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prāṇa

สายัณห์ แดงกลม 

ความคิดเกลื่อนกลาดซํ้าซากเรื่องภาพถ่ายเป็นบันทึกความทรงจํา ถูกโต้แย้งและอภิปรายมาเป็นเวลานานนม แต่มิวาย ยังอยู่ยงคงกระพันฟัน

ไม่เข้าล้มไม่ได้ อาจเพราะเป็นหลักคิดแบบสาธารณะที่เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายและจริงในหลากแง่มุมหรือใน มุมตั้งต้น 

 ทว่ากรอบคิดสําเร็จรูปมักไม่พาไปไหนได้ไกลนอกจากวนเวียนซํ้ารอยเดิม และทึกทักว่าถูกอยู่เสมอ  

ประการหนึ่ง คือเกิดการสับสนรวบรัดให้ภาพถ่ายและความทรงจํากลืนเป็นเรื่องเดียวกัน ปัดให้ภาพถ่ายเป๋ไปอยู่ใน แวดวงความทรงจําใน

ขณะที่ความทรงจําอาจเป็นเพียงภาพ (วาด ลายเส้น ถ่าย เคลื่อนไหว) โดยไม่ยุติที่ภาพถ่าย 

 คําถามต่อมาคือ หากเอออออนุโลมให้ภาพถ่ายเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเสี้ยวความทรงจํา แต่เป็นความทรงจําของใคร? ใครถืออภิสิทธิ์เซ็นความ

ทรงจําผ่านแสงสว่างหรือ phôs? แน่นอนว่าความคิดเบ็ดเสร็จย่อมรวบอํานาจไว้ให้กับผู้ถ่ายภาพที่จะ ยึดครองความทรงจําแรกนั้นไว้ ภาพถ่ายในฐานะ

บันทึกความทรงจําจึงเหมายกให้ผู้ปฏิบัติการเก็บคลังความทรงจําส่วนตัวไว้ เป็นพื้นฐาน ไม่มีคนแชร์ประสบการณ์การไปเหยียบยอดเขามงท์บล็อง ใครก็

ไม่เคยไปเยือนหมู่เกาะไกลโพ้นที่ตนไปมาน้อยคน จะเข้าใจรับรู้ว่าการกินอาหารประหลาดในชนเผ่าหนึ่งของอเมริกาใต้เป็นอย่างไร ฯลฯ ภาพถ่ายทั้ง

หลายย่อมกลายเป็นบันทึก เฉพาะตนในเงื่อนไข ที่ว่าถ่ายแล้วชาวบ้านชาวช่องไม่ได้ไปส่องดูตามเพจตามสื่อออนไลน์หรือเปิดอัลบั้มพลิกไปมาที่บ้าน เมื่อ

มีสายตาอื่นร่วมมาปะปน เมื่อภาพถ่ายพร้อมจะเป็นสาธารณะ ความทรงจําตั้งต้นจะถูกเบียดแทรกไปด้วยความทรงจําอื่น ที่ตามมา มงท์บล็องก็อาจ

กลายเป็นทะเลทรายที่อีกฝ่ายไปเยือนมา หมู่เกาะกลางทะเลอาจผันพลิกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ ข้าวปลาหน้า แปลกพิศดารอาจขุดคุ้ยภาพจําอาหารฟาสต์ฟูด

โกโรโกโสตามศูนย์การค้า 

 ภาพถ่ายหนึ่งใบหาได้มีความทรงจําเดียวของผู้ถ่ายภาพและไม่ได้เป็นความทรงจําเด็ดขาดที่ยึดอภิสิทธิ์พูดบอกความ จริง ทั้งนี้ยังไม่ได้นับรวม

ฝ่ายผู้ถูกถ่ายภาพที่อาจไม่ได้มีความทรงจําร่วมหรือเหมือนกับผู้ถ่ายภาพ ผู้ถ่ายและผู้อยู่เบื้องหน้าเลนส์ กล้องอาจพูดถึงภาพถ่ายใบเดียวกันนั้นคนละทิศ

คนละทางคนละเนื้อหา คําว่า บันทึกความทรงจํา จึงไม่พอเพียงจะรวบทุกความ หมายของความทรงจําที่ล้น แตกตัว ไม่มีผู้ใดได้มาเป็นกรรมสิทธิ์โดย

บริบูรณ์ 

 โรล็องด์ บาร์ตส์ (พลันแสดงตัว...) เสนอกลับด้านว่าภาพถ่ายเป็น contre-souvenir / counter-souvenir = ต้านหรือ ทัดทานความจํา/ทรง

จํา ซึ่งมีนัยถึงความบกพร่องของความจํา/ทรงจํา ภาพถ่ายอาจแย้งกับความทรงจํา/จําที่ผู้ชมมีอยู่  

(=ภาพถ่ายช่วยปรับโฟกัสใหม่ และถึงตอนนี้ภาพถ่ายก็จะมีบทบาทของพยานหลักฐาน) หรือภาพถ่ายอาจถูกความทรงจําโต้แย้ง ว่าไม่จริง (=ผู้ชมปฏิเสธ

บทบาทหน้าที่ของภาพถ่ายในฐานะบันทึกเหตุการณ์ที่น่าเชื่อถือ อันเท่ากับบอกปัดภววิสัยของภาพถ่ายที่ อาจถูกดัดแปลงเติมแต่ง และอาจหมายถึงการ

ไม่ยอมรับความเป็นจริงที่ถูกเก็บบันทึกไว้เป็นภาพถ่าย อันเท่ากับยึดโยงกับอัตวิสัย ของผู้ชมแบบสุดโต่งหัวชนฝาหรือมีปมปัญหาทางจิต...) หรือภาพถ่าย

ช่วยแก้ความทรงจําที่บกพร่อง คานความทรงจําที่ชํารุด เอียงกะเท่เร่จะล่มแหล่มิล่มแหล่ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า รื้อฟื้นความทรงจํา คือบูรณะความ

ทรงจําให้กลับคืนฟื้นตัว กรณีนี้ทําให้เห็นว่าแทนที่จะยํ้าซํ้าซากว่าภาพถ่ายเป็นบันทึกความทรงจํา/จํา อาจกล่าวอีกลักษณะว่าภาพถ่ายกันลืม (เช่นตัว

ละครในภาพยนตร์ Memento ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เพราะมีปัญหาทางจิตหลงลืมสับสนเวลา) 

 เหมือนที่เราอาจอุทานต่อหน้าภาพบางภาพว่าลืมตอนนั้นเหตุการณ์นั้นไปเลย จําไม่ได้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรมาจากไหน 

 ภาพถ่ายหาใช่เพียงช่วยให้จําได้ แต่ยังช่วยให้ลืมได้ (ซึ่งเป็นเหมือนการบริหารเยียวยาทางจิต) หรือทําให้จําได้ว่าลืม ลืมไปว่าเคยจดจํา มีความ

หลงลืมปะปนในภาพถ่าย  

วิริยะเองก็ลืมไปว่าภาพมือประติมากรรมถือลูกกลมมาจากผลงานที่ลูฟวร์แสดงวีนัสพร้อมแอปเปิลทอง 
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Venus of Arles (Louvre) 2016_Gelatine silver print © Viriya Chotpanyavisut 

  

  การไม่อาจกักเก็บหรือกักกันความจํา/ทรงจําไว้ในหนึ่งกรอบภาพน่าจะเป็นพลวัตสําคัญของภาพถ่าย (ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสื่อประเภทอื่น

จะไม่มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน) เมื่อมองภาพถ่ายชุดต่างๆ ของวิริยะ ผู้ชมจะเห็นและจํา ได้ว่า มีกลุ่มภาพที่มีลักษณะคล้องพ้องกันในทํานอง motif หรือ 

theme งานที่หวนคืนมา ส่วนเสี้ยวของมือวีนัสล้อไปกับ ภาพ ท่อนมือ ชี้นิ้วติดกําแพงขาวพร้อมเงาที่ทาบทับ อีกภาพแสดงมือและนิ้วจิ้มลงบนกระจก

หน้าต่าง เหล่านี้มีความพ้องพานกับภาพ แผ่นวัสดุวางอิงกําแพง ภาพส่วนเสี้ยวของต้นกล้วยที่ใบแตะกับผนังและเงา กระทั่งกับภาพห่านหงส์จมคอลง

หนองนํ้า กิ่งก้านไม้ที่จุ่มลงนํ้าเห็นครึ่งหนึ่งใต้ผิวอีกครึ่งโผล่เหนือนํ้า หลากความคิดหลายประเด็นทับซ้อนไปมาทั้งเรื่องการแตะสัมผัส การทะลุผ่าน การ

พิงอิงขอบ เราจะพูดถึงอะไรได้จากท่าทางการชี้หมาย (ด้วยนิ้วมือ วัตถุ เงา) การสัมผัสแตะกําแพงขวางกั้นผ่าน ไปได้และผ่านไปไม่ได้ ภาพแบบเศษส่วน

อาจรื้อฟื้นความทรงจําของผู้ชมในแบบแตกต่างจากความทรงจําของผู้ถ่าย คือเป็น contre-souvenir ในความหมายเดียวกับการปะทะ(กําแพง) อิง(ผนัง) 

คาน(ตัวรองรับ) ชน ต้าน ทัดทาน และในปรารถนาเบื้องลึก ของการทะลุผ่าน? หรือในปรารถนาตื้นๆ เพียงเพื่อประจันกับความทรงจําส่วนตน 

 เศษเสี้ยวมือถือวัตถุกลมที่คัด/สกัดมาจากประติมากรรมคลาสสิก Vénus d’Arles เหมือนจะช่วยนําทางให้ย้อนเวลาลงสู่ คลังเก่า งานโบราณ 

เฟ้นเอาภาพดั้งเดิมจากศตวรรษที่ 17 กลับมาเป็น contre-souvenir ของงานเหล่านั้นของวิริยะ จิตรกรรมของศิลปินบรมครูนิโกลาส์ ปูแซ็ง (Nicolas 

Poussin) และภาพเจ้าปัญหา Et in Arcadia ego แสดงคนเลี้ยงสัตว์มาเจอ หีบศพโบราณพร้อมจารึกละตินข้างผนังโลงหินที่กลายเป็นปริศนาให้ไข 

 หนึ่งในนั้นชี้นิ้วลงไปตรงกําแพงผนังโลง ปะทะ/ชนกับอักษรที่ตนอ่านไม่ออก (?) แบบเดียวกับที่นิ้วในภาพถ่ายของ วิริยะ จิ้มชนผนังนานา

ประเภท หรือวัตถุวางอิงกําแพง สัมผัสจมผิวนํ้า เงาทาบผนังเหมือนเงาคนเลี้ยงสัตว์ทอดบนกําแพงโลง ภาพแก้วพลาสติกพร้อมเงาเหลี่ยมบนพื้นดินก็ไม่

ต่างจากโลงและเงาของปูแซ็ง ชายเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนสภาพเป็นแก้วขาว ต่างมีเงาทาบบนตัวรองรับ 

  

บางทีคําถามในจิตรกรรมโบราณอาจไม่ใช่ที่การอ่านอักษรละตินแต่คือผนังโลงที่ขึงเป็นแคนวัสหรือฉาก/จอสําหรับ 

ภาพเงา 
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 บางทีสิ่งชวนฉงนอาจไม่ใช่นิ้วหรือวัตถุทั้งหลายที่มาชน / ปะทะ / อิง / พิง / ต้านกําแพง ผนัง พื้น ผิวนํ้า แต่คือเหล่าตัวรองรับเหล่านี้ที่เป็น 

receptacle ของปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

 จึงไม่ใช่สิ่งที่มากระทบซึ่งเป็นวัตถุหรือปัจจัยของภาพถ่ายของวิริยะ หากแต่คือพื้นผิวต่างๆ ที่ต้านการลงลึก หรือแหย่ให้อยากทะลุลึกหลุด

ออกไป ภาพถ่ายพื้นนํ้าพร้อมปรากฏการณ์เล็กปรากฏการณ์น้อยคือชั้นบางๆ ที่รองรับสายตา ขึงไว้ให้จดจ่อราวรวมสมาธิไว้อย่างสงบนิ่ง แน่นอนว่าระดับ

ของความหมายถูกขึงไว้ตรงพื้นผิวโดยไม่ใช่เพียงเรื่องของ texture เพราะเพียงดูภาพถ่าย Fuel Spills ก็จะเข้าใจว่าบนผิวนั้นมีปัญหา ผิว(นํ้า)มันเป็น

ปัญหาและเป็นปัญหาที่ไม่กระโตกกระตาก ร้องแรกแหกกระเชอสมอ้างคําวิพากษ์เชิงนิเวศน์วิทยาที่มักราคาถูกในหลากกรณี 

 วิริยะสกัดในทั้งสองความหมายของการเฟ้นเลือกสโคปเฉพาะบางรายละเอียดและกีดกั้นการทะลุผ่านสู่ปัญหาสังคม แบบฉลุยหรือไร้ข้อกังขา 

ผู้ชมอาจเรียกร้องจิตสํานึกเชิงสังคมการเมืองวัฒนธรรมนิเวศน์ ฯลฯ สูงและล้นเพียงเพื่อต้องการเนื้อ หาจากภาพถ่าย ในขณะเดียวกันในคลังของผู้ถ่าย

ภาพก็อบอวลไปด้วยสิ่งละอันพันละน้อยที่อาจไม่ได้ประสาน(งา)กับคลังผู้ใด 

หรืออาจกลืนไปกับทุกผู้ 

 Arcadia โบราณคือดินแดนในตํานานที่เชื่อกันว่า “เก่าแก่กว่าจันทรา” จะเป็นอะไรไปได้นอกจากแดนดินถิ่นที่จาก สายตาของศิลปินที่อาจ

อยู่/ไม่อยู่ใน Arcadia ก็เป็นได้ 

 ตรงผนังโลงมี ego จารึกไว้ให้ทํานายตัวตน 

 ตรงแผ่นผิวในภาพถ่ายมี ego ที่ไม่ออกมาเป็นคํา คือ “ผม/ฉัน/กู/ข้า” ซึ่งไม่ยุติที่ศิลปิน เนื่องจากยังมีสายตาเก่าแก่ของ ผู้ชมเป็น contre-

souvenir และสามารถสวมซ้อนลงไปผ่านความทรงจําส่วนบุคคลเพื่อเรียกคืน/ขอคืน ego นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ ชั่วคราว 

 ศิลปินจะรู้หรือไม่ว่ามือวีนัสข้างที่ถือแอบเปิลทองนั้นเป็นส่วนต่อเติมมาภายหลัง จินตนาการหรือสมมติฐานขึ้นมา คือปะติดปะต่อความทรง

จําคนละยุคคนละเวลา ภาพถ่ายของวิริยะจึงเฟ้นและขับเน้นส่วนที่เป็นความทรงจําอื่นของ ประติมากรรม เดิม 

* 

 ภาพถ่ายสร้างความทรงจํา/จําขึ้น ประดิษฐ์ความทรงจํา/จํา กํากับความทรงจํา/จํา การส่งผ่านโอนถ่ายความทรงจํา/จํา หาได้เป็นการขับ

เคลื่อนจากสาเหตุต้นทางสู่ผู้รับปลายทาง ภาพถ่ายไม่ใช่การสื่อสารที่เคารพความเที่ยงตรงไม่แปรเปลี่ยนของ สาร การสร้างความทรงจํา/จําให้กับผู้ที่ไม่

ได้ร่วมประสบการณ์เดียวกันเป็นเพียงการจําลองความทรงจําร่วมโดยไม่อาจทึกทัก 

ความพ้องพานเป็นเนื้อเดียวกัน บ่อยครั้งผู้ชมจะรับรู้แต่ผลกระทบในเชิง affect มากกว่าจะยึดอยู่กับข้อมูลตัวบ่งชี้ อะไร ที่ไหน ยามใด (แม้คําถามเหล่านี้

ยังคงยืนพื้นในทุกภาพถ่าย) และเป็นผลกระทบหรืออารมณ์กระทบที่เปล่งประกายออกมาจากสายตา ของวิริยะ 

 ศิลปินผู้ถ่ายภาพทั้งหลายมักทําให้เห็นสิ่งที่กระทบตาในชั่วขณะหนึ่ง ณ พื้นที่หนึ่ง ภาพถ่ายของวิริยะจํานวนไม่น้อย จับแสงสว่างมาเป็น

ตัวเอก หยากไย่บางๆ ที่ต้องแสงอยู่ชั่วครู่ แสงสว่างตรงหัวตึกสูงหรือที่ลอดผ่านรูกําแพง ตลอดจนเงาของ แก้วพลาสติกขาวบนพื้น เงาที่เป็นร่องรอยของ

แสงสว่าง photography ตามตัวอักษรคือการเขียนด้วยแสงสว่าง อักขระของ แสงสว่าง วิริยะจึงตาม phôs ราวกับต้องการจารึกแสงเป็นคํา แต่เป็นคํา

ที่มาไวและเตรียมหาย โผล่พลันและพร้อมจาง ผุดขึ้นและสลาย ในแง่หนึ่งวิริยะได้นิยามผลงานของตนแบบ tautology หมายถึงว่าถ่ายแสงสว่างที่เป็น

รากตั้งต้นของภาพถ่าย 

 อาจจะไม่เกินเลยไปนักที่จะเสนออีกว่า แทนที่การกักเก็บแสงสว่างดังที่มักกล่าวกัน วิริยะสกัดแสงสว่าง ไม่ใช่เพื่อเอา essence ของ phôs 

แต่จับเอาไว้ในความชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะของการเปลี่ยนแปลง 

* 

 ดังนั้นจึงอาจไม่ชวนประหลาดใจอย่างใดเมื่อสิ่งที่จะถูกสกัดออกมาจากแสงสว่างหมายถึงสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่แสงสว่าง เหลือไว้ให้สัมผัสเห็นชั่วครู่

ขณะประเดี๋ยวประด๋าว วิดีโอสามสี่ซีเควนซ์ของวิริยะทําให้เห็นปฏิบัติการของแสงสว่าง วิริยะ จัดการกับภาพเคลื่อนไหวจากมุมมองภาพนิ่งหรือภาพถ่าย

โดยตั้งกล้องแช่นิ่ง ปล่อยปรากฏการณ์หน้ากล้องให้อุบัติขึ้นใน กรอบภาพ ใบกล้วยเป็นจอโค้งรับเงาพรายนํ้ามลังเมลือง เป็นลอนไปมา ยังคงเป็นเรื่อง

ของพื้นผิวตัวรองรับ พร้อมกันนั้น เศษใบไม้กิ่งไม้น้อยนิดห้อยติดหยากไย่หรือใยแมงมุมก็ห้อยต่องแต่งขยับไปมาหยอกล้อกับผืนพรายนํ้าบนผืนใบกล้วย 

ต่างมี แสงสว่างเป็นแบ็คช่วยขับให้เยื่อบางๆ จางๆ ของสรรพสิ่งสําแดงตน ภาพนํ้าราดรดต้นไม้ในโอ่งมังกรก็ดึงเอาแสงสีรุ้ง ให้ปรากฏผลุบโผล่ออกมา อี

กช็อตคือเศษใบไม้ชิ้นกระจิ๋วห้อยแกว่งไกวเป็นพระเอก solo อยู่กลางจอ หรือหมู่แมงหวี่แมงวัน รวมมวลเคลื่อนย้ายเป็นจุดเม็ดขาวบนพื้นแมกไม้ที่เบลอ

ไปแล้ว ยังคงเป็นทั้งมุมกล้องและ phôs ที่ส่งผลต่อการฉาย/จับ/สกัดภาพ สิ่งละอันพันละน้อยที่แลดูไร้ความหมาย 

 และเพราะการมุ่งควานหาสาระแบบเข้มข้นหนาทึบจริงจังแนวโลกแนวสังคมแนวการเมืองแนววัฒนธรรม ที่ทําให้เรา เลยข้ามเพิกเฉยหลาก

เรื่องเฉพาะตัวที่ไม่สัมพันธ์กับสิ่งใดภายนอกที่ขึงขัง 

 (บ้านเรือนถูกรื้อทิ้งพร้อมอาคารตึกสูงเป็นพื้นหลัง คนงานบนเสาไฟฟ้า วัตถุของขลังติดตามต้นไม้ ศาลพระภูมิหลบหลังกิ่งก้านไม้ รถถัง

ห้อมล้อมด้วยไฟ กลุ่มภาพเหล่านี้บอกเป็นอย่างดีว่าสํานึกเชิงสังคมไม่ได้จางจากไปไหน) 
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 "งาม ง่าย ลึกลับ" (beau, simple, mystérieux) สามคุณศัพท์ที่นักวิจารณ์ฝรั่งเศสใช้ประมวลผลงานชุดหนึ่งของวิริยะ คุณศัพท์ที่ครอบคลุม

ถึงกลุ่มงานปัจจุบันในกระบวนการทํางานซึ่งคง "การใส่ใจต่อโลก วิถีการดํารงอยู่อย่างละเมียดละไมใน โลกที่ยังคงความเร้นลับบางอย่างอยู่" โลกใน

ภาพถ่ายของวิริยะไม่มีความหวือหวาเร่งเร้าให้ตื่นตัวต่อปมประเด็นอลังการ แต่เป็นโลกนิ่ง สันโดษ แทบจะเงียบเชียบเฉียบเฉย โลกของรายละเอียดและ

สิ่งตกค้างที่สื่อเสนอตัวเป็นผิวชั้นบางพร้อมซึม รับทุกอารมณ์กระทบการต้านทัดทานความทรงจําของสังคมและโลกที่ระอุขึ้นทุกวันทั้งจากมุมนิเวศน์และ

มุมการเมืองจึงอาจหมายถึงรู้ที่จะ "ดํารงอยู่ (...) ในโลก" poétiquement  

"ใส่ใจ" ในสิ่งที่โลกเมิน เฟ้น ค้น คัด ในรอยร่องที่ถูกมองข้าม 

 ดั้งนั้น อีกสองคําที่มัก/อาจผูกแปะกับผลงานของวิริยะคือ poetic และ/หรือ romantic ไม่ใช่โรแมนติกในความหมาย หวานแหววของความ

มุ้งมิ้งซื่อใส แต่เป็นความใส่ใจในเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ไม่บรรจุด้วยคําใหญ่โตเพียงเพื่อความชอบธรรมที่จะ บ่งชี้ความรับผิดชอบต่อมวลหมู่ปัญหาสังคมดังที่

แวดวงวิชาการขยันปาวๆ ออกมา (เพราะมันปลอดภัยที่สุดจากการถูกโจมตีว่าหมกมุ่นกับอัตตาจนไม่ส่งผลกระทบใดๆ ในวงกว้าง …สะอึก!) 

 อีกแง่หนึ่งนั้น โพเอติกและโรแมนติกหาได้ตัดขาดแล้วสิ้นซึ่งนัยยะอื่น วิริยะถ่ายเศษใบไม้หยากไย่จับแสง แก้วพลาสติกตกพื้น ข้าวของข้าง

ทางที่ปรักหักพัง ฝุ่นเกาะ หยดนํ้าตกติดพื้น หลากสรรพสิ่งที่ล้วนเป็นขยะ เป็นของเหลือใช้ ภาพแลดูเนียน คลีน มินิมอลเห็นๆ แต่ความเนียนคลีนคัทมินิ

มอลก็มาจากวัตถุหลงเหลือในนิยามของขยะสิ่งที่ไม่ต้องการ ภาพถ่ายของวิริยะสกัด/กั้นการเข้าถึงความหมายแบบครบถ้วนพร้อมเสร็จสรรพที่จะแปลงให้

ผู้ชมเป็นก็เพียงผู้รับสารแบบ passive คําว่าพลวัตหรือ dynamic อาจไม่ใช่คําที่เหมาะนักกับหลากงานเหล่านั้น แต่น่าจะเป็นคํา meditative ให้เพ่ง

พินิจ โฟกัส หรือ contemplation แบบคลาสสิกที่คานความฉาบฉวยของเหล่าสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่จํานวนไม่น้อย 

 เหมือนภาพที่เราอาจพูดว่าดูได้เรื่อยๆ 

 เหมือนภาพที่เราอาจไม่ติดใจอะไรด้วยเนื่องจากไม่ไปสะกิดปมปัญหาคาใจใหญ่โตอันใด 

 เป็นภาพเหมือนของวัตถุสิ่งของที่ไม่ค่อยมีคนในนั้น โดยต้องไม่ลืมสายตาคู่ตั้งต้นของผู้ถ่าย และต้องไม่ลืมสายตา นานาคู่นอกไปจากผู้ถ่าย 

สุนัขจิ้งจอกบอกเจ้าชายน้อยตอนหนึ่งว่าสิ่งสําคัญไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้แปลว่าต้องตาบอดโดยปิดตา ทั้งคู่ลง แต่เป็นการคํานึงสํานึกรู้เกินเลยขอบเขตการ

เป็นภาพเชิงประจักษ์ที่มักพาหลงว่าเพียงพอในตัวสําคัญในตัวเป็นหลักฐาน ชั้นเยี่ยม เป็นพยานชั้นเอกพูดหมดเปลือกเกลี้ยงเกลา 

 หรือหากกลับด้านบทเรียนจากสุนัขจิ้งจอก (ที่ขอให้เจ้าชายน้อย “ทําให้เชื่อง”) ว่าสายตาก็หาได้มองเห็นสิ่งสําคัญ เสมอไป อาจหมายถึงว่า

บ่อยครั้งเราก็ให้คุณค่ากับผลึกใหญ่โตจนเมินกรวดดินธรรมดาและบ่อยครั้งเรามองวัตถุด้วยชื่อเรียก และบทบาทใช้สอยจนลืมสถานภาพอื่นที่ตกค้างหลง

เหลือ 

 บางทีความสําคัญไม่ใช่การเห็นความสําคัญของสิ่งที่สายตามองข้าม หากแต่คือการไม่เห็นอะไรเลยนับแต่แรกเริ่ม เพื่อที่ว่ากายและผัสสะจิต

คํานึงจะถอดถ่ายสรรพสิ่งเสมอเหมือนกัน 

* 

  

“ไม่ค่อยมีคนในนั้น” 

 หรือมีเพียงมือโผล่มา มีร่องรอยนํ้ามือคน มีบุคคลอยู่เบื้องหลังวัตถุทุกชิ้น กระทั่งก้านกิ่งต้นไม้เหมือนท่อนบอนไซ ก็มีลักษณะ 

anthropomorph  

 มนุษย์จึงไม่ต้องโผล่หน้าออกมาบอกการกระทํา บอกการปรากฏล่วงเข้ามาในภาพ ชี้แนะการเคยอยู่ตรงนั้น (ça-a-été ที่บาร์ตส์ยํ้านักยํ้า

หนา) แม้กระทั่งภาพมุมตึกสูงให้ที่พึ่งพิงกับจุดแสงสว่างที่จะล่วงลาไป ก็บอกในตัวถึงตัวผู้ถ่ายในช่วงขณะของ การเปลี่ยนผ่านเวลา ego อยู่ ณ ขณะนั้น 

เมื่อการปรากฏและการหายตัวเป็นเพียงเวลาแสนสั้น เร็ว บาง คืบคลานผ่าน 

ในความละเมียดละเอียดอ่อนของสายตาการมอง ปรากฏความบางเบาจางเจือเป็นสาระสําคัญ มีการระเหิดหายคลายตัว เพื่อคงหลงเหลือแต่

ผิวและสัมผัสรู้สึก เฉกเช่นผืนทะเล คราบนํ้ามัน ระนาบแผ่นนํ้าพร้อมจุดและปลากระจิ๋ว หรือปอยปุยนุ่นใน อุ้งมือ เรื่องเล่าตกค้างอย่างเดียวจากสัมผัส

นุ่มนั้นคือสักประเดี๋ยวมันก็หลุดลอยไป 

 ไม่เที่ยง ไม่มีอะไรเที่ยง  

 ไม่ชัด ไม่จําเป็นต้องคมชัดเสมอไป 
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 ไม่ลุล่วง ศิลปะจําเป็นต้องถึงเป้าหมายหรือ? 

 ภาพถ่ายสวนสาธารณะฝรั่งเศสดันแสงตํ่าพลิกผันเป็นภาพเบลอเหมือนภาพเก่า vintage  

 สไลด์เสียสองแผ่นเพราะลมหายใจของศิลปินแปรเป็นภาพ phantom เหมือนสวนสาธารณะ  

 ภาพของเสียที่มาจากสิ่งมีชีวิต จาก ego (My breath) เป็นสไลด์ไร้ข้อมูลนอกจากร่องรอยของเฮือกลมหายใจที่พรวด ผ่าน เข้ามากลบความ

คมความชัดและทุกความสมบูรณ์แบบ 

 คือแทรกเข้ามาท้าทายอํานาจของ phôs ยื้อกับพลังของแสงสว่าง 

 จิตรกรรมเรอแนสซองส์ของบอตติแชลลีแสดงฉาก Primavera / The Spring สื่อเสนอฉากตั้งต้นทางขวามือ พระพายแก้มป่องเป่าลมเข้าสู่

นางไม้ที่ตนไล่ปลํ้าจนนางแปลงโฉมเป็นเทวี Flora ผู้ยืนถัดมาประดับด้วยพรรณพฤกษาทั่วกาย ลมหายใจหรือ spiritus เป็นจิตวิญญาณของการก่อ

กําเนิด 

 ในสไลด์ของวิริยะ มันกลับเป็นรอยตําหนิจากการทําลาย เหมือนภูติพราย spirit แบบ negative ที่ครอบคลุมอาบผิว ภาพ เพื่อปรากฏรูปโฉม

ของตน ต้องสละหรือพลีความคมความชัดเพื่อจับต้อง บันทึก กระทั่งสกัด จิตวิญญาณของการสร้างที่มาในร่างของผู้ทําลาย 

 คือสไลด์เสีย คือภาพผิดเพี้ยน คือคราบขาวหมอกมวลซึ่งจ้าราวแสงสว่าง 

 คือปอยนุ่นลอยมาบนฝ่ามือ ก่อมวลปริมาตรให้อากาศล่องหน ไม่มีใคร ไม่มีคน ไร้ตัวตนของวัตถุ 

 วิริยะถ่ายลมหายใจซึ่งเป็นทั้งธาตุตั้งต้นและธาตุทําลาย เพียงเพื่อมาถึงผิวพื้นของภาพถ่าย สู่ความลางเลือนซึ่งขัดแย้งกับค่าพิกเซลสมัยใหม่

ของความยิ่งชัดยิ่งชัดและยิ่งชัด 

 ถ่ายลมหายใจ (ของผม) ยังหมายถึงโอนลมหายใจ ถ่ายโอนจิตวิญญาณหรือ spiritus ลงบนแผ่นฟิลม์ ครอบคลุม กระทั่งลมหายใจผู้จับจ้อง

มองสไลด์ทั้งสองแผ่น เปลี่ยนภาพถ่ายถ่ายติดวิญญาณของทุกคน หมายถึงโอนถ่ายความรู้สึกนึกคิด ของแต่ละคนลงสู่สไลด์ผืนนั้น ไม่มีค่ากลาง จะหาค่า

กลางของมวลหมอกละอองบางๆ ที่ฉาบงานได้อย่างไร ไม่รู้ด้วยซํ้าว่าอะไรคือค่ากลาง มาจากไหน?  

Pascal Beausse ผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสด้านภาพถ่ายกล่าวยํ้าการจับจ้องปรากฏการณ์ที่จับต้องไม่ได้ในงานของวิริยะว่า "ไม่ค่อยมีอะไรให้ดู แค่

มวลควัน เศษฝุ่น ทว่า pneuma (ปราณ) ก็ฟุ้งกระจายไปถ้วนทั่วและกลืนตัวไปกับจิตวิญญานของ ท้องที่เหล่านั้น" pneuma เป็นคํากรีกที่การแพทย์

โบราณใช้เรียกองค์ประกอบทางชีวภาพที่ขับเน้นการมีชีวิต การ"ไม่มีอะไรให้ดู"  เพราะสิ่งที่ต้องดูสัมผัสได้แค่แผ่วผิว ชั่ววูป และต้องแลกด้วยการไม่ได้ดู

อื่นใดนอกจากลมปราณผ่านแผ่นสไลด์ มีภาพชีวิตใน ทุกภาพนิ่งในทุกวัตถุแช่นิ่งในทุกแสงนิดกระจิดริดในทุกสิ่งเล็กบอบแบบไร้ประโยชน์ ต่างมีปราณแผ่

ซ่านฟุ้งคลุ้งเคลือบ สิ่งที่เจ้าชายน้อยต้องรู้ส้มผัสเลยพ้นจักษุผัสสะ กระทั่งภาพถ่ายของวิริยะก็ไม่อาจทําให้เห็น เพียงแค่คํานึงรู้ 

 เฮือกหายใจล่องหนฉาบกลบความลึก คมชัด ทาบทับทุกตัวอ้างอิงภายนอกที่พร้อมจะกลายเป็นหัวข้องานแต่พลันจาง หายกลายเป็นผีไร้ตัว

ตน  

 เจ้าชายปารีสไม่ได้ตัดสินความงามด้วยเกณฑ์ของลมหายใจแต่ผ่านความเจ้าเล่ห์ของเทวีวีนัสที่ได้ชัยชนะเป็นแอปเปิลทอง 

 ละตินข้างหีบศพอาจจะบอกการเคยเป็นเคยมีอยู่ แต่บอกด้วยการจารึกลง ไม่ใช่ด้วยลมหายใจ 

 Primavera หมุดแรกจากพระพายเจ้าชู้พ่นลมเสน่ห์หาสู่นางไม้ ทว่าขั้นตอนต่อเนื่องยังคมกริบ ชัด ละเอียด ทุกขุมขน ซอกมุม  

 ภาพลมหายใจของ “ผม” ตีตราการลบเรื่องเล่า ยกสถานะสไลด์เสียเป็นร่องรอยหลักฐานและพยานว่า ภาพสมบูรณ์ ไม่จําเป็นต้องชัดต้อง

เสร็จสรรพ สิ่งที่ภาพถ่ายสกัดออกมาหวนคืนสู่ลมหายใจหลังกล้อง เซ็น ego ไว้บนโลง-สไลด์ 

 หากยกเว้นการอภิปรายถกเถียงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแล้ว ความคิดของบาร์ตส์ที่ว่า “ไม่อาจลงลึกในภาพถ่าย” อาจหมายถึงว่าในภาพทุก

ภาพของวิริยะหาได้แสดงสิ่งใดนอกไปจากแผ่วหายใจผืนบางเคลือบพื้นผิวภาพ ใสฟุ้งจนมองไม่ออก จับได้แต่หลากสรรพสิ่งหลังเปลือกบางล่องหนนั้น  


