สิ่งที่ล่องหนเห็นได้ ในภาพยนตร์
Visible Invisible in Cinema
สนับสนุนโดย
หอภาพยนตร์ (องค์ การมหาชน)

อรรณนพ ชินตะวัน

ก

คานา
ทฤษฎี ภ าพยนตร์ ร่ ว มสมัย ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด ทางสัง คมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์
มานุษยวิทยา ฯลฯ รวมถึงปรัชญาและทฤษฎีอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองเพื่ออธิบายและทา
ความเข้ าใจภาพยนตร์ ในมิติตา่ งๆ มากขึ ้น จิตวิเคราะห์เป็ นกระแสหนึง่ ที่มีบทบาทสาคัญในทฤษฎีภาพยนตร์ ร่วม
สมัย อย่างไรก็ดีการนาทฤษฎีเหล่านี ้มาใช้ ในการอธิบายเพิ่มมิติภาพยนตร์ กลับทาให้ การมุ่งประเด็นไปที่ตวั บท
ของภาพยนตร์ น้ อยลง ภาพยนตร์ กลับถูกใช้ ใ นฐานะของอุปกรณ์ ที่ช่ วยอธิ บ ายความชอบธรรมของทฤษฎี
เหล่านัน้ มากขึน้ คาอธิ บายจากทฤษฎีเหล่านันจึ
้ ง วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวภาพยนตร์ มากกว่าการลงที่เนื ้อหนัง
โดยเฉพาะการพยายามตามหาความจริ งที่อยู่ข้างหลังเรื่ องเล่าของภาพยนตร์ ความจริ งเชิงประจักษ์ ที่อิงกับ
ข้ อ มูลและบริ บทภายนอก ทว่า เราต้ อ งไม่ลืม ว่า เมื่ อ เรื่ องเล่า ที่เ ป็ นเรื่ อ งแต่งเป็ นสิ่งที่ สร้ างความเป็ นจริ ง ใน
ภาพยนตร์ ขึ ้น เมื่อเราดึงเรื่ องแต่งเหล่านันออกไปเพื
้
่อตามหาความเป็ นจริ งในภาพยนตร์ ความเป็ นจริ งกลับสูญ
หายไปด้ วยเช่นกัน สิ่งที่เราต้ องทาความเข้ าใจจึงไม่ใช่ความจริ งที่อยูข่ ้ างหลังเรื่ องแต่ง แต่เป็ นความจริ งในเรื่ อง
แต่ง ที่ สร้ างเรื่ อ งเล่า ในภาพยนตร์ ขึน้ มา แนวโน้ ม ของการใช้ ท ฤษฎี ภาพยนตร์ ร่ ว มสมัย จึ ง ต่า งจากทฤษฎี
ภาพยนตร์ แบบคลาสสิกที่ม่งุ เน้ นเพื่อทาความเข้ าใจการทางานของภาพยนตร์ เอง งานวิจยั ฉบับนี ้จึงเน้ นการ
สาธิตการทาความเข้ าใจภาพยนตร์ ด้วยตัวมันเองผ่านทฤษฎีร่วมสมัยอื่นๆ โดยมีทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของลาก็อง
เป็ นแกนหลัก
โดยงานวิจยั พูดถึงเรื่ อง “สิ่ งที ่ล่องห่นเห็นได้” ในภาพยนตร์ (Visible Invisible in Cinema) ซึ่ง
หมายถึงสถานภาพอันกากวมของวัตถุแห่งการจ้ องมอง (The Gaze) ที่ไม่สามารถหาจุดลงตายตัวได้ ในทัศนภาพ
ของภาพยนตร์ ความประหลาดคือมันปรากฏตัวเมื่อหายไป (หรื อมันหายไปทันทีที่ปรากฏตัว) งานวิจยั จึงกาลัง
พูดถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ เห็นแต่กลับมีคงสภาวะของการดารงอยู่ในภาพยนตร์ นอกจากนี ้งานวิจัยยังพูดถึงการ
ทางานภายใต้ อุดมการณ์ ของภาพยนตร์ โดยเน้ นเรื่ องพื ้นฐานของความเชื่อ ความเข้ าใจ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า
อุดมการณ์ทางานอยู่บนพื ้นฐานของภาษา และเมื่ออัตบุคคลเข้ าสูร่ ะบบของอุดมการณ์ เขาย่อมตกอยู่ภายใต้
การควบคุม ของระเบี ย บของสัง คม ซึ่ง เป็ นกระบวนการที่ อัล ตูสแซร์ เ รี ย กว่า การเรี ย กขานของอุด มการณ์
(Ideological Interpellation) อุดมการณ์จึงหมายถึงชุดของความคิดที่กาหนดเป้าหมาย ความคาดหวัง และการ
กระทาของอัตบุคคลโดยทังที
้ ่ร้ ู ตัวและไม่ร้ ู ตวั งานวิจยั จึงแสดงให้ เห็นถึงการทางานดังกล่าวโดยเน้ นการตีความ
ผ่านเนื ้อหา รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับภาพยนตร์ โดยแบ่งประเด็นออกเป็ น 4 บทด้ วยกัน
ในบทที่ 1 เป็ นการแนะนาทฤษฎีจิตวิเคราะห์เรื่ องการสร้ างอัตลักษณ์ในสังคมว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายกับการชมภาพยนตร์ อย่างไร เนื ้อหาจึงเกี่ยวข้ องกับทฤษฎีของนักสัญศาสตร์ อย่างเมทซ์
(Christian Metz) โดยยกเอางานจิตรกรรมที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับกับการมีตวั ตนของอัตตาอย่าง Et in Arcadia ego
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ขึ ้นมาเป็ นกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้ เห็นถึงการอ่านผิดของเมทซ์และการทาความเข้ าใจจิตวิเคราะห์ของลาก็อง
(Jacques Lacan) ใหม่ โดยมี พระเจ้าช้างเผือก เป็ นกรณีศกึ ษา
ส่วนในบทที่ 2 เป็ นการสาธิ ตให้ เห็นว่าภาพยนตร์ ทางานอยู่ภายใต้ อุดมการณ์ อย่างไร แม้
เลี่ยงไม่ได้ ว่าอุดมการณ์ มีความเกี่ยวข้ องกับการเมือง ทว่าเนื ้อหาเน้ นการศึกษาอุดมการณ์ ในฐานะของสิ่งที่
ควบคุมความคิดและการกระทาของอัตบุคคล อุดมการณ์จึงต้ องการแฟนตาซีเพื่อทางานรองรับและสนับสนุน
ความเป็ นจริ งที่อุดมการณ์ สร้ างขึ ้น วัตถุแห่งการจ้ องมองจึงปรากฏตัวเองผ่านแฟนตาซีในฐานะของวัตถุที่บิด
เบี ้ยว โดยยกกรณีของ นางนาก และ พีม่ ากพระโขนง เพื่อแสดงให้ เห็นว่าภาพยนตร์ ทงสองแม้
ั้
จะมีเนื ้อหาต่างกัน
แต่ท้ายที่สดุ กลับเป็ นภาพยนตร์ ที่มีทางานอยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์ทงคู
ั้ ่
ในช่วงท้ ายของบทที่ 2 เพื่อแสดงให้ เห็นว่าภาพยนตร์ ทางานอยู่ภายใต้ อุดมการณ์ อย่างไร
งานวิจัยจึงเน้ นการทาความเข้ าใจผ่านปรัชญาภาพยนตร์ ของเดอเลิซ (Gilles Deleuze) เพื่อนาไปสู่บทที่ 3 อัน
แสดงให้ เห็นว่าในมิติหนึ่ง ภาพการเคลื ่อ นไหว (Movement-Image) ทางานอยู่ภายใต้ อุดมการณ์ ทว่าภายใน
โครงสร้ างของมันเองกลับท้ าทายตัวมันเอง และเป็ นช่วงเปลี่ยนไปสูภ่ าพยนตร์ ที่ท้าทายอุดมการณ์ อย่างภาพ
กาลเวลา (Time-Image) ซึ่งเป็ นเนื ้อหาสาคัญในบทที่ 4 โดยยกภาพยนตร์ เรื่ อง Benny’s Video เป็ นกรณีศึกษา
หลักเพื่อเชื่อมโยงไปยังภาพยนตร์ เรื่ องอื่นๆ ที่ไม่ได้ ตอบรับกับอุดมการณ์ของสังคม
งานวิ จัย ฉบับ นี ไ้ ด้ รั บ การสนับ สนุ น ทุน วิ จัย จากหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับภาพยนตร์ ศึกษาในประเทศไทย และยังให้ คาแนะนาในการทาวิจยั เบื ้องต้ น กอปรค่อยดูแลเรื่ อง
เอกสารต่างๆ อีกทังต้
้ องขอขอบคุณอาจารย์ไศลทิพย์ จารุภมู ิผ้ เู ป็ นกาลังใจและผลักดันให้ เริ่ มต้ นทางานวิจยั และ
ดร.สายัณห์ แดงกลมผู้เป็ นทังคนประกายความคิ
้
ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจสอบข้ อมูลและคาแปลจาก
ต้ นฉบับภาษาฝรั่งเศส ทังสองท่
้
านให้ คาปรึ กษาทังในฐานะของอาจารย์
้
และสหาย งานวิจัยจึงไม่อาจลุล่ว งได้
หากไม่ได้ สองท่านนี ้ ในการทาวิจยั เกี่ยวกับภาพยนตร์ ได้ รับความกรุ ณาจากคุณไกววุทธิ์ จุลพงศธรที่ตอบสอบ
ข้ อมูลและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับภาพยนตร์ และคุณเอกสิทธิ์ พันธุ์พลู ผู้ให้ ข้อมูลภาพยนตร์ ของเชิ ด ทรงศรี อีกทัง้
จัดหาภาพยนตร์ มาให้ นอกจากนี ้ต้ องขอขอบคุณน ้าใจของคุณธรรมธัช ศรี วนั ทนียกุล คุณปรี ดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋
และคุณธัญญรัตน์ วาริ พฒ
ั น์ที่แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและพิสจู น์อกั ษรภาษาไทย
ท้ ายที่สดุ ขอขอบคุณคณาจารย์และมิตรสหายอีกหลายท่านที่ไม่ได้ เอยออกนามใน ณ ที่นี ้
อรรณนพ ชินตะวัน

ค

บทคัดย่ อ
นักทฤษฎีภาพยนตร์ เมทซ์มงุ่ เน้ นการศึกษาการจ้ องมองของลาก็องเพียงแค่ในมิติของความ
บริ บูรณ์ ในจินตภาพและสัญลักษณ์ โดยละเลยมิติที่มาจากสภาวะจริ ง การอ่านผิดของเขากลายเป็ นวิธีวิท ยา
สาคัญของทฤษฎีภาพยนตร์ นบั ทศวรรษ ดังนันเราจึ
้
งเข้ าใจภาพยนตร์ แค่เป็ นเพียงผลิตผลของการเรี ยกขานเชิง
อุดมการณ์เท่านัน้ ทว่าการเป็ นอัตบุคคลโดยปราศจากความขาดเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ เนื่องจากมันเป็ นส่วน
สาคัญในการสถาปนาความเป็ นอัตบุคคล ทฤษฎีของเมทซ์ที่ม่งุ ความสนใจอยู่แค่สิ่งที่มองเห็นและเข้ าใจได้ จึง
พลาดมิติของสภาวะจริ งในฐานะของสิ่งที่ล่องหนเห็นได้ ความซับซ้ อนของสภาวะจริ งแสดงให้ เห็นหนทางที่
ภาพยนตร์ ท้าทายอุดมการณ์ ไม่ใช่การตอบรับการเรี ยกขานของมัน
เช่นเดียวกับระเบียบทังสามของลาก็
้
อง ปราชญ์ เดอเลิซแสดงให้ เห็นว่าภาพยนตร์ สามารถ
ตอบรับหรื อท้ าทายอุดมการณ์ได้ อย่างไรผ่านแนวคิดเรื่ องภาพสองขัวคื
้ อภาพการเคลื่อนไหวและภาพกาลเวลา
โดยจากภายในองค์ประกอบของมันเอง ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของภาพการเคลื่อนไหว ภาพการกระทบปฏิเสธ
หมุดหมายของพื ้นที่และเวลา และแสดงถึงอารมณ์กระทบที่ไม่เป็ นส่วนบุคคลซึง่ นาตัวมันเองไปสูว่ ิกฤตของภาพ
การเคลือ่ นไหวและกาเนิดของภาพกาลเวลา
การพิจารณาถึงจิตวิเคราะห์สายลาก็องร่ วมกับปรัชญาของเดอเลิซสามารถแสดงให้ เห็นว่า
ภาพยนตร์ ท้าทายอุดมการณ์ของมันผ่านรู ปแบบ เนื ้อหา และความสัมพันธ์กบั ผู้ชมได้ อย่างไร ทว่าอะไรคือราคา
ค่างวดของการขบถครัง้ นี ้

ง

Abstract
Disregarding dimension of the Real, Metz focuses his studies of the Lacanian gaze solely in
Imaginary and Symbolic economy of being whole. His misreading becomes essential methodology of film theory
for decades. Thus, film can only be understood as product of ideological interpellation. But being subject without
lack is impossible, due to its elemental part of constitution of subjectivity. Metz’s theory misses the aspect of the
Real, by concentrating in visibly comprehensible matter, as the visible invisible. The complexity of Lacan’s Real
shows the way, not to response its interpellation, but to challenge the ideology.
Likewise Lacanian trichotomic orders, Deleuze demonstrates how films can be either for or
against ideology as such by his dichotomy of images: movement-image and time-image. Despitre of its element
as a part of movement-image, affection-image negates its spatial-temporal coordinates and produces impersonal
affect which leads itself to the crisis of movement-image and the birth of time-image.
Rethinking of Lacanian Psychoanalysis along with Deleuzian Philosophy can unearth how
cinema challenge its ideology via its form, content and spectatorship. But what price the cinema has to pay for
this recalcitrance?
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บทที่ 1
โหมโรง
ทฤษฎีภาพยนตร์ ในช่วงยุคเริ่ มต้ นต่างหาทางอ้ างสิทธิ์ในการปวารณาภาพยนตร์ ในฐานะของ
ศิลปะแขนงหนึ่งทังลั
้ กษณะความเป็ นกรอบภาพหรื อหน้ าที่นาไปสูอ่ ีกโลกหนึง่ ในภาพยนตร์ สิง่ ที่ทางานคัน่ กลาง
ระหว่างผู้ชมและภาพยนตร์ เสมอคือกล้ อง เราสามารถถอดแบบตัวเองจากตัวละครได้ โดยอาศัยการสมรู้ ร่วมคิด
ของกล้ องด้ วย กล้ องจึงเปรี ยบได้ กบั สายตาของผู้ชม การที่ผ้ ชู มไว้ ใจสายตาเทียมของกล้ องอาจเป็ นเพราะวาท
กรรมเก่าแก่ของเดการ์ ต (René Descartes) ทีว่ า่ สายตาเป็ นอวัยวะแห่งความสัตย์ ทาให้ ผ้ ชู มเชื่อในสิง่ ที่เห็น แม้ วา่
มีนกั สร้ างภาพยนตร์ บางคนตระหนักดีถึงเส้ นแบ่งที่เลือนรางเรื่ องตัวตนของผู้ชมในขณะที่ชมภาพยนตร์ โดย
พยายามบอกตังแต่
้ ต้นว่าสิง่ ที่ผ้ ชู มกาลังดูอยูน่ นเป็
ั ้ นเพียงภาพยนตร์ อาทิ ในภาพยนตร์ เรื่ อง Persona (1966) ของ
เบิร์กแมน (Ingmar Bergman) เปิ ดเรื่ องโดยฉายภาพภายในเครื่ องฉายภาพยนตร์ ภาพแกะโดนเชือด ภาพแมงมุม
ตัวโต และภาพเด็กชายนอนอยูบ่ นที่นอนในห้ องสีขาวอันว่างเปล่า ภาพเรี ยงต่อกันเพื่อให้ เห็นว่าสิง่ ที่กาลังชมอยู่
นันเป็
้ นเพียงภาพยนตร์ แต่ราวกับว่าคาเตือนจะเลือนหายในพริ บตาเพราะในฉากต่อมาเครื่ องฉายภาพยนตร์ ได้
แสดงภาพระยะใกล้ ของใบหน้ าหญิงสาวบนกาแพง เด็กชายแสดงอาการหลงใหลในภาพดังกล่าว ภาพใบหน้ า
ขนาดใหญ่กาลังแนะให้ ผ้ ชู มทราบถึงเนื ้อหาของภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับความสับสนตัวตนในตัวเองของตัวละคร
ที่ไม่ได้ สง่ ผลแค่กบั ผู้ชมที่หลงจดจาผิดเท่านัน้ แม้ แต่นกั แสดงหญิงทังสองในเรื
้
่ องยังสับสนกันเอง1
ภาพยนตร์ จาเป็ นต้ องอาศัยเทคนิคและจังหวะภาพดังกล่าวในการทาให้ ผ้ ชู มตรึงอยู่ ในภวังค์
และพบกับความสาราญในขณะที่ชมภาพยนตร์ ภาพยนตร์ จึงมีภาษาของภาพยนตร์ ที่เป็ นข้ อตกลงในการสื่อ
ความหมาย ซึ่งอาจมาจากประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ ของผู้ชม และการคิดค้ นประดิษฐ์ เพื่อสร้ างวิธีการ
ใหม่ๆ ของนักสร้ างภาพยนตร์ การทาให้ ผ้ ชู มหลงผิดไปกับการถอดแบบจากตัวละครชัว่ ขณะจึงเป็ นหนึ่งในกลไก
สาคัญในการทาให้ ภาพยนตร์ ดงึ ดูดผู้ชมให้ ตราตรึงไปกับภาพที่ปรากฏในห้ องมืดราวกับอยูใ่ นถ ้าของเพลโต
เมื่ อ ใบหน้ า มี อิ ท ธิ พ ลในการท าให้ ภ าพยนตร์ ต รึ ง ตาและกลับ สู่ใ นภวัง ค์ ความคิ ด ที่ ว่ า
ภาพยนตร์ เป็ นประหนึ่งกระจกเริ่ มเข้ ามามีบทบาทเป็ นศูนย์กลางของทฤษฎีภาพยนตร์ ตงแต่
ั ้ ในช่วงทศวรรษที่
1960 ถึง 1980 โดยเป็ นช่วงเดียวกับที่นกั วิชาการ นักปรัชญา นักทฤษฎีในหลากสาขาได้ รับอิทธิ พลจากทฤษฎี
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Persona เป็ นภาพยนตร์ เกี่ยวกับพยาบาลสาว (Bibi Anderson) ที่มาดูแลนักแสดงสาว (Liv Ullmann) และตัวนางพยาบาลก็เกิดความสับสน
ระหว่างตัวตนของตนเองและนักแสดง ความสับสนดังกล่าวดูจะไม่ได้ เกิดกับแค่ตวั ละครและผู้ชมเท่านัน้ แม้ แต่นกั แสดงเองก็ยงั ไม่สามารถแยก
ออกว่าใครเป็ นใคร โดยเดอเลิซ (Gilles Deleuze) ได้ อ้างคาพูดของเบิร์กแมนว่า “เราทิ้ งฟิ ล์มไว้บนโต๊ะตัดต่อ และลิ ฟก็พูดว่า คุณเห็นไหมว่าบิ บี
ดูนา่ เกลี ยด! และทันใดนัน้ บิ บีก็สวนกลับว่า นัน่ มันไม่ใช่ฉนั เป็ นเธอต่างหาก” (Gilles Deleuze, Cinéma 1: l’image-mouvement, Paris: Seuil,
1983, p. 147.)

2

ดังกล่าว และเริ่ มเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่แนวคิดหลังโครงสร้ างนิยม อาทิ นักทฤษฎีภาพยนตร์ สายสัญศาสตร์ เมทซ์
(Christian Metz) ที่ผละตัวเองออกจากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ในฐานะตัวบทซึง่ มุง่ เน้ นความสนใจในเนื ้อหาของ
ภาพยนตร์ ภายใต้ อิทธิพลของภาษาศาสตร์ จากสัญวิทยาสายโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) และสัญศาสตร์ ของ
เพียร์ ส (Charles Sanders Peirce) มาสูก่ ารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างภาพยนตร์ และผู้ชมโดยได้ รับอิทธิ พล
จากจิตวิเคราะห์สายลาก็อง (Jacques Lacan) เช่นเดียวกับนักทฤษฎีร่วมสมัยอย่างโบดรี (Jean-Louis Baudry) ที่
พัฒนาแนวคิดเรื่ องอุปกรณ์กลเชิงภาพยนตร์ (Cinematic Apparatus) โดยปรับจากแนวคิดเรื่ องจิตไร้ สานึกของฟ
รอยด์ (Sigmund Freud) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์ และจิตของผู้ชม2 อย่างไรก็ดีเมทซ์กลับ
ให้ ความสนใจกับแนวคิดของลาก็องที่ว่า “จิ ตไร้ สานึกมี โครงสร้ างเหมื อนภาษาหนึ่ง”3 ซึ่งเห็นได้ ชดั ว่าแนวคิดนี ้
เอื ้ออานวยและสอดคล้ องกับความสนใจดังเดิ
้ มของเมทซ์ในเรื่ องภาษาอยูแ่ ล้ วโดยเฉพาะเรื่ องของระบบการสร้ า ง
ความหมาย (Signification) ในตารารวมบทความระหว่างปี ค.ศ. 1973 ถึง 1975 เมทซ์พยายามโต้ แย้ งความคิดที่
ได้ รับอิทธิพลจากฟรอยด์ที่วา่ ภาพยนตร์ มีลกั ษณะคล้ ายกับ ความฝั นและเสนอว่าภาพยนตร์ มีลกั ษณะคล้ ายกับ
กระจกแทน เขาได้ วางรากฐานทฤษฎีของเขาจากแนวคิด เรื่ องระยะกระจก (Mirror Stage) ของลาก็อง ตารา Le
signifiant imaginaire : psychanalyse et cinéma ของเขาจึงเปลี่ยนจากความสนใจภาพยนตร์ ในฐานะภาษามาสู่
ภาพยนตร์ ในฐานะของจินตภาพที่ช่วยทาให้ หลุดพ้ นจากความขาดไปสูค่ วามบริ บรู ณ์
เมทซ์ม่งุ ความสนใจอยู่ที่เรื่ องของระเบียบในจินตภาพ (Imaginary Order) และระยะกระจก
ของลาก็อง โดยทาให้ เห็นว่าภาพยนตร์ ทาหน้ าที่เป็ นจักรกลที่สนับสนุนการทาให้ อตั บุคคลกลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของอุด มการณ์ ด้ ว ยกระบวนการหลง(จดจ า)ผิ ด (Mis(re)cognition) เพราะ “สิ่ ง ที ่ ได้ รั บ จากภาพยนตร์ คื อ
ประสบการณ์ ใ นจิ นตภาพที ่ มี ผ ลท าให้ ผู ก มัด อัต บุค คลอยู่ กับ การเรี ย กขานไปสู่ ร ะเบี ย บเชิ ง สัญ ลัก ษณ์์
(Symbolic Order)”4 ทฤษฎี ของเมทซ์ จึงกลายเป็ นรากฐานทฤษฎี อื่นๆ ที่ทาให้ เ ข้ าใจภาพยนตร์ ในฐานะของ
ผลผลิตของอุดมการณ์ และใช้ เป็ นบทอ้ างอิงในกระบวนการศึกษาภาพยนตร์ อีกหลายทศวรรษต่อมา
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สาหรับเมทซ์แล้ ว ประสบการณ์เชิงภาพยนตร์ ทาให้ ผ้ ชู มเข้ าถึงความรู้ สกึ สามารถเอาชนะความขาดของตนเองได้ ชวั่ คราวตราบเท่าที่ยงั ชม
ภาพยนตร์ อยู่ ความขาดที่อตั บุคคลจาเป็ นต้ องแบกรับไว้ ในฐานะของสิง่ ที่มีตวั ตนในสังคม ประสบการณ์เชิงภาพยนตร์ มอบความสุขถึงความ
บริ บรู ณ์ในจินตภาพที่เกิดขึ ้นเหมือนกาลังกลับไปสูร่ ะยะกระจกอีกครัง้ ในขณะที่สาหรับโบดรี แล้ ว เขามองว่าการจัดวางตาแหน่งของผู้ชมในโรง
ภาพยนตร์ มีคล้ ายคลึงกับการผลิตซ ้าการจัดองค์ประกอบในถ ้าของปราชญ์เพลโต ซึง่ เป็ นการจัดฉากที่จาเป็ นเพราะสร้ างบรรยากาศที่ทาให้
ผู้ชมเชื่อมโยงกับระยะกระจกของลาก็องได้ นักทฤษฎีทงสองต่
ั้
างให้ ความสาคัญกับการผลิตซ ้าประสบการณ์ทเี่ ทียบกับระยะกระจก และทาให้
ภาพยนตร์ กลายเป็ นสิง่ ที่ลอ่ ลวงผู้ชม พื ้นฐานของทฤษฎีทงสองจึ
ั้
งอยู่ที่การเข้ าใจภาพยนตร์ ในฐานะของจักรกลสาหรับอุดมการณ์ (ดูเพิ่มเติมใน
Christian Metz, The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema, Indianapolis, IN: Indiana University Press, 1986 และ Jean-Louis
Baudry, “Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus” in Film Quarterly, eds. Jean-Louis Baudry and Alan Williams, vol. 2,
no. 2, Winter, 1974-1975, pp. 39-47.)
3
Jacques Lacan, The Seminar book III. The Psychoses (1955-1956), trans. Russell Grigg, London: Routledge, 1993, p. 167.
4
Todd McGowan and Sheila Kunkel, “Introduction: Lacanian Psychoanalysis in Film Thoery”, in Lacan and Contemporary Film, New
York: Other Press, 2004. pp. xi - xxix, p. xiii.
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อย่างไรก็ ดีรากฐานสาคัญจากทฤษฎีของเมทซ์ ก็ก่ อให้ เกิ ดปั ญหาจากการที่เมทซ์ อ่านจิ ต
วิเ คราะห์ ข องลาก็ องผิ ดพลาด แม้ ร ะยะกระจกจะเป็ นทฤษฎี ที่สร้ างชื่ อ ให้ แ ก่ลาก็ อ งก็ ต ามแต่มันเป็ นเพี ย ง
จุดเริ่ มต้ นของจิตวิเคราะห์ของลาก็ องเท่านัน้ ความผิดพลาดหลักของเมทซ์ อยู่ที่การจัดให้ การจ้ องมอง (The
Gaze) อยูใ่ นระเบียบในจินตภาพโดยมองว่าผู้ชมที่อยูใ่ นโรงภาพยนตร์ ปรารถนาที่จะควบคุมสายตาจากการจ้ อง
มอง และภาพยนตร์ สามารถมอบสิ่งนี ้ให้ แก่ผ้ ชู มได้ ทฤษฎีภาพยนตร์ สายจิตวิเคราะห์ของเมทซ์จึงตอกย ้าการที่
ภาพยนตร์ เ ป็ นเพี ย งผลผลิ ต ของอุ ด มการณ์ เ ท่ า นัน้ เพราะมัน ท าให้ ผ้ ู ชมกลับ ไปสู่ก ระบวนการถอดแบบ
(Identification) อีกครัง้ สิ่งที่หายไปจากทฤษฎีภาพยนตร์ ของเมทซ์คือความสามารถในการท้ าทายอุดมการณ์
ของภาพยนตร์ เอง หรื อแม้ แต่การเผยให้ เห็นถึงกระบวนการเรี ยกขานของอุดมการณ์ เพราะเมทซ์เชื่อว่าระเบียบ
เชิงสัญลักษณ์สามารถทางานได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ทฤษฎีของเมทซ์จึงจากัดอยูแ่ ค่จิ ตวิเคราะห์ของลาก็องในยุค
เริ่ มต้ นเท่านัน้ 5 อันที่จริ งแล้ วทฤษฎีของลาก็องมีความซับซ้ อนกว่าสิง่ ที่เมทซ์นามาปรับใช้ เพื่อทาความเข้ าใจกับ
แนวคิดของลาก็อง และแสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในเรื่ องของอัตตา (Ego) ที่แตกต่างกันระหว่างลาก็องกับเมทซ์
อีกทังเป็
้ นการแสดงให้ เห็นว่าการจ้ องมองไม่ได้ เป็ นแค่เรื่ องในจินตภาพแต่เป็ นสิง่ ที่มาจากที่อื่น เราจึงเริ่ มต้ นจาก
การวิเคราะห์งานจิตรกรรมที่ซอ่ นปริ ศนาเกี่ยวกับเรื่ องการมีตวั ตนอย่าง Et in Arcadia ego (1637-1638) ของปูแซ็ง
(Nicolas Pouissin) เพื่อเป็ นการนาร่ องไปสู่ความเข้ าใจภาพยนตร์ ผ่า นทฤษฎีของลาก็อง โดยไม่ใช่ เป็ นการทา
ความเข้ าใจทฤษฎีของลาก็องผ่านสื่อภาพยนตร์ การวิเคราะห์จึงเน้ นการทาความเข้ าใจ เนื ้อหา รู ปแบบ และ
ประสบการณ์ของผู้ชมไปพร้ อมกัน
Et in Arcadia ego.
กลุม่ ชายเลี ้ยงแกะหลงเข้ าไปเจอหีบศพอยูก่ ลางป่ า ขณะที่พวกเขาเดินเข้ าไปใกล้ หีบนันพวก
้
เขาเห็นจารึกอักขระละตินว่า “Et in Arcadia ego”6 ปริ ศนาธรรมที่ชวนมองอย่างน่าหลงใหล ชวนไขอย่างน่าฉงน
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เหตุผลสาคัญที่ทาให้ การทาความเข้ าใจในจิตวิเคราะห์ของลาก็องในวงวิชาการภาพยนตร์ ช้ากว่าการเผยแพร่ ทฤษฎีของเมทซ์มาก เนื่องจาก
เมทซ์มกั เปิ ดวิชาการเรี ยนการสอนภาพยนตร์ ที่ Écoles Normale Supérieure ในช่วงปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยภายหลังจาก
ปิ ดภาคการศึกษาแล้ ว ทฤษฎีของเมทซ์ก็ได้ รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ตาราของเมทซ์เข้ าถึงนักทฤษฎีภาพยนตร์ ที่ไม่
สามารถอ่านตาราเป็ นภาษาฝรั่งเศสได้ ในขณะที่ตาราสัมมนาของลาก็องกว่าจะได้ รับการแปลและตีพมิ พ์เป็ นภาษาอังกฤษต้ องใช้ เวลาหลายปี
กอปรกับเนื ้อหาที่ยากและจาเป็ นต้ องเรี ยนที่ฝรั่งเศส ทฤษฎีภาพยนตร์ กระแสลาก็องแบบใหม่จงึ เริ่ มต้ นช้ ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาที่
ทฤษฎีของเมทซ์กลายเป็ นรากฐานให้ แก่วงการวิชาการภาพยนตร์ ไปแล้ ว
6
Et in Arcadia ego เป็ นหัวข้ อในงานจิตรกรรมประวัตศิ าสตร์ (History Painting) ที่หยิบยกเอาวลีเตือนสติให้ ร้ ู ว่าแม้ แต่ในดินแดนอันไร้ ทกุ ข์อย่าง
อาร์ คาเดีย ฉัน (ซึง่ หมายถึงความตาย) ก็อยู่ที่นนั่ ด้ วย ความตายจึงตามไปถึงแม้ แต่ในดินแดนอันแสนสุข “Et in Arcadia ego” จึงทาหน้ าที่เป็ น
มรณานุสติ (Momento Mori) ที่เตือนให้ ร้ ู และตระหนักถึงความตายที่ไม่อาจหนีพ้น
ในตารา Détruire la peinture มาแร็ ง (Louis Marin) ได้ แสดงให้ เห็นถึงความพิศวงของความตายผ่านพลังของรู ปสัญญะโลงศพใน Et in Arcadia
ego ที่สามารถเป็ นตัวแทนของสองสิง่ ทีข่ ดั แย้ งกันเองอย่างความตายและดินแดนในอุดมคติอย่างอาร์ คาเดีย ทังความตายและอาร์
้
คาเดียต่าง
กลายเป็ นภาพตัวแทนของความไม่จีรังผ่านการนาเสนอความไม่สิ ้นสุดและความเป็ นวาระสุดท้ าย หรื อผ่านอนาคตอันไกลโพ้ นและอดีตในอุดม
คติ หรื อหากพูดในอีกแง่หนึง่ งานจิตรกรรมของปูแซ็งมีสถานภาพสองอย่างในตัวเดียว ดังในตารา La logique ou l’art de penser ของอาร์ โนด์

4

และชวนสยองอย่างน่าใจหาย เพราะในขณะที่พวกเขามอง อ่าน และมึนงงไปกับคาว่า Ego ในระยะประชิดเหล่า
ชายเลี ้ยงแกะในงานจิตรกรรมของปูแซ็ง ต่างกาลังเผชิญหน้ ากับอัตตาทัง้ สามหน่วยที่คอยควบคุมและกาหนด
พฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎีของฟรอยด์ ได้ แก่ 1) อัตตาในอุดมคติ (Ideal Ego) หมายถึงภาพลักษณ์ของสิง่ ที่
เราอยากเป็ น 2) อุด มคติ ข องอัต ตา (Ego Ideal) คื อ สิ่ง ที่ เ ราคิ ด ว่า สัง คมอยากให้ เ ราเป็ น และ 3) อภิ อัต ตา
(Superego) เป็ นสิง่ ที่คอยผลักดันให้ เราทาตามปรารถนาต้ องห้ ามและลงโทษเราอย่างรุนแรงเมื่อเราไม่สามารถทา
ตามปรารถนาของตนเองได้

รูปที่ 1 Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego (1637-1638).

และนิโคล (Antoine Arnauld et Pierre Nicole) ซึง่ กล่าวเกี่ยวกับสัญญะไว้ ว่า “เมื ่อคิ ดถึงวัตถุหนึ่งด้วยตัวมันเองหรื อเพื ่อตัวมันเอง โดยไม่คิดถึง
สิ่ งทีม่ นั กาลังนาเสนอ เราจะได้ความคิ ดเกี ่ยวกับวัตถุหนึ่ง เหมื อนความคิ ดเกี ่ยวกับโลกและดวงอาทิ ตย์ แต่เมื ่อใคร่ ครวญในฐานะทีม่ นั นาเสนอ
สิ่ งอื ่นอยู่ เราจะได้ความคิ ดเรื ่ องของสัญญะ วัตถุดงั้ เดิ มนีเ้ รี ยกว่าสัญญะ ดังนัน้ นีเ่ ป็ นวิ ธีการที ่เราพิ จารณาแผนทีแ่ ละงานจิ ตรกรรม สัญญะจึง
ประกอบไปด้วยแนวคิ ดสองประการ หนึ่งคื อสิ่ งทีน่ าเสนอและอี กหนึ่งคื อสิ่ งทีถ่ ูกนาเสนอ และธรรมชาติ ของสัญญะคื อการกระตุน้ สิ่ งทีถ่ ูก
นาเสนอโดยสิ่ งทีน่ าเสนอ” Et in Arcadia ego จึงพูดถึงทังสิ
้ ง่ ที่นาเสนอและสิง่ ที่ถกู นาเสนอ งานจิตรกรรมของปูแซงที่แสดงภาพโลงศพและ
อักขระ “Et in Arcadia ego” จึงทาหน้ าที่เป็ นภาพตัวแทนของภาพตัวแทน โดยเป็ นการพิสจู น์ว่าวัตถุสามารถถูกนาเสนอได้ ในฐานะของภาพ
ตัวแทนเท่านัน้ (อ่านเพิ่มเติมใน Louis Marin, Détruire la peinture, Paris: Flammarion, 2008 และ Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La logique
ou l’art de penser, Paris: Gallimard, [origin. 1683], 1992.)
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รูปที่ 2 ภาพระยะใกล้ ชายเลีย้ งแกะกาลังชีท้ ่ ตี ัวประโยคข้ างหีบศพ
เมื่อชายผู้สวมโทก้ าสีฟ้าก้ มลงมองที่ผืนผนังข้ างหีบหิน ทิศทางของแสงทีม่ าจากทางด้ านหลัง
ของตัวเขาจึงทาให้ เงาตกกระทบบนฝาผนังหินที่มีลกั ษณะคล้ ายผืนผ้ าใบ สิ่งแรกที่เขาพบเห็นคือเงากระทบอันไร้
ใบหน้ าบนพื ้นเรี ยบ การที่ชายเลี ้ยงแกะกาลังมองคาว่า ego อย่างไม่ระวางตาทาให้ ดเู หมือนว่าเขากาลังหลงใหล
ในคาว่า ego อยู่ และทาให้ เหตุการณ์ดงั กล่าวมีลกั ษณะคล้ ายกับการหลงใหลเงาของตนเองในกระจก เพราะการ
ที่เงาของเขาทาบลงบน ego ที่อยูใ่ ต้ นิ ้วมือของเขาพอดีคล้ ายกับตาแหน่งของบุคคลกับ เงาของเขาที่ปรากฏอยูใ่ น
กระจก ตาแหน่งที่ใกล้ เคียงกันจึงทาให้ เขาหลงเข้ าใจผิดคิดว่า ego นันคื
้ อภาพเงาของตัวเขาเอง สภาวะจินตภาพ
ของการมองเห็นภาพเงาของตนเองที่น่าหลงใหลเป็ นช่วงสาคัญของบุคคลเพราะเป็ นช่วงเริ่ มแรกของการสร้ าง
อัตตาให้ แก่ตวั เอง บุคคลไม่ได้ รับรู้ ถึงการมีตวั ตนและความเป็ นอื่นตังแต่
้ ต้น แต่เขาต้ องเรี ยนรู้ ความแปลกแยก
จากภาพลักษณ์ของตนเองภาพแรก การพบภาพเงาสะท้ อนตัวเองบนกระจกเป็ นครัง้ แรกคือช่วงสาคัญที่ทาให้
บุคคลมองตนเองเป็ นคนอื่นในจินตภาพ (Imaginary other) และถอดแบบภาพลักษณ์ นนในฐานะของสิ
ั้
่งที่ฉัน
อยากเป็ นหรื ออัตตาในอุดมคติเพื่อสร้ างอัตตาของตนเองขึ ้นมา สภาวะสาคั ญดังกล่าวจึงตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
การหลง(จดจา)ผิดว่าตนเองเป็ นคนอื่น และถอดแบบจากคนอื่นในจินตภาพเป็ นอัตตาของตนเอง ลาก็องจึงมอง
ว่าอัตตาของบุคคลเป็ นเรื่ องในจินตภาพไม่ได้ ดารงอยู่จริ งเพราะเกิดจากการเข้ าใจผิดและสร้ างขึ ้นจากภาพลวง
ตาในจินตภาพ ดังนันเขาจึ
้
งเรี ยกการถอดแบบครัง้ แรกว่าการถอดแบบในจินตภาพ (Imaginary Identification)
การหลงผิดดังกล่าวเป็ นช่วงต้ นของขันกระจกของลาก็
้
อง คือการผละออกจากโลกในจินตภาพที่เด็กคิดว่าตนเอง
เป็ นหนึง่ เดียวกับแม่ โลกที่มีแต่ความบริ บรู ณ์ การเผชิญหน้ ากับภาพของตนเองเป็ นครัง้ แรกคือการเรี ยนรู้ว่ าโลก
ในจินตภาพเป็ นเพียงภาพลวงตา เพราะแท้ ที่จริ งแล้ วตนเองไม่ได้ เป็ นหนึง่ เดียวกับแม่ ทังสองต่
้
างเป็ นเอกเทศต่อ
กัน เด็ก จึงพบว่าทัง้ แม่และเด็ก ต่างเป็ นบุคคลที่มีความขาด (Lack) ในตัว เด็กจึงต้ อ งการเป็ นวัตถุในความ
ปรารถนาของแม่ (Object of Desire) วัตถุที่เด็กคิดว่าสามารถเติมเต็มความขาดของแม่ได้ และทาให้ แม่ปรารถนา
ในตัวของเขาเพื่อที่ทงสองจะได้
ั้
กลับมาเป็ นหนึ่งเดียวกันเหมือนเดิม การหลงผิดคิดว่ าภาพเงาของบุคคลที่อยูใ่ น
กระจกตรงตาแหน่งที่ใกล้ ชิดกับแม่เป็ นคนอื่นโดยไม่ร้ ูวา่ นัน่ คือตัวเอง ทาให้ เด็กหลงผิดคิดว่าภาพเงาที่ปรากฏใน
กระจกคื อ บุค คลที่ สามารถตอบสนองความปรารถนาของแม่ได้ เด็ ก จึ ง เลีย นแบบภาพเงาของตนเองเพื่ อ
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กลายเป็ นวัตถุที่สามารถตอบสนองความปรารถนาของแม่ ความปรารถนาเริ่ มแรกของบุคคลจึงเกิดขึ ้นจากความ
ต้ องการตอบสนองความปรารถนาของคนอื่น
ทว่าเมื่อพิจารณาจาก Et in Arcadia ego เราเห็นได้ วา่ สภาวะเรื่ องราวภายในภาพนันซั
้ บซ้ อน
กว่าที่กล่าวข้ างต้ น เพราะการหลงผิดคิดว่าเงาที่ไม่เคยปรากฏใบหน้ าและการอ่านภาพบนพื ้นเรี ยบว่าเป็ นตนเอง
มันไม่ใช่ เพีย งแค่การหลงคิด ว่าเราเป็ นคนอื่น อย่า งการหลงภาพในระยะกระจก แต่นี่ คือ สิ่ง ที่เ มทซ์ เรี ย กว่า
รูปสัญญะในจินตภาพ (Imaginary Signifier) ความน่าหลงใหลของภาพในภาพยนตร์ ทาให้ เมทซ์เปรี ยบเทียบการ
ชมภาพยนตร์ เป็ นเสมือนการกลับไปสูพ่ ฒ
ั นาการขันกระจกอี
้
กครัง้ โดยเฉพาะการหลง(จดจา)ผิดว่าตัวละครใน
ภาพยนตร์ คือตัวเอง การถ่ายภาพระยะใกล้ ใบหน้ าของตัวละครเป็ นหนึ่งในสิ่งที่ล่อลวงให้ ผ้ ชู มหลงใหลในตัว
ละครราวกับสามารถเข้ าถึงความรู้สกึ ของตัวละครได้ ผู้ชมจึงละทิ ้งอัตตาของตนเองไปชัว่ ขณะหนึง่ และพยายาม
ถอดแบบจากตัวละครในภาพยนตร์ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นสิง่ ที่เมทซ์มองว่าใกล้ เคียงกับขันกระจกมากเพราะ
้
การส่องกระจกช่วยทาให้ บคุ คลหลงอยูก่ บั ภาพลวงตาของความบริ บรู ณ์ ในตัว ภาพยนตร์ จึงเป็ นจักรกลทางจิตที่
สามารถทาให้ ผ้ ชู มเห็นภาพเงาของตนเองบนจอภาพยนตร์ ได้ อย่างไรก็ดีเมทซ์ย ้าถึงประเด็นสาคัญของความ
แตกต่างระหว่างกระจกและจอภาพยนตร์ วา่
“...แต่อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ ก็ยงั ต่างจากกระจกโดยธรรมชาติ ในหนึ่งประเด็น
สาคัญ เพราะแม้ว่าทุกอย่างสามารถสะท้อนให้เห็นได้บน(จอ)ภาพยนตร์ เฉก
เช่นเดียวกับบนกระจก มี อยู่สิ่งหนึ่งทีเ่ ราไม่เคยค้นพบในภาพสะท้อนบนภาพยนตร์
กล่าวคือร่ างกายของผูช้ ม จากจุดนีเ้ องกระจกของภาพยนตร์ จึงเป็ นสิ่ งทีท่ ึบ”7
การหลง(จดจา)ผิดในภาพยนตร์ จึงต่างจากการสร้ างอัตตาในขันกระจกในแง่
้
ที่ว่ า เราไม่ได้
ถอดแบบจากตัวเองที่หลงผิดคิดว่าเป็ นคนอื่นในจินตภาพ แต่เราถอดแบบจากคนอื่นอย่างตัวละครที่เราหลงคิด
ว่าอยากให้ เป็ นตัวเราเองอย่างแท้ จริ ง อย่างไรก็ดีสภาวะดังกล่าวทาให้ เกิดผลใกล้ เคียงกับขันกระจกเพราะเมื
้
่อ
เราหลงคิดว่าตนเองเป็ นคนอื่นที่นา่ หลงใหล เราจึงถอดแบบจากคนอื่นเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้การหลงกลับไปสู่
ขันกระจกยั
้
งทาให้ ผ้ ชู มหลงลืมไปชัว่ ขณะถึงความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง เมทซ์จึงใช้ เหตุผลดังกล่าวอธิบายว่าเหตุ
ใดเราจึงชอบดูภาพยนตร์ มากกว่าศิลปะแขนงอื่นเพราะอานาจในการสร้ างภาพลวงตาของภาพยนตร์ ทาให้ ผ้ ชู ม
หลงอยูก่ บั ความบริ บรู ณ์อนั ลวงตาที่ภาพยนตร์ สร้ างขึ ้น
การถอดแบบในจินตภาพซึ่งเป็ นการถอดแบบปฐมภูมิยงั มีเรื่ องของความปรารถนา (Desire)
เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยเสมอ เพราะเมื่อบุคคลพบว่าตนเองไม่มี สิ่งที่คนอื่นต้ องการ เขาจึงพยายามตามหาและเป็ น
7

Christian Metz, The Imaginary Signifier, p. 45.
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สิง่ นันเพื
้ ่อตอบสนองความปรารถนาของคนอื่น หากคนอื่นคนแรกที่เด็กรู้ จกั คือแม่หรื อผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ นแม่ จินต
ภาพจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับปรารถนาของแม่เสมอ ความซับซ้ อนของความสัมพันธ์ ที่เกินไปกว่าคู่สมั พันธ์ เชิง
พลวัตของฟรอยด์ที่เน้ นความสาคัญอยูท่ ี่แม่และลูก เปลีย่ นมาสูค่ วามสัมพันธ์เชิงไตรภาคีเพราะมีเรื่ องของวัตถุที่
ตอบสนองความปรารถนาเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยเสมอ ตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นได้ ชดั คือความปรารถนาของนอร์ แมน
ในเรื่ อง Psycho (1960) ของฮิทช์ค็อก (Alfred Hitchcock) เพราะแม่ของนอร์ แมนมีความปรารถนาในตัวนอร์ แมน
เกินกว่าแค่ฐานะของลูกชาย เธอปรารถนาให้ นอร์ แมนกลายเป็ นวัตถุที่เติมเต็มความขาดในตัวของเธอ นอร์ แมน
จึงมีสถานภาพเป็ นวัตถุแห่งเหตุปรารถนา (Object-cause of desire) ดังนันความปรารถนาของแม่
้
ของนอร์ แมนจึง
ทาให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างพวกเขากลายเป็ นเรื่ องผิดประเวณีราวกับการร่ วมสมสูใ่ นวงศ์เดียวกัน นอร์ แมนจึง
กลายเป็ นเหยื่อของความปรารถนาดังกล่าว เพราะเขาได้ บรรจุความปรารถนาดังกล่าวลงในจิตไร้ สานึกของเขา
เพื่อตอบสนองความปรารถนาและเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของแม่ที่อยู่ในจินตภาพของเขาโดยที่เขาไม่ร้ ู ตัว
อย่างไรก็ดีเหตุแห่งปรารถนาไม่เคยปรากฏตัวให้ เห็นอย่างชัดเจนแม้ แต่ในวัตถุในความปรารถนาเอง เหตุแห่ง
ความปรารถนาในฐานะของวัตถุจึงเป็ นสิ่งที่บคุ คลไม่มีในตนเองและตามหาวัตถุนี ้ในตัวผู้อื่น สิ่งอื่น ที่อื่น หรื อ
แม้ แต่ตวั เราเองที่กลายเป็ นอื่น เพราะมันเป็ นสิ่งที่หายไปจากตัวบุคคล เราจึงคิดว่ามันดารงอยู่ที่อื่นเสมอ ด้ วย
เหตุนี ้ ลาก็องจึงเรี ยกวัตถุแห่งเหตุปรารถนาว่าเป็ น objet a8 ความปรารถนาของนอร์ แมนคือการกลายเป็ นวัตถุใน
ความปรารถนาของแม่ วัตถุที่นอร์ แมนคิดว่าสามารถเติมเต็ม ความขาดของแม่ได้ และแม่ก็จะเติมเต็มความขาด
ของเขาด้ วยเช่นกัน เหตุแห่งความปรารถนาทังหมดล้
้
วนเกิดขึ ้นในจินตภาพ หากคิดในเชิงกฎระเบียบของสังคม
แล้ ว บุคคลที่ยงั ติดอยู่ในจินตภาพหรื อการอยู่ในระยะขันกระจกคื
้
อบุคคลที่อยู่ในสภาวะไม่ปกติเพราะเขาไม่ได้
เข้ าสูก่ ระบวนการการทาให้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างสมบูรณ์ นัน่ คือการไม่ได้ ยอมรับ สิ่งที่คอยควบคุม
พฤติกรรมของเขาให้ เป็ นไปตามกฎ นอร์ แมนจึงอยูใ่ นสภาวะย้ อนกลับจากอัตบุคคลไปสูบ่ คุ คลที่หลงใหลภาพใน
ขันกระจก
้
แต่เขายังสามารถดารงชีวิตปกติภายในสังคมได้ เพราะเขาได้ กดทับส่วนที่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ กฎไว้ ในส่วน
ลึกของจิตไร้ สานึกของเขา การที่นอร์ แมนแต่งกายเป็ นแม่และลงมือสังหารหญิ งสาวที่เขามีใจให้ เพราะจิตไร้
สานึกของนอร์ แมนคิดว่าแม่ของเขาปรารถนาเช่นนัน้ นี่จึงเป็ นการถอดแบบจากวัตถุในความปรารถนาของแม่
เพื่อทาให้ ตวั เองกลายเป็ นวัตถุในความปรารถนานัน้ ด้ วยเหตุนี ้นอร์ แมนจึงเกิดความสับสนระหว่างอัตตาของตัว
เขาเองและอัตตาที่สอง (Alter Ego) ที่เกิดจากการถอดแบบจากคนอื่นในจินตภาพ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวแสดง
ให้ เห็ น ว่า นอร์ แมนต้ อ งการถอดแบบจากอัต ตาในอุดมคติ ข องผู้ที่ น อร์ แมนคิด ว่า สามารถตอบสนองความ
8

Objet a จึงหมายถึงวัตถุที่เป็ นของคนอื่น ลาก็องแบ่งคนอื่น ผู้อื่น สิง่ อื่น ที่อื่น หรื อความเป็ นอื่นออกเป็ นสองแบบ แบบแรกคือคนอื่นในจินต
ภาพหรื ออัตตาในอุดมคติ ผู้ที่เราคิดว่าบริบรู ณ์และครอบครองวัตถุที่ตอบสนองปรารถนาของผู้อื่นได้ ลาก็องจึงเขียนสะกด “autre” ด้ วย a ตัว
เล็กเสมอ ในขณะที่ผ้ อู ื่นเชิงสัญลักษณ์หรื ออุดมคติของอัตตาคือผู้อื่นโดยสัมบูรณ์ที่เราไม่มีทางเข้ าถึงได้ แต่เราพยายามลอกเลียนแบบในฐานะ
ของผู้ที่สามารถตอบสนองความปรารถนาของผู้อื่นได้ ด้ วยเหตุนี ้ลาก็องจึงกล่าวว่า “ความปรารถนาของเราคือความปรารถนาของคนอื่น”
เพราะคนอื่นปรารถนาให้ เราปรารถนาเช่นนัน้ เราจึงปรารถนาเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาของคนอื่นเสมอ เหตุแห่งปรารถนาจึงอยูใ่ น
objet a ซึง่ เป็ นวัตถุในผู้อื่นในจินตภาพ
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ปรารถนาของคนอื่นหรื อก็คือแม่ของนอร์ แมนได้ ความรู้สกึ ผิดของนอร์ แมนทีส่ งั หารแม่ของตนเองทาให้ เขาสร้ าง
อัตตาที่สองขึ ้นมาโดยไม่ร้ ู ตวั เพื่อแยกสิง่ ที่สงั คมไม่ยอมรับให้ อยูใ่ นอัตตาที่สองแทน สิง่ ที่ถกู กดทับไว้ ไม่ให้ ปรากฏ
ออกมาจึงเป็ นความรู้ สึกผิดที่มีต่อความปรารถนาของตน9 ความปรารถนาที่จะเป็ นหนึ่งเดียวกับแม่โดยการ
กลายเป็ นวัตถุในความปรารถนาของแม่ และเป็ นความปรารถนานี ้อีกเช่นกันที่ปรากฏในรู ปแบบของหญิงคลัง่
(ในร่ างของนอร์ แมน)ผู้ไล่ล่าสังหารผู้ที่จะมาแยกนอร์ แมนออกจากแม่ ดังนันบุ
้ คคลสามารถดารงชีวิตได้ อย่าง
ปกติหาก objet a ยังคงดารงอยูท่ ี่อื่น ที่ๆ เขาไม่มีวนั เข้ าถึงได้ เป็ นหน้ าที่ของกฎของสังคมที่แยกระหว่างอัตตาของ
บุคคลและความปรารถนาของคนอื่นออกจากกัน ทว่าหากบุคคลยังคงหลงระหว่างอั ตตาของตนเองและความ
ปรารถนาของผู้อื่นจะทาให้ อตั ตาในอุดมคติย้ายเข้ ามาสิงอยู่ในตนเอง ดังเช่นกรณีแม่ของนอร์ แมนในฉากจบที่
เสียงของเธอออกมาจากร่ างของลูกชาย นอร์ แมนจึงกลายเป็ นหนึ่งเดียวกับแม่ของเขาและไม่ใช่ตวั เขาเองอีก
ต่อไป เพราะเขาได้ กลายเป็ นวัตถุในความปรารถนาของแม่ในจินตภาพ
ดังที่กล่าวในข้ างต้ นว่าการเผชิญหน้ ากับอัตตาในอุดมคติเป็ นจุดเริ่ มต้ นของความปรารถนา
และความปรารถนาดังเดิ
้ มของบุคคลคือความปรารถนาที่จะเป็ นวัตถุในความปรารถนาของคนอื่นเพื่อกลับไป
รวมเป็ นหนึง่ เดียวกับคนอื่น (หรื อแม่) ในจินตภาพในสภาวะบริ บรู ณ์ แม้ ว่าสภาวะดังกล่าวจะเป็ นภาพลวงตาก็
ตาม การพยายามถอดแบบจากอัตตาในอุดมคติเพื่อตอบสนองความปรารถนาของคนอื่นทาให้ เห็น ว่า “ความ
ปรารถนาของเราคือความปรารถนาของคนอื ่น”10 เพราะความปรารถนาของเราไม่เคยเป็ นของตัวเราเองหากแต่
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อย่างไรก็ตาม ความรู้ สกึ ผิดของนอร์ แมนไม่ได้ เกิดขึ ้นเพียงเพราะเขาสังหารแม่ของตนเองและรู้ สกึ ผิดต่อการกระทานัน้ เพราะในเรื่ องของความ
ปรารถนาและความรู้ สกึ ผิดเราจาเป็ นต้ องอ่านเส้ นทางของมันสวนกลับ เราจาเป็ นต้ องอ่านว่านอร์ แมนสมปรารถนาที่ได้ สงั หารแม่ของตนเอง
ทว่าความปรารถนาของเขาเป็ นสิง่ ที่ไม่ลงรอยกับกฎของสังคม นอร์ แมนจึงกดทับความปรารถนาของเขาได้ ความรู้ สกึ ของนอร์ แมนจึงเกิดขึ ้น
จากการทีเ่ ขาทรยศต่อความปรารถนาของเขาเอง ความรู้ สกึ ผิดจึงไม่ใช่การทาผิดกฎแต่เป็ นการทรยศต่อความปรารถนาของตนเองโดยยอมรับ
กฎดังกล่าว สิง่ ที่ถกู กดทับไว้ จงึ กลับมาในรู ปแบบของอภิอตั ตาของแม่ (Maternal Superego) คือเป็ นอุปลักษณ์ของแม่ที่มีความปรารถนาเกินไป
กว่าสิง่ ที่สงั คมยอมรับ ความปรารถนาของแม่นี ้เองทีเ่ รี ยกร้ องให้ นอร์ แมนทาตามความปรารถนาของแม่โดยคิดว่าเป็ นความปรารถนาของนอร์
แมนเอง ทว่าอัตตาของนอร์ แมนปฏิเสธความปรารถนาดังกล่าว อภิอตั ตาของแม่จงึ ลงโทษเขาด้ วยความรู้ สกึ ผิด
10
Jacques Lacan, The Seminar book XI. The Four Concepts of Psychoanalysis, trans. Alan Sheridan, New York: Norton, 1998, p. 243. ลาก็อง
ได้ จาแนกความจาเป็ น (Need) ซึง่ เป็ นเรื่ องของความต้ องการทางกายภาพออกจากความปรารถนา (Desire) ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติแต่ต้องเรี ยนรู้ ผ่านคนอื่นอย่างเช่นภาษา เมื่อมนุษย์กาเนิดขึ ้นมาเขาดารงอยู่ในสภาวะที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มันจึงทาให้ เขา
จาเป็ นต้ องพึง่ พาคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะเรี ยกร้ องความช่วยเหลือจากคนอื่นเด็กจาเป็ นต้ องเปล่งเสียงร้ องออกมาเพื่อแสดงถึงการ
เรี ยกร้ อง (Demand) เพื่อตอบสนองความต้ องการของร่ างกาย การเรี ยกร้ องจึงทาให้ เด็กเรี ยนรู้วิธีการแสดงออกถึงความต้ องการของตนเองผ่าน
เสียง การปรากฏตัวของผู้อื่นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็ นตัวแทนของความรัก ดังนันการเรี
้
ยกร้ องจึงทางานในสองระดับคือ 1) การแสดงถึงความ
จาเป็ นที่ต้องการการตอบสนอง และ 2) การเรี ยกร้ องความรักจากคนอื่น ในขณะที่คนอื่นสามารถมอบวัตถุหรื อสิง่ ที่ตอบสนองความจาเป็ นของ
ร่ างกายของเด็กได้ แต่เขาไม่สามารถเติมเต็มความรักให้ กบั เด็กได้ การเรี ยกร้ องหาความรักจึงยังเป็ นสิง่ ที่ไม่ได้ รับการตอบสนอง สิง่ นี ้เองที่เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของความปรารถนา ความปรารถนาจึงเป็ นส่วนเกินที่ออกมาการเรี ยกร้ องเพื่อตอบสนองความจาเป็ น มันจึงเป็ นสิง่ ที่ไม่เหมือนกับ
ความจาเป็ นเพราะมันไม่สามารถได้ รับการตอบสนองได้
ในจุดนี ้เองที่แสดงให้ เห็นถึงความใกล้ เคียงและแตกต่างระหว่างความปรารถนากับแรงขับ (Drive) เพราะแม้ ทงคู
ั ้ จ่ ะเป็ นสิง่ ที่อยู่นอกเหนือจาก
ตัวอัตบุคคลและดารงอยู่ในพื ้นที่ของผู้อื่นแล้ ว ความปรารถนามีเพียงหนึง่ เดียวในขณะที่แรงขับกลับมีหลายรู ปแบบ เพราะทุกแรงขับต่างมุ่งไป
หาวัตถุเหตุแห่งปรารถนาเดียวกัน อย่าง objet a และเมื่อวัตถุเหตุแห่งปรารถนาดารงอยู่ในที่อื่น ผู้อื่น สิง่ อื่น “ความปรารถนาของเราจึงเป็ น
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เป็ นของคนอื่นเสมอ ชีเช็ค (Slavoj Zizek) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของฟรอยด์เกี่ยวกับเด็กหญิงที่ฝันว่าตนเองได้
ทานเค้ กสตรอเบอรี่ ความปรารถนาของเด็กไม่ใช่ว่าเธอต้ องการทานเค้ กสตรอเบอรี่ ที่เธอไม่สามารถทานในชีวิต
จริ ง แล้ วเธอจึงฝั นถึงเค้ กเพื่อจะสมหวังได้ ในความฝั น ปั ญหาสาคัญคือเธอรู้ ได้ อย่างไรว่าเธอต้ องการทานเค้ กสต
รอเบอรี่ ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ ม นี่คือสิ่งที่ลาก็องเรี ยกว่าแฟนตาซี (Fantasy) แฟนตาซีไม่ใช่ฉากในจินตภาพที่ทาให้ ร้ ู ว่าเรา
ต้ องการอะไร แต่ทาให้ เรารู้วา่ ความปรารถนาเกิดได้ อย่างไร และเมื่อความปรารถนาของเราไม่เคยเป็ นของตัวเรา
เองแต่เป็ นของผู้อื่นเสมอ ดังตอนที่เด็กต้ องการเป็ นฟาลัสในจินตภาพ (Imaginary Phallus) เพื่อตอบสนองความ
ปรารถนาของแม่ที่ต้องการเติมเต็มความขาด หรื อการที่เราปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเราต้ องการเป็ น
วัตถุในความปรารถนาของคนอื่นแล้ ว หรื อในกรณีของนอร์ แมนที่ปรารถนาจะเป็ นฟาลัสในจินตภาพให้ แก่แม่ของ
ตนเองผู้ที่เขาจินตนาการว่าเธอขาดมันไป เขาจึงถอดแบบจากสิง่ ที่เขาคิดว่าสามารถเติมเต็มความปรารถนาของ
แม่ได้ และทาให้ กลายเป็ นวัตถุในความปรารถนาของแม่ ความปรารถนาของเด็กหญิงจึงเป็ นการได้ เป็ นวัตถุใน
ความปรารถนาของพ่อแม่ของเธอ เพราะเธอรู้ ว่าหากเธอได้ ทานเค้ กสตรอเบอรี่ เธอจะมีความสุขและแสดง
ออกมาให้ เห็น เธอจึงทาให้ พ่อและแม่ของเธอพอใจที่เห็นว่าเธอมีความสุขและทาให้ เธอกลายเป็ นวัตถุในความ
ปรารถนาของพวกเขา ความปรารถนาจึงเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อนเสมอ ในกรณีของชายเลี ้ยงแกะในภาพของปูแซ็ง
ความปรารถนาของเขาในการถอดแบบจาก ego จึงไม่ใช่เพียงเพราะเขาต้ องการเป็ นบุคคลในอุดมคติ แต่เขารู้ว่า
มีผ้ อู ื่น คนอื่น หรื อสิง่ อื่นกาลังคาดหวังให้ เขาสามารถกลายเป็ นสิง่ ที่อยูใ่ นอุดมคติ และเขาก็สามารถกลายเป็ นสิง่
ที่คนอื่นปรารถนาได้ ความปรารถนาจึงไม่ใช่เรื่ องที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติแต่เราจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ที่จะปรารถนา
ด้ วยเหตุนี ้ภาพยนตร์ จึงเปรี ยบได้ กบั แฟนตาซีดงั ที่ปราชญ์ชีเช็คได้ กล่าวว่า “ภาพยนตร์ เป็ นศิ ลปะของความวิ ปริ ต
เพราะมันไม่ได้มอบสิ่ งทีเ่ ราปรารถนาให้แก่เรา แต่มนั บอกว่าเรามี ความปรารถนาได้อย่างไร”11
ตามแนวคิดของเมทซ์ภาพยนตร์ จึงเป็ นศิลปะที่มีพลังมหาศาลในแง่ที่มนั ล่อลวงให้ ผ้ ชู มกลับ
ไปสู่สภาวะของความบริ บูร ณ์ ในจิ น ตภาพและเรี ยนรู้ ว่า เราปรารถนาได้ อย่างไร อย่างไรก็ ดีเ มทซ์ เน้ นยา้ ว่า
ปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ นนซั
ั ้ บซ้ อนกว่าขันกระจกของลาก็
้
อง เมื่อการหลง(จดจา)ผิดจากจอภาพยนตร์ เป็ น
การหลงผิดและค้ นหาตัวเองในผู้อื่นโดยแท้ นัน่ ย่อมแสดงให้ เห็นว่าการถอดแบบจากตัวละครในขณะที่กาลังชม

ความปรารถนาของคนอื ่น” เพราะความปรารถนาของบุคคลคือการกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของคนอื่นเสมอ ความปรารถนาของเราจึงเป็ นสิง่
ที่ถกู สร้ างและได้ รับการสัง่ สอนจากสังคมหรื อผู้อื่น ความปรารถนาเป็ นวัตถุในปรารถนาของคนอื่นเกิดขึ ้นครัง้ แรกในระยะกระจก เมื่อเด็ก
ต้ องการกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของแม่ในจินตภาพของตนเองจึงพยายามทาให้ ตวั เองกลายเป็ นฟาลัส (phallus) ในจินตภาพหรื อวัตถุที่แม่
ปรารถนาเสมอ แม้ ในท้ ายที่สดุ เด็กจะพบว่าเขาไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาหรื อกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของแม่ได้ เพราะความ
ปรารถนาของแม่อยู่ที่อื่น(อยู่ที่พ่อ)เสมอ เด็กจึงเลียนแบบพ่อเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ ตนเองกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของคนอื่น
11
The Pervert's Guide to Cinema. Dir. Sophie Fiennes. Perf. Slavoj Zizek. 2006. DVD.
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ภาพยนตร์ เป็ นสิ่งที่อปุ โลกน์ขึ ้นมาเสมอเพื่อพยายามเติมเต็มจุดทึบบนจอภาพยนตร์ หรื อช่องว่างของผัสสะของ
ผู้ชม จินตภาพจึงทาให้ เกิดความบริ บรู ณ์อนั ลวงตาทังกั
้ บสิง่ ที่ผ้ ชู มกาลังมองและตัวผู้ชมเอง
เช่นเดียวกับกรณีของชายผู้สวมโทก้ าสีฟ้าที่สามารถตีความได้ สองระดับ คือการหลงเงาของ
ตัวเองบนระนาบหิน และการหลงคิดว่าภาพ ego ของคนอื่นเป็ นตนเอง ประเด็นเรื่ องการหลง(จดจา)ผิดคิดว่า
ตนเองเป็ นผู้อื่น หรื อในทางกลับกันคือการหลงผิดว่าผู้อื่นคือตนเองเป็ นประเด็นที่พบบ่อยในงานศิลปะ เช่นใน
งานจิตรกรรมของดาวินชี (Leonardo da Vinci) ที่มกั มีตานานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิ นและแม่ หรื อไม่
ก็เกี่ยวกับตัวตนของศิลปิ นกับภาพสตรี ที่ปรากฏในชิ ้นงาน ภาพพิมพ์ไม้ แบบอุเอกิของศิลปิ นอุตะมาโร่ (Kitagawa
Utamaro) ที่นอกจากงานจิตรกรรมแนวกามารมณ์แล้ ว งานของเขายังเกี่ยวข้ องกับแม่หรื อเพศหญิงอยู่บ่อยครัง้
งานของจิตรกรอิมเพรสชัน่ นิสม์อย่างคาสซัท (Mary Cassatt) หรื อในกรณีของภาพยนตร์ เช่น ชายนิรนามผู้เล่า
เรื่ องใน Fight Club (1999) ที่หลงสร้ างอัตตาที่สองของตนเองขึน้ มาโดยไม่ร้ ู ตัว นีน่าใน Black Swan (2010) ที่
สามารถกลายเป็ นหงส์ดาต่อเมื่อเธอได้ สงั หารอุปสรรคแห่งความปรารถนาของเธอด้ วยเศษกระจก หรื อชลสิทธิ์ผ้ ู
ที่ไม่สามารถจดจาตัวตนของตนเองได้ เพราะต้ องการกดทับความรู้ผิดของตนเองในฐานะฆาตกรใน บอดี ้ศพ 19
(2007) เป็ นต้ น
แม้ จินตภาพมอบภาพลวงตาของความบริ บรู ณ์ ใ ห้ แก่ผ้ ชู มและสิ่งที่กาลังชมอยู่ การทางาน
ของมันกลับเป็ นการปกปิ ดบังตาไม่ให้ เราเห็นสิง่ ที่หายไปจากตัวของเราและโลกที่เรามองเห็น กล่าวคือจินตภาพ
ทางานเพื่อปกปิ ดการทางานของระเบียบอีกสองประเภทของลาก็องคือ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ (The Symbolic)
และสภาวะจริ ง (The Real) เพราะท้ ายที่สดุ บุคคลจะรับรู้ ว่าความพยายามที่จะเป็ นวัตถุในความปรารถนาเพื่อ
ตอบสนองความปรารถนาของผู้อื่นในจินตภาพเป็ นสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ เพราะผู้อื่นไม่ได้ ปรารถนาในตัวบุคคล ด้ วย
เหตุที่ว่าความปรารถนาของผู้อื่นอยู่ที่อื่นเสมอ บุคคลจึงไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาของผู้อื่นได้ ด้วย
ตนเอง แต่เขาจาเป็ นต้ องถอดแบบจากอุปลักษณ์ของผู้ที่บคุ คลคิดว่าเขาได้ ถือครองวัตถุในความปรารถนานัน้
ิ ่แม่ปรารถนาอย่างฟาลัสเพราะสิง่ นันอยู
เช่นเดียวกับเด็กในพัฒนาการระยะกระจกที่พบว่าตนเองไม่ได้ เป็ นส่งที
้ ่
ในการครอบครองของพ่ออยู่แล้ ว เด็กจึงจาเป็ นต้ องผละตัวเองออกจากการพยายามเติมเต็มความขาดของแม่
ด้ วยการเป็ นฟาลัสในจินตภาพไปสูก่ ารถอดแบบจากอุปลักษณ์ของพ่อผู้ถือครองวัตถุในความปรารถนาของแม่
ลักษณะดังกล่าวเป็ นการถอดแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Identification) ซึ่งเป็ นการถอดแบบครัง้ ที่สอง คือ
การถอดแบบจากผู้ที่ถือครององคชาตเชิงสัญลักษณ์หรื อฟาลัส สิง่ ที่บคุ คลถอดแบบจึงไม่ใช่พอ่ ทางกายภาพ แต่
เป็ นกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นพ่อเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Father) เด็กต้ องเรี ยนรู้ สิ่งเหล่านี ้เพื่อเข้ า
เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม พัฒนาการของเด็กในทัศนะของลาก็องจึงไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับพ่อและแม่ทางกายภาพแต่
ขึ ้นอยู่กบั สิ่งที่ทาหน้ าที่เป็ นแม่ในจินตภาพและพ่อเชิงสัญลักษณ์ ซึ่ งผู้ทาหน้ าที่ดงั กล่าวอาจไม่ใช่ทงพ่
ั ้ อและแม่
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ของเด็ก ก็ เป็ นได้ การถอดแบบจากพ่อ เชิ ง สัญลักษณ์ คือ การเรี ย นรู้ ภาษา เพราะภาษาเป็ นจุด เริ่ ม ต้ นที่ เด็ ก
จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ซึ่งก็คือกฎของการใช้ ภาษา ภาษาจึงมาพร้ อมกับข้ อตกลงและข้ อห้ ามเพื่อใช้ ในการสื่อสารและ
ความเข้ าใจ และหากรู ปสัญญะในภาษาทางานโดยเชื่อมโยงถึง สิ่งที่หายไปในขณะนัน้ การเรี ยนรู้ ภาษาของ
บุคคลจึงเป็ นการยอมรับความขาด เพราะภาษาไม่เคยมีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง มันมี สงิ่ ที่ขาดหายและหลุด
รอดไปเสมอ
ดังนันหากบอกว่
้
าการมองเห็นในจินตภาพเป็ นเรื่ องของแม่ การเข้ าใจเชิ งสัญลักษณ์จึงเป็ น
เรื่ องของพ่อ เหมือนดัง่ การพัฒนาการของสังคมที่แรกเริ่ มนันให้
้ ความสาคัญกับความเป็ นแม่และเพศหญิงว่าเป็ น
เรื่ องในธรรมชาติ อย่างการไหว้ แม่ธรณีหรื อการที่ผ้ หู ญิงเป็ นผู้มีอานาจในระบบชนเผ่า สังคมจึงอยู่ภายใต้ ความ
ปรารถนาของมารดา (Desire of the mother) โดยมีผ้ หู ญิงเป็ นผู้กาหนด และต่อมาสังคมพัฒนาไปสูค่ วามมีอารยะ
ภายใต้ กฎ ระเบียบ ภาษา หรื อภายใต้ นามของบิดา (Name-of-the-Father/Nom-du-père) ดังเช่นในการประกาศ
กฎที่จาเป็ นต้ องมีการระบุว่ากฎได้ รับการยอมรับภายใต้ นามของสิ่งใด เช่นเดียวกับชายเลี ้ยงแกะของปูแซ็งที่
พบว่าการมองดูภาพที่นา่ หลงใหลนันไม่
้ ได้ ช่วยอะไรเขานอกเสียจากการทาให้ ตวั เองอยู่ในภาพลวงตาของความ
ลุม่ หลง เพื่อที่เขาจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของแดนสวรรค์อย่างแดนอาร์ คาเดีย เขาจาเป็ นจะต้ องทาให้ ตวั เองมี
ตัวตนในดินแดนนันเสี
้ ยก่อน ดังนัน้ ชายเลี ้ยงแกะจาเป็ นต้ องเริ่ มจากการถอดรหัส สิ่งที่เขาเห็นด้ วยภาษา การ
เรี ยนรู้ภาษาเป็ นกระบวนการที่ทาให้ เราเรี ยนรู้ การสร้ างหรื อสถาปนาตัวตนของตนเองขึ ้นมาผ่านความแตกต่าง
ดังนันหากจิ
้
นตภาพทาให้ บุคคลเรี ยนรู้ ความเป็ นอื่น (Alienation) ผ่านสิ่งที่เห็น สัญลักษณ์ ก็ทาให้ บคุ คลเรี ยนรู้
การแบ่งแยก (Separation) ผ่านการทาความเข้ าใจในสิง่ ที่เห็น
กระบวนการดังกล่าวของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ทาให้ เมทซ์เชื่อมโยงความสามารถในการ
สร้ างภาพลวงตาของภาพยนตร์ กับกระบวนการเปลี่ยนปั จเจกบุคคลไปสู่ความเป็ นอัตบุคคล (Subjectivity)
ภายใต้ อุดมการณ์ หรื อข้ อจากัดของระเบียบของสังคม ปราชญ์ กระแสมาร์ กซิสม์ อัลตูสแซร์ (Louis Althusser)
เรี ยกกระบวนการดังกล่าวว่าการเรี ยกขานของอุดมการณ์ (Ideological Interpellation) คือการยอมละทิ ้งความ
เป็ นปั จเจกบุคคลผู้มีความบริ บูรณ์ ในจิ นตภาพเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ ของสังคมในฐานะของอัต
บุคคล (Subject) ภายใต้ ระบบสัญลักษณ์ โดยการยอมรับเอกลักษณ์ และตัวตนที่สงั คมได้ มอบหมายไว้ ให้ และ
เข้ า ใจว่า ตัว ตนนัน้ คื อ ตนเอง หรื อ ก็ คื อ การตอนเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ (Symbolic Castration) ของลาก็ อ ง มัน เป็ น
สัญลักษณ์ เพราะการตอนไม่ได้ เกิ ดขึน้ จริ ง แต่เป็ นการตัดความปรารถนาของตนเองออกเพื่อยอมรั บความ
ปรารถนาของสังคมภายใต้ การกากับโดยนามของบิดา เมทซ์สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ เชิงภาพยนตร์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเข้ ากับความคิดของอัลตูสแซร์ ซงึ่ ได้ รับอิทธิพลจากทฤษฎีขนกระจกของลาก็
ั้
อง อัลตูสแซร์ จึง
ทาให้ ทฤษฎีของลาก็องมีความเป็ นการเมื อง ดังที่นกั ทฤษฎีภาพยนตร์ แนวจิตวิเคราะห์ค็อปเจ็ค (Joan Copjec)
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อธิบายว่า การเจริ ญรอยตามความพยายามของอัลตูสแซร์ ทาให้ เราเข้ าใจกระบวนการเรี ยกขานของอุดมการณ์
ของมาร์ กซ์ผา่ นลาก็องได้ ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ ทาให้ ผ้ ชู มรู้สกึ กลับไปถึงความบริ บรู ณ์ในจินตภาพและ
การสร้ างความเป็ นอัตบุคคลเชิงสัญลักษณ์ได้
อย่างไรก็ดีการรู้ จกั เอกลักษณ์เฉพาะตนไม่ได้ เกิดขึ ้นในลักษณะของคู่สมั พันธ์ ระหว่างบุคคล
และอัตตาในอุดมคติเท่านัน้ แต่มีบุคคลที่สามเข้ ามาเกี่ยวข้ องเสมอ สัญลักษณ์ คือ สิ่งที่สนับสนุนการทาความ
เข้ าใจกับสิง่ ที่เราเห็น ดังนันชายเลี
้
้ยงแกะผู้กาลังมองประโยคปริ ศนาธรรมอย่างไม่ละสายตา ทว่าเขาไม่สามารถ
เข้ าใจอักขระที่ปรากฏด้ วยตัวเอง จาเป็ นต้ องอาศัยภาษาในฐานะของสัญลักษณ์จากคนอื่น อักขระแห่งปริ ศนา
ธรรมที่เป็ นประหนึ่งลายเส้ นของภาพในตอนต้ นแปรเปลี่ยนเป็ นรู ปสัญญะซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญในการเข้ าสูโ่ ลก
แห่งสัญลักษณ์ ชายเลี ้ยงแกะจาต้ องเข้ าสูอ่ าณาเขตของภาษาซึ่งเป็ นโครงสร้ างของประสบการณ์ที่ไม่ได้ มอบให้
เพียงแค่คาเพื่อให้ เราใช้ อธิ บายหรื อบรรยายโลกที่เราเห็นเท่านัน้ แต่เพื่อให้ เรากลายเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
ภาษายังมอบการมีตวั ตนผ่านการสร้ างเอกลักษณ์ ซึ่งเป็ นตัวตนที่สงั คมมอบหมายให้ เพราะกระบวนการของ
ภาษาทางานผ่านสิง่ ที่หายไป การรับรู้ถึงตัวตนจึงเป็ นการละทิ ้งบางส่วนเพื่อให้ อีกส่วนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของ
บุคคล ตัวตนที่เราไม่ได้ สร้ างขึ ้นมานัน้ เรากลับรับมันไว้ ราวกับว่าเป็ นของตนเอง ego ตัวที่สองที่ชายเลี ้ยงแกะ
เผชิญจึงเป็ นอุดมคติของอัตตา (Ego Ideal) ที่เราใช้ เพื่อประกาศการมีตวั ตน ละทิ ้งโลกเก่า เข้ าสูโ่ ลกใหม่ เพราะ
ego ตัวที่สองเป็ น ego ที่ต้องอ่านหรื อทาความเข้ าใจผ่านภาษา ภาษาจึงเป็ นคนอื่นเชิ งสัญลักษณ์ (Symbolic
Other)12 ที่เราไม่เคยสามารถเข้ าถึงได้ แม้ จะใช้ มนั เพื่อการสื่อสารก็ตาม คนอื่นเชิงสัญลักษณ์จึงไม่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลหรื อเรื่ องส่วนตัว แต่เป็ นดัง่ คลังเก็บรู ปสัญญะที่ใช้ พรรณนา สื่อสาร และทาความเข้ าใจสรรพสิ่ง อุดมคติ
ของอัตตาหรื อคนอื่นเชิงสัญลักษณ์จึงไม่ใช่สงิ่ ที่ใครสามารถครอบครองได้ การถอดแบบจากอุดมคติของอัตตาจึง
เป็ นการยอมรับความขาด (Lack) ที่ไม่อาจหลีกพ้ น เป็ นการละทิ ้งหรื อตอนบางส่วนของความเป็ นส่วนตัวเพื่อ
ได้ รับความเป็ นส่วนรวมที่เป็ นสือ่ กลางในการสือ่ สาร
หากท าความเข้ า ใจประสบการณ์ เ ชิ ง ภาพยนตร์ ใ นลัก ษณะที่ ก ล่า วข้ า งต้ น ก็ เ ท่ า กับ ว่ า
ภาพยนตร์ เป็ นอาวุธเชิงอุดมการณ์ที่สาคัญ การสร้ างความรู้ สกึ ในจิ นตภาพราวกับผู้ชมกาลังเข้ าสูก่ ระบวนการ
สร้ างความเป็ นอัตบุคคลอีกครัง้ เพื่อตอบรับการทางานของอุดมการณ์เป็ นพลังพื ้นฐานของภาพยนตร์ ดังที่อลั ตูส
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ความแตกต่างระหว่างคนอื่นในจินตภาพและคนอื่นเชิงสัญลักษณ์คือสถานภาพของทังสอง
้ ในขณะที่คนอื่นในจินตภาพคือภาพลวงตาของ
การเข้ าใจผิดคิดว่าตนเองเป็ นผู้อื่น คนอื่นในจินตภาพจึงเป็ นเรื่ องของภาพ คนอื่นเชิงสัญลักษณ์คือคนอื่นโดยสัมบูรณ์ เป็ นคนอื่นที่เข้ าไม่ถึงและ
ไม่สามารถควบคุมมันได้ ทงหมด
ั้
ภาษาในฐานะของคนอื่นเชิงสัญลักษณ์จงึ เป็ นสิง่ ทีอ่ ตั บุคคลไม่สามารถควบคุมมันได้ ทงหมด
ั้
แม้ ว่าบุคคลจะ
พยายามลอกเลียนแบบและใช้ ภาษาเพื่อบรรยายและสื่อสารถึงสิง่ ต่างๆ กับคนอื่นในสังคมเดียวกัน ทว่าอัตบุคคลก็ไม่สามารถใช้ มนั เพื่อ
บรรยายถึงสิง่ ที่ตนเองต้ องการสื่อถึงได้ โดยสมบูรณ์ มันมีสงิ่ ที่หลุดพ้ นไปจากภาษาเสมอ มันจึงแสดงให้ เห็นว่าเราไม่สามารถเข้ าถึงคนอื่ นเชิง
สัญลักษณ์ได้ อย่างสมบูรณ์

13

แซร์ อธิบายว่า “ทุกอุดมการณ์ ทกั เรี ยกและเรี ยกขานให้ปัจเจกบุคคลไปสู่การเป็ นอัตบุคคล”13 การกลายเป็ นอัต
บุค คลจึง ไม่ได้ ทาให้ เรากลายเป็ นนายของอุดมการณ์ แต่ก ลับ ตกอยู่ภายใต้ อุด มการณ์ นัน้ ต่างหาก ดัง นัน้
สาหรับอัลตูสแซร์ แล้ วการสร้ างความเป็ นอัตบุคคล (Subjectivization) เป็ นกระบวนการที่หลอกลวงด้ วยตัวมันเอง
ตังแต่
้ ต้น เป็ นผลิตผลของอุดมการณ์ ประสบการณ์ ทางภาพยนตร์ จึงแสดงให้ เห็น ว่าภาพยนตร์ ใช้ กระบวนการ
ถอดแบบในการทาให้ อตั บุคคลอยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์ได้ อย่างไร
อย่างไรก็ดีตวั ตนที่สงั คมมอบให้ แก่อตั บุคคลไม่ใช่ สงิ่ ที่บคุ คลสามารถสวมทับหรื อยอมรับได้
อย่างแนบสนิท เพราะอุดมคติของอัตตาทาให้ บุคคลเรี ยนรู้ ว่าเขาควรเป็ นใครและเป็ นอย่างไรแต่ไม่ได้ สร้ างอัต
ลักษณ์เฉพาะส่วนบุคคล กลับมาดูตวั อย่างของ Et in Arcadia ego เมื่อชายเลี ้ยงแกะต้ องการสวมรอยหรื อถอด
แบบเขาจาเป็ นต้ องเปลี่ยนสถานะภาพ ego มาเป็ นอักขระ ego ซึ่งเป็ นหนทางที่เปลี่ยนถ่ายจากจินตภาพมาสู่
สัญลักษณ์ หรื อจากภาพมาสู่ภาษา ในภาพเราเห็นได้ ว่า ego อยู่ในระดับเดียวกับปากของผู้ ชายมัน เราจึง
ตีความได้ วา่ ผู้ชายคนดังอยู่ในจังหว่ะที่จะเปล่งคา ego ในประโยค “Et in Arcadia ego” ออกมา ความประหลาด
อยู่ที่ชายเลี ้ยงแกะผู้เปล่งเสียง ego กลับไม่ใช่ประธานของประโยคแต่เป็ นประธานผู้ถูกออกเสียง (Subject of
Enunciated) เพราะ ego ต่างหากที่เป็ นประธานที่แท้ จริ งของประโยคในฐานะของประธานของการออกเสียง
(Subject of Enunciation) เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ เห็นว่าไม่ว่าจะพยายามพูดออกเสียงอย่างไรเราก็ไม่สามารถ
กลายเป็ นเจ้ าของประโยคที่แท้ จริ งได้ 14 แต่เป็ นความพยายามถอดแบบจากประธานของประโยคให้ กลายเป็ น
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ความแตกต่างในเรื่ องประธานในทฤษฎีภาษาศาสตร์ ของยุโรประหว่างประธานของการออกเสียง (Sujet de l’énonciation) และประธานผู้ถกู
ออกเสียง (Sujet de l’énoncé) เป็ นสิง่ ที่สาคัญ เมื่อพิจารณาถึงประธานของประโยคที่ถกู ออกเสียงโดยไม่มีความเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์โดยรอบ
ประธานในที่นี ้ย่อมหมายถึงประธานทางไวยกรณ์ แต่เมื่อนาเหตุการณ์ เวลา สถานที่เข้ ามาเพื่อสร้ างความเฉพาะเจาะจง ประธานกลับหมายถึง
ผู้พดู ประโยคนันออกมา
้
ทว่าในปี 1946 และ 1950 ลาก็องได้ พิจารณาเรื่ องนี ้เสียใหม่ โดยแบ่งออกเป็ นสองมิตริ ะหว่างจิตสานึกกับจิตไร้ สานึก
ลาก็องจัดให้ การออกเสียงเป็ นเรื่ องของจิตไร้ สานึก โดยอ้ างว่าแหล่งที่มาของภาษาไม่ได้ มาจากอัตตาหรื อระเบียบในจินตภาพแต่มาจากจิ ตไร้
สานึก ภาษาจึงมาจากคนอื่นเชิงสัญลักษณ์ และความคิดที่ว่าตัวเองเป็ นประธานผู้ครอบครองหรื อเป็ นเจ้ าของประโยคจึงกลายเป็ นภาพลวงตา
ไปทันที ประธานของประโยคเป็ นสิง่ ที่กากวม ดังใน Subersion du sujet et dialectique du désir ลาก็องอธิบายถึงความจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจ
เรื่ องของประธานของภาษาที่แตกต่างจากความเข้ าใจปกติ เมื่อมีการเปล่งประโยคออกมา ประธานมีการแบ่งแยกตัวมันเองออก (Écrits, p.
800) โดยลาก็องหยิบยืมคาว่าตัวเปลี่ยนผลัด (Shifter) จากจาค็อบซัน (Roman Jakobson) มาอธิบายการทาความเข้ าใจประเด็นดังกล่าว จาค็
อบซันกล่าวถึงตัวเปลีย่ นผลัดครัง้ ในปี 1957 และได้ รับอิทธิพลจากสัญศาสตร์ ของเฟี ยร์ ส (Charles Sanders Perice) ทาให้ เขาสรุปในเวลาต่อมา
ว่า ตัวเปลี่ยนผลัดทาหน้ าที่เป็ นทังสั
้ ญลักษณ์และดัชนีในเวลาเดียวกัน เขาจึงเรี ยกว่า สัญลักษณ์เชิงดัชนี (Indexical Symbole) ในงานของลาก็
อง เขายังคงใช้ คาดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษตลอด ทว่าลาก็องเปลีย่ นตัวเปลี่ยนผลัดให้ เป็ นรู ปสัญญะเชิงดัชนี (Indexical Signifier) แทน
เนื่องจากตัวผลัดเปลี่ยนแสดงให้ เห็นถึงปั ญหาระหว่างการออกเสียงและประโยคของมันในหลักภาษาศาสตร์ ในแง่หนึง่ ในฐานะของรู ปสัญญะ
มันเป็ นส่วนหนึง่ ของประโยคที่ถกู ออกเสียง แต่ในอีกแง่หนึง่ ในฐานะของดัชนีเห็นได้ อย่างชัดเจนว่ามันเป็ นส่วนหนึง่ ของการออกเสียง ปั ญหานี ้
จึงแสดงให้ เห็นถึงการแบ่งแยกอัตตาของประธาน (Splitting of ego/Clivage du moi) โดยเขากล่าวว่า “แน่นอนว่าประธานของการออกเสียงไม่
เหมื อนกับประธานของประโยคผูถ้ กู ออกเสียง กล่าวคื อตัวเปลี ่ยนผลัดเป็ นสิ่ งทีก่ าหนดมันในประโยค” (Lacan, Le séminar XI. Les quatre
concepts fondamentaux de la psychanalyse, éd. Jacques Alain-Miller, Seuil: Paris, 1964, p. 139) ประธานจึงถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน ความ
แตกต่างระหว่างประธานของการออกเสียงและประธานผู้ถกู ออกเสียงในทางจิตวิเคราะห์คือ ประธานของการออกเสียงไม่ใช่ตวั ผู้ที่พดู ออกมา
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อัตตาของตัวเรา มันจึงส่งผลในทางกลับกัน เราคือเบี ้ยล่างของประโยคที่เราเปล่งออกมา เพราะ ego ที่เราเปล่ง
ออกมาเป็ นประธานเชิงสัญลักษณ์ที่เราพยายามถอดแบบซึ่งเป็ นอุดมคติของอัตตาที่เราไม่สามารถถอดแบบได้
อย่างสมบูรณ์ ego เป็ นสิง่ ซึง่ มีมาก่อนที่เหล่าชายเลี ้ยงแกะพบเจอ แต่เมื่อชายเลี ้ยงแกะออกไปจากตาแหน่งของผู้
ที่เปล่งเสียง ego ยังคงอยู่ตาแหน่งเดิมรอให้ คนอื่นมาถอดแบบจากมันต่อไป เช่นเดียวกับเวลาที่เราไปดูงาน
ศิลปะหรื อชมภาพยนตร์ ในขณะที่หญิ งสาวในภาพ Mona Lisa จ้ องมองมายังภายนอกภาพ ผู้ชมสวมรอยทับ
ตาแหน่งดังกล่าวโดยคิดว่าสายตาอันว่างเปล่ามองมายังตนเอง หรื อผู้ชมในโรงภาพยนตร์ ที่กาลังลุ่มหลงกับ
สายตาของตัวละครที่พวกเขาคิดว่ากาลังมองมายังพวกเขา แต่เมื่อผู้ชมในพิพิธภัณฑ์เดินออกจากตาแหน่งหน้ า
ภาพดังกล่าวหรื อผู้ชมออกจากโรงภาพยนตร์ ตาแหน่งวัตถุในสายตาที่ว่างเปล่าของตัวละครทังในงานจิ
้
ตรกรรม
และในภาพยนตร์ กลับไม่ใช่ของเราโดยแท้ เพราะมันเป็ นตาแหน่งที่มีมาก่อนที่เราจะสวมทับหรื อ ยืนอยู่ใ น
ตาแหน่งนัน้ ตาแหน่งที่รอให้ ผ้ อู ื่นเช่นกันมาสวมรอยในฐานะของวัตถุในสายตาของตัวละคร ดังนันไม่
้ ว่าเราจะ
พยายามทาตัวเองให้ เข้ ากับอัตลักษณ์ ที่สงั คมมอบให้ อย่างไรเราก็ ไม่สามารถสวมทับได้ อย่ างสมบูรณ์ แบบ
เพราะอัตลักษณ์ นัน้ เป็ นของส่วนรวมรอให้ คนอื่ นมาร่ วมใช้ ด้ วยเสมอ ลาก็ องจึงสรุ ป สันๆ
้ ว่าอัตลัก ษณ์ เชิ ง
สัญลักษณ์ไม่ใช่ของๆ บุคคลแต่เป็ นสิง่ ที่บคุ คลต้ องสวมบทบาท (Performative)
การทางานของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ทาให้ ลาก็องมองว่าทุก สิ่งในโลกของมนุษย์ถูกทาให้
เป็ นโครงสร้ าง “ไปตามสัญลักษณ์ ทีม่ นั กาเนิ ดขึ้ น”15 แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่าทุกสิง่ ต้ องถูกลดให้ อยูใ่ นระเบียบ
เชิงสัญลักษณ์เท่านัน้ ทว่าเมื่อสัญลักษณ์ปรากฏขึ ้นทุกอย่างจะอยูใ่ นระเบียบและเป็ นโครงสร้ างที่สอดคล้ องกับ
สัญลักษณ์ หรื อกฎนัน้ รวมถึงจิตไร้ สานึก (Unconscious) และความเป็ นอัตบุคคลด้ วยเช่นกัน หากจิตไร้ สานึก
สาหรับฟรอยด์เป็ นส่วนหนึง่ ของการมีตวั ตน ทว่าหลีกหนีไปจากตัวเราและเป็ นสิง่ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ก็
กลับเป็ นส่วนที่ควบคุมความคิดและความปรารถนาของเรา ลาก็องกลับมองว่าจิตไร้ สานึกเป็ นสิ่งที่ประกอบไป
ด้ วยรู ปสัญญะ เพราะจิตไร้ สานึกเป็ นกระบวนการสร้ างความหมาย (Signification) ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของเรา แสดงให้ เห็นว่าภาษาเป็ นฝ่ ายพูดผ่านบุคคลไม่ใช่บคุ คลที่เป็ นฝ่ ายพูดภาษานัน้ เพราะฉะนันลาก็
้
องจึง
จากัดความว่า “จิ ตไร้สานึกเป็ นวาทกรรมของผูอ้ ืน่ เชิ งสัญลักษณ์ ”16

แต่เป็ นประธานทางไวยากรณ์ของประโยคนันต่
้ างหากที่เป็ นประธานที่แท้ จริ งของประโยคซึง่ มาจากคลังภาษาในจิตไร้ สานึก ลาก็องจึงบอกว่า
ประธานของการออกเสียงเป็ นประธานเชิงสัญลักษณ์ของประโยคหรื อก็คืออุดมคติของอัตตา (Ego Ideal) ในขณะที่ตวั ผู้พดู กลับคิดว่าตัวเองเป็ น
เจ้ าของประโยคนันโดยแท้
้
เกิดจากการหลง(จดจา)ผิดที่เกิดขึ ้นในจิตสานึกเช่นเดียวกับการสร้ างอัตตาในระยะกระจก จุดนี ้เองที่แสดงให้ เห็นถึง
ความต่างระหว่าง “ผม” ในฐานะของปั จเจกบุคคลอันเป็ นของส่วนตัว และ “ผม” ในฐานะของประธานเชิงไวยากรณ์ในฐานะของส่วนรวม แม้ ว่า
เรารู้ สกึ ว่าหรื อเข้ าใจว่าประธานทังสองเป็
้
นสิง่ เดียวกัน ทว่ามันกลับเป็ นภาพลวงตาในจินตภาพถึงความบริ บรู ณ์ เพราะปรากฏการณ์นี ้แสดงให้
เห็นถึงความพยายามถอดแบบจากอุดมคติของอัตตาเพื่อให้ ปัจเจกบุคคลมีตวั ตนในสังคมภายใต้ ระบบภาษาในฐานะของอัตบุคคล
15
Jacques Lacan, Jacques Lacan, The Seminar Book II. Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-1955, trans.
Sylvana Tomaselli, New York: Norton, 1988, p. 29.
16
Jacques Lacan, « Le séminaire sur «La Lettre volée» », dans Écrits, Paris: Seuil, 1966, pp. 11-61, p. 16.
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ทฤษฎีภาพยนตร์ เชิงจิตวิเคราะห์ที่ได้ รับอิทธิพลจากลาก็องในช่วงแรกจึงมองว่าสัญลักษณ์
ทางานอย่างไหลลื่นไร้ ข้อผิดพลาดและคิดว่าการขัดขวางแทรกแซงการทางานของสัญลักษณ์เป็ นเพียงภาพลวง
ตาของจินตภาพเท่านัน้ และแม้ วา่ ไม่มีตวั ตนเชิงสัญลักษณ์ไหนที่สามารถเข้ ากับอัตบุคคลได้ อย่างพอเหมาะ ทว่า
การทางานของอัตตาซึ่งเป็ นเรื่ องในจินตภาพกลับช่วยปกปิ ดช่องโหว่จุดนี ้ของอุดมการณ์ จินตภาพปิ ดซ่อนทัง้
ความสามารถในการสร้ างตัวตนให้ แก่อตั บุคคลและความไม่สามารถในการทามันให้ สมบูรณ์ ของสัญลักษณ์ใน
เวลาเดียวกัน ภาพยนตร์ จึงมีพลังคล้ ายกับการเรี ยกขานของอุดมการณ์ที่สามารถทาให้ ผ้ ชู มรู้สกึ เสมือนย้ อนกลับ
ไปสูก่ ารสร้ างความเป็ นอัตบุคคล
อย่างไรก็ ตามสัญลักษณ์ ไม่ใช่ สิ่ง ที่ประกาศิตสัมบูรณ์ อย่างที่ความคิดแบบสมัยใหม่หรื อ
โครงสร้ างนิยมเข้ าใจกัน สิ่งที่เมทซ์พลาดไปคือการมองเห็นถึงพลังของภาพยนตร์ ในการเป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อ
อุดมการณ์และการท้ าทายหรื อแม้ แต่เปิ ดเผยให้ เห็นกระบวนการเรี ยกขานของอุดมการณ์ เพราะการมองอานาจ
ของรู ป สัญ ญะว่า เป็ นสิ่ง สัม บูร ณ์ แ ละท างานอย่า งไร้ ช่ อ งโหว่ ท าให้ เ มทซ์ พ ลาดที่ จ ะเห็ น ถึ ง ความจ าเป็ นที่
รู ป สัญ ญะต้ อ งพึ่ ง พิ ง กับ ความล้ ม เหลวซึ่ ง เป็ นส่ว นส าคัญ ของการท างานของรู ป สัญ ญะ รู ป สัญ ญะไ ม่ ไ ด้
ครอบครองความหมายที่บริ บรู ณ์ในตัวเอง การทางานของรู ปสัญญะขึ ้นอยูก่ บั สิ่งที่หายไป หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือต้ องพึ่งกับรู ปสัญญะอื่นเสมอ ดังนันช่
้ องโหว่ของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ก็เป็ นสิ่งที่จาเป็ นเพราะต้ องเปิ ดพื ้นที่
ให้ อตั บุคคลสามารถเข้ าถึงรู ปสัญญะได้ (บางส่วน) (การทางานโดยสัมบูรณ์ไม่สามารถเปิ ดพื ้นที่ใหม่และปล่อย
ให้ อัตบุคคลเข้ ามาได้ ) ด้ วยเหตุนี ้หากระเบียบเชิ งสัญลักษณ์ เป็ นสิ่ง ที่กาหนดทิศทางให้ แก่อตั บุคคลมันก็ ไม่
สามารถเป็ นหนทางที่ราบรื่ นได้ หากแต่เป็ นหนทางที่เต็มไปด้ วยอุปสรรค ระเบียบในจินตภาพและระเบียบเชิง
สัญลักษณ์ จึงทางานร่ วมกันเพื่อสร้ างความรู้ สึกราบรื่ นและสมบูรณ์ ของอุดมการณ์ และป้องกันไม่ให้ อตั บุคคล
ต้ องเผชิญหน้ ากับความโหดร้ ายของสภาวะจริ ง (The Real) ที่คอยเข้ ามาขัดขวางการทางานของระเบียบทังสอง
้
ดังนันสั
้ ญลักษณ์จึงไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ โดยปราศจากช่องว่างดังกล่าว สภาวะจริ งจึงเป็ นจุดที่แสดงให้ เห็นว่า
สัญลักษณ์ไม่สามารถทางานได้ อย่างไร สภาวะจริ งไม่ใช่ สิ่งที่อยู่ภายนอกระเบียบเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็ นส่วนที่
ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ไม่สามารถหรื อพลาดที่จะแปลงมันให้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ ดังนันช่
้ องโหว่นี ้จึงไม่ใช่ เพียง
สิง่ ที่มาขัดขวางการทางานของระเบียบเชิงสัญลักษณ์เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นส่วนที่สาคัญที่สดุ ของการทางานของมัน
อีกด้ วย และเพื่อที่จะทางานได้ อย่างสมบูรณ์ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์จาเป็ นจะต้ องไม่สมบูรณ์
ในท้ ายที่สดุ เมื่อชายเลี ้ยงแกะได้ เปล่งเสียงอ่านคาว่า ego เพื่อสวมรอยทับอุดมคติของอัตตา
เขาจะพบกับความจริ งอันโหดร้ ายของสภาวะจริ งคือ “สิ่ งที ่เป็ นไปไม่ได้”17 ไม่ว่าอัตบุคคลจะพยายามเท่าไรก็ไม่
17

Lacan, Seminar XI, p. 167. แนวคิดเรื่ องสภาวะจริ งเป็ นหนึง่ ในระเบียบทังสามของลาก็
้
องนอกจากจินตภาพและสัญลักษณ์ โดยที่สภาวะจริ ง
ไม่ใช่สงิ่ ที่อยู่ตรงข้ ามกับจินตภาพแต่เป็ นสิง่ ที่อยู่เกินไปกว่าสัญลักษณ์ มันจึงต่างจากสัญลักษณ์ที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของสิง่ ที่อยู่ตรงข้ ามกัน
ระหว่างการปรากฏและไม่ปรากฏ แต่ “มันไม่มีการไม่ปรากฏในสภาวะจริ ง” (Lacan, Seminar II, p. 313.) ดังนัน้ ในขณะที่ความเป็ นไปได้ ของ
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สามารถกลายเป็ น ego ตัวเดียวกับที่ปรากฏบนผนังข้ างของหีบศพได้ หากต้ องการที่จะถอดแบบจาก ego ใน
ฐานะของอุดมคติของอัตตาแล้ ว ความเป็ นจริ งในเชิงประจักษ์ (Empirical Reality) จะต้ องแตกสลาย ดังทีล่ าก็อง
กล่าวไว้ ว่า “สัญลักษณ์ เผยโฉมให้เห็นตัวเองครั้งแรกในฐานะของการฆาตกรรมสิ่ งนัน้ ”18 หากสภาวะจริ งของลา
ก็องคือสรรพสิ่งที่มีอยู่ก่อนการมีอยู่ของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ มันจึงเป็ นสิ่งที่ไม่เคยดารงอยู่หรื อมีตวั ตนอยู่
จนกระทัง่ เกิดการทาความเข้ าใจผ่านระบบภาษาหรื อระบบสัญลักษณ์ การเข้ าสูร่ ะบบภาษาจึงเป็ นการปฏิเสธ
สภาวะจริ งโดยการสังหารและแทนที่ด้วยสัญลักษณ์เพื่อใช้ ในการสร้ างและสื่อความหมายและสถาปนาความ
เข้ าใจด้ วยสัญลักษณ์ในฐานะของความเป็ นจริ ง ความเป็ นจริ งจึงไม่ใช่สภาวะจริ งหรื อสภาวะดังเดิ
้ มของมัน แต่
เป็ นการแนะนาตัวบางส่วนโดยเฉื อนบางส่วนของตัวมันออกเพื่อสร้ างอัตลักษณ์ ของตนเองในความเป็ นจริ ง
ดังนันค
้ าทุกคาจึงมีลกั ษณะคล้ ายกับหลุมศพเพราะคาแทนที่ สงิ่ ที่มนั กาลังนาเสนอ ตัวตนของสิ่งที่คานาเสนอจึง
แทนที่ด้วยภาษา สิง่ นันจึ
้ งไม่ได้ ดารงอยูใ่ นภาษา
ในขณะที่เดการ์ ตจากัดความการมีตวั ตนว่า “Cogito Ergo Sum” หรื อ “ฉันคิ ด ฉันจึ งดารงอยู่”
เมื่อเรามองผ่านระบบของภาษาจะเห็น ได้ ว่าประโยคนี ป้ ระธานของคาพูดคือ “ฉันคิ ด ” ซึ่ง เป็ นประธานเชิ ง
สัญลักษณ์ และ “ฉันดารง” ทาหน้ าที่เป็ นประธานผู้ถกู พูดในฐานะของประธานในจินตภาพหรื อก็คือตัวผู้พดู ที่คิด
ว่าตัวเองมีตวั ตน ลาก็องมองว่าการพยายามระบุถึงการดารงอยูข่ องวลีดังกล่าวเป็ นเพียงคูส่ มั พันธ์ระหว่างภาษา
และภาพลวงตา เฉกเช่นเดียวกับ Et in Arcadia ego ที่การดารงอยู่ของผู้พูดในตัว ego ในฐานะประธานหรื อ
เจ้ าของประโยคเป็ นเรื่ องในจินตภาพและไม่ได้ ดารงอยูจ่ ริ ง ในจุดนี ้เองที่แสดงให้ เห็นว่าการหลงคิดว่าตนเองเป็ น
ประธานของประโยคมีลกั ษณะคล้ ายกับระยะกระจกที่หลงรูปและคิดว่าอัตตาของตนเองซึง่ เป็ นเรื่ องในจินตภาพ
ดารงอยู่จริ ง ลาก็องจึงแก้ ประโยคดังกล่าวว่า “เพราะฉันคิ ดถึงจุดที ่ฉนั ไม่ได้ดารงอยู่ ฉันจึ งดารงอยู่ในจุดที ่ฉนั
ไม่ ได้คิด” ในประโยคนี ้ “ฉันคิด” ยังคงทาหน้ าที่เป็ นประธานเชิงสัญลักษณ์ แต่ “ฉันดารง” ในรู ปแบบของการ
นิเสธทาให้ มนั ไม่มีตวั ตนในระบบสัญลักษณ์ มันจึงกลายเป็ นประธานในสภาวะจริ ง ลาก็องเน้ นย ้าว่า “สภาวะ

ความหมายของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ซงึ่ ทางานบนพื ้นฐานของคูต่ รงข้ ามระหว่างสิง่ ที่ปรากฏและสิง่ ที่ไม่ปรากฏจาเป็ นต้ องอาศัยการหายไป
ของบางสิง่ จากระเบียบเชิงสัญลักษณ์ สภาวะจริ งกลับไม่มีสงิ่ เหล่านี ้เกิดขึ ้น เพราะมัน “ดารงอยูใ่ นทีข่ องมันอยู่แล้ว” (Lacan, Écrits, p. 25.) มัน
จึงไม่มีการขาดหรื อการหายไปซึง่ เกิดจากสิง่ ที่ไม่ปรากฏในสภาวะจริ ง สภาวะจริ งจึงเป็ นสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ ในระเบียบเชิงสัญลักษณ์ที่จะให้
ความหมายของมัน อย่างไรก็ดีนนั่ ไม่ได้ หมายความว่าสภาวะจริ งเป็ นสิง่ ที่เอยถึงไม่ได้ ผ่านระเบียบเชิงสัญลักษณ์ เพราะหากสัญลักษณ์ตดั บาง
สิง่ ออกจากสภาวะจริ งของมันเพื่อสร้ างอัตลักษณ์และความหมายให้ แก่มนั การรับรู้ถึงการดารงอยูข่ องสภาวะจริ งจึงเกิดขึ ้นได้ ผ่านการขาด
หายไป ผ่านความไม่สมบูรณ์ของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ สภาวะจริ งจึงเป็ นสิง่ ที่ไร้ ตวั ตนก่อนที่จะกลายเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นสิง่ ที่ไร้ ตวั ตนที่
หลงเหลือจากการทาให้ เป็ นสัญลักษณ์ และเพราะ “สภาวะจริ งเป็ นสิ่ งทีส่ มั บูรณ์โดยไร้รอยต่อ” (Lacan, Seminar II, p. 97.) การที่สญ
ั ลักษณ์ไม่
สามารถจากัดความทังหมดของสภาวะจริ
้
งได้ มนั จึงชี ้ให้ เห็นถึงความไม่สมบรูณ์ของสัญลักษณ์ซงึ่ เป็ นพื ้นฐานของอุดมการณ์ทงหมด
ั้
สภาวะ
จริ งจึงเป็ นสิง่ ที่ชี ้ให้ เห็นถึงความไม่สมบูรณ์และไม่เป็ นเหตุเป็ นผลของการกาเนิดของอุดมการณ์
18
Jacques Lacan, « Fonction et champ de la parole et du language en psychanalyse », dans Écrits, pp. 237-322, p. 319. การปรากฏตัว
สัญลักษณ์จงึ เป็ นการเข้ าแทนที่สงิ่ ที่มนั เป็ นตัวแทน โดยลาก็องกล่าวต่อท้ ายอีกว่า “และความตายนีส้ ถาปนาการทาให้เป็ นนิ รนั ดร์ ของความ
ปรารถนาในตัวอัตบุคคล” (Ibid.)
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จริ งต่อต้านการทาให้เป็ นสัญลักษณ์โดยสัมบูรณ์”19 นัน่ หมายความว่า ตราบเท่าที่มนั ยังไม่มีตวั ตนในระเบียบเชิง
สัญลักษณ์มนั ย่อมดารงอยูใ่ นสภาวะจริ ง
การพยายามถอดแบบของชายเลี ้ยงแกะใน Et in Arcadia ego แสดงให้ เห็นถึงเส้ นทางของ
ปั จเจกบุคคลผู้ลมุ่ หลงในความปรารถนาของมารดา (Desire of the mother) ไปสูก่ ารเป็ นอัตบุคคลภายใต้ นาม
ของบิดา (Name-of-the-Father) เส้ นทางที่แสดงให้ เห็นว่าเราจาเป็ นต้ องทิ ้งความปรารถนาส่วนตัวเพื่อรับเอา
ความปรารถนาของส่วนรวม ช่องว่างระหว่างความปรารถนาและอุดมคติของอัตตาเป็ นสิ่งที่สาคัญ เพราะอุดม
คติของอัตตาซึ่งเป็ นเส้ นทางแห่งศีลธรรม คุณธรรม หรื อข้ อพึงปฏิบตั ิ ทาให้ อตั บุคคลกลายเป็ นผู้ใหญ่ที่มีความ
เติบโตทางด้ านจิตใจ ในขณะเดียวกันกลับทาให้ เราหักหลังความปรารถนาของเราเอง โดยการทาให้ สิ่งที่สงั คม
ปรารถนาให้ เราทานัน้ กลายเป็ นเรื่ องที่มีเหตุผลและเป็ นที่ยอมรั บได้ ความรู้ สึกผิดที่อัตบุคคลทรยศต่อความ
ปรารถนาของตนเองก่อให้ เกิดอัตตาหน่วยที่สามนั่นคื อ “อภิอตั ตา” ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้ อัตบุคคลต้ องการ
ละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ ตนเองสมปรารถนาต่อความปรารถนาที่ถกู กดทับไว้ ด้วยกฎของสังคม ความรู้ สกึ
ผิดจึงเกี่ยวข้ องกับความปรารถนาเสมอและไม่ใช่เพราะการทาผิดต่อกฎที่ทาให้ เรารู้ สึกผิด แต่เป็ นเพราะเราไม่
สามารถทาตามความปรารถนาได้ เราจึงรู้ สกึ ผิด เราทรยศต่อความปรารถนาของเราเองเพื่อที่จะกลายเป็ นส่วน
หนึ่งของแดนสวรรค์อย่างอาร์ คาเดีย ชายเลี ้ยงแกะจาต้ องละทิ ้งความปรารถนาดังเดิ
้ มของตนเพื่อไปสูส่ ภาวะที่
ตนเองต้ องการ นัน่ คือการข้ ามจากแดนมนุษย์ภายใต้ การดูแลของแม่ไปสูแ่ ดนสวรรค์ ego ตัวที่สามที่เหล่าชาย
เลี ้ยงแกะเผชิญจึงเป็ นอภิอตั ตาหรื อเป็ นอัตตาที่เป็ นไปไม่ได้ เพราะไม่ได้ ดารงอยู่ภายใต้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์
อัตตาที่ปรากฏในรู ปแบบของคาสัง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ แ ละลงโทษบุคคลด้ วยความรู้ สกึ ผิดด้ วยกฎและข้ อบังคับ อภิ
อัตตาจึงถูกมองว่าใกล้ เคียงกับศี ลธรรม จริ ยธรรม สติร้ ู ผิดรู้ หรื อหิริโอตตัปปะ แต่ในทางกลับกัน อภิอตั ตาไม่ได้
เป็ นเช่นนัน้ เพราะอภิอตั ตาเป็ นสิ่งที่คอยหัวเราะเยาะเราเมื่อเราทาไม่สาเร็ จดังเช่นเสียงของแม่ใน Psycho ที่คอย
หัวเราะเยาะนอร์ แมนที่ไม่สามารถทาตามสิง่ ที่ตนเองปรารถนาได้
ความสาราญจนสารอก
“ไม่มีสิ่งใดสามารถบังคับให้ใครสาราญได้นอกเสียจากอภิ อตั ตา
อภิ อตั ตาคือทรราชของความสาราญจนแทบสารอก จงสาราญซะ”20

19

Jacques Lacan, The Seminar book I. Freud’s Paper on Technique 1953-1954, trans. John Forrester, New York: Norton, 1988, p. 66.
Jacques Lacan, The Seminar book XX. On Feminine Sexuality The limit of Love and Knowledge 1972-1973, trans. Bruce Fink, New York:
Norton, 1998, p. 3.
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การเข้ าสูร่ ะเบียบเชิงสัญลักษณ์หรื อภายใต้ กฎของสังคมผ่านระบบของภาษาของอัตบุคคล
คือการละทิ ้งบางส่วนของตนเองไว้ 21 ส่วนที่ถกู ทิ ้งนี ้คือสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ดังที่ลาก็อง
กล่าวว่า “สิ่ งที ่ไม่มาอยู่ภายใต้แสงของสัญลักษณ์ ย่อมกลับมาปรากฏอีกครั้งในสภาวะจริ ง ”22 สิง่ ที่หายไปหรื อสิ่ง
ที่ถกู ทิ ้งไปจึงไม่สามารถระบุได้ ด้วยภาษาในลักษณะของสิง่ ที่ปรากฏหรื อการทาให้ เข้ าใจได้ ผา่ นระบบสัญลักษณ์
แต่กลับปรากฏในลักษณะของสิง่ ที่หายไป เพราะไม่วา่ ภาษาจะพยายามบรรยายหรื อจากัดความคาๆ หนึง่ เท่าไร
มันก็มีสงิ่ ที่หลุดรอดไปจากภาษาเสมอ สิง่ นี ้แสดงให้ เห็นว่าภาษาไม่ใช่ทงหมด
ั้
(Not Whole/Pas tout) ดังนันไม่
้ ว่า
อุดมการณ์จะพยายามเปิ ดกว้ างหรื อทาตัวเองให้ เป็ นไปได้ เท่าไรก็ไม่สามารถสมบูรณ์ในตัวได้ อัตบุคคลจึงรู้ สกึ
ถึงความไม่สมปรารถนา เมื่ออุดมการณ์ไม่สามารถตอบสนองต่อความปรารถนาดังเดิ
้ มของเขาได้ บุคคลจึงไม่ได้
มีเพียงความปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาคนอื่นหรื อเป็ นสิ่งที่คนอื่นปรารถนาเท่านัน้ แต่อีกด้ าน
ของความปรารถนาจึ ง เป็ นการข้ า มเส้ น การลุก ลา้ หรื อ การละเมิ ด (Transgression) กฎระเบี ย บตัว มัน เอง
ตัวอย่างเช่นการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ซึ่งเป็ นหน้ าที่พึ งปฏิบตั ิของพลเมืองที่อยู่ภายใต้ อุดมการณ์ หรื อสังคม
คาดหวังและลงทุนในตัวบุคคล (เมื่อมองเชิงทุนนิยม) นักเรี ยนนักศึกษาก็ควรตอบแทนการลงทุนของสังคมด้ วย
การประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดี การชักจูงให้ บคุ คลยอมรับและถอดแบบกลายเป็ นบุคคลภายใต้ อดุ มการณ์เป็ น
หน้ าที่ของพ่อเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Father)23
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เหตุผลที่ลาก็องเรี ยกแนวคิดนี ้ว่า วัตถุบางส่วน (objet partiel) เพราะ “มันไม่ใช่เพียงแค่สว่ นหนึ่ง หรื อชิ้ นส่วนทีแ่ ยกตัวมันออกมาวัตถุในจิ นต
ภาพ ในทีน่ ีค้ ื อร่ างกาย แต่เป็ นองค์ประกอบของโครงสร้างตัง้ แต่เริ่ มต้น และเราสามารถพูดได้ว่าเป็ นเพี ยงการทางานของมันบางส่วนเท่านัน้ ที ่
แสดงตัวให้เห็น” (Lacan, Écrits, p. 682.) โดยลาก็องอธิบายเพิม่ เติมอีกว่า “ไม่ใช่เพราะมันเป็ นเพี ยงแค่บางส่วนของวัตถุทงั้ หมดอย่างร่ างกาย
แต่เป็ นเพราะมันนาเสนอการทางานของตัวมันเองเพี ยงแค่บางส่วนเท่านัน้ ซึ่งเป็ นเพียงบางส่วนทีผ่ ลิ ตมันขึ้นมา” (p. 817) ในแง่หนึง่ ลาก็องพูด
เกี่ยวกับความทรงจาว่าเราไม่สามารถจดจาบุคคลได้ ทงหมดในฐานะขององค์
ั้
รวมแต่เรามีแนวโน้ นที่จะจดจาเขาได้ เป็ นส่วนๆ ไป วัตถุบางส่วน
จึงเป็ นวัตถุในความทรงจาที่เราคิดว่ามันสามารถตอบสนองปรารถนาของเราได้ วัตถุบางส่วนจึงเป็ นวัตถุที่หายไปและผูกพันอยูก่ บั แรงขับในแต่
ละส่วน โดยแต่เดิมฟรอยด์จดั ให้ แรงขับทีเ่ กี่ยวข้ องกับร่างกายออกเป็ นสามส่วนคือ แรงขับขันปากที
้
่มีหน้ าอกเป็ นวัตถุบางส่วน แรงขับขัน้ ทวารที่
มีอจุ จาระเป็ นวัตถุบางส่วน แรงขับขันองคชาตที
้
่มีฟาลัสเป็ นวัตถุบางส่วน ลาก็องได้ เพิ่มวัตถุบางส่วนอีกสามประเภทลงไปทีหลัง คือ การจ้ อง
มองในฐานะวัตถุบางส่วนทางสายตา เสียงในฐานะของวัตถุบางส่วนทางโสต และท้ ายที่สดุ คือการไร้ ตวั ตน (Le rien) โดยวัตถุทงสามที
ั้
่ลาก็อง
เพิ่มมาที่หลังมีสงิ่ หนึง่ ร่ วมกันคือ “มันไม่มีภาพเงาของมันเอง” (p. 818) กล่าวคือวัตถุเหล่านี ้ไม่สามารถลดถอนตัวมันเองให้ ปรากฏในพื ้นที่ของ
การมองเห็นหรื อเป็ นเพียงแค่ภาพเงาสะท้ อนของอัตบุคคลเท่านัน้ วัตถุบางส่วนนี ้จึงเป็ นสิง่ ที่แนะถึงความขาดของอัตบุคคลมากกว่ามอบความ
บริ บรู ณ์อนั ลวงตาให้ แก่อตั บุคคล อย่างไรก็ดีในงานของลาก็องกลับพูดถึงวัตถุบางส่วนเพียงแค่ เสียง การจ้ องมอง หน้ าอก อุจ จาระ เป็ นส่วน
ใหญ่มากกว่าวัตถุที่เหลือ
22
Ibid., p. 388.
23
ลาก็องได้ แบ่งการทาหน้ าที่ของพ่อและแม่ออกเป็ นสามส่วนตามระเบียบทังสามของลาก็
้
องโดยมักพูดถึง แม่ในจินตภาพ และพ่อเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าส่วนอื่น โดยแม่ในจินตภาพคือภาพของบุคคลอื่นที่น่าหลงใหล ภาพที่เด็กเห็นบุคคลที่ทาหน้ าที่เป็ นแม่คอ่ ยดูแลเด็กในช่ วงที่
เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แม่ในจินตภาพจึงเป็ นภาพของบุคคลที่เด็กเกิดความรักและต้ องการกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของเขา แม่ในจินต
ภาพจึงอาจไม่ใช่แม่ทแี่ ท้ จริ งก็ได้ เช่นเดียวกับพ่อเชิงสัญลักษณ์ซงึ่ ไม่ได้ หมายถึงตัวบุคคลที่เป็ นพ่อของเด็กแต่หมายถึงสิง่ หนึง่ ที่ ทาหน้ าที่แทน
พ่อในการสัง่ สอนหรื อทาให้ เด็กเข้ าสูร่ ะเบียบของสังคม โดยลาก็องมองว่ากฎมักเป็ นเรื่ องของพ่ออยูแ่ ล้ ว ดังนันพ่
้ อเชิงสัญลักษณ์จงึ หมายถึง
ภาษา ที่เป็ นพื ้นฐานของกฎ ระเบียบ ข้ อห้ าม ข้ อตกลงของสังคม
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การแทรกแซงของพ่อ(เชิงสัญลักษณ์ )คือการทาให้ อตั บุคคลยอมละทิ ้งความสัมพันธ์ ในอุดม
คติกบั แม่(ในจินตภาพ)และกลายเป็ นอัตบุคคลของสังคม ความสัมพันธ์ ของแม่จึงกลายเป็ นสิ่งที่ต้องห้ ามและ
จาต้ องทิ ้งไป หากลาก็องจัดให้ กระบวนการดังกล่าวเป็ นขันตอนของปมโอดิ
้
ปสุ (Oedipus Complex) พ่อในปมโอดิ
ปุสจึงเป็ นพ่อที่ทาหน้ าที่เป็ นแบบอย่างหรื อตัวอย่างให้ กบั ลูก หรื อที่เราเรี ยกว่า อุดมคติของอัตตา ปมโอดิปสุ จึง
ไม่ใช่สิ่งอื่นนอกจากกระบวนการก้ าวผ่านจากขันจิ
้ นตภาพไปสู่ขนสั
ั ้ ญลักษณ์ หรื อ สิ่งที่ฟรอยด์ตงทฤษฎี
ั้
ไว้ ใน
Totem and Taboo (1913) และ Civilization and Discontents (1930) ว่าเป็ นช่วงจากความเป็ นธรรมชาติไปสูค่ วาม
เป็ นสังคม ทว่าเมื่อมองในแง่มมุ หนึ่งแล้ ว ปมโอดิปสุ ยังทาหน้ าที่เป็ นสิ่งที่กดทับความปรารถนาดังเดิ
้ ม เช่นการ
ห้ ามร่วมประเวณีในวงศ์เดียวกันและทาให้ เรายอมรับมัน พ่อเชิงสัญลักษณ์ (หรื อพ่อในแบบโอดิปสุ ) จึงเป็ นสิ่งที่
ทาให้ เรายอมอยูภ่ ายใต้ หลักของความสุข (Principle of Pleasure) คือความสุข ความสมใจอย่างมีขอบเขตภายใต้
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ลาก็ องจึงเรี ยกสิ่ง นี ้ว่า นามของบิดา (Name-of-the-Father/Nom-du-père) ระเบียบเชิ ง
สัญลักษณ์ เป็ นอุปลักษณ์ ของพ่อในลักษณะนามของบิดาที่เข้ ามาแทนที่ความปรารถนาของมารดาซึ่งอยู่ใน
ระเบียบในจินตภาพที่มีฐานะเป็ นอุปลักษณ์ของแม่หรื อเรื่ องในธรรมชาติ ช่วงเวลานี ้เองที่ลาก็องมองว่าเป็ นจุด
กาเนิดของจิตไร้ สานึก เพราะฟาลัสถูกจัดตังให้
้ อยูเ่ ป็ นศูนย์กลางของรูปสัญญะต่างๆ ในจิตไร้ สานึก หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือภาษาจึงมีสถานะเป็ นฟาลัส มนุษย์ทกุ คนจึงต้ องการรู ปสัญญะของฟาลัส เนื่องด้ วยแสดงให้ เห็นถึง
อานาจในเชิงสัญลักษณ์ กบั ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตบุคคล การเกิดขึ ้นของจิตไร้ สานึก ที่เกิดจากการยอมละทิ ้ง
บางส่วนเป็ นจุดที่อภิอตั ตาถือกาเนิดด้ วยเช่นเดียวกัน
ช่วงผ่านระหว่างความเป็ นธรรมชาติไปสูค่ วามเป็ นสังคมคือช่วงเวลาที่นอกจากจะปลูกฝั งข้ อ
ห้ ามในการร่ วมประเวณีในวงศ์เดียวกันแล้ ว อัตบุคคลยังเรี ยนรู้ถึงศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณธรรมของสังคมใน
เวลาเดี ยวกัน เป็ นช่ ว งผ่านจากอิ ด (Id) ไปสู่อ ภิอัตตาตามแบบทัศ นะของฟรอยด์ ใน Totem and Tabooที่ ย ก
ประเด็นอย่างน่าสนใจว่า หากข้ อห้ ามร่ วมวงศ์เดียวกันเป็ นพื ้นฐานของกฎในทุกสังคม นัน่ ย่อมหมายความว่า
ความปรารถนาดังกล่ าวเป็ นพืน้ ฐานที่มี อยู่ใ นมนุษ ย์ ทุก คนเช่น เดีย วกัน ดังนัน้ หากกล่าวให้ ถึ งที่ สุด ความ
ปรารถนาดังเดิ
้ มและพื ้นฐานของอัตบุคคลจึงเป็ นความต้ องการละเมิดกฎนัน่ เอง ชีเช็คยกตัวอย่างของบัญญัตสิ บิ
ประการในศาสนายิวว่าเป็ นสิ่งที่ลิดรอนอิสรภาพของบุคคล และเมื่อมองย้ อนกลับมาที่ สงั คมไทย ศีลห้ าก็เป็ น
พื ้นฐานของการห้ ามพฤติกรรมของบุคคลเช่นเดียวกัน การห้ ามฆ่าสัตว์คือการห้ ามอิสระของการทาลายล้ าง การ
ห้ ามลักทรัพย์คือการห้ ามอิสรภาพในการยึดเป็ นเจ้ าของ การห้ ามประพฤติผิดในกามคือการห้ ามมีอิสระทางด้ าน
เพศสัมพันธ์ การห้ ามพูดปดคือการห้ ามอิสรภาพทางวาจา และการห้ ามดื่มสุราคือการห้ ามอิสรภาพทางการ
บริ โภค ดังนันการเข้
้
าเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมคือการละทิ ้งความปรารถนาดังเดิ
้ มและยอมรับความปรารถนาของ
คนอื่น เป็ นความปรารถนาของตนเอง ในแง่ ห นึ่ง อภิ อัตตาจึ งเป็ นสิ่ง ที่ อ ยู่ภายในโครงสร้ างของระเบีย บเชิ ง
สัญลักษณ์ที่คอยกาหนดปรารถนาของอัตบุคคล ในอีกแง่หนึง่ อภิอตั ตาคือสิ่งที่ไร้ สาระ มืดมัว และเป็ นทรราชใน
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เวลาเดียวกัน อภิอตั ตาจึงเป็ นทังกฎและตั
้
วทาลายล้ างตัวเองเพราะมันปรากฏขึ ้นเมื่อกฎไม่สามารถดารงอยู่ได้
อภิอตั ตาเกิดขึ ้นเมื่อกฎของสังคมล้ มเหลว และเป็ นจุดล้ มเหลวที่กฎของสังคมแสดงให้ เห็นว่าจาเป็ นต้ อง “ใช้การ
สนับสนุนจากความสาราญทีอ่ ยู่นอกกฎหมาย”24 อภิอตั ตาจึงเป็ นเหมือนด้ านมืดของกฎของสังคม เป็ นดัง่ เงาของ
กฎที่ไม่สามารถเปิ ดเผยให้ เห็นได้ ในพื ้นที่สาธารณะ
คาถามคือความแปลกแยกระหว่างกฎหมายที่ถกู บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและกฎอันชั่ว
ช้ าที่ไม่สามารถเปิ ดเผยด้ วยอักษรเกิดขึ ้นจากที่ไหน มันเกิดขึ ้นจากความไม่เป็ นทังหมดของกฎของสั
้
งคม กฎของ
สังคมที่แสดงตัวตนให้ เห็นอย่างชัดเจนในพื ้นที่สาธารณะไม่มีความเพียงพอในตัวมันเอง ดังนันมั
้ นจาเป็ นต้ องมี
ส่วนเสริ มอย่างกฎที่ไม่ถกู บันทึกเป็ นลายลักษณ์เพื่อใช้ กบั สิ่งที่อยู่นอกกฎหมายและสิ่งที่ไม่สามารถปรากฏใน
พื ้นที่สาธารณะแม้ ว่ามันยังไม่ได้ รุกล ้ากฎของสังคมก็ตาม ปฏิทรรศน์ของสิ่งนี ้คือความจาเป็ นที่ต้องอยู่ร่วมกัน
ระหว่างอัตตาในอุดมคติที่คอยกากับระเบียบเชิงสัญลักษณ์และอภิอตั ตาอันแสนซาดิสม์ที่เป็ นสิง่ ที่หลงเหลือและ
ไม่สามารถดารงอยูใ่ นกฎของสังคมได้ ดังนันสิ
้ ง่ ที่ทาให้ สงั คมสามารถอยูร่ ่วมกันได้ จึงไม่ใช่การถอดแบบจากกฎที่
คอยกากับให้ สงั คมอยู่ในสภาพ “ปกติ” แต่เป็ นการถอดแบบจากรู ปแบบจาเพาะของการรุ กล ้ากฎที่เป็ นตัว
หยุดยังความเป็
้
นระเบียบของสังคม หรื อรูปแบบจาเพาะของสิ่งที่จิตวิเคราะห์เรี ยกว่า ความสาราญอันเกินพอดี
(Jouissance)25
อภิอตั ตาจึงเป็ นเหมือนขัวตรงข้
้
ามของกฎที่จาเป็ นต้ องทางานร่ วมกัน ในทางจิตวิเคราะห์อตั
บุคคลไม่สามารถหลีกหนีความขัดแย้ งระหว่างกฎและความปรารถนาที่ละเมิดกฎได้ และนาไปสู่ความสานึกผิด
(Guilty) ประเด็นที่น่า สนใจอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ ร้ ู สึก ผิดเพี ยงเพราะเราละเมิด หรื อทาผิด ต่อกฎแต่เรารู้ สึกผิดอยู่
ตลอดเวลาอยู่เสียก่อนแล้ วที่จะทาผิดกฎ เพราะความปรารถนาที่จะทาลายกฎนันอยู
้ ่ในตัวเราเสมอ แต่เราไม่
สามารถทาตามความปรารถนาของตัวเองได้ เราจึงรู้ สกึ ผิดเพราะเราทรยศต่อความปรารถนาดังเดิ
้ มของตัวเอง
ช่วงเวลานี ้เองที่อภิอตั ตาลงโทษเราด้ วยการทาให้ เรารู้ สึกผิด ชีเช็คอธิ บายอย่างชัดเจนว่า อภิอตั ตาเป็ น “สิ่ งที ่
โหดร้ าย สิ่ งที ่มักมากซึ่ งจะกระหน่ าโจมตี เราด้วยข้อเรี ยกร้ องที ่ เป็ นไปไม่ ได้และหลังจากนัน้ ก็ เยาะเย้ยความ
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คาว่า Jouissance ของลาก็องมีนยั ถึงความสาราญที่ได้ จากการสาเร็ จความใคร่ (Jouir) อย่างไรก็ดี Jouissance ไม่ใช่เพียงแค่ความสาราญเพียง
ชัว่ ขณะ แต่เป็ นความสาราญที่หากอัตบุคคลเข้ าถึงมันอาจต้ องพบกับความตายเป็ นค่าตอบแทน เพราะมันเป็ นความสุขสาราญที่เกินกว่าอัต
บุคคลสามารถรับได้ เป็ นความสาราญที่เราปรารถนา มันจึงเป็ นความสาราญที่ไม่สามารถไปถึงได้ และยังเป็ นความสาราญที่อยู่นอกระเบียบ
เชิงสัญลักษณ์ การเข้ าถึง Jouissance จึงสามารถเข้ าถึงได้ เพียงเล็กน้ อย เช่นความทรงจาในอดีตที่สขุ ล ้า หรื อเจ็บปวด ความสุขที่ได้ จากการทร
มาณตัวเองหรื อกระทากับผู้อื่น เนื่องจาก Jouissance ไม่ใช่ความสุขที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยตรง อัตบุคคลจึงจินตนาการว่า มีบคุ คลอื่นที่แย่ง
ความสาราญนันไปท
้ าให้ เราไม่สามารถเข้ าถึง Jouissance ที่ควรเป็ นของเราได้ อาทิ บทบาทของพ่อในปมโอดิปสุ บทบาทของผู้อื่นในความคิด
เหยียดชาติพนั ธุ์ หรื อแม้ แต่ความสุขที่ได้ จากศาสนาอย่างการนิพพาน การไปสูโ่ ลกหน้ า หรื อการไปรวมกับพระเจ้ า Jouissance จึงไม่ใช่ความสุข
ที่อยู่บนโลกมนุษย์ (ภายใต้ กฏและอุดมการณ์เชิงสัญลักษณ์) และการเข้ าถึง Jouissance ก็เป็ นเรื่ องอันตราย อัตบุคคลจึงจาเป็ นต้ องอยู่ภายใต้
หลักของความสุขเพื่อที่ทาให้ อตั บุ คคลเข้ าถึงความสาราญได้ น้อยที่สดุ
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พยายามอันล้มเหลวของเราทีจ่ ะพยายามทาตามข้อเรี ยกร้องนัน้ มันจึ งเป็ นเจ้าของสายตาทีท่ าให้เรารู้สึกผิ ดมาก
ขึ้ น เมื ่อเรายิ่ งพยายามกดทับ ความมุ่งมัน่ อันผิ ดบาปที ่จะทาตามข้อเรี ยกร้อง”26 ยิ่งไปกว่านันปฏิ
้ ทรรศน์ของอภิ
อัตตาคือการที่เราทาตัวเองให้ บริ สทุ ธิ์ภายใต้ ศีลธรรมด้ วยความหวาดกลัวต่อการกระทาผิดมากเท่าไร เราก็จะ
สามารถจินตนาการถึงความสกปรกของด้ านมืดได้ มากเท่านัน้ ตัวอย่างที่ชดั เจนคือการเซ็นเซอร์ ภาพยนตร์ ใน
ประเทศไทย เมื่อคณะกรรมการพยายามปกป้องไม่ให้ ภาพยนตร์ ที่มีแนวโน้ มจะผิดศีลธรรมอันดีของสังคมออก
ไปสู่สาธารณะมากเท่าไร คณะกรรมการยิ่งเข้ าใกล้ และคิดถึงความสกปรกของสิ่งหรื อฉากที่ห้ามฉายมากขึ ้น
เท่านัน้
ในกระบวนการถอดแบบจากพ่อในปมโอดิปสุ อัตบุคคล (ทังหญิ
้ งและชาย)ได้ รับการปลูกฝั ง
กฎข้ อห้ าม (การห้ ามการร่ วมสังวาสในวงศ์เดียวกันเป็ นพื ้นฐานที่สดุ ) ทาให้ เราละทิ ้งความปรารถนาที่มีอยู่ก่อน
แล้ ว เพราะมันไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม จึงเป็ นช่วงเวลาเดียวกับที่อภิอตั ตาก่อตัวขึ ้น ฟรอยด์พบว่าแท้ ที่จริ งแล้ ว
อุปลักษณ์ของพ่อในแบบปมโอดิปสุ ไม่ได้ มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านัน้ พ่อผู้เข้ ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ ระหว่างแม่
และลูก และบังคับให้ ลกู ปฏิเสธความปรารถนาของตนเองที่มีตอ่ แม่โดยการยอมรับและถอดแบบจากอุปลักษณ์
ของพ่อ พ่อในแบบปมโอดิปสุ จึงเป็ นพ่อที่ปลูกผังกฎลงในตัวอัตบุคคลเพื่อแทนที่ความปรารถนาของแม่ ประเด็น
ที่นา่ สนใจคือ แม้ พอ่ จะเป็ นผู้ที่ทาให้ ลกู อยูภ่ ายใต้ กฎ แต่พอ่ ก็อยูภ่ ายใต้ กฎเช่นเดียวกัน อุปลักษณ์ของพ่ออีกหนึง่
อย่างที่ฟรอยด์พบคือพ่อผู้โหดร้ ายในชนเผ่าดังเดิ
้ มใน Totem and Taboo พ่อผู้ที่อยู่นอกกฎเสมอและเป็ นตัวพ่อผู้
ละเมิดกฎที่ตวั เองตังขึ
้ ้น โดยฟรอยด์อธิบายว่าพ่อในชนเผ่าดังเดิ
้ มจะขับไล่ลกู ชายออกจากเผ่าของตนเองเพื่อให้
มีเพียงตัวเองเท่านันที
้ ่ได้ ครอบครองผู้หญิ งและทรัพย์สินทังหมดของเผ่
้
า อุปลักษณ์ของพ่อในแบบหลังจึงเป็ น
อุปสรรคต่ออัตบุคคลในการเข้ าถึงความสาราญ ความประหลาดคือพ่อทังสองต่
้
างทางานร่วมกันในระดับของอภิ
อัตตา
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนคือภาพลักษณ์ของกษัตริ ย์ของสองประเทศที่อปุ นิสยั ต่างกันมากใน
เรื่ อง พระเจ้าช้างเผือก27 (1940) เจ้ าอโยธยานามจักรา กษัตริ ย์ผ้ ทู รงธรรมสนใจเพียงราชกิจบ้ านเมือ งและใช้ ชีวิต
แบบสมถะ ไม่สนใจคาทูลขอของสมุหราชมณเฑียรให้ พระเจ้ าจักรามีพระชายา 365 องค์ตามราชประเพณี แต่
พระองค์ปฏิเสธโดยผัดผ่อนไปก่อน กอปรกับพระเจ้ าหงสาผู้มีความโลภต้ องการครอบครองทรัพย์และสตรี ไว้
เพียงคนเดียวได้ เตรี ยมไพล่พลหมายจะตีอโยธยาให้ แตก พระเจ้ าหงสาจึงเป็ นลักษณะของคู่ตรงข้ ามของพระเจ้ า
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Slavoj Zizek, How to Read Lacan, New York: Norton, 2006, p. 80.
ภาพยนตร์ เรื่ อง พระเจ้าช้างเผือก อานวยการสร้ างและเขียนบทโดยปรี ดี พนมยงค์ โดยปรี ดีมีความต้ องการให้ เป็ นภาพยนตร์ ประชาสัมพันธ์
ความเป็ นรัฐชาติไทยในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง เพื่อปลุกใจให้ คนไทยรักชาติ ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้จึงเป็ นตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่ องของการสร้ าง
ความชอบธรรมให้ แก่อดุ มการณ์โดยมีโครงสร้ างของเรื่ องที่ชดั เจน แบ่งแยกระหว่างฝ่ ายธรรมะและอธรรมอย่างชัดเจน และเพื่อให้ ประชาคมโลก
เห็นว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่รักสงบและไม่เคยเป็ นเมืองขึ ้นของใคร ภาพยนตร์ เรื่ อง พระเจ้าช้างเผือก แสดงให้ เห็นถึงอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่จาเป็ นต้ องทางานร่วมกันแม้ มนั จะขัดแย้ งกันระหว่างความรักสงบและความเหยียดเชื ้อชาติ
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จักราในแบบคู่แย้ งเชิงโครงสร้ างระหว่างธรรมะและอธรรม ส่วนตนและส่วนรวม ทังสองพระองค์
้
จึงทรงทายุทธ
หัตถีกนั และชัยชนะก็เป็ นของพระเจ้ าจักรา เรื่ องราวจึงสงบลงและพระองค์ก็ทรงเลือกพระมเหสีเพียงองค์เดียว
โดยยกสิทธิ์ในการมีมเหสีจานวนที่เหลือให้ เป็ นของสมุหราชมณเฑียรเป็ นคนรับผิดชอบแทน
ความน่าสนใจของพระเจ้าช้างเผื อก คือการมีโครงสร้ างคล้ ายคลึงกับ The Birth of Nation
(1915) ของกริ ฟฟิ ธ (D.W. Griffith) ที่มีลกั ษณะของการเหยียดเชื ้อชาติกนั อย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มคนผิวขาว
และกลุ่มคนผิวดา ทว่านัยของเรื่ องกลับไม่ได้ เปรี ยบเทียบระหว่างคนผิวขาวและผิวดาอย่างชัดเจนเฉกเช่นที่
ปรากฏในจอภาพยนตร์ แต่เป็ นการแทนที่ “การข่มขื นผูห้ ญิ งผิ วขาวโดยชายผิ วดาด้วยการจับตัวหญิ งผิ วขาวโดย
ชายผิ วแดง”28 The Birth of Nation จึงเป็ นด้ านกลับของเรื่ องเล่าแบบการล่าอาณานิคม 29 คือการสร้ างความชอบ
ธรรมให้ แก่ผ้ อู พยพชาวยุโรปในการสู้รบกับชนพื ้นเมืองเพื่อแย่งดินแดนจากชนพื ้นเมืองบนพื ้นแผ่นดินของพวก
เขาเอง ลักษณะของเรื่ องเล่าเพื่อการฉลองชัยชนะของอเมริ กา (American Triumphalism) จึงอยูใ่ นโครงสร้ างแบบ
การข่มขืน-การแก้ แค้ น ความรุนแรงของการถูกย่ายีด้วยการข่มขืนหญิงของพวกตนตอบแทนด้ วยความชอบธรรม
ในการตอบโต้ และแย่งชิง สิ่งของมาเป็ นของตนเอง โดยเพิ่มมิติของการสร้ างชาติลงในเรื่ องเล่าเพื่อทาให้ การ
เอาชนะดินแดนอาณานิคมเป็ นเรื่ องที่ถูกต้ อง และทาให้ เห็นอีกว่าชัยชนะของอเมริ กาเป็ นลิขิตที่ได้ กาหนดไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว ความคิดที่เ กิดขึ ้นจากในช่วงศตวรรษที่ 19 ในเรื่ อง ปรัชญาเทพลิขิต (Manifest Destiny) ซึ่งเป็ น
กระบวนการสร้ างชาตินิยมของอเมริ กา ดังที่ปราชญ์ ร็องซิแยร์ (Jacques Rancière) ได้ กล่าวว่า “เรื ่ อ งเล่ า ที ่มี
อานาจอันท่วมท้นในภาพยนตร์ อเมริ กาคือการถื อกาเนิ ดของชาติ ”30 โดยผ่านเรื่ องเล่าของมันที่มี “ลักษณะของ
การนาเสนอที ่มีสิทธิ พิเศษเหนือกฎอื ่นใดผ่านภาพความมี ฉนั ทามติ ของสังคมที ่เหล่าสมาชิ กของกลุ่มที ่รวมเป็ น
สังคมมอบให้”31 คนส่วนใหญ่ของสังคมได้ ยินเรื่ องเล่าดังกล่าวในฐานะของอัตลักษณ์ของชาติ ดังนันภาพยนตร์
้
อเมริ กาที่อยู่บนพืน้ ฐานของความจาเป็ นต้ องสร้ างจุดกาเนิดของตนเอง (นี่คือจุดที่เรามาจาก)32 มีลกั ษณะ
โครงสร้ างของเรื่ องในแบบที่เดอเลิซเรี ยกว่า การจัดระบบอาณาเขตใหม่ (Reterritorialization) จากประวัติศาสตร์
ที่มีความเป็ นไปได้ หลากหลายไปสูป่ ระวัติศาสตร์ นิพนธ์ ที่ความเป็ นไปได้ ในทิศทางเดียวและดาเนินเรื่ องราวเป็ น
เส้ นตรง
หากเราทาความเข้ าใจเรื่ องราวของ พระเจ้าช้างเผื อก ในมุมมองของโครงสร้ างนิยมเราก็จะ
เห็นคูแ่ ย้ งที่อยู่ในลักษณะเดียวกันกับ The Birth of Nation ที่ความชอบธรรมของสันติภาพอยูบ่ นพื ้นฐานของการ
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เหยียดเชื ้อชาติ โดยภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก แบ่งแยกระหว่างอโยธยาผู้รักสงบโดยมีพระเจ้ าจักราผู้ครอง
แผ่นดินโดยธรรมและหงสาผู้ละโมบโดยมีพระเจ้ าหงสาที่ไร้ ความชอบธรรมในการปกครอง ซึ่งดูเหมือนว่าคู่แย้ ง
ระหว่างอโยธยาและหงสาเป็ นสิ่งที่ตรงข้ ามกันและก่อให้ เกิดการปะทะกันจนทาให้ คู่แย้ งทังสองดู
้
เหมือนไม่
เกี่ยวข้ องกันและแยกส่วนจากกันได้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วคูแ่ ย้ งดังกล่าวกลับเป็ นคูส่ มั พันธ์แบบเกื ้อกูลกัน โดย
หากเปรี ยบพระเจ้ าจักราเป็ นพ่อในแบบโอดิปสุ หรื อ พ่อผู้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและเป็ นแบบอย่างของความดี
งามให้ แก่ลกู ภายใต้ กฎเกณฑ์เดียวกัน และเปรี ยบพระเจ้ าหงสาเป็ นพ่อในแบบชนเผ่าดังเดิ
้ มผู้ไม่ ยอมอยู่ในกฎ
และต้ องการครอบครองทรัพย์และสตรี ทงหมดไว้
ั้
แต่เพียงผู้เดียว เรื่ องราวของ พระเจ้าช้างเผือก จึงเป็ นความ
ขัดแย้ งระหว่างกฎและความปรารถนาดังเดิ
้ ม โดยแสดงให้ เห็นว่าอัตบุคคลภายใต้ กฎสามารถเอาชนะความ
ปรารถนาของตนเองและรักษากฎของสังคมได้ อย่างไร ในตาราสัมมนาครัง้ ที่ 20 ลาก็องได้ สร้ างสูตรของความ
เป็ นสากลของเพศชายว่า อัต บุค คลต้ อ งอยู่ภายใต้ ก ฎของการตอน นั่น ย่อ มหมายความว่า ผู้ที่ อ ยู่ภ ายใต้
อุดมการณ์ทงหมดล้
ั้
วนผ่านการตอนเชิงสัญลักษณ์หรื อตอบรับการเรี ยกขานของอุดมการณ์ให้ เข้ ามาเป็ นส่วน
ของอุดมการณ์นนั ้ อุดมการณ์จึงมีความเป็ นสากลสาหรับทุกอัตบุคคล สูตรของลาก็องยังกล่าวต่ออีกว่า มีเพียง
หนึง่ เดียวที่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ กฎของการตอน ซึง่ หมายถึงพ่อในแบบชนเผ่าดัง่ เดิม จากสูตรความเป็ นสากลดังกล่าว
แสดงให้ เห็นว่าอุดมการณ์สามารถดารงอยูไ่ ด้ อย่างไร เพราะการสร้ างความชอบธรรมของอุดมการณ์จาเป็ นต้ อง
มีภยั คุกคามจากภายนอกเพื่อทาให้ ภายในสงบเป็ นหนึ่งเดียวกัน พระเจ้ าจักราผู้อยู่ในศีลธรรมพยายามปฏิเสธ
ความปรารถนาส่วนพระองค์ที่จะละเมิดกฎผ่านคาทูลของสมุหราชมณเฑียร อานาจจึงไม่ได้ อยู่ที่พระเจ้ าจักรา
ตังแต่
้ ดงเดิ
ั ้ มเพราะหากพระองค์มีอานาจและคาทูลขอของสมุหราชมณเฑีย รเป็ นเพียงคาขอของข้ าราชบริ พาร
เท่านัน้ เหตุใดพระองค์จึงไม่สามารถทรงปฏิเสธได้ อย่างเด็ดขาด และเหตุใดในท้ ายที่สดุ จึงทรงตัดสินพระทัย
มอบสิทธิ์ในการมีพระชายาให้ แก่สมุหราชมณเฑียรแทนที่จะทรงยกเลิกไปเลย ในเมื่อพระองค์เองก็ไม่ทรงเห็น
ด้ วย เหตุผลประการหนึ่งคือยิ่งศีลธรรมต้ องการความชอบธรรมมากเท่าใดความปรารถนาที่เป็ นภัยต่อศีลธรรม
ยิ่งต้ องมีความรุนแรงเท่านัน้ ศีลธรรมคงความเข้ มแข็งของมันได้ จากสิ่งที่มนั ผลักดันออกไปจากตัวมัน การมีชยั
ชนะต่อพระเจ้ าหงสาผู้ประพฤติตามแรงปรารถนาอันขัดต่อศีลธรรมในแบบที่สมุหราชมณเฑียรทูลขอจึงเป็ นการ
ทาให้ ศีลธรรมมีความชอบธรรมในการดารงอยู่ต่อไปเท่านัน้ เพราะหากขาดการคุกคามของความปรารถนา
ศีลธรรมย่อมดารงอยู่ไม่ได้ ภัยคุกคามของพระเจ้ าหงสาจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในการสร้ างเสียงฉันทามติของเหล่าข้ า
ราชบริ พารในราชสานัก ของอโยธยา พระเจ้ าจักราและพระเจ้ าหงสาจึงเป็ นเสมือนคนๆ เดียวกันแต่อยูก่ นั คนละ
ด้ าน ดังนันศี
้ ลธรรมของพระเจ้ าจักราในฐานะที่เป็ นแบบอย่างให้ พงึ ปฏิบตั ิตามจึงเป็ นโครงสร้ างของแฟนตาซีของ
การเหยียดเชื ้อชาติและชนชัน้ เช่นเดียวกันในตอนจบที่ทงสองกองทั
ั้
พต่างสรรเสริ ญพระเจ้ าจักราด้ วยการโห่ร้องที่
แตกต่างกัน ระหว่าง “ไชโย” ของกองทัพอโยธยาที่แสดงถึงชัยชนะ กับ “โฮฮิ ว้ ” ของกองทัพหงสาที่ประหนึ่ง
เหมือนดีใจแต่เป็ นการยอมรับความพ่ายแพ้ แฟนตาซีดงั กล่าวจึงแสดงให้ เห็นถึงการเหยียดทหารหงสาว่าเป็ นอื่น
ไม่ใช่ตนเอง
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แฟนตาซีของอุดมการณ์มีสองด้ านที่ตรงข้ ามกันเสมอ ในด้ านหนึ่งคือสังคมอุดมคติในแบบ
พระเจ้ าจักราที่ศีลธรรมดารงอยู่อย่างมัน่ คงในแบบสุดขัว้ แต่อีกด้ านหนึ่งของแฟนตาซีกลับเต็มไปด้ วยแผนการ
การสมรู้ ร่ วมคิด และการล่วงละเมิดที่จะหยุดไม่ให้ อดุ มคติเป็ นจริ งได้ เพราะตราบเท่าที่สงั คมยังมีระเบียบและ
ดาเนินไปอย่างราบรื่ นมันจาเป็ นต้ องกดทับปั ญหาไว้ ที่ใจกลางของมัน หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ สังคมสามารถดาเนิน
ไปอย่างปกตินนจ
ั ้ าเป็ นจะต้ องใช้ การทางานของการปฏิเสธ (Disavowal) และการกดทับ (Repression) บางส่วน
ของมัน และประสิทธิ ผลของมันขึ ้นอยู่กับความสามารถในการเก็บซ่อนมันไว้ ได้ ดีขนาดไหน การทางานของ
ศีลธรรมของพระเจ้ าจักราจึงอยู่ที่วา่ พระองค์ทรงกดทับแรงปรารถนาของพระองค์ได้ ดีเพียงใด
ความชอบธรรมของพระเจ้ าจักราจึงอยูบ่ นโครงสร้ างแบบการข่มขืน-การแก้ แค้ น เช่นเดียวกับ
The Birth of Nation ดังในฉากที่พระเจ้ าหงสานาตัวหญิงชาวบ้ านมาบาเรอกามของตนเอง ความใคร่ ตณ
ั หาของ
พระเจ้ าหงสาจึงเป็ นการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั พระเจ้ าจักราในการกอบกู้เมืองคืน บทบาทที่แสดงให้ เห็นว่า
พระเจ้ าจักราผู้รักสงบแต่เพราะถูกรุ กรานเสียก่อนจึงต้ องตอบโต้ ความไร้ ศีลธรรมของพระเจ้ าหงสาจึงกลายเป็ น
สิง่ ที่สร้ างความชอบธรรมให้ แก่พระเจ้ าจักราในฐานะของฐานอานาจให้ กบั พระองค์เองในตอนท้ ายของเรื่ อง
ในท้ ายที่สดุ พระเจ้ าจักราก็ไม่ได้ ทรงยกเลิกกฎมณเฑียรบาลเกี่ยวกับพระชายาดังกล่าว แม้
พระองค์จะทรงเลือกเพียงพระองค์เดียวก็ตาม พระองค์เลือกรักษากฎดังกล่าวโดยมอบหมายให้ สมุหราชมณ
เฑียรปฏิบตั ิแทน เพราะในการรักษากฎเราจาเป็ นต้ องมีสงิ่ ที่คอยเตือนถึงการล่วงละเมิดกฎเช่นเดียวกัน
จากบทวิเคราะห์ดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่า กฎไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ ด้วยตัวมันเองโดยลาพังแต่
ต้ องมีสว่ นเสริ มอย่างความปรารถนาที่จะละเมิดกฎเข้ ามามีสว่ นร่ วมเสมอ ส่วนเสริ มจึงไม่ใช่สว่ นที่ด้อยกว่าส่วน
หลักอย่างกฎ แต่เพราะกฎไม่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง จาเป็ นต้ องมีสว่ นเสริ มเข้ ามาช่วยเหลือ
ชี เช็ คอธิ บ ายว่า เมื่ อความสมภาคนิยมแบบชนชัน้ กลาง (Bourgeois Egalitarianism) ขึน้ สู่
อานาจ พื ้นที่สาธารณะสูญเสียลักษณะของความเป็ นปิ ตาธิปไตยโดยตรง ความสัมพันธ์ ระหว่างกฎของสังคม
และด้ านตรงข้ ามที่ชวั่ ช้ าของมันก็ประสบกับความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ในสังคมปิ ตาธิ ปไตยแบบดังเดิ
้ ม
ความปรารถนาที่จะรุกล ้ากฎสามารถปรากฏตัวในพื ้นที่สาธารณะได้ โดยผ่านรูปแบบของงานเทศกาลที่กลับด้ าน
ขัวอ
้ านาจ อาทิ พระราชาปลอมตัวเป็ นขอทาน คนบ้ ากลายเป็ นปราชญ์ หรื อตัวอย่างอื่นๆ ที่นา่ สนใจคือ การฟ้ อน
ผีมดในวัฒนธรรมล้ านนาซึ่งเป็ นการสลับพื ้นที่ระหว่าง ผีเม็ง หรื อ มด ที่เป็ นสืบทอดอานาจของหมอผีที่เป็ นเพศ
หญิงในสมัยก่อน และ หมอ ที่เป็ นเพศชายซึง่ เข้ ามาแทนที่อานาจของมด ในพิธีกรรมดังกล่าวผู้ชายไม่มีบทบาท
กับพื ้นที่ภายนอกแต่ต้องอยู่ภายในครัว พื ้นที่ภายนอกเป็ นพื ้นที่ของหญิงที่ฟ้อนราไหว้ ผีบรรพบุรุษ สิ่งที่หลุดรอด
ออกมาจากกฎในงานเทศกาลดังกล่าวที่เข้ ามาหยุดยังและรุ
้
กล ้าอานาจปิ ตาธิปไตยคือแฟนตาซีอานาจของเพศ
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หญิง33 หรื อในภาพยนตร์ เรื่ อง The Purge (2013) ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่มีจานวนอาชญกรรม
และการว่างงานต่ามาก เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนนโยบายให้ ประชาชนของตนเองก่ออาชญกรรมอย่างรุนแรงได้
ภายใน 12 ชัว่ โมงของหนึง่ วัน โดยกาหนดให้ มีปีละครัง้ เพื่อหาทางออกให้ กบั แรงกดดันของประชาชนที่อยูภ่ ายใต้
กฎหมาย
เมื่อลาก็องพูดถึง ชนชันกลางเพศหญิ
้
ง (La bourgeoise) แทนที่คาว่า ภรรยา (La femme) ลาก็
องหมายถึงภายใต้ การปกครองของเพศชายแท้ ที่จริ งคือเพศหญิงที่ค่อยชักใยอยูเ่ บื ้องหลัง ปั ญหาคือมันแสดงให้
เห็นว่า แท้ ที่จริ งแล้ วผู้นาเป็ นเพียงตัวปลอมเท่านัน้ ชี เช็ คอ้ างถึง Mimima Moralia ของอดอร์ โน (Theodor W.
Adorno) ที่แสดงให้ เห็นว่า หลังฉากหน้ าของความเป็ นภรรยาที่ค อยสนับสนุนให้ สามีออกไปทางานภายนอก
แท้ จริ งแล้ วคือความคิดอันย้ อนแย้ งของเธอ “คนอ่อนแอที ่น่าสงสาร ให้เขาคิ ดไปเถอะว่าเขาเป็ นผูน้ า!” ความ
เข้ า ใจที่ มีต่อ ขัว้ ตรงข้ ามระหว่างอานาจของเพศชายและเพศหญิ ง กลับ ปรากฏในลักษณะที่ต รงกันข้ า มกับ
รู ปลักษณ์ ภายนอกและอานาจของมัน เพศชายเป็ นเพียงตัวปลอมที่กาลังหลงกับการมีอานาจในระเบียบเชิง
สัญลักษณ์ที่ว่างเปล่า แท้ ที่จริ งกลับเป็ นเพศหญิงที่เป็ นผู้อยู่เบื ้องหลังทังหมด
้
อย่างไรก็ดีอานาจของเพศหญิงที่
ดารงอยูเ่ สมือนเงาของอานาจของเพศชายเป็ นโครงสร้ างที่ดารงอยู่กบั อานาจของเพศชาย ด้ วยเหตุนี ้ความคิดที่
จะนาอานาจที่อยู่ในเงาของเพศหญิ งไปสู่แสงสว่างในฐานะของศูนย์กลางจึงเป็ นการซา้ รอยเดิมของกับดัก
ปิ ตาธิปไตยเพราะโครงสร้ างของมันไม่ได้ เปลีย่ น เป็ นเพียงการเปลีย่ นแค่ตาแหน่งเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎของสังคมถอดตัวมันเองออกจากจุดของปิ ตาธิปไตยไปสูส่ มภาค ตรรกะ
ความเข้ าใจคู่ตรงข้ ามของอานาจปิ ตาธิปไตยก็เปลี่ยนตามงานเทศกาลดังกล่าว จากการระบายออกของความ
สาราญของเพศหญิงที่ถกู กดทับไว้ ในสังคมเท่านันไปสู
้ พ่ ฤติกรรมที่รุนแรงยิ่งขึ ้นในตามงานเทศกาล อาทิ ความ
จลาจล การข่มขืน การเสพยา เป็ นต้ น
ตราบเท่า ที่ อ ภิ อัต ตาถูกมองว่า เป็ นการรุ ก ลา้ ของความสาราญที่ เ กิ น พอดี ม าสู่พื น้ ที่ ข อง
อุดมการณ์ เราสามารถกล่าวได้ วา่ สิง่ ที่ตรงข้ ามระหว่างกฎเชิงสัญลักษณ์และอภิอตั ตาชี ้ให้ เห็นถึงความตึงเครี ยด
ระหว่างการสร้ างความหมายและความสาราญที่รุกล ้าความหมาย หากระเบียบเชิงสัญลักษณ์ทาหน้ าที่เป็ นตัว
ิ ่เราไม่สามารถเข้ าใจใน
สร้ างความหมายให้ กบั รูปสัญญะ อภิอตั ตาก็คือจุดที่สร้ างความสาราญในฐานะของส่งที
ระบบสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนความหมายนัน้
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บทที่ 2
วัตถุท่ บี ิดเบีย้ วของภาพที่มองไม่ เห็น
ตานานนางนากแห่งทุ่งพระโขนงที่ตายท้ องกลมกลายเป็ นผีรอคอยสามีของเธอกลับมาจาก
การรบได้ รับความนิยมและมีการนามาตีความเป็ นภาพยนตร์ อยูห่ ลายครัง้ หากกล่าวถึงแฟนตาซีในภาพยนตร์ ที่
มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับนาก เราอาจนึกถึง สิ่ง ที่พิสดารเกิ นความเป็ นจริ ง อาทิ ความดุร้ายของนาก อิทธิ ฤทธิ์ ที่มี
มากมาย อันที่จริ งแฟนตาซีในภาพยนตร์ เกี่ยวกับนากไม่ใช่เพียงแค่การปรากฏของสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่เป็ นสิ่ง
ที่อยูใ่ นระดับพื ้นฐานกว่านัน้ การทางานในระดับพื ้นฐานของแฟนตาซีทาให้ เห็นว่าแฟนตาซีไม่ได้ เป็ นสิง่ ที่อยูต่ รง
ข้ ามกับความเป็ นจริ ง แต่มนั กลับเป็ นสิ่งที่ช่วยทาให้ ความเป็ นจริ งมีเสถียรภาพและความชอบธรรมในการดารง
อยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์มากขึ ้น
หากตามทัศ นะของค็ อ ปเจ็ ค ภาพยนตร์ มี บ ทบาทเป็ นอาวุ ธ เชิ ง อุ ด มการณ์ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการเรี ยกขานของอุดมการณ์ นัน่ ย่อมหมายความว่าภาพยนตร์ ทางานเพื่อให้ อตั บุคคลตอบรับและต้ อง
จานนอยู่ภายใต้ อดุ มการณ์ของสังคม เหตุเพราะความปรารถนาดังเดิ
้ มของบุคคลไม่เคยลงรอยกับกฎของสังคม
อยู่ก่อนแล้ ว บุคคลจึงปรารถนาที่จะละเมิดกฎอยู่ตลอดเวลา แต่ความปรารถนาดังกล่าวถูกกดทับด้ วยกฎของ
สังคม แรงขับที่ทาให้ บคุ คลเหล่านันต้
้ องการละเมิดกฎอย่างอภิอตั ตาจึงทาให้ พวกเขารู้ สกึ ถึงความไม่สาสมใจใน
ความปรารถนาและมัน ท าให้ พ วกเขารู้ ว่า ความปรารถนาไม่สามารถเป็ นจริ ง ได้ ภายใต้ สภาวะของ สัง คม
อุดมการณ์จึงต้ องการแฟนตาซีให้ เข้ ามาทางานเพื่อกดทับความปรารถนาที่ไม่สมหวังของอัตบุคคลไว้ เนื่องจาก
ความความสงบเรี ยบร้ อยของสังคมจะดาเนินต่อไปได้ อย่างราบรื่ น ตราบเท่าที่อัตบุคคลยังคงดาเนินอยู่บน
เส้ นทางที่สงั คมกาหนดให้
การปรากฏตัว ของสิ่ง ที่ ถูกกดทับ ย่อมทาให้ ความราบรื่ นของอุด มการณ์ สั่นสะเทือ นด้ ว ย
เช่นเดียวกับกรณีของนอร์ แมนใน Psycho ที่ไม่ร้ ูตวั ว่าความปรารถนาที่เขากดทับไว้ ได้ กลับมาปรากฏตัวอีกครัง้ ใน
รูปแบบของฆาตกรผู้มีปัญหาทางประสาท (Neurosis) เช่นเดียวกับการปรากฏตัวของนาก แม้ มีการผลิตซ ้าใหม่
อยู่หลายฉบับ แต่ประเด็นสาคัญร่ วมกันของภาพยนตร์ เกี่ยวกับนากคือการกลับมาของผีนางนากที่น่ากลัวเกิน
กว่าสังคมจะรับได้ อดัม นี (Adam Knee) ตังข้
้ อสังเกตว่าตัวละครนากในช่วงเวลาหลายสิบปี ที่ผ่านมากลายเป็ น
ตัวละครที่ได้ รับความนิยมในการผลิตซ ้าอยู่หลายครัง้ นีจึงให้ ความสนใจกับตัวละครนากโดยเฉพาะ นางนาก
(1999) ของนนทรี นิมิบุตรที่มีการตีความผีแม่นากใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการกลับมาของผีนางนากที่ดุร้าย
นนทรี ทาให้ เกิดความสงสัยว่านางนากเป็ นผีดรุ ้ ายที่สงั หารชาวบ้ านหรื อเป็ นเพียงข่าวลือของชาวบ้ าน นีมองว่าผี
นางนากในฉบับ ดัง กล่า วแสดงให้ เห็ น ถึ ง การเรี ย กร้ องสิท ธิ์ ข องเพศหญิ ง ที่ ถูก กดทับ มานาน ภายหลัง จาก
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วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยทาให้ เกิด การตังค
้ าถามในหลากหลายมุมเกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคมที่
เคยมีอยู่ ระบบของสังคมแบบปิ ตาธิปไตยที่เพศหญิงไม่ได้ มีความสาคัญเป็ นประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ ้นมา
ตัวละครนางนากจึงทาให้ เห็นว่า “ตัวบททีถ่ ูกหลอกหลอนด้วยอดีตทีถ่ ูกเก็บซ่ อนไว้คือรู ปแบบดัง้ เดิ มของการกดขี ่
ผูห้ ญิ ง”1 ฟรอยด์เรี ยกสิ่งที่ถกู กดทับและหายไปว่า “สิ่งนัน้ (Das Ding)” มันคือสิ่งที่หายไปจากตัวบุคคล แม้ เรา
รู้สกึ ถึงมันได้ แต่เรากลับไม่สามารถระบุได้ วา่ มันเป็ นสิง่ ใด การหายไปของมันไม่ได้ แปลว่ามันไม่ปรากฏให้ เราเห็น
เพียงแต่การปรากฏของมันไม่ได้ อยู่ในความเข้ าใจของเรา มันจึงกลายเป็ นวัตถุลอ่ งหนในสายตาของอัตบุคคล
หรื อคือสิง่ ที่หายไปจากพื ้นที่ของการมองเห็นอย่างวัตถุแห่งการจ้ องมอง (The Gaze) การปรากฏของการจ้ องมอง
จึงทาให้ อดุ มการณ์ของสังคมไม่มีความเสถียรเพราะมันทาให้ อตั บุคคลระลึกถึงสถานภาพของตนเองที่เป็ นวัตถุ
ในสายตาของผู้อื่นที่ตนเองปรารถนา แต่ความปรารถนาดังกล่าวถูกกีดกันออกจากระเบียบเชิงสัญลักษณ์ การ
ปรากฏตัวของนางนากจึงเป็ นสิ่งที่สงั คมไม่ยอมรับ นากนากจึงเป็ นบุคลาธิ ษฐาน (Personification) ของความ
ปรารถนาของเพศหญิงที่ไม่เคยได้ รับการตอบรับจากสังคมปิ ตาธิปไตย2 หรื อเป็ นการปรากฏของอภิอตั ตาของแม่
(Maternal Superego) ที่ไม่ควรปรากฏตัวในความเป็ นจริ ง ดังที่ลาก็องอธิ บายอย่างชัดเจนว่า “สิ่ งที ่ไม่ ปรากฏ
ภายใต้แสงของสัญลักษณ์ย่อมปรากฏตัวในสภาวะจริ ง”3 โดยปกติเราพบเห็นการปรากฏตัวของอภิอตั ตาของแม่
1

Adam Knee, “Thailand Haunted: The Power of the Past in the Contemporary Thai Horror Film,” in Horror in International, eds. Steven Jay
Schneider and Tony Williams, Detroit: Wayne State University Press, 2005, pp. 141-159, p. 142.
2
เมื่อกล่าวในแง่นี ้ นางนากก็เป็ นผู้หญิงในแบบของลาก็อง คาว่าผู้หญิง (La femme) ของลาก็องไม่ได้ หมายถึงผู้ที่มีสถานะเป็ นเพศหญิง ซึง่
แนวคิดนี ้เองได้ มาจากงานในช่วงท้ ายของฟรอยด์ว่าเพศหญิงเป็ นสิง่ ที่พิศวง ยังไม่ได้ รับการสารวจ ดังกาฬทวีป (Sigmund Freud, “The
Question of Lay-Analysis” in The Standard Edition of Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vols. 20, ed. James Strachery,
London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1990, p. 212.) โดยฟรอยด์ตงค
ั ้ าถามว่า “ผูห้ ญิ งต้องการอะไร” ในเวลาต่อ ลาก็อง
ตังข้
้ อสันนิษฐานว่าความสาราญของเพศหญิงเป็ นสิง่ ที่ไม่ได้ ดารงอยู่ในระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ความสาราญของเพศหญิงจึงไม่ใช่ฟาลัสอย่าง
ความสาราญของเพศชาย เพราะมัน “เกิ นไปกว่าฟาลัส” (Jacques Lacan, Le séminaire XX. Encore 1972-1973, Seuil: Paris, 1975, p. 29.)
ความสาราญของเพศหญิงจึงมี “ความเป็ นอนันต์ราวกับความปี ติ อนั ลี ้ลบั ” (p. 44) โดยที่ผ้ หู ญิงอาจรับรู้ ถงึ มันแต่ไม่เข้ าใจหรื อรู้ จกั มัน (p. 71)
โดยลาก็องกล่าวสรุ ป “มันไม่มีสิ่งทีเ่ ป็ นผูห้ ญิ ง” (Il n’y pas LA femme) (p. 68) เช่นเดียวกับที่ลาก็องเคยพูดว่า “ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ” ซึง่
ลาก็องหมายถึงมันมีความเป็ นสากลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ ลาก็องเองก็มองว่ามันไม่มีความเป็ นสากลของผู้หญิง ดังนัน้ LA ที่ถกู ขีดฆ่า
โดยลาก็องหมายถึง มันไม่มีแม่แบบตายตัวของความเป็ นผู้หญิงแม้ แต่ความพยายามทาให้ ผ้ หู ญิ งกลายเป็ นสิง่ สากลภายใต้ สงั คมที่ให้
ความสาคัญกับฟาลัสเป็ นศูนย์กลางก็ตาม ผู้หญิงแต่ละคนจึงมีสตู รของแฟนตาซีเป็ นของตนเอง นอกจากนี ้ ตัว A ยังหมายถึงรู ปสัญญะของ
การหายไปของผู้อื่นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้ เห็นว่าสาหรับผู้หญิงแล้ ว ความเป็ นสากลภายใต้ กฎไม่ได้ ดารงอยู่ในตัวพวกเธอ ลาก็องจึงบอกว่า
ผู้หญิงไม่เป็ นทังหมด
้
(Pas tout) (p. 13) ซึง่ ต่างจากความไม่เป็ นทังหมดของเพศชายที
้
่มีความขาดและอยูบ่ นพื ้นฐานของฟาลัส ความไม่เป็ น
ทังหมดของเพศหญิ
้
งกลับอยู่ที่ความเกิน สิง่ ที่เอ่อท้ นออกมาจากระเบียบเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี ้ลาก็องยังมองอีกว่ า “ผูห้ ญิ งเป็ นอาการของ
เพศชาย” (Jacques Lacan, The Seminar book XXIII, The Sinthome, New York: Norton.) เพราะเพศหญิงเป็ นแฟนตาซีของเพศชายที่ดารงอยูใ่ น
ฐานะของวัตถุเหตุแห่งปรารถนา หากมองว่าเพศหญิงเป็ นอาการของเพศชาย นัน่ ย่อมหมายความว่าเพศหญิงก็เป็ นอาการของสังคมด้ วย
เช่นกัน เพราะเพศหญิงมีสว่ นหนึง่ ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ กฎของการตอนที่กลายเป็ นกฎสากลของสังคม สิง่ ที่อยู่นอกกฎนี ้เองที่ทาให้ พวกเธอไม่ มี
ความเป็ นสากล และการกลับเข้ ามาของสิง่ นี ้คือการที่สภาวะจริ งกาลังลุกล ้าความเป็ นระเบียบสากลของสังคมอยู่ เราจึงพบเห็นบ่อยครัง้ ที่ ผีที่มี
ผลต่อสังคมมักเป็ นเพศหญิง เพราะแสดงถึงความสาราญของคนอื่นที่อยู่นอกกฎความสาราญทีเ่ ราไม่อาจเข้ าถึงได้ และเมื่อมันปรากฏในพื ้นที่
ของสังคม เราจึงไม่มีคาอธิบายถึงสิง่ เหล่านี ้
3
Jacques Lacan, « Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la « Verneinung » de Freud », dans Écrits, Paris: Seuil, 1966, pp. 381-400,
p. 388.
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อยู่บ่อยครัง้ ในภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับตัวละครเพศชายที่มีความสัมพันธ์ ลกึ ซึ ้งกับแม่ของตนเอง อภิอตั ตา
ของแม่จะปรากฏต่อเมื่อเหตุการณ์ถึงจุดที่มีความทุกข์สดุ ขีดหรื อแม้ แต่ความสุขสาราญเกินพอดี (Jouissance)
เมื่อตัวละครไม่สามารถทนรับได้ พวกเขาจึงจาเป็ นต้ องทาให้ มนั ปรากฏผ่านระเบียบเชิงสัญลักษณ์ในรู ปแบบที่
บิดเบี ้ยว ดังเช่น นกในเรื่ อง The Bird ฆาตกรในเรื่ อง Psycho เป็ นต้ น การปรากฏของสิ่งที่บิดเบี ้ยวเหล่านี ้คือการ
ทาให้ การจ้ องมองกลับมาปรากฏภายใต้ แสงของสัญลักษณ์ได้ อีกครัง้ ทว่าการจ้ องมองเป็ นวัตถุบางส่วนที่ถกู ละ
ทิ ้งก่อนเข้ าสูร่ ะบบของภาษาและมันไม่ใช่วตั ถุที่สามารถลดทอนตัวมันเองให้ ปรากฏอยู่บนพื ้นที่ของการมองเห็น
หรื อพื ้นที่เชิงประจักษ์ ได้ การรับรู้ ถึงการจ้ องมองของอัตบุคคลจึงเป็ นสิ่งที่ยืนยันว่าอุดมการณ์ไม่มีความสมบูรณ์
ในตัว มัน เอง การจ้ อ งมองในภาพยนตร์ จึ ง เป็ นสิ่ง ที่ ทาให้ ภาพยนตร์ มี พ ลวัต ในการท้ าทายการท างานของ
อุดมการณ์ของสังคมได้
เป็ นเรื่ องที่น่าประหลาดใจว่า ขณะที่ทฤษฎีภาพยนตร์ ที่ได้ รับอิทธิพลจากจิตวิเคราะห์กระแส
ลาก็องกาลังให้ ความสาคัญกับระเบียบในจินตภาพและระเบียบเชิงสัญลักษณ์ (ภาพและภาษา) ในช่วงทศวรรษ
เดียวกัน ระหว่างปี 1960 - 1970 ลาก็องกลับกาลังให้ ความสนใจกับสภาวะจริ ง (The Real) โดยเขาพัฒนาแนวคิด
เรื่ องวัตถุเหตุแห่งปรารถนา หรื อ ในฐานะของวัตถุบางส่วน (Partial object/objet partiel) ซึ่งเป็ นวัตถุที่อยู่ใกล้
สถานะของสภาวะจริ งมากที่สุด ลาก็ องแสดงให้ เห็นว่าสภาวะจริ งไม่ได้ “ต้านการทาให้เป็ นสัญลักษณ์ โดย
สัมบูรณ์”4 เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่เป็ นส่วนประกอบหลักของกระบวนการสร้ างความเป็ นอัตบุคคลอีกด้ วย
ในกรณีของภาพยนตร์ ผู้ชมสามารถพบหรื อเผชิญหน้ ากับ สิ่งที่ลาก็องเรี ยกว่า การจ้ องมอง
ในฐานะของการจ้ องมองแบบวัตถุวิสยั จากมุมมองของวัตถุเองไม่ใช่การมองเห็นแบบอัตวิสยั จากมุมมองของอัต
บุคคล การจ้ องมองจึงมีสถานะเช่นเดียวกับวัตถุบางส่วนอื่นๆ คืออยู่ในฐานะของวัตถุด้วยเช่นกัน วัตถุแห่งการ
จ้ องมองจึงเป็ นสิง่ ที่ก่อให้ เกิดความปรารถนาทางการมองเห็นด้ วยสายตาหรื อทัศนสัมผัส ดังที่ลาก็องได้ กล่าวใน
ตาราสัมมนาครัง้ ที่ 11 ว่า “วัตถุแห่งเหตุปรารถนาของพืน้ ที ่แห่งการมองเห็นคื อการจ้องมอง”5 การจ้ องมองจึง
หมายถึงช่องว่างของการมองเห็นที่แสดงถึงจุดตาแหน่งที่ความปรารถนาของเราแสดงตัวเองออกมาเป็ นสิง่ ที่เรา
มองเห็น สิง่ ที่ไม่สามารถลดทอนให้ อยูใ่ นพื ้นที่ของการมองเห็นคือหนทางที่ความปรารถนาของเราบิดเบี ้ยวพื ้นที่
นันและการบิ
้
ดเบี ้ยวนี ้เองที่ทาให้ เรารู้สกึ ถึงมันได้ ผา่ นการจ้ องมองในฐานะของวัตถุ

4

Jacques Lacan, The Seminar book I. Freud’s Paper on Technique 1953-1954, Trans. John Forrester, New York: Norton, p. 66. นอกจากนี ้ลา
ก็องยังย ้าอีกว่า สภาวะจริ งคือ “พื ้นทีๆ่ ดารงอยู่นอกการทาให้กลายเป็ นสัญลักษณ์” (Lacan, Écrits, p. 388.)
5
Jacques Lacan, The Seminar book XI. The Four Fundamental Concept of Psychoanalysis, trans. Bruce Fink, New York: Norton, p. 105. ใน
ภายหลังลาก็องได้ อธิบายถึงการจ้ องมองในเชิงสุนทรี ยะว่า “Objet a ในพื ้นทีท่ างสายตา หากเราพยายามแปลมันในระดับของสุนทรี ยภาพแล้ว
คื อความว่างเปล่าอย่างแน่นอน หรื อจุดว่างเปล่าทีเ่ ป็ นบางสิ่ งทีข่ าดไปข้างหลังภาพ” (Jacques Lacan, Le séminaire livre XVI: D’une Autre à
l’autre, 1968-1969, Paris: Seuil, 2006, pp. 289-290.)
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การจ้ องมองเป็ นหนึง่ ในสิง่ ที่ลาก็องเรี ยกว่า objet a ซึง่ หมายถึงวัตถุที่หายไปของแรงขับแต่ละ
ส่วนเป็ นวัตถุที่อตั บุคคลจาเป็ นต้ องแยกมันออกไปเพื่อสร้ างตัวตนของตนเองในฐานะของอัตบุคคลผู้มี ความ
ปรารถนา (Desiring Subject) ดังนัน้ แม้ จะอยู่ในฐานะของ objet a วัตถุแห่งการจ้ องมองจึงไม่ใช่ สิ่งที่อตั บุคคล
สามารถไขว่คว้ าไว้ ได้ แต่เป็ นสิ่งที่สญ
ู เสียไประหว่างกระบวนการสร้ างความเป็ นอัตบุคคล วัตถุแห่งการจ้ องมอง
จึงเป็ นสิ่งที่สญ
ู หายไปตลอดกาล ความสูญเสียดังกล่าวเป็ นจุดเริ่ มต้ นของความปรารถนาในอัตบุคคลและเมื่อ
สูญเสียบางส่วนไปตลอดกาล อัตบุคคลจึงเป็ นสิ่งที่ไม่เคยสมบูรณ์แต่มีความขาด (Lack) อยูใ่ นตัวเองเสมอ วัตถุ
เหตุแห่งปรารถนาจึงดารงอยู่ในฐานะของสิ่งที่หายไปเสมอเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีแม้ objet a จะเป็ นวัตถุเหตุ
แห่งปรารถนา ทว่ามันไม่ใช่วตั ถุในความปรารถนา (Object of Desire) ด้ วยตัวมันเองเพราะอัตบุคคลสามารถคว้ า
วัตถุในความปรารถนาไว้ ในครอบครองได้ แต่ปรารถนาในวัตถุนนั ้ ก็ สิ ้นสุดลงเมื่อเขาไม่สามารถหาเหตุแห่ง
ปรารถนาในวัตถุที่เขาครอบครองได้ เพราะ objet a ขาดคุณสมบัติใดๆ ในฐานะของสสารทังมวล
้
มันจึงไม่ใช่สงิ่ ที่
มีตวั ตนในฐานะของวัตถุที่ถือครองได้
objet a ไม่ ไ ด้ เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถลดทอนในอาณาเขตของคนอื่ น เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ (Big
Other/Autre) หรื อกระบวนการสร้ างความหมายได้ objet a จึงเป็ นวัตถุของคนอื่นในจินตภาพ (small other/ autre)
หรื อเป็ นวัตถุแห่งอัตตาในอุดมคติ (Ideal Ego) ที่สญ
ู เสียไประหว่างการถอดแบบขันทุ
้ ติยภูมิกบั อุดมคติของอัตตา
(Ego Ideal) objet a จึงเป็ นสิง่ ที่หายไปจากกระบวนการการสร้ างความหมายในระบบสัญลักษณ์หรื อกระบวนการ
เรี ยกขานของอุดมการณ์ ดังนัน้ objet a จึงไม่ใช่สงิ่ ที่สามารถบรรยายได้ ด้วยภาษาและไม่ใช่สงิ่ ที่สามารถนาเสนอ
ผ่านภาพในพื ้นที่ของการมองเห็น
การที่ทฤษฎีภาพยนตร์ ละเลยเรื่ องสภาวะจริ งจึงกลายเป็ นปั ญหาสาคัญ เพราะสภาวะจริ ง
เป็ นกุญแจสาคัญที่ทาให้ เราเข้ าใจบทบาทของการจ้ องมองที่ส่งผลต่อประสบการณ์เชิงภาพยนตร์ การเผชิญหน้ า
กับช่องโหว่ของการมองเห็นทาให้ ผ้ ชู มประจักษ์ ถึงความน่ากลัวของสภาวะจริ งมากกว่าความบริ บรู ณ์อนั ลวงตา
ของจินตภาพ และการจ้ องมองยังแสดงให้ เห็นถึงอุปสรรคของการทางานมากกว่าการสนับสนุนอุดมการณ์ วัตถุ
แห่งการจ้ องมองจึงเอื ้อให้ กบั สภาวะจริ งมากกว่าจินตภาพและสัญลักษณ์
การปรากฏตัวของนากทาให้ เกิดคาถามเกี่ยวกับคาอธิ บายของลาก็อง เพราะหากเธอเป็ น
วัตถุแห่งการจ้ องมองที่ไม่สามารถลดทอนตัวเองให้ ปรากฏบนพื ้นที่ของการมองเห็นของตัวละครและผู้ชมได้ เรา
จะสามารถอธิบายถึงการปรากฏตัวของเธอได้ อย่างไร
ในตาราสัมมนาครัง้ ที่ 11 ลาก็องได้ ยกตัวอย่างภาพ The Ambassadors (1533) ของโฮลไบน์
(Hans Holbein) ความน่าสนใจไม่ได้ อยู่ที่รูปภาพของชายผู้มงั่ คัง่ ทังสองหรื
้
อแม้ แต่ สิ่งมีค่าที่รายล้ อมพวกเขาแต่
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อยูท่ ี่บริ เวณปลายเท้ าของพวกเขาทังสอง
้
ภาพของหัวกะโหลกที่บิดเบี ้ยวและไม่ส ามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
โดยมุมมองตรง ภาพที่ปรากฏอยู่ในลักษณะของการบิดเบี ้ยวแบบอนามอร์ ฟิค (Anamorphic)6 การมองภาพหัว
กะโหลกจึงไม่สามารถมองได้ โดยตรงจากมุมมองของผู้ชมที่กาลังมองภาพชายทัง้ สองคน แต่ต้องมองจาก
มุมมองอื่นที่สามารถเห็นหัวกะโหลกได้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี การมองภาพหัวกะโหลกจากมุมมองอื่นกลับทา
ให้ ภาพในส่วนอื่นผิดรู ปทรงของมันไป หัวกะโหลกจึงไม่ใช่ สงิ่ ที่หายไปหรื อหมายถึงความตายที่ตามหลอกหลอน
ผู้มงั่ คัง่ ทังสองคนเท่
้
านัน้ แต่ลาก็องเห็นว่ายังมีความหมายสาคัญในฐานะของสิ่งที่บ่งบอกถึงตาแหน่งของการ
จ้ องมองอีกด้ วย

รูปที่ 3 Hans Holbein, The Ambassadors (1533).
หัวกะโหลกทาหน้ าที่เป็ นมรณานุสติ (Memonto Mori) ให้ แก่ทงั ้ ผู้ชมและตัวบุคคลในภาพ
จิตรกรรมดังกล่าวทาให้ ตาแหน่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ อย่างชัดเจนทังส
้ าหรับผู้ชมและตัวบุคคลในภาพช่วยอธิบาย
การหายไปของหัวกะโหลกในภาพ Et in Arcadia ego ของปูแซ็งได้ ด้วยเช่นกัน โดยเปรี ยบเทียบกับภาพสานวนอื่น
ภาพในสานวนสุดท้ ายของปูแซ็งผิดกับสานวนก่อนหน้ านันที
้ ่เขาเคยวาดไว้ เพราะในสานวนก่อน ปูแซ็งศิลปิ นผู้
เป็ นบรมครูแห่งจิตรกรรมคลาสสิกฝรั่งเศสไม่ลืมที่จะวาดภาพหัวกะโหลกให้ ปรากฏอยู่บนหีบศพ หรื อในสานวน
ก่อนหน้ าปูแซ็งอย่างของแกร์ ชิโน (Guercino) ภาพหัวกะโหลกก็ปรากฏอยูใ่ นตาแหน่งที่สาคัญ ตาแหน่งที่สายตา
ของตัวบุคคลในภาพสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนภายในพืน้ ที่ของการมองเห็นของบุคคลเหล่านัน้ และ
6

ความน่าสนใจคือเมื่อเปรี ยบเทียบกับการผลิตภาพยนตร์ ที่ต้องการให้ มีขนาดของภาพที่กว้ างขึ ้นกว่าขนาดภาพบนฟิ ล์มแบบ Super 35 แล้ ว
การใช้ เลนส์แบบอนามอร์ ฟิคช่วยทาให้ พื ้นที่ของภาพที่บนั ทึกลงบนเนกาทีฟของฟิ ลม์ นันกว้
้ างขึ ้น โดยภาพจะถูกบันทึกเต็มพื ้นที่ของฟิ ล์ม 35 แต่
อยู่ในลักษณะที่บิดเบี ้ยวและเมื่อนาไปฉายหากไม่ใช่เลนส์จาเพาะแบบอนามอร์ ฟิคแล้ วภาพที่ปรากฏบนจอจะมีลกั ษณะที่ผิดอัตราส่วนคือมี
ความยาวผิดปกติ
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เช่นเดียวกับผู้ชมที่สามารถมองเห็นภาพหัวกะโหลกได้ อย่างชัดเจนเพราะมันอยู่ในตาแหน่งที่แทบจะล้ นเข้ าสู่
พื ้นที่ของผู้ชมเช่นเดียวกัน ภาพหัวกะโหลกจึงเป็ นพื ้นที่ใดๆ ตามทัศนะของเดอเลิซที่ไม่ได้ จากัดตัวมันเองเพียงแต่
ในภาพของโฮลไบน์ เท่านัน้ 7 เพราะการหายไปของมันในฐานะของสิ่งสาคัญที่เตือนถึงความตายจึงทาให้ มัน
กลายเป็ นวัตถุแห่งการจ้ องมองที่ไม่สามารถปรากฏให้ เห็นในปั จจุบันได้ แต่ต้องมองหาจากร่ องรอยในอดีต
(ปรากฏให้ เห็นในสานวนก่อนของปูแซ็ง) หรื อปรากฎให้ เห็นที่อื่นในลักษณะของสิ่งที่บิดเบี ้ยว (ปรากฏให้ เห็นใน
งานของโฮลไบน์) หรื อกระทัง่ ปรากฏให้ เห็นในปั จจุบนั ในฐานะของสิ่งที่หายไปและแทนที่ด้วยตัวอักษร “Et in
Arcadia ego” ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นตัวบอกความตายแทนภาพหัวกะโหลก และเมื่อ ego ได้ ทาหน้ าที่เป็ นมรณานุสติ
แทนภาพกะโหลกดังกล่าว ความพยายามถอดแบบของตัวละครใน Et in Arcadia ego จึงไม่ใช่ความปรารถนาที่
จะมีชีวิตแสนสุขอันลวงตาในแดนสวรรค์บนโลกอย่างอาร์ คาเดียจากการถอดแบบจาก ego ในจินตภาพของโลก
แห่งความบริ บรู ณ์ของมารดา แต่พวกเขากลับปรารถนาถอดแบบจาก ego ภายใต้ นามของบิดา โลกแห่งภาษาที่
นาพวกเขาไปสูค่ วามตายอันเป็ นปลายทางแท้ จริ งของชีวิต เพื่อรวมเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ้ าและใช้ ชีวิตนิรันดร์

รูปที่ 4 Guercino, Et in Arcadia ego (1618 – 1622).
การจ้ องมองจึงไม่ใช่ สิ่งที่สามารถปรากฏบนพื ้นที่ของการมองเห็นโดยตรง แต่ปรากฏผ่าน
แฟนตาซีในฐานะของภาพวัตถุที่บิดเบี ้ยว (ดังภาพของโฮลไบน์ ) หรื อปรากฏผ่านความปรารถนาในฐานะของ
ภาพวัตถุที่หายไป (ดังในภาพของปูแซ็ง) ภาพหัวกะโหลกใน The Ambassadors จึงเป็ นจุดบอดของภาพ เป็ นจุดที่
ผู้ชมสูญเสียระยะห่างระหว่างตัวเองกับภาพและกลายเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ตนเองกาลังมอง เช่นเดียวกับใน
ภาพยนตร์ การจ้ องมองทาให้ ผ้ ชู มสูญเสียระยะห่างระหว่างผู้ชมกับภาพยนตร์ และถูกผนวกลงไปกับภาพของ
ภาพยนตร์ เพราะรู ปทรงของวัตถุเปลี่ยนไปตามตาแหน่งของผู้ชม ในกรณีของ The Ambassadors ผู้ชมไม่สามารถ
มองเห็นภาพได้ โดยตรง การจ้ องมองดารงอยู่ในหนทางที่มมุ มองของผู้ชมบิดเบี ้ยวพื ้นที่ของการมองเห็น ดังนัน้

7

ดูเพิ่มเติมเรื่ องพื ้นที่ใดๆ (Espace quelconque) ของเดอเลิซได้ ในบทที่ 3
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การที่ผ้ ชู มถูกผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของภาพมาจากการผละตัวเองออกจากตาแหน่งของผู้ชมซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
อัตตาเช่นเดียวกัน
หากนากเป็ นตัวแทนของความทุกข์สดุ ขีดจากการถูกกดขี่ของเพศหญิงและความสุขเกินพอดี
ของการได้ เจอกับสามีหลังจากความตาย นากจึงเป็ นความปรารถนาของเพศหญิงที่ไม่สามารถลงรอยกับกฎของ
สังคมได้ เธอจึงปรากฏตัวผ่า นแฟนตาซีในลักษณะของสิ่งที่บิดเบี ้ยวคือกลายเป็ นผีที่น่าหวาดกลัวของชาวบ้ าน
อย่างไรก็ดี เฟอร์ มานน์ (Arika Furrmann) ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตต่อจากประเด็นของนีว่า ท้ ายที่สดุ นากก็ไม่ได้ รับการ
ตอบสนองจากสิ่ง ที่เธอเรี ยกร้ องเหมือนกับสิทธิ สตรี ของสังคมไทย เฟอร์ มานน์เสนอว่าการหลอกหลอนของ
วิญญาณโดยมากคือการกลับมาเรี ยกร้ องความไม่ยตุ ิธรรมเพื่อให้ มีการแก้ ไขและชดเชยความผิดเหล่านัน้ ทว่า
ตัวละครนากกลับไม่ได้ รับการชดเชยดังกล่าว เมื่อความปรารถนาไม่สามารถลงรอยกับสังคมได้ นากจึงไม่ใช่ สงิ่ ที่
สังคมยอมรับได้ ในระเบียบเชิงสัญลักษณ์ เฟอร์ มานน์จึ งเห็นว่า นางนาก เป็ นภาพยนตร์ ที่เป็ นตัวแทนของความ
เป็ นชาติไทยภายใต้ พทุ ธศาสนาที่แสดงให้ เห็นถึงการมีชยั ชนะเหนือแรงปรารถนาทางเพศ โดยทาให้ เห็นว่าความ
ปรารถนานันเป็
้ นเพียงมายาหรื อภาพลวงตา 8 หากนางนากเป็ นการจ้ องมองที่เป็ นอุปสรรคของอุดมการณ์ การ
เอาชนะความชอกช ้าทางจิต (Trauma) ที่เกิดจากการจ้ องมองคือการสร้ างสมดุลระหว่างความปรารถนาและแฟน
ตาซีให้ อยู่ภายใต้ นามของบิดา หรื อรู ปสัญญะของอุปลักษณ์ ของพ่อที่ให้ อานาจกับกฎระเบียบของสังคมและ
ระบบของการสร้ างความหมายของภาษา ด้ วยอานาจของรูปสัญญะนี ้ นามของบิดาเป็ นตัวหยุดการเลือ่ นไหลใน
การสร้ างความหมายของรูปสัญญะและเป็ นสิง่ ที่สร้ างเสถียรภาพให้ กบั ความสัมพันธ์ของสังคม การแสดงออกถึง
อานาจของรูปสัญญะนี ้ช่วยอาพรางการรุ กล ้าอุดมการณ์ของการจ้ องมองราวกับว่านามของบิดามีอานาจในการ
ควบคุมการจ้ องมอง
ทว่าพลังของนามของบิดาเป็ นสิ่งที่ไม่ได้ ดารงอยู่จริ งแต่เป็ นพลังของบทบาทการแสดงที่เรา
ตอบรับการเรี ยกขานของอุดมการณ์ ดังนันปั
้ ญหาของพ่อเชิงสัญลักษณ์คือมันเป็ นเพียงสัญลักษณ์ของพ่อ ไม่ใช่
พ่อที่ดารงอยูจ่ ริ ง ดังที่ลาก็องอธิบายว่า
“เนือ่ งจากพ่อเป็ นผูป้ ระกาศใช้กฎพ่อจึ งเป็ นพ่อทีต่ ายไปแล้ว
กล่าวคือ เป็ นสัญลักษณ์ของพ่อ”9
ด้ วยเหตุที่พ่อเชิงสัญลักษณ์เป็ นพ่อที่ตายแล้ ว เขาจึงขาดอานาจที่แท้ จริ งในการกาจัดความ
เจ็บปวดทางจิตใจของอัตบุคคลที่เกิดขึ ้นจากการจ้ องมอง ด้ วยเหตุนี ้ หากมองในระบบของทุนแล้ ว เมื่อเรายอม
8

Arika Furrman, “Nang Nak - Ghost Wife: Desire Embodiment, and Buddhist Melancholia in Contemporary Thai Ghost Film,” Discourse,
31.3, Fall 2009, pp. 220-247, p. 230.
9
Lacan, « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », dans Écrits, pp. 125-150, p. 146.
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สละตัวของเราเองให้ อยูภ่ ายใต้ อานาจของพ่อเชิงสัญลักษณ์ เราจึงลงทุนด้ วยตัวเองในอานาจที่ไม่สามารถมอบ
หลักประกันที่สญ
ั ญาจะมอบให้ เราอย่างแน่นอน เมื่อเรารับรู้ ว่าการลงทุนของเราเป็ นสิ่งที่สญ
ู เปล่า เราจะทา
อย่างไรให้ สามารถทนรับสภาพสูญเปล่าของการลงทุนได้ คาตอบคือ ความหวัง
การรับรู้ ถึงการไร้ ความสามารถของพ่อเชิ งสัญลักษณ์ ว่าแท้ ที่จริ งพ่อเชิงสัญลักษณ์ ที่เป็ น
เหมือนกฎหมายที่เราเคารพและปฏิบตั ิตามเป็ นเพียงตัวหนังสือที่ไร้ ชีวิต ก่อให้ เกิดความชอกชา้ ทางจิตแก่อตั
บุค คลผู้อ ยู่ภายใต้ อุด มการณ์ นัน้ และความเป็ นจริ ง ที่ ว่า พ่อ เชิ ง สัญ ลัก ษณ์ เ ป็ นเพี ย ง สิ่ ง ที่ ต ายไปแล้ ว ย่อ ม
หมายความถึ ง เมื่ อ อัต บุค คลเผชิ ญ หน้ า กับ การจ้ อ งมอง ไม่มี สิ่ง ใดที่ สามารถเติม เต็ ม ช่ อ งว่า งที่ เ กิ ด ขึน้ ใน
กระบวนการสร้ างความหมายได้ อัตบุคคลต้ องเผชิญหน้ ากับช่องว่างนี ้โดยไม่มี สงิ่ อื่นใดช่วยได้ ดังที่ชาวบ้ านใน
ทุ่งพระโขนงที่ต้องเผชิญหน้ ากับนางนากในฐานะของช่องโหว่ของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ช่องโหว่ที่พวกเขาไม่
สามารถเติมเต็มหรื อปิ ดมันได้ ด้วยตัวเขาเอง เพื่อหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้ ากับความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดจาก
การจ้ องมอง อัตบุคคลจึงสร้ างแฟนตาซีขึ ้นมาเพื่อปลุกให้ พ่อคืนชีพและกลายเป็ นรูปสัญญะที่มีพลัง พ่อในแฟน
ตาซีจึงสามารถปกป้องอัตบุคคลได้ เพราะดูเหมือนว่าเขาจะรู้ความลับของการจ้ องมองและสามารถควบคุมมัน
ได้ นี่คือสิง่ ที่ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์มอบให้ แก่ผ้ ชู ม มันยกชูพ่อในแฟนตาซีในจุดที่ผ้ ชู มเผชิญหน้ า
กับการจ้ องมอง นางนาก จึงกลายเป็ นภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์ของสังคมเพราะท้ ายที่สดุ นากก็ต้อง
ยอมจานนต่อศีลธรรมและยอมรับข้ อจากัดระหว่างผีกบั คน โดยผู้ที่ปราบนากลงมักเป็ นตัวละครเพศชายซึ่งเป็ น
ตัวแทนของกฎของสังคมปิ ตาธิปไตย ภาพยนตร์ เกี่ยวกับนากจึงมักลงเอยด้ วยการปล่อยวางและนาเสนอเรื่ อง
การหลุดพ้ นจากความปรารถนา
ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อุดมการณ์ ล้วนแล้ ว แต่ทาให้ อัตบุคคลสามารถเชื่ อ มโยงและ
ปรับตัวเองให้ ลงรอยกับระเบียบของสังคมจนทาให้ อตั บุคคลเหล่านันเชื
้ ่อว่า กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ สถานภาพ
ทางสังคม และความเชื่อต่างๆ ของตนที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากอุดมการณ์ของสังคมเป็ นเรื่ องปกติธรรมชาติ
เพราะเมื่ออุด มการณ์ เรี ยกขานให้ ปั จเจกบุคคลละทิง้ อิสระของตน เขาเหล่ านัน้ ก็ ตอบรั บการเรี ยกขานของ
อุด มการณ์ และกลายเป็ นผู้ที่ อ ยู่ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของอุดมการณ์ นัน้ ดังนัน้ ภาพยนตร์ จึ งกลายเป็ นอาวุธ เชิ ง
อุดมการณ์เพราะมันทาให้ อตั บุคคลยอมรับอุดมการณ์ราวกับเป็ นเรื่ องธรรมชาติโดยปกปิ ดกระบวนการบีบบังคับ
ให้ อตั บุคคลยอมรับมัน เพื่อไม่ให้ บุคคลเหล่านันตั
้ งค
้ าถามหรื อเกิดข้ อสงสัยและล่วงรู้ ถึงที่มาของมัน เป็ นเหตุ
ให้ อตั บุคคลเหล่านันทนยอมรั
้
บที่จะอยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์ต่อไปอีกไม่ได้ นี่คือ สิ่งที่ปราชญ์มานุษยวิทยาบูร์ดิเยอ
(Pierre Bourdieu) เรี ยกว่า ความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Violence) การรับรู้ ถึงการจ้ องมองทาให้ ความ
รุ นแรงดังกล่าวเผยโฉมออกมาให้ เห็น ทว่าภาพยนตร์ ภายใต้ อุดมการณ์ กลับพยายามปกปิ ดมันโดยปฏิเสธ
บทบาทของการจ้ องมองที่อยูภ่ ายในโครงสร้ างของมันเอง การจ้ องมองในภาพยนตร์ จึงไม่ใช่วตั ถุที่เป็ นไปไม่ได้ อกี
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ต่อไป แต่กลายเป็ นวัตถุที่ก่อให้ เกิดความปรารถนาที่ มีความเป็ นไปได้ ในพื ้นที่เชิงประจักษ์ เพราะสามารถทาให้
เห็นได้ ในภาพยนตร์
ความรุ นแรงของแฟนตาซี
ภาพยนตร์ ที่ ท างานสนับ สนุน อุด มการณ์ ป รากฏทัง้ ในกลุ่ม ภาพยนตร์ ก ระแสหลัก และ
ภาพยนตร์ นอกกระแส เหตุผลที่ทาให้ ภาพยนตร์ นี ้มีอิทธิ พลมากไม่ใช่เพียงเพราะชนชัน้ ทุนนิยมเป็ นผู้ควบคุม
ความหมายของภาพยนตร์ โดยเป็ นผู้กาหนดทิศทางการสร้ างความหมาย ทังการเขี
้
ยนบท การถ่ายทา การตัดต่อ
การสื่อความหมายด้ วยภาพ การทาดนตรี ประกอบ ฯลฯ แต่ยงั เป็ นเพราะภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์
ทาให้ อัต บุค คลสามารถเผชิ ญ หน้ า กับ สิ่ง ที่ เป็ นไปไม่ได้ ใ นระยะที่ ปลอดภัย ภายใต้ โ ครงสร้ างของแฟนตาซี
ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์ จึงส่งเสริ มอิทธิ พลและตอบรับกับอุดมการณ์ของมันเอง โดยภาพยนตร์
เหล่านี ้ไม่ได้ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ ากับความเป็ นไปไม่ได้ แต่กลับใช้ ความเป็ นไปไม่ได้ ในการควบคุมความ
ปรารถนาของผู้ชมเพื่อแสดงให้ เห็นว่า เราสามารถทาให้ การจ้ องมองในฐานะของวัตถุที่หายไปกลับมาปรากฏอีก
ครัง้ ในฐานะของสิ่งที่เป็ นไปได้ หรื อเป็ นการทาให้ การจ้ องมองเชื่องลงโดยลดทอนบทบาทที่เป็ นอุปสรรคของการ
จ้ องมองให้ อยูใ่ นแฟนตาซีที่สามารถทาให้ เรายอมรับมันได้
หากพูดถึงการจ้ องมองในฐานะของอุปสรรคทางสายตาว่าเมื่อมันมีสถานะที่เชื่องลงจะมีผล
อย่างไรต่อการใช้ ชีวิตในความเป็ นจริ งของสังคม ตัวอย่างคือการทาให้ ทกุ สิง่ ทุกอย่างสะดวกสบายขึ ้นในปั จจุบนั
อย่างร้ านสะดวกซื ้อที่สามารถจับจ่ายใช้ สอยหรื อทาธุรกรรมได้ แทบทุกเรื่ องในสถานที่เดียว แม้ กระทัง่ การขาย
เครื่ องรางของขลังที่ไม่ได้ จากัดพื ้นที่ตวั เองให้ อยูใ่ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์เท่านัน้ แต่กลายเป็ นสินค้ าซื ้อสะดวกที่พบได้
ทัว่ ไป หรื อการพยายามทาให้ การบริ โภคสินค้ าง่ายขึ ้นโดยลดทอนรู ปลักษณ์บางอย่างที่เป็ นอุปสรรคต่อผู้บริ โภค
อาทิ โครงการทาให้ ทุเรี ยนไร้ หนาม การเพิ่มจานวนอวัยวะในร่ างกายของสินค้ าบริ โภคอย่ างไก่ หรื อการถอด
สสารบางอย่างออกจากสินค้ าแต่ยงั คงอรรถรสเดิมเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถใช้ มนั ได้ โดยไม่ต้องกังวลใจ เช่นกาแฟ
ไร้ คาเฟอีน บุหรี่ ไร้ นิโคติน รวมถึงการโยกย้ ายสสารบางอย่างให้ อยู่ที่เดียวกันเพื่อทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเสพมัน
ได้ อย่างรวดเร็ ว สะดวกสบายในสินค้ าตัวเดียว อาทิ สารอาหารรวมในอาหารเสริ ม อากาศบริ สทุ ธิ์อดั กระป๋ อง
เป็ นต้ น แฟนตาซีของมันไม่ได้ อยู่ที่มนั เคยเป็ นเรื่ องในความฝั นแล้ วเราสามารถทาให้ มนั กลายเป็ นจริ งได้ แต่แฟน
ตาซีของพวกมันอยู่ที่การทาให้ มนั กลายเป็ นเรื่ องธรรมดา ในฐานะของผู้บริ โภคปลายทางเราสามารถอุปโภค
บริ โภคสินค้ าเหล่านี ้ได้ โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเพราะสิ่งที่เราเห็นคือรู ปลักษณ์ อนั แสนธรรมดาสามัญของสินค้ า
เหล่านัน้ มันดูธรรมดาเพราะไม่มีเค้ าโครงเดิมของรูปลักษณ์ก่อนการแปรรูป เราจึงสามารถจินตนาการว่ามันเป็ น
เหมือนเดิมอย่างที่มนั ควรจะเป็ น ชีเช็คสรุ ปความเข้ าใจเกี่ยวกั บแฟนตาซีไว้ อย่างน่าสนใจว่า แฟนตาซีไม่ใช่ สิ่ง
ที่มาจากทังอั
้ ตวิสยั หรื อวัตถุวิสยั อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มนั เป็ นสิ่งที่มาจาก “อัตวิ สยั เชิ งวัตถุวิสยั (Objectively
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Subjective) ลักษณะของวัตถุที่ปรากฏให้คณ
ุ เห็นในแบบวัตถุวิสยั แม้ว่าลักษณะของมันไม่ได้ปรากฏให้คณ
ุ เห็น
อย่างนัน้ จริ ง”10 แฟนตาซีจึงทาให้ วตั ถุดเู ป็ นวัตถุวิสยั จากอัตวิสยั ของเรา ดังนันเราสามารถยอมรั
้
บ สิ่งที่เห็นราว
กับเป็ นเรื่ องธรรมชาติโดยไม่จาเป็ นต้ องรู้ ความเป็ นจริ งหรื อที่มาของมัน ในฐานะของผู้บริ โภคปลายทางเรา
สามารถยอมรับกับการเพิ่มจานวนของการอุปโภคโดยไม่ต้องรับรู้ ถึงขันตอนการผลิ
้
ต เพราะเราเห็นเพียงสินค้ า
แปรรูปสาเร็ จที่ไม่มีร่องรอยที่มา มีเพียงตัวหนังสือบรรยายส่วนผสมและสรรพคุณ พร้ อมคาแนะนาในการบริ โภค
เพื่อทาให้ สนิ ค้ าเหล่านี ้ดูน่าเชื่อถือและถูกต้ องตามกฎหมาย นี่คือวิธีการที่ระเบียบเชิงสัญลักษณ์สร้ างความชอบ
ธรรมและกาหนดความเข้ าใจของอัตบุคคลต่อสิง่ ที่เขาเห็นให้ กลายเป็ นระเบียบในจินตภาพ ดังนันเราจึ
้
งสามารถ
บริ โภคเนื ้อไก่โดยไม่จาเป็ นต้ องมองเห็นหรื อตังค
้ าถามเกี่ยวกับกระบวนการเพาะพันธุ์เลี ้ยงดู หรื อไม่จาเป็ นต้ อง
คิดถึงภาพโหดร้ ายของการเชือดไก่ก่อนที่มนั จะกลายเป็ นเนื ้อในท้ องตลาดหรื อห้ างสรรพสินค้ าให้ เราเลือกสรร
อีกทังเราไม่
้
ต้องนึกถึงการตัดแต่งพันธุกรรมของสินค้ าอุปโภคบริ โภคอื่นๆ เพราะรู ปลักษณ์ ปลายทางที่มาถึง
ผู้บริ โภคทาให้ มนั ดูธรรมดาราวกับมันเหมือนเดิมอย่างที่มนั เคยเป็ น 11 ความรุ นแรงของแฟนตาซีคือมันทาให้ อตั
บุคคลสามารถปฏิเสธความเป็ นจริ งและดารงอยูใ่ นแฟนตาซีที่เข้ ามาแทนที่ความเป็ นจริ ง
แฟนตาซีจึงไม่ใช่ฉากในจินตภาพของสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ แต่ปรากฏเป็ นไปได้ ทว่าเป็ นฉากใน
จินตภาพที่สนับสนุนให้ เราปฏิเสธความเป็ นอุปสรรคออกไปจากความเป็ นจริ งในฐานะของวัตถุบางส่วนที่อจุ าด
(Abject) และยอมรับมันราวกับเป็ นเรื่ องถูกต้ องโดยธรรมชาติ จึงทาให้ สิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ เกิดความสมเหตุสมผล
และไม่เป็ นปฏิปักษ์ ต่ออัตบุคคลที่อยู่ภายใต้ อดุ มการณ์ ดังนันจึ
้ งไม่ใช่เรื่ องแปลกหากเราจะจากัดความว่าแฟน
ตาซีเป็ นการสร้ างโลกใหม่ อย่างเช่น ในภาพยนตร์ แฟนตาซีที่ทาให้ เรายอมรับและปฏิเสธตรรกะของความเป็ น
จริ งโดยเชื่อว่าตัวละครในเทพนิยายสามารถดารงอยูจ่ ริ งในจอภาพยนตร์
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Slavoj Zizek, Body without Organ: On Deleuze and Consequences, London & New York: Routledge, 2004, p. 84.
สภาวะจริ งเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถลดทอนตัวมันเองให้ ปรากฏอยู่ในพื ้นที่ของการมองเห็นของระเบียบในจินตภาพและความเข้ าใจของระเบียบ
สัญลักษณ์ได้ โดยตรง มันเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ที่จะเผชิญหน้ ากับสภาวะจริ งโดยตรงเพราะมันทาให้ อตั บุคคลจาเป็ นต้ องเผลิญหน้ ากับความ
เจ็ดปวดทางจิตใจถึงความไม่สมบูรณ์ของจินตภาพและสัญลักษณ์ การเผชิญหน้ ากับสภาวะจริ งจึงต้ องผ่านความบิดเบี ้ยวของระเบียบในจินต
ภาพและรองรับด้ วยระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ลาก็องอธิบายองค์ประกอบพื ้นฐานของแฟนตาซีผ่านสูตรเลขคณิตเป็ น $<>a ซึง่ หมายถึงอัตบุคคล
ต้ องเผชิญหน้ ากับวัตถุเหตุแห่งปรารถนา $ จึงหมายถึงอัตบุคคลผู้เข้ าสูร่ ะเบียบเชิงสัญลักษณ์โดยจาเป็ นต้ องตัดแบ่งบางส่วนของตนเองออกไป
เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ให้ กบั ตนเอง และ a หมายถึงวัตถุเหตุแห่งปรารถนาที่หายไประหว่างกระบวนการถอดแบบเชิงสัญลักษณ์ มันจึงเป็ นจุดที่ว่าง
เปล่าที่อตั บุคคลพยายามเติมเต็มมัน objet a จึงเป็ นทังวั
้ ตถุในจินตภาพและวัตถุจากสภาวะจริ งที่แฟนตาซีทาหน้ าที่คอ่ ยป้องกันไม่ให้ อตั บุคคล
ต้ องเผชิญหน้ ากับมันโดยตรง มันไม่ได้ ป้องกันเพียงแค่ไม่ให้ อตั บุคคลต้ องเผชิญหน้ ากับความน่ากลัวของสภาวะจริงอย่างเดียเท่านัน้ แต่มนั ยัง
ป้องกันไม่ให้ อตั บุคคลต้ องเผชิญหน้ ากับสภาวะแบ่งแยกที่อตั บุคคลมีภายหลังจากผ่านกระบวนการตอนเชิงสัญลักษณ์ กล่าวให้ ชดั คือมัน
ปกปิ ดความจริ งที่อตั บุคคลเป็ นเพียงส่วนหนึง่ และจาเป็ นต้ องพึง่ พารู ปสัญญะในภาษาเท่านัน้ ดัง นัน้ objet a จึงมีสองสถานะด้ วยกัน ในสภาวะ
จริ งมันเป็ นวัตถุที่สญ
ู หายซึง่ ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ และในจินตภาพมันเป็ นภาพตัวแทนของวัตถุบางส่วนที่ไม่สามารถดารงอยู่ได้ ใน
ระเบียบเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกัน วัตถุทหี่ ายไป หรื อวัตถุเหตุแห่งปรารถนาในสภาวะจริ งจึงมีอยู่จากัด ทว่าวัตถุในจินตภาพกลับมีอยู่อย่างนับ
ไม่ถ้วน อาทิ ไม้ เรี ยวของอาจารย์ที่ทาให้ เรากลัว หน้ าอกที่เราจินตนาการถึง เส้ นผมที่ยวั่ ยวนเรา ดวงตาที่หลอกหลอน หรื อเสียงเพลงที่ โดนใจ
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วัตถุที่ปรากฏในภาพยนตร์ ในฐานะของวัตถุแห่งการจ้ องมองที่ชดั เจนคือ McGuffin ของฮิทช์
ค็อก หมายถึง วัตถุที่ก่อให้ เกิ ดเหตุแห่งปรารถนาแห่งการแย่งชิ ง พลวัตของมันมีไว้ ขับเคลื่อนเรื่ องราวให้ ไป
ข้ างหน้ าและหายไปไม่มีการกล่าวถึงหรื อปรากฏว่าไม่มีคณ
ุ ค่าในตอนจบของเรื่ อง อาทิ ผังสร้ างเครื่ องบินรบใน
เรื่ อง The Thirty-Nine Steps ข้ อตกลงลับในสนธิสญ
ั ญาทางทะเลใน The Foreign Correspondent โน้ ตเพลงใส่รหัส
ใน The Lady Vanishes หรื อ ขวดบรรจุยเู รเนียมใน Notorious ชีเช็คอธิบายว่า “มันเป็ นรู ปลักษณ์ภายนอกโดยแท้
มันไม่ได้มีความสาคัญอะไรในตัวเองเลย และมันจาเป็ นต้องหายตัวไปโดยโครงสร้าง การสร้างความหมายของ
มันเป็ นการสะท้อนเข้าหาตัวเองอย่างสิ้ นเชิ ง ”12 ดังนัน้ McGuffin เป็ น objet a หรื อวัตถุแห่งเหตุปรารถนาเพราะ
มันเป็ นช่องว่างภายในระเบีย บเชิ ง สัญลัก ษณ์ เป็ นสิ่ง ที่ขาด และเป็ นจุดบอดที่สภาวะจริ งเข้ า มาแทรกแซง
เรื่ องราว McGuffin จึงเป็ นวัตถุที่ลอ่ ลวงให้ ตวั ละครกลับเข้ าไปสู่หนทางของปมโอดิปสุ เพื่อสารวจตัวเองอีกครัง้
ในภาพยนตร์ เรื่ อง กล่อง (1998) ของชาตรี เฉลิมยุคล จืดเป็ น ชายหนุม่ ธรรมดาผู้มีชีวิตอยูภ่ ายใต้ การกดขี่ของคน
รอบข้ าง แต่ ชีวิตได้ เปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้ พบกล่องลึกลับที่เขาไม่ร้ ูว่าจะเปิ ดมันออกอย่างไร ข่าวแพร่สะพัด
ไปต่างๆ นานาว่า ภายในกล่องมีของล ้าค่าอยู่ กล่องจึงเป็ นวัตถุที่นาพาเขาไปเจอเหตุการณ์ต่างๆ และพบกับจุด
เปลีย่ นของชีวิตเมื่อเขาสามารถแสดงอาการก้ าวร้ าวกับภรรยาที่คอยบ่นด่าเขาทุกวันได้ และมีเพศสัมพันธ์ กนั ใน
ที่สดุ จืดจึงตัดสินใจทิ ้งกล่องดังกล่าว กล่องเป็ นสิ่ งนัน้ (Das Ding) ของฟรอยด์ สิ่งที่เราเคยรู้วา่ มันคืออะไร แต่เรา
รู้แค่วา่ มันหายไปจากตัวของเราและเราปรารถนาในตัวมัน หรื อก็คือวัตถุที่เราคาดว่ามี objet a ภายในสิง่ นัน้ ทว่า
กล่องเป็ นวัตถุแห่งการจ้ องมองอย่างไร การที่เปิ ดกล่องไม่ได้ เลยทาให้ ทกุ คนคิดไปต่างๆ นานาคือการพลาดที่จะ
มองเห็นแก่นของวัตถุดงั กล่าว ดังที่ชีเช็คกล่าวว่า McGuffin คือรู ปลักษณ์ ของวัตถุภายนอกโดยสมบูรณ์มนั จึง
ไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าอยู่ภายใน objet a ของกล่องดารงอยู่ตราบเท่าที่มนั ยังคงเป็ นปริ ศนา และมันยังล่อลวงให้ จืดกลับ
เข้ าสูส่ ภาวะปมโอดิปสุ และทาให้ จืดสามารถเกิดเป็ นคนใหม่ได้ ท้ ายที่สดุ มันจึงหมดคุณค่าและหายไป กล่องจึง
เป็ น objet a ในฐานะของภาพวัตถุที่บิดเบี ้ยว ไม่มีตวั ละครใดสามารถเห็นภาพของมันได้ อย่างแท้ จริ ง กล่องจึงยัง
สามารถดารงอยูใ่ นฐานะของวัตถุที่เป็ นไปไม่ได้ (ในการครอบครอง)
ประเด็นสาคัญของการปรากฏเป็ นภาพอันบิดเบี ้ยวของกล่องคือ การปรากฏในลักษณะของ
แฟนตาซี ตัวละครแต่ละคนต่างมีสตู รของแฟนตาซีระหว่างตนเองและภาพลักษณ์ของกล่องในลักษณะเฉพาะ
ตน ในตาราสัมมนาครัง้ ที่ 20 ของลาก็อง เขาได้ เน้ นย ้าว่า “ไม่ มีสิ่งที ่เรี ยกว่าความสัมพันธ์ ทางเพศ”13 ประโยค
12

Slavoj Zizek, “Introduction: Alfred Hitchcock, or, The Form and its Historical Mediation,” in Everything You Always wanted to Know about
Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Slavoj Zizek, London, New York: Verso, 1992, pp. 1-12, p. 6.
13
ลาก็องพูดถึงความสัมพันธ์ทางเพศว่า “Il n’y a pas de rapport sexuel”, (Jacques Lacan, Le séminaire livre XVII. L’envers de la
psychanalyse, éd. Jacques-Alain Millier, Paris: Seuil, 1991, p. 134.) โดยลาก็องเน้ นถึงประโยคนี ้อีกครัง้ ในสัมมนาครัง้ ที่ 20 (Lacan, Le
séminaire XX, p. 17 & p. 64.) ซึง่ ลาก็องหมายถึงมันไม่มีความเป็ นสากลระหว่างตาแหน่งของเพศชายและตาแหน่งของเพศหญิง ความแตกต่าง
ระหว่างตาแหน่งของเพศชายและเพศหญิงคือ ความเป็ นสากลของเพศชายที่ทกุ คนที่ผ่านการตอนต้ องอยู่ภายใต้ กฎที่เป็ นสากลของสังคม และ
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ดังกล่าวไม่ได้ หมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ มีอยู่ในเชิงกายภาพเพศสัมพันธ์ดารงอยูอ่ ย่างชัดเจน แต่ สงิ่ ที่
ลาก็องกาลังสนใจอยู่คือเรื่ องของความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลทางด้ านเพศมากกว่า ว่ามันไม่มีลกั ษณะที่เป็ น
สากลหรื อไม่มีสูตรสาเร็ จสาหรั บทุกคน แต่ละบุคคลจาเป็ นต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ทางเพศกับอีกบุคคลใน
ลักษณะของจาเพาะโดยผ่านแฟนตาซีของตนเอง นั่นหมายความว่าบุคคลไม่ได้ มีสมั พันธภาพโดยตรง ทว่า
ความสัมพันธ์ เป็ นสูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนกันและปรากฏมีขึ ้นผ่านแฟนตาซีเท่านัน้ เพราะแฟนตาซีเป็ นสิ่งที่ทาให้
เราเรี ยนรู้ ที่จะปรารถนา สิ่งสาคัญที่เราต้ องไม่ลืมคือ ความปรารถนาไม่ใช่ สิ่งที่มีโดยธรรมชาติ แต่เป็ นสิ่งที่ต้อง
เรี ยนรู้และเราเรี ยนรู้ มนั ผ่านการสร้ างแฟนตาซี ดังนันเราจะสามารถปรารถนาในอี
้
กบุค คลหนึ่งได้ ต้องมีแฟนตาซี
กันกลางเสมอ
้
แฟนตาซีพื ้นฐานที่สดุ ของความปรารถนาในบุคคลคือการหลงคิดว่าเขาถือครอง objet a ในตัวของ
เขา เช่นเดียวกับสัมพันธภาพระหว่างตัวละครอื่นๆ กับกล่องที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยตรงแต่ต้องผ่านแฟนตาซี กล่องจึง
ปรากฏเป็ นภาพที่บิดเบี ้ยวและเขาไม่สามารถเข้ าถึงได้ โดยตรง แฟนตาซีจึงช่วยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
และวัตถุในความปรารถนา แฟนตาซีจึงไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ ้นจากความเพ้ อฝั นหรื อทางานตรงข้ ามกับความเป็ นจริ ง
ความไม่เป็ นสากลของเพศหญิงที่แม้ พวกเธอจะผ่านการตอนแต่เธอก็ไม่ได้ อยู่ภายใต้ กฎของการตอนทังหมด
้
มีบางส่วนของเธอที่อยู่ภายนอก
การตอน ดังนัน้ ความสาราญของเพศชายและเพศหญิงจึงต่างกัน ในขณะที่เพศชายให้ ความสาคัญกับฟาลัส (Phallic Jouissance) เพศหญิง
กลับให้ ความสาคัญกับสิง่ อื่น (Other Jouissance) โดยจุดเริ่ มต้ นของความต่างอยู่ที่การแบ่งแยกเพศวิถี (Sexuality) ให้ ตา่ งกับเพศสภาวะ
(Gender) ภายใต้ ระบบของภาษา มนุษย์จงึ ไม่ได้ มีความเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายโดยกาเนิดแม้ ความต่างอยู่ที่การมีองคชาตก็ตาม องคชาตทา
หน้ าที่เป็ นรู ปสัญญะที่แบ่งแยกเพศของเด็ก และเมื่อเด็กเรี ยนรู้ ถึงความแตกต่างทางเพศและถอดแบบจากรู ปสัญญะนัน่ เด็กจึงกลายเป็ นบุคคล
ที่มีความขาดในตัว เพราะการแบ่งแยกทางเพศทาให้ บคุ คลไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และจาเป็ นต้ องหาความขาดจากอีกบุคคลหนึง่ การ
ถอดแบบเชิงสัญลักษณ์จงึ ทาให้ บคุ คลตามหาสิง่ ที่หายไปจากเพศตรงข้ ามโดยคิดว่าเพศตรงข้ ามอาจมีสงิ่ ที่ตนเองกาลังตามหาอยู่ ด้ วยเหตุนี ้ลา
ก็องจึงพูดถึงสูตรของการทาให้ เป็ นเพศ (Sexuation) ในสัมมนาครัง้ ที่ 20 เช่นเดียวกัน โดยเริ่ มต้ นการจากทาความเข้ าใจในฟาลัสว่ามันเป็ น
รู ปสัญญะของความปรารถนา และยังเป็ นรู ปสัญญะของการตอน ฟาลัสจึงไม่ใช่สงิ่ ทีป่ รากฏแต่เป็ นรู ปสัญญะของสิง่ ไม่ปรากฏหรื อสิง่ ที่หายไป
ในกระบวนการตอนเชิงสัญลักษณ์ อตั บุคคลจะลอกเลียนแบบฟาลัสของพ่อเพราะคิดว่ามันเป็ นสิง่ ที่สามารถตอบสนองความปรารถนาของแม่
ในจินตภาพได้ แม้ ว่าฟาลัสจะไม่ได้ ดารงอยู่จริ ง ฟาลัสจึงไม่ได้ หมายถึงอวัยวะเพศชาย แต่เป็ นสิง่ ที่เราคิดว่าสามารถตอบสนองความปรารถนา
ของคนอื่นได้ โดยที่เราเองก็ไม่เคยเห็นมัน ฟาลัสจึงยังคงดารงอยูไ่ ด้ แม้ ว่ามันไม่เคยปรากฏตัวก็ตาม เราจึงเห็นฟาลัสได้ ในลักษณะของสิง่ ที่ถกู
ปิ ดไว้ อย่างผ้ าคลุมงานศิลปะ การดารงอยู่ของฟาลัสจึงต้ องอาศัยแฟนตาซีทาให้ มนั ดารงอยู่ตรงนัน้ แฟนตาซีจงึ ปิ ดบังว่าแท้ ที่จริ งฟาลัสไม่เคย
มีอยู่จริ ง ดังนันบุ
้ คคลจึงพยายามแสดงให้ เห็นว่าตนเองมีฟาลัสเพื่อให้ ตนเองกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของคนอื่น ในขณะที่เราก็ปรารถนาคน
อื่นจากเหตุแห่งปรารถนาในตัวเขา เราจึงคิดว่ามันมี objet a ในตัวผู้อื่น ทว่าทังฟาลั
้ สและ objet a ต่างเป็ นวัตถุที่สญ
ู หาย และไม่เคยมีอยู่จริ งมัน
จึงทาให้ เห็นผลสรุ ปว่า เราไม่มีทางมีสงิ่ ที่คนอื่นปรารถนาและคนอื่นก็ไม่มีสงิ่ ที่เราปรารถนาเช่นเดียวกัน นี่คือเหตุผลว่าทาไมลาก็องจึงมองว่า
มันไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ เพราะไม่ว่าอย่างไรต่างฝ่ ายก็ไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาของอีกฝ่ ายได้ มีเพียงแฟนตาซีเท่านันที
้ ่ช่วย
ทาให้ ตา่ งฝ่ ายกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของอีกฝ่ ายได้ แฟนตาซีจงึ เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากในการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์เพราะแม้ แต่ตอนมี
เพศสัมพันธ์กนั เราก็จาเป็ นต้ องอาศัยแฟนตาซีช่วยทาให้ อีกฝ่ ายกลายเป็ นวัตถุในปรารถนาของเรา การที่ตา่ งฝ่ ายต่างเปลี่ยนตัวเองให้ กลายเป็ น
วัตถุในปรารถนาของอีกฝ่ ายนี ้เองคือการยอมจานนต่ออุดมการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้ ความเป็ นไปได้ ของมันจึงทางานอยู่บนพื ้นฐานของแฟนตาซีทา
ให้ เราเชื่อว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ กลายเป็ นวัตถุที่ตอบสนองความปรารถนาของคนอื่นได้
อย่างไรก็ดี เราสามารถมองประเด็นดังกล่าวไปอีกด้ านหนึง่ ได้ ว่า นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงแล้ ว สูตรความไม่เป็ นสากล
ของความสัมพันธ์ทางเพศและของผู้หญิงของลาก็องก็แนะให้ เรามองข้ ามการทาความเข้ าใจความสัมพันธ์ทางเพศผ่านเพศสภาวะอีกด้ วย เมื่อ
เราเข้ าใจว่าเพศชายและเพศหญิงเป็ นเพียงการจาแนกผ่านรู ปสัญญะเพื่อสร้ างตัวตนในสังคมเท่านัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเองก็ไม่
ต่างกัน แต่เราต้ องมองจากความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิงเป็ นระหว่างตัวฉันและคนอื่น การทางานของความสัมพันธ์อยู่ที่เราต่าง
แสดงให้ เห็นว่าเรามีวตั ถุในปรารถนาของอีกฝ่ าย และเราก็แฟนตาซีไปว่าอีกฝ่ ายก็มีวตั ถุในปรารถนาของเราด้ วยเช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวเราและคนอื่นจึงดารงอยู่ได้ จากแฟนตาซีเช่นเดียวกัน
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ในทางตรงกันข้ ามความเป็ นจริ งจาต้ องทางานสมรู้ร่วมคิดกับแฟนตาซี เพราะหากขาดแฟนตาซีแล้ วเราจะพบว่า
วัตถุในความปรารถนานันไม่
้ มีคณ
ุ ค่าอะไรในตัว มันเลย ขณะที่เรากาลังเพลินกับจินตนาการของภาพยนตร์ ที่ใช้
แฟนตาซีเป็ นพื ้นฐานสาคัญอย่าง Star Wars หรื อ The Lord of the Rings นอกจากภาพตระการตาแล้ วเราไม่ได้
เข้ าถึงภาพในภาพยนตร์ ได้ โดยตรงแต่ต้องสร้ างแฟนตาซีเฉพาะตนให้ กบั ภาพเคลื่อนไหวเหล่านัน้ หากขาดแฟน
ตาซีและติดอยู่ในโลกแห่งความเป็ นจริ งแล้ ว ตัวละครอย่างดาร์ ธเวเดอร์ หรื อกอลลัมก็ไม่สามารถโลดแล่นใน
ภาพยนตร์ ได้ แฟนตาซีจึงบิดเบี ้ยวภาพลักษณ์เพื่อทางานสนับสนุนความเป็ นจริ ง หรื อกล่าวให้ ถึงที่สดุ คือแฟนตา
ซีทางานช่วยรักษาความเป็ นจริ งจากความน่ากลัวของสภาวะจริ งที่ทาให้ บคุ คลรับรู้ ว่าไม่มีอะไรดารงอยู่จริ งใน
โลก
อันที่จริ งแฟนตาซีในภาพยนตร์ สามารถทางานได้ ในระดับพื ้นฐานกว่า สิ่งที่ดตู ระการตา หาก
แฟนตาซีสามารถทาให้ เรื่ องราวเกิดความชอบธรรมและกลายเป็ นเรื่ องธรรมดา เช่น ภาพยนตร์ ในโครงการ
รณรงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการประหยัดพลังงาน การรณรงค์ปลูกป่ า การปลูกจิตสานึกเพื่อตอบรับกับศีลธรรม
ของสังคมในแง่ตา่ งๆ โดยพื ้นฐานภาพยนตร์ มีพลังในการโฆษณาชวนเชื่ออยูแ่ ล้ วดังที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ ที่
ภาพยนตร์ ก ลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ งอยู่บ่อ ยครั ง้ อย่า ง The Battleship Potemkin (1925) ที่ ส ร้ างเพื่ อ
ประณามการปกครองของพระเจ้ าซาร์ แห่งรัสเซียและสดุดีลทั ธิคอมมิวนิสต์ หรื อ The Triumph of Will (1934) ที่
ฮิตเลอร์ ในสมัยที่ยงั เป็ นผู้นาเป็ นผู้วา่ จ้ างให้ ทาเพื่อสร้ างภาพชวนเชื่อให้ กบั พรรคนาซีของเขา และรัฐบาลอเมริ กา
ก็ตอบโต้ โดยการสร้ างภาพยนตร์ ชุด Why We Fight เพื่อทาให้ การเข้ าร่วมสงครามโลกครัง้ ที่สองของอเมริ กาเองมี
ความชอบธรรม นอกจากนี ้ The Great Dictator (1940) ยัง สร้ างภาพเผด็ จ การของฮิ ต เลอร์ ใ นรู ป แบบของ
ภาพยนตร์ ต ลก ในปั จ จุบันภาพยนตร์ ก็ยังมี บ ทบาทในการเป็ นเครื่ องมือ ของการโฆษณาชวนเชื่ อ อยู่เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์ กระแสหลัก อย่างไรก็ดีภาพยนตร์ ที่ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในการ
รณรงค์ก็ทางานอยูบ่ นพื ้นฐานของแฟนตาซี บทบาทของแฟนตาซีจึงไม่ใช่เพื่อทาให้ เกิดความหวังว่ามันกลายเป็ น
เรื่ องที่เป็ นไปได้ อย่างสวยงาม แต่เป็ นพื ้นที่ให้ ประชาชนที่อยู่ภายใต้ อดุ มการณ์ หลีกหนีจากความเป็ นจริ ง เรา
สามารถเข้ าร่ วมโครงการปั่ นจักรยานประหยัดพลังงานเพื่อชดใช้ พลังงานที่เราใช้ อย่างสิ ้นเปลืองจากการทา
กิจกรรมส่วนตัวทังในและนอกบ้
้
าน เราสามารถเข้ าร่วมโครงการปลูกป่ าทดแทนเพื่อทาให้ เราใช้ วตั ถุที่ผลิตจากไม้
ได้ อย่างสบายใจ หรื อเราสามารถแม้ กระทัง่ เข้ าร่วมโครงการเพื่อศีลธรรมต่างๆ โดยที่เราไม่จาเป็ นต้ องมีความเชื่อ
ในสิ่งเหล่านัน้ เพียงแต่เราได้ ปฏิบตั ิตามศีลธรรมเรี ยบร้ อยแล้ ว อุดมการณ์ จึงเป็ นการมอบอัตลักษณ์ ให้ แก่อตั
บุคคลในฐานะของบทบาทที่สงั คมต้ องการและอัตบุคคลเหล่านันก็
้ แสดงบทบาทเหล่านันโดยที
้
่ไม่จาเป็ นต้ องมี
ความเชื่อในสิ่งที่ตวั เองทา เพราะแฟนตาซีเป็ นสิ่งที่คอยสนับสนุนให้ ช่องว่างเหล่านันได้
้ รับการเติมเต็มจนทา
ให้ อตั บุคคลสามารถยอมรับอุดมการณ์เหล่านันได้
้ และไม่คิดกบฏต่อมัน
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ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ การเปลี่ยนประเด็นจากการยอมละทิ ้งความปรารถนาของตนเองเพื่อ
ความสงบสุขของสังคมไปสู่การยอมรั บและอยู่ร่วมกันได้ ของตานานนางนากใน พี ่มากพระโขนง (2013) ที่มี
เนื ้อหาในตอนท้ ายต่างไปฉบับก่อนหน้ า โดยเปลีย่ นจากบทโศกนาฏกรรมของความไม่สมปรารถนาในความรัก
และยอมจานนต่อกฎไปสูส่ ขุ นาฏกรรมของการยอมรับและปรับตัวเข้ าหากัน ในตอนท้ ายแม้ มากรั บรู้ สถานะที่
แท้ จริ งของนากแล้ วมากก็เลือกที่จะปฏิเสธการรับรู้ สิง่ ที่มากทาจึงเป็ นการปฏิเสธนามของบิดา (Disavowal) ไปสู่
ความรักที่สงั คมมองว่าวิปริ ต (Pervert) ทว่ามากและเหล่าเพื่อนของเขาต่างไม่ยี่หระต่อสังคมและสามารถใช้ ชีวิต
ร่ วมกับนากได้ อย่างมีความสุข สถานะความเป็ นผีของนากที่เป็ นวัตถุแห่งการจ้ องมองที่เคยเป็ นอุปสรรคของ
ความรั กของนากและมากในฉบับก่อ นๆ จึงกลายเป็ นเพียงสิ่ง ที่ก่อให้ เ กิ ดปรารถนาในตัวนากของมากและ
กลายเป็ นวัตถุทสี่ ามารถลดทอนตัวมันเองให้ อยูภ่ ายใต้ สงั คมได้ การปฏิเสธกฎของสังคมของตัวละครเหล่านี ้ทา
ให้ ดเู หมือนว่า พีม่ ากพระโขนง จะเปิ ดมิติใหม่ของอุดมการณ์ ทว่าในความเป็ นจริ ง พีม่ ากพระโขนง กลับซ ้ารอย
เดิมของอุดมการณ์ของสังคมอย่างที่ภาพยนตร์ กระแสหลักนิยมผลิต นัน่ คืออุดมการณ์เรื่ องคูร่ ักที่สามารถใช้ ชีวิต
อยู่ร่วมกันได้ หากต่างฝ่ ายต่างยอมรับและยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนันแม้
้ จะมีการปรับบทให้ ต่างจากบทเดิม
อยู่มาก แต่เส้ นทางของเรื่ องเล่ากลับยังคงเป็ นแบบคลาสสิกและทางานอยู่ภายใต้ อุดมการณ์ เ ช่นเดียวกับ
ภาพยนตร์ ชุดก่อนหน้ า พลวัตของ พีม่ ากพระโขนง คือการทาให้ ความหวังของนากได้ รับการตอบสนอง ความ
ปรารถนาของนากที่ ถูกกดทับนับร้ อยปี โดยกฎของสั งคมได้ รับ การปลดปล่อ ยออกมา ในแง่ หนึ่ง มัน จึง เป็ น
ภาพลักษณ์ของการปฏิวตั ิใหม่ นากสามารถสมปรารถนาได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องลงรอยกับกฎระเบียบของสังคม
ทว่าในอีกแง่หนึง่ มันกลับเป็ นภาพลักษณ์ของการสร้ างความหวังในความเป็ นไปได้ ของความรักระหว่างมากและ
นาก โดยภาพยนตร์ ปกปิ ดว่า แท้ ที่จริ งแล้ วมันมีวิธีการทางานภายใต้ อดุ มการณ์ที่ไม่ต่างไปจากแม่นากในภาค
ก่อนหน้ า เพราะภาพยนตร์ แสดงให้ เห็นว่านากและมากต่างสามารถกลายเป็ นวัตถุที่ตอบสนองความปรารถนา
ซึง่ กันและกันได้
รูปแบบพื ้นฐานของภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์คือการแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไป
ได้ ของความสัมพันธ์ ทางเพศ ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ ที่อยู่บนข้ อจากัดของความปรารถนาที่ไม่ลงรอยกันระหว่าง
ตัวเองและผู้อื่นและก่อให้ เกิดความล้ มเหลวของความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ในกระบวนการเข้ าสูร่ ะเบียบของภาษา
อัตบุคคลจาเป็ นต้ องเลือกเพศวิถีของตนเอง โดยปกติอวัยวะเพศชายจะทาหน้ าที่เป็ นรู ปสัญญะที่แสดงให้ เห็น
ความแตกต่างทางเพศ14 อัตลักษณ์ทางเพศทาให้ บคุ คลจาเป็ นต้ องเลือกเพียงส่วนหนึ่งเท่านันและยอมรั
้
บความ
14

หากกล่าวให้ ถึงที่สดุ การจากัดเพศวิถีของบุคคลมีมาตังแต่
้ ตวั บุคคลยังไม่ถือกาเนิดออกมาเสียด้ วยซ ้า เช่นการอัลตราซาวด์เพื่อให้ ได้ ภ าพของ
เด็กที่อยู่ในครรภ์ของแม่ โดยแพทย์จะระบุให้ ร้ ู ว่าเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายจากอวัยวะเพศของเด็ก เช่นเดียวกันในกรณีที่เด็กคลอดออกจาก
ครรภ์มารดา การจาแนกความแตกต่างทางเพศเกิดขึ ้นกับตัวบุคคลเสียก่อนที่เขาจะรับรู้ ความแตกต่างและกลายเป็ นอัตบุคคลภายใต้ ระบบของ
ภาษา สิง่ นี ้จึงทาให้ เห็นว่าอัตลักษณ์ภายใต้ ระบบของภาษาเป็ นสิง่ ที่มีมาก่อนบุคคลมีตวั ตน และเป็ นสิง่ ที่บคุ คลต้ องสวมบทบาทที่สงั คม
กาหนดให้ นอกจากนี ้ลาก็องยังยกตัวอย่างของประตูห้องน ้าที่มีคาว่า สุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรี อยูเ่ หนือประตูห้องน ้าที่เหมือนกัน ลาก็ อง
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ขาดอีกส่วนหนึง่ ไป แม้ วา่ ความล้ มเหลวของความสัมพันธ์ทางเพศเป็ นอุปสรรคที่ไม่มีสงั คมใดหลีกหนีได้ แต่มนั ก็
เป็ นจุดที่แสดงให้ เห็นถึงพลังของแฟนตาซีได้ ดีที่สดุ เช่นเดียวกัน เพราะความไม่สมดุลระหว่างอัตบุคคลและผู้อื่น
ทาให้ ต่างฝ่ ายต่างไม่มีวตั ถุในความปรารถนาที่เติมเต็มความขาดของอีกคนหนึง่ เราจึงจินตนาการว่าผู้อื่นมี สงิ่ ที่
เราปรารถนาในรู ปแบบของแฟนตาซี แนวคิดของลาก็อ งจึงขัดแย้ งกับขนบที่สร้ างขึ ้นโดยชนชัน้ กลางในการ
พยายามตามหาความรักที่สมบูรณ์ คู่รักที่สามารถเติมเต็มส่วนที่หายไปได้ อนั เป็ นอุดมการณ์ที่ขบั เคลื่อนให้ อตั
บุคคลปรารถนาที่จะสร้ างครอบครัวที่สงบสุขและสมบูรณ์ ทว่าลาก็องกลับแสดงให้ เห็นว่าไม่มี สิ่งใดสามารถกา
รันตีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนได้ เพราะโดยพื ้นฐานโครงสร้ างของความเป็ นชายและความเป็ นหญิงไม่
มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันตังแต่
้ ต้น จึงเป็ นเหตุผลว่าเหตุใดมันจึงไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ สิ่งที่ฝ่ายหนึ่ง
พยายามกระทาคือการพยายามเปลีย่ นให้ อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นสิง่ ที่เขาปรารถนาหรื อไม่ก็เปลี่ยนตัวเองให้ กลายเป็ น
สิง่ ที่เขาคิดว่าอีกฝ่ ายหนึ่งปรารถนา แต่ปัญหาคือมันไม่มีทางที่อีกฝ่ ายหนึ่งจะกลายเป็ นวัตถุในความปรารถนา
ของอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ได้ กล่า วในอี ก แง่ ห นึ่ ง คื อ “สิ่ ง ที ่ ก่ อ สร้ า งพื ้ น ฐานของชี วิ ต คื อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเกิ ดขึ้ น บน
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิ ง ที ่เรี ยกว่าความผูกพันกัน (Collectivity) มันใช้ไม่ได้ผล”15 ดังนันเราจึ
้
งไม่
สามารถพบเจอสิ่งที่ปรารถนาอยู่ในตัวของผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับ ที่ผ้ อู ื่นไม่สามารถพบสิ่งที่ตนเองปรารถนาในตัว
เราได้ มันจึงเป็ นความสัมพันธ์ ที่ไม่สมดุลระหว่างผู้ที่เป็ นเพศชายและผู้ที่เป็ นเพศหญิ งที่ผูกพันอยู่กั บฟาลัสใน
ฝ่ ายชายและ objet a ในฝ่ ายหญิง เพราะวัตถุทงสองเป็
ั้
นสิ่งที่หายไปตังแต่
้ ต้น แต่เรากลับคิดว่ามันมีตวั ตนอยู่ใน
ลักษณะของการปกปิ ดหรื อแอบซ่อน เช่นเดียวกับการเอาผ้ าคลุมชิ ้นงานเอาไว้ แม้ วา่ เราไม่เห็นตัวชิ ้นงานแต่เราก็
สรุ ปเอาว่ามันมีชิน้ งานที่ถูกคลุมไว้ อยู่ ความเป็ นไปไม่ได้ ของความสัมพันธ์ ทางเพศคืออีกฝ่ ายต่างไม่มี สิ่งที่อีก
ฝ่ ายปรารถนา เราสามารถรักษาความปรารถนากับอีกฝ่ ายหนึ่งได้ ตราบเท่าที่เราปฏิเสธความจริ งบางส่วนของ
มันและพยายามทาให้ มนั กลายเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ ตามอุดมการณ์ ในกรณีของมากและนากใน พีม่ ากพระโขนง
แสดงให้ เห็นถึงวิธีดงั กล่าวชัดเจน นากพยายามทาตัวเองให้ ปกติทงรู
ั ้ ปลักษณ์ภายนอกและพฤติกรรมของเธอเพือ่
ทาให้ เธอยังกลายเป็ นวัตถุในความปรารถนาของมากอยู่ นากเป็ นตัวละครที่เป็ นแฟนตาซีของเพศหญิงและเป็ น
ตัวละครที่ติดอยูก่ บั อดีต
ดังนัน้ ไม่ว่า เป็ นการท าให้ นามของบิดามีอ านาจเพื่อ เป็ นการสร้ างความน่าเชื่ อถื อให้ กับ
อุดมการณ์หรื อการทาให้ ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างตัวละครมีความเป็ นไปได้ เพื่อสร้ างความหวังให้ กบั ผู้ชม

อธิบายว่าในระดับจินตภาพหรื อการมองเห็นประตูทงสองไม่
ั้
มีอะไรที่ตา่ งกัน แต่เป็ นรู ปสัญญะที่อยู่เหนือประตูที่ทางานภายใต้ ระบบของภาษาที่
ทาให้ ประตูทงสองแตกต่
ั้
างกัน ข้ อสรุปของลาก็องจึงแสดงให้ เห็นว่าความแตกต่างทางเพศไม่ใช่เรื่ องของความแตกต่างทางด้ านกายภาพที่อยูใ่ น
ตัวบุคคล แต่เป็ นเรื่ องของสัญลักษณ์โดยแท้ ที่ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคล หรื อวัตถุที่มนั เกี่ยวพันด้ วย
15
Jacques Lacan, Semianr XX, p. 32. โดยฟิ นค์ (Bruce Fink) ในฐานะของผู้แปลสัมมนาเล่มดังกล่าวได้ ชี ้ให้ เห็นว่า “ความจริ งของจิ ตวิ เคราะห์
... คื อไม่มีสิ่งทีเ่ รี ยกว่าความสัมพันธ์ ทางเพศ ปั ญหาทีต่ อ้ งนามาสูอ่ ตั บุคคลคื อในจุดทีต่ อ้ งเผชิ ญกับความจริ งนี ้” (Bruce Fink, The Lacanian
Subject: Between Language and Jouissance, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995, p. 121.)

41

ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อุดมการณ์ต่างซ่อนเร้ นการทางานของมันที่สนับสนุนอุดมการณ์ผ่านโครงสร้ างของ
แฟนตาซี โดยไม่ได้ ลบสิ่งที่ไม่ปรากฏในพื ้นที่การมองเห็นอย่าง objet a ที่เป็ นเหตุแห่งความปรารถนาออกไป แต่
ทาให้ มนั บิดเบี ้ยวจนกลายเป็ นวัตถุเชิงประจักษ์ ที่มีความเป็ นไปไม่ได้ เพียงชั่วคราว เพราะหากปราศจากการ
หายไปของวัตถุเหตุแห่งปรารถนา ตัวละครในภาพยนตร์ ก็ไม่สามารถเกิดความปรารถนาได้ objet a จึงถูกลดทอน
ให้ กลายเป็ นวัตถุที่เป็ นอุปสรรคเพื่อผลักดันตัวละครให้ เกิดปรารถนาที่จะเอาชนะอุปสรรคเท่านัน้ ภาพยนตร์ ที่
ทางานภายใต้ อุดมการณ์ จึงแสดงให้ เห็นถึงชัยชนะในอนาคตของตัวละครที่มีเหนืออุปสรรคแห่งความเป็ นไป
ไม่ได้ โดยทาให้ เห็นว่าท้ ายที่สดุ ตัวละครสามารถคว้ าวัตถุ ในความปรารถนาและวัตถุนนก็
ั ้ สามารถตอบสนอง
ความปรารถนาของตัวละครได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
ในการเผชิ ญ หน้ า กับความล้ มเหลวของความสัมพัน ธ์ ทางเพศ อัตบุค คลพบว่า ความสม
ปรารถนาในรูปแบบอื่นๆ เป็ นสิง่ ที่ไม่เพียงพอในตัวมันเอง การทางานของแฟนตาซีในเชิงอุดมการณ์คือการทาให้
เห็นว่ามีหนทางหลีกหนีทางตันของปั ญหานี ้สาหรับอัตบุคคล นี่จึงเป็ นเหตุผลที่แฟนตาซีของความสัมพันธ์ ทาง
เพศที่ประสบความสาเร็ จ เป็ นพืน้ ฐานของภาพยนตร์ ที่ ทางานภายใต้ อุด มการณ์ ความคิ ดดัง กล่า วมีผลใน
ภาพยนตร์ ห ลากประเภท ทัง้ ภาพยนตร์ แ อ็ก ชั่น ภาพยนตร์ ชีวิ ต ภาพยนตร์ ต ลก หรื อ แม้ แต่ภาพยนตร์ แ นว
วิทยาศาสตร์ เพราะการสร้ างคูร่ ักที่สมปรารถนาสามารถปกปิ ดปั ญหาอื่นๆ ในภาพยนตร์ ได้ อาทิ ชนชัน้ เชื ้อชาติ
อายุ ความหลัง ฯลฯ โดยภาพยนตร์ ทาให้ เห็นว่าความรักสามารถแก้ ไขปั ญหาเหล่านันได้
้ ดังที่แบลลูร์ (Raymond
Bellour) กล่าวว่า “หลังจากผ่านสถานการณ์หลายสถานการณ์ทีแ่ สดงให้เห็นถึงปั ญหา ในท้ายทีส่ ดุ ภาพยนตร์ ก็
นามาสู่ข้อสรุปสุดท้ายทีท่ าให้เห็นว่าปั ญหาไม่ว่าเล็กหรื อใหญ่ทีเ่ กิ ดขึ้นในช่วงต้นได้รับการแก้ไข และในกรณีส่วน
ใหญ่มนั อยู่ในรู ปของการแต่งงาน”16 ดังนันแม้
้ ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์จะแสดงให้ เห็นถึงอุปสรรค
ของความสัม พันธ์ ทางเพศ แต่ก็เพีย งแค่ในระดับที่เพียงพอสาหรั บแฟนตาซีสามารถชี น้ าทางออกได้ ไม่ได้
นาเสนออย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากการท างานในระดับเนือ้ หาที่แ สดงให้ เห็ นถึ งความหวัง ของความเป็ นไปได้ แ ล้ ว
ภาพยนตร์ ประเภทนี ้ยังสนับสนุนการทางานของอุดมการณ์ ผ่านรูปแบบที่ทาให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ในทิศทาง
เดียวเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมของอุดมการณ์
เหยียดชาติพันธุ์
ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อุดมการณ์ มกั ใช้ โครงสร้ างของเรื่ องเล่าแบบแบบคลาสสิก โดย
เริ่ มต้ นด้ วยการเน้ นถึงความเป็ นไปไม่ได้ ของความปรารถนาของตนเองที่ขบั เคลื่อนให้ ตวั ละครหลักเกิดความ
16

Janet Bergstrom, “Alternation, Segmentation, Hypnoisis: Interview with Raymond Bellour,” in Feminism and Film Theory, ed. Constance
Penley, New York: Routledge, 1988, p. 187.
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ปรารถนาและต้ องการเอาชนะอุปสรรคนัน้ จนกระทัง่ ในช่วงสุดท้ ายของภาพยนตร์ ตวั ละครเหล่านันก็
้ สามารถสม
ปรารถนาได้ อาทิ รถไฟฟ้ ามาหานะเธอ ที่แสดงให้ เห็นสาววัยทางานผู้สิน้ หวังเรื่ องเนื ้อคู่ได้ พบกับหนุ่มวิศวกรผู้
เพียบพร้ อม เขาจึงเป็ นเหมือนสิง่ ที่อยูไ่ กลเกินเอื ้อม ความปรารถนาล่อลวงให้ เหม่ยลีต่ ดั สินใจเปลีย่ นแปลงตนเอง
และสามารถไขว่คว้ าวัตถุในความปรารถนาได้ ในที่สดุ ในตอน 42.195 ของเรื่ อง รัก 7 ปี ดี 7 หน แสดงให้ เห็นถึง
การเอาชนะการจมอยูก่ บั ความทรงจาของตนเองในอดีตผ่านการแข่งขันวิ่งมาราธอน ใน สิ่ งเล็กๆ ทีเ่ รี ยกว่ารัก ทา
ให้ เห็นว่าความพยายามเปลีย่ นแปลงรูปลักษณ์ภายนอกของน ้าไม่ใช่เรื่ องสาคัญสาหรับโชนชายผู้ที่น ้าฝั นถึง หรือ
ในเรื่ อง พีม่ ากพระโขนง ที่แสดงให้ เห็นว่าพี่มากสามารถเอาชนะความกลัวและก้ าวข้ ามกาแพงความรักที่เป็ นไป
ไม่ได้ ระหว่างคนและผี เส้ นทางของเรื่ องเล่าในภาพยนตร์ ที่กล่าวถึงล้ วนแล้ วแต่แสดงให้ เห็นภาพที่ไร้ รอยต่อของ
อุดมการณ์และทาให้ ผ้ ชู มยอมอยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์เพื่อความหวังที่จะได้ รับในอนาคต
ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์ในบางเรื่ องแม้ มีเรื่ องราวที่ซบั ซ้ อนแต่ก็แสดงให้ เห็นถึง
เอกภาพของความเป็ นไปได้ ของเรื่ องราวที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เทคนิคในการตัดต่อต่างๆ มีวตั ถุประสงค์
ท้ ายที่สดุ เพื่อการสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ชู ม บอร์ ดเวลอธิบายถึงความสามารถในการสร้ างความเข้ าใจของผู้ชม
ในทฤษฎี กระบวนการรั บ รู้ เข้ า ใจของผู้ช ม (Cognitive Theory) ว่า ขณะที่ ผ้ ูช มกาลัง ชมภาพยนตร์ อ ยู่นัน้ แม้
ภาพยนตร์ มีความซับซ้ อนแต่ผ้ ชู มก็ไม่ได้ เป็ นคนดูที่มีสติที่ว่างเปล่าในลักษณะของผู้ถกู กระทา ผู้ชมต่างสร้ างข้ อ
สันนิษฐานกับความเป็ นไปได้ ที่หลากหลาย แม้ ภาพยนตร์ สามารถล่อลวงให้ ผ้ ชู มหลงทางไปบ้ าง แต่เมื่อผู้ชมรับรู้
กลลวงดังกล่าวพวกเขาจะละทิ ้งข้ อสันนิษฐานเดิมและสร้ างขึ ้นมาใหม่เพื่อ ตอบรับกระบวนการรับรู้ เข้ าใจของ
พวกเขา17 ท้ ายที่สดุ ภาพยนตร์ ก็นาผู้ชมไปสู่จุดจบของประวัติศาสตร์ ของเรื่ องเล่าเดียวกัน แม้ ผ้ ชู มแต่ละคนมี
ข้ อสรุปกับจุดจบเหล่านันต่
้ างกัน การดาเนินประวัติศาสตร์ ของเรื่ องเล่าในภาพยนตร์ ที่มีความเป็ นไปได้ ในทิศทาง
เดียวและมีความเป็ นไปได้ ที่หลากหลายไม่สิ ้นสุด คือความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์ แบบภาพการเคลือ่ นไหว
และภาพกาลเวลาของเดอเลิซ
ปราชญ์เดอเลิซ (Gilles Deleuze) ได้ แบ่งภาพในภาพยนตร์ ออกเป็ นสองลักษณะ ดังนี ้ 1) ภาพ
การเคลื่อนไหว (Movement-Image) คือภาพในภาพยนตร์ ที่ดาเนินเรื่ องแบบคลาสสิกโดยภาพอยู่ภายใต้ ระบบ
ตรรกะของผัสสะการเคลื่อนไหว (Sensory-Motor) ของตัวละครหลัก การตัดต่อและการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ภาพจึงตอบรับกับผัสสะการรั บรู้ และปฏิกิริยาตอบโต้ ของตัวละครนัน้ เส้ นเรื่ องของภาพยนตร์ แบบภาพการ
เคลือ่ นไหวจึงมีความเป็ นไปได้ เพียงหนึง่ เดียว โดยที่ผ้ ชู มไม่ได้ เห็นภาพของเวลาอย่างแท้ จริ งแต่เห็นภาพทางอ้ อม
ในลักษณะของสิ่งที่สนับสนุนการเคลือ่ นไหวของตัวละคร 2) ภาพกาลเวลา (Time-Image) คือภาพที่แสดงให้ เห็น
ถึงรอยแยกและการฉีกขาดของตรรกะของภาพการเคลื่อนไหวโดยแสดงให้ เห็นถึงความไม่ตอ่ เนื่องของภาพและ
17

อ่านเพิ่มเติมใน David Bordwell, Narration in Fiction Film, London: Routledge, 1985.
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เสียง อีกทังมั
้ นยังไม่ตอบสนองต่อการกระทาของตัวละคร ภาพที่ผ้ ชู มเห็นจึงเป็ นภาพของกาลเวลาอย่างแท้ จริ ง
เพราะเมื่ อ ไร้ ตรรกะในการตัด ต่ อ ภาพ ความเป็ นไปได้ ใ นประวัติ ศ าสตร์ เ รื่ อ งเล่า ในภาพยนตร์ จึ ง มี ค วาม
หลากหลายอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด การทางานของภาพการเคลื่อนไหวที่ทาให้ ความเป็ นไปได้ ของประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ ที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ ในการผลิตภาพยนตร์ ทาให้ กลายเป็ นการช่วยส่งเสริ มให้
ภาพยนตร์ ทางานอยู่ภายใต้ อดุ มการณ์ เพราะเป้าหมายสูงสุดของภาพการเคลื่อนไหวคือการสร้ างระบบอาณา
เขตใหม่ ทาให้ ความเป็ นไปได้ ที่กระจัดกระจายเรี ยงตัวอยูบ่ นประวัติศาสตร์ นิพนธ์ที่มีทิศทางเดียว
การทางานของภาพการเคลื่อนไหวที่เ ป็ นไปตามตรรกะและข้ อ ตกลงในภาพยนตร์ ทาให้
สามารถชัดจูงประสบการณ์และความรู้ สึกของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์ ได้ ดังที่ ภาพยนตร์ ใช้ เทคนิคในการตัดต่อ
เพื่อสร้ างความเคลือบแคลงและความประหลาดใจให้ เกิดแก่ผ้ ชู ม ประสิทธิผลของความเคลือบแคลงคือการทา
ให้ ผ้ ชู มเกิดความปรารถนา ในขณะที่ความประหลาดใจเกิดขึ ้นในช่วงเวลาสันๆ
้ จากการปรากฏตัวของสิง่ ที่ผ้ ชู ม
ไม่คาดว่าจะพบเห็นในภาพยนตร์ (หรื อในช่วงนันของเนื
้
อ้ เรื่ อง) ดังนันหากความประหลาดใจท
้
างานอยู่กับ
ช่วงเวลาระยะสันของสิ
้
ง่ ที่ปรากฏ ความเคลือบแคลงก็ทางานอยูก่ บั ช่วงเวลาระยะยาวของสิง่ ที่ไม่ปรากฏ ยิ่งสิง่ ที่
ไม่ปรากฏซึง่ เป็ นเหตุแห่งความเคลือบแคลงหายตัวไปจากจอภาพยนตร์ นานเท่าใด ผู้ชมยิ่งเกิดความสาราญไป
กับอารมณ์ ระทึกใจเท่านัน้ ดังที่ฮิท ช์ ค็อกได้ ให้ คาอธิ บายไว้ ในบทสัมภาษณ์เขาโดยทรู ฟโฟท์ว่า เรามีตวั เลือก
ระหว่าง “สิ บห้าวิ นาที สาหรับความประหลาดใจ” และ “สิ บห้านาทีสาหรับความเคลื อบแคลงใจ”18 ความเคลือบ
แคลงทาให้ ผ้ ชู มรู้ สึกถึงวัตถุหนึ่งผ่านการหายไปของมัน ความสาราญที่เกิดจากความเคลือบแคลงทาให้ ผ้ ชู ม
กลายเป็ นอัตบุคคลผู้มีความปรารถนาตราบเท่าที่ความเคลือบแคลงนันยั
้ งไม่คลี่คลายตัวออก ด้ วยเหตุที่ความ
เคลือบแคลงเกิ ดจากสิ่งที่หายไป ผู้ชมจึงเผชิญหน้ ากับวัตถุแห่งการจ้ องมองที่หายไปในภาพของภาพยนตร์
ความเคลือบแคลงยังทาให้ ผ้ ชู มสามารถสาราญไปกับการหายไปของมันได้ ผ่านแฟนตาซีโดยไม่ต้องเผชิญหน้ า
กับวัตถุแห่งการจ้ องมองโดยตรง แฟนตาซีทาให้ ความปรารถนาที่ความเคลือบแคลงก่อขึ ้นเบาบางลง โดยแทนที่
จะปล่อยให้ สถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเคลือบแคลงยังคงไม่สามารถเป็ นสิง่ ที่แก้ ไขได้ แฟนตาซีกลับสร้ างภาพ
ของทางออกที่มีความเป็ นไปได้ ให้ แก่ผ้ ชู ม
ความเคลือบแคลงเกิดขึ ้นโดยการตัดต่อคู่ขนาน (Parallel Editing)19 ระหว่างเหตุการณ์ สอง
เหตุการณ์ ดังการจากัดความของแคร์ โรล (Noël Carroll) ว่า โดยทั่วไปแล้ วความเคลือบแคลงในภาพยนตร์
18

อ้ างถึงใน François Truffaut, Hitchcock: the Definitive Study of Alfred Hitchcock by François Truffaut, rev. ed., New York: Simon and
Schuster, 1985, p. 73.
19
การตัดต่อคูข่ นาน (Parallel Editing) คือการตัดต่อสลับไปมาระหว่างสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นต่างสถานที่กนั ให้ อยู่ในช่วงเดียวกัน โดยทาให้
ผู้ชมรู้ สกึ ว่าสองเหตุการณ์กาลังเกิดขึ ้นพร้ อมกันและมีแนวโน้ มว่าทังสองเหตุ
้
การณ์จะมาบรรจบกันในช่วงท้ ายของฉากนัน้ การตัดต่อคูข่ นานจึง
เป็ นนวัตกรรมที่ย่นย่อความยาวของเวลาและลดทอนความหลากหลายของพื ้นที่ ความสามารถในการย่นย่อเวลาหรื อเรื่ องเล่าในภาพยนตร์
นี่เองที่ทาให้ บางครัง้ เราเรี ยกการตัดต่อดังกล่าวว่า การตัดต่อมองทาจคูข่ นาน (Parallel Montage) และความสามารถในการประหยัดเวลาโดย
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เกิดขึ ้นจากคาถามที่เป็ นผลพลอยได้ จากฉากก่อนหน้ านัน้ ซึ่ง ก่อให้ เกิดความเป็ นไปได้ สองแบบ ความแตกต่าง
ระหว่างคาตอบของความเป็ นไปได้ อยู่บนพืน้ ฐานของการประเมินค่าในศีลธรรมและความเป็ นไปได้ 20 ดังนัน้
ความเคลือบแคลงในภาพยนตร์ ตามแนวคิดของแคร์ โรลจะเกิดขึ ้นได้ ต้องมีความเป็ นไปได้ ที่นาไปสู่ผลลัพธ์ ที่
ประสบความสาเร็ จ ความเคลือบแคลงในภาพยนตร์ จึงมุ่งไปสู่ความเป็ นไปได้ ในการหาทางออกตลอดเวลา
แม้ ว่าท้ ายที่สุดแล้ วมันอาจไม่สาเร็ จก็ ตาม ด้ วยความคิดที่ว่าสถานการณ์ ที่ก่อให้ เกิ ดความเคลือบแคลงใน
ภาพยนตร์ ม่งุ ไปสูท่ างออกที่ถกู ต้ องเป็ นการทาให้ ความเคลือบแคลงทางานร่ วมกันแฟนตาซี ความหวังที่จะไปสู่
ทางออกทาให้ ภาพยนตร์ ปกปิ ดการหายไปของการจ้ องมองด้ วยการทาให้ มนั ปรากฏในลักษณะของแฟนตาซี นี่
เป็ นหนทางหนึ่งที่ ภาพยนตร์ ที่ ทางานภายใต้ อุด มการณ์ โน้ มน้ า วให้ เ รายอมรั บ สถานภาพของความไม่ ส ม
ปรารถนา
ใน The Birth of Nation (1915) ซึ่งเรื่ องราวเกิดขึ ้นในช่วงยุคสงครามกลางเมืองของอเมริ กา
กริ ฟฟิ ธบิดาแห่งภาพยนตร์ คลาสสิกอเมริ กาผู้คิดประดิษฐ์ การตัดต่อคูข่ นานได้ แสดงให้ เห็นจุดยืนทางการเมือง
และอุดมการณ์ของเขาในลักษณะของการเหยียดเชื ้อชาติทงในระดั
ั้
บของเนื ้อหาและรูปแบบ โดยในระดับเนื ้อเรื่ อ
งกริ ฟฟิ ธได้ แบ่งกลุม่ คนออกเป็ นสองกลุม่ ที่ชดั เจนระหว่างคนผิวขาวผู้มีอารยธรรมและคนผิวดาที่ป่าเถื่อน การ
ตัดต่อคู่ขนานของกริ ฟฟิ ธจึงมีพลวัตทัง้ ในเรื่ องของผลกระทบที่เกิ ดจากรู ปแบบและอุดมการณ์ ที่ซ่อนอยู่ใน
โครงสร้ าง แม้ มีนกั ทฤษฎีหลายคนพูดถึงการตัดต่อคูข่ นานของกริ ฟฟิ ธ แต่ก็มกั ให้ ความสนใจเพียงประเด็นเดียว
มากกว่าจะเชื่อมโยงสองประเด็นเข้ าหากัน อาทิ บาลาช (Bela Balázs) ให้ ความสนใจเพียงผลกระทบต่อเนื ้อเรื่ อง
ที่เกิดขึ ้นจากรูปแบบเท่านัน้ โดยละเลยประเด็นการเหยีดเชื ้อชาติในงานของกริ ฟฟิ ธ มีเพียงไอเซนสไตน์ (Sergei
Eisenstein) ที่เห็นการแสดงจุดยืนทางอุดมการณ์ของกริ ฟฟิ ธทังในระดั
้
บของรูปแบบและเนื ้อหาโดยกล่าวว่า “ข้อ
แก้ต่างอันเปิ ดเผยของการเหยี ยดเชื ้อชาติ คือ ... โครงสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึงแนวคิ ดของการตัดต่อมองทาจของก
21
ริ ฟฟิ ธคือโครงสร้างแบบสังคมกระฎมพี
ุ ” นัยเชิงเหยียดเชื ้อชาติในภาพยนตร์ ของกริ ฟฟิ ธคือค่านิยมแบบสังคม

ชนชันกลางที
้
่กริ ฟฟิ ธแสดงออกมาก การไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ ของอุดมการณ์แบบชนชันกลางโดยปราศจากการ
้
เหยียดเชื ้อชาติที่อยูใ่ นรู ปแบบแฟนตาซีช่วยปกปิ ดปั ญหาพื ้นฐานเรื่ องชนชัน้ การเหยียดเชื ้อชาติจึงจากัดรูปแบบ
ภาพยนตร์ ของกริ ฟฟิ ธโดยแสดงออกให้ เห็นผ่านวิธีการมองทาจแบบคูข่ นานของเขา
ความสามารถของการตัดต่อคู่ขนานไม่ได้ อยูท่ ี่การนาไปสูผ่ ลลัพธ์ของปั ญหาที่มนั สร้ างขึ ้นแต่
บอกโดยนัยถึงความเป็ นไปได้ ของผลลัพธ์ นนผ่
ั ้ านโครงสร้ างของมันเอง โดยพื ้นฐานโครงสร้ างของการตัดต่อ

ยังคงอรรถรสของเรื่ องเล่าไม่ให้ มีการบิดเบี ้ยวเท่ากับการตัดต่อแบบมองทาจแบบโซเวียท (Soviet Montage) ทาให้ การตัดต่อแบบคูข่ นานมี
ลักษณะของความเป็ นทุนนิยมสูง
20
Noël Carroll, Theorizing the Moving Image, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 101.
21
Sergei Eisenstein, Film Form: Essays in Film Theory, trans. Jay Leyda, San Diego: Harcourt Bruce, 1949, p. 234.
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คู่ขนานคือการนาเสนอระหว่างปั ญหากับทางออกที่มีความเป็ นไปได้ ค่ไู ปด้ วยกัน ดังนันแม้
้ ว่าท้ ายที่สดุ ผลลัพธ์
ของเหตุการณ์จะไม่ประสบความสาเร็ จในการแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั ท่วงที อาทิ การตัดต่อคูข่ นานระหว่างช็อตกอง
ทัพที่กาลังยกไปตีกรุ งบาบิโลนกับช็อตหญิงสาวที่กาลังเร่ งรี บไปที่กรุ งบาบิโลนเพื่อเตือนภัยร้ ายใน Intolerance
(1916) แม้ ในท้ ายที่สดุ กองทัพที่มาช่วยเหลือจะไปไม่ทนั การก็ตาม แต่แฟนตาซีที่ เกิดขึ ้นจากการตัดต่อคู่ขนาน
แสดงให้ เห็นว่าความหวังของทางออกดังกล่าวนันด
้ ารงอยู่ แม้ ว่ามันไม่สาเร็ จก็ตาม ดังนันแม้
้ ในตอนจบของ
Intolerance จะไม่ใช่ตอนจบแบบสมหวัง ทว่าภาพยนตร์ แสดงให้ เห็นว่าทางออกของความปรารถนานันยั
้ งคงมีอยู่
การตัดต่อคู่ขนานจึงแสดงให้ เห็นถึงการยอมฝากความหวังไว้ กบั แฟนตาซี ไม่ใช่เพียงการทาความปรารถนานัน้
ให้ ประสบความสาเร็ จ แต่เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าความหวังของความปรารถนามีความเป็ นไปได้ ที่จ ะประสบ
ความสาเร็ จ
โครงสร้ างการตัดต่อของกริ ฟฟิ ธจึงแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงทางอุดมการณ์ ระหว่าง
สุนทรี ยะของรู ปแบบและเนื ้อหาในภาพยนตร์ การเหยียดเชือ้ ชาติเป็ นสิ่งที่ทางานอยู่บนพื ้นฐานของแฟนตาซี
เสมอ โครงสร้ างที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า อัต บุค คลไม่ สามารถเข้ า ถึ ง ความสาราญอัน เกิ น พอดี ได้ เ พราะมี ค นอื่ น
ครอบครองความสาราญนันอยู
้ ก่ ่อนแล้ ว อัตบุคคลจึงเกิดความอิจฉาในความสาราญที่คนอื่นครอบครองและเชื่อ
ว่าความสาราญนันควรเป็
้
นของตนโดยชอบธรรม (ดูในบทที่ 1) การตัดต่อคู่ขนานจึงเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง
โครงสร้ างของการเหยียดเชื ้อชาติผ่านการนาเสนอระหว่างตัวละครที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ เองและ
ตัวละครอีกตัวหนึง่ ที่คาดว่าสามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้
ดังนันในฉากตั
้
ดต่อคูข่ นานตอนต้ นของ นางนาก จึงแสดงให้ เห็นถึงความคิดเหยียดเชื ้อชาติ
ชนชันหรื
้ อการแบ่งแยกกลุม่ ที่อยูใ่ นโครงสร้ างของการตัดต่อ การตัดต่อคู่ข นานใน นางนาก ทาให้ เห็นการจัดวาง
ตาแหน่งของตัวละครในลักษณะคู่แย้ งกัน อาดาดล อิงคะวณิชอธิ บายว่า “การตัดต่อคู่ ขนานเน้นถึ งความรัก
ความผูกพันระหว่างพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งฉากตัดสลับไปมาทีท่ งั้ คู่ต่างกาลังต่อสูเ้ พือ่ มี ชีวิตอยู่ต่อไป มาก
ผู้ได้รับบาดเจ็ บกาลังรักษาตัวอยู่ที่วดั ในบางกอก ในขณะที ่นากกาลังเจ็ บท้องหนักอยู่ที่พระโขนง”22 แม้ การ
ประสบกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นพร้ อมกันแสดงให้ เห็น ถึงความพยายามของทังมากและนาก
้
ทว่าฉากตัดต่อ
ดังกล่าวกลับแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหน้ าที่ในสังคมและลาดับชันในศาสนาที
้
่ทงสองเพศต่
ั้
างไม่ได้
รับอย่างทัดเทียมกัน โดยเฟอร์ มานน์กล่าวเสริ มข้ อสังเกตของอาดาดลว่า
“ความเจ็บปวดของทัง้ คู่ทีเ่ กิ ดขึ้นในเวลาเดียวกัน บรรยายให้เห็นภาพแก่นความคิ ด
ของความแตกต่างทางเพศทีฝ่ ั งรากในชี วิตเกษตรกรรมและความเชื ่อของไทยในอดีต
ความสอดคล้องของเรื ่องเล่าแบบพุทธเถรวาทและลางบอกเหตุแบบไสยศาสตร์ ที่
22

Adadol Ingawanij, “Nang Nak: Thai Bourgeois Heritage Cinema,” Inter-Asia Cultural Studies 8, no. 2, 2007: pp. 180-193, p. 184.
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แสดงอยู่ในกรอบภาพ การแยกกันของนากและมากเริ่ มต้นจากการจัดวางช็อตภาระ
งานทีท่ งั้ คู่ตอ้ งทา มากถูกเรี ยกให้ไปใช้แรงงานทหาร ในขณะทีน่ ากผูก้ าลังท้องแก่
ต้องไถนาอยู่ทีบ่ า้ น การแบ่งแยกตัวงานและความเจ็บปวดทีท่ งั้ คู่ประสบในเวลา
เดียวกันบ่งบอกถึงความร่วมสมัยในเวลาของชาติ และนอกจากนีย้ งั เป็ นช่วงเวลา
เริ่ มต้นทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิ ดเรื ่องความแตกต่างทางเพศทีอ่ ยู่ในศาสนาพุทธเถร
วาท” 23
ในขณะที่มากรักษาตัวอยู่ที่วดั ระฆัง สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพระผู้มีญาณและตบะแก่กล้ า
ได้ รักษามากและช่วยเขาจากความตาย แสดงให้ เห็นถึงหนทางที่ถกู ต้ องทางพุทธศาสนา ในขณะที่นากผู้กาลัง
คลอดลูกกลับได้ รับการดูแลจากหมอตาแยผู้มีความรู้ จากัดจึงไม่สามารถช่วยนากให้ รอดพ้ นจากความตายได้
หมอตาแยไม่ได้ ใช้ หนทางที่ถูกต้ องทางการแพทย์ แต่พึ่งไสยศาสตร์ โดยท่องคาถาและให้ ดื่มนา้ ปลุกเสกใน
ระหว่างที่นากคลอดลูก ท้ ายที่สดุ หมอตาแยตัดสินใจกรี ดปากมดลูกเพื่อเปิ ดทางให้ เด็กทารกออกมาแต่กลับ
กลายเป็ นเส้ นทางแห่งความตายของนากเอง
เช่นเดียวกันกับตอนต้ นเรื่ อง พีม่ ากพระโขนง การตัดต่อคู่ขนานระหว่างมากผู้อยู่ในสนามรบ
และต้ องเผชิญกับความเจ็บปวด แต่ก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ตอ่ เพื่อกลับมาหานาก และนากผู้ที่กลายเป็ นผี ตาย
ท้ องกลมและออกไปรอมากอยู่ที่ท่าน ้าทาให้ เห็นถึงความไม่สมดุลระหว่างสองฝ่ าย เพราะฉากดังกล่าวนอกจาก
แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพของทังคู
้ ท่ ี่ตา่ งกันระหว่างคนเป็ นและคนตาย มันยังแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างของ
หน้ าที่ในสังคม หน้ าที่ของการออกรบเป็ นหน้ าที่ของลูกผู้ชายในขณะที่ฝ่ายหญิงควรจะต้ องรออยู่ที่บ้าน หรื อใน
นางนาก ขณะที่มากไปออกรบอยู่ภายนอกพระนคร นากต้ องรับหน้ าที่เป็ นเมียที่ดีต้องไถนาดูแลแปลงนาแทน
มากที่ไม่อยู่
นอกจากการตัดต่อคูข่ นานจะแสดงให้ เห็นว่านากและมากมีสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันแล้ ว มัน
ยังแสดงให้ เห็นถึงแฟนตาซีของความหวังที่อยู่ภายในโครงสร้ างของการเหยียดเชื ้อชาติและชนชัน้ อัตบุคคลเชื่อ
ว่าเขาไม่สามารถมีความสุขหรื อสมหวังได้ เพราะสิ่งนันอยู
้ ่ที่ผ้ อู ื่น สิ่งที่ผ้ อู ื่นครอบครองสามารถทาให้ เขามีความ
สมหวังได้ และเขาก็มีสทิ ธิในการครอบครองสิง่ นัน้ เพียงแต่มนั ไม่ได้ อยู่ในการครอบครองของเขาเมื่อเขาต้ องการ
มัน ท้ ายที่สดุ แม้ อตั บุคคลไม่ร้ ู วา่ สิ่งนันคื
้ ออะไรแต่เขาก็ยงั ปรารถนาในสิ่งนันอยู
้ ่ แฟนตาซีแสดงให้ เห็นถึงความ
เป็ นไปได้ ของความหวัง ทัง้ นางนาก และ พี ่มากพระโขนง ฉากตัดต่อคู่ขนานทาให้ เกิดความหวังว่าหากมาก
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Furrman, “Nang-Nak”, p. 228. ในประเด็นดังกล่าวสายัณห์ แดงกลมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า อีกแง่หนึง่ นัน้ การตัดต่อคูข่ นานทาให้ มา
กรอด แต่นากตาย เพราะทังคู
้ ไ่ ม่ได้ รอด/ตายเพราะพล็อต แต่รอด/ตายเพราะอุดมการณ์แห่งภาพยนตร์ ... ดังนันมากจะรอดในเงื
้
่อนไขว่านาก
ต้ องตาย นากจะตายในเงื่อนไขว่ามากรอด เท่ากับว่าภาพยนตร์ สร้ างความชอบธรรมให้ ความตายของนากด้ วยการให้ ผ้ ชู ายต้ องรอด
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สามารถกลับไปทันในขณะที่นากกาลังคลอดลูกอยู่เธออาจไม่ตายท้ องกลม ในขณะเดียวกันนากก็ทาหน้ าที่เป็ น
กุญแจสาคัญที่ทาให้ มากมีความพยายามเอาชีวิตรอดกลับไปหานากให้ ได้ หากความปรารถนาของนากคือตัว
เธอเป็ นวัตถุในความปรารถนาของมากโดยคลอดลูกปลอดภัยและสามารถอยู่กบั มากได้ ความปรารถนาของ
มากก็คือเป็ นวัตถุในความปรารถนาของนากโดยการกลับไปอยู่กบั นากและดูแลลูกโดยปลอดภัย เห็นได้ วา่ ความ
ปรารถนาของทังคู
้ ่ต่างต้ องการเป็ นวัตถุในความปรารถนาของกันและกัน ความปรารถนาของมากจึงเป็ นความ
ปรารถนาของนาก และวนกลับในทางเดียวกัน ความปรารถนาของนากจึงเป็ นความปรารถนาของมาก ฉากตัด
ต่อคูข่ นานดังกล่าวจึงแสดงให้ เห็นว่าต่างฝ่ ายต่างมี สงิ่ ที่สามารถตอบสนองความปรารถนาของอีกฝ่ ายได้ การตัด
ต่อคู่ขนานจึงลดทอนวัตถุแห่งการจ้ องมองให้ กลายเป็ นวัตถุที่เป็ นไปได้ เพื่อสร้ างแฟนตาซีของความหวังให้ กับ
ภาพยนตร์ แ ละผู้ช ม แฟนตาซี ท าให้ เ ห็ น ว่า ความปรารถนามี ค วามเป็ นไปได้ ที่ จ ะสมหวัง แม้ จ ะไม่ป ระสบ
ความสาเร็ จในความเป็ นจริ งในภาพยนตร์ ก็ตาม
ในฐานะที่ ภาพการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภาพการเคลื่อนไหวของตัวละคร การตัดต่อ
คูข่ นานช่วยสนับสนุนการทางานของอุดมการณ์โดยแสดงให้ เห็นถึงความหวังของความเป็ นไปได้ ที่แสดงออกใน
ทิศทางเดียว การตัดต่อคูข่ นานทาให้ ภาพและเนื ้อหาในภาพยนตร์ ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีรอยสะดุด สิ่ง
ที่ผ้ ชู มเห็นจึงเป็ นการไหลลื่นของเวลาที่สนับสนุนผัสสะการเคลื่อนไหวของตัวละครหลัก อย่างไรก็ดีการตัดต่อ
คู่ข นานยัง คงเน้ น ย า้ ถึ ง การเหยีย ดชนชัน้ และความแตกต่า งระหว่า งสถานภาพของมากและนากที่ ไหลลื่น
เช่นเดียวกัน ทางออกของนากจึงต้ องเกิดจากการสะดุดของความไหลลื่นของการเคลื่อนไหว อาทิ ใน นางนาก
ฉากที่มากกาลังมีเพศสัมพันธ์กบั ผีนางนากผู้กาลังสาเริ งสาราญไปกับการหลับนอนกับสามี และทาให้ เธอนึกถึง
ความเจ็บปวดขณะที่เธอคลอดลูกในเวลาเดียวกัน ภาพของอดีตกาลย้ อนกลับมาทาให้ การไหลของปั จจุบนั กาล
เกิดความสะดุดขึ ้น ทางออกของนากจึงเป็ นการใช้ เทคนิคแฟลชแบ็ก (Flashback) เพื่อทาให้ เธอมีโอกาสในการ
แก้ ไขอดีตกาลและปลดปล่อยสิง่ ที่ถกู กดทับให้ ออกมาในปั จจุบนั กาล
ความทรงจาแบบเส้ นตรง
ในตารา Cinéma 1 : l’image-mouvement (1983) เดอเลิซได้ ปรับปรุ งแนวคิดเรื่ องความทรงจา
ทังสองแบบจากต
้
ารา Matière et Mémoire (1896) ของแบร์ กซง (Henri Bergson) คือ ความทรงจาแบบพฤติการณ์
(La mémoire habitude) และความทรงจาบริ สทุ ธิ์ (La mémoire pure) โดยความทรงจาทังสองแบบเป็
้
นสิง่ ที่ปรากฏ
ให้ เห็นเป็ นปั จจุบนั กาลซึง่ ดารงอยูใ่ นช่องว่างระหว่างผัสสะการรับรู้และปฏิกิริยาการกระทา แม้ วา่ ภาพความทรง
จาทังสองมี
้
ศกั ยภาพในการทาให้ เกิดความต่อเนื่องทางผัสสะการเคลือ่ นไหวของอัตบุคคลทังที
้ ่มีเสถียรภาพหรื อ
ไร้ เสถียรภาพ ทว่าในท้ ายที่ สดุ ความทรงจาทังสองแบบต่
้
างก็ ทางานเพื่อสร้ างเสถียรภาพให้ แต่ความต่อเนื่อง
เพียงอย่างเดียว
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ความทรงจาแบบพฤติการณ์คือรู ปแบบของความทรงจาที่หวนระลึกออกมาในเชิงประจักษ์
ซึง่ อยู่บนพื ้นฐานของความเชื่อมต่อของผัสสะการเคลือ่ นไหวที่อตั บุคคลมีต่อ สิง่ ที่อยูโ่ ดยรอบ มีความเป็ นตรรกะ
และอยู่ในรู ปแบบที่เป็ นเส้ นตรง คือการจดจาเรื่ องทั่วไปในชีวิตประจาวันที่อยู่รายล้ อมอั ตบุคคลราวกับเป็ น
สัญชาตญาณ พฤติการณ์จึงเป็ นความทรงจาที่อยูใ่ นร่ างกายซึง่ เกิดขึ ้นจากปรากฏการณ์ซ ้าของการกระทาเดิมๆ
ตัวอย่างที่แบร์ กซงยกคือ การเรี ยนรู้ ตวั บทจนขึ ้นใจของนักเรี ยน สิ่งที่พวกเขาจาได้ ไม่ใช่ตวั บทที่แยกส่วนออกมา
แต่เ ป็ นปฏิ บัติ การเชิ งจักรกลของปรากฏการณ์ ซ า้ ที่ คาเหล่า นัน้ ต่างเชื่ อมโยงหาค าอื่ นๆ ในตัว บท และเมื่ อ
พฤติการณ์ที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้เหล่านี ้ได้ เกิดขึ ้นหรื อถูกจดจาไว้ แล้ ว ช่องว่างระหว่างผัสสะการรับรู้เหตุการณ์
และปฏิกิริยาตอบโต้ จะลดน้ อยลงจนแทบจะเป็ นเนื ้อเดียวกัน หากกล่าวในเชิงจิตวิเคราะห์ ความต่อเนื่องของ
ผัส สะการเคลื่ อ นไหวดัง กล่า วคื อ การตอบโต้ โ ดยจิ ต ไร้ ส านึ ก ครั น้ เมื่ อ อัต บุค คลเรี ย นรู้ กฎระเบี ย บหรื อ มี
ประสบการณ์ต่อปรากฏการณ์หนึ่งเขามักจะเรี ยนรู้ ที่จะมีปฏิกิริยากับ สิ่งนันด้
้ วยการกระทาซ ้าๆ พฤติการณ์จึง
เป็ นเรื่ องของระเบียบเชิงสัญลักษณ์
ในทางตรงกันข้ ามกับความทรงจาแบบพฤติการณ์ ความทรงจาบริ สทุ ธิ์ หรื อภาพแห่งการ
ระลึก (image-souvenir) คือการกลับมาของอดีตที่ดารงอยูใ่ นรูปแบบของภาพแห่งความทรงจาเสมือนมากกว่าใน
รู ปแบบของภาพที่กลายเป็ นปั จจุบนั แม้ มนั มีความสอดคล้ องกับภาพที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ความทรงจาบริ สทุ ธิ์
เป็ นสิ่ง ที่เกิ ดขึน้ ในความทรงจาของอดีต ที่อยู่ร ะหว่างผัสสะการรั บ รู้ และปฏิกิริย าของอัตบุคคล ซึ่งต่างจาก
พฤติการณ์ที่เป็ นประหนึง่ กลไกอัตโนมัติโดยจิตไร้ สานึกของพฤติกรรมของร่ างกาย การระลึกจาเป็ นต้ องใช้ ความ
พยายามของความทรงจา มันจึงทาให้ เกิดการหยุดชะงักของผัสสะการเคลื่อนไหวชั่วคราวโดยที่อตั บุคคลไม่
สามารถมีปฏิกิริยาโต้ ตอบกับสิ่งที่เขารับรู้ ได้ ทนั ที อย่างไรก็ตามภาพแห่งการระลึกยังไม่สามารถปลดปล่อยอัต
บุคคลออกจากความต่อเนื่องของผัสสะการเคลื่อนไหวได้ อย่างแท้ จริ ง ทังความทรงจ
้
าแบบพฤติ การณ์และความ
ทรงจาบริ สทุ ธิ์ ต่างเกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองต่อความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวของอัตบุคคลผ่านพื ้นที่ ภาพแห่ง
การระลึกจึงเป็ นกระบวนการเดียวกับการตอนเชิงสัญลักษณ์ ที่ลดช่องว่างระหว่างการรับรู้ ภาพอดีตเสมือนใน
จินตภาพและการทาความเข้ าใจภาพปั จจุบนั ด้ วยสัญลักษณ์
แบร์ กซงอธิ บายว่า กระบวนการของภาพแห่งความระลึกที่ตามหาความทรงจาในคลังอดีต
กาลเสมือนเพื่อนาความทรงจานันมาสู
้ ป่ ั จจุบนั กาลมีอยู่ด้วยสามขันตอนคื
้
อ 1) การกระโจนเข้ าไปสูห่ ้ วงอดีตกาล
2) การตามหาชันผิ
้ วของความทรงจาผ่านอดีตกาล และ 3) การนาความทรงจามาสูป่ ั จจุบนั กาลโดยปรับเปลี่ยน
และแปรผันชัน้ ผิวของอดีตกาลที่เราเลือกให้ กลายเป็ นภาพแห่งการระลึก เดวิท มาร์ ตินโจนส์ (David MartinJones) ได้ สาธิ ตการทาความเข้ าใจต่อกระบวนการของแบร์ กซงผ่านฉากสาคัญในเรื่ อง Vertigo ของฮิทช์ ค็อก
ขณะที่สก๊ อตตี ้กาลังจะจูบจูดี ้ภายในห้ องของโรงแรมเอ็มไพร์ กล้ องได้ หมุนไปรอบตัวสก๊ อตตี ้และภาพรอบตัวเขา
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ก็เปลี่ยนไปจากภายในของห้ องไปสูค่ อกม้ า สถานที่ที่เขาเคยจูบกับแมดแลนก่อนที่เธอจะกระโดดลงมาจากหอ
ระฆัง (ภายหลังสก๊ อตตี ้ทราบว่า แท้ ที่จริ งเป็ นแผนการของสามีของแมดแลนที่ให้ จูดี ้ปลอมตัวเป็ นแมดแลนเพื่อ
วางแผนฆาตรกรรมแมดแลน) ในฉากของการค้ นหาความทรงจาที่เป็ นความปรารถนาของตนเอง สก๊ อตตี ้
จาเป็ นต้ องกระโจนลงไปสูห่ ้ วงของอดีตกาลแห่งความเสมือน (Virtuality) เพื่อตามหาชันผิ
้ วของความทรงจาที่มี
อยู่ห ลายชัน้ ผิ ว โดยที่ ตัว ละครจะปลีก ตัว เองออกจากปั จ จุบัน กาลและท าให้ ค วามต่อ เนื่ อ งของผัสสะการ
เคลือ่ นไหวรอบตัวของเขาหยุดชะงักชัว่ คราว24 แบร์ กซงอธิบายว่า ความทรงจาของอดีตกาลของเรามีอยูห่ ลายชัน้
ผิวและมีความเป็ นไปได้ อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด แต่เราจะพยายามหาชันผิ
้ วที่เข้ ากับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั มากที่สดุ
โดยแบร์ กซงเปรี ยบเทียบการปรับเปลี่ยนและแปรผันว่าคล้ ายกับ “การปรับแต่งบางสิ่ งที ่คล้ายกับการปรับระยะ
โฟกัสของกล้อง”25 เพื่อให้ เห็นภาพที่ชัดเจน กระบวนการดังกล่าวของแบร์ กซงจึงเป็ นประหนึ่งประวัติศาสตร์
นิพนธ์ (Historiography) ที่เราจาเป็ นต้ องเลือกชัน้ ผิวของความเป็ นไปได้ ที่มีหลากหลายไปสู่ความเป็ นจริ งใน
ปั จจุบนั ที่มีหนึ่งเดียว เมื่อสก๊ อตตี ้จูบจูดี ้ความต่อเนื่องของผัสสะการเคลื่อนไหวของเขาก็หยุดนิ่งและทาให้ ภาพ
แห่งความทรงจาของเขาสามารถผลักตัวมันเองไปสูช่ ่องว่างระหว่างผัสสะการรับรู้ และปฏิกิริยาการกระทา ทันที
ที่สก๊ อตตี ้เปลีย่ นตัวจูดี ้ให้ กลายเป็ นแมดแลน เขาสามารถปรับความทรงจาในอดีตให้ เข้ ากับปั จจุบนั กาล นัน่ ไม่ใช่
เพื่อการปรับให้ จูดีก้ ลายเป็ นแมดแลน แต่การทาให้ แมดแลนในความทรงจาของห้ วงอดีตกาลกลายเป็ นหนึ่ง
เดียวกับจูดี ้ที่ดารงอยู่ในปั จจุบันกาล เพื่อที่เขาจะสามารถรักกับจูดี ้ได้ ห้ องที่กาลังหมุนอยู่จึงเป็ นเสมือนการ
ปรับเปลี่ยนและแปรผันความทรงจาในห้ วงอดีตกาล นัน่ คือการทาให้ ความเสมือนในอดีตกาลกลายเป็ นความ
เป็ นจริ งในปั จจุบนั กาล โดยสก๊ อตตี ้มองไปบรรยากาศรอบๆ ห้ องที่เปลีย่ นกลายเป็ นคอกม้ า ใบหน้ าของสก๊ อตตี ้
จึงแสดงออกถึงความสาสมใจในจูบของเขากับจูดี ้และกลายเป็ นจูบเดียวกับที่เขามีกบั แมดแลน Vertigo จึงแสดง
ให้ เห็นว่าสก๊ อตตี ้สามารถดึงเอาอดีตกาลมาเปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั กาลเพื่อทาให้ ตวั เขาเองเกิดความปรารถนา
ได้ อย่างไร
ฉากเพศสัมพันธ์ ระหว่างนากกับมากใน นางนาก ที่ตดั สลับไปมาระหว่างภาพอดีตที่นาก
เจ็บปวดจากการคลอดลูกและภาพปั จจุบนั ที่นากสาราญไปกับเพศสัมพันธ์ คือการดึ งเอาอดีตกลับมา เป็ นการ
กระโจนเข้ าสู่ห้วงของความทรงจาในอดีตกาลเพื่อตามหาระนาบของความทรงจาที่ตอบรั บกับเหตุการณ์ ใน
ปั จจุบนั กาลและตอกย ้าให้ นากไม่ลมื อดีต ฉากดังกล่าวจึงทาให้ มีผลย้ อนกลับเช่นเดียวกัน กล่าวคือนากสามารถ
สาราญไปกับความเจ็บปวดสุดทนของการคลอดลูกและเจ็บปวดไปกับความสาราญของการมีเพศสัมพันธ์ ได้
การกระโจนไปในอดีตของนากจึงเป็ นการทาให้ เธอเข้ าสูค่ วามสาราญที่เกินพอดี อนั เป็ นเหตุของความทุกข์ของ

24

David Martin-Jones, Deleuze, Cinema and National Identity. Narrative Time in National Contexts, Edinburgh: Edinburgh University Press,
2006, pp. 49-59.
25
Henri Bergson, Matter and Memory, New York: Zone Book, 1991, p. 134.
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เธอ เมื่อความสาราญที่เกินพอดีไม่สามารถดารงอยู่ภายใต้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ได้ ทางออกของนากภายใต้
ระบบสัญลักษณ์จึงเป็ นการระลึกถึ งความสาราญเพื่อการปล่อยวาง 26 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็ นการยอกย ้า
การทางานของภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ที่อยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์แบบพุทธเถรวาท
เช่นเดียวกับเรื่ อง พีม่ ากพระโขนง นากต้ องการกลายเป็ นวัตถุในความปรารถนาของมากอีก
ครั ง้ เธอจึงจาเป็ นต้ องดึงภาพของเธอในอดีตมาสวมทับแทนภาพของเธอในปั จจุบัน พอเวล (Anna Powell)
อธิบายถึงการกลับมาปรากฏของอดีตกาลในปั จจุบนั กาลในภาพยนตร์ สยองขวัญไว้ อย่างน่าสนใจ เพราะการ
ปรากฏดังกล่าวทาให้ เกิดความสับสนหรื อความไม่สามารถตัดสินใจได้ ระหว่างความแตกต่างของเวลา
“ผีทาให้อดีตกาลและปัจจุบนั กาลเกิ ดความแบนราบ ดังทีพ่ วกมันดึงเวลาให้ชา้ ลง
เพือ่ ทีจ่ ะทาให้ปัจจุบนั ของพวกมันปรากฏอีกครัง้ โดยปฏิ เสธให้มนั กลายเป็ นอดีต
พวกมันจึ งบีบบังคับให้ตวั ละครในปั จจุบนั กาลละทิ้ งช่วงเวลาของเขาและต้องประสบ
กับประวัติศาสตร์ ของผูอ้ ืน่ โดยการบีบให้มนั ทับซ้อนกัน ... ความตึงเครี ยดจึงเป็ นการ
ประสบกับการยืดออกของเวลาจนรับไม่ไหว ในขณะทีค่ วามตระหนกก็ทาลายพลัง
ของกาลเวลาอย่างรุนแรงประดุจมี สิ่งทีม่ าพุง่ ชนทางกายภาพ”27
นากจึงเป็ นตัวแทนของภาพแห่งการระลึกเพราะเป็ นการบีบบังคับให้ ตวั ละครในปั จจุบนั กาล
ต้ องประสบกับอดีตกาลของเธอ เธอไม่ยอมปล่อยให้ ตวั เธอกลายเป็ นอดีต กาล การติดอยู่กบั ความปรารถนาจึง
ทาให้ เธอกลายเป็ นปั จจุบนั กาล ตัวละครอื่นๆ จึงประสบกับปั จจุบนั กาลที่ผิดกับช่วงเวลาของพวกเขาเอง อย่างไร
ก็ดีการบีบบังคับทาให้ เธอไม่สามารถอยูร่ ่ วมกับมากได้ เพราะมันเป็ นผืนกาลเวลา ทางออกของนากจึงไม่ใช่การ
นาภาพจินตภาพในอดีตให้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ในปั จจุบนั กาล แต่เป็ นการสร้ างความชอบธรรมให้ แก่ตวั เธอด้ วย
การแฟลชแบ็กเพื่อเปิ ดเผยความจริ ง
ในเรื่ อง พีม่ ากพระโขนง ฉากสาคัญของเหตุการณ์ภายในโบสถ์ คือเมื่อนากตัดสินใจที่จะพา
มากไปอยูก่ บั เธอในโลกหน้ าด้ วยและมากก็ทาใจเรี ยบร้ อยแล้ ว ขณะที่มือของนากกาลังยืด มือมาบีบคอมาก นาก
เปลี่ยนใจปาดน ้าตาให้ แก่มากแทน มากจึงสารภาพกับนากว่า แท้ ที่จริ งแล้ วมากรู้ ความจริ งเรื่ องสถานภาพของ
นากอยู่ก่อนแล้ ว โดยตัดไปที่ภาพแฟลชแบ็กย้ อนกลับไปเผยความจริ งว่า ภายหลังจากที่เหล่าสหายของมาก
พยายามบอกใบ้ วา่ นากกลายเป็ นผีให้ แก่มาก มากจึงได้ ไปพบกับความจริ งที่หลังบ้ าน ทว่ามากก็ยงั คงทาเป็ นไม่ร้ ู
เรื่ องและปฏิบตั ิตวั ตามปกติตอ่ ไป นี่เป็ นอีกครัง้ ที่เหตุการณ์ในปั จจุบนั ซ้ อนทับกับภาพแห่งการระลึกของอดีตกาล
26

อาดาดล อิงคะวณิชย ้าว่า ฉากเพศสัมพันธ์ระหว่างมากกับนากคือการทาให้ นากหวนนึกถึงอดีตความเจ็บปวดของการคลอดลูก และย ้าให้ เธอ
รู้ ว่าไม่มีอะไรที่จีรังในโลก นากจาเป็ นต้ องปล่อยวางและไม่ยดึ ติดกับปรารถนาของเธอ
27
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เดอเลิซอธิ บายว่าการทาให้ วงโคจรระหว่างห้ วงของอดีตกาลตอบรับกับภาพของปั จจุบันกาลก่อให้ เกิ ดการ
แทรกแซงการไหลลืน่ ของผัสสะการเคลือ่ นไหวชัว่ คราว
“แฟลชแบ็กเป็ นกลไกภายนอกทีเ่ ป็ นไปตามขนบของภาพยนตร์
โดยทัว่ ไปมันถูกแสดงให้เห็นโดยการทีจ่ ุดต่อ (ระหว่างอดีตกาลและปั จจุบนั กาล)
เชื ่อมเข้าหากัน และภาพทีม่ นั นาเสนอมักเป็ นการซ้อนทับหรื อร่วมกัน มันจึงเป็ น
เหมื อนสัญลักษณ์ทีม่ ี คาเตือนว่า ‘เตรี ยมตัว การระลึกความทรงจา!’
ดังนัน้ มันจึงชีใ้ ห้เห็นความเป็ นเหตุเป็ นผลทีเ่ ป็ นลักษณะของจิ ตวิ ทยาตามขนบของมัน
อีกทัง้ ยังคล้ายกับว่าผัสสะการเคลือ่ นไหวเป็ นสิ่ งทีถ่ ูกกาหนดไว้ก่อนอยู่แล้ว มันจึ ง
ทางานเพือ่ ยืนยันกระบวนการเล่าเรื ่องแบบเส้นตรงเพียงเท่านัน้
แม้ว่าเส้นทางของมันจะดูขดั แย้งก็ตาม”28
แม้ วา่ แฟลชแบ็กจะทาให้ ช่องว่างระหว่างผัสสะการรับรู้ และปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวมองเห็น
ชัดเจนขึ ้นก็ตาม ทว่าแท้ ที่จริ งมันกลับทางานเพื่อให้ การคลายตัวของเวลากลายเป็ นเส้ นตรงได้ ดีขึ ้น การทางาน
ของมันคือการวางจุดกาเนิดของปั จจุบนั กาลให้ อยู่ในอดีตกาลและทาให้ ประวัติศาสตร์ ในเรื่ องเล่าเป็ นไปได้ ใน
ทิศทางเดียว โดยเพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าวแฟลชแบ็กวางให้ ปัจจุบนั กาลมีผลย้ อนหลังในฐานะของเป้าหมายที่
ทิศทางของอดีตกาลกาลังมุ่งไป มันจึงไม่ได้ เป็ นสิ่งที่รุกล ้าความต่อเนื่องของผัสสะการเคลือ่ นไหวของอัตบุคคล
อย่างถาวร สิ่งที่ภาพแห่งความระลึกทากลับกลายเป็ นการย้ อนกลับไปอดีตกาลเพื่อรักษาความต่อเนื่องของอัต
บุคคล
การผลิตซา้ ภาพยนตร์ เกี่ ยวกับนากเป็ นปรากฏการณ์ ทาซา้ เรื่ องเล่าที่มุ่งไปสู่ความไม่สม
ปรารถนาของตัวละครนาก เนื ้อหาในตอนจบยังคงเป็ นวาทกรรมซ ้าซากของความตาย ความพลัดพราก และการ
ปล่อยวาง ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ของนากจึงมีลกั ษณะจาเพาะไปในทิศทางเดียว ซึ่งตอกย ้าด้ วยการทางานของ
ภาพการเคลือ่ นไหวที่การตัดต่อเน้ นความต่อเนื่องของเรื่ องราวที่สอดคล้ องกับผัสสะการเคลือ่ นไหวของตัวละคร
อย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์ นิพนธ์ใหม่ของนากใน พีม่ ากพระโขนง ทีม่ ีตอนท้ ายเรื่ องต่างไปจากเรื่ องอื่นโดยสิ ้นเชิงก็
ยังคงเน้ นการทางานที่อยูบ่ นพื ้นฐานของภาพการเคลือ่ นไหว
ในช่วงกลางของเรื่ องภายหลังจากการถกเถียงระหว่างมากและเพื่อนของเขาว่านากเป็ นผี
หรื อไม่ เมื่อเพื่อนของมากเดินตามไป เขาเห็นว่ามากมีเลือดไหลออกจากหน้ าอกเป็ นจานวนมาก ภาพแฟลชแบ็ก
จึงตัดกลับไปช่วงก่อนหน้ าที่ในหลายๆ ช่วงแสดงให้ เห็นว่ามากพยายามจะกลับมาหานากไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นก็
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Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, London: The Athlone Press, 1989, p. 54.
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ตาม ข้ อมูลที่ได้ จากแฟลชแบ็ก กอปรกับแหวนทับทิบที่แขวนคอมากอยู่คล้ ายกับวงที่อยู่ในนิ ้วศพหลังบ้ าน เต๋อ
และผู้ชมจึงตังข้
้ อสันนิษฐานว่ามาก(อาจจะ)เป็ นผี เต๋อจึงปาข้ าวสารเสกให้ มากซึ่งทาให้ มากร้ องอย่างเจ็บปวด
แม้ วา่ ในท้ ายที่สดุ เต๋อจะสามารถระบุได้ ว่ามากยังไม่ตาย แต่เนื ้อเรื่ องก็ยงั คงมุ่งเน้ นการสร้ างทางแยกให้ แก่ผ้ ชู ม
อยู่ดี เมื่อเต๋อต้ องการทราบว่าใครเป็ นผี ภาพก็ตดั มาที่แหวนทับทิมที่ตกลงบนเรื อ โดยผู้ชมสามารถสรุ ปได้ ว่า
แหวนตกมาจากเอ เต๋อจึงถีบเอตกน ้า ทว่าเมื่อทุกคนทราบว่านากเป็ นผี พวกเขาจึงหนีไปที่อโุ บสถซึ่งทาให้ พวก
เขาต้ องเผชิญหน้ ากับทังเอที
้ ่เขาคิดว่าเป็ นผีและนากที่เป็ นผี อย่างไรก็ดีภาพแฟลชแบ็กก็เผยความจริ งว่า เอไม่ได้
เป็ นผีแต่เอไปขโมยแหวนจากศพหลังบ้ านทาให้ แหวนอยูท่ ี่ตวั เอ ขณะเดียวกันในเวลาต่อมาภาพแฟลชแบ็กก็เผย
ความจริ งอีกว่า มากรู้ ตงแต่
ั ้ แรกอยูแ่ ล้ วว่านากเป็ นผี แต่เขาปฏิเสธที่จะรับรู้ดงั กล่าวและยังคงพยายามใช้ ชีวิตกับ
นากต่อไป แม้ ว่าภาพแฟลชแบ็กในช่วงกลางของเรื่ องจะทาให้ เกิดทางแยกของความเป็ นไปได้ มากกว่าหนึ่งทาง
แต่ในไม่ช้าภาพยนตร์ ก็นาเรื่ องราวมาสูป่ ระวัติศาสตร์ ในทางเดียว และภาพแฟลชแบ็กในตอนท้ ายก็เป็ นการตอก
ยา้ ให้ ค วามเป็ นไปได้ ทัง้ หมดที่เ คยแตกกระจายกลับมาสู่ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ภาพแฟลชแบ็ก ของมากคื อการ
เผชิญหน้ ากับอดีต อดีตกาลของความกลัวของมากและเพื่อนๆ ที่มีตอ่ นากกลับมาปรากฏอีกครัง้ เพราะหากภาพ
แฟลชแบ็กก่อนหน้ านันปรากฏเพื
้
่อทาลายความต่อเนื่องผัสสะการรับรู้และปฏิกิริยาการกระทาของตัวละคร ภาพ
แฟลชแบ็กในช่วงท้ ายก็เป็ นการทาให้ ความต่อเนื่องของผัสสะการเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาสูท่ ิศทางเดิมของ
มัน มากจึงสามารถปลดปล่อยภาพอดีตกาลในจินตภาพของนากไปสู่ภาพจริ งของความตายให้ ปรากฏบนพื ้นที่
การมองเห็นในปั จจุบนั กาลของสัญลักษณ์
การทางานของภาพการเคลื่อนไหวจึงเป็ นการทาให้ ความกระจัดกระจายของจินตภาพมาสู่
ความเป็ นระเบี ยบของสัญลักษณ์ นากในฐานะของภาพแห่ง การระลึกที่ต้อ งย้ อนกลับเอาภาพในอดีตมาสู่
ปั จจุบนั จึงเปลีย่ นแปลงกลายเป็ นภาพแห่งความทรงจาของพฤติการณ์ภายใต้ การทางานของภาพการเคลือ่ นไหว
พี ่มากพระโขนง จึงแสดงให้ เห็นวิธีการที่อดีตกาลจะกลับมาในรู ปแบบของภาพการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะรักษา
เอกภาพความเป็ นไปได้ เพียงหนึง่ เดียวของประวัติศาสตร์ นิพนธ์ในภาพยนตร์ ให้ กบั ตัวละครในปั จจุบนั ได้ อย่างไร
เราจึงเห็นได้ วา่ เวลากลายเป็ นเพียงย่อยของการเคลื่อนไหวเท่านันในภาพยนตร์
้
ที่เน้ นตรรกะ
ตามการกระทาของตัวละครหรื อสถานการณ์ การสร้ างตรรกะหรื อทาให้ ดูเหมือนมีเหตุและผลนี่เองที่ทาให้
ภาพยนตร์ ยงั คงทางานอยู่ภายใต้ อดุ มการณ์ของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดต่อเปลี่ยน
ขนาดของภาพที่ทางานสอดรับประหนึ่งการสร้ างเหตุผลให้ กบั เรื่ องเล่า อย่างไรก็ดีแม้ ภาพการเคลื่อนไหวจะมี
เป้าประสงค์หลักในการสร้ างความเป็ นตรรกะให้ แก่ภาพยนตร์ ผ่านการเคลื่อนไหวก็ตาม ในท้ ายที่สดุ ภาพการ
เคลื่อนไหวก็นาตัวมันเองไปสูว่ ิกฤตของการเคลื่อนไหวด้ วยเช่นเดียวกัน ดังที่เดอเลิซกล่าวถึงในบทส่งท้ ายของ
Cinéma 1 ว่าด้ วยเรื่ องวิกฤติของภาพการกระทา (The Crisis of Action-Image) ซึ่งเป็ นช่วงเปลีย่ นระหว่างยุคของ
ภาพยนตร์ ภาพการเคลื่อนไหวไปสูย่ คุ ของภาพกาลเวลา ความน่าสนใจในประเด็นดังกล่าวอยู่ที่องค์ประกอบที่
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สาคัญที่สดุ ของภาพการเคลื่อนไหวอย่างภาพการกระทบ (Affection-Image) กลับกลายเป็ นสิ่งที่ท้าทายตัวมัน
เองด้ วยการไม่ยอมอยูใ่ นเหตุผลเดียวกับภาพการเคลือ่ นไหว เราจึงเห็นได้ ว่าในภาพการเคลือ่ นไหวเองมีหนทาง
ออกไปสูก่ ารทางานที่สวนกระแสของอุดมการณ์ได้ เช่นเดียวกัน
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บทที่ 3
ความหลงใหลระยะประชิด
มัง รายไม่ อ าจทนต่ อ การกระท าของมัง ระโธที่ ป ฏิ บัติ ต่อ เชลยศึก ไทยอย่า งเหี ย้ มโหดได้
โดยเฉพาะกับพ่อของดวงจันทร์ หญิงไทยผู้เป็ นที่รักของมังราย ความเห็นที่ตา่ งกันทาให้ นายกองทังสองไม่
้
ลงรอย
กัน ภาพขุนศึกพม่าทังสองตั
้
ดสลับไปมาก่อนที่กล้ องจะเคลือ่ นไปรอบตัวพวกเขา หลังจากนันจึ
้ งตัดต่อภาพแบบ
มองทาจ (Montage) จากภาพระยะปานกลางไปถึงภาพใบหน้ าของตัวละครทังสอง
้ โดยเน้ นให้ เห็นถึงสายตาของ
ทังคู
้ ่ที่จ้องกันอย่างไม่กระพริ บตา ความตึ งเครี ยดของความนิ่งคลายตัวลงสูก่ ารเคลื่อนไหวแทนเมื่อมังระโธชัก
ดาบขึ ้นกระโจนใส่มงั ราย การสร้ างอารมณ์ผ่านเทคนิคตัดต่อแสดงให้ เห็นถึงความสามารถของ เชิด ทรงศรี ใน
การใช้ ภาษาภาพยนตร์ สร้ างบรรยากาศของฉากๆ หนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงคุณธรรมของมังรายที่กาลังนาภัยไปสูต่ วั
เขาเองในภายหลังใน เลื อดสุพรรณ (1981) การตัดต่อภาพมองทาจสลับไปมาระหว่างภาพมังระโธที่มองไปทาง
ด้ านขวากับภาพมังรายที่มองไปทางซ้ ายก่อให้ เกิ ดการปะทะกันของภาพ อีกทังการปรั
้
บขนาดของภาพจาก
ภาพถ่ายระยะปานกลางไปสู่ภาพถ่ายระยะใกล้ มากทาให้ เห็นรายละเอียดของใบหน้ าที่สื่อถึงอารมณ์ ของตัว
ละครจนสามารถทาให้ ผ้ ชู มเข้ าใจถึงสถานการณ์ได้ อย่างง่ายดาย
นอกจากฉากดังกล่าวแล้ ว เชิดแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางด้ านภาษาภาพยนตร์ โดย
ใช้ การถ่ายภาพระยะใกล้ กบั ภาพยนตร์ เรื่ องอื่นๆ เพื่อให้ ผลของภาพและความรู้สกึ ที่ใกล้ เคียงกัน อาทิ ฉากลอง
เทค (Long Take) การร้ องเพลงไหว้ แม่โพสพของอีแพงหลังการเก็บเกี่ยวข้ าวใน เพือ่ น-แพง (1983) เชิดถ่ายภาพ
ระยะใกล้ ให้ เห็นใบหน้ าของอีแพงที่แสดงถึงอารมณ์ของเด็กหญิงที่เสียแม่ไปตังแต่
้ เด็ก ฉากนี ้จึ งมีความหมายใน
เชิงนัยว่าเป็ นการร้ องเพลงไหว้ แม่ที่ตายไปแล้ วและเป็ นการอาวรณ์ ลอชายผู้ดแู ลเธอแทนแม่ตงแต่
ั ้ เด็ก 1 หรื อใน
ฉากที่คณ
ุ หญิ งกีรตินงั่ เดียวดายภายในห้ องนอนของเธอในคืนวันแต่ง งานของน้ องสาวใน ข้างหลังภาพ (1991)

1

ความสัมพันธ์ระหว่างลอและแพงในทางจิตวิเคราะห์มีความคลุมเครื ออยู่มาก เพราะลอไม่ได้ ทาหน้ าที่เป็ นเพียงตัวแทนพ่อที่คอยอบรมแพง
เท่านัน้ ทว่าลอยังดูแลแพงในทุกเรื่ องไม่ว่าการอาบน ้า การป้อนข้ าว เด็กหญิงแพงเองก็มกั วิง่ หาลอเพื่อให้ เขาทาหน้ าที่แทนแม่ที่ตายไปแล้ ว การ
เรี ยกร้ องหาลอจึงเป็ นการเรี ยกหาวัตถุทดแทน (Fetish) ความรักของเธอต่อแม่ การที่ลอทาหน้ าที่เป็ นวัตถุทดแทนแม่ที่ตายไป ทาให้ เราสามารถ
เข้ าใจเหตุการณ์ที่ทงลอและเพื
ั้
่อนไปดูหนังกลางแปลง และแอบไปพลอดรักกันกลางนาได้ ว่า สาหรับแพงที่กาลังแอบดูการกระทาของทังคู
้ อ่ ยู่
เหตุการณ์ดงั กล่าวมีลกั ษณะของความเป็ นปฐมฉาก (Primal Scene) ดังเช่นที่เด็กเห็นพ่อและแม่มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกแต่ไม่สามารถเข้ าใจ
เหตุการณ์นนได้
ั ้ มนั จึงมีผลย้ อนหลังเมื่อเด็กเรี ยนรู้ เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ ทว่าแพงไม่ใช่เด็กเล็กที่ไม่ร้ ูประสาว่าลอและเพื่อนกาลังทา
อะไรอยู่ แต่เธอเข้ าใจดีว่าทังสองก
้
าลังแอบมาพลอดรักกันกลางทุง่ ฉากที่แพงเห็นจึงสร้ างความเจ็บปวดทางจิตใจ (Trauma) ที่แพงรู้ สกึ ว่าวัตถุ
ทดแทนความรักของแม่นนก
ั ้ าลังถูกคนอื่นแย่งไป ฉากดังกล่าวจึงไม่สามารถมองผ่านเพศวิถี (Sexuality) ได้ หากแต่ต้องอ่านผ่านบทบาทของลอ
ในฐานะวัตถุทดแทน ความเจ็บปวดในตอนท้ ายเรื่ องที่แพงตังท้
้ องกับลอจึงมีลกั ษณะที่ก่อให้ เกิดบาดแผลทางจิตใจแก่ชาวบ้ านและผู้ชมไป
พร้ อมๆ กัน เพราะมีลกั ษณะของการผิดประเวณีที่มากกว่าการแย่งพี่เขย ในฐานะของวัตถุทดแทนความสัมพันธ์ดงั กล่าวจึงคล้ ายกับ
ความสัมพันธ์ภายในวงศ์เดียวกันระหว่างแม่และลูก ปรารถนาของแพงจึงเกิดความวิปริ ต (Pervert) ที่ปฏิเสธกฎของสังคมแม้ วา่ เธอจะรับรู้ ดีว่ามี
ข้ อห้ ามนี ้อยู่
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กีรติกาลังอับอายและเวทนาตัวเองที่ไม่ได้ พบกับความรักทังที
้ ่วยั ของเธอล่วงเข้ าใกล้ สามสิบเต็มที ภาพเผยให้
เห็นกีรตินงั่ อยู่ภายในห้ องที่เงียบเหงาแล้ วจึงตัดภาพมาด้ านข้ างให้ เห็นใบหน้ าของเธอที่กาลังโศกเศร้ า และตัด
ภาพมาที่ด้านหน้ าของกีรติก่อนที่กล้ องจะเคลื่อนเข้ าไปใกล้ ใบหน้ าของเธออย่างช้ าๆ ผู้ชมสามารถรับรู้ ถึงความ
อาดูรในความเหงาเศร้ าของกีรติได้ ดี2

รูปที่ 5 ภาพถ่ ายระยะใกล้ แพงกาลังร้ องเพลงถวายแม่ โพสพ

รูปที่ 6 ภาพถ่ ายระยะใกล้ ใบหน้ าอาดูรของกีรติ
หากใบหน้ าเป็ นเหมือนหน้ าต่างบานสาคัญที่แสดงให้ เห็นถึงอารมณ์ การถ่ายภาพระยะใกล้
ใบหน้ าของตัวละครก็เป็ นความพยายามทาให้ ผ้ ชู มเข้ าถึงอารมณ์ของตัวละครได้ ดีที่สดุ วิธีการหนึง่ การมองภาพ
ใบหน้ าของตัวละครในระยะใกล้ ชิดประหนึ่งการส่องกระจกอาจทาให้ เราหลง(จดจา)ผิด (Mis(re)cognition) คิด
ว่าตัวละครเป็ นตัวเราเองดังข้ อสันนิฐานของเมทซ์เกี่ยวกับระยะกระจกในภาพยนตร์ การถ่ายภาพระยะใกล้ จึง
เป็ นการทาให้ เ กิ ด Mise-en-abyme เป็ นเหตุให้ ผ้ ูช มหลงอยู่ใ นมายาของภาพยนตร์ ที่ ช วนให้ นึก ถึ งวาทกรรม
เกี่ยวกับผัสสะการชมภาพยนตร์ ทังเรื
้ ่ องของการถ ้ามอง (Voyeurism) และการถอดแบบจากตัวละครดังเช่นใน
La passion de Jeanne d’Arc (1928) ที่หญิงสาวผู้หนึง่ กาลังถูกไต่สวนในห้ องปิ ดทึบด้ วยข้ อกล่าวหาว่าเธอเป็ นแม่

บทสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์ ของเชิดทรงศรี มีความเป็ นกวีนิพนธ์มากกว่าความเป็ นธรรมชาติ เอกสิทธิ์ พันธุ์พลู ตังข้
้ อสังเกตว่าเป็ น
ความจงใจของเชิดที่ต้องการเคารพวรรณกรรมที่มีการใช้ คาอย่างสละสลวย หรื อเป็ นการแปลงวรรณกรรมลงสูภ่ าพยนตร์ (อ่านเพิ่มเติมใน เอก
สิทธิ์ พันธุ์พลู , อัตลักษณ์ไทยในภาพยนตร์ ของเชิ ด ทรงศรี , วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554) อย่างไรก็ดีเราปฏิเสธไม่ได้ วา่
บทสนทนาแบบวรรณกรรมสร้ างระยะห่างระหว่างตัวละครที่กาลังพูดอยู่และผู้ชมเป็ นอย่างมาก แม้ ในฉากดังกล่าวจะถ่ายภาพระยะใกล้ ก็ตาม
ฉากที่ทาให้ ผ้ ชู มเข้ าถึงตัวละครได้ มากกว่ามักเป็ นฉากที่ตวั ละครแสดงอารมณ์ผา่ นท่วงท่าโดยไม่มีคาพูดหรื อฉากที่ตวั ละครร้ องเพลง
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มด เพราะเธอเป็ นผู้นาทัพปลดแอกฝรั่งเศสออกจากการครอบครองของอังกฤษ ผู้ชมจึงสามารถรับรู้ถึงความรู้สกึ
อึดอัดและความไม่ยตุ ิธรรมที่เธอได้ รับจากเหล่าพระผู้ชายที่ห้อมล้ อมเธอไว้ ภาพถ่ายระยะปานกลางของเธอทา
ให้ ผ้ ูชมสามารถเห็นรายละเอียดจากตัวเธอได้ ดี ทัง้ เรื่ องของอารมณ์ สีหน้ า และท่าทาง แต่ผ้ ูชมไม่สามารถ
มองเห็นบรรยากาศโดยรอบเพราะมักมีกรอบห้ อมล้ อมเธออยูเ่ สมอ ผู้ชมจึงไม่สามารถมองเห็นสิง่ อื่นนอกจากตัว
ละคร ในฉากนี ้แม้ ฌานดาร์ คจะเผชิญหน้ ากับความอยุติธรรมแต่ใบหน้ าที่สวยสดของเธอก็ชวนให้ น่ามองอย่าง
ลึกลับ3
นักวิจารณ์และนักทฤษฎีภาพยนตร์ บาลาช (Béla Balázs) เห็นว่าวัฒนธรรมของมนุษย์แต่เดิม
ให้ ความสาคัญกับเรื่ องของภาพเป็ นอันดับแรก จนกระทัง่ การพิมพ์ถือกาเนิดขึ ้น และกลายเป็ นจุดเปลี่ยนจาก
ภาพไปสูว่ ฒ
ั นธรรมภายใต้ อิทธิพลของการเขียนแทน กล่าวอีกนัยหนึง่ การเขียนทาให้ เกิดความแปลกแยกกับการ
แสดงออกผ่านใบหน้ าและท่าทางโดยตรง กระทัง่ ภาพยนตร์ ถือกาเนิดขึ ้น ภาพจึงกลับมามีความสาคัญเหนือคา
อีกครัง้ บาลาชอธิบายว่าภาพยนตร์ เป็ นภาษาที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ อิทธิ พลของคาแต่เป็ นภาษาของการแสดงออก
ผ่านท่วงท่าและใบหน้ าซึ่งเป็ นภาษาทางภาพที่สร้ างขึ ้นผ่านเนื ้อหนังมังสา และทาให้ “มนุษย์จึงกลับมาเป็ นสิ่ งที ่
มองเห็นได้อีกครั้ง ”4 บาลาชยกตัวอย่างภาพยนตร์ ในยุคภาพยนตร์ เงียบซึ่งเขามองว่าเป็ นการใช้ การแสดงออก
ของร่างกายมากกว่าการใช้ ภาษาในการทาความเข้ าใจ ดังนันตามความเห็
้
นความคิดของบาลาช ภาพยนตร์ ทา
ให้ เราย้ อนกลับไปสู่ยคุ ที่ภาษาศาสตร์ ยงั ไม่คนั่ กลางระหว่างการดารงอยู่ของมนุษย์และการสื่อสารโดยตรงต่อ
หน้ า ทว่าบาลาชไม่ได้ มองว่ามันเป็ นการกลับไปสูย่ คุ ทองของการสื่อสารด้ วยการแสดงออก แต่เป็ นการนาการ
สือ่ สารดังกล่าวกลับมาในรู ปแบบที่ทนั สมัยมากขึ ้นผ่านเทคโนโลยี เมื่อบาลาชให้ ความสาคัญกับการแสดงออก
ทางใบหน้ าในภาพยนตร์ ภาพถ่ายระยะใกล้ จึงมีบทบาทสาคัญในทฤษฎีภาพยนตร์ ของบาลาชเพราะการ
ถ่ายภาพระยะใกล้ สามารถทาให้ ผ้ ชู มมองเห็นโลกที่ไม่เคยปรากฏให้ เห็นมาก่อน5
บาลาชเปิ ดประเด็นยกย่องความสามารถของกล้ องภาพยนตร์ ที่เผยให้ เห็นในสิ่งที่เราไม่
สามารถเห็นได้ ในชีวิตปกติวา่ “โลกใบใหม่ใบแรกที่ค้นพบผ่านกล้ องภาพยนตร์ ในยุคภาพยนตร์ เงียบคือโลกที่สิ่ง
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อย่างไรก็ดี บอร์ ดเวลกล่าวเตือนให้ ระวังในการอ่านฉากภาพถ่ายระยะใกล้ ใน La passion de Jeanne d’Arc ว่าจุดประสงค์เดิมของผู้กากับเดร
เยอร์ ใช้ ในการถ่ายภาพระยะใกล้ ไม่ใช่เพื่อการถอดแบบจากตัวละครที่น่าสมเพชอย่างฌาน แต่ต้องการสร้ างมุมมองของพระเจ้ าหรื อมุมมองของ
การตัดสินที่สร้ างความต่างระหว่างตัวเธอเองและเหล่าผู้ตดั สิน (David Bordwell, The Films of Carl-Theodor Dreyer, Berkeley, CA: University
of California Press, 1981.)
4
Béla Balàzs, “Preface”, in Visible Man, or Cultural Film, [origin. 1924], cited in Erica Carter and Rodney Livingstone (trans.), Screen, 48, 1,
2007, pp. 91-108.
5
ภาพระยะใกล้ ไม่ใช่ภาพขนาดปกติ เพราะมันแสดงให้ เห็นถึงการเข้ าใกล้ บคุ คลหรื อวัตถุในระยะที่ไม่ธรรมดา อาจต้ องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิ ด
หรื อการเห็นภาพระยะใกล้ มากทาให้ เราสามารถเห็นรายละเอียดที่เราอาจไม่สงั เกตเห็นในชีวิตประจาวัน จึงเป็ นการใบ้ อย่างกรายๆ ถึง
ความสาคัญของวัตถุนนั ้

57

ที่มีขนาดเล็กปรากฏให้ เห็นในระยะใกล้ มาก ชีวิตที่ซอ่ นเร้ นของสิง่ เล็กๆ”6 เพราะภาพถ่ายระยะใกล้ สามารถทาให้
ผู้ชมเห็นสิ่งสามัญในลักษณะของสิ่งจาเพาะขึ ้นมาได้ ดังนันภาพถ่
้
ายระยะใกล้ ไม่เพียงทาให้ เราเห็นวัตถุได้ กว้ าง
และใหญ่ ขึ ้นเท่านัน้ แต่เรายังรับรู้ ถึงวัตถุนนั ้ ได้ ลึกซึ ้งเช่นเดียวกัน นอกจากทาให้ เราสามารถเห็นสิ่งใหม่แล้ ว
ภาพถ่ายระยะใกล้ ยงั นาเราไปสูส่ งิ่ ที่เก่าแก่อย่างการสือ่ สารโดยตรงด้ วย ยกตัวอย่าง การแสดงท่าทางด้ วยมือซึ่ง
เราอาจไม่สงั เกตเห็นรายละเอียดบางอย่างในช่วงเวลาปกติ ทว่าการถ่ายภาพระยะใกล้ ทาให้ เราเห็นรายละเอียด
ของสิง่ นันอย่
้ างน่าประหลาด หรื อการถ่ายภาพระยะใกล้ ของเงาบนกาแพง บาลาชมองว่ามันแสดงให้ เห็นใบหน้ า
ที่ไร้ คาพูดหรื อโชคชะตาของวัตถุใบ้ ที่อาศัยร่วมกับเราและมีชะตาผูกติดอยูก่ บั เรา
บาลาชได้ ลงในรายละเอียดเปรี ยบเทียบการทางานของภาพถ่ายระยะใกล้ กบั วัตถุต่างๆ ทา
ให้ เขาพบว่า แม้ วา่ ภาพถ่ายระยะใกล้ จะทาให้ วตั ถุหรื อบางส่วนของวัตถุนนตั
ั ้ ดขาดจากพื ้นที่โดยรอบของมัน แต่
เรายังคงสามารถรับรู้ ถึงบริ บทของพื ้นที่ข องมันอยูด่ ี มีเพียงใบหน้ าเท่านันที
้ ่สามารถแยกตัวมันออกเป็ นเอกเทศ
บาลาชเปรี ยบเทียบระหว่างมือและใบหน้ าโดยอธิบายว่า แม้ ภาพถ่ายระยะใกล้ ของมือทาให้ มนั แยกตัวออกจาก
พื ้นที่โดยรอบของมันแต่มันก็ยังเป็ นภาพอวัยวะส่วนหนึ่งของร่ างกายมนุษย์ ต่างจากภาพใบหน้ า ภาพถ่าย
ระยะใกล้ ไม่เพียงทาให้ เราสามารถเข้ าใกล้ ใบหน้ าของมนุษย์ได้ มากขึ ้น แต่มนั ยังย้ ายใบหน้ านันออกจากพื
้
้นที่
บริ บทของมันไปสูอ่ ีกมิติหนึ่ง บาลาชให้ เหตุผลที่น่าสนใจว่า เมื่อมือถูกตัดออกจากบริ บทโดยรอบของภาพ มัน
สูญเสียความหมายในตัวมันเอง มันสูญเสียการแสดงออกและความเชื่อมต่อกับมนุษย์ ทว่าใบหน้ ากลับมีความ
สมบูรณ์ภายในตัวมันเองทาให้ เราไม่จาเป็ นต้ องคิดถึงบริ บทของมันทังเรื
้ ่ องของพื ้นที่และเวลา หากเรามองภาพ
บุคคลที่แวดล้ อมไปด้ วยผู้คนในช็อตภาพถ่ายระยะใกล้ ใบหน้ าของเขาทาให้ เรารู้สกึ เหมือนอยูก่ บั เขาตามลาพัง
ในมิติพิเศษที่แยกตัวออกจากพื ้นที่บริ บทแวดล้ อม หรื อแม้ แต่ในภาพถ่ายระยะไกลเมื่อเรามองดูที่ใบหน้ าของเขา
เราก็ยงั ให้ ความสนใจกับการสื่อความหมายและการแสดงออกทางสีหน้ ามากกว่าบริ บทโดยรอบของมัน ดังนัน้
ภาพถ่ายใบหน้ าระยะใกล้ ทาให้ เราหลุดออกจากพื ้นที่เนื่องจากการรับรู้ถึงพื ้นที่ของเราถูกตัดขาดออกไป ราวกับ
เราอยู่ในอีกมิติหนึ่งเมื่อเผชิญหน้ ากับภาพถ่ายใบหน้ าระยะใกล้ ของบุคคล สาหรับบาลาชการถ่ายภาพใบหน้ า
ระยะใกล้ สร้ างสิ่งที่แตกต่างออกไป การแสดงออกทางใบหน้ าเป็ นสิ่งที่เป็ นอัตวิสยั มากที่สดุ สาหรับมนุษย์ยิ่งกว่า
วจีกรรม เพราะคลังศัพท์และภาษาศาสตร์ ล้วนอยู่ภายใต้ ก ฎและข้ อตกลงที่เป็ นสากลของสังคมซึ่งเป็ นพื ้นที่
ส่วนรวม บาลาชจึงมองว่าภาษาผ่านคาพูดไม่สามารถถ่ายทอดความหมายได้ ดีเท่ากับการสือ่ สารโดยตรงผ่าน
เลือดเนื ้อและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบหน้ าของบุคคล ความรู้สกึ ของการเข้ าใกล้ ใบหน้ าในระยะประชิดอาจ
ทาให้ เราคุ้นเคยกับใบหน้ านันโดยที
้
่เราไม่ร้ ูตวั ประหนึง่ ผู้ชมกาลังมองกระจก เพราะภาพถ่ายระยะใกล้ ทาให้ ผ้ ชู ม
เห็นใบหน้ าของตัวละครได้ อย่างชัดเจนและเสมือนว่าสิง่ นันก
้ าลังมองย้ อนกลับมาที่ผ้ ชู มเช่นเดียวกัน
6

Béla Balázs, “The close-up”, in Theory of the Film, [origin. 1952], in Leo Braudry and Marshall Cohen (eds.), Film Theory and Criticism
Introductory Readings, 7th ed., New York: Oxford University Press, 2009, p. 273.
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คาอธิบายของบาลาชจึงทาให้ ภาพถ่ายระยะใกล้ ใบหน้ าของมังรายมีความสาคัญเหนือกว่า
ภาพถ่ายประเภทอื่นในเรื่ อง เพราะมันทาให้ เรารู้สกึ เหมือนกลับไปสูต่ ้ นตอของการแสดงออกและการสื่อสารของ
มนุษย์ และยังอธิบายอีกว่าเหตุใดเราจึงเกิดอารมณ์ร่วมและเข้ าถึงภาพถ่ายใบหน้ าได้ มากกว่าภาพถ่ายประเภท
อื่ น อย่ า งไรก็ ดี ค าถามที่ น่ า สนใจคื อ มี เ พี ย งภาพถ่ า ยระยะใกล้ ข องใบหน้ าเท่ า นัน้ หรื อ ที่ ส ามารถสร้ าง
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่ภาพถ่ายประเภทอื่นก็สามารถสร้ างผลกระทบแบบเดียวกับภาพถ่าย
ใบหน้ าได้ และเมื่อภาพถ่ายระยะใกล้ ทาให้ สญ
ู เสียบริ บทโดยรอบของพื ้นที่และเวลา ผู้ชมได้ สิ่งใดกลับมาตอบ
แทน
อารมณ์ กระทบ
“ภาพการกระทบคือภาพถ่ายระยะใกล้ และภาพถ่ายระยะใกล้คือใบหน้า…”7
ความคิดของบาลาชส่งอิทธิพลอย่างมากให้ กบั ทฤษฎีภาพยนตร์ ในยุคต่อมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในบทที่หกของตารา Cinéma 1 : L’image-mouvement ของเดอเลิซซึ่งว่าด้ วย “ภาพการกระทบ (AffectionImage)” ทีย่ กประเด็นเรื่ องภาพถ่ายระยะใกล้ ถกกับการตังข้
้ อสังเกตของบาลาช เดอเลิซแสดงถึงความไม่เห็นด้ วย
ที่บาลาชจาแนกความต่างระหว่างภาพถ่ายระยะใกล้ ของใบหน้ าของบุคคลและสิง่ ของอื่น เดอเลิซมองในมุมกลับ
ว่าสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ใบหน้ าของคนก็มีคณ
ุ ลักษณะเช่นเดียวกับใบหน้ า คือมีความชอบธรรมในตัวของมันเอง
โดยไม่จาเป็ นต้ องอิงกับสิ่งอื่นที่อยูน่ อกกรอบภาพ คาจากัดความของเดอเลิซเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของภาพการ
กระทบ ภาพถ่ายระยะใกล้ และใบหน้ า ทาให้ เกิดคาถามว่า เราสามารถจากัดความได้ อย่างรวบรัดเช่นนันหรื
้ อว่า
“...ภาพถ่ายระยะใกล้คือใบหน้า...” และอีกคาถามหนึ่งคือ ภาพถ่ายระยะใกล้ และภาพใบหน้ าต่างจากภาพ
ขยายของวัตถุอย่างไร
เดอเลิซพยายามอธิบายเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ แก่แนวคิดของเขาโดยกล่าวยกตัวอย่าง
สิ่งของอื่นที่ไม่ใช่ใบหน้ าเช่น หน้ าปั ดนาฬิกา เขาตังข้
้ อสังเกตว่า ภาพถ่ายระยะใกล้ ของนาฬิกาแสดงให้ เห็นถึง
ลักษณะสองขัวที
้ ่ต่างกันแต่กลับอยู่ด้วยกัน ในขัวหนึ
้ ่งคือสิ่งที่เดอเลิซเรี ยกว่า “ชุดลาดับอันเข้มข้น ” (Intensive
series)8 ซึ่งเป็ นชุดลาดับของการเปลี่ยนแปลงหรื อการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นในระดับจุลภาคและอาจไม่ได้ ปรากฏ

7

Gilles Deleuze, Cinéma 1: L’image-mouvement, Paris: Minuit, 1983, p. 125.
ในหนังสือ La logique du sens ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอุบตั กิ ารณ์ (Event) ที่มีตอ่ ชุดลาดับ (Series) โดยมีเรื่ องของชุดลาดับเป็ น
กุญแจสาคัญของเนื ้อหา สาหรับเดอเลิซ อุบตั กิ ารณ์ดาเนินผ่านชุดลาดับในโครงสร้ างของมัน อีกทังเปลี
้ ่ยนแปลงและปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์
ของความหมาย (Sense) ที่อยู่ในชุดลาดับ อุบตั กิ ารณ์ตามทัศนะของเดอเลิซจึงต่างจากการเกิดขึ ้นของเหตุการณ์ใหม่โดยสิ ้นเชิง เหตุการณ์ใหม่
ที่กลายเป็ นจุดเปลี่ยนของประวัตศิ าสตร์ อีกทังมั
้ นยังไม่ใช่สงิ่ ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ ้นหรื อเป็ นสิง่ ที่คาดเดาไม่ได้ ในอุบตั กิ ารณ์ การเริ่ มต้ นคือการ
เลือกสรรเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในชุดลาดับให้ กลายเป็ นจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ใหม่ ชุดลาดับจึงไม่ใช่สงิ่ ที่เฉื่อยชาและแน่นิ่ง
แต่เป็ นสิง่ ที่กาลังดาเนินต่อไปอย่างไม่มีจดุ เริ่ มต้ นและสิ ้นสุด ชุดลาดับที่เข้ มข้ นจึงไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นในลักษณะของความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
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ให้ เห็นในระดับของความเป็ นจริ งในปั จจุบนั (Actual) แต่กาลังเกิดขึ ้นในระดับของความเสมือนจริ ง (Virtual)
แน่นอนว่าเรารับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของหน้ าปั ดนาฬิกาได้ จากการเคลือ่ นไหวของเข็มนาฬิกาที่อาจหมุนเข้ า
มาปรากฏในจอภาพเพียงครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ตามแต่ช่วงของเวลาที่กาลังผ่านไป หากเราไม่เห็นถึงการ
เคลือ่ นไหวของเข็มนาฬิกาดังกล่าวจะทาให้ เราสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงนันไม่
้ ได้ กาลังเกิดขึ ้นหรื อ แท้ ที่จริ งมัน
กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเคลื่อนไหวในระดับจุลภาคหรื อก็คือทาให้ ความเข้ มข้ น (Intensity) ของหน้ าปั ด
นาฬิกากาลังเปลีย่ นไป และอีกขัวหนึ
้ ง่ เดอเลิซมองเห็นถึงความสามารถหน้ าปั ดนาฬิกาที่สามารถสะท้ อนภาพที่
อยู่ภายนอกและแสดงภาพที่อยู่ภายในได้ ในเวลาเดียวกัน เดอเลิซจึงเรี ยกมันว่า “หน่วยหนึ่งที ่สะท้อนไปและ
สะท้อ นกลับ ” (Unité réfléchissante et réfléchie)9 ความสามารถของหน้ าปั ดนาฬิกาดังกล่าวทาให้ เดอเลิซตัง้
ข้ อสังเกตว่ามันมีลกั ษณะคล้ ายกับใบหน้ า หรื อเรี ยกให้ ชดั คือ มันถูกทาให้ กลายเป็ นใบหน้ า (Visagéifié) และสิ่ง
นี ้กาลังจ้ องเขม็งมาที่เรา (Dévisager) แม้ วา่ มันจะไม่มีรูปลักษณ์เหมือนใบหน้ าก็ตาม10
เดอเลิซยังตัง้ ข้ อสังเกตอีกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับร่ างกายของคนเรา เรามีอวัยวะอยู่สอง
ลักษณะ หนึ่งคืออวัยวะที่ไม่มีการเคลือ่ นไหวทาหน้ าที่รับการเคลือ่ นไหวที่อยูภ่ ายนอก อาทิ ตา หู และอีกหนึง่ คือ
อวัยวะที่สามารถทาให้ มีการเคลื่อนที่ได้ อาทิ ขา แต่เป็ นใบหน้ าของมนุษย์ที่มีทงสองสิ
ั้
่งดารงอยู่ร่วมกันเพราะ
ใบหน้ ามี “การเคลื ่อนไหวในระดับจุลภาคบนระนาบกล้ามเนือ้ ที ่ไม่มีการเคลื ่อนไหว”11 ใบหน้ าเปลีย่ นสิง่ ที่ได้ รับ
้ งสองนี
้
้ทาให้ เกิด
จากการเคลือ่ นไหวที่เกิดขึ ้นภายนอกให้ กลายเป็ นการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงตัวมันออกมา 12 ขัวทั
อารมณ์กระทบ (Affect) ตามทัศนะของแบร์ กซง เดอเลิซจึงสรุปว่า หากเราพบสิง่ ใดที่มีสองขัวนี
้ ้อยูด่ ้ วยกัน มันคือ
สิ่งที่มีลกั ษณะของใบหน้ า และไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่าภาพถ่ายระยะใกล้ หรื อภาพขยายของใบหน้ า เพราะภาพถ่าย
ระยะใกล้ เป็ นใบหน้ าด้ วยตัวมันเองอยูแ่ ล้ ว ภาพถ่ายระยะใกล้ และภาพใบหน้ าจึงเป็ นสิง่ ที่สร้ างอารมณ์กระทบให้
เกิดขึ ้น เป็ นสิง่ ที่เรี ยกว่าภาพการกระทบ13

หรื อเป็ นสิง่ ที่เข้ าใจในเชิงประจักษ์ แต่อาจเกิดขึ ้นในลักษณะของความเสมือนจริ งที่อยู่ทงในและนอกความเข้
ั้
าใจ การเปลี่ยนแปลงของชุด ลาดับ
กาลังเกิดขึ ้นในระดับที่เล็กกว่าเรามองเห็นได้ อาทิในระดับโมเลกุล มันจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงของชุดลาดับที่เกิดขึ ้นในระดับของความเข้ มข้ น
9
Ibid.
10
เห็นได้ ชดั ว่าในขณะนี ้ เดอเลิซกาลังพูดถึงการจ้ องมองในจินตภาพของลาก็องอยู่ ซึง่ เป็ นสายตาเดียวกับที่จินตนาการว่ากาลังมีสงิ่ อื่นจ้ องมอง
เราอยู่จากที่อื่น
11
Ibid., p. 126.
12
การเคลื่อนไหวเพื่อแสดงออก (Mouvement d’expression) ของเดอเลิซมีลกั ษณะคล้ ายกับการแสดงออกทางสีหน้ า (Expression du visage)
และนี่คือสิง่ ที่เดอเลิซเรี ยกว่า การแสดงออก (Expression)
13
ระหว่างคาว่า อารมณ์กระทบ (Affect) และการกระทบ (Affection) เป็ นสองคาที่ใกล้ ชิดกันในงานของเดอเลิซทว่ากลับมีความหมายต่างกัน
เราจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจเชิงนิรุกติศาสตร์ ของสองคานี ้ในภาษาละติน ดังที่เดอเลิซอธิบายใน Spinoza, Philosophique pratique (1981)
ระหว่างคาว่า Affectus และ Affectio โดยคาแรกหมายถึง หนทางจากสถานะหนึง่ ไปสูส่ ถานะอื่น ในขณะที่คาหลังหมายถึง สถานภาพทาง
กายภาพที่ได้ รับแรงกระทบและหมายถึงการมีอยูข่ องร่ างกายกระทบ (p. 69) ดังนัน้ การกระทบถึงหมายถึงกระบวนการที่ไปกระทบปั จเจก
บุคคล และอารมณ์กระทบคือสิง่ ที่แยกตัวออกจากกระบวนการนัน้ ในตารา Cinéma 1 เดอเลิซใช้ คาว่าอารมณ์กระทบและการกระทบร่ วมกัน
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แน่นอนว่าในที่นีเ้ ดอเลิซไม่ได้ หมายความว่าในทางเทคนิคไม่มีการถ่ายภาพระยะใกล้ ของ
ใบหน้ า แต่ก าลัง อธิ บ ายในเชิ ง สุน ทรี ย ะและปรั ช ญาว่า ภาพถ่ า ยระยะใกล้ แ ละใบหน้ า นัน้ ท าให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอารมณ์กระทบ เป็ นสิ่งที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากอารมณ์ของบุคคลเพราะมันดารงอยู่ก่อนบุคคล
มีตวั ตน โดยเดอเลิซย ้าว่า “อารมณ์กระทบไม่เป็ นส่วนตัว”14 อารมณ์กระทบจึงเป็ นสิง่ ที่ปลดปล่อยออกจากระบบ
ของภาษาไปสู่สิ่งที่เราไม่สามารถบรรยายมันออกมาได้ ในระเบียบเชิงสัญลักษณ์ เราอาจเกิดความรู้ สึกกลัว
พิศวาส หรื อรังเกียจโดยไม่จาเป็ นต้ องมีวตั ถุที่ก่อให้ เกิดความรู้สกึ เหล่านันหรื
้ อไม่จาเป็ นแม้ แต่ต้องมีเหตุผลใดๆ
อารมณ์กระทบเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ร้ ูสกึ มองเห็น หรื อได้ ยินโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องเข้ าใจ อารมณ์กระทบเป็ นสิ่ง
อิสระที่บางครัง้ แสดงตัวออกในลักษณะผลกระทบทางจิตใจ โดยที่มนั ยังคงอยูใ่ นประวัติศาสตร์ ที่สร้ างมันขึ ้นมา15
แต่โดยที่ตวั มันอิสระจากพื ้นที่และเวลา และดารงอยูด่ ้ วยตัวเองได้ เช่น ในงานเขียนเรื่ อง โรคแห่งความตาย (La
Maladie de la mort) ของดู ร าส (Maguerite Duras) ที่ ผ้ ู อ่ า นเกิ ด อารมณ์ ก ระทบจากการหายไปของค า(หรื อ
รูปสัญญะ) ดูราสอาจพูดถึงสิ่งหนึ่งโดยไม่เคยเอ่ยถึงสิง่ นันในตั
้ วงานของเธอ16 สิง่ ที่เย้ ายวนในงานเขียนชิ ้นนี ้ของ
เธอไม่ใช่ความลื่นไหลของรู ปประโยค แต่เป็ นการหยุดเป็ นท่อนๆ และการหายไปของคาก่อให้ เกิดความสงสัย
เพื่ออธิบายถึงภาพประเภทหนึง่ อย่างภาพการกระทบ (Affection-Image) ซึง่ ทาให้ ความแตกต่างในเชิงนิรุกติศาสตร์ ระหว่างสองคานี ้ไม่มีผล
มากนักในตาราเล่มนี ้ สิเนหาหมายถึงธรรมชาติของภาพประเภทหนึง่ ในขณะที่อารมณ์กระทบหมายถึงสิง่ ที่ถกู แสดงออกมา อย่างไรก็ดีอารมณ์
กระทบยังคงคุณสมบัตเิ ดิมคือการแยกตัวออกมาจากหมุดหมายของพื ้นที่และเวลา นอกจากนี ้เดอเลิซยังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาพการ
กระทบในอภิธานศัทพ์ท้ายเล่มว่าคือ “สิ่ งทีค่ รอบครองช่องว่างระหว่างการกระทาและปฏิ กิริยาตอบโต้ สิ่ งทีด่ ูดซับการกระทาจากภายนอกและ
โต้ตอบกลับจากภายใน” (Deleuze, Cinéma 1, p. 291) เพราะเดอเลิซอธิบายว่าภาพการกระทบเป็ นสิง่ ที่อยู่ระหว่างภาพการรับรู้ (PerceptionImage) และภาพการกระทา (Action-Image) โดยหากเปรี ยบภาพการรับรู้ เป็ นภาพถ่ายระยะไกลและภาพการกระทาเป็ นภาพถ่ายระยะปาน
กลางในกระบวนการตัดต่อ เราจะพบว่าภาพถ่ายระยะใกล้ ถกู ใช้ ในการให้ ข้อมูลเพิม่ เติมหรื อเน้ นย ้าสิง่ ที่เกิดขึ ้นจากภาพถ่ายก่อนหน้ าเท่านัน้
ภาพถ่ายระยะใกล้ จงึ มีสถานะเป็ นรอง โดยถูกใช้ เพื่อตอบรับและโต้ ตอบกับภาพถ่ายระยะอื่นๆ อย่างไรก็ดีภาพถ่ายระยะใกล้ ก็ยงั คงสถานภาพ
ของวัตถุทนแทนที่ชวนหลงใหลด้ วยเช่นกัน เพราะมันทาให้ เราสูญเสียระยะในระดับพื ้นที่ของสังคมเข้ าไปสูร่ ะดับพื ้นที่สว่ นตัว สิเนหาภาพจึง
หมายถึงสิง่ สร้ างแรงกระทบให้ กบั ผู้ชมและสิง่ ที่ถกู กระทบโดยผู้ชมเช่นเดียวกัน
14
Ibid., p. 140.
15
เมื่อพูดถึงเรื่ องประวัตศิ าสตร์ ในทัศนะของเดอเลิซเป็ นเรื่ องที่ต้องทาความเข้ าใจใหม่ ร็ องซิแยร์ กล่าวว่า “การแบ่งแยกระหว่างภาพการ
เคลื ่อนไหวและภาพกาลเวลาของเดอเลิ ซไม่ได้หนีไปจากวงเวียนของทฤษฎี สมัยใหม่” (Jacques Rancière, La fable cinématographique, Seuil:
Paris, 2001, p. 146.) การจาแนกประเภทของภาพและการทาให้ กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์ ของเดอเลิซทาให้ เกิดการตังค
้ าถามเชิงประวัตศิ าสตร์
ทว่าไม่เกี่ยวข้ องกับประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะหรื อประวัตศาสตร์ โดยทัว่ ไป เพราะสาหรับปรัชญาของเดอเลิซมันไม่มีประวัตศิ าสตร์ ประเภทนัน้ ทุก
ประวัตศิ าสตร์ เป็ น “ประวัตศิ าสตร์ ของธรรมชาติ” หรื อเป็ นการทาความเข้ าใจประวัตศิ าสตร์ ในเชิงอุบตั กิ ารณ์ ที่ไม่ได้ มีจดุ เริ่ มและจุดจบ ประวิต
ศาสตร์ ของเดอเลิซจึงไม่ได้ ดารงอยู่ในพื ้นที่และเวลาจากัด ร็ องซิแยร์ จงึ กล่าวสรุ ปว่าการแตกออกของความเชื่อมโยงทางผัสสะการเคลื่อนไหว
เป็ นหนทางจากภาพประเภทหนึง่ ไปสูภ่ าพอีกประเภทหนึง่ ซึง่ ดารงอยูในประวัตศิ าสตร์ ของธรรมชาติ การแตกออกจึงเป็ นจุดเปลี่ยนที่หา
จุดเริ่ มต้ นในการทาให้ กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์ หรื อประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ ดังนันประวั
้
ตศิ าตร์ ในปรัชญาของเดอเลิซจึงเป็ นความเสมือน แต่ก าร
ทาให้ กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์ คือการทาให้ เป็ นจริ งในปั จจุบนั
16
ในเดือนมิถนุ ายน 1965 ลาก็องได้ นดั เจอกับดูราสเป็ นการส่วนตัวหลังจากที่ Le Ravissement de Lol V. Stein ของดูราสได้ รับการตีพิมพ์
ภายหลังจากบทสนทนาในบาร์ แห่งหนึง่ ลาก็องได้ แสดงความยินดีกบั ดูราสโดยกล่าวว่า “คุณไม่ร้ ู ว่าคุณกาลังพูดอะไร” (ดูใน Rabaté JeanMichel (ed.), The Cambridge Companion to Lacan, Cambridge: University of Cambridge Press, p. xxv) ความปี ติของลาก็องเกิดจากข้ อ
สันนิษฐานของเขาเป็ นจริ งที่ว่าดูราสมีอาการโรคจิต (Psychosis) อาการที่แสดงออกว่าเธอไม่สามารถพูดถึงในสิง่ ที่เธออยากพูดได้ เพราะเธอขาด
รู ปสัญญะนันในระบบภาษาของเธอ
้
หรื อที่เรี ยกว่า การปิ ดกัน้ (Foreclosure) ซึง่ เป็ นอาการเดียวกับจอยส์ (James Joyce) ที่ประดิษฐ์ วรรณกรรมที่
แปลกประหลาดได้ จากการทีเ่ ขาไม่สามารถพูดถึงพ่อของเขาได้ โดยตรง
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ความคลุม เครื อ และอาจท าให้ ผ้ ูอ่า นต้ อ งหยุด ชะงัก หรื อ ต้ อ งย้ อ นกลับไปอ่า นประโยคซ า้ ใหม่อีก ครั ง้ อาทิ
เหตุการณ์ที่ตวั ละคร “เขา” และ “เธอ” กาลังเจรจาต่อรองซื ้อขายค่าตัวของ “เธอ” ในการพบกันครัง้ แรก
เธอมองดูคณ
ุ ต่อมาก็หยุดมองคุณแล้วมองไปทางอืน่ และต่อมาเธอก็ตอบ
เธอบอกว่าในกรณีนีค้ งต้องแพงขึ้นอีก เธอบอกตัวเลขทีค่ ณ
ุ ต้องจ่ายคุณตกลง
ทุกวัน เธอคงมาหา ทุกวันเธอก็มา
วันแรกเธอเปลือ้ งผ้าและทอดร่ างบนเตียง ณ จุดทีค่ ณ
ุ บงการ
คุณมองเธอหลับ เธอเงียบ เธอหลับ คุณมองดูเธอทัง้ คืน17
แม้ ดเู หมือนว่า “เธอ” จะแนะนาเขาราวกับ “เธอ” เป็ นผู้ร้ ู แต่ตวั ภาษาในรูปประโยคกลับไม่ได้
ให้ ข้อมูลอะไรมากนัก รู ปประโยคมีลกั ษณะที่เป็ นท่อนๆ มากกว่าเชื่อมประโยคเหล่านันให้
้ กลายเป็ นเนื ้อเดียว
อย่างสละสลวย การที่ประโยคหยุดชะงักอยู่บ่อยครัง้ ทาให้ ความเชื่อมโยงบางส่วนของมันหายไป มันไม่มีการ
อธิบายเหตุผล เพราะเหตุผลอยูใ่ นช่องว่างระหว่างคาที่ไม่ปรากฏให้ เห็นในประโยค สิง่ เหล่านี ้จึงกระทบกับผู้อา่ น
และก่อให้ เกิดอารมณ์กระทบจากสิ่งที่ไม่ปรากฏ หรื ออธิบายในทัศนะของลาก็องคือการไม่ปรากฏของรู ปสัญญะ
ในระเบียบเชิ งสัญลักษณ์ ทาให้ มนั ปรากฏในลักษณะของสิ่งที่อยู่นอกเหนือระบบสัญลักษณ์ อย่างสภาวะจริ ง
หรื อกล่าวให้ ชดั กว่านันคื
้ อเป็ นช่องวางของสิ่งที่ไม่เคยดารงอยู่ สิง่ ที่ก่อให้ เกิดแรงกระทบในงานของดูราสคือการ
หายไปของคา อารมณ์กระทบจึงไม่ได้ เกิดจากตัวละครหรื อวัตถุในเนื ้อเรื่ อง และไม่ได้ ดารงอยูใ่ นคาในรูปประโยค
แต่เกิดจากการหายไปของคา อารมณ์ กระทบจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากอารมณ์ ภายในของบุคคล แต่เกิดจากการ
กระทบ (to affect) และการถูกกระทบ (to be affected) อีกทังยั
้ งเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงของความเข้ มข้ นของ
สิง่ ที่มากระทบกัน จนสิง่ ที่มากระทบกันเปลีย่ นแปลงจากสถานะหนึง่ ไปสูอ่ ีกสถานะหนึง่ แน่นอนว่าโรคแห่งความ
ตายหมายถึงความตายที่กาลังเข้ ามา ทว่ามันกลับไม่มีการปรากฏตัวหรื อบรรยายโรคอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไร
แม้ ว่า “เธอ” จะพูดถึงมันบ้ างบางครัง้ ก็ตาม แต่ท้ายที่สดุ ผู้อ่านก็ไม่ได้ ข้อมูลจากตัววรรณกรรมอย่างชัดเจนว่า
โรคที่ “เธอ” กล่าวถึงคือโรคอะไร ทว่ากลับเป็ นรู ปประโยคที่ แยกออกจากกันเป็ นวรรคเป็ นท่อน การหายไปของ
คาเชื่อม การหายไปของเหตุการณ์ การหายไปของเหตุผล และการหายไปของคาหรื อรูปสัญญะต่างหากที่นาไปสู่
ความตายอันล่องลอยที่ไร้ บคุ คลใดเฉพาะเจาะจง แรงกระทบจากความตายจึงไม่ได้ เกิดขึ ้นผ่านคาบรรยายถึง
ความตายของตัวละคร “เขา” แต่เกิดจากแรงกระทบระหว่างผู้อา่ นและช่องว่างในประโยค คาที่สอื่ ถึงอารมณ์ของ
ตัวละครที่ไร้ ความรู้สกึ ทัง้ “เขา” และ “เธอ คือสิง่ ที่ก่อให้ เกิดอารมณ์กระทบ ความรู้สกึ ของผู้ชมที่มีตอ่ คาที่กระจัด
กระจายไม่เชื่อมต่อกันเป็ นเนื ้อเดียวทาให้ ร้ ู สึกถึงเวลาที่ไหลและหายไปในตัวบท ไม่มีคาที่ระบุการผ่านไปของ
เวลาอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ เกิดขึ ้นกี่วัน เวลาไร้ แรงต้ านเพราะไม่มีทางรู้ ว่าเหตุการณ์ เกิดขึ ้นนานเท่าไรใน
17

มาร์ เกอริ ต ดูราส, โรงแห่งความตาย (La Maladie de la mort), ผู้แปล บัณฑูร ราชมณี, กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์อ่าน, 2555, หน้ า 14-15.
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ระหว่างช่องว่างของคาซึ่งเวลาหายไป มันจึงเป็ นการรื อ้ ระบบอาณาเขต (Deterritorialization) เวลาใหม่หรื อเป็ น
สิง่ ที่เรี ยกว่า ไร้ กาล (Untimely) และแม้ ประโยคจะสือ่ ถึงเหตุการณ์ที่ “เขา” ปรารถนาจะลองร่วมรักกับ “เธอ” แต่
ความปรารถนาดังกล่าวกลับไม่ปรากฏในตัวบท ความปรารถนา เวลา ความตาย และชีวิตจึงดารงอยูท่ ี่อื่นที่ไม่ได้
ปรากฏในประโยคภายในชิ ้นงาน อารมณ์กระทบที่ไม่ได้ เกิดจากตัวบุคคลจึงเป็ นสิ่งที่เข้ ามาขัดขวางระหว่างคา
และประสบการณ์ หรื อระหว่างสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เข้ าใจ หากพูดในภาษาของลาก็ องคือการที่สภาวะจริ งมา
ขัด ขวางการท างานของระเบี ย บเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ การเผชิ ญ กับ อารมณ์ ก ระทบของเดอเลิซ จึ งคล้ า ยกับ การ
เผชิญหน้ ากับการจ้ องมองของลาก็อง
เทคนิคที่ใกล้ เคียงกันในภาพยนตร์ คือการเล่าเรื่ องแบบย่นย่อ (Elliptical Narrative) ที่มีการ
ละเหตุการณ์ บางอย่างไม่ให้ ปรากฏในเรื่ องเล่า อาทิงานของโอซึ (Yasujiro Ozu) ที่มกั เล่าเหตุการณ์ แบบข้ าม
กระโดดโดยละเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้ เกิดนาฏกรรมขึ ้น เช่นเหตุการณ์ ใน Tokyo Story (1953) ภายหลังจากที่คู่
สามีภรรยาฮิระยะมะไปเยี่ยมลูกชายของตนในกรุ งโตเกียวแต่กลับไม่ได้ รับการต้ อนรั บที่ดีเท่าไรนัก ทัง้ คู่จึง
ตัดสินใจเดินทางกลับบ้ าน ฉากตัดต่อไปยังภาพสิ่งก่อสร้ างต่างๆ และกลับมาที่ โทมิผ้ เู ป็ นภรรยาได้ เสียชีวิตไป
แล้ ว รอยต่อระหว่างเหตุการณ์ ในโตเกียวกับเหตุการณ์ ที่บ้านนอกหายไปเพื่อเป็ นการลดทอนนาฏกรรม (Dedramatization) ฉากที่โศกเศร้ าออกไป ทว่ามันกลับให้ ผลในทางตรงกันข้ าม การหายไปของเหตุการณ์ก่อนให้ เกิด
อารมณ์ กระทบกับผู้ชมให้ เข้ าไปเติมเต็มช่องว่างเหล่านัน้ นาฏกรรมจึงเกิดขึ ้นจากการหายไปของเหตุการณ์
เช่นเดียวกับช่องว่างของคาในงานของดูราส
ในภาพยนตร์ ภาพถ่ายระยะใกล้ มกั เกี่ยวข้ องกับใบหน้ า และภาพใบหน้ าของตัวละครอารมณ์
มักก่อให้ เกิดอารมณ์กระทบขึ ้น เช่นเดียวกับในงานจิตรกรรมร่วมสมัย18 Judith and monster smile (2002) โดยนที
อุต ฤทธิ์ ที่ว าดภาพใบหน้ า ของหญิ ง สาวซึ่ง ได้ รั บแรงบัน ดาลใจจากภาพจิ ต รกรรมบาร็ อค Judith beheading
Holofernes (1598) ของคาราวาจจิโอ (Caravaggio) การเปรี ยบเทียบภาพทังสองแสดงให้
้
เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่าง การทาให้ เป็ นใบหน้ า (Visagéification) และ ความเป็ นใบหน้ า (Visagéité) แม้ ว่าภาพของคาราวาจจิโอ
18

เพื่ออธิบายให้ เข้ าใจความคิดของเขา เดอเลิซยกการจาแนกสองแนวทางเกี่ยวกับใบหน้ าในงานจิตรกรรมจากตารา Les principes
fondamentaux de l’histoire de l’art ของวอล์ฟฟลิน (Henrich Wölfflin) โดยแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจิตรกรรมภาพบุคคลในสอง
ยุคที่ตา่ งกันระหว่างคลาสสิกและบาร็ อก ในงานคลาสสิกภาพใบหน้ าของบุคคลจะมีเส้ นขอบที่ชดั เจน ใบหน้ าของบุคคลจะมีความเป็ นหนึง่
เดียวกันภายในเส้ นขอบดังกล่าวทาให้ ใบหน้ ามีความชัดเจน นี่คือสิง่ ที่เรี ยกว่า การทาให้ เป็ นใบหน้ า (Visagéfication) ในขณะที่งานบาร็ อคเส้ น
ขอบของใบหน้ ากลับเลือนหายไปกับแสงและเงาที่อยู่ในฉากหลัง สิง่ ที่เห็นได้ ชดั คืออวัยวะต่างๆ บนใบหน้ าต่างแสดงลักษณะของมันออกมา
โดยที่ไม่ได้ จากัดตัวมันเองให้ อยู่ภายในเส้ นรอบวงของใบหน้ า เดอเลิซยังยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบระหว่างภาพใบหน้ าของตัวละครผู้หญิงใน
ภาพยนตร์ ของกริฟฟิ ธทีแ่ สงและเงาทาให้ ใบหน้ าของเธอมีความชัดเจน กับภาพใบหน้ าของพระใน The General Line ของไอนเซนสไตน์ที่
ใบหน้ าของเขาถูกดูดกลืนไปกับเงาที่อยู่ด้านหลังของเขา (ดูใน Deleuze, Cinéma 1, pp. 130 - 135.) จึงตังข้
้ อสังเกตจากความคิดของเดอเลิซได้
ว่า ความเป็ นใบหน้ าปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมในช่วงหลังยุคอิมเพรสชัน่ นิสม์ที่ภาพบุคคลหรื อวัตถุหลุดออกจากเส้ นขอบมีความเจือจางกับสี
และฉากที่อยู่รอบด้ าน หรื อในงานแบบนามธรรมที่รูปทรงของตัวงานหลุดออกจากกรอบของมันเอง
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จะเป็ นงานแบบบาร็ อคที่ใบหน้ าของตัวละครถูกดูดกลืนไปกับเงาของพื ้นหลัง หรื อเป็ นประเภทที่เดอเลิซมองว่ามี
ลักษณะของความเป็ นใบหน้ ามากกว่าการทาให้ เป็ นใบหน้ า ที่มีเส้ นขอบของใบหน้ าของตัวบุคคลอย่างชัดเจน
ทว่าเมื่อเทียบกับงานร่ วมสมัยของนทีอาจทาให้ เราต้ องพิจารณาภาพทังสองใหม่
้
ภาพใบหน้ าของหญิงสาวของ
นทีถกู ตัดแยกออกมาจากส่วนหนึง่ ของภาพจิตรกรรมต้ นแบบ อีกทังนที
้ ยงั ลงยาทับบนภาพใบหน้ าของหญิงสาว
ทาให้ ลดทอนความชัดเจนของใบหน้ าของเธอลงไปอีก เมื่อเทียบกับของนทีแล้ วใบหน้ าจูดิธในงานของคาราวาจจิ
โอแสดงถึงความเป็ นเอกภาพของใบหน้ าที่อยู่บนพื ้นผิวเดียวและเส้ นขอบเดียวกัน แต่งานของนทีกลับแสดงให้
เห็นว่าส่วนต่างๆ ของใบหน้ าของเธอกาลังกระทบกันและแรงปะทะของสิ่งเหล่านี ้ก็กาลังไปถึงจุดวิกฤตที่เตรี ยม
จะปะทุออกจากเส้ นรอบวงของใบหน้ าได้ ทกุ เมื่อ

รูปที่ 7 นที อุตฤทธิ์, Judith and monster smile (2002) (ซ้ าย)
และ Caravaggio, Judith beheading Holofernes (1598) (ขวา)
นี่คือความแตกต่างระหว่างใบหน้ าที่เรี ยกว่าความอัศจรรย์ ใจ (Admiration)19 กับใบหน้ าที่
เรี ยกว่าความปรารถนา ความอัศจรรย์ใจคือ ใบหน้ าที่กาลังสะท้ อนไปและสะท้ อนกลับ ทาให้ องค์ประกอบต่างๆ
อยู่ภายใต้ คุณลักษณ์ เดียวกัน (Qualité) “ไม่เคลื ่อนไหวและไร้ การเปลี ่ยนผ่าน อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นอมตะ”20 บน
ใบหน้ าของจูดิธในงานของคาราวาจจิโอ ต่างจากใบหน้ าที่เรี ยกว่าความปรารถนาที่มีความเข้ มข้ น มากเสียจน
องค์ประกอบของมันกาลังหลีกหนีออกจากกรอบและ “กาลังก่อชุดลาดับอิ สระที ่ม่งุ ไปยังขี ดจากัดหรื อก้าวข้าม
ขี ดจากัดไป”21 การทางานของชุดลาดับของการเคลื่อนไหวอันเข้ มข้ นคือการเปลีย่ นผ่านจากคุณลักษณ์หนึง่ ไปสู่
คุณลักษณ์อื่น เดอเลิซเรี ยกหนทางนี ้ว่าพลัง (Puissance) ดังนันใบหน้
้
าที่มีความเข้ มข้ นจะ “แสดงออกถึงพลังใน

19

เดอเลิซแนะถึงคาแปลของคาว่า Admiration ของเลอเบริง (Le Brun) ว่าใกล้ เคียงกับคาว่า Wonder ในภาษาอังกฤษ (Ibid., p.127)
Ibid. pp. 128-129.
21
Ibid. p. 128.
20
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รู ปแบบที ่บริ สทุ ธ์ ” ในขณะที่ใบหน้ าที่มีคณ
ุ สมบัติของการสะท้ อนจะ “แสดงออกถึงคุณลักษณ์ อนั บริ สทุ ธ์ ซึ่ งคื อ
‘อะไรบางอย่าง’ ทีว่ ตั ถุแตกต่างกันทัง้ หลายมี อยู่ร่วมกัน”22
เช่นเดียวกับฉากที่มงั รายเตรี ยมจะประมือกับมังระโธในเรื่ อง เลื อดสุพรรณ การตัดต่อแบบ
มองทาจสลับไปมาระหว่าง ภาพระยะใกล้ ปานกลางของมังราย ภาพระยะใกล้ ปานกลางของมังระโธ ภาพ
ระยะใกล้ ใบหน้ าของมังราย ภาพระยะใกล้ ใบหน้ าของมังระโธ ภาพระยะใกล้ มากแววตาของมังราย และภาพ
ระยะใกล้ มากแววตาของมังระโธ ชุดภาพดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงอารมณ์ กระทบของความตึงเครี ยดระหว่าง
นายกองทังสอง
้ อารมณ์กระทบเกิดจากความเปลีย่ นแปลงจากคุณลักษณ์ไปสู่พลัง ภาพใบหน้ าของมังรายแสดง
ถึงอารมณ์ของตัวละครในลักษณะของคุณลักษณ์ของความโกรธแค้ น ต่อมังระโธที่มายุ่งกับดวงจันทร์ เชลยสาว
อันเป็ นที่รักของตน แสงในฉากทาให้ เห็นใบหน้ าของมังรายได้ อย่างชั ดเจนและทาให้ องค์ประกอบบนใบหน้ า
ของมังรายมีความเป็ นหนึง่ เดียวบนใบหน้ าของเขาเอง ใบหน้ าของมังรายจึงเป็ นหน่วยหนึง่ ที่แสดงการสะท้ อนไป
และสะท้ อนกลับ อารมณ์กระทบเกิดขึ ้นเมื่อภาพตัดไปยังภาพถ่ายระยะใกล้ มากดวงตาของนายกองทังสองแสดง
้
ให้ เห็นถึงความปรารถนาของมังรายและมังระโธซึง่ กาลังขับเคลือ่ นอยู่บนระนาบผิวที่แน่นิ่งบนใบหน้ า ดวงตาจึง
แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นใบหน้ าที่กาลังไปสูจ่ ุดวิกฤตและกาลังจะปะทุออกมา เมื่อภาพตัดมาที่ใบหน้ าของมัง
ระโธอีกครัง้ แรงปะทุจึงออกมาในลักษณะของการคลายตัวของภาพ มังระโธไม่รอช้ ารี บชักดาบและกระโจนใส่มงั
รายทันที อารมณ์ กระทบในกรณี นีจ้ ึงเกิ ดจากการเปลี่ยนจากคุณลักษณ์ ไปสู่ พลัง อย่างไรก็ ดี เดอเลิซยา้ ว่า
อารมณ์กระทบสามารถเกิดขึ ้นได้ หลายลักษณะ ทังในลั
้ กษณะของคุณลักษณ์ในรู ปแบบบริ สทุ ธิ์ พลังในรู ปแบบ
บริ สทุ ธิ์ หรื อการเปลีย่ นถ่ายระหว่างคุณลักษณ์ไปสูพ่ ลัง และย้ อนกลับจากพลังไปสูค่ ณ
ุ ลักษณ์
1, 2 … 3-ness
แม้ ว่าภาพใบหน้ าจะเป็ นส่วนหนึง่ ของร่ างกายหรื อภาพดวงตาเป็ นส่วนหนึ่งของใบหน้ า ทว่า
เดอเลิซกล่าวปฏิเสธว่าภาพถ่ายระยะใกล้ ไม่ใช่ภาพของวัตถุบางส่วน “ที ่แยกออกจากส่วนรวมทัง้ หมดหรื อถูก
กระชากมาจากส่วนรวมทัง้ หมดที ่มนั อาจเป็ นส่วนหนึ่ง ”23 เดอเลิซจึงปฏิเสธทังความคิ
้
ดของจิตวิเคราะห์และ
22

Ibid., p. 129
Ibid., p. 136. อย่างไรก็ดีแม้ เดอเลิซจะอ้ างถึงความเป็ นเอกัตภาพในภาพใบหน้ าหรื อภาพถ่ายระยะใกล้ ที่แยกตัวมันเองออกจากความ
เชื่อมโยงของพื ้นที่และเวลา ทาให้ เขาปฏิเสธเรื่ องความคิดวัตถุบางส่วนของจิตวิเคราะห์ก็ตาม และแม้ ว่าวัตถุบางส่วนตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์
เป็ นส่วนหนึง่ ของวัตถุทงหมดที
ั้
่แสดงตัวมันเองออกมาเพียงแค่บางส่วนก็ตาม ทว่าอันที่จริ งแล้ ว วัตถุบางส่วนของลาก็องกับคล้ ายกับ ภาพการ
กระทบของเดอเลิซเป็ นอย่างมาก เพราะหากภาพถ่ายระยะใกล้ ไม่ใช่การตัดบางส่วน แต่เป็ นการดึงส่วนที่อยู่ในภาพออกจากความเชื่อมโยงของ
พื ้นที่และเวลา วัตถุบางส่วนของลาก็องก็มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน มันทาหน้ าที่เป็ นวัตถุบางส่วนเพียงเพราะเราจดจามันได้ เพียงบางส่วน ทว่ าเรา
จาเป็ นต้ องจาแนกวัตถุบางส่วนในจินตภาพและวัตถุบางส่วนจากสภาวะจริ งออกจากกัน วัตถุบางส่วนในจินตภาพคือสิง่ ที่เป็ นภาพลวงตาที่เรา
คิดว่าเคยมีมนั มาก่อนหรื อเคยเจอมาก่อน ทว่ามันหายไปจากตัวของเรา อาทิ สายตาจากการจ้ องมองที่เราสร้ างมโนทัศน์ไปว่ามันเคยมีสายตา
ที่จ้องมองเราจากที่อื่นและเป็ นเจ้ าของสายตาที่เราสร้ างตัวตนอีกทังพยายามท
้
าให้ เจ้ าของสายตานันประทั
้
บใจ ทว่าวัตถุบางส่วนจากสภาวะ
จริ งกลับเผยให้ เห็นว่า แท้ ที่จริ งมันไม่เคยมีสายตานันด
้ ารงอยู่ วัตถุบางส่วนจากสภาวะจริ งจึงไม่มีการอ้ างอิงถึงสิง่ ใด ไม่วา่ จะเป็ น พื ้นที่และเวลา
23
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ภาษาศาสตร์ โดยเดอเลิซให้ เหตุผลว่า มันไม่เกี่ยวข้ องกับการตอน (จิตไร้ สานึก) และกระบวนการทางภาษา (คา
เปรี ยบเปรย) ในแง่หนึ่งเดอเลิซจึงเห็นด้ วยกับบาลาชที่ยกให้ ภาพใบหน้ ามีความพิเศษในความเป็ นเอกเทศของ
มัน แต่อีกแง่หนึ่งเขาปฏิเสธความคิดของบาลาชเช่นเดียวกันที่มองว่าสิ่งอื่นนอกจากใบหน้ าไม่มีลกั ษณะพิเศษ
อย่างนันในภาพถ่
้
ายระยะใกล้ เดอเลิซอธิบายว่า ภาพถ่ายระยะใกล้ ไม่ได้ แยกวัตถุออกจากส่วนของมันแต่ถอด
มันออกจากความเชื่อมโยงของพื ้นที่และเวลา 24 ดังนันมั
้ นจึงกลายเป็ นสิ่งที่มีความเป็ นเอกัตภาพ (Entity) โดย
สมบูรณ์ และเป็ นสิง่ ที่แสดงออกถึงอารมณ์กระทบ (ไม่วา่ ในรู ปแบบของคุณลักษณ์หรื อพลัง) ภาพถ่ายระยะใกล้
รื อ้ ระบบอาณาเขตของใบหน้ ากับวัตถุ และแยกตัวมันออกจากสิ่งที่เดอเลิซเรี ยกว่าการทางานตามขนบทังสาม
้
อันได้ แก่ 1) การสร้ างตัวตน 2) การสร้ างบทบาททางสังคม และ 3) การสือ่ สารทังกั
้ บคนอื่นและตัวเอง25 ใบหน้ าใน
ภาพถ่ายระยะใกล้ จึงเป็ นวัตถุที่มีความเป็ นเอกเทศมากกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่และเวลาในภาพนัน้ และเมื่อ
ถอดรหัสของสังคมที่ฝังอยูใ่ นใบหน้ านันที
้ ่สอดคล้ องกับพื ้นที่และเวลา ภาพใบหน้ าจึงกลายเป็ นภาพการกระทบที่
แสดงถึงอารมณ์กระทบ เดอเลิซเรี ยกการประสมประสานระหว่างคุณลักษณ์และพลังในลักษณะต่างๆ ว่า สิ่งที่
ถูกแสดงออก (Expressed) หรื อเรี ยกในความหมายของเพียร์ ส (Charles Sanders Perice) ว่า สัญรูป (Icon) โดยสัญ
รูปแบ่งออกเป็ นสองลักษณะ คือ สัญรูปขององค์ประกอบ (Feature Icon) และสัญรูปของเส้ นขอบ (Outline Icon)
และในทุกสัญรู ปก็ประกอบไปด้ วยสองสิง่ นี ้ซึ่งเป็ นสองขัวสั
้ ญญะในภาพการกระทบ “ภาพการกระทบจึ งเป็ นพลัง
หรื อคุณลักษณ์ทีพ่ ิ จารณาจากตัวมันเองในฐานะของสิ่ งทีแ่ สดงออก”26 เดอเลิซจึงไม่เห็นว่าภาพองค์ประกอบของ
ความเป็ นใบหน้ าจะมีความบริ บูรณ์ น้อยกว่าภาพใบหน้ าทังหมดเพราะในภาพถ่
้
ายระยะใกล้ ทังใบหน้
้
าและ
องค์ประกอบของใบหน้ าต่างแยกตัวมันเองออกจากความเชื่อมโยงของพื ้นที่และเวลา ภาพบางส่วนของใบหน้ า
ในภาพถ่ายระยะใกล้ มากจึงมีความเป็ นเอกัตภาพเช่นเดียวกับภาพใบหน้ า ภาพใบหน้ าของมังรายและภาพแวว
ตาของมังรายสาหรับเดอเลิซแล้ วจึงไม่มีความต่างกันเพราะหากใบหน้ าแยกตัวมันเองออกจากพื ้นที่และเวลาใน
ค่ายทหารได้ ภาพแววตาก็แยกตัวมันเองออกจากพื ้นที่และเวลาบนใบหน้ าได้ เช่นเดียวกัน

หากกล่าวว่ามันจะอ้ างอิงสิง่ ใด วัตถุบางส่วนจากสภาวะจริ งคงอ้ างอิงถึงความไร้ ตวั ตน ซึง่ ย่อมหมายถึงไม่มีอะไรให้ มนั อ้ างอิง วัตถุแห่งการจ้ อง
มองจากสภาวะจริงจึงไม่ใช่สงิ่ ที่ลดทอนตัวมันเองให้ อยูใ่ นคูแ่ ย้ งบนระบบภาษา มันจึงมีความเป็ นที่หนึง่ (Firstness) ตามทัศนะของเพียร์ สที่เดอ
เลิซอธิบายว่าคือสิง่ ที่อยูใ่ นสิเหนภาพ เพราะมันต่างเป็ นวัตถุที่มีเอกัตภาพเป็ นของมันเองโดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยคูต่ รงข้ ามหรื อเงาสะท้ อนของ
มันเอง อย่างไรก็ดีคาอธิบายดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดเบื ้องต้ น เพราะเราไม่สามารถสรุ ปโดยง่ายว่า วัตถุบางส่วนจากสภาวะจริ งและภาพการ
กระทบเป็ นสิง่ เดียวกัน
24
Ibid.
25
Ibid., p. 141.
26
Ibid., p. 138. สาหรับเดอเลิซแล้ ว ความต่างระหว่างคุณลักษณ์ทแี่ สดงถึงคุณสมบัตขิ องสิง่ หนึง่ ที่สามารถปรากฏอยูใ่ นสิง่ อื่นได้ หรื ออยู่ใน
สถานภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั (Actualized) กับพลังที่แสดงถึงศักยภาพที่สามารถกลายเป็ นสิง่ อื่นๆ ได้ โดยที่ยงั ไม่กลายเป็ นจริ งในปั จจุบนั แต่มี
สถานะเสมือนจริ ง (Virtualized) ดูเหมือนจะไม่คอ่ ยมีบทบาทมากนักในภาพการกระทบ โดยเขากล่าวย ้าเสมอว่าทังสองขั
้
วสามารถด
้
ารงอยูใ่ น
สถานภาพของตัวมันเองได้ หรื อถ่ายเทให้ แก่กนั ได้ เสมอ
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หากภาพถ่ายระยะใกล้ แยกใบหน้ าออกจากความเชื่อมโยงของพื ้นที่และเวลา มันจึงทาให้
อารมณ์กระทบ (คุณลักษณ์/พลัง) ปรากฏในตัวมันเองได้ และแยกบริ บทที่กาหนดอัตลักษณ์ของตัวมันออก ภาพ
การกระทบของเดอเลิซจึงเป็ นสิ่งที่เพียร์ สเรี ยกว่า ความเป็ นที่หนึ่ง (Firstness) แน่นอนว่าเดอเลิซกาลังพูดถึงการ
จัดประเภทสัญญะของเพียร์ สที่ต่างไปจากสัญวิทยาของโซซูร์ เพียร์ สแบ่งแยกประเภทของสัญญะออกเป็ นสอง
จาพวกคือ ความเป็ นที่หนึ่ง และความเป็ นที่สอง (Secondness) ในขณะที่ความเป็ นที่สองคือสิ่งที่เป็ นอันดับสอง
ด้ วยตัวของมันเอง ดังนันการด
้
ารงอยูข่ องมันจึงดารงด้ วยความเป็ นสิง่ ตรงข้ าม อาทิ การลงแรง-การต่อต้ าน การ
กระทา-การโต้ ตอบ การกระตุ้น-การตอบรับ สถานการณ์-อุปนิสยั ความเป็ นปั จเจก-ความเป็ นสือ่ กลาง ความเป็ น
ที่สองจึงเป็ นสถานภาพของสรรพสิ่งที่กลายเป็ นจริ งในปั จจุบนั ถูกกาหนดให้ อยู่ในพื ้นที่และเวลา เป็ นสื่อกลาง
ผ่านภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ หรื อเป็ นสิ่งที่เดอเลิซเรี ยกว่า ภาพการกระทา (Action-Image) หนึง่ ในภาพการ
เคลื่อนไหวอันเป็ นชุดของภาพที่แสดงให้ เห็นการกระทาและปฏิกิริยาโต้ ตอบของตัวละคร ทว่า ภาพการกระทบ
ไม่ใช่ภาพของความเป็ นที่สอง สิเนภาพคือความเป็ นที่หนึง่ คุณลักษณ์ที่ปราศจากการทาให้ มนั กลายเป็ นจริ งใน
ปั จจุบนั (Actual Manifestation) ตามแล้ วแต่สถานการณ์ (การทาให้ คณ
ุ ลักษณ์เป็ นจริ งในปั จจุบนั คือความเป็ นที่
สอง หรื อคือภาพการกระทา) เมื่อเพียร์ สพูดถึงความเป็ นที่หนึ่ง เขายอมรับว่ามันเป็ นเรื่ องยากที่จะจากัดความ
เป็ นหนึ่งออกมา “เพราะมันเป็ นสิ่ งที ่รู้สึกมากกว่าสิ่ งที ่สร้ างขึ้ น มันเกี ่ยวข้องกับเรื ่ องใหม่ ๆ จากประสบการณ์
ความสด เรื ่องชัว่ ครู่ ชวั่ ยาม และอย่างไรสัยก็เป็ นเรื ่องถาวร”27 มันจึงเป็ นสิง่ ที่ปราศจากการอ้ างถึงสิง่ อื่นใดๆ เป็ น
อิสระจากการทาให้ เป็ นจริ งในปั จจุบนั ในทุกกรณี มันจึงเป็ นสิ่งที่อยู่เพื่อมันเองและเป็ นในตัวของมันเอง ความ
เป็ นที่หนึ่งของภาพการกระทบจึงหมายถึง สิ่งในตัวมัน (Thing in itself) ของคานท์ (Emmanuel Kant) หรื อก็คือ
สภาวะจริ งก่อนเข้ าสูร่ ะบบสัญลักษณ์ในความหมายของลาก็อง 28 และหากความเป็ นที่หนึ่งคือสภาวะจริ ง การ
กระทาหรื อความเป็ นที่สองจึงเป็ นเรื่ องของคู่สมั พันธ์ ในจินตภาพของวัตถุและปฏิกิริยาโต้ ตอบกับวัตถุนนั ้ หรื อ
เป็ นคู่สมั พันธ์ แบบระยะกระจกระหว่างอัตตาและภาพเงาของตนเอง เพียร์ สจึงบอกว่า ความเป็ นที่หนึ่งคือ
หมวดหมู่ของความเป็ นไปได้ มันมีความเป็ นไปได้ อย่างอนันต์เ พราะมันดารงอยูใ่ นความเสมือนจริ ง (Virtuality)
และไม่ได้ ทาให้ เป็ นสิ่งตายตัวในความเป็ นจริ งในปั จจุบนั (Actuality) ปั ญหาคือหากมันคือหมวดหมู่ของความ
เป็ นไปได้ ที่ไม่มีที่สดุ สิ ้นมันย่อมสวนทางกับความคิดของลาก็องเกี่ยวกับสภาวะจริ งว่า “คื อสิ่ งที ่เป็ นไปไม่ได้”29
อันที่จริ งทังความเป็
้
นที่หนึง่ ในความคิดของเพียร์ สและเดอเลิซกับสภาวะจริ งของลาก็องเหมือนเรื่ องเดียวกันแต่
อยู่กัน คนละด้ า นของเหรี ยญ สภาวะจริ ง เป็ นสิ่งที่ เป็ นไปไม่ไ ด้ เพราะมัน ไม่สามารถดารงอยู่ใ นระเบีย บเชิ ง
27

Ibid., p. 139.
ต้ องไม่ลืมว่า สภาวะจริ งของลาก็องคือสิง่ ที่ไม่ได้ ดารงอยู่จวบจนกระทัง่ มีระบบสัญลักษณ์ และสิง่ ที่หลงเหลือจากการทาให้ เป็ นระบบ
สัญลักษณ์ ความเป็ นที่หนึง่ ของเพิร์สที่อ้างถึงสิง่ ที่สมบูรณ์ในตัวเองก่อนที่จะกลายเป็ นจริ งในปั จจุบนั หรื อเข้ าสูร่ ะบบคูต่ รงข้ ามของภาษาจนทา
ให้ เกิดคูต่ รงข้ ามในฐานะของความเป็ นที่สองจึงไม่ได้ หมายถึงสภาวะจริงของลาก็องทังหมดแต่
้
หมายถึงสภาวะจริงก่อนที่จะเกิดการทาให้
กลายเป็ นสัญลักษณ์
29
Lacan, Seminar XI, p. 167 (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 1)
28
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สัญลักษณ์ ได้ ครัน้ เมื่อมันถูกทาให้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ แล้ ว มันสูญเสียความเป็ นสภาวะจริ งของมัน เมื่อพูด
เช่นนี ้ สภาวะจริ งจึงหมายถึงความเสมือนจริ งในทัศนะของเดอเลิซที่มีความเป็ นไปได้ อย่างไม่มีที่สดุ สิ ้นตราบ
เท่าที่มนั ยังไม่ถกู ทาให้ เป็ นสถานะตายตัวของวัตถุที่ดารงอยู่ในความเป็ นจริ งในปั จจุบนั การทาให้ กลายเป็ นจริ ง
ในปั จจุบนั ของเดอเลิซจึงคล้ ายกับการทาให้ เป็ นสัญลักษณ์ของลาก็อง30
พืน้ ที่ใดๆ (Espace quelconque)
“ดังทีบ่ าลาชได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาพถ่ายระยะใกล้ไม่ได้กระชากวัตถุออก
จากส่วนรวมทัง้ หมดทีม่ นั อาจเป็ นส่วนหนึ่งหรื ออาจเป็ นเพียงส่วนหนึ่งเลย แต่ในทาง
ทีแ่ ตกต่างโดยสิ้ นเชิ ง มันแยกตัววัตถุออกจากหมุดหมายของพืน้ ทีแ่ ละเวลากล่าวคือ
มันยกวัตถุขึ้นไปสู่สถานะของการเป็ นเอกัตภาพ ภาพถ่ายระยะใกล้ไม่ใช่การขยาย
ภาพ และถ้ามันเป็ นนัยถึงการเปลีย่ นแปลงขนาด มันก็เป็ นการเปลีย่ นแปลงโดย
สมบูรณ์ การกลายพันธุ์ของการเคลือ่ นไหวทีห่ ยุดเป็ นการแปลไปสู่การแสดงออก”31
ความแตกต่างระหว่างความเป็ นที่หนึ่งและความเป็ นที่สองคือคุณลักษณ์ในฐานะของความ
เป็ นไปได้ หรื อศักยภาพของการกลายเป็ น (Potential Becoming) ในลักษณะที่บริ สทุ ธิ์กบั คุณลักษณ์ในฐานะสิ่งที่
เป็ นจริ งในปั จจุบนั (Actual Being) ในสถานการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม มันจึงแยกได้ ระหว่าง อรู ปและกายรู ป ระหว่าง
เหตุการณ์เสมือนจริ งและสถานการณ์จริ งในปั จจุบนั เมื่อเดอเลิซกาหนดให้ ภาพการกระทบคือความเป็ นที่หนึง่ ที่
มีสถานะเป็ นเอกัตภาพในตัวมันเองแยกตัวจากความเชื่อมโยงของพื ้นที่และเวลาทังหมด
้
ภาพการกระทบจึง
กลายเป็ นพื ้นที่ใดๆ (Espace quelconque) ภาพถ่ายระยะใกล้ จึงเป็ นสิง่ ที่ถกู ทาให้ เป็ นใบหน้ าหรื อแปรเปลีย่ นจาก
เอกัตภาพไปสู่พื ้นผิวที่ไร้ การเคลื่อนไหวซึ่งถอดตัวมันเองจากบริ บทและการเคลื่อนไหวที่แสดงในลักษณะของ
อารมณ์กระทบ ดังที่กล่าวไปแล้ วในข้ างต้ นว่า เมื่อภาพถ่ายระยะใกล้ ถอดตัวมันเองจากการทางานพื ้นฐานทัง้

30

นอกจากความเป็ นที่หนึง่ และที่สองแล้ ว ในเวลาต่อมาเดอเลิซก็เสนอว่า “ภายหลังจากแบ่งแยกระหว่างการกระทบและการกระทา ซึ่งเรี ยกว่า
ความเป็ นทีห่ นึ่ง และ ความเป็ นทีส่ องแล้ว เพี ยร์ สได้เพิ่ มเติ มลักษณะทีส่ ามของภาพ คื อ ภาพทางจิ ต (Mental-Image) หรื อความเป็ นทีส่ าม
(Thirdness)” (Deleuze, Cinéma 1, p. 266.) ความเป็ นที่สามคือสิง่ ที่อ้างถึงความเป็ นที่สองผ่านตัวอื่น ความเป็ นที่สามจึงเป็ นเรื่ องของ “กฎหรื อ
ความสัมพันธ์” (Ibid.) เดอเลิซยกตัวอย่างพี่น้องตระกูลมาร์ กส์ โดยฮาร์ โปผู้เป็ นใบ้ เป็ นตัวแทนของความเป็ นที่หนึง่ เพราะเขาขับเคลื่อนโดย
อารมณ์กระทบเท่านัน้ “ฮาร์ โปจึงเป็ นสิเนหาภาพในลักษณะบริ สทุ ธิ์ที่สดุ ” (p. 269) ในขณะที่ชิโกเป็ นตัวแทนของความเป็ นที่สองแห่งภาพการ
กระทาเพราะ “เป็ นเขาทีล่ งไม้ลงมื อ ริ เริ่ ม ห้าหัน่ กับผูอ้ ื ่น เตรี ยมแผนการลงมื อและการต้านรับ” (Ibid.) ท้ ายที่สดุ เดอเลิซผูกคนที่สามกับความ
เป็ นที่สามโดยกล่าวว่า “เกราชอเป็ นคนทีส่ าม เป็ นชายแห่งการตี ความ เป็ นชายแห่งการกระทาเชิ งสัญลักษณ์ แห่งความสัมพันธ์ แบบ
นามธรรม” (Ibid.) นี่จงึ เป็ นการเคลื่อนจากการกระทบ (Affection) ไปสูก่ ารกระทา (Action) และไปสูส่ ภาวะทางจิต (Mental) ดังนันความเป็
้
นที่
สามจึงหมายถึงธรรมชาติของระเบียบเชิงสัญลักษณ์
ความน่าสนใจอยู่ที่ชีเช็คเองก็ตีความสามพี่น้องตระกูลมาร์ กส์ตามทัศนะของฟรอยด์ไปในทิศทางเดียวกับเดอเลิซ โดยบอกว่า ชิโกเป็ นภาพ
ตัวแทนของอัตตา ในขณะที่เกราชอเป็ นอภิอตั ตา และฮาร์ โปเป็ นตัวแทนของอิด (Slavoj Zizek, The Pervert’s Guides to Cinema)
31
Deleuze, Cinéma 1, p. 136.
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สามประการ มันจึงเหลือเพียงแต่อารมณ์ กระทบเท่านันที
้ ่ยงั คงอยู่ และหากอารมณ์ กระทบไม่ได้ เกิดจากตัว
บุคคลหรื อความเป็ นมนุษย์ ภาพถ่ายระยะใกล้ จึงเป็ นสิ่งที่ไม่ได้ ยึดติดกับ ความเป็ นมนุษย์หรื อวัตถุใดๆ แต่ดารง
อยูใ่ นตัวของมันเอง มันจึงเป็ น “คุณลักษณ์ที่แบ่งแยกได้ ซึ่ งมันจะแบ่งแยกได้ต่อเมื ่อมันเปลี ่ยนธรรมชาติ ของตัว
มันเอง(กลายเป็ นสิ่ งทีแ่ บ่งออกได้)”32
ภาพถ่ายระยะใกล้ ที่สญ
ู เสียความสอดคล้ องของพื ้นที่และเวลาจึงก่อให้ เกิดอารมณ์กระทบ
กับผู้ชมอย่างแท้ จริ ง สิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายระยะใกล้ จึงสูญเสียความสอดคล้ อง แม้ กระทัง่ กับฉากพื ้นหลังของ
มันเองจนกลายเป็ นพื ้นที่พิเศษอยูน่ อกบริ บทของพื ้นที่และเวลา โดยปกติแล้ วในฉากที่มีการกระทาของตัวละคร
ภาพยนตร์ ใช้ ภาพถ่ายระยะใกล้ เพื่อแสดงปฏิกิริยาของตัวละครต่อการกระทาเหล่านัน้ อย่างไรก็ดีเดอเลิซอธิบาย
ว่า แม้ โดยปกติอารมณ์กระทบจากภาพถ่ายระยะใกล้ จะเป็ นรองต่อ ภาพการกระทาหรื อภาพของการกระทาของ
ตัวละคร แต่มนั ก็มีศกั ยภาพหรื อความสามารถในการหยุดชะงักความต่อเนื่องของผัสสะการเคลื่อนไหวดังกล่าว
เช่นกัน
“ภาพถ่ายระยะใกล้ยงั คงรักษาพลังในการแยกภาพออกจากหมุดหมายของพืน้ ทีแ่ ละ
เวลาเพือ่ ทีจ่ ะนามาซึ่ งอารมณ์กระทบอันบริ สทุ ธิ์ ในฐานะสิ่ งทีม่ นั แสดงออก แม้แต่
สถานทีท่ ีอ่ ยู่ในฉากพืน้ หลังในปั จจุบนั ของมันก็สูญเสียความหมุดหมายนัน้ และ
กลายเป็ น ‘พืน้ ทีใ่ ดๆ’”33
พื ้นที่ใดๆ ของเดอเลิซจึงเป็ นพื ้นที่ที่แยกตัวออกจากบริ บททังหมดของมั
้
นและสร้ างความเป็ น
เอกัตภาพของตัวมันเอง อย่างไรก็ดีแม้ พื ้นที่ใดๆ จะแยกตัวออกจากความสอดคล้ องของพื ้นที่และเวลา แต่ใน
ตารา Cinéma 1 เดอเลิซก็ไม่ได้ จากัดความพื ้นที่ใดๆ ว่าเป็ นพื ้นที่ไร้ ความหมาย พื ้นที่ที่ไม่มีเจ้ าของ หรื อพื ้นที่ที่ไม่
สามารถระบุได้ 34 แต่เดอเลิซหมายถึงพื ้นที่ที่ความสอดคล้ องของพื ้นที่กบั เวลาหยุดชะงักลงและแยกตัวออกจาก
ความต่อเนื่องของผัสสะการเคลื่อนไหวที่ม่งุ ตอบรับกับการกระทา ดังฉากที่ยกมาช่ วงตอนต้ นของบทในเรื่ อง
เพือ่ น-แพง แม้ วา่ ช็อตก่อนหน้ าจะเป็ นภาพมุมกว้ างแสดงเหตุการณ์หลังจากการเก็บเกี่ ยวข้ าวของเหล่าชาวบ้ าน
ที่มีกิจกรรมหลากหลายและเตรี ยมตัวเพื่อการแสดงสาคัญเช่นการร้ องเพลงถวายแม่โพสพของแพง ทว่าเมื่อตัด
เข้ ามาสูม่ มุ แคบที่ใบหน้ าของแพงที่กาลังร้ องเพลงถวาย บริ บทโดยรอบของพื ้นที่และเวลาก็หายไป เช่นเดียวกับ
กรณี ข องมัง รายใน เลื อ ดสุพ รรณ แม้ เ หตุก ารณ์ เ กิ ด ขึน้ ที่ ลานประหารนอกค่า ยทหาร แต่เ มื่ อ มัง รายขอให้
32

Ibid., p. 140.
Ibid., p. 137.
34
แม้ ว่าในตารา Cinéma 2: l’image-temps ของเดอเลิซจะพัฒนาเรื่ องพื ้นที่ใดๆ ไปสูก่ ารเป็ นพื ้นที่ว่างหรื อพื ้นที่ไม่จาเพาะ อย่างเช่น โกดังร้ าง
พื ้นที่เก็บขยะ หรื อเมืองที่อยู่ในสภาพกาลังร้ างหรื อกาลังสร้ างใหม่ก็ตาม แต่ประเด็นดังกล่าวเป็ นพัฒนาการที่เกิดขึ ้นในภายหลังและสอดคล้ อง
กับแนวคิดเรื่ องการรื อ้ ระบบอาณาเขต (Deterritorialization)
33
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เพชฌฆาตปลดผ้ าบังตาออกเพื่อแสดงถึงความกล้ าหาญของชายชาติทหารและเพื่อใหัมงั รายสามารถมองเห็น
หญิงผู้เป็ นที่รักก่อนตาย ฉากพื ้นนาที่อยู่บริ เวณพื ้นหลังถูกแยกออกจากใบหน้ าของมังรายที่อยู่บริ เวณพื ้นหน้ า
เราสามารถเห็นสายตาอาวรณ์ของมังรายได้ อย่างชัดเจน เดอเลิซอธิบายว่าเพราะฉากดังกล่าวสร้ างแรงกระทบ
อันบริ สทุ ธิ์ให้ เกิดขึ ้นกับผู้ชมและตัวละครอื่นๆ พื ้นที่ฉากหลังจึงสูญเสียความสอดคล้ องกับใบหน้ าของตัวละคร
ใบหน้ าของทังแพงและมั
้
งรายต่างแสดงอารมณ์กระทบและดึงดูดให้ ผ้ ชู มหลงใหลในภาพแห่งเสน่หาของใบหน้ า
จนทาให้ ผ้ ชู มละเลยรายละเอียดอื่นๆ ไป พื ้นที่และเวลาในภาพถ่ายระยะใกล้ จึงเลือนหายไปเช่นเดียวกัน
ภาพถ่ายระยะใกล้ จึงไม่ได้ มีบทบาทในการสร้ างบริ บทของพื ้นที่และเวลาแต่มีบทบาทในการ
ลงในรายละเอียดยิบย่อย พื ้นที่ในภาพถ่ายระยะใกล้ จึงเป็ นพื ้นที่ทเี่ ดอเลิซมองว่าอยูเ่ หนือพื ้นที่ และเวลา ขณะที่
มองใบหน้ าของมังรายเราไม่ได้ คิดถึงนายกองทหารพม่า แต่คิดถึงอารมณ์ของตัวละครที่กาลังแสดงออก หรื อ
ขณะที่มองใบหน้ าของแพงเราไม่ได้ คิดถึงหญิ งสาวชาวนา แต่รับรู้ ถึงความรู้ สึกของตัวละคร พื ้นที่ในภาพถ่าย
ระยะใกล้ จะกลับมาสูบ่ ริ บทของมันอีกครัง้ เมื่อมันไปกระทบกับช็อตอื่นก่อนหน้ าหรื อหลังจากนัน้ ช็อตที่ทาหน้ าที่
เป็ นบริ บทให้ กับภาพถ่ายระยะใกล้ เหตุใดเดอเลิซจึงมองว่าภาพถ่ายระยะใกล้ ของใบหน้ าตัดขาดจากพื ้นที่
โดยรอบและมีเอกัตภาพ หากเราลองจินตนาการถึงภาพถ่ายใบหน้ าที่ดารงอยูล่ าพังโดยปราศจากความเชื่อมโยง
กับช็อตอื่นๆ เราอาจไม่รับรู้ วา่ มังรายคือใคร เราอาจไม่รับรู้ วา่ แพงร้ องเพลงไปเพื่ออะไร และเรายิ่งไม่อาจรับรู้ ว่า
กาลังเกิดอะไรขึ ้นกับตัวละคร สิง่ ที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนคืออารมณ์ในสีหน้ าของตัวละคร ภาพการกระทบจึง
เป็ นเรื่ องของรายละเอียดที่สร้ างความสะเทือนใจให้ แก่ผ้ ชู ม
งานจิตรกรรมร่ วมสมัย Judith and Monster Smile ของนที อุตฤทธิ์แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบ
ของพืน้ ที่ใดๆ อย่างชัดเจน แม้ นทีได้ รับแรงบันดาลใจจากจิ ตรกรรมประวัติศาสตร์ บาร็ อค Judith beheading
Holofernes ของคาราวาจจิโอ และมีการผลิตซ ้าก่อนหน้ านี ้ในชื่องานคล้ ายกัน Judith (2001) แต่การแยกชิ ้นส่วน
ของร่างกายโดยมุง่ หมายความสนใจในพื ้นที่เฉพาะอย่างใบหน้ าของจูดิธก็ทาให้ เกิดปั ญหาเรื่ องความชอบธรรม
ในการเป็ นงานต้ นฉบับ กับคาถามว่างานจิตรกรรมร่ วมสมัยของนทีจาเป็ นต้ องอ้ างอิงถึงงานต้ นแบบหรื อไม่ หรื อ
มันมีความชอบธรรมในการเป็ นต้ นฉบับเสียเอง35 การวาดเพียงภาพใบหน้ าลงในผืนผ้ าใบที่มีขนาดใหญ่ (145 x
195 ซม.) และมีขนาดเล็กกว่าภาพของศิลปิ นอิตาลีเพียงเล็กน้ อย (200 x 190 ซม.) ทาให้ ใบหน้ าของจูดิธแยกตัว
ออกจากบริ บทพื ้นที่และเวลาโดยรอบ เมื่อภาพใบหน้ าจูดิธของนทีเปิ ดแสดงในพื ้นที่ที่ต่างวัฒนธรรมกั บภาพ
ต้ นแบบ อีกทังแสดงต่
้
อหน้ าผู้ชมที่ไม่ได้ มีความรู้ ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะเกี่ยวกับภาพดังกล่าว ผู้ชมอาจไม่รับรู้
ถึงการมีอยู่ก่อนแล้ วของภาพต้ นแบบ ใบหน้ าของจูดิธสามารถเป็ นใบหน้ าของหญิงคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพื ้นที่

35

ดูบทวิเคราะห์เพิ่มเติมใน Sayan Daengklom, “Re aesthetic and dialectic in intertextual analysis of painting”, in Silapakorn University
International Journal, vol. 7, (2007), pp. 5-23.
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ใดๆ โดยที่เธอไม่จาเป็ นต้ องเป็ นบุคคลในคัมภีร์ไบเบิ ้ล ภาพวัตถุบางส่วนในระยะประชิดจึงสร้ างความแตกต่าง
เฉพาะตนให้ ตวั มันเอง โดยที่ผ้ ชู มไม่จาเป็ นต้ องรับรู้ ถึงบริ บทและพื ้นที่เดิมของมัน ภาพระยะใกล้ จึงแยกวัตถุออก
จากพื ้นที่โดยรอบและไม่ใช่หน้ าที่ของมันเองที่จะสร้ างความเชื่อมโยงกับบริ บทเหล่านัน้ ภาพใบหน้ าจูดิธของนที
จึงเป็ นตัวอย่างของความแตกต่างของพื ้นที่ใดๆ ตามทัศนะของเดอเลิซเช่นเดียวกับภาพถ่ายระยะใกล้ ใบหน้ าของ
แพง มังราย และคุณหญิงกีรติของเชิด ทรงศรี เดอเลิซอธิบายเพิ่มเติมว่า พื ้นที่ใดๆ แสดงพลังหรื อคุณลักษณ์ของ
มันที่ดารงอยู่ในสภาวะของสิ่งที่มีศกั ยภาพความเป็ นไปได้ อย่ างแท้ จริ ง (Pure Potentiality)36 ศักยภาพที่ไม่ได้
ดารงอยูใ่ นสภาวะของ “การเป็ น (Being/Être)” ที่ครัน้ เมื่อวัตถุมีสถานะ “เป็ น” แล้ ว สถานภาพของมันหยุดนิ่งไม่
มีการเปลี่ยนแปลงและมีอตั ลักษณ์ เกิดขึ ้น แต่ดารงอยู่ในสภาวะของ “การกลายเป็ น (Becoming/Devenir)” ที่
สามารถผันแปรตัวมันเองให้ กลายเป็ นสิง่ อื่นใหม่ที่แตกต่างได้ ตลอดเวลา โคลบรูค (Claire Colebrook) ได้ อธิบาย
ถึงศักยภาพของพื ้นที่ใดๆ ไว้ อย่างชัดเจนว่า
“เราไม่ได้มองเห็นเมื องหรื อสิ่ งก่อสร้างในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ หรื อเรื ่องเล่าของ
มันอีกต่อไป ไม่แม้กระทัง่ เหตุการณ์ในฐานะของส่วนหนึ่งของชุดองค์รวมของร่างกาย
แต่รบั รู้ถึงพลังในฐานะของคุณลักษณ์ทีข่ ยายตัวมันออก พลังของสิ่ งทีม่ องเห็นได้ซึ่ง
ไม่ได้ดารงอยู่ในพืน้ ทีน่ ี ้ แต่อยู่ในพืน้ ทีห่ นึ่ง”37
โคลบรู คจาแนกลักษณะของพื ้นที่ออกจากกันโดยพื ้นที่นี ้ (This Space) คือพื ้นที่จาเพาะที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวเป็ นพืน้ ที่ที่อยู่ภายใต้ ชุดภาพของการกระท า ในขณะที่พืน้ ที่ “หนึ่ง ” (“a” Space) หมายถึ ง
ความสามารถที่พื ้นที่จะกลายเป็ นพื ้นที่ใดๆ ที่ไม่มีความจาเพาะและมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลา ภาพถ่าย
ระยะใกล้ หรื อภาพการกระทบของเดอเลิซจึงมีความสามารถในการแยกตัวละครออกจากสถานการณ์และแยก
พื ้นที่ออกจากสิ่งที่มนั เคยเป็ น อีกทังยั
้ งทาให้ มนั ปรากฏในรู ปแบบของพลังหรื อคุณลักษณ์ของมันอย่างบริ สทุ ธิ์
ที่สดุ เพราะมันไม่จาเป็ นต้ องอ้ างอิงบริ บทอื่นใด
อย่างไรก็ตามเมื่อภาพยนตร์ ให้ ความสาคัญกับการกระทาของตัวละครผ่านการตัดต่อภาพ
เพื่อตอบสนองความต้ องการรับรู้ของผู้ชมและการเคลือ่ นไหวของตัวละคร ทาให้ ความเป็ นอิสระของพื ้นที่ใดๆ ใน
ภาพถ่ายระยะใกล้ ปิดตัวลงภายใต้ ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว เพราะภาพยนตร์ เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่ใช้
ภาพถ่ายระยะใกล้ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้ างตรรกะเพื่อเสริ มความเข้ าใจในเหตุการณ์และการกระทาของ
36

ศักยภาพความเป็ นไปได้ คือการดารงอยู่ในฐานะของความเสมือน (Virtuality) มากกว่าการถูกทาให้ กลายเป็ นจริ งในปั จจุบนั (Actualization)
โดยเดอเลิซมองว่าการทาให้ กลายเป็ นจริงในปั จจุบนั เป็ นเพียงหนทางหนึง่ ของความเป็ นไปได้ ที่หลากหลายและมันไม่จาเป็ นต้ องจริ งเสมอไป
แต่การดารงอยูใ่ นสภาวะของความเสมือนกลับสร้ างความเป็ นไปได้ ที่ไร้ ขีดจากัดโดยไม่ต้องคานึงถึงผลลัพธ์ของความเป็ นจริ ง ดูเพิ่มเติมใน
Deleuze, Cinema 1, p. 100-101.
37
Claire Colebrook, Deleuze, London: Continuum, 2006, p. 58.
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ตัวละคร ภาพถ่ายระยะใกล้ จึงถูกนาไปใช้ เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ที่ทาให้ ความเป็ นไปได้ ดาเนินไปในทิศทางเดียว
มากกว่าการสร้ างความแตกต่างที่ทาให้ ความเป็ นไปได้ ดาเนินไปอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด สภาวะเอกลักษณ์ ของ
ภาพถ่ายระยะใกล้ ตามทัศนะของเดอเลิซจึงเกิดขึ ้นเพียงชัว่ ขณะหนึง่ เท่านัน้ พื ้นที่ “หนึง่ ” จึงกลายเป็ นพื ้นที่นี ้ที่มี
ความจาเพาะสามารถระบุอตั ลักษณ์ของมันได้ ในที่สดุ
อย่างไรก็ตามเดอเลิซยังไม่หยุดการศึกษาศักยภาพของภาพถ่ายระยะใกล้ ในบทที่เจ็ดของ
Cinéma 1 แสดงให้ เห็นถึงความคิดที่ขดั แย้ งของเขากับบาลาช เพราะเดอเลิซคิดสวนทางกับบาลาชว่า ไม่ใช่เพียง
แค่ภาพถ่ายระยะใกล้ ของใบหน้ าเท่านันที
้ ่สามารถสร้ างความเป็ นเอกเทศของพื ้นที่ให้ แยกตัวออกจากบริ บทได้
แต่เดอเลิซมองว่าพื ้นที่ใดๆ “นามาซึ่ งแรงกระทบสิ่ งทีไ่ ม่ใช่มนุษย์ ”38 เช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่สาคัญของเดอเลิซคือ
บทวิเคราะห์ของบาลาชเกี่ยวกับภาพยนตร์ เรื่ อง The Bridge (1928) และ Rain (1929) ของโจริ ส อิเวน (Joris Iven)
เดอเลิซมองว่าพื ้นที่ใดๆ สามารถแสดงพลังของมันได้ มากที่สดุ เมื่อความพยายามในการระบุจาเพาะพื ้นที่หายไป
หรื อสิ่งที่เดอเลิซเรี ยกว่าการรื อ้ ระบบอาณาเขต โดยแสดงให้ เห็นว่าสิง่ ก่อสร้ างอย่างสะพานในรอตเตอร์ ดมั หรื อ
ฝนตกในอัมสเตอร์ ดมั สร้ างอารมณ์ กระทบอย่างไรกับภาพยนตร์ การตัดต่อมองทาจภาพของสะพานราวเจ็ด
ร้ อยช็อตอย่างรวดเร็ วทาให้ เห็นว่า มุมมองต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้ วิธีการนับไม่ถ้วน และเพราะว่ามันไม่ได้
พยายามเชื่อมโยงถึงกัน จึงเป็ นรวมตัวกันของวัตถุตา่ งๆ ที่มีคณ
ุ ลักษณเดียวกัน ชุดภาพของสะพานจึงกลายเป็ น
คุณลักษณ์ อนั บริ สุทธิ์ เช่นเดียวกับสายฝนที่นาเสนอตัวมันเพื่อตัวมันเอง มันอาจเป็ นพลังหรื อคุณลักษณ์ อัน
บริ สทุ ธิ์ เพราะฝนเหล่านี ้มีความเป็ นไปได้ ในตัวมันเองที่หลากหลายอย่างไม่มีที่สดุ สิ ้น
เดอเลิซเห็นว่าสะพานและฝนในภาพยนตร์ ทงสองเผยให้
ั้
เห็นถึงศักยภาพของการเป็ นพื ้นที่
ใดๆ เพราะภาพถ่ า ยที่ แสดงให้ เ ห็น ถึง มุมมองที่เ ป็ นไปได้ ในหลายทางแสดงถึ งการรื อ้ ระบบอาณาเขตโดย
ปราศจากการจัดระบบอาณาเขตใหม่ การตัดต่อมองทาจไม่ได้ สร้ างอัตลักษณ์ให้ ชุดภาพเหล่านันแต่
้ เป็ นการ
รวมกันเชิงเสมือน39 ทาให้ สะพานกลายเป็ นเพียงพื ้นที่ “หนึง่ ” และฝนกลายเป็ นสิง่ ที่หลุดออกจากหมุดหมายของ
พื ้นที่และเวลา บริ บทของประวัติศาสตร์ ความเป็ นชาติ และเรื่ องเล่าในภาพยนตร์ ที่แวดล้ อมตัวมันได้ หายไป
สะพานกับฝนที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การครอบครองของพื ้นที่ใดและสามารถเปลีย่ นตัวเองให้ กลายเป็ นวัตถุของพื ้นที่
อื่นใดได้ พื ้นที่ใดๆ จึงเป็ น “พืน้ ที ่เสมื อนทีซ่ ึ่ งองค์ ประกอบอันกระจัดกระจายของมันอาจจะรวมตัวกันในรู ปแบบ
หลากหลาย พืน้ ทีข่ องความเป็ นไปได้ทีย่ งั ไม่ได้ถูกทาให้กลายเป็ นพืน้ ทีจ่ ริ งในปั จจุบนั ”40

38

Deleuze, Cinéma 1, p. 155.
Ibid., p. 146.
40
Ronald Rogue, Deleuze on Cinema, London: Routledge, 2003, p. 80.
39
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กาละ-ผัสสะ-ความหมาย
เมื่อเปลีย่ นจากยุคแอนะล็อกมาสูย่ คุ ดิจิทลั การเก็บความทรงจาผ่านรูปถ่ายก็เปลีย่ นแปลงไป
เช่นกัน ทรายเก็บรู ปถ่ายจากกล้ องดิจิทลั ในการหาสถานที่ถ่ายทาลงในฮาร์ ดดิสก์ปีละลูก วิ ธีการเก็บข้ อมูลของ
ทรายจึงเปรี ยบเทียบได้ กบั การเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย ความทรงจาถูกแปรเปลีย่ นจากสาเนาถาวรอย่างฟิ ล์มเน
กาทีฟไปสูไ่ ฟล์ดิจิทลั เมื่อทรายต้ องการภาพถ่ายในฮาร์ ดดิสก์ปี 2008 เธอกลับพบว่าฮาร์ ดดิสก์ลกู นันมี
้ ปัญหา
เสียโดยไม่ทราบสาเหตุ เพราะนอกจากภาพถ่ายของสถานที่ๆ เธอเคยถ่ายเก็บไว้ ยังมีความทรงจาเกี่ยวกับผู้ชาย
ชื่อ อุ้ม ที่กลายเป็ นภาพสีเทาไปด้ วย ภาพยนตร์ เรื่ อง 36 (2012) ของนวพล ธารงรัตนฤทธิ์แสดงให้ เห็นว่าแม้ การ
เก็บความทรงจาจะเปลี่ยนเป็ นในลักษณะของทุนนิยมที่ประหยัดและเก็บได้ จานวนมากอีกทังยั
้ งสามารถลบทิ ้ง
ได้ อย่างง่ายดาย ทว่าความทรงจาที่ไร้ สาเนาถาวรกลับไม่สามารถแทนที่ได้ เมื่อมันหายไป เพราะถึงแม้ ทรายจะ
กลับไปยังพื ้นที่เดิมในเวลาต่อมา ความทรงจาของทรายในปี 2008 ที่หายไปก็ไม่อาจแทนที่ได้ ด้วยไฟล์ดิจิทลั ใหม่
นวพลแสดงให้ เห็นถึงความทรงจาที่หายไปทังในเนื
้
้อหาและรู ปแบบ เมื่อข้ อมูลหายไปทรายปรารถนาอย่างยิ่งที่
จะกู้ข้อมูลดังกล่าวกลับคืนมา แม้ จะสามารถกู้กลับมาได้ แต่ก็ ได้ เพียงร่ องรอยของภาพสีเทาแทน ความทรงจา
ของใบหน้ าของอุ้ม ชายที่ทรายเคยร่ วมงานกันเมื่อหลายปี ก่อน (ซึ่งเราอนุมานได้ ว่าเขาทังสองคบหาและเลิ
้
กรา
ต่อกันในภายหลัง) ทรายอาจจดจาไม่ได้ แม้ กระทัง่ ใบหน้ าของอุ้มเอง แม้ เราได้ ยินเสียงของอุ้มทว่าเรากลับไม่เคย
เห็นในหน้ าของเขาอย่างชัดเจน อุ้มมักยืนอยูบ่ ริ เวณขอบของกรอบภาพหรื ออยูร่ ะหว่างในและนอกกรอบภาพอยู่
ประจา อีกทังผู
้ ้ ชมก็ไม่เคยได้ เห็นใบหน้ าของเขาอย่างชัดเจนเลยสักครัง้ เราได้ เห็นเพียงด้ านหลังและเสียงของเขา
เท่านันและแน่
้
นอนว่าในฉากลองเทค 36 ฉากเราไม่เคยได้ เห็นภาพถ่ายระยะใกล้ ของตัวละคร โดยเฉพาะใบหน้ า
ของอุ้ม หากใบหน้ าคือภาพการกระทบ ปรารถนาของทรายที่หายไปจากพื ้นที่ของการมองเห็นจึงเป็ นเสน่หาจาก
อารมณ์กระทบที่มีตอ่ อุ้ม
ภายหลังจากที่เดอเลิซนาเสนอวิธีการทาให้ เกิดพื ้นที่ใดๆ ผ่านเทคนิคทางภาพยนตร์ 41 เดอเลิซ
ตัง้ ข้ อสรุ ปที่แสดงให้ เห็นถึ งความสาคัญของพืน้ ที่ใดๆ ที่จะมีบ ทบาทสาคัญกับภาพยนตร์ ที่ เดอเลิซ เรี ยกว่า
ภาพยนตร์ สมัยใหม่ (Modern Cinema) หรื อกลุม่ ภาพยนตร์ ศิลปะในยุโรปที่เดอเลิซแบ่งว่าเป็ นภาพยนตร์ ช่วงหลัง
ยุคสงครามโลกครัง้ ที่สอง 42 ซึ่งอยู่ในตาราเกี่ยวกับภาพยนตร์ เล่มที่สองของเดอเลิซ Cinéma 2 : L’image-temps
41

ในบทที่ 7 ของ Cinéma 1 เดอเลิซเสนอวิธีการทางภาพยนตร์ ตา่ งๆ โดยเปรี ยบเทียบกับเทคนิคทางศิลปะว่ามีผลทาให้ ภาพใบหน้ ากลายเป็ น
พื ้นที่ใดๆ ได้ อย่างไร โดยเดอเลิซเสนอ 3 วิธีด้วยกัน 1) แสงและเงาอย่างในงานแอ็กส์เพรสชัน่ นิสม์ที่ลดทอนพื ้นที่บางส่วนของใบหน้ าให้ ปรากฏ
เพียงเฉพาะบางส่วนเท่านัน้ 2) แสงและความขาวในงานนามธรรมเชิงกวี (Lyrical Abstraction) ที่แสงไม่ได้ ตอ่ สู้กบั เงาอีกต่อไปแต่เป็ นแสงและ
ความขาวของแสงที่ทาให้ ภาพเจือจางลงไป และ 3) สีตา่ งๆ ที่แยกพื ้นที่ใดๆ ออกจากการเป็ นพื ้นที่จาเพาะได้ (Deleuze, Cinéma 1, pp. 145-172.)
42
อย่างไรก็ดี การแบ่งแยกประเภทของภาพยนตร์ ออกเป็ นสองประเภทระหว่าง ภาพยนตร์ คลาสสิก (Classical Cinema) และภาพยนตร์ สมัยใหม่
(Modern Cinema) อยู่บนพื ้นฐานของความคิดแบบสมัยใหม่ ร็ องซิแยร์ เองก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งแยกประเภทของภาพยนตร์ ของ
เดอเลิซอยู่บนพื ้นฐานของความคิดแบบสมัยใหม่เช่นเดียวกัน โดยแสดงให้ เห็นถึงความคิดที่ต้องการจาแนกประเภทของศิลปะออกจากกันเพื่อ
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(1985) โดยในท้ ายบทของ Cinéma 1 ข้ อเสนอของเดอเลิซทาให้ พื ้นที่ใดๆ เคลื่อนไปไกลกว่าการเป็ นพื ้นที่ที่ไร้ การ
เชื่อมต่อไปสูก่ ารเป็ นพื ้นที่วา่ งเปล่า โดยเขากล่าวว่า
“มันไม่ได้เป็ นพืน้ ที ่แบบทีผ่ ่านมาซึ่ งนิ ยามด้วยส่วนต่างๆ ทีข่ าดการกาหนดการ
เชื ่อมต่อและทิ ศทางไว้ล่วงหน้า และสามารถเป็ นไปได้ในหลากลักษณะนับไม่ถว้ น
ตอนนีม้ นั คือองค์รวมทีบ่ ิ ดเบีย้ วทีไ่ ด้ขจัดสิ่ งทีเ่ คยเกิ ดขึ้นและมี ผลในตัวมันออกไป คือ
เป็ นทัง้ การดับสูญหรื อเลือนหายไป...”43
ตามความคิดของเดอเลิซ พื ้นที่ใดๆ ที่ว่างเปล่าทาให้ เกิดภาพของแสงและเสียงในรู ปแบบ
บริ สทุ ธิ์ในภาพยนตร์ ภาพกาลเวลาซึ่งเป็ นจุดที่ทาให้ เกิดวิกฤตในภาพการเคลื่อนไหว พื ้นที่ใดๆ จึงกลายเป็ นจุด
เปลี่ยนระหว่างยุคของภาพยนตร์ ภาพการเคลื่อนไหวไปสูภ่ าพยนตร์ ภาพกาลเวลา เพราะพื ้นที่ใดๆ เป็ นตัวชี ้วัด
ความไม่เสถียรในธรรมชาติของภาพการเคลื่อนไหวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพการกระทา (Action-Image) ซึ่ง
เป็ นชุดภาพที่มีบทบาทสาคัญในภาพยนตร์ กระแสหลัก เพราะพืน้ ที่ใดๆ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของความ
เสมือนที่สามารถกลายเป็ นพื ้นที่หรื อสิ่งใดๆ ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ ้นในภาพการเคลื่อนไหวที่เน้ นการทาให้ เป็ นจริ ง
ในปั จจุบนั ได้ แต่กาลังเกิดขึ ้นในภาพกาลเวลาที่ทาให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ อย่างไม่มีที่สิ ้นสุดในสภาวะความ
เสมือ นจริ ง ในภาพยนตร์ เลื อ ดสุพ รรณ แม้ ใ นฉากช่ วงก่ อนประลองระหว่างมัง รายและมัง ระโธ ภาพถ่ า ย
ระยะใกล้ ทาให้ องค์ประกอบต่างๆ ของใบหน้ าแยกตัวมันเองออกจากความเชื่อมโยงของพื ้นที่และเวลา ทว่าใน
ท้ ายที่สดุ ภาพถ่ายระยะปานกลางของมังระโธที่กาลังกระโจนใส่มงั รายก็ทาให้ การกระจัดกระจาย และความเป็ น
เอกัตภาพขององค์ ประกอบต่างๆ กลับมารวมตัวกันอีกครัง้ ในแง่หนึ่ง ภาพถ่ายระยะปานกลางหรื อ ภาพการ
กระทาจึงเป็ นชุดภาพที่พยายามสร้ างความเป็ นหนึ่งเดียวของเหตุการณ์ มันทาให้ เหตุการณ์ มีความเป็ นไปได้
ตามตรรกะและเหตุผลซึ่งอาจไปในทิศทางเดีย วหรื อ หลายทิศทางตามแต่ตรรกะของผัสสะการเคลื่อนไหว
ภาพถ่ายระยะใกล้ จึงกลายเป็ นพื ้นที่ทมี่ ีตรรกะภายใต้ การทางานของภาพถ่ายระยะปานกลาง(และระยะไกล)
ในอีกแง่หนึ่ง หากภาพการกระทาพยายามสร้ างเหตุผลโดยใช้ การกระทาของตัวละคร นัน่
ย่อ มแสดงให้ เ ห็ น ว่า มัน ก าลัง เผชิ ญ หน้ า กับ ความไม่ มี เ หตุผลในตัว มัน เอง ความพยายามท าให้ พื น้ ที่ ใ ดๆ
กลายเป็ นจริ งในปั จจุบนั (หรื อหากพูดในเชิงจิตวิเคราะห์คือการทาให้ เป็ นสัญลักษณ์ ) จึงแสดงให้ เห็นถึงอาการ
ความไม่เสถี ยรในความเป็ นทัง้ หมดของผัสสะการเคลื่อนไหว พื ้นที่ใดๆ จึงเป็ นตัวนาร่ อง ที่ชีถ้ ึงผลกระทบที่มี

สร้ างความชอบธรรมให้ แก่ศลิ ปะในชนิดของตนเอง แม้ ในท้ ายที่สดุ ร็ องซีแยร์ จะพยายามพิสจู น์ว่าทัง้ ภาพการเคลื่อนไหวและภาพกาลเวลาเป็ น
เรื่ องเดียวกันก็ตาม (ดูเพิ่มเติมใน Jacques Rancière, La fable cinématographique, Paris: Seuil, 2001, pp. 145-163.)
43
Deleuze, Cinéma 1, pp. 168-9.
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ศักยภาพในการสร้ างความไม่เสถียรให้ กบั เวลาที่ถกู เก็บให้ อยู่ภายใต้ ภาพการเคลื่อนไหว ซึ่งมีความสามารถใน
การสร้ างความรู้สกึ เป็ นทังหมด
้
ภายใต้ ความเป็ นหนึง่ เดียว ความเป็ นชาติ และอุดมการณ์
แน่ น อนว่ า พื น้ ที่ ใ ดๆ ย่อ มก่ อ กวนความเป็ นหนึ่ ง เดี ย วหรื อ ความบริ บูร ณ์ อัน ลวงตาของ
ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์ โดยการปลดปล่อยสภาวะความเสมือนของเวลาในทัศนะของเดอเลิซ หรื อ
การเผชิญหน้ ากับช่องว่างของแฟนตาซีในอุดมการณ์ผา่ นการจ้ องมองตามทัศนะของลาก็อง
ภาพยนตร์ 36 เป็ นภาพยนตร์ ที่แสดงให้ เห็นเวลาในรูปแบบของมันเอง เพราะภายใน 36 ฉาก/
ช็อต/เทค ถ่ายผ่านกล้ องที่ตงนิ
ั ้ ่งไม่มีการเคลื่อนไหวหรื อเปลี่ยนแปลงมุมกล้ องตามการเคลื่อนไหวของตัวละคร
แม้ วา่ ในบางครัง้ การกระทาของตัวละครจะเกิดขึ ้นนอกกรอบภาพก็ตาม บ่อยครัง้ ที่เรามักได้ ยินเสียงของตัวละคร
ที่อยู่นอกกรอบภาพที่เด่นชัด และดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากกว่าการกระทาของตัวละครหรื อวัตถุในกรอบ
ภาพ ภาพกาลเวลา (Time-Image) คือภาพที่ไม่ได้ แสดงให้ เห็นเวลาผ่านการเคลื่อนไหวอีกต่อไป เราอาจรับรู้ ถึง
เวลาของเหตุการณ์ในภาพการเคลื่อนไหวได้ จากการเคลื่อนไหวของตัวละคร เวลาจึงถูกบีบย่อเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการกระทาของตัวละคร ภาพกาลเวลาจึงทาให้ เราเห็นภาพของเวลาอย่างแท้ จริ ง และเมื่อเราเห็นภาพของ
เวลาอย่างแท้ จริ งเราจึงเห็นถึงความเป็ นไปได้ อย่างไม่มีที่สิ ้นสุดในเวลาที่ปรากฏในภาพเช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่
น่าสนใจและใกล้ เคียงกันคือเรื่ อง Distance (2001) ของโคเรเอดะ (Hirokazu Koreeda) ที่มีเรื่ องราวเกี่ยวกับความ
ทรงจา ความรู้ สกึ หลังจากเหตุการณ์ที่สมาชิกลัทธิ The Truth of Ark ร่วมกันฆ่าตัวตายพร้ อมกัน เหล่าญาติของ
ผู้เสียชีวิตได้ มารวมตัวกันทุกปี เพื่อราลึกและไว้ ทกุ ข์ให้ กบั พวกเขาที่จากไป ในฉากหนึง่ ขณะที่ภรรยาเก่าของมิโนรุ
ได้ มากล่าวลาเขาเพื่อที่จะไปเข้ าลัทธิกับเพื่อนของมิโนรุ ซึ่งเขาเข้ าใจผิดคิดว่าเป็ นสามีใหม่ข องเธอทาให้ มิโนรุ
โกรธพวกเขาทังคู
้ ่มาก ในขณะที่มิโนรุ นงั่ อยู่อีกฝั่ งหนึ่งของโต๊ ะอาหาร ภรรยาเก่าและเพื่อนของมิโนรุ ก็นงั่ อยู่ฝั่ง
หนึง่ ด้ วยกัน กล้ องตังอยู
้ ่ระหว่างพวกเขาทังสามโดยที
้
่กล้ องแพนไปมาระหว่างฝั่ งของมิโนรุและฝั่ งของภรรยาเก่า
ของเขา ในฉากดังกล่าวแม้ บทสนทนาของมิโนรุ แสดงถึงอารมณ์ความโกรธ ความรุ นแรง ทว่ากล้ องกลับไม่ได้
เคลื่อนไหวหรื อเปลี่ยนแปลงมุมมองตามการกระทาของตัวละคร กล้ องยังคงแพนซ้ ายขวาไปมาโดยไม่ได้ ให้
ความสาคัญกับตัวละคร มันจึงทาให้ ภาพการกระทาของตัวละครที่ควรเห็นในภาพการเคลื่อนไหวไม่ปรากฏให้
เห็น ในช่วงเวลานี ้เองที่เดอเลิซกล่าวว่าเราได้ เห็นภาพของเวลาอย่างแท้ จริ ง ภาพของเวลาที่หลุดออกจากการ
นาเสนอผ่านภาพการเคลือ่ นไหว ภาพที่เวลาในอดีตเสมือนจริ งและภาพในเวลาจริ งในปั จจุบนั รวมตัวกันเป็ นหนึง่
เดียว ซึง่ เรี ยกว่า ภาพผลึก (Crystal-Image)44 เมื่อภาพไม่ได้ ตอบรับการเคลือ่ นไหวอีกต่อไปผ่านการถ่ายภาพลอง
เทค การตังกล้
้ องนิ่ง การตัดต่อที่ไม่เป็ นไปตามตรรกะการเคลื่อนไหวของตัวละครหรื อตามภาษาของภาพยนตร์

44

ดูบทวิเคราะห์เพิ่มเติมใน อรรณนพ ชินตะวัน, สุนทรี ยภาพในภาพยนตร์ ญี่ปนุ่ ร่วมสมัย, วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2553, หน้ า 128-133.
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(ฮอลลีวดู ) เราจึงรับรู้ถึงความหมาย (Sense) ของเวลาที่ไม่ได้ จากัดความคิดของผู้ชมให้ จาเพาะอยูก่ บั การกระทา
หรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในกรอบภาพ ความบริ บรู ณ์ของภาพจึงถูกยียวนด้ วยกระแสของอารมณ์กระทบที่
เกิดขึ ้นจากภายนอก ดังเช่น ภาพและเสียงที่ไม่ปรากฏพร้ อมกันใน 36 ย่อมแสดงให้ เห็นว่าเหตุการณ์อาจไม่ได้
เกิดขึน้ พร้ อมกับภาพที่ปรากฏ จุดเริ่ มต้ นและจุดจบจึงไม่ได้ ดารงอยู่เพียงแต่ในภาพที่เห็นเท่านัน้ แต่มีควา ม
เป็ นไปได้ อื่นอีกที่ไม่ได้ ปรากฏให้ เห็น

รูปที่ 8 ภาพในอดีตขณะที่ภรรยาเก่ ามาลามิโนรุ ไปเข้ าลัทธิ
อีกตัวอย่างหนึง่ ทีน่ า่ สนใจและแสดงให้ เห็นถึงการทาให้ กลายเป็ นใบหน้ าและความเป็ นพื ้นที่
ใดๆ ที่ไม่ได้ จากัดตัวเองแค่ในภาพถ่ายระยะใกล้ คือการใช้ ภาพแช่นิ่ง (Freeze Frame) ของเด็กหญิงแพงที่กาลัง
ร้ องเรี ยกหาลอใน เพือ่ น - แพง โดยเป็ นเหตุการณ์ในวัยเด็กที่แพงคอยวิ่งไล่ตามลอตลอดเวลา ในขณะที่กาลังวิ่ง
ตาม แพงมักหกล้ มกับพื ้นทุกครัง้ แพงจึงมักร้ องไห้ หาลอโดยยกมือขึ ้นเพื่อให้ ลอเข้ ามาโอบอุ้ม เชิดแช่นิ่งภาพ
เหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วยภาพถ่ายระยะไกลที่ทาให้ ผ้ ชู มสามารถเข้ าใจเหตุบริ บทโดยรอบทังหมด
้
ทว่าแม้ จะใช้ ภาพ
แช่นิ่ง เชิดก็ปล่อยให้ เสียงร้ องไห้ ของแพงดังอย่างต่อเนื่องต่อไป การเคลื่อนไหวของเสียงจึงขัดแย้ งกับการแช่นิ่ง
ของภาพ เอกสิทธิ์ พันธุ์พูลแสดงความเห็นว่าเหตุการณ์ ใ นภาพแช่ นิ่งเป็ นลัก ษณะของการโหยหาอดีตของ
เด็กหญิงที่กาลังโหยหาแม่ (โดยมีลอเป็ นวัตถุทดแทน) เพราะเชิดใช้ ภาพลักษณะนี ้อีกครัง้ ในตอนท้ ายเรื่ องเมื่อ
แพงตกบันไดขณะที่เธอกาลังตังครรภ์
้
เธอพยายามคลานตามพื ้นไปหาลอและสิ ้นใจลงในท่าเดียวกับที่เธอร้ อง
หาลอในวัยเด็ก เอกสิทธิ์ อธิ บายว่าการแช่ภาพในวัยเด็กเป็ นการพยากรณ์ ถึงอนาคตที่แพงจะจบชี วิตลงใน
ช่วงเวลาเดียวกับที่เธอโหยหาแม่และลอ การแช่ภาพนิ่ง 4 ครัง้ จึงเป็ นสิง่ ที่สอื่ ถึงกัน45

เอกสิทธิ์ พันธุ์พลู , อัตลักษณ์ความเป็ นไทยในภาพยนตร์ ของเชิ ด ทรงศรี , วิทยานิพนธ์ (นศ. ม.), จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2554, หน้ า 177.
โดยเอกสิทธิ์อธิบายว่าเชิด ทรงศรี เรี ยกท่าดังกล่าวว่า “ท่าหาพี่ลอ” ซึง่ เป็ นท่าที่ทาให้ ผ้ ชู มจดจาวัยเด็กของแพงได้ และแสดงถึงความน่าสังเวชใจ
นอกจากนี ้เชิดยังใช้ เทคนิดแช่ภาพนิ่งใน เลือดสุพรรณ ขณะที่ดวงจันทร์ กาลังจะสิ ้นใจในสนามรบ เอกสิทธิ์ พันธุ์พลู อธิบายว่าเป็ นการแสดง “ให้
เห็นถึงหัวใจอันกล้าหาญและยอมพลี ชีพแต่ไม่ยอมเสียเกี ยรติ ของเธอ จากนัน้ ภาพจึงหยุดชัว่ คราวพร้อมกับสีของภาพทีเ่ ปลี ่ยนไปเป็ นสีออกโทน
แดง สือ่ ถึงความตายของดวงจันทร์ ในตอนท้ายทีส่ ดุ ” (หน้ า 99)

45

76

รูปที่ 9 ชุดภาพแช่ น่ ิง “ท่ าหาพี่ลอ”
อย่างไรก็ ดีความน่าสนใจของฉากดังกล่าวไม่ ได้ อยู่ที่มันอ้ างอิงถึงกัน หรื อไม่ แต่เป็ นคุณ
ลักษณ์ของมันที่มีเช่นเดียวกับใบหน้ า เพราะการแช่นิ่งของภาพที่ขดั กับเสียงร้ องเรี ยกดังต่อเนื่องทาให้ เรารู้ สกึ ได้
ถึงการเคลื่อนไหลในระดับเสมือนจริ งหรื อการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาพของชุดลาดับ เพราะเราไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ วา่ แม้ ภาพจะแช่นิ่ง แต่ก็ยงั มีการเคลือ่ นไหวเกิดขึ ้นอยูใ่ นระนาบนิ่งของมัน อีกทังยั
้ งทาให้ เห็นถึงหน่วยที่
แสดงถึงสิ่งที่กาลังสะท้ อนไปและสะท้ อนกลับ เพราะภาพนิ่งในฉากดังกล่าวไม่ได้ ทางานอย่างว่างเปล่า แต่มนั
กาลังมีปฏิกิริยากับผู้ชมถึงสิ่งที่มนั กาลังสะท้ อนออกไปและสะท้ อนกลับ ดังนันภาพถ่
้
ายระยะไกลของภาพนิ่ง
ดังกล่าวจึงแสดงถึงคุณลักษณ์ของการทาให้ เป็ นใบหน้ า เพราะมันมีคณ
ุ ลักษณะทังสองขั
้
วอยู
้ ่ด้วยกัน อีกทังผล
้
ของมันก็ก่อให้ เกิดอารมณ์กระทบจากการแช่นิ่งของภาพที่ทาให้ กระแสของการเคลือ่ นไหวต้ องชะงักลง การตัด
ต่อภาพที่ดาเนินไปอย่างมีตรรกะและเหตุผลถูกคัน่ กลางด้ วยภาพนิ่งเช่นเดียวกับภาพถ่ายระยะใกล้ ที่หลุดออก
จากความเชื่อมโยงของพื ้นที่และเวลา การแช่นิ่งภาพของเหตุการณ์ และเวลาของภาพไม่เชื่อมโยงกันอีกต่อไป
เกิดการขัดแย้ งระหว่างการเคลื่อนไหวและความแน่นิ่ง อีกทังค
้ าอธิบายของเอกสิทธิ์ พันธุ์พลู ที่ว่าฉากทังสี
้ ่ต่าง
อ้ างอิงถึงกันนัน่ ย่อมหมายความว่าพื ้นที่ของเหตุการณ์ในภาพไม่ได้ จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นในพื ้นที่ใดๆ พื ้นที่หนึ่ง แต่
กาลังเกิดในพื ้นที่หนึ่งที่เป็ นพื ้นที่ใดๆ ก็ได้ ฉากภาพแช่นิ่งทังสี
้ ่จึงไม่ได้ ก่อให้ เกิดอัตลักษณ์ในตัวมันเอง แต่กลับ
ก่อให้ เกิดความแตกต่างที่นาไปสูค่ วามเป็ นไปได้ ในรูปแบบหลากหลาย ความเสน่หาของแพงจึงไม่ได้ จากัดตัวมัน
เองลงในพื ้นที่ใดๆ พื ้นที่หนึ่งหรื อช่วงเวลาใดๆ เวลาหนึ่งเท่านัน้ แต่เกิดขึ ้นได้ อย่างไม่จากัดตัวมันเอง ภาพแช่นิ่ง
ระยะไกลของแพงจึงกลายเป็ นภาพการกระทบ และแสดงให้ เห็นว่าภาพการกระทบไม่จาเป็ นต้ องเป็ นภาพถ่าย
ระยะใกล้ เสมอไป แต่เป็ นภาพที่มีคณ
ุ สมบัติของความเป็ นใบหน้ า
ศักยภาพในการกลายเป็ น (Becoming / Devenir) ที่ไม่ได้ จากัดความเป็ นไปได้ ให้ อยู่ในเพียง
รู ปแบบใดหรื อทิศทางใดทางหนึ่งนี ้เองที่ทาให้ เดอเลิซมองว่า พื ้นที่ใดๆ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ ภาพกาลเวลา
มากกว่าภาพการเคลือ่ นไหว แม้ ว่าภาพการกระทบจะเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของภาพการเคลือ่ นไหวก็ตาม พื ้นที่
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ใดๆ จึงแสดงให้ เห็นถึงการดารงอยู่ของเวลา ซึ่งตรงข้ ามกับพื ้นที่ ทเี่ ป็ นจริ งในปั จจุบนั ในภาพการกระทาที่ม่งุ เน้ น
การสร้ างความหมายตามผัสสะการเคลื่อนไหวของตัวละครหลักในฉาก พื ้นที่ใดๆ จึงไม่ใช่ เพียงแค่หลักฐานของ
การทาให้ เวลากลายเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในภาพการเคลื่อนไหวเท่านัน้ แต่เป็ นหลักฐานของการเคลื่อนไหวในสภาวะ
เสมือนจริ งของโลก (หรื อช่วงเวลา (Duration) ในทัศนะของแบร์ กซง) การกระทาของตัวละครจึงไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงสถานการณ์ได้ อีกต่อไป เช่นเดียวกับการเคลือ่ นไหวของอุ้มและทรายใน 36 หรื อการเคลือ่ นไหวของ
แพงใน เพือ่ น-แพง ไม่ได้ ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของภาพอีกต่อไป ดังที่เดอเลิซอธิบายในบทที่ 1 ของ Cinéma
2 ว่า
“สภาพการณ์ทีเ่ น้นภาพและเสียงในงานกระแสนีโอเรี ยลลิ สม์ ขดั แย้งกับสภาพการณ์
ทีผ่ สั สะการเคลือ่ นไหวเร่ งเร้าอย่างมากในภาพยนตร์ สจั นิ ยมดัง้ เดิ ม พืน้ ทีข่ อง
สภาพการณ์แห่งผัสสะการเร่ งเร้าเป็ นฉากทีถ่ กู กาหนดไว้แล้วและคาดหมายว่าจะมี
เหตุการณ์มาเปิ ดเผยตัวมัน หรื อกระตุน้ ให้เกิ ดปฏิ กิริยาตอบโต้ทีจ่ ะปรับหรื อ
เปลีย่ นแปลงมัน ทว่าสภาพการณ์ทีเ่ น้นภาพและเสียงโดยแท้จะเกิ ดขึ้นได้ในพืน้ ทีท่ ี ่
เราอาจเรี ยกว่า ‘พืน้ ทีใ่ ดๆ’ ไม่ว่าจะเป็ นพืน้ ทีไ่ ร้การเชื ่อมต่อหรื อพืน้ ทีว่ ่างเปล่า”46
สาหรับเดอเลิซแล้ วภาพยนตร์ สจั นิยมแบบขนบคือภาพยนตร์ ที่เน้ นให้ เห็นถึงการเคลื่อนไหว
ของตัวละครเพื่อสร้ างตรรกะให้ แก่ภาพดังกล่าวจนเสมือนกับเป็ นเรื่ องจริ งดังที่ปรากฏขึ ้นบ่อยครัง้ ในภาพยนตร์
กระแสหลักโดยเฉพาะภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์
คาถามสาคัญคือ นอกจากภาพถ่ายระยะใกล้ ของใบหน้ าหรื อวัตถุตา่ งๆ และเทคนิคต่างๆ ที่
เดอเลิซเสนอว่าสามารถทาให้ เกิดความเป็ นพื ้นที่ใดๆ ขึ ้นได้ พื ้นที่ไร้ การเชื่อมต่อและพื ้นที่วา่ งเปล่ามีความเป็ นไป
ได้ ที่จะเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ในบทนาสานวนภาษาอังกฤษของ Cinema 2 - The Time-Image เดอเลิซอธิบายว่า “...
ยุคภายหลังจากสงครามมี การเพิ่ มจานวนของสถานการณ์ ที่เราไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไรอี กต่อไป ในพืน้ ที ่ที่
เราไม่รู้ว่าบรรยายมันอย่างไรอี กต่อไป พืน้ ที ่เหล่านีค้ ื อ ‘พืน้ ที ่ใดๆ พืน้ ที ่ที่ถูกทอดทิ้ ง แต่ยงั มี ผูอ้ าศัย โกดังรกร้าง
พืน้ ที ่รกร้าง เมื องกาลังถูกรื ้ อถอนหรื อบูรณะใหม่”47 แม้ ว่ากาเนิดของพื ้นที่ใดๆ ในภาพกาลเวลาของเดอเลิซจะ
เกิดขึ ้นจากแรงกระทบของสงครามที่ทาให้ หลายๆ พื ้นที่สญ
ู เสียอัตลักษณ์ของมันเองไป ทว่าเดอเลิซกลับมองเห็น
ว่า พื ้นที่รกร้ างเหล่านี ้ที่สญ
ู เสียความเชื่อมต่อกับโลกภายนอกจนกลายเป็ นพื ้นที่ว่างเปล่าทาให้ มนั กลายเป็ น
พื ้นที่ที่มีความเป็ นเอกัตภาพ เพราะเมื่อมันไร้ ตวั ตนในสังคมหรื อในระบบสัญลักษณ์มนั ย่อมไม่เป็ นพื ้นที่ที่มีความ
ขาดและไม่ต้องการการมีตวั ตนจากสังคม เช่นเดียวกับสถานที่ที่ทรายและอุ้มพยายามตามหาในช่วงต้ นของเรื่ อง
46
47

Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, London: The Athlone Press, p. 5.
Ibid., p. xi.
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36 ตึกรกร้ างที่ทงสองต่
ั้
างใช้ เวลาในการสารวจ ค้ นหา แม้ วา่ จะเป็ นพื ้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ และความทรงจาอยู่ แต่
มันกลับเป็ นพื ้นที่ที่ไม่มีเจ้ าของ (ในเชิงนิตินยั แล้ ว ตึกร้ างแห่งนี ้อาจมีเจ้ าของอยู่ แต่เป็ นพื ้นที่ที่ถกู ทิ ้งไว้ ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์อะไรเหมือนกับเป็ นพื ้นที่ที่ถกู ลืม ) มันจึงเป็ นพื ้นที่ในภาพกาลเวลาเพราะมันเป็ นช่วงรอยต่อระหว่าง
อดีตที่ไร้ ตวั ตนและอนาคตที่ไร้ ทางรู้ ภาพกาลเวลาจึงไม่ใช่พื ้นที่หรื อภาพของปั จจุบนั แต่เป็ นสิง่ ที่แสดงให้ เห็นถึง
ศักยภาพของความเป็ นไปได้ ที่ไม่มีที่สดุ สิ ้นของอดีตและอนาคตในสภาวะแบบเสมือนจริ ง พื ้นที่มีศกั ยภาพของ
การกลายเป็ นมากกว่าการเป็ น ความสัมพันธ์ ของอุ้มและทรายที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ใดๆ ในตึกรกร้ างแห่งนี ้จึงเป็ น
ความสัมพันธ์ ที่อยู่ในสภาวะเสมือนจริ งในอดีต ไม่สามารถเป็ นจริ งได้ ในปั จจุบนั เพราะเมื่อผู้กากับต้ องการใช้
พื ้นที่นี ้อีกครัง้ ในปั จจุบนั ทรายไม่สามารถกลับไปยังพื ้นที่ดงั กล่าวได้ ทงความเป็
ั้
นจริ ง (ตึกถูกทุบทิ ้งทาให้ จาก
พื ้นที่รกร้ างไม่มีตวั ตนกลายเป็ นพื ้นที่ใช้ สอยและมีตวั ตนในสังคม) และความทรงจาฮาร์ ดดิสก์ ที่เก็บภาพของ
ทรายเสียไม่สามารถกู้ภาพคืนมาได้ อุ้มในความทรงจาของทรายจึงเป็ นบุคลาธิษฐานของพื ้นที่ใดๆ ในความทรง
จาของทรายที่ไม่สามารถเป็ นจริ งได้ ในปั จจุบนั แต่ต้องดารงอยูใ่ นฐานะของความทรงจาที่ขาดหายไปในรูปแบบ
ของแถบภาพสีเทาที่มาแทนภาพที่หายไป หรื อความหวังที่อาจจะได้ เจอกับอุ้มอีกครัง้ หรื อเช่นเดียวกับพื ้นที่ใน
ป่ าในเรื่ อง Distance ที่เป็ นพืน้ ที่ซ้อนทับกันระหว่างความทรงจาอันสับสนในอดีตและประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ใน
ปั จจุบัน เราไม่มีทางรู้ ว่าความทรงจาอันสับสนของตัวละครหรื อสิ่งที่พูดออกไปในปั จจุบันสิ่งใดคือเรื่ องจริ ง
ภายในป่ าดังกล่าวมีความทรงจาของทังคนเป็
้
นและคนตาย สภาวะที่เป็ นพื ้นที่ใดๆ ของป่ าใน Distance จึงเป็ น
พื ้นที่ลอ่ ลวงให้ ตวั ละครย้ อนกลับไปในอดีตอีกครัง้ เพื่อลงลึกไปถึงความเจ็บปวดในจิตใจคนเป็ นที่มีตอ่ คนที่ตาย
ไปแล้ ว พื ้นที่ในป่ าใน Distance จึงเป็ นพื ้นที่ไร้ อนาคตมีแต่อดีตและปั จจุบนั ที่ไม่แน่นอน หรื อฉากสุดท้ ายในเรื่ อง
Mourning Forest (2008) ของคาวาเซะ (Naomi Kawase) ที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นพื ้นที่ใดๆ ได้ ดีที่สดุ ฉากหนึ่ง
เมื่อชิเกกิเลือกที่จะฝั งหนังสือที่เขาเขียนถึงภรรยาผู้ลว่ งลับของเขาไปลงที่โคนต้ นไม้ ใหญ่ภายในป่ า แม้ ในทางจิต
วิเคราะห์เราอาจตีความว่าเป็ นแรงขับทางเพศ (Libido) ของวัตถุมวลสารขนาดใหญ่ที่รุกล ้าพื ้นที่ในลักษณะที่
สภาวะจริ งกาลังรุกล ้าสัญลักษณ์ จนทาให้ ชิเกกิรับรู้ถึงอานาจดังกล่าว เขาจึงยอมสร้ างหลุมศพพร้ อมกับป้ายชื่อ
ของภรรยาของเขาที่ใต้ ต้นไม้ นนั ้ การเผชิญหน้ ากับสภาวะจริ งภายใต้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์จึงเป็ นการเผชิญหน้ า
กับความตายที่ตวั หนังสือมอบให้ หากแต่ในทัศนะของเดอเลิซพื ้นที่ดงั กล่าวคือพื ้นที่ใดๆ ในความทรงจาของชิเก
กิที่เขารับรู้ ได้ ถึงความหมายของมัน การยอมสร้ างหลุมศพและป้ายชื่อให้ กับภรรยาของเขานอกจากเป็ นการ
ยอมรับความตายของภรรยาของเขาแล้ ว ยังเป็ นการแสดงให้ เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ไกลไปจากระบบของ
ภาษา นัน่ คือ อารมณ์กระทบของความหมาย
พื ้นที่ใดๆ จึงเป็ นสิ่งที่มีบทบาทสาคัญในภาพกาลเวลาเพราะมันสามารถทาให้ เห็นภาพของ
แสงและเสียงในรูปแบบที่บริ สทุ ธิ์ เมื่อเราเผชิญหน้ ากับบางสิง่ ที่เราไม่สามารถทนได้ หรื อรับได้ ไม่วา่ เป็ นบางสิง่ ที่
มีพลังมากไป สะเทือนใจเกินไป หรื อแม้ แต่งามจนเกินไป ซึง่ เป็ นสถานการณ์ที่เกินกว่าการควบคุมของอัตบุคคล
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การเผชิญหน้ ากับพื ้นที่ใดๆ จึงเป็ นการเผชิญหน้ ากับวัตถุแห่งการจ้ องมองในฐานะของสิง่ ที่มาจากสภาวะจริ ง สิ่ง
ที่เราไม่สามารถเผชิญหน้ าได้ โดยตรง แต่ต้องเผชิญกับมันผ่านแฟนตาซีในฐานะของสิ่งที่เอ่อ ท้ น หรื อผ่านความ
ปรารถนาในฐานะของสิ่งที่ขาดหาย พื ้นที่ใดๆ จึงเป็ นอีกหนึ่งวิถีที่เราสามารถเผชิญหน้ ากับการจ้ องมองและเห็น
ถึงช่องว่างที่ดารงอยู่ในภาษา กฎ อุดมการณ์ ดังเช่นความรู้ สกึ ของทรายที่มีต่ออุ้มที่ไม่อาจเติมเต็มได้ ด้วยวัตถุ
หรื อความหมายใดๆ แต่ต้องดารงอยู่ใ นฐานะของวัตถุที่หายไป ดังเช่นคาว่า “Rosebud” ในเรื่ อง Citizen Kane
(1941) ของเวลส์ (Orson Welles) ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง สถานะของวัต ถุใ นปรารถนา แม้ จ ะพยายามตามหา
ความหมายโดยนาสิ่งต่างๆ มาแทนที่ว่าสิ่งใดคือ Rosebud ของเคน ทว่าในท้ ายที่สดุ นักสืบก็ไม่สามารถตามหา
ความหมายของมันได้ มันจึงดารงอยูใ่ นฐานะของวัตถุแห่งความขาดที่ก่อให้ เกิดปรารถนาขึ ้น การเผชิญหน้ ากับ
สิ่งเหล่านี ้เองที่เดอเลิซเรี ยกว่า ความหมาย (Sense) โดยเดอเลิซกล่าวอธิบายว่า “เราเห็นได้ว่า แม้ความหมาย
ไม่ได้ดารงอยู่นอกประโยคที ่นาเสนอมันออกมา ทว่ามันก็แสดงถึงคุณลักษณะของสิ่ งของไม่ใช่คณ
ุ ลักษณะของ
ประโยคที ่นาเสนอมัน ”48 ความหมายจึงเป็ นสิ่งที่เอ่อท้ นออกไปจากระบบของภาษา เป็ นสิ่งที่ภาษาไม่สามารถ
จากัดความมันได้ ทงหมด
ั้
ความหมายจึงเป็ นจุดที่ชี ้ให้ เห็นถึงช่องโหว่ของภาษาหรื อระเบียบเชิงสัญลักษณ์ การ
เผชิญหน้ ากับความหมายนี ้เองที่ลาก็องเรี ยกว่า การจ้ องมอง ความหมายจึงไม่ใช่เพียงความหมายตรงหรื อสิ่งที่
ถูกนาเสนอ แต่มนั ดารงอยู่นอกไปจากสิ่งเหล่านัน้ มันยังเป็ นความหมายรองหรื อการตีความสาหรับลาก็องแล้ ว
การเข้ าถึงการจ้ องมองหมายถึงสิ่งที่เอ่อท้ นของการนาเสนอ ซึ่งเป็ นบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากสิ่ งที่ถกู จับให้
ปรากฏในภาพ และอัน ที่ จ ริ ง แล้ ว การพูด ถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่น อกเหนื อ จากระบบของภาษาลาก็ อ งไม่ไ ด้ ห มายถึ ง
ความหมายแบบอุตรภาพ (Transcendental meaning) แต่กลับหมายถึง ความขาด เดอเลิซอธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความเอ่อท้ นและความขาดได้ ดีโดยชีใ้ ห้ เห็นว่า “ความเอ่อท้นของมันอ้างอิ งถึ งความขาดของมันเอง
ตลอดเวลา และในทางกลับกัน ความขาดของมันเองก็อา้ งอิ งถึงความเอ่อท้นของมัน ”49
ในบทต่อไปจะแสดงให้ เห็นถึงตัวอย่างที่ความขาดกาลังเล่าถึงความเอ่อท้ นของมันเอง (และ
ในทางกลับกัน ) ในภาพยนตร์ โดยแสดงให้ เห็นว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏในกรอบภาพกลับดารงอยู่ในกรอบภาพใน
สถานะอื่นที่เราปฏิเสธไม่ได้

48
49

Gilles Deleuze, The logic of sense, trans. Mark Lester with Charles Stivale, New York: Columbia University Press, 1990, p. 24.
Ibid., p. 40.
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บทที่ 4
สิ่งที่ล่องหนเห็นได้
เบนนี่ตวั ละครหลักใน Benny’s Video (1992) ของฮาเนอเคอะ (Michael Haneke) โปรดปราน
การถ่ายวิดีโอและหมกมุ่นกับการดูภาพเหล่านันซ
้ ้าแล้ วซ ้าเล่าจากจอโทรทัศน์ในห้ องนอน วันหนึ่งเขาพบกับ
เด็กหญิงที่ร้านเช่าวิดีโอ เบนนี่จึงชวนเธอไปห้ องของเขาเพื่อดูวิดีโอที่บนั ทึกภาพการฆ่าหมูด้วยปื นลม หลังจากดู
เสร็ จทังสองแลกเปลี
้
่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย และเมื่อเด็กทังสองต้
้
องการลองเล่นปื นเบนนี่จึงลงมือ
สังหารเด็กหญิ งด้ วยวิธีการเดียวกับการฆ่าหมูในวิดีโอ เบนนี่ลนั่ ไกใส่เด็กหญิง เธอร่ วงลงกับพื ้นและพยายาม
คานออกไปนอกกรอบภาพ เบนนี่พยายามรัง้ ตัวเธอไว้ เราได้ ยินเพียงเสียงร้ องโหยหวนของเด็กหญิงที่อยู่นอก
กรอบภาพและเสียงของเบนนี่ที่พยายามบอกให้ เธอเงียบเสียงลง ก่อนที่เขาจะลงมือยิงเธออีกสองนัด เด็กหญิง
เงียบเสียงลง ท้ ายที่สดุ สภาพของเด็กหญิงไม่ต่างจากหมูที่ต้องสังเวยชีวิตให้ แก่ปืนลมกระบอกเดียวกัน ต่างกัน
ตรงที่ว่าเราไม่เห็นภาพขณะฆาตกรรมโดยตรงเหมือนตอนที่ฆา่ หมู เบนนี่เก็บกวาด ชาระล้ าง นัง่ พัก ดื่มนมราว
กับไม่มีอะไรเกิดขึ ้นและโดยปราศจากความรู้สกึ (ผิด)

รูปที่ 10 กล้ องตัง้ นิ่งในขณะที่เบนนี่กาลังฆ่ าเด็กหญิง
จอโทรทัศน์ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณหน้ าต่างอย่างพอดีภายในห้ องนอนของเบนนี่เชื่อมต่อกับวิดีโอ 2
ตัว กล้ องวงจรปิ ดตัวหนึง่ บันทึกภาพด้ านนอกจากหน้ าต่างห้ องนอน และอีกตัวหนึง่ เป็ นกล้ องวิดีโอที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายใน
ห้ องในตาแหน่งที่มีองศารับภาพครอบคลุมพืน้ ที่เกือบทังหมดภายในห้
้
อง ขณะเกิดเหตุเบนนี่ปล่อยให้ กล้ อง
ภายในห้ องนอนบันทึกภาพเหตุการณ์ทงหมดโดยตั
ั้
งนิ
้ ่งอยูก่ บั ที่ไม่มีการเคลือ่ นไหวแม้ วา่ สิง่ ที่ถ่ายจะออกไปนอก
กรอบภาพแล้ วก็ตาม แม้ จะเห็นว่ามีกล้ องวิดีโอสองเครื่ องในห้ องนอนของเบนนี่ ทว่าแท้ จริ งมีถึงสาม โดยกล้ อง
ตัวสุดท้ ายเป็ นกล้ องฟิ ล์มที่ทาหน้ าที่เป็ นสายตาในการเล่าเรื่ อง ความซับซ้ อนจึงอยู่ที่ว่ายังมีกล้ องอีกตัวหนึ่งที่
ทางานไปพร้ อมๆ กัน กล้ องฟิ ล์มทางานราวกับไม่ได้ ต้องการตอบสนองต่อความต้ องการรับรู้ของผู้ชม เพราะเรา
สามารถสังเกตถึงการย้ ายมุมกล้ องที่ดรู าวกับจงใจหลีกเลีย่ งภาพบางอย่าง ดังภายหลังจากทีเ่ บนนี่ยื่นปื นลมให้
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เด็กหญิงเพื่อให้ เธอลัน่ ไกใส่เขา แต่เธอปฏิเสธและวางลง เบนนี่หยิบปื นลมขึ ้นมาอีกครัง้ หนึง่ และหันกระบอกปื น
ไปยังเด็กหญิ ง กล้ องฟิ ล์มย้ ายมุมมองมาด้ านหน้ าของเด็กหญิ งทาให้ สามารถเห็นเด็ กทังสองได้
้
อย่างชัดเจน
แม้ วา่ จะไม่เห็นปื นก็ตาม จากมุมมองนี ้มีจอโทรทัศน์เป็ นฉากหลัง ทันใดนันกล้
้ องฟิ ล์มก็ย้ายมุมมองมาด้ านหลัง
ของเด็กหญิงทาให้ เห็นใบหน้ าของเบนนี่อย่างชัดเจนและเบนนี่ก็ลนั่ ไกใส่เธอ หลังจากนันกล้
้ องก็ย้ายกลับมาที่
ตาแหน่งเดิมอีกครัง้ หนึง่ ทว่าเด็กหญิงที่ยืนบังหน้ ากล้ องวิดีโอได้ ล้มลงไปแล้ วและเบนนี่ก็เคลือ่ นตัวตามเด็กหญิง
ไป เขาทัง้ คู่ห ลุด ออกจากกรอบภาพของกล้ อ งฟิ ล์ ม เข้ า สู่ก รอบภาพของกล้ อ งวิ ดี โ อที่ ป รากฏ เป็ นภาพบน
จอโทรทัศน์ที่อยูเ่ บื ้องหน้ าของกล้ องฟิ ล์ม การย้ ายมุมมองของกล้ องฟิ ล์มไปมาโดยอ้ างถึงเทคนิคทางภาพยนตร์ ที่
มีการตัดสลับช็อตมุมกลับ (Reverse Shot) เพื่อให้ เห็นใบหน้ าของคู่สนทนาตรงข้ ามอาจดูฟังดูมีน ้าหนักหากช็อ
ตต่อมากล้ องเปลี่ยนมุมมองไล่ติดตามตัวละคร และเช่นนันย่
้ อมแสดงถึงเจตนาในการให้ ผ้ ชู มรับรู้ถึงอรรถรสและ
อารมณ์ ของตัวละครทัง้ สอง ทว่ากล้ องฟิ ล์มกลับหยุดนิ่ง อยู่หน้ าจอโทรทัศน์ เราจึงสันนิษฐานได้ ว่าการย้ า ย
ตาแหน่งกล้ องเป็ นการจงใจหลีกเลี่ยงบางสิ่งเสียมากกว่าจนดูเหมือนมีบางสิง่ หลุดรอดไปจากมุมมองของกล้ อง
ฟิ ล์ม
...สู่มหันตภัยของวิดีโอ...
เมื่อคานึงถึงสถานภาพของกล้ องทังสองชนิ
้
ดในฐานะของอุปกรณ์ตา่ งสือ่ กัน ดูเหมือนว่าทัง้ คู่
มีหน้ าที่ต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในฉากฆาตกรรม เพราะในด้ านสถานภาพแม้ กล้ องฟิ ล์มจะแทนสายตาที่
เล่าเรื่ องแต่ก็ทางานอยูเ่ หนือระดับของเรื่ องเล่า (Non-diegesis) โดยเป็ นมุมมองที่หลุดพ้ นจากอานาจของตัวละคร
ในเรื่ องและไม่มีใครสามารถควบคุมมุมมองของกล้ องฟิ ล์มได้ กล้ องฟิ ล์มจึงเป็ นมุมมองที่มีผลต่อการเล่าเรื่ องแต่
ไม่มีผลต่อเรื่ องเล่าในภาพยนตร์ ในฐานะที่เป็ นมุมมองของสิ่งที่อยูเ่ หนือเรื่ องเล่า กล้ องฟิ ล์มจึงเป็ นหน้ าต่างที่คนั่
ระยะระหว่างโลกของผู้ชมกับโลกในภาพยนตร์ ในขณะที่ตลอดทังเรื
้ ่ องกล้ องวิดีโอกลับทางานในระดับเรื่ องเล่า
(Diegesis) เป็ นอุปกรณ์ ที่ตวั ละครสามารถควบคุมได้ มุมมองของกล้ องวิดีโอเกิดจากการจัดวางของตัวละคร
อย่างเบนนี่หรื อแม่ของเขา (ในอียิปต์ ) มีทงั ้ การตัง้ กล้ องนิ่งและการถ่ายแบบแฮนด์ เฮลด์ กล้ องวิดีโอจึงแทน
สายตาของตัวละครไม่วา่ จะมีใครอยูห่ ลังกล้ องหรื อไม่ก็ตาม กล้ องวิดีโอจึงเป็ นกล้ องที่มีผลต่อทังการเล่
้
าเรื่องและ
เรื่ องเล่าในภาพยนตร์ กล้ องวิดีโอจึงเป็ นเสมือนเครื่ องมือภายใต้ การควบคุมของตัวละคร และหากมองแบบคูต่ รง
ข้ ามเชิงโครงสร้ างยิ่งตอกย ้าความต้ อยต่าของกล้ องวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล้ องวิดีโอเชื่อมต่อตัวเองเข้ า
กับโทรทัศน์ซึ่งเป็ นปั ญหาข้ อถกเถียงตังแต่
้ สมัยยุคเริ่ มแรกของภาพยนตร์ เกี่ยวกับสถานะความเป็ นศิลปะของ
โทรทัศน์ อาร์ นไฮม (Rudolf Arnheim) นักทฤษฎีภาพยนตร์ ในยุคบุกเบิกเป็ นผู้หนึ่งที่ยกประเด็นเรื่ องสถานะงาน
ศิลป์ของสื่อ อาร์ นไฮมมีความเชื่ออย่างยิ่งยวดว่าควรยกย่องสื่ออย่ างวิทยุและภาพยนตร์ (ที่ถ่ายด้ วยฟิ ล์ม) ให้
เป็ นศิลปะ เนื่องด้ วยเป็ นปฏิบตั ิการสร้ างสรรค์งานในมุมมองของศิลปิ นที่เผยให้ เห็นโลกใหม่ ในขณะเดียวกันเขา
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กล่าวโทษสือ่ โทรทัศน์อย่างรุนแรงว่าเป็ นเพียงสิง่ ที่ลอกเลียนแบบความเป็ นจริ งเท่านัน้ “โทรทัศน์เป็ นเหมื อนเครื อ
ญาติ ของรถยนต์ และเครื ่ องบิ น มันเป็ นเพี ยงแค่ สื่อกลางของการขนส่งวัฒนธรรมเท่ านัน้ ” อาร์ นไฮมมองว่า
โทรทัศน์ทาได้ เพียงเป็ นเครื่ องจักรที่รับส่งข้ อมูลเท่านัน้ “...[โทรทัศน์]ไม่ได้ใช้การตีความที ่ทาให้เกิ ดความหมาย
ใหม่แก่ ความเป็ นจริ งเฉกเช่นที ่วิทยุและฟิ ล์ มทา”1 ในกรณีนี ้อาร์ นไฮมอาจกล่าวรวมไปถึงการทางานควบคู่ของ
โทรทัศน์กบั วิดีโอในการถ่ายทอดสดด้ วยเช่นกัน เพราะมองว่าความสามารถในการถ่ายทอดสดของกล้ องวิดีโอ
เป็ นเพียงการผลิตภาพซ ้าเท่านัน้ นอกจากนี ้กล้ องวิดีโอยังถูกมองว่าด้ อยกว่าในแง่ของคุณภาพมาเป็ นเวลานาน
เมื่อเทียบกับการถ่ายด้ วยฟิ ล์ม จากทัศนะดังกล่าวในการผลิตภาพยนตร์ ขนาดใหญ่ กล้ องฟิ ล์มทาหน้ าที่เป็ น
กล้ องหลักในการถ่ายภาพยนตร์ และกล้ องวิดีโอทาหน้ าที่เพียงแค่บนั ทึกภาพเหตุการณ์เบื ้องหลังการถ่ายทาอยู่
บ่อยครัง้ หรื อในฉากฆาตกรรมใน Benny’s Video ที่กล้ องวิดีโอทาหน้ าที่เป็ นส่วนเสริ มให้ กบั กล้ องฟิ ล์ม อย่างไรก็
ตามการมองสถานภาพของสื่อ ทัง้ สองด้ วยภาพตายตัว ที่แ บ่ง แยกชัดเจนราวกับสามารถเขีย นออกมาเป็ น
สี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ (ระหว่างเหนือระดับเรื่ องเล่าและในระดับเรื่ องเล่า หรื อระหว่างตัวหลักและตัวเสริ ม ฯลฯ)
ล้ วนแล้ วแต่เป็ นจินตภาพที่ขดั ขวางการวิจารณ์และกิจกรรมทางปั ญญาอื่นๆ ไม่ให้ ก้าวไกลไปกว่าความคับแคบ
ของมุมมองสมัยใหม่
อะไรเป็ นตัวกาหนดสถานภาพเด่นหรื อด้ อย ภายในหรื อภายนอกที่สาคัญกว่า หรื อตัดสิน
สถานะทางศิลป์ของสือ่ ต่างๆ ดังเช่นในกรณีของ Benny’s Video เราไม่สามารถปฏิเสธได้ วา่ กล้ องวิดีโอทาหน้ าที่
เป็ นส่วนเสริ ม (Supplement) ของกล้ องฟิ ล์มจริ งในฐานะที่กล้ องฟิ ล์มเป็ นตัวหลักของการดาเนินเรื่ อง (เราเฝ้ า
ติดตามทังเรื
้ ่ องจากมุมมองของกล้ องฟิ ล์ม) กล้ องวิดีโอถูกใช้ เพื่อแทนที่กล้ องฟิ ล์มในขณะที่เบนนี่กาลังถ่ายภาพ
หมูโดนยิง หรื อถ่ายภาพตอนไปเที่ยวที่อียิปต์ และกล้ องวิดีโอยังช่วยเผยให้ เห็น ภาพจากมุมบอด (ด้ านหลัง) ของ
กล้ องฟิ ล์มอีกประการหนึง่ กล้ องวิดีโอจึงช่วยเสริ มการสร้ างภาพในด้ านสุนทรี ยะและเผยให้ เห็นภาพจากมุมมอง
อื่นในด้ านกายภาพ ทว่านัน่ ย่อมหมายความว่าส่วนเสริ มอย่างกล้ องวิดีโอไม่ได้ ด้อยไปกว่าส่วนหลักอย่างกล้ อง
ฟิ ล์มเลยเพราะการดารงอยู่ของส่วนเสริ มย่อมแสดงให้ เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของส่วนหลัก อีกทังยั
้ งเป็ นส่วน
เสริ มที่เข้ ามาทาให้ สว่ นหลักสมบูรณ์ขึ ้น ปราชญ์แดร์ ริดา (Jacques Derrida) วิพากษ์ ถึงการตัดสินคุณค่าในตัวงาน
ของปราชญ์รุ่นใหญ่อย่างคานท์ที่มงุ่ เน้ นให้ ความหมายและคุณค่าภายในชิ ้นงานเท่านัน้ โดยคานท์มองว่าชิ ้นงาน
มีความบริ บรู ณ์อยูใ่ นตัวพร้ อมจึงสามารถตัดสิง่ ที่อยูภ่ ายนอกตัวงานออกเสีย อาทิ งานจิตรกรรมที่คานท์มงุ่ ความ
สนใจอยูท่ ี่ตวั ภาพโดยละเลยการเอากรอบภาพเข้ ามามีสว่ นร่วมในการวิจารณ์ ด้ วยมองว่ากรอบภาพเป็ นสิง่ ที่อยู่
ภายนอกชิน้ งานทาหน้ าที่เพียงตบแต่งเท่านัน้ แดร์ ริดาตังค
้ าถามย้ อนแย้ งอย่างน่าสนใจว่า หากงานมีความ
บริ บรู ณ์ในตัวจะเป็ นไปได้ อย่างไรที่จะเพิ่มเติมบางสิง่ ลงไปในตัวงานที่เพียบพร้ อมอยูแ่ ล้ ว หากกล่าวว่าทาให้ งาน
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สมบูรณ์ ขึ ้น ย่อมต้ องมีรูหรื อช่องว่างในความสมบูรณ์ นนจึ
ั ้ งสามารถเพิ่มเติมบางสิ่งลงไปในตัวงานได้ “[ส่วน
เสริ ม]จึ งไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่ มคุณค่าของสิ่ งที ่มีอยู่ ...ตาแหน่งของ[ส่วนเสริ ม]ถูกกาหนดไว้ในโครงสร้างให้อยู่ใน
จุดของความว่างเปล่า” 2ฉะนันจึ
้ งเป็ นไปไม่ได้ ที่จะเพิ่มเติมส่วนเสริ มลงไปในงานที่สมบูรณ์ในตัว เมื่อนึกย้ อนกลับ
ไปยังฉากฆาตกรรมของเบนนี่การดารงอยู่ของกล้ องวิดีโอย่อมชี ้นาถึงความขาดของกล้ องฟิ ล์ม เหตุผลใดฮาเนอ
เคอะจึงถ่ายภาพซ ้าซ้ อนที่ดยู ่งุ ยากระหว่างกล้ องฟิ ล์มและกล้ องวิดีโอ เพราะไม่มีความจาเป็ นใดที่จะใช้ กล้ อง
วิดีโอเสริ มเข้ ามาหากเพียงเพื่อต้ องการบันทึกภาพเพิ่มเติม ปั ญหาทางกายภาพประการหนึ่งของกล้ องคือไม่
สามารถบันทึกภาพได้ รอบด้ าน 360 องศาด้ วยตัวเองในเวลาเดียวกัน ข้ อจากัดดังกล่าวทาให้ กล้ องอาจพลาด
เหตุการณ์บางอย่างได้ ในขณะบันทึกภาพจากด้ านเดียว จึงอาจไม่ใช่เรื่ องแปลกหากฮาเนอเคอะจะใช้ กล้ องสอง
ตัวในเวลาเดียวกัน ทว่าดูเหมือนว่ากล้ องฟิ ล์มใน Benny’s Video จะไม่ได้ ทางานโดยปราศจากแผนการ ตาแหน่ง
การจัดวางของกล้ องแสดงถึงการคิดวางแผนล่วงหน้ าเป็ นอย่างดี หากต้ องการบันทึกภาพเหตุการณ์ ผ้ กู ากับ
สามารถกาหนดตาแหน่งของกล้ องฟิ ล์มให้ อยูใ่ นจุดที่มีองศารับภาพครอบคลุมเหตุการณ์ได้ โดยง่าย ทว่าฮาเนอ
เคอะกลับทาในสิ่งตรงกันข้ ามโดยให้ กล้ องฟิ ล์มหันหลังให้ กบั เหตุการณ์ การย้ ายตาแหน่งของกล้ องฟิ ล์มไปมา
ระหว่างด้ านหน้ าและด้ านหลังดังที่กล่าวในข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงความจงใจให้ กล้ องฟิ ล์มพลาดโอกาสเป็ น
พยานความรุนแรงในฉากนี ้โดยตรง ฮาเนอเคอะใช้ การเปลีย่ นมุมมองโดยถ่ายภาพจากจอโทรทัศน์เพื่อเลีย่ งฉาก
ฆาตกรรม ในทานองเดียวกับที่เกิดขึ ้นในฉากเปิ ดเรื่ องซึ่งเป็ นภาพจากกล้ องวิดีโอของเบนนี่ที่บนั ทึกภาพการฆ่า
หมูในฟาร์ มญาติของเขา ฮาเนอเคอะใช้ ฟุตเทจจากกล้ องวิดีโอแทนการถ่ายภาพด้ วยกล้ องฟิ ล์มในฉากฆ่าหมู
กล้ องฟิ ล์มจึงประสบความล้ มเหลวในการเผยให้ เห็นความเป็ นจริ งและไม่เคยเผชิญหน้ าโดยตรงกับฉากความ
รุนแรงทังสองฉาก
้
การจงใจสร้ างความบกพร่องทาให้ สถานะของส่วนเสริ มอย่างกล้ องวิดีโอเด่นชัดขึ ้น โดยเฉพาะ
การถ่ายภาพ Mise-en-abyme ในฉากภายในห้ องนอนของเบนนี่ กล้ องวิดีโอทาหน้ าที่เป็ นเสมือนตัวกรองความ
รุนแรงของภาพและเหตุการณ์ จึงสามารถกล่าวได้ อีกนัยหนึง่ ว่า กล้ องฟิ ล์มหลีกหนีการเผชิญหน้ าความรุนแรงได้
ทันท่วงทีแต่ไม่ทนั การณ์ที่จะเผยความจริ ง กล้ องฟิ ล์มทาให้ ภาพที่ขาดหายไปปรากฏขึ ้นอีกครัง้ โดยถ่ายภาพผ่าน
จอโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อกับกล้ องวิดีโอ กอปรกับอาศัยความสามารถของกล้ อง (ทังฟิ
้ ล์มและวิดีโอ) ที่ไม่ใช่แค่การ
บันทึกภาพความเป็ นจริ ง แต่เป็ นการแปลงความเป็ นจริ งไปสูเ่ รื่ องแต่ง หากกล้ องในเรื่ องนี ้ทาหน้ าที่เป็ นหน้ าต่าง
ให้ แก่ผ้ ชู ม ผู้ชมก็อยูใ่ นสถานะเดียวกับเบนนี่ที่รับรู้โลกภายนอกผ่านกล้ องวิดีโอแทนการชะเง้ อหน้ าออกไปดูนอก
หน้ าต่างจริ งๆ (เบนนี่ปิดกันการรั
้
บรู้โลกภายนอกผ่านการรับรู้ด้วยสายตา แต่มองผ่านจอโทรทัศน์ซงึ่ ทาหน้ าที่เชิง
สัญลักษณ์แทนหน้ าต่างสูโ่ ลกภายนอก) ซ ้าร้ ายผู้ชมน่าจะมีอาการหนักกว่าเบนนี่เพราะผู้ชมต้ องดูภาพความ
รุ นแรงผ่านตัวกรองถึงสองชันในการถ่
้
ายภาพ Mise-en-abyme ที่ทาให้ เรื่ องแต่งสะท้ อนกันเอง อาการหนักหนา
ของผู้ชมและเบนนี่อาจชวนให้ เราตังข้
้ อสรุ ปแบบ Fastfood ที่เบนนี่ชื่นชอบว่าเบนนี่และผู้ชมถูกตัดขาดออกจาก
2
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โลกแห่งความเป็ นจริ ง 3 เพราะภาพที่เห็นเป็ นภาพที่ถกู แปลงแล้ ว (และถูกแปลงซ ้าซ้ อนอีกทีหนึ่ง ) อย่างน้ อยใน
เรื่ องระยะห่างระหว่างตัวบุคคล (เบนนี่และผู้ชม) กับเหตุการณ์ ที่ปรากฏก็ เป็ นภาพลวงตา ผู้ชมไม่ได้ เข้ าใกล้
เหตุการณ์ดงั ที่ตาเห็นหรื อแม้ แต่เบนนี่เองก็ไม่ได้ เข้ าใกล้ พื ้นที่ภายนอกดังที่ภาพในจอโทรทัศน์ปรากฏ ระยะทาง
ถูกบิดเบือนด้ วยภาพ วิดีโอทาให้ เราเผลอไผลปล่อยตัวเข้ าใกล้ เหตุการณ์ในจินตภาพทังๆ
้ ที่เป็ นเพียงแค่เทคนิค
ย่นระยะภาพ (Foreshortening) เท่านัน้ และยังลวงตาให้ ล้วงเอาวาทกรรมเก่าเก็บขึ ้นมาใหม่วา่ ภาพที่เราเห็นเป็ น
เพียงภาพลวงตาของภาพสองมิติในรูปแบบสามมิติเท่านัน้ ฉะนันหากมี
้
ใครตังข้
้ อสรุปว่าเบนนี่ (และผู้ชม) ถูกตัด
ขาดออกจากโลกแห่งความเป็ นจริ งก็คงไม่แปลกนัก ทว่าเราแน่ใจได้ อย่างไรว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้ วยตาของเราเอง
เป็ นความจริ งมากกว่าภาพในวิดีโอ เราจะแน่ใจได้ อย่างไรว่าความเป็ นจริ งที่เราเชื่อนันด
้ ารงอยู่ (to ex-ist) หรื อ
เป็ นเพียงแค่การยืนยัน (to in-sist) ให้ อยูใ่ นโลกแห่งสัญลักษณ์
ในการทาหน้ าที่เป็ นส่วนเสริ มแสดงถึงความจาเป็ นของกล้ องวิดีโอที่ ขาดไม่ได้ สาหรับกล้ อง
ฟิ ล์มใน Benny’s Video ทว่าการทางานของส่วนเสริ มอย่างกล้ องวิดีโอยังคงความอันตรายต่อกล้ องฟิ ล์มด้ วย
เช่นกัน แดร์ ริดาชี ใ้ ห้ เห็นถึงอันตรายของส่วนเสริ มดังที่เขาอ่านคาสารภาพของรุ สโซ (Jean Jacques Rousseau)
เกี่ยวกับการบาบัดความใคร่ ของรุ สโซเองว่าในบางครัง้ เขารู้สกึ ว่าสามารถเข้ าใกล้ นางอันเป็ นที่รัก เมื่อเขาบาบัด
ความเสน่หาด้ วยมือของเขาและคิดถึงนางไปพร้ อมกันมากกว่าการได้ ร่วมเพศกับนางจริ ง 4 รุสโซตังข้
้ อสรุปว่าการ
ช่วยตัวเองทางกามารมณ์เป็ นส่วนเสริ มของการร่วมเพศที่เป็ นเรื่ องธรรมชาติ ในกรณีดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่าส่วน
เสริ มเป็ นตัวอันตรายและควรเก็บไว้ ที่ขอบเขตของการตระหนักรู้ ของเราเพราะเมื่อเราเผลอไปกับความสาราญ
ของการบาบัดความใคร่ด้วยมือมันจะเข้ ามาแทนที่การร่วมเพศเสียเอง เช่นเดียวกับการช่วยอุดช่องโหว่ของกล้ อง
ฟิ ล์มด้ วยกล้ องวิดีโอ เหตุการณ์ ดังกล่าวแสดงถึงการตระหนักรู้ ถึงความสามารถพิเศษของกล้ องวิดีโอ เมื่อ
ย้ อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ มนุษย์มกั มีความหวัน่ วิตกต่อสิง่ ใหม่เสมอ โดยเฉพาะสิง่ ที่ตนยังไม่สามารถเข้ าใจถึง
ความสามารถอันแท้ จริ ง แฟนตาซีของความหวัน่ วิตกเหล่านี ้ปรากฏอยู่บ่อยครัง้ ในรู ปแบบของงานศิลปะ อาทิ
ภาพยนตร์ แนววิทยาศาสตร์ ที่มกั แสดงอาการกลัวเทคโนโลยีของมนุษย์ผ้ สู ร้ างเครื่ องจักรเหล่านัน้ อาการของ
Benny’s Video อาจเป็ นความกังวลต่อการรุ กล ้าพื ้นที่ของกล้ องวิดีโอที่กาลังเข้ ามาแทนที่กล้ องฟิ ล์ม การเลือกใช้
ภาพจากกล้ องวิดีโอหรื อการถ่ายภาพซ้ อนมุมมองของกล้ องฟิ ล์มแสดงให้ เห็นว่ าฮาเนอเคอะเองกาลังทดสอบ
ความสามารถพิเศษบางประการของกล้ องวิดีโอ ซึง่ แน่นอนว่าการเลือกใช้ กล้ องวิดีโอของเขาไม่ได้ มาจากเหตุผล
เรื่ องความงามดังที่ กล่าวไว้ ข้า งต้ น ทว่าเป็ นความสามารถอัน เอกอุของกล้ องวิดี โอ (รวมถึงกล้ องดิ จิทัลใน

3

ในประเด็นนี ้ขอขอบคุณการตังข้
้ อสังเกตในการสอบสารนิพนธ์ ของมิตรพล เอกพสุพร ภาคประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรประจาปี 2554 และ ดร. สายัณห์ แดงกลม เกี่ยวกับข้ อถกเถียงถึงการถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็ นจริงของเบนนี่ที่ทาให้ ต้องคิดถึง
ความซับซ้ อนของภาพลวงตาและความเป็ นจริ งเสียใหม่
4
Jean-Jacques Rousseau, The Confession, อ้ างถึงใน Jacques Derrida, Of Grammatology, p. 151.
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ปั จจุบนั ) ที่อยู่เหนือกล้ องฟิ ล์มอย่างการถ่ายทอด “สด” ภาพที่ถูกบันทึกไว้ บนเทป (หรื อฮาร์ ดดิสก์ในกรณีของ
กล้ องดิจิทลั )5 ความนิยมในความสามารถของกล้ องวิดีโอดูเหมือนสวนทางกับข้ อตาหนิของอาร์ นไฮมโดยสิ ้นเชิง
แดร์ ริดากล่าวถึงความสามารถของเทคโนโลยีในการผลิตซ ้าช่วงเวลาที่ถูกบันทึกภาพเพื่อการถ่ายทอดสดว่า
“เป็ นการนาสิ่ งที ่ปรากฏมี ชีวิตให้กลับสู่ที่เดิ มของมัน” โดยเขากล่าวเสริ มอีกว่าเป็ น “ของสิ่ งที ่ตายไปแล้ว”6 การ
ผลิตซ ้าจึงมีความหมายโยงถึงความตายเสมอ ภาพที่ถกู บันทึกไว้ ไม่เคยปรากฏเป็ นปั จจุบนั มีแต่ความต่อเนื่อง
ของปั จจุบนั (Continuity of Nows) ที่เป็ นอดีตเท่านัน้
แนวคิ ด ของแดร์ ริ ด าสอดคล้ อ งกับ ความคิ ด ของเดอเลิ ซ ที่ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ปรากฏการณ์ ก าร
เปลีย่ นแปลงของภาพยนตร์ ที่เกิดขึ ้นภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยแต่เดิมภาพยนตร์ พยายามตอบสนองต่อ
ความต้ องการผัสสะการเคลื่อนไหวของตัวละครหลักและความต้ องการรับรู้ ของผู้ชม ภาพจึงมีการเปลี่ ยนแปลง
โดยตัดต่อตามการเคลือ่ นไหวของตัวละครเป็ นหลัก ผู้ชมหลงสูค่ วามไหลลืน่ ของภาพลวงตาแห่งกระแสเวลา ทว่า
ภาพยนตร์ ในยุคหลังกลับมีแนวโน้ มจะทาให้ ผ้ ชู มหลุดออกจากภาพลวงตาเหล่านันโดยเผยให้
้
เห็นว่าภาพปั จจุบนั
ที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องเป็ นเพียงการทาให้ เป็ นจริ งในปั จจุบันของภาพอดีตเสมือนจริ ง (Virtual Past) และภาพช่วง
ขณะปั จจุบัน (Actual Present) ที่เกิ ดขึ ้นต่อเนื่องเท่านัน้ หรื อที่เดอเลิซเรี ยกว่า ภาพกาลเวลา ซึ่งเป็ นภาพที่เด
อเลิซ กล่าวว่ามัน ทาให้ เห็น กระแสเวลาของภาพอย่างแท้ จริ ง ฉาก Mise-en-abyme ระหว่า งกล้ อ งสองตัวใน
Benny’s Video เผยให้ เห็นถึงพลังของภาพยนตร์ ตามทัศนะของแดร์ ริดาและเดอเลิซได้ อย่างชัดเจนด้ วยกันสอง
กรณี ในกรณีแรกเกิดจากการที่กล้ องฟิ ล์มถ่ายภาพกล้ องวิดีโอที่เนิ่นนานของกล้ องฟิ ล์ม กล้ องฟิ ล์มปฏิเสธที่จะ
เคลือ่ นตัวหรื อเปลี่ยนมุมมองเพื่อตอบสนองความต้ องการรับรู้ ภาพของผู้ชม ผู้ชมจึงตื่นขึ ้นจากภวังค์และเห็นถึง
การไหลของกระแสเวลาที่รวมตัวกันเป็ นหนึง่ ดังภาพผลึก (Crystal-Image) จากกล้ องฟิ ล์ม ในอีกกรณีหนึง่ คือการ
แสดงให้ เห็นถึงการรับรู้ เชิงจักขุสมั ผัสของภาพกาลเวลาในรู ปแบบที่บริ สทุ ธิ์ที่สดุ ตามความคิดของเดอเลิซ การ
ถ่ายภาพ Mise-en-abyme ทาให้ เห็ นกระบวนการทาให้ ภาพอดีตอยู่ในสภาวะเสมือนจริ ง ราวกับเป็ นภาพใน
ปั จจุบนั อันเกิดขึ ้นจากการที่กล้ องวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์สดโดยผ่านมุมมองของกล้ องฟิ ล์ม 7 พลังของภาพ

5

กล้ องฟิ ล์มไม่สามารถแสดงภาพสดที่กาลังบันทึกลงบนเนกาทีฟของฟิ ล์มได้ เพื่อให้ ภาพบนแผ่นฟิ ล์มปรากฏจาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการล้ าง
ทางเคมีที่เกิดขึ ้นในภายหลังของการถ่ายทา แม้ สามารถเห็นภาพตามเวลาจริ ง (Real Time) ได้ จากภาพที่อยู่หน้ าช่องส่องของกล้ องฟิ ล์ม
(Viewfinder) แต่ภาพดังกล่าวเป็ นภาพของแสงและวัตถุตามจริงที่อาจมีลกั ษณะต่างจากภาพถูกบันทึกลงบนแผ่นฟิ ล์มเพราะมีปริ มาณแสงและ
การใส่ฟิลเตอร์ เพื่อปรับอุณหภูมิของสีที่มนุษย์ไม่สงั เกตเห็น ต่างจากกล้ องวิดีโอและกล้ องดิจิทลั ที่แม้ มีการจัดแสงและปรับอุณหภูมิสี ภาพ
แสดงสดที่ปรากฏบนจอจะเป็ นไปตามจริงที่ถกู บันทึกบนเทปหรื อฮาร์ ดดิกส์เพราะอาศัยกระบวนการจักรกลไฟฟ้าแทน
6
Jacques Derrida & Bernard Steigler, Echographies of Television: Filmed Interviews, Cambridge: Polity, 2002, p. 131
7
เหตุที่ทาให้ เกิดข้ อแตกต่างระหว่างการถ่ายภาพของกล้ องวิดีโอและกล้ องฟิ ล์มคือ การที่กล้ องวิดีโอสามารถถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ได้ ทา
ให้ เห็นถึงการแปลงภาพอดีตให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างแท้ จริ ง ในขณะที่กล้ องฟิ ล์มไม่สามารถถ่ายทอดสดได้ ภาพที่เกิดขึ ้นจะปรากฏหลังผ่าน
กระบวนการทางแล็บเคมีเท่านัน้ เหมือนการดูภาพข่าวจากกล้ องฟิ ล์มที่จะต้ องดูในโรงภาพยนตร์ หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวผ่านไปเรี ยบร้ อย
แล้ ว ในขณะที่กล้ องวิดีโอสามารถถ่ายให้ เห็นภาพเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ทนั ที ภาพจากกล้ องฟิ ลม์ จึงไม่ใช่การเผยให้ เห็นการเกิดภาพกาลเวลาใน
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กาลเวลาจึงเป็ นการทาให้ เราหลุดออกจากความเป็ นจริ งเสมือน (Virtual Reality) และเข้ าใจถึงความเป็ นจริ งของ
ภาพเสมือน (Reality of Virtual) ว่าภาพที่ปรากฏเป็ นเพียงภาพเสมือนของปั จจุบนั 8
ภาพของสิ่ ง ที่ ต ายไปแล้ วกลั บ ปรากฏมี ชี วิ ต (Living Present) อี ก ครั ง้ ในรู ป แบบของ
ภาพเสมือนจริ งจึงเป็ นเสมือนภาพหลอน เพราะไม่สามารถแยกตายตัวว่าเป็ นหรื อตาย อยู่หรื อหาย อดีตหรื อ
ปั จจุบนั แดร์ ริดาจึงเรี ยกสภาวะก ้ากึ่งนี ้ว่า “ภูตผี” (Spectral) โดยแท้ เพราะเป็ นการนาสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ กลับมา
ปรากฏอีกครัง้ หนึ่ง9 ผีจึงเป็ นสิ่งที่ทรงพลังเนื่องจากรู ปทรงที่ไม่สามารถระบุได้ ว่ามีตวั ตนหรื อไม่ ดังนันลั
้ กษณะ
ก ้ากึ่งตัดสินไม่ได้ ของผีจึงทาให้ ภววิทยาของตัวมันเองอยูเ่ หนือคูแ่ ย้ งเชิงโครงสร้ างระหว่างเป็ นหรื อตาย ความจริง
หรื อความเสมือนจริ ง แดร์ ริดากาลังแนะมุมมองให้ เราหลุดออกจากการมองหาความแตกต่างอย่างตายตัวที่ทกุ
สิง่ สามารถแยกแยะได้ ภูตผีจึงไม่ได้ ทาให้ เราเห็นสิง่ ที่แตกต่างแต่เป็ นสิง่ ที่แตกฏ่าง/สิง่ ที่หลากเลือ่ น (Différance)
ไปจากปั จจุบนั หากการถ่ายภาพปกติคือการถ่ายผี การถ่ายทอดสดก็ประหนึง่ การปลุกผีที่มีเนื ้อหนังมังสาให้ ลกุ
ขึ ้น ดังที่เราเห็นบ่อยครัง้ ในภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ ที่ซอมบี ้ไล่กดั กินคนไปทัว่ เมือง อย่างไรก็ตามความเฮี ้ยนของ
การถ่ายทอดสดจากกล้ องวิดีโอในภาพยนตร์ ของฮาเนอเคอะไม่ใช่ซอมบี ้ที่มาทาร้ ายมนุษย์ แต่เป็ นซอมบี ้ที่มากัด
กินผีกนั เอง และดูเหมือนว่าความสามารถพิเศษของกล้ องวิดีโอนี ้กาลังเข้ ามากัดกินกล้ องฟิ ล์มเสียเอง
เป็ นไปได้ อย่างไรที่กล้ องวิดีโอในฐานะส่วนเสริ มที่ช่วยเติมเต็มกล้ องฟิ ล์มจะเข้ ามาทาร้ าย
กล้ องฟิ ล์มในเวลาเดียวกัน หรื อเป็ นไปได้ อย่างไรที่บางสิ่งที่มีสรรพคุณเยียวยาอาการไข้ ของเราจะกลับเข้ ามา
บ่อนทาลายเราในขณะที่ฤทธิ์ของมันกาลังรักษาเราอยู่ แดร์ ริดาตังข้
้ อสังเกตที่น่าสนใจนี ้จากการวิเคราะห์ตารา
ของอภิปราชญ์ เพลโตที่พรรณนาถึง Pharmakon10 ศัพท์กรี กพิสดารคาหนึ่งซึ่งมีขอบเขตของความหมายที่กว้ าง
อย่างประหลาดเพราะหมายถึงยาดีและยาพิษในเวลาเดียวกัน จะเป็ นไปได้ อย่างไรที่คาหนึง่ คาจะมีความหมายที่
ตรงข้ ามอย่างสุดขัวในตั
้ วเอง การแปล Pharmakon จึงเหมือนเป็ นไปไม่ได้ เพราะจะหาศัพท์ใดที่กินความทังดี
้ และ
ร้ ายในตัวของมันเอง ความกากวมของการให้ ความหมายแก่ Pharmakon ท้ าทายเอกสิทธิ์ของขัวอ
้ านาจเก่าแก่
ระหว่างการสร้ างความหมายกับการตีความ เพราะเท่ากับว่าไม่ใช่การตีความที่สร้ างความหมายให้ แก่คาใดคา
หนึง่ แต่ตรงกันข้ ามเป็ นการสร้ างความหมายที่มาก่อนการเลือกตีความ แดร์ ริดาแสดงให้ เห็นว่า “ไม่มีเอกสิ ทธิ์ อนั

รู ปแบบที่บริ สทุ ธิ์ที่สดุ อย่างที่กล้ องวิดีโอสามารถทาได้ ความน่าสนใจจึงอยู่ที่การถ่ายภาพกระบวนการเกิดภาพกาลเวลาในช็อตดัง
กล่าว
8
ชีเช็คให้ ความเห็นเกี่ยวกับภาพกาลเวลาของเดอเลิซว่ามีคณ
ุ ค่าในแง่ทแี่ สดงให้ เห็นถึงความเป็ นจริงของภาพเสมื อนจริง ไม่ใช่ความพยายาม
ลอกเลียนแบบความเป็ นจริง ความคิดเช่นนี ้ดูน่าสังเวชมากกว่า ดูเพิ่มเติมใน Zizek, Body without Organ, p. 3.
9
ไม่ใช่แค่อดีตที่มองไม่เห็นเท่านันที
้ ่ถกู ทาให้ กลับมาให้ เห็นอีกครัง้ แต่ยงั รวมไปถึงอนาคตอีกด้ วยเพราะการเห็นอนาคตคือการมองสิง่ ที่ มองไม่
เห็น การมองเห็นอนาคตซึง่ เป็ นเรื่ องคาดเดาไม่ได้ จาต้ องไปไกลกว่าคูต่ รงข้ ามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น เราจาเป็ นต้ องเห็นความแตกต่างที่ตา่ งออกไปว่า
คือการมองแบบหลากเลื่อน (หรื อการมองแบบแตกฏ่าง)
10
Plato, Phaedrus อ้ างถึงใน Jacques Derrida, Dissemination, Chicago: University of Chicago Press, 1981.
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สัมบูรณ์ ที่ทาให้ควบคุมระบบตัวบทของ [Pharmakon] ได้โดยเสร็ จสรรพ”11 นัน่ เป็ นเพราะ Pharmakon ไม่ใช่สิ่งที่
ทาให้ ความแตกต่างเด่นชัดขึ ้น แต่เป็ นการทางานตรงกันข้ ามกันเพื่อแสดงให้ เห็นว่าความแตกต่างที่เห็นไม่ได้ คง
สภาพชัว่ นิรันดร์ Pharmakon จึงไม่ได้ แนะให้ เราคิดต่างแต่ต้องคิดหลาก ทาให้ ความเป็ นไปได้ กลายเป็ นอนันต์ ใน
กรณีของวิดีโอเช่นกันเมื่อใช้ กล้ องฟิ ล์มเป็ นส่วนหลักและกล้ องวิดีโอเป็ นส่วนเสริ มในการถ่ายภาพยนตร์ เราแน่ใจ
ได้ อย่างไรว่ากล้ องฟิ ล์มมีเอกสิทธิ์เหนือกล้ องวิดีโอ การใช้ กล้ องวิดีโอจึงเป็ นทังส่
้ วนเสริ มและส่วนอันตรายสาหรับ
กล้ องฟิ ล์ม มันจึงเข้ ามาท้ าทายเอกสิทธิ์ของกล้ องฟิ ล์มเสียก่อนเริ่ มใช้ งาน ในแง่ของส่วนเสริ มกล้ องวิดีโอกาลัง
เยียวยาสิ่งที่กล้ องฟิ ล์มไม่สามารถทาได้ กล้ องฟิ ล์มประสบความล้ มเหลวในการเผยให้ เห็นความเป็ นจริ งและ
ความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง หากมองในแง่ดีกล้ องวิดีโอที่ถ่ายภาพแทนกล้ องฟิ ล์มทาหน้ าที่เป็ นตัวกรองความ
รุ นแรงดังที่วิเคราะห์ ไว้ ข้างต้ น กล้ องวิดีโอจึงเป็ นยาดีสาหรับกล้ องฟิ ล์ม ทว่าการเผชิญหน้ ากับความรุ นแรง
โดยตรงแทนกล้ องฟิ ล์มย่อมเป็ นกล้ องวิดีโอเองที่เผยให้ เห็นความรุนแรงและความเป็ นจริ ง (ผ่านจอโทรทัศน์) ดู
เหมือนว่ากล้ องวิดีโอจะกลายเป็ นพิษร้ ายสาหรับกล้ องฟิ ล์มเช่นกัน เมื่อภาพจริ งเสมือน (Simulacrum) จากกล้ อง
วิดีโอกาลังเข้ าแทนที่ภาพของกล้ องฟิ ล์มอย่างแนบเนียน มีความเป็ นไปได้ ว่าฮาเนอเคอะในขณะถ่ายเรื่ อง
Benny’s Video ในปี 1992 ซึ่งเริ่ มมีการนาวิดีโอมาประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ มากขึ ้น เขาอาจกาลังตระหนัก
ถึงอันตรายของกล้ องวิดีโอ การยอมรับหรื อเห็นภาพของกล้ องวิดีโอโดยไม่ตงค
ั ้ าถามดูเหมือนเป็ นความรุนแรงเชิง
สัญลักษณ์ที่มองไม่เห็นเพราะเมื่อรู้ ตวั เราก็ยอมศิโรราบต่อภาพจริ งเสมือนของกล้ องวิดีโอเสียแล้ ว วิดีโอจึงเป็ น
เสมือนไวรัสที่กาลังเข้ ามากัดกินและแทนที่กล้ องฟิ ล์ม12

11

Ibid., p. 96.
เป็ นเรื่ องน่าสนใจว่าในปั จจุบนั กล้ องวิดีโอแบบเทปและแบบดิจิทลั ต่างกาลังเข้ ามาแทนที่การใช้ กล้ องฟิ ล์ม กอปรด้ วยเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ น้
เรื่ อยๆ ทาให้ ประหยัดต้ นทุนมากขึ ้นในขณะที่คณ
ุ ภาพกลับใกล้ เคียงกับการถ่ายด้ วยฟิ ล์ม อีกทังยั
้ งทาให้ การสร้ างภาพยนตร์ ตกไปอยู่ในมือ
สมัครเล่นมากขึ ้น เอกสิทธิ์ของนักสร้ างภาพยนตร์ รุ่นเก่าถูกท้ าทายด้ วยมือใหม่แกะกล่อง การทาภาพยนตร์ ในขนบเกิดความสัน่ คลอนเป็ น
เพราะว่าวิดีโอกาลังเข้ ามากัดกินโครงสร้ างเดิมของการถ่ายภาพยนตร์ ที่เคยถ่ายด้ วยฟิ ล์ม การแทนที่ ภาพจากกล้ องฟิ ล์มด้ วยภาพจากกล้ อง
วิดีโอบ่อยครัง้ ทาให้ เห็นถึงอาการที่กาลังเกิดขึ ้น

12
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รูปที่ 11 René Magritte, La Reproduction Interdite (1937).
ขณะที่ เ บนนี่ ก าลัง คุย โทรศัพ ท์ เขาช าเลื อ งเห็ น ภาพ La Reproduction interdite (1937) ที่
กาแพงห้ อง ภาพแนะให้ เห็นว่าอันตรายที่แท้ จริ งไม่ใช่ความสามารถในการผลิตซ ้าของกล้ องวิดีโอที่สร้ างภาพจริ ง
เสมือนอย่างที่เกิดขึ ้นในกระจกเงา แต่เป็ นความเป็ นจริ งเสมือนของมันที่ทาให้ เราหลงราวกับว่ามันเป็ นจริ ง ดัง
กระจกเงาที่ไม่ได้ สะท้ อนภาพอีกต่อไปแต่กาลังกระทาสิง่ อันตรายคือแทนที่ความเป็ นจริ งด้ วยตัวมันเอง เบนนี่จึง
ไม่ได้ ถกู ตัดขาดออกจากโลกแห่งความเป็ นจริ งดังการตังข้
้ อสรุปแบบ Fastfood แต่เบนนี่กาลังอยูใ่ นโลกแห่งความ
เป็ นจริ งโดยแท้ ทว่าเป็ นโลกที่ถกู แทนตัวมันเองด้ วยภาพจริ งเสมือน
กลลวงของฉลองพระองค์ ชุดใหม่ (The Emperor’s New Clothes)
ภายหลังจากสังหารเด็ กหญิ งเบนนี่ท าความสะอาดผ้ า ปูที่ นอนของเขาที่เ ปื ้อนเลือดของ
เด็กหญิงภายในห้ องน ้าอย่างใจเย็น เบนนี่ใช้ แปรงขัดรอยเปื อ้ นเลือดในอ่างอาบน ้า เลือดที่ไหลลงไปในท่อระบาย
น ้ามีลกั ษณะใกล้ เคียงกับฉากที่นอร์ แมนทาความสะอาดรอยเลือดในห้ องน ้าหลังจากเขาสังหารพยาบาลสาวแม
เรี่ ยนโดยจิตไร้ สานึกของเขาในภาพยนตร์ Psycho ของฮิทช์ค็อค ความต่างระหว่างนอร์ แมนและเบนนี่อยู่ที่การ
รับรู้ถึงจิตไร้ สานึกของทังสอง
้ นอร์ แมนกลายเป็ นฆาตกรโดยที่เขาไม่ร้ ูตวั เขาเก็บกดจิตไร้ สานึกของเขาที่ต้องการ
ตอบสนองต่อปรารถนาของมารดา (Desire of the mother) ปั ญหาที่นอร์ แมนไม่สามารถแก้ ได้ จึงเกี่ยวข้ องกับกฎ
ซึง่ นาไปสูค่ าถามเกี่ยวกับตัวตนและเพศสภาพของเขา ในขณะที่เบนนี่ลงมือสังหารเด็กหญิงขณะเขาที่มีสติ ทว่า
เบนนี่ ไม่แ สดงอาการตื่ น ตระหนกหรื อ สงสัย เกี่ ย วกับ ตัว ตนของตนเองแต่อ ย่า งใดเป็ นเพราะว่า เบนนี่ ข าด
รู ปสัญญะที่จะสร้ างความรู้ สึก (ผิด)ให้ กับตัวเขาเอง เฮดิเกอร์ (Vinzenz Hediger) ตังข้
้ อสรุ ปเชิงญาณวิทยาถึง
สาเหตุของการที่เบนนี่เฉยชากับเหตุการณ์ ดงั กล่าวราวกับผีดิบว่าเป็ นเพราะติดเชื ้อไวรัสจากวิดีโอ 13 ในแง่หนึ่ง
ข้ อสรุ ปของเฮดิเกอร์ ตอบสนองต่อการวิจารณ์สงั คมของฮาเนอเคอะที่มีแนวโน้ มจะใกล้ ชิดกับโลกแห่งความเป็ น
จริ งเสมือนมากขึ ้นและการแทนที่ของสื่อใหม่ ในอีกแง่หนึ่งข้ อสรุ ปของเขายังชวนให้ ตงค
ั ้ าถามเกี่ ยวกับภววิทยา
ของทังกล้
้ องฟิ ล์มและตัวละครในภาพยนตร์ ด้วยในเวลาเดียวกันว่าด้ วยการดารงอยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็ น
จริ ง (บนแผ่นฟิ ล์ม) และโลกแห่งความเป็ นจริ งเสมือน (บนเทปวิดีโอ) อาการของเบนนี่ที่ติดอยู่ในโลกแห่งความ
เป็ นจริ งเสมือนที่เข้ ามาแทนที่โลกแห่งความเป็ นจริ งจึ งต่างจากนอร์ แมนโดยสิ ้นเชิง เพราะแม้ นอร์ แมนสังหาร
เหยื่อโดยที่เขาไม่ร้ ู ตัวแต่เขาแสดงความรู้ สึก (ผิด)ได้ ผ่านจิตไร้ สานึกของเขาซึ่งลาก็องเรี ยกว่าสภาวะเก็ บกด

13

Vinzenz Hediger, “Infectious Image: Haneke, Cameron, Egoyan and the Deul Epistemologies of Video and Film”, in A Companion to
Michael Haneke, ed. Roy Grundmann, Blackwell: A John Wiley & Sons, 2010, pp. 91-112, p. 101.
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(Repression) ทว่าเบนนี่กลับกระทาโดยรู้ ตัวแต่ไม่สามารถเข้ าใจจิตไร้ สานึกของตนเอง ลาก็องจึงเรี ยกอาการ
เช่นนี ้ว่าสภาวะปิ ดกัน้ (Foreclosure)
การปิ ดกันเกิ
้ ดขึ ้นจากการแยกไม่ออกระหว่างจินตภาพและสัญลักษณ์ก่อให้ เกิดการแยกไม่
ออกระหว่างภาพลวงตาและความเป็ นจริ ง การปิ ดกันจึ
้ งไม่ใช่การไม่ร้ ูถึงโลกภายนอกแต่เป็ นการปิ ดกันจากนาม
้
ของบิดา เช่นเดียวกับในกรณีของเบนนี่ที่ไม่ได้ ปิดกันตั
้ วเองออกจากโลกภายนอก เขายังสามารถติดต่อสื่อสาร
พูดคุยกับโลกภายนอกและยังสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นถึงความผิดปกติในตัวเขาเอง สิง่ ที่
เบนนี่ไม่ร้ ู คือโลกในกล้ องวิดีโอต่างจากโลกภายนอกหรื อโลกแห่งความเป็ นจริ งอย่างไร นี่คือเหตุผลที่เบนนี่ไม่ได้
แยกตัวออกจากโลกภายนอก แต่เป็ นการแทนที่โลกแห่งความเป็ นจริ งด้ วยโลกแห่งความเป็ นจริ งเสมือน สิง่ ที่เบน
นี่ขาดโดยแท้ จึงเป็ นความหมายของฟาลัสหรื อรู ปสัญญะขององคชาต เพราะหากการทาความเข้ าใจเกิดขึน้
ภายใต้ ระบบสัญลักษณ์ซงึ่ เป็ นผลผลิตจากรูปอุปมาของบิดา ซึง่ เป็ นรูปสัญญะหลักที่ก่อให้ เกิดจุดบรรจบระหว่าง
รู ปสัญญะและความหมายสัญ ญะที่ ไหลเลื่อนตลอดเวลา ความหมายจึงหนีไม่พ้น เรื่ อ งเพศดังที่ฟ รอยด์ ตัง้
ข้ อสังเกตไว้ อันที่จริ งไม่ใช่เพราะความหมายต้ องเกี่ยวข้ องกับเพศเท่านัน้ แต่เป็ นเพราะทุกความหมายมีเรื่ องเพศ
มาเกี่ยวข้ องด้ วยเสมอ ดังนันภายใต้
้
สงั คมที่มีฟาลัสเป็ นศูนย์กลาง บุคคลไม่สามารถหนีเรื่ องเกี่ยวกับเพศได้
อาการประสาทของนอร์ แมนเกิดขึน้ จากนามของบิดาไม่มีอานาจมากพอที่จะนาเขาออกจากปรารถนาของ
มารดา นอร์ แมนจึงเกิดความสับสนระหว่างภาพลวงตาและความเป็ นจริ ง ทว่าอาการทางจิต (Psychosis) ของ
เบนนี่ทาให้ เขาไม่ตงค
ั ้ าถามเช่นเดียวกับนอร์ แมนเพราะรูปสัญญะที่เข้ าก่อกวนให้ เกิดคาถามอย่างนามของบิดา
ไม่ได้ ดารงอยู่ในตัวเขาตังแต่
้ ต้น เป็ นให้ เหตุให้ เบนนี่ขาดแฟนตาซีที่ช่วยให้ เขารู้ ถึงความปรารถนาของตัวเขาเอง
ด้ วยเช่นกัน14 เบนนี่จึงไม่สามารถแสดงความรู้สกึ ของตัวเองได้
หากฟาลัสมีความสาคัญต่อการควบคุมแรงขับทางเพศเพื่อกดเก็บและยับยังความปรารถนา
้
ร่ วมประเวณีในวงศ์เดียวกัน เมื่อปราศจากความหมายของฟาลัสเบนนี่จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศของตน
แทบรู้ สกึ ได้ ทนั ทีว่าเบนนี่ไร้ อารมณ์ทางเพศกับเด็กหญิงในฉากที่เขาเอื ้อมมือไปดึงชายกระโปรงลงเพี ยงเพื่อปิ ด
อวัยวะเพศของเธอเท่านัน้ การไม่แสดงอารมณ์ทางเพศนันย่
้ อมไม่ได้ หมายความว่าเบนนี่ไร้ ความต้ องการทาง
เพศ เพียงแต่เพศวิถีของเบนนี่ไมได้ ถกู กาหนดโดยระบบสัญลักษณ์ของชายหญิงและในเวลาเดียวกันก็ไม่ใช่โฮโม
เซ็กส์ชวล เราจะอธิบายสภาวะของเบนนี่ได้ อย่างไรและมีความเชื่ องโยงระหว่างโลกแห่งความเป็ นจริ งเสมือน

14

คาถามเกี่ยวกับความปรารถนาคือเราสามารถรู้ ได้ อย่างไรว่าเราปรารถนาสิง่ ใดตังแต่
้ ต้น ในฐานะที่ปรารถนาเป็ นวาทกรรมของคนอื่น เป็ น
ความปรารถนาของคนอื่น แฟนตาซีจงึ เป็ นสิง่ ที่ช่วยทาให้ อตั บุคคลสามารถเรี ยนรู้ ที่จะปรารถนา ทว่าเมื่อขาดนามของบิดาที่ทาให้ อตั บุคคลรู้ จกั
กับคนอื่นโดยสิ ้นเชิงอย่าง Big Other เขาจึงไม่สามารถรับรู้ ถึงปรารถนาของตนเองด้ วยเช่นกัน
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อย่างไร คาตอบของลาก็องอยู่ที่ประโยคอันลือลัน่ ว่า “ไม่มีสิ่งที ่เรี ยกว่าความสัมพันธ์ ทางเพศ”15 สิ่งที่ก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดอย่างมากคือการตีความว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ ในจุดนี ้ลาก็องไม่ได้ หมายถึงความสัมพันธ์
ทางเพศวิถีโดยตรงแต่กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเพศสภาพที่ไม่ได้ ดารงอยู่จริ ง ลาก็องกาลังพูดถึงความ
เป็ นไปไม่ได้ ของคูส่ มั พันธ์ทางเพศที่สมบูรณ์ระหว่างคนสองคน ในฉากที่เบนนี่กาลังลงมือสังหารเด็กหญิงมีความ
เป็ นไปได้ ในการตีความเชิงสัญลักษณ์เช่นกันว่า การบรรจุกระสุนและลัน่ ไกใส่เด็กหญิงหลายครัง้ ในขณะที่ทงคู
ั้ ่
อยู่นอกกรอบภาพคือการร่ วมเพศกันอย่างรุ นแรงจนถึงขันอาจเป็
้
นการข่มขืน การเสร็ จสมอารมณ์หมายเกิดขึ ้น
ทังกั
้ บเบนนี่ผ้ ใู ช้ กระบอกปื นแทนองคชาตและกับเด็กหญิงที่ถึงจุดสุดยอดด้ วยความตาย เพราะสิ่งที่เบนนี่กาลัง
ทาคือเปลี่ยนเด็กหญิงให้ กลายเป็ นสิ่งที่เขาคิดว่าตัวของเขาเองปรารถนา (หญิงที่ดีที่สดุ สาหรับเบนนี่คือหญิงที่
ตายแล้ ว) และเปลี่ยนตัวเองให้ กลายเป็ นสิ่งที่เขาคิดว่าเด็กหญิงปรารถนา (ชายที่ดีที่สดุ คือชายที่มีฟาลัส) ทว่า
ความปรารถนาของทัง้ สองไม่เคยที่จะบรรจบหรื อพบเจอกัน ไม่มีรูปสัญญะใดหรื อแม้ แ ต่ในนามของบิดาที่
สามารถรับรองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ กล่าวคือ “ปั ญหาใหญ่ระหว่างความสัมพันธ์ ระหว่างอัตบุคคลชาย
และหญิ งคื อพวกเขาไม่ได้สานสัมพันธ์ กบั สิ่ งที ่คู่ของเขากาลังสานอยู่”16 ตัวอย่างของความสัมพันธ์ ในอุดมคติที่
ลาก็องยกขึ ้นมาคือความสัมพันธ์ ที่เป็ นไปไม่ ได้ ระหว่างอัศวินและหญิ งในราชสานัก เช่นกรณีของลันซร็ อทและ
กุยนีเวียร์ ผ้ เู ป็ นราชินีของกษัตริ ย์อาเธอร์ ที่ทงคู
ั ้ ไ่ ม่สามารถเสพสมทางกายได้ หรื อในกรณีของการบาบัดความใคร่
ด้ วยมือของรุ สโซ หรื อในความสัมพันธ์ ที่เป็ นไปไม่ได้ ระหว่างคารอลผู้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและภรรยาสาว
ชาวฝรั่งเศสโดมินิคที่ทงคู
ั ้ ส่ ามารถดื่มด่าเสพสมรสได้ ในที่สดุ เมื่อโดมินิคมองคารอลผ่านกระจกหน้ าต่างในคุกที่
เขาและเธอไม่ส ามารถเข้ า ถึ ง กัน ได้ ใ นภาพยนตร์ เ รื่ อ ง White (1994) ของผู้ก ากับ เคี ย สลอฟสกี ้ (Krzysztof
Kieslowski) ด้ วยเหตุที่ผ้ หู ญิงในทัศนะของลาก็องคือผู้หญิ งในอุดมคติที่เป็ นไปไม่ได้ และไม่ได้ ดารงอยูจ่ ริ ง ดังนัน้
สาหรับลาก็องผู้หญิงจึงเป็ นสภาวะจริ งที่เข้ าถึงไม่ได้ โดยตรงแต่ต้องอาศัยจินตนาการผ่านแฟนตาซี นี่ คือเหตุผล
ว่าทาไมถึงต้ องอาศัยความสามารถของกล้ องวิดีโอในการแปลงความเป็ นจริ งไปสูเ่ รื่ องแต่งเพื่อสร้ างความเป็ น
จริ งเสมือนขึ ้นมาเพราะเบนนี่เองไม่สามารถแฟนตาซีถึงความปรารถนาของตัวเขาเองได้ วิดีโอจึง เข้ ามาช่วย
ทดแทนส่วนที่เบนนี่ขาดไป เหตุการณ์ความรุนแรงจึงต้ องเกิดขึ ้นผ่านกล้ องวิดีโอ17

15

Lacan, Séminaire XX, p. 17. ความฉาวโฉ่อนั ลือลัน่ เกิดขึ ้นจากความเข้ าใจผิด โดยเฉพาะเมื่อแปลเป็ นภาษาอังกฤษว่า “There is no such
sexual relationship” ที่ทาให้ เข้ าใจว่าลาก็องหมายถึงความสัมพันธ์ทางเพศ ทว่าความจริ งแล้ วลาก็องยืนยันว่าการร่ วมเพศทางกายภาพดารง
อยู่จริ ง สิง่ ลาก็องต้ องการชี ้ให้ เห็นชัดคือ “ระหว่างมนุษย์เพศชายและเพศหญิ งไม่มีสิ่งทีเ่ รี ยกว่าความสัมพันธ์ จากสัญชาตญาณ”เพราะว่าเรื่ อง
ทางเพศเกิดขึ ้นจากใช้ อวัยวเพศเป็ นจุดสังเกตในฐานะของรู ปสัญญะเท่านัน้ (Jacques Lacan, « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la
raison depuis Freud », dans Écrits, pp. 493-528) ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้ ามจึงไม่ใช่เรื่ องปกติแต่เป็ นการทาให้ เป็ นเรื่ องปกติ
16
Renata Salecl & Slavoj Zizek (eds.), Gaze and Voice as Love Objects, Durham: Duke University Press, 1996, p. 93.
17
หากกล่าวให้ ถึงที่สดุ อาจพูดได้ ว่าภาพในกล้ องวิดีโอเป็ นเสมือนแฟนตาซีสาหรับเบนนี่ ภาพในกล้ องวิดีโอแสดงให้ เห็นถึงความปรารถนาของ
เบนนี่เพราะในขณะที่ถ่ายภาพจากกล้ องฟิ ล์มเบนนี่เองก็ไร้ สามารถที่จะแสดงความรู้สกึ ของเขาออกมา
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ทว่าผู้ชายอย่างเบนนี่เองก็ตา่ งจากชายอื่นโดยทัว่ ไป ในเรื่ องสัน้ โรคแห่งความตายของดูราส
เล่าเรื่ องเกี่ยวกับชายโฮโมผู้ไม่ร้ ูจกั รักและต้ องการลองรักกับหญิงที่ “เขา” ไม่ร้ ูจกั 18 หน้ าที่ของ “เธอ” เป็ นเหมือน
เงาในกระจกที่เขาสร้ างขึ ้นมาจากภาพลักษณ์ในอุดมคติเพื่อเรี ยนรู้ ความปรารถนาของตนเองผ่านแฟนตาซีของ
เขา เขาหลงภาพในกระจกเพื่อเข้ าสูป่ มโอดิปุสและหลุดพ้ นจากสภาวะปิ ดกัน้ ไปสูก่ ารเรี ยนรู้ นามของบิดาโดย
ตามหาความหมายของฟาลัส (Φ) ในตัวเขาและเหตุแห่งปรารถนา (a) ในตัวเธอที่เขาไม่สามารถเข้ าใจได้ เพราะ
เขาพบว่าท้ ายที่สุด “ไม่ มีสิ่งที ่เรี ยกว่ าผู้ห ญิ ง” (Il n’y a pas La femme)19 หรื อ La คือไม่มีสิ่งที่สามารถกาหนด
ความเป็ นสากลในหมูม่ วลผู้หญิงภายใต้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ เขาไม่สามารถหารูปสัญญะแห่งความเป็ นสากล
ในอิสตรี ได้ เป็ นเหตุให้ เขาต้ องเกิดใหม่ภายใต้ ระบบสัญลักษณ์ เพื่อเรี ยนรู้ ความสาราญแบบฟาลัส (Phallic
Jouissance) ที่ทาให้ เข้ าใจความแตกต่างระหว่างชายหญิง หาใช่การเรี ยนรู้ ที่จะเป็ นชาย เขาจึงอยู่ภายใต้ กฎที่ว่า
“ทังหมดอยู
้
่ภายใต้ การตอน” นี่คือประเด็นสาคัญของการรับรู้ ระหว่างโลกแห่งความเป็ นจริ งและโลกแห่งความ
เป็ นจริ งเสมือน หากการรับรู้ความเป็ นจริ งอยูภ่ ายใต้ กฎของการตอนหรื อพูดอีกนัยหนึง่ คือภายใต้ ความหมายของ
ฟาลัสอันเกิดจากการรับนามของบิดามาแทนที่ปรารถนาของมารดา การไม่รับรู้ความต่างระหว่างโลกทังสองของ
้
เบนนี่ทาให้ เขาอยู่นอกเหนือการตอนหรื อไม่ ลาก็องกล่าวถึงชายอีกประเภทก่อนหน้ าประโยคสาคัญข้ างต้ นว่า
“มี อย่างน้อยเพี ยงหนึ่งที ่ไม่ ได้อยู่ภายใต้การตอน”20 โดยเหตุที่เบนนี่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการตอนเชิงสัญลัก ษณ์
เพราะเขาปิ ดกันนามของบิ
้
ดาตังแต่
้ ต้น เบนนี่จึงเป็ นบุคคลที่ขาดคนอื่นเชิงสัญลักษณ์หรื อ S(Ⱥ) เพราะหากการ
ทางานของฟาลัสคือการจากัดตนเองให้ อยู่ภายใต้ กฎของความสุขซึ่งทาให้ เขาเข้ าถึงความสาราญได้ น้อยที่สดุ
อัตบุคคลจึงฝั นถึงฉากปิ ตุฆาต เพราะตราบที่พ่อผู้ทาให้ เขาอยู่ ภายใต้ กฎยังดารงอยู่เขาก็ไม่มีทางฝ่ าฝื นกฎได้
ทว่าในกรณีของเบนนี่การขาดคนอื่นโดยสิ ้นเชิงอย่าง Big Other ตังแต่
้ ต้นไม่ได้ ทาให้ เขาแยกตัวออกจากโลก
ภายนอกหรื อสังคมเชิ งสัญลักษณ์ แต่อย่างใด แต่เบนนี่ขาด Big Other ที่ช่วยทาให้ เขาแยกตัวออกจากเงาใน
กระจกและถอดแบบเชิงสัญลักษณ์ เบนนี่จึงยังคงความเป็ นหนึง่ เดียวกับภาพลวงตาในกระจก อัตตาของเบนนี่
จึงเป็ นผลผลิตจากจินตภาพแทนที่สญ
ั ลักษณ์หรื อโลกแห่งความเป็ นจริ งเสมือนแทนที่โลกแห่งความเป็ นจริ ง
คาถามสาคัญอยูท่ ี่เบนนี่สามารถดารงอยูใ่ นสังคมภายใต้ นามของบิดาได้ อย่างไร แม้ วา่ จะปิ ด
กันจากนามของบิ
้
ดา แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่าผู้มีอาการทางจิตจะตัดขาดจากความหมาย อันที่จริ งแล้ วการ
งอกเงยของความหมายเกิ ดขึน้ ในลักษณะของสิ่งที่มาจากสภาวะจริ งหรื อในรู ปแบบของการห ลอนของคา
(Verbal Hallucination) ดังที่ลาก็องอธิ บายเพิ่มเติมว่า “สิ่ งที ่ไม่ มาอยู่ ภายใต้แสงของสัญลักษณ์ ย่อมกลับมา
18

มาร์ เกอริ ต ดูราส, โรคแห่งความตาย (La maladie de la mort) และอ่านเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ สายัณห์ แดงกลม,“กลิน่ ดอกฮิลโิ อโทรปและ
มะนาวซิทรัส”, ในเล่มเดียวกัน
19
Lacan, Le séminaire XX, p. 68.
20
อ่านคาอธิบายเกี่ยวกับเรื่ องความสัมพันธ์ทางเพศ (Rapport Sexuel) ได้ ใน Lacan, Le séminaire XX, pp. 53-4 และดูตารางการสร้ างเพศ
(Sexuation) ได้ ในหน้ า 73
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ปรากฏอีกครั้งในสภาวะจริ ง ”21 สิ่งที่ปรากฏจึงไม่ใช่อาการ (Symptômes) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของนามของบิดา ดังที่
นักวิชาการใช้ วิธีการดังกล่าวอ่านอาการของสังคม แต่เป็ น Sinthomes22 หรื อสิ่งที่เข้ ามาแทนที่ Symtômes นี่คือ
เหตุผลสาคัญที่ศิลปิ นผู้มีอาการทางจิตอย่างจอยส์ (James Joyce) หรื อดูราสสามารถสร้ างผลงานศิลปะขึ ้นมา
โดยเป็ นการสร้ างสรรค์รูปแบบงานเขียนใหม่ที่มาทดแทนหลักการเขียนเดิมโดยรุกล ้าระเบียบเชิงสัญลักษณ์ด้วย
ความสาราญส่วนตัว ทว่าสิง่ สาคัญที่ศิลปิ นหรื อผู้ประพันธ์ขาดคือความสามารถในการทาความเข้ าใจสิง่ ที่ ตนเอง
สร้ างสรรค์ขึ ้นมา นี่คือสิ่งที่เบนนี่กาลังประสบอยู่เช่นกันเพราะพวกเขาขาดภาษาที่เป็ นดังจิตไร้ สานึกที่ช่วยให้
พวกเขาตังค
้ าถามหรื อเข้ าใจการกระทาของเขาได้ Sinthomes จึงเป็ นส่วนเสริ มที่อนั ตรายในทัศนะของแดร์ ริดา
หรื อสิ่งที่ลาก็องเรี ยกคล้ ายๆกันว่า “สิ่งทดแทน” (Suppléance) ลาก็องอธิบายถึงการขาด Big Other ในการถอด
แบบว่าเพียงแค่การถอดแบบจากคนอื่นในจินตภาพก็เพียงพอที่จะทดแทนการขาดรู ปสัญญะได้ Sinthome หรื อ
Saint Homme จึงไม่ได้ หมายถึงแค่นกั บุญผู้บริ สทุ ธิ์ แต่มีความหมายไปไกลกว่านันคื
้ อพิสทุ ธิ์ชนโดยแท้ ที่ไม่ได้ อยู่
ภายใต้ นามของตนเองตังแต่
้ ต้นอย่างพระบุตรหรื อพระบิดา Sinthomes จึงเป็ นการรุ กล ้ากฎเดิมโดยกฎใหม่ดงั ที่
เยซูได้ มาเพื่อสร้ างบัญญัติใหม่ภายใต้ นามของพระองค์เองในพันธสัญญาใหม่
หากสิง่ ทดแทนเชิงสัญลักษณ์ (Suppléance symbolique) สาหรับจอยส์และดูราสคืองานเขียน
ที่เข้ ามาทดแทนรูปสัญญะที่ถกู ปิ ดกัน้ อะไรคือสิ่งทดแทนเชิงสัญลักษณ์สาหรับเบนนี่ที่ทาให้ เขาสามารถดารงอยู่
ในสังคมโดยมีความสัมพันธ์ สมั พันธ์ กบั ระเบียบเชิงสัญลักษณ์น้อยที่สดุ คาตอบก็คือกล้ องวิดีโอของเบนนี่ แม้ ว่า
เบนนี่จะไม่แสดงอาการของเขาออกมาให้ เห็น ทว่าสิง่ ที่ปรากฏผ่านกล้ องวิดีโอเช่นเดียวกับตัวหนังสือที่อยูใ่ นงาน
เขียนเป็ นตัวชี ้ให้ เห็นถึงอาการทางจิตของเขา การดารงอยู่ในโลกแห่งความจริ งเสมือนที่เป็ นผลผลิตจากกล้ อง
วิดีโอทาให้ เบนนี่สามารถอยูใ่ นระเบียบเชิงสัญลักษณ์ได้ ดงั ในฉากฆาตกรรมที่ไม่ปรากฏบนแผ่นฟิ ล์มโดยตรง แต่
เป็ นการถ่ายซ้ อนจากกล้ องวิดีโอจนทาให้ เราต้ องตังค
้ าถามเกี่ยวกับความตายที่เกิดขึ ้นในภาพยนตร์ เสียใหม่ เมื่อ
เด็กหญิงถามเบนนี่วา่ เขาเคยเห็นความตายจริ งไหมเบนนี่ตอบปฏิเสธ อีกทังยั
้ งพูดถึงการทาศพในภาพยนตร์ ที่ใช้
ซอสมะเขือเทศเพื่อทาให้ ดสู มจริ ง คาปฏิเสธของเบนนี่ทาให้ ต้องตังค
้ าถามเกี่ยวกับการเข้ าใจความตายของเบนนี่
เพราะเขาเป็ นพยานความตายถึงสองครัง้ ดังนันแน่
้ นอนว่าเบนนี่สามารถเข้ าใจถึงความตายทางกายภาพ แต่สิ่ง
ที่เบนนี่ไม่เข้ าใจและปฏิเสธคือความตายเชิ งสัญลักษณ์ แม้ ว่าจะตายทางกายภาพแล้ ว ทว่าความตายเชิ ง
สัญลักษณ์ไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นพร้ อมกัน อาจเกิดขึ ้นก่อนหรื อหลังความตายทางกายภาพ หรื อแม้ แต่ไม่เกิดขึ ้นก็
ได้ เพราะความตายเชิงสัญลักษณ์ เป็ นคาประกาศเชิงปฏิบตั ิ (Performative Statement) แม้ ว่าเบนนี่จะกรอเทป
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Lacan, « Réponse au commentaire de Jean Hyppolite »,dans Écrits, pp. 387-389.
ลาก็องพูดถึง Sinthome ครัง้ แรกในสัมมนาครัง้ ที่ 23 ในปี 1975-6 โดยพัฒนาแนวคิดต่อจากห่วงบอร์ โรเมียน (Borromean Knot) จากสัมมนา
ครัง้ ที่ 20 เพื่อใช้ อธิบายงานเขียนของจอยส์ (James Joyce) เขาพยายามเล่นการพ้ องเสียงของคาระหว่าง Symptôme และ Sinthome ในขณะที่
Symptômes เป็ นเรื่ องของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ Sinthome กลับเป็ นเรื่ องที่อยู่เหนือจากระเบียบเชิงสัญลักษณ์ มันจึงไม่ใช่เรื่ องที่สามารถอธิบาย
ได้ จากอาการของภาษาที่ปรากฏ แต่อาจอธิบายได้ จากสิง่ ที่ไม่ปรากฏในภาษาแทน
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วิดีโอดูความตายหลายครัง้ ทว่าน่าแปลกที่ยงั ไม่มีการประกาศถึงความตาย ความตายที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งจึง เป็ น
ความตายเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบของภาพเสมือนจากกล้ องวิดีโอ
ฉากฆาตกรรมที่ เ กิ ดขึน้ นอกกรอบภาพส่ง ผลที่ ต่า งออกไปกับผู้ช ม แม้ ไม่เห็ น เหตุก ารณ์
ดังกล่าวแต่ผ้ ูชมกลับรู้ สึกได้ ถึงความรุ นแรงที่มากกว่า ตัวละครที่อยู่ในฉากอย่างเบนนี่ เหตุผลประการหนึ่ง
แน่นอนเป็ นเพราะว่าผู้ชมไม่ได้ ตดั ขาดจากนามของบิดาภายใต้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ผู้ชมเข้ าใจถึงความหมาย
ของฟาลัสเป็ นอย่างดี ทาให้ ผ้ ชู มสานึกได้ ว่าการฆาตกรรมเป็ นเรื่ องที่ผิดในกฎของสังคม เหตุผลอีกประการหนึ่ง
เป็ นเพราะผู้ชมตอบสนองต่อสิ่งที่ตนเองมองไม่เห็นภายใต้ ความจงใจของผู้กากับ ฮาเนอเคอะจงใจหลีกเลีย่ งให้
ผู้ชมเห็นความรุ นแรงโดยตรงทังการถ่
้
ายภาพซ้ อนเพื่อเปลีย่ นเป็ นภาพเสมือนในฉากฆ่าหมูและการจงใจให้ การ
ฆาตกรรมหลุดรอดจากสายตาของผู้ชม คาถามที่สาคัญคือเหตุใดผู้ชมจึงยอมรับเสมือนว่ารับรู้ การประกาศเชิง
ปฏิบตั ิในสิง่ ที่ตนมองไม่เห็น เหตุใดเทคนิคทางภาพยนตร์ อย่างออฟสกรี น (Offscreen) จึงส่งผลต่อผู้ชมมากกว่า
สิ่งที่อยู่ในกรอบภาพ บอร์ ดเวลอธิ บายว่าผู้ชมไม่ใช่สื่อที่สามารถเติมเต็มช่องว่างภายในภาพยนตร์ ตามที่ตน
ต้ องการด้ วยตรรกะอิสระภายใต้ การนาของกฎข้ อปฏิบตั ิและข้ อตกลงระหว่างอัตบุคคล ผู้ชมจึงไม่ได้ ดดู ซับข้ อมูล
โดยง่ายเมื่อชมภาพยนตร์ ผู้ชมจัดการกับข้ อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในภาพยนตร์ ด้วยสิง่ ที่เรี ยกว่าผัง (Schemata) ซึง่ เป็ น
วิธีที่สมองของเราจัดการกับข้ อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปสูก่ ารสร้ างความเชื่อมโยงทางจิต ดังนันผั
้ งสาหรับบอร์ ดเวลจึง
เป็ นเสมือนตัวสร้ างนัยเพื่อเชื่ อมข้ อมูล บอร์ ดเวลยกตัวอย่างภาพลูกบาศก์ จากตัวอย่างของอาร์ มไฮมที่ผ้ ชู ม
สามารถเห็นได้ เพียงแต่ด้านหน้ าสามด้ านของลูกบาศก์ ทว่าผู้ชมสามารถเชื่อมโยงด้ านที่ขาดหายไปได้ โดยนัย
จากขอบและมุมที่มองเห็นได้ ทาให้ ผ้ ชู มรับรู้เชิงกระบวนการความคิดว่าสามด้ านข้ างหลังมีลกั ษณะอย่างไร 23
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David Bordwell, Narration in Fiction Film, London: Routledge, 1985. ในประเด็นนี ้สายัณห์ แดงกลมตังข้้ อสังเกตถึงความขัดแย้ งระหว่าง
ความคิดของบอร์ ดเวลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ภายนอกได้ กับความคิดของเดอเลิซที่ภาพมีเอกัตภาพเป็ นของตนเอง เพราะภาพ
เหตุการณ์ในกล้ องวิดีโอของเบนนี่ก็มีความเป็ นใบหน้ าเช่นเดียวกัน ภาพดังกล่าวจึงกลายเป็ นพื ้นที่ใดๆ ของเดอเลิซได้ ทว่าเมื่อกลายเป็ นพื ้นที่
ใดๆ แล้ วเหตุใดยังมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ภายนอก เดอเลิซอธิบายว่าภาพที่เขากาลังกล่าวถึงไม่ใช่ตวั แทนหมายถึงวัตถุนนอย่
ั ้ างแท้ จ ริ งใน
ฐานะของภาพ เดอเลิซจึงหมายความว่าภาพเป็ นสิง่ ของในโลกด้ วยตัวมันเอง อย่างไรก็ดีร็องซิแยร์ ก็เห็นถึงความขัดแย้ งของประเด็นนี ้
เช่นเดียวกับสายัณห์ แดงกลมโดยยกตัวอย่างของการตัดต่อแบบมองทาจที่เดอเลิซกล่าวอ้ างถึงงานของเวอร์ โทฟ (Dzigo Vertov) ว่า
“สาหรับเวอร์ โทฟสิ่งทีม่ องทาจทาคื อนาการรับรู้สมั ผัสมาสูว่ ตั ถุ ใส่การรับรู้สมั ผัสลงในวัตถุ เพื ่อว่าจุดใดก็ตามในพื ้นทีส่ ามารถรับรู้ทกุ จุดทีม่ นั
ส่งผลถึงหรื อทีส่ ง่ ผลต่อมัน ไกลเท่าทีก่ ารกระทาและปฏิ กิริยาตอบโต้ของมันขยายออกไป” (Deleuze, Cinéma 1, p. 86.) ร็ องซิแยร์ ตงข้
ั ้ อสงสัย
สองประการ ประการแรกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเวอร์ โทฟในการตัดต่อแบบมองทาจภาพต่างๆ เพื่อนาการรับรู้กลับสูส่ ะสารจริ งหรื อ เพราะ
ทุกภาพใน Man with Movie Camera (1929) ผู้ชมต่างรับรู้ ถึงการมีตวั ตนทุกหนแห่งของตากล้ องด้ วยตากล (Machine-eye) ของเขา ท้ ายที่สดุ เหตุ
ใดเดอเลิซจึงกล่าวว่าเวอร์ โทฟนาการรับรู้มาสูว่ ตั ถุ ในเมื่อเดอเลิซกล่าวก่อนหน้ านันอยู
้ ่แล้ วว่า การรับรู้ ดารงอยูใ่ นวัตถุอยูแ่ ล้ ว ร็ องซิแยร์ ตอบ
คาถามในประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่า การรับรู้ ดารงอยูใ่ นวัตถุแต่อยูใ่ นสถานเชิงเสมือน (Virtual State) ที่มีศกั ยภาพความเป็ นไปได้ ในหลาก
ทางในลักษณะของอุบตั กิ ารณ์บริ สทุ ธ์ (Pure Event) เช่นเดียวกับพื ้นที่ใดๆ ในภาพการกระทบ นอกจากนี ้ร็ องซิแยร์ ยงั กล่าวเสริมอีกว่า สมองของ
มนุษย์ที่พยายามสร้ างเหตุและผลให้ กบั ภาพที่ตนเองมองเห็นทาให้ ภาพเหล่านันสู
้ ญเสียความเป็ นสภาวะเสมือน หรื อสูญเสียการรับรู้ในตัวมัน
เองไป การตัดต่อแบบมองทาจจึงเป็ นวิธีการนาสิง่ ที่สญ
ู หายกลับคืนสูต่ วั มันเอง (Rancière, La fable cinématographique, pp. 148-150.) จึง
กลับมาที่คาถามระหว่างความแตกต่างระหว่างพื ้นที่ใดๆ ของเดอเลิซและกระบวนการรับรู้ ของบอร์ ดเวลว่าเราสามารถทาความเข้ าใจเรื่ องนี ้ได้
อย่างไร ในประเด็นแรกเราจาเป็ นต้ องเข้ าใจว่าภาพสามารถเป็ นสิง่ ของในโลกด้ วยตัวมันเองได้ ตราบเท่าที่มนั ยังคงอยู่ในสภาวะเสมือนหรื อเป็ น
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ช่องว่างที่ฮาเนอเคอะสร้ างขึ ้นใน Benny’s Video ถูกเติมเต็มด้ วยผู้ชม เหตุใดเราจาเป็ นจะต้ อง
เติมเต็มช่องว่างดังกล่าว เหตุใดเราจึงรู้สกึ ถึงความรุนแรงของฉากดังกล่าว ประเด็นสาคัญอยูท่ ี่ไม่วา่ อัตบุคคลทา
สิง่ ใดเขาอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคนอื่นอีกสามคนเสมอ หนึง่ เป็ นอัตตาในอุดมคติ (Ideal Ego) หรื อก็คือรูปเงาที่
เบนนี่กาลังหลงอยู่นนั่ เอง อีกหนึ่ง หมายถึงอุดมคติของอัตตา (Ego Ideal) ซึ่งเป็ นคนอื่นเชิงสัญลักษณ์อย่าง Big
Other ที่คอยออกคาสัง่ ให้ อตั บุคคลปฏิบตั ิตามกฎของมัน Big Other คือสิง่ ที่ออกคาสัง่ ให้ ผ้ ชู มเติมเต็มช่องว่าง แต่
เติมเต็มด้ วยอะไร แม้ ว่าจะมีบริ บทของเหตุการณ์ มีเสียงร้ องและเสียงปื นนอกกรอบภาพและศพที่ปรากฏขึน้
หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ทว่าผู้ชมรู้ได้ อย่างว่าเบนนี่ยิงเด็กหญิงอย่างไร
ใน La chambre claire (1980) หนังสือเล่มสุดท้ ายของบาร์ ตส์ (Roland Barthes) เขาให้ ความ
สนใจถึ ง แก่ น ของภาพถ่ า ยว่า รู ป ถ่ า ยไม่ มี วัน ที่ แ ยกตัว ออกจากสิ่ง ที่ มัน อ้ า งอิ ง ถึ ง รู ป ถ่ า ยจึ ง จ าเป็ นต้ อ ง มี
องค์ประกอบสองประการด้ วยกันคือ Studium และ Punctum สิง่ ที่อดุ มคติของอัตตาต้ องการให้ อตั บุคคลนึกถึงคือ
Studium หรื อรหัสวัฒนธรรมที่เรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในภาพซึง่ บุคคลในสังคมนันย่
้ อมสามารถมองเห็นได้ เหมือนกัน
เพราะมันอยู่บนความหมายของฟาลัสที่เหมือนกันโดยไม่เกี่ยวข้ องกับรสนิยมส่วนตัว แต่ Punctum คือสิ่งที่อยู่
นอกเหนือไปกว่านัน้ Punctum เป็ นเหมือนแผลของภาพที่เข้ ามาทิ่มแทงผู้ชม มีความเป็ นส่วนตัวไม่สามารถ
ร่ วมกับผู้อื่นได้ หาก Studium คือความหมายโดยทั่วไปของภาพถ่าย Punctum คือสิ่งที่มาทาลายและก่อกวน
ความราบรื่ นของความหมาย Punctum จึงเป็ นดังวัตถุบางส่วนที่อยู่ในความทรงจาของอัตบุคคล และเป็ นสิ่งที่มี
ผลย้ อนหลังไม่สามารถพูดถึงอนาคตได้ ความน่าสนใจในหนังสือ La chambre claire ของบาร์ ตส์อยู่ช่วงที่เขา
พรรณนาถึงรูปถ่ายแม่ของตนในเรื อนกระจกรักษาพันธุ์ไม้ เมื่อแม่ของเขาอายุได้ ห้าขวบและพี่ชายของเธออายุได้
เจ็ดขวบ24 เพราะรู ปที่บาร์ ตส์พดู ถึงนันไม่
้ เคยปรากฏต่อหน้ าผู้อ่าน ตัวบทของบาร์ ตส์วนเวียนอยูร่ อบสิ่งที่หายไป
บาร์ ตส์กาลังพูดถึงสิง่ ที่เคยอยูท่ ี่นนั่ (Ça-a-été) หรื อ noème แต่มนั ไม่ได้ อยูท่ ี่นนั่ แล้ วในปั จจุบนั หรื อคือสิง่ ที่ลาก็อง
เรี ยกว่าสภาวะจริ งเพราะ Punctum ปรากฏขึ ้นมาในรู ปแบบของบาดแผลในอดีตของสิ่งที่เคยอยู่ที่นนั่ อะไรคือ
Punctum สาหรับผู้ชมใน Benny’s Video นี่คือสิ่งที่ฮาเนอเคอะกาลังเล่นสนุกอย่างโหดร้ ายกั บประสบการณ์ของ

สภาวะจริ งก่อนระเบียบเชิงสัญลักษณ์ กระบวนการรับรู้ ของบอร์ ดเวลเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นภายหลังแต่เป็ นสิง่ ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่ามีอธิพลต่อผู้ชม
เป็ นอย่างมาก การทาให้ เป็ นเหตุเป็ นผลภายใต้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์เป็ นสิง่ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของผู้ชม แต่สงิ่ ที่ผ้ ชู มทาได้ หลังจากนันคื
้ อการ
ปล่อยให้ ภาพหลุดออกจากตรรกะเหตุผลของตนเองและให้ มนั ดารงอยูใ่ นสภาวะเสมือนอีกครัง้ นอกจากนี ้เรายังคิดได้ อีกว่าเนื่องด้ วยมันเป็ น
พื ้นที่ใดๆ ภาพถ่ายเหตุการณ์ขณะกาลังฆ่าหมูที่ปรากฏในกล้ องวิดีโอและเหตุการณ์ฆาตกรเด็กหญิงที่ไม่ปรากฏในกล้ องวิดีโอสามารถเป็ น
เหตุการณ์เดียวกันได้ เพราะมันไม่ได้ จากัดพื ้นที่ เวลาหรื อสถานการณ์ไว้ ทใี่ ดที่หนึง่ แต่เป็ นพื ้นที่ใดๆ
24
Roland Barthes, Camera Lucida, London: Flamingo, (1984), p. 67. และอ่านเพิ่มเติมใน สายัณห์ แดงกลม,“Punctum: 1. แผลบาดตา”,
รัฐศาสตร์ สาร ปี ที2่ 9, ฉบับที่1, มกราคม-เมษายน, 2551, หน้ า 138-203 โดยสายัณห์อธิบายว่า “บาร์ ตส์ยึดเอาภาพถ่ายของแม่ในวัยเด็กเป็ น
สรณะทีพ่ ึ่งเพื ่อจะครุ่นคิ ดเกี ่ยวกับแก่นแท้ของภาพถ่ายทัว่ ไป ความตายทีย่ งั แฝงไว้ในความรู้สึกเปลี ่ยนให้บาร์ ตส์ตีความภาพถ่าย (ผ่านภาพ
ของแม่ผตู้ ายไป) ประหนึ่ง memento mori หรื อมรณานุสติ … กล่าวคื อสิ่ งทีม่ ากล่าวเตื อนบอกล่วงหน้าถึงสัจจะอันเลี ่ยงไม่พน้ และทาให้บาร์ ตส์
สร้างสานวนเฉพาะขึ้นมาคื อ “ça-a-été” คื อการเคยเป็ น เคยมี อยู่หรื อเกิ ดขึ้นแล้ว (ไม่ว่าจะตายจริ งหรื อการมี ตวั ตนจริ งตอนถ่ายภาพ)”

95

ผู้ชม ความรุ นแรงที่ม องไม่เห็น เกิ ดขึน้ ไม่ได้ หากขาดประสบการณ์ ร่วมของผู้ชม ผู้ชมที่หวาดผวาไปกับการ
ฆาตกรรมที่ อ ยู่น อกกรอบภาพต่ า งล้ ว นเป็ นผู้มี ป ระสบการณ์ รั บ รู้ ความรุ น แรงในหลากรู ป แบบแล้ ว ทัง้ สิ น้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านข่าวในโทรทัศน์ ฮาเนอเคอะแสดงให้ เห็น ว่าตัวละครต่างๆ อยู่ภายใต้ การควบคุมของ
โทรทัศน์ ผู้ช มค่อ ยๆ ซึมซับเสียงข่าวเบาๆ เกี่ ยวกับความโหดร้ ายและสงครามที่ดูเ หมือ นไม่มีความสาคัญ
เช่นเดียวกับตัวละคร หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็เคยเป็ นพยานของความตายในฉากเปิ ดเรื่ องที่ฮาเนอเคอะสังเวยชีวิต
หมูขึ ้นมาเพื่อล้ อเลียนภาพยนตร์ ฮอลลีวดู
สิง่ ที่ทาให้ ผ้ ชู มสัมผัสกับความโหดร้ ายเหล่านันคื
้ อคนอื่นอีกหนึง่ ที่ทางานควบคูใ่ นหน้ าที่ที่ตรง
ข้ ามกับอุดมคติของอัตตา นัน่ ก็คือ คนอื่นคนที่สามอย่างอภิอตั ตา (Superego) ซึ่งฟรอยด์พูดถึงสิ่งนี ้ครัง้ แรกใน
หนังสือ Totem and Taboo และยังคงให้ ความสนใจต่อมา แม้ วา่ เริ่ มแรกฟรอยด์มองว่าอภิอตั ตาเป็ นดังจริ ยธรรม
มโนธรรม ศีลธรรม ทว่าใน Civilization and its Discontents ฟรอยด์ตงข้
ั ้ อสังเกตที่เปลี่ยนรู ปโฉมของอภิอตั ตาไป
ตลอดกาลว่า “ยิ่ งคนที ่มีศีลธรรมมากเท่าไรสันดานของอภิ อตั ตาของเขายิ่ งรุนแรงและฉ้อฉลเท่านัน้ ดังนัน้ ผูท้ ี ่มี
จิ ตกุศลมากเท่าไรเขายิ่ งเข้าใกล้ความอกุศลที ่เลวร้ายมากเท่านัน้ เช่นกัน ”25 อาจเป็ นความบังเอิญที่ฮาเนอเคอะ
เองดูเ หมื อ นต้ อ งการเล่น กับ จิ ต กุศ ลของผู้ช มที่ ป วารณาตนราวกับ เป็ นนัก บุญ ผู้ใ สซื่ อ โดยเปิ ดช่ อ งว่า งให้
จินตนาการของผู้ชมเติมเต็ม ผู้ชมจึงกาลังกระทาสองสิง่ ในเวลาเดียวกัน ในแง่หนึง่ ผู้ชมรู้สกึ ถึงความโหดร้ ายจาก
การกระทาของเบนนี่ทงที
ั ้ ่ผ้ ชู มมองไม่เห็น ทว่าในอีกแง่หนึ่งผู้ชมกลับกาลังสาราญไปกับความโหดร้ ายเหล่านัน้
ความรุนแรงของการฆาตกรรมขึ ้นอยู่กบั การจินตนาการถึงการกระทาของเบนนี่ที่เกิดจากผู้ชมเอง ดังนันยิ
้ ่งผู้ชม
รู้สกึ ถึงความโหดร้ ายเท่าไรเขาก็ยิ่งจินตนาการถึงความรุนแรงเท่านัน้ ผู้ชมผู้มีสถานะใกล้ เคียงกับนักบุญด้ วยจิต
เมตตาจึงถูกทรมานด้ วยความรู้ สึกผิดของตนเองอันเกิดจากอภิอตั ตาของเขาเอง อภิอตั ตาจึงเป็ นผู้ที่สงั่ ให้ อตั
บุคคลทาในสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ และคอยลงโทษพวกเขาด้ วยจริ ย ธรรม มโนธรรม และศีลธรรมทังปวง
้
“ไม่มีสิ่งใด
สามารถบังคับให้ใครสาราญได้นอกเสี ยจากอภิ อตั ตา อภิ อตั ตาคื อทรราชของความสาราญจนแทบสารอก จง
สาราญซะ!”26 ผู้ชมจึงถูกสัง่ ให้ ปรารถนาที่จะจินตนาการถึงฉากที่หายไปและถูกลงโทษด้ วยความรู้ สึกผิดอัน
เกิดขึ ้นจากการทรยศต่อความปรารถนาของตนเอง ความปรารถนาที่จะลงมือสังหารเสียเองในจินตภาพ อภิ
อัตตาจึงเป็ นบทลงโทษอันแสนซาดิสม์ของจิตไร้ สานึกและเป็ นความหมายที่แท้ จริ งของนามแห่งบิดาที่ไม่ใช่ข้อ
ปฏิบตั ิ แต่เป็ นข้ อห้ ามอันแสนน่ารังเกียจของบิดาที่ห้ามไม่ให้ อตั บุคคลเข้ าสูค่ วามสาราญได้
นี่คือสิง่ ที่ฮาเนอเคอะต้ องการบอกว่าผู้สมรู้ ร่วมคิดที่แท้ จริ งหรื อฆาตกรผู้โหดเหี ้ยมหาใช่เบนนี่
แต่เป็ นผู้ชมเอง ฉากฆาตกรรมจึงไม่ปรากฏขึ ้นในภาพยนตร์ แต่ปรากฏในจินตนาการของผู้ชมเสียเอง ชีเช็คเรี ยก

25
26

Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents, Standard Edition, 21, pp. 125-26.
Lacan, Séminaire XX, p. 9 (ดูอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 1)
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ปรากฏการณ์ เช่นนี ว้ ่ากลลวงของฉลองพระองค์ ชุดใหม่ (The Emperor’s New Clothes) ปั ญหาของผู้ชมไม่ใช่
เพราะผู้ชมคิดว่าฉากฆาตกรรมที่ไม่ปรากฏนันด
้ ารงอยู่นอกกรอบภาพ ทว่าผู้ชมรู้ดีวา่ ไม่มีฉากฆาตกรรมอยู่นอก
กรอบภาพ แต่ผ้ ชู มยอมรับข้ อตกลงเชิงสัญลักษณ์และปฏิบตั ิตามราวกับฉากฆาตกรรมดารงอยู่นอกกรอบภาพ
จริ ง ผู้ชมเสียเองที่เป็ นผู้สมรู้ ร่วมคิดให้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์มีอานาจสัง่ การผู้ชม โดยการปฏิเสธ (Disavowal)
ความขาดในตัวของคนอื่นและสร้ างแฟนตาซีของตนเองในฐานะของวัตถุทดแทน (Fetish) ที่ชวนหลงใหลเติมเต็ม
ลงไปในช่องว่างดังกล่าว วัตถุชวนทดแทนจึงทางานตรงข้ ามกับฟาลัสอย่างสิ ้นเชิง เพราะฟาลัสคือรูปสัญญะของ
ความขาดในคนอื่น แต่วตั ถุชวนทดแทนคือรู ปสัญญะที่มาแทนที่ความขาดเป็ นการกลับด้ านของสิ่งที่ไม่มีให้
ปรากฏเป็ นมีได้ ดังเช่นในฉากเบนนี่เปลือยกายเราไม่สามารถเห็นอวัยวะเพศของเบนนี่ได้ ฉากดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าแท้ ที่จริ งเบนนี่ไม่ได้ ถือครองฟาลัสและไม่มีฟาลัสในตัวคนอื่น ทว่าปื นและกล้ องวิดีโ อกลับทาหน้ าที่เฟติช
เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในตัวเบนนี่หรื อตัวคนอื่น เบนนี่จึงเป็ นเด็กชายที่เผยให้ เห็น S(Ⱥ) หรื อคือผู้ตระโกน
บอกว่า “ไม่มีชดุ ใหม่ของจักรพรรดิ” ความน่ากลัวที่แท้ จริ งของวิดีโอใน Bennys’ Video จึงไม่ใช่การสร้ างภาพจริ ง
เสมือนทดแทนความเป็ นจริ ง แต่กาลังบอกถึงสภาวะจริ งที่นา่ กลัว นีค่ ือเหตุผลที่ทาไมลาก็องกล่าวว่า สภาวะจริ ง
เป็ นสิง่ เขย่าขวัญ เพราะการปรากฏของมันเข้ ามาทาร้ ายสารบบเชิงสัญลักษณ์ของเรา
ในท้ ายที่สดุ เราอาจจาเป็ นต้ องกลับมุมมองระหว่างความคิดเรื่ องความเป็ นจริ งและความเป็ น
จริ งเสมือน โดยยกตัวอย่างเกมส์ GTA ที่ให้ ผ้ เู ล่นสวมบทบาทแสดงความรุนแรงได้ หลายระดับ ว่าไม่ใช่เพราะเรา
ไม่สามารถกระทาความรุนแรงได้ ในชีวิตจริ งเราจึงปลดปล่อยมันในความเป็ นจริ งเสมือน เพราะถ้ าหากความเป็ น
จริ งเป็ นผลผลิตของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ จึงเป็ นไปได้ วา่ ความเป็ นจริ งเป็ นเพียงภาพลวงตาและการเราที่เข้ าไป
ในความเป็ นจริ งเสมือนเรากลับเข้ าใกล้ ความจริ งมากที่สดุ อย่างเช่นกรณีของเฟร็ ดในเรื่ อง The Lost Highway
(1997) ของลินช์ (David Lynch) ที่ภายหลังจากที่ เขาสังหารภรรยาของเขา โดยที่ไม่สามารถพิสูจน์ ได้ ว่าเธอ
นอกใจเขาหรื อไม่ และความเป็ นจริ งมันโหดร้ ายเกิ นไป เขาจึงหลบหลีกหนีเข้ าสูค่ วามฝั นของโลกคูข่ นาน และใน
โลกนี ้เองที่เขาสามารถกลายเป็ นพีท ตัวตนที่เขาอยากเป็ นได้ และได้ พบกับภรรยาของเขาในรู ปแบบของอลิส
หญิงชัว่ ในแบบฟิ ล์มนัวร์ (Femme Fetale) ซึง่ เป็ นภรรยาเก็บของคุณเอ็ดดี ้ผู้เป็ นเจ้ าพ่อที่มีลกั ษณะของพ่อในแบบ
โหดร้ ายของฟรอยด์ และกลายเป็ นอุปสรรคความรักของเขา เฟร็ ดจึงสามารถสานความสัมพันธ์ระหว่างเขาและ
ภรรยาของเขาได้ ในความฝั นในรู ปแบบของความสัมพันธ์ ระหว่างพีทกับอลิสได้ ทว่าในท้ ายที่สดุ ก่อนที่เขาจะ
ประสบความสาเร็ จทางความสัมพันธ์ ทางเพศ อลิสกลับปฏิเสธเขาและหายตัวไป เฟร็ ดจึง ตื่นจากความฝั นและ
กลายเป็ นตัวเขาเองอีกครัง้ และรู้วา่ ที่แท้ รีนา่ ภรรยาของเขาคบชู้กบั คุณเอ็ดดี ้ในชีวิตจริ ง เขาจึงไปสังหารคุณเอ็ดดี ้
และในตอนจบเฟร็ ดไปแอบบอกตัวเขาเองว่า “ดิ ค โลเร็ นท์ ตายแล้ว ” ซึ่งซ ้ากับเหตุการณ์ ในตอนต้ นของเรื่ อง
ลาดับเวลาใน The lost Highway จึงมีลกั ษณะเป็ นแบบวงเวียนโมเบียสที่หาจุดเริ่ มและจุดจบไม่ได้ คาถามสาคัญ
คือเราแน่ใจได้ อย่างไรว่าเหตุการณ์ใดเป็ นเหตุการณ์จริ งเหตุกรณ์ใดเป็ นความฝั น เพราะเมื่อเนื ้อหาของทังสอง
้
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โลกบรรจบกันแบบวงเวียนโมเบียส มันจึงมีความเป็ นไปได้ ว่าทัง้ สองเหตุการณ์ ต่างเป็ นเหตุการณ์ จริ งและ
เหตุการณ์ในโลกเสมือน และอีกประเด็นหนึง่ ที่น่าสนใจคือ การหลบเข้ าไปสูโ่ ลกแห่งความฝั นของเฟร็ ดที่สามารถ
ทาให้ เขาหาความจริ งได้ เพราะเหตุการณ์ลกั ษณนี ้แสดงให้ เห็นว่าเมื่อความเป็ นจริ งมันโหดร้ ายเกินไปเรามีแนว
โน้ นจะหลีกหนีเข้ าไปสูโ่ ลกแห่งความฝั น ทว่าในทางกลับกัน เมื่อโลกแห่งความฝั นมันโหดร้ ายเกินไปเราก็จะหลีก
หนีกลับมาสูโ่ ลกแห่งความเป็ นจริ ง ทว่าไม่ใช่เพื่อกลับมาสูค่ วามเป็ นจริ ง แต่เพื่อที่จะฝั นต่อในความเป็ นจริ ง จึง
ไม่ใช่ว่าโลกแห่งความเป็ นจริ งที่เข้ าใกล้ ความจริ ง แต่เป็ นความฝั นต่างหากที่สามารถทาให้ เราเข้ าใกล้ ความจริ ง
ได้ มากที่สดุ ดังนันการไปสู
้
โ่ ลกแห่งความเป็ นจริ งเสมือนจึงไม่ใช่แค่ภาพลวงตา เพราะหากโลกแห่งความเป็ นจริ ง
เป็ นแฟนตาซีของระเบียบเชิงสัญลักษณ์ โลกแห่งความฝั นหรื อโลกเสมือนจริ งจึงเป็ นพื ้นที่ที่เขาสามารถตามหา
ความจริ งที่อยู่ในแฟนตาซีนนั ้ ไม่ใช่ความจริ งที่อยู่หลังแฟนตาซี นนั ้ ด้ วยเหตุนี ้ในกรณีของ Benny’s Video โลก
แห่งความเป็ นจริ งเสมือนของเบนนี่ในกล้ องวิดีโอซึ่งเป็ นโลกที่ไม่ได้ อยู่ในระเบียบเชิงสัญลักษณ์จึงใกล้ เคียงกับ
สภาวะจริ งมากที่สดุ และเช่นเดียวกันว่าไม่ใช่สภาวะของสรรพสิง่ ที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั ที่เป็ นสิ่งที่เดอเลิซเรี ยกว่ า
จริ ง กลับเป็ นสภาวะเสมือนที่ดรู ่ องรอยของเขาที่ทาให้ สรรพสิ่งใกล้ เคียงกับความจริ งมากที่สดุ ภาพยนตร์ แบบ
ภาพกาลเวลาจึงเป็ นภาพยนตร์ ที่ดจู ริ งมากกว่าภาพยนตร์ แบบภาพการเคลือ่ นไหว
Et In Arcadia Video
ชีเช็คตังข้
้ อสังเกตว่าในสภาวะของสังคมปั จจุบนั เราอาศัยพึ่งวัตถุอื่นให้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตมากขึ ้น ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุไม่ใช่รูปแบบปฏิสมั พันธ์ที่บคุ คลและวัตถุทางานร่วมกัน
อีกทังไม่
้ ใช่รูปแบบการถ่ายทอดความเป็ นผู้กระทา (Active) สูว่ ตั ถุเพื่อให้ บคุ คลได้ พกั ผ่อนอย่างผู้เอื่อยเฉื่อยได้
(Passive) ความสัมพันธ์ ระหว่างบุค คลกับวัตถุปรากฏในรู ปแบบของสิ่งที่ชีเช็คเรี ยกว่าการถ่ายถอดความเป็ น
ผู้ถูกกระทา (Interpassivity) สู่วัตถุเพื่อบุคคลจะได้ กระทาสิ่งที่มีพลวัตกับสิ่งที่เขาเห็นว่ามีค่ามากกว่า ชี เช็ ค
ยกตัวอย่างกรณี ของนางร้ องไห้ ที่แสดงความโศกเศร้ าแทนบุคคลผู้เกี่ ยวข้ องที่ไม่ว่างพอจะ แสดงอารมณ์ ใน
ขณะนันเพราะก
้
าลังแบ่งสมบัติกันอยู่ หรื อการตังวิ
้ ดีโออัดรายการในขณะที่บุคคลกาลังยุ่งกับงานของตนเอง
วิดีโอจึงทาหน้ าที่ดูรายการโปรดแทนบุคคลอย่างไม่มีทางเลือก วัตถุสามารถเข้ าถึงและแสดงอารมณ์แทนตัว
บุคคลได้ เช่นในกรณีของหนังโป๊ ที่บรรดานักแสดงทังหลายก
้
าลังเสพสุข ทรมาน (ถ้ าซาดิสม์) และสาราญไปกับ
การร่ วมเพศแทนผู้ชม27 ตัวอย่างสาคัญในบ้ านเราคือสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่เราสามารถเขียนข้ อความ
โศกเศร้ าเพื่อแสดงความเสียใจในขณะที่เรากาลังหัวเราะอยูก่ าลังสิ่งอื่น Facebook จึงทาหน้ าที่แสดงความเสียใจ
แทนบุค คล หรื อ อี ก กรณี ห นึ่ง ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ Benny’s Video ได้ เ ป็ นอย่า งดี คื อ กรณี ก ล้ อ ง CCTV ที่ ติ ด อยู่ทั่ว

27

Slavoj Zizek, “The Interpassive Subject: Lacan Turns a Prayer Wheels”, in How to Read Lacan, New York: W. W. Norton & Company,
2007, pp. 22-39.
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กรุงเทพฯ โดยประกาศว่ากล้ องเหล่านี ้ทาหน้ าที่จบั ตามองมุมต่างๆ ของกรุงเทพแทนตารวจที่ไม่สามารถอยูใ่ นทุก
ทีท่ กุ เหตุการณ์ได้ CCTV จึงรับประกันความปลอดภัยได้ เพราะเหมือนมีใครกาลังจับตามองดู แต่เมื่อเรื่ องแดงขึ ้น
ว่า CCTV บางตัวเป็ นกล้ องเปล่า โดยผู้รับผิดชอบอ้ างว่าไม่จาเป็ นต้ องติดกล้ องทุกตัวเพราะมีไว้ ข่คู นร้ าย สิ่งที่
ผู้รับผิดชอบกล้ อง CCTV ไม่ร้ ูตวั คือกาลังตอบคาถามสาคัญใน Benny’s Video ว่าใครที่มองเห็นฉากฆาตกรรมที่
อยูน่ อกกรอบภาพ และหน้ าที่ที่แท้ จริ งของกล้ องวิดีโอคืออะไร
กรณีของกล้ อง CCTV เป็ นตัวอย่างของทิศทางการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของทางทัศนะสัมผัส
กับภาพยนตร์ ที่แตกออกเป็ นสองทาง 1) ตามทัศนะของฟูโกลท์ (Michel Foucault) คือการทาความเข้ าใจกล้ อง
CCTV ในฐานะของการตรวจตาดูแลตัวเอง (Surveillance) ที่ทาให้ เราต้ องระมัดระวังสายตาจากที่อื่นที่กาลังจ้ อง
มองเราอยู่ เราจึงจาเป็ นต้ องระวังและตรวจตราดูแลตัวเองอยูต่ ลอดเวลา กล้ อง CCTV จึงเป็ นตัวแทนของสายตา
แบบ Panoptic และ 2) คือการทาความเข้ าใจกล้ อง CCTV ในฐานะของการจ้ องมองตามแต่ลาก็ อง หมายถึง
สายตาจากที่อื่นที่ทาให้ อตั บุคคลรู้ สกึ ถึงการมีตวั ตนในจินตภาพ และเป็ นสายตาที่ทาให้ เขารู้ สกึ ถึงการไร้ ตวั ตน
ในสภาวะจริ ง CCTV จึงเป็ นการถ่ายทอดความเป็ นผู้ถกู กระทาไปสูผ่ ้ อู ื่นเชิงสัญลักษณ์หรื อ Big Other อัตบุคคล
จึงรู้สกึ ถึงความปลอดภัย เพราะกาลังคิดว่ามีใครสักคนกาลังคอยจ้ องมองแทนสายตาของอัตบุคคลอยู่ หรื อเป็ น
สิง่ ที่ลาก็องเรี ยกว่า อัตบุคคลผู้สมควรรู้ (Subject supposed to know/sujet supposé de savoir) ซึง่ เป็ นเรื่ องเดียวกับ
การทางานของภาพยนตร์ ที่อยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์วา่ ผู้ชมรู้สกึ ถึงความสาสมใจที่ตนเองไม่สามารถบรรลุได้ ในชีวติ
จริ ง เพราะมีตัวละครเข้ าถึงความสาราญนัน้ แทนตนเองในฐานะของอัตบุคคลผู้สมควรรู้ หรื อก็คือมีคนอื่นที่
สมควรรู้ ในสิ่งที่อตั บุคคลไม่สามารถรับรู้ ได้ ดังในกรณีที่คนไข้ ไปพบจิตแพทย์โดยคิดว่าจิตแพทย์ต้องสามารถ
ล่วงรู้ ถึงความลับภายในจิตใจของเขาได้ แต่ ในเป็ นจริ งแล้ วมันคือการโอนถ่าย (Transference) ความปรารถนา
ของตนเองไปสูผ่ ้ อู ื่น ปฏิทรรศของความคิดนี จ้ ึงคือไม่มีความจาเป็ นที่อตั บุคคลผู้สมควรรู้ จะต้ องรู้ ความลับของ
ความสาราญจริ ง ดังนันอั
้ ตบุคคลผู้สมควรรู้ จึงทาหน้ าที่ได้ ดีที่สดุ เมื่อไม่ร้ ู ดังที่กล้ อง CCTV ทาหน้ าที่ของมันเอง
ได้ ดีที่สดุ โดยที่มนั ไม่จาเป็ นต้ องเห็นเหตุการณ์ และมันยังคงสภาพของการเป็ นสายตาที่มาจากการจ้ องมองได้
ตราบเท่าที่มนั ไม่เห็นเหตุการณ์หรื อไม่มีกล้ องอยู่ในกล่อง CCTV จริ ง การเข้ าถึงสิ่งที่กล้ อง CCTV มองเห็นจึง
เป็ นวัตถุในปรารถนาทางสายตาและเป็ นแฟนตาซีที่ตอบรับกับอุดมการณ์ของสังคม
ฉะนันการพลาดมุ
้
มมองที่สามารถมองเห็นการฆาตกรรมได้ ใน Benny’s Video จึงสามารถ
แสดงถึงวัตถุแห่งการจ้ องมองในฐานะของสิ่งที่ไม่ปรากฏ ฉากฆาตกรรมใน Benny’s Video เป็ นการแบ่งแยก
ระหว่างประสบการณ์ของแฟนตาซีและประสบการณ์ของความปรารถนา เราเห็นได้ วา่ ตัวละครในเรื่ องโดยเฉพาะ
เบนนี่เป็ นตัวละครที่ขาดความปรารถนาและโลกที่เบนนี่อาศัยอยู่ก็เป็ นโลกแห่งแฟนตาซี การหายไปของภาพ
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เหตุการณ์จึงเป็ นการรุ กล ้าของความปรารถนาในฐานะสิง่ ที่ไม่ปรากฏต่อแฟนตาซี ในฉากฆาตกรรมนี ้เองจึงเป็ น
การปะทะกันระหว่างความปรารถนาและแฟนตาซี
เช่นเดียวกับฉากบนโต๊ ะอาหารในเรื่ อง ลุงบุญมี ระลึกชาติ ของอภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุลที่ผี
ภรรยาของลุงบุญมีปรากฏตัวบนโต๊ ะอาหารขณะที่พวกเขากาลังรับประทานอาหารกันอยู่ การปรากฏตัวของเธอ
เข้ ามารบกวนกิจกรรมของพวกลุงบุญมีจนทาให้ พวกเขาทาอะไรไม่ถกู ไปชัว่ ขณะหนึง่ การที่วิญญาณภรรยาเก่า
ของลุงบุญมีปรากฏโดยไม่มีเค้ าโครงเรื่ องล่วงหน้ าจึงเป็ นสภาวะจริ งที่เข้ ามาทาให้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ในฉาก
บนโต๊ ะอาหารไปไม่ถูกทิศทาง การปรากฏตัวของภรรยาของลุงบุญมีจึงเป็ นการทาให้ วัตถุแห่งการจ้ องมอง
กลายเป็ นรู ปธรรม เธอจึงเปรี ยบได้ กบั บุคลาธิษฐานของความปรารถนาของลุงบุญมีที่หายไป เช่นเดียวกับการ
ปรากฏตัวของลูกชายที่สาบสูญไปนานในลักษณะของลิงผี รู ปแบบที่ผิดเพี ้ยนไปจากรู ปมนุษย์นี่เองที่ทาให้ ลงุ
บุญมีเรี ยนรู้ ความปรารถนาของตนเอง ในอดีตลุงบุญมีเคยเป็ นทหารพรานที่ไล่ล่าพวกคอมมิวนิส ต์ ใ นพืน้ ที่
ใกล้ เคียง (ดังในฉากที่ลงุ บุญมีกาลังเล่าเรื่ องเกี่ ยวกับการล่าคอมมิวนิสต์ที่เป็ นวอยส์โอเวอร์ (Voice Over) กับ
ภาพนิ่งพวกทหารจับลิงยักษ์ ) การปรากฏตัวของลิงผีจึงเป็ นความปรารถนาของลุงบุญมีที่ถกู กดทับไว้ เมื่อใกล้ ถึง
เวลาตายลุงบุญมีร้ ู สกึ ผิดต่อเหตุการณ์ที่ตนเองเคยกระทาไว้ ปั ญหาของความรู้ สกึ ของลุงบุญมีไม่ใช่ว่า เขารู้ สกึ
ผิดที่ได้ สงั หารพวกคอมมิวนิสท์ แต่ร้ ู สึกผิดที่ตนเองทรยศต่อความปรารถนาที่ เคยต้ องการฆ่าพวกคอมมิวนิสต์
การกลับมาของลูกชายในลักษณะของลิงผีจึงเป็ นการกลับมาของสิ่งที่ถกู กดทับเช่นเดียวกับกรณีของวิญญาณ
นางนาก การกลับมาของสิ่งที่ถกู กดทับจึงมักปรากฏในลักษณะของสิ่งที่เอ่อท้ นออกมาผ่านแฟนตาซี ลูกชายที่
ปรากฏในรูปลักษณ์ที่ผิดเพี ้ยนจึงทาให้ ลงุ บุญมีสามารถรักในสิง่ ที่ตนเองเคยเกลียดชังได้ โดยผ่านลูกชายที่ตนเอง
รัก การปรากฏตัวทังสองสิ
้
ง่ ที่บิดเบี ้ยวบนโต๊ ะอาหารของลุงบุญมีจึงเป็ นการทาให้ ลงุ บุญมีเรี ยนรู้ ความปรารถนา
ได้

รูปที่ 12 ฉากโต๊ ะอาหารในลุงบุญมีระลึกชาติ
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ความเหมือนในความต่างระหว่างฉากฆาตกรรมใน Benny’s Video และฉากโต๊ ะอาหารใน ลุง
บุญมี ระลึกชาติ คือการที่สภาวะจริ งในฐานะของวัตถุแห่งการจ้ องมองรุกล ้าระเบียบเชิงสัญลักษณ์ ทว่าทังสอง
้
ฉากปรากฏในลักษณะที่ต่างกัน เพราะในขณะที่ Benny’s Video ทาให้ การจ้ องมองปรากฏตัวในลักษณะความ
ขาด ซึง่ สิง่ ที่มองไม่เห็นทาให้ เกิดความปรารถนาทางสายตา ผู้ชมจึงพยายามเติมเต็มความขาดเหล่านันด้
้ วยแฟน
ตาซี แต่ในฉากโต๊ ะอาหารของลุงบุญมีกลับทาให้ เห็นวัตถุแห่งการจ้ องมองในลักษณะของความเอ่อท้ นของแฟน
ตาซีที่มาเติมเต็มความขาด อย่างไรก็ดีทงสองฉากแสดงให้
ั้
เห็นว่าการจ้ องมองรุ กล ้าอาณาเขตของแฟนตาซี
อย่างไร การจ้ องมองจึงทาให้ โครงสร้ า งของแฟนตาซีนนแตกกระเจิ
ั้
งด้ วยการฉีกฉากของระเบียบเชิงสัญลักษณ์
การปรากฏตัวของการจ้ องมองจึงมาจากโลกอื่นที่เราไม่ค้ นุ เคย
การทาให้ เกิดการแตกกระจายดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ จากการแยกระหว่างประสบการณ์ของความ
ปรารถนาและแฟนตาซีออกจากกันโดยสิ ้นเชิง และเมื่อมันกลับมาปรากฏตัวอีกครัง้ ระเบียบเชิงสัญลักษณ์จะไร้
ความหมายอย่างไม่สามารถอธิบายได้ ฉากแฟนตาซีบนจอถูกรบกวนจากการปรากฏตัวของการจ้ องมองทังใน
้
ลักษณะของสิง่ ที่หายไปและสิ่งที่เอ่อท้ น เพราะมันไม่มีพื ้นที่ในโลกแห่งแฟนตาซี การไม่ปรากฏร่างของเด็กหญิง
และการปรากฏร่ างภรรยากับลิงผีจึงไม่ลงรอยกับภาพในฉากดังกล่าว เป็ นเหตุผลที่ทาให้ ผ้ ชู มเกิดความกระอัก
กระอ่วนใจที่มองเห็น เราเห็นได้ ว่าโครงสร้ างของแฟนตาซีทงในบ้
ั ้ านของเบนนี่และบ้ านของลุงบุญมียงั คงรักษา
ความสอดคล้ องของมันเองได้ ตราบเท่าที่มนั เอาความปรารถนาออกไปจากโครงสร้ างของมัน ความปรารถนาจึง
ทาลายมันและบางครัง้ ความปรารถนาก็ทาลายระยะห่างระหว่างผู้ชมกับสิ่งที่กาลังเกิดขึ ้น การจัดองค์ประกอบ
ของฉากทาให้ การจ้ องมองกลายเป็ นรูปธรรม มันจึงผนึกเอาความกังวลของเราที่กาลังเผชิญหน้ ากับวัตถุแห่งการ
จ้ องมองและทาให้ เห็นว่าเรากลายเป็ นส่วนหนึง่ ของภาพจากมุมมองที่ไร้ ความเป็ นบุคคลของการจ้ องมอง ในจุด
นี ้เองที่วตั ถุมองกลับมายังที่เราและภาพยนตร์ ก็ผนึกรวมเราเป็ นส่วนหนึง่ กับภาพที่มนั กาลังแสดงอยู่
ในกรณีของกล้ อง CCTV คือการแสดงให้ เห็นว่าแฟนตาซีสามารถเข้ ามาช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ของความขาดในการเป็ นอัตบุคคลผู้มีความปรารถนาได้ อย่างไร อัตบุคคลมีความเชื่ อเสมอว่ามีใครคนอื่ น
มองเห็นเหตุการณ์ทงหมดจากที
ั้
่ใดสักที่หนึง่ โดยเขาเป็ นคนอื่นที่ลว่ งรู้ถึงเวลา ประวัติศาสตร์ เหตุผล ความหมาย
เมื่อเราอ้ างอิงถึงเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งเราจึงมักอ้ างคนอื่นให้ ร้ ู เห็นเหตุการณ์ในฐานะของพยาน หรื อใน
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ เราก็อ้างความชอบธรรมของความเป็ นประวัติศาสตร์ เส้ นตรงจากมุมมองของคนอื่น การที่
กล้ องในเรื่ อง Benny’s Video พลาดถ่ายภาพเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ ้นนอกกรอบภาพ จึงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
กล่อ งเปล่า ของกล้ อ ง CCTV ที่ ติ ด ตัง้ ไว้ เพราะมัน ท าให้ เ ห็ น ว่า ถึ ง แม้ ก ล้ อ งของเบนนี่ จ ะพลาดเหตุก ารณ์
เช่นเดียวกับที่กล่อง CCTV พลาดบันทึกภาพ เราก็ยงั คงพึง่ พาสายตาจากคนอื่นเพื่อที่จะบรรเทาความปรารถนา
ของเรา โดยเราเชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนมองเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าว กล่องเปล่า CCTV จึงตอบรับกับอุดมการณ์
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ของสังคมในระดับจินตภาพโดยทาให้ คนในสังคมรู้ สกึ สบายใจโดยจินตนาการไปถึงอัตบุคคลผู้สมควรรู้ เมื่อคิด
ในแง่นี ้แล้ วสายตาจากกล้ องวิดีโอที่ทาหน้ าที่แบบกล่องเปล่าใน CCTV จึงดารงอยูท่ กุ หนแห่งเพราะมันทาให้ เห็น
ว่ามันไม่จาเป็ นต้ องมีอยูจ่ ริ ง กล่องเปล่าของ CCTV จึงเป็ นการทาให้ ความว่างเปล่าของการจ้ องมองเป็ นรูปธรรม
ขึน้ มา ทว่า ในอีก แง่ห นึ่ง ฉากฆาตกรรมในเบนนี่วิ ดีโอก็ แ สดงให้ เ ห็น ถึง ความว่างเปล่า เผยให้ เ ห็น ว่า ความ
ปรารถนาพึง่ พาอัตบุคคลผู้สมควรรู้ให้ กลับไปอ้ างถึงการไร้ ตวั ตน ความไร้ แก่น ไร้ สาระของอัตบุคคลผู้อยู่ภายใต้
อุดมการณ์ เพราะแท้ ที่จริ งแล้ วไม่เคยมีใครคนอื่นทาหน้ าที่นี ้ตังแต่
้ แรกเริ่ ม การปรากฏของการจ้ องมองในฉาก
ฆาตกรรมหรื อในกรณี ของกล่องเปล่า CCTV จึงไม่ได้ มาจากจินตภาพแต่มาจากสภาวะจริ ง การรั บรู้ ถึงการ
ปรากฏตัวของวัตถุแห่งการจ้ องมองในฐานะของสภาวะจริ งจึงเกิดขึ ้นในจุดที่มนั ปรากฏและหายตัวในเวลา
เดียวกัน แม้ ในชีวิตจริ งของเราไม่สามารถแยกประสบการณ์ ได้ อย่างชัดเจนระหว่างการปรากฏตัวแบบเอ่อท้ น
อย่างแฟนตาซีกับการหายไปแบบความขาดเช่นความปรารถนา ทว่าภาพยนตร์ มี ความสามารถในการแยก
ประสบการณ์ทงสองออกจากกั
ั้
น และสามารถรักษาสถานภาพดังกล่าวไปได้ ตลอด นี่คือพลังของภาพยนตร์ ที่ทา
ให้ เกิดการท้ าทายความบริ บรู ณ์ของอุดมการณ์ และแม้ ผ้ ชู มจะสามารถรับรู้ ถึงวัตถุแห่งการจ้ องมองได้ ผา่ นสิ่งที่
เอ่อท้ นหรื อสิ่งที่หายไปจากจอภาพยนตร์ ทว่าในช่วงเวลาที่แฟนตาซีรุกล ้าพื ้นที่ของความปรารถนา (หรื อในทาง
กลับกัน) เป็ นช่วงเวลาเดียวกับที่การจ้ องมองปรากฏตัว เพราะมันได้ หายไปจากจอภาพอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ Et in
Arcadia Video จึงอาจอ้ างอิงในระดับจินตภาพว่า มีสายตาจากที่อื่นจ้ องมองเราอยูไ่ ม่วา่ แห่งหนใด ทว่าแท้ ที่ จริ ง
แล้ ว Et in Arcadia Video กลับกาลังบอกว่า ไม่วา่ ในทุกแห่งหนใดก็ไม่มีสงิ่ ใดอย่างสายตาของกล้ องวิดีโอดารงอยู่
เลย ประสบการณ์กบั สภาวะจริ งจึงกลายเป็ นเรื่ องที่ท้าทายอุดมการณ์ด้วยความน่าสะพรึ งกลัวในความไร้ ตวั ตน
ของมันเอง
ไร้ กาลเวลา
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการค้ นพบวัตถุที่เป็ นไปไม่ได้ ของฉากโต๊ ะอาหารใน ลุงบุญมี ระลึ กชาติ
ทาให้ เกิดความก่อกวนใจเพราะเมื่อเราคิดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์ จะทาให้ เห็นว่าประวัติศาสตร์ เองก็เป็ นวัตถุ
ที่เป็ นไปไม่ได้ เช่นเดียวกัน จากในบทที่ 2 ที่แสดงให้ เห็นมุมมองของการเข้ าใจประวัติศาสตร์ ที่เป็ นเส้ น ตรงแบบ
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ซึง่ เป็ นการทาความเข้ าใจและเรี ยบเรี ยงประวัติศาสตร์ จากมุมมองของปั จจุบนั เพราะแม้ มี
การใช้ เทคนิคแฟลชแบ็กในการย้ อนกลับไปในอดีต แต่ก็เป็ นมุมมองที่อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นอัตวิสยั หรื อ
มุมมองของสังคมในปั จจุบันที่มองย้ อนกลับไปเพื่อนาอดีตมาทาความเข้ าใจและสร้ างความชอบธรรมให้ แก่
ปั จจุบนั กาล เราจึงไม่สามารถเข้ าถึงความเป็ นอดีตในฐานะของตัวมันเอง อดีตกลายเป็ นส่วนย่อยของการสร้ าง
เหตุผลและความเข้ าใจในปั จจุบนั อดีตจึงมีสถานะเป็ นวัตถุแห่งการจ้ องมองที่ยงั คงสภาวะของสิ่งที่ไม่สามารถ
เข้ าถึงได้ เพราะเราสามารถค้ นหาอดีตได้ แต่เราไม่สามารถเจออดีตกาลในรู ปแบบของมันเองได้ การทาความ
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เข้ าใจอดีตจึงเป็ นเพียงการคัดสรรเลือกสิง่ ที่สามารถลงรอยและคัดออกสิง่ ที่ไม่สามารถลงรอยออกไป นีค่ อื ปั ญหา
ของภาพการเคลือ่ นไหวตามทัศนะของเดอเลิซที่ทาให้ เวลากลายเป็ นเพียงส่วนย่อยของการเคลือ่ นไหวเท่านัน้
มุม มองดัง กล่ า วท าให้ เห็ น ภาพลวงตาของการท าให้ ก ลายเป็ นประวัติ ศ าสตร์ ที่ ท าให้
ประวัติศาสตร์ กลายเป็ นสิง่ ที่มีเหตุผลและสามารถศึกษาสาเหตุย้อนหลังได้ ซึง่ อันที่จริ งแล้ วมันเป็ นสิง่ ที่อดีตกาล
ไม่จาเป็ นต้ องมี ข้ อเสนอของเฮเกิล (G. W. F. Hegel) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ว่า “ประวัติศาสตร์ ของโลก ... เสนอ
ให้เราเห็นด้วยกระบวนการอันเป็ นเหตุเป็ นผล” เกิดจากการเรี ยนรู้ว่า เราเล่าเรื่ องของอดีตกาลย้ อนกลับไปเสมอ
จากมุมมองของปั จจุบนั กาล28 ตราบเท่าที่เรายังคงใช้ ประสบการณ์กบั อดีตกาลแบบย้ อนหลัง ประวัติศาสตร์ จึง
เป็ นสิ่งที่มีเหตุผล และดูเหมือนว่ามีเส้ นทางที่กาลังมุง่ ไปที่ใดสักแห่ง ปั จจุบนั กาลจึงเป็ นพื ้นของการสารวจอดีต
กาล เราจึงมีข้อสรุปล่วงหน้ าก่อนที่เราจะทาการศึกษาประวัติศาสตร์
ดังนันประวั
้
ติศาสตร์ นิพนธ์จึงทาหน้ าที่เป็ นส่วนเสริ มทางแฟนตาซีให้ แก่อดุ มการณ์ของสังคม
เพราะเรื่ องเล่าของมันทาหน้ าที่สนับสนุนอุดมการณ์มากกว่าการเข้ าถึงประวัติศาสตร์ อย่างแท้ จริ งโดยการสร้ าง
ความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์ ดังเช่นในภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ ้นมาโดยนาอดีตกาลมาสนับสนุน
อุดมการณ์ของสังคมในขณะนัน้ อาทิ สุริโยทัย บางระจัน หรื อ นเรศวร ที่กลายเป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นรากในการ
สร้ างค่านิยมของความเป็ นชาติไทย เมื่อมองในลักษณะนี ้แล้ วประวัติศาสตร์ นิพนธ์ จึงเป็ นการแฟนตาซีไปถึงต้ น
กาเนิดของตนเองเช่นเดียวกันแฟนตาซีของปมโอดิปสุ กระบวนการดังกล่าวทาให้ สถานภาพเชิงสัญลักษณ์ของ
เราในปั จ จุบัน มีความชอบธรรม เพราะหากไม่มี ความรู้ สึกของประวัติ ศาสตร์ ต้ นกาเนิด จากอดีต มารองรั บ
สถานภาพในปั จจุบนั ของอัตบุคคลกลายเป็ นเรื่ องที่ไร้ ความหมายไปทันที ทุกเรื่ องเล่าในประวัติศาสตร์ จึงเป็ น
ปฏิบตั ิการณ์ของแฟนตาซีที่นาไปสูอ่ ดีต โดยเชื่อว่าอดีตกาลจะสามารถไขความจริ งในปั จจุบนั ได้ แฟนตาซีจึง
เป็ นแรงบันดาลใจต่อการสารวจเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ทกุ ครัง้ ในจุดนี ้เองที่อตั บุคคลพึ่งพาสายตาจากคน
อื่ น ในฐานะของอัต บุค คลผู้ส มควรรู้ ว่ า การจ้ องมองของเขาสามารถมองเห็ น ประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้ ทัง้ หมด
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ จึงไม่ใช่การเผยให้ เห็นความจริ งแต่เป็ นการแสดงอาการผ่านเรื่ องเล่าที่อยู่บนพื ้นฐานของ
แฟนตาซี
เพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนประวัติศาสตร์ ให้ กลายเป็ นเพียงส่วนย่อยของปั จจุบนั กาล หรื อการ
ทาให้ ความเป็ นไปไม่ได้ ของประวัติศาสตร์ กลายเป็ นสิง่ ที่มีเหตุผลในฐานะของวัตถุที่เป็ นไปได้ เดอเลิซเสนอว่าเรา
ต้ องทาความเข้ าใจอดีตกาลในฐานะของ อดีตเสมือนจริ ง นัน่ คือการทาให้ มันเป็ นเอกเทศออกจากความเป็ นจริ ง
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ในปั จจุบนั โดยการรื อ้ ระบบอาณาเขตของอดีตกาลออก แต่ไม่ทาให้ มนั กลับไปสู่ปัจจุบนั กาลโดยการจัดระบบ
อาณาเขตใหม่ การทาเช่นนี ้แล้ วสามารถทาให้ อดีตกาลดารงอยูด่ ้ วยตัวมันเองได้
นี่คือจุดเชื่อมโยงที่แสดงให้ เห็นว่าทังลาก็
้ องและเดอเลิซต่างเสนอความคิดเกี่ยวกับหนทาง
แห่งอิสรภาพที่ไม่สามารถลงรอยกับอุดมการณ์ โดยลาก็องเสนอความคิดเกี่ยวกับความเป็ นปรปั กษ์ ที่เกิดขึ ้นใน
ความสัมพันธ์ ทางเพศ และทาให้ เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ที่จะทาให้ สาเร็ จหากอัตบุคคลต้ องการอิสรภาพ
และเดอเลิซได้ เสนอความหลากหลายของความเป็ นไปได้ ที่ไม่ได้ อยู่ในรู ปแบบของการเคลื่อนไหว แต่อยู่ใน
รู ปแบบของกาลเวลา ในภาพยนตร์ ที่แสดงให้ เห็นถึ งความเป็ นปรปั ก ษ์ ตามทั ศ นะของลาก็ องจะทาให้ ผ้ ูช ม
เผชิญหน้ ากับการจ้ องมองในจุดที่ความสัมพันธ์ทางสังคมล่มสลาย หรื อกลายเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ เพราะการ
จ้ องมองเป็ นความไม่สมบูรณ์ของภาพที่อยูภ่ ายในความไม่สมบูร ณ์ของระเบียบของสังคม และความไม่สมบูรณ์
นี่เองที่สร้ างโครงสร้ างของสังคมขึ ้นมา การจ้ องมองจึงไม่ได้ เกิดจากที่อื่นที่อยูภ่ ายนอกโครงสร้ างของเรื่ องเล่า แต่
อยู่ภายในโครงสร้ างของมันเอง แต่การจ้ องมองก็เป็ นจุดที่ชี ้ให้ เห็นถึง ข้ อจากัดของโครงสร้ างนี ้จากภายในด้ วย
เช่นกัน เพราะสาหรับจิตวิเคราะห์ความเป็ นปรปั กษ์ นี ้ทาให้ เกิดความปรารถนาในความสัมพันธ์ทางเพศและเป็ น
สิง่ ที่ทาให้ ความสัมพันธ์ นี ้เป็ นไปไมได้ ในเวลาเดียวกัน (ดังที่วิเคราะห์ในบทที่สอง ว่าความปรารถนาของอีกฝ่ าย
ไม่เคยลงรอยกับอีกฝ่ ายได้ นอกเสียจากตัวละครจะยอมอยู่ภายใต้ อุดมการณ์ ความปรารถนาของทังสองจึ
้
ง
เป็ นไปได้ )
ในขณะที่ความเป็ นไปไม่ได้ ของความสัมพันธ์ ทางเพศมักแสดงตัวเองออกมาผ่านเนื ้อหา
ความเป็ นไปได้ ที่หลากหลายของเดอเลิซกลับมักแสดงตัวมันเองออกผ่านรู ปแบบ โดยเฉพาะภาพยนตร์ ที่มีการ
ตัดต่อภาพหรื อเรี ยงลาดับเรื่ องอย่างไม่เป็ นเส้ นตรง อาทิ สัตว์ ประหลาด ที่สามารถแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นสองตอน
ด้ วยกัน ในขณะที่เนื ้อเรื่ องในช่วงแรกแสดงให้ เห็นภาพของความรักในอุดมคติระหว่างชายรักชาย เนื ้อเรื่ องในช่วง
หลังแสดงให้ เห็นภาพของความรักผ่านเรื่ องเหนือธรรมชาติ หากมองอย่างผิวเผินอาจตังข้
้ อสรุ ปได้ ว่าเนื ้อหาช่วง
ครึ่ งแรกเป็ นเหตุการณ์ สมจริ ง แบบสัจนิยมและช่วงครึ่ งหลังเป็ นเหตุการณ์ แฟนตาซี แบบเหนือจริ ง ทว่าเมื่อ
พิจารณาแล้ วเราจะพบว่าช่วงครึ่ งแรกเป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้ ในสังคมจริ ง จึงเป็ นแฟนตาซีของภาพในอุดม
คติ ในขณะที่ครึ่ งหลังที่ ดูเหมือนเหนือจริ งกลับเป็ นเหตุการณ์ ที่มีความเป็ นไปได้ เมื่อพิจารณาถึงบริ บทและ
ตานานความเชื่อพื ้นบ้ านของไทย แต่เป็ นความจริ งในแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) ที่เรื่ องเหนือ
ธรรมชาติดารงอยู่รวมกับชีวิตประจาวันของพื ้นที่ราวกับเป็ นเรื่ องธรรมชาติ สัตว์ประหลาดจึงแสดงให้ เห็นว่า
ความสัมพันธ์ทางเพศของตัวละครโต้ งและเก่งเป็ นไปได้ ในรูปแบบของแฟนตาซีของภาพในอุดมคติในแบบทีแ่ ฟน
ตาซีแสดงตัวมันเองออกมาอย่างเต็มที่ หรื อในรู ปแบบที่แฟนตาซีอยู่ร่วมกันความเป็ นจริ ง และทาให้ ตวั ละครรู้จกั
กับความปรารถนา แม้ วา่ เรื่ องราวจะดูเหนือธรรมชาติก็ตาม การแบ่งแยกออกเป็ นสองตอนของสัตว์ประหลาดจึง
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เป็ นการแบ่งระหว่างโลกของแฟนตาซีและโลกของความปรารถนาออกจากกัน เพราะเป็ นเหตุการณ์ในช่วงครึ่ ง
หลังที่ทาให้ ตวั ละครเข้ าใจถึงความปรารถนาอย่างแท้ จริ งในพื ้นที่ของแฟนตาซี
ความน่าสนใจอีกประการหนึง่ คือการที่เหตุการณ์ทงั ้ สองตอนสามารถดารงอย่างต่อเนื่องหรื อ
ขัดแย้ งกันก็ได้ เพราะไม่มีหมุดหมายใดที่สามารถบอกได้ ว่าเหตุการณ์ ใดเกิดขึ ้นก่อนหลัง แม้ ว่าเหตุการณ์ ใน
เมืองจะเกิดขึ ้นก่อนตามลาดับการปรากฏของเหตุการณ์ในภาพยนตร์ ก็ตาม อีกทังยั
้ งเป็ นไปได้ อีกว่าเหตุการณ์ทงั ้
สองเกิดขึ ้นพร้ อมกันแต่อยู่กนั คนละมิติหรื อเป็ นเรื่ องเดียวกันแต่แสดงตัวมันเองออกมาในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
ระหว่างแฟนตาซีกบั ความปรารถนา การไร้ หมุดหมายทางกาลเวลา กอปรกับพื ้นที่ในเมืองที่ลดทอนอัตลักษณ์
ของตัวมันเองอย่างห้ างสรรพสินค้ าหรื อท้ องถนน 29 และพื ้นที่ในป่ าในช่วงครึ่ งหลังที่เราไม่ส ามารถระบุพิกดั ของ
เหตุการณ์ได้ ทังสองพื
้
้นที่จึงกลายเป็ นพื ้นที่ใดๆ เหตุการณ์ทงสองจึ
ั้
งมีลกั ษณะการลาดับเรื่ องแบบโมเบียสที่หา
จุดเริ่ มและจุดจบไม่ได้
การรับรู้ ถึงเวลาอย่างแท้ จริ งตามทัศนะของเดอเลิซปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจนในภาพยนตร์ ที่
เรื่ องเล่าไม่ได้ เชื่อมโยงเป็ นห่วงของเหตุและผลหรื อทางานอย่างมีตรรกะ เรื่ องเล่าในแต่ละช่วงเวลาหรื อแม้ แต่ใน
แต่ละฉากมี เอกเทศเป็ นของมันเองโดยไม่จาเป็ นต้ อ งพึ่ง พาช่วงเวลาหรื อ ฉากจากเหตุก ารณ์ อื่น อาทิ ฉาก
อดีตชาติใน ลุงบุญมี ระลึ กชาติ ในตอนเจ้ าหญิ งและปลาดุกที่ท้ายที่สดุ ผู้ชมก็ไม่สามารถพูดได้ อย่า งชัดเจนว่า
ฉากดังกล่าวเป็ นอดีตชาติของใคร และลุงบุญมีคือใคร เจ้ าหญิงหรื อปลาดุก กล่าวถึงที่สดุ เหตุการณ์ช่วงดังกล่าว
อาจไม่ใช่แม้ แต่อดีตชาติของลุงบุญมีเพราะไม่มีหมุดหมายที่เชื่อมโยงถึงลุงบุญมีแต่อย่างไร อีกทังไม่
้ มีเหตุผล
อธิบายว่าเพราะอะไรเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าวของภาพยนตร์ ฉากอดีตชาติใน ลุงบุญมี
ระลึกชาติ จึงแสดงให้ เห็นเวลาในลักษณะที่ตรงข้ ามกับภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์ที่เน้ นเรื่ องการสร้ าง
ตรรกะและเหตุผลอย่างเทคนิคแฟลชแบ็ก อดีตกาลไม่ได้ มีหน้ าที่เพียงเพื่อการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั การทา
ความเข้ าใจปั จจุบนั กาลแบบประวัติศาสตร์ นิพนธ์อีกต่อไป เวลาจึงดารงอยูเ่ พื่อตัวมันและด้ วยตัวมันเอง
ในอีกตัวอย่างที่นา่ สนใจคือ เจ้านกกระจอก (2010) ของอโนชา สุวิชากรพงศ์ที่การลาดับภาพ
ของเหตุการณ์ในภาพยนตร์ ไม่ได้ ดาเนินอย่างเส้ นตรง แต่ตดั สลับไปมาจนทาให้ หว่ งที่รอยตรรกะของเวลาหายไป
ภาพยนตร์ เรี ย กร้ องให้ ผ้ ูชมต้ อ งท างานไปพร้ อมกับ การรั บชมอย่างมาก ทว่า การพยายามสร้ างตรรกะเพื่ อ
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มาร์ ตนิ โจนเสนอว่าพื ้นที่ใดๆ ของเดอเลิซในพื ้นที่ร่วมสมัยไม่ได้ จากัดตัวอยูเ่ พียงแค่พื ้นที่รกร้ าง ซากปรักหักพัง หรื อโกดังต่างๆ เท่านัน้ แต่
รวมไปถึงพื ้นที่ที่ไร้ อตั ลักษณ์ในลักษณะความเป็ นโลกาภิวตั น์ (ดูเพิม่ เติมใน David Martin-Jones, “Not Just Any-space-whatever: Hong Kong
and the Global/Local Action-Image” in Deleuze and Wolrd Cinema Continuum, London/New York: Continuum, 2011, pp. 133-161) โดย
ยกตัวอย่างฮ่องกงที่กลายเป็ น “พื ้นทีข่ องความสูญหาย” ซึง่ ผลิต “วัฒนธรรมของความสูญหาย” ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่สองและ
สงครามเย็น เพราะฮ่องกงต้ องประสบกับรอยต่อจากจักรวรรดินิยมไปสูโ่ ลกาภิวตั น์นิยม เป็ นช่วงเวลาเดียวกันที่สงิ่ ก่อสร้ างต่างๆ สูญเสียอัต
ลักษณ์ของพื ้นที่ไปสูร่ ู ปทรงที่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื ้นที่อย่างห้ างสรรพสินค้ า
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เรี ยงลาดับเหตุการณ์ใหม่อาจไม่ประสบความสาเร็ จ แม้ ว่าในบางครัง้ เราอาจอนุมานได้ ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้น
ก่อนหลังบ้ างก็ตาม แต่มนั ก็ไม่ได้ ทาให้ เหตุการณ์ เหล่านันมี
้ ความต่อเนื่องกันและต้ องพึ่ง พาอาศัยกัน เพราะ
ช่องว่างของเวลาระหว่างเหตุการณ์ที่ไม่ได้ เรี ยงลาดับกันทาให้ ผ้ ชู มไม่สามารถทราบได้ วา่ เวลาทีห่ ายไปนันผ่
้ านไป
เท่าไร เช่นเดียวกันช่องว่างระหว่างคาใน โรคแห่งความตาย ที่ไม่อาจทดแทนด้ วยเวลาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล หรื อ
อย่างในภาพยนตร์ สนเรื
ั ้ ่ อง ปลาสนาการ (2011) ของสุพมิตรา วรพงศ์พิเชษฐที่นาเสนอเรื่ องเล่าผ่านการเรี ยงร้ อย
ของภาพนิ่งขาวดาในระยะต่างๆ แม้ ผ้ ชู มอาจสร้ างตรรกะเชื่อมโยงลาดับของเวลาได้ ในท้ ายที่สดุ ทว่ากลับไม่มี
คาตอบของช่องว่างระหว่างเวลาที่หายไป การไม่ปรากฏของเวลานี่เองที่ทาให้ ความเป็ นไปได้ ของเวลาไม่ได้ อยู่
ภายใต้ การเคลื่อนไหวแต่อยู่ด้วยตัวมันเอง และดารงอยูใ่ นฐานะของความเป็ นไปได้ ที่ไม่มีที่สิ ้นสุด ทว่านัน่ ไม่ได้
หมายความว่าภาพยนตร์ ที่มีการลาดับเหตุการณ์ไม่เป็ นเส้ นตรงจะกลายเป็ นภาพยนตร์ แบบภาพกาลเวลา อาทิ
Pulp Fiction (1994) ที่มีลาดับเหตุการณ์ สลับไปมาหรื อ Memento (2000) ที่เล่าเรื่ องย้ อนจากหลังไปหน้ า แม้ ว่า
ภาพยนตร์ ทงสองจะแสดงให้
ั้
เห็นถึงเวลาแต่ก็เป็ นเวลาที่อยู่ภายใต้ ภาพการกระทา ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการกระทา
ของตัวละครสามารถเปลีย่ นแปลงเวลาและเหตุการณ์ได้ เพราะท้ ายที่สดุ ผู้ชมก็สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ตา่ งๆ
ของภาพยนตร์ ทงสองให้
ั้
กลายเป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นเส้ นตรงได้ อย่างมีเหตุผล
ภาพยนตร์ จึงไม่ได้ มีฐานะเป็ นเพียงแค่เครื่ องมือของอุดมการณ์ เท่านัน้ แต่ภาพยนตร์ กลับ
แสดงให้ เห็นถึงอิสรภาพอย่างแท้ จริ งที่อาจไม่เกิดขึ ้นจริ งในชีวิตของอัตบุคคลภายใต้ อดุ มการณ์ เพราะอิสรภาพ
ของผู้ชมต้ องแลกด้ วยการท้ าทายและทาลายอุดมการณ์ของตนเองซึ่งเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ดังที่ลาก็องเปรี ยบ
ระเบียบเชิงสัญลักษณ์(ภาษา)ว่าเป็ นดังม้ าโทรจัน มันเป็ นดังของขวัญที่ได้ เปล่า ทว่าเมื่อเรารับมันเข้ ามาแล้ วมัน
จะครอบครองและไม่มีวันที่ตดั มันออกไปได้ การหลุดพ้ นจากอุด มการณ์ คือการไร้ ซึ่งรู ปสัญญะที่ค อยกากับ
ความหมาย เช่นเดียวกับอาการของเบนนี่ที่ต้องปิ ดกันระเบี
้
ยบเชิงสัญลักษณ์ตงแต่
ั ้ ต้น ผู้ที่มีอิสรภาพอย่างแท้ จริ ง
จึงกลายเป็ นคนโรคจิตของสังคม
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บทส่ งท้ าย
จากบทที่ 2 และ 4 ทาให้ เห็นว่าการพูดถึงประวัติศาสตร์ ด้วยตัวมันเองเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้
ประวัติศาสตร์ ในฐานะของวัตถุจึงเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ที่จะพูดถึงมันทังหมด
้
แต่เราเข้ าถึงประวัติศาสตร์ ได้ แค่
บางส่วนจากมุมมองของปั จจุบนั เท่านัน้
เมื่อคิดในแง่นี ้แล้ ว ภาพยนตร์ ที่พยายามแสดงตัวเองในฐานะของความจริ งมากที่สดุ อย่าง
ภาพยนตร์ สารคดีจึงเป็ นภาพยนตร์ ที่พูดถึงเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ มากที่สดุ ภาพยนตร์ สารคดีโดยทัว่ ไปมักทางาน
เพื่ออธิบายหรื อตามหาเหตุผลของประเด็นดังกล่าว แม้ จะกลับไปสารวจภาคสนามของพื ้นที่ที่มีความทรงจานัน้
อยู่แต่ผลที่ได้ รับกลับเป็ นมุมมองของอุดมการณ์ เท่านัน้ อาทิ S21: The Khmer Rouge Killing Machine (2003)
ของฤทธี ปาห์น (Rithy Pahn) ที่ให้ ผ้ รู อดชีวิตจากคุกตวลเสลง (Toul Sleng Prison) กลับไปยังพื ้นที่นนอี
ั ้ กครัง้ และ
เผชิ ญหน้ ากับอดี ตผู้คุมคุก หรื อในเรื่ อง Enemy of the People (2009) ที่เต็ต สัมบัท (Thet Sambath) ผู้เป็ นทัง้ ผู้
กากับและเหยื่อของเหตุการณ์ พยายามสืบหาความจริ งถึงสาเหตุการสังหารหมู่จากปากของนวน เจีย (Nuon
Chea) อดีตผู้นาหมายเลขสองแห่งกองทัพเขมรแดง ทว่าไม่วา่ ทางไหนก็ตาม ประวัติศาสตร์ ก็ไม่เคยแสดงตัวของ
มันเองออกมาทังหมด
้
ผู้กากับทังสองจึ
้
งพยายามตามหาการจ้ องมองจากร่ องรอยของประวัติศาสตร์ และความ
ทรงจาโดยหวังว่าจะมีสายตาที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ร็ องซิแยร์ ย ้าถึง
ความพยายามอันล้ มเหลวของภาพยนตร์ สารคดีที่ต้องการพูดถึงความทรงจาว่าไม่ใช่สิ่งที่เก็บรักษาไว้ แต่เป็ นสิ่ง
ที่สร้ างขึ ้น มันจึงนาไปสู่ปฏิทรรศน์ที่ว่า “ความทรงจาไม่ ใช่ชุดของการระลึกจากสติ สมั ปชัญญะจาเพาะ ดังนัน้
แนวคิ ดของความทรงจาแบบที ่รวบรวมจึ งเป็ นสิ่ งที ่ไร้ สาระ”1 ท้ ายที่สดุ ภาพยนตร์ สารคดีที่พยายามแสดงความ
จริ งผ่านการรวบรวมความทรงจาจึงกลับพบกับความล้ มเหลว เพราะไม่มีทางที่จะแสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์
ของมันได้ อย่างแท้ จริ งในรู ปแบบของความเป็ นจริ งในปั จจุบนั อย่างไรก็ดีภาพยนตร์ อย่าง Histoire(s) du cinéma
ของโกดาร์ (Jean-Luc Godard) ที่รวบรวมฟุตเทจของภาพยนตร์ ต่างๆ มาตัดต่อใหม่ทงในรู
ั ้ ปแบบของภาพนิ่งและ
การกรอภาพย้ อนกลับไปมาเพื่อแสดงให้ เห็นว่า “ประวัติศาสตร์ ของภาพยนตร์ คือวันที ่หายไปในประวัติศาสตร์
ของศตวรรษของมัน”2 กลับอาจแสดงถึงประวัติศาสตร์ ของภาพยนตร์ ได้ ดีที่สดุ ในรูปแบบของความเสมือน
ภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์จึงไม่ใช่เพียงแค่ภาพยนตร์ ที่อยู่ในศีลธรรมของสังคม
เท่านัน้ แต่เป็ นภาพยนตร์ ที่ทางานอยู่บนตรรกะของอุดมการณ์เพื่อทาความเข้ าใจกับเหตุการณ์ เมื่อพูดในแง่นี ้
แล้ วภาพยนตร์ โป๊ เองก็กลายเป็ นภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อดุ มการณ์เช่นกัน โดยปกติแล้ วภาพยนตร์ โป๊ เป็ นการ
1

Jacques Rancière, La fable cinématographique, Paris: Seuil, 2001, p. 201.
Ibid., p. 217. ร็ องซิแยร์ อธิบายถึงความหมายซ ้าซ้ อนของชื่อ Histoire(s) du cinéma ว่าเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถแปลเป็ นภาษาอื่นได้ นอกจากคงไว้
เป็ นภาษาฝรั่งเศส เพราะ Histoire หมายถึงประวัตศิ าสตร์ หรื อเรื่ องราวก็ได้
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แสดงที่เกินพอดี3 (เช่นเดียวกับที่บาร์ ตส์มองว่ามวยปล ้าเป็ นมหรสพที่แสดงอย่างล้ นเกิน )4 เพราะวัตถุที่ลอ่ งหน
เห็นได้ อย่างการจ้ องมองสามารถแสดงตัวมันเองผ่านการเอ่อท้ นได้ ในหลากรู ปแบบแต่มนั ไม่เคยแสดงตัวเอง
ออกมาโดยตรง การเผยให้ เห็นทังหมดเป็
้
นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ เมื่อภาพยนตร์ พยายามนาเสนอสิง่ ที่เอ่อท้ นออกมา
โดยตรง วัตถุแห่งการจ้ องมองย่อมหายไปทันที ดังเช่นที่ภาพยนตร์ โป๊ พยายามทาการแสดงเนื ้อหนังมังสาออกมา
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นการซูมขยายภาพอวัยวะเพศอย่างเต็มที่ หรื อจับช่วงเวลาขณะที่นกั แสดงกาลังแสดงสี
หน้ าและอารมณ์เพื่อตอบรับความปรารถนาของผู้ชมที่ต้องการเห็นภาพเหล่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้ภาพยนตร์ โป๊ จึงซ่อน
มิติที่เข้ าไม่ถึงของวัตถุ ที่เป็ นวัตถุมากกว่าตัวมันเอง เป็ นแหล่งที่มาของความดึงดูด ดังนันภาพยนตร์
้
โป๊ จึงแสดง
ถึงความเอ่อท้ นแต่ไม่เพียงพอ (มันปรากฏให้ เห็นในเชิงประจักษ์ แต่มนั เป็ นเพียงการแสดงเช่นเดียวกับมวยปล ้า)
ภาพยนตร์ โป๊ พยายามแสดงให้ เห็นถึงแฟนตาซีของความสาราญอันหมกมุน่ ที่ไม่สามารถเห็นได้ ในชีวิตประจาวัน
แม้ วา่ มันจะซ่อนตัวอยู่ในโครงสร้ างของสังคมก็ตาม มันจึงพยายามแสดงให้ เห็นการจ้ องมองในฐานะของวัตถุที่
เป็ นจริ งในปั จจุบนั มากกว่าวัตถุที่บิดเบี ้ยวผ่านแฟนตาซี ปั ญหาคือการพยายามนาเสนอแหล่งที่มาของความ
ปรารถนาโดยตรงในแบบประจักษ์ คือหนทางแห่ งความล้ มเหลว เพราะแม้ มนั มาจากความขาดแต่แท้ ที่จริ งอัต
บุคคลไม่ได้ ขาดอะไรเลย และ objet a ก็ไม่ใช่วตั ถุของโลก มันจึงไม่สามารถปรากฏตัวเองได้ อย่างแท้ จริ ง อย่างไร
ก็ดีโครงสร้ างของภาพยนตร์ โป๊ กลับตอบรับกับอุดมการณ์ในการนาผู้ชมไปสูจ่ ดุ ที่คาดหวัง เช่นเดียวกับภาพยนตร์
สารคดีที่มีการยักย้ ายถ่ายเทพืน้ ที่และเวลาเพื่อไปสู่เป้าหมายของมัน ซึ่งเป็ นอุดมการณ์ ที่ควบคุมภาพยนตร์
เหล่านันอยู
้ ่
การเข้ าถึ ง ประวัติ ศ าสตร์ โ ดยไม่ ผ่ า นอุ ด มการณ์ จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ส ามารถท าได้ จริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน แต่ภาพยนตร์ สามารถนาเสนอเรื่ องนี ้ได้ ผ่านภาพในสภาวะเสมือน มันจึงช่วยตอบคาถามที่อาจ
เกิดขึ ้นหลังจากอ่านงานวิจัยฉบับนี ้ว่า ภาพยนตร์ กระแสหลักเป็ นภาพยนตร์ ที่ทางานภายใต้ อุดมการณ์ และ
ภาพยนตร์ นอกกระแสเป็ นภาพยนตร์ ที่ท้าทายอุดมการณ์ใช่หรื อไม่ คาตอบคือไม่ใช่ทงสองแบบ
ั้
เพียงแต่มนั เป็ น
เรื่ องที่พบได้ ยากที่ภาพยนตร์ กระแสหลักจะผลิตโดยไม่พยายามทาให้ ผ้ ชู มเข้ าใจเรื่ องราวในทิศทางที่อดุ มการณ์
กาหนด ทังผ่
้ านเนื ้อหาและรูปแบบ และก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ นอกกระแสทุกเรื่ องที่จะกล้ าท้ าทายอุดมการณ์ของผู้ทา
เอง
โดยรวมแล้ วงานวิจยั ฉบับนี ้ต้ องการแสดงให้ เห็นว่า วัตถุแห่งการจ้องมองถูกลดทอนให้ อยู่ใน
พืน้ ที่ของการมองเห็นผ่านอุดมการณ์ อย่างไร วัตถุที่เ ป็ นไปไม่ได้ นีม้ ักถูกทาให้ ปรากฏในฐานะของวัตถุเชิ ง
ประจักษ์ มันจึงถูกลดทอนมิติที่ซับซ้ อนของมันเอง ทังที
้ ่จริ งแล้ ววัตถุแห่งการจ้ องมองเป็ นสิ่งที่ย้อนแย้ งและ
3

ลินดา วิลเลี่ยม (Linda William) เน้ นว่าภาพยนตร์ โป๊ เป็ นภาพยนตร์ ที่แสดงภาพความเอ่อท้ นทางกาย (ดูเพิ่มเติมใน Linda Williams,
Hardcore: Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”, Berkeley: University of California, 1999.)
4
อ่านเพิ่มเติมใน โรล็องค์ บาร์ ตส์, มายาคติ , ผู้แปล วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, กรุ งเทพฯ: คบไฟ, 2555, หน้ า 25-43.
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ขัดแย้ งในตัวมันเองเป็ นวัตถุที่หาที่ลงไม่ได้ บางครัง้ อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นรู ปสัญญะที่ลอ่ งลอย มันจึงดารงอยูไ่ ด้ ใน
ฐานะของสิ่งที่ท้าทายทางด้ านทัศนสัมผัส อย่างไรก็ดีแม้ งานวิจยั ฉบับนี ้จะพูดถึงเสียงบ้ างเพื่อใช้ ในการทาความ
เข้ าใจภาพ แต่ยงั ไม่มีการพูดถึงเสียงในฐานะของ objet a อย่างจริ งจัง เสียงที่หายไปจากงานวิจยั จึงเป็ นวัตถุเหตุ
แห่งปรารถนาทางด้ านโสตสัมผัสที่อยูใ่ นตัวงานวิจยั เอง มิติของเสียงที่ไม่ได้ ยินคือแหล่งที่มาของความปรารถนา
เช่นเดียวกับภาพที่มองไม่เห็น จึงเป็ นเรื่ องที่น่าเสียดายที่ไม่ได้ กล่าวถึงในงานวิจยั ฉบับนี ้ เช่นเดียวกับเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาพการเคลือ่ นไหวกับภาพกาลเวลาที่งานวิจยั ฉบับนี ้เองไม่ได้ ลงประเด็นลึกเป็ นเพียงแค่
การทาความเข้ าใจเบื ้องต้ น โดยเลือกแค่ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้ อง จึงทาให้ ปรัชญาของเดอเลิซไม่สามารถฉาย
แสงได้ อย่างแท้ จริ งในงานวิจยั ฉบับนี ้อย่างไรก็ดีงานวิจยั ฉบับนี ้ก็สามารถเสร็ จตามเป้าหมายทีต่ ้ องการศึกษาการ
ทาความเข้ าใจพื ้นที่การมองเห็นของผู้ชมกับภาพยนตร์ โดยผ่านการคิดใหม่เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์และ
ปรัชญาของเดอเลิซ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงไม่มีตวั ต่อชิ ้นสุดท้ ายที่จะปิ ดประเด็นดังกล่าวให้ กลายเป็ นภาพที่สมบูรณ์ แต่
เป็ นเพี ยงจุด เริ่ มต้ น ของภาพยนตร์ ศึก ษาไปสู่ป ระเด็ น อื่ น ๆ อย่า งจริ ง จั ง เพื่ อ แสดงให้ เ ห็น ถึ ง ศัก ยภาพของ
ภาพยนตร์ ศึกษาและทฤษฎีภาพยนตร์ ว่าไม่ใช่เป็ นเพียงแค่เรื่ องเก่าเก็บที่น่าเบื่อ หรื อเป็ นเรื่ องที่ยากจนน่ากลัว
แต่เป็ นเรื่ องที่ท้าทายความคิดและก่อให้ เกิดประเด็นคาถามใหม่ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์ ให้ ทาการศึกษาต่อไป
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