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บทคัดย9อ 

 ภาพทิวทัศน1เปOนหัวข<อทางศิลปะที่ได<รับความนิยมเสมอมา ตั้งแตGเมื่อไรกันที่ภาพทิวทัศน1ซ่ึง

แตGเดิมทำหน<าที่เปOนเพียงฉากหลัง ได<สถาปนาตัวเองให<กลายเปOนองค1ประธานหลักของเนื้อหาใน

ผลงานศิลปะ เมื่อภาพทิวทัศน1ไมGได<เปOนเพียงภูมิทัศน1วGางเปลGาที่ไร<ความหมาย แตGสิ ่งที ่ดำรงอยูG

เบื้องหลังคืออุดมการณ1ทางการเมืองที่แฝงฝhงลงลึกไปในแผGนดิน ด<วยเหตุที่มนุษย1ดำรงอยูGในโลก ซ่ึง

จำเปOนต<องสัมพันธ1กับพื้นที่ไมGทางใดก็ทางหนึ่ง ความพยายามในการให<ความหมายตGอโลกที่ดำรงอยูG

ของมนุษย1ผGานกรอบคิดตGางๆ จึงเปOนกิจกรรมทางปhญญาท่ีได<กระทำเสมอมา 

สุนทรียะของพื้นที่ ความสัมพันธ1ระหวGางโลกที่ปรากฏและไมGปรากฏ คือชุดผลงานวิดีโอที่ให<

ความสนใจเก่ียวกับการดำรงอยูGของพ้ืนท่ีในฐานะคำถามเชิงปรัชญา ท่ีมีเปlาหมายเพ่ือขยายมโนทัศน1ท่ี

เรามีตGอพื้นที่ และก<าวข<ามเรื่องเขตแดนไปสูGความสัมพันธ1แบบอื่นๆของการจัดวางตัวตนในพื้นที่แบบ

ใหมGท่ีพ<นไปจากข<อจำกัดของโลกท่ีเปOนอยูGในปhจจุบัน 
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Abstract 

Landscape is an art subject that has been always popular. But when was 

landscape established from a state of background to a main subject of artwork? When 

landscape is no longer an empty space, void in meaning, it carries hidden deeply 

entrenched political ideologies.  As human exists in this world, they have to make an 

intimate relationship with space in one-way or another. Their attempts of creating 

meaning to the world with a reference to critical frameworks, recognized as intellectual 

activity, has been witnessed. 

“The Aesthetic of Space:  A Relationship between the World that Appears and 

the World that Disappears” is a set of video that focuses on the existence of space as 

a philosophical enquiry. The objective is to expand our spatial scope so that one can 

think of space beyond territoriality. This leads to other forms of relationship of how 

the order of things should be like. This conceptualisation will liberate out imagination 

from the limitation of the current spatial form of the world. 
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กิตติกรรมประกาศ 

มนุษย1เปOนสิ่งมีชีวิตที่ไมGอาจดำรงอยูGได<แตGเพียงลำพัง ตั้งแตGที่บรรพบุรุษของมนุษย1ตัดสินใจ

ยืนตัวตรง กระดูกเชิงกรานของผู<เปOนแมGก็ไมGสามารถขยายใหญGเพื่อคลอดลูกขนาดโตเต็มวัยได<อีก

ตGอไป ผลลัพธ1ของการยืนตัวตรงทำให<ผู<เปOนแมGต<องคลอดลูกตอนอายุครรภ1 9 เดือน และเลี้ยงดูลูก

ตGอไปภายใต<สถาบันครอบครัวจนกระท่ังเติบใหญG ผิดกับสัตว1บางสป_ชี่ส1ท่ีเมื่อคลอดออกมาแล<ว ก็

สามารถเดินเหินออกหากินได<ในทันทีทันใด ความเปOนปhจเจกของมนุษย1จึงดำรงอยูGทGามกลางผู<อ่ืนเสมอ 

ทักษะ ความรู< และประสบการณ1จึงไมGใชGของผู<ใดผู<หนึ่งแตGเพียงผู<เดียว แตGองค1ความรู<ทั้งหมดนั้นล<วน

ถูกถักทอขึ ้นภายใต<ความสัมพันธ1ของสรรพสิ ่ง เปOนกระบวนการที ่ดำเนินมาอยGางตGอเนื ่องใน

ประวัติศาสตร1ของมนุษยชาติ ซึ่งผู<เขียนได<เก็บเกี่ยวบางสGวนบางตอนขององค1ความรู<นั้นมาเรียบเรียง

เปOนข<อเขียนเพ่ือใช<เปOนฐานในการสร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1ชุดน้ี 

ผู<เขียนขอขอบคุณอาจารย1สืบกุล ศรัณพฤฒิ ท่ีเมตตาให<คำปรึกษา พร<อมท้ังเสนอแนะแนวคิด

ในการสร<างสรรค1 รวมไปถึงคณาจารย1ในภาควิชาส่ือผสม ท่ีได<สนับสนุนในการให<ความรู< ท้ังเชิงเทคนิค

เฉพาะทาง ประกอบไปกับการบGมเพาะแนวความคิดทางศิลปะอันสำคัญ นอกจากนี้ คณาจารย1ทุก

ทGานในทุกภาควิชาที่อบรมสั่งสอนผู<เขียนตั้งแตGชั้นป_การศึกษาแรกของการศึกษาเลGาเรียนศิลปะ และ

คณาจารย1นอกหลักสูตรศิลปะทั้งหลายที่ผู<เขียนได<เข<าไปสัมพันธ1ด<วย การได<เก็บเกี่ยวองค1ความรู<จาก

ทGานเหลGานั้นระหวGางบทสนทนา ก็นับเปOนสGวนสำคัญที่ผลักดันให<ผู <เขียนบรรลุเปlาหมายในการ

สร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1ชุดน้ี  

ขอขอบคุณกำลังใจจากครอบครัว ที่ให<การสนับสนุนปhจจัยในทุกๆด<านเสมอมา อีกทั้งมิตร

สหายทุกทGานท่ีผGานเข<ามาในชีวิต ท้ังมิตรสหายรGวมช้ันเรียนในยามกลางวันและมิตรสหายรGวมสังสรรค1

ในยามค่ำคืน และผู<อันเปOนที่รักของผู<เขียนที่เปOนแรงขับสำคัญที่ขาดไมGได<ในการดำเนินชีวิต รวมถึงผี

สางเทวดาตGางๆที่ไมGได<ปรากฏตัวอยGางชัดเจน ซึ่งบางครั้งก็เปOนแรงดลใจในการตัดสินใจลงมือกระทำ

บางสิ่ง โดยที่ผู<เขียนก็ไมGอาจหาเหตุผลมารองรับได< เอกสารเลGมนี้ถูกเขียนขึ้นภายใต<ทุกๆความสัมพันธ1

ที่ผู<เขียนได<เข<าไปเชื่อมตGอ สิ่งเหลGาน้ีล<วนเปOนสGวนใดสGวนหนึ่งในการประกอบสร<างองค1ความรู< โดยถูก

คัดสรรและเรียบเรียงข้ึนใหมGจนกระท่ังปรากฏรูปออกมาเปOนข<อเขียนประกอบผลงานศิลปนิพนธ1อยGาง

เปOนรูปธรรม  

 

 

 

 

 



 
 

ช 

 

คำนำ 

 เอกสารฉบับนี้ เปOนเอกสารประกอบการสร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1 สาขาวิชาทัศนศิลปV กลุGม

วิชาเอกสื่อผสม ป_การศึกษา 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ1 โดยมีวัตถุประสงค1

เพ่ืออภิปรายรายละเอียดเชิงข<อมูลท่ีเก่ียวข<องกับชุดผลงาน “สุนทรียะของพ้ืนท่ี ความสัมพันธ1ระหวGาง

โลกที ่ปรากฏและไมGปรากฏ (The Aesthetic of Space: A Relationship between the World 

that Appears and the World that Disappears)” โดยเริ ่มตั ้งแตG การอธิบายความเปOนมาของ

ความคิด เรื่อยไปจนกระทั่งข<อมูล ทฤษฏีที่ถูกใช<อ<างอิงในผลงานเพื่อประกอบสร<างเปOนองค1ความรู< มี

การหยิบยกงานเขียนทางปรัชญา ทฤษฎีทางรัฐศาสตร1และสังคมศาสตร1 และข<อมูลทางด<านศิลปกรรม

ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข<องกับการรับรู<พื้นที่ การวิเคราะห1ผลงานของศิลป�นในอดีต และผลงานของศิลป�น

รGวมสมัย ประกอบกับมโนทัศน1ในการมองโลกของผู<เขียน ท่ีจะคลี่คลายข<อมูลท่ีศึกษาไปสูGกระบวนการ

สร<างสรรค1ผลงาน เรื่อยไปจนถึงบทวิเคราะห1ผลงาน ที่มีทั้งผลงานชุดกGอนศิลปนิพนธ1 และผลงานชุด

ศิลปนิพนธ1 สุดท<ายนี ้ ผู <เขียนหวังวGา ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี ้จะสร<างความเพลิดเพลินหรือเปOน

ประโยชน1ตGอผู<ท่ีสนใจ เทGาน้ันก็เพียงพอท่ีจะบรรลุเปlาหมายของผู<เขียนแล<ว  

 หากปรากฏข<อผิดพลาดประการใด ผู<เขียนขอน<อมรับความผิดทุกประการไว<แตGเพียงผู<เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ซ 

 

สารบัญ 

หน<า 

บทคัดยGอภาษาไทย .............................................................................................................................. ง 

บทคัดยGอภาษาอังกฤษ ......................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................... ฉ 

คำนำ .................................................................................................................................................... ช 

สารบัญ ................................................................................................................................................ ซ 

สารบัญภาพ ........................................................................................................................................ ญ 

บทท่ี 

1 บทนำ 

ความเปOนมาและความสำคัญของปhญหา ......................................................................... 1 

วัตถุประสงค1ของการสร<างสรรค1 ...................................................................................... 2 

ผลท่ีคาดวGาจะได<รับ ......................................................................................................... 2 

วิธีการศึกษา .................................................................................................................... 3 

แหลGงข<อมูล ..................................................................................................................... 3 

อุปกรณ1ท่ีใช<ในการทำศิลปนิพนธ1 .................................................................................... 3 

2 ทบทวนวรรณกรรม ................................................................................................................ 4 

การรับรู<โลกผGานการสร<างภาพแทน ................................................................................ 6 

รัฐ-ชาติ ในฐานะโลกเพียงรูปแบบเดียวท่ีเรารู<จัก .......................................................... 12 

อาณาเขต เส<นเขตแดน และพรมแดนจินตกรรม .......................................................... 16 

การสลายเส<นแบGงและการลากเส<นแบGงใหมG .................................................................. 19 

การศึกษาข<อมูลทางด<านศิลปกรรม ............................................................................... 24 

3 วGาด<วยการพัฒนา และกระบวนการสร<างสรรค1ผลงาน ......................................................... 39 

ข้ันตอนการกGอรูปผลงาน แรงบันดาลใจ และกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ ..................... 41 



 
 

ฌ 

 

สารบัญ (ต9อ) 

บทท่ี           หน<า 

การพัฒนาความคิดจากพ้ืนท่ีวGางเปลGา สูGการให<ความหมายท่ีกำกับอยูGเบ้ืองหลัง .......... 42 

การใช<จิตรกรรมฝาผนังในฐานะภาพแทนของการทำความเข<าใจโลกจริง ..................... 44 

จากภาพแทนท่ีทรงพลัง สูGการสลายเส<นแบGงเกGา เพ่ือลากเส<นข้ึนมาใหมG ...................... 47 

กระบวนการสร<างสรรค1ผลงานเชิงเทคนิค ..................................................................... 48 

4 วิเคราะห1ผลงาน พร<อมท้ังอภิปรายความตGอเน่ือง และพัฒนาการของผลงาน ..................... 52 

การสร<างสรรค1ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1 

ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 ..................................................................... 54 

ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ..................................................................... 56 

การสร<างสรรค1ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1 

ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 ....................................................................................... 59 

ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ....................................................................................... 62 

ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 ....................................................................................... 66 

5 สรุป ...................................................................................................................................... 74 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................................... 77 

รายละเอียดผลงานสร<างสรรค1………………………………………………………………………………………………..79 

ประวัติผู<สร<างสรรค1 ............................................................................................................................ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ญ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี           หน<า 

1 Newton ของ William Blake ........................................................................................................ 8 

2 Cross in the Mountains ของ Caspar David Friedrich .......................................................... 28 

3 Monk by the Sea ของ Caspar David Friedrich ..................................................................... 30 

4 Wanderer above the Sea of Fog ของ Caspar David Friedrich .......................................... 32 

5 ผลงานวิดีโอชุด Sleep Has Her House ของ Scott Barley ....................................................... 35 

6 ผลงานวิดีโอชุด Sleep Has Her House ของ Scott Barley ....................................................... 37 

7 พ้ืนท่ีโรงโมGหินแหGงหน่ึง ................................................................................................................... 41 

8 พ้ืนท่ีชายแดนไทย-พมGา ต.ป�ล¤อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย .................................... 44 

9 ภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย .............................. 46 

10 ป¥าในอุทยานแหGงชาติมูดึงซาน กวางจู ประเทศเกาหลีใต< ............................................................ 48 

11 ตัวอยGางสตอร่ีบอร1ด ..................................................................................................................... 49 

12 ข้ันตอนกระบวนการถ.ายทำด3วยโดรน ............................................................................................. 50 

13 ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 ........................................................................................... 55 

14 ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 ........................................................................................... 55 

15 ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ........................................................................................... 58 

16 ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ........................................................................................... 58 

17 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 ................................................................................................... 61 

18 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 ................................................................................................... 61 

19 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ................................................................................................... 64 

20 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ................................................................................................... 64 

21 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ................................................................................................... 65 

22 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 ................................................................................................... 65 



 
 

ฎ 

 

สารบัญภาพ (ต9อ) 

ภาพท่ี           หน<า 

23 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 ................................................................................................... 71 

24 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 ................................................................................................... 71 

25 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 ................................................................................................... 72 

26 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 ................................................................................................... 72 

27 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 ................................................................................................... 73 

28 ผลงานในชGวงศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 ................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

บทท่ี 1 

บทนำ 

ความเปGนมาและความสำคัญของป�ญหา 

 พื้นที่โดยตัวมันเองไมGได<มีความหมายอะไรมากไปกวGากายภาพที่ปรากฏ หากมนุษย1มิได<เอา

แนวคิดและสื่อกลางบางอยGางเข<าไปจัดการแล<วสื่อสารมันออกมา นอกจากคำถามเรื่องสารัตถะแหGง

ตัวตน ความพยายามในการให<ความหมายแกGพื้นที่ในฐานะโลกที่ดำรงอยูGก็เปOนอีกสิ่งที่มนุษย1ได<ให<

ความสำคัญเสมอมา การเข<าใจพื้นที่ในความหมายใดความหมายหนึ่งยGอมสัมพันธ1กับการจัดวางตัวตน

ของผู < ให <ความหมายนั ้นด <วย แตGมนุษย 1ก ็ต ัวเล ็กเก ินกว Gาจะเข <าใจโลกได <ท ั ้งใบ ภาพแทน 

(representation) จึงเปOนเครื่องมือสำคัญที่ถูกนำมาใช<ในการอธิบายโลก แตGมโนภาพพื้นถิ่นในภาพ

แทนก็จะมีความแตกตGางไปตามแตGละวาทกรรมของพื้นที่นั ้นๆ ตั้งแตGตำนานท<องถิ่นที่ยึดโยงกับ

เรื่องราวของผีบรรพบุรุษ ตำนานสร<างโลกของพระผู<เปOนเจ<าในพระคัมภีร1ของศาสนาตGางๆ จนถึง

กรอบคิดเรื่องรัฐ-ชาติที่เพิ่งเริ่มเมื่อศตวรรษที่ 18 เหลGานี้ล<วนเปOนความพยายามในการอธิบายโลกผGาน

กรอบคิดตGางๆ เปOนความมหัศจรรย1ที ่มนุษย1เชื ่อมโยงเรื ่องเลGาเข<ากับพื ้นที ่ที ่พวกเขาดำรงอยูG 

จินตนาการได<เปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาวGางเปลGา ให<กลายเปOนสิ่งที่มีความหมายและสัมพันธ1กับผู<ดำรง

อาศัย แตGหลายครั้งจินตนาการที่เปOนศักยภาพเชิงบวกก็ถูกสถาปนาให<กลายเปOนสิ่งที่ถาวรตายตัว ซ่ึง

อาจนำไปสูGการครอบงำ ควบคุม และกดทับตGอผู<ดำรงอาศัยไปในท่ีสุด  

ด<วยเหตุที่เรารับรู<โลกโดยผGานสื่อกลางคือมโนภาพชุดหนึ่ง ดังนั้นมโนภาพที่ตGางกันไปยGอม

สGงผลตGอความรู<ของเราที่มีตGอโลก และตGอแบบแผนปฏิบัติทางภูมิศาสตร1ทั้งหลายที่เกี่ยวข<อง พื้นที่ท่ี

ถูกประกอบสร<างขึ้นใหมGจะถูกรับรู<แตกตGางไปอยGางไร รูปแบบใหมGของพื้นที่จะสร<างความสัมพันธ1

ระหวGางมนุษย1กับพื้นที่อยGางไรบ<าง เพื่อจะตอบคำถามน้ี ผู<เขียนต<องการนำเสนอพื้นที่ผGานสื่อวิดีโอท่ี

ถGายทอดภาพทิวทัศน1 (landscape) เปOนองค1ประธานหลัก (Subject) ในการสร<างสรรค1ผลงาน จาก

การบันทึกวิดีโอของพื้นที่ในโลกจริงนำมาตัดแตGงและนำเสนอใหมGอีกครั้ง จนกลายเปOนภาพแทนของ

โลกที่ถูกสร<างขึ้นใหมGทางความคิดที่ไมGได<ดำรงอยูGจริง โดยท<าทายมโนทัศน1เรื่องเส<นแบGงที่เคยชัดเจน

ของความเปOนภายในและความเปOนภายนอก 
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ทั้งนี้ ผู <เขียนมีความสนใจ เส<น (line) ในฐานะทัศนธาตุ (Visual Element) ที่สามารถทำ

หน<าที่เชื่อมโยง (link) สิ่งตGางๆในพื้นที่หนึ่งเข<าด<วยกันจนสามารถขยายเปOนเครือขGาย (network) 

อยGางไมGมีท่ีส้ินสุด เชGน เส<นของก่ิงก<านรากของต<นไม<ในป¥า ในขณะเดียวกันเส<นก็สามารถทำหน<าท่ีแยก

ขาด (divide) พรมแดนของพื้นที ่ให<แบGงออกจากกันอยGางชัดเจน ดังที ่ปรากฏในแผนที่รัฐ-ชาติ

สมัยใหมG เส<นจึงเปOนทัศนธาตุที่มีคุณสมบัติทั้งเชื่อมโยงและแบGงแยกไปพร<อมๆกัน คุณสมบัติที่ขัดแย<ง

กันของเส<นทั้งสองชนิดได<นำพาผู<เขียนมาสูGการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดน้ี ด<วยเหตุที่มนุษย1

ดำรงอยูGในโลก ซ่ึงจำเปOนต<องสัมพันธ1กับพ้ืนท่ีไมGทางใดก็ทางหน่ึง ผู<เขียนมีความสนใจเก่ียวกับการรับรู<

ของการดำรงอยูGของพื้นที่ในฐานะคำถามเชิงปรัชญา ถึงการกลับไปสำรวจตรวจสอบเบ้ืองลึกทางจิตใจ

ถึงเส<นแบGงที่เคยชัดเจนระหวGางความเปOนภายในและความเปOนภายนอก เพื่อต<องการขยายมโนทัศน1ท่ี

เรามีตGอพื้นที่ และก<าวข<ามกรอบคิดเรื่องเขตแดน ไปสูGความสัมพันธ1แบบอื่นๆของการจัดวางตัวตน

แบบใหมGที่พ<นไปจากข<อจำกัดของโลกที่เปOนอยูGในปhจจุบัน ทั้งพื้นที่ในโลกจริงที่ปรากฏ และพื้นที่โลก

เสมือนท่ีไมGปรากฏ 

 

วัตถุประสงค7ของการสร�างสรรค7 

1. ผู<เขียนต<องการสร<างสรรค1ผลงานวิดีโอ ที่นำเสนอสุนทรียะของพื้นที่ และพัฒนารูปแบบ

ผลงานให<มีเอกลักษณ1เฉพาะตัว  

2. ผู<เขียนต<องการนำเสนอผลงานวิดีโอที่ถGายทอดภาพทิวทัศน1 (landscape) เปOนองค1

ประธานหลัก (Subject) ในการสร<างสรรค1ผลงาน เพื่อหาความเปOนไปได<อื่นๆในการ

ดำเนินเรื่องของวิดีโอ ที่พ<นไปจากการดำเนินเรื่องภายใต<โคลงเรื่องแบบละคร ที่จะนำพา

ผู<ชมไปสูGการตั้งคำถามเชิงปรัชญาถึงการรับรู<พื้นที่รวมถึงการจัดวางความสัมพันธ1ของส่ิง

ตGางๆขึ้นใหมG เพื่อสร<างความเปOนไปได<อ่ืนๆตGอการรับรู<ที่มีตGอพื้นที่ ให<แตกตGางไปจาก

ความปกติธรรมดาท่ีคุ<นชิน 

 

ผลท่ีคาดว9าจะได�รับ 

 ผู<เขียนคาดหวังวGาผู<ชมจะได<รับความเพลิดเพลินทางสุนทรียะในผลงานวิดีโอเรื่องการรับรู<

พื้นที่ เพื่อเปOนฐานในการสร<างความเปOนไปได<อื่นๆ ในการสร<างสรรค1การรับรู<ใหมGตGอสิ่งรอบตัว ตั้งแตG

ในระดับชีวิตประจำวันไปจนถึงการเมืองระดับใหญG ที่เราตGางก็เปOนสGวนหนึ่งที่ดำรงอยูGในพื้นที่ไมG

ความหมายใดก็ความหมายหน่ึง  
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

เนื่องด<วยผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้มีชื่อวGา “สุนทรียะของพื้นท่ี ความสัมพันธ1ระหวGางโลกท่ี

ปรากฏและไมGปรากฏ (The Aesthetic of Space: A Relationship between the World that 

Appears and the World that Disappears)” กGอนอื ่นผู <เขียนขอชี ้แจงความหมายของชื ่อศิลป

นิพนธ1 โดยเฉพาะคำวGา “สุนทรียศาสตร1 (Aesthetics)” ที่มักสร<างความสับสนแกGผู<คนโดยทั่วไปวGามี

ความหมายอยGางแคบอันหมายถึง ศาสตร1ท่ีศึกษาเก่ียวกับความงามของศิลปะ    

ร ากศ ั พท 7 ข อ งค ำ ว . า  “Aesthetics” ซ ึ ่ ง ม ี ท ี ่ ม า จ ากศ ั พท7 ภ าษาก รี ก

โบราณ “aithetikot” แปลว.า สิ ่งท่ีร ับร ู 3ผ .านประสาทสัมผัส Alexander Gottlied 

Baumgarten ใช3คำนี้ในปcค.ศ. 1735 ในหนังสือของเขา เพื่อหมายถึงศาสตร7ที่รับรู3ผ.าน

ผัสสะและจินตนาการ Baumgarten แบ.งความรู3ออกเปlนความรู3ที่มาจากเหตุผล ซึ่งเปlน

ความรู 3ที ่ชัดเจน กับการรับรู 3ผ.านผัสสะ และศาสตร7แห.งการรับรู 3ผ.านผัสสะเรียกว.า 

Aesthetics ทั้งนี้การแบ.งดังกล.าวเขาได3รับอิทธิพลมาจาก Leibniz ที่แบ.งระหว.างความรู3

ที ่ชัดเจนที ่มาจากเหตุผลกับความรู 3ที ่คลุมเครือที ่มาผัสสะ Baumgarten ได3พัฒนา 

Aesthetics ในฐานะความสามารถในการตัดสินผัสสะว.าน.าพอใจหรือไม.น.าพอใจ โดยตัด

มิติของประสบการณ7ท่ีเปlนเร่ืองของความจริงในงานศิลปะไป 1 

สำหรับคำในภาษาไทย "สุนทรียศาสตร1" มาจากศัพท1ภาษาสันสกฤตคือ "สุนทรียะ" (ความ

งาม, ความดี) และ "ศาสตร1" (ความรู<) สุนทรียศาสตร1ในความหมายน้ีจึงเปOนวิชาที่วGาด<วยความสวย 

ความงาม และความไพเราะ สามารถรับรู<ได<ด<วยประสาทสัมผัส เกิดความรู<สึกป_ติยินดี อิ่มเอมใจ 

พอใจ และชื่นชมในสิ่งตGาง ๆ ที่เข<ามาปะทะ อาจจะเปOนในธรรมชาติเอง หรือที่มนุษย1ผลิตคิดค<นขึ้น 2 

จะเห็นได<วGา มีความคลาดเคลื่อนกันของความหมายในรากศัพท1สันสกฤตและกรีกโบราณ ซึ่งไมG

สามารถใช<แทนกันได<อยGางแนบชิดสมบูรณ1 ในกรณีของศิลปนิพนธ1ชุดนี้ผู <เขียนได<หยิบยืมคำวGา 

“สุนทรียศาสตร1 (Aesthetics)” โดยเอนเอียงที ่จะใช<ความหมายไปในทางที ่แปลวGา "การรับรู< 

(perception)" ในรากศัพท1กรีกโบราณ มากกวGาท่ีใช<หมายถึง ความงาม ความดี ของคำสันสกฤต

 
 1 คงกฤช ไตรยวงค,, “ความจริงในงานศิลปะกับศาสตร,การตีความของกาดาเมอร,”, ใน ว"าด%วยความจริง, 

คงกฤช ไตรยวงค,, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ, illumination editions, 2562), 158-159 

 2 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สุนทรียศาสตร4, เข^าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2562, เข^าถึงได^จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/สุนทรียศาสตร, 
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 ความคิดเรื่องสุนทรียศาสตร1 (Aesthetics) เริ่มมาจากความพยายามของบรรดานักปรัชญา

ยุครู<แจ<ง(Enlightenment) ที่ต<องการทำความเข<าใจธรรมชาติของมนุษย1โดยมีความเชื่อวGาเหตุผล

เพียงอยGางเดียวไมGเพียงพอที่จะอธิบายวิถีที่มนุษย1มีชีวิต มีความรัก มีความเห็นอกเห็นใจหรือเฉยเมย 

อารมณ1และความรู<สึกนึกคิด สุนทรียศาสตร1จึงไปไกลกวGาเรื่องของศิลปะและความงาม กลGาวโดยสรุป 

สุนทรียศาสตร1คือบทสนทนาที่เชื่อมโยงระหวGางรูปแบบของความรู<สึกทางอารมณ1 ทัศนคติกับโลกวัตถุ

ที่สลับซับซ<อนเข<าด<วยกัน ในกรอบของสุนทรียศาสตร1ศิลปะไมGได<ถูกนิยามโดยวิธีการทำ แตGถูกนิยาม

ด<วยวิธีการรับรู<  

ดังนั้น คำวGา “สุนทรียศาสตร1ของพื้นท่ี” ในศิลปนิพนธ1ชุดนี้จึงไมGได<หมายถึง ความดี ความ

งามของพื้นที่ แตGหมายถึง การรับรู<พื้นที่ มากกวGา ในสGวนของคำวGา “ความสัมพันธ1ระหวGางโลกท่ี

ปรากฏและไมGปรากฏ” ดังที่ได<กลGาวไว<ในบทที่ 1 วGาผู<เขียนมีความสนใจเกี่ยวกับการรับรู<ของการดำรง

อยูGของพื้นท่ี (Space) ในฐานะคำถามเชิงปรัชญา ถึงการกลับไปสำรวจตรวจสอบเบื้องลึกทางจิตใจถึง

เส<นแบGงท่ีเคยชัดเจนระหวGางความเปOนภายในและความเปOนภายนอก เพ่ือต<องการขยายมโนทัศน1ท่ีเรา

มีตGอพื้นที่ และก<าวข<ามข<อจำกัดของโลกที่ดำรงอยูGในปhจจุบัน ไปสูGความสัมพันธ1แบบอื่นๆของการจัด

วางตัวตนแบบใหมGท้ังพ้ืนท่ีในโลกจริงท่ีปรากฏ และพ้ืนท่ีโลกเสมือนท่ีไมGปรากฏ ผู<เขียนเร่ิมต<นจากการ

ตั้งข<อสงสัยถึงการดำรงอยูGของเส<นพรมแดน หากเส<นพรมแดนคือ เส<นสมมุติที่ไมGได<มีอยูGจริง แล<วรัฐ-

ชาติสมัยใหมGท่ีมีเส<นพรมแดนเปOนขอบเขตในการดำรงอยูGของตัวมันเองน้ัน เปOนเพียงส่ิงสมมุติท่ีไมGมีอยูG

จริงด<วยหรือไมG หรือวGารัฐ-ชาติสมัยใหมGเปOนโลกเสมือนท่ีมีสภาวะจริงเสียยิ่งกวGาจริง ซ<อนทับ และ

ดำรงอยูGอยGางแนบชิดไปกับโลกจริงท่ีปรากฏ 

เพื่อที่จะค<นหาคำตอบของคำถามนี้ ผู<เขียนจึงขอหยิบยกทฤษฎีทางวิชาการที่วGาด<วยการรับรู<

พื ้นที ่ตGางๆ มาศึกษา ทำความเข<าใจ และใช<เปOนฐานในการสร<างองค1ความรู < เพื ่อตGอยอดสูGการ

สร<างสรรค1ผลงานศิลปะตGอไป โดยสามารถแบGงประเภทของข<อมูลที่เกี่ยวข<องออกเปOน 2 ประเภท 

ได<แกG 1) งานเขียนทางด<านปรัชญา ทฤษฎีทางรัฐศาสตร1 และสังคมศาสตร1 ถูกกลGาวถึงในบทนี้ใน

ฐานะการศึกษาการรับรู<โลกผGานภาพแทน ที่จะถูกคลี่คลายไปถึงปฏิบัติการของแผนที่สมัยใหมG อัน

สGงผลไปถึงการเกิดข้ึนของรัฐ-ชาติ โดยมุGงศึกษาเร่ืองพ้ืนท่ีของรัฐ ปhญหาของพรมแดน และข<อเสนอตGอ

การสลายเส<นพรมแดน 2) ข<อมูลทางด<านศิลปกรรม ในสGวนนี้ผู <เขียนมุGงเน<นศึกษาภาพจิตรกรรม

ทิวทัศน1ยุคโรแมนติก วGาด<วยสาเหตุอันใดที่ทำให<ภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ซึ่งแตGเดิมทำหน<าที่เปOนเพียง

พื้นหลัง (background) ของผลงานศิลปะได<สถาปนาตัวมันเองขึ ้นมาจนกลายเปOนองค1ประธาน 

(Subject) ของเนื้อหาได< พร<อมทั้งวิเคราะห1ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน1ของ Caspar David Friedrich 

จิตรกรชาวเยอรมัน และศึกษาผลงานศิลปกรรมรGวมสมัยของ Scott Barley ศิลป�นวีดีโอ ชาวอังกฤษ 

ท่ีใช<โลกธรรมชาติเปOนวัตถุดิบหลักสำคัญในการสร<างสรรค1ผลงาน 
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การรับรู�โลกผ9านการสร�างภาพแทน 

สำหรับกรอบคิดของคนตะวันตก ทัศนคติที่มีตGอศิลปะ ปรัชญา และสุนทรียศาสตร1ล<วนมีฐาน

คิดมาจากศาสนา ที่ให<ความสำคัญในการเข<าถึงความจริงแท< (Truth) เหตุที่เปOนเชGนนั้นเพราะวGา ใน

โลกของคริสต1ศาสนาพระเจ<าเปOนผู<สร<างทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ เมื่อเข<าถึงพระเจ<าไมGได< ผู<ศรัทธา

ทั้งหลายก็ต<องหันมาเข<าใจโลกธรรมชาติ เพราะการเข<าใจโลกธรรมชาติ หมายถึงการเข<าใจกฎเกณฑ1

ของพระผู<เปOนเจ<า โดยเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเข<าใจโลกธรรมชาติของชาวตะวันตกคือ แนวคิด

เร่ืองการนำเสนอภาพแทน (Representation)  

ซึ่งแนวคิดเรื่องการนำเสนอภาพแทน (Representation) คือ สภาวะของการนำเสนอใหมG 

(re) ให<กับสิ่งที่แสดงความเปOนปhจจุบัน (present) เปOนแนวคิดรากฐานของศิลปะตะวันตก สำหรับ

แนวคิดแบบกรีก ศิลปะคือการเลียนแบบ (Imitation) เปOนการนำเสนอความจริงโดยมีรากฐานมาจาก

ทัศนะเรื่อง “โลกแหGงแบบ (world of form)” ของ Plato ท่ีกลGาววGา สิ่งตGางๆในโลกที่เราอาศัยอยูGน้ี

เปOนเสมือนเงาของแบบในอุดมคติ ศิลปะซึ่งเปOนสิ่งที่มนุษย1สร<างขึ้นจึงเปOนการลอกแบบอีกทีหน่ึง 

ดังนั้นการพยายามเลียนแบบให<เหมือนจริงมากที่สุดจึงเปOนเปlาหมายของศิลปะเพื่อให<เข<าใกล<ตัว

สารัตถะ (แบบ) ให<มากเทGาที่จะทำได< ด<วยเหตุที่โลกจริงท่ีปรากฏนั้นขาดพรGองไมGสมบูรณ1 หากเรา

แสวงหาความสมบูรณ1 เราจึงต<องทำความเข<าใจโลกที่อยูGเบื้องหลังปรากฏการณ1 เปOนสภาวะเหนือโลก 

(Transcendence) ที่ดำรงอยูGเหนือกาลเทศะ (space-time) แตGเมื่อชีวิตของมนุษย1ไมGอาจพ<นไปจาก

การดำรงอยูGทGามกลางกาลเทศะได< ภาพแทนจึงมีความสำคัญที่ทำให<ผู<คนได<ทำความเข<าใจโลกที่พวก

เขาดำรงอยูG อยGางไรก็ตาม Aristotle ผู<เปOนลูกศิษย1ของ Plato มีทัศนคติที่ประนีประนอมมากกวGาผู<

เปOนอาจารย1 แตGมีจุดรGวมท่ีมีเหมือนกันคือ ทั้งคูGตGางเห็นวGา ศิลปะคือการเลียนแบบ แตGการไมGสามารถ

บรรลุถึงความจริงแท<ได<ไมGใชGเรื่องร<ายแรง เพราะสำหรับ Aristotle ศิลปะไมGใชGความจริงและไมGได<มุGง

หาความจริง แตGศิลปะมีหน<าที่เยียวยารักษาใจ ดังที่ปรากฏในมโนทัศน1เรื่อง (Kathasis) ที่ปรากฏใน

ละครโศกนาฏกรรม (Tragrdy) 

อยGางไรก็ตาม ความพยายามในการเข<าถึงความจริงของโลกนี้ยังคงเปOนประเด็นสำคัญของวิธี

คิดของชาวตะวันตก การสร<างภาพแทนที่สมจริงมากที่สุดเทGาที่จะสามารถกระทำได< จึงเปOนความ

พยายามที่ปรากฏให<เห็นเสมอมา ตั้งแตGการเลียนแบบโลกธรรมชาติในยุคกรีกโบราณ จนมาถึงการ

คิดค<นหลักทัศนียภาพวิทยา (Perspective) โดย Phillipo Brunelleschi สถาปนิกและจิตรกรชาวอิ

ตาเลียนในยุคเรอเนสซองส1 ทำให<การนำเสนอความจริงในงานจิตรกรรมเปOนไปอยGางสมจริงสมจังมาก

ขึ้น การคำนวณทำให<เกิดมิติที่ 3 ที่ลวงตาขึ้นได<บนระนาบ 2 มิติ เส<นตGางๆตามหลักคณิตศาสตร1ถูก

นำมาใช<เพ่ือกำกับโลกธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงอยูGเสมอ 
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หลักทัศนียภาพวิทยานั้นมีหลายวิธีการ ทั้งโดยวิธีการด3านเรขาคณิตและใช3การ

สร3างภาพลวงตาเพื่อนำเสนอมิติใกล3ไกล ศิลปuนมักจัดระบบความลึกตื้นสัมพันธ7กับพื้นท่ี

ในภาพโดยวิธีการต.างๆ เพื่อให3บรรลุตามวัตถุประสงค7ที่ต3องการ หลักการของระบบ

เรขาคณิตที่ศิลปuนใช3เรียกกันว.า ทัศนียภาพวิทยาเชิงเส3น (linear perspective) วัตถุท่ี

ถ.ายทอดจะดูมีขนาดสัดส.วนท่ีถดถอยเข3าไปในพ้ืนท่ีของภาพ โดยจะแสดงความลึกต้ืนใกล3

ไกลด3วยขนาดของวัตถุที่เล็กลง หรือมีความถี่ที ่กระชั้นขึ้น หรือระยะสั้นลงในบริเวณ

ระนาบเส3นนอนซึ่งถ.ายทอดลงบนพื้นระนาบภาพ (picture plane) โดยการใช3ระบบเส3น

นำสายตาไปรวมกันที่จุดรวมสายตา (vanishing point) ซึ่งอาจมีหนึ่งหรือมากกว.าหน่ึง

จุดบนเส3นขอบฟ}า (horizontal line) ถ3ามีโครงสร3างถนน และบริเวณภูมิประเทศในภาพ

จะจัดมิติโดยวิธีการต.อเส3นขนานด3านต้ังออกไปเบนบรรจบกันท่ีจุดๆหน่ึงหรือมากกว.าหน่ึง

จุด ซึ่งก็แล3วแต.การวางตำแหน.งของวัตถุและจำนวนของวัตถุในภาพ เรียกได3ว.าวัตถุน้ัน

ได3รับการถ.ายทอดโดยวิธีการใช3ทัศนียภาพวิทยาเชิงเส3นขนาน (parallel perspective) 

หรือที่เรียกว.า ทัศนียวิสัยจุดเดียว ถ3าในกรณีทัศนียวิสัยสองจุดจะเรียกว.า หลักทัศนียวิสัย

เชิงมุม (angular perspective) หรือถ3าทัศนียวิสัยสามจุด ก็จะเรียกว.า หลักทัศนียวิสัย

เชิงเส3นเฉียง (oblique perspective) 3 

ปhญหาด<านการถGายทอดทัศนียภาพวิทยามีข้ันตอนในการคล่ีคลาย แตGสGวนมากแล<วผลงาน

ถGายทอดในเชิงศิลปะจะไมGนิยมวิธีการถGายทอดแบบยึดหลักทัศนียภาพวิทยาเชิงเส<นอยGางเครGงครัด 

นอกเสียจากจะใช<ในงานประเภทท่ีจำเปOนต<องถGายทอดโดยหลักการทัศนียภาพวิทยาเชิงเส<นเพ่ือความ

ถูกต<องและประโยชน1ในด<านการถGายแบบได<เท่ียงตรงเทGาน้ัน ในหนังสือ Perspective as Symbolic 

Form ของ Erwin Panofsky กลGาวไว<ในยGอหน<าแรกของบทท่ี 1 วGา “Perspectiva is a Latin word 

which means ‘seeing through.’ 4 ” แปลความได<วGา Perspective ในคำภาษาละตินมีความหมาย

วGา ‘การมองผGาน’ อุปมาได<วGาทัศนียภาพวิทยาทำหน<าท่ีคล<ายกับสายตาของมนุษย1ท่ีมองทอดออกไป

ยังโลกภายนอก แตGเปOนการมองโลกผGานนอกผGานบานหน<าตGางของบ<าน กลGาวได<วGาหลักทัศนียภาพ

วิทยาคือการนำกฎเกณฑ1ทางคณิตศาสตร1ท่ีมีความแมGนยำ เท่ียงแท< แนGนอน มาสวมใสGโลกธรรมชาติท่ี

เปล่ียนแปลงอยูGตลอดเวลา เพ่ือเปOนการสร<างความเข<าใจโลกจริงท่ีปรากฏผGานสายตาของมนุษย1เอง 

 
3 ราล,ฟ เมเยอร,, พจนานุกรมศัพท4และเทคนิคทางศิลปะ, แปลจาก A Dictionary of art Term and 

Techniques, แปลโดย มะลิฉัตร เอื้ออานันท,, (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการจัดพิมพ,เปwนภาษาไทย, 2540), 664-665. 
4 Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form, Sixth Printing, (Brooklyn, Zone Book, 

2012), 27. 
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 ภาพท่ี 1 William Blake, Newton (1795–1805) 460 x 600 mm. Collection Tate 

  Britain. 

 ท่ีมา https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Newton- 

  WilliamBlake.jpg 

ในป_ค.ศ. 1795 William Blake จิตรกรโรแมนติกชาวอังกฤษได<เขียนภาพ Isaac Newton ท่ี

อยูGในลักษณะเปลือยกาย แสดงสรีระมัดกล<ามราวกับประติมากรรมของ Michelangelo ในขณะท่ี

กำลังน่ังบนโขดหิน แล<วก<มตัวลงไปเพ่ือเขียนแผนท่ีทGามกลางโลกธรรมชาติอันลึกลับท่ีเขาดำรงอยูG 

ด<วยความท่ี Blake เปOนจิตรกรโรแมนติกท่ีแสดงออกถึงการตGอต<านภูมิปhญญาของยุครู<แจ<ง (Age of 

Enlightenment) ซ่ึงถือกำเนิดข้ึนมาจากการอาศัยองค1ความรู<ทางวิทยาศาสตร1 และคณิตศาสตร1 ท่ี

เปOนศาสตร1ท่ีมีความสมเหตุสมผล (Rationality) ทำให<สามารถตีความภาพน้ีได<วGา Blake กำลัง

วิพากษ1วิจารณ1 Newton ท่ีเอาแตGสนใจการเขียนแผนท่ีท่ีต<องอาศัยการใช<เคร่ืองมือตวงวัดทาง

คณิตศาสตร1 มากกวGาท่ีจะสนใจโลกจริงท่ีปรากฏอยูGตรงหน<า ทGามกลางธรรมชาติท่ีเขาดำรงอยูGน้ันมีหิน

ก<อนใหญGท่ีเต็มไปด<วยพืชพันธุ1ขนาดเล็กท่ีกำลังเจริญเติบโตบนพ้ืนผิวของหิน แตGส่ิงเหลGาน้ีถูกละเลย

ไมGได<รับความสนใจ การกระทำของ Newton ในภาพน้ีทำให<โลกท่ีปรากฏอยูGตรงหน<าได<ถูกลดทอนให<

เหลือเพียงภาพแทน (Representation) ท่ีปรากฏอยูGในรูปแบบของกฎระเบียบทางคณิตศาสตร1 ไร<

ชีวิต ไร<พลวัต ส่ิงท่ีปรากฏบนแผนท่ีน้ันม่ันคง แนGนอน และไมGเปล่ียนแปลง ด่ังแบบในโลกอุดมคติของ 

Plato 
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 แสดงให<เห็นวGา นอกเหนือจากสัญชาตญาณหรือความรู<สึกแล<ว มนุษย1รับรู<โลกและสื่อสารกัน

ผGานสัญญะตGางๆที่ทำงานอยGางซับซ<อนในระบบสัญญะนับไมGถ<วนในชีวิตประจำวัน แผนที่เปOนสัญญะ

อยGางหนึ่ง ทฤษฏีการสื่อสารด<วยแผนที่เสนอวGา แผนที่เปOนตัวสื่อระหวGางพื้นที่จริงๆกับมนุษย1 (ทั้งผู<ทำ

และผู<ใช<แผนที่) เพื่อชGวยให<มนุษย1สามารถรับรู<เกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆ โดยไมGจำเปOนต<องมีประสบการณ1

โดยตรง ความสัมพันธ1ระหวGางพื้นที่ แผนที่ และการรับรู<ของมนุษย1 อันเปOนปhจจัยพื้นฐานสามประการ

ของการสื่อสารด<วยแผนที่นี้ เปOนสิ่งที่ซับซ<อนอยGางยิ่ง 5 ในบทที่ 2 ของหนังสือกำเนิดสยามจากแผนท่ี: 

ประวัติศาสตร1ภูมิกายาของชาติ (Siam Mapped: A History of The Geo-Body of a Nation) ของ 

ธงชัย วินิจจะกูล ได<ขยายความถึงธรรมชาติอันเฉพาะเจาะจงของแผนที่และกลไกการนำเสนอของมัน

ไว<ได<อยGางนGาสนใจ เพื่อให<สะดวกตGอการนำเสนอเนื้อหา ผู<เขียนขอหยิบยกบางสGวนบางตอนจาก

หนังสือมานำเสนอไว< ณ ท่ีน้ี 

ประการแรก แผนที่เหมือนรูปภาพตรงที่อ3างว.าเปlนตัวแทน (representation) 

พื้นท่ีจริงด3วยกราฟฟuคสองมิติ แต.ในเมื่อเปlนแบบแปลนชนิดหนึ่ง แผนที่แตกต.างจาก

รูปภาพตรงรูปแบบการนำเสนอ รูปภาพบันทึกเทศะของวัตถุ (spatial object) ราวกับว.า

ผู3ดูกำลังเห็นส่ิงน้ันด3วยตาของตนเอง แต.ด3วยการท่ีเรามองวัตถุน้ันๆ จากเพียงจุดเดียว ทำ

ให3โครงร.างที่ปรากฏอยู.ในรูปภาพมิได3เปlนรูปทรงที่แท3จริงของวัตถุนั้น แต.ผู3ดูหมายรู3เทศะ

วัตถุนั ้นได3จากรูปลักษณ7ของมันในทางตรงกันข3าม แบบแปลนเปlนการบันทึกรูปทรง

โครงสร3างของวัตถุ แผนที่จึงเปlนแบบแปลนชนิดหนึ่งที่มองจากด3านบนของวัตถุแล3ว

บันทึกรูปทรงและความสัมพันธ7ทางโครงสร3างของสิ่งต.างๆ นั่นก็คือ แผนที่เปlนการแสดง

รูปร.างทางโครง (structural configuration) ของเทศะวัตถุบนพ้ืนท่ี 

ประการที่สอง ไม.ว.าแผนที่จะเหมือนกับพื้นที่ที่มันเปlนตัวแทนมากเพียงใดก็ตาม 

มันสามารถทำเช.นนั้นได3โดยการเปลี่ยนสภาพของพื้นที่จริงๆ สามมิติอันซับซ3อนให3เปlน

แผนท่ี กระบวนการเปลี่ยนสภาพเช.นนี้ต3องอาศัยขั ้นตอนอีกอย.างน3อยสามประการ

ด3วยกันคือ หนึ่ง ประมวลลักษณะทั่วไป (generalization) ของพื้นที่หมายถึง รวบรวม 

คัดสรร ผสมผสาน ประมาณการ บิดผัน ลดทอน หรือขยายข3อมูล รายละเอียดของพื้นท่ี

จนกลายเปlนข3อมูลสำหรับแผนท่ีแต.ละช้ินได3 สอง วิธีการกำหนดมาตราส.วน หมายถึงการ

ขยายหรือย.อขนาดที่เปlนจริงด3วยอัตราส.วนที่แน.นอน สาม ทำให3เปlนสัญลักษณ7 หมายถึง

การใช3สัญลักษณ7หรือเครื่องมือบางชนิดในการนำเสนอ ข3อมูลจะถูกเปลี่ยนสภาพด3วย

 
 5 ธงชัย วินิจจะกูล, กำเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร4ภูมิกายาของชาติ (Siam Mapped: A 

History of The Geo-Body of a Nation), (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ,คบไฟ ร�วมกับ สำนักพิมพ,อ�าน, 2556), 

73. 



10 
 

 
 

วิธีการคำนวณทางเรขาคณิต และส.วนใหญ.จะถูกนำเสนอด3วยสัญลักษณ7ทางเรขาคณิต 

ผลท่ีออกมาก็คือ พ้ืนท่ีจริงๆกลายเปlนนามธรรมท่ีต3องตีความ 

ประการที่สาม แม3ว.าจะเปlนนามธรรมที่ต3องตีความ แผนที่มักอ3างว.าได3จำลอง

ความเปlนจริงมาอย.างถูกต3อง แผนที่จึงสามารถทำงานได3ตราบเท.าที่เรายอมรับว.ามันเปlน

สื่อชนิดโปร.งใสระหว.างพื้นที่จริงๆกับการรับรู3ของมนุษย7 ความเปlนจริงเปlนทั้งแหล.งที่มา

และผลลัพธ7ของการสื่อสารนั้น หัวข3อสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารด3วยแผนที่ก็คือ

กลวิธีเทคนิคต.างๆที่ใช3ในแผนที่เปlนการจำลองความจริง (mimesis) หรือเปlนการสมมติ

ขึ้นเอง (arbitrariness) มากน3อยเพียงใด นั่นคือการศึกษาว.า ในการเสนอความจริงด3วย

แผนที่นั้น บรรดาเครื่องหมาย สัญลักษณ7 ขนาด สี หรือ แม3แต.ตำแหน.งของสัญญะเหล.าน้ี 

สามารถจำลองความจริงหรือกำหนดกันข้ึนมาเองมากน3อยต.างกันแค.ไหน บางคนถึงขนาด

กล.าวว.าแผนที่มีความผูกพันตามธรรมชาติกับโลกภายนอก ขณะที่แผนผังเปlนเพียงส่ือ

สมมติท่ีไม.มีความสัมพันธ7ดังกล.าว  

ประการที่สี่ แผนที่สามารถสื่อสารระหว.างผู3ผลิตกับผู3ใช3 และทั้งสองฝ�ายเข3าใจ

ตรงกันว.าแผนที่สัมพันธ7กับวัตถุจริงอย.างไร ก็เพราะกลไกในกระบวนการผลิตโดยนักทำ

แผนท่ี และกระบวนการอ.านแผนท่ีโดยผู3ใช3 ไม.ว.าจะเปlนโครงสร3าง สัญลักษณ7 มาตราส.วน 

และอื่นๆนั้น ล3วนวางอยู.บนระบบภาษาแผนที่ชุดเดียว แผนที่มีชีวิตอยู.ได3ด3วยขนบซึ่งเปlน

ที่ยอมรับร.วมกัน (conventions) ผู3คนต3องผ.านกระบวนการกล.อมเกลาทางสังคมเพื่อทำ

ให3กฎเกณฑ7และขนบที่มากับภูมิศาสตร7สมัยใหม.และเทคนิคเบื้องต3นของการทำแผนท่ี  

การปฏิบัติที่เหมือนกันของผู3คนทั่วโลกเช.นนี้เท.านั้นจึงจะทำให3พื้นที่ซึ่งแผนที่นำเสนอ

ปราศจากความคลุมเครือ (ถ3าอ.านถูกวิธี) ถึงแม3อาจจะมีความลักล่ันปรากฏอยู.บ3างก็ตาม 

ประการสุดท3ายแผนที่มิได3เปlนเพียงตัวแทนเทศะวัตถุหรือทำให3มันกลายเปlน

นามธรรม แต.บางทีความมหัศจรรย7ที่สุดของเทคโนโลยีนี้น.าจะอยู.ที่ความสามารถในการ

พยากรณ7ของมัน อันที่จริงวิธีการพื้นฐานที่สุดอย.างหนึ่งของการทำแผนที่ก็คือการคาด

คำนวณทางคณิตศาสตร7 มนุษย7ช.างเล็กจิ๊บจ�อยในขณะที่โลกช.างใหญ.โตเหลือเกิน แต.

ความใคร.รู3ของมนุษย7กลับกว3างไกลเลยพ3นโลกใบนี้ ครั้นเม่ือพื้นผิวโลกถูกถือเปlนกรอบ

อ3างอิงที่สำคัญที่สุดของแผนที่สมัยใหม. ในศตวรรษที่ 16 ก็มีการพัฒนาพิกัดเส3นรุ3ง-แวงท่ี

ครอบคลุมโลกท้ังใบข้ึนมาใช3เปlนฐานอ3างอิงในการคำนวณวัดระยะ นับแต.น้ันมาโลกใบน้ีก็

ทำให3คนรุ.นแล3วรุ.นเล.าหลงใหลใฝ�หาดินแดนที่ยังมิได3ถูกค3นพบ เพื่อเติมตารางสี่เหลี่ยม

ว.างๆที่คาดคำนวณได3ด3วยคณิตศาสตร7นั้นให3เต็ม แผนที่สมัยใหม.สามารถทำนายได3ว.ามี

บางสิ่งบางอย.างอยู. ณ พิกัดหนึ่ง “ตรงนั้น” แน.ๆ ผู 3ที ่ศรัทธาในแผนที่สมัยใหม.ก็จะ 

“ค3นพบ” ข3อเท็จและความรู3ในเวลาต.อมา เพราะฉะนั้น ในเมื่อแผนที่ในศตวรรษที่ 19 

บอกไว3แล3วว.ามีชาติดำรงอยู.บนผิวโลก แล3วชาติจะไม.ถูกค3นพบได3อย.างไรกัน 
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กล.าวโดยสรุปก็คือ แผนที่คือรหัสชุดหนึ่งที่ใช3กับเทศะวัตถุในภูมิศาสตร7สมัยใหม. 

ในฐานะที่เปlนสัญญะ แผนที่ถอดแปรเทศะวัตถุให3กลายเปlนระบบสัญญะชุดใหม.ด3วยการ

ทำให3วัตถุกลายเปlนนามธรรม แผนท่ีใส.รหัสให3กับพ้ืนท่ีซึ่งสามารถถูกถอดรหัสออกมาเปlน

ความรู3เกี่ยวกับพื้นที่จริง แผนที่เปlนผลผลิตของวิธีการทางวิทยาศาสตร7พอๆ กับที่เปlน

ผลผลิตของสถาบันสังคมยุคสมัยใหม. 

แผนท่ีท่ีเราพิจารณาตรงน้ีแตกต.างอย.างส้ินเชิงกับแผนท่ีก.อนภูมิศาสตร7สมัยใหม. 

ความแตกต.างนี้มิได3เปlนเพียงเรื่องของเทคนิควิธีการเท.านั้น แต.เกิดจากความรู3และมโน

ภาพต.างชนิดด3วย ตัวอย.างเช.นมโนภาพพื้นถิ่น พื้นที่มักถูกนิยามด3วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือศา

สนภาวะบางอย.าง นี่เปlนคุณสมบัติเนื้อแท3ของเทศะหรือกล.าวอีกอย.างก็คือ คุณสมบัติเชิง

ศาสนาข.มกายภาพหรือคุณสมบัติทางวัตถุของเทศะ/พื้นที่ให3อยู.ใต3อำนาจของมัน ทำให3

คุณสมบัติทางวัตถุขึ้นต.อหรือเปlนการแสดงออกของคุณค.าทางศาสนา ในทางตรงกันข3าม 

ภูมิศาสตร7สมัยใหม.เปlนแขนงของความรู3ท่ีจำกัดตัวอยู.กับการศึกษากายภาพของโลก พ้ืนท่ี

บนแผนที่สมัยใหม.หรือพื้นที่ที่มนุษย7อาศัยอยู.นั้นเปlนรูปธรรมและเปlนโลกิยะ ไม.เกี่ยวกับ

ศาสนา ฉะนั้น แผนที่ก.อนสมัยใหม.จึงไม.สนใจต.อความถูกต3องแม.นยำในเรื่องการวัด และ

ไม.ต3องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร7เชิงประจักษ7 แผนที่เพียงแต.ฉายข3อเท็จจริงหรือสัจ

ธรรมซึ่งรับรู3กันอยู.แล3วออกมาเปlนภาพ ไม.ว.าจะเปlนเรื่องของจักรวาลวิทยา คำสอนทาง

ศาสนา หรือเส3นทางการเดินทาง ในทางกลับกัน แผนที่สมัยใหม.ปฏิเสธการศึกษาโลก

โลกิยะในเชิงศักดิ์สิทธ7และจินตนาการ แต.ได3สร3างวิธีการใหม.ในการรับรู3เทศะขึ้นมา และ

นำเสนอวิธีคิดต.อเทศะชุดใหม.ที่ปฏิเสธจินตนาการ “ที่ไม.เปlนจริง” และจะยอมให3เฉพาะ

เทศะท่ีเปlนจริงเท.าน้ันดำรงอยู.หลังการถอดรหัสแผนท่ี 

ในแผนที่ก.อนสมัยใหม.ไม.มีการคำนึงว.าพื้นที่หน.วยที่นำเสนออยู.นั้นเปlนเพียง

ส.วนย.อยส.วนหนึ่งของมวลเทศะใหญ.โตที่เปlนเอกภาพเดียว ไม.มีการระบุตำแหน.งแห.งท่ี

ของพ้ืนท่ีหน.วยน้ันๆบนพ้ืนผิวโลก แต.การวาดแผนท่ีสมัยใหม.ของประเทศหน่ึงๆ ย.อมมีนัย

ว.าพื้นที่หน.วยนั้นเปlนส.วนหนึ่งของโลกทั้งใบ ความสำคัญของการอ3างอิงถึงโลกกายภาพ

ทั้งใบสร3างความแตกต.างจากแผนที่ก.อนสมัยใหม.เพ่ิมขึ้นมา อีกประการหนึ่ง ซึ่งอาจจะ

เปlนประการที่สำคัญที่สุด กล.าวคือ แผนที่ก.อนสมัยใหม.เปlนเพียงภาพประกอบเรื่องเล.า

อีกแบบหนึ่ง ไม.ว.าจะเปlนเรื่องเล.าทางศาสนาหรือเรื่องเล.าเส3นทางการเดินก็แล3วแต. บาง

ฉบับอาจมิได3สื่อถึงพื้นที่จริงใดๆเลย ดังนั้นแผนที่ก.อนสมัยใหม.จึงเปlนสิ่งที่มีก็ได3 ไม.มีก็ไม.

เปlนไร ในทางตรงข3าม ด3วยเหตุที่เทศะซึ่งแผนที่ประเทศสมัยใหม.ต3องการสื่อถึงกลับไม.มี

ใครเคยสัมผัสรับรู3พื ้นที่จริงทั้งหมดโดยตรง และเปlนไปไม.ได3ที ่จะเปlนเช.นนั้น แผนท่ี

สมัยใหม.จึงเปlนส่ือท่ีเราขาดไม.ได3เพ่ือรับรู3และคิดเก่ียวกับเทศะขนาดมหึมาท้ังหมดให3ได3 น่ี

คือภารกิจซ่ึงแผนท่ีก.อนสมัยใหม.ไม.เคยทำ 
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นอกจากนี้ในฐานะที่เปlนส.วนหนึ่งของโลก แผนที่ของประเทศหนึ่งๆต3องระบุชัด

ว.าอยู.บนพ้ืนโลก วิธีการช้ีข3อน้ีให3ชัดจึงขาดไม.ได3อีกเช.นกัน วิธีการท้ังหลายต3องบอกให3รู3ว.า

แต.ละส.วนของโลก ประเทศ และแผนท่ีของประเทศสามารถต.อกันเข3าจนกลายเปlนโลกท้ัง

ใบได3โดยปะติดปะต.อเส3นเขตแดนไปเรื่อย เส3นเขตแดนจึงมีความสำคัญมากสำหรับแผนท่ี

ของประเทศ เพราะแผนท่ีของประเทศไม.สามารถมีตัวตนอยู.ได3หากปราศจากเส3นเขตแดน 

เราอาจจินตนาการถึงชาติได3โดยไม.มีคำหรือสัญลักษณ7ใดๆ หรือสีสันบนแผนที่ แต.เรา

จินตนาการถึงชาติไม.ได3ถ3าหากเส3นเขตแดนอันเปlนสัญลักษณ7ที่ทำให3แผนที่ของชาติเปlน

รูปร.างขึ้นมานั้นถูกลบทิ้งไป เส3นเขตแดนจึงเปlนสิ่งที่ขาดไม.ได3ต.อการดำรงอยู.ของแผนท่ี

ประเทศชาติ กล.าวอีกอย.างหนึ่งคือ แผนที่ประเทศชาติกำหนดให3ต3องมีเส3นเขตแดนดำรง

อยู. หากคิดตามตรรกะ หมายความว.าเส3นเขตแดนน.าจะต3องมีอยู. ก.อน ที่จะเกิดแผนท่ี 

เพราะตัวสื่อทำหน3าที่เพียงแค.บันทึกและอ3างถึงความจริงที่ดำรงอยู.แล3ว แต.ในกรณีน้ี

ความเปlนจริงกลับตาลป�ตรกับตรรกะดังกล.าว เพราะมโนภาพของชาติตามภูมิศาสตร7

สมัยใหม.บงการให3เกิดความจำเปlนต3องมีเส3นเขตแดนที่ชัดเจน แผนที่จึงมิได3เปlนเพียงตัว

ส่ือ แต.เปlนผู3สร3างความเปlนจริงข้ึนมาตามต3องการได3ด3วย 6   

จะเห็นได<วGา แผนท่ีในฐานะเคร่ืองมือในการทำความเข<าใจโลกผGานการสร<างภาพแทนของ

มนุษย1ไมGได<เปOนเพียงส่ิงสมมติท่ีไร<ซ่ึงผลกระทบ แตGการทำงานของมันได<กGอรGางและครอบงำกระบวน

ทัศน1ในการมองโลกของผู<คนอยGางทรงพลังผGานกติกาและข<อตกลงรGวมกัน ซ่ึงอาจกลGาวได<วGาแผGนดิน

ของรัฐ-ชาติสมัยใหมGท้ังหมด ล<วนเกิดจากปฏิบัติการของภาพแทนบนแผนท่ีสมัยใหมG จากภาพแทน

สมมติบนกระดาษสูGการสถาปนาความหมายของพ้ืนท่ีรูปแบบใหมGบนโลกจริงท่ีปรากฏ แตGเดิมมโน

ภาพพ้ืนถ่ินในภาพแทนก็จะมีความแตกตGางไปตามแตGละวาทกรรมของพ้ืนท่ีน้ันๆ แตGแผนท่ีสมัยใหมGได<

เปล่ียนความรู<ความเข<าใจท่ีผู<คนมีตGอโลกให<มาอยูGในการรับรู<เดียวกันท้ังหมด 

  

รัฐ-ชาติ ในฐานะโลกเพียงรูปแบบเดียวท่ีเรารู�จัก 

เมื่อกลGาวถึงแผนที่สมัยใหมG ยGอมต<องกลGาวถึงการเกิดขึ้นของ “รัฐ-ชาติ” ด<วย ทั้งสองสิ่งน้ี

ล<วนเปOนผลผลิตที่สำคัญของสภาวะสมัยใหมG (modernity) ซึ่งมีผลตGอการสถาปนาการรับรู<พื้นที่ และ

เขตแดนแบบใหมGแกGผู<คนที่ดำรงอยูG และสัมพันธ1กับโลกไมGทางใดก็ทางหนึ่ง โดยการรับรู<พื้นที่ในกรอบ

 
6 ธงชัย วินิจจะกูล, กำเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร4ภูมิกายาของชาติ (Siam Mapped: A 

History of The Geo-Body of a Nation), (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ,คบไฟ ร�วมกับ สำนักพิมพ,อ�าน, 2556), 

75-78. 
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คิดแบบรัฐ-ชาติ ยังคงเปOนจินตภาพที่ทรงพลังแกGผู<คนบนโลกนี้จวบจนปhจจุบันนี้ และอาจเปOนจินต

ภาพเพียงรูปแบบเดียวท่ีผู<คนในปhจจุบันจะสามารถทำความเข<าใจโลกท่ีพวกเขาดำรงอยูGได<  

คำว.า ชาติ/ชาตะ เปlนคำภาษาสันสกฤตหมายถึงการนำออกมาให3ดำรงอยู.โดย

แสดงผ.านการเกิด สภาวะของสรรพสิ่งที่มีคุณลักษณะอะไรบางอย.างร.วมกัน ในทางสังคม

นั้นชาติยังสามารถแสดงสถานะทางวรรณะที่มาจากการเกิด การเกิดจากอะไรจึงเปlนส่ิง

สำคัญ การเกิดจากอะไรไม.ใช.สิ่งที่เกิดมาแต.เพียงอย.างเดียว แต.ยังเชื่อมโยงกับต3นกำเนิด 

ในขณะที่คำว.า “nation” ก็มีรากศัพท7ที่มีความหมายที่แสดงถึงการเกิด เช.น “nacion” 

แต.ในศตวรรษที่ 12 “nacion” ยังแสดงถึงตำแหน.ง ญาติ แผ.นดิน (country) บ3านเกิด

เมืองนอน ในขณะที่รากละตินของ “nacion” อย.าง “nationem” ที่มาจาก “natio” 

นั้นก็หมายถึงการเกิด จุดเริ่มต3น สายพันธุ7 (breed) เชื้อชาติของกลุ.มคนไปจนถึงชนเผ.า 

(tribe) โดยความหมายทั้งหมดครอบคลุมเรื่องการเกิด คำอย.าง “natio” ก็ยังมีรากศัพท7

ร.วมกันกลับไปสู.ภาษา Proto-Indo-European คำว.า “gene” ที่หมายถึงการให3กำเนิด

ซึ่งแสดงถึงสายสัมพันธ7เชิงชีววิทยาด3วย คำอย.าง “natio” จึงพร3อมเสมอที่จะแสดง

สภาวะทางชีววิทยาตามกรอบคิดของสังคมโบราณ  

ในสภาวะสมัยใหม. (modernity) สถานะของ “nation” เองนั้นไม.ได3อยู.อย.าง

โดดเดี่ยวอีกต.อไป ทั้งน้ี “nation” ยังไปเชื่อมโยงกับ “state” จนทำให3เกิดสายสัมพันธ7

ของรัฐแบบใหม.เกิดขึ้นภายใต3นาม “nation-state” คำว.า “state” อันหมายถึงองค7กร

ทางการเมืองยังเชื ่อมโยงกับคำว.า “state” ที่แสดงถึงสถานะของมนุษย7ที ่มีระดับ มี

ตำแหน.งที่ยืนมั่นคงหรือ “sta” เกี่ยวโยงกับรากศัพท7ฝรั่งเศสโบราณ “estat” ที่ยังเปlน

รากศัพท7ของคำว.า “estate” แสดงตำแหน.งโดยเฉพาะตำแหน.งของระบบอภิสิทธิ์ชน 

(aristocracy) สถานะของ “state” จ ึงไม .ได 3บ .งบอกถึงความเป lนคนชั ้นต ่ำหรือ 

“people” ที่มาจากรากศัพท7ละตินคำว.า “populus” ความหมายดั้งเดิมของอังกฤษ

และฝรั่งเศสหมายถึงคนธรรมดาหรือฝูงชนคนธรรมดา โดยคนธรรมดาๆก็แสดงสถานะ

ของความเปlนคนที่ไม.มีฐานะหรือเปlนเพียงคนชนชั้นล.างที่มีฐานะยากจน ความแตกต.าง

ระหว.าง “populus” กับ “state” จึงเปlนความแตกต.างทางชนช้ัน 

ถึงแม3ว.าจะมีความแตกต.างทางชนชั ้น สายสัมพันธ7ของคำนามสองคำท่ีมี

ความหมายแตกต.างกันอย.างมากกลับถูกผนวกเข3ามาอยู.ด3วยกัน เพียงแต.การอยู.ด3วยกันน้ี

ไม.ได3แนบแน.นเปlนอันหนึ ่งอันเดียวกันตามแบบที่จินตนาการเอาไว3 อย.างน3อยๆใน

ภาษาอังกฤษ การอยู.ด3วยกันของ “nation” และ “state” ก็ต3องการเครื่องหมาย “-” 

ระหว.างคำนามสองคำน้ี คำนามสองคำน้ียังไม.ได3เปlนเน้ือเดียวกัน แต.ก็มักจะถูกปฏิบัติราว

กับเปlนเนื้อเดียวกันเพราะแค.อยู.เคียงข3างกัน คำนามสองคำนี้แสดงสถานะแห.งความเปlน

ภราดรภาพจนทำให3ดูราวกับว.าสายสัมพันธ7ทางอำนาจดับสูญ ความแตกต.างหมดไป ท้ังน้ี
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กระบวนการของ “nation” และ “state” ทำให3ทุกๆคนมาจากรากเหง3าเดียวกันหรือมี

อะไรร.วมกันจนกลายเปlนพวกเดียวกัน ดังนั้นความแตกต.างทางชนชั้นและอะไรอื่นๆจะ

สูญสิ้น ชนชั้นต่ำและชนชั้นสูงจึงไม.ได3แตกต.างกันภายใต3ความเปlน “nation-state” 

ดังน้ันจะมี “ชาตะ” แบบไหนไม.สำคัญ 7 

ในทัศนะของ Anthony D. Smith 8 นักวิชาการด<านชาตินิยม เห็นวGาจากจุดยืนทางสังคม

วิทยา เราจะต<องเริ่มสืบค<นไปยังสภาพเงื่อนไขตGางๆที่เสริมการปรากฏขึ้นของการกGอรูปทางสังคม

ตGางๆ โดยกระบวนการของการกGอรูปของชาติ จำเปOนต<องมีคุณลักษณะรGวมอยGางน<อย 5 ประการ  

1. มีช่ือเฉพาะกลุGม 

2. มีตำนานและความทรงจำตGางๆเก่ียวกับประวัติศาสตร1ของชุมชน 

3. มีวัฒนธรรมสาธารณะรGวมกัน 

4. มีกฎหมายและจารีตประเพณีรGวมกัน 

5. มีเขตแดนแหGงประวัติศาสตร1หรือแผGนดินเกิด 9 

อยGางไรก็ตามขอบเขตการศึกษาของศิลปนิพนธ1ชุดนี้ แม<จะมีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับปรัชญา

การเมืองเรื่องรัฐ-ชาติ แตGแกGนแกนหลักของเนื้อหาสาระคือการศึกษาเรื่อง “การรับรู<พื้นท่ี” ผู<เขียนจึง

ขอกลGาวถึงเฉพาะเนื้อหาในสGวนของพื้นที่พรมแดนของรัฐ-ชาติ ที่มีสัมพันธ1กับภาพแทนของเส<น

พรมแดนบนแผนท่ีสมัยใหมG  

ความผูกพันกับดินแดนบางรูปแบบอาจมีลักษณะเปlนสากล แต.ความผูกพันทาง

อารมณ7ที่ใส.ผสมความเปlนอุดมการณ7ของแผ.นดินเกิดแห.งบรรพบุรุษเข3าไปด3วย ถือเปlน

ลักษณะเฉพาะของบางยุคสมัยและเงื ่อนไขบางแบบเท.านั้น สายสัมพันธ7ดังกล.าวถูก

พิจารณาโดยนักชาตินิยม ว.าเปlนทั้งองค7ประกอบสำคัญของนิยามมโนทัศน7ชาติและยัง

เปlนคุณธรรมสูงสุดของกลุ.มด3วย สำหรับนักชาตินิยม ชาติถือเปlนรูปแบบของชุมชนทาง

พื้นที่ (spatial communities) ที่มีความพิเศษสามารถย3อนรอยกลับไปหาจุดกำเนิดหรือ 

“ราก” ของตนเองซึ่งอยู.ในภูมิทัศน7ของบรรพบุรุษที่เฉพาะเจาะจงได3 เหนือส่ิงอื่นใด 

 
 7 ธเนศ วงศ,ยานนาวา และคนอื่นๆ, When is a nation ? เมื่อใดจึงเปkนชาติ ?, พิพัฒน, พสุธารชาติ, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ, illumination editions, 2562), 18-22. 

 8 Anthony D. Smith ศาสตราจารย,กิตติคุณด^านชาตินิยม และชาติพันธุ, แผนกการปกครองที่ London 

School of Economics and Political Science (LSE.) มหาวิทยาลัยลอนดอน เขาเคยเปwนผู^ก�อตั้งและเปwนหัวหน^า

บรรณาธิการของวารสารชาติและชาตินิยม (journal Nation and Nationalism) เคยเปwนประธานของสมาคมเพื่อ

การศึกษาชาติพันธุ,และชาตินิยม (ASEN) ที่ LSE เขาเสียชีวิตในป� ค.ศ. 2016 
9 เรื่องเดียวกัน, 179. 
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อุดมการณ7ชาตินิยมเปlนท้ังการต.อสู3เพ่ือควบคุมแผ.นดินเกิดให3อยู.ในนามของชาติ และเปlน

การแสดงออกถึงความผูกพันอันลึกซึ้งต.อรากบรรพบุรุษเหล.านั้น ด3วยเหตุนี้ ชาติจึงเปlน

ชุมชนท่ีครอบครองแผ.นดินเกิดของตนเอง และเปlนส.วนหน่ึงในภูมิทัศน7ของบรรพบุรุษ 

ในยุคสมัยใหม. แผ.นดินเกิดเปlนสิ่งที่ถูกทำให3เปlนรูปธรรมมากขึ้น โดยกลายเปlน

ดินแดนของชาติท่ีเปlนป�กแผ.น เปlนเอกภาพและได3รับการยอมรับ โดยมีอุดมคติของ “เส3น

เขตแดนทางธรรมชาติ” เปlนสัญลักษณ7 แน.นอนว.าในทางปฏิบัติน้ันมีหลายชาติท่ีเบ่ียงเบน

ออกจากอุดมคติดังกล.าว เพราะเส3นเขตแดนของชาติเหล.านั้นมักเปlนผลลัพธ7มาจากความ

ขัดแย3งและสนธิสัญญา และบางครั้งประชากรของชาติเหล.านั้นก็แบ.งแยกและอยู.กันอย.าง

กระจัดกระจายเช.นในกรณีของชาวเยอรมันกับชาวปากีสถานในอดีต และชาวปาเลสไตน7

กับชาวอาร7เมเนียในป�จจุบัน อย.างไรก็ตาม อุดมคติเรื่องหนึ่งชาติ หนึ่งรัฐ หนึ่งดินแดนน้ัน 

ยังคงเปlนหลักการสำคัญของชุมชนระหว.างประเทศ แม3ว.าที่จริงแล3วหลายๆแห.งจะมีรัฐท่ี

มีหลากหลายชาติพันธุ7 (polyethnic) และมีไม.ก่ีรัฐเท.าน้ันท่ีมีดินแดนเปlนป�กแผ.น 

แต.อุดมการณ7ชาตินิยมยังก.อให3เกิดผลลัพธ7ที่สำคัญไม.แพ3กัน นั่นคือการถักทอ

สายสัมพันธ7ระหว.างภูมิทัศน7กับความเปlนชาติเข3าด3วยกันอยู .ภายใน ส.วนหนึ ่งแล3ว 

ปรากฏการณ7นี้เปlนผลลัพธ7มาจากอิทธิพลของลัทธิโรแมนติก (romanticism) ที่มาพร3อม

กับการเชิดชูธรรมชาติและความเชื่อที่แพร.หลายว.าผู3คนและสภาพแวดล3อมทางธรรมชาติ

ล3วนส.งผลกระทบต.อกันและกัน ดังนั้น คนที่ยึดมั่นในอุดมการณ7แบบนี้จึงเชื่อมั่นในพลัง

การเยียวยาและชำระล3างของภูมิทัศน7และดินแดนแบบชนบท นักโรแมนติกได3แปรสภาพ

ดินแดนให3กลายเปlนภูมิทัศน7และเปลี่ยนภูมิประเทศให3กลายเปlนดินแดนแบบชนบท ซ่ึง

เปlนพื้นที่แห.งดนตรีและกวี เปlนช.องทางการแสดงออกถึงความเปlนตัวตนของป�จเจกและ

กลุ.มคน กระบวนการที่เกื้อหนุนให3เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพดินแดนไปสู.ภูมิทัศน7ทาง

ชาติพันธุ7 (ethnoscape) ประกอบไปด3วยสองอย.าง ด3านหน่ึงคือการแปลงสภาพชุมชนให3

กลายเปlนปรากฏการณ7ทางธรรมชาติ ที่ซึ่งชาติพันธุ7กลายเปlนแก.นองค7ประกอบสำคัญ

และดูเหมือนเปlน “ปรากฏการณ7ทางธรรมชาติ” ที ่เกิดขึ ้นจากสภาพแวดล3อมทาง

ประวัติศาสตร7 ในอีกแง.หนึ ่ง คือการเปลี ่ยนสภาพดินแดนให3เปlนปรากฏการณ7ทาง

ประวัติศาสตร7ที่ซึ่งสภาพแวดล3อม และสภาพภูมิประเทศของชุมชนกลายเปlนส.วนหน่ึง

ของประวัติศาสตร7ชุมชน กล.าวคือ เปlนสังเวียนแห.งการขูดรีดวีรชนและเปlนหลักฐาน

ประจักษ7พยานแห.งจุดพลิกผันของประวัติศาสตร7ชุมชน 

กระบวนการเชิงสัญลักษณ7เหล.านี ้สามารถพบได3ตั ้งแต.ก.อนการเกิดขึ ้นของ

อุดมการณ7ชาตินิยมด3วยซ้ำ แนวคิดท่ีว.าบางชุมชนถูกกำหนดโดยสภาพแวดล3อมของแต.ละ

แห.งนั้นสามารถพบได3ในบทกวีของโรมันโบราณ เช.น บทกวีของฮอเรซ และเวอร7จิล รวม

ไปถึงตัวบทต.างๆจากฮอลแลนด7และอังกฤษในช.วงท3ายของยุคกลาง ในทางกลับกัน 
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แนวคิดเกี ่ยวกับดินแดนแห.งประวัติศาสตร7ที ่มองแผ.นดินเกิดในฐานะส.วนขยายหรือ

กระทั่งเปlนผลผลิตของประวัติศาสตร7 ชุมชนเปlนสิ่งที่สามารถพบได3ในความเชื่อเรื่อง

ดินแดนแห.งพันธสัญญาของชาวคานาอัน (Canaan) โบราณ ตลอดจนภูมิทัศน7แห.ง

ประวัติศาสตร7บริเวณเทือกเขาแอลป�ของสวิตเซอร7แลนด7 ทั้งหมดนี้คือตัวอย.างของ “การ

ตีกรอบความทรงจำด3วยเขตแดน” (territorialisation of memory) ซ่ึงเปlนกระบวนการ

ท่ีความทรงจำของชุมชนถูกจัดวางลงบนพ้ืนท่ีแห.งประวัติศาสตร7 และกลายเปlนส่ิงท่ีนิยาม

ดินแดนแห.งบรรพบุรุษของชาติ หรือชุมชนทางชาติพันธุ7 ในกรณีเหล.านี้ เราสามารถย3อน

ดูความทรงจำที่ถูกตีกรอบด3วยเขตแดนได3เรื่อยมา จนถึงช.วงที่ความทรงจำเหล.านี้ได3รับ

การประมวลให3เข3ากับอุดมการณ7ชาตินิยมสมัยใหม. 10 

 คำวGา “ชาติ” และคำวGา “nation” ล<วนมีรากศัพท1ท่ีให<ความหมายเก่ียวกับการเกิดรGวมกัน 

รัฐ-ชาติ ในฐานะสถาบันทางการเมืองท่ีทรงพลังท่ีสุดในโลกปhจจุบันได<ผสานอุดมการณ1ทางการเมือง

เข<ากับแผGนดินท่ีผู<คนดำรงอยูG ผGานกรอบคิดเร่ืองแผGนดินเกิด ส่ิงน้ีเก่ียวข<องกับวิถีของลัทธิโรแมนติกใน

ศตวรรษท่ี 18 ท่ีโหยหาธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ ทำให<วิถีชีวิตของผู<คนท่ีบริสุทธ1บรรจบกับโลกธรรมชาติ 

และทึกทักไปเองวGาการเกิดข้ึนของระบอบการเมืองท่ีถูกท่ีควรเปOนเร่ืองธรรมชาติเชGนกัน กลGาวให<

เฉพาะเจาะจงไปกวGาน้ันคือ การเกิดข้ึนของรัฐเปOนเร่ืองธรรมชาติไมGได<มีผู<ใดสร<างข้ึน ส่ิงน้ีได<สร<าง

ความชอบธรรมให<แกGการดำรงอยูGของรัฐ แตGความจริงหาได<เปOนเชGนน้ันไมG ท้ังน้ีผู<เขียนต้ังข<อสังเกตวGา

การเกิดข้ึนของรัฐ-ชาติสมัยใหมGยังเปOนสาเหตุสำคัญของการเปOนท่ีนิยมของผลงานจิตรกรรมทิวทัศน1 

(landscap painting) ซ่ึงแตGเดิมทิวทัศน1ทำหน<าท่ีเปOนเพียงพ้ืนหลัง (background) ให<กับผลงานศิลปะ

อ่ืนๆ ตGอมาได<สถาปนาตัวมันเองข้ึนมาจนกลายเปOนองค1ประธาน (Subject) ของเน้ือหาได< ภูมิทัศน1ใน

ภาพจิตรกรรมทิวทัศน1จึงไมGได<เปOนเพียงพ้ืนท่ีวGางเปลGาท่ีไร<ความหมาย แตGส่ิงท่ีดำรงอยูGเบ้ืองหลังคือ

อุดมการณ1ณ1ทางการเมืองท่ีแฝงฝhงลงลึกไปในแผGนดิน อันจะกลGาวถึงตGอไปในสGวนของการศึกษา

ผลงานศิลปกรรม 

 

อาณาเขต เส�นเขตแดน และพรมแดนจินตกรรม 

ในหนังสือ Limology ชายแดนศึกษา กับ เขต-ขันธ1วิทยาของพื้นที่ใน/ระหวGาง ของอ.จักร

กริช สังขมณี ได<กลGาววGา คำวGา “พรมแดน” (frontier) นั้นมีความหมายในเชิงการกลGาวถึงพื้นที่อยGาง

กว<างๆที ่ม ีอาณาบริเวณประชิดและขยายออกจากเส<นเขตแดน ในขณะที ่คำวGา “เขตแดน” 

(boundary) เปOนการอ<างอิงที่แคบที่สุด โดยหมายถึงเฉพาะเส<นที่แบGงกั้นอาณาเขตเทGานั้น นอกจากน้ี

 
10 ธเนศ วงศ,ยานนาวา และคนอื่นๆ, When is a nation ? เมื่อใดจึงเปkนชาติ ?, พิพัฒน, พสุธารชาติ, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ, illumination editions, 2562), 193-195. 
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คำวGา “พรมแดน” เองยังอาจหมายถึง อาณาบริเวณ ‘วGางเปลGา’ ที่อยูGระหวGางพื้นที่อำนาจกฎหมาย

ของสองหนGวยการเมืองในสังคมยุคกลาง หรืออาจเปOนพื้นที่ที่มีลักษณะการขยับขยายเข<าออกได< ไมGมี

ขอบเขตท่ีตายตัว ซ่ึงในท่ีน้ีมีนัยถึงการบุกเบิกเข<าไปของผู<คนหรืออำนาจทางการเมืองได< 11 

แนวคิดของการมีเส3นเขตแดนและอาณาบริเวณที่ตายตัวโดยเฉพาะเขตแดนของ

รัฐ-ชาติสมัยใหม.ได3รับการพัฒนาขึ้นในยุโรปและส.งผ.านมายังอาณาบริเวณของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต3ในเวลาต.อมา การสำรวจเชิงพื้นที่และการขีดเส3นเขตแดนลงบน

แผนที่ซึ่งทำหน3าที่ในการแบ.งแยกพื้นที่ และอำนาจของรัฐสมัยใหม.นั้นสามารถสืบย3อนไป

ยังต3นกำเนิดของมันในช.วงคริสต7ศตวรรษที่ 17 ก.อนหน3านั้น ทั้งในยุโรปและเอเชียเอง

พื้นที่ที่เรียกขานกันอย.างหลวมๆว.า “พรมแดน” ระหว.างบรรดาจักรวรรดิ อาณาจักร 

นครรัฐ และกลุ.มชาติพันธุ7น้ันเปlนไปในลักษณะท่ีง.ายต.อการปรับเปล่ียน ไม.สถิตถาวร และ

บ.อยครั ้งก ็ม ีล ักษณะคลุมเครือปราศจากความชัดเจน อย.างไรก็ตาม นับตั ้งแต.

คริสต7ศตวรรษที่ 16 เปlนต3นมา กษัตริย7ในยุโรปเริ่มพยายามรวบรวมอำนาจเข3ามาไว3ท่ี

ศูนย7กลาง พร3อมๆกับการลดทอนอำนาจของเหล.าบรรดาขุนนางผู3ถือครองที่ดินและเหล.า

บรรดาอำนาจอ่ืนๆท่ีอาจจะกลายมาเปlนปฏิป�กษ7ได3 เช.น ผู3ปกครองหัวเมืองและศาสนจักร 

ในช.วงราวๆ 200 ปc ระหว.างปc ค.ศ. 1600-1800 ยุโรปได3เปล่ียนแปลงจากสภาวะของการ

เปlนพื้นที่ไร3เส3นเขตแดนที่ตายตัว มาสู.ระบบของการขีดแบ.งพื้นที่ออกจากกันอย.างชัดเจน

และมีศูนย7กลางของอำนาจในการจัดการดูแลพื้นที่ที่มีลักษณะรวมศูนย7เปlนอย.างมาก 

ประเด็นสำคัญของการเกิดขึ้นของรัฐยุโรปในรูปแบบใหม.ก็คือ การที่รัฐมีอาณาบริเวณท่ี

ชัดเจนตายตัว มีรัฏฐาธิป�ตย7ที่ทำหน3าท่ีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดการกิจการภายใน

อาณาบริเวณดังกล.าว  รวมไปถึงการระบุตัวตนและการสร3างความภักดีของพลเมืองใน

อาณาบริเวณที่ขึ้นตรงต.อองค7รัฏฐาธิป�ตย7ดังกล.าวนั่นเอง  การรวมศูนย7อำนาจในการ

จัดการอาณาบริเวณที่ขีดแบ.งอย.างชัดเจนนี้ เปlนจุดเริ่มต3นของการสถาปนาแนวคิดของ

การจัดการพ้ืนท่ีเชิงการเมืองโดยรัฐ อย.างในป�จจุบัน 12 

เมื่อรัฐ-ชาติสมัยใหม.ถือกำเนิดขึ้น เหตุผลสำคัญอันดับแรกๆที่ทำให3รัฐมองว.า

ชายแดนเปlนพื้นที่ที่มีความสำคัญและรัฐจำเปlนต3องเข3าไปควบคุม คือประเด็นว.าด3วย

ความมั่นคงของชาติ เพราะชายแดนเปlนสิ่งบ.งบอกถึงอาณาเขตของชาติ ความสามารถใน

การบ.งบอกอาณาเขตได3แน.นอนทำให3รัฐรู3ว.าอำนาจของตนมีอาณาเขตกว3างใหญ.เพียงใด

และส.งผลต.อการกระทำใดๆของรัฐที่จะไม.ถูกแทรกแซงจากภายนอก ด3วยการที่เส3นเขต

 
 11 จักรกริช สังขมณี, Limology ชายแดนศึกษา กับ เขต-ขันธ4วิทยาของพื้นที่ใน/ระหว"าง, (กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพ,ศยาม, 2561), 15. 
12 เรื่องเดียวกัน, 86-87. 
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แดนเปlนเหมือนหมุดหมายของการป}องกันรัฐจากการถูกแทรกแซง ชายแดนจึงมักถูก

เช่ือมโยงเข3ากับเร่ืองความม่ันคงของรัฐและของคนในชาติอยู.เสมอ 13  

รัฐ-ชาติไมGอาจคงอยูGหรือแสดงความมีตัวตนได< หากไมGมีการกำหนดเขตแดนท่ี

ชัดเจน และการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนเปOนหนึ่งในเครื่องทางการเมืองที่จะควบคุม

พลเมืองที่อยูGในเขตแดนของตนได< ความพยายามในการสร<างอาณาเขตของหนGวย

สังคมการเมืองจึงมีให<เห็นมาตั้งแตGอดีต การสร<างอาณาเขตและการแสดงความเปOน

เจ<าของอาณาบริเวณมีให<เห็นในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตGการใช<สิ ่งที ่สามารถ

มองเห็นได<เปOนรูปธรรมเปOนหลักในการกำหนดอาณาบริเวณ ไปจนถึงเชิงสัญลักษณ1

ของการสร<างความเปOนป¯กแผGนและบูรณภาพ ท้ังนี้ รัฐหรือองค1อธิปhตย1มักเปOนผู<นำ

สำคัญในการเลือกวGาจะใช<วิธีการใดกำหนดและควบคุมชายแดน และจะสร<าง

คำอธิบายเก่ียวกับการแยกแยะคนในและคนนอกรัฐออกจากกันได<อยGางไร 

เครื่องมือดังเดิมที่รัฐใช<ในการควบคุมพื้นที่ชายแดน คือ การวาดภาพเชิงกายภาพท่ี

แสดงถึงอาณาเขตของชาติผGานการเขียนแผนที่นั ่นเอง วิธีการนี ้ถือวGาเปOนการ

กำหนดเขตแดนและอ<างอำนาจการจัดการตนเองของรัฐเหนือเขตแดนดังกลGาว 

แรกเริ่มอาจเปOนการยึดโยงกับปhจจัยทางภูมิศาสตร1 เชGน แนวเทือกเขา สันปhนน้ำ แตG

ตGอมา ด<วยความก<าวหน<าทางวิศวกรรมและความสามารถของมนุษย1จึงเกิดมีการ

สร<าง ‘กำแพง’ ก้ันชายแดน กำแพงสามารถส่ือถึงความหมายหลายอยGาง เชGน ความ

มั่นคง การแบGงแยก สิ่งกั้นภัยคุกคาม อุปสรรค ความหมายเหลGานี้มีผลตGอการรับรู<

ของคนไปในทิศทางที่แตกตGางกัน เดิมทีกำแพงใช<แบGงแยกระหวGางรัฐอาจเปOน

กำแพงที่สร<างจากอิฐ หิน ดิน ทราย ตGอมาจึงวิวัฒนาการมาเปOนกำแพงที่อยูGในรูป

ของถนนที่มีรั้วลวดหนาม ซึ่งกำแพงนั้นนอกจากจะสร<างความรู<สึกของการเปOนตัว

กั้นกลางระหวGางรัฐที่จับต<องได<ชัดเจนแล<ว ยังมีหน<าที่เปOนเหมือนประตูที่เจ<าหน<าท่ี

ทางการใช<คัดกรองคนที่จะข<ามผGานแดน ทำให<การควบคุมการเคลื่อนย<ายของคนท่ี

ชายแดนเปOนไปภายใต<สายตาของรัฐอีกด<วย 14 

จากที่กลGาวมาข<างต<นแสดงให<เห็นวGา รัฐมีความพยายามที่จะควบคุมชายแดนในมิติตGางๆท่ี

แตกตGางกันไป แนวคิดที่วGารัฐจะอGอนแอลงในยุคโลกาภิวัฒน1 (Globalization) เพราะรัฐจะกลายเปOน

ตัวแสดงที่ถูกลดอำนาจลงจากกระบวนการยGนยGอของพื้นที่และเวลาและกลายเปOนโลกไร<พรมแดนน้ัน 

 
13 จักรกริช สังขมณี, Limology ชายแดนศึกษา กับ เขต-ขันธ4วิทยาของพื้นที่ใน/ระหว"าง, (กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพ,ศยาม, 2561), 91 
14 เรื่องเดียวกัน, 99-100 
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อาจไมGเปOนจริงนัก รัฐสมัยใหมGยังคงมีอำนาจในการควบคุมพื้นที่พรมแดนในมิติใหมGๆที่ข<ามพ<นพื้นท่ี

บนดิน หากพิจารณาให<ไกลกวGานั้น อาจกลGาวได<วGา การควบคุมของรัฐไมGได<จำกัดอยูGเพียงแคGชายแดน

หรืออาณาเขตทางกายภาพเทGานั้น หากแตGแทรกซึมอยูGในทุกอณูของสังคม รวมถึงความคิดหรือจินต

ภาพของผู<คนตGอการรับรู<พ้ืนท่ีในรัฐด<วย 

 

การสลายเส�นแบ9งและการลากเส�นแบ9งใหม9 

ข<อเสนอตGอปhญหาเรื่องเขตแดนที่ถูกกลGาวถึงมากในวงวิชาการรGวมสมัยคือ ความคิดเรื่องการ

สลายเส<นแบGงและการลากเส<นแบGงใหมG (deterritorialization and reterritorialization) ของ Gilles 

Deleuze กับ Felix Guattari ถือเปOนมโนทัศน1หลักที่สำคัญในการทำความเข<าใจโลกยุคปhจจุบัน และ

ชGวยเป�ดมุมมองแคบๆและด<านเดียวของโลกาภิวัฒน1ให<กับเรา  Gilles Deleuze นักปรัชญาชาว

ฝรั่งเศส กับ Félix Guattari นักจิตวิเคราะห1และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวฝรั่งเศส เสนอให<มอง

กระบวนการสลายเส<นแบGงในฐานะที่เปOนอำนาจเชิงบวก เนื่องจากการสลายเส<นแบGงทุกครั้ง จะ

นำไปสูGการลาก/สร<างเส<นแบGงใหมGขึ้นมาพร<อมๆกันเสมอ และควรเขียนคูGกันในรูปของเครื่องหมาย

คั ่นกลาง: deterritorialization/reterritorialization การสลายเส<นแบGงจึงเปOนอำนาจเชิงบวกท่ี

สมบูรณ1 เมื่อสิ่งที่เปOนไปได<ซึ่งอยูGภายนอกเคลื่อนที่ มันจะมีโอกาสและศักยภาพในการเข<ามากGอกวน

และแยกสลายองค1ประกอบของภายในที่ถูกกำกับด<วยระเบียบให<ขยับเคลื่อนออกไปจากเดิม เรียก

สภาวะน้ีวGา “การกำลังจะเกิด/การกำลังจะเปOน” (becoming) 

 “การกำลังจะเกิด/การกำลังจะเปOน” (becoming) ไมGสามารถมองในมิติ

ของเวลาแบบเส<นตรงแตGเพียงอยGางเดียวอยGาง อดีต-ปhจจุบัน-อนาคต แตGจำเปOน

จะต<องมองหรือเข<าใจสภาวการณ1ของการกำลังจะเกิด/การกำลังจะเปOนวGาคือที่รวม

ของสรรพสิ่งตGางๆมากมาย (a block of coexistence) และเปOนสิ่งที่เข<าไมGถึง/คิด

ไมGได</มองไมGเห็น (imperceptible) การกำลังจะเกิด/การกำลังจะเปOนเปOนพื้นที่ใน

ระหวGางส่ิงตGางๆ หรือพ้ืนท่ีของความก้ำก่ึง (the in-between) ท่ีหาความลงตัวไมGได< 

กำหนดไมGได< แตGเปOนพ้ืนที่ที่สลายบรรดาเส<นแบGงตGางๆที่ดำรงอยูG เปOนสิ่งที่ Deleuze 

กับ Guattari เรียกวGา “Body without organs” ซ่ึง ภูกระดาษ แปลเปOนภาษาไทย

วGา “เรือนรGางไร<องคาพยพ” 15 เนื่องจากเปOนพื้นที่ที่มีหลากหลายมิติมาประกอบกัน

อยGางเข<มข<นเปOนตัวตนขึ้นมา จึงเปOนตัวตน/รGางกายที่สามารถตGอต<านขัดขืนพลังการ

ครอบงำที่มาจากภายนอก ขณะเดียวกันก็เปOนตัวตนที่มีลักษณะลื่นไหลไมGตกอยูG

ภายใต<รหัสหรือระบบของการจัดระบบระเบียบของรัฐ หรือของระบบอำนาจและ

 
15 ภู กระดาษ, ดั่งเรือนร"างไร%องคาพยพ, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ,มติชน, 2558), 215. 
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การควบคุมอื่นๆ แตGเปOนที่ราบ (Plateau) ของการอัดแนGนของสรรพสิ่ง จึงทำให<

ตัวตนแบบนี้สามารถเชื่อมตGอกับสิ่งอื่นๆไมGตGางจากเหล็กเส<นที่ยื่นออกมานอกผนัง

คอนกรีตเพ่ือรอการตGอเติม พร<อมเปล่ียนตัวเองให<เปOนส่ิงอ่ืนได<เสมอ 

ความคิดเร่ือง Body without organ ของ Deleuze กับ Guattari ดังกลGาว 

แสดงให<เห็นถึงความปรารถนาที่จะเชื่อมตGอกับสGวนตGางๆจนกลายเปOนที่ประกอบ

รวมของสรรพสิ่ง (assemblages) มโนทัศน1เรื่องเรือนรGางไร<องคาพยพ จึงเปOนวิธีคิด

คนละแบบกับวิธีคิดที่แยกขั้วเด็ดขาดอยGางวิธีคิดแบบวิภาษวิธี (dialectics) ใน

ทฤษฏีมาร1กซิสต1 แตGเปOนวิธีคิดที่ชGวยให<เราเชื่อมตGอ ประสานกับสิ่งตGางๆเพื่อสร<างส่ิง

ใหมGขึ้นมา เปOนการผสมกลมกลืนผGานการสลายการรับรู<ตัวตนของการครอบงำ การ

ควบคุม การกดทับทับ เปOนการคิดที่อยูGนอกระบบระเบียบที่ดำรงอยูG ดังนั้นเวลาท่ี

เราฉายภาพอนาคต เราจึงไมGสามารถกระทำในลักษณะของภาพแบบฉบับที ่มี

ลักษณะเหมือนกันหมด แตGอนาคตนGาจะเปOนลักษณะของการประกอบสร<างอยGางไมG

มีที่สิ้นสุด เปOนสิ่งที่ยังไมGมาหรือมาไมGครบ คล<ายกับความคิดเรื่อง difference ของ

แดร1ริดา นั ่นคือ สภาวการณ1ของการกำลังจะเกิด/การกำลังจะเปOน เปOนพื ้นท่ี

ชายแดนที่สรรพสิ่งอยGางน<อยสองสิ่งขึ้นไปมาบรรจบกัน จึงเปOนการใช<พื้นที่รGวมกัน

ผGานการสลายเส<นแบGงที่ดำรงอยูGและนำไปสูGการลากเส<นแบGงใหมG Deleuze กับ 

Guattari เรียกวGา  “a shared deterritorialization” สภาวการณ1ของการกำลังจะ

เกิด/การกำลังจะเปOน จึงเปOนพื้นที่ของการปลดปลGอย เปOนการเคลื่อนไหวเพื่อฉีกตัว

ออกไปจากบรรดาเส<นแบGงเดิมๆที่ดำรงอยูGโดยมีเปlาหมายอยูGที่การสร<างเส<นแบGงใหมG

ที่ใช<รGวมกัน วิธีคิดแบบใช<พื้นที่รGวมกันผGานการสลายเส<นแบGงที่ดำรงอยูG จึงเปOนสGวน

หนึ่งของสิ่งที ่ Deleuze กับ Guattari เรียกวGา “rhizome” เปOนวิธีคิดแบบไมGมี

กรอบ ไมGมีเส<นแบGง และไมGมีศูนย1กลาง แตGเปOนไปตามชื่อหนังสือของเขาคือเปOน

ลักษณะของพื ้นที ่ราบจำนวนมากมายมหาศาล (A Thousand Plateaus) มา

ประกอบกันมากกวGา 16 

ในหนังสือ A Thousand Plateaus Deleuze กับ Guattari เปรียบระบบวิธีคิด

แบบรัฐกับต3นไม3ใหญ. (arborescent) ซึ่งลักษณะพื้นฐานของต3นไม3ใหญ. คือ การมีราก

หลัก (principal root) ท่ีลงลึกฝ�งตัวลงไปในพ้ืนดิน ทุกส.วนของต3นไม3 จะยึดโยงหรือดำรง

อยู.ได3ด3วยรากหลักดังกล.าว ในฐานะที่รากเปlนผู3หาอาหารให3กับ ส.วนอื่นๆ ของต3นไม3 ราก

 
 16 ดร.ไชยรัตน, เจริญสินโอฬาร, รัฐ-ชาติกับ(ความไร%)ระเบียบโลกชุดใหม", (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ,วิภาษา

, 2549), น.28-32. 
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จึงเปlนกำเนิดอันสมบูรณ7ของส.วนอื่นๆ ของต3นไม3 พร3อมๆ กับที่รากก็เปlนตัวแทนทั้งหมด

ของความเปlนต3นไม3 ต3นไม3ใหญ.จึงเปlนสารัตถะ (essence) ของสรรพสิ ่งที ่มาจาก

แหล.งกำเนิดอันเปlนเอกภาพหนึ่งเดียว ส.วนอื่นๆ ของต3นไม3จึงเปlนเพียงภาพสะท3อนของ

รากหลัก โดยตัวมันเองไม.สามารถ มีชีวิตอยู.ได3หากไม.ยึดกับรากหลัก และหากรากหลัก

ตาย ส.วนอื่นๆ ก็ตายตามไปด3วย ต3นไม3ใหญ.จึงเปlนอุปมาของระบบวิธีคิดแบบรัฐที่รัฐคือ

องค7เอกภาพที่เปlนกำเนิด ของสรรพสิ่ง ทุกสรรพสิ่งต3องย3อนกลับไปอ3างอิงตนเองกับราก

หลักดังกล.าวเสมอ และทุกสิ่งจะปรากฏได3ก็ต.อเมื่อรากหลักอนุญาตให3มันปรากฏ ตรงกัน

ข3ามกับต3นไม3ใหญ. และกลไกการควบคุมของรัฐ Deleuze และ Guattari เสนอตัวอุปมา

ไรโซม (rhizome) ซึ่งหมายถึง พืชที่อาศัยและเคลื่อนที่ในแนวระนาบ โดยที่รากของมันมี

มากมายหลากหลาย และเกี่ยวพันกับรากอื่นๆ ด3วยใต3ดิน จนเราไม.สามารถแยกได3ว.าราก

ไหนคือรากหลักหรือรากแก3ว แต.ต3นไม3 ทุกต3นเชื่อมต.อกันเปlนเครือข.ายขนาดใหญ.ท่ี

กระจายตัวออกไปทั่วและสามารถ แตกตัวออกไปได3ทุกจุดของความสัมพันธ7โดยไม.มี

ศูนย7กลางและขอบเขตที่ชัดเจน การแตกตัวจึงเปlนการวิ่งออกไปทุกทิศทางจากตัวมันเอง 

(line of flight) ไรโซม ที่แตกตัวออกไปในแนวระนาบได3แบบไร3รากไร3ศูนย7กลาง จึง

แตกต.างจากต3นไม3ใหญ. ที่ทิศทางการเคลื่อนที่คือการพุ.งขึ้นไปในแนวดิ่งจากรากหลักท่ี

เปlนศูนย7กลาง 

สำหรับ Deleuze กับ Guattari ไรโซมมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู. 4 ประการ คือ 

การเช ื ่อมต.อ (connections) ความแตกต.าง (heterogeneity) ความหลากหลาย 

(multiplicity) และการแตกหัก (rupture) การเชื่อมต.อ คือ คุณสมบัติพื้นฐานของไรโซม 

เพราะทุกๆ จุดของไรโซม สามารถเชื่อมต.อกับสิ่งอื่นๆ ได3 และโดยตัวของมันเองจะมีชีวิต

อยู.ได3ก็คือ จำเปlนต3องเช่ือมต.อ การขยายตัวของไรโซมในแนวระนาบต3องการการเช่ือมต.อ 

หรือต.อติดกับสิ่งอื่นๆ ที่อยู.ข3างนอกตัวมันเอง การเชื่อมต.อกันไปมาทำให3เรา ไม.สามารถ

กำหนดขอบเขตปริมณฑลของตัวเองและคนอื่นๆ ได3 หรือมีลักษณะ ที่เรียกว.าไร3พรมแดน 

การเชื ่อมต.อเช.นนี้จึงไม.โยงกลับไปหารากแก3ว เพราะไรโซม มีลักษณะที่ไร3ราก การ

เคล่ือนท่ีแบบไรโซมจะเกิดไม.ได3หากไม.ว่ิงออกไปจากตัวมันเอง ไปสัมพันธ7กับส่ิงอ่ืน 

ความแตกต.าง กลายมาเปlนคุณสมบัติของไรโซม ในขณะท่ีต3นไม3ใหญ. เน3น

เอกภาพ และการโยงกลับไปหาศูนย7กลาง ความแตกต.าง (ถ3ามี) ในต3นไม3ใหญ.มันก็เปlน

เพียงความแตกต.างท่ีวางอยู.บนความเหมือนกันของศูนย7กลาง พูดอย.างง.ายก็คือ 

ศูนย7กลางท่ีเปlนเอกภาพคือผู3สร3างและกำกับความแตกต.าง ความต.างขององค7ประกอบ

ต.างๆ ของต3นไม3จึงเปlนความต.างท่ีวางอยู.บนการมีศูนย7 หรือรากเดียวกัน แต.ไรโซมคือ

ความเปlนจริงท่ีโดยรากฐานแล3วมันมีความแตกต.าง อยู.ภายในองค7ภาวะของแต.ละหน.วย 

เช.นเดียวกับภาษา สำหรับภววิทยาแบบ ไรโซมแล3ว การส่ือสารและการเช่ือมต.อของ
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มนุษย7น้ัน “ไม.มีภาษาแม. ภาษาแม.มีได3 ก็ต.อภาษาท่ีครอบงำอยู.จะยึดอำนาจจากความ

แตกต.างท่ีมีอยู.เท.าน้ัน” วิธีวิทยาของไรโซมจึงเท.ากับ “การทำลายศูนย7กลาง และเปล่ียน

มันให3มีหลายมิติ หลายรูปแบบ ภาษาหน่ึงๆ จึงไม.เคยเปlนส่ิงท่ีปuดในตัวเอง ยกเว3นเสียแต.

ภาษาน้ันคือภาษา ของผู3อ.อนแอมากๆ” 

ความหลากหลาย ที่เมื่อไรโซมคือความแตกต.างภายในที่ไม.สามารถย3อนกลับ ไป

หาองค7รวมเอกภาพได3 เมื่อไรโซมเชื่อมต.อกันแล3ว ไรโซมจึงเปlนการประกอบกัน ของสิ่งท่ี

หลากหลายในตัวเอง โดยไม.สร3างองค7รวมหน่ึงเดียวแบบองค7อินทรีย7 หรือระบบครอบครัว 

แต.ไรโซมคือ “การมาประกอบร.วมกัน (assemblage) ที่มุ.งไปเพื่อขยายเพิ่มมิติของความ

หลากหลาย ซึ่งในตัวมันเองโดยธรรมชาติ ย.อมเปลี่ยนแปลงอยู.เสมอในทุกๆ ครั้งที่มัน

ขยายการเชื่อมต.อกับสิ่งอื่นๆ ไรโซมจึงไม.มีจุดอ3างอิงหรือตำแหน.งที่ตายตัวแบบที่เราเห็น

ในสิ่งที่เปlนโครงสร3าง ต3นไม3 และรากแก3ว เมื่อไม.มีจุด ส่ิงที่มีอยู.ก็คือเส3นที่วิ่งออกไปแบบ

หลายทิศ หลายทางเท.าน้ัน” 

การแตกหัก เกิดขึ้นเมื่อไรโซมวิ่งออกไปสัมพันธ7กับสิ่งอื่นในหลายทิศทาง และ

ทุกๆ การวิ่งออกไปมันจะสร3างความหลากหลายขึ้นมาจากความแตกต.าง ภายในตัวของ

มันเอง การวิ่งออกไปและการสร3างความแตกต.างจึงเท.ากับการ แตกหัก เพราะทิศทาง

ของไรโซมเปlนสิ่งที่คาดเดาไม.ได3และหลากหลายไม.สิ้นสุด ไรโซมจึงแตกตัวออกจากตัวมัน

เอง และกลายเปlนส่ิงอ่ืน (becoming) อยู.เสมอ 

จากคุณสมบัติพื้นฐานดังกล.าว ไรโซมจึงเปlนสิ่งที่ตรงกันข3ามและแตกต.าง จาก

ต3นไม3ใหญ. ไรโซมคือกลไกของการผลิตสร3างความหลากหลาย ซึ ่ง Deleuze และ 

Guattari เรียกว.า เครื่องจักรของความปรารถนา (desiring-machine) ที่จะผลิตสร3าง

ความปรารถนาของมนุษย7แบบไม.สิ้นสุดจากคุณสมบัติทั้ง 4 ข3อข3างต3น การสร3างความ

หลากหลายจึงนำมาซึ่งสิ่งใหม.อยู.เสมอ และสิ่งใหม.ก็คือสิ่งที่ยังไม.มี ความหมายภายใต3

ระบบสัญญะที่มีอยู.เดิม สิ่งที่ไรโซมสร3างจึงเปlนสิ่งที่เปlนส.วนเกิน และไร3ความหมาย 

เพราะไรโซมเองไม.ได3กลับไปหาความหมายดั้งเดิม เพราะความหมาย ดั้งเดิมไม.มีอยู. ไร

โซมในแง.นี ้จึงหมายถึงศักยภาพและความปรารถนาในความคิด ของ Spinoza และ

หมายถึง พลังทางการผลิตในความหมายของ Marx แต.รัฐ ก็คือ กลไกการบันทึกและ

ควบคุม รวมถึงเปlนกลไกการแย.งยึดความหมายที่ไร3ความหมาย (non-sense) ที่ไรโซม

ผลิตข้ึนในฐานะ ส.วนเกิน (surplus) ของระบบสัญญะท่ีมีอยู. 17 

 
 17 เก�งกิจ กิติเรียงลาภ, วิธีวิทยาทางการเมืองแบบ Deleuzian-Guattarianism: ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมและการปฏิวัติของ Multitude ในงานของ Antonio Negri, วารสารสังคมศาสตร, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 2558, 20-24. 
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กล.าวโดยสรุปไรโซม เปlนรูปแบบของความสัมพันธ7ที่เคลื่อนที่ได3อย.างอิสระ ไม.มี

กฎเกณฑ7ที่กำกับชัดเจน (หรือมีกฎของตัวมันเอง) และเปลี่ยนแปลงได3เมื่อความสัมพันธ7

เปลี่ยนแปลงไป ผลของการเชื่อมต.อที่เกิดขึ้นจึงไม.สามารถคาดเดาได3จากกฎหรือสมการ

ใดๆ การเชื่อมต.อนี้จะผลิตความสัมพันธ7ชุดใหม.อย.างต.อเนื่องตามวิถีแห.งการเคลื่อนท่ี 

ความสัมพันธ7เช.นนี้ไม.ได3เปlนเชิงบวก/ลบหรือดี/ชั่ว แต.ผลของการเชื่อมต.อเปlนเรื่องการ

เพิ ่มหรือลดลงของศักยภาพของพลังต.างๆที่เชื ่อมต.อกัน หากศักยภาพเพิ่มขึ ้น การ

เชื่อมต.อจะขยายตัวและลงลึกเข3มข3นต.อไป แต.หากการเชื่อมต.อส.งผลให3ศักยภาพลดลง 

การเชื่อมต.ออาจจะเปลี่ยนรูปหรือสลายตัวไป ดังนั้น การดำรงอยู.ของเครือข.ายของการ

เชื่อมต.อจะขึ้นอยู.กับว.าเมื่อเชื่อมต.อกันแล3ว มันได3เพิ่มหรือลดอำนาจให3เครือข.ายอย.างไร 

ถ3าเครือข.ายเช่ือมต.อกันแล3วทำให3องค7ประกอบต.างๆอ.อนแอลง องค7ประกอบต.างๆจะผละ

ออกไปเชื่อมกันในรูปแบบอื่นหรืออาจยังคงเชื่อมกันเท.าท่ีมีประโยชน7 หรือหากผละ

ออกไปแล3วถ3ามีประโยชน7ให3มารวมกันอีกก็อาจจะกลับมาเชื่อมกัน โดยที่การเชื่อมกันใน

แต.ละคร้ัง เครือข.ายจะสร3างความสัมพันธ7ชุดใหม. ความคิดใหม. กติกาข3อตกลงใหม.เสมอ18 

สรุป ในสGวนครึ่งแรกของบทที่ 2 ผู<เขียนได<ไลGเรียงถึงเจตนาในการศึกษาสุนทรียะของพื้นท่ี 

โดยกลGาวถึงการรับรู<โลกผGานการสร<างภาพแทน อธิบายวGาภาพแทนนั้นทำงานอยGางไร อิทธิพลของ

หลักเรขาคณิตตGอการมองโลกในวิถีสมัยใหมGผGานการสร<างแผนที่สมัยใหมGที่มีความแมGนยำชัดเจน 

ปฏิบัติทางภาพแทนนี้ได<สGงผลไปถึงวิธีคิดและกรอบในการมองโลก ที่ดูเหมือนวGาโลกที่เต็มไปด<วยการ

แบGงรัฐ-ชาติจะเปOนรูปแบบเดียวเทGานั้นที่ผู<คนในปhจจุบันจะสามารถทำความเข<าใจโลกที่พวกเขาดำรง

อยูGได< พื้นที่โลกที่ถูกแบGงด<วยเส<นจินตภาพที่ถูกเรียกวGาเส<นพรมแดนได<สร<างปhญหามากมายตGอผู<คนท่ี

บังเอิญอาศัยอยูGบริเวณนั้น ความหลากหลายทางชีวภาพของสป_ชีส1มนุษย1ถูกแบGงด<วยชาตะหรือพื้นท่ี

ตามชาติกำเนิด และถูกสั่งให<ตัดขาดหรือจำกัดความสัมพันธ1โดยศูนย1กลางของรัฐเปOนผู<กำหนด ปhญหา

นี้นำมาสูGข<อเสนอที่ท<าทายตGอสถานการณ1ของโลกที่เปOนอยูGปhจจุบัน นั่นคือความคิดเรื่องการสลายเส<น

แบ G งและการลากเส <นแบ G งใหมG  (deterritorialization and reterritorialization)  ของ Gilles 

Deleuze กับ Felix Guattari และมโรทัศน1เรื่องไรโซม (rhizome) ซึ่งหมายถึง พืชที่อาศัยและเคลื่อนท่ี

ในแนวระนาบ ที ่ถูกนำมาใช3เปlนรูปแบบทางความคิดของการสร3างความสัมพันธ7ของผู 3คนบนโลกโดย

ปราศจากรัฐ เหลGานี้คือข<อมูลทางรัฐศาสตร1 และสังคมศาสตร1ที่ผู <เขียนใช<ศึกษาเพื่อนำมาเปOนองค1

ความรู<ตGอการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดน้ี  

 

 
 18 เก�งกิจ กิติเรียงลาภ, Conatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิต ในระบบทุนนิยมแห"งศตวรรษที่ 21, 

(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ, illumination editions, 2561), 54-55. 
 



24 
 

 
 

การศึกษาข�อมูลทางด�านศิลปกรรม 

เนื่องด<วยศิลปนิพนธ1ชุดนี้ ผู<เขียนให<ความสนใจสุนทรียะของพื้นที่ และมีความตั้งใจที่จะใช<

โลกธรรมชาติเปOนวัตถุดิบ (material) สำคัญในการสร<างสรรค1ผลงาน ในการศึกษาข<อมูลทางด<าน

ศิลปกรรม ผู<เขียนมีความเห็นวGา ต<องกลับไปสำรวจรูปแบบผลงานศิลปะเก่ียวข<องกับโลกธรรมชาติ ท้ัง

ผลงานศิลปะกGอนสมัยใหมGและผลงานศิลปะรGวมสมัย หนึ่งในรูปแบบผลงานศิลปะที่เกี่ยวข<องกับโลก

ธรรมชาติมากท่ีสุดคือ จิตรกรรมทิวทัศน1  

ภาพเขียนทิวทัศน1 (landscape painting) ได<เกิดขึ้นและมีพัฒนาการมาอยGางตGอเนื่องตลอด

ระยะเวลาประวัติศาสตร1ของผลงานจิตรกรรม (ในท่ีนี้ผู <เขียนขอจำกัดเนื้อหาให<ครอบคลุมเพียง 

จิตรกรรมในโลกตะวันตก) ในฐานะการลอกเลียนแบบ (imitation) โลกธรรมชาติที่ปรากฏ แตGโลก

ธรรมชาติที่ปรากฏนั้นก็เปOนเพียงฉากหลัง (background) ให<กับภาพเทวตำนาน หรือศาสนา ไมGได<

เปOนองค1ประธาน (Subject) หรือตัวแสดงหลัก ที่เผยแสดงตนอยGางเต็มที่ ผู <เขียนเห็นวGา กGอนจะ

วิเคราะห1ผลงานศิลปะรGวมสมัยที่ใช<โลกธรรมชาติเปOนวัตถุดิบในการสร<างสรรค1ผลงาน มีความจำเปOน

อยGางยิ่งที่จะต<องกลGาวถึงสาเหตุและหมุดหมายสำคัญของการที่ภาพทิวทัศน1ได<กลายเปOนเปOนองค1

ประธานหลัก (Subject) ในผลงานศิลปะ ซ่ึงสามารถย<อนสืบค<นได<จากการวิเคราะห1ผลงานจิตรกรรม

ภาพเขียนทิวทัศน1ในยุคโรแมนติก ซึ ่งผู <เขียนสืบค<นมาจากหนังสือ The Story of Art เขียนโดย 

E.H.Gombrich เพื่อให<สะดวกตGอการนำเสนอเนื้อหา ผู<เขียนขอหยิบยกบางสGวนบางตอนจากหนังสือ

มานำเสนอไว< ณ ท่ีน้ี 

ก.อนสิ้นสุดศตวรรษที่ 18 ชาวยุโรปได3เดินทางมาถึงยุคสมัยใหม. ที่ผงาดขึ้นเม่ือ

เกิดการปฏิวัติฝร่ังเศสในปc ค.ศ. 1789 เหตุการณ7น้ีได3นำมาซ่ึงจุดจบของฐานคติมากมายท่ี

ผู3คนมองข3ามมาเปlนเวลาหลายร3อยหรืออาจจะพันปc สิ่งนี้เปlนผลพวงมาจากการเกิดข้ึน

ของยุครู 3แจ3ง (Age of Enlightenment) ความเปลี่ยนแปลงมากมายได3เกิดขึ้นรวมถึง

ทัศนะคติที่ผู3คนมีต.อผลงานศิลปะด3วย จิตรกรรมได3สูญเสียสถานะของการเปlนงานฝcมือ

ธรรมดาๆ ที่ถูกส.งต.อกันจากอาจารย7สู.ลูกศิษย7 และกลายเปlนวิชาที่สอนกันในสถาบัน

วิชาการ เช.นเดียวกับวิชาปรัชญา คำว.า “สถาบัน (academy)” น้ีส่ือถึงแนวทางใหม. โดย

มีที่มาจากชื่อของป�าละเมาะ อันเปlนสถานที่ซึ่งเพลโต นักปรัชญากรีก ใช3สอนลูกศิษย7 

ก.อนจะค.อยๆ ถูกนำมาใช3เรียกการรวมตัวกันของชายผู3มีการศึกษาท่ีมุ.งแสวงหาภูมิป�ญญา 

แรกเร่ิมน้ัน ศิลปuนอิตาลีสมัยศตวรรษท่ี 16 เรียกสถานท่ีรวมกลุ.มของพวกเขาว.าอะคาเดมี 

เพ่ือเน3นถึงความเท.าเทียมกันในหมู.ป�ญญาชนท้ังหลาย แต.ครั้นถึงศตวรรษท่ี 18 อะกาเดมี

เหล.านี้ค.อยๆ เข3ามาครอบงำหน3าที่การสอนศิลปะแก.เหล.านักเรียน ดังนั้น กรรมวิธีเก.าๆ 

ที่ปรมาจารย7จากอดีตเคยศึกษาศิลปะด3วยการบดสีและรับหน3าที่ผู3ช.วยอาจารย7ของพวก

เขาจึงเสื่อมความนิยมไป ไม.น.าแปลกใจที่อาจารย7ตามสถาบันทั้งหลาย จะรู3สึกว.าเขา
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จำเปlนต3องกระตุ 3นให3นักเรียนศึกษาผลงานชิ ้นเอกจากอดีตอย.างขะมักขะเม3นและ

เลียนแบบทักษะเชิงเทคนิคในงานเหล.านั ้น สถาบันในศตวรรษที่ 18 อยู .ภายใต3การ

อุปถัมภ7ของราชวงศ7และเปlนเครื่องแสดงถึงความสนใจที่กษัตริย7มีต.อศิลปะในดินแดนของ

พระองค7 แต.ในการที่จะทำให3ศิลปะเฟ¡¢องฟูได3นั ้น สิ ่งสำคัญกว.าการเรียนการสอนใน

สถาบันหลวง ก็คือการมีลูกค3าจำนวนมากพอท่ีเต็มใจจะซื้อภาพวาดหรือรูปสลักของ

ศิลปuนท่ียังมีชีวิตอยู. 

จุดนี้เองที่ความยากลำบากที่แท3จริงปรากฏขึ้น เนื่องจากการให3ความสำคัญกับ

ความย่ิงใหญ.ของยอดฝcมือจากอดีตมากเกินไป อันเปlนส่ิงท่ีสถาบันท้ังหลายโปรดปราน ซ่ึง

ทำให3ผู3อุปถัมภ7ทั้งหลายเลือกที่จะซื้อผลงานของปรมาจารย7เก.าแก.มากกว.าจ3างศิลปuนที่ยัง

มีชีวิต ในการหาทางออกสำหรับป�ญหาน้ี สถาบันต.างๆ จึงเร่ิมจัดนิทรรศการประจำปc เพ่ือ

แสดงผลงานของสมาชิกในสถาบัน โดยเริ่มจากปารีส ตามด3วยลอนดอน เราคงไม.อาจ

ตระหนักว.าส่ิงน้ีถือเปlนความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ.แค.ไหน เพราะเราเองคุ3นเคยกับแนวคิด

เรื่องการส.งงานศิลปะไปยังนิทรรศการเพื่อดึงดูดความสนใจของนักวิจารณ7ศิลปะและเปlน

การหาลูกค3าอยู.แล3ว นิทรรศการประจำปcเหล.านี้กลายเปlนงานสังคมที่ตกเปlนหัวข3อ

สนทนาในสังคมผู3มีการศึกษา ท้ังยังสร3างและทำลายช่ือเสียงของศิลปuนมากมาย แทนท่ีจะ

ทำงานให3ผู3อุปถัมภ7เพียงคนที่พวกเขารู3จักดี หรือทำเพื่อสาธารณชนทั่วไปที่อาจเปลี่ยน

รสนิยมได3ทุกเมื่อ ถึงตรงนี้ศิลปuนจำเปlนต3องทำงานเพื่อให3ประสบความสำเร็จในการจัด

แสดงภาพที่ซึ้งผลงานที่น.าตื่นตาตื่นใจและเสแสร3งอาจโดดเด.นเหนือผลงานที่เรียบง.าย

และจริงใจได3ทุกเมื่อ ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือศิลปuนต3องเริ่มมองหาหัวเรื่องประเภท

ใหม.ๆ ในอดีตหัวเรื่องของภาพเปlนสิ่งที่คนไม.ได3ให3ความสำคัญมากนัก ส.วนใหญ.นำเสนอ

หัวเรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่นำมาจากพระคัมภีร7ไบเบิลและตำนานของนักบุญ ตำนานเทพ

ปกรณัมกรีกที่ว.าด3วยเรื่องราวของความรักและการทะเลาะวิวาทในหมู.ทวยเทพ หรือ

นิทานวีรบุรุษจากโรมที่แสดงตัวอย.างของความกล3าหาญและการอุทิศตน และหัวเรื่องเชิง

อุปานิทัศน7ที่สื่อถึงสัจธรรมทั่วไปผ.านการใช3บุคลาธิษฐาน ไม.ใช.เรื่องปกติที่ศิลปuนก.อนยุค

ศตวรรษที่ 18 สักคนจะแหวกขนบจำกัดอันแคบๆนี้ และวาดฉากจากนิทานวีรคติหรือ

ฉากจากประวัติศาสตร7ยุคกลางหรือประวัติศาสตร7ร.วมสมัย ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงไป

อย.างรวดเร็วในระหว.างการปฏิวัติฝรั่งเศส ศิลปuนเริ่มเปlนอิสระจากหัวเรื่องที่ไม.ต3องการ 

ไม.ว.าจะเปlนฉากจากบทละครของเชคสเปcยร7 หรือเหตุการณ7ที่กำลังเปlนที่กล.าวถึงใน

ป�จจุบัน หัวเรื่องอะไรก็ตามที่ดึงดูดจินตนาการและปลุกเร3าความสนใจ การมองข3ามหัว

เรื่องศิลปะแบบดั้งเดิมนี้อาจเปlนสิ่งเดียวที่ทั้งศิลปuนที่ประสบความสำเร็จและศิลปuนนอก

คอกในเวลานั้นต.างมีร.วมกัน โดยจิตรกรรมแขนงหนึ่งที่ได3รับประโยชน7มากจากเสรีภาพ

ใหม.ในการเลือกหัวข3อของศิลปuน น่ันคือภาพทิวทัศน7 ตลอดเวลาท่ีผ.านมา ภาพทิวทัศน7ถูก

มองว.าเปlนแขนงย.อยของศิลปะ จิตรกรที่หาเลี้ยงชีพโดยการวาดภาพทิวทัศน7ของบ3าน
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ตากอากาศ สวน หรือทัศนียภาพสวยงาม มักไม.ได3รับความสำคัญในฐานะศิลปuนมากนัก 

เจตคติดังกล.าวได3เปล่ียนไปผ.านจิตวิญญาณแบบโรแมนติก (Romantic) 19 

 ท้ังน้ีคำวGา “โรแมนติก (Romantic)” ไมGได<หมายถึงเพียงลัทธิทางศิลปะลัทธิหน่ึงเทGาน้ัน เฉก

เชGนเดียวกับคำวGา “วัฒนธรรม (culture)” ท่ีมีความหมายอยGางกว<างท่ีจะหาความส้ินสุดหรือให<

ความหมายแบบจับให<ม่ันค่ันให<ตายได<อยGางยากย่ิง คำนิยามท่ีคอยให<สถานะคงทนของความหมายน้ัน

ก็ไมGได<มีความนิรันดร1แตGอยGางใด หากแตGมีความล่ืนไหลและเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยท่ีผู<คนจะเข<า

ไปสัมพันธ1กับสรรพส่ิงอยูGตลอดเวลา 

“โรแมนติก” (Romantic) มีความหมายที่แสดงให3เห็นถึง สิ่งที่ดึงดูด น.าสนใจ 

ไม.เปlนความจริง ไร3เหตุผล ลึกลับ ให3ความเปlนวีรบุรุษและวีรสตรี ฯลฯ ในขณะที่นัก

ปรัชญาบางคนอาจจะเข3าใจว.าโรแมนติกก็คือการกลับไปหาธรรมชาติหลังจากอยู.กับวิถี

ชีวิตจอมปลอมของอารยธรรมและความเปlนเมืองมายาวนาน จนทำให3วิถีแห.งความเปlน

อภิสิทธิ์ชน (aristocrat) ที่มีทางเลือกไปใช3ชีวิตในชนบทเปlนวิถีชีวิตที่สำคัญ จนทำให3วิถี

แห.งป�ญญาชนและอภิสิทธ์ิชนเข3ามาบรรจบกันในช.วงเวลาแห.งความโรแมนติกน้ี เปlนต3น  

ถึงแม3ว.าโรแมนติกจะเปlนอะไรซึ่งยากที่จะหาคำนิยามสากล อันอาจจะเปlนสิ่งท่ี

สอดคล3องกับสำนึกหลังอาณานิคม (postcolonial) ที่ปฏิเสธความเปlนสากลแบบยุคภูมิ

ธรรมที่ขยายตัวไปพร3อมกับจักรวรรดินิยม แต.ก็อาจจะหาคุณลักษณะเฉพาะถิ่นได3 เช.นใน

กรณีของเยอรมณีก็จะปรากฏอยู.ในบทกวี วรรณกรรม และดนตรี กรอบคิดเร่ืองโรแมนติก 

ของเยอรมันจึงเกี่ยวข3องกับสุนทรียะ โดยเฉพาะอย.างยิ่งสุนทรียะในฐานะวิถีทางที่จะ

นำพามนุษย7ไปสู.ความจริง จนทำให3สุนทรียะเปlนสิ่งที่สูงส.งกว.าปรัชญา อย.างไรก็ดี พลัง

สำคัญของโรแมนติกนั้นก็มีมากมายมหาศาลไม.แพ3การปฏิวัติที่โด.งดังทั้งหลายในโลก

นับตั้งแต.ปฏิวัติฝรั่งเศสไปจนถึงปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีน พลังของการปฏิวัติก็เปlน

สิ่งที่มากับความคิดโรแมนติกไม.ว.าจะเปlนการปฏิวัติในทางการเมืองหรือวัฒนธรรม พลัง

ของโรแมนติกเปlนสิ่งที่เกิดในสภาวะสมัยใหม. (modernity) สภาวะสมัยใหม.ที่ต3องการ

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา การปฏิวัติจึงต3องดำเนินไปอย.างไม.มีที่ส้ินสุดแม3ว.า

นั่นอาจจะเปlนความต3องการของนักปฏิวัติบางคนที่ตายไปแล3วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อการท้ิง

จารีตที่แสดงออกถึงความล3าหลังให3อยู.เบื้องหลัง เมื่อนั้นพลังโรแมนติกก็เปlนพลังที่ทำให3

สภาวะสมัยใหม.สามารถที่จะบรรลุความจริงได3เสมอ เพราะโรแมนติกเท.านั้นที่จะนำชีวิต

ไปสู.การเปล่ียนแปลง 20 

 
 19 อี เอช กอมบริช, ว"าด%วยเรื่องศิลปะ, แปลจาก The Story of Art, แปลโดย รติพร ชัยป�ยะพร, 

(กรุงเทพฯ : ผู^พิมพ, บริษัท เดอะแกรนด,ไฟน,อาร,ท จำกัด, 2560), 480-492. 
20 ธเนศ วงศ,ยานนาวา, ม[า]นุษย4โรแมนติก, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ,ศยาม, 2556), 11-12. 
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ในกรอบคิดของปรัชญาเยอรมันในศตวรรษที่ 18 ที่สมาทานกรอบคิดแบบโรแมนติก ดู

เหมือนวGาศิลปะจะมีสถานะท่ีสูงสGงกวGาปรัชญา กลGาวคือศิลปะเทGานั้นที่จะพูดความจริงได< โดยมี

ปรัชญาเปOนเพียงผู<ชี้ทางให< Hegel เห็นวGาศิลปะคือการปรากฏเปOนรูปธรรมของความคิด (idea) เปOน

ชGองทางให<จิตสัมบูรณ1ปรากฏตัว ซึ่งกรอบคิดนี้จะแตกตGางอยGางสิ้นเชิงกับปรัชญาของ Plato ในยุค

กรีกโบราณ ที่มองวGาศิลปะเปOนเพียงผลลัพธ1ของการเลียนแบบ (imitation) ที่ไมGสามารถทำให<ผู<คน

บรรลุถึงความจริงสูงสุดได< อยGางไรก็ตามการวิวาทระหวGางปรัชญากับศิลปะวGาสิ่งใดมีสถานะสูงสGงกวGา

กันนั้นเปOนข<อถกเถียงเกGาแกGที่ยังไมGอาจหาข<อสรุปได<  ทั้งนี้ผู<เขียนขอกลGาวถึงทั้งสองอยGางให<อยูGบน

ระนาบเดียวกัน โดยมองวGาศิลปะเปOนสิ่งปรากฏรูปที่มีความคิดทางปรัชญาดำรงอยูGเบื้องหลัง ใน

หนังสือ Romanticism เขียนโดย David Blayney Brown ได<กลGาวถึงคำวGาโรแมนติกในบริบททาง

ศิลปะไว<อยGางนGาสนใจวGา 

สำหรับการใช3ศัพท7คำว.า “โรแมนติก” (Romantic) ในบริบททางศิลปะนั้น ต3อง

ย3อนกลับไปในปc ค.ศ.1798 วารสาร Anthenaeum ฉบับแรกของมหาวิทยาลัยแห.งเมือง

เยน.า (University of Jena) Friedirch Schlegel ผู3ซ่ึงเปlนกวีและนักปรัชญาชาวเยอรมัน

ได3ใช3คำนี้ในการกำกับ “กวีนิพนธ7สากลแบบก3าวหน3า” ซึ่งใช3จำแนกให3เห็นความแตกต.าง

ระหว.างรูปแบบท่ีเปlนมรดกตกทอดและรูปแบบวัฒนธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สำหรับ 

Schlegel ความขัดแย3งในโลกสมัยใหม.และรูปแบบที่ก.อกำเนิดขึ้นมาของพหุนิยมและ

วัฒนธรรมแบบคลาสสิก แท3จริงแล3วเปlนประเด็นป�ญหาที่กว3างไกลกว.าหลักวิธีทาง

สุนทรียศาสตร7 Schlegel เลือกป�กหมุดถ3อยคำที่สืบรากมาจากศัพท7คำว.า Romance ท่ี

ครั้งหนึ่งหมายถึงกลุ.มภาษาฝรั่งเศสเก.าเปlนภาษาทางเลือกที่นิยมแทนภาษาละติน ท่ี

หมายถึงเรื ่องเล.าจากยุคกลาง เปlนเรื่องราวความรักหรือเกี่ยวกับปรากฏการณ7เหนือ

ธรรมชาติที่กระตุ3นเร3าให3เกิดจินตนาการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู.ในวัฒนธรรมแบบเยอ

รมณีดั ้งเดิม และเปlนภาพเสนอที ่ตรงกันข3ามกับประเพณีนิยมแบบคลาสสิก ทั ้งยัง

แสดงออกถึงความเปlนพวกหนีโลก (escapism) ที่ถือเปlนหัวใจหลักของสัญชาตญาณ

แบบโรแมนติก การหลบหนีไม.เพียงแค.การกลับไปหาอดีต หากคงรวมไปถึงการอยู.ให3ไกล

ห.างหรือกลับสู.สังคมบุพกาล ศาสนา ความฝ�น ความฟุ}งฝ�น หรือจมดิ่งลงไปในการครุ.นคิด 

ถึงความเปlนอนันต7 ภาพความตาย ความว.างเปล.าและชีวิตหลังความตาย ด3วยเหตุน้ี

ธรรมชาติจึงเปlนวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับการอพยพจากโลกแห.งข3อบกพร.องของมนุษย7ที่ได3

พังทลายลง 21  

 
21 เดวิด เบลนี บราวน,, โรแมนติก, แปลจาก Romanticism, แปลโดย กิตติพล สรัคคานนท,, (กรุงเทพฯ : 

ผู^พิมพ, บริษัท เดอะแกรนด,ไฟน,อาร,ท จำกัด, 2557), 11-13. 
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นักปรัชญา Jean Jacques Rousseau และศิษยานุศิษย7 อาทิ นักประพันธ7 

Jacques Henri Bernardin ได3ยกระดับให3ธรรมชาติเปlนตัวช้ีนำทางจริยธรรมท่ีมีอยู.เพียง

หนึ่งเดียวของมนุษย7 ไว3ในหนังสือ Etudes de la nature (บทเพลงธรรมชาติ) (ค.ศ.

1784) และในนวนิยายสะเทือนอารมณ7เรื่อง Pual et Virginie (ปอล และแวร7จินี) (ค.ศ.

1788) ในหนังสือสองเล.มนี้ยังได3กล.าวถึงธรรมชาติว.าเปlนที่มาของสัจธรรมอันพิสุทธ7และ

เปlนนิรันดร7 ท่ีมีอันต3องพ.ายแพ3แก.อารยธรรม 22 

ตGอไปจะเปOนการหยิบยกผลงานศิลปกรรมมาพิจารณา เพ่ือใช<เปOนข<อศึกษาท่ีผู<เขียนจะทำการ

วิเคราะห1เพ่ือนำไปประยุกต1ใช<กับการสร<างสรรค1ผลงานศิลปกรรมของผู<เขียนตGอไป โดยผลงานท่ีถูก

หยิบยกมาน้ันประกอบไปด<วยผลงานจิตรกรรมทิวทัศน1ของ Caspar David Friedrich จิตรกรโรแมน

ติกชาวเยอรมัน และผลงานศิลปกรรมรGวมสมัย ภาพยนตร1ของ Scott Barley ศิลป�นวิดีโอชาวอังกฤษ 

ผลงานของศิลป�นท้ังสองแม<จะสร<างสรรค1ในชGวงเวลาท่ีตGางยุคตGางสมัยกัน แตGมีจุดรGวมกันบางประการ

ท่ีเหมือนกันคือ ผลงานของท้ังคูGล<วนใช<โลกธรรมชาติภายนอกเปOนวัตถุดิบ (material) สำคัญในการ

สร<างสรรค1ผลงาน ซ่ึงเปOนส่ิงท่ีผู<เขียนให<ความสนใจในการสร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1ชุดน้ี 

 

 ภาพท่ี 2 Caspar David Friedrich, Cross in the Mountains (1808) 115 cm x 110 

  cm Dresden. 

 ท่ีมา https://www.pinterest.com/pin/469007748693020813/ 

 
22 เดวิด เบลนี บราวน,, โรแมนติก, แปลจาก Romanticism, แปลโดย กิตติพล สรัคคานนท,, (กรุงเทพฯ : ผู^พิมพ, 

บริษัท เดอะแกรนด,ไฟน,อาร,ท จำกัด, 2557), 127. 



29 
 

 
 

ภาพ Cross in the Mountains (กางเขนทGามกลางขุนเขา) ของ Caspar David Friedrich 

จิตรกรโรแมนติกชาวเยอรมัน เปOนผลงานช้ินแรกของ Friedrich ท่ีถือเปOนหมุดหมายของการสถาปนา

ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน1ให<มีสถานะเปOนผลงานศิลปะ จากเดิมท่ีภาพทิวทัศน1เปOนเพียงพ้ืนหลัง 

(background) ให<แกGผลงานศิลปะอ่ืนๆ ความสำเร็จสองประการของลัทธิโรแมนติกยุคต<นได<ปรากฏ

ชัดเจนอยูGในภาพน้ี น่ันคือ การยกระดับธรรมชาติข้ึนสูGการเปOนศาสนา และการมีสถานะเทGาเทียมหรือ

เหนือกวGาภาพเขียนเชิงประวัติศาสตร1 แม<นักทฤษฏีสำนักตGางๆจะยอมรับวGา ธรรมชาติสามารถสGงผล

ตGออารมณ1 ความรู<สึก คำอธิบายท่ีวGา ปรากฏการณ1ทางธรรมชาติท่ีรุนแรงคือ ความสะเทือนอารมณ1 

(romantic) ก็มีมานาน กGอนหน<าท่ีคำวGาสะเทือนอารมณ1 หรือโรแมนติกน้ี จะกินความซับซ<อนข้ึน ตาม

ธรรมเนียมเดิมๆแล<ว นักทฤษฏีเหลGาน้ีล<วนมีความเห็นวGาภาพทิวทัศน1คือการเลียนแบบมากกวGาการ

แสดงอารมณ1ความรู<สึก David Blayney Brown กลGาวไว<ในงานเขียน Romanticism ของเขาวGา 

Caspar David Friedrich ในว ัย 34 ปcภาคภูม ิใจในผลงานชิ ้นน ี ้อย .างย่ิง 

นอกจากจะเปlนภาพที ่ใหญ.ที ่สุดที ่เขาเคยวาดด3วยสื ่อที ่ตัวเองยังไม.ชำนาญพอแล3ว 

Friedrich ยังได3ลงมือออกแบบกรอบภาพด3วยตัวเองอีกด3วย โดยเปlนรูปซุ3มแบบโกธิก 

ประดับด3วยดวงตาพระเจ3า รวงข3าวสาลี และเครือเถายูคาริสต7 เดิม Friedrich ตั้งใจวาด

ภาพนี้เพื่อมอบเปlนของขวัญให3กษัตริย7อดอล7ฟ�ส ที่ 4 (Adolphus IV) แห.งสวีเดน เพ่ือ

แสดงความขอบคุณที่พระองค7แสดงตนต.อต3านโปเลียน แต. Friedrich ถูกโน3มน3าวให3ขาย

ภาพให3 เค3าต7 ฟอน ทุน-โอเอนสไตน7 (Count von Thun-Hohenstein) เพื่อนำไปติดต้ัง

ที ่ปราสาทในโบฮีเมีย กรอบภาพอันสวยงามทำให3ภาพนี ้กลายสภาพจากการเปlน

ภาพเขียนสะท3อนแนวคิดทางการเมือง ไปเปlนภาพวาดทางศาสนา แต.สิ่งที่ยังคงอยู.คือ

การเปlนภาพทิวทัศน7 Friedrich เห็นพ3องกับคนอื่นๆ ว.าธรรมชาติเปlนสิ่งที่แฝงไว3ด3วย 

ความรู3สึกน.าเลื่อมใสศรัทธา น่ีคือภาพฉากหลังแท.นบูชาท่ีแปลกตาจากท่ีเคยเห็นกันท่ัวไป 

ไม.บอกเล.าเรื่องราวในตำนานของศาสนาคริสต7 เปlนเพียงทิวทัศน7ยามอาทิตย7อัสดงที่เรียบ

ง.ายอย.างยิ่ง จริงอยู.ที่กางเขนประดิษฐานอยู.บนยอดสูงสูงของก3อนหิน แต.กางเขนนั้นหา

ใช.อันที่ใช3ตรึงพระเยซูคริสต7 ลักษณะของมันเปlนแบบเดียวกับที่นักเดินทางมักพบเห็น

ทั่วไป ตามริมถนนในยุโรปกลาง นอกจากนี้ ยังหันหลังให3ผู3ชมอย.างน.าอึดอัด ทั้งมีขนาด

เล็กมากเมื่อเทียบกับต3นเฟอร7ที่พุ.งตระหง.านอยู.บนก3อนหิน เปlนจินตภาพที่ตีความได3ยาก 

Friedrich ไม.วาดภาพองค7ประกอบอื่นๆ ลงบนพื้นที่ด3านหน3า หรือจัดทัศนียภาพเพื่อนำ

สายตาตามขนบนิยมทั ่วไป ไม.มีส.วนไหนของภาพที ่บ.งบอกอย.างชัดเจนว.าจะอ.าน
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ความหมายของภาพน้ีไปในทิศทางใด น่ีเปlนภาพทิวทัศน7ท่ีไม.ใส.ใจธรรมเนียมการวาดภาพ

แบบเดิมๆ 23  

Friedrich ถนัดการวาดภาพในสตูดิโอ สร<างสรรค1ผลงานจากความทรงจำและจินตนาการ 

ขณะท่ีศิลป�นคนอ่ืนรGวมยุคสมัยมีวิธีสัมผัสกับธรรมชาติท่ีหลากหลาย ศิลป�นหลายคนพบวGาการศึกษา

ธรรมชาติแบบกลางแจ<งมีความจำเปOน ซ่ึงจะตGางจากการเขียนภาพแบบลัทธิ Impressionism ท่ีจะ

เขียนภาพทิวทัศน1กลางแจ<งเทGาน้ัน (แนGนอนวGาข<อแตกตGางน้ีสัมพันธ1กับบริบททางยุคสมัย เพราะอยGาง

น<อยในยุคสมัยของจิตรกรลัทธิ Impressionism ก็มีสีบรรจุหลอดให<พกพาออกไปเขียนรูปข<างนอกได< 

ตGางจากในยุคสมัยกGอนหน<าท่ีศิลป�นจะลงมือต<องบดสีด<วยตัวเองกGอนเขียนภาพ) ในขณะท่ีจิตรกรโร

แมนติกอีกหลายคนกลับหันเข<าสูGโลกภายในของตน บางคนหลงใหลในความกว<างใหญGไพศาล ความ

หGางไกลทุรกันดาร บางคนกลับชมชอบมุมเล็กๆ ท่ีเปOนสGวนตัว เชGนสวนเล็กๆในชนบท หรือพ้ืนท่ีสีเขียว

ท่ีซุกซGอนอยูGกลางเมืองใหญG หรือการพินิจดอกไม<ใบไม< ท่ีเผยให<เห็นความลับของจักรวาลท้ังหมดท้ัง

มวล บางคนพบประโยชน1ท่ีจะศึกษาจากศิลป�นรุGนกGอน บางคนมุGงม่ันกับการค<นหาแนวทางของตนเอง 

น่ีคือจุดท่ีลัทธิโรแมนติกมีความหลากหลาย และเปOนแหลGงรวมการขานรับของปhจเจกท่ีเปOนเน้ือแท<

อยGางท่ีสุด 24 

 

 ภาพท่ี 3 Caspar David Friedrich, Monk by the Sea (1808-1810) 110 cm × 171.5 

  cm Berlin. 

 ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/The_Monk_by_the_Sea 

 
23 เดวิด เบลนี บราวน,, โรแมนติก, แปลจาก Romanticism, แปลโดย กิตติพล สรัคคานนท,, (กรุงเทพฯ : 

ผู^พิมพ, บริษัท เดอะแกรนด,ไฟน,อาร,ท จำกัด, 2557), 123-124. 
24 เรื่องเดียวกัน, 132. 
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ผลงานถัดมาคือภาพ Monk by the Sea (สมณะบนริมฝh³งทะเล) เปOนภาพที่ให<ความรู<สึก

พิศวงงงงวยอยGางยิ่ง ท<องฟlาที่มีลักษณะแผGกว<างไร<จุดสิ้นสุด เชGนเดียวกับท<องทะเลที่คลื่นลมนิ่งสงัด 

เงียบแตGกลับไมGรู <สึกสงบ บรรยากาศอึมครึมสGงผลให<ความรู<สึกไมGปลอดภัย ปราศจากชีวิตอื่นใด

นอกจากสมณะผู<หนึ่งซึ่งมองออกไปยังทะเลที่เวิ้งว<างราวยมโลก แนวคิดสำคัญของ Friedrich คือ 

ความไมGสลักสำคัญของมนุษย1เมื่ออยูGตGอหน<าธรรมชาติและพระเจ<า เพื่อให<องค1ประกอบที่ไร<แบบแผน

ของตนคงความเรียบงGายที่สุดเทGาที่จะทำได< Friedrich จึงระบายสีทับเรือเดินสมุทรสองลำ การ

เดินทางข<ามท<องทะเลอาจถูกตีความได<ถึงพระประสงค1ของพระเจ<า แตGความรู<สึกนี้ถูกลดทอนลงด<วย

ความสันโดษย่ิงของพระสงฆ1ในภาพ อยGางไรก็ตาม ไมGได<หมายความวGา นักบวชผู<น้ันอยูGในสภาวะกังขา  

ความศรัทธาในนิกายลูเธอรันของ Friedrich ได3หล.อหลอมทรรศนะแบบยอมหัก

ไม.ยอมงอให3กับศิลปuนผู3น้ี เขาเช่ืออย.างแรงกล3าว.าชะตากรรมเปlนเร่ืองเฉพาะของแต.ละคน 

ดังน้ันหนทางเข3าถึงพระผู3เปlนเจ3าจึงเปlนส่ิงท่ีแต.ละคนต3องแสวงหาด3วยตนเอง เขากล.าวว.า 

มนุษย7ควรปuดตาเนื้อเพื่อที่จะเห็นได3ชัดเจนยิ่งขึ้นด3วยดวงตาแห.งจิตวิญญาณ และศิลปะ

คือสื ่อกลางระหว.างตัวเรากับธรรมชาติ ผู 3คนที ่ปรากฏตัวในภาพวาดมักยืนหันหลัง

ทอดสายตาไปยังเส3นขอบฟ}า หรือจ3องมองออกไปนอกหน3าต.างด3วยท.าทางจดจ.อก็คือตัว

เขาเอง ดังเช.นภาพ Wanderer above the Sea of Fog ผู3ชายในชุดเสื้อคลุมยาว กับไม3

เท3าในมือ ไต.ขึ้นไปบนโขดหินยอดเขาที่โผล.พ3นกลุ.มหมอก เปlนภาพที่ผู3ชมได3ทอดทัศนา

ผ.านสายตาของชายในภาพ ด3วยมุมมองที่ถูกจัดวางให3อยู.ในระดับสายตาเดียวกัน พื้นท่ี

ว.างด3านหน3า ท่ีตามรูปแบบขนบนิยมจะเปlนตัวกำหนดสายตาผู3ชมให3พุ.งไปท่ีองค7ประกอบ

สำคัญในภาพ กลับถูกตัดทิ้งไปทั้งหมด ส.วนที่หายไปนี้ ให3ความรู3สึกเหมือนถูกเฉือน

เปลือกตา ร.างคนมีบทบาทสำคัญอย.างยิ่งในภาพทิวทัศน7ของ Friedrich มันทำหน3าที่เปlน

ผู3บอกเล.าความหมายของภาพ ที่กำหนดโดยตัวศิลปuน โดยไม.ขึ้นอยู.กับตำแหน.งในภาพ 

นอกจากนี้ยังแตกต.างจากตัวละครเอกทั่วไปที่ปรากฏในภาพเชิงประวัติศาสตร7 ร.างคน

เหล.าน้ีมักมีความหมายทางสัญลักษณ7ท่ีจำเพาะเจาะจง 25  

ผู <เขียนตั ้งข<อสังเกตวGาวิถีปฏิบัติแบบลูเธอรัน อันเปOนนิกายหนึ ่งของโปรแตสแตนต1 ท่ี 

Friedrich ยึดถือ มีข<อปฏิบัติที่แตกตGางจากคาทอริกอยูGอยGางหนึ่งอันจะสGงผลอยGางมากตGอโลกทัศน1ใน

การสร<างสรรค1ผลงานของเขา สิ่งนั้นคือหลัก Sola Scriptura (พระคัมภีร1เทGานั้น) 26 ที่ให<ความสำคัญ

กับตัวบทในพระคัมภีร1โดยปราศจากการชี้นำของศาสนจักรและกฤษฏีกาของพระสันตะปาปา การ

 
            25 เดวิด เบลนี บราวน,, โรแมนติก, แปลจาก Romanticism, แปลโดย กิตติพล สรัคคานนท,, (กรุงเทพฯ : 

ผู^พิมพ, บริษัท เดอะแกรนด,ไฟน,อาร,ท จำกัด, 2557), 137-140. 
26 Wikipedia, the free encyclopedia, Sola scriptura, Accesse 25 November 2019, 

Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura  
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ตีความตัวบทในพระคัมภีร1ด<วยตัวของศาสนิกชนเองนั้นถือเปOนหมุดหมายแรกในการเกิดขึ้นของความ

เปOนปhจเจกชน (individuality) และสิ่งที ่ตามมาตGอจากภาวะปhจเจกชนก็คือการเกิดข้ึนของสิ่งท่ี

เรียกวGาศิลปะสมัยใหมG (modern art) ที่การสร<างสรรค1จะให<ความสำคัญกับตัวตนของศิลป�นเหนือส่ิง

อ่ืนใด ซ่ึงเปOนส่ิงท่ีแตกตGางอยGางมากกับยุคสมัยท่ีผGานมา 

 

 ภาพท่ี 4 Caspar David Friedrich, Wanderer above the Sea of Fog (c. 1818) 94.8 

  cm × 74.8 cm Hamburg. 

 ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Wanderer_above_the_Sea_of_Fog#/media/ 

  File:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg 

ภาพคนพเนจรเหนือทะเลหมอก ซ่ึงแสดงให<เห็นถึงการท่ีศิลป�นเข<าไปเปOนสGวนหน่ึงของความ

ล้ีลับทางธรรมชาติ การป_นป¥านภูเขาสูงเพ่ือให<ได<ใกล<ชิดกับพระผู<เปOนเจ<า พระผู<เปOนเจ<าท่ีสร<างสรรค1

โลกธรรมชาติท่ีย่ิงใหญG ท้ังยังเปOนผู<ท่ีมอบพรสวรรค1ให<แกGเหลGาศิลป�น มนุษย1ตัวเล็กทGามกลางธรรมชาติ

ท่ีย่ิงใหญGในภาพ Wanderer above the Sea of Fog จึงเสมือนวGากำลังเผชิญหน<ากับพระเจ<าผู<ทรง
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มหิทธานุภาพโดยตรง เปOนภาพท่ีสร<างมวลความรู<สึกท่ีผสมผสานระหวGางความนGาป�ติยินดีและความ

ประหว่ันพร่ันพรึงไปพร<อมกัน หรือท่ีเรียกวGาสภาวะ  Sublime 

Sublime เปOนศัพท1ทางสุนทรียศาสตร1 ที่ใช<อธิบายสภาวะของความรู<สึกที่ผสมผสานระหวGาง

ความสำราญกับความวิตกกังวล ความป�ติยินดีกับความประหวั่นพรั่นพรึง  ถูกกลGาวถึงครั้งแรกโดย 

Longinus นักปรัชญาชาวกรีก โดยใช<อธิบายถึงการยกระดับทางความคิดและภาษา โดยเฉพาะใน

บริบทของวาทศิลปV (rhetoric) ในความหมายที่วGา คำพูดมีพลังที่จะสามารถเปOนแรงบันดาลใจในการ

ชักจูงผู <คน ให<เกิดความเลื่อมใส หรือสร<างหวาดกลัวได< Sublime ยังปรากฏในงานเขียนเรื ่อง A 

Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful ใ นป_  

ค.ศ. 1756ของ Edmund Burke นักปรัชญาชาวอังกฤษ รวมถึงปรากฏในงานเขียนของนักปรัชญา

ชาวเยอรมันที่ยิ่งใหญGทั้งสามคน คือ Immanuel Kant (1724-1804), Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770-1831) และ Arthur Schopenhauer (1788-1860) เปOนต<น 

Sublime เปOนสภาวะเมื่อเผชิญหน<าตGอสิ่งคุกคาม ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความนGาตื่นตา

ตื่นใจ เปOนความไมGลงรอยกันระหวGางเหตุผลกับจินตนาการ Sublime เปOนสิ่งที่ชวนดึงดูดและพร<อมท่ี

จะเบือนหน<าหนีไปพร<อมๆกัน ดั่งมนุษย1ตัวเล็กที่กำลังเผชิญหน<ากับสิ่งใหญGโตมโหฬาร ทั้งยังไมG

สามารถอธิบายสภาวะนั้นออกมาได< เนื่องจากมันเปOนประสบการณ1ที่เกินเลยไปจากความรับรู<ของเรา 

นอกจาก Sublime จะแสดงถึงภาวะความรู<สึกสูงสุด (finality) แล<ว Sublime ยังเปOนภาวะที่เกินเลย 

(beyond) ไปจากข<อจำกัดของภาวะสูงสุดนั้นอีกด<วย เพราะ Sublime นั้นปราศจากการเปOนภาพ

ตัวแทน (non-representative) นั่นทำให<ความหมายของมันสามารถก<าวพ<นยิ่งขึ้นไปอีก Immanuel 

Kant กลGาววGา Sublime ถือเปOนความประเสริฐที่สัมบูรณ1 (absolutely great) และได<จำแนกความ

แตกตGางระหวGาง Beautiful กับ Sublime โดย Beautiful หรือความงามนั้นเปOนสิ่งที่เชื่อมโยงอยูGกับ

รูปทรงของวัตถุ มันมีขอบเขตของการปรากฏ ในขณะที่ Sublime เปOนสิ่งที่ค<นพบได<จากสิ่งที่ไร<

รูปทรง ซึ ่งถูกแสดงออกได<อยGางไร<ขอบเขต Kant ได<แบGง Sublime ออกเปOน 2 แบบ คือ (1.) 

mathematical คือ Sublime แบบที่มีจำนวนมหาศาลจนไมGสามารถนับได< กับ (2.) dynamical คือ 

ลักษณะของสถานการณ1ที่เราไมGได<ตกอยูGในอันตราย แตGก็ทำให<เกิดความรู<สึกไมGปลอดภัย kant กลGาว

วGาทั ้ง Beautiful กับ Sublime เปOนแนวคิดที ่ไมGมีข<อกำหนดตายตัว (indefinite) สิ ่งที ่เรียกวGา 

Beauty  นั้นเปOนสิ่งที่ยึดโยงกับความเข<าใจ (Understanding) ในขณะที่ Sublime นั้นยึดโยงกับ

เหตุผลและมันแสดงให<เห็นถึงกลุGมก<อนของจิตท่ีอยูGเหนือความรู<สึกพ้ืนฐานทุกรูปแบบ 

ขณะที่ Georg Wilhelm Friedrich Hegel ยกตัวอยGาง Sublime วGาคือความแตกตGางทาง

วัฒนธรรมระหวGางตะวันตกและตะวันออก Hegel มองวGาวัฒนธรรมตะวันออกนั้นมีความเจริญด<อย

กวGาวัฒนธรรมตะวันตก และมีการเมืองการปกครองที่นGาสะพรึงกลัวอยGางการอ<างอำนาจทางเทวสิทธ1 
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ด<วยเหตุนี้ชาวตะวันออกจึงมีศักยภาพในการที่จะเข<าถึง Sublime ได<ดี พร<อมยกตัวอยGางลวดลาย

ประดับของศิลปะจีน และศิลปะอิสลาม วGาเปOนตัวอยGางของ Sublime ที่แสดงให<เห็นถึงความซับซ<อน 

ไร<รูปรGาง ไมGเปOนระเบียบแบบแผน (ในสายตาของ Hegel) ที่ทำให<ผู<ชมเกิดความรู<สึกทGวมท<นล<นเกิน 

และหวาดกลัว     

สำหรับ Arthur Schopenhauer นั ้น ได<อธิบายความแตกตGางระหวGาง Beautiful กับ 

Sublime เชGนเดียวกับ Kant โดยที่ความงามนั้นคือการเห็นวัตถุที่เชิญชวนผู<สังเกตการณ1เข<าไปมี

สำรวจความคิดภายใต<วัตถุนั้น ในขณะที่ Sublime เปOนสิ่งที่ไมGได<เชิญชวน แตGกลับแสดงออกถึงพลัง

อำนาจที่กว<างใหญGไร<ขอบเขต จนสามารถที่จะทำลายล<างผู <สังเกตการณ1ได< Schopenhauer ได<

ยกตัวอยGางความรู<สึกเมื่อเรารับรู<ความงามของดอกไม< วGานี่คือการรับรู<ความงาม ที่ตัววัตถุ (ในที่นี้คือ 

ดอกไม<) ไมGสามารถทำร<ายผู<สังเกตมันได< ตรงกันข<ามกับการมองไปยังทะเลทรายท่ีกว<างไกลสุดลูกหูลูก

ตา ธรรมชาติที่ปh³นป¥วนที่มีพลังทำลายล<างสูง กระทั่งจินตนาการถึงความวGางเปลGาไร<ขอบเขตของ

จักรวาล กลับมอบความประหวั่นพรั่นพรึงให<กับผู<สังเกตการณ1 ขณะเดียวกันมันก็มอบความป�ติยินดี

จากการสังเกตการณ1สิ่งเหลGานั้นด<วย ราวกับมันสามารถหลอมรวมพลังยิ่งใหญGไร<ขอบเขตนั้นให<เปOน

หนึ่งเดียวกับผู<สังเกตการณ1ได< Sublime จึงเปOนภาวการณ1แตกดับของผู<สังเกตการณ1 (observer’s 

nothingness) ที่ความประหวั่นพรั่นพรึงและความป�ติยินดี พร<อมที่จะมุGงสูGการสูญสลาย และหลอม

รวมเข<ากับภาวะท่ีอยูGเหนือการรับรู< 27 

จะเห็นได<วGา Sublime เปOนคุณสมบัติท่ีพบได<ในจิตรกรรมทิวทัศน1ของยุคโรแมนติก เม่ือความ

ประหว่ันพร่ันพรึงท่ีมีความหมายในเชิงลบ ถูกนับให<เปOนสGวนหน่ึงของความงาม และปรากฏตนออกมา

ในงานศิลปะ สุนทรียะของผู<คนที่มีตGองานศิลปะก็ได<แปรเปลี่ยนไป ภาวะ Sublime ยังถูกนำเสนอใน

งานศิลปกรรมรGวมสมัยอยูGเสมอ ตGอไปเปOนการศึกษาผลงานศิลปกรรมรGวมสมัย ซึ ่งผู <เขียนเลือก

วิเคราะห1ศึกษาผลงานภาพยนตร1ของ Scott Barley ศิลป�นชาวอังกฤษ เขาสร<างสรรค1ทั้งวิดีโอ อาร1ต 

ขนาดส้ัน และภาพยนตร1ขนาดยาว ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข<องกับการสร<างการรับรู<ใหมGตGอโลกธรรมชาติ ผGาน

ส่ือภาพเคล่ือนไหว  

ในสGวนของผลงานศิลปกรรมรGวมสมัย ภาพยนตร1ของ Scott Barley ศิลป�นวิดีโอชาวอังกฤษ 

แสดงให<เห็นถึงความยิ่งใหญGของโลกธรรมชาติ ผGานการถGายทำแบบตั้งกล<องไว<โดยที่ไมGได<ขยับมุมมอง

ให<เปลี่ยนแปลงไป ผู<ชมจะได<ดื่มด่ำกับฉากใดฉากหนึ่งเปOนเวลายาวนาน กรอบภาพที่ไมGได<ขยับไปไหน 

เสมือนกับการนำเสนอแบบเดียวงานจิตรกรรม หากวGาไปแล<ว หลักการของภาพยนตร1คือการที่เอา

 
 27 Wikipedia, the free encyclopedia, Sublime (philosophy), Accesse 25 November 2019, 

Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Sublime_(philosophy)  
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ภาพท่ีมีความแตกตGางแตGละภาพมาเรียงชิดติดกัน และนำเสนอภาพท่ีแตกตGางกันน้ันอยGางตGอเน่ือง จน

เกิดเปOนภาพเคลื่อนไหว แม<ภาพยนตร1ของ Barley จะนำเสนอฉากใดฉากหนึ่งเปOนเวลายาวนาน แตGก็

ไมGได<หยุดนิ่งตายตัวแบบการนำเสนอภาพถGาย (photograph) มีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน<อยๆอยูG

ตลอดเวลาให<ผู<ชมได<สังเกต ไมGวGาจะเปOน เมฆที่คGอยๆเคลื่อนคล<อย แสงที่แปรเปลี่ยนไป ใบไม<ที่ลูGลม 

หรือผิวน้ำที่ปรากฏคลื่นเล็กๆอยูGตลอดเวลา เหลGานี้ล<วนเปOนสุนทรีภาพในผลงานของเขาทั้งสิ้น หลาย

ครั้ง Barley เลือกที่จะเลGาเรื่องโดยเริ่มจากภาพที่คGอนข<างสงบและงดงาม และคGอยๆคลี่คลายไปสูG

ความแปรปรวนที่นGาประหวั่นพรั่นพรึง Barley ได<นำเสนอโลกธรรมชาติอยGางซื่อตรง ไร<ซึ่งการปรุง

แตGงในบางฉาก ขณะเดียวกันในฉากอื่นๆ เขาก็บิดเบือนภาพให<เกิดการรับรู<ที่แตกตGางไปจากการรับรู<

ปกติ จนบางครั้งผู<เขียนรู<สึกราวกับวGา กำลังมองไปยังโลกอื่นที่นGาดึงดูดและหวาดกลัวไปพร<อมๆกัน 

ความคลุมเครือ และจังหวะขึ้นลงของความรู<สึกในการรับรู<โลกในภาพยนตร1ของ Barley เสมือนเปOน

การตอกย้ำวGาเราเปOนมนุษย1ตัวเล็กที่ถูกโยนเข<ามาทGามกลางโลกที่สับสน วุGนวาย แตGก็อาจสงบบ<างบาง

ที หากโลกนั้นมีความเมตตาตGอมนุษย1 ซึ่งในท่ีนี้คือ ผู<ชม น่ันเอง ผู<เขียนพบวGาในงานของ Barley แทบ

ไมGปรากฏตัวละคร ไมGวGาจะเปOนนักแสดงชาย หญิง หรือหากมีตัวละครบ<างในบางงาน สัตตะ (being) 

ของตัวละครเหลGานั้นก็แสดงตัวเล็กน<อยมาก หากเทียบกับโลกธรรมชาติที่เปOนองค1ประธานหลัก 

(Subject) ในงานของเขา 

 

 ภาพท่ี 5 ผลงานวิดีโอชุด Sleep Has Her House ของ Scott Barley 

 ท่ีมา https://scottbarleyfilm.com/Filmography-1  
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ในผลงานที่ชื่อ Sleep Has Her House (2017) ภาพยนตร1ขนาดยาวของ Scott Barley ได<

ถGายทอดความลึกลับที่ยิ่งใหญGของโลกธรรมชาติได<อยGางลึกซึ้ง ผู<เขียนพบวGาความมืดเปOนองค1ประกอบ 

(element) ที่มีความสำคัญอยGางมากในผลงานชิ้นนี้ ความมืดได<สร<างความสับสน ด<วยข<อจำกัด

ทางการรับรู<ของดวงตาที่ต<องใช<แสงเปOนปhจจัยสำคัญในการมองเห็น การรับรู<ภาพที่ไมGชัดเจนชGวยทำ

ให<โสตประสาททำงานได<ดีขึ้น เสียงบรรยากาศที่ได<จากการบันทึกโลกธรรมชาติ รGวมกันกับเสียง

สังเคราะห1ที่ถูกประกอบขึ้นใหมGชGวยกระตุ<นเร<าจินตนาการของผู<ชมตGอสิ่งที่ยังไมGเผยแสดงตัวอยGาง

เต็มที่ในแตGละฉากของภาพยนตร1 สร<างความอยากรู<อยากเห็นที่ชวนค<นหา พร<อมๆกับความหวาดกลัว

ตGอความไมGรู<เบื้องท<ายปลายทางวGาจะสิ้นสุดลงตรงไหน จะเห็นได<วGา ผลงานของ Scott Barley ได<

สร<างความรู<สึก Sublime แบบเดียวกันกับภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ในยุคโรแมนติก 

ภายใต3โลกแห.งความมืดและความสว.าง “เงา” เปlนส่ิงท่ีไม.มีความหมายในตัวเอง 

หรือความมืดเปlนเพียงส.วนเสริมความสว.างให3โดดเด.น โดยทั่วไปแล3ว เมื่อมนุษย7มองเห็น

สรรพสิ่งต.างๆ มนุษย7ไม.จำเปlนต3องไปพิจารณาความสัมพันธ7ระหว.างแหล.งที่มาของแสง 

หรือจุดกำเนิดแสง ถ3าจะกล.าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม.จำเปlนต3องหันไปหาดวงอาทิตย7 ใน

ทำนองเดียวกันกับภาพยนตร7ในโรงภาพยนตร7ผู3ชมก็ไม.มีความจำเปlนที่จะต3องหันไปดู

แหล.งกำเนิดแสงที่ทำให3ภาพปรากฏอยู.บนจอได3 ผู3ชมไม.จำเปlนต3องไปสนใจหลอดไฟใน

เครื ่องฉายภาพยนตร7 การเห็นหรือชมภาพยนตร7จึงเปlนการเห็นภาพบนจอโดยไม.

จำเปlนต3องเห็นสิ่งที่เปlนแหล.งกำเนิดหรือเงื่อนไขที่ทำให3ผู3ชมสามารถที่จะเห็นได3 การเห็น

จึงเปlนการเห็นที่ดำเนินไปควบคู.กับ “การไม.เห็น” ส.วน “การไม.เห็น” นั้นก็ไม.ได3เปlนส.วน

ท่ีแยกออกจากการเห็น ท้ังการเห็นและการไม.เห็นต.างก็เปlนส่ิงท่ีประกอบกันข้ึนมาเพ่ือกัน

และกัน สำหรับการชมภาพยนตร7เงื่อนไขสำคัญในการชมภาพยนตร7ก็คือ ความมืดและ

ความสว.าง แต.ความมืดไม.ได3เปlนส.วนที่แยกขาดออกจากความสว.าง เมื่อเปlนดังนั้นสิ่งท่ี

เห็นจึงเปlนอะไรท่ีมากไปกว.าส่ิงท่ีเห็น 28 

ความมืดใน Sleep Has Her House ยังมีหน<าที่สำคัญในการโอนเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปสูGอีก

ฉากหนึ่ง โดยความมืดที่ปกคลุมสรรพสิ่งในจอไมGให<เผยแสดงตัวอยGางเต็มที่ ได<คGอยๆอนุญาตให<ฉาก

ถัดไปเผยแสดงตัวมันออกมา แทนที ่ฉากกGอนหน<าที ่ได<ถูกความมืดกลืนกินจนหายสาบสูญไป 

องค1ประกอบ (composition) ในฉากกGอนหน<าและฉากถัดไปถูกจัดวางให<สอดรับกันอยGางดี โดยมี

ความมืดจึงเปOนตัวกลางสำคัญในการโอนเปลี่ยนฉากอยGางเรียบงGาย ประกอบกับระยะเวลาที่ยาวนาน 

 
 28 ธนา วงศ,ญาณณาเวช, ภาพยนตร4ของ Derrida และ Derrida ของภาพยนตร4, (กรุงเทพฯ : 1001 

nights editions, 2559), 94-95. 
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ที่ภาพยนตร1ได<สร<างความไว<วางใจให<กับผู<ชมในการดื่มด่ำอยูGกับฉากๆหนึ่ง สGงผลให<บางครั้งผู<ชมก็ไมG

อาจรู<ตัวได<วGา ฉากกGอนหน<าได<อันตรธานไปเรียบร<อยแล<ว  

 

 ภาพท่ี 6 ผลงานวิดีโอชุด Sleep Has Her House ของ Scott Barley 

 ท่ีมา https://scottbarleyfilm.com/Filmography-1 

ในชGวงท<ายของภาพยนตร1 ความสงบราบเรียบแบบชGวงต<นได<หายไป จังหวะของเสียงและ

ภาพเคลื่อนไหวถูกเรGงเร<ามากขึ้น ปรากฏความแปรปรวนของธรรมชาติ อาจถึงขั้นภัยพิบัติ ลมพายุ 

ฝนกรรโชกรุนแรง สายฟlาฟาด และไฟป¥า  ท่ีสร<างความหวาดหว่ันให<แกGผู<ชม ความสงบในชGวงต<น และ

ความรุนแรงในชGวงท<าย ทำให<ผู<เขียนรู<สึกถึงมิติทางศาสนาในผลงานชิ้นนี้ ราวกับได<อGาน ปฐมบท 

(genesis) จนถึง วันโลกาวินาศ (Doomsday) ในพระคัมภีร1ไบเบิล ถึงกระนั้นก็ตาม ศิลป�นยังคงมี

ความประนีประนอมตGอผู<ชม ราว 4 นาทีสุดท<ายของภาพยนตร1 หลังจากที่กดดันถึงขีดสุดให<กับผู<ชม 

Barley ไมGได<ตัดจบกะทันหัน หรือทิ้งผู<ชมไว<กับความหวาดหวั่น แตGเขาได<ยืดตอนจบออกไปเล็กน<อย

เพื่อคGอยๆปรับสมดุล (Cool Down) ให<แกGผู<ชม และเปOนชGวงจังหวะนี้เองที่ผู<เขียนในฐานะผู<ชมรู<สึก 

Orgasm เปOนคร้ังแรก หลังจากท่ีภาพยนตร1ได<ดำเนินมาอยGางยาวนาน จนถึงจุดจบ 
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กลGาวโดยสรุป ในสGวนของการศึกษาข<อมูลจากศิลปกรรม ผู<เขียนได<ไลGเรียงเนื้อหามาตั้งแตG 

สาเหตุท่ีภาพเขียนทิวทัศน1ได<กลายเปOนองค1ประธานหลัก (Subject) ของตัวงานศิลปะ จากที่แตGกGอน

เรื่องราวตGางๆในผลงานศิลปะถูกผูกขาดให<นำเสนอเพียง เรื่องราวทางศาสนา และชนชั้นสูง การจัด

นิทรรศการประจำป_ได<นำไปสูGการแสวงหาหัวข<อใหมGๆของศิลป�น การกำเนิดขึ้นของสถาบันการเมือง

แบบรัฐ-ชาติสมัยใหมGก็สGงเสริมให<ภาพทิวทัศน1ถูกยกระดับให<มีความสำคัญขึ้นมา ในฐานะแผGนดินท่ี

เชื่อมโยงกับอุดมการณ1ทางการเมืองของคนในชาติเดียวกัน ประกอบกับวิถีปฏิบัติแบบโปรแตสแตนท1

ที่ทุกคนสามารถเข<าถึงพระเจ<าได<โดยตรง โดยไมGต<องผGานนักบวช ได<ทำให<จิตรกรชาวเยอรมันอยGาง 

Caspar David Friedrich เลือกที่จะถGายทอดภาพทิวทัศน1ธรรมชาติของโลกภายนอก เพราะการทำ

ความเข<าใจโลกธรรมชาติ ยGอมหมายถึงการเข<าใจกฎเกณฑ1ของพระผู<เปOนเจ<า ในขณะเดียวกันนั้นการ

ถGายทอดโลกธรรมชาติภายนอกก็เปOนภาพสะท<อนภาวะภายในของศิลป�นอีกด<วย ตรงนี้เอง เปOนหมุด

หมายสำคัญที่ทำให<ภาพทิวทัศน1ได<ถูกยกยGองจนกลายมาเปOนผลงานศิลปะเต็มตัว ไมGใชGเปOนเพียงงาน

ชGางชั้นรองแบบยุคกGอนหน<า รGวมถึงการทำความเข<าใจมโนทัศน1เรื่อง Sublime ที่เปOนคุณสมบัติสำคัญ

ที่แสดงตนอยูGในภาพวาดทิวทัศน1ยุคโรแมนติก และป�ดท<ายด<วยการวิเคราะห1ผลงานศิลปกรรมรGวม

สมัยของ Scott Barley ศิลป�นชาวอังกฤษ ผู<ที่สร<างสรรค1วิดีโอขนาดสั้น และภาพยนตร1ขนาดยาว ที่มี

เนื้อหาเกี่ยวข<องกับการสร<างการรับรู<ใหมGตGอโลกธรรมชาติ ซึ่งตัวผลงานได<สร<างคุณสมบัติเดียวกันกับ

สภาวะ Sublime ที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมทิวทัศน1ยุคโรแมนติก เหลGานี้เปOนข<อศึกษาที่ผู<เขียนได<

ทำการวิเคราะห1เพ่ือนำไปประยุกต1ใช<กับการสร<างสรรค1ผลงานศิลปกรรมของผู<เขียนตGอไป 
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บทท่ี 3 

ว9าด�วยการพัฒนา และกระบวนการสร�างสรรค7ผลงาน 

 ในสGวนของบทนี ้ จะเปOนการกลGาวถึงกระบวนการสังเคราะห1เปOนหลัก การสังเคราะห1 

(Synthesis) มาจากคำวGา syn- แปลวGา รGวม และคำวGา thesis แปลวGา ปรากฏการณ1ใหมG มีรากศัพท1

มาจากภาษากรีกโบราณวGา σύνθεσις โดยคำแรก σύν มีความหมายในภาษาอังกฤษวGา with 

สGวนคำหลัง θέσις มีความหมายในภาษาอังกฤษวGา placing (synthesis :ในกรีกโบราณรวมความ

แล<วมีความหมายคือ ประชุม) การสังเคราะห1 เปOนกระบวนบูรณาการปhจจัยตGางๆตั้งแตGสองปhจจัยข้ึน

ไปซึ ่งอาจเปOนได<ทั ้งคน สัตว1 สิ ่งของรวมทั้งเหตุการณ1และสิ ่งที ่อยู Gในรูปของแนวคิดเข<ามาเปOน

องค1ประกอบรGวมกันเพ่ือให<เกิดส่ิงใหมGหรือเกิดปรากฏการใหมGท่ีอาจเรียกได<วGาเปOนการบูรณาภาพ โดย

ปhจจัยหรือองค1ประกอบตGางๆที่เข<ามาสูGกระบวนบูรณาการในการสังเคราะห1นั้นบางปhจจัยอาจจะได<

ผGานการวิเคราะห1แยกแยะสืบค<นมากGอน แล<วขณะที่บางปhจจัยก็อาจจะยังไมGได<ผGานการวิเคราะห1

แยกแยะสืบค<นมากGอน สภาวะรูปของปhจจัยและองค1ประกอบตGางๆที ่นำมาเปOนปhจจัยและ

องค1ประกอบในการสังเคราะห1นั้นอาจเปOนไปได<ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งบูรณภาพที่เปOน

ปรากฏการณ1ใหมGหรือสิ ่งใหมGอันเกิดขึ ้นจากการสังเคราะห1นั ้นก็เปOนไปได<ทั ้งแบบรูปธรรมและ

นามธรรมเชGนกัน 29 

 ในบทกGอนหน<า ผู<เขียนได<กลGาวถึงข<อมูลทางรัฐศาสตร1 และสังคมศาสตร1วGาด<วยเรื่องของการ

เกิดขึ้นแผนที่สมัยใหมG การสถาปนารัฐ-ชาติ และปhญหาของพื้นที่พรมแดน โดยมุGงเน<นศึกษาการรับรู<

พื้นที่เหลGานั้น กับข<อมูลทางด<านศิลปกรรมที่ศึกษาจิตรกรรมทิวทัศน1ของจิตรกรยุคโรแมนติก ที่ได<

ยกระดับภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ธรรมชาติให<เทียบเทGาผลงานศิลปะอื่นๆ ผู<เขียนตั้งใจหยิบจับการรับรู<

พื ้นที่ผGานเส<นพรมแดนรัฐ-ชาติ กับธรรมชาติในภาพโรแมนติก มาใช<องค1ประกอบรGวมกันในการ

สร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1ชุดน้ีข้ึนมา  

กGอนที่ผู<เขียนจะเลือกใช<สื่อวิดีโอในการสร<างสรรค1ผลงาน ดั่งเชGนนักศึกษาศิลปะรGวมรุGนคน

อื่นๆ ผู<เขียนได<รับการศึกษากระบวนการสร<างสรรค1ผลงานจิตรกรรม และประวัติศาสตร1ศิลปVของงาน

จิตรกรรม ความรู< ทักษะทางจิตรกรรมน้ีได<ติดตัวมา และเปOนฐานให<แกGผู<เขียนในการสร<างสรรค1

 
29 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การสังเคราะห4, เข^าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2562, เข^าถึงได^จาก   

https://th.wikipedia.org/wiki/การสังเคราะห, 
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ผลงานวิดีโอ ทัศนธาตุตGางๆที่ปรากฏในผลงานวิดีโอของผู<เขียน ถูกประกอบสร<างขึ้นจากภาพจำของ

งานจิตรกรรมหลายช้ิน ผู<เขียนมีความสนใจในจิตรกรรมทิวทัศน1 ของจิตรกรยุคโรแมนติก ด่ังท่ี

บรรยายไว<ในบทที่ 2 ผู<เขียนพบวGาจิตรกรรมทิวทัศน1ได<เปOนหมุดหมายสำคัญของการพา

ผลงานศิลปะก<าวข<ามไปสูGการเปOนศิลปะสมัยใหมG การเผชิญหน<าตGอโลกภายนอกของจิตรกรชGวยทำให<

พวกเขาเข<าใจสภาวะภายในใจตน และเมื่อมันถูกถGายทอดออกมาผGานฝ_แปรง เมื่อนั้นภาวะปhจเจกชน 

(individual) ในงานศิลปะจึงเกิดขึ้น ความสงบนิ่งของภาพทิวทัศน1ธรรมชาติ อาจหมายถึงภาวะความ

สงบนิ่งในใจของจิตรกร รวมถึงความปh³นป¥วน แปรปรวน อันนGาประหวั่นพรั่นพรึง ในความยิ่งใหญGของ

ธรรมชาติ ก็สะท<อนภาวะห<วงอารมณ1ที่ซับซ<อนของศิลป�นเชGนกัน เมื่อปราศจากโคลงเรื่องขนาดใหญGท่ี

แตGเดิมคอยกำกับควบคุมความเปOนไปของเรื่องราว (narrative) ภายในผลงานจิตรกรรม เหลือเพียง

ธรรมชาติที่กลายเปOนองค1ประธานหลัก (subject) ที่ได<ขยับขยายความสำคัญจากการเปOนเพียงพ้ืน

หล ัง (background) มาส ู Gถ Gายทอดเร ื ่องราวของต ัวม ันเอง  พร <อมๆก ันน ั ้นก ็ เป Oนภาพแทน 

(representation) ของสภาวะภายในของศิลป�นอีกด<วย 

 ในการสร<างสรรค1ผลงานของผู<เขียน แม<จะเปOนผลงานที่สร<างสรรค1จากสื่อวิดีโอ แตGก็มีวิธีคิด

แบบเดียวกันกับภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ในยุคโรแมนติก เพียงแตGไมGได<ถGายทอดโลกธรรมชาติเหลGาน้ัน

ผGานฝ_แปรง หากเปOนการฉายวิดีโอลงบนจอภาพยนตร1ในห<องมืด วิดีโอโดยตัวมันเองแล<วคือการบันทึก

ความจริงและตัดแตGงความจริงไปพร<อมๆกัน เปOนการถGายทอดภูมิทัศน1โดยผGานการคัดสรรมุมมองของ

พื้นที่มาอยGางดีแล<ว ตั้งใจถGายทอดด<วยสุนทรียะที่มีลักษณะเนิบช<า ระยะเวลาที่ปรากฏในแตGละฉาก 

และการลำดับฉากกGอนหลัง เหลGานี้ล<วนต<องผGานทัศนะในการกลั่นกรองของผู<เขียน เพื่อให<ผลงาน

ออกมาได<อยGางลงตัวมากท่ีสุด สามารถจัดแบGงกระบวนการทำงานได<ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการกGอรูปผลงาน แรงบันดาลใจ และกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ  

2. การพัฒนาความคิดจากพ้ืนท่ีวGางเปลGา สูGการให<ความหมายท่ีกำกับอยูGเบ้ืองหลัง 

3. การใช<จิตรกรรมฝาผนังในฐานะภาพแทนของการทำความเข<าใจโลกจริง 

4. จากภาพแทนท่ีทรงพลัง สูGการสลายเส<นแบGงเกGา เพ่ือลากเส<นข้ึนมาใหมG 
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1. ข้ันตอนการก9อรูปผลงาน แรงบันดาลใจ และกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ 

 ในระยะเริ่มต<นที่ผู<เขียนได<เริ่มทำผลงานชุดนี้ สืบย<อนไปตั้งแตGชิ้นผลงานกGอนศิลปนิพนธ1 

ในชGวงที่แนวความคิดยังไมGลงตัวดี ผู<เขียนมุGงสร<างผลงานให<มีความนGาสนใจ และแสวงหารูปแบบ

เฉพาะตัว ผู<เขียนตระหนักดีวGา วิดีโอเปOนการนำเสนอสิ่งที่มันบันทึกอยGางสำเร็จรูป เพราะฉะนั้นส่ิง

สำเร็จรูปที่ถูกบันทึกต<องมีความนGาสนใจ หรือควรถูกนำเสนออยGางพ<นไปจากความคุ<นชินของผู<ชม ใน

ที่นี้หมายถึง พ้ืนที่ (space) ที่เปOนองค1ประธานหลัก (subject) ของผลงาน ผู<เขียนเลือกพื้นที่โรงโมGหิน 

ด<วยเหตุผลทางทัศนธาตุที่ให<ความรู<สึกเวิ้งว<าง ปราศจากผู<คน ไร<ชีวิต และสิ่งเคลื่อนไหว ความเวิ้งว<าง

นี้ถูกใช<เพื่อแสดงถึงกับความเปOนภายในและภายนอกในงานชุด A Solitude of Space, Outside In, 

และ  A Thousand Plateaus ความเวิ้งว<างที่ปราศจากชีวิต สร<างความสับสนในการรับรู<สัดสGวนของ

พื้นที่ให<แกGผู<ชม เพราะไมGปรากฏวัตถุที่คุ<นชินไว<ใช<เทียบวัดขนาด ความเวิ้งว<างของพื้นที่จึงแสดงตัว 

คล<ายกับสถานที่ในผลงานจิตรกรรมของ Salvador Dalí ความเวิ้งว<างของโลกภายนอกนี้จึงล<อไปกับ

ความเวิ้งว<างในใจมนุษย1 ในผลงาน “Outside In” ปรากฏวัตถุรูปทรงบ<านที่มีพื้นผิวเปOนกระจก ก็ย่ิง

ขับเน<นความพรGาเลือนของการแบGงระหวGางพื้นที่ภายใน และพื้นที่ภายนอก ผลงานทั้งสองชิ้นนี้เปOน

จุดเริ่มต<นของการใช<โลกธรรมชาติภายนอกมาสร<างสรรค1ผลงาน ซึ่งเปOนหมุดหมายสำคัญในการนำมา

พัฒนาเปOนผลงานศิลปนิพนธ1ตGอไป 

 

 ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีโรงโมGหินแหGงหน่ึง ภาพระหวGางการถGายทำ  

 สถานท่ีแหGงน้ีปรากฏในงาน Outside In, The Border, และ A Thousand Plateaus 
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2. การพัฒนาความคิดจากพ้ืนท่ีว9างเปล9า สู9การให�ความหมายท่ีกำกับอยู9เบ้ืองหลัง 

หลังจากที่ได<ใช<พื้นที่ภายนอกสร<างสรรค1ผลงานมาแล<ว 2 ชิ้น ผู<เขียนได<พัฒนาความคิด และ

ตGอยอดจากการเลGนเรื่องพื้นที่มาสูGการทำศิลปนิพนธ1ชุดนี้ โดยขยายความเข<าใจพื้นที่มาสูGเรื่องของการ

รับรู<พื้นที่ผGานภาพแทน (representation) ผู<เขียนจึงจำเปOนต<องศึกษาพื้นที่ในความหมายตGางๆ ใน

ฐานะมนุษย1ที่ดำรงอยูGในโลก ซึ่งจำเปOนต<องสัมพันธ1กับพื้นที่ไมGทางใดก็ทางหนึ่ง จึงเกิดคำถามขึ้นวGา 

เราสามารถรับรู<พื้นที่ได<อยGางไรบ<าง ภาพแทน (representation) เปOนหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญ ท่ี

มนุษย1สร<างขึ้นมาเพื่อขยายความเข<าใจที่พวกเขามีตGอโลก พื้นที่โดยตัวมันเองไมGได<มีความหมายอะไร

มากไปกวGาสิ่งที่ปรากฏ หากมนุษย1มิได<เอาแนวคิดและสื่อกลางบางอยGางเข<าไปจัดการ และสื่อสารมัน

ออกมา ย<อนกลับไปราว 32,000 ป_ บนผนังถ้ำ Chauvet ประเทศฝรั่งเศส (แม<วGาตอนนั้นจะยังไมGมี

ประเทศฝรั่งเศส ชนชาติฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส หรือคำวGา ฝรั่งเศส) ได<ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ี

เกGาแกGที่สุดเทGาที่ถูกค<นพบในปhจจุบัน เมื่อมนุษย1คนแรกเริ่มปาดปlายสื่อกลางลงบนพื้นรองรับสองมิติ 

กระทั่งเกิดปฏิกิริยาทัศนธาตุขึ ้น และได<ถGายทอดเรื ่องราวของโลกที่พวกเขารู<จัก แรงบันดาลใจ 

กระบวนการรับรู< และกรรมวิธีสร<างสรรค1 กระทั่งสำเร็จเสร็จสิ้นออกมาเปOนผลงาน หลอมรวมเปOนส่ิง

เดียวกัน ภาพที่ปรากฏในธรรมชาติผลักดันให<จิตรกรสรรค1สร<างภาพอันตรึงใจบนระนาบในลักษณะ

ตGางๆ ซ่ึงจะสะท<อนย<อนกลับมาประกอบสร<าง และตอกย้ำมุมมองท่ีพวกเขามีตGอโลก สมมุติฐานชนิดน้ี

ถูกยืนยันในผลงานวิชาการสาขามนุษยวิทยาซึ่งเน<นหลักฐานเชิงประจักษ1ทางสรีรศาสตร1 (physical 

antropology/biological antropology) และกระแสทางวิชาการลักษณะข<างต<นได<แพรGหลายในชGวง

ต<นคริสต1วรรษที่20 โดยประมาณ ดังจะเห็นได<จากงานวิจัยของ Jan Deregowski นักมานุษยวิทยา

ชาวโปแลนด1 ซ่ึงได<นำเสนอรายละเอียดอยGางชัดเจนผGานการสัมภาษณ1ชนพ้ืนเมืองวGา ภาพวาดลักษณะ 

“เหมือนจริง” ของชาว Sanbia ในแอฟริกานั้น แตกตGางจากภาพเหมือนจริงที่สืบคติตGอเนื่องจาก

สมัยเรเนอซองส1อยGางไร30  

หลักฐานเชิงประจักษ1ในลักษณะนี้ก็สGงผลให<เราสามารถคาดเดาไปได<วGา ภาพเขียนสัตว1นานา

ชนิดซึ่งเรียบแบน และเคลื่อนไหวทับซ<อนกันยุGงเหยิงบนผนังถ้ำ Chauvet เรื่อยไปจนกระทั่งทัศนมิติ

แบบ reverse perspective ในงานศิลปะไบเซนไทน1 ล<วนเกี่ยวข<องกับมโนทัศน1ในการมองโลกของ

เหลGาผู<สร<างสรรค1ยุคกGอน อยGางแท<จริง การเกิดขึ้นของคณิตศาสตร1 และหลักทัศนมิติ (perspective) 

นำไปสูGการสร<างแผนที่สมัยใหมG และการกGอตัวขึ้นของรัฐ-ชาติ ที่ได<กลายเปOนภาพแทนที่ทรงพลังที่สุด

เทGาที่เคยมีมาของมนุษย1 เมื่อพูดถึงหนGวยทางภูมิศาสตร1 เชGน รัฐชาติ นั้น มโนภาพพื้นถิ่นจะเปOนไป

 
30 อาเธอร, ซายองค,, ไล"คว%าแสง ความสัมพันธ4ระหว"างมนุษย4กับแสงตั้งแต"ยุคดึกดำบรรพ4ถึงยุค

ไอน4สไตน4, แปลจาก Catching the Light: The entwined history of light and mind, แปลโดย นัยนา นาค

วัชระ, (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2557), 95-96. 
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ตามวาทกรรมตGางๆ ที่เกี่ยวข<องกับอาณาจักรบนผิวโลก ภูมิศาสตร1ท<องถิ่น อำนาจอธิปไตย และเขต

แดน การแบGงขั้วภายใน/ภายนอกให<ชัดเจน เพื่อแยกแยะตัวตนของเรากับความเปOนอื่น เขตแดนไมG

เพียงทำให<เกิดการแบGงแยกพื้นที่ทางกายภาพที่ปรากฏบนแผนที่เทGานั้น แตGยังเปOนเรื ่องของการ

กำหนดการรับรู<ของผู<คนหรือสรรพส่ิงท่ีดำรงตนอยูGในพ้ืนท่ีน้ันๆอีกด<วย 

 

1. การเลือกสรรพ้ืนท่ี 

ผู<เขียนได<เลือกพื้นที่ธรรมชาติเปOนองค1ประธานหลัก (subject) ในการสร<างสรรค1ผลงาน ด<วย

ความที่ผู<เขียนมีความนิยมชมชอบภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ของลัทธิโรแมนติกเปOนทุนเดิมอยูGแล<ว และ

ผู<เขียนได<ตระหนักถึงจินตภาพตGอพื้นที่ธรรมชาติในผลงานศิลปะ (โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมทิวทัศน1

ของลัทธิโรแมนติก) วGามีความเชื่อมโยงกับอุดมการณ1ชาตินิยม อันเปOนปhจจัยสำคัญในการเกิดขึ้นของ

รัฐ-ชาติ ดังที่ได<กลGาวไว<ในบทที่ 2 วGานักโรแมนติกได<แปรสภาพดินแดนให<กลายเปOนภูมิทัศน1และ

เปลี่ยนภูมิประเทศให<กลายเปOนดินแดนแบบชนบท ซึ่งเปOนพื้นที่แหGงดนตรีและกวี เปOนชGองทางการ

แสดงออกถึงความเปOนตัวตนของปhจเจกและกลุGมคน กระบวนการที่เกื้อหนุนให<เกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพดินแดนไปสูGภูมิทัศน1ทางชาติพันธุ1 (ethnoscape) ประกอบไปด<วยสองอยGาง ด<านหนึ่งคือการ

แปลงสภาพชุมชนให<กลายเปOนปรากฏการณ1ทางธรรมชาติ ที่ซึ่งชาติพันธุ1กลายเปOนแกGนองค1ประกอบ

สำคัญและดูเหมือนเปOน “ปรากฏการณ1ทางธรรมชาติ” ท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดล<อมทางประวัติศาสตร1 

ในอีกแงGหนึ่ง คือการเปลี่ยนสภาพดินแดนให<เปOนปรากฏการณ1ทางประวัติศาสตร1ที่ซึ่งสภาพแวดล<อม 

และสภาพภูมิประเทศของชุมชนกลายเปOนสGวนหน่ึงของประวัติศาสตร1ชุมชน  

 ทั้งนี้ผู<เขียนมีความสนใจพื้นที่ชายแดน ในฐานะที่เปOนพื้นท่ีที่ถูกปฏิบัติการของภาพแทน ใน

ที่นี้คือแผนที่สมัยใหมGที่ได<เข<ามากำกับ และให<ความหมายใหมGตGอพื้นที่ ซึ่งสGงผลกระทบตGอผู<คนที่ใช<

ชีวิตในบริเวณนั้น ที่โดนแบGงแยGงออกจากกันโดยเส<นสมมุติที่ถูกลากขึ้นมาให<ดำรงอยูGจริงเสียยิ่งกวGา

จริง และปฏิบัติการของภาพแทนของแผนที่สมัยใหมGนี้ยังกลายเปOนจินตนาการที่ถาวรตายตัวแกGผู<คน

ทั่วทั้งโลกอีกด<วย ด<วยเหตุที่ผู <เขียนต<องการนำเสนอสุนทรียภาพของพื้นที่เปOนองค1ประธานหลัก 

(subject) ของผลงาน ผู<เขียนจึงเลือกใช<พื้นที่ชายแดนในบริเวณที่ไมGมีผู<คน หรือชุมชน เปOนเพียงแนว

เนินเขาที่ไมGอาจทราบได<วGามีเส<นพรมแดนอยูGในพื้นที่นั้นๆ สถานที่ถGายทำคือ เนินช<างศึก หรือยอด

ดอยป�ล¤อก ตั้งอยูGใน ต.ป�ล¤อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปOนจุดยุทธศาสตร1จุดหนึ่งของชายแดนไทย-

พมGา เปOนที่ตั้งฐานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 สถานที่ตั้งอยูGสูงกวGาระดับน้ำทะเล ประมาณ 

1,053 เมตร ผู<เขียนสนใจกายภาพของพื้นที่ ที่ปรากฏเปOนเนินเขาสามารถมองข<ามไปยังประเทศพมGา

ได< การถGายทำชGวงเดือนกันยายน ปรากฏทะเลหมอก และเมฆฝนที่เคลื่อนตัวมาอำพราง และเผย
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แสดงทิวทัศน1เปOนระยะๆ ซึ่งสอดคล<องกับชื่อหัวข<อศิลปนิพนธ1 สุนทรียะของพื้นท่ี, ความสัมพันธ1

ระหวGางโลกท่ีปรากฏและไมGปรากฏ 

 

 ภาพท่ี 8 พ้ืนท่ีชายแดนไทย-พมGา ต.ป�ล¤อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 สถานท่ีน้ีปรากฏในผลงานชุด In-Between 

 

3. การใช�จิตรกรรมฝาผนังในฐานะภาพแทนของการทำความเข�าใจโลกจริง 

นอกจากการใช<พื้นที่ชายแดนแล<ว ผู<เขียนยังสนใจในการใช<ภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ฝาผนังมา

ประกอบการดำเนินเรื ่องอีกด<วย การปรากฏของภาพจิตรกรรมที ่มีชื ่อเสียงถูกนำมาใช<ในโลก

ภาพยนตร1บGอยครั้ง จิตรกรรมเหลGานั้นถูกนำเสนอเคียงคูGกับเนื้อเรื่องของภาพยนตร1 เมื่อความหมาย

ดั้งเดิมของผลงานจิตรกรรมได<เข<าปะทะสังสรรค1กับเนื้อเรื ่องของภาพยนตร1 ทำให<เกิดการสร<าง

ความหมายใหมGขึ้นมา สGงผลให<การสื่อสารทรงพลังยิ่งขึ้น ในกรณีของศิลปนิพนธ1ชุดนี้ ดังที่ได<กลGาวไป

บ<างแล<ว วGาผู<เขียนสนใจศึกษาการใช<ภาพแทนเพื่อทำความเข<าใจโลกของมนุษย1 ผู<เขียนหลีกเลี่ยงการ

ให<ความหมายอยGางตรงไปตรงมาที่จะใช<แผนที่มาดำเนินเรื่อง จึงตัดสินใจเลือกใช<จิตรกรรมฝาผนัง

แทน โดยจิตรกรรมฝาผนังที่ผู<เขียนเลือกมานั้นคือ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

และวัดบรมนิวาส 
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จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและวัดบรมนิวาสราช

วรวิหาร เปlนจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร7ตอนต3น ในช.วงสมัยรัชกาลที่ 3-4 กล.าวได3ว.า

จิตรกรรมฝาผนังแห.งนี้ เปlนยุคที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตรกรรม  จากแบบ

ไทยประเพณี ซึ่งเปlนภาพ 2 มิติ แสดงเฉพาะขนาดของภาพในส.วนความกว3างและความ

ยาวเท.าน้ันภาพจึงมีลักษณะแบนราบ และเปlนงานในเชิงศิลปะตกแต.งท่ีเน3นความงามจาก

การตัดเส3นและปuดทอง มาเปlนจิตรกรรมอิทธิพลตะวันตกซึ่งพยายามที่จะแสดงภาพ

ออกมาเปlน 3 มิติ  มีการใช3หลักทัศนียวิทยา (Perspective) แสดงระยะใกล3ไกลด3วย

ขนาด และสีของวัตถุ (Aerial perspective)  การใช3หลักทัศนียวิทยาเพื่อต3องการความ

สมจริงน้ี กลุ.มภาพจะวางอยู.ประมาณ 3/4 ของผนัง  ส.วนตอนบนจะเปlนภาพในระยะไกล

ออกไป สัดส.วนของภาพตอนล.างของผนังซึ่งเปlนภาพระยะใกล3จะมีขนาดใหญ.  และจะ

ค.อยๆเล็กลงเรื่อยๆ แต.หลักทัศนียวิทยานี้ก็ยังไม.ถูกต3องตามทฤษฎีเพราะในแต.ละห3อง

ภาพจุดรวมสายตา (Vanishing Point) มีมากกว.า 1 จุดและไม.มีความเปlนเอกภาพ  จุด

เปลี่ยนแปลงของงานจิตรกรรมไทยนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล3าเจ3าอยู.หัวนั้น พระองค7ทรงดำเนินนโยบายเปuดประเทศกับชาติตะวันตก  จึงทำให3มี

ว ิทยาการจากตะว ันตกหลั ่งไหลเข 3าส ู .ประเทศเปlนอย .างมาก รวมทั ้งทางด 3าน

ศิลปวัฒนธรรมด3วย  จิตรกรที่สำคัญในสมัยนี้คือ พระอาจารย7อิน (ขรัวอินโข.ง) วัดราช

บูรณะ ซึ่งเปlนจิตรกรท.านแรกที่เปlนผู3ริเริ่มและรับวิทยาการเขียนภาพแบบตะวันตกมา

ใช3  ดังจะเห็นได3จากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารแห.งน้ี  ซึ่งต.อมา

ลักษณะจิตรกรรมน้ีได3เปlนแบบอย.างของสกุลช3างขรัวอินโข.ง31 

สาเหตุท่ีผู<เขียนเลือกใช<จิตรกรรมฝาผนังของขรัว อินโขGงให<มาปรากฏอยูGในงานคือ  

1. จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหารถูกสร<างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร1

ตอนต<น ชGวงรัชกาลที่ 3-4 ซึ่งเปOนชGวงเวลาที่สยามได<เป�ดรับอิทธิพลวิธีคิดแบบตะวันตก และกำลัง

พัฒนาระบอบการปกครองไปสูGการเปOนรัฐ-ชาติ นั่นหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของจินตภาพของ

ผู<คนท่ีมีตGอพ้ืนท่ีท่ีพวกเขาดำรงอยูGในสมัยน้ันด<วย 

2. ลักษณะทางกายภาพของผลงานจิตรกรรมฝาผนังแหGงนี้ มีลักษณะที่มีความเฉพาะตัว ทั้งยัง

กลายเปOนหมุดหมายสำคัญในการนำเสนอภาพแทนอันใหมGของจิตรกรรมสยาม จากเดิมที่รูปแบบ

จิตรกรรมประเพณีได<ครอบครองพื้นที่ในการให<ความหมาย ถึงจินตภาพของโลก และจักรวาลตามคติ

แบบไตรภูมิ แม<เนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังยังคงเปOนเรื่องราวของพุทธศาสนา แตGผู<เขียนได<เล็งเห็นถึง

ความเปล ี ่ยนแปลงบางอย Gางท ี ่ม ีน ัยยะสำค ัญอย Gางก <าวกระโดด ค ือการนำหล ักท ัศนีย

 
31 สำนักงานวัดบวรนิเวศวิหาร, พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร, เข^าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2562, เข^าถึงได^

จาก  http://www.watbowon.com/all/ 
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วิทยา (Perspective) มาใช<เขียนรูปเพื่อแสดงระยะใกล<ไกลของวัตถุ แม<วGาจะไมGถูกต<องตามหลัก

ทฤษฏีอยGางครบถ<วน แตGการใช<หลักทัศนียวิทยานี้ หมายถึงการที่จิตรกรคนหนึ่ง (ที่ใช<ชีวิตอยูGในกรอบ

ความคิดที่แตกตGางจากโลกตะวันตก) กำลังนำคณิตศาสตร1เข<ามาสวมใสGโลกที่เขารู<จัก แล<วพยายาม

ถGายทอดภาพแทนออกมา ด<วยการเลียนแบบธรรมชาติให<มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ภายใต<การนำหลัก

ทัศนียวิทยาซึ่งเปOนภววิสัย จึงอาจสรุปได<วGาทัศนมิติเชิงเส<นเปOนการจำลองปรากฏการณ1การรับรู<ผGาน

จอประสาทรับภาพของดวงตาเทGานั้น และได<แยกขาดภาพที่เห็นออกจากปรากฏการณ1อันลุGมลึก และ

ความงดงามภายในซึ่งไมGสอดคล<องกับกฎเกณฑ1ทางเรขาคณิตที่ตายตัว เมื่อนั้นเอง ภาพปรากฏที่เกิด

จากการจำลองปฏิกิริยาระหวGางประสาทรับภาพ และโลกสามมิติภายนอก ก็ย<อนกลับมาประกอบ

สร<างมโนทัศน1การมองโลกของมนุษย1ย้ำซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแตGนั้นเปOนต<นมา ภาพเขียนใดๆท่ี

สร<างสรรค1ภายใต<กฎเกณฑ1อันเปOนภววิสัยข<างต<นก็กลายเปOนลักษณะของภาพจำลอง ที่ถูกจำกัดความ

โดยรวมวGา pictorial representation และจัดเปOนกระแสทางวัฒนธรรมซึ่งครอบงำโลกทัศน1ทาง

จิตรกรรมของตะวันตกมาต้ังแตGยุคสมัยของ Filippo Brunelleschi    

กลGาวโดยสรุปคือ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและวัดบรมนิวาสราช

วรวิหารคือภาพแทนที่สะท<อนความเข<าใจที่ชาวสยามมีตGอโลกที่กำลังก<าวเข<าสูGความเปOนสมัยใหมG 

เพื่อที่จะได<จัดวางตำแหนGงแหGงหนของตัวตนในโลกได<อยGางเหมาะสม ปฏิบัติการทางภาพแทนท่ี

เกิดขึ้นใหมGนี้ได<สร<างจินตภาพที่ทรงพลังตGอผู<คนในพื้นที่ ให<พวกเขาได<รู<จักโลกที่พวกเขาดำรงอยูGใน

แงGมุมท่ีตGางไปจากเดิม 

 

 ภาพท่ี 9 ภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 จิตรกรรมฝาผนังจะปรากฏในผลงานชุด In-Between 



47 

 

 

4. จากภาพแทนท่ีทรงพลัง สู9การสลายเส�นแบ9งเก9า เพ่ือลากเส�นข้ึนมาใหม9 

เปlาหมายหลักของผลงานศิลปนิพนธ1ชุดน้ี ไมGใชGเพียงแคGการกลับไปศึกษาเพ่ือร้ือถอนมายาคติ

ของภาพแทนอันทรงพลังของ รัฐ-ชาติ เทGานั้น แตGยังมีข<อเสนอเรื่องการสลายเส<นแบGงพรมแดนของ

พื ้นท่ี เพื ่อนำไปสู Gการเชื ่อมตGอกันแบบใหมG โดยผู <เขียนใช<เส<น (line) ในฐานะทัศนธาตุ (Visual 

Element) ที่สามารถทำหน<าที่เชื่อมโยง (link) สิ่งตGางๆในพื้นที่หนึ่งเข<าด<วยกันจนสามารถขยายเปOน

เคร ือข Gาย (network) อย Gางไม Gม ีท ี ่ ส ิ ้นส ุด ในขณะเด ียวก ันเส <นก ็สามารถทำหน <าท ี ่ แยก

ขาด (devide) พรมแดนของพื ้นที ่ให<แบGงของจากกันอยGางชัดเจน ดังที ่ปรากฏในแผนที ่รัฐชาติ

สมัยใหมG เส<นจึงเปOนทัศนธาตุที่มีคุณสมบัติทั้ง เชื่อมโยง และแบGงแยกไปพร<อมๆกัน คุณสมบัติทั้งสอง

อยGางที่ขัดแย<งกันน้ีได<นำไปสูGการสังเคราะห1 โดยผู<เขียนเลือกใช<เส<นพรมแดนที่มีฟhงก1ชันในการแบGง

พื้นที่ กับเส<นรากหรือกิ่งก<านของต<นไม<ที่มีฟhงก1ชันในการเชื่อมโยงสิ่งตGางๆเข<าด<วยกัน มาเปOนเครื่องมือ

ในการสร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1 เพื ่อขับเน<นแนวความคิดเรื ่องการสลายเส<นพรมแดนของรัฐ-ชาติ

สมัยใหมGท่ีแบGงแยกผู<คนออกจากกัน ให<เช่ือมตGอสัมพันธ1กันอยGางเปOนเครือขGาย โดยอุปมาเปOนเครือขGาย

รากของต<นไม< และวัชพืชตGางๆ ท่ีสัมพันธ1กันแนวระนาบ เสมอภาคกัน มิใชGสัมพันธ1กันแนวด่ิงแบบท่ีรัฐ

สัมพันธ1กับชีวิตของผู<คน อยGางไรก็ตามเรื่องที่ผู<เขียนสนใจมีความซับซ<อนและยากตGอการทำความ

เข<าใจภายในระยะเวลาอันส้ัน  

ป¥าจึงเปOนอีกสถานที่หนึ่งที่ผู<เขียนเลือกให<ปรากฏในผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้ ป¥าในฤดูใบไม<รGวง

ที่เหลือเพียงกิ่งก<านของลำต<นที่ปราศจากใบ เหตุเพราะในทางทัศนศิลปVแล<วพื้นที่ของป¥าเต็มไปด<วย

พืชพันธ1ตGางๆที่มีการแผGกิ่งก<านรากของลำต<น ทัศนธาตุเส<นที่ปรากฏในรูปของกิ่งก<านรากไม<เหลGานี้จะ

ถูกนำมาใช<ในฐานะการเชื่อมตGอกันของสรรพสิ่งที่ดำรงอยูGในพื้นที่หนึ่ง ที่แผGขยายและเชื่อมตGอถึงกัน

และกันอยGางไร<พรมแดนไมGมีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ผู<เขียนยังสนใจป¥าในฐานะ landscape ที่เปOนองค1

ประธานที่พ<นจากรGางของมนุษย1 (figure) การนำเสนอห<วงอารมณ1 (mood) ของพื้นที่โดยปราศจาก

ตัวละครชาย-หญิง แตGเปOนตัวพื้นที่เองที่แสดงตัวออกมาอยGางเต็มที่ ผGานการบันทึกถGายทำด<วยมุมมอง

ของผู<เขียน 
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 ภาพท่ี 10 ป¥าในอุทยานแหGงชาติมูดึงซาน กวางจู ประเทศเกาหลีใต< 

 สถานท่ีแหGงน้ีปรากฏในงาน A Thousand Plateaus 

 

กระบวนการสร�างสรรค7ผลงานเชิงเทคนิค 

 ในสGวนของกระบวนการสร<างสรรค1เชิงเทคนิค ผู<เขียนต<องการเลGาเรื่องด<วยภาพที่แสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงและความแตกตGางของพื้นที่ จึงต<องอาศัยสื่อที่มีเวลาเข<ามาเกี่ยวข<องอยGางหลีกเลี่ยงไมGได< 

วิดีโอเปOนสื่อที่ผู<เขียนเลือกนำมาใช<ในการสร<างสรรค1ผลงาน การถGายทำเปOนแคGกระบวนการหนึ่งที่มี

ความสำคัญซึ ่งกินระยะเวลาไมGยาวนานนัก แตGกระบวนการเตรียมการกGอนการถGายทำ และ

กระบวนการตัดตGอหลังการถGายทำเปOนขั้นตอนที่มีความสำคัญไมGแพ<กัน ซึ่งสามารถแจงรายละเอียดได<

ดังน้ี 

 

1. การเขียนสตอร่ีบอร1ด 

 สำหรับการสร<างสรรค1ผลงานด<วยเทคนิควิดีโอ สตอรี่บอร1ดเปOนเครื่องมือที่มีความสำคัญที่จะ

ทำให<เราเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราคิดอยGางมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน แตGอยGางไรก็ตาม ผู<เขียนแบGง

ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร1ดออกเปOนสองชGวง คือ การเขียนสตอร่ีบอร1ดกGอนการถGายทำ และการ
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เขียนสตอรี่บอร1ดหลังการถGายทำ  เหตุเพราะผู<เขียนไมGอาจคิดโครงเรื่องทั้งหมดได<อยGางสมบูรณ1

เบ็ดเสร็จ เพราะสิ่งที่จะถูกบันทึกถGายทำคือโลกธรรมชาติภายนอก ซึ่งผู<เขียนไมGอาจควบคุมปhจจัย

ตGางๆให<เปOนด่ังใจปรารถนาได< สตอร่ีบอร1ดในชGวงกGอนการถGายทำจึงเปOนเพียงเคร่ืองมือนำทางครGาวๆท่ี

จะนำพาผู<เขียนไปสูGสถานที่ที่ต<องการ และแนGนอนวGาสถานที่เหลGานั้นมีกายภาพที่แตกตGางไปจากที่คิด

ไว<ในตอนแรก การถGายทำถูกปรับแก<ตามสถานการณ1ท่ีพบเจอ หลังการถGายทำจึงต<องมีการเขียนสตอร่ี

บอร1ดข้ันอีกคร้ังหน่ึง เปOนจัดลำดับฟุตเทจท่ีได<มาเพ่ือกำหนดแตGละฉากของการเลGาเร่ือง 

 

 ภาพท่ี 11 ตัวอย.างสตอร่ีบอร7ด 

 

2. เทคนิคการถGายทำ 

 ในสGวนของเทคนิคการถGายทำ ผู<เขียนได<เลือกมุมมองในการถGายวิดีโออยูGทั้งหมด 5 แบบ 

ได<แกG 1.การถGายระยะใกล< (close up) จะเปOนการถGายเพื่อเน<นวัตถุ หรือบางสGวนของวัตถุ ขจัดส่ิง

อื่นๆที่ไมGต<องการออกไป ขยายให<เห็นรายละเอียดเฉพาะของวัตถุให<ชัดเจน สร<างความนGาค<นหาตGอ

ภาพรวมทั้งหมด 2.การถGายระยะปานกลาง (medium shot) เปOนระยะที่เริ่มเผยแสดงทิศทางของ

เนื้อหาในผลงาน 3.การถGายระยะไกล (long shot) 4.การถGายระยะไกลมาก (extreme long shot) 

เพื่อให<เห็นภาพรวมของบรรยากาศ สถานที่กว<างๆ โดยไมGได<เน<นที่จุดใดจุดหนึ่งเปOนพิเศษ อาจจะ
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ปรากฏตัวละครขนาดเล็กมากกำลังเดินอยูGทGามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญG การปรากฏขึ้นของตัวละครท่ี

มีขนาดเล็กมากๆนี้จะชGวยขับเน<นและขยายความใหญGโตของสถานที่มากขึ้นไปอีก และ 5.การถGายด<วย

สายตาแบบนก (bird' eye view) เปOนการถGายโดยใช<เครื่องมือโดรน ถGายทอดภูมิประเทศจากที่สูง

มองลงมายังเบ้ืองลGาง อุปมาวGาเปOนสายตาแบบรัฐท่ีจองมองลงมายังแผนท่ี 

 

 ภาพท่ี 12 ข้ันตอนกระบวนการถGายทำด<วยโดรน 

. 

3. เทคนิคการตัดตGอ 

 การตัดตGอสGวนใหญGจะเปOนการเรียงลำดับภาพจากระยะใกล< (close up)  ไปจนถึงระยะไกล

มาก (extreme long shot) โดยเนื้อหาของระยะใกล<นั้นจะสร<างความสงสัยแกGผู<ชม วGาสิ่งที่ปรากฏ

คืออะไร เนื่องจากผู<ชมได<เห็นเพียงสGวนเสี้ยวเดียวของเนื้อหา การนำภาพระยะใกล<มาเปOนฉากเป�ด

เรื่องจึงสร<างความนGาค<นหาตGอฉากถัดๆไป วGาสิ่งที่ปรากฏในภาพนั้นคืออะไร นำไปสูGภาพระยะกลางท่ี

เริ่มเผยแสดงเนื้อหาของผลงาน และฉากสำคัญ (climax) ที่ถูกถGายด<วยระยะไกลมาก เพื่อแสดงให<

เห็นถึงความยิ่งใหญGของพื้นที ่ ขับเน<นความรู <สึกประหวั่นพรั ่นพรึง (sublime) เฉกเชGนเดียวกับ

ความรู <สึกเมื ่อดูภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ของลัทธิโรแมนติก การดำเนินไปในแตGละฉากต<องอาศัย

ระยะเวลาที่ยาวนานแตกตGางกันไป โดยระยะเวลาที่ยาวนานนี้ได<เปOนตัวกำหนดสุนทรียะของผลงาน 
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ด<วยการใช<มุมมองท่ีมีองค1ประกอบคล<ายกับภาพทิวทัศน1จิตรกรรม ท่ีถูกนำเสนอผGานส่ือวิดีโอท่ีทุกๆส่ิง

อยGางในเฟรมคGอยๆเปลี่ยนแปลงไปอยูGตลอดเวลา ไมGวGาจะเปOนแสงจากดวงอาทิตย1 กระแสลมที่เปOน

ตัวกำหนดทิศทางของเมฆหมอก หรือใบหญ<าท่ีลูGลมไปมา 

 

4. การเลือกใช<เสียง 

 เสียงเปOนสGวนประกอบสำคัญของผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้ ด<วยลักษณะของผลงานที่มีความ

เนิบช<า จึงต<องใช<เสียงเปOนตัวชGวยในการประคับประคองผู<ชม ให<ชมเนื้อหาได<อยGางครบถ<วนตลอดลอด

ฝh³ง การเลือกใช<เสียงในผลงานศิลปนิพนธ1ของผู<เขียนเปOนสGวนผสมระหวGางเสียงธรรมชาติและเสียง

สังเคราะห1 ที่ทำหน<าที่เปOนดนตรีและเสียงบรรยากาศ (ambient) ในบางจังหวะ โดยมุGงเน<นสGงเสริม

ความรู<สึกอันเวิ้งว<างที่มีตGอโลกธรรมชาติอันยิ่งใหญG ให<ความรู<สึกถึงมิติเชิงศาสนา ภาวะประหวั่นพร่ัน

พรึง ข้ึนลงตามจังหวะของการนำเสนอภาพในวิดีโอ 

 

สรุป ในสGวนของบทนี้ผู<เขียนได<นำข<อมูลจากบทที่ 2 มาผGานกระบวนการสังเคราะห1 คลี่คลาย

องค1ความรู<ตGางๆ ที่มีเปlาหมายเพื่อสร<างการรับรู<ตGอโลกใหมGผGานการนำเสนอพื้นท่ี (landscape) ที่มี

กายภาพของพื้นที่ที่นGาสนใจ และพื้นที่ที่มีเบื้องหลังเปOนเรื่องราวทางประวัติศาสตร1ที่มีปhญหาเรื่อง

พรมแดน การเลือกใช<ภาพจิตรกรรมฝาผนังของนายชGางขรัว อินโขGงมานำเสนอในฐานะหมุดหมายของ

การเปลี่ยนแปลงการรับรู<โลกผGานการสร<างภาพแทนแบบใหมG รวมถึงการเลือกใช<อุปมา (metaphor) 

และสัญญะ (sign) ท่ีจะปรากฏในผลงาน ท่ีจะนำไปสูGการนำเสนอความคิดเร่ืองการสลายเส<นพรมแดน 

อีกทั้งยังแจกแจงกระบวนการสร<างสรรค1เชิงเทคนิค ตั้งแตGกระบวนการเขียนสตอรี่บอร1ด เทคนิคการ

ถGายทำ เทคนิคการตัดตGอ และการเลือกใช<เสียง เพื่อนำขั้นตอนทั้งหมดมาประกอบรวมกันเปOนผลงาน

ศิลปนิพนธ1ชุดน้ี 
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บทท่ี 4 

วิเคราะห7ผลงาน พร�อมท้ังอภิปรายความต9อเน่ือง และพัฒนาการของผลงาน 

กGอนเข<าสูGการวิเคราะห1ผลงาน พร<อมทั้งอภิปรายความตGอเนื่อง และพัฒนาการของผลงาน

ศิลปนิพนธ1 ผู<เขียนขออารัมภบทสักเล็กน<อย ถึงประสบการณ1อันน<อยนิดของการสร<างสรรค1ผลงาน

ศิลปะในชGวงชีวิตของการเปOนนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เพราะหากจะกลGาวถึงความตGอเนื่องและ

พัฒนาการของผลงานแล<ว ผู<เขียนไมGอาจแยกวิเคราะห1ผลงานชุดศิลปนิพนธ1ออกมาเปOนเอกเทศ 

(autonomy) โดยตัดขาดความตGอเนื่องจากการศึกษากGอนหน<า ผู<เขียนเปOนเชGนเดียวกับนักศึกษา

ศิลปะคณะจิตรกรรมฯคนอื่นๆ ที่จะต<องเรียนวิชาแกนตGางๆเพื่อเสริมสร<างฐานในการสร<างสรรค1

ผลงานศิลปะตามหลักสูตร ผู<เขียนได<ร่ำเรียนการจัดองค1ประกอบศิลปV การวาดเส<นตามหลักอะคาดีมิค 

การเขียนรูปด<วยสีน้ำและสีน้ำมัน การสร<างประติมากรรมด<วยการปh¾นดิน เรียนรู<กระบวนการภาพ

พิมพ1พื้นฐาน รวมถึงการคัดลอกจิตรกรรมไทย กวGาที่ผู<เขียนจะได<ใช<สื่อวิดีโอในการสร<างสรรค1ผลงาน 

เวลาก็ลGวงเลยมาถึงป_ 3 เทอม 1 ในหัวข<อสี่มิติ การสร<างสรรค1ผลงานศิลปะที่มีเวลาเปOนเงื่อนไข 

(time-based art) เปOนครั้งแรกที่ผู<เขียนได<สร<างสรรค1ผลงานวิดีโอ โดยผลงานชิ้นแรกเปOนหนังส้ัน 

(short film) แนวสยองขวัญ และวิดีโอในรูปแบบภาพยนตร1แนวบทความ (essay film) รวมถึง

ผลงานวิดีโอที ่ต<องอาศัยการติดตั ้ง (video installation) จากนั ้นผู <เขียนได<ยึดถือสื ่อวิดีโอเปOน

กระบวนการหลักในการสร<างสรรค1ผลงานศิลปะเสมอมา 

ที่กลGาวมาข<างต<นนี้เปOนการมองย<อนกลับไป เพื่อพินิจพิเคราะห1ถึงองคาพยพทั้งหลายที่ได<

ประกอบสร<างผู <เขียนขึ ้นมาทGามกลางการศึกษาศิลปะ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาทัศนศิลปV 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตลอดการศึกษาที่ผGานมา มีวิชาเรียนที่ผู<เขียนท้ังถูกใจและไมGถูกใจ มีการหยิบยกทักษะ

ความรู<ในวิชาอื่นๆมาใช<ในการสร<างสรรค1งานวิดีโอ อยGางน<อยการเลือกพื้นที่ธรรมชาติมาเปOนองค1

ประธานหลักในการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1 ก็เปOนมรดกจากการเรียนเขียนภาพทิวทัศน1สีน้ำมัน

ในวิชาแกนจิตรกรรม และอาจมีองค1ความรู<อีกมากมายที่ถูกหยิบยกมาใช<โดยที่ผู<เขียนไมGอาจตระหนัก

ได<วGาเปOนผลพวงมาจากการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งในชGวงชั้นป_ต<น ผู<เขียนเห็นวGาการนำเสนอรายละเอียด

เกี่ยวกับงานชุดกGอนศิลปนิพนธ1 จึงนับเปOนหมุดหมายสำคัญในการตGอยอด พัฒนาเรื่อยมาจนกระท่ัง

เปOนผลงานปhจจุบันจึงนGาจะกGอให<ประโยชน1 และชGวยสGงเสริมความเข<าใจตGอพัฒนาการทางความคิด 

และวิถีแหGงการสร<างสรรค1ของตัวผู<เขียนเองเปOนอยGางดี โดยเฉพาะในชGวงป_ 4 เทอม 2 ซ่ึงเปOนห<วงเวลา

สุดท<ายของการสร<างสรรค1ผลงานท่ีมีความสำคัญ และสGงผลโดยตรงตGอการนำเสนอหัวข<อศิลปนิพนธ1 
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อยGางไรก็ตาม การวิเคราะห1ตีความรายละเอียดในแตGละผลงานในบทนี้ ผู<เขียนมิได<ตั้งใจจะ

ครอบครองสถานะของผู<ให<ความหมายแกGผลงานศิลปะไว<แตGเพียงผู<เดียว ดังที่ Roland Barthes นัก

วิจารณ1วรรณกรรม และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสได<เคยประกาศไว<ในงานเขียนอันโดGงดังของเขา ในชุด

ความตายของผู<ประพันธ1 (The Death of the Author) ต้ังแตGป_ค.ศ. 1967 ท่ีกลGาวถึงการตGอต<านมโน

ทัศน1ที่วGาด<วยจุดกำเนิด หรือที่มาอันรวมถึงแรงดลใจที่ผลักดันให<ศิลป�นสร<างสรรค1งานขึ้นมา ทั้งน้ี 

เพราะเขาคิดวGาการให<ความสำคัญตGอศิลป�นมากเกินไป ทำให<ผู<รับมิได<สัมผัสกับแกGนของงานอยGาง

แท<จริง เขาพยายามชี้ให<เห็นวGา ผู<แตGงมิใชGเปOนเจ<าของงานเสียทั้งหมด แตGทำหน<าที่เปOนเพียงผู<ประสม

คำและประสมความที่ดึงมาจากขุมทรัพย1รGวมในทางวรรณศิลปV ซ่ึงผู <เขียนก็เห็นด<วยอยGางยิ ่งกับ

ข<อเขียนของ Barthes แตGด<วยระเบียบวิจัยในสGวนของบทที่ 4 นั้น ผู<เขียนในฐานะผู<ประพันธ1 หรือ

ศิลป�นผู<สร<างสรรค1ผลงาน มีความจำเปOนต<องกลGาวถึงที่มาในการสร<างสรรค1 และการให<ความหมาย

ของสัญญะที่เลือกมาใช< ทั้งนี้ผู<เขียนเชื่อวGาการมุGงวิเคราะห1 ตีความ โดยใช<องค1ความรู<แบบภววิสัยท่ี

ปราศจากอคติ เพื่อนำไปสูGการสถาปนากรอบทฤษฏีที่ตายตัวนั้นเปOนสิ่งที่พ<นไปจากความรับผิดชอบ

ของศิลป�น เพราะดูเหมือนวGากฎเกณฑ1อันเปOนภววิสัยที่ตายตัวจะเปOนสิ่งที ่สวนทางกับพลังของ

ความคิดสร<างสรรค1ที่พร<อมแตกหักกับระเบียบทางความงามที่ถูกสถาปนามาอยGางดีแล<ว แตGด<วย

เง่ือนไขทางการศึกษาบังคับให<ผู<เขียนต<องวิเคราะห1ผลงานของตัวเอง พร<อมท้ังอ<างอิงข<อมูลและทฤษฏี

ท่ีนGาเช่ือถือทางวิชาการ เพ่ือยกระดับข<อเขียนท่ีวGาด<วยท่ีมาของผลงานสร<างสรรค1ให<มีสถานะเทียบเทGา

งานเขียนวิชาการแขนงอื่นๆ ผู<เขียนจึงถือวGา ในสGวนของบทน้ีเปOนกลับมาการทบทวน ไตรGตรอง พินิจ

พิเคราะห1 โดยทิ้งรGองรอยทางความคิดไว<เปOนหลักฐานในรูปของข<อเขียนบทที่ 4 ของงานวิจัย ซึ่งปกติ

รGองรอยหลักฐานนี้จะปรากฏอยูGในสมุดสเก็ตช1 (sketchbook) ของผู<เขียนแทน และไมGได<เป�ดเผยตGอ

สาธารณะ เพื่อไมGให<ความหมายที่ออกจากปากผู<เขียนไปบดบังตัวผลงาน และศักยภาพในการตีความ

ผลงานของผู<ชม 

ในสGวนของการวิเคราะห1ผลงาน ผู<เขียนได<หยิบยกผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1มาวิเคราะห1

จำนวน 2ชุด คือ ผลงานชุด A Solitude of Space กับ ผลงานชุด Outside In  เปOนผลงานท่ี

สร<างสรรค1ในชGวงป_ 4 เทอม 2ซึ่งถือเปOนหมุดหมายสำคัญตGอการสร<างงานวิดีโอของผู<เขียน ที่ใช<พื้นท่ี

ภายนอกมาเปOนองค1ประธานหลักในการสร<างงาน และตGอด<วยบทวิเคราะห1ผลงานศิลปนิพนธ1จำนวน 

3 ชุด คือ ผลงานชุด The Border, ผลงานชุด In-Between, และผลงานชุด A Thousand Plateaus 

โดยเขียนบรรยายถึงกายภาพงานท่ีปรากฏลำดับไลGเรียงไปทีละฉาก ควบคูGกับการวิเคราะห1ถึงตัวสารท่ี

ดำรงอยูGในผลงาน พร<อมท้ังแทรกภาพประกอบจากผลงานมาจัดเรียงเคียงคูGข<อเขียนน้ีด<วย 
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บทวิเคราะห7 และวิพากษ7ผลงานในชุด A Solitude of Space 

อาจกลGาวได<วGาผลงานชุด A Solitude of Space ถือเปOนหมุดหมายแรกของการใช<พื้นที่ของ

โลกภายนอกมาเปOนวัตถุดิบในการสร<างสรรค1ผลงาน เปOนผลงานวิดีโอขนาดสั้นที่ปราศจากโครงสร<าง

การเลGาเรื่องแบบละคร ตัวงานนำเสนอสุนทรียะความเวิ้งว<างของพื้นท่ี แม<จะดูเหมือนวGาเปOนพื้นท่ี

ธรรมชาติที่แปลกตา แตGสถานที่ถGายทำคือ โรงโมGหินแหGงหนึ่ง ด<วยการเลือกมุมมองในการนำเสนอให<

ปรากฏแตGภูเขาและหิน ที่ปรากฏเหลี่ยมมุมของหินและหลุมบGอของพื้นที่ไมGเสมอกัน ในชGวงแรกจึง

เหมือนเปOนพื้นที่ในดาวเคราะห1ดวงอื่นมากกวGาจะเปOนโลกมนุษย1ถGายแตGพื้นที่โดยปราศจากชีวิตและ

วัตถุอื่นไว<เทียบเคียง จึงสร<างความคลุมเครือเรื่องขนาดที่แท<จริงของพื้นที่แกGผู<ชม ประกอบกับเทคนิค

คอลลาจ (collage) ที่ผู<เขียนได<ใช<ในการสร<างสรรค1ผลงานชิ้นน้ี โดยการตัดแปะภูเขาในภูมิทัศน1อื่นๆ

มาจัดวางจนเกิดเปOนสถานท่ีแหGงใหมGข้ึนมา 

สาเหตุที่ผู<เขียนเลือกเทคนิคคอลลาจในการนำเสนอ เพราะการคอลลาจเปOนการตัดย<ายสGวน

ใดสGวนหน่ึงของภาพเดิมไปสูGอีกภาพหน่ึง เม่ือสGวนหน่ึงของภาพหลายๆภาพถูกนำมารวมกันจึงเกิดเปOน

ภาพใหมGขึ้นมา ซึ่งสอดคล<องกับสถานที่ที่ผู<เขียนเลือกใช<ถGายทำ คือโรงโมGหิน หลายๆฉากที่ปรากฏใน

ผลงานมีลักษณะดูเหมือนภูเขา แตGแท<จริงแล<วคือ กองหินขนาดใหญGท่ีถูกโมGแล<วนำมากองไว<จนสูงเปOน

เนินภูเขา เสมือนกับการย<ายภูเขาลูกหนึ่งมากองเปOนภูเขาลูกใหมG ทั้งนี้ผู<เขียนได<ขยายขนาดสัดสGวน

ของพื้นที่ให<มีความกว<างขว<างยิ่งขึ้น และขับเน<นความเวิ้งว<างของพื้นท่ี ด<วยการใสGตัวละครมนุษย1

ผู<ชายคนหนึ่งลงไปเดินทGามกลางสถานที่กว<างใหญGไร<สิ้นสุด เสมือนกับพื้นที่ในภาพจิตรกรรมเหนือจริง 

(Surrealism) ของ Salvador Dali ที่แม<จะนำเสนอโลกภายนอก (outside) ที่กว<างใหญGไพศาล แตG

กลับเปOนการนำเสนอภาพแทนความเว้ิงว<างภายใน (inside) ของจิตใต<สำนึก  

อยGางไรก็ตาม แม<ผลงานช้ินน้ีจะเน<นแสดงกายภาพมากกวGาแนวความคิดท่ีแข็งแรง แตGผู<เขียน

ก็ได<นำสถานที่มาเปOนเงื่อนไขสGวนหนึ่งในการสร<างสรรค1ผลงานด<วย กลGาวคือ ในชGวงท<ายของวิดีโอ

ปรากฏพื้นที่ธรรมชาติที่เหลืองทอง แตGแท<จริงแล<วมันคือธรรมชาติจากพื้นที่ข<างเคียงโรงโมGหินที่ได<รับ

ผลกระทบ จนสภาพแวดล<อมโดยรอบไมGอาจเปOนระบบนิเวศที่ดำรงชีวิตได<อีกตGอไป สีเหลืองทองของ

ป¥านั้น คือสีเหลืองของใบไม<ที่แห<งเหี่ยวและตายไปในที่สุด สุนทรียะและความงามตลอดทั้งผลงานช้ิน

น้ี คือความงามท่ีปราศจากชีวิตโดยแท<จริง 
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บทวิเคราะห7 และวิพากษ7ผลงานในชุด Outside In 

ผลงานช ุด  Outside In เป Oนผลงานท ี ่ ถ ู กพ ัฒนาต Gอจากผลงานช ุด  A Solitude of 

Space กายภาพของงานยังคงถGายทอดสุนทรียะของความเวิ้งว<างของพื้นท่ี ผลงานชุดนี้ได<พัฒนา

แนวความคิดเรื่องการกลับไปตั้งคำถามเชิงปรัชญาของนิยามของความเปOนภายในและภายนอก มุGง

สลายเส<นแบGงน้ีให<พรGาเลือน แล<วนำเสนอความก้ำก่ึงของการรับรู<เส<นแบGงพ้ืนท่ี  

ในผลงานชุดนี้ปราศจากตัวละครมนุษย1ในการดำเนินเรื่อง ผู<เขียนพยายามหาหนทางการ

ดำเนินเรื่องแบบอื่น โดยใช<สิ่งที่ผู<เขียนสนใจมาบอกเลGาเรื่องราวของตัวมันเอง ในที่น้ีผู<เขียนเลือกใช<

วัตถุรูปทรงบ<านที่มีพื้นผิวเปOนกระจกมาเปOนสัญญะในผลงาน สาเหตุที่เลือกรูปทรงบ<านเพราะ บ<าน

แสดงถึงความเปOนภายใน (interior) ความเปOนสGวนตัวและตัวตน ขณะเดียวกันพ้ืนผิวของมันถูกสร<าง

จากกระจกเงา โดยกระจกเงาจะสะท<อนสภาพแวดล<อมโดยรอบให<ปรากฏเปOนภาพขึ้นมา วัตถุชิ้นนี้จึง

เปOน วัตถุรูปทรงบ<านที่พรGาเลือน และสร<างความคลุมเครือให<แกGความเปOนภายในและความเปOน

ภายนอกของพื้นท่ี การเลGาเรื่องถูกนำเสนอผGานวัตถุรูปทรงบ<านตลอดทั้งเร่ือง เริ่มต<นตั้งแตGการถGาย

ระยะใกล<ให<เห็นแคGบางสGวนของพื้นท่ี เพื่อสร<างความสับสนตGอการรับรู<ของผู<ในตอนต<น ทั้งยังเปOนการ

กระตุ<นความอยากรู<อยากเห็น จนวัตถุรูปทรงบ<านที่มีพื้นผิวเปOนกระจกเงาแสดงตัวออกมาอยGาง

ชัดเจน การปรากฏตัวของมันเปOนการกGอกวน (hacked) พ้ืนที่เปOนการขัดขว<างภาพความตGอเนื่องของ

พื้นที่ตามปกติ โดยภาพสะท<อนในกระจกได<สร<างความสะดุดตGอการรับรู<ที่คุ<นชิน อีกทั้งการนำเสนอ

ภาพจริงและภาพสะท<อนไปพร<อมๆกันนำไปสูGการต้ังคำถามตGอสภาวะของพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ 

ในฉากถัดมา วัตถุรูปทรงบ<านที่มีพื้นผิวเปOนกระจกเงาได<สะท<อนภาพของตัวมันเอง และนำ

ผู<ชมเข<าไปสูGโลกภายในที่สร<างขึ้นจากคอมพิวเตอร1กราฟฟ�ก ที่ปรากฏแตGรูปทรงเรขาคณิต ในสGวนน้ี

ผู<เขียนได<รับแรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีเรื่องโลกแหGงแบบ (A Theory of Forms) ของ Plato นัก

ปรัชญาชาวกรีก ที่วGาด<วยเรื่องของ “แบบ (Form)” และการลอกเรียนแบบ กลGาวโดยยGอคือ Plato 

เชื่อวGา สรรพสิ่งที่ดำรงอยูGในโลกนั้นล<วนลอกเรียนแบบมาจาก “แบบ” ในโลกแหGงแบบที่ดำรงอยูG

เหนือกาลเทศะ (transcendent) แบบเปOนสิ่งที่จริงแท<สมบูรณ1และดำรงอยูGถาวรชั่วนิจนิรันดร  (The 

Absolute Reality) ตGางจากสรรพสิ่งที่ดำรงอยูGในโลกที่มีความเสื่อมและเปลี่ยนแปลงอยูGตลอดเวลา  

(Subjective Reality) สิ่งตGางๆในโลกจึงขาดพรGองและไมGสมบูรณ1เมื่อเทียบกับแบบ และในทัศนะของ

เพลโต ศ ิลปะที ่พยายามลอกเล ียนแบบธรรมชาต ิในโลก เป Oนการลอกเล ียนแบบสิ ่งท ี ่ ไมG

สมบูรณ1 เพราะฉะนั้นงานศิลปะจึงหGางไกลจากความจริงแท<เปOนระดับสอง อยGางไรก็ตามผู<เขียนมี

ความรู<สึกทั้งชื่นชมและตGอต<านงานเขียนของ Plato จึงได<ฉกฉวยทฤษฎีนี้มาตีความใหมG นำเสนอโลก

แหGงแบบของวัตถุรูปทรงบ<านที่ดำรงอยูGภายใน แตGปรากฏท<องฟlาที่ดำรงอยูGภายนอก เพื่อล<อเลGนกับ

ความลักล่ันของนิยามของพ้ืนท่ีน้ี กGอนจะกลับออกมายังโลกจริงอีกคร้ัง ท่ีวัตถุรูปทรงบ<านต้ังตระหงGาน
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ทGามกลางเวลาและแสงอาทิตย1ที่เปลี่ยนไป สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสภาพแวดล<อมภายนอก หาใชGตัววัตถุ

ไมG แตGด<วยพื้นผิวที่เปOนกระจกเงาได<ทำให<เกิดภาพสะท<อนจากพื้นที่โดยรอบ ประหนึ่งวGาวัตถุรูปทรง

บ<านได<เปลี่ยนแปลงไปตามสีและกาลเวลาของโลกด<วย แตGรูปทรง หรือ Form ไมGได<เปลี่ยนแปลงแตG

อยGางใด  

ผลงานชุด Outside In จึงเปOนความพยายามแรกของผู<เขียนในการใช<ตัวพื้นที่เลGาเรื่องโดย

ปราศจากตัวละครชาย-หญิง พื้นที่แห<งแล<งที่ปรากฏในเรื่องให<ความรู<สึกราวกับสถานที่ในภาพเขียน

ของ Salvador Dali ศิลป�นลัทธิเหนือจริง ที่ความเวิ้งว<างของโลกภายนอกกลับเปOนภาพแทนของ

ความอ<างว<างภายในของจิตใต<สำนึก บ<านที่แสดงถึงความเปOนภายในกลับปรากฏของโลกภายนอกบน

พื้นผิวของของตัวมัน ลวงการรับรู<ของผู<ชมจนยากที่จะแยกเยอะได<วGาสGวนไหนคือ ภาพจริง และสGวน

ไหนคือ ภาพสะท<อน  
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 ภาพท่ี 15 ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน Outside In 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 8 นาที 6 วินาที 

 

 ภาพท่ี 16 ผลงานในชGวงกGอนศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 
ช่ือ  Outside In 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 8 นาที 6 วินาที 
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บทวิเคราะห7 และวิพากษ7ผลงานในชุด The Border 

 ผลงานชุด The Border เปOนผลงานวิดีโอเชิงทดลองชุดแรกของการสร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1ชุด

น้ี เปOนความสนใจในตัวพ้ืนท่ีตGอเน่ืองมาจากการสร<างสรรค1ผลงานชGวงกGอนศิลปนิพนธ1 แตGนอกจาก

สุนทรียะทางกายภาพท่ีปรากฏในตัวพ้ืนท่ีแล<ว ผู<เขียนในฐานะผู<สร<างสรรค1ได<เพ่ิมเติมทัศนคติท่ีมีตGอ

พ้ืนท่ีน้ันลงไปด<วย  ในผลงานชุดน้ีผู<เขียนได<แบGงการเลGาเร่ืองเปOนสามชGวง โดยกายภาพในชGวงต<นน้ันจะ

เปOนการนำเสนอพ้ืนท่ีธรรมชาติ ในท่ีน้ีคือภูเขา เปOนภูเขาโลGงเตียนท่ีไมGมีส่ิงอ่ืนใดดำรงอยูG อยูGในชGวง

เวลาท่ีท<องฟlากำลังจะมืด ด<วยเหตุท่ีภูเขาเปOนวัตถุท่ีไมGมีการเคล่ือนไหว ความนGาสนใจในชGวงต<นคือ 

เมฆท่ีเคล่ือนท่ีอยGางคGอนข<างรวดเร็ว ทำให<เห็นถึงกระแสของเวลาท่ีแสดงถึงความตGอเน่ือง จนกระท่ัง

เม่ือถึงจุดหน่ึง ก็ปรากฏความเคล่ือนไหวเล็กๆน<อยๆจากตัวภูเขา ภูเขาท่ีมีสถานะทางสสารเปOน

ของแข็งกำลังขยับราวกับเปลวไฟท่ีถูกลมพัด จากการเคล่ือนไหวคGอยๆนำไปสูGการเคล่ือนท่ี และ

ท<องฟlาก็คGอยๆดำมืดจนไมGอาจมองเห็นส่ิงใดได<อีก ความมืดถูกใช<ในการเปล่ียนฉากหน่ึงไปสูGอีกฉาก

หน่ึง 

ชGวงขณะของความมืดได<กินเวลาอยูGสักพัก กGอนที่ตัวมันจะคลี่คลายและคGอยๆปรากฏภูเขาลูก

ใหมGขึ้นมา ราวกับแสงแรกของวันใหมGพาไปยังสถานที่อีกแหGงหนึ่ง แตGก็ไมGปรากฏแสงที่สดใสแตGอยGาง

ใด เปOนเพียงการคลี่คลายของความมืดที่พอทำให<ผู<ชมแยกแยะระนาบของภูเขาและท<องฟlาออกจาก

กันได<เทGานั้นเอง ในชั่วขณะตGอมาท<องฟlาปรากฏเส<นตาราง และเส<นขอบของภูเขาได<ปรากฏเส<นแสงท่ี

เขียวขึ้นมา ขณะที่บรรยากาศกลับไปดำมืดอีกครั้ง ความมืดทำให<ระนาบในการรับรู<สิ่งตGางๆหายไป 

เหลือเพียงเส<นตาราง กับเส<นแสงขอบสันเขา ที่ตอนนี้ดูคล<ายกับการมองแผนที่จากสายตาแบบนก 

(bird’s eye view) มากกวGาที่จะเหมือนวGากำลังมองภูเขาด<วยระดับสายตาปกติ (human’s eye 

view) ในชั่วขณะตGอมาปรากฏเส<นแสงสีแดงทับเส<นแสงสีเขียวอยGางเหลื่อมๆ จนกระทั่งเส<นแสงสี

เขียวนั้นได<จางหายไปพร<อมๆกับเส<นตาราง เหลือเพียงเส<นแสงสีแดง จากนั้นก็ปรากฏเส<นตGางๆ

มากมายนับไมGถ<วน แผGขยาย และเชื่อมตGอกันอยGางยุGงเหยิง ราวกับเส<นเลือด เส<นชีพจรของสิ่งมีชีวิต 

และสุดท<ายทุกส่ิงทุกอยGางคGอยๆสลายและละลายลงมา เหลือไว<เพียงความมืดบนจอภาพยนตร1  

สาเหตุที่ผู<เขียนเลือกนำภูเขามานำเสนอเปOนฉากแรก เพราะต<องการจะสื่อถึงวGาพื้นที่โดยตัว

มันเองนั้นไมGได<มีอะไรมากไปกวGาที่มันปรากฏ หากมนุษย1มิได<เอาความหมายไปใสGและสื่อความมัน

ออกมา และพื ้นที ่ได<มีการขยับขยายตัวมันเองอยู Gตลอดเวลา มากกวGาที ่จะคงทน แนGนอน ไมG

เปลี่ยนแปลงตามวิธีคิดแบบดินแดนอธิปไตยรัฐ การใช<เส<นตารางในฉากถัดมาคือการจัดระเบียบพื้นท่ี

ธรรมชาติที่ยุGงเหยิงให<อยูGในระเบียบของคณิตศาสตร1ที่สามารถทำการตวงวัดได< เส<นขอบสันเขาที่ถูก

เปลี่ยนเปOนเส<นเขตแดน คือการเปลี่ยนมุมมองทางทัศนมิติแบบระดับสายตาปกติ (human’s eye 

view) ของมนุษย1 ไปสูGมุมมองสายตาแบบนก (bird’s eye view) ที่เปOนสายตาแบบที่รัฐ-ชาติมองลง



60 
 

 
 

มายังแผนท่ี ข<อเสนอในชGวงท<ายของงานน้ีคือการมุGงสลายเส<นพรมแดนท่ีแบGงพ้ืนท่ีสองสGวนให<แยกขาด

ออกจากกัน ไปสูGเส<นแบบเครือขGายท่ีเช่ือมอยGางไมGมีท่ีส้ินสุด 

ในผลงานชุดนี้ยังคงไมGปรากฏตัวละครชายหญิง อีกทั้งภูมิทัศน1ที่ถูกนำเสนอก็มีสภาพแนGนิ่งไร<

ซึ่งการเคลื่อนไหว นอกจากกลุGมเมฆที่เคลื่อนคล<อยไปจนกระทั่งฟlามืด การดำเนินเรื่องถูกนำเสนอโดย

ความเปลี่ยนแปลงของแสงสวGางไปสูGความมืดของตัวพื้นที่ และการนำกราฟฟ�กเส<นตารางมาชGวยเลGา

เรื่อง แม<วGาผู<เขียนจะแบGงชGวงตอนของผลงานเปOนสามชGวง แตGในความรู<สึกของผู<ชมจะรับรู<ถึงชGวงตอน

ของผลงานได<เพียงสองชGวง คือชGวงกGอนความมืดปกคลุมและหลังความมืดเข<าปกคลุม ระยะเวลาท่ี

นำเสนอสั้นเกินกวGาที่จะทำให<ผู<ชมสามารถเข<าใจเรื่องที่ซับซ<อนได< อีกทั้งการเลGาเรื่องในชGวงท<ายเปOน

การใช<กราฟฟ�กมาแก<ปhญหาอยGางขาดช้ันเชิง  
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 ภาพท่ี 17 ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 
ช่ือผลงาน The Border 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 6 นาที 40 วินาที 

 

 ภาพท่ี 18 ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 1 
ช่ือผลงาน The Border 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 6 นาที 40 วินาที 
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บทวิเคราะห7 และวิพากษ7ผลงานในชุด In - Between 

 ผลงานชุด In – Between เปOนผลงานชุดที่สองของการสร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1ชุดนี้ ความ

แตกตGางของผลงานชุดน้ีจากผลงานชุดอื่นๆกGอนหน<าคือ การนำเสนอสถานที่ที่เปOนพื้นที่พรมแดนไทย-

พมGา และมีการใช<ภาพจิตรกรรมฝาผนังของนายชGางขรัว อินโขGงมารGวมเลGาเรื่องควบคูGกันไป โดยภาพ

จิตรกรรมเหลGาน้ีถูกสร<างสรรค1ข้ึนในยุคลGาอาณานิคมของชาวตะวันตก เปOนชGวงเวลาท่ีสยามต<องปะทะ

สังสรรค1กับชาติมหาอำนาจอื่นๆในยุคสมัยนั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏในเรื่องได<รับอิทธิพล

กระบวนการเขียนภาพมาจากตะวันตก มีการใช<หลักทัศนียวิทยาในการเขียนรูป (ดูบทที่ 3) ซึ่งผู<เขียน

เห็นวGาการเปลี่ยนแปลงของการสร<างภาพแทนของโลกอยGางงานจิตรกรรมฝาผนังนี้ สัมพันธ1กับ

ชGวงเวลาของการเกิดขึ้นของรัฐ-ชาติสมัยใหมGในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต<อยGางมีนัยสำคัญ 

ผลงานช้ินน้ีจึงเปOนการหยิบยกภาพแทนของโลกท่ีเปล่ียนไปจากเดิม คืองานจิตรกรรมของนายชGางขรัว 

อินโขGง มานำเสนอควบคูGกับพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีเส<นสมมติท่ีดำรงอยูGจริงแตGไมGสามารถมองเห็นได< เปOนชุด

ผลงานท่ีกลับไปสำรวจถึงความเปOนมาของพ้ืนท่ีท่ีเรารู<จักและดำรงอยูGในปhจจุบันท่ีเรียกวGา ชาติไทย 

ผลงานชุด In - Between เริ่มต<นเรื่องด<วยภาพจิตรกรรมทิวทัศน1รูปแบบตะวันตก ถGายทอด

ให<เห็นธรรมชาติ ต<นไมG ลำธาร คGอยๆเคลื่อนไปให<ผู<ชมได<สังเกตรายละเอียด จนกระทั่งภาพถูกตัด

ครึ่งหนึ่งด<วยฟุตเทจพื้นที่ธรรมชาติจริงๆ ปรากฏออกมาครึ่งจอ ในชั่วขณะตGอมาก็ปรากฏเปOนฟุตเทจ

พ้ืนท่ีธรรมชาติอยGางเต็มจอ แสดงให<เห็นถึงพ้ืนท่ีท่ีถูกแบGงอยูGตรงกึ่งกลางจอพอดีดิบพอดี ด<านซ<ายเปOน

พ้ืนซีเมนต1 สGวนด<านขวาเปOนพ้ืนลูกรัง ในฉากถัดมาเปOนฟุตเทจทิวทัศน1แสดงให<เห็นถึงเนินเขาท่ีปรากฏ

เส<นพาดผGานอยGางชัดเจน ฉากนี้แสดงตัวอยูGราว 15 วินาที กGอนจะนำไปสูGฉากถัดไปที่แสดงถึงภาพมุม

กว<างของโลกธรรมชาติ เนินเขาหลายลูก และทะเลหมอกที่เคลื่อนตัวพัดผGานตามสายลม กGอนจะ

สังเกตเห็นมนุษย1คนหน่ึงกำลังเดินอยูGบนเนินเขาน้ันอยGางเดียวดายทGามกลางธรรมชาติท่ีกว<างใหญG เขา

เดินจากต<นไม<บนเนินเขา คGอยๆเดินลงสูGทางลาดชันของเนินเขา ฉากนี้กินเวลายาวนาน 6 นาที 

จนกระทั่งตัวละครมนุษย1นั้นได<หายลับไปกับภูมิทัศน1 จึงเปลี่ยนไปสูGฉากถัดไป ที่แสดงถึงทิวทัศน1ที่มี

เส<นสันเขาแบGงเปOนพ้ืนที่ระยะหน<า กับพื้นที่ระยะหลัง ปรากฏทะเลหมอกคGอยๆเคลื่อนตัวเข<ามากลืน

กินพื้นที่ระยะหลังบนบังทัศนียภาพจนขาวโพลน ในชั่วครูGตGอมาทะเลหมอกก็คืบคลานเข<ามาถึงสันเขา

ระยะหน<า ในเวลาไมGถึง 3 นาที หมอกได<ครอบครองพื้นที่บนจอทั้งหมด จนไมGอาจเห็นสิ่งอื ่นใด

นอกจากสีขาวของตัวหมอกเอง ฉากถัดมาคือภาพจิตรกรรมรูปเรือของเจ<าอาณานิคม กำลังรGองอยูG

ทะเล ขณะที่ชายฝh³งปรากฏภาพเจดีย1 และผู<คนสวมใสGเสื้อผ<าอยGางตะวันตก เผยให<เห็นถึงสิ่งปลูกสร<าง 

อาคาร บ<านเร ือน แบบสมัยใหมG แสดงออกถึงการใช <เส <นนำสายตาตามหลักทัศนียว ิทยา 

(perspective) แม<จะไมGถูกต<องนัก กGอนที่จะจบลงด<วยการเคลื่อนภาพจากพื้นที่บนโลกมนุษย1ไปสูG

ท<องฟlา ท่ีปรากฏก<อนเมฆ และเหลGาเทวดา เหาะเหินอยูG 
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 ในผลงานชุดนี้ ผู<เขียนมุGงศึกษาถึงการทำความเข<าใจพื้นที่สองสGวนคือ กายภาพของพื้นที่ใน

โลกจริง กับจินตภาพของมนุษย1ที่มีตGอพื้นที่ วGาสองสิ่งนี้สัมพันธ1กันอยGางไร โดยผู<เขียนได<ใช<พื้นท่ี

พรมแดนเปOนวัตถุดิบหลักในการดำเนินเรื่อง ในฉากแรกของพื้นที่ที่ปรากฏ ผู<เขียนได<แสดงให<เห็นถึง

การแบGงครึ่งกึ่งกลางจอ นั่นคือบริเวณที่มีเส<นพรมแดนดำรงอยูG ชายแดนไทย-พมGา ต.ป�ล¤อก อ.ทองผา

ภูมิ จ.กาญจนบุรี พ้ืนที่ด<านซ<ายที่เปOนพื้นซีเมนต1เปOนพื้นที่ของประเทศพมGา สGวนพื้นที่ทางขวาที่เปOน

พื้นลูกรังเปOนประเทศไทย เนินเขาในฉากถัดๆมาทั้งหมดเปOนพื้นที่ก้ำกึ่งระหวGางพรมแดนไทย-พมGา

ทั้งนั้น แนGนอนวGาไมGปรากฏข<อความหรือสัญลักษณ1ทางการเมืองใดๆบGงบอกให<ผู<ชมทราบได<วGา พ้ืนท่ี

ตรงไหนเปOนเขตแดนของใคร ผู<เขียนใช<ทัศนธาตุเส<นในพื้นที่ให<ปรากฏอยูGในจอภาพยนตร1 โดยมี

เปlาหมายเพื่อสร<างความสงสัยแกGผู<ชมวGา พื้นที่ที่กำลังได<รับชมอยูGนั้นมีความผิดปกติ หรือลักษณะ

พิเศษอยGางไร ถึงกระนั้นก็ตามดูเหมือนวGาสิ่งที่ผู<เขียนเลือกใช<จะยังไมGส่ือสารอะไรกับผู<ชมมากนัก และ

การนำข<อมูลจากสองสGวนคือ พื้นที่ชายแดนจริง กับภาพจิตรกรรมฝาผนังของขรัว อินโขGง ดูจะเปOน

การตัดแปะที่ขาดชั้นเชิง และขาดการจัดการอยGางเพียงพอ จนเปOนเพียงการนำเสนอข<อมูลดิบสอง

สGวนที่ยังหาจุดตัดรGวมกันไมGได< เชGนความเปOนทิวทัศน1 (landscape) ของพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด<วย

ธรรมชาติ กับความเปOนเมือง (cityscape) ของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เต็มไปด<วยผู<คนและสิ่งปลูก

สร<าง สิ่งที่ผู<เขียนต<องการจะสื่อสารเรื่องพื้นที่พรมแดนถูกบดบังด<วยข<อมูลและบริบทที่เข<มข<นทาง

ประวัติศาสตร1ของภาพจิตรกรรม โดยภาพรวมแล<วก็เหมือนวGาผลงานกำลังจะกลGาวอะไรบ<างอยGาง แตG

ก็ไมGอาจจับความท่ีต<องการส่ือสารออกมาได<  
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 ภาพท่ี 19 ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน In - Between 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 10 นาที 17 วินาที 

 

 ภาพท่ี 20 ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน In - Between 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 10 นาที 17 วินาที 
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 ภาพท่ี 21 ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน In - Between 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 10 นาที 17 วินาที 

 

 ภาพท่ี 22 ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน In - Between 

เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 10 นาที 17 วินาที 
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บทวิเคราะห7 และวิพากษ7ผลงานในชุด A Thousand Plateaus 

 ผลงานชุด A Thousand Plateaus ได<รับแรงบันดาลใจและถูกตั้งชื ่อตามชื่อหนังสือของ 

Gilles Deleuze กับ Félix Guattari นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส อันหมายถึงพื้นที่ราบจำนวนมากมาย

มหาศาล ที่กลGาวถึง ความคิดเรื่องการสลายเส<นแบGงและการลากเส<นแบGงใหมG (deterritorialization 

and reterritorialization) และมโนทัศน1เรื่องไรโซม (rhizome) ที่ปฏิเสธรัฐและให<ความสำคัญกับ

การเชื่อมตGอความสัมพันธ1ในแนวราบที่ปราศจากชนชั้น ตGางกับความสัมพันธ1แนวดิ่งแบบที่รัฐสัมพันธ1

กับพลเมืองของมัน  (ดูบทที่ 2) ซึ่งผู<เขียนได<หยิบยกแนวคิดเหลGานี้มาตีความใหมGและสร<างภาพทาง

ทัศนศิลปVจนเกิดเปOนผลงานวิดีโอชุดนี้ขึ้นมา ผลงานชุด A Thousand Plateaus คือผลงานวิดีโอท่ี

กลับไปทำความใจในการใช<พื ้นท่ี (landscape) มาใช<ในการสื ่อสารโดยปราศจากบริบททาง

ประวัติศาสตร1และสังคม เสมือนเปOนการจำลองโลกใบใหมGขึ้นมาเพื่อสร<างอุปมาในการเลGาเรื่องโดย

อาศัยตัวพื้นที่เองเปOนองค1ประธานหลัก (subject) ซึ่งผู<เขียนได<แบGงวิดีโอเปOน 3 องก1ด<วยกัน โดยเร่ิม

จากพื้นที่วGางเปลGาซึ่งดูคล<ายกับทะเลทราย ไร<ชีวิต และสิ่งปลูกสร<าง  มีเพียงพื้นที่แห<งแล<งที่ปรากฏ

เส<นรอยแยกบนพื้นดิน และต<นไม<หนึ่งต<นที่ไมGสามารถแผGขยายกิ่งก<านไปอีกฝh³งหนึ่งได< กGอนจะเคลื่อน

มาสูGองค1ท่ี 2 ซึ่งเปOนพื้นที่ในป¥า ปรากฏต<นไม<เต็มพ้ืนที่แสดงให<เห็นถึงการเชื่อมโยงของต<นไม<แตGละต<น

ที่สัมพันธ1กันผGานกิ่งก<านรากใบ และองก1ท่ี 3 ที่เปOนภาพกึ่งนามธรรมแสดงให<เห็นเส<นของกิ่งก<านราก

ไม<พันกันไปมาอยGางสับสนยุGงเหยิง โดยสามารถกลGาววิเคราะห1แจกแจงได<ดังน้ี 

องก1ท่ี 1 คือการเกร่ินถึงพ้ืนท่ีในความหมายของพื้นที่ที่ดำรงอยูGในโลก นำเสนอความวGางเปลGา

ของพื ้นที ่ราวกับเฟรมแคนวาสที ่ย ังไม Gได <ถ ูกวาดเข ียนอะไรลงไป เปOนพื ้นที ่ท ี ่ย ังไม Gถ ูกให<

ความหมาย หรือมีการทำงานของระบบสัญญะ สุนทรียะในชGวงต<นจึงเปOนความอ<างว<าง หวGาเหวG ทั้งยัง

สร<างความรู<สึกไมGปลอดภัยให<กับผู<ชม ที่ถูกทิ้งขวางให<มาอยูGในพื้นที่วGางเปลGาไร<สิ้นสุดแหGงน้ี ในชGวง

แรกของสGวนน้ีจะเปOนการนำเสนอภาพของพ้ืนท่ีในลักษณะภาพจิตรกรรมทิวทัศน1ตามขนบท่ีถูกจัดวาง

องค1ประกอบศิลปVแบบมีระยะหน<า ระยะกลาง ระยะหลัง จุดเดGน จุดรอง จุดรวมสายตา และเส<นขอบ

ฟlา ถึงกระนั ้นก็ตามจะสังเกตได<วGา ในหลายๆฉากถูกจัดองค1ประกอบแบบแบGงซ<ายขวาอยGาง

ชัดเจน จนกระทั้งการมาถึงของเส<นแบGงกึ่งกลางที่แบGงพื้นที่ตรงกลางจอออกจากกัน การนำเสนอด<วย

สายตาแบบนก (bird eye view) แทนสายตาของรัฐที่มีความสัมพันธ1กับประชาชนแบบแนวดิ่ง ท่ี

ทอดสายตามองพื้นด<านลGางจากบนฟากฟlายิ่งสร<างความรู<สึกแบGงซ<ายแบGงขวา แบGงข<างนอกแบGงข<าง

ใน ความรู<สึกถูกแบGงนี้ถูกขับเน<นอีกครั้งด<วยต<นไม<ต<นหนึ่งซึ่งหากมองด<านข<างแล<วจะพบวGา กิ่งก<าน

ของต<นไม<ต<นนี้แผGขยายไปสิ้นสุดเทGาๆกันตรงกลางจอ จากชGวงต<นของวิดีโอที่แสดงพื้นท่ีวGางที่ยังไมGถูก

ให<ความหมาย กลายเปOนพื้นที่ที่ถูกแบGงออกจากกันอยGางชัดเจนด<วยเส<นบนพื้นที่และการถGายทอด

องค1ประกอบซ<ายขวาไมGเทGากันผGานมุมมองของจอภาพยนตร1 



67 
 

 
 

องก1ท่ี 2 จากฉากสุดท<ายขององค1ที่หนึ่งที่เปOนกิ่งก<านของต<นไม<ที่แผGขยายมาครึ่งจอ สูGฉาก

แรกขององก1ท่ีสองที่เปOนกิ่งก<านของต<นไม<ในป¥าใหญG ทัศนธาตุที่ปรากฏมากที่สุดคือ เส<นของกิ่งก<าน

รากไม<ที่แผGขยายสัมพันธ1กันไปมาอยGางยุGงเหยิง การนำเสนอภาพป¥าในสGวนนี้ไมGได<ถูกนำเสนออยGาง

ภาพป¥าตามขนบของจิตรกรรมทิวทัศน1 กลGาวคือองค1ประกอบศิลปV (composition) ตGางๆที ่มี

ความสำคัญในการถGายทอดความงามของธรรมชาติถูกทำให<หายไป ไมGปรากฏเส<นขอบฟlา ระยะ

หน<า ระยะกลาง ระยะหลัง จุดเดGน จุดรอง และจุดรวมสายตา นั่นทำให<เส<นกิ่งก<านรากไม<ตGางๆถูกทำ

ให<มองเห็นเปOนระนาบเดียวกันไปหมดท่ีแผGขยายเขาโอบล<อมผู<ชม เส<นในองค1ท่ีสอง จึงมีความแตกตGาง

จากเส<นในองค1ที่หนึ่งที่ทำหน<าที่แบGงแยกพื้นที่ออกจากกัน แตGเส<นในองค1ที่สองคือเส<นที่มีความ

สับสน วุGนวาย ไมGได<ถูกจัดระเบียบโดยกฎเกณฑ1ทางเรขาคณิต เปOนเส<นของกิ่งก<านรากไม<ที่ทำหน<าท่ี

เชื่อมโยงสัมพันธ1กันไปมาในธรรมชาติ ที่แสดงถึงความหลากหลายที่ไมGได<ถูกแบGงแยกซ<ายขวาอยGางใน

พ้ืนท่ีขององก1ท่ีหน่ึง   

องก1ท่ี 3 หากองก1ท่ีหน่ึงคือการนำเสนอเส<นท่ีแบGงแยกพ้ืนท่ีออกจากกัน และองก1ท่ีสองคือการ

นำเสนอเส<นที่ทำหน<าที่เชื่อมโยงสิ่งตGางๆเข<าด<วยกัน องก1ที่สามนี้คือการนำเอาเส<นขององค1ที่หนึ่งมา

ปะทะสังสรรค1กับเส<นขององก1ที่สอง ในสGวนนี้จึงไมGปรากฏอะไรอื่นนอกจากเส<นของกิ่งก<านรากไม<ขยับ

ไปมาบนพื ้นที ่ว Gางสีเทา การเข<าปะทะกันของเส<นกิ ่งก<านรากไม<ที ่ด ูเหมือนกับเส<นเลือดของ

สิ่งมีชีวิต กับเส<นตรงที่แบGงกึ่งกลางของจอภาพยนตร1 ถูกคลี่คลายไปสูGภาพกึ่งนามธรรมบางอยGางท่ี

สลายความชัดเจนของทัศนธาตุเส<นเหลGาน้ัน  

หากวิเคราะห1ความเคล่ือนไหว (dynamics) ในผลงานชุดน้ีจะเห็นได<วGา ในชGวงต<นถูกนำเสนอ

อยGางเนิบช<าจนเกือบจะหยุดน่ิงราวกับภาพทิวทัศน1ในงานจิตรกรรม กGอนท่ีความเร็วและเสียงประกอบ

จะเรGงเร<าเร็วขึ้นในจังหวะถัดมา จากความอ<างว<างว<าเหวGของพื้นที่ในชGวงต<นสูGความสับสนวุGนวายของ

ป¥า ที่มีการเคลื่อนกล<องแบบสGายไปมาเล็กน<อย มีการนำเสนอความเปลี่ยนแปลงของแสงเงาที่ถูกขับ

เน<นให<ชัดขึ้น และการเข<าปะทะสังสรรค1กันของเส<นกิ่งก<านรากไม<ตGางๆในชGวงปลาย เหลGานี้แสดงให<

เห็นถึงการวางโครงเร่ืองแบบท่ีปรากฏในเร่ืองเลGาขนาดใหญGตGางๆ เร่ิมต<นจากความวGางเปลGา เกิดความ

สับสนวุGนวาย เข<าปะทะกันกระท่ังนำไปสูGเปOนอีกส่ิงหน่ึง  

ผู<เขียนมีความคิดเชGนเดียวกับปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษวิธี (Dialectical Materials) ที่กลGาววGา

สรรพสิ่งไมGได<อาศัยอยูGในโลกที่แข็งทื่อไมGมีการเคลื่อนไหว ทุกๆสิ่งในธรรมชาติรอบตัวเรานั้นตGางก็อยูG

ในสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูGเสมอ พลวัต การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเปOนวิถีการ

ดำรงอยู Gของวัตถุ เมื ่อเราพิจารณาและพยายามสะท<อนถึงธรรมชาติในระดับมหภาพหรือใน

ประวัติศาสตร1ทั ้งหมดของมนุษยชาติหรือกิจกรรมทางปhญญาของเรา สิ่งแรกที่เราจะพบคือสาย

สัมพันธ1อันยุGงเหยิงไมGมีที่สิ ้นสุดของความสัมพันธ1 และการตอบโต< การเปลี่ยนรูป และการผนวก
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รวมกัน ซึ่งไมGอาจระบุได<วGามันเกิดอะไรขึ้นแตGสิ่งที่แนGนอนคือทุกสิ่งตGางก็เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง มี

สถานะดำรงอยูG และแตกสลายไป เราสังเกตความเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลง ความเช่ือมโยงและท่ี

มากกวGานั้นคือสังเกตถึงสิ่งที่เคลื่อนไหว รวมตัวกัน และเชื่อมโยงกัน 32 เรียกสภาวะนี้วGา “การกำลัง

จะเกิด/การกำลังจะเปOน” (becoming) (ดูบทที่ 2) ความคิดทางปรัชญานี้เปOนของ Deleuze กับ 

Guattari ซึ่งสามารถสืบสาวสายสารทางปรัชญาไปถึงงานเขียนของ Benedict Spinoza นักปรัชญา

ชาวดัตช1ที่มีชีวิตอยูGในศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีนักคิดหลังโครงสร<างนิยมในทศวรรษที่ 1960 รวมถึงนักคิด

รGวมสมัยหลายคนท่ีกลับไปสำรวจตัวบททางปรัชญาของ Spinoza อีกคร้ัง 

 เปlาหมายทางปรัชญาที่สำคัญของ Spinoza ก็คือ การโต<แย<งท<าทายตGอความเชื่อแบบเหนือ

ธรรมชาติ (superstition) ของศาสนา โดยเฉพาะอยGางยิ ่งการพยายามทำลายฐานปรัชญาแบบ 

“สภาวะเหนือโลก” (transcendence) โดยกลับมาที่ฐานทางปรัชญาอีกแบบคือ “สภาวะในโลก” 

(immanence) 

  Antonio Negri เสนอว.า ความแตกต.างระหว.าง “สภาวะเหนือโลก” กับ 

“สภาวะในโลก” ก็คือ ในขณะที่สภาวะเหนือโลกหมายถึง สภาวะที่ข3ามพ3นเวลาและ

สถานที่ ข3ามพ3นความเฉพาะ เหนือไปจากความเปลี่ยนแปลงของโลกทั่วไป ซึ่งหมายถึง 

พระเจ3าหรือรัฐ โดยที่พระเจ3าหรือรัฐเปlนตัวแทนหรือองค7รวมที่ครอบคลุมกำหนดเหนือ

มนุษย7หรือองค7ประกอบย.อยๆทั้งหมด แต.สภาวะในโลกหมายถึง สภาวะที่ดำรงอยู.ใน

ความสัมพันธ7ของสิ่งต.างๆ เปlนสภาวะที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ7ขององค7ประกอบต.างๆ

ในตัวของมันเอง ไม.มีอะไรอยู.เหนือหรือนอกออกไปจากความสัมพันธ7 ดังที่ Negri ชี้ว.า 

“สภาวะในโลก หมายถึง โลกนี้ไม.มีอะไรที่พ3นไปจากโลก ความเปlนไปได3เดียวที่มีก็คือการ

ใช3ชีวิต (เคล่ือนย3าย และสร3างสรรค7ส่ิงต.างๆ) ในโลก ซ่ึงเปlนโลกท่ีน่ีจากเบ้ืองล.าง” สภาวะ

ดังกล.าวจึงเปlนผลและสภาพของความสัมพันธ7ที่เกิดขึ้นมากกว.าที่จะเปlนเหตุที่อยู.ลอย

เหนือขึ้นไป ในขณะที่คุณค.าของความสัมพันธ7ระหว.างมนุษย7ภายใต3ความคิดแบบสภาวะ

เหนือโลกวางอยู.บนประสงค7ของพระเจ3าหรือหลักศีลธรรมที่อยู. “นอก” ตัวมนุษย7 แต.

ระบบคุณค.าภายใต3สภาวะในโลกกลับมีความเปlนเอกพจน7 (singularity) คือ เปlนคุณค.าท่ี

กำหนดขึ้นมาจากความสัมพันธ7ของมนุษย7ในแต.ละเวลาและสถานที่ที ่เฉพาะเจาะจง 

ดังนั ้น ภายใต3สภาวะในโลกเราจึงไม.สามารถนำกฎเกณฑ7ใดที ่อยู .นอกออกไปจาก

ความสัมพันธ7นี้มาตัดสินหรือมากำหนดความเปlนไปแบบบนลงล.างได3 ความสัมพันธ7ใน

แบบสภาวะในโลกจึงเปlนความสัมพันธ7ที่สร3างขึ้นจากภายในและเปlนแนวระนาบ ส.วน

 
32 Rob Sewell, ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษวิธี, เข^าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ, 2563, เข^าถึงได^จาก 

https://www.marxist.com/2018-02-19-16-35-23.htm 
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ความสัมพันธ7ในแบบสภาวะเหนือโลกจึงเปlนความสัมพันธ7ที่เรามีต.อสิ่งที่อยู.ภายนอกและ

เหนือข้ึนไปมากำหนดและเปlนความสัมพันธ7ในแนวด่ิง33 

  Gilles Deleuze เสนอว.า ความสำคัญของ Spinoza อยู.ที่การยืนยันให3เห็นถึง 

“แผ.นพ้ืนท่ีร.วมกันของสภาวะในโลก (common plane of immanence) ท่ีร.างกายวัตถุ

ทั้งหมด จิตทั้งหมด และป�จเจกทั้งหมดวางอยู.” โดยแผ.นพื้นที่ดังกล.าวไม.เกิดจากการ

ออกแบบหรือการสร3างข้ึนจากอำนาจภายนอก แต.เปlนพ้ืนท่ี “ระหว.าง” (in the middle) 

ที่ไม.มีจุดเริ่มต3นและจุดจบ คือ ไม.สามารถหาจุดกำเนิดของความสัมพันธ7ของสิ่งต.างๆใน

แบบที่ย3อนกลับไปหาพระผู3เปlนเจ3าในฐานะผู3สร3างได3 แผ.นพื้นที่ดังกล.าวเปlนพื้นที่ของ

ความสัมพันธ7ร.วมระหว.างองค7ประกอบที่หลากหลาย ไม.มีองค7ประกอบใดองค7ประกอบ

หนึ่งที่เหนือกว.าหรือเปlนต3นกำเนิดขององค7ประกอบอื่นๆ แต.ละองค7ประกอบจะมีผลต.อ

กันและกันและประกอบกันขึ้นเปlนรูปแบบหรือวิถีของชีวิต แผ.นพื้นที่ร.วมจึงเปlนความ

เข3มข3นของความสัมพันธ7ท่ีเกิดจากการมาเจอกันขององค7ประกอบทางวัตถุต.างๆ 

  มากไปกว.านั้น ภายในแต.ละองค7ประกอบเองก็ประกอบไปด3วยเนื้อหาของวัตถุท่ี

มีจำนวนมากหลากหลายไม.สิ้นสุด รูปแบบความสัมพันธ7จึงไม.ใช.รูปแบบที่หยุดนิ่ง แต.เปlน

ความสัมพันธ7ที่เคลื่อนที่และมีการปรับเปลี่ยนอยู.ตลอดจากภายในตัวเอง องค7ประกอบ

ต.างๆทั ้งที ่อยู .ภายในแต.ละองค7ประกอบ รวมถึงองค7ประกอบต.างๆที ่ไปสัมพันธ7กับ

องค7ประกอบอื่นๆจะร.วมกันสร3างแผ.นพื้นที่ร.วมกันขึ้นมา (common) เพื่อเชื่อมกัน การ

เชื ่อมกันบนแผ.นพื ้นที ่ร .วมจึงไม.สามารถจบลงด3วยการสถาปนา “องค7ประธาน” 

(Subject) ที่ตายตัว แต.เปlนการเคลื่อนไปเรื่อยๆ ผ.านการเชื่อมต.อที่ไม.มีสิ้นสุดของวัตถุ

ต.างๆ สิ ่งที ่เราเห็นจึงไม.ใช.องค7ประธาน แต.เปlนวิถี (mode) ของการเชื ่อมต.อของ

องค7ประกอบต.างๆ ท่ีแสดงตัวออกมาให3เห็น 

  ปรัชญาของ Spinoza จึงเปlนปรัชญาที่ปฏิเสธจริยศาสตร7 (ethics) เพราะเปlน

ปรัชญาที่พูดถึงชีวิตในเชิงวัตถุซึ่งข3ามพ3นการแบ.งแยกเรื่องความดีความชั่ว (beyond 

good and evil) โดยแต.ละแผ.นพื ้นที ่ร.วมจะมีลักษณะเปlนเอกพจน7เฉพาะในตัวเอง 

(singularity) และได3สร3างมาตรวัดหรือเกณฑ7ความสัมพันธ7ขึ้นมาใหม.จากตัวมันเอง โดยท่ี

ไม.ต3องย3อนกลับไปอ3างอิงจริยศาสตร7อื่นใด อย.างไรก็ตาม ความสัมพันธ7ที่เลยพ3นความดี

ความชั่วดังกล.าวก็ไม.มีความสำคัญเทียบเท.าความสัมพันธ7ที่ทำให3เกิดการเพิ่มหรือลดลง

ของอำนาจ กล.าวคือองค7ประกอบต.างๆจะเชื่อมต.อกันและพัฒนาแผ.นพื้นที่ร.วมต.อไป ก็

เมื่อความสัมพันธ7ดังกล.าวทำให3เกิดการเพิ่มอำนาจและศักยภาพให3กับแต.ละองค7ประกอบ 

 
 33 เก�งกิจ กิติเรียงลาภ, Conatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิต ในระบบทุนนิยมแห"งศตวรรษที่ 21, 

(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ, illumination editions, 2561), 73-75. 
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ในทางกลับกัน องค7ประกอบต.างๆจะผละออกจากกันเพื่อไปเชื่อมต.อกับสิ่งอื่นๆ หาก

ความสัมพันธ7ที่มีอยู.ทำให3เกิดการลดทอนอำนาจของแต.ละองค7ประกอบลง และนี่คือ

รูปแบบชีวิต (from of life) ของสภาวะในโลก34 

 ในสGวนสุดท<ายของผลงานชุด  A Thousand Plateaus คือการแสดงให<เห็นถึงการเชื่อมตGอ

กันอยGางไมGมีที่สิ้นสุด เปOนผลจากการเข<าปะทะสังสรรค1กันระหวGางเส<นตรงที่ทำหน<าที่แบGงพื้นที่ซ<าย

ขวาออกจากกัน กับเส<นของกิ่งก<านรากไม<ที่มีสภาพยุGงเหยิงและไร<ทิศทาง พยายามจะเชื่อมตGอกันจาก

ทั้งสองด<านของจอภาพยนตร1 การเข<าปะทะสังสรรค1ของเส<นทั้งสองรูปแบบที่ขัดแย<งกันนี้แสดงถึง

กระบวนของการกลาย (becoming) ไปสูGสิ่งใหมG ภาพกึ่งนามธรรมในชGวงท<ายจึงเปOนการสื่อสารถึงส่ิง

ที่ไมGสามารถอธิบายความได< การเกิดขึ้นของสิ่งใหมGที่ยังไมGถูกนิยาม หรือจัดระเบียบ  นั่นคือความ

เปOนไปได<อื่นๆของความสัมพันธ1ที่แตกหักจากสิ่งเดิมแล<วเชื่อมตGอกันใหมGอยGางไมGมีที่สิ ้นสุด ตาม

ศักยภาพของสรรพสิ่งที่จะไมGถูกร<อยรัดจัดวางด<วยระเบียบแหGงเส<นตรงและเรขาคณิตอีกตGอไป ผลงาน

วิดีโอในชGวงตอนนี้ได<รับแรงบันดาลใจมาจากความคิดเรื่องไรโซม ของ Gilles Deleuze นักปรัชญา

ชาวฝรั่งเศส ที่กลGาวถึงรูปแบบของความสัมพันธ1ที่เคลื่อนที่ได<อยGางอิสระ ไมGมีกฎเกณฑ1ที่กำกับชัดเจน 

(หรือมีกฎของตัวมันเอง) และเปลี่ยนแปลงได<เมื่อความสัมพันธ1เปลี่ยนแปลงไป ผลของการเชื่อมตGอท่ี

เกิดขึ้นจึงไมGสามารถคาดเดาได<จากกฎหรือสมการใดๆ การเชื่อมตGอนี้จะผลิตความสัมพันธ1ชุดใหมG

อยGางตGอเนื่องตามวิถีแหGงการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ1เชGนนี้ไมGได<เปOนเชิงบวก/ลบหรือดี/ชั่ว แตGผลของ

การเชื่อมตGอเปOนเรื่องการเพิ่มหรือลดลงของศักยภาพของพลังตGางๆที่เชื ่อมตGอกัน หากศักยภาพ

เพิ่มขึ้น การเชื่อมตGอจะขยายตัวและลงลึกเข<มข<นตGอไป แตGหากการเชื่อมตGอสGงผลให<ศักยภาพลดลง 

การเชื่อมตGออาจจะเปลี่ยนรูปหรือสลายตัวไป ดังนั้น การดำรงอยูGของเครือขGายของการเชื่อมตGอจะ

ขึ้นอยูGกับวGาเมื่อเชื่อมตGอกันแล<ว มันได<เพิ่มหรือลดอำนาจให<เครือขGายอยGางไร ถ<าเครือขGายเชื่อมตGอกัน

แล<วทำให<องค1ประกอบตGางๆอGอนแอลง องค1ประกอบตGางๆจะผละออกไปเชื่อมกันในรูปแบบอื่นหรือ

อาจยังคงเชื่อมกันเทGาที่มีประโยชน1 หรือหากผละออกไปแล<วถ<ามีประโยชน1ให<มารวมกันอีกก็อาจจะ

กลับมาเชื่อมกัน โดยที่การเชื่อมกันในแตGละครั้ง เครือขGายจะสร<างความสัมพันธ1ชุดใหมG ความคิดใหมG 

กติกาข<อตกลงใหมGเสมอ (ดูบท 2) 

 

 
34 เก�งกิจ กิติเรียงลาภ, Conatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิต ในระบบทุนนิยมแห"งศตวรรษที่ 21, 

(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ, illumination editions, 2561), 79-81. 
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 ภาพท่ี 23 ผลงานศิลปนิพนธ1ช้ินท่ี 3 
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เทคนิค  วิดีโอ 
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เทคนิค  วิดีโอ 

ความยาว 11 นาที  
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เทคนิค  วิดีโอ 
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บทท่ี 5 

สรุป 

 ผู <เขียนเริ ่มต<นด<วยความสนใจตGอการรับรู <โลกผGานการสร<างภาพแทน ภาพแทนในฐานะ

เครื่องมือในการทำความเข<าใจโลกทั้งใบของมนุษย1ตัวเล็ก การใช<หลักการทางเรขาคณิตมาเปOนมาตรา

วัด การสวมใสGเส<นตาราง (grid) และหลักทัศนียภาพวิทยา (Perspective) ให<กับโลกธรรมชาติซึ่งต<อง

ถูกจัดระเบียบตามหลักความสมเหตุสมผล (Rationality) ของมนุษย1 ภาพแทนทั้งหลายที่ถูกสร<าง

ขึ้นมา ไมGวGาเปOน แผนที่รัฐ-ชาติสมัยใหมG หรือผลงานจิตรกรรมทิวทัศน1 ล<วนแล<วแตGสร<างจินตภาพ

บางอยGางให<แกGผู<ชม และหลายครั้งจินตภาพเหลGานั้นก็ทรงพลังจนกลายเปOนความจริงที่เปลี่ยนแปลง

ไมGได< เส<นพรมแดนสมมุติที่ถูกสถาปนาผGานการเขียนแผนที่รัฐ-ชาติสมัยใหมG ถูกทำให<กลายเปOนสิ่งท่ี

ดำรงอยูGจริงเสียยิ่งกวGาจริง มีความศักดิ์สิทธ์ิเสียยิ่งกวGาพระผู<เปOนเจ<าในยุคกลางที่ผู<ใดก็มิอาจละเมิดได< 

และดูเหมือนวGารัฐ-ชาติจะกลายเปOนจินตภาพเพียงรูปแบบเดียวที่ผู<คนจะสามารถจินตนาการและให<

ความหมายแกGโลกท่ีพวกเขาดำรงอยูGในปhจจุบัน  

การกลับไปสำรวจผลงานจิตรกรรมทิวทัศน1 โดยเฉพาะจิตรกรรมทิวทัศน1ของลัทธิโรแมนติก 

วGาด<วยเหตุปhจจัยอะไรบ<าง ที่ทำให<ภาพทิวทัศน1ที่เคยเปOนเพียงพื้นหลัง (background) ของผลงาน

ศิลปะ นำมาสูGการสถาปนาตัวเองขึ้นมาเปOนองค1ประธานหลัก (Subject) ของเนื้อหาได< สิ่งนี้ยGอม

เชื่อมโยงกับพัฒนาการทางปรัชญาการเมืองที่นำไปสูGการเกิดขึ้นของรัฐ-ชาติสมัยใหมGในศตวรรษที่ 18 

เมื ่อภาพทิวทัศน1ไมGได<เปOนเพียงภูมิทัศน1วGางเปลGาที ่ไร<ความหมาย แตGสิ ่งที ่ดำรงอยูGเบื ้องหลังคือ

อุดมการณ1ทางการเมืองที่แฝงฝhงลงลึกไปในแผGนดิน ด<วยข<อมูลที่ศึกษาค<นคว<ามานี้ ถูกนำมาวิเคราะห1 

สังเคราะห1เพื่อสร<างผลงานศิลปนิพนธ1ชุด “สุนทรียะของพื้นที่ ความสัมพันธ1ระหวGางโลกที่ปรากฏ 

และไมGปรากฏ” 

ในแงGของกระบวนการสร<างสรรค1ผลงาน ภาพทิวทัศน1ธรรมชาติ (landscape) ถูกใช<เปOนองค1

ประธานหลัก (Subject) ในการนำเสนอเน้ือหา เพียงแตGไมGได<ถูกถGายทอดผGานฝ_แปรงบนผลงาน

จิตรกรรมแบบศิลปะในยุคโรแมนติก แตGเปOนเทคนิควิดีโอท่ีผู<เขียนเลือกใช<มาเปOนส่ือกลางในการ

ถGายทอดความคิดออกมา วิดีโอโดยตัวมันเองแล<วคือการบันทึกความจริงและตัดแตGงความจริงไป

พร<อมๆกัน กาลเทศะ (time and place) ในโลกจริงท่ีได<รับการบันทึก ถูกนำมาตัดแตGงและนำเสนอ 

(present) ใหมGอีกคร้ัง (re) จนกลายเปOนภาพแทน (representation) ของโลกท่ีถูกสร<างข้ึนใหมGทาง

ความคิดท่ีไมGได<ดำรงอยูGจริง ส่ิงน้ีเปOนการนำเสนอภูมิทัศน1ใหมGทางความคิด โดยมีเน้ือหาเก่ียวข<องกับ
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การมุGงสลายเส<นท่ีทำหน<าท่ีแบGงพ้ืนท่ี ซ่ึงเปOนภาพเปรียบเปรยของเส<นเขตแดนสมมุติของรัฐ-ชาติท่ีแบGง

พ้ืนท่ีออกจากกันในโลกจริง ผู<เขียนเลือกใช<เส<นท่ีดูสับสนยุGงเหยิงของก่ิงก<านรากไม< ซ่ึงเปOนภาพเปรียบ

เปรยของความสัมพันธ1และการเช่ือมตGอ นำเส<นท้ังสองชนิดท่ีขัดแย<งมาเข<าปะทะสังสรรค1กัน โดยมี

เปlาประสงค1เพ่ือมุGงสลายการแบGงแยกเพ่ือนำไปสูGการเช่ือมตGอ ในแงGสุนทรียภาพ ภาพทิวทัศน1

ธรรมชาติ (landscape) ท่ีปรากฏในเร่ืองได<คล่ีคลายตัวเองจากพ้ืนท่ีวGางเปลGาท่ียังไมGมีการทำงานของ

ระบบสัญญะ สูGการกลาย (becoming) ท่ีแสดงถึงภาวะของชีวิต การปรากฏข้ึนของรูปทรงอินทรีย1 

(Organic Form) ในชGวงท<ายของผลงานชุด A Thousand Plateaus คือความพยายามในการส่ือสาร

ถึงศักยภาพของชีวิตท่ีสามารถเช่ือมตGอกันได<อยGางไมGมีท่ีส้ินสุด และไมGอาจถูกขวางก้ันด<วยเส<นเขตขอบ

ทางพ้ืนท่ีใดๆท้ังน้ัน  

ภูมิทัศน1ท่ีปรากฏในชุดผลงานศิลปนิพนธ1 ถูกนำมาใช<ในฐานะแผGนพ้ืนท่ีในการดำรงอยูGรGวมกัน

ของสิ่งตGางๆ ซึ่งผู<เขียนได<รับแรงบันดาลมาจากแนวคิดเรื่องเรือนรGางไร<องคาพยพ (Body without 

organ) ของ Deleuze กับ Guattari ท่ีแสดงให<เห็นถึงความปรารถนาที่จะเชื่อมตGอกับสGวนตGางๆจน

กลายเปOนที่ประกอบรวมของสรรพสิ่ง (assemblages) เปOนวิธีคิดที่ชGวยให<เราเชื่อมตGอ ประสานกับส่ิง

ตGางๆเพื่อสร<างสิ่งใหมGขึ้นมา เปOนการผสมกลมกลืนผGานการสลายการรับรู<ตัวตนของการครอบงำ การ

ควบคุม การกดทับทับ เปOนการคิดที่อยูGนอกระบบระเบียบที่ดำรงอยูG ความคิดเรื่องการสลายเส<นแบGง

และการลากเส<นแบGงใหมG (deterritorialization and reterritorialization) Deleuze กับ Guattari 

เสนอให<มองกระบวนการสลายเส<นแบGงในฐานะที่เปOนอำนาจเชิงบวก เนื่องจากการสลายเส<นแบGงทุก

ครั้ง จะนำไปสูGการลาก/สร<างเส<นแบGงใหมGขึ้นมาพร<อมๆกันเสมอการสลายเส<นแบGงจึงเปOนอำนาจเชิง

บวกที่สมบูรณ1 เมื่อสิ่งที่เปOนไปได<ซึ่งอยูGภายนอกเคลื่อนที่ มันจะมีโอกาสและศักยภาพในการเข<ามา

กGอกวนและแยกสลายองค1ประกอบของภายในท่ีถูกกำกับด<วยระเบียบให<ขยับเคล่ือนออกไปจากเดิม 

แม<วGาสิ่งท่ีนำเสนอจะยากตGอการบรรลุในโลกแหGงความเปOนจริง ในฐานะของผู<สร<างสรรค1

ผลงานศิลปะแล<ว ผู<เขียนกลับมองวGา แม<สิ่งที่คิดจะมีข<อจำกัดทางรัฐศาสตร1และสังคมศาสตร1 หรือ

เงื่อนไขทางประวัติศาสตร1ที่มีความแตกตGางกันไปอยGางเฉพาะเจาะในแตGละพื้นที่ แตGศิลปะเปOนพื้นท่ี

ทดลองท่ีได<รับการยกเว<นจากข<อจำกัดเหลGานั้น และเป�ดโอกาสให<เราจินตนาการถึงโลกที่ยังไมGอาจ

บรรลุได<ในปhจจุบัน อยGางน<อยโลกในอุดมคติ (Utopia) ก็มีไว<เปOนความคิดที่ฉายภาพ (project) ไปใน

อนาคต เพื่อใช<เปOนข<อเปรียบเทียบที่ทำให<เราเห็นถึงข<อจำกัดของโลกที่เราดำรงอยูG ความพยายามน้ี

เปOนกิจกรรมทางปhญญาที่มนุษยชาติกระทำเสมอมา ซึ่งสามารถสืบย<อนกลับไปไกลถึงงานเขียนเรื่อง 

Republic ขอ ง  Plato, หน ั ง ส ื อ เ ร ื ่ อ ง  Utopia ขอ ง  Sir. Thomas More, ห ร ื อ  Communist 

Manifesto ของ Karl Marx กับ Friedrich Engels เหลGานี้ล<วนเปOนงานเขียนที่เฝlาฝhนถึงโลกที่ดีกวGา 

แม<แตGในวัฒนธรรมประชานิยม (pop culture) ก็มีเพลง Imagine ของ John Lennon ที่นำเสนอ
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เนื้อหาชักชวนให<ผู<ฟhงจินตนาการถึงโลกที่สงบสุข โลกที่ผู<คนอาศัยอยูGรGวมกันโดยปราศจากพรมแดน

ของการแบGงแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ไมGวGาในโลกแหGงความเปOนจริงอุดมคติเหลGานี้จะบรรลุตัวเองไป

มากน<อยเพียงไรแล<ว แตGผู<เขียนเชื่อวGาศิลป�นในฐานะผู<สร<างสรรค1ยังคงมีพันธกิจสำคัญที่เชื่อมโยง

ตัวเองเข<ากับผู<อื่น (อยGางน<อยก็เชื่อมโยงเข<ากับผู<ชม) ในการใช<ความคิดสร<างสรรค1เพื่อสร<างความ

เชื่อมตGอให<กับผู<คนที่แตกตGางหลากหลายได<มากขึ้น จากการแบGงแยกของระเบียบทางอำนาจที่ดำรง

อยูGกGอนแล<ว 
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