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เพราะเลือดไพรไมไรคา
the101.world/99-dead/

ธนาวิ โชติประดิษฐ เรื่องและภาพ
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เมื่อศิลปะการแสดงมาประจบกับทัศนศิลปในพื้นที่หนึ่ง และเมื่อ ‘เรื่องเลา’ หลายเรื่องดําเนินคู
ขนาน ทับซอน ทั้งเกี่ยวไขวและแยกตัวออกจากกันในพื้นที่หนึ่ง ภายในพื้นที่น้ันแตกออกเป็นปริซึม
แหงความหมาย กรกฤช เจียรพินิจนันทสราง The House No. 1 ผลงานภาพถายจัดวางเพื่อแปร
สภาพ 100 ตนสน แกลเลอรีใหกลายเป็นพื้นที่ระหวางโลกในวรรณคดีกับโลกของความเป็นจริง
สําหรับพิเชษฐ กลั่นชื่นในการแสดง พระพิฆเณศรเสียงา

ความคลุมเครือของพื้นที่ระหวางโลกตางๆ น้ี ไมไดมีเพียงเรื่องเลาถึงการสูญเสียงาของพระพิฆเณ
ศร แตยังมีเรื่องราวของสถานการณบานเมืองปัจจุบันที่แมเราไมอาจบอกถึงความจริงทั้งหมด แตก็
ยังเห็นชิ้นสวนเศษเสี้ยวของมัน

ธนาวิ โชติประดิษฐ

ปริซึม, 2553

ขอความขางตนมาจากบทภัณฑารักษในนิทรรศการ ปริซึม (Prism) ปี 2553 เป็นปีที่มีการชุมนุม
ของคนเสื้อแดงจากทั่วประเทศในกรุงเทพ ซึง่นําโดยแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหง
ชาติ (นปช.) การชุมนุมใหญครั้งน้ันครอบคลุมระยะเวลาต้ังแตวันที่ 12 มีนาคม-19 พฤษภาคม
หากใครยังจําได ในเวลาน้ัน วาทกรรมทางการเมืองชิ้นสําคัญคือ ‘ไพร-อํามาตย’ ไดแพรขยายไป
ทั่วทั้งขบวนการ

‘ไพร-อํามาตย’ บงบอกถึงความเหลื่อมลํ้า ความไมเทาเทียม ความเป็นคนที่ไมเทากัน  (หรือมอง
ไมเห็นวาเป็น ‘คนเหมือนกัน’) คําอยาง “กูมันไพร” หรือ “ฤาเลือดไพรมันไรคา” จึงเป็นทั้งคํา
ประกาศตัวตนและคําถามตัดพอของคนเสื้อแดง เพราะตระหนักวาตนน้ันเป็นแคไพรในโครงสราง

่ ้

http://www.100tonsongallery.com/site/exhibition?mode=past_view&ex_id=23&year=2010&type=0
https://www.the101.world/category/spotlights/defrost-the-memories/
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อํานาจนิยมที่ทั้งแข็งกระดางและแข็งแกรง

เพียงแตในปีน้ัน ไพรไดลุกขึน้สู

เดือนมีนาคมเป็นชวงที่ผูเขียนกําลังเตรียมจัดนิทรรศการ ปริซึม ซึง่เป็นการทํางานรวมกันระหวาง
กรกฤช เจียรพินิจนันท กับ พิเชษฐ กลั่นชื่น ที่ 100 ตนสน แกลเลอรี ชวงสุดทายของขอเขียน “แต
ยังมีเรื่องราวของสถานการณบานเมืองปัจจุบันที่แมเราไมอาจบอกถึงความจริงทั้งหมด แตก็ยังเห็น
ชิ้นสวนเศษเสี้ยวของมัน” ไมไดหมายถึงมิติตางๆ ของความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณทางการ
เมืองภายนอกรั้วแกลเลอรีเทาน้ัน แตยังหมายถึงบางสิ่งที่ผูชมไมไดเห็น คือตัวอักษรสีดําพนบนผนัง
สังกะสีเป็นประโยคคําถามวา “ฤาเลือดไพรจะไรคา” (เปลี่ยนจากคําด้ังเดิมคือ ‘มัน’ เป็น ‘จะ’) อัน
เป็นสวนหนึ่งของ The House No. 1 ของกรกฤช

ประโยคคําถามน้ีหายไปจากสายตาของผูชมเพราะผูเขียนพายแพใหกับทางแกลเลอรี ในการจัด
นิทรรศการศิลปะ ภัณฑารักษคือตัวกลางที่อยูระหวางศิลปินกับผูเกี่ยวของอื่นๆ ในครั้งน้ัน ผูเขียน
ยืนกรานใหงานชิ้นน้ีไดอยูในที่ที่มันต้ังใจจะอยูไมสําเร็จ ขั้นประนีประนอมที่สุดที่ทําไดคือ หันเอา
ดานหลังของแผนสังกะสีกลับขึน้มาเป็นดานหนา ถอยคําไมไดถูกนําออกจากหอง คําถามยังอยู
ตรงน้ัน หลบหันเขาหาผนังจริงของแกลเลอรี เผชิญหนากันกับผนังขาวที่เป็นตัวแทนของอํานาจ
สถาบันทางศิลปะตามขนบ ผนังตอผนัง แตไรผูรับรูภายนอก ไมมีประจักษพยานเชิงบุคคล ชิ้นสวน
เศษเสี้ยวของความเป็นจริงที่ไดรับอนุญาตใหหันออกสูภายนอกน้ันไมมีจุดบอกใบใดเลยถึงสิ่งที่
ซอนอยูเบ้ืองหลัง คําถามน้ันตะโกนใสไดเพียงความเงียบ ไมมีใครไดยินไดฟัง

สภาพของงานศิลปะที่ทํานายทาทีตัวเองลวงหนาวาจะไมโหรองฉลองชัยกับการลอมปราบที่ตาม
มาในอีกไมกี่เดือนก็เป็นแบบน้ันเอง เชนเดียวกับบรรดาไพรผูชุมนุมที่รอดชีวิตจากการลอมปราบ
ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม เราเก็บตัวอยูกับคําถามที่ซอนอยูหลังผนังสังกะสี แยกยายกันไปเพื่อ
ทํางานอื่นของเรา ยังไมลืมความคับแคน ไดพบปะกันบางตามงานชุมนุมอื่น และรอเวลา

19 กันยายน 2563

10 ปีหลังการสังหารหมูเสื้อแดงกลางเมืองและ 14 ปีหลังการรัฐประหารโดยพลเอก สนธิ บุญยรัต
กลิน กลุมสหายสีแดงและศิลปะปลดแอก (FreeArts) ไดจัดการแสดง 99 ศพ (99 Dead) บริเวณ
หนาศาลฎีกา ซึง่เป็นสวนหนึ่งของการชุมนุมใหญ “19 กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร” โดยแนวรวม
ธรรมศาสตรและการชุมนุมที่สนามหลวง

เมื่อความมืดโรยตัวลง ผูชมทยอยเขามาน่ังเรียงแถวไปตามแนวถนนโดยอยูหลังเทปกั้นเขตสี
เหลืองดําที่ขึงอยูระหวางไมกั้นสีขาวแดง แนวเทปน้ันแยกพื้นที่การแสดงออกจากพื้นที่ของผูชม
แตยังอยูบนระนาบเดียวกัน การแสดงบนทองถนนปราศจากเวทีที่ยกผูแสดงไวบนพื้นอีกระดับ ในที่
น้ีไมมีใครตองแหงนหนามอง มีแตความใกลชิดระดับผูสังเกตการณวงในที่หากขยับเขาใกลอีก
เพียงนิดเดียวก็จะกลายเป็นผูมีสวนรวม

ถึงอยางน้ันก็ตาม ระยะหางเพียงนอยนิดน้ันก็ไดรับการรักษาไวอยางเครงครัด (โดยไมเกี่ยวกับสติ
กเกอร “พื้นที่การใชกระสุนจริง” กับ “เขตอภัยทาน” ที่ติดอยูบนพื้นถนน) มิติที่แตกตางระหวางโลก
ภายในกับภายนอกเทปกั้นย่ิงถูกเนนย้ําเมื่อฝนโปรยลงมาในชวงกลางของการแสดง ทําใหผูชม
เกือบทั้งหมดตองหมคลุมตัวเองดวยเสื้อกันฝน ปกปิดใบหนาและศีรษะดวยหมวก รม และหนากาก
เราคือผูจองมองจากกาลเวลาอื่น

https://www.facebook.com/FreeArtsTH/posts/116941176825376
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บนพื้นถนนที่ถูกเปลี่ยนใหเป็นพื้นที่ที่นาฏกรรมรําลึกการสังหารหมูเมื่อสิบปีกอนกําลังจะเกิดขึน้น้ี
มีถุงพลาสติกใบเล็กใสสีฝ ุนสีแดงกระจัดกระจายอยูทั่วไป การแสดงเริ่มขึน้เมื่อกวีคนหนึ่งเดินออก
มาจากสุดปลายถนน คาล รีอัลทวงถามถึงความรุนแรงที่รัฐเป็นผูกระทํานับจากเหตุการณ 6 ตุลา
ถึงปัจจุบัน ขบวนคนเสื้อขาวกาวเทาตามหลังมาชาๆ

ลืม แลวหรือไม

รอยขีดขวน กลอนเกาบทกวี

ทํานองเพลงตอสู ถอยคําสดุดีวีรชน

โศกนาฏกรรมการลอมสังหารบนลานดิน ‘ใตรมโพธิ’

……………………

หรือ จําไมลง

เกลื่อนศพผูคนบนกองเพลิงแหงความเกลียดชัง

ราวเศษชิ้นสวนไพรทาส
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ถูกฉีกขาดจากกับดักคายกลหลังสงคราม

ปลอยใหฝูงแรง กา เหยียบย่ํา รุมทึง้จิกกินอยางสําเริงสําราญ

ตัวหนาเป็นของผูเขียน ไพร

ขณะที่กวีออยอิ่งอยูกับถอยคําและการทวงถาม อยูกับการรายบท mourning ที่เชื่อมรอยความตาย
จากเงื้อมมือของรัฐในแตละยุคสมัย ความตายของไพรระลอกตอมาก็เปิดฉากขึน้โดยไมรั้งรอให
กวีออกไปพนฉาก คนเสื้อขาวลมลงทีละคนสองคน จากน้ันคนกลุมเล็กในเสื้อดําและเสื้อยืดลาย
พรางวิ่งกรูเขามาจากดานหลังพรอมธงชาติและอาวุธพลาสติก รวดเร็ว รุนแรง พุงเขาใสใครคน
อื่นที่ไมใชพวกเดียวกับตัวเอง เปลงเสียงตะโกน “ฆามัน!” มีเสียงปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ถุงสี
บนพื้นแตก เลือดสาดกระจายเลอะเสื้อสีขาว แมแตกวีก็หนีไมพน เขาลมลงเชนกัน แลวลุกขึน้มา
ใหม โซซัดโซเซ ยังคงพรํ่าบนบทกวี “หรือ จําไมลง”

จากน้ันขบวนคนเสื้อขาวเดินเรียงแถวหนากระดานตามกันออกมา พวกเขาคอยๆ รวงลงไปนอน
บนพื้น เสียงปังยังดังรัว รางกายของทุกคนเลอะไปดวยสีแดง เสื้อผา ใบหนา แขนขา เลือด เลือด
เต็มไปหมด ทวา ราวกับผีดิบ พวกเขาลุกขึน้มาอีกครั้ง คอยๆ เดินตอไป ตามกันไปเป็นขบวน เพื่อที่
จะลมลงอีกครั้ง และอีกครั้ง เสียงปังและสีแดงที่ฟ ุงกระจายในอากาศตัดกับความมืดยาวนาน
เหมือนไมมีวันจบสิ้น

่ ้ ้ ้
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ในที่สุดภาพการสังหารหมูก็ปิดฉาก ทิ้งใหผูชมเงียบกริบอยูในภวังค แตทันใดน้ัน ความโหดเหี้ยม
ชุดใหมในรูปของรอยย้ิมและเสียงหัวเราะเฮฮาก็ดังกระหึม่ขึน้ ธงชาติและไมกวาดปรากฎตัว
รวดเร็วราวกับพายุพัดผาน Big Cleaning Day ไดกวาดลางรอยเลือดบนพื้นถนน เศษซากของคน
เสื้อแดง หรือวาสําหรับชนชั้นกลางในเมือง เลือดไพรมันไรคา?

น่ันคือการจําลองเหตุการณสังหารหมูคนเสื้อแดงในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ที่ถูก
ยนยอลงมาเหลือไมกี่นาทีในรูปของการแสดง ในบรรดานักแสดงอาสาสมัครหกสิบกวาคน มีหนึ่ง
คนที่พิเศษกวาใคร เธอคือพะเยาว อัคฮาด แมของกมนเกด อัคฮาด พยาบาลอาสาผูถูกยิงเสียชีวิต
ในเต็นทพยาบาลที่วัดปทุมวนารามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พะเยาวแสดงเป็นลูกสาวของตัวเอง ใส
เสื้อกัก๊พยาบาลตัวที่กมนเกดใสในวันเกิดเหตุ มีเพียงสีแดงบนเสื้อกัก๊ตัวน้ีเทาน้ันที่เป็นคราบเลือด
ของจริง

การปรากฏตัวของพะเยาวเป็นภาพสะเทือนใจที่สุดสําหรับผูเขียน เสื้อเป้ือนเลือดของจริงทามกลาง
เลือดปลอมที่ไมไดมาจากบาดแผลบนรางกายของใครน้ันเป็นเรื่องหนึ่ง แตอีกเรื่องหนึ่งคือการที่
แมมาสวมบทเป็นลูกของตัวเอง เมื่อเรามองไปที่พะเยาว เราเห็นเงาของลูกสาวทาบทับลงบนตัว
เธอ ตางจากนักแสดงคนอื่นซึง่สวมบทเป็นใครบางคนที่ไมมีความเกี่ยวของกันโดยตรง คูคนเป็น-
คนตายคูน้ี (พะเยาว-กมนเกด) คือสายสัมพันธทางสายเลือด แมกับลูกสาว ขอเท็จจริงดังกลาวชวน
ใหสะทอนใจ เพราะโดยทั่วไปมักเป็นผูออนวัยกวาที่จะรําลึกถึงผูที่เขามายังปรโลกกอน ครรลอง
ของธรรมชาติมักจัดสรรใหการแสดงความอาลัยเป็นบทของลูกหลานผูมาทีหลัง

แนนอนวากรณีสวนทางที่ทําใหบุตรเสียชีวิตกอนบิดามารดาน้ันเกิดขึน้เสมอ หากไมใชความปวย
ไขก็เป็นอุบัติเหตุอันไมคาดคิด เศรา แตเขาใจได ทวาในกรณีของกมนเกด ความตายเกิดขึน้อยาง
absurd จะอธิบายอยางไรวาทําไมพยาบาลอาสาที่ปฏิบัติหนาที่อยูในเต็นทพยาบาลที่อยูในวัด (เขต
อภัยทาน) เมื่อวันหลังประกาศยุติการชุมนุมจึงถูกยิงจนเสียชีวิต?

ใน 99 ศพ พะเยาวคือนักแสดงผูทรงอํานาจในเรื่องเลา (โดยไมตองเอยปากพูดอะไรเลย) ไมใช
เพราะเธอมีทักษะการแสดงดีกวาใครอื่น แตเพราะบทบาทที่เธอสวมทับน้ันมาจากเหตุการณที่เกิด
ขึน้จริงกับลูกสาวของตัวเอง ละครโหดรายนักเมื่อนําความโศกอาลัยของแมผูสูญเสียกลับขึน้มา
ใหมดวยการใหแมเลนบทลูกในวันเสียชีวิต

ชวงทายของการแสดงมีการอานรายชื่อผูเสียชีวิตตามลําดับ เมื่อมาถึง “ลําดับที่ 84 นางสาวกมน
เกด อัคฮาด” พะเยาวที่กําลังพลิกรางนักแสดงที่นอนอยูบนพื้นก็ตบถุงสีเขาใสหนาผากตัวเองกอน
จะลมลง… ประสบการณจําลองทวนซํ้าความเจ็บปวดแตหนหลัง ขณะที่แมกลายเป็นลูก แมก็ยัง
เป็นแม เธอยืนขึน้มาอีกครั้งเฉกเชนเดียวกับนักแสดงคนอื่น แมที่ลุกขึน้สู

องคประกอบของความจริงเชิงประสบการณและเชิงอารมณที่ขมวดรวมอยูในรางของพะเยาว
ทําใหเธอเป็นนักแสดงที่ประกอบไปดวยทวิลักษณะ กลาวคือ ถึงแมวาเธอจะ ‘สวมบทบาท’ เป็นผู
เสียชีวิตคือลูกสาว รวมทั้งเคลื่อนไหวรางกายแบบละครเชนเดียวกับนักแสดงคนอื่น แตเธอ – ใน
รางเดียวกันน้ี – ก็เป็น ‘บุคคลจริง’ ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณในอดีตดวย

สายเลือดที่เชื่อมโยงระหวางแมกับลูกสาวถูกขับเนนดวยเลือดปลอมจากสีฝ ุนที่เป้ือนบนตัวแม
ปะปนไปกับเลือดจริงจากสิบปีกอนติดเป็นคราบอยูบนเสื้อกัก๊พยาบาลที่เธอสวมใส การแสดง 99 ศพ
โอบรับขอเท็จจริงเชิงประวัติศาสตรเอาไวโดยสอดเกี่ยวเขาไปในเน้ือใน อยูในคราบเลือดที่ฝังแนน

้ ้ ่
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กับเน้ือผา กระบวนการของละครพาความเจ็บปวดของแมกลับมาใหไดประสบอีกครั้ง แตไมใชเพื่อ
ตอกย้ําความทุกขทรมานของการสูญเสีย หากเพื่อเปิดออกสูสายตาและหัวใจของสาธารณะ

การแสดงชุดน้ีไดสรางกระบวนการเรียนรูที่เป่ียมดวยความออนไหวอันเกิดจากสิ่งที่เห็นตรงหนา
ในรูปแบบและระดับที่แตกตางจากการเรียนรูผานการอานหรือชองทางอื่น เพราะผูชมสวนใหญรู
วาหญิงวัยกลางคนที่เห็นอยูตรงหนาน้ันเป็นใคร เน่ืองจากหลังความตายของกมนเกด พะเยาว
กลายเป็นนักกิจกรรมคนสําคัญที่เรียกรองความยุติธรรมใหลูกสาวและผูเสียชีวิตรายอื่นอยางตอ
เน่ืองตลอดหลายปีที่ผานมา ใน 99 ศพ เธอจึงเป็นตัวแทนของบาดแผลจากความยุติธรรมที่ยังไมได
รับ – – ที่ไมใชบทบาทสมมติ

ในฐานะการแสดงที่เป็นสวนหนึ่งของความเคลื่อนไหวทางการเมือง 99 ศพ สรางความเขาใจ
ระหวางสภาวะภายนอก คือเหตุการณในอดีตเมื่อสิบปีกอนกับสภาวะภายในตัวผูชม คือการ
ทบทวนตัวเองเมื่อไดรับรูเหตุการณในอดีตน้ัน นําไปสูการเกิดสํานึกรวมที่ผูกพันกันระหวางการ
ตอสูในอดีตกับปัจจุบัน การเชื่อมโยง สงตอ และรับไมทางอุดมการณดังกลาวสอดคลองกับ
ปรากฏการณบนเวทีอื่นๆ ที่ผูกรอยไพรนักตอสูในอดีตอยางคณะราษฎร จิตร ภูมิศักดิ ์นักโทษและ
ผูลี้ภัยการเมือง บรรดาผูถูกสังหารดวยเหตุทางการเมือง ตลอดจนคนเสื้อแดงเขากับคนปัจจุบัน
เพราะวา “เขาสูมากอนเรา”

ชวงทายของ 99 ศพ มีเสียงตะโกน “ที่น่ีมีคนตาย” ซึง่อางอิงไปถึงกิจกรรมรําลึกถึงเสื้อแดงผูเสีย
ชีวิตในการสลายการชุมนุมที่ริเริ่มโดย บก.ลายจุด (สมบัติ บุญงามอนงค) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2553 บก.ลายจุดและผูรวมกิจกรรมกวา 100 คนเดินทางมาผูกผาแดงที่แยกราชประสงค มีการชู
ปายขอความ “ที่น่ีมีคนตาย” ผูชุมนุมบางสวนไดนําสีแดงมาราดตามรางกายและลงไปนอนบนพื้น
ฟุตพาทเพื่อแสดงเป็นคนตาย

อีกครั้งหนึ่งคือ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ปีเดียวกัน บก.ลายจุดและผูรวมกิจกรรมประมาณ 500 คนได
รวมตัวกันที่อนุสาวรียประชาธิปไตย หลังจากรองเพลงชาติรวมกันในเวลา 18.00 น. ผูเขารวม
กิจกรรมก็ลงไปนอนด้ินไปมาบนพื้น แสดงทาทางเหมือนถูกยิงเพื่อรําลึกถึงผูเสียชีวิต มีการตะโกน
วา “ที่น่ีมีคนตาย” เชนกัน

การเลือกพื้นที่ราชประสงคกับอนุสาวรียประชาธิปไตยสะทอนความสําคัญของพื้นที่ตางชนิด
กิจกรรมรําลึกถึงคนตายที่ราชประสงคเป็นปฏิบัติการบนพื้นที่สลายการชุมนุม คือการกลับมาเยือน
สมรภูมิเดิมเพื่อทวงถามหาความยุติธรรม แตการใชพื้นที่ที่อนุสาวรียประชาธิปไตยมีมิติของความ
หมายและความทรงจํามากกวาน้ัน น่ันคือ อนุสาวรียประชาธิปไตยไมไดเป็นเพียงหนึ่งในพื้นที่ที่
คนเสื้อแดงเคยมาชุมนุม แตยังเป็นสัญลักษณสําคัญของอุดมการณประชาธิปไตยแบบคณะราษฎร
ที่คนเสื้อแดงตองการสืบทอดดวย

กองศพจําลองที่นอนเกลื่อนรอบอนุสาวรียสงสารวา ความตายของพวกเขาคือการตายเพื่อ
ประชาธิปไตย เนนย้ําสารเดิมที่เคยถูกสงกอนหนาน้ีเมื่อคนเสื้อแดงใชลานอนุสาวรียประชาธิปไตย
จัดสวดอภิธรรมศพผูเสียชีวิตในเหตุสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน

ความแตกตางอยางสําคัญระหวางกิจกรรมรําลึกเมื่อปี 2553 กับ 99 ศพ อยูที่ความสดใหมของ
เหตุการณและระยะหางทางเวลา ซึง่สงผลถึงความสัมพันธระหวางผูชุมนุมที่เสียชีวิตกับคน
ที่ทําการแสดงเพื่อรําลึกถึงพวกเขาดวย ใน 99 ศพ ผูแสดงอาสาสมัครหลายคนอายุเพียง 18-20 ปี
พวกเขาจําเหตุการณเมื่อสิบปีกอนไดไมมากนัก ความรูของพวกเขาเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมปี

่ ่ ่ ่ ่ ่ ้

https://www.matichon.co.th/prachachuen/prachachuen-scoop/news_2322567
https://prachatai.com/journal/2010/07/30289
https://prachatai.com/journal/2010/08/30521
https://prachatai.com/journal/2010/04/28890
https://prachatai.com/english/node/8811
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2553 เป็นสิ่งที่มาทีหลัง อีกประการหนึ่งคือ ในขณะที่กิจกรรมรําลึกเมื่อปี 2553 เชื่อมโยงคนเสื้อ
แดงเขากับคณะราษฎร (เชนเดียวกับปฏิบัติการอื่นๆ คนเสื้อแดงจัดขึน้ที่อนุสาวรียหลายแหงที่
สรางขึน้ในสมัยคณะราษฎรชวงปี 2552-2553) 99 ศพ ขยายความเชื่อมโยงดังกลาวไปสูไพรนักสู
ในยุคสมัยอื่น เพื่อสงตอมาที่คนปัจจุบัน

การรําลึกไมไดสรางเพียงการทบทวนและจดจํา แตยังสรางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็น
solidarity ที่ขามผานกาลเวลา ผานความแตกตางของกลุมคน ชนชั้น รสนิยม ความสนใจเฉพาะ
ในกระบวนการของละคร คนตายฟ้ืนคืนชีพ ศพลมแลวลุก เพื่อปลุกผูที่ยังอยูใหเขารวมการตอสูอัน
ยาวนาน การตอสูที่สงตอเป็นทอด คํากลาว “ใหมันจบที่รุนเรา” สะทอนความปรารถนาอันแรงกลา
แมจะยังไมมีใครรูแนชัดวา “รุนเรา” จะยังตองขยายตอไปโดยที่ยังไมรูวันสิ้นสุดหรือไม – – ขอฝัน
ใฝในฝันอันเหลือเชื่อ

ในฐานะการแสดงที่เป็นสวนหนึ่งของปฏิบัติการทางสังคม 99 ศพ ทบทวนและโตกลับการทําลาย
ความเป็นมนุษยในความหมายของการฆาใหตาย ผูเสียชีวิตทั้ง 99 คนฟ้ืนคืนกลับขึน้มาใหมในราง
ของเหลานักแสดงอาสา พวกเขาไมใชรางทรงที่วิญญาณมาเขาสิง เพราะทั้งหมดน้ันคือการแสดง
บทบาทสมมติ ถึงอยางน้ันน่ันก็อาจนับเป็นผีประเภทหนึ่ง หรือปีศาจซอมบ้ีที่ลมแลวลุกเพื่อกาวเดิน
ตอ แพรเชื้อความคิดและความทรงจําใหคนเป็นไปทั่วทุกสารทิศ หากทวาจุดมุงหมายสุดทายของ
การแสดงน้ันก็ไมไดอยูที่การเรียนรูและจดจําเพียงเทาน้ัน แตอยูที่การทวงถามถึงความยุติธรรม
และการปลดปลอยจากการกดขี่ ปลายทางเดียวกับการชุมนุมใหญ เพื่อที่จะไมมีผูถูกกดขี่อีกตอไป
เพื่อที่จะไมมีไพรอีกตอไป เพื่อที่จะมีแตประชาชนที่เทาเทียม เพราะวาความตายของไพรไมใชสิ่ง
ไรความหมาย เพราะวา “เลือดไพรไมไรคา”

ยอนกลับไปไมกี่ชั่วโมงกอนหนาการแสดงจะเริ่มตน ผูเขียนเดินลัดเลาะมาที่สนามหลวงผานทาง
ถนนหนาพระลาน วัตถุสะดุดตาชิ้นแรกเมื่อมองผานฝูงชน รั้วเหล็กสีเขียวและแนวตนมะขาม คือ
ธงผาสีแดงผืนใหญปักอยูใจกลางสนามหลวง แลวน้ําตาก็พลันรื้นขึน้มา

Related Posts

โจรมากลากไปแลวบานเมืองจะเดือดรอนขนาดไหน
‘หัวน ุม'  ตอนใหม ถาโจรมากลากไปแลวบานเมืองจะเดือดรอนขนาดไหน

ลงเรือแป ะยุทธ
‘หัวน ุม‘ ตอนใหม กับคําตอบเมื่อเกิดรูรั่วบนเรือแป ะยุทธ

ใหคนมารักเราดวยการพัฒนาตัวเอง
'หัวน ุม' ตอนใหม วาดวยตัวอยางขั้นแอดวานซ ของการทําใหคนมารัก

ไมมีเชื้อชาติอยูในเลือดนะ
‘หัวน ุม‘ ตอนใหม วาดวยชาติที่ไมอาจตรวจพบในเลือด

คุณคาของแรงเชียร
เชียรเผด็จการแลวไดอะไร? การตูน แกกตอนใหม โดย 'หัวน ุม' 
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https://www.the101.world/softhead-ch23/
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https://www.the101.world/softheadcheer/
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ชาตินิยมสุดโตงยืนหนึ่ง
'หัวน ุม'  ตอนใหม นําเสนอความเป็นชาตินิยมแบบไทยๆ ยืนหนึ่งไมแพชาติใดในโลก
#ชาตินิยมยืนหนึ่ง

ธนาวิ โชติประดิษฐ นิทรรศการศิลปะ นปช. คนเสื้อแดง เหตุการณสลายการชุมนุม 2553 19
กันยา ทวงคืนอํานาจราษฎร 99 ศพ คณะราษฎร 2563 การชุมนุม 2563

เรื่อง: ธนาวิ โชติประดิษฐ

อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และกอง
บรรณาธิการวารสาร Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia
(http://southeastofnow.com)
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https://www.the101.world/tag/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0/
https://www.the101.world/tag/%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8a/
https://www.the101.world/tag/%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87/
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