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1 การแสดิงชุิดินุ่�เกิดิข่ึ้�นุท่ี่� 100 ต�นุสนุ แกลเลอร่� ในุปี 2019 อันุเป็นุส�วนุหนุ่�งขึ้องงานุนิุที่รรศิการ ประเที่ศิเล็กท่ี่�สมบูรณ์์ ขึ้อง ประท่ี่ป สุธาที่องไที่ย์ โดิย์การแสดิง สัตว์มนุุษย์์ พัฒนุา
จากนุวนิุย์าย์ในุช่ิ�อเด่ิย์วกันุท่ี่�เข่ึ้ย์นุโดิย์ลิขิึ้ต วัฒนุปกรณ์์ ซ่ึ่�งเป็นุปู�ขึ้องดุิจดิาว โดิย์หนัุงส่อเล�มนุ่�ไดิ�แสดิงความรุนุแรงขึ้องมนุุษย์์ในุชิ�วงยุ์คแรกเริ�มขึ้องการพัฒนุาระบบทุี่นุนิุมในุพ่�นุท่ี่�
ชินุบที่ขึ้องประเที่ศิไที่ย์



เราเดิินุเขึ้�ามาในุเขึ้ตแดินุท่ี่�เส�นุแบ�งขึ้องการที่ดิลองและการแสดิงระเหย์ไป เก�าอ่�คนุดูิถููกจัดิวาง
ติดิผนัุงอยู์�สองฝั่ั� งตรงกันุขึ้�ามตามแนุวดิ�านุย์าวขึ้องห�อง ผนัุงดิ�านุในุสุดิเป็นุตู�กระจก ฝั่ั� งตรงขึ้�ามม่
กล�องวิด่ิโอตั�งเก่อบชิิดิผนัุงที่างเขึ้�าพร�อมกับเก�าอ่�ขึ้องผู�ที่ดิลอง คนุในุชุิดิแล็บส่ขึ้าวเดิินุไปมาจัดิการ
เตร่ย์มความพร�อมที่างเที่คนิุคขึ้องเส่ย์งและไฟั ความสัมพันุธ์ขึ้องคนุในุพ่�นุท่ี่�นัุ�นุก�อตัวใหม�ในุ
กระบวนุการท่ี่�ศิิลปนิุถููกรับเชิิญมาเป็นุผู�เขึ้�าร�วมการที่ดิลอง ผู�กำากับยั์งคงกุมอำานุาจให�เห็นุหนุ�าม�านุ
เพ่�อปฏิิบัติการในุฐานุะผู�ที่ดิลอง และผู�ชิมอย์�างเราท่ี่�นัุ�งหันุขึ้�างให�กับตู�แล็บก็เขึ้�าไปในุพ่�นุท่ี่�นัุ�นุในุ
ฐานุะประจักษ์พย์านุ

การที่ดิลองทัี่�งหมดิดิำาเนิุนุไปดิ�วย์ชุิดิขึ้องคำาถูาม เหม่อนุเราไดิ�ร�วมสังเกตกระบวนุการจิตบำาบัดิท่ี่�
เป็นุเคร่�องม่อหลักทัี่�งในุการที่ดิลองและการแสดิง ถู่งตอนุนุ่�เราเริ�มรู�ส่กตัวว�ากำาลังย่์นุอยู์�กลางส่�แย์ก
วัดิใจท่ี่�ไม�เห็นุไฟัจราจร บที่บาที่ท่ี่�ทัี่บซึ่�อนุเขึ้�ามาเพิ�มในุคู�ความสัมพันุธ์ระหว�างคนุที่ดิลองท่ี่�กำาลังจะ
ที่ำาหนุ�าท่ี่�บำาบัดิ กับคนุท่ี่�ถููกที่ดิลองท่ี่�มาเขึ้�ารับการบำาบัดิ แต�ก็อาจไม�ไดิ�เป็นุปญัหาท่ี่�ต�องที่บที่วนุก�อนุ
ทุี่กอย์�างจะเริ�ม ตราบท่ี่�ขัึ้�วอำานุาจแสนุกำากวมในุพ่�นุท่ี่�ท่ี่�กำ�าก่�งยั์งคงสถูานุะเดิิมไว�แบบนุ่� และเรายั์งเป็นุ
เราต�อไป มาเฝ้ั่าสังเกตในุฐานุะประจักษ์พย์านุในุพ่�นุท่ี่�ท่ี่�ไฟัจราจรที่ำางานุไม�ปกติ

ผู�ที่ดิลองเริ�มดิำาเนิุนุการ ผู�ถููกที่ดิลองที่ย์อย์ตอบคำาถูามไปเร่�อย์ๆ นุ�าเส่ย์ดิาย์ท่ี่�เราจำาคำาถูามปล่ก
ไม�ไดิ�ทัี่�งหมดิ แต�ยั์งพอจำาลำาดัิบขึ้องเง่�อนุไขึ้หลักท่ี่�ถููกวางในุการตอบไดิ�ประมาณ์ว�า

P
A

G
E

 0
2

ที่ว�าเราไม�อาจรับรู�ความเป็นุไปในุตู�แล็บไดิ�อย์�างปกติ เม่�อเราที่ำามากสุดิไดิ�แค�เห็นุ แต�ไม�อาจ
ไดิ�ยิ์นุเส่ย์งท่ี่�เกิดิข่ึ้�นุภูาย์ในุจากปากขึ้องคนุในุตู�โดิย์พฤติกรรมพ่�นุฐานุท่ี่�เราคุ�นุชิินุในุการฟังั ขึ้ณ์ะ
เด่ิย์วกันุ ผู�ที่ดิลอง นุอกจากจะคอย์สรุปความเป็นุไปจากคนุในุตู� ก็กำากับกล�องดิ�วย์ตัวเอง บันุท่ี่กสดิ
การตอบสนุองที่างกาย์ภูาพขึ้องผู�ถููกที่ดิลองเป็นุภูาพเคล่�อนุไหวฉาย์ข่ึ้�นุจอเหนุ่อตู�กระจก

แม�จะไดิ�ยิ์นุเส่ย์งที่ดิแที่นุจากผู�ที่ดิลองท่ี่�สะที่�อนุความเป็นุไปในุตู� แต�ประสิที่ธิภูาพการรับรู�ขึ้อง
เราไดิ�แหว�งหาย์ไปกับเส่ย์งขึ้องคนุในุตู�แล�ว เหม่อนุโดินุบังคับให�ดูิท่ี่ว่ท่ี่�ถููกปิดิเส่ย์ง เราพย์าย์ามอ�านุ
ปากว�าผู�ถููกที่ดิลองพูดิหร่อตอบอะไร คำาถูามที่ำาให�เราอย์ากรู�เร่�องราวขึ้องคนุในุตู� อ�านุทัี่นุบ�าง ไม�ทัี่นุ
บ�าง รู�เร่�องบ�าง ไม�รู�เร่�องบ�าง แต�แล�วสาย์ตาก็ต�องที่ำางานุหนัุกข่ึ้�นุ เม่�อต�องคอย์สลับมาจับจ�องภูาพ
วิด่ิโอบันุท่ี่กสดิ ท่ี่�เคล่�อนุไปเก็บตามตำาแหนุ�งต�างๆ ขึ้องร�างกาย์คนุในุตู� เพ่�อเนุ�นุย์ำ�าการตอบสนุองในุ
ระดัิบสัญชิาติญาณ์ ให�เราไดิ�ฟังั ‘เส่ย์งอ่�นุ’ ท่ี่�เร่ย์กร�องการไดิ�ยิ์นุมากกว�าวัจนุภูาษา
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ภาพโดย เผ่่าภูมิิ ชีีวารัักษ์์

“ให�ตอบตามความรู�ส่กท่ี่�จริงใจท่ี่�สุดิ”

“ให�ตอบตรงกันุขึ้�ามกับความรู�ส่กขึ้องตัวเอง รู�ส่กใชิ� ให�ตอบไม� รู�ส่กซึ่�าย์ 
  ให�ตอบขึ้วา”

“ให�ตอบคำาถูามดิ�วย์การประดิิษฐ์ประดิอย์ท่ี่�สุดิ”

“ให�ตอบคำาถูามดิ�วย์ความรู�ส่กท่ี่�ไวและจริงใจมากท่ี่�สุดิ หากกระพริบตาจะถู่อว�า
  ขึ้�ามไปสู�คำาถูามถัูดิไป”

“ให�ค�อย์ๆ ลดิอาวุธลง แล�วอนุุญาตให�สัตว์ในุตัวคุณ์ไดิ�ออกมาตอบคำาถูาม”

“คุณ์ย์กม่อข่ึ้�นุมากอดิท่ี่�อก”
“ตอนุนุ่�คุณ์เปล่�ย์นุมานัุ�งไขึ้ว�ห�าง”
“คุณ์ถูอนุหาย์ใจ”
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บที่สนุที่นุาระหว�างผู�ที่ดิลองและผู�ถููกที่ดิลอง พาเราไปสู�บที่สนุที่นุาระหว�างเรากับพ่�นุท่ี่�ว�างขึ้อง
เส่ย์งท่ี่�สาบสูญ ผัสสะขึ้องเราก็ถููกกระตุ�นุ เราไดิ�กินุอาหารรสจ่ดิ ท่ี่�เขึ้�าถู่งรสชิาติในุแบบท่ี่�มันุเป็นุโดิย์
ไม�อาศัิย์รสจัดิจ�านุเพ่�อให�กล่นุลง ที่�าที่างท่ี่�ไร�การปรุงรสไดิ�เผย์ตัวมันุเองออกมาที่�ามกลางการหาย์ไป
ขึ้องเส่ย์ง แต�จะพูดิแบบนัุ�นุก็คงไม�ถููกเส่ย์ท่ี่เด่ิย์ว เพราะบางท่ี่ที่�าที่างและร�างกาย์อาจไม�เคย์โกหก แค�
ม่อยู์�ขึ้องมันุเชิ�นุนัุ�นุมาโดิย์ตลอดิ เฝ้ั่ารอความละเอ่ย์ดิอ�อนุเพ่�อท่ี่�จะรับรู�ถู่งความอ�อนุไหว

ผัสสะท่ี่�ถููกสะกิดิให�อ�อนุไหวที่ำาให�เราด่ิ�มดิำ�ากับรสจ่ดิ ความธรรมดิาสามัญขึ้องความเป็นุคนุ
บรรจงถู�าย์ที่อดิประสบการณ์์ ช่ิวิตทัี่�งหมดิขึ้องมนุุษย์์คนุหนุ่�งในุตู�กระจกคาย์เร่�องราวตัวมันุเองออก
มาผ�านุที่�าที่างและร�างกาย์ท่ี่�ถัูกที่อความรู�ส่กและความที่รงจำาเหล่อเพ่ย์งอารมณ์์พ่�นุฐานุ ความสุขึ้ 
ความเศิร�า ความเหงา ความผิดิหวัง ความรัก ความอิจฉา ความโกรธ และอ่กไม�รู�ก่�ความรู�ส่ก ท่ี่�ทัี่บซึ่�อนุ
กันุอยู์�ภูาย์ใต�กรอบที่างศ่ิลธรรมก็ปรากฏิตัวอย์�างตรงไปตรงมา เราไดิ�เง่�ย์หูฟังัเส่ย์งท่ี่�จมหาย์ไปในุ
พ่�นุท่ี่�ว�างปริศินุา พาเราไปสำารวจดิินุแดินุท่ี่�ซึ่�อนุเร�นุ

การไดิ�เห็นุใครตอบคำาถูามแบบนุ่�คงไม�รบกวนุใจ หากนัุ�นุค่อพ่�นุท่ี่�ขึ้องการบำาบัดิเพ่ย์งอย์�างเด่ิย์ว 
อรรถูรสท่ี่�เพิ�งไดิ�อร�อย์กับความจ่ดิตอนุนุ่�เริ�มข่ึ้นุกับความขึ้ม เราอย์ากควานุหาร่โมตกดิเปล่�ย์นุชิ�อง 
สงสัย์ว�านุ่�เราไม�ไดิ�บังเอิญดูิราย์การ Reality ท่ี่�กำาลังจะเริ�มประจานุคนุให�อับอาย์อยู์�หร่อเปล�า ถู�าเป็นุ
เชิ�นุนัุ�นุจะม่ประโย์ชิน์ุอะไรท่ี่�ต�องเผย์ความเปราะบางขึ้องผู�เขึ้�าร�วมการที่ดิลองภูาย์ใต�หนุ�ากากขึ้องการ
บำาบัดิ แต�ในุเม่�อต�อมรับรสมันุกำาลังอ�อนุไหว ก็อย์ากรู�เหม่อนุกันุว�าเราจะไหวไปไดิ�อ่กก่�นุำ�า

แต�แล�ว เส่ย์งท่ี่�ไม�อาจไดิ�ยิ์นุจากคนุในุตู�กลับถููกแที่นุท่ี่�ดิ�วย์คำาตอบขึ้องเราในุระดัิบปจัเจก ถู่งอย์�าง
นัุ�นุเราก็ไม�ใชิ�คนุท่ี่�ถููกถูามซึ่ะท่ี่เด่ิย์ว เม่�อเรายั์งเห็นุว�าใครในุตู�ท่ี่�กำาลังถููกถูาม ขึ้ณ์ะเด่ิย์วกันุ เส่ย์งท่ี่�ไม�
ไดิ�ยิ์นุก็ยิ์�งดัิงและกังวาลอยู์�ในุหัวดิ�วย์คำาตอบขึ้องเรา นุ่�เป็นุจุดิท่ี่�การที่ดิลองในุการแสดิงเชิิง
ประสบการณ์์ไดิ�พาให�เราร�วมเดิินุที่างไปเปดิิประสบการณ์์พร�อมกันุ ในุตอนุนัุ�นุเอง เราเริ�มไม�แนุ�ใจว�าเรา
เป็นุอะไรในุพ่�นุท่ี่�แห�งนุ่�

ก�อนุจะเขึ้�าสู�ชิ�วงสุดิที่�าย์ ท่ี่�ผู�ถููกที่ดิลองจะถููกเร่ย์กร�องให�ค�อย์ๆ ปลดิอาวุธแล�วอนุุญาตให�สัตว์ออก
ไดิ�มาตอบคำาถูาม เราเพิ�งสังเกตถู่งความผิดิปกติบางอย์�างขึ้องปฏิิกิริย์าร�างกาย์ตัวเองท่ี่�ตอบสนุองต�อ
ประสบการณ์์เม่�อครู� หาย์ใจไม�ทัี่�วที่�อง ความดัินุตำ�า เส่ย์งท่ี่�ไม�รู�ว�าเป็นุเส่ย์งหัวใจหร่อช่ิพจรท่ี่�เต�นุถู่�ขึ้อง
ตัวเองดัิงกว�าเส่ย์งแอร์ในุห�อง ม่อท่ี่�สั�นุพย์าย์ามควานุหาย์าดิมในุกระเป๋า เราไม�รู�ว�าต�องรู�ส่กอะไร แต�รับรู�
ไดิ�ว�าคนุในุตู�หมดิเร่�ย์วแรงท่ี่�ไม�รู�ว�าเหนุ่�อย์จากการรับกระสุนุหร่อเพิ�งรู�ส่กกับสิ�งท่ี่�ไดิ�ตอบไป  และเดิาว�า
คงไม�ต�างอะไรมากจากคนุนุอกตู�

ในุชิ�วงหลังจากเง่�อนุไขึ้การประดิิษฐ์ประดิอย์คำาตอบ ผู�ถููกที่ดิลองไดิ�รับอนุุญาตให�อยู์�ในุอิริย์าบถู
ท่ี่�ตนุถูนัุดิสบาย์ สามารถูที่านุขึ้�าว ด่ิ�มนุำ�าท่ี่�ถููกเตร่ย์มไว�ในุตู�กระจกไดิ�ตามอัธย์าศัิย์ และสามารถูหยิ์บจับ
อุปกรณ์์หร่อขึ้องใชิ�ส�วนุตัวท่ี่�มอบความสบาย์ใจเม่�อต�องการ (ตุ�กตา, บับเบิ�ล, ฯลฯ)

หนุ่�งคำาถูามปล่กท่ี่�เราพอจำาไดิ�ในุชิ�วงท่ี่�ต�องตอบให�ไวและจริงใจท่ี่�สุดิกับคำาตอบ ความเร็วและ
จังหวะในุการถูามตอบท่ี่�ไวข่ึ้�นุ ที่ำาให�คนุในุตู�เหม่อนุถููกยิ์งดิ�วย์กระสุนุคำาถูาม เพ่�อท่ี่�จะรับให�ทัี่นุ ปาก
ต�องร่บงับคำาให�ไว และทัี่นุท่ี่ท่ี่�ตอบเสร็จ ต�องร่บเคล่ย์ร์ตัวเองเพ่�อรอรับกระสุนุเม็ดิใหม� เหม่อนุว�าปาก
ขึ้องเขึ้าไดิ�พูดิก�อนุท่ี่�จะทัี่นุไดิ�คิดิ ม่เพ่ย์งชิ�วงเวลาอันุสั�นุก�อนุผู�ที่ดิลองจะลั�นุไกให�ทัี่นุไดิ�กระพริบตา ผู�
ถููกที่ดิลองไม�ม่เวลาที่บที่วนุประมวลความรู�ส่กก�อนุตอบ เชิ�นุเด่ิย์วกันุกับท่ี่�ไม�ม่เวลามานุ่กเส่ย์ใจถู่งสิ�ง
ท่ี่�เพิ�งไดิ�พูดิไป

-2-

s-o-i.io

“ชิ�วย์เล�าถู่งตัวเองตอนุอายุ์ 17 ให�ฟังัหนุ�อย์”

“คุณ์เคย์เกล่ย์ดิใครจนุอย์ากให�เขึ้าตาย์มั�ย์?”

“อะไรค่อบาดิแผลในุช่ิวิตขึ้องคุณ์คะ”
“ความรัก”, ว่รพร นิุติประภูา

“คุณ์เคย์นุอกใจแฟันุมั�ย์คะ?”

‘สััตว์ปรัะดิิษ์ฐ์’
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LIFE BETRAYS US !

“คุณ์ก�มหนุ�า…จับโที่รศัิพที่์…เหม�อลอย์…สะอ่�นุ…”

“ไม�ปลอดิภัูย์เลย์”

“ประเที่ศิท่ี่�คุณ์อยู์�ตอนุนุ่� เป็นุแบบไหนุคะ?”
ประโย์คสรุปประสบการณ์์การเดิินุที่างในุกระบวนุการปลดิอาวุธขึ้องพ่�แหม�ม ถููกลงนุำ�าหนัุกผ�านุ

ปลาย์ปากกาจากอ่กฝั่ั� งขึ้องตู�แล็ป กระจกใสแผ�นุนุ่�เองท่ี่�กั�นุเราอยู์� และเคย์มอบความรู�ส่กท่ี่�เรายั์ง
ปลอดิภัูย์ผ�านุสถูานุะการประจักษ์พย์านุ สถูานุะขึ้องคนุนุอกโดิย์สมบูรณ์์ท่ี่�ไดิ�อภิูสิที่ธิ�มาร�วมชิมงานุ
เฉลิมฉลองให�กับเปราะบางขึ้องมนุุษย์์

ผู�ที่ดิลองจางหาย์ไปกับกระจกค�อย์ๆ ขุึ้�นุลง กระทัี่�งไม�ม่ใครสามารถูมองเห็นุดิ�านุในุไดิ�อ่กต�อไป 
เส่ย์งผู�ที่ดิลองท่ี่�มักบรรย์าย์สะที่�อนุความเป็นุไปในุตู�ก็แที่รกข่ึ้�นุมาอ่กครั�ง

เราทัี่นุไดิ�สบสาย์ตากับผู�ที่ดิลองแวบหนุ่�ง ก�อนุสาย์ตาคู�นัุ�นุจะเล่�อนุผ�านุไปสู�ประจักษ์พย์านุคนุ
อ่�นุ

‘ช่ิวิตท่ี่�หักหลังเราทุี่กคนุ’ อาจไม�ไดิ�ม่อานุุภูาพมากพอท่ี่�จะเขึ้ย์�าความปลอดิภัูย์ขึ้องเรา เม่�อเท่ี่ย์บ
กับคำาถูามท่ี่�ว�า เส่ย์งขึ้องช่ิวิตท่ี่�เคล่อบดิ�วย์จอกระจกใส จะถููกฟังัอย์�างไร ไม�ให�เป็นุเพ่ย์งมหรสพ
ประจานุความเจ็บ?

หนุ่�งในุคำาถูามท่ี่�อาจเป็นุสะพานุเช่ิ�อมประสบการณ์์ความเจ็บปวดิขึ้องเราเขึ้�ากับคนุในุตู� ชิวนุให�
นุ่กถู่งเวลาเราข่ึ้�นุแท็ี่กซ่ึ่�แล�วจะชิอบหงุดิหงิดิเวลาโดินุปฏิิเสธบ�าง อย์ากดิ�าเวลาโดินุอ�างว�าส�งรถู โมโห
ท่ี่�เขึ้าบ�นุเร่�องเส�นุที่างท่ี่�จะไปส�งก็บ�อย์ ปลอมตัวเป็นุชิาวต�างชิาติก็ม่ เราพย์าย์ามถู�าย์รูปป้าย์ที่ะเบ่ย์นุ
ไปร�องเร่ย์นุแล�วไม�เห็นุผล ดิ�าคนุขัึ้บอย์�างไม�เห็นุเขึ้าเป็นุคนุ เพราะเรารู�ส่กว�าไม�ชิอบธรรม เราเป็นุ
ลูกค�านุะ เงินุก็จ�าย์ ไม�ไดิ�เอาเปร่ย์บ เพราะอย์�างนุ่�ไงถู่งเป็นุไดิ�แค�คนุขัึ้บแท็ี่กซ่ึ่�…ฯลฯ สุดิที่�าย์ก็ไม�ม่ใคร
เห็นุคนุเป็นุคนุ เราโกรธแท็ี่กซ่ึ่�จอมมักง�าย์ดิ�วย์สาย์ตามุมกดิ ท่ี่�ประเมินุความเจ็บปวดิดิ�วย์ระนุาบ
สาย์ตาขึ้องเราเอง และความเจ็บปวดิขึ้องเราท่ี่�จะไม�ไดิ�กลับบ�านุ ก็ขึ้องจริงมากพอท่ี่�จะไม�ใส�ใจว�าจะให�
เขึ้าที่ำามาหากินุยั์งไงในุประเที่ศิท่ี่�จรรย์าบรรณ์อาช่ิพไม�ไดิ�รับรองคุณ์ภูาพช่ิวิตแรงงานุ ดิ�วย์ราคาแท็ี่กซ่ึ่�
เริ�มต�นุท่ี่� 35 บาที่ กับรถูติดิเป็นุชัิ�วโมง เรารำ�าลาพ่�คนุขัึ้บทุี่กครั�งดิ�วย์การปดิิประตูเส่ย์งดัิง ชูินิุ�วกลางใส�
ไล�หลัง หวังว�าพ่�เขึ้าจะมองทัี่นุก�อนุขัึ้บออกไป เชิ�นุเด่ิย์วกันุกับพ่�แท็ี่กซ่ึ่�ท่ี่�ก็เหย่์ย์บคันุเร�งหวังรมควันุ
สาปส�งให�เราสำาลักความชัิง แต�อย์�างนุ�อย์มันุก็เป็นุความสัมพันุธ์ท่ี่�เราไม�เคย์ต�องพย์าย์ามวางตัวแบบ
ผู�ม่อารย์ะใส�กันุ

s-o-i.io s-o-i.io

‘สััตว์ปรัะหลิาดิ’

หนุ่�งในุไม�ก่�คำาตอบท่ี่�เราอ�านุปากไดิ�จากรอบขึ้องพ่�แหม�ม  (ว่รพร นิุติประภูา) เส่ย์งท่ี่�ถููกเหย่์ย์บไว�
และอาวุธท่ี่�ปลดิเปล่�องสัตว์ท่ี่�มากกว�าหนุ่�งผลัดิกันุออกมาตอบคำาถูาม เราไม�รู�ว�าตัวไหนุเป็นุอะไร แต�ละ
ตัวถู่อกำาเนิุดิจากความเปราะบาง (Vulnerability) ร�วมช่ิวิตกับผู�หญิงคนุหนุ่�งตั�งแต�เธอไดิ�เริ�มรู�ส่ก โอบ
อุ�มและประคองเธอก�าวขึ้�ามผ�านุทุี่กชิ�วงเวลาและการเปล่�ย์นุแปลงในุทุี่กบที่บาที่ ลูกสาว ภูรรย์า แม� นัุก
เข่ึ้ย์นุ ฯลฯ ‘ความรัก’ เป็นุบาดิแผลท่ี่�ย่์นุยั์นุว�าเธอเจ็บ และเธอเจ็บเพราะรู�ส่ก เราเห็นุแม�ลูกที่ะเลาะกันุ
ดิ�วย์ความคาดิหวัง หนุุ�มสาวท่ี่�เปี� ย์มไปดิ�วย์ความหวังว�าอนุาคตจะสดิใส สาม่ภูรรย์าท่ี่�ประคับประคอง
ครอบครัวในุวันุท่ี่�ความสัมพันุธ์ล�มเหลว แม�ท่ี่�ไม�อย์ากเห็นุลูกซึ่ำ�ารอย์กับความผิดิหวัง และเราเห็นุแม�ตัว
เองอยู์�ตรงนัุ�นุ สัตว์ขึ้องเราก็เชิ�นุกันุ รวมถู่งขึ้องประจักษ์พย์านุคนุอ่�นุ…ท่ี่�ออกมาตั�งแต�เม่�อไหร�ก็ไม�รู�

ทัี่นุท่ี่ท่ี่�สัตว์ขึ้องคนุในุตู�ไดิ�ตอบคำาถูามสุดิที่�าย์ ผู�ที่ดิลองให�เวลาสามนุาท่ี่ในุการบรรจงพาสัตว์กลับ
ไปสถิูตย์์ยั์งท่ี่�ท่ี่�มันุเคย์อยู์� ร�องรอย์ขึ้องการปล�อย์สัตว์เม่�อครู�ยั์งคงทิี่�งให�มวลบรรย์ากาศิไม�ล่�นุไหล และ
เราไม�แนุ�ใจว�าอาวุธท่ี่�เราร�วมปลดิ เราสวมมันุค่นุหร่อยั์ง

แว�บแรกท่ี่�รู�ส่กตัว ว�าไดิ�ย่์นุหลงอยู์�กลางส่�แย์กท่ี่�กำ�าก่�งระหว�างการที่ดิลองและการบำาบัดิ มองไม�
เห็นุแนุ�ชัิดิว�าเราย่์นุอยู์�ตรงไหนุขึ้องพ่�นุท่ี่�นุ่� จากหมอกกำากวมท่ี่�การแสดิงเชิิงประสบการณ์์ปกคลุมให�
สาย์ตาพร�ามัว และเราไม�กล�าเดิินุ กระทัี่�งหมอกประหลาดิระเหย์ไปพร�อมกับพ่�แหม�มท่ี่�เพิ�งหมดิสถูานุะผู�
ถููกที่ดิลอง และเรากลับมามองเห็นุและระบุตำาแหนุ�งตัวเองไดิ�อ่กครั�ง
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ซึ่อนุแท็ี่กสงสัย์ว�ามันุจะม่ที่างเล่อกต�อความเจ็บปวดิขึ้องผู�อ่�นุหร่อไม� สิ�งท่ี่�จะให�
ประสบการณ์์อันุแตกต�างไปจากส่�อปจัจุบันุท่ี่�ดูิราวกับว�ามันุแค�แปรรูปความเจ็บ
ปวดิให�กลาย์เป็นุความต่�นุตาและความช็ิอค

บที่ความ ‘Regarding the Pain of Others in Susan Sontag and Alfredo Jaar’ 
โดิย์ โซึ่ฟัี เบอร์เรบ่ (Sophie Berrebi)

s-o-i.io

มิหรัสัพความิสังสัารัทีี่�ถููกฟังัจากมุิมิสูัง

สัตว์ประเสริฐมอบความดิ�านุชิาให�เราที่นุที่านุต�อความเจ็บปวดิ ย์อมรับการฝืั่นุกล่นุขึ้ม เพ่ย์ง
เพราะหวังว�ามันุจะเป็นุย์าบำารุงกำาลัง จะพาเราไปถู่งภูาพอุดิมคติแสนุสมบูรณ์์ในุทุี่กบที่บาที่ท่ี่�เราเป็นุ
ไดิ�อย์�างเต็มภูาคภููมิ และบ�อย์ครั�งท่ี่�ภูาพในุอุดิมคติไม�อนุุญาตให�เราไดิ�อ�อนุไหว ความรับผิดิชิอบในุ
ทุี่กบที่บาที่ท่ี่�ทัี่บซึ่�อนุกันุอยู์�ตามทุี่กซึ่อกอณู์ช่ิวิตคอย์ตอกย์ำ�าให�เราเขึ้�มแข็ึ้ง เราจะพลาดิไม�ไดิ� เราเริ�ม
ป้องกันุความอ�อนุไหวดิ�วย์การซึ่�อนุความอ�อนุแอ ปกคลุมร�างกาย์ท่ี่�ไม�ไดิ�ดัิ�งใจ ดิ�วย์อาภูรณ์์ท่ี่�จะสั�ง
หุบปากไม�ให�สัตว์ในุร�างกาย์ตะโกนุโที่ษฟ้ัาดิินุว�าเราแค�เกิดิผิดิมดิลูก มดิลูกท่ี่�ไม�ไดิ�มอบใบหนุ�าฐานุะท่ี่�
เราอย์ากไดิ� มอบแขึ้นุ คอ ขึ้าท่ี่�ไม�ไดิ�เร่ย์วระหงตามแต�มบุญบารม่ท่ี่�นุ�อย์นิุดิ และบ�อย์ครั�งท่ี่�เราในุร�าง
ประหลาดิวิ�งสาวโอกาสในุช่ิวิตไม�ทัี่นุเที่�าใครอ่�นุ เราย์อมประดิิษฐ์เสริมเติมแต�งเพ่�อปกปดิิสัดิส�วนุนุ�า
อับอาย์ (Shame) วิ�งหนุ่จากร�างอัปย์ศิไปสู�ร�างประเสริฐสมบูรณ์์ ท่ี่�เราจะภููมิใจกว�า

เส่ย์งขึ้องความเจ็บปวดิท่ี่�ซุึ่กซึ่�อนุตามร�างกาย์ ถููกห�อหุ�มดิ�วย์อาวุธท่ี่�จะไม�ที่ำาให�เราอับอาย์ ความ
เก�งกาจ ภููมิฐานุ ดูิด่ิ ม่มูลค�า ม่รสนิุย์ม ท่ี่�ทัี่บซึ่�อนุกันุกับ    ศ่ิลธรรม จริย์ธรรม กฏิหมาย์ ท่ี่�ผู�ม่อารย์ธรรม
จะเคาะคำาพิพากษาให�เราไดิ�แค�ดิำากับขึ้าว สัตว์มนุุษย์์อาจอย์ากเร่ย์กร�องให�ปลดิถูอดิอาวุธท่ี่�กัดิกินุตัว
คนุใส� ถูอดิอาภูรณ์์แสนุฉาบฉวย์แล�วประจันุหนุ�าความหวั�นุเกรง ให�รอย์เว�าแหว�งแตกตำาหนิุตาม
ร�างกาย์ม่ท่ี่�ที่างขึ้องมันุไดิ�อย์�างท่ี่�มันุเป็นุ

เส่ย์งจากปากขึ้องพ่�แหม�มจะถููกเคล่อบใต�จอกระจกใส แม�จะถููกฉาย์ให�เหล่อเพ่ย์งภูาพความเจ็บ
ปวดิสองมิติ แต�นัุ�นุไม�อาจกั�นุเราจากการไดิ�ยิ์นุเส่ย์งช่ิวิตทัี่�งหมดิขึ้องพ่�แหม�มท่ี่�แนุ�นุอนุว�าเราไม�ม่ที่างไดิ�
ร�วมใชิ� แต�เราไดิ�ร�วมรู�ส่ก และเราประหลาดิใจว�ารอบขึ้องพ่�แหม�มเป็นุเพ่ย์งรอบเด่ิย์วท่ี่�มอบประสบการณ์์
แบบนุ่�ให� เม่�อเท่ี่ย์บกับรอบขึ้องพ่�กอล์ฟั (อรอนุงค์ ไที่ย์ศิร่วงศ์ิ) และ พ่�ดิาว (ดุิจดิาว วัฒนุปกรณ์์) ท่ี่�มอบ
ประสบการณ์์ให�เราไดิ�ย่์นุมองความเจ็บ ดิ�วย์ความสงสาร จากมุมสาย์ตาท่ี่�เราไม�อาจเขึ้�าใจความรู�ส่กในุ
ระนุาบเด่ิย์วกันุ

และนัุ�นุเป็นุเร่�องนุ�าเศิร�า หากความเจ็บปวดิขึ้องใครก็ตาม จะถููกบ่บให�สงสารดิ�วย์สาย์เฝ้ั่ามอง
จากมุมสูง

เราไม�ม่ปญัหากับการมองมุมสูงเพ่�อให�เห็นุภูาพรวม นุอกจากว�าการใชิ�สาย์ตานัุ�นุจะย์�อมแลกมา
ดิ�วย์เง่�อนุไขึ้ท่ี่�อาจต�องละเลย์มิติความละเอ่ย์ดิอ�อนุท่ี่�ถููกทัี่บซึ่�อนุกันุอยู์�ในุแนุวตั�ง เพราะนัุ�นุเป็นุการ
มองความทุี่กข์ึ้จากย์อดิพ่ระมิดิ ท่ี่�ฟัาโรห์จะไม�เขึ้�าใจความเหนุ่�อย์ ความหนัุก ความอันุตราย์ท่ี่�ชินุชัิ�นุ
แรงงานุจะต�องเส่�ย์งช่ิวิตในุแต�ละวันุ บางท่ี่ก็อาจปรากฏิในุรูปขึ้องนุโย์บาย์บัตรคนุจนุ ท่ี่�แม�จะย์อมรับ
ว�าความย์ากจนุเป็นุปญัหา แต�การพิจารณ์าปญัหาจากมุมสูง ก็ไม�แปลกท่ี่�ผู�ออกนุโย์บาย์จะมอง

ว�าการแจกเงินุค่อที่างออก ไม�เห็นุจุดิบอดิท่ี่�ซึ่�อนุอยู์�ในุมิติท่ี่�แย์บคาย์ และบ�อย์ครั�งท่ี่�การพูดิถู่งความ
เจ็บปวดิจากมุมกดิ จะลดิที่อนุมิติความละเอ่ย์ดิอ�อนุท่ี่�ทัี่บซึ่�อนุและเก่�ย์วโย์งกับปจัจัย์อ่�นุ ให�เหล่อ
เพ่ย์งภูาพแบนุฉาย์ข่ึ้�นุจอ (และเราอาจที่ำาไดิ�เพ่ย์งสงสารท่ี่�พจมานุต�องถููกคุณ์หญิงแม�กลั�นุแกล�ง หร่อ
โกรธแที่นุว�าที่ำาไมพจมานุไม�สู�คนุ ถู�าเป็นุฉันุคงลุกข่ึ้�นุถู่บย์อดิหนุ�า ฯลฯ)

ขึ้�อเสนุอจากซูึ่ซึ่านุ ซึ่อนุแท็ี่กท่ี่�มองหาที่างเล่อกอ่�นุในุการพูดิถู่งความเจ็บปวดิขึ้องคนุอ่�นุไม�ให�
ถููกลดิที่อนุเหล่อเพ่ย์งความนุ�าต่�นุตาต่�นุใจหร่อกระตุ�นุให�ตกใจจนุต�องมองแบบพาดิหัวขึ้�าวไดิ�พาเรา
ไปสู�ขึ้�อสังเกตว�า สัตว์มนุุษย์์ถููกออกแบบมาให�ที่ำางานุอย์�างไรกับประจักษ์พย์านุ บที่บาที่ท่ี่�ไม�ไดิ�รับ
อนุุญาตให�ไดิ�ยิ์นุเส่ย์งคำาตอบตามจรรย์าบรรณ์การบำาบัดิท่ี่�ต�องรักษาเนุ่�อหาส�วนุตัว ท่ี่�ย่์นุยั์นุสถูานุะ 
‘คนุนุอก’ ไม�อาจเขึ้�าไปร�วมพัวผันุในุคู�ความสัมพันุธ์ระหว�างผู�ถูามกับผู�ตอบ และไม�อาจร�วมปลดิอาวุธ
สำาหรับการแสดิงการที่ดิลองนุ่�

แต�เราม่สิที่ธิ�ในุการร�วมรู�ส่กกับความเจ็บปวดิท่ี่�ไม�ใชิ�ขึ้องเราไดิ�ขึ้นุาดิไหนุ ในุเม่�อเราไดิ�รับอนุุญาต
ให�เขึ้�าสู�พ่�นุท่ี่�นุ่�ดิ�วย์บที่บาที่ท่ี่�สามารถูเขึ้�าถู่งไดิ�มากสุดิเพ่ย์งการรับรู�ภูาพขึ้องมนุุษย์์ ในุฐานุะสารตั�งต�นุ
ขึ้องการที่ดิลอง ท่ี่�ไม�อาจเขึ้�าถู่ง เนุ่�อหา ท่ี่�เร่ย์งร�อย์ประสบการณ์์

หากเส่ย์งในุตู�ท่ี่�จมหาย์ไปในุสัตว์มนุุษย์์ไดิ�มอบประสบการณ์์ให�เราอร�อย์กับรสจ่ดิขึ้องอาหาร 
สารท่ี่�อยู์�ในุตู�ที่ดิลองจะคาย์ความอร�อย์แบบออร์แกนิุคไดิ�นัุ�นุเพราะมันุผูกโย์งรสชิาติท่ี่�พิเศิษท่ี่�ไม�ไดิ�
มาจากการประดิิษฐ์ปรุงชูิรสแต�ผ�านุกระบวนุการปลูก บำารุง รดินุำ�า รับแดิดิ รักษาอุณ์หภููมิ นุ่�ค่อเนุ่�อหา
ท่ี่�มอบความอร�อย์ให�กับสารท่ี่�ไม�ใชิ�แค�ตั�งต�นุโดิย์ไม�ต�องปรุงจัดิจ�านุผ�านุเส่ย์ง ในุที่างกลับกันุ รสจ่ดิ
ขึ้องสารจะถููกรับรสอย์�างไร เม่�อปราศิจากเนุ่�อหาท่ี่�ที่ำาให�ความจ่ดิออร์แกนิุคอร�อย์ เพราะเนุ่�อหาค่อ
ขึ้�อมูลขึ้องช่ิวิต เป็นุประสบการณ์์ท่ี่�ไหลผ�านุแม�นุำ�าก่�สาย์ไม�รู� ก�อนุจะมาบรรจบกันุในุพ่�นุท่ี่�ขึ้องปจัจุบันุ
ขึ้ณ์ะ การเฝ้ั่ามองภูาพมนุุษย์์คนุหนุ่�งเพ่ย์งในุฐานุะสารตั�งต�นุท่ี่�ไม�อาจเขึ้�าถู่งห�วงตะกอนุ ขึ้อนุเข่ึ้�อนุ 
ตามแหล�งนุำ�าในุแต�ละจุดิ จ่งไม�อาจที่ำาให�เราแสวงความอร�อย์ในุรสจ่ดิไดิ�ตั�งแต�ต�นุ
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บที่บาที่ขึ้องประจักษ์พย์านุจ่งมอบการเฝ้ั่ามองความเจ็บปวดิอย์�างเป็นุสารตั�งต�นุท่ี่�ปราศิจาก
เนุ่�อหา และอาจเป็นุเหตุให�การชิมความงามในุสภูาวะท่ี่�มนุุษย์์สั�นุสะเท่ี่อนุดิ�วย์ความไม�ปลอดิภัูย์ ไม�
อาจถูอย์ห�างตัวเองออกมาจาก มหรสพประจานุความเจ็บ การเปิดิผัสสะเพ่�อร�วมเปิดิประสบการณ์์
ต�างหาก ท่ี่�พาเราเคล่�อนุโคจรการรับรู�ไปที่ำาความเขึ้�าใจเนุ่�อหาขึ้องความเจ็บปวดิคนุอ่�นุในุระนุาบท่ี่�
ใกล�เค่ย์ง ไดิ�เฝ้ั่าฟังัเส่ย์งขึ้องช่ิวิตท่ี่�อาจถููกเคล่อบการรับรู�ภูาย์ใต�จอกระจก และเราอาจไดิ�เขึ้�าถู่ง
ความงามขึ้องความเจ็บ ผ�านุความเห็นุอกเห็นุใจเขึ้�าใจในุความรู�ส่ก (Empathy) ท่ี่�เอ่�อมไปแตะ
แม�นุำ�าทุี่กสาย์ท่ี่�อยู์�หลังจอ

แต�เพ่�อเขึ้�าถู่งความเห็นุใจท่ี่�เราต�องเดิินุย์อมออกมาจากบที่บาที่ประจักษ์พย์านุเพ่�อไปร�วมเปิดิ
ประสบการณ์์ และอาจพาเราไปอยู์�ในุจุดิเส่�ย์งท่ี่�ไม�ไดิ�อยู์�ในุความรับผิดิชิอบขึ้องศิิลปินุตั�งแต�ต�นุ 
ชิวนุให�เราสงสัย์ว�าการปลดิอาวุธที่ำางานุ อย์�างไรกับบที่บาที่ประจักษ์พย์านุกันุแนุ�? เพราะเรารู�ส่กว�า
ประจักษ์พย์านุก็ถููกที่ดิลองเม่�อพิจารณ์าจากตอนุที่�าย์ขึ้องกระบวนุการท่ี่�ถููกร�วม Reflect

เราจ่งควรร�วมพิจารณ์ากันุในุประเด็ินุความยิ์นุย์อม ดิ�วย์เง่�อนุไขึ้นุ่�ไม�ปรากฏิมาตั�งแต�ต�นุ และ
ประจักษ์พย์านุสมควรต�องไดิ�รับความชัิดิเจนุ ว�าการร�วมเปิดิประสบการณ์์อยู์�ในุความรับผิดิชิอบขึ้อง
ศิิลปินุ หร่อผู�ชิม เพ่�อไม�ให�ประจักษ์พย์านุถููกผลักไปอยู์�ในุจุดิเส่�ย์งท่ี่�อยู์�นุอกเหนุ่อพ่�นุท่ี่�การเฝ้ั่า
ระวัง

นุ่�ค่ออ่กเส่ย์งท่ี่�อาจถููกมองขึ้�าม จมหาย์ไปในุพ่�นุท่ี่�ท่ี่�การที่ดิลอง การบำาบัดิ และการแสดิง กำ�าก่�ง
กันุอยู์� ถู่งอย์�างนัุ�นุมันุก็สำาคัญท่ี่�เราต�องร�วมถูกเถู่ย์ง เพราะเจตนุาด่ิไม�สมควรถููกเขึ้�าใจผิดิว�ามาดิ
ร�าย์เพ่ย์งเพราะที่�าที่าย์ความรู�ส่ก และก็ไม�อาจเป็นุความชิอบธรรมขึ้องความรุนุแรงดิ�วย์เชิ�นุกันุ 
ความกำากวมก็คงไม�เป็นุปญัหาในุแง�ขึ้องศิิลปะร�วมสมัย์ และประสบการณ์์ไม�นุ�าพิสมัย์ก็ไม�ม่วันุเป็นุ
ตัวช่ิ�วัดิคุณ์ค�าในุงานุศิิลปะเชิิงที่ดิลอง การแสดิงเชิิงประสบการณ์์จะยั์งคงสามารถูที่ำาหนุ�าท่ี่�ขึ้องมันุ
ในุแบบท่ี่�มันุเป็นุไดิ� ตราบเที่�าท่ี่�เราร�วมกันุตั�งขึ้�อสังเกตเพ่�อให�สิ�งท่ี่�อย์ากพูดิไดิ�ดัิงออกมาโดิย์ยั์ง
เคารพและให�เก่ย์รติมนุุษย์์กันุเอง เชิ�นุเด่ิย์วกันุกับท่ี่� สัตว์มนุุษย์์ อย์ากเสนุอให�มนุุษย์์ย์อมรับความ
เปราะบาง เพ่�อโอบรับดิ�วย์ความเห็นุใจ จุดิเริ�มต�นุท่ี่�มนุุษย์์จะไม�เหย่์ย์ดิหย์ามกันุเอง
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Noble Animal

Feigned Animal

Monstrous Animal

HUMANIMAL

Noble Animal  (S̄ạtw prasēriṭh̄)
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

written by

translated by

-1-
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Vertical Empathy in 

HUMANIMAL

Paopoom Chiwarak

Palin

‘

1 Performed at Bangkok’s 100 Tonson Gallery in 2019 as a part of Prateep Suthathongthai’s (ประธ่ป สุธาที่องไที่) Contemporary Art Exhibition: A Little Rich Country. 
Humanimal (สัตว์มนุุษย์์), 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 Ornanong Thaisriwong (อรอนุงค์ ไที่ย์ศิร่วงศิ์), a theatre artist and one of the B-Floor Theatre Group members. Her renowned performances include Bang La 
Merd (บางละเมิดิ), 2015 and Sawan Arcade (สวรรค์อาเขึ้ต), 2018.

3 Veeraporn Nitiprapha (ว่รพร นิุติประภูา), a double S.E.A Write award-winning novelist from Blind Earthworms in a Labyrinth (ไส�เด่ิอนุตาบอดิในุเขึ้าวงกต), 2015 and 
The Dusk of Buddhist Era and Memory of Black Rose Cat (พุที่ธศัิกราชิอัสดิงกับที่รงจำาขึ้องที่รงจำาขึ้องแมวกุหลาบดิำา), 2018.

4 Dujdao Vadhanapakorn (ดุิจดิาว วัฒนุปกรณ์์), 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 (ปรัชิญพร วรนัุนุที่์) to perform the role of experimenter.



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:
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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.
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“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.”

“You are crossing your arms…”

“Now you’re changing your sitting position and crossing your legs…”

“You just sighed…”
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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…

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.

Prior 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.

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.

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.

s-o-i.io
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“Can you tell me what it was like when you were 17?”

“Have you ever cheated on your partner?”

“What is the wound in your life?”

“Love,” said Veeraporn Nitiprapha

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

FEIGNED ANIMAL5  (S̄ạtw pradisṭ̄h̄)
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.

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.

‘ ‘,

5 Feigned Animal or S̄̄ạtẃ pradis̄̄ṭ̄̄h (สััตว์์ประดิิษฐ์์), 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.

‘



‘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?’

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 smoke-

farts 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.

-4-

-5-
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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.

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.

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:

I glanced at the subject and made eye contact with her, before her gaze slipped away from mine 

and onto other witnesses.

LIFE BETRAYS US !

“You look down… touch your phone… absent-minded… sobbing.”

“What kind of country are you living in?”

“So insecure.”

MONSTROUS ANIMAL6  (S̄ạtw prah̄lād)
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.

‘

-6-

6 Monstrous Animal or S̄̄ạtẃ prah̄lād (สััตว์์ประหลาดิ), 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 (สััตว์์ประหลาดิ) by Apichatpong 
Weerasethakul, a Jury Prize awarded film from Official Selection in The 57th Cannes Film Festival in 2004.



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

8 Pojjaman Sawangwong (พจมานุ สว�างวงศิ์), a famous character from a 1950 Thai novel and later adpted into many versions of TV melodrama Baan Sai Thong
  (บ�านุที่ราย์ที่อง) originally written by Ko Surangkhanang (ก.สุรางคนุางค์ or กัณ์หา เค่ย์งศิิริ).

s-o-i.io
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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.

‘Regarding the Pain of Others in Susan Sontag and Alfredo Jaar’

by Sophie Berrebi

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.

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.

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.

-7-
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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.


