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มหรสพความสงสาร
ที่่�ถููกฟัังจากมุุมสูู ง
สััตว์์ ประเสริิฐ
ประดิิษฐ์์
ประหลาด.
สััตว์์ มนุุษย์์.
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‘สัั ตว์์ประเสริิฐ’
สััตว์์มนุุษย์์ 1 เป็็นผลงานการแสดงเชิิงประสบการณ์์ (Experiential Performance) กำำ�กับ
ั โดย ดุุจดาว

วััฒนปกรณ์์ ศิิลปิินผู้้มีี
� ภููมิห
ิ ลัังเป็็นนัักจิิตบำำ�บัด
ั การเคลื่่อ
� นไหว (Dance and Movement Psychotherapist) ที่่�

ออกแบบการแสดงเพื่่อ
� ทดลอง ‘มนุุษย์์’ จำำ�นวน 16 คน จััดแสดงรอบละหนึ่่�งคนในตู้้�กระจกใส เรีียกร้้องให้้คนที่่�
อยู่่�ด้้านในเดิินทางไปสู่่�สภาวะที่่เ� รีียกว่่า ปลดอาวุุธ (Disarmed)
21-03-2019 อรอนงค์์ ไทยศรีีวงศ์์
31-03-2019 วีีรพร นิิติป
ิ ระภา
20-04-2019 ดุุจดาว วััฒนปกรณ์์

เขีียนโดย

เผ่่าภููมิิ ชีีวารัักษ์์
แปลโดย

ปาลิิน

1

การแสดงชุุดนี้้�เกิิดขึ้้�นที่่� 100 ต้้นสน แกลเลอรี่่� ในปีี 2019 อัันเป็็ นส่่ วนหนึ่่�งของงานนิิทรรศการ ประเทศเล็็กที่่�สมบููรณ์์ ของ ประทีีป สุุ ธาทองไทย โดยการแสดง สัั ตว์์มนุุษย์์ พััฒนา
จากนวนิิยายในชื่่�อเดีียวกัันที่่�เขีียนโดยลิิขิิต วััฒนปกรณ์์ ซึ่่�งเป็็ นปู่่�ของดุุจดาว โดยหนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้แสดงความรุุนแรงของมนุุษย์์ในช่่วงยุุคแรกเริ่่�มของการพััฒนาระบบทุุนนิิมในพื้้�นที่่�
ชนบทของประเทศไทย
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“ให้้ตอบตามความรู้้�สึึ กที่่�จริิงใจที่่�สุุด”
“ให้้ตอบตรงกัันข้้ามกัับความรู้้�สึึ กของตััวเอง รู้้�สึึ กใช่่ ให้้ตอบไม่่ รู้้�สึึ กซ้้าย
ให้้ตอบขวา”
“ให้้ตอบคำำ�ถามด้้วยการประดิิษฐ์์ประดอยที่่�สุุด”
“ให้้ตอบคำำ�ถามด้้วยความรู้้�สึึ กที่่�ไวและจริิงใจมากที่่�สุุด หากกระพริิบตาจะถืือว่่า
ข้้ามไปสู่่� คำำ�ถามถััดไป”
“ให้้ค่่อยๆ ลดอาวุุธลง แล้้วอนุุ ญาตให้้สัั ตว์์ในตััวคุุณได้้ออกมาตอบคำำ�ถาม”
ภาพโดย เผ่่าภููมิิ ชีีวารัักษ์์

เราเดิินเข้้ามาในเขตแดนที่่เ� ส้้นแบ่่งของการทดลองและการแสดงระเหยไป

เก้้าอี้้�คนดููถููกจััดวาง

PAGE 02

่
ติิดผนัังอยู่่�สองฝั่่�งตรงกัันข้้ามตามแนวด้้านยาวของห้้อง ผนัังด้้านในสุุดเป็็นตู้้�กระจก ฝั่� งตรงข้้ามมีี

กล้้องวิิดีีโอตั้้�งเกืือบชิิดผนัังทางเข้้าพร้้อมกัับเก้้าอี้้�ของผู้้�ทดลอง คนในชุุดแล็็บสีีขาวเดิินไปมาจััดการ
เตรีียมความพร้้อมทางเทคนิิคของเสีียงและไฟ

ความสััมพัันธ์์ของคนในพื้้�นที่่นั้้
� �นก่่อตััวใหม่่ใน

กระบวนการที่่ศิ
� ิลปิินถููกรัับเชิิญมาเป็็นผู้้�เข้้าร่่วมการทดลอง
เพื่่�อปฏิิบััติิการในฐานะผู้้�ทดลอง
ฐานะประจัักษ์์พยาน

ผู้้�กำำ�กัับยัังคงกุุมอำำ�นาจให้้เห็็นหน้้าม่่าน

และผู้้�ชมอย่่างเราที่่นั่่
� �งหัันข้้างให้้กัับตู้้�แล็็บก็็เข้้าไปในพื้้�นที่่นั้้
� �นใน

เมื่่�อเราทำำ�มากสุุดได้้แค่่เห็็น

ได้้ยิินเสีียงที่่เ� กิิดขึ้นภ
้� ายในจากปากของคนในตู้้�โดยพฤติิกรรมพื้้�นฐานที่่เ� ราคุ้้�นชิินในการฟััง

แต่่ไม่่อาจ

ขณะ

เดีียวกััน ผู้้�ทดลอง นอกจากจะคอยสรุุปความเป็็นไปจากคนในตู้้� ก็็กำำ�กัับกล้้องด้้วยตััวเอง บัันทึึกสด
การตอบสนองทางกายภาพของผู้้�ถููกทดลองเป็็นภาพเคลื่่�อนไหวฉายขึ้น
้� จอเหนืือตู้้�กระจก
แม้้จะได้้ยิินเสีียงทดแทนจากผู้้�ทดลองที่่ส
� ะท้้อนความเป็็นไปในตู้้�

แต่่ประสิิทธิิภาพการรัับรู้้�ของ

เราได้้แหว่่งหายไปกัับเสีียงของคนในตู้้�แล้้ว เหมืือนโดนบัังคัับให้้ดููทีีวีีที่่ถู
� ูกปิิดเสีียง เราพยายามอ่่าน
ปากว่่าผู้้�ถููกทดลองพููดหรืือตอบอะไร คำำ�ถามทำำ�ให้้เราอยากรู้้�เรื่่�องราวของคนในตู้้� อ่่านทัันบ้้าง ไม่่ทััน

การทดลองทั้้�งหมดดำำ�เนิินไปด้้วยชุุดของคำำ�ถาม เหมืือนเราได้้ร่่วมสัังเกตกระบวนการจิิตบำำ�บัด
ั ที่่�

เป็็นเครื่่�องมืือหลัักทั้้�งในการทดลองและการแสดง
วััดใจที่่ไ� ม่่เห็็นไฟจราจร

ทว่่าเราไม่่อาจรัับรู้้�ความเป็็นไปในตู้้�แล็็บได้้อย่่างปกติิ

ถึึงตอนนี้้�เราเริ่่�มรู้้�สึึกตััวว่่ากำำ�ลัังยืืนอยู่่�กลางสี่่�แยก

บทบาทที่่ทั
� ับซ้้อนเข้้ามาเพิ่่�มในคู่่�ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนทดลองที่่กำ
� ำ�ลัังจะ

บ้้าง รู้้�เรื่่�องบ้้าง ไม่่รู้้�เรื่่�องบ้้าง แต่่แล้้วสายตาก็็ต้้องทำำ�งานหนัักขึ้น
้� เมื่่�อต้้องคอยสลัับมาจัับจ้้องภาพ

วิิดีีโอบัันทึึกสด ที่่เ� คลื่่�อนไปเก็็บตามตำำ�แหน่่งต่่างๆ ของร่่างกายคนในตู้้� เพื่่�อเน้้นย้ำำ��การตอบสนองใน
ระดัับสััญชาติิญาณ ให้้เราได้้ฟััง ‘เสีียงอื่่�น’ ที่่เ� รีียกร้้องการได้้ยิินมากกว่่าวััจนภาษา

ั หาที่่ต้้
ทำำ�หน้้าที่่บำ
� ำ�บััด กัับคนที่่ถู
� ูกทดลองที่่ม
� าเข้้ารัับการบำำ�บัด
ั แต่่ก็็อาจไม่่ได้้เป็็นปัญ
� องทบทวนก่่อน
ทุุกอย่่างจะเริ่่�ม ตราบที่่ขั้้
� �วอำำ�นาจแสนกำำ�กวมในพื้้�นที่่ที่
� ่ก้ำ
� ��กึ่
ำ ่ง� ยัังคงสถานะเดิิมไว้้แบบนี้้� และเรายัังเป็็น
เราต่่อไป มาเฝ้้าสัังเกตในฐานะประจัักษ์์พยานในพื้้�นที่่ที่
� ไ่� ฟจราจรทำำ�งานไม่่ปกติิ

ผู้้�ทดลองเริ่่�มดำำ�เนิินการ ผู้้�ถููกทดลองทยอยตอบคำำ�ถามไปเรื่่�อยๆ น่่าเสีียดายที่่เ� ราจำำ�คำำ�ถามปลีีก

ไม่่ได้้ทั้้�งหมด แต่่ยัังพอจำำ�ลำ�ดั
ำ ับของเงื่่�อนไขหลัักที่่ถู
� ูกวางในการตอบได้้ประมาณว่่า

“คุุณยกมืือขึ้้�นมากอดที่่�อก”
“ตอนนี้้� คุุณเปลี่่�ยนมานั่่� งไขว่่ห้้าง”
“คุุณถอนหายใจ”
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บทสนทนาระหว่่างผู้้�ทดลองและผู้้�ถููกทดลอง

พาเราไปสู่่�บทสนทนาระหว่่างเรากัับพื้้�นที่่ว่่� างของ

เสีียงที่่ส
� าบสููญ ผััสสะของเราก็็ถููกกระตุ้้�น เราได้้กิินอาหารรสจืืด ที่่เ� ข้้าถึึงรสชาติิในแบบที่่มั
� ันเป็็นโดย

“คุุณเคยเกลีียดใครจนอยากให้้เขาตายมั้้�ย?”

ของเสีียง แต่่จะพููดแบบนั้้�นก็็คงไม่่ถููกเสีียทีีเดีียว เพราะบางทีีท่่าทางและร่่างกายอาจไม่่เคยโกหก แค่่

การได้้เห็็นใครตอบคำำ�ถามแบบนี้้�คงไม่่รบกวนใจ

ไม่่อาศััยรสจััดจ้้านเพื่่�อให้้กลืืนลง ท่่าทางที่่ไ� ร้้การปรุุงรสได้้เผยตััวมัันเองออกมาท่่ามกลางการหายไป
มีีอยู่่�ของมัันเช่่นนั้้�นมาโดยตลอด เฝ้้ารอความละเอีียดอ่่อนเพื่่�อที่่จ
� ะรัับรู้้�ถึึงความอ่่อนไหว

หากนั่่�นคืือพื้้�นที่่ข
� องการบำำ�บัด
ั เพีียงอย่่างเดีียว

อรรถรสที่่เ� พิ่่�งได้้อร่่อยกัับความจืืดตอนนี้้�เริ่่�มขืืนกัับความขม

เราอยากควานหารีีโมตกดเปลี่่ยนช่่
�
อง

สงสััยว่่านี่่�เราไม่่ได้้บัังเอิิญดููรายการ Reality ที่่กำ
� �ลั
ำ งั จะเริ่่�มประจานคนให้้อัับอายอยู่่�หรืือเปล่่า ถ้้าเป็็น

เช่่นนั้้�นจะมีีประโยชน์์อะไรที่่�ต้้องเผยความเปราะบางของผู้้�เข้้าร่่วมการทดลองภายใต้้หน้้ากากของการ

“ช่่วยเล่่าถึึงตััวเองตอนอายุุ 17 ให้้ฟัังหน่่อย”
ผััสสะที่่ถู
� ูกสะกิิดให้้อ่่อนไหวทำำ�ให้้เราดื่่�มด่ำำ��กัับรสจืืด

บรรจงถ่่ายทอดประสบการณ์์

บำำ�บัด
ั แต่่ในเมื่่อ
� ต่่อมรัับรสมัันกำ�ลั
ำ งั อ่่อนไหว ก็็อยากรู้้�เหมืือนกัันว่่าเราจะไหวไปได้้อีีกกี่่น้ำ
� � ำ�
ความธรรมดาสามััญของความเป็็นคน

ชีีวิิตทั้้�งหมดของมนุุษย์์คนหนึ่่�งในตู้้�กระจกคายเรื่่�องราวตััวมัันเองออก

มาผ่่านท่่าทางและร่่างกายที่่ถั
� ักทอความรู้้�สึึกและความทรงจำำ�เหลืือเพีียงอารมณ์์พื้้�นฐาน

ความสุุข

ความเศร้้า ความเหงา ความผิิดหวััง ความรััก ความอิิจฉา ความโกรธ และอีีกไม่่รู้้�กี่ค
่� วามรู้้�สึึก ที่่ทั
� ับซ้้อน
กัันอยู่่�ภายใต้้กรอบทางศีีลธรรมก็็ปรากฏตััวอย่่างตรงไปตรงมา
พื้้�นที่่ว่่� างปริิศนา พาเราไปสำำ�รวจดิินแดนที่่ซ่่
� อนเร้้น

เราได้้เงี่่ยหู
� ูฟังั เสีียงที่่จ
� มหายไปใน

แต่่แล้้ว เสีียงที่่ไ� ม่่อาจได้้ยิินจากคนในตู้้�กลัับถููกแทนที่่ด้้
� วยคำำ�ตอบของเราในระดัับปััจเจก ถึึงอย่่าง

นั้้�นเราก็็ไม่่ใช่่คนที่่ถู
� ก
ู ถามซะทีีเดีียว เมื่่อ
� เรายัังเห็็นว่่าใครในตู้้�ที่กำ
่� �ลั
ำ งั ถููกถาม ขณะเดีียวกััน เสีียงที่่ไ� ม่่
ได้้ยิินก็ยิ่่
็ ง� ดัังและกัังวาลอยู่่�ในหััวด้้วยคำำ�ตอบของเรา

นี่่�เป็็นจุด
ุ ที่่ก
� ารทดลองในการแสดงเชิิง

ประสบการณ์์ได้้พาให้้เราร่่วมเดิินทางไปเปิิดประสบการณ์์พร้้อมกััน ในตอนนั้้�นเอง เราเริ่่�มไม่่แน่่ใจว่่าเรา
เป็็นอะไรในพื้้�นที่่แ
� ห่่งนี้้�
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-2ก่่อนจะเข้้าสู่่�ช่่วงสุุดท้้าย ที่่ผู้้
� ถู
� ก
ู ทดลองจะถููกเรีียกร้้องให้้ค่่อยๆ ปลดอาวุุธแล้้วอนุุญาตให้้สััตว์์ออก

ได้้มาตอบคำำ�ถาม เราเพิ่่�งสัังเกตถึึงความผิิดปกติิบางอย่่างของปฏิิกิริิ ย
ิ าร่่างกายตััวเองที่่ต
� อบสนองต่่อ

‘สัั ตว์์ประดิิษฐ์์’

ประสบการณ์์เมื่่อ
� ครู่่� หายใจไม่่ทั่่�วท้้อง ความดัันต่ำ��ำ เสีียงที่่ไ� ม่่รู้้�ว่่าเป็็นเสีียงหััวใจหรืือชีีพจรที่่เ� ต้้นถี่่ข
� อง

ในช่่วงหลัังจากเงื่่อ
� นไขการประดิิษฐ์์ประดอยคำำ�ตอบ ผู้้�ถูก
ู ทดลองได้้รัับอนุุญาตให้้อยู่่�ในอิิริย
ิ าบถ

ที่่ต
� นถนััดสบาย สามารถทานข้้าว ดื่่ม
� น้ำำ��ที่่ถู
� ก
ู เตรีียมไว้้ในตู้้�กระจกได้้ตามอััธยาศััย และสามารถหยิิบจัับ
อุุปกรณ์์หรืือของใช้้ส่่วนตััวที่่ม
� อบความสบายใจเมื่่อ
� ต้้องการ (ตุ๊๊�กตา, บัับเบิ้้�ล, ฯลฯ)

“คุุณเคยนอกใจแฟนมั้้�ยคะ?”

ตััวเองดัังกว่่าเสีียงแอร์์ในห้้อง มืือที่่สั่่
� �นพยายามควานหายาดมในกระเป๋๋า เราไม่่รู้้�ว่่าต้้องรู้้�สึึกอะไร แต่่รัับรู้้�
ได้้ว่่าคนในตู้้�หมดเรี่่ย
� วแรงที่่ไ� ม่่รู้้�ว่่าเหนื่่�อยจากการรัับกระสุุนหรืือเพิ่่�งรู้้�สึึกกัับสิ่่�งที่่ไ� ด้้ตอบไป
คงไม่่ต่่างอะไรมากจากคนนอกตู้้�

“อะไรคืือบาดแผลในชีีวิิตของคุุณคะ”
“ความรััก”, วีีรพร นิิ ติิประภา

หนึ่่�งคำำ�ถามปลีีกที่่เ� ราพอจำำ�ได้้ในช่่วงที่่ต้้
� องตอบให้้ไวและจริิงใจที่่สุ
� ุดกัับคำำ�ตอบ

ความเร็็วและ

� ทำำ�ให้้คนในตู้้�เหมืือนถููกยิิงด้้วยกระสุุนคำำ�ถาม เพื่่�อที่่จ
จัังหวะในการถามตอบที่่ไ� วขึ้้น
� ะรัับให้้ทััน ปาก

ต้้องรีีบงัับคำำ�ให้้ไว และทัันทีีที่่ต
� อบเสร็็จ ต้้องรีีบเคลีียร์์ตััวเองเพื่่�อรอรัับกระสุุนเม็็ดใหม่่ เหมืือนว่่าปาก
ของเขาได้้พููดก่่อนที่่จ
� ะทัันได้้คิิด มีีเพีียงช่่วงเวลาอัันสั้้�นก่่อนผู้้�ทดลองจะลั่่�นไกให้้ทัันได้้กระพริิบตา ผู้้�

ถููกทดลองไม่่มีีเวลาทบทวนประมวลความรู้้�สึึกก่่อนตอบ เช่่นเดีียวกัันกัับที่่ไ� ม่่มีีเวลามานึึกเสีียใจถึึงสิ่่�ง
ที่่เ� พิ่่�งได้้พููดไป

และเดาว่่า

s-o-i.io
หนึ่่�งในไม่่กี่่คำ
� �ำ ตอบที่่เ� ราอ่่านปากได้้จากรอบของพี่่แ
� หม่่ม (วีีรพร นิิติป
ิ ระภา) เสีียงที่่ถู
� ก
ู เหยีียบไว้้
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และอาวุุธที่่ป
� ลดเปลื้้�องสััตว์์ที่ม
่� ากกว่่าหนึ่่�งผลััดกัน
ั ออกมาตอบคำำ�ถาม เราไม่่รู้้�ว่่าตััวไหนเป็็นอะไร แต่่ละ
ตััวถืือกำำ�เนิิดจากความเปราะบาง (Vulnerability) ร่่วมชีีวิิตกัับผู้้�หญิิงคนหนึ่่�งตั้้�งแต่่เธอได้้เริ่่�มรู้้�สึึก โอบ

อุ้้�มและประคองเธอก้้าวข้้ามผ่่านทุุกช่่วงเวลาและการเปลี่่ยน
� แปลงในทุุกบทบาท ลููกสาว ภรรยา แม่่ นััก

เขีียน ฯลฯ ‘ความรััก’ เป็็นบาดแผลที่่ยืืนยั
�
นว่่
ั าเธอเจ็็บ และเธอเจ็็บเพราะรู้้�สึึก เราเห็็นแม่่ลููกทะเลาะกััน
ด้้วยความคาดหวััง หนุ่่�มสาวที่่เ� ปี่่�ยมไปด้้วยความหวัังว่่าอนาคตจะสดใส สามีีภรรยาที่่ป
� ระคัับประคอง

ครอบครััวในวัันที่่ค
� วามสััมพัันธ์ล้้
์ มเหลว แม่่ที่่ไ� ม่่อยากเห็็นลูก
ู ซ้ำำ��รอยกัับความผิิดหวััง และเราเห็็นแม่่ตััว
เองอยู่่�ตรงนั้้�น สััตว์์ของเราก็็เช่่นกััน รวมถึึงของประจัักษ์์พยานคนอื่่น
� …ที่่อ
� อกมาตั้้�งแต่่เมื่่อ
� ไหร่่ก็็ไม่่รู้้�

‘สัั ตว์์ประหลาด’
แว่่บแรกที่่รู้้� สึึ
� กตััว ว่่าได้้ยืืนหลงอยู่่�กลางสี่่�แยกที่่ก้ำ
� ��กึ่
ำ ง่� ระหว่่างการทดลองและการบำำ�บัด
ั
มองไม่่

เห็็นแน่่ชััดว่่าเรายืืนอยู่่�ตรงไหนของพื้้�นที่่นี้้
� �

จากหมอกกำำ�กวมที่่ก
� ารแสดงเชิิงประสบการณ์์ปกคลุุมให้้

สายตาพร่่ามััว และเราไม่่กล้้าเดิิน กระทั่่�งหมอกประหลาดระเหยไปพร้้อมกัับพี่่แ
� หม่่มที่่เ� พิ่่�งหมดสถานะผู้้�
ถููกทดลอง และเรากลัับมามองเห็็นและระบุุตำ�ำ แหน่่งตััวเองได้้อีีกครั้้�ง

-4“ไม่่ปลอดภััยเลย”
ทัันทีีที่่สั
� ัตว์์ของคนในตู้้�ได้้ตอบคำำ�ถามสุุดท้้าย ผู้้�ทดลองให้้เวลาสามนาทีีในการบรรจงพาสััตว์์กลัับ

ไปสถิิตย์์ยังั ที่่ที่
� มั
่� น
ั เคยอยู่่� ร่่องรอยของการปล่่อยสััตว์์เมื่่อ
� ครู่่�ยังั คงทิ้้�งให้้มวลบรรยากาศไม่่ลื่่น
� ไหล และ
เราไม่่แน่่ใจว่่าอาวุุธที่่เ� ราร่่วมปลด เราสวมมัันคืืนหรืือยััง

‘ชีีวิิตที่่หั
� ักหลัังเราทุุกคน’ อาจไม่่ได้้มีีอานุุภาพมากพอที่่จ
� ะเขย่่าความปลอดภััยของเรา เมื่่�อเทีียบ

กัับคำำ�ถามที่่�ว่่า เสีียงของชีีวิิตที่่�เคลืือบด้้วยจอกระจกใส จะถููกฟัังอย่่างไร ไม่่ให้้เป็็ นเพีียงมหรสพ

ประจานความเจ็็บ?
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ประโยคสรุุปประสบการณ์์การเดิินทางในกระบวนการปลดอาวุุธของพี่่แ
� หม่่ม

ปลายปากกาจากอีีกฝั่่�งของตู้้�แล็็ป

กระจกใสแผ่่นนี้้�เองที่่กั้้
� น
� เราอยู่่�

ปลอดภััยผ่่านสถานะการประจัักษ์์พยาน
เฉลิิมฉลองให้้กัับเปราะบางของมนุุษย์์

ถููกลงน้ำำ��หนัักผ่่าน

“ประเทศที่่�คุุณอยู่่�ตอนนี้้� เป็็ นแบบไหนคะ?”

และเคยมอบความรู้้�สึึกที่่เ� รายััง

สถานะของคนนอกโดยสมบููรณ์์ที่ไ่� ด้้อภิิสิิทธิ์์ม
� าร่่วมชมงาน

ผู้้�ทดลองจางหายไปกัับกระจกค่่อยๆ ขุ่่�นลง กระทั่่�งไม่่มีีใครสามารถมองเห็็นด้้านในได้้อีีกต่่อไป

� มาอีีกครั้้�ง
เสีียงผู้้�ทดลองที่่มั
� ก
ั บรรยายสะท้้อนความเป็็นไปในตู้้�ก็แ
็ ทรกขึ้้น

หนึ่่�งในคำำ�ถามที่่อ
� าจเป็็นสะพานเชื่่�อมประสบการณ์์ความเจ็็บปวดของเราเข้้ากัับคนในตู้้�

ที่่เ� ขาบ่่นเรื่่�องเส้้นทางที่่จ
� ะไปส่่งก็็บ่่อย ปลอมตััวเป็็นชาวต่่างชาติิก็็มีี เราพยายามถ่่ายรููปป้้ายทะเบีียน

ไปร้้องเรีียนแล้้วไม่่เห็็นผล ด่่าคนขัับอย่่างไม่่เห็็นเขาเป็็นคน เพราะเรารู้้�สึึกว่่าไม่่ชอบธรรม เราเป็็น
ลููกค้้านะ เงิินก็็จ่่าย ไม่่ได้้เอาเปรีียบ เพราะอย่่างนี้้�ไงถึึงเป็็นได้้แค่่คนขัับแท็็กซี่่…
� ฯลฯ สุุดท้้ายก็็ไม่่มีีใคร
เห็็นคนเป็็นคน

“คุุณก้้มหน้้า…จัับโทรศัั พท์์…เหม่่อลอย…สะอื้้�น…”

อื่่�น

เราทัันได้้สบสายตากัับผู้้�ทดลองแวบหนึ่่�ง ก่่อนสายตาคู่่�นั้้�นจะเลื่่�อนผ่่านไปสู่่� ประจัักษ์์พยานคน

ชวนให้้

นึึกถึึงเวลาเราขึ้น
้� แท็็กซี่่แ
� ล้้วจะชอบหงุุดหงิิดเวลาโดนปฏิิเสธบ้้าง อยากด่่าเวลาโดนอ้้างว่่าส่่งรถ โมโห

เราโกรธแท็็กซี่่จ
� อมมัักง่่ายด้้วยสายตามุุมกด

ที่่ป
� ระเมิินความเจ็็บปวดด้้วยระนาบ

สายตาของเราเอง และความเจ็็บปวดของเราที่่จ
� ะไม่่ได้้กลัับบ้้าน ก็็ของจริิงมากพอที่่จ
� ะไม่่ใส่่ใจว่่าจะให้้

เขาทำำ�มาหากิินยัังไงในประเทศที่่จ
� รรยาบรรณอาชีีพไม่่ได้้รัับรองคุุณภาพชีีวิิตแรงงาน ด้้วยราคาแท็็กซี่่�
เริ่่�มต้้นที่่� 35 บาท กัับรถติิดเป็็นชั่่�วโมง เราร่ำ���ลาพี่่ค
� นขัับทุุกครั้้�งด้้วยการปิิดประตููเสีียงดััง ชููนิ้้�วกลางใส่่

ไล่่หลััง หวัังว่่าพี่่เ� ขาจะมองทัันก่่อนขัับออกไป เช่่นเดีียวกัันกัับพี่่แ
� ท็็กซี่่ที่
� ่ก็
� ็เหยีียบคัันเร่่งหวัังรมควััน
สาปส่่งให้้เราสำำ�ลัักความชััง แต่่อย่่างน้้อยมัันก็็เป็็นความสััมพัันธ์์ที่เ่� ราไม่่เคยต้้องพยายามวางตััวแบบ
ผู้้�มีีอารยะใส่่กััน

s-o-i.io
สััตว์์ประเสริิฐมอบความด้้านชาให้้เราทนทานต่่อความเจ็็บปวด

ยอมรัับการฝืืนกลืืนขม

เพีียง

ว่่าการแจกเงิินคืือทางออก ไม่่เห็็นจุุดบอดที่่ซ่่
� อนอยู่่�ในมิิติิที่แ
่� ยบคาย และบ่่อยครั้้�งที่่ก
� ารพููดถึึงความ

ได้้อย่่างเต็็มภาคภููมิิ และบ่่อยครั้้�งที่่ภ
� าพในอุุดมคติิไม่่อนุุญาตให้้เราได้้อ่่อนไหว ความรัับผิิดชอบใน

เพีียงภาพแบนฉายขึ้น
้� จอ (และเราอาจทำำ�ได้้เพีียงสงสารที่่พ
� จมานต้้องถููกคุุณหญิิงแม่่กลั่่�นแกล้้ง หรืือ

เพราะหวัังว่่ามัันจะเป็็นยาบำำ�รุุงกำำ�ลััง จะพาเราไปถึึงภาพอุุดมคติิแสนสมบููรณ์์ในทุุกบทบาทที่่เ� ราเป็็น
ทุุกบทบาทที่่ทั
� ับซ้้อนกัันอยู่่�ตามทุุกซอกอณููชีีวิิตคอยตอกย้ำำ��ให้้เราเข้้มแข็็ง เราจะพลาดไม่่ได้้ เราเริ่่�ม

ป้้องกัันความอ่่อนไหวด้้วยการซ่่อนความอ่่อนแอ ปกคลุุมร่่างกายที่่ไ� ม่่ได้้ดั่่�งใจ ด้้วยอาภรณ์์ที่จ
่� ะสั่่�ง
หุุบปากไม่่ให้้สััตว์์ในร่่างกายตะโกนโทษฟ้้าดิินว่่าเราแค่่เกิิดผิด
ิ มดลููก มดลููกที่่ไ� ม่่ได้้มอบใบหน้้าฐานะที่่�
เราอยากได้้ มอบแขน คอ ขาที่่ไ� ม่่ได้้เรีียวระหงตามแต้้มบุุญบารมีีที่่น้้
� อยนิิด และบ่่อยครั้้�งที่่เ� ราในร่่าง
ประหลาดวิ่่�งสาวโอกาสในชีีวิิตไม่่ทัันเท่่าใครอื่่�น

เรายอมประดิิษฐ์์เสริิมเติิมแต่่งเพื่่�อปกปิิดสััดส่่วนน่่า

อัับอาย (Shame) วิ่่�งหนีีจากร่่างอััปยศไปสู่่�ร่่างประเสริิฐสมบููรณ์์ ที่่เ� ราจะภููมิิใจกว่่า

เสีียงของความเจ็็บปวดที่่ซุ
� ุกซ่่อนตามร่่างกาย ถููกห่่อหุ้้�มด้้วยอาวุุธที่่จ
� ะไม่่ทำำ�ให้้เราอัับอาย ความ

เก่่งกาจ ภููมิิฐาน ดููดีี มีีมููลค่่า มีีรสนิิยม ที่่ทั
� ับซ้้อนกัันกัับ ศีีลธรรม จริิยธรรม กฏหมาย ที่่ผู้้
� �มีีอารยธรรม

จะเคาะคำำ�พิิพากษาให้้เราได้้แค่่ดำำ�กัับขาว สััตว์์มนุุษย์์อาจอยากเรีียกร้้องให้้ปลดถอดอาวุุธที่่กั
� ัดกิินตััว
คนใส่่

ถอดอาภรณ์์แสนฉาบฉวยแล้้วประจัันหน้้าความหวั่่�นเกรง

ร่่างกายมีีที่่ท
� างของมัันได้้อย่่างที่่มั
� ันเป็็น

เจ็็บปวดจากมุุมกด

จะลดทอนมิิติิความละเอีียดอ่่อนที่่ทั
� ับซ้้อนและเกี่่ย
� วโยงกัับปััจจััยอื่่�น

ให้้เหลืือ

โกรธแทนว่่าทำำ�ไมพจมานไม่่สู้้�คน ถ้้าเป็็นฉัันคงลุุกขึ้นถีี
้� บยอดหน้้า ฯลฯ)

ซอนแท็็กสงสัั ยว่่ามัันจะมีีทางเลืือกต่่อความเจ็็บปวดของผู้้�อื่่�นหรืือไม่่ สิ่่� งที่่�จะให้้
ประสบการณ์์อัันแตกต่่างไปจากสื่่� อปััจจุุบัันที่่�ดููราวกัับว่่ามัันแค่่แปรรููปความเจ็็บ
ปวดให้้กลายเป็็ นความตื่่�นตาและความช็็อค
บทความ ‘Regarding the Pain of Others in Susan Sontag and Alfredo Jaar’
โดย โซฟีี เบอร์์เรบีี (Sophie Berrebi)

ให้้รอยเว้้าแหว่่งแตกตำำ�หนิิตาม
ข้้อเสนอจากซููซาน

เสีียงจากปากของพี่่แ
� หม่่มจะถููกเคลืือบใต้้จอกระจกใส แม้้จะถููกฉายให้้เหลืือเพีียงภาพความเจ็็บ
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ปวดสองมิิติิ แต่่นั่่�นไม่่อาจกั้้�นเราจากการได้้ยิินเสีียงชีีวิิตทั้้�งหมดของพี่่แ
� หม่่มที่่แ
� น่่นอนว่่าเราไม่่มีีทางได้้

ร่่วมใช้้ แต่่เราได้้ร่่วมรู้้�สึึก และเราประหลาดใจว่่ารอบของพี่่แ
� หม่่มเป็็นเพีียงรอบเดีียวที่่ม
� อบประสบการณ์์
แบบนี้้�ให้้ เมื่่อ
� เทีียบกัับรอบของพี่่ก
� อล์์ฟ (อรอนงค์์ ไทยศรีีวงศ์์) และ พี่่ด
� าว (ดุุจดาว วััฒนปกรณ์์) ที่่ม
� อบ

ประสบการณ์์ให้้เราได้้ยืืนมองความเจ็็บ ด้้วยความสงสาร จากมุุมสายตาที่่เ� ราไม่่อาจเข้้าใจความรู้้�สึึกใน
ระนาบเดีียวกััน

ซอนแท็็กที่่ม
� องหาทางเลืือกอื่่�นในการพููดถึึงความเจ็็บปวดของคนอื่่น
� ไม่่ให้้

ถููกลดทอนเหลืือเพีียงความน่่าตื่่�นตาตื่่�นใจหรืือกระตุ้้�นให้้ตกใจจนต้้องมองแบบพาดหััวข่่าวได้้พาเรา
ไปสู่่�ข้้อสัังเกตว่่า สััตว์์มนุุษย์์ถููกออกแบบมาให้้ทำำ�งานอย่่างไรกัับประจัักษ์์พยาน บทบาทที่่ไ� ม่่ได้้รัับ

อนุุญาตให้้ได้้ยิินเสีียงคำำ�ตอบตามจรรยาบรรณการบำำ�บััดที่่�ต้้องรัักษาเนื้้�อหาส่่วนตััว ที่่�ยืืนยัันสถานะ

‘คนนอก’ ไม่่อาจเข้้าไปร่่วมพััวผัันในคู่่�ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ถามกัับผู้้�ตอบ และไม่่อาจร่่วมปลดอาวุุธ
สำำ�หรัับการแสดงการทดลองนี้้�

แต่่เรามีีสิิทธิ์์ใ� นการร่่วมรู้้�สึึกกัับความเจ็็บปวดที่่ไ� ม่่ใช่่ของเราได้้ขนาดไหน ในเมื่่�อเราได้้รัับอนุุญาต

และนั่่�นเป็็นเรื่่�องน่่าเศร้้า หากความเจ็็บปวดของใครก็็ตาม จะถููกบีีบให้้สงสารด้้วยสายเฝ้้ามอง

จากมุุมสููง

ให้้เข้้าสู่่�พื้้�นที่่นี้้
� �ด้้วยบทบาทที่่ส
� ามารถเข้้าถึึงได้้มากสุุดเพีียงการรัับรู้้�ภาพของมนุุษย์์ ในฐานะสารตั้้�งต้้น
ของการทดลอง ที่่ไ� ม่่อาจเข้้าถึึง เนื้้�อหา ที่่เ� รีียงร้้อยประสบการณ์์

หากเสีียงในตู้้�ที่่�จมหายไปในสัั ตว์์มนุุ ษย์์ได้้มอบประสบการณ์์ให้้เราอร่่อยกัับรสจืืดของอาหาร
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สารที่่�อยู่่�ในตู้้�ทดลองจะคายความอร่่อยแบบออร์์แกนิิ คได้้นั่่� นเพราะมัันผููกโยงรสชาติิที่่�พิิเศษที่่�ไม่่ได้้

มาจากการประดิิษฐ์์ปรุุงชููรสแต่่ผ่่านกระบวนการปลููก บำำ�รุุง รดน้ำำ�� รัับแดด รัักษาอุุณหภููมิิ นี่่�คืือเนื้้�อหา

มหรสพความสงสารที่ถู
่� ูกฟัังจากมุุมสููง

ที่่ม
� อบความอร่่อยให้้กัับสารที่่ไ� ม่่ใช่่แค่่ตั้้�งต้้นโดยไม่่ต้้องปรุุงจััดจ้้านผ่่านเสีียง ในทางกลัับกััน รสจืืด

เราไม่่มีีปััญหากัับการมองมุุมสููงเพื่่�อให้้เห็็นภาพรวม นอกจากว่่าการใช้้สายตานั้้�นจะย่่อมแลกมา

ข้้อมููลของชีีวิิต เป็็นประสบการณ์์ที่ไ่� หลผ่่านแม่่น้ำำ��กี่ส
่� ายไม่่รู้้� ก่่อนจะมาบรรจบกัันในพื้้�นที่่ข
� องปััจจุุบััน

ของสารจะถููกรัับรสอย่่างไร เมื่่�อปราศจากเนื้้�อหาที่่ทำ
� ำ�ให้้ความจืืดออร์์แกนิิคอร่่อย เพราะเนื้้�อหาคืือ

ด้้วยเงื่่�อนไขที่่อ
� าจต้้องละเลยมิิติิความละเอีียดอ่่อนที่่ถู
� ูกทัับซ้้อนกัันอยู่่�ในแนวตั้้�ง

เพราะนั่่�นเป็็นการ

มองความทุุกข์์จากยอดพีีระมิิด ที่่ฟ
� าโรห์์จะไม่่เข้้าใจความเหนื่่�อย ความหนััก ความอัันตรายที่่ชนชั้้
�
�น
แรงงานจะต้้องเสี่่�ยงชีีวิิตในแต่่ละวััน บางทีีก็็อาจปรากฏในรููปของนโยบายบััตรคนจน ที่่แ
� ม้้จะยอมรัับ
ั หา
ว่่าความยากจนเป็็นปัญ

แต่่การพิิจารณาปััญหาจากมุุมสููง

ก็็ไม่่แปลกที่่ผู้้
� �ออกนโยบายจะมอง

ขณะ การเฝ้้ามองภาพมนุุษย์์คนหนึ่่�งเพีียงในฐานะสารตั้้�งต้้นที่่ไ� ม่่อาจเข้้าถึึงห้้วงตะกอน ขอนเขื่่�อน
ตามแหล่่งน้ำำ��ในแต่่ละจุุด จึึงไม่่อาจทำำ�ให้้เราแสวงความอร่่อยในรสจืืดได้้ตั้้�งแต่่ต้้น

s-o-i.io
บทบาทของประจัักษ์์พยานจึึงมอบการเฝ้้ ามองความเจ็็บปวดอย่่างเป็็ นสารตั้้�งต้้นที่่�ปราศจาก

เนื้้�อหา และอาจเป็็ นเหตุุให้้การชมความงามในสภาวะที่่�มนุุษย์์สั่่� นสะเทืือนด้้วยความไม่่ปลอดภััย ไม่่
อาจถอยห่่างตััวเองออกมาจาก มหรสพประจานความเจ็็บ การเปิิดผััสสะเพื่่�อร่่วมเปิิดประสบการณ์์
ต่่างหาก

ใกล้้เคีียง

ที่่�พาเราเคลื่่�อนโคจรการรัับรู้้�ไปทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อหาของความเจ็็บปวดคนอื่่�นในระนาบที่่�
ได้้เฝ้้ าฟัังเสีียงของชีีวิิตที่่�อาจถููกเคลืือบการรัับรู้้�ภายใต้้จอกระจก

และเราอาจได้้เข้้าถึึง

ความงามของความเจ็็บ ผ่่านความเห็็นอกเห็็นใจเข้้าใจในความรู้้�สึึ ก (Empathy) ที่่�เอื้้�อมไปแตะ
แม่่น้ำำ��ทุุกสายที่่�อยู่่�หลัังจอ

แต่่เพื่่�อเข้้าถึึงความเห็็นใจที่่�เราต้้องเดิินยอมออกมาจากบทบาทประจัักษ์์พยานเพื่่�อไปร่่วมเปิิด

ประสบการณ์์

และอาจพาเราไปอยู่่�ในจุุดเสี่่� ยงที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของศิิลปิินตั้้�งแต่่ต้้น

ชวนให้้เราสงสัั ยว่่าการปลดอาวุุธทำำ�งาน อย่่างไรกัับบทบาทประจัักษ์์พยานกัันแน่่? เพราะเรารู้้�สึึ กว่่า
ประจัักษ์์พยานก็็ถููกทดลองเมื่่�อพิิจารณาจากตอนท้้ายของกระบวนการที่่�ถููกร่่วม Reflect

เราจึึงควรร่่วมพิิจารณากัันในประเด็็นความยิินยอม ด้้วยเงื่่�อนไขนี้้�ไม่่ปรากฏมาตั้้�งแต่่ต้้น และ

ประจัักษ์์พยานสมควรต้้องได้้รัับความชััดเจน ว่่าการร่่วมเปิิดประสบการณ์์อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของ
ศิิลปิิน
ระวััง

หรืือผู้้�ชม

เพื่่�อไม่่ให้้ประจัักษ์์พยานถููกผลัักไปอยู่่�ในจุุดเสี่่� ยงที่่�อยู่่�นอกเหนืือพื้้�นที่่�การเฝ้้ า
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นี่่�คืืออีีกเสีียงที่่�อาจถููกมองข้้าม จมหายไปในพื้้�นที่่�ที่่�การทดลอง การบำำ�บััด และการแสดง ก้ำำ��กึ่่�ง

กัันอยู่่� ถึึงอย่่างนั้้�นมัันก็็สำำ�คััญที่่�เราต้้องร่่วมถกเถีียง เพราะเจตนาดีีไม่่สมควรถููกเข้้าใจผิิดว่่ามาด
ร้้ายเพีียงเพราะท้้าทายความรู้้�สึึ ก

และก็็ไม่่อาจเป็็ นความชอบธรรมของความรุุนแรงด้้วยเช่่นกััน

ั หาในแง่่ของศิิลปะร่่วมสมััย และประสบการณ์์ไม่่น่่าพิิสมััยก็็ไม่่มีีวัันเป็็ น
ความกำำ�กวมก็็คงไม่่เป็็ นปัญ

ตััวชี้้�วััดคุุณค่่าในงานศิิลปะเชิิงทดลอง การแสดงเชิิงประสบการณ์์จะยัังคงสามารถทำำ�หน้้าที่่�ของมััน
ในแบบที่่�มัันเป็็ นได้้

ตราบเท่่าที่่�เราร่่วมกัันตั้้�งข้้อสัั งเกตเพื่่�อให้้สิ่่� งที่่�อยากพููดได้้ดัังออกมาโดยยััง

เคารพและให้้เกีียรติิมนุุษย์์กัันเอง เช่่นเดีียวกัันกัับที่่� สัั ตว์์มนุุษย์์ อยากเสนอให้้มนุุษย์์ยอมรัับความ
เปราะบาง เพื่่�อโอบรัับด้้วยความเห็็นใจ จุุดเริ่่�มต้้นที่่�มนุุษย์์จะไม่่เหยีียดหยามกัันเอง

s-o-i.io

Vertical Empathy in
HUMANIMAL
Noble Animal
Feigned Animal
Monstrous Animal
HUMANIMAL
-1-

‘ pras̄eriṭ̄h )
Noble Animal (S̄ạtw
Humanimal1 is a performance by Dujdao Vadhanapakorn (a dance and movement psychotherapist) devised
into an interview-based experiment with 16 guest artists who individually performed as experiment subjects in
the laboratory. The experiment required the subject to disarm and uncage their so-called ‘animal’ within.
21-03-2019 Ornanong Thaisriwong2
31-03-2019 Veeraporn Nitiprapha3
20-04-2019 Dujdao Vadhanapakorn4

1

written by

Performed at Bangkok’s 100 Tonson Gallery in 2019 as a part of Prateep Suthathongthai’s (ประธีีป สุุ ธาทองไท) Contemporary Art Exhibition: A Little Rich Country.
Humanimal (สัั ตว์์มนุุษย์์), is based on the novel of the same name, written by Likit Vadhanapakorn, Dujdao’s grandfather. This book depicts the violence of human
nature against the backdrop of the early development of Capitalism in the rural areas of Thailand.
2

Paopoom Chiwarak
translated by

Palin

Ornanong Thaisriwong (อรอนงค์์ ไทยศรีีวงศ์์), a theatre artist and one of the B-Floor Theatre Group members. Her renowned performances include Bang La
Merd (บางละเมิิด), 2015 and Sawan Arcade (สวรรค์์อาเขต), 2018.
3

Veeraporn Nitiprapha (วีีรพร นิิติิประภา), a double S.E.A Write award-winning novelist from Blind Earthworms in a Labyrinth (ไส้้เดืือนตาบอดในเขาวงกต), 2015 and
The Dusk of Buddhist Era and Memory of Black Rose Cat (พุุทธศัักราชอััสดงกัับทรงจํําของทรงจํําของแมวกุุหลาบดํํา), 2018.
4

Dujdao Vadhanapakorn (ดุุจดาว วััฒนปกรณ์์), a dance and movement psychotherapist, one of the B-Floor Theatre Group members, and the director of
Humanimal herself. Her previous performances include Secret Keeper, 2015 and Blissfully Blind, 2017. There were two of all the sessions in Humanimal that
Dujao performed as the experiment’s subject and invited an art therapist, Prachayaporn Vorananta (ปรััชญพร วรนัั นท์์) to perform the role of experimenter.

s-o-i.io
“Answer with the most sincerity”
“Answer the total opposite of what you feel. If it’s ‘yes’, answer ‘no’.
If it’s ‘left’, answer ‘right’.”
“Answer with the most exaggerated version of the story.”
“Answer with the fastest speed and the most honesty. If you blink,
it means pass and you have to move on to the next question.”
“Slowly disarm and allow the animal within you answer the question.”

Photo by Paopoom Chiwarak
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I set my foot into an ambiguous terrain where the boundary between experimentation and
performance evaporated. A transparent laboratory was located on the inside of the room, between
two main aisles of seats aligned against both sides of the wall. A videography unit was stationed near
the entrance where the director performed another role as the experimenter. A few lab assistants in
white cloaks were on standby for sound and light check. An empty space remained in the middle,
anticipating some kind of event that would reconfigure the relations between every single person
present. And I, as well as other audiences, entered this particular space as one of the experiment’s
witnesses.
The whole experiment was structured around a set of questions, a quintessential psychotherapeutic
method used throughout the duration of this experiment-cum-performance art. But in terms of the
human experiments, I wondered whether this ambiguous scenario could possibly have any risks?
Suddenly, I felt dislocated, as if standing in the middle of an intersection without any traffic lights.
Every single person in the room performed overlapping roles; the experimenter was about to therapize
her subject (or patient?). Perhaps such a precursory scene to the performance is not so problematic,
as long as this very unusual power dynamic is suspended within this liminal space, as long as I keep
assuming the role of the witness who happened to find himself standing amid this dysfunctional
intersection.
Then the performance began when the experimenter started throwing questions to the subject.
Unfortunately, I could not memorize them all accurately, but I still recall the main set and order of
instructions given to the subject:

According to the ethics of psychotherapy whereby the exchange between the therapist and her
subject is confidential, my role as a witness thus prevented me from hearing the subject’s answers. I
could only see but hear nothing on the other side of that glass wall. Meanwhile, I was only let in on what
could have been the subject’s answers by way of the experimenter, who summarized their gestures out
loud and directed the camera that live recorded the subjects physical reaction as projected onto the
screen.
Despite being given these substitutes for the subject’s audible reply, part of my sensorial
perception was deprived just as how the voice of the subject was dismembered. It was like watching a
muted TV show and trying to understand what the speaker was saying. I focused all my attention to
reading the subject’s lips as it moved in response to each question. At times it was decipherable, other
times not. A few moments later, I could feel my eyes getting drained from shifting its focus back and
forth from the lab to the screen. The live video also revealed how the subject’s body was also put on
interrogation, and so I started to acknowledge and learn to listen to these other kinds of voices, an
instinctive bodily vocabulary speaking in tandem with the louder-speaking mouth.

“You are crossing your arms…”
“Now you’re changing your sitting position and crossing your legs…”
“You just sighed…”

s-o-i.io
The conversation between the experimenter and her subject gave rise to another dialogue
between me and the soundless space. My senses were getting activated, like the tongue appreciating
the organic taste of food which did not seem to need any spices or flavour enhancer to make it taste
better or more spectacular.
I was impressed by how physical reactions could speak volumes in spite of the disappearance of
sound. But perhaps it is not right to say so, because this silent organism never hides or lies, but always
exists and awaits to be acknowledged by the sensitivity of mind…

“Can you tell me what it was like when you were 17?”
Only by being sensitive to these non-artificial, organic tastes that I was disclosed with one human
being’s experiences; the feelings and memories buried within became discernible through the body
like the visible tip of the iceberg. Basic emotions were laid bare: happiness, sadness, loneliness,
disappointment, despair, love, jealousy and anger superimposed by the conducts of morality and
sociopolitical norms. That was the first time I lent my ears to the many languages spoken within the
muted terrain.
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Observing this process wouldn’t have bothered me if it had taken place in a strictly therapeutic
space. That was obviously not the case here. The organic taste I had appreciated earlier now turned
bitter, and I began to wonder if I was accidentally watching a reality TV show that treated people’s
personal humiliations as entertainment. I wish I could just grab the remote control and change the
channel. What could possibly be generative in extorting someone’s vulnerability for display, especially
when this excruciating process was legitimised under the guise of therapy? Still, I wanted to push my
limits to challenge how far I could stand this.
Then again, the subject’s inaudible answers were substituted with the answers I had projected for
them. Although it obviously was not my role to directly respond, so long as the person behind the glass
wall was visible, I couldn’t help hearing my own answers ringing in my head. That was the point where
the experience of the subject and I were bound to each other and, at that point, I was no longer sure
what exactly my ‘role’ was.

-3Prior to the last session, the subject was required to gradually uncage their inner ‘animal’ into the
space sedimented with the energy from the previous sessions. I noticed the unusual changes occurring
in my body: shortness of breath, low blood pressure, and the difficulty of identifying whether the
sound of my heart beating was louder than the humming of the air conditioner or not. While my
shaking hand searched for my inhaler, I could also sense exhaustion from the other witnesses in the
space, either from receiving the bullets shot in the rapid fire round or from the answers they elicited.
Perhaps, most of us were no different from the subject behind the glass wall.

“What is the wound in your life?”

After the session where the subjects were required to give the most exaggerated version of their
answers, they were finally allowed to be at ease. They could eat, drink, touch their comfort object
(teddy bear, bubble wrap, etc.) as they pleased.

“Have you ever cheated on your partner?”
Above was one of the questions from the rapid fire session where the subject was obliged to
answer with utmost sincerity. It was like receiving a chain of bullets. The mouth had to speak before the
mind and, before they knew it, the next question was already shot. The subject never had a chance to
contemplate or prepare their answers; there was no time to regret the words that might have slipped
away in the blink of an eye.

“Have you ever hated anyone so much that you wish them dead?”

“Love,” said Veeraporn Nitiprapha

One of the answers I could clearly read from her mouth. The fragile animal was uncaged, a
creature with many faces, born out of the condition of vulnerability that has been part of one woman’s
life ever since she could initially feel. The animal held and carried her through every transitional phase
of life: from being a daughter, a wife, to a writer, etc. ‘Love’ is the wound that marked her pain; it
confirmed to her that what she felt was real. In her answer, I saw the pain that kept accumulating with
each relationship one had formed in life: through a parent and child’s argument over expectations; a
young lovers’ hope for a brighter future; a husband and wife’s attempt to maintain the perfect family
while their relationship was crumbling; a mother’s desire to never let her child walk the same path of
disappointment she previously took. And I saw my own mother there, my animal, including the animals
of other witnesses that broke out of the shaky contours of their witnessing bodies.
Feigned Animal or S̄̄ạtẃ pradis̄̄ṭ̄̄h‘ (สัั ตว์์ประดิิษฐ์์ ), a term used in Humanimal referring to the idea of cultivating and refining oneself for the sake of appearing
civilised and noble. The act of feigning not only insinuates the level of pretentiousness involved in the process, but also the underlying desire to become
perfectly clean, noble and civilised and the unwillingness to accept and confront the complexity of human nature.
5
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‘LIFE BETRAYS US !’ might not be the question to unsettle our sense of comfort and security as
much as the following: ‘How could the voice of the muted be heard but not spectacularised?’

Once the disarming session was finished, the experimenter gave her subject a few minutes to cool
down, to mindfully return that fragile animal back to where it dwelled. The phenomenon left its heavy
residue in the air, and I still wondered whether I had left any of the shields or weapons I had previously
disarmed behind.

LIFE BETRAYS US !
Veeraporn’s journey concluded at the tip of her pen which inscribed all her weight and more onto
the lab’s transparent wall. The wall that separated the subject and the witness, thus provided a sense
of security to the detached observer endowed with privilege to witness the celebration of human
vulnerability.
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Veeraporn gradually faded out of the lab until she was no longer seen through the glass wall.
Suddenly, the voice of the experimenter started reflecting once again:

“You look down… touch your phone… absent-minded… sobbing.”
I glanced at the subject and made eye contact with her, before her gaze slipped away from mine
and onto other witnesses.

-5-

‘ prah̄ l ād)
MONSTROUS ANIMAL6 (S̄ạ tw
I initially felt betrayed; I felt even more disoriented in this crossroad between experiment and
therapy, unable to see through the fog that this performance had generated. It clouded my perception
to the point where I didn’t dare to move. It was not until Veeraporn finished her role as the experimental
subject that the fog evaporated, and I finally found a way to locate myself once again.

“So insecure.”

-6“What kind of country are you living in?”

Above was one of the questions that bridged my personal experience to the subject. It reminded
me of the unpleasant situation I often had with taxi drivers. There were times that I wanted to curse the
driver to hell when my ride got rejected and when their excuse was they had to return the rental car to
the station. There were plenty of times I was enraged about the route the driver had chosen to take.
Sometimes, I had to pretend to be a foreigner so that they would accept me as a passenger. I even
tried to take a picture of their license plates to file a report, but many taxi-behaviour reports seem to
be unsolved. It felt so unfair and unjust. Never have I begged for a free ride and I always pay for the
service, so why is it so hard to get a fair treatment? I always curse at them in my mind, ‘This is exactly
why you will rot driving a taxi for the rest of your life’.
So, in the end, we don’t always treat each other like human beings. My rage elevates me so I could
look down at those taxi drivers and project my own pain of mere inconvenience onto them. I felt that
my pain was real enough for me to ignore the fact that this living hell of a career might have been taken
not out of choice but of necessity, in this country where the taxi metre starts at 35 baht and where the
traffic jams are excruciating. Still, I furiously slammed the taxi door and paid my due respect to the taxi
drivers with my middle finger, hoping that they would catch a subtle glimpse of it before the car smokefarts me with ‘you’re welcome, sir’. Well, at least this was one of those non-pretentious moments of
human relations in which we are freed from the protocols of behaving like noble animals.
Being noble prescribes us with painkillers so that we can swallow the bitterness of life and hope
that one day we would be immune to pain. It would take us to an ideal state of nobility in every aspect
of our lives. Sometimes, that ideal state of being noble doesn’t allow us to be sensitive and vulnerable,
since it also comes with the pounding responsibility to be perfect and unwavering while performing
the many roles in life we are assigned to. We cannot fail, so we anesthesise ourselves by hiding our
flaws, by shrouding the bodies that we’re not satisfied with, instead of letting that animal inside us
curse the skies aloud for damning us to be born from the wrong womb; the womb that neither gave us
the face nor the social status we wish we had; the womb that shortened our legs and arms, and
deprived us of the opportunities we think we deserve. We hate this ignoble body so much because it
makes us a loser-monster. How could we run faster or jump higher with this ignoble and cumbersome
body? Covering it up, cutting it off, decorating it and modifying it would be much preferable. We hide
this monstrous body that exposes what we are ashamed of: our vulnerable selves. So we flee towards
the noble body we think we deserve.

6

Monstrous Animal or S̄̄ạtẃ prah̄̄lād (สัั ตว์์ประหลาด), a general term used in Humanimal to depict the frightening or ugly appearance of the antithetical being to
the Noble Animal. In the eyes of those who desire to become noble, the Monstrous Animal is associated with the unknown, abnormal and the ‘Other’ who are
defined by their inability to control their savage and violent instincts. This term also appears as the title of Tropical Malady (สัั ตว์์ประหลาด) by Apichatpong
Weerasethakul, a Jury Prize awarded film from Official Selection in The 57th Cannes Film Festival in 2004.

s-o-i.io
After getting armoured up, that pain manifests its grief through the body even though we keep
them silent by looking smart, educated, stylish and tasteful. Grief won’t stop grieving underneath that
unwieldy armour, an armour that also carries the weight of morality, ethics, the law and prejudices
enacted by those who claim themselves to be ‘civilised’, by those with the power to delineate our
existence as either good or evil, black or white. . . Humanimal simply want us to remove that armour
corroding into our skin and confront the flaws that mark our shame, waiting to be embraced.
Even though the sound of Veeraporn’s grief was sealed behind that glass wall and could only be
projected as a two-dimensional picture of pain, it did not stop me from hearing, sharing and
experiencing her bitterness. Of course, that bitterness was not my own. But I could feel it. I was even
more amazed by how the other subjects gave me totally different experiences of the performance
(Ornanong and Dujdao herself), where I felt that I could only witness their pain from a detached
perspective. I regarded their pain with sympathy but I was unable to empathise at all…
Which can be unfortunate when someone’s life can only be regarded vertically from a bird’s eye
view.
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Adopting a vertical (Bird’s) eye view so as to see the overall picture would not be problematic
unless it blinds us from discerning the intricate layers of experiences on the horizontal plane. It rather
resembles the point of view from the top of the pyramid where the pharaoh could never encounter
the same struggles nor could he understand the suffering of the laborers who risked their lives
constructing the security for those elites up above. Sometimes this vertical perspective manifests in
the form of a State Welfare Card7 in Thailand, confirming that such a perspective was adopted by policy
makers who viewed poverty as a problem that can be simply resolved by distributing more money. This
demonstrates how infrastructural issues would persist as long as the complexity within the horizontal
dimension remains flattened. Oftentimes the struggles and pains of others are viewed from above and
rendered into mere spectacle as projected onto some form of screen. As a result, a typical Thai TV
melodrama character such Pojjaman8 who is abused by another can only be sympathised while the
audience can only get angry and annoyed at her for not standing her ground.

Sontag wonders if there could be an alternative to regard the pain
of others, which would offer a different experience than the current
media that seem to merely transform pain into spectacle and shock.

Susan Sontag’s observation brought me to notice how Humanimal deemed the role of the
audience as witness to the experiment. The audience was given the specific status of an observer who,
according to the ethics of confidentiality between the therapist and her patient, is not allowed to
participate in the process of disarming.
But how much are we allowed to share feelings and experiences that are not our own? How much
can an image—the tip of the iceberg—reveal the fleshly and full-bodied life experiences that lie
underneath? I was wondering if this method could potentially encourage the audience to see the
subject beyond the initial substance without knowing about their contexts. Hopefully, that’s not the
farthest we can go with the role of the witness.
We might have appreciated the organic taste because it was heightened by the soundless
response behind the glass wall. Yet, the organic taste is capable of retaining its deliciousness, not
because of any artificial flavour enhancer, but because it was drawn from the experiences that
nourished one human being (seeding, planting, photosynthesis, watering, maintaining the temperature,
etc.). These are the ingredients that provide the organic taste without any other fancy spices, hence
the organic body can articulate itself without any audible means of storytelling.
On the other hand, I wonder how we can appreciate this organic taste of one’s life without being
given any information about the context of their experiences? Experiences flow across numerous
rivers before they all end up in the ocean of now. Simply regarding an image that was taken out of the
continuous reel of one human being’s life is like glancing at a book cover without going through the
texts. In that case, would the plain taste still remain tasty?
If this performance allowed us to witness pain, but only as dismembered from the larger body of
experiences, only for the purpose of aestheticising human vulnerability, then I’m afraid that Humanimal
might not surpass the limits of spectacular pain. Isn’t it the sharing of sensorial experiences that could
potentially allow us to feel the horizontal pain of others? To hear and to see the same currents, on the
same eye’s level and, therefore, to empathise with one another?
To empathise, I wonder whether we have to step out of our role as witnesses in order to have
mutual experiences. And we might feel as if we are put in a risky position, because the process of
disarming can potentially occur beyond those whom the artist/experimenter claimed to be responsible
for in the beginning. I was curious about how disarming actually works with the witness, since I felt like
I was also being experimented on, especially in the end where the experimenter made us all reflect on
the experience.

‘Regarding the Pain of Others in Susan Sontag and Alfredo Jaar’
by Sophie Berrebi
7

State Welfare Card (บััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ), a policy run by the current military government spearheaded by Prayut Chan-o-cha.

8

Pojjaman Sawangwong (พจมาน สว่่างวงศ์์), a famous character from a 1950 Thai novel and later adpted into many versions of TV melodrama Baan Sai Thong
(บ้้านทรายทอง) originally written by Ko Surangkhanang (ก.สุุ รางคนางค์์ or กััณหา เคีียงศิิ ริิ).
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At this point, what needs to be discussed is the audience’s consensual participation. It should
have been made clear in the first place whether it was the artist’s or the audience’s responsibility to be
aware of the potential risks of participation.
This was probably another muted voice in the liminal space where the experimental and
therapeutic process intersects in performance. Good intentions should not be mistaken as an excuse
to inflict innocent violence. Ambiguity is never a problem in Contemporary Art and disturbing
experiences should never be used to measure the quality or value of any experimental forms. Still, this
experiment-performance would still be able to function the way it does as long as we can articulate
the blindspots to collectively question and discuss them further with respect to each other’s humanity.
Just like how HUMANIMAL wants humans to embrace their imperfections and vulnerability to empathise
with each other.
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