
คอลัมน  “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 26 เมษายน 2539

ประวัติศาสตรในภาพยนตร

รังสรรค ธนะพรพันธุ

แมผมมิไดติดใจฝมือการกํ ากับภาพยนตรของโอลิเวอร สโตน (Oliver Stone) 
ชนิดติดตามชมทุกเรื่อง แตเมื่อลองนั่งนับดูก็พบวา ผมไดชมภาพยนตรของผูกํ ากับรุนใหมทานนี้
มากกวาครึ่ง ไมวาจะเปน Salvador (1986), Platoon (1986), Wall Street (1987), Born on the 
Fourth of July (1989), JFK (1991) และ Natural Born Killers (1993) โดยที่ยังมิไดชม Nixon 
(1996) ภาพยนตรเร่ืองลาสุดของเขา หากแตติดตามอานบทวิจารณภาพยนตรอยางใกลชิด

โอลิเวอร สโตนเคยรับใชชาติดวยการเปนทหารไปรบในเวียดนาม ประสบการณ
ในการทํ าสงครามเวียดนามมีสวนสํ าคัญในการหลอหลอมทัศนคติในการตอตานสงคราม และ
วิพากษนโยบายตางประเทศของประเทศมหาอํ านาจดังเชนสหรัฐอเมริกา ความขอนี้เห็นไดจาก 
Salvador (1986) Platoon (1986) และ Born on the Fourth of July (1989) โดยที่ JFK (1991) 
และ Nixon (1996) ชวยเติมสีสันการเมืองอเมริกันในโลกมายา

เมื่อเสร็จภารกิจในสงครามเวียดนาม สโตนไดศึกษาการสรางภาพยนตรจาก
มหาวิทยาลัยนิวยอรค และเริ่มตนทํ างานดวยการเขียนบทภาพยนตร ดังเชน Midnight Express 
(1978) และ Scarface (1983) แมในภายหลังจะหันเหไปเปนผูกํ ากับภาพยนตร แตสโตนก็ยัง 
ไมละทิ้งงานเขียนบทภาพยนตร เพียงแตไมมีเวลาเขียนบทเอง จึงใชวิธีการมอบหมายใหผูอ่ืน 
เขียนบท โดยที่ตนเองเปนผูแกไขเพิ่มเติมบท แตการที่สโตนใชอํ านาจผูกํ ากับแกไขบท ทํ าให 
ผูเขียนบทดั้งเดิมไมพอใจ ดังกรณีนายเควนติน ตารันติโน (Quentin Tarantino) ที่ถูกแกบท 
ภาพยนตรเร่ือง Natural Born Killers (1993) จนจํ าหนาตาเดิมมิได

ดวยเหตุที่สโตนมีทัศนคติเสรีนิยม อุดมการณทางการเมืองดังกลาวนี้ปรากฏ 
อยางชัดเจนในภาพยนตรที่เขาเปนผูสราง ซึ่งพวกเสรีนิยมมักจะเปน ‘พระเอก’ และพวกอนุรักษ
นิยมหรือพวกบาสงครามมักจะเปน ‘ผูราย’ สโตนจึงเปนเปาใหพวกอนุรักษนิยมโจมตี แตสโตน 
ก็ไมแยแสตอเสียงวิพากษวิจารณที่วา  เขา  ‘ยัดเยียด’ ผูชมมากเกินไป

บัดนี้ สโตนกํ าลังถูกโจมตีวาบิดเบือนประวัติศาสตร ภาพยนตรเร่ือง JFK (1991) 
และ Nixon (1996) เปนภาพยนตรประวัติศาสตรการเมืองอเมริกันที่มีพวกเสรีนิยมเปน ‘พระเอก’ 
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และพวกอนุรักษนิยมเปน ‘ผูราย’ เหมือนเดิม แมวาสโตนจะพยายามทํ าการบานดวยการคนควา 
หาหลักฐานตางๆมาประกอบการเขียนบทและสรางภาพยนตร จนถึงกับกลาวกันวา สโตน 
ตองการใหนักประวัติศาสตรยอมรับภาพยนตรทั้งสองนี้ แตนักประวัติศาสตรมิไดตามใจสโตน 
เพราะพากันดาหนาออกมาวิพากษวิจารณสโตน สโตนแกความรํ าคาญใจดวยการนํ าบท 
ภาพยนตรเร่ือง Nixon (1996) ออกตีพิมพเปนหนังสือ ซึ่งเปนบทภาพยนตรที่แสนประหลาด  
เพราะมีเชิงอรรถอางอิงบทภาพยนตรเปนชวงๆ แทนที่เสียงวิพากษวิจารณจะเบาบางลง กลับ 
ดังขรมยิ่งขึ้น และแทนที่สโตนจะไดรับดอกไมเปนการชมเชย กลับไดรับกอนอิฐ เพราะบัดนี้ 
มีประจักษพยานอยางชัดเจนวา บทภาพยนตรเร่ือง Nixon (1996) อุดมดวยขอมูลที่ผิดขอเท็จจริง 
มิหนํ าซํ้ าการอางอิงยังผิดๆถูกๆอีกดวย คนที่ออกมาวิพากษวิจารณสโตนอยางรุนแรง ก็คือ 
ศาสตราจารยสตีเฟน แอมโบรส (Stephen Ambrose) นักประวัติศาสตรผูเขียนประวัตินายริชารด 
นิกสัน ซึ่งแยกพิมพออกเปน 3 เลม คือ The Education of a Politician, 1913-1962 ; The 
Triumph of a Politician, 1962-1972  Ruin and Recovery, 1972-1990

ในภาพยนตรเร่ือง JFK (1991) สโตนพยายามสื่อสารวา สํ านักประมวลขาว 
กลาง (C.I.A.) กระทรวงกลาโหม และรองประธานาธิบดีลินดอน จอหนสัน เปนผูอยูเบื้องหลัง 
การลอบสังหารประธานาธิบดีจอหน เคนเนดี สารของภาพยนตรเร่ืองนี้จึงกอปฏิกิริยาในหมู 
นักประวัติศาสตรและนักรัฐศาสตร

ในภาพยนตรเร่ือง Nixon (1996) สโตนพยายามสื่อสารวา ริชารด นิกสัน  
ขาดความอบอุนดานความรักจากมารดา และภูมิหลังทางครอบครัวดังกลาวนี้มีผลตอชีวิตทาง 
การเมืองของนิกสันในเวลาตอมา ภาพยนตรเร่ืองนี้พยายามชักจูงใหผูชมเขาใจวา นิกสันถูก 
ควบคุมและกํ ากับโดยบุรุษลึกลับกลุมหนึ่ง ซึ่งมีสวนวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้  
อีกทั้งยังสื่อสารสํ าคัญอีกประการหนึ่งวา นิกสันอยูเบื้องหลัง C.I.A. ในการวางแผนลอบสังหาร
ประธานาธิบดีฟเดล คาสโตร (Fidel Castro) แหงคิวบา ประเด็นนี้ไดรับการทักทวงจากนาย 
เดวิด เบลิน (David W. Belin) ซึ่งเคยทํ างานให Warren Commission ในป 2507 เพื่อไตสวน 
คดีลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้ และเปนผูอํ านวยการบริหาร Rockefellor Commission  
(อันมีนายเนลสัน ร็อกกีเฟลเลอรเปนประธาน) ในป 2518 เพื่อไตสวนกิจกรรมของ C.I.A. ในสหรัฐ
อเมริกา

นายเดวิด เบลิน ยืนยันวา แมความคิดในการลอบสังหารฟเดล คาสโตรมีมาแต 
ยุครัฐบาลประธานาธิบดีไอเซนฮาวร ซึ่งนายนิกสันดํ ารงตํ าแหนงรองประธานาธิบดี แตแผนการ 
ที่เปนรูปธรรมเพิ่มปรากฏในรัฐบาลเคนเนดี้ ทั้งนายจอหน เคนเนดี และนายโรเบิรต เคนเนดี 
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ตางกระเหี้ยนกระหือที่จะใหดํ าเนินแผนลอบสังหารนายคาสโตร (Asian Wall Street Journal, 
February 15, 1996)

ภาพยนตรเร่ือง JFK และ Nixon กอใหเกิดวิวาทะสํ าคัญวา ผูชมควรจะเชื่อ 
ขอมูลหรือ ‘สาร’ที่ปรากฏในภาพยนตรมากนอยเพียงใด นักประวัติศาสตรพากันโจมตีโอลิเวอร 
สโตนวามิไดพิถีพิถันในการตรวจสอบขอมูล และอาจทํ าใหประชาชนชาวอเมริกัน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเยาวชนเขาใจประวัติศาสตรของตนเองอยางผิดๆ

สโตนโตแยงวา ตนมิไดผลิตภาพยนตรสารคดีหรือรายงานประวัติศาสตรประเภท 
Documentary หากแตผลิตภาพยนตรบันเทิง ซึ่งผูสรางภาพยนตรมีสิทธิที่จะแสดงออกในการ
เสนอการตีความ ดวยเหตุดังนี้ ภาพยนตรเร่ือง Nixon จึงเปน a Nixon หรือนิกสันคนหนึ่ง 
ที่มองจากมุมของผูสรางภาพยนตร มิใช The Nixon  หรือนิกสันที่มีชีวิตความเปนจริงอันแนนอน 
ที่มิอาจปฏิเสธได (ดูรายงานของ Andy Seiler ใน The Nation ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2539)

ครอบครัวและสาวกของนิกสัน รวมทั้ง Nixon Library and Birthplace 
Foundation ดาหนากันออกมาประณามโอลิเวอร สโตน ซึ่งมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะ 
ภาพยนตรเร่ือง Nixon มิไดมีเฉพาะแตการตีความอันอื้อฉาวและกระตุนใหคิดเทานั้น หากยัง
สะทอนภาพการฉอราษฎรบังหลวงในวงการการเมืองอเมริกันอีกดวย (ดูรายงานของ Scarlet 
Cheng ใน Asia Times ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2539)

ฮอลลีวูดสรางภาพยนตรประวัติศาสตรมาเปนเวลาชานานแลว ไมวาจะเปน
ประวัติศาสตรกรีก โรมัน และยุโรป และฮอลลีวูดก็เสนอการตีความประวัติศาสตร หากการ 
ตีความนั้นไมตรงตอขอเท็จจริง ฮอลลีวูดก็ไดสรางความเขาใจผิดแกผูชมทั่วโลกจํ านวนมาก  
ภาพวัฒนธรรมอันปาเถื่อนของประชาชนในโลกที่สามปรากฏในภาพยนตรฮอลลีวูด และในหลาย 
ตอหลายกรณีส่ือความชอบธรรมของประเทศมหาอํ านาจในการลาอาณานิคม เมื่อรัฐบาลไทย 
ในอดีตประทวงความไมตรงตอขอเท็จจริงของภาพยนตรเร่ือง The King And I ฮอลลีวูดก็อาง 
เชนเดียวกับที่โอลิเวอร สโตนอางวา นั่นเปนเพียงภาพยนตร ชาวเยอรมันและชาวญี่ปุนจํ านวน 
มากตองเก็บความรูสึกไมพอใจที่เยอรมันนีและญี่ปุนเปนผูรายในภาพยนตรเกี่ยวกับสงครามโลก
คร้ังที่สองตามการตีความของฮอลลีวูด

แมวาฮอลลีวูดผูกขาดการตีความภาพยนตรประวัติศาสตรมาเปนเวลาชานาน 
แตฮอลลีวูดก็ไมเคยถูกตรวจสอบอยางจริงจัง ไมมีใครสนใจจับผิดวา อาณาจักรโรมันใน 
ภาพยนตรฮอลลีวูดตรงตอขอเท็จจริงหรือไม การจับผิดนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ยิ่งเปนเรื่องในอดีต 
อันยาวนานเพียงใด ตนทุนการจับผิดก็ยิ่งสูงมากเพียงนั้น และยิ่งเปดโอกาสใหฮอลลีวูดตีความ
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ตามใจชอบไดมากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องราวในอดีตยิ่งยาวไกลมากเพียงใด ความไมรูก็ยิ่งมีมากขึ้น
เพียงนั้น เสรีภาพในการตีความของฮอลลีวูดผันแปรตามความไมรูของมนุษย ใครเลาจะเสียเวลา
และลงทุนจับผิดภาพยนตรเร่ือง Cleopatra

แตเหตุใดชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยจึงจองจับผิดภาพยนตรเร่ือง JFK และ 
Nixon คํ าตอบนาจะเปนเพราะวาทั้ง JFK และ Nixon ยังอยูในความทรงจํ าของประชาชน 
ชาวอเมริกัน อีกทั้งความรู ชุดหนึ่งเกี่ยวกับประเธานาธิบดีทั้งสองทานนี้เปนความรูที่แนนอน 
ตายตัวแลว ในประการสํ าคัญ เร่ืองของประธานาธิบดีอเมริกันทั้งสองมีประเด็นดานอุดมการณ
ทางการเมืองมาเกี่ยวของดวย

ในอดีต วงวิชาการมิไดสนใจศึกษาวา ภาพยนตรมีสวน ‘เขียน’ ประวัติศาสตร
อยางไรบาง ประวัติศาสตรที่ปรากฏในภาพยนตรจึงเปนหัวขอที่เปรียบประดุจความรูที่วางเปลา 
(Empty Box) อยางไรก็ตาม นักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรเร่ิมสนใจศึกษาหัวขอนี้มากขึ้น 
บัดนี้ มีหนังสือเลมใหมของศาสตราจารยมารก คารนส (Mark Carnes) นักประวัติศาสตรแหง 
Barnard College ชื่อ Past Imperfect : History According to the Movies ปรากฏสูบรรณพิภพ

นวนิยายอิงประวัติศาสตรก็ตกอยูในสถานะเดียวกับภาพยนตรประวัติศาสตร  
ในขอที่แตเดิมไมสูมีผูสนใจตรวจสอบวา ฉากและเหตุการณในนวนิยายตรงตอขอเท็จจริงหรือไม 
แตในระยะหลังหาไดเปนเชนนั้นไม ขอใหดูกอร วิดัล (Gore Vidal) เปนกรณีศึกษา วิดัลเขียน 
นวนิยายอิงประวัติศาสตรอเมริกันหลายเลม ไมวาจะเปน Burr ; Lincoln, 1876, Empire, 
Hollywood และ Washington, D.C. กาเบรียล การเซีย มารเกส (Gabriel Garcia Marquez)  
เรียกงานของวิดัลเหลานี้วา novelized histories แตไมมีนวนิยายของวิดัลเร่ืองใดที่กอใหเกิด
วิวาทะมากเทานวนิยายเรื่อง Lincoln  วิวาทะเริ่มจาก The Los Angles Times  ในป 2524  
แลวยายสมรภูมิไปสู The New York Review of Books  ในป 2531 และจบลงในป 2534  
รายละเอียดในเรื่องนี้หาอานไดจากหนังสือของ Gore Vidal, United States : Essays 1952-1992 
(Random House, 1993)

การเขียนนวนิยายประวัติศาสตร ไมวาจะเรียกวา historical novels หรือ 
novelized histories มิใชเร่ืองงายอีกตอไป เสนแบงระหวางนวนิยายกับประวัติศาสตร ซึ่งเคย 
เดนชัด บัดนี้กลายเปนเสนแบงที่ไมชัดเจน บรรณพิภพมิไดถือวา นวนิยายประวัติศาสตรเปน 
นวนิยายที่บริสุทธิ์อีกตอไป นวนิยายประวัติศาสตรจักตองไมผิดขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 
บรรทัดฐานดังกลาวนี้มิไดปรากฏเฉพาะในโลกหนังสือเทานั้น หากกํ าลังกอตัวเปนบรรทัดฐานใหม
ในโลกภาพยนตรดวย
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