด้ วยกันด้ วยโปรแกรม Photoshop

ภาพที่ 33 ตัวอย่างงานสถาปั ตยกรรมตะวันตกที่นามาสร้ างเป็ นกรอบด้ วยเทคนิคปะติด
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ภาพที่ 34 กรอบที่ผลิตสาเร็จแล้ ว
จากนันได้
้ นากรอบไปสวมเข้ ากับผลงานที่ถ่ายทาเสร็จแล้ วด้ วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
Sony Vegas Pro11 พร้ อมกับปรับสี ความมืด/ความสว่าง และทาให้ บางส่วนในภาพมีลกั ษณะ
ไม่ชัดเจน ตามที่ได้ ศึกษาไว้ ว่าภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 7 มีลกั ษณะชัดตื ้น คือ ภาพจะชัดเจน
บริเวณใบหน้ าเท่านัน้ แต่สว่ นอื่นๆเช่น ผม แขน จะมีความไม่ชดั เจน

ภาพที่ 35 ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 1
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ภาพที่ 36 ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 2

ภาพที่ 37 กีรติเป็ นจิตรกร
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3.2.2.4 การส่ งความคืบหน้ าครัง้ ที่ 1
นาเสนอผลงานวิดีโอทังหมดในรู
้
ปแบบวิดีโอจัดวาง (video installation)

ภาพที่ 38 การนาเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอจัดวาง
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3.2.2.5 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะหลังการส่ งความคืบหน้ าครั ง้ ที่ 1
1. ผลงานที่ผลิตขึ ้นดูแล้ วยังไม่สะท้ อนให้ เห็นถึงภาพของความเป็ นชนชันน
้ าใน
สมัยนัน้ ทังในด้
้ านการแต่งกาย ทรงผม และการวางท่าทางในการถ่ายภาพ
2. ผลงานที่ผลิตขึ ้นใช้ เทคนิค Live Action เพียงอย่างเดียว อาจศึกษาและทดลอง
เทคนิค Cinemagraphs เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ผลงานที่มีความแตกต่างกันออกไป
3. กรอบที่เลือกใช้ ดไู ม่มีมิติ อาจลองสร้ างกรอบขึ ้นมาในขันตอนการถ่
้
ายทา ไม่ใช่
ในขันตอนหลั
้
งการถ่ายทา
4. ควรเน้ นไปที่การสร้ างภาพชนชันน
้ าโดยใช้ ตวั ละคร “กีรติ” เป็ นเครื่ องมือ
มากกว่าการมุง่ เน้ นสร้ างภาพตัวละคร “กีรติ” เพียงอย่างเดียว
3.2.3 ขัน้ ตอนการสร้ างสรรค์ ผลงานครัง้ ที่ 2
3.2.3.1 ขัน้ ตอนก่ อนการถ่ ายทา (pre-production)
จากปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะดัง กล่า ว ได้ น ามาปรั บ ปรุ ง แบบร่ า งใหม่ โดยเพิ่ ม
จานวนจาก 8 ชิน้ เป็ นทัง้ หมด 16 ชิน้ ซึ่งสามารถแบ่งผลงานออกเป็ น 3 ชุด ได้ แก่ ภาพเหมือน
ของกีรติ, กีรติเป็ นศิลปิ น และครอบครัวของกีรติ

ภาพที่ 39 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข1
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ภาพที่ 40 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 2 (แบบร่างที่1)

ภาพที่ 41 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 2 (แบบร่างที่2)
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ภาพที่ 42 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 3

ภาพที่ 43 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 4
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ภาพที่ 44 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 5

ภาพที่ 45 ภาพร่างกีรติเป็ นจิตรกร
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ภาพที่ 46 ภาพร่างกีรติเป็ นนักประพันธ์ (แบบร่างที่ 1)

ภาพที่ 47 ภาพร่างกีรติเป็ นนักประพันธ์ (แบบร่างที่ 2)
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ภาพที่ 48 ภาพร่างกีรติเป็ นนักถ่ายภาพ

ภาพที่ 49 ภาพร่างกีรติเป็ นนักดนตรี สากล
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ภาพที่ 50 ภาพร่างกีรติเป็ นนักดนตรี ไทย

ภาพที่ 51 ภาพร่างกีรติเป็ นนักเย็บปั กถักร้ อย

49

ภาพที่ 52 ภาพร่างครอบครัวของกีรติ

ภาพที่ 53 ภาพร่างกีรติและบิดา
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ภาพที่ 54 ภาพร่างกีรติและเจ้ าคุณอธิการบดี

ภาพที่ 55 ภาพร่างกีรติและนพพร
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ภาพที่ 56 ภาพร่างกีรติในยามผ่อนคลายอิริยาบถ
3.2.3.1.1 สถานที่ถ่ายทา
แบบร่างชุดใหม่นี ้จะเห็นได้ ว่า นอกเหนือไปจากการถ่ายทาในสตูดโิ อแล้ ว จะมีการ
ออกไปถ่ายทาที่วงั ด้ วย โดยวังที่เลือกมาเป็ นฉากหลังนันจะมี
้ ประวัตเิ ชื่อมโยงกับช่วงก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึง่ ได้ แก่ วังบางขุนพรหม และ วังสวนสุนนั ทา (ตาหนักสายสุทธานภ
ดล)
วังบางขุนพรหม
วัง บางขุน พรหมนี พ้ ระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดเกล้ าฯ ให้
รวบรวมจัดซื ้อที่ดินพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้าบริ พตั รสุขมุ พันธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต เมื่อ พ.ศ. 2442 วังบางขุนพหมได้ รับการขนานนามจากชาวต่างชาติในสมัย
รัชกาลที่ 5 ว่า “บางขุนพรหม ยูนิเวอร์ ซิตี”้ เนื่องจากวังแห่งนี ้ได้ เป็ นเหมือนมหาวิทยาลัยสาหรับ
สตรี เช่นในเรื่ องการเรื อน การครัว มารยาท การเย็บปั กถักร้ อย ภาษาและการดนตรี ซึ่งกุลสตรี ที่
เปิ ดรับเข้ าฝึ กอบรมนันมี
้ ตงแต่
ั ้ ลกู ท่านหลานเธอไปจนถึงหญิงสาวชาวบ้ าน24 ต่อมาเมื่อมีการ
___________________________
24

2548), 4.

กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ชีวิตในวังบางขุนพรหม, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้ า,
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เปลี่ ย นแปลงการปกครอง สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เธอ เจ้ าฟ้ าบริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ได้ ย้ายออกจากวังบางขุนพรหม เสด็จฯไปประทับอยู่ที่ประเทศอินโดนี เซี ย
จนกระทัง่ สิ ้นพระชนม์ โดยรัฐบาลในขณะนันได้
้ เปลี่ยนวังมาเป็ นหน่วยงานราชการ จนในปั จจุบนั
ได้ กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหมนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เลือกใช้ เป็ นฉาก
สาหรับการถ่ายทา ได้ แก่ กี รติเป็ นนักถ่ายภาพ, ครอบครัวของกีรติ, กีรติและบิดา, กีรติและเจ้ า
คุณอธิการบดี, กีรติในยามผ่อนคลายอิริยาบถ
วังสวนสุนันทา (ตึกสายสุทธานภดล)
วัง สวนสุนัน ทาเป็ นวัง ที่ ส ร้ างขึน้ จากพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เพื่ อให้ เป็ นที่ ประทับของ พระมเหสี พระราชธิ ดา เจ้ าจอม และข้ าทาส
บริ วารต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากพระราชวังหลวงมีสภาพคับแคบแออัด มีพื ้นที่ไม่เพียงพอ
ต่อมาในสมัยปลายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี
นาฏ พระอัค รชายาในรั ช กาลที่ 5 ได้ ท รงย้ ายที่ ป ระทับ จากวัง ลดาวัล ย์ ม ายัง วัง สวนสุนัน ทา
เนื่ องจากประชวร ทาให้ พ ระสนมเจ้ าจอมในรัช กาลที่ 5 รวมไปถึงข้ าราชส านักฝ่ ายในได้ ย้าย
ตามมาในคราวเดียวกัน25
ช่ ว งก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง 10 ปี วัง แห่ ง นี ไ้ ด้ เป็ นสถานที่ ใ นการ
ฝึ กอบรมกุลธิ ดา โดยเจ้ านายแต่ละตาหนักก็ได้ ถ่ายทอดวิชาต่างๆ ทัง้ การเรื อน การครัว กริ ยา
มารยาท ให้ แ ก่กุล ธิ ด าเหล่านัน้ และได้ ป รากฏหลัก ฐานว่ามี กุล สตรี จ านวนไม่น้ อยที่ ป ระสบ
ความส าเร็ จ ในชี วิต จนกระทั่งมี ชื่ อ เสี ย งในวงสัง คมชัน้ สูง มี ตาแหน่ง เป็ นถึง ท่านผู้ห ญิ ง และ
คุณหญิง26
ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง วังแห่งนี ้ถูกทิ ้งร้ างในสภาพที่เรี ยกว่าวังแตก และ
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2480 รั ฐ บาลจึง ได้ เปลี่ ย นจากวัง มาเป็ นโรงเรี ย นสวนสุนัน ทาวิท ยาลัย หรื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาในปั จจุบนั และในส่วนของตาหนักพระวิมาดาเธอฯซึ่งเป็ นที่
ประทับ ต่อมาได้ ใช้ ชื่อว่า ตึกสายสุทธานภดล
___________________________
25

กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. วังสวนสุนนั ทาแห่งความหลัง, ในวังแก้ ว, (กรุงเทพฯ:
ดอกหญ้ า, 2548), 9.
26

เรื่ องเดียวกัน. 11.
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ตึก สายสุ ท ธานภดลนี ้ ข้ าพเจ้ า ได้ เลื อ กใช้ เป็ นฉากส าหรั บ การถ่ า ยท า ได้ แ ก่
ภาพเหมื อนของกี รติ หมายเลข5, กี รติเป็ นนักประพันธ์ , กี รติเป็ นนักดนตรี สากล, กี รติเป็ นนัก
ดนตรี ไทย, กีรติเป็ นนักเย็บปั กถักร้ อย
3.2.3.1.2 อุปกรณ์ ประกอบฉากและการแต่ งกาย
นอกจากนีใ้ นขัน้ ตอนก่อนการถ่ายทา ยังได้ แก้ ปัญ หาเรื่ องอุปกรณ์ ประกอบฉาก
และการแต่งกาย ให้ ตรงกับประเด็นที่วางไว้ มากขึ ้น ดังนี ้
ทรงผม
ทรงผมที่เลือกใช้ เป็ นทรงผมที่ชนชันน
้ าสตรี นิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 7 คือเป็ นทรง
ผมสันดั
้ ดลอนที่ได้ รับอิทธิพลจากดารานักแสดงในโลกตะวันตก

ภาพที่ 57 ทรงผมที่1 ก่อนจัดทรง
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ภาพที่ 58 ทรงผมที่1 หลังจัดทรง

ภาพที่ 59 ทรงผมที่2 ก่อนจัดทรง
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ภาพที่ 60 ทรงผมที่ 2 หลังจัดทรง
กรอบรู ป
ขันตอนการสร้
้
างกรอบรูปวงรี เป็ นการสร้ างกรอบรูปเพื่อใช้ เป็ นอุปกรณ์
ประกอบการแสดง โดยขนาดของกรอบรูปต้ องมีขนาดสัมพันธ์กบั ตัวข้ าพเจ้ า ดังนี ้

ภาพที่ 61 ขันตอนการสร้
้
างกรอบรูปวงรี ในกรอบสี่เหลี่ยม
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ภาพที่ 62 ขันตอนการสร้
้
างกรอบรูปวงรี สีทอง

3.2.3.2 ขัน้ ตอนการถ่ ายทา (production)
3.2.3.2.1 การถ่ ายทาในสตูดโิ อ
เริ่ ม จากการจัดเตรี ยมฉากห้ องถ่ายภาพให้ อยู่ภายนอกอาคาร เหมื อนในสมัย
รัชกาลที่ 7 ที่ยงั คงใช้ แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพโดยมีผ้าม่านปิ ดเปิ ดควบคุมแสง แล้ วแขวน
กรอบรูปไว้ เป็ นฉากหน้ า พร้ อมกับจัดเตรี ยมฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่ องแต่งกาย แล้ วจึง
เริ่มถ่ายทาด้ วยการแสดงเป็ นหม่อมราชวงศ์กีรติในภาพถ่ายด้ วยเทคนิค Live Action เป็ นเวลา 15
นาที โดยผลงานที่ถ่ายทาด้ วยเทคนิค Live Action มีดงั ต่อไปนี ้ ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข1,
ภาพเหมื อนของกี รติ หมายเลข2, ภาพเหมื อนของกี รติ หมายเลข4 ส่วนผลงานที่ ถ่ายทาด้ วย
เทคนิค Cinemagraphs ได้ แก่ ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข3, กีรติเป็ นจิตรกร, กีรติและนพพร

ภาพที่ 63 ภาพเบื ้องหลังการถ่ายทา ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข1
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ภาพที่ 64 ภาพเบื ้องหลังการถ่ายทา ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 2

ภาพที่ 65 ภาพเบื ้องหลังการถ่ายทา ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 4
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ภาพที่ 66 ภาพเบื ้องหลังการถ่ายทา กีรติเป็ นจิตรกร

3.2.3.2.2 การถ่ ายทานอกสตูดโิ อ
หลังจากได้ วางแผนการถ่ายทาที่วงั บางขุนพรหมกับวังสวนสุนนั ทาไปแล้ วนัน้ จึง
เริ่ มจากการเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่ องแต่งกาย รวมไปถึงกรอบรูปที่จะนาไปถ่ายเป็ น
ภาพนิ่งในสถานที่ถ่ายทาจริ งเพื่อให้ ได้ สภาพแสงที่ใกล้ เคียงกันกับตัวภาพวิดีโอมากที่สดุ จากนัน้
จึงเริ่ มการถ่ายทาด้ วยการแสดงเป็ นหม่อมราชวงศ์กีรติด้วยเทคนิค Live Action เป็ นเวลา 15 นาที
โดยมี ผ ลงานดัง ต่อ ไปนี ้ ภาพเหมื อนของกี รติ หมายเลข5, กี รติเป็ นนัก ประพัน ธ์ , กี รติเป็ นนัก
ถ่ายภาพ, กีรติเป็ นนักดนตรี สากล, กีรติเป็ นนักดนตรี ไทย, กีรติเป็ นนักเย็บปั กถักร้ อย, ครอบครัว
ของกีรติ, กีรติและบิดา, กีรติและเจ้ าคุณอธิการบดี ส่วนผลงานที่ใช้ เทคนิค Cinemagraphs ได้ แก่
กีรติในยามผ่อนคลายอิริยาบถ
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ภาพที่ 67 ภาพเบื ้องหลังการถ่ายทาที่วงั สวนสุนนั ทา
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ภาพที่ 68 ภาพเบื ้องหลังการถ่ายทาที่วงั บางขุนพรหม
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3.2.3.3 ขัน้ ตอนหลังการถ่ ายทา (post-production)
จากนั น้ จึ ง น าวิ ดี โอที่ บั น ทึ ก ได้ ทั ง้ หมด เข้ าสู่ ขัน้ ตอนหลั ง การถ่ า ยท า (postproduction) ด้ วยการปรับค่าความมืดสว่าง ความชัดตื ้น ค่าสีขาว-ดา และนากรอบรูปมาปะติด
รวมกับภาพวิดีโอที่บนั ทึกได้ ด้วยโปรแกรม Photoshop และโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Sony Vegas
Pro11 ด้ วยเทคนิค 2 ประเภท ได้ แก่ เทคนิค Cinemagraphs และ เทคนิค Live Action
3.2.3.3.1 เทคนิค Live Action
เทคนิค Live Action คือเทคนิคการแสดงสดที่ข้าพเจ้ าแสดงเป็ นกีรติในภาพนิ่ง
ผ่านการบันทึกด้ วยกล้ องวิดีโอเป็ นความยาว 15 นาที ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงต้ องอยู่นิ่งให้ ได้ มากที่สุด
เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ ค วามอดทนต่ อ ความต้ อ งการทางร่ า งกายที่ จ าเป็ นจะต้ อ ง
เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามจะมีส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่บ้างเพื่อแสดงให้ เห็นว่ากีรติใน
ภาพเหล่านัน้ มีชีวิตจิตใจ ไม่ได้ เป็ นภาพนิ่ ง เช่น การกระพริ บตา การหายใจ และเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจในผลงานให้ ดมู ีความเคลื่อนไหวเล็กน้ อย เช่น การสีซอ การสีไวโอลิน การหันหน้ า เป็ น
ต้ น
3.2.3.3.2 เทคนิค Cinemagraphs
เทคนิค Cinemagraphs คือเทคนิคที่เป็ นการผสมผสานกันระหว่างภาพนิ่งกับ
ภาพเคลื่อนไหวโดยวิธีการสร้ างสรรค์ Cinemagraphs นันเริ
้ ่ มจากการถ่ายภาพที่มีความต่อเนื่อง
หรื อ วิ ดี โ อ และใช้ โปรแกรมตัด ต่ อ เพื่ อ รวมภาพถ่ า ยและวิ ดี โอเหล่ า นั น้ เข้ าด้ วยกั น ให้ เป็ น
ภาพเคลื่ อ นไหวที่ ว นซ า้ โดยในบางบางส่ ว นของภาพจะเป็ นภาพนิ่ ง แต่ บ างส่ ว นจะเป็ น
ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคนี ้จะนาไปใช้ กบั งานบางชิ ้นที่ไม่สามารถใช้ เทคนิค Live Action ได้ เพราะ
ไม่สามารถถ่ายทาด้ วยการแสดงสดได้ ในครัง้ เดียว ยกตัวอย่างเช่นผลงาน กี รติและนพพร และ
กีรติเป็ นจิตรกร
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ตัวอย่ างการสร้ างงาน “กีรติและนพพร” ด้ วยเทคนิค Cinemagraphs
ผลงานชิ น้ นี เ้ ป็ นผลงานที่ ข้ า พเจ้ า แสดงเป็ นทัง้ สองตัว ละครในชิ น้ เดี ย ว จึ ง ไม่
สามารถแสดงพร้ อมกัน ได้ ต้ อ งใช้ เทคนิ ค Cinemagraphs มาเป็ นตัวช่ว ย โดยมี ขัน้ ตอนการ
สร้ างสรรค์ดงั ต่อไปนี ้
1. บันทึกภาพการแสดงเป็ นนพพรในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 69 ภาพจาก footage นพพร
2. บันทึกภาพการแสดงเป็ นกีรติในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 70 ภาพจาก footage กีรติ
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3. รวมภาพนพพรและกีรติเข้ ากันเป็ นภาพนิ่งภาพเดียวด้ วยโปรแกรม photoshop

ภาพที่ 71 รวมภาพจาก footage กีรติและนพพร
4. เลื อ กตัด ส่ ว นที่ ต้ อ งการให้ เคลื่ อ นไหวจากวิ ดี โอบัน ทึ ก ภาพการแสดงให้ มี
ลักษณะวนซ า้ เช่น การกระพริ บตา การหายใจ มาแปะลงบนภาพนิ่งที่ จับภาพ(capture)จาก
วิดีโอด้ วยโปรแกรมตัดต่อ sony vegas

ภาพที่ 72 การเลือกตัดส่วนที่เคลื่อนไหวจาก footage กีรติและนพพร
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ภาพที่ 73 timeline ของการสร้ างผลงาน “กีรติและนพพร”
5. ผลงานที่สาเร็จออกมาจึงเป็ นการผสมผสานกันระหว่างภาพนิ่งกับ
ภาพเคลื่อนไหว เป็ นการทาให้ ภาพนิ่งมีชีวิตขึ ้นมา

ภาพที่ 74 ผลงาน “กีรติและนพพร” ที่สาเร็จแล้ ว
ตัวอย่ างการสร้ างงาน “กีรติเป็ นจิตรกร” ด้ วยเทคนิค Cinemagraphs
ใน อี กก รณี ห นึ่ งที่ ไม่ ส าม ารถใช้ เท ค นิ ค Live Action ได้ ต้ องใช้ เท ค นิ ค
Cinemagraphs เพราะมี เทคนิคการถ่ ายภาพแบบ time-lapse เข้ ามาประกอบในผลงานด้ วย
โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างสรรค์ดงั ต่อไปนี ้
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1. บันทึกภาพการแสดง กีรติเป็ นจิตรกร ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 75 ภาพจาก footage กีรติเป็ นจิตรกร
2. บันทึกภาพดอกกุหลาบในแจกันค่อยๆเหี่ยวแห้ งด้ วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ
time-lapse ทังหมด
้
จานวน 32 ภาพ

ภาพที่ 76 ภาพถ่าย time-lapse ของดอกกุหลาบ
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3. บันทึกภาพงานจิตรกรรมดอกกุหลาบในแจกันค่อยๆปรากฏขึ ้นบนกระดาษด้ วย
เทคนิคการถ่ายภาพแบบ time-lapse

ภาพที่ 77 ภาพถ่าย time-lapse ของงานจิตรกรรมดอกกุหลาบ

4. นาภาพ time-lapse ของดอกกุหลาบและงานจิตรกรรมที่มีลกั ษณะวนซ ้ามาปะ
ติดลงบนภาพนิ่งที่จบั ภาพ(capture)มาจากวิดีโอด้ วยโปรแกรม sony vegas

ภาพที่ 78 timeline ของการสร้ างผลงาน “กีรติเป็ นจิตรกร”
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5. ผลงานที่ ส าเร็ จ ออกมาจึ ง เป็ นการผสมผสานกั น ระหว่ า งภ าพ นิ่ ง กั บ
ภาพเคลื่อนไหว เป็ นการทาให้ ภาพนิ่งมีชีวิตขึ ้นมา

ภาพที่ 79 ผลงาน “กีรติเป็ นจิตรกร” ที่สาเร็จแล้ ว
จากกระบวนการการผลิตด้ วยเทคนิคทังสองประเภทดั
้
งกล่าวที่ข้าพเจ้ าได้ นามา
สร้ างสรรค์ผลงาน ทาให้ ได้ ผลงานทังหมดจ
้
านวน 16 ชิ ้น ได้ แก่

ภาพที่ 80 ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข1
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ภาพที่ 81 ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข2

ภาพที่ 82 ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข3

69

ภาพที่ 83 ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข4

ภาพที่ 84 ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข5
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ภาพที่ 85 กีรติเป็ นจิตรกร

ภาพที่ 86 กีรติเป็ นนักประพันธ์
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ภาพที่ 87 กีรติเป็ นนักถ่ายภาพ

ภาพที่ 88 กีรติเป็ นนักดนตรี สากล
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ภาพที่ 89 กีรติเป็ นนักดนตรี ไทย

ภาพที่ 90 กีรติเป็ นนักเย็บปั กถักร้ อย
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ภาพที่ 91 ครอบครัวของกีรติ

ภาพที่ 92 กีรติและบิดา
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ภาพที่ 93 กีรติและเจ้ าคุณอธิการบดี

ภาพที่ 94 กีรติและนพพร

75

ภาพที่ 95 กีรติในยามผ่อนคลายอิริยาบถ
3.2.3.4 การส่ งความคืบหน้ าครัง้ ที่ 2 และการแสดงผลงานในนิทรรศการ
หลังจากสร้ างผลงานมาทัง้ หมด 16 ชิน้ ในขันตอนต่
้
อมาได้ ออกแบบวิธีนาเสนอ
ผลงานในรูปแบบวิดีโอจัดวาง (video installation) ให้ เห็นถึงลักษณะของความเป็ นชนชันน
้ าและ
ใกล้ เคียงกับรูปแบบการนาเสนอภาพถ่ายของชนชันน
้ าในพิพิธภัณฑ์

ภาพที่ 96 ภาพรวมของมุมมองการจัดวาง (Installation view) ของการส่งความคืบหน้ าครัง้ ที่ 2

76

ภาพที่ 97 มุมมองการจัดวางผลงาน กีรติเป็ นนักเย็บปั กถักร้ อย และ กีรติและบิดา

ภาพที่ 98 มุมมองการจัดวางผลงานชุดกีรติเป็ นศิลปิ น

ภาพที่ 99 มุมมองการจัดวางผลงานภาพเหมือนของกีรติหมายเลข1 และหมายเลข4
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ภาพการแสดงผลงานในนิทรรศการ “ภาพ(ไม่)นิ่งของกีรติ” ณ หอศิลป์บรมราช
กุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทน์ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 100 โปสเตอร์ แสดงผลงานนิทรรศการ “ภาพ(ไม่)นิ่งของกีรติ”

ภาพที่ 101 สูจิบตั รผลงานนิทรรศการ “ภาพ(ไม่)นิ่งของกีรติ”

ภาพที่ 102 ภาพรวมมุมมองการจัดวาง (Installation view) นิทรรศการ “ภาพ(ไม่)นิ่งของกีรติ”

บทที่ 4
วิเคราะห์ ผลงาน

การวิเคราะห์ผลงาน เป็ นการแยกส่วนผลงานทางทัศนศิลป์เพื่อให้ เห็นส่วนประกอบ
ต่างๆที่มีความสัมพันธ์ กนั ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเนื ้อหาของผลงาน สื่อวัสดุที่เลือกใช้
วิธีการนาเสนอผลงานที่สร้ างสรรค์ขึ ้น
4.1 ลักษณะทางกายภาพของผลงาน
ผลงานชุดนีส้ ามารถแบ่งออกได้ เป็ นสามส่วน ได้ แก่ ภาพเหมือนของกี รติ จานวน 7
ชิ ้น, กีรติเป็ นศิลปิ น จานวน 5 ชิ ้น และครอบครัวของกีรติ จานวน 4 ชิ ้น สามารถวิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางกายภาพของผลงานออกมาได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.1.1 ภาพเหมือนของกีรติ

ภาพที่ 103 ผลงานชุด“ภาพเหมือนของกีรติ”
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ในผลงานชุดแรกภาพเหมือนของกีรติ มีจานวน 7 ชิ ้น ประกอบด้ วย ภาพเหมือนของ
กี รติ หมายเลข 1-5, กี รติเป็ นนักเย็บ ปั กถักร้ อย และกี รติในยามผ่อนคลายอิริยาบถ เป็ นความ
พยายามที่จะนาเสนอชีวิตของกีรติในสองมุมมอง คือ ส่วนที่เป็ นฉากหน้ า ได้ แก่ ภาพเหมือนของ
กีรติหมายเลข1และหมายเลข2 ที่นาเสนอภาพชนชันน
้ าสตรี ที่มีความสง่างาม แต่ในทางตรงกัน
ข้ ามก็ได้ การนาเสนอฉากหลังของความสง่างามนัน้ ด้ วย ได้ แก่ ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข3
หมายเลข4 หมายเลข5 กี ร ติเป็ นนัก เย็ บ ปั ก ถัก ร้ อย และกี รติในยามผ่อ นคลายอิ ริย าบถ ที่ ไ ด้
นาเสนอให้ เห็นพื ้นที่ส่วนตัวของกีรติ ได้ แก่ โต๊ ะเครื่ องแป้งที่เต็มไปด้ วยเครื่ องประทินโฉม ภายใน
ห้ องนอนที่มีมา่ นและกระจกสะท้ อน ระเบียงที่ใช้ สาหรับร้ อยมาลัยเพื่อถวาย และพื ้นสนามหญ้ าใน
วังเพื่อใช้ ในการผ่อนคลายอิริยาบถ เช่น การอ่านหนังสือหรื อการทาขนม
4.1.2 กีรติเป็ นศิลปิ น

ภาพที่ 104 ผลงานชุด “กีรติเป็ นศิลปิ น”
ผลงานชุดที่สอง กี รติเป็ รศิลปิ น จานวน 5 ชิน้ ได้ แก่ กี รติเป็ นจิตรกร, กี รติเป็ นนัก
ประพันธ์ , กีรติเป็ นนักถ่ายภาพ, กีรติเป็ นนักดนตรี สากล และกีรติเป็ นนักดนตรี ไทย ที่นาเสนอให้
เห็นความสามารถในการสร้ างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ของชนชันน
้ าหลากหลายแขนง
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4.1.3 ครอบครัวของกีรติ

ภาพที่ 105 ผลงานชุด “ครอบครัวของกีรติ”
ผลงานชุดที่สาม ครอบครัวของกี รติ จานวน 4 ชิ ้น ได้ แก่ ครอบครัวของกีรติ, กีรติ
และบิดา, กีรติและเจ้ าคุณอธิการบดี, กีรติและนพพร ได้ แสดงให้ เห็นลาดับความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวระหว่างกีรติและบุคคลที่อยูร่ ายรอบตัวเธอ ไม่วา่ จะเป็ น บิดาของเธอ เจ้ าคุณอธิการบดีผ้ ู
เป็ นสามี และนพพรผู้ชายที่เธอรัก
4.2 เนือ้ หาของผลงาน
จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของผลงานทังสามส่
้
วน ทาให้ เห็นประเด็นที่
ซ่อนอยูภ่ ายใต้ ผลงานเหล่านัน้ สามารถวิเคระห์เนื ้อหาออกมาได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.2.1 ภาพเหมือนของกีรติ: ร่ างกายของสตรีเพศที่อยู่ภายใต้ การควบคุม
ผลงานชุดนี ้แสดงให้ เห็นภาพของกีรติในฐานะสตรี เพศที่มีความสง่างามในฉากหน้ า
ออกสู่ส าธารณะ เธอจะต้ องควบคุม ร่ างกายให้ อ ยู่ในกรอบของความเป็ นกุล สตรี ที่ดี ที่ มี ค วาม
เรี ยบร้ อย เช่น ท่าทางการนัง่ การนามือประสานกัน การก้ มหน้ า การไม่แสดงความรู้สึกทางสีหน้ า
อย่างโจ่งแจ้ ง การจัดแต่งทรงผม การเลือกเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ การไม่มองตรงมายัง
กล้ องเมื่อถ่ายภาพ ซึง่ ได้ ปรากฏอยูใ่ นผลงาน ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 1 และหมายเลข 2 แต่
ในพื ้นที่ส่วนตัวหรื อฉากหลังของความสง่างามนันเธอจะต้
้
องบารุงรักษาและทะนุถนอมร่างกายให้
มีความงามอยูอ่ ย่างสม่าเสมอด้ วยเครื่ องหอมและเครื่ องประทินโฉมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามร่างกาย
ที่เธอทะนุถนอมมาตลอดนัน้ จ าต้ องมี วันเสื่ อมสลายลงในที่ สุด ในผลงานภาพเหมื อนของกี รติ
หมายเลข 3-5 ข้ าพเจ้ าจึง เลื อ กที่ จ ะน าเสนอฉากหลัง ของความงามนัน้ โดยใช้ ก ระจกเงาเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในผลงาน เพราะกระจกเงามักถูกใช้ เป็ นสัญญะเพื่อสื่อถึงความจริ งที่เกิ ดขึ ้น
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แบบที่ ไม่ มี ก ารถูกบิ ด เบื อน ในผลงานชุด นี ก้ ระจกเงาจึง สื่ อ ถึ ง การสะท้ อ นภาพความจริ ง ของ
ร่างกายกีรติที่กาลังเสื่อมสลายลง ได้ แก่ ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข3 ภาพสะท้ อนของกีรติใน
กระจกเงาจะตกอยู่ในเงามืดสลับกับแสงสว่างซึ่งจะสัมพันธ์ อยู่กับความสว่างของโคมไฟบนโต๊ ะ
เครื่ องแป้ง ในภาพเหมือนของกีรติหมายเลข4 ภาพสะท้ อนของกีรติในกระจกเงาบนโต๊ ะเครื่ องแป้ง
ได้ คอ่ ยๆแตกสลายลงอย่างช้ าๆ หรื อในภาพเหมือนของกีรติหมายเลข5 ภาพของกีรตินงั่ หวีผมอยู่
บนเตียงในห้ องนอนเป็ นภาพสี แต่ภาพที่ปรากฏในกระจกเงากลับเป็ นภาพสีขาวดา นอกจากใน
เรื่ องการรักษาความงามแล้ ว ในอีกด้ านหนึง่ เธอจะต้ องมีความเป็ นแม่ศรี เรื อน รู้จกั ที่จะทางานบ้ าน
งานเรื อน ซึ่งได้ ปรากฏในผลงาน กีรติเป็ นนักเย็บปั กถักร้ อย ที่เธอจะต้ องนัง่ พับเพียบร้ อยพวงมาลัย
เพื่อนาไปเป็ นของถวายซึ่งเป็ นงานที่จากัดเอาไว้ เฉพาะสตรี เพศเท่านัน้ และในผลงาน กีรติในยาม
ผ่อนคลายอิริยาบถ นาเสนอกิจวัตรยามว่างอันหลากหลายของกีรติทงั ้ อ่านหนังสือ ทาขนม เล่น
ดนตรี จับกลุ่มพูดคุย บนพื ้นสนามหญ้ าในวัง ทาให้ เห็นพื ้นที่ของการพักผ่อนของชนชันน
้ าสตรี ที่ถกู
ควบคุมและจากัดอิสรภาพ อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าลักษณะทางกายภาพของผลงานชุดนี ้จะไม่ได้
นาเสนอภาพของบุรุษเพศอย่างตรงไปตรงมา แต่การละไว้ หรื อการไม่กล่าวถึงก็สามารถทาให้ ผ้ ชู ม
เชื่อมโยงไปถึงอานาจของบุรุษเพศที่ทาให้ เธอจะต้ องรักษาความงาม ความเป็ นกุลสตรี และจากัด
อิสรภาพให้ อยู่ภายใต้ การควบคุม จนกลายเป็ นเครื่ องประดับหรื อเป็ นเครื่ องประโลมโลกแก่บุรุษ
เพศได้
4.2.2 กีรติเป็ นศิลปิ น: ศิลปะสมัยใหม่ ในฐานะเครื่ องมื อสร้ างความศิวิไลซ์
ของชนชัน้ นา
ผลงานชุดนี ้นาเสนอกี รติในฐานะศิลปิ นผู้มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ศิลปะ
สมัยใหม่หลากหลายแขนง ได้ แก่ กีรติเป็ นจิตรกร, กีรติเป็ นนักประพันธ์, กีรติเป็ นนักถ่ายภาพ, กีรติ
เป็ นนักดนตรี ส ากล และกี รติเป็ นนักดนตรี ไทย ที่ แสดงออกถึงความเป็ นชนชัน้ นาที่ มี โอกาสรับ
การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการสร้ างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่เข้ ามาก่อนคนธรรมดาสามัญ
โดยกีรติถือเป็ นชนชันน
้ าสตรี ที่มีเวลาว่างมากพอที่จะสร้ างสรรค์งานศิลปะ การใช้ เวลาว่างให้ หมด
ไปกับงานศิลปะของชนชันน
้ านี ้ แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างไปจากคนสามัญทัว่ ไปที่ไม่มีเวลา
ว่างมากพอเพราะจะต้ องทามาหากินเลี ้ยงปากท้ อง การสร้ างงานศิลปะจึงกลายเป็ นสิ่งที่จากัดและ
ควบคูอ่ ยูก่ บั เพียงชนชันน
้ าให้ มีความศิวิไลซ์ มีอารยะ และมีสนุ ทรี ยะตามแบบตะวันตก
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4.2.3 ครอบครัวของกีรติ: ชนชัน้ ในสังคม
ผลงานในชุดที่สาม ครอบครัวของกี รติ ประกอบไปด้ วย ครอบครัวของกี รติ, กี รติ
และบิ ด า, กี ร ติ แ ละเจ้ าคุ ณ อธิ ก ารบดี , กี ร ติ แ ละนพพร ได้ แสดงล าดับ ทางชนชัน้ ผ่ า นการ
เปรี ยบเที ยบลักษณะความสัม พันธ์ ในครอบครัวของเธอ ในผลงาน ครอบครัวของกี รติ เป็ นการ
ถ่ ายภาพหมู่ค รอบครัวของเธอที่ มี เธออยู่ต รงกลางภาพรายล้ อมไปด้ วยบุรุษ ที่ เรี ยงตามล าดับ
ความสาคัญทางชนชันจาก
้
บิดาของเธอ ในลาดับสูงสุด รองลงมาคือ เจ้ าคุณอธิการบดี และนพพร
นั่ง อยู่บ นพื น้ ตามล าดับ แสดงให้ เห็ น ถึง ความสัม พัน ธ์ ของล าดับ ชัน้ ทางสัง คมแบบบนลงล่าง
เช่นเดียวกับผลงาน กีรติและบิดา ที่กีรตินงั่ พับเพียบอยู่กับพื ้นส่วนบิดายืนอยู่บนบันได ถึงแม้ กีรติ
จะเป็ นส่วนหนึ่งของชนชันน
้ าก็ตามแต่เธอก็เป็ นชนชันน
้ าในระดับล่างผู้อยู่ภายใต้ บิดาของเธอ แต่
ในผลงาน กีรติและเจ้ าคุณอธิการบดี ทังสองกลั
้
บยืนอยู่ในระดับเดียวกัน และสุดท้ ายในผลงาน
กีรติและนพพร กีรตินงั่ อยูบ่ นเก้ าอี ้ โดยมีนพพรยืนอยูด่ ้ านหลังคล้ ายกับเป็ นผู้คอยช่วยเหลือกีรติ
หากมองในภาพรวม ผลงานชุดนี ้กาลังแสดงให้ เห็นถึงลาดับของตาแหน่งแห่งที่ใน
กลุ่มชนชันน
้ าที่ได้ มีการกาหนดไว้ อย่างตายตัวด้ วยฐานันดรศักดิ์ กีรติจึงเป็ นชนชันน
้ าสตรี ในระดับ
ล่างที่ถูกกดทับอยู่ภายใต้ อานาจของชนชันน
้ าที่สูงกว่า แม้ จะเป็ นภาพที่แสดงให้ เห็นถึงลาดับชัน้
ของคนในครอบครัวเพียงไม่กี่คน แต่เราก็สามารถที่จะเปรี ยบเทียบภาพตัวแทนของครอบครัวนี ้
ไปสูป่ ระเด็นทางชนชันในสั
้ งคมที่มีขนาดกว้ างขึ ้นได้
4.3 สื่อวัสดุท่ เี ลือกใช้
4.3.1 ความสัมพันธ์ ของเวลาในภาพนิ่งกับเวลาในภาพเคลื่อนไหว
ผลงานทุกชิ น้ เป็ นผลงานภาพเคลื่ อนไหวที่ มี ความกา้ กึ่งกันระหว่างภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวซึ่งปั จจัยที่ทาให้ สื่อทังสองแตกต่
้
างกันอย่างสิ ้นเชิงก็คือเวลา ในผลงานศิลปะ I’m
in Love with a German Film Star (2008, single-channel video) ของ Sam Taylor-Wood อยู่
ระหว่างความเป็ นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ กาลังตังค
้ าถามต่อผู้ช มว่าจะสามารถเสพงาน
ภาพนิ่งเหมือนกับการเสพงานภาพเคลื่อนไหวได้ หรื อไม่ ผู้ชมจะใช้ เวลาเสพผลงานชิ ้นนี ้นานเท่าใด
เส้ นแบ่งของเวลาในภาพนิ่งกับเวลาในภาพเคลื่อนไหวจึงถูกทาลายลง ผลงานชิน้ นี ้จึงกลายเป็ น
ภาพนิ่งที่มีเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นภาพเคลื่อนไหวที่ไม่มีเวลา ด้ วยเช่นเดียวกัน
หากกลับมามองงานในวิทยานิพนธ์ ชุดนี ้ จะเห็นได้ ว่าเป็ นการทาลายเส้ นแบ่งของ
เวลาในภาพนิ่งกับเวลาในภาพเคลื่อนไหวลงเช่นเดียวกันซึง่ สามารถวิเคราะห์รูปแบบที่หลากหลาย
ของเวลาในผลงานชุดนี ้ออกมาได้ ดงั นี ้
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4.3.1.1 เวลาจริง
เวลาในการสร้ างผลงานนัน้ ข้ าพเจ้ าใช้ เวลาในการบันทึกวิดีโอการแสดงเป็ นเวลา
ชิ ้นละ 15 นาที ซึง่ ถือเป็ นเวลาจริง (real time)
4.3.1.2 เวลา time lapse
เวลาประเภทนี เ้ ป็ นเวลาที่ เร่ ง ความเร็ ว กว่า เวลาจริ ง ท าให้ ส ามารถเห็ น การ
เปลี่ ยนแปลงของเวลาได้ ผ่านวัตถุ เช่น การถ่ายทาแบบ time lapseของดอกกุหลาบตังแต่
้ ดอก
กุหลาบบานจนถึงดอกกุหลาบเหี่ยวในผลงานภาพเหมือนของกี รติหมายเลข 2-4 และกีรติเป็ นจิตร
กร เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความงามของสตรี เพศที่กาลังเสื่อมสลายลงไปตามกาลเวลาโดยใช้ ดอก
กุหลาบเป็ นสื่อ
4.3.1.3 เวลานิรันดร์
เมื่ อนาวิดีโอการแสดงที่ ถ่ายทาในขัน้ ตอน production เข้ าสู่ขนั ้ ตอนของ postproduction โดยทาให้ เป็ นวิดีโอการแสดงที่เป็ นเวลาจริ ง (real time) มาทาการวนซ ้า (loop) และ
ในผลงานบางชิ ้นมีการใช้ เทคนิค cinemagraph เข้ ามาช่วยด้ วยจึงทาให้ เวลาที่เป็ นเวลาจริ ง (real
time) นันกลายเป็
้
นเวลาที่ไม่มีวนั สิ ้นสุดหรื อเป็ น “เวลานิรันดร์ ”
หากเวลาในภาพนิ่ ง โดยทั่ว ไปคื อ การหยุด เวลาไว้ ชั่วขณะใดขณะหนึ่งเพื่ อ ให้
บุคคลในภาพนันมี
้ ชีวิตอยู่ภายในภาพนิ่งตลอดไปโดยปราศจากเงื่อนไขด้ านเวลา เวลาในผลงาน
ชุดนี ้จึงเป็ นเวลาอีกแบบหนึ่งที่มีการผสมผสานกันระหว่าง เวลาจริ ง เวลา time lapse และเวลานิ
รันดร์ ผ่านการใช้ เทคนิค cinemagraph ที่ได้ ทาลายความศักดิ์สิทธิ์ของเวลาในภาพนิ่งโดยทั่วไป
ลง จนกลายเป็ นภาพ(ไม่)นิ่งที่มีความก ้ากึ่งระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4.3.2 การใช้ ร่างกายผ่ านการแสดง
นอกจากการเลือกใช้ สื่อภาพเคลื่อนไหวแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ เลือกใช้ ร่างกายของตนเอง
เป็ นเครื่ องมือในการแสดงเป็ นกีรติ ข้ าพเจ้ าจึงต้ องควบคุมร่างกายให้ อยู่นิ่งมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
เพื่อให้ เป็ นภาพนิ่งที่สมบูรณ์ที่สดุ โดยใช้ ระยะเวลาการแสดงทังหมด
้
15 นาทีในแต่ละชิ ้นงาน แต่
ด้ วยข้ อจากัดทางร่างกายก็ทาให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายที่มีชี วิต
และจิตใจแต่กลับถูกแช่แข็งและถูกควบคุมให้ อยู่นิ่งโดยปราศจากอิสรภาพ และการที่ข้าพเจ้ าใช้
ร่างกายตนเองที่เป็ นเพศชายและมาจากชนชันกลางเป็
้
นเครื่ องมือในการนาเสนอผลงานชุดนี ้ จึง
ทาให้ เห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบทังในด้
้ านเพศและชนชันที
้ ่มีเกิดอาการประดักประเดิดเมื่อ เพศ
ชายพยายามจะแสดงเป็ นเพศหญิ งที่ มีความอรชรอ่อนช้ อยเรี ยบร้ อย ชนชัน้ กลางพยายามวาง

84

ท่าทางให้ เหมือนชนชันน
้ า จนเกิดอารมณ์ ขนั ในแบบที่สร้ างความรู้สึกย้ อนแย้ งกับความสมบูรณ์
แบบและอุดมคติเดิมของภาพตัวแทนชนชันน
้ าโดยทัว่ ไปที่ผ้ ชู มคุ้นเคย
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของสื่อวัสดุที่เลือกใช้ ทงั ้ ความสัมพันธ์ ของ
เวลาในภาพนิ่งกับเวลาในภาพเคลื่อนไหว และ การใช้ ร่างกายผ่านการแสดง พบว่าสามารถใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการนาเสนอภาพตัวแทนของชนชันน
้ าที่มีความไม่สมบูรณ์แบบได้
4.4 วิธีการจัดวางและการนาเสนอผลงานวิดีโอ
4.4.1 ขนาดของผลงานวิดีโอ
ขนาดของผลงานวิดีโอจะสัม พันธ์ อยู่กับผู้ช มผลงาน ในแง่ที่ข้าพเจ้ าต้ องการให้
ผลงานวิดีโอมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชมผลงานเพื่อจะได้ ให้ เห็นถึงแรงปะทะทางสายตาและอานาจของ
ผลงานที่ ข่ม ผู้ช มให้ ร้ ู สึกว่าเป็ นคนตัวเล็กและไม่มี อานาจ ขนาดในการนาเสนอผลงานจึง เป็ น
เครื่ องมื อในการจัดวางให้ เห็นความส าคัญ ว่า ผลงานภาพตัวแทนของชนชัน้ นาแต่ละชิ น้ นัน้ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรและมีสมั พันธ์อยูก่ บั ผู้ชมอย่างไร
4.4.2 ความสูงของผลงานวิดีโอ
นอกจากขนาดแล้ ว ความสูงของผลงานวิดีโอที่สมั พันธ์ กับผู้ชมก็เ ป็ นส่วนที่ทาให้
ผู้ชมรู้สึกถึงความเป็ นชนชันน
้ าได้ กล่าวคือ ถ้ าหากใช้ ระดับสายตาของผู้ชมเป็ นแกน ผลงานจะถูก
ออกแบบให้ อยู่ในระดับสูงกว่าสายตาของผู้ชม เช่น ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข1ที่ติดตังอยู
้ ่ด้าน
บนสุดของห้ องส่งผลให้ ผ้ ูชมจะต้ องเงยหน้ าขึน้ ไปมองด้ านบน ทาให้ ร้ ู สึ กถึงอานาจของภาพตัว
แทนที่อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าผู้ชม
การสร้ างภาพตัวแทนของชนชันน
้ าไม่ได้ อยู่เพียงแค่การสร้ างสรรค์เนื ้อหาเรื่ องราวที่
อยู่ในภาพวิดีโอแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่รูปแบบการนาเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอจัดวาง
(video installation) ที่สัม พันธ์ กับผู้ชมทัง้ ขนาดและความสูงก็ มีความสาคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
เนื ้อหาในผลงานเพื่อแสดงให้ เห็นถึงสภาวะของความเป็ นชนชันน
้ า

บทที่ 5
สรุป

หากย้ อนกลับไปมองภาพตัวแทนของชนชันน
้ าที่ปรากฏอยูโ่ ดยทัว่ ไป เราจะพบว่าภาพ
ตัว แทนเหล่ า นั น้ มั ก จะน าเสนอให้ เห็ น ถึ ง อุ ด มคติ ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ แบบ มี
ความสามารถในด้ านต่างๆ มี ความศักดิ์ สิท ธิ์ สูงส่ง มี ความสง่างามและเป็ นที่ น่าเคารพนับ ถื อ
เพื่อที่จะเชิดชูชนชันน
้ าให้ มีความสาคัญเป็ นที่นา่ จดจาด้ วยการใช้ ภาพนิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจน
ดูเหมือนกับว่าชนชันน
้ าที่อยูใ่ นภาพเหล่านันจะยั
้ งคงงามสง่าและประทับอยูใ่ นความทรงจาของเรา
จนนิจนิรันดร์ ตราบนานเท่านาน
วิทยานิพนธ์ ภาพ(ไม่)นิ่งของกี รติ :การสร้ างภาพตัวแทนของชนชันน
้ าไทยผ่านวิดีโอ
อาร์ ต เป็ นการประกอบสร้ างภาพตัวแทนของชนชันน
้ าขึ ้นมาใหม่ ด้ วยการสังเคราะห์เนื ้อหาในนว
นิยายข้ างหลังภาพ ประวัติของศรี บรู พา บทวิเคราะห์นวนิยายเรื่ องนี ้ ข้ อมูลทางภาพถ่ายและการ
แต่งกายของชนชันน
้ าสตรี ไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และศิลปิ นทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้ อง
ผ่านการผสมผสานระหว่างสื่อการแสดง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวด้ วยเทคนิค cinemagraphs
โดยสามารถแบ่งผลงานออกเป็ นทังหมดสามชุ
้
ด ได้ แก่ ภาพเหมือนของกีรติ กีรติเป็ นศิลปิ น และ
ครอบครัวของกีรติ โดยแต่ละชุดได้ นาเสนอประเด็นที่แตกต่า งกันออกไป ได้ แก่ สถานะของสตรี เพศ
สถานะของศิลปะสมัยใหม่กับชนชันน
้ า และชนชันในสั
้ งคม ผลงานจากวิทยานิพนธ์ชุดนี ้ได้ สร้ าง
อุดมคติของภาพตัวแทนชนชันน
้ าขึ ้นมาอีกชุดหนึง่ ผ่านความนิ่งเงียบและอารมณ์ขนั แบบหน้ าตาย
ได้ แก่ การใช้ ร่างกายแสดงเป็ นชนชันน
้ าที่ถกู แช่แข็งและถูกควบคุมให้ อยูน่ ิ่งปราศจากอิสรภาพที่จะ
เคลื่อนไหว, การใช้ ร่างกายที่เป็ นเพศชายแสดงเป็ นเพศหญิง, การทาลายความศักดิ์สิทธิ์ของความ
เป็ นภาพนิ่งด้ วยเทคนิค cinemagraphs, ความเป็ นกุลสตรี ที่ถูกจากัดอิสรภาพให้ อยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของบุรุษเพศ และการถูกกดทับอยู่ภายใต้ อานาจของชนชันน
้ าที่สงู กว่า ซึง่ อุดมคติดงั กล่าว
เป็ นการนาเสนออุดมคติขึ ้นมาอีกชุดหนึ่งที่แสดงถึงความไม่สมบูรณ์แบบและแตกต่างไปจากอุดม
คติเดิมที่ภาพตัวแทนของชนชันน
้ าจะต้ องมีความศักดิส์ ิทธิ์สงู ส่งและงามสง่า
แม้ ผลงานชุดนี ้จะมีความพยายามนาเสนออุดมคติของภาพตัวแทนชนชัน้ นาอีก ชุด
หนึ่ง แต่นนั่ ก็ไม่ได้ หมายความว่าอุดมคติในผลงานชุดนี ้จะสามารถเข้ าถึงความจริ งได้ ดีกว่าชุดอื่น
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เพราะข้ าพเจ้ าเองก็ ต กอยู่ ภ ายใต้ บ ริ บ ทของสัง คมที่ ห ล่ อ หลอมข้ า พเจ้ า ให้ มี อุด มคติ ขึ น้ มา
เช่นเดียวกับคนอื่นๆในสังคม ภาพตัวแทนของชนชันน
้ าที่สร้ างขึ ้นในวิทยานิพนธ์ นี ้จึงเป็ นอีกหนึ่ง
ความพยายามที่จะเข้ าถึงความจริ ง ข้ าพเจ้ าไม่ปฏิเสธว่าความจริงนันมี
้ อยู่ แต่การเข้ าถึงความจริ ง
ผ่านภาพตัวแทนนันได้
้ ผ่านสายตาที่เต็มไปด้ วยคติของผู้สร้ างภาพตัวแทนเหล่านัน้ ถ้ าเช่นนันเรา
้
จะสามารถเข้ าถึงความจริงที่อยู่ “ข้ างหลังภาพ” ได้ อย่างไร สาหรับข้ าพเจ้ าการเข้ าถึงความจริงควร
เปิ ดโอกาสให้ เข้ าถึงได้ จากหลากหลายมุม มอง การผูกขาดให้ เข้ าถึงสื่ อจากทางเดียวจะทาให้
โอกาสในการเข้ าถึงความจริงนันถู
้ กปิ ดกันและบิ
้
ดเบือน และเแม้ เราอาจไม่มีทางเลือกในการเข้ าถึง
ความจริ งมากนัก ภาพตัวแทนเหล่านี ้ก็เป็ นเพียงไม่กี่ทางที่นาพาเราไปเข้ าใจโลกของความจริ งได้
แต่เราควรต้ องตระหนักรู้ ไว้ เสมอว่าภาพตัวแทนเหล่านันเต็
้ มไปด้ วยอุดมคติของผู้สร้ างที่ต้องการ
ชี ้นาหรื อครอบงาความคิดบางอย่างแก่เรา
คาถามที่พบภายหลังการนาเสนอผลงานมักเป็ นคาถามที่ม่งุ ประเด็นไปยังเรื่ องความ
เป็ นเพศที่สาม อาจเป็ นเพราะการใช้ ตวั ข้ าพเจ้ าเองที่เป็ นเพศชายแสดงเป็ นตัวละครที่เป็ นเพศหญิง
ทังที
้ ่ในความเป็ นจริงประเด็นการศึกษาไม่ได้ ม่งุ มาที่ประเด็นเรื่ องเพศที่สามแต่อย่างใด แต่ตงใจที
ั้ ่
จะมุ่งประเด็นมาที่เรื่ องสตรี เพศและชนชันมากกว่
้
า โดยข้ าพเจ้ าได้ พยายามแก้ ปัญหานีด้ ้ วยการ
เน้ น ไปที่ การสร้ างภาพตัวแทนของชนชัน้ นาโดยใช้ ตัวละคร “กี รติ” เป็ นเครื่ องมื อมากกว่าการ
มุ่งเน้ นสร้ างภาพตัวละคร “กี รติ” เพี ยงอย่างเดียว สังเกตได้ จ ากผลงานกี รติในยามผ่อนคลาย
อิริยาบถ กีรติเป็ นนักดนตรี สากล กีรติเป็ นนักประพันธ์ และภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 3 ซึ่งใช้
ขนาดภาพแบบ Long Shot คื อ ภาพขนาดกว้ า ง ประธานของภาพมี ข นาดเล็ ก แต่ก ลับ ไปเน้ น
องค์ประกอบอื่นๆให้ มีความสาคัญ เพิ่มมากขึน้ เช่น ฉากหลังที่ เป็ นสถาปั ตยกรรม หรื ออุปกรณ์
ประกอบฉากอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่ องเพศที่สามในผลงานชุดนี ้ก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มได้
ตีความต่อไปอีกได้
จากกระบวนการทั ง้ หมดท าให้ ข้ าพเจ้ าได้ มี โ อกาสศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แนวคิดเรื่ องการสร้ างภาพตัวแทน กระบวนการ
สร้ างสรรค์ ภ าพเคลื่ อ นไหวด้ วยเทคนิ ค cinemagraphs และ time lapse รวมไปถึ ง วิ ธี ก าร
สร้ างสรรค์ผลงานวิดีโอที่หลุดออกมาจากขนบของการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ แบบจอเดียว(single
channel)ที่ค้ นุ เคยมาสู่การสร้ างสรรค์ผลงานวิดีโอจัดวาง(video installation)ที่มีความสัมพันธ์กับ
พื ้นที่และผู้ชม ซึ่งทังหมดเป็
้
นกระบวนการสร้ างสรรค์ที่ข้าพเจ้ าไม่เคยทดลองทามาก่อนทาให้ เห็น
ถึงความเป็ นไปได้ ที่จะต่อยอดไปสร้ างสรรค์ผลงานอื่นๆที่ใช้ ผลงานในชุดนีเ้ ป็ นฐาน เช่น การนา
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ผลงานบางชิ ้นในชุดนี ้ไปแทรกแซงในพื ้นที่สาธารณะ การต่อยอดเป็ นภาพยนตร์ ขนาดยาว หรื อการ
สร้ างงานประติมากรรมที่เชื่อมโยงกับผลงานชุดนี ้ เป็ นต้ น
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