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abstract

This article discusses schizophrenia in a different analytic 

framework from its common definition in medical science. It reviews 

Gilles Deleuze and Félix Guattari’s argument of schizophrenia as a 

creative way and an important circumstance of emancipation from 

the unconscious within a political society. Deleuze and Guattari 

propose schizoanalysis as an approach to understand how the 

repressed unconscious mind and desire can be emancipated, 

in a form of schizoid desire that will bring about an unconscious 

revolution. Schizoid desire is key to the liberation of a political 

society from the rules and regulations created by rulers or colonial 

powers. In this way, there are more space to articulate various forms 

of desires, which will crucially contribute to the foundation of a 

liberal democratic society.
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บทคัดย่อ

บทคว�มนี้นำ�เสนอก�รมอง  “จิตเภท”  (schizophrenia)  ในอีกแง่มุม

หนึ่งซึ่งมิได้จำ�กัดกรอบเฉพ�ะก�รอธิบ�ยในท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  โดย

ได้นำ�เสนอจิตเภทในทรรศนะของชีลส์  เดอเลิซ  กับ  เฟลิกส์  กัตต�รี  (Gilles 

Deleuze and Félix Guattari) ที่นำ�เสนอก�รมองจิตเภทเชิงสร้�งสรรค์ ใน

ฐ�นะของสภ�วก�รณ์สำ�คัญอันจะก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนผ่�นและหลุดพ้นจ�ก

จิตไร้สำ�นึก  (unconscious)  ที่ถูกสร้�งขึ้นเพื่อครอบงำ�คนในสังคมก�รเมือง 

เดอเลิซกับกัตต�รีเสนอแนวคิด  “เภทวิเคร�ะห์”  (schizo-analysis)  เพื่อเป็น

แนวท�งในก�รปลดปล่อยจิตไร้สำ�นึกและคว�มปร�รถน�ที่ถูกเก็บกดปิดกั้น 

เพื่อก่อให้เกิดก�รปฏิวัติจิตไร้สำ�นึกและคว�มปร�รถน�แบบจิตเภท (schizoid 

desire)  อันเป็นแนวท�งสำ�คัญที่จะทำ�ให้คนในสังคมก�รเมืองหลุดพ้นจ�ก 

ระบบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่ถูกสร้�งขึ้นม�โดยเจ้�อ�ณ�นิคมและชนชั้น

ปกครอง  และเปิดพื้นที่ใหม่ให้ส�ม�รถแสดงออกถึงคว�มปร�รถน�ในรูปแบบ

ต่�งๆ อันจะเป็นร�กฐ�นสำ�คัญในก�รสร้�งสังคมเสรีประช�ธิปไตย

คำ�สำ�คัญ  

จิตเภท, คว�มปร�รถน�แบบจิตเภท, สังคมก�รเมือง, ชีลส์ เดอเลิซ, เฟลิกส์ กัตต�รี
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How does one  introduce desire  into thought,  into discourse,  into 

action? How can and must desire deploy its forces within the political 

domain and grow more intense in the process of overturning the 

established order? (Michel Foucault in Deleuze and Guattari 2000, 

xii)

ก�รปรับเปลีย่นกรอบก�รมอง “จติเภท” (Schizophrenia) ของชีลส์ เดอเลซิ กบั เฟลกิส์ 

กัตต�รี (Gilles Deleuze and Félix Guattari) นับเป็นมุมมองใหม่ที่ห่�งไกลจ�กก�รอธิบ�ย

ท�งก�รแพทย์ที่มองว่�จิตเภทเป็นโรคจิตเวชชนิดรุนแรง  และก่อให้เกิดคว�มสูญเสียท�ง

เศรษฐกิจและสังคมอย่�งม�ก (พิเชฐ อุดมรัตน์ และสรยุทธ ว�สิกน�นนท์ 2552) โดยองค์ก�ร

อน�มัยโลกระบุว่�จิตเภทก่อให้เกิดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�สูงเป็นอันดับสองรองจ�กโรค

หัวใจ (Mueser and Jeste 2011, xiii) แต่เดอเลิซกับกัตต�รีมองจิตเภทเป็นกลไกสำ�คัญใน

ก�รผลิตคว�มปร�รถน�รูปแบบใหม่ ที่สำ�คัญเดอเลิซกับกัตต�รีมิได้มองว่�อ�ก�รจิตเภทเป็น

อ�ก�รที่เกิดจ�กก�รก่อรูปเฉพ�ะในท�งจิตพย�ธิสภ�พหรือคว�มผิดปกติท�งจิตแต่เพียงด้�น

เดียวเท�่นั้น ห�กแต่เป็นผลผลิตและก�รผลิตซำ้�ของกระบวนก�รท�งสังคมก�รเมืองที่สร้�งก�ร

เก็บกดปิดก้ันท�งจิต (psychic repression) จนก่อให้เกิดก�รเก็บกดปิดกั้นท�งสังคม (social 

repression)  หรือท่ีเดอเลิซกับกัตต�รีเรียกว่�  “ก�รใส่รหัส”  (coding)  จนกระทั่งก่อรูปเป็น

จิตไร้สำ�นึกท�งสังคมและกล�ยเป็นส�มัญสำ�นึกร่วมท�งสังคม (common sense) นั่นเอง

ดังนั้น  เดอเลิซกับกัตต�รีจึงนำ�เสนอแนวคิด  “เภทวิเคร�ะห์” (Schizoanalysis)1  เพื่อ

วพิ�กษ์ท้�ท�ยแนวคิดจติวิเคร�ะห์ (Psychoanalysis) ของซกิมนุด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

1 ผู้เขียนแปลคำาว่า “schizoanalysis” ว่า “เภทวิเคราะห์” เนื่องด้วยคำาว่า “schizo” ถูกแปลเป็นภาษา

ไทยว่า “เภท” ซึ่งคำาว่า “เภท” ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “(น.) การแบ่ง, 

การแตกแยก, การทำาลาย, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น สามัคคีเภท, สังฆเภท; ส่วน, ภาค; ความแตก

ต่าง, ความแปลก; ชนิด, อย่าง. (ก.) แตก, หัก, ทำาลาย, พัง.” ดังนั้น คำาว่า “เภทวิเคราะห์” จึงเป็นการวิเคราะห์

ที่แตกหักกับแบบ กฎเกณฑ์ และระบบระเบียบต่างๆ ในสังคมการเมือง อันจะนำามาซึ่งการเปิดมุมมองใหม ่

ให้กับการมองปรากฏการณ์ต่างๆ ในอีกด้านหนึ่งผู ้เขียนเลือกใช้คำาว่า “เภทวิเคราะห์” เพื่อสะท้อนให้เห็น 

การเสนอกรอบการวิเคราะห์ใหม่ของเดอเลิซกับกัตตารีที่ต้องการปะทะกับจิตวิเคราะห์นั่นเอง ในขณะที ่

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร เลือกที่จะแปลคำาว่า “schizoanalysis” ว่า “การวิเคราะห์แบบจิตเภท” (ดูรายละเอียด

ในไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2555).
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ที่มองว่�ก�รเก็บกดปิดก้ันและคว�มขัดแย้งในจิตไร้สำ�นึกเป็นผลม�จ�กคว�มปร�รถน�ท�ง

เพศ  (libido) อันนำ�ม�ซึ่งปมอิดิปัส  (Oedipus Complex) และกล�ยเป็นปมท�งจิต อีกทั้ง

ฟรอยด์ยังมองว่�จิตไร้สำ�นึกเป็นส่ิงที่เก็บกดปิดกั้นจิตสำ�นึก  ห�กแต่ในทรรศนะของเดอเลิซ  

กับกัตต�รีนั้น  จิตสำ�นึกต่�งห�กที่เป็นตัวเก็บกดปิดกั้นจิตไร้สำ�นึก  ด้วยก�รปรับเปล่ียนพลวัต

ภ�ยในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งจิตสำ�นึกและจิตไร้สำ�นึกเสียใหม่ด้วยก�รใช้แนวคิดเภทวิเคร�ะห์ 

จึงเป็นก�รปลดปล่อยจิตไร้สำ�นึกที่กดทับคว�มปร�รถน�ให้ส�ม�รถเป็นอิสระและก่อให้เกิด 

“คว�มปร�รถน�แบบจิตเภท” (schizoid desire) ที่หลุดจ�กระบบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่�งๆ 

ท�งสังคมก�รเมือง อีกทั้งยังมีพลังท�งก�รผลิตและสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในท้�ยที่สุด

เภทวิเคร�ะห์จึงเป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะเปิดพื้นที่ท�งก�รเมืองแบบใหม่ด้วยก�รปฏิเสธหรือ

ทำ�ล�ยกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่เป็นกลไกในก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิตจนกระท่ังกล�ยเป็นจิตไร้สำ�นึก

ท�งสังคม อีกทั้งยังมีฐ�นะเป็นเครื่องมือของ  “ก�รเมืองของคว�มปร�รถน�”  (a  politics  of 

desire)  ที่มีเป้�หม�ยสำ�คัญอยู ่ที่ก�รเปลี่ยนแปลงจิตไร้สำ�นึกท�งสังคมหรือก�รปฏิวัติ

จิตไร้สำ�นึกท�งสังคม  เพื่อให้หลุดพ้นจ�กกฎเกณฑ์ต่�งๆ  ที่ครอบงำ�สังคมก�รเมือง  และเปิด

พื้นที่ใหม่ให้กับคว�มปร�รถน�ในแต่ละแบบได้มีพื้นที่ในก�รแสดงออกถึงคว�มปร�รถน�ใน

รูปแบบต่�งๆ อันจะเป็นร�กฐ�นสำ�คัญในก�รสร้�งสังคมเสรีประช�ธิปไตย

บทคว�มชิ้นน้ีจึงต้องก�รนำ�เสนอ  “จิตเภท”  ในมุมมองที่แตกต่�งออกไปจ�กแง่มุม

ท�งก�รแพทย์ โดยจะนำ�เสนอกรอบก�รมองจติเภท จิตไร้สำ�นกึ และคว�มปร�รถน�ในทรรศนะ

ของเดอเลิซกับกัตต�รีเพื่อแสดงให้เห็นถึงก�รปรับเปลี่ยนทรรศนะจนทำ�ให้จิตเภท จิตไร้สำ�นึก 

และคว�มปร�รถน�มีแง่มุมใหม่และกล�ยเป็นพลังสำ�คัญในก�รปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม

ก�รเมืองในท้�ยท่ีสุด

แนวคิดจิตไร้สำ นึกในมุมมองของเดอเลิซกับกัตตารี

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกลไกท�งจติในระดบัจิตไร้สำ�นกึของมนษุย์นัน้ เป็นส่วนหนึง่ของคว�ม

พย�ย�มท่ีจะทำ�คว�มเข้�ใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกม�ในลักษณะต่�งๆ  ก�รศึกษ�

กลไกท�งจิตในระดับจิตไร้สำ�นึกของมนุษย์จึงเป็นไปในหล�ยรูปแบบ  ทั้งจ�กก�รสังเกต

พฤติกรรม  ก�รศึกษ�กลไกก�รทำ�ง�นของสมอง  ก�รศึกษ�ท�งจิตวิทย�  และก�รศึกษ�ท�ง
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ปรัชญ�  ด้วยเหตุดังกล่�ว  ก�รค้นพบและก�รทำ�คว�มเข้�ใจกลไกท�งจิตในระดับจิตไร้สำ�นึก

จึงสะท้อนออกม�ในหล�ยมิติ  ต�มแต่วิธีก�รและฐ�นคิดที่ถูกใช้ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ  ง�น

ของอองรี แบร์กซง (Henri Bergson) เรื่อง Matter and Memory (Bergson 1988) และ

ง�นของซิกมุนด์ ฟรอยด์ เรื่อง Psychology for Neurologists2 (Freud, 1895) เป็นส่วนหนึ่ง

ของคว�มพย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจก�รก่อเกิดและกลไกก�รทำ�ง�นของจิตในระดับจิตไร้สำ�นึก 

ห�กแต่แบร์กซงและฟรอยด์มีวิธีก�รและฐ�นในก�รทำ�คว�มเข้�ใจจิตไร้สำ�นึกในลักษณะที่

แตกต่�งกัน กล่�วคือ ฟรอยด์เริ่มต้นทำ�คว�มเข้�ใจจิตไร้สำ�นึกจ�กก�รสังเกตอ�ก�ร ลักษณะ

ท่�ท�ง และก�รแสดงออกของผู้ป่วยท่ีมีวิธีคิดก้�วร้�วรุนแรงในคลีนิกของเข� ซึ่งจ�กก�รศึกษ�

ดังกล่�วทำ�ให้ฟรอยด์ค้นพบว่�จิตไร้สำ�นึกว�งอยู ่บนพื้นฐ�นของทฤษฎีก�รเก็บกดปิดกั้น 

(theory  of  repression)  ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ฟรอยด์มองว่�จิตไร้สำ�นึกมีคว�มสัมพันธ์หรือ

เกี่ยวพันโดยตรงกับกระบวนก�รเก็บกดปิดก้ัน (process of repression) โดยมีกฎเกณฑ์หรือ

บรรทัดฐ�นท�งสังคมในรูปของจิตสำ�นึก (conscious) เป็นตัวก่อให้เกิดก�รเก็บกดปิดกั้นอย่�ง

มีพลวัต (dynamic repression) จนกระทั่งนำ�ไปสู่ก�รสร้�งจิตไร้สำ�นึกในที่สุด

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกลไกท�งจติต�มแนวคิดของฟรอยด์จึงเริม่ต้นจ�กก�รแบ่งจิตออกเป็น 

3  ระดับ  (topographic models of psychic) คือ  จิตสำ�นึก  (conscious)  จิตก่อนสำ�นึก 

(preconscious) และจิตไร้สำ�นึก (unconscious) (Freud 1957 [1923], 9-18) เนื่องจ�ก

ฟรอยด์มองว่�ก�รแบ่งจิตออกเป็นจิตสำ�นึกและจิตไร้สำ�นึกในลักษณะดังกล่�วเป็นพื้นฐ�น

สำ�คัญของทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ (Freud 1957 [1923], 9) นอกจ�กก�รแบ่งจิตออกเป็น 3 ระดับ

ดังกล่�วข้�งต้น ฟรอยด์ยังได้แบ่งจิตไร้สำ�นึกเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นจิตไร้สำ�นึกซึ่ง

ถูกแฝงเร้นไว้แต่ส�ม�รถกล�ยเป็นจิตสำ�นึกได้ และลักษณะที่สองเป็นจิตไร้สำ�นึกซึ่งถูกเก็บกด

ปิดก้ันและไม่ส�ม�รถกล�ยเป็นจิตสำ�นึกได้ในวิถีท�งปกติ (Freud 1957 [1923], 9) ฟรอยด์

กล่�วว่�จิตไร้สำ�นึกไม่ได้เกิดข้ึนพร้อมกับก�รเก็บกดปิดกั้น ห�กแต่ก�รเก็บกดปิดกั้นทำ�หน้�ที่

ในฐ�นะต้นแบบของจิตไร้สำ�นึก  เนื่องด้วยในมุมมองของฟรอยด์นั้นก�รเก็บกดปิดกั้นทั้งหมด

จะต้องกล�ยเป็นจิตไร้สำ�นึก  แต่จิตไร้สำ�นึกท้ังหมดไม่จำ�เป็นต้องก่อให้เกิดก�รเก็บกดปิดกั้น 

2 โครงการจิตวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (Project for a Scientific Psychology) เป็นเอกสารต้นฉบับที ่

ฟรอยด์ทำางานร่วมกับวิลเฮล์ม ฟลีซซ์ (Wilhelm Fliess) ในปี ค.ศ. 1895.
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(Freud 1957 [1923], 17) ดังนั้น ห�กเร�ส�ม�รถค้นพบส�เหตุของก�รเก็บกดปิดกั้น ก็จะ

ทำ�ให้เร�ส�ม�รถเข้�ใจธรรมช�ติของจิตไร้สำ�นึกได้ในท้�ยที่สุด  (Kerslake  2007,  18)  

ซึ่งโดยปกติสิ่งท่ีถูกเก็บกดปิดกั้นอยู่ในจิตไร้สำ�นึกนั้นจะแสดงออกม�ในรูปของคว�มฝัน  ก�ร

ละเมอ หรือก�รพลั้งป�กพูด เป็นต้น

ในขณะที่แบร์กซงเริ่มต้นทำ�คว�มเข้�ใจจิตไร้สำ�นึกผ่�นแนวคิดท�งปรัชญ�อย่�งแนวคิด

คว�มทรงจำ� (notion of memory) โดยมองว่�จิตไร้สึกนึกเกิดข้ึนจ�กก�รพย�ย�มสร้�งคว�ม

หม�ยหรือคว�มสัมพันธ์เพื่อรักษ�คว�มทรงจำ�ในอดีต  ซึ่งเข�มองว่�คว�มทรงจำ�ในอดีตไม่

ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจผ่�นกระบวนก�รท�งก�ยภ�พหรือกลไกก�รทำ�ง�นของสมองแต่เพียง

ด้�นเดียวเท่�นั้น เนื่องด้วยมนุษย์มีก�รตระหนักในเรื่องของเวล�  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเวล�ใน

อดีต  ดังนั้น  สมองจึงทำ�หน้�ท่ีเพียงแค่ก�รเปลี่ยนรูปประสบก�รณ์หรือสิ่งที่ถูกหล่อหลอมให้

กล�ยเป็นคว�มทรงจำ�บรสิทุธิ ์(pure memory) ทีก่่อรปูข้ึนเป็นอดีต จ�กนัน้คว�มทรงจำ�บรสิทุธ์ิ

จึงถูกเปลี่ยนม�เป็นก�รเก็บกดปิดก้ันในภ�ยหลัง  (Kerslake  2007, 18)  ด้วยเหตุดังกล่�ว

คว�มทรงจำ�หรือก�รตระหนักรู้ของมนุษย์จึงเป็นจิตไร้สำ�นึกในทรรศนะของแบร์กซง (Kerslake 

2007, 5)

ก�รก่อรูปของแนวคิดจิตไร้สำ�นึกของฟรอยด์และแบร์กซงจึงเกิดจ�กวิธีก�รและฐ�นคิด

คนละแบบ  กล่�วคือ  ในขณะที่ฟรอยด์มองว่�จิตพย�ธิสภ�พหรือสภ�วะผิดปกติท�งจิต 

(psychopathology) คือร�กฐ�นในก�รก่อรูปจิตไร้สำ�นึก แต่แบร์กซงกลับมองว่�สภ�วะผิด

ปกตทิ�งจติเป็นผลม�จ�กคว�มทรงจำ�ทีถ่กูทำ�ให้เป็นจติไร้สำ�นกึ แต่ถงึกระนัน้ สิง่ทีฟ่รอยด์และ

แบร์กซงเห็นพ้องต้องกันก็คือกระบวนก�รที่ทำ�ให้มนุษย์มีคว�มรู้สึกพิเศษหรือก่อให้เกิดอำ�น�จ

พิเศษในจิตใจน้ันไม่ได้เกิดจ�กจิตสำ�นึก ห�กแต่เกิดจ�กจิตไร้สำ�นึก และจิตไร้สำ�นึกนี่เองที่ก่อ

ให้เกิดก�รแบ่งแยกที่แท้จริงระหว่�งมนุษย์กับธรรมช�ติ (Kerslake 2007, 5) 

แบร์กซงมองจติไร้สำ�นกึในลกัษณะทีแ่ตกต่�งจ�กฟรอยด์ เนือ่งด้วยในทรรศนะของแบร์กซง

นั้นจิตไร้สำ�นึกส�ม�รถแบ่งได้  2  ลักษณะ  กล่�วคือ  จิตไร้สำ�นึกเชิงภววิทย�  (ontological 

unconscious)  และจิตไร้สำ�นึกเชิงจิตวิทย�  (psychological  unconscious)  (Deleuze 

1991, 71) ก�รแบ่งจิตไร้สำ�นึกออกเป็น 2 ลักษณะของแบร์กซง นอกจ�กจะสะท้อนให้เห็นถึง

ก�รดำ�รงอยู่ที่แยกข�ดจ�กกันระหว่�งจิตไร้สำ�นึกเชิงภววิทย�และจิตไร้สำ�นึกเชิงจิตวิทย�แล้ว 

ยังแสดงให้เห็นถึงระดับ (level) ที่แตกต่�งกันของจิตไร้สำ�นึกในอีกท�งหนึ่งด้วย โดยแบร์กซง
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ได้ให้คว�มเห็นว่�จิตไร้สำ�นึกเชิงภววิทย�นั้นมีคว�มเป็นอิสระโดยตัวเองและไม่ได้ถูกผลิตผ่�น

ก�รเก็บกดปิดก้ัน (Kerslake 2007, 19) เฉกเช่นจติไร้สำ�นกึเชิงจิตวิทย�ในทรรศนะของฟรอยด์

ก�รท่ีแบร์กซงต้องแยกจิตไร้สำ�นึกเชิงภววิทย�ออกจ�กจิตไร้สำ�นึกเชิงจิตวิทย�นั้น 

เน่ืองจ�กเข�เห็นว่�คว�มทรงจำ�บริสุทธิ์มิอ�จทำ�คว�มเข้�ใจได้ผ่�นมุมมองเชิงจิตวิทย�  ด้วย

เหตุดังกล่�วแบร์กซงจึงไม่ได้ใช้คำ�ว่�จิตไร้สำ�นึกเพื่อแสดงถึงคว�มเป็นจริง  (reality)  ที่ดำ�รง

อยู่ภ�ยนอกจิตสำ�นึกแต่อย่�งใด  ห�กแต่ใช้เพื่อแสดงถึงคว�มเป็นจริงเชิงภววิทย�  เพร�ะใน

ทรรศนะของแบร์กซงนั้น  จิตวิทย�คือสภ�วะปัจจุบัน  ในขณะที่คว�มทรงจำ�บริสุทธ์ิหรืออดีตคือ

ภววิทย� (Kerslake 2007, 18-19) และภ�ยใต้ภววิทย�ดังกล่�วจึงทำ�ให้แบร์กซงส�ม�รถแบ่ง

คว�มทรงจำ�บริสุทธิ์ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ คว�มทรงจำ�บริสุทธ์ิซึ่งเป็นคว�มทรงจำ�ที่ดำ�รง

อยู่ก่อนท่ีจะถูกนำ�เข้�ไปในจิตสำ�นึก  และภ�พลักษณ์ของคว�มทรงจำ�  (memory-images) 

ซึ่งเป็นคว�มทรงจำ�ท่ีถูกสร้�งข้ึนและถูกนำ�เข้�ไปสู่กระบวนก�รของคว�มทรงจำ� ดังนั้น  คว�ม

ทรงจำ�บริสุทธิ์จึงมีคว�มเป็นอิสระ  แตกต่�งจ�กภ�พลักษณ์ของคว�มทรงจำ�ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์

กับบริบทท่ีถูกสร้�งขึ้น (Kerslake 2007, 20) ภ�พลักษณ์ของคว�มทรงจำ�ของแบร์กซงจึงเป็น

ฐ�นสำ�คัญที่เดอเลิซกับกัตต�รีนำ�ม�ใช้ในก�รอธิบ�ยภ�พลักษณ์ท�งคว�มคิด  (image  of 

thought)  ว่�เป็นผลม�จ�กก�รผลิตหรือผลิตซำ้�คว�มทรงจำ�และคว�มคิดต่�งๆ  จ�กสังคม

ก�รเมือง

ภ�ยใต้ฐ�นคดิดังกล่�วจงึทำ�ให้แบร์กซงมองว่�อดตีคอืคว�มเป็นจรงิ เพร�ะห�กปร�ศจ�ก

คว�มทรงจำ�ในอดีตแล้ว  เร�ก็จะไม่ส�ม�รถแยกจินตน�ก�รออกจ�กคว�มทรงจำ�ได้  อดีตจึง

เป็นคว�มเป็นจริงท่ีสัมบูรณ์และมีคว�มแน่นอนม�กกว่�ปัจจุบัน ดังนั้น ในทรรศนะของแบร์กซง 

อดีตคือจิตไร้สำ�นึกน่ันเอง (Kerslake 2007, 18)

ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ท่ีแนวคิดจิตไร้สำ�นึกกำ�ลังกล�ยเป็นประเด็นถกเถียงในวงวิช�ก�ร

และมีก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ของฟรอยด์ในวงกว้�ง  ทั้งจ�กนักจิตวิทย�และนัก

ปรัชญ� ฟรอยด์ได้แสดงทรรศนะตอบโต้ต่อประเด็นดังกล่�วว่� เข�รู้สึกประหล�ดใจม�กท่ีนัก

วิช�ก�รจำ�นวนหนึ่งพย�ย�มศึกษ�เกี่ยวกับกลไกท�งจิตในเชิงปรัชญ� โดยไม่ได้ศึกษ�หรือให้

คว�มสำ�คญักับจิตสำ�นึก หรือดูร�วกับว่�นักวิช�ก�รเหล่�นั้นมองจิตสำ�นกึเป็นเรื่องไร้ส�ระ หรือ

ไม่ก็ปฏิเสธแนวคิดจิตสำ�นึกด้วยวิธีคิดเชิงตรรกะ ฟรอยด์มองว่�คว�มคิดดังกล่�วเกิดขึ้นจ�ก

ก�รท่ีนักวิช�ก�รท่ีศึกษ�กลไกท�งจิตในเชิงปรัชญ�ไม่เคยศึกษ�ปร�กฏก�รณ์ท�งจิตในรูปของ
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ก�รสะกดจิตหรือคว�มฝัน (Freud 1957 [1923], 10) เฉกเช่นเดียวกับที่เข�ศึกษ�และเสนอ

ว่�จิตวิเคร�ะห์เป็นวิธีก�รที่จะทำ�ให้เร�เข้�ใจธรรมช�ติของจิตไร้สำ�นึก 

แม้ว่�จะถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์จ�กนักวิช�ก�รบ�งส่วน ห�กแต่ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ของฟรอยด์ 

ก็ยังคงได้รับคว�มสนใจอย่�งม�กในแวดวงวิช�ก�ร จนมีก�รกล่�วกันว่�ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ได้

สร้�งคุณูปก�รที่สำ�คัญต่อก�รถกเถียงเชิงทฤษฎีทั้งในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่  (Elliott 

1994,  7-8)  เน่ืองด้วยก�รถกเถียงหรือทำ�คว�มเข้�ใจทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์นั้นมิใช่ได้รับคว�ม

สนใจเฉพ�ะนักวิช�ก�รยุคสมัยใหม่เท่�น้ัน ห�กแต่ยังได้มีก�รนำ�เอ�ทฤษฎีดังกล่�วม�วิพ�กษ์

วิจ�รณ์และต่อยอดคว�มคิดทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ของฟรอยด์อีกด้วย  ดังจะเห็นได้จ�กง�นของ 

ฌ�คส์ ล�กอง (Jacques Lacan) ที่ได้วิพ�กษ์ท้�ท�ยต่อทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ของฟรอยด์และ

พัฒน�แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิเคร�ะห์ขึ้นใหม่ ซึ่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬ�ร มองว่� “คว�มโดดเด่น

ท่ีสำ�คัญในคว�มคิดเกี่ยวกับจิตวิเคร�ะห์ของล�กองอยู่ที่ก�รเสนอก�รอ่�นง�นของฟรอยด์ใหม่ 

และก�รตีคว�มใหม่เกี่ยวกับปมอิดิปัสและคว�มคิดเรื่องจิตไร้สำ�นึกของฟรอยด์ โดยล�กองหัน

ม�ให้คว�มสำ�คัญกับภ�ษ�ม�กกว่�ส่ิงเร้�หรือแรงกระตุ้นจ�กภ�ยนอกในก�รสร้�งตัวตนอย่�ง

ของฟรอยด์” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬ�ร 2554, 59) 

ก�รปฏิวัติท�งคว�มคิดของฟรอยด์จงึเป็นก�รปรบัเปลีย่นมมุมองเกีย่วกบัทฤษฎธีรรมช�ติ

ของมนุษย์และสังคมอย่�งถอนร�กถอนโคนด้วยก�รมองว่�ธรรมช�ติของสังคมคือก�รเก็บกด

ปิดก้ันคว�มรู้สึกของปัจเจกบุคคล และธรรมช�ติของปัจเจกบุคคลก็คือก�รเก็บกดปิดก้ันคว�ม

รู้สึกของตัวปัจเจกบุคคลเอง (Brown 1959, 3) กล่�วคือ ฟรอยด์อธิบ�ยว่�มนุษย์ได้เก็บกดปิด

ก้ันคว�มรู้สึกและคว�มทรงจำ�ต่�งๆ ของตนเองไว้ในจิตไร้สำ�นึกอย่�งต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัว และ

ท้�ยที่สุดคว�มรู้สึกและคว�มทรงจำ�ดังกล่�วก็ถูกแสดงออกผ่�นพฤติกรรมของเข�  แม้ว่�เข�

เหล่�นั้นจะไม่ส�ม�รถจำ�หรือระลึกได้ถึงคว�มรู้สึกและคว�มทรงจำ�ต่�งๆ  ก็ต�ม  โดยฟรอยด์

ได้นำ�เสนอแนวคิดจิตไร้สำ�นึกไว้ในง�นท่ีมีชื่อว่� The Interpretation of Dreams (Freud 

2010 [1900]) ซึง่ฟรอยด์ได้นำ�คว�มฝันม�วเิคร�ะห์หรือตคีว�มอย่�งเป็นระบบ แนวคดิดงักล่�ว

แสดงให้เหน็ว่�ก�รทำ�ง�นของจติไร้สำ�นึกน้ันเป็นกระบวนก�รทำ�ง�นทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวล� แม้

กระท่ังในย�มที่เร�นอนหลับหรือถูกสะกดจิต  ดังนั้น  ในทรรศนะของฟรอยด์  คว�มฝันจึงมิใช่

ล�งบอกเหตหุรือเป็นก�รส่ือส�รระหว่�งดวงวิญญ�ณหรอืสิง่ศักดิส์ทิธิก์บัมนษุย์แต่อย่�งใด ห�ก

แต่คว�มฝันเหล่�นั้นเป็นตัวสะท้อนจิตไร้สำ�นึกออกม�ผ่�นรูปลักษณ์หรือสัญลักษณ์ต่�งๆ 



124 ธนศักดิ์ สายจำาปา

ด้วยก�รพัฒน�ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์จ�กก�รศึกษ�พัฒน�ก�รท�งเพศ จึงทำ�ให้ฟรอยด์มอง

ว่�ก�รเก็บกดปิดกั้นและคว�มขัดแย้งในจิตใจ  ล้วนแล้วแต่เป็นผลม�จ�กคว�มปร�รถน�ท�ง

เพศ  จนกระท่ังก่อให้เกิดปมอิดิปัส  ซึ่งเป็นปมท�งจิตที่เกิดจ�กก�รถูกเก็บกดปิดกั้นคว�ม

ปร�รถน�ท�งเพศ ฟรอยด์มองว่�มนุษย์ทุกคนต้องเคยผ่�นช่วงเวล�ดังกล่�ว กล่�วคือ มนุษย์

ทุกคนต้องก�รคว�มรักและคว�มอบอุ่นจ�กแม่ และจะรู้สึกว่�พ่อเป็นคนท่ีม�แย่งคว�มรักจ�ก

แม่ไป  ทำ�ให้เด็กรู้สึกเกลียดและกลัวพ่อ  เพร�ะพ่อทำ�ให้ตนเองข�ดคว�มรักและคว�มอบอุ่น

จ�กแม่ ฟรอยด์ได้อธิบ�ยว่�เด็กต้องก�รรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแม่ และคิดเอ�เองว่�ก�รที่จะกลับ

ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแม่ได้น้ันหม�ยคว�มว่�เด็กต้องเป็นส่ิงที่แม่อย�กกลมกลืนเป็นหนึ่ง

เดียวด้วย ดังนั้น เด็กจึงพย�ย�มเติมเต็มคว�มปร�รถน�ของแม่ ในขณะที่คว�มปร�รถน�ของ

แม่ก็คือคว�มปร�รถน�ในสิ่งที่รู้สึกข�ด ซึ่งคว�มรู้สึกข�ดของแม่ต�มคว�มคิดของฟรอยด์ก็คือ

ก�รข�ดองคช�ติ  ดังน้ัน  ก�รเติมเต็มคว�มข�ดของแม่จึงหม�ยถึงก�รมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศ

กับแม่นั่นเอง (Lacan 1999, 282)

ล�กองกล่�วว่� “คว�มรู้สึกข�ด” (lack) ผลักดันเด็กเข้�สู่โครงสร้�งภ�ษ�และเริ่มเรียน

รูค้ว�ม หม�ยของภ�ษ� พร้อมกบัก�รรบัรูว่้�แม่เป็นของพ่อ จึงก่อให้เกดิคว�มรูส้กึสญูเสยี เพร�ะ

ก่อนหน้�ที่เด็กจะเข้�สู่โครงสร้�งภ�ษ�นั้น เด็กรู้สึกอยู่เสมอว่�แม่เป็นของเข� ล�กองจึงมองว่�

ภ�ษ�มักเกี่ยวข้องกับคว�มรู้สึกสูญเสียหรือคว�มรู้สึกข�ด  ซึ่งคว�มรู้สึกข�ดหรือก�รข�ดของ

มนุษย์ในมุมมองของล�กองนั้นส�ม�รถจำ�แนกได้  3  ระดับ  คือ  คว�มต้องก�ร  (need) 

คว�มอย�ก (demand) และคว�มปร�ถน� (desire) โดยมองว่�คว�มต้องก�รนั้นเป็นคว�ม

ต้องก�รขั้นพื้นฐ�นของมนุษย์ คว�มต้องก�รส�ม�รถตอบสนองได้โดยวัตถุ เช่น เมื่อเด็กหิวนม 

แม่อ�จจะตอบสนองด้วยนำ้�นมหรือเต้�นมแม่  ดังนั้น  เต้�นมแม่หรืออ้อมกอดของแม่จึงเป็น

ส่วนเติมเต็มคว�มข�ด (คว�มหิวหรือคว�มกลัว) ให้กับเด็ก เป็นต้น ห�กแต่เม่ือเด็กหิวนมหรือ

หว�ดกลัว  และเมื่อแม่เริ่มห่�งห�ยไปจ�กเข�ม�กขึ้นเรื่อยๆ  เด็กก็จะเริ่มตระหนักรู้ว่�แม่และ 

เต้�นมของแม่คือวัตถุท่ีมีคว�มเป็นอื่นหรือเป็นส่ิงอื่น  (otherness)  ก�รตระหนักรู้ดังกล่�วจึง

ตอกยำ�้คว�มรูส้กึสญูเสียของเด็ก และน่ันจงึทำ�ให้เดก็โหยห�และอย�กได้คว�มเป็นอืน่ดงักล่�ว

กลบัม�เป็นของเข�อกีครัง้ ดังทีง่�นเขียนของผูใ้ช้น�มป�กก�ว่� โอ.ซี.แมค็สไวท์ (O.C. McSwite) 

ได้นำ�เสนออย่�งน่�สนใจว่�คำ�ว่�  “แม่”  ในภ�ษ�อังกฤษก็คือคำ�ว่�  “(M)other”  หรือสิ่งอื่น

น่ันเอง  ดังนั้น  คำ�ว่�แม่จึงเป็นคำ�ที่ล�กองใช้ในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือหม�ยถึงสิ่งอื่นหรือคว�ม

เป็นอื่น (อ้�งถึงใน นภ�พร หงษ์ทอง 2547, 30-31)
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ห�กแต่ก�รเติมเต็มคว�มข�ดด้วยวัตถุกลับไม่ย่ังยืน ดังนั้น คว�มอย�กจึงเกิดขึ้นอย่�ง

ไม่รู้จบ  (ad  infinitum)  เหตุเพร�ะคว�มอย�กยังคงถูกเก็บทับถมไว้ในจิตใจอย่�งต่อเน่ือง 

(Sarup 1993, 20) ซึ่งล�กองมองว่�คว�มรู้สึกข�ดในลักษณะดังกล่�วจะพัฒน�ไปเป็นคว�ม

ปร�รถน�ในท้�ยท่ีสุด (Lacan 1999, 287) ด้วยเหตุดังกล่�ว คว�มปร�รถน�ในมุมมองของ

ล�กองจึงเป็นสิ่งที่ไม่ส�ม�รถเติมเต็มได้ด้วยส่ิงที่เป็นวัตถุ  ห�กแต่ต้องเติมเต็มคว�มข�ดด้วย

สิ่งท่ีเป็นน�มธรรมหรือเป็นอุดมคติน่ันเอง

ดังนั้น ในขณะที่ฟรอยด์มองว่�คว�มปร�รถน�ที่จะมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลร่วมส�ยเลือด 

(incest)  และถูกยังยั้งด้วยกฎข้อห้�ม  (taboo) นำ�ม�ซึ่งก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิต ห�กแต่ใน

ท�งตรงกันข้�มเดอเลิซกับกัตต�รีกลับมองว่�เหตุที่ก�รมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลร่วมส�ยเลือด

ถูกทำ�ให้เป็นคว�มปร�รถน�น้ัน  เป็นเพร�ะคว�มสัมพันธ์ดังกล่�วถูกทำ�ให้เป็นข้อห้�ม 

(Deleuze and Guattari 1975, 175-176) ดังน้ัน ห�กฟรอยด์มองว่�คว�มปร�รถน�นำ�ม�

ซ่ึงกฎข้อห้�ม เดอเลิซกับกัตต�รีกลับมองว่�กฎข้อห้�มต่�งห�กที่นำ�ม�ซึ่งคว�มปร�รถน� และ

นั่นทำ�ให้เดอเลิซกับกัตต�รีเห็นว่�ก�รเก็บกดปิดกั้นก�รมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลร่วมส�ยเลือด

เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปมอิดิปัสต�มทรรศนะของฟรอยด์  เพร�ะไม่เพียงแต่ก�รมีเพศสัมพันธ์กับ

บุคคลร่วมส�ยเลือดเท่�นั้นที่ถูกทำ�ให้เป็นกฎข้อห้�ม  ก�รมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ  ก็มี

กฎข้อห้�มด้วยเช่นกัน เช่น ก�รห้�มมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ก�รห้�มมีเพศสัมพันธ์กับ

นักบวช ฯลฯ เป็นต้น

เนื่องด้วยแนวคิดจิตไร้สำ�นึกของเดอเลิซนั้นมีร�กฐ�นท�งคว�มคิดม�จ�กนักคิดรุ่นก่อน

ฟรอยด์ และมีวิธีคิดเชิงปรัชญ�เป็นฐ�นสำ�คัญ โดยมองว่�กระบวนก�รก่อรูปของจิตไร้สำ�นึกน้ัน

เกิดขึ้นเน่ืองจ�กมนุษย์ต้องก�รท่ีจะเติมเต็มจิตสำ�นึก  และนี่คือสิ่งที่กอทท์ฟรีด  วิลเฮล์ม 

ฟอน ไลบ์นิซ (Gottfried Wilhelm von Leibniz) ค�ร์ล กุสทัฟ ยุง (Carl Gustav Jung) 

และเดอเลิซ เรียกว่� “กระบวนก�รทำ�ให้เป็นปัจเจกบุคคล” (individualization) และภ�ยใต้

กระบวนก�รทำ�ให้เป็นปัจเจกบุคคลน่ีเองจึงก่อให้เกิดก�รก่อรูปของจิตไร้สำ�นึกซึ่งกระทำ�ผ่�น

วัฒนธรรมของมนุษย์ เช่น วัฒนธรรมสมัยใหม่ เพลงสมัยใหม่ และภ�พยนตร์ในยุคหลังสงคร�ม 

เป็นต้น ด้วยมุมมองดังกล่�วจึงทำ�ให้จิตไร้สำ�นึกในทรรศนะของเดอเลิซมิได้มีก�รก่อรูปเฉพ�ะ

ในท�งจิตพย�ธิสภ�พหรือคว�มผิดปกติท�งจิตแต่เพียงด้�นเดียว (Kerslake 2007, 3) ดังจะ

เห็นได้จ�กก�รที่เดอเลิซกับกัตต�รีได้นำ�แนวคิดท�งปรัชญ�ม�เป็นฐ�นในก�รสร้�งแนวคิด



126 ธนศักดิ์ สายจำาปา

เภทวิเคร�ะห์เพื่อวิพ�กษ์ท้�ท�ยทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ของฟรอยด์เพ่ือนำ�เสนอมุมมองใหม่ในก�ร

ทำ�คว�มเข้�ใจจิตไร้สำ�นึกและคว�มปร�รถน� 

นอกจ�กเดอเลิซจะได้รับอิทธิพลท�งคว�มคิดเกี่ยวกับสัญช�ตญ�ณและจิตไร้สำ�นึกจ�ก

ยุงดังปร�กฏในบทคว�มเรื่อง From Sacher-Masoch to Masochism (Deleuze 2004, 

125-133)  แล้ว  เดอเลิซยังได้นำ�แนวคิดจิตไร้สำ�นึกของแบร์กซงม�เป็นฐ�นท�งคว�มคิดและ

นำ�ทฤษฎีเวล�ของแบร์กซงม�เป็นฐ�นท�งปรัชญ�อีกด้วย (Deleuze 1991, 51-72) จึงทำ�ให้

แนวคดิจติไร้สำ�นกึของเดอเลซิกบักตัต�รวีพิ�กษ์ท้�ท�ยต่อทฤษฎจิีตวเิคร�ะห์และปมอดิปัิสของ

ฟรอยด์อย่�งม�ก ดังปร�กฏให้เห็นเด่นชัดในง�นเขียนที่มีช่ือว่� Anti-Oedipus: Capitalism 

and  Schizophrenia  (1972)  และ A Thousand  Plateaus:  Capitalism  and 

Schizophrenia (1980)

ก�รรับอิทธิพลท�งคว�มคิดดังกล่�วทำ�ให้เดอเลิซกับกัตต�รีได้เปลี่ยนพลวัตภ�ยในของ

จิตไร้สำ�นึก กล่�วคือ เดอเลิซกับกัตต�รีปฏิเสธแนวคิดของฟรอยด์ที่ว่�จิตไร้สำ�นึกเป็นสิ่งท่ีเก็บ

กดปิดกัน้จติสำ�นกึ ห�กแต่พวกเข�กลบัมองในท�งตรงกนัข้�มว่�จิตสำ�นกึต่�งห�กทีเ่ป็นตวัเกบ็

กดปิดก้ันจิตไร้สำ�นึก (Buchanan 2008, 27) ดังนั้น ก�รก่อรูปจิตไร้สำ�นึกต�มคว�มหม�ย

ของเดอเลิซกับกัตต�รีจึงมิได้เกิดจ�กก�รรู้สึกข�ดเหมือนกับก�รอธิบ�ยของฟรอยด์แต่อย่�งใด 

กล่�วคือ ในขณะที่จิตวิเคร�ะห์มองว่�จิตไร้สำ�นึกเป็นสิ่งที่ดำ�รงคงอยู่กับมนุษย์ม�ตั้งแต่แรกเกิด 

ถูกกำ�หนดท�งพันธุกรรม  ถูกว�งโครงสร้�ง  (Stivale  1980,  47)  และท้�ยที่สุดคือถูกทำ�ให้

สอดคล้องกับบรรทัดฐ�นของสังคม  ห�กแต่เภทวิเคร�ะห์กลับตั้งคำ�ถ�มต่อกระบวนก�รสร้�ง

จิตไร้สำ�นึกในลักษณะดังกล่�ว เหตุเพร�ะจิตไร้สำ�นึกในทรรศนะของเดอเลิซกับกัตต�รีมิได้ให้

คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งจิตไร้สำ�นึกในระดับปัจเจกบุคคลหรือเพียงแค่คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

บคุคลแต่เพียงด้�นเดียวเท่�น้ัน ห�กแต่เดอเลซิกบักตัต�รมุ่ีงคว�มสนใจไปในกระบวนก�รสร้�ง

จิตไร้สำ�นึกในระดับสังคมด้วย
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บทวิพากษ์จิตวิเคราะห์และการนำ เสนอแนวคิดเภทวิเคราะห์ 
ของเดอเลิซกับกัตตารี

ก�รวิพ�กษ์ท้�ท�ยท�งคว�มคิดที่เดอเลิซกับกัตต�รีกระทำ�ต่อทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ของ

ฟรอยด์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับก�รยอมรับจ�กนักวิช�ก�รในวงกว้�งนั้น  ก่อให้เกิดคำ�ถ�มอย่�ง

ม�กต่อเดอเลิซกับกัตต�รี  จอร์จ  สแตมโบเลียน  (George  Stambolian)  เคยถ�มคำ�ถ�ม

สำ�คัญกับกัตต�รีว่�  “อะไรคือคว�มแตกต่�งในระดับพื้นฐ�นและระหว่�งเภทวิเคร�ะห์กับจิต

วิเคร�ะห์” กัตต�รีได้แสดงทรรศนะต่อคำ�ถ�มดังกล่�วว่� “จิตวิเคร�ะห์ได้แปลงรูปและเปลี่ยน

ร่�งจิตไร้สำ�นึกด้วยก�รยัดเยียดจิตไร้สำ�นึกผ่�นวงจรของระบบก�รบันทึกและก�รเป็นตัวแทน

ของมันเอง สำ�หรับจิตวิเคร�ะห์ จิตไร้สำ�นึกน้ันดำ�รงอยู่ก่อน กำ�หนดไว้แล้วโดยยีน ถูกสร้�งขึ้น

และเสร็จสมบูรณ์ต�มเป้�หม�ยเพื่อก�รสยบยอมกับบรรทัดฐ�นของสังคม  ในขณะที่เภท

วิเคร�ะห์ต้ังคำ�ถ�มกับกระบวนก�รในก�รสร้�งจิตไร้สำ�นึก ไม่ใช่เพียงแต่ถ้อยคำ�หรือโวห�ร แต่

รวมถึงคว�มหม�ยเชิงสัญญะทุกชนิดด้วย และไม่เพียงแค่ระดับปัจเจกบุคคลหรือคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งปัจเจกบุคคลเท่�นั้น  แต่ยังรวมถึงระดับกลุ่ม  ทั้งท�งก�ยภ�พและระบบก�รรับรู ้” 

(Stivale 1980, 47) 

แนวคิดเภทวิเคร�ะห์เป็นก�รปฏิวัติของจิตเวชวัตถุนิยม (materialist psychiatry) ที่มี

จุดเริ่มต้นม�จ�กก�รวิพ�กษ์แนวคิดจิตวิเคร�ะห์ โดยแนวคิดสำ�คัญท่ีเภทวิเคร�ะห์มุ่งปะทะคือ

แนวคิดปมอิดิปัสของฟรอยด์ ดังนั้น ปมอิดิปัสจึงกล�ยเป็นวัตถุของก�รวิพ�กษ์ของเภทวิเคร�ะห์

โดยตรง  ในแง่น้ีจึงนำ�ม�สู่ข้อถกเถียงว่�แนวคิดเภทวิเคร�ะห์ของเดอเลิซกับกัตต�รีนั้นปฏิเสธ

ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์โดยส้ินเชิง  หรือเพียงแต่ปฏิเสธบ�งแง่มุมของทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์เท่�นั้น  ซึ่ง

ในประเด็นนี้ยูจีน ฮอลแลนด์ (Eugene Holland) ได้แสดงคว�มเห็นว่�แนวคิดเภทวิเคร�ะห์

มิได้ปฏิเสธทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ในทุกประเด็น  อีกทั้งยังคงใช้ฐ�นทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ของฟรอยด ์

และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งของล�กองม�เป็นฐ�นในก�รขย�ยขอบเขตของก�รวิเคร�ะห์ของแนวคิด

วตัถุนยิมประวัตศิ�สตร์ (historical materialism) ให้ครอบคลมุถงึประเดน็ของคว�มปร�รถน�

ท�งเพศและสัญศ�สตร์ (semiotic) เพื่อให้ส�ม�รถใช้อธิบ�ยโครงสร้�งสังคมและก�รพัฒน�

ได้ในอีกท�งหน่ึง (Parr 2005, 236)

ก�รรับมรดกท�งคว�มคิดบ�งส่วนจ�กฟรอยด์  ทำ�ให้ก�รสร้�งแนวคิดเภทวิเคร�ะห์ของ

เดอเลิซกับกัตต�รียังคงจำ�กัดกรอบก�รวิเคร�ะห์ในระดับของจิตสำ�นึกและจิตไร้สำ�นึก ห�กแต่
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เดอเลิซกับกัตต�รีเห็นต่�งจ�กฟรอยด์ในประเด็นที่ว่�จิตไร้สำ�นึกนำ�ม�ซึ่งก�รเก็บกดปิดกั้น

จติสำ�นกึ ในขณะทีเ่ดอเลซิกบักตัต�รมีองว่�จิตไร้สำ�นกึต่�งห�กท่ีเป็นตวัเกบ็กดปิดกัน้จิตสำ�นกึ

ดังกล่�วข้�งต้น ดังน้ัน เภทวิเคร�ะห์ของเดอเลิซกับกัตต�รีจึงมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนพลวัตภ�ยใน

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งจิตสำ�นึกและจิตไร้สำ�นึกเสียใหม่ หรือกล่�วอย่�งถึงที่สุดแล้วนั้น แนวคิด

เภทวิเคร�ะห์ของเดอเลิซกับกัตต�รีคือก�รปฏิวัติจิตไร้สำ�นึกน่ันเอง นอกจ�กนั้น ก�รนำ�คำ�ว่� 

“จิตเภท”  ซึ่งใช้ในท�งจิตวิทย�เพื่ออธิบ�ยถึงอ�ก�รป่วยท�งจิตชนิดหนึ่งม�สร้�งคว�มหม�ย

ใหม่ต�มแนวคิดของเดอเลิซกับกัตต�รีน้ัน  ก็ตอกยำ้�ให้เห็นถึงฐ�นคิดบ�งส่วนที่ยังคงได้รับ

อิทธิพลจ�กฟรอยด์

ดังน้ัน  ถึงแม้ว่�เดอเลิซกับกัตต�รีจะเห็นด้วยกับนักจิตวิเคร�ะห์ที่ค้นพบว่�ปมอิดิปัส

ปร�กฏอยู่ในทุกหนแห่งและเป็นกลไกสำ�คัญสำ�หรับก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิตที่ทำ�ง�นอยู่ใน

สังคม แต่เดอเลิซกับกัตต�รีโต้แย้งว่�ปมอิดิปัสไม่ได้มีคว�มเป็นส�กล  ปมอิดิปัสในทรรศนะ

ของเดอเลิซกับกัตต�รีเป็นเพียงก�รผลิตวิถีแห่งก�รเก็บกดปิดกั้นที่ทำ�ง�นภ�ยในสังคมทุนนิยม

เท่�นั้น ไม่มีสัญช�ตญ�ณท่ีมีม�แต่ด้ังเดิมในเร่ืองเกี่ยวกับก�รมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลร่วมส�ย

เลือด ในท�งตรงกันข้�ม คว�มปร�รถน�ในเรื่องก�รมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลร่วมส�ยเลือดถูก

ผลิตขึ้นโดยสังคม สำ�หรับเดอเลิซกับกัตต�รีน้ัน ปัญห�ส่วนตัวหรือปัญห�ในระดับปัจเจกบุคคล 

โดยเฉพ�ะปัญห�ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภ�พจิตและคว�มผ�สุก  ล้วนแล้วแต่เป็นผลม�จ�กสังคม

ก�รเมือง และเศรษฐกิจทั้งส้ิน 

เดอเลิซกับกัตต�รีมองว่�ปมอิดิปัสจำ�กัดกรอบก�รวิเคร�ะห์ และเหม�ะที่จะอธิบ�ยภ�ย

ใต้คว�มสมัพนัธ์ภ�ยในครอบครวัเท่�นัน้ อกีทัง้ปมอิดปัิสยังเป็นสิง่ทีค่รอบครวัและสงัคมกำ�หนด

ขึ้นผ่�นก�รผลิตและผลิตซำ้�ท�งครอบครัวและสังคม ดังจะเห็นได้จ�กก�รที่ปัจเจกบุคคลถูก

หล่อหลอมท�งสังคม ประวัติศ�สตร์ เศรษฐกิจ และก�รเมือง (Stivale 1980, 170) โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งก�รอธิบ�ยว่�ห�กพิจ�รณ�ผ่�นมุมมองช�ติพันธุ์วิทย�  (ethnology)  แล้ว  จะพบว่�

คว�มสลับซับซ้อนของปมอิดิปัสเป็นผลม�จ�กคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเจ้�อ�ณ�นิคมกับ 

ผู้ถูกปกครอง  หรือเป็นผลจ�กก�รถูกยึดครองเป็นอ�ณ�นิคมที่เริ่มจ�กก�รท่ีเจ้�อ�ณ�นิคม 

อย่�งอังกฤษไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญและล้มเลิกตำ�แหน่งหัวหน้�เผ่�ในพื้นที่ท่ีพวกเข�เข้�ยึดครอง 

ซึ่งได้ทำ�ล�ยก�รดำ�รงอยู่ของหัวหน้�เผ่�  ช�ติพันธุ์  และคว�มสัมพันธ์ภ�ยในชนเผ่� ดังจะเห็น

ได้จ�กก�รท่ีเจ้�อ�ณ�นิคมกล่�วว่� “บิด�ของเจ้�ก็คือบิด�ของเจ้� และไม่เป็นอื่นใดนอกจ�ก

นั้น หรืออย่�งต� (บิด�ของแม่) ของเจ้� จงอย่�ได้เข้�ใจว่�เข�เป็นหัวหน้�เผ่� เจ้�นั้นทำ�ได้เพียง
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ระลึกตนอยู่ระหว่�งเหล่�ญ�ติฝ่�ยบิด�และม�รด�เจ้� ครอบครัวของเจ้�ก็คือครอบครัวของเจ้� 

ห�เป็นอืน่ไม่ ก�รสบืวงศ�จะไม่เก่ียวพนัไกลเกนิกว่�น้ี” (Deleuze and Guattari 1975, 172)

กรอบคิดปมอิดิปัสในทรรศนะของเดอเลิซกับกัตต�รีจึงเป็นสิ่งที่ถูกกำ�หนดข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์ในก�รครอบงำ�ชนเผ่�ต่�งๆ ด้วยก�รทำ�ล�ยคว�มสัมพันธ์ภ�ยในชนเผ่�ด้วยก�รสร้�ง

คว�มเป็นปัจเจกบุคคลและกรอบแนวคิดครอบครัวเดี่ยวขึ้นม�แทนท่ีในท้�ยที่สุด ห�กแต่ภ�ย

ใต้สภ�วก�รณ์ดังกล่�วผู ้ถูกปกครองก็พย�ย�มต่อต้�นกระบวนก�รทำ�ให้เกิดปมอิดิปัส 

(oedipalization) ในขณะทีเ่จ้�อ�ณ�นิคมกพ็ย�ย�มสร้�งกระบวนก�รทำ�ให้เกดิปมอดิปัิสเพ่ือ

ท่ีจะเข้�ครอบงำ�พวกเข�อย่�งต่อเนื่องเช่นกัน  (Deleuze and Guattari  1975, 171-173) 

ด้วยเหตุดังกล่�วจึงทำ�ให้ปมอิดิปัสปร�กฏชัดและกล�ยเป็นกลไกสำ�คัญอันนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง

สังคมท่ีผู้ช�ยเป็นใหญ่และเป็นกลไกหลักของสังคมทุนนิยม ดังนั้น จึงอ�จกล่�วได้ว่�ก�รก่อรูป

ท�งสังคมล้วนแต่ถูกกระทำ�ผ่�นก�รสร้�งปมอิดิปัสขึ้นม�ในลักษณะดังกล่�ว  ห�กแต่คงไม่

ส�ม�รถกล่�วได้ว่�ปมอิดิปัสเป็นส่ิงที่ก่อให้เกิดจิตไร้สำ�นึก เนื่องด้วยจิตไร้สำ�นึกมีคว�มลึกลับ

ซบัซ้อนและจะทำ�ง�นได้อย่�งสมบูรณ์ภ�ยใต้ก�รเชือ่มต่อส่วนต่�งๆ ขององค์ประกอบท�งสงัคม

ท่ีมีม�ก่อนหน้�น้ัน (Deleuze and Guattari 1975, 178) 

จ�กทรรศนะดังกล่�วจึงทำ�ให้สิ่งแรกที่เดอเลิซกับกัตต�รีจำ�เป็นต้องปะทะก็คือปมอิดิปัส

ต�มแนวคิดของฟรอยด์ เน่ืองด้วยปมอิดิปัสในคว�มเห็นของเดอเลิซกับกัตต�รีน้ันมิเพียงแต่ถูก

สร้�งขึ้นโดยทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์  ห�กแต่ยังถูกใช้เป็นเคร่ืองมือสำ�หรับลัทธิจักรวรรดินิยมเพื่อ

ปลูกฝังคว�มเป็นอ�ณ�นิคมเข้�ไปภ�ยในจิตใจของมนุษย์อีกด้วย และนี่คือก�รทำ�ให้ปมอิดิปัส

กล�ยเป็นสิ่งท่ีอยู่ภ�ยในจิตใจของมนุษย์โดยมนุษย์ด้วยกันเอง  กระบวนก�รสร้�งปมอิดิปัสจึง

ก่อให้เกิดคว�มทุกข์ทรม�นรูปแบบใหม่ ซึ่งก็คือคว�มทุกข์ทรม�นภ�ยในจิตใจในรูปของคว�ม

ซึมเศร้�หรือคว�มหดหู่ ที่สำ�คัญปมอิดิปัสมิได้ทำ�ง�นเพียงแค่ในปริมณฑลของครอบครัวเท่�นั้น 

ห�กแต่ปมอิดิปัสคือตัวแทนของรัฐหรือก�รกระทำ�ของรัฐ ตัวแทนของคว�มหว�ดระแวงท�งจิต

และตัวแทนของพลังอำ�น�จที่ดำ�รงอยู่ม�อย่�งย�วน�น  ก่อนที่จะส่งมอบคว�มเป็นตัวแทนใน

ลักษณะดังกล่�วให้กับครอบครัวหรือลดทอนประเด็นดังกล่�วให้เหลือเพียงประเด็นเกี่ยวกับ

พ่อ-แม่-ลูก ด้วยเหตุดังกล่�ว ปมอิดิปัสจึงเป็นคว�มเช่ือที่ถูกปลูกฝังเข้�ไปในจิตไร้สำ�นึก และ

ทำ�ให้เร�มีคว�มปร�รถน�ท่ีจะเก็บกดปิดกั้นตัวของเร�เอง (Deleuze and Guattari 2000, 

xx)  ซึ่งกระบวนก�รดังกล่�วเป็นผลจ�กก�รกระทำ�ของสถ�บันหลักต่�งๆ  ท�งสังคม  ไม่ว่�จะ
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เป็นครอบครัว โรงเรียน และที่ทำ�ง�น รวมถึงประเพณี คว�มเชื่อ ศ�สน� และประดิษฐกรรมท�ง

สังคมอีกน�นัปก�ร

กลไกก�รทำ�ง�นของเภทวิเคร�ะห์แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ง�นเชิงลบหรือง�นเชิงก�ร

ทำ�ล�ย  (destructive  task)  ท่ีมุ่งชำ�ระล้�งจิตไร้สำ�นึกให้สะอ�ดหมดจด  ทำ�ล�ยปมอิดิปัส 

ม�ย�คติเก่ียวกับอีโก้  (ego)  ก�รถูกครอบงำ�ด้วยคว�มเช่ือเกี่ยวกับซูเปอร์อีโก้  (superego) 

คว�มรู้สึกผิดบ�ป  กฎหม�ย  และก�รเป็นหมันหรือก�รไม่มีอวัยวะเพศช�ย  (Deleuze and 

Guattari  2000,  311)  ส่วนง�นเชิงบวกหรือง�นเชิงสร้�งสรรค์ของเภทวิเคร�ะห์  (positive 

task) คอื ก�รพย�ย�มค้นห�ธรรมช�ต ิก�รก่อตวัหรอืก�รทำ�ง�นของจกัรกลของคว�มปร�รถน� 

เพื่อปลดปล่อยคว�มปร�รถน�ให้เป็นอิสระจ�กก�รให้คว�มหม�ยในทุกลักษณะ  (Deleuze 

and Guattari 2000, 322)

เภทวิเคร�ะห์ของเดอเลิซกับกัตต�รีใช้แนวคิดก�รผลิตคว�มปร�รถน�  (desiring-

production)  เป็นแกนกล�งในก�รเชื่อมโยงแนวคิดคว�มปร�รถน�ท�งเพศ  (libido)  กับ

แนวคิดกำ�ลังแรงง�น (labour-power) เข้�ด้วยกัน เอียน บูช�นัน (Ian Buchanan) มองว่�

เป้�ประสงค์หลักในง�น Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia ของเดอเลิซกับ 

กัตต�รีคือคว�มพย�ย�มที่จะรื้อฟื้นคว�มสัมพันธ์เชิงทฤษฎีระหว่�งทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์กับลัทธิ

ม�ร์กซ์ (Marxism) เพือ่สร้�งวธีิวเิคร�ะห์เชงิวพิ�กษ์ในรปูแบบใหม่หรอืท่ีเรยีกว่� จติเวชวตัถนิุยม 

หรือเภทวิเคร�ะห์ (Buchanan 2008, 39) ในขณะที่ม�ร์ค ซีม (Mark Seem) มองว่�เป็นก�ร

ผส�นระหว่�งแนวคิดก�รปฏิวัติของม�ร์กซ์กับแนวคิดผู้ป่วยท�งจิต  (the madman)  ของ 

ฟรีดริช นิทเช่ (Friedrich Nietzsche)3 ก�รนำ�จิตเภทม�ใช้ในทรรศนะของเดอเลิซกับกัตต�รี

3 มาร์ค ซีมได้แสดงความเห็นว่า การมองว่างานของเดอเลิซกับกัตตารีเร่ือง Anti-Oedipus: capitalism 

and schizophrenia คือการผสานระหว่างแนวคิดของมาร์กซ์กับฟรอยด์นั้นเป็นความเข้าใจผิด เนื่องด้วยในมุมมอง

ของเขาแนวคิดจิตวิเคราะห์ไม่สามารถช่วยให้เขาวิเคราะห์การไหลเวียนของความปรารถนา ความกลัวและความ

วิตกกังวล ความรักและความสิ้นหวัง ซึ่งดำารงอยู่ในปริมณฑลทางสังคม เพราะแนวคิดจิตวิเคราะห์ได้ลดทอนการ

แสดงความปรารถนาในทุกรูปแบบของสังคมให้เหลือเพียงปมทางจิตใจภายในครอบครัวเท่านั้น ซีมมองว่าทฤษฎี

เก่ียวกับความปรารถนาและความต้องการ (theory of desire and will) รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับพลังอำานาจของ

จิตสำานึกและจิตไร้สำานึกที่ปรากฏในงาน On the Genealogy of Morals (Nietzsche 1967) มีความเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับความปรารถนาในปริมณฑลทางสังคมมากกว่า อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับระบบการเงินที่มีรากฐานอยู่บน 

ผลกำาไร/ผลประโยชน์ (profit) อีกด้วย ดังนั้น ซีมจึงเห็นว่า Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia คือ

การผสานระหว่างนิทเช่กับมาร์กซ์ (ดูรายละเอียดใน Deleuze and Guattari 2000, xviii-xix).
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จึงมิได้เป็นไปในบริบทของจิตวิทย�หรือจิตเวชแต่อย่�งใด  เนื่องด้วยเดอเลิซกับกัตต�รีได้แยก 

จิตเภทในฐ�นะท่ีเป็นกระบวนก�ร (schizophrenia as process) ออกจ�กจิตเภทในฐ�นะที่

เป็นคว�มเจ็บป่วย  (schizophrenia  as  illness)  ดังนั้น  ในทรรศนะของเดอเลิซกับกัตต�รี  

จิตเภทจึงเป็นกระบวนก�รของก�รผลิตคว�มปร�รถน�และจักรกลของคว�มปร�รถน� 

(desiring-machines)  (Deleuze  and Guattari  2000,  31-32)  อีกทั้งยังเผยให้เห็นถึง

กระบวนก�รก่อรูปของจิตไร้สำ�นึกในอีกท�งหนึ่งด้วย  ดังนั้น  กระบวนก�รกล�ยเป็นจิตเภทจึง

เป็นส่ิงที่จะแสดงให้เห็นกลไกก�รทำ�ง�นของคว�มปร�รถน�และนำ�ม�สู่ก�รปลดปล่อยคว�ม

ปร�รถน� อันจะนำ�ม�สู่ก�รพัฒน�แนวคิดก�รเมืองของคว�มปร�รถน�ของเดอเลิซกับกัตต�รี

ในท้�ยท่ีสุด

ภ�ยใต้กรอบแนวคิดดังกล่�ว  คำ�ถ�มสำ�คัญของจิตเภทจึงมิได้เป็นคำ�ถ�มในระดับ

ปัจเจกบุคคล  เฉกเช่นที่จิตวิเคร�ะห์พย�ย�มค้นห�ว่�จิตไร้สำ�นึกในระดับปัจเจกบุคคลนั้นเกิด

ขึ้นเพร�ะก�รเก็บกดปิดกั้นในด้�นใด ห�กแต่เภทวิเคร�ะห์ได้ยกระดับคำ�ถ�มไปสู่ก�รทำ�คว�ม

เข้�ใจจิตไร้สำ�นึกในปริมณฑลท�งก�รเมืองด้วยก�รตั้งคำ�ถ�มว่�  “เพร�ะเหตุใดประช�ชนจึง

ต่อสูเ้พือ่คว�มเป็นท�สของพวกเข�เองอย่�งหวัชนฝ� ร�วกับว่�มันเป็นก�รไถ่บ�ปของพวกเข�?” 

แนวคดิเภทวเิคร�ะห์ของเดอเลซิกับกตัต�รพีบว่�ปร�กฏก�รณ์ดงักล่�วเกดิขึน้เพร�ะว่�ประช�ชน

ถกูปลกูฝังม�ตัง้แต่เกดิด้วยแนวคดิก�รหกัห้�มใจตวัเอง/ก�รถอืสนัโดษ (asceticism) จนกล�ย

เป็นปมอิดิปัส และภ�ยใต้ปมอิดิปัสจึงก่อให้เกิดก�รส่งผ่�นก�รควบคุมท�งสังคมเข้�ไปในแก่น

แกนของระบบครอบครัวเดี่ยว ด้วยเหตุดังกล่�ว ก�รควบคุมท�งสังคมและก�รเก็บกดปิดกั้นท�ง

จิตในมุมมองของเภทวิเคร�ะห์จึงเป็นสองด้�นของเหรียญเดียวกัน (Parr 2005, 236) เนื่องด้วย

เดอเลิซกับกัตต�รีมองว่�ปมอิดิปัสมีหน้�ท่ีหลักในก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิต  ซึ่งนำ�ไปสู่ก�ร

ควบคุมท�งสังคมหรือก�รเก็บกดปิดกั้นคว�มปร�รถน�นั่นเอง

ความปรารถนาแบบจิตเภทกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง

ก�รเคลื่อนไหวของมวลชนขน�ดใหญ่ในประวัติศ�สตร์ก�รเมืองฝรั่งเศสเพ่ือต่อต้�น

รัฐบ�ลของน�ยพลช�ร์ล เดอ โกลล์ (Charles de Gaulle) เม่ือเดือนพฤษภ�คม ค.ศ. 1968 

จนกระทัง่บ�งคนถึงกบักล่�วว่�มนัเป็นก�รเคลือ่นไหวของมวลชนครัง้ใหญ่ทีส่ดุในประวตัศิ�สตร์ 
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ในขณะท่ีน�ยพลเดอโกลล์  ประธ�น�ธิบดีฝรั่งเศสในขณะนั้นได้ออกแถลงก�รณ์ประณ�ม 

ผู้ชมุนมุเดนิขบวนว่�เป็นพวกบ่อนทำ�ล�ยคว�มมัน่คงของประเทศ และพย�ย�มทำ�ให้ส�ธ�รณรฐั

ฝรั่งเศสโน้มเอียงไปต�มแนวท�งแบบคอมมิวนิสต์ อีกทั้งยังมีประช�ชนจำ�นวนม�กออกม�เดิน

ขบวนสนบัสนนุน�ยพลเดอโกลล์อกีด้วย จนกระทัง่ในท้�ยทีส่ดุรฐับ�ลได้ใช้กำ�ลงัเข้�ปร�บปร�ม

กลุ่มต่อต้�นอันนำ�ม�ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้บ�ดเจ็บจำ�นวนม�ก  เหตุก�รณ์ดังกล่�วกล�ยเป็น

เหตุก�รณ์พฤษภ�เลือดหรือ “May ’68” ที่นักวิช�ก�รหล�ยท่�นพย�ย�มที่จะอธิบ�ยถึงมูลเหตุ

ของเหตุก�รณ์คร้ังนั้น ง�นท่ีมีชื่อว่� Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia ของ

เดอเลิซกับกัตต�รีก็เป็นหน่ึงในง�นท่ีต้องก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วเช่นกัน จนกระทั่งมี

ผู ้กล่�วว่�  Anti-Oedipus:  Capitalism  and  Schizophrenia  เป็นหนังสือเหตุก�รณ์

พฤษภ�คมเลือด ค.ศ. 1968 (Buchanan 2008, 7) หรือเป็นหนังสือแห่งก�รปฏิวัติ เนื่องด้วย 

Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia มิได้เพียงแต่ต้องก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์

ท�งก�รเมืองดังกล่�วข้�งต้นแต่เพียงด้�นเดียวเท่�นั้น  แต่ยังต้องก�รเปิดโลกทัศน์ของเร�ให้

เห็นถึงศักยภ�พของก�รปฏิวัติในคว�มหม�ยใหม่  ที่มิใช่เป็นก�รปฏิวัติโดยก�รใช้กำ�ลังบังคับ

หรือต้องก�รเปลี่ยนแปลงระบอบก�รปกครองหรือล้มล้�งรัฐบ�ลแต่อย่�งใด  ห�กแต่เป็นก�ร

ปฏิวัติท่ีส�ม�รถกระทำ�ได้ในปริมณฑลของชีวิตประจำ�วัน (Buchanan 2008, 10)

นอกเหนือไปจ�กคว�มพย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจเหตุก�รณ์พฤษภ�คม  ค.ศ.  1968  แล้ว

นั้น เดอเลิซกับกัตต�รียังได้อธิบ�ยว่�เพร�ะเหตุใดประช�ชนเยอรมันจึงให้ก�รสนับสนุนระบอบ

ฟ�สซิสต์  ท้ังท่ีหล�ยฝ่�ยมองว่�มันเป็นระบอบก�รปกครองที่เลวร้�ยม�กรูปแบบหน่ึง ซึ่งใน

ประเด็นนี้วิลเฮล์ม ไรช์  (Wilhelm Reich) มีคว�มเห็นว่�มวลชนมิได้ถูกล่อลวงโดยชนช้ันนำ�

แต่อย่�งใด  ห�กแต่พวกเข�เหล่�นั้นปร�รถน�ในลัทธิฟ�สซิสม์  และด้วยเหตุดังกล่�วมันจึง

จำ�เป็นต้องอธิบ�ยว่�เพร�ะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน  (Deleuze  and Guattari  2000,  257) 

ในขณะท่ีมิเชล  ฟูโกต์  เห็นว่�ในคว�มเป็นจริงแล้วนั้น  “ไม่ใช่แค่เพียงลัทธิฟ�สซิสต์ในเชิง

ประวัติศ�สตร์หรือลัทธิฟ�สซิสต์ของฮิตเลอร์และมุสโสลินี  ซึ่งส�ม�รถระดมและใช้คว�ม

ปร�รถน�ของมวลชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเท่�นั้น ห�กแต่ยังมีลัทธิฟ�สซิสต์หรือแนวคิดแบบ

ฟ�สซิสต์ท่ีอยู่ในตัวพวกเร�ทุกคน ในคว�มคิดและในพฤติกรรมประจำ�วันของพวกเร� นอกจ�ก

น้ัน ลทัธฟิ�สซสิต์ยงัทำ�ให้เร�รกัในอำ�น�จ ปร�รถน�ในสิง่ต่�งๆ ซึง่ครอบงำ�และฉวยใช้ประโยชน์

จ�กพวกเร�เองอีกด้วย” (Deleuze and Guattari 2000, 277) หรืออ�จกล่�วได้ว่�คว�มคิด
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แบบอำ�น�จนิยมมันได้แฝงฝังลงไปในจิตไร้สำ�นึกท�งสังคมของผู้คนในสังคมอย่�งไม่รู ้ตัว 

จนกระทั่งทำ�ให้คนในสังคมคุ้นชินและยินยอมพร้อมใจที่จะดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมก�รเมืองที่เต็ม

ไปด้วยก�รกดขี่ขูดรีดและเก็บกดปิดกั้นคว�มปร�รถน�ด้�นต่�งๆ ของคนในสังคม

Anti-Oedipus:  Capitalism and  Schizophrenia  ของเดอเลิซกับกัตต�รีได้ก่อให้

เกิดก�รสร้�งสรรค์รูปแบบใหม่ท�งคว�มคิด ง�นเขียน คว�มเป็นอัตบุคคลและก�รเมือง เนื่อง

ด้วยง�นชิ้นดังกล่�วเป็นก�รวิพ�กษ์ท้�ท�ยว�ทกรรมและสถ�บันต่�งๆ ของคว�มเป็นสมัยใหม่ 

ซึง่ได้สร้�งกระบวนก�รเกบ็กดปิดกัน้คว�มปร�รถน�และแพรข่ย�ยคว�มเป็นอตับุคคลแบบฟ�ส

ซิสท์ท่ีแฝงฝังอยู่ในกระบวนก�รต่�งๆ (Deleuze and Guattari 2000, 277) ด้วยเหตุดังกล่�ว

เดอเลิซกับกัตต�รีจึงพย�ย�มท่ีจะสนับสนุนก�รเมืองขน�ดเล็กหรือก�รเมืองในระดับจุลภ�ค 

(micropolitics) เพื่อที่จะก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งถอนร�กถอนโคนดว้ยก�รปลดปล่อย

คว�มปร�รถน�ของคนในสังคมให้เป็นอิสระจ�กก�รเก็บกดปิดกั้นต่�งๆ ซึ่งวิธีก�รที่เดอเลิซ  

กับกัตต�รเีสนอกค็อืแนวคดิเภทวิเคร�ะห์ทีจ่ะก่อให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงในระดบัของจติไร้สำ�นกึ 

(Buchanan 2008, 35) เพื่อคลี่คล�ยสิ่งที่อยู่ในระดับจิตไร้สำ�นึกของคนในสังคมก�รเมืองหรือ

ก�รเข้�ไปแก้ไขปมอิดิปัสนั่นเอง 

เดอเลิซกับกัตต�รีมองว่�ก�รกดข่ีท�งสังคมและก�รเก็บกดปิดกั้นคว�มรู้สึกของคนใน

สังคมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิตในระดับปัจเจกบุคคล  ยิ่งไปกว่�นั้น 

รูปแบบของก�รกดขี่ท�งสังคมยังเป็นตัวกำ�หนดรูปแบบของก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิตอีกด้วย 

(Holland 1999, 6) ด้วยเหตุดังกล่�วกระบวนก�รสร้�งจิตไร้สำ�นึกท�งสังคมจึงมีลักษณะของ

ก�รเก็บกดปิดกั้นคว�มปร�รถน�ของปัจเจกบุคคล และเป็นปัจจัยหลักในก�รสร้�งจิตไร้สำ�นึก

ของคนในสังคม ดังนั้น ก�รที่จะทำ�ให้คนในสังคมก�รเมืองหนึ่งหลุดพ้นจ�กก�รถูกครอบงำ�ไว้

ด้วยจติไร้สำ�นกึท�งสังคมจงึจำ�เป็นต้องกระทำ�ผ่�นเภทวเิคร�ะห์ ทีจ่ะทำ�ให้คนในสงัคมส�ม�รถ

มีพื้นท่ีของก�รแสดงคว�มคิดเห็นและแสดงออกในลักษณะที่มิได้ตกอยู่ในกรอบของระบบ

ระเบยีบและกฎเกณฑ์ท่ีถกูกำ�หนดโดยสงัคมก�รเมือง เนือ่งด้วยระบบระเบยีบและกฎเกณฑ์ท�ง

สงัคมก่อให้เกดิก�รเกบ็กดปิดกัน้ท�งจติและนำ�ม�สูก่�รเกบ็กดปิดกัน้คว�มปร�รถน�ท�งสงัคม

ก�รเมือง  เช่นเดียวกับปมอิดิปัสท่ีเป็นตัวเก็บกดปิดกั้นคว�มปร�รถน�ท�งเพศต�มทฤษฎีจิต

วิเคร�ะห์  ดังน้ัน  แนวคิดเภทวิเคร�ะห์จึงต้องก�รปลดปล่อยคว�มปร�รถน�ที่เคยถูกจองจำ�ไว้

ภ�ยใต้ปมอิดิปัสให้เป็นอิสระจ�กก�รเก็บกดปิดกั้น  และภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ดังกล่�วคว�ม
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ปร�รถน�ของคนในสังคมก�รเมืองก็จะกล�ยเป็นคว�มปร�รถน�แบบจิตเภทและส�ม�รถ 

เช่ือมต่อกนัด้วยจกัรกลของคว�มปร�รถน� ซึง่จะทำ�ให้คนในสงัคมก�รเมอืงส�ม�รถจนิตน�ก�ร

หรือมีภ�พลักษณ์ท�งคว�มคิดรูปแบบใหม่ และก่อให้เกิดก�รผลิตคว�มปร�รถน�ขึ้นอย่�งต่อ

เนื่องในลักษณะของลูกโซ่ของคว�มปร�รถน�ที่จะเชื่อมต่อกับคว�มปร�รถน�อื่นๆ ต่อเนื่องกัน

ไปอย่�งไม่รู้จบ

ด้วยเหตุดังกล่�ว  ก�รทำ�คว�มเข้�ใจปร�กฏก�รณ์ท�งสังคมก�รเมืองจึงจำ�เป็นต้อง

ทำ�คว�มเข้�ใจก�รเก็บกดปิดกั้นคว�มปร�รถน�ของคนในสังคมในระดับจิตไร้สำ�นึก  เพ่ือห�

แนวท�งในก�รปฏิวัติจิตไร้สำ�นึกของคนในสังคมก�รเมือง  ดังน้ัน  จึงกล่�วได้ว่�เภทวิเคร�ะห์

เป็นก�รปฏิวัติในคว�มเห็นของม�ร์กซิสต์  ในขณะที่จิตวิเคร�ะห์ไม่ได้เป็นก�รปฏิวัติแต่อย่�ง

ใด (Holland 1999, 15) ก�รปฏิวัติในคว�มเห็นของเดอเลิซกับกัตต�รีเป็นก�รปฏิวัติในระดับ

จิตไร้สำ�นึกของคนในสังคมก�รเมือง  และเปิดพื้นที่ให้กับคว�มปร�รถน�ในฐ�นะจักรกลหลัก

ของก�รผลิตท�งสังคม เพื่อให้สังคมก�รเมืองมีลักษณะสอดคล้องกับคว�มปร�รถน�ของคนใน

สังคมนั้นๆ  เช่นเดียวกับแนวคิดของไรช์ที่ยืนยันว่�ก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิตเป็นผลม�จ�กก�ร

เก็บกดปิดกั้นท�งสังคม  อีกทั้งยังเป็นคนแรกที่หยิบยกปัญห�เร่ืองคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�ม

ปร�รถน�และพื้นที่ท�งสังคมขึ้นม�อธิบ�ยอีกด้วย (Deleuze and Guattari 2000, 118) 

ก�รปลดปล่อยคนในสังคมก�รเมืองให้หลุดพ้นจ�กแบบของคว�มปร�รถน�ที่ถูกกำ�หนด

โดยสังคม  (the  socius)  จึงเป็นคว�มมุ่งหม�ยหลักของแนวคิดก�รเมืองของคว�มปร�รถน�

ของเดอเลิซกับกัตต�รี เนื่องด้วยห�กคนในสังคมก�รเมืองส�ม�รถทำ�ล�ยกำ�แพงหรือเส้นแบ่ง

ที่ปิดก้ันคว�มปร�รถน�ของพวกเข�ลงได้แล้ว  ก�รเปลี่ยนแปลงในระดับจิตไร้สำ�นึกท�งสังคม

จึงจะส�ม�รถเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุดังกล่�วก�รเมืองของคว�มปร�รถน�ของเดอเลิซกับกัตต�รีจึง

เริ่มจ�กก�รปะทะกับทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์ เนื่องด้วยเดอเลิซกับกัตต�รีมองว่�สิ่งแรกที่ต้องทำ�ห�ก

ต้องก�รปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงสังคม  ก็คือก�รหลุดพ้นจ�กก�รถูกครอบงำ�โดยปมอิดิปัสหรือ

ระบบระเบียบและกฎเกณฑ์ท�งสังคม  เพื่อที่จะสร้�งก�รเมืองของคว�มปร�รถน�ท่ีเป็นอิสระ

จ�กคว�มเชือ่ในทกุรปูแบบด้วยก�รสล�ยคว�มลกึลบัของอำ�น�จในทกุระดบั สล�ยคว�มลกึลบั

ของปมอิดิปัสและหลีกหนีรหัสท�งสังคมในทุกชนิด จนกระท่ังมีคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริง ซึ่ง

เดอเลิซกับกัตต�รีเปรียบเปรยว่�สภ�วะดังกล่�วมีลักษณะเหมือน “เด็กกำ�พร้�” ที่ไม่มีพ่อแม่

และไม่มตีวัตน เหมอืนกบั “ผูท่ี้เชือ่ว่�พระเจ้�ไม่มอียูจ่รงิ” (atheist) และเหมอืนกบั “คนเร่ร่อน” 

ผู้ซึ่งไม่มีธรรมเนียมประเพณีและไม่มีอ�ณ�เขต เฉกเช่นที่เดอเลิซกับกัตต�รีได้ยกตัวอย่�งกรณี
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ของเลนซ์ (Lenz) ผู้ป่วยจิตเภทท่ีกำ�ลังเดินเล่นอยู่ในภูเข�ท่�มกล�งหิมะโปร�ยปร�ยและรู้สึก

ว่� ณ สถ�นท่ีแห่งนัน้ปร�ศจ�กพระเจ้�และไร้ซึง่ครอบครวัและพ่อแม่ (Deleuze and Guattari 

2000, 2) น่ันเอง

ดังนั้น  ห�กฟรอยด์และล�กองนิย�มคว�มปร�รถน�ในแง่ของคว�มรู้สึกข�ดแล้วนั้น 

เดอเลิซกับกัตต�รีกลับยืนยันว่�คว�มปร�รถน�ไม่ได้เกิดจ�กคว�มรู้สึกข�ดสิ่งหน่ึงสิ่งใด ไม่ได้

มีคว�มต้องก�รในสิ่งท่ีไม่มีหรือสิ่งท่ีข�ดห�ยไป  อีกทั้งไม่ได้ก่อให้เกิดก�รสร้�งโลกในคว�ม

เพ้อฝัน (fantasy-world) ที่มีวัตถุแห่งคว�มปร�รถน�ผิดแผกแตกต่�งจ�กโลกแห่งคว�มเป็น

จรงิแต่อย่�งใด ในท�งตรงกนัข้�มคว�มปร�รถน�เป็นพลงัทีมี่ประสทิธิภ�พและเป็นพลงัทีส่ำ�คญั

ทีส่ดุ และสิง่ทีค่ว�มปร�รถน�สร้�งข้ึนก็คือโลกแห่งคว�มเป็นจรงิ (Holland 1999, 22) ทรรศนะ

ดังกล่�วจึงทำ�ให้เดอเลิซกับกัตต�รีมองว่� “ถ้�คว�มปร�รถน�คือก�รผลิต สิ่งที่คว�มปร�รถน�

ผลิตก็คือคว�มจริง ถ้�คว�มปร�รถน�มีประสิทธิภ�พ มันก็จะส�ม�รถมีประสิทธิภ�พได้ในโลก

แห่งคว�มเป็นจริง และส�ม�รถผลิตได้เพียงแค่คว�มจริงเท่�นั้น” (Deleuze and Guattari 

2000,  26) มุมมองดังกล่�วทำ�ให้คว�มปร�รถน�ในทรรศนะของเดอเลิซกับกัตต�รีมิได้เป็น

คว�มปร�รถน�ในระดับปัจเจกบุคคลเท่�นั้น  ห�กแต่เป็นคว�มปร�รถน�ที่มีลักษณะรวมหมู่

หรือเป็นคว�มปร�รถน�ในระดับสังคม  โดยเดอเลิซกับกัตต�รีได้อธิบ�ยว่�ก�รผลิตคว�ม

ปร�รถน�ทำ�ง�นในลักษณะของจักรกลของคว�มปร�รถน�  ซึ่งเป็นกลไกที่ทำ�ง�นต�มกฎของ

ก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง หรือก�รเชื่อมต่อก�รผลิตหนึ่งไปยังก�รผลิตหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพ�ะ

ของก�รผลิตคว�มปร�รถน� (Deleuze and Guattari 2000, 7) คล้�ยกับก�รเช่ือมต่อกัน

ในลักษณะส�ยโซ่ท่ีมีลูกโซ่อันหนึ่งเชื่อมต่อกับลูกโซ่อีกอันหน่ึง และลูกโซ่อันนั้นก็เช่ือมต่อกับ

ลูกโซ่อันอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปแบบไม่จบสิ้น ด้วยเหตุดังกล่�วจักรกลของคว�มปร�รถน�ทุกจักร

กลในส�ยโซ่ของคว�มปร�รถน�จึงเชื่อมต่อและกระทบต่อกันและกันเสมอ ดังนั้น  จึงกล่�วได้

ว่� “ก�รผลิตคว�มปร�รถน�ก็คือก�รผลิตของก�รผลิต” (Deleuze and Guattari 2000, 6) 

นั่นเอง

เดอเลิซกับกัตต�รีได้วิจ�รณ์ว่�ก�รมองคว�มปร�รถน�ในมุมมองเก่�ที่มองว่�คว�ม

ปร�รถน�เกิดจ�กคว�มรู้สึกข�ดน้ัน  เป็นผลม�จ�กก�รใช้ตรรกะของคว�มปร�รถน�แบบ 

เพลโต  (Platonic  logic  of  desire)  ม�เป็นก้�วแรกในก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มปร�รถน� 

ซึ่งตรรกะดังกล่�วได้ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจท่ีผิดพล�ดม�ตั้งแต่ต้น  เน่ืองด้วยตรรกะของคว�ม

ปร�รถน�แบบเพลโตได้บังคับให้เร�ต้องเลือกระหว่�งก�รผลิตกับสิ่งท่ีได้ม�  และเมื่อคว�ม
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ปร�รถน�ถูกจัดว�งในบริบทของส่ิงท่ีได้ม�  คว�มปร�รถน�จึงถูกทำ�ให้กล�ยเป็นแนวคิด

เชิงอุดมคติ ซ่ึงส่งผลให้คว�มปร�รถน�ถูกพิจ�รณ�ในฐ�นะของก�รข�ดหรือคว�มรู้สึกข�ด ทั้ง

คว�มรู้สึกข�ดเชิงวัตถุและคว�มรู้สึกข�ดเชิงน�มธรรม  ทั้งๆ  ที่คว�มปร�รถน�เองก็มีด้�นของ

ก�รผลิต ห�กแต่กลับถูกเพิกเฉยต่อด้�นดังกล่�ว เดอเลิซกับกัตต�รีกล่�วว่�แม้แต่อิมม�นูเอล 

ค้�นท์ (Immanuel Kant) ซึ่งมองว่�ก�รปฏิวัติเชิงวิพ�กษ์ (critical revolution) เป็นผลม�

จ�กทฤษฎีคว�มปร�รถน� ก็ยังนิย�มคว�มปร�รถน�ในลักษณะของกฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันโดย

ทั่วไป คือ อ�ก�รประส�ทหลอน และคว�มเพ้อฝัน (fantasies) ห�กแต่ในทรรศนะของเดอเลิซ 

กับกัตต�รีน้ัน  ก�รมองคว�มปร�รถน�ในลักษณะดังกล่�ว  ทำ�ให้ไม่เห็นว่�คว�มปร�รถน�มี

พลังภ�ยในที่ส�ม�รถสร้�งสรรค์ส่ิงต่�งๆ ได้โดยตัวของมันเอง ดังนั้น เดอเลิซกับกัตต�รีจึงมอง

ว่�ก�รปฏิวัติเชิงวิพ�กษ์แบบค้�นท์มิได้มีก�รเปล่ียนแปลงส�ระสำ�คัญใดๆ  ในทฤษฎีคว�ม

ปร�รถน� ห�กแต่กย็งัคงใช้ทฤษฎีคว�มปร�รถน�แบบดัง้เดมิทีม่องคว�มปร�รถน�ในฐ�นะของ

คว�มรู้สึกข�ดเช่นเดียวกัน (Deleuze and Guattari 2000, 25)

เดอเลิซกับกัตต�รีตั้งข้อสังเกตว่� ห�กคว�มปร�รถน�คือคว�มรู้สึกข�ดเชิงวัตถุแล้วนั้น 

ลักษณะของคว�มปร�รถน�ก็ต้องแปรเปลี่ยนไปต�มแก่นแท้ของคว�มรู้สึกข�ดและก่อให้เกิด

ก�รผลิตวัตถุในคว�มเพ้อฝัน (fantasized object) ขึ้นม� ดังนั้น แม้ว่�คว�มปร�รถน�จะถูก

มองว่�เป็นก�รผลิตแต่เป็นก�รผลิตคว�มเพ้อฝัน (production of fantasies) และนี่คือก�ร

อธิบ�ยคว�มปร�รถน�ต�มแนวคิดจิตวิเคร�ะห์  ซึ่งเดอเลิซกับกัตต�รีมองว่�เป็นก�รตีคว�ม

คว�มปร�รถน�อย่�งเลวร้�ยที่สุด เน่ืองด้วยคว�มปร�รถน�ในทรรศนะดังกล่�วมิได้เพียงทำ�ให้

คว�มรู ้สึกข�ดเกี่ยวพันกับวัตถุแต่เพียงด้�นเดียว ห�กแต่มันยังผลิตวัตถุเชิงจินตน�ก�ร 

(imaginary object) ภ�ยในตัวมันเองขึ้นม�อีกด้วย (Deleuze and Guattari 2000, 25) 

เดอเลิซกับกัตต�รีเห็นว่�เมื่อคว�มเพ้อฝันถูกตีคว�มเชิงลึก  ซึ่งมิได้จำ�กัดอยู่ในระดับวัตถุแล้ว

นั้น เร�จะพบว่�คว�มเพ้อฝันเป็นจักรกลท่ีมีลักษณะเฉพ�ะ (specific machine) ที่ทำ�ให้คว�ม

ปร�รถน�ส�ม�รถกล�ยเป็นศนูย์กล�งโดยตวัของมนัเอง ดงันัน้ คว�มปร�รถน�จึงเป็นสิง่ทีผ่ลติ

คว�มเพ้อฝันและผลติตวัเองด้วยก�รแยกตวัเองออกจ�กวตัถ ุ(Deleuze and Guattari 2000, 

26) เนื่องด้วยคว�มปร�รถน�มีฐ�นะเป็นหน่วยก�รผลิต และก�รผลิตคว�มปร�รถน�ก็เกิดขึ้น

จ�กกระบวนก�รสังเคร�ะห์แบบไม่มีปฏิกิริย� (passive synthesis) ซึ่งผลจ�กก�รสังเคร�ะห์

ดังกล่�วจะก่อให้เกิดก�รผลิตจิตไร้สำ�นึกขึ้นโดยอัตโนมัติ อีกทั้งภ�ยใต้กระบวนก�รผลิตคว�ม

ปร�รถน�นั้นยังก่อให้เกิดคว�มจริงซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้�ยอีกด้วย 
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ก�รมองคว�มปร�รถน�ว่�คือคว�มรู้สึกข�ดหรือคว�มต้องก�รที่มีคว�มเกี่ยวพันกับวัตถุ

บ�งอย่�งที่ข�ดห�ยไป จึงเป็นก�รลดทอนหรือทำ�ล�ยกระบวนก�รผลิตคว�มปร�รถน�ให้เหลือ

เพียงก�รผลิตคว�มเพ้อฝัน (production of fantasy) และทำ�ให้คว�มปร�รถน�เป็นหลักก�ร

เชงิอดุมคติอย่�งเตม็รปูแบบ (Deleuze and Guattari 2000, 26) ขณะทีใ่นมมุมองของเดอเลซิ 

กับกัตต�รี คว�มปร�รถน�มิได้ตั้งอยู่บนฐ�นของคว�มต้องก�ร แต่คว�มต้องก�รต่�งห�กที่เป็น

ผลอันเกิดจ�กคว�มปร�รถน� (Deleuze and Guattari 2000, 27) อีกทั้งยังมองว่�คว�ม

รู้สึกข�ดหรือคว�มจำ�เป็น (need)4 เป็นส่ิงที่ถูกสร้�ง ถูกออกแบบ และถูกกำ�หนดขึ้นผ่�นก�ร

ผลิตท�งสังคม  ด้วยก�รแทรกซึมและแพร่ขย�ยตัวเองเข้�ไปในองค์กรก�รผลิตที่ดำ�รงอยู่ก่อน

แล้ว ด้วยเหตดุงักล่�ว ก�รสร้�งคว�มรูส้กึข�ดให้กล�ยเป็นหนึง่ในกลไกหลกัของระบบเศรษฐกจิ

แบบตล�ด  จึงเป็นกระบวนก�รท่ีถูกสร้�งข้ึนได้อย่�งแนบเนียนของชนชั้นปกครอง  (Deleuze 

and Guattari 2000, 28) และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่�เพร�ะเหตุใดเดอเลิซกับกัตต�รีจึงพย�ย�ม

มองคว�มปร�รถน�เสียใหม่ เพื่อมิให้คว�มปร�รถน�กล�ยเป็นเคร่ืองมือท�งก�รปกครอง

เดอเลิซกับกัตต�รีได้นำ�แนวคิดจิตเภทม�เป็นฐ�นในก�รอธิบ�ยก�รทำ�ง�นของจักรกล

ของคว�มปร�รถน�  โดยเดอเลิซกับกัตต�รีได้เปรียบเปรยว่�จิตเภทเหมือนกับคว�มรักที่ไม่มี

แก่นแท้  เช ่นเดียวกับปร�กฏก�รณ์จิตเภทท่ีไม่ได้มีลักษณะเฉพ�ะ  ห�กแต่จิตเภทคือ

ปร�กฏก�รณ์ทั้งหมดทั้งมวลของก�รผลิตและก�รผลิตซำ้�ของจักรกลของคว�มปร�รถน� กล่�ว

คือ ในขณะท่ีจักรกลหนึ่งเชื่อมต่อกับอีกจักรกลหนึ่งน้ัน จะก่อให้เกิดก�รสร้�งสิ่งใหม่ข้ึนม�อยู่

เสมอ และภ�ยใต้ก�รเชื่อมต่อดังกล่�วจะมีก�รไหลเวียนระหว่�งกัน โดยมีคว�มปร�รถน�เป็น

กลไกสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดก�รไหลเวียนหรือหยุดก�รไหลเวียนระหว่�งจักรกลหนึ่งสู่จักรกลหนึ่ง 

ก�รหยุดไหลเวียนระหว่�งจักรกลเกิดขึ้นเพร�ะก�รเชื่อมต่อของจักรกลหนึ่งสู่จักรกลหนึ่งนั้น 

เป็นก�รเชื่อมต่อในแนวขว�ง ดังนั้น มันจึงไปกีดขว�งหรือรบกวนกระแสก�รไหลเวียนของจักร

กลอื่น (Deleuze and Guattari 2000, 5) เช่น ก�รเอ�ป�กม�เช่ือมต่อกับเต้�นมแล้วก่อให้

เกิดก�รทำ�ง�นของจักรกลของก�รกิน  (a  eating-machine)  ห�กแต่ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์

ดังกล่�วก็จะก่อให้เกิดก�รหยุดก�รเชื่อมต่อของป�กกับก�รพูดหรือก�รหยุดก�รทำ�ง�นของ

จักรกลของก�รพูด (a talking-machine) เป็นต้น

4 เดอเลิซและกัตตารีอธิบายว่าคำาว่า “manque” ในภาษาฝรั่งเศสนั้นหมายถึงทั้ง “ความรู้สึกขาด” (lack) 

และ “ความจำาเป็น” (need) ตามแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Deleuze and Guattari 2000, 28).
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คว�มปร�รถน�ในทรรศนะของเดอเลิซกับกัตต�รีจึงเป็น  “คว�มปร�รถน�แบบจิตเภท” 

(schizoid desire) ที่ส�ม�รถทำ�ให้คว�มปร�รถน�เป็นอิสระจ�กก�รถูกจองจำ�ไว้ในปมอิดิปัส 

ด้วยเหตุดังกล่�ว  จึงทำ�ให้เดอเลิซกับกัตต�รีเปรียบว่�คว�มปร�รถน�แบบจิตเภทมีลักษณะ

คล้�ยคนท่ีมีคว�มเพ้อฝันหรือคนเม�ย� (delirium) หรือผู้ป่วยจิตเภทที่มีอ�ก�รเพ้อฝัน หลุด

จ�กระบบระเบียบท�งสังคมที่ดำ�รงอยู่  และเชื่อมต่อตัวเองเข้�กับสิ่งอื่นจนกระทั่งก่อให้เกิด

จินตน�ก�รในลักษณะต่�งๆ  โดยเดอเลิซกับกัตต�รีได้อ้�งถึงง�นเขียนของยอร์ค  บุคชเนอร์ 

(Georg  Büchner)  ที่ได้ถ่�ยทอดคว�มรู้สึกของเลนซ์  (Lenz)  ผู้มีอ�ก�รท�งจิตเภทว่�  

“เข�คิดว่�มันจะเป็นคว�มรู้สึกมีคว�มสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดที่ได้สัมผัสกับชีวิตอย่�งลึกซึ้งในทุกๆ 

รูปแบบ มีจิตวิญญ�ณให้กับก้อนหิน โลหะ ส�ยนำ้� พืชพรรณน�น�ชนิด หลอมรวมกับทุกองค์

ประกอบของธรรมช�ตเิหมอืนในคว�มฝัน เฉกเช่นดอกไม้ทีห่�ยใจต�มก�รขึน้ลงของพระจันทร์” 

(Büchner 1963, 141 อ้�งใน Deleuze and Guattari 2000, 2) เลนซ์จินตน�ก�รร�วกับ

ว่�ตัวเข�ได้ย้อนกลับไปสู่ห้วงเวล�ก่อนท่ีจะมีก�รแบ่งแยกมนุษย์กับธรรมช�ติออกจ�กกันอย่�ง

ชัดเจน และรู้สึกว่�เข�เป็นส่วนหนึ่งของก�รผลิตของธรรมช�ติ ลักษณะดังกล่�ว ในมุมมองของ

เดอเลิซกับกัตต�รีคืออ�ก�รของจิตเภท เพร�ะห�กก�รเดินเล่นของเลนซ์อยู่ในสภ�วะปกติแล้ว

นัน้ เข�กจ็ะไม่พบคว�มรูส้กึดงักล่�วแต่อย่�งใด เช่น เลนซ์กจ็ะยังคงเหน็ดอกไม้เป็นเพียงดอกไม้ 

หรือเห็นพ้ืนดินเป็นเพียงเศษผงที่อยู ่ใต้รองเท้�เท่�นั้น  ดังนั้น  อ�ก�รจิตเภทที่เดอเลิซกับ 

กัตต�รีนำ�กรณีของเลนซ์ม�แสดงให้เห็นนั้นจึงแสดงให้เห็นว่�ก�รที่ธรรมช�ติร�ยรอบส�ม�รถ

เชื่อมต่อกับเลนซ์ได้นั้น ก็เพร�ะว่�เข�มีอ�ก�รจิตเภทหรืออยู่ในสภ�วะจิตเภทนั่นเอง

เดอเลิซกับกัตต�รีได้นำ�อ�ก�รท�งจิตสองแบบม�เทียบเคียงให้เห็นถึงคว�มแตกต่�ง 

กล่�วคือ เดอเลิซกับกัตต�รีได้นำ�เอ�อ�ก�รประส�ทหลอน (hallucination) ม�เทียบเคียงกับ

อ�ก�รเพ้อฝัน โดยมองว่�อ�ก�รเพ้อฝันมลีกัษณะพืน้ฐ�นของอ�ก�รทีน่่�สนใจ เนือ่งด้วยอ�ก�ร

เพ้อฝันทำ�ให้ผู้ท่ีมีอ�ก�รมีคว�มคิด (I think) ไปในลักษณะต่�งๆ หรือในบ�งครั้งอ�จจะไปถึง

ระดับของก�รก่อให้เกิดคว�มรู้สึก  (I  feel)  ซึ่งเป็นระดับที่ลึกกว่�  เพร�ะภ�ยใต้สภ�วก�รณ ์

ดังกล่�วจะก่อให้เกิดคว�มคิดหรือคว�มรู้สึกว่�ตนเองกำ�ลังจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งอื่น  เช่น  รู้สึกว่�

กำ�ลังจะเป็นพระเจ้�หรือรู้สึกว่�กำ�ลังจะเป็นผู้หญิง เป็นต้น (Deleuze and Guattari 2000, 

18) ในขณะท่ีอ�ก�รประส�ทหลอนนัน้กลับมลีกัษณะพืน้ฐ�นของอ�ก�รร�วกบัได้เหน็หรอืได้ยิน

สิง่ต่�งๆ (I see, I hear) อ�ก�รดงักล่�วจงึไม่ส�ม�รถก่อให้เกดิก�รเช่ือมต่อหรอืก�รสร้�งสรรค์

สิ่งใหม่ได้เฉกเช่นเดียวกับอ�ก�รเพ้อฝันดังกล่�วข้�งต้น  ดังนั้น  อ�ก�รเพ้อฝันจึงเป็น 
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กระบวนก�รผลิตของจักรกลของคว�มปร�รถน�ที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ  (Deleuze  and 

Guattari 2000, 18)

ก�รตกอยู่ในอ�ก�รจิตเภทหรือก�รมีประสบก�รณ์แบบจิตเภท  (schizophrenic 

experiences) จึงเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดกระบวนก�รผลิต เนื่องด้วยเดอเลิซกับกัตต�รีมองว่�

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอุตส�หกรรมกับธรรมช�ติที่มักถูกมองว่�เป็นคู่ตรงข้�มกันนั้น  ห�ก

พิจ�รณ�ในอีกด้�นหน่ึงจะพบว่�ภ�ยใต้ก�รเชื่อมต่อระหว่�งอุตส�หกรรมและธรรมช�ติก็ก่อให้

เกิดกระบวนก�รผลิต  เพร�ะอุตส�หกรรมสกัดวัตถุดิบเพ่ือใช้ในอุตส�หกรรมม�จ�กธรรมช�ติ 

และจ�กนั้นก็คืนส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับสู่ธรรมช�ติในอีกท�งหนึ่ง  ก�รที่เดอเลิซกับ 

กัตต�รีมีมุมมองในลักษณะดังกล่�วนั้น เนื่องม�จ�กเดอเลิซกับกัตต�รีมิได้แยกระหว่�งมนุษย์

กับธรรมช�ติออกจ�กกัน  แต่กลับมองว่�มนุษย์และธรรมช�ติล้วนแล้วแต่เป็นส�รัตถะของกัน

และกัน  และเชื่อมต่อกันภ�ยใต้กระบวนก�รผลิต  ดังนั้น  ภ�ยใต้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์

กับธรรมช�ติ อุตส�หกรรมกับธรรมช�ติ และสังคมกับธรรมช�ติจึงล้วนแล้วแต่เป็นคว�มสัมพันธ์

ที่อิสระต่อกันภ�ยใต้ส่ิงที่ถูกเรียกว่� “ก�รผลิต” “ก�รแจกจ่�ย” และ “ก�รบริโภค” (Deleuze 

and Guattari 2000, 3-4) เช่นเดียวกับที่เลนซ์เช่ือมต่อตัวเข�เองเข้�กับธรรมช�ติและก่อให้

เกิดก�รผลิตคว�มปร�รถน�ดังกล่�วข้�งต้น

มนุษย์ในคว�มเห็นของเดอเลิซกับกัตต�รีจึงไม่ได้เป็นผู้สร้�งสรรค์ส่ิงต่�งๆ ห�กแต่เป็น

ผูส้ร้�งก�รเชือ่มต่ออย่�งไม่สิน้สดุระหว่�งจกัรกลอวยัวะ (organ-machine) กบัจกัรกลพลงัง�น 

(energy-machine) ดังเช่นก�รเอ�ป�กซึ่งเป็นจักรกลของอวัยวะเชื่อมต่อเข้�กับเต้�นมซึ่งเป็น

จักรกลพลังง�น  เป็นต้น  โดยมีคว�มปร�รถน�เป็นตัวก่อให้เกิดกระแสของก�รไหลเวียนและ

หยุดก�รไหลเวียนระหว่�งจักรกลหน่ึงสู่จักรกลหนึ่ง  (Deleuze  and Guattari  2000,  5)  

ฐ�นคิดแบบเดอเลิซกับกัตต�รีจึงไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับวิธีคิดแบบคู่ตรงข้�มอย่�งวิธีคิดแบบ

ส�เหตุ-ผลลัพธ์ หรือตัวกระทำ�-ผู้ถูกกระทำ� เนื่องด้วยเดอเลิซกับกัตต�รีมองว่�ทุกสิ่งล้วนแล้ว

แต่มีคว�มสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันน่ันคือคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้ผลิต-ผลิตภัณฑ์  (the 

producer-product; Deleuze and Guattari 2000, 4-5) และดำ�เนินไปต�มกฎของก�ร

ผลิตอย่�งต่อเนื่องหรือเป็น  “ก�รผลิตของก�รผลิต”  (production of production)  ซึ่งเป็น

คุณลักษณะของจักรกลของก�รผลิตหรือลักษณะเฉพ�ะของก�รผลิตขั้นปฐมภูมิ  (Deleuze 

and Guattari 2000, 7)
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ก�รเก็บกดปิดกั้นท�งสังคมได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�รผลิตคว�มปร�รถน� ซึ่งก�ร

ผลิตคว�มปร�รถน�ก็คือสิ่งเดียวกันกับก�รผลิตท�งสังคม (Deleuze and Guattari 2000, 

30) เดอเลซิกบักตัต�รีอธิบ�ยว่�เร�ส�ม�รถมองก�รผลติคว�มปร�รถน�และก�รผลติท�งสงัคม

ได้ 2 รูปแบบ กล่�วคือ รูปแบบแรก คือก�รพิจ�รณ�ว่�ก�รผลิตท�งสังคมเป็นผลม�จ�กก�ร

ผลิตคว�มปร�รถน� ซ่ึงภ�ยใต้มุมมองดังกล่�วก็เท่�กับก�รมองว่�สภ�วะคว�มเป็นมนุษย์โดย

ธรรมช�ติ (homo natura) เกิดขึ้นก่อนคว�มเป็นมนุษย์โดยประวัติศ�สตร์ (homo historia) 

แต่ถ้�ห�กพิจ�รณ�ใน รูปแบบที่สอง ที่มองว่�ก�รผลิตคว�มปร�รถน�เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนก่อนก�ร

ผลิตท�งสังคม ก็เท่�กับมองว่�คว�มเป็นมนุษย์โดยประวัติศ�สตร์เกิดข้ึนก่อนคว�มเป็นมนุษย์

โดยธรรมช�ตินั่นเอง  ซ่ึงเดอเลิซกับกัตต�รีเห็นว่�ก�รพิจ�รณ�ในรูปแบบที่สองมีคว�มถูกต้อง

ม�กกว่�รูปแบบแรก (Deleuze and Guattari 2000, 33) เนื่องด้วยในทรรศนะของเดอเลิซ 

กับกตัต�รนีัน้ ก�รผลติคว�มปร�รถน�เป็นประดิษฐกรรมท�งสงัคม มไิด้มลีกัษณะเป็นธรรมช�ติ

หรือก่อกำ�เนิดม�พร้อมกับมนุษย์แต่อย่�งใด

ภ�ยใต้แนวคิดดังกล่�วจึงทำ�ให้เดอเลิซกับกัตต�รีเชื่อว่�จิตไร้สำ�นึกเป็นประดิษฐกรรม

ท�งสังคมก�รเมืองที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้อย่�งเป็นพลวัต  และด้วยเหตุดังกล่�วก�รพัฒน�

สังคมก�รเมืองให้หลุดพ้นจ�กระบบระเบียบ  กฎเกณฑ์  และรหัสท�งสังคม  จึงจำ�เป็นต้องเริ่ม

จ�กก�รทำ�ล�ยระบบระเบียบ  กฎเกณฑ์  และรหัสท�งสังคมต่�งๆ  เพื่อให้คว�มปร�รถน�ของ

ปัจเจกบุคคลในสังคมมีคว�มเป็นอิสระ  ไม่ถูกจำ�กัดกรอบไว้ภ�ยใต้คว�มคิด  คว�มเชื่อ  และ

ฐ�นคติต่�งๆ ท่ีถูกแฝงฝังเข้�ไปในระดับจิตไร้สำ�นึก

กระบวนก�รผลติคว�มปร�รถน�ในมมุมองของเดอเลซิกบักตัต�รจึีงเป็นกระบวนก�รเชงิ

สร้�งสรรค์ มิได้เป็นกระบวนก�รของก�รเก็บกดปิดกั้นหรือจองจำ�คว�มปร�รถน�ดังแนวคิดจิต

วิเคร�ะห์ โดยเฉพ�ะคว�มปร�รถน�แบบจิตเภทซ่ึงมีพลังท�งก�รผลิตและสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ที่

นอกเหนือไปจ�กกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่ดำ�รงอยู่ ห�กแต่กลไกก�รก่อเกิดคว�มปร�รถน�ในลักษณะ

ดังกล่�วต้องกระทำ�ผ่�นเภทวิเคร�ะห์  ซ่ึงจะทำ�ให้เร�หลุดพ้นจ�กกรอบและกฎเกณฑ์ต่�งๆ  ที่

สังคมกำ�หนดขึ้น เภทวิเคร�ะห์จึงเป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะเปิดพ้ืนที่ท�งก�รเมืองแบบใหม่ด้วยก�ร

ปฏิเสธหรือทำ�ล�ยกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่เป็นกลไกในก�รเก็บกดปิดกั้นท�งจิตจนกระท่ังกล�ยเป็น

จิตไร้สำ�นึกท�งสังคม เภทวิเคร�ะห์ในฐ�นะเครื่องมือของก�รเมืองของคว�มปร�รถน�จึงมีเป้�

หม�ยสำ�คัญอยู่ท่ีก�รเปลี่ยนแปลงจิตไร้สำ�นึกท�งสังคมหรือก�รปฏิวัติจิตไร้สำ�นึกท�งสังคม 
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เพื่อให้หลุดพ้นจ�กกฎเกณฑ์ต่�งๆ  ที่ครอบงำ�สังคมก�รเมือง  และเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับคว�ม

ปร�รถน�ในแต่ละแบบให้ส�ม�รถมีพ้ืนที่ในก�รแสดงออกถึงคว�มปร�รถน�ในรูปแบบต่�งๆ 

อันจะเป็นร�กฐ�นสำ�คัญในก�รสร้�งสังคมเสรีประช�ธิปไตย

รายการอ้างอิง
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