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แผนที่ทางภูมิศาสตร์นับเป็นสื่อทางวิทยาศาสตร์ที่บรรจุข้อเท็จจริงเชิงภววิสัย การจะน าแผนที่มาใช้

ในงานศิลปะเพื่อให้มีลักษณะแบบอัตวิสัยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านนั้น ศิลปินจะต้องท าการดัดแปลงรหัส
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เสียก่อน กีเยอโม ควีทกา ศิลปินร่วมสมัยชาวอาร์เจนติน่า ได้สร้างผลงานจากแนวคิดเรื่องพื้นที่
ทั้งที่สร้างขึ้นจากจินตนาการและจากข้อมูลตามจริง เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกภายนอก จนได้
สมญานามว่า ‘จิตรกรแห่งพื้นที่’ ด้วยการใช้โมเดล แผนผัง แผนที่ ผสมผสานกับแนวคิดเรื่องพื้นที่ที่หลากมิติจาก
ความสนใจในสถาปัตยกรรม การละคร ดนตรี วรรณกรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของ ฮอร์เฮ 
หลุยส์ บอร์เฮซ นักเขียนชาวอาร์เจนติน่า ในการน าเสนอความขัดแย้งของความจริงหลายความจริง สะท้อนการรับรู้
พื้นที่ของมนุษย์และจักรวาลที่ไร้พรมแดน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพื้นที่แบบหลังสมัยใหม่ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการใช้แผนท่ีในงานของควีทกา จ านวน 14 ช้ิน วิเคราะห์จากการใช้สัญญะของ
แผนที่ว่ามีลักษณะเลียนแบบความจริงหรือเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจ การดัดแปลงใช้รูปสัญลักษณ์แทนสัญญะแผน
ที่ และการตีความการสื่อความหมายผ่านการใช้พื้นที่ในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของบอร์เฮซ ที่เกิดจากการท า
ความเข้าใจชนิดของพื้นที่และเนื้อหาที่ได้จากการถอดรหัสองค์ประกอบในงานจิตรกรรมของควีทกา  แบ่งการ
วิเคราะห์ออกตามลักษณะทางกายภาพและสัญญะของแผนท่ี ได้แก่ กลุ่มแผนที่เมือง กลุ่มแผนที่ถนน และกลุ่มแผน
ที่ภูมิประเทศ พบระดับความเหมือนจริงในการน าเสนอที่ไล่ล าดับจากพื้นที่ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดไปสู่พื้นที่
ทางจินตนาการที่ไม่ขึ้นกับความเป็นจริง เริ่มจากกลุ่มแผนที่ภูมิประเทศ ที่แสดงพื้นที่ทางความรู้สึกสัมพันธ์กับ
ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ ถัดมาคือกลุ่มแผนที่เมือง แสดงข้อมูลพื้นที่ตามจริงสัมพันธ์กับความทรงจ าและบรรยากาศ
ของเมือง และกลุ่มแผนที่ถนน ที่แม้จะใช้ข้อมูลตามจริงเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างแต่ผลที่ได้กลับสร้างความรู้สึกหลง
ทิศทางให้กับผู้อ่าน เกิดเป็นพ้ืนท่ีทางจินตนาการคล้ายโครงสร้างในวรรณกรรมของบอร์เฮซ โดยแผนท่ีกลุ่มที่มีการใช้
ระบบสัญญะที่เป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นพื้นที่ทางจินตนาการสูงตามไปด้วย 

พื้นที่แบบจินตนาการที่ได้จากการดัดแปลงกลุ่มแผนที่ถนนจึงเป็นกลุ่มที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดที่ท า
ให้เห็นว่าควีทกาได้ก้าวข้ามขีดจ ากัดของการใช้รหัสทางภูมิศาสตร์มาสร้างงานศิลปะ มีผลให้ผู้อ่านตีความเกินออกไป
จากต้นฉบับ โดยในแผนที่ของควีทกามีการใช้พื้นที่เชิงอนันต์แบบส่วนรวมส่วนย่อย และพื้นที่ตรงข้าม เช่น การมี
ตัวตน-การหายไป พื้นที่ส่วนตัว-พื้นท่ีส่วนรวม พื้นที่ตามจริง-พื้นที่ทางจินตนาการ เช่นเดียวกับในงานเขียนของบอร์
เฮซที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวมาสะท้อนความจริงของสรรพสิ่งด้วยความมหัศจรรย์ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

56005208 : Major (Art Theory) 
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MISS Buntharick BUNBHOB: Analysis of Map Use in Contemporary Art: A Case 
Study of Guillermo Kuitca  Thesis advisor : Assistant Professor Chaiyosh Isavorapant, 
D.Arch. 

  
Geographical maps containing scientific facts that are objectively oriented. The use  of maps 

in art that are not based on facts can turn a map into a subjective medium and leave the viewer with a 
wide range of interpretations. Guillermo Kuitca, an Argentinean contemporary artist, created paintings using 
the concept of models, floorplans and maps as a way of addressing human conditions, earning him the 
unofficial title as the ‘Space Painter’. His paintings as a mode of knowing the world through structured 
aesthetic forms derived from the artist’s practice of associating much of his own work with architecture, 
theatre, music and literature. In particular, a connection to the magical realism literature of fellow 
Argentinean writer, Jorge Louis Borges, in his use of spatial concept to present multiple realities which 
reflects our sense of place in the universe, related to many crucial postmodern thinking. 

The Thesis examines Kuitca’s artistic development focusing on 14 paintings of maps. 
Methodologies contain the use of map sign systems and their mimetic-arbitrary continuum, together with 
the use of pictorial symbols as map signs, and the comparative study of space and place in Borges’s fiction. 
Derived from the understanding of the type of space and elements use in the artist's paintings. Categorized 
by map contents into following groups; City map, Road map and Terrain map. The result reveals a level 
of realistic to fantastic use of space. Start with the Terrain map group, showing sensory areas relative to 
geographic facts. City map group, display spatial data relative to memories and cityscape. Road map group, 
which overall modified structure gives the reader an unknown territories, born into the imaginary space 
similar to the structure in Borges’s fiction. Accordingly, the continuity of continuum, the more arbitrary use 
of map signs, the more imaginary the space resulted. 

The imaginary space derived from the road map group is one of the most significant result, 
suggesting that Kuitca has explored the limitless in modifying geographical signs to create works of art. His 
paintings are psychologically charged works that explore the unknown space through part-whole 
relationships, the dichotomies between absence and presence, private and public, reality and fiction. As 
in literature, Borges makes use of the visual components of these structures to create fantastic realities. 
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ขอบพระคุณคุณแม่ที่สนับสนุนและให้ค าอวยพรอันอบอุ่น ขอบคุณแอนโทนี่ที่คอยช่วยเหลือดูแลเป็น

ธุระเป็นก าลังใจให้อย่างดีเลิศ และขอบคุณเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกท่านที่คอยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบตลอดทุก
ขั้นตอนสู่ความส าเร็จในครั้งนี้ โดยเฉพาะ ลลิต ภูพิงค์ ที่ร่วมกันฝ่าฟันทุกปัญหาที่ไม่คาดฝันเพื่อให้ทันจบ
การศึกษา 

 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์แก่ผู้ที่หลงใหลใน

สื่อแผนที่ และสนใจน าแผนที่มาใช้ในงานศิลปะ สามารถน าไปต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ทางทฤษฎีและการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อตนและสังคมต่อไป 
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 บทที่ 1 
 

ค าน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

มนุษย์ต้องการท าความเข้าใจพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ เพ่ือใช้เดินทางและเพ่ือถ่ายทอดความเข้าใจที่
มีต่อพ้ืนที่ดังกล่าวสู่ผู้อ่ืน จึงเกิดการวาดภาพแผนที่ขึ้นด้วยชุดความคิดระบบหนึ่งเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจ
ตรงกัน ด้วยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทศะวัตถุต่างๆ ในโลกกายภาพด้วยภาพสองมิติหรือสาม
มิติขนาดย่อเล็กกว่าจริงหลายเท่า แผนที่ยังช่วยให้ผู้สร้างสามารถก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์
ใช้สอยตามจุดประสงค์และอุดมการณ์ของตนเอง รัฐใช้แผนที่ในทางการรบ การค้า การภาษี นิตยสาร
ใช้เแผนที่เพ่ือเล่าถึงผลของสงครามและการแสวงหาเสรีภาพ นักสังคมศาสตร์ใช้แผนที่เผยแพร่ปัญหา
ทางสังคม คนทั่วไปวาดแผนที่เพ่ือน าทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือน่าสนใจ
ที่สุด จุดประสงค์ในการท าแผนที่จึงขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของผู้สร้าง สาเหตุที่แผนที่สื่อสารและจูงใจ
ผู้อ่านได้ก็เพราะความรู้ที่ถูกปลูกฝังกันไว้ท าให้มนุษย์รับรู้ว่าภาพแผนที่เป็นการจ าลองความจริงที่
ถูกต้อง และถูกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติติดต่อกันมายาวนานจนกลายเป็นความจริงตามหลักสากล เมื่อ
ผู้อ่านมีความเข้าใจร่วมกันจึงท าให้แผนที่มีความ ‘ถูกต้อง’ ซึ่งหลักความเข้าใจเหล่านี้ท าให้เรารับรู้ว่า
เส้นสีฟ้าคือแม่น ้า เส้นตัดสีด าคือถนนสี่แยก หากแผนที่ใดไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมดังกล่าวก็ถือว่าเป็น
แผนที่ที่บกพร่องในการสื่อสาร 

เหตุที่แผนที่สามารถสื่อสารเพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันได้ก็เพราะกลไกในการผลิตของ
ผู้สร้างแผนที่และกระบวนการอ่านแผนที่ที่ล้วนวางอยู่บนระบบภาษาแผนที่ชุดเดียวกัน แผนที่จึงอยู่ได้
ด้วยขนบซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือท าให้กฏเกณฑ์และ
ขนบดังกล่าวมีสถานะเช่นนั้น แผนที่ซึ่งเป็นการผสมผสานของสัญลักษณ์ต่างๆ ขึ้นมาเป็นภาพสองมิติ 
มีชีวิตขึ้นมาได้เพราะกฏเกณฑ์และระบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความรู้ด้านภูมิศาสตร์สมัยใหม่และเทคนิค
ในการท าแผนที่ที่เป็นสากล ท าให้แผนที่ปราศจากความคลุมเครือถ้าท าและอ่านอย่างถูกวิธี1 

จุดเริ่มต้นของแผนที่แบบวิทยาศาสตร์เกิดจากความรู้ในการวาดทัศนียภาพ (Perspective) ท า
ให้การเขียนภาพภูมิทัศน์ของศิลปินกับการท าแผนที่ของนักส ารวจต้องพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือสร้างแผนที่
ที่สามารถบรรยายสภาพแวดล้อมในธรรมชาติที่เข้าใจยากให้ออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่าย ส่วนแผนที่ที่
เปี่ยมด้วยจินตนาการที่สุดคือแผนที่ในยุคกลางที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนา หลังจากอาณาจักร

                                                           
1 ธงชัย วินิจจะกูล, ก าเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ, 1 ed. (กรุงเทพฯ :
ส านักพิมพ์อ่าน, 2556). 76. 
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โรมันล่มสลาย ชีวิตของผู้คนในโลกตะวันตกก็ตกอยู่ในอันตรายและสับสนวุ่นวาย แผนที่ในยุคนั้นจึงถูก
ท าขึ้นเพ่ือให้ผู้คนเข้าใจโลกได้ง่าย ส่วนใหญ่เป็นแผนภาพที่ช่วยให้ผู้คนเดินทางไปสู่สวรรค์ เรียกว่า
แผนที่ที-โอ (T-O) โดยโลกคือวงกลม ถูกแบ่งด้วยตัวทีออกเป็นสามส่วน (ภาพที่ 1) ส่วนที่เป็นน ้าคือ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม่น ้าไนล์ และแม่น ้าดานูบ มีเมืองศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มอยู่ตรงกลางของโลก 
ทวีปเอเชียหรือโอเรียนท์อยู่ที่ยอดบนสุด ]เป็นสาเหตุที่เราพูดกันว่า ‘get oriented’ เมื่อได้รู้ทิศทาง[ 
มีทวีปยุโรปอยู่ซ้ายมือ ทวีปแอฟริกาอยู่ขวามือ2  เป็นแผนที่ที่สร้างจากศรัทธาในพระเจ้าไม่ใช่จาก
ความเข้าใจเกี่ยวกับพิกัดหรือรูปร่างของผิวโลก 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ที-โอ   
ที่มา: Wikipedia, T and O map, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
https://en.wikipedia.org /wiki/T_and_O_map#/media/File:T_and_O_map_Guntherus 
_Ziner_1472.jpg 
 
 แม้สังคมส่วนใหญ่จะถูกครอบง าด้วยอิทธิพลทางศาสนา แต่ในปลายยุคกลางก็เริ่มมีการท า
แผนที่แบบวิทยาศาสตร์จากการศึกษาต าราแผนที่ของปโตเลมี (Claudius Ptolemy 100-170) ชื่อจี
โอกราเฟีย (Geographia) เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 150 แต่ได้สูญหายไปเกือบหมด จนถึงราวศตวรรษท่ี 15 
ที่ต าราบางเล่มได้ถูกค้นพบและน ามาใช้โดยนักท าแผนที่รุ่นหลัง ไว้ใช้อ้างอิงเรื่อง ‘มาตราส่วน’ ที่เชื่อ
ว่าถูกต้องแม่นย า มีการแบ่งเขตพ้ืนที่โลกออกด้วยเส้นตารางละติจูด ท าให้ผู้คนสามารถอ่านแผนที่เพ่ือ

                                                           
2 วาล รอส, กว่าจะเป็นแผนที่โลก, trans. นฤมล ตัญญพงศ์ปรัชญ์, 2 ed. (กรุงเทพฯส านักพิมพ์นาน :
มีบุ๊คส์พับบลิเคชันส์, 2552). 27. 
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หาต าแหน่งสถานที่ต่างๆ ในโลกได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีข้อผิดพลาดที่ท าให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ล้าหลังไป
มาก เพราะเขาเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ทุกสิ่งหมุนรอบโลก และแผ่นดินส่วนใหญ่อยู่
รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนในปี ค.ศ. 1540 เกอราดัส เมอเคเตอร์ (Gerardus Mercator 1512-
1594) นักท าแผนที่ชาวดัตช์ ได้ลดความส าคัญของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลงให้ตรงกับความเป็นจริง
มากขึ้น และออกแบบเส้นลองติจูดเพ่ือรักษารูปร่างและทิศทางบนแผนที่ไว้ และยังมี นิโคลัส โคเปอร์
นิคัส (Nicolaus Copernicus 1473-1573) นักดาราศาสตร์ชาวโปลิช ที่ได้แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ และดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล3 การมองโลกของผู้คนที่
เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยมักเกิดจากความรู้ทางดาราศาสตร์ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์บนพ้ืนโลกและจักรวาลที่กว้างใหญ่ โดยแนวคิดทางดาราศาสตร์ที่ถือว่าเปลี่ยนโลกทัศน์ของคน
ในสังคมขณะนั้น คือแนวคิดของโคเปอร์นิคัสที่ขัดแย้งกับระบบที่ว่าโลกคือศูนย์กลางของจักรวาล  
 ส่วนแผนที่แบบวิทยาศาสตร์นั้นเป็นนวัตกรรมที่เกิดในยุคเรอเนสซองส์ การท าแผนที่ในยุคนี้
ถือเป็นสื่อยอดนิยมที่ผู้คนใช้จัดระบบความคิด มีบรรดานักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา 
รวมถึงศิลปิน ร่วมกันแก้ปัญหาระบบความรู้ที่ขัดแย้งกันมานานระหว่างโลกเก่าที่ใฝ่ศรัทธาและโลก
ใหม่ที่ใช้ตรรกะความจริงแก้ปัญหา เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และจักรวาล เป็นแผนที่
ต้นแบบในการจัดการข้อมูลความรู้ให้กับโลกสมัยใหม่ ในยุคนี้ปรัชญาความคิดจากยุคกลางเกี่ยวกับ
ความศรัทธาในพระเจ้าได้ถูกคัดค้าน แล้วหันมาสนใจความคิดจากยุคคลาสสิคที่ให้ความส าคัญกับ
ความเป็นมนุษย์และแนวคิดเรื่องความงามภายใต้หลักความสมดุลของสัดส่วนหรือมาตราส่วนที่
สมมาตร แนวคิดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เชื่อมความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศิลปะเข้าด้วยกัน  แต่ยังท าให้งาน
จิตรกรรมกับการท าแผนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์จนแยกจากกัันได้ยาก นักท าแผนที่คนส าคัญของ
โลกหลายคนต่างก็เคยมีความสนใจทางศิลปะหรือทักษะทางจิตรกรรมอย่างช ่าชองมาก่อน เมอเคเตอร์
เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะสลักและออกแบบตัวอักษร ท าให้แผนที่ของเมอเคเตอร์เป็นที่รู้จักกัน
ว่ามีลักษณะพิเศษที่ใช้ตัวอักษรแบบตัวเอียง (italic) ที่ท าให้ข้อความบนแผนที่อ่านง่ายขึ้น อับราฮัม 
ออเตลิอุส (Abraham Ortelius 1527-1598) นักท าแผนที่ชาวดัตช์ ก็ได้เริ่มต้นชีวิตการท างานจาก
การเป็นนักสะสมงานศิลปะและเป็นช่างลงสีแผนที่4  อีกทั้งการได้มีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่ของ
ศิลปินในยุคนี้ก็มีประโยชน์ต่อการท าแผนที่เป็นอย่างมาก แผนที่จึงเที่ยงตรงแม่นย าด้วยความรู้ในการ
วาดทัศนียภาพและมีความสวยงามแบบงานจิตรกรรม ศิลปินที่สนใจการวาดแผนที่อย่าง อัลเบรช ดู
เร่อร์ (Albrecht Dürer 1471-1528) ได้ท าสมุดภาพพิมพ์ลายเส้นโครงร่างจ าลองแผนที่โลกและคู่มือ

                                                           
3 Ibid. 24. 
4 Ronald Rees, "Historical Links between Cartography and Art," American Geographical 
Society  (1980). 4. 
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การรังวัดที่ดิน การใช้เทคนิคเส้นหนาและเส้นกากบาทเพ่ืออธิบายลักษณะของพ้ืนที่ในชนบท ลีโอนาร์
โด ดาวินชี่ (Leonardo da Vinci 1452-1519) มีความสนใจในการออกแบบผังเมือง โดยเมืองใน
ความคิดของเขาประกอบด้วยการสลายความเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้ตารางกริดในการวางผัง 
ดาวินชี่ได้เขียนภาพแผนที่ผสมภาพภูมิทัศน์ที่วาดเป็นมุมเฉียงแหงนขึ้นเล็กน้อย (Orthographic 
projection) เพ่ือให้เห็นรายละเอียดแบบสามมิติเสมือนมองด้วยตาเปล่าลงมาจากที่สูง5 และจาคอโป 
เดอ บาร์บารี่ (Jacopo de Barbari 1450-1516) ที่ประสบความส าเร็จในการทดลองวาดแผนที่ที่
พิถีพิถันในรายละเอียดและมีการใช้ระบบมาตราส่วนที่แม่นย าประกอบกับทักษะการวาดภูมิทัศน์ที่
เหมือนจริงราวกับตาเห็น จนการวาดแผนที่ของศิลปินข้างต้นได้กลายเป็นทฤษฎีทางศิลปะส าหรับนัก
ท าแผนที่ในเวลาต่อมา6 ตัวอย่างผลงานเช่น Map of Arezzo and the Val di Chiana (1503-1504) 
ของดาวินชี่ (ภาพที่ 2) งาน Plan of Venice (1500) ของบาร์บารี่ (ภาพที่ 3) และภาพ Plan of 
Imola (1502) ที่เกือบจะมีลักษณะแบบสองมิติ (ภาพที่ 4) ในยุคนี้จึงมีทั้งการท าแผนที่แบบภาพวาด
มุมเฉียงเสมือนจริงไปจนถึงแผนที่แบบแปลนที่มองจากด้านบนลงมา แต่ภาพภูมิทัศน์ที่ได้จากมุมมอง
จากด้านบนลงมาท าให้เกิดแผนที่แบบสองมิติที่จะท าให้วัตถุต่างๆ ถูกน าเสนอได้ด้วยเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอในการบรรยายลักษณะของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน 
(Convention) อันมีความส าคัญในการให้ก าเนิดแผนที่แบบสมัยใหม่ในเวลาต่อมา  
 
 
 

                                                           
5 Douglas Dreishpoon, Guillermo Kuitca Everything (London: Scarla Publisher Ltd., 
2009). 60. 
6 Rees. 62. 
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ภาพที่ 2 ลีโอนาร์โด ดา วินชี่, Map of Arezzo and the Val di Chiana [ภาพวาดด้วยดินสอถ่าน
และสีหมึก], ขนาด 208 x 283 ซ.ม., 1503-04 
ที่มา: Douglas Dreishpoon, Guillermo Kuitca Everything (New York: Scarla Publishers 
Ltd., 2009) 59. 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 จาคอโป เดอ บาร์บารี่, Plan of Venice [ภาพพิมพ์ไม้ 6 ชิ้น], ขนาด 125 x 282 ซ.ม., 
1500 
ที่มา: Wikimedia, Plan of Venice, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก 
https://commons.wikimedia.org/wiki/file:jacopo_de%27_barbari_-_plan_of_venice_-
_wga01270.jpg 
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ภาพที่ 4 ลีโอนาร์โด ดาวินชี่, Plan of Imola [ภาพวาดบนกระดาษด้วยดินสอ ชอล์ค และปากกา], 
ขนาด 440 x 602 ซ.ม., 1502 
ที่มา: Douglas Dreishpoon, Guillermo Kuitca Everything (New York: Scarla Publishers 
Ltd., 2009) 59. 
 
 เมื่อเทคนิคการวาดแผนที่ที่มีความละเอียดสูงถูกพัฒนาจนเป็นที่แพร่หลาย  เพราะการใช้
เครื่องมือแกะสลักโลหะที่เอ้ืออ านวยต่อการวาดลายเส้นแบบบางเฉียบ ท าให้แผนที่ง่ายต่อการผลิตซ ้า
จนสามารถเข้ามาแทนที่การวาดภาพภูมิศาสตร์แบบเหมือนจริงด้วยลายเส้นพู่กัน อีกทั้งยังสามารถ
ผลิตครบกระบวนการได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวหรือในสถานที่แห่งเดียว เมืองส าคัญทางศิลปะในยุค
เรอเนสซองส์อย่างเวนิสและแอนท์เวิร์ปจึงกลายเป็นศูนย์กลางการท าแผนที่และการพิมพ์แผนที่ด้วย 
ในศตวรรษที่ 17 เมื่อการท าแผนที่สมัยใหม่เจริญรุดหน้าถึงขีดสุด และเทคนิคการส ารวจใหม่ๆ ที่ได้
จากการประดิษฐ์เข็มทิศแม่เหล็ก กล้องส่องทางไกล ได้ท าให้แผนที่แบบภาพวาดทัศนียภาพกลับมามี
บทบาทส าคัญต่อการส ารวจทางธรรมชาติวิทยา เพราะแผนที่แบบภาพวาดเหมือนจริ งท าให้เห็นรอย
นูนหรือความไม่เสมอกันของพ้ืนที่ได้ชัดเจนด้วยการใช้แสงเงา สี หรือเส้นแรเงา ยิ่งไปกว่านั้นยังท าให้
แผนที่แบบภาพพิมพ์ลายเส้นที่ดูไร้ชีวิตชีวากลับมาดูมีพลังและสร้างสรรค์ รูปลักษณ์ของแผนที่ที่ใช้กัน
ในงานส ารวจจึงมีทั้งที่เลียนแบบความจริงตามตาเห็นและใช้ลายเส้นแบบนามธรรมเฉกเช่นเดียวกับ
งานศิลปะ7 
 ความใกล้ชิดกันของสองศาสตร์ความรู้นี้ท าให้สถาบันศิลปะต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในตะวันตกเปิด
สอนท าแผนที่ไปพร้อมกัน มีรูปแบบต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของประเทศที่รุ่งเรืองทางศิลปะในแต่ละ

                                                           
7 Ibid. 71. 
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ยุคสมัย โดยช่างแผนที่จะได้ฝึกทักษะในวงแคบกว่าศิลปิน เน้นเฉพาะความรู้เรื่องสี เส้น ตัวอักษร การ
ตกแต่ง โดยรสนิยมของแต่ละสถาบันในแต่ละประเทศนั้นก็แตกต่างกันไป เช่น สถาบันสอนท าแผนที่
ในอิตาลีจะเข้มงวดและยึดติดกับจิตรกรรมแบบยุคเรอเนสซองส์ นักท าแผนที่ชาวอิตาเลียนจึงมักเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในวงการการท าแผนที่ มีความพิถีพิถัน แสดงเอกลักษณ์เฉพาะทาง
วัฒนธรรม ดูทันสมัย เกิดจากความสนใจในสัดส่วนและความสมมาตรที่จัดว่าเป็นความงามสมบูรณ์
แบบ ส่วนแผนที่ที่เข้มงวดน้อยลงมาคือแผนที่ของช่างแผนที่ชาวดัตช์ที่เข้ามาแทนที่ช่างอิตาเลียนใน
ศตวรรษท่ี 17 เช่นเดียวกับจิตรกรรมแบบดัตช์ แผนที่แบบดัตช์ก็เต็มไปด้วยสีสันและการตกแต่งที่รุ่ม
รวย เช่น งานของโยฮานเนส เวอเมียร์ (Johannes Vermeer 1632-1675) ภาพ The Art of Painting 
(1666) (ภาพท่ี 5) แสดงฐานะทางเศรษฐกิจและรสนิยมชั้นสูงของบุคคลในภาพจากการได้ครอบครอง
ภาพเขียนแผนที่ชั้นครู แสดงพ้ืนที่ทางการเมืองในอดีต  
 

 
 

ภาพที่ 5 โยฮานเนส เวอเมียร์, The Art of Painting [สีน้ ามันบนผ้าใบ], ขนาด 130 x 110 ซ.ม., 
1666 
ที่มา: Wikipedia, The Art of Painting, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก https://en. 
wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Painting 
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 อีกทั้งยังมีการสร้างแผนที่แบบอุปมา (Metaphorical map) ที่นิยมกันมากเพ่ือใช้ในการ
โฆษณาชวนเชื่อแสดงอุดมการณ์ของชาติอันอยู่นอกเหนือไปจากหน้าที่เพ่ือการส ารวจ ริเริ่มโดย
ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือกลุ่ม Low Countries ในขณะนั้น งานแผนที่สิงโต (The Leo Belgicus 
1617) (ภาพที่ 6) ที่ดูสง่างาม ประกาศความเป็นมหาอ านาจทางการค้าโลกของเนเธอร์แลนด์ อีกทั้ง
ยังมีรายละเอียดที่ถูกต้องใกล้เคียงความจริงทางภูมิศาสตร์ด้วย เป็นการดึงเอารูปทรงสองมิติของแผน
ที่แบบใช้สัญลักษณ์มาผสมร่วมกับรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆ ที่ละม้ายคล้ายกัน เช่นเดียวกับแผนที่อุปมา
ของยุโรป (ภาพที่ 7) ที่แสดงเหตุการณ์ครั้งปรัสเซียรุกรานยุโรป มีการวาดเล่าเรื่องที่ตื่นเต้น
สลับซับซ้อน ใช้ภาพคนในอากัปกิริยาต่างๆ แทนแผนที่ประเทศเพ่ือแสดงบุคลิกและเอกลักษณ์ของ
ชาติ มีฝรั่งเศสและอิตาลีออกแรงต้านทานสุดก าลัง ขณะที่รัสเซียยืนมองอยู่ด้วยความโกรธแค้น 
ออสเตรียและเบลเยี่ยมก าลังแพ้ราบคาบ สเปนและตุรกีนอนหลับไม่รู้เรื่อง มีอังกฤษเป็นรูปยายแก่ไม่
สุงสิงกับใคร และยังประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ลูกเล่นอ่ืนอีกมากมาย8 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพแผนที่สิงโตของเนเธอร์แลนด์, 1617 
ที่มา: Wikipedia, Leo Belgicus, เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Belgicus#/media/File:1617_Leo_Belgicus_Kaerius.jpg 

                                                           
8 ประชา สุวีรานนท์, ดีไซน์ คัลเจอร+์1, 4 ed. (กรุงเทพฯส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน :, 2555). 222-224. 
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ภาพที่ 7 Franco-Prussian War, 1870 
ที่มา: Teachwar, Franco-Prussian War 1870, เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก https: 
//teachwar.wordpress.com/resources/war-justifications-archive/franco-prussian-war-
1870/ 
  
 ในศตวรรษที่ 18 เมื่อการเดินทางข้ามทวีปเป็นเรื่องธรรมดา แผนที่เดินเรือแบบเมอร์เคเตอร์
ที่ใช้งานง่ายก็ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพราะมีการใช้เส้นลองติจูดที่วาดขนานกันจากแนวขั้ว
โลกเหนือและใต้ ที่แม้จะท าให้ขนาดพ้ืนที่ผิดรูปไปจากความจริงแต่ก็ยังรักษาทิศทางและรูปร่างไว้ได้  
ท าให้นักเดินเรือไม่ต้องคอยปรับแต่งเข็มทิศตลอดเวลา แผนที่ของเมอร์เคเตอร์  (ภาพที่ 8) จึงถูกมอง
ว่าเป็นแผนที่โลกเพราะเป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นเพ่ือการเดินเรือ เป็นแผนที่ของนักเดินทางมืออาชีพ เมื่อ
ชาติตะวันตกผันตัวเองเป็นเจ้าอาณานิคม แผนที่โลกจึงถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงความเหนือกว่า
ของชาติตะวันตก แผนที่ของเมอเคเตอร์จึงนับเป็นแผนที่แบบอุดมการณ์ของชาวยุโรปที่รวมมุมมองไว้
ที่ศูนย์กลางเป็นหลัก ส่วนความชื่นชอบในตรรกะ ความสมมาตร และสัดส่วน ยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะ
การท าแผนที่เช่นเดิม โดยมีฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางการท าแผนที่ ได้อิทธิพลจากศิลปะแบบอิตาเลียน
และความสนใจความรู้ทางคณิตศาสตร์ระบบคาร์เตเซียน (Cartesian) แผนที่ของช่างฝรั่งเศสนั้นใช้ทั้ง
ตรรกะเหตุผล การออกแบบที่สวยงาม และมีการน าเสนอที่ชัดเจน โดยในช่วงก่อนปฏิวัติฝรั่งเศส 
ระบบวัดความยาวที่ใช้กันในประเทศนี้ยังไม่มีความแน่นอนจึงถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูป เกิดหน่วยวัด
ใหม่ส าหรับใช้ท าแผนที่เรียกว่า ‘ระบบเมตริก’ ที่นับว่ามีความเท่ียงตรงสูงและใช้งานง่ายกว่าระบบอ่ืน 
และถูกใช้งานมาจนปัจจุบัน9 

                                                           
9 รอส. 71. 
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ภาพที่ 8 Mercator World map, 1569 
ที่มา: Wikipedia, Mercator 1569 world map, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercator_projection#/media/File:Mercator_1569.png 
 

ในช่วงนี้เองที่การวาดภาพวาดแผนที่มุมเฉียงที่นิยมกันมานานจากยุคเรอเนสซองส์กลับ
ล้าสมัย เพราะไม่สามารถบรรจุพ้ืนที่อันยุ่งเหยิงของสังคมเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ครบถ้วน ท าให้
แผนที่แบบแปลนสองมิติที่ใช้เครื่องหมายสัญญะตอบสนองการใช้งานได้ดีกว่า เมื่อแผนที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
การวาดรูปภูมิทัศน์อีกต่อไปแต่แทนที่ด้วยสัญลักษณ์นามธรรม จึงท าให้การตกแต่งในเชิงจิตรกรรมเริ่ม
หายไปแต่ได้ความถูกต้องโปร่งใสในกระบวนการสร้างแผนที่เข้ามาแทน บทบาทของศิลปินกับการท า
แผนที่จึงถูกแยกออกจากกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เป็นผลให้ศิลปินในยุคสมัยใหม่เริ่มเห็นแผนที่เป็นสื่อ
ศิลปะชนิดหนึ่งที่สามารถหยิบมาใช้โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความถูกต้องแม่นย าของสัดส่วนและ
ทิศทางอีกต่อไป 

 การใช้แผนที่ในศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่องการต่อต้านอ านาจและ
ขนบต่างๆ ในสังคมขณะนั้น โดยใช้แผนที่เป็นเครื่องมือต่อต้านแผนที่เอง (Counter-mapping) คือใช้
แผนที่มาแสดงการใช้งานที่ผิดแผกไปจากประโยชน์ใช้สอยและขนบจารีตเพ่ือต่อต้านวัฒนธรรม
แบบเดิม ศิลปินที่สนใจและริเริ่มท างานกับแผนที่มีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเซอเรียลลิสม์ (Surrealism) 
กลุ่มดาดา (Dadaism) กลุ่มเลททริสม์ (Lettrism) กลุ่มซิทูเอชั่นนิสม์ (Situationism) เช่น ในภาพ
แผนที่โลก The Surrealist map of the world (1929) (ภาพที่ 9) ที่แสดงสัดส่วนต าแหน่งประเทศ
และคาบสมุทรผิดแปลกไปจากที่เราคุ้นเคย โดย พอล เอลลาร์ด (Paul Éluard 1895-1952) นักคิด
กลุ่มเซอเรียลลิสม์ ได้เดินทางท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก เอลลาร์ด
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สังเกตเห็นบ้านเมืองที่ถูกเจ้าอาณานิคมดัตช์และฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงจนท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ดินแดนแถบนี้ถูกท าลายจนเกิดความขุ่นเคืองใจ เขาบันทึกเส้นทางเดินทางเอาไว้โดยใช้แผนที่ ของ
เมอร์เคเตอร์เป็นแบบร่าง แสดงความคิดต่อต้านอ านาจเจ้าอาณานิคมตะวันตก โดยมีผู้น าไปสร้างเป็น
ผลงานประกอบในนิตยสาร Variétés ในกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ชื่อเรื่อง ‘Le Surrealism en 
1929’10 แม้แต่กลุ่มฟิวเจอริสม์ (Futurism) ที่สนใจในความเป็นอิสระของข้อความ (Words in 
Freedom) ก็ได้มองแผนทีว่าประกอบด้วยขนาดของค าและที่ว่างที่แสดงล าดับชั้นของพ้ืนที่ เช่น ใน
งาน Futurist Geographic Map Poems (1916)  ของวินเซนโซ่  โวลท์  (Vincenzo Volt 1888-
1927) (ภาพที่ 10) ที่สร้างขึ้นโดยใช้เพียงข้อความที่มีขนาดต่างกันวางแทนต าแหน่งของวัตถุหรือ
สถานที่ให้ผู้ชมเข้าใจว่าคือแผนผังหรือแผนที่ 
 
 

 
 
ภาพที่ 9 ไม่ระบุนามศิลปิน, The Surrealist map of the world, 1929 
ที่มา: Katherine Harmon. You Are Here. (New York: Priceton Architectural Press, 2004), 
118. 
 
 
 

                                                           
10 Dennis Wood, Rethinking the Power of Maps (New York: The Guilford Press, 2010). 
198-199. 
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ภาพที่ 10 วินเซนโซ่ โวลท์, Futurist Geographic Map Poems, 1888-1927 
ที่มา: Getty Edu, Futurist Geographic Map Poems, Vincenzo Volt, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 
2017, เข้าถึงได้จาก http://www.getty.edu/art/exhibitions/tumultuous/volt_case.html 
 
 แม้แผนที่จะมีบทบาททางการทหารในสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ได้เริ่มถูกใช้งานนอกเหนือ 
ไปจากการรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผลให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความส าคัญของแผนที่ผ่าน
ความสนใจเรื่องพรมแดนระหว่างประเทศและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลก เช่น ในภาพยนตร์ของ
ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin 1889-1977) เรื่อง Dictator และ Casablanca ของไมเคิล เคอร์ติส 
(Michael Curtiz 1888-1962) หรือในภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับสงครามเวียดนามและสงคราม
เกาหลีก็ได้มีการใช้แผนที่คอลลาจลงไปเพ่ือเล่าประกอบเรื่อง แผนที่ยังได้กลายมาเป็นเครื่องมือของ
กลุ่มงานสื่อสารอีกหลายชนิด เช่น ภาพประกอบในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และนิยาย ท าให้ภาพแผนที่
มีความใกล้ชิดต่อผู้คนในสังคมมากขึ้น 
 การเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ในทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นผลผลิตของการประมวลผลทาง
คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แผนที่ซึ่งเป็นสื่อที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการค านวณจึงตอบสนองการใช้งานบน
สิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ได้ดี ท าให้แผนที่เริ่มเปลี่ยนจากการอธิบายเพียงสภาพทางภูมิประเทศมา
แสดงออกถึงแนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ในแง่มุมอ่ืนทั้งทางกายภาพและนามธรรม ยิ่งไปกว่านั้นการเกิดขึ้น
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ของดาวเทียมและการส ารวจอวกาศยังท าให้คนเห็นโลกและที่ตั้งของตนเองในมุมมองที่เหนือจริงดู
แปลกตา11 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 11 โจควิน ตอเรส การ์เซีย, Upside-Down Map, 1943 
ที่มา: Katherine Harmon. You Are Here. (New York: Princeton Architectural Press, 2004), 
133. 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Ruth Watson, "Mapping and Contemporary Art," The Cartographic Journal 46, no. 4 
(2009). 295. 
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ภาพที่ 12 แจสเปอร์ จอห์นส์, Map [สีน้ ามันบนผ้าใบ], ขนาด 198 cm x 314 ซ.ม., 1961 
ที่มา: Artecreha, Jasper Johns Mapa, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://artecreha.com/iconografia-de-un-mapa/ 
 
 ตัวอย่างศิลปะแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าศิลปินในยุคนี้เริ่มมองแผนที่ว่าเป็นสื่อที่ไร้กฏเกณฑ์และ
มีข้อเท็จจริงที่คลุมเครือ เช่นในงาน Upside-Down Map (1943) (ภาพที่ 11)  ของ โจควิน ตอเรส 
การ์เซีย (Joaquin Torres Garcia 1874-1949) แสดงแผนที่ทวีปอเมริกาใต้แบบกลับหัว ต่อต้าน
ทิศทางและล าดับชั้นอันเป็นรากฐานของอุดมการณ์แบบตะวันตก ผลงาน Map (1961) (ภาพที่ 12) 
ของแจสเปอร์ จอห์นส์ (Jasper Johns) วาดด้วยเทคนิคป้ายสีแนวทางแอบสแตรคเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ 
(Abstract Expressionism) จนไม่เห็นรอยต่อเส้นพรมแดนระหว่างรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือ
กลุ่มศิลปินคอนเซ็ปชวล (Conceptual) เช่น งานของโซล เลวิท (Sol LeWitt 1928-2007) ชื่อ Map 
of Amsterdam with the area between Suriname-Plein, the Dam Mozartkade, Pretorius 
Plein Zuidholland Straat and Minerva Plein removed (1976) (ภาพที่ 13) ที่แสดงภาพแผนที่
เมืองที่ถูกตัดเอาบางส่วนออกแล้วแทนด้วยรูปทรงเรขาคณิตสีขาวเข้าไป ท าให้ต้องอ่านแผนที่จาก
พ้ืนที่ที่หายไป 
 
 
 
 



  15 

 
 

ภาพที่ 13 โซล เลวิท, Map of Amsterdam with the area between Suriname-Plein, the 
Dam Mozartkade, Pretorius Plein Zuidholland Straat and Minerva Plein removed, 
1976 [แผนที่พิมพ์บนกระดาษ-ไดคัท], ขนาด 166 x 205.7 ซ.ม., 1996 
ที่มา: Socks-Studio, Tearing, Cutting and Folding: Early Map Works by Sol LeWitt, เข้าถึง
เมื่อ 25 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก http://socks-studio.com/2015/01/27/tearing-cutting-
and-folding-early-map-works-by-sol-lewitt-1967-1979/ 
 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็นต้นมา ศิลปินนิยมสร้างงานจากแนวคิดเรื่องแผนที่กันมากขึ้น 
นอกจากการตกอยู่ในภาวะสงครามเล็กใหญ่ตลอดทศวรรษจะผลักดันให้ผู้คนตระหนักถึงที่มาของ
อ านาจรัฐผ่านแผนที่แล้ว ยังมีอิทธิพลของปรัชญาโพสต์โมเดิร์นที่ท าให้สังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยกับความรู้
ความจริงจากอดีต จอห์น ไบรอัน ฮาร์ลี่ย์ (John Brian Harley 1932-1991) นักประวัติศาสตร์แผนที่
ได้เขียนบทความไว้ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ชื่อ ‘Deconstructing the Map’ แสดงแง่มุม
เกี่ยวกับแผนที่ที่มีความสัมพันธ์กับอ านาจไว้สองประการ ได้แก่ 1) การสร้างแผนที่ ว่าใครคือผู้สร้าง
แผนที่ ใครคือผู้อ่านแผนที่ และมีจุดประสงค์แท้จริงอย่างไร 2) วิธีการผลิตแผนที่ ว่ามีวิธีการเลือก
ทิศทางหรือศูนย์กลางอย่างไร มีการตกแต่งอย่างไร และกลายมาเป็นแบบแผนในการท าแผนที่
อย่างไร12 แนวคิดเรื่องอ านาจกับการท าแผนที่ได้กลายเป็นแนวคิดยอดนิยมของศิลปินในยุคนี้ด้วย 
เช่น มาร์เซล บรอดธาร์ส (Marcel Broodthaers 1924-1976) จากงานชื่อ Atlas (ภาพที่ 14) เป็น
แผ่นโปสเตอร์ประกอบด้วยแผนที่ประเทศจากทั่วโลก เป็นสีด าอยู่บนพ้ืนขาว บรอดธาร์สได้ท าลาย
                                                           
12 Ibid. 296. 
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ภาพของการควบคุมและอ านาจของประเทศมหาอ านาจลงด้วยการจัดแผนที่ใหม่ โดยน าแผนที่แต่ละ
ประเทศมาย่อขยายให้มีขนาดเดียวกันแล้วเรียงกันด้วยล าดับตัวอักษร เกิดเป็นแผนที่โลกที่มีความเท่า
เทียมกัน ปราศจากระดับชนชั้นของพ้ืนที่ และความเป็นศูนย์รวมอ านาจทางการเมือง 
 
 

 
 

ภาพที่ 14 มาร์เซล บรอดธาร์ส, Atlas [ภาพพิมพ์หิน], ขนาด 489 x 635 ซ.ม., 1975 
ที่มา: Tate, Marcel Broodthaers, Atlas, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/broodthaers-atlas-p07213 
 
 อีกหนึ่งข้อสังเกตท่ีมีต่อกระแสความนิยมแผนที่ในปลายศตวรรษที่ 20 โดยนักวิจารณ์ศิลปะ
ชาวอเมริกัน คิม ลาวิน (Kim Levin) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง ‘Farewell to Modernism’ ว่า ถ้า 
กริดเป็นสัญลักษณ์ของยุคโมเดิร์น ที่หมายถึงการต่อต้านธรรมชาติ ต่อต้านการเลียนแบบ ไว้
ปลดปล่อยมนุษย์จากกฏเกณฑ์ท่ีตายตัว และบ่งชี้พรมแดนของพ้ืนที่ในงานศิลปะ แผนที่ในมือศิลปินก็
น่าจะเปรียบดังสื่อที่ช่วยน าศิลปะกลับสู่ความเป็นจริงทางธรรมชาติ เตือนใจให้มีความรับผิดชอบบน
พ้ืนที่ส่วนรวมที่ใช้ร่วมกัน อีกท้ังกริดและแผนที่ต่างก็สร้างข้ึนโดยฝีมือมนุษย์จึงมีความยืดหยุ่นไม่คง
รูปร่างแน่นอน จนอาจกล่าวได้ว่าโลกศิลปะเริ่มย้ายจากโมเดิร์นเข้าสู่ยุคโพสต์โมเดิร์นได้ด้วยการใช้
แผนที่ เพราะในแผนที่ก็ยังมีกริดแต่เป็นกริดที่เกิดจากการออกแบบเพ่ือท าความเข้าใจพ้ืนผิวโลก ท า
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ให้กริดมีท้ังคุณค่าทางคณิตศาสตร์และทางอารมณ์13  ตัวอย่างการใช้กริดแบบนามธรรมมาน าเสนอ
ภาพแผนที่ในช่วงรอยต่อก่อนเข้าสู่โพสต์โมเดิร์นเห็นได้ในงานของ เอลส์เวิร์ธ เคลลี่ (Ellsworth Kelly 
1923-2015) ชื่อ Fields on a Map (1950) (ภาพที่ 15) แสดงภูมิประเทศชนบทฝรั่งเศสด้วยเส้นกริด
ที่ไร้อารมณ์  
 
 

 
 

ภาพที่ 15 เอลส์เวิร์ธ เคลลี่, Fields on a Map [คอลลาจ[, ขนาด 64 x 182 ซ.ม., 1950 
ที่มา: Katherine Harmon. You Are Here. (New York: Priceton Architectural Press, 2004), 
142. 
 
 
 
 

                                                           
13 Rosalind Krauss, "Grids," October 9 (1979). 52. 
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ภาพที่ 16 อลิเกียโร โบเอตติ, Mappa [ปักผ้า], ขนาด 86 x 139 ซ.ม., 1979 
ที่มา: Emettiladaparte, เข้าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.emettiladaparte.com/wordpress/luoghi-comuni-sullarte-contemporanea/ 
 
 ศิลปะแผนที่ที่โด่งดังในช่วงศตวรรษที่ 1980 ที่ทั้งสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ขัดแย้งและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปินรุ่นหลัง คือ งานของ อลิเกียโร โบเอตติ 
(Alighiero Boetti 1940-1994) ชุด Mappa (ภาพที่ 16) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค .ศ. 1971-1994 เป็น
เวลา 24 ปี จ านวน 150 ชิ้น เป็นผืนผ้าขนาดใหญ่ติดผนังปักลายรูปแผนที่โลก แสดงขอบเขตประเทศ
ด้วยแถบสีธงชาติ แผนที่ชุดนี้ท าโดยหญิงชาวอัฟกันในเมืองคาบูลช่วงระหว่างสงครามอาหรับ-
อิสราเอล  และต่อมาในค่ายผู้อพยพในปากีสถาน ที่ไม่เคยเห็นโลกภายนอกหรือแม้แต่ฝั่งทะเลมาก่อน 
ผลงานชุด Mappa ทั้งหมดหากน ามาเรียงล าดับช่วงเวลาจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเส้นอาณา
เขตระหว่างประเทศและการเปลี่ยนมือของผู้ถือครอง ในยุคนี้แผนที่โลกจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์
ของโลกาภิวัฒน์ และท าให้แผนที่ได้รับความนิยมสูงในกระแสศิลปะร่วมสมัยไปทั่วโลก  
 จะเห็นได้ว่า ‘พ้ืนที่ทางธรรมชาติ’ หรือ ‘พ้ืนที่ที่มนุษย์สร้างข้ึน’ ประเภทต่างๆ ได้ถูกนักท า
แผนที่และศิลปินหยิบจับมาสร้างความหมายให้สื่อ ‘สาร’ ที่มีความเฉพาะตัวตามจุดมุ่งหมายของตน มี
การสร้างขึ้นใหม่และปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนออยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์และแนวคิดในการ
มองโลกของผู้คนในแต่ละยุคสมัย 
 โดยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา แผนที่ได้กลายเป็นสื่อหลักประเภทหนึ่งในวงการศิลปะ
ตะวันตก เกิดงานศิลปะและนิทรรศการที่น่าสนใจจ านวนมาก โดยในวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษา
ผลงานจิตรกรรมของกีเยอโม ควีทกา (Guillermo Kuitca) ศิลปินร่วมสมัยชาวอาร์เจนติน่า ผู้ใช้
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แนวคิดเรื่อง ‘พ้ืนที’่ มาเป็นสื่อหลักในงานอยู่สม่ าเสมอ เช่น แผนผัง โมเดล ผังทีน่ั่งในโรงละคร 
แผนผังอพาร์ทเม้นท์ ผังเมือง แผนที่ จนได้สมญานามว่า ‘จิตรกรแห่งพื้นที่’ 
 ควีทกาเริ่มสนใจท างานเกี่ยวกับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1980 โดยได้อิทธิพลในการท างาน
ทั้งทางรูปแบบและเนื้อหาจากการออกแบบท่าเต้นและการออกแบบฉากโรงละครของปิน่า บอช 
(Pina Bausch 1940-2009) ที่เขาเกิดความประทับใจอย่างมากระหว่างเข้าชมการแสดงผลงานชื่อ 
Café Muller ในปี ค.ศ. 1981 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ควีทกาเห็นว่าการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ก็เปี่ยมด้วย
พลังในการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรงได้ จึงได้น ามาทดลองใช้ในงานจิตรกรรมของตัวเอง แล้วเริ่ม
พัฒนาต่อเป็นพ้ืนที่กลุ่มต่างๆ 4 รูปแบบ (พัฒนาขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1982-1994) ได้แก่ ฉากเวทีโรง
ละคร แผนผังอพาร์ทเม้นท์และแผนที่ซึ่งพัฒนาขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ผังที่นั่งโรงละครและแผนผัง
อาคารในพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งหมดแสดงแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับพ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันธรรมดาของ
มนุษย์ ผ่านร่องรอยการใช้งานบนพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมหรือความทรงจ าต่างๆ ที่เรามองข้ามหรือ
อาจลืมไป แสดงความคิดความรู้สึกของคนหนึ่งคนในบ้านหนึ่งหลัง ไปจนถึงกลุ่มคนบนพ้ืนที่ทางสังคม
ขนาดใหญ่ สะท้อนการมีอยู่ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับโลกส่วนตัวภายในใจและโลกภายนอกที่เป็น
ส่วนรวม  
 แผนที่ในงานของควีทกาสะท้อนการรับรู้ที่ตั้ง ทิศทาง และขอบเขตพ้ืนที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ ที่
หากมองดูผิวเผินอาจเห็นเป็นภาพแผนที่ทั่วไป แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นการใส่สัญญะที่
ผิดแผกไปจากท่ีผู้ชมคุ้นเคย เช่น ใช้รูปหนาม เข็มฉีดยา กระดูก มาแทนเส้นถนน มีการซ ้าชื่อสถานที่
ไปมาจนท าให้ผู้อ่านรู้สึกหลงทิศหลงทาง จนอาจสับสนได้ว่าผลงานศิลปะที่ก าลังมองอยู่นี้ใช่แผนที่
หรือไม่ เพ่ือแสดงพ้ืนที่ทางจินตนาการด้วยการดัดแปลงภาษาของแผนที่ สื่อความรู้สึกของคนในสังคม
ที่มีร่วมกันบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ด้วยการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ชื่อสถานที่ วิกฤติการณ์ต่างๆ และ
ลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพที่อ้างอิงได้ตามจริงมาดัดแปลงจนเกิดแผนที่เชิงจินตนาการชุดใหม่ อีกท้ัง
การดัดแปลงแผนที่บางกลุ่มยังมีส่วนคล้ายกับรูปแบบพ้ืนที่ในวรรณกรรมของนักเขียนแนวทางสัจนิยม
มหัศจรรย์ชาวอาร์เจนติน่า ฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ (Jorge Luis Borges) ที่ใช้แนวคิดเรื่องพ้ืนที่แบบ
ร่วมสมัยมาอธิบายความขัดแย้งของความจริงหลายความจริงสะท้อนพ้ืนที่ของมนุษย์และจักรวาล โดย
บอร์เฮซได้ใช้พ้ืนที่หลากหลายรูปแบบตั้งแต่พ้ืนที่ในบ้าน อาคาร ไปจนถึงแผนที่มาเป็นโครงเรื่องในงาน
เขียน สร้างพ้ืนที่ปริศนาที่สะท้อนความสัมพันธ์กับเวลาและความรู้ที่มนุษย์มีอยู่อย่างจ ากัด ผ่านพ้ืนที่
เชิงอ านาจ พ้ืนที่เชิงอัตลักษณ์ ไปจนถึงพ้ืนที่อนันต์ของจักรวาล ท าให้ทั้งบอร์เฮซและควีทกามีความ
เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เพราะมาจากวัฒนธรรมเดียวกันเท่านั้นแต่เหมือนกันด้วยมุมมองที่มีต่อโลกแบบ
สากลผ่านการใช้แผนที่ 
 โดย ศึจะการวิเคราะห์งานกลุ่มแผนที่ของควีทกา กษาจากการน าเสนอว่าลักษณะของ
เครื่องหมาย ขนาด สี รวมถึงต าแหน่งของสัญญะในแผนที่สามารถจ าลองความจริงหรือเป็นข้อตกลง
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ตามอ าเภอใจมากน้อยเพียงใด เรียกว่า ‘ชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ’ 
(mimetic-arbitrary continuum) เป็นการล าดับความสามารถในการจ าลองพ้ืนที่ที่มี ลักษณะ
ใกล้เคียงความจริงที่สุดไปจนถึงถูกลดทอนจนเป็นนามธรรมหรือใช้ข้อตกลงมากที่สุด พิจารณาจาก
ระบบสัญญะแผนที่ (Map sign systems) หรือชุดของเครื่องหมายที่ใช้ร่วมกันเพ่ืออธิบายลักษณะ 
ทิศทาง หรือพิกัดของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งด้วยภาพสองหรือสามมิติ เพ่ือน าเสนอความสัมพันธ์ของวัตถุ
กับพ้ืนที่ตามจริง ร่วมกับการตีความการสื่อความหมายผ่านการดัดแปลงแผนที่ด้วยภาพสัญลักษณ์ 
และการใช้พ้ืนที่ที่คล้ายโครงสร้างในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ อันเกิด
จากความเข้าใจชนิดของพ้ืนที่และเนื้อหาที่ได้จากการถอดรหัสองค์ประกอบในงาน จากงานศิลปะ
แผนที่จ านวน 14 ชิ้น แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะทางกายภาพของแผนที่ ได้แก่ 
กลุ่มแผนที่เมือง กลุ่มแผนที่ถนน และกลุ่มแผนที่ภูมิประเทศ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละ
กลุ่มจะท าให้เกิดความเข้าใจในกลวิธีการดัดแปลงแผนที่ที่เป็นสื่อทางวิทยาศาสตร์เชิงภววิสัย ให้เกิด
ความหมายเชิงอัตวิสัยขึ้นกับความคิดของแต่ละบุคคลได้ 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือให้เข้าใจวิธีการใช้พื้นที่และการสื่อความหมายด้วยแผนที่ของศิลปินร่วมสมัย 
 2. เพ่ือให้เข้าใจการเลือกใช้รหัสแผนที่ในงานของกีเยอโม ควีทกา ว่ามีวิธีการใดในการน าสื่อ
แบบภววิสัย (Objective) มาดัดแปลงให้เกิดความหมายเชิงอัตวิสัย (Subjective) 
 3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการใช้พ้ืนที่ในงานศิลปะแผนที่ของกีเยอโม ควีทกา ที่มีลักษณะ
คล้ายกับพ้ืนที่ในงานเขียนแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ  
 
วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาการเลือกใช้ระบบสัญญะแผนที่ด้วยชุดล าดับความต่อเนื่องการเลียนแบบความจริง
และข้อตกลงตามอ าเภอใจ  
 2. ศึกษาการใช้ภาพสัญลักษณ์แทนสัญญะแผนที่ 
 3. ศึกษาการดัดแปลงรหัสแผนที่ที่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์
ของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษางานกลุ่มแผนที่ของ กีเยอโม ควีทกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 2004 จ านวน 14 ชิ้น 
ได้แก่ Town of Thorns, Idea de una pasión 1990, Untitled (Eindhoven), MAINLINE GRID, 
Sin Titulo, Marienplatz, Untitled (Torino), Untitled (San Francisco), Idea de una pasión 
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1991, Idea de una pasión L’enfance du Christ, San Juan de la Cruz, Everything, ISLAND 
และ Afghanistan 
 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ตามองค์ประกอบทางกายภาพของแผนที่ ได้แก่ กลุ่มแผน
ที่เมือง กลุ่มแผนที่ถนน และกลุ่มแผนที่แสดงภูมิประเทศ  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นต้นและรองที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษาผลงานของศิลปินที่ใช้แนวคิดเก่ียวกับแผนที่ 
 3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แยกแยะอย่างละเอียด 
 4. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เข้าใจถึงที่มาของแนวคิดในการน าสื่อแผนที่มาใช้ในงานศิลปะร่วมสมัย 
 2. เข้าใจการเลือกใช้แผนที่และการดัดแปลงเพื่อสื่อความหมายเชิงอัตวิสัยในงานของ 
กีเยอโม ควีทกา 
 3. เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่และชุดความรู้อ่ืนๆ ที่สามารถน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
กับท้ังศิลปะและศาสตร์แขนงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 2 
 

แผนที่กับศิลปะร่วมสมัย 

 

 แม้แผนที่จะเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับว่าแสดงแทนความจริง สามารถใช้เป็นหลักฐานทาง
ภูมิศาสตร์ได้ เช่น กรณีความขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหาร หรือข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ แต่การใช้
แผนที่อย่างบิดเบือนโดยเจตนาก็ท าให้แผนที่ถูกมองอย่างระมัดระวังขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดในยุคโพสต์
โมเดิร์นที่ความรู้ที่เชื่อกันว่าจริงต่างถูกตั้งข้อสงสัย แผนที่ซึ่งบรรจุข้อมูลที่อ้างว่าจริงจึงเป็นสื่อที่
น่าสนใจเพราะแฝงด้วยสัญลักษณ์ของอ านาจและผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม (เช่นการย่อส่วน
หรือการออกแบบสัญลักษณ์ท่ีแฝงด้วยอคติหรืออิทธิพลของความคิดในแต่ละยุคสมัย)  มีการพิจารณา
ผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรือชนชาติในการท าแผนที่แต่ละชุด นอกจากนี้แผนที่ยังต้องอาศัยชุด
ของความรู้ความเข้าใจในการอ่านที่ไม่ได้มีร่วมกันทุกคน แผนที่จึงเป็นเสมือนหนึ่งในเครื่องมือที่คนจะ
ใช้แสวงหาอ านาจในรูปแบบต่างๆ และพึงพิจารณาแผนที่อย่างระแวดระวัง 
 แต่การจะท าความเข้าใจกับแผนที่ที่ซับซ้อนได้นั้น ผู้อ่านต้องเข้าใจพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ก่อน
เป็นอย่างแรก เพราะมนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องรับรู้โครงสร้างของพ้ืนที่เพ่ือให้เข้าใจต าแหน่งของตนเอง
ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น แนวตั้ง แนวนอน ซ้ายขวา บนล่าง ไปจนถึงระยะทาง ที่ตั้ง 
การศึกษาเรื่องพ้ืนที่ว่าง (Space) และสถานที่ (Place) เป็นมรดกตกทอดจากนักคิดยุคก่อนโสคราตีส
ที่สนใจที่ว่างว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร โดยความคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานส าคัญของโลก
ตะวันตกมีที่มาจากแนวคิดทางคริสต์ศาสนาที่เชื่อว่า ‘ที่ว่าง’ คือ ‘จักรวาล’ ที่พระเจ้าสร้างขึ้น พร้อม
จุดเริ่มต้นของเวลาแบ่งแยกกลางวันกลางคืน แต่นักคิดในศตวรรษที่ 17 อย่างเรอเน เดส์การ์ตส์ 
(René Descartes 1596-1650) และกอตฟรีด ไลป์นิซ (Gottfried Leibniz 1646-1746) กลับเห็น
ต่างออกไป เดส์การ์ตส์เห็นว่าพ้ืนที่ว่างเป็นเพียงสสารหนึ่งและไม่ได้เป็นสสารที่บรรจุวัตถุทั้งมวลไว้ 
เพราะพ้ืนที่ว่างมีอยู่แค่ในความคิดของมนุษย์เท่านั้น ส่วนไลป์นิซคิดว่าพ้ืนที่ว่างเป็นเพียงระบบ
ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาทางธรรมชาติวิทยาใดๆ โดยผู้ที่เห็นความเชื่อมโยงของ
พ้ืนที่ว่างทั้งสองแบบข้างต้นคือ เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Isaac Newton 1643-1727) ที่เชื่อว่าพ้ืนที่ว่าง
กับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันและปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกหนแห่ง เป็นที่มาของแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ว่าง
สัมบูรณ์ (Absolute space) นิวตันมีความเห็นว่าพ้ืนที่ว่างสัมบูรณ์มีลักษณะคล้ายภาชนะใส่ของที่ใส่
ทุกสรรพสิ่งจากทุกมิติบนจักรวาล โดยในศตวรรษที่ผ่านมา  แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ว่างกับสถานที่ได้
กลายเป็นที่ถกเถียงในวงกว้างทั้งเชิงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สัมพันธ์กับการก าหนดกฏเกณฑ์
ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ที่ได้รับความสนใจกันมากในสังคมขณะนั้น โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับมนุษย์ ท าให้มนุษย์เข้าใจรากความเป็นมาของแต่ละวัฒนธรรมหรือแม้แต่องค์ประกอบของ
วรรณกรรม โดยศึกษาผ่านลักษณะของที่ว่างซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ทุกวัฒนธรรมสามารถเข้าใจร่วมกันได้14 อีก
ทั้งความเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรม เมือง และภูมิทัศน์เองก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนที่ด้วย 
บรรดานักคิดยุคหลังสมัยใหม่จึงได้วิเคราะห์พ้ืนที่โดยแยกความเชื่อมโยงระหว่างความจริง (Reality) 
และการเป็นตัวแทน (Representation) ออกจากกัน โดยการแยกพ้ืนที่ออกจากความเป็นสถานที่นั้น
เป็นผลผลิตเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพ้ืนที่ เช่น ในแนวคิดของ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin 
Heidegger 1889-1976)  
 แทนที่ไฮเดกเกอร์จะเห็นว่ามนุษย์นั้นแปลกแยกออกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเดส์การ์ตส์ 
เขากลับเห็นว่ามนุษย์คือสิ่งแรกที่ตั้งอยู่บนโลก ความจริงเชิงพ้ืนที่ต่างๆ จึงมีความส าคัญกับมนุษย์มาก
ที่สุดเพราะเป็นรากเหง้าบ่อเกิดของการมีชีวิตอยู่ มนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้ก็เพราะสามารถรับรู้การมี
ตัวตนอยู่บนโลกผ่านพ้ืนที่ว่างรอบตัว ไฮเดกเกอร์ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ว่างทาง
ภูมิศาสตร์ออกจากพ้ืนที่ทางคณิตศาสตร์โดยสิ้นเชิง ค าว่าพ้ืนที่ของไฮเดกเกอร์จึงหมายถึงขอบเขต
พรมแดนทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว เขายกตัวอย่างวิหารกรีกที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาหินแยก ที่ท า
ให้วิหารเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างโลกและท้องฟ้า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถ
แยกออกจากชีวิตประจ าวันของมนุษย์รวมถึงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ค าว่า มีอยู่ ตั้งอยู่ ยืนอยู่ ช่วยยืนยัน
การมีอยู่จริงของพ้ืนที่15 ไฮเดกเกอร์ให้ความส าคัญกับการมีอยู่ของมนุษย์โดยธรรมชาติ (Human 
existence)  ที่แทนด้วยศัพท์ภาษาเยอรมันว่า dasein ค าว่า da = here of there หมายถึง
สภาพแวดล้อมโดยรอบ กับ sein = to be หรือมีอยู่ เมื่อรวมกันเข้ากับ I am ในปัจจุบันจึงเท่ากับ to 
be there ในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตและมีประสบการณ์รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว16 จาก
พ้ืนที่ว่างอย่างหุบเขาหินแยกที่ตั้งวิหารกรีกจึงเกิดเป็นสถานที่ขึ้นมา อาจกล่าวได้ว่าในความคิดของไฮ
เดกเกอร์พ้ืนที่ว่างคือนามธรรม ส่วนสถานที่คือพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมหรือสถานที่นั่นเอง เมื่อพ้ืนที่คือ
ความเป็นนามธรรมจึงไร้ซึ่งเนื้อหา เป็นพ้ืนที่แบบเปิด กว้างใหญ่และว่างเปล่า  ชวนให้แต่งเติม
จินตนาการความคิดลงไป เป็นเครื่องหมายของความเป็นไปได้ สามารถใช้คาดการณ์อนาคต ตรงข้าม
กับสถานที่ท่ีมีคุณสมบัติในการบันทึกความทรงจ า ใช้แทนความจริงในอดีตได้ สถานที่จึงมีความหมาย

                                                           
14 Bill Richardson, Borges and Space, vol. V.41 (Bern: Peter Lang, 2012). 6-9. 
15 Christian Norberg-Schulz, Architecture: Meaning and Place (Milan: Rizzoli 
International Publictions, Inc., 1988). 42. 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ.อิษฎ์วรพันธุ์, "ความคิดเรื่องเวลาและสถานที่ของมาร์ติน ไฮเดก
เกอร์," in ความคิดว่าด้วยเรื่องพ้ืนที่และเวลาในสถาปัตยกรรมตะวันตก  )กรรมศาสตร์คณะสถาปัตย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร2543). 
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โดยนัยในตัวเองและมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ ท าให้รู้ว่าเราเป็นใคร อยู่ที่ไหน17 แนวคิดเหล่านี้เป็นส่วน
หนึ่งของพ้ืนฐานความคิดเรื่องที่ว่างที่ส าคัญต่อการศึกษาปรัชญาร่วมสมัย 
 นักคิดร่วมสมัยต่างมองแผนที่ว่าเป็นภาพสะท้อนของพ้ืนที่เชิงสังคม น าโดยนักปรัชญาชาว
ฝรั่งเศส มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault 1926-1984) ที่สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ อ านาจ 
และความรู้ ซึ่งมีไว้ควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่ส่งผลต่อรูปแบบของเมืองและสถาปัตยกรรม 
แสดงรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรมที่ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจ เขาได้ให้ความเห็นไว้ว่าความรู้ทั้งหลาย
รวมถึงภูมิศาสตร์ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่เพ่ิงเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18 เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ของรัฐในการใช้ความรู้และอ านาจควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบ เกิดมิติของพ้ืนที่ทางสังคมที่ซ่อนอยู่ใน
มิติของอ านาจผ่านประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัย18 โดยผู้ที่สนใจในแนวคิดเชิงสังคมศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ของฟูโก้คือ จอห์น ไบรอัน ฮาร์ลี่ย์ (John Brian Harley 1932-1991) นักประวัติศาสตร์
แผนที่ชาวอเมริกัน ที่ให้ข้อสังเกตว่าแผนที่เป็นเพียงข้อเท็จจริงภายในมุมมองทางวัฒนธรรมที่
เฉพาะเจาะจง เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกฏเกณฑ์จารีตที่เป็นมูลฐานของศาสตร์แผนที่ไว้ว่า กฏเกณฑ์
แบบวิทยาศาสตร์ในแผนที่ล้วนได้อิทธิพลจากกฏเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับ
คุณค่าทางสังคม เช่น เชื้อชาติ การเมือง ศาสนา ชนชั้น เพราะในแผนที่มีโครงสร้างทางสังคมซ่อนอยู่
ภายใต้ความเป็นนามธรรม แผนที่จึงสามารถผลิตกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นระดับขั้น ใช้แสดงชนชั้น
ทางสังคมได้ อีกทั้งยังแสดงภูมิศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนคุณค่าและมาตรฐานของสังคม ใน
แง่มุมต่างๆ เช่น โบสถ์มีความส าคัญกว่าบ้าน ที่ดินของขุนนางมีความส าคัญกว่าที่ดินของชาวนา แผน
ที่ในปรัชญาร่วมสมัยจึงเป็นข้อความทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งที่มีความหมายต่อมนุษย์มากกว่าแผนที่ที่
เป็นภาพสะท้อนของธรรมชาติ19 
 นอกจากบทบาททางวัฒนธรรม มุมมองที่มนุษย์มีต่อยังเป็นภาพจ าลองแผนที่ทางภูมิศาสตร์

เพราะเกิดจากความต้องการจ าลองลักษณะทางกายภาพของโลก ไม่ได้เป็นภาพของโลกอย่างโปร่งใส 
อยู่บนสรรพสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้ออกมาเป็นภาพ ท าให้แผนที่ตั้ง ความจริงที่ยอมรับกันว่า

จริงหรือสมมติขึ้นมาเองก็ได้ ดังที่นักทฤษฎีแผนที่ ฟิลลิป เมอริค (Phillip Muehrcke) ได้กล่าวไว้ว่า 
แผนที่คือการน าเสนอแนวคิดของมนุษย์ที่มีต่อพ้ืนที่รอบตัว ไม่ใช่ตัวแทนภาพความจริงอย่างโปร่งใส 
“maps express the way we think about our surrounding. They are less a depiction of 

                                                           
17 Richardson, V.41. 10-11. 
18 สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตกจากคลาสสิคถึงดีคอน :

สตรัคชั่น )ปทุมธานี :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552). 151. 
19 J.B.Harley, "Deconstructing the Map," Cartographica 26 (1989). 
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reality than a representation of our concepts of reality”20 อีกทั้งแนวคิดแบบร่วมสมัยยัง
ส่งผลให้นักวิชาการเกี่ยวกับแผนที่ นักออกแบบภาพข้อมูล ไปจนกระทั่งศิลปินส่วนหนึ่งจึงมีแนวโน้มที่
จะมองแผนที่ด้วยสายตาแบบใหม่ เคลือบแคลงสงสัยไม่ไว้วางใจในแผนที่ และเกิดความสนใจที่จะรื้อ
สร้างองค์ประกอบความหมายของสื่อชนิดนี้เสียใหม่ เราจึงเห็นงานศิลปะร่วมสมัยที่อาศัยสื่อแผนที่มา
น าเสนอประเด็นส าคัญในสังคมอยู่เสมอ ที่แม้เดิมทีแผนที่จะถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดงข้อเท็จจริงทาง
ภูมิศาสตร์ด้วยระบบความรู้เชิงตรรกะที่แม่นย าตามจริงเชิงภววิสัย แต่การจะท าให้ผู้อ่านเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับโลกภายนอกได้กลับต้องใช้การปรุงแต่งสร้างความหมายใหม่ด้วยกลวิธี
ต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ข้ึนกับความจริงตามตาเห็น21 
 การมองสื่อแผนที่ด้วยสายตาแบบใหม่ของศิลปินร่วมสมัยจึงช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสภาพแวดล้อมรอบตัว ที่เป็นเช่นนั้นได้เพราะข้อมูลในแผนที่สามารถ
แบ่งออกเป็น ข้อมูลที่ส่วนรวมเข้าใจตรงกัน (Collective knowledge) เช่น ลายเส้นภูเขา แม่น้ า 
ทิศทาง พรมแดน และข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัว (Individual experience) เช่น ความรู้สึก
ใกล้-ไกล ปลอดภัย-อันตราย มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน22 แผนที่ที่เกิดจาก
ข้อตกลงทางภูมิศาสตร์จึ งท าหน้าที่ชี้น าเส้นทางตามจริง ในขณะที่แผนที่ในงานศิลปะท าให้
ประสบการณ์ส่วนตัวที่มนุษย์มีต่อพ้ืนที่เกิดเป็นภาพที่สื่อความรู้สึกได้ 
 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา สื่อแผนที่ได้เป็นที่สนใจของบรรดาศิลปินและภัณฑารักษ์ 
จนเกิดเป็นนิทรรศการศิลปะแผนที่จ านวนมาก ซึ่งสามารถจ าแนกวิธีการใช้แผนที่ของศิลปินได้จาก 
การใช้พื้นท่ีว่าง (Space) และแนวคิดในการน าเสนอ (Concept) 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Katherine Harmon, The Map as Art (New York: Princeton Architectural Press, 2009). 
8. 
21 สุวีรานนท์. 226. 
22 Harmon. 9. 
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1. การใช้พื้นที่ว่าง (Space) 
 

1.1 พื้นที่ว่างกับการเป็นตัวแทน (Space and Representation) 
 คือแผนที่ที่แสดงความเป็นตัวแทนพ้ืนที่จริงทางภูมิศาสตร์ แสดงทิศทาง ต าแหน่งที่ตั้ง มีทั้งที่
ใช้รูปถ่ายเหมือนจริง หรือภาพจ าลองแบบสามหรือสองมิติ เป็นพ้ืนที่ที่มีแบบแผนกฏเกณฑ์แสดงให้
เห็นว่าเราอยู่กันอย่างไร ผู้ที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่นั้นคือใคร เกิดเป็นความเข้าใจการมีอยู่ของพ้ืนที่ตามจริง 
โดยต้องท าความเข้าใจผ่านระบบสัญลักษณ์ที่เป็นชุดข้อตกลงระหว่างนักออกแบบผังเมือง สถาปนิก 
นักการเมือง รวมถึงศิลปินและนักท าแผนที่ 
 กล่าวกันว่าแผนที่ที่ออกแบบได้ดีที่สุดคือแผนที่ของชาวอินูอิท (Inuit) เมื่อราว 300 ปีก่อน 
เป็นแผนที่ที่ถูกสลักบนท่อนไม้ขนาดย่อม มีน ้าหนักเบา พกพาสะดวก ลอยน ้าได้  พื้นผิวสลักรอยลึก 
ท าให้ใช้งานได้แม้ในที่มืดโดยใช้มือคล าอ่านแผนที่ ลักษณะส าคัญของแผนที่อินูอิทคือไม่ระบุทิศและ
เป็นแผนที่นูนสามมิติจึงท าให้เป็นแผนที่ที่ทั้งไร้อคติและไม่ต้องตีความภาพนามธรรม ผู้อ่านไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องสัญลักษณ์สองมิติใดๆ  ตรงข้ามกับแผนที่ในปัจจุบัน เช่น แผนที่การบินที่เต็ม
ไปด้วยภาพสัญลักษณ์จ านวนมหาศาล มีทิศทางก าหนดไว้ให้ใช้ตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องแสดง
ระดับชั้นในแนวตั้งไล่จากพ้ืนน ้า พ้ืนดิน ไปจนถึงชั้นอากาศ ผู้อ่านแผนที่ในปัจจุบันจึงต้องมีทักษะใน
การอ่านและจดจ าสัญลักษณ์อันซับซ้อน 
 การท าข้อมูลของแผนที่การบินข้างต้นให้กลายเป็นภาพสองมิตินั้นซับซ้อนมาก เพราะพ้ืนฟ้า
ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือเรื่องหมายใดให้จดจ าแบบที่ท าบนพ้ืนดิน การก าหนดระยะต่างๆ บนอากาศขึ้นอยู่
กับความเข้าใจของนักบินที่เกิดจากประสบการณ์ตรงทั้งสิ้น แผนที่ชนิดนี้จึงต้องใช้การสมมติต าแหน่ง
ที่ตั้งบนชั้นบรรยากาศด้วยสัญลักษณ์ แม้แผนที่จะเต็มไปด้วยการจ าลองความจริงทีเ่ป็นภาพนามธรรม
ห่างไกลความจริงทางกายภาพ แต่มนุษย์ก็ยังเชื่อว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นเป็นความจริงอยู่ดี นั่นเป็น
เพราะการปลูกฝังความรู้ในการอ่านสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดกันมายาวนาน ตรงกันข้ามหากน าแผนที่
เหล่านี้ไปให้ชาวอินูอิทโบราณที่ไม่เคยใช้แผนที่แบบนามธรรมอ่าน พวกเขาก็คงไม่เข้าใจรายละเอียด
ใดในแผนที่เลย 
 การจะท าให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เหล่านี้กลายเป็นแผนที่ที่ผู้อ่านเข้าใจตรงกันได้ ต้องใช้
ส่วนประกอบดังนี้ 1) การวางโครงร่าง (Projection) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของพ้ืนที่ 2) ก าหนดทิศทาง
(Orientation) เพ่ือให้เห็นจุดหมายและที่ตั้ง และ 3) มาตราส่วน (Scale) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุกับเวลาด้วยเส้นระดับ ส่วนประกอบ 3 อย่างนี้ท าให้เรารู้ว่าระยะทาง 20 กิโลเมตรต้องใช้
เวลาเดินเท้ากี่ชั่วโมง และหากใครเดินทางด้วยวิธีอ่ืนที่เร็วกว่า ก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้แผนที่ที่แสดง
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มุมมองที่กว้างหรือสูงขึ้นแต่รายละเอียดน้อยลง เมื่อผู้ใช้เห็นมาตราส่วนของแผนที่ก็จะรู้ว่าแผนที่นั้นมี
เป้าหมายแบบใด เช่น เหมาะจะเป็นคู่มือส าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเดินเท้า เป็นต้น 
 นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน จากปัจจัยภายนอก คือ การที่ผู้ท า
แผนที่จะเลือกเฉพาะสิ่งที่ตนเองต้องการน าเสนอใส่ลงไปและมีชื่อเรียกตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น 
แผนที่รีสอร์ทริมทะเล แผนที่นักเดินป่า ยิ่งไปกว่านั้นแผนที่เหล่านี้ยังถูกคัดสรรรายละเอียด ที่
เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น แผนที่รีสอร์ทริมทะเลจะมีเพียงเส้นขอบชายฝั่งกับแผ่นดิน ไม่ปรากฏ
เส้นทางระบายน ้าเสียหรือแนวประการังโขดหิน หมายความว่าแม้แผนที่จะเล่าความจริงไม่ครบแต่
ผู้อ่านก็ไม่ได้รู้สึกผิดแปลกอะไร เพราะทั้งผู้สร้างและผู้อ่านต่างก็เลือกแผนที่ที่มี ข้อมูลเท่าที่ตนเอง
ต้องการใช้เท่านั้น ส่วนปัจจัยภายใน คือ รูปแบบโดยรวมของแผนที่ที่ท าให้ดูสอดคล้องกลมกลืนกัน
เพ่ือใช้จูงใจผู้อ่าน เช่น อยากให้แผนที่ดูสวยงามหรูหราหรือใช้งานง่าย ดูหนักแน่นหรือนุ่มนวล ดูเพ้อ
ฝันหรือตามจริง23 

 

 

 
ภาพที่ 17 ทอม แวน แซนท์, A Clear day, ไม่ระบุเทคนิคและขนาด, 1991 
ที่มา: lifeinmitzperamon, Tom Van Sant Map, เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://lifeinmitzperamon.blogspot.com/2009/12/new-oblique-topological-maps-of-
ramons.html  
 

                                                           
23 Roger Fawsett-Tang, Mapping (Switzerland: Rotovision, 2002). 16-17. 
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 (ภาพที่ 17) ตัวอย่างการเป็นภาพตัวแทนของพ้ืนที่ เช่น  A Clear day, 1991 ของ ทอม แวน 
แซนท์ (Tom Van Sant) เป็นภาพโลกที่ได้จากมุมมองภาพถ่ายดาวเทียมที่ดูเป็นภาพถ่ายโลกเสีย
มากกว่าจะเป็นแผนที่โลก แต่ที่นับเป็นแผนที่แบบหนึ่งเพราะเข้าข่ายการคัดสรรข้อมูลมาแล้วจนบดบัง
ความเป็นจริงไปมาก ไม่ว่าจะสีของน ้าทะเลหรือเปลือกโลกท่ีเรียบเสมอกัน สัดส่วนที่ยืดขยายออกมาก็
ไม่อิงหลักความจริง ไม่มีเมฆปกคลุมชั้นบรรยากาศ หรือแสงสว่างที่ไม่ได้แยกซีกโลกกลางวันกลางคืน 
แม้แต่ชื่องานก็ผิดปกติเพราะทั่วทั้งโลกจะมีอากาศปลอดโปร่งเหมือนอยู่ในฤดูร้อนพร้อมกันไม่ได้24 
นับเป็นผลงานที่ท้าทายความเข้าใจการเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ตามจริงได้ดีชิ้นหนึ่ง  
 
 

 
 

ภาพที่ 18 ไซมอน แพทเทอร์สัน, The Great Bear [ภาพพิมพ์หิน], ขนาด 132 x 109 ซ.ม.,  
1992 
ที่มา: Christies, Simon Patterson, The Great Bear, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.christies.com/lotfinder/Lot/simon-patterson-b-1967-the-great-5587999-
details.aspx 
 
 

                                                           
24 รอส. 127-129. 
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 (ภาพที่ 18) งาน The Great Bear, 1992 ของ ไซมอน แพทเทอร์สัน (Simon Patterson) 
เป็นภาพแผนที่รถไฟใต้ดินในลอนดอนที่หยิบยืม (Appropriation) จากงานออกแบบแผนที่รถไฟใต้
ดิน London Underground ของเฮนรี่ เบ็ค (Henry Beck 1874-1902) ในปี ค.ศ. 193325 ที่เรียกได้
ว่าเป็นต้นแบบของแผนที่สมัยใหม่ที่ละทิ้งความจริงทางภูมิศาสตร์ (เช่น ไม่ได้แสดงภาพแม่น้ า เทมส์ที่
เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง) มีเพียงเส้นตรงเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างสถานีและมีชื่อสถานีก ากับอยู่เท่านั้น 
เป็นระบบที่เน้นความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ให้ความรู้สึกใกล้หรือไกล ท าให้รถไฟใต้ดินฉบับของเบคไม่มี  
‘สถานที่’ เหลือแต่ ‘พ้ืนที่’ ว่างเปล่า เช่นเดียวกับงานของแพทเทอร์สันที่ยังคงแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเส้นและชื่อสถานีไว้ แต่แทนที่ชื่อสถานีด้วยชื่อบุคคลมีชื่อเสียงจากสาขาต่างๆ มีเส้นสายสถานี
หลากสีไว้แบ่งหมวดหมู่ เป็นการยืมระบบเส้นสถานีของเบ็คมาใช้แล้วท าให้เปลี่ยนความหมายใหม่ไป
โดยสิ้นเชิง  
 

                                                           
25 เบ็คตระหนักว่าหากใช้แผนที่ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพ่ือสื่อถึงทางเดินรถไฟอันซับซ้อนของ
ลอนดอนคงจะมีเส้นตัดกันยุ่งเหยิง ระยะทางหรือรูปทรงจึงถูกลดทอนหรือขยายออกเพ่ือความ
สวยงามของรูปทรงและการวางตัวอักษร แต่ละสายจะมีรหัสสีบอกความต่างของเส้นสถานี ซึ่งไม่ได้
ขึ้นอยู่กับที่ตั้งตามจริงแต่ขึ้นกับจ านวนตัวอักษรของชื่อสถานี แม้แผนที่ของเบ็คจะถูกวิจารณ์อย่าง
หนักเพราะไม่อ้างอิงความจริงทางภูมิศาสตร์ แต่แผนที่ของเบ็คก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และถูกยก
ย่องว่าเป็นแผนที่ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างคนที่อยู่บริเวณชานเมืองกับคนที่อยู่ใจกลางเมืองได้
ด้วยการละเว้นระยะทางตามจริงทางภูมิศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เพราะแผนที่ของเบ็ค
ตอบสนองการพลิกผันของเทคโนโลยีการเดินทางในสมัยนั้นด้วยการเน้นความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่าง
สถานที่ต่างๆ ด้วยส านึกที่ว่าเวลาเป็นตัวสร้างมาตรฐานใหม่ในการวัดระยะทาง การไม่อิงความจริง
ทางภูมิศาสตร์จึงไม่อิงความสัมพันธ์เชิงเวลาแบบเดิมด้วย เพราะการเดินทางไปท างานเป็น
ปรากฏการณ์ส าคัญของชีวิตคนเมืองในศควรรษที่ 20 พรมแดนระหว่างชานเมืองและกลางเมืองจึงถูก
ทลายลง โดยชานเมืองจะมีความหมายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใกล้-ไกล แค่มากศูนย์กลาง ไหน (สุวีรา
นนท์. 207-208) 
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ภาพที่ 19 เอ็ดด์ รัชช่า, Los Francisco San Angeles [ภาพพิมพ์กัดกรดพ้ืนนิ่ม], ขนาด 21 x 24  
ซ.ม., 2001 
ที่มา: Christies, Los Francisco San Angeles, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.christies.com/lotfinder/Lot/ed-ruscha-los-francisco-san-angeles-crown-
5430299-details.aspx 
 
 (ภาพที่ 19) และในงานของ เอ็ดด์ รัชช่า (Ed Ruscha) ชื่อ Los Francisco, San Angeles, 
‘Wilshire’, 2001 รัชช่าใช้เส้นตรงขีดซ ้าไปมาตัดกันเป็นตาราง แทนการคมนาคมที่เคลื่อนที่บนถนน
ของสองเมือง แล้วผสมชื่อถนนในซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลลิสไว้ในแผนที่เดียวกัน  การ
ผสมผสานชื่อถนนจากสองสถานที่เข้าด้วยกันเป็นการเชื่อมโยงรหัสภูมิศาสตร์กับภาษา ใช้แทนสถานที่
เสมือนจริงในความคิดหรือความรู้สึกของผู้อ่านมากกว่าเป็นเพียงเส้นตารางนามธรรมธรรมดา 
 

1.2 พื้นที่ว่างที่เข้าอยู่อาศัยได้ (Inhabitable Space)  
 พ้ืนที่ในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับทิวทัศน์และระบบต่างๆ ในชุมชนของมนุษย์ เป็นแผนที่ที่มี
ขนาดเท่าจริง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่จริงที่มนุษย์อาศัยอยู่อย่างเมืองหรือชนบท เพ่ือสร้างเครื่ องหมายในการ
น าทางหรือแสดงขอบเขตที่ตั้ง เช่น ระบบป้าย ทุ่นกลางทะเล หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
 ก่อนจะมีแผนที่ขนาดย่อส่วนใช้ มนุษย์ใช้การท าเครื่องหมายขนาดเท่าจริงไว้เป็นเครื่องมือน า
ทางมาก่อน เครื่องหมายเหล่านี้แฝงไปด้วยเรื่องราวการใช้ชีวิตของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง ใน
สถานที่หนึ่ง นานวันเข้าเครื่องหมายก็กลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนเมืองหรือแต่ละ
วัฒนธรรมในเวลาต่อมา เช่น สุสานของชาวอิยิปต์โบราณ หรือเส้นนาซคาในเปรู  
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 เมือง เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับสัญลักษณ์มากมายที่ช่วยให้เราอ่านเส้นทางได้ไม่
ต่างจากแผนที่ เครื่องหมายและสัญลักษณ์เหล่านี้ถูกซ่อนอยู่ตามสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านเรือน อาคาร 
ถนน โดยที่เราแทบไม่ได้สังเกตุเห็น เกิดเป็นเอกลักษณ์ประจ าเมืองที่แสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น ยอดโบสถ์ ตึกสูงเสียดฟ้า ทางด่วน ที่เห็นได้แต่ไกลท าให้เรารู้ว่าก าลังมุ่งหน้าไปย่านธุรกิจ 
ตลาด หรือแหล่งเสื่อมโทรม หินกรวดบนทางเท้าท าให้รู้ว่าก าลังอยู่บนทางคนเดินหรือทางรถวิ่ง ทาง
เท้าในมิลานกับทางเท้าในนิวยอร์คมีรูปแบบและวัสดุต่างกันอย่างไร กว้างแคบต่างกันแค่ไหน ทิวทัศน์
ข้างทาง ป้ายเลขที่อาคาร ราวบันไดรถไฟใต้ดิน ก็มีลักษณะพิเศษประจ าท้องที่ แผนที่ขนาดเท่าจริง
แบบนี้แม้ผู้อ่านไม่รู้ทิศเหนือใต้ก็สามารถท าความเข้าใจและเดินทางไปถึงที่หมายได้ ป้ายบอกทางที่
ประกอบด้วยข้อความและรูปสัญลักษณ์ท่ีมีขนาดเท่าจริงก็สามารถใช้เป็นแผนที่ได้เช่นกัน 
 ซึ่งการออกแบบระบบป้ายต้องใช้ทั้งความรู้ทางสถาปัตยกรรม กราฟิก ศิลปอุตสาหกรรม 
ร่วมกับศาสตร์การท าแผนที่ ระบบป้ายแต่ละระบบไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับคนทุกกลุ่ม 
ผู้ใช้งานบางคนอาจเป็นคนในท้องที่หรือเป็นคนแปลกหน้า บ้างก็มาเพ่ือท่องเที่ยวหรือย้ายมาอยู่ถาวร 
และต่างก็ใช้ยานพาหนะในการเดินทางไม่เหมือนกัน ท าให้ประสบการณ์ที่แต่ละคนมีต่อเมืองมีความ
หลากหลาย และเกิดความเข้าใจต่อระบบป้ายต่างกัน 
 การจะท าป้ายหรือแผนที่ให้เหมาะกับการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ผู้ท าต้องใช้ทั้งความรู้เรื่อง
ระบบป้ายบนพ้ืนที่จริงสามมิติและความรู้เรื่องระบบแผนที่แบบสองมิติร่วมกัน เทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้
กันแพร่หลายในปัจจุบันเป็นสื่อที่ท าให้ความรู้ทั้งสองระบบดังกล่าวใช้งานด้วยกันได้ โดยมีระบบ GIS 
(Geographic: Information System) ที่ เป็นกระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่บน
คอมพิวเตอร์ ท างานสัมพันธ์กับสัดส่วน ระยะทาง และพ้ืนที่จริงบนแผนที่ ใช้น าเสนอต าแหน่งที่ตั้ง
แบบตรรกะบนพ้ืนที่เสมือนที่ผู้อ่านสามารถเอาไปเทียบเคียงกับที่ตั้งจริงบนพ้ืนที่ทางกายภาพได้ การ
เกิดข้ึนของแผนที่แบบดิจิตอลมีผลกระทบต่อการใช้แผนที่ของมนุษย์อยู่สองประการ ประการแรก ท า
ให้เราเลิกใช้แผนที่แบบตีพิมพ์ที่ทุกคนในสังคมเคยใช้ร่วมกันได้มาเป็นแผนที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ให้
เหมาะกับระดับความเข้าใจหรือจากความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เนตจากอุปกรณ์สื่อสารที่
ตนเองใช้ ท าให้การเลือกใช้แผนที่ขึ้นอยู่กับความชอบรายบุคคลมากกว่าส่วนรวม ประการที่สอง แผน
ที่ดิจิตอลสามารถอ่านและบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้ ผู้ใช้จึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่ งของแผนที่เพราะ
ต าแหน่งของผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้บนแผนที่ด้วย คุณสมบัติของแผนที่ดิจิตอลนี้นอกจากจะเปลี่ยนการ
รับรู้และพฤติกรรมของมนุษย์ต่อที่มีต่อพ้ืนที่แล้ว ยังเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วย
กันเองอีกด้วย26 
 

                                                           
26 Fawsett-Tang. 65-66. 
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ภาพที่ 20 ปีเตอร์ แอนเดอร์สัน, Poles of influence [อินสตอลเลชั่น[, 1998 
ที่มา: Complex, The Craziest Art Installations on Remote Islands, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 
2017, เข้าถึงได้จาก http://www.complex.com/style/2014/09/the-craziest-art-
installations-on-remote-islands/fire-in-a-box 
 
 (ภาพที่ 20) ตัวอย่างผลงาน Poles of Influence, 1998 ของ ปีเตอร์ แอนเดอร์สัน (Peter 
Anderson) ใช้แท่งไม้ที่พบได้จ านวนมากในหมู่เกาะคาริบเบียนมาทาสีแล้วเขียนตัวเลขก ากับ แอน
เดอร์สันบอกว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเขาเอง แล้วเอามาปักดินและวางกอง
รวมกันไว้เป็นกลุ่มๆ รอบเกาะ เซนท์ ลูเซีย ให้ผู้ชมและนักท่องเที่ยวตีความ ตั้งค าถามกับวัสดุ สถานที่ 
และเรื่องราวที่ศิลปินท าเครื่องหมายไว้ เป็นผลงานที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติที่ได้จากรอบพ้ืนที่จัด
แสดง ดูคล้ายการปักไม้แสดงเครื่องหมายช่วยจ าในการเดินทาง  
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ภาพที่ 21 ฟรานซิส อลีสส์, The Leak [วิดีโอ], 1995 
ที่มา: The Red List, Alÿs, Francis, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://theredlist.com/wiki-2-351-382-1160-1175-view-belgium-profile-alys-francis.html 
  

(ภาพที่ 21) The Leak, 1995 ของฟรานซิส อลีสส์ (Francis Alÿs) เป็นภาพบันทึกวิดีโอ
ขณะเขาเดินทางผ่านเมืองส าคัญต่างๆ และมีการแสดงออกแตกต่างกันบนพ้ืนที่แต่ละเมือง งานของ 
อลีสส์มีจุดเด่นที่การสะท้อนวิกฤติทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ปัญหา 
เป็นการท างานกับพ้ืนที่เมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยในงานชุด The Leak อลีสส์ใช้กระป๋อง
อะลูมิเนียมบรรจุสีเขียวปล่อยให้สีหยดลงตามพ้ืนถนนที่เขาเดินผ่านในเมืองเยรูซาเล็ม สะท้อนผลของ
สงครามและการแบ่งแยกดินแดน และในงานอีกหนึ่งชิ้นจากชุดเดียวกัน เขาใช้กระป๋องบรรจุสีฟ้าหยด
ลงตามพ้ืนถนนบริเวณท่ีอยู่ชนชั้นแรงงานระดับล่างในเมือง เซา เปาโล สะท้อนปัญหาแรงงาน 
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ภาพที่ 22 อัลบัน เบียซัท, The Green(er) side of the Line [ภาพถ่าย], 2005 
ที่มา: Picture tank, La Ligne Verte, Alban Biaussat, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.picturetank.com/___/series/77f8e812522b6a5ee05422bd67a20095 
/The_Green(er)_Side_of_the_Line_(office).html 
 
  (ภาพที่ 22) งานชื่อ The Green(er) side of the Line (2005) ของ อัลบัน เบียซัท (Alban 
Biaussat) เล่าถึงแผนที่ของนายพล โมชี ดายาน (Moshe Dayan 1915-1981) แห่งกองทัพอิสราเอล 
ที่ได้จากเส้นร่างเขตแดนแบ่งพ้ืนที่ระหว่างอิสราเอลและเวสต์แบงค์ออกจากกันด้วยดินสอสีเขียว เบีย
ซัทท าการจ าลองเส้นดินสอนั้นลงบนพ้ืนที่จริง โดยใช้ลูกบอลแทนจุดที่ตั้ง และผ้าสีเขียวผืนยาวแทน
เส้นพรมแดน โดยขึงพาดผ่านหมู่บ้าน ร้านค้า ถนนหนทาง ทะเลทราย ที่มีผู้คนอาศัย มีกิจกรรมและ
ใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกัน บนพื้นที่ท่ีเคยถูกผู้มีอ านาจขีดคั่นแบ่งออกเป็นสองดินแดน  
  

1.3 พื้นที่ว่างกับข้อมูล (Space and Information)  
 คือพ้ืนที่ที่บรรจุภาพของข้อมูลชนิดต่างๆ ที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงหรือเกิดขึ้น
จริงบนพื้นที่ทางกายภาพ 
 แผนที่โลกที่เราเห็นในชั้นเรียนภูมิศาสตร์ถือเป็นแผนที่ทางการเมืองที่ใช้กันมายาวนานและ
แทบไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นแผนที่แรกๆ ที่เราจดจ าและใช้เรียนรู้เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศจาก
ต าแหน่งบนแผนที่โลก ที่ก าหนดเขตแดนและความแตกต่างไว้ด้วยชื่อ เส้น สี กั้นขอบเขตของแต่ละ
ทวีปหรือประเทศไว้เป็นสัดส่วน แยกออกจากกันชัดเจน จุดประสงค์ของแผนที่ในชั้นเรียนภูมิศาสตร์นี้
มีไว้เพ่ือแสดงการครอบครองดินแดนของประเทศมหาอ านาจ อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของดินแดนที่เคย
พิชิตได้ในอดีต 
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 หลายสิบปีที่ผ่านมาความขัดแย้งของพ้ืนที่ในหลายดินแดนท าให้พ้ืนที่ถูกเปลี่ยนผู้ถือครอง 
เช่น โซเวียตและยูโกสลาเวีย แผนที่โลกจึงถูกท าขึ้นใหม่เพ่ือแสดงอาณาเขตการปกครองและแบ่งแยก
ดินแดนครั้งล่าสุด โดยในขณะที่ดินแดนในยุโรปตะวันออกอย่างโซเวียตยังให้ความส าคัญกับพรมแดน
แสดงความเป็นใหญ่ของรัฐอยู่นั้น ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกกลับเริ่มตื่นตัวกับการใช้แผนที่เพื่อแสดงการค้า
ข้ามทวีป วัฒนธรรม ประชากร การสื่อสาร ตามกระแสโลกาภิวัฒน์กันมากขึ้นจนลดบทบาทของแผน
ที่ที่แสดงเพียงพรมแดนของรัฐลงอย่างรวดเร็ว 
 เมื่อโลกาภิวัฒน์ท าให้เรามองแผนที่ต่างไปจากเดิม พรมแดนทางภูมิศาสตร์ จึงเริ่มลด
ความส าคัญลง ขณะเดียวกันโลกาภิวัฒน์ก็ท้าทายความสามารถในการท าแผนที่ที่แสดงข้อมูลก้าวข้าม
ประเด็นการเมือง เช่น แผนที่แสดงระยะใกล้-ไกล  ที่ไม่ได้ใช้มาตราส่วน แต่ค านวณจากเวลาหรือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค้นหาร้านกาแฟที่ใกล้บ้านที่สุด 
ท าให้ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องเดินทางไกล พฤติกรรมเหล่านี้จึงมีผลกระทบต่อการออกแบบแผนที่และ
การรับรู้ต าแหน่งสถานที่ต่างๆ ของผู้อ่านแผนที่ด้วย โดยในปัจจุบันอิทธิพลทางวัฒนธรรมการบริโภค
และการสื่อสารบนกระแสโลกาภิวัฒน์มีผลให้มนุษย์ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงสินค้าและบริการผ่าน
แผนที่มากกว่าการแสดงกรรมสิทธิ์บนพ้ืนที่แบบในอดีต องค์กรระดับโลกอย่าง Google, Facebook, 
CNN จึงสามารถสร้างความเป็นชาติแบบใหม่ เกิดรัฐขนาดใหญ่ที่ไร้พรมแดนและเต็มไปด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร นับเป็นพรมแดนที่มีความซับซ้อนมากกว่าพรมแดนแสดงขอบเขตและ
ระยะทาง27 
 
 

                                                           
27 Ibid. 114-115. 
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ภาพที่ 23 ไซมอน เอลวินส์, Silent London [ปั๊มนูนบนกระดาษ], ขนาด 73.6 x 49.5 ซ.ม., 2004 
ที่มา: Arkinet, SILENT LONDON Simon Elvins, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2017, เข้าถึงได้จาก
https://arkinetblog.wordpress.com/2010/04/09/silent-london-simon-elvins/ 
 
 ผลงานคล้ายอักษรเบรลล์ของ ไซมอน เอลวินส์ (Simon Elvins) ศิลปินชาวอังกฤษ ชื่องาน 
Silent London, 2004 (ภาพที่ 23) เป็นแผนที่แสดงข้อมูลเสียงของเมืองลอนดอน แสดงความสัมพันธ์
ของพ้ืนที่อยู่อาศัยกับเสียงที่ได้จากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ ท าให้เห็นแผนที่เมืองลอนดอน
จากมุมมองที่ไม่คุ้นตา สร้างความสนใจให้กับพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยถูกให้ความส าคัญ  
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ภาพที่ 24 ลุยซ่า บูฟาเดชี่, Governing Values (Labour Force) [ภาพพิมพ์ดิจิตอล], ขนาด 100 x 
100 ซ.ม., 2004 
ที่มา: crackleandsplat, Louisa Bufardeci, เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก
https://crackleandsplat.com/portfolio/louisa-bufardeci/ 
 
 (ภาพที่ 24) ของ ลุยซ่า บูฟาเดชี่ (Louisa Bufardeci) ศิลปินชาวออสเตรเลีย ในงานชื่อ 
Governing Values (Labour Force), 2004 บูฟาเดชี่สนใจการท าแผนที่ที่แสดงมุมมองและผลลัพธ์
ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาล เช่น ข้อมูล
มลพิษจากคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อยู่ชนชั้นแรงงาน หรือข้อมูลการอพยพของนกป่า 
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ภาพที่ 25 ปีเตอร์ ไดคุส, Radar painting, Mar 06 21:55Z [อินสตอลเลชั่น], ขนาด 175 x 116  
ซ.ม., 1999 
ที่มา: Day in & Day out, Peter Dykhuis: Radar paintings, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึง
ได้จาก from http://dayindayout10.blogspot.com/2012/04/peter-dykhuis-radar-
paintings.html 
 
 (ภาพที่ 25) ผลงานชุด Radar painting, Mar 06 21:55Z, 1999 ของ ปีเตอร์ ไดคุส (Peter 
Dykhuis) ศิลปินชาวแคนาดา แสดงพ้ืนที่เกิดพายุโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องตรวจจับสภาพภูมิอากาศที่
สนามบินฮาลิแฟกส์ วางอยู่บนแผนที่เมืองโนวาสโกเทีย สีแดงในงานแทนพ้ืนที่ที่มีกระแสลมแรง 
ท่ามกลางพ้ืนดินที่แทนด้วยสีเขียวและพ้ืนทะเลสีฟ้า เป็นการเสนอภาพข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีที่มนุษย์เชื่อว่ามีความแม่นย าเป็น ‘ความจริง’ มาแสดงข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่ข้อเท็จจริง
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับการประชุมหาข้อตกลง โดยใช้สีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทาง
การเมืองและธุรกิจ เช่น การทหาร บริษัทน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ  
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1.4 พื้นที่ว่างกับเวลา (Space and Time)  
 แผนที่ในกลุ่มนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของเวลา ผ่าน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่ได้จากรวมเอาพ้ืนที่ในอดีต อนาคต และปัจจุบันเข้า
ไว้ด้วยกัน 
 แม้แผนที่ที่เราใช้ในปัจจุบันจะถูกออกแบบให้ใช้ได้ง่ายกว่าเดิมมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการ
ใช้เพ่ือสนองตอบทุกความต้องการในชีวิตประจ าวันได้ ยิ่งความเจริญทางเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมมีมากข้ึน คุณค่าท่ีประเมินไม่ได้ของแผนที่ก็ยิ่งมีความส าคัญมาก
ขึ้นเท่านั้น โดยยังมีแผนที่อีกประเภทหนึ่งที่เอาไว้จัดการสิ่งที่มองไม่เห็น ไว้รวบรวมความคิดและแสดง
ข้อมูลเชิงตรรกะทางธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การออกแบบ มีไว้ล าดับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
คาดการณ์อนาคตด้วยการแสดงขอบเขตของระยะเวลา 
 ในเชิงธุรกิจ การใช้แผนที่เวลาช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพแผนการในอนาคตและเข้าใจ
สภาวะปัจจุบันของหน่วยงานที่อธิบายเป็นภาพหรือค าพูดไม่ได้ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้บุคลากร
ในองค์กรใช้ตัดสินใจ แม้ธุรกิจจะไม่ใช่ภูมิประเทศแต่ก็มีภูมิศาสตร์เป็นของตัวเองเพราะมีการเชื่อม
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ทีมงาน ลูกค้า คู่แข่ง นัดหมายการประชุม ปีภาษี อีกทั้ งยังมีการ
ใช้สัญญะอย่าง จุด เส้น สัญลักษณ์ แบบเดียวกับในแผนที่ภูมิศาสตร์ด้วย 
 วันเดือนปีในปฏิทินหรือสมุดบันทึกนับเป็นแผนที่ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับเวลาที่
ช่วยให้เราเห็นระยะห่างและขอบเขตของเวลาที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ที่แม้จะคลาดเคลื่อนไปบ้าง
ในทางความรู้สึก แต่ก็ช่วยให้วางแผนอนาคตได้อย่างแม่นย าขึ้น หากแผนที่ภูมิศาสตร์น าทางเราให้
เข้าใจพ้ืนที่สามมิติ ปฏิทินก็ช่วยน าทางให้เราเข้าใจการเคลื่อนไหวของเวลา เช่นเดียวกับแผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ ปฏิทินสามารถแสดงล าดับความส าคัญได้เช่นกัน ได้แก่ วัน เดือน ปี เป็นผลมาจากมุมมอง
ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้ส่วนบุคคล28 
 

                                                           
28 Ibid. 162-163. 
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ภาพที่ 26 โอลาฟัวร์ เอเลียสสัน, Daylight Map [อินสตอลเลชั่น], ขนาด 122 x 254 x 15 ซ.ม., 
2005 
ที่มา: Olafur Eliasson, Daylight Map, 2005, เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก
http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100679/daylight-map 
 
 ตัวอย่างงาน Daylight Map, 2005 (ภาพที่ 26) ของศิลปินชาวไอซ์แลนด์ โอลาฟัวร์ เอเลียส
สัน (Olafur Eliasson) สร้างจากหลอดไฟนีออนแสดงเขตเวลาของโลก บอกเวลากลางวันกลางคืนตาม
ความเป็นจริง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก  เส้นลองติจูดเวียนไปรอบโลก ไล่ตามแนว  
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ภาพที่ 27 ทีน่า แอนดริค, Urbanograph No.4: Stuttgart 1794-1855-1975-2005 [คอลลาจ], 
ขนาด 64 x 116 ซ.ม., 2005 
ที่มา: Mark Moore, Map as Art, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก
https://mark1moore1.wordpress.com/2013/11/10/map-as-art/ 
 
 (ภาพท่ี 27) งาน Urbanograph No.4: Stuttgart 1794-1855-1975-2005, 2005 ของทีน่า 
แอนดริค (Tina Andric) ศิลปินชาวเยอรมัน สร้างผลงานศิลปะแสดงการปรับปรุงพ้ืนที่ในเมืองสตุท
การ์ต ที่ผ่านเวลา 4 ช่วง แสดงการเปลี่ยนแปลง การใช้งาน และการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ในปี ค.ศ.
1794-1855-1975-2005 ให้เห็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งก่อสร้างใหม่ สิ่งที่ถูกท าลายไป สร้างความต่อเนื่องและ
ความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ด้วยมิติของเวลา โดยตัดกระดาษวางเหลื่อมซ้อนกัน ใช้กระดาษสีเทา
แสดงโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง และพ้ืนที่ทับซ้อน ส่วนกระดาษสีด าคืออาคารเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ต้น 
และกระดาษสีขาวคือพ้ืนที่เปิดที่ยังหลงเหลืออยู่ 
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ภาพที่ 28 คาเรน ชาฟเฟอร์, WTC Memorial Model [ปากกาหมึกด าวาดลงบนแผ่นกระจก],  
ขนาด 30 x 30 ซ.ม., 2003 
ที่มา: Karen Schaefer, WTC Memorial Model, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก
http://www.karinschaefer.com/detail/223/ 
 
 (ภาพที่ 28) ของคาเรน ชาฟเฟอร์ (Karen Schaefer) ศิลปินชาวอเมริกัน ผลงานชื่อ WTC 
Memorial Model, 2003 เพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์ 911 ชาฟเฟอร์ใช้ข้อมูลการเดินทางของผู้เสียชีวิต
จ านวนหนึ่งที่ออกจากบ้านด้วยวิธีการต่างกันและใช้เวลาต่างกัน แต่กลับต้องมาเผชิญโศกนาฏกรรม
และจบชีวิตลงบนสถานที่เดียวกัน โดยได้น าเส้นทางการเดินทางของเหยื่อแต่ละรายมาวาดเป็น
ลายเส้นที่ดูยุ่งเหยิงลงบนแผ่นอะคริลิคใสแล้วน ามาซ้อนกันเป็นชั้นเหมือนกับชั้นของอาคารเวิลด์เทรด  
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2. แนวคิดในการน าเสนอ (Concept) 
 
2.1 แผนที่แสดงพื้นที่ขัดแย้งทางการเมืองและสังคม (Maps of Sociopolitical 

Conflicts) 
 ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมเป็นประเด็นยอดนิยมที่ศิลปินนิยมใช้กับสื่อแผนที่ เพราะ
แผนที่สามารถน าเสนอความขัดแย้งอันซับซ้อนของผู้ได้และผู้เสียผลประโยชน์ได้อย่างนุ่มนวลกว่าสื่อ
อ่ืน และยังสามารถแสดงที่มาและผลกระทบของความขัดแย้งที่มีต่อคนในพ้ืนที่หรือสังคมนั้นๆ เช่น 
ข้อพิพาททางดินแดน การเหยียดผิว หรือปัญหาผู้อพยพ 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 โมนา ฮาทูม, Suspended [อินสตอลเลชั่น], 2011 
ที่มา: Collab Cube, Mona Hatoum, Suspended and More, เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2016, 
เข้าถึงได้จาก https://collabcubed.com/2012/08/23/mona-hatoum-suspended-and-
more/ 
 
 งานแผนที่ ของโมนา ฮาทูม  (Mona Hatoum) ชื่ อ  Suspended, 2011 (ภาพที่  29) 
ประกอบด้วยชิงช้าที่ท าด้วยอะคริลิคสีแดงแผ่นบาง จ านวน 35 ชิ้น เจาะเป็นรูปผังเมืองหลวงจากทุก
ทวีปทั่วโลก ให้ความรู้สึกเปราะบาง อันตราย เกิดพ้ืนที่ที่ไม่เชื่อมต่อกัน แสดงความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้
อพยพที่ต่างต้องหนีปัญหาความขัดแย้งจากประเทศเกิดไปยังเมืองใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ฮาทูมมักเลือกใช้
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แผนที่ควบคู่ไปกับการเลือกวัสดุที่ให้ความรู้สึกไม่มั่นคงหรือแตกหักได้ เพ่ือสื่อถึงพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง
ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก  
 
 

 

 
ภาพที่ 30 ทิฟฟานี่ ชุง, Berlin Wall [ปักผ้า], 2010 
ที่มา: Asiart Archive, Tiffany Chung: Scratching the Walls of Memory, เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 
2017, เข้าถึงได้จาก http://www.aaa-a.org/events/tiffany-chung-scratching-the-walls-of-
memory/ 
  

(ภาพที่ 30) Berlin Wall, 2010 ของ ทิฟฟานี่ ชุง (Tiffany Chung) ศิลปินชาวเวียดนาม 
งานแผนที่ของชุงมักแสดงขอบเขตพ้ืนที่ที่เคยมีความขัดแย้งหรือเคยตกอยู่ในภาวะสงคราม งานชิ้นนี้
แสดงแผนที่เมืองเบอร์ลินในอดีตที่มีก าแพงเป็นเส้นกั้นแบ่งประเทศเยอรมนีออกเป็นสองส่วน ด้วย
เทคนิคการปักผ้าและลูกปัดลงบนผ้าใบเหมือนเป็นการปักตรึงความทรงจ าจากอดีต ชุงยังได้ท าผลงาน
ปักผ้าที่สื่อถึงพ้ืนที่ขัดแย้งอีกหลายชิ้น เช่นแผนที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิที่ได้รับความเสียหายจาก
ระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่สอง 
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ภาพที่ 31 พอลล่า เชอร์, Africa [สีน้ ามันบนผ้าใบ], ขนาด 127 x 133 ซ.ม., 2003 
ที่มา: Paula Scher, Africa, เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.paulaschermaps.com 
  

พอลล่า เชอร์ (Paula Scher) งาน Africa, 2003 (ภาพที่ 31) เชอร์ชื่นชอบการวาดรูปแผนที่
ด้วยการใช้ชื่อสถานที่วางจัดองค์ประกอบใหม่ เดิมทีเพ่ือเป็นการระบายความเครียดจากการท างานใน
แวดวงนักออกแบบเชิงพาณิชย์ที่ทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้อนุมัติที่ลังเล แผนที่ของเชอร์ก็แสดงออก
เช่นเดียวกัน ข้อมูลจ านวนมากมายจนดูเกินความจ าเป็นบนแผนที่นั้นเกิดจากการคัดเลือกที่เต็มไป
ด้วยอคติ ในงาน Africa มีการใช้ตัวอักษรเล็กใหญ่ ด าขาว และเส้นพรมแดนประเทศและเมืองที่แสดง
การถูกครอบครองโดยคนผิวขาวหรือผิวสี มีความส าคัญมากหรือน้อย โทนสีงานสีออกเทาด าสื่อถึง
ภาพของทวีปแอฟริกาที่ถูกมองว่าเป็นท้องที่ของคนผิวสี แสดงความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ทางการเมือง
และสังคมเชิงประชดประชัน 
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ภาพที่ 32 จอยส์ คอซลอฟ, Boy’s Art #7: British Fleet, Falkland Island [สื่อผสม],  
ขนาด 42.5 x 26.7 ซ.ม., 2003 
ที่มา: Wikiart, Boy’s Art #7: British Fleet, Falkland Island, เข้าถึงเมื่อ 24 มิถุนายน 2016, 
เข้าถึงได้จาก https://www.wikiart.org/en/joyce-kozloff/boys-art-7-british-fleet-falkland-
islands-2002 
 

งาน Boy’s Art #7: British Fleet, Falkland Island, 2003 (ภาพที3่2) ของ จอยส์ คอซลอฟ 
(Joyce Kozloff) เป็นแผนที่ที่วาดด้วยลายเส้นแบบเด็กๆ เลียนแบบแผนที่การรบ ที่แสดงความ
ขัดแย้งบนหมู่เกาะโฟล์คแลนด์ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนติน่า สื่อถึงความรุนแรงของสงครามในอดีตที่
มักเกิดจากความรุนแรงของเพศชายที่ถูกปลูกฝังให้ชื่นชอบอ านาจและการควบคุมตั้งแต่วัยเด็ก 
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2.2 แผนที่กับแหล่งก าเนิดทางธรรมชาติ (Maps of Natural Origins) 
แผนที่ในกลุ่มนี้น าเสนอพ้ืนที่ทางธรรมชาติผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์

ต่างๆ ที่ไม่จีรังยั่งยืน มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไข มีการใช้แผนที่ลม น ้า ดิน แสง ไป
จนถึงลวดลายที่ดูคล้ายแผนที่ที่ปรากฏอยู่ตามพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และมีทั้งที่ไปสร้างงานกับพ้ืนที่ทาง
ธรรมชาติโดยตรงและที่สร้างเลียนแบบขึ้นใหม่ 

 

 

 

ภาพที่ 33 โอลาฟัวร์ เอเลียสสัน, Daylight Map [อินสตอลเลชั่น[, ขนาด 122 x 254 x 15 ซ.ม., 
2005 
ที่มา: Olafur Eliasson, Daylight Map, 2005, เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก
http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100679/daylight-map 

 
 
 
 โอลาฟัวร์ เอเลียสสัน (Olafur Eliasson) ในงาน Daylight Map, 2005 (ภาพที่ 33) ที่ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มการใช้พ้ืนที่ว่างกับเวลา และยังจัดว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสสารในธรรมชาติที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศด้วย  
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ภาพที่ 34 ปีเตอร์ ไดคุส, Oct 09 12:55Z (YHZ Series #3 [อินสตอลเลชั่น[, 
ขนาด 122 x 122 ซ.ม., 2001 
ที่มา: Peter Dykhuis, Radar Painting, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dykhuis.ca/art/radar-paintings/oct-09.php 
 
 งานชุด  Radar Painting ของ ปีเตอร์ ไดคุส (Peter Dykhuis) ที่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ว่าง
กับข้อมูลเอาไว้แล้ว และยังมีผลงานอีกหลายชิ้นในกลุ่มเดียวกัน เช่น งาน Radar Painting: Oct 09 
12:55Z (YHZ Series #3) (2001) (ภาพที่ 34) ที่เป็นแผนที่ข้อมูลพายุที่ได้จากเครื่องตรวจจับสภาพ
ภูมิอากาศที่สนามบินฮาลิแฟกส์ สะท้อนผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจและการเมืองระดับประเทศบน
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของส่วนรวม 
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ภาพที่ 35 คริส ดรูรี, Antarctic Winds, 27&28 January 2007 [อินสตอลเลชั่น], ขนาด 76 x 73 
ซ.ม., 2007 
ที่มา: Chris Drury, Antarctic Winds, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://chrisdrury.co.uk/antarctic-winds-1/antarctic_winds_1/ 
 
 คริส ดรูรี่ (Chris Drury) ศิลปินชาวอังกฤษ มีผลงานชื่อ Antarctic Winds, 27&28 January, 
2007 (ภาพที่ 35) เป็นแผนที่การส ารวจลมในทวีปแอนตาร์คติกา ที่ได้ข้อมูลจากการเคลื่อนตัวของลม
ที่ได้จากดาวเทียม แล้วบันทึกลงเป็นภาพเส้นทางการเคลื่อนไหวลงบนแผ่นกระจกทรงกลม  
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ภาพที่ 36 นีน่า คัทชาโดเรียน, Hawaii [c-print], ไม่ระบุขนาด, 1992 
ที่มา: Nina Katchadourian, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ninakatchadourian.com/maps/mossmaps.php 
 
 นีนา คัทชาโดเรียน  (Nina Katchadourian) ศิลปินชาวอเมริกัน ท างานชื่อ Hawaii, 1992 
(ภาพที่ 36) เป็นภาพถ่ายพ้ืนผิวในธรรมชาติ เช่น พ้ืนดิน ตะไคร่ พ้ืนหิน ที่มีผิวขรุขระและมีสีสันคล้าย
แผนที่แสดงภูมิประเทศและมีขอบเขตรูปร่างของประเทศหรือทวีปปนอยู่ แล้วใส่ชื่อเมืองหรือชื่อ
ประเทศซ้อนลงไป 
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2.3 แผนที่กับการประเมินสถานการณ์โลก (Maps of Global Reckoning) 
 คือกลุ่มแผนที่โลก มีทั้งที่ใช้สมุดแผนที่โลกและลูกโลก มาน าเสนอแนวคิดหรือสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อ ‘โลกทางกายภาพ’ หรือ ‘ประชากรโลก’ ไม่ได้กล่าวถึงพ้ืนที่หรือกลุ่มสังคมใดเพียงกลุ่ม
เดียว เช่น ประวัติศาสตร์โลก สงครามโลก เศรษฐกิจโลก ภาวะโลกร้อน 
 

 

 

ภาพที่ 37 อ้าย เว่ยเว่ย, World Map [อินสตอลเลชั่น], ขนาด 100 x 800 x 599 ซ.ม., 2005 
ที่มา: Phaidon, The audacious artwork of Ai Weiwei, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้
จาก http://uk.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/may/11/the-audacious-
artwork-of-ai-weiwei/ 
 
 (ภาพที่  37) งาน World Map, 2005 ของ อ้าย เว่ย เว่ย  (Ai Weiwei) ศิลปินและนัก
เคลื่อนไหวชาวจีน ที่ชอบใช้งานศิลปะเป็นสื่อกลางในการวิพากษ์สังคมและความล่มสลายทาง
วัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดของเขาเอง  งาน World Map ใช้ผ้าจากอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มที่ผลิตในจีนมาวางซ้อนกันเป็นชั้นแล้วตัดออกเป็นรูปแผนที่โลก สะท้อนสังคมโลก
สมัยใหม่ที่มีต่อความต้องการอย่างมหาศาลในการซื้อหาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอันมีศูนย์กลางการ
ผลิตในประเทศจีนที่มีแรงงานการผลิตราคาถูก 
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ภาพที่ 38 โมนา ฮาทูม, Map [อินสตอลเลชั่น], 1999 
ที่มา: Casino-Luxembourg, Exhibition, เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.getty.edu/art/exhibitions/tumultuous/volt_case.html 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 39 โมนา ฮาทูม, Hotspot [อินสตอลเลชั่น], 2009 
ที่มา: A collector tribune, Tate Modern Presents the Major Exhibition of Mona Hatoum, 
เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2016, เข้าถึงได้จาก http://www.collectortribune.com/2016/05/ 
03/tate-modern%E2%80%8F-presents-major-exhibition-mona-hatoum/ 
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 (ภาพที่ 38) งาน Map, 1999 ของโมนา ฮาทูม (Mona Hatoum) ที่ใช้ลูกแก้วเรียงต่อกันบน
พ้ืนห้องใกล้หน้าต่าง ลูกแก้วท าให้แผนที่ดูเปราะบางและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหากผู้ชมเดินผ่านไปอย่าง
ไม่ระวัง สะท้อนความเป็นสังคมโลกยุคใหม่ที่อ่อนไหวต่อปัญหาต่างๆ รอบตัว และงานชื่อ Hotspot, 
2009 (ภาพที่ 39) ใช้โครงลูกโลกท าจากหลอดไฟนีออนสีแดงแสดงพ้ืนที่อันตรายทั่วโลกที่ต้องเฝ้า
ระวัง 

 

 

 

 

ภาพที่ 40 ลุยซ่า บูฟาเดชี่, Ground Plan [ภาพพิมพ์ดิจิตอล], ขนาด 330 x 899 ซ.ม., 2003 
ที่มา: Crackle&Splat, Louisa Bufardeci, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2016, เข้าถึงได้จาก  
https://crackleandsplat.com/portfolio/louisa-bufardeci/ 
 
 (ภาพที่ 40) งาน Ground Plan, 2003 ของ ลุยซ่า บูฟาเดชี่ (Louisa Bufardeci) ใช้แผนที่
โลกในฐานะที่เป็นแผนผังสถาปัตยกรรมชนิดหนึ่ง โดยผสมแผนที่เข้ากับโครงสร้างการจัดการพ้ืนที่
ภายในอาคาร แทนเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการอยู่ร่วมกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
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ภาพที่ 41 สุธี คุณาวิชยานนท์, Countries without name [อินสตอลเลชั่น], 2012 
ที่มา: Rama9 Art, The World Without Politics, เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2017, เข้าถึงได้จาก  
http://www.rama9art.org/sutee/37_world_without_politics.html 
 
 งานของสุธี คุณาวิชยานนท์ (Sutee Kunavichayanont) ชื่อ Countries without name, 
2012 (ภาพที่ 41) จากผลงานชุด The World without Politics เป็นแผนที่โลกที่ประกอบด้วยภาพ
แผนที่ประเทศต่างๆ แยกออกจากกัน พิมพ์หมึกสีด าบนกระดาษสีขาว ดูเปราะบางฉีกขาดง่าย วาง
เรียงกันเป็นแถว ไม่มีชื่อประเทศก ากับ ท าให้ยากต่อการรับรู้สถานะ ต าแหน่งที่ตั้ง ทรัพยากร รวมถึง
พรมแดนของพ้ืนที่นั้นๆ ที่เคยน ามาซึ่งการช่วงชิงอ านาจและผลประโยชน์บนพ้ืนที่ดินแดนต่างๆ ไม่รู้
จบ เป็นแผนที่ที่แสดงสังคมที่เปราะบางและภาพของโลกอุดมคติที่มีความเท่าเทียมและปราศจาก
ความเป็นศูนย์รวมอ านาจทางการเมือง 
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2.4 แผนที่แสดงพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ในความทรงจ า (Maps of Intimated Places) 
 แผนที่กลุ่มนี้สื่อถึงประสบการณ์ ความรู้สึก หรือความทรงจ าของตัวศิลปินเองที่สัมพันธ์กับ
พ้ืนที่ที่มีอยู่จริง มักแสดงนัยยะเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของศิลปินหรือคนใกล้ชิด ความรู้สึกโหย
หาถิ่นเกิด การเดินทางท่องเที่ยว มีจุดเด่นที่การเลือกใช้วัสดุที่มักเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือแม้แต่
การท างานกับร่างกายของตนเอง เป็นการใช้สื่อแผนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนรวมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก
ภายในจิตใจอันเป็นพื้นที่ในจินตนาการ มีความเป็นส่วนตัว 
 

 
 

ภาพที่ 42 เคธี่ เพรนเดอกาสต์, Lost [ภาพพิมพ์ดิจิตอล], ขนาด 85.5 x 180 ซ.ม., 1999 
ที่มา: Tate, Kathy Prendergast, เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2017, เข้าถึงได้จาก  
http://www.tate.org.uk/art/artworks/prendergast-lost-p78411 
 
 (ภาพที่ 42) งานชื่อ Lost, 1999 ของ เคธี่ เพรนเดอกาสต์ (Kathy Prendergast) ศิลปินชาว
ไอริช เพรนเดอกาสต์สนใจการใช้แผนที่เพ่ือแสดงความรู้สึกของมนุษย์ Lost เป็นแผนที่สหรัฐอเมริกา
ที่ถูกน ามาดัดแปลงด้วยการแทนชื่อภูมิประเทศทางธรรมชาติด้วยข้อความแสดงการสูญหายหรือหลง
ทาง เช่น Lost Spring, Lost Creek, Lost Man Hollow ตรงข้ามกับนิยามของแผนที่ที่สื่อถึงการ
ค้นพบหรือการรู้ต าแหน่งที่ตั้ง แผนที่ของเพรนเดอกาสต์จึงเป็นแผนที่ที่แสดงความกลัวหลงทิศทางเมื่อ
อยู่ต่างถิ่น หรือเป็นแผนที่ต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ที่สร้างขึ้นหลังวัฒนธรรมพ้ืนเมืองถูกก าจัดจนสูญ
หายไป 
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ภาพที่ 43 ทามาร่า คอสเทียนอฟสกี้, Origins [อินสตอลเลชั่น], 2000 
ที่มา: Tamara Kostianovsky, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://tamarakostianovsky.com/artwork/3967538-Origins.html 
 
 (ภาพที่ 43) งาน Origins, 2004 ของ ทามาร่า คอสเทียนอฟสกี้ (Tamara Kostianovsky) 
ศิลปินชาวอาร์เจนติน่า ที่อพยพมาสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2000 แผนที่ของคอสเทียนอฟสกี้แสดงชาติ
ก าเนิดและการระลึกถึงถิ่นฐานที่จากมา โดยใช้เส้นผมทอเป็นรูปทวีปอเมริกาใต้ แสดงการโหยหาถิ่น
เกิด ความเป็นส่วนตัว และความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมอเมริกัน  
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ภาพที่ 44  นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, City of Ghost [อินสตอลเลชั่น], 2009 
ที่มา: Daily Serving, 18th Bienale of Sydney, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dailyserving.com/2012/07/18th-biennale-of-sydney-part-i-all-our-
relations/ 
 
 (ภาพที่ 44) งาน City of Ghost, 2009 ของศิลปินชาวไทยเชื้อสายจีน นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ 
(Nipan Oranniwesna) ใช้แผนที่เมืองใหญ่ 13 เมืองทั่วโลกเรียงต่อกันเพ่ือท าเป็นโครงสร้าง แล้วโรย
แป้งฝุ่นทับลงไปเกิดเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ที่ท าจากแป้ง แป้งแทนสังคมโลกที่สวยงามและบอบบาง โดย
แป้งที่ใช้ในงานเป็นแป้งส าหรับเด็กที่มีขายเฉพาะในประเทศไทย มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และจะมี
กลิ่นรุนแรงขึ้นเมื่อยิ่งเข้าใกล้ แผนที่จากแป้งแสดงความเปราะบางและพังทลายง่าย ที่หากเข้ามาดู
ระยะใกล้ก็ต้องกลั้นหายใจ เป็นการท างานกับอัตลักษณ์สามขนาด เริ่มจากความทรงจ าของศิลปินเอง 
สู่เอกลักษณ์ระดับชาติ ที่สร้างบนแผนที่เมืองจากท่ัวโลก  
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ภาพที่ 45 ฮิโรคาสุ โคซากะ, Ruin Map [ภาพพิมพ์ไม้], ขนาด 99 x 66 ซ.ม., 2002 
ที่มา: Creative-Capital, Ruin Map, เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.creative-capital.org/projects/view/173 
 
 (ภาพที่ 45) งานของ ฮิโรคาสุ โคซากะ (Hirokasu Kosaka) โคซากะเป็นทั้งศิลปิน นักบวช
นิกายเซ็น และนักยิงธนู ในงาน Ruin Map, 2002 โคซากะได้เปิดให้ผู้ชมโดยเฉพาะผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
ที่มาอาศัยอยู่ในอเมริกาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ร่วมวาดแผนที่
ละแวกบ้านที่ตัวเองเคยอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก่อนจะจากมาอยู่ต่างแดน  
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ภาพที่ 46 กิน คา, Site 22: Mao Zedong Temple [สักสีบนร่างกาย], 2005  
ที่มา: The Morning News, The Map of the Art, เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://themorningnews.org/gallery/the-map-of-the-art 
 
 (ภาพที่ 46) งาน Site 22: Mao Zedong Temple, 2005 ของ คิน กา (Gin Ga) ศิลปินชาว
จีน สักแผนที่เส้นทางบนหลังของตัวเอง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Long March Project ในปี 
ค.ศ. 2002 โดยความร่วมมือระหว่างศิลปินจีนและนานาชาติเพ่ือส ารวจเส้นทางประวัติศาสตร์จีน 20 
เส้นทาง แผนที่เส้นทางของโครงการบนหลังของเขาคือการรวมเอาข้อมูลที่ทุกคนใช้ร่วมกันเข้ากับ
ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อประเทศจีนในอดีต 
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2.5 แผนที่แสดงสถานที่ท่ีออกแบบข้ึนเอง (Maps of Invented Places) 
 แผนที่กลุ่มนี้เป็นแผนที่ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ ที่แม้จะอ้างอิงสถานที่ตามจริงอยู่บ้างแต่มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแผนที่ตามใจศิลปิน เช่น ตั้งชื่อถนนขึ้นมาใหม่ ท าภาพปะติดสถานที่
จากหลายๆ เมืองมารวมกัน ไปจนถึงแนวคิดเชิงปรัชญาหรือบทกวีมาเสริมแนวคิด เพ่ือล้อเลียนที่มา
เชิงสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้นๆ เป็นแผนที่ที่น าเสนอภาพของดินแดนในฝัน (Utopia) ขึ้นอยู่
กับจินตนาการของศิลปิน 
 

 
 

ภาพที่ 47 สตีเฟน วอลเตอร์ส, Havering [ภาพพิมพ์อิงค์เจทบนกระดาษ], ขนาด 78.7 x 83.8 ซ.ม., 
2008 
ที่มา: TAG Fine Arts, Stephen Walters, เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tagfinearts.com/stephen-walter/havering.html 
 
 (ภาพที่ 47) งาน Havering, 2008 ของ สตีเฟน วอลเตอร์ส (Stephen Walter) ศิลปินชาว
อังกฤษ เขียนภาพประกอบลายเส้นขาวด าเป็นแผนที่เมืองฮาเวอริ่งในกรุงลอนดอน มีรายละเอียด
แสดงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต แม้แต่ต านานเร้นลับตามแต่ละย่านของเมืองลงไปด้วย  
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ภาพที่ 48 แครี่ เคสเลอร์, Here [สีน้ าและสีหมึกบนกระดาษ], ขนาด 50 x 66 ซ.ม., 2007 
ที่มา: The Drawing Center, Karey Kessler, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.drawingcenter.org/viewingprogram/portfolioc30b.html?pf=653 
 
 (ภาพที่ 48) งาน Here (some green mysterious land), 2007 ของ แครี่ เคสเลอร์ (Karey 
Kessler) ศิลปินชาวอเมริกัน สร้างงานศิลปะแผนที่ด้วยภาพวาดสีน้ าหลากสีสัน เป็นแผนที่ทีส่มมติขึ้น
เองร่วมกับการดัดแปลงชื่อสถานที่ที่ถูกแทนด้วยค าศัพท์จากแนวคิดเชิงปรัชญาและบทกวี เช่น 
Reality, Truth, Enchantment ที่สัมพันธ์กับรูปร่างของภูมิประเทศ 
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ภาพที่ 49 มาร์ค แบรดฟอร์ด, Spinning Man [สื่อผสม], ขนาด 208 x 187 ซ.ม., 2007 
ที่มา: Artbouillon, Mapping A City with Mark Bradford, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2017, เข้าถึง
ได้จาก http://www.artbouillon.com/2012/08/mapping-cities-with-mark-bradford.html 
 
 (ภาพที่ 49) งานของ มาร์ค แบรดฟอร์ด (Mark Bradford) ศิลปินชาวอเมริกัน งานชื่อ 
Spinning Man, 2007 เป็นแผนที่ที่สร้างจากการถู ฉีก ย้อม ขัดพ้ืนผิวงาน ให้มีลักษณะเป็นตารางผัง
เมืองขนาดใหญ่ ซึ่งเขามักใช้แผนที่เมืองใหญ่ในสหรัฐอย่างลอสแองเจลิสหรือแมนฮัตตัน ผลที่ได้เป็น
งานศิลปะสื่อผสมที่มีสีสันสวยงามแปลกตา มีผิวเป็นชั้นนูน และมีลักษณะแบบนามธรรม  
 
 
 



  63 

 
 

ภาพที่ 50 เกรก โคลสัน, Olidale [อินสตอลเลชั่น], ขนาด 96.5 x 156 x 5 ซ.ม., 2006 
ที่มา: Artnet, Greg Colson, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/greg-colson/oildale-a-7T0TE5XyWdXi0234ncI3sg2 
 
 เกรก โคลสัน (Greg Colson) สร้างงานแผนที่ถนนชื่อ Oildale, 2006 (ภาพที่ 50) จากวัสดุ
เก็บตก (Found object) ที่มลีักษณะเป็นแท่งยาว อย่างไม้บรรทัด ดินสอ แสดงเส้นถนนที่ทั้งแยกออก
จากกันและเชื่อมต่อกันเอง 
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2.6 แผนที่แสดงแบบแผนทางภูมิประเทศ (Maps of Cartographic Conventions) 
 เป็นแผนที่ที่ได้จากการจ าลองพ้ืนผิวโลกทั้งแบบสามมิติและสองมิติ โดยอ้างอิงข้อมูลตาม
ความเป็นจริงทางกายภาพ แล้วน ามาคัดสรร ตัดทอน คล้ายการท าแบบจ าลองภูมิประเทศ มักเกิด
จากความหลงใหลในความยิ่งใหญ่ของพ้ืนที่ทางธรรมชาติของศิลปินเอง 
 
 

 
 

ภาพที่ 51 มาเรียล นูเดคเกอร์, The Air We Breathe Is Invisible [แกะสลักบนสมุดภาพถ่าย[, 
ขนาด 12 x 35.5 x 40.6 ซ.ม., 1992-96 
ที่มา: Mariel Neudecker, The Society of Secretive Squirrels, เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2017, 
เข้าถึงได้จาก https://secretivesquirrel.wordpress.com/category/mariele-neudecker/ 
 
 (ภาพที่ 51) งานชื่อ The Air We Breathe Is Invisible, 1992-96 ของมาเรียล นูเดคเกอร์ 
(Mariele Neudecker) ศิลปินชาวเยอรมัน นูเดคเกอร์สนใจท างานที่เกี่ยวกับความสวยงามราวบทกวี
ของภูมิประเทศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่า ทะเลสาบ ที่มักถูกปกคลุมด้วยไอ
หมอก คล้ายภาพวาดของศิลปินลัทธิโรแมนติก (Romanticism) ในศตวรรษท่ี 18 ที่ใช้ความกว้างใหญ่
ของพ้ืนทีใ่นธรรมชาติแทนความงามอันสูงส่ง งาน The Air We Breathe Is Invisible 
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ภาพที่ 52 ยูกิ นากามูระ, Fictional City [อินสตอลเลชั่น], ขนาด 21.6 x 193 x 170 ซ.ม., 2005 
ที่มา: Yuki Nakamura, Fictional City, เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://yukinakamura.com/fictional-city/ 
 
 (ภาพที่ 52) งาน Fictional City, 2005 ของ ยูกิ นากามูระ (Yuki Nakamura) งานชิ้นนี้เป็น
ประติมากรรมท าจากเซรามิกเป็นรูปทรงหมู่เกาะที่ถูกแยกออกจากกัน พรมแดนทางภูมิศาสตร์ที่ถูก
แยกสะท้อนการแยกโลกภายในใจออกจากโลกภายนอก สะท้อนความรู้สึกของศิลปินที่ต้องย้ายออก
จากถ่ินฐานบ้านเกิดที่หมู่เกาะชิโคคุในประเทศญี่ปุ่นมาอยู่รัฐซีแอตเติลในสหรัฐอเมริกา 
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ภาพที่ 53 มายา ลิน, Caspian Sea [อินสตอลเลชั่น], ไม่ระบุขนาด, 2006 
ที่มา: arcspace, Maya Lin, เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.arcspace.com/exhibitions/unsorted/maya-lin-systematic-landscapes/ 
 
 (ภาพที่ 53) งาน Caspian Sea, 2006 ของมายา ลิน (Maya Lin) ลินสนใจสร้างงานด้วยวัสดุ
ที่ได้จากการผลิตทางอุตสาหกรรมมาสร้างรูปทรงเลียนแบบพ้ืนที่ขนาดใหญ่ทางธรรมชาติ แสดง
โครงสร้างแบบสามมิติสะท้อนความงามอันยิ่งใหญ่ของภูมิประเทศ Caspian Sea แสดงรูปร่างที่
แท้จริงของพ้ืนที่ทะเลด้วยพื้นที่ตรงข้ามที่ได้จากระดับชั้นความลึกของชั้นเปลือกโลก 
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ภาพที่ 54 โอลาฟัวร์ เอเลียสสัน, Cartographic Series III [โฟโตกราวัวร์], ขนาดชิ้นละ 48.9 x 48.9 
ซ.ม., 2004 
ที่มา: Artnet, Olafur Eliasson, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/olafur-eliasson/cartographic-series-i-a-
toGMDPsmwtu5c8Cw80OWpQ2 
 
 งานชื่อ Cartographic Series III, 2004 (ภาพที่ 54) ของ โอลาฟัวร์ เอเลียสสัน ใช้การพิมพ์
แกะสลักด้วยการถ่ายภาพบนโลหะ (Photogravure) ที่ได้จากหนังสือแผนที่ภูมิศาสตร์ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ บรรยากาศของแสงในธรรมชาติท าให้ภาพที่ได้มีสีสันต่างกัน เช่น ฟ้า เขียว ม่วง สะท้อน
สีสันทางธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์บนผิวโลก 
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2.7 แผนที่แสดงการค้นหาต าแหน่งที่ตั้ง (Maps of Global Positioning) 
 เป็นแผนที่ที่ท าให้ผู้อ่านสนใจมองหาต าแหน่งของตนเอง เพ่ือให้รู้ว่าตนเองอยู่ส่วนไหนของ
โลก และมีความสัมพันธ์กับสถานที่รอบข้างอย่างไร 
 
 

 
 

ภาพที่ 55 ไซมอน เอลวินส์, FM Radio, 2006 
ที่มา: Ctrl-n net, London sound survey, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ctrl-n.net/journal/ 
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ภาพที่ 56 ไซมอน เอลวินส์, Silent London (Noise mapping England) [ปั๊มนูนบนกระดาษ], 
73.6 x 49.5 ซ.ม., 2005 
ที่มา: Arkinet, Silent London, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://arkinetblog.wordpress.com/2010/04/09/silent-london-simon-elvins/ 
 
 (ภาพที่ 55) ในงาน FM Radio Map, 2006 ของไซมอน เอลวินส์ แสดงที่ตั้งสถานีวิทยุ FM 
ภายในกรุงลอนดอน แล้วเชื่อมต่อเฉพาะสถานีที่สามารถรับคลื่นได้ในพ้ืนที่นั้น มีการวาดเส้นด้วย
ดินสอที่ด้านหลังของแผนที่ซึ่งจะน ากระแสไฟฟ้าจากวิทยุไปยังหน้าแผ่นโปสเตอร์ ให้เราสามารถรับฟัง
เสียงที่ถ่ายทอดสดจากสถานที่นั้นได้ แสดงต าแหน่งทางกายภาพของสถานีวิทยุร่วมกับการน าทางผ่าน
เสียง เช่นเดียวกับ (ภาพที่ 56) งาน Silent London (Noise map of England), 2005 (ภาพขยาย
รายละเอียดจากภาพที่ 23) แสดงพื้นท่ีในกรุงลอนดอนที่มีการใช้เสียงดังแยกออกจากพ้ืนที่เงียบสงบ  
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ภาพที่ 57 ปีเตอร์ ไดคุส, You are Here [อินสตอลเลชั่น], 2005 
ที่มา: Peter Dykhuis, You are Here, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dykhuis.ca/art/personal-mapping-projects/you-are-here/you-are-here-st-
marys.php 
 
 (ภาพที่ 57) งาน You Are Here, 2005 ของปีเตอร์ ไดคุส ท าจากซองจดหมายที่แต่ละชิ้น
สามารถเรียงประกอบกันขึ้นเป็นแผนที่อ่าวฮาลิแฟกส์ ประเทศแคนาดา ไดคุสใช้ซองจดหมายที่ส่งทาง
ไปรษณีย์มาที่บ้านและที่ท างานของเขาเอง แล้วจึงวาดแผนที่ทับลงไป เสมือนเป็นแผนที่น าทางสู่
เส้นทางชีวิตประจ าวันของตนเอง 
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ภาพที่ 58 ลาร์ส อาร์เร็นนิอุส, A-Z [C-print], 2004 
ที่มา: Lars Arrhenius, A-Z, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก http://www.ctrl-
n.net/journal/archives/a-z-lars-arrhenius/ 
 
 (ภาพที่ 58) งานชื่อ A-Z, 2004 ของ ลาร์ส อาร์เร็นนิอุส (Lars Arrhenius) เป็นหนังสือแสดง
แผนที่ที่หยิบยืมการออกแบบมาจากคู่มือแผนที่ถนนของลอนดอนที่เป็นที่นิยมในวงการออกแบบ ใน 
A-Z แผนที่ถูกวางแนวแทยงมุมท าให้ต้องกลับหัวอ่านสลับไปมา มีรูปคนแทนตัวละครจ านวน 250 คน 
ทับอยู่บนแผนที่ก าลังแสดงกิจกรรมต่างๆ อยู่บนพ้ืนที่สาธารณะ มีลักษณะคล้ายแผนที่แบบเรียลไทม์ 
(Real-time) ในปัจจุบัน ที่ผู้อ่านจะพยายามมองหาต าแหน่งของตนเองเสมอ 
 
 แผนที่ในงานศิลปะท าหน้าที่ต่างจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์เพราะสามารถน าเสนอพ้ืนที่ทาง
จินตนาการที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของทั้งผู้สร้างและผู้อ่าน เป็นการท าให้สื่ อวิทยาศาสตร์เชิง
ภววิสัยสามารถใช้น าเสนอพ้ืนที่ทางความคิดและความรู้สึกแบบอัตวิสัยได้ ศิลปินร่วมสมัยที่เลือกใช้
รหัสแผนที่มาท างานต่างมีรูปแบบและวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกัน ทั้งจากกลวิธีในการใช้พ้ืนที่ว่าง
และแนวคิด ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อได้ในสื่อทุกประเภท การมองสื่อแผนที่ด้วย
สายตาแบบใหม่ของศิลปินร่วมสมัยเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับสภาพแวดล้อมรอบตัว  
 จึงอาจกล่าวได้ว่าแผนที่คือเครื่องมือทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาอัน

ด้วยกันและมนุษย์กับพ้ืนที่ ศิลปินร่วมสมัยต่างมองเห็นความคลุมเครือซับซ้อนทั้งระหว่างมนุษย์
เหล่านี้จากแง่มุมต่างๆ แล้วถ่ายทอดความคิดเห็นออกมาเป็นงานศิลปะ โดยใช้แผนที่บ่งชี้ให้ตระหนัก
หรือไกล่เกลี่ยปัญหาได้อย่างนุ่มนวล อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางธรรมชาติ ข้อมูลส่วนตัว 
ความทรงจ า รวมถึงพ้ืนที่ชนิดอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์มาท างาน ท าให้แผนที่ในงานศิลปะ
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ร่วมสมัยไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังแสดงความคิด
ภายในใจที่ต่างกันไปในแต่ละบุคคล  



  
 

บทที่ 3 
 

ประวัติและผลงานของ กีเยอโม ควีทกา 

 

 กีเยอโม ควีทกา เกิดในปี ค.ศ. 1961 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า ใช้ชีวิตและ
ท างานอยู่ที่เมืองเกิดมาจนปัจจุบัน ปู่ย่าและตายายของควีทกาเป็นชาวรัสเซียเชื้อสายยิวอพยพมาจาก
เมืองโอเดสซ่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่รัฐบาลอาร์เจนติน่าเปิดรับผู้อพยพจากยุโรปเข้ามาจ านวน
มาก แม่ของควีทกาเป็นนักจิตวิเคราะห์ พ่อเป็นนักบัญชี ทั้งสองให้การสนับสนุนเขาทางด้านศิลปะ
เป็นอย่างดี ในวัยเด็กควีทกานับเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะที่โดดเด่นเป็นพิเศษ เขาสนใจใน
จิตรกรรมและฝึกฝนเพ่ือเป็นจิตรกรตั้งแต่อายุ 9 ปี โดยพ่อและแม่ของควีทกาฝากฝังให้เข้าเรียนใน
โรงเรียนศิลปะของ อาฮิวว่า สลิโมวิซ (Ahuva Szlimowicz) จิตรกรแนวทางเซอเรียลลิสม์ที่กรุง
บัวโนสไอเรสอย่างใกล้ชิด สลิโมวิซมีส่วนผลักดันจนควีทกาได้แสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ
เพียง 13 ปี  
 แม่ของควีทกาเป็นนักจิตวิเคราะห์จึงท าให้ชีวิตในวัยเด็กของเขาคุ้นเคยกับการวาดรูป 
โดยเฉพาะการวาดเพ่ือวิเคราะห์ความฝันจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ แม่ของควีทกามี
ส านักงานในบ้านสองห้องแยกส าหรับวิเคราะห์จิตผู้ใหญ่และเด็ก ควีทกาในวัยเด็กจึงเติบโตมาพร้อม
กับการบ าบัดจิตแม้ไม่ได้มีภาวะผิดปกติทางจิตใดๆ โดยการบ าบัดส าหรับเด็กนักจิตวิเคราะห์จะให้
ผู้ป่วยวาดภาพเพ่ือวิเคราะห์ผ่านความฝัน ควีทกาเกลียดการบ าบัดมากและเพ่ือแสดงการต่อต้านจึง
ชอบขโมยอุปกรณ์วาดภาพจากที่ท างานของแม่เป็นประจ า  เขาเชื่อว่าเด็กทุกคนย่อมมีความลับในใจที่
ไม่จ าเป็นต้องให้ใครรู้ 
 การบ าบัดทางจิตเป็นสิ่งส าคัญมากในสังคมอาร์เจนติน่า ปัจจุบันอาร์เจนติน่ามีนักจิต
วิเคราะห์ต่อจ านวนประชากรสูงที่สุดในโลก อยู่ที่ราว 198 คนต่อประชากร 100,000 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 46 ต่อจ านวนประชากรทั้งหมดในบัวโนสไอเรส โดยชาวอาร์เจนติน่าส่วนใหญ่มักมองหา
รูปแบบการบ าบัดที่ลึกลงไปเพ่ือผลวิเคราะห์ทางจิตมากกว่าการบ าบัดเพียงพฤติกรรมหรือ
กระบวนการคิดของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว ในทศวรรษที่ 1960 - 1970 เป็นช่วงที่ชาวอาร์เจนติน่าเริ่ม
ตื่นตัวกับจิตวิเคราะห์กันมาก แม้แต่ผู้ที่ได้รับความเจ็บป่วยทางกายยังเลือกใช้วิธีบ าบัดทางจิตเพราะ
เชื่อว่าความเจ็บป่วยใดๆ ล้วนเกิดจากภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ การพูดคุยกับนักจิตวิเคราะห์จึง
กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญจนเป็นกิจวัตรประจ าวัน เพ่ือให้เข้าใจตนเองและสามารถรับมือกับ
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น โดยมีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ที่เป็นที่รู้จักในวงการจิตวิเคราะห์ของอาร์
เจนติน่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้บ าบัดมาจนปัจจุบัน จากการ
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เผยแพร่ของ เอ็นริเก้ ปิชอน ริเวียเย่ (Enrique Pichon-Rivière 1907-1977) นักจิตวิทยาชื่อดังชาว
สวิสที่ได้อพยพตามครอบครัวมาอยู่กรุงบัวโนสไอเรสในปี ค.ศ. 1910 เป็นผู้ริเริ่มกลุ่มจิตวิเคราะห์โดย
ใช้ทฤษฎีของฟรอยด์เป็นหลักและก่อตั้งสถาบันจิตวิทยาขึ้นในทศวรรษท่ี 1940 แม้ชาวอาร์เจนติน่าจะ
รู้จักทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นศตวรรษแต่เพ่ิงเริ่มกลายเป็นกระแสที่นิยมกันแพร่หลายช่วงหลัง
การปกครองของประธานาธิบดี ฮวน เปรอง (Juan Perón 1895-1974) ในปี ค.ศ. 1955 ที่ผู้คน
ต้องการปลดแอกตนเองจากคติแบบเดิมและเริ่มสร้างสรรค์อุดมการณ์ใหม่  จึงสนใจความรู้ต่างๆ ที่ได้
อิทธิพลจากยุโรปซึ่งเป็นที่ชื่นชอบกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีการศึกษา ต่อมาใน
ทศวรรษที่ 1970 ออสก้า มาซอตต้า (Oscar Masotta 1930-1979) นักจิตวิเคราะห์และนักวิจารณ์
ศิลปะชาวอาร์เจนติน่าได้น าแนวคิดจิตวิเคราะห์ของ ฌาร์ค ลาก็อง (Jacques Lacan 1901-1981) 
นักจิตวิเคราะห์และจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศส เข้าเผยแพร่ผ่านการบรรยาย บทความ และหนังสืออีกหลาย
เล่ม นอกจากจะนิยมบ าบัดจิตด้วยทฤษฎีวิเคราะห์ความฝันของฟรอยด์แล้ว ปัจจุบันอาร์เจนติน่ายัง
เป็นศูนย์กลางทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของลาก็องอีกด้วย29 อีกทั้งสังคมอาร์เจนติน่ายังเป็นสังคมที่ส่งเสริม
ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้เท่าเทียมกันทุกชนชั้น โดยเฉพาะความรู้จากฝรั่งเศสซึ่ง เป็นที่
สนใจกันมากที่สุด ท าให้จิตวิเคราะห์แพร่หลายอย่างรวดเร็วและถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นหนึ่งในอัต
ลักษณ์ของสังคมอาร์เจนติน่า  
 อาร์เจนติน่าเป็นประเทศที่มีชาวพ้ืนเมืองจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสเปน อิตาลี และผู้อพยพจากทั่วทวีปยุโรป ท าให้ผู้คนรู้สึกไร้รากเหง้าและ
ไม่ผูกพันธ์กับชุมชน เมือง หรือเพ่ือนบ้าน บนสังคมที่วัฒนธรรมต่างๆ เพ่ิงถูกสร้างขึ้นใหม่ ความรู้สึก
ไม่ผูกพันธ์กับบ้านเกิดท าให้ผู้คนขาดที่พ่ึง จิตวิเคราะห์จึงช่วยบรรเทาความรู้สึกโดดเดี่ยวท าให้ผู้คน
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ยิ่งไปกว่านั้นความนิยมในจิตวิเคราะห์ของชาวอาร์เจนติน่ายังเป็นเครื่องหมาย
ของอุดมการณ์การเมืองฝ่ายซ้ายเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการ น าโดยกลุ่ม Federación Argentina de 
Psiquiatras (FAP) หรือกลุ่มนักจิตวิเคราะห์ที่ต้องการหาพ้ืนที่แสดงออกทางความคิดและตีพิมพ์
ผลงานในช่วงเวลาที่ความคิดถูกปิดกั้น โดยได้น าเอาทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับทฤษฎีมาร์ก
ซิสม์ (Marxism) จนถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลทหารในสงครามสกปรก (Dirty war) เมื่อรัฐบาลคืนอ านาจ
ให้ประชาชนในปี ค.ศ. 1983 จิตวิเคราะห์จึงได้กลายเป็นเครื่องหมายของการต่อต้านเผด็จการของ
ชาวอาร์เจนติน่าหัวก้าวหน้าด้วย 
 โดยสงครามหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Folklands War) ระหว่างอาร์เจนติน่าและอังกฤษ ในปี 
ค.ศ. 1982-83 เป็นชนวนที่ท าให้อ านาจของรัฐบาลเผด็จการเริ่มสั่นคลอนจนในที่สุดก็ได้คืนอ านาจ

                                                           
29 Olivia Goldhill, "Almost Everyone in Buenos Aires Is in Therapy,"  (2016), 
https://qz.com/734450/almost-everyone-in-buenos-aires-is-in-therapy/. 
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ให้แก่ประชาชน อาร์เจนติน่าจึงเข้าสู่ช่วงฟ้ืนฟูประเทศให้ทันกับสากลโลกในทุกๆ ด้าน  รวมถึงศิลปะ 
จากการรับเอาอิทธิพลต่างๆ จากยุโรปเข้ามาในประเทศ ซึ่งในขณะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในโลกจิตรกรรมตะวันตกพอดี เชื่อกันว่าเป็นกระแสที่ท าให้งานศิลปะแนวการเมืองในอาร์เจนติน่าที่
เคยเป็นกระแสหลักอยู่ตลอดช่วงสงครามสกปรกได้รับความสนใจน้อยลงและเข้าสู่ศักราชใหม่ของ
จิตรกรรมร่วมสมัย  
 ในปี ค.ศ. 1982 ปีสุดท้ายก่อนรัฐบาลทหารจะหมดอ านาจ ได้เกิดกลุ่ม The Cafe Einstein 
ในกรุงบัวโนสไอเรส เป็นแหล่งรวมตัวของศิลปินและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลากหลายอาชีพเพ่ือแสดง
ผลงานและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดช่วงสงครามสกปรกศิลปินชาวอาร์เจนติน่า
จ านวนมากต้องหลบหนีออกนอกประเทศ หลายคนได้สร้างงานสะท้อนความโหดร้ายของเผด็จการที่
เป็นเหตุให้ผู้คนล้มตายและสูญหายจ านวนหลายหมื่นคน หลังอาร์เจนติน่าได้ประชาธิปไตยคืนในปี 
ค.ศ. 1983 กระแสจิตรกรรมรูปแบบใหม่จากตะวันตกได้ถูกแนะน าเข้าสู่วงการจิตรกรรมอาร์เจนติน่า
พอดี โดยก่อนหน้านั้นถือเป็นช่วงที่ยากล าบากส าหรับจิตรกรในวงการศิลปะตะวันตกจากกระแสการ
ต่อต้านจิตรกรรมแบบระบายสีทีแปรง (Painterly) ที่นิยมกันมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1960 รวมถึง
การเกิดขึ้นของศิลปะกลุ่มคอนเซ็ปชวลอาร์ต แลนด์อาร์ต มินิมอลลิสม์ เพอฟอร์มานซ์ โดยการ
เคลื่อนไหวของศิลปะกลุ่มใหม่เหล่านี้ท าให้จิตรกรต้องหาวิธีการแสดงออกแบบใหม่เพ่ือชุบชีวิตให้
จิตรกรรมสามารถต่อสู้กับสื่อประเภทอ่ืนต่อไปได้ แต่การกลับมาของจิตรกรรมครั้งนี้ไม่ใช่การกลับมา
ของศิลปะแบบโมเดิร์นเพราะศิลปะแบบแนวคิดหรือคอนเซ็ปชวลอาร์ตได้เข้ามาแทนที่แล้ว ท าให้
ทักษะการวาดภาพแบบเดิมถูกลดความส าคัญลง จิตรกรในขณะนั้นได้พัฒนาให้จิตรกรรมอยู่รอด
ต่อไปจนส าเร็จ ด้วยการน าศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) กลับมาใช้เพ่ือต่อต้านลัทธิมินิมอลลิสม์ 
น าโดยกลุ่มศิลปินเยอรมันที่มีชื่อเสียงจากต้นศตวรรษอย่าง จอร์จ บาเซลลิทซ์ (Georg Baselitz) แอม
เซล์ม คีเฟอร์ (Amselm Kiefer) ที่น าแนวทางเยอรมัน เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (German Expressionism) 
กลับมาใหม่ ถูกเรียกโดยกลุ่มนักวิจารณ์ว่า ‘นีโอ-เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์’ (Neo-Expressionism) ด้วยการ
เขียนภาพทิวทัศน์ คน หรือวัตถุท่ีผู้คนคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์และอากัปกิริยาต่างๆ ที่
แสดงอารมณ์ท่ีทั้งอ่อนไหวและรุนแรงต่อต้านความเยือกเย็นเหินห่างความรู้สึกมนุษย์แบบมินิมอลลิสม์
หรือคอนเซ็ปชวล ขณะเดียวกันกลุ่มจิตรกรในอิตาลีก็ได้เสนอแนวทางที่เรียกว่า ‘ทรานส์อวองการ์ด’ 
(Transavantgarde) เขียนภาพที่ใช้รูปลักษณ์เพ่ือให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย สีสันฉูดฉาด มักสื่ออารมณ์
ความรู้สึกที่จัดจ้านโดยเฉพาะอารมณ์สนุกสนานตื่นเต้น ปรับจากแนวทางของลัทธิโฟวิสท์ (Fauves) 
ในช่วงต้นศตวรรษมาใช้กับทั้งในจิตรกรรมและประติมากรรม ศิลปินผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่ ฟรานเชสโก้ 
เคลเมนเต้ (Francesco Clemente) ซานโดร เชีย (Sandro Chia) ทั้งสองแนวทางได้ถูกน าเข้าสู่
ตลาดศิลปะอเมริกาผ่านศิลปินยุโรปที่เข้ามาแสดงนิทรรศการในนิวยอร์ค โดยทรานส์อวองการ์ดได้เริ่ม
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แพร่หลายในอาร์เจนติน่าโดยนักวิจารณ์ศิลปะชาวอิตาเลียน อาคีลลี่ โบนิโต้ โอลิว่า (Achille Bonito 
Oliva) ในปี ค.ศ. 1982 
 แม้ต้องท างานท่ามกลางกระแสทรานส์อวองการ์ด แต่ควีทกากลับได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ
งานของฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon 1909-1992) ลักษณะเด่นในงานของเบคอนอยู่ที่การใช้
ภาพบุคคลแสดงความทุกข์ทรมาน โดดเดี่ยว เจ็บปวด อยู่ในห้องหรือที่พัก ด้วยรูปทรงที่ผิดปกติ มี
สัดส่วนผิดเพ้ียน ฝีแปรงหยาบ (ภาพที่ 59) และยังมีจิตรกรอีกคนหนึ่งที่ควีทกาสนใจคือ อัลเฟรโด้ 
ฮลิโต้ (Alfredo Hlito 1923-1994) จิตรกรชาวอาร์เจนติน่าที่ เคยเข้าร่วมกลุ่มศิลปะลัทธิ Arte 
Concreto Invencion ในบัวโนสไอเรส ฮลิโต้ชอบใช้เรขาคณิตซึ่งเป็นรูปร่างที่ยังไม่ถูกรบกวนจากโลก
ภายนอกมาสร้างงาน30 (ภาพท่ี 60) การผสมผสานแนวทางจากสองจิตรกรท าให้งานของควีทกาแสดง
อารมณ์ท่ีทั้งรุนแรงและอ่อนไหวของมนุษย์แบบเบคอน และมีการใช้โครงสร้างที่มั่นคงแต่ถูกจ ากัดทาง
ความรู้สึกแบบฮลิโต้ เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของควีทกาเอง 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Mariana Loayza-Lauffs, "The Art of Guillermo Kuitca" (Thesis, The University of Hong 
Kong, 1999). 4-5. 



  77 

 
 

ภาพที่ 59 ฟรานซิส เบคอน, Head III [สีน้ ามันบนผ้าใบ], ขนาด 81 x 66 ซ.ม., 1949 
ที่มา:  Wildwall, Francis Bacon, เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก  
http://www.widewalls.ch/francis-bacon-study-of-a-bull/ 
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ภาพที่ 60 อัลเฟรโด้ ฮลิโต้, Efigie [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 150 x 100 ซ.ม., 1977 
ที่มา: Estimarte, Hlito Alfredo, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.estimarte.com/?cmod=artworkshome&id=73033 
 
 ควีทกายังมีความสนใจในศาสตร์อ่ืนนอกเหนือไปจากจิตรกรรมอีกหลายแขนง ทั้งด้านดนตรี 
การละคร วรรณกรรม โดยดูเหมือนว่างานเขียนของ ฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ จะมีอิทธิพลต่อการใช้
พ้ืนที่ในงานของเขาอยู่มาก ควีทกาได้กล่าวชื่นชมบอร์เฮซว่าเปรียบเสมือนบุคคลต้นแบบทางความคิด
อันปราดเปรื่อง ความคิดของบอร์เฮซสัมผัสไปทั่วทุกที่ ทุกเวลา ค้นพบโลกทั่วทุกมุม ที่ช่วยให้ตัวเขา
รู้สึกถึงความเป็นชาวอาร์เจนติน่าที่แท้จริง “emerged as a first model of possible Argentina” 
“He was a free man in the world, his thoughts and ideas touched every place, every 
time, every subject; he searched all corners. It was through him that I became 
Argentinean.”31 โดยบอร์เฮซมักเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนถนนในบัวโนสไอเรสที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ สะท้อนความเข้าใจในตนเองผ่านพ้ืนที่เมืองที่เชื่อมต่อกับ
โลกภายนอกจนเปรียบเสมือนจักรวาลขนาดใหญ่ สร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ของอาร์เจนติน่าผ่าน
มุมมองโลกแบบสากล  

                                                           
31 Ibid. 9 



  79 

 ถึงแม้ครอบครัวของควีทกาจะไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากสงครามสกปรก แต่คนรู้จัก
คุ้นเคยที่หายสาบสูญไปจากเหตุการณ์นี้ก็ท าให้เขาสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง สงครามสกปรกส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในอาร์เจนติน่ารวมถึงการแสดงออกทางศิลปะของศิลปินขณะนั้น 
แต่ควีทกากลับไม่เน้นประเด็นทางการเมืองเหมือนศิลปินส่วนใหญ่ กลับใช้เวลาไปกับการคิดกลวิธี
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่สะท้อนความรู้สึกจากภายในอยู่นานหลายปีจนเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าประกอบ
กับความกดดันจากวิกฤติทางการเมืองที่เลวร้าย และในที่สุดก็หยุดสร้างงานแล้วไปท่องเที่ยวยุโรปในปี 
ค.ศ. 1981 โดยได้เดินทางไปเมืองวัพเพอทาล ประเทศเยอรมนีเป็นที่แรก เพ่ือเข้าชมการแสดงท่าเต้น
ของปินา บอช (Pina Bausch 1940-2009) เขาประทับใจในการออกแบบฉากที่ตกแต่งด้วยเก้าอ้ี โต๊ะ 
กระจกเงา ที่วางอยู่ห่างๆ กัน และการออกแบบท่าเต้นที่เคลื่อนไหวช้าๆ แต่สื่ออารมณ์ที่ทรงพลังและ
ชัดเจน แสดงความสะเทือนใจจากการถูกทอดทิ้ง ความโดดเดี่ยว จากงานชื่อ Café Müller (ภาพที่ 
61) เป็นอย่างมาก เมื่อครั้งที่คณะของบอชมาแสดงในบัวโนสไอเรส 1 ปีก่อนหน้านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 61 ภาพจากการแสดง Café Müller ของปินา บอช ที่ Tanztheatre เยอรมน,ี 1978 
ที่มา:  Pina Bausch, เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://prelectur.stanford.edu/lecturers/bausch/cafe_m.html 
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หลังจากการได้เข้าพูดคุยกับบอช ควีทกาจึงได้งานออกแบบฉากให้โรงละครของบอชทั้งที่
บัวโนสไอเรสและวัพเพอทาล การได้สังเกตการสร้างสรรค์ท่าเต้นของบอชอย่างใกล้ชิดท าให้ควีทกา
เห็นว่าการเคลื่อนไหวที่น้อยที่สุดนั้นสามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ทรงพลังที่สุด ทั้งซับซ้อน ลึกซึ้ง 
และตราตรึงใจ ควีทกาเล็งเห็นว่าศิลปะการแสดงนั้นไร้ข้อจ ากัดทั้งทางความคิดและแสดงออก ตรง
ข้ามกับจิตรกรรมที่การสร้างสรรค์มีขอบเขตจ ากัดสอดคล้องกับวิกฤติจิตรกรรมในยุโรปขณะนั้นพอดี 
เมื่อกลับถึงบัวโนสไอเรสควีทกาจึงได้เริ่มเขียนภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรงละครจนเป็นเนื้อหาหลักใน
งานของเขาจนถึงปลายทศวรรษที่ 1980 อีกหลายเดือนต่อมาหลังจากเข้าพูดคุยกับบอชที่วัพเพอ
ทาล ศการงานจิตรกรรมครั้งส าคัญ ชื่อนิทรรศการควีทกาได้เดินทางไปชมนิทรร  A New Spirit of 
Painting ที่ The Royal Academy of Arts ในกรุงลอนดอน เขาได้เข้าชมงานของฟรานซิส เบคอน 
ชุด Three Studies of Figures on Beds (ภาพที่ 62) ที่มีการใช้รูปเตียงและฟูกวางบริเวณด้านหน้า

ทั้งงานของเบคอนและบอชต่างก็มีอิทธิพลและช่วยสร้างความหวังความมั่นใจให้ควีทกาในของภาพ 
ช่วงเวลาที่เขาก าลังหมดแรงบันดาลใจไร้ทางออกในการสร้างงาน จนได้ค้นพบแนวทางในการ
สร้างสรรค์ท่ีเป็นแบบฉบับของเขาเอง หลังกลับจากท่องเที่ยวในยุโรปควีทกากลับมาท างานก ากับและ
ออกแบบฉากในโรงละครก่อนจึงได้กลับไปท างานจิตรกรรมอีกครั้ง32 
 

 
 
ภาพที่ 62 ฟรานซิส เบคอน, Three Studies of Figures on Beds [สีน้ ามันและดินสอสีบนผ้าใบ], 
ขนาด 198 x 147.5 ซ.ม., 1972 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 39. 
 

                                                           
32 Dreishpoon. 36. 
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พื้นที่ในงานของ กีเยอโม ควีทกา 
เมื่อควีทกากลับมาวาดรูปอีกครั้ง เขาได้เริ่มใช้แนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จน

ถูกขนานนามว่าเป็น ‘จิตรกรแห่งพื้นที’่ (Painter of Space) การพัฒนาแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ของควีทกา
แบ่งออกได้ 4 แนวทาง ระหว่างปี ค.ศ. 1982-1994 ซึ่งเป็นช่วงที่ควีทกาเริ่มพัฒนาผลงานจิตรกรรม
หลังกลับจากยุโรป โดยเริ่มที่ภาพเวทีโรงละคร ต่อด้วยแผนผังอพาร์ทเม้นท์และแผนที่ซึ่งพัฒนาขึ้นใน
เวลาไล่เลี่ยกัน ไปจนถึงผังที่นั่งโรงละครและแผนผังอาคารในพื้นที่สาธารณะ ทั้งหมดแสดงมุมมองทาง
ความรู้สึกที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันธรรมดาของมนุษย์ (Human condition) จากร่องรอยการ
ใช้งานต่างๆ ที่เรามองข้ามหรืออาจลืมไป 
 

โรงละคร (Theater) 
พบในงานของควีทกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982-86  โดยได้อิทธิพลจากการออกแบบท่าเต้นและเวที

โรงละครของบอชที่ควีทกาเกิดความประทับใจหลังชมการแสดง Café Müller ควีทกาเห็นว่าการ
สร้างสรรค์งานที่นอกเหนือไปจากกรอบความคิดของจิตรกรรมมีความน่าสนใจและเป็นแหล่งข้อมูลชั้น
ดี อีกทั้งวงการจิตรกรรมก็มีข้อจ ากัดในการแสดงออก ต่างจากการแสดงในโรงละครที่มีอิสระทาง
ความคิดและการแสดงออกอย่างไร้ขีดจ ากัด ตรงกับวิกฤติจิตรกรรมในยุโรปที่จิตรกรต้องหาทางต่อสู้
กับสื่อประเภทอ่ืนในขณะนั้นพอดี ประกอบกับการได้เข้าชมงานนิทรรศการ A New Spirit in 
Painting ในกรุงลอนดอน ที่นับเป็นนิทรรศการส าคัญในการเปิดศักราชใหม่ของวงการจิตรกรรมด้วย 
เมื่อกลับมาบัวโรสไอเรสเขาได้ท างานก ากับและออกแบบฉากโรงละครก่อนแล้วจึงเริ่มท างาน
จิตรกรรมอีกครั้งหลังจากหยุดเขียนภาพไปหลายปี  

 ผลงานกลุ่มนี้จะยกตัวอย่างจากงาน 2 ชุด ชุดแรกชื่อ Nobody Forgets Nothing, 1982 
(ภาพที่ 63) เป็นภาพเขียนสีอะคริลิกบนไม้ ประกอบด้วยรูปเตียงและรูปคน เว้นระยะห่างออกจากกัน
เหมือนลอยออกจากพ้ืน พ้ืนหลังใช้โทนสีแดง น้ าเงิน น ้าตาล ไม่แสดงรูปด้าน มีแค่ รูปร่างของเตียง
เท่านั้นที่บอกด้านและความลึกของพ้ืนที่ เตียงนอนและรูปคนที่อยู่ห่างกันแสดงความแปลกแยก
ระหว่างคนในภาพกับโลกภายนอกท่ีคนในภาพไม่รู้ว่าตนอยู่ในสถานที่ใด ในรูปถัดไป (ภาพที่ 64) เป็น
ภาพผู้หญิง 8 คนยืนหันหลังเรียงอยู่ห่างๆ กัน ท่าทางสิ้นหวังเหมือนรอคอยการประหาร ไหล่ตก ไม่มี
เท้า ทุกคนมีลักษณะคล้ายกันหมด คนไม่มีเท้าหรือห้องไม่มีด้านหมายถึงการไร้ตัวตนและการไร้ที่อยู่ 
และ (ภาพที่ 65) ผู้หญิงคนกลางในภาพก าลังถูกชายสองคนลากตัวไปกลางถนน บุคคลอื่นในภาพเดิน
หันหลัง ท่าทางสิ้นหวัง เหมือนก าลังเดินไปสู่ลานประหาร 
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ภาพที่ 63 จากงานชุด Nobody Forgets Nothing [สีอะคริลิคบนไม้], ขนาด 67.4 x 57.5 ซ.ม., 1982 
ท่ีมา: Amorearteinfo, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://amorartinfo.blogspot.com/2012/07/guillermo-kuitca-pintor-argentino-de_20.html 
 
 

 
 

ภาพที่ 64 จากงานชุด Nobody Forgets Nothing [สีอะคริลิคบนไม้], ขนาด 122 x 154 ซ.ม., 1982 
ท่ีมา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 2009), 
25. 



  83 

 
 

ภาพที่ 65 จากงานชุด Nobody Forgets Nothing [สีอะคริลิคบนไม้], ขนาด 152.4 x 120.65 ซ.ม., 
1982 
ท่ีมา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 2009), 
25. 
 
 หัวใจของงานชุด Nobody Forgets Nothing คือการต่อต้านการถูกลืม Nobody ในที่นี้จึง
หมายถึงสายตาของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลในภาพที่ก าลังสิ้นหวัง สูญเสีย โดด
เดี่ยว ถูกท าร้าย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แสดงถึงความเจ็บปวดทางใจอย่างที่สุด การไม่วาดรูปใบหน้า
ของคนลงในงานสื่อถึงใบหน้าของผู้สูญหายหรือไม่มีใครรู้จัก สอดคล้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงใน
สงครามสกปรกที่ท าให้ผู้คนถูกฆ่าและสูญหายจ านวนมาก ผสมกับการแสดงความรู้สึกเจ็บปวด 
ทรมานที่ได้อิทธิพลจากงานออกแบบท่าเต้นของบอช33 
 ชุดต่อมาคือ El Mar Dulce (1984-86) ชื่องานชุดนี้มีความหมายถึงสถานที่หนึ่งในกรุง
บัวโนสไอเรสที่เรียกกันว่าแม่น้ าสีเงิน el Rio de la Plata หรือ the River of Silver เป็นชื่อถนนที่ตั้ง
โดยชาวสเปนในปี ค.ศ. 1516 และกลายเป็นชุมชนที่ผู้อพยพมักเข้ามาเริ่มต้นใช้ชีวิตกัน โดยในสังคม
อาร์เจนติน่านั้นเป็นสังคมที่มีผู้อพยพเป็นกลุ่มหลักท าให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์
หนึ่งของประเทศ งานกลุ่มนี้ใช้พ้ืนที่แบบสามมิติทั้งหมด พ้ืนที่ในภาพแรก (ภาพที่ 66) คล้ายเวทีโรง
ละคร มีทางออกอยู่ด้านขวามือที่ดูเหมือนว่าเป็นทางตันมากกว่าทางออก โดยทางออกหมายถึงการ
เชื่อมต่อกับโลกภายนอก มุมขวาของภาพมีชายเปลือยนอนคว ่าหน้าอยู่ที่พ้ืนก าลังกอดเสาโรมัน ดูไม่

                                                           
33 Ibid. 25. 
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ออกว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ควีทกากล่าวว่าเสาโบราณในภาพสื่อถึงอารยธรรมหรือวัฒนธรรมเก่าแก่ 
ตรงกลางภาพมีรูปผู้หญิงถือไม้กระบองท าท่าคล้ายก าลังจะฟาดลงมาที่เด็กที่ก าลังหลับอยู่บนเตียง 
เหมือนในฉากฆาตกรรม ผนังด้านหลังมีภาพบันไดจากเครื่องฉายหนัง มีไฟส่องมาที่ภาพบริเวณรูป
รถเข็นเด็ก ในภาพต่อมา (ภาพที่ 67) ทางด้านขวาของภาพมีคู่รักก าลังมีเพศสัมพันธ์ ตรงกลางภาพมี
ผู้หญิงนอนหลับกอดหมอนอยู่บนพ้ืน ถัดไปด้านหลังมีผู้ชายเปลือยสามคนยืนส่องกระจก ด้านซ้ายของ
ภาพมีคนนั่งคุกเข่าเอาหัวพิงขาชายอีกคนที่นั่งบนเก้าอ้ี เป็นภาพที่แสดงความขัดแย้งของพ้ืนที่ที่ไม่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมของคนในภาพ เพราะพ้ืนที่โรงละครเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนการนอนหลับ 
เพศสัมพันธ์ การเปลือยกาย เป็นพฤติกรรมที่ท ากันในพื้นที่ส่วนตัว  
 
 

 
 

ภาพที่ 66 ภาพจากงานชุด El Mar Dulce [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ไม่ระบุขนาด, 1984 
ที่มา: Taringa, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.taringa.net/posts/arte/987904/Guillermo-Kuitca.html 
 



  85 

 
 

ภาพที่ 67 จากงานชุด El Mar Dulce [สีอะคริลิคบนกระดาษ], ขนาด 170 x 310 ซ.ม., 1984 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 108-109. 
 

 
 

ภาพที่ 68 จากงานชุด El Mar Dulce [สีอะคริลิคบนผ้าใบ[, ขนาด 180 x 280 ซ.ม., 1986 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 78. 
 

(ภาพที่ 68) เป็นภาพบันไดยาวสีแดง มีผู้คนอยู่ในท่านอนพาดตามขั้นบันได ยืนหันหลัง และ
นั่งคุกเข่าเอามือปิดหน้า มีรถเข็นเด็กก าลังตกลงมา งานทั้งสามชิ้นมีส่วนคล้ายกันที่การใช้ภาพบันได 
ใช้โทนสีแดงที่ให้ความรู้สึกอันตราย รอยหยดสีแดงดูคล้ายรอยเลือด สื่อถึงความเจ็บปวด ความตาย 
ส่วนภาพบันไดท่ีปรากฏเป็นฉากหลังมาจากภาพยนต์เรื่อง The Battleship Potemkin (1925) (ภาพ
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ที่ 69) ของผู้ก ากับชาวรัสเซีย เซอเกย์ ไอเซนสไตน์ (Sergei Eisenstein 1898-1948) สร้างจาก
เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1905 ที่รัฐบาลโซเวียตในขณะนั้นสั่งสังหารหมู่ประชาชนที่เมืองโอเดสซ่า (เป็น
ฉากที่ไอเซนสไตน์แต่งขึ้นใหม่ไม่ตรงกับเหตุการณ์จริง) ภาพการสูญเสียชีวิตของผู้คนบริเวณบันไดโอ
เดสซ่าเป็นฉากที่สลดหดหู่น่าสะเทือนใจ ปู่ย่าและตายายของควีทกาเองก็อพยพมาจากเมืองโอเดสซ่า
เช่นกัน เพ่ือหนีเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้แล้วเข้ามาอยู่ในบัวโนสไอเรสช่วงต้นศตวรรษที่ 2034 
เช่นเดียวกับผู้อพยพคนอื่นๆ ที่ก็ต้องผ่านการเริ่มต้นใช้ชีวิตในดินแดนใหม่บนถนน El Mar Dulce 
 

 
 

ภาพที่ 69 จากภาพยนตร์เรื่อง The Battleship Potemkin 
ที่มา: Center for creative media, The Battleship Potemkin, เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2017, 
เข้าถึงได้จาก http://centerforcreativemedia.com/index.php/the-art-of-montage-
battleship-potemkin/ 
 
 ภาพยนตร์เรื่อง Battleship Potemkin ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายคนได้น าไป
ดัดแปลงใช้ในสื่อหลายประเภท นอกจากควีทกาแล้ว ฟรานซิส เบคอน ก็เคยใช้ฉากนี้ไปท างานเช่นกัน 
ในงานชื่อ Study for the Nurse in the Film ‘Battleship Potemkin’ of 1957 (ภาพที่ 70) เพ่ือ
ทดลองวาดใบหน้านางพยาบาลอ้าปากกรีดร้องแสดงความหวาดกลัวและทรมานอย่างสุดขีด โดย 
Battleship Potemkin ในงานของควีทกาต่างจากของเบคอนตรงที่เบคอนหยิบเอาความน่าสะเทือน
ใจจากภาพบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ในขณะที่ควีทกาใช้ภาพวัตถุอย่างบันไดและรถเข็นเด็กมาเป็น
ตัวแทนความหวาดกลัว สูญเสีย และความตาย  

                                                           
34 Ibid. 26. 
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ภาพที่ 70 ฟรานซิส เบคอน, Study for the Nurse in the Film ‘Battleship Potemkin’ of 
1957 [สีน้ ามันบนผ้าใบ], ขนาด 198 x 142 ซ.ม., 1957 
ที่มา: Staedelmuseum, Study for the Nurse in the Film ‘Battleship, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 
2017, เข้าถึงได้จาก http://www.staedelmuseum.de/en/collection/study-nurse-film-
battleship-potemkin-1957 
 
 ในงานกลุ่มนี้พบการใช้เตียงนอนในแทบทุกภาพ เตียงนอนคือที่เกิด ที่ตาย ที่พักผ่อน เป็นที่
ของครอบครัว เตียงในงานเป็นเครื่องหมายของการถูกรัฐบาลเผด็จการฉุดกระชากออกมาจากที่นอน
ในบ้านซึ่งเป็นที่ส่วนตัวแต่กลับถูกคนภายนอกบุกรุก โมนา ฮาทูม ศิลปินชาวปาเลสไตน์ก็เคยใช้เตียง
แสดงความโหดร้ายของสงคราม (ภาพที่ 71) โดยเตียงของควีทกาต่างจากของฮาทูมตรงที่ไม่แสดง
ร่องรอยความรุนแรงทางกายภาพแต่ทิ้งไว้ซึ่งความเจ็ดปวดทางใจที่ยากจะลืม     อีกทั้งเตียงยังเป็น
พ้ืนที่ที่ใกล้ชิดความรู้สึกของมนุษย์ที่สุดและเป็นพ้ืนที่เริ่มต้นในการออกแบบพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือการอยู่
อาศัย เช่น บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คุก โรงพยาบาล 
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ภาพที่ 71 โมนา ฮาทูม, Landscape [อินสตอลเลชั่น], 2011 
ที่มา: Art map, Mona Hatoum, เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://artmap.com/alexanderandbonin/exhibition/mona-hatoum-2011 
 
 ในปี ค.ศ. 1987 ควีทกาเริ่มใช้พ้ืนที่โรงละครอย่างระมัดระวังขึ้น แล้วค่อยๆ เปลี่ยนมาใช้
พ้ืนที่กลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์ที่มีลักษณะเป็นสองมิติเพ่ือพัฒนาแนวคิดเรื่องบ้าน สมาชิกครอบครัว 
ความเป็นส่วนตัว แม้ลักษณะของพ้ืนที่ในงานจะเปลี่ยนไปแต่ยังคงสื่อถึงความรู้สึกเจ็บปวด ทรมาน 
และโดดเดี่ยวของมนุษย์ไว้ โดยงานกลุ่มแรกนี้ยังไม่ปรากฏลักษณะเฉพาะมากนัก แต่พบการ
แสดงออกทางความทรงจ าที่เลวร้ายเชื่อมโยงกับความโหดเหี้ยมของเผด็จการและภูมิหลังของ
ครอบครัวของเขา ที่ต้องอพยพหนีความรุนแรงออกจากบ้านเกิด 
 

แผนผังอพาร์ทเม้นท์ (Apartment plans) 
ความสนใจในพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรมของควีทกาเริ่มเห็นได้จากงานกลุ่มโรงละคร เริ่มที่

พ้ืนที่ว่างที่มีเพียงพ้ืนหลังกับรูปด้านของเตียงหรือพ้ืนหลังกับรูปคน เช่น ในชุด Nobody Forgets 
Nothing มาจนถึงชุด El Mar Dulce ที่เขาเริ่มใส่โครงสร้างภายในอาคารลงไปด้วย เช่น ผนัง ประตู 
หน้าต่าง บันได 

ส่วนงานกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์เริ่มในปี ค.ศ. 1987 จากความสนใจในรูปแบบแผนผังในคู่มือ
ซ่อมแซมบ้านส าหรับคนทั่วไป (Do it yourself manual) ตัวอย่างแรกจากงานชื่อ Planta Gemela 
(Twin Plan), 1987 (ภาพที่ 72) เป็นแผนผังอพาร์ทเม้นท์แบบสองมิติ แสดงให้เห็นว่าควีทกาใช้พ้ืนที่
แบบสองมิติไร้ภาพผู้คนเพ่ือท าให้งานดูเย็นชาแบบนามธรรมมากขึ้น ความสนใจงานจิตรกรรมแบบ
เรขาคณิตสองมิติของควีทกาท าให้โครงสร้างในงานของเขามีส่วนคล้ายกับงานของพีท มอนเดรียน 
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(Piet Mondrian 1872-1944) ที่ถึงแม้จะมีการใช้เรขาคณิตนามธรรมเหมือนกันแต่งานของควีทกามี
จุดประสงค์เพ่ือค้นหาวิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการน าเสนอความจริง โดยความจริงของควีทกาคืออารมณ์
ความรู้สึกของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมร่วมสมัย ขณะที่มอนเดรียนต้องการน าเสนอสัจธรรมของทุก
สิ่งที่กลมกลืนเข้าหากันอย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่ความรู้สึกของมนุษย์เพียงอย่างเดียว35 

 
 

 
 

ภาพที่ 72 กีเยอโม ควีทกา Planta gemela, Twin Plan [สีอะคริลิคบนผ้าใบ],  
ขนาด 140 x 307 ซ.ม., 1987  
ที่มา: Artnet, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก http://www.artnet. 
com/artists/guillermo-kuitca/planta-gemela-Tbo1Qzf8sKyNd3jVEOgTIw2 
 
 
 

                                                           
35 Loayza-Lauffs. 62. 
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ภาพที่ 73 กีเยอโม ควีทกา, งานชุด L’enfance du Christ [สื่อผสมบนผ้าใบ],  
ขนาด 140 x 180 ซ.ม., 1989 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 119. 
 
 การใช้แผนผังใน Planta Gemela ได้จากการใช้เส้นร่างสองมิติน าเสนอรูปผังห้องที่มองจาก
ด้านบน ส่วนใน L’enfance du Christ, 1989 (ภาพที่ 73) เริ่มมีการใช้แผนผังทั้งแบบสองและสาม
มิติมาผสมกัน การน าพ้ืนที่แบบสามมิติกับสองมิติมาใช้ร่วมกันมีความน่าสนใจ เพราะภาพสามมิติ
แสดงมุมมองที่ผู้ชมเสมือนยืนอยู่ในเหตุการณ์จริง ท าให้มีความเชื่อมโยงกับโลกแห่งความจริงที่จับต้อง
ได้ ส่วนแผนผังแบบสองมิติแสดงนามธรรมที่ เข้าถึงยาก มีไว้สื่อถึงความคิดความรู้สึกที่ อยู่
นอกเหนือไปจากที่ตาเห็น พ้ืนที่ใน L’enfance du Christ, 1989 จึงเป็นส่วนผสมระหว่างพ้ืนที่
นามธรรมและพ้ืนที่ตามความจริง 
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ภาพที่ 74 กีเยอโม ควีทกา, House with Aids [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ไม่ระบุขนาด, 1987 
ที่มา: Studyblue, Contemporary art, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2017, เข้าถึงได้จาก
https://www.studyblue.com/notes/note/n/contempoary-art-slide-quiz-
1/deck/9906399 
 
 (ภาพที่ 74) House with Aids, 1987 ถูกตั้งชื่อให้ตรงกับความต้องการในการสื่อความหมาย
อย่างตรงไปตรงมาเพ่ือสะท้อนปัญหาระดับโลกในขณะนั้น ที่ผู้คนจากทุกสังคมต่างหวาดกลัวการ
ระบาดของโรคเอดส์ที่น ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจ รายละเอียดในงานประกอบด้วย
แผนผังห้องแบบแปลนสองมิติ พ้ืนไม้ เตียง และเก้าอ้ีแบบสามมิติ และดอกคาร์เนชั่นที่หมายถึงการ
จากไปของคนในครอบครัว การสื่ออารมณ์ในงานชิ้นนี้เหมือนกับ Nobody Forgets Nothing จาก
กลุ่มโรงละครตรงที่แสดงความรู้สึกอาลัยจากการสูญเสียบุคคลที่รักเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ House 
with Aids ใช้เพียงข้าวข้องเครื่องใช้ภายในบ้าน ไม่ปรากฏรูปคน 
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ภาพที่ 75 กีเยอโม ควีทกา, House plan with tears drop [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], 201 x 160 ซ.ม., 
1989 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 118. 
 
 งาน House Plan with Tear Drops, 1989 (ภาพที่ 75) เป็นภาพหยดน ้าตากับแผนผังห้อง 
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ควีทกาเลิกวาดรูปวัตถุอย่าง เตียง เก้าอ้ี ลงในงาน เพราะเห็นว่าเป็นการยัดเยียดข้อมูล
ในการอ่านมากเกินไป แล้วใช้รูปที่แทนสัญญาณของชีวิตอย่างหยดน ้าตา หยดเลือด ที่ได้จา ก
ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ แสดงความสูญเสียโศกเศร้าของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีต่อการสูญเสีย
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นควีทกายังสนใจการใช้สัญลักษณ์อ่ืนเพ่ือสื่อถึงความเจ็บปวดทรมาน 
เช่น หนาม ในงาน Crown of Thorns, 1989 (ภาพที่ 76) ที่ใช้หนามแทนเส้นกรอบห้อง มีพ้ืนหลังสี
เทาดูไร้ชีวิตชีวา หนามแหลมเป็นสัญลักษณ์ทางคริสต์ศาสนา สื่อถึงบาป ความทุกข์ยาก อุปสรรค ควี
ทกากล่าวว่าเขาไม่มีเจตนาจะใช้รูปหนามเพ่ือสื่อถึงศาสนาแต่อย่างใดแต่เป็นการเลือกใช้ตาม
ความชอบในรูปทรงของมันเท่านั้น  ซึ่งต่อมาเขาได้เขียนภาพอีกหลายชิ้นที่มีเพียงเส้นหนามขดไปมา
เหมือนภาพเขียนเล่น เช่นงาน Corona de espinas, 1995 (ภาพที่ 77) นอกจากหนามยังมีการใช้รูป
กระดูก ในงาน Bone Built for Eternity, 1990 (ภาพที่ 78) ที่สื่อถึงความตายหรือพิธีศพ 
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ภาพที่ 76 กีเยอโม ควีทกา, Crown of Thorns [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 94 x 70 ซ.ม.,  
1989 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 55. 
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ภาพที่ 77 กีเยอโม ควีทกา, Corona de espinas [สื่อผสมบนผ้าใบ[, ขนาด 183.5 x 282.6 ซ.ม., 
1995 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 143. 
 
 
 
 
 
 



  95 

 
 

ภาพที่ 78 กีเยอโม ควีทกา, Bone Built for Eternity, [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 160 x 140  
ซ.ม., 1990 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 82. 
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ภาพที่ 79 กีเยอโม ควีทกา, Coming Home [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 198 x 188 ซ.ม., 1992 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 29. 
 
 ในงาน Coming Home, 1989 (ภาพที่ 79) ควีทกาพบวิธีใช้ผังอพาร์ทเม้นท์อีกแบบ โดยใช้ลู่
สนามบินผสมกับผังห้อง มีการใช้จุดสีน้ าเงินแทนแสงไฟที่ลู่สนามบิน ส่วนผังห้องมีการแบ่งสัดส่วน
ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครัว และมีเก้าอ้ีวางกระจายกัน 4 ตัว พ้ืนหลังสีเทาอมน้ าเงินเข้มเหมือนเวลา
กลางคืน งาน Coming Home จึงให้ความรู้สึกเหมือนถูกต้อนรับกลับบ้านหลังการเดินทางไกล เป็น
การน าเสนอพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะเหมือนที่เคยใช้กับงานชุด El Mar Dulce ในกลุ่มโรง
ละคร โดย Coming Home แทนด้วยพื้นที่สองแบบ ได้แก่ ลู่สนามบินและแผนผังอพาร์ทเม้นท3์6  
 งานกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์สื่อถึงสังคมมนุษย์สมัยใหม่ในเมืองใหญ่ ที่มีห้องพักแยกพวกเขา
ออกจากพ้ืนที่ภายนอก ขาดการติดต่อเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืน ทิ้งร่องรอยของความรู้สึกโดดเดี่ยว ถูก
กักขัง ว่างเปล่า โศกเศร้า สูญเสีย ซึ่งเป็นการสื่อความรู้สึกที่ควีทกาหยิบยืมมาจากงานกลุ่มเวทีโรง
ละคร โดยในกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์เขาได้พัฒนารูปแบบของพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของโลก
ส่วนตัวและโลกส่วนรวมมากขึ้น สะท้อนความเป็นสังคมเมือง และท าให้เกิดเป็นผลงานแผนที่ในกลุ่ ม
ถัดไป เป็นพื้นที่กลุ่มตรงข้ามทีส่ะท้อนความเป็นส่วนรวมและการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก 

                                                           
36 Dreishpoon. 28. 
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แผนที่ (Maps) 
ควีทกาสร้างงานกลุ่มแผนที่ขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์ แผนที่ท าให้ควีทกา

สามารถย้ายออกจากแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ส่วนตัวอย่างอพาร์ทเม้นท์ที่เป็นพ้ืนที่ปิด แสดงการตัดขาดกับ
โลกภายนอก ออกมาสู่พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถแสดงภาพของโลกภายนอกท่ีไร้ขอบเขตและเป็นพ้ืนที่
ของคนในทุกสังคมจากทุกมุมโลกได้ แผนที่คือพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดเล็กซ้อนลง
มาอีกหลายชั้นเป็นจ านวนมหาศาล ท าให้เห็นว่ามนุษย์กลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสังคมเมืองหรือ
ประเทศที่ต่างคนก็เข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือประโยชน์ใช้สอยทางสาธารณูปโภค เผชิญ
ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน สะท้อนความเป็นสมาชิกของสังคม โดยในงานกลุ่มแผนที่ชิ้นแรกๆ ควีทกายังคง
สื่อภาพความรู้สึกเจ็บปวด ความสูญหาย และความตาย แบบที่เคยใช้กับพ้ืนที่สองกลุ่มก่อนหน้าเอาไว้ 
และเห็นว่าแผนที่เทียบได้กับร่างกายของมนุษย์ที่ประกอบด้วยเส้นเลือดที่เชื่อมเข้าหากัน  

ควีทกาพูดถึงงานกลุ่มแผนที่ว่า เขามองหาแผนที่ที่ท าให้หลงทางไม่ใช่ไว้น าทาง “I got the 
idea that I was looking at the map to get lost, not to get oriented”37 เขาเริ่มสนใจแผนที่
ขณะท่องเที่ยวในปราก และได้ซื้อแผนที่ส าหรับนักท่องเที่ยวที่พบได้ทั่วไปมาใช้เป็นคู่มือการเดินทาง 
ประกอบด้วยเส้นถนน ชื่อถนน และสถานที่ส าคัญต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าตนอยู่ส่วนใดของเมือง 
ในงานชื่อ Las Manos Rojas, 1986 (ภาพที่ 80) ชื่องานเป็นภาษาสเปนแปลว่า มือสีแดง แสดงแผน
ที่เมืองฮัมบูร์ก มีรูปอาคารแบบสามมิติตั้งอยู่ตามจุดส าคัญและมีเงาของอาคารสะท้อนลงบนพ้ืน 
ด้านล่างของงานมีภาพต้นไม้ใหญ่สีด าดูเหี่ยวแห้ง มีเงาทอดยาวลงมา และ ในงานชื่อ Hamburg, 
1987 (ภาพที่ 81) งานแผนที่ชิ้นนี้ไม่มีรูปอาคารสามมิติแบบ Las Manos Rojas โดยควีทกาเปลี่ยน
จากภาพอาคารเป็นชื่อสถานที่ตัวพิมพ์ใหญ่ มีชื่อถนนเขียนด้วยตัวอักษรขนาดเล็กกว่า ในงานนี้มีเก้าอ้ี
เล็กๆ สองตัวเป็นตัวแทนการมีอยู่ของมนุษย์ ตัวหนึ่งตั้งอยู่ อีกตัวล้มลงมา และมีทะเลสาบอยู่ที่
ด้านบนของภาพ มีคนยืนหันหลังอยู่ในน ้า แสดงความสิ้นหวัง ถูกทอดทิ้ง และรู้สึกแปลกแยกจาก
สังคมภายนอก งานสองชิ้นนี้เป็นหนึ่งในงานเพียงไม่กี่ชิ้นในกลุ่มแผนที่ที่ควีทกาใส่รูปคนหรือวัตถุแบบ
สามมิติลงไป 
 

                                                           
37 Julie L. Belcove, "Guillermo Kuitca,"  (2009), 
https://www.wmagazine.com/story/guillermo-kuitca. 
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ภาพที่ 80 กีเยอโม ควีทกา, Las Manos Rojas [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 140 x 160 ซ.ม., 1986 
ที่มา: Artnet, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/guillermo-kuitca/las-manos-rojas-
TLfFK3LmKFUPlBfNFkXqEg2 
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ภาพที่ 81 กีเยอโม ควีทกา, Hamburg [สีน้ ามันบนผ้าใบ], ขนาด 144.8 x 157 ซ.ม., 1987 
ที่มา: Artnet, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/guillermo-kuitca/hamburg-gSXlSEUOAgAOYI93CxDMMg2 
 
 ควีทกาชอบสะสมแผนที่โดยเฉพาะแผนที่ประเทศในทวีปยุโรป ทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะแวะ
ซื้อแผนที่ของแรนด์ แมคเนลลี่ (Rand Mcnally) (ร้านขายแผนที่เพ่ือการคมนาคมส าหรับบุคคลทั่วไป) 
จากร้านแผนที่ในนิวยอร์คมาเก็บไว้เป็นจ านวนมาก เหตุเพราะหาซื้อได้ง่าย ประกอบด้วยชื่อเมืองชื่อ
ถนนที่คนทั่วโลกต่างคุ้นเคยจึงท าความเข้าใจได้ไม่ยาก สัญญะที่ควีทกาสนใจที่สุดคือชื่อเมืองต่างๆ บน
แผนที่ ด้วยเหตุที่แผนที่ทุกชิ้นมีโครงสร้างที่ดูคล้ายกันหมด สิ่งเดียวที่จะบอกความแตกต่างของแผนที่
แต่ละชิ้นได้คือ ‘ชื่อ’ ก่อนลงมือท างานเขาจะเลือกชื่อก่อนเป็นกระบวนการแรกโดยเฉพาะชื่อที่มีที่มา
จากศาสนาคริสต์ทั้ งภาษาอังกฤษและสเปนที่มีการใช้ซ ้ ากันในหลายพ้ืนที่ด้วยอิทธิพลทาง
ประวัติศาสตร์และศาสนา เขาเชื่อว่าชื่อสถานที่หรือชื่อถนนต่างๆ บนแผนที่สามารถบอกที่มาหรือ
ความรู้สึกทุกอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่นั้นๆ ได้ดีที่สุด และมักหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อเมืองขนาดใหญ่อย่าง
นิวยอร์ค ปารีส หรือบัวโนสไอเรส38 เขากล่าวว่าชื่อสถานที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ของมนุษย์ มีความ
เกี่ยวข้องกับที่มาทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าเขาจะตั้งใจใช้ชื่อสถานที่สื่อเรื่องราวของพ้ืนที่นั้นๆ หรือไม่ 
การจะท าความเข้าใจกับงานแผนที่ของควีทกาจึงต้องพิจารณาจากชื่อสถานที่ก่อนเป็นอันดับแรก 
 

                                                           
38 Dreishpoon. 79. 
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ภาพที่ 82 กีเยอโม ควีทกา, Untitled [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 193 x 297 ซ.ม., 1990 
ที่มา: Sperone Westwater, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.speronewestwater.com/artists/guillermo-kuitca 
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ภาพที่ 83 กีเยอโม ควีทกา, Amsterdam Boogie-Boogie [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 137.9 x 
143 ซ.ม., 1987 
ที่มา: Artnet, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/guillermo-kuitca/amsterdam-boogie-boogie-
fd1Qvx0Qe1Z4VmfkWVGFww2 
 
 การตั้งชื่อผลงานกลุ่มแผนที่ในช่วงแรกควีทกาตั้งให้สัมพันธ์กับชื่อเมืองในงาน แต่ต่อมาก็หยุด
ใช้แล้วตั้งชื่อว่า Untitled หรือ ไม่มีชื่อ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกจ ากัดขอบเขตทางความคิดและการ
ตีความ งาน Untitled, 1990 (ภาพที่ 82) ประกอบไปด้วยเมืองในประเทศอังกฤษจ านวน 24 เมือง 
วางเรียงกันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส 24 กรอบ ใช้สีขาวด า การแยกแผนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมท าให้
การอ่านแผนที่ไม่ปะติดปะต่อ ข้อมูลที่ถูกตัดออกเป็นช่วงๆ ดูคล้ายแผนที่ท่องเที่ยวที่ถูกพับเป็นทบ 
ยากต่อการท าความเข้าใจ จึงท าให้แผนที่มีลักษณะแบบภาพนามธรรม ดังที่กล่าวไว้ในกลุ่มแผนผัง 
อพาร์ทเม้นท์ว่าความสนใจในพ้ืนที่แบบนามธรรมของควีทกามีที่มาจากความสนใจในงานจิตรกรรม
เรขาคณิต ดังในงาน Amsterdam Boogie-Boogie, 1987 (ภาพที่ 83) ก็ถูกตั้งชื่อเลียนแบบงาน
จิตรกรรมชื่อดังของมอนเดรียนที่ชื่อ Broadway Woogie-Boogie, 194339 โดยในงานชิ้นนี้ควีทกา
วาดแผนที่กรุงอัมสเตอร์ดัมกับรูปทรงสี่เหลี่ยมกระจายไปทั่วภาพเหมือนลอยอยู่ในอากาศ ส่วนพื้นหลัง
มีลักษณะเป็นห้อง ประกอบด้วยผนังและเพดาน (ภาพที่ 84) ต่อมาในงานชื่อ Odessa, 1987 ที่พบ

                                                           
39 Loayza-Lauffs. 102. 
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การหยิบยืมภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Battleship Potemkin ของไอเซนสไตน์มาใช้อีกครั้ง โดยครั้งนี้
เขาใช้ภาพแผนที่ถนนที่วิ่งสู่เมืองโอเดสซ่าวาดทับลงไปบนภาพบันได 
 
 

 
 

ภาพที่ 84 กีเยอโม ควีทกา, Odessa [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 180 x 100 ซ.ม., 1988 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 100. 
 
 ควีทกาได้น าเอารูปหนามที่เคยใช้ในงานกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์จากงาน Crown of 
Thorns มาใช้ในกลุ่มแผนที่ด้วย ชื่องานว่า Town of Thorns, 1990 (ภาพที่ 85) ใช้เส้นหนามแทน
เส้นตารางกริดผังเมือง นอกจากหนามยังมีรูปเข็มฉีดยา เช่น ในงาน MAINLINE GRID, 1991 (ภาพที่ 
86) สื่อความรู้สึกเจ็บปวด อันตราย แทนด้วยวัตถุแหลมคม หรือการใช้ชิ้นส่วนของร่างกาย เช่น 
กระดูก ในงาน Marienplatz, 1991 (ภาพที่ 87)  
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ภาพที่ 85 กีเยอโม ควีทกา, Town of Thorns [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 197.4 x 203.2 ซ.ม., 
1990 
ที่มา: DesignBoom, The map as art, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก
http://www.designboom.com/art/the-map-as-art/ 
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ภาพที่ 86 กีเยอโม ควีทกา, MAINLINE GRID [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 198.1 x 198.1 ซ.ม., 
1991 
ที่มา: Mutualart, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก
https://www.mutualart.com/Artwork/MAINLINE-GRID/4CCD718286EAB120 
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ภาพที่ 87 กีเยอโม ควีทกา, Marienplatz [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 204.5 x 283 ซ.ม.,  
1991 
ที่มา: Artnet, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/guillermo-kuitca/marien-platz-1j-FxsBiPtzTp447PMLK-
w2 
 
 ควีทกาพบว่าแผนที่เป็นวัตถุดิบชั้นดีเพราะเป็นสื่อที่ผู้คนคุ้นเคย เชื่อกันว่าบรรจุข้อมูลตาม
จริง และใช้ร่วมกันได้ทุกคน นับเป็นการท้าทายความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะจากสื่อแบบ
ภววิสัย ที่ทุกคนเชื่อว่าข้อมูลที่ใช้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มาท าการดัดแปลงเพ่ือสร้าง
สถานที่ตั้งแบบใหม่ ให้ผู้ชมได้ค้นหาการสื่อความหมายที่เกินออกไปจากพ้ืนที่ทางกายภาพ เกิดพ้ืนที่
แบบอัตวิสัย การดัดแปลงบิดเบือนองค์ประกอบดังกล่าว เช่น การซ ้าชื่อสถานที่วนซ้ าไปทั่วงาน ใน 
San Juan de la Cruz, 1991 (ภาพที่ 88) ท าให้ผู้ชมรู้สึกหลงทิศทางสับสนกับพ้ืนที่ที่ก าลังดูอยู่  
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ภาพที่ 88 กีเยอโม ควีทกา, San Juan de la Cruz [สื่อผสมบนฟูก], ขนาด 203.2 x 203.2 x 10.2 
ซ.ม., 1992  
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 26. 
 
 ตัวอย่างสุดท้าย People on Fire, 1993 (ภาพที่ 89) มีความแตกต่างจากงานแผนที่ชิ้นอ่ืน 
ตรงที่ใช้แผนผังชื่อ (Family tree) วางอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม บางช่องเว้นว่างไว้ พ้ืนหลังเป็นสีเหลืองดู
คล้ายสิ่งแปลกปลอม ส่วนชื่อที่หายไปหมายถึงบุคคลที่หายสาบสูญ ขวามือของภาพมีรอยฝีแปรงสีด า
สนิทเลอะเปื้อนเข้ามาในกรอบชื่อ ท าให้รายการชื่อค่อยๆ มืดจมลงเหมือนถูกลืมไป  
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ภาพที่ 89 กีเยอโม ควีทกา, People on Fire [สีน้ ามันบนผา้ใบ], ขนาด 123 x 195 ซ.ม.,  
1993 
ที่มา: Baumbang, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก 
https://www.boumbang.com/guillermo-kuitca/ 
 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ควีทกาได้หยุดแสดงงานในบัวโนสไอเรสและไม่ออกนอกประเทศตัวเอง
เป็นเวลา 16 ปี ขณะที่งานของเขาได้แสดงไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก เขากล่าวว่าเขาต้องการใช้การ
ติดอยู่ในบ้านเกิดมาน าเสนอเรื่องการถูกขับไล่ การมีตัวตน หรือการหายไปจากที่อยู่ของเขาเอง 
“I wanted to play with the idea of exile.” “For many years I explored how to be 
present and absent in my own place at the same time.” ดังที่ธีโอดอร์ อะดอร์โน (Theodor 
W. Adorno 1903-1969) นักปรัชญาชาวเยอรมันได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการถูกขับไล่หรือเนรเทศว่า
คือการที่บ้านของเราหายไป และจะไม่แสดงงานที่มีชื่อหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองหรือประเทศท่ีไปแสดง 
สื่อถึงพ้ืนที่ตรงข้ามระหว่างสถานที่แสดงงานและพ้ืนที่ในงานที่อยู่ห่างออกไป นอกจากนั้นควีทกายัง
ปฏิเสธความเป็นศิลปินอาร์เจนติน่าหรือละตินอเมริกาเพราะอยากให้ผู้ชมเห็นมุมมองที่เป็นสากลไร้
ข้อจ ากัดในงานของเขา  
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พื้นที่สาธารณะ (Public Spaces) 
การพัฒนาผลงานตั้งแต่ชุดฉากเวทีโรงละครมาจนถึงแผนที่นั้น จะเห็นการใช้พ้ืนที่ที่เริ่มจาก

พ้ืนที่ภายในสู่พื้นที่ภายนอกอย่างช้าๆ และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยพื้นที่ในกลุ่มพ้ืนที่สาธารณะมีความ
แตกต่างจากพ้ืนที่ในกลุ่มก่อนหน้าทั้งหมดเพราะเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงผู้คนหนึ่งกลุ่มในสถานที่หนึ่งที่มา
อยู่รวมกันเพ่ือท ากิจกรรมเดียวกัน ถูกควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ด้วยพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร ดังนั้น
การใช้แผนผังอาคารสาธารณะในกลุ่มนี้จึงสื่อความหมายถึงการมีกฏเกณฑ์ (Order) ที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพ่ือควบคุมมนุษย์ด้วยกันเอง และเป็นกฏเกณฑ์ท่ีคนในสังคมต้องมีร่วมกัน  
 ภาพกิจกรรมของผู้คนถูกแทนด้วยร่องรอยการใช้งานบนพ้ืนที่ และขนาดของอาคารถูกแทน
ด้วยจ านวนห้อง ต าแหน่งที่นอนหรือที่นั่ง เพ่ือให้รู้บทบาทที่แท้จริงของสถานที่ เช่น ผังที่นั่งในโรง
ละคร จ านวนห้องขังในคุก จ านวนเตียงในโรงพยาบาล ที่ว่างเหล่านี้มีไว้ให้ผู้ชมได้ตีความอย่ างอิสระ
ด้วยตัวเอง ควีทกาได้แสดงความสนใจการออกแบบแผนผังอาคารจาก Ernst’s Neufert Manual 
(คู่มือสัดส่วนต่างๆ ส าหรับนักออกแบบและสถาปนิก) ใช้ในการออกแบบพ้ืนที่ที่ถือเป็นตัวแทนของ
โลกแห่งความจริง40 
 

                                                           
40 Dreishpoon. 78. 
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ภาพที่ 90 กีเยอโม ควีทกา, The Tablada Suite V ]สีอะคริลิคและดินสอบนผ้าใบ[, ขนาด 181 x 
126 ซ.ม., 1992 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 130. 
 
 ในปี ค.ศ. 1991-1993 ควีทกาได้ท างานชุด The Tablada Suite V (ภาพที่ 90) งานกลุ่มนี้มี
โครงสร้างที่ท าให้นึกถึงอาคารในยุคต้นศตวรรษที่ 20 แนวฟังชั่นนัลลิสม์ (Functionalism) ที่มี
ลักษณะเป็นแผนผังพ้ืนที่ภายในอาคารที่มีขนาดใหญ่ ไม่ซับซ้อน และมีผู้คนเข้าใช้พ้ืนที่จ านวนมาก 
เช่น โรงพยาบาล คุก ห้องสมุด โรงละคร la Tablada เป็นชื่อเขตในชานเมืองบัวโนสไอเรส และเป็น
ที่ตั้งสุสานใหญ่ของชาวยิว ควีทกาได้พบแนวคิดนี้ขณะไปเยี่ยมหลุมศพของบรรพบุรุษและได้รับแผนที่
ที่แจกส าหรับผู้เข้าเยี่ยมชมสุสาน เขาเห็นว่าแผนที่ที่ได้มามีความคล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ที่เขา
ท าอยู่พอดี จึงน ามาพัฒนาเป็นงานชุดนี้ โดยในงาน The Tablada Suite ควีทกาเลือกใช้โทนสีซีด
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อ่อน เพ่ือให้ความรู้สึกนุ่มนวลเสมอกันทั้งภาพ มีลายเส้นสีเทาด าเรียวเล็กวาดเป็นแผนผังที่ดูเหมือน
เป็นตารางถี่ๆ  
 เขายังได้แนวคิดในการท างานชุดนี้ขณะเข้าชมละครที่ โคเวนท์ การ์เด้น (Covent Garden) 
กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญต่องานกลุ่มพ้ืนที่สาธารณะของเขาทั้งหมด
หลังจากปี ค.ศ. 1994 เป็นต้นมา ควีทกาได้แนวคิดนี้จากบัตรเข้าชมละครที่มีการน าเสนอผังที่นั่งที่
ต่างจากโรงละครที่เขาเคยเห็น ผังในบัตรนี้แสดงมุมมองจากด้านหน้าของนักแสดงบนเวทีแทนที่จะ
เป็นมุมมองของผู้ชมที่หันเข้าหานักแสดงหรือมุมมองจากด้านบนเหมือนโรงละครอ่ืน เขาเห็นว่าการ
น าเสนอพ้ืนที่แบบนี้คือการสลับสถานะของผู้ชมกับผู้แสดงที่เคยถูกก าหนดบทบาทไว้แต่แรกเริ่ม
ออกแบบพื้นที่ อีกท้ังการใช้รหัสสีที่นั่งตามราคาค่าบัตรก็มีนัยยะทางโครงสร้างสังคมบนพ้ืนที่โรงละคร
ที่มีล าดับชนชั้นวรรณะเป็นตัวก าหนด41 การใช้สีก าหนดบทบาทของผู้เข้าใช้พ้ืนที่ลักษณะนี้มีผลต่อ
งานชุดพ้ืนที่สาธารณะของเขาทั้งหมด ตัวอย่างในงาน Untitled, 1995 (ภาพที่ 91) และตัวอย่างจาก
งานชุด Neufert Suite (Devotional benches, Confessional Booths, Mercy seats and Altars), 
2002 (ภาพที่ 92) แสดงความสนใจเรื่องระยะห่างระหว่างวัตถุต่างๆ ในอาคารที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้งานและการล าดับความส าคัญของบุคคลที่เข้าใช้พ้ืนที่ โดยในงานตัวอย่างจากภาพที่ 92 แสดง
แผนผังโบสถ์ ที่ประกอบด้วยม้านั่งยาว ห้องสารภาพบาป แท่นบูชาและที่นั่งเพ่ือคุกเข่าขอพร  
 อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่สาธารณะในงานของควีทกาถูกสร้างขึ้นเพ่ือต่อต้านความเป็นส่วนตัว 
เพราะเป็นสถานที่ที่เราควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ได้ โดยกฏเกณฑ์ของสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่จะเป็น
ผู้ควบคุมพฤติกรรมเราเอง 
 
 
 

                                                           
41 Ibid. 78. 
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ภาพที่ 91 กีเยอโม ควีทกา, Untitled [สื่อผสมบนผ้าใบ], ขนาด 91.4 x 162.6 ซ.ม., 1995 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 144. 
 

 
 

ภาพที่ 92 กีเยอโม ควีทกา, Neufert Suite (Devotional benches, confessional booths, 
mercy seats and altars) [สีน้ ามันและดินสอสีบนผ้าลินิน], ขนาด 195.6 x 195.6 ซ.ม., 2002 
ที่มา: University of South Florida, Guillermo Kuitca, Neufert Suite, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 
2017, เข้าถึงได้จาก http://www.graphicstudio.usf.edu/GS/artists/kuitca_guillermo/ 
kuitca.html 
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 แม้ว่าในช่วงแห่งการค้นหาแนวทางของตัวเอง จิตรกรรมแนวทางนีโอ-เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์จะ
ก าลังเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อศิลปินในช่วงนั้นอย่างแพร่หลาย แต่ควีทกากลับต้องการค้นหาแรง

ที่อยู่นอกกรอบความคิดแบบจิตรกรรมบันดาลใจต่างๆ  จนได้พบกับการสร้างสรรค์งานโรงละครและ
การออกแบบท่าเต้นของปินา บอช ท าให้พื้นที่โรงละครกลายเป็นรากฐานของแนวคิดและรูปแบบงาน
ของควีทกาในช่วงแรกเริ่ม อีกหลายปีต่อมา แผนผัง โมเดล และแผนที่ ก็ได้กลายเป็นสื่อส าคัญในการ
พัฒนาผลงานแทนที่พ้ืนที่โรงละครที่ถูกใช้ซ ้าจนเขาเห็นว่าไม่สามารถสร้างความหมายใหม่ได้อีกต่อไป 
แม้การใช้พ้ืนที่จะถูกเปลี่ยนไปแต่ควีทกาไม่ละทิ้งการสื่อความรู้สึกจากด้านมืดของจิตใจมนุษย์ที่
เจ็บปวด โดดเดี่ยว ห่างเหินจากกัน เพ่ือแสดงเส้นกั้นระหว่างความเป็นส่วนตัวหรือโลกในจินตนาการ
ออกจากพ้ืนที่สาธารณะหรือโลกภายนอก ที่ได้เริ่มเอาไว้ในงานพ้ืนที่กลุ่มโรงละครมาสู่พื้นที่แบบอ่ืนที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นและใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพ้ืนที่ได้หลายรูปแบบขึ้น ได้แก่ แผนผัง  
อพาร์ทเม้นท์ท่ีใช้แสดงการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกของผู้คนในเมืองใหญ่ แผนที่แสดงพื้นที่ตรงข้าม
กับแผนผังอพาร์ทเท้นท์ เป็นพ้ืนที่เปิดขนาดใหญ่ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับโลกภายนอก 
และพ้ืนที่อาคารสาธารณะที่แทนพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือควบคุมมนุษย์
ด้วยกันเอง เขากล่าวถึงพัฒนาการในงานพ้ืนที่ของเขาว่า ได้รวมเอาพ้ืนที่หลายขนาดเริ่มตั้งแต่เตียง
นอนไปสู่พ้ืนที่ในบ้าน มาเป็นบ้านที่มองจากด้านบน สู่แผนผังบ้าน ต่อด้วยแผนผังอพาร์ทเม้นท์บน
ถนนในฮัมบูร์ก มาเป็นถนนในฮัมบูร์ก แล้วจบที่เมืองฮัมบูร์กในเยอรมนี “..it starts with bed, then 
you see part of a house, then, the house from above, then the house in a geometric 
plan, then the apartment house on a street in Hamburg then that the Hamburg street 
within the city of Hamburg then Hamburg in Germany.”42 โดยทั้งหมดควีทกาใช้เวลาถึง 15 
ปี เพ่ือพัฒนางานจากชุดโรงละครมาเป็นผังอพาร์ทเม้นท์ แผนที่ และพ้ืนที่สาธารณะ ท าให้งานของ 
ควีทกาสามารถเชื่อมโยงความคิดความรู้สึกระหว่างมนุษย์กับพ้ืนที่ทั้งที่เป็นส่วนตัวและที่เป็นสากล
ของผู้คนจากทุกมุมโลกได้ 
  
 
 
 
  

                                                           
42 Loayza-Lauffs. 96. 
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การแบ่งกลุ่มแผนที่เพื่อท าการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกงานแผนที่จ านวน 14 ชิ้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม พิจารณาจากลักษณะ

ทางกายภาพของแผนที่ ได้แก่  
  

แผนที่เมือง (City map)  
 เป็นแผนที่ที่ประกอบด้วยชื่อสถานที่ และเส้นตารางกริดที่ใช้แบ่งพ้ืนที่ถนนออกจากพ้ืนที่อยู่
อาศัยรอบข้าง สามารถแสดงรายละเอียดพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองได้ อย่างเช่น สะพาน 
จัตุรัส สวนสาธารณะ 
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 1. Town of Thorns, 1990 (ภาพที่ 93) 
 ตัดขอบแผนที่ประกอบด้วยเส้นถนนเป็นเส้นหนามสีขาวเป็นเส้นคู่ มีการ ช่วงปลายหนามให้มี
รายละเอียดแบบสามมิติเหมือนจริง อยู่บนพ้ืนหลังสีน ้าตาลออกด า ฝีแปรงค่อนข้างเรียบเสมอกัน 
ขนาดงานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชื่อถนนและชื่อสถานที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่เขียนด้วยลายมือทั้งหมด เช่น 
Queen street, George Street, Princes Street, York place, Cowgate ผังเมืองประกอบด้วยเส้น
ถนน วงเวียน และสะพาน  
 

 
 
ภาพที่ 93 กีเยอโม ควีทกา, Town of Thorns [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 197.4 x 203.2 ซ.ม., 
1991 
ที่มา: DesignBoom, The map as art, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก
http://www.designboom.com/art/the-map-as-art/ 
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 2. Idea de una pasión, 1991 (ภาพที่ 94) 
 ผังเมืองแสดงเส้นถนนด้วยรูปหนามแหลมสีด าบนพื้นหลังสี เนื้อออกซีด ฝีแปรงเรียบเสมอกัน 
เส้นถนนในงานชิ้นนี้ต่างจาก Town of Thorns ตรงท่ีเป็นเส้นเด่ียวหนึ่งเส้น มีชื่อเมืองหรือสถานท่ีเขียน
ด้วยลายมือด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และตัวน าตัวตาม เช่น MAGDALENA, VISTA, Nonoalco Tlatelolco, 
Moleros, Bondojito 
 

 
 

ภาพที่ 94 กีเยอโม ควีทกา, Idea de una passion [สีอะคริลิคบนผา้ใบ], ขนาด 199 x 190 ซ .ม. , 1991 
ที่มา: Sothebys, Guillermo Kuitca: Terra Nullius – No Man’s Land, เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2016, 
เข้าถึงจาก http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2016/terra-nullius-no-mans-
land-n09575/lot.3.html 
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3. Untitled (Eindhoven), 1991 (ภาพท่ี 95) 
 มีเส้นถนนเป็นเส้นคู่รูปหนามสีฟ้า หนามถูกวาดให้มีลักษณะแบบสามมิติเหมือนใน Town of 
Thorns พื้นหลังสีเหลืองซีดมีรอยเปื้อนสีน ้าเงินคล้ายรอยน ้าซึมปนอยู่ ลายเส้นและโทนสีของภาพดูคล้าย
แบบร่างด้วยหมึกสีน้ าเงิน ผังเมืองดูคล้ายวงเวียนขนาดใหญ่ มีถนนหลายสายวิ่งเข้าใจกลางเมือง มีชื่อ
ถนนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น INSULINDELAAN, KRONEHOFF, BOSCH 
 

 
 

ภาพที่ 95 กีเยอโม ควีทกา, Untitled (Eindhoven) [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 91x75 ซ .ม. , 1991 
ท่ีมา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 2009), 
127. 
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4. MAINLINE GRID, 1991 (ภาพที่ 96) 
 ผังเมืองแสดงเส้นถนนแทนด้วยรูปเข็มฉีดยา เป็นลายเส้นสีด าวางเรียงกันเป็นตารางผังเมือง
ทั่วทั้งภาพ พ้ืนหลังสีเหลืองสดมีรอยเปื้อนเป็นคราบสีเหลืองออกคล้ าปะปนอยู่ มีชื่อถนนเป็นตัวพิมพ์
ใหญ่ เช่น AVENIDA, JIMENEZ DE QUESADA, CARRERA, LIBERTADOR 
 

 
 

ภาพที่ 96 กีเยอโม ควีทกา, MAINLINE GRID [สีอะคริลิคบนผ้าใบ[, ขนาด 198.1 x 198.1 ซ.ม., 
1991 
ที่มา: Mutualart, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก
https://www.mutualart.com/Artwork/MAINLINE-GRID/4CCD718286EAB120 
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 5. Sin Titulo, 1991 (ภาพที่ 97) 
 ผังเมืองแสดงเส้นถนนด้วยรูปเข็มฉีดยาเป็นลายเส้นสีด าเรียงกันเป็นตารางผังเมือง พ้ืนหลังสี
เทา มีรอยเปื้อนสีเข้มและมีริ้วสีปนอยู่เล็กน้อย ลักษณะโดยรวมคล้ายกับงาน MAINLINE GRID แต่ไม่
มีชื่อเมืองหรือถนนก ากับอยู ่
 

 
 

ภาพที่ 97 กีเยอโม ควีทกา, Sin Titulo [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 282 x 373 ซ .ม. , 1991 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 29. 
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 6. Marienplatz, 1991 (ภาพที่ 98) 
 แสดงเส้นถนนเป็นเส้นคู่ วาดเป็นรูปกระดูกสีขาวต่อกันทั่วทั้งภาพ อยู่บนพ้ืนสีด าค่อนข้าง
เรียบเสมอกัน ผังเมืองประกอบด้วยเส้นถนน วงเวียน สวนสาธารณะ ชื่อถนนหรือชื่อสถานที่เป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น ENGLISCHER GARTEN, PRINZREGENTEN, MAXIMILIANSTRASSE 
 

 
 

ภาพที่ 98 กีเยอโม ควีทกา, Marienplatz [สีอะคริลิคบนผ้าใบ[, 204.5 x 283 ซ.ม.,  
1991 
ที่มา: Artnet, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/guillermo-kuitca/marien-platz-1j-FxsBiPtzTp447PMLK-
w2 
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 7. Untitled (Torino), 1993 (ภาพที่ 99) 
 ผังเมืองแสดงเส้นถนนเป็นเส้นคู่รูปกระดูกสีขาว อยู่บนพ้ืนหลังสีน ้าตาลแดง  ที่ถูกวาดให้มี
ลวดลายดูขรุขระคล้ายพ้ืนดินหรือผิวถนน มีชื่อถนนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น CORSO TARANTO, 
MONCALIERI, CORSO FRANCIA 
 

 
 

ภาพที่ 99 กีเยอโม ควีทกา, Untitled (Torino) ]สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ[, ขนาด 190 x 200 
ซ.ม., 1993 
ที่มา: Artnet, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/guillermo-kuitca/Untitled-CE2mYGTygpu5lQ4CQKRfxA2 
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 8. Untitled (San Francisco), 1995 (ภาพที่ 100) 
 เส้นถนนในงานเป็นเส้นเดี่ยว มีรูปกระดูกสีขาววางต่อกันเป็นตารางผังเมืองอยู่บนพ้ืนสีน ้า
ตาลด าเป็นรอยเปื้อนขุ่นมัวทั่วพื้นหลัง ผังเมืองมีลักษณะเป็นกริดตาราง ชื่อสถานที่หรือชื่อถนนในงาน
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น NOB HILL, PACIFIC HEIGHTS, SOUTH OF MARKET 
 

 
 
ภาพที่ 100 กีเยอโม ควีทกา, Untitled (San Francisco) [สีน้ ามันและอะคริลิคบนผ้าใบ[, 
ขนาด 193 x 300 ซ.ม., 1995 
ที่มา: Katherine Harmon, You are here, (New York: Princeton Architectural Press, 2003), 
141. 
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แผนที่ถนน (Road map) 
 มีเส้นถนนที่เป็นเส้นเดี่ยวหลายๆ สายมารวมอยู่ด้วยกัน และเชื่อมต่อกันเอง มองจากมุมที่สูง
กว่าแผนที่เมือง แสดงเส้นทางการเดินทางด้วยยานพาหนะ ประกอบด้วยเส้นระบบถนน ชื่อ และจุด
ที่ตั้ง 
 
 9. Idea de una pasión, 1990 (ภาพที่ 101) 
 แผนที่ประกอบด้วยเส้นถนนหลักสีแดง ลายเส้นไม่สม ่าเสมอกัน เส้นถนนสายอ่ืนเป็นสีเทา 
พ้ืนหลังสีชมพูมีรอยคราบเป็นดวงขนาดใหญ่ บริเวณที่เส้นถนนตัดกันมีจุดแสดงที่ตั้งเมือง ปรากฏชื่อ
เมืองเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่สีด าเขียนว่า LEIPZIG กระจายอยู่ตามจุดที่ตั้งเมืองทั่วภาพ และมีชื่อเมือง
อ่ืนๆ เป็นตัวอักษรขนาดเล็กกว่าด้วยตัวน าตัวตาม 
 
 

 
 

ภาพที่ 101 กีเยอโม ควีทกา, Idea de una pasión [สีอะคริลิคบนผ้าใบ] ขนาด 98.7 x 200 ซ .ม. , 
1990 
ที่มา: Escaner, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2016, เข้าถึงจาก 
tumblr_o9y3ldOp8E1u6x3h6o2_r1_1280 
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 10. Idea de una pasión, L'Enfance du Christ, 1990 (ภาพที่ 102) 
 พื้นหลังของงานเป็นสีเหลืองอ่อน มีรอยเปื้อนปะปนอยู่ ลายเส้นถนนหลักวาดด้วยสีแดงเข้ม ฝี
แปรงไม่สม ่าเสมอ มีเส้นถนนล าดับรองลงไปวาดด้วยเส้นพู่กันบางๆ สีเทาและสีฟ้า ลายเส้นกับพื้นหลังดู
รวมกันคล้ายกับเส้นเลือดบนผิวหนังของคน ชื่อเมืองวาดด้วยพู่กัน ลายเส้นสีเทาเข้มเห็นได้ชัดเจน 
บริเวณจุดแสดงท่ีต้ังเมือง ปรากฏชื่อเมืองเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กสีด าเขียนว่า orleans ด้วยตัวหนังสือ
แบบลายมือหัวตัด Blackletter ซ ้าไปมากระจายอยู่ตามจุดที่ต้ังเมืองท่ีเส้นถนนหลักตัดกันท่ัวภาพ และมี
ชื่อเมืองอื่นๆ เป็นตัวอักษรขนาดเล็กกว่าด้วยตัวน าตัวตาม 
 

 
 

ภาพที่ 102 กีเยอโม ควีทกา, Idea de una pasión, L'enfance du Christ [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], 
ขนาด 146 x 157 ซ.ม., 1990 
ที่มา: Mutualart, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2016, เข้าถึงได้จาก
https://www.mutualart.com/Artwork/Idea-de-una-pasion---l-Enfance-de-
Christ/4F86A664D 3603671jpg 
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 11. San Juan de la Cruz, 1992 (ภาพที่ 103) 
พ้ืนหลังของแผนที่เป็นสีเทาเข้ม มีรอยเปื้อนคล้ายรอยเปียกจากหยดน ้ากระจายอยู่ บริเวณท่ี

เป็นจุดที่ตั้งเมืองและถูกวาดให้เป็นรอยบุ๋มลงไปเหมือนรอยกดกระดุมบนฟูก เส้นถนนหลักสีน้ าเงิน
เชื่อมต่อกันเอง ส่วนถนนสายรองเป็นลายเส้นสีแดง ชื่อเมืองเป็นตัวอักษรสีด าเขียนว่า SAN JUAN DE 
LA CRUZ ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ถูกใช้ซ้ าไปมาทั่วแผนที่ตรงบริเวณท่ีเส้นถนนหลักสีน ้าเงินตัดกัน 

 

 
 

ภาพที่ 103 กีเยอโม ควีทกา, San Juan de la Cruz [สื่อผสมบนฟูก], ขนาด 203.2 x 203.2 x 10.2 
ซ.ม., 1992  
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 26. 
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 12. Everything, 2004 (ภาพที่ 104) 
 แผนที่ประกอบด้วยเส้นถนน จุดที่ตั้งเมือง และชื่อเมือง เช่น Denton, Dallas พ้ืนงานสีด า
เรียบสนิท มีเส้นถนน ชื่อถนน และจุดแสดงที่ตั้งเป็นสีขาว ผลงานมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยแผนที่ 4 
ชิ้น รายละเอียดเหมือนกัน แบ่งออกเป็น 4 ชิ้น วางชิดกันในแนวตั้ง สามารถแยกจากกันได้ ทุกชิ้นมี
รายละเอียดและขนาดเท่ากันหมด  
 

 
 

ภาพที่ 104 กีเยอโม ควีทกา, Everything [สื่อผสมบนผ้าใบ], ขนาด 305 x 660.4 ซ .ม. , 2004 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 182-183. 
 
 

แผนที่แสดงภูมิประเทศ (Terrain map) 
 แสดงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนผิวโลก เช่น เทือกเขา ทะเล ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
 
 13. ISLAND, 1989 (ภาพที่ 105) 
 แผนที่แสดงรูปเกาะกลางทะเล ประกอบด้วยพ้ืนที่เกาะสีเทาอ่อนอยู่กลางภาพและน ้าทะเล
สีน ้าเงินซีดล้อมรอบ มีคราบสีขาวกระจายอยู่ลักษณะคล้ายไอน ้า กลางภาพมีตัวพิมพ์ใหญ่ เขียนว่า 
ISLAND สีด า และมีค าว่า IS สีฟ้าอยู่ในวงกลมสีขาวขอบฟ้า และชื่อเมืองเป็นตัวเขียนด้วยลายมือ
ตัวพิมพ์ใหญ่ว่า REYKJAVIK ชื่อเมืองล าดับรองลงมาเป็นตัวน าตัวตาม มีเส้นแม่น ้าเลียนแบบเส้นระบบ
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ตามจริงและมีตัวเลขบอกความสูงชันของพ้ืนที่ก ากับอยู่ และมีเส้นรูปหนามแหลมสีแดงล้อมรอบแนว
ชายฝั่งของเกาะ 
 

 
 

ภาพที่ 105 กีเยอโม ควีทกา, ISLAND [สีอะคริลิคบนผ้าใบ], ขนาด 132 x 150 ซ.ม., 1989 
ที่มา: MutualArt, Guillermo Kuitca, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2016, เข้าถึงได้จาก 
https://www.mutualart.com/Artist/Guillermo-
Kuitca/7AE05D956B2D893F/AuctionResults?lotsFilter=291443E2B31881C2_0EB6EBC43
B2996A2_5F31505AC70E3DD5_84FFB49EF5919E6A&action=filter 
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 14. Afghanistan, 1990 (ภาพที่ 106) 
 แสดงแผนที่ประเทศอัฟกานิสถานตอนกลางที่ประกอบด้วยเทือกเขาสูง มีเทือกเขาเป็นสีเทา
บนพ้ืนที่ราบสีน ้าตาลอ่อนออกเขียว แสดงความสูงชันของเทือกเขาเลียนแบบความจริง และมีเส้น
ถนนหลักสีแดงล้อมรอบเทือกเขา ใช้เส้นประแทนทะเลสาบ มีข้อความประกอบว่า Lake Naver 
Depression มีชื่อประเทศ AFGHANISTAN เป็นตัวพิมพ์ใหญ่สีแดง อยู่กลางภาพ มีชื่อเมือง เทือกเขา
ต่างๆ เป็นสีด า บริเวณที่ถนนตัดกันมีจุดแสดงที่ตั้งที่ถูกท าให้เป็นรอยบุ๋มจากการกดด้วยกระดุมแบบ
เดียวกับรอยบุ๋มบนฟูก และมีข้อความสีแดงก ากับอยู่แทนชื่อเมือง เช่น Historical Scientific, 
Centre, Walled, Picturesque City 
 

 
 

ภาพที่ 106 กีเยอโม ควีทกา, Afghanistan [สื่อผสมบนฟูก], ขนาด 170 x 300 x 12 ซ .ม. , 1990 
ที่มา: Douglas Dreishpoon. Guillermo Kuitca Everything. (London: Scarla Publishers, 
2009), 120-121. 
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ตารางที่ 1 การแยกกลุ่มแผนที่เพ่ือน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 
 

แผนที่เมือง 
 

ชื่องาน ปีที่สร้าง เทคนิค ขนาด (ซ.ม.) 

1 Town of Thorns 1990 สีน ้ามนับนผา้ใบ 200 x 208 

2 Idea de una pasión 1991 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 199 x 190 

3 Untitled 1990 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 91 x 75 

4 MAINLINE GRID 1991 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 198 x 198 

5 Sin Titulo 1991 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 282 x 373 

6 Marienplatz 1991 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 204.5 x 283 

7 Untiled (Torino) 1993 
สีน ้ามนัและอะคริลิค 

บนผา้ใบ 
190 x 200 

8 Untitled (San Francisco) 1995 
สีน ้ามนัและอะคริลิค 

บนผา้ใบ 
193 x 200 

แผนที่ถนน 

9 Idea de una pasión 1990 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 98.7 x 200 

10 
Idea de una pasión, 
L'enfance du Christ 

1990 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 146 x 157 

11 San Juan de la Cruz 1992 สื่อผสมบนฟูก 203 x 203 

12 Everything 2004 สื่อผสมบนผา้ใบ 305 x 165 (x4ชิ้น) 

แผนที่แสดงภูมิประเทศ 

13 ISLAND 1989 สีอะคริลิคบนผ้าใบ 132 x 154 

14 Afghanistan 1995 สื่อผสมบนฟูก 170 x 300 x 12 



  
 

บทที่ 4 
 

วิเคราะห์การใช้แผนที่ในงานของ กีเยอโม ควีทกา 
 

การวิเคราะห์มีข้ึนเพื่อค้นหากลวิธีการใช้แผนที่ซึ่งเป็นสื่อวิทยาศาสตร์เชิงภววิสัย มาท าให้เกิด
ความหมายเชิงอัตวิสัยที่ขึ้นอยู่กับความคิดความรู้สึกของแต่ละคนแตกต่างกันไป ด้วยการวิเคราะห์
การใช้สัญญะของแผนที่ว่ามีลักษณะที่เลียนแบบความจริงหรือเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใ จ การ
ดัดแปลงใช้รูปหนาม กระดูก และเข็มฉีดยาแทนสัญญะแผนที่ และการตีความการสื่อความหมายผ่าน
การใช้พ้ืนที่ในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ ที่เกิดจากการท าความเข้าใจ
ชนิดของพ้ืนที่และเนื้อหาที่ได้จากการถอดรหัสองค์ประกอบในงานจิตรกรรมที่ศิลปินคัดสรรมาเป็น
อย่างดี 
 

แผนที่คือแบบแปลนชนิดหนึ่งที่บันทึกโครงสร้างด้านบนของวัตถุบนพ้ืนที่ทางกายภาพรวมถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยรอบ มีคุณสมบัติเป็นตัวแทน (Representation) ที่สร้างจากภาพสอง
มิติ โดยการเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่จริงสามมิติอันซับซ้อนให้เป็นแผนที่แบบสองมิติต้องอาศัยขั้นตอนต่างๆ 
ได้แก่  
 1. การคัดสรรข้อมูล (Editorial selection) จากการประมวลลักษณะทั่วไปด้วยการรวบรวม  
ประมาณการ บิดผัน ลดทอนข้อมูลพ้ืนที่ จนกลายเป็นข้อมูลที่ใช้ในแผนที่แต่ละชนิด 
 2. แปลงเป็นมาตราส่วน (Geometric translation) หมายถึงการย่อขยายขนาดพ้ืนที่ที่เป็น
จริงด้วยอัตราส่วนที่แน่นอน 
 3. แทนด้วยสัญลักษณ์ (Iconographic representation) โดยข้อมูลที่ได้จะถูกเปลี่ยนสภาพ
ด้วยวิธีการค านวณที่มักจะน าเสนอด้วยสัญลักษณ์เรขาคณิต ผลที่ได้คือพ้ืนที่จริงๆ จะกลายเป็น
นามธรรมที่ต้องอาศัยการตีความ43 
 
 เพ่ือให้เข้าใจการถอดแปลความหมายในแผนที่จึงต้องท าความเข้าใจก่อนว่าแผนที่ถูกสร้าง
ด้วยกลไกอย่างไรจึงปลูกฝังความหมายต่างๆ ได้ โดยความเข้าใจเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมนุษย์รับรู้
โลกและสื่อสารกันผ่านสัญญะต่างๆ ที่ท างานอย่างซับซ้อนผ่านระบบสัญญะจ านวนนับไม่ถ้วน เช่น ไม้
กางเขน ที่ประกอบด้วยเส้นตรงสองเส้นไขว้กันเป็นมุมฉาก ทันทีท่ีเห็นรูปไม้กางเขน ชาวคริสต์ก็จะนึก
ถึงศาสนาคริสต์หรือพระเยซูคริสต์ทันที แสดงว่าภาพไม้กางเขนมีสภาพเป็นสัญญะและความหมาย
                                                           
43 วินิจจะกูล. 75. 
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ของสัญญะเป็นผลจากกรอบทางสังคม เช่นเดียวกับแผนที่ซึ่งเป็นสัญญะอย่างหนึ่ งที่ใช้แทนพ้ืนที่จริง
เพ่ือให้มนุษย์สามารถรับรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง และในฐานะที่
เป็นสัญญะ แผนที่ได้แปลงวัตถุให้กลายเป็นระบบสัญญะชุดใหม่ด้วยการท าให้วัตถุกลายเป็นนามธรรม 
แผนที่จึงเต็มไปด้วยรหัสแทนพื้นที่ซ่ึงสามารถถูกถอดออกมาเป็นความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่จริงได้ เช่น เส้นสี
ฟ้าหมายถึงแม่น ้า เส้นประหมายถึงพรมแดน เป็นต้น44 
 
ระบบสัญญะแผนที่ (Map sign systems)  
 ระบบสัญญะแผนที่คือชุดของเครื่องหมายที่ใช้ร่วมกันบนแผนที่ ท างานร่วมกันเพ่ืออธิบาย
ลักษณะ ทิศทาง หรือพิกัดของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ด้วยภาพสองหรือสามมิติเพ่ือน าเสนอความสัมพันธ์
ของวัตถุกับพ้ืนที่ตามจริง ประกอบด้วยสัญญะ 4 ชนิด (ภาพที่ 107) และ (ภาพที่ 108) เรียกว่า เมตา
แพทเทิร์นส์ (Metapatterns) ที่ถูกใช้ซ้ าไปมาบนแผนที่ทุกชุด มีไว้บอกพิกัดและคุณลักษณะเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับพ้ืนที่ ได้แก่  

• จุด (Point) เพ่ือระบุที่ตั้งของวัตถุให้แยกออกจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น ที่ตั้งเมือง 
อาคาร  

• เส้นระบบ (Network) เพ่ือแสดงการเคลื่อนที่และทิศทางของระบบ เช่น ระบบถนน ระบบ
แม่น ้า 

• ตาราง (Matrix) เส้นตัดบอกขอบเขตเพ่ือแยกพ้ืนที่โดยรอบออกจากกัน เช่น ผังเมือง  
• ระดับชั้น (Nested layer) คือเส้นรอบนอกท่ีใช้บอกความต่อเนื่องของระดับสูงต ่า เช่น 

ระดับความสูงภูเขา ชั้นบรรยากาศ 
 

                                                           
44 Ibid. 73. 
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ภาพที่ 107 เมตาแพทเทิร์นส์ (Metapatterns) 
ที่มา: Denis Wood. Rethinking the Power of Maps (New York: Guildford Press, 2010). 
102. 
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ภาพที่ 108 ภาพจ าลองการใช้สัญญะแผนที่ทั้ง 6 ชนิด บนแผนที่เดียวกัน 
ที่มา: Denis Wood. Rethinking the Power of Maps (New York: Guildford Press, 2010). 
105. 
 
นอกจากเมตาแพทเทิร์นส์ข้างต้นแล้ว แผนที่ยังประกอบด้วยสัญญะอีก 2 ชนิด ที่โดดเด่นและมี
ความส าคัญหากผู้ใช้ต้องการทราบหน้าที่ของพ้ืนที่หรือคุณสมบัติเฉพาะของพ้ืนที่โดยตรง45 ได้แก่  
 • ไอคอน (Icon) คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงหน้าที่ของพ้ืนที่นั้นๆ ไอคอนในแผนที่มี
ทั้งที่เป็นแปลนด้านบนของวัตถุ เช่น ไอคอนรูปเครื่องบินแสดงต าแหน่งสนามบิน หรือไอคอนแสดง
รูปร่างด้านข้างของวัตถุ เช่น ทิวแถวของต้นไม้แสดงพ้ืนที่ป่า 
 

                                                           
45 Fawsett-Tang. 14-15. 
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 • ชื่อ (Place name)46 เป็นสัญญะประเภทข้อความ ใช้บอกลักษณะเฉพาะของสถานที่ เช่น 
ชื่อเมือง ชื่อถนน ชื่อแม่น ้า   
 
 สัญญะแผนที่ทั้ง 6 ชนิดสามารถแบ่งออกเป็นสัญญะที่ใช้ข้อความ [ชื่อ] กับสัญญะที่ไม่ใช้
ข้อความ [จุด เส้นระบบ ตาราง ระดับชั้น ไอคอน] โดยสัญญะที่ไม่ใช้ข้อความทั้ง 5 สามารถแบ่ง
ออกเป็นสัญญะที่ท าหน้าที่แสดงพ้ืนผิวของโลก [จุด เส้นระบบ ตาราง ระดับชั้น] และสัญญะประเภท
เครื่องหมายไว้แสดงบทบาทของพ้ืนที่ [ไอคอน] 
 
ชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ (mimetic-arbitrary continuum) 

แผนที่จะท างานได้ตราบเท่าที่เรายอมรับว่ามันเป็นสื่อที่น าเสนอพ้ืนที่จริงตามการรับรู้ของ
มนุษย์ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาและผลลัพธ์ของการสื่อสารที่ใช้กันในแผนที่ว่าเป็นการจ าลองความ
จริง (mimesis) หรือเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจ (arbitrariness) (ภาพที่ 109) ด้วยการศึกษาว่าในการ
เสนอความจริงในแผนที่นั้น ลักษณะของเครื่องหมาย ขนาด สี รวมถึงต าแหน่งของสัญญะ สามารถ
จ าลองความจริงหรือเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจมากน้อยเพียงใด เรียกว่า ‘ชุดล าดับการเลียนแบบ
ความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ’ (mimetic-arbitrary continuum) เป็นการล าดับความสามารถ
ในการจ าลองพ้ืนที่ที่มีทัศนียภาพใกล้เคียงความจริงที่สุดไปจนถึงที่ถูกลดทอนจนเป็นนามธรรมหรือใช้

                                                           
46 ชื่อสถานที่ (Place name) ในแผนที่นับเป็นระบบสัญญะประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและมีลักษณะ
พิเศษตรงที่ไม่จ าเป็นต้องท างานร่วมกับระบบสัญญะอ่ืนๆ เพ่ือบอกทิศทางหรือพิกัด แต่มีคุณสมบัติใน
การบ่งชี้และบรรยายคุณลักษณะของสถานที่นั้นๆ โดยตรง เพ่ือให้ผู้อ่านรู้ที่ตั้งของตัวเอง (Self-

location) อีกทั้งยังสามารถแสดงอารมณ์ที่ผู้คนมีต่อพ้ืนที่ได้ เช่น อ่าวอันตราย (Danger Bay) ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย หรือทะเลสาปบ้า (Crazy Lake) ในทวีปแอฟริกาใต้ ในแง่ของการน าเสนอยังเป็นที่
ถกเถียงกันอยู่ว่าชื่อสถานที่สามารถแสดงคุณลักษณะของพ้ืนที่ ‘ตามจริง’ ได้หรือไม่ เพราะในขณะ
ที่สัญญะอ่ืนๆ มีไว้เพ่ือก าหนดต าแหน่ง ทิศทาง พรมแดน และสามารถเข้าถึงผู้ใช้แผนที่ทุกคนได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ชื่อสถานที่กลับเป็นสัญญะที่ไม่เป็นระบบ มีความคลุมเครือ อีกท้ังยังเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ต้องการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการใช้งาน และจะใช้งานได้ดีแต่กับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความคุ้นเคยกับสถานที่
นั้นๆ อยู่แล้ว ท าให้ชื่อสถานที่มีแนวโน้มเป็นสัญญะที่ต้องใช้ข้อตกลงสูง J.S.Keates, Understanding 

Maps, 2 ed. (New York: Routledge, 2014). 81. 
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ข้อตกลงมากที่สุด47 ดังนั้นการจะท าความเข้าใจการน าเสนอความจริงในแผนที่ ได้นั้น จึงต้องจ าแนก
สัญญะที่เกิดจากข้อตกลงออกจากสัญญะที่เลียนแบบความจริงออกจากกันก่อน  

 

 
 

ภาพที่ 109 แผนภาพแสดงตัวอย่างชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ  
ที่มา: Alan M. Maceachren, How Maps Work (New York: Guildford Press, 1995). 259. 
 

แผนที่ท างานโดยอาศัยสัญญะชุดหนึ่งๆ ในการประกอบสร้างชุดของการสื่อสารที่ท างาน
ร่วมกัน สัญญะในแผนที่มีตั้งแต่ที่ออกแบบให้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเลียนแบบความจริงในทางใดทาง
หนึ่งไม่ว่าจะมากหรือน้อย โดยคนในทุกสังคมต่างเข้าใจร่วมกัน เช่น รูปเมืองอาจแทนด้วยกลุ่มตึกสูง
แบบสามมิติคล้ายภาพถ่าย หรือปรากฏเพียงรูปทรงวงกลมสีด าซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงใดกับลักษณะ
ของเมืองนั้นๆ เลยก็ได้ การแยกแยะระดับความเหมือนจริงในการน าเสนอแผนที่ก็เพ่ือให้เราเห็นว่า
แผนที่ไม่ได้ถูกสร้างข้ึนเพ่ือแสดงข้อเท็จจริงทางกายภาพ แต่เป็นการออกแบบขึ้นเพ่ือเสนอมุมมองของ
มนุษย์ที่มีต่อพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่   
 ในการพิจารณาว่าสัญญะแต่ละชนิดเลียนแบบความจริงหรือใช้ข้อตกลงตามอ าเภอใจมาก
น้อยเพียงใด ในเบื้องต้นจะพิจารณาจากลักษณะโดยรวมของสัญญะนั้นๆ เช่น รูปร่าง ขนาด สี แสง
เงา มิติ การแสดงต าแหน่ง ว่าอ้างอิงพ้ืนที่จริงได้หรือไม่ 
 

                                                           
47 Alan M.MacEachren, How Maps Work: Representation, Visualization and Design 
(New York: The Guilford Press, 1995). 58-59. 
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สัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) 
สัจนิยมมหัศจรรย์เป็นแนวคิดที่มีต้นก าเนิดจากโลกตะวันตก โดยปรากฏขึ้นครั้งแรกในงาน

จิตรกรรมของกลุ่มจิตรกรแนวหน้าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ค าว่า ‘สัจนิยมมหัศจรรย์’ ถูกตั้งขึ้น
โดยนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมัน ฟรันซ์ โรห์ (Franz Rohe 1775-1853) โรห์เสนอว่ากระแสต่อต้าน
ศิลปะสมัยใหม่ (Counter-modern movement) ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ขึ้นมากมาย เช่น โพสต์เอ็กเพรสชั่นนิสม์ เซอเรียลลิสม์ รวมถึงสัจนิยม
มหัศจรรย์ โรห์ชี้ว่าลักษณะเด่นของศิลปะแนวนี้อยู่ที่การเน้นความชัดเจนเกินจริง เป็นภววิสัย เย็นชา 
ไม่เน้นฝีแปรงหรือกระบวนการวาดภาพ เน้นแต่ความราบเรียบของผิว เพ่ือท้าทายและปฏิเสธศิลปะ
แนวนามธรรม เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ และอิมเพรสชั่นนิสม์ ที่เป็นตัวแทนศิลปะสมัยใหม่ในขณะนั้น โดย
โรห์สรุปเนื้อหาในงานศิลปะกลุ่มนี้ไว้ว่ามักน าเสนอเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ธรรมดาเหมือนภาพ
แนวสัจนิยมทั่วไป แต่มีการจัดองค์ประกอบหรือบรรยากาศบางประการให้ดูผิดที่ผิดทางผิดปกติ 
 

 
 

ภาพที่ 110 ซัลวาดอร์ ดาลี, The Persistence of Memory [สีน้ ามันบนผ้าใบ],  
ขนาด 24 x 33 ซ.ม., 1931 
ที่มา: Moma, The Persistence of Memory, เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/1168-2 
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ภาพที่ 111 เรอเน มากริตต์, The Empire of Light [สีน้ ามันบนผ้าใบ] ขนาด 200 x 312.7 ซ.ม., 
1950 
ที่มา: Guggenheim, Rene Magritte, เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://www.guggenheim.org/artwork/2594 
  

จิตรกรชาวดัตช์ ไพค์ โค้ค (Pyke Koch 1901-1991) ศิลปินแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ได้
กล่าวเปรียบเทียบศิลปะแนวทางนี้กับเซอเรียลลิสม์ไว้ว่า งานแนวสัจนิยมมหัศจรรย์น าเสนอภาพแทน
ของสิ่งที่มีความเป็นไปได้แต่ไม่อาจเกิดขึ้นจริง ขณะที่เซอเรียลลิสม์จะน าเสนอสถานการณ์ที่ไม่มีทาง
เป็นไปได้ ตัวอย่างของศิลปะสองแนวทางดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากงานจิตรกรรมของสองศิลปิน 
ซัลวาดอร์ ดาลี จากงาน The Persistence of Memory, 1931 (ภาพที่ 110) และ เรอเน มากริตต์ 
ในงาน Empire of Light, 1950 (ภาพที่ 111) โดยในภาพ The Persistence of Memory มีลักษณะ
แบบอภิสัจนิยมที่สมบูรณ์ ทิวทัศน์แปลกตาเหมือนฝัน เวิ้งว้าง ว่างเปล่า มีหน้าปัดนาฬิกาสามเรือน
ลักษณะเหมือนเนยก าลังละลาย เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเวลาที่ล่มสลาย ส่วนในภาพ Empire of Light 
ของมากริตต์ถือเป็นแบบฉบับของศิลปะสัจนิยมมหัศจรรย์ ที่ดูเหมือนเป็นภาพทิวทัศน์บ้านเรือน
ธรรมดาที่ดูสมจริงทุกประการแต่ก็มีความผิดปกติอย่างยิ่ง ตรงที่ส่วนบนของภาพเป็นท้องฟ้าเวลา
กลางวันในขณะที่ท่อนล่างแสดงโคมไฟและท้องถนนในเวลาค ่าคืน งานของมากริตต์เป็นการแสดง
ความบิดเบี้ยวของเวลาเช่นเดียวกับดาลี แต่มีการซ่อนความจริงกับความผิดปกติอย่างแยบยลจนท าให้
ผู้ชมต้องใคร่ครวญถึงมุมมองต่างๆ ในชีวิตอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือกล่าวได้ว่าจุดแตกต่างของ
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ศิลปะทั้งสองแขนงอยู่ตรงที่สัจนิยมมหัศจรรย์น าเรื่องมหัศจรรย์มาน าเสนอความจริงสะท้อนสังคม 
ส่วนเซอเรียลลิสม์เป็นความเหนือจริงชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเชื่อพ้ืนฐานของสังคมแต่ใช้ความ
เหนือจริงมาเป็นสัญลักษณ์เพ่ือน าเสนอแนวคิดบางอย่าง  
 การน าเสนอความลึกลับผิดธรรมชาติในศิลปะได้แรงบันดาลใจจาก คาร์ล จุง (Carl Jung 
1875-1961) นักจิตวิทยาผู้ โด่ งดั ง ในยุคนั้ น  จุ งสนใจเกี่ ยวกับจิต ใต้ส านึ กร่ วม  (Collective 
unconsciousness) ที่มนุษย์สืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น เขาสังเกตว่ามนุษย์ยุคใหม่ยึดติดกับเหตุผล
แบบวิทยาศาสตร์มากเกินไปจนสูญเสียพลังจิตไร้ส านึกและสัญชาตญาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
เหตุผล โดยเหตุผลเป็นสิ่งที่ชาวยุโรปภาคภูมิใจว่าคือรากฐานแห่งอารยธรรมอันเจริญก้าวหน้า ความ
สนใจในเรื่องแปลกผิดธรรมชาติของศิลปะแนวสัจนิยมมหัศจรรย์จึงมีไว้เพ่ือท้าทายคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ และให้มนุษย์ตระหนักในพลังลึกลับในตัวเอง48 
 ในบรรดาวรรณกรรมร่วมสมัยทั้งหมด สัจนิยมมหัศจรรย์ถือเป็นแนวทางท่ีได้รับการพูดถึงเป็น
พิเศษและได้รับความนิยมเป็นวงกว้างในแทบทุกมุมโลก เนื้อหาในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์คือ
การน าเสนอโลกแห่งความจริงโดยอิงกับหลักวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์นิยมและ
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีที่น าเสนอโลกเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 
แต่ใช้ตรรกะของอ านาจเหนือธรรมชาติมาเป็นตัวก าหนด หรืออาจกล่าวได้ว่าหัวใจส าคัญของ
วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์คือการที่โลกสองประเภท ได้แก่ โลกแห่งความเป็นจริงกับโลกแห่งความ
มหัศจรรย์ด ารงอยู่คู่กันและด าเนินไปภายใต้ตรรกะชุดเดียวกัน จนในที่สุดเราไม่สามารถแยกได้ว่า 
‘อะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งมหัศจรรย์’  
 แม้ต้นก าเนิดจะมาจากยุโรป แต่สัจนิยมมหัศจรรย์ในสายวรรณกรรมกลับเบ่งบานในละติน
อเมริกา กลางศตวรรษที่ 20 จุดหักเหที่ท าให้นักเขียนละตินอเมริกันต้องหันมาสนใจวรรณกรรมแนวนี้
เพราะส านึกในความเป็นอดีตเมืองขึ้นและความต้องการที่จะสร้างอัตลักษณ์ของวรรณกรรมในแบบ
ของตัวเอง เพ่ือเรียกร้องให้กลับไปหารากเหง้าที่บ่งบอกตัวตนและยุคสมัยใหม่ของพวกเขา อเลโค การ์
เปนเตียร์ (Alejo Carpentier 1904-1980) นักเขียนชาวคิวบา เสนอแนวคิดที่ว่า ‘โลกละตินอเมริกา
ในความเป็นจริงคือความมหัศจรรย์’ ซึ่งในขณะนั้นโลกละตินอเมริกาเป็นเผด็จการ การจะน าเสนอ
ความจริงในสังคมจึงต้องใช้สิ่งมหัศจรรย์เข้าช่วย ซึ่งความมหัศจรรย์บางครั้งอาจสวนทางกับ
ความคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ผู้คนทั่วไปอาจไม่ทันสังเกตหรือรู้สึกถึงความล้นเกินนั้น เพราะความล้นเกินก็
เป็นส่วนหนึ่งของความจริงของเราเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าสัจนิยมมหัศจรรย์คือการท าให้โลกที่อยู่เหนือ

                                                           
48 ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, สัจนิยมมหัศจรรย์ในงานของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, โทนี่ มอริสัน และ 
วรรณกรรมไทย, 1 ed. (กรุงเทพฯ  :ส านักพิมพ์อ่าน , 2559). 1-7. 
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ความเป็นจริงอันคุ้นเคยมาอยู่บนตรรกะเดียวกับโลกความเป็นจริงได้ ซึ่งความจริงที่ว่าก็ได้แก่แนวคิดที่
ทุกคนยอมรับว่าจริง49 
 
พื้นที่ในวรรณกรรมของ ฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ 

ความจริงที่ทุกคนยอมรับร่วมกันก็ได้แก่ อัตลักษณ์ เวลา และพ้ืนที่ว่าง การน าเสนอเรื่องเวลา
และพ้ืนที่ว่างนั้นพบได้ในผลงานของนักเขียนหลายท่าน เช่น ฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ (Jorge Luis 
Borges 1899-1986) และฮูลิโอ้ คอร์ตาซาร์ (Julio Cortazar 1914-1984) สองนักเขียนชาวอาร์เจน
ติน่า โดยเฉพาะบอร์เฮซที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มการใช้พ้ืนที่ว่างในวรรณกรรมร่วมสมัย เขาได้ให้
ข้อสังเกตว่าความจริงทุกอย่างต้องประกอบด้วยศูนย์กลาง (Centre) แผนที่ (Map) และโครงสร้าง 
(Structure) หากปราศจากสิ่งเหล่านี้มนุษย์จะไร้การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แม้แต่เขาวงกตที่สร้าง
ความสับสนให้มนุษย์ยังต้องสร้างขึ้นด้วยความรู้ทางโครงสร้างและพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม เพราะ
พ้ืนที่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือจัดการกับระบบที่ซับซ้อนบนโลกเพ่ือค้นหาความจริง เป็นแนวคิดที่
ครอบง าสังคมตะวันตกมาหลายศตวรรษเพ่ือท าความเข้าใจการมีตัวตนของมนุษย์ผ่านสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ มีร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของการเกิดพ้ืนที่ท าให้มนุษย์สามารถรับรู้โครงสร้างของ
พ้ืนที่และเข้าใจต าแหน่งของตนเองที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ เช่น แนวตั้ง แนวนอน ซ้ายขวา 
บนล่าง ไปจนถึงระยะทาง ที่ตั้ง50 
 ฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ เกิดและเติบโตมาในย่านชานเมืองในกรุงบัวโนสไอเรส ครอบครัวเป็น
ชนชั้นกลางจากตระกูลนักการเมืองที่มีการศึกษาดี เขาได้ย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1914 บอร์เฮซได้ศึกษาเล่าเรียน
และท่องเที่ยวไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปอยู่หลายปีท าให้เขาได้ซึมซับวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก
ต่างถิ่น เขาเริ่มงานเขียนชิ้นแรกเมื่อกลับถึงบ้านเกิดในปี ค.ศ. 1921 เป็นนิยายแนวทดลองลงใน
นิตยสารของกลุ่มเซอเรียลลิสม์ บอร์เฮซมีนวนิยายที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด 2 เล่ม ตีพิมพ์ทั้งภาษาสเปน
และอังกฤษ ได้แก่ Fictions (ค.ศ. 1944) และ The Aleph (ค.ศ. 1949) แต่ละเล่มรวมเรื่องสั้นไว้
หลายๆ เรื่อง แต่ละเรื่องจบในตัวเองด้วยการเล่าเพียงไม่กี่หน้าหรือเพียงไม่กี่บรรทัด อธิบายความ
ขัดแย้งของความจริงให้ผู้อ่านรู้สึกสับสนกับความจริงทางพ้ืนที่คล้ายภาพเขียนลวงตาด้วยโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมของ เอ็ม.ซี.เอชเชอร์ (M.C.Escher 1898-1972) บอร์เฮซชื่นชอบและได้อิทธิพล

                                                           
49 ปริชาติ หาญตนศิริสกุล, "Magical Realism ในความเหนือจริงมีความสมจริง,"  (2559), 
http://waymagazine.org/magical-realism-vs-realism/. 
50 Patricia Garcia, Space and the Postmodern Fantastic in Contemporary Literature, 
the Architectural Void (New York: Routledge, 2015). 14-15. 
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จากงานเขียนของฟรันซ์ คาฟคา (Franz Kafka 1883-1924) ในการใช้สัดส่วนที่ผิดธรรมชาติ มีผลต่อ
สติรู้ตัวของผู้อ่าน และเอดการ์ แอลลัน โพ (Edgar Allan Poe 1709-1849) จากวิธีสร้างปริศนา
ฆาตกรรมบนพ้ืนที่เมืองหรือห้องพัก บอร์เฮซยังเป็นนักต่อต้านเผด็จการคนหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงการ
ปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์น าโดยประธานาธิบดีฮวน เปรอง ในทศวรรษที่ 1950 เขาได้เขียน
จดหมายประจานความเลวร้ายของแนวคิดพรรคคอมมิวนิสต์และลัทธิมาร์กซิสม์จนเกิดความ
บาดหมางระหว่างตัวเขาและฝ่ายนิยมเปรองอย่างรุนแรง อีกทั้งได้เขียนบทกลอนเสียดสีรัฐบาลเผด็จ
การในสงครามสกปรกเกี่ยวกับข้อพิพาทหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ด้วย เขาสูญเสียการมองเห็นในวัย 55 ปี 
แต่ก็ยังได้ถูกรับเชิญให้เป็นนักบรรยายตามสถาบันต่างๆ  ทั้งในอาร์เจนติน่าและสหรัฐอเมริกาอยู่
บ่อยครั้ง ในปี ค.ศ. 1964 บอร์เฮซได้รับรางวัล Prix International ร่วมกันกับนักเขียนบทละครชาว
ไอริช ซามูเอล เบ็คเค็ทท์ (Samuel Beckett 1906-1989) เขาเสียชีวิตที่กรุงเจนีวาอย่างสงบในปี 
ค.ศ. 1986  
 เป็นที่รู้กันว่างานเขียนของบอร์เฮซมีลักษณะพิเศษที่การใช้พื้นที่อนันต์ (Infinite space) ด้วย
การวนซ ้าไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเหมือนวนอยู่ในเขาวงกต รวมไปถึงความเป็นอนันต์ของเวลาเพ่ือ
สะท้อนเวลาของมนุษย์ที่มีอยู่ก าจัด และการใช้พ้ืนที่ที่มีลักษณะตรงกันข้าม (Opposition) เพ่ือค้นหา
ความจริงจากภาพสะท้อนของกันและกัน เช่น ใช้พื้นที่ชานเมืองเพ่ือให้เห็นว่าใจกลางเมืองอยู่ตรงไหน 
ใช้กระจกเพ่ือสะท้อนด้านตรงข้ามของความจริงหลายๆ ความจริงออกมา เกิดความตรงข้ามที่
หลายหลากและเกิดการผสมปนเประหว่างการแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งเคยถูกแยกจากกันด้วย
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดยนอกจากความช านาญทางภาษาศาสตร์ที่ท าให้บอร์เฮซสามารถสร้าง
ปริศนาจากข้อความหรือค าศัพท์สั้นๆ ให้ซับซ้อนได้อย่างชาญฉลาดแล้ว เขายังเป็นนักเขียนที่มีความรู้
ด้านคณิตศาสตร์โดยเฉพาะทฤษฎีเซต (Set Theory) และยังมีความรู้ทางอภิปรัชญาเป็นอย่างดี เขา
สนใจแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาศาสนาของจอร์จ เบิร์คลี่ย์ (George Berkeley 1685-1753) และอาร์
เธอร์ โชเปนฮาวเออร์ (Arthur Schopenhauer 1788-1860) ไปจนถึงแนวคิดเชิงอัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) ของฟรีดริค นิตเช่ (Friedrich Nietzsche 1844-1900) ความรู้และความสนใจที่
กว้างขวางหลากหลายเป็นเหตุให้งานของเขาเต็มไปด้วยเล่ห์กลทางพ้ืนที่และภาษา ที่สร้างขึ้นจาก
ความเป็นไปได้ทางปรัชญาและคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีความเป็นสากล ท าให้
ผู้อ่านต้องตีความมิติทางวรรณกรรมที่ซับซ้อนเพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกภายนอก
แล้วพึงตระหนักว่าการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั้นคืออะไร เพราะการจะเข้าใจตนเองได้นั้นต้องเกิดจาก
การเข้าใจโลกภายนอกเสียก่อน ผ่านความเข้าใจเรื่องพ้ืนที่ว่าง เวลา อัตลักษณ์ ภาษา ประวัติศาสตร์ 
โลกและจักรวาล ที่ล้วนเกิดข้ึนจากความเข้าใจเรื่องพ้ืนที่และการด ารงอยู่ของมนุษย์ บอร์เฮซมักเล่าถึง
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ความตาย การฆาตกรรม โดยมีเขาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ตลอดทั้ง
เรื่อง แล้วลงท้ายด้วยข้อความเชิงเสียดสีหรือขบขัน โดยเล่าผ่านส่วนประกอบของบ้าน ถนน เมือง 



  140 

ประเทศ ทิศทาง ไปจนถึงแผนที่ ท าให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับว่าก าลังเดินอยู่บนท้องถนน วนอยู่ในบ้าน 
หรือก าลังกางแผนที่โลก  โดยสามารถจ าแนกการใช้พ้ืนที่ที่เห็นได้บ่อยในงานเขียนของบอร์เฮซออกได้
ตามตารางด้านล่าง51 (ยกตัวอย่างจากงานเขียนบางส่วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 การใช้พื้นที่ในงานเขียนของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ 
 

การใช้พื้นที่ในงานเขียนของ ฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ 

เมือง 
(Cityscape) 

ที่ตั้ง 
(Deixis) 

พื้นที่แสดง 
อัตลักษณ์ 
(Identity) 

พื้นที่เชิงอ านาจ 
(Power) 

จักรวาล 
(Cosmos) 

Man on the 
Threshold 

The Other The South Emma Zunz 
The Library of 

Babel 

The Immortal 
Garden of Forking 

Paths 
The Dead Man 

The Circular 
Ruins 

The Aleph 

Death and the 
Compass 

Ibn-Hakam 
al-Bokhari, 

Murdered In His 
Labyrinth 

Fervor of 
Buenos Aires 

On Exactitude in 
Science 

Tlön, Uqbar, 
Orbis Tertius 

Recoleta 
Cemetery 

Story of the 
Warrior and the 
Captive Maiden 

The End The Other Death 
The House of 

Asterion 

                                                           
51 Richardson, V.41. (สรุปย่อการใช้พื้นท่ีในวรรณกรรมของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ) 
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ลักษณะของพื้นที ่

คือสถานท่ีที่มี
ความหมายจบใน
ตัวเอง หรือมี
ความหมายเชิง
สัญลักษณ์ สมัพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้าง มนุษย์สามารถ
เข้าไปมีปฏิสมัพันธ์
กับสถานท่ีนั้นๆ ได ้

เป็นพื้นที่ปิดไม่แสดง
ความเชื่อมโยง
ระหว่างมนุษย์กับโลก
ภายนอก 
คือท่ีตั้งท่ีมีลักษณะ
แบบตารางสามมติิ 
แสดงการบรรจบกัน
ของสองพื้นที่ สอง
เวลา ประกอบด้วย ที่
ว่าง เวลา และบุคคล 
แบ่งเป็นการใช้ช่ือ
บอกท่ีตั้ง และการใช้
ความรูส้ึกบอกท่ีตั้ง
เพื่อให้รู้ว่าเป็น ‘ใคร’ 
อยู่ท่ี ‘ไหน’ สะท้อน
ความกลัวหลงทิศทาง 
กลัวการไร้ตัวตน  

แสดงพื้นที่ท่ีมี
ขอบเขตจ ากัด อยู่
ห่างไกล แยกเราออก
จากสังคมหรือโลก
สากลขนาดใหญ ่
ให้ความรู้สึกโหยหา
อดีต มีการบรรยาย
เรื่องราวท่ีอยู่เหนือ
ธรรมชาติ แสดง
สถานท่ีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้าม
กาลเวลาเหมือนวงจร 
ชีวิตมนุษย์ พ้ืนท่ี
เชิงอัตลักษณ์ท าให้เรา
รู้ว่าเราเป็นใครและ
สมัพันธ์กับผู้คนรอบ
ข้างอย่างไร 

ใช้พื้นที่แบบ
ส่วนรวม-ส่วนย่อย 
เพื่อให้เห็นถึง
คุณสมบัติของคู่ตรง
ข้าม เช่น ชัยชนะ-
พ่ายแพ้ ฉลาด-โง่
เขลา เป็นพ้ืนท่ีที่
สะท้อนความจริง
ทางสังคมบน
กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่
สร้างขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคล
กลุ่มหนึ่ง มักทิ้งท้าย
เรื่องด้วยการตั้ง
ค าถามที่แสดงความ
เชื่อมโยงระหว่าง
มนุษย์กับอ านาจ 
 

แสดงถึงความกว้าง
ใหญ่ของพหุจักรวาล
ที่สะท้อนขีดจ ากัด
ของมนุษย์ต่อความรู้
จ านวนมหาศาล มัก
ใช้ตัวอักษรหรือภาษา
เป็นตัวแทนของ
ความรู้เชิงปรัชญา 
หรือหลักคณิตศาสตร์
มีโครงเรื่องคล้าย
นิทาน และมีจดุเด่นที่
การเลา่ถึงพื้นที่แบบ
วนซ้ า สะท้อนกันไป
มา หรือเพิ่มมากขึ้น
จนไม่รู้ขนาดพื้นท่ีที่
แท้จริง 

รูปแบบพื้นที่ 

สุสาน โรงแรม 
ข้างนอกบ้าน ฯลฯ 

ข้างในบ้าน เขาวงกต 
พื้นที่คู่ขัดแย้ง 

ย่านชานเมือง ถนน 
หมู่บ้าน 

ซากปรักหักพัง 
อาคารเก่าแก่ ฯลฯ 

พื้นที่เชิงอนันต์ 
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 ในการวิเคราะห์การใช้แผนที่ในงานของกีเยอโม ควีทกา จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามลักษณะทางกายภาพของแผนที่ ได้แก่ 
 1. กลุ่มแผนที่เมือง (City map) วิเคราะห์ด้วย ‘ชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและ
ข้อตกลงตามอ าเภอใจ’ ร่วมกับ ‘การใช้รูปหนาม เข็มฉีดยา และกระดูก แทนเส้นตารางผังเมือง’ 
 2. กลุ่มแผนที่ถนน (Road map) วิเคราะห์ด้วย ‘ชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและ
ข้อตกลงตามอ าเภอใจ’ ร่วมกับ ‘การใช้พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของ ฮอร์เฮ 
หลุยส์ บอร์เฮซ’ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 3. กลุ่มแผนที่แสดงภูมิประเทศ (Terrain map) วิเคราะห์ด้วย ‘ชุดล าดับการเลียนแบบความ
จริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ’ ร่วมกับ ‘การใช้รูปหนาม’ และ ‘การใช้แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่
ถนนรวมกันบนแผนที่เดียว’ 
 
 

วิเคราะห์ภาพแผนที่กลุ่มที่ 1: แผนที่เมือง (City map) 
 
แผนที่เมืองรูปหนาม  
 

1. Town of Thorns, 1990 (ภาพท่ี 112) 
 ใช้รูปหนามสีขาวแทนเส้นตารางผังเมือง มีพ้ืนหลังสีน ้าตาลเข้ม แสดงแผนที่ถนนในเมือง  
เอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ เอดินเบอระเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยปราสาทราชวัง โบสถ์ และอาคาร
เก่าแก่จ านวนมาก หากพิจารณาจากชื่อถนนในแผนที่ชิ้นนี้ประกอบกันจะเห็นความเป็นมาในอดีตที่
แสดงความขัดแย้งน ามาซึ่งการต่อสู้ฆ่าฟันเพ่ือช่วงชิงอ านาจระหว่างอังกฤษและสก๊อตแลนด์ ในปี 
ค.ศ. 1745 เอดินเบอระถูกครอบครองโดยกองทัพชาวที่ราบสูง (Highland) และได้ยกทัพไปโจมตี
อังกฤษ แต่พ่ายแพ้กลับมา ท าให้เมืองเอดินเบอระตกเป็นของพระเจ้าจอร์จที่สามแห่งราชวงศ์ฮันโน
เวอร์ของอังกฤษ สมาชิกสภาเมืองในขณะนั้นจึงเห็นว่าควรมีการตั้งชื่อถนนและสถานที่ต่างๆ ในเอดิน
เบอระเสียใหม่เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์อังกฤษและให้มีรูปแบบคล้ายกับเมือง
ลอนดอน52 เห็นได้จากชื่อถนนที่มาจากชื่อและต าแหน่งของสมาชิกในราชวงศ์อย่าง Hanover 
Street, George Street, Princes Street หรือชื่อดอกไม้มีหนามแหลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ า
ประเทศสก๊อตแลนด์และอังกฤษอย่าง Thistle Street และ Rose Street สัมพันธ์กันกับแผนที่ชื่อ
เมืองหนาม เกิดเป็นพ้ืนที่แสดงความขัดแย้งจากสองกลุ่มอ านาจในอดีต 

                                                           
52 Wikipedia, "Edinburgh,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh. 
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ภาพที่ 112 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  144 

2. Idea de una pasión, 1991 (ภาพท่ี 113) 
แผนที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ควีทกาใช้เส้นถนนแบบเส้นเดี่ยวรูปหนามแหลมสีเทา

ด าอยู่บนพ้ืนหลังสีเนื้อออกซีด ในอดีตราวศตวรรษที่ 17 เม็กซิโกซิตี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของสเปน
ใหม่ โดยทางการสเปนได้จัดท าผังเมืองแบบตารางกริดซึ่งเป็นลักษณะผังเมืองของบรรดาเมืองขึ้น
สเปน มีศูนย์กลางเป็นจตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวสเปนเรียกว่า Traza ประกอบด้วยระบบ
ถนนที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดี ตั้งชื่อตามบุคคลส าคัญชาวสเปนทางการเมือง วรรณกรรม และ
ศาสนา53  บริเวณรอบๆ จัตุรัสเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวพ้ืนเมืองอย่างหยาบๆ หนามในงานชิ้นนี้ให้
ความรู้สึกอึกอัด ถูกปิดกั้น ไร้ทางออก เหมือนถูกกีดกันออกจากพ้ืนที่โดยรอบ เช่นเดียวกับผังเมืองที่
ออกแบบเพ่ือกีดกันคนพ้ืนเมืองออกจากที่อยู่ของเจ้าอาณานิคม นอกจากนั้นเม็กซิโกซิตี้ยังเป็นเมืองที่
ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคสูงถึงร้อยละ 89.7 (สถิติปี ค.ศ.1990)54 หนามในที่นี้
จึงอาจสื่อถึงสัญลักษณ์ทางคริสตศิลป์ที่แทนความโศกเศร้า ความล าบาก และบาปของมนุษย์ 
 

 
 
ภาพที่ 113 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 94) 
 
 
 

                                                           
53 "Mexico City,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City. 
54 Tim L. Merrill and Ramón Miró, "Mexico: A Country Study,"  
http://countrystudies.us/mexico/61.htm. 
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3. Untitled (Eindhoven), 1990 (ภาพที่ 114) 
 แผนที่แสดงย่านใจกลางเมืองไอนด์โฮเวน อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อเมือง 
Eindhoven หมายถึง โรงนาหลังสุดท้ายบนแผ่นดินของเมืองวุนเซล ในอดีตไอนด์โฮเวนถือครองโดย
เหล่าขุนนาง มีการกั้นเขตที่ดินให้เช่าท าการเกษตรล้อมรอบเมืองวุนเซล 55 ลักษณะทางภูมิประเทศ
เป็นที่ราบอยู่บนดินทราย มีล าคลองไหลผ่านตัวเมืองถึงสองสาย จึงเป็นเมืองที่ต้องเผชิญปัญหาน ้าท่วม
ในช่วงหน้าฝนอยู่บ่อยครั้ง หนามในงานมีสีฟ้าท่ีดูเปียกชื้นคล้ายเส้นร่างด้วยหมึกอยู่บนพื้นสีเหลืองซีด 
 

 
 

ภาพที่ 114 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 95) 
 
 ควีทกาเคยใช้รูปหนามในงานชุดแผนผังอพาร์ทเม้นท์ที่แทนการถูกปิดกั้นออกจากโลก
ภายนอก และความรู้สึกเจ็บปวดทรมานของสมาชิกในบ้าน เช่น ในงาน Crown of Thorns, 1989 
อีกทั้งหนามยังเป็นสัญลักษณ์ทางคริสต์ศาสนาสื่อถึงความโศกเศร้า ความยากล าบาก และบาปของ
มนุษย์ เส้นหนามในแผนที่เมืองของควีทกาถูกใช้แทนความเจ็บปวดทางความคิดหรือความรู้สึกของ
ผู้คนในเมืองที่ต้องประสบกับเหตุการณ์บางอย่างร่วมกันในอดีตหรือปัจจุบัน หรือสภาพทางภูมิ
ประเทศตามจริง อันเป็นตัวก าหนดบรรยากาศของเมือง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตรวมถึงความรู้สึกร่วมของ
คนในพ้ืนที ่
 

                                                           
55 Wikipedia, "Eindhoven,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Eindhoven. 
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แผนที่เมืองรูปเข็มฉีดยา 
 

4. MAINLINE GRID, 1991 (ภาพท่ี 115) 
 ชื่องาน MAINLINE GRID หมายถึงเส้นตารางของการฉีดยาเสพติดเข้าเส้น แผนที่ชิ้นนี้แสดง
เมืองโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย ราวทศวรรษ 1980 ถึงกลางทศวรรษ 1990 โบโกต้าเป็นเมืองที่ขึ้น
ชื่อเรื่องการค้ายาเสพติดระดับโลกจนเรียกกันว่าเป็นอาณาจักรแห่งโคเคน 56 อีกทั้งเป็นแหล่งเสื่อม
โทรม มีปัญหาความยากจน และเต็มไปด้วยคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจ านวน
มาก พื้นหลังในงานเป็นสีเหลืองสด เหมือนสารเคมีหรือสิ่งเสพติด มีเส้นถนนเป็นรูปเข็มฉีดยาเรียงต่อ
กันเหมือนกับเข็มที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือดของผู้เสพสารเสพติด ที่ท้ายที่สุดน ามาซึ่งความเจ็บป่วย
ร้ายแรงและความตาย 
 

 
 

ภาพที่ 115 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 96) 
 
 
 
 
 

                                                           
56 "Illegal Drug Trade in Colombia,"  
https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade_in_Colombia. 
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5. Sin Titulo, 1991 (ภาพท่ี 116) 
 ชื่องาน Sin Titulo เป็นภาษาสเปนแปลว่าไม่มีชื่อ บนแผนที่ไม่ปรากฏชื่อเมืองหรือชื่อถนน
ก ากับไว้ ส่วนลักษณะเส้นผังเมืองรูปเข็มฉีดยาดูคล้ายกับงาน MAINLINE GRID ชิ้นก่อนหน้า สื่อถึง
พ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติดในเมืองเดียวกันหรือประเทศในกลุ่มใกล้เคียง การไม่ใส่ชื่อสถานที่ลงไปท าให้
พ้ืนที่ไร้ร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ เป็นพื้นที่ไร้ตัวตน หรือการสูญหายของผู้คนในเมือง สีพื้นหลัง
ที่ใช้เป็นสีเทาหม่น สื่อถึงความตาย หรือความทรงจ าในอดีต  
 

 
 

ภาพที่ 116 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 97) 
 

เข็มฉีดยาสื่อถึงความเจ็บป่วย ภูมิคุ้มกัน ความฝัน และความตาย พ้ืนหลังของงานมีทั้งสี
เหลืองที่ดูคล้ายสีของสารเสพติด และสีเทาดูไร้ซึ่งชีวิต ในงานแผนที่กลุ่มเข็มฉีดยาสื่อถึงพ้ืนที่เมืองที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ในที่นี้คือเมืองโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย ในราวทศวรรษที่ 1980-1990 ที่
เผชิญทั้งปัญหาความยากจน แหล่งเสื่อมโทรม ไปจนถึงอาชญากรรมที่เกิดจากการค้ายาเสพติด 
โดยเฉพาะเฮโรอีนและโคเคนสูงที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 

 
 
 
 
 



  148 

แผนที่เมืองรูปกระดูก  
 

6. Marienplatz, 1991 (ภาพท่ี 117) 
 แผนที่ประกอบด้วยกระดูกสีขาววางเรียงกันเป็นตารางผังเมืองบนพ้ืนสีด า รอยฝีแปรงไม่
สม่ าเสมอ มีรูปไม้กางเขนสีขาวกระจายอยู่บริเวณที่ตั้งอนุสรณ์สถานและสุสานต่างๆ  ชื่องาน 
Marienplatz หรือ จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ตั้งตามพระนามพระนางมารีอา มารดาของพระเยซู อยู่ใจ
กลางเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 12 เป็นหัวใจของย่านเมืองเก่า ในยุคกลางมา
เรียนพลัทซ์เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานส าคัญทางวัฒนธรรมของเมืองมิวนิค57  
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวเมืองมิวนิคจ านวนมากถูกคุมขังและสูญหายเป็นจ านวนกว่า 
12,500 คน ส่วนใหญ่ถูกน าตัวไปขังในสหภาพโซเวียตและไม่ได้รับการปล่อยตัวแม้สงครามจะสิ้นสุด
ไปนาน จนในปี ค.ศ. 1954 จึงได้มีการสร้างหมุดจารึกและหินแกะสลักนูนต่ า แทนรูปครอบครัวของ
นักโทษที่ถูกขังลืมและสูญหาย อยู่ในอาการเศร้าโศกสิ้นหวังไว้ที่ผนังอุโมงค์ทางเข้าจั ตุรัสเพ่ือให้
ชาวเมืองได้ระลึกถึงและมองเห็นได้ชัดเจน58 แผนที่กระดูกชิ้นนี้จึงสื่อถึงการสูญหาย ความตาย ของ
ชาวเมืองมิวนิคในอดีตจากความโหดร้ายของสงคราม คล้ายกับการสูญหายของชาวเมืองบัวโนสไอเรส
จากผลของสงครามสกปรก 
 
 

                                                           
57 "Marienplatz,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Marienplatz. 
58 David Heath to traceofevil, http://www.tracesofevil.com/2008/01/munich-
hofbrauhaus.html. 
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ภาพที่ 117 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 98) 
 
7. Untitled (Torino), 1993 (ภาพท่ี 118)  

 แผนที่รูปกระดูกสีขาวเรียงต่อกันเป็นผังเมืองอยู่บนพ้ืนหลังสีน ้าตาลแดงมีลวดลายดูขรุขระ
เหมือนพ้ืนดินหรือหิน แสดงแผนที่เมืองตูรินซึ่งเป็นเมืองเก่าของอิตาลีที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่
สร้างขึ้นโดยศิลปินสถาปนิกชืััอดังตั้งแต่ยุคกลาง ตูรินเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสุสานขนาดใหญ่ อย่าง
อนุสรณ์สถานแห่งตูริน (Monumental Cemetery of Turin) ประดับประดาด้วยรูปปั้นร าลึกที่
สวยงามราวกับว่าทั้งเมืองเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ในปี ค.ศ. 1922 เมืองตูรินมีเหตุการณ์สังหารหมู่
ประชาชนที่เริ่มจากการโจมตีที่ท าการพรรคสังคมนิยมอิตาเลียน ตามด้วยการสังหารนักข่าว
หนังสือพิมพ์พรรคคอมมิวนิสต์อิตาเลียนที่มีแนวคิดต่อต้านเผด็จการฟาสซิสต์โดยฝีมือของทหารฝ่าย
มุสโสลินี เรียกกันว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ตูริน โดยการฆ่าเป็นไปอย่างช้าๆ โหดร้ายทารุณเป็นที่
สะเทือนใจของชาวเมือง  
 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี  ค.ศ. 1993 เมืองตูรินมีเหตุการณ์ส าคัญที่โด่งดังไปทั่วโลก โดยมหา
วิหารเซนต์จอห์นแห่งแบปทิสต์ได้เปิดให้สาธารณะชนเห็นผ้าคลุมศพพระเยซูหรือผ้าห่อศพแห่งเมือง  
ตูริน (Shroud of Turin) เป็นครั้งแรก เป็นผ้าลินินที่ปรากฏร่องรอยเปรอะเปื้อนคราบเลือดของบุคคล
เพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวที่ว่าพระเยซูได้รับบาดเจ็บจากการถูกตรึงบนไม้กางเขนและยังมี
ร่องรอยบาดแผลจากมงกุฏหนามและรอยบาดเจ็บอ่ืนปรากฏอยู่59 เป็นไปได้ว่ารูปกระดูกบนแผนที่
เมืองตูรินสื่อถึงชีวิตและความตายบนพ้ืนที่เมืองจากอดีต ได้แก่ ความตายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์

                                                           
59 Wikipedia, "Shroud of Turin,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Shroud_of_Turin. 
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จากการค้นพบผ้าคลุมศพ ความตายของชาวเมืองที่ถูกฆ่าอย่างทารุณโดยฝีมือรัฐบาลฟาสซิสต์ หรือ
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย และงานศิลปะที่ท าให้เกิดการสร้างสุสานและประติมากรรมร าลึกอันเป็น
เอกลักษณ์ของภูมิทัศน์เมืองตูริน 
 

 
 

ภาพที่ 118 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 99) 
 

8. Untitled (San Francisco), 1995 (ภาพที่ 119) 
 แผนที่เมืองซานฟรานซิสโก ในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยรูปกระดูกสีขาวเรียงต่อกันบนพื้น
หลังสีน ้าตาลเข้ม ฝีแปรงไม่สม ่าเสมอกัน โดยช่วงเวลาที่ควีทกาผลิตงานชิ้นนี้ ทั่วโลกก าลังเผชิญปัญหา
การระบาดของโรคเอดส์ที่น ามาซึ่งการเสียชีวิตของผู้คนจ านวนมาก เมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง
ซานฟรานซิสโกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของคนรักเพศเดียวกันที่เชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไร้การป้องกันก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก กระดูกกับเมืองซานฟราน
ซิสโกจึงสื่อถึงเมืองที่ประชากรมีอัตราการตายสูงจากโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมใน
ขณะนั้น 
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ภาพที่ 119 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 100) 
 
 ควีทกาเคยใช้รูปกระดูกในงานกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์ จากงาน Built for the Eternity, 
1990 สื่อถึงการจากไปของสมาชิกในครอบครัว ด้วยการวาดกระดูกสีขาวเรียงต่อกันเป็นกรอบ
แผนผังอพาร์ทเม้นท์ เมื่อรูปกระดูกถูกใช้กับแผนที่จึงสื่อถึงความตาย การสูญหาย อันเป็น
โศกนาฏกรรมที่ผู้คนในพ้ืนที่นั้นๆ มีประสบการณ์และระลึกถึงร่วมกัน ทั้งจากสงคราม โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือทิวทัศน์เมืองที่เต็มไปด้วยสุสานและประติมากรรมร าลึกแสดงความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
เกี่ยวกับความตาย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นแผนที่ที่แสดงการต่อต้านการถูกลืม 
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ตารางที่ 3 การใช้สัญญะและชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ:  
กลุ่มแผนที่เมือง 
 

การใช้สัญญะและชดุล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ 

ชื่องาน สัญญะ 
เลียนแบบความจริง   ข้อตกลงตามอ าเภอใจ 

1             2             3             4            5 

1. Town of Thorns, 1990 ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 

2. Idea de una pasión, 1991 ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 

3. Untitled (Eindhoven), 
1990 

ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 

4. MAINLINE GRID, 1991 ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 

5. Sin Titulo, 1991 ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 

6. Marienplatz, 1991 ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 

7. Untitled (Torino), 1993 ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 

8. Untitled 
(San Francisco), 1995 

ตาราง   ●   

ชื่อ     ● 
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สัญญะแผนที่ที่ใช้ในงานกลุ่มแผนที่เมือง ได้แก่ 
   • ตาราง แสดงการแบ่งขอบเขตพ้ืนที่บริเวณท่ีอยู่อาศัยออกจากพ้ืนที่ถนน มีลักษณะ
เลียนแบบตามจริงในระดับปานกลาง ( เมืองผังพิจารณาจากความสามารถในการน าเสนอลักษณะของ

ผิวทางภูมิศาสตร์ที่จริงหรือพ้ืนกับพ้ืนที่สัมพันธ์ ) 
   • ชื่อ แสดงชื่อถนนหรือเมือง มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
 

ตารางที่ 4 สรุปการใช้แผนที่เมือง 
 

สรุปการใช้แผนที่เมือง 

ชื่องาน 
สัญญะและ 

ชุดล าดับความ
ต่อเนื่อง 

สถานที ่
การดัดแปลง

แผนที ่
ผลที่ได ้

1. Town of Thorns, 
1990 

ตาราง = 3 
ชื่อ = 5 

เอดินเบอระ 
ประเทศสก๊อต
แลนด ์

ใช้หนามแทน
เส้นถนน 

แผนที่เมืองรูปหนามแทน
ความเจ็บปวด ความ
ยากล าบาก อุปสรรค ความ
ขัดแย้ง เป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีตหรือ
ลักษณะภูมิประเทศท่ีส่งผล
ต่อบรรยากาศและ
ความรูส้ึกของผู้คนในเมือง  

2. Idea de una 
pasión, 1991 

เม็กซิโกซติี้ 
ประเทศเม็กซิโก 

3. Untitled 
(Eindhoven), 1990 

ไอนด์โฮเวน 
ประเทศ
เนเธอร์แลนด ์

4. MAINLINE GRID, 
1991 

โบโกต้า  
ประเทศ
โคลอมเบีย 

ใช้เข็มฉีดยา
แทนเส้นถนน 

แผนที่เมืองรูปเขม็ฉีดยา
แทนพ้ืนท่ีที่มีปัญหาการค้า
ยาเสพตดิ ส่งผลทั้งต่อคนใน
พื้นที่และระดับโลก  5. Sin Titulo, 1991 - 

 6. Marienplatz, 
1991 

มิวนิค  
ประเทศเยอรมน ี

ใช้กระดูกแทน
เส้นถนน 

แผนที่รูปกระดูกแทนพ้ืนท่ีที่
เคยมผีู้สญูหาย ผูเ้สยีชีวิต 
ทั้งจากผลของสงคราม โรค
เอดส์ สสุาน สื่อถึงเมืองที่มี

7. Untitled (Torino), 
1993 

ตูริน  
ประเทศอิตาล ี
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8. Untitled (San 
Francisco), 1995 

ซานฟรานซิสโก 
สหรัฐอเมริกา 

เหตุการณ์เกีย่วข้องกับชีวิต
และความตาย 

การใช้พื้นที่วา่ง (Space) แนวคิด (Concept) 

พื้นที่ว่างกับการเป็นตัวแทน 

พื้นที่ว่างกับข้อมูล 
แผนที่แสดงพื้นที่ส่วนตัวและความทรงจ า 

 
  แผนที่ในกลุ่มที่ 1 ถูกดัดแปลงด้วยการใช้รูปหนามแหลม เข็มฉีดยา และกระดูก เรียงต่อกัน
แทนเส้นตารางผังเมือง เป็นรูปสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่ใช้ในกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์ไว้แสดงพ้ืนที่
ตรงข้ามกันกับแผนที่ จึงสื่อถึงความคิดความรู้สึกของกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ที่ผู้คนมีร่วมกัน เช่น ความ
ยากล าบาก ความเจ็บปวด ความขัดแย้ง ความตาย การเจ็บไข้ได้ป่วย และการสูญหายของกลุ่มผู้คน 
ท าให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน 
บรรยากาศของเมือง เป็นแผนที่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ส่วนตัวและความทรงจ า และพบการใช้พ้ืนที่
ในกลุ่มพื้นที่ว่างกับการเป็นตัวแทน และพ้ืนที่ว่างกับข้อมูล 
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วิเคราะห์ภาพแผนที่กลุ่มที่ 2: แผนที่ถนน (Road map) 
 
การซ ้าและการสลับล าดับชั้นของสถานที่ 
 

9. Idea de una pasión, 1991 (ภาพท่ี 120) 
 แผนที่ประกอบด้วยเส้นถนนหลักสีแดง ลายเส้นไม่สม ่าเสมอกัน เส้นถนนอ่ืนเป็นสีเทา พ้ืน
หลังสีชมพู มีรอยคล้ายคราบน้ าปะปนอยู่ บริเวณที่เส้นถนนตัดกันมีจุดแสดงที่ตั้งเมือง ชื่อเมืองเป็น
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่สีด าเขียนว่า LEIPZIG กระจายอยู่ตามจุดที่ตั้งเมืองทั่วภาพ และมีชื่อเมืองอ่ืนๆ เป็น
ตัวอักษรขนาดเล็กกว่าด้วยตัวน าตัวตาม  
 

 
 
ภาพที่ 120 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 101) 
 
 ชื่อเมือง LEIPZIG ถูกวางอยู่บนจุดตัดเส้นถนนซ้ าไปมา บนแผนที่ถนนรัฐแซคโซนี่ ประเทศ
เยอรมนี ไลป์ซิกเป็นเมืองที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐแซคโซนี่ มีเมือง
เดรสเดนเป็นเมืองหลวงของรัฐ60 การใส่ชื่อสถานที่ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีไว้ใช้กับชื่อรัฐ ประเทศ 
คาบสมุทร หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีความส าคัญกว่าพ้ืนที่รอบข้างเพ่ือแสดงความส าคัญทางภูมิศาสตร์ที่มี
มากกว่าพ้ืนที่อ่ืนในบริเวณเดียวกัน หรือแสดงการเป็นศูนย์กลางการปกครอง เมื่อน ามาใช้กับชื่อเมือง
ที่ไม่ใช่เมืองหลวงจึงนับว่าผิดปกติเพราะท าให้เกิดการสลับล าดับชั้นของพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีการวนซ ้าไป
มาของชื่อไลป์ซิกตามจุดที่เชื่อมถนนตรงกับท่ีตั้งเมือง ท าให้ขอบเขตและที่ตั้งไม่ข้ึนกับความเป็นจริง 

                                                           
60 "Leipzig,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig. 
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 ไลป์ซิกเป็นเมืองขนาดกลางที่มีประชากรหนาแน่นกว่าเมืองอ่ืนในรัฐเดียวกันและหนาแน่น
เป็นอันดับสามของประเทศ ซึ่งหากล าดับความส าคัญของเมืองจากความหนาแน่นของประชากรแทน
ขนาดของพ้ืนที่ ไลป์ซิกก็น่าจะมีความส าคัญเทียบได้กับเมืองหลวงหรือรัฐหนึ่ง ส่วนการใช้ชื่อเมืองไลป์
ซิกซ ้าไปมาท าให้รู้สึกราวกับว่าก าลังเดินทางวนอยู่ในเมืองไลป์ซิกจนหาทางออกไม่ได้ 
 วิเคราะห์ผ่านการใช้พื้นที่ในวรรณกรรมของบอร์เฮซ : พบการสลับล าดับชื่อเพ่ือให้
ค ที่จ านวนประชากรต่อพ้ืนที่(จากข้อมูลแสดงเล็กให้ดูกว้างขวางเกินจริง วามส าคัญกับพ้ืนที่ขนาด

คล้ายการใช้ พ้ืนที่ ในงานเขียนของ )หนาแน่นกว่าเมืองรอบข้าง บอร์เฮซ เรื่อง Man on the 
Threshold ที่เล่าถึงการเดินทางของบอร์เฮซในรัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย เพ่ือตามหาผู้พิพากษา
ชาวสก๊อตที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังถูกทางการอังกฤษส่งมาเพ่ือยุติข้อพิพาททางศาสนาที่
รุนแรงระหว่างชาวมุสลิมกับชาวซิกข์และฮินดู การตามหาผู้สูญหายที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าค่าตาเป็นไป
อย่างยากล าบาก โดยเฉพาะในเมืองที่แออัดไปด้วยผู้คนจ านวนมหาศาลและมีความขัดแย้งรุนแรงกัน
ตลอดเวลา ความหนาแน่นของผู้คนในเมืองนี้ท าให้เขาอดเปรียบไม่ได้ว่าขนาดของประเทศอินเดียนั้น
ใหญ่กว่าโลก “There is saying, you know—that India is larger than the world”61 เขาพบ
เงื่อนง าว่าผู้พิพากษาอาจถูกจับตัวไปขังไว้ในโรงนาด้วยข้อหากบฏ จึงเดินเข้าไปสอบถามที่บ้านหลัง
หนึ่ง ฝ่าฝูงชนชาวมุสลิมจ านวนมหาศาลที่ก าลังเฉลิมฉลองกันอย่างวุ่นวายอลหม่าน ประหลาดใจที่
เห็นลานบ้านแคบๆ บรรจุฝูงชนจนล้นพ้ืนที่ “I was astonished that such narrow courtyards, 
little more than long entryways, could have contained such numbers of people.”62 
เขาได้คุยกับชายชราแปลกหน้าที่ลานหน้าบ้านหลังหนึ่งที่เหมือนจะบอกเป็นนัยว่าผู้พิพากษาถูกฆ่า
ตายหลายวันมาแล้ว และท้ายที่สุดเขาได้พบความจริงว่าผู้พิพากษาได้ถูกฆ่าตายจริง แต่โดยฝีมื อของ
คนวิกลจริตข้างในบ้านหลังนี้เวลาเดียวกับท่ีเขาเพ่ิงจะเดินฝ่าพิธีฉลองเข้าไปไม่นานนัก  
 นอกจากการเปรียบเทียบขนาดพ้ืนที่เล็กให้ดูใหญ่เกินจริงแล้ว การวนซ ้าของพ้ืนที่อย่างไม่รู้
จบยังคล้ายงานเขียนจากเรื่อง The House of Asterion (1949) โดยบอร์เฮซเล่าถึงบ้านเขาวงกต
แห่งเกาะครีตของมินะทอร์ (Minotaur) อสุรกายจากต านานกรีก ที่ถูกบิดาบุญธรรมจับขังอยู่ในบ้าน
เขาวงกตด้วยเหตุที่นิสัยดุร้ายจนเชื่อกันว่าเขาเริ่มเสียสติ มินะทอร์เล่าว่าเขาหลงอยู่ในบ้านของตัวเอง
จนต้องหาทางท าสิ่งต่างๆ กับบ้านเพ่ือให้หายเบื่อ บ้างก็หลอกตัวเองว่าก าลังถูกตามล่าวิ่งวนไปมาหา
ทางออกไม่เจอ บ้างก็แกล้งหลับนานๆ ให้กลางวันกลางคืนผ่านพ้นไป บ้างก็ท าเป็นว่ามีพวกแอสเต
เรียน (Asterion) มาเยี่ยมที่บ้าน และเขาได้พาไปชมรอบๆ ตัวบ้านพร้อมบรรยายเปรียบเทียบขนาด

                                                           
61 Jorge Luis Borges, The Aleph and the Other Stories, trans. Andrew Hurley (New 
York: Penguin Group, 1998). 113. 
62 Ibid. 117. 
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ของบ้านให้พวกแอสเตเรียนฟังว่าใหญ่เท่ากับโลก “The house is as big as the world—or 
rather, it is the world” อีกท้ังห้องต่างๆ ในบ้านยังปรากฏซ้ าไปมาเหมือนวนอยู่ในเขาวงกต จนไม่รู้
ขอบเขตของบ้านว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดตรงไหน “Each part of the house occurs many times; 
any particular place is another place. There is not one wellhead, one courtyard, one 
drinking trough, one manger; there are fourteen mangers, drinking troughs, courtyards, 
wellheads”63 (เมื่อชาว Asterion ใช้ค าว่า fourteen จะหมายถึงจ านวนอนันต์) แสดงการวนซ ้า
เชื่อมต่อกันด้วยสัดส่วนของพ้ืนที่ โดยพื้นที่ย่อยสามารถบรรจุพ้ืนที่โดยรวมที่ใหญ่กว่าตัวเองเอาไว้และ
เกิดขึ้นซ้ าไปมาไม่รู้จบ เช่น ห้องสู่บ้าน บ้านสู่เมือง เมืองสู่โลก เป็นการใช้พ้ืนที่แบบส่วนรวมส่วนย่อย 
(part-whole relationships) เกิดเป็นล าดับชั้น ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบอร์เฮซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 Ibid. 52-53. 
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การซ ้าชื่อสถานที่ 
  

10. Idea de una pasión, L'enfance du Christ, 1991 (ภาพท่ี 121) 
พ้ืนหลังของงานเป็นสีเนื้อออกซีด มีรอยเปื้อนปะปนอยู่ ลายเส้นถนนหลักวาดด้วยสีแดงเข้ม 

ฝีแปรงไม่สม ่าเสมอ มีเส้นถนนล าดับรองลงไปวาดด้วยเส้นพู่กันบางๆ สีเทาและสีฟ้า สีและรูปร่างของ
ลายเส้นกับพ้ืนหลังดูรวมกันคล้ายกับเส้นเลือดบนผิวหนังของคน ชื่อเมืองสีเทาออกด า เป็นตัวอักษร
ตัวพิมพ์เล็กสีด าเขียนว่า orleans ด้วยตัวหนังสือแบบลายมือหัวตัดแบบ Blackletter ซ ้าไปมา 
กระจายอยู่ตามจุดที่ตั้งเมืองที่เส้นถนนหลักตัดกันทั่วภาพ และมีชื่อเมืองอ่ืนๆ เป็นตัวอักษรขนาดเล็ก
กว่าด้วยตัวน าตัวตาม  
 

 
 

ภาพที่ 121 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 102) 
 
 L'enfance du Christ เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าวัยเด็กของพระคริสต์ และยังเป็นชื่อบทเพลง
ของนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส เฮอร์เบิร์ต เบอร์ลีออซ (Hector Berlioz 1803-1869) ที่ควีทกาชื่นชอบ
คนหนึ่ง เนื้อเพลงเล่าถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนพระนางมารีอาและนักบุญโจเซฟพาพระบุตรซึ่ง
เพ่ิงประสูติได้ไม่นานหนีการลอบสังหารจากปาเลสไตน์ไปยังอียิปต์64 โดยในแผนที่ชิ้นนี้ปรากฏชื่อเมือง 
orleans ซ ้าไปมาบนแผนที่ถนนของแคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ โดยเมืองออร์ลีนส์หรือออร์ลียองส์เป็น

                                                           
64 Wikipedia, "L'enfance Du Christ,"  
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27enfance_du_Christ. 
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ศูนย์กลางการปกครองและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวแร แคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทิวทัศน์เมืองเต็มไปด้วยปราสาทและวิหารแบบ
โกธิคจากยุคกลาง พบการใช้ตัวหนังสือแบบ Blackletter บนชื่อเมือง orleans ที่มีลักษณะเป็น
ตัวหนังสือหัวตัด มักพบได้ในเอกสารเก่าแก่อย่างเช่นในพระคัมภีร์ ท าให้แผนที่ในงานชิ้นนี้มี
ความสัมพันธ์กับประวัติคริสต์ศาสนาที่เล่าผ่านบทประพันธ์เพลงของเบอร์ลีออซ 
 การวนซ้ าชื่อ orleans ลงบนแผนที่มีลักษณะเหมือนกับการซ ้าชื่อ LEIPZIG ในงานชิ้นก่อน
หน้า นอกจากนั้นออลีนส์ยังเป็นชื่อเมืองที่ถูกใช้ในอีกหลายประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
รัฐบาลฝรั่งเศสด้วย ได้แก่ เมืองออร์ลีนส์ในจังหวัดออนตาริโอ ประเทศแคนาดา และนิวออร์ลีนส์ในรัฐ
หลุยส์เซียน่า สหรัฐอเมริกา ท าให้การวนซ ้าของชื่อเมืองออร์ลีนส์ดูคล้ายการเดินทางวนไปมาระหว่าง
เมืองออร์ลีนส์สู่เมืองออร์ลีนส์ในอีกประเทศหนึ่ง 

วิเคราะห์ผ่านการใช้พื้นที่ในวรรณกรรมของบอร์เฮซ: การวนซ ้าสถานที่นอกจากจะคล้าย
กับการใช้พ้ืนที่แบบอนันต์จากเรื่อง The House of Asterion (อ้างอิงบทเดียวกับในงานชิ้นที่ 9) แล้ว 
ยังคล้ายกับงานเขียนอีกหลายเรื่องที่มีการใช้พ้ืนที่เชิงอนันต์ จากโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ โดยจะ
ยกตัวอย่างจากเรื่อง The Library of Babel (1941) เนื้อเรื่องกล่าวถึงจักรวาลที่บอร์เฮซแทนด้วย
ห้องสมุดรูปหกเหลี่ยมหลายๆ ห้องต่อกันจนเป็นอนันต์ เปรียบดังความรู้ที่เกิดขึ้นไม่จบสิ้น รูปลักษณ์
ของหอสมุดที่บอร์เฮซกล่าวไว้นั้นประกอบไปด้วยห้องเล็กๆ ทรงหกเหลี่ยมเหมือนกับรังผึ้ง อันเป็น
รูปร่างที่นักคณิตศาสตร์กล่าวไว้ว่าหากแบ่งพ้ืนที่ให้กลายเป็นหน่วยย่อยแล้ว ทรงหกเหลี่ยมจะท าให้
เกิดการเสียพ้ืนที่น้อยที่สุดและใช้วัสดุในการสร้างน้อยที่สุด นับว่าเป็นพ้ืนที่สัมบูรณ์ โดยเริ่มบรรยาย
ความกว้างใหญ่ไพศาลไล่จากตัวอักษรในหนังสือไปถึงห้องสมุดที่บรรจุห้องต่างๆ เอาไว้อีกนับไม่ถ้วน 
“The universe (which others call the Library) is composed of an indefinite and perhaps 
infinite number of hexagonal galleries, with vast air shaft in between [...]” “the infinite 
and boundless nature of which is dealt with by structuring it into a number of galleries, 
corridors and bookshelves, an arbitrary system of boundaries […] which, repeated, 
becomes order: the Order”65  

 
 
 

                                                           
65 Jorge Luis Borges, Collected Ficciones, trans. Andrew Hurley (New York: Penguin 
Group, 1998). 112. 
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การซ ้าและผสมชื่อสถานที่จากสองที่ตั้งลงในแผนที่เดียวกัน  
 

11. San Juan de la Cruz, 1995 (ภาพที่ 122) 
 พ้ืนหลังสีเทาเข้มมีรอยเปื้อนคล้ายรอยเปียกจากหยดน ้ากระจายอยู่ บริเวณท่ีเป็นจุดที่ตั้งเมือง
ถูกวาดให้เป็นรอยบุ๋มลงไปเหมือนรอยกดกระดุมบนฟูก เส้นถนนหลักเชื่อมต่อกันเองเป็นลายเส้นพู่กัน
สีน ้าเงินลายเส้นไม่สม ่าเสมอ ส่วนถนนสายรองเป็นลายเส้นสีแดง 
 

 
 

ภาพที่ 122 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 103) 
 

 มีการซ ้าชื่อเมืองไปมาคล้ายกับงานชิ้นที่ 9 และ 10 แต่มีลักษณะพิเศษตรงที่ชื่อเมือง SAN 
JUAN DE LA CRUZ (Saint John of the Cross) ซึ่งเป็นชื่อเมืองในประเทศเม็กซิโกถูกใช้ซ้ าไปมา
บนแผนที่ถนนของประเทศโปแลนด์ แสดงการวนซ้ าและผสมชื่อเมืองและชื่อถนนจากสองประเทศมา
อยู่ในงานเดียวกัน ในอดีตสองประเทศนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 
โดยเม็กซิโกได้เปิดรับเป็นที่ลี้ภัยให้ชาวโปแลนด์ และพบความเชื่อมโยงทางวรรณกรรมกับงานของอีดิธ 
สไตน์ (Edith Stein 1891-1942) นักบุญและนักปรัชญาชาวเยอรมันเชื้อสายยิวผู้แต่งหนังสือ The 
Science of the Cross เพ่ือศึกษาวรรณกรรมของนักบุญจอห์น ออฟ เดอะ ครอส ซึ่งในที่สุดอีดิธได้
ถูกนาซีจับตัวไปคุมขังและเสียชีวิตในค่ายกักกันเอาชวิทซ์ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ในระหว่าง
สงคราม66 

                                                           
66 Wikipedia, "Edith Stein,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Stein. 
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 การใช้ชื่อสถานที่จากสองประเทศมาผสมกันในแผนที่เดียวท าให้เกิดปริศนาเรื่องพ้ืนที่กับเวลา
ที่สลับปรับเปลี่ยนไปมาจนไม่รู้ว่าก าลังอยู่ในสถานที่หรือเวลาใด (ระหว่างโปแลนด์และเม็กซิโก) อีกท้ัง
การใช้ชื่อเมือง San Juan de la Cruz ซ ้าไปมาก็ท าให้การอ่านแผนที่ไร้จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และไร้
พรมแดน อีกทั้งมีการใช้โทนสีเทาด าที่ดูหม่นหมอง และมีการวาดเพ่ิมเติมเพ่ือเน้นรอยบุ๋มตรงที่ตั้ง
เมือง ดูคล้ายเป็นการตอกย ้า การกดดัน ท าให้อารมณ์โดยรวมของแผนที่ดูน่าอึดอัดและโศกเศร้า 
 วิเคราะห์ผ่านการใช้พื้นที่ในวรรณกรรมของบอร์เฮซ: การ สอเมืองจากใช้ชื่ องประเทศสลับ
ไปมาบนแผนที่เดียวกันคล้ายวิธีใช้พ้ืนที่แสดงที่ตั้งด้วยมิติของเวลาในเรื่อง The Other (1972) ที่เล่า
ถึงบอร์เฮซสองคนจากสองเวลาและสองสถานที่ก าลังนั่งคุยกันบนม้านั่งริมแม่น ้า คนหนึ่งคือบอร์เฮซ
ในวัยหนุ่ม นั่งอยู่บนม้านั่งริมแม่น ้าโรห์น กรุงเจนีวา จากปี ค.ศ. 1918 อีกคนคือบอร์เฮซในวัยชรา นั่ง
อยู่บนม้านั่งริมแม่น ้าชาร์ลส์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาจูเซตส์ จากปี ค.ศ. 1969 ทั้งคู่ถกเถียงกันว่าใคร
คือบอร์เฮซตัวจริงและมีหลักฐานอะไร หลังจากหลายบทสนทนาผ่านไป ในที่สุดบอร์เฮซจากปี 1969 
จึงบอกให้บอร์เฮซจากปี 1918 ลองหยิบเงินในกระเป๋าตัวเองออกมาดูเพ่ือเป็นข้อพิสูจน์  ปรากฏว่า
เงินในกระเป๋าเป็นดอลล่าร์สหรัฐที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1964 ข้อพิสูจน์นี้ท าให้บอร์เฮซในวัยหนุ่มแท้จริง
คือความฝันของบอร์เฮซในวัยชรา “I turned to the man and spoke. "Are you Uruguayan or 
Argentine?" "Argentine, but I've been living in Geneva since '14," […] your name is Jorge 
Luis Borges. I too am Jorge Luis Borges. We are in 1969, in the city of Cambridge." "No," 
[...] "I am here in Geneva, on a bench, a few steps from the Rhône." ท าให้เกิดสถานที่นัด
พบของสองบอร์เฮซบนม้านั่งที่ เชื่อมระหว่างสองโลก “[...] the supernatural, if it happens 
twice, is no longer terrifying; I suggested that we meet again the next day, on that 
same bench that existed in two times and two places.”67 มีเส้นแม่น ้าทีท่ าหน้าที่เหมือนกับ
เส้นถนนที่เชื่อมต่อกันไปมาไม่รู้จบ แทนการไหลผ่านของเวลา เชื่อมสองเวลาและสถานที่เข้าด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67 "The Other by Jorge Luis Borges," http://studylib.net/doc/7401480/jorge-luis-borges-
--the-other-. 
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การคัดลอกท าส าเนาแผนที่ 
 

12. Everything, 2004 (ภาพที่ 123) 
 พ้ืนงานมีสีด าเรียบสนิท มีเส้นถนน ชื่อถนน และจุดแสดงที่ตั้งเป็นสีขาว ลายเส้นค่อนข้าง
เรียบสม ่าเสมอกัน ผลงานมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยแผนที่ 4 ชิ้น รายละเอียดเหมือนกัน แสดงแผนที่
ถนนบางส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วเอามาประกอบกันเข้าอีกที 
 

 
 
ภาพที่ 123 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 104) 
 
 แผนที่เส้นทางและผังเมืองในสหรัฐอเมริกาถูกน ามาใช้บ่อยครั้งในงานแผนที่ถนนชุดหลังๆ 
ของควีทกา โดยในงาน Everything สหรัฐอเมริกาเปรียบเหมือนศูนย์รวมของทุกสิ่ง เป็นศูนย์รวม
อ านาจของโลกแบบเบ็ดเสร็จ ชื่อเมืองและเส้นถนนต่างๆ ถูกย้ายที่ทางใหม่ไม่ขึ้นกับข้อเท็จจริง  แล้ว
น ามาประกอบเข้ากันอีกที เกิดแผนที่ที่แม้ผู้อ่านจะรู้จักชื่อสถานที่แต่ก็ไม่สามารถรับรู้ศูนย์กลาง 
ระยะทาง หรือแม้แต่ขอบเขตของงานได้ 
 ควีทกากล่าวถึงงานชุด Everything ว่าคือแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นศูนย์รวมเบ็ดเสร็จที่ไม่
เกี่ยวกับอ านาจทางการเมือง แต่เป็นอ านาจเชิงพ้ืนที่ทางสังคม ที่ถูกแทนด้วยพ้ืนที่ของอาณาจักรหนึ่ง
ที่เปรียบเหมือนศูนย์รวมและจุดหมายปลายทางของคนจากทุกมุมโลก สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นก็
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เปรียบดังศูนย์รวมของโลกในทุกๆ ด้าน “made out of road maps of the United States, 
which were pieced together and then taken apart […] The title arose when we were 
beginning to rethink totalitarianism, taking as our point of departure, not dictator but 
the idea of the empire.”68 โดยงาน Everything เป็นงานแผนที่ชุดสุดท้ายก่อนที่ควีทกาจะพัฒนา
ผลงานจากพ้ืนที่แนวทางอ่ืนต่อไป เขาคิดว่าคนในสังคมยุคใหม่ได้หมุดหมายความสัมพันธ์ของตนเอง
ต่อภูมิศาสตร์ต่างไปจากเดิม ท าให้การท างานจิตรกรรมกับสื่อแผนที่แบบเก่าสื่อความหมายได้ยากข้ึน 
  วิเคราะห์ผ่านการใช้พื้นที่ในวรรณกรรมของบอร์เฮซ: การท าส าเนาแผนที่เท่าจริง คล้าย
การเล่าถึงแผนที่แสดงพ้ืนที่ทางอ านาจ ใน On Exactitude in Science (1946) เป็นงานเขียนที่สั้น
เพียง 10 กว่าบรรทัด มีรูปแบบการเขียนราวกับว่าเป็นการคัดลอกปลอมแปลงเอกสารเก่าแก่ มี
ต้นฉบับลงท้ายในปี ค.ศ. 1658 ตรงกับช่วงเวลาที่การท าแผนที่แบบวิทยาศาสตร์เจริญรุดหน้ามาก 
เนื้อเรื่องเล่าถึงการท าแผนที่ที่สมบูรณ์แบบและมีขนาดใหญ่เท่าพ้ืนที่จริงด้วยสัดส่วน 1:1 ให้กับ
อาณาจักรหนึ่ง แสดงการใช้มาตราส่วนที่เที่ยงตรงมากจนไม่สามารถใช้งานได้จริง และถูกปล่อยทิ้งไว้
จนผุผัง เพราะแผนที่ที่จะใช้งานได้ดีนั้นเกิดจากการให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์รวมอ านาจ
มากกว่าพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งก็คือแผนที่ที่ไม่ถูกต้องตามจริงนั่นเอง “… In that Empire, the Art of 
Cartography attained such Perfection that the map of a single Province occupied the 
entirety of a City, and the map of the Empire, the entirety of a Province. In time, those 
Unconscionable Maps no longer satisfied, and the Cartographers Guilds struck a Map 
of the Empire whose size was that of the Empire, and which coincided point for point 
with it. The following Generations, who were not so fond of the Study of Cartography 
as their Forebears had been, saw that that vast map was Useless […] still today, there 
are Tattered Ruins of that Map […] in all the Land there is no other Relic of the 
Disciplines of Geography.”69 
 และในเรื่อง The Aleph (1945) ที่กล่าวถึงมุมมองจากทุกที่ทั่วโลกที่บรรจุอยู่ในลูกแก้ว
คริสตัล และทุกมุมมองต่างก็สะท้อนกันเองเป็นอนันต์ คือการเสนอความจริงหลายๆ ความจริงที่ไม่มีที่
สิ้นสุด ‘Aleph’ คืออักษรตัวแรกในภาษาฮิบรู หมายถึงเทพเจ้าสูงสุด บอร์เฮซในเรื่องให้ความเห็นกับ
ภาษาไว้ว่าทุกภาษาคือตัวอักษรแห่งสัญลักษณ์ “Every language is an alphabet of symbols...” 
ตัวอักษรค าว่า Aleph ทีม่ีรูปร่างคล้ายมือชี้ขึ้นฟ้าและลงดิน บ่งชี้ว่าโลกที่อยู่ต่ ากว่าคือแผนที่ที่สะท้อน
โลกที่อยู่สูงกว่า อีกทั้งยังหมายถึงจ านวนเชิงอนันต์ในทฤษฎีเซ็ท ที่ทุกส่วนย่อยมีขนาดใหญ่เท่า

                                                           
68 Dreishpoon. 92. 
69 Borges, The Aleph and the Other Stories. 181. 
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ส่ ว น ร ว ม  “[...] that letter signifies the En Soph, the pure and unlimited god 
head; it has also been said that it takes the shape of a man pointing to both heaven 
and earth, in order to show that the lower world is the map and mirror of the higher; 
[...] it is the symbol of transfinite numbers, of which any part is as great as the whole” 
โดยในเนื้อเรื่องเล่าว่า Aleph เป็นแก้วคริสตัลทรงกลมอยู่ในห้องใต้ดินของเพ่ือนบ้านบอร์เฮซ บนถนน
กาไร ทางตอนใต้ของบัวโนสไอเรส บรรจุภาพของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลจากทุกมุมมองในเวลา
เดียวกัน บอร์เฮซได้ตั้งค าถามกับตัวเองว่าแท้จริงแล้ว Aleph มีอยู่จริงหรือไม่ และถ้าจริง Aleph ใน
ห้องใต้ดินเป็นตัวต้นแบบหรือคัดลอกออกมา “[…] the place where, without admixture or 
confusion, all the places of the world, seen from every angles, coexist. […] Incredible 
as it may seem, I believe that there is (or was) another Aleph; I believe that the Aleph 
of Calle Garay was a false Aleph.” 70 
 

ตารางที่ 5 การใช้สัญญะและชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ:  
แผนที่ถนน 
 

การใช้สัญญะและชดุล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ 

ชื่องาน สัญญะ เลียนแบบความจริง   ข้อตกลงตามอ าเภอใจ 
1              2              3             4              5 

9. Idea de una pasión, 
1990 

จุด     ● 

ช่ือ     ● 

เส้นระบบ     ● 

10. Idea de una pasión, 
L'enfance du Christ, 1995 

จุด     ● 

ช่ือ     ● 

เส้นระบบ     ● 

11. San Juan de la Cruz, 
1992 

จุด     ● 

ช่ือ     ● 

เส้นระบบ     ● 
                                                           
70 Ibid. 132 
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12. Everything, 2004 จุด     ● 

ช่ือ     ● 

เส้นระบบ     ● 

 
สัญญะแผนที่ที่ใช้ทั้งหมดในงานกลุ่มแผนที่ถนน ได้แก่ 
   • จุด แสดงที่ตั้งเมือง มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
   • ชื่อ แสดงชื่อถนนหรือเมือง มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
   • เส้นระบบ แสดงระบบถนน มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
 

ตารางที่ 6 สรุปการใช้แผนที่ถนน 
 

สรุปการใช้แผนที่ถนน 

ชื่องาน 
สัญญะและ 

ชุดล าดับความ
ต่อเนื่อง 

สถานที ่ การดัดแปลงแผนที ่ ผลที่ได ้

(9) Idea de una 
pasión, 1990 

จุด = 5 
ช่ือ = 5 
เส้นระบบ = 5 
 

เมืองไลปซ์ิกและ
แผนที่ถนนรัฐแซค
โซนี่ ประเทศ
เยอรมน ี

ซ ้าช่ือเมือง 
และสลับ
ความส าคญัระหว่าง
เมืองกับรัฐ  

พื้นทีเ่ชิงอนันต์และการ
สลับล าดับความส าคัญ
ของพื้นที่ 

(10) Idea de una 
pasión, L'enfance 
du Christ, 1990 

เมืองออลียองส์ 
ประเทศฝรั่งเศส 

ซ ้าช่ือเมือง พื้นทีเ่ชิงอนันต์ 

(11) San Juan de la 
Cruz, 1995 

เมืองซาน ฮวน 
เดอ ลา ครซู 
ประเทศเม็กซิโก 
และแผนที่ถนน
ประเทศโปแลนด ์

ผสมชื่อเมืองจากสอง
ประเทศเข้าด้วยกัน 
และซ ้าช่ือเมือง 

พื้นทีเ่ชิงอนันต์และ
ความสัมพันธ์เชิงมติิ
ของเวลา 

(12) Everything, 
2004 

แผนที่ถนนใน
สหรัฐอเมริกา 

คัดลอกแผนที่ซ้ ากัน
สี่ชุด  

พื้นทีเ่ชิงอนันต์และ
ภาพสะท้อนของ
จักรวาล 
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การใช้พื้นที่วา่ง (Space) แนวคิด (Concept) 

พื้นที่ว่างกับการเปน็ตัวแทน 
พื้นที่ว่างกับข้อมูล และพืน้ที่วา่งกับเวลา 

แผนที่แสดงสถานที่ที่ออกแบบขึน้เอง 
แผนที่แสดงพื้นทีส่่วนตัวและความทรงจ า 

 
 แผนที่ในกลุ่มที่ 2 ถูกดัดแปลงจนเกิดเป็นแผนที่ทางจินตนาการ (Fiction) ไม่สามารถอ้างอิง
พ้ืนที่จริงทางภูมิศาสตร์ได้แม้ชื่อสถานที่จะมีอยู่จริงก็ตาม การใส่ชื่อเมืองซ้ าไปมาท าให้ผู้อ่านสับสนราว
กับว่าไม่ว่าจะเดินทางไปทิศใดก็จะวนกลับมาที่เดิมเสมอ การผสมที่ตั้งจากสองประเทศปนกันท าให้
เกดิพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับมิติของเวลา ส่วนการคัดลอกแผนที่แสดงความคิดเกี่ยวกับการเป็นศูนย์รวมและ
เป็นภาพสะท้อนของสรรพสิ่งที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ และมีการใช้พ้ืนที่เชิงอนันต์แบบส่วนรวม-ส่วนย่อย 
สอดคล้องกับพื้นท่ีในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของบอร์เฮซโดยสรุปได้ดังนี้  
 1) การวนซ้ าและสลับล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ในงานที่ (9) Idea de una pasión, 1990 
คล้ายการใช้พ้ืนที่ส่วนรวมส่วนย่อยที่พ้ืนที่ขนาดเล็กกว่าบรรจุพ้ืนที่ขนาดใหญ่กว่า  (part-whole 
relationships) และการวนซ้ าของพ้ืนที่ ไปมาจนเป็นอนันต์  ในงานเขียนเรื่อง Man on the 
Threshold และ The House of Asterion  
 2) การวนซ้ าชื่อเมืองไปมายังพบในงานที่  (10) Idea de una pasión, L'enfance du 
Christ, 1990 ที่มีการใช้พ้ืนที่เชิงอนันต์ คล้ายในงานเขียนเรื่อง The Library of Babel และอีกหลาย
เรื่องท่ีเล่าด้วยโครงสร้างทางคณิตศาสตร์แบบเดียวกัน 
 3) การใช้ที่ตั้งจากสองประเทศมาอยู่ร่วมกันในแผนที่เดียวและวนซ้ าชื่อเมืองไปมา ในงานที่ 
(11) San Juan de la Cruz, 1995 คล้ายการใช้พื้นที่แสดงที่ตั้งที่สัมพันธ์กับมิติเวลาในงานเขียนเรื่อง 
The Other 
 4) การท าส าเนาแผนที่ในงาน (12) Everything, 2004 คล้ายกับการใช้พ้ืนที่แสดงศูนย์รวม
อ านาจ ในเรื่อง On Exactitude in Science และพ้ืนที่เชิงอนันต์ที่ทั้งรวบรวมและสะท้อนมุมมอง
ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล เป็นภาพสะท้อนของโลกต้นแบบ จากเรื่อง The Aleph 
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วิเคราะห์ภาพแผนที่กลุ่มที่ 3: แผนที่แสดงภูมิประเทศ (Terrain map) 
 
การใช้แผนที่ภูมิประเทศร่วมกับรูปหนาม 
 

13. ISLAND, 1989 (ภาพที่ 124) 
 มีการใช้รูปหนามสีแดงสดวาดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือแผ่นดินที่เป็นเกาะ มีสี
เนื้อออกซีดและหม่น ส่วนที่สองคือมหาสมุทรที่ล้อมรอบเกาะ สีน ้าเงินอมเทา มีรอยคราบสีขาวเหมือน
รอยน ้าไหลหรือไอน ้าเป็นริ้วอยู่ทั่วภาพ บริเวณที่เป็นเส้นแม่น ้าวาดด้วยลายเส้นสีฟ้ามีลักษณะเหมือน
รอยไหลของหยดสี มีชื่อเมือง REYKJAVIK และชื่อ ISLAND เป็นตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่ ส่วนชื่อเมือง
ล าดับรองลงมาและตัวเลขบอกความสูงเขียนด้วยลายมือแบบหวัดๆ ด้วยสีเทาเข้ม 
 

 
 

ภาพที่ 124 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 105) 
 
 Reykjavik หรือ เรย์คจาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้ง
ปี โทนสีของงานให้ความรู้สึกเยือกเย็นหม่นหมอง มีรูปหนามสีแดงอยู่กลางภาพ ท าหน้าที่แยกพ้ืนที่
เกาะออกเป็นสองส่วน ควีทกาเคยใช้แนวคิดเกี่ยวกับจ านวนประชากรมาแล้วเช่นในงาน (9) Idea de 
una pasion, 1990 ส่วนแผนที่รูปหนามคล้ายกับในงานชุด Town of Thorns, 1990 และ Corona 
de espinas, 1995 ที่ควีทกาใช้แทนความรู้สึกเจ็บปวด การถูกปิดก้ัน อุปสรรค โดยในงานนี้ควีทกาใช้
แผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ของประเทศไอซ์แลนด์ร่วมกับหนามแหลมเพ่ือแสดง
ความรู้สึกของผู้คนบนพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณชายฝั่งที่อยู่นอกกรอบหนามแดงคือพ้ืนที่ราบที่
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อบอุ่นมีผู้อาศัยอยู่หนาแน่นกว่าบริเวณด้านในของวงหนามที่มีอากาศหนาวเย็นกว่าและเต็มไปด้วย
เทือกเขาสูง มีตัวเลขและเครื่องหมายสามเหลี่ยมก ากับไว้เพ่ือบอกความสูงชันของภูมิประเทศ หนาม
ในงานนี้จึงสื่อถึงวัตถุแหลมคมที่ให้ความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกหนามแหลมทิ่มแทงท่ามกลางอากาศที่
หนาวเหน็บ และแบ่งแยกผู้คนในพ้ืนที่หนาวเย็นออกจากพ้ืนที่ที่อบอุ่นกว่า ส่วนการตั้งชื่องานว่า 
ISLAND นอกจากจะไว้เลียนเสียงชื่อประเทศไอซ์แลนด์แล้ว ยังมีไว้แสดงถึงความโดดเดี่ยวของเกาะที่
ถูกแยกออกจากภูมิประเทศโดยรอบด้วย 
 
การใช้แผนที่แสดงภูมิประเทศร่วมกับแผนที่ถนน 
 

14. Afghanistan, 1995 (ภาพที่ 125) 
 แผนที่ประเทศอัฟกานิสถานตอนกลางที่ประกอบด้วยเทือกเขาสูง ในงานมีเทือกเขาเป็นสี
น้ าตาลอมเทา แรเงาให้เห็นความสูงชันตามจริง พ้ืนที่ราบเป็นสีน ้าตาลออกเขียว และมีเส้นถนนสีแดง
ล้อมรอบเทือกเขา มีเส้นประสีด าแทนทะเลสาบ ซึ่งมีข้อความประกอบว่า Lake Naver Depression 
มีชื่อประเทศ AFGHANISTAN เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สีแดง อยู่กลางภาพ ส่วนชื่อเมืองและชื่อเทือกเขา
ต่างๆ เป็นสีด า บริเวณที่ถนนตัดกันมีชื่อเมืองที่ถูกท าให้เป็นรอยบุ๋มจากการกดด้วยกระดุมและวาด
เพ่ิมเติมลงไป มีข้อความสีแดงก ากับอยู่ข้างชื่อเมือง เช่น ข้างที่ตั้งเมือง Shazni มีค าว่า Historical 
Scientific, Centre, Walled, Picturesque City เสมือนเป็นแผนที่ส าหรับนักท่องเที่ยวมากกว่าเป็น
แผนที่แสดงภูมิประเทศ 
 

 
 

ภาพที่ 125 (ภาพขยายบางส่วนจากภาพที่ 106) 
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 ในงานชิ้นนี้พบการใช้แผนที่สองระบบ โดยควีทกาใช้แผนที่ถนนส าหรับนักท่องเที่ยวมาซ้อน
อยู่บนแผนที่แสดงภูมิประเทศที่ใช้กันทางการส ารวจ แผนที่แสดงภูมิประเทศแสดงมุมมองเหมือนจริง
คล้ายมองด้วยตาเปล่าลงมาจากที่สูง แทนโลกแห่งความจริงที่จับต้องได้ ส่วนแผนที่ถนนที่มีลักษณะ
เป็นเส้นแบบนามธรรม สื่อถึงความคิด ความรู้สึก ที่อยู่นอกเหนือไปจากที่ตาเห็น เป็นการผสมพ้ืนที่
ตามจริงและจินตนาการเข้าด้วยกัน  

นอกจากแผนที่สองระบบข้างต้นแล้วยังพบการใช้พ้ืนที่สองขนาด ได้แก่ ฟูก ที่เป็นพ้ืนที่ขนาด
เล็กสุดที่มนุษย์จะสามารถถือครองหรือใช้สอยได้ เป็นพ้ืนที่ที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ตั้งแต่เกิดจนตายจาก
ไป กับแผนที่ภูมิประเทศท่ีเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ห่างไกล บุคคลทั่วไปไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ ควีทกา
เคยใช้ภาพเตียงและฟูกมาแล้วในงานพ้ืนที่กลุ่มเวทีโรงละครเพ่ือแสดงถึงพ้ืนที่ส่วนตัวและปลอดภัย 
อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามมาเป็นเวลานานและยังลุกลามมาถึงปัจจุบัน เริ่มมี
ชนวนตั้งแต่ ค.ศ. 1979-1989 จากเหตุขัดแย้งระหว่างกองทัพอัฟกานิสถานที่มีโซเวียตเป็นหัวหน้ากับ
กลุ่มขบถมุจญาฮิดีน71 ส่งผลให้ชาวอัฟกานิสถานหลายล้านคนต้องลี้ภัยและล้มตายเป็นจ านวนมาก 
ท าให้พ้ืนที่นี้ทั้งอันตรายและขาดความมั่นคง อีกทั้งลักษณะของภูมิประเทศก็ให้ความรู้สึกห่างไกล 
พ้ืนที่ตอนกลางเต็มไปด้วยเทือกเขาไม่มีผู้อยู่อาศัย ทุรกันดาร ขาดการติดต่อกับโลกภายนอก เมื่อใช้
แผนที่ที่แสดงพ้ืนที่อันตรายร่วมกับฟูกที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลาย เป็นส่วนตัว จึงท าให้เกิด
พ้ืนที่ที่ตรงข้ามกันทั้งระยะทาง ขนาด และความรู้สึก 

 
ตารางที่ 7 การใช้สัญญะและชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ:  
แผนที่แสดงภูมิประเทศ 
 

การใช้สัญญะและชดุล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ 

ชื่องาน สัญญะ 
เลียนแบบความจริง     ข้อตกลงตามอ าเภอใจ 

1             2              3             4             5 

13. ISLAND, 1989 ช่ือ     ● 

เส้นระบบ   ●   

14. Afghanistan, 1995 จุด     ● 

ช่ือ     ● 

                                                           
71 Wikipedia, "Soviet-Afghan War,"  
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet%E2%80%93Afghan_War. 
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เส้นระบบ     ● 

ระดับชั้น ●     

ไอคอน ●     

 
สัญญะแผนที่ที่ใช้ทั้งหมดในงานกลุ่มแผนที่แสดงภูมิประเทศ ได้แก่ 

ISLAND: 
   • ชื่อ แสดงชื่อถนน ชื่อเมือง มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
   • เส้นระบบ แสดงระบบถนน มีลักษณะเลียนแบบความจริงปานกลาง  
 

Afghanistan: 
  • จุด แสดงที่ตั้งเมือง มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 

    • ชื่อ แสดงชื่อถนนหรือเมือง มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
  • เส้นระบบ มีลักษณะเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
   • ระดับชั้น แสดงความสูงชันภูเขา มีลักษณะเลียนแบบความจริงสูง 
   • ไอคอน แสดงที่ตั้งสนามบิน มีลักษณะเลียนแบบความจริงสูง 
 

 

ตารางที่ 8 สรุปการใช้แผนที่แสดงภูมิประเทศ 
 

สรุปการใช้แผนที่แสดงภูมิประเทศ 

ชื่องาน 
สัญญะและชุด
ล าดับความ

ต่อเนื่อง 
สถานที ่ การดัดแปลงแผนที ่ ผลที่ได ้

13. ISLAND, 
1989 

ช่ือ = 5 
เส้นระบบ = 5 

ไอซ์แลนด ์ ใช้หนามแหลมแบ่งพื้นที่
เกาะออกเป็นสองฝั่ง 

หนามแยกพื้นที่ออกเป็น
สองส่วนตามความ
หนาแน่นของประชากร
ต่อพื้นที่ แสดงความ 
หนาวเย็นบนแผ่นดินที่มี
สภาพภมูิประเทศ
โหดร้าย  



  171 

14. 
Afghanistan, 
1995 

จุด = 5 
ช่ือ = 5 
เส้นระบบ = 5 
ระดับชั้น = 1 
ไอคอน = 1 

อัฟกานิสถาน ใช้แผนที่ภูมิประเทศ
เลียนแบบตามจริงมาอยู่
ร่วมกับแผนท่ีถนนท่ีใช้
ข้อตกลงสูง  

เกิดพื้นท่ีสองแบบแสดง
ความตรงข้ามกันด้วย
ขนาดการใช้งาน 
ประเภทของแผนที่ และ
ความรูส้ึกต่อระยะทาง 

การใช้พื้นที่วา่ง (Space) แนวคิด (Concept) 

พื้นที่ว่างกับการเปน็ตัวแทน 
พื้นที่ว่างกับข้อมูล 

แผนที่แสดงลักษณะทางภูมปิระเทศ 
แผนที่แสดงพื้นทีส่่วนตัวและความทรงจ า 

 
 ควีทกาดัดแปลงแผนที่กลุ่มที่ 3 ด้วยวิธี 1) งาน ISLAND ใช้รูปหนามเพ่ือบอกลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้คนในพ้ืนที่จริง แสดงความรู้สึกของผู้คนในพ้ืนที่ที่มีต่อ
ความโหดร้ายของสภาพภูมิประเทศ 2) งาน Afghanistan ควีทกาใช้แผนที่สองระบบที่มีลักษณะตรง
ข้ามกัน ได้แก่ แผนที่แสดงข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์และแผนที่ถนนแบบนามธรรมมาอยู่ร่วมกัน และ
ใช้พ้ืนที่สองขนาด ได้แก่ ฟูก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก เป็นส่วนตัว ให้ความรู้สึกปลอดภัย มาอยู่ร่วมกับ
แผนที่แสดงภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ เป็นส่วนรวม มีอันตราย สร้างความรู้สึกแปลกแยกตรงข้าม  
 
 
 
 
 กการวิเคราะห์ข้างต้นจา  ซึ่งพิจารณาจากชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตาม
อ าเภอใจของสัญญะแต่ละกลุ่ม ร่วมกับการตีความการสื่อความหมายผ่านการดัดแปลงแผนที่ด้วยภาพ
สัญลักษณ์ และการใช้พ้ืนที่ในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ ท าให้ได้
ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับระดับความเหมือนจริงที่ได้หลังการดัดแปลงแผนที่ ไล่จากพ้ืนที่ที่ใกล้เคียง
ความจริงที่สุดไปสู่พ้ืนที่ตามจินตนาการที่ไม่ขึ้นกับความเป็นจริง เริ่มจากกลุ่มที่ 3: แผนที่แสดงภูมิ
ประเทศ เกิดพ้ืนที่ทางความรู้สึกที่สัมพันธ์กับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตามจริง ถัดมาคือกลุ่มที่ 1: แผนที่
เมือง แสดงพื้นท่ีทางความรู้สึกและความทรงจ าที่สัมพันธ์กับบรรยากาศของเมือง และ กลุ่มท่ี 2: แผน
ที่ถนน เกิดพ้ืนที่ทางจินตนาการ ให้ความรู้สึกหลงทิศทาง ไม่รู้ต าแหน่งที่ตั้ง คล้ายโครงสร้างใน
วรรณกรรมของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ โดยแผนที่กลุ่มที่มีการใช้ระบบสัญญะที่เป็นข้อตกลงตาม
อ าเภอใจสูงก็จะได้ผลลัพธ์เป็นพ้ืนที่ทางจินตนาการสูงตามไปด้วย 
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ล าดับพื้นที่เลียนแบบตามจริงและพื้นที่ในจินตนาการ 
 (Realistic Space - Fantastic Space) 

 
ภาพที่ 126 แผนภูมิแสดงผลสรุปล าดับพ้ืนที่เลียนแบบตามจริงและพ้ืนที่ในจินตนาการ 
 

พ้ืนที่แบบจินตนาการที่ได้จากการดัดแปลงกลุ่มแผนที่ถนนจึงเป็นกลุ่มที่มีลักษณะโดดเด่น
ที่สุดที่ท าให้เห็นว่าควีทกาได้ก้าวข้ามขีดจ ากัดของการใช้รหัสทางภูมิศาสตร์มาสร้างงานศิลปะ จนแผน
ที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากเดิม มีผลให้ผู้อ่านตีความเกินออกไปจากต้นฉบับ โดยในจิตรกรรมของ  
ควีทกามีการใช้พ้ืนที่เชิงอนันต์เพ่ือสร้างล าดับชั้นพ้ืนที่แบบส่วนรวมส่วนย่อยวนซ้ าไม่รู้จบ และพบ
พ้ืนทีต่รงกันข้าม เช่น การมีตัวตน-การหายไป พ้ืนที่ตามจริง-พ้ืนที่ทางจินตนาการ เช่นเดียวกับในงาน
เขียนของบอร์เฮซที่ใช้ทั้งพ้ืนที่เชิงอนันต์และพ้ืนที่ตรงข้ามดังกล่าวมาสะท้อนความจริงของสรรพสิ่ง
ด้วยความมหัศจรรย์  
   



  
 

บทที่ 5 
 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 มนุษย์ต้องการท าความเข้าใจพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ เพ่ือใช้เดินทางและถ่ายทอดความเข้าใจ
คนเข้าใจตรงกันดังกล่าวสู่ผู้อ่ืน จึงเกิดการวาดภาพแผนที่ขึ้นด้วยชุดความคิดระบบหนึ่งเพ่ือให้ทุก  

เหตุที่แผนที่สามารถสื่อสารเพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันได้นั้นก็เพราะกลไกในการผลิตของผู้สร้าง
แผนที่และกระบวนการอ่านแผนที่ที่ล้วนวางอยู่บนระบบภาษาแผนที่ชุดเดียวกัน กฏเกณฑ์และระบบ
เหล่านี้เกิดข้ึนจากความรู้ด้านภูมิศาสตร์สมัยใหม่และเทคนิคในการท าแผนที่ที่เป็นแบบแผนสากล 
 าดภาพจุดเริ่มต้นของแผนที่แบบวิทยาศาสตร์สัมพันธ์กับความรู้ทางศิลปะจากการว
ทัศนียภาพของศิลปินในยุคเรอเนสซองส์ ด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับสุนทรียศาสตร์แบบกรีก
คลาสสิค จิตรกรที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้คิดค้นเทคนิคในการน าเสนอพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ จน
กลายเป็นทฤษฎีทางศิลปะส าหรับนักท าแผนที่ในเวลาต่อมา  แสดงให้เห็นว่าการเขียนภาพภูมิทัศน์
ของศิลปินกับการท าแผนที่ของนักส ารวจต้องพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือสร้างแผนที่ที่สามารถบรรยาย
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติที่เข้าใจยากให้ออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่าย เป็นจุดเริ่มต้นของการท าแผนที่ 
ที่มกีารบรรยายลักษณะของพ้ืนที่ตามจริงเพ่ือให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน (Convention) อันมีความส าคัญ
ในการให้ก าเนิดแผนที่แบบสมัยใหม่ในเวลาต่อมา ร่วมกับการค้นพบของโคเปอร์นิคัสที่ว่าโลก
หมุนรอบดวงอาทิตย์และโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล กลายเป็นต้นก าเนิดดาราศาสตร์สมัยใหม่ที่ท าให้
มนุษย์เข้าใจต าแหน่งที่ตั้งท่ีแท้จริงของตนเอง  
 นยุคที่การท าแผนที่เจริญรุดหน้ามาก แผนที่กลายเป็นงานศิลปะในยุคแห่งการค้นพบนับเป็
ชั้นสูงที่ไม่ใช่เพียงนักส ารวจเท่านั้นที่สามารถใช้งานหรือเป็นเจ้าของได้ บรรดาขุนนาง ชนชั้นสูง ต่างก็
ต้องการถือครองแผนที่เพ่ือแสดงอ านาจทางเศรษฐกิจ ความรู้ที่ก้าวหน้าล้ ายุค และความซับซ้อนทาง
รสนิยม ยิ่งไปกว่านั้นแผนที่ได้เริ่มถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ท า
ให้แผนที่เป็นสื่อที่มีสีสันและเข้าถึงผู้คนได้ง่าย จนราวศตวรรษที่ 18 การท าแผนที่แบบภาพวาด
ทัศนียภาพได้เริ่มหมดความนิยมเพราะไม่สามารถแสดงสถานที่ที่ซับซ้อนขึ้นตามการเจริญเติบโตของ
เมอืง และได้หันมาใช้แผนที่แบบระบบสัญลักษณ์สองมิติที่สามารถบรรจุพ้ืนที่ที่ซับซ้อนได้ดีกว่า ท าให้
บทบาทของศิลปินในการท าแผนที่เริ่มน้อยลง เป็นผลให้ศิลปินในยุคสมัยใหม่เริ่มเห็นแผนที่เป็นสื่อ
ศิลปะชนิดหนึ่งที่สามารถหยิบมาใช้โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความถูกต้องแม่นย าของสัดส่วนและ
ทิศทางแบบเดิมอีกต่อไป  



  174 

 การท าแผนที่ของศิลปินสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่เกิดจากแนวคิดการต่อต้านอ านาจและ
ขนบต่างๆ โดยใช้แผนที่เป็นเครื่องมือต่อต้านแผนที่เอง (Counter-Mapping) คือใช้แผนที่มาแสดง
การใช้งานที่ผิดแผกไปจากประโยชน์ใช้สอยและขนบจารีตเพ่ือต่อต้านวัฒนธรรมแบบเดิม เริ่มโดยกลุ่ม
ดาดาและเซอร์เรียลลิสม์ ต่อมาแผนที่ก็ได้กลายเป็นที่สนใจของศิลปินอีกหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม
แลนด์อาร์ตและกลุ่มคอนเซ็ปชวล และได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าโลกศิลปะเริ่มย้ายจากสมัยใหม่เข้าสู่หลัง
สมัยใหม่ได้เพราะการใช้สื่อแผนที่ เพราะในแผนที่มีตารางกริดที่ไม่ใช่เส้นตารางแบบนามธรรมหรือ
การต่อต้านธรรมชาติแบบในศิลปะสมัยใหม่ แต่เป็นกริดที่เกิดจากการออกแบบเพ่ือท าความเข้าใจ
พ้ืนผิวโลก ท าให้ศิลปะค่อยๆ กลับคืนสู่ธรรมชาติ  
 ในศตวรรษที่ 20 แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีอยู่ของมนุษย์กับพ้ืนที่ของมาร์ติน 
ไฮเดกเกอร์ นับเป็นพ้ืนฐานความคิดเรื่องที่ว่างที่ส าคัญต่อการศึกษาปรัชญาร่วมสมัย เพราะพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจ าวันของมนุษย์รวมถึงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้ น ค าว่า มีอยู่ 
ตั้งอยู่ ยืนอยู่ ช่วยยืนยันการมีอยู่จริงของพ้ืนที่ได้ อีกท้ังแนวคิดในยุคหลังสมัยใหม่ที่ความรู้ที่เชื่อกันว่า
จริงต่างถูกตั้งข้อสงสัย แผนที่ซึ่งบรรจุข้อมูลที่อ้างว่าจริงจึงเป็นสื่อที่น่าสนใจเพราะแฝงด้วยสัญลักษณ์
ของอ านาจและผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่มท่ีมีการใช้แผนที่อย่างบิดเบือนโดยเจตนาจนท าให้แผน
ที่ถูกมองอย่างระมัดระวังขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องพ้ืนที่เชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับอ านาจและการ
ควบคุมที่แฝงอยู่ในชุดความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาจากอดีตของมิเชล ฟูโก้ ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ผ่านแผนที่
โดยนักประวัติศาสตร์แผนที่ชาวอเมริกัน จอห์น ไบรอัน ฮาร์ลีย์ ที่ว่าในแผนที่มีโครงสร้างทางสังคม
ซ่อนอยู่ภายใต้ความเป็นนามธรรม แผนที่จึงผลิตกฏเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นระดับขั้นสามารถแสดงชน
ชั้นทางสังคมได้ เพราะแสดงภูมิศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนคุณค่าและมาตรฐานของสังคม เป็น
ข้อความทางวัฒนธรรมแบบหนึ่ง ไม่ได้เป็นภาพของโลกอย่างโปร่งใส  
 ในปลายศตวรรษท่ี 20 ศิลปินส่วนหนึ่งจึงมีแนวโน้มที่จะมองแผนที่ด้วยสายตาแบบใหม่ และ
เกิดความสนใจที่จะรื้อสร้างองค์ประกอบของความหมายของสื่อชนิดนี้ เราจึงเห็นงานศิลปะร่วมสมัยที่
อาศัยสื่อแผนที่มาน าเสนอประเด็นส าคัญในสังคมอยู่เสมอ ที่แม้เดิมทีแผนที่จะถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดง
ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบความรู้เชิงตรรกะที่แม่นย าตามจริง  แต่การจะท าให้ผู้อ่านเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับโลกภายนอกได้กลับต้องใช้การปรุงแต่งสร้างความหมายใหม่ด้วยกลวิธี
ต่างๆ ที่ไม่ขึ้นกับความจริงตามตาเห็นเพ่ือให้ผู้อ่านท าความเข้าใจจากการตีความตามประสบการณ์
ของตัวเองได้ 
 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ทั้งศิลปินและภัณฑารักษ์โดยเฉพาะในโลกตะวันตกได้ให้
ความสนใจกับสื่อแผนที่เป็นพิเศษ จนเกิดผลงานและนิทรรศการศิลปะแผนที่จ านวนมาก โดยสามารถ
จ าแนกวิธีการใช้งานได้จาก 
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1. การใช้พื้นท่ีว่าง (Space) แบ่งออกเป็น 
 1.1 พ้ืนที่ว่างกับการเป็นตัวแทน (Space and Representation) 
 1.2 พ้ืนที่ว่างที่เข้าอยู่อาศัยได้ (Inhabitable Space) 
 1.3 พ้ืนที่ว่างกับข้อมูล (Space and Information) 
 1.4 พ้ืนที่ว่างกับเวลา (Space and Time) 
 
2. แนวคิด (Concept) แบ่งออกเป็น 
 2.1 แผนที่แสดงพื้นที่ขัดแย้งทางการเมืองและสังคม (Maps of sociopolitical conflicts) 
 2.2 แผนที่กับแหล่งก าเนิดทางธรรมชาติ (Maps of natural origins) 
 2.3 แผนที่กับการประเมินสถานการณ์โลก (Maps of global reckoning) 
 2.4 แผนที่แสดงพื้นที่ส่วนตัวและพ้ืนที่ในความทรงจ า (Maps of intimated places) 
 2.5 แผนที่แสดงสถานที่ท่ีออกแบบขึ้นเอง (Maps of invented places) 
 2.6 แผนที่แสดงแบบแผนทางภูมิประเทศ (Maps of cartographic conventions) 
 2.7 แผนที่แสดงการค้นหาต าแหน่งที่ตั้ง (Maps of global positioning) 
  
 การจ าแนกวิธีการใช้แผนที่ดังกล่าวท าให้เห็นว่าแผนที่ในงานศิลปะท าหน้าที่ต่างจากแผนที่
ทางภูมิศาสตร์เพราะสามารถน าเสนอพ้ืนที่ทางจินตนาการที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของทั้ง
ผู้สร้างและผู้อ่าน เป็นการท าให้สื่อวิทยาศาสตร์เชิงภววิสัยสามารถใช้น าเสนอพ้ืนที่ทางความคิดและ
ความรู้สึกแบบอัตวิสัยได้ ศิลปินร่วมสมัยที่เลือกใช้รหัสแผนที่มาท างานต่างมีรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอที่แตกต่างกัน ทั้งจากกลวิธีในการใช้พ้ืนที่ว่างและแนวคิดซึ่งล้วนมีความน่าสนใจและสามารถ
พัฒนาต่อได้ในสื่อทุกประเภท การมองสื่อแผนที่ด้วยสายตาแบบใหม่ของศิลปินร่วมสมัยเหล่านี้จึงช่วย
กระตุ้นให้คนในสังคมได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสภาพแวดล้อมรอบตัว  
 หรืออาจกล่าวได้ว่าแผนที่คือเครื่องมือทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหา
อันซับซ้อนทั้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์กับพ้ืนที่ ซึ่งศิลปินร่วมสมัยต่างมองเห็นความคลุมเครือ
เหล่านี้จากแง่มุมต่างๆ แล้วถ่ายทอดความคิดเห็นออกมาเป็นงานศิลปะ โดยใช้แผนที่บ่งชี้ให้ตระหนัก
หรือไกล่เกลี่ยปัญหาได้อย่างนุ่มนวล อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางธรรมชาติ ข้อมูลส่วนตัว 
ความทรงจ า รวมถึงพ้ืนที่ชนิดอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้เพียงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์มาท างาน ท าให้แผนที่ในงาน
ศิลปะร่วมสมัยไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังแสดงความคิด
ความรู้สึกภายในใจที่ต่างกันไปในแต่ละบุคคล  
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กีเยอโม ควีทกา ศิลปินร่วมสมัยชาวอาร์เจนติน่า ได้สมญานามว่าเป็น ‘จิตรกรแห่งพ้ืนที่’ 
จากการใช้แนวคิดเรื่อง ‘พ้ืนที่’ มาเป็นสื่อหลักในงานอยู่เสมอ จนพ้ืนที่กลายเป็นหัวข้อหนึ่งที่น่า
ครุ่นคิดในงานจิตรกรรม ควีทกาได้เริ่มพัฒนาแนวคิดนี้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 โดยได้อิทธิพลทั้งทาง
รูปแบบและการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกจากการออกแบบท่าเต้นของ ปินา บอช รูปแบบทาง
จิตรกรรมของ ฟรานซิส เบคอน รวมถึงความสนใจในศิลปะแขนงอ่ืนนอกเหนือไปจากจิตรกรรม อย่าง
ดนตรีและวรรณกรรม จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของควีทกาเอง ผลงานของควีทกาแบ่งออกได้ 4 
กลุ่ม พิจารณาจากรูปแบบของพ้ืนที่ ได้แก่ ฉากเวทีโรงละครที่ได้อิทธิพลจาก ปินา บอช แผนผัง 
อพาร์ทเม้นท์และแผนที่ซึ่งพัฒนาขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน แสดงมิติของพ้ืนที่สองกลุ่มที่ตรงข้ามกันตั้งแต่
ขนาดไปจนถึงการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับพ้ืนที่ทางสังคม และกลุ่มผังที่นั่งโรงละครและแผนผัง
อาคารในพ้ืนที่สาธารณะ แสดงกฎเกณฑ์บนพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือควบคุม
บทบาทของมนุษย์ด้วยกันเอง สร้างมุมมองเกี่ยวกับพ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันธรรมดาของมนุษย์ ผ่าน
ร่องรอยการใช้งานบนพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมหรือความทรงจ าต่างๆ ที่เรามองข้ามหรืออาจลืมไป 
ไล่ล าดับจากความรู้สึกของคนหนึ่งคนในบ้านหนึ่งหลังที่เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ไปจนถึงความคิดความรู้สึก
ของกลุ่มสังคมขนาดใหญ่บนพ้ืนที่ส่วนรวม 
 แผนที่เป็นกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุด เป็นพ้ืนที่เปิด และเป็นส่วนรวม แสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและมนุษย์กับสังคมภายนอก แผนที่ของควีทกามีจุดเด่นที่ชื่อสถานที่ ก่อนลง
มือท างานเขาจะเลือกชื่อสถานที่ที่ชอบจากแผนที่ก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นชื่อเมืองขนาด
กลางและขนาดเล็กในยุโรป ควีทกาชื่นชอบชื่อเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนาทั้งภาษาอังกฤษ
และสเปน เขากล่าวว่าชื่อสถานที่ เป็นตัวแทนพ้ืนที่ของมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องกับที่มาทาง
ประวัติศาสตร์และความทรงจ าในอดีต ที่ไม่ว่าเขาจะตั้งใจเลือกชื่อสถานที่นั้นเพ่ือสื่อความหมายลงใน
งานหรือไม่ก็ตาม เรื่องราวของผู้คนที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะปรากฏให้เห็นอยู่ดี เพราะชื่อสถานที่
มีความหมายโดยนัยในตัวเอง การจะท าความเข้าใจกับงานของควีทกาจึงต้องพิจารณาจากชื่อสถานที่
ก่อนเป็นอันดับแรก 
 นอกจากชื่อสถานที่แล้ว กลวิธีในการดัดแปลงใช้สัญญะแผนที่ของควีทกายังสามารถสื่อ
ความหมายได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งหากมองอย่างผิวเผินอาจดูเหมือนแผนที่ธรรมดา แต่หากพิจารณา
ผลงานอย่างละเอียดจะเห็นความผิดปกติบางอย่างที่ท าให้แผนที่แต่ละชิ้นไม่สามารถเป็นตัวแทนพื้นที่
ตามจริงได้ จนผู้ชมสับสนว่างานที่ก าลังชมอยู่นั้นใช่แผนที่หรือไม่ เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์แทนเส้น
ผังเมือง หรือใช้พ้ืนที่ที่คล้ายโครงสร้างวรรณกรรมของนักเขียนแนวทางสัจนิยมมหัศจรรย์ชาวอาร์เจน
ติน่า ฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ ที่สร้างความสับสนกับที่ตั้งและทิศทาง ผสมผสานพ้ืนที่ตามจริงเข้ากับ
พ้ืนที่ทางจินตนาการ สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความรู้สึกในใจของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
รอบข้าง โดยในโครงสร้างงานเขียนของบอร์เฮซมีการใช้พ้ืนที่หลายขนาดและหลายรูปแบบ ตั้งแต่บ้าน
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ไปจนถึงจักรวาล พ้ืนที่ทางอ านาจไปจนถึงพ้ืนที่เชิงอนันต์ เป็นการท าให้โลกที่อยู่เหนือความเป็นจริง
อันคุ้นเคยมาอยู่บนตรรกะเดียวกับโลกความเป็นจริงได้ งานเขียนของบอร์เฮซจึงเต็มไปด้วยเล่ห์กลทาง
พ้ืนที่และภาษา ที่สร้างขึ้นจากความเป็นไปได้ทางปรัชญาและคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และมีความเป็นสากล ท าให้ผู้อ่านต้องตีความมิติทางวรรณกรรมที่ซับซ้อนเพ่ือค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับโลกภายนอก 
 การวิเคราะห์งานกลุ่มแผนที่ของควีทกาศึกษาจากการน าเสนอว่าลักษณะของเครื่องหมาย 
ขนาด สี รวมถึงต าแหน่งของสัญญะในแผนที่สามารถจ าลองความจริงหรือเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจ
มากน้อยเพียงใด เรียกว่า ‘ชุดล าดับการเลียนแบบความจริงและข้อตกลงตามอ าเภอใจ’ (mimetic-
arbitrary continuum) เป็นการล าดับความสามารถในการจ าลองพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงความจริง
ที่สุดไปจนถึงถูกลดทอนจนเป็นนามธรรมหรือใช้ข้อตกลงมากที่สุด พิจารณาจากระบบสัญญะแผนที่ 
(Map sign systems) หรือชุดของเครื่องหมายที่ใช้ร่วมกันเพ่ืออธิบายลักษณะ ทิศทาง หรือพิกัดของ
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งด้วยภาพสองหรือสามมิติ เพ่ือน าเสนอความสัมพันธ์ของวัตถุกับพ้ืนที่ตามจริง 

ความการสื่อความหมายผ่านการดัดแปลงแผนที่ด้วยภาพสัญลักษณ์ และการใช้พ้ืนที่ที่ร่วมกับการตี
คล้ายโครงสร้างในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ จนเกิดความเข้าใจชนิด
ของพ้ืนที่และเนื้อหาที่ได้จากการถอดรหัสองค์ประกอบในงาน แบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี ้
 กลุ่มที่ 1 แผนที่ถนน: ถูกดัดแปลงด้วยการใช้รูปหนามแหลม เข็มฉีดยา และกระดูก เรียงต่อ
กันแทนเส้นตารางผังเมือง เป็นรูปสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่ใช้ในกลุ่มแผนผังอพาร์ทเม้นท์ซึ่งเป็นการ
แสดงพ้ืนที่ตรงข้ามกันกับแผนที่ จึงสื่อถึงความคิดความรู้สึกของกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ที่ผู้คนมีร่วมกัน 
เช่น ความยากล าบาก ความเจ็บปวด ความขัดแย้ง ความตาย การเจ็บไข้ได้ป่วย และการสูญหายของ
กลุ่มผู้คน ท าให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน 
บรรยากาศของเมือง เป็นแผนที่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ส่วนตัวและความทรงจ า และพบการใช้พ้ืนที่
ว่างในกลุ่มพื้นที่ว่างกับการเป็นตัวแทน และพื้นที่ว่างกับข้อมูล 
 กลุ่มที่ 2 แผนที่ถนน: ถูกดัดแปลงด้วยการวนซ ้าชื่อเมือง การสลับความส าคัญของพ้ืนที่เมือง 
การใช้ชื่อเมืองจากสองแผนที่รวมกัน และการท าส าเนาคัดลอกแผนที่ เกิดเป็นแผนที่ทางจินตนาการที่
ไม่สามารถอ้างอิงพ้ืนที่จริงทางภูมิศาสตร์ การวนซ ้าของชื่อสถานที่ที่มีอยู่จริงท าให้ผู้อ่านสับสนราวกับ
ว่าไม่ว่าจะเดินทางไปทิศใดก็จะวนกลับมาที่เดิมเสมอ ส่วนการคัดลอกแผนที่แสดงความคิดเกี่ยวกับ
การเป็นศูนย์รวมและเป็นภาพสะท้อนของสรรพสิ่งที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ คล้ายแนวทางการใช้พ้ืนที่ใน
วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของบอร์เฮซ ที่ใช้กลวิธีวนซ้ าเพ่ือเล่าถึงจักรวาลที่ไร้ขอบเขตเปรียบดัง
ความรู้ที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด เป็นตัวแทนพ้ืนที่ว่างที่เป็นอิสระไร้พรมแดน นอกจากนั้นการใช้สัญญะทุก
ชนิดในงานยังมีความเป็นข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง 
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 กลุ่มท่ี 3 แผนที่แสดงภูมิประเทศ: ถูกดัดแปลงด้วยการน าแผนที่มาใช้กับรูปหนามแหลม และ
ใช้แผนที่แสดงภูมิประเทศเลียนแบบตามจริงร่วมกับแผนที่ถนนที่มีลักษณะแบบนามธรรม รูปหนามใช้
แสดงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้คนในพ้ืนที่จริง แทนความรู้สึกของ
ผู้คนในพื้นท่ีที่มีต่อสภาพภูมิประเทศ และการใช้แผนที่สองระบบที่มีลักษณะตรงข้ามกัน ได้แก่ แผนที่
แสดงข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์และแผนที่ถนนแบบนามธรรมมาอยู่ร่วมกัน และใช้พ้ืนที่สองขนาด 
ได้แก่ ฟูก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก เป็นส่วนตัว ให้ความรู้สึกปลอดภัย มาอยู่ร่วมกับแผนที่แสดงภูมิ
ประเทศ ที่กว้างใหญ่ เป็นส่วนรวม มีอันตราย สร้างความรู้สึกแปลกแยกตรงข้าม โดยสัญญะแผนที่ใน
งานมีทั้งที่เลียนแบบตามจริงและใช้ข้อตกลงตามอ าเภอใจผสมกัน  
  

ยิ่งไปกว่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แผนที่ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น ยังท าให้พบระดับความ
เหมือนจริงในการน าเสนอพ้ืนที่ในงานศิลปะที่มีการไล่จากพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงความจริง  (Reality) มาก
ที่สุด ไปสู่พ้ืนที่ตามจินตนาการ (Fiction) จากการวิเคราะห์พบระดับความเหมือนจริงในการน าเสนอ 
ที่ไล่ล าดับจากพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ไปสู่พ้ืนที่ทางจินตนาการที่ไม่ขึ้นกับความเป็นจริง
ใดๆ เริ่มจากกลุ่มแผนที่แสดงภูมิประเทศ ที่แสดงพ้ืนที่ทางความรู้สึกที่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงทาง
ภูมิศาสตร์ ถัดมาคือกลุ่มแผนที่เมือง แสดงข้อมูลพ้ืนที่ตามจริงสัมพันธ์กับความทรงจ าและบรรยากาศ
ของเมือง และสุดท้ายกลุม่แผนที่ถนน ที่แม้จะใช้ข้อมูลตามจริงเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างแต่ผลที่ได้จาก
การดัดแปลงสัญญะกลับสร้างความรู้สึกหลงทิศทางให้กับผู้อ่าน เกิดเป็นพ้ืนที่ทางจินตนาการ คล้าย
โครงสร้างในวรรณกรรมของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ โดยแผนที่กลุ่มที่มีการใช้ระบบสัญญะที่เป็น
ข้อตกลงตามอ าเภอใจสูง ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นพ้ืนที่ทางจินตนาการสูงตามไปด้วย 

พ้ืนที่ทางจินตนาการเป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากความทรงจ า และความทรงจ าไม่ใช่การเลียนแบบ
ตามจริง พ้ืนที่แบบจินตนาการที่ได้จากการดัดแปลงกลุ่มแผนที่ถนนจึงเป็นกลุ่มที่มีลักษณะโดดเด่น
ที่สุดที่ท าให้เห็นว่าควีทกาได้ก้าวข้ามขีดจ ากัดของการใช้รหัสทางภูมิศาสตร์มาสร้างงานศิลปะ จนแผน
ที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากเดิม มีผลให้ผู้อ่านตีความเกินออกไปจากต้นฉบับ โดยในจิตรกรรมของควีท
กามีการใช้พ้ืนที่เชิงอนันต์เพ่ือสร้างล าดับชั้นพ้ืนที่แบบส่วนรวมส่วนย่อยวนซ้ าไม่รู้จบ และพบพ้ืนที่
ตรงกันข้าม เช่น การมีตัวตน-การหายไป พ้ืนที่ตามจริง-พ้ืนที่ทางจินตนาการ เช่นเดียวกับในงานเขียน
ของบอร์เฮซที่ใช้ทั้งพ้ืนที่เชิงอนันต์และพ้ืนที่ตรงข้ามดังกล่าวมาสะท้อนความจริงของสรรพสิ่งด้วย
ความมหัศจรรย์ เป็นการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพ้ืนที่ที่ทั้งบอร์ เฮซและควีทกามี
เหมือนกัน ที่ไม่ใช่เพียงเพราะทั้งคู่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันเท่านั้นแต่เหมือนกันด้วยมุมมองที่มีต่อ
โลกแบบสากล 

กลวิธีในการดัดแปลงแผนที่เหล่านี้ท าให้แผนที่แบบกายภาพที่แสดงภูมิประเทศตามจริงเชิง
ภววิสัยสามารถใช้สื่อความรู้สึกนึกคิดแบบอัตวิสัยได้ชัดเจนเสียยิ่งกว่าแผนที่เชิงข้อมูล เพราะ
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ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อภูมิศาสตร์ท าให้มนุษย์เข้าใจที่ตั้ง ต าแหน่ง ขนาด และทิศทาง ได้เกินไป
กว่าที่แผนที่ทางกายภาพก าหนดไว้ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวร่วมกับความรู้ที่ส่วนรวม
ยอมรับกันว่าจริง ศิลปะแผนที่ของควีทกาจึงนับได้ว่าเป็นแผนที่ที่น าเสนอทั้งภูมิศาสตร์ของผิวโลกและ
ภูมิศาสตร์ทางความรู้สึกของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การวิจัยเชิงวรรณกรรม แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ในงาน
เขียนของฮอร์เฮ หลุยส์ บอร์เฮซ เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับกลวิธีการดัดแปลงใช้แผนที่ในงานศิลปะของ 
กีเยอโม ควีทกา ผ่านการใช้พ้ืนที่ในงานเขียนบางเรื่องเพ่ือให้เข้าใจการสื่อความหมายของศิลปินได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะแผนที่ของกีเยอโม ควีทกาเพียงบางส่วน 
ที่หาได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์และหนังสือ จึงท าให้ไม่สามารถรวมรวมผลงานได้ครบถ้วนทุกชิ้น และ
มีข้อจ ากัดเรื่องคุณภาพของไฟล์งานบางภาพ 

3. การใช้แผนที่ในวงการศิลปะร่วมสมัยในโลกตะวันออกยังมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับใน
โลกตะวันตก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศิลปินตะวันตกมีความคุ้นเคยกับสื่อแผนที่มากกว่า ด้วยก าเนิดของ
แผนที่มีความเกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา วิทยาการ และการเดินทางส ารวจดินแดนของประเทศ
มหาอ านาจตะวันตก อีกทั้งสังคมตะวันตกยังเป็นสังคมที่ส่งเสริมความรู้ทางปรัชญาและวรรณกรรม 
ท าให้สื่อแผนที่เปรียบได้ดั่งคลังความรู้ของมนุษย์ที่สะสมมายาวนานถูกน ามาตั้งข้ อสงสัยและ
ท าการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อศิลปินไทยหรือ
ผู้สนใจในสื่อแผนที่ได้เป็นอย่างดี 
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