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คอร%พัสเคิล และคล่ืน 
 
นับตั้งแต5ครึ่งหลังของคริสต%ศตวรรษท่ี 17 
เปAนเวลาเกือบสองศตวรรษครึ่งท่ีแวดวงวิทยาศาสตร%ตะวันตก 
มีสองแนวคิดท่ีคGานกันในการพยายามคิดคGนทฤษฎีของแสง หน่ึงในน้ันคือ  
ทฤษฎีคอร%ปKสคิวลาร% ท่ีเสนอโดย ไอแซค นิวตัน นักวิทยาศาสตร%ชาวอังกฤษ  
(เกิดท่ี Woolsthorpe Colsterworth ป\ 1642 – เสียชีวิตท่ี London ป\ 1727)  
ตามทฤษฎีน้ี  สสาร รวมไปถึงแสง น้ันประกอบดGวยสิ่งท่ีเรียกว5า คอร%พัสเคิล 
ซึ่งเปAนอนุภาคของพลังงานขนาดเล็กท่ีเคล่ือนไหวไดG และอีกหน่ึงทฤษฎีคือน้ัน 
คือ คล่ืน เสนอโดย คริสติยาน เฮยเคินส% ชาวดัทช% (เกิดท่ี Den Haag ป\ 1629 เสียชีวิตป\ 1695) 
ท่ีคนท่ัวไปรูGจักนGอยกว5า ไดGอธิบายไวGว5า 
ทุกสิ่งน้ันเปAนผลมาจากการการเคล่ือนไหวของคล่ืนแม5เหล็กไฟฟuา ในช5วงเวลาน้ัน 
ทฤษฎีคล่ืนของเฮยเคินส% ไดGรับการชื่นชมในหมู5นักวิทยาศาสตร%อย5างกวGางขวาง จนกระท่ัง หลุยส% 
เดอ เบรย ชาวฝรั่งเศส (เกิดท่ี Dieppe 1892 เสียชีวติท่ี Louveciennes 1987) 
ในวิทยานิพนธ%ท่ีตีพิมพ%ในป\ 1927 ของเขา ท่ีชื่อว5า Recherches sur la théorie des Quanta 
ซึ่งมองควอนตัมเปAนกลุ5มกGอนพลังงานท่ีเล็กสุดท่ีไม5แบ5งย5อยไดGและเปAนอิสระจากกัน 
โดยคิดจากพ้ืนฐานของทฤษฎีควอนตัมของ มักซ% พลังค% (เกิดท่ี Kiel ป\ 1858 เสียชีวิตท่ี Göttingen 
ป\ 1947) ในช5วงเปล่ียนผ5านของศตวรรษ และถูกนํามาพัฒนาในเวลาต5อมา พรGอมกับทฤษฎีอ่ืนๆ 
โดย นีลส% บอร% (เกิดท่ี Copenhagen ป\ 1885 เสียชีวิตป\ 1962) และ แวร%เนอร% ไฮเซนแบร%ก (เกิดท่ี 
Würzburg  ป\ 1901 เสียชีวิตท่ี Munich ป\ 1976) 
กล5าวว5าแสงน้ันมีคุณสมบัติเปAนท้ังคอร%พัสเคิลและคล่ืน เปAนวัตถุท่ีมีปริมาณการเคล่ือนไหว เปAน p 
มีความสัมพันธ%กับความยาวคล่ืนเปAน λ กลศาสตร%ควอนตัม ท่ีเบรยไดGใชGอGางอิงในการวิเคราะห%น้ัน 
ไดGตีความทวีภาวะแบบคล่ืนและอนุภาค โดยการเชื่อมโยงธรรมชาติความเปAนคอร%พัสเคิลของสสาร 
กับธรรมชาติของรังสีแม5เหล็กไฟฟuา 
บ5งบอกถึงความเปAนไปไดGในธรรมชาติของปรากฎการณ%ทางฟçสิกส% ท่ีความน5าจะเปAน 
มีลักษณะเปAนช5วงๆ ในกาล-อวกาศ คลGายคลึงกับปรากฏการณ%คล่ืน อัลเบิร%ต ไอน%สไตน% (เกิดท่ี Ulm 
ป\ 1879 เสียชีวิตท่ี Princeton New Jersey ป\ 1955) 
น้ันคัดคGานเรื่องความน5าจะเปAนในทฤษฎีควอนตัม 
ดังน้ันจึงคัดคGานความเปAนทวีภาวะของความเปAนจริงทางฟçสิกส% 
 
ผลงานของ น่ิม เครือแสง (เกิดท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ป\ 1974 ปKจจบัุนพํานักอยู5ท่ีพัทยา) 
น้ันเชื่อมโยงกับ“คอร%พัสเคิล” และ “คล่ืน”  ในงานของเธอน้ัน คอร%พัสเคิลไดGคGนพบรูปแบบ 
และก5อตัวข้ึนเปAนรูปร5างจากลายเสGนบนหนGากระดาษเปล5า อันเปAนท่ีจารึกโดยปราศจากขอบเขตใด 
ๆ นอกจากวัสดุ และขGอจํากัดเล็กนGอยบนพ้ืนผิวงาน ท่ีอาจจะเปAนกระดาษหรือผืนผGาใบก็ไดG ส5วน 



	

“คล่ืน” น้ันคือความเคล่ือนไหวภายใน ระหว5างประสาทสัมผัสและจิตใจ โดยไม5ขัดแยGงซึ่งกันและกัน 
สิ่งน้ีเองคือรากฐาน แรงกระตุGน และเน้ือหาสาระของการวาดภาพ 
 
ผมคุGนเคยกับงานของคุณน่ิมมามากกว5า 14 ป\ เคยเห็นผลงานภาพวาดของเธอครั้งแรกท่ี 
อุโมงค%ศิลปธรรม ของคุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ ท่ีเชียงใหม5 
แลGวถึงไดGเจอตัวจริงสี่ป\ต5อมาท่ีกรุงเทพฯ ผมไดGเขียนบทความเกี่ยวกับคุณน่ิม 
และแสดงผลงานของเธอในหลายโปรเจ็คท่ีอิตาลีและกรุงเทพฯ เราจงึเจอกันบ5อย ๆ 
เวลาผมอยู5ประเทศไทย หรือเรียกง5าย ๆ ว5า เราต5างรูGจักกันแต5ก็ไม5มากมาย 
 
ในช5วงไม5กี่สัปดาห%ก5อนท่ีจะจัดนิทรรศการน้ี ผมไดGพูดคุยผ5านทางอีเมล%กับ อิมานูเอล เบเชอร ี(เกิดท่ี 
Prato ป\ 1973 ปKจจุบันพํานักอยู5ท่ี Vaiano) ศิลปçนชาวอิตาลี 
ท่ีคุณน่ิมพบในนิทรรศการท่ีผมคิวเรตใหGท่ี Gallery Ver ท่ีกรุงเทพฯ 
ซึ่งมีงานของท้ังสองคนแสดงอยู5 หลังจากน้ันไม5นานผมก็จัดงานแสดงเดี่ยวใหGกับท้ังสองคนท่ี 
Fabioni Tiboni Arte Contemporanea ท่ีเมืองโบโลญญา 
ท้ังสองคนเปAนศิลปçนท่ีต5างกันโดยสิ้นเชิง แต5ก็มีพลังงานท่ีน5าสนใจซ5อนอยู5 
ท่ีผมเชื่อว5าจะเกิดผลลัพธ%ท่ีโดดเด5นเมื่อมาเจอกัน ชือ่ของนิทรรศการน้ัน 
(ท่ีอาจจะไม5ไดGถูกตGองในภาษาไทยเท5าไหร5 ซึ่งก็ไม5ใช5ภาษาแม5ของท้ังสองคนเช5นกัน) น่ันคือ 
“ฝKนคู5” หรือ “Double Dream” 
 
ต5อไปน้ีจะเปAนบทสนทนาระหว5างผมกับอิมานูเอล แน5นอนว5าผ5านการคัดกรองมาแลGว 
 
PLT: […] เมื่อเย็นวานน้ีผมน่ังดูพายุจากระเบียงบGานของน่ิมกบัไรนฮาร%ท 
เสียงดังสะทGอนไปในเวลาและพ้ืนท่ี […] 
 
EB: ตGองใชGท้ังฟuารGองและฟuาผ5าเพ่ือท่ีจะลืมเรื่องบางเรือ่ง  […]  
ฝากสวัสดีน่ิมกับไรนฮาร%ทดGวยครับ 
 
PLT: เดี๋ยวผมจะไปเจอไรนฮาร%ทท่ีกรุงเทพฯ วันมะรืนน้ี 
ไม5แน5ใจว5าจะไดGเจอน่ิมก5อนจะบินยุโรปอาทิตย%หนGาหรือเปล5า 
ผมกําลังจัดนิทรรศการใหGน่ิมช5วงกลางเดือนสิงหาอยู5พอดี 
 
EB: ขอบคุณครับ 
ผมเองก็สนใจในกGาวต5อไปของคุณน่ิม ท่ีผมก็ไม5ไดGเห็นผลงานมาหลายป\แลGว 
อยากรูGว5าจะพัฒนาไปทางไหนอย5างไรบGาง 
 
PLT: ก็ไม5มากมาย น่ิมเขาทํางานแคนวาสขนาดใหญ5เมื่อหลายป\ก5อนตอนแสดงท่ีงานเปçด Oida 
งานชิ้นน้ันมีความเบาบางมาก 
ซึ่งเขGากันไดGดีกับงานโตßะ/โลงศพของคุณฤกษ%ฤทธิ์ท่ีแสดงอยู5ดGวยกันพอดี 
งานแสดงต5อไปท่ีจะจัดกลางเดือนสิงหาน้ี มีภาพวาดท่ีตีพิมพ%ในหนังสือของคุณฤกษ%ฤทธิ์ 
ผมว5าคุณน5าจะเคยเห็นแลGว แลGวก็มงีานใหม5อีกสองชิ้นเพ่ิมข้ึนมา เปAนงานแคนวาสขนาดใหญ5 



	

อาทิตย%ท่ีแลGวผมคิดว5าจะใส5งานเปเปอร%มาเช5เล็กๆ ลงไปดGวย วันน้ีก็เลยลองดู แต5ไม5เวิร%ค 
ภาพวาดของคุณน่ิมทําใหGเกิดบรรยากาศท่ีสว5างและมีสีสัน มากกว5าเปAนภาพแทนของสิ่งใด 
งานประติมากรรมสีขาวดํา สีขาวออกไปทางเทา มันนําเรากลับไปสู5 โลกของ “ศิลปะ” 
ท่ีกวGางจนครอบคลุมตั้งแต5ปçสโตยามาจนถึงกรุงเทพฯ น่ันคือสิ่งท่ีผมพยายามหลีกเล่ียง 
ผมชอบอยู5ในหมู5บGาน อยู5กับตลาด อยู5กับจิตวิญญาณและภูตผี 
อยู5กับวัตถุท่ีสรGางข้ึนจากรูปร5างท่ีเปล่ียนความหมายไดGแมGว5าตัวมันยังคงอยู5เหมือนเดิม 
อยู5กับการสรGางสรรค%ท่ีมีอิสระ ไรGจุดจบ และไรGจุดหมาย 
 
EB: ไอGความซ้ําซากแบบท่ีคุณว5า ตั้งแต5ปçสโตยามาถึงกรุงเทพฯ 
จะบอกว5ามันน5าเบ่ือยังถนอมนํ้าใจไปเลย มาอยู5ในหมู5บGาน กันดีกว5า แต5ไม5ใช5หมู5บGานโลกาภิวัตน%นะ 
ไม5ใช5หมู5บGานของหนูเทาแสนรูG ท่ีช5วยเราหย่ังรูGนGอยลงทุกที 
และตัวมันเองก็อาจจะไม5ไดGรูGอะไรเลยดGวยซ้ํา จุดจบของงานศิลปะท่ีใกลGจะถึงฆาตข้ึนทุกที  
อากาศท่ีน่ีเย็นลงบGางแลGว หลังจากฝนตกหนักมานาน 
ขอบเมฆท่ีกานาเล็ตโตเปAนประกายสีทองอยู5พอดีเชียว  
 
PLT: หมู5บGานท่ีเราเห็นตรงกันน้ีอาจจะไม5มีจริงก็ไดG บอลเชื่อในสิ่งน้ี เขาไดGกลับไปเมื่อเจ็ดป\ท่ีแลGว 
แต5มันก็เหมือนจะไม5ไดGอะไรข้ึนมา และเขาก็ไดGปลีกตัวออกไปใชGชีวิตของตัวเองแลGว 
ฉะน้ันงานของคุณน่ิมท่ี Nova ไม5แน5อาจจะบอกใบGถึงสิ่งน้ัน ไม5โหยหาอดีต แต5 “พอเหมาะพอเจาะ” 
และ “ยังดําเนินต5อไป” มาลองดูกันว5า จะมีนํ้าหนักอะไรเหลือใหGเห็นบGาง  
 
EB: หมู5บGานน่ีย่ิงแคบลงไปอีก ผูGท่ียังอยู5จะเหลือนGอยลงและเสี่ยงจะถูกฝKงในสุสานข้ึนทุกที 
แต5มันก็มีอยู5จริง คุณ คุณน่ิมและไรนฮาร%ท คือหมู5บGานแห5งน้ัน 
 
PLT […] 
 
EB […] 
 
 
PLT: เราทานขGาวท่ีรGานอาหารทะเลกันท่ีจอมเทียน มีคนเต็มไปหมดเขาเลยใหGเราน่ังโตßะขGางในรGาน 
หลังจากน้ัน เราค5อยออกมายืดเสGนยืดสาย ชมคล่ืนลูกใหญ5ๆ ท่ีริมหาดจอมเทียน 
ผูGคนมากันเปAนกลุ5มเล็กๆ ส5วนใหญ5เปAนคนไทย บGางก็เปAนครอบครัวเล็กๆ ท่ีมีลูกคนสองคน 
กลุ5มผูGชายสามสี่คน หรือกลุ5มเพ่ือนผูGหญิง กลุ5มใหญ5ข้ึนก็เปAนกลุ5มเพ่ือนชายหญิง คู5รักทุกรูปแบบ 
ทุกอายุ แต5ละกลุ5มอยู5ห5างจากกัน ทุกคนต5างมาฉลองวันหยุดริมทะเลตอนกลางคืน 
ราวกับว5ามันเปAนท่ีส5วนตัว บนหาดท่ีทอดยาวกว5าเจ็ดกิโลฯ กึ่งๆ ระหว5างภาพเขียนของเซอราต% 
และโกแก็ง ในเวอร%ชั่นตอนกลางคืน 
 
EB: เซอราต% เจGานักวิทยาศาสตร% โกแก็ง จอมป̈าเถื่อน 
ความผันผวนอยู5ตลอดระหว5างธรรมชาติท้ังสอง… ประเทศไทย ความฝKนไรGกาลเวลา  
 



	

PLT: และเซอราต%ก็คือ Le Charme Discret de la Bourgeoisie ส5วนโกแก็งก็ยังเปAนบGาน La 
Maison Du Jouir ท่ีศิลปçนวางงานแกะสลักลงบนแผ5นไมGเซคัวย5าแปะไวGเหนือทางเขGา 
อันหน่ึงสลักไวGว5า “จงอยู5อย5างลึกลับ” (Soyez mystérieuses) และอีกอันหน่ึงสลักไวGว5า 
“จงอยู5ดGวยความรัก และคุณจะพบความสุข” (Soyez amoureuses et vous serez heureuses) 
 
EB […]: น่ิม โกแก็ง… ทุกสิ่งท่ีบอกเปAนนัย และทุกสิ่งท่ีตามมา 
[…] 
 
PLT  […] 
 
EB: พูดมาไกลจนถึงเรื่องโกแก็งและเจาะจงไปถึงผลงานเหล5าน้ัน ถกกันถึงเรื่องหมู5บGาน 
หรอืบางทีก็เรื่องคุณน่ิม ท้ังหนGาตา เรือนร5าง และสีผิว โดยท่ีเจGาตัวไม5ไดGพูดอะไร […] 
บางทีผมอาจจะกําลังเห็นภาพลวงจากอากาศรGอนจนตาลายแลGวก็ไดG 
 
PLT: […] 
 
EB: ผมเห็นโครงร5างของคุณน่ิมตัดกับแสง ยากจะบรรยายถึงแก5นแทG 
คงอยู5แต5ขาดหายในความทรงจําของผม ศิลปçนท่ีเปAนส5วนหน่ึงของธรรมชาติ 
และราวจะไม5ใส5ใจไขวGขวGาหาโชคชะตา น่ิม เครือแสง 
ลายเสGนและสีสันอันบริสุทธิ์ท่ีสาดลงบนหาดท่ีเปÆØอนเปรอะของเมืองพัทยา 
 
เป\ย ลุยจิ ทาซซิ  
คาแปลล% สิงหาคม / หนองปรือ กรกฎาคม 2017 
 


