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A HOLE IN THE TIME BARRIER

In 2013, NASA scientist Dr. Harold White made an announcement that challenged Einstein’s belief that nothing could travel faster than light.
According to Einstein’s theory of General Relativity, the stretching of time is inevitable, though Dr. White’s interference–pattern experiment
demonstrated that space–time can be warped. The rapid expansion of the universe after the Big Bang supports White’s idea that natural warping
is possible. The question, though, is whether time warps can be artificially generated.
Will this disprove Einstein’s 112–year–old theory? (since 1905)
The history of warping began in The Cage, the
first pilot episode of Star Trek: The Original Series. The
shooting was completed in early 1965, but NBC decided
that it was too cerebral to watch. So, the episode was
put on hold when the first series was broadcast in black
and white in 1966–67, replacing the pilot episode with
The Man Trap instead. It wasn’t until 1988 that the world
got to see The Cage when Paramount brought it back
on air in color as a special episode. Later, thanks to DVD
technology, this episode has been included back in the
original series in a boxset since 2001 (when it should
have been there long before from the start).
Warp drive in the series is referred to as “hyperdrive”
or “time warp,” caused by a rip or a hole in the time barrier, enabling the USS Enterprise to exceed the speed
of light. This concept has been used in many other SF
series and films, such as Star Wars, the Japanese manga
Doraemon, Fringe, Interstellar, Arrival and others.
Dr. White states that time warping is possible, based
on Mexican physicist Miguel Alcubierre’s theory that a
faster–than–light speed is possible if we can control
the expansion and compression of space–time.
Moreover, Dr. White has revealed a prototype image
of IXS Enterprise, a spaceship designed to achieve warp
travel. The image is a creation of Mark Rademaker,
inspired by Matt Jefferies’ drawing of the original Star
Trek USS Enterprise. The spaceship is slim and placed
between two rings which can create a warp bubble by
distorting and stretching space–time. The spaceship
can then travel through the warp at a superluminal
speed to another remote point in the universe.
There have been more than once that I have had to
see how Harit Srikhao at work. His eyes stare straight
out as if he sees a new, virgin land that no one has
explored. He springs forward so quickly to capture images
with excitement – images that only he could pass back
to humans on earth. His work Whitewash(2015–2016)
which is being exhibited is a significant progression
from Black Rite(2011), Red Dream(2012), and A Boy
who was Kidnapped by Time.(2014)
Given that he started photography when he was
13, and that he graduated high school only 4 years
ago, his work has definitely warped a long way. From
capturing people passing by to images of the country’s
future which is kept frozen by traditions, restrictions,
and post–cold war rituals: atemporal images whose
origins are ambiguous. Are they from the past, the
present, or the future? Are they here, there, or somewhere else? Or nowhere?

In the 20th century, Stalin manipulated the power of
photography to build the cult of personality. He ordered
total elimination of any image of Leon Trotsky, his
political enemy, by means of manipulating his images
and forging new ones as if Trotsky never existed,
airbrushing him out of history. He announced to the
people that Trotsky was the enemy of the state. As
a result, magnificent images of Stalin were seen
everywhere.It was a simple and callous tactic of truth
distortion in an attempt to rewrite history. This tactic
contributed to the Great Purge between 1936–1938,
when thousands of people were arrested, imprisoned,
and murdered. Anyone who had the enemy’s image in
their possession was to be considered criminal, and
people were convinced to help the state eliminate them.

Erasing the important figure that he did not like,
and glorifying only Stalin.
This history has been retold by the other Great Power
in a Hollywood film, namely the Great Jedi Purge in Star
Wars: Episode III Revenge of the Sith (2005). Similar
events have recurred in reality in many other places–
the Nazis, China’s Cultural Revolution, North Korea, etc.
Back in time in Jambudvipa, the Tamil, aboriginal
people characterized by dark skin and curly hair, were
raided, murdered, and chased away to the South by the
Aryan – tall, white–skinned newcomers with prominent
noses from the Caspian Sea. The Aryans wrote a new
history with a caste–based religion, deifying their own
race and designating the other race as demons. Rules
were created through religious literature, claiming that
it was divine order that people should worship the self–
proclaimed gods.
Such a concept was an inspiration for the Nazis to
promote “pure Aryan” archetypes and eliminate ‘non–
pure’ races, later becoming an excuse to exterminate
the Jews. This is not unlike the hatred for half–blood
people in Harry Potter or creating loyalty through fear in
the villagers in The Hunger Games.
Soldiers, draftees, cadets, village scouts, boy scouts,
cyber scouts, nuns, true Buddhists, royal ceremonies,
the October 1976 massacre in Bangkok. Memories.
Friends. Bed. Dreaminess. Love. Confusion. Sex. Hatred.
Destruction. Composition. Erasing. Fading.

“When people talk to each other, they never
say what they mean. They say something
else and you’re expected to just know what
they mean.”

The Imitation Game (2014), directed by
Morten Tyldum, written by Graham Moore,
adapted from Alan Turing: The Enigma
(1992), a biography book by Andrew Hodges
Thunska Pansittivorakul
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รอยรั่วของก�ำแพงเวลำ
ปี 2013 ดร.ฮาโรลด์ ไวต์ นักวิทยาศาสตร์นาซาประกาศท้าทายแนวคิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่ว่าการเดินทางเร็วกว่าแสงนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะติดอยู่กับทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ท�าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยืดออกของกาลเวลาได้ ดร.ไวต์จึงกล่าวว่าหัวใจการทดลองของเขา คือพยายามจะรบกวนการเดินทางของแสง เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่า กาลอวกาศ
(มิติเวลากับห้วงอวกาศ) นั้นสามารถพับซ้อนปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดของไวต์คือการค้นพบว่าในช่วงแรกๆของการก�าเนิดเอกภพแบบบิ๊กแบง อวกาศเคลื่อนออกจาก
กันด้วยความเร็วเหลือเชื่อ อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการวาร์ปที่พิสูจน์ได้ว่าธรรมชาตินั้นสามารถท�าได้ แต่ค�าถามส�าคัญคือ มนุษย์จะท�าเช่นนั้นบ้างได้หรือไม่?
และเขาจะหักล้างทฤษฎีเก่าแก่ของไอน์สไตน์ที่มีมานานกว่า 112 ปี (นับตั้งแต่ค.ศ.1905) นี้ได้อย่างไร?
ประวัติศาสตร์การวาร์ปปรากฎขึ้นครั้งแรกใน The Cage อันเป็น
ไพลอทตอนแรกของ Star Trek: The Original Series ซีซันแรก ที่ถ่าย
ท�าเสร็จตั้งแต่ต้นปี 1965 แต่ถูกทางช่อง NBC บอกว่าเป็นตอนทีเ่ หนือ่ ย
สมองในการดูมากเกินไป ep. นี้จึงถูกระงับในซีรีส์ชุดแรกที่ออนแอร์เป็น
ภาพขาวด�า ในช่วงปี 1966–67 ด้วยการสลับสับเปลี่ยนตอนไพลอทแรก
มาเป็น ep. The Man Trap แล้วกว่า The Cage จะปรากฎแก่สายตา
ชาวโลกจริงๆ ก็ปาไปปี 1988 เมื่อค่ายพาราเม้าท์น�ากลับมาออนแอร์ด้วย
เวอร์ชั่นภาพสีในฐานะตอนพิเศษ กระทั่งการมาถึงของเทคโนโลยี DVD
ep. นี้จึงถูกรวบรวมคืนกลับเข้าสู่ซีรีส์คอลเล็คชั่นแรกอีกครั้ง (ทั้งที่มัน
ควรจะอยู่ในนั้นตั้งแต่แรก) ในกล่องบ็อกเซ็ตเมื่อปี2001
ค�าว่าวาร์ปในซีรสี น์ ถี้ กู เรียกว่า “Hyperdrive” หรือ “Time warp”
ซึ่งเกิดขึ้นจากการฉีกขาดหรือเกิดรอยรั่วของ “Time barrier” ท�าให้ยาน
Enterprise สามารถกลับสูผ่ นื โลกได้รวดเร็วกว่าเวลาจริง แนวคิดนีถ้ กู หยิบ
ไปใช้ในอีกหลายเรื่อง อาทิ Star Wars, มังงะ Doraemon, ซีรีส์ Fringe,
Interstellar, Arrival ฯลฯ
ดร.ไวต์ เผยว่าแนวคิดเรื่องการวาร์ปมีความเป็นไปได้จริง โดยอาศัย
ทฤษฎีในปี 1994 ของนักฟิสิกส์ชาวแม็กซิกัน มิเกล อัลคับเบียร์ ที่เสนอว่า
ความเร็วเหนือแสงนั้นเป็นไปได้ หากเราค้นพบวิธีควบคุมการขยายและ
การหดตัวของกาลอวกาศได้
ขณะเดียวกัน ดร.ไวต์ได้เปิดตัวภาพต้นแบบของ IXS Enterprise
ยานอวกาศที่สามารถย่นระยะทางและเวลาได้ ซึ่งเป็นผลงานของมาร์ก
เรดเมกอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของ แมท เจฟเฟอรี่ในช่วงปี
1960 โดยตัวยานมีรูปทรงบางเพรียวและอยู่ระหว่างวงแหวนสองวง ซึ่งวง
แหวนคู่นี้จะบิดเบือนแล้วขยายกาลอวกาศออกเพื่อสร้าง warp bubble
ขึ้นโอบรอบตัวยาน จนท�าให้ warp bubble เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
เหนือแสงพายานเคลื่อนที่แบบวาร์ปไปโผล่ยังจักรวาลอันไกลโพ้นได้
มีมากกว่าหนึ่งครั้งที่ผมเห็นการท�างานของ หฤษฎ์ ศรีขาว ดวงตาของ
เขาเล็งตรงออกไปราวกับเห็นดินแดนใหม่ที่ยังไม่มีใครไปถึง เขาพุ่งทะยาน
ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อตะครุบภาพด้วยความตื่นเต้น ภาพที่มีแต่เขา
เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถถ่ายทอดมันกลับมาให้มนุษย์โลกได้เห็น ผลงาน White
Wash ของเขาที่ก�าลังแสดงอยู่นี้ก้าวกระโดดมาจาก Black Rite, Red
Dream, และ a boy who was kidnapped by time ซึ่งหากนับว่าเขา
เริ่มต้นถ่ายภาพตั้งแต่อายุแค่ 13 ขวบ จนถึงตอนนี้เขาก็เพิ่งพ้นวัยมัธยมมา
ได้เพียง 4 ปี แต่ผลงานของเขากลับวาร์ปมาไกลโข จากการจับภาพผู้คนที่
ผ่านไปมา ไปสู่ภาพอนาคตของประเทศชาติอันไกลโพ้นที่ยังคงถูกแช่แข็ง
ไว้ดว้ ยขนบ ระเบียบ และพิธกี รรมของโลกยุคหลังสงครามเย็นอย่างเคร่งครัด
เป็นภาพไร้กาลเวลาที่แยกไม่ออกว่ามาจากอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต เป็น
ที่อื่น ที่นี่ ที่ไหน หรือไม่ใช่ที่ใดเลยในทศวรรษที่20 สตาลินใช้พลังของรูป
ถ่ายเพื่อสร้างลัทธิบูชาบุคคล (cult of personality) เขาสั่งลบทุกภาพที่
มี ลีออน ทรอตสกี เสี้ยนหนามทางการเมืองของเขาออกไปหมด ด้วย
การรีทัชตัดปะภาพขึ้นมาใหม่ราวกับทรอตสกีไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง แล้ว
ประกาศสั่งแก่ผู้คนในสังคมว่า “ทรอตสกี คือศัตรูของรัฐ!” ทุกหัวระแหง
จึงมีแต่ภาพสตาลินสง่าเด่นชวนติดตาตรึงใจ เป็นวิธงี า่ ยดายและเลือดเย็น
ในการบิดเบือนความจริงอย่างมหาศาล เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ซึ่งมี
บทบาทอย่างมากในช่วง the Great Purge หรือการกวาดล้างครั้งใหญ่
ของสตาลินในช่วง1936–1938 ที่ผู้คนนับพันถูกจับกุม คุมขัง และฆ่าทิ้ง
แล้วหากใครมีรูปของศัตรู มันผู้นั้นจักมีความผิดมหันต์ ชาวบ้านร้านตลาด
จึงจ�าต้องขจัดมันออกไปด้วยเช่นกัน

ลบคนส�าคัญที่เขาไม่ชอบออกไป และสดุดีแด่สตาลินเพียงผู้เดียว
ประวัติศาสตร์น้ีถูกเล่าซ�้าในหนังฮอลลีของอีกฝั่งขั้วอ�านาจอย่าง
เหตุการณ์ Great Jedi Purge ในหนัง Star Wars: Episode III Revenge
of the Sith (2005) เหตุการณ์คล้ายๆ กันนี้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็น
จริงซ�้าๆ กันอีกหลากหลายถิ่น อาทิ ในสมัยนาซี, ในยุคปฎิวัติวัฒนธรรม
จีน, ในเกาหลีเหนือ ฯลฯ
อดีตกาลในดินแดนชมพูทวีป พวกทมิฬ ชนพื้นเมือง ผิวด�า ผมหยิก
ถูกพวกอารยันผิวขาว สูงใหญ่ จมูกโด่ง ผูม้ าใหม่จากทะเลสาปแคสเปียน
เข้ามารุกรานกวาดต้อน ไล่ฆา่ จนพวกทมิฬต้องถอยร่นไปยังแดนใต้ของทวีป
อารยันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยศาสนาที่แบ่งวรรณะ ยกตนเป็นเทวดา
ตามคัมภีร์ แล้วชี้นิ้วให้อีกฝ่ายเป็นอสูรร้าย ตั้งกฎให้มวลชนบูชาเทพยดา
ผ่านวรรณกรรมทางศาสนาด้วยการอ้างนิมิตจากพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์
แนวคิดนี้เป็นต้นธารแก่พวกนาซีในการเฟ้นหา ‘อารยันแท้’ เพื่อขจัด
พวกเลือดผสมโฉดชั่วออกไป และเป็นช่องทางในการท�าลายล้างพวกยิว
คล้ายๆ กับความเกลียดชังพวกเลือดผสมใน Harry Potter หรือการสร้าง
ความหวาดกลัวในหมูช่ าวบ้านเพือ่ ให้พวกเขาภักดีใน The Hunger Games
ทหารหาญ, ทหารเกณฑ์, นักเรียนเตรียมทหาร, ลูกเสือชาวบ้าน,
ลูกเสือ, ลูกเสือไซเบอร์, นางชี, พุทธแท้, ราชพิธี, การสังหารหมู่เดือน
ตุลา 1976...ในท้องสนามหลวง ความทรงจ�า ผองเพื่อน เตียงนอน
ความฟุ้งฝัน ความรัก ความสับสน เซ็กซ์ ความชิงชัง การรื้อถอน
การประกอบสร้าง การลบเลือน ความลืมเลือน

“When people talk to each other, they never
say what they mean. They say something
else and you’re expected to just know what
they mean.”

อลัน ทัวริ่ง ที่แสดงโดย เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ กล่าวไว้ใน
หนัง Imitation Game (2014) ที่กา� กับโดย มอร์เทน ทิลดัม
ซึ่งถูกเขียนบทขึ้นโดย กราแฮม มัวร์ ผู้ดัดแปลงมาจาก
หนังสือชีวประวัติ Alan Turing: The Enigma (1992) ที่
เขียนโดย แอนดรูว์ ฮอดจ์ส
ธัญสก พันสิทธิวรกุล

ศิ ล ปิ น รางวั ล ศิ ล ปาธร สาขาภาพยนตร์ ปี 2007
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PHOTOGRAPHY’S PLAY

On the day when the first man in Siam saw a photo of him gradually appearing on a
metal sheet, would he believe that it was him in the photo? What appeared in front of him
was a result of him having to stay still for a period of time, and a foreigner with a wooden
box covered in black cloth making strange gestures. Finally, something like his shadow came
out of it. What was that something? Was it him, his soul, or something similar to who he was?
In Southeast Asia, photography is perhaps
not a true reflection of existence. Early on
when it started to appear in the society that
believed the body was the container of the
soul – the soul that kept shape–shifting
according to karma until it reached the
ultimate release in Nirvana. What the people
in this society experienced in photography
must have been just the black box and
the strange gestures of tall, white men. Of
course, most of these people had never
seen an image of themselves.
However, not long after, the aristocrats
of Siam began to understand this new
thing and made use of it. The younger king
acknowledged the arrival of photography
with excitement, while his older sibling king
saw that it would become a great tool for
his policies against the Western world. This
Siamese king used photography to assert
his existence to the West – showing that he
existed, and the reality of his kingdom was
himself.
Nobody could deny that what appeared
in the photo did exist. An old man in a
strange outfit who claimed to own an
unknown land on the other side of the world.
It would no longer be just a thrilling tale like
in the past because photography was proof
of existence and clear evidence of truth. Besides, the fact that photos could be taken in
the remote strange land proved that it was
not a primitive nor barbaric place.
The king of this land knew and understood civilization of the West, as can be
seen from the photos – luxurious Western
clothing matched with invaluable royal
accessories. Or another photo of the king
next to his queen, as if to show that he was
at once a king and a family man who was
endowed with Western sophistication.
Siamese people quickly learned to accept
the reality of photography. Within the brief
period of time that Siamese aristocrats
used photography to reflect modernity and
the reality of their statuses and identity, as if
they were pleased with this process of reality
–making and subtly followed their king’s
method.
When photography was born in the
West, it was seen as a tool for commoners
who had the freedom to create their own
image and the equality to write their own
stories through them. However, in Siam,
photography was merely a decoration that
reflected modernity, westernization, and the
high status of those who had the power to
access photography.
Photography has existed in the Thai
society for over a hundred years, and it has
spread out to more diverse groups of people. Especially the new people like the middle–class who began to have more roles in
the society. Photography became a familiar
tool among these people, and they have
used it well.
For this group of people, they could
create a variety of reality through photos

themselves. They could use the medium so
agilely and effectively in all aspects. However,
are photos faithful reflections of reality? For
this new group of people in the Thai society
who has developed their identity over a
short period of time within the long history
of Siam, what is their reality, and what will
they create reality with?
Looking at the empty stories in their own
photos, the Thai society eventually shies
away and returns to the reality that once
was; the image of the noble king in Westernized clothing, recorded by the hands much
more skillful than those in his father’s time.
The photo shows what kind of world
it was in the king’s time through postures,
clothing that combined the western–universal
values with those of his own kingdom.
Moreover, there is an image of the king with
plenty of information on different subjects
related to how he governed and administered the kingdom through the crisis. These
elements combined and turned the photos
from mere reality in the past into the reality,
and even surreality. His photos have
transformed from an evidence of time to a
supernatural belief.
This can be seen when many of his
photos taken in different scenarios are put
up high on the wall and worshipped like a
sacred object: the king in a modern outfit
in a luxurious office in a big city, reflecting
his character as an executive who understands the complicated world of business;
the king in his modernized royal clothing at
a government office, indicating a person of
authority and ruler; the image of the king as
he cooked during his private time hung in
restaurants, luxurious and street–side alike.
The creators of these images must have
not been able to foresee how the reality
presented in these photos could turn in to
such subjects of worship.
If we examine a photo carefully, we find
that what defines its limit is the frame. No
matter how many realities there are in the
world, there is only one reality in a photograph limited within a frame. However, more
often than not photos act as if there was
no other realities happening outside the
frame, since the external reality dies away
with time and eventually ceases to exist.
How could any told stories become the
truth if there was nothing like photographs
and whatever is in it to prove so? Indeed, a
photograph becomes much more effective
if it blends well to its external reality, be it a
place, a uniform, medals, faces, and gestures
that work together as if they were reality–
making tools for all things present within
the rectangular frame, which were born
not out of nothing or any life–giving brushstrokes. And when the internal and external
realities are in accordance with each other,
a set of reality will gradually rise out of the
photo. And when its journey has reached
the right place, the mechanism of that very
set of reality will begin to work, regardless of

whether anyone wants it to.
Such a set of realities is always in
connection with the space where the photo
is present, either clashing with or in support
of it. And oftentimes this has become its own
status as mentioned earlier. As we examine
the area of reality within a photoand its
connection to its external environment, we
can see the nature of a photograph–one that
is able to manufacture its own set of reality
out of other realities.
In its current state, as it journeys through
time, the reality of the past – that the image
of the king was created out of the values
belonging to his time, faces a new time and
a changed society. Yet, the king’s images
could blend with the present time and magically create a new status for itself.
History and photography are often seen
as inseparable. Since photography was
born, history became a set of reality that
was clearer than any previous times. And if
we reckon any photos taken in the past as
proofs of historical reality, history created
with photography may be considered reality as well. Their unbreakable relationships
allow a lot of space for photography within
the area of history. Sometimes this connection manifests clearly; other times it is
hidden within the rectangular frame of the
photo. But however obvious the connection,
when the photo is made visible and forced
to face with time, the photo will start to play
in different ways, as in the process where
they became history and sacred objects.
In the complex society at present, photography seems to have adapted very little
amidst the field of societal changes. If it
was a player, it would fail in comparison to
the great player that time was. But photography would be the player that teased and
challenged the more skillful ones, and could
even forge self–importance that no one
could deny. Indeed, photographs have become something that anyone who wants to
create reality during play time needs to rely
on, use, and allow to get out there in the field
and play as it wishes.
Whenever photographs are interfered
with or contradicted and they fail in proving
themselves, they will go into hiding in a dark
corner of reality, waiting for the day they are
called out to dance again.
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กำรเล่นของภำพถ่ำย
ในวันที่ชายคนแรกในสยามเห็นรูปตัวเองค่อยๆเลือนขึ้นมาบนแผ่นโลหะ เขาจะเชื่อหรือไม่ว่านั่นคือรูปของเขา สิง่ ที่
ปรากฏตรงหน้า จากการทีต่ อ้ งท�าตัวนิง่ สักช่วงเวลาหนึง่ มีคนต่างชาติกบั กล่องไม้ทมี่ ผี า้ สีดา� คลุม ท�าท่าทางประหลาดๆ แล้ว
ในที่สุดก็มี สิ่งเหมือนเงาของเขาปรากฏออกมา สิ่งนั้นคืออะไร ตัวเขา วิญญาณของเขา หรือเป็นสิ่งอื่นที่เพียงคล้ายกับตัว
เขาเท่านั้น
ในอุษาคเนย์ ภาพถ่ายคงไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนความจริง
เมื่ อ มองไปที่เรื่องราวอัน ว่างเปล่าในภาพถ่ายของ
ของการมีอยู่ ในช่วงเวลาแรกๆที่มันได้เข้ามาปรากฏตัวต่อ ตัวเอง สังคมไทยก็เบือนหน้ากลับไปที่ ความจริงครั้งหนึ่งที่
สังคมที่เชื่อว่าร่างกายคือเครื่องกักเก็บจิตวิญญาณ ที่เวียน เคยปรากฏอยู่ ภาพของพระราชาผู้สูงส่งในเครื่องแต่งกาย
เปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรม จนกว่าจะพบกับการหลุดพ้น แบบตะวันตก ทีบ่ นั ทึกด้วยผีมอื อันสูงส่งยิง่ กว่าในเวลาของ
สิ่งที่ผู้คนในดินแดนแห่งนี้สัมผัสกับการถ่ายภาพคงเป็น บิดาของพระองค์
เพียงกล่องด�าและกิริยาประหลาดๆของคนผิวขาวร่างใหญ่
ภาพแสดงความเข้าใจโลกที่แวดล้อมในช่วงเวลาของ
แน่นอนคนเหล่านั้นส่วนมากไม่เคยเห็นภาพตัวเอง
พระองค์ ผ่านท่าทาง การปรับเครื่องแต่งการที่ผสมผสาน
อย่างไรก็ตาม เพียงไม่นาน ชนชั้นสูงของสังคมสยามก็ ความเป็ น สากลตะวั น ตกกั บ คุ ณ ค่ า ของอาณาจั ก รของ
เริ่มท�าความเข้าใจกับสิ่งใหม่นี้และเริ่มใช้งานมันอย่างเข้า พระองค์ นอกจากนี้ภาพพระราชาที่มาพร้อมกับข้อมูลอัน
อกเข้าใจกษัตริย์สยามองค์น้องรับรู้การถ่ายภาพอย่าง มากมายในเรื่องต่างๆที่พระองค์ทรงบริหารและจัดการ
ตื่นเต้น ในขณะที่กษัตริย์ผู้พี่ กลับมองว่าสิ่งนี้จะเครื่องมือ แผ่นดินในยามวิกฤติ องค์ประกอบทัง้ หลายเหล่านัน้ ท�าให้
ที่ ดี เ ยี่ ย มส� า หรั บ นโยบายกั บ โลกตะวั น ตกของพระองค์ ภาพถ่ายที่เคยเป็นเพียงความจริงในอดีตกลับมากลายเป็น
กษัตริย์สยามพระองค์นี้ใช้ภาพถ่ายยืนยันพระองค์เองกับ ความจริงและกลายเป็นความเหนือจริงในทีส่ ดุ ภาพถ่ายของ
โลกตะวันตก ว่าพระองค์มีอยู่จริง และความจริงทั้งหลาย พระองค์ได้กลายสภาพจากหลักฐานของช่วงเวลา ไปสูค่ วาม
ในพระอาณาจักร ก็คือตัวพระองค์เอง
เชื่อที่อยู่นอกเหนือความจริง
ไม่มใี ครปฎิเสธ ว่าสิง่ ทีป่ รากฏในภาพนัน้ เป็นสิง่ ทีม่ ี
อันจะเห็นได้จากภาพของพระองค์ในอิริยาบถต่างๆ
อยูจ่ ริง ภาพชายสูงวัยในเครือ่ งแต่งกายแปลกประหลาด ที่ ถูกน�าไปติดในที่สูงและถูกบูชา ไม่ว่าจะเป็นภาพของพระ
อ้างว่าเป็นเจ้าของดินแดนลีล้ บั อีกซีกโลกหนึง่ มันจะไม่เป็น องค์ในชุดสากลที่สะท้อนความเป็นนักบริหารจัดการผู้
เพียงเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเหมือนเรื่องเล่าในอดีต เพราะ เข้าใจโลกอันซับซ้อนทางธุรกิจ ในส�านักงานหรูหรากลาง
ภาพถ่ายเป็นเครือ่ งยืนยันตัวตน เป็นหลักฐานทีช่ ดั เจนของ เมืองใหญ่ ภาพพระองค์ในเครื่องทรงแบบประเพณีผสม
ความจริงนัน้ นอกจากนัน้ ภาพถ่ายยังเป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่
กั บ ตะวั น ตกในสถานที่ ร าชการที่ แ สดงถึ ง อ� า นาจและ
ดินแดนอันแสนไกลนั้น หาได้เป็นดินแดนที่ป่าเถื่อนใดๆ
นักบริหารรัฐกิจ หรือภาพการท�าอาหารของพระองค์ใน
พระราชาแห่งดินแดนนี้ รู้จัก เข้าใจ เป็นอารยะของ อิริยาบถส่วนพระองค์ ในร้านอาหาร หรูหราไปจนถึงร้าน
โลกตะวันตกเป็นอย่างดี ดังที่ปรากฏในภาพถ่าย ไม่ว่าจะ ห้องแถวริมถนน ส�าหรับภาพถ่ายเหล่านั้น ผู้สร้างคงไม่ได้
เป็นเครือ่ งแต่งกายแบบตะวันตกทีห่ รูหรา ผสมเข้ากับเครือ่ ง คาดคิดว่า ความจริงทัง้ หลายทีน่ า� เสนอในภาพนัน้ จะกลาย
ประดับ อันสูงค่าของราชส�านัก หรือภาพที่พระองค์เคียง เป็นอีกรูปแบบที่ได้รับการเคารพในลักษณะนี้
ข้างพระราชินีราวกับว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่รักครอบครัว
เมือ่ เราพิจารณาไปทีภ่ าพถ่าย สิง่ ทีก่ า� หนดขอบเขตของ
และเข้าใจความคิดของตะวันตกอย่างเท่าทัน
มันก็คือกรอบของภาพ ไม่ว่าความจริงในโลกจะมีมากมาย
ชาวสยามเรียนรู้ที่ยอมรับความเป็นจริงของภาพถ่าย เท่าใด ความจริงของในภาพก็มใี นกรอบเท่านัน้ แต่ทว่าบ่อย
อย่างรวดเร็ว เพียงชั่วเวลาสั้นๆ ชนชั้นสูงของสยาม ใช้ ครั้งภาพถ่ายก็มักจะท�าตัวราวกับว่า นอกกรอบนั้นไม่มี
ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือสะท้อนความทันสมัย สะท้อนความ ความจริงใดเกิดขึน้ เพราะความจริงนอกกรอบนัน้ สูญสลาย
จริงของสถานะภาพ สะท้อนตัวตน ราวกับพวกเขายินดีกับ ไปกับกาลเวลา ไม่ดา� รงอยูแ่ ล้ว เรือ่ งราว ทีเ่ ล่าขานทัง้ หลาย
กระบวนการสร้างความจริงเหล่านี้ และใช้งานมันตามพระ จะเป็นจริงได้อย่างไร ถ้าไม่มีสิ่งต่างๆ ในกรอบภาพคอย
ยืนยัน และการท�างานของภาพถ่ายจะแยบยลมากขึน้ ถ้า
ราชาของพวกเขาอย่างแยบยล
ภาพถ่ายเมื่อมันเกิดขึ้นในโลกตะวันตก มันถูกมองว่า ตั ว มั น เองสามารถประสานสอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ อ ยู ่
เป็นเครื่องมือของสามัญชนที่มีอิสระในการสร้างภาพของ นอกกรอบได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น สถานที่ เครื่องแบบ
ตนเอง พอๆกับทีพ่ วกเขาสามารถสร้างเรือ่ งราวของตนเอง เหรียญตรา ใบหน้า อิริยาบถต่างๆ ที่ท�างานราวกับเป็น
ผ่านภาพถ่ายได้อย่างเท่าเทียม แต่ในสังคมสยามภาพถ่าย เครื่ อ งมื อ สร้ า งความจริ ง ของสิ่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นกรอบสี่ เ หลี่ ย ม
ยังเป็นเพียงเครื่องประดับ ที่สามารถแสดงความทันสมัย นั้นไม่ได้เกิดมาจากความว่างเปล่า หรือถูกเนรมิตขึ้นจากผี
ความเท่ า ทั น ตะวั น ตกและความสู ง ส่ ง ของกลุ ่ ม คนที่ มี แปรงใดๆ และเมื่อการท�างานของสิ่งที่อยู่ทั้งภายนอกและ
อ�านาจพอที่จะเข้าถึงการถ่ายภาพกว่าร้อยปีที่ภาพถ่าย ภายในกรอบ ท�างานกันอย่างประสานสอดคล้อง ชุดของ
ด�าเนินไปในสังคมไทย ตัวมันเองได้กระจายตัวเองออกไปสู่ ความจริงก็จะค่อยๆเดินทางออกมา และเมื่อมันเดินทาง
กลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะคนกลุ่มใหม่อันได้ มาพบกับทีอ่ ยูอ่ นั เหมาะสมแล้ว ชุดของความจริงนัน้ จะเริม่
แก่ชนชั้นกลาง ที่เริ่มมีบทบาทในสังคมส่วนต่างๆ ภาพถ่าย ท�างานของมัน แต่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่
ชุ ด ของความจริ ง เหล่ า นั้ น จะสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะ
กลายเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ คุ้นเคยและสามารถใช้งานมันได้
เกื้ อ หนุ น หรื อ ปะทะกั บ พื้ น ที่ ที่ ตั ว ภาพถ่ า ยเองด� า รงอยู ่
อย่างดี
ส�าหรับคนกลุ่มนี้พวกเขาสามารถสร้างความจริงอัน เสมอ และบ่อยครั้งมันได้กลายสถานะภาพของตัวมันเอง
หลากหลายของภาพถ่ายได้ด้วยตัวของเขาเอง พวกเขา ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อเราพิจารณาพื้นที่
สามารถใช้งานสือ่ นีไ้ ด้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ ของความจริงในภาพถ่ายและความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่นอก
ในทุกมิติ อย่างไรก็ตามภาพถ่ายตัวมันเองเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อน กรอบแล้ว เราจะเห็นธรรมชาติของภาพถ่ายที่ตัวมันเอง
ความจริงทีต่ รงไปตรงมาหรือไม่ ส�าหรับคนกลุม่ ใหม่ในสังคม ประกอบสร้างชุดความจริงจากความจริงทั้งหลาย
ในสภาวะปัจจุบนั ของตัวมันเอง พอมันเดินทางผ่านเวลา
ไทย ทีพ่ ฒ
ั นาตัวตนมาในช่วงเวลาทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
อันยาวนานของสยามประเทศ ความจริงของพวกเขาคือ ชุดของความจริงในอดีต ทีภ่ าพของพระราชาได้ถกู สร้างขึน้
จากห้วงเวลาและทัศนคติในรัชสมัยของพระองค์ เดินทาง
อะไรและพวกเขาจะสร้างความจริงด้วยอะไร

มาปะทะกับเวลาของสังคมใหม่ทเี่ ปลีย่ นไป ทว่าภาพของ
พระองค์กลับสามารถประสานกับเวลาปัจจุบันและสร้าง
สถานะภาพใหม่ให้กบั ตัวภาพเองอย่างน่าอัศจรรย์
ประวัติศาสตร์กับภาพถ่ายมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่แยก
กันไม่ออก เมือ่ เกิดภาพถ่าย ประวัตศิ าสตร์กลายเป็นชุด
ของความจริงทีช่ ดั เจนกว่าทุกเวลาทีเ่ คยเกิดขึน้ และหาก
มองภาพถ่ า ยในอดี ต ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นความจริ ง ทาง
ประวัตศิ าสตร์แล้ว
กระบวนการที่ ค วามจริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ถู ก
สร้างขึ้นผ่านภาพถ่ายก็เป็นสิ่งเป็นความจริงด้วยเช่นกัน
ความสัมพันธ์ทแี่ ยกกันไม่ออกของทัง้ สองสิง่ นี้ ท�าให้ภาพ
ถ่ายมีพนื้ ทีม่ ากมายในเวลาของประวัตศิ าสตร์ และความ
สัมพันธ์นั้นบางครั้งก็แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดบางครั้งก็
แอบซ้อนเร้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของภาพนั้น แต่ไม่ว่า
ความจริงจะปรากฏชัดแจ้งหรือซ้อนเร้น เมือ่ ภาพนัน้ ถูกท�า
ให้ปรากฏและเผชิญหน้ากับเวลา ภาพถ่ายด้วยตัวมันเอง
จะท�าการเล่นในรูปแบบต่างๆ ดังเช่นกระบวนการทีภ่ าพถ่าย
กลายเป็นประวัตศิ าสตร์และกลายเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ในโลกทีซ่ บั ซ้อนของสังคมปัจจุบนั ภาพถ่ายเองก็ดจู ะปรับ
ตัวเองน้อยมากในสนามของความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ถ้ามันจะเป็นผู้เล่นมันคงจะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เก่งกาจอะไร
เมือ่ เทียบกับผูเ้ ล่นอันยิง่ ใหญ่อย่างเวลา แต่มนั เป็นผูเ้ ล่น
สามารถล้อเล่น ท้าทาย ไปกับผูเ้ ล่นทีเ่ ก่งกาจ และสามารถ
สร้ า งความส� า คั ญ ให้ กั บ ตั ว เองโดยที่ ไ ม่ มี ใ ครสามารถ
ปฏิเสธได้ และภาพถ่ายกลายเป็นสิง่ ทีห่ ากใครต้องกางสร้าง
ความจริงในช่วง(สนาม)เวลาแล้ว พวกเขาต้องเข้ามาใช้มนั
อนุญาตให้มนั ลงเล่นอย่างทีม่ นั ต้องการ
หากเมื่ อ ไรที่ ตั ว มั น เองถู ก รบกวนหรื อ ขั ด แย้ ง แล้ ว
ถ้ามันหาทางสูไ้ ม่ได้ ตัวมันเองจะค่อยหายเข้าไปในมุมอัน
เร้ น ลั บ ของความจริ ง และเผ้ า รอวั น ที่ มั น จะถู ก เรี ย ก
ออกมาวาดลวดลายใหม่อกี ครัง้

พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร

อาจารย์ประจ�าสาขาการถ่ายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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“Why is it that, for over 5 years, I never once heard of the
death of over 100 lives in the 2010 crackdown?” was the

big question that gave birth to this piece of work.
Therefore, this work is my expression of responsibility and apology for bearing a narrow–minded and
selfish attitude towards the protestors in the past.

“ท�าไมกว่า 5 ปีทผี่ มไม่เคยรับรูถ้ งึ ความตายของกว่า 100 ชีวติ ในเหตุการณ์
สลายการชุมนุมเมือ่ ปี 2010 ?” เป็นค�าถามส�าคัญทีผ่ ลักดันให้เกิดงานชิน้ นี้
ดังนัน้ งานชิน้ นีค้ อื การแสดงความรับผิดชอบและค�าขอโทษต่อจิตใจที่
คับแคบเห็นแก่ตัวที่มีต่อผู้ชุมนุมของผมในอดีต
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