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กอนโลกจะขานรับ: ชีวิตกับการแสวงหาความงามอันแทจริง 
นทัธนยั ประสานนาม∗ 

 
 ในบรรดานกัเขยีนองักฤษทีน่กัอ่านชาวไทยรูจ้กั เรา
จะลืมชื่อของวิลเลียม ซอมเมอร์เซท มอห์ม (William 
Somerset Maugham) ไมไ่ด ้ผลงานของเขาหลายเรื่องแปล
เป็นภาษาไทยและเป็นตวับทศกึษาของนักศกึษาวรรณคดี
ในระดบัมหาวทิยาลยั  ก่อนโลกจะขานรบั (The Moon and 
Sixpence) แปลเป็นภาษาไทยโดย เลิศ กําแหงฤทธิรงค ์
เป็นผลงานอกีเรื่องหน่ึงที่น่าสนใจ ผูเ้ขยีนไดร้บัแรงบนัดาล
ใจจากชวีติของปอล โกแกง (Paul Gauguin) ศลิปินยุค
โพสตอ์มิเพรสชนันิสมท์ีม่ชีื่อเสยีงมากคนหน่ึงของโลก ทัง้น้ี 
เราอาจจดันวนิยายเรื่องน้ีอยูใ่นประเภทนวนิยายชวีติศลิปิน 
(Künstlerroman) วรรณกรรมประเภทน้ีมุ่งแสดงพฒันาการ
ของชวีติศลิปินตัง้แต่เดก็จนโต รวมไปถงึเสนอประสบการณ์

ของการต่อสูด้ิน้รนในเสน้ทางของศลิปินดว้ย  
ก่อนโลกจะขานรบั เป็นเรื่องราวของ ชารล์ส ์ สตรคิแลนด ์นักธุรกจิคา้หุน้ผูล้ะทิง้ภรรยา

และลูกอกีสองคนจากประเทศองักฤษ ไปพาํนักในประเทศฝรัง่เศส สตรคิแลนดย์อมสละความสุข
สบายทัง้มวลมาอาศยัอยู่ในโรงแรมเลก็ๆ เขาเริม่ต้นเขยีนภาพอย่างจรงิจงัที่น่ี ระหว่างพํานักที่
ฝรัง่เศส สตรคิแลนดม์โีอกาสไดรู้จ้กักบัเดริค์ สโตรฟ ผูเ้ป็นศลิปินเช่นกนั เมื่อสตรคิแลนดป์ว่ยหนกั 
สโตรฟใหเ้ขามาพกัทีบ่า้นโดยให ้ บลานเช่ผูเ้ป็นภรรยาคอยดูแล ต่อมาบลานเช่ตดัสนิใจทีจ่ะใช้
ชวีติรว่มกบัสตรคิแลนด ์สโตรฟเป็นฝา่ยจากไป เมื่อสตรคิแลนดเ์ลกิกบับลานเช่ เธอเสยีใจมากจงึ
ดื่มกรดฆา่ตวัตาย  

หลงัจากการตายของบลานเช่สกัพกัหน่ึง สตรคิแลนดเ์ดนิทางไปเกาะตาฮติ ิเขาแต่งงาน
ใหมอ่กีครัง้กบัหญงิชาวพืน้เมอืงนามวา่อะตา้ ทัง้คูพ่ากนัไปสรา้งบา้นอยูใ่นปา่ทีห่า่งไกลจากชุมชน 
อะต้าให้กําเนิดลูกหลายคน ขณะที่สตรคิแลนด์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ืองและมี
ความสุข หลายปีต่อมาสตรคิแลนดป์่วยเป็นโรคเรือ้น เขาปฏเิสธการรกัษาทัง้ยงัไม่หยุดเขยีนรูป 
แมข้ณะทีว่าระสุดทา้ยใกลม้าเยอืน เขาตาบอดแต่ยงัสรา้งงานชิน้เอก โดยวาดไวก้บัผนังบา้นและ
กาํชบัใหอ้ะตา้เผาบา้นทิง้เมือ่เขาสิน้ชวีติ หลงัจากทีเ่ขาจากไป ผลงานของเขาจงึไดร้บัการยอมรบั 
ชารล์ส ์ สตรคิแลนดจ์งึไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นอจัฉรยิบุคคลในทีส่ดุ 

มอหม์นําชวีติของโกแกงมาเป็นตวัแบบในการสรา้งชารล์ส ์ สตรคิแลนด ์เหน็ไดช้ดัจากการ
ที่ทัง้คู่ได้ไปใช้ชวีติในฝรัง่เศสเหมอืนกนั ไปใช้ชวีติอยู่ในตาฮติิมภีรรยาที่นัน่เช่นเดยีวกนั และมี

                                                           

  
∗ อาจารยป์ระจาํภาควชิาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
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ปญัหาเกีย่วกบัสายตา รวมทัง้อาการเจบ็ปว่ย ทีโ่กแกงมอีาการแผลเป็นหนองและสตรคิแลนดเ์ป็น
โรคเรือ้น แต่ไม่ไดห้มายความว่ามอหม์จะสรา้งสตรคิแลนดใ์หเ้หมอืนโกแกงทุกประการ เพราะ             
สตรคิแลนดท์ุ่มเทใหแ้ก่งานศลิปะอย่างสุดจติสุดใจโดยไม่แยแสสิง่ใดแมแ้ต่ความรกัหรอืปจัจยัใน
การดาํรงชวีติดา้นอื่น ขณะทีโ่กแกงนบัไดว้่า “มคีวามเป็นมนุษย”์ มากกว่า เขายงัดแูลลูกชายของ
เขาและตดิต่อกบัภรรยาทีพ่ํานักอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนเป็นระยะ ทัง้ยงันําผลงานออกแสดงออก
ขาย และรับฟงัความเห็นของนักวิจารณ์เพื่อนํามาปรบัปรุงผลงานของตนอยู่เสมอ ต่างกับ                     
สตรคิแลนดท์ีไ่ม่นํางานออกแสดง แทบจะไม่ขายภาพ และไม่ไยดต่ีอเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ผลงาน
ของตนจากผูใ้ดทัง้สิน้  

ทีก่ล่าวถงึไปแลว้นัน้เป็นสว่นของชวีติ สว่นทีเ่ป็นผลงานของโกแกงทีม่าปรากฏในเรือ่งนัน้
เหน็ไดช้ดัเจนในช่วงทีส่ตรคิแลนดม์าพาํนักอยูใ่นตาฮติ ิเขาวาดภาพชาวพืน้เมอืงเป็นจํานวนมาก
และใชส้สีนัฉูดฉาดเช่นเดยีวกบัผลงานของโกแกง เช่นภาพ Brooding Woman (1891) ทีโ่กแกง
ศกึษาชวีติความเป็นอยูข่องหญงิชาวพืน้เมอืง ขา้วของต่างๆในภาพคอืสิง่แวดลอ้มในชวีติของเธอ 
หรอืภาพ Not Working (1896) เป็นอกีภาพหน่ึงทีแ่สดงถงึความสงบสบายของชวีติผูอ้ยูห่า่งไกล
จากความศิวิไลซ์ โกแกงได้พยายามถ่ายทอดเรื่องราวในพระคมัภีร์ไบเบิลผ่านภาพของชาว
พืน้เมอืงดว้ยเหมอืนกนั อยา่งภาพ Ia Orana (1891) และภาพ Te Tamari No Atua (1896) 
ก่อนทีเ่ขาจะวาดภาพชิน้สาํคญัคอืภาพ Where Do We Come From? What Are We? Where 
Are We Going? (1897) เป็นภาพแสดงวงจรชวีติของมนุษยด์ว้ยภาพของชาวพืน้เมอืง ภาพน้ีมี
ขนาดยาวถงึ 3.75 เมตร และกวา้ง 1.39 เมตร โกแกงวาดภาพน้ีอยา่งรวดเรว็ราวกบัถูกผสีงิ โดย
ไม่ต้องร่างเสน้ไวก่้อน มนัเป็นผลรวมแห่งความคดิ ความรูส้กึและความเจบ็ปวดรวดรา้วทัง้หมด
ของเขา แสดงออกคาํถามซึง่แฝงปรชัญาแหง่ชวีติ ภาพน้ีของโกแกงน่าจะเป็น “ภาพสุดทา้ย” ของ
สตรคิแลนด์โดยวดัได้จากขนาดที่มคีวามใหญ่มากเป็นพเิศษ และความหมายของภาพซึ่งเป็น
ลกัษณะของการตัง้คําถามต่อชวีติทีเ่ป็นอยู่ ทัง้ยงัมุ่งหมายทีจ่ะแสดงสจัธรรมสงูสุดผ่านวงจรชวีติ
ของมนุษยเ์ชน่เดยีวกนั 

ภาพ Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? (1897) 
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บางครัง้การกระทําหรือการแสดงออกของศิลปินเป็นสิ่งที่เข้าใจยากสําหรบัคนทัว่ไป 
สาเหตุมาอาจมาจากศลิปินมองโลกและชวีติดว้ยสายตาที่ต่างกบัคนทัว่ไป ทศันะเกี่ยวกบัความ
งามทีอ่ยูใ่น ก่อนโลกจะขานรบั มขีอ้ควรพจิารณาอยูท่ีก่ารกระทาํของสตรคิแลนดท์ีไ่ดอุ้ทศิเวลา
เท่าที่เหลอือยู่ทัง้หมดของชวีติใหแ้ก่การสรา้งสรรค์งานศลิปะ เป้าหมายของเขามใิช่เพื่อไดเ้ป็น
จติรกรผูม้ชีื่อเสยีงหรอืไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง เขารูส้กึว่าการวาดภาพไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแค่สว่น
หน่ึงของชวีติแต่เป็นชวีติทัง้ชวีติของเขา ดงัทีก่ปัตนับรอืโนตเ์พื่อนทีต่าฮติกิล่าวถงึสตรคิแลนดว์่า 
“ในโลกน้ีมบุีคคลซึง่ความปรารถนาของพวกเขาต่อสจัธรรมนัน้มคีวามสําคญัลน้เหลอืจนเขาต้อง
บรรลุถงึใหไ้ด ้เขาจงึแยกรากฐานของโลกออกเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อย สตรคิแลนดก์เ็ป็นเช่นนัน้แหละ 
เพยีงแต่วา่เขาคน้หาความงาม แทนทีจ่ะเป็นสจัธรรม” (น. 324) 

ในชวีติมนุษย์สิง่ที่เป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจคอืความเชื่อ ความศรทัธาหรอืศาสนา แต่
สําหรบัสตรคิแลนด์เครื่องยดึเหน่ียวจติใจของเขาคือศิลปะ การวาดภาพเป็นศาสนพธิีที่สตรคิ
แลนดใ์นฐานะสาวกปฏบิตัมิไิดข้าด อุดมคตสิูงสุดทีส่ตรคิแลนดเ์ฝ้าตามหาคอืความงาม สําหรบั
เขาแลว้ “ความงามคอืความจรงิ” เช่นเดยีวกบัตวัละครอื่นในเรื่องทีเ่มื่อไดป้ระสบกบัความงาม
สูงสุดแล้วก็รู้สกึเหมอืนได้เข้าถึงความจรงิสูงสุดเช่นกนั “มนัเป็นความมหศัจรรย์อนัลึกลบัสุด
พรรณนา มนัทําใหเ้ขาลมืหายใจ ...เขารูส้กึขนพองสยองเกล้าและปีตยินิดเีช่นเดยีวกบัทีค่นเรา
รูส้กึขณะเฝ้าดูการเริม่ตน้ของโลก มนัเป็นผลงานของคนทีซ่อกแซกเขา้ไปถงึส่วนทีซุ่กซ่อนอยู่ลกึ
ในลํ้าในธรรมชาต ิและคน้พบความลบัซึง่มทีัง้ความสวยงามและความน่ากลวัอยูด่ว้ยกนั”(น. 342) 

คําบรรยายข้างต้นเป็นของหมอกูตราสเพื่อนที่ตาฮิติอีกคนหน่ึงที่กล่าวถึงผลงานชิ้น
สุดทา้ยทีว่าดไวก่้อนตายของสตรคิแลนด ์ดงัทีก่ล่าวว่า “ความงามคอืความจรงิ” นัน้ เหน็ไดช้ดั
จากตรงน้ี เพราะแมแ้ต่หมอกูตราสทีไ่ม่ใคร่มคีวามรูเ้รื่องศลิปะกย็งั “สมัผสั” ถงึความจรงิอนัอดั
แน่นอยูใ่นภาพสดุทา้ยของสตรคิแลนดไ์ด ้ 

ภาวะอารมณ์ดงักล่าวอาจอธบิายตามความคดิจากทฤษฎีวรรณคดยีุคคลาสสกิของลอง
ไจนสัทีก่ล่าวถงึ “ภาวะเลอเลศิ” หรอื “Sublime” ซึง่ใชท้ัง้ในแงข่องการวจิารณ์และสุนทรยีศาสตร ์
แมว้่าลองไจนัสจะกล่าวถงึภาวะดงักล่าวในขอบเขตของวรรณคด ีแต่ถา้มองภาวะเลอเลศิน้ีในมุม
ของสิง่ที่เกดิแก่ผูเ้สพงานศลิปะแล้วกน่็าจะใชค้ําอธบิายร่วมกนัได ้เพราะภาวะดงักล่าวเป็นการ
ตอบสนองทางอารมณ์ซึง่เป็นระดบัสงูสุดเท่าทีจ่ะมไีดใ้นการเสพงานศลิปะ แมค้วามรูส้กึดงักล่าว
อาจเป็นเพยีงวาบเดยีวของความรูส้กึแต่กม็คีวามยิง่ใหญ่ถงึขนาดทีย่กระดบัวญิญาณได ้ 

เช่นเดยีวกบัคตขิองตะวนัออก ความปีตอินัยิง่ใหญ่ของอารมณ์ของผูเ้สพทีเ่ปรยีบเสมอืน
การไดเ้ฝ้าดูการกําเนิดของสรรพสิง่นัน้ ประเดน็น้ีอาจเทยีบไดก้บัเทพปกรณมัของฮนิดูเรื่อง “ศวิ
นฏัราช” ทีว่่าดว้ยเรื่องของพระศวิะทีเ่สดจ็ไปปราบบรรดาฤษมีจิฉาทฐิ ิพระองคไ์ดแ้สดงท่ารา่ยราํ
ซึง่แสดงใหแ้จง้หมดซึง่ความลี้ลบัมหศัจรรยข์องจกัรวาล ของชวีติและความเป็นไป คอืความจรงิ
อนัสุดยอดที่สมัผสัไดด้้วยใจเพยีงอย่างเดยีว ความดื่มซึ้งของบรรดาฤษีที่ไดช้ําระอวชิชาไปจน
หมดสิน้ต่อลลีารา่ยราํนัน้กบัความรูส้กึของหมอกูตราสกน่็าจะเป็นสิง่ทีท่าบเทยีบกนัได ้ความรูส้กึ
ดัง่นัน้เสมอืนหน่ึงวา่กาํลงัไดส้มัผสักบั “สจัธรรม” สงูสดุของโลกและ/หรอืจกัรวาล  
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สตรคิแลนดย์ดึถอืการวาดภาพเป็นแก่นสาร
ของชีวิต เขาไม่ใส่ใจต่อการยอมรับของผู้อื่น การ
ดํารงชีวิตของเขาจึงค่อนข้างแร้นแค้นอยู่ แต่ก็ดู
เหมอืนว่าเขาจะไม่ใส่ใจเช่นกนั ไม่ว่าอิม่หรอือดย่อมไม่
สําคญัเท่าเขาได้วาดภาพ จึงอาจกล่าวได้ว่าการวาด
ภาพเป็นเสมอืน “อาหารใจ” ทีห่ล่อเลี้ยงชวีติของเขา 
เงินที่เขาหามาได้ก็จะนําไปซื้อสี การวาดภาพจึงมี
ความสาํคญัเท่ากบัทีเ่ขาตอ้ง “หายใจ” เมื่อเขาวาดภาพ
เสร็จเขาไม่ใคร่ใส่ใจในผลของมนันัก เพราะการวาด
ภาพมคีวามเป็น “แก่นสาร” ในตวัเอง มากกว่าทีจ่ะมา
มวัแต่เพ่งเลง็ที่ผล การวาดภาพเป็นทัง้การระบายสิง่ที่
เกบ็อดัอยูใ่นความฝนัความคดิคาํนึงของสตรคิแลนด ์ ทัง้ยงัเป็นการเตมิเตม็ชวีติของเขาดว้ย “เขา
ลมืทุกอยา่งเสยีสิ้นเมือ่เขาพยายามทีจ่ะเขยีนภาพสิง่ทีเ่ขาเหน็ทางจติใจ … เขาไมเ่คยพอใจในงาน
ทีเ่ขาไดท้าํไปแลว้ สาํหรบัเขาเหมอืนกบัว่าผลทีเ่กดิขึ้นยงัไมอ่าจเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีเ่ขาเหน็แนบ
แน่นอยูใ่นจติใจ” (น. 135)  

หลกัฐานอกีประการหน่ึงทีท่ําใหเ้ชื่อตามว่าสตรคิแลนดไ์ม่แยแสสิง่ใดนอกจากการไดว้าด
ภาพ คือความจรงิที่ปรากฏชดัว่าเขาไม่ได้หนีตามผู้หญิงคนใดมา และการมคีวามสมัพนัธ์กบั
ผูห้ญงิตามการเรยีกรอ้งของธรรมชาตนิัน้เป็นสิง่ทีเ่ขารงัเกยีจ แมว้่าเขาไม่อาจจะปฏเิสธไดก้ต็าม 
อยา่งเชน่ ตอนทีเ่ขามคีวามสมัพนัธก์บับลานเช่ เธอตายไปหลงัจากทีเ่ขาทิง้เธอ สตรคิแลนดไ์มไ่ด้
แสดงความรูส้กึเสยีใจแต่อย่างใด ทัง้ยงักล่าวว่า “ผมไม่ตอ้งการความรกั ผมไม่มเีวลาสําหรบัมนั 
มนัเป็นเรือ่งของความอ่อนแอ ...ผมไมส่ามารถเอาชนะความใคร่ของผมได ้แต่ผมกเ็กลยีดมนั มนั
กกัขงัวญิญาณของผม ผมมองไปขา้งหน้าถงึกาลเวลาทีผ่มจะเป็นอสิระจากกามราคะทัง้หลาย และ
สามารถทีจ่ะทาํใหต้นเองปราศจากขอ้ขดัขวางในการทาํงาน” (น. 240) 

ผูห้ญงิในนวนิยายเรื่องน้ีอยู่ในสองสถานะ ไดแ้ก่ผูเ้ตมิเตม็และผูบ้ ัน่ทอนสุนทรยีภาพของ
ชีวิต มิสซิสสตริคแลนด์และบลานเช่เรียกร้องความรกัจากเขา เธอทัง้สองจึงเป็นผู้บัน่ทอน
สุนทรยีภาพของชวีติ ดงัทีส่ตรคิแลนดแ์สดงทศันะอนั “สุดโต่ง” ทีม่ต่ีอความรกัและผูห้ญงิว่า “ผม
รูจ้กัความใคร่ มนัเป็นของธรรมดาและเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย แต่ความรกัเป็นเชื้อโรค ผูห้ญงิ
เป็นเพยีงเครือ่งมอืเพือ่ความสนุกเพลดิเพลนิของผมเท่านัน้” (น. 241) ต่างกบัอะตา้ทีเ่ป็นผูเ้ตมิ
เต็มสุนทรยีภาพให้แก่เขา มใิช่เพราะเธอเป็นแบบเปลือยให้เขาเช่นเดียวกบับลานเช่ แต่เป็น
เพราะอะตา้รกัภกัดต่ีอเขาอยา่งจรงิใจ เธอไมไ่ดเ้รยีกรอ้งความรกัจากเขาแต่ขออยู่ในฐานะภรรยา
ผูค้อยปรนนิบตั ิดงัทีเ่ธอยืน่คาํขาดกบัเขาในยามทีส่ตรคิแลนดป์ว่ยเป็นโรคเรือ้นว่า “ถา้คุณหนีฉนั
ไปฉนัจะผกูคอตายกบัตน้ไมห้ลงับา้นนีแ่หละ ฉนัสาบานต่อพระเจา้ได”้ (น. 334) สตรคิแลนดจ์งึมี
ขอ้สรุปเกี่ยวกบัผูห้ญิงว่า “คุณสามารถปฏบิตัต่ิอพวกหล่อนเยีย่งสุนัข คุณสามารถเฆีย่นตพีวก
หล่อนจนคุณปวดแขน แต่พวกหล่อนกย็งัคงรกัคุณ” (น. 335) 

William Somerset Maugham 
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อจัฉรยิภาพของสตรคิแลนดถ์ูกขบัเน้นขึน้มาดว้ยเดริค์ สโตรฟ เขามฐีานะเป็นตวัละครที่
มลีกัษณะตรงขา้มกบัตวัละครเอก (Foil Character) สงัเกตไดจ้ากการทีเ่ดริค์อ่อนแอในขณะที ่
สตรคิแลนดเ์ขม้แขง็ เดริค์เหน็ใจผูอ้ื ่นในขณะทีส่ตรคิแลนดเ์ยน็ชา และทีส่ําคญัทีส่ ุดคอื
ความสาํเรจ็ของผลงานทีเ่ดริค์เองกเ็ป็นไดเ้พยีงจติรกรทีเ่กดิมาและตายไปอย่างเงยีบๆ ในขณะ
ทีส่ตรคิแลนดม์ชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลก แมว้่าเดริค์จะไดร้บัการสนับสนุนจากครอบครวัก็
ตาม “เดริค์ สโตรฟมคีวามรกัรุนแรงแบบโรมโิอในร่างของเซอรโ์ทบี้ เบลซ ์เขาเป็นคนมไีมตรแีละ
ใจกวา้ง แต่กม็กัทาํอะไรผดิๆพลาดๆอยู่เนืองๆ เขามคีวามรูส้กึอนัเทีย่งแทใ้นความสวยงาม แต่ก็
มคีวามสามารถทีจ่ะรงัสรรคไ์ดแ้ต่เพยีงงานธรรมดาๆเท่านัน้เอง” (น. 194)  จุดน้ีผูเ้ขยีนอาจ
ตอ้งการแสดงใหเ้หน็ว่าการทีส่ตรคิแลนดต์ดัสนิใจอย่างเดด็เดีย่วนัน้เป็นการตดัสนิใจทีไ่ม่ผดิ 
และการเป็นศลิปินทีย่ิง่ใหญ่อาจจาํเป็นตอ้งใชค้วามเดด็เดีย่วในลกัษณะน้ีเป็นตวักําหนดเสน้ทาง
การดาํเนินชวีติ  
 ก่อนโลกจะขานรบั เป็นวรรณกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าศลิปินตอ้งเสยีสละตวัเองมากเพยีงใด
กว่าจะไดค้น้พบความงามสูงสุดอนัเป็นอุดมคตขิองชวีติ แมว้่าสตรคิแลนดจ์ะเริม่ตน้การแสวงหา
ในวยัที่เขาต้องรบัผดิชอบต่อชวีติของคนอื่นแล้ว เขากย็งัตดัละได ้การแยกตนเองออกจากเรื่อง 
“ทางโลก” ของเขาจงึไม่น่าจะต่างอะไรกบันกับวชทีป่ลกีวเิวกเพราะตอ้งการบรรลุธรรม ชื่อเสยีง
ประดามทีีไ่ดร้บัหลงัจากการวายชนมข์องเขาล้วนไรค้วามหมายหากเทยีบกบัการบรรลุถงึความ
งามแทจ้รงิทีเ่ขาเฝ้าตามหามาตลอด 
 มอหม์เลอืกใชอ้งคป์ระกอบหลายอยา่งของทศันศลิป์มาใชใ้นงานเขยีนเรื่องน้ีของเขา มใิช่
เพยีงสุนทรยีทศัน์ หรอืประวตัิชวีติของโกแกง แต่หมายรวมถึงวธิีการบรรยายภาพผลงานชิ้น
ต่างๆของสตรคิแลนด ์การใชค้ําบอกสทีีใ่หค้วามรูส้กึ เช่น “สมี่วงซึง่น่าเกลยีดคลา้ยเน้ือทีด่บิและ
เน่า” และ “สแีดงทีแ่สบตาคลา้ยผลของตน้ฮอลล”ิ รวมทัง้การอา้งถงึผลงานของจติรกรทีม่ชีื่อเสยีง
คนอื่นๆเช่น แวนโก๊ะห ์และเซซานน์ รายละเอยีดเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าทศันศลิป์มคีวามสมัพนัธ์
กบันวนิยายเรื่องน้ีอย่างลกึซึง้ เป็นไปตามมโนทศัน์ทีว่่า “ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนั” ยิง่ไปกว่านัน้
ประสบการณ์ของสตรคิแลนด์ที่มอหม์เสนอไวย้งัยนืยนัว่าศลิปะยงัส่องทางใหแ้ก่ชวีติของเราได้
อยา่งไรข้อ้กงัขา  
    
หมายเหต:ุ บทความน้ีตพีมิพค์รัง้แรกใน ขวญัเรือน ฉบบัที ่849 (1 เมษายน 2550) เลขหน้าที่
ใชอ้า้งองิในบทความน้ีมาจาก มอหม์, วลิเลยีม ซอมเมอรเ์ซท. 2536. ก่อนโลกจะขานรบั. แปล
โดย เลศิ กาํแหงฤทธริงค.์ พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: คาํหอม.  
 

 
 

 
 


