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การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีก็้เพ่ือสืบค้นถึง
แนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดับในช่วงปี ค.ศ. 1940 - 1970 กับความเช่ือมโยงในผลงาน
จิตรกรรมของซาลวาดอร์ ดาลี  และเพ่ือหาค าตอบในสญัลกัษณ์ต่างๆ และความหมายจากการ 
ตีความของดาลี ซึ่งได้รับอิทธิพลหลกัจากทฤษฎีเร่ืองจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ของ
ซิกมนุด์ ฟรอยด์ ในประเด็นเร่ืองจิตใต้ส านึกและการตีความความฝันกบัทฤษฎีสมัพทัธภาพทัว่ไป 
(General Theory of Relativity) ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีให้อิทธิพลส าคัญ
ส าหรับดาลี 

โดยในการวิจยันีไ้ด้แบง่กลุ่มเคร่ืองประดบัของดาลีออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ความฝันและ
จินตนาการ (Dream and Fantasy), ศาสนาและต านาน (Religious and Mythology) และ
ประติมากรรมเคร่ืองประดบั (Sculptural Jewelry) และแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบัของ
ดาลีซึ่งมีท่ีมาจากความศรัทธาในศิลปะสมัยเรอเนสซองส์ กอปรกับความต้องการแสดงออกซึ่ง
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ดาลี ได้ลีภ้ัยสงครามมาพักอาศัยอยู่ชั่วคราวท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงความสนใจท่ีจะ
ถ่ายทอดภาพความคิดจากงานจิตรกรรมซึ่งเป็น 2 มิติให้ออกมาเป็น 3 มิติ ผ่านการก าหนดส่วนท่ี
เป็นแก่นเร่ืองและการน าสญัลกัษณ์ต่างๆ มาใช้อย่างเป็นรูปแบบ ผสานเข้ากบัจินตนาการท่ีล า้ลึก
อนัมีท่ีมาจากแรงบนัดาลใจเร่ืองราวในความฝัน ความทรงจ าและจิตใต้ส านึก ซึ่งด้วยมุมมองและ
รูปแบบศลิปะของดาลีได้ให้อิทธิพลส าคญัตอ่ศลิปินหลากหลายสาขาจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 
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 This research is a qualitative research and the purpose of this research is to 
investigate the conceptual design study of Salvador Dali’s jewelry in 1940 – 1970 and 
the association between his painting and jewelry and to find out the symbol and 
meaning from Dali’s interpretation which strongly influenced by the Psychoanalytic 
Theory of Sigmund Freud and General Theory of Relativity of Albert Einstein. 

In this research characterized Salvador Dali’s jewelry into 3 groups of design 
arising from a dream and fantasy, religious and mythology, and a sculptural jewelry.  
And for the conceptual design of Salvador Dali’s jewelry was a result of love and faith in 
Renaissance Art together with a profoundly proud to express his Spanish root during his 
temporary moved to USA from a reason of war and from the intention of Dali to create 
his painting from 2 dimension into 3 dimension.  Furthermore, from his theme and 
systematic symbol that combined through his extraordinarily imagination which often 
inspired by a dream sequence, memory, and vision within his subconscious.  Thus from 
a significant of his viewpoint and artistic model has influenced artists in many field until 
now. 
 
 
 
Department of Art Theory                         Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ..........................................................          Academic Year 2013 
Thesis Advisor's signature ............................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กิตตกิรรมประกาศ 
 

สืบเน่ืองกับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ที่เก่ียวกับการศึกษาแนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดบักับ
ความเช่ือมโยงในผลงานจิตรกรรมของซาลวาดอร์ ดาลี  โดยเคร่ืองประดับเหล่านีผู้้ วิจัยมีโอกาสรู้จัก
อย่างจริงจงัจากการแนะน าของอาจารย์มาณพ อนัท าให้รู้สกึซาบซึง้ประทบัใจตัง้แต่แรกเร่ิมกระทัง่เกิด
เป็นความสนใจและมุ่งมั่น โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจและไตร่ตรองเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็น
เร่ืองราวที่มีศาสตร์ที่เก่ียวข้องอันหลากหลายส าหรับผู้ วิจัย รวมถึงเร่ืองการเดินทางสู่ต้นก าเนิด ณ 
ดินแดนคาตาลัน ประเทศสเปน ดังนัน้ส าหรับผู้ วิจัยจึงสามารถกล่าวได้ว่าจากจุดเร่ิมต้นจนถึง
ปลายทางในวิทยานิพนธ์นีล้้วนเป็นภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันผ่านท่านอาจารย์มาณพ อิศรเดช ผู้ที่ได้
ให้ค าแนะน าอนัทรงคณุค่า ให้การสนบัสนนุ ให้ก าลงัใจ โดยเฉพาะการให้ความเข้าใจและเมตตาอย่าง
เป่ียมล้น อนัเป็นสิง่ส าคญัส าหรับผู้วิจยัอย่างมากกระทัง่วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งสูจ่ดุหมาย 

และในการบรรลุจุดหมายในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้ วิจัยต้องน าองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบเข้าด้วยกันทัง้ด้านศิลปะทัง้ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม เคร่ืองประดับ การถ่ายภาพและ
ภาษา ซึง่สิง่เหลา่นีค้งไม่สามารถหลอมรวมให้เป็นหนึง่เดียวกนัได้ หากไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้
จากคณาจารย์ทกุท่านในภาควิชาทฤษฎีศิลป์ รวมถึงครูบาอาจารย์ต่างๆ ในทกุสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่
ได้ประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัผู้วิจยัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 

ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา บุญประกอบกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิและ
อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ที่กรุณาสละเวลา
และค าแนะน าอนัมีค่าส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

ขอขอบคณุเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยัศิลปากรทัง้เจ้าหน้าที่ของคณะ เจ้าหน้าที่ห้องสมดุ 
และที่บณัฑิตซึง่ได้ให้ความอนเุคราะห์ด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือ และค าแนะน าเป็นอย่างดีจากบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศสเปน จนท าให้การเดินทางท่ียาวไกลสามารถผ่านไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้ก าลังใจ การสนับสนนุและความอดทนมาตลอดช่วงระยะเวลา
การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงเพ่ือนร่วมรุ่นท่ีคอยช่วยเหลือและเพ่ือนท่ีรักและปรารถนาดีเสมอมา 
 และขอขอบคณุซาลวาดอร์ ดาลี ศิลปินที่สร้างสีสนัและต านานในโลกศิลปะท่ีท าให้ผู้วิจยั
ได้เปิดโลกทศัน์ทางศิลปะให้กว้างไกลในมมุมองและมิติที่ต่างไป ซึง่ผู้วิจยัจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ซาลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dalí) ศิลปินผู้ มีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จอย่างสูง

ในระดบัสากลผู้ เป็นหนึ่งในต านานของโลกศลิปะสาขาทศันศลิป์โดยเฉพาะในรูปแบบเซอร์เรียลิสม์ 
จนอาจกลา่วได้วา่ตวัตนของดาลีและความเป็นเซอร์เรียลิสต์เป็นสิ่งท่ีแยกกนัแทบไมอ่อก  

เราอาจกล่าวถึงกิลโยม อปอลลิแนร์ (Guillaume Apollinaire) ในฐานะผู้ ให้แนวคิด
และผู้บญัญัติค า“เซอร์เรียลิสต์” และเราอาจกล่าวถึงอองเดร เบรอตง (Andre Breton) ในความ
เป็นเจ้าลทัธิ ทว่าศิลปินคนส าคญัท่ีท าให้แนวคิดของโลกศิลปะเหนือจริงผู้ปลกุความเพ้อฝัน และ
จินตนาการอันฟุ้ งเฟ่ืองจากจิตใต้ส านึกให้ออกมาโลดแล่นอย่างเสรีโดยไร้ซึ่งพันธนาการทาง
ความคิด จากสงัคม วฒันธรรม หรือกรอบประเพณีใดๆ ให้เป็นท่ีรู้จกักระทัง่ได้รับความสนใจและ
ยอมรับจากคนทัว่โลกก็คือซาลวาดอร์ ดาลี   

ซาลวาดอร์ ดาลีประสบความส าเร็จทัง้ในด้านช่ือเสียง เงินทองและเกียรติยศ ซึ่งเกิด
จากทกัษะ ความสามารถในทางศลิปะท่ีได้รับการปพืูน้ฐานมาอยา่งมัน่คง โดยเม่ือประกอบรวมกบั
บคุลิกภาพ ตวัตนและแนวคิดท่ีสดุโตง่นัน่คือการคิดนอกกรอบ ความกล้าบ้าบิ่น เต็มเป่ียมไปด้วย
ความมุ่งมัน่และศรัทธาในสิ่งท่ีตวัเองท า สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัส าคญัในก้าวยา่งความส าเร็จอนั
ยิ่งใหญ่ของดาลี  ในด้านความเป็นปุถุชนซาลวาดอร์ ดาลีก็เป็นเช่นเดียวกับคนทัว่ไปคือมีความ
กลวั สบัสน ความรู้สึกโดดเด่ียวและกดดนั ทว่าสิ่งท่ีอาจแตกต่างไปก็คือเขาเลือกท่ีจะน าด้านมืด
หรือมุมมองท่ีไม่สวยงามเหล่านีม้าใช้เป็นพลงัในทางศิลปะ ก่อก าเนิดอาณาจกัรแห่งจินตนาการ
และการสร้างสรรค์ท่ีไร้ขอบ โดยการบรรลุความส าเร็จในการหลุดพ้นจากกรอบและข้อจ ากดัใดๆ 
ในโลกศิลปะนัน้จึงไม่ได้เกิดขึน้จากความรักในศิลปะเท่านัน้ หากเกิดจากความเพียรพยายาม 
ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า การเปิดรับศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายเท่าท่ีจะสามารถ
ขวนขวายเรียนรู้ได้ และน ามาประยกุต์สูแ่กนกลางศิลปะในตวัเขา อนัท าให้จกัรวาลศิลปะของดาลี
จงึเตม็เป่ียมด้วยเปลวไฟแหง่ความฝันและพลงัท่ีลกุโชนอยูแ่ทบตลอดเวลาจากแรงบนัดาลใจใหม่ๆ 
ซึ่งส่งผลให้งานศิลปะของดาลีมีคณุลกัษณะท่ีหล่อหลอมไว้ด้วยบุคลิกภาพและตวัตนของเขาได้
อยา่งโดดเดน่ชดัเจน  
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นอกเหนือจากความสามารถอนัโดดเด่นแล้ว ดาลียงัได้รับโอกาสท่ีดีตัง้แตว่ยัเด็กจาก
การได้ศกึษาศิลปะกบัรามอน ปีชอต (Ramon Pitchot) ศิลปินมากความสามารถท่ีเคยร่วมงานกบั
ศิลปินใหญ่อย่างปิกาสโซ (Picasso) ซึ่งเป็นผู้ น ากลุ่มคิวบิสซึม (Cubism) ร่วมกับจอร์จ บราค 
(Georges Braque) ในขณะนัน้รามอน ปีชอตจึงเป็นบคุคลท่ีดาลีเคารพนบัถือมากเน่ืองจากเป็นผู้
จดุไฟฝันและจินตนาการในโลกศลิปะของเขาให้โลดแลน่กว้างไกล 

และเม่ือดาลีก้าวสู่การเรียนศิลปะในระดบัอุดมศึกษา เขาจึงมีมุมมองท่ีล า้หน้ากว่า
เพ่ือนรุ่นเดียวกนัท่ีเพิ่งเร่ิมสร้างสรรค์งานศิลปะสมยัใหม ่ในขณะท่ีตวัเขามีโอกาสได้เร่ิมต้นไว้ตัง้แต่
วยัเยาว์ ด้วยองค์ประกอบเหล่านีจ้ึงท าดาลีสามารถพัฒนาศิลปะของเขาได้อย่างรวดเร็ว กระทั่ง
สามารถบรรลจุดุสงูสดุในสายงานหลงัจากการก้าวสูแ่วดวงเซอร์เรียลิสต์ได้ในเวลาไมน่าน 

ทว่าประเด็นส าคญัในการวิจยัครัง้นี ้ไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปท่ีความส าเร็จสูงสุดท่ีดาลี
ได้รับในชว่งเวลาการท างานแบบเซอร์เรียลิสต์ ทวา่ให้ความสนใจไปท่ีผลงานหลงัจากนัน้ เน่ืองจาก
ผู้วิจยัเล็งเห็นถึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ดาลีกล้าท่ีจะก้าวข้ามความส าเร็จในแนวทางศลิปะท่ีได้รับการ
ยอมรับนบัถือ และหันมาสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางของตวัเอง ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นจากการแยกตวั
ออกจากแวดวงเซอร์เรียลิสต์ด้วยข้อกล่าวหาท่ีรุนแรงจากอองเดร เบรอตง ผู้ เป็นเจ้าลัทธิท่ีว่า
แนวคิดอันสุดโต่งเกินไปของดาลีอาจเป็นความอันตรายส าหรับผู้ ท่ีลอกเลียน รวมทัง้ผลงานใน
ระยะหลงัท่ีขดัแย้งกบัแนวทางและอดุมการณ์แหง่เซอร์เรียลิสม์ 

เม่ือออกจากความเป็นสมาชิกกลุ่มเซอร์เรียลิสต์ในปี ค.ศ. 1939 ดาลีก็ได้เร่ิมต้นงาน
ใหม่ๆ อย่างหลากหลาย โดยหนึ่งในบทบาทท่ีท้าทายส าหรับการเป็นศิลปินของเขาก็คือ “งาน
ออกแบบเคร่ืองประดับ” ซึ่งเร่ิมขึน้ในปี ค.ศ. 1940 และสิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นค าตอบของเหตุผลว่า
สิ่งคญัท่ีสดุในชีวิตของดาลีไม่ใช่การเป็นศิลปินหรือได้ท างานศลิปะแต่คือการได้แสดงออกซึ่งความ
เป็นตวัตนของเขาในผลงานนัน่เอง และในงานวิจยันีน้ าเสนอคอลเลคชนัเคร่ืองประดบัของดาลีท่ี
ปัจจุบนัได้รวบรวมและจดัแสดงไว้ท่ีโรงละครและพิพิธภัณฑ์ดาลี (Teatro-Museo Dalí) ประเทศ 
สเปน 

ผลงานเคร่ืองประดบัเหล่านีจ้ึงเป็นประจกัษ์พยานส าคญั อนัแสดงให้เห็นถึงความรัก
ในศิลปะ การไม่ยอมจ านนตอ่พนัธนาการแห่งช่ือเสียงหรือความส าเร็จใดๆ ท่ีสดุท้ายต้องกลายมา
เป็นกรอบกักขังจินตนาการทางศิลปะ และยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในอีกก้าวย่างของการ
ท างาน ในขณะท่ียังสามารถคงไว้ซึ่งอตัลักษณ์แห่งตวัตนได้อย่างชัดเจนทัง้รูปแบบ เนือ้หาและ
ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ให้กลไกทางการตลาดมาเป็นตวัก าหนด ผลงานเหล่านีจ้ึงเป็นผลงานท่ี
น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับนกัศิลปะทัง้สาขาทศันศิลป์และสาขาอ่ืนๆ รวมทัง้บุคคลทัว่ไปในการท่ีจะ
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ก้าวข้ามข้อจ ากัดๆ และสามารถน าแนวคิดและมุมมองท่ีน่าสนใจของเหล่านีม้าประยุกต์สู่การ
ท างานสร้างสรรค์ศลิปะในแบบของตวัเองได้ 

ส าหรับประเด็นเร่ืองศิลปะใน “เคร่ืองประดบั” ก็อาจมีข้อสงสัยหรือถกเถียงท่ีว่าเป็น
ศลิปะหรือไม่ เพราะเม่ือกลา่วถึงศลิปะสาขาวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ซึง่เรามกัจะใช้เพ่ือกลา่วถึงงาน
จิตรกรรมและประติมากรรม ทว่าเราก็คงไม่อาจกล่าวได้ว่าจิตรกรรมและประติมากรรมทกุชิน้เป็น
งานศิลปะ เช่นเดียวกับผลงานเคร่ืองประดับของดาลีท่ีรังสรรค์ไว้นีซ้ึ่งน่าจะให้ค านิยามว่าเป็น 
“ประติมากรรมเคร่ืองประดบั” (Sculptural Jewelry) มากกว่า หากเราน าหลกัการท่ีว่า “อะไรคือ
ศิลปะ” ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ โครงสร้าง รูปทรง ผลงานไม่ได้ถูกก าหนดด้วย
การตลาด การไม่ผลิตเป็นจ านวนมาก ศิลปินมีความอิสระในการสร้างงานการแสดงออก และมี  
อัตลักษณ์ เราก็จะเห็นความเป็นศิลปะในผลงานออกแบบของซาลวาดอร์ ดาลี ท่ีเรียกว่า
เคร่ืองประดบัเพียงเพราะมีหน้าท่ีการใช้งาน เคล่ือนท่ีได้ง่าย และใช้วสัดสุร้างงานท่ีไม่ใช่ประเพณี
เทา่นัน้ 

ปัจจุบนัท่ีการเดินทางแห่งโลกศิลปะก้าวสู่ความร่วมสมยั (Contemporary) หรือหลงั
สมยัใหม่ (Postmodern) เราจะเห็นการท างานของศิลปินท่ีหลากหลาย และเปิดกว้างสู่ความเป็น
ส่ือผสม (Mixed Media) หรือเทคนิคผสม (Mixed Technique) ท าให้เราได้เห็นการเดนิทางอนัยาว
ไกลของเส้นทางศิลปะจากการแผ้วถางหนทางโดยศิลปินรุ่นก่อน กระทัง่น าศิลปะสู่การผสานกัน
อย่างหลากหลาย จนอาจกลา่วได้ว่าจิตรกรรมไมจ่ าเป็นต้องเป็นเพียงผ้าใบกบัสีหรือประตมิากรรม
ท่ีไม่เป็นเพียงส าริดหรือหินเท่านัน้   ดังนัน้ในมุมมองของผู้ วิจัยจึงเห็นว่าผลงานออกแบบ
เคร่ืองประดบัของซาลวาดอร์ ดาลีในงานวิจยันีก็้ไม่ได้เป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือการพาณิชย์ หากเป็น
ประติมากรรมขนาดเล็กท่ีมีหน้าท่ีการใช้งานและใช้วัสดสุร้างงานท่ีเป็นวสัดทุางเลือกคือโลหะมีคา่
และรัตนชาตเิป็นวตัถดุบินัน่เอง 

จากประเด็นตา่งๆ ท่ีได้กล่าวมานีเ้ป็นสิ่งท่ีผู้วิจยัเห็นความส าคญัและความนา่สนใจใน
การท่ีจะเข้าไปศึกษารายละเอียด โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความเช่ือมโยงกันระหว่างผลงาน
เคร่ืองประดบักับจิตรกรรม และผู้ วิจัยมีความเช่ือมั่นว่างานวิจัยชิน้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
เน่ืองจากมีประเด็นท่ีน่าสนใจมากมายทัง้ในเร่ืองแนวคิดแบบเซอร์เรียลิสต์ท่ียังปรากฏอยู่ใน
เคร่ืองประดบั กบัความเช่ือมโยงกบัผลงานจิตรกรรมท่ีโดง่ดงัหลายชิน้ของดาลีอนัเป็นท่ีมาในการ
ออกแบบ นอกจากนัน้ยงัมีประเดน็เร่ืองสญัลกัษณ์ตา่งๆ และการตีความรหสันยัอนัเป็นเอกลกัษณ์
ท่ีศิลปินสร้างสรรค์ขึน้มาทัง้ในช่วงการท างานจิตรกรรมและการท าเคร่ืองประดบั รวมทัง้รูปแบบ 
แนวคดิ องค์ประกอบทางศิลปะ และองค์ความรู้ตา่งๆ ท่ีน าเสนอผ่านมมุมองของดาลีอนัท าให้การ
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ออกแบบเคร่ืองประดบัของดาลี มีการผสานกันอย่างลงตวัของศาสตร์และศิลป์ทัง้ด้านจิตรกรรม
และประติมากรรม รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ให้ออกมาโลดแล่นเป็น
รูปธรรมทางความคิดได้อย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะการได้เข้าไปศึกษาถึงอิทธิพล แรงบนัดาลใจ อัน
น ามาซึ่งพลังท่ีไร้ขีดจ ากัดและจินตนาการท่ีไร้ขอบเขตของดาลีมีกระบวนการและท่ีมาอย่างไร 
กระทัง่สามารถให้อิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมสูศ่ลิปินและผู้ รักในงานศลิปะได้ในทัว่ทกุมมุโลก 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดบักับผลงานจิตรกรรม
ของซาลวาดอร์ ดาลี 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการทางความคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ รวมทัง้ปัจจัย
แวดล้อมอนัน ามาซึง่ผลงานเคร่ืองประดบัในคอลเลคชนั นี ้

3. เพ่ือศกึษาสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในผลงานและการตีความหมาย 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ศกึษาเคร่ืองประดบัของซาลวาดอร์ ดาลี ในคอลเลคชนั ซึ่งรวบรวมและจดัแสดง
ไว้ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี ในเมืองฟิกูเรส ประเทศเสปน อนัเป็นผลงานสร้างสรรค์ในช่วงปี 
ค.ศ. 1940 – 1970 

2. ในด้านผลงานจิตรกรรมผู้วิจยัจะคดัเลือกเฉพาะผลงานท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง
กบัเคร่ืองประดบัโดยพิจารณาจากรูปแบบ แนวคิดและเนือ้หา ประกอบกบัหลกัฐานทางเอกสารท่ี
บันทึกความเช่ือมโยง และคัดเลือกเฉพาะผลงานท่ีดาลีสร้างสรรค์ไว้ในช่วงก่อนการออกแบบ
เคร่ืองประดบัเทา่นัน้ในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยง 

3. ในแง่สัญลักษณ์ ท่ีปรากฏในผลงาน ผู้ วิจัยมุ่ งเน้นไปยังสัญลักษณ์ ท่ี ส่ือ
ความหมายโดยการตีความในมมุมองของซาลวาดอร์ ดาลี 

4. การพิจารณาแนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดบัรวมทัง้ผลงานจิตรกรรมนัน้ ผู้วิจยั
มุ่งประเด็นไปในทางความคิดท่ีปรากฏในผลงาน โดยไม่ได้เน้นไปในทางเทคนิคและวิธีการสร้าง
งาน 

5. ทฤษฎี ท่ีจะน ามาประกอบการวิ เคราะห์ผลงาน คือทฤษฏีจิตวิ เคราะห์ 
(Psychoanalytic Theory) ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ในประเด็นเร่ืองจิตใต้ส านึก
และการตีความความฝัน กับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Theory of Relativity) ของ 
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อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีให้อิทธิพลส าคัญส าหรับดาลีซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ทฤษฎีสัมพัทธภำพทั่วไป (General Theory of Relativity) 
ทฤษฎีพลิกประวัติศาสตร์โลกของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์

ทฤษฎีอจัฉริยะชาวเยอมนัเชือ้สายยิวผู้กล้าล้มทฤษฎีและความเช่ือเร่ืองแรงโน้มถ่วงโลก อนัน ามา
ซึง่ความเปล่ียนแปลงมากมายทางวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจบุนั และเป็นทฤษฎีท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ
ในผลงานส าคญัหลายชิน้ของดาลี 

รวมถึงสมการ E=mc2 ท่ีโด่งดงัของไอน์สไตน์ โดยค่า M คือมวล ซึ่งมาจากความเร็ว
และพลังงาน E คือพลังงานและ C คือ ความเร็วแสง อันหมายถึงพลงังานเปล่ียนเป็นสสารและ
สสารเปล่ียนเป็นพลังงานได้ อนุภาคของสสารท่ีเล็กท่ีสุดจะมีพลังงานจ านวนมหาศาลซึ่ง
ปลดปล่อยได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งเป็นสมการท่ีไขปริศนาเร่ืองการเปล่ียนแปลงระหว่างสสาร
กบัพลงังานและพลงังานมหาศาลแฝงอยูภ่ายใน และยงัเป็นภาพแรกท่ีได้เห็นอ านาจของอะตอม 

ทฤษฎีสมัพทัธภาพทัว่ไปมีเร่ืองเวลาเข้ามามีบทบาทส าคญั ซึ่งไอน์สไตน์อธิบายเร่ือง
เวลาและแรงโน้มถ่วง โดยแรงโน้มถ่วงเป็นพลงังานมหาศาลท่ีมองไมเ่ห็นทว่ายึดโยงทกุสิ่งทกุอย่าง
ให้อยู่ด้วยกนั แรงโน้มถ่วงมีอยู่ทกุหนทกุแห่งท าให้เรายึดติดพืน้ ท าให้ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ด้วยกัน
และยึดเหน่ียวระบบสุริยะจกัรวาล แรงดึงดูดจากวตัถุขนาดใหญ่อย่างดาวเคราะห์ ดวงดาวและ
หลุมด าท าให้ท่ีว่างโก่งงอได้ ในขณะท่ีท่ีว่างและเวลา (Space and Time)1 ซึ่งเช่ือมโยงกันจนเป็น
หนว่ยเดียวกนั ดงันัน้หากท่ีวา่งคดงอเวลาก็คดงอตามไปด้วย 

ไอน์สไตน์ยงัใช้ทฤษฏีสมัพทัธภาพแสดงความสัมพันธ์ของแสง เวลา และพืน้ท่ี2 ซึ่ง
สรุปได้ว่าเวลาทัว่เอกภพเดินไปไม่เท่ากนัขึน้อยู่กับความเร็ว ยิ่งเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสงู เทียบเท่า
กับความเร็วแสงจะท าให้เวลาเดินช้าลง ซึ่งเป็นกฎเร่ืองแรงดึงดูด ท่ีว่างและเวลา เวลาจึงเป็น
เสมือนมิตขิองอวกาศไมใ่ชส่ิ่งท่ีแยกขาดจากกนัอีกตอ่ไป 

                                                             
1 ท่ีวา่งในท่ีนีห้มายถึงท่ีวา่งในอวกาศ ซึง่เม่ือหลอมรวมกบัเวลากลายเป็นกาลอวกาศ 

ในความเป็นไปของสิ่งท่ีเกิดขึน้ในจกัรวาล ซึง่มีมิตมิากขึน้  
2 ท่องโลกกว้ำง, “ไอน์สไตน์ (ตอน2)”, ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส , 16 

พฤศจิกายน 2553. 
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ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ (Psychoanalytic Theory) ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud) 

ซิกมนุด์ ฟรอยด์ ได้เปรียบแผนภมูิแหง่จิตใจคนไว้เป็น 2 สว่น ส าคญัดงันี ้
1. จิตส านกึ (Conscious mind) ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเราตระหนกัรู้ 
2. จิตใต้ส านึกหรือจิตไร้ส านึก (Unconscious mind) เป็นแหล่งเก็บความปรารถนา

ขัน้พืน้ฐานท่ีเกิดขึน้โดยสัญชาติญาณและแรงกระตุ้ น  ท่ีถูกกักเก็บไว้โดยมีจิตก่อนส านึกหรือ 
(Preconscious) ซึ่งเป็นส่วนท่ีอยู่ตรงกลางระหว่าง conscious mind กับ unconscious mind ท า
หน้าท่ีไกลเ่กล่ีย ประนีประนอมระหวา่ง 2 สภาวะนี ้

โดยจิตใต้ส านกึเป็นสิ่งท่ีฝังลึกอยู่ภายในจิตใจและมีการเก็บกดไว้ด้วยสาเหตตุา่งๆ ไม่
ว่าจะเป็นความหวาดกลัวหรือความรู้สึกเจ็บปวด ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนเกินกว่าจะ
ยอมรับได้ ซึ่งฟรอยด์เช่ือว่าความรู้สึกเหล่านึจ้ะถูกกักขังไว้ในจิตใต้ส านึกโดยผ่านกระบวนการ   
อดกลัน้ หกัห้ามใจ หรือปิดบงั อ าพรางจนลืมตวัไปชัว่ขณะและแสดงออกเม่ือพลัง้เผลอ 

ฟรอยด์ได้เน้นย า้ให้เห็นถึงความส าคญัของจิตใต้ส านึกและข้อสมมติฐานในทฤษฎี
พืน้ฐานของเขาท่ีกล่าวถึงจิตใต้ส านกึอนัเป็นสิ่งท่ีควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ในระท่ีดบัสงูมากจน
เกินกว่าท่ีจะคาดเดาได้ และโดยแท้จริงแล้วเป้าหมายของการวิเคราะห์ทางจิตก็เพ่ือท่ีจะท าให้จิตไร้
ส านกึกลบัมาสูจ่ิตส านกึ 

โดยในการวิเคราะห์ความฝัน เป็นหนทางส าคัญในการน าไปสู่สภาวะจิตไร้ส านึก 
เน่ืองจากในความฝันการปกป้องตวัเองของอีโก้ (Ego) จะท าหน้าท่ีลดลง ดงันัน้สิ่งท่ีเก็บกดสะสม
ไว้ ๆ จงึกลบัคืนมาสูก่ารตระหนกัรู้ ทวา่อยูใ่นรูปแบบท่ีบดิเบือนไป 

ความฝันจึงท าหน้าท่ีส าคัญทัง้ส าหรับจิตไร้ส านึก และยังช่วยให้สืบค้นได้ถึงการ

ท างานของจิตไร้ส านกึ ในการตีความของฟรอยด์ เขาพิจารณาว่าหน้าท่ีส าคญัของความฝันคือการ

เตมิเตม็ความปรารถนา โดยได้จ าแนกประเภทของความฝันออกเป็น 2 ส่วนส าคญันัน่คือ 1. ความ

ฝันซึ่งมีเนือ้หาสาระท่ีปรากฎออกมาอย่างชดัเจน (ซึ่งเจ้าของความฝันจดจ าได้) โดยท่ีความฝันท่ี

เปิดเผยนัน้มกัเป็นเร่ืองราวอนัมีท่ีมาจากเหตกุารณ์ตา่งๆ ในวนันัน้กบั 2. ความฝันท่ีมีสาระส าคญัท่ี

ซอ่นอยูใ่นรูปสญัลกัษณ์ตา่งๆ และกระบวนในการแปลสาระส าคญัของความปรารถนาท่ีซอ่นอยูใ่น

ความฝันให้เข้าใจเรียกว่า Dream-Work ซึ่งเป็นการแปรสภาพความปรารถนาท่ีต้องห้ามให้มาสู่

รูปแบบท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่จิตใจ ชว่ยลดความวิตกกงัวล  
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โดยฟรอยด์จะใส่ใจในสัญลักษณ์ ท่ีเป็นส่วนตัวมากกว่าสัญลักษณ์สากล ซึ่ง

สญัลักษณ์ส่วนตวันีท่ี้ปรากฎในความฝันนี ้ไม่อาจตีความให้เข้าใจเนือ้หาสาระอย่างแจ่มชัดได้ 

นอกจากต้องเข้าใจเหตกุารณ์ตา่งๆ และสภาวะแวดล้อมรอบตวัของคนผู้นัน้ 

 
ขัน้ตอนของกำรศึกษำ 

1. รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลงานและคดักรอง 
2. จดักลุม่เคร่ืองประดบัโดยแยกจากรูปแบบ แนวคิด และช่วงเวลา 
3. จบัคูเ่คร่ืองประดบักบัผลงานจิตรกรรม 
4. เดนิทางไปศกึษาผลงาน บนัทกึภาพ และรวบรวมข้อมลูเคร่ืองประดบัของดาลีท่ี

ประเทศสเปน รวมทัง้พิพิธภณัฑ์ศลิปะท่ีเก่ียวข้อง 
5. น าข้อมลูมาวิเคราะห์ หาผลสรุป และเรียบเรียงงานวิจยั 
6. น าเสนอรายงานวิจยั 
7. จดัท าเอกสารต้นฉบบัเป็นรูปเลม่ ด าเนินการจดัพิมพ์เพ่ือเผยแพร่เป็นผลงานวิจยั

ท่ีสมบรูณ์ 
 
วิธีกำรศึกษำ 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิดในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับของซาลวาดอร์ ดาลีในช่วงปี ค.ศ. 1940 – 1970 จากนัน้จึงหาความ
เช่ือมโยงในผลงานจิตรกรรมของดาลี โดยมีกระบวนการหาข้อมลูเพื่อประกอบการวิจยัและข้อสรุป
ส าหรับการวิเคราะห์ผลงานดงัตอ่ไปนี:้- 

1. รวบรวมผลงานเคร่ืองประดบัของซาลวาดอร์ ดาลีท่ีจดัแสดงไว้ในโรงละครและ
พิพิธภัณฑ์ดาลีและหาความเช่ือมโยงกับผลงานจิตรกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การคดัเลือกผลงาน
จิตรกรรม ตามท่ีได้ระบไุว้ในขอบเขตการวิจยั 

2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดต่างทัง้ในประเทศไทย ประเทศสเปน และจากท่ี
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ท่ีจัดแสดงผลงานของดาลีในประเทศสเปน รวมถึง ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อัน
รวมถึง นิตยสาร วารสารศิลปะ ข้อเขียนในสูจิบตัรท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลประกอบจากเวบไซต์ท่ี
เป็นทางการในการรวบรวมผลงานของดาลี 
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3. น าข้อมลูทางเอกสารท่ีได้มาศกึษาและคดักรอง จากนัน้ก็จะเร่ิมกระบวนการวิจยั
ภาคสนาม โดยการเดินทางไปศึกษาผลงานในพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงผลงานของดาลีในประเทศ
สเปน โดยเฉพาะท่ีโรงละครและพิพิธภัณฑ์ดาลี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเคร่ืองประดับและ
จิตรกรรมส าคญั ของดาลีซึ่งตัง้อยู่ท่ีเมืองฟิกเูรสและท่ีพิพิธภัณฑ์บ้านซาลวาดอร์ ดาลี (Salvador 
Dali Museum-House) ในปอร์ต ยีกัต(Portlligat), กาดาเกส (Cadaqués) เดินทางไปชมผลงาน
จิตรกรรมของดาลีในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และผลงานของศิลปินสเปนท่ีให้อิทธิพลกับดาลีได้แก่ท่ี
พิพิธภัณฑ์ปราโด (Museo Nacional del Prado), พิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติ เรย์นา โซเฟีย 
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), พิพิธภัณฑ์ติสเซน บอร์เนมิสซา (El Museo de 
arte Thyssen-Bornemisza) ในมาดริด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาตาลันยา (Museu Nacional d'Art 
de Catalunya), พิพิธภัณฑ์ปิกาซโซ (Museu Picasso), มูลนิธิ โคอนั มิโร (Fundació Joan Miró) 
เย่ียมชมสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี (Antoni Gaudí) สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ชาวสเปนเชือ้สาย  
คาตาลันท่ีให้แรงบนัดาลใจส าคญักับดาลีได้แก่ท่ีมหาวิหารลา ซากราดา ฟามิเลีย (La Sagrada 
Família) บ้านมิลา (Casa Mila’ หรือ La Predrera), บ้านบัตโล (Casa Batlló) และบ้านพักของ
เกาดีท่ีสวนสาธารณะกเูอล (Park Güell) ในบาร์เซโลน่า เป็นต้น รวมถึงการเย่ียมชมสถานท่ีส าคญั
ซึง่เป็นความทรงจ าและให้แรงบนัดาลใจทางศิลปะกบัดาลีโดยเฉพาะท่ี ปอร์ตยีกตั กาดาเกส แคป 
เด เครอสุ (Cap de creus) เป็นต้น  โดยท าการบนัทกึภาพและรวมรวมข้อมลูด้านเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
บทสมัภาษณ์ตา่งๆ ซึง่บนัทกึเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง 

4. จากนัน้น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ในหลกัการ ท่ีมา เหตผุล รูปแบบ เนือ้หา 
แนวคิด องค์ประกอบศิลป์ จินตนาการ อิทธิพล แรงบันดาลใจ รวมทัง้แนวทางและวิธีการ
สร้างสรรค์ โดยใช้หลกัการทางศิลปะประกอบกบัทฤษฎีของซิกมุนด์ ฟรอยด์ โดยในการวิเคราะห์
จะใช้ความรู้ทางศิลปะจากการศึกษาและค้นคว้าในมหาวิทยาลัย รวมถึงความรู้จากการศึกษา
เร่ืองเคร่ืองประดับ และประสบการณ์การท างานออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับของผู้ วิจัยมา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมลู 
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https://www.salvador-dali.org/museus/portlligat/en_index.html
https://www.salvador-dali.org/museus/portlligat/en_index.html
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.museodelprado.es%2Fen&ei=j3FPU4S9DMbprAfj3oCgBg&usg=AFQjCNHkQxYdCsSJ7Fa0XyY5huNdHv2VPg&bvm=bv.64764171,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CF4QFjAL&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMuseo_Nacional_Centro_de_Arte_Reina_Sof%25C3%25ADa&ei=OHJPU4GQA86FrAfBwoGADA&usg=AFQjCNEpenZXtgEqSYw_fq-dvnrPTmyBHw&bvm=bv.64764171,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.museothyssen.org%2F&ei=fnJPU-7vJMaFrQfl6oCABw&usg=AFQjCNH0evRfdem5yCHKOrs6Bal1nOz1Kg&bvm=bv.64764171,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.museothyssen.org%2F&ei=fnJPU-7vJMaFrQfl6oCABw&usg=AFQjCNH0evRfdem5yCHKOrs6Bal1nOz1Kg&bvm=bv.64764171,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mnac.cat%2F&ei=u3JPU5ScBIGNrQfWyYDgAg&usg=AFQjCNEjZgKH5w6vKfaPY2JgvaJmF9_TCA&bvm=bv.64764171,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mnac.cat%2F&ei=u3JPU5ScBIGNrQfWyYDgAg&usg=AFQjCNEjZgKH5w6vKfaPY2JgvaJmF9_TCA&bvm=bv.64764171,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fth-th%2Fhotels-near-musee-picasso%2Fattractions%2Fantibes-fr.html&ei=mwd4U_jUH4usrAeu7oGgAw&usg=AFQjCNFx0kW5MX0NQL7MFs4-1PFYjZznNg&bvm=bv.66917471,d.bmk&cad=rja
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMuseu_Picasso&ei=QHNPU4mePISCrAfMmYD4Ag&usg=AFQjCNGaITGbyvaq0xj0dz_aSnBEijE7sA&bvm=bv.64764171,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundaciomiro-bcn.org%2F%3Fidioma%3D2&ei=lnNPU-bJNYSIrgeJloCADw&usg=AFQjCNFxo9W7OzTPxHKKZLlIC-K6vo6JVQ&cad=rja
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.lapedrera.com%2F&ei=WXRPU62AJY_PrQeEiYD4Cw&usg=AFQjCNEpz2GdJaTzDYC6J3i-mFzHUuxmoQ&cad=rja
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CGwQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.co.uk%2FAttraction_Review-g187497-d190629-Reviews-La_Pedrera_Mila_House_Casa_Mila-Barcelona_Catalonia.html&ei=WXRPU62AJY_PrQeEiYD4Cw&usg=AFQjCNEvfkDIJLtjyq6xWuO5LgofBi6Ccw
http://en.wikipedia.org/wiki/Park_G%C3%BCell
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แหล่งข้อมูล 
1. จากการค้นคว้าในต าราทางศลิปะในห้องสมดุมหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัง้ในประเทศ

ไทยและห้องสมดุในพิพิธภณัฑ์ท่ีประเทศสเปน รวมถึงหอสมดุแหง่ชาติ และห้องสมดุเอกชนตา่งๆ  
2. หนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบั ซาลวาดอร์ ดาลีท่ีรวบรวมจากประเทศสเปน 
3. ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีจัดแสดงผลงานของดาลีและเอกสารต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 
4. ข้อมลูจากเวบไซต์ท่ีเป็นทางการเช่นของพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงผลงานของดาลีเป็น

ต้น 
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บทที่ 2 

พืน้ฐานชีวิตและตัวตนของ ซาลวาดอร์ ดาลี 
 

ซาลวาดอร์ เฟลิ เป คาซินโต ดาลี อิ โดเมเนค (Salvador Felipe Jacinto Dalí i 
Domenech) เกิดวัน ท่ี  11 พฤษภาคม ค .ศ . 1904 ท่ี เมืองฟิกู เรส  (Figueres) ซึ่ งตั ง้อยู่ ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนบริเวณชายแดนติดกับฝร่ังเศสในแคว้นคาตาโลเนีย เป็น
บุตรชายคนท่ีสองของซาลวาดอร์ ดาลี กูซี (Salvador Dalí Cusí) และเฟลิปา โดเมเนค เฟร์เรส 
(Felipa Domènech Ferrés) น้องสาวช่ือ อนา มาเรีย (Ana Maria) ช่ือซาลวาดอร์ เฟลิเป คาซินโต 
(Salvador Felipe Jacinto) ของดาลีได้รับถ่ายทอดมาจากพ่ีชายคนโตซึ่งเสียชีวิตไปตัง้แต่อายรุาว 
3 ขวบ โดยเสียชีวิตในชว่งท่ีมารดาเร่ิมตัง้ครรภ์ดาลี บิดามารดาของเขาจึงมีความเช่ืออย่างแรงกล้า
ว่า วิญญาณของบุตรชายคนแรกได้กลบัมาเกิดใหม่เป็นดาลีและมอบช่ือพ่ีชายให้กับเขา การเกิด
มาของดาลีจึงเป็นการปลอบประโลมจิตใจท่ีสิน้หวงัของบิดามารดาจากความรู้สึกสูญเสียลูกชาย
คนโตผู้ เป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของพอ่แม่ 

บดิาของดาลีเป็นผู้ ท่ีมีฐานะทางสงัคมของเมืองฟิกเูรส มีอาชีพเป็นทนายความของรัฐ 
ผู้ มีบคุลิกภาพเข้มงวดจริงจงัและมีอ านาจ อีกทัง้ยงัมีความคาดหวงัในตวัลกูชายคนเดียวคอ่นข้าง
สงูจึงให้การดแูลดาลีอย่างเป็นพิเศษ ทว่าสิ่งเหล่านีก้ลบัท าให้ดาลีมีความรู้สึกหวาดกลวัต่อบิดา
จนกลายเป็นความต่อต้านและเป็นช่องว่างท่ีเพิ่มขึน้ เขาจึงมักหลบไปแสวงหาความอบอุ่นและ
ออ่นโยนจากผู้ เป็นมารดาและพี่เลีย้งท่ีตามใจเขามากกว่า 

อย่างไรก็ตามช่วงชีวิตวยัเด็กของดาลีคอ่นข้างอบอุ่น และช่วงเวลาท่ียงัคงกระจ่างชดั
นี ้ล้วนเป็นสิ่งท่ีพิเศษและเป็นพลงัส าคญัส าหรับดาลีทัง้เร่ืองราวท่ีเป็นจริงความฝันและจินตนาการ
ท่ีตราตรึงอยู่ในใจเขา เร่ืองราวความสมัพนัธ์ในครอบครัวท่ีกลายเป็นเบ้าหลอมส าคญัในขบวนการ
ศลิปะอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของเขาในเวลาตอ่มา 

 
เมืองกาดาเกส 

นอกจากบ้านท่ีดาลีเกิดและเติบโตในเมืองฟิกเูรสแล้วครอบครัวของเขายงัมีบ้านพกัใน 
กาดาเกส1 โดยช่วงวนัหยดุฤดรู้อนหรือในวนัว่างเป็นเวลาท่ีเขาและครอบครัวมกัจะมาพกัผ่อนและ
                                                             

1 กาดาเกสเป็นเมืองท่ีอยู่ในดินแดน เอมปอร์ดา (Empordà) ตอนบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของจงัหวดัจิโรนา (Girona) เชน่เดียวกบัเมืองฟิกเูรส 

   ส
ำนกัหอ
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http://en.wikipedia.org/wiki/Alt_Empord%C3%A0
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ใช้เวลาร่วมกนัท่ีบ้านพกัชายทะเลซึง่ตัง้อยู่ใกล้หมู่บ้านชาวประมงในกาดาเกส เมืองริมอ่าวทางฝ่ัง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาตาโลเนีย และดาลียงัคงผกูพนักบัช่วงเวลาเหล่านีต้ราบจนชัว่ชีวิต ซึ่ง
เห็นได้จากการท่ีดาลีได้เลือกท่ีน่ีเป็นบ้านเพ่ือสร้างครอบครัวกับกาลา (Gala) ภรรยาอนัเป็นท่ีรัก
และคูชี่วิตของเขา จากกระท่อมเหนือชายหาดในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แห่งปอร์ตยีกัต ซึ่งพวก
เขาได้ปรับเปล่ียนให้เป็นบ้านพกัถาวร สถานท่ีหลบลีสู้่ความสนัโดษในดินแดนท่ีดาลีคิดว่างดงาม
ท่ีสดุในโลก 

ในวัยเยาว์ดาลีหลงใหลด่ืมด ่ากับภาพภูมิประเทศแห่งนี  ้ท่ีราบขนาดใหญ่แห่ง         
เอมปอร์ดา ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเมืองและชายหาดฝ่ังคาตาโลเนียอนัเต็มไปด้วยทุ่งมะกอก เชิงผาและ
โขดหินท่ีดแูห้งแล้ง สิ่งเหล่านีจ้ึงมักปรากฏอยู่ในผลงานต่างๆ ของดาลีราวกับเป็นความทรงจ าท่ี
คุ้ นเคยและยังคงงดงามอยู่ในใจของดาลีเสมอ โดยเขามักถ่ายทอดภาพเหล่านีอ้อกมาในท่ี
บรรยากาศท่ีดเูวิง้ว้างและอารมณ์อนัโดดเด่ียว หดหู่  องค์ประกอบเช่นนีไ้ม่เพียงท าหน้าท่ีเป็นฉาก
ประกอบในภาพ แต่ยังแสดงถึงเร่ืองราว ภาพตวัแทนท่ีส่ือถึงปริศนา ความคิดท่ีเป็นรหัสนัยของ  
ดาลีและเขามกัจะน าภาพความรัก ความประทบัใจและความทรงจ าเหล่านีม้าถ่ายทอดสู่ผลงาน
ศลิปะมากมายตลอดชว่งชีวิตของเขา 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ชายหาดฝ่ังคาตาโลเนียซึง่เตม็ไปด้วยไปด้วยทุง่มะกอก 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีกาดาเกส, สเปน 
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ภาพท่ี 2 โขดหินท่ีดแูห้งแล้งและรูปร่างประหลาด หนึง่ในแรงบนัดาลใจในงานศลิปะของดาลี 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีกาดาเกส, สเปน 

 

 
 

ภาพท่ี 3 บรรยากาศท่ีสขุสงบของผืนน า้ ท้องฟ้า และธรรมชาตท่ีิดแูปลกตาทัง้รูปทรงและสีสนัซึง่
เป็นภาพภมูิประเทศท่ีประทบังดงามตราตรึงอยูใ่นใจของดาลี 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีกาดาเกส, สเปน 
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ภาพท่ี 4 กาดาเกส  
เมืองริมอา่วซึง่เป็นส่วนหนึง่ของคอสตา บราวา (Costa Brava)  
ทางฝ่ังทะเล เมดเิตอร์เรเนียน 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีกาดาเกส, สเปน 

 
ความทรงจ าท่ีชัดเจนในวัยประถม แหล่งข้อมูลทรงพลังทางศิลปะ 

เม่ืออาย ุ4 ขวบ ดาลีได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนอนบุาลของรัฐประจ าเมือง ทวา่ท่ีน่ีไม่ได้ท าให้
การศกึษาของเขาก้าวหน้ามากนกัเขาจึงเพียงปลอ่ยเวลาให้ผ่านไปวนัๆ กบัการฝันกลางวนั  ดงันัน้
เม่ือดาลีอาย ุ6 ขวบ บดิาจงึย้ายเขามาเรียนท่ีโรงเรียนเอกชนในท้องถ่ินซึง่ด าเนินการโดยบาทหลวง 
คริสเตียนท่ีน่ีดาลีได้เรียนภาษาฝร่ังเศสอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมส าคัญในการไปใช้ชีวิต
ศลิปินท่ีประเทศฝร่ังเศสในเวลาตอ่มา 

โดยภาพตา่งๆ ท่ีโรงเรียนประถมก็ยงัคงชดัเจนอยู่ในความทรงจ าของดาลีไม่ว่าจะเป็น
รูปทรงหรือพืน้ผิวตา่งๆ ท่ีเขาสร้างสรรค์ไว้ ต้นไซเปรส2ท่ีเห็นอยู่เสมอเม่ือมองออกไปนอกหน้าตา่ง
ห้องเรียน ภาพจ าลองผลงานท่ีเก่ียวกับเร่ืองราวชีวิตชนบท “The Angelus” ของฌอง ฟรองซัว     
มีเยต์ (Jean-François Millet)3ซึ่งแขวนอยู่บนผนงัระหว่างทางเดินไปห้องเรียนและรูปพระเยซูถูก
                                                             

2 ไซเปรส (Cypress) ต้นไม้จ าพวกสนท่ีมกัปรากฏให้เห็นเสมอในผลงานตา่งๆ ของ  
ดาลี 

3 จิตรกรฝร่ังเศสซึ่งสร้างสรรค์ผลงานในแนวธรรมชาตินิยมและสัจนิยม ผู้ ให้แรง
บนัดาลใจส าคญัแกด่าลี 
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ตรึงบนไม้กางเขน สิ่งเหลา่นีไ้ด้ซมึซบัเข้าสูจ่ิตใต้ส านึกของดาลีและก่อเกิดเป็นขมุพลงัส าคญัในการ
สร้างสรรค์ศลิปะของเขา 

 
รามอน ปีชอต บุคคลส าคัญท่ีให้การสนับสนุนศิลปะของดาลี 

แม้ว่าจะปรับตวัเข้ากับโรงเรียนใหม่ได้ดีขึน้อย่างไรก็ตาม ดาลีก็ยังคงไม่ชอบชีวิตท่ี
ต้องถูกจ ากัดมากนกัเน่ืองจากดาลีค่อนข้างจะเป็นผู้ ท่ีต่อต้านระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เขาจึง
เฝ้ารอคอยเวลาในช่วงวนัหยุดฤดรู้อนท่ีกาดาเกสเพ่ือท่ีจะได้การวาดภาพภูมิประเทศและชายฝ่ัง
ทะเลคาตาโลเนียอนังดงามอยา่งเสรี 

ดาลีมีความสนใจและทุ่มเทให้กับการวาดภาพมาตัง้แต่เด็ก โดยในการมาพักผ่อน
ตากอากาศท่ีกาดาเกสในช่วงปี ค.ศ. 1916 ได้กลายเป็นก้าวยา่งส าคญัทางศลิปะของดาลีจากการ
มีโอกาสได้ศึกษาศิลปะกับรามอน ปีชอต ศิลปินสายอิมเพรชชันนิสต์ (Impressionist) ท่ีเคย
ร่วมงานกับกลุ่มของปาโบล รูอิส ปิกาซโซ (Pablo Ruiz Picasso, ค.ศ. 1908 – 1909) ในแนวทาง 
คิวบิสซึม (Cubism) ซึ่งเป็นเพ่ือนของบิดาเขา  รามอน ปีชอตเป็นผู้ ท่ีเห็นความสามารถในทาง
ศลิปะอนัโดดเดน่ของดาลีและยืนยนัในความสามารถของดาลีกบับิดาเขารวมถึงได้สนบัสนนุทางศิ
ละปะกบัดาลีเป็นอย่างดี ดงันัน้ทกุครัง้ท่ีครอบครัวของดาลีมาพกัผ่อนท่ีกาดาเกส เขาจึงมกัจะอยู่
กบัครอบครัวท่ีเป่ียมพรสวรรค์ทางศิลปะทัง้ด้านจิตรกรรมและดนตรีของปีชอตอยู่เสมอ อนัท าให้
ดาลีมีโอกาสเรียนรู้การท างานศลิปะจากปีชอตอยา่งใกล้ชิด 

ดาลีช่ืนชมผลงานของปีชอตมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทางการวาดภาพแบบ 
นีโอ-อิมเพรสชนันิสต์ (Neo-Impressionist) หรือพอยท์ทิลิส (Pointillist) ซึ่งใช้ระบบคู่สีอย่างสีส้ม
และสีมว่งมาวางเคียงข้างกนัโดยดาลีได้น าแบบอยา่งเทคนิคนีม้าประยกุต์ใช้ในผลงานชว่งแรกของ
เขา 

ดาลีสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไว้หลายชิน้ตลอดช่วงฤดรู้อน โดยผลงานในชว่งแรกเร่ิมนี ้
มกัจะเป็นภาพวาดภูมิประเทศหรือเร่ืองราวชีวิตในชนบทท่ีสุขสงบของเมืองฟิกเูรสและกาดาเกส 
รวมถึงภาพภายในบ้านกบัเร่ืองราวของผู้หญิงก าลงัท างานเย็บปักถกัร้อยอยา่งเงียบๆ ข้างหน้าตา่ง 
(เช่นภาพ Portrait of Grandmother Anna Sewing ปี ค.ศ. 1920) ส่วนผลงานสีน า้มันภาพแรก
ของดาลีเป็นภาพลอกเลียนผลงานต้นแบบของมานูเอล เบเนดิโต บิเบส (Manuel Benedito 
Vives, ค.ศ.1875- 1963) ช่ือภาพ Dutch Interior4 ในปี ค.ศ. 1914 ซึ่งแสดงให้เห็นความสนใจของ

                                                             
4 หนึ่งธิดา [นามแฝง], ชีวิตและผลงานของเอกศิลปิน "เซอร์เรียลลิสต์"         

ซาลวาดอร์ ดาลี (กรุงเทพฯ: พิราบ, 2539), 38. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/1963


 
15 

 

 
 
 

ดาลีในการศกึษาผลงานของศิลปินสเปนรุ่นก่อนหลายคน อาทิเช่นการศกึษาผลงานของมาริอาโน 
ฟอร์ตูนี (Mariano Fortuny, ปี ค.ศ. 1838 – 1874) ศิลปินผู้ มีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดคนหนึ่งของ
สเปนผู้สมัฤทธ์ิผลในด้านการสร้างผลพิเศษทางสีจนได้รับขนานนามวา่เป็นจิตรกรผู้ มีเวทมนต์และ
ศกึษาแนวทางสร้างสรรค์ในแบบตา่งๆ เชน่เทคนิคเคียโรสกโูร (Chiaroscuro)5 เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ซาลวาดอร์ ดาลี, Portrait of Grandmother Anna Sewing, c.1920.  
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด: 49.0 x 63.0 ซม. 
ท่ี: โรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555, ฟิกเูรส, สเปน 

 
หลังจากท่ีจบชัน้ประถมศึกษาดาลีได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมท่ีมาริสต์ บราเธอส์ 

สคลู (Marist Brothers’ school) และฟิกูเรสแกรมมา สคลู (Figueres grammar school)  โดยเขา
เร่ิมศกึษาศิลปะอยา่งจริงจงัด้วยการสมคัรเรียนวาดรูปท่ีโรงเรียนเทศบาลประจ าเมืองกบัคณุครูอีก
ทา่นหนึง่ซึ่งเขาเคารพรักช่ือควน นนูเยส (Juan Núñez) ศิลปินจากวิทยาลยัศิลปะผู้ เคยคว้ารางวลั

                                                             
5 คือวิธีการสร้างสรรค์ด้วยการใช้สีเดียวหรือขาวด าในการวาดภาพ โดยท าให้เกิด

ความแตกตา่งด้วยการใช้ระดบัคา่สีเข้มไปจนถึงออ่น 
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ชนะเลิศกรังปรีซ์แห่งโรม (Prix de Rome) ในสาขาภาพพิมพ์ จากโอกาสและประสบการณ์เหล่านี ้
ก็สง่ผลให้ดาลีสามารถพฒันาผลงานและฝีมือของเขาให้ก้าวหน้าขึน้อย่างรวดเร็ว 

 
ความสะเทือนใจในชีวิตที่กลายเป็นแรงผลักดัน 

หลงัจบการศกึษาดาลีปรารถนาท่ีจะเรียนตอ่ท่ีสถาบนัศิลปะในมาดริด ซึ่งในตอนแรก
เขาก็ได้รับการปฎิเสธจากครอบครัว จนกระทัง่หลงัการเสียชีวิตมารดาจึงท าให้บิดาเขาใจออ่นยอม
ให้เขาเดินทางมาเรียนท่ีมาดริด  ปี ค.ศ. 1921 ดาลีต้องสูญเสียมารดาอนัเป็นท่ีรักด้วยสาเหตจุาก
โรคมะเร็งซึง่เป็นความสญูเสียครัง้ยิ่งใหญ่ในชีวิตท่ียากจะท าใจได้ มารดาเป็นบคุคลส าคญัส าหรับ
ดาลีเพราะแมเ่ป็นผู้ ท่ีประคบัประคองและปกป้องเขาทัง้กาย ใจ และจิตวิญญาณ ซึง่ความรู้สกึนีย้ิ่ง
เป็นแรงผลักดันให้ดาลีมุ่งมั่นในการท่ีจะประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียง ต่อมาเม่ือบิดาได้
แต่งงานใหม่กับน้าของดาลีก็ยิ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีรบกวนจิตใจดาลีมาก เขาไม่คิดว่าจะมีใครมา
แทนท่ีมารดาได้แม้จะเป็นน้าท่ีเขาเคารพรักก็ตาม สิ่งเหล่านีไ้ด้บ่มเพาะความรู้สึกกดดนั อึดอัด 
กอปรกบัและท าให้ดาลีต้องการออกหาประสบการณ์ด้วยตวัเองและไปอยูท่ี่อ่ืน  

ปี ค.ศ. 1922 ดาลีจึงตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีมาดริดโดยสมคัรเข้าเรียนท่ีสถาบนัแห่ง
ราชส านัก ซานเฟอร์นานเดส (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) สถาบัน
ศิลปะซึ่งมีช่ือเสียงท่ีสดุของประเทศสเปน โดยมีเง่ือนไขจากครอบครัวว่าเขาจะกลบัมาท างานเป็น
ครูสอนศลิปะ 

โดยดาลีสามารถผ่านการทดสอบของสถาบันในการวาดภาพผลงานแบคคัส 
(Bacchus) ของจาโคโป ซานโซวิโน (Jacopo Sansovino, ค.ศ. 1486 - 1570) และได้รับการบรรจุ
เข้าเป็นนกัศึกษาของสถาบนัศิลปะแห่งนีด้าลีได้เข้าพักท่ีหอพักนกัศึกษา ซึ่งท าให้เขาได้รู้จกักับ
เพ่ือนนกัศึกษาหวัก้าวหน้าคนส าคญัๆ ทัง้นกัเขียนและศิลปินอาทิเช่นลูอิส บูนูเอล( Luis Buñuel, 
ค.ศ. 1900 – 1983) ซึ่งต่อมาได้เป็นนักสร้างภาพยนตร์ช่ือดังและเฟเดริโก การ์เซีย ลอร์กา 
(Federico Garcia Lorca, ค .ศ. 1898 – 1936) ท่ี เป็นนักเขียนและกวีช่ือผู้ มี ช่ือเสียง โดยสาย
สมัพนัธ์เหล่านีก็้ยงัคงอยู่หลงัจบการศึกษา พวกเขาได้ช่วยเหลือสนบัสนุนและให้อิทธิพลซึ่งกนัใน
การสร้างสรรค์ศลิปะ 

เวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีดาลีมีโอกาสได้พัฒนาศกัยภาพทางศิลปะของเขาอย่างท่ีสุด 
โดยขณะนัน้ศิลปะแนวอาวองต์-การ์ด (avant-garde) ซึ่งแพร่มาจากฝร่ังเศสได้รับความนิยมมาก
ขึน้เร่ือยๆ ดาลีจึงเร่ิมศกึษางานรูปแบบใหม่เหล่านีเ้พิ่มเติม โดยศกึษาคูข่นานไปกบัแนวทางศิลปะ
แบบวิชาการท่ีเรียนในสถาบนัและศกึษาศลิปะแบบประเพณีของศลิปินรุ่นก่อนด้วย 
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ดาลียังมีความความสนใจในศาสตร์ต่างๆ ท่ีท้าทายความเช่ือปกติของมนุษย์
โดยเฉพาะแรงบันดาลจากหนังสือเร่ือง “นัยยะแห่งความฝัน (The Interpretation of Dreams)” 
โดยซิกมนุด์ ฟรอยด์ (ค.ศ.1856 – 1939) ปรมาจารย์นกัวิเคราะห์ทางจิตศาสตร์ท่ีอธิบายถึงสภาวะ
แห่งความฝันของมนุษย์ ซึ่งมีความหมายต่อการตีความบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของ
มนษุย์ หลกัการวิเคราะห์จิตในสภาวะแห่งความฝันตามหลกัของฟรอยด์ได้จดุประกายแนวคดิด้าน
จินตนาการท่ีเหนือจริงให้กบัดาลี นอกจากนัน้เขายงัมีโอกาสได้ศกึษาแนวคิดของอองเดร เบรอตง 
(Andre Breton, ค.ศ. 1896 – 1966) ผู้ ขยายความหลักการเร่ืองความฝันของ ฟรอยด์มาเป็น
พืน้ฐานในศลิปะรูปแบบเซอร์เรียลลิสต์ด้วย 

นอกจากนัน้ดาลียงัมีความช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมโบราณเป็นพิเศษ จึงสนใจท่ีจะ
ศกึษาเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์โดยเฉพาะเร่ืองราวเร้นลบัซึ่งแฝงอยู่ในต านาน ดาลีรู้สึกสนกุกับ
การได้ขบคิดถึงปริศนาท่ีแฝงอยู่  ดังนัน้เม่ือเขาได้มีโอกาสเดินทางมาบาร์เซโลน่าและได้ชม        
มหาวิหารลา ซากราดา ฟามิเลีย สถาปัตยกรรมท่ีแปลกพิสดารในแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) 
ศิลปะแนวใหม่ท่ีใช้หลักการตกแต่งด้วยลวดลายแปลกตาฝีมือการออกแบบของอันตอนี เกาดี 
(Antonio Gaudi, ค.ศ. 1852-1926) สถาปนิกคาตาโลเนียนผู้ มีช่ือเสียง โดยผลงานของเกาดีได้ให้
อิทธิพลกบัจินตนาการท่ีเป็นแฟนตาซี (Fantasy) กบัดาลีเป็นอยา่งมาก 

ราวปี  ค .ศ . 1922-1925 จึ ง เป็นช่วง เวลาท่ีดาลี ได้ส ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ี
หลากหลายตามอิทธิพลทางศิลปะตา่งๆ ท่ีเขาศกึษาเพ่ือส่งเข้าประกวดและได้จดัแสดงงานศิลปะ
ของตัวเขาเองทัง้ในมาดริดและบาร์เซโลนา โดยในผลงานช่วงนีข้องดาลีจะเห็นอิทธิพลของ           
ปิกาซโซกับโคอนั มิโร (Joan Miró) อย่างเด่นชดั และในนิทรรศการแสดงผลงานเด่ียวของดาลีท่ี 
ดลัเมา แกลเลอรี (Dalmau Gallery) ในบาร์เซโลนาได้มีผู้ ชมคนส าคญัอย่างปาโบล ปิกาซโซ ซึ่ง
กลา่วช่ืนชมดาลีวา่เป็นศลิปินท่ีมีอนาคตไกล 

การใช้ชีวิตท่ีมาดริดเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขดาลีได้แสดงออกซึ่งตัวตนอย่างเป็น
อิสระและการศึกษาในสถาบนัแห่งนีก็้เป็นไปด้วยดีในช่วงแรก แม้ว่าต่อมาเขาก็เร่ิมรู้สึกผิดหวัง
เพราะท่ีน่ีไม่อาจให้ค าตอบอย่างชดัเจนในความหมายของค าวา่ศิลปะซึง่เขาแสวงหา รวมถึงความ
ขดัแย้งกับอาจารย์บางท่านซึ่งเห็นว่าเขาเป็นนกัศึกษาท่ีเฉยเมย เย็นชา คิดมาก แต่ก็เห็นว่าดาลี
เป็นคนฉลาดและท างานได้อย่างสัมฤทธ์ิผล กระทัง่ต่อมาเม่ือดาลีได้รวมกลุ่มกับเพ่ือนนกัศึกษา
พวกเขาก็เร่ิมพฤติกรรมท่ีไม่ธรรมดา โดยต่อต้านการเรียนการสอนตามแบบอย่างท่ีสถาบนัเคย
เป็นมา ความเป็นคนตอ่ต้านระเบียบกฎเกณฑ์ของดาลีเร่ิมแสดงออกอยา่งชดัเจน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1852
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1926
http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftravel.yahoo.com%2Fp-travelguide-2790518-dalmau_barcelona-i&ei=_GcEU9OANouzrAfvhIGwDQ&usg=AFQjCNFsr0pAzCpPYjJqQpJaZFpGIsDUOw&sig2=9HO2WPHqVGGuucEFdGRSWA&bvm=bv.61535280,d.bmk&cad=rja
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ความขดัแย้งท่ีดาลีมีกบัคณาจารย์ผู้สอนเร่ิมมากขึน้เร่ือยๆ บางครัง้ถึงกับตอ่ปากต่อ
ค า ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กบัเหล่าคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง โดยในปี ค.ศ. 1923 ดาลีต้องถูกพัก
การศึกษาเน่ืองจากถูกเพ่งเล็งในพฤติกรรมอย่างหนัก และถูกกล่าวหาว่าท าผิดวินัยร้ายแรงของ
สถาบันจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้มาถึงจุดสิน้สุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของดาลี
เน่ืองจากเขาปฏิเสธการทดสอบท่ีสถาบนัก าหนด ในการอธิบายเร่ืองทฤษฎีศิลปะทั่วไปทัง้ท่ีเขา
สามารถตอบอธิบายได้ทัง้หมด เน่ืองจากดาลีต้องการเลือกสอบในหัวข้อท่ีเก่ียวกับทฤษฎีศิลปะ
สมยัใหม่มากกวา่จงึปฏิเสธสิ่งท่ีทางสถาบนับงัคบัให้สอบ6 ซึ่งท าให้เหลา่คณาจารย์เห็นว่าเป็นสิ่งท่ี
ต่อต้านจารีตของสถาบนัอย่างร้ายแรง ดงันัน้คณาจารย์ท่ีควบคุมการสอบจึงตดัสินใจถอดดาลี
ออกจากการศกึษาในปีนัน้และลงคะแนนให้ลบช่ือซาลวาดอร์ ดาลีออกจากการเป็นนกัศกึษาและ
จงึเป็นสาเหตทุ าให้ศลิปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกศลิปะผู้ นีไ้มจ่บการศกึษาของสถาบนั 
 
สู่หนทางแห่งการแสวงหาตัวตน 

หลงัจากเวลาแห่งความยุ่งยากผ่านไป ดาลีเดินทางกลบัฟิกเูรสเขาพยายามท่ีจะแปล
เปล่ียนความผิดหวงัให้เป็นพลงัในการทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เขาเดินทางไปปารีสและมี
โอกาสได้พบกบัปิกาซโซในปี ค.ศ. 1926 

 ปี ค.ศ. 1929 ดาลีเดินทางไปปารีสอีกครัง้โดยการชว่ยเหลือจากโคอนั มิโร ศิลปิน   
คาตาลันรุ่นพ่ีท่ีได้แนะน าเขากับศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ซึ่งมีอองเดร เบรอตง เป็นผู้น าอยู่ใน
ขณะนัน้ จากนัน้เม่ือดาลีเดินทางกลบัมาท่ีกาดาเกสในช่วงวหัยดุฤดรู้อนเพ่ือนๆ กลุ่มเซอร์เรียลิสต์
ก็เดินทางมาเย่ียมเขาท่ีน่ีโดยหนึ่งในนัน้ก็คือคามีย์ โกเออมองส์ (Camille Goemans) เจ้าของ   
แกลเลอรีศิลปะในปารีสท่ีได้ตกลงท าสญัญาเป็นตวัแทนขายงานศิลปะให้กบัดาลีโดยโกเออมองส์ 
ได้ช่วยผลักดนัผลงานของดาลีให้ได้รับการเผยแพร่ออกไปในระดบันานาชาติ นอกจากนัน้ยังมี
หญิงสาวผู้หนึ่งซึง่ตอ่มาได้กลายมาเป็นบคุคลส าคญัท่ีสดุคนหนึ่งในชีวิตของดาลีเธอคือกาลาซึ่งมี
ช่ือจริงว่าเอเลนา อิวานอฟนา เดียโคโนวา (Elena Ivanovna Diakonova, ค.ศ. 1894 – 1982) 
หญิงสาวจากครอบครัวปัญญาชนเชือ้สายรัสเซียท่ีเดินทางมากับปอล เอลูอาร์ด (Paul Éluard) 
สามีของเธอซึ่งเป็นศิลปินและกวีเซอร์เรียลิสต์  นับตัง้แต่นัน้มากาลาก็ติดตรึงอยู่ในใจของดาลี
เสมอมาเขาจงึพยายามทกุวิถีทางเพ่ือให้ได้ครองคูก่บัเธอ กระทัง่ในท่ีสดุกาลาก็เลิกรากบัปอล เอลู
อาร์ดและมาใช้ชีวิตกับดาลีทว่าน่ีก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายท่ีท าให้ความขดัแย้งระหว่างดาลีกับบิดา

                                                             
6 หนึง่ธิดา [นามแฝง], ชีวิตและผลงานของเอกศิลปิน "เซอร์เรียลลิสต์"         

ซาลวาดอร์ ดาลี, 48. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard
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ต้องมาถึงจุดแตกหกัด้วยบิดาของเขาเห็นว่าเป็นความสมัพันธ์ท่ีผิดศีลธรรม โดยก่อนหน้านีพ้วก
เขาก็มีความบาดหมางและกระทบกระทัง่กนัเร่ือยมาทัง้เร่ืองความคิดเห็นทางศาสนารวมถึงความ
ผิดหวงัในเร่ืองท่ีดาลีถกูไลอ่อกจากสถาบนัศลิปะ 

อย่างไรก็ตามดาลียังคงมุ่งมั่นท่ีจะเดินหน้าในเส้นทางศิลปะต่อไป เขาตดัสินใจเข้า
ร่วมกลุ่มศิลปินเซอร์เรียลิสต์อย่างเต็มตวั และได้สงัเคราะห์แนวทางสร้างสรรค์ในแบบฉบบัของ
ตัวเองท่ี เรียกว่าวิ ธีการพารานอยแอค -คริติคอล (Paranoiac-Critical Method) โดยผลงาน       
เซอร์เรียลิสต์ยคุแรกๆ ของดาลีมกัแสดงออกในเชิงการปลดปลอ่ยสิ่งท่ีกดดนั และเก็บกดอยูภ่ายใน
ออกมาจากจิตไร้ส านึกในส่วนลึก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความกลวัในจิตใจ ปมความขดัแย้งท่ีเขามีกับ
บิดา อารมณ์แห่งตณัหาราคะ และความปรารถนาท่ีซ่อนเร้นโดยประยุกต์เข้ากับหลักวิเคราะห์
ความฝันของฟรอยด์และถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวและวตัถุต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีในเชิงสญัลกัษณ์ซึ่งเขา
ก าหนดขึน้มา 
 
ชีวิตที่เตมิเตม็ 

จากความขดัแย้งกับครอบครัวท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่ถูกไล่ออกจากสถาบนั
ศิลปะ ท าให้ดาลีตดัสินใจแยกจากครอบครัวมาอยู่ท่ีบ้านพักในหมู่บ้านชาวประมงท่ีปอร์ตยีกัต 
หลงัจากท่ีดาลีและกาลาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน พวกเขาก็ได้ปรับปรุงท่ีน่ีให้เป็นบ้านพกัตากอากาศโดย  
ดาลีเดนิทางไปท างานท่ีปารีสเป็นระยะ 

 

 
 

ภาพท่ี 6 บ้านของซาลวาดอร์ ดาลี ในปอร์ตยีกตั ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีปอร์ตยีกตั, กาดาเกส, สเปน 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoiac-critical_method
https://www.google.co.th/search?client=firefox-a&hs=hwU&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&q=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=X9YKU8iqK4P_iAeOpoHwCQ&ved=0CCkQvwUoAA&biw=1366&bih=640
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ในเวลานีจ้ึงเป็นเวลาท่ีดาลีมีพลงัทางศิลปะท่ีเข้มแข็งและการแสดงออกซึ่งความเป็น
ตัวตนอย่างชัดเจนทัง้ความเช่ือมั่นและบุคลิกภาพ เขาได้สร้างสรรค์ผลงานส าคัญๆ ไว้อย่าง
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานภาพยนตร์กบัลูอิส บูนูเอล เพ่ือนร่วมสถาบนัท่ีได้เป็นผู้สร้าง
ภาพยนต์ช่ือดงัในภาพยนตร์เซอร์เรียลิสต์เร่ืองอนุ เชียน อนัดาล ู(Un Chien Andalou หรือสนุขัอนั
ดาลิวเชียน) ปี ค.ศ. 1929 และ ลาช ดอร์ (L’âge d’or หรือยุคทอง) ปี ค.ศ. 1930 รวมถึงผลงาน
จิตรกรรม The Persistence of Memory ในปี ค.ศ. 1931 ซึ่งสร้างช่ือเสียงในระดบัแถวหน้าให้กับ
ดาลี 

ดาลีและกาลาแต่งงานกันในปี ค.ศ. 1934 ชีวิตคู่ของพวกเขาเต็มไปด้วยความรัก
ความอบอุ่น อาทรและแทบไม่อาจแยกขาดจากกัน7กาลาเป็นทัง้ภรรยาคู่ชีวิต เป็นคู่คิด แรง
บนัดาลใจและก าลงัใจส าคญัอนัทรงอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของดาลี พวกเขาตา่งก็
เติมเต็มซึ่งกันเน่ืองจากกาลาเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและกว้างขวางในแวดวงธุรกิจศิลปะ ดงันัน้
นอกจากเธอจะช่วยวิจารณ์งานของดาลีแล้ว ยังท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยดแูลในการจัดการธุรกิจและ
ผลงานของดาลีได้เป็นอย่างดี ช่วงเวลานีจ้ึงเป็นเวลาท่ีดาลีมีชีวิตท่ีลงตวัประสบความส าเร็จทัง้
เร่ืองงาน ช่ือเสียง และครอบครัว 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ซาลวาดอร์และกาลา ดาลี 
ท่ีมา: Catherine Grenier, Salvador Dal: the Making of an Artist (Paris: Flammarion, 2012), 
76. 

                                                             
7 Catherine Grenier, Salvador Dali the Making of an Artist (Paris: 

Flammarion, 2012), 76. 
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ก้าวสู่เส้นทางศิลปินอาชีพ 
นบัตัง้แต่ดาลีเลือกเดินบนเส้นทางศิลปินเซอร์เรียลิสต์ในปี ค.ศ. 1929 จนกระทัง่เม่ือ

เวลาผ่านไปเขาก็เกิดความขดัแย้งกบักลุม่เซอร์เรียลิสต์ ซึง่สาเหตสุว่นหนึง่ก็มาจากการท่ีดาลีเป็นผู้
ท่ีมีความชดัเจนในตวัตนเขาจงึน าแนวคิดเซอร์เรียลิสต์มาตีความในแบบของเขา และเร่ิมไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับกลุ่มเซอร์เรียลิสต์ นอกจากนัน้ยังมีความขัดแย้งในเร่ืองสังคมและการเมือง
เน่ืองจากกลุม่เเซอร์เรียลลิสต์มีนโยบายท่ีชดัเจน ในการสนบัสนนุแนวคิดแบบสงัคมนิยม ในขณะท่ี
การแสดงออกทางความคิดและปรัชญาศิลปะของดาลีกลบัท าให้ทางกลุ่มเห็นว่าดาลีมองแนวคิด
ระบบคอมมูนว่าเป็นเผด็จการ ซึ่งท าให้ความขัดแย้งระหว่างดาลีกับกลุ่มเซอร์เรียลิสต์เพิ่มมาก
ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามดาลียงัคงยืนยนัการท างานในวิถีทางของตวัเองต่อไปท่ามกลางความขดัแย้ง
กบักลุม่เซอร์เรียลิสต์ 

ปี ค.ศ. 1934 ดาลีและกาลาได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยดาลีมีนายหน้า 
คนใหม่ในนครนิวยอร์คคือจูเลียน เลวี (Julien Levy, ค.ศ. 1906 – 1981) และได้แสดงผลงาน
นิทรรศการเด่ียว 2 ครัง้ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีและท าให้ช่ือเสียงของเขาเป็นท่ีรู้จกัในวง
กว้าง 

ดาลียงัคงมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์ศิลปะในแนวทางของเขาด้วยการทุ่มเทศึกษาหลกั
จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์อยา่งละเอียด จนสามารถเข้าใจลึกซึง้ถึงสภาวะจิตวิกลจริตกบัสภาวะปกติ 
ท่ีว่าผู้ ท่ีตกอยู่ในสภาวะวิกลจริตไม่สามารถวิเคราะห์ภาพ หรือสิ่งท่ีเห็นได้เช่นในสภาวะปกติ 
เน่ืองจากการจดัเรียงข้อมูลทางกระบวนการการรับรู้รับทราบนัน้สบัสน ภาพท่ีได้จึงอาจเป็นภาพ
ลวงตาต่างๆ ซึ่งคนไข้โรคจิตไม่สามารถแยกโลกแห่งความฝันและความจริงได้และดาลีได้น า
แนวคิดนีม้าประยุกต์สู่แนวทางสร้างภาพแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามจินตนาการ ประสบการณ์และ
การรับรู้ของแตล่ะคนซึ่งอาจบิดเบีย้วหรือตา่งไปจากภาพความจริงโดยปกติ อนัเป็นแนวคิดท่ีออก
ห่างจากปรัชญาของกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์มากขึน้ทุกที อย่างไรก็ตามทฤษฎีใหม่ในของดาลีกลับ
ได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาได้รับเชิญให้ไปปาฐกถาเร่ืองเซอร์เรียลิสต์
และทฤษฎีใหม่ของเขาในหลายประเทศ รวมถึงได้แสดงผลงานศิลปะทัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และฝร่ังเศส โดยในปี ค.ศ. 1936 ดาลีได้ขึน้ปกนิตยสาร Time ในฐานะผู้ น าทางศิลปะ   
ยคุใหม่8ของศตวรรษท่ี 20 

                                                             
8 หนึง่ธิดา [นามแฝง], ชีวิตและผลงานของเอกศิลปิน "เซอร์เรียลลิสต์"         
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ในขณะเส้นทางศิลปินของดาลีก าลังก้าวหน้าและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  
ทว่าในประเทศของเขาก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึน้ในปี ค.ศ.1936 ซึ่งสร้างความหายนะอย่าง
ใหญ่หลวงตอ่ชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจของสเปนอย่างมากดาลีไม่อยากอยู่ในดินแดนบ้านเกิด
อีกต่อไปเขารู้สึกเศร้าใจท่ีเห็นคนในชาติต้องมาประหตัประหารกันเองเพ่ือชยัชนะดาลีและกาลา
เดินทางไปประเทศอิตาลีและในปี ค.ศ. 1938 ก็เดินทางตอ่ไปท่ีสหราชอาณาจกัรท่ีน่ีดาลีได้พบกับ
ซิกมุนด์ ฟรอยด์ปรมาจารย์ทางจิตวิเคราะห์ซึ่งเขาเคารพศรัทธามาเป็นเวลานานและดาลีได้รับ
ค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัจิตวิเคราะห์ท่ีได้ศกึษามา จากนัน้ดาลีก็ย้อนกลบัมาท่ีเวนิซโดยร่วม
ทางมากบัโคโค ่ชาแนล (Coco Chanel, ค.ศ. 1883 – 1971) ซึ่งได้ชกัน าดาลีเข้าสู่วงการแฟชัน่อนั
ท าให้ช่ือเสียงทางสงัคมของดาลียิ่งเพิ่มมากขึน้ 

ปี ค.ศ. 1939 ดาลีและกาลาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาอีกครัง้เพ่ือออกแบบศิลปกรรม
ส าหรับงาน World Fair ท่ีนิวยอร์ค โดยตกแต่งศาลาเพ่ือแสดงงานเซอร์เรียลิสต์ช่ือ the Dream of 
Venus และยังได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะบัลเลต์ในนิวยอร์คโดยรับหน้าท่ีเขียนบทละครเพลง 
ออกแบบฉากและเสือ้ผ้าในบลัเลต์เซอร์เรียลิสต์เร่ืองบคัคานาล (Bacchanale) ตอ่มาดาลีได้ออก
หนงัสือช่ือ “การประกาศอิสระภาพของจินตนาการและสิทธิของมนุษย์ในการแสดงออกซึ่งความ
บ้าคลั่ง” (Declaration of the Independent of the Imagination and of the Rights of Man to 
his Own Madness) ซึ่งเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก9 เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้วมนุษย์มักจะ
ปิดบงัอาการทางประสาทของตนไม่ให้เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งแท้จริงแล้วสภาวะจิตท่ีไม่ปกตินี ้
สามารถเกิดขึน้กับคนทัว่ไปได้ด้วยปัจจยัต่างๆ ทัง้ทางด้านครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจและปัจจยั
ทางชีวภาพ โดยพวกเขาจะซ่อนเร้นความผิดปกติเหล่านีไ้ว้ในส่วนลึกเน่ืองจากเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดี
งาม อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีซุกซ่อนอยู่ก็ไม่ได้เลือนหายไปทว่าได้ถูกเก็บกดไว้ภายในและรอเวลาท่ีจะ
ปลดปลอ่ยออกมาเม่ือตกอยูใ่นสภาวะความกดดนัหรือถกูกระตุ้นด้วยสาเหตตุา่งๆ ซึ่งเม่ือถึงจดุนัน้
ก็อาจเป็นภาวะท่ีรุนแรงเกินไปถึงบ้าคลัง่และน่ีจึงเป็นเหตผุลท่ีท าให้ดาลีเห็นว่ามนุษย์ควรเปิดเผย
ตนเองให้เป็นอิสระจากความกดดนัตา่งๆ ซึ่งส าหรับดาลีเองก็เป็นผู้ ท่ีเปิดเผยตวัตนสู่สาธารณะอยู่
แล้วซึ่งท าให้เขารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข จากการท่ีไม่ต้องแบกรับความตงึเครียดกดดนัมาก
จนเกินไป แม้วา่อาจท าให้สงัคมมองวา่เขาเป็นผู้ ท่ีมีความแปลก พิสดาร และบ้าบิน่ก็ตาม 

จากแนวคิดปฎิวตัขิองดาลี ก็เป็นสาเหตท่ีุท าให้ความขดัแย้งกบักลุ่มเซอร์เรียลิสต์เพิ่ม
มากขึน้ ส าหรับกลุ่มเซอร์เรียลิสต์แม้ว่าพวกเขาจะน าเร่ืองจิตไร้ส านึกมาเป็นแนวสร้างสรรค์ทว่าก็
ยงัต้องผูกพนัอยู่กับความจริงด้วย เน่ืองจากสิ่งท่ีเกิดขึน้มาในความฝันนัน้ก็มาจากโลกแห่งความ

                                                             
9 เร่ืองเดียวกนั,105. 
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เป็นจริง10 ซึ่งอธิบายได้ด้วยเหตแุละผลนัน่คือต้องสอดคล้องและสมัพนัธ์กับกฎระเบียบของสงัคม 
ดงันัน้ทางกลุ่มจึงเห็นว่าแนวคิดท่ีสุดโต่งของดาลีเป็นสิ่งท่ีอันตรายต่อสังคมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบ นอกจากนัน้ยังมีประเด็นความเคลือบแคลงเร่ืองอุดมคติทางการเมืองของดาลีด้วย
เน่ืองจากในช่วงนัน้ดาลีได้สร้างสรรค์ผลงานอย่าง the Enigma of Hitler ซึ่งทางกลุ่มมองว่าดาลี
แสดงนยัท่ีฝักใฝ่ตอ่กลุม่ฟาสซิสต์ (Fascist) ซึ่งมีฮิตเลอร์ (Hitler) เป็นผู้น าท่ีก าลงัขยายอ านาจและ
สร้างความหวาดระแวงไปทัว่ยโุรปอยู่ในเวลานัน้ ดงันัน้เม่ือสมาชิกกลุ่มเซอร์เรียลิสต์ได้ปรึกษากัน
และมีความเห็นว่าการท างานของดาลีเป็นสิ่งท่ีเกินขอบเขตของปรัชญาเซอร์เรียลลิสต์ไปแล้ว จงึได้
ลงคะแนนเสียงให้ ซาลวาดอร์ ดาลี ต้องออกจากสมาชิกเซอร์เรียลิสต์อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 
1939 

หลงัจากนัน้ไม่นานภัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ก็เร่ิมคกุคามไปทัว่ยุโรป ดงันัน้ในปี ค.ศ. 
1940 ดาลีและกาลาจงึตดัสินใจลีภ้ยัไปอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก่อนเดินทางดาลีได้กลบัไป
เย่ียมครอบครัวของเขาและตา่งฝ่ายก็ลืมเร่ืองราวความขดัแย้ง ยอมรับซึง่กนัและกลบัมาปรองดอง
กนัอีกครัง้  การเดินทางมาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครัง้นีข้องดาลีได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแวด
วงสงัคมอเมริกาเน่ืองจากช่ือเสียงท่ีได้สัง่สมไว้ก่อนหน้า ท่ีน่ีดาลีได้มีโอกาสเร่ิมงานใหม่อนัท้าทาย
นั่นคืองานออกแบบอัญมณี ได้ท างานวาดภาพประดบัผนังอพาร์ตเมนต์ให้กับบุคคลมีช่ือเสียง
หลายคนรวมถึงได้รู้จักกับ Philippe Halsman (ค.ศ. 1906 – 1979) ช่างภาพช่ือดงัซึ่งต่อมาพวก
เขาก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแนวเซอร์เรียลิสต์ ท่ีโด่งดังหลายชิน้  จากผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและโดดเด่นจนกระทั่งนิตยสาร Life และหนังสือพิมพ์ต่างๆ ได้ตีพิมพ์
เร่ืองราวของเขาก็ท าให้ช่ือเสียงและสถานะทางสงัคมของดาลีโดดเดน่ยิ่งขึน้ 

ดาลียังคงตอบรับโอกาสดีๆ ท่ี มี เข้ามาอยู่ เสมอด้วยการทดลองท างานอย่าง
หลากหลายอาทิเช่น การร่วมงานกับคณะบัลเลต์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1939 - 1961 งานออกแบบ
ศิลปกรรมท่ีใช้ประกอบภาพความฝันในภาพยนตร์ของอัลเฟรด ฮิทช์คอก (Alfred Hitchcock)
เร่ืองสเปลบาวน์ด (Spellbound) ปี ค.ศ. 1945 และในปีเดียวกนันีด้าลีก็มีผลงานหนงัสือเร่ือง “ชยั
ชนะแห่งความไร้เหตุผล (The Conquest of the Irrational) ซึ่งเป็นการประกาศแนวทางการ
ท างานเซอร์เรียลลิสต์รูปแบบใหม่ของดาลีโดยหนังสือท่ีวางจ าหน่ายทัง้ในนิวยอร์คและปารีส 
รวมถึงได้ร่วมงานภาพยนตร์อนิเมชนั (Animation) ของวอลท์ ดิสนีย์ เร่ืองเดสติโน (Destino) ในปี 
ค.ศ. 1946 ดาลีและกาลาเดนิทางกลบัสเปนในปี ค.ศ. 1948 

                                                             
10 หนึง่ธิดา [นามแฝง], ชีวิตและผลงานของเอกศิลปิน "เซอร์เรียลลิสต์"         
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ช่วงปี  ค .ศ . 1949 เป็นช่วงเวลาท่ีแนวคิดในการส ร้างสรรค์ผลงานของดาลี
เปล่ียนแปลงไปเขาหันมาสนใจศาสตร์เร้นลับเร่ืองนิวเคลียร์ อันมีท่ีมาจากระเบิดปรมาณูกับ
เร่ืองราวความศรัทธาในศาสนา โดยน ามาเช่ือมโยงกับเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้าอย่าง
มากในเวลานัน้ 

ปี ค.ศ. 1950 บดิาดาลีเสียชีวิตลง 
ช่วงปลายทศวรรษท่ี 50 จนถึงทศวรรษท่ี 60 เป็นช่วงเวลาท่ีกระบวนการศิลปะ

สมยัใหม่ในประเทศฝร่ังเศสเกิดขึน้หลากหลายและได้รับความนิยมเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ซึ่งดาลีก็มีความ
สนใจท างานเหล่านีด้้วยไม่วา่จะเป็นศิลปะนามธรรม (Abstract), ป๊อป อาร์ต (Pop Art) และ ออพ 
อาร์ต (OP Art) โดยเฉพาะศิลปะแบบออพ อาร์ต 11ดาลีได้น ามาใช้อยู่บ่อยครัง้เน่ืองจากมีความ
ใกล้เคียงกับศิลปะแบบภาพเชิงซ้อน นอกจากนัน้ยังมีเทคนิคศิลปะท่ีเรียกว่า สเตริโอสโคปิค 
(Stereoscopic)12 อนัเป็นศิลปะท่ีส่ือสารด้วยสายตาแบบ 2 ทาง ซึ่งเป็นเทคนิคการลวงสายตาใน
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีท าให้เกิดจินตนาการท่ีแปลกใหม่ในการสมัผสัภาพท่ีดาลีให้ความสนใจอย่างมาก
ในชว่งทศวรรษท่ี 70 

 

                                                             
11 OP Art มาจากค าว่า Optical คือ สายตา เป็นศิลปะท่ีส่ือสารกันด้วยภาพท่ีมี

ลกัษณะลวงตอ่สายตา ภาพนัน้อาจเป็นเพียงเส้นหรือจดุ แตเ่ม่ือมองลึกลงไปแล้วจะเห็นเป็นภาพ
อีกภาพหนึง่ขึน้ได้  ดใูนเร่ืองเดียวกนั, 150-151. 

12 ศลิปะชนิดนีจ้ะเป็นภาพ 2 ภาพ ท่ีเป็นภาพองค์ประกอบเดียวกนัแบบเรียงคู ่2 ภาพ 
คือซ้ายและขวา ภาพทัง้ 2 ภาพอาจดูคล้ายกนัแต่จะแตกตา่งกนัออกไปในลกัษณะต่างๆ ตามแต่
ศลิปินจะต้องการให้เกิดภาพท่ีเปล่ียนมมุมองไปอย่าวไร โดยเม่ือสายตาจบัจ้องท่ีภาพซ้ายแล้วย้าย
มาท่ีภาพขวาก็อาจท าให้เกิดมิติของความใกล้ไกลของวตัถุในแบบ Perspective หรืออาจเห็นถึง
ความเคล่ือนไหว หรือการเปล่ียนสีสนัจากสีหนึง่เป็นอีกสีหนึง่ ดใูนเร่ืองเดียวกนั, 151-152. 
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ภาพท่ี 8 ซาลวาดอร์ ดาลี, Gala's Foot, Stereoscopic Work, ค.ศ. 1973  

ในภาพจะเห็นระยะท่ีถอยหา่งไปจากท่ีเดมิ 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
 ปี ค.ศ.1961 นายกเทศมนตรีเมืองฟิกูเรสมีความคิดท่ีจะเสนอให้มีการก่อสร้าง
พิพิทธภัณฑ์เพ่ือเป็นเกียรติและอุทิศให้กบัดาลีในการจดัแสดงผลงานศิลปะของเขา โดยสร้างใน
อาคารท่ีเคยเป็นโรงละครประจ าเมืองตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 19 ซึง่ถกูท าลายลงในชว่งสงครามกลาง
เมืองในสเปน13 โดยมีการก่อสร้างและตกแตง่ศลิปกรรมในรูปแบบเซอร์เรียลลิสต์ของดาลี 
 ปี ค.ศ.1964 ซาลวาดอร์ ดาลี ได้รับประดบัเกียรติสูงสุดจากประเทศสเปนคือรางวัล 
the Grand Cross of Isabella the Catholic ซึ่งมอบให้ส าหรับชาวสเปนผู้ สร้างสรรค์ผลงานอัน
เป็นคุณประโยชน์กับประเทศ โดยมีการจดัแสดงผลงานย้อนหลังของดาลีอย่างยิ่งใหญ่และเป็น
ทางการ ในปีเดียวกนัท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
 ช่วงทศวรรษท่ี 1960 – 1970 ดาลีมีความสนใจการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และการสร้างงานจากภาพฮอโลแกรม เพ่ือใช้สร้างเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งจะเป็นแรง
บนัดาลใจในการเข้าไปสูม่ิตท่ีิ 4 อนัเป็นนิรันดร์ในความคดิของดาลี 

                                                             
13 Gala - Salvador Dali Foundation, Dalí Theatre-Museum. History, accessed 

on 19 February 2014, available from http://www.salvador-dali.org/museus/teatre-museu-
dali/en_historia 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ภาพท่ี 9 อาคารตา่งๆ ใน โรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีฟิกเูรส, เสปน 

 
 วันท่ี 28 กันยายน ปี ค.ศ.1974 โรงละครและพิพิธภัณฑ์ดาลีได้เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ 
 
ช่วงปัจฉิมวัย 
 ปี ค.ศ.1969 ดาลีซือ้ปราสาทปโูบล (Púbol) และน ามาตกแตง่เพ่ือมอบเป็นของขวญั
ให้กบักาลา 
 ในช่วงปัจฉิมวัยเป็นช่วงเวลาท่ีดาลี ต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่างเขา
สร้างสรรค์ผลงานน้อยลง โดยเขามักมักจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีแรงบันดาลใจจากมิเกลันเจโล       
(Michelangelo) และ ราฟาเอล (Raphael) ซึ่งเป็นศิลปินท่ีดาลียกย่องและศรัทธาเสมอมา  
ในขณะท่ีร่างกายเร่ิมอ่อนล้าแตชี่วิตของดาลีได้เดนิมาถึงจดุสงูสดุ เขาได้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะไว้
หลากหลายไมว่า่จะเป็น 

1. ผลงานจิตรกรรม ประตมิากรรม และงานออกแบบในสาขาต่างๆ 
2. งาน เขียนทั ง้หนัง สือ  บทความ  และบทกวี โดยมี ส่ือต่างๆ ทั ง้นิตยสาร                  

หนงัสือพิมพ์ และทีวีได้เผยแพร่เร่ืองราวของดาลี 
 3.  งานภาพวาดประกอบในหนงัสือ  
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 4.  ได้รับเชิญไปบรรยายและปาฐกถาท่ีเก่ียวกบัศลิปะของเขาในสถาบนัตา่งๆ  
  หลายประเทศ 
 5.  งานภาพยนตร์และสารคดี 

 6.  การแสดงผลงานในนิทรรศการตา่งๆ รวมถึงมีการจดัแสดงผลงานย้อนหลงัเพ่ือ
เป็นเกียรตแิก่เขาอยา่งมากมายทัง้ในและตา่งประเทศ นอกจากนัน้ยงัมีการสร้าง   พิพธิภณัฑ์เพ่ือ
อทุิศให้กบัดาลีทัง้ท่ีฟลอริดาและโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 
 

 
 
ภาพท่ี 10 ซาลวาดอร์ ดาลี, Untitled: Male Head (Homemade to Michelangelo), ค.ศ. 1983

ถ่ายโดยผู้วิจยั เม่ือพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
 วันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ.1982 กาลาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในวัย 88 ปี โดยในปีนี ้
กษัตริย์ Juan Carlos ท่ี 1 แหง่สเปนได้แตง่ตัง้ให้ดาลีเป็น Marquis of Púbol 
 ปี  ค .ศ . 1983 ผ ล ง าน  Untitled. “Queue d'aronde" and Cellos (Catastrophes 
Series) เป็นผลงานชิน้สดุท้ายท่ีดาลีได้สร้างสรรค์จนเสร็จสมบรูณ์ 
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ภาพท่ี 11 Untitled. “Queue d'aronde" and Cellos (Catastrophes Series)  
ผลงานชิน้สดุท้ายท่ีดาลีวาดเสร็จสมบรูณ์ 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
 ปีค.ศ. 1984 มูลนิธิดาลีและกาลา เปิดขึน้ ท่ีเมืองฟิกูเรสเพ่ือเป็นกองทุนส าหรับ
กิจกรรมทางศิลปะ โดยในปีนีด้าลีได้ย้ายเข้าไปอยู่ในปราสาทปโูบล แต่ต่อมาได้เกิดอุบตัิเหตุไฟ
ไหม้ท าให้ดาลีได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงย้ายมาพักอยู่ท่ีตอเร กาลาเตอา (Torre Galatea) ใน
เมืองฟิกเูรส จนกระทัง่เสียชีวิต 
 วนัท่ี 23 มกราคม ปี ค.ศ. 1989 ดาลีเสียชีวิตด้วยอาการหวัใจล้มเหลวในวยั 85 ปี 
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บทที่ 3 
เคร่ืองประดับของซาลวาดอร์ ดาลี 

 
ซาลวาดอร์ ดาลีเร่ิมต้นงานออกแบบเคร่ืองประดบัในปี ค.ศ. 1940 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี

เขาและกาลาอพยพหนีภัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ไปอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและท่ีน่ีได้ให้การ
ต้อนรับดาลีอย่างอบอุ่นในฐานะผู้ ส่งสารแห่งเซอร์เรียลิสม์ท่ีโด่งดังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว      
อนัท าให้เขามีโอกาสในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างหลากหลาย  โดยหนึ่งในนัน้ก็คืองานออกแบบ
เคร่ืองประดบัซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพแห่งพลังสร้างสรรค์ท่ีไร้ขีดจ ากัด แรงบนัดาลใจและ    
ไฟฝันในการสร้างงานศลิปะของดาลีได้อยา่งชดัเจน 

 
ที่มาและเหตุผล 

ท่ีมาในการออกแบบเคร่ืองประดับของดาลี เกิดจากความศรัทธาในศิลปะยุค         
เรอเนสซองส์ซึ่งศิลปินในสมัยนัน้มักปฏิเสธท่ีจะจ ากัดตวัเองในการแสดงออกด้วยส่ือทางศิลปะ
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และดาลีมีความปรารถนาท่ีจะก้าวไปให้ไกลกว่าจุดนัน้ เขาจึงพยายาม
คดิค้นแสวงหาหนทางใหม่ๆ ในการแสดงออกทางศลิปะและหนึ่งในหนทางท่ีเขาค้นพบก็ได้มาจาก
การผสานกนัของอญัมณีและโลหะมีคา่1 

โดยในการออกดาลีได้ออกแบบผลงานเหล่านีใ้นมุมมองเรอเนสซองส์ใหม่ท่ีไม่ให้
ข้อจ ากดัใดๆ มาลดทอนกระบวนการสร้างสรรค์ ด้วยการผสานแนวคิดท่ีหลากหลายทัง้หลกัฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรม พลงังานนิวเคลียร์ จิตวิทยา ต านานและศาสตร์แห่งเคร่ืองประดับเข้า
ด้วยกนั  เคร่ืองประดบัของดาลีจึงมีไว้เพ่ือเป็นแสดงให้เห็นศิลปะในเคร่ืองประดบัโดยไม่ได้มุ่งเน้น
ไปท่ีวตัถดุิบหรืออรรถประโยชน์ใดๆ และเม่ือการออกแบบประสานเข้ากบังานฝีมืออนัละเอียดอ่อน
ก็น ามาซึ่งคณุคา่ท่ีเหนือราคาของอญัมณี เช่นเดียวกบัแนวทางการสร้างสรรค์ในสมยัเรอเนสซองส์
กอปรกับความสนใจท่ีจะถ่ายทอดภาพความคิดจากงานจิตรกรรมซึ่งเป็น 2 มิติให้ออกมาเป็น 3 
มิติซึ่งดาลีเป็นศิลปินท่ีมกัจะแสวงหาส่ือชนิดใหม่ๆ ในการถ่ายทอดความคิดและตวัตนของเขาอยู่
เสมอ โดยหนึ่งในการท างานด้วยส่ือใหม่ของดาลีก็คือเคร่ืองประดบัดาลีหลงไหลในอัญมณีและ

                                                             
1 Salvador Dali, Dali Jewels-Joyas (Turin: Umberto Allemandi & C, 2001), 21. 
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โลหะมีค่าเป็นอย่างมากเขาเคยกล่าวว่า “ทองค าคือเคร่ืองเฉลิมฉลองแห่งจิตวิญญาณ”2 เป็น
สญัลกัษณ์ของความบริสทุธ์ิ และเป็นวสัดท่ีุทรงคณุคา่ ท่ียืนยนัถึงความรู้และการคดัสรรแห่งสรวง
สวรรค์ เป็นหนทางสูส่ภาวะท่ีบริสทุธ์ิ สมบรูณ์ และความเป็นนิรันดร์3  

ทองค าจึงเป็นทัง้เคร่ืองสกัการะอนัศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นส่ือสญัลกัษณ์ และเวทมนต์วิเศษอนั
ท าให้เกิดความคิดและความเข้าใจในจักรวาล4ดาลีปรารถนาท่ีจะแสวงหาปรัชญาจากอัญมณี 
การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับร่างกาย อันน ามาสู่ความคิดเร่ืองความลึกลับและจิต
วิญญาณ5  
 
การออกแบบและแรงบันดาลใจ 

ในการท างานศิลปะในแขนงตา่งๆ ของดาลีล้วนมีท่ีมาจากความรักและงานออกแบบ
เคร่ืองประดบัก็เกิดจากเหตผุลแห่งความรักเช่นเดียวกัน ผลงานทุกชิน้จึงสะท้อนให้เห็นถึงตวัตน
และแนวคิดในความเป็นดาลีไว้อย่างชัดเจน โดยมีการน าเร่ืองราวเนือ้หาท่ีสืบเน่ืองจากผลงาน
จิตรกรรมของเขารวมถึงการน าทฤษฎี พื น้ ท่ีว่างและเวลา (Space and Time) ซึ่งกล่าวถึง
ความสมัพนัธ์เร่ืองเวลาและพืน้ท่ีว่างเพ่ือยืนยนัแนวคิดเร่ือง “เวลาไม่คงท่ี” อนัเป็นทฤษฎีส าคญัใน
ชว่งเวลานัน้ การน าประเดน็เร่ืองการเปล่ียนแปลงรูปร่างลกัษณะทางกายภาพ และการกลายร่างสู่
ความงดงามลงตัวเพ่ือบรรลุซึ่งความสมบูรณ์แบบมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเน่ืองจากดาลี
มกัจะมีจินตนาการถึงภาพมนษุย์ท่ีอยูใ่นรูปต้นไม้ ใบไม้ สตัว์ หรือสตัว์และพืชผกัในร่างมนษุย์ 

นอกจากนัน้การออกแบบในช่วงทศวรรษท่ี 1940 ของดาลียังมีปัจจัยส าคัญ ท่ี
เก่ียวข้องอยู่หลายประเด็นท่ีส่งผลตอ่แนวทางการสร้างสรรค์และมมุมองทางศิลปะในช่วงนี ้ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นเร่ืองการออกจากกลุ่มเซอร์เรียลิสต์ในปี ค .ศ. 1939 ทว่าเขาก็ยังคงยืนยันในแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานเซอร์เรียลิสม์ในแบบของเขา ด้วยการอ้างถึงเอกลกัษณ์แห่งความเป็น
เซอร์เรียลิสม์ท่ีมีอยูใ่นตวัตนของเขาท่ีวา่ “Surrealism is me”6 

                                                             
2 Umberto Allemandi & c, Dali in the third dimension (London: The Stratton 

Foundation Collection Umberto Allemand, 2014), 21. 
3 Salvador Dali, Dali Jewels-Joyas, 22. 
4 Ibid., 21. 
5 Ibid. 
6 Catherine Grenier, Salvador Dali: the Making of an Artist (Paris: 

Flammarion, 2012), 177. 
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รวมถึงปัยจยัอ่ืนๆ เช่นสภาวะการณ์หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึง่จบลงในปี ค.ศ. 1945 
การได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาปิอุสท่ี 12 ในนครรัฐวาติกัน ในปี ค.ศ. 1949 และการ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศอิตาลี  อันเป็นการปลุกเร้าจินตนาการและอุดมคติศิลปะแบบ         
เรอเนสซองส์ให้โชติช่วงขึน้ในใจของเขาอีกครัง้เน่ืองจากดาลีมีความช่ืนชมศรัทธาในศิลปะสมัย
คลาสสิคและเรอเนสซองส์มาตัง้แต่เด็ก โดยเขาได้น ามาประยุกต์กับเร่ืองราวและเนือ้หาในการ
ออกแบบท่ีมีประเดน็เก่ียวกบัสนัติภาพ ศาสนา พระเจ้า พลงังานตา่งๆ และต านานมาเป็นแนวทาง
สร้างสรรค ์

นอกจากนัน้ยงัมีอีกประเด็นส าคญัอีกประเด็นหนึ่งท่ีน่าสนใจมากในการศกึษาผลงาน
ของดาลีนัน่คือเร่ืองมุมมองท่ีเขามีต่อสิ่งต่างๆ รอบตวั ซึ่งดาลีจะน ามาตีความและส่ือสารในแบบ
ของเขาด้วยการปรับรูปแบบการท างานศิลปะให้เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ 7 อันเป็นแนวคิดท่ีได้ให้
อิทธิพลส าคญัต่อศิลปินรุ่นหลังในการขับเคล่ือนศิลปะสมัยใหม่ รวมทัง้ยังเป็นแรงจูงใจในการ
แสดงทางออกอย่างกล้าหาญท่ีจะถ่ายทอดมมุมองทัง้ด้านบวก ด้านลบหรือแม้กระทัง่สิ่งท่ีซุกซ่อน
หรือปกปิดไว้ข้างในให้ออกมาเป็นพลงัท่ียิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ศิลปะ และด้วยมมุมองเช่นนีเ้ รา
จึงสามารถกล่าวได้ว่ามมุมองและการสร้างสรรค์ศิลปะในปัจจบุนัก็มีหลายแนวทางท่ีเป็นอิทธิพล
ผ่านมมุมองของดาลีท่ีมีต่อโลก ซึ่งแผ่ขยายไปในหลากหลายสาขารวมทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและ
ตกแตง่ 
 
ผลงานใน Collection 

ในทศวรรษท่ี 1940 – 1970 ดาลีได้สร้างสรรค์งานออกแบบเคร่ืองประดับไว้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยในงานวิจัยนีจ้ะน าเสนอเฉพาะผลงานในคอลเลคชั่น ท่ีจัดแสดงไว้โรงละครและ
พิพิธภณัฑ์ดาลีซึ่งเคร่ืองประดบัเหล่านีมี้วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมในการผลิตเพ่ือการกศุล ดงันัน้จงึเป็น
ผลงานท่ีได้รับการสร้างสรรค์ให้ตราตรึงและซาบซึง้ในจิตวิญญาณ ปลุกเร้าจินตนาการและ
แสดงออกถึงความเช่ืออย่างแรงกล้าและความงามอนับริสทุธ์ิ ปราศจากความเป็นวตัถนุิยมโดยไม่
ค านึงเร่ืองอรรถประโยชน์และกระบวนการท างานซึง่ซบัซ้อน คณุคา่ท่ีได้รับจงึเป็นคณุคา่ทางศลิปะ
มากกวา่ประโยชน์ใช้สอยและวสัดสุร้างงาน 

ผลงานทัง้หมดไม่ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้สวมใส่ได้ทกุชิน้ การประดบัตกแตง่อญัมณีท่ีมี
สีสันสวยงามต่างๆ จึงเป็นการสร้างคุณลกัษณะเพ่ือการให้สีในแบบภาพวาดนัน่เอง โดยในการ
สร้างสรรค์ชิน้งาน เป็นการผสานกันระหว่างศาสตร์แห่งทักษะฝีมือท่ีละเอียดประณีตกับศาสตร์

                                                             
7 Ibid.,242. 
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แห่งศิลปะประติมากรรมและจิตรกรรมเข้าไว้ด้วยกัน8 และการออกแบบผลงานเหล่านีด้าลียงัได้
แสดงความเห็นในสว่นของผู้ชมอนัแสดงถึงทศันคตท่ีิเปิดกว้างของเขาไว้วา่ 

หากปราศจากผู้ ชมเคร่ืองประดับเหล่านีก้็คงไม่อาจบรรลุวัตถุประค์ในความเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ได้ ผู้ ชมจึงเป็นเสมือนศิลปินคนสุดท้ายด้วยมุมมอง ความรู้สึกและความคิด การ
รวมเข้าด้วยกนัของความเข้าใจท่ีรู้ซึง้ ไมว่า่จะเข้าใจจดุประสงค์ของผู้สร้างมากหรือน้อยสิ่งเหลา่นี ้

ก็ล้วนท าให้ผลงานมีชีวิตขึน้มา9  
 

ประวัตเิคร่ืองประดับ 
งานออกแบบเคร่ืองประดับเป็นผลงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาท่ีดาลีอาศัยอยู่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1940 – 1948 โดยอาเลมานี แอนด์ เอิร์ทแมน อิงค์. (Alemany 
& Ertman Inc.) นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ด าเนินการผลิต ซึ่งเร่ิมขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1941 
– 1958 และ มูลนิธิเดอะ คาเธอร์วูด เบรน มาวร์ (The Catherwood Bryn Mawr Foundation) 
เป็นผู้ให้การสนบัสนนุทางการเงิน 

ในขัน้ตอนการสร้างงานเคร่ืองประดบัจ านวน 37 ชิน้ ดาลีได้รับความช่วยเหลือจาก
ทีมงานหลายคน โดยมีมิสเตอร์ คาร์ลอส บี  อาเลมานี (Mr. Carlos B. Alemany) เป็นช่าง
เคร่ืองประดับหลักในการรังสรรค์ผลงานภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของดาลีซึ่งเป็นผู้
คดัเลือกโลหะและอญัมณีตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นส่ือสร้างงานด้วยตวัเขาเอง โดยหลกัการในการเลือกใช้
วสัดชุนิดตา่งๆ ในงานออกแบบนัน้ดาลีไมไ่ด้ค านงึถึงเร่ืองคณุคา่และคณุลกัษณะเทา่นัน้ ทวา่ยงัให้
ความส าคญัเร่ืองการส่ือความหมายในเชิงสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะตวัของดาลีเองด้วย10

เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลงานท่ีสมบรูณ์แบบตามแนวทางการออกแบบของเขามากท่ีสดุ 
ปี ค.ศ.1958 มลูนิธิ เดอะ โอเวน ชีแธม (The Owen Cheatham Foundation) องค์กร

ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค .ศ.1934 ได้ซือ้ผลงานเคร่ืองประดับ
เหล่านีท้ัง้หมดและได้รวบรวมเคร่ืองประดบัของดาลีซึ่งกระจายไปยงัท่ีต่างๆ เข้ามาในคอลเลคชนั 
อีกหลายชิน้จนถึงปี ค.ศ.1970 ทางมูลนิธิเดอะ โอเวน ชีแธม ได้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวกับการกุศล 
การศกึษาและวฒันธรรมยืมผลงานเหลา่นีน้ าไปจดัแสดงเพ่ือหารายได้เข้าหน่วยงานของตน 

                                                             
8 Salvador Dali, Dali Jewels-Joyas, 22-23. 
9 Ibid., 9. 
10 Ibid., 22. 
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ปี  ค .ศ. 1964 มูลนิ ธิ  เดอะ โอเวน  ชีแธม  ได้รวบรวมผลงาน  Choreographic 
Necklace (สร้อยคอรูปเต้นร า) เข้ามาในคอลเลคชั่นและตามมาด้วยประติมากรรม Chalice of 
Life (ถ้วยแห่งชีวิต) ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ มูลนิธิ เดอะ วิลเลียม ฮาร์กเนส อิงค์. (The 
William Harkness Foundation, Inc.,) นิวยอร์ค ในปีถดัมา 

ปี ค.ศ. 1981 นักธุรกิจใหญ่ชาวซาอุดิอาระเบีย อากรัม โอเจค (Akram Ojek) ได้ซือ้
ผลงานทัง้หมดและน าไปไว้ในองค์กรของเขาท่ี ช่ือ แทก อูฟเรส ดาท เอส. เอ. (TAG Oeuvres 
d’Art, S.A.) 

ปี ค.ศ.1986 ผลงานเหล่านีต้กมาอยู่ในความครอบครองของมหาเศรษฐีชาวญ่ีปุ่ น    
มาซาโอะ นานกากุ (Masao Nangaku) โดยเขาได้น าผลงานเหล่านีม้าจัดแสดงไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์      
อญัมณีมินามิ (Minami Jewel) ในกามากรุะ (Kamakura) ประเทศญ่ีปุ่ น 

จนกระทัง่ถึงเดือนมิถนุายน ปี ค.ศ.1999 หลงัจากได้มีความพยายามเจรจาตอ่รองกนั
อย่างมากมายและซบัซ้อน ผลงานเคร่ืองประดบัเหล่านีจ้ึงได้มาอยู่ในความครอบครองของมลูนิธิ 
กาลา-ซาลวาดอร์ ดาลี (The Gala-Salvador Dalí Foundation) และกลับคืนสู่บ้านเกิด ณ เมือง   
ฟิกเูรส โดยในปี ค.ศ. 2001 ก็ได้มีการจดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบัหล่านีใ้ห้ได้ชมสู่สาธารณะ  ใน
อาคารท่ีสร้างขึน้เป็นพิเศษเพ่ือใช้จดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบัโดยเฉพาะ11 

 

  

 

ภาพท่ี 12 โรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี 
พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงผลงานของซาลวาดอร์ ดาลี โดยตวัอาคารท่ีออกแบบและตกแตง่
ด้วยแนวคิดแบบเซอร์เรียลิสต์ 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีฟิกเูรส, สเปน 

                                                             
11 Salvador Dali, Dali Jewels-Joyas, 17. 
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การจัดกลุ่มเคร่ืองประดับ 
ในการศกึษาวิจยัเคร่ืองประดบัคอลเลคชนันี ้ผู้วิจยัได้แบง่กลุม่เคร่ืองประดบัออกเป็น 

3 กลุม่ โดยแบง่ตามรูปทรงและแนวคิดในการสร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี:้- 
กลุ่มท่ี 1 ความฝันและแฟนตาซี (Dream and Fantasy) อันเป็นแนวคิดท่ีมาจาก

แนวคดิแบบเซอร์เรียลิสต์และจินตนาการของดาลี 
กลุ่มท่ี  2 ศาสนาและต านาน (Religious and Mythology) อันมีท่ีมาจากต านาน       

อนัแสดงถึงอิทธิพล ความช่ืนชมในศิลปะคลาสสิคและเรอเนสซองส์ รวมถึงมมุมองท่ีดาลีมีตอ่โลก
ท่ีก าลงัเปล่ียนไปซึง่มีสาเหตสืุบเน่ืองจากสงคราม ศาสนาและสนัตภิาพ 

กลุ่มท่ี 3 งานประติมากรรมเคร่ืองประดบั (Sculptural Jewelry) ซึ่งเป็นกลุ่มชิน้งานท่ี
มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และเน้นรูปแบบท่ีเป็น แฟนตาซี (Fantasy) จากแรงบนัดาลอนัมีท่ีมาจาก
ต านาน ศาสนาและปรัชญาตา่งๆ โดยน าเสนอในมมุมองของดาลี 

 
1. เคร่ืองประดับในกลุ่มความฝันและแฟนตาซี (Dream and Fantasy) 

งานออกแบบเคร่ืองประดบัในกลุม่นี ้สว่นใหญ่เป็นผลงานในชว่งเร่ิมต้นหลงัจากท่ีดาลี
เพิ่งก้าวออกจากเส้นทางศิลปินเซอร์เรียลิสต์ ดงันัน้แนวคิดส่วนใหญ่จึงยงัคงสืบเน่ืองมาจากงาน
จิตรกรรมท่ีดาลีได้สร้างสรรค์ไว้ในช่วงเวลาการท างานเซอร์เรียลิสต์ ดงันัน้เราจึงได้เห็นอิทธิพลแห่ง
ศิลปะเซอร์เรียลิสม์ท่ีสะท้อนอยู่ในผลงานซึ่งหลอมรวมเข้ากบัตวัตนของดาลีได้อย่างชดัเจน ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองราว เนือ้หา มุมมอง การน าเสนอภาพวตัถุเซอร์เรียลิสต์ รวมถึงความหลงใหลในเร่ือง
ความฝัน จินตนาการและเร่ืองราวจากจิตใต้ส านึก โดยเคร่ืองประดบัเหล่านีส้ามารถให้ค าจ ากัด
ความได้ว่าเป็นประติมากรรมขนาดเล็กท่ีท าจากวสัดุมีค่าและสามารถสวมใส่หรือใช้งานได้จริง    
โดยมีชิน้งานตา่ง ๆ ดงันี ้
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1.1 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ ; Telephone Ear Clips (ต่างหูรูป
โทรศัพท์), Gold Chain Bracelet (สร้อยข้อมือโซ่ทองค า), Ruby Lips (ริมฝีปากสีทับทิม), 
Leaf Veined Hands (เคร่ืองประดับรูปใบไม้และมือ), และ Bell Ballerina (เบล บัลเลลินา),
ค.ศ. 1941 

 
 

 

 

ภาพท่ี 13 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; Telephone Ear Clips, Gold 

Chain Bracelet, Ruby Lips, Leaf Veined Hands และ Bell Ballerina, ค.ศ. 1941 
เทคนิค: คอลลาจ สีกวอช (Gouache) บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 35.7 x 27.9 ซม. 

ท่ี ม า : Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 10, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3900.jpg 
 

โดยสีกวอชเป็นสีท่ีดาลีนิยมน ามาใช้วาดภาพร่างผลงานในคอลเลคชัน่เคร่ืองประดบันี ้
เน่ืองจากสีกวอชเป็นสีน า้ชนิดหนึ่ง ให้โทนสีคอ่นข้างสดจดัและให้ผลท่ีตา่งจากสีน า้ทัว่ไปคือจะทึบ
แสงเวลาลงสี  ท าให้สามารถระบายสีทบัซ า้ลงบนชัน้สีเดมิได้หลายครัง้เม่ือสีแห้ง 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3900.jpg
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1.1.1 Telephone Ear Clips ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 ซาลวาดอร์ ดาลี, Telephone Ear Clips, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด: 4.5 x 1.9 x 1.3 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือน ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต12 

เพชร (Diamonds) 26 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1.5 มม. 
ทบัทิม (Rubies) 4 เม็ด เจียระไนเหล่ียมกหุลาบ รูปกลม 2 เม็ดและหลงัเบีย้ทรงหยดน า้ 2 
เม็ด ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 5.0 – 6.5 มม. 
มรกต (Emeralds) 4 เม็ด เจียระไนหลังเบีย้  รูปกลม 2 เม็ดและหยดน า้ 2 เม็ด ขนาด
ประมาณ 7.0 – 7.5 มม. 

                                                             
12 การผสมทองมีมาตรฐานสากล เช่น 18k (สัญลกัษณ์ 750) แปลว่ามีทองอยู่ 75% 

อีก 25% เป็นส่วนผสมให้ขึน้รูปแล้วแข็งแรง  ดูใน หิรัญญา ตัง้สืบกุล, เลือกเพชร ดูพลอย, 
(กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์, 2551), 54. 
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ภาพท่ี 15 Telephone Ear Clips 

งานออกแบบท่ีน าประเด็นเร่ืองโทรศพัท์ซึง่เป็นการส่ือสารท่ีสมยัใหม่ เป็นความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีแหง่ยคุสมยัอนัน ามาทัง้ความหวงัและอนัตราย 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
แนวคิด 

แนวคิดในการออกแบบ ปี ค.ศ. 1949 มีความสืบเน่ืองมาจากผลงานจิตรกรรม The 
Enigma of Hitler, ค.ศ. 1937 ท่ีดาลีได้น าประเด็นเร่ืองโทรศพัท์ซึ่งเป็นการส่ือสารสมัยใหม่และ
รวดเร็วมากในเวลานัน้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ  โดยโทรศพัท์ได้เข้ามามีบทบาทส าคญั
ในภารกิจการเจรจาความด้านสงครามและสันติภาพ  ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ระหว่าง              
แชมเบอร์เลน (Chamberlain) ผู้น าแห่งสหราชอาณาจกัรกับฮิตเลอร์ (Hitler) ผู้น าของเยอรมนัใน
เวลานัน้  การน ารูปแบบโทรศพัท์มาใช้ในการออกแบบจงึเป็นสิ่งท่ีดาลีต้องการส่ือถึงความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและโลกแห่งการติดตอ่ส่ือสารสมยัใหม่ท่ีรวดเร็วอนัน ามาทัง้ความหวงัและอนัตราย
จากการแลกเปล่ียนความคิดท่ีไม่ทนัได้ทบทวนและค าพดูท่ีได้กล่าวออกไปก็จะกลายเป็น “เสียงท่ี
ยงัคงอยู”่ 

นอกจากนัน้โทรศพัท์ยงัมีความเช่ือมโยงกบัหู  ซึ่งส าหรับดาลีหเูป็นสญัลกัษณ์ของการ
ประสานกันของเสียงและความเป็นอนัหนึ่งอันเดียว13 อนัหมายถึงความกลมกลืนและความเป็น
ความเป็นเอกภาพ 

                                                             
13 Salvador Dali, Dali Jewels-Joyas, 24. 



  
 

 
38 

 

 
 

 

รูปแบบ 
ซาลวาดอร์ ดาลีน ารูปแบบโทรศพัท์ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตัง้แต่ปี ค.ศ. 1928 

มาเป็นโครงสร้างต่างหู โดยโทรศพัท์นบัว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งโลกสมยัใหม่อนัสะท้อนให้เห็นถึง
ความนิยมของสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี ้รวมทัง้อิทธิพลทางสงัคมและบทบาทของโทรศพัท์ท่ีเข้ามามีผล
กับชีวิตและการติดต่อส่ือสารของผู้ คน โดยการน ารูปแบบโทรศัพท์มาใช้ในการออกแบบต่างหู
นบัว่าเป็นแนวความคิดท่ีล า้สมยัมากและดาลียงัได้ผสานแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัแบบ
คลาสสิคด้วยการเสริมจีห้้อยไว้ท่ีหโูทรศพัท์ทัง้ส่วนบนและล่างเพ่ือไม่ให้ชิน้งานดแูข็งเกินไป ความ
พิเศษอีกอย่างหนึ่งในผลงานชิน้นีคื้อดาลีเลือกใช้อญัมณีท่ีเป็นคูสี่ตรงข้ามนัน่คือทบัทิมและมรกต
เพ่ือให้สร้างสีสันท่ีโดดเด่นสะดุดตาและประดับด้วยเพชรท่ีบริเวณหูโทรศัพท์ ตัวเรือนท าจาก
ทองค าโดยใช้ก้านตา่งหแูบบหนีบซึง่เป็นส่วนประกอบสมยัใหมท่ี่เลือกสรรมาอย่างลงตวั 
 

 

 

ภาพท่ี 16 Telephone Ear Clips ในอีกมมุหนึง่ 
ท่ีมา: Audrey Friedman, Salvador Dali’s Telephone Earrings, accessed November 10, 
2013, available from http://blog.primaveragallery.com/wp-content/uploads/2011/03/Dali-
Earrings.jpg 

http://blog.primaveragallery.com/wp-content/uploads/2011/03/Dali-Earrings.jpg
http://blog.primaveragallery.com/wp-content/uploads/2011/03/Dali-Earrings.jpg
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1.1.2 เคร่ืองประดบั Leaf Veined Hands ชิน้ที่  1 และ 2 ผลิตในปี ค.ศ. 
1949 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 17 ซาลวาดอร์ ดาลี, Leaf Veined Hands ชิน้ท่ี 1 และ 2, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 ทบัทิม (Rubies) เจียระไนหลงัเบีย้ 
 
แนวคิด 

เคร่ืองประดับ  Leaf Veined Hands ชิน้ท่ี 1 และ 2 เป็นงานออกแบบด้วยการน า
มมุมองแบบเซอร์เรียลิสต์มาประยุกต์ในผลงาน โดยใช้แนวทางสร้างภาพแบบสองนยัซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ดาลีสนใจและฝึกฝนมาอย่างเช่ียวชาญ โดยน าเสนอเร่ืองราวของใบไม้และมือซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้
ตวัในชีวิตประจ าวนัมาเป็นประเด็น ทว่าด้วยจินตนาการและมุมมองท่ีเหนือจริงก็ท าให้ได้มาซึ่ง
ภาพท่ีแตกตา่งและความจริงในอีกมมุมองหนึ่ง แนวทางสร้างสรรค์เช่นนีจ้งึเป็นเสมือนเคร่ืองมือใน
การส ารวจจิตใจ ท่ีต้องปลดปล่อยความคิดและจินตนาการให้เป็นอิสระเพ่ือจะได้สมัผสัมมุมองใน
อีกนยัหนึง่ซึง่แตกตา่งไปจากประสบการณ์ในการรับรู้ความจริงเชิงประจกัษ์ในแบบเดมิ 
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รูปแบบ 
Leaf Veined Hands ชิน้ท่ี 1 และ 2 เป็นผลงานท่ีดาลีได้น าโครงสร้างรูปมือมาผสาน

กับลวดลายก่ิงไม้ใบไม้โดยออกแบบให้เป็นรูปมือท่ีมีเส้นเลือดปูดโปนออกมา และฝังทบัทิมหลัง
เบีย้สีแดงสดไว้ท่ีปลายนิว้ในลกัษณะของเล็บมือ บริเวณข้อมือดาลีออกแบบให้มีลกัษณะคล้ายกบั
ก่ิงไม้โดยเสริมใบไม้ใบขนาดใหญ่และเล็กไว้ทัง้สองด้าน ชิน้งานท าจากทองค า 

 

 
 

ภาพท่ี 18 Leaf Veined Hands  
เป็นงานออกแบบด้วยมมุมองแบบเซอร์เรียลิสต์จากแนวทางสร้างภาพแบบสองนยั 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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1.2 ภาพร่างผลงานออกแบบ Ruby Lips (เข็มกลัดริมฝีปากสีทับทมิ), ค.ศ.1949 
 

 
 
ภาพท่ี 19 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบ Ruby Lips, ค.ศ.1949 

เทคนิค: คอลลาจ สีกวอช และหมกึ บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 28.8 x 27.1 ซม. 

ท่ีมา:Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador- dali.org/media/ IMATGES/i3901.jpg 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
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1.2.1 เคร่ืองประดบั Ruby Lips ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ซาลวาดอร์ ดาลี, Ruby Lips, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
วัสดุ ตวัเรือน ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 ทบัทิม (Ruby) 
 ไขม่กุ (Pearl) 
 
แนวคิด 

การออกแบบ Ruby Lips มาจากแนวคิดแบบพ็อพอาร์ตโดยการผสานภาพลักษณ์   

ซุเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดกับแนวคิดเร่ืองวตัถุเซอร์เรียลิสต์เข้าด้วยกัน ด้วยการน าโครงหน้าของ Mae 

West (ค.ศ. 1893–1980) อนัมีท่ีมาจากจิตรกรรม Face of Mae West Which Can Be Used as 

an Apartment, ปี ค.ศ. 1934 – 1935 รวมทัง้รอยยิม้อนับริสุทธ์ิสดใสแต่เป่ียมด้วยพลงัดึงดดูทาง

เพศท่ี ร้อนแรงของมาริลิน มอนโร (Marilyn Monroe, ค .ศ . 1926 – 1962) มาถ่ายทอดสู่งาน

เคร่ืองประดบัซึ่งท าให้ผลงานสามารถแสดงมิตขิองอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมีชีวิตชีวาราวกบั

เป็นริมฝีปากคนจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแตกต่างอย่างเห็นได้ชดักับเคร่ืองประดบัโดยทัว่ไปซึ่งมักจะส่ือ

อารมณ์ท่ีสวยงามและสง่า การสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในผลงานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีสะท้อน
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ความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของดาลี นอกจากนัน้ยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจมากนั่นก็คือ

เร่ืองมุมมองตอ่ทกุสิ่งทกุอย่างรอบตวัของดาลี และน าตีความในแบบของเขาโดยการปรับรูปแบบ

การท างานศิลปะให้เข้ากบัชีวิตสมยัใหม่ เช่นในผลงานชิน้นีซ้ึ่งเป็นเร่ืองราวของริมฝีปากอนัเป็นสิ่ง

ท่ีแสนธรรมดา ทว่าเม่ือผ่านมุมมองอนัแยบยลและวิธีการน าเสนอท่ีไม่ธรรมดาก็สามารถน ามาสู่

ผลส าเร็จท่ีเหนือความคาดหมาย มุมมองจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ผลงานของดาลีได้รับ

ความส าเร็จอยา่งยิ่งใหญ่ 

รูปแบบ 
การเลือกใช้อัญมณีในผลงานชิน้นีน้ับว่าเป็นหัวใจส าคัญในงานออกแบบเพ่ือส่ือ

ประเด็นเร่ืองริมฝีปากท่ีมีรอยยิม้สดใสน่าค้นหา อันมีท่ีมาจากถ้อยค าในกวีท่ีคุ้ นชินซึ่งมักใช้
บรรยายถึงหญิงสาวท่ีริมฝีปากแดงระเร่ือราวกบัทบัทิมและฟันท่ีงดงามดงัไข่มกุ14 โดยดาลีเลือกใช้
ทบัทิมสีแดงสดเจียระไนรูปทรงกลมในขนาดท่ีลดหลัน่กนัไปตามรูปปากเพ่ือสร้างมิตท่ีิชัดเจน และ
ใช้ไข่มุกคุณภาพเย่ียมท่ีมีประกายงดงามและกลมกลึงเพ่ือถ่ายทอดรอยยิม้สดใสของมาริลีน    
มอนโร (Marilyn Monroe) 

 

 
 

ภาพท่ี 21 รอยยิม้สดใสท่ีเป่ียมด้วยพลงัดงึดดูทางเพศของมาริลีน มอนโร  
แรงบนัดาลใจส าคญัในงานออกแบบเคร่ืองประดบัชิน้นี ้

ท่ี ม า : Bill Turnbull, Delaunay Portrait Gallery, accessed July 27, 2014, available from 
http://www.roziturnbull.com/bill/ Delaunay/ gallery.html 

                                                             
14 Salvador Dali, Dali Jewels-Joyas, 25. 

mailto:bill@roziturnbull.com?subject=Bill%27s%20Solitaire%20Tester%20V4.0
http://www.roziturnbull.com/bill/
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1.3 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; Slow Ring (แหวนหอยทาก), Tiger 
Eye (แหวนดวงตาเสือ), Wedding Tie (แหวนรูปเนคไท), และ The Corset Ring (แหวน
คอร์เซต), ค.ศ.1949 
 

 
 
ภาพท่ี 22 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; Slow Ring, Tiger Eye, 

Wedding Tie, และ The Corset Ring, ค.ศ.1949 

เทคนิค: สีกวอช บนกระดาษ 
ขนาด: 11.0 x 12.5 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3905.jpg  
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3905.jpg
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1.3.1 Slow Ring ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ซาลวาดอร์ ดาลี, Slow Ring, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 2.4 x 3.1 x 3.5 ซม.เส้นผา่ศนูย์กลาง 1.6 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต  

ไพลิน (Sapphire) 1 เม็ด เจียระไนเหล่ียมผสม15 รูปไข ่ขนาดประมาณ 10.4x9.6x8.1 มม. 
เพชร (Diamonds) 25 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2.2 – 2.5 มม. 

                                                             
15 โดยทัว่ไปจะเจียระไนส่วนบนแบบเหล่ียมเกสรเพ่ือให้มีความสุกใส ประกายแวววบั

และสีอ่ิมตวั ส่วนล่างจะเจียระไนแบบเหล่ียมขัน้หรือผสมกันระหว่างเหล่ียมเกสรและเหล่ียมขัน้     
ดใูน ศกัดา ศริิพนัธ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 13. 
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ภาพท่ี 24 แหวนประดบัด้วยเพชรและไพลิน 
 ท่ีให้ความรู้สกึราวหยาดน า้ค้างเปลง่ประกายระยิบระยบับนตวัหอยทาก 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
แนวคิด 

หอยทากเป็นหนึ่งในรูปแบบส าคญัในโลกสญัลกัษณ์ของดาลีท่ีแสดงความเช่ือมโยง
กนัอย่างใกล้ชิดระหว่างดาลีกับซิกมุนด์ ฟรอยด์เม่ือครัง้ท่ีได้พบกันครัง้แรก  ส าหรับดาลี ซิกมุนด์ 
ฟรอยด์เปรียบเสมือนผู้น าทางจิตวิญญาณ16 เน่ืองด้วยในช่วงเร่ิมต้นในการสร้างสรรค์ผลงานแนว
เซอร์เรียลิสต์ดาลีได้รับอิทธิพลหลักจากเร่ืองจิตวิเคราะห์ (psychoanalytical) ของฟรอยด์และ
แนวคดิก็เข้ากบัการท างานศลิปะของเขาเป็นอยา่งดี 

ดาลีสะดดุตากบัหอยทากบนรถจกัรยานท่ีจอดอยู่นอกบ้านของฟรอยด์และเขาก็เกิด
จินตนาการเช่ือมโยงหอยทากกับภาพศรีษะของฟรอยด์17 กอปรกับความรู้สึกหลงไหลในรูปทรง
เรขาคณิตท่ีสร้างสรรค์โดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยทากท่ีมีลกัษณะเหมือนไข่ รวมถึงสิ่งท่ี

                                                             
16 Umberto Allemandi & c, Dali in the third dimension, 130. 
17 Ibid. 
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ประกอบกนัเป็นคูร่ะหว่างความนุ่มนวลของล าตวัหอยหากกบัโครงสร้างท่ีแข็งแรงของเปลือกหอย
ด้านนอก18อนัเป็นความขดัแย้งท่ีลงตวั 

จากรูปลกัษณ์ของหอยทากเราจะเห็นความเช่ือมโยงกบัลกัษณะของไข ่ซึง่เป็นอีกหนึ่ง
สญัลักษณ์ท่ีดาลีมกัจะหยิบยกมาใช้ในงานสร้างสรรค์อยู่เสมออันมาจากสาหตุว่าไข่เป็นสิ่งท่ีให้
ความรู้สึกท่ีมีร่วมกัน ระหว่างความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของเปลือกนอกท่ีแข็งกับส่วนท่ีนุ่ม
เหลวซึง่อยูภ่ายใน ไข่จงึเป็นสญัลกัษณ์ท่ีให้ความหมายในเชิงบวกหมายความถึงชีวิต การเกิดหรือ
เร่ิมต้นใหม ่การด าเนินตอ่ไป และอนาคต19 

 
รูปแบบ 

จากการประยกุต์รูปร่างของหอยทาก มาสู่แนวทางการสร้างสรรค์แหวนรูปหอยทากนี ้
ดาลีได้ออกแบบให้ส่วนโค้งสูงของเปลือกหอยอยู่ท่ีบริเวณกลางวงแหวนและฝังไพลินรูปไข่ ให้เป็น
พลอยเม็ดยอดและคอ่ยๆ ลดระดบัความสงูลงไปด้านข้าง โดยใช้เส้นขดเป็นวงก้นหอยประดบัด้วย
เพชรกระจายอย่างสม ่าเสมออยู่ตามร่องเส้น บริเวณก้านแหวนเปรียบเสมือนส่วนล าตวัหอยทากท่ี
โผล่มานอกเปลือก โดยดาลีออกแบบพืน้ผิวเพิ่มในบางจดุของก้านแหวนให้ความรู้สึกถึงลวดลาย
บนล าตวัหอยหาก อีกหนึ่งข้อสงัเกตในผลงานนีคื้อช่ือผลงานท่ีดาลีใช้ค าว่า “Slow Ring” แทนค า
วา่ “Snail Ring” ซึ่งอาจเป็นอีกกระบวนการทางความคดิแบบเซอร์เรียลิสต์อนัเป็นท่ีนิยมในกลุม่กวี
เซอร์เรียลิสต์ท่ีชอบเล่นเสียง เล่นค า เล่นความหมาย ด้วยเห็นว่าภาษามีไว้ให้ใช้พวกกวีจึงมักใช้
ภาษาให้เป็นอิสระจากหน้าท่ีส่ือสารแบบเดิมให้มีลกัษณะแปลกใหม่และเสนอความจริงท่ีใหม่ไม่
ขึน้กบัเหตผุล โดยในท่ีน่ีค าว่า Slow ring ยงัสามารถส่ือสารได้ถึงคณุลกัษณะของหอยทากท่ีมีการ
เคล่ือนไหวอย่างเช่ืองช้าได้ รวมทัง้ยงัอาจกล่าวได้ถึงบริบทของการเคล่ือนท่ีเล่ือนไหลของเวลา20ซึ่ง
เป็นมิตท่ีิดาลีให้ความสนใจได้อีกด้วย 

                                                             
18  Ibid, 130. 
19 Ibid. 
20 มาณพ อิศระเดช.”ในดวงใจนิรันดร์.” ใน ผู้หญิง การแสดงศิลปกรรมครัง้ที่  21

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 99-114. 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร . กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้ 
แอนด์ พบัลิชชิ่ง, 2547. 
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1.3.2 The Corset Ring ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 

  
 
ภาพท่ี 25 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Corset Ring, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  11.0 x 12.5 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 เพชร (Diamond) 17 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1.7 – 

2.5 มม. 
ไขม่กุ (Pearl) 14 เม็ด ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 2.5 มม. 

 
แนวคิด 

ดาลีเร่ิมก้าวเข้าสู่แวดวงแฟชัน่ชัน้สงูในราวทศวรรษท่ี 1930 โดยมีโอกาสร่วมงานกับ
แฟชัน่ไอคอนคนส าคญัอย่างโคโค ่ชาแนล (Gabrielle Bonheur Chanel ค.ศ. 1883-1971) เอลซา 
สเคียปาเรลล่ี Elsa Schiaparelli (ค.ศ.1890 – 1973) รวมทัง้นิตยสารโวค (Vogue)  ซึ่งนอกจาก
ดาลีจะมีโอกาสได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานแล้ว พวกเขาก็ได้ให้อิทธิพลซึง่กนัในการ
สร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย และจากอิทธิพลในแวดวงแฟชัน่ก็น ามาสู่แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน 
The Corset Ring มีท่ีมาจากแนวคิดเร่ืองการสร้างคณุคา่ของสตรีด้วยการใช้ความงาม ท่ีอาจต้อง
แลกมาด้วยความทรมานซึ่งมีมาเป็นเวลานานหลายยุคสมัย ดงัเช่นเร่ืองการเสียสละตวัตนของ
ผู้หญิงให้อยูภ่ายใต้โครงสร้างคอร์เซตเพ่ือให้ได้มาซึง่ความพงึพอใจของผู้ชายและสงัคม 
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รูปแบบ 
The Corset Ring เป็นงานออกแบบท่ีดาลีได้น าโครงสร้างคอร์เซต หรือชุดชัน้ในท่ีใช้

รัดรูปร่างสตรีเพ่ือให้มีลักษณะโค้งเว้าเหมือนนาฬิกาทรายอันเป็นแฟชัน่ท่ีได้รับความนิยมอย่าง
มากในช่วงศตวรรษท่ี 19 มาประยุกต์เป็นโครงสร้างแหวน  โดยภายภายในวงแหวนดาลีได้
ออกแบบให้มีขดลวดพนัไว้เพ่ือใช้ส าหรับรัดผ้าพนัคอได้ด้วย เน่ืองจากความรู้สกึเม่ือสวมคอร์เซตท่ี
รัดและคับจะท าให้หายใจไม่สะดวกจึงเป็นธรรมเนียมของหญิงสาวท่ีจะต้องพกผ้าเช็ดหน้า
ประพรมน า้หอม หรือตลบัยาดมไว้ส าหรับสดูดมตอนท่ีรู้สึกหน้ามืด เวียนศรีษะ21 ในด้านวสัดสุร้าง
งานนัน้นอกเหนือจากตวัเรือนทองค าแล้วดาลีเลือกใช้อญัมณีมีค่าเช่นเพชรและไข่มุก เพ่ือท่ีจะ
แสดงความรู้สึกถึงคุณค่าท่ีคู่ควรกับสตรี อันเป็นอีกหนึ่งแนวคิดแบบเซอร์เรียลิสต์ท่ีมักให้การ     
ยกยอ่งเพศหญิง 

 

 
 
ภาพท่ี 26 The Corset Ring 

งานออกแบบอนัมีแรงบนัดาลใจจากโครงสร้างชดุชัน้ในแบบคอร์เซต 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

                                                             
21 เร่ืองเดียวกนั, 99-114. 
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1.4 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; The Persistence of Memory (ความ

ทรงจ าที่ ฝังตรึง), Magnifying Glass (แว่นขยาย) และ Television Bracelet (ก าไลข้อมือ

โทรทัศน์), ค.ศ.1949 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; The Persistence of 

Memory, Magnifying Glass และ Television Bracelet, ค.ศ.1949 

เทคนิค: สีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 28.0 x 35.7 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3904.jpg  
 

 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3904.jpg


  
 

 
51 

 

 
 

 

1.4.1 เคร่ืองประดบั The Persistence of Memory ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 28 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Persistence of Memory, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  7.8 x 6.8 x 2.1 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

เพชร เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 1.0 - 2.5 มม. 
 นาฬิกากลไกของ Jaeger-le Coultre 42622 

ใช้เทคนิคลงยาสีด า 

                                                             
22 เป็นนาฬิกาท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงั จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึง่เร่ิมต้นการผลิตตัง้แต่

ปี 1833 
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แนวคิด 
เคร่ืองประดบั The Persistence of Memory ในปี ค.ศ. 1949 เป็นผลงานท่ีสืบเน่ือง

จากงานจิตรกรรม The Persistence of Mเ37 
emory ในปี ค.ศ. 1931 อันเป็นแนวคิดท่ีดาลีได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ทัว่ไปของไอน์สไตน์ เร่ืองความสัมพนัธ์กันของเวลากับพืน้ท่ีว่างในอวกาศและความล่ืนไหลของ
เวลา โดยดาลีได้ยืนยันในแนวความคิดดังกล่าวไว้ในผลงานจิตรกรรมอีกหลายชิน้ เช่น Soft 
Watch at the Moment of First Explosion ปี ค.ศ. 1954 ผลงาน Wounded Soft Watch ปี ค.ศ. 
1974, In search of for the Fourth Dimension ปีค .ศ . 1979 และในผลงาน A White Watch 
placed in the Appropriate Place Causing a Young Ephebe First to Die and then to Rise 
from the Dead due to Excess of Satisfaction (unfinished) ปีเดียวกนั 

ดาลีได้น าหลกัการในทฤษฎีสมัพทัธภาพทัว่ไป (General Theory of Relativity) ของ
นกัฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมนัเชือ้สายยิวอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein, ค.ศ. 1879 – 1955) 
ซึ่งกล่าวว่าเวลาและอวกาศสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น  หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน              
เม่ืออวกาศหลอมรวมกบัเวลากลายเป็นกาลอวกาศ อวกาศและเวลาไม่คงท่ียืดหยุ่นและบิดโค้งได้ 
กาลอวกาศรอบดวงอาทิตย์โค้งงอและเวลาทัว่ในเอกภพเดินไปไม่เท่ากนัขึน้อยู่กับความเร็วยิ่งเรา
เคล่ือนไปในท่ีว่างเร็วขึน้เวลาก็จะช้าลง23 ซึ่งชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง ความเร็ว
กบัเวลาและมวลสารกับพลงังานอนัเป็นการเปิดประตสูู่มิติท่ี 424 ดงันัน้จากทฤษฎีของไอน์สไตน์ 
เวลาไมใ่ชแ่คเ่พียงยืดหดได้แตเ่วลาสามารถย้อนกลบัได้ด้วย 

แนวคิดในทฤษฎีดงักล่าวได้ให้อิทธิพลกับดาลีในประเด็นเร่ือง “เวลาไม่คงท่ี” รวมทัง้
สจัธรรมเร่ืองสรรพสิ่งล้วนเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการรับรู้ของดาลีจากการที่
ได้เห็นชิน้ส่วนของชีสกามองแบร์ (Camembert) ท่ีละลายและเปล่ียนรูปไปเม่ือตัง้ทิง้ไว้ให้ต้อง
แสงแดดในชั่วระยะเวลาหนึ่งและดาลีได้น าแนวคิดเหล่านีม้าผสานสู่แนวทางการสร้างสรรค์
เคร่ืองประดบั The Persistence of Memory 

                                                             
23 ท่องโลกกว้าง , “สารคดีชุดไอน์สไตน์ ตอนท่ี 2 - ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 

(General Theory of Relativity),” ออกอากาศทาง TPBS, เข้าถึงเม่ือ 1 เมษายน 2555 เข้าถึงได้
จาก http://www.youtube.com/watch?v= 5v3iU9qBIM0 

24 ท่องโลกกว้าง, “สารคดีชดุไอน์สไตน์ (ตอน2 – 3),” เข้าถึงเม่ือ 16 เมษายน 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?v= V5zmh-eO3v8 

http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/a-soft-watch-put-in-the-appropriate-place-to-cause-a-young-ephebe-to-die-and-be-resuscitated-by
http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/a-soft-watch-put-in-the-appropriate-place-to-cause-a-young-ephebe-to-die-and-be-resuscitated-by
http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/a-soft-watch-put-in-the-appropriate-place-to-cause-a-young-ephebe-to-die-and-be-resuscitated-by
http://www.youtube.com/watch?v=%205v3iU9qBIM0
http://www.youtube.com/watch?v=%20V5zmh-eO3v8
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รูปแบบ 
ดาลีน ารูปแบบของนาฬิกาเหลวท่ีพาดอยู่บนก่ิงมะกอกจากงานจิตกรรม The 

Persistence of Memory ในปี 1931 มาถ่ายทอดเป็นชิน้งานเคร่ืองประดบั โดยเสริมรายละเอียด
ของใบมะกอกซึ่งไม่มีในงานจิตรกรรมรวมทัง้พืน้ผิวท่ีก่ิงมะกอกเพ่ือสร้างมิติให้เพิ่มขึน้ ชิน้งาน
ทัง้หมดท าจากทองค าและลงยาสีด าท่ีตวัเลขของนาฬิกา ตวันาฬิกาเป็นระบบกลไกของ Jaeger-le 
Coultre 426 และฝังเพชรแบบจิกไขป่ลา (Pave Setting) ไว้บนหน้าปัดนาฬิกา 

 

 
 
ภาพท่ี 29 การจดัแสดงผลงาน The Persistence of Memory ภายในพิพิธภณัฑ์ 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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1.5 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ ; The Eye of Time, (ดวงตาแห่ง

กาลเวลา), The Pomegranate Heart (หัวใจทับทิม), The Honeycomb Heart (หัวใจรังผึง้), 
และ The Tree of Life Necklace (สร้อยคอต้นไม้แห่งชีวิต), ค.ศ.1949. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 30 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ ; The Eye of Time, The 

Pomegranate Heart, The Honeycomb Heart, และ  The Tree of Life Necklace, 

ค.ศ.1949. 
เทคนิค: ดนิสอและสีกวอชบนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 33.8 x 23.8 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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1.5.1 เคร่ืองประดับ The Eye of Time ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Eye of Time, ค.ศ. 1949 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
ขนาด 4.0 x 6.0 x 1.7 ซม. 
วัสดุ  ทองค าขาว (Platinum) 

ทบัทิม (Ruby) ขดัเงารูปทรงอิสระ 1 เม็ด 
เพชร (Diamond) เจียระไนแบบบาเกตต์25  บริเวณขอบตาด้านบน และเพชร เจียระไน
เหล่ียมประกาย รูปกลม เส้นผา่ศนูย์กลางโดยประมาณ 0.5 - 3.5 มม. 
และใช้เทคนิคลงยาสีบริเวณหน้าปัด  
ตวันาฬิกาเป็นแบบกลไกของสวิสย่ีห้อ Movado รุ่น50sp 

                                                             
25 เป็นการเจียระไนแบบขัน้จะเห็นเป็นรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดต่างๆ วางตวัซ้อนกันเป็น

ระดบัลดหลัน่เป็นขัน้ โดยมีแนวขอบหน้าเจียระไนขนานกบัขอบพลอยแตต่า่งระดบัคล้ายขัน้บนัได 
ซึง่มกัใช้กบัอญัมณีท่ีมีขนาดเล็ก 
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แนวคิด 
เคร่ืองประดบั The Eye of Time เป็นงานออกแบบท่ีดาลียงัคงน าแนวคิดเร่ืองเวลามา

ใช้ในการสร้างสรรค์ โดยมีท่ีมากจากรูปลกัษณ์ของนาฬิกาท่ีหลอมละลายในผลงานจิตรกรรม The 
Persistence of Memory ในปี ค.ศ. 1931 ซึ่งเป็นผลงานท่ีดาลีรักและประสบความส าเร็จมาก
ท่ีสดุชิน้หนึ่งจนเปรียบเสมือนภาพท่ีเป็นรูปบชูาของดาลีและเขามกัจะวาดภาพแนวคิดเช่นนีห้ลาย
ภาพตลอดชว่งชีวิตของเขา26 

เวลาเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอย่างหนึ่งของดาลีด้วยเหตวุ่าเวลาไม่มีจดุสิน้สดุและเวลา
ไมเ่คยคอยใคร นอกจากนัน้เขายงัได้รับอิทธิพลเร่ืองเวลาจากทฤษฎีสมัพทัธภาพทัว่ไปของอลัเบร์ิต 
ไอน์สไตน์ ท่ีพิสูจน์ว่าเวลาในแต่ละท่ีของจักรวาลไม่เท่ากันโดยแปรฝันไปตามความสัมพันธ์
ระหว่างอวกาศและแรงโน้มถ่วง ซึ่งกลายเป็นทฤษฎีพลิกโลกในช่วงเวลานัน้เน่ืองจากหักล้างกับ
ความเช่ือเดิมท่ีว่าเวลาคงท่ี ดงันัน้แนวคิดเร่ือง เวลาไม่คงที่  จึงแตกต่างกับความทรงจ าเพราะ
ส าหรับดาลีความทรงจ าจะยงัคงอยู่แม้เวลาจะเปล่ียนไปแนวคิดเร่ืองเวลาจึงเป็นความมหศัจรรย์
ในความคดิของดาลี 

ในขณะท่ีดวงตาก็ท าให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆ ในแง่มุมท่ีแตกต่างกันไป การออกแบบ
โครงสร้างรูปดวงตานัน้มีท่ีจากผลงานจิตรกรรม The Eye ในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งดาลีเคยสร้างสรรค์ไว้
เพ่ือใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์เร่ือง  Spellbound ภาพยนตร์แนวจิตวิทยาระทึกขวัญ
โดยอลัเฟรด ฮิตช์คอก (Alfred Hitchcock)  โดยดาลีน าโครงสร้างรูปดวงตามาประกอบกบันาฬิกา
เพ่ือส่ือแนวคิดเร่ืองเวลากับความทรงจ า เน่ืองจากในการรับรู้ประสบการณ์ของมนุษย์ต้องผ่าน
เง่ือนไขของเวลา เคร่ืองประดบั The Eye of Time จึงเป็นผลงานท่ีบอกเล่าประเด็นเร่ืองเวลาท่ีว่า 
“ไม่มีใครหนีพ้นจากกาลเวลา ทุกคนเห็นอดีตและอนาคตผ่านดวงตา” ผลงานชิน้นีย้งัสะท้อนให้
เห็นแนวคิดจากทฤษฏีเซอร์เรียลิสต์ในการรวมภาพความจริงกับภาพจินตนาการเข้าด้วยกัน
ระหว่างภาพดวงตากบันาฬิกา โดยสะท้อนมมุมองท่ีหลากนยัยะ รวมถึงการน าแนวคิดจากทฤษฎี
ใหมท่ี่หกัล้างกบัความเช่ือเดิมมาประยกุต์ในผลงานจนเกิดเป็นภาพในมมุมองใหม่อนัเปรียบได้กบั
การแสวงหาหนทางท่ีจะท าให้มนษุย์บรรลถุึงความรู้ การแสวงหาความเป็นจริงสงูสดุและเสรีภาพ27

โดยสมบรูณ์  ซึง่เป็นเป้าหมายส าคญัในการน ามาสูค่ณุคา่แหง่ชีวิตของพวกเซอร์เรียลิสต์ 
 

                                                             
26 Umberto Allemandi & c, Dali in the third dimension, 56. 
27 สดช่ืน ชัยประสาธน์ , การตีความเป็นจริงในกวีนิพนธ์และจิตรกรรม         

เซอร์เรียลิสต์ในฝร่ังเศส ค.ศ. 1919-1969 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้ กรุ๊พ, 2532), 31. 
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รูปแบบ 
ดาลีออกแบบนาฬิการูปทรงกลมและใช้เทคนิคการลงยาสี (Enamel) ในการให้

รายละเอียดของดวงตา และออกแบบท่อน า้ตาท่ีบริเวณหวัตาโดยถ่ายทอดความสมจริงทัง้เร่ืองสี
และรูปทรงด้วยการใช้ทบัทิมเจียระไนหลงัเบีย้รูปทรงพิเศษ ซึง่ช่วยให้ผลงานมีสีสนัท่ีนา่สนใจยิ่งขึน้ 
โดยได้เสริมรายละเอียดของหยดน า้ตา อนัเป็นสิ่งท่ีดาลีต้องการส่ือถึงความโศกเศร้าท่ีทกุคนต้อง
พบเจอบนเส้นทางชีวิตในแตล่ะช่วงเวลา โดยรูปดวงตาท่ีมีหยดน า้ตาท่ีบริเวณหวัตายงัท าให้นึกถึง
เค้าโครงของดวงตาของเทพโฮรุส (Horus) โอรสแห่งเทพโอซิริส (Osiris) และเทวีไอซิส (Isis) ใน
ต านานเทพเจ้าไอยคปุต์อีกด้วย 

โดยโครงสร้างรูปดวงตาและหยดน า้ตาท าจากทองค าขาวฝังเพชรรูปกลมท่ีบริเวณเส้น
ขอบตาและหยดน า้ตา และใช้เพชรเจียระไนเหล่ียมบาเกตต์ท่ีบริเวณขอบตาด้านบน  โดยตัว
นาฬิกาเป็นนาฬิกากลไกย่ีห้อโมวาโด (Movado) รุ่น 50sp จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 

   
 
ภาพท่ี 32 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Eye of Time 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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1.5.2 เคร่ืองประดบั The Pomegranate Heart ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Pomegranate Heart, ค.ศ. 1949,  

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

ทบัทิม (Rubies) 17 เม็ด เจียระไนหลงัเบีย้ รูปหยดน า้และรูปไข่ ขนาดประมาณ 7.5 – 
10.0 มม. 

 เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม 
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แนวคิด 
ผลงานออกแบบ The Pomegranate Heart มีท่ีมาจากจิตรกรรม “Dream Caused 

by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second Before Awakening” ใน ปี  ค .ศ . 
1944 ซึ่งมาจากเร่ืองราวในความฝันของกาลาท่ีเป็นภาพผึง้ตีกันอยู่รอบผลทบัทิมท่ีแตกออกและ
ดาลีได้น าภาพความฝันนีม้าถ่ายทอดเป็นจินตนาการสู่ผลงานจิตรกรรมซึง่พรรณาให้เห็นรูปร่างผล
ทบัทิมท่ีเปลือกด้านหน้าเปิดออกเผยให้เห็นเนือ้ท่ีหุ้มเมล็ดสีแดงใสอยูภ่ายใน 

ค าว่า โพเมกราเนท (pomegranate) มาจากค าท่ีมีท่ีมาจากภาษาละตินว่า โพมุม 

(pōmum) หมายถึงแอปเปิล้ และค าวา่ กรานาตมุ (grānātum) หมายถึงมีเมล็ด28 ทบัทิมเป็นผลไม้
แห่งฤดใูบไม้ร่วงและยงัเป็นผลไม้เก่าแก่ท่ีนิยมปลูกกันทางแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยในทาง
ศาสนาคริสต์ใช้เป็นสัญลกัษณ์แห่งความรัก ชีวิตท่ีเป็นอมตะ การฟื้นคืนและความอุดมสมบูรณ์ 
นอกจากนัน้รูปลกัษณ์ของผลทบัทิมยงันิยมน ามาใช้เก่ียวกบัเร่ืองราวในต านานของกรีกอีกด้วย ทัง้
ยงัเป็นผลไม้แสนหวานของซาตาน และจากจินตนาการภาพผลทบัทิมรูปหวัใจท่ีเปิดออกนี ้จึงเป็น
ท่ีมาแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบัชิน้นี ้

 
รูปแบบ 

ดาลีออกแบบโครงสร้างหวัใจทองค าซึ่งท าให้เป็นแผ่นทองค ารูปทรงโค้งนนูและสร้าง 
พืน้ผิวท่ีเนือ้ทองด้วยการเคาะโป่งอย่างสม ่าเสมอทัว่รูปหวัใจ โดยออกแบบพืน้ท่ีตรงกลางรูปหวัใจ
ให้เปิดออกคล้ายรอยปริแตกจนขาด เผยให้เห็นทับทิมรูปหยดน า้และรูปไข่จ านวน 14 เม็ดและ
เพชรสีขาวขนาดเล็กท่ีฝังแบบจิกไข่ปลาอยู่ด้านใน รวมทัง้มีการออกแบบรอยแตกขนาดเล็กไว้
ด้านข้าง ท่ีบริเวณด้านนอกของรูปหวัใจดาลีตกแต่งทบัทิมจ านวน 4 เม็ดโดยวางให้ห้อยลงมาจาก
รูปหวัใจคล้ายกบัในผลงานจิตรกรรมซึง่มีเมล็ดทบัทิม 2 เมล็ดร่วงหลน่จากผล 
 
 
 
 
 
 
                                                             

28 Wikipedia, Pomegranate, accessed December 16, 2013, available from 
http://en.wikipedia.org/ wiki/ Pomegranate 

 

http://en.wikipedia.org/
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1.5.3 เคร่ืองประดบั The Honeycomb Heart ผลิตในปี ค.ศ. 1949 
 

  

 
ภาพท่ี 34 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Honeycomb Heart, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 7.0 x 6.0 x 2.0 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต ในสว่นตวัเรือนรูปทรงหวัใจ 

ทองค า (Yellow Gold) 13 - 14 กะรัต ในสว่นเข็มกลดัด้านหลงั 
เพชร (Diamonds) 13 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกายรูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1.5 – 3.0 มม. 
ทบัทิม (Rubies) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปกลมและรูปไขข่นาดประมาณ 2.0 - 4.5 มม. 
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รูปแบบและแนวคิด 
เคร่ืองประดับ The Honeycomb Heart ในปี ค.ศ. 1949 ยังคงเป็นชิน้งานท่ีมาจาก

แรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรม   “Dream Caused by the Flight of a Bee around a 
Pomegranate a Second Before Awakening” ในปี ค.ศ. 1944 โดยดาลีได้น าเร่ืองราวของผึง้
ท่ีมาตอมผลทับทิมและประยุกต์สู่จินตนาการในการออกแบบเคร่ืองประดบั The Honeycomb 
Heart โดยดาลียังคงโครงสร้างรูปหัวใจโค้งท าจากทองค าและฝังทับทิมเจียระไนเหล่ียมผสมรูป
กลมและรูปไข่ไว้ท่ีบริเวณขอบ โดยเว้นพืน้ท่ีตรงกลางให้เป็นโครงสร้างรวงผึง้รูป 6 เหล่ียมประดบั
ด้วยเพชรเจียระไนเหล่ียมประกายรูปกลมขนาดเล็กลดหลั่นไซส์กันท่ีบริเวณรวงผึง้ ในขณะท่ี
ด้านลา่งของรูปหวัใจดาลีออกแบบเป็นรูปหยดน า้ท่ีท าจากทองค ารูปหยดน า้ยาวห้อยลงมา ตา่งกบั
เคร่ืองประดบั The Pomegranage Heart ท่ีใช้ทบัทิม 

 

  

 
ภาพท่ี 35 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Honeycomb Heart 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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1.5.4 The Tree of Life Necklace ผลิตในปี ค.ศ. 1949 และ The Tree 

of Life Bracelet ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 

 
ภาพท่ี 36 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Tree of Life Necklace, ค.ศ. 1949 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 

ขนาด 8.6 x 10.1 ซม. ความยาว 39.0 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

เพชร (Diamonds) 58 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกายรูปกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2.5 – 3.5 มม. 
ไพลิน สตาร์29(Star Sapphires) เจียระไนหลงัเบีย้รูปไข่ 2 เม็ด 

                                                             
29 Star ในไพลินคือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จากมลทินใยไหมของแร่รูไทล์มาวางเรียงตวั

กนัเป็นเส้นตรงพาดตดักนัจ านวน 2, 3 หรือ 6 ทิศทาง โดยจะเห็นประกายแฉกคล้ายดวงดาวได้ชดั
ขึน้เม่ือส่องภายใต้ดวงไฟล าแสงเด่ียวหรือส่องกับแสงจากดวงอาทิตย์ โดยจะเห็นภาพดาวหรือ
สตาร์ท่ีมี 4, 6 หรือ 12 แฉกลอยอยู่บนหน้าพลอย (ซึ่งโดยทั่วไปคือ 6 แฉก โดยจ านวนแฉกอาจ
มากกว่า 12 ก็ได้) ในสว่นเส้นสีของ star โดยทัว่ไปแล้วมกัเป็นแฉกสีขาวน า้นมในขณะท่ีสีอ่ืนๆ เช่น
สีเงิน สีรุ้ง สีฟ้า เป็นต้นนัน้คอ่นข้างหาได้ยากและปรากฏการณ์ star มกัเกิดขึน้ในพลอยทึบหรือกึ่ง
โปร่งแสงและเจียระไนหลงัเบีย้ 
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แนวคิด 
ดาลีมีความหลงไหลในการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual Effect) ในแบบต่างๆ 

โดยเฉพาะการสร้างภาพแบบสองนัยซึ่งเขามักใช้งานจิตกรรม อันถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ี   
โดดเด่นและประสบความส าเร็จอย่างสูงและดาลีก็น าแนวคิดนีม้าประยุกต์ในการออกแบบ The 
Tree of Life Necklace ได้อยา่งงดงามลงตวั 

ตน้ไม้แห่งชีวิต ตามความเช่ือในคริสต์ศาสนาจะส่ือถึงสภาพความเป็นมนษุย์ท่ีบริสทุธ์ิ
ไร้มลทินและบาปก าเนิด ดงันัน้ต้นไม้แหง่ชีวิตท่ีแท้จริงตามท่ีพระสนัตะปาปาเบเนดกิส์ท่ี 16 (Pope 
Benedict XVI) เคยกล่าวไว้ก็คือไม้กางเขน30 อนัเป็นสญัลกัษณ์ถึงการสละชีพของพระเยซูเพ่ือไถ่
บาปให้กบัมวลมนษุย์อนัแสดงให้เห็นถึงพระเจ้าและความรักของพระองค์ 

โดยในการออกแบบ  The Tree of Life Necklace ใน ปี  ค .ศ . 1949 ดาลีได้แรง  
บนัดาลใจจากแนวคิดเร่ือง “อนัโทรโพมอร์ฟิค” (Anthropomorphic) ซึ่งหมายถึงสตัว์ สิ่งของหรือ
งานศลิปะท่ีตกแตง่ด้วยคณุลกัษณะของมนษุย์หรือเหมือนมนษุย์ มาเป็นประเด็นในงานสร้างสรรค์ 
และสืบเน่ือง จากความช่างคิดจินตนาการรวมทัง้ความรักในศิลปะของดาลี  เขาจึงพยายาม
แสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างหลากหลายมาตัง้แตเ่ด็ก โดยหนึ่งในนัน้ก็คือการฝึกฝน
มมุมองและวิธีการท่ีจะช่วยกระตุ้นจินตนาการศิลปะในแบบตา่งๆ เพ่ือพฒันาการสร้างสรรค์อย่าง
ไม่หยุดยัง้ ซึ่งมีผลให้งานศิลปะของดาลีมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครและเม่ือผสานกับมุมมอง
แบบเซอร์เรียลิสต์ การจดัการทางความคิดท่ีเป็นระบบผนวกกับพืน้ฐานศิลปะแบบเหมือนจริงท่ี  
ดาลีเช่ียวชาญก็ท าให้เขาสามารถน าเสนอภาพความจริงในแบบเหนือจริงไว้ในผลงาน ต้นไม้แห่ง
ชีวิต ได้ลงตวั โดยท่ียังสามารถคงคณุค่าความเป็นเคร่ืองประดบัทัง้ในเร่ืองความงดงาม หรูหรา
และการใช้งานไว้ได้อีกด้วย 

 
รูปแบบ 

ในด้านเร่ืองราวและเนือ้หาของเคร่ืองประดบัดาลีเลือกใช้รูปฟอร์มก่ิงไม้และใบไม้ท่ีมี
อยู่ในธรรมชาติมาเป็นรูปแบบของสร้อยคอและออกแบบก่ิงก้านสาขาให้เก่ียวพนัเป็นโครงสร้อย 
โดยตวัสร้อยซึง่ท าจากทองค าประดบัด้วยเพชรเม็ดเล็กไว้ตามจดุตา่งๆ ให้ความรู้สกึเหมือนหยดน า้
ท่ีเกาะอยูต่ามก่ิงไม้ใบ้ไม้หลงัฝนท่ีดสูดช่ืนแจม่ใส 

                                                             
30 Wikipedia, Tree of life (biblical), accessed December 3, 2013, available 

from http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_ life#cite _note-9 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_
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ในส่วนจีห้้อยดาลีออกแบบให้มีลกัษณะเป็นชอ่ลดหลัน่กนัราวกบัผลของต้นไม้ ซึง่เม่ือ
พิจารณาดก็ูจะเห็นนยัแฝงท่ีประกอบรวมกนัเป็นใบหน้าคนโดยมีเค้าโครงรูปดวงตา จมกู และปาก 
โดยดาลีเลือกใช้ไพลินสตาร์สีลาเวนเดอร์31 ในส่วนของดวงตาท่ีช่วยเสริมจุดสนใจและสีสันให้
นา่สนใจมากขึน้ 

ซึ่งแนวคิดเร่ืองนัยแฝงเป็นสิ่งท่ีดาลีต้องการจะปลุกเร้าผู้ ชมให้มองลึกเข้าไปค้นหา
ความหมายอ่ืนท่ีซ่อนอยู่ เพ่ือส่ือถึงมุมมองต่อโลกในอีกมิติหนึ่งซึ่งแตกต่างจากโลกท่ีเห็นใน
ชีวิตประจ าวนัไม่ใช่เพียงการมองอยา่งผิวเผินหรือเพียงแง่มมุเดียว และในงานออกแบบ The Tree 
of Life Necklace ชิน้นีด้าลีได้ออกแบบสร้อยข้อมือเข้าชดุกนัด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 37 The Tree of Life Necklace 

งานออกแบบท่ีต้องการส่ือสารเร่ืองนยัแฝงท่ีซอ่นอยู่อนัหมายถึงการมองโลกในหลายมิติ
และมมุมอง 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

                                                             
31 มาณพ อิศระเดช.”ในดวงใจนิรันดร์.” ใน ผู้หญิง การแสดงศิลปกรรมครัง้ที่  21

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 99-114. 
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1.5.4.1  The Tree of Life Bracelet ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38 ซาลวาดอร์ ดาลี, สรัอยข้อมือ The Tree of Life Bracelet , ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 8.5 x 5.3 ซม 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

เพชร (Diamonds) 42 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกายรูปกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2.7 – 3.3 มม. 
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1.6 ภ าพ ร่างผล งานออกแบบ เค ร่ือ งป ระดับ ; Leaf Veined Case (ก ล่ อ ง
เค ร่ืองประดับ รูปใบไม้และมือ ), Unicorn (ยู นิคอร์น ), Lobster Bracelet (ก าไลข้อมือ            
ล็อบสเตอร์) และ Mobile (โมบายล์), ค.ศ.1949 

 

 
 
ภาพท่ี 39 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; Leaf Veined Case, Unicorn, 

Lobster Bracelet, และ Mobile, ค.ศ.1949 

เทคนิค: ดนิสอ และสีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 26.5 x 35.0 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador- dali.org/media/ IMATGES/i3899.jpg 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
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1.6.1 Leaf Veined Case ผลิตในปี ค.ศ.1953 
 

 
 
ภาพท่ี 40 ซาลวาดอร์ ดาลี, Leaf Veined Case, ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  8.2 x 9.5 x 2 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต (ฝากลอ่ง) 
 ทองค า (Yellow Gold) 13 - 14 กะรัต (กลอ่งด้านใน) 

มรกต (Emerald) เจียระไนหลงัเบีย้ รูปกลม 1 เม็ด ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางโดยประมาณ 
6.7 มม. 

 ทบัทิม (Rubies) 5 เม็ด เจียระไนหลงัเบีย้ รูปไข่และรูปหยดน า้ขนาดประมาณ 8.0 – 10.0 
มม. 
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ภาพท่ี 41 มือเป็นสญัลกัษณ์ของความคดิสร้างสรรค์ อนาคต 

และความเปล่ียนแปลงท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
รูปแบบและแนวคิด 

Leaf Veined Case เป็นผลงานท่ีดาลีน าแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบั Leaf 
Veined Hands I & II ในปี ค.ศ. 1949 มาประยกุต์ใช้ในการออกแบบกลอ่งใสข่องและด้วยขนาดท่ี
ใหญ่ขึน้ตามประโยชน์ใช้สอยก็ท าให้ดาลีสามารถเสริมรายละเอียดในส่วนใบไม้บริเวณนิว้มือได้
มากขึน้และตกแต่งมรกตเจียระไนหลังเบีย้รูปกลมเพิ่มไว้ท่ีส่วนปลายก่ิง ชิน้งานทัง้หมดท าจาก
ทองค า 

 

 
 
ภาพท่ี 42 ซาลวาดอร์ ดาลี, Leaf Veined Case 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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1.7 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ  Necklace with Entwined Limbs/ 

Choreographic Necklace (สร้อยคอท่ีโอบล้อมด้วยมือและขาหรือสร้อยคอรูปเต้นร า), ค.ศ.
1964 

 

 
 
ภาพท่ี 43 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบ Choreographic Necklace, ค.ศ.1964 

เทคนิค: ดนิสอ หมกึ สีกวอช /กระดาษ (Paper Block) 
ขนาด: 45.7 x 30.4 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3919.jpg 
 

หมายเหตุ: Paper block จัดอยู่ในกระบวนการพิมพ์ผิวนูน (Relief Process) ซึ่งเป็น
การพิมพ์โดยให้สีตดิอยูผ่ิวหน้าท่ีราบเรียบของแมพ่ิมพ์กระดาษ 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3919.jpg
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6.1 Choreographic Necklace ผลิตในปี ค.ศ. 1964 

 

 
 
ภาพท่ี 44 ซาลวาดอร์ ดาลี, Choreographic Necklace, ค.ศ. 1964 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด ตวัเรือนรูปมือและเท้า 10.8 x 17.2 x 3.5 ซม. ความยาว 37.5 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต ในสว่นรูปมือกบัเท้า 
 ทองค า 16 (Yellow Gold) กะรัต ในสว่นสร้อยคอ 

แอเมทิสต์ (Amethyst) 1 เม็ด เจียระไนแบบแฟนซี (Fancy Cut)32 รูปไข่ ขนาดประมาณ 
50.7 x 46.0 x 26.0 มม. 
แซฟไฟร์สีเขียว (Green Sapphires) 70 เม็ด เจียระไนเหล่ียมผสมรูปไข่ ขนาดประมาณ 
5.0 - 9.0 มม. 
เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกายรูปกลม รูปไขแ่ละมาร์คีส์ ขนาดประมาณ 2.0 
– 6.0 มม. 

                                                             
32 เป็นเทคนิคการเจียระไนแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Optix ท่ีท าให้อญัมณีมีแสงแวววาวทุก

ทิศทาง เน่ืองจากแสงท่ีหกัเหผ่านส่วนบนของอญัมณี แล้วหกัเหไปเกิดการสะท้อนกลบัหมดท่ีหน้า
เจียระไนด้านข้างของส่วนล่างท่ีมีผิวโค้งและเกิดการสะท้อนกลับหมดอีกครัง้ท่ีด้านข้างของ
ส่วนล่างด้านตรงข้ามอีกหลายจุด แสงสะท้อนครัง้ท่ี 2 ในอัญมณีจะหักเหออกจากส่วนบนทุก
ทิศทางจึงเห็นประกายแวววาวมากกว่าอัญมณีท่ีเจียระไนแบบขัน้ แบบเหล่ียมเกสร หรือเหล่ียม
ผสม ดใูน ศกัดา ศริิพนัธ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ, 13. 
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ภาพท่ี 45 รายละเอียดสร้อยคอและจี ้
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

แนวคิด 
 Choreographic Necklace ในปี  ค .ศ . 1964 เป็นเค ร่ืองประดับ ท่ีดาลีได้ รับแรง
บนัดาลใจจากแนวคิดการออกแบบท่าเต้น โดยให้ส่วนมือและเท้าเก่ียวพนักนัเป็นกรอบโอบล้อมจี ้
แอเมทิสต์ไว้ 
 ซาลวาดอร์ ดาลีเป็นผู้ ท่ีช่ืนชอบการแสดงบลัเลต์และมีโอกาสร่วมงานกบัคณะบลัเลต์
หลายแห่งในช่วงปี ค.ศ. 1939 – 1961 และเขาได้น าแรงบนัดาลใจจากท่วงท่าและลีลาในการเต้น
บลัเลต์มาเป็นแนวคดิในการออกแบบผลงาน 
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รูปแบบ 
 ในส่วนสายสร้อยดาลีออกแบบเป็นสายลูกประค าซึ่งท าจากทองค า 16 กะรัต รูปไข่
และใช้เทคนิคท าให้เนือ้ทองค าเกิดเป็นรอยแตกร้าวเพ่ือสร้างลวดลายและพืน้ผิว โดยในแต่ละข้อ
สลบัด้วยแซฟไฟร์เขียวรูปไขก่บัเพชรมาร์คีส์สีขาว 
 จีเ้ม็ดกลางท าจากแอเมทิสต์รูปไขข่นาดใหญ่เจียระไนแบบแฟนซี ซึง่ดาลีออกแบบจีใ้ห้
อยู่ในกรอบชิน้งานรูปมือและเท้าท่ีอยู่ในท่วงท่าเต้นร าโดยมือและเท้าเก่ียวพันกัน ประดบัด้วย
แซฟไฟร์เขียวกบัเพชรมาร์คีส์ในจดุตา่งๆ ซึง่ชว่ยเพิ่มสีสนัให้ชิน้งานดนูา่สนใจยิ่งขึน้ 
 การตกแตง่รายละเอียดดาลียงัคงน าแนวคิดแบบแฟนตาซี มาใช้เพ่ือท าให้เกิดพืน้ผิว
แบบต่างๆ บนชิน้งานรวมทัง้เสริมจุดสนใจด้วยการออกแบบให้เท้าข้างหนึ่งสวมถุงเท้าซึ่งท าจาก
เพชรเจียระไนเหล่ียมประกายรูปกลมและฝังแบบจิกไขป่ลา 
 คณุลกัษณะท่ีพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสร้อยคอเส้นนีคื้อ สามารถถอดส่วนกรอบรูปมือ
และเท้าออกจากตวัสร้อยให้เหลือแต่เพียงจีแ้อเมทิสต์ได้ โดยผลงานชิน้นีด้าลีได้ออกแบบสร้อย
ข้อมือเข้าชดุกนัด้วย 
 

 
 

ภาพท่ี 46 สร้อยคอ Choreographic และสร้อยข้อมือเข้าชดุกนัจดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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2. เคร่ืองประดับในกลุ่มศาสนาและต านาน (Religious and Mythology) 

 
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สงบลงในปี ค.ศ. 1945 ยุโรปตกอยู่สภาพท่ีเต็มไปด้วยซาก

ปรักหกัพงัจากพิษภยัแห่งสงครามอนัน ามาซึ่งปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจตา่งๆ มากมาย สิ่งเหลา่นี ้
ได้เป็นจดุเปล่ียนส าคญัทางความคิดในการท างานของดาลี โดยท าให้เขาหนักลบัมาสนใจศาสนา
และเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ อนัสืบเน่ืองมาจากการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสนัตะปาปาปิอสุท่ี 12 
(Pope Pius XII) ท่ีกรุงวาติกันในปี ค.ศ. 1949 รวมถึงการได้ซึมซับผลงานและสถาปัตยกรรมอัน
ยิ่งใหญ่ในอดีตของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นการปลุกส านึกความช่ืนชอบในศิลปกรรมคลาสสิคและ
อดุมคตแิบบเรอเนสซองส์ท่ีดาลีท่ีเคยมีมาตัง้แตเ่ดก็ขึน้อีกครัง้ 

และแม้จะน าประเด็นเร่ืองราวของศาสนามาใช้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ ทว่าว่า    
ดาลีก็ยงัคงความตวัตนในการใส่ความคิดและมุมมองท่ีแปลกใหม่ โดยเฉพาะการน าแนวคิดเร่ือง
พลงันิวเคลียร์มาผสานในการแสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ ไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบประเพณี  
และในผลงานกลุม่นีด้าลีออกแบบให้อยูใ่นรูปเหรียญกลม 7 แบบ และรูปกางเขน 
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2.1 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ ; Tristan and Isolde (ทริสตันและ   
อิโซล), Medusa (เมดูซ่า), Ophelia (โอฟีเลีย), Daphne and Apollo (ดาฟเนและอพอลโล), 
และ Eye Medallion (เหรียญรูปดวงตา), ค.ศ. 1952 

 

 
 
ภาพท่ี 47 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; Tristan and Isolde, 

Medusa, Ophelia, Daphne and Apollo, และ Eye Medallion, ค.ศ. 1952 
เทคนิค: สีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 32.3 x 39.8 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 11, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3897.jpg 
 
 
แนวคิด 

ผลงานในคอลเลคชันนี ้เป็นผลงานท่ีดาลีผสานแนวคิดจากเร่ืองราวความเช่ือทาง
ศาสนา พลงังาน พระเจ้า รวมถึงเร่ืองศาสนาและสนัติภาพ ซึง่สะท้อนให้เห็นมมุมองและทศันคติท่ี
เปล่ียนไปของดาลีจากสถานการณ์ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยผลงานท่ีอยู่ในรูปเหรียญ
กลมเหลา่นีเ้ป็นกลุม่งานท่ีดาลีแสดงออกซึง่ความหวงัและความปรารถนาในเร่ืองสนัตภิาพสู่ในโลก
ใบนี ้

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3897.jpg
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2.1.1 เหรียญ Ophelia ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ซาลวาดอร์ ดาลี, Ophelia, ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 4.4 x 4.5 x 1.8 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 ซิทริน (Citrine) 1 เม็ด เจียระไนรูป 6 เหล่ียมขนาดประมาณ 18.0 x 11.5 x 9.5 มม. 

โกเมนเขียว (Demantoid Garnet)33 7 เม็ด เจียระไนแบบเหล่ียมผสมรูปมาคีส์ ขนาด 4.5 
– 6.0 มม. 

 ไขม่กุ (Pearls) 26 เม็ด ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 1.5 – 3.0 มม. 
 
แนวคิด 

เป็นผลงานออกแบบอันมีท่ีมาจากเร่ืองราวของโอฟีเลีย ในโศกนาฏกรรมอมตะเร่ือง 
แฮม เลต  (Hamlet) โดยวิล เลี ยม  เชกส เปีย ร์  (William Shakespeare, ค .ศ . 1564 -1616) ท่ี
ประพันธ์ขึ น้ราวปี ค .ศ . 1599 - 1601 ซึ่งเป็นผลงานท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินใน

                                                             
33 โกเมนเขียวเป็นการ์เนตท่ีมีคณุค่ามากท่ีสุด ช่ือดีมนัทอยด์มากจากภาษาเยอรมัน

โบราณว่า Demant ซึ่งหมายถึงว่า “เพชร” เพราะมีความวาวคล้ายเพชรและกระจายแสงสีขาว
ออกเป็นแสงสีต่างๆ ได้มากกว่าเพชรเสียอีก ดีมันทอยด์เป็นอัญมณีในกลุ่มแร่การ์เนตจ าพวก  
Andradite ดใูน ศกัดา ศริิพนัธ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ, 124 – 125. 
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หลากหลายสาขาทัง้นกัประพนัธ์ กวี นกัแตง่เพลง ช่างภาพ และจิตกรหลายสมยัโดยเฉพาะจิตรกร
ในกลุม่ปรี-ราฟาเอลไลท์ (Pre-Raphaelite) 

จากเร่ืองราวของโอฟีเลีย หญิงสาวผู้น่าสงสารซึ่งตกเป็นเหย่ือพนัธนาการแห่งรักจาก
เจ้าชายแฮมเลตโอรสแห่งกษัตริย์เดนมาร์กผู้ เต็มไปด้วยแรงแค้นและความพยาบาทจากการท่ีพระ
บดิาถกูลอบปลงพระชนม์ พระองค์จึงพยายามท าทกุวิถีทางเพ่ือแก้แค้นโดยหนึง่ในแผนการทวงคืน
ความยตุิธรรมก็คือแสร้งท าเป็นวิกลจริตเพ่ือตบตาฝ่ายตรงข้ามและด้วยความอาฆาตแค้นจนขาด
สติ จึงท าให้เจ้าชายแฮมเลตปฏิบตัิตอ่โอฟีเลียหญิงสาวผู้ เป็นท่ีรักอย่างเลือดเย็นและโหดร้ายเม่ือ
เห็นวา่โอฟีเลียต้องกลายมาเป็นเหย่ือล่อในการสืบเร่ืองราวความฟ่ันเฟือนของตนจากฝ่ายศตัรู 

ความไม่เข้าใจ เจ็บปวด หวาดกลัวสับสนและผิดหวังอย่างรุนแรงในพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปอย่างกะทนัหนัของเจ้าชายแฮมเลตบวกกับการเสียชีวิตของบิดาท่ีเกิดขึน้ในเวลาไล่เล่ีย
กัน เหตกุารณ์เลวร้ายและทุกข์ทรมานใจท่ีบีบคัน้ กดดนั และถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วเกินกว่า 
โอฟีเลียผู้ เปราะบางและไร้เดียงสาจะแบกรับและเผชิญต่อไปได้ เธอจึงพาตวัเองออกห่างจากโลก
แห่งความจริง จิตวิญญาณท่ีแหลกสลาย ดวงใจท่ีหลดุลอยและสดุท้ายสตขิองเธอก็สญูสิน้วิปลาส
ไป 

ผลงานชิน้นีแ้สดงให้เห็นมุมมองการออกแบบอย่างชาญฉลาดของดาลีในการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและสภาพจิตใจของโอฟีเลียไว้ได้อยา่งชดัเจน ด้วยการออกแบบใบหน้า
ของหญิงสาวให้เป็นก้อนหินซึ่งท าจากซิทรินเเพ่ือส่ือถึงจิตวิญญาณท่ีวิปลาส ไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆ 
ของโอพีเลีย 

 
รูปแบบ 

เคร่ืองประดบัท่ีอยู่ในโครงสร้างรูปเหรียญกลมเหล่านี ้เป็นชิน้งานท่ีดาลีมักน าเสนอ
เร่ืองราวจากต านาน เทพปกรณัมและศาสนา โดยในผลงานชิน้นีใ้ช้เทคนิคประติมากรรมนูนต ่า
แสดงให้เห็นเพียงส่วนศีรษะ หวัไหล่และล าตวัช่วงอก ดาลีออกแบบเส้นผมท่ีดเูหมือนก่ิงไม้ซึ่งแผ่
กระจายอยูโ่ดยรอบดรูาวกบัผมคนท่ีเสียสติ และประดบัด้วยใบไม้ท่ีท าจากโกเมนเขียวรูปมาคีส์ ซึ่ง
สันนิษฐานว่าดาลีอาจใช้เพ่ือส่ือถึงต้นวิลโล่ว์ท่ีแผ่ก่ิงก้านอยู่ริมล าธารท่ี โอฟีเลียปีนขึน้ไปและ
พลาดหลน่ลงมาจมน า้ตาย 

ดาลีแทนคา่ใบหน้าของโอฟีเลียด้วยซิทรินเจียระไนรูป 6 เหล่ียมและประดบัด้วยสร้อย
ไข่มุกเส้นเล็กท่ีบริเวณล าคอ โดยล าตวัด้านบนท่ีปรากฎเป็นร่างเปลือยแสดงให้เห็นเค้าโครงทาง
กายวิภาค ซึง่สะท้อนแนวคดิแบบคลาสสิคและอดุมคตแิบบเรอเนสซองส์ท่ีมีอยูใ่นตวัตนของดาลี 
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2.1.2 เหรียญ Daphne and Apollo ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 
ภาพท่ี 49 ซาลวาดอร์ ดาลี, Daphne and Apollo ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 4.6 x 4.6 x 1.2 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
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แนวคิด 
Daphne and Apollo34เป็นผลงานการออกแบบภายใต้โครงสร้างรูปเหรียญกลม อนัมี

ท่ีมาจากต านานเทพปกรณัมกรีกระหว่างอพอลโลกบันางอปัสรดาฟเน ซึ่งเทพอพอลโลตกหลมุรัก
ตัง้แต่แรกพบเน่ืองจากถูกเทพเอรอส (Eros) แผลงศรรักใส่ ความรักท่ีเกิดขึน้อย่างกะทนัหนัและ
รุนแรงท าให้อพอลโลวิ่งปร่ีเข้าไปหาดาฟเนอย่างรวดเร็วจนท าให้เธอตกใจและหวาดกลวัมากจึง
พยายามวิ่งหนี และเม่ือเห็นว่าไม่อาจหนีพ้นจากการติดตามของเทพอพอลโลได้ จึงอธิษฐานขอ
ความชว่ยเหลือจากเทพบดิาซึง่ชว่ยดลบนัดาลให้นางกลายร่างเป็นต้นชยัพฤกษ์ 

โดยผลงานชิน้นี ด้าลีได้ผสานแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ 
(Metamorphosis) ในช่วงเวลาท่ีร่างของดาฟเนเปล่ียนรูปเป็นต้นชยัพฤกษ์35มาเป็นประเด็นในการ
ออกแบบคือแขนทัง้สองข้างกลายเป็นก่ิงไม้ใบไม้ เสือ้ผ้าท่ีสวมใส่กลายเป็นเปลือกและล าตวัท่อน
ลา่งตดิตรึงกลายเป็นรากสูพื่น้ดนิ 

 
รูปแบบ 

ตวัเรือนทองค ารูปเหรียญกลม ในลักษณะงานประติมากรรมนูนต ่าโดยแสดงภาพ    
เทพอพอลโลซึง่วิ่งมาประชิดถึงตวัของดาฟเนท่ีก าลงักลายร่างเป็นต้นไม้ 

 
 

                                                             
34 ตามต านานเทพเจ้ากรีก-โรมัน กล่าวว่าดาฟเน่ เป็นธิดาคนงามของเทพประจ า

แม่น า้ Peneus  ซึ่งอยู่ในแคว้นเธสเซอลีซึ่งไหลจากยอดเขาพินดสัลงสู่อ่าวเธอร์เมียน ตามริมฝ่ัง
แม่น า้เป็นป่าต้นชัยพฤกษ์  ในทันทีท่ีเทพอพอลโลได้เห็นก็หลงรักนางอปัสรดาฟทนัทีและตรงไป
เกีย้วพาราสี แต่ดาฟเนเม่ือเห็นหนุ่มแปลกหน้าเข้ามาใกล้ก็ไม่วางใจและไม่ยินยอมตกลงปลงใจ
จนอพลอลโลวิ่งไล่ตามจะจบัตวันางให้ได้ ท าให้นางมัน่ใจว่าชายหนุ่มคิดร้ายจึงวิ่งหนีด้วยความ
ตกใจไปยงัริมฝ่ังแม่น า้ พร้อมร้องขอความช่วยเหลือจากเทพพีนสูผู้บิดาจึงได้บนัดาลให้นางกลาย
ร่างเป็นต้นชยัพฤกษ์อยู่ท่ีริมฝ่ังน า้นัน้ ยงัความเสียใจแก่อพอลโลเป็นท่ียิ่งและเพ่ือเป็นการระลึกถึง
นางอัปสรผู้ เลอโฉมอพอลโลจึงใช้ช่อชัยพฤกษ์ประดับ เศียรแต่นัน้มา ดูใน มาลัย (จุฑารัตน์) 
[นามแฝง]. ต านานกรีก-โรมัน ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: พิมพ์ค า, 2547), 215 – 217. 

35 เน่ืองจากเป็นเร่ืองเล่าท่ีสืบมาจากในต านาน ดงันัน้เม่ือมีการแปลไปเป็นภาษาตา่งๆ 
จงึท าให้ต้นไม้ของดาฟเนแตกตา่งกนัไปบ้างเช่นต้นชยัพฤกษ์ ต้นกระวาน ต้นอ้อ รวมถึงไม้พุ่มเตีย้
บางชนิดด้วย 
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2.1.3 เหรียญ Tristan and Isolde ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ซาลวาดอร์ ดาลี, Tristan and Isolde, ค.ศ. 1953 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
ขนาด  4.1 x 4.4 x 1.2 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 ทองค าขาว (Platinum) 

เพชร (Diamonds) 39 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกายรูปกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ 1.0 – 3.0 มม. 

 โกเมน อลัมนัดีน (Almandine Garnet)36 1 เม็ด เจียระไนหลงัเบีย้รูปสามเหล่ียม 

                                                             
36 เป็นโกเมนชนิดหนึ่ง บางครัง้เรียกว่าอัลมันไดต์ (Almandite) มีสีแดงเข้ม แดงอม

ม่วง ม่วงอมแดงและส้มอมแดง โดยสีพลอยจะมีโทนมืดหรือออกคล า้ เนือ้พลอยโปร่งใสถึงโปร่ง
แสง มีความแววแบบแก้ว พลอยมีการกระจายแสงสีต ่า ดูในกฤษณะ เวชพร. อัญมณีวิทยา 

ความรู้เก่ียวกับเพชรพลอย (เชียงใหม:่ นพรัตน์การพิมพ์, 2548), 130. 
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แนวคิด 
เป็นงานออกแบบท่ีดาลีได้รับแรงบันดาลใจจากต านานโศกนาฏกรรมความรัก

ต้องห้ามและความพลัดพรากจากเหตุแห่งสงคราม ความซ่ือสัตย์ต่อกษัตริย์และชาติบ้านเมือง   
อนัเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ช่วงก่อนการรวมประเทศองักฤษหลงัจากท่ีอาณาจกัรโรมนัล่มสลายใน
ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5 และชาวองักฤษต้องแตกเป็นหมูเ่หลา่ 

เร่ืองราวของทริสตนั อศัวินหนุ่มผู้ เก่งกล้ากับอิโซล สาวงามจากไอริชผู้ลึกลบั ซึ่งเป็น
ลกูของกษัตริย์ฝ่ายศตัรูท่ีได้ช่วยชีวิตทริสตนัไว้จากการถูกลอบวางยาพิษกระทัง่เกิดเป็นความรัก
ยิ่งใหญ่ในท่ามกลางความแค้นและไฟสงคราม ในขณะท่ีพวกเขาต้องพยายามยบัยัง้ความรู้สึกท่ีมี
ตอ่กนัเพ่ือความสงบสขุและอนาคตของชาตบ้ิานเมือง 

 
รูปแบบ 

ดาลีออกแบบประติมากรรมนูนต ่ารูปเหรียญกลมท าจากทองค าในรูปเสีย้วหน้า
ด้านข้างของชายหนุ่มกบัหญิงสาวท่ีเกือบจะแนบชิดกนั อนัท าให้เกิดพืน้ท่ีว่างเป็นรูปแก้วเหล้าท า
จากทองค าขาวฝังเพชรและใช้โกเมนอลัมันดีนเจียระไนหลังเบีย้รูปสามเหล่ียมเพ่ือแทนค่าเหล้า
องุ่น โดยการจดัวางต าแหน่งรูปเสีย้วหน้าด้านข้างของทริสตนักับอิโซล ซึ่งเม่ือน ามาวางเคียงข้าง
กันและก่อให้เกิดเป็นรูปแก้วเหล้านี ้เป็นการถ่ายทอดมุมมองของดาลีในการส่ือนัยถึงพลังแห่ง
ความรักท่ีปลดปลอ่ยออกมาระหวา่งชายหนุม่กบัหญิงสาว 
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2.1.4 PAX Pin (เข็มกลัดแห่งสันตภิาพ) ผลิตในปี ค.ศ. 1954 
 

 

 
ภาพท่ี 51 ซาลวาดอร์ ดาลี, PAX Pin, ค.ศ. 1954 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  8.4 x 7.7 x 1.8 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

ทองค า (Yellow Gold) 13-14 กะรัต 
เพชร (Diamonds) 97 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม 
แผน่ลาพิซ ลาซูร่ี (Lapis Lazuli)37 ทรงกลม ขดัเงา 

                                                             
37 ลาพิส-ลาซูลี มาจากภาษาเปอร์เซียโบราณของค าวา่ Lazhward ซึง่แปลว่าสีน า้เงิน

และสมยัก่อนจะเรียกกนัว่าแซฟไพร์ (สีน า้เงิน) ลาพิส-ลาซูรี จดัว่าเป็นหินสีเน่ืองจากประกอบด้วย
แร่มากกว่า 1 ชนิดกล่าวคือประกอบด้วยแร่ Lazurite (ให้สีน า้เงินเข้ม) Calcite (ท าให้เกิดหย่อมสี
ขาว) และ Pyrite (จุดเหลืองทอง) ลกัษณะเด่นคือมีสีพืน้ของเนือ้พลอยเป็นสีน า้เงิน (รวมทัง้สีน า้
เงินอมมว่งและน า้เงินอมเขียว) มกัมีจดุหยอ่มหรือแต้มของสีขาวและเหลืองทองกระจายอยู่ในพืน้สี
น า้เงิน ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีไม่มีพลอยชนิดใดเหมือน พลอยชนิดนีม้กัถกูน ามาเจียระไนแบบหลงัเบีย้
และเน่ืองจากมีความวาวต ่าและทบึแสง มีความแข็ง 5 ดใูนเร่ืองเดียวกนั, 170 – 171. 
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แนวคิด  
PAX Pin เป็นงานออกแบบภายใต้แนวคิดเร่ืองสงคราม  สันติภาพ และศรัทธาใน

ศาสนา ค าว่าแพกซ์ (PAX) ในภาษาละตนิหมายถึงสนัตภิาพ (peace)  โดยผลงานชิน้นีย้งัแสดงให้
เห็นมุมมองทางศิลปะของดาลีท่ีแม้ว่าจะถ่ายทอดแนวความคิดทางศาสนา ทว่าก็ยงัผสานความ
เป็นเซอร์เรียลิสต์ในตวัตนของเขาไว้ได้อยา่งลงตวัด้วยการน าเสนอมมุมองท่ีแสดงนยัแห่งความฝัน 
รวมถึงการน าสญัลกัษณ์เร่ืองสีและรูปทรงมาใช้ในการส่ือสารเชน่ แผน่หินลาพิส ลาซูรีสีน า้เงินเข้ม
ซึง่ใช้ในการส่ือถึงโลกมนษุย์และรูปมือประนมทัง้ 4 ทิศก็แสดงนยัรูปกางเขน 

 
รูปแบบ 

ดาลีออกแบบโครงสร้างรูปเหรียญกลมท่ีท าจากแผ่นลาพิซ ลาซูรีสีน า้เงินเข้มซึ่งมีรูป
มือพนมอยู่ทัง้ส่ีทิศเพ่ือส่ือถึงการภาวนาให้เกิดสนัติภาพสู่โลกใบนี ้และออกแบบเส้นรัศมีท าจาก
ทองค าประดบัเพชรซึง่พุง่ตรงไปทกุทิศบนผืนโลกและไกลออกไปในจกัรวาล 

 

 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 52 การจดัแสดงผลงานรูปเหรียญภายในพิพิธภณัฑ์ 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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2.2 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; The Light of Christ (แสงแห่งพระ
คริสต์), Unicorn (ยูนิคอร์น), Madonna of the Aquamarine (มาดอนนาแห่งอความารีน), 
Moon (พระจันทร์), The Bleeding World (โลกเป้ือนเลือด), และ Veritas Vincit (ความจริงมี

ชัยเหนือทุกสิ่ง), ค.ศ. 1952 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 53 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั; The Light of Christ, 

Unicorn, Madonna of the Aquamarine, Moon, The Bleeding World, และ 
Veritas Vincit, ค.ศ. 1952 
เทคนิค: ดนิสอ และสีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 49.4 x 32.2 x 0.3 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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2.2.1 กางเขน The Light of Christ, ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Light of Christ, ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 14.5 x 10.5 x 2.0 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 ทองค าขาว (Platinum) ในสว่นของเส้นรัศมี 
 ทบัทิม (Rubies) 3 เม็ด เจียระไนหลงัเบีย้ รูปหยดน า้ ขนาดประมาณ 7.0 – 8.5 มม. 

เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลมและบาเกตต์ ในส่วนของรัศมีวงนอก  
ในสว่นท่ีเป็นเม็ดกลางเป็นเพชรขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 4.0 มม. 
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รูปแบบ 
ดาลีออกแบบกางเขนท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นแบนและสร้างลวดลายท่ีพืน้ผิว โดยใช้วสัดุ

ทองค าประดบัด้วยทบัทิมหลงัเบีย้รูปหยดน า้จ านวน 3 เม็ดท่ีส่วนแขนและขาของไม้กางเขน โดยมี
รัศมีท าจากทองค าขาวฝังเพชรทัง้ท่ีประกบอยู่ทัง้ด้านหน้าและหลัง นอกจากนัน้ยังออกแบบให้
พืน้ผิวของไม้กางเขนเกิดเป็นรอยฉีกขาดหลดุออกเป็นชิน้เล็กๆ เพ่ือส่ือถึงพลงังานมหาศาลท่ีระเบิด
ออกมาและยืนยนัแนวคดิท่ีวา่ไมมี่ความชัว่ร้ายใดๆ จะสามารถต้านทานซึง่พลงัแหง่พระคริสต์ 

 

 

 

ภาพท่ี 55 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Light of Christ 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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2.2.2 เหรียญ Madonna of the Aquamarine ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 
ภาพท่ี 56 ซาลวาดอร์ ดาลี, Madonna of the Aquamarine, ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 6.0 x 4.6 x 1.5 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

เพชร(Diamonds) 89 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
โดยประมาณท่ี 0.4 – 2.0 มม. 
อะความารีน (Aquamarine) 1 เม็ด เจียระไนเห ล่ียมมรกต (Emerald Cut)38 ขนาด
ประมาณ 11.3 x 7.0 x 6.4 มม. 

                                                             
38 เป็นการเจียระไนแบบขัน้ ซึ่งมกัใช้กบัอญัมณีท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมวางตวัซ้อนกันเป็น

ระดบัลดหลัน่กันเป็นขัน้ โดยมีแนวของขอบหน้าเจียระไนขนานกับขอบพลอยแต่ต่างระดบัคล้าย
ขัน้บนัได โดยหากมมุทัง้ส่ีของอญัมณีรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีรูปแบบเจียระไนแบบเหล่ียมขัน้ถกูตดัออกจะ
เรียกวา่ Emerald cuts 
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แนวคิด 
Madonna of the Aquamarine เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความสนใจเร่ืองมมุมอง

แบบ 2 นยัและความหลงใหลในการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพของดาลีซึ่งเป็นแนวทางสร้างสรรค์
ท่ีได้มาจากการวิธีการพารานอยแอค คริติคอลนัน่คือเม่ือมองด้วยมมุมองปกติก็จะเห็นเป็นใบหน้า
ของแม่พระมาดอนนา ในขณะท่ีหากมองกลบัอีกด้านก็จะเห็นเป็นใบหน้าของพระเยซูคริสต์ รวมถึง
การน าเสนอประเดน็จากเร่ืองราวและความศรัทธาในศาสนาคริสต์  

ค าวา่มาดอนนา (Madonna) เป็นค าในภาษาอิตาเลียนใช้เรียกแทนรูปสญัลกัษณ์ของ
พระแม่มารีย์  พระมารดาผู้ เป็นพรหมจรรย์ของพระเยซู  ซึ่ ง เป็น ท่ี เคารพบูชาของเหล่า
คริสต์ศาสนิกชนและเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัในงานศลิปะของคริสเตียน 

 
รูปแบบ 

ดาลีออกแบบแม่พระมาดอนนาท่ีสวมผ้าคลมุศีรษะและเสือ้คลุมยาว หนัหน้าไปทาง
ด้านข้างตามมมุมองแบบประเพณี โดยมีรัศมีพวยพุ่งอยู่เหนือศรีษะและล าตวั บริเวณกลางล าตวั
ถกูเจาะทะลเุพ่ือฝังอะความารีนซึง่มีเส้นรัศมีรายรอบ ซึง่จะเห็นอิทธิพลจากมมุมองเซอร์เรียลิสต์ใน
จุดนี ้โดยโครงสร้างทัง้หมดถูกออกแบบให้อยู่ในรูปเหรียญกลมโดยท าเป็นประติมากรรมนูนย่ืน
ออกมานอกขอบเหรียญ ชิน้งานทัง้หมดท าจากทองค าและประดบัเพชรไว้ตามจดุตา่งๆ ตามแนว
เส้นรัศมี แนวขอบของผ้าคลมุศีรษะและบริเวณกรอบส่ีเหล่ียม โดยชบุทองขาว (white gold) ในทกุ
จดุท่ีประดบัเพชร39 และใช้เทคนิคท่ีท าให้เนือ้ทองค าไมม่นัวาวในลกัษณะเนือ้ทองซาตนิ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
39 มาณพ อิศระเดช,”ในดวงใจนิรันดร์,” ใน ผู้หญิง การแสดงศิลปกรรมครัง้ที่  21 

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 99-114. 

https://www.google.co.th/search?rls=org.mozilla:en-US:official&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0&spell=1&sa=X&ei=voacUp3jKqWwiAeyu4GgCA&ved=0CCgQvwUoAA&biw=675&bih=578
https://www.google.co.th/search?rls=org.mozilla:en-US:official&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0&spell=1&sa=X&ei=voacUp3jKqWwiAeyu4GgCA&ved=0CCgQvwUoAA&biw=675&bih=578
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2.2.3 เหรียญ The Bleeding World, ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 

ภาพท่ี 57 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Bleeding World, ค.ศ. 1953 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
ขนาด 5.5 x 7.2 x 1.8 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

ทองขาว (White Gold)40 18 กะรัต 
เพชร (Diamonds) 6 เจียระไนเห ล่ียมประกาย  รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูน ย์กลาง
โดยประมาณท่ี 1.5 – 2.5 มม. 
ทบัทิม (Rubies) 2 เม็ด รูปทรงไมส่ม ่าเสมอ (ลกัษณะทรงหยดน า้) 
ไขม่กุ (Pearls) 17 เม็ด ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 3.0 – 3.5 มม. 

                                                             
40 คือทองค าท่ีท าให้ขาวขึน้ ปกติทองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึน้รูปเป็นเคร่ืองประดบัไมค่อ่ยได้

เพราะนิ่มเกินไปหากเอามาเข้าตวัเรือนยึดเพชรพลอยโอกาสหลดุมีมาก ดงันัน้จึงนิยมผสมสารลง
ในทองค าเพ่ือให้แข็งแรงขึน้ สารท่ีมาผสมเป็นตวัก าหนดสีของชิน้งาน โดยหากต้องการให้ทองค า
เป็นสีขาวจะใส่แพลทินมั โรเดียม พาราเดียมให้มากหน่อย โดยเม่ือท าเสร็จ White Gold ไม่ใช่สี
เงินวาววบัอย่างท่ีเราเห็นในชิน้งานท่ีเสร็จ สีมกัออกเหลืองนวลนิดๆ แต่ท่ีเห็นสีขาวในงานส าเร็จ
เพราะขัน้ตอนสุดท้ายท่ีต้องเคลือบชิน้งานให้ดเูงาหรือท าการชุบ  ดใูน หิรัญญา ตัง้สืบกุล, เลือก
เพชร ดูพลอย, 54. 
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รูปแบบและแนวคิด 
ผลงานชิน้นีเ้ป็นงานออกแบบท่ีดาลียังคงน าประเด็นเร่ืองศาสนา สงครามและ

สนัติภาพ โดยแสดงให้เห็นความขดัแย้งและความสบัสนวุ่นวายตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้บนโลกอนัเกิดจาก
สงคราม ลกูศรไข่มกุเป็นสญัลกัษณ์ของความรักของพระคริสต์และความปรารถนาในสนัตภิาพท่ีมี
ตอ่โลกซึง่ถกูแบง่แยกด้วยสงครามและความวุน่วายสบัสน 

ดาลีออกแบบผลงานให้อยู่ในรูปเหรียญทองค าทรงกลมซึ่งแทนค่าโลกมนุษย์ และ
ออกแบบรอยแยกขนาดต่างๆ โดยให้มีรอยแยกขนาดใหญ่อยู่ท่ีใจกลางเพ่ือส่ือถึงความขัดแย้ง 
บาดหมาง การแก่งแย่งแข่งขนัและการก่อสงครามจากการแบง่ฝักแบง่ฝ่ายและการชิงดีชิงเดน่กัน
ของมนษุย์โลก โดยดาลีออกแบบให้ทบัทิมรูปหยดน า้ทัง้ 2 เม็ดห้อยลงมาตามรอยแยกเพ่ือส่ือถึง
การสญูเสียเลือดเนือ้และชีวิตของผู้คนบนโลกจากการการประหตัประหารกนั โดยลูกศรไข่มุกเป็น
สญัลกัษณ์ของความรักและความปรารถของพระคริสต์ซึ่งคงจะมีเพียงความรัก ความเมตตาและ
ความศรัทธาในศาสนาเทา่นัน้ท่ีจะเช่ือมโยงให้เกิดสนัตภิาพและความสงบสขุขึน้ในโลกใบนี ้
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2.2.4 เหรียญ Veritas Vincit, ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 

ภาพท่ี 58 ซาลวาดอร์ ดาลี, Veritas Vincit, ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 5.3 x 5.2 x 1.6 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

ทบัทิม (Rubies) 12 เม็ด เจียระไนแบบหลงัเบีย้รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 
2.0-2.5 มม. 
เพชร (Diamonds) 42 เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกาย ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 0.5 
– 1.3 มม. 

 ไขม่กุ (Pearls) 27 เม็ด ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 2.75 – 3.50 มม. 
 แผน่ลาพิส ลาซูรี (Lapis lazuli) 8 ชิน้ รูปทรงไมส่ม ่าเสมอ 
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รูปแบบและแนวคิด 
ค าว่า เวริทาส วินชิต (Veritas Vincit) เป็นภาษิตละตินหมายความว่า ความจริงมีชยั

เหนือทกุส่ิง41 ผลงานชิน้นีย้งัคงเป็นงานท่ีน าประเด็นเร่ืองศาสนาและสันติภาพ โดยดาลีออกแบบ
ผลงานให้อยูใ่นรูปเหรียญทองทรงกลมและตกแตง่บริเวณขอบด้วยชิน้สว่นลาพิส ลาซูรีท่ีเจียระไนย
ให้ดูคล้ายก้อนหินตามธรรมชาติเพ่ือสร้างมิติและสีสันในการส่ือถึงโลกมนุษย์  โดยพืน้ท่ีส่วนท่ี
เหลือดาลีออกแบบไข่มกุและทบัทิมเรียงกนัเป็นรูปกางเขน โดยเลือกใช้ทบัทิมรูปหลงัเบีย้ทรงกลม
ล้อเลียนกบัไขม่กุ และฝังเว้นระยะให้เป็นแนวเส้นรูปกางเขน โดยวางทบัทิมไว้ด้านในและขนานไป
กับไข่มุกท่ีอยู่ด้านนอก ซึ่งท าให้เกิดเส้นและสีสันท่ีสวยงาม นอกจากนัน้ดาลียังได้เสริมความ
เคล่ือนไหวในชิน้งานด้วยการออกแบบเส้นรัศมีท่ีกระจายตัวออกไปโดยรอบและเพิ่มประกาย
ระยิบระยบัด้วยการฝังเพชรไว้ตามแนวเส้น 

ตวัเหรียญทองดาลีออกแบบรอยแตกร้าวไว้บริเวณมุมบนและล่างทัง้ ด้านซ้ายขวา
จ านวน 4 รอย ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมให้ชิน้งานมีความน่าสนใจมากขึน้แล้วยังสามารถส่ือถึง
เร่ืองราวความแตกแยก แบง่ฝักแบง่ฝ่ายและความวุ่นวายต่างๆ ในโลกใบนี ้ ซึ่งหากมนษุย์มีความ
รัก ความเมตตาและความศรัทธาในศาสนา เป็นหลกัพืน้ฐานของชีวิต สิ่งเหล่านีก็้จะเป็นสจัธรรม
น ามาซึง่ชยัชนะท่ีอยูเ่หนือปัญหาใดๆ บนัดาลให้เกิดสนัตสิขุและเสรีภาพท่ีแท้จริงสูโ่ลกใบนี ้
 
 

 

                                                             
41 มาณพ อิศระเดช.”ในดวงใจนิรันดร์.” ใน ผู้หญิง การแสดงศิลปกรรมครัง้ที่  21 

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 99-114. 
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2.3 ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ ; The Gold Cube Cross (กางเขน

ทองค า), Lapis Lazuli Cross (กางเขนลาพิซ ลาซูรี), และ Twig Cross (กางเขนกิ่งไม้), ค.ศ. 
1954 - 1955 

 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ The Gold Cube Cross, 

Lapis Lazuli Cross และ Twig Cross, ค.ศ. 1954 - 1955 
เทคนิค: ดนิสอ หมกึและสีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 17.8 x 26.8 ซม. 

ท่ี ม า : Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 18, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3896.jpg 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3896.jpg
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แนวคิด 

ในการออกแบบเคร่ืองประดบัรูปกางเขนทัง้ 3 ชิน้นี ้มาจากแนวคิดและความศรัทธา
ในศาสนาคริสต์ของดาลีเพ่ือท่ีจะส่ือถึงการเสียสละอนัยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ในการไถ่บาปให้กับ
มวลมนษุย์ โดยดาลีน ารูปแบบกางเขนละติน (Latin Cross) มาเป็นโครงสร้างไม้กางเขน 

ครอส (Cross) เป็นค าท่ีมีท่ีมาจากภาษาละตินว่า crux ซึ่งหมายถึงเสา ท่อนไม้ ต้นไม้
หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ลงโทษผู้ท าผิดกฎหมายอาญา 

เคร่ืองหมายกางเขนเคยถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาของพวกนอกรีตมาเป็นเวลา
หลายศตวรรษก่อนการก าเนิดของศาสนาคริสต์ จนกระทัง่น ามาใช้ในคริสตจกัรราวคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 4 เม่ือจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 แหง่จกัรวรรดโิรมนัหนัมานบัถือศาสนาคริสต์แล้วส่งเสริมให้ใช้
ไม้กางเขนเป็นเคร่ืองหมายของศาสนาคริสต์ 1 การตรึงกางเขนมีต้นก าเนิดจากเปอร์เซีย                

ชาวเปอร์เซียเช่ือว่าผืนดินเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือปกป้องผืนดินอนัศกัดิ์สิทธ์ิมิให้เป็นมลทินจากร่าง
ของคนชัว่พวกเขาจึงจบันกัโทษประหารและตรึงแขวนไว้บนไม้กางเขน ต่อมาชาวคาร์เทจ2น าวิธี
ประหารชีวิตแบบนีม้าใช้และชาวโรมนัรับวิธีตรึงกางเขนมาจากชาวคาร์เทจอีกตอ่หนึง่3 

การตรึงกางเขนเป็นวิธีการลงโทษในยุคโบราณ ซึ่งใช้กันหลายชาติเพ่ือใช้ในการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดด้วยข้อหาร้ายแรงและต้องถูกประจานโดยตรึงไว้กับเสาเข็ม ต้นไม้ หรือ
ท่อนไม้ซึ่งอาจเป็นเสาหรือหลกัตัง้ตรงแบบต้นเดียวหรือมีคานพาดทบักันก็ได้ โดยอปุกรณ์ในการ
ตรึงร่างนกัโทษให้ตดิกบัไม้ก็คือตะปหูรือเชือก 

ในขณะท่ีวิธีการลงโทษแบบโรมันซึ่งใช้กับพระเยซูนัน้ นักโทษจะถูกโบยด้วยแส้ท่ีมี
กระดกูสตัว์และเศษโลหะติดไว้จนบาดเจ็บสาหสัก่อนการตรึงกางเขน  โดยพระเยซูจะต้องแบกเสา
ไม้ขนาดใหญ่ไปยงัแดนประหารท่ีช่ือ “กลโกธา” หรือเนินหวักระโหลกซึ่งตัง้อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม
ด้วยกฎหมายของยิวท่ีห้ามการตรึงกางเขนในนครศักดิ์สิทธ์ิ ส าหรับเส้นทางไปยังสถานท่ีตรึง
กางเขนมักใช้เส้นทางท่ีคดเคีย้ว ไกลและมีผู้คนพลุกพล่านเพ่ือให้ผู้พบเห็นเกิดความเกรงกลวัไม่

                                                             
1 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, การตรึงพระเยซูท่ีกางเขน, เข้าถึงเม่ือ 15 ธนัวาคม 

2556, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 
2 คาร์เทจเป็นเมืองโบราณ ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นเมืองตนูิส ประเทศตนีูเซีย 
3 Orapronobis, [คริสต์] Crucifixion การตรึงกางเขนแบบโรมันและพระเยซูเจ้า, 

เข้าถึงเม่ือ 15 ธนัวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://topicstock.pantip.com/religious/ 
topicstock/ 2011/05/ Y10623879/Y10623879.html 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://topicstock.pantip.com/religious/%20topicstock/%202011/05/%20Y10623879/Y10623879.html
http://topicstock.pantip.com/religious/%20topicstock/%202011/05/%20Y10623879/Y10623879.html
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กล้าท าความผิด ในขณะท่ีนักโทษเหล่านีก็้แทบจะไม่สามารถแบกกางเขนได้ไหว  เน่ืองจาก
ร่างกายอ่อนแอจากการถูกทรมาน โดยจะมีทหารคอยลงแส้หรือใช้ไม้ท่ีฝังเหล็กแหลมแทงเพ่ือ
กระตุ้นให้นกัโทษเดินต่อไป เม่ือถึงแดนประหารทหารโรมนัจะตอกตะปขูนาดยาวท่ีมือของนกัโทษ
ให้ติดกับท่อนไม้ท่ีแบกมา จากนัน้จะชกัรอกขึน้ไปและนักโทษจะถูกตรึงอยู่บนนัน้จนกว่าจะตาย  
นักโทษทุกคนจะมีป้ายข้อกล่าวหาของตนซึ่งเขียนเป็น 3 ภาษาคือ ฮีบรู กรีกและละตินเพ่ือ
ประจานความผิด4 ส าหรับพระเยซูถูกกล่าวหาว่า “INRI” ซึ่งเป็นตัวย่อภาษาละตินของค าว่า 
IESVS NAZARENVS REX·IVDÆORVM (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum) หรือ“เยซูชาวนา
ซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิว" (Jesus of Nazareth, the king of the Jews) ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาท่ีท าให้
ชาวยิวบางสว่นหลงเช่ือและท ามงกฎุหนามเพ่ือล้อเลียนพระองค์ ป้ายระบคุวามผิดนีห้ากมีผู้ ไมเ่ห็น
ด้วยกบัข้อกล่าวหาและเป็นพยานยืนยนัความบริสทุธ์ิให้นกัโทษ ซึง่หากเกิดกรณีนีต้้องหยดุขัน้ตอน
การประหารแล้วกลับมาเร่ิมไต่สวนกันใหม่ การตรึงไม้กางเขนนับว่าเป็นวิธีการลงโทษท่ีโหดร้าย
ทารุณจากการท าให้ผู้ถกูลงโทษต้องตายอย่างทรมาน 

 

 
 

ภาพท่ี 60 การตรึงไม้กางเขนแบบต้นเดียวในยคุโบราณ 
ท่ีมา: Pvasiliadis, Justus Lipsius Crux Simplex, เข้าถึงเม่ือ 13 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justus_Lipsius_Crux_Simplex_1629.jpg 

                                                             
4 Cammy @ dek-d.com, กางเขนศักดิ์สิทธ์ิ (The Holy Cross), เข้าถึงเม่ือ 16 

ธนัวาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://gigadeen.exteen.com/20100606/the-holy-cross 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pvasiliadis
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justus_Lipsius_Crux_Simplex_1629.jpg
กางเขนศักดิ์สิทธิ์%20(The%20Holy%20Cross)
http://gigadeen.exteen.com/20100606/the-holy-cross
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2.3.1 The Gold Cube Cross ผลิตในปี ค.ศ. 1959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Gold Cube Cross, ค.ศ. 1959 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 13.8 x 9.7 x 1.9 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือน ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต อดัเป็นบลอคส่ีเหล่ียมจตัรัุส 
 ทองค าขาว (Platinum) ในสว่นของเส้นรัศมี 

เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต่ 1.0 – 
3.0 มม. โดยประมาณ 
 

รูปแบบ 
ดาลีออกแบบเคร่ืองประดบัรูปไม้กางเขนท าจากทองค าแท่งรูปส่ีเหล่ียมประกอบกัน 

ซึง่เป็นการน าแนวคิดเร่ืองมิติท่ี 4 จากทฤษฎี ที่ว่างและเวลา ของไอน์สไตน์มาประยกุต์เป็นรูปไม้
กางเขนแบบไฮเปอร์คิวบ์ (Hypercube) โดยวางโครงสร้างไม้กางเขนให้ประกบติดกับฉากหลังท่ี
เป็นเส้นรัศมีพวยพุ่งไปในทกุทิศทางท าจากทองค าขาวฝังเพชร เพ่ือแสดงถึงพลงัอนัไร้ขอบเขตของ
พระเจ้า 
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2.3.2 Lapis Lazuli Cross ผลิตในปี ค.ศ. 1959 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 62 ซาลวาดอร์ ดาลี, Lapis Lazuli Cross, ค.ศ. 1959 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 12.5 x 10.0 x 2.5 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 ทองค าขาว (Platinum) ในสว่นของเส้นรัศมี 
 เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่1.0 –  

3.0 มม. โดยประมาณ 
ทบัทิม (Rubies) เจียระไนรูปหยดน า้ 4 เม็ด ขนาดประมาณ 6.0 – 7.0 มม. โดยน ามาห้อย
ตดิกบัตวักางเขน 
ลาพิซ ลาซูรี (Lapis Lazuli) ขดัเงา อดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสและส่ีเหล่ียมผืนผ้าจ านวน 6 
ชิน้ 
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ภาพท่ี 63 ซาลวาดอร์ ดาลี, Lapis Lazuli Cross 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
รูปแบบ 

Lapis Lazuli Cross เป็นงานออกแบบรูปกางเขน 2 ชิน้ประกบกัน โดยกางเขนชิน้ท่ี
อยูด้่านหน้าท าจากทองค า ในลกัษณะของท่อนไม้ซึง่เป็นการถ่ายทอดจินตนาการตามลกัษณะของ
เสาท่ีใช้ตรึงร่างพระเยซูท่ีระบุไว้ในพระคมัภีร์ ประดบัด้วยทบัทิมหลงัเบีย้รูปหยดน า้จ านวน 4 เม็ด 
จดัต าแหนง่ให้ห้อยอยูท่ี่สว่นแขนและขาไม้กางแขนเพ่ือส่ือถึงเลือดและบาดแผลจากการถกูทรมาน 

ในโครงสร้างชิน้งานดาลีประกบกางเขนทองค าเข้ากับกางเขนท่ีท าจากแผ่นลาพิซ 
ลาซูรีขดัเงาซึง่อดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสและส่ีเหล่ียมผืนผ้าจ านวน 6 แผ่น และตกแตง่ด้วยเส้นรัศมี
เรืองรองท่ีท าจากทองค าขาวฝังเพชรไว้ด้านหลงั ส าหรับลาพิซ ลาซูรีเป็นวสัดท่ีุดาลีมกัน ามาใช้เพ่ือ
ส่ือความหมายถึงโลกมนษุย์ ผลงานชิน้นีจ้งึเป็นสิ่งท่ีดาลีต้องการส่ือถึงพระเยซูซึ่งเป็นผู้น าแห่งชีวิต
และเส้นทางอนัชอบธรรมของมนษุย์ 
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2.3.3 Twig Cross ผลิตในปี ค.ศ. 1959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 64 ซาลวาดอร์ ดาลี, Twig Cross, ค.ศ. 1959 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 11.2 x 5.2 x 1.4 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 ทองค าขาว (Platinum) 
 เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม 
 ทบัทิม (Rubies) เจียระไนรูปหยดน า้ 5 เม็ด 
 มรกต (Emeralds) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปหยดน า้ 11 เม็ด 
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ภาพท่ี 65 ซาลวาดอร์ ดาลี, Twig Cross 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
รูปแบบ 

การออกแบบ Twig Cross นีด้าลีได้น ารูปแบบและลวดลายไม้กางเขนท่ีท าจาก
ทองค าประดบัด้วยทบัทิมรูปหยดน า้จากผลงาน กางเขนลาพิซ ลาซูรี มาประยกุต์ใช้ โดยเสริมให้มี
ความสมจริงและรายละเอียดท่ีเพิ่มขึน้ด้วยการออกแบบริว้ผ้าให้พาดอยู่บนไม้กางเขนและปล่อย
ชายทัง้ 2 ด้านเป็นจีบห้อยย้อยลงมา ท าให้ผลงานมีความอ่อนช้อยงดงามราวกับผืนผ้าจริงท่ีท า
จากทองค าขาวฝังเพชรแบบจิกไขป่ลา 

บริเวณด้านบนของไม้กางเขนประดับด้วยมรกตเจียระไนเหล่ียมผสมรูปหยดน า้
จ านวน 11 เม็ด โดยจดัต าแหน่งให้กระจายอยู่บนตวัไม้กางเขน ในลกัษณะของใบไม้บนก่ิงไม้ ซึ่ง
ชว่ยเพิ่มสีสนัและความนา่สนใจให้กบัชิน้งานมากยิ่งขึน้ 
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3. ประตมิากรรมเคร่ืองประดับ (Sculptural Jewelry) 
 

เป็นกลุ่มชิน้งานท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่และไม่ได้มีไว้เพ่ือการสวมใส่ โดยเป็นงาน
สร้างสรรค์บนแนวคิดและการท างานในแบบประติมากรรม และมีคณุลักษณะโดดเด่นด้วยการ
ตกแตง่แบบแฟนตาซีอนัมีแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวในต านาน ศาสนาและปรัชญาตา่งๆ ผา่นการ
น าเสนอในมมุมองของดาลีและมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้จดัแสดงผลงาน ซึง่มีผลงานตา่งๆ ดงันี ้

 
3.1 ภาพร่างผลงานประติมากรรม The Living Flower (ดอกไม้แห่งชีวิต), ค.ศ. 

1950 
 

 

 

ภาพท่ี 66 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม The Living Flower, ค.ศ. 
1950 
เทคนิค: ดนิสอ หมกึและสี Gauche บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 33.0 x 28.7 ซม. 

ท่ี ม า : Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19 , 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/dali/en_ darreres-adquisicions.php?ID=W0000836 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/dali/
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3.1.1 ประตมิากรรม The Living Flower ผลิตในปี ค.ศ. 1959 
 

 

. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
ขนาด 39.0 x 25.2 x 21.5 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

เพชร (Diamonds) 42เม็ด เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1.0 – 4.0 มม. 
ก้อนมาลาไคท์ (Malachite) ท่ีน ามาอดัให้เข้ารูป 
และตดิตัง้กลไกท่ีท าให้มีการเคล่ือนไหวท่ีท าให้ดอกไม้เคล่ือนท่ีได้ 
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ภาพท่ี 68 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม The Living Flower 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
แนวคิด 

 ประติมากรรมดอกไม้แห่งชีวิต เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นเป็นรูปมือ
ขนาดเล็กท่ีส่วนปลายกลีบ ในขณะท่ีในส่วนของกลีบดอกได้รับการออกแบบให้มีลกัษณะเหมือน
แขน อันเป็นการน าคุณลักษณะของมนุษย์หรือเหมือนมนุษย์มาเป็นแนวทางการออกแบบ โดย
แสดงภาพการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะจากกลีบดอกไม้เป็นรูปมือซึ่งสะท้อนแนวคิดเร่ือง 
“มานุษยรูปนิยม” (Anthropomorphic) นอกจากนัน้ยังเป็นผลงานท่ีน าเสนอภาพแบบสองนัย    
โดยการออกแบบผลงานชิน้นีเ้ป็นสิ่งท่ีดาลีต้องการส่ือเร่ืองมุมมองและการรับรู้ของมนุษย์ท่ี
แตกตา่งกนัไปตามประสบการณ์ของแตล่ะคน 

นอกจากนัน้ดาลียงัแสดงให้เห็นความคิดเชิงปรัชญาอนัเป็นอีกศาสตร์หนึ่งท่ีเขาสนใจ
ในประเด็นเร่ืองสรรพสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลา โดยการเปรียบเทียบสภาวะท่ีต่างกันระหว่าง
ดอกไม้ท่ีเห่ียวเฉาไม่สดใสสวยงาม ใกล้ร่วงโรยไร้ก าลงัจนไม่อาจฝืนแรงโน้มถ่วงของโลกและต้อง
ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามกาลกับดอกไม้ท่ีเพิ่งผลิบานรับแสงตะวันอย่างมีความหวงัและ
เป่ียมด้วยพลงัอนัสดใสมีชีวิตชีวาในการสมัผสัโลก แตเ่ม่ือวนัเวลาผ่านไปด้วยประสบการณ์ตา่งๆ 
ท่ีหมุนเปล่ียนไปตามกาลก็อาจท าให้ดอกไม้ท่ีสดใสสวยงามมีสภาพไม่ตา่งจากดอกไม้ท่ีเห่ียวเฉา
โรยรา 
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ภาพท่ี 69 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม The Living Flower 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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รูปแบบ 
ดาลีถ่ายทอดแนวคิดเร่ือง“มานษุยรูปนิยม” ด้วยมมุมองแบบเซอร์เรียลิสต์ซึง่ผสานกบั

ความคิดเชิงปรัชญาสู่แนวทางการออกแบบเชิงสญัลกัษณ์ ด้วยการเลือกใช้เพชรสีขาวฝังแบบจิก
ไข่ปลา (pave setting) บนตวัเรือนทองค าเพ่ือส่ือถึงความรู้สึกระยิบระยบั สดใส สว่างกับดอกไม้
ใหม่ท่ีเป่ียมด้วยความหวัง ในขณะท่ีดอกไม้อีกดอกซึ่งก าลังโรยราไร้พลังดาลีเลือกใช้เพียงวสัดุ
ทองค าเพ่ือส่ือให้เห็นความแตกต่างด้วยมิติของสีและแสง โดยวางชิน้งานบนฐานซึ่งท าจากก้อน
มาลาไคท์ และตดิตัง้กลไกท่ีท าให้ดอกไม้สามารถเคล่ือนท่ีได้ 

 

 

 

ภาพท่ี 70 ประตมิากรรม The Living Flower ซึง่ตัง้อยู่บนฐานท่ีท าจากก้อนมาลาไคท์ 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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3.2 ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม  Dolphins and the Mermaids 

(ปลาโลมาและนางเงือก), ค.ศ. 1952 
 

 
 
ภาพท่ี 71 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Dolphins and the 

Mermaids, ค.ศ. 1952 
เทคนิค: สีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 38.7 x 20.1 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 15, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3913.jpg 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3913.jpg
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3.2.1 ประตมิากรรม Dolphins and the Mermaids ผลิตในปี ค.ศ. 
1969 
 
ขนาด 42.7 x 48.5 x 26.3 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

อะความารีน (Aquamarine) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปไข ่ขนาดประมาณ 7.0 x 5.0 มม. 
ปะการังสีแดง (Red Coral) ขดัเงาและน ามาท าเป็น figure รูปคน 
คาลไซต์ (Calcite)5 ก้อนดบิ ในสว่นของฉากหลงั 
หินเขีย้วหนมุาน (Rock Crystal) ก้อนดบิน ามาใช้เป็นสว่นฐาน 
เบอริล (Beryls)6 31 ชิน้ท่ีลบขอบคมและขดัเงา สีฟ้า สีเขียวอมฟ้า สีเหลืองและสีชมพ ู
เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลมขนาดเล็กมากในส่วนของฟัน
ปลาโลมาและตกแตง่บน Figures ซึง่ท าจากปะการัง 

                                                             
5 มีคา่ความแข็งท่ี 3 ลกัษณะผลกึมีหลายรูปร่างและคอ่นข้างซบัซ้อน รูปร่างท่ีเดน่มี 3 

แบบ คือ 1. แบบแทง่ 2. แบบ 8 หน้า 3. แบบสามเหล่ียมด้านไมเ่ทา่ แบบกลุม่เม็ดผลกึหยาบถึง
ละเอียด แบบหินย้อย สีขาวถึงไมมี่สี อาจพบสีเทา สีแดง สีเขียว สีน า้เงิน สีเหลืองและหากมีมลทิน
อ่ืนปะปนเชน่ ไพไรต์ ทองแดง มาลาไคต์ สีจะเปล่ียนไปจากน า้ตาลไปจนกระทัง่มีสีด า มีแนวแตก
เรียบเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู เนือ้แร่โปร่งใสไปจนกระทัง่โปร่งแสง ความวาวแบบแก้วถึงด้าน 

6 เบริล เป็นพลอยท่ีมีหลายสีมีตัง้แต่แบบโปร่งใสถึงทึบแสง มีความวาวแบบแก้ว         
มีหลายสีตัง้แต่ใสไม่มีสี สีเขียว (มรกต) สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า (อะความารีน) สีน า้ตาล และสีด า     
มีความแข็ง 8 ดใูน กฤษณะ เวชพร, อัญมณีวิทยา (ความรู้เก่ียวกับเพชรพลอย), 83-85. 
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ภาพท่ี 72 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Dolphins and the Mermaids 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
แนวคิด 

เป็นผลงานประติมากรรมท่ีดาลีน าแนวทางการสร้างสรรค์ท่ีเป่ียมด้วยจินตนาการใน
แบบแฟนตาซีโดยมีการใช้สญัลกัษณ์และรหสัตา่งๆ มากมาย เพ่ือใช้ในการส่ือสารเร่ืองราว โดยมี
การน าประเดน็จากเร่ืองเลา่ในต านานเก่ียวกบัน า้พแุหง่ความออ่นเยาว์มาประยกุต์ในการออกแบบ 

น า้พุแห่งความเยาว์วยัมีท่ีมาจากเร่ืองเล่าของนกัส ารวจชาวสเปน ในสมยัศตวรรษท่ี 
16 ซึง่ได้รับรู้เร่ืองน า้พนีุจ้ากชาวพืน้เมืองขณะท่ีเขามาส ารวจดนิแดนอเมริกา ซึ่งเม่ือผู้ ใดได้ด่ืมก็จะ
คืนความอ่อนเยาว์กลบัมา และท าให้เขาเกิดความสนใจจึงพยายามออกตามหา กระทัง่เร่ืองเล่านี ้
ได้กลายเป็นต านานเลา่ขานกนัตอ่มา 

ส าหรับดาลีน า้พุแห่งความเยาว์วยั เป็นแนวคิดท่ีใช้อุปมาถึงเร่ืองการหาหนทางท่ีจะ
ท าให้ชีวิตมนษุย์ยืนยาวขึน้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ 
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รูปแบบ 
ดาลีเลือกใช้อะความารีนร้อยเรียงกันให้เป็นบ่อน า้พุและสายน า้ท่ีพวยพุ่งขึน้เหนือ

ปลาโลมา โดยออกแบบบอ่น า้พท่ีุรองรับด้วยเปลือกหอย คืนชีวิตท่ีเบิกบานและสดใสให้กบัเงือกท่ี
สร้างสรรค์ขึน้จากปะการังสีแดงสดประดบัด้วยเพชรและ ณ ดินแดนท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน า้พุแห่ง
ความเยาว์วยันัน้ดาลีเลือกใช้วสัดท่ีุท าให้เกิดความรู้สึกถึงมิติท่ีลึกลบัและดินแดนมหศัจรรย์ด้วย
การผสานอัญมณีชนิดต่างๆ มากมายได้แก่หินเขีย้วหนุมาน แร่คาลไซต์  และเบอริลหลากสี       
โดยเน้นพืน้ผิวท่ีเป็นธรรมชาตเิพ่ือให้เกิดพืน้ผิวและรูปทรงท่ีมีมิต ิ
 

 

  
 

ภาพท่ี 73 รายละเอียดการตกแตง่ชิน้งานประตมิากรรม Dolphins and the Mermaids 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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ภาพท่ี 74 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Dolphins and the Mermaids 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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3.3 ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม The Royal Heart (ราชหฤทัย) ค.ศ. 
1953 

 

 
 

ภาพท่ี 75 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม The Royal Heart, ค.ศ. 
1953 
เทคนิค: สีฝุ่ นบนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 26.3 x 27.3 ซ.ม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 15, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/dali/en_ darreres-adquisicions.php?ID=W0000850 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/dali/en_%20darreres-adquisicions.php?ID=W0000850
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3.3.1 ประตมิากรรม The Royal Heart ผลิตในปี ค.ศ. 1953 
 

 
 
ภาพท่ี 76 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Royal Heart, ค.ศ. 1953 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 24.5 x 12.8 x 9.5 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

ทบัทิม (Rubies) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปกลมและรูปไข ่ขนาดประมาณ 3.0 – 5.0 มม. 
อญัมณีขนาดเล็กใช้ตกแตง่มงกฎุดงันี ้: ทบัทิม (Rubies) 8 เม็ด ไพลิน (Sapphires) 4 
เม็ด มรกต (Emeralds) 4 เม็ด อะความารีน (Aquamarines) 4 เม็ด เปอริดอท (Peridot) 
2 เม็ด โกเมนเฮสโซไนต์7 (Hessonite Garnet) 2 เม็ด แอเมทิสต์ (Amethyst) 1 เม็ด เพชร 
(Diamonds) ไขม่กุ (Pearls) 
ตดิตัง้กลไกท่ีท าให้หวัใจทบัทิมขยบัได้ ในลกัษณะการเต้นของหวัใจท่ีก าลงัเต้นอยู ่โดยจะ
เปิดปิดเป็นระยะ 

                                                             
7 Hessonite Garnet ห รือหินซินนามอน (Cinnamon stone) เป็นแร่ชนิดหนึ่ งใน

ตระกูลโกเมน ซึ่งมีสีส้มถึงสีน า้ตาลส้ม  ดูใน อัญมณีในเคร่ืองประดับ Gems in Jewelry.ดูใน 
ศกัดา ศริิพนัธ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ, 127. 
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รูปแบบและแนวคิด 
ดาลีออกแบบโครงสร้างรูปหวัใจโดยใช้การจดัองค์ประกอบในการสร้างดลุยภาพแบบ 

สมดลุย์ซ้าย ขวาเท่ากันโดยความรู้สึก (Asymmetrical Balance) โดยให้สดัส่วนของหวัใจทัง้สอง
ด้านมีขนาดไม่เท่ากัน (หวัใจด้านหนึ่งมีสดัส่วนท่ีใหญ่และโค้งนูนมากกว่าหวัใจอีกด้าน) เพ่ือเน้น
ให้เกิดมิติของระยะใกล้ไกลและออกแบบรอยเว้าท่ีส่วนปลายหัวใจให้มากขึน้เพ่ือท าให้หัวใจมี
รูปทรงท่ีไมเ่ทอะทะ 

บริเวณใจกลางหัวใจดาลีเลือกใช้ทับทิมรูปกลมและรูปไข่ โดยน ามาฝังรวมกันใน
ลกัษณะของรูปหวัใจท่ีอยู่ภายในกรอบส่ีเหล่ียมซึ่งถูกเจาะให้เป็นช่องว่างในหวัใจทองค า และขดั
ผิวทองค าบริเวณกรอบให้เงาราวกับกระจก สะท้อนให้เห็นภาพทับทิมในมุมต่างๆ อันเป็นการ
ผสานความรู้สกึท่ีแตกตา่งระหวา่งพืน้ผิวหยาบกบัเงาได้อย่างลงตวั 

ประติมากรรม The Royal Heart ยังสะท้อนให้เห็นถึงความช่างคิดและจินตนาการ
ของดาลีในการออกแบบให้หวัใจทบัทิมท่ีอยู่กลางสามารถเต้นเป็นจงัหวะได้ด้วยการเสริมกลไกไว้
ภายใน โดยกลไกจะท าให้ทบัทิมท่ีอยู่หวัใจบริเวณแนวตัง้แยกตวัออกจากกนัประมาณ 4 แถวตาม
จงัหวะการเต้นของหวัใจ อนัเป็นแนวความคิดท่ีน่าสนใจมากเพราะนอกจากจะท าให้ผลงานดูมี
ชีวิตแล้วในขัน้ตอนการสร้างงานยงัต้องประกอบด้วยความวิริยะอตุสาหะของช่างท าเคร่ืองประดบั
อยา่งมากด้วย 

การตกแตง่มงกฎุในสว่นฐานมีการฝังอญัมณีหลากสีโดยบริเวณเหนือฐานมงกฎุขึน้ไป
ถึงส่วนยอดตกแต่งด้วยเพชร พลอยสีและไข่มุก  โดยมีการประดบัไข่มุกขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ
ไขม่กุขนาดเล็กมากท่ีเรียกวา่ซีดเพิร์ล (seed pearl) 
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3.4 ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Explosion Lapislazulina         

(การระเบิดของลาพซิ ลาซูรี), ค.ศ. 1954 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 77 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม Explosion Lapislazulina, 

ค.ศ. 1954 
เทคนิค: หมกึและสีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 24.6 x 24.4 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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3.4.1 ประตมิากรรม Explosion Lapislazulina ผลิตในปี ค.ศ. 1959 
 

 

 
ภาพท่ี 78 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Explosion Lapislazulina, ค.ศ. 1959 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  11.7 x 12.5 x 14.2 ซม. 
วัสดุ ทองค าขาว (Platinum) 

ทบัทิม (Rubies) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปหยดน า้และรูปไข ่ขนาดประมาณ 4.5 – 7.0  
มม.  
เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางโดยประมาณ 
1.0 - 2.0 มม. 
เศษชิน้สว่นของลาพิซ ลาซูรี (Lapis lazuli) ขดัเงา รูปทรงอิสระ 
ฟลอูอไรต์8 (Fluorite) ก้อนดบิ ขนาดประมาณ 8.0 x 13.0 x 14.0 ซม. 

                                                             
8 ฟลอูอไรต์มีหลายสีท่ีพบมากเป็นสีเขียวออ่น เขียว เขียวมรกต สีเหลือง สีเหลืองอ่อน

หรือเหลืองอมน า้ตาล น า้เงินอมเขียว คราม ฟ้า สีม่วงใสและม่วงเข้ม เป็นต้น รวมทัง้ปราศจากสี
ด้วย ในผลึกของฟลอูอไรต์แท่งเดียวกนัอาจเป็นได้หลายสี มีคา่ความแข็งท่ี 4 ลกัษณะของแร่โปร่ง
แสงหรือโปร่งใส มีความวาวคล้ายแก้ว 
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ภาพท่ี 79 เพชร ทบัทิม และลาพิซ ลาซูล่ีท่ีระเบิดจากก้อนฟลูออไรต์ แสดงถึงทรัพยากรในผืนโลก

และจิตวิญญาณ ท่ีมีพร้อมให้กับทุกคนท่ีต้องการจะแสวงหาความหมายแห่งแสง
เรืองรองของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความเส่ือมและความตาย  อันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือ
ความหมายในเชิงปรัชญาของดาลี 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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แนวคิด 
พิษภยัแห่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึง่ยตุลิงด้วยระเบดินิวเคลียร์ท่ีสหรัฐถลม่เมืองฮิโรชิมา

และนางาซากิในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 เป็นเหตกุารณ์ท่ีสร้างความสะเทือนใจครัง้ใหญ่ตอ่มวล
มนุษยชาติรวมทัง้ตวัดาลีด้วย ในขณะเดียวกันโลกก็ได้รับรู้ถึงพลังอนัยิ่งใหญ่ของพลงันิวเคลียร์
จากทฤษฎีอะตอม (Atom) และการเกิดปฏิกิริยาลกูโซ ่
 ทฤษฎีเก่ียวกับนิวเคลียร์และอะตอมจึงเป็นแนวคิดท่ีให้อิทธิพลส าคญักับงานศิลปะ
ของดาลีในช่วงหลงัสงครามโดยเขามักถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของพลังงานท่ีเกิดขึน้ใน
ลกัษณะของการท าให้วตัถุต่างๆ เกิดความเคล่ือนไหวเช่นความสัน่สะเทือน การระเบิด การลอย
คว้างของสิ่งตา่งๆ และการเปล่ียนแปลงสภาพจากสิ่งหนึง่ไปสูอี่กสิ่งหนึง่9 

ผลงานประติมากรรม Explosion Lapislazulina จึงเป็นการออกแบบท่ีดาลีได้น า
หลกัการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับจินตนาการ โดยผสานเข้ากับประเด็นเร่ืองสงครามและ
สนัตภิาพและการท่ีมนษุย์เราจะน าพลงังานนีไ้ปใช้ในทางสร้างสรรค์หรือเพ่ือการท าลายล้าง 
 
รูปแบบ 

ดาลีเลือกใช้เศษชิน้ส่วนลาพิซ ลาซูรีรูปทรงอิสระ ซึ่งเขามกัใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนค่า
ผืนพิภพแห่งโลกท่ีแตกออกเป็นเส่ียงๆ และล่องลอยอยู่ในอากาศ เพ่ือส่ือถึงอานุภาพและรูปแบบ
การท าลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ ทบัทิมสีแดงท่ีกระจดักระจายเปรียบเสมือนหยดเลือดของผู้
บริสุทธ์มากมายท่ีพร่างพรมสู่ผิวโลกจากการประหตัประหารกันของมนุษย์เพ่ือชยัชนะ เส้นรัศมี
พวยพุ่งเป็นล าแสงท าจากทองค าขาวฝังเพชรแทนคา่พลงันิวเคลียร์อนัมหาศาล โดยดาลีออกแบบ
ให้ชิน้งานทัง้หมดให้วางอยูบ่นฐานซึง่ท าจากก้อนฟลอูอไรต์ผิวขรุขระเนือ้คอ่นข้างขุน่ 

                                                             
9 หนึง่ธิดา [นามแฝง], ชีวิตและผลงานของเอกศิลปิน "เซอร์เรียลลิสต์"         

ซาลวาดอร์ ดาลี (กรุงเทพฯ: พิราบ, 2539),139. 
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3.5 ภาพร่างผลงานออกแบบ Chalice of Life (ประตมิากรรมถ้วยแห่งชีวิต), 

ค.ศ 1954 

 

 

 
ภาพท่ี 80 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบ Chalice of Life, ค.ศ 1954 

เทคนิค: คอลลาจ ดินสอและหมึกบนกระดาษแข็ง (Strathmore – กระดาษพิมพ์งาน
ออฟเซตชนิดหนึง่) 
ขนาด: 76.2 x 51.2 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 18, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/dali/en_ darreres-adquisicions.php?ID=W0000862 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/dali/en_%20darreres-adquisicions.php?ID=W0000862
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3.5.1 ประตมิากรรม Chalice of Life ผลิตในปี ค.ศ. 1965 
 

 
 
ภาพท่ี 81 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Chalice of Life, ค.ศ. 1965 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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ภาพท่ี 82 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Chalice of Life 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 41.0 x 24.0 x 21.5 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือน ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

เพชรแฟนซี (Fancy Color Diamonds) สีเหลือง เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 2.0 – 3.0 มม. ในสว่นผลแอปเปิล้ท่ีอยูด้่านบน 
เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 1.0 
- 3.0 มม. 
ทบัทิม (Rubies) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปกลม เส้นผ่าศนูย์กลางโดยประมาณ 1.5 – 3.0 
มม. 
ไพลิน (Sapphires) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 1.5 – 
3.0 มม. 
มรกต (Emeralds) เจียระไนเห ล่ียมผสม รูปกลมและหยดน า้  เส้นผ่าศูน ย์กลาง
โดยประมาณ 1.5 – 6.5 มม. 
ลาพิซ ลาซูร่ี (Lapis Lazuli) น ามาอัดให้เข้ารูปเป็นทรงอิสระ ขัดเงาให้เสมอกันน ามาใช้
เป็นสว่นฐาน 
รวมทัง้ตดิตัง้กลไกท่ีท าให้ปีกผีเสือ้สามารถเคล่ือนท่ีได้ 
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แนวคิด 
แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของดาลีในช่วงเวลานี ้เขามกัน าประเด็นจากเร่ืองราวท่ี

เก่ียวกบัคริสต์ศาสนาซึง่ให้อิทธิพลกบัเขาอย่างมากมาใช้ในการสร้างสรรค์ 
โดยเขาได้น าเร่ืองราวของจอกกาลิกส์หรือชาลิซ (Chalice) ซึ่งหมายถึงถ้วยส าหรับใส่

เหล้าองุ่นและน า้เสกในการประกอบพิธีมิสซาและรับศีลมหาสนิท เพ่ือร าลึกถึงพระกระยาหารมือ้
สุดท้ายและการสละชีวิตของพระเยซูเพ่ือไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ อนัเป็นกิจกรรมของชาวคริสต์
โดยการรับประทานขนมปังและเหล้าองุ่น ซึง่ขนมปังแทนกายและเหล้าองุ่นแทนโลหิตของพระเยซู 
เพ่ือความแนบแนน่เป็นหนึ่งในประชาคมเดียวและอยู่ร่วมกนัด้วยความรัก รวมทัง้เป็นการประกาศ
ยอมรับวา่พระเจ้าได้สถิตอยูใ่นกายตน10  ลกัษณะโดยทัว่ไปของจอกกาลิกส์เป็นรูปถ้วยท่ีมีฐานรอง
ซึ่งมกัท าจากโลหะมีค่าและประดบัตกแต่งด้วยอัญมณีหรือการลงยาสีอย่างวิจิตร เน่ืองจากเป็น
ถ้วยท่ีใช้ประกอบพิธีศกัดิ์สิทธ์ิ  กอปรกบัความช่ืนชมศรัทธาในผลงานและแนวคิดของศิลปินชัน้ครู
ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ดังนัน้ในการออกแบบประติมากรรม Chalice of Life   
ดาลีจึงได้น าแรงบนัดาลใจจากภาพวาดลายเส้นท่ีใช้หลักทัศนียวิทยาในราวปี ค.ศ. 1450 ของ  
เปาโล อูเชลโล (Paolo Uccello, ค.ศ.1397–1475) จิตรกรผู้ ยิ่งใหญ่แห่งยุคเรอเนสซองส์ตอนต้น
ของอิตาลี 11 มาเป็นโครงสร้างในผลงาน 

 
 

   
 

ภาพท่ี 83 รายละเอียดการตกแตง่ประติมากรรม Chalice of Life 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

                                                             
10 จอร์จ เฟอร์กสูนั, วัตถุที่ใช้ในศาสนพิธี, เข้าถึงเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึง

ได้จาก http://haab.catholic.or.th/ churchbkk/truecatholic/true11/true11.html 
11 Paolo Uccello เป็นศลิปินท่ีพยายามทุม่เทศกึษาศาสตร์ในการสร้างมิต ิการสร้าง

ภาพลวงตา และการหาจดุรวมสายตาในงานจิตรกรรมด้วยหลกัการค านวณทางคณิตศาสตร์ จน
ได้ช่ือวา่เป็นศลิปินผู้บกุเบิกแนวทางการสร้างภาพด้วยหลกัทศันียวิทยา 

http://haab.catholic.or.th/%20churchbkk/truecatholic/true11/true11.html
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ภาพท่ี 84 เปาโล อเูชลโล, ภาพศกึษาหลกัทศันียวิทยา, ราวปี ค.ศ. 1450 

เทคนิค: ปากกาบนแผน่กระดาษ 
ขนาด: 29.0 x 24.5 ซม. 
ท่ี: หอศลิป์อฟุฟีซี, ฟลอเรนซ์ 

ท่ี ม า : Vasari, Defining Illusionism, accessed November 27, 2013, available from 
http://www.abstract-art.com/abstract_illusionism/ai_03_put_into_persp.html  
 
รูปแบบ 

จากแรงบนัดาลใจเร่ืองจอกกาลิกส์กับงานวาดเส้นของเปาโล อูเชลโล ก็น ามาสู่การ
ออกแบบโครงสร้างรูปถ้วยท่ีมีส่วนยอดเป็นทรงกลมคล้ายลูกโลก โดยออกแบบพืน้ผิวให้มีเหล่ียม
มมุซ้อนกนั เน้นความหนาแน่นท่ีบริเวณฐานและฝาปิดด้านบน ในขณะท่ีพืน้ผิวด้านบนของชิน้งาน
มีลกัษณะเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ เหนือขึน้ไปในส่วนของฝาปิดด้านบนดาลีออกแบบ
ผลแอปเปิล้ฝังเพชรแฟนซีสีเหลือง ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นการกล่าวถึงความผิดบาปของอดมักับอีฟ
มนษุย์คูแ่รกท่ีไม่เช่ือฟังค าสัง่ของพระเจ้าด้วยการกินแอปเปิลผลไม้ต้องห้ามในสวนอีเดน จนถกูขบั
ไลม่าสูโ่ลกและเป็นต้นก าเนิดของมนษุย์ตามต านานในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.polomuseale.firenze.it%2F&ei=eOB5U6z_KceIrAe654HoAg&usg=AFQjCNFD9606O4EHMc9uvjqob5btIXV60A&bvm=bv.66917471,d.bmk
http://www.abstract-art.com/abstract_illusionism/ai_03_put_into_persp.html
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ในส่วนฐานดาลีออกแบบเป็นต้นไม้ท่ีมีรากโผล่เหนือพืน้ดินท่ีแทนค่าด้วยแผ่นลาพิซ 
ลาซูรีสีฟ้าเข้มท่ีเรียงซ้อนไล่ระดบักันโดยมีก่ิงก้าน ใบเก่ียวพันไปรอบถ้วยและดาลีได้เสริมแต่ง
จินตนาการแบบแฟนตาซีด้วยการออกแบบผีเสือ้ ท่ีฝังเพชร ทับทิม ไพลิน และมรกต เกาะอยู ่  
โดยรอบชิน้งาน ความพิเศษอีกอย่างในผลงานนีคื้อมีการติดตัง้กลไกท่ีท าให้ผีเสือ้สามารถขยบัปีก
ได้ ซึง่ผีเสือ้เป็นสิ่งท่ีพรรณาถึงความบอบบางไร้ตวัตนท่ีอยูใ่นอีกโลกหนึง่12 

ผลงานชิน้นีจ้ึงสะท้อนรูปแบบและแนวคิดท่ีมีอิทธิพลจากเร่ืองราวในศาสนาคริสต์ 
และอุดมคติแบบเรอเนสซองค์  โดยดาลีออกแบบผลงานประติมากรรม Chalice of Life เพ่ือเป็น
สญัลกัษณ์ถึงนกับญุเตเรซ่าแห่งอาบีล่า (Teresa of Ávila) หรือนกับุญเตเรซาแห่งพระเยซู (Saint 
Teresa of Jesus ค.ศ.1515 –1582) ) นักบุญหญิงผู้ ยิ่งใหญ่ชาวสเปนในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
หรือมนุษยนิยมแบบคริสต์ ผู้ ถวายชีวิตและจิตวิญญาณให้กับพระเจ้าด้วยการอุทิศตนในการ
ปฎิบตัิบชูาและให้ค าสอนในการภาวนาเพ่ือเป็นหนึ่งเดียวกบัพระเจ้า รวมทัง้ได้ประกอบคณุูปการ
มากมายตอ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิค จนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นนกัปราชญ์หญิง
แหง่พระศาสนจกัรจากพระสนัตะปาปาเปาโลท่ี 6 ในปี ค.ศ. 1970 

                                                             
12 Umberto Allemandi & c, Dali in the third dimension, 84. 
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3.6 ภาพร่างผลงานออกแบบ ประตมิากรรม The Space Elephant (ช้างแห่ง

อวกาศ), ค.ศ. 1956 

 

 
 

ภาพท่ี 85 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม The Space Elephant, 

ค.ศ. 1956 
เทคนิค: หมกึและสี Gauche บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 76.5 x 50.9 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 18, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3908.jpg 

 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3908.jpg
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3.6.1 ประตมิากรรม The Space Elephant ผลิตในปี ค.ศ. 1961 
 

 
 

ภาพท่ี 86 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม The Space Elephant, ค.ศ. 1961 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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ภาพท่ี 87 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม The Space Elephant 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  68.0 x 33.5 x 21.0 ซม. 
วัสดุ ตวัเรือนทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

มรกตทรงหยดน า้ 3 เม็ด ขนาดประมาณ 10.0 – 18.0 มม. 
ทบัทิมทรงหยดน า้ 9 เม็ด ขนาดประมาณ 4.0 – 8.0 มม. 
เพชรขนาด 2 เม็ด ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 2.0 มม. 
แทง่อะความารีนดบิขดัเงา ในสว่นเสา Obelisk ขนาดประมาณ 18.0 x 6.5 x 4.5 ซม. 
ในสว่นแทน่ฐานใช้ก้อนอะความารีนดิบชิน้ใหญ่ ขนาดประมาณ 12.0 x 33.0 x 17.0 ซม. 
นาฬิกาท่ีใช้กลไกของ Omega 
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ภาพท่ี 88 ช้างแสดงถึงพลงั อ านาจและเสาโอเบลิกส์อะความารีนคือการเดินทางด้วยจรวด 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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ภาพท่ี 89 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม The Space Elephant 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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ภาพท่ี 90 ประตมิากรรม The Space Elephant ในมมุตา่งๆ 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
แนวคิด 

ประติมากรรม The Space Elephant เป็นผลงานท่ีสะท้อนแนวความคิดเร่ืองการ
พิชิตอวกาศของมนุษย์ด้วยยานพาหนะท่ีเรียกว่าจรวด อันมาจากความสนใจของดาลีท่ีมีต่อ
จกัรวาลและถ่ายทอดสูจ่ินตนาการในแบบของเขา 
 ในจินตนาการแบบเหนือจริงของดาลี เขามักหยิบยกเร่ืองราวของสัตว์ต่างๆ มาเป็น
แรงบนัดาลใจสร้างสรรค์ศิลปะ และรูปแบบหนึ่งของสตัว์ประหลาดท่ีเราคุ้นตากันก็คือช้างท่ีมีขา  
ยืดยาวและบางเบาผิดปกติราวกับขาของสัตว์ปีกหรือแมงมุม โดยประติมากรรมนีเ้ป็นผลงานท่ี
สืบเน่ืองจากจิตรกรรม Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate A 
Second Before Awakening ในปี ค.ศ. 1944  ซึง่ดาลีได้พรรณนาภาพช้างแบกเสาโอเบลิกส์ไว้บน
หลัง อันเป็นการส่ือสารเชิงสัญลักษณ์ถึงเร่ืองราวความเจริญก้าวหน้าและการก้าวเข้ามาของ
เทคโนโลยีในโลกสมยัใหม ่

ช้างเป็นสตัว์สญัลกัษณ์ท่ีดาลีน ามาใช้ส่ือความหมายถึงอนาคต โดยภาพช้างของดาลี
มกัจะมีขาท่ีเรียวเล็กมาก ซึ่งเป็นการน าเสนอประเด็นเร่ืองความขดัแย้งและแตกตา่งระหว่างความ
แข็งแกร่งกับความเปราะบาง เช่นเดียวกับสิ่งท่ีตรงข้ามกันระหว่างความโบราณกับความทนัสมยั
และขาช้างยงัส่ือถึงความปรารถนา การให้ศลิปะ ความงาม พลงั ความพอใจและความรู้13 
                                                             

13 Ibid., 135. 
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รูปแบบ 
 ดาลีออกแบบช้างท่ีท าจากทองค าและสร้างพืน้ผิวบนตวัช้างให้เป็นลายเส้นคล้ายลอน
คล่ืน บนหลังช้างแบกเสาโอเบลิกส์ท าจากแท่งอะความารีนดิบขัดเงาเพ่ือส่ือถึงจรวดอันเป็น       
เทคโนโยใหม่แห่งยุคสมัยในการเดินทางพิชิตอวกาศของมนุษย์ในเวลานัน้ บริเวณล าตัวช้าง
ประดับด้วยอัญมณีมีค่าคือทับทิมและมรกตรูปหยดน า้เพ่ือส่ือถึงความมั่งคั่ง ช้างของดาลียัง
หมายถึงของความหวงัของผู้คนท่ีปรารถนาในความอดุมสมบรูณ์ 

บนแท่งอะความารีนมีการติดตัง้นาฬิกากลไกของโอเมกาท่ีมีรูปทรงอ่อนเหลว ท่ียงัคง
ส่ือแนวคิดเร่ืองเวลาไม่คงที่  เหนือขึน้ไปบนยอดเสาโอเบลิกส์ดาลีออกแบบสัญลักษณ์ หยิน
หยาง14จากปรัชญาลัทธิเต๋าในคติแบบทวินิยม ซึ่งหมายถึงพลังคู่กันท่ีสร้างความสมดุลย์และ
ธรรมชาตท่ีิเป็นคูต่รงกนัข้าม โดยเม่ืออยู่ในภาวะสมดลุย์ของ หยินและหยางก็จะท าให้เกิดเป็นพลงั
ท่ีดีหยินหยางจึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมอย่างแท้จริงโดยดาลีออกแบบสญัลกัษณ์นีใ้นรูป
เมล็ดถั่วของคาตาลนั15โดยวางไว้ท่ีส่วนปลายยอดเสาโอเบลิกส์เพ่ือสร้างภาวะของความสมดลุย์ 
ในสว่นฐานดาลีเลือกใช้อะความารีนก้อนดิบขนาดใหญ่เพ่ือรองรับประตมิากรรม 

 

 
 
ภาพท่ี 91 ปรัชญาหยินหยางท่ีดาลีน ามาส่ือสารในรูปเมล็ดถัว่ของคาตาลนั 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
                                                             

14 โดยหยางคือพลงับวก เป็นพลงัเพศชายท่ีให้ความอบอุ่นสว่าง มัน่คงและสดใสเช่น 
ดวงอาทิตย์หรือไฟ ในขณะท่ีหยินคือพลงัลบเป็นพลงัเพศหญิง ให้ความหนาวเย็น ความมืด อ่อน
นุม่ ลึกลบั สงบนิ่งและเปล่ียนแปลง เช่น เงามืด น า้ และพระจนัทร์  โดยเอกภพก่อก าเนิดโดยหยิน
และหยาง ทกุสิ่งทกุอย่างจึงมีพลงัสองอย่างนีอ้ยู่คูก่นั หยินและหยางไม่ใช่เป็นตวัแทนของความดี
และความชัว่ แตท่ัง้สองนีมี้ความจ าเป็นตอ่กฏเกณฑ์และระเบียบของเอกภพ 

15 Umberto Allemandi & c, Dali in the Third Dimension, 175. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%9E
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3.7 ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม Psychedelic flower (ดอกไม้แห่ง

ความมัวเมา, ค.ศ. 1956 

 

 
 
ภาพท่ี 92 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Psychedelic flower, 

ค.ศ. 1956 
เทคนิค: สีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 61.0 x 26.4 x ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3914.jpg 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3914.jpg
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3.7.1 ประตมิากรรม Psychedelic Flower ผลิตในปี ค.ศ. 1970 
 

 
 
ภาพท่ี 93 ซาลวาดอร์ ดาลี, Psychedelic Flower, ค.ศ. 1970 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  58.0 x 15.0 ซม.  เส้นผา่ศนูย์กลางของกระถางขนาด 8.0 ซม. 
วัสดุ ใช้โลหะทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต ในสว่นของต้นไม้ 

พลอยสีท่ีน ามาแขวนประดบัล าต้น จ านวน 92 เม็ด เจียระไนบบ 
เหล่ียมผสม รูปไข่และรูปกลม ขนาดประมาณ  8.0 – 11.0 มม. โดยแบ่งเป็นโทนสีซึ่ง
ประกอบด้วย 

 พลอยสีฟ้า: ไพลิน (Sapphire) สปิเนล (Spinel)16 และ อะความารีน (Aquamarine) 
 พลอยสีเหลือง: เพทาย (zircon) 
 พลอยสีชมพ:ู สปิเนล ( Spinel) และ โกเมน (Garnet) 
 ในส่วนกระถางตน้ไม้ 

เม็ดพลอยในกระถาง: สปิเนล (Spinel), เศษทบัทิม และหินเขีย้วหนมุาน (Rock Crystal) 
ท่ียงัไมเ่จียระไน ตวักระถางใช้แผน่ลาพิซ ลาซูรี (Lapis lazuli) ขดัเงา 

                                                             
16 สปิเนล เป็นพลอยท่ีมีช่ือเสียงและสวยงามโดยเฉพาะสีแดง แดงอมมว่ง หรือแดงอม

ส้ม จะมีความสวยงามคล้ายพลอยทบัทิม สปิเนลมีสีอ่ืนๆ อีกหลายสีได้แก่ แดง ชมพู ส้ม น า้เงิน 
ม่วง เหลือง เขียว ไร้สี น า้ตาลและด า มีความแข็ง 8 มีความวาวแบบแก้วถึงกึ่งเพชร  มีความ
โปร่งใสถึงโปร่งแสง ดใูน กฤษณะ เวชพร, อัญมณีวิทยา (ความรู้เก่ียวกับเพชรพลอย), 112 – 
113 
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ภาพท่ี 94 Psychedelic Flower 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
แนวคิด 

ค าว่าไซเคเดลิค (Psychedelic) แปลว่า “เก่ียวกับยาท าให้ประสาทหลอน” โดยเม่ือ
แนวคิดนีไ้ปเช่ือมโยงกับการสร้างสรรค์ศิลปะแบบไซเคเดลิค จึงหมายถึงงานศิลปะท่ีศิลปินได้รับ
แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ประสาทหลอนจากการใช้ยาหรือสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ โดยมัก
น าเสนอในรูปแบบตา่งๆ ดงันีคื้อมีลกัษณะท่ีดปูระหลาดมหศัจรรย์ เหนือจริง สีสนัสดสว่าง ตดักัน
หรือภาพรูปทรงเรขาคณิตท่ีดเูหมือนกนัหมด เส้นสายลวดลายท่ีละลานตาและซ า้ซ้อนกนั ลายเส้น
โค้งเหมือนขนนก รูปวงกลมท่ีมีจดุศนูย์กลางอยูต่รงกลางหรือขดเป็นวงก้นหอยเป็นต้น17 

ดาลีเป็นศิลปินท่ีมีความสนใจและลุม่หลงในการสร้างสรรค์จินตนาการและค้นหาแนวทาง
ใหม่ๆ เพ่ือการสร้างภาพในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด ดงันัน้ประติมากรรม Psychedelic flower 
ของดาลีจึงน าแนวคดิดงักลา่วมาเป็นแนวทางการออกแบบต้นไม้ท่ีมีการผสานกนัระหวา่งโลกแห่ง
ความจริงกบัจินตนาการ  

                                                             
17 Wikipedia, Psychedelic art, accessed December 12, 2013, available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/ Psychedelic_art 

http://en.wikipedia.org/wiki/%20Psychedelic_art
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ภาพท่ี 95 ภาพตวัอยา่ง Psychedelic Flower I 
ท่ีมา: Psychedelic Flower, accessed December 12, 2013, available from 
http://shrapnel2038. deviantart.com/art/Psychedelic-Flower-80292317 
 

 
 

ภาพท่ี 96 ภาพตวัอยา่ง Psychedelic Flower II 
ท่ีมา: Psychedelic Flower Explosion, accessed March 2, 2014, accessed 
http://blackiceza.deviantart.com/art/Psychedelic-Flower-Explosion-156720868 

http://shrapnel2038.deviantart.com/art/Psychedelic-Flower-80292317
http://blackiceza.deviantart.com/art/Psychedelic-Flower-Explosion-156720868
http://blackiceza.deviantart.com/art/Psychedelic-Flower-Explosion-156720868
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รูปแบบ 
ดาลีออกแบบต้นไม้ท่ีมีลักษณะแปลกตาคือมีส่วนล าต้นและใบท่ีค่อนข้างสมจริง    

โดยมีเส้นขดพันซ้อนทับลดหลั่นกันขึน้ไปจนถึงส่วนปลายยอดท่ีอยู่ด้านบน ในรูปทรงคล้าย        
ฝักข้าวโพด และการประดบัพลอยหลากสีสดใสไว้เพ่ือเป็นการเติมเต็มพืน้ท่ีว่าง  โครงสร้างชิน้งาน
ท าจากทองค า  

และในส่วนของกระถางต้นไม้ท าจากแผ่นลาพิซ ลาซูรีขัดเงา ซึ่งดาลีออกแบบวสัดุ
ปลูกให้มีสันสนัสดใส โดยใช้พลอยขนาดเล็กท่ียังไม่เจียระไนได้แก่เศษทบัทิม หินควอตซ์ใสและ  
สปิเนล รวมทัง้การตดิตัง้กลไกท่ีท าให้ต้นไม้สามารถหมนุได้ 
 

    
 

 
 
ภาพท่ี 97 ซาลวาดอร์ ดาลี, Psychedelic flower 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 



   
135 

 

 

 
 

3.8 ภาพร่างผลงานออกประตมิากรรม Swan Lake (สวอนเลค), ค.ศ. 1959 

 

 
 
ภาพท่ี 98 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Swan Lake, ค.ศ. 1959 

เทคนิค: ดนิสอ และสีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 24.7 x 19.5 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 18, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3903.jpg 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3903.jpg
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3.8.1 ประตมิากรรม Swan Lake ผลิตในปี ค.ศ. 1959 
 

 
 
ภาพท่ี 99 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Swan Lake, ค.ศ. 1959 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด  14.3 x 23.8 x 11.0 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต  
 มรกต (Emeralds) 15 เม็ด รูปทรงอิสระน ามาขดัเงาแบบหยาบๆ 
 ผลกึแร่ควอตซ์ใส (Rock Crystal) และควอตซ์ชิน้เล็กเจียระไน ท่ีใช้เป็นฉากหลงั 
 ไพลิน (sapphire) 1 เม็ด เจียระไนรูปเหล่ียมมรกต 
 อะความารีน (Aquamarine) 1 เม็ด เจียระไนรูปส่ีเหล่ียมคางหม ู
 เพชร (Diamonds) เจียระไนรูปบาเกตต์และเหล่ียมประกาย รูปกลม 
 อะความารีน (Aquamarine) ก้อนดบิขดัเงา 1 ก้อน ท่ีใช้เป็นสว่นฐาน 
 เบอริล (Beryl) ก้อนดบิสีคอ่นข้างเหลืองท่ีใช้เป็นฉากหลงั 
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แนวคิด 
จากความประทับใจในเร่ืองราวของต านานโศกนาฎกรรมความรักอมตะและ

จินตนาการฟุ้ งฝันในแบบเทพนิยายอนัเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจส าคญัท่ีดาลีได้น ามาผสานกัน
อยา่งลงตวัในเคร่ืองประดบัชิน้นี ้

ประติมากรรม Swan Lake เป็นงานออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีดาลีได้น าประเด็นเร่ือง
หงส์มาตีความในแบบของเขา โดยสืบเน่ืองมาจากความผูกพันซาบซึง้และประทับใจในบลัเลต์       
สวอนเลค ท่ีได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบลัเลต์คลาสสิคเร่ืองยิ่งใหญ่ตลอดกาล ท่ีบอกเล่าเร่ืองราว
ความรักอมตะของเจ้าชายซิกฟรีด (Siegfried) กบัเจ้าหญิงแสนสวยโอเดตต์ (Odette) ผู้ ต้องมนต์
ของพ่อมดร้ายให้กลายร่างเป็นหงส์แหวกวา่ยอยูใ่นทะเลสาบน า้ตาในเวลากลางวนั และได้กลบัคืน
ร่างเป็นมนุษย์ในเวลากลางคืน ความรักของพวกเขาเป็นความรักท่ีเต็มไปด้วยอุปสรรค ทว่าด้วย
อานภุาพแหง่รักแท้ก็บนัดาลความอศัจรรย์ให้พวกเขาได้ครองคูก่นัในชีวิตหลงัความตาย 

โดยผลงานประพันธ์เพลงและดนตรีแบบซิมโฟนีท่ีใช้ประกอบการแสดงบัลเลต์    
สวอนเลค ” ซึ่งเปิดการแสดงรอบปฐมทศัน์ในปี ค.ศ. 1877 ณ โรงละครบอลชอย มอสโควนีเ้ป็น
ผลงานของคีตกวีเอกชาวรัสเซีย ปีเตอร์ อิลิช ไชคอฟสกี (Pyoter Illich Tchaikovsky, ค.ศ. 1840 -
1893) ท่ีโด่งดังและประสบความส าเร็จไปทั่วโลกนัน้ก็มีท่ีมาจากความประทับใจเก่ียวกับหงส์     
อนัมาจากความทรงจ าของไชคอฟสกีเม่ือครัง้ท่ีเดินทางไปยงัแคว้นบาวาเรียในปี ค.ศ. 1876 ซึ่งท่ี
นั่นไชคอฟสกีได้มีโอกาสชมโอเปร่าของคีตกวีชาวเยอรมันผู้ ยิ่งใหญ่อย่าง ริชาร์ด วากเนอร์ 
(Richard Wagner, ค.ศ.1813 – 1883) รวมทัง้ได้ชมประสาทต่างๆ ของพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่ง   
บาวาเรีย18 โดยเฉพาะปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ซึง่ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอลป์ท่ีมี
                                                             

18 พระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ทรงครองราชย์ในราวปี ค.ศ. 1864 - 1886 และ

สิน้พระชนม์ในปี ค.ศ. 1886 ในสภาวการณ์ท่ีคอ่นข้างมีเง่ือนง า พระองค์ทรงเป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะ

นิสยัท่ีดลูกึลบัเป็นปริศนา สขุภาพจิตของพระองค์ในบัน้ปลายอาจจะไมป่กตแิตก็่ไม่มีหลกัฐานทาง

การแพทย์ท่ียืนยนัได้แน่นอน โดยสิ่งท่ีทรงทิง้ไว้ให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัก็คือสถาปัตยกรรมตา่งๆ 

ท่ีทรงสร้างไว้อนัได้แก่วงัและปราสาทท่ีโอ่อ่าหรูหราใหญ่โต และเต็มไปด้วยจินตนาการราวกบัเทพ

นิยาย โดยเฉพาะปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกักันทัว่โลก ดท่ีู: วิกิพีเดีย 

สารานกุรมเสรี, สมเด็จพระเจ้าลุดวิกที่  2 แห่งบาวาเรีย, เข้าถึงเม่ือ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึง

ได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/สมเดจ็พระเจ้าลดุวิกท่ี_2_แหง่บาวาเรีย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A_%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5&ei=JeR5U43DHsTHrQf6vIHQAg&usg=AFQjCNEzCYA8ZEqczPq5hZIzwAH4P3k2wQ&bvm=bv.66917471,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A_%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5&ei=JeR5U43DHsTHrQf6vIHQAg&usg=AFQjCNEzCYA8ZEqczPq5hZIzwAH4P3k2wQ&bvm=bv.66917471,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A_%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5&ei=JeR5U43DHsTHrQf6vIHQAg&usg=AFQjCNEzCYA8ZEqczPq5hZIzwAH4P3k2wQ&bvm=bv.66917471,d.bmk
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/
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สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยการออกแบบให้เป็นพระราชวังในแบบเทพนิยาย  เพ่ือใช้เป็นท่ี
ประทับส่วนพระองค์ซึ่งห่างไกลจากผู้ คน พระเจ้าลุดวิกเป็นผู้ ท่ีมีความผูกพันกับหงส์ในหลาย
เร่ืองราว กอปรกบัการท่ีพระองค์มีความช่ืนชมศรัทธาในตวัริชาร์ด วากเนอร์มาก ดงันัน้นอกจากจะ
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้กับวากเนอร์แล้ว พระองค์ยังได้สร้างปราสาทแห่งนีใ้ห้เป็นไปตามบท
ประพันธ์ในอุปรากรเร่ืองอัศวินหงส์  (Lohengrin) ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของริชาร์ด วากเนอร์             
ท่ีดดัแปลงมาจากต านานในยคุกลางด้วย 

เร่ืองราวความน่าสนใจของทัง้ตัวบุคคล ผลงาน ท่ีผูกโยงสู่เร่ืองราวของหงส์และ
มหศัจรรย์แห่งรักแท้นีก็้ได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัของดาลีในการออกแบบเคร่ืองประดบัชิน้
นี ้นอกจากนัน้ก็ยงัมีเคร่ืองประดบัอีกชิน้หนึ่งของดาลีท่ีช่ือทริสตนัและอิโซล ซึ่งก็มีแรงบนัดาลใจ 
มาจากอปุรากรเร่ืองทริสตนัและอิโซลของวากเนอร์ด้วยเชน่กนั 

และจากมุมมองนีก็้จะท าให้เห็นความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกัน ท่ีแม้จะต่างช่วงเวลา    
ทว่าก็เพียงพอจะท าให้เห็นเงาของวากเนอร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อโลกอันเป่ียมด้วยความฟุ้ งฝันและ
จินตนาการของดาลีในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นเดียวกับโลกในจินตนาการแห่งต านานและเทพ
นิยายของพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 ซึ่งก็มีแรงบนัดาลใจมาจากอุปรากรอันงดงามของริชาร์ด วากเนอร์
ด้วยเชน่กนั 
 

  
 
ภาพท่ี 100 ซาลวาดอร์ ดาลี, Swan Lake 
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รูปแบบ 
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม Swan Lake มาจากแนวคิดแบบเทพนิยายท่ี

นิยมบอกเล่าเร่ืองราวของหงส์กบันางเงือก และการสร้างรูปลกัษณ์หญิงสาวให้มีรูปร่างประหลาด
มหศัจรรย์และเหนือจริง 

โดยดาลีออกแบบออกแบบเงือกสาวผู้ไร้แขนและมีปีกคล้ายปีกหงส์ท่ีนอนทอดกายอยู่
บนโขดหิน เธอสวมมงกฎุไว้บนศรีษะซึ่งบง่บอกถึงฐานนัดรและความสงูศกัดิ์ บริเวณใต้อกถึงท้อง
ของนางเงือกถูกเจาะเป็นช่องว่างและมีหงส์ขาวแหวกว่ายอยู่ภายในดาลีแทนค่าทะเลสาบท่ีหงส์
ขาวแหวกวา่ยอยูด้่วยไพลินสีน า้เงิน ซึง่ดรูาวกบัการสะท้อนอีกมิตท่ีิซ้อนอยู ่

ประติมากรรม Swan Lake เป็นชิน้งานท่ีท าด้วยทองค าประดบัด้วยมรกตสีเขียวรูป
เหล่ียมและออกแบบเส้นริว้โค้งเหมือนคล่ืนน า้ท่ีท าจากเพชรเจียระไนยแบบบาเกตต์ ช่วยเสริมให้
ชิน้งานมีเส้นสายและสีสนัท่ีน่าสนใจยิ่งขึน้ ในส่วนหางดาลีออกแบบให้เป็นแผ่นท่ีมีเหล่ียมมมุซ้อน
เป็นเกล็ดของนางเงือก 

ในการตกแตง่รายละเอียดประตมิากรรมชิน้นีด้าลีได้ใช้จินตนาการแบบแฟนตาซีอยา่ง
เต็มท่ีทัง้ในด้านเส้นสายลวดลายและพืน้ผิว รวมถึงรูปสตัว์ท่ีเสริมแต่งเพ่ือสะท้อนภาพบรรยากาศ
ในดินแดนแห่งท้องทะเลและโขดหินท่ีนางเงือกอาศยัอยู่ และเลือกแผ่นอะความารีนก้อนดิบขัด
หยาบมาใช้เป็นส่วนฐานของนางเงือกท่ีให้บรรยากาศท้องทะเลท่ีสงบเย็นและลึกลบั ในส่วนฉาก
หลงัท่ีเป็นโขดหินท าจากก้อนเบอริลสีค่อนข้างเหลือง โดยตกแต่งบริเวณด้านหน้าและหลังด้วย
ผลึกแร่ควอตซ์ชิน้เล็กเพ่ือเสริมสร้างพืน้ผิวให้กับชิน้งาน ซึ่งสะท้อนถึงดินแดนและอาณาจกัรของ
นางเงือกท่ีลกึลบัและหา่งไกล 
 

  
 
ภาพท่ี 101 การตกแตง่ประดบัประดาท่ีเตม็ไปด้วยจินตนาการแบบแฟนตาซีของดาลี 
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3.9 ภาพร่างผลงานออกแบบ The Angel Cross (ประติมากรรมกางเขนแห่ง

เทพ), ค.ศ. 1959 

 

 
 
ภาพท่ี 102 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม The Angel Cross, ค.ศ. 

1959 
เทคนิค: ดนิสอ สีกวอช และ หมกึบนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 76.5 x 51.2 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 18, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/dali/en_ darreres-adquisicions.php?ID=W0000851 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/dali/en_%20darreres-adquisicions.php?ID=W0000851
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3.9.1 ประตมิากรรม The Angel Cross ผลิตในปี ค.ศ. 1960 
 

 
 
ภาพท่ี 103 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม The Angel Cross, ค.ศ. 1960 
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ขนาด  71.7 x 40.2 x 42.6 ซม. 
วัสดุ ทองค าบริสทุธ์ิ (Pure Yellow Gold) ในสว่นของ Figure พระเยซู 

ทองค า (Yellow Gold) 14 กะรัต ของสว่นกรอบกางเขน 
ทองค าขาว (Platinum) ในสว่นของหนามแหลมบริเวณฐาน 
ซิทริน (Citrine) 1 เม็ด เจียระไนเหล่ียมมรกต ขนาดประมาณ 78.0 x 62.0 x 46.0 มม. 
เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 1.0 – 2.7 
มม. 
ปะการังแดง (Red coral) ใช้เป็นโครงสร้างไม้กางเขน และก้านปะการังใช้ประกอบในสว่น
ฐาน 
ลาพิซ ลาซูรี (Lapis lazuli) เจียระไนเป็นรูปบอลกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 87.0 
มม. ท่ีใช้เป็นสว่นตอ่จากแทน่ฐาน 
แผ่นลาพิซ ลาซูรี (Lapis lazuli) อดัรูปทรงอิสระ ขดัเงาบริเวณผิวด้านหน้าเพ่ือใช้ประกอบ
เป็นสว่นฐาน 
ก้อนแร่สงักะสีท่ีมีสารประกอบของธาตกุ ามะถนั (Zinc Sulphide) ใช้ท าเป็นสว่นฐาน 
โดยดาลีได้ระบายสีในส่วนของ Figure พระเยซูซึ่งท าจากทองค าบริสุทธ์ิด้วยสีน า้มนัและ
อ าพนัเหลว รวมทัง้ตดิตัง้กลไกท่ีท าให้สว่นหนามแหลมสามารถเคล่ือนไหวได้ 
 

   
 
ภาพท่ี 104 ประตมิากรรม The Angel Cross 

 ผลงานท่ีส่ือสารแนวคดิเร่ืองการเปล่ียนรูปจากแร่ธุลีดนิสู่องค์เทพ 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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แนวคิด 
รูปไม้กางเขนเป็นสิ่งท่ีครอบง าจิตใจของดาลีมาตัง้แต่เด็ก เน่ืองจากครอบครัวเขาท่ี

เป็นคริสตศาสนิกชนดาลีจึงได้เห็นภาพพระเยซูและไม้กางเขนมาจนชินตา ทว่าเม่ือดาลีได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกเซอร์เรียลิสต์ เร่ืองราวและภาพท่ีคุ้นตาเหล่านีก็้เหมือนจะถกูลบเลือนไปเน่ืองจากความ
เช่ือมัน่และศรัทธาในศาสนาคริสต์เป็นสิ่งท่ีสวนทางกบัแนวคิดของพวกเซอร์เรียลิสต์  กระทัง่เม่ือ
ดาลีพ้นจากความเป็นสมาชิกก็ท าให้เขามีความอิสระมากขึน้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ จาก
มมุมองศาสนาในแบบของเขา 

ความสนใจในการน าประเด็นทางศาสนา ได้กลายเป็นแนวทางส าคญัของดาลีในช่วง
ทศวรรษท่ี 1950 เป็นต้นมา เน่ืองจากเขาเกิดความรู้สึกท่ีรุนแรงกับเร่ืองราวความอัศจรรย์ต่างๆ 
ทางศาสนาซึ่งท าให้เขาสนใจและเกิดภาพจินตนาการเร่ืองศาสนา19 โดยในผลงานประติมากรรม 

The Angel Cross นีด้าลีได้ผสานเร่ืองราวแห่งศรัทธาในศาสนาคริสต์มาประยกุต์กับรูปแบบของ
ไฮเปอร์คิวบ์เพ่ือถ่ายทอดให้เห็นภาพของมิติท่ี 4 อันมาจากอิทธิพลเร่ืองพืน้ท่ีว่างและเวลาของ 
ไอน์สไตน์ 

 
รูปแบบ 

ดาลีออกแบบโครงสร้างชิน้งานด้วยมุมมองท่ีแตกต่าง โดยให้เป็นรูปไม้กางเขนขนาด
ใหญ่และใช้เพียงโครงเส้นรูปส่ีเหล่ียมท่ีไม่ทึบตนัมาตอ่กนั จึงมีผลท าให้ชิน้งานดโูปร่งและสง่างาม  
โดยเป็นผลงานชิน้แรกท่ีดาลีได้ผสานแนวคิดของงานจิตรกรรมกบัประติมากรรมเข้าด้วยกัน โดย 
เขาได้วาดตกแตง่สีท่ีร่างของพระเยซูด้วยสีน า้มนัและอ าพนัเหลว ผลงานชิน้นีจ้ึงเป็นการออกแบบ
ภายใต้แนวคิดแบบประเพณีและแนวคดิสมยัใหม่เข้าไว้ด้วยกนั ซึง่เป็นสิ่งท่ีดาลีต้องการส่ือประเด็น
เร่ืองการเปล่ียนรูปจากแร่ธุลีดนิสูอ่งค์เทพ 

                                                             
19 Umberto Allemandi & c, Dali +in the Third Dimension, 50. 
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ภาพท่ี 105 หนามแหลมซึ่งเคล่ือนท่ีอย่างเป็นจังหวะ เป็นแรงบันดาลใจท่ีดาลีได้รับจากการ
เคล่ือนไหวของเมน่ทะเล 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ประติมากรรม The Angel Cross เป็นงานประติมากรรมท่ีมีเร่ืองราวและวตัถุดิบอนั

หลากหลาย โดยในส่วนกรอบกางเขนท าจากทองค า 14 กะรัต ในขณะท่ีร่างพระเยซูใช้ทองค า
บริสุทธ์ิซึ่งดาลีถ่ายทอดจินตนาการของพระเยซูให้ออกมาในลักษณะท่ีค่อนข้างสมจริงโดยมีทัง้
คราบเลือดและรอยแผลจากการถกูตรึงด้วยตะปู ประติมากรรม The Angel Cross ยงัเป็นผลงาน
ชิน้แรกท่ีมีการผสานกนัอยา่งงดงามลงตวัระหวา่งจิตรกรรมกบัประตมิากรรมเข้าด้วยกนั 

ท่ีบริเวณเหนือศรีษะของพระเยซูมีป้ายข้อความว่าแองเจิล (Angel) โดยใช้ปะการังสี
แดงมาประกอบขึน้เป็นโครงไม้กางเขนและน ามาตกแตง่ท่ีบริเวณกรอบกางเขนด้วย ความพิเศษอีก
อย่างหนึ่งในงานออกแบบชิน้นีก็้คือดาลีน าก้อนซิทรินขนาดใหญ่มาตกแต่งไว้ท่ีบริเวณด้านหน้า
ของกรอบกางเขนซึ่งสามารถเปิดปิดได้เพ่ือส่ือความหมายถึงประตูไปสู่สวรรค์  (The Gate of 
Heaven)20 โดยมีก้อนลาพิซ ลาซูรีรูปกลมรองรับกรอบกางเขนไว้ ชิน้งานทัง้หมดตัง้อยู่บนสว่นฐาน

                                                             
20 มาณพ อิศระเดช.”ในดวงใจนิรันดร์.” ใน ผู้หญิง การแสดงศิลปกรรมครัง้ที่  21 

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 99-114. 
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ท่ีท าจากซิงค์ ซัลไฟด์ (Zinc Sulphide)21 และมีการตกแต่งส่วนฐานด้วยแผ่นลาพิซ ลาซูรีขัดเงา
รูปทรงอิสระ ก้านปะการัง และหนามแหลมท่ีท าจากทองค าขาวฝังเพชรซึ่งเคล่ือนท่ีอย่างเป็น
จงัหวะเป็นสิ่งท่ีดาลีได้รับแรงบนัดาลใจจากการเคล่ือนไหวของเม่นทะเล เพ่ือส่ือถึงดินแดนของ
สัตว์ต่างๆ โดยดาลีเคยกล่าวถึงเร่ืองนีว้่า “การเคล่ือนท่ีในจังหวะจักรวาลของเม่นทะเล คือการ
เคล่ือนไหวอยูใ่นก้นบึง้แหง่จิตใต้ส านกึของมนุษย์เชน่เดียวกบัในห้วงลกึของท้องทะเล”22 

โดยดาลีแทนค่าสญัลกัษณ์จากแร่ตา่งๆ ดงันี ้ก้อนลาพิซ ลาซูรีรูปกลมใช้แทนค่าโลก
มนษุย์ ปะการังหมายถึงพืชพรรณธัญญาหารและมนษุย์โลก  ในขณะท่ีโลกแห่งจิตวิญญาณแทน
คา่ด้วยร่างของเทพท่ีอยู่ในไม้กางเขน23 รวมทัง้มีการติดตัง้กลไกท่ีท าให้ส่วนหนามแหลมสามารถ
เคล่ือนไหวได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 106 รายละเอียดตา่งๆ ของ ประตมิากรรม The Angel Cross 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

                                                             
21 ก้อนแร่สงักะสีท่ีมีสารประกอบของธาตกุ ามะถนั 
22 Salvador Dali, Dali Jewels-Joyas, 24. 
23 Ibid. 
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3.10 ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม The Spider of the Night (แมงมุม

แห่งรัตตกิาล), ค.ศ. 1961 
 

 

 
ภาพท่ี 107 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม The Spider of the Night, 

ค.ศ. 1961 
เทคนิค: หมกึและสีกวอช บนกระดาษแข็ง 
ขนาด: 31.0 x 20.4 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 18, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3909.jpg 
 
 

 
 
ภาพท่ี 108 การจัดแสดงเคร่ืองประดับของดาลีภายในพพิธิภัณฑ์ 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3909.jpg
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3.10.1 ประตมิากรรม The Spider of the Night ผลิตในปี ค.ศ. 1962 
 

 
 
ภาพท่ี 109 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Spider of the Night, ค.ศ. 1962 

ถ่ายโดยผู้วิจยัเม่ือ พฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 

ขนาด  17.6 x 39.5 x 31.0 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

คนุไซต์ (Kunzite) 24 1 เม็ด เจียระไนเหล่ียมมรกต ขนาดประมาณ 38.5x30.0x20.0 มม. 
มรกต (Emeralds) 37 เม็ด เจียระไนเหล่ียมผสม รูปหยดน า้ ขนาดประมาณ 4.0-6.0 มม. 
เพชร (Diamonds) 49 เม็ด เจียระไนเหล่ียม รูปมาร์คีส์ ขนาดประมาณ 3.5–6.0 มม. 
ทบัทิม (Rubies) 20 เม็ด เจียระไนหลงัเบีย้รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 1.5 
มม. 
แร่เขีย้วหนุมานไร้สี (Rock Crystal) ก้อนดิบในส่วนแท่นฐาน ขนาดประมาณ 11.0x39.0 
x30.0 ซม. 

                                                             
24 คือแร่ Spodumene ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลึกหินสีดอกไลแลก (ม่วงแดง) ถึงสีม่วงอ่อน

ของดอกลาเวนเดอร์ 
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ภาพท่ี 110 ประตมิากรรม The Spider of the Night 

ถ่ายโดยผู้วิจยัเม่ือ พฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 

แนวคิด  

ปี  ค .ศ. 1957 ซาลวาดอร์ ดาลี ได้ตอบรับค าเชิญจากรัฐบาลอิตาลีในการวาด
ภาพประกอบผลงานดิวินา คอมเมเดีย หรือ ดีไวน์ คอมเมดี (Divina Commedia or The Devine 
Comedy) มหากาพย์ไตรภูมิภาษาอิตาเลียนเร่ืองยิ่งใหญ่ท่ีประพันธ์โดยดนัเต้ อาลิเกียรี (Dante 
Alighieri, ค.ศ. 1265 - 1321) มหากวีและนักภาษาศาสตร์ชาวเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี       
ซึ่งเขียนขึน้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต  โดยดาลีได้วาดภาพสีน า้จ านวน 100 ภาพเพ่ือน าไปท า
เป็นภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1965 อันเป็นช่วงเวลาครบรอบ 700 ของกวีเอกผู้ นี ้
และเป็นโครงการท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตการท างานศิลปะของดาลี ดิวินา คอมเมเดียบอกเล่าเร่ืองราวใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1265
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1321
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จินตนาการของการเดินทางสู่ดินแดนแห่งชีวิตหลังความตายและโลกทัศน์ในเร่ืองบาปของดนัเต้
โดยมีเนือ้หาหลกัซึ่งแบ่งเป็น 3 ภาคประกอบด้วย 3 ภพภูมิคือ นรกภูมิ (Inferno) ส าหรับลงทณัฑ์
คนบาป แดนช าระ (Purgatorio) สถานท่ีช าระล้างวิญญาณให้บริสทุธ์ิและแดนสวรรค์ (Paradiso) 
ซึ่งวิญญาณของผู้ประพฤติดีจะสถิตอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ ผ่านวิธีการน าเสนออย่างแยบคาย
ของดนัเต้ด้วยการสมมติตนว่าได้เดินทางไปเห็นภพภูมิทัง้สาม โดยมีผู้น าทางและบรรยายให้เห็น
ถึงภาพของนรกทัง้ 9 ขมุ ไว้ได้อย่างน่ากลวัโดยจ าแนกตามความผิดบาปตา่งๆ อนัมีต้นแบบจาก
พระคัมภีร์ในศาสนาคริสต์ ก่อนจะแสดงหนทางผ่านโลกภูมิไปถึงสวรรค์ภูมิอันนิรทุกข์  ดิวินา    
คอมเมเดีย เป็นวรรณกรรมท่ีสะท้อนปรัชญา ศาสนา แนวคิดและจินตนาการในยุคกลาง  และใน
การสร้างสรรค์ประติมากรรม The Spider of the Night ซึ่งบอกเล่าเร่ืองราวของโลกหลังความ
ตาย การท่องแดนนรกและสวรรค์ของดนัเต้ โดยหลงัจากท่ีดนัเต้ได้เดินทางผ่านแดนนรกทัง้ 9 ขุม
แล้วเขาก็เดินทางตอ่ไปยงัภพภูมิท่ี 2 ในแดนช าระ (Purgatorio) อนัเป็นสถานท่ีช าระล้างวิญญาณ
ให้บริสุทธ์ิและท่ีน่ีดันเต้ได้พบแมงมุมสาวอารัคเน (Arachne) ผู้ มี ร่างเป็นคนและมีขาเหมือน      
แมงมุม ซึ่งคลานอย่างเจ็บปวดทรมานราวกบัก าลงัใกล้ตายในขณะท่ียงัคงชกัใย อนัเป็นผลงานท่ี
ดาลีต้องการให้เป็นตวัแทนของความหวงัและ25อนาคตอนัดีงาม 
รูปแบบ 

ดาลีออกแบบแมงมมุท่ีลดรูปเหลือเพียงส่วนแขนและขาท่ีเป็นปล้องขนาดเล็ก ท าด้วย
ทองค าประดับมรกตรูปหยดน า้กับเพชรมาร์คีส์ โดยย่ืนขึน้มาจากฐานแร่ ร็อค คริสตอล (Rock 
Crystal) โดยให้สว่นมือและเท้าย่ืนมาจบัอญัมณีสีมว่งซึ่งท าจากคนุไซต์ขนาดใหญ่เจียระไนเหล่ียม
มรกต ซึง่ดาลีได้ออกแบบมือและเท้าของแมงมมุในลกัษณะเหนือจริง คือให้นิว้มือนิว้เท้ามีลกัษณะ
เหมือนมนุษย์และฝังทับทิมเม็ดเล็กไว้ท่ีเล็บเพ่ือส่ือถึงอารัคเนหญิงสาวนักทอผ้าท่ีกลายร่างเป็น
แมงมมุ 

                                                             
25 มาณพ อิศระเดช.”ในดวงใจนิรันดร์.” ใน ผู้หญิง การแสดงศิลปกรรมครัง้ที่  21 

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 99-114. 
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3.11 ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม  The Falling Angel (เทวดา        

ตกสวรรค์), ค.ศ. 1962 
 

 
 
ภาพท่ี 111 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม The Falling Angel 

ค.ศ. 1962 
เทคนิค: หมกึและสีกวอชบนกระดาษ 
ขนาด: 18.0 x 35.3 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3910.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3910.jpg
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3.11.1 ประตมิากรรม The Falling Angel ผลิตในปี ค.ศ. 1963 
 

 
 

ภาพท่ี 112 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม The Falling Angel, ค.ศ. 1963 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 34.0 x 35.5 x 23.8 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 

ทองค าขาว (Platinum)26 ในสว่นของเส้นรัศมีไพลิน 
ไพลิน (Sapphires) 1 เม็ด เจียระไนเหล่ียมมรกต ขนาดประมาณ 23.0 x 19.0 x 18.5 
มม. 
ทบัทิม (Rubies) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปกลม ขนาดประมาณเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ  
1.5 x 3.0 มม. 
เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ  
0.7 – 3.0 มม. 
ผลกึแร่ควอตซ์ (Quartz) ในสว่นฉากหลงั  
ประกอบกบักลไกท่ีท าให้ปีกเทวดาสามารถเคล่ือนไหวได้ 

                                                             
26 Platinum ถือเป็นธาตชุนิดหนึง่ถกูน ามาใช้ในหลายอตุสาหกรรม ราคาตลาดสงูกวา่

ทองขาวประมาณสามเทา่ตวัอีกทัง้คา่แรงแพงกวา่เพราะ Platinum มีจดุหลอมตวัท่ีสงูกวา่การท า
จงึยากกวา่ ในแง่ความคงทนแพลทินมัแข็งแรงกวา่ทองขาว Platinum ต้องมีการผสมสารเพ่ือเพิ่ม
ความแข็งแรงเชน่กนั ดใูน หิรัญญา ตัง้สืบกลุ, เลือกเพชร ดูพลอย, 54 
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ภาพท่ี 113 รายละเอียดประติมากรรม The Falling Angel 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
แนวคิด 

The Falling Angel หรือเทวดาตกสวรรค์โดยทัว่ไปจะหมายถึงเทวดาหรือทูตสวรรค์ท่ี
ถูกขับออกจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์หรือนรกด้วยสาเหตุจากการท าผิด บาป ไม่เคารพเช่ือฟัง     
พระเจ้า หรือเทวดาท่ีหนีสงครามบนสรวงสวรรค์ โดยเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของเหล่าเทวดาตกสวรรค์
เป็นสิ่งท่ีสร้างแรงบนัดาลให้กับศิลปินและกวีมากมายมาตลอดทุกยุคทุกสมัย และส าหรับดาลี
ประติมากรรม The Falling Angel ยงัสะท้อนแนวคดิเร่ืองการเลน่แร่แปรธาตอีุกด้วย 

ประติมากรรม  The Falling Angel ยังคงเป็นผลงานท่ีสืบเน่ืองจากเร่ืองราวใน
ภาพวาดประกอบผลงานมหากาพย์ไตรภูมิภาษาอิตาเลียนดิวินา คอมเมเดียของดนัเต้ อาลิเกียรีท่ี
ดาลีได้วาดภาพประกอบสีน า้จ านวน 100 ชดุซึง่แล้วเสร็จทัง้หมดในปี ค.ศ. 1965 
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และจากการสืบค้นถึงความเช่ือมโยงในผลงานวาดภาพประกอบดังกล่าว ท าให้
สนันิษฐานว่าดาลีได้น าประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองราวของลูซิเฟอร์ (Lucifer) อคัรเทวทูตผู้ งดงาม
จนได้ช่ือว่าเป็นโอรสแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งได้กระท าบาปมหนัต์จากการทรยศตอ่พระเจ้าด้วยการก่อกบฏ 
ท าให้ต้องถูกขบัไล่ออกจากสวรรค์และถูกจองจ าอยู่ในขมุนรกท่ีลึกสุด ท าให้เขามีรูปร่างหน้าตาท่ี
เปล่ียนแปลงไปกลายเป็นอสรูร้ายหน้าตานา่กลวัและมีเขางอกออกมาบนศีรษะ โดยค าว่าลซูิเฟอร์ 
เป็นค ามาจากภาษาละตินหมายถึงผู้น ามาซึ่งแสงสว่างอนัเปรียบได้กับดาววีนสัหรือดาวศุกร์ใน
ต านานกรีก 
 

รูปแบบ 
ดาลีจินตนาการภาพเทวดาตกสวรรค์ท่ีมีปีกขนาดใหญ่ดรูะยิบระยับงดงามราวปีก

หงส์ท่ีท าจากทองฝังเพชร ในสว่นล าตวัของเทวดาได้ลดรูปเหลือเพียงศีรษะโดยแสดงให้เห็นเส้นผม
สีทองท่ียาวสยายอนัส่ือถึงรูปลกัษณ์อนังดงาม บนศีรษะของเทวดาดาลีออกแบบให้เป็นลกัษณะ
เส้นโค้งคล้ายเขาสตัว์โดยฝังทบัทิมสีแดงเพ่ือส่ือถึงสภาวะการกลายร่างของเทวดา ณ ขณะท่ีตก
จากสวรรค์ 

ณ บริเวณด้านล่างของรูปเทวดาดาลีออกแบบดาวดวงโตท่ีมีรัศมีสุกสกาวท าจาก
ไพลินเจียระไนเหล่ียมมรกตเม็ดใหญ่และทองค าขาวฝังเพชรในส่วนเส้นรัศมีเพ่ือส่ือถึงดาวศกุร์อนั
เป็นสัญลักษณ์ของลูซิเฟอร์ ความพิเศษอย่างหนึ่งในผลงานชิน้นี ้คือฉากหลังซึ่งท าจากผลึกแร่
ควอตซ์ซึ่งมีสีสันและพืน้ผิวท่ีงดงามราวกับปุยเมฆและประดบัดวงดาวดวงเล็กสีขาวไว้บนแผ่น
ควอตซ์ ราวกับภาพสะท้อนบรรยากาศของสรวงสวรรค์ในยามรุ่งอรุณท่ีเจิดจรัสสดใส โดยใน
ผลงานชิน้นีมี้การตดิตัง้กลไกท่ีท าให้ปีกเทวดาสามารถเคล่ือนไหวได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 114 ประตมิากรรม The Falling Angel 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA


   
154 

 

 

 
 

3.12 ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Daphne (ดาฟเน), ค.ศ. 1966 
 

 
 

ภาพท่ี 115 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Daphne, ค.ศ. 1966 

เทคนิค: สีกวอชและทาน า้ยาเคลือบเงาสีเงินบนกระดาษ 
ขนาด: 56.9 x 38.6 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยัเม่ือ พฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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3.12.1 ประตมิากรรม Daphne ผลิตในปี ค.ศ. 1967 
 

 
 

ภาพท่ี 116 ซาลวาดอร์ ดาลี, Daphne, ค.ศ. 1967 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
ขนาด 42.0 x 37.0 x 7.0 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัตในสว่นตวัเรือน 

ทองค า (Yellow Gold) 14 กะรัต ในสว่นของกระเปาะไขม่กุ 
โทแพซ (Topaz) 1 ก้อน เจียระไนเหล่ียมมรกต ขนาดประมาณ 96.0 x 75.0 x 50.0 .มม. 
ไขม่กุบาโรค (Baroque Pearl)27 1 เม็ด ขนาดประมาณ 25.0 x 20.0 x 17.0 มม. 
เพชร (Diamonds) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 3 มม. และ
เจียระไนบาเกตต์ (Baguette) ขนาดประมาณ 2.0 - 3.0 มม. 
มรกต (Emeralds) เจียระไนเหล่ียมผสม รูปกลมและรูปหยดน า้ขนาดประมาณ 2.5 – 4.0
มม. 
ใช้แผน่ฟอสซิล28ไม้ขดัเงาเป็นฉากหลงั 
ร่วมกบัภาพวาดประกอบของซาลวาดอร์ ดาลีด้วยเทคนิคสีน า้มนับนแผน่ทองค า 

                                                             
27 เป็นไขม่กุท่ีมีรูปทรงไมป่กต ิไมส่ม ่าเสมอคืออาจเป็นรูปยาวรีหรือบิดเบีย้วจงึนิยม

น ามาใช้ในงานออกแบบหรืองานท่ีสร้างจินตนาการแบบแฟนตาซี 
28 Fossil คือซากสตัว์และต้นไม้ท่ีเหลืออยูใ่นหิน 
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ภาพท่ี 117 ประตมิากรรม Daphne 

ซึ่งมาจากการผสานแนวคิดจากเร่ืองราวในต านานกรีกกับแนวคิดเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างหรือลกัษณะ (Metamorphosis) 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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แนวคิด 
ประติมากรรม Daphne เป็นการน าแนวคิดจากเร่ืองราวความรักในต านานกรีก

โบราณระหว่างเทพอพอลโลกบัดาฟเน นางไม้ผู้แสนงดงามและขีอ้าย ซึง่จบลงด้วยความเศร้าและ
กลายร่างเป็นต้นชยัพฤกษ์ของดาฟเน 

โดยผสานกับแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ  (Metamorphosis) 
โดยน าช่วงจังหวะท่ีร่างกายของดาฟเน เปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นต้นไม้มาเป็นประเด็นในการ
ออกแบบ ซึง่เปรียบได้กบัเร่ืองการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง DNA หรือสารพนัธุกรรมในปัจจบุนั 
 
รูปแบบ 

ดาลีแทนคา่ใบหน้าของดาฟเน หญิงสาวผู้ เหลือเพียงจิตวิญญาณในต้นชยัพฤกษ์ด้วย
โทแพซใสสีฟ้าเจียระไนเหล่ียมมรกตและแทนค่าร่างท่ีกลายก่ิงก้าน ใบ และรากด้วยเส้นสายท่ี
เก่ียวพนัล้อมกรอบโทแพซ ตวัชิน้งานท าจากวสัดทุองค าประดบัเพชรเพิ่มความระยิบระยบัและฝัง
มรกตท่ีบริเวณใบไม้ 

ความพิเศษในผลงานชิน้นีก็้คือดาลีวาดภาพใบหน้าหญิงสาวท่ีสวยงามราวกับใน
ต านานไว้ท่ีด้านหลงัของก้อนโทแพซซึ่งสามารถมองเห็นได้เลือนราง เพ่ือสะท้อนถึงดาฟเนผู้กลาย
ร่างไปเป็นต้นไม้ ซึ่งเป็นการผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างภาพวาดสีน า้มนัท่ีงดงามกบัแนวคิดแบบ
เรอเนสซองส์ใหมท่ี่น ามาใช้กบัเคร่ืองประดบั 

บริเวณด้านล่างของชิน้งานดาลีใช้ไข่มกุบาโรคประดบัเป็นจีห้้อยซึง่เป็นแนวคิดในการ
ท าเคร่ืองประดบัให้ดอูอ่นช้อยงดงาม และสะท้อนอิทธิพลของเคร่ืองประดบัในสมยัเรอเนสซองส์ 

นอกจากนัน้ดาลียังได้น าแผ่นฟอสซิลไม้ขัดเงามาตกแต่งเป็นฉากหลังให้กับ
ประตมิากรรมชิน้นี ้ซึง่ชว่ยเสริมเร่ืองราวในอีกมิตท่ีิซอ่นอยู ่
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3.13 ภาพร่างผลงานออกแบบประติมากรรม Pax Vobiscum (แพกซ์ โวบิสคุม), 

ค.ศ. 1968 
 

 
 

ภาพท่ี 118 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Pax Vobiscum, 
ค.ศ. 1968 
เทคนิค: ดนิสอ และสีกวอชบนกระดาษ Arches 
ขนาด: 71.9 x 57.0 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3912.jpg 

 

โดยกระดาษ Arches ซึ่งเป็นวสัดท่ีุดาลีเลือกใช้ในการวาดภาพร่างเคร่ืองประดบัชิน้นี ้

เน่ืองจากคณุสมบตัขิองกระดาษท่ีเป็นกระดาษท่ีใช้ในงานศิลปะท่ีดีท่ีสดุชนิดหนึง่ สามารถใช้ได้ทัง้

ในงานวาดสีน า้ สีอะครีลิค อกัษรวิจิตร ภาพพิมพ์รวมทัง้ปัจจบุนักบังานพิมพ์ดิจิตอล มีคณุสมบตัิ

พิเศษหลายอย่างโดยเฉพาะเร่ืองความทนทานยาวนานนบัศตวรรษ (หากมีการเก็บรักษาท่ีดี) มีให้

เลือกหลากหลายขนาด พืน้ผิวและรูปแบบ สามารถรองรับงานได้หลากหลายไมว่า่จะเป็นการล้างสี

ซ า้หลายครัง้ การขดั เทปกาว ท าให้ได้รับความนิยมจากศลิปินท่ีต้องการความพิถีพิถนัเพราะท าให้

สามารถแสดงออกทางความคดิสร้างสรรค์ได้อยา่งเตม็ท่ี 

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3912.jpg
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3.13.1 ประตมิากรรม Pax Vobiscum ผลิตในปี ค.ศ. 1968 
 

 
 
ภาพท่ี 119 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Pax Vobiscum, ค.ศ. 1968 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 
ขนาด 44.9 x 47.2 x 10.0 ซม. 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต ในสว่นด้านนอก 
 แผน่ทอง (Gold Leaf) ท่ีอยูด้่านใน 
 ทองค าขาว (Platinum) ในสว่นรัศมี 

ซิทริน (Citrine) 1 เม็ด เจียระไนแบบแฟนซี29 ขนาดประมาณ 80.0 x 58.0 x 43.0 มม. 
เพริดอต (Peridot)30 เจียระไนเหล่ียมผสม รูปไข ่ขนาดประมาณ 9.0 x 7.0 มม. 
เพชร (Diamond) เจียระไนเหล่ียมประกาย รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 1.0 
– 3.0 มม. 
พร้อมด้วยภาพวาดประกอบโดยซาลวาดอร์ ดาลีท่ีใช้สีน า้มนับนแผน่กระดานไม้ 
และใช้กลไกท่ีท าให้กรอบหน้าตา่งท่ีเป็นก้อนซิทรินสามารถเปิดปิดได้ 

                                                             
29 เป็นการเจียระไนท่ีท าให้อญัมณีแบบนีมี้แสงแวววาวทุกทิศทาง ดใูน ศกัดา ศริิพนัธ์, 

อัญมณีในเคร่ืองประดับ, 13. 
30 เพริดอต เป็นอญัมณีท่ีอยูใ่นตระกลูแร่โอลิวีน (Olivine) มีตัง้แตสี่เขียวมะกอกถึง

เขียวมะนาว สาเหตกุารเกิดสีเขียวเน่ืองจากมีมลทินธาตเุหล็กเข้าไปแทนท่ีแมกนีเซียมในโครงสร้าง
ผลกึ มีคา่ความแข็ง 7 ดใูน เร่ืองเดียวกนั, 181. 
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แนวคิด 
 Pax Vobiscum เป็นค าในภาษาละตินซึ่งหมายความว่า “สนัติภาพจะบงัเกิดแก่พวก
เจ้า”31 หรือ “Peace be with you” 
 ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แนวคิดเร่ืองสงคราม ศาสนาและสันติภาพเป็น
ประเด็นหลกัอย่างหนึ่งของในการสร้างสรรค์ศิลปะของดาลีด้วยเห็นว่าสนัติภาพจะน ามาซึ่งความ
สงบสขุ ความสงบสขุอนัมีพืน้ฐานมาจากความรัก ความเข้าใจ ความเห็นใจ ความยตุธิรรม อนัเกิด
จากการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างมนุษย์กบัพระเจ้า มนุษย์กบัมนษุย์และมนษุย์กบัธรรมชาติอนั
เป็นอดุมคติทางศาสนาคริสต์และดาลีได้น าประเด็นศาสนาและสนัติภาพมาเช่ือมโยงกนัโดยผ่าน
มมุมองจากเร่ืองราวของเขาวงกต 
 เขาวงกตในต านานเทพเจ้ากรีกหมายถึงโครงสร้างอนัซบัซ้อนท่ีออกแบบและสร้างโดย
เดดาลัสส าหรับกษัตริย์ไมนอสแห่งครีตท่ีคนอสซอส โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นกับดัก          
มิโนทอร์ท่ีมีร่างเป็นมนษุย์และมีหวัเป็นววั 
 เขาวงกตในศาสนาคริสต์ยงัเทียบได้กับเส้นทางแสวงบุญไปยงักรุงเยรูซาเล็มอนัเป็น
นครศกัดิ์สิทธ์ิด้วย โดยได้ปรากฎลวดลายเขาวงกตในโบสถ์วิหารหลายแห่งของยโุรปตามทางเดิน
บนพืน้กระเบือ้ง บนเสาและก าแพงโบสถ์ เขาวงกตยงัได้ให้อิทธิพลเร่ืองการจดัสวนของยโุรปด้วย 
 ในการออกแบบประติมากรรมชิ น้ นีด้าลีได้เช่ือมโยงปริศนาแห่งเขาวงกตอัน
สลับซับซ้อนและวกวนกว่าจะถึงจุดหมาย เพ่ืออุปมากับโลกท่ีเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย        
ตึงเครียด และแนะหนทางท่ีจะบรรลุซึ่งความสงบและสนัติสุขท่ีแท้จริงโดยผ่านพระวิญญาณอัน
บริสทุธ์ิของพระเยซูท่ีสถิตอยูใ่นชีวิตมนษุย์ 

                                                             
31 มาณพ อิศระเดช.”ในดวงใจนิรันดร์.” ใน ผู้หญิง การแสดงศิลปกรรมครัง้ที่  21

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 99-114. 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Daedalus&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minos&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/Knossos
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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รูปแบบ 
 ความพิเศษอย่างหนึ่งส าหรับประติมากรรม Pax Vobiscum นีก็้คือดาลีออกแบบ
โครงสร้างทัง้หมดให้อยู่ในกรอบภาพขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยทองค าซึ่งดู
งดงามเจิดจรัส เสริมความรู้สกึนา่เล่ือมใส ศรัทธาและพลงัแหง่พระเยซู 

โดยท่ีบริเวณชิน้งานดาลีออกแบบให้มีลักษณะเหมือนหน้าต่างท าจากก้อนซิทริน
ขนาดใหญ่ เจียระไนแบบแฟนซีรูปทรงคล้ายบานหน้าต่างโกธิคซึ่งสามารถเปิดปิดได้ เผยให้เห็น
ใบหน้าของพระเยซูท่ีอยู่ด้านใน เพ่ือส่ือถึงหนทางแห่งสนัติภาพท่ีเปิดออกไว้เพ่ือมวลมนษุย์ เหนือ
กรอบหน้าต่างประดบัไปด้วยเส้นรัศมีขนาดยาวจ านวน 23 แฉก ท าจากทองค าขาวฝังเพชร เพ่ือ
แสดงถึงพลงัแหง่พระเยซู 
 ดาลีวาดภาพประกอบด้านในเป็นรูปใบหน้าและส่วนล าตัวของพระเยซู โดยออกแบบ
รายละเอียดของใบหน้าด้านล่างตัง้แต่จมูกลงมาเป็นเพียงเส้นลู่แบบ Perspective ซึ่งคล้ายกับ
ภ าพ  Face of Mae West Which Can Be Used as an Apartment, ปี  ค .ศ . 1934 – 1935    
โดยวาดแทง่ปะการังสีแดงกบัฑตูสวรรค์ไว้บนแนวเส้น 
 บริเวณหน้าผากของพระเยซูดาลีวาดภาพท้องฟ้ากับต้นสนไซเปรสเพ่ือส่ือถึงค า
ประกาศอนัทรงอ านาจแห่งพระเยซูในการแสดงความเป็นน า้หนึ่งอนัเดียวกันในสากลโลก  ส่วน
กรอบภาพพระเยซูด้านในได้รับการออกแบบให้เป็นซุ้มโค้ง โดยเหนือขึน้ไปดาลีตกแต่งเส้นรัศมี
ทองค าในลกัษณะเดียวกันกับเส้นรัศมีท่ีอยู่ด้านหน้า และดาลียงัได้ประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในการ
ท าเคร่ืองประดับมาใช้ในผลงานชิน้นี อ้าทิเช่น เทคนิคการท าทองให้เป็นเม็ดกลมขนาดเล็ก 
(granulation) มาประดบัรอบซุ้ม รวมทัง้ประดบัแผ่นทองลวดลายพรรณพฤกษาและลวดลายวิจิตร
ไว้โดยรอบ นอกจากนัน้ก็ยงัได้สอดแทรกปริศนาต่างๆ ด้วยการเจาะช่องบนแผ่นทองเผยให้เห็น
ภาพวาดรูปปะการังสีแดงท่ีบริเวณล าตวัของพระเยซู โดยภาพวาดทัง้หมดดาลีใช้เทคนิคสีน า้มนั
บนแผน่ไม้โดยใช้แนวทางการวาดแบบเซอร์เรียลิสต์ 
 ในส่วนโครงสร้างเขาวงกตท่ีอยู่ด้านนอกดาลีออกแบบเป็นเส้นทองค าพาดทบัตดักัน
ไปมาและประดบัด้วยเพริดอตเจียระไนเหล่ียมผสมรูปไขไ่ว้ทัว่บริเวณกรอบภาพ 
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ภาพท่ี 120 เขาวงกตเปรียบเสมือนโลกท่ีเตม็ไปด้วยความตงึเครียดสบัสนและวุน่วาย 

ในขณะท่ีประตแูหง่สนัตภิาพได้เปิดไว้ส าหรับผู้ ท่ีมีศรัทธา 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 



   
163 

 

 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 121 ประตมิากรรม Pax Vobiscum  

ได้รับการออกแบบให้อยู่บนกรอบภาพขนาดคอ่นข้างใหญ่คล้ายกบัภาพงานจิตรกรรม
และมีการตกแตง่อยา่งวิจิตรตระการตา 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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3.14. ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Grapes of Immortality (องุ่นแห่ง

ความเป็นอมตะ), ค.ศ. 1970 
 

 
 
ภาพท่ี 122 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงานออกแบบประตมิากรรม Grapes of Immortality, 

ค.ศ. 1970 
เทคนิค: สีกวอช และทาด้วยน า้มนัเคลือบเงา (Lacquer) สีทองและสีเงิน 
บนกระดาษ Arches  
ขนาด: 78.2 x 57.0 ซม. 

ท่ีมา: Fundació Gala-Salvador Dalí, Dalí·Jewels, accessed August 19, 2013, available 
from http://www.salvador-dali.org/media/ IMATGES/i3915.jpg  

http://www.salvador-dali.org/museus/espai-joies/collection/49/the-corset-ring#copy
http://www.salvador-dali.org/media/%20IMATGES/i3915.jpg
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3.14.1 ประตมิากรรม Grapes of Immortality ผลิตในปี ค.ศ. 1970 
 

 
 

ภาพท่ี 123 ซาลวาดอร์ ดาลี, ประตมิากรรม Grapes of Immortality, ค.ศ. 1970 
ถ่ายโดยผู้วิจยัเม่ือ พฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
วัสดุ ทองค า (Yellow Gold) 18 กะรัต 
 แอเมทิสต์ (Amethysts) เจียระไนหลงัเบีย้รูปทรงรี (Oval) ขนาดตัง้แต ่13.0 - 16.0 มม. 

โดยประมาณ 
มรกต (Emeralds) รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1.5 x 4.0 มม. 
ผลึกแร่ควอตซ์สีควนัไฟ (Smoky Quartz)32 น ามาใช้เป็นฉากหลงั ขนาดประมาณ 36.0 x 
30.0 x 13.0 ซม. 
พร้อมด้วยภาพประกอบ “Angel of Eternity” โดยดาลีซึ่งใช้สีน า้มนัวาดบนแผ่นแร่ควอตซ์ 
ขนาด 38.5 x 43.5 x 22.2 ซม. 

                                                             
32 พลอยสีน า้ตาลอมเทา น า้ตาลมืดเกือบด า คล้ายควันไฟ เนือ้พลอยมักโปร่งใส        

มีความวาวดี สีของพลอยเกิดจากควอตซ์ ไร้สีถูกกัมมันตรังสี หรือเกิดจากมีสิ่งเจือปนของสาร
อะลมูิเนียม (AI) ดใูน กฤษณะ เวชพร, อัญมณีวิทยา (ความรู้เก่ียวกับเพชรพลอย), 160. 
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ภาพท่ี 124 Grapes of Immortality 

เป็นประติมากรรมท่ีน าเสนอประเด็นเร่ืองความตายและการแสวงหาความเป็นอมตะ
ของมนษุย์ซึง่เช่ือมโยงกบัความศรัทธาในศาสนาและพระเจ้า 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
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ภาพท่ี 125 ผลงานภาพวาดประกอบเทพแหง่ความเป็นนิรันดร์ (Angel of Eternity) 
โดยซาลวาดอร์ ดาลี 
ถ่ายโดยผู้วิจยัเม่ือ พฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
แนวคิด 
 ต้นองุ่น (Vine) เป็นพืชท่ีมีความเก่ียวข้องกับศาสนาคริสต์ อันสืบเน่ืองจากท่ี    
พระเยซูเคยอุปมาความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์และเหล่าสาวก โดยเปรียบพระองค์เสมือนเถา
องุ่นซึ่งเป็นพืชพืน้เมืองของประเทศอิสราเอลเพ่ือให้ผู้ ฟังเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย ส่วนเหล่าสาวก
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เปรียบเสมือนก่ิงหรือแขนง ซึ่งก่ิงและแขนงจะไม่สามารถแตกก่ิงก้านเกิดดอกออกผลเองได้  ถ้า
ไมไ่ด้ตดิอยูก่บัเถา33 
 ในขณะท่ี Angel of Eternity อนัหมายถึงเทวฑูตหรือทูตสวรรค์แห่งความเป็นนิรันดร์ 
ซึง่เป็นผู้แจ้งข่าวสารจากพระเป็นเจ้า ซึ่งดาลีได้น าแนวคิดนีม้าผนวกกบัประเดน็เร่ืองความตายโดย
ดาลีได้น าเสนอมุมมองเร่ืองความตายของมนุษย์ท่ีเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติและกาลเวลา 
รวมทัง้ความเช่ือในศาสนาคริสต์เร่ืองการมีชีวิตท่ีนิรันดรกับพระเจ้าด้วยการเข้าถึงและเคารพ    
พระเจ้า อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นถึงความคดิในเร่ืองการแสวงหาความเป็นอมตะของมนษุย์ 
 
รูปแบบ 
 Grapes of Immortality เป็นงานประติมากรรมซึ่งเป็นแนวคิดแบบแฟนตาซี โดยการ
ผกูโยงเร่ืองราวความตายและความเช่ือในศาสนาคริสต์เร่ืองการมีชีวิตท่ีเป็นนิรันดร์  ซึ่งดาลีใช้ผลึก
แร่สโมคกี ้ควอตซ์ (Smoky Quartz) หรือควอตซ์สีควนัไฟแผ่นใหญ่มาประกอบเป็นฉากหลงัและ
วาดภาพประกอบเทพแห่งความเป็นนิรันดร์ เป็นรูปทตูสวรรค์ท่ีนัง่ก้มหน้าอย่างครุ่นคิดราวกบัการ
ใคร่ครวญถึงการกระท าผิดพลาดท่ีผ่านมาบนแผ่นแร่ควอตซ์ โดยดาลีถ่ายทอดภาพเทวดาตาม
ต านานคือล้อมรอบตวัด้วยรัศมีท่ีเป็นแสง สวา่ง เบาล่องลอย อ่อนช้อย และมีปีกขาวงามสง่าดจุดงั
หงส์ สวมเสือ้คลมุยาวสีขาวสวมเข็มขดัและเคร่ืองประดบัทอง 
 เหนือขึน้ไปเป็นรูปพวงองุ่นและก้อนเมฆท่ีลอยล่องโดยวาดให้เป็นภาพรางๆ ด้วยสีฝุ่ น 
ซึ่งให้มุมมองในเชิงปรัชญามากกว่าการพรรณนาเร่ืองราว นอกจากนัน้ดาลียงัได้เสริมสร้างมิติใน
ชิน้งานด้วยการออกแบบเถาองุ่นท่ีบริเวณด้านหน้าผลึกแร่ควอตซ์ โดยก่ิง ก้าน ใบท าจากทองค า
และฝังมรกตท่ีบริเวณใบ 
 การตกแตง่พวงองุ่นแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือบริเวณพวงองุ่นด้านล่างดาลีใช้แอเมทิสต์
หลงัเบีย้รูปไข่มาประกอบให้ลดหลัน่กนัราวกบัผลองุ่นจริง และพวงองุ่นท่ีอยู่ด้านบนดาลีออกแบบ
ให้เป็นรูปหวักะโหลกเรียงซ้อนกันโดยมีลกัษณะรูปทรงท่ีล้อเลียนกับผลองุ่นท่ีอยู่ด้านล่าง เพ่ือจะ
ส่ือปรัชญาและแนวคดิเร่ืองศาสนา ความตาย และความเป็นนิรันดร์ 

                                                             
33 เสรี หลอ่กณัภยั, สัญลักษณ์ต่างๆ ของคริสตชนมีรูปลักษณ์และความหมาย

อย่างไรบ้าง?, เข้าถึงเม่ือ 3 ธนัวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaibible. 

or.th/index.php?option= com_content&task=view&id=76&Itemid=43 
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บทที่ 4 

ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับกับงานจิตรกรรมของซาลวาดอร์ ดาลี 
 

การศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างงานเคร่ืองประดบักับงานจิตรกรรมของซาลวาดอร์ 
ดาลีในงานวิจัยนีพ้บว่ามีบริบทส าคัญท่ีต้องน ามาพิจารณา ก็คือแนวทางการสร้างสรรค์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปทัง้ด้านเร่ืองราวและเนือ้หา ซึ่งสมัพนัธ์กบัการย้ายถ่ินฐานมาประเทศสหรัฐอเมริกา
ของดาลีและกาลาโดยพวกเขาได้มาพักอาศยัชั่วคราวอยู่ท่ีน่ีเป็นระยะเวลาราว 8 ปี นับตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1940 – 1948 

การสร้างสรรค์ผลงานของดาลีในช่วงนีมี้ตวัแปรส าคญัอนัน ามาสู่ทศันคตแิละมมุมอง
ใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมาจากความปรารถนาอันแรงกล้าท่ีจะยึดหลักสากล (Universalism) 
และความต้องการใช้แนวทางสนุทรียศาสตร์ท่ียดึหลกัธรรมชาติหรือเหมือนจริง ซึ่งสามารถกลา่วได้
วา่ดาลีเร่ิมหนักลบัมาสู่แนวทางการสร้างงานศิลปะแบบคลาสสิคและสจันิยมอนัหมายถึงการหวน
คืนสู่การสร้างฟอร์ม ทกัษะและการใช้โครงสร้าง ทว่าสิ่งท่ียงัคงความเป็นตวัตนของดาลีอย่างไม่
เปล่ียนแปลงก็คือการจดัวางองค์ประกอบและการแสดงออกแบบ เซอร์เรียลิสต์โดยผ่านมมุมองใน
แบบของเขาเอง ท าให้ผลงานในช่วงนีไ้ม่ถึงกบัแตกต่างจากผลงานก่อนหน้าอย่างสิน้เชิง โดยเม่ือ
เขาได้น าผลงานรูปแบบใหม่มาผสานกบัพืน้ฐานทางศิลปะอนัยอดเย่ียมทัง้ด้านเทคนิคและวิธีการ
สร้างสรรค์ท่ีแม่นย า สิ่งเหล่านีก็้ท าให้กระแสความนิยมในตวัตนและผลงานของดาลีได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสิ่งท่ีดาลีมีมากกว่าศิลปินเซอร์เรียลิสต์ทัว่ไป
ในอาณาจกัรแห่งโลกใหม่ก็คือเคมีท่ีหลอมรวมเข้าด้วยกัน ณ ดินแดนแห่งความฝัน เสรีภาพ และ
ความแปลกใหมข่องผู้คนท่ีน่ีซึ่งยึดโยงกบัศิลปะแบบสจันิยมและอนรัุกษ์นิยม1 ปัจจยัเหลา่นีจ้ึงเป็น
สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะของดาลีในช่วงเวลานีน้ ามาสู่จุดท่ีเป็นทาง
แยกระหวา่งความเป็นศิลปินอาวอง การ์ด (avant-garde) ระดบัแนวหน้าผู้ ได้รับแรงบนัดาลใจจาก
ศลิปะยโุรปกบัรูปแบบซึง่เป็นท่ีนิยมในวฒันธรรมอเมริกนัสมยัใหม่2 

                                                             
1 Catherine Grenier, Salvador Dali: the Making of an Artist (Paris: 

Flammarion, 2012), 178. 
2 Ibid. 
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แม้ว่าดาลีจะต้องปรับตวัและรูปแบบการท างานในดินแดนแห่งโลกใหม่ซึ่ง เขาได้รับ
การยกย่องให้เกียรติและโอกาสท่ีดีต่างๆ มากมาย ทว่าความคิดถึงดินแดนมาตุภูมิและความ    
โหยหาตวัตนแห่งคาตาลนัก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้ดาลีสร้างอตัลกัษณ์ในความเป็นเขาไว้อย่างชดัเจน  
โดยสิ่งหนึง่ท่ียงัคงอยู่อย่างไม่เปล่ียนแปลงไปก็คือความทรนงในความเป็นสเปนของเขา และแม้ว่า
จะต้องเจ็บปวดจากการเป็นผู้ ลีภ้ัยทว่าดาลีก็ไม่เคยละทิง้พนัธนาการแห่งความเป็นชาวสเปนเลย 
เขามกัน าเสนอภาพความเป็นตวัจริงของศิลปินสเปนผู้อจัฉริยะและแสดงออกอย่างภาคภูมิใจใน
ชาติก าเนิดของตนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ส าเนียง และทุกสิ่งทุกอย่างท่ีย า้เตือนถึงรากเหง้า 
ความเป็นชาตินิยม ความรักและความผกูพนัในดนิแดนแหง่ศรัทธาเพียงแหง่เดียวในโลกความจริง
ของดาลี 

และปัจจัยส าคัญเหล่านี  ้ได้น ามาสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบและแนวคิดในการ
สร้างสรรคศ์ลิปะของดาลีในชว่งเวลาท่ีเขาย้ายมาพ านกัอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยแนวทางการศกึษาแนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดบัของซาลวาดอร์ ดาลีในช่วง
ปี ค.ศ. 1940-1970 กับความเช่ือมโยงในผลงานจิตรกรรม ในวิทยานิพนธ์ฉบบันีผู้้ วิจยัได้ท าการ
รวบรวมและสรุปเป็นผลงานส าคญัท่ีสามารถสืบค้นหาความเช่ือมโยงกนั ซึ่งพบว่ามีท่ีมาหลกัจาก
การก าหนดประเด็นหรือธีมของเร่ือง ซึ่งดาลีมักจะคิดขึน้มาเพ่ือท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เช่นเดียวกบังานจิตรกรรม และประเด็นเหล่านนัน้ก็ได้รับการตอ่ยอดไปสู่งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นสาม
มิติอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบัหรือประติมากรรม ทว่าในส่วนของงานออกแบบเคร่ืองประดบั
นัน้ หลังจากปรากฎประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบแล้วอาทิเช่น ประเด็นเร่ือง         
ริมฝีปาก ช้างขายาว ผลทบัทิม หรือไม้กางเขนเป็นต้น ดาลีก็ได้คล่ีคลายประเด็นเหล่านัน้ให้เป็น
เคร่ืองประดับโดยไม่ได้ยึดโยงให้มีรูปร่างหรือรายละเอียดท่ีเหมือนกับภาพในจิตรกรรม ไปเสีย
ทัง้หมด ดงันัน้ความเช่ือมโยงท่ีปรากฎจึงเน้นไปสู่แนวคิดท่ีสอดคล้องกับธีมของเร่ือง ในขณะท่ี
รายละเอียดการตกแต่งชิน้งานเคร่ืองประดบัก็เป็นไปอย่างอิสระ นอกจากนัน้ยงัได้มีการเพิ่มเติม
รายละเอียดและแนวคิดจากเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเข้ามาสูค่วามสนใจของดาลีในชว่งเวลานัน้เข้าไปด้วย  
ซึ่งสามารถสรุปเป็นชิน้งานเคร่ืองประดบัและประเด็นส าคญัท่ีน ามาสู่ความเช่ือมโยงกับจิตรรม
ตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 1 ความเช่ือมโยงกนัระหวา่ง Telephone Ear Clips กบัจิตรกรรม The Enigma of Hitler 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
Telephone Ear Clips, งานออกแบบ เม่ื อ ปี 
ค.ศ. 1941 
 

 
 
ภาพท่ี 126 ซาลวาดอร์ ดาลี, Telephone Ear 

Clips 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
Telephone Ear Clips เป็นงานออกแบบท่ี มี
ความเช่ือมโยงกับจิตรกรรม The Enigma of 
Hitler, ค.ศ. 1937 จากประเด็นเร่ืองโทรศพัท์อนั
เป็นการส่ือสารสมัยใหม่และรวดเร็วมากใน
เวลานัน้มาเป็นแนวทางการออกแบบ  การน า
รูปแบบโทรศพัท์มาใช้ในการออกแบบเป็นสิ่งท่ี
ดาลีต้องการส่ือถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

จิตรกรรม The Enigma of Hitler, ปี ค.ศ.1939 
 

 
 

ภาพท่ี 127 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Enigma of 

Hitler, ปี ค.ศ. 1939, 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด: 51.2 x 79.3 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ี Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid, 
Spain 

 
The Enigma of Hitler, ค.ศ. 1939 เป็นผลงาน
จิตรกรรมท่ีดาลีได้น าประเด็นเร่ืองโทรศพัท์และ
ร่ม ซึ่งใช้ส่ือสารเชิงสัญลักษณ์เร่ืองการเจรจา
ต่อรองท่ีล้มเหลวระหว่างเนวิลล์ แชมเบอร์เลน 
(Neville Chamberlain, ค .ศ .  1869 – 1940) 
และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler, ค.ศ. 1889 
– 1945) ในความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียง 
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ตารางท่ี 1 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง Telephone Ear Clips กบัจิตรกรรม The Enigma of Hitler 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
และโลกแหง่การตดิตอ่ส่ือสารสมยัใหมท่ี่รวดเร็ว
อันน ามาทัง้ความหวังและอันตรายจากการ
แลกเปล่ียนความคิดท่ีไม่ทันได้ทบทวนและ
ค าพูดท่ีได้กล่าวออกไปก็จะกลายเป็น “เสียงท่ี
ยงัคงอยู”่  
 

ในการออกแบบชิน้งาน ดาลีน ารูปแบบโทรศพัท์
ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตัง้แต่ปี ค.ศ. 1928 
มาเป็นโครงสร้างต่างหู ซึ่งโทรศัพท์นับว่าเป็น
สิ่งประดิษฐ์แห่งโลกสมยัใหม่อนัสะท้อนให้เห็น
ถึงความนิยมของสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี  ้รวมทัง้
อิทธิพลทางสังคมและบทบาทของโทรศัพท์ท่ี
เข้ามามีผลกบัชีวิตและการตดิตอ่ส่ือสารของ 

ไม่ให้เกิดสงครามช่วงวิกฤติมิวนิค โดยมีรูปภาพ
ขนาดเล็กของจอมเผด็จการแห่งเยอรมนีวางอยู่
บนจาน การให้สีโทนเข้มบรรยายถึงความรู้สึก
วา่จะมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ “เคร่ืองรับ
โทรศัพท์” ส่ือถึงแสงสว่างหรือทางออกท่ีจะ
เกิดขึน้หลงัจากยโุรปต้องประสบภยัคกุคามแห่ง
สงคราม ร่มสีเบาบางมากท่ีดูเหมือนไร้ตัวตน
แ ข วน อ ยู่ บ น ก่ิ ง ไ ม้  เ ป็ น ภ า พ แ ท น ข อ ง              
แชมเบอร์เลน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราช -
อาณาจกัร โดยเนือ้หาของภาพส่ือถึงการเจรจา
ต่อรองระหว่าง สหราชอาณาจักรและเยอรมัน
ในขณะนัน้ซึง่โทรศพัท์ได้เข้ามามีบทบาทส าคญั 

 

โดยสภาวะสงครามในชว่งนัน้ มีเยอรมนัภายใต้เผดจ็การอนัเข้มแข็งของฮิตเลอร์ ซึง่ใน
ปี ค.ศ. 1938  เยอรมนัได้ยึดครองออสเตรียและสนบัสนุนการจราจลในเชโกสโลวะเกีย โลกก าลงั
เข้าใกล้ภัยสงครามและเพ่ือลดภาวะความตึงเครียดนี ้ฝร่ังเศสกับอังกฤษจึงได้ท าความตกลงให้
เยอรมนีได้ครอบครองดินแดนท่ีพิพาท ด้วยเชมเบอร์เลน นายกรัฐมนตรีอังกฤษและดาลานิเย 
นายกรัฐมนตรีฝร่ังเศสหวงัว่าฮิตเลอร์คงจะไม่ยึดครองดินแทนของเชโกสโลวะเกียทัง้หมด แตเ่ป็น
ความหวงัท่ีปราศจากผล ในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1939 เยอรมนีถือโอกาสจากการเกิดจลาจลของ
สโลวกัอนัเป็นส่วนหนึ่งของเชโกสโลวะเกียโดยประกาศว่าส่วนท่ีเป็นของเช็ก เป็นรัฐอารักขาของ
เยอรมนี3 

                                                             

3 ดใูน ปรีชา ศรีวาลยั, สงครามโลกครัง้ท่ี 2, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์, 
2546), 23-24. 
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ตารางท่ี 1 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง Telephone Ear Clips กบัจิตรกรรม The Enigma of Hitler 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ผู้คน โดยการน ารูปแบบโทรศัพท์มาใช้ในการ
ออกแบบตา่งหนูบัวา่เป็นแนวความคิดท่ีล า้สมยั
มากและดาลียงัได้ผสานแนวทางการออกแบบ
เคร่ืองประดบัแบบคลาสสิคด้วยการเสริมจีห้้อย
ไว้ท่ีหูโทรศัพท์ทัง้ส่วนบนและล่างเพ่ือไม่ให้
ชิน้งานดแูข็งเกินไป ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งใน
ผลงานชิน้นีคื้อการเลือกใช้อญัมณีท่ีเป็นคูสี่ตรง
ข้ามนั่นคือทับทิมและมรกตเพ่ือให้สร้างสีสันท่ี
โดดเดน่สะดดุตาและประดบัด้วยเพชรท่ีบริเวณ
หูโทรศัพท์ ตัวเรือนท าจากทองค าโดยใช้ก้าน
ต่างหูแบบหนีบซึ่งเป็นส่วนประกอบสมยัใหม่ท่ี
เลือกสรรมาอยา่งลงตวั 

นอกจากนัน้ยงัมีงานจิตรกรรมอ่ืนๆ ท่ีถ่ายทอด
เร่ืองราวของโทรศัพท์อาทิ เช่น The Sublime 
Moment, Mountain Lake แ ล ะ  Imperial 
Violets, ในปี  ค .ศ . 1938 ซึ่ งใช้ โทรศัพ ท์ เป็น
เนื อ้หาส าคัญ  และการใช้ไม้ เท้าพยุงก็ เป็น
สญัลกัษณ์ถึงความรู้สึกท่ีว่าจะมีเหตรุ้ายเกิดขึน้
เช่นเดียวกัน  ซึ่งประเด็นเร่ืองโทรศัพท์นี ก็้มี
ความสืบเน่ืองกับงานเซอร์เรียลิสต์ท่ีโด่งดัง 
Lobster Telephone, ค.ศ. 1936 ด้วย 
 

 



 
174 

 

 

 
 

ตวัอย่างผลงานจิตรกรรมอ่ืนๆ ท่ียังคงเป็นการน าประเด็นเร่ืองโทรศพัท์มาใช้ในการ
สร้างสรรค ์

 

  

 

ภาพท่ี 128 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Sublime Moment, ปี ค.ศ. 1938 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 38.0 x 47.0 ซม., ท่ี: Staatsgalerie, Stuttgart, 
Germany 

ท่ี ม า : accessed May 22, 2013, available http://www.wikipaintings.org/en/ salvador-
dali/the-sublime-moment 
 

 

 
ภาพท่ี 129 ซาลวาดอร์ ดาลี, Mountain Lake, ปี ค.ศ. 1938 

เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 73.0 x 92.0 ซม., ท่ี: Tate Gallery, London, UK. 
ท่ี ม า : accessed May 22, 2013, available http://www.wikipaintings.org/en/ salvador-
dali/mountain-lake  

http://www.wikipaintings.org/
http://www.wikipaintings.org/en/
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ภาพท่ี 130 ซาลวาดอร์ ดาลี, Imperial Violets, ปี ค.ศ. 1938 

เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 100.0 x 142.5 ซม. 
ท่ี ม า : accessed November 29, 2013, available from http://www.wikipaintings.org/en/ 
salvador-dali/imperial-violets-1938 
 

นอกจากผลงานจิตรกรรมแล้วยังมีงานสร้างสรรค์วัตถุเซอร์เรียลิสต์ชิน้ส าคญัอย่าง 
Lobster Telephone ท่ีมีการน าประเดน็เร่ืองโทรศพัท์มาประยกุต์ในการออกแบบด้วย 

 

 

 
ภาพท่ี 131 ซาลวาดอร์ ดาลี, Lobster Telephone, ปี ค.ศ.1936 

ขนาด: 15.0 × 30.0 × 17.0 ซม., ท่ี: Tate Gallery, London, UK. 
ท่ี ม า : accessed November 19, 2013, available from http://www.tate.org.uk/art/artworks/ 
dali-lobster-telephone-t03257 

http://www.wikipaintings.org/en/%20salvador-dali/imperial-violets-1938
http://www.wikipaintings.org/en/%20salvador-dali/imperial-violets-1938
http://www.tate.org.uk/art/artworks/%20dali-lobster-telephone-t03257
http://www.tate.org.uk/art/artworks/%20dali-lobster-telephone-t03257


 
176 

 

 

 
 

ตารางท่ี 2 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง Ruby Lips กับจิตรกรรม Face of Mae West Which Can 
Be Used as an Apartment 

 
เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

เคร่ืองประดับ Ruby Lips งานออกแบบเม่ือปี 
ค.ศ. 1949 

 
 

 
ภาพท่ี 132 ซาลวาดอร์ ดาลี, Ruby Lips 

ท่ี ม า : accessed May 22, 2013, available 
from http://primaveragalleryny.blogspot. 
com/2010/02/salvador-dalis-ruby-lips.html 

จิตรกรรม  Face of Mae West Which Can 

Be Used as an Apartment, ปี  ค .ศ . 1934 – 
1935 
 

 
 

ภาพท่ี 133 ซาลวาดอร์ ดาลี, Face of Mae 
West Which Can Be Used as 
an Apartment 
เทคนิค: สีกวอช, graphite 
ขนาด: 283 x 178 มม. 
ท่ี: the Art Institute of Chicago 

ท่ี ม า : Adriana de Barros, Dali’s 

Fascination with Mae West, accessed 
December 30, 2013, available from http:// 
illusion.scene360.com/art/18235/dalis-
fascination-with-mae-west/ 

http://4.bp.blogspot.com/_dqVbiNpblb8/S4mU-Hg4baI/AAAAAAAAAEE/GwfU9BNSiK8/s1600-h/Dali-Lips.jpg
http://primaveragalleryny/
http://illusion.scene360.com/author/aleixo/
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ตารางท่ี 2 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง Ruby Lips กับจิตรกรรม Face of Mae West Which Can 

Be Used as an Apartment (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

Ruby Lips  เป็นเคร่ืองประดับท่ีเช่ือมโยงกับ
จิตรกรรม “Face of Mae West Which Can Be 
Used as an Apartment” โดยเป็นการต่อยอด 
จากภาพใบหน้าของเม เวสต์ ทว่าลดทอนให้
เห ลื อ เพี ย ง รูป ริม ฝีป าก ท่ี น าม าใช้ ใน การ
สร้างสรรค์  โดยในการออกแบบผลงาน Ruby 
Lips เกิดจากการผสานภาพใบหน้าของเม เวสต์ 
ในแบบ 3 มิติ กับแนวคิดแบบพ็อพอาร์ตจาก
ภาพลักษณ์ซุเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดอย่างมาริลิน 
ม อ น โร  ม า ผ น ว ก กั บ แ น ว คิ ด เ ร่ื อ ง วั ต ถ ุ            
เซอร์เรียลิสต์ กระทัง่น ามาสู่เคร่ืองประดบัรูปริม
ฝีปากจากโครงหน้าของเม เวสต์ และรอยยิม้อนั
บริสุทธ์ิสดใสแต่เป่ียมด้วยพลังดึงดูดทางเพศ
ของมาริลิน มอนโร  
 

โดยลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในผลงานชิน้นีคื้อ
สามารถแสดงอารมณ์ขนัและความรู้สึกได้อย่าง
มีชีวิตชีวา อนัสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และ
มมุมองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของดาลี 

จิตรกรรม Face of Mae West Which Can Be 

Used as an Apartment เป็นผลงานท่ีดาลีได้

น าแรงบนัดาลใจจากใบหน้าของเม เวสต์ (May 

West) นกัแสดงหญิงชาวอเมริกาผู้ มีช่ือเสียงซึ่ง

ได้ช่ือว่าเป็นสญัลกัษณ์ทางเพศในเวลานัน้ และ

แนวคิดเร่ืองพารานอยแอค คริติคอลมาเป็น

แนวทางสร้างสรรค์  

โดยแสดงรายละเอียดของริมฝีปากท่ีเปล่ียนรูป

เป็นโซฟาและจมูกท่ี เป็นเตาผิง ในขณะท่ี

ดวงตาทัง้สองท าหน้าท่ีเป็นกรอบรูปคูแ่ขวนอยู่

เหนือจมกูทัง้ 2 ด้าน 
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ตารางท่ี 2 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง Ruby Lips กับจิตรกรรม Face of Mae West Which Can 

Be Used as an Apartment (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

 
 
ภาพท่ี 134 มาริลีน มอนโร, นักแสดงสาวผู้ ได้รับ
ฉายาวา่เป็นสญัลกัษณ์ทางเพศ 

ท่ีมา: accessed May 22, 2013, available from 
http://www.biography.com/people/ marilyn-
monroe-9412123 
 
ในการออกแบบเคร่ืองประดบัชิน้นี ้พบว่ามีการใช้
เส้นสายท่ีพลิว้ไหวในลักษณะลอนคล่ืน ซึ่งเป็น
แนวคิด ท่ีดาลีมักจะน ามาใช้ ในการออกแบบ
เคร่ืองประดับรวมถึงงานสร้างสรรค์ต่างๆ เป็น
อิ ท ธิ พ ล ท่ี ด า ลี ไ ด้ รั บ จ า ก ง า น อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมของเกาดี 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 135 เม เวสต์ (1893-1980)  นกัแสดง
หญิงชาวอเมริกา อีกผู้หนึง่ซึ่งได้
ช่ือวา่เป็นสญัลกัษณ์ทางเพศใน
ยคุสมยันัน้ 

ท่ี ม า : accessed June 5, 2013, available 
from http://www.quotecollection.com/ 
image-view.php?img=mae-west-3.jpg  
 
ในจิตรกรรมชิน้นี ้ดาลีได้ส่ือแนวคิดเร่ืองวตัถุ
เซอร์เรียลิสต์ซึ่งใช้ท าหน้าท่ีเชิงสัญลักษณ์
ด้วย โดยในท่ีน่ีก็คือลกัษณะห้องท่ีเหนือจริง 
และแสดงภาพแบบ 2 นยั นัน่คือภาพใบหน้า
ห ญิ งส าวแล ะ ใน ขณ ะ เดี ย วกั น ก็ เป็ น
เฟ อ ร์นิ เจอ ร์ ด้ วย  ซึ่ ง แน วคิ ด เร่ือ งวัต ถุ        
เซอร์เรียลิสต์นี ้เป็นอิทธิพลท่ีดาลีได้รับจาก 

http://www.biography.com/people/%20marilyn-monroe-9412123
http://www.biography.com/people/%20marilyn-monroe-9412123
http://www.quotecollection.com/%20image-view.php?img=mae-west-3.jpg
http://www.quotecollection.com/%20image-view.php?img=mae-west-3.jpg
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ตารางท่ี 2 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง Ruby Lips กับจิตรกรรม Face of Mae West Which Can 

Be Used as an Apartment (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

 
 
ภาพท่ี 136 ลกัษณะเส้นระเบียงนอกอาคารรูป

ลอนคล่ืนท่ีเกาดี ซึง่ให้แรงบนัดาลใจ
กบัดาลี 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 
ท่ีบ้านมิลา่ (Casa Milà หรือ La 
Pedrera), บาร์เซโลนา่, เสปน 

 

ผลงาน “Suspended Ball” ของเจียโคเมตตี 
(Alberto Giacometti, ค .ศ .  1901 – 1966  

ศิลปินจากสวิสผู้ ส ร้างสรรค์งานแนวทาง     
คิวบิสม์และเซอร์เรียลลิสม์ และเป็นหนึ่งใน
แถวหน้าของประติมากรเซอร์เรียลลิสต์) และ
ดาลีได้จ าแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
งานของเขากบัเจียโคเมตตีว่าผลงานของเจีย
โค เมตตียังคงให้ค าจ ากัดความว่าเป็น
ประตมิากรรม ในขณะท่ีวตัถเุซอร์เรียลลิสต์ท่ี
แท้จริงสร้างจากวสัดสุ าเร็จรูป (ready-made 
material) หรือวัตถุท่ีพบเจอ (found object)
โดยไม่ให้ความสนใจในรูปทรงใดๆ นอกจาก
เป้าหมายในตวัมนัเอง 
 

 
 

ภาพท่ี 137 อลัแบร์โต เจียโคเมตตี, 
Suspended Ball, ปี ค.ศ. 1930 
- 1931 

ท่ีมา: accessed June 11, 2013, available 
from http://www.ym.edu.tw/hss/jcliu/ 
website/93/ach_2_3_3_2.htm 

http://www.ym.edu.tw/hss/jcliu/%20website/93/ach_2_3_3_2.htm
http://www.ym.edu.tw/hss/jcliu/%20website/93/ach_2_3_3_2.htm
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น อก เห นื อ จ าก จิ ต รก รรม  Face of Mae West Which Can Be Used as an 

Apartment แล้ว ก็ยังปรากฎประเด็นเร่ืองริมฝีปากในลกัษณะเช่นเดียวกันนีใ้นงานจิตรกรรมชุด
ใบหน้าจากภาพลวงตา (Paranoiac Face) ซึ่งดาลีถ่ายทอดภาพภูมิทศัน์ท่ีแสดงนยัรูปริมฝีปากท่ี
ประกอบเป็นรูปพยาบาลท่ีนั่งอยู่ในผลงาน The Mysterious Lips that Appeared on the Back 
of my Nurse และ Mysterious Mouth Appearing in the Back of My Nurse ปี 1941 ด้วย 

 

 

 

ภาพท่ี 138 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Mysterious Lips that Appeared on the Back of my Nurse, 

ปี ค.ศ. 1941 
ท่ีมา: accessed June 8, 2013,available from เข้าถึงได้จาก http://pinterest.com/pin/ 
981644668497868 03/ 
 

 

 
ภาพท่ี 139 ซาลวาดอร์ ดาลี, Mysterious Mouth Appearing in the Back of My Nurse, ปี ค.ศ. 

1941,  
เทคนิค: สีกวอชบนกระดาษ, ขนาด: 44.7 x 30.3 ซม. 

ท่ีมา: accessed June 8, 2013, available from http://www.johntoth.net/dali/nurses_ 
back.htm 

http://pinterest.com/pin/%20981644668497868%2003/
http://pinterest.com/pin/%20981644668497868%2003/
http://www.johntoth.net/dali/nurses_%20back.htm
http://www.johntoth.net/dali/nurses_%20back.htm
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โดยหนึง่ในผลงานออกแบบวตัถเุซอร์เรียลิสต์ท่ีสมบรูณ์แบบ และประสบความส าเร็จ
มากท่ีสดุของดาลีอนัมีท่ีมาจากแนวคดิเร่ืองพารานอยแอค คริตคิอลก็คืองานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
Mae West Lips Sofa ในปี ค.ศ. 1936 - 1937 และงาน Installation Mae West Room ในปี ค.ศ. 
1974 

Mae West Lips Sofa หนึ่งในงานทดลองแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ อันน ามาสู่การ
ปฏิวตัิรูปแบบโซฟาและการคิดค้นสีชอคกิง้พิง้ค์ (Shocking Pink) ส าหรับโซฟาบุผ้านวมชิน้นีซ้ึ่ง
เป็นการจุดประกายของความนิยมของยุคสมัยใหม่4 อันมีท่ีมาจากสีลิปสติกของสเคียปาเรลลี 
(Schiaparelli)5 โซฟารูปริมฝีปากเม เวสต์ (Mae West Lips Sofa) เป็นผลงานท่ีดาลีร่วมงานกับ
เพ่ือนนักออกแบบตกแต่งภายในชาวฝร่ังเศส ฌอง มีแชล แฟรงค์ (Jean Michel Frank, ค.ศ. 
1895 – 1941) โดยดาลีได้น าแรงบนัดาลใจจากสถานท่ีสดุพิเศษซึ่งอยู่ระหว่างโขดหินขรุขระรูปฟัน
ปลาซึ่งอยู่ถัดจากกาดาเกสดินแดนบ้านเกิดมาผสานกับงานออกแบบระเบียงนอกอาคารรูปลอน
คล่ืนของเกาดี6 มาใช้ในการออกแบบ 

                                                             
4 Gilles Néret, Dalí (Germany: Taschen, 2007), 40. 
5 Elsa Schiaparelli (1890–1973) เป็นนกัออกแบบแฟชัน่ท่ีประสบความส าเร็จอยา่ง

สงูท่ีร่วมยคุสมยักบั Coco Chanel  ผลงานของ Schiaparelli มกัได้รับแรงบนัดาลใจจาก Dada 
และ Surrealism และหนึง่ในลกูค้าคนส าคญัของเธอก็คือนกัแสดงสาว Mae West 

6 อันตอนี  เกา ดี  อิ  คอ ร์เนท  (Antoni Gaudí i Cornet, 1852 – 1926) สถาปนิ ก           
ผู้ยิ่งใหญ่เชือ้สายคาตาลนั ผลงานส่วนใหญ่ของเขามกัแสดงออกถึงรูปแบบท่ีชดัเจนและโดดเด่น
ในแบบของเขา สถาปนิกผู้หลงใหลในการผสานศาสตร์แห่งสถาปัตยกรรม ศาสนาและธรรมชาติ
เข้าด้วยกันและด้วยอิทธิพลของศิลปะแบบนีโอ กอธิค (Neo-Gothic) กอปรกับศาสตร์แห่งโลก
ตะวนัออกท่ีได้แผ่เข้ามา ก็ส่งผลให้ตอ่แนวทางการสร้างสรรค์ของเกาดี ผู้จดัว่าเป็นศิลปินแถวหน้า
ในแวดวงศิลปะสมยัใหม่ของคาตาลนั ผลงานของเกาดี ได้ให้อิทธิพลมากมายกับศิลปินสเปนใน
สมัยต่อมา ผลงานส่วนใหญ่ของเขาตัง้อยู่ท่ีบาร์เซโลนา เมืองหลวงของแค้วนคาตาลัน (แคว้น
ปกครองตนเองในประเทศสเปน) ผลงานชิน้ส าคญัของเกาดี ก็คือลา ซากราดา ฟามีเลีย และ บ้าน
มิลา่ เป็นต้น  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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ภาพท่ี 140 ซาลวาดอร์ ดาลี, Mae West Lips Sofa, ปี ค.ศ. 1936 - 1937 
ท่ีมา: accessed June 8, available from http://www.tumblr.com/tagged/mae% 20west% 
20lips%20sofa 
 

ในขณะท่ี ห้องเม เวสต์  (Mae West Room) ผลงานท่ีสะท้อนตัวตนความเป็น        
เซอร์เรียลิสต์ของดาลีจากการผสานวัตถุแบบเซอร์เรียลิสต์ซึ่งถูกหยิบยืมมาใช้ท าหน้าท่ีเชิง
สญัลกัษณ์ โดยทัว่ไปมกัแสดงออกในลกัษณะของภาพลวงตา หรือตวัแทนของมนษุย์ท่ีออ่นไหวตอ่
สิ่งยัว่ยอุนัเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้อย่างไม่รู้สึกตวั โดยมีท่ีมาจากแรงปรารถนาของจิตไร้ส านึกและ
จินตนาการท่ีปลกุเร้าความรู้สกึทางเพศ 

 

 

 
ภาพท่ี 141 ห้อง Mae West ภาพฝันของห้องนัง่เลน่ในจินตนาการแบบ 3 มิตขิอง Dalí 
ท่ีมา: accessed December 30, 2013, available from http://www.salvador-dali.org/museus 
/figueres/en_visita-virtual_4.html 

http://www.tumblr.com/tagged/mae%25%2020west%25%2020lips%20sofa
http://www.tumblr.com/tagged/mae%25%2020west%25%2020lips%20sofa
http://www.salvador-dali.org/museus%20/figueres/en_visita-virtual_4.html
http://www.salvador-dali.org/museus%20/figueres/en_visita-virtual_4.html
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ห้อง Mae West ป็นงาน Installation 3 มิติ ท่ีใช้เทคนิคภาพลวงตาในการสร้างภาพ
ฝันของห้องนั่งเล่นให้เป็นจริง อันมีท่ีมาจากงานจิตรกรรม Mae West’s Face Which May Be 
Used as a Surrealist Apartment ซึ่งจัดแสดงอยู่บริเวณชัน้ 1 ใน Teatro-Museo Dalí ประเทศ
สเปนโดยมีออสการ์ ตุสเกทส์ บลางกา (Oscar Tusquets Blanca) รับหน้าท่ี เป็นสถาปนิก
เน่ืองจากตุสเกทส์เป็นผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการสร้างงาน 3 มิติจากภาพท่ีเป็น 2 มิติ7 โดยท่ีดาลีได้
อธิบายถึงผลงานชิน้นีว้า่ 

ผมปรารถนาท่ีจะท าผลงานท่ีมาจากภาพฝันของผมให้เป็นห้องนั่งเล่น โดยท่ีจมูกท า
เป็นเตาผิง 2 เตา ปากท าเป็นโซฟาท่ีเรียกวา่ Saliva-Sofa ซึง่สามารถใช้งานได้จริงและ
นัง่สบาย และบริเวณด้านบนของจมกูยังมีพืน้ท่ีเหลือพอจะวางนาฬิกาท่ีดรูสนิยมยอด
แย่ ในแบบศิลปะ Kitsch ของสเปน เหนือจมกูขึน้ไปทัง้ 2 ด้าน ก็คือดวงตาซึง่เป็นภาพ
ทิวทัศน์ของแม่น า้แซน (Seine) ในปารีสท่ีเป็นลักษณะของงานอิมเพรสชันนิสต์ท่ีดู  
พร่ามวั รวมทัง้ได้เน้นย า้ประเด็นความเป็นป๊อบของงาน Installation ซึ่งเป็นบริบทท่ี
มากขึน้ในมมุมองการสร้างสรรค์8 
 
 

                                                             
7 Elliott H. King, Salvador Dalí he Late Work, (London: Yale University Press, 

2010), 156. 
8 Ibid. 
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ตารางท่ี 3 ความเช่ือมโยงกนัระหว่างเคร่ืองประดบั The Pomegranate Heart, The Honeycomb 

Heart และ ประติมากรรม The Space Elephant กบัจิตรกรรม Dream Caused by 
the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second before Awakening 
 

เคร่ืองประดบั จิตรกรรม 

The Pomegranate Heart, The Honeycomb 
Heart งานออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1949 
 

 
 

 
 
ภ า พ ท่ี  142 ซ า ล ว า ด อ ร์  ด า ลี , The 

Pomegranate Heart แ ล ะ  The  
Honeycomb Heart 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

Dream Caused by the Flight of a Bee 
around a Pomegranate One Second 
Before Awakening ปี ค.ศ. 1944 
 

 

 

ภาพท่ี 143 ซาลวาดอร์ ดาลี, Dream Caused 
by the Flight of a Bee around a 
Pomegranate One Second 
Before Awakening 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ,ขนาด: 
51 x 41 ซม., ท่ี: พิพิธภณัฑ์ตสิเซน 
บอร์เนมิสซา, มาดริด, สเปน 

ท่ีมา: accessed January 3, 2014, available 
fromhttp://www.museothyssen.org/img/ 
obras_descarga/1974.46.jpg 

http://www.museothyssen.org/img/%20obras_descarga/1974.46.jpg
http://www.museothyssen.org/img/%20obras_descarga/1974.46.jpg
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ตารางท่ี 3 ความเช่ือมโยงกนัระหว่างเคร่ืองประดบั The Pomegranate Heart, The Honeycomb 

Heart และ ประติมากรรม The Space Elephant กบัจิตรกรรม Dream Caused by 
the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second before Awakening 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
 

3.1 The Pomegranate Heart เ ป็ น ง า น
ออกแบบเคร่ืองประดบัอนัมีท่ีมาจากจิตรกรรม 
“Dream Caused by the Flight of a Bee 
around a Pomegranate a Second Before 
Awakening” ท่ี ดาลี ได้น าประเด็น เร่ืองผล
ทบัทิม ซึ่งเป็นผลไม้เก่าแก่ท่ีนิยมปลูกกันทาง
แถบท ะ เล เม ดิ เต อ ร์ เร เนี ยน ม า เป็ น แ รง           
บนัดาลใจ โดยดาลีได้น ารูปแบบผลทบัทิมใน
จิตรกรรมมาประยกุต์กบัโครงสร้างรูปหวัใจ ซึ่ง
ท าเป็นแผ่นทองค ารูปโค้งนูนและออกแบบ
พืน้ท่ีตรงกลางรูปหัวใจ ให้เปิดออกคล้ายรอย
ปริแตกจนขาดเช่นเดียวกบัในจิตรกรรม เผยให้
เห็นทับทิมและเพชรท่ีอยู่ด้านใน บริเวณด้าน
นอกรูปหัวใจดาลีตกแต่งด้วยทับทิมโดยวาง
ห้ อยล งม าจาก รูปหั ว ใจ  ล้ อ เลี ยนกับ ใน
จิตรกรรมซึ่งมีเมล็ดทับทิม 2 เมล็ดร่วงหล่น
จากผล 

3.2 The Honeycomb Heart ยั ง ค ง เ ป็ น
ชิ น้งานท่ีมาจากแรงบันดาลใจ ในผลงาน
จิตรกรรม Dream Caused by the Flight of 
a Bee around a Pomegranate a Second -  

1. Dream Caused by the Flight of a Bee 
around a Pomegranate a Second Before 
Awakening เป็ นผลงานจิต รกรรม ท่ี ม าจาก
เร่ืองราวในความฝันของกาลาท่ีเป็นภาพผึง้ตีกัน
อยู่รอบผลทบัทิมท่ีแตกออก และดาลีได้น าภาพ
ความฝันนีม้าถ่ายทอดสู่จินตนาการ ซึ่งพรรณา
ให้เห็นรูปร่างผลทบัทิมท่ีเปลือกด้านหน้าเปิดออก
เผยให้เห็นเนือ้ท่ีหุ้มเมล็ดสีแดงใสอยู่ภายในอัน
เป็ น แน วท างส ร้า งส รร ค์ จ าก วิ ธี ก า รแบบ        
พารานอยแอค คริติคอลมาประยุกต์กับทฤษฎี
เร่ืองการตีความความฝันของฟรอยด์ 

ในการจดัองค์ประกอบ ดาลีได้น าภาพภูมิทศัน์ท่ี
ปอร์ตยีกัต โดยจดัต าแหน่งให้กาลานอนเปลือย
ร่างอยู่ระหว่างผลทบัทิม 2 ลูก และพรรณาภาพ
ปลาแมงป่องตัวใหญ่ เสือ 2 ตัว ปืนไรเฟิลท่ีมี
ดาบปลายปืน ผึง้ และช้างท่ีมีขายืดยาวผิดปกต ิ
ซึ่งการน าเสนอองค์ประกอบภาพในลักษณะ
เช่น นี มี้ รูปแบบ เช่น เดียวกับภาพความ ฝัน         
อันแสดงถึงความปรารถนาของกาลาในขณะ
เคลิม้หลบัโดยไม่ได้ค านึงถึงเหตกุารณ์ประหลาด
รอบตวั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดก็พบวา่  
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Heart และ ประติมากรรม The Space Elephant กบัจิตรกรรม Dream Caused by 
the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second before Awakening 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
Before Awakening. โดยดาลีได้น าประเด็น
เร่ืองผึ ง้กับผลทับทิมมาประยุกต์สู่ ในการ
ออกแบบ โดยยังคงโครงสร้างรูปหัวใจโค้ง
เพียงแต่ปรับให้มีการฝังด้วยทับทิมและเว้น 
พืน้ท่ีตรงกลางให้เป็นโครงสร้างรวงผึง้รูปหก
เหล่ียมประดบัเพชร บริเวณด้านล่างออกแบบ
เป็นรูปหยดน า้ ท่ีท าจากทองค า ซึ่งต่างกับ
ผลงานหวัใจทบัทิมท่ีใช้ทบัทิมรูปหยดน า้ 
 

 
 

ภาพท่ี 144 ซาลวาดอร์ ดาลี, 
The Honeycomb Heart 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

ทุกสิ่งเหมือนล่องลอยอยู่ไม่ได้สัมผัสกัน ซึ่งเป็น
การถ่ายทอดจินตนาการในลกัษณะเดียวกบัการ
จับภาพเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วให้หยุดนิ่งได้
อย่างแม่นย า อันเป็นการตอบสนองความรู้สึก
ฉบัพลนัในแบบของดาลี 

ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมของดาลี เขามัก

น าเสนอภาพภูมิทัศน์ในแบบสมจริงท่ีผสานกับ

ภาพจากจินตนาการ ความฝันและความทรงจ า

เข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับในผลงานชิน้นีซ้ึ่งเป็น

การสร้างสรรค์ขึน้ในช่วงเวลาท่ีเขาอาศัยอยู่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีต้องห่างไกลจากดินแดน        

เอ ม ป อ ร์ด า  (Empordà) อั น เป็ น พื ้น ท่ี ท า ง

ธรรมชาติและดินแดนแห่งประวตัิศาสตร์ของคา

ตาลนั ดงันัน้ผลงานหลายชิน้ท่ีดาลีได้สร้างสรรค์

ไว้ในช่วงเวลานีจ้ึงมกัแสดงให้เห็นภาพทิวทศัน์ท่ี

ปอร์ตยีกัต กาดาเกส แคป เด เครอุส และท้อง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันแสดงถึงความผูกพัน

ลึกซึง้ของดาลีกับดินแดนบ้านเกิดท่ีไม่อาจแยก

ขาดจากกนั 
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Heart และ ประติมากรรม The Space Elephant กบัจิตรกรรม Dream Caused by 
the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second before Awakening 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
3.3 ป ระติ ม าก รรม  The Space Elephant 

งานออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1956 
 

 

 

ภาพท่ี 145 ประตมิากรรม The Space 
Elephant 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์
ดาลี,ฟิกเูรส, สเปน 

2. จิตรกรรม The Temptation of St Anthony 

ปี ค.ศ. 1946 
 

 
 
ภาพท่ี 141 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Temptation 

of St Anthony 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด: 89.7 x 119.5 ซม. 
ท่ี: Musée Royaux des Beaux-
Arts, Brussels, Belgium 

ท่ีมา: accessed December 31, 2013, 
available from http://www.edali.org/ 
temptation-of-saint-anthony.jsp  

http://www.edali.org/%20temptation-of-saint-anthony.jsp
http://www.edali.org/%20temptation-of-saint-anthony.jsp
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Heart และ ประติมากรรม The Space Elephant กบัจิตรกรรม Dream Caused by 
the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second before Awakening 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ประติมากรรม The Space Elephant เป็น
ผล งาน ท่ี เช่ื อม โยงกับ จิ ต รก รรม  Dream 
Caused by the Flight of a Bee around a 
Pomegranate a Second Before 
Awakening ในปี  ค .ศ . 1944 กับ  จิตรกรรม
The Temptation of St Anthony ปี  ค .ศ . 
1946 โดยในการออฟกแบบชิน้งานด้วยการน า
ประเด็นเร่ืองช้างในจินตนาการแบบเหนือจริง 
เป็นช้างท่ีมีลกัษณะประหลาดคือมีขายืดยาว
และบางเบาผิดปกติราวกบัขาของสตัว์ปีกหรือ
แมงมุม   เพ่ื อ ส่ือถึ งแนวคิดเร่ืองการพิ ชิต
อวกาศของมนุษย์ด้วยยานพาหนะท่ีเรียกว่า
จรวด อันสะท้อนถึงความสนใจเร่ืองจักรวาล
ของดาลี 
 
ประติมากรรมชิน้นี ้ดาลียงัคงรูปแบบช้างแบก
เสาโอเบลิกส์ไว้บนหลงั เพ่ือเป็นการส่ือสารเชิง
สญัลกัษณ์ถึงเร่ืองราวความเจริญก้าวหน้าและ
การก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ 
ช้างยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์ท่ีดาลีน ามาใช้ส่ือ
ความหมายถึงอนาคต โดยช้างท่ีมีขาเรียวเล็ก
มากเป็นการน าเสนอประเดน็เร่ืองความขดัแย้ง
และแตกตา่งระหวา่งความแข็งแกร่งกบัความ  

The Temptation of St Anthony เ ป็ น ง า น
จิตรกรรมท่ีดาลีได้น าเสนอประเด็นเร่ืองความฝัน
ไว้อย่างชัดเจนในภาพช้างท่ีมีขายืดยาว ซึ่งเป็น
รูปแบบ ท่ีดาลีมักน าม าใช้ เป็ น สัญ ลักษ ณ์          
ในผลงานของเขาอยู่เสมอ  โดยเฉพาะในช่วง  
ทศวรรษ  1940  ช้าง 4 เชือก เป็นการสะท้อน
แนวคิดเร่ืองฐานท่ีมีความเบาราวกับไร้น า้หนัก
เม่ือเทียบกับโครงสร้าง โดยสตัว์เหล่านีล้้วนเป็น
สัตว์ประหลาดท่ีมีลักษณะเหนือจริงอย่างน่า
มหศัจรรย์ พวกมนัอยู่ในท่วงท่าท่ีคล้ายกับก าลงั
บิ น ขึ น้ ไป สู่ ส รว งส วรร ค์  ซึ่ ง ก็ เป็ น อี กหนึ่ ง
สญัลักษณ์ของดาลีในการต่อสู้ กับความเพ้อฝัน
และจินตนาการแห่งความด่ืมด ่าอยู่ในจกัรวาลท่ี
เหนือจริง 
 
โดยภาพช้างในงานจิตรกรรมนีมี้แรงบนัดาลใจ
มาจากผลงานเดอะ พลูชิโน เดลลา มิแนร์วา (the 
Pulcino della Minerva) ซึ่งเป็นประติมากรรม
ช้างแบกเสาโอเบลิสก์ไว้บนหลังท่ีออกแบบโดย
ประติมากรเอกแห่งยุคบาโรก  จิอัน โลเรนโซ    
แบ ร์นิ นี  (Gian Lorenzo Bernini, ค .ศ . 1598 – 
1680) ในศตวรรษท่ี 17 ตัง้อยู่บริเวณด้านหน้า
โบสถ์ซานตา มาเรีย โซปรา มิแนร์วา (Santa  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fviewdiary.php%3Fid%3Dvinitsiri%26month%3D01-2010%26date%3D13%26group%3D39%26gblog%3D53&ei=kf12U_quIYqWuATZ3IDwAw&usg=AFQjCNHj0-OQNt-MiRw0GMB1K97a-yotzw&bvm=bv.66917471,d.c2E
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fviewdiary.php%3Fid%3Dvinitsiri%26month%3D01-2010%26date%3D13%26group%3D39%26gblog%3D53&ei=kf12U_quIYqWuATZ3IDwAw&usg=AFQjCNHj0-OQNt-MiRw0GMB1K97a-yotzw&bvm=bv.66917471,d.c2E
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Heart และ ประติมากรรม The Space Elephant กบัจิตรกรรม Dream Caused by 
the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second before Awakening 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
เปราะบาง เช่น เดียวกับสิ่ ง ท่ี ตรงข้ามกัน
ระหว่างความโบราณกับความทนัสมยัและขา
ช้างยังส่ือถึงความปรารถนา การให้ศิลปะ 
ความงาม พลงั ความพอใจและความรู้  
 
และในการสร้างสรรค์ชิน้งาน ดาลีออกแบบ
ช้างท่ีท าจากทองค าและสร้างพืน้ผิวบนตวัช้าง
ให้เป็นลายเส้นคล้ายลอนคล่ืน บนหลังช้าง
แบกเสาโอเบลิกส์ท าจากแท่งอะความารีนดิบ
ขดัเงาเพ่ือส่ือถึงจรวดอนัเป็นเทคโนโยใหม่แห่ง
ยุค เวลานัน้  บริเวณล าตัวช้างประดับด้วย    
อญัมณีมีคา่คือทบัทิมและมรกตรูปหยดน า้เพ่ือ
ส่ือถึงความมั่งคั่ง ช้างของดาลียังหมายถึง
ความหวังของผู้ คนท่ีปรารถนาในความอุดม
สมบรูณ์  
 
ในขณะท่ีบนแท่งอะความารีนมีการติดตัง้
นาฬิกากลไกของโอเมกาท่ีมีรูปทรงอ่อนเหลว 
ท่ียงัคงส่ือแนวคิดเร่ืองเวลาไม่คงท่ี เหนือขึน้ไป
บนยอดเสาโอเบลิกส์ดาลีออกแบบสญัลกัษณ์  
หยินหยางจากปรัชญาลัทธิเต๋าในคติแบบ     
ทวินิยม ซึ่งหมายถึงพลังคู่กันท่ีสร้างความ
สมดลุย์และธรรมชาตท่ีิเป็นคูต่รงกนัข้าม  

Maria sopra Minerva) กรุงโรม ประเทศอิตาลี  
โดยแบร์นินีน ารูปแบบช้างแบกเสาโอเบลิสก์ของ
อียิ ป ต์ ใน ราว  600 ปี ก่ อนค ริส ต์ศัก ราชม า
สร้างสรรค์ใหม่ในแบบท่ีผ่อนคลายมากขึน้เพ่ือ
ส่ือแนวคิดท่ีว่า "ความรู้ท่ีมัน่คงจ าเป็นต้องอาศยั
ก าลงัใจท่ีเข้มแข็ง” (“strong mind is needed to 
support a solid knowledge”) ประติมากรรมรูป
ช้างแบกเสาโอเบลิกส์เป็นผลงานท่ีแบร์นินีได้รับ
แรงบนัดาลใจมาจากงานภาพพิมพ์แกะไม้รูปช้าง
ในวรรณกรรมสมัยเรอเนสซองส์เร่ืองฮิปเนโร-
โตมคัเคีย โปลิฟิลี (Hypnerotomachia Poliphili) 
ปี  ค .ศ . 1499 โด ยฟ ราน เชส โก  โคลอนน า 
(Francesco Colonna) ซึ่งมีเร่ืองราวของความ
ฝันเป็นสว่นประกอบส าคญัของวรรณกรรม 
 
ดังนัน้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ท่ีมี
รูปลักษณ์ชิน้นีข้องดาลีก็มีท่ีมาจากความสนใจ
เป็นพิเศษกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลีอัน
รวมถึงงานวรรณกรรมในสมยันัน้ด้วย ภาพช้างท่ี
มีสัดส่วนผิดรูปก็เป็นการหยิบยืมภาพฝันใน
วรรณกรรมยคุเรอเนสซองส์มาประยกุต์ใช้กบัการ
สร้างสรรคจ์ิตรกรรมจากเร่ืองราวแหง่ความฝัน 
 



 
190 

 

 

 
 

ตารางท่ี 3 ความเช่ือมโยงกนัระหว่างเคร่ืองประดบั The Pomegranate Heart, The Honeycomb 

Heart และ ประติมากรรม The Space Elephant กบัจิตรกรรม Dream Caused by 
the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second before Awakening 
(ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
โดยดาลีออกแบบสัญลักษณ์นีใ้นรูปเมล็ดถั่ว
ของคาตาลันซึ่งวางไว้ท่ีส่วนปลายยอดเสา
โอเบลิกส์เพ่ือสร้างภาวะของความสมดลุย์ ใน
ส่วนฐาน ดาลีเลือกใช้ อะความารีนก้อนดิบ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับประตมิากรรม 
 

 
 
ภาพท่ี 147 การตกแตง่ประตมิากรรม 

ถ่ายเม่ือ พฤษภาคม 2555  
ถ่ายท่ี โรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
 
ภาพ ท่ี  148 จิอัน  โล เรนโซ แบ ร์นิ นี , Pulcino 

della Minerva, ประติมากรรมรูป
ช้างแบกเสาโอเบลิกส์ 

ท่ีมา : accessed July 2, 2013, available from 
http://italytravelista.com/tag/borromini/ 

 

ในจินตนาการแบบเหนือจริงของดาลีเขามกัหยิบยกเร่ืองราวของสตัว์ตา่งๆ มาเป็นแรง
บนัดาลใจสร้างสรรค์ศิลปะ และหนึง่ในรูปแบบสตัว์ท่ีมีลกัษณะประหลาดท่ีเราคุ้นตากนัก็คือช้างท่ี
มีขายืดยาวและบางเบาผิดปกติราวกับขาของสตัว์ปีกหรือแมงมมุ อนัเป็นการสะท้อนแนวคิดเร่ือง
ฐานท่ีมีความเบาราวกบัไร้น า้หนกัเม่ือเทียบกบัโครงสร้าง โดยสตัว์เหล่านีล้้วนเป็นสตัว์ประหลาดท่ี
มีลกัษณะเหนือจริงอย่างน่ามหศัจรรย์ พวกมนัอยู่ในท่วงท่าท่ีคล้ายกบัก าลงับนิขึน้ไปสูส่รวงสวรรค์ 

http://italytravelista.com/tag/borromini/
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ซึง่ก็เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของดาลีในการตอ่สู้กบัความเพ้อฝันและจินตนาการแหง่ความด่ืมด ่าอยู่
ในจกัรวาลท่ีเหนือจริง9  นอกจากนัน้ยงัปรากฎภาพช้างท่ีมีลกัษณะเช่นนีใ้นผลงานจิตรกรรม The 
Elephants, 1948 ด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 149 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Elephants, ปี ค.ศ. 1948, สีน า้มนับนผ้าใบ 

ท่ีมา: accessed December 31, 2013, available from http://stormcloudscry.wordpress. 
com/2010/07/31/my-elephant-and-i/ 

                                                             
9 Umberto Allemandi & c, Dali in the Third Dimension, 135. 



 
192 

 

 

 
 

ตารางท่ี  4 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Gold Cube Cross, Lapis Lazuli 

Cross, และ The Angel Cross กบัจิตรกรรม Corpus Hypercubus 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
The Gold Cube Cross, Lapis Lazuli Cross 
ง า น อ อ ก แ บ บ เ ม่ื อ ปี  ค .ศ .  1955 แ ล ะ 
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม  The Angel Cross ง า น
ออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1959 
 

 

 

 

ภาพท่ี 150 The Gold Cube Cross, Lapis   

Lazuli Cross และ ประตมิากรรม 
The Angel Cross                 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์   

ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

จิตรกรรม Corpus Hypercubus ปี ค.ศ. 1954 
 

 
 
ภาพท่ี 151 ซาลวาดอร์ ดาลี, Crucifixion 

(Corpus Hypercubus) 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด: 194.3 x 123.8 ซม. 
ท่ี: Metropolitan Museum of Art, 
New York City 

ท่ีมา: accessed May 18, 2013, available 
from http://www.metmuseum.org/ 
collections/search-the-collections/ 
210009107  

http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://www.metmuseum.org/%20collections/search-the-collections/%20210009107
http://www.metmuseum.org/%20collections/search-the-collections/%20210009107
http://www.metmuseum.org/%20collections/search-the-collections/%20210009107
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ตารางท่ี  4 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Gold Cube Cross, Lapis Lazuli 

Cross, และ The Angel Cross กบัจิตรกรรม Corpus Hypercubus  (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
4.1 The Gold Cube Cross เป็นงานออกแบบ
ท่ีเช่ือมโยงกับจิตรกรรม Corpus Hypercubus 
จากการน าประเด็นอนัสืบเน่ืองกับแนวคิดเร่ือง
มิติท่ี 4 ในทฤษฎีท่ีว่างและเวลาของไอน์สไตน์ 
โดยดาลีน ามาประยุกต์ ให้อยู่ในรูปไม้กางเขน
แบบไฮเปอร์คิวบ์  (Hypercube) โดยการน า
ทองค ารูปส่ีเหล่ียมมาประกอบกันให้เป็นรูป
กางเขน และวางโครงสร้างไม้กางเขนให้ประกบ
ติดกับฉากหลังท่ีเป็นเส้นรัศมีพวยพุ่งไปในทุก
ทิศทางท าจากทองค าขาวฝังเพชร เพ่ือส่ือสาร
ถึงพลงัอนัไร้ขอบเขตของพระเจ้า 
 
4.2 Lapis Lazuli Cross เป็ น งานออกแบบ
เคร่ืองประดบัท่ียงัคงรูปแบบลูกบาศก์หลากมิติ
มาประยกุต์ใช้ เพียงเปล่ียนวสัดจุากทองค าเป็น
ลาพิ ซ  ลาซู รีขัด เงา รูป ส่ี เห ล่ียมจัตุ รัสและ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าและเพิ่มกางเขนทองค าท่ีเป็นรูป
ทอ่นไม้มาประกบไว้ท่ีด้านหน้า อนัเป็นการ 

1. จิตรกรรม  Corpus Hypercubus ในปี ค .ศ . 
1954 เป็นผลงานท่ียิ่งใหญ่อีกชิน้หนึ่งซึ่งดาลี
ประยุกต์เทคนิคการวาดแบบคลาสสิกเข้ากับ
หลักวิชาการ โดยเขาให้ค าจ ากัดความว่าเป็น
การระเบิดของพระเยซูคริสต์ นิวเคลียร์ และ
ลูกบาศก์หลากมิติ  (Hypercubic) ผสานกับ
แนวคิดเก่ียวกับอภิปรัชญา อันเป็นอิทธิพลท่ี   
ดาลีได้รับมาจากบทความเร่ือง Ars Magna 
ท่ีว่าด้วยเร่ืองอภิปรัชญากบัสิ่งท่ีเหนือกว่าความ
เป็ น  3 มิ ติ ท่ี เ ขี ย น ขึ ้น โด ย  ราม อ น ด์  ยุ ย 
(Raymond Lulll, ca. 1232-1315) ผู้ เป็นทัง้นัก
วรรณกรรม นักปรัชญา  นักตรรกวิทยาและ
นกัเลน่แร่แปรธาตคุนส าคญัของคาตาลนั 
 
Corpus Hypercubus เป็นผลงานจิตรกรรมท่ี
ผสานแนวคดิทางวิทยาศาสตร์และความศรัทธา
ในศาสนาคริสต์เข้าไว้ด้วยกนั ด้วยการผสานรูป
ฟอร์มของมิตท่ีิ 4 จากทฤษฎีพืน้ท่ีวา่งและเวลา  

 

โดยความหมายค าวา่อภิปรัชญา บญัญัตโิดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหม่ืนนราธิป

พงศ์ประพันธ์ เม่ือพิจารณาตามรูปศพัท์ อภิปรัชญามาจากค าว่า “อภิ” หมายถึง ความยิ่งใหญ่ 

สูงสุด เหนือสุดและปรัชญาหมายถึงความรู้อันประเสริฐเม่ือรวมเข้าด้วยกัน  “อภิปรัชญา” จึง

หมายถึง ปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือจากการเห็นทัว่ๆ ไป หรือความรู้ท่ีอยู่นอกเหนือ

การรู้เห็นใด ๆ แตส่ามารถรู้และเข้าใจด้วยเหตผุล 
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ตารางท่ี 4 ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งเคร่ืองประดบั The Gold Cube Cross, Lapis 

Lazuli Cross, และ The Angel Cross กบัจิตรกรรม Corpus Hypercubus  (ตอ่) 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ถ่ายทอดจินตนาการถึงลกัษณะเสาไม้ท่ีใช้ตรึง
ร่างพระเยซูตามท่ีระบุไว้ในพระคัมภี ร์ และ
ประดบัด้วยทบัทิมหลงัเบีย้รูปหยดน า้จ านวน 4 
เม็ด ซึ่งจดัต าแหน่งให้ห้อยอยู่ท่ีส่วนแขนและขา
ของไม้กางแขนเพ่ือส่ือถึงเลือดและบาดแผล
จากการถกูทรมาน และส าหรับลาพิซ ลาซูรีเป็น
วสัดท่ีุดาลีมกัน ามาใช้เพ่ือส่ือความหมายถึงโลก
มนุษย์ ผลงานชิน้นีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีดาลีต้องการส่ือ
ถึงพระเยซูซึ่งเป็นผู้น าแห่งชีวิตและเส้นทางอัน
ชอบธรรมของมนษุย์ 

 
4.3 ประติมากรรม The Angel Cross ปี ค.ศ. 
1960  ไม้กางเขนเป็นสิ่งท่ีครอบง าจิตใจของดา
ลีมาตัง้แต่เด็ก เน่ืองจากครอบครัวเขาเป็น
คริสตศาสนิกชน ดาลีจึงได้เห็นภาพพระเยซู
และไม้กางเขนมาจนชินตา ทวา่เม่ือดาลีได้เข้า  

(Space and Time) ของไอน์สไตน์มาสู่แนวคิด
เร่ืองการสร้างไม้กางเขนในฟอร์มลกูบาศก์หลาก
มิติ (Hypercube)  โดยดาลีน าเสนอภาพพระ
เยซูถูกตรึงกางเขนในแบบของตัวเอง โดย
พรรณนาให้เห็นรูปลกัษณ์ของพระเยซูในทา่ทาง
ท่ีตัง้ตรงอยู่บนกางเขนซึ่งลอยอยู่ เหนือพื น้ 
ร่างกายท่ีแข็งแกร่งแสดงถึงความอดทนต่อ
ความเจ็บปวดทรมาน โดยสิ่งท่ีแตกตา่งจากงาน
รูปแบบประเพณีอย่างเห็นได้ชัดก็คือไม่มีตะปู
ตรึงท่ี ฝ่ามือและปลายเท้า ร่างของพระเยซู
ปราศจากเลือดและบาดแผล ไม่มีมงกุฎหนาม 
ไม่เห็นลักษณะสีหน้าและอารมณ์ใดๆ มีเพียง  
กาลาในรูปลกัษณ์ของผู้สงูศกัดิ์ยืนสกัการะองค์
พระคริสต์และเป็นประจกัษ์พยานแหง่ชยัชนะใน
จิตวิญญาณของพระองค์ซึ่งอยู่เหนือร่างกายท่ี
เจ็บปวด Corpus Hypercubus เป็นผลงานท่ี 

 

โดย ลกูบาศก์หลากมิตมีิลกัษณะดงันี ้

 

จดุ =0D  เส้น =1D    ส่ีเหล่ียม =2D   รูปทรงมีปริมาตร (ลกูบาศก์) = 3D   บาศก์มิตใิดๆ = 4D 

(hypercube) 
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ตารางท่ี  4 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Gold Cube Cross, Lapis Lazuli 

Cross, และ The Angel Cross กบัจิตรกรรม Corpus Hypercubus  (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ร่วมเป็นสมาชิกเซอร์เรียลิสต์ เร่ืองราวและภาพ
ท่ีคุ้ นตาเหล่านี ก็้ เห มือนจะถูกลบเลือนไป
เน่ืองจากความเช่ือมั่นและศรัทธาในศาสนา
คริสต์เป็นสิ่งท่ีสวนทางกับแนวคิดของพวก 
เซอร์เรียลิสต ์
 
กระทัง่เม่ือดาลีพ้นจากความเป็นสมาชิกก็ท าให้
เขามีความ อิสระมากขึ น้ ในการถ่ ายทอด
เร่ืองราวต่างๆ จากมุมมองศาสนาในแบบของ
เขาความสนใจในการน าประเด็นทางศาสนาได้
กลายเป็นแนวทางส าคัญ ของดาลีในช่วง
ทศวรรษท่ี 1950 เป็นต้นมา เน่ืองจากเขาเกิด
ความรู้สึกท่ีรุนแรงกับเร่ืองราวความอัศจรรย์
ต่างๆ ทางศาสนาอันท าให้เขาสนใจและเกิด
ภาพจินตนาการเร่ืองศาสนา  
 
โดยในผลงานประติมากรรม The Angel Cross 

นีด้าลีได้ผสานเร่ืองราวแห่งศรัทธาในศาสนา
คริสต์มาประยุกต์กับรูปแบบของไฮเปอร์คิวบ์
เพ่ือถ่ายทอดให้เห็นภาพของมิติท่ี 4 อนัมาจาก
อิทธิพลเร่ืองพืน้ท่ีวา่งและเวลาของไอน์สไตน์ 
 

 
 
ภาพท่ี 152 ซาลวาดอร์ ดาลี, Christ of Saint 

John of the Cross, ค .ศ . 1951, 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด: 205.0 x 116.0 ซม., 
ท่ี : Kelvingrove Art Gallery and 
Museum, Glasgow, Scotland 

ท่ีมา: accessed January 5, 2014, available 
from http://bibleartists.files. Wordpress. 
com/2011/03/12b-dali_christofstjohnofthe 
cross 1951.jpg 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvingrove_Art_Gallery_and_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvingrove_Art_Gallery_and_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow
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ตารางท่ี  4 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Gold Cube Cross, Lapis Lazuli 

Cross, และ The Angel Cross กบัจิตรกรรม Corpus Hypercubus  (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
 

 
 
ภาพท่ี 153 ประตมิากรรม The Angel Cross  

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

โดยในการสร้างสรรค์ชิน้งาน ดาลีออกแบบ
โครงสร้างด้วยมุมมองท่ีแตกต่าง โดยให้เป็นรูป
กางเขนขนาดใหญ่และใช้โครงเส้นรูปส่ีเหล่ียมท่ี
ไม่ทึบตนัมาต่อกัน จึงมีผลท าให้ชิน้งานดูโปร่ง
และสง่างาม โดยเป็นผลงานชิน้แรกท่ีดาลีได้ 

ผ ส า น แ น ว คิ ด ข อ ง ง า น จิ ต ร ก ร ร ม กั บ
ประติมากรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งดาลีได้ให้สีท่ีร่าง
ของพระเยซู ด้วยสีน า้มันและอ าพัน เหลว 
ผลงานชิน้นีจ้ึงเป็นการออกแบบภายใต้แนวคิด
แบบประเพณีและแนวคดิสมยัใหมไ่ว้ด้วยกนั  

ต่อยอดมาจากงานจิตรกรรมอันมี ท่ีมาจาก
ค ว า ม ศ รั ท ธ า ใ น ศ า ส น า ค ริ ส ต์ นิ ก า ย
โรมันคาทอลิกท่ีช่ือ Christ of St. John of the 
Cross ปี ค.ศ. 1951 ซึ่งเป็นผลงานท่ีน าเสนอ
มมุมองเร่ืองความเสียสละของพระคริสต์ Christ 
of Saint John of the Cross พ รรณ นาภ าพ
พระเยซูท่ีถกูตรึงอยู่บนไม้กางเขน ในบรรยากาศ
ท่ีท้องฟ้าสีเข้มสะท้อนอยู่ในผืนน า้ สถานท่ีซึ่งมี
ชาวประมงยืนอยู่ข้างเรือหาปลา  โดยน าเสนอ
มุมมองท่ีแตกต่างด้วยการถ่ายทอดภาพท่ีมอง
ลงมาจากเบือ้งบน 
 
ซึ่งมุมมองลกัษณะนีเ้ป็นสิ่งท่ีดาลีได้รับอิทธิพล
มาจากภาพวาดในสมัยศตวรรษท่ี  16 ของ
นกับุญในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกช่ือ 
Saint John of the Cross ผู้ ได้ รับมโนภาพว่า
เห็นพระเยซูคริสต์ท่ีถกูตรึงอยู่บนไม้กางเขนจาก
มุมมองด้านบน และภาพดังกล่าวสร้างความ
ประทับใจให้กับดาลีเป็นอย่างมากตัง้แต่ครัง้
แรกท่ีเห็นและเม่ือมาอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา
ดาลีก็เคยฝันเห็นภาพพระคริสต์ในมมุมองเช่นนี ้
แตกตา่งกนัเพียงภมูิประเทศคือท่ีปอร์ตยีกตั 
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ตารางท่ี  4 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Gold Cube Cross, Lapis Lazuli 

Cross, และ The Angel Cross กบัจิตรกรรม Corpus Hypercubus  (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
โดยรูปแบบการสร้างสรรค์โครงสร้างรูปทรง
เรขาคณิตรูปสามเหล่ียมและวงกลมนีเ้ป็นสิ่งท่ี
ดาลีได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของปาโชลี 
(Fra Luca Bartolomeo de Pacioli ห รื อ  
Paccioli or Paciolo - 1445–1517 เ ป็ น นั ก
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  แ ล ะ พ ร ะ  Franciscanใ น
ค ริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิ ก  ผู้ เคย
ร่วมงานกับ Leonardo da Vinci) จากหนังสือ 
De divina proportione (สัดส่วนแห่งเทพ ) ซึ่ง
เป็นหนังสือท่ีเก่ียวกับหลักคณิตศาสตร์ในงาน
สถาปัตย์ รวมถึงเร่ือง Golden Ratio ซึ่งวาด
ภ าพ ป ระกอบ โดย  Leonardo da Vinci ซึ่ ง
น ามาใช้ในการสร้างฟอร์มไม้กางเขนท่ีประกอบ
เป็นรูปสามเหล่ียมสัญลักษณ์ของตรีเอกภาพ
ศักดิ์สิทธ์ิ (Holy Trinity) อันเป็นสภาวะท่ีพระ
เจ้ามีพระองค์เดียวเป็นเอกภาพ แต่แบ่งเป็น
สามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร (เช่ือว่า
เกิดเป็นพระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ)
โดยมีศีรษะของพระคริสต์ก่อก าเนิดรูปวงกลม
ภายในรูปสามเหล่ียม การอยู่ในต าแหน่งจุด
ศูนย์กลางหมายความถึงทุกสิ่ งทุกอย่างใน
จกัรวาล 

ดินแดนอัน เป็ น บ้ าน เกิดดาลีจึ ง ไ ด้น าม า
ถ่ายทอดสู่ภาพพระเยซูผู้ เป่ียมด้วยจิตวิญญาณ 
โดยไม่มีตะปูตอกตรึงกับไม้กางเขนแต่แทนท่ี
ด้วยท่าทางฝืนรัง้ร่างท่ีจะตกลงมา และเป็น
ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จสมความตัง้ใจของ  
ดาลี จากความต้องการท่ีจะเห็นภาพของพระ
เยซูผู้ งดงามและสงบนิ่ง ผลงานชิน้นีย้งัสะท้อน
ภาพท่ีราวกับความฝันแบบเซอร์เรียลิสต์ จาก
มุมมองท่ีอยู่ เบื อ้งบนกับฉากวิวทิวทัศน์อัน
สมจริงท่ีอยูด้่านลา่ง 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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ภาพวาด Christ, Crucified ของ St. John ราวปี ค.ศ. 1550 ซึ่งปัจจุบนัได้รับการเก็บ
รักษาไว้ท่ี Convent of Encarnación ท่ี อาบีล่า (Avila) ประเทศสเปน ซึ่งให้แรงบนัดาลใจกบัดาลี
ในการสร้างสรรค์ผลงาน Christ of Saint John of the Cross 
 

 
 
ภาพท่ี 154 ภาพวาด Christ, Crucified ของ St. John (ค.ศ. 1542-1591) ซึง่เป็นนกับญุคนส าคญั

ในประวตัศิาสตร์ท่านหนึง่ส าหรับคริสตศาสนิกชนราวปี ค.ศ. 1550 ซึง่ถ่ายทอดมมุมอง
จากเบือ้งบนท่ีให้แรงบนัดาลใจกบัดาลีในการสร้างสรรค์ผลงาน Christ of Saint John 
of the Cross 

ท่ีมา: accessed May 14, 2013, available from http://www.enlightened-spirituality.org/ 
John_of_the_Cross.html 
 

การถ่ายทอดผลงานในลักษณะท่ีแสดงถึงความเล่ือมใส ศรัทธาเช่นนีมี้ท่ีมาอัน
สืบเน่ืองจากสเปนเป็นชาตท่ีิเคร่งครัดในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ท าให้ศลิปินหลายคนใน
สเปนนิยมน าเสนอเร่ืองราวของพระเยซูคริสต์ในมุมมองของตวัเอง โดยเฉพาะภาพพระเยซูท่ีถูก
ตรึงอยู่บนไม้กางเขน ซึ่งจะเห็นแนวทางท่ีเช่นนีสื้บทอดและให้อิทธิพลซึ่งกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี 
เวลาซเควซ (Velazquez) และ โกยา (Goya) เป็นศิลปินท่ีให้อิทธิพลส าคญักับแนวทางสร้างสรรค์
ศลิปะในรูปแบบนีข้องดาลี 

 

http://www.enlightened-spirituality.org/%20John_of_the_Cross.html
http://www.enlightened-spirituality.org/%20John_of_the_Cross.html
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ภาพท่ี 155 ดเิอโก้ เวลาซเควซ (Diego Velazquez), Christ on the Cross, c. 1632 

เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด: 250 x 170 ซม.  
ท่ี: Museo del Prado, Madrid, Spain 

ท่ีมา: accessed Jan 12, 2014, available from http://www.trinitychurchashland.org/words- 
christ-meditations-hope-affliction/christ-on-the-cross-by-diego-velazquez-1632/ 
 

http://www.trinitychurchashland.org/words-christ-meditations-hope-affliction/christ-on-the-cross-by-diego-velazquez-1632/
http://www.trinitychurchashland.org/words-%20christ-meditations-hope-affliction/christ-on-the-cross-by-diego-velazquez-1632/
http://www.trinitychurchashland.org/words-%20christ-meditations-hope-affliction/christ-on-the-cross-by-diego-velazquez-1632/
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ตารางท่ี 5 ความเช่ือมโยงกนัระหว่าง เคร่ืองประดับ The Persistence of Memory กบัจิตรกรรม 
The Persistence of Memory 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
เคร่ืองประดบั The Persistence of 

Memory งานออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1949 
 

 
 

ภาพท่ี 156 ซาลวาดอร์ ดาลี, The 
Persistence of Memory 

ท่ีมา: accessed July 7, 2014, available 
from http://www.salvador-dali.Org/ 
museus/espai-joies/collection/50/the-
persistence-of-memory 
 

จิตรกรรม The Persistence of Memory ปี ค.ศ. 
1931 
 

 
 
ภาพท่ี 157 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Persistence of 

Memory 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด: 24.1 x 33.0 ซม. 
ท่ี: Museum of Modern Art, New 
York, USA 

ท่ีมา: accessed January 15, 2014, available 
from http://www.wikipaintings.org/en/ 
salvador-dali/the-persistence-of-memory-
1931#supersized-artistPaintings-221654  

 

http://www.salvador-dali.org/%20museus/espai-joies/collection
http://www.salvador-dali.org/%20museus/espai-joies/collection
http://www.wikipaintings.org/en/%20salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931#supersized-artistPaintings-221654
http://www.wikipaintings.org/en/%20salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931#supersized-artistPaintings-221654
http://www.wikipaintings.org/en/%20salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931#supersized-artistPaintings-221654
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ตารางท่ี 5 ความเช่ือมโยงกนัระหว่าง เคร่ืองประดับ The Persistence of Memory กบัจิตรกรรม 
The Persistence of Memory (ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
เคร่ืองประดับ The Persistence of Memory 
ในปี  ค .ศ . 1949 เป็นผลงาน ท่ี เช่ือม โยงกับ
จิตรกรรม  The Persistence of Memory ในปี 
ค.ศ. 1931 อันเป็นแนวคิดท่ีดาลีได้รับอิทธิพล
จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ 
เร่ืองความสัมพันธ์กันของเวลากับพืน้ท่ีว่างใน

อวกาศและความล่ืนไหลของเวลา ท่ีพิสูจน์ว่า
เวลาในแต่ละท่ีของจักรวาลไม่เท่ากันโดยแปร
ผนัไปตามความสมัพนัธ์ระหวา่งอวกาศและแรง
โน้มถ่ วง ซึ่ งกลาย เป็นทฤษ ฎีพลิก โลกใน
ช่วงเวลานัน้เน่ืองจากหักล้างกับความเช่ือเดิม
ท่ีว่าเวลาคงท่ี และแนวคิดในทฤษฎีดงักล่าวได้
ให้อิทธิพลกับดาลีในประเด็นเร่ือง  “เวลาไม่
คงท่ี” รวมทัง้สจัธรรมเร่ืองสรรพสิ่งเปล่ียนแปลง
ไปตามเวลา 

ซึ่งดาลีได้น ารูปแบบนาฬิกาเหลวท่ีพาดอยู่บน
ก่ิงมะกอกจากในจิตรกรรมดงักล่าวมาถ่ายทอด
เป็นชิน้งานเคร่ืองประดับ  โดยนาฬิกาเหลว
ยังคงมาสะท้อนแนวคิด เร่ืองเวลาไม่คง ท่ี 
ในขณะท่ีรูปลักษณ์ของก่ิงก้านสาขาของต้น
มะกอก ดาลีได้ปรับให้มีมิติและพืน้ผิวท่ีเพิ่ม
มากขึน้ รวมถึงการเสริมรายละเอียดของใบ 

The Persistence of Memory ในปี ค.ศ. 1931 

เป็นงานจิตรกรรมท่ีแสดงให้เห็นอิทธิพลของ 
ไอน์สไตน์ท่ีมีต่อดาลีจากแนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีว่าง
แ ล ะ เว ล า  (Space and Time) ใ น ท ฤ ษ ฎี 
สั ม พั ท ธ ภ า พ ทั่ ว ไ ป  (General Theory of 
Relativity) และความพยายามในการคิดค้น
รูปทรงต่างๆ เพ่ือส่ือแนวคิดและทฤษฎีท่ีเขา
สนใจโดยเข้าสู่กระบวนการตีความค าว่า “พืน้ท่ี
ว่างและเวลา” กระทั่งสังเคราะห์ออกมาสู่
รูปลกัษณ์ท่ีหลอมเหลวอนัเป็นประเด็นหลกัของ
แนวคิดนี ้โดยมีท่ีมาจากจินตนาการท่ีเกิดขึน้ใน
ขณะท่ีดาลีเฝ้าดูชิน้ส่วนเนยแข็งคามองแบร์ 
(Camembert) ซึ่งเป็นเนยแข็งฝร่ังเศสชนิดนุ่ม
พิเศษ ท่ีเส่ือมสภาพกลายเป็นแผ่นท่ีแผ่กว้าง
เม่ือตัง้ทิง้ไว้และต้องแสงแดด การหลอมเหลวไม่
คงรูปจึงท าให้ดาลีเกิดมุมมองเร่ืองระยะเวลามี
ความสัมพัน ธ์กับ รูปร่างท่ีหลอมละลายซึ่ง
เปรียบได้กบัเร่ืองเวลาไมค่งท่ี 
 
The Persistence to Memory เป็นผลงานช่วง
ต้นของการเร่ิมปรับตวัสูแ่นวทางเซอเรียลิสต์ ซึ่ง
ดาลียังคงไว้ซึ่งลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ท่ี
เหมือนจริงในบรรยากาศแบบเหนือจริงและท า  
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ตารางท่ี 5 ความเช่ือมโยงกนัระหว่าง เคร่ืองประดับ The Persistence of Memory กบัจิตรกรรม 
The Persistence of Memory (ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
มะกอกซึ่งไม่ปรากฎในงานจิตรกรรมเข้าไปใน
ชิ น้งานเคร่ืองประดับ และในการถ่ายทอด
จินตนาการภาพนาฬิกาเหลวจากจิตรกรรมให้
เป็นเคร่ืองประดบันัน้ ดาลีได้ใช้เทคนิคการลงยา
สีด าท่ีตัวเลขของนาฬิกา บนชิน้งานท่ีท าจาก
ทองค า ในขณะท่ีตวันาฬิกาเป็นระบบกลไกของ 
Jaeger-le Coultre 426 และเสริมด้วยการฝัง
เพชรแบบจิกไข่ปลาไว้บนหน้าปัดนาฬิกาท่ีช่วย
เพิ่มความระยิบระยบัให้กบัชิน้งาน 
 

 

 

ภาพท่ี 158 เคร่ืองประดับ The Persistence 
of Memory 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี 
ฟิกเูรส, สเปน 

ให้เกิดความรู้สึกท่ีขัดแย้งอันเป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่งของเขา โดยมีการประยุกต์ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของฟรอยด์ เข้าสู่กระบวนการทาง
ความคิดในการตีความรูปร่างสิ่งต่างๆ ให้มี 
ลกัษณะผิดจากธรรมชาติด้วยวิธีพารานอยแอค 
-คริติคอล โดยเม่ือผสานกบัปรัชญาท่ีดาลีได้รับ
เร่ืองความไม่เท่ียงนัน่คือ “สรรพสิ่งเปล่ียนผนัไป
ต าม ก า ล ” รู ป ร่ า ง แ ล ะ เว ล า เป็ น สิ่ ง ท่ี มี
ความสมัพนัธ์กันอนัน ามาสู่แนวทางสร้างสรรค์
รูปนาฬิกาเหลว 
 
ซึ่งเป็นการหลอมรวมแนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีว่างและ
เวลาให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างสมบูรณ์  จาก
ความมุ่งมั่นตัง้ใจของดาลีในการสะท้อนภาพ
ของเวลาในท่ามกลางพืน้ท่ีว่าง เขาจึงพยายาม
ศึกษาเร่ืองทัศนียวิทยาอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิด
มิติท่ีสอดรับกับประเด็นหลักในภาพ  นั่นคือ
ความอ่อนนุ่มและหลอมเหลวซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่มี
รูปร่างแน่นอน เพ่ือใช้ส่ือสารถึงสิ่งท่ีแปรผันไป
ตามกาล  ส าหรับดาลีแล้วเวลาไม่คงท่ี “เวลา
เป็นภาพลวงตา” ซึ่งแตกตา่งจากความทรงจ าท่ี
ยงัคงอยูแ่ม้วา่เวลาจะผา่นหรือเปล่ียนแปลงไป  
 



 
203 

 

 

 
 

โดยในการวิเคราะห์ผลงาน The persistence of Memory มีรายละเอียดดังนี ้
 
ภาพภูมิประเทศ 
ในภาพ The Persistence of Memory จะเห็นภาพทิวทศัน์ท่ีมีเส้นขอบฟ้าสงูและผืน

ทะเลท่ีทอดยาวสุดสายตา แสงสว่างในช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์ก าลังจะลับขอบฟ้าและหน้าผา
ขรุขระทางด้านขวาดาลีน าเสนอภาพธรรมชาติท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน การหยุดนิ่งจากความ
เคล่ือนไหวท่ีฉับพลนัส่ือถึงความรู้สึกของความเป็นอมตะ ภาพภูมิประเทศกบัองค์ประกอบภาพท่ี
แห้งแล้ง บรรยากาศเงียบสงบทา่มกลางความเวิง้ว้างท่ีซึง่เวลาและความทรงจ ายงัคงอยู่10 

 
ภาพภมูิทศัน์ในผลงาน The Persistence of Memory มีท่ีมาจากภาพประกอบใน

ผลงานตา่งๆ ของดาลีดงัตอ่ไปนี:้-  

 
 

ภาพท่ี 159 ซาลวาดอร์ ดาลี, Shades of Night Descending, ปี ค.ศ. 1931 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 61.0 x 49.8 ซม., ท่ี: Salvador Dali Museum, St. 
Petersburg, Florida, USA 

ท่ีมา: accessed July 15, 2013, available from http://www.edali.org/shades-of-night-
descending.jsp 
 

                                                             
10 Fundacio Gala-Salvador Dali, The Persistence of Memory, Third edition, 

(Figueres: DAS Edicions, 2011), 28. 

http://www.edali.org/shades-of-night-descending.jsp
http://www.edali.org/shades-of-night-descending.jsp
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ภาพท่ี 160 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Sense of Speed, ปี ค.ศ. 1931 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ท่ี: Gala – Salvador Dali Foundation, Figueres, Spain 

ท่ีมา: accessed July 15, 2013, available http://www.wikipaintings.org/en/salvador-
dali/the-sense-of-speed 
 

 
 
ภาพท่ี 161 ซาลวาดอร์ ดาลี, On the Seashore, ปี ค.ศ. 1931 
ท่ีมา: accessed July 15, 2013, available http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/on-
the-seashore 

http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/the-sense-of-speed
http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/the-sense-of-speed
http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/on-the-seashore
http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/on-the-seashore
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โดยผลงานต่างๆ ของดาลีท่ีสร้างสรรค์ขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ ท่ี 1930 มักจะมี
องค์ประกอบเช่นนีอ้ย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นภาพท้องทะเล โขดหินท่ีแคป เด เครอุส ก้อนกรวด
เล็กๆ สีขาว และก่ิงมะกอก ซึ่งภาพภูมิประเทศแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีส าคญักับวิถีทางศิลปะของดาลี
มาตัง้แต่ต้น โดยผลงานในช่วงปลายปี ค.ศ. 1930 ถึงต้นปี ค.ศ. 1931 ดาลีเร่ิมวาดภาพท่ีไกลสุด
สายตา โขดหินท่ีแคป เด เครอุส ท้องทะเลสีฟ้าและแสงท่ีพิเศษงดงามของดินแดนเอมปอร์ดา ซึ่ง
รายล้อมด้วยเนินเขาแห่งเทือกอัลแบเรส (Alberes) เร่ือยมาจนรวมถึงอ่าวท่ีกาดาเกส ดินแดนท่ี
แสนพิเศษแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีเพียงไมก่ี่แห่ง ซึง่เป็นทัง้ความจริงและความฝันอนัสงูสง่และสวรรค์อนั
ลกึลบัของดาลีณ ดินแดนแห่งนีจ้ึงเป็นท่ีมาแหง่แรงบนัดาลใจท่ียัง่ยืน สถานท่ีเพียงแหง่เดียวในโลก
ท่ีเขาหลงรัก 
 

ความเป็นอมตะ 
ส าหรับดาลีภาพภูมิประเทศท่ีปอร์ตยีกัตเป็นสิ่งท่ีตราตรึงอยู่ในความทรงจ าและเป็น

สิ่งท่ีคงอยู่นิ รันดร์ ซึ่งตรงข้ามกับเวลาหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่ใช่สิ่งท่ียืนยงมีชีวิตอยู่ชั่ว
ระยะเวลาหนึง่และต้องตาย ซึง่ดาลีได้แสดงให้เห็นในภาพใบหน้าท่ีหลบัไหล 

 

 
รายละเอียดองค์ประกอบภาพนาฬิกาและเวลาที่หลอมละลาย 

ดาลีเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “ความนิ่มเหลว” ของนาฬิกากับ “ความ
แข็งแกร่ง” ท่ีแสดงอยู่ในองค์ประกอบท่ีคงทนถาวร เช่น ก้อนหินและโต๊ะเพ่ือเน้นความรู้สึกเร่ือง 
สมัพทัธภาพของเวลา ในภาพภูมิประเทศจะเห็นนาฬิกาพกท่ีนิ่มเหลว 3 เรือนและอีก 1 เรือนอยูใ่น
สภาพปกติซึ่งให้นยัมากมาย  นาฬิกาเหลวเรือนหนึ่งแขวนอยู่บนก่ิงมะกอก นาฬิกาอีกเรือนท่ีบิด
เบีย้วผิดรูปวางพาดอยู่บนรูปร่าง ซึ่งดไูม่มีตวัตนท่ีชดัเจนเหมือนนอนหลบัไม่รับรู้เร่ืองใด ในขณะท่ี
นาฬิกาเรือนสดุท้ายแขวนอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ท่ีอยู่ด้านซ้ายมือ การวาดภาพเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา
แตล่ะเรือนก็แตกต่างกันไป โดยดาลีแนะให้เห็นสมัพทัธภาพทางความคิดเร่ืองเวลา สิ่งท่ีแตกตา่ง
จากนาฬิกาเรือนอ่ืนๆ คือนาฬิกาเรือนท่ี 4 ซึง่เต็มไปด้วยมดและวางคว ่าหน้าอยูน่ัน้ยงัยืนหยดัคงรูป
ไมเ่ปล่ียนแปลง11 

                                                             
11 Ibid., 29. 
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รายละเอียดขององค์ประกอบภาพเหมือนของตัวศิลปิน (The self – portrait) 
ภาพใบหน้าท่ีหลบัอยูก่ลางภาพ สนันิษฐานวา่เป็นภาพเหมือนของดาลีรูปแบบหนึง่ซึ่ง

คล้ายกับภาพ self-portrait อ่ืนๆ ของเขาในเวลานัน้ โดยเฉพาะในผลงานภาพเขียนสีน า้มนั The 
Great Masturbator ปี ค.ศ. 1929 ซึ่งดาลีวาดภาพแทนตวัเขาในลกัษณะก้อนหินท่ีแคป เด เครอสุ 
12 เป็นรูปศีรษะขนาดใหญ่ท่ีซีดราวกบัขีผ้ึง้ แก้มสีชมพูระเร่ือ ขนตายาว และจมกูอนัโดดเด่นท่ีปัก
อยู่เหนือพืน้ เป็นใบหน้าท่ีไม่มีปาก และ ณ ต าแหน่งนีมี้ตั๊กแตนตัวใหญ่ยักษ์เกาะอยู่ ท้องของ
ตัก๊แตนเนา่เป่ือยเตม็ไปด้วยฝงูมด มดหลายตวัเดินขวกัไขวส่วนกนัไปมาตรงบริเวณท่ีวา่งซึ่งควรจะ
เตมิเตม็ให้เป็นปาก บนใบหน้าท่ีดทูกุข์ทรมาน13 

 

 

 

ภาพท่ี 162 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพศีรษะในผลงาน The Great Masturbator ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็น
ภาพเหมือนของตวัดาลี, ปี ค.ศ.1929 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 110.0 ×150.0 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีพิพิธภณัฑ์หอศลิป์แหง่ชาติ เรอินา โซเฟีย, 
มาดริด, สเปน 

                                                             
12 แคป เด เครอสุ เป็นคาบสมทุรและแหลม ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

แคว้นคาตาลนัในเขตเทศบาลของกาดาเกส โดยมีเมืองใหญ่ท่ีใกล้ท่ีสดุคือฟิกเูรส ซึง่เป็นเมืองหลวง
ของเอ็มปอร์ดาตอนบนและเป็นบ้านเกิดของดาลี 

13 Fundacio Gala-Salvador Dali, the Persistence of Memory, 30. 
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ภาพท่ี 163 ก้อนหินท่ีตัง้อยู่ท่ีส่วนเว้าตามแนวผากเูยโร (Culleró) ในแคป เด เครอุส ซึ่งให้อิทธิพล
กบัดาลีในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีช่ือเสียง The Great Masturbator 

ท่ีมา: accessed July 18, 2013, available from http://www.visitcadaques.org/?lang=uk 
&sec=natura 
 

มด 
มดในความหมายของดาลีหมายถึงการผุพงั เน่าเป่ือย ย่อยสลาย การเส่ือมและการ

เปล่ียนแปลงดาลีเห็นภาพฝงูมดท่ีรุมกดัทึง้สตัว์ใหญ่อย่างหิวกระหายและสามารถท าให้หมดไปได้
อย่างรวดเร็วและสิ่งท่ีค้นพบนีเ้ป็นสิ่งท่ีจบัใจดาลีจากความคิดท่ีว่าแมลงตวัเล็กๆ สามารถท าลาย
สตัว์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าได้ มดจึงเป็นสิ่งท่ีปรากฏอยู่ในผลงานส าคญัหลายชิน้ของเขาดงันัน้มดใน
ทศันะของดาลีจึงเป็นสิ่งท่ีท าให้ได้ตระหนกัถึงสจัธรรมสากลท่ีว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีวันสิน้สุด 
สรรพสิ่งล้วนผันแปรเปล่ียนสภาพไปตามเวลา 
 

 

รูปแบบและเทคนิค 
The Persistence of Memory เป็นผลงานภาพเขียนสีน า้มันบนผ้าใบผืนเล็ก ซึ่งเป็น

ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัในเร่ืองเทคนิคท่ีพิถีพิถันของเขา นอกจากนัน้ผลงานชิน้นีย้ังแสดงให้เห็นถึง
วิธีการท่ีเป็นรูปแบบซึ่งดาลีใช้ในช่วงเวลาการท างานเซอร์เรียลิสต์ ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีถูกต้อง
แม่นย าเหมือนรูปถ่ายในผลงาน The Persistence of Memory ของดาลีเกิดจากความต้องการ
สร้างภาพตวัแทนท่ีชดัเจนในการถ่ายทอดมมุมองแบบเซอร์เรียลิสต์ 

http://www.visitcadaques.org/?lang=uk%20&sec=natura
http://www.visitcadaques.org/?lang=uk%20&sec=natura
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สีและองค์ประกอบภาพ 
ในผลงาน “The Persistence of Memory”ดาลีให้สีโทนฟ้าเข้ม สีเหลือง และสีเหลือง

น า้ตาลท่ีดูกระจ่างใสและให้แสงสว่างกับเงาท่ีทอดยาว สร้างบรรยากาศสงบนิ่งซึ่งรับรู้ได้จาก
สภาพแสงสีทอง ณ ชว่งเวลาท่ีดวงอาทิตก าลงัจะลบัขอบฟ้า 

องค์ประกอบภาพ “The Persistence of Memory” ตัง้อยู่ในแนวเส้นทแยงมุมจาก
ทางซ้ายขึน้ไปทางขวาท าให้เกิดดลุยภาพอนัสมบูรณ์ ทัง้ทางด้านซ้ายท่ีนาฬิกาเหลววางพาดอยู่
และด้านขวาซึ่งโขดหินผาถูกทาบทอด้วยแสงสีทองอนัสว่างเจิดจ้า น า้หนกัขององค์ประกอบภาพ
ของฉากหน้าด้านซ้าย (ซึ่งมีนาฬิกาเหลว โต๊ะ และต้นมะกอก) ท าให้เกิดดลุยภาพ ด้วยการใช้พลงั
แหง่แสงสีทองท่ีทาบทบัแนวโขดหินผาซึง่เป็นฉากหลงัทางด้านขวา 

รูปใบหน้าในบริเวณกลางภาพท าให้เส้นทแยงมมุดชูดัเจนมากย่ิงขึน้ แนวเส้นทแยงมมุ
ท่ีวิ่งขึน้ไปนัน้เกิดจากเส้นทศันียวิทยา โดยการใช้โต๊ะเป็นเส้นน าสายตาไปสูน่าฬิกาท่ีแขวนบนก่ิงไม้ 
ก่ิงมะกอกท่ีไร้ใบช่วยดงึสายตาท่ีจะวิ่งหายไปในท้องฟ้า เช่นเดียวกันกบัการชีมื้อซึ่งท าให้ดงึความ
สนใจกลบัมาท่ีโขดหินผาซึ่งถูกอาบแสง ณ ช่วงเวลาท่ีดวงอาทิตย์ก าลงัจะลบัขอบฟ้า การท างาน
ในลกัษณะนีส้่งผลให้สายตาวิ่งเป็นวงกลม โดยเม่ือมองดตูามแนวเส้นหินผาซึง่วิ่งกลบัมายงัศีรษะ
ท่ีนอนอยูแ่ละน ากลบัมาสูน่าฬิกาท่ีอยูท่างด้านหน้า14 

 

 

 
ภาพท่ี 164 ภาพกราฟฟิคแสดงลกัษณะเส้นน าสายตาในผลงาน The Persistence of Memory 
ท่ีมา: Fundacio Gala-Salvador Dali, The Persistence of Memory, 34. 

                                                             
14 Ibid., 34. 
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ตารางท่ี  6 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Eye of Time กับจิตรกรรม  The 

Persistence of Memory และจิตรกรรม The Eye 

 
เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

เค ร่ื อ ง ป ร ะ ดั บ  The Eye of Time ง า น
ออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1949 
 

 
 

ภาพท่ี  165 ซาลวาดอร์ ดาลี , The Eye of 
Time 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

เค ร่ืองประดับ  The Eye of Time เป็นงาน
ออกแบบท่ีดาลียังคงน าประเด็นเร่ืองเวลามา
ใช้ในการสร้างสรรค์ โดยมีท่ีมากจากรูปลกัษณ์
ของนาฬิกาท่ีหลอมละลายในผลงานจิตรกรรม 
The Persistence of Memory ใ น ปี  ค .ศ . 
1931 เวลาเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของดาลี 

จิตรกรรม The Eye ปี ค.ศ. 1945 

 

 
 
ภาพท่ี 166 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Eye 

ผลงานท่ีดาลีสร้างสรรค์ด้วยแนวคิด
แบบ 3 มิต ิ

ท่ีมา: accessed October 21, 2013, available 
from http://bigthink.com/hybrid-reality/is-
reality-real 
 

ผลงานจิตรกรรม The Eye ในปี ค.ศ. 1945 เป็น
ผล งาน ท่ี ดา ลี วาดไว้ เพ่ื อป ระกอบฉากใน
ภาพยนตร์เร่ือง “Spellbound” ปี ค.ศ. 1945 ซึ่ง
เป็นภาพยนตร์แนวจิตวิทยาระทึกขวัญท่ีก ากับ
โดยอลัเฟรด ฮิตช์คอก (Alfred Hitchcock) 

 

http://bigthink.com/hybrid-reality/is-reality-real
http://bigthink.com/hybrid-reality/is-reality-real
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ตารางท่ี  6 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Eye of Time กับจิตรกรรม  The 

Persistence of Memory และจิตรกรรม The Eye (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
อันเป็นอิทธิพลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
ของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ จากแนวคิดเร่ือง เวลา

ไม่คงที่  ซึ่งแตกต่างกับความทรงจ านั่นคือ
ส าหรับดาลีแล้วความทรงจ าจะยังคงอยู่แม้
เวลาจะเปล่ียนไป  แนวคิดเร่ืองเวลาจึงเป็น
ความมหศัจรรย์ในความคิดของดาลี  ในขณะ
ท่ีดวงตาก็ท าให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆ ในแง่มุมท่ี
แตกตา่งกนัไป 
 
โดยในการออกแบบชิน้งาน ดาลีได้น าประเด็น
เร่ืองเวลามาผสานกบัโครงสร้างรูปดวงตาอนัมี
ท่ีจากผลงานจิตรกรรม The Eye โดยดาลีน า
โครงสร้างรูปดวงตามาประกอบกบันาฬิกาเพ่ือ
ส่ือแนวคิดเร่ืองเวลากับความทรงจ า เน่ืองจาก
ในการรับรู้ประสบการณ์ของมนุษย์ต้องผ่าน
เง่ือนไขของเวลา เคร่ืองประดับ “The Eye of 
Time” จึงเป็นผลงานท่ีดาลีต้องการบอกเล่า
ประเด็นเร่ืองเวลาท่ีว่า “ไม่มีใครหนีพ้นจาก
กาลเวลา ทุกคนเห็นอดีตและอนาคตผ่าน
ดวงตา” 
 

Spellbound เป็นภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ
เร่ืองราวทางจิตวิทยากับความทรงจ าในอดีต 
บอกเล่าเร่ืองราวของจิตแพทย์หญิงท่ีพยายาม  
ช่วยเหลือชายคนรักจากเหตกุารณ์สะเทือนใจใน
วัยเยาว์จากอุบัติเหตุท่ีเขาไม่เจตนาและยังคง
ตามหลอกหลอนอยู่ในจิตใต้ส านึก โดยภาพ The 
Eye ได้ใช้เป็นภาพประกอบในความฝันท่ีหลอก
หลอนตามโครงเร่ืองในภาพยนตร์ 
 

The Eye เป็นผลงานท่ีดาลีต้องการส่ือถึงเร่ือง
การรับรู้ของมนษุย์ ท่ีเร่ิมต้นจากการมองเห็นผ่าน
ดวงตาเข้าสู่ระบบประมวลผลของสมองซึ่งเป็น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระทัง่น ามาซึ่งบทสรุป
ของวตัถุหรือสิ่งท่ีเห็นท่ีเรียกว่าประสบการณ์ ซึ่ง
สัมพันธ์กับภูมิหลังและวัฒนธรรมอันเป็นท่ีมา
และพืน้ฐานของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสบการณ์แรกท่ีรับรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
ท่ียงัคงได้รับรู้อยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะช่วงเวลาของ
ชีวิตอีกด้วย 
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ตารางท่ี  6 ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ  The Eye of Time กับจิตรกรรม  The 

Persistence of Memory และจิตรกรรม The Eye (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
นอกจากนัน้ผลงานชิน้ นีย้ังสะท้อนให้เห็น
แนวคิดจากทฤษฏีเซอร์เรียลิสต์ในการรวม 
ภาพความจริงกับภาพจินตนาการเข้าด้วยกัน
ระหว่างภาพดวงตากับนาฬิกา โดยสะท้อน
มมุมองแบบสองนยั รวมถึงการน าแนวคิดจาก
ทฤษฎีใหม่ ท่ีหัก ล้างกับความเช่ือเดิม มา
ประยุกต์ในผลงานจนเกิดเป็นภาพในมุมมอง
ใหม่อันเปรียบได้กับการแสวงหาหนทางท่ีจะ
ท าให้มนุษย์บรรลุถึงความรู้และเสรีภาพโดย
สมบูรณ์ ซึ่ง เป็นเป้าหมายในการแสวงหา
คณุคา่แหง่ชีวิตของพวกเซอร์เรียลิสต์ 
 
ในรายละเอียดของชิน้งาน จากโครงสร้างรูป
ดวงตาในผลงาน  The Eye ดาลีออกแบบ
นาฬิการูปทรงกลมและใช้เทคนิคการลงยาสี 
ในการให้รายละเอียดของดวงตา โดยมีการ
ออกแบบท่อน า้ตาท่ีบริเวณหัวตาให้ดูสมจริง
ด้วยการใช้ทับทิมเจียระไนหลังเบี ย้รูปทรง
พิเศษ ซึ่งช่วยให้ผลงานมีสีสันและท่ีน่าสนใจ
ยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ยงัได้เสริมรายละเอียดของ
หยดน า้ตาท่ีบริเวณหัวตา เพ่ือส่ือถึงความ
โศกเศร้าท่ีทกุคนต้องพบเจอบนเส้นทางชีวิตใน
แตล่ะชว่งเวลา 

และน่ีคือมุมมองดาลีในเร่ืองการรับรู้ความจริง
ผ่านดวงตาของคนซึ่งอาจแตกต่างกันไป  อัน
น ามาสู่แนวคิดท่ีว่า “เม่ือการรับรู้เปล่ียนความ
จริงก็เปล่ียนตาม” 
 

 
 

ภาพท่ี 167 ภาพดวงตาท่ีใช้ประกอบฉากใน
ภาพยนตร์ Spellbound ซึง่เป็นการ
ท างานร่วมกนัระหวา่งซาลวาดอร์ 
ดาลี, ลอิูส บนูเูอล และ แมน เรย์ 
(Man Ray), ปี ค.ศ. 1945 

ท่ีมา: Nat Smith, If You Liked… Midnight In 

Paris, accessed November 21, 2013, 
available from http://www.frontrowreviews. 
co.uk/editorial/if-you-liked-midnight-in-paris/ 
12642 

http://www.frontrowreviews.co.uk/editorial/if-you-liked-midnight-in-paris/12642
http://www.frontrowreviews.co.uk/editorial/if-you-liked-midnight-in-paris/12642
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ตารางท่ี 7 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Explosion Lapislazulina ซึ่งเช่ือมโยงกับ
ภาพจิตรกรรมต่างๆ จากประเด็นเร่ืองสสารเปล่ียนเป็นพลังงานและเร่ืองพลังงาน
นิวเคลียร์ 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

ประตมิากรรม Explosion Lapislazulina งาน
ออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1954 
 

 
 

ภาพท่ี 168 ซาลวาดอร์ ดาลี 

         ประตมิากรรม Explosion 
Lapislazulina 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม  Explosion 

Lapislazulina เป็นงานออกแบบท่ีดาลีได้น า
ประเด็นจากหลักการทางวิทยาศาสตร์เร่ือง
สสารเปล่ียนเป็นพลงังานและการระเบดิก็ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพนัน้มาประยุกต์กับ
จินตนาการ เพ่ือส่ือแนวคิดเร่ืองสงครามและ
สนัตภิาพ รวมถึงหนทางท่ีมนษุย์จะน าพลงังาน 

สืบเน่ืองจากพิษภยัแห่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่ง
ยุติลงด้วยระเบิดนิวเคลียร์ท่ีสหรัฐถล่มเมือง      
ฮิโรชิมาและนางาซากิในเดือนสิงหาคม ค .ศ. 
1945 เป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความสะเทือนใจ
ครัง้ใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติรวมทัง้ดาลีด้วย ใน
ขณะเดียวกนัโลกก็ได้รับรู้ถึงพลงัอนัยิ่งใหญ่ของ
พลังนิวเคลียร์จากทฤษฎีอะตอม (Atom) และ
การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่  ดังนัน้ทฤษฎีเก่ียวกับ
นิวเคลียร์และอะตอมจงึเป็นแนวคิดท่ีให้อิทธิพล
ส าคัญ กับงานศิลปะของดาลี ในช่วงหลัง
สงครามโดยเขามักถ่ายทอดอารมณ์ และ
ความรู้สึกของพลงังานท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะของ
การท าให้วัตถุต่างๆ เกิดความเคล่ือนไหวเช่น
ความสัน่สะเทือน การระเบิด การลอยคว้างของ
สิ่งตา่งๆ และการเปล่ียนแปลงสภาพจากสิ่งหนึ่ง
ไปสูอี่กสิ่งหนึง่ 
 

งานสร้างสรรค์ศิลปะของดาลีในช่วงนี ้จึงมกัว่า
ด้วยการน าแนวคิดจากทฤษฎีท่ีว่าด้วยเร่ือง
สสารเปล่ียนเป็นพลังงานได้มาประยุกต์ใช้กับ
การเปล่ียนแปลงสภาพร่างกายของมนุษย์ ด้วย
การใช้ภาพรูปทรงเรขาคณิตแทนท่ีสสารเช่น 
วตัถทุรงกลม รูปกรวย หรือบล็อคส่ีเหล่ียมตา่งๆ  
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ตารางท่ี 7 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Explosion Lapislazulina ซึ่งเช่ือมโยงกับ
ภาพจิตรกรรมต่างๆ จากประเด็นเร่ืองสสารเปล่ียนเป็นพลังงานและเร่ืองพลังงาน
นิวเคลียร์ (ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

ตา่งๆ ไปใช้ในทางสร้างสรรค์หรือเพ่ือการท าลาย
ล้าง อนัเป็นแนวคิดท่ีสืบเน่ืองจากเหตกุารณ์หลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2  โดยเป็นผลงานท่ีเช่ือมโยง
กับแรงบันดาลใจในศาสตร์ลีล้ับของพลังงาน
นิวเคลียร์จากโครงสร้างทฤษฎีอะตอม (Atom) 
แล ะแน วคิ ด เร่ือ ง  “ป ฏิ กิ ริย าลู ก โซ่  (Chain 
Reaction)” ท่ีน ามาใช้ในการประดิษฐ์ระเบิด
นิวเคลียร์ มาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ 
 
โดยในการสร้างสรรค์ชิน้งาน ดาลีเลือกใช้เศษ
ชิน้ส่วนลาพิซ ลาซูรีรูปทรงอิสระ ซึ่งมกัน ามาใช้
เป็นสัญลักษณ์แทนค่าผืนพิภพแห่งโลกโดย
ลาพิส ลาซูรีท่ีแตกออกเป็นเส่ียงๆ ล่องลอยอยูใ่น
อากาศ เป็นการส่ือถึงอานุภาพและรูปแบบการ
ท าลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ ทับทิมสีแดงท่ี
กระจัดกระจายเปรียบเสมือนหยดเลือดของผู้
บริสุทธ์มากมายท่ีพร่างพรมสู่ผิวโลกจากการ
ประหัตประหารกันของมนุษย์เพ่ือชัยชนะโดย
ออกแบบเส้นรัศมีท่ีพวยพุ่งเป็นล าแสงท าจาก
ทองค าขาวฝังเพชรแทนค่าพลังนิวเคลียร์อัน
มหาศาล และดาลีออกแบบชิน้งานท่ีวางอยู่บน
ฐานซึง่ท าจากก้อนฟลอูอไรต์ขรุขระเนือ้ขุน่ 

ซึ่ ง ด า ลี เ ช่ื อ ว่ า ส ส า รห รือ วั ต ถุ ส าม า รถ
เปล่ียนแปลงสภาพจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง
ได้อย่างไม่หยุดนิ่ง และการระเบิดก็คือการ
เป ล่ียน  แปลงสภาพดังกล่าวด้วยนั่น เอง       
ทกุสิ่งทุกอย่างในจกัรวาลจึงไม่มีตายตวัมนัจะ
เกิ ด ก า ร เค ล่ื อ น ไห วแ ล ะ แป รส ภ าพ ไ ด้
ต ล อ ด เว ล า  เ ม่ื อ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ระ ท บ จ า ก
กระบวนการท าปฏิกิริยาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
 
ในด้านเร่ืองราวและเนือ้หา ดาลีได้น าแนวคิด
ข้างต้นมาประยุกต์กับเร่ืองราวท่ีเขาสนใจใน
ช่วงเวลานัน้ อาทิเช่นเร่ืองราวเก่ียวกับ  DNA 
เร่ืองราวทางศาสนา และพลงังานตา่งๆ ซึง่ดาลี
ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในลกัษณะเช่นนี ้
ไว้หลายชิ น้ ในช่วงเวลานัน้อาทิ เช่น  Leda 
Atomica ปี  ค .ศ . 1949, the Exploding 
Raphaelesque Head ปี  ค .ศ .1951, Nuclear 
Cross ปี  ค .ศ . 1952, Nuclear Head of an 
Angel ปี  ค .ศ . 1952, Nuclear Cross ปี 
ค .ศ .1952, Galatea of the Spheres ปี  ค .ศ . 
1952, The Disintegration of Persistence of 
Memory, ปี ค.ศ. 1952 - 1954 และ Santiago 
El Grande ปี ค.ศ.1957 เป็นต้น  

http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/nuclear-cross
http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/nuclear-cross
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ตัวอย่างภาพผลงานจิตรกรรมท่ีว่าด้วยประเด็นเร่ือง สสารเปล่ียนเป็นพลังงาน 
ความรู้สึกของพลังงานท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะของการท าให้วตัถุต่างๆ เกิดความเคล่ือนไหวอนัเป็น
แนวคดิจากเร่ืองพลงังานนิวเคลียร์ 

 

 
 

ภาพท่ี 169 ซาลวาดอร์ ดาลี, Nuclear Cross, ค.ศ.1952 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด: 78.0 x 58.0 ซม. 
ท่ีมา: accessed December 12, 2013, available from http://www.wikipaintings.org/en/ 
salvador-dali/nuclear-cross#supersized-artistPaintings-221249  

http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/nuclear-cross
http://www.wikipaintings.org/en/%20salvador-dali/nuclear-cross#supersized-artistPaintings-221249 
http://www.wikipaintings.org/en/%20salvador-dali/nuclear-cross#supersized-artistPaintings-221249 


 
215 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 170 ซาลวาดอร์ ดาลี, Galatea of the Spheres, ค.ศ.1952 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 65.0 x 54.0 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

 

 
ภาพท่ี 171 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Disintegration of Persistence of Memory, 

ปี ค.ศ. 1952-1954 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 25.4 x 33.0 ซม., 
ท่ี: Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida 

ท่ีมา: accessed December 12, 2013, available http://jaced.com/2007/06/19/dalis-the-
disintegration-of-persistence-of-memory/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg,_Florida
http://jaced.com/2007/06/19/dalis-the-disintegration-of-persistence-of-memory/%20ค้น
http://jaced.com/2007/06/19/dalis-the-disintegration-of-persistence-of-memory/%20ค้น
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ภาพท่ี 172 ซาลวาดอร์ ดาลี, SANTIAGO EL GRANDE, ปี ค.ศ. 1957 
เทคนิค: สีน า้มนับนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ สงูราว 13 ฟตุ, ท่ี: Beaverbrook Art Gallery, 
Canada 

ท่ีมา: accessed December 15, 2013, available http://vivrearia.blogspot.com/2010/03/ 
high-museum-to-present-salvador-dali.html 
 

 

 
ภาพท่ี 173 ซาลวาดอร์ ดาลี, Exploding Raphaelesque Head, ปี ค.ศ. 1951 

เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 43.0 x 33.0 ซม., ท่ี: Scottish National Gallery of 
Modern Art, Edinburgh, UK 

ท่ีมา: accessed December 12, 2013, available http://scaleindependentthought.typepad. 
com/scale independent_thought/2009/06/the-six-degrees-of-connective-intelligence 
.html 

http://vivrearia.blogspot.com/2010/03/%20high-museum-to-present-salvador-dali.html
http://vivrearia.blogspot.com/2010/03/%20high-museum-to-present-salvador-dali.html
http://scaleindependentthought.typepad.com/.a/6a0105361abc96970c0115713ccb65970b-popup
http://scaleindependentthought/
http://scaleindependentthought.typepad.com/scale_independent_thought/2009/06/the-six-degrees-of-connective-intelligence.html
http://scaleindependentthought.typepad.com/scale_independent_thought/2009/06/the-six-degrees-of-connective-intelligence.html
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ตารางท่ี 8 ความเช่ือมโยงกันระหว่างประติมากรรม Swan Lake กับจิตรกรรมต่างๆ จากการน า
ประเดน็เร่ืองหงส์ในต านานอมตะตา่งๆ มาตีความในแบบของดาลี 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ประติมากรรม Swan Lake งานออกแบบเม่ือปี 
ค.ศ. 1959 
 

 
 

ภาพท่ี 174 ซาลวาดอร์ ดาลี, Swan Lake 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรสสเปน 

 

ประติมากรรมเคร่ืองประดับ Swan Lake เป็น
ผลงานท่ีมีความเช่ือมโยงกับจิตรกรรมหลายชิน้
ของดาลี จากประเด็นเร่ืองหงส์ในต านานอมตะ
ต่างๆ มาตีความในแบบของดาลี ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองราวความรักอมตะของเจ้าชายซิกฟรีด 
(Siegfried) กั บ เจ้ าห ญิ งแสน ส วย โอ เด ต ต์ 
(Odette) ผู้ ต้องมนต์ของพ่อมดร้ายให้กลายร่าง
เป็นหงส์แหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบน า้ตาในเวลา
กลางวัน และได้กลับคืนร่างเป็นมนุษย์ในเวลา
กลางคืน ในบลัเลต์คลาสสิคเร่ืองยิ่งใหญ่ตลอด 

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานอันมีท่ีมาจาก
ต านานและเทพปกรณัมตา่งๆ นัน้เป็นแนวทาง
ส าคญัอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ดาลี โดยเฉพาะในเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับหงส์ ซึ่ง
สร้างความประทับใจให้กับดาลีเป็นอย่างมาก 
อันมีท่ีมาท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ความงดงามแห่งรูปลักษณ์ และต านานอัน     
ลีล้บั ทัง้ยงัรวมไปถึงตวับคุคลและผลงานตา่งๆ 
ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวของหงส์ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี ไ้ด้ให้ อิทธิพลกับดาลีในการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 
 

โดยผลงานจิตรกรรมชิน้ส าคัญ ท่ีถ่ายทอด
เร่ืองราวของหงส์อาทิ เช่นจิตรกรรม  Leda 
Atomica ปี  ค .ศ . 1949 เป็นผลงาน ท่ี มีแรง
บันดาลใจจากเร่ืองราวของหงส์ในต านาน
อมตะ อันสืบเน่ืองกับต านานกรีกซึ่งกล่าวถึง
เทพเจ้าซุส (Zeus) ท่ีจ าแลงร่างเป็นหงส์และ
ลักลอบมีความสัมพันธ์กับราชินีลีดา (Leda) 
มเหสีของกษั ต ริย์ทิ นดาริอุส  (Tyndareus) 
แห่งสปาร์ต้า โดยลีดาให้ก าเนิดบุตรเป็นแฝด
ชายหญิง 2 คู ่คือคาสเตอร์ (Castor), พอลีดิว-
เ ช ส  (Polydeuces), ไ ค ล เ ท ม เ น ส ต า 
(Clytemnestra) และ เฮเลน (Helen) หญิงสาว 
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ตารางท่ี 8 ความเช่ือมโยงกันระหว่างประติมากรรม Swan Lake กับจิตรกรรมต่างๆ จากการน า

ประเดน็เร่ืองหงส์ในต านานอมตะตา่งๆ มาตีความในแบบของดาลี (ต่อ) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
กาลอย่าง Swan Lake รวมถึงเร่ืองราวของหงส์
ในต านานท่ีเช่ือมโยงกบัปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein) บนเทือกเขาแอลป์ ซึ่งเป็น
พระราชวังในแบบเทพนิยายของพระเจ้าลุดวิ
กแห่งบาวาเรีย และด้วยเร่ืองราวความน่าสนใจ
ต่างๆ ท่ีผูกโยงสู่เร่ืองราวของหงส์และมหัศจรรย์
แห่งรักแท้นีก็้ได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจส าคัญ
ของดาลีในการออกแบบประติมากรรม Swan 
Lake  ซึ่งในการสร้างสรรค์ชิน้งานดาลีได้น า
แนวคิดแบบเทพนิยายท่ีนิยมบอกเล่าเร่ืองราว
ของหงส์กับนางเงือก รวมถึงการสร้างรูปลกัษณ์
หญิงสาวให้มีรูปร่างประหลาดมหัศจรรย์และ
เหนือจริง มาใช้ในการออกแบบเงือกสาวผู้ไร้แขน
และมีปีกคล้ายหงส์ท่ีนอนทอดกายอยู่บนโขดหิน 
เธอสวมมงกฎุไว้บนศรีษะซึ่งบ่งบอกถึงฐานนัดร
และความสูงศกัดิ์ บริเวณใต้อกถึงท้องของนาง
เงือกถูกเจาะเป็นช่องว่างและมีหงส์ขาวแหวก
ว่ายอยู่ภายในดาลีแทนค่าทะเลสาบท่ีหงส์ขาว
แหวกว่ายอยู่ด้วยไพลินสีน า้เงิน ซึ่งดรูาวกับการ
สะท้อนอีกมิติ ท่ี ซ้อนอยู่   โดยในการตกแต่ง
ชิน้งาน ดาลีได้น าแนวคิดแบบและจินตนาการ
แบบแฟนตาซีมาใช้อย่างเต็มท่ี เพ่ือสะท้อนภาพ
บรรยากาศในดินแดนแห่งท้องทะเล อาณาจักร
ของนางเงือกท่ีลกึลบัและหา่งไกล 

แสนงดงามผู้ เป็นต้นเหตขุองมหาสงครามกรุง
ทรอย  โดยดาลีได้น าต านานเร่ืองนีม้าผสานกบั
แน วคิ ด เ ร่ือ งพ ลั ง งานนิ ว เค ลี ย ร์ ใน ก า ร
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม Leda Atomica 
โดยพรรณนาเป็นภาพร่างเปลือยของกาลา ซึ่ง
ก าลังต่อสู้ กับหงส์ท่ีเข้ามาปะชิดร่างอย่างล่วง
ละเมิด ท่ามกลางภาพภูมิทัศน์อนังดงามของ
ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีวัตถุต่างๆ 
ลอยตัวอยู่รอบตัวดาลีถ่ายทอดภาพลีดาใน
รูปลักษ ณ์ ของกาลา  โดยจัดวางท่ วงท่ า 
องค์ประกอบในลักษณ ะท่ีค ล้ายกับงาน
จิตรกรรม Leda and the Swan ของเลโอนาร์-
โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci)  โดยดาลียัง
ได้น าสัดส่วนแห่งเทพ (Devine Proportion) 
มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอันสะท้อนให้
เห็นถึงความช่ืนชอบในศิลปะยุคเรอเนสซองส์
รวมถึงอิทธิพลของเลโอนาร์โด ดาวินชี ใน
ผลงานชิน้นี ้ นอกจากนัน้ยงัมีผลงานจิตรกรรม
อันสืบเน่ืองจากเร่ืองราวของหงส์อาทิ เช่น 
Swans Reflecting Elephants ปี  ค .ศ . 1937 
รวมถึง Sirens and Graces ซึ่งเป็นภาพวาด
ป ระ ก อ บ ฉ า ก ข อ ง บั ล เล ต์  บั ค ค า เน ล 
(Bacchanale) ในปี ค.ศ.1939 ด้วย 

 

http://www.dali.com/blog/swans-reflecting-elephants-is-one-of-those-dali-paintings-everybody-loves/37swansreflectingelephants/
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ตวัอยา่งภาพผลงานจิตรกรรมจากประเด็นเร่ืองหงส์ ในจิตรกรรมตา่งๆ ของดาลีดงันี ้
 

 
 

ภาพท่ี 175 ซาลวาดอร์ ดาลี, Leda Atomica, ปี ค.ศ.1949 
จิตรกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากผลงาน Leda and the Swan ของเลโอนาร์โด ดาร์วินชี 
เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด: 61.1 x 45.3 ซม. 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 

ภาพผลงาน Leda and the Swan จากภาพต้นฉบบัของเลโอนาร์โด ดาร์วินชี ซึง่ให้
อิทธิพลกบัดาลีในจิตรกรรม Leda Atomica 

 

 
 

ภาพท่ี 176 ภาพผลงาน Leda and the Swan ซึ่งคัดลอกโดยเชซาเร ดา เซสโต  (Cesare da 
Sesto) ช่วงปี ค.ศ.1515 - 1510 จากภาพต้นฉบับของเลโอนาร์โด ดาร์วินชีท่ีสูญ
หายไป 
เทคนิค: สีน า้มันบนแผ่นไม้, ขนาด: 69.5 x 73.7 ซม., ท่ี: Wilton House, Salisbury, 
UK 

ท่ีมา: accessed November 21, 2013, available from http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leda 
_and_the_Swan_1505-1510.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_da_Sesto
http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_da_Sesto
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilton_House
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leda%20_and_the_Swan_1505-1510.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leda%20_and_the_Swan_1505-1510.jpg


 
220 

 

 

 
 

นอกจากนัน้ดาลียงัได้ถ่ายทอดจินตนาการท่ีเก่ียวกบัหงส์ในผลงานจิตรกรรม Swans 
Reflecting Elephants ปี  ค .ศ . 1937 รวมถึงภาพวาดประกอบฉากของบัล เลต์บัคคาเนล                
(Bacchanale) ในปี ค.ศ.1939 ด้วย 

 

 
 
ภาพท่ี 177 ซาลวาดอร์ ดาลี, Swans Reflecting Elephants, ปี ค.ศ. 1937 

เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด 51.0 × 77.0 ซม. 
ท่ีมา: accessed November 20, 2013, available from http://www.dali.com/blog/wp-
content/ uploads/2011/02/37SwansReflectingElephants.jpg 
 
 โดยบคัคาเนลเป็นผลงานบลัเลต์ในปี ค.ศ. 1939 ซึ่งสืบเน่ืองจากในช่วงปี ค.ศ. 1939 
– 1961 ดาลีได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะบลัเลต์ในการออกแบบตกแต่งโรงละคร ออกแบบเคร่ือง
แต่งกายและเขียนเพลงละคร โดยมีผลงานเร่ืองแรกคือบัคคาเนลซึ่งจัดแสดงท่ีเมโทรโปลิแทน       
โอเปรา เฮาส์ (Metropolitan Opera house) ในนิวยอร์ค และเร่ืองสุดท้ายคือกาลาซึ่งอุทิศให้
ภรรยาของเขาโดยได้จดัแสดงท่ีลา เทอาโตร เฟนิซ (La Teatro Fenice) ในเวนิซ ประเทศอิตาลี15 
บคัคาเนลยงัแสดงให้เห็นอิทธิพลในอปุรากรของริชาร์ด วากเนอร์ท่ีมีตอ่ดาลีและต านานเร่ือง Leda 
and the Swan โดยบัคคาเนลบอกเล่าเร่ืองราวของหงส์ขาวปีกหัก  ซึ่ งได้น าประเด็นเร่ือง          
พารานอยแอค มาใช้ในการแสดงบลัเลต์แบบเซอร์เรียลิสต์เป็นครัง้แรก โดยดาลีได้น าเค้าโครงเร่ือง
การเห็นภาพหลอนของกษัตริย์ลดุวิกแหง่บาวาเรียมาเป็นเนือ้หาส าคญัของบทประพนัธ์ 
 
                                                             

15 Curtis Carter, Salvador Dali: Design for the Three-Cornered Hat Ballet, 
accessed December 7, 2013, available from http://epublications.marquette.edu/cgi/view 
content.cgi?article=1194&context=phil_fac 

http://www.dali.com/blog/swans-reflecting-elephants-is-one-of-those-dali-paintings-everybody-loves/37swansreflectingelephants/
http://www.dali.com/blog/swans-reflecting-elephants-is-one-of-those-dali-paintings-everybody-loves/37swansreflectingelephants/
http://www.dali.com/blog/swans-reflecting-elephants-is-one-of-those-dali-paintings-everybody-loves/37swansreflectingelephants/
http://www.dali.com/blog/wp-content/%20uploads/2011/02/37SwansReflectingElephants.jpg
http://www.dali.com/blog/wp-content/%20uploads/2011/02/37SwansReflectingElephants.jpg
http://epublications.marquette.edu/cgi/view%20content.cgi?article=1194&context=phil_fac
http://epublications.marquette.edu/cgi/view%20content.cgi?article=1194&context=phil_fac
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ภาพท่ี 178 ซาลวาดอร์ ดาลี, Sirens and Graces 

ภาพวาดสีน า้มนัท่ีเป็นฉากหลงัประกอบบลัเลต์ บคัคาเนล, ปี ค.ศ. 1939 
ท่ีมา: accessed January 17, 2013, available from http://www.bolsondigital.com/gallery3/ 
index.php/art/Salvador-Dali/Paintings/1935-1944/#img=13&detailView  

http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Paintings/1935-1944/#img=13&detailView 
http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Paintings/1935-1944/#img=13&detailView 
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ตารางท่ี 9 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Spider of the Night กับผลงานภาพวาด
ประกอบวรรณกรรมภาษาอิตาเลียนเร่ืองดวิินา คอมเมเดีย 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ป ระ ติ ม า ก ร รม  Spider of the Night ง า น
ออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1961 
 

 
 

ภาพท่ี 179 ซาลวาดอร์ ดาลี , Spider of the 
Night 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ 
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

งานออกแบบประติมากรรมเคร่ืองประดับ    
Spider of the Night เป็นผลงานท่ีเช่ือมโยงกับ
หนึ่งในภาพวาดท่ีใช้ประกอบวรรณกรรมดิวินา 
ค อม เม เดี ย ห รือ ดี ไว น์  ค อม เม ดี  (Divina 
Commedia or The Devine Comedy  ซึ่งบอก
เลา่เร่ืองราวในจินตนาการเก่ียวกบัการเดนิทาง 
 

ภาพจิตรกรรมท่ีใช้ประกอบวรรณกรรมดิวินา 
คอมเมเดีย ปี ค.ศ. 1960 
 

 
 
ภาพท่ี 180 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพวาด

ประกอบวรรณกรรมดวิินา        
คอมเมเดีย Purgatorio Canto 17 
Leaving the Terrace of Anger, 
ปี ค.ศ. 1960 
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้ 
ขนาด: 30.48 X 23.50 ซม. 

ท่ีมา: accessed March 6, 2014, available 
from http://www.mutualart.com/Artwork/ 
LEAVING-THE-TERRACE-OF-ANGER/ 
383519DE3745FD88  

 

http://www.mutualart.com/Artwork/
http://www.mutualart.com/Artwork/LEAVING-THE-TERRACE-OF-ANGER/383519DE3745FD88
http://www.mutualart.com/Artwork/LEAVING-THE-TERRACE-OF-ANGER/383519DE3745FD88


 
223 

 

 

 
 

ตารางท่ี 9 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Spider of the Night กับผลงานภาพวาด

ประกอบวรรณกรรมภาษาอิตาเลียนเร่ืองดวิินา คอมเมเดีย (ต่อ) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
สู่ดินแดนแห่งชีวิตหลงัความตายและโลกทัศน์
ในเร่ืองบาปของดันเต้  โดยมีเนือ้หาหลักซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ภาคประกอบด้วย 3 ภพภูมิ คือ    
นรกภูมิ (Inferno) ส าหรับลงทณัฑ์คนบาป แดน
ช าระ (Purgatorio) สถานท่ีช าระล้างวิญญาณ
ให้บ ริสุท ธ์ิและแดนสวรรค์  (Paradiso) ซึ่ ง
วิญญาณของผู้ประพฤติดีจะสถิตอยู่กบัพระเจ้า
บนสวรรค์ ผ่านวิธีการน าเสนออย่างแยบคาย
ของดนัเต้ด้วยการสมมตตินวา่ได้เดนิทางไปเห็น
ภพภูมิทัง้สาม โดยมีผู้ น าทางและบรรยายให้
เห็นถึงภาพของนรกทัง้ 9 ขมุ ไว้ได้อย่างน่ากลวั
โดยจ าแนกตามความผิดบาปต่างๆ อัน มี
ต้นแบบจากพระคมัภีร์ในศาสนาคริสต์ ก่อนจะ
แสดงหนทางผ่านโลกภูมิไปถึงสวรรค์ภูมิอนันิร
ทกุข์ ดิวินา คอมเมเดียเป็นวรรณกรรมท่ีสะท้อน
ปรัชญา ศาสนา แนวคิดและจินตนาการในยุค
กลาง  และในการสร้างสรรค์ประติมากรรม 
Spider of the Night ซึ่งบอกเล่าเร่ืองราวของ
โลกหลงัความตาย การทอ่งแดนนรกและสวรรค์
ของดนัเต้ โดยหลังจากท่ีดนัเต้ได้เดินทางผ่าน
แดนนรกทัง้ 9 ขมุแล้วเขาก็เดินทางตอ่ไปยงัภพ
ภูมิ ท่ี  2 ในแดนช าระ  (Purgatorio) อัน เป็ น
สถานท่ีช าระล้างวิญญาณให้บริสุทธ์ิและท่ีน่ี
ดนัเต้ได้พบแมงมมุสาวอารัคเนผู้ มีร่างเป็นคน 

ในช่วงปี ค.ศ. 1957 เป็นปีท่ีซาลวาดอร์ ดาลีได้
วาดภาพสีน า้จ านวน 100 เพ่ือประกอบผลงาน 
ดิวินา คอมเมเดีย  ซึ่งเป็นมหากาพย์ไตรภูมิ
ภาษาอิตาเลียนเร่ืองยิ่งใหญ่ ท่ีประพันธ์โดย
ดนัเต้ อาลิเกียรี (Dante Alighieri, ค.ศ. 1265 - 
1321) มหากวีและนักภาษาศาสตร์ชาวเมือง
ฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี  
 

ดิวินา คอม เม เดีย  (Divina Commedia ห รือ
Divine Comedy) ไ ด้ ช่ื อ ว่ า เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
วรรณกรรมชิน้เอกของโลก โดยหนึ่งในผลงาน
ภาพวาดประกอบนัน้ก็มีภาพวาด Leaving the 

Terrace of Anger ซึ่งดาลีถ่ายพรรณนาภาพ
แมงมุมสาวอารัคเน  ผู้ มี ร่างเป็นคนและมีขา
เหมือนแมงมุมซึ่งคลานอย่างเจ็บปวดทรมาน
ราวกับก าลังใกล้ตายในขณะท่ียังคงชักใย ท่ี
ปรากฎตัวอยู่ในแดนช าระท่ีช่ือ ปูร์กาตอริโย่ 
(Purgatorio) ตามบทประพนัธ์ของดนัเต้ 
 

โดยในต านานเทพปกรณัมกรีกอารัคเน เป็น
หญิงสาวท่ีมีฝีมือการทอผ้ามากจนเกิดความ
หยิ่งผยองและหลงตนกระทั่งปรามาสฝีมือการ
ทอผ้าของเทพีอาธีนา ( Athena) ซึง่เป็นเทพีแห่ง
สงคราม ปัญญาและงานหตัถกรรม โดยได้มี 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1265
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1321
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%25
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ตารางท่ี 9 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Spider of the Night กับผลงานภาพวาด

ประกอบวรรณกรรมภาษาอิตาเลียนเร่ืองดวิินา คอมเมเดีย (ต่อ) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
และมีขาเหมือนแมงมุม ซึ่งคลานอย่างเจ็บปวด
ทรมานราวกับก าลงัใกล้ตายในขณะท่ียงัคงชกั
ใยเชน่ดงัในภาพจิตรกรรม 
 

โดยในการออกแบบผลงานชิ น้นี  ้ดาลีได้น า
ประเด็นเร่ืองแมงมุมจากจิตรกรรมดงักล่าวมา
ใช้ในการออกแบบโครงสร้างชิน้งาน ท่ีลดรูป
เหลือเพียงส่วนแขนและขาท่ีเป็นปล้องขนาด
เล็ก ท าด้วยทองค าประดบัมรกตกับเพชร โดย
ย่ืนขึน้มาจากฐาน โดยให้ส่วนมือและเท้าย่ืนมา
จบัอญัมณีสีมว่ง ซึง่ดาลีได้ออกแบบมือและเท้า
ของแมงมุมในลักษณะเหนือจริง คือให้นิว้มือ
นิ ว้ เท้ามีลักษณะเหมือนมนุษ ย์ เพ่ื อ ส่ือถึ ง
อารัคเนหญิงสาวนักทอผ้าท่ีกลายร่างเป็น    
แมงมมุ 

 

การประลองการทอผ้ากัน  ซึ่งในท่ีสุดอารัคเน
เป็นผู้ แพ้   ท าให้เธอเกิดความอับอายเสียใจ
กอปรกบัส านกึในความเขลาและหลงผิดของตน
จึงคิดจะแขวนคอตาย เทพีอาธีนาเกิดความ
สงสารจึงไว้ชีวิตอารัคเนและเพียงสาบให้นาง
กลายร่างเป็นแมงมุมห้อยหัวและต้องทอใย
เร่ือยไปไมมี่วนัหยดุ 
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ตารางท่ี  10 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม  Grapes of Immortality กับผลงาน
จิตรกรรมซึง่สืบเน่ืองกบัประเดน็เร่ืองความตาย 

 
เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม  Grapes of Immortality  
ออกแบบไว้เม่ือปี ค.ศ. 1970 

 

 
 

ภ าพ ท่ี  181 ซ าล วาดอ ร์  ด า ลี , Grapes of 
Immortality 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 
 

Grapes of Immortality เป็นประติมากรรมท่ีมี
แรงบันดาลใจจากประเด็นเร่ืองราวของความ
ตาย  ซึ่งดาลีถ่ายทอดไว้ในรูปหวักระโหลก โดย
องค์ประกอบท่ีโดดเดน่มากในผลงานชิน้นีก็้คือ
พวงองุ่นกบัรูปหวักะโหลก อนัเป็นแนวทางท่ี  

ในงานสร้างสรรค์จิตรกรรมหลายชิน้ของดาลี 
เขามักน าประเด็นเร่ืองความตายมาใช้ในการ
น าเสนออยู่อย่างต่อเน่ือง โดยงานสร้างสรรค์
จากแนวคิดหรือประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองราว
ของความตายนัน้เป็นสิ่งท่ีมกัอยูใ่นความคิดของ
ดาลีอยู่เสมอ เน่ืองจากความรู้สึกขดัแย้งท่ีมีอยู่
ในตัวเอง และเขาก็มักน าคุณสมบัติข้อนีม้าใช้
ในการสร้างสรรค์ศลิปะ 
 

ในขณะท่ีความตายเป็นสิ่งท่ีดาลีกลวัจากสภาพ
ความเน่าเป่ือยและเส่ือมสลาย ซึ่งสืบเน่ืองกับ
ความรู้สึกและความทรงจ าในวัยเด็ก ทว่าใน
ขณะเดียวกันเขาก็มีความสนใจเร่ืองความตาย
ด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งสวยงามและสงูส่ง ดงันัน้ดาลี
จึงมักสะท้อนให้เห็นมุมมองท่ีเก่ียวกับเร่ือง
ความตายในผลงานศลิปะหลายชิน้ของเขา  
 

โดยการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ทัง้ทางตรง
และการแสดงออกในเชิงรหัสนัย โดยหนึ่งใน
สัญลักษณ์ ท่ีส่ือสารในเร่ืองความตายท่ีดาลี    
มักถ่ายทอดไว้ในผลงานจิตรกรรมของเขาอยู่
เสมอก็คือภาพของต้นสนไซเปรส (Cypress)  
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ตารางท่ี 10 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม  Grapes of Immortality กับผลงาน
จิตรกรรมซึง่สืบเน่ืองกบัประเดน็เร่ืองความตาย (ตอ่) 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ดาลีออกแบบไว้เพ่ือน าเสนอแนวคิดเร่ืองความ
ตายและความเป็นอมตะ  โดยในการออกแบบ 
ดาลีได้ประยุกต์กับความเช่ือและความศรัทธา
ในศาสนาคริสต์ ซึง่เช่ือมโยงกบัเร่ืองราวของเถา
องุ่น อันมีท่ีมาจากการท่ีพระเยซูได้เคยอุปมา
พระองค์เสมือนเถาองุ่นซึ่งเป็นพืชพืน้เมืองของ
ประเทศอิสราเอลเพ่ือให้ผู้ ฟังเห็นภาพและเข้าใจ
ได้ง่าย ส่วนเหล่าสาวกเปรียบเสมือนก่ิงหรือ
แขนง โดยท่ีก่ิงและแขนงจะไม่สามารถแตกก่ิง
ก้านเกิดดอกออกผลเองได้ ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับ
เถา .อนัน ามาสู่ความเช่ือทางศาสนาคริสต์เร่ือง
การมีชีวิตท่ีนิรันดรกับพระเจ้าด้วยการเข้าถึง
และเคารพพระเจ้า  และเม่ือน าแนวคิดนีม้า
ผสานกบัประเด็นเร่ืองความตายอนัเป็นกฎแห่ง
ธรรมชาติและกาลเวลา ก็น ามาสู่งานชิน้งานท่ี
ลงตวั  นอกจากนัน้ผลงานชิน้นีย้งัแสดงให้เห็น
ถึงความคิดในเร่ืองการแสวงหาความเป็นอมตะ
ของมนุษย์ด้วยศาสนา  และในการสร้างสรรค์
ชิน้งาน ดาลีได้น าแนวคดิแบบแฟนตาซีมาใช้ใน
การออกแบบ โดยวางโครงสร้างรูปหัวกะโหลก
ให้เรียงซ้อนกนั ในลกัษณะท่ีล้อเลียนกบัผลองุ่น
ท่ีอยู่ด้านล่าง เพ่ือจะส่ือปรัชญาและแนวคิด
เร่ืองศาสนา ความตาย และความเป็นนิรันดร์ 

อนัเป็นแนวคิดท่ีดาลีได้รับอิทธิพลมาจาก The 
Isle of the Dead ผลงานจิตรกรรมเล่ืองช่ือของ       
อา ร์นอลด์  เบิ คคลิน  (Arnold Böcklin, ค .ศ . 
1827–1901) ศิลปินเชือ้ชาติสวิสผู้ หลงใหลใน
เร่ืองราวเก่ียวกบัความตาย 

ทว่าอีกแนวทางในการน าเสนอมุมมองเร่ือง
ความตายในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีน่าสนใจและ
เปรียบเสมือนภาพตัวแทนของดาลีก็คือรูปหัว
กะโหลก อันเป็นแนวทางท่ีได้สร้างแรงบนัดาล
ใจให้กับศิลปินอย่างหลากหลายทั่วทุกมุมโลก 
โดยรูปหัวกระโหลกได้ปรากฎอยู่ในผลงาน
จิตรกรรมหลายชิน้ของดาลีอาทิเช่น Ballerina 
in a Death's Head ค .ศ . 1939, The Face of 
War - Drawing for the Nightmare Scene in 
the Film 'Moontide' ค .ศ.1941, Untitled - for 
the campaign against venereal disease 
ค .ศ .1942 ห รือ ใน ผ ล งาน ภ าพ ถ่ า ย แบ บ        
เซ อ ร์ เ รีย ลิ ส ต์  In Voluptate Mors - Human 
Skull Consisting of Seven Naked Women's 
Bodies, ค .ศ .1951 ซึ่ ง ถ่ า ย โ ด ย  Philippe 
Halsman 
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ตวัอย่างภาพผลงานจิตรกรรมท่ีน าเสนอเร่ืองราวของความตาย ในรูปหวักะโหลกซึ่ง
เช่ือมโยงกบัเคร่ืองประดบั Grapes of Immortality มีดงัตอ่ไปนี ้
 

 

 
ภาพท่ี 182 ซาลวาดอร์ ดาลี, Ballerina in a Death's Head, ปี ค.ศ. 1939 

เทคนิค: สีน า้มนับนผ้าใบ, ขนาด 24.5 x 19.5 ซม. 
ท่ีมา: accessed January 17, 2013 available from http://www.bolsondigital.com/gallery3/ 
index.php/art/Salvador-Dali/Paintings/1935-1944/#img=14&detailView  
 

 
 

ภาพท่ี 183 ซาลวาดอร์ ดาลี, The Face of War - Drawing for the Nightmare Scene in the 

Film 'Moontide', ปี ค.ศ. 1941 
ท่ีมา: accessed January 17, 2013, available from http://www.bolsondigital.com/gallery3/ 
index.php/art/Salvador-Dali/Drawings/#img=292&detailView 

http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Paintings/1935-1944/#img=14&detailView 
http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Paintings/1935-1944/#img=14&detailView 
http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Drawings/#img=292&detailView
http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Drawings/#img=292&detailView
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ภาพท่ี 184 ซาลวาดอร์ ดาลี, ผลงานภาพวาดท่ีใช้รนณรงค์เร่ืองการป้องกนักามโรค Untitled – 

Soldier Take Warning, ปี ค.ศ. 1942 
ท่ีมา: accessed January 17, 2013, available http://www.all-art.org/art_20th_century/ dali-
4-3.html 
 

 

 
ภาพท่ี 185 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพถ่ายในแนวคิดแบบเซอร์เรียลิสต์ In Voluptate Mors - Human 

Skull Consisting of Seven Naked Women's Bodies โดย Philippe Halsman ปี 
ค.ศ. 1951 

ท่ีมา: accessed January 17, 2013, available from http://www.bolsondigital.com/gallery3/ 
index.php/art/Salvador-Dali/Drawings/#img=117&detailView 

http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Drawings/#img=117&detailView
http://www.bolsondigital.com/gallery3/%20index.php/art/Salvador-Dali/Drawings/#img=117&detailView
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ตารางท่ี 11 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Daphne กับผลงานจิตรกรรม Dream of 

Venus, ภาพวาด study ผลงาน  Galarina, และภาพ  Portrait of Mrs. Isabel 
Styler-Tas 

 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ประติมากรรม Daphne งานออกแบบเม่ือปี 
ค.ศ. 1966 

 

 
 

ภาพท่ี 186 ซาลวาดอร์ ดาลี, Daphne 

ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 
ประติมากรรมเคร่ืองประดบั Daphne เป็นงาน
ออกแบบท่ีดาลียงัคงน าประเด็นจากเร่ืองราว
ของความ รักในต านานต านานแห่ ง เทพ
ปกรณั มระหว่างเทพอพอลโลกับดาฟ เน 
นางไม้ผู้ แสนงดงามและขีอ้าย ซึ่งจบลงด้วย
ความเศร้าและกลายร่างเป็นต้นชยัพฤกษ์  

ประติมากรรม  Daphne เป็นงานออกแบบท่ี
สืบเน่ืองและเช่ือมโยงกับผลงานจิตรกรรมหลาย
ชิน้ของดาลี  ซึ่งเร่ิมต้นขึน้ตัง้แตเ่ม่ือตอนท่ีดาลีได้
เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผลงานท่ี
เป็นท่ีมาของงานออกแบบเคร่ืองประดบัดบัดงันี ้
 

 
 
ภาพท่ี 187 ซาลวาดอร์ ดาลี, ภาพร่างผลงาน 

Dream of Venus  
ส าหรับงาน World Fair ท่ีนิวยอร์ค 
ในปี ค.ศ. 1939 

ท่ีมา: accessed November 29, 2013, 
available from http://exhibitions.nypl.org/ 
biblion/ worldsfair/image/schaffner1 
 

 

http://exhibitions.nypl.org/%20biblion/%20worldsfair/image/schaffner1
http://exhibitions.nypl.org/%20biblion/%20worldsfair/image/schaffner1
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ตารางท่ี 11 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Daphne กับผลงานจิตรกรรม Dream of 

Venus, ภาพวาด study ผลงาน  Galarina, และภาพ  Portrait of Mrs. Isabel 

Styler-Tas (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
โดยผสานเข้ากับแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลง
รูปร่างหรือลกัษณะ (Metamorphosis) โดยน า
ช่วงจงัหวะท่ีร่างกายของดาฟเน เปล่ียนแปลง
รูป ร่าง เป็ น ต้น ไม้มาเป็ นประ เด็น ในการ
อ อ ก แ บ บ  ซึ่ ง เป รี ย บ ไ ด้ กั บ เ ร่ื อ ง ก า ร
เป ล่ี ยน แป ล ง โค รงส ร้า ง  DNA ห รือ ส า ร
พนัธุกรรมในปัจจบุนั 
 

โดยในการออกแบบผลงานชิ น้ นี  ้มีความ
เช่ือมโยงกบัผลงานจิตรกรรมในด้านโครงสร้าง
และแนวคิดจากผลงานจิตรกรรมต่างๆ ท่ีเคย
สร้างสรรค์ไว้มาตอ่ยอด ซึ่งเร่ิมขึน้ตัง้แตก่ารน า
เค้าโครงของชิ น้ งาน จิตรกรรม  Dream of 
Venus จากนั น้ ก็ ได้ปรากฎรายละเอียด ท่ี
ชัดเจนขึน้  ในความเป็นเคร่ืองประดับจาก
ผลงานภาพสเก็ตช์ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพร่างท่ีใช้
ประกอบในการศึกษาผลงานจิตรกรรม 

Galarina โด ย ใน ผ ล ง า น จิ ต รก ร รม  The 
Portrait of Mrs. Isabel Styler-Tas ซึ่ ง ไ ด้ มี
การน ารายละเอียดในการตกแต่งท่ีแสดงถึง
ความเหนือจริงมาเป็นแนวทางในการออแบบ
ชิน้งาน 

1.   ผลงานภาพสเก็ตช์ท่ีดาลีวาดไว้เพ่ือใช้ใน
แสดงศลิปะเซอร์เรียลิสตท่ี์ช่ือ Dream of Venus 

อนัเป็นส่วนหนึ่งของงานเวิด์ลแฟร์ท่ีนิวยอร์คในปี 
ค.ศ. 1939  โดยในภาพวาดชิน้นี ้จะได้เห็นการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของนางเงือก หญิงสาว และ
ต้นแบบของส ร้อย ไข่มุ ก ในประติม ากรรม 
Daphne ผลงาน ซึ่งวาดไว้ในต าแหน่งท่ีอยู่เหนือ
ตวันางเงือก 
 

2. ในภาพวาด Portrait สีน า้มันของกาลาท่ีช่ือ 
Galarina ซึ่งจะเห็นก าไลข้อมือซึ่งเป็นงาน ท่ี
รังสรรค์โดยฟาแบร์เช (Fabergé) ท่ีวิจิตรบรรจง  
โดยในการเตรียมงานชิน้นีด้าลีได้วาดภาพ study 
ผลงาน Galarina ไว้หลายแบบ และหนึ่งในนัน้ก็
มีผลงานซึง่บรรยายลกัษณะและรายละเอียดของ
จีท่ี้มีความคล้ายคลงึกบัเคร่ืองประดบั Daphne 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFaberg%25C3%25A9_egg&ei=r7yYUuWjK8HorQfwmYGgDg&usg=AFQjCNGkCkkNeGYCzjzt9B0CFBJQT94CbA&bvm=bv.57155469,d.bmk
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ตารางท่ี 11 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Daphne กับผลงานจิตรกรรม Dream of 

Venus, ภาพวาด study ผลงาน  Galarina, และภาพ  Portrait of Mrs. Isabel 

Styler-Tas (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 
ในขณะท่ีในรายละเอียดของชิน้งานท่ีปรับให้
ลงตวัในความเป็นเคร่ืองประดบัและตวัตนของ
ดาลี ด้วยการส่ือสญัลกัษณ์ต่างๆ ด้วยอญัมณี 
โดยการแทนค่าใบหน้าของดาฟเน หญิงสาวผู้
เหลือเพียงจิตวิญญาณในต้นชยัพฤกษ์ด้วยโท
แพซใสสีฟ้าและแทนค่าร่างท่ีกลายก่ิงก้าน ใบ 
และรากด้วยเส้นสายท่ีเก่ียวพันล้อมกรอบ    
โทแพซ 
 

ความพิเศษในผลงานชิน้นีก็้คือดาลีวาดภาพ
ใบหน้าหญิงสาวท่ีสวยงามราวกบัในต านานไว้
ท่ีด้านหลงัของก้อนโทแพซซึ่งสามารถมองเห็น
ได้เลือนราง เพ่ือสะท้อนถึงดาฟเน  ผู้กลายร่าง
ไปเป็นต้นไม้ ซึ่งเป็นการผสานกันอย่างลงตัว
ระหว่างภาพวาดสีน า้มันท่ีงดงามกับแนวคิด
แ บ บ เรอ เน ส ซ อ ง ส์ ให ม่ ท่ี น า ม า ใ ช้ กั บ
เคร่ืองประดบั 

 

บริเวณด้านล่างของชิน้งานดาลีใช้ไขม่กุบาโรค
ประดับเป็นจีห้้อยซึ่งเป็นแนวคิดในการท า
เคร่ืองประดบัให้ดอูอ่นช้อยงดงาม และสะท้อน
อิทธิพลของเคร่ืองประดบัในสมยัเรอเนสซองส์ 

 
 

ภาพท่ี 188 ซาลวาดอร์ ดาลี, Study for 
Galarina, ปี ค.ศ. 1943 

 

ท่ีมา: accessed November 29, 2013, 
available from http://www.bolsondigital.com/ 
gallery3/index.php/ art/Salvador-Dali/ 
Drawings#img=208& detailView 
 

 
 

ภาพท่ี 189 ซาลวาดอร์ ดาลี, Galarina,  
ปี ค.ศ. 1945 
ถ่ายโดยผู้วิจยัเดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์ดาลี 
ฟิกเูรส, สเปน 

http://www.bolsondigital.com/%20gallery3/index.php/%20art/Salvador-Dali/%20Drawings#img=208& detailView
http://www.bolsondigital.com/%20gallery3/index.php/%20art/Salvador-Dali/%20Drawings#img=208& detailView
http://www.bolsondigital.com/%20gallery3/index.php/%20art/Salvador-Dali/%20Drawings#img=208& detailView
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ตารางท่ี 11 ความเช่ือมโยงกันระหว่าง ประติมากรรม Daphne กับผลงานจิตรกรรม Dream of 

Venus, ภาพวาด study ผลงาน  Galarina, และภาพ  Portrait of Mrs. Isabel 

Styler-Tas (ตอ่) 
 

เคร่ืองประดับ จิตรกรรม 

 
 

ภาพท่ี 190 การตกแตง่ด้วยจีม้กุในผลงาน 
Daphne 
ถ่ายโดยผู้วิจยั เดือนพฤษภาคม 
2555 ท่ีโรงละครและพิพิธภณัฑ์
ดาลี, ฟิกเูรส, สเปน 

 

 
 

ภาพ ท่ี  191 ซาลวาดอร์ ดาลี , Portrait of Mrs. 

Isabel Styler-Tas, ปี ค.ศ. 1945 

ท่ีมา: Accessed November 29, 2013, available 
from http://www.allartclassic.com/pictures_ 
zoom.php?p_number=32&p=&number= 
DAS015  
 

3. และใน ปี  ค .ศ . 1945 ดา ลี ได้ วาดภาพ  The 
Portrait of Mrs. Isabel Styler-Tas ซึ่งแสดงภาพ
สภุาพสตรีท่ีประดบัเข็มกลดัลกัษณะเหนือจริงไว้ท่ี
อก คือมีต้นไม้งอกขึน้มาจากตวัจีท่ี้มีไข่มุกห้อยอยู่
ด้านล่าง  โดยรูปแบบเคร่ืองประดับท่ีมีมุกหรือ
พลอยสีห้อยลดหลัน่กันเป็นสิ่งท่ีดาลีได้รับอิทธิพล
จากผลงานของปิเอโร เดลลา ฟราน เชสกา จิตรกร
เอกแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลี  ผู้ สามารถ
ถ่ายทอดรายละเอียดของเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั 
ไว้ในงานจิตรกรรมได้อยา่งงดงามและมีสไตล์ 

http://www.allartclassic.com/pictures_%20zoom.php?p_number=32&p=&number
http://www.allartclassic.com/pictures_%20zoom.php?p_number=32&p=&number
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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นอกเหนือจากจิตรกรรมดงักลา่วของดาลีอนัเป็นท่ีมาของเคร่ืองประดบั Daphne แล้ว 
ก็พบว่าแนวคิดเร่ืองการตกแตง่ประดบัประดาให้เคร่ืองประดับมีความงดงามอ่อนหวานด้วยพลอย
สีหรือไข่มุก ก็เป็นอิทธิพลท่ีดาลีได้รับจากผลงานจิตรกรรมของปิเอโร เดลลา ฟรานเชสกา (Piero 
della Francesca, c.1420–1492) จิตรกรเอกแหง่ยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาอิตาลีนัน่เอง 

 

 
 
ภาพท่ี 192 อิทธิพลในงานจิตรกรรมของปิเอโร เดลลา ฟรานเชสกา ในการออกแบบเคร่ืองประดบั

ท่ีมีมกุหรือพลอยสีห้อยลดหลัน่ของดาลี 

ท่ี ม า : accessed November 29, 2013, available from http://www.casasantapia.com/art/ 
pierodellafrancesca/montefeltroltarpiece.htm 
 

 
 
ภาพท่ี 193 ปิเอโร เดลลา ฟรานเชสกา, Brera Madonna 
ท่ี ม า : accessed November 29, 2013, available from http://www.flickr.com/photos/ 
24364447@N05/7688730052/ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.casasantapia.com/art/%20pierodellafrancesca/montefeltroltarpiece.htm
http://www.casasantapia.com/art/%20pierodellafrancesca/montefeltroltarpiece.htm
http://www.flickr.com/photos/%2024364447@N05/7688730052/
http://www.flickr.com/photos/%2024364447@N05/7688730052/
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บทที่ 5 
สรุป 

 

ซาลวาดอร์ เฟลิเป้ คาซินโต้ ดาลี อิ โดเมเนค เกิดและเติบโตท่ีท่ีเมืองฟิกเูรส เมืองท่ีมี
ขนาดเล็กและสงบในแคว้นคาตาลัน ประเทศสเปน ซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนของฝร่ังเศส ชีวิต
ครอบครัวและชีวิตในวยัเด็กของดาลี ล้วนเป็นเบ้าหลอมและเป็นพลงัส าคญัในขบวนการศลิปะอนั
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของเขาท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองราวความทรงจ าและจิตใต้ส านึก อันเป็น
แนวทางส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงานของดาลี 

โดยมีรามอน ปิชอตศิลปินซึ่งเป็นเพ่ือนกับบิดาของเขาท่ีเป็นผู้จดุไฟฝันในทางศิลปะ
ให้กบัดาลีในการเร่ิมต้นการท างานศิลปะอยา่งจริงจงัในวยัเด็ก และบคุคลส าคญัอีกผู้หนึ่งท่ีไม่อาจ
กล่าวถึงได้ก็คือกาล่าภรรยาของเขา ซึ่งเป็นผู้ ท่ีให้อิทธิพลส าคญักบัดาลีในช่วงชีวิตท่ีก้าวผ่านพ้น
วยัเด็กมาสูว่ยัผู้ใหญ่ทัง้ในด้านความคิด แรงบนัดาลใจ และก าลงัใจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับดาลี 
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเขาเติบโตมากบัความรู้สึกท่ีขดัแย้งและสบัสนทางความคิดของตวัเองใน
หลายประเด็น ดงันัน้เม่ือดาลีได้ใช้ชีวิตคูก่บักาลาเธอจึงเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตอนัน ามาสู่พลงัใน
การสร้างสรรค์ท่ีเข้มแข็ง โดยกาลาเป็นสาวสังคมท่ีกว้างขวางในแวดวงศิลปะและสังคมชัน้สูง 
นอกจากนัน้เธอยงัมีความรอบรู้ในทางศิลปะเป็นอย่างดีจึงสามารถช่วยวิจารณ์ผลงานของดาลีได้
อย่างแทบไมเ่คยผิดพลาด ส าหรับดาลีแล้วกาลาจึงไม่ได้เป็นเพียงคูค่ดิ คูชี่วิตในการสนบัสนนุและ
อยู่เคียงข้างเขา เธอยงัทัง้ผู้ช่วยและผู้จดัการให้กบัเขาด้วย และในการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
ต่างๆ ของดาลีเม่ือได้พิจารณาในรายละเอียดก็มักจะปรากฎเงาของกาลาให้เห็นอย่างชัดเจน
รวมอยูใ่นผลงานของดาลีเสมอ ราวกบัเงาท่ีไมอ่าจแยกขาดจากกนั  

ซาลวาดอร์ ดาลีเป็นศิลปินท่ีเป่ียมไปด้วยไฟฝันและพลงัขบัทางศิลปะอนัมหาศาลท่ี
อดัแน่นอยู่ในตวั ศิลปินมากความสามารถผู้ประสบความส าเร็จในวงการศิลปะอย่างสูงและเป็น
แรงบนัดาลใจส าคญัให้กบัศิลปินในหลากหลายสาขา อนัมีท่ีมาจากสติปัญญาและความสามารถ
ทางศลิปะท่ียอดเย่ียม ซึง่สิ่งเหลา่นีไ้มใ่ช่สิ่งท่ีเกิดขึน้โดยบงัเอิญหรือเป็นเพียงพรสวรรค์ทวา่เกิดจาก
ความเพียรพยายามในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ อย่างจริงจงัในทุกช่วงจงัหวะและโอกาสบน
เส้นทางแห่งประสบการณ์ท่ีผา่นเข้ามา โดยเม่ือหลอมรวมกบัความจินตนาการท่ีไร้ขอบก็ท าให้โลก
ศลิปะของเขายิ่งเปิดกว้างเหนือข้อจ ากดัใดๆ อนัท าให้ดาลีสามารถย่อโลกทัง้ใบให้มาอยู่ในผลงาน
ศลิปะท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีแห่งความเป็นตวัตน มมุมอง ความคิดและทศันคติท่ีมีตอ่โลกไว้ได้อย่างดี
ราวกบักระจกเงาท่ีชดัเจน 
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ความนึกคิดและเส้นทางชีวิตท่ีก้าวผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาต่างๆ ท่ีดาลียงัคงเดิน
ตามความฝันและพลงัแห่งสญัชาติญาณ โดยเขามกัน าเร่ืองราวและสิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่รอบตวั รวมทัง้
อารมณ์ ความรู้สึกตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวความเจ็บปวด ความเหงา อ้างว้าง ความเศร้า กงัวล 
ความกลวั วิตกกงัวล ความต้องการและความทรงจ ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผ่านมมุมองทางศลิปะ
ท่ีหลากหลายและเหนือความคาดหมาย โดยดาลีมกัสร้างผลงานท่ีเป็นปริศนา มิติท่ีลึกลบั รวมถึง
การผสานกนัของความขดัแย้งในสิ่งท่ีเป็นคูต่รงข้าม ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัในแนวทางสร้างสรรค์
ของดาลีทว่าไม่ว่าจะเป็นการท างานในแนวทางหรือรูปแบบใดๆ เรายงัคงได้เห็นการตีความและ
การส่ือนัยในแบบดาลีและความกล้าท่ีจะโลดแล่นและสนุกสนานอย่างบ้าคลั่งในโลกศิลปะท่ี      
ท้าทาย เพราะสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิตของดาลีไม่ใช่เพียงแคก่ารเป็นศลิปิน แตคื่อการแสดงออกซึ่ง
ความเป็นตวัตนของเขานัน่เอง 

โดยตวัตนในความเป็นดาลีซึ่งหลอมรวมขึน้จากความรักความผกูพนัในท้องฟ้า ผืนน า้ 
โขดหิน แสงสภาพภูมิประเทศอนัเป็นอตัลกัษณ์ ณ ดินแดนบ้านเกิดอย่างไม่อาจแยกขาดจากกัน
โดยเฉพาะท่ีปอร์ตยีกตัสถานท่ีซึง่นิยามได้วา่เป็นตวัตนจริงๆ เป็นรากเหง้าของดาลีและมีเพียงท่ีน่ีท่ี
เรียกได้ว่าเป็นบ้านซึ่งไม่ใช่แค่เร่ืองความรู้สึกแต่เป็นเร่ืองจิตวิญญาณ เร่ืองชีววิทยา ความเป็น   
เซอร์เรียลิสต์ ความเป็นจริง1ท่ีเช่ือมโยงกัน เช่นเดียวกับความเป็นคาตาลนัท่ีอยู่ในสายเลือดของ 
ดาลีและสิ่งเหลา่นีท่ี้หลอมรวมสูต่วัตนในความเป็นดาลีซึง่สะท้อนอยูอ่ยา่งชดัเจนในผลงานของเขา  

ในการวิจัยเคร่ืองประดับของดาลีใน Collection ซึ่งจัดแสดงอยู่ ท่ี โรงละครและ
พิพิธภัณฑ์ดาลี ทัง้ 37 ชิน้นีผู้้ วิจยัได้แบ่งกลุ่มเคร่ืองประดบัออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามรูปทรง
และแนวคดิในการสร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่ท่ี 1 ความฝันและแฟนตาซี (Dream and Fantasy) เป็นกลุ่มงานท่ียงัคงเช่ือมโยง
กับแนวคิดและแนวทางสร้างสรรค์รูปแบบเซอร์เรียลิสต์เป็นส่วนใหญ่  ได้แก่ 1. Telephone Ear 
Clips, 2. Leaf Veined Hands I และ II) ในปี ค.ศ. 1941, 3. Ruby Lips, 4. Slow Ring, 5. The 
Corset Ring, 6. Leaf Veined Case, 7. The Persistence of Memory, 8. The Eye of Time, 9. 
The Pomegranate Heart, 10. The Honeycomb Heart, 11. The Tree of Life Necklace ใน ปี 
ค.ศ.1949 และ The Tree of Life Bracelet ในปี ค.ศ. 1953, 12. Choreographic Necklace and 
Bracelet ในปี ค.ศ.1964 

                                                
1 Fundació Gala-Salvador Dalí, The Persistence of Memory (Figueres: 

Distribucions d’Art Surrealista, 2009), 20-21. 
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กลุ่มท่ี 2 ศาสนาและต านาน (Religious and Mythology) ผลงานออกแบบท่ีอยู่ในรูป
เหรียญกลมและรูปกางเขน โดยรูปเหรียญกลมแสดงท่ีมาจากเร่ืองราวในต านาน และความ
ปรารถนาในสนัติภาพโดยมีศาสนาเป็นแนวทาง ในขณะท่ีรูปกางเขนดาลีได้น าแนวคิดเร่ืองศาสตร์
แห่งพลังงานนิวเคลียร์อันลึกลับมาประยุกต์ในแบบของตวัเอง  ได้แก่ 1. Tristan and Isolde, 2. 
Ophelia, ค.ศ. 1952, 3. Daphne and Apollo ในปี ค.ศ. 1952, 4. PAX Pin ในปี ค.ศ. 1954, 5. 
The Light of Christ, 6. Madonna of the Aquamarine, 7. The Bleeding World, 8.  Veritas 
Vincit ในปี ค.ศ. 1952, 9. The Gold Cube Cross, 10. Lapspis Lazuli Cross, 11. Twig Cross 
ในปี ค.ศ. 1954 - 1955 

กลุ่มท่ี 3 งานประติมากรรมเคร่ืองประดบั (Sculptural Jewelry) ซึ่งเป็นกลุ่มงานเน้น
การตกแต่งในแบบแฟนตาซีจากแรงบันดาลใจท่ีหลากหลาย ได้แก่ 1. The Living Flower ในปี 
ค.ศ. 1950, 2. Dolphins and the Mermaids ในปี ค.ศ. 1952 , 3. The Royal Heart ในปี ค.ศ. 
1953, 4. Explosion Lapislazulina, 5. Chalice of Life ใ น ปี  ค . ศ  1954, 6. The Space 
Elephant, 7. Psychedelic flower ในปี  ค.ศ. 1956, 8. Swan Lake; 9. The Angel Cross ในปี 
ค.ศ. 1959, 10. The Spider of the Night ในปี  ค.ศ . 1961, 11. The Falling Angel ในปี  ค.ศ. 
1962, 12. Daphne, ค .ศ .  1966, 13. Pax Vobiscum ใ น ปี  ค .ศ .  1968, 14 Grapes of 
Immortality ในปี ค.ศ. 1970 โดยมีประติมากรรมเคร่ืองประดับ Grapes of Immortality, Pax 
Vobiscum, Daphne และ Angel Cross ท่ีดาลีได้วาดภาพประกอบลงไปบนชิน้งาน 

สรุปผลจากการวิจัยอันน ามาสู่แนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดับของซาลวาดอร์    
ดาลีในชว่งปี ค.ศ. 1940 – 1970 ดงันี ้

ความศรัทธาในศิลปะสมัยเรอเนสซองส์ 
การสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัในคอลเลคชั่นนี ้มีท่ีมาจากความศรัทธาในศิลปะสมัย 

เรอเนสซองส์ซึง่คลอบคลมุถึงตวัศลิปินและผลงานของพวกเขา รวมถึงแนวคดิ รูปแบบ เนือ้หา และ
ท่ีมาแห่งแรงบนัดาลใจของศิลปินในยุคสมยันี ้ โดยศิลปินสมยัเรอเนสซองส์มกัไม่จ ากัดตวัเองใน
การแสดงออกทางศิลปะด้วยการท างานศิลปะหรือส่ือสร้างงานเพียงแบบใดแบบหนึ่ง และดาลีก็มี
ความต้องการท่ีจะก้าวไปให้ไกลกว่านัน้ ส าหรับเขาอัญมณีและโลหะมีค่าเป็นอีกส่ือในการ
สร้างสรรค์ศลิปะของเขา 

โดยมีศิลปินหลายคนท่ีให้อิทธิพลและแรงบันดาลใจในการท างานออกแบบ
เคร่ืองประดบัของดาลีทว่าศลิปินหนึ่งในนัน้ท่ีดาลีช่ืนชมและศรัทธาเป็นอย่างมากก็คือเบนเวนนโูต 
เชลลิ น่ี  (Benvenuto Cellini, 1500 – 1571) ศิลปินอิตาเลียนจากเมืองฟลอเรนซ์ท่ีท างานใน



   
237 

 

 
 

หลากหลายสาขาทัง้ประติมากรรม จิตรกรรม และเคร่ืองประดับ นอกจากนัน้ก็มี ดาลียังได้รับ
อิทธิพลจากหลกัทศันียวิทยาของเปาโล อเูชลโล (Paolo Uccello, 1397 – 1475) จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่
แห่งยุคเรอเนสซองส์ตอนต้นของอิตาลี ซึ่งได้ให้อิทธิพลในการออกแบบผลงานประติมากรรมถ้วย
แห่งชีวิต  รวมถึงอิทธิพลจากรามอน ยุย (Ramon Llull, ca. 1232 - ca. 1315) ท่ีเป็นทัง้นักเขียน
วรรณกรรม นักปรัชญา นักตรรกวิทยาและนักเล่นแร่แปรธาตุผู้ มีช่ือเสียงชาวคาตาลัน  ซึ่งให้
อิทธิพลทางความคดิกบัดาลี 

การส่ือสารเชิงสัญลักษณ์และปริศนาต่างๆ 
ในขัน้ตอนการผลิตซึ่งเต็มไปด้วยความประณีตบรรจงจากทีมช่างฝีมือผู้ช านาญการ 

เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จสู่ผลงานท่ีเป็นอมตะ โดยดาลีไม่เพียงแตก่ ากบัดแูลการท างานอย่างใกล้ชิด
เขายงัเป็นผู้คดัสรรอญัมณีท่ีมีคณุภาพยอดเย่ียมเพ่ือท่ีจะส่ือความหมายทางศลิปะ ในลกัษณะของ
การให้ค่าสีเช่นเดียวกันกับการวาดภาพ และหลักในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ นัน้ดาลีไม่ได้ค านึง
เฉพาะเร่ืองคณุคา่และคณุลกัษณะเท่านัน้ ทว่ายงัให้ความส าคญัเร่ืองความหมายในเชิงสญัลกัษณ์
อนัเป็นรูปแบบเฉพาะของดาลีด้วย เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานท่ีสมบรูณ์แบบตามจินตนการของเขาให้
มากท่ีสดุ 

และนอกเหนือจากการส่ือสญัลกัษณ์จากอญัมณีแล้ว ยงัปรากฎสญัลกัษณ์ของดาลี
(Dalinian Symbolism) ท่ีมาจากการก าหนดแก่นและเนือ้หาจากผลงานจิตรกรรมมาใช้ในเป็น
ประเด็นในการออกแบบเคร่ืองประดบั อาทิเช่น  ประเด็นเร่ืองนาฬิกาเหลวจากผลงานจิตรกรรม 
The Persistence of Memory ในปี ค.ศ. 1931 หรือประเด็นเร่ืองดวงตาและการแสดงนัยยะแฝง
เร่ืองการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัของมนษุย์จากงานจิตรกรรม The Eye ในปี ค.ศ. 1954 นอกจากนัน้ยงัมี
ประเด็นเร่ืองโทรศพัท์จากผลงาน The Enigma of Hitler ในปี ค.ศ. 1939 และการน าประเด็นทาง
ศาสนามาออกแบบเคร่ืองประดบัในรูปทรงกางเขนจากจิตรกรรม Corpus Hypercubus ในปี ค.ศ. 
1954 เป็นต้น รวมถึงการสร้างรูปลกัษณ์ท่ีเป็นปริศนาตา่ง ๆ เช่น รูปเทวดา รูปผีเสือ้ รูปช้างท่ีมีขา
ยืดยาวมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย 

การสร้างเทคนิคพเิศษทางภาพ 
ดาลีเป็นผู้ ท่ีหลงไหลในการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual Effects) ซึ่งเป็น

แนวทางส าคญัรูปแบบหนึ่งในการแสดงออกทางศิลปะของดาลีและเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะตวั
ของเขาท่ีนอกเหนือจากพืน้ฐานทางศิลปะท่ียอดเย่ียมแล้ว เขายังเป็นศิลปินท่ีมีความเพียร
พยายามในการฝึกฝนมุมมองเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลพิเศษทางภาพในรูปแบบต่างๆ มาตัง้แต่เยาว์วยั 
โดยเฉพาะแนวคิดการสร้างภาพแบบ 2 นยั ซึ่งแสดงให้เห็นในผลงานเคร่ืองประดบัสร้อยคอแห่ง
ชีวิตและผลงานท่ีอยู่ในรูปเหรียญเช่น มาดอนดาแห่งอความารีน อันเป็นการปลุกเร้าผู้ ชมให้
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แสวงหาความหมายหรือนยัท่ีแฝงอยูซ่ึง่มกัจะแตกตา่งไปจากภาพท่ีปรากฎซึง่ขึน้อยูก่บัมมุมองและ
ทศันคตขิองแตล่ะคน 

การสร้างรูปลักษณ์จากเร่ืองราวในต านานและวรรณกรรม 
เช่นการน าเสนอภาพของดาฟเนและอพอลโลจากต านานเทพปกรณัมกรีก หรือ

รูปลกัษณ์ของโอฟีเลียจากวรรณกรรมอมตะของเชกสเปียร์เป็นต้น โดยการน ารูปลกัษณ์ในต านาน
มาใช้ในงานสร้างสรรค์ศลิปะก็เป็นแนวทางส าคญัของศลิปินสมยัเรอเนสซองส์ด้วย 

ถึงแม้ว่าดาลีจะได้รับอิทธิพลจากอุดมคติแบบเรอเนสซองส์ ในการออกแบบ
เคร่ืองประดบั ทว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ได้น าแนวคดิเหล่านัน้มาประยกุต์ในแบบของตวัเอง ด้วยการ
ผสานศาสตร์ท่ีหลากหลายทัง้หลกัฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรม พลงังานนิวเคลียร์ จิตวิทยา 
ต านานและศาสตร์แห่งเคร่ืองประดบัเข้าด้วยกัน  รวมถึงการน าประเด็นทางศาสนามาใช้ในการ
ออกแบบก็ไม่ได้ให้เป็นไปตามประเพณีด้วยเช่นกนั อนัท าศิลปะของดาลีมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์
และอตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ชดัเจน 

 
โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้พบความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับกับ

งานจิตรกรรมของซาลวาดอร์ ดาลีดังนี ้
1. ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งเคร่ืองประดบั Telephone Ear Clips งานออกแบบเม่ือ

ปี ค.ศ. 1941 กับจิตรกรรม The Enigma of Hitler ปี ค.ศ.1939 ซึ่งเช่ือมโยงกันจากประเด็นเร่ือง
โทรศพัท์ 

2. ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ Ruby Lips งานออกแบบในปี ค.ศ. 
1949 กับจิตรกรรม Face of Mae West Which Can Be Used as an Apartment ปี ค.ศ. 1934 
– 1935 ซึง่เย่ือมโยงกนัจากประเดน็เร่ืองริมฝีปาก 
 

3. ความ เช่ือม โยงกัน ระหว่าง เค ร่ืองประดับ  The Pomegranate Heart, The 
Honeycomb Heart งานออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1949 และประติมากรรม The Space Elephant 
งานออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1956 กบัจิตรกรรม Dream Caused by the Flight of a Bee around a 
Pomegranate One Second before Awakening ปี  ค .ศ . 1944  โดยการน าประเด็นเร่ืองผล
ทบัทิมและช้างท่ีมียืดยาวผิดปกติจากจิตรกรรมมาใช้ในการออกแบบ 

4. ความเช่ือมโยงซึ่งกันระหว่างเคร่ืองประดับ The Gold Cube Cross, Lapis 
Lazuli Cross งานออกแบบเม่ือปี  ค.ศ. 1955 และ ประติมากรรม  The Angel Cross งาน
ออกแบบเม่ือ ปี ค.ศ. 1959 กับจิตรกรรม Corpus Hypercubus ปี ค.ศ. 1954 ซึ่งเช่ือมโยงกันใน
ด้านรูปทรงกางเขนและแนวคดิเร่ืองไฮเปอร์ควิบ์หรือบาศก์หลากมิต ิ
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5. ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดับ The Persistence of Memory งาน
ออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1949 กบัจิตรกรรม The Persistence of Memory ปี ค.ศ. 1931 จากประเด็น
เร่ืองเวลาไมค่งท่ี 

6. ความเช่ือมโยงกันระหว่างเคร่ืองประดบั The Eye of Time งานออกแบบเม่ือปี 
ค.ศ. 1949 กับจิตรกรรม The Persistence of Memory ในปี ค.ศ. 1931 และจิตรกรรม The Eye 
ในปี ค.ศ. 1945 จากการผสานประเดน็เร่ืองเวลากบันาฬิกาเข้าด้วยกนั 

7. ความ เช่ือม โยงกันระหว่างประติมากรรม  Explosion Lapislazulina งาน
ออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1954 ซึ่งเช่ือมโยงกับภาพจิตรกรรมต่างๆ จากประเด็นเร่ืองสสารเปล่ียนเป็น
พลงังานและเร่ืองพลังงานนิวเคลียร์ อาทิเช่น เช่น Leda Atomica ปี ค.ศ. 1949, the Exploding 
Raphaelesque Head ปี ค.ศ.1951, Nuclear Cross ปี ค.ศ. 1952, Nuclear Head of an Angel 
ปี  ค .ศ . 1952, Nuclear Cross ปี  ค .ศ . 1952, Galatea of the Spheres ปี  ค .ศ . 1952 ,The 
Disintegration of Persistence of Memory, ปี ค.ศ. 1952 - 1954 และ Santiago El Grande ปี 
ค.ศ.1957 เป็นต้น 

8. ความเช่ือมโยงกันระหว่างประติมากรรมSwan Lake งานออกแบบเม่ือปี 1959 
กบัจิตรกรรมต่างๆ จากการน าประเด็นเร่ืองหงส์ในต านานอมตะตา่งๆ มาตีความในแบบของดาลี 
อาทิเช่น จิตรกรรม Leda Atomica ปี ค.ศ. 1949, Swans Reflecting Elephants ปี ค.ศ. 1937 
รวมถึง Sirens and Graces ภาพวาดประกอบฉากของบลัเลต์บคัคาเนล ในปี ค.ศ. 1939  

9. ความเช่ือมโยงกนัระหว่างประติมากรรม Spider of the Night งานออกแบบเม่ือ
ปี ค.ศ. 1961 กับผลงานภาพวาดประกอบวรรณกรรมภาษาอิตาเลียนเร่ืองดิวินา คอมเมเดีย ในปี 
ค.ศ. 1960 โดยการน าประเดน็เร่ืองแมงมมุจากงานจิตรกรรมมาใช้ในงานออกแบบ 

10. ความเช่ือมโยงกันระหว่างประติมากรรม Grape of immortality งานออกแบบ
เม่ือปี ค.ศ. 1970 กบัผลงานจิตรกรรมซึ่งสืบเน่ืองกับประเด็นเร่ืองความตาย อาทิเช่น Ballerina in 
a Death's Head ค .ศ . 1939, The Face of War - Drawing for the Nightmare Scene in the 
Film 'Moontide' ค .ศ .1941, Untitled - for the campaign against venereal disease ค .ศ . 
1942 เป็นต้น 

11. ความเช่ือมโยงกันระหว่างประติมากรรม Daphne งานออกแบบในปี ค.ศ. 1966
ซึง่เช่ือมโยงกนัในด้านรูปร่างและแนวคิดในผลงานจิตรกรรม Dream of Venus ปี ค.ศ. 1939 หนึ่ง
ในภาพวาด study ผลงาน Galarina ปี ค.ศ. 1943 และภาพ Portrait of Mrs. Isabel Styler-Tas 
ปี ค.ศ. 1945  

http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/nuclear-cross
http://www.dali.com/blog/swans-reflecting-elephants-is-one-of-those-dali-paintings-everybody-loves/37swansreflectingelephants/
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และในการหาความเช่ือมโยงกันในการออกแบบเคร่ืองประดับของซาลวาดอร์ 
ดาลีในช่วงปี ค.ศ. 1940 – 1970 กับผลงานจิตรกรรมมีความจ าเป็นจะต้องศึกษาบริบท
จากแนวทางสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม อันน ามาสู่ความเช่ือมโยงกันในงานสร้างสรรค์
ศิลปะของซาลวาดอร์  ดาลีที่สามารถรวบรวมได้ดังนี ้
 
แนวทางสร้างสรรค์จากมุมมองท่ีขัดแย้ง 

ดาลีเป็นศิลปินท่ีนิยมการสร้างสรรค์จากมมุมองท่ีขดัแย้ง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปมเร่ือง
การเสียชีวิตของพ่ีชายเขา จากความรู้สึกท่ีผิดอยู่ในจิตใต้ส านึกในความคิดว่าภายในห้องบิดา
มารดาเขามีสิ่งลอ่ใจ ลกึลบั เป็นสถานท่ีดลใจอยา่งหลอนๆ จากการท่ีเป็นห้องต้องห้าม 

ดาลีมักจะปล่อยจินตนาการไปตามความรู้สึกต่างๆ กับรูปภาพพ่ีชายท่ีเสียชีวิตของ
เขาท่ีแขวนตระหง่านอยู่เคียงข้างภาพจ าลองผลงาน Crucifixion ของเวลาซเควส ซึ่งเป็นรูปพระ
เยซูถูกตรึงไม้กางเขน และยิ่งดาลีมองดูภาพพ่ีชายของเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนเห็นเป็นภาพ
สะท้อนตวัเองเวลาดกูระจกดาลีมกัคดิวา่ตวัเขาตายแล้วก่อนท่ีจะตระหนกัได้วา่ยงัคงมีชีวิต รวมถึง
ความรู้สึกบีบคัน้ทางอัตลักษณ์ของตวัเองกับพ่ีชายท่ีตายแล้ว อันมาจากความเช่ือในเร่ืองชาติ
ก าเนิดท่ีว่าวิญญาณของพ่ีชายได้กลับมาเกิดใหม่เป็นดาลีซึ่งทัง้บิดามารดาได้ปลูกฝังไว้ใน
จิตส านกึของเขากระทัง่ท าให้ดาลีมีความเช่ือเชน่นัน้ด้วย 

บุคลิกวัยเด็กของดาลีจึงค่อนข้างเก็บตัวไม่ได้ปล่อยอารมณ์ไปตามเร่ืองแบบเด็ก
ทัว่ไป ด้วยสิ่งท่ีเขารับรู้ในสมองไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวิญญาณพ่ีชายท่ีเสมือนทบัซ้อนอยู่กับตวัเขา ซึ่ง
สัง่สมมาตัง้แตเ่กิดตลอดจนอีกหลายเร่ืองราวท่ีเขาได้เรียนรู้ ห้วงความคิดค านงึในวยัเดก็ของเขาจึง
เต็มไปด้วยค าถามกับสิ่งซ่อนเร้นในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีท าให้เขาต้องขบคิด ไม่ใช่โลกท่ีโลกสดใส
เชน่เดียวกบัเดก็ทัว่ๆ ไป 

ในวยัเด็กเขามกัคิดว่าในตวัเขาเสมือนมี 2 วิญญาณซึง่รวมเอาเงาวิญญาณของพี่ชาย
หลอมรวมในตวัของเขาด้วยตัง้แต่เกิด สิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่ในความคิดค านึงแบบไม่ปกตินีท้ าให้เขาเป็น
เด็กท่ีค่อนข้างมีบุคลิกท่ีแปลกแยกและสับสน ในบางครัง้เขาถึงกับคิดลึกลงไปในรายละเอียดว่า
หากเขามีร่างของพ่ีชายทบัซ้อนอยู่จริง ร่างของพ่ีชายท่ีเสียชีวิตไปแล้วก็คงต้องเน่าเป่ือยอยู่ในตวั
เขาและเต็มไปด้วยมด แมลง ไต่ยัว้เยีย้อยู่ในตัวเขา และความเช่ือในเร่ืองจิตวิญญาณนีไ้ด้จุด
ประกายให้เขาสนใจสิ่งเร้นลับต่างๆ ซึ่งเป็นความทรงจ าในวัยเยาว์ท่ีส่งผลอย่างทรงพลังสู่แรง
บนัดาลใจการท างานศลิปะของเขาในเวลาตอ่มา  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัจินตนาการท่ีเก่ียวกบัร่างกายท่ีถกูกดักร่อน เส่ือม เหลว เหมือน 
เป็นศพท่ีหนอนชอนไชและแนวคิดในเร่ืองความตายกับความหลงใหลในกามวิสยัซึ่งเช่ือมโยงกับ
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สิ่งท่ีอ่อนหรืออืดดาลีมักจะฝันถึงศพ นึกถึงรูปร่าง หน้าอกท่ียืดออก เลือดไหลและไม้ค า้ยัน ซึ่ง
กลายเป็นสว่นหนึง่ท่ีขาดไมไ่ด้ในความฝันและและการแสดงออกในงานศลิปะของเขา2 

สิ่งเหลา่นีจ้ึงเป็นความรู้สึกท่ีเตบิโตมาพร้อมๆ กบัตวัตนในความเป็นตวัแทนของพี่ชาย
ท่ีเสียชีวิต ดงันัน้ถึงแม้วา่ดาลีจะได้รับการตามใจและเอาใจจากทัง้บดิามารดาแตเ่ขากลบัรู้สึกวา่ไม่
สามารถจะทดแทนอะไรได้เลย เขามีความรู้สึกอิจฉาอยู่ในใจลึกๆ เม่ือเปรียบเทียบตวัเขากบัพ่ีชาย 
กอปรกบัความเปราะบางในบคุลิกภาพ  

สิ่งเหล่านีก้ลบัยิ่งท าให้เขาเป็นคนมีความทะเยอทะยาน พยายามแสวงหาสิ่งท่ีตวัเอง
ต้องการและเรียกร้องความสนใจโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ซึ่งเขาได้กล่าวถึงเร่ืองความ
ทะเยอทะยานนีว้า่ยิ่งเพิ่มพนูขึน้เร่ือยๆ นบัตัง้แตต่อนนัน้ 
 
ความเป็นคาตาลัน 

ในความเป็นคาตาลนั พวกเขามีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานมีภาษาและการปกครองเป็น
ของตนเอง สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นมนต์เสน่ห์และเป็นความภาคภูมิใจ3 ในความรู้สึกของดาลีพืน้เพ
ความเป็นคาตาลนัจงึเป็นสิ่งท่ีมีนยัส าคญัและปรากฎอยา่งเดน่ชดัอยูใ่นตวัตนของดาลี 
 
ความฝัน 

ซาลวดอร์ ดาลีเป็นผู้ ท่ีลุ่มหลงในความฝัน  เน่ืองจากความฝันคือแดนมหัศจรรย์ 
สถานท่ีซึ่งจินตนาการสามารถโลดแล่นไปอย่างเสรีและไร้ขอบเขต และในช่วงท่ีหลบัก็ เป็นเวลาท่ี
ความคดิสร้างสรรค์ตา่งๆ จะเกิดขึน้ในความฝัน  

สญัลกัษณ์และเร่ืองราวจากความฝันจึงเป็นประเด็นท่ีคงอยู่ตลอดช่วงชีวิตการท างาน
ของดาลีโดยเขามกัจะน าความฝันและความทรงจ าในวยัเด็กมาผสานกับเร่ืองจิตใต้ส านึกของซิก
มุนด์ ฟรอยด์ ซึ่งดาลีศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังกระทั่งน ามาสู่แนวทางการสร้างสรรค์ในแบบ
เฉพาะตวัเขาซึง่เรียกว่าพารานอยแอค-คริติคอล อนัเป็นวิธีการถ่ายทอดภาพความจริงจากภายใน
จิตใจ 

                                                
2 หนึ่งธิดา [นามแฝง], ชีวิตและผลงานของเอกศิลปิน "เซอร์เรียลลิสต์"        

ซาลวาดอร์ ดาลี (กรุงเทพฯ: พิราบ, 2537), 35. 
3 Robert Descharnes and Gilles Neret, Salvador Dali 1904-1989 (Hong 

Kong: Taschen 2010), 8. 
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จิตใต้ส านึก 
นอกเหนือจากการแสวงหาเสรีภาพจากจินตนาการในความฝัน ท่ีน ามาผสานกับ

เร่ืองราวของจิตใต้ส านึก และน ามาสู่การปลดปล่อยตวัตนท่ีแท้จริงให้ออกมาโลดแล่นโดยไม่ต้อง
เก็บกดซุกซอ่นไว้ภายใต้ความกลวัหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เป็นความจริงท่ีอยูก้่นบึง้ของจิตใต้ส านกึ 

ภายใต้ลิน้ชกัท่ีเก็บบนัทึกเร่ืองราวความทรงจ ามากมาย ท่ีคนทัว่ไปคิดว่าได้ลืมเลือน
ไปโดยตัง้ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจก็ตาม ทว่าแท้จริงแล้วเร่ืองราวเหล่านีไ้ม่ได้สูญหายไปตามเวลาแต่ถูก
ผลักให้ลึกลงไปสู่ก้นบึง้ของความทรงจ าซึ่งแทนท่ีด้วยเร่ืองราวใหม่ๆ เป็นบันทึกซึ่งพร้อมท่ีจะ
ปลดปล่อยออกมาเพ่ือยืนยนัถึงความมีอยู่ในรูปแบบของความฝัน สถานท่ีซึ่งสามารถเผยตวัตน
ของจิตไร้ส านึกได้อย่างเสรีไร้ข้อจ ากดัใดๆ เสรีภาพในความฝันอาจแสดงออกในรูปแบบปกติ หรือ
ภาพตวัแทนเชิงสญัลกัษณ์ โดยอาจเป็นสญัลกัษณ์สากลหรือรูปแบบเฉพาะตน 
 
ความเป็นเซอร์เรียลิสต์ 

ดาลีเป็นศลิปินท่ีสร้างสรรค์ศิลปะอย่างหลากหลาย โดยแนวทางท่ีประสบความส าเร็จ
มากท่ีสุดก็คือการสร้างสรรค์ผลงานแบบเซอร์เรียลิสต์ ซึ่งไม่ได้ผูกพันเขาไว้เพียงรูปแบบและ
แนวคดิหรือความเป็นสมาชิกในกลุม่ หากแตเ่ป็นสิ่งท่ีอยูใ่นตวัตนของเขา 

ดงันัน้แนวทางและความคิดแบบเซอร์เรียลิสต์ของดาลีจึงไม่ใช่สิ่งท่ีก าหนดขึน้เพียง
ช่วงเวลา ซึ่งดาลีเคยกล่าวยืนยนัความคิดนีไ้ว้ว่า “ความแตกต่างระหว่างเซอร์เรียลิสต์กับผมก็คือ 
ผมเป็นเซอร์เรียลิสต์ และประเด็นส าคญัของเซอร์เรียลิสต์ก็คือการตีความความจริงในแบบของ
พวกเขา อันเป็นก้าวย่างส าคญัสู่หน้าประวตัิศาสตร์ของโลกศิลปะสมัยใหม่  กับความท้าทายใน

เร่ืองการตีความความจริงท่ีเหนือกวา่เป็น “ความจริงในแบบเซอร์เรียลิสต์” 
 
สัญลักษณ์ของดาลี 

ในการสร้างสรรค์ศิลปะดาลีมกัจะก าหนดส่วนท่ีเป็นแก่นเร่ืองและน าสญัลกัษณ์ตา่งๆ 
มาใช้อย่างเป็นรูปแบบ ซึ่งเม่ือพิจารณาในรายละเอียดก็จะเห็นถึงนยัยะตา่งๆ ทัง้ทางตรงและนยั
แฝง ซึง่ดาลีได้น าสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ เหลา่นีม้าใช้อยา่งตอ่เน่ืองอาทิเชน่ 

มด (Ants) 
ในความหมายโดยทั่วไปของดาลีหมายถึงการผุพัง เน่าเป่ือย และการเปล่ียนแปลง

อนัมีท่ีมาจากภาพฝูงมดท่ีรุมกดัทึง้สตัว์ใหญ่อย่างหิวกระหาย  และสามารถท าให้หมดไปได้อย่าง
รวดเร็ว และสิ่งท่ีค้นพบนีเ้ป็นสิ่งท่ีจบัใจดาลีจากความคดิท่ีว่าแมลงตวัเล็กๆ ก็สามารถท าลายสตัว์
ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าได้  ดงันัน้เม่ือมดท าลายสรรพสิ่งนั่นก็หมายถึงการสิน้สุดของความคงอยู่หรือ
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ยัง่ยืนโดยหมายรวมถึงแมลงชนิดอ่ืนๆ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ย่อยสลายและคืนสสารตา่งๆ สู่ปฐพี ด้วย
ดงันัน้ดาลีจึงมกัจะน าเสนอภาพมดเพ่ือเป็นส่ือสญัลกัษณ์เร่ืองความตาย การเส่ือมสลาย รวมถึง
การท าให้บริสทุธ์ิ ซึง่เป็นสิ่งท่ีฝังอยูใ่นจิตใจของดาลีมาตัง้แตเ่ดก็ 

มดในทัศนะของดาลีจึงเป็นสิ่งท่ีท าให้ได้ตระหนักถึงสัจธรรมสากลท่ีว่าทุกสิ่ งทุก
อย่างล้วนมีวันสิน้สุด สรรพสิ่งล้วนผันแปรเปล่ียนสภาพไปตามเวลา มดจึงเป็นสิ่งท่ีปรากฎ
ให้เห็นเสมอในผลงานตา่งๆ ของดาลีจนกลา่วได้วา่เป็นหนึง่ในในสญัลกัษณ์ประจ าตวัของเขา 

ตั๊กแตก 
เป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงสู่โลกของความหวาดกลวัท่ีเกิดจากความหวาดวิตก (Phobia) อัน

สืบเน่ืองจากความทรงจ าในตอนเด็ก ซึ่งท าให้หวาดกลัวเน่ืองจากตั๊กแตนเป็นสัตว์ท่ีดูคล้ายทัง้
แมลงและปลา4 

ภาพลักษณ์ท่ีดูเหมือนผีหรือปีศาจ 
ดาลีตีความภาพของภูติผีปีศาจให้ดไูร้ตวัตน เบาบางเหมือนผ้าโปร่งในการถ่ายทอด

สภาพของจิตวิญญาณและแสดงแนวคดิเร่ืองความตายหรือชีวิตหลงัความตาย 
การแสดงเร่ืองราวการผจญภยัในโลกของความฝันนัน้ มกัมาจากเร่ืองราวในความจริง

ท่ียงัคงฝังลึกอยู่ในจิตใจ ดงันัน้โลกแห่งความฝันและจินตนาการของดาลีจึงไม่ใช่เพียงโลกท่ีท่ีไร้
ตวัตน ทว่าคือโลกท่ีมีอยู่จริงซึ่งถูกตีความและถ่ายทอดผ่านมุมมองจากการสืบค้นและส ารวจลง
ไปสูก้่นบึง้ในจิตใจของดาลีเอง 

ไม้เท้า 
เป็นสัญลักษณ์ท่ีเช่ือมโยงกับความทรงจ าในวัยเด็กของดาลีกับเร่ืองการเน่าเป่ือย 

เส่ือมสลาย ซึ่งมาจากเหตกุารณ์ในเช้าวนัหนึ่งท่ีดาลีได้เข้าไปส ารวจห้องใต้หลงัคาในหอคอย ท่ีช่ือ
เอล มุย เด ลา ตอร์เร (El Muli de la Torre หรือ The Tower Mill) ซึ่งเป็นของครอบครัว พิทชอท 
และดาลีค้นพบไม้เท้าอันหนึ่งท่ีท าให้เขาเกิดความรู้สึกรุนแรง หวาดกลัว และครอบง าจิตใจเขา  
นอกจากนัน้เขายงัได้พบซากเม่นท่ีเลีย้งไว้ซึ่งเต็มไปด้วยหนอนชอนไชดาลีจึงใช้ไม้เท้าเข่ียไล่หนอน
ให้ออกไปและจ าต้องทิง้ไม้เท้าท่ีเขารักนัน้ไป  

ต่อมาดาลีก็กลับไปท่ีนั่นอีกครัง้เพราะไม่อาจลืมภาพไม้เท้านัน้ได้ เขาน าไม้เท้าท่ี
เปรอะสกปรกกลบัมาและท าให้กลบัไปอยู่ในสภาพเดิมด้วยการน าไปล้างน า้  ส าหรับดาลีไม้เท้า

                                                
4 Catherine Grenier, Salvador Dali: the Making of an Artist (Paris: 

Flammarion,2012), 84. 
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หรือไม้ค า้ยนัจึงเป็นทัง้สญัลักษณ์แห่งความตายและการฟื้นคืน 5 นอกจากนัน้ยงัส่ือถึงสังคมทุน
นิยม ท่ีดาลีมองวา่เป็นความร ่ารวยท่ีกระปลกกระเปลีย้6 

ลิน้ชักหรือชัน้วางของ 
ภาพลิน้ชักท่ีว่างเปล่า ส่ือถึงสถานท่ีเก็บภาพในใจและความคิดต่างๆ จากจิตใต้

ส านึก7ภาพลิน้ชกัเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ท่ีดาลีน ามาใช้ในงานสร้างสรรค์อยู่เสมอ โดยมกัปรากฎ
เป็นภาพลิน้ชักท่ีซ้อนกันอยู่ในฟิกเกอร์ต่างๆ อันส่ือให้เห็นอิทธิพลของฟรอยด์ท่ีมีต่อดาลีนั่นคือ
ส าหรับดาลีมีเพียงวิธีการทางจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ท่ีท าให้สามารถเปิดเผยปมและสิ่ง
ตา่งๆ ท่ีมนษุย์เราเก็บซุกซอ่นไว้ โดยลิน้ชกัท่ีเปิดออกหมายถึงสิ่งท่ีอยูภ่ายในจิตใต้ส านกึของมนษุย์ 

ช้างที่มีขายืดยาวและบางเบา 
ในจินตนาการแบบเหนือจริงของดาลีเขามักจะถ่ายทอดภาพสัตว์ท่ีมีลักษณะ

ประหลาดคือมีขาท่ียืดยาวและบางเบาผิดปกติราวสตัว์ปีกหรือแมงมุม ช้างแสดงถึงพลงั อ านาจ 
ความปรารถนา การให้ศิลปะ ความงาม พลงั ความพอใจและความรู้ ช้างยงัเป็นสตัว์สญัลกัษณ์ท่ี
ใช้ส่ือถึงอนาคต โดยขาท่ีเรียวเล็กมากเป็นการน าเสนอประเด็นเร่ืองความขัดแย้งและแตกต่าง
ระหว่างความแข็งแกร่งกับความเปราะบาง เช่นเดียวกับสิ่งท่ีตรงข้ามกันระหว่างความโบราณกับ
ความทนัสมยั 

ม้าสีขาว 
ภาพม้าสีขาวซึง่เคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วและพุง่ทะยานอยา่งบ้าคลัง่กล้ามเนือ้ ใบหน้า

ท่ีบดิเบีย้ว ท าให้นกึถึง พลงั อ านาจ ความเร็วและการบงัคบับญัชา 
รูปร่างท่ีมีปีก 

เป็นสญัลกัษณ์ของชยัชนะท่ีเกิดขึน้ ซึ่งสืบเน่ืองกบัการสู้ รบทางอากาศด้วยอาวธุและ
เทคโนโลยีท่ีน าสมยัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน ามาสูช่ยัชนะในสงคราม 

                                                
5 Elliott H. King, Salvador Dali, Mountain Lake, 1938, accessed March 23, 

2014, available from http://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-mountain-lake-t01979/text-
catalogue-entry 

6 Umberto Allemandi & c. Dali in the Third Dimension (London: The Stratton 
Foundation Collection Umberto Allemand, 2014), 65. 

7 Ibid., 45. 
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ไข่ 
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีให้ความหมายในเชิงบวกหมายความถึงชีวิต การเกิดหรือเร่ิมต้นใหม ่

การด าเนินตอ่ไปและอนาคต 
ขวดหมึก 

เป็นสัญลกัษณ์ของการลงนามในสนธิสัญญา และในบางครัง้ก็ใช้เพ่ือแสดงถึงเร่ือง
ทางเพศได้ด้วย 

กรรไกร 
เป็นสญัลักษณ์ความกลวัในจิตใจของเด็ก การท าร้ายจิตใจของเด็กเช่นเดียวกับการ 

“ขม่ขืน” 
ภาพนิว้หรืออวัยวะที่ลอยได้  

เป็นสญัลกัษณ์ของการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ8 ในดินแดนท่ีอยู่ไกลออกไปจากโลก
ของความมนษุย์ เป็นท่ีซึง่ปลอดภยัพอท่ีจะทบทวนตวัเองจากเร่ืองราวแหง่ความจริง9 

ปืนใหญ่ที่มีไม้เท้าค า้ยัน เป็นสญัลกัษณ์ของความตายและสงคราม 
อวัยวะเพศชาย เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความมีอ านาจ 
 

จินตภาพแบบพารานอยด์ 

แนวคิดแบบพารานอยแอค คริติคอลเป็นแนวทางสร้างสรรค์ท่ีดาลีคิดค้นขึน้มาเพ่ือใช้
ในงานศิลปะของเขา ซึ่งมีท่ีมาจากการน าสภาวะโรคจิตหวาดระแวง มาเป็นแนวทางการสร้างภาพ
เพ้อฝันแบบพารานอยแอคอนัสืบเน่ืองจากการตีความอาการเพ้อคลัง่ เล่ือนลอยท่ีสง่ผลให้เกิดภาพ
หลอนลวงตา โดยความฝันท่ีเกิดขึน้ในยามหลบันัน้เม่ือต่ืนขึน้มาภาพต่างๆ ก็จะลบเลือนไป ทว่า
มโนภาพท่ีเกิดจากอาการของโรคจิตหวาดระแวงนี ้จะยังคงด าเนินต่อไปแม้ในขณะต่ืนราวกับ
เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้จริง10 

ดาลีมกัน ามโนภาพเช่นนีม้าถ่ายทอดสู่ภาพภูตผีและวิญญาณ เพ่ือส่ือถึงดินแดนแห่ง
ความฝัน โดยมีการจดัองค์ประกอบท่ีซบัซ้อนและแตกตา่งซึง่มีเร่ืองราวและเนือ้หามากมาย รวมถึง

                                                
8 Catherine Grenier, Salvador Dali the Making of an Artist, 84. 
9 Ibid. 
10 Ibid., 110. 
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การให้รายละเอียดทางกายวิภาครูปร่างของคนและสตัว์ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผมหรือ
ขน เส้นเลือด กล้ามเนือ้ หรือแม้กระทัง่เส้นเอ็นในรูปร่างตา่งๆ ท่ีเขาสร้างสรรค์11  

ซึ่งการให้รายละเอียดท่ีมากมายเช่นนีก็้มกัก่อให้เกิดประเด็นเร่ืองความรู้สึกท่ีขดัแย้ง 
อนักลา่วได้วา่เป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึง่ของดาลี 

ในด้านเนือ้หาดาลีมักน าเสนอเร่ืองเล่าในต านานหรือหยิบยืมจากเร่ืองราวจากหน้า
ประวัติศาสตร์ของศิลปะวัฒนธรรมรวมทัง้จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์  เร่ืองราวทาง
วิทยาศาสตร์ ศาสนา นิทานปร าราและเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอิทธิฤทธ์ิปาฎิหารย์ตา่งๆ  

อย่างไรก็ตามในด้านการแสดงออกของความปรารถนาทางอารมณ์นัน้ดาลียังคง
ลกัษณะส าคญัท่ีฝังตรึงอยูใ่นจิตใจของเขาเสมอมานัน่คือการแสดงความรู้สกึเศร้า ทกุข์ กงัวล จาก
บาดแผลและความรู้สกึท่ีฝังใจอยา่งไมรู้่ลืม  

โดยมักพรรณนาบรรยากาศท่ีดูลึกลับประหลาดเต็มไปด้วยปริศนาและการใช้
สญัลกัษณ์ท่ีตีความได้ยาก การให้สีท่ีอึมครึมไม่สดใส โลกท่ีดหูลอนและน่าสะพรึงกลวัเช่นนีเ้ป็น
แนวทางส าคญัในการสร้างงานศลิปะด้วยวิธีการแบบพารานอยแอค คริตคิอล12 
 
การสร้างสรรค์จากแนวทางพารานอยแอค-คริตคิอล (Paranoiac-Critical Method) 

หนึ่งในวิธีการท่ีจะท าให้ได้มาซึ่งผลทางภาพในแบบพารานอยแอค คริติคอลมาจาก
การฝึกมองภาพในแบบตา่งๆ ซึง่เป็นวิธีการท่ีดาลีเรียนรู้ตัง้แตต่อนอยูช่ัน้ประถมด้วยการเพ่งมองไป
ท่ีจุดใดจุดหนึ่งหรือโครงร่างท่ีเลือนรางเพ่ือให้เกิดภาพในใจ ซึ่งคุณครูของเขาเคยสอนว่า             
เลโอนาร์โอ ดาวินซี (Leonardo da Vinci) มีความสนใจในการฝึกฝนมมุมองเชน่นี ้โดยบอกวา่เป็น
วิธีการกระตุ้นให้เกิดจินตนาการทางศลิปะ13 

นอกจากนัน้ในวยัเด็กเขายงัได้ฝึกมุมมองจากภาพบนรอยคราบเปื้อน การมองลอด
เหล่ียมเจียระไนผ่านจุกขวดท่ีเป็นแก้วซึ่งเป็นความประทบัใจภาพส าหรับเขา สิ่งเหล่านีล้้วนเป็น
จดุเร่ิมต้นของจินตนาการท่ีไร้ขอบของดาลีในเวลาตอ่มา  

ส าหรับเด็กชายดาลีณ ขณะนัน้การฝึกฝนจินตนาการเหล่านีไ้ม่เพียงเติมเต็มความ
ปรารถนาในเร่ืองการสร้างรูปทรงเท่านัน้ แต่ยังท าให้เขาได้สร้างโลกในแบบของเขา14 การฝึกฝน
                                                

11 Ibid. 
12 Ibid., 97. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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วิธีการมองภาพแบบเลือนรางเช่นนีย้งัไม่ได้น าไปปรับใช้ให้สมัฤทธ์ผลในช่วงนัน้ เน่ืองจากผลงาน
ส่วนใหญ่ยงัจ ากดัอยู่เพียงภาพบคุคลและภาพภูมิทศัน์ จนกระทัง่เม่ือเขาได้เร่ิมสร้างสรรค์ผลงาน
ในแนวทางเซอเรียลิสต์วิ ธีการมองภาพในลักษณะนีจ้ึงได้ส่งผลท่ียิ่งใหญ่และกลายเป็น
สว่นประกอบส าคญัท่ีสดุในผลงานของเขา 

ส าหรับดาลีวิธีการมองภาพบนรอยคราบจงึเป็นหนทางในการเสาะแสวงหา และแสดง
ให้เห็นโลกท่ีสมัผสัได้ของเขา เชน่เดียวกบัการครุ่นคดิและพิจารณาภาพหลอนในจิตใจของเขาเอง 

โดยขัน้ตอนในการสร้างภาพในลกัษณะนี ้เร่ิมจากการครุ่นคิดและพุ่งสมาธิไปยงัวตัถุ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเพ่ือให้ได้เกิดเป็นภาพนิมิตและเสริมแตง่ด้วย
จินตนาการอย่างเป็นอิสระจากกฎหรือหลักสุนทรียศาสตร์ทัง้ปวง และน ามาสู่กระบวนการ
ตีความ15  

ดงันัน้แนวทางการสร้างสรรค์จากภาพหลอนและลวงตา ก็จะท าให้เกิดภาพท่ีสอด
ประสานกนัระหว่างโลกความจริงกบัโลกในความฝัน โดยมกัน ามาจากสิ่งท่ีมีอยู่จริงผ่านการแปล
ความหมายด้วยจินตนาการอนัเป็นการเปิดเผยตวัตนแห่งจิตใต้ส านึกในเชิงสญัลกัษณ์ และภาพท่ี
ได้รับผา่นจินตนาการก็สามารถให้ผลลพัท์ท่ีหลากหลาย รวมทัง้ผลทางภาพท่ีหลากนยัอีกด้วย16  

ในการสร้างภาพให้เกิดมุมมองท่ีหลากนัยนัน้ก็ต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้เกิดภาพขึน้ภายในใจแล้วจึงถ่ายทอดออกมาเป็นงานจิตรกรรมและในการชมผลงาน
เชน่นี ้ผู้ชมก็อาจต้องมีความพยายามในการชมด้วยเน่ืองจากอาจมีภาพหลายภาพท่ีซ้อนกนัอยู ่ 

โดยผลทางภาพท่ีให้ความรู้สึกท่ีรุนแรงนัน้มีองค์ประกอบส าคญัท่ีนอกเหนือจากเร่ือง
วิธีการคิดและจินตนาการแล้ว ก็ยงัต้องประกอบไปด้วยทกัษะและฝีมือท่ีแม่นย าซึ่งมาจากพืน้ฐาน
ทางศิลปะท่ีแข็งแกร่งของเขานัน่เอง  ซึ่งแนวทางการสร้างภาพจากความรู้สึกหวาดระแวงวิตกจริต
จนมองเห็นเป็นภาพหลอนซึง่เกิดจากความสบัสน ผลทางภาพท่ีได้รับจงึอาจมีได้หลากหลาย 

เราสามารถสรุปวิธีการสร้างภาพแบบพารอนอยแอค-คริติคอลอนัซบัซ้อนของดาลีได้
ว่ามาจากความเพียรพยายามอย่างสงูในการคิดค้น ทดลอง วิเคราะห์และพิจารณาอย่างทุ่มเทใน
การตีความสภาพความจริงจากสิ่งรอบตวัท่ีเกิดขึน้ได้ทุกวนัให้เป็นภาพในจินตนาการ รวมถึงการ
สืบค้นสู่ก้นบึง้ของสิ่งท่ีซุกซ่อนและติดตรึงเป็นปมปัญหาอยู่ภายในจิตใจ มาใช้เป็นลกัษณะส าคญั
ในการสร้างสรรค์ผลงาน  

                                                
15 Ibid.,101. 
16 Ibid. 
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โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดนีเ้กิดขึน้จากความใส่ใจรายละเอียด
อย่างพิถีพิถันด้วยการเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือศึกษาวิเคราะห์และพิจารณา ในการได้มาซึ่ง
ผลสมัฤทธ์ิในการสร้างภาพหลอน ลวงตาท่ีสมบรูณ์แบบ 
 

อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 

ดาลีได้แนวคิดจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของซิกมุนด์ ฟรอยด์ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ีเขาได้
ศึกษาและซึมซบัด้วยความศรัทธามาตัง้แต่เยาว์วยั แนวคิดเร่ืองจิตวิเคราะห์จึงให้อิทธิพลอย่าง
ลึกซึง้กับวิธีการคิดและการสร้างสรรค์ผลงานของดาลี17 สู่แนวทางสร้างภาพท่ีดูผิดเพีย้นหรือ
บิดเบือนจากความเป็นจริง โดยในด้านแนวคิดในเชิงจิตวิทยานีแ้ม้ว่าดาลีจะได้ศกึษาทฤษฎีตา่งๆ 
จากนกัจิตวิทยาท่านอ่ืนๆ เพิ่มเติมในภายหลงั ทว่าทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 
ของฟรอยด์ก็ยงัคงให้อิทธิพลส าคญักบัดาลี 

จุดเร่ิมต้นของกระบวนการสร้างสรรค์ของดาลีมาจากการวิเคราะห์ตัวเอง (Self-
Analysis) ซึ่งเขามกัจะสร้างคณุลกัษณะตา่งๆ ความรู้สึกด้านลบซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในจิตใจอนัเป็น
การย้อนไปสู่เร่ืองราวความทรงจ าในวยัเด็ก เช่น ความอ่อนแอและความหวาดกลวัอนัมีท่ีมาจาก
ปมเร่ืองความกลวัท่ีมีตอ่บดิา ความรู้สกึหวาดระแวงท่ีฝังอยูใ่นใจและความรู้สกึสบัสนในเร่ืองเพศ 

ซึ่งดาลีได้น าสิ่งเหล่านีม้าท าให้เป็นบ่อเกิดแห่งขุมพลังและทรัพยากรส าคญัในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่มีวนัจบของเขา โดยการน าทฤษฎีจิตวิเคระห์มาเป็นท่ีมาของเร่ืองราว
และจินตนาการ18 
 
การประยุกต์แนวทางศิลปะแบบอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ในการสร้างสรรค์รูปทรง 

ดาลีน าแนวคิดจากรูปแบบการตกแตง่ในศลิปะอาร์ต นโูวซึ่งเป็นศลิปะสมยัใหม่ในยคุ
นัน้ ด้วยการน ารูปทรงอิสระพลิว้ไหวท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ลกัษณะท่ีเป็นคล่ืนและยืดหยุ่น19มาผสาน
กับโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา  โดยผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงรูปลักษณะ 
(Metamorphosis) อย่างสมบรูณ์ ซึ่งแนวคดินีไ้ด้กลายเป็นหวัใจส าคญัในการสร้างสรรค์ศิลปะของ
ดาลีในการสร้างสรรค์รูปทรงท่ีผนัแปร ไมแ่นน่อน20  

                                                
17  Ibid., 63. 

18  Ibid., 64. 

19  Ibid., 97. 

20  Ibid. 
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ซึง่โดยทัว่ไปมกัผสานเข้ากบัความรู้สึกกระสบักระส่าย ความต้องการหรือความความ
หมกมุ่นในเร่ืองเพศ และการน าเสนอภาพท่ีดหูลอนซึ่งบ่งบอกถึงเร่ืองความตายและการเน่าเป่ือย 
เส่ือมสภาพ  
 
ภาพวาดตัวเองที่น่ิมเหลว 

ดาลีมกัวาดภาพตวัเขาเองในลกัษณะคล้ายหน้ากากท่ีหลอมละลาย ซึ่งปรากฎอยู่ใน
ผลงานหลายชิน้ อาทิเช่น The Great Masturbator (ค.ศ. 1929) The Persistence of Memory 
(ค.ศ. 1931) รวมถึง Daddy Longlegs of the Evening – Hope! (ค.ศ. 1940) 

โดยอาจมีไม้เท้าค า้ยนัใบหน้าท่ีไมค่งรูปนัน้  รวมถึงการน ารูปลกัษณ์ของพืช สตัว์ หรือ
อาหารมาคล่ีให้ยืดยาวในลักษณะอ่อนเหลวเป็นหน้าของเขา ซึ่งดาลีเขามักจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์หลายอย่างจากอาหารอนัมีท่ีมาจากความรักและความสนใจในเร่ืองอาหาร และน ามา
ประยกุต์กบัแนวคดิเร่ืองการวาดภาพท่ีเป็นเพียงเปลือกนอก 

อันเป็นอิทธิพลท่ีได้รับจากผลงาน “การตัดสินครัง้สุดท้าย” (The Last Judgment) 
ของ มิเกลันเจโล (ค.ศ. 1475-1564) ซึ่งวาดไว้บนเพดานของโบสถ์ซิสทีน (Sistine) ในนครรัฐ
วาติกันท่ีแสดงภาพของเซนต์บาโทโลมิว (St . Bartholomew) St. 21 ท่ีถือหนงัของตวัเขาท่ีถูกถลก
ออกมา โดยดาลีได้อธิบายเหตุผลท่ีสอดคล้องกันถึงหัวใจหลักท่ีเขาต้องการน าเสนอ ไม่ใช่จิต
วิญญาณท่ีอยูภ่ายในแตเ่ป็นเปลือกท่ีห่อหุ้มอยูภ่ายนอกเทา่นัน้ 
 

                                                
21 St. Bartholomew หรือนาธานาแอลชาวเมืองคานาแคว้นกาลิลี ประเทศอิสราเอล 

เป็นหนึ่งในหนึ่งในอคัรสาวกสิบสององค์ของพระเยซูคริสต์ ซึง่เช่ือกนัว่าบาร์โธโลมิวหลงัรับพระจิต
เจ้าแล้วได้ออกเทศนาแถบเอเชียน้อยผ่านไปทางเมโสโปเตเมีย ปาร์เธีย จนถึงอาร์เมเนีย และได้ถกู
ศตัรูจบัทรมานโดยถลกหนงัทัง้เป็นจนถึงแก่ความตาย รูปเคารพของทา่นจึงมกัจะแสดงให้เห็นภาพ
หนังท่ีถูกถลกแล้วห้อยแขวนอยู่ท่ีแขนและในมือถือมีดซึ่งหมายถึงเคร่ืองมือท่ีศตัรูใช้ในการถลก
หนงัของทา่นเอง มิเกลนัเจโลก็ได้วาดภาพเซนต์ บาโทโลมิวในลกัษณะนีไ้ว้ในโบสถ์ซิสทีนเป็นภาพ
แสดงการพิพากษาครัง้สดุท้ายในวนัสิน้โลก 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Persistence_of_Memory&ei=_cPcUsrUIOTkiAe1_YBo&usg=AFQjCNF8jsrRkZsPdbsyXU3O7-ol5RopsA&sig2=gGOmPEvDpcfnT3alyx4-tg&bvm=bv.59568121,d.aGc
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ภาพท่ี 194 ภาพวาดบนเพดานของโบสถ์ซิสทีน ในนครรัฐวาตกินัท่ีแสดงภาพของเซนต์บาโทโลมิว

ถือหนงัของตวัเขาท่ีถกูถลกออกมา 
ท่ีมา: accessed October 29, 2013, available from http://www.art-prints-on-
demand.com/cgi-bin/apod#rahmenanker 
 

วัตถุท่ีท าหน้าที่ในเชิงสัญลักษณ์ 

ดาลีมีความสนใจในการน าวตัถุเซอร์เรียลิสต์มาใช้ในงานสร้างสรรค์ อนัสืบเน่ืองจาก
ความคิดท่ีว่าวตัถุบางอย่างสามารถกระตุ้นอารมณ์ปรารถนา และความรู้สึกทางเพศท่ีถูกปิดกัน้
หรือซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ อันเป็นแนวคิดท่ีดาลีได้รับแรงบันดาลใจจากงานประติมากรรม The 
Suspended Ball (ค.ศ. 1930 - 1931) ของอัลแบร์โต เจียโคเมตตี (Alberto Giacometti)22 ท่ีเขา
หลงไหล เพราะเขารู้สกึได้ถึงพลงัอนัรุนแรงของวตัถท่ีุสามารถปลกุเร้าจินตนาการทางเพศ 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาของฟรอยด์ในเร่ืองเฟทิสซึม (fetishism) ซึ่งเก่ียวกับ
ความพอใจทางเพศกับ "วัตถุสิ่งของท่ีไม่มีชีวิต” และน่ีจึงเป็นจุดเร่ิมในการแสวงหาวัตถุท่ีเป็น
ตวัแทนในเชิงสญัลกัษณ์ของความรู้สกึดงักลา่ว  

                                                
22 Ibid., 121. 

http://www.art-prints-on-demand.com/cgi-bin/apod#rahmenanker
http://www.art-prints-on-demand.com/cgi-bin/apod#rahmenanker
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โดยวัตถุเชิงสญัลักษณ์ท่ีให้ความรู้สึกดงักล่าวส าหรับดาลีก็คือแก้วนม รองเท้าและ
ขนมปังบาเกตต์ ซึง่เป็นการตีความในแบบของดาลีอยา่งแท้จริงท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวความทรงจ า
ในวยัเดก็และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในเชิงจิตวิเคราะห์ 

สิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นเสมือนการจดุประกายของกระบวนการวิคราะห์ โดยท่ีวตัถตุา่งๆ อนั
น ามาซึ่งนัยและเร่ืองราวทางจิตวิทยาท่ีหลากหลาย วัตถุเหล่านี จ้ึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการ
สืบค้นเร่ืองราวหรือสิ่งท่ีฝังลึกอยู่ภายในใจโดยดาลีจะน าเสนอวัตถุเหล่านีอ้ย่างพิถีพิถันเพ่ือให้
สอดคล้องกบัผลงาน รวมทัง้มีการตัง้ช่ือให้สอดคล้องกบัการตีความในเชิงสญัลกัษณ์ เสริมความ
เป็นปริศนาอนัยากจะเข้าใจและสามารถตีความได้ตามจินตนาการ23 

การเปล่ียนแปลงรูปร่าง 

แนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงรูปร่างลกัษณะทางกายภาพ และการกลายร่างสู่ความ

งดงามลงตวัเพ่ือบรรลคุวามสมบรูณ์แบบ เป็นแนวทางสร้างสรรค์ส าคญัแนวทางหนึ่งของดาลี โดย

เขาให้ความสนใจไปท่ีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัระหว่างสภาวะแวดล้อมซึ่งมีผลตอ่รูปทรง โดยเขามกัจะ

แสดงออกในรูปแบบดงันี ้

1 ผ่านกระบวนการการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ (Metamorphosis) อย่าง

สมบูรณ์ ซึ่งแนวคิดนีไ้ด้กลายเป็นหัวใจส าคญัในการสร้างสรรค์ศิลปะของดาลี

และอีกแนวทางหนึง่ก็คือ 

2 มานุษยรูปนิยม “Anthropomorphic” ซึ่งเป็นการน าคณุลกัษณะของมนุษย์หรือ
เหมือนมนษุย์มาประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ 

จักรวาลของดาลี 

ดาลีเป็นศิลปินท่ีมีความหตอลงไหลและด่ืมด ่าในเร่ืองจักรวาลอันลีล้ับ  และเขามี
ความเห็นว่าศิลปินทุกคนน าเสนองานในแบบจกัรวาลของตน โดยศิลปินสามารถท าให้สิ่งท่ียงัไม่
เกิดขึน้ให้เกิดขึน้ได้ เช่นเดียวกบัดาลีในขณะท่ีจกัรวาลดาลีคือการน าหลกัการของนิวเคลียร์ฟิสิกส์
มาประยกุต์สูก่ารสร้างสรรค์ 

                                                
23  Ibid. 
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ประเดน็เร่ืองความตาย กับอีโรตคิ (Erotic) 

ในงานสร้างสรรค์ของดาลีเขามักน าเสนอประเด็นเร่ืองราวเก่ียวกับความตายและ 
Erotic โดยส าหรับดาลีแล้วความตายเป็นสิ่งสวยงาม สงูสง่ อยา่งไรก็ตามดาลียงัคงกลวัความตาย
และเขามกัน าสิ่งท่ีเป็นความรู้สกึท่ีขดัแย้งนีม้าใช้ในการสร้างงาน ในขณะท่ีอีโรตคิอนัหมายถึงสิ่งซึ่ง
กระตุ้นความรู้สกึทางเพศ เป็นความนา่เกลียด 

นอกจากนัน้ยงัมีประเดน็ปลีกยอ่ยตา่งๆ ในการสร้างสรรค์ศลิปะของดาลีเชน่ 

1 การน าประเดน็เร่ืองเมลนัโคเลีย (melancholia) ซึง่หมายถึงโรคทางจิตท่ีมีอาการ
ซมึเศร้า สิน้หวงัมาประยกุต์ใช้ในการสร้างงาน  

2 การน าแนวคิดเร่ืองงานออกแบบสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดีมาเป็นแรง
บนัดาลใจส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงาน 

3 แนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีว่างในศิลปะแบบอภิปรัชญา (Metaphysical) ของจอร์โจ เด   
คริิโค (Giorgio de Chirico, 1888-1978) 

4 และจินตนาการแบบโรแมนติคของอาร์นอลด์ เบิคคลิน (Arnold Böcklin) 

โดยดาลีได้น าแนวคิดเหลา่นีม้าใช้ในการออกแบบพืน้ท่ีว่างซึ่งผสานภาพความจริงกบั
ความฝันเข้าไว้ด้วยกนัได้อยา่งลงตวั 

พารานอยด์ 

พารานอยด์ (paranoid) เป็นหนึ่งในอาการของโรคจิตเภท ค าว่าพารานอยด์หมายถึง 
หวาดระแวง อนัแสดงถึงสภาวะทางจิตท่ีมีความสงสยัคิดเกินเลยจนเป็นความระแวง ไม่ไว้ใจผู้ อ่ืน
มกัคิดว่าตวัเองตกอยู่ในอนัตรายหรือถูกนอกใจ คิดแต่เร่ืองของตวัเอง มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้า
มากเป็นพิเศษ เปราะบางแตม่กัไม่เปิดเผยความรู้สึกออกมาอย่างชดัเจน มีวิธีการคิดท่ีแปลกแยก
ท าให้รู้สกึไมม่ัน่คงและทกุข์ทรมาน ไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ได้เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีถกูบีบคัน้
กดดัน โกรธง่าย ฉุนเฉียว ดือ้รัน้และยึดมั่นถือมั่นในความคิดตนจนอาจถึงกับก้าวร้าวและไม่
ยืดหยุ่น มีทัศนคติต่อโลกด้วยความกลัวและอคติ หมกมุ่นอยู่กับอาการหลงผิดคิดร้ายไปต่างๆ 
นานา ความรู้สึกอิจฉา ริษยา อาฆาต ไม่อาจยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้ รวมทัง้ไม่อาจ
แยกเร่ืองจริงกบัความหลงผิดได้ จนอาจท าให้เกิดอาการหแูวว่และมีอาการหลอน  
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และเม่ือคิดตา่งและแปลกแยก ไม่สามารถจดัการทางอารมณ์ได้ จึงมกัท าให้ผู้ ป่วยมี
แนวโน้มท่ีจะแสดงออกด้วยกลไกป้องกันตวัเองจากความรู้สึกทกุข์ทรมานและความเจ็บปวด จาก
ความไม่มัน่คง ความเครียดและแรงผลกัดนัในจิตไร้ส านึกท่ีขดัแย้งกับโลกแห่งความจริง ด้วยการ
แยกตวัเองออกจากสงัคม ไมพ่ึ่งพาใคร เก็บตวั เย็นชา ก้าวร้าว มกัปฏิเสธและกลา่วโทษผู้ อ่ืนเพราะ
ไม่อาจยอมรับความจริงได้ จึงเลือกท่ีจะสร้างโลกเพ้อฝันของตัวเองตามล าพังจนอาจยากท่ีจะ
แยกแยะระหวา่งเร่ืองจริงกบัภาพหลอนภายในจิตใจ  

สภาวะหวาดระแวงนีจ้งึเป็นหนึง่ในเคร่ืองบง่ชีถ้ึงอาการเร่ิมต้นของผู้ ป่วยท่ีมีความ
แปรปรวนทางบคุลิคภาพ ผู้ ท่ีเป็นโรคจิตเภท หรือโรคปราสาทหลอน 
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รายการอ้างอิง 
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