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บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 หากอ่านนวนิยายเร่ือง “ข้างหลงัภาพ” ของ “ศรีบรูพา” อย่างตรงตามตวัอกัษร จะพบ
วา่นวนิยายเร่ืองนีมี้ชัน้เชิงในการใช้ภาษา สามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้ผู้อ่านคล้อยตาม
ได้ จนกลายเป็นนวนิยายท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองโศกนาฏกรรมรักระหว่าง “นพพร” นักเรียนไทยผู้ ไป
ศกึษาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นและได้พบรักกับ “หม่อมราชวงศ์กีรติ””หญิงไทยผู้ติดตาม
สามี “เจ้าคณุอธิการบดี” ท่ีมีอายรุุ่นราวคราวบิดาของเธอไปดงูานท่ีญ่ีปุ่ น ความรักระหว่างนพพร
กับกีรติเกิดขึน้จากความใกล้ชิดสนิทสนม แต่ความรักของทัง้คู่ก็ไม่อาจเป็นจริงได้ เพราะสถานะ
ทางสงัคม และวยัท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการไทยจ านวนหนึ่งได้ค านึงถึงบริบท
ของนวนิยายในอีกแง่มมุหนึง่ท่ีวา่ ศรีบรูพา ได้ประพนัธ์เร่ืองนีข้ึน้ในชว่งหลงัการปฏิวตัิเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 เพียง 5 ปี นวนิยายเร่ืองนีจ้ึงน่าจะมีแง่มมุท่ีวิพากษ์การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองของไทยในชว่งเวลานัน้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

ถ้าจะถอดรหสัเร่ืองราวความรักระหวา่งนพพรกบักีรตด้ิวยบริบททางประวตัศิาสตร์
การเมือง จะกล่าวได้ว่า ในสมยัท่ียงัไมเ่ปล่ียนแปลงการปกครองนัน้ กีรต ิ คือหญิงสงูศกัดิท่ี์มีชีวิต
อยูใ่นระเบียบแบบแผนท่ีวางเอาไว้อยา่งเคร่งครัด ได้รับการศกึษาและมีความเป็นอยูท่ี่ดี เธอเป็น
หญิงท่ีมีฐานนัดรศกัดิใ์นระดบัหมอ่มราชวงศ์ (ม.ร.ว.) ซึง่เป็นฐานนัดรศกัดิท่ี์รองลงมาจากหมอ่ม
เจ้า (ม.จ.) โดยระดบัชัน้หมอ่มเจ้าถือเป็นเชือ้พระวงศ์ล าดบัสดุท้ายในพระบรมวงศานวุงศ์ โอรส
หรือธิดาท่ีเกิดจากหม่อมเจ้าจะมีฐานนัดรศกัดิใ์นระดบัหมอ่มราชวงศ์ซึง่ถือเป็นสามญัชน ด้วย
สถานะทางสงัคมท่ีก า้กึ่งของหมอ่มราชวงศ์กีรตริะหวา่งความเป็นชนชัน้สงูและความเป็นสามญัชน 
ในขณะท่ีบิดากลบัคาดหวงัให้เธอได้เป็นชนชัน้สงูเชน่เดียวกบัเขา เธอจงึเป็นเสมือนตวัแทนของชน
ชัน้น าไทยท่ีมีชีวิตอนัเจ็บปวดและขมข่ืน และจ าต้องด ารงตนอยูใ่นจารีตท่ีถกูตีกรอบเอาไว้อยา่ง
เคร่งครัด ยิ่งเป็นผลให้ห้วงชีวิตของเธออยูใ่นวงท่ีแคบมากและถกูป้องกนัจากการตดิตอ่กบัโลก
ภายนอก ชีวิตในวยัสาวจงึวนเวียนอยูแ่ตใ่นรัว้ในวงั และการรับใช้เจ้านายชัน้สงู โดยปราศจาก
อิสรภาพในการด าเนินชีวิต รวมไปถึงการเลือกคูค่รอง จนกระทัง่กีรตจิ าเป็นต้องแตง่งานกบัเจ้าคณุ
อธิการบดีผู้ มีอายคุราวพ่อตามค าแนะน าของบดิา แตใ่นด้านของนพพรนัน้กลบัเป็นตวัแทนของชน



2 
 

ชัน้กระฎมุพี1 ผู้ ท่ีมีโอกาสไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศและจะกลายมาเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือน
ประเทศตอ่ไปในอนาคต 

ความรักท่ีเกิดขึน้ระหว่างชนชัน้ทัง้สองในช่วงเวลาภายหลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจึงเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้และได้กลายมาเป็นโศกนาฏกรรมของความรักในท่ีสดุ เม่ือกีรตรู้ิว่า
นพพรก าลังจะแต่งงาน เธอจึงไม่ยอมรักษาอาการป่วยจากวัณโรค และยอมพลีชีพตนเองเพ่ือ
สงัเวยความรักของเธอท่ีมีต่อนพพร โดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้วิเคราะห์ความตายของเธอไว้ว่า 
“เธอร่วงโรยไปพร้อมกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เม่ือเกิดการปฏิวตัิ พ.ศ. 2475 ในขณะท่ีนพ
พรชายหนุ่มซึ่งเป็นคนใหม่ ก าลงัมากับสงัคมใหม่ เป็นนกัเรียนนอกและนายธนาคาร ก าลงัท าท่า
จะมีอนาคตรุ่งโรจน์ทัง้ด้านการงานและชีวิตครอบครัว” 2 

“ความตายของเธอคือความตายของ “เหย่ือ” ชิน้หนึ่งของกรอบจารีตใน “โลกเก่า” ท่ี
เม่ืออยูใ่นสงัคมนัน้ก็ต้องมีชีวิตอนัข่ืนขม เม่ือออกมาเผชิญโลกภายนอกก็ไม่อาจสมหวงัตาม “อดุม
ทศันีย์” ความเห่ียวแห้งทรุดโทรมอันแทบจะภินทนาการของร่างกาย ม.ร.ว. กีรติ มิอาจซ่อนเร้น
ด้วยเคร่ืองแตง่กายและการตกแตง่ใบหน้า เช่นเดียวกบัความเส่ือมสลายของจารีตประเพณีอนัคบั
แคบตลอดจนวิถีชีวิตของชนชัน้สูงท่ีเป็นมาในอดีตเพราะไม่อาจเข้ากับสภาพสงัคมปัจจุบนัได้ ” 3 
กีรติจึงเปรียบเสมือนตวัแทนของชนชัน้น าท่ีเส่ือมสลายลงภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 และดเูหมือนว่าจะไม่สามารถฟืน้ตวักลบัมาได้อีก หากแตเ่ม่ือเวลาผ่านไป สถานะของ
ชนชัน้น าได้รับการฟืน้ฟขูึน้มาใหมอี่กครัง้จากการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 

ด้วยเหตนีุ ้ส าหรับข้าพเจ้าแล้ว กีรติ เป็นตวัละครท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทัง้
ในแง่สถานะทางสงัคม บคุลิกภาพท่ีต้องอดทนเก็บความรู้สกึอนัเจ็บปวดไว้ภายในใจไมส่ามารถ 

____________________________ 

1กระฎมุพี น. คนชัน้สามญัท่ีสร้างฐานะจนร ่ารวยขึน้มา. (สงัคม) น. เรียกคนในชนชัน้
นายทนุสมยัใหมซ่ึง่เป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตและเป็นผู้ ซือ้อ านาจแรงงาน. ส านกัพิมพ์มตชิน, 
พจนำนุกรมฉบับมตชิน. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มตชิน, 2547), 20-21. 

2 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ตามรอย “ข้างหลงัภาพ”, ศิลปวัฒนธรรม 5:3, (มกราคม 2527,) 
40-43.   

3 ตรีศลิป์ บญุขจร. ข้างหลงัภาพ: ความตายของกรอบจารีตใน “โลกเก่า”, นวนิยำยกับ
สังคมไทย (2475-2500), 2523, 125-126. 
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แสดงออกมาได้ และการมีชีวิตอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านทางการเมืองของไทยท าให้เธอถกูลืมเลือนไป
ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึต้องการปลกุหม่อมราชวงศ์กีรติ
ให้ต่ืนขึน้มามีชีวิตใหม่อีกครัง้ในปัจจุบนั ผ่านการส ารวจตวัละครหม่อมราชวงศ์กีรติในช่วงเวลา
ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองเท่านัน้ เพ่ือตัง้ค าถามวา่แล้วภาพตวัแทนของหมอ่มราชวงศ์กีรติ
นีจ้ะมีอะไรซอ่นอยู ่“ข้างหลงัภาพ” อีกบ้าง 

 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศกึษาเนือ้หาและบทวิเคราะห์ต่างๆเก่ียวกับนวนิยาย “ข้างหลงัภาพ” วฒันธรรม
การถ่ายภาพและการแต่งกายของชนชัน้น าหญิงในช่วงรัชกาลท่ี 7 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในนวนิยายท่ี
กีรติได้เติบโตขึน้มา รวมไปถึงศึกษาการสร้างผลงานของศิลปินทศันศิลป์ท่ีผสมผสานกันระหว่าง
งานภาพถ่าย การแสดงและวิดีโอ เพ่ือน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างภาพตวัแทนของกีรติใน
รูปแบบวิดีโออาร์ต 

 
สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 

ภาพตวัแทนของกีรตท่ีิถกูสร้างขึน้ จะสามารถสร้างภาพความเข้าใจท่ีมีตอ่ตวัละคร 
“กีรต”ิ ในมมุมองท่ีแตกตา่งจากนวนิยาย “ข้างหลงัภาพ” และกระตุ้นให้ผู้ชมผลงานได้ตัง้ค าถาม
ตอ่ตวัละครตวันีผ้า่นการตีความท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ 

 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ศกึษาเนือ้หาและบทวิเคราะห์ตา่งๆเก่ียวกบันวนิยาย “ข้างหลงัภาพ” 
2. ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิการถ่ายภาพในชว่งรัชกาลท่ี 7 
3. ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการแตง่กายในช่วงรัชกาลท่ี 7 
4. ศกึษาการสร้างงานทศันศลิป์ท่ีผสมผสานกนัระหว่าง ภาพถ่าย การแสดงและวิดีโอ 

 

ขัน้ตอนของกำรศึกษำ 
1. รวบรวมข้อมลู ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู 

 2. สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้เพ่ือสร้างภาพร่างของผลงานทัง้ 8 ชดุ  
 3. เตรียมการถ่ายท า (pre-production) อปุกรณ์ประกอบฉาก และเคร่ืองแตง่กาย 
 4. การถ่ายท า (production) บนัทกึวิดีโอการสวมบทบาทเป็น “กีรต”ิ ในภาพถ่าย 
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 5. หลงัการถ่ายท า (post-production) สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมตดัตอ่วิดีโอ 
 6. น าเสนอผลงานเป็นงานวิดีโอจดัวาง (video installation) 

7. วิเคราะห์ผลงาน 

วิธีกำรศึกษำ 
เป็นการศกึษาและวิเคราะห์ภาพถ่าย การแต่งกาย บทบาทของชนชัน้น าหญิงในช่วง

รัชกาลท่ี 7 เพ่ือน ามาสร้างเป็นภาพตวัแทนของ “กีรต”ิ ผ่านผลงานวิดีโออาร์ต จากการสวมบทบาท
เป็นกีรติในภาพถ่ายโดยตัวข้าพเจ้าเอง แล้วน าผลงานทัง้หมดมาน าเสนอเป็นงานวิดีโอจัดวาง 
(video installation) จ านวน 8 ชิน้ ได้แก่ 

1. กีรตเิป็นจิตรกร 
 2. กีรตเิป็นนกัถ่ายภาพ 
 3. กีรตเิป็นนกัประพนัธ์ 
 4. กีรตเิป็นนกัดนตรีไทย 
 5. กีรตเิป็นนกัดนตรีสากล 
 6. กีรตเิป็นนกัเย็บปักถกัร้อย 

7. ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข 1 
8. ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข 2 

 
แหล่งข้อมูล 
 1. หนงัสือและเอกสารทางวิชาการ 
  1.1 พลงัการวิจารณ์ : วรรณศลิป์ 
  1.2 นวนิยายกบัสงัคมไทย (2475-2500) 
  1.3 ประวตักิารถ่ายรูปยคุแรกของไทย 
  1.4 กษัตริย์กบักล้อง 
  1.5 เลา่เร่ืองถ่ายรูป 
  1.6 การแตง่กายในสมยัรัตนโกสินทร์ 
  1.7 ชนชัน้น าไทยกบัการรับวฒันธรรมตะวนัตก 
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 2. ศลิปินท่ีมีผลงานผสมผสานกนัระหวา่งประตมิากรรม ภาพถ่าย การแสดงและวิดีโอ 
  2.1 Sam Taylor-Wood 
  2.2 Morimura Yasumasa 
  2.3 Michael Shaowanasai 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค้นคว้ำ 

1. กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ DSLR 
2. ขาตัง้กล้องถ่ายภาพ 
3. ฉากและอปุกรณ์ประกอบฉาก 
4. เคร่ืองแตง่กายและอปุกรณ์การแตง่หน้า 
5. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมตดัตอ่วิดีโอ 
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บทที่ 2 

 
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 

2.1 ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับนวนิยายข้างหลังภาพ 
  

2.1.1 ประวัตศิรีบูรพา 
“ศรีบูรพา” หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ์ เกิดเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2448 ในปลาย

สมยัรัชกาลท่ี 5 ความสามารถในการประพนัธ์เร่ิมฉายแววเม่ือได้เข้าเรียนชัน้มธัยมท่ีวดัเทพศริินทร์ 
ตอ่มาศรีบูรพาได้เร่ิมท างานด้วยการเป็นครู บรรณาธิการ นกัเขียน นกัหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร 
ในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ศรีบรูพาได้เขียนบทความเร่ือง “มนุษยภาพ” 
ซึง่เป็นการจีจ้ดุอ่อนของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ จนกลายเป็นบทความท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ
ในวงการหนังสือพิมพ์ไทยชิน้หนึ่ง ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ศรีบูรพาได้มาเป็น
บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์ประชาชาติรายวนัท่ีประกอบไปด้วย บทความ คอลมัน์ ท่ีมุ่งสร้างความ
เข้าใจในเร่ืองประชาธิปไตย รวมไปถึงนวนิยายเร่ือง “ข้างหลังภาพ” ก็ได้ตีพิมพ์เป็นครัง้แรกท่ี
หนงัสือพิมพ์นีเ้ชน่กนั ในช่วงเวลานัน้ประชาชนได้เร่ิมมีการตัง้ค าถามตอ่ระบบสงัคม การเมือง และ
วฒันธรรมท่ีมีมาแตใ่นอดีตเพ่ือเตรียมประเทศเข้าสู่ความเป็นสมยัใหม่ ในงานด้านวรรณกรรมก็ได้
เร่ิมปรากฏงานวรรณกรรมสมัยใหม่มากขึน้ท่ีสะท้อนความเป็นจริงในสังคมไทย นักเขียนท่ีมี
ช่ือเสียงในยคุนัน้นอกเหนือจากศรีบรูพาแล้ว ยงัมีนกัเขียนท่านอ่ืนอีก ยกตวัอย่างเช่น ม.จ.อากาศ
ด าเกิง รพีพฒัน์, ดอกไม้สด, มาลยั ชพูินิจ, ก.สรุางคนางค์, ยาขอบ, มนสั จรรยงค์, ป.อินทรปาลิต 
เป็นต้น ตอ่มาในปี พ.ศ. 2481 ศรีบูรพาได้ก่อตัง้หนงัสือพิมพ์ “ประชามิตร” และ “สภุาพบรุุษ” ท่ีมี
การเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์จอมพล ป. พิบลูสงคราม ท าให้ศรีบรูพาและพวกถกูจบัในข้อหา
กบฏไทยอิสระ เม่ือเข้าสู่ชว่งสงครามโลกครัง้ท่ีสองอปุกรณ์การผลิตหนงัสือพิมพ์มีราคาสงูและการ
ควบคมุหนงัสือพิมพ์ก็เข้มงวดมากจึงท าให้หนงัสือพิมพ์ทัง้สองฉบบัต้องยบุรวมกนัเป็นฉบบัเดียว
จนในท่ีสุดก็ต้องปิดตวัลง ศรีบูรพาจึงตดัสินใจเดินทางไปศึกษารัฐศาสตร์ท่ีประเทศออสเตรเลีย 
เม่ือเดินทางกลบัมาประเทศไทยในปีพ.ศ.2495 ศรีบรูพาถกูจบัข้อหาฐานเป็นกบฏในราชอาณาจกัร
ท่ีเรียกกันว่า “กบฏสนัติภาพ” จากการรณรงค์ต่อต้านการใช้ระเบิดปรมาณูและเรียกร้องให้ถอน
ทหารออกจากประเทศเกาหลี ในระหว่างท่ีถูกจบักมุในเรือนจ าบางขวาง ศรีบรูพาก็ได้ใช้เวลาว่าง
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เขียนหนงัสือและมีผลงานส่งออกมาตีพิมพ์อยู่เร่ือยๆจนได้รับการปลอ่ยตวัในปี พ.ศ.2500 ในปีนัน้
ศรีบูรพาได้รับเชิญจากรัฐบาลสหภาพโซเวียตเข้าร่วมฉลองงานครบรอบ 40 ปีของการปฏิวัติ 
ปลายปีพ.ศ.2500เกิดการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ท าให้ศรีบรูพาได้ขอลีภ้ยัการเมือง
ไปอาศยัอยู่ในประเทศจีน จนเม่ือ 17 ปีต่อมาศรีบูรพาได้ถึงแก่กรรมท่ีกรุงปักก่ิงในปีพ.ศ. 2517 
โดยได้รับการสดดีุจากรัฐบาลจีนในพิธีศพว่า “...กหุลาบ สายประดิษฐ์ เป็นผู้อทุิศชีวิตเพ่ืองานทาง
วรรณกรรมและหนงัสือพิมพ์ ผลงานเหล่านีมี้เป้าหมายเพ่ือการต่อสู้ ในการเรียกร้องเอกราชและ
ประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทยโดยแท้จริง...” 4 
 

2.1.2 เนือ้หาภายในนวนิยายข้างหลังภาพ 
 “ศรีบูรพา” ได้เร่ิมเขียนนวนิยายเร่ือง “ข้างหลังภาพ” นีข้ึน้ในช่วงปีพ.ศ. 2479 จาก
ประสบการณ์การไปดงูานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น นวนิยายเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองราวของ หม่อมราชวงศ์กีรติ ผู้
เติบโตขึน้มาในกลุ่มของชนชัน้น าสยาม โดยมีบิดาเป็นผู้ เลีย้งดใูห้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้ ดีใน
รัว้ในวงัพร้อมกบัการให้การศกึษาท่ีดี ดงันัน้วยัสาวของเธอจงึวนเวียนอยู่กับการดแูลรับใช้เจ้านาย
ในพระราชวงั ซึ่งท าให้เธอขาดอิสรภาพในการด าเนินชีวิต เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ในจารีตประเพณี
ขนบธรรมเนียมอันถูกก าหนดไว้ โดยท่ีเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้พบกับชายหนุ่มและจะได้
แตง่งานกบัเขาในท่ีสดุ แตจ่นกระทัง่ถึงเธอมีอาย ุ35 ปี เจ้าคณุอธิการบดี ผู้ เป็นพ่อหม้ายและเป็น
เพ่ือนสนิทกบับดิาของเธอได้ขอกีรติมาเป็นภรรยาคนใหม่ซึง่ในท่ีสดุเธอจึงตดัสินใจแตง่งานกบัเจ้า
คณุอธิการบดี ด้วยเหตผุลท่ีว่าการแตง่งานจะเป็นการพาเธอออกจากในรัว้ในวงัได้มีโอกาสไปพบ
เห็นโลกภายนอก 
 หลงัจากแตง่งาน เจ้าคณุอธิการบดีได้ไปดงูานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นโดยได้พากีรติเดินทาง
ร่วมไปด้วย กีรติได้พบกับ นพพร นักเรียนไทยอายุ 22 ปี ผู้ ไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่ น เจ้าคุณอธิการบดีได้ขอความช่วยเหลือจากนพพรให้ดูแลกีรติในช่วงท่ีเขาต้องไปดูงาน 
ความสมัพนัธ์ของนพพรและกีรติจึงเร่ิมขึน้จากความใกล้ชิดสนิทสนม ขณะท่ีนพพรนัน้ก็ไม่เคยได้
พบเจอหญิงใดท่ีมีลกัษณะภูมิฐานและฉลาดหลกัแหลมแบบกีรติมาก่อน และกีรติก็ไม่ได้เคยเจอ
ชายหนุม่อ่ืนใดมาก่อน นอกจากบดิาและสามีจงึไมย่ากนกัท่ีทัง้สองจะหลงรักกนั อยา่งไรก็ตาม 
ความรักของทัง้สองก็ไมอ่าจเป็นจริงได้ เพราะสถานะทางสงัคมและวยัท่ีแตกตา่งกนั 
___________________________ 

4 ศรีบูรพา, ข้างหลังภาพ, พิมพ์ครัง้ท่ี 46 (นนทบุรี: ดอกหญ้า, 2555), ภาคผนวก, 
78. 
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เม่ือเจ้าคณุอธิการบดีและกีรติเดินทางกลบัมายงัประเทศไทย นพพรได้เขียนจดหมาย
ส่งมาให้กีรติอยู่เสมอแต่กีรติตอบเพียงไม่ก่ีฉบบัท าให้นพพรเข้าใจว่าเธอไม่ได้รักเขาจริงๆ จนใน
ท่ีสดุนพพรได้หมดรักและนบัถือกีรติในฐานะพ่ีสาวคนหนึ่ง แตกี่รตินัน้ยงัคงรักและคิดถึงนพพรอยู่
เสมอเพียงแต่เธอไม่สามารถแสดงออกมาได้ จนกระทัง่เจ้าคณุอธิการบดีเสียชีวิตลง ประกอบกับ
นพพรส าเร็จการศึกษาจากญ่ีปุ่ นแล้วได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย กีรติหวังว่าเธอจะได้
แตง่งานกับเขา แตเ่ธอต้องพบกบัความผิดหวงัเม่ือนพพรก าลงัจะแตง่งานกับปรีคูห่มัน้ท่ีบิดาของ
นพพรแนะน าให้เขารู้จกั กีรตรู้ิสกึผิดหวงัเป็นอยา่งยิ่งและตรอมใจตายในท่ีสดุ 

 
2.1.3 บทวิเคราะห์ต่างๆเก่ียวกับนวนิยายข้างหลังภาพ 
หลังจากนวนิยายเร่ืองนีเ้ผยแพร่ออกสู่สาธารณะ นวนิยายเร่ืองนีไ้ด้ถูกหยิบยกจาก

นกัวิชาการและนกัวิจารณ์วรรณกรรมขึน้มาวิเคราะห์ ตีความความหมายท่ีซ่อนอยู่ใน “ข้างหลัง
ภาพ” กันอย่างหลากหลายแง่มุมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ม.ล.บุญเหลือ เทพย
สวุรรณ เสนอว่ากีรตินัน้เป็นคนโรแมนติก และยึดมัน่ในอุดมคติในความรัก “ก็คงเป็นคนท่ีเรียกว่า 
โรแมนติก คือ เช่ือถือไปในทางดีเช่ือไปในทางอดุมคต ิคงจะมีความฝันวา่ตวัได้ประสบกบัความรัก 
เม่ือนพพรแสดงต่อตน และคงจะภาคภูมิใจในการท่ีตนรู้จักหน้าท่ี ไม่ต่ืนไปกับความรักของชาย
หนุ่ม”5 การวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นการมองหม่อมราชวงศ์กีรติว่าเป็นผู้ยึดมัน่ในกรอบศีลธรรมอนัดี
ไม่ท าผิดตอ่ท่านเจ้าคณุ แตก่ารวิเคราะห์เช่นนีเ้ป็นการวิเคราะห์ตวัละครในฐานะปัจเจกท่ีตัดขาด
ความสมัพนัธ์ของเธอออกจากความเปล่ียนแปลงทางการเมืองซึ่งเป็นการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างไป
จาก ตรีศลิป์ บญุขจร ท่ีวิเคราะห์วา่ “ความตายของเธอคือความตายของ “เหย่ือ” ชิน้หนึง่ของกรอบ
จารีตใน “โลกเก่า” ท่ีเม่ืออยู่ในสงัคมนัน้ก็ต้องมีชีวิตอนัข่ืนขม เม่ือออกมาเผชิญโลกภายนอกก็ไม่
อาจสมหวงัตาม “อดุมทศันีย์” ความเห่ียวแห้งทรุดโทรมอนัแทบจะภินทนาการของร่างกาย ม.ร.ว. 
กีรต ิมิอาจซอ่นเร้นด้วยเคร่ืองแตง่กายและการตกแตง่ใบหน้า เชน่เดียวกบัความเส่ือมสลาย 

 
 

___________________________ 

5 ม.ล.บญุเหลือ เทพยสวุรรณ, ตวัอย่างการวิจารณ์นวนิยายขนาดสัน้, วิเคราะห์รส

วรรณคดีไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 

2522), 123 
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ของจารีตประเพณีอนัคบัแคบตลอดจนวิถีชีวิตของชนชัน้สูงท่ีเป็นมาในอดีตเพราะไม่อาจเข้ากับ
สภาพสงัคมปัจจบุนัได้” 6 สอดคล้องกบันกัวิจารณ์วรรณกรรมแนวมาร์กซิสต์ บรรจง บรรเจิดศิลป์ 
ได้วิเคราะห์หม่อมราชวงศ์กีรติเอาไว้วา่ “โศกนาฏกรรมของ ม.ร.ว.กีรตเิทา่กบัเป็นภาพแหง่การแตก
สลายของชนชัน้นีที้เดียว รัศมีทางการเมืองของชนชัน้ผู้ ดี (ศกัดนิา) ต้องอบัแสงไปฉันใด ชีวิตความ
เป็นอยูข่องชนชัน้นีย้อ่มจะพลอยอบัเฉาไปฉนันัน้...การดิน้รนของชนชัน้ผู้ ดีก็เชน่เดียวกบัการดิน้รน
ของ ม.ร.ว.กีรติ แม้จะมีความ “กตญัญู” มี “ศีลธรรม” และมีความช านาญในการปรุงแต่งโฉม ก็
มิได้ช่วยให้อดีตหรือ “ความเป็นสาว” ฟืน้คืนชีพกลบัมาอีก” 7 นอกจากนีเ้ขายงัได้วิเคราะห์โดยมุ่ง
เช่ือมโยง ความสมัพนัธ์ของนพพรและกีรติเข้ากับสภาพของสงัคมไทยยุคหลังเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง อนัเป็นช่วงท่ีชนชัน้สงูเร่ิมสญูเสียอ านาจให้กบัชนชัน้นายทนุ “ชนชัน้นายทนุนายหน้าผู้ซึ่ง
ขึน้ครองต าแหน่งแทนชนชัน้ผู้ ดีในสงัคมนัน้...ย่อมไม่สามารถจะรับเอาระบบศกัดินาอนัเก่าคร ่าครึ
มาเป็นระบบคูค่รองของตนได้”8 

จากองค์ประกอบทัง้สามด้าน ได้แก่ ประวตัิของศรีบรูพา เนือ้หาในนวนิยายข้างหลงั
ภาพ และบทวิเคราะห์นวนิยายข้างหลงัภาพ ท าให้เห็นว่านวนิยายเร่ืองนีม้ิใช่เป็นเพียงนวนิยายรัก
ประโลมโลกเพียงอยา่งเดียวเท่านัน้แตแ่สดงให้เห็นวา่ภายใต้เร่ืองราวความรักนีไ้ด้ซ่อนมิตทิางเพศ
และชนชัน้ไว้อย่างมีนยัยะส าคญั ข้าพเจ้าจึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิ่งท่ีจะหยิบเอาเนือ้หา
และบริบทของนวนิยายเร่ืองนีม้าเป็นฐานทางแนวความคิดเพ่ือตอ่ยอดไปสูป่ระเดน็อ่ืนตอ่ไป 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองการสร้างภาพตัวแทน 
 ในช่วงการล่าอาณานิคมในสมยัรัชกาลท่ี 5 กระแสการรับวฒันธรรมตะวนัตกได้แพร่
ขยายเข้ามายังประเทศไทยท าให้ชนชัน้น าไทยไม่สามารถปฏิเสธสภาวะสมัยใหม่ท่ีวัฒนธรรม
ตะวนัตกหยิบย่ืนมาให้ได้ ชนชัน้น าจงึจ าเป็นต้องปรับตวัให้เข้ากบัสภาวการณ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ือบง่บอก
ถึงความศวิิไลซ์ทดัเทียมอารยะประเทศและไมต่กเป็นเมืองขึน้ของประเทศอาณานิคม เทคโนโลยี 
___________________________ 

6 ตรีศิลป์ บุญขจร. ข้างหลงัภาพ: ความตายของกรอบจารีตใน “โลกเก่า”, นวนิยาย
กับสังคมไทย (2475-2500), 2523, 125-126. 

7 บรรจง บรรเจิดศลิป์. บทวิจารณ์ “ข้างหลงัภาพ” ของศรีบรูพา, พลังการวิจารณ์: 

วรรณศิลป์, 2547, 147. 

8 เร่ืองเดียวกนั 
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การถ่ายภาพก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกท่ีได้เข้ามายังประเทศไทย  กลุ่มคนกลุ่มแรกท่ีรับ
เทคโนโลยีนีม้าคือกลุ่มชนชัน้น าของไทยท่ีเร่ิมใช้การถ่ายภาพเป็นเคร่ืองมือในการบันทึกภาพ
บ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู ่รวมไปถึงภาพถ่ายบคุคลของชนชัน้น าเอง ภาพถ่ายท่ีได้รับการบนัทึก
จากโลกตะวนัออกเหลา่นีถ้กูน าเสนอไปสู่โลกตะวนัตกจนถกูมองวา่เป็นภาพของความจริงท่ีเกิดขึน้ 
ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 7 เทคโนโลยีการถ่ายภาพก็ได้เร่ิมแพร่กระจายและได้รับความนิยมมากขึน้ 
หากจะมองลงไปเฉพาะท่ีภาพถ่ายบุคคล ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิเข้าไปอยู่ในภาพถ่ายจึงไม่ได้มีเพียงชนชัน้น า
ระดบัสงูเท่านัน้แต่รวมไปถึงชนชัน้น าระดบัล่างเร่ือยไปจนถึงชนชัน้กระฎุมพี ภาพถ่ายของบคุคล 
ในห้วงเวลาดงักล่าวจึงถกูมองว่าเป็นภาพของความจริง และมีอ านาจเทียบเท่ากับการท่ีบคุคลใน
ภาพเหล่านัน้มายืนอยูต่รงหน้าผู้ชมเลยก็วา่ได้ เพราะภาพตา่งๆไมไ่ด้ถกูมองในฐานะท่ีเป็นตวัแทน
หรือสิ่งสร้างเทียมท่ีพยายามเลียนแบบวตัถุชิน้หนึ่งแต่ในฐานะท่ีถูกท าให้เก่ียวพนัอย่างใกล้ชิด 
(closely relate) หรือเป็นสิ่งเดียวกนั (identical) กบัวตัถนุัน้ๆ9 

หากภาพถ่ายในยคุสมยัใหม่เป็นภาพของความจริง แตใ่นยุคหลงัสมยัใหม่ภาพถ่าย
กลับถูกตัง้ค าถามว่าภาพถ่ายสามารถเป็นภาพของความจริงได้หรือ เน่ืองจากลักษณะทาง
กายภาพของภาพถ่ายนัน้ ผู้ชมไม่ได้เห็นภาพท่ีเป็นความจริงในรูปแบบสามมิติแตไ่ด้เห็นเพียงภาพ
สองมิติเท่านัน้ รวมไปถึงกระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายตา่งๆท่ีได้ถูกควบคมุให้ผู้ชมเห็นภาพใน
มมุมองท่ีผู้สร้างต้องการให้เห็นเท่านัน้ด้วยวิธีการตา่งๆ เช่น ขนาดภาพ มมุกล้อง การจดัแสง เป็น
ต้น ซึง่กระบวนการสร้างภาพเหล่านีเ้ป็นกระบวนการของการเลือกหรือคดัสรรสิ่งท่ีควรเข้ามาอยูใ่น
กรอบภาพ และในทางตรงกนัข้ามก็เป็นการคดัทิง้หรือการคดัสิ่งท่ีไมจ่ าเป็นให้ออกจากกรอบภาพ 

ภาพถ่ายจึงไม่ได้เป็นภาพของความจริงอีกต่อไปเพราะภาพถ่ายไม่ได้ถ่ายทอดความ
เป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา สิ่งท่ีมองเห็นผ่านภาพถ่ายอาจไม่ได้เป็นอย่างท่ีเห็นในความเป็นจริง 
ภาพถ่ายจึงไม่ได้มาพร้อมกับความจริงอีกต่อไป แต่ภาพถ่ายอยู่ในฐานะของส่ือท่ีเป็น “ภาพ
ตวัแทน”ของความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทัง้หมดเพราะภาพถ่ายได้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ 
เช่นเดียวกบังานสร้างสรรค์อ่ืนๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพยนตร์ และวรรณกรรม เป็นต้น 
ท่ีมาพร้อมกบั “อดุมคต”ิ ท่ีผู้สร้างสรรค์ได้สอดแทรกเอาไว้ ท าให้ผู้ชมเข้าใจและคล้อยตามในสิ่งท่ีผู้
สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอ 

___________________________ 

9 สมเกียรติ ตัง้นโม, วฒันธรรมทางสายตาคืออะไร, มองหาเร่ือง: วัฒนธรรมทาง

สายตา, (มหาสารคาม: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2549,) 23-24 
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2.3 ประวัตกิารถ่ายภาพของไทยช่วงรัชกาลที่ 7 
จากหลักฐานต่างๆท่ีปรากฏท าให้ทราบว่า ชนชัน้น าสยามถือเป็นกลุ่มแรกท่ีรับ

เทคโนโลยีการถ่ายภาพนีไ้ว้ตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี 3 ผ่านมิชชนันารีท่ีเข้ามาเผยแผศ่าสนา เร่ือยมา
จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 4 เร่ิมมีช่างถ่ายภาพชาวไทยรับจ้างถ่ายภาพเป็นอาชีพในหมู่ชนชัน้น า และใน
สมยัตอนปลายรัชกาลท่ี 5 การถ่ายภาพเร่ิมแพร่หลายในหมู่ชนชัน้น ามากขึน้ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 
การถ่ายภาพได้แพร่หลายออกไป สงัเกตได้จากจ านวนของห้องถ่ายภาพท่ีมีมากขึน้ 

ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ห้องถ่ายภาพยงัคงแพร่หลายอยูใ่นหมูช่นชัน้น าและชนชัน้กระฎมุพี 
จากการศึกษาหาข้อมูลพบว่า ห้องถ่ายภาพและภาพบุคคลท่ีปรากฏออกมามีพัฒนาการสืบ
เน่ืองมาจากการถ่ายภาพของไทยในยคุแรกตามลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. ห้องถ่ายภาพในสมยันีย้งัคงใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพอยู่ โดยมีผ้าม่านปิด 
เปิดควบคมุแสง10 

2. ภาพท่ีถ่ายออกมายงัคงเป็นภาพขาว-ด า หากต้องการเป็นภาพสียงัต้องพึ่งพาการ
ระบายสีรูปภาพอยู ่

3. ฉากหลงัมกัเป็นฉากสีขาวหรือสีด า หรือมีลกัษณะเหมือนควนัขมกุขมวัไมช่ดัเจน 
4. มีการเซ็นลายเซ็นระบช่ืุอเจ้าบคุคลท่ีอยูใ่นภาพ 
5. บางภาพมีลกัษณะชดัตืน้ คือ ภาพจะชดัเจนบริเวณใบหน้าเทา่นัน้ แตส่่วนอ่ืนๆเชน่ 
ผม แขน จะมีความไมช่ดัเจนหรือกลืนไปกบัฉากหลงั 

6. ในด้านการวางทา่ทาง บคุคลในภาพมกัไมม่องกล้องตรงๆแตม่กัจะมองผา่นกล้อง
ไปให้เห็นด้านข้าง (profile) หรือเผยให้เห็นด้านหลงัแล้วหนัหน้ามาทางกล้อง 

7. บคุคลผู้มาถ่ายจะท าหน้าตาเขร่งขรึม ไมย่ิม้ 
 
 
 
___________________________ 

10 ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ห้องฉายานรสิงห์ยงัคงเปิดด าเนินการเร่ือยมาจนถึงปี พ.ศ. 2476 
โดยมีนาย อี.กรูเต เป็นผู้อ านวยการห้องฉายานรสิงห์ ซึง่เป็นร้าน โรเบิร์ต เลนซ์ เดมิ โดยได้มีคน
ไทยท างานในห้องถ่ายรูปนีด้้วยคือ นาย จรุง อิศรางกรู ณ อยธุยา ได้อธิบายถึงสภาพห้องถ่ายรูป
วา่ “ขนาด 8x15 ศอก มงุด้วยกระจกฝ้า และมีผ้าสีฟ้า กว้าง 1 หลา ยาว 2 หลา” ศกัดา ศริิพนัธุ์, 
กษัตริย์ &กล้อง (กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, 2535), 238. 
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ภาพท่ี 1 ห้องฉายานรสิงห์ จากความทรงจ าของ นาย จรุง อิศรางกรู ณ อยธุยา 
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ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งการใช้สีย้อมหรือสีน า้ระบายรูปถ่ายขาวด า 
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2.4 การแต่งกายของชนชัน้น าสตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 
การแต่งกายของชนชัน้น าสตรีไทยในสมยัรัชกาลท่ี 7 ได้รับอิทธิพลการแต่งกายจาก

ดาราภาพยนตร์จากทางตะวนัตกในยุคนัน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์อเมริกัน แต่ท่ีมีความโดด
เดน่แตกตา่งไปจากสมยัรัชกาลท่ี 6 คือ เสือ้ไมมี่แขน และ การท าผมสัน้ดดัลอน 

 
2.4.1 รูปแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ  
แบบเสือ้สตรีสมัยนีคื้อเสือ้ตวัหลวมไม่เข้ารูป ตวัยาวคลุมสะโพก แขนเสือ้สัน้มาก

หรือไม่มีแขน นิยมตบแตง่ชายเสือ้ตรงเอวด้านซ้ายเป็นเหมือนโบว์ผกูทิง้ชายยาว ถึงแบบเสือ้จะตบ
แต่งเป็นฝร่ังอย่างไร สตรีสมัยนัน้ก็ยังไม่กล้าพอจะแต่ง “อย่างแหม่ม” คือนุ่งกระโปรงแบบสตรี
ตะวนัตก ยงัคงลกัษณะการนุง่ผ้าซิ่นไว้ หากแตเ่ปล่ียนมาตดัเย็บเป็นผ้าถงุส าเร็จแทน คือเย็บผ้าซิ่น
ป้ายให้พอดีเอว ไมต้่องคาดเข็มขดั ชายผ้าถงุสัน้ขึน้มาจนเหลือปรกเขา่เพียงเล็กน้อย หรือยาวพอดี
เข่า นิยมผ้าซิ่นพืน้ไม่มีลายหรือเชิง และเลิกสะพายแพร เคร่ืองประดบันิยมสายสร้อยและต่างหู
ยาวแบบตา่งๆ สวมรองเท้าส้นสงูและถงุน่องสีเข้ากบัสีผ้าซิ่น ส าหรับถงุน่องนัน้ ตอ่มานิยมเป็นถุง
นอ่งไนลอ่นตามท่ีสง่เข้ามาขาย11 

 
2.4.2 รูปแบบทรงผม  
สตรีสมยันีไ้ม่นิยมไว้ผมบ็อบแบบครัง้รัชกาลท่ี 6 แต่จะดดัผมเป็นคล่ืนด้วยน า้ยาดดั

ผมท่ีส่งเข้ามาขาย แล้วหวีเรียบร้อย เรียกกนัว่า “ผมคล่ืน”... ถ้าไม่ดดัผม ก็จะตดั “ผมบ็อบ” เดิม
นัน้ให้สัน้เข้าท่ีท้ายทอย จนเห็นเชิงผมสูงคล้ายผมผู้ ชาย เรียกว่าทรง “ซิงเกิล” ถ้าซอยเชิงผมให้
สูงขึน้ไปมากและตดัผมเปิดให้เห็นใบหู จนดเูป็นทรงผมผู้ชาย เรียกว่าทรง “อีตนัคร็อป” แต่นิยม
เฉพาะผู้ ท่ี “ทนัสมยั” บางคนเท่านัน้12 ในพ.ศ. 2470 ได้มีโฆษณาดดัผมปรากฏในหนงัสือ “ศรีกรุง” 
ฉบบัวนัองัคารท่ี 13 มีนาคม ลงภาพโฆษณาร้านดดัผมเต่าทองส่ีพระยา มีผู้หญิงผมสัน้ดดัลอน 
สวมเสือ้ไมมี่แขน หน้าตาเหมือนดาราฝร่ังในยคุนัน้ แถมห้อยตุ้มหแูบบฝร่ังด้วย13 

___________________________ 

11 กองจดหมายเหตแุห่งชาติ กรมศลิปากร, สมุดภาพวิวัฒนาการการแต่งกายสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2525), 34. 
12 เร่ืองเดียวกนั. 
13 เอนก นาวิกมูล, การแต่งการสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เมือง

โบราณ, 2525), 100. 
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รูปแบบการแตง่กายดงักลา่วนีแ้พร่หลายและมีอิทธิพลเข้ามาในวงจ ากดัเฉพาะชนชัน้
น าสตรีไทย แตส่ตรีสามญัชนทัว่ไปในสมยันัน้ยงัคงนิยมใสเ่สือ้คอกระเช้า เก็บชายเสือ้ในผ้าซิ่นหรือ
โจงกระเบน ถ้าจะออกนอกบ้านก็จะแตง่ตวัสภุาพขึน้ ท าให้รูปแบบการแตง่กายนีส้ามารถบง่บอก
ถึงสถานะของชนชัน้น าในสมยันัน้ได้เป็นอยา่งดี 

 

   

   

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งการแตง่กายของชนชัน้น าสตรีไทยในสมยัรัชกาลท่ี 7 
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งการแตง่กายของชนชัน้น าสตรีไทยในสมยัรัชกาลท่ี 7 
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2.5 แนวคิดการสร้างสรรค์ของศิลปินทัศนศิลป์ 
 
2.5.1 Sam Taylor-Wood 
Sam Taylor-Wood เป็นศิลปินหญิงชาวอังกฤษ ผลงานของเธอมักใช้ภาพถ่าย 

ภาพยนตร์ วิดีโอ และการแสดง เป็นสว่นประกอบ ในผลงานช่ือ “I’m in Love with a German Film 
Star” (พ.ศ. 2551, วิดีโอจอเดียว) Sam Taylor-Wood ได้รับแรงบนัดาลใจจากเพลงของวง The 
Passions ประเทศอังกฤษ ซึ่งแต่งขึน้ในปีพ.ศ. 2524 เพ่ืออุทิศให้แด่ Steve "Roadent" Connelly 
นักแสดงท่ีมักได้รับบทรองในภาพยนตร์เยอรมันหลายเร่ือง ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 Sam Taylor-
Wood ร่วมกับ The Pet Shop Boys ได้ท าการอัดเสียงเพลงนีใ้หม่และ Sam Taylor-Wood ได้
แสดงในวิดีโอประกอบเพลงนีด้้วยตวัเธอเอง โดยเธอกลบัเลือกแสดงเป็นภาพนิ่งของดาราหญิงชาว
เยอรมัน ช่ือ  Marlene Dietrich (1901-1992) จากความชอบส่วนตัว  โดยภาพของ Marlene 
Dietrich ท่ี Sam Taylor-Wood เลือกมาแสดงนัน้ เป็นภาพท่ี Marlene Dietrich ใส่หมวกทรงสูง
และเสือ้ท่ีมีหางยาวซึ่งเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีเธอมกัใส่ในช่วงท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัจากการแสดงคาบา
เร่ต์ในยคุ 1950s 

     

ภาพท่ี 5 ผลงานวิดีโอ I’m in Love with a German Film Star ของ Sam Taylor-Wood 
เปรียบเทียบกบัภาพของนกัแสดงชาวเยอรมนั Marlene Dietrich  

http://www.petshopboys.co.uk/
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Sam Taylor-Wood ได้สร้างภาพตวัแทนของ Marlene Dietrich จากภาพถ่ายท่ีมีอยู่
เดิมขึน้มาใหม่จากความชอบส่วนตวัด้วยการใช้การแสดง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวมาเป็น
เคร่ืองมือ หากชมผลงานเพียงผิวเผินจะเห็นว่าผลงานชิน้นีเ้ป็นภาพนิ่ง แตถ้่าสงัเกตให้ดีจะพบว่า
งานชิน้นีเ้ป็นภาพเคล่ือนไหว ส่วนท่ีเคล่ือนไหวนัน้จะเป็นส่วนของควนับุหร่ี และการกระพริบตา
ของตวัศิลปินเองในบางครัง้ โดยเฉพาะส่วนของควันบุหร่ีนัน้ศิลปินได้ใช้เทคนิค cinemagraphs 
ซึ่งเป็นเทคนิคของการผสมผสานกันระหว่างภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ในผลงานชิน้นีศ้ิลปินได้
ปะติดภาพ motion graphic ของควนับุหร่ีในลกัษณะวนซ า้ลงบนภาพการแสดง live action ของ
ศลิปิน ผลงานชิน้นีข้อง Sam Taylor-Wood จงึเป็นการใช้ร่างกายของตวัเองเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ใน
วฒันธรรมป๊อปด้วยท่าทีท่ีเป็นการล้อเลียนและเล่นสนุกกับการสร้างภาพในอดีตให้มีชีวิตขึน้มา
ใหมอี่กครัง้ผา่นภาพเคล่ือนไหว 

 
2.5.2 Morimura Yasumasa 
Morimura Yasumasa เป็นศิลปินชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีช่ือเสียงในช่วงยุค 1980 จนกระทั่ง

ปัจจบุนั ผลงานของเขาเป็นภาพถ่ายตวัเขาเองแสดงบทบาทตา่งๆในประวตัศิาสตร์ศิลปะตะวนัตก 
รวมไปถึงดาราและนกัร้องหญิงในวฒันธรรมป๊อปตะวนัตก 

ในช่วงทศวรรษ 1980-1990 แนวคิดเร่ือง postmodernism ก าลงัเปิดประเด็นใหม่ขึน้
ในสังคมตะวันตก ทัง้ในเร่ือง ชาติพันธุ์และเพศสถานะ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดของการ
สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเช่นกัน ท่ามกลางกระแสของ postmodernism ในช่วงนัน้ ท าให้ 
Morimura ได้กลายเป็นตวัแทนของชาวเอเชียท่ีไปสร้างบทสนทนาท่ีมีอารมณ์ขนัและเสียดสีกับ
วฒันธรรมตะวันตก ท าให้เส้นแบ่งระหว่าง high art และ low art, ตะวันตกและตะวันออก, เพศ
ชายและเพศหญิง นัน้พร่าเลือนลง ผลงานของ Morimura ท าให้เราได้เข้าใจว่า โลกในปัจจุบนัได้
เช่ือมโยงเข้าหากัน และทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นท่ีเท่าเทียมกัน แม้เป็นเพศชายก็
สามารถกล่าวถึงความเป็นเพศหญิงได้ แม้ว่าจะเป็นชาวตะวนัออกในศตวรรษท่ี 20 ก็สามารถพูด
ถึงวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ศลิปะตะวนัตกได้เชน่เดียวกนั14 
___________________________ 

14 Apinan Poshyananda, Yasumasa Morimura, The Time with No Name, The 

Self with No Name, กาลไร้นาม กายไร้ช่ือ, The Art Center, Center of Academic Resources, 
Chulalongkorn University, Bangkok, 21 December 1999-31 January 2000(กรุงเทพฯ, 2543). 
(แปลโดยผู้วิจยั) 
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ภาพท่ี 6 ผลงานของ Morimura Yasumasa 
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2.5.3 Michael Shaowanasai 
Michael Shaowanasai เป็นศิลปินชาวไทยท่ีใช้การแสดง ภาพถ่าย และวิดีโอ เป็น

เคร่ืองมือในการส่ือสารเร่ืองเพศหญิงและเพศทางเลือก ในผลงานวิดีโอ Observation of the 
Monument ความยาว 5 นาที ศลิปินได้แสดงเป็นหญิงสงูศกัดิอ์ยูบ่นแทน่ปรัมพิธี ศิลปินเร่ิมต้นจาก
การนัง่ จากนัน้จึงเร่ิมยืนขึน้และปรบมือ พร้อมกับทอดสายตาออกไปไกลด้วยสีหน้าท่ีไร้ความรู้สึก  
ผลงานชิน้นีผ้ลิตขึน้ในปีพ.ศ. 2551ซึ่งในขณะนัน้ความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศไทยได้ทวี
ความรุนแรงขึน้และชนชัน้น าของไทยได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับความขดัแย้งนัน้ “ผลงานนีมี้นยั
เร่ืองเจ้าหรือบคุคลส าคญัของไทย ไมเคลิสวมบทบาทเป็นผู้หญิง ต าแหนง่อยูก่ลางภาพ โดยเธอนัง่
และยืน อยู่บนพืน้ยกสูงขึน้มาราวกับเป็นอนุสาวรีย์คนส าคญั” 15 ศิลปินได้พยายามท่ีจะน าเสนอ
ความขดัแย้งนัน้ผ่านรูปแบบการแสดงเป็นประติมากรรมท่ีมีชีวิตด้วยการล้อเลียนชนชัน้น าแบบไม่
เจาะจงตวับคุคลท าให้ผลงานชิน้นีส้ามารถท่ีจะวิพากษ์ลงไปในความขดัแย้งของการเมืองไทยใน
เวลานัน้ได้ 

 

   

ภาพท่ี 7 ผลงานภาพถ่าย “แมพ่ระแหง่แดนพืน้ลุม่” ของ Michael Shaowanasai 
 

___________________________ 

15 บารมี สมาธิปัญญา, “เพศสถานะในงานศิลปะของไมเคิล เชาวนาศัย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศลิปากร, 2555), 111. 
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นอกจากการใช้การแสดงเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอแล้ว หากดูจากองค์ประกอบ
การถ่ายท าภาพเคล่ือนไหวแล้วจะพบว่าได้ชว่ยส่งเสริมการแสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชัน้น ามาก
ขึน้ด้วยระดับของกล้องท่ีจะอยู่ในระดับต ่ากว่าตัวศิลปินท่ีก าลังยืนอยู่บนแท่นท าให้จะต้อง
ถ่ายภาพในมมุท่ีเสยขึน้ ซึง่ส่งผลกระทบตอ่การรับรู้ของผู้ชมในแง่ท่ีว่า ศิลปินจะดเูหมือนเป็นหญิง
สูงศักดิ์ผู้ มีอ านาจย่ิงใหญ่หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีควรกราบไหว้เคารพบูชา และยังมีการใช้การ
เคล่ือนกล้องแบบ Tracking ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความมีอ านาจ
ของหญิงสงูศกัดินี์ม้ากขึน้กวา่เดมิ 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ผลงานวิดีโอ Observation of the Monument ของ Michael Shaowanasai 
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บทที่ 3 

 
กระบวนการและขัน้ตอนสร้างสรรค์ 

 
 

 การเข้าสู่กระบวนการและขัน้ตอนสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์เป็นการท างานเชิงปฏิบตัิ
ในการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านแนวคิด เทคนิควิธีการ รวมถึงรูปแบบการน าเสนอผ่านส่ือท่ี
เลือกใช้ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ ดังนัน้กระบวนการและขัน้ตอนสร้างสรรค์ จึงเป็นข้อมูล
ความรู้ท่ีส าคญัซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจ โดยสามารถแบง่ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ออกมา
อธิบายเป็น 2 ระยะดงันี ้

3.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
3.2 ระยะวิทยานิพนธ์ 

  
3.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 1 ข้าพเจ้าได้รับเชิญไปเป็นศิลปินใน
พ านัก ณ Aomori Contemporary Art Center (ACAC) เมืองอาโอโมริ ประเทศญ่ีปุ่ น ช่วงเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นเวลา 2 เดือน เพ่ือผลิตผลงานศิลปะภายใต้นิทรรศการ 
Media/Art Kitchen-Aomori ข้าพเจ้าได้เลือกโครงการ Behind the Painting ซึ่งได้รับแรงบนัดาล
ใจจากนวนิยาย “ข้างหลงัภาพ” ของศรีบรูพา และใช้ภาพยนตร์เร่ือง “ข้างหลงัภาพ” ของ เชิด ทรง
ศรี เป็นต้นแบบในการผลิตผลงาน โครงการนีจ้ึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาพยนตร์ 
จิตรกรรม วรรณกรรม และการแสดง เข้าด้วยกัน โดยข้าพเจ้าแสดงเป็นทัง้นพพรและกีรติด้วย
ตวัเอง ในช่วงเวลา 2 เดือนนัน้ข้าพเจ้าได้ผลิตผลงานในช่วงคร่ึงแรกของนวนิยายจ านวน 6 ฉาก 
คือช่วงท่ีกีรติและเจ้าคณุอธิการบดีเดินทางมายงัญ่ีปุ่ น จนถึงนพพรได้รับจดหมายจากกีรติแล้ว
เข้าใจวา่เธอไมไ่ด้รักเขาแล้ว 
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ภาพท่ี 9 ผลงานจิตรกรรมและวิดีโอ Behind the Painting 
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ในปีพ.ศ. 2558 เม่ือกลับมาประเทศไทย ข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงานต่อจากการเป็น
ศิลปินในพ านักด้วยการผลิตผลงานในช่วงคร่ึงหลงัของนวนิยายจ านวน 7 ฉาก คือในช่วงท่ีเจ้า
คุณอธิการบดีกลับมาเมืองไทยและเสียชีวิตจนถึงนพพรมองภาพวาดของกีรติแล้วคิดถึง
ความหลงัท่ีมิตาเกะ และรวบรวมผลงานทัง้หมด 13 ฉาก ตัง้แตต้่นจนจบนวนิยายมาน าเสนอเป็น
นิทรรศการเด่ียวในช่ือ Behind the Painting คดัสรรโดย ฮิโรยูกิ ฮตัโตริ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยั
ศลิปากร วงัทา่พระ สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวด์เดชนั กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 10 ภาพรวมมมุมองการจดัวาง (Installation view) นิทรรศการ Behind the Painting 
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Screening shot จากผลงานทัง้หมด 13 ฉาก 

 

ภาพท่ี 11 ฉากท่ี 1 จดหมายจากสยาม 

 

ภาพท่ี 12 ฉากท่ี 2 การเดนิทางครัง้แรก 

 

ภาพท่ี 13 ฉากท่ี 3 มิตาเกะ 

 

ภาพท่ี 14 ฉากท่ี 4 ชว่งเวลาสดุท้าย 

 

ภาพท่ี 15 ฉากท่ี 5 จดหมายของนพพร 
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ภาพท่ี 16 ฉากท่ี ฉาก 6 ความฝันของนพพร 

 

ภาพท่ี 17 ฉากท่ี 7 จดหมายของกีรติ 

 

ภาพท่ี 18 ฉากท่ี 8 ความตายของเจ้าคณุ 

 

ภาพท่ี 19 ฉากท่ี 9 การกลบัมาของนพพร 

 

ภาพท่ี 20 ฉากท่ี 10 ข่าวร้าย 
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ภาพท่ี 21 ฉากท่ี 11 งานแตง่งานของนพพร 

 

ภาพท่ี 22 ฉากท่ี 12 ความตายของกีรติ 

 

ภาพท่ี 23 ฉากท่ี 13 ข้างหลงัภาพ 

นวนิยายเร่ืองข้างหลังภาพเป็นนวนิยายท่ีมีช่ือเสียง ได้รับการผลิตซ า้ผ่านส่ือต่างๆ
มากมายทัง้ละครทีวี ละครโทรทศัน์ และละครเพลง ค าถามหลกัของการผลิตผลงานครัง้นีคื้อ เหตุ
ใดข้าพเจ้าจึงเลือกท่ีจะหยิบนวนิยายเร่ืองนีข้ึน้มาท าใหม่อีกครัง้ในช่วงเวลาปัจจุบนั และเหตใุด
ข้าพเจ้าจึงเลือกท่ีจะแสดงเป็นสองตวัละครหลกั ซึ่งค าตอบของค าถามดงักล่าวสามารถพบได้ใน
สาส์นจากศลิปิน (artist statement) ของงานแสดงนิทรรศการเด่ียว “Behind the Painting” 

“...ผมจงึได้แรงบนัดาลใจหยิบเอานวนิยายเร่ืองนีข้ึน้มาอ่านใหมอี่กครัง้ โดยพยายาม
เช่ือมโยงนวนิยายท่ีอิงอยู่กับเหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์มาซ้อนทบักับสถานการณ์ร่วมสมยัเพ่ือ
เทียบเคียงให้เห็นถึงรอยต่อของเร่ืองราวท่ีมีความสัมพันธ์กันระหว่างอดีตกับปัจจุบนั และเพ่ือ
ค้นหาว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลงัของ “ข้างหลงัภาพ” นีอี้กบ้าง ภายในนิทรรศการ นวนิยายเร่ืองนี ้
จะถูกแบ่งออกและน าเสนอผ่านผลงานวิดีโอจ านวน 13 บท โดยผมเลือกท่ีจะรับบทบาทเป็นทัง้
สองตวัละครหลกัซึง่อยูบ่นความคิดท่ีว่า กีรติได้ถกูปลกุให้กลบัมามีชีวิตใหมอี่กครัง้ เธอไม่ได้ตาย
ไปภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 การกลับมาครัง้นีข้องกีรติ เป็นการกลบัมาของ
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วิญญาณท่ีอิงแอบอยูใ่นร่างของนพพร นวนิยาย “ข้างหลงัภาพ” ในยคุปัจบุนัจงึไมใ่ชก่ารปะทะกนั
ระหว่างโลกเก่ากบัโลกใหม่อีกต่อไป แต่เป็นการรวมร่างกันระหว่างวิญญาณของชนชัน้น าโดยมี
ชนชัน้กระฎมุพีเป็นร่างกายขบัเคล่ือนเพ่ือให้กีรตสิามารถด าเนินชีวิตอยู่ตอ่ไป...” 16  

ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้าพเจ้าจึงต้องการท่ีจะขบัเน้นประเด็นของการด ารงอยู่ของชน
ชัน้น าหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ให้ชดัเจนขึน้ด้วยการต่อยอดโครงการนีไ้ปสู่
งานวิทยานิพนธ์ 

3.2 ระยะวิทยานิพนธ์ 
  

3.2.1 บทวิเคราะห์ตัวละคร ม.ร.ว.กีรติ 
 จากการศกึษาบทวิเคราะห์นวนิยายเร่ืองข้างหลงัภาพจากนกัวิชาการและนกัวิจารณ์
วรรณกรรมดงัท่ียกตวัอย่างมาทัง้หมด 3 ท่าน ได้แก่ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ตรีศิลป์ บุญ
ขจร และ บรรจง บรรเจิดศิลป์17 ท าให้เห็นวา่ แตล่ะคนมีมมุมองการวิเคราะห์และตีความแตกตา่ง
กนัไป ทัง้ในแง่การเทิดทูนความรักอดุมคติของกีรติท่ีไม่ยอมท าผิดศีลธรรม ในแง่ความแตกต่าง
ทางชนชัน้ หรือในแง่การตกเป็นเหย่ือของจารีตประเพณีของสงัคมยคุเก่า ท าให้ข้าพเจ้ามีมมุมอง
ต่อนวนิยายเร่ืองนีห้ลากหลายเพิ่มมากขึน้ หากสรุปลงไปเฉพาะตัวละคร ม.ร.ว.กีรติจากบท
วิเคราะห์นวนิยายดงักล่าวจะสามารถสรุปประเด็นท่ีจะกลายเป็นโครงสร้างหลกัในการสร้างงาน
ของข้าพเจ้าได้ ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1.1 กีรตถูิกจ ากัดอิสรภาพให้อยู่ภายในกรอบของวัง 
 ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 “หม่อมราชวงศ์กีรติ” ในนวนิยายเร่ือง 
“ข้างหลังภาพ” อยู่ในสถานะชนชัน้น าท่ีมีชีวิตอยู่อย่างจ ากัดภายในวัง ตัดขาดออกจากโลก
ภายนอก และอยู่ภายใต้การดแูลของเจ้านายชัน้สงู ซึ่งได้ปรากฏในนวนิยายในตอนท่ีกีรติได้เล่า
เร่ืองราวของตนให้กบันพพรฟังขณะท่ีอยูบ่นเขามิตาเกะวา่ “วงชีวิตในวยัสาวของฉนั เป็นวงชีวิตท่ี 

___________________________ 

16 จฬุญาณนนท์ ศริิผล. สาส์นจากศลิปิน, Behind the Painting, หอศลิป์
มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ, 11 กนัยายน-10 ตลุาคม 2558(กรุงเทพฯ 2558), 12. 

17 ดบูทท่ี 2 
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แคบมาก ฉันไม่มีโอกาสท่ีจะร่าเริงบนัเทิงใจในวัยรุ่นสาวของฉัน ดุจเดียวกับสตรีสาวท่ีเป็นคน
ธรรมดาสามญัทัว่ไป  ฉันไม่ได้ตัง้ใจจะแยกตวัฉันออกจากท่านสภุาพสตรีเหล่านัน้ดอก แตค่วาม
จริงฉันได้ถกูแยก ฉันไม่ได้เป็นเจ้า แต่ฉันก็เป็นลูกเจ้า ท่านพ่อของฉันท่านเป็นเจ้านายแท้จริง ใน
สมยัท่ียงัไม่เปล่ียนการปกครองบ้านเมืองนัน้ เธอก็คงจะทราบแล้วว่า เจ้านายท่านเป็นเจ้านายกนั
จริงๆ โดยมาก ท่านอยู่ของท่านต่างหากในโลกอีกโลกหนึ่ง ท่านพ่อของฉันก็พยายามท่ีจะให้ตวั
ฉนัและลกูๆของทา่นเป็นเจ้านายเชน่เดียวกบัองค์ทา่น ฉนัได้เรียนหนงัสืออย่างเป็นกิจจะลักษณะ
ท่ีโรงเรียนตามสมควร พอเข้าขีดจะเป็นสาว ท่านก็เก็บตวัฉันไว้ในโลกของท่าน ท่านป้องกันฉัน
จากการติดตอ่กบัโลกภายนอก” 18 ฐานนัดรศกัดิ์ของกีรติดงักลา่วนีไ้ด้ก าหนดให้เธอมีวิถีชีวิตท่ีคบั
แคบ ชนชัน้น าสตรีในสมัยนัน้ถูกจ ากัดอิสรภาพให้อยู่เพียงแต่ภายในก าแพงวงัเท่านัน้ ทัง้ๆท่ีใน
ความเป็นจริงพวกเธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะออกไปพบเห็นโลกภายนอก แต่กลับ
จะต้องถูกจ ากัดให้อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของชนชัน้น าท่ีฐานันดรศกัดิ์สูงกว่าและกรอบ
จารีตอนัเคร่งครัดปราศจากทางเลือกในการด าเนินชีวิต 

3.2.1.2 กีรตไิด้รับการศึกษาแบบตะวันตกและมีสุนทรียะทางศิลปะ 
แม้กีรติจะถูกเก็บตวัไว้ในวงั แต่กีรติก็ได้รับการศึกษาอย่างดีจากครูแหม่ม ซึ่งเป็น

เหมือนตวัแทนของการเผยแพร่วฒันธรรมจากชาวตะวนัตก ท าให้เธอได้เรียนรู้เร่ืองราวจากโลก
ภายนอกบ้างผ่านหนังสือท่ีครูแหม่มน ามาให้อ่าน “นอกจากนัน้  ครูแหม่มมักหาหนังสือ
ภาษาอังกฤษดีๆ มาให้ฉันอ่าน เป็นการช่วยกระตุ้นใจให้ฉันกลายเป็นคนรักหนังสือ แล้วก็รัก
ศลิปะ รักความสวยงามทกุชนิด  ...ฉนัไมมี่เวลาท่ีจะใช้ไปในความคดิค านึง และความเปล่าเปล่ียว
มากนกั ฉันมีงานท าเกือบตลอดทัง้วนั ฉันสนใจในการวาดภาพ และใช้เวลาฝึกฝนมากตามท่ีเธอ
ทราบแล้ว ฉันมีความเพลิดเพลินไปในงานนัน้” 19  ซึ่งสนุทรียะทางศลิปะของกีรติได้ปรากฏอีกครัง้
ในบทสนทนาระหว่างเธอกบันพพร เม่ือทัง้คูไ่ด้พบกนัในช่วงแรก ท าให้นพพรรู้สึกประหลาดใจใน
ความสามารถของเธอ 

 

___________________________ 

18 ศรีบรูพา, ข้างหลังภาพ, พิมพ์ครัง้ท่ี 46 (นนทบรีุ: ดอกหญ้า, 2555), 73. 

19 เร่ืองเดียวกนั. 75. 
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“ฉันชอบศิลปะ ฉันพอใจท่ีจะพินิจดูกิง้กือ ไส้เดือน เท่ากับท่ีจะพินิจดูดวงดาวใน
ท้องฟ้า ฉันไม่เสียใจเลย นพพร ฉันกลบัขอบใจเธอด้วยซ า้ แต่เม่ือแยกศิลปะออกไปเสียส่วนหนึ่ง
แล้ว การท่ีได้มาเห็นภาพเช่นนีก็้ท าให้กระเทือนใจนิดหน่อย แตใ่นทางศิลปะนัน้ ความกระเทือน
ใจมีประโยชน์มาก”  

“คุณหญิงเป็นศิลปินด้วย และอาจจะเป็นทัง้จิตรศิลปินและวรรณศิลปิน” ข้าพเจ้า
ร้องด้วยความประหลาดใจ และเป็นความประหลาดใจอนัแท้จริง 20 

จะเห็นได้ว่าการมีชีวิตเก็บตวัอยู่ในรัว้ในวงัท าให้ชนชัน้น าสตรีไทยได้รับการอบรมให้
เป็นกุลสตรีท่ีเพียบพร้อมทัง้ในด้านความรู้และมีสุนทรียะทางศิลปะ ในแง่นีก้ารท่ีหม่อมราชวงศ์
กีรติมีทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมก็ดีหรือวรรณกรรมก็ดี ได้
สะท้อนถึงลกัษณะพิเศษท่ีท าให้เธอในฐานะชนชัน้น ากลายเป็น “ผู้ ดี” และผู้ มี “อารยะ” แตกตา่ง
ออกไปจากหญิงธรรมดาสามญัทัว่ไป 

 
3.2.1.3 กีรตจิะต้องรักษาความงามของตนเองไว้ตลอดเวลา 
นอกจากนี ้กีรติยงับรรยายถึงความส าคญัของสตรีเพศท่ีต้องรักษาความงามเอาไว้

“...นอกจากนัน้ฉันมีงานท่ีต้องท าประจ าวนัอีกอย่างหนึ่ง คือการบ ารุงรักษาความงามความเปล่ง
ปลั่งของฉัน ให้คงอยู่นานท่ีสุดท่ีจะนานได้ ฉันต้องใช้เวลาวันหนึ่งๆ หลายชั่วโมงเป็นกิจวัตร
ประจ าวันของฉัน” 21 และ “เร่ืองจริงๆ มันมีมากกว่าท่ีเธอคาดมาก เธอไม่อาจจะเข้าใจเร่ืองของ
ผู้หญิงได้ทัง้หมด นอกจากนัน้ ฉันหวงัว่าเธอจะไม่ด่วนลงความเห็นติเตียนว่า ฉันใช้เวลาวนัละ
หลายๆชั่วโมงในทางท่ีไร้ประโยชน์ เธอจงเห็นใจสตรีเพศ เราเกิดมาโดยเขาก าหนดให้เป็น
เคร่ืองประดบัโลก ประโลมโลก และเพ่ือท่ีจะท าหน้าท่ีนีอ้ย่างดีท่ีสดุ เราจ าต้องบ ารุงรักษารูปโฉม
ของเราให้ทรงคณุคา่ไว้ จริงอยู่ น่ีมิใช่หน้าท่ีอนัเดียวหรือทัง้หมดของสตรีเพศ แตเ่ธอคงปฏิเสธว่า
มนัเป็นหน้าท่ีอนัหนึง่ของเรา” 22 
___________________________ 

20 ศรีบรูพา, ข้างหลังภาพ, พิมพ์ครัง้ท่ี 46 (นนทบรีุ: ดอกหญ้า, 2555), 23-24. 

21 เร่ืองเดียวกนั. 75. 

22 เร่ืองเดียวกนั. 75-76. 
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การดูแลความงามของกีรตินี ้เกิดขึน้เม่ือเธอเข้าใจถึงฐานะของสตรีท่ีต้องตกอยู่ใน
สภาพท่ีด้อยกวา่ชาย ต้องถกูก าหนดให้มีวิถีชีวิตตามท่ีชายต้องการ หญิงเป็นเพียงเคร่ืองประดบัท่ี
มีหน้าท่ีรักษาความงามไว้บ าเรอชายเท่านัน้23 และเม่ือกีรติแก่ตวัลงเธอจึงจ าเป็นต้องฉดุรัง้ความ
งามเอาไว้กบัตวัเองให้นานท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

นอกจากนีห้ากค านวณปีเกิดของกีรติแล้ว เธอน่าจะเกิดในช่วงประมาณปีพ.ศ.2440 
โดยข้าพเจ้าค านวณจากการเดินทางไปญ่ีปุ่ นของเธอกบัเจ้าคณุอธิการบดีและพบกับนพพรหลงั
เปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 เและเสียชีวิตลงเม่ือประมาณปีพ.ศ. 2481หรือ 6 ปี เม่ือนพ
พรกลบัสูป่ระเทศไทยและทัง้คูไ่ด้พบกนัอีกครัง้ และได้แจ้งขา่วแผนการแตง่งานของนพพรให้กีรติ
ได้รับทราบ เธอจึงล้มป่วยลงและเสียชีวิตในท่ีสุด ดงันัน้ช่วงชีวิตของกีรตินัน้จึงอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 
2440-2481 ซึ่งตรงกับรัชกาลท่ี 5 เร่ือยไปจนถึงช่วงรัชกาลท่ี 8 การสร้างภาพตัวแทนของกีรติ
ขึน้มาครัง้นีข้้าพเจ้าจะแสดงเป็นกีรติด้วยตวัเอง ซึ่งปัจจบุนัข้าพเจ้ามีอาย ุ29 ปี เม่ือเทียบอายขุอง
กีรติแล้วเม่ือเธออายุ 29 ปี จะตรงกับปีพ.ศ. 2469 หรือในช่วงรัชกาลท่ี 7 การอ้างอิงข้อมูล
ช่วงเวลาในปีพ.ศ. 2469 จึงน่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีถูกต้องท่ีจะน ามาสร้างภาพตัวแทนของกีรติ
ขึน้มา 

 

3.2.2 ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานครัง้ท่ี 1 
3.2.2.1 ขัน้ตอนก่อนการถ่ายท า (pre-production) 
เร่ิมต้นจากการสร้างแบบร่างของผลงานออกมาเป็นสองชดุ คือ  

1. กีรตเิป็นศลิปิน 

2. ภาพเหมือนของกีรติ 
 

 

 

___________________________ 

23 ตรีศลิป์ บญุขจร. นางฟ้าของศรีบรูพา: พฒันาการภาพลกัษณ์สตรีในนวนิยายของ

ศรีบรูพา, สายธารตรีศิลป์นิพนธ์, (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2555), 9. 
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ภาพท่ี 24 ภาพร่างผลงานชดุ “กีรตเิป็นศลิปิน” 

 

    

ภาพท่ี 25 ภาพร่างผลงานชดุ “ภาพเหมือนของกีรต”ิ 
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จากนัน้จึงเร่ิมเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก ซึ่งจากการวิเคราะห์ประวตัิการถ่ายภาพ

สมยัรัชกาลท่ี 7 จะพบว่าการออกแบบห้องถ่ายภาพในสมยันัน้มกัมีฉากหลงัเป็นฉากสีขาวหรือสี

ด า หรือมีลักษณะเหมือนควันขมุกขมัวไม่ชดัเจน  ข้าพเจ้าจึงพยายามจ าลองฉากหลังของห้อง

ถ่ายภาพในสมัยนัน้ให้ใกล้เคียงมากท่ีสุด โดยเร่ิมต้นจากการออกแบบฉากหลังจ านวน 3 ฉาก 

ด้วยการระบายสีขาวด าลงบนผ้าใบ ได้แก่ 

1. ฉากควนัขมกุขมวั 

 

ภาพท่ี 26 ฉากควนัขมกุขมวั 

2. ฉากมา่น 

     
ภาพท่ี 27 ฉากมา่น 
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3. ฉากรัว้ริมระเบียง 

     
ภาพท่ี 28 ฉากรัว้ริมระเบียง 

3.2.2.2 ขัน้ตอนการถ่ายท า (production) 
จากนัน้จงึเร่ิมเข้าสูข่ัน้ตอนการถ่ายท า โดยเร่ิมจากการสร้างภาพเหมือนของกีรติ

จ านวน 2 ชิน้ และกีรตเิป็นจิตรกรจ านวน 1 ชิน้ขึน้มาก่อน ด้วยการจดัเตรียมห้องถ่ายภาพให้อยู่
ภายนอกอาคาร เหมือนในสมยัรัชกาลท่ี 7 ท่ียงัคงใช้แสงธรรมชาตใินการถ่ายภาพ โดยมีผ้ามา่น
ปิดเปิดควบคมุแสง 

 

 
ภาพท่ี 29 การจดัเตรียมห้องถ่ายภาพ 
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จากนัน้จึงจดัหาเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองแตง่หน้าและอปุกรณ์ประกอบฉาก แล้วจึงเร่ิม
ถ่ายท าด้วยการแสดงเป็นหม่อมราชวงศ์กีรติในภาพถ่ายท่ีมีลกัษณะหน้าตาเขร่งขรึมไม่ยิม้ โดย
ผลงานแตล่ะชิน้จะท าการแสดงเป็นเวลา 15 นาที 

 

 
ภาพท่ี 30 footage จากภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข 1 

 

 
ภาพท่ี 31 footage จากภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข 2 
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ภาพท่ี 32 footage จากกีรตเิป็นจิตรกร 

 

3.2.2.3 ขัน้ตอนหลังการถ่ายท า (post-production) 
ในขัน้ตอนนีไ้ด้มีการน ากรอบมาใส่ในผลงานท่ีถ่ายท าเสร็จแล้ว โดยขัน้ตอนการ

สร้างกรอบนีมี้ ท่ีมาจากงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของวังต่างๆ แล้วน ามาปะติด

(collage)เข้าด้วยกนัด้วยโปรแกรม Photoshop 

 

    
ภาพท่ี 33 ตวัอย่างงานสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีน ามาสร้างเป็นกรอบด้วยเทคนิคปะตดิ 
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ภาพท่ี 34 กรอบท่ีผลิตส าเร็จแล้ว 

 

จากนัน้ได้น ากรอบไปสวมเข้ากบัผลงานท่ีถ่ายท าเสร็จแล้วด้วยโปรแกรมตดัตอ่วิดีโอ 

Sony Vegas Pro11 พร้อมกับปรับสี ความมืด/ความสว่าง และท าให้บางส่วนในภาพมีลกัษณะ

ไม่ชัดเจน ตามท่ีได้ศึกษาไว้ว่าภาพถ่ายในสมัยรัชกาลท่ี 7 มีลกัษณะชดัตืน้ คือ ภาพจะชัดเจน

บริเวณใบหน้าเทา่นัน้ แตส่ว่นอ่ืนๆเชน่ ผม แขน จะมีความไมช่ดัเจน 

 

 

ภาพท่ี 35 ภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข 1 
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ภาพท่ี 36 ภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข 2 

 

 
ภาพท่ี 37 กีรตเิป็นจิตรกร 
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3.2.2.4 การส่งความคืบหน้าครัง้ที่ 1 
น าเสนอผลงานวิดีโอทัง้หมดในรูปแบบวิดีโอจดัวาง (video installation) 

 

 
 

           
ภาพท่ี 38 การน าเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอจดัวาง 
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3.2.2.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะหลังการส่งความคืบหน้าครัง้ท่ี 1 
1. ผลงานท่ีผลิตขึน้ดแูล้วยงัไมส่ะท้อนให้เห็นถึงภาพของความเป็นชนชัน้น าใน
สมยันัน้ ทัง้ในด้านการแตง่กาย ทรงผม และการวางท่าทางในการถ่ายภาพ 
2. ผลงานท่ีผลิตขึน้ใช้เทคนิค Live Action เพียงอยา่งเดียว อาจศกึษาและทดลอง
เทคนิค Cinemagraphs เพิ่มเตมิเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป 
3. กรอบท่ีเลือกใช้ดไูมมี่มิต ิอาจลองสร้างกรอบขึน้มาในขัน้ตอนการถ่ายท า ไมใ่ช่
ในขัน้ตอนหลงัการถ่ายท า 
4. ควรเน้นไปท่ีการสร้างภาพชนชัน้น าโดยใช้ตวัละคร “กีรติ” เป็นเคร่ืองมือ
มากกวา่การมุง่เน้นสร้างภาพตวัละคร “กีรติ” เพียงอยา่งเดียว 
 

3.2.3 ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานครัง้ท่ี 2 
3.2.3.1 ขัน้ตอนก่อนการถ่ายท า (pre-production) 
จากปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้น ามาปรับปรุงแบบร่างใหม่โดยเพิ่ม

จ านวนจาก 8 ชิน้ เป็นทัง้หมด 16 ชิน้ ซึ่งสามารถแบ่งผลงานออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ภาพเหมือน
ของกีรต,ิ กีรตเิป็นศลิปิน และครอบครัวของกีรติ 

 
ภาพท่ี 39 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข1 
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ภาพท่ี 40 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 2 (แบบร่างท่ี1) 

 

 

ภาพท่ี 41 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 2 (แบบร่างท่ี2) 
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ภาพท่ี 42 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 3 

 

 

ภาพท่ี 43 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 4 
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ภาพท่ี 44 ภาพร่างภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 5 

 

 

ภาพท่ี 45 ภาพร่างกีรตเิป็นจิตรกร 
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ภาพท่ี 46 ภาพร่างกีรตเิป็นนกัประพนัธ์ (แบบร่างท่ี 1) 

 

 

ภาพท่ี 47 ภาพร่างกีรตเิป็นนกัประพนัธ์ (แบบร่างท่ี 2) 
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ภาพท่ี 48 ภาพร่างกีรตเิป็นนกัถ่ายภาพ 

 

 

ภาพท่ี 49 ภาพร่างกีรตเิป็นนกัดนตรีสากล 
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ภาพท่ี 50 ภาพร่างกีรตเิป็นนกัดนตรีไทย 

 

 

ภาพท่ี 51 ภาพร่างกีรตเิป็นนกัเย็บปักถกัร้อย 
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ภาพท่ี 52 ภาพร่างครอบครัวของกีรติ 

 

 

ภาพท่ี 53 ภาพร่างกีรตแิละบดิา 
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ภาพท่ี 54 ภาพร่างกีรตแิละเจ้าคณุอธิการบดี 

 

 

ภาพท่ี 55 ภาพร่างกีรตแิละนพพร 
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ภาพท่ี 56 ภาพร่างกีรตใินยามผอ่นคลายอิริยาบถ 

3.2.3.1.1 สถานที่ถ่ายท า 
แบบร่างชดุใหมนี่จ้ะเห็นได้ว่า นอกเหนือไปจากการถ่ายท าในสตดูโิอแล้ว จะมีการ

ออกไปถ่ายท าท่ีวงัด้วย โดยวงัท่ีเลือกมาเป็นฉากหลงันัน้จะมีประวตัเิช่ือมโยงกบัชว่งก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ซึง่ได้แก่ วงับางขนุพรหม และ วงัสวนสนุนัทา (ต าหนกัสายสทุธานภ
ดล)  

วังบางขุนพรหม 
วังบางขุนพรหมนีพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้

รวบรวมจดัซือ้ท่ีดินพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตัรสขุมุพนัธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต เม่ือ พ.ศ. 2442 วงับางขุนพหมได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ว่า “บางขนุพรหม ยนูิเวอร์ซิตี”้ เน่ืองจากวงัแห่งนีไ้ด้เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยส าหรับ
สตรี เช่นในเร่ืองการเรือน การครัว มารยาท การเย็บปักถกัร้อย ภาษาและการดนตรี ซึ่งกลุสตรีท่ี
เปิดรับเข้าฝึกอบรมนัน้มีตัง้แตล่กูทา่นหลานเธอไปจนถึงหญิงสาวชาวบ้าน24 ตอ่มาเม่ือมีการ 

___________________________ 

24 กิตตพิงษ์ วิโรจน์ธรรมากรู. ชีวิตในวังบางขุนพรหม, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 
2548), 4. 
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เปล่ียนแปลงการปกครอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ได้ย้ายออกจากวังบางขุนพรหม เสด็จฯไปประทับอยู่ท่ีประเทศอินโดนีเซีย
จนกระทัง่สิน้พระชนม์ โดยรัฐบาลในขณะนัน้ได้เปล่ียนวงัมาเป็นหนว่ยงานราชการ จนในปัจจบุนั
ได้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วงับางขนุพรหมนี ้ข้าพเจ้าได้เลือกใช้เป็นฉาก
ส าหรับการถ่ายท า ได้แก่ กีรติเป็นนกัถ่ายภาพ, ครอบครัวของกีรติ, กีรติและบิดา, กีรติและเจ้า
คณุอธิการบดี, กีรตใินยามผอ่นคลายอิริยาบถ 

วังสวนสุนันทา (ตกึสายสุทธานภดล) 
วังสวนสุนันทาเป็นวังท่ีสร้างขึน้จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้เป็นท่ีประทับของ พระมเหสี พระราชธิดา เจ้าจอม และข้าทาส
บริวารต่างๆท่ีมีเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากพระราชวงัหลวงมีสภาพคบัแคบแออดั มีพืน้ท่ีไม่เพียงพอ 
ตอ่มาในสมยัปลายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี
นาฏ พระอัครชายาในรัชกาลท่ี 5 ได้ทรงย้ายท่ีประทับจากวังลดาวัลย์มายังวังสวนสุนันทา
เน่ืองจากประชวร ท าให้พระสนมเจ้าจอมในรัชกาลท่ี 5 รวมไปถึงข้าราชส านักฝ่ายในได้ย้าย
ตามมาในคราวเดียวกนั25  

ช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 10 ปี วังแห่งนีไ้ด้เป็นสถานท่ีในการ
ฝึกอบรมกุลธิดา โดยเจ้านายแต่ละต าหนักก็ได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆ ทัง้การเรือน การครัว กริยา
มารยาท ให้แก่กุลธิดาเหล่านัน้ และได้ปรากฏหลักฐานว่ามีกุลสตรีจ านวนไม่น้อยท่ีประสบ
ความส าเร็จในชีวิต จนกระทั่งมีช่ือเสียงในวงสังคมชัน้สูง มีต าแหน่งเป็นถึงท่านผู้ หญิงและ
คณุหญิง26  

ในช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง วงัแห่งนีถ้กูทิง้ร้างในสภาพท่ีเรียกว่าวงัแตก และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 รัฐบาลจึงได้เปล่ียนจากวังมาเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบนั และในส่วนของต าหนักพระวิมาดาเธอฯซึ่งเป็นท่ี
ประทบั ตอ่มาได้ใช้ช่ือวา่ ตกึสายสทุธานภดล  

___________________________ 

25 กิตตพิงษ์ วิโรจน์ธรรมากรู. วงัสวนสนุนัทาแหง่ความหลงั, ในวังแก้ว, (กรุงเทพฯ: 
ดอกหญ้า, 2548), 9.  

26 เร่ืองเดียวกนั. 11. 



53 
 

ตึกสายสุทธานภดลนี ้ข้าพเจ้าได้เลือกใช้เป็นฉากส าหรับการถ่ายท า ได้แก่ 
ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข5, กีรติเป็นนักประพันธ์, กีรติเป็นนักดนตรีสากล, กีรติเป็นนัก
ดนตรีไทย, กีรตเิป็นนกัเย็บปักถกัร้อย 

3.2.3.1.2 อุปกรณ์ประกอบฉากและการแต่งกาย 
นอกจากนีใ้นขัน้ตอนก่อนการถ่ายท า ยังได้แก้ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ประกอบฉาก

และการแตง่กาย ให้ตรงกบัประเดน็ท่ีวางไว้มากขึน้ ดงันี ้

ทรงผม 
ทรงผมท่ีเลือกใช้เป็นทรงผมท่ีชนชัน้น าสตรีนิยมกนัในสมยัรัชกาลท่ี 7 คือเป็นทรง

ผมสัน้ดดัลอนท่ีได้รับอิทธิพลจากดารานกัแสดงในโลกตะวนัตก 

 

  

  

ภาพท่ี 57 ทรงผมท่ี1 ก่อนจดัทรง 
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ภาพท่ี 58 ทรงผมท่ี1 หลงัจดัทรง 

 

   

 

ภาพท่ี 59 ทรงผมท่ี2 ก่อนจดัทรง 
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ภาพท่ี 60 ทรงผมท่ี 2 หลงัจดัทรง 

กรอบรูป 
ขัน้ตอนการสร้างกรอบรูปวงรี เป็นการสร้างกรอบรูปเพ่ือใช้เป็นอปุกรณ์

ประกอบการแสดง โดยขนาดของกรอบรูปต้องมีขนาดสมัพนัธ์กบัตวัข้าพเจ้า ดงันี  ้

 

ภาพท่ี 61 ขัน้ตอนการสร้างกรอบรูปวงรีในกรอบส่ีเหล่ียม 
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ภาพท่ี 62 ขัน้ตอนการสร้างกรอบรูปวงรีสีทอง 

 

3.2.3.2 ขัน้ตอนการถ่ายท า (production) 
3.2.3.2.1 การถ่ายท าในสตูดโิอ 
เร่ิมจากการจัดเตรียมฉากห้องถ่ายภาพให้อยู่ภายนอกอาคาร เหมือนในสมัย

รัชกาลท่ี 7 ท่ียงัคงใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพโดยมีผ้าม่านปิดเปิดควบคมุแสง แล้วแขวน
กรอบรูปไว้เป็นฉากหน้า พร้อมกบัจดัเตรียมฉาก อปุกรณ์ประกอบฉากและเคร่ืองแตง่กาย แล้วจึง
เร่ิมถ่ายท าด้วยการแสดงเป็นหมอ่มราชวงศ์กีรติในภาพถ่ายด้วยเทคนิค Live Action เป็นเวลา 15 
นาที โดยผลงานท่ีถ่ายท าด้วยเทคนิค Live Action มีดงัตอ่ไปนี ้ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข1, 
ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข2, ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข4 ส่วนผลงานท่ีถ่ายท าด้วย
เทคนิค Cinemagraphs ได้แก่ ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข3, กีรตเิป็นจิตรกร, กีรตแิละนพพร 

 

 
ภาพท่ี 63 ภาพเบือ้งหลงัการถ่ายท า ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข1 
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ภาพท่ี 64 ภาพเบือ้งหลงัการถ่ายท า ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข 2 

 

 

 
ภาพท่ี 65 ภาพเบือ้งหลงัการถ่ายท า ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข 4 
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ภาพท่ี 66 ภาพเบือ้งหลงัการถ่ายท า กีรตเิป็นจิตรกร 

 

3.2.3.2.2 การถ่ายท านอกสตูดโิอ 
หลงัจากได้วางแผนการถ่ายท าท่ีวงับางขนุพรหมกบัวงัสวนสนุนัทาไปแล้วนัน้ จึง

เร่ิมจากการเตรียมอปุกรณ์ประกอบฉากและเคร่ืองแตง่กาย รวมไปถึงกรอบรูปท่ีจะน าไปถ่ายเป็น
ภาพนิ่งในสถานท่ีถ่ายท าจริงเพ่ือให้ได้สภาพแสงท่ีใกล้เคียงกนักบัตวัภาพวิดีโอมากท่ีสดุ จากนัน้
จงึเร่ิมการถ่ายท าด้วยการแสดงเป็นหมอ่มราชวงศ์กีรติด้วยเทคนิค Live Action เป็นเวลา 15 นาที 
โดยมีผลงานดังต่อไปนี ้ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข5, กีรติเป็นนักประพันธ์, กีรติเป็นนัก
ถ่ายภาพ, กีรติเป็นนกัดนตรีสากล, กีรติเป็นนกัดนตรีไทย, กีรติเป็นนกัเย็บปักถักร้อย, ครอบครัว
ของกีรต,ิ กีรตแิละบิดา, กีรติและเจ้าคณุอธิการบดี ส่วนผลงานท่ีใช้เทคนิค Cinemagraphs ได้แก่ 
กีรตใินยามผอ่นคลายอิริยาบถ  
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ภาพท่ี 67 ภาพเบือ้งหลงัการถ่ายท าท่ีวงัสวนสนุนัทา 
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ภาพท่ี 68 ภาพเบือ้งหลงัการถ่ายท าท่ีวงับางขนุพรหม 
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3.2.3.3 ขัน้ตอนหลังการถ่ายท า (post-production) 
จากนัน้จึงน าวิดีโอท่ีบันทึกได้ทัง้หมด เข้าสู่ขัน้ตอนหลังการถ่ายท า (post-

production) ด้วยการปรับค่าความมืดสว่าง ความชดัตืน้ ค่าสีขาว-ด า และน ากรอบรูปมาปะติด
รวมกับภาพวิดีโอท่ีบนัทึกได้ด้วยโปรแกรม Photoshop และโปรแกรมตดัต่อวิดีโอ Sony Vegas 
Pro11 ด้วยเทคนิค 2 ประเภท ได้แก่ เทคนิค Cinemagraphs และ เทคนิค Live Action 

 
3.2.3.3.1 เทคนิค Live Action 
เทคนิค Live Action คือเทคนิคการแสดงสดท่ีข้าพเจ้าแสดงเป็นกีรตใินภาพนิ่ง

ผ่านการบนัทึกด้วยกล้องวิดีโอเป็นความยาว 15 นาที ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงต้องอยู่นิ่งให้ได้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ซึ่งจะต้องใช้ความอดทนต่อความต้องการทางร่างกายท่ีจ าเป็นจะต้อง
เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา แตอ่ยา่งไรก็ตามจะมีส่วนท่ีเคล่ือนไหวอยู่บ้างเพ่ือแสดงให้เห็นวา่กีรตใิน
ภาพเหล่านัน้มีชีวิตจิตใจ ไม่ได้เป็นภาพนิ่ง เช่น การกระพริบตา การหายใจ และเพ่ือเพิ่มความ
น่าสนใจในผลงานให้ดมีูความเคล่ือนไหวเล็กน้อย เช่น การสีซอ การสีไวโอลิน การหนัหน้า เป็น
ต้น 

3.2.3.3.2 เทคนิค Cinemagraphs 
เทคนิค Cinemagraphs คือเทคนิคท่ีเป็นการผสมผสานกนัระหว่างภาพนิ่งกบั

ภาพเคล่ือนไหวโดยวิธีการสร้างสรรค์ Cinemagraphs นัน้เร่ิมจากการถ่ายภาพท่ีมีความตอ่เน่ือง
หรือวิดีโอ และใช้โปรแกรมตัดต่อเพ่ือรวมภาพถ่ายและวิดีโอเหล่านัน้เข้าด้วยกันให้เป็น
ภาพเคล่ือนไหวท่ีวนซ า้ โดยในบางบางส่วนของภาพจะเป็นภาพนิ่ง แต่บางส่วนจะเป็น
ภาพเคล่ือนไหว เทคนิคนีจ้ะน าไปใช้กบังานบางชิน้ท่ีไม่สามารถใช้เทคนิค Live Action ได้เพราะ
ไม่สามารถถ่ายท าด้วยการแสดงสดได้ในครัง้เดียว ยกตวัอย่างเช่นผลงาน กีรติและนพพร และ 
กีรตเิป็นจิตรกร 
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ตัวอย่างการสร้างงาน “กีรตแิละนพพร” ด้วยเทคนิค Cinemagraphs 
ผลงานชิน้นีเ้ป็นผลงานท่ีข้าพเจ้าแสดงเป็นทัง้สองตัวละครในชิน้เดียว จึงไม่

สามารถแสดงพร้อมกันได้ ต้องใช้เทคนิค Cinemagraphs มาเป็นตัวช่วย โดยมีขัน้ตอนการ
สร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี ้

1. บนัทกึภาพการแสดงเป็นนพพรในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว 

 
ภาพท่ี 69 ภาพจาก footage นพพร 

 

2. บนัทกึภาพการแสดงเป็นกีรตใินรูปแบบภาพเคล่ือนไหว 

 
ภาพท่ี 70 ภาพจาก footage กีรติ 
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3. รวมภาพนพพรและกีรตเิข้ากนัเป็นภาพนิ่งภาพเดียวด้วยโปรแกรม photoshop 

 
ภาพท่ี 71 รวมภาพจาก footage กีรตแิละนพพร 

 

4. เลือกตัดส่วนท่ีต้องการให้เคล่ือนไหวจากวิดีโอบันทึกภาพการแสดงให้มี

ลักษณะวนซ า้ เช่น การกระพริบตา การหายใจ มาแปะลงบนภาพนิ่งท่ีจับภาพ(capture)จาก

วิดีโอด้วยโปรแกรมตดัตอ่ sony vegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72 การเลือกตดัส่วนท่ีเคล่ือนไหวจาก footage กีรตแิละนพพร 
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ภาพท่ี 73 timeline ของการสร้างผลงาน “กีรตแิละนพพร” 

 

5. ผลงานท่ีส าเร็จออกมาจงึเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งภาพนิ่งกบั

ภาพเคล่ือนไหว เป็นการท าให้ภาพนิ่งมีชีวิตขึน้มา 

 

 
ภาพท่ี 74 ผลงาน “กีรตแิละนพพร” ท่ีส าเร็จแล้ว 

ตัวอย่างการสร้างงาน “กีรตเิป็นจิตรกร” ด้วยเทคนิค Cinemagraphs 
ใน อีกก รณี หนึ่ ง ท่ี ไม่ ส าม ารถใช้ เทคนิ ค  Live Action ได้  ต้ อ งใ ช้ เทคนิ ค 

Cinemagraphs เพราะมีเทคนิคการถ่ายภาพแบบ time-lapse เข้ามาประกอบในผลงานด้วย 
โดยมีขัน้ตอนการสร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี ้
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1. บนัทกึภาพการแสดง กีรติเป็นจิตรกร ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว 

 

ภาพท่ี 75 ภาพจาก footage กีรตเิป็นจิตรกร 

2. บนัทกึภาพดอกกหุลาบในแจกนัคอ่ยๆเห่ียวแห้งด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ 
time-lapse ทัง้หมด จ านวน 32 ภาพ 

 

ภาพท่ี 76 ภาพถ่าย time-lapse ของดอกกหุลาบ 
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3. บนัทกึภาพงานจิตรกรรมดอกกหุลาบในแจกนัคอ่ยๆปรากฏขึน้บนกระดาษด้วย
เทคนิคการถ่ายภาพแบบ time-lapse 

 

ภาพท่ี 77 ภาพถ่าย time-lapse ของงานจิตรกรรมดอกกหุลาบ 

 

4. น าภาพ time-lapse ของดอกกหุลาบและงานจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะวนซ า้มาปะ
ตดิลงบนภาพนิ่งท่ีจบัภาพ(capture)มาจากวิดีโอด้วยโปรแกรม sony vegas 

 

ภาพท่ี 78 timeline ของการสร้างผลงาน “กีรตเิป็นจิตรกร” 
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5. ผลงาน ท่ีส า เร็จออกมาจึง เป็นการผสมผสานกัน ระหว่างภาพนิ่ งกับ

ภาพเคล่ือนไหว เป็นการท าให้ภาพนิ่งมีชีวิตขึน้มา 

 

ภาพท่ี 79 ผลงาน “กีรตเิป็นจิตรกร” ท่ีส าเร็จแล้ว 

 

จากกระบวนการการผลิตด้วยเทคนิคทัง้สองประเภทดงักลา่วท่ีข้าพเจ้าได้น ามา

สร้างสรรค์ผลงาน ท าให้ได้ผลงานทัง้หมดจ านวน 16 ชิน้ ได้แก่ 

 

ภาพท่ี 80 ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข1 
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ภาพท่ี 81 ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข2 

 

 

ภาพท่ี 82 ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข3 
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ภาพท่ี 83 ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข4 

 

 

ภาพท่ี 84 ภาพเหมือนของกีรต ิหมายเลข5 
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ภาพท่ี 85 กีรตเิป็นจิตรกร 

 

 

ภาพท่ี 86 กีรตเิป็นนกัประพนัธ์ 
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ภาพท่ี 87 กีรตเิป็นนกัถ่ายภาพ 

 

ภาพท่ี 88 กีรตเิป็นนกัดนตรีสากล 
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ภาพท่ี 89 กีรตเิป็นนกัดนตรีไทย 

 

ภาพท่ี 90 กีรตเิป็นนกัเย็บปักถกัร้อย 
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ภาพท่ี 91 ครอบครัวของกีรติ 

 

ภาพท่ี 92 กีรตแิละบิดา 
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ภาพท่ี 93 กีรตแิละเจ้าคณุอธิการบดี 

 

ภาพท่ี 94 กีรตแิละนพพร 
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ภาพท่ี 95 กีรตใินยามผอ่นคลายอิริยาบถ 

3.2.3.4 การส่งความคืบหน้าครัง้ท่ี 2 และการแสดงผลงานในนิทรรศการ 
หลังจากสร้างผลงานมาทัง้หมด 16 ชิน้ ในขัน้ตอนต่อมาได้ออกแบบวิธีน าเสนอ

ผลงานในรูปแบบวิดีโอจดัวาง (video installation) ให้เห็นถึงลกัษณะของความเป็นชนชัน้น าและ
ใกล้เคียงกบัรูปแบบการน าเสนอภาพถ่ายของชนชัน้น าในพิพิธภณัฑ์ 

 

 

 
ภาพท่ี 96 ภาพรวมของมมุมองการจดัวาง (Installation view) ของการสง่ความคืบหน้าครัง้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 97 มมุมองการจดัวางผลงาน กีรตเิป็นนกัเย็บปักถกัร้อย และ กีรตแิละบิดา  

 

 
ภาพท่ี 98 มมุมองการจดัวางผลงานชดุกีรตเิป็นศลิปิน 

 

   
ภาพท่ี 99 มมุมองการจดัวางผลงานภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข1 และหมายเลข4 
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ภาพการแสดงผลงานในนิทรรศการ “ภาพ(ไม)่นิ่งของกีรติ” ณ หอศลิป์บรมราช
กมุารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทน์ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

 

    
ภาพท่ี 100 โปสเตอร์แสดงผลงานนิทรรศการ “ภาพ(ไม)่นิ่งของกีรต”ิ 

     
ภาพท่ี 101 สจูิบตัรผลงานนิทรรศการ “ภาพ(ไม)่นิ่งของกีรต”ิ 

 

ภาพท่ี 102 ภาพรวมมมุมองการจดัวาง (Installation view) นิทรรศการ “ภาพ(ไม)่นิ่งของกีรต”ิ 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห์ผลงาน 
 
 

 การวิเคราะห์ผลงาน เป็นการแยกส่วนผลงานทางทศันศิลป์เพ่ือให้เห็นส่วนประกอบ
ตา่งๆท่ีมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างลกัษณะทางกายภาพและเนือ้หาของผลงาน ส่ือวสัดท่ีุเลือกใช้ 
วิธีการน าเสนอผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้ 

  
4.1 ลักษณะทางกายภาพของผลงาน 
ผลงานชุดนีส้ามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วน ได้แก่ ภาพเหมือนของกีรติ จ านวน 7 

ชิน้, กีรติเป็นศิลปิน จ านวน 5 ชิน้ และครอบครัวของกีรติ จ านวน 4 ชิน้ สามารถวิเคราะห์ลกัษณะ
ทางกายภาพของผลงานออกมาได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1.1 ภาพเหมือนของกีรต ิ

 

 
ภาพท่ี 103 ผลงานชดุ“ภาพเหมือนของกีรติ” 
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ในผลงานชดุแรกภาพเหมือนของกีรต ิมีจ านวน 7 ชิน้ ประกอบด้วย ภาพเหมือนของ
กีรติ หมายเลข 1-5, กีรติเป็นนักเย็บปักถักร้อย และกีรติในยามผ่อนคลายอิริยาบถ เป็นความ
พยายามท่ีจะน าเสนอชีวิตของกีรติในสองมุมมอง คือ ส่วนท่ีเป็นฉากหน้า ได้แก่ ภาพเหมือนของ
กีรติหมายเลข1และหมายเลข2 ท่ีน าเสนอภาพชนชัน้น าสตรีท่ีมีความสง่างาม แต่ในทางตรงกัน
ข้ามก็ได้การน าเสนอฉากหลังของความสง่างามนัน้ด้วย ได้แก่ ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข3 
หมายเลข4 หมายเลข5 กีรติเป็นนักเย็บปักถักร้อย  และกีรติในยามผ่อนคลายอิริยาบถ ท่ีได้
น าเสนอให้เห็นพืน้ท่ีส่วนตวัของกีรติ ได้แก่ โต๊ะเคร่ืองแป้งท่ีเต็มไปด้วยเคร่ืองประทินโฉม ภายใน
ห้องนอนท่ีมีมา่นและกระจกสะท้อน ระเบียงท่ีใช้ส าหรับร้อยมาลยัเพ่ือถวาย และพืน้สนามหญ้าใน
วงัเพ่ือใช้ในการผอ่นคลายอิริยาบถ เชน่ การอา่นหนงัสือหรือการท าขนม 

 
4.1.2  กีรตเิป็นศิลปิน 

 
ภาพท่ี 104 ผลงานชดุ “กีรตเิป็นศลิปิน” 

 
ผลงานชุดท่ีสอง กีรติเป็รศิลปิน จ านวน 5 ชิน้ ได้แก่ กีรติเป็นจิตรกร, กีรติเป็นนัก

ประพนัธ์, กีรติเป็นนกัถ่ายภาพ, กีรติเป็นนกัดนตรีสากล และกีรติเป็นนกัดนตรีไทย  ท่ีน าเสนอให้
เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์งานศลิปะสมยัใหมข่องชนชัน้น าหลากหลายแขนง 
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4.1.3  ครอบครัวของกีรติ  

 

ภาพท่ี 105 ผลงานชดุ “ครอบครัวของกีรติ” 

ผลงานชุดท่ีสาม ครอบครัวของกีรติ จ านวน 4 ชิน้ ได้แก่ ครอบครัวของกีรติ, กีรติ
และบิดา, กีรติและเจ้าคณุอธิการบดี, กีรติและนพพร ได้แสดงให้เห็นล าดบัความสมัพนัธ์ของคนใน
ครอบครัวระหวา่งกีรติและบคุคลท่ีอยูร่ายรอบตวัเธอ ไม่วา่จะเป็น บิดาของเธอ เจ้าคณุอธิการบดีผู้
เป็นสามี และนพพรผู้ชายท่ีเธอรัก 

 
4.2 เนือ้หาของผลงาน 
จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของผลงานทัง้สามส่วน ท าให้เห็นประเด็นท่ี

ซอ่นอยูภ่ายใต้ผลงานเหลา่นัน้ สามารถวิเคระห์เนือ้หาออกมาได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

4.2.1 ภาพเหมือนของกีรต:ิ ร่างกายของสตรีเพศท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม 
ผลงานชดุนีแ้สดงให้เห็นภาพของกีรตใินฐานะสตรีเพศท่ีมีความสง่างามในฉากหน้า

ออกสู่สาธารณะ เธอจะต้องควบคุมร่างกายให้อยู่ในกรอบของความเป็นกุลสตรีท่ีดีท่ีมีความ
เรียบร้อย เช่น ท่าทางการนัง่ การน ามือประสานกนั การก้มหน้า การไม่แสดงความรู้สึกทางสีหน้า
อย่างโจ่งแจ้ง การจดัแต่งทรงผม การเลือกเคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองประดบั การไม่มองตรงมายงั
กล้องเม่ือถ่ายภาพ ซึง่ได้ปรากฏอยูใ่นผลงาน ภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข 1 และหมายเลข 2 แต่
ในพืน้ท่ีส่วนตวัหรือฉากหลงัของความสง่างามนัน้เธอจะต้องบ ารุงรักษาและทะนถุนอมร่างกายให้
มีความงามอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอด้วยเคร่ืองหอมและเคร่ืองประทินโฉมตา่งๆ แต่อยา่งไรก็ตามร่างกาย
ท่ีเธอทะนุถนอมมาตลอดนัน้จ าต้องมีวันเส่ือมสลายลงในท่ีสุด ในผลงานภาพเหมือนของกีรติ
หมายเลข 3-5 ข้าพเจ้าจึงเลือกท่ีจะน าเสนอฉากหลังของความงามนัน้โดยใช้กระจกเงาเป็น
องค์ประกอบส าคญัในผลงาน เพราะกระจกเงามกัถูกใช้เป็นสญัญะเพ่ือส่ือถึงความจริงท่ีเกิดขึน้
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แบบท่ีไม่มีการถูกบิดเบือน ในผลงานชุดนีก้ระจกเงาจึงส่ือถึงการสะท้อนภาพความจริงของ
ร่างกายกีรติท่ีก าลงัเส่ือมสลายลง ได้แก่ ภาพเหมือนของกีรติหมายเลข3 ภาพสะท้อนของกีรติใน
กระจกเงาจะตกอยู่ในเงามืดสลบักับแสงสว่างซึ่งจะสมัพนัธ์อยู่กับความสว่างของโคมไฟบนโต๊ะ
เคร่ืองแป้ง ในภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข4 ภาพสะท้อนของกีรติในกระจกเงาบนโต๊ะเคร่ืองแป้ง
ได้คอ่ยๆแตกสลายลงอย่างช้าๆ หรือในภาพเหมือนของกีรติหมายเลข5 ภาพของกีรตินัง่หวีผมอยู่
บนเตียงในห้องนอนเป็นภาพสี แต่ภาพท่ีปรากฏในกระจกเงากลับเป็นภาพสีขาวด า  นอกจากใน
เร่ืองการรักษาความงามแล้ว ในอีกด้านหนึง่เธอจะต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือน รู้จกัท่ีจะท างานบ้าน
งานเรือน ซึ่งได้ปรากฏในผลงาน กีรตเิป็นนกัเย็บปักถกัร้อย ท่ีเธอจะต้องนัง่พบัเพียบร้อยพวงมาลยั
เพ่ือน าไปเป็นของถวายซึ่งเป็นงานท่ีจ ากดัเอาไว้เฉพาะสตรีเพศเท่านัน้  และในผลงาน กีรติในยาม
ผ่อนคลายอิริยาบถ น าเสนอกิจวตัรยามว่างอันหลากหลายของกีรติทัง้อ่านหนังสือ ท าขนม เล่น
ดนตรี จบักลุ่มพดูคยุ บนพืน้สนามหญ้าในวงั ท าให้เห็นพืน้ท่ีของการพกัผ่อนของชนชัน้น าสตรีท่ีถกู
ควบคมุและจ ากดัอิสรภาพ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าลกัษณะทางกายภาพของผลงานชุดนีจ้ะไม่ได้
น าเสนอภาพของบรุุษเพศอย่างตรงไปตรงมา แตก่ารละไว้หรือการไมก่ล่าวถึงก็สามารถท าให้ผู้ชม
เช่ือมโยงไปถึงอ านาจของบรุุษเพศท่ีท าให้เธอจะต้องรักษาความงาม ความเป็นกลุสตรี และจ ากัด
อิสรภาพให้อยู่ภายใต้การควบคมุ จนกลายเป็นเคร่ืองประดบัหรือเป็นเคร่ืองประโลมโลกแก่บุรุษ
เพศได้ 

 
4.2.2 กีรติเป็นศิลปิน: ศิลปะสมัยใหม่ในฐานะเคร่ืองมือสร้างความศิวิไลซ์

ของชนชัน้น า 
ผลงานชุดนีน้ าเสนอกีรติในฐานะศิลปินผู้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะ

สมยัใหมห่ลากหลายแขนง ได้แก่ กีรตเิป็นจิตรกร, กีรติเป็นนกัประพนัธ์, กีรติเป็นนกัถ่ายภาพ, กีรติ
เป็นนักดนตรีสากล และกีรติเป็นนักดนตรีไทย ท่ีแสดงออกถึงความเป็นชนชัน้น าท่ีมีโอกาสรับ
การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่เข้ามาก่อนคนธรรมดาสามัญ 
โดยกีรติถือเป็นชนชัน้น าสตรีท่ีมีเวลาว่างมากพอท่ีจะสร้างสรรค์งานศิลปะ การใช้เวลาว่างให้หมด
ไปกับงานศิลปะของชนชัน้น านี ้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากคนสามญัทัว่ไปท่ีไม่มีเวลา
วา่งมากพอเพราะจะต้องท ามาหากินเลีย้งปากท้อง การสร้างงานศิลปะจงึกลายเป็นสิ่งท่ีจ ากดัและ
ควบคูอ่ยูก่บัเพียงชนชัน้น าให้มีความศวิิไลซ์ มีอารยะ และมีสนุทรียะตามแบบตะวนัตก 
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4.2.3 ครอบครัวของกีรต:ิ ชนชัน้ในสังคม 
ผลงานในชุดท่ีสาม ครอบครัวของกีรติ ประกอบไปด้วย ครอบครัวของกีรติ, กีรติ

และบิดา, กีรติและเจ้าคุณอธิการบดี, กีรติและนพพร ได้แสดงล าดับทางชนชัน้ผ่านการ
เปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวของเธอ ในผลงาน ครอบครัวของกีรติ เป็นการ
ถ่ายภาพหมู่ครอบครัวของเธอท่ีมีเธออยู่ตรงกลางภาพรายล้อมไปด้วยบุรุษท่ีเรียงตามล าดับ
ความส าคญัทางชนชัน้จาก บดิาของเธอ ในล าดบัสงูสดุ รองลงมาคือ เจ้าคณุอธิการบดี และนพพร 
นั่งอยู่บนพืน้ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของล าดับชัน้ทางสังคมแบบบนลงล่าง 
เช่นเดียวกบัผลงาน กีรติและบิดา ท่ีกีรตินัง่พบัเพียบอยู่กับพืน้ส่วนบิดายืนอยู่บนบนัได ถึงแม้กีรติ
จะเป็นส่วนหนึ่งของชนชัน้น าก็ตามแตเ่ธอก็เป็นชนชัน้น าในระดบัล่างผู้อยู่ภายใต้บิดาของเธอ  แต่
ในผลงาน กีรติและเจ้าคุณอธิการบดี ทัง้สองกลบัยืนอยู่ในระดบัเดียวกัน และสุดท้ายในผลงาน 
กีรตแิละนพพร กีรตนิัง่อยูบ่นเก้าอี ้โดยมีนพพรยืนอยูด้่านหลงัคล้ายกบัเป็นผู้คอยชว่ยเหลือกีรติ 

หากมองในภาพรวม ผลงานชุดนีก้ าลงัแสดงให้เห็นถึงล าดบัของต าแหน่งแห่งท่ีใน
กลุ่มชนชัน้น าท่ีได้มีการก าหนดไว้อย่างตายตวัด้วยฐานนัดรศกัดิ์ กีรติจึงเป็นชนชัน้น าสตรีในระดบั
ล่างท่ีถูกกดทบัอยู่ภายใต้อ านาจของชนชัน้น าท่ีสูงกว่า แม้จะเป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงล าดบัชัน้
ของคนในครอบครัวเพียงไม่ก่ีคน แต่เราก็สามารถท่ีจะเปรียบเทียบภาพตวัแทนของครอบครัวนี ้
ไปสูป่ระเดน็ทางชนชัน้ในสงัคมท่ีมีขนาดกว้างขึน้ได้ 

 
4.3 ส่ือวัสดุที่เลือกใช้ 

4.3.1 ความสัมพันธ์ของเวลาในภาพน่ิงกับเวลาในภาพเคล่ือนไหว 
ผลงานทุกชิน้เป็นผลงานภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความก า้กึ่งกันระหว่างภาพนิ่งและ

ภาพเคล่ือนไหวซึ่งปัจจยัท่ีท าให้ส่ือทัง้สองแตกตา่งกันอย่างสิน้เชิงก็คือเวลา ในผลงานศิลปะ I’m 
in Love with a German Film Star (2008, single-channel video) ของ Sam Taylor-Wood อยู่
ระหว่างความเป็นภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวท่ีก าลังตัง้ค าถามต่อผู้ ชมว่าจะสามารถเสพงาน
ภาพนิ่งเหมือนกบัการเสพงานภาพเคล่ือนไหวได้หรือไม ่ผู้ชมจะใช้เวลาเสพผลงานชิน้นีน้านเท่าใด 
เส้นแบ่งของเวลาในภาพนิ่งกับเวลาในภาพเคล่ือนไหวจึงถูกท าลายลง ผลงานชิน้นีจ้ึงกลายเป็น
ภาพนิ่งท่ีมีเวลา แตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีไมมี่เวลา ด้วยเชน่เดียวกนั 

หากกลบัมามองงานในวิทยานิพนธ์ชุดนี ้จะเห็นได้ว่าเป็นการท าลายเส้นแบ่งของ
เวลาในภาพนิ่งกบัเวลาในภาพเคล่ือนไหวลงเชน่เดียวกนัซึง่สามารถวิเคราะห์รูปแบบท่ีหลากหลาย
ของเวลาในผลงานชดุนีอ้อกมาได้ดงันี ้
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4.3.1.1 เวลาจริง 
เวลาในการสร้างผลงานนัน้ ข้าพเจ้าใช้เวลาในการบนัทึกวิดีโอการแสดงเป็นเวลา

ชิน้ละ 15 นาที ซึง่ถือเป็นเวลาจริง (real time) 
4.3.1.2 เวลา time lapse 
เวลาประเภทนีเ้ป็นเวลาท่ีเร่งความเร็วกว่าเวลาจริง ท าให้สามารถเห็นการ

เปล่ียนแปลงของเวลาได้ผ่านวัตถุ เช่น การถ่ายท าแบบ time lapseของดอกกุหลาบตัง้แต่ดอก
กหุลาบบานจนถึงดอกกหุลาบเห่ียวในผลงานภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 2-4 และกีรติเป็นจิตร
กร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความงามของสตรีเพศท่ีก าลังเส่ือมสลายลงไปตามกาลเวลาโดยใช้ดอก
กหุลาบเป็นส่ือ 

4.3.1.3 เวลานิรันดร์ 
เม่ือน าวิดีโอการแสดงท่ีถ่ายท าในขัน้ตอน production เข้าสู่ขัน้ตอนของ post-

production โดยท าให้เป็นวิดีโอการแสดงท่ีเป็นเวลาจริง (real time) มาท าการวนซ า้ (loop) และ
ในผลงานบางชิน้มีการใช้เทคนิค cinemagraph เข้ามาช่วยด้วยจึงท าให้เวลาท่ีเป็นเวลาจริง (real 
time) นัน้กลายเป็นเวลาท่ีไมมี่วนัสิน้สดุหรือเป็น “เวลานิรันดร์” 

หากเวลาในภาพนิ่งโดยทั่วไปคือการหยุดเวลาไว้ชั่วขณะใดขณะหนึ่งเพ่ือให้
บคุคลในภาพนัน้มีชีวิตอยู่ภายในภาพนิ่งตลอดไปโดยปราศจากเง่ือนไขด้านเวลา  เวลาในผลงาน
ชดุนีจ้ึงเป็นเวลาอีกแบบหนึ่งท่ีมีการผสมผสานกันระหว่าง เวลาจริง เวลา time lapse และเวลานิ
รันดร์ ผ่านการใช้เทคนิค cinemagraph ท่ีได้ท าลายความศกัดิ์สิทธ์ิของเวลาในภาพนิ่งโดยทั่วไป
ลง จนกลายเป็นภาพ(ไม)่นิ่งท่ีมีความก า้กึ่งระหวา่งภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 

 
4.3.2 การใช้ร่างกายผ่านการแสดง 
นอกจากการเลือกใช้ส่ือภาพเคล่ือนไหวแล้ว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ร่างกายของตนเอง

เป็นเคร่ืองมือในการแสดงเป็นกีรติ ข้าพเจ้าจึงต้องควบคมุร่างกายให้อยู่นิ่งมากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้
เพ่ือให้เป็นภาพนิ่งท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ โดยใช้ระยะเวลาการแสดงทัง้หมด 15 นาทีในแตล่ะชิน้งาน แต่
ด้วยข้อจ ากัดทางร่างกายก็ท าให้เห็นความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายท่ีมีชีวิต
และจิตใจแต่กลบัถูกแช่แข็งและถูกควบคมุให้อยู่นิ่งโดยปราศจากอิสรภาพ และการท่ีข้าพเจ้าใช้
ร่างกายตนเองท่ีเป็นเพศชายและมาจากชนชัน้กลางเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอผลงานชดุนี ้จึง
ท าให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบทัง้ในด้านเพศและชนชัน้ท่ีมีเกิดอาการประดกัประเดิดเม่ือ เพศ
ชายพยายามจะแสดงเป็นเพศหญิงท่ีมีความอรชรอ่อนช้อยเรียบร้อย ชนชัน้กลางพยายามวาง
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ท่าทางให้เหมือนชนชัน้น า จนเกิดอารมณ์ขนัในแบบท่ีสร้างความรู้สึกย้อนแย้งกับความสมบูรณ์
แบบและอดุมคตเิดมิของภาพตวัแทนชนชัน้น าโดยทัว่ไปท่ีผู้ชมคุ้นเคย 

 
ดงันัน้ เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบของส่ือวสัดุท่ีเลือกใช้ทัง้ ความสัมพันธ์ของ

เวลาในภาพนิ่งกบัเวลาในภาพเคล่ือนไหว และ การใช้ร่างกายผา่นการแสดง พบว่าสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการน าเสนอภาพตวัแทนของชนชัน้น าท่ีมีความไมส่มบรูณ์แบบได้ 

 
4.4 วิธีการจัดวางและการน าเสนอผลงานวิดีโอ 

4.4.1 ขนาดของผลงานวิดีโอ 
ขนาดของผลงานวิดีโอจะสัมพันธ์อยู่กับผู้ ชมผลงาน ในแง่ท่ีข้าพเจ้าต้องการให้

ผลงานวิดีโอมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชมผลงานเพ่ือจะได้ให้เห็นถึงแรงปะทะทางสายตาและอ านาจของ
ผลงานท่ีข่มผู้ ชมให้รู้สึกว่าเป็นคนตัวเล็กและไม่มีอ านาจ ขนาดในการน าเสนอผลงานจึงเป็น
เคร่ืองมือในการจัดวางให้เห็นความส าคัญว่า ผลงานภาพตัวแทนของชนชัน้น าแต่ละชิน้นัน้มี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งไรและมีสมัพนัธ์อยูก่บัผู้ชมอยา่งไร 

4.4.2 ความสูงของผลงานวิดีโอ 
นอกจากขนาดแล้ว ความสูงของผลงานวิดีโอท่ีสมัพันธ์กับผู้ ชมก็เป็นส่วนท่ีท าให้

ผู้ชมรู้สึกถึงความเป็นชนชัน้น าได้ กล่าวคือ ถ้าหากใช้ระดบัสายตาของผู้ชมเป็นแกน ผลงานจะถกู
ออกแบบให้อยู่ในระดบัสงูกวา่สายตาของผู้ชม เชน่ ภาพเหมือนของกีรตหิมายเลข1ท่ีติดตัง้อยู่ด้าน
บนสุดของห้องส่งผลให้ผู้ ชมจะต้องเงยหน้าขึน้ไปมองด้านบน ท าให้รู้สึกถึงอ านาจของภาพตัว
แทนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่ผู้ชม 

การสร้างภาพตวัแทนของชนชัน้น าไม่ได้อยู่เพียงแคก่ารสร้างสรรค์เนือ้หาเร่ืองราวท่ี
อยู่ในภาพวิดีโอแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่รูปแบบการน าเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอจดัวาง 
(video installation) ท่ีสัมพันธ์กับผู้ ชมทัง้ขนาดและความสูงก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
เนือ้หาในผลงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภาวะของความเป็นชนชัน้น า 
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บทที่ 5 

 
สรุป 

 
 

หากย้อนกลบัไปมองภาพตวัแทนของชนชัน้น าท่ีปรากฏอยูโ่ดยทัว่ไป เราจะพบวา่ภาพ
ตัวแทนเหล่านัน้มักจะน าเสนอให้เห็นถึงอุดมคติของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบ มี
ความสามารถในด้านต่างๆ มีความศักดิ์สิทธ์ิสูงส่ง มีความสง่างามและเป็นท่ีน่าเคารพนับถือ 
เพ่ือท่ีจะเชิดชชูนชัน้น าให้มีความส าคญัเป็นท่ีนา่จดจ าด้วยการใช้ภาพนิ่งท่ีไมมี่ความเคล่ือนไหวจน
ดเูหมือนกบัวา่ชนชัน้น าท่ีอยูใ่นภาพเหล่านัน้จะยงัคงงามสง่าและประทบัอยูใ่นความทรงจ าของเรา
จนนิจนิรันดร์ตราบนานเทา่นาน 

วิทยานิพนธ์ ภาพ(ไม่)นิ่งของกีรติ:การสร้างภาพตวัแทนของชนชัน้น าไทยผ่านวิดีโอ
อาร์ต เป็นการประกอบสร้างภาพตวัแทนของชนชัน้น าขึน้มาใหม่ ด้วยการสงัเคราะห์เนือ้หาในนว
นิยายข้างหลงัภาพ ประวตัิของศรีบรูพา บทวิเคราะห์นวนิยายเร่ืองนี ้ข้อมูลทางภาพถ่ายและการ
แตง่กายของชนชัน้น าสตรีไทยก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง และศิลปินทศันศิลป์ท่ีเก่ียวข้อง 
ผ่านการผสมผสานระหว่างส่ือการแสดง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวด้วยเทคนิค cinemagraphs 
โดยสามารถแบ่งผลงานออกเป็นทัง้หมดสามชดุ ได้แก่ ภาพเหมือนของกีรติ กีรติเป็นศิลปิน และ
ครอบครัวของกีรต ิโดยแตล่ะชดุได้น าเสนอประเดน็ท่ีแตกตา่งกนัออกไป ได้แก่ สถานะของสตรีเพศ 
สถานะของศิลปะสมยัใหม่กับชนชัน้น า และชนชัน้ในสงัคม  ผลงานจากวิทยานิพนธ์ชุดนีไ้ด้สร้าง
อดุมคติของภาพตวัแทนชนชัน้น าขึน้มาอีกชดุหนึง่ผ่านความนิ่งเงียบและอารมณ์ขนัแบบหน้าตาย  
ได้แก่ การใช้ร่างกายแสดงเป็นชนชัน้น าท่ีถกูแชแ่ข็งและถกูควบคมุให้อยูน่ิ่งปราศจากอิสรภาพท่ีจะ
เคล่ือนไหว, การใช้ร่างกายท่ีเป็นเพศชายแสดงเป็นเพศหญิง, การท าลายความศกัดิ์สิทธ์ิของความ
เป็นภาพนิ่งด้วยเทคนิค cinemagraphs, ความเป็นกุลสตรีท่ีถูกจ ากัดอิสรภาพให้อยู่ภายใต้การ
ควบคมุของบรุุษเพศ และการถกูกดทบัอยู่ภายใต้อ านาจของชนชัน้น าท่ีสงูกว่า ซึง่อดุมคติดงักล่าว
เป็นการน าเสนออดุมคติขึน้มาอีกชดุหนึ่งท่ีแสดงถึงความไม่สมบรูณ์แบบและแตกตา่งไปจากอดุม
คตเิดมิท่ีภาพตวัแทนของชนชัน้น าจะต้องมีความศกัดิส์ิทธ์ิสงูสง่และงามสง่า 

แม้ผลงานชุดนีจ้ะมีความพยายามน าเสนออุดมคติของภาพตวัแทนชนชัน้น าอีกชุด
หนึ่ง แตน่ัน่ก็ไม่ได้หมายความว่าอดุมคติในผลงานชดุนีจ้ะสามารถเข้าถึงความจริงได้ดีกว่าชดุอ่ืน  
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เพราะข้าพเจ้าเองก็ตกอยู่ภายใต้บริบทของสังคมท่ีหล่อหลอมข้าพเจ้าให้มีอุดมคติขึน้มา
เช่นเดียวกับคนอ่ืนๆในสงัคม ภาพตวัแทนของชนชัน้น าท่ีสร้างขึน้ในวิทยานิพนธ์นีจ้ึงเป็นอีกหนึ่ง
ความพยายามท่ีจะเข้าถึงความจริง ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธว่าความจริงนัน้มีอยู่ แตก่ารเข้าถึงความจริง
ผ่านภาพตวัแทนนัน้ได้ผ่านสายตาท่ีเต็มไปด้วยคติของผู้สร้างภาพตวัแทนเหล่านัน้  ถ้าเช่นนัน้เรา
จะสามารถเข้าถึงความจริงท่ีอยู่ “ข้างหลงัภาพ” ได้อย่างไร ส าหรับข้าพเจ้าการเข้าถึงความจริงควร
เปิดโอกาสให้เข้าถึงได้จากหลากหลายมุมมอง  การผูกขาดให้เข้าถึงส่ือจากทางเดียวจะท าให้
โอกาสในการเข้าถึงความจริงนัน้ถกูปิดกัน้และบดิเบือน และเแม้เราอาจไม่มีทางเลือกในการเข้าถึง
ความจริงมากนกั ภาพตวัแทนเหล่านีก็้เป็นเพียงไม่ก่ีทางท่ีน าพาเราไปเข้าใจโลกของความจริงได้ 
แต่เราควรต้องตระหนักรู้ไว้เสมอว่าภาพตวัแทนเหล่านัน้เต็มไปด้วยอุดมคติของผู้สร้างท่ีต้องการ
ชีน้ าหรือครอบง าความคดิบางอยา่งแก่เรา  

ค าถามท่ีพบภายหลงัการน าเสนอผลงานมกัเป็นค าถามท่ีมุ่งประเด็นไปยงัเร่ืองความ
เป็นเพศท่ีสาม อาจเป็นเพราะการใช้ตวัข้าพเจ้าเองท่ีเป็นเพศชายแสดงเป็นตวัละครท่ีเป็นเพศหญิง 
ทัง้ท่ีในความเป็นจริงประเด็นการศึกษาไม่ได้มุ่งมาท่ีประเด็นเร่ืองเพศท่ีสามแต่อย่างใด แตต่ัง้ใจท่ี
จะมุ่งประเด็นมาท่ีเร่ืองสตรีเพศและชนชัน้มากกว่า โดยข้าพเจ้าได้พยายามแก้ปัญหานีด้้วยการ
เน้นไปท่ีการสร้างภาพตัวแทนของชนชัน้น าโดยใช้ตัวละคร “กีรติ” เป็นเคร่ืองมือมากกว่าการ
มุ่งเน้นสร้างภาพตัวละคร “กีรติ” เพียงอย่างเดียว สังเกตได้จากผลงานกีรติในยามผ่อนคลาย
อิริยาบถ กีรติเป็นนกัดนตรีสากล กีรติเป็นนกัประพนัธ์ และภาพเหมือนของกีรติหมายเลข 3 ซึ่งใช้
ขนาดภาพแบบ Long Shot คือภาพขนาดกว้าง ประธานของภาพมีขนาดเล็กแต่กลับไปเน้น
องค์ประกอบอ่ืนๆให้มีความส าคญัเพิ่มมากขึน้ เช่น ฉากหลังท่ีเป็นสถาปัตยกรรม หรืออุปกรณ์
ประกอบฉากอ่ืนๆ แตอ่ย่างไรก็ตามประเด็นเร่ืองเพศท่ีสามในผลงานชดุนีก็้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้
ตีความตอ่ไปอีกได้ 

จากกระบวนการทั ง้หมดท าให้ ข้าพ เจ้าได้ มี โอกาสศึกษาเพิ่ ม เติม เก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์ในชว่งการเปล่ียนแปลงการปกครอง แนวคิดเร่ืองการสร้างภาพตวัแทน กระบวนการ
สร้างสรรค์ภาพเคล่ือนไหวด้วยเทคนิค cinemagraphs และ time lapse รวมไปถึงวิ ธีการ
สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอท่ีหลุดออกมาจากขนบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แบบจอเดียว(single 
channel)ท่ีคุ้นเคยมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอจดัวาง(video installation)ท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
พืน้ท่ีและผู้ชม ซึ่งทัง้หมดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีข้าพเจ้าไม่เคยทดลองท ามาก่อนท าให้เห็น
ถึงความเป็นไปได้ท่ีจะต่อยอดไปสร้างสรรค์ผลงานอ่ืนๆท่ีใช้ผลงานในชุดนีเ้ป็นฐาน เช่น การน า
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ผลงานบางชิน้ในชดุนีไ้ปแทรกแซงในพืน้ท่ีสาธารณะ การตอ่ยอดเป็นภาพยนตร์ขนาดยาว หรือการ
สร้างงานประตมิากรรมท่ีเช่ือมโยงกบัผลงานชดุนี ้เป็นต้น  
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