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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีศึกษาบทละครเร่ือง เลส์ แนกรส์ ของ ฌอง เฌอเนต ์ ในประเด็นเร่ืองตวัตนของคนด าท่ีมาพร้อมกบั

ความเป็นละคร ตั้งแต่ความเป็นคนขาวความเป็นคนด าในวาทกรรมอาณานิคม การต่อสูข้องคนด าผา่นการตอกย  ้าคุณค่า

แบบคนขาวแตน่ ามาปรับใชก้บัคนด า การช้ีภาพลกัษณ์ท่ีบิดเบือนของคนขาว และการผลิตซ ้ าความเป็นคนด าแบบเกินจริง 

แมค้วามขดัแยง้ระหวา่งเช้ือชาติจะเป็นเน้ือหาหลกัของละคร แตด่ว้ยความเป็นละครท่ีปรากฏตลอดเร่ือง ท าให ้

ความสนใจหลกัไม่ไดอ้ยูท่ี่ประเดน็การเมือง เฌอเนตช์วนใหผู้ช้มใคร่ครวญส่ิงต่าง ๆ ในลกัษณะสญัญะมากกวา่เน้ือหา 

ท่ียดึถือวา่เป็นความจริง ตวัตนท่ีแทจ้ริงของคนด าอาจไม่มีอยู ่แตถ่า้หากมี ตวัตนพวกเขาอาจเหมือน ใกลเ้คียง หรือแตกต่าง

จากส่ิงท่ีคนขาวตดัสิน 

 

Résumé 

 Dans Les Nègres de Jean Genet, il est à constater que l’identité des Noirs est en relation étroite avec la 

théâtralité. Nous observons les images stéréotypées des Blancs et des Nègres dans le discours colonial avant d’étudier la 

protestation des Noirs contre les Blancs laquelle se présente en trois étapes : l’adoption du système de valeurs avec 

l’inversion de la relation de force, le dévoilement de l’imperfection de l’Image des Blancs, et la reproduction de la 

négritude avec l’exagération. La théâtralité qui domine ce théâtre implique que la question politique n’est pas le problème 

central de la pièce. Il est en effet fort possible que le dramaturge traite les concepts coloniaux en tant que signes plutôt 

qu’en tant qu’essences. La vraie identité des Noirs n’existe peut-être pas ; même s’existait, cette identité pourrait  

se différencier ou ressembler plus ou moins à celle imaginée par les Blancs. 
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เกร่ินน า 

 บทละครของเฌอเนตมี์ลกัษณะเด่นท่ีการใชค้วามเป็นละคร (théâtralité)1 ในการน าเสนอปัญหาของคนกลุ่มนอ้ย

หรือคนท่ีถูกสงัคมฝร่ังเศสดูถูกดูแคลน ในมุมหน่ึง ปฏิเสธไม่ไดว้า่เฌอเนตส์ร้างวรรณกรรมท่ีมีใจความเก่ียวขอ้งกบั

การเมืองไวเ้พ่ือเรียกร้องใหค้นในสงัคมตระหนกัถึงส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัคนชายขอบ แตข่ณะเดียวกนั ผลงานของเขาก็มี

ใจความวา่เขาไม่ไดต้่อสูห้รือช่วยเหลือคนกลุ่มน้ีแต่อยา่งใด เขาใหภ้าพส่ิงท่ีเป็นโดยน าเสนออยา่งมากลน้ และชวนใหผู้ช้ม

วพิากษว์จิารณ์คนกลุ่มน้ีไม่แตกตา่งไปจากคนกลุ่มใหญ่ในสงัคม ในบทความน้ี ผูเ้ขียนใคร่ขอช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะดงักล่าว

ของบทละครของเฌอเนตโ์ดยเลือกศึกษาบทละครเร่ือง เลส์ แนกรส์ ทั้งน้ี บทละครดงักล่าวสอดแทรกประเดน็ทางการเมือง

เร่ืองอตัลกัษณ์ความเป็นคนขาวและความเป็นคนด า แต่ผูเ้ขียนจะแสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาทางการเมืองนั้นหาใช่สาระท่ีส าคญั

ท่ีสุดของบทละคร เน่ืองจากเฌอเนตไ์ดใ้ชก้ลวธีิตอกย  ้าความเป็นละครตลอดทั้งเร่ือง จนชวนใหผู้ช้มใคร่ครวญส่ิงต่าง ๆ  

ในลกัษณะสญัญะมากกวา่เน้ือหาท่ียดึถือวา่เป็นความจริง 

 

วาทกรรมอาณานิคม : ตัวตนทีถู่กตีตรา 

 การแสวงหาดินแดนนอกทวปียโุรปมาเป็นอาณานิคมของชาวตะวนัตกนั้นมีมาตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 15  

โดยภาพรวม ประเทศท่ีมีอ านาจในช่วงแรกคือประเทศโปรตุเกส ก่อนจะเปล่ียนเป็นประเทศองักฤษและประเทศฝร่ังเศส 

และเปล่ียนเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั ประเทศฝร่ังเศสมีความคิดเร่ืองจกัรวรรดินิยมมาตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 16 

และเจริญรุ่งเรืองมากช่วงกลางคริสตศตวรรษท่ี 17 ถึงกลางคริสตศตวรรษท่ี 18 และช่วงกลางคริสตศตวรรษท่ี 19 ถึงกลาง

คริสตศตวรรษท่ี 20 แมห้ลายดินแดนไดป้ระกาศอิสรภาพแลว้ตั้งแต่ช่วงคริสตทศวรรษท่ี 1950 เป็นตน้มา แตป่ระเทศ

ฝร่ังเศสปัจจุบนัยงัคงมีดินแดนอาณานิคมเหลืออยูใ่นทะเลแคริบเบียนและหมู่เกาะต่าง ๆ ทัว่โลก การเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหวา่งคนตะวนัตกและคนตะวนัออกเกิดข้ึนในสงัคมตะวนัตกมาเป็นเวลานาน2 เม่ือแนวคิดน้ีมาผสมรวมกบัลทัธิ

                                                           
1

 ความเป็นละคร (théâtralité)  หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงให้ผูช้มเห็นวา่ละครเป็นเร่ืองสมมติ ไม่ใช่เร่ืองจริง โดยอาจแสดงผา่นองคป์ระกอบใด 
ก็ไดใ้นละคร ถา้น าเสนอผา่นตวัละคร ตวัละครจะแสดงหลายบทบาททบัซอ้นกนั ตวัละครนั้นจึงไม่ใช่ตวัละครธรรมดา (personnage) แต่เป็น 
ตวัละครในฐานะนกัแสดง (personnage-acteur) ท่ีเล่นหลายบทบาทในเวลาเดียวกนั (ดู Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre 
(Paris : Larousse, 2001), pp.1614-1616.) 
2

 การติดต่อระหว่างคนยโุรปและคนนอกทวีปยโุรปมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ คนนอกทวีปยโุรปถูกเรียกรวมว่า “คนตะวนัออก” การเปรียบเทียบ

ระหวา่ง “คนตะวนัตก” และ “คนตะวนัออก” เกิดข้ึนในสองประเด็นหลกั คือ เร่ืองเผา่พนัธุ์และเร่ืองศาสนา คนตะวนัตกเช่ือวา่พวกตนมีเช้ือสาย

อารยนัซ่ึงสูงส่งกวา่เผ่าพนัธุ์อ่ืน คนตะวนัออกเช้ือสายอารยนัมีเฉพาะในอดีตเท่านั้น คนตะวนัออกปัจจุบนัเส่ือมทรามลงมากจากบรรพบุรุษ  

คนตะวนัตกมีหนา้ท่ีตอ้งช่วยเหลือคนเหล่าน้ีให้มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนตามแบบคนตะวนัตก ส่วนประเด็นทางศาสนานั้น ก่อนมีการล่า-

อาณานิคมโพน้ทะเล ค  าวา่ “คนตะวนัออก” จะหมายถึงชาวมุสลิมในบริเวณตะวนัออกกลางหรือแอฟริกาเหนือเป็นหลกั คนยโุรปซ่ึงเป็น 

ชาวคริสตมี์ความสมัพนัธ์กบัชาวมุสลิมบริเวณน้ีในเชิงขดัแยง้มากกวา่เก้ือกูลกนัตลอดมา และชาวคริสตแ์ต่ก่อนยงัเช่ือวา่ศาสนาอิสลาม 

เป็นรูปแบบหน่ึงของการเลียนแบบศาสนาคริสตท่ี์สร้างข้ึนเพ่ือลวงหลอกคนและลบหลู่ศาสนาคริสตต์น้ฉบบั แต่เน่ืองจากรัฐอิสลามทั้งหลาย 

มีความเขม้แขง็ทางการทหาร ชาวคริสตใ์นยโุรปจึงไม่มีอ  านาจเปล่ียนแปลงอะไร คนตะวนัตกจึงทั้งดูถูกและขยาดคนตะวนัออกในเวลาเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม หากคนตะวนัออกในบริเวณอ่ืนไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลาม การใชอ้  านาจปกครองของคนตะวนัตกจะมีโอกาสประสบความส าเร็จ

มากกวา่ (ดู Edward Said, Orientalism, (New York : Vintage, 2003), pp.31-110.) 
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จกัรวรรดินิยมและลทัธิพาณิชยนิ์ยม การใชท้าสชาวแอฟริกาเป็นแรงงานในการผลิตสินคา้เขตร้อนใหแ้ก่ทวปียโุรปท่ีมีมา

ตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 17 จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก ในคริสตศตวรรษท่ี 19 มีขอ้เขียนวทิยาศาสตร์หลายช้ินไดใ้ชค้วามเป็น 

“ศาสตร์” สร้างความชอบธรรมใหแ้ก่การกดข่ีนั้นดว้ยการเสนอวา่ความไม่เท่าเทียมกนัของเผา่พนัธ์ุมนุษยเ์ป็นเร่ืองธรรมชาติ 

  

Theses of Oriental backwardness, degeneracy, and inequality with the West most easily associated 

themselves early in the nineteenth century with ideas about the biological bases of racial inequality. 

Thus the racial classifications found in Cuvier’s Le Règne animal, Gobineau’s Essai sur l’inégalité 

des races humaines, and Robert Knox’s The Dark Races of Man found a willing partner in latent 

Orientalism. To these ideas was added second-order Darwinism, which seemed to accentuate the 

“scientific” validity of the division of races into advanced and backward, or European-Aryan and 

Oriental-African. 

(Said 2003 : 206) 

 

งานเหล่าน้ีแบ่งคนออกเป็นประเภทอยา่งชดัเจนระหวา่งพวกท่ีมีความเป็นมนุษยม์ากกบัพวกท่ีมีความเป็นมนุษยน์อ้ย 

ระหวา่งชาวอารยนัในทวปียโุรปกบัชาวตะวนัออกในทวปีแอฟริกา ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่คนยโุรปเจา้อาณานิคมคิดวา่ผูค้น

ภายในประเทศท่ีตนเขา้ไปครอบครองดินแดนนั้นเป็นคนลา้หลงั ไม่เจริญ การเขา้ไปครอบครองดินแดนและปกครอง 

คนทอ้งถ่ินจึงกลายเป็นสิทธิอนัชอบธรรมท่ีแสดงถึงมนุษยธรรมของชาวยโุรปในการช่วยพฒันาคนและสงัคมโลก 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ งานท่ีสนบัสนุนและงานท่ีต่อตา้น ฝ่ายสนบัสนุน

นิยมใชมุ้มมองคนตะวนัตกน าเสนอภาพคนยโุรปในฐานะอารยชนท่ีมีเหตุผล สามารถควบคุมตวัเองและจดัการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกบัมนุษยไ์ด ้ เช่น ตวัละครเอกจากนวนิยายเร่ือง โรบินสัน ครูโซ 

ของ แดเนียล เดโฟ ในขณะเดียวกนัก็เสนอภาพคนตะวนัออกเป็นคนดอ้ยปัญญา ป่าเถ่ือน และมีลกัษณะนิสยัท่าทาง

คลา้ยคลึงสตัวม์ากกวา่มนุษย ์เช่น ทหารรับจา้งในนวนิยายเร่ือง ซาลมัโบ ของ กสุตาฟ โฟลแบรต ์ในทางตรงกนัขา้ม  

ฝ่ายต่อตา้นนิยมใชมุ้มมองคนตะวนัออกเสนอภาพคนตะวนัตกวา่มีนิสยัโหดเห้ียม ละโมบ และดูถูกผูอ่ื้น ส่วนภาพของ 

คนตะวนัออกจะถูกน าเสนอพร้อมกบัสภาพชีวติและสงัคมท่ีถูกเอาเปรียบโดยคนตะวนัตกหรือโดยคนตะวนัออกกลุ่มท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกบัคนตะวนัตก เช่น กลุ่มนายทาสและกลุ่มนายทุนในนวนิยายเร่ือง เตก็ซาโก ของ ปะทริก ชามวัโซ 

 ในละครเร่ือง เลส์ แนกรส์ ความเป็นคนขาวความเป็นคนด าถูกน าเสนออยา่งละเอียดซบัซอ้นเพราะเป็นการ

น าเสนอผา่นตวัละครผิวด าและผวิขาว ซ่ึงตวัละครทั้งสองผิวสีนั้นมีตวัละคร-นกัแสดงผิวด าเป็นผูเ้ล่น ส าหรับความเป็น- 

คนขาวนั้น คนด าคิดวา่สีผิวของคนขาวคือ สีขาวซีด (« blafarde » p.33 ; « pâleur, blanche » p.53 ; « lait, lis, colombe, 

chaux, neige » p.54 ; « blême » p.65) หรือสีอ่ืน ๆ ท่ีแสดงอารมณ์ในดา้นดี เช่น ความรัก (« colorez mes tempes... » p.53 ; 

« rosir, rougir, d’émoi, de confusion, doux termes qui ne s’appliqueront jamais à nous[les Nègres] » p. 39) คนขาวไม่มี

กล่ินตวั (« inodore, privée d’odeurs animales, privée des pestilences » p.33) คนขาวหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของ 

คนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ยาง (p.32) ทองค า (p.32) กาแฟ (p.46) โลหะมีค่าและอญัมณี (« or, émeraudes, cuivre, nacres » p.94)  
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ฝ่ายคนขาวนิยามตวัเองวา่วฒันธรรมยโุรปมีความเก่าแก่เจริญรุ่งเรืองต่อเน่ืองมายาวนาน (pp.55-56, p.102) ราชินี

เป็นผูห้ญิงสวย (p.108) บาทหลวงเป็นผูพ้ฒันาคนโดยการเผยแผศ่าสนาคริสตแ์ละใหก้ารศึกษาแก่ชาวบา้น (p.104, p.118)  

ผูพิ้พากษาเป็นคนท่ียติุธรรมไม่มีอคติล าเอียง (p.99) และผูบ้ญัชาการทหารเป็นคนดุและสามารถฆ่าคนด าไดเ้พื่อประโยชน์

ของคนขาว เน่ืองจากคนด าไม่ต่างจากสตัว ์(p.100, p.101, p.105) 

 ส าหรับความเป็นคนด านั้น คนขาวคิดวา่คนด า(นิโกร)มีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีน่าเกลียด คือ มีแผลท่ีใบหนา้  

ปากหนา จมูกแบน (p.39) มีลกัษณะท่าทางและนิสยัเหมือนสตัว ์ เช่น อาร์ชิบาลดว์ิง่และส่งเสียงร้องเหมือนมา้ (p.26) แนฌ

กินดอกไม ้ (p.28) วลิาฌเตน้เยา้ยวนผูห้ญิงผิวขาวซ่ึงชวนใหนึ้กถึงการตีปีกบินไปมาของแมลง (p.58) กลุ่มคนด าถูก

เปรียบเทียบกบัรังผึ้ง รังต่อ ฝงูแมลงใตซ้ากไมผ้ ุ และหมาล่าสตัว ์ (p.35) คนด ากินเน้ือมนุษย ์ (p.39) ควบคุมตวัเองร่างกาย

ตวัเองไม่ไดเ้หมือนสตัว ์ (« bavant, suant, rotant, baiseur de boucs, lécheur de pieds blancs, dégoulinant d’huile et de 

sueur » p.39) สกปรก (« voyez sa pauvre bouche qui bâille, grande ouverte, et ces colonnes de mouches qui en sortent... » 

p.27 ; « crachant, toussant, pétant, malade » p.39 ; « Écoutez chantez mes cuisses ! » p.67) มีกล่ินเหมน็ (p.33) และเป็น

แหล่งเช้ือโรค (« chancre, vérolé » p.47) คนด ายอมจ านนต่อคนขาว (p.39) เคารพคนขาวโดยการจดังานศพใหแ้ก่เหยือ่ท่ี

เสียชีวติ (p.33) และเรียกใหศ้าลคนขาวมาตดัสินความผิดของตน คนด าถูกเปรียบเทียบกบัเด็ก (p.48, p.63) ชอบเตน้ ผิวปาก 

และร้องเพลงตลอดทั้งเร่ือง นอกจากน้ี คนด ายงัมีนิสยัเจา้เล่ห์ (p.39, p.40) 

ส่วนคนด าคิดวา่ตวัเองเป็นอยา่งไรนั้น เราไม่สามารถทราบไดเ้พราะตวัละครไม่แสดงออกหรือพดูถึง พวกเขา

เลือกน าเสนอตวัตนคนด าเฉพาะแบบท่ีคนขาวคิดวา่พวกเขาเป็นเท่านั้น 

ส่ิงท่ีมาพร้อมกบัการก าหนดคุณคา่ของเช้ือชาติคือการแยกและก าหนดคุณค่าทางเพศ การล่าอาณานิคมเป็น

พฤติกรรมเชิงรุก กา้วร้าว มีลกัษณะบุรุษเพศ ดินแดนท่ีถูกคน้พบและบุกยดึรวมถึงผูค้นในดินแดนนั้นจึงเปรียบเป็นผูห้ญิง 

ผืนดิน ทรัพยากร และคนตะวนัออกจ าเป็นตอ้งใหผู้ช้ายตะวนัตกมาจดัการดูแล เพราะส่ิงของหรือคนเหล่าน้ีมีคุณสมบติั 

ไม่แตกต่างจากผูห้ญิงตะวนัตก เป็นเพียงวตัถุแห่งความปรารถนาและจินตนาการของผูช้าย แมจ้ะมีความเขลาหรือความบา้ 

แต่ก็เป็นส่ิงย ัว่ยวนน่าคน้หา 

 

Along with all other peoples variously designated as backward, degenerate, uncivilized, and retarded, 

the Orientals were viewed in a framework constructed out of biological determinism and moral-

political admonishment. The Oriental was linked thus to elements in Western society (delinquents, the 

insane, women, the poor) having in common an identity best described as lamentably alien. 

(Said 2003 : 207) 

 

Orientalism itself, furthermore, was an exclusively male province. [...] This is especially evident in the 

writing of travelers and novelists: women are usually the creatures of a male power-fantasy. They 

express unlimited sensuality, they are more or less stupid, and above all they are willing. 

(Ibid.) 
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ในสงัคมตะวนัตก ผูช้ายกดข่ีผูห้ญิงมาก่อนแลว้ เม่ือผูช้ายออกเดินทางมาหาอาณานิคม มาบุกรุกดินแดนและปกครอง 

คนพ้ืนเมือง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นตะวนัออกทั้งหมดจึงถูกเปรียบเป็นผูห้ญิง การก าหนดคุณค่าทางเพศเป็นการใชอ้ านาจรูปแบบ

หน่ึง ในบทละครท่ีศึกษา พอจะกล่าวไดว้า่ความเป็นคนขาวผกูโยงกบัความเป็นชายและความเป็นคนด าสมัพนัธ์กบั 

ความเป็นหญิง ผูบ้ญัชาการทหารผิวขาวสัง่ใหท้หารในกองทพัไปท่ีสถานบริการทางเพศซ่ึงมีโสเภณีผิวด าคอยใหบ้ริการ 

ทุกวนัเสาร์ (p.47) ตวัละครหลกัผวิด าช่ือแวร์ตู (Vertu) ซ่ึงมีความหมายวา่ “คุณธรรม” นั้น เป็นหญิงโสเภณี เธอท างาน 

โดยใชค้วามรักความเสน่หากบัผูช้ายผิวขาว การใชล้กัษณะนามธรรมเป็นช่ือตวัละครอาจเป็นบุคคลาธิษฐานท่ีใชแ้สดง

ลกัษณะร่วมของกลุ่มบุคคลท่ีถูกอา้งอิงถึง ในกรณีน้ีจึงเป็นการอา้งอิงถึงคุณธรรมของคนด า (les Nègres) คุณธรรมหมายถึง

ส่ิงดีงาม จะเห็นไดว้า่ ส่ิงดีงามท่ีสุดของคนด าคือการมีลกัษณะเหมือนผูห้ญิงซ่ึงสงัคมตะวนัตกกดข่ีมาเป็นเวลานานและ

เหมือนโสเภณีซ่ึงหลายสงัคมหลายยคุสมยัตดัสินวา่เป็นอาชีพท่ีน่าอบัอาย คนด าจึงเป็นเสมือนวตัถุแห่งความปรารถนาของ

คนขาวท่ีคนขาวสามารถจดัการควบคุมใหอ้ยูใ่นอ านาจไดด้ว้ยการสร้างความเป็นอ่ืนให ้

 แมค้นด าจะปฏิบติัตนไปในทางเส่ือมซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของคนด าในมโนส านึกของคนขาว แต่การแสดง

ละครของคนด าก็สอดแทรกการตอ่ตา้นวาทกรรมอาณานิคมในหลายคร้ัง ฉากฆาตกรรมฉบบัแรกเป็นการโตก้ลบัของคนด า

โดยการสลบัขา้งการก าหนดคุณคา่ กล่าวคือ การฆ่าคนขาวเปรียบไดก้บัการล่าสตัวข์องชาวตะวนัตก ตามปกติ ผูช้ายผิวขาว

จะล่าสตัวห์รือฆ่าคนด าซ่ึงมีลกัษณะเหมือนสตัว ์แต่เน้ือเร่ืองท่ีวลิาฌเล่าและแสดงใหดู้นั้น ผูช้ายผิวด าเป็นฝ่ายออกไปล่า 

คนผิวขาวซ่ึงมีลกัษณะเหมือนสตัว ์ เหตุการณ์น้ีมีเร่ืองเล่าสองฉบบัเป็นหลกั ฉบบัแรก วลิาฌและเพื่อนผูช้ายผิวด าคนหน่ึง

บีบคอผูห้ญิงเร่ร่อนผิวขาวตาย ฉบบัท่ีสอง วลิาฌมีเพศสมัพนัธ์กบัหญิงบริกรผิวขาวก่อนจะลงมือฆ่าเธอ อยา่งไรก็ดี  

การสลบัขา้งการก าหนดคุณค่าเชิงอ านาจปรากฏเฉพาะในเร่ืองเล่าฉบบัแรกเท่านั้น 

 
VILLAGE : [...] Un peu avant l’entrée du pont, il y avait une vieille clocharde accroupie – ou allongée 

– sur un tas de guenilles. 

[...] 

Monsieur Hérode Aventure et moi, nous nous sommes approchés, carrément. Elle pionçait : elle s’est 

réveillée à demi. 

[...] 

Dans le noir elle a dû nous prendre pour des agents. Elle puait le vin, comme toutes celles qu’ils 

rejettent sur les quais. Elle a dit : « Je ne fais pas de mal... » 

[...] 

C’est moi qui suis baissé. Je l’ai étranglée avec mes deux mains pendant que monsieur Hérode 

Aventure  emprisonnait les siennes. Elle s’est un peu raidie... enfin elle a eu  ce qu’ils appellent un 

spasme, et c’est tout. Un peu dégoûté à cause de la gueule de la vieille, d’une odeur de vin et d’urine, 
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à cause de la crasse, monsieur Hérode Aventure a failli dégueuler. Mais il s’est vite dominé. Nous 

l’avons transportée jusqu’à notre Cadillac, et amenée ici, dans une caisse. 

(pp.33-34) 

 

เหยือ่เป็นหญิงชราเร่ร่อน ใส่เส้ือผา้เก่าโทรม ตวัเหมน็กล่ินไวน์ นอนคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืนอยู ่ความชรา กล่ินไวน์ และ

การนอน ส่ือถึงความเป็นตะวนัตกท่ีมีวฒันธรรมมายาวนานและหลงใหลอยูใ่นความเจริญรุ่งเรืองของตน การไม่มีบา้นและ

ความยากจนอาจส่ือถึงความตกอบัของวฒันธรรมยโุรปในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีสูญเสียอ านาจใหแ้ก่ประเทศ-

สหรัฐอเมริกาในการจดัการโลกและความรุ่งเรืองต่าง ๆ ผูห้ญิงคนน้ีก าลงันอนอยูก่บัท่ีในขณะท่ีวลิาฌและเพื่อนยนืและเดิน

เขา้ไปหา การฆ่าท าไดง่้ายดายเพราะเหยือ่เขา้ใจผิดคิดวา่คนด าเป็นต ารวจ จึงเอาแตห่นี ไม่มีท่าทีต่อสู ้ ต ารวจซ่ึงเป็นตวัแทน

อ านาจรัฐถูกก าหนดคุณค่าไวก้บัคนด า เราสามารถตีความเหตุการณ์ไดว้า่คนด ามีอ านาจและก าลงัรุกรานคนขาวซ่ึงป้องกนั

ตวัไม่ไดแ้ละตอ้งจ ายอมใหค้นด าจดัการกบัร่างกายของเธอตามความตอ้งการ ในท่ีน้ีคือเธอโดนบีบคอตายแบบไร้ทางสู ้

เหยือ่ถูกจบัมือไวไ้ม่ใหข้ดัขืนก่อนถูกฆ่าอยา่งไม่ยากเยน็ เธอมีอาการชกัก่อนเสียชีวติ ศพดูน่าเกลียด เหมน็กล่ินไวน์ เหมน็

กล่ินปัสสาวะ เหมน็กล่ินตวั น่าสะอิดสะเอียนจนเพ่ือนของวลิาฌอาเจียนออกมา แตเ่ขาก็กลบัมาเป็นปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ก่อนน าศพใส่รถยนตแ์ลว้น ามาไวท่ี้จดัพิธีบนเวที สภาพของผูห้ญิงคนน้ีเหมือนสตัวท่ี์ถูกมนุษยล่์า กล่ินเหมน็ต่าง ๆ ขบัเนน้

ความเป็นสตัวใ์หช้ดัเจนยิง่ข้ึน ผูช้ายท่ีอาเจียนก็แสดงความเป็นมนุษยห์รือความมีอ านาจผา่นการสามารถควบคุมร่างกาย

ตวัเองใหห้ยดุอาเจียนได ้ รถยนตเ์ป็นสญัลกัษณ์ของอารยธรรมมนุษยแ์ละสญัลกัษณ์ความเป็นชายในเวลาเดียวกนั คนด า

เปรียบเป็นผูช้ายและเป็นมนุษย ์คนขาวเปรียบเป็นผูห้ญิงและเป็นสตัว ์

 ประสิทธิผลของการสลบัระบบคุณค่าโดยใหภ้าพเชิงบวกกบัคนด าและภาพเชิงลบกบัคนขาวคือการสัน่คลอน

ความเช่ือท่ีวา่คนขาวนั้นเป็นบุคคลดีประเสริฐ เฟลิซิเตมีบทบาทเสมือนราชินีคนด า เธอเป็นสญัลกัษณ์ของทวปีแอฟริกา

เหมือนกบัท่ีราชินีคนขาวเป็นสญัลกัษณ์ของทวปียโุรป การปะทะคารมระหวา่งตวัละครสองตวัน้ีอาจหมายถึงการโตเ้ถียง

ระหวา่งดินแดนอาณานิคมกบัเจา้อาณานิคม 

 

FÉLICITÉ : Si vous êtes la lumière et que nous soyons l’ombre, tant qu’il y aura la nuit où vient 

sombrer le jour... 

LA REINE : Je vais vous faire exterminer. 

FÉLICITÉ, ironique : Sotte, que vous seriez plate, sans cette ombre qui vous donne tant de relief. 

LA REINE : Mais... 

FÉLICITÉ, même ton : Pour ce soir, jusqu’à la fin du drame, gardez-nous donc vivants. 

LA REINE, tournée vers la Cour : Mon Dieu, mon Dieu, mais que lui dire... 

Le Gouverneur, le Juge, le Missionnaire et le Valet s’approchent d’elle et l’encouragent à 

mi-voix, et pressés. 

LE MISSIONNAIRE : Parlez de notre sollicitude pour eux... de nos écoles... 
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LE GOUVERNEUR : Citez des phrases de Bossuet... 

LA REINE, inspirée : Vous n’empêcherez, ma belle, que je n’ai été plus belle que vous ! Tous ceux 

qui me connaissent pourront vous le dire. Personne n’a été chantée plus que moi. Ni plus courtisée ni 

fêtée. Ni parée. Des nuées de héros, jeunes et vieux, sont morts pour moi. [...] 

FÉLICITÉ : [...] nous étions la Nuit en personne. Non celle qui est absence de lumière, mais la mère 

généreuse et terrible qui contient la lumière et les actes. 

(pp.103-105) 

 

ผลของการสูก้นัในคร้ังน้ีคือคนขาวแพร้าบคาบ ราชินีไม่มีคุณสมบติัใดใดท่ีควรมีส าหรับการเป็นผูป้กครองท่ีดี  

เธอตอบกลบัหรือหกัลา้งเหตุผลหรือมุมมองท่ีเฟลิซิเตยกข้ึนมาโจมตีคนขาวไม่ได ้เธอลงัเล ท าตวัไม่ถูก และพดูไดเ้พียง 

ค าข้ึนตน้ขอ้ความเท่านั้น (p.104, p.105) แมค้นขาวคนอ่ืนพยายามช่วยเธอโดยการป้อนเน้ือหาใหเ้ธอพดูเก่ียวกบัส่ิงดีท่ี 

คนขาวท าใหแ้ก่คนด าหรือเก่ียวกบัคนขาวท่ีเป็นแบบอยา่ง แตเ่ธอก็ไม่พดู (p.104, p.105, p.107) ไม่วา่เธอเลือกท่ีจะไม่พดู

หรือวา่เธอพดูเร่ืองเหล่าน้ีไม่ไดเ้พราะไม่มีความรู้ไม่มีขอ้มูลก็ตาม ส่ิงเดียวท่ีราชินีมี ภาคภูมิใจ และพดูออกมา คือ 

ความสวยงามของเรือนร่างเธอ (p.108) ซ่ึงเธอพยายามใชส่ิ้งน้ีเป็นเหตผุลในการแสดงถึงความยิง่ใหญ่ของคนขาว (p.104, 

p.107, p.108) แมแ้ต่บาทหลวงเอง เม่ือไม่เห็นทางท่ีราชินีจะชนะการโตค้ารม เขาก็ใชค้วามงามของราชินีเป็นเหตผุล (p.106, 

p.108) ในทางตรงกนัขา้ม เฟลิซิเตโตต้อบทุกค าพดูของราชินี เม่ือราชินีอา้งวา่คนด าจอ้งท าลายคนขาว เฟลิซิเตแยง้วา่คนขาว

ท าลายตวัเองจนเป็นเศษซากตั้งแต่ก่อนคนด าจะท าลายแลว้ (p.102) เม่ือราชินีแสดงความสูงส่งของศพคนขาวเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคนด า เฟลิซิเตตอบเนน้วา่คนด าจ าเป็นตอ้งฆ่าคนขาวซ ้ า ๆ ฆ่าแมก้ระทัง่ศพของวญิญาณคนขาว ฆ่าจนกวา่

คนขาวจะเลิกดูถูกคนด า (p.103) เธอยงัอา้งวา่คนขาวขาดคนด าไม่ไดเ้พราะคนด าเป็นจุดเทียบและตวัเปรียบในการสร้าง

ภาพพจน์ท่ีสวยงามใหแ้ก่คนขาว (p.104) ความมืดไม่ไดห้มายถึงการขาดแสง แต่ความมืดเป็นมารดาท่ีทั้งอ่อนโยนและดุร้าย 

เป็นผูใ้หก้ าเนิดแสงสวา่งและการกระท าต่าง ๆ (pp.104-105) เม่ือราชินีสร้างภาพวา่ในอนาคต คนขาวก็จะยงักดข่ีคนด า

ต่อไป เฟลิซิเตก็ยนืยนัวา่ถึงตอนนั้น จะยงัมีคนด าท่ีพร้อมต่อสูแ้ละบิดเบือนวาทกรรมของคนขาวเสมอ (p.108) แมบ้างช่วง

ราชินีเร่ิมใชปั้ญญาในการโตต้อบ แต่เธอหยิง่และทะนงในศกัด์ิศรีความเป็นคนขาวและเลือกจบค าพดูดว้ยการหกัลา้ง

ความคิดก่อนหนา้ของตวัเองเสมอ  

 

LA REINE : Et si je suis morte, qu’as-tu à me tuer sans cesse, à m’assassiner à l’infini dans ma 

couleur ? Mon sublime cadavre, mais qui bouge encore – ne te suffit pas ? Il te faut le cadavre du 

cadavre ? 

(p.103) 

 

ราชินีรู้วา่คนด าฆ่าคนขาวเพราะไม่ชอบถูกดูถูกเหยยีดหยาม แต่ในเม่ือคนขาวในปัจจุบนัมีสภาพไม่ต่างจากศพอยูแ่ลว้  
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การฆ่าศพคนขาวซ ้ า ๆ จึงเป็นเร่ืองไร้เหตุผล ถา้หยดุขอ้ความไวเ้ท่าน้ี เหตุผลน้ีจะน่าเช่ือถือ แต่เธอกลบัเลือกใชค้  าวา่ 

“สูงส่ง” (« sublime ») และ “ท่ียงัเคล่ือนไหว” (« qui bouge encore ») บรรยายศพเธอต่อทา้ย แสดงวา่กระทัง่ ณ ปัจจุบนั เธอ

หรือคนขาวคนอ่ืนก็ยงัดูถูกคนด าอยู ่ อีกตวัอยา่งหน่ึงคือตอนท่ีราชินีอา้งวา่การแกแ้คน้ของคนด าตอนน้ีเป็นเพียงเร่ืองคิดมาก

และไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออนาคต เธอคิดวา่คนด าแกแ้คน้เพ่ือใหลู้กหลานไม่ตอ้งเป็นทาสถูกกดข่ีต่อไป แต่ความจริง

แลว้คนด าหลายคนยงัไม่มีลูก การมีหลานเป็นเร่ืองท่ียงัไม่เกิดข้ึน การท่ีคนด าจะเป็นทาสคนขาวต่อไปหรือจะเป็นอิสระจาก

คนขาวไม่ไดมี้คุณค่าหรือความแตกต่างอะไรส าหรับลูกหลานเพราะพวกเขายงัไม่มีตวัตนดว้ยซ ้ า คนด าแคคิ่ดมากไปเอง แม้

เหตผุลท่ีราชินียกมาจะไม่เป็นกลาง แต่ก็พอฟังดูมีเหตผุลอยูบ่า้ง อยา่งไรก็ดี เธอจบค าพดูดว้ยการบอกวา่ ถา้คนด าเป็นอิสระ

ตอนน้ี ต่อไปลูกหลานจะไม่มีอะไรท า นัน่คือเธอคิดไวแ้ลว้วา่คนด ารุ่นต่อไปก็ตอ้งถูกคนขาวกดข่ีอยูดี่ ยิง่ไปกวา่นั้น เธอยงั

กล่าวเพ่ิมวา่แมค้นขาวจะเป็นเจา้นาย แต่ก็ไม่ใช่คนโหดร้าย คนขาวจะยงัมีบารมีต่อไป (p.107) เราจะเห็นวา่ราชินีเป็นคนท่ี 

ไม่ฉลาดและสนใจแต่ตวัเอง โอกาสในการพลิกสถานการณ์หลายคร้ังจึงไม่เกิดข้ึน เม่ือเปรียบเทียบเหตุผลของราชินีและ

ของเฟลิซิเตแลว้ คนด าจึงเป็นฝ่ายชนะ 

 ในฉากฆาตกรรมฉบบัท่ีสอง ผูห้ญิงผิวขาวเป็นบริกรขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เธอมีสามีแลว้ แต่ก็มีความสมัพนัธ์

เชิงชูส้าวกบัวลิาฌ เธอไม่ไดดู้แลแม่และไม่ไดส้วดมนตด์งัท่ีเคยท า (pp.60-83) เธอเป็นภาพสะทอ้นของแวร์ตูเพราะวลิาฌจีบ

ทั้งสองคนในเวลาเดียวกนั (pp.72-73) นัน่คือเหยือ่เป็นวตัถุทางเพศโดยสมคัรใจเหมือนกบัท่ีแวร์ตูเป็นโสเภณี  

ในขณะเดียวกนั เน่ืองจากเร่ืองเล่าฉบบัท่ีสองเป็นเร่ืองเดียวกนักบัฉบบัท่ีหน่ึง เราจึงเทียบเคียงไดว้า่เหยือ่ของทั้งสองฉบบั 

ท าหนา้ท่ีเดียวกนัแมจ้ะเป็นคนละคน ในฉบบัแรก เหยือ่เป็นภาพสะทอ้นของราชินีเพราะพดูบทเดียวกนั (p.34, p.96, p.108) 

นอกจากน้ี ในเน้ือเร่ืองยงัมีฉากท่ีราชินีละเมอพดูบทเดียวกบัแวร์ตอีูกดว้ย (pp.54-55) การสะทอ้นกนัของตวัละครแสดงให้

เห็นวา่ความส าคญัของผูห้ญิงทั้งสามอยูท่ี่ร่างกายและการเป็นวตัถุแห่งความปรารถนาของผูช้าย แมจ้ะเป็นคนผิวขาว  

แมจ้ะเป็นราชินี แตก็่ไม่แตกต่างกบัโสเภณีผิวด า 

 ผูพ้ิพากษาเป็นอีกตวัละครหน่ึงท่ีไม่มีเหตุผลและพดูจาขดัแยง้กบัส่ิงท่ีตวัเองเคยพดู  

 

LE JUGE, cauteleux : Non, toute l’Afrique n’est pas responsable de la mort d’une Blanche, pourtant, 

il faut bien le reconnaître, l’un de vous est coupable et nous avons fait le voyage pour venir le juger. 

Selon notre code, bien entendu. Il a tué par haine. Haine de la couleur blanche. C’était tuer toute notre 

race et nous tuer jusqu’à la fin du monde... 

(p.99) 

 

เม่ือตั้งศาลแลว้ เขาบอกวา่เขามาตดัสินคนด าท่ีฆ่าคนขาวตามฉากฆาตกรรมเท่านั้น นัน่คือเป็นความผิดเฉพาะกรณี แต่

เน่ืองจากการฆ่าคร้ังน้ีเกิดจากความเกลียดชงัคนขาว การฆ่าผูห้ญิงผิวขาวคนหน่ึงดว้ยเจตนาเช่นน้ีกลายเป็นการฆ่าคนขาว

ทุกคนและเป็นฆาตกรรมต่อเน่ืองจนถึงวนัส้ินโลก นัน่คือเป็นความผิดโดยภาพรวม เห็นไดว้า่ผูพิ้พากษาตดัสินไม่ยติุธรรม

ในสองลกัษณะ ประการแรก เจตนาในการฆ่าไม่ใช่ประเดน็หลกัในการพิจารณา แมว้า่วลิาฌจะฆ่าเหยือ่เพราะความรักใน

คนขาว สญัลกัษณ์ความหมายต่าง ๆ ก็ยงัสามารถตีความไดแ้บบเดิม เพราะเราสงัเกตไดว้า่ความรักและความเกลียดไม่ใช่ 
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ส่ิงตรงกนัขา้มเสมอไปในเน้ือเร่ือง เป็นเพียงค าไวพจนท่ี์ส่ือถึงความรู้สึกคลุมเครือซ่ึงเกิดจากการผสมกนัระหวา่งความรัก

และความเกลียดชงั แมค้วามเกลียดแบบบริสุทธ์ิอาจมีอยูร่ะหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนั (p.30) แต่ความเกลียดเจือดว้ยความรัก- 

ความใคร่ก็มีอยูใ่นผูช้ายผิวด า (p.30) ผูช้ายผิวขาวแมจ้ะรังเกียจผูห้ญิงผิวด าแต่ก็มีความตอ้งการอยูเ่ช่นกนั (p.47)  

ค าสารภาพรักของวลิาฌต่อแวร์ตูผูห้ญิงผิวด าท่ีกลืนกินความเป็นคนขาวไปมากท่ีสุด3แสดงความรู้สึกก ากวมระหวา่ง 

ความรักและความเกลียดในบทละครไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

VILLAGE : Madame, je ne vous porte rien de comparable à ce qu’on nomme l’amour. Ce qui  

se passe en moi est très mystérieux, et ma couleur ne saurait en rendre compte. 

[...] 

Quand je vous vis, j’eus tout à coup, je crois, durant une seconde, la force de nier tout ce qui n’était 

pas vous, et de rire devant l’illusion, hélas mes épaules sont bien fragiles. Je ne pus supporter la 

condamnation du monde. Et je me suis mis à vous haïr quand tout en vous m’eût fait entrevoir 

l’amour, et que l’amour m’eût rendu insupportable le mépris des hommes, et ce mépris insupportable 

mon amour pour vous. Exactement, je vous hais. 

(pp.45-46)  

 

ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินของผูพิ้พากษาท่ีผกูกบัเจตนาเร่ืองความเกลียดชงัจึงเป็นการออกนอกประเด็น ประการท่ีสอง  

ผูพิ้พากษาจงใจขยายความผิดใหก้บัผูต้อ้งหา การฆ่าคนผิวขาวคนเดียวยอ่มไม่ไดห้มายถึงการฆ่าคนผิวขาวทั้งเผา่พนัธ์ุ  

การฆ่าคร้ังน้ีวนัน้ีไม่ไดห้มายความวา่จ าเลยจะไปลงมือฆ่าอีกในอนาคต นอกจากกรณีน้ี ผูพิ้พากษายงัเคยพดูวา่ทวปีแอฟริกา

ทั้งทวปีไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อการตายของคนขาวหน่ึงคน เฉพาะคนด าผูท่ี้กระท าเท่านั้นท่ีมีความผิด (p.99) และเม่ือ

ฆาตกรรมไม่เคยเกิดข้ึนเน่ืองจากไม่มีศพ เม่ือไม่มีใครเสียชีวติ ก็ไม่มีใครตอ้งรับความผิด (p.99) แต่หลงัจากราชินีแพ ้

การโตค้ารมกบัเฟลิซิเต ผูพิ้พากษาก็เรียกหาคนรับผิดชอบจากฆาตกรรมคร้ังน้ี  

 

LE JUGE : Qui est le coupable ? (Silence.) Vous ne répondez pas ? Je vais vous tendre une perche, la 

dernière. Écoutez : il nous est indifférent que ce soit l’un ou l’autre qui ait commis le crime, nous ne 

tenons pas à celui-ci ou à celui-là, si un homme est un homme, un nègre est un nègre... 

(pp.108-109) 

 

เขาไม่สนใจวา่ใครจะเป็นคนท า ถา้มนุษยย์งัคงเป็นมนุษย ์คนด าก็ยงัคงเป็นคนด า การลงโทษคนด าคนไหนก็ไม่ต่างกนั  

                                                           
3
 แวร์ตูมีความเป็นคนขาวมากกวา่คนด าคนอ่ืนเพราะ (1)เธอท างานท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนขาวเป็นอยา่งมากเพราะเธอขายบริการทางเพศ 
(2)เธอถูกวิลาฌน าไปเปรียบเทียบกบัเหยือ่ผิวขาวท่ีถูกสงัหาร และ(3)เธอพดูบทของราชินีผิวขาวช่วงหน่ึง แวร์ตูจึงไม่ต่างจากผูห้ญิงผิวขาวเพราะ
เธอสามารถแสดงทุกบทบาทของผูห้ญิงผิวขาวได ้ความรักระหวา่งวิลาฌและแวร์ตูจึงอาจหมายถึงความรักระหวา่งคนต่างสีผิวไดเ้ช่นกนั 
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เขาตดัสินแบบเหมารวมมากกวา่สนใจรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ส่ิงน้ีท าใหเ้ราเห็นวา่นอกจากผูพิ้พากษาจะพดูจาขดัแยง้กนัแลว้ 

ยงัไม่สนใจต่อเหตผุลท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย 

 

ศิลปะแห่งการท าลาย : จากสารัตถะสู่สัญญะ 

ปัญหาเร่ืองอตัลกัษณ์ในบทละครเร่ือง เลส์ แนกรส์ ทวคีวามซบัซอ้นข้ึนเม่ือเฌอเนตใ์ชก้ลวธีิละครซอ้นละคร 

(théâtre dans le théâtre) เพราะดว้ยกลวธีิดงักล่าว ตวัละครบนเวทีส านึกรู้ตลอดเวลาวา่อตัลกัษณ์ของตนท่ีแสดงใหผู้ช้มดูนั้น

เป็นเพียง “บทแสดง” หรือบทบาทตามละคร เป็นอตัลกัษณ์สมมติ มิใช่อตัลกัษณ์ตามความเป็นจริง มีแต่ความเป็นละคร  

หาใช่สจัธรรมไม่ 

 

ARCHIBALD : [...] Quittée cette scène, nous sommes mêlés à votre vie : je suis cuisinier, madame est 

lingère, monsieur étudie la médecine, monsieur est vicaire à Sainte-Clotilde, madame... passons. 

(p.27) 

 

ค าพดูของอาร์ชิบาลดข์า้งตน้ท าใหค้นดูทราบวา่ส่ิงท่ีเห็นบนเวทีไม่ใช่ส่ิงท่ีนกัแสดงเป็นเม่ืออยูน่อกเวที คนด าเหล่าน้ีมีอาชีพ

เป็นพอ่ครัว คนซกัผา้ นกัศึกษา พระ และอ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ีไม่ปรากฏในเน้ือเร่ืองหลกั  

ขณะน้ีตวัละครผิวด าจึงมีตวัตนอยา่งนอ้ยสองแบบ ฉากฆาตกรรมซ่ึงเป็นทั้งเร่ืองเล่าและการแสดงนั้นเป็นอีกฉาก

ท่ีเผยใหเ้ห็นตวัตนอนัหลากหลายของวลิาฌ 

 

VILLAGE, reprenant : J’entre. Et je m’approche, doucement. Je jette un coup d’œil furtif. Je regarde. 

A droite. A gauche. « Bonjour madame. » [...] Bonjour, madame. Il ne fait pas chaud. [...] Il ne fait 

pas chaud. Je suis entré un moment. J’ai eu cette audace. Ici au moins il fait bon. Vous tricotez un 

passe-montagne ? Rose ? La lumière est très douce. Elle convient bien à votre joli visage. Oui, je 

boirai un verre de rhum. Je boirai la goutte. (Sur un autre ton et s’adressant aux Nègres :) Je suis dans 

le ton ? 

TOUS, haletants : Oui ! 

(pp.66-67) 

 

ช่วงแรกวลิาฌใชน้ ้ าเสียงผูเ้ล่าบรรยายเหตุการณ์ ก่อนจะเปล่ียนเป็นการแสดงโดยเล่นเป็นตวัเขาเองในอดีต สงัเกตไดจ้าก

ค าพดูท่ีเป็นบทสนทนากบัเหยือ่ เขาแสดงไปสกัพกัก่อนดึงตวัเองออกจากเน้ือเร่ืองและถามคนด าคนอ่ืนวา่เขาส่ืออารมณ์ได้

ถูกตอ้งหรือไม่ อารมณ์ท่ีถูกตอ้งหรือเน้ือหาท่ีถูกตอ้งท่ีวลิาฌพดูถึงคือความเป็นคนด าตามท่ีคนขาวก าหนดไว ้ แมเ้ร่ืองเล่า

ฉากฆาตกรรมฉบบัท่ีสองจะแสดงถึงการเป็นผูล่้าของคนด าเหมือนฉบบัแรก แต่เร่ืองน้ีมีการเนน้ย  ้าความเป็นคนด าไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 
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VILLAGE : [...] L’alcool alluma mon génie. Comme on dit, j’en avais un coup dans l’aile. Dans mon 

œil, je fis passer en grand tralala nos guerriers, nos maladies, nos alligators, nos amazones, nos 

paillotes, nos chasses, nos cataractes, notre coton, la lèpre même et jusqu’à cent mille adolescents 

crevés dans la poussière... 

(p.70) 

 

สตัวป่์า ธรรมชาติ ท่ีอยูอ่าศยัจากฟาง สินคา้ส่งออกเพ่ือประเทศเจา้อาณานิคม และโรคร้าย รวมกนักลายเป็นลกัษณะของ 

คนด า ทั้งน้ีตอ้งไม่ลืมความเกลียดชงัท่ีคนด ามีต่อคนขาว อนัเป็นอีกลกัษณะหน่ึงของคนด าท่ีคนขาวตระหนกัดี 

 

FÉLICITÉ : J’aurai le cadavre du fantôme de ton cadavre. Tu es pâle, mais tu deviens transparente. 

Brouillard qui flotte sur mes terres, tu vas t’évanouir tout à fait. Mon soleil... 

LA REINE : Mais si de mon fantôme il ne restait qu’un souffle, et que le souffle de ce souffle, il 

entrerait par les orifices de votre corps pour vous hanter... 

FÉLICITÉ : Nous lâcherons un pet, vous serez à la porte. 

(p.103) 

 

การท่ีคนด าเกลียดคนขาวและมีนิสยัหยาบคายโหดร้ายเป็นมายาคติ เฌอเนตต์อ้งการท าลายมายาคติน้ีเพ่ือใหว้าทกรรม- 

อาณานิคมท างานไม่ได ้ คนด าจึงตอ้งฆ่าแมก้ระทัง่วญิญาณของคนขาวและตอ้งน าทุกอณูของความขาวออกจากร่างกาย

เพ่ือใหต้นเองมีความด าสมบูรณ์แบบ เฌอเนตไ์ม่ไดช่้วยคนด าต่อสูโ้ดยการสร้างระบบความคิดใหม่ซอ้นทบัลงไป แต่ใช ้

การแสดงระบบความคิดเดิมออกมาในลกัษณะสุดโต่ง แสดงออกมาใหม้ากลน้จนไม่รู้วา่ความปกติคืออะไร มีจริงหรือไม่ 

ประกอบกบัความเป็นละครท่ีเฌอเนตต์ั้งใจแทรกไวต้ลอดเร่ือง ผูช้มจึงเกิดความไม่มัน่ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนเวทีดว้ยมิอาจ

แยกไดว้า่อะไรเป็นเร่ืองจริง อะไรเป็นเร่ืองโกหก สงัเกตวา่แมค้นด าจะรู้สึกตวัวา่ก าลงัแสดงละครอยูแ่ละเน้ือหาก็เป็นไป 

ในเชิงดูถูกคนด าดว้ยกนั แตต่วัละครไม่ไดเ้ปล่ียนบทบาทหรือเปล่ียนความเป็นคนด าใหดู้ดีข้ึน พวกเขากลบัยิง่เล่นบทบาทท่ี

คนขาวดูถูกน้ีอยา่งเตม็ท่ี เล่นจนคนดูรู้สึกไดว้า่เป็นการแสดงท่ีมากกวา่ปกติอยา่งตั้งใจ 

 
ARCHIBALD, grave : Je vous ordonne d’être noir jusque dans vos veines et d’y charrier du sang 

noir. Que l’Afrique y circule. Que les Nègres se nègrent. Qu’ils s’obstinent jusqu’à la folie dans ce 

qu’on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans l’œil jaune, dans leurs goûts 

cannibales. Qu’ils ne se contentent pas de manger les Blancs, mais qu’ils se cuisent entre eux. Qu’ils  

inventent des recettes pour les tibias, les rotules, les jarrets, les lèvres épaisses, que sais-je, des sauces 
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inconnues, des hoquets, des rots, des pets, qui gonfleront un jazz délétère, une peinture, une danse 

criminelles. Que si l’on change à notre égard, Nègres, ce ne soit pas par l’indulgence, mais la terreur ! 

(p.60) 

 

อาร์ชิบาลดพ์ดูชดัเจนวา่การเป็นคนด าไม่ใช่เร่ืองธรรมชาติ แต่เป็นการสร้างข้ึนของสงัคม เม่ือสงัคมอยากใหเ้ราเป็นคนด า 

เราก็ตอ้งเล่นบทน้ีใหถึ้งท่ีสุด ถา้คนด าปกติตอ้งกินเน้ือคนขาว เราจะกินเน้ือคนด าดว้ย เราตอ้งคิดคน้รายการอาหารใหม่ท่ีใช้

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษยเ์ป็นวตัถุดิบ แมจ้ะสร้างงานศิลปะ เราก็ตอ้งใส่ความชัว่ร้ายลงไป การเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์

ใดใดจะไม่เป็นไปเพื่อประนีประนอม แต่จะเปล่ียนเพ่ือขบัเนน้ความน่ากลวั  

ส าหรับเฌอเนต ์ การใหค้นด าแสดงบทแบบสุดโต่งเช่นน้ีทั้งท่ีตวัละครก็รู้วา่ตวัตนนั้นไม่ใช่ความจริงอาจเป็น

เพราะเฌอเนตเ์ห็นเร่ืองน้ีเป็นเพียงปรากฏการณ์ของสญัญะท่ีเล่นกนัไปมา การเป็นคนด าคนขาวเกิดจากลกัษณะภายนอก

และนิสยัใจคอท่ีไปพอ้งกบัระบบความคิดอาณานิคม การสร้างตวัตนลอ้เลียนระบบความคิดเช่นน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ถา้คนดู

มองเห็นความลวงของตวัตนของคนด าในละคร คนดูก็ตอ้งเห็นความลวงภายในวาทกรรมอาณานิคมดว้ยเช่นกนั ละคร

มุ่งเนน้ท่ีความเป็นสญัญะของสรรพส่ิง การฆาตกรรมคนขาวนั้นถูกเอ่ยถึงหลายคร้ัง แต่รายละเอียดยอ่ยในแต่ละคร้ัง

แตกต่างกนัออกไป (p.34, p.57, p.60, 78) บา้งบอกวา่เหยือ่ใส่ชุดเก่าแบบเศษผา้ บา้งบอกวา่ใส่ชุดกระโปรง บา้งบอกวา่เหยือ่

นอนอยูท่ี่พ้ืน บา้งบอกวา่ยนือยูห่ลงัเคานเ์ตอร์ บา้งบอกวา่นัง่อยูก่บัจกัรเยบ็ผา้ บา้งบอกวา่เหยือ่ถูกบีบคอ บา้งบอกวา่ถูกฆ่า

ดว้ยมีดหรือถูกควา้นทอ้ง กระทัง่ตวัเหยือ่เองก็ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูห้ญิงแก่ อาจเป็นผูช้าย เด็ก สตัว ์ หรือตุก๊ตาก็ได ้ เพียงแต่

ส่ิงท่ีมาท าหนา้ท่ีเป็นเหยือ่ตอ้งมีสญัญะของความขาวและส่งเสริมใหเ้กิดการฆ่าท่ีโหดเห้ียมท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ (pp.49-50) 

ผูบ้ญัชาการทหารบอกวา่ภายในหอ้งนอน เหยือ่ถูกฆ่าข่มขืน ก่อนท่ีวลิาฌจะลุกมาลา้งมือ เช็ดมือ และจุดบุหร่ี (p.83)  

ในขณะท่ีวลิาฌและวลิเดอแซ็ง-นาแซร์บอกวา่เม่ือเขา้ไปในหอ้งนอน ทั้งวลิาฌและดิอุฟต่างก็นัง่เฉย ๆ แลว้ส่งยิม้ใหก้นั 

(pp.86-87) ความส าคญัของเหตุการณ์น้ีจึงอยูท่ี่คนด าไดฆ่้าคนขาว คนขาวจะเป็นอยา่งไร ท าอะไรอยู ่หรือถูกฆ่าอยา่งไร  

ไม่มีความหมายในตวัเอง 

 การท่ีการฆาตกรรมซ่ึงเป็นใจความหลกัหน่ึงของเร่ืองถูกน าเสนอแบบไม่ชดัเจนนั้นไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ กระทัง่ 

ตวัละครท่ีแสดงความขาวความด าอยา่งเด่นชดัก็แสดงความคลุมเครือของตวัตนของตวัละครเช่นกนั ตวัอยา่งท่ีส าคญัท่ีสุด

คือการร่วมกนัเล่นละครของทั้งคนขาวและคนด า ตอนตน้เร่ือง ราชินีบอกใหค้นดูทราบวา่คนด าก าลงัจะฆ่าคนขาวก่อนท่ี 

คนด าจะไดพ้ดูออกมาเอง (p.24) อาร์ชิบาลดบ์อกผูช้มตั้งแตต่น้เร่ืองเช่นกนัวา่ตวัละครทุกตวับนเวทีเป็นนกัแสดง (p.26)  

การพดูรวมแบบน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ท่ีจริงแลว้คนขาวและคนด าเป็นพวกเดียวกนั ภายในศาล คนด าต่อรองกบัคนขาวเร่ืองกิริยา

ท่าทางของพวกตนระหวา่งการถกูตดัสินความผิด (p.98) ถา้ทั้งสองฝ่ายไม่ไดร่้วมมือกนัแลว้ การเรียกร้องของคนด าในฐานะ

ผูต้อ้งหายอ่มไม่สามารถท าได ้ ช่วงทา้ยเร่ือง เม่ือผูบ้ญัชาการทหารตอ้งการตายดว้ยตวัเอง คนด าไม่ยอมและเจรจาใหเ้ขารอ

ใหค้นด าไปฆ่า ยิง่ไปกวา่นั้น หลงัจากคนด าฆ่าผูบ้ญัชาการทหารท าใหร่้างลงไปกองท่ีพ้ืนแลว้ คนด าบอกใหเ้ขาลุกข้ึนยา้ย

ไปนอนตายอีกท่ีหน่ึง (pp.114-116) ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ท่ีจริงแลว้ ตวัละครผิวขาวและผิวด าทุกตวับนเวทีอยูฝ่ั่งเดียวกนั 

อน่ึง เม่ือศึกษาการซอ้นกนัของละครจากตอนท่ีคนขาวถอดหนา้กากคุยกบัคนด าหลงัจากคนด าหลงัเวทีถูกฆ่าแลว้ (pp.109-

113) เราจะทราบวา่ตวัละครทุกตวัแต่เดิมแลว้เป็นคนด าทั้งหมด หากปราศจาก “บท” ท่ีก ากบัอตัลกัษณ์ท่ีตอ้งแสดงออกไป 
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คนด า (les Noirs) ก็จะไม่มีคุณค่าเชิงบวกหรือเชิงลบก ากบัอยู ่ แต่เม่ือตวัละครเหล่าน้ีสวมบทบาทอ่ืน พวกเขาจะแบ่งเป็น

สองกลุ่ม คือ คนขาวกบัคนด าหรือคนนิโกร (les Nègres) ถา้ตวัละครตอ้งการต่อสูเ้พ่ือคนด า (les Noirs) แลว้ ไม่มีเหตุผลท่ี

พวกเขาตอ้งดูถูกตวัเองวนซ ้ าไปมาและแกต้่างใหค้นขาวตามบทละคร กวา่จะไดล้งมือฆ่าคนขาวก็ตอ้งรอจนถึงก่อนจบเร่ือง

เพียงนิดเดียวเท่านั้น เป็นไปไดว้า่การประวงิเวลาไม่ลงมือกระท าอะไรจริงจงัและยื้อเน้ือเร่ืองพร้อมกบัท าลายความสมจริง

ของตวัละครและเหตุการณ์ตลอดเวลานั้น เป็นการแสดงออกวา่ถา้คนขาวเป็นคนโกหกและยดึติดกบัเร่ืองเดิม คนด าก็ 

ไม่ต่างกนั ประเดน็การเมืองเร่ืองเช้ือชาติเป็นเพียงขอ้อา้งท่ีเฌอเนตดึ์งมาใชเ้พ่ือตีแผค่วามเช่ือฝังหวัของคนมากกวา่จะเป็น

ประเด็นท่ีมีความส าคญัในตวัเอง 
 

Ce qui intéresse Genet, ce n’est pas la négritude en tant que projet de civilisation, de contestation 

politique ou poétique à la manière d’un Senghor ou d’un Fanon. Pour le dramaturge, ce qui est 

précieux, c’est la « négrification », c’est-à-dire le processus en train de se faire au théâtre, c’est le fait 

de nommer et de mobiliser les accessoires dont il a besoin pour que soit réalisée la prestation requise. 

(Khélil 2001 : 39) 
 

มุมมองคนด า มุมมองเฌอเนต์ 

 เฌอเนตมี์ชีวติวยัเด็กและวยัรุ่นไม่ดีนกั เขาไม่รู้จกัพอ่และถูกแม่ท้ิงตั้งแตอ่ายไุม่ถึงหน่ึงปี ต่อมามีครอบครัว

ช่างฝีมือรับเล้ียงและส่งเขา้โรงเรียน แมจ้ะไดผ้ลการเรียนดี แต่เฌอเนตก็์หนีออกจากบา้นตั้งแต่อาย ุ 14 ปี เขาถูกทางการจบั

และปล่อยตวัอยูห่ลายคร้ัง จนกระทัง่อาย ุ 16 ปี ตอ้งเขา้เรือนจ าเป็นเวลาสองปีคร่ึง เม่ือไดรั้บอิสรภาพ ก็สมคัรเป็นทหาร-

แนวหนา้ไปต่างประเทศก่อนใชชี้วติเร่ร่อนไปทัว่ยโุรป เม่ืออายไุด ้27 ปี ถูกจบัขอ้หาลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นความผิดท่ีกระท าซ ้ าอีก

เป็นเวลาหลายปี ดว้ยความช่วยเหลือของฌอง ก็อกโต และฌอง-ปอล ซาร์ทร์ เขาจึงพน้จากโทษเนรเทศและโทษจ าคุก แม้

เฌอเนตจ์ะเป็นคนฝร่ังเศส แต่ก็เป็นคนระดบัล่างของสงัคม ส่วนหน่ึงเป็นเพราะพฤติกรรมของเขาเองท่ีมกัฝ่าฝืนกฏหมาย

และหลีกหนีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อีกส่วนหน่ึงเป็นเพราะสงัคมตดัสินตวัเขา เขาโดนดูถูกวา่เป็นคนรักร่วมเพศตอนเขา้เรือนจ า 

โดนดูถูกวา่เป็นโสเภณีตอนใชชี้วติเร่ร่อนตอ้งขายบริการทางเพศหาเล้ียงชีพ โดนดูถูกวา่เป็นขโมยจากความตอ้งการ- 

อ่านหนงัสือซ่ึงเขาไม่มีเงินซ้ือ ประสบการณ์เหล่าน้ีท าใหเ้ฌอเนตส์ร้าง “ตวัตน” ข้ึนมาเพ่ือเล่นกบัชีวติและลอ้เลียนสงัคม 

 ตวัตนของเฌอเนตเ์กิดจากการมองและตดัสินโดยคนอ่ืน อยา่งไรก็ตาม แม ้“คนอ่ืน” จะเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ 

ในการสร้างตวัตน แต่เขาไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อคนอ่ืนอยา่งจริงจงั เขาสนใจคนอ่ืนลกัษณะเดียวกบัท่ีคนอ่ืนสนใจเขา  

นัน่คือ เป็นการตดัสินซ่ึงกนัและกนัโดยใชค้วามคิดแบบภาพเหมารวม ความขอ้น้ีดูจะเป็นสารส าคญัอยา่งหน่ึงของบทละคร

เร่ือง เลส์ แนกรส์ ดว้ย 
 

VILLAGE : [...] Ce soir je joue la Belle. Qui m’aidera ? Qui ? Après tout, cela n’a guère 

d’importance, que ce soit l’un ou l’autre. Les Blancs, c’est bien connu, distinguent difficilement un 

Nègre d’un Nègre. 

(p.61) 
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DIOUF : [...] Je ne comprends plus rien à nos préoccupations. Des rapports nouveaux s’établissent 

avec les choses, et ces choses deviennent nécessaires. [...] J’avais quitté le règne de la gratuité où je 

vous voyais gesticuler. Même cette haine que nous leur portons et qui monte vers eux, je ne la 

distinguais plus. 

(p.91) 

 

อนัท่ีจริง คนขาวและคนด าไม่รู้จกักนัอยา่งถ่องแท ้ ทั้งสองฝ่ายไม่สนใจศึกษาฝ่ายตรงขา้มอยา่งจริงจงั และไม่สามารถระบุ

ลกัษณะเฉพาะบุคคลของสมาชิกฝ่ายตรงขา้มได ้เม่ือดิอุฟเปล่ียนตวัตนจากคนด ากลายเป็นคนขาว เขาอธิบายวา่คนขาวไม่ได้

มีผิวสีขาวสกัทีเดียว แต่ผิวออกเป็นสีชมพ ู(p.91) ความเขา้ใจท่ีคนด ามีต่อคนขาวจึงเป็นเร่ืองคิดไปเอง ยิง่ไปกวา่นั้น  

ดูเหมือนวา่คนขาวและคนด าจะอยูก่นับนคนละระบบความคิด การเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัจึงไม่มีทางเกิดข้ึน ดิอุฟอธิบายวา่ 

เม่ือเป็นคนขาว เขาไม่เขา้ใจวา่คนด าท าอะไรกนั กระทัง่ความเกลียดชงัท่ีคนด าแสดงออกให ้ เขาก็มองไม่เห็น เฌอเนตอ์าจ

คิดวา่เราไม่มีทางเขา้ใจผูอ่ื้นได ้ ผูอ่ื้นก็ไม่มีทางเขา้ใจเราเช่นกนั การเขา้ใจและรู้จกัซ่ึงกนัและกนัท่ีจริงแลว้คือความเขา้ใจผิด 

อยา่งไรก็ดี เฌอเนตไ์ม่คิดวา่เขาควรจะตอ้งแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูอ่ื้นดว้ยการแสดงตวัตนท่ีแทจ้ริง ตรงกนัขา้ม เขาเลือก 

ท่ีจะซ่อน “ตวัตนท่ีแทจ้ริง” ไว ้และแสดงออกตามท่ีคนอ่ืนตดัสินใหเ้ขาเป็น 

 

Pour s’opposer au monde, il[Genet] ne se revendique pas tel qu’il est ; il se transforme d’abord en 

celui que les autres voient en lui. Il ne va donc plus nous montrer, sur la scène, des hommes tels qu’ils 

sont ou tels qu’ils voudraient être : ces hommes, il va les mettre en scène tels que nous autres, 

spectateurs, les soupçonnons et les accusons d’être... 

(Dort 1973 : 63) 

 

คนด า (les Noirs) ซ่ึงเป็นตวัละครในละครชั้นนอกสุดนั้นไม่ไดแ้สดงออกใหค้นดูทราบวา่ตวัตนท่ีแทจ้ริงของพวกเขาคือ

อะไร พวกเขาเลือกท่ีจะน าเสนอตวัตนตามแบบท่ีคนดูผิวขาวคิดหรือสงสยัวา่พวกเขาเป็น นัน่คือเป็นคนนิโกร (les Nègres) 

เราทราบแลว้วา่คนด ามีตวัตนท่ีหลากหลาย แมพ้วกเขาจะแสดงตวัตนตามท่ีคนขาวก าหนดให ้ แตก็่ไม่ไดแ้สดงแบบจริงจงั

ตลอดเวลา มีการหยดุเล่น หรือลอ้เลียนบทบาทท่ีก าลงัแสดงอยูเ่ป็นระยะ การแสดงตวัตนตามท่ีคนอ่ืนตดัสินนั้นจึงไม่ได้

หมายความวา่พวกเขายอมรับวา่นัน่เป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงแต่อยา่งใด เม่ือพวกเขาสามารถรับความคิดของคนอ่ืนมาใชไ้ด ้ 

พวกเขาก็สามารถท าลายมนัไดเ้ช่นกนั แบร์นารด ์ดอร์ต ในบทสมัภาษณ์ “Comment mettre en scène Genet ?” แสดงทศันะ

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้า่ 

 

Je crois qu’il y a une chose fondamentale [...], c’est que le théâtre de Genet est à la fois une exaltation 

du théâtre, il y a une espèce de fascination du théâtre chez Genet, dans toute l’œuvre de Genet aussi. 

Les personnages sont tous en train de prendre des poses, de se déguiser, de se travestir, etc., mais en 
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même temps cette exaltation est continuellement cassée par Genet. [...] Il y a continuellement un 

déclic, un rappel à la... je n’ose pas dire à la réalité, parce que chez Genet, il n’y a peut-être pas de 

réalité, mais... le théâtre montre continuellement son envers, et ça ne s’arrête pas, c’est une dialectique 

qui n’a pas de fin. La seule fin, en effet, ça serait peut-être la mort. Mais peut-être que la mort est  

elle-même le royaume du théâtre. 

(Dort cité dans Vannouvong 2010 : 90) 

 

 ทา้ยท่ีสุดแลว้ กลยทุธ์ในการเล่นกบัชีวติของเฌอเนตเ์พ่ือหลอกคนอ่ืนนั้นอาจเป็นการหลอกตวัเองไปดว้ยในเวลา

เดียวกนัไม่วา่จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ถา้ตวัตนเกิดจากการกระท าตามหลกัปรัชญาของซาร์ทร์ การแสดงออกวา่ตวัเองเป็น

เหมือนท่ีคนอ่ืนตดัสินก็เป็นการยอมรับวา่ส่ิงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตวัตนตวัเอง คนด าไม่สามารถปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ป็น 

คนโหดร้ายถา้พวกเขายงัคงไล่ฆ่าคนขาว ไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ไม่ใช่คนเจา้เล่ห์ถา้พวกเขายงัคงเล่นละครหลอกใหค้นขาว

คิดวา่การฆาตกรรมท่ีไม่เคยเกิดข้ึนไดเ้กิดข้ึนจริง ในแง่หน่ึง การเลือกซ่อนตวัตนท่ีแทจ้ริงโดยไม่คิดท่ีจะแสดงออกมาอาจ

เป็นเพราะตวัตนท่ีแทจ้ริงนั้นไม่มีอยู ่ในขณะเดียวกนั ความสามารถของคนด าในการเล่นบทบาทท่ีหลากหลายและสลบั- 

ไปมาไดอ้าจส่ือวา่ตวัตนท่ีแทจ้ริงของคนมีไดม้ากกวา่หน่ึงแบบ การแสดงละครของคนด า (les Noirs) จึงเป็นทั้งการท าลาย

และยอมรับอคติท่ีคนขาวมีต่อพวกเขา เป็นการท าลายตวัตนเดิมโดยไม่สร้างตวัตนใหม่ข้ึนมาแทน แต่การไม่สร้างน้ีก็เป็น

การสร้างตวัตนวธีิหน่ึงเช่นกนั 

 

บทสรุป 

บทละครเร่ือง เลส์ แนกรส์ กล่าวถึงวาทกรรมอาณานิคมซ่ึงมีการก าหนดตวัตนของคนผิวขาวในฐานะ- 

เจา้อาณานิคมและคนผิวด าในฐานะผูถู้กปกครองไวอ้ยา่งชดัเจน เฌอเนตแ์สดงความลวงของระบบความคิดน้ีโดยการ

ช้ีใหเ้ห็นความไม่จริงของความเช่ือพ้ืนฐานบางประการและโดยการผลิตซ ้ าในลกัษณะสุดโต่ง แต่เน่ืองจากการกระท าของ

ตวัละครทุกตวัเป็นการเล่นละครซอ้นอยูภ่ายใน ความคิดเร่ืองคนขาวคนด าจึงเป็นสญัญะใหค้นดูไดใ้คร่ครวญมากกวา่เป็น

การเรียกร้องสิทธิใหแ้ก่คนด า ไม่มีใครทราบวา่ตวัตนท่ีแทจ้ริงของคนด าเป็นอยา่งไร อาจเหมือนตวัตนทุกแบบท่ีพวกเขา

น าเสนอหรืออาจแตกต่างออกไปก็ได ้ อยา่งไรก็ดี ความเป็นละครมิไดผ้กูอยูก่บัเร่ืองอตัลกัษณ์เพียงอยา่งเดียว หากยงั

สมัพนัธ์ไปถึงเหตุการณ์การกระท าท่ีเกิดข้ึนบนเวทีและการใชภ้าษาของตวัละครอีกดว้ย เราสามารถศึกษาการสร้างและ

ท าลายความจริงและการเล่นกบัความลวงโดยใชค้วามเป็นละครในประเด็นเหล่าน้ีต่อไปได ้
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