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ความทรงจาํทวนกระแส: การฉายซํ4าความรุนแรงทางการเมอืงในภาพยนตรยุ์คดจิทิลัของไทย 

MALINEE KHUMSUPA & SUDARAT MUSIKAWONG 

 

ในภาษาไทย คาํวา่ ความทรงจาํ คาํที3อยูต่รงกลางคอืคาํวา่ ทรง ซึ3งแปลตรงตวัหมายถงึรปูทรงหรอืสื3อกลาง คาํวา่ 

ความทรงจาํ ในตวัมนัเองจงึหลอ่หลอมความมตีวัตนของอดตี (ถงึแมผ่้านการตคีวามเสมอก็ตาม) และเป็น

สญัญาณบง่บอกถงึศกัยภาพที3จะแปรเปลี3ยนความทรงจาํผ่านรปูทรงและสื3อกลางตา่งๆ รวมทัQงการปฏบิตัใินสงัคม

และวฒันธรรมวตัถดุว้ย คนเราทุม่เทใหก้ารสรา้งตวัตนแกค่วามทรงจาํก็เพราะกลวัวา่จะลมื ประเทศไทยผ่านการ

รฐัประหารโดยกองทพัมาแลว้ 12 คร ัQงนับตัQงแตเ่ปลี3ยนผ่านจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยใ์น พ.ศ. 2475 การ

ที3กองทพัหวนกลบัมาปกครองประเทศคร ั Qงนี Q ทาํใหเ้กดิประสบการณแ์บบยอ้นอดตี (déjà-vu) ซ ึ3งน่าเสยีดายที3ไม่

จดุชนวนใหเ้กดิแรงตอ่ตา้นในวงสงัคมกระฎมุพชีาวกรงุเทพฯ เรากลบัเห็นแตก่ารตอกยํ Qาเร ื3องเลา่แม่บทที3ลน้เกนิ

ดว้ยแนวคดิความมั3นคงของชาตแิละการรกัษาความเป็นระเบยีบของสงัคม “กลิ3นอาย” ของเผด็จการอาํนาจนิยม

แบบกองทพัสรา้งความรูส้กึคุน้เคยถงึขนาดที3การรฐัประหารของกองทพัทาํใหเ้กดิการเฉลมิฉลองในปี 2549 และ

ยอมรบัไดใ้นปี 2557 ในหมู่กระฎมุพเีสยีงขา้งนอ้ย—หรอืมใิช?่ ในขณะที3ขา่วพาดหวัของสื3อกระแสหลกัอาจบอก

เป็นนัยๆ วา่ คนไทยยอมรบัการปกครองของกองทพัและการธาํรงสถานภาพเดมิไว ้แตเ่ราขอแยง้วา่ ภาพยนตร ์

อสิระทาํหนา้ที3สวนกระแสโดยนําเสนอเสยีงคดัคา้นผ่านความคลมุเครอืทางการเมอืง 1 

วฒันธรรมของพื 4นทีYสาธารณะทางเลอืกในภาพยนตรไ์ทย 

ในบรบิทสงัคมอาํนาจนิยมของประเทศไทยยคุปัจจบุนั พื Qนที3สาธารณะของสื3อ เครอืขา่ยสงัคมออนไลนแ์ละเว็บไซท ์

2.0 หดตวัแคบลง อยา่งไรก็ตาม ขบวนการสงัคมขดัขนืและเสยีงทวนกระแสในระดบัจลุภาคกลบัขยายตวัเพิ3มขึ Qน 

ระเบยีบทางศลีธรรมผสมโรงกบัแนวคดิเร ื3องความมั3นคงแหง่ชาต ิความคดิและการแสดงออกที3ถกูมองวา่เป็นภยั

คกุคามตอ่ระเบยีบนีQถกูลงโทษดว้ยคดคีวามในศาล คา่ปรบั การยกเลกิหนังสอืเดนิทาง การลี Qภยัและการจาํคกุ 
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การเซนเซอรข์องรฐัที3เพิ3มสงูขึ Qนแทนที3จะปิดปากความไม่พอใจ กลบักระตุน้ใหเ้กดิภาพยนตรไ์ทยใหม่ๆ ที3มี

แนวคดิทางการเมอืงจากผูส้รา้งอสิระ ซ ึ3งอาศยัเทคโนโลยกีารผลติสมยัใหม่ ระบบการคดัสรรภาพยนตร ์และวงจร

การเผยแพรง่านผ่านสื3อสงัคมออนไลนร์ปูแบบใหม่ 

ดงัที3ไมเคลิ วอรเ์นอร ์(Michael Warner) ช ี Qใหเ้ห็น “เมื3อพื Qนที3สาธารณะทางเลอืกเป็นการเคลื3อนไหวทางสงัคม 

ขบวนการเหลา่นีQตอ้งการหน่วยที3สมัพนัธก์บัรฐั ขบวนการเหลา่นีQกลายเป็นการเมอืงช ั3วขณะและปรบัตวัเองเขา้สู่

การแสดงออกของวาทกรรมเชงิวพิากษอ์ยา่งมเีหตผุล สาํหรบัการตอบโตส้าธารณะ ไดล้ะทิ QงความคาดหวงัดัQงเดมิ

ของการเปลี3ยนรปูแบบจากเดมิที3อยูท่ี3การเปลี3ยนนโยบาย แตเ่ป็นการเปลี3ยนพื Qนที3สาธารณะในชวีติ” 2 การปฏเิสธ

ของปัญญาชนและผูส้รา้งภาพยนตรใ์นประเทศไทยไดจ้าํกดัความไม่ลงรอยทางความคดิไวใ้นพื Qนที3สว่นตวัที3

เกดิขึ Qนในพื Qนที3สาธารณะทางเลอืกเล็กๆ เชน่ ในรา้นกาแฟ หรอืแกเลอร ี3 ที3สามารถเปิดใหเ้ขา้ถงึทางอนิเตอรเ์น็ต 

ผ่านเว็บ 2.0   หรอืยทูบู พื Qนที3ตอบโตส้าธารณะขนาดเล็กมปีฏบิตักิารผ่านการเสยีดสทีี3กาํกวมและมสีอง

ความหมายเพื3อตา้นการจบักมุ 

นโยบายรฐัดา้นการเซนเซอรภ์าพยนตรค์ร ัQงแรกในประเทศไทย (ตอนนัQนคอืประเทศสยาม) คอืพระราชบญัญตัิ

ภาพยนตร ์พ.ศ. 2473 ในชว่งทศวรรษที3ผ่านมา เราไดเ้ห็นกฎหมายเซนเซอรฉ์บบัใหม่และการขยายกฎหมาย

หมิ3นพระบรมเดชานุภาพผ่านการแกไ้ขมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (2499, 2550) พระราชบญัญตัิ

วา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกี3ยวกบัคอมพวิเตอร ์(2550) และพระราชบญัญตักิารรกัษาความมั3นคงภายใน

ราชอาณาจกัร (2551) ในทศวรรษเดยีวกนันีQเอง เราไดเ้ห็นการสรา้งและการจดัฉายภาพยนตรอ์สิระมากกวา่ยี3สบิ

เร ื3องในเทศกาลภาพยนตรใ์หญ่ๆ  ทัQงภายในและตา่งประเทศ ในประเทศไทย หนังอนิดี Qอาศยัพื Qนที3ในเมอืง เชน่ รา้น

กาแฟ รา้นหนังสอื แกลเลอร ีสถานทตูและมหาวทิยาลยั ดงัที3กอ้ง ฤทธิ �ด ีนักวจิารณภ์าพยนตร ์ช ี Qใหเ้ห็นวา่ มูลนิธิ

หนังไทย 3ม ี“บทบาทสาํคญัเป็นพเิศษในการสรา้งพื Qนที3สาธารณะสาํหรบัผูส้รา้งหนังสัQนและหนังอสิระในประเทศ

ไทย….ซึ3งชว่ยสง่เสรมิความเป็นประชาธปิไตยใหห้นังฟิลม์และหนังดจิทิลั” ดว้ยการจดัหอ้งเรยีนเชงิปฏบิตักิาร 

โปรแกรมฉายหนังและเทศกาลหนังตา่งๆ 4ในบรบิทนีQ หนังอนิดี Qชว่ยเปิดเวทสีาํหรบัการฉายซํ Qาและการราํลกึถงึ

ความรนุแรงทางการเมอืง 

ในฐานะพื Qนที3สาธารณะทางเลอืก ภาพยนตรอ์สิระใหค้วามสนใจอยา่งใกลช้ดิตอ่ความทรงจาํ/ประวตัศิาสตรแ์ละ

สนุทรยีศาสตรด์า้นภาพยนตรท์ี3เดนิเร ื3องแชม่ชา้ ภาพยนตรท์ี3จะกลา่วถงึตอ่ไปนีQมลีกัษณะดงักลา่วนีQครบถว้น 

บรรทดัฐานในการเลอืกภาพยนตรข์องเราคอื หนังแตล่ะเร ื3องมบีทสนทนากบัความรนุแรงทางการเมอืงที3เกดิ

ซํ Qาซากในประเทศไทย การจดัฉายสาธารณะมากกวา่หนึ3งคร ัQง และ/หรอืการไดเ้ผยแพรซ่ํ Qาในสื3อมวลชนออนไลน์

หวักา้วหนา้ที3เป็นแหลง่ขอ้มูลเปิด (open source) เชน่ ประชาไท 

ความทรงจาํเชงิสารคดทีดลอง: ผูก้อ่การรา้ย (Terrorist) (2554) 

ภาพยนตรเ์ร ื3อง ผูก้อ่การรา้ย ของธญัสก พนัสทิธวิรกลุมกีารเดนิเร ื3องหลายช ัQนแบบเปรยีบตา่งที3ยอ้นฉายความ

รนุแรงทางการเมอืงระดบัชาตหิลายฉากสลบักบัความทรงจาํในครอบครวัของคนใกลช้ดิ ภาพยนตรท์ัQงเร ื3องนัQนหา

ชมไดย้าก ไม่มจีาํหน่ายในตลาดดวีดี/ีวซีดี ีทัQงยงัหาดเูต็มเร ื3องไม่ไดใ้นแหลง่ขอ้มูลเปิด เชน่ YouTube หนัง

ตวัอยา่งตัQงใจสรา้งความตระหนกใหค้นดดูว้ยฉากสาํเรจ็ความใครข่องผูช้ายที3ตดัสลบักบัฉากความรนุแรงทาง

การเมอืงบนทอ้งถนนของกรงุเทพฯ ในปี 2553 ประสบการณใ์นการชมภาพยนตรเ์ร ื3องนีQคอืการสรา้งความเป็น
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ตวัตนของความรนุแรง การตอบสนองทางเพศและรา่งกายพรอ้มๆ กนั ซ ึ3งกระทบจติใจในสว่นลกึ เพื3อหลกีเลี3ยง

ฉากเปลอืย ภาพยนตรต์วัอยา่งจากแหลง่ขา่วออนไลน ์ประชาไท จะแสดงฉากความรนุแรงทางการเมอืงเทา่นัQน 

การเรยีงสลบัฉากประวตัศิาสตรบ์อกเลา่เกี3ยวกบัการที3มารดาของธญัสกเคยเขา้รว่มพรรคคอมมวินิสตแ์หง่ประเทศ

ไทยกบัภาพของธญัสกในวยัเด็กกบัแม่และภาพถา่ยการสงัหารหมู่ 6 ตลุาคม 2519 ทาํใหส้ว่นนีQของภาพยนตรม์ี

ความโดดเดน่เป็นพเิศษ ภาพถา่ยคอืหลกัฐานความทรงจาํสว่นตวัที3สดุของเรา ภาพถา่ยยงัเป็นพยานวตัถทุี3ไม่มี

ทางผดิพลาดที3ช ี Qใหเ้ห็นความป่าเถื3อนโหดรา้ยและน่าตระหนกของการสงัหารหมู่ในเดอืนตลุาคม 2519 ในการ

เก็บบนัทกึหลกัฐานความป่าเถื3อนโหดรา้ยดว้ยการนําฉากความรนุแรงมาฉายซํ Qาอกีคร ัQง ภาพถา่ยสามารถ

ลดทอนความเป็นมนุษยข์องทัQงคนที3ถกูฆ่าและ “พลเรอืนคลั3งชาตกิบัเจา้หนา้ที3รฐั” ที3มสีว่นในความรนุแรงนัQนดว้ย 
5 

ฟ้าตํ Yาแผ่นดนิสูง (Boundary) (2556) 

ฟ้าตํ 3าแผ่นดนิสงู (2556) นําออกฉายเชงิพาณิชยใ์นโรงภาพยนตรก์ระแสหลกัในประเทศไทยและเผยแพรผ่่านเว็บ

ไซท ์Vimeo โดยถกูจดัระดบัที3เรท 18+ หนังเร ื3องนีQเลา่เร ื3องราวชวีติของชายหนุ่มคนหนึ3งที3ถกูเกณฑท์หาร เขา

ถกูสง่ไปทาํหนา้ที3ปราบปรามในภาคใต ้อยูใ่นการปะทะกนัประปรายระหวา่งประเทศไทยกบักมัพูชาในกรณีเขา

พระวหิารเมื3อปี 2551 และตอ่มาถกูสง่มาปราบปรามคนเสื Qอแดงในเดอืนพฤษภาคม 2553 6 ช ื3อเดมิของหนัง ฟ้า
ตํ 3าแผ่นดนิสงู กอ่ใหเ้กดิขอ้ถกเถยีงเพราะดเูหมอืนเป็นการทา้ทายตอ่ความไม่เทา่เทยีมและการแบง่ชว่งช ัQนทาง

สงัคมในประเทศไทย 7 สว่นชื3อภาษาองักฤษที3แปลเป็นไทยวา่ “เขตแดน” นัQน ตามคาํใหส้มัภาษณข์องนนทวฒัน ์

นําเบญจพล “ความหมายแรกของเขตแดนคอืสิ3งที3แบง่คนจนชนบทจากชนช ัQนกลางที3ขดูรดีในกรงุเทพฯ 

ความหมายที3สองของเขตแดนคอืการแบง่ประชาชนกมัพูชาจากประเทศไทยดว้ยพรมแดน….ผมจาํไดว้า่ตอนที3ผม

ไปยนือยูบ่นเขาพระวหิาร ตรงจดุสงูสดุของเขาพระวหิาร ผมรูส้กึวา่ตรงจดุนัQนทอ้งฟ้ากบัพื Qนดนิเช ื3อมโยงและอยู่

รว่มกนั มนัเป็นการอปุมาถงึความหวงัวา่วนัหนึ3งประเทศไทยจะปรองดอง” 8 โดยสาระแลว้ หนังเร ื3องนีQสรา้งความ

เป็นตวัตนใหปั้จจบุนัที3ผ่านไปแลว้และอดตีที3อยูใ่นปัจจบุนัซ ึ3งเกดิขึ Qนจากการสรา้งอาณาเขตและเขตแดนของชาต ิ

หนังเร ื3องนีQในฉบบัเต็มที3ไม่มกีารตดั (Director’s cut) แสดงฟุตเทจของงานฉลองวนัเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 

83 ปีของพระมหากษตัรยิท์ี3สี3แยกราชประสงคใ์นกรงุเทพฯ ซึ3งจดัขึ Qนตรงจดุที3มกีารสงัหารหมู่คนเสื Qอแดงเพยีงไม่กี3

เดอืนกอ่นหนา้นัQน มกีารแสดงความจงรกัภกัด ีความปลื Qมปีตแิละการเฉลมิฉลองอยา่งร ื3นเรงิ การเรยีงภาพตอ่กนั

เชน่นีQช ี Qชวนใหเ้กดิการทบทวนถงึความหมายอนัหลากหลายของสถานที3 พรอ้มกบัตัQงคาํถามวา่การเฉลมิฉลอง

สามารถแทนที3รอยดา่งของการสงัหารหมู่ไดอ้ยา่งไร? ความคลมุเครอืนีQเองทาํใหค้ณะกรรมการพจิารณา

ภาพยนตรแ์ละวดีทิศันข์อใหผู้ก้าํกบัตดัทอนฉากนีQออก ซึ3งผูก้าํกบัก็ยอมปฏบิตัติาม 

นับตัQงแตม่กีารนํามาตรา 112 มาใชใ้นปี 2550 เจา้หนา้ที3รฐัตัQงหนา้ตัQงตาตดิตามตรวจสอบการแสดงออกใดๆ ที3

เกี3ยวขอ้งกบัสถาบนักษตัรยิ ์โดยตัQงเป้าวา่ผูล้ะเมดิกฎหมายหมิ3นพระบรมเดชานุภาพเป็นกลุม่คนอนัตรายที3เป็นภยั

ตอ่รฐับาล 

ในทาํนองเดยีวกนั เขตแดนไทย-กมัพูชาที3สรา้งขึ Qนจากอดตีที3ซบัซอ้นทาํใหค้วามทรงจาํเกี3ยวกบัศตัรแูหง่ชาติ

กลายเป็นมตีวัตนขึ Qนมาจากปัญหาการเมอืงภายใน ดงัที3งานของปวนิ ชชัวาลพงศพ์นัธ ์ชาญวทิย ์เกษตรศริแิละ 

Pou Suthirak ชี Qใหเ้ห็นวา่ เขตแดนไทย-กมัพูชามอีงคป์ระกอบของประวตัศิาสตร ์ความทรงจาํ การเมอืงและ

ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ 9 คาํวา่ “เขตแดน” ในที3นี Qมไิดใ้ชใ้นความหมายตามตวัอกัษร แตน่่าจะเป็นสญัญะบง่
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บอกวา่ความเคลื3อนไหวระหวา่งลทัธชิาตนิิยมสดุขัQว การสรา้งศตัรหูรอืมติร เป็นสิ3งที3กาํหนดมาจากอณุหภมูขิอง

ปัญหาการเมอืงภายในประเทศ 

ประวตัศิาสตรข์นาดย่อของความทรงจาํ (A Brief History of Memory) (2553) 

ประวตัศิาสตรข์นาดยอ่ของความทรงจาํ เป็นผลงานของจฬุญาณนนท ์ศริผิลและถกูนําออกฉายหลายคร ัQง ทัQงใน

เทศกาลหนังสัQนนานาชาตกิรงุเทพ เทศกาลหนังทดลองกรงุเทพ และการประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาพยนตร ์

อษุาคเนย ์ จฬุญาณนนทเ์ลอืกนําเสนอประเด็นการเมอืงที3คอ่นขา้งออ่นไหว นั3นคอื การสญูเสยีชวีติจากความ

รนุแรงทางการเมอืงในปัจจบุนั ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ภาพยนตรเ์ร ื3องนีQเป็นความทรงจาํทวนกระแส แทนที3จะมุ่งเนน้ที3

เหตกุารณร์นุแรงในปี 2553 (ซึ3งเป็นเหตกุารณท์ี3สาธารณชนจบัตามองอยูแ่ลว้) หนังเร ื3องนีQหนัไปสนใจความ

รนุแรงที3เกดิขึ Qนกอ่นหนา้นัQนซึ3งไม่คอ่ยรูก้นัในวงกวา้ง นั3นคอืความรนุแรงที3นางเลิ Qงเมื3อตน้ปี 2552 

ฉากสดุทา้ยในภาพยนตรต์ดัขา้มมาที3การชมุนุมราํลกึถงึผูป้ระทว้งของกลุม่แนวรว่มประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผด็จ

การแหง่ชาต ิ(นปช.) ที3ถกูฆ่าตายในปี 2553 จากคาํใหส้มัภาษณใ์นปี 2559 จฬุญาณนนทอ์ธบิายวา่ “ผมเชื3อวา่

ความทรงจาํคอืทัQงหมดของประวตัศิาสตรฉ์บบัยอ่ของประเทศเรา เราตอ้งทาํความรูจ้กักนัและกนัในชว่งเวลานีQเพื3อ

ราํลกึถงึเหยื3อเหลา่นีQ” 10 เหยื3อไรช้ ื3อแทบไม่เคยไดร้บัการระลกึถงึอยา่งเป็นทางการในพื Qนที3สาธารณะ 

ประวตัศิาสตรข์นาดยอ่ของความทรงจาํพยายามสรา้งความเป็นตวัตนใหก้ารสญูเสยีชวีติดว้ยความเคารพและการ

ราํลกึถงึ 

ลุงบุญมรีะลกึชาต ิ(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) (2553) 

ในภาพยนตรเ์ร ื3อง ลงุบญุมรีะลกึชาต ิ(2553) ของอภชิาตพิงศ ์วรีะเศรษฐกลุ ผูช้มถกูหอ้มลอ้มดว้ยความมดื

เชน่เดยีวกบัตวัเอกในหนัง ในฉากการตายฉากสดุทา้ย ลงุบญุมปีีนชา้ๆ ลงไปในถํ Qามดืมดิและมองขึ Qนมาชา้ๆ 

ในขณะที3ครอบครวัของเขาตามมาอยูร่วมกนัในช ั3วขณะสดุทา้ย พรอ้มกบัฉากหลงัที3มรีปูถา่ยของทหารหนุ่ม

กระจดักระจาย การบรรจบระหวา่งภาพนิ3งของทหารหนุ่มกบับทราํพงึเฮอืกสดุทา้ยของลงุบญุมชี ี Qใหเ้ห็นวา่ เมื3อ

ปัจเจกบคุคลเปิดเผยอดตี บคุคลนัQนจะถกูทาํใหห้ายสาบสญูไป 

การตคีวามแบบสหสมัพนัธบทอกีแบบหนึ3งช ี Qวา่ ฉากการตายของลงุบญุมทีาํใหป้ระเทศนีQตอ้งยอ้นคดิเกี3ยวกบั

สงครามเย็นในจงัหวดัภาคอสีานโดยอาศยัการพาดพงิถงึรปูถา่ยของคนหนุ่มในชดุลายพรางทหารที3แสดงใน

นิทรรศการศลิปะจดัวาง (Installation) ช ื3อ ปลกุผ ี(Primitive) ของอภชิาตพิงศเ์อง ภาพถา่ยเหลา่นีQถา่ยในนา

บวั ขอนแกน่ ชยัภมูแิละเลย เป็นการยอ้นราํลกึถงึสมรภมูคิร ัQงแรกอนัโดง่ดงั ระหวา่งพรรคคอมมวินิสตแ์หง่ประเทศ

ไทยกบัฝ่ายรฐัในปี 2508 11 แทนที3จะจบแคก่ารพาดพงิถงึยคุสงครามเย็นเมื3อลงุบญุมเีสยีชวีติ ฉากสดุทา้ยกลบั

เป็นภาพคนที3ยงัมชีวีติอยูนั่3งดขูา่วทวีเีกี3ยวกบัความรนุแรงทางการเมอืงในปี 2552 อภชิาตพิงศช์ ี Qใหเ้ห็นอดตี 

ปัจจบุนัและอนาคตที3ซอ้นทบักนั อดตีฝังอยูใ่นปัจจบุนัพรอ้มกบัลางรา้ยถงึความรนุแรงในอนาคตที3กาํลงัจะเกดิ 

พื4นทีYสาธารณะทางเลอืกทีYคลุมเครอื 

ในชว่งสบิปีที3ผ่านมา การเซน็เซอรแ์ละความรนุแรงทางการเมอืงในประเทศไทยมกีารขยายตวัมากขึ Qนและมกีาร

ตคีวามที3คลมุเครอืมากขึ Qน งานของ Craig Reynolds (2000), Thongchai Winichakul (1999) และ 

Malinee Khumsupa (1998) ชี Qใหเ้ห็นจากการวเิคราะหอ์นุสาวรยีป์ระชาธปิไตยวา่ ความหมายเป็นสิ3งที3ไม่
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ชดัเจนในตวัเอง แตฝั่งรากอยูใ่นความหมายที3ถกูยอ้มดว้ยการตคีวามใหม่ 12 Rosalind Morris (1998) และ 

Alan Klima (2002) เสนอวา่การเผยแพรภ่าพเหยื3อความรนุแรงในเหตกุารณพ์ฤษภาทมฬิ 2535 จนลน้เกนินัQน

เป็นการปฏบิตัติามวถิขีองคณุคา่กบัความแปลกแยกในระบบทนุนิยม 13 

การบรรจบของกาละกบัเทศะในโลกความเป็นจรงิกบัชวีติสงัคมออนไลนผ่์านแพลตฟอรม์อยา่ง YouTube, 

Vimeo, Facebook, Twitter และ LINE เป็นเงื3อนไขใหม่ของพื Qนที3สาธารณะทางเลอืกที3ตอ่ตา้นรฐัเทา่ๆ กบัเป็น

เงื3อนไขใหม่ในการเผยแพรล่ทัธคิลั3งชาตนิิยมที3ครอบงําพื Qนที3สาธารณะของชาตเิชน่กนั โดยอาศยัสื3อสงัคม

ออนไลนเ์หลา่นีQ การเขา้ถงึภาพยนตรด์งักลา่วมทีัQงความเป็นปัจเจกบคุคลและมวลชนพรอ้มกนั สามารถทาํไดซ้ํ Qาๆ 

และทนัท ีรวมทัQงอยูน่อกเหนือขอ้จาํกดัของกาละกบัเทศะในโลกความเป็นจรงิ จลุเทศะของเวทเีสมอืนจรงิ เชน่ 

YouTube และ Vimeo ตลอดจนพื Qนที3ขนาดเล็กอยา่งรา้นหนังสอื สโมสรฉายหนังหรอืนิทรรศการศลิปะ การสง่

ขอ้ความผ่านโทรศพัทม์อืถอืและคอมพวิเตอรไ์ดจ้ากทกุหนแหง่ ตามคาํอธบิายของนักทฤษฎสีงัคมอยา่งมานูเอล 

คาสเทลส ์(Manuel Castels) เราอาจถอืวา่นี3คอืขบวนการสงัคมใหม่ในภาคปฏบิตัทิางวฒันธรรมของยคุไซเบอร ์

ซ ึ3งมคีวามเป็นปัจเจกบคุคล (สว่นบคุคล) กบัสาธารณะพรอ้มกนัในสงัคมโลกของเรา 14 เราเห็นวา่วงการ

ภาพยนตรท์ี3มเีครอืขา่ยโยงใยเชงิวฒันธรรมในระดบัโลกนีQเป็นสว่นหนึ3งของวาทกรรมวพิากษต์ามความหมายแบบ

ฮาเบอรม์าส 15 

ความมุ่งหมายที3จะสรา้งความเป็นตวัตนใหค้วามทรงจาํดว้ยภาพยนตรท์ี3ยกมาอภปิรายในที3นี Q ทา้ทายตอ่ตรรกะ

ของตลาดดว้ยการแสดงความโศกเศรา้ทางการเมอืง ในภาพยนตรเ์ร ื3อง ผูก้อ่การรา้ย ความทรงจาํสว่นบคุคลที3

เจ็บปวดสวนทางกบัความทรงจาํของชาตทิี3บอบชํ Qา ใน ประวตัศิาสตรข์นาดยอ่ของความทรงจาํ แม่สญูเสยีลกูชาย 

แตทุ่ม่เททกุอยา่งใหล้กูชายไดร้บัการราํลกึถงึในความทรงจาํทวนกระแสที3ตอ่ตา้นความรนุแรงของรฐั ในทาํนอง

เดยีวกนั ฟ้าตํ 3าแผ่นดนิสงู เลา่เร ื3องราวของชายหนุ่มสามญัชนที3ถกูเกณฑท์หาร เป็นการนําเสนอความทรงจาํทวน

กระแสที3ขดัขนืตอ่ลทัธชิาตนิิยมกระแสหลกั ในภาพยนตรเ์ร ื3องสดุทา้ย ลงุบญุมรีะลกึชาต ิปัจเจกบคุคลคนธรรมดา

คนหนึ3งที3บงัเอญิรบัใชร้ฐัในการตอ่สูก้บัคอมมวินิสต ์กลายเป็นความทรงจาํทวนกระแสที3ตรงขา้มกบัความทรงจาํ

ชาตนิิยมกระแสหลกั ซึ3งคงไม่มทีางจดจารกึเขาไวใ้นประวตัศิาสตรข์องประเทศไทย   ภาพยนตรเ์หลา่นีQทาํให ้

ผูช้มสรา้งความเชื3อมโยงระหวา่งความรนุแรงของรฐัในปัจจบุนักบัความรนุแรงทางการเมอืงในอดตีดว้ยการวาด

ภาพคูข่นานไปกบัความทรงจาํที3เจ็บปวดของปัจเจกบคุคล ในขณะที3ภาพเคลื3อนไหวแชม่ชา้และการตอกยํ Qาความ

ทรงจาํสว่นบคุคลและ/หรอืประวตัศิาสตรข์องความรนุแรงทางการเมอืงชว่ยขดีเสน้ใตใ้หเ้ราเห็นความรนุแรงของรฐั

ที3ดาํเนินมาอยา่งตอ่เนื3องในประเทศไทย 

มาลนีิ คุม้สภุา (คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่) 

สดุารตัน ์มุสกิวงศ ์(คณะสงัคมวทิยา มหาวทิยาลยั Siena) 
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