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Captain Fantastic
ครอบครัวปราชญ์พันธุ์พิลึก

ชื่ อ ว่ า คงมี ใ ครหลายคนที่ คิ ด
อยากหลี ก หนี จ ากสั ง คมเมื อ ง
ที่ มั น เน่ า เฟะและสกปรกแย่ ง ชิ ง
ผลประโยชน์เพื่อตัวเอง และคงมี
เด็กๆ มากมายที่ไม่อยากตื่นเช้า
แต่งตัวไปโรงเรียน ถ้าท�า ได้จะ
เรียน เล่น กิน และนอนพร้อมกัน
ในเวลาเดียวกันเลย และยังมีคน
บางคนที่ไม่ต้องการพิธีกรรมใดๆ
ทางศาสนา อยากท�าตามใจตัวเอง
เพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ก�าหนด
ชะตาชีวติ ตัวเอง ซึง่ เราเริม่ จะได้ยนิ
ได้เห็นมากขึ้นๆ ในสังคมปัจจุบัน
Captian Fantastic หนังรางวัลผู้ก�ากับยอดเยี่ยม
ในการประกวดสายรอง จากเทศกาลหนังเมืองคานส์
โดย แมตต์ รอส ผู้เขียนบท/ผู้ก�ากับ และวิกโก้ มอร์
เตนเซน เข้าชิงรางวัลออสการ์ ปี ๒๐๑๗ สาขานักแสดง
น�ายอดเยี่ยม
เบน (Viggo Mortensen) คุณพ่อลูก ๖ คน ผู้มี
สไตล์การแต่งตัวแบบวินเทจสุดๆ และมีแนวคิดสุดโต่ง
เป็นของตัวเอง เขาเกลียดและต่อต้านสังคมทุนนิยม จึง
ได้ชักชวนภรรยาย้ายบ้านจากในเมืองมาอยู่ในป่าเป็น
เวลา ๑๕ ปีกว่าแล้ว ตั้งแต่ “โบดีแวน” (George Mackey)
ลูกชายคนโตอายุได้ ๓ ขวบ หนังเปิดตัวครอบครัวนี้
ขณะก�าลังพรางตัวซุม่ ล่าสัตว์ ดูคล้ายๆ เผ่าคนป่า เมือ่
โบดีแวนลูกชายคนโตล่ากวางได้ส�าเร็จ เบนจึงท�าพิธี
รับรองว่าเขาผ่านจากการเป็นเด็กชายกลายเป็นชาย
หนุ่มเต็มตัวแล้ว และกินหัวใจดิบๆ ของกวางที่ล่าได้
ก็เป็นอันเสร็จพิธี

แต่เขาไม่ได้มีชีวิตเยี่ยงคน
ป่านะ บ้านกระโจมของเขาแม้จะ
ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มีของใช้ใน
บ้านเหมือนบ้านชาวเมืองทั่วไป มี
เรือนกระจกปลูกผัก มีจักรเย็บผ้า
ของแม่ แต่ตอนนีแ้ ม่ปว่ ยต้องเข้าไป
รักษาตัวในเมืองนานเกือบเดือน
แล้ว มี “สตีฟ” รถบัสเป็นพาหนะ
คู่ครอบครัว เบนมีระเบียบวินัย
เข้มงวดค่อนไปทางเผด็จการนิดๆ
ทุ ก คนมี ห น้ า ที่ แ ละต้ อ งช่ ว ยกั น
ท�างานบ้าน ช่วยกันประดิษฐ์สงิ่ ของ
ประดับสวนเพื่อไปขายในเมือง เด็กๆ ได้รับการศึกษา
แบบโฮมสคูลโดยพ่อเป็นผูค้ ดิ หลักสูตรการเรียนเอง อ่าน
วรรณกรรม เรียนปรัชญา คณิตศาสตร์ เรียนการเมือง
(ที่เอนเอียงไปทางซ้าย) และเล่นดนตรี ซึ่งลูกทุกคน
ฉลาดล�า้ ทางการเรียนมาก และยังต้องออกก�าลังเพือ่ ให้
ร่างกายแข็งแรง ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว และไต่เขา ทุก
วิชาที่ว่านี้พ่อเป็นคนสอนเอง ซึ่งผู้เขียนสงสัยว่าพ่อเป็น
ใครมาจากไหนถึงเก่งไปซะทุกอย่างเลยหนอ
ทุกคนดูจะมีความสุขกับวิถีชีวิตแบบนี้ แต่เรา
ยังแอบเห็นสายตาของลูกชายคนโต “โบดีแวน” และ
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“เรลเลียน” (Nicholas Hamilton) ลูกชายคนกลางที่มี
อะไรบางอย่างแฝงเร้นอยู่ ท�าให้สงสัยว่าเขาเห็นด้วย
กับวิถีชีวิตที่พ่อก�าหนดให้หรือไม่ โดยเฉพาะเรลเลียน
นัน้ มีสหี น้าคล้ายพยายามเก็บกดอะไรบางอย่างไว้ ส่วน
“เวสเปอร์” (Annalise Basso) และ “คีเลอร์” (Samantha
Isler) ลูกสาว ๒ คน ดูเหมือนจะรับได้กับวิถีชีวิตแบบ
ที่พ่อก�าหนดไว้ “ซาจ” (Shree Crooks) ลูกสาวคนเล็ก
ฉลาดเกินวัย เธอสนุกสนานกับวิชากายวิภาค เช่น ใน
ฉากหนึ่ง เมื่อซาจถามว่า "ข่มขืนคืออะไร" เบนเลือก
อธิบายด้วยความจริง แม้ซาจจะไม่เข้าใจแต่ก็พยายาม
คิดตาม ไม่วา่ เรือ่ งอะไรเขาจะอธิบายข้อเท็จจริงให้ลกู ๆ
คิดวิเคราะห์และสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งได้
อย่างมีเหตุและผล ในขณะที่ “นาย” (Charlie Shotwell)
ลูกชายคนเล็ก มี พล พต (ผู้น�าเขมรแดง ที่ใช้อ�านาจ
เผด็จการปกครองกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๘ ถึงต้นปี
๒๕๒๒) เป็นไอดอล ชื่นชอบการล่าและสะสมซากสัตว์
แต่แล้วชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อพ่อน�าข่าวมา
บอกลูกๆ ว่า แม่สุดที่รักของพวกเขาเสียชีวิตแล้วจาก
การฆ่าตัวตาย ทุกคนร้องไห้เสียใจมากโดยเฉพาะเรล
เลียนแสดงความโกรธและเกลียดพ่อออกมา พวกเขา
ไม่สามารถไปร่วมงานศพแม่ได้ เพราะพ่อบอกว่า “คุณ
ตา” ไม่ต้อนรับพวกเรา แต่เมื่อเห็นสีหน้าลูกๆ แล้ว เบน
จึงตัดสินใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะไปงานศพ
ของแม่ให้ได้ และกลับมาอยู่บ้านป่าเหมือนเดิม
สิ่งแรกที่ “ซาจ” และ “นาย” สงสัยเมื่อเข้าไปใน
เมือง คือ ท�าไมคนเมืองอ้วนกันหมด เขาป่วยกันหรือ
ไร (ใช่..ผู้เขียนก็ป่วยหนักมาก) พ่อจะต่อต้านทุก
อย่างที่เป็นทุนนิยม แม้แต่แฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่ยอมให้
กินเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่อาหารจริงๆ แต่พ่อกลับออก

อุบายปานหัวหน้าแก๊งมิจฉาชีพ พาลูกๆ ไปขโมยสินค้า
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต มันเป็นการกระท�าที่เลวร้ายกว่า
การกินฟาสต์ฟู้ดเสียอีก แม้พ่อจะให้เหตุผลกับคุณตา
ในภายหลังว่า ช่วยให้ลูกคลายเศร้า แต่มันก็เป็นการ
กระท�าที่สิ้นคิดอยู่ดี สมแล้วที่เรลเลียนบอกโบดีแวนว่า
“พ่อเป็นตัวอันตราย”
ในตอนนีท้ า� ให้ผเู้ ขียนคิดว่า เด็กๆ ไม่วา่ จะเรียน
แบบโฮมสคูลหรือเรียนในโรงเรียน มันไม่ส�าคัญเท่ากับ
การได้แม่พิมพ์ที่ดี เพราะคนสอนมักจะใส่สิ่งที่ตัวเอง
เชือ่ ลงไป แม้วา่ คนทีส่ อนจะเป็นพ่อแม่กต็ ามหากเขาน�า
เมล็ดพันธุช์ ั่วร้ายหย่อนลงในสมองเด็ก แล้วมันสามารถ
เจริญงอกงามขึน้ ได้ อนาคตของเด็กจะเป็นอย่างไร เบน
คงลืมไปว่าสิ่งสกปรกในสังคมเมืองที่เขารังเกียจนั้น
ล้วนเติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์ชั่วร้ายนานาชนิด
การอยู่แต่ในป่าท�าให้เด็กๆ ต้องเผชิญกับความ
แปลกแยก การรู้อะไรในหนังสือเยอะกลับท�าให้พวก
เขาเป็นตัวประหลาด และการไม่รู้เรื่องราวของโลก
ภายนอกเลยมันท�าให้พวกเขาเป็นตัวตลก แม้กระทั่ง
เด็กวัย ๘ ขวบ อย่าง “ซาจ” ยังรู้สึกไม่พอใจ เมื่อถูก
หัวเราะเยาะ เพราะเข้าใจว่า “ไนกี้” เป็นเทพเจ้ากรีก
“ฮาร์เปอร์” อาสาว ทะเลาะกับเบนทุกครัง้ เมือ่ พยายาม
จะพูดให้เบนพาลูกเข้าโรงเรียนเพราะมีประสิทธิภาพ
มากกว่า แต่ประเด็นนี้ต้องพับไป เมื่อเบนเรียกหลาน
ชายมาถาม “บัญญัติสิทธิ” คืออะไร แน่นอนว่าไม่มีใคร
ตอบได้ แต่ “ซาจ” สามารถตอบตามความเข้าใจของ
ตัวเองได้อย่างถูกต้อง
อีกประเด็นทีห่ นังสือ่ ให้เราเห็นความคิดต่าง คือ
การพูดความจริง ฉากทีโ่ ต๊ะอาหาร ลูกชายของฮาร์เปอร์
ถามแม่ว่า ป้าเลสซี่เป็นอะไรถึงตาย ฮาร์เปอร์และเดฟ
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ตอบลูกชายอย่างอ้อมๆ ว่า ป้าป่วยมากเข้าโรงพยาบาล
หมอให้ยาแต่ปา้ ก็ตาย ตอนนีเ้ ราจะเห็นภาพสีหน้าลูกๆ
ของเบนที่ดูคล้ายไม่เข้าใจว่า ท�าไมฮาร์เปอร์และเดฟ
จะต้องพูดอ้อมค้อม ในขณะที่เบนบอกความจริงว่า
ป้าเลสซี่ฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือเพราะเป็นโรค
ซึมเศร้าซึ่งคาดว่าจะเป็นหลังคลอดโบดีแวน โรคนี้ท�า
ให้มีอารมณ์แปรปรวน สองขั้ว เด็กๆ ต่างรับฟังด้วย
ความสงบ แต่วงแตก เพราะฮาร์เปอร์โกรธมากที่เบน
บอกเรื่องที่เด็กๆ ไม่สมควรต้องรู้
เราจะเห็นว่าแม้เบนจะเล่าความจริง เขาบอก
แค่ว่าป้าตายอย่างไรและบอกลักษณะของโรคซึมเศร้า
เช่นเดียวกัน เมื่อซาจถามเรื่องข่มขืน เขาก็อธิบายเพียง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ผู้หญิงไม่สมยอมแต่ไม่ลงลึกถึงราย
ละเอียดอื่น และเมื่อซาจแอบหยิบหนังสือเกี่ยวกับเพศ
สัมพันธ์มาดู เบนแค่มองหน้าลูกเป็นเชิงไม่อนุญาต ซาจ
จ�าต้องทิ้งหนังสือด้วยความเสียดาย และเรื่องอาการ
ป่วยของแม่ เด็กๆ ก็รู้แต่ว่าแม่ป่วยหนัก แต่ไม่รู้ว่าแม่
ของพวกเขามีอาการประสาทหลอนและคลุ้มคลั่ง เบน
จะเลือกบอกเฉพาะบางเรื่องและเลือกช่วงเวลาในการ
บอก
เบนและลูกๆ ไปร่วมงานศพแม่ที่โบสถ์ด้วยชุด
แต่งกายสีสันจัดจ้าน ขณะที่บาทหลวงก�าลังอ่านค�า
ไว้อาลัย เบนก็แทรกขึ้นเพื่อขออ่านพินัยกรรมที่เลสซี่
เขียนไว้ว่า เนื่องจากเธอนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นจึง
ขอให้เผาศพเธอเพราะเธอไม่อยากนอนในกล่องแคบๆ
ใต้ดิน และขอให้สัจธรรมนี้ด้วยการร้องร�าท�าเพลง เมื่อ
เผาแล้วขอให้ทิ้งเถ้ากระดูกในสถานที่ๆ ไม่มีคนสนใจ
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แต่ตอ้ งเป็นทีส่ าธารณะมีคนพลุกพล่าน เธอจะได้จากไป
อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว (ผู้เขียนคิดว่าแม่เข้าใจศาสนา
พุทธเป็นอย่างดีเพราะแม่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ)
การอ่านพินยั กรรมฉบับนีท้ า� ให้เบนกลายเป็นตัว
ป่วนงานศพ เขาถูกหิว้ ออกจากโบสถ์และห้ามไปร่วมพิธี
ฝังศพอย่างเด็ดขาด มิฉะนัน้ จะต้องโดนต�ารวจจับ การ
ถูกห้ามไปร่วมพิธีฝังศพท�าให้ลูกๆ ผิดหวัง แต่พ่อก็ยัง
ท�าตัวป่วนดันทุรังที่จะไปล้มพิธีฝังศพให้ได้ ท�าให้ลูกๆ
โกรธ แต่ภายใต้ความโกรธนั้น คือ ความกลัวว่าจะต้อง
เสียพ่อไป ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้พ่อต้องยอมเลี้ยวรถกลับ
ตอนนีก้ น็ า่ คิดเหมือนกันว่า ท�าไมตอนพ่อน�าทีมไปขโมย
ของในซุปเปอร์มาร์เก็ตถึงไม่มใี ครคัดค้านหรือกลัวว่าจะ
ถูกต�ารวจจับเพราะหากติดคุกและศาลพิพากษา พ่อ
อาจหมดสิทธิ์เลี้ยงดูลูกทั้ง ๖ คน... ครอบครัวนี้อินดี้แท้
เรื่องราวมาถึงจุดแตกหัก เมื่อเรลเลียนบอก
โบดีแวนถึงเรื่องราวที่เขาได้ยินพ่อแม่คุยกัน แม่อยาก
ออกจากป่ามาอยูบ่ า้ น แต่พอ่ ไม่ยอม เขาคิดว่าพ่อท�าให้
บ้าถึงขนาดประสาทหลอนว่าจะเอาหินทุบหัวลูกๆ พ่อ
ยังท�าให้พวกเราเป็นตัวประหลาดของชาวโลก ว่าแล้ว
เรลเลียนก็หนีจากครอบครัวไปอยู่กับตา ในขณะที่โบดีแวนตัดสินใจบอกพ่อว่า มหาวิทยาลัยเยล, สแตนฟอร์ด, พรินซ์ตัน, ดาร์ทเมาท์, เอ็มไอที และฮาวาร์ด
ตอบรับเขาเข้าเป็นนักศึกษา แม้ลึกๆ จะภูมิใจที่ลูกได้
รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นน�า แต่เบนก็รู้สึก
ผิดหวังทีล่ กู โกหก แอบไปสอบและขอใบรับรองการเรียน
แบบโฮมสคูล ท�าให้โบดีแวนระเบิดความอัดอั้นออกมา
ว่า แม่ต่างหากที่จัดการเรื่องเรียนให้เขา แม่เข้าใจทุก
อย่าง แม่รู้ว่าเขาอยากเรียนมหาวิทยาลัย ถึงเขาจะรู้
ทฤษฎีทุกอย่างที่พ่อสอน พูดได้ ๖ ภาษา แต่จริงๆ แล้ว
เขาเป็นตัวประหลาดที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอกจากใน
หนังสือ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ท�าให้เบนถึงกับจุกสนิทไปเลยทีเดียว
เบนไปรับเรลเลียนที่บ้านคุณตา แต่คุณตาบอก
ว่าตามกฎหมาย เรลเลียนมีอายุครบที่จะเลือกได้แล้ว
ว่าจะอยูก่ บั ใครและให้เตรียมตัวไว้เพราะคุณตาจะฟ้อง
ศาลขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูหลานทั้งหมด เรลเลียนดูจะ
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สะใจมากที่เขาชนะพ่อได้ เบนกลับมาบ้านคุณตาอีก
ครั้ง และให้เวสเปอร์ปีนหลังคาขึ้นไปที่ห้องเรลเลียน
แต่กระเบื้องแตกท�าให้เวสเปอร์ตกลงมากระแทกพื้น
มันเป็นภาพที่ช็อคความรู้สึกของเบนมาก สายตาจ้อง
ไปที่ร่างของเวสเปอร์ที่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตาย มันมี
หลายๆ อย่างในแววตานั้น เบนนั่งสงบนิ่งอยู่หน้าห้อง
ฉุกเฉินในโรงพยาบาล ดวงตาแดงก�า่ ท�าให้เรารูส้ กึ ได้ถงึ
ความรัก ความกลัว ความเคว้งคว้าง และความรูส้ กึ ผิด
ถึงแม้หมอจะบอกเขาว่า เวสเปอร์ปลอดภัยแล้วก็ตาม
ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนมาถึงตอนนี้ ผู้เขียนคิดว่า
คงไม่มีอะไรเปลี่ยนความคิดเบนได้ ถึงแม้เขาจะรับ
ฟังความคิดเห็นคนอื่น แต่เขาก็ท�าตัวเป็นศูนย์กลาง
จักรวาลเสมอ แต่มันไม่ใช่..เบนเป็นตัวละครที่แมน
มากๆ เขายอมรับความจริงว่า สิ่งที่เขาท�ามันมากเกิน
ไป สิ่งที่เรลเลียนและโบดีแวนบอก ท�าให้เขาคิดได้ แต่
ที่ท�าให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ยกลูกทั้ง ๖ คนให้ตา
ยายดูแลก็คือ ความรักนั่นเอง เขาท�าให้ลูกเกือบตาย
เขาท�าให้ลูกเป็นตัวประหลาด แม้ว่าการที่เขาตัดสิน
ใจไปอยู่ป่าเพราะคิดว่าการมีชีวิตแบบนั้นจะช่วยรักษา
โรคซึมเศร้าของแม่ได้ แต่ตรงกันข้าม เธอกลับมีอาการ
หนักมากขึ้น ทุกอย่างที่เบนเลือกท�าเพราะคิดแล้วว่า
มันดี แต่เมื่อผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ดีอย่างที่คิด หาก
ลูกๆ ยังอยู่กับเขา เขาคงเป็นผู้ท�าลายอนาคตของลูกๆ
เขาจึงยอมแพ้และกลับไปอยู่บ้านป่าเพียงล�าพัง
แต่ภารกิจส�าคัญ
ยังไม่ส�าเร็จ เรลเลียนที่รัก
พ่อแม่ไม่น้อยกว่าพี่น้อง
คนอื่ น น� า ที ม แอบซ่ อ น
ตัวใน “สตีฟ” ครั้งนี้ลูกๆ
บังคับให้พอ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของแม่ให้ส�าเร็จ ทุกคนพากันไปที่สุสาน ขโมยขุดศพ
แม่ขึ้นมา แล้วน�าร่างแม่ไปเผาริมทะเลสาบ ร้องร�าท�า
เพลงที่แม่ชอบ และเดินทางไปสถานที่สาธารณะที่มีคน
พลุกพล่าน พวกเขาเลือกส้วมในสนามบินเพื่อท�าพิธี
ลอยอังคาร “กู๊ดบาย มอมมี่” พร้อมกับกดชักโครกลง

ไป ทุกคนยิ้มแย้มท�าได้หมดถ้าแม่สดชื่น จากนั้นก็เดิน
ไปส่งโบดีแวนขึน้ เครือ่ งบิน.. “พีจ่ ะไปนามิเบียท�าไม” ซาจ
ถาม... “พีก่ แ็ ค่จมิ้ นิว้ ลงไปในแผนทีเ่ ท่านัน้ เอง” ..เหตุผล
อินดี้มากๆ
แล้วเบนก็คน้ พบการเดินทางสายใหม่ในชีวติ เขา
นั่นคือ การเดินทางสายกลาง สิ่งส�าคัญอีกอย่างที่เรา
เห็นได้จากเรื่องนี้ คือ ทุกคนเคารพในความคิดของกัน
และกัน รักและผูกพันกันมาก เบนเลือกใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขแบบพอเพียงในบ้านหลังเล็กๆ ที่แวดล้อมด้วย
สวนผัก และ “สตีฟ” ก็แปลงร่างเป็นเล้าไก่ เหตุผลที่ไม่
อยากอยู่บ้านตายายก็คงจะเป็นเพราะบ้านตายายเป็น
ผลพวงจากระบบทุนนิยมนั่นเอง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยน คือ
เบนและลูกๆ ยังคงเลือกการเรียนแบบโฮมสคูล

หนังสื่อถึงแนวคิด ๒ มุม ที่ก�าลังได้รับความ
สนใจในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบโฮม
สคูล หรือการเลี้ยงดูเด็กๆ ซึ่งฝ่ายหนึ่งคิดว่าระบบการ
ศึกษาหรือการอบรมสั่งสอนเด็กๆ ที่มีการตีกรอบความ
คิด ก�าหนดถูกผิดว่าอะไรควรและไม่ควรไว้แล้ว มัน
ท�าให้เด็กไม่ได้ใช้ศกั ยภาพทางความคิดอย่างเต็มที่ หนัง
ไม่ได้ชี้ชัดให้ใครถูกใครผิด เพราะทุกอย่างมี ๒ ด้าน
เสมอ แต่หนังจบลงด้วยการให้ตัวละครเลือกการพบ
กันครึ่งทาง ไม่มีใครฝืนความเป็นไปของโลกได้ และ
การเปลี่ยนสังคมก็เป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถเปลี่ยน
สังคมในบ้านของเราให้มีความสุขได้ แค่อย่าเห็นแก่ตัว
จนไม่ยอมเสียอะไร และอย่าเห็นแก่คนอืน่ จนตัวเองเสีย
ทุกอย่าง พบกันครึ่งทางแล้วจูงมือเดินร่วมทางกันไป
ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้หมด ถ้าทุกฝ่ายสดชื่น ..

