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นิธิ เอียวศรีวงศ์ : สงัคมอณู

ร้องเพลงเตน้รําก็มีความสุข แต่เป็นความสุขชั!วคราว อีกทั#งสังคมไทยกไ็ม่ใช่สงัคมที!ขาดแคลนการร้องเพลงเตน้รํา ธุรกิจบนัเทิงเช่นนี#ยงัปรับตวัใหค้นต่างฐานะ
ทางเศรษฐกิจเขา้ถึงไดอ้ยา่งค่อนขา้งทั!วถึง

ดงันั#น ร้องเพลงเตน้รําจึงไม่อาจสมานรอยร้าวหรือความแตกแยกในสังคม เพราะท่ามกลางความแตกแยกที!ผ่านมา ร้องเพลงเตน้รํากมิ็ไดข้าดหายไปไหน ความไร้
พลงัของร้องเพลงเตน้รําที!จะสมานรอยร้าว ไม่ไดเ้กิดขึ#นเพราะความแตกแยกนั#นร้าวลึกมานานเท่านั#น แต่มนัไดส้ร้างความเจบ็ปวดเป็นส่วนตวัใหแ้ก่คนจาํนวน
มาก ไม่เฉพาะแต่ผูที้!สูญเสียญาติมิตรไปในการปะทะกนัเท่านั#น

มีบางอยา่งที!คลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ในภาพยนตร์ เมื!อใครสักคนถูกปืนจ่อหวั บงัคบัใหล้ั!นไกปืนยงิเพื!อนที!คบกนัมาตลอดชีวติ ระหวา่งชีวิตเรากบัชีวิตเขา มีทาง
เลือกไดเ้พียงอยา่งเดียว ในฐานะมนุษยป์ุถุชน คุณลั!นไก ผมกเ็ขา้ใจ คุณไม่ลั!นไก แต่ยอมถูกยงิหวัเละ ผมก็เขา้ใจ

และในฐานะมนุษยป์ุถุชนเหมือนกนั มนัเจ็บปวดเมื!อตอ้งเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์อยา่งนั#น ไม่วา่จะเป็นคนที!ตอ้งลั!นไก หรือคนที!จะถูกลั!นไก

ผมเขา้ใจ (ซึ!งอาจผิด) วา่ สตาลินเป็นคนแรกที!พฒันาอาํนาจครอบงาํของเผดจ็การเบด็เสร็จไปถึงขั#นที!ทุกคนถูกปืนจ่อหัวให้ยงิเพื!อนของตนเอง นั!นกคื็อเหนือกว่า
ตาํรวจลบัซึ!งเผด็จการเบด็เสร็จทุกแห่งยอ่มใชอ้ยา่งไดผ้ลทั#งสิ#น สตาลินไดส้ร้างระบบที!ทาํใหทุ้กคนกลายเป็นสายลบัของรัฐเผด็จการทั#งหมด พฤติกรรมใดๆ ที!น่า
ระแวงสงสยัวา่เป็นปฏิปักษก์บัเผดจ็การของชนชั#นกรรมาชีพ จะถูกรายงานใหร้ัฐไดท้ราบ เพราะการไม่รายงาน

ทั#งๆ ที!รู้เห็นการกระทาํเช่นนั#น อาจทาํให้ไดร้ับโทษไม่ต่างจากกนั หรืออยา่งนอ้ยกต็กเป็นผูท้ี!รัฐระแวงสงสยั ถึงตนเองไม่รายงาน ก็อาจมีผูอื้!นที!ใกลชิ้ดกบับุคคลผู ้
นั#นรายงาน และในกรณีเช่นนั#น การไม่รายงานใหท้นัเวลาก็คือร่วมมือหรืออยา่งนอ้ยกรู้็เห็นเป็นใจกบัปฏิปักษข์องเผด็จการชนชั#นกรรมาชีพ

ปืนที!จ่อหวัอยูเ่ช่นนี# บงัคบัใหทุ้กคนยิงให้เร็ว ยิงโดยไม่ตอ้งคิดอะไรมาก ยงิก่อนที!ตนเองจะถูกยงิจนหัวเละ ยงิก่อนที!คนอื!นจะยิงเพื!อนของเรา เพราะเท่ากบัเราจะ
ตอ้งถูกยิงหวัเละอยา่งหลีกเลี!ยงไม่ได้

ฮิตเลอร์ไม่ไดใ้ชว้ิธีการเช่นนี# จึงทาํให้มีเรื!องแบบ "ชินดเ์ลอร์′ส ลิสท"์ ในภาพยนตร์ได้ (และที!จริงมีกรณีเช่นนี# อีกหลายกรณี ทั#งที!มีบนัทึกและไม่มีโดยตรง)

ในสหภาพโซเวียตสมยัสตาลิน เราไดรู้้เห็นเรื!องราวอนัเจ็บปวดเช่นนี# เกิดขึ#นแก่บุคคลต่างๆ ตลอดมา หนึ!งในเรื!องที!จะเล่าในที!นี# คือเรื!องของเดวดิ ออยสตร๊าค นกั
ไวโอลินฝีมือหนึ!งกบัรอสโตรโปวิทช์ นกัเชลโลฝีมือหนึ!งเช่นกนั ทั#งคู่ไดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลโซเวยีตใหอ้อกไปแสดงในกรุงปารีส เยน็วนัแรกที!ทั#งคู่ซึ! งเป็น
เพื!อนกนัออกเดินเที!ยวชมเมือง จู่ๆ ออยสตร๊าคก็คุกเข่าลงต่อหนา้เพื!อนของเขา จบัมือของเพื!อนขึ#นทูนหวัแลว้ร้องไห้ สารภาพวา่ก่อนจะออกเดินทางมาปารีส เขา
ไดเ้ขียนบทความลงอิสเวสเตีย ประณามเพื!อนของเขาอยา่งสาดเสียเทเสีย ซึ! งจะเป็นจุดเริ!มตน้ของการรณรงคส์ร้างความเสื!อมเสียใหร้อสโตรโปวิทช์ ตามความประ
สงคข์องสตาลินซึ! งไม่โปรดรอสโตรโปวิทชแ์ลว้

รอสโตรโปวิทชเ์ล่าวา่ เขากลบัไปอพาร์ตเมนตเ์ลก็ๆ ของเขาที!มอสโก บอกเมียและเตรียมเขา้ของสาํหรับการถูกส่งตวัไปไซบีเรีย นอนไม่หลบัเพราะรอฟังเสียง
เคาะประตูทั#งคืน ติดต่อกนัหลายคืน กวา่จะรู้ว่าโทษของเขาไม่หนกัถึงเพียงนั#น เขาไดแ้ต่ถูกเพื!อนทุกคน "ยงิ" โดยไม่ร่วมงานและไม่คบคา้สมาคมดว้ยอีกต่อไป
เท่านั#น
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นี!เป็นกรณีเดียวที!มีเรื!องเบื#องหลงัและสร้างความประทบัใจเท่านั#น แต่มีกรณีอื!นอีกนบัลา้นที!เพื!อนรายงานเพื!อน, นายรายงานลูกนอ้ง, ลูกนอ้งรายงานนาย, ลูก
รายงานพ่อแม่, พ่อแม่รายงานลูก, ครูรายงานศิษย,์ ศิษยร์ายงานครู ฯลฯ คนทั#งสงัคมกลายเป็นอณู หมุนไปตามแรงขบัเคลื!อนของรัฐ โดยไม่มีความสมัพนัธ์กนั
เองอีกเลย นี!คือบรรยากาศของนวนิยาย 1984 ของจอร์ช ออร์เวลล์ ที!มนุษยไ์ม่มีความสัมพนัธ์อะไรอื!นต่อกนั นอกจากความสัมพนัธ์กบัรัฐ แมแ้ต่ความสัมพนัธ์
ตามธรรมชาติ คือความรักกบัคนต่างเพศ รัฐก็ไม่อนุญาตและเขา้มาทาํลายให้กลบัลงไปเป็นอณูตามเดิม

หลงัการรัฐประหาร เราไดย้นิขา้ราชการชั#นผูใ้หญ่ของกระทรวงมหาดไทย แนะนาํให้คอยตรวจตราสอดส่องกนัเองวา่ใครมีพฤติกรรมที!ทาํลายความมั!นคงของรัฐ
(ตามนิยามของ คสช.กระมงั) กพ็ึงรายงานใหห้น่วยเหนือทราบ มีการปิดเฟซบุก๊ในช่วงสั#นๆ เพื!อสอดแทรกโปรแกรมตรวจสอบ ซึ!งจะทาํใหรั้ฐสามารถปิด
เฟซบุ๊กของบุคคลได้ เฟซบุ๊กในโลกปัจจุบนัเขา้มาแทนที!การสื!อสารทั#งส่วนบุคคลและสาธารณะที!คนไทยยี!สิบกวา่ลา้นคนใชใ้นชีวิตประจาํวนั จึงเกือบไม่ต่างจาก
การเปล่งเสียง ร.เรือไม่ชดั แลว้หา้มพูด ที!ปรึกษาของกระทรวงไอซีทีแจง้ในเชิงขู่วา่ เพื!อนและผูติ้ดตามในเฟซบุก๊อาจเป็นสายลบัที!คอยแจง้ใหก้ระทรวงตามปิด
เฟซบุ๊กนั#น หรือจบัเจา้ของดาํเนินคดีก็ได้ กฎอยัการศึกหา้มชุมนุมเกิน 5 คน แต่ในทางปฏิบติัคนอ่านหนงัสือเพียง 4 คน กอ็าจถูกเรียกตวัไปสอบสวน ผูห้ญิงคน
หนึ!งประกาศความเห็นทางการเมืองผา่นผา้ปิดหนา้ของตนเพียงคนเดียว ก็ถูกนาํตวัไปสอบสวนเช่นกนั

รัฐรุกเขา้มายึดครองพื#นที!ความสมัพนัธ์และการสื!อสารทุกชนิด ความสัมพนัธ์และการสื!อสารคือพื#นฐานของสิ!งที!เราเรียกว่า "สังคม" รัฐทุกรัฐในโลกนี#นบัตั#งแต่
ดึกดาํบรรพแ์ลว้ ที!จะตอ้งจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและสงัคมเสมอ แต่การจดัความสัมพนัธ์ให้ไม่มีสังคมเหลืออยู่ มีแต่รัฐ เป็นสิ!งที!ทาํไดย้ากและไม่พบว่าทาํได้
อยา่งย ั!งยนืในสงัคมใด

ความกระตือรือร้นของขา้ราชการซึ! งตอ้งการจะเอาใจนายใหม่ เพื!อช่วงชิงตาํแหน่งกนัเองนั#น เขา้ใจไดไ้ม่ยาก แต่ความกระตือรือร้นของพวกเขาเพียงอยา่งเดียว ไม่
อาจสร้างบรรยากาศของรัฐที!ไร้สังคมไดถึ้งขนาดนี# หากไม่ไดรั้บความสมยอมของอาํนาจ ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือดว้ยความกระตือรือร้นเสียเอง

เพื!อความเป็นธรรมควรกล่าวดว้ยว่า สภาพที!พื#นที!ความสัมพนัธ์และการสื!อสารของสงัคมไทย ไม่ไดเ้พิ!งถูกเบียดเบียนหลงัรัฐประหาร แต่ดาํเนินมาหลายเดือนหรือ
อาจหลายปีมาแลว้ คนจาํนวนไม่นอ้ยในสังคมถูกทาํใหเ้ชื!อวา่ชีวติมีความภกัดีไดเ้พียงอยา่งเดียว ใครจะเป็นเพื!อน หรือแมแ้ต่ญาติกนัได้ ก็ขึ#นอยูก่บัว่ามีความภกัดี
เพียงอยา่งเดียวนั#นตรงกนัหรือไม่ ใครที!มีความสัมพนัธ์หรือการสื!อสารที!ทาํใหร้ะแวงไดว้่าไม่ไดมี้ความภกัดีตรงกนั ก็พึง unfriend คนนั#นเสีย

(คาํนี# ในทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาจไม่มีความหมายอะไรมากนกั เมื!อคุณสมคัรรับการสื!อสารในฐานะ friend ผมกไ็ม่อนุญาตใหคุ้ณรับการสื!อสารนั#นต่อ
ไปดว้ยการ unfriend คุณ แต่ในภาษาไทยความหมายมนัโหดร้ายกว่านั#นแยะ ในฐานะเพื!อน เราไม่ไดต้ดัเฉพาะการสื!อสารบางเรื!อง แต่เราถอดเขาออกไป
จากความเป็นเพื!อนโดยสิ#นเชิง ความสมัพนัธ์ที!มีมาทั#งหมดถูกถอดกองทิ#งไวอ้ยา่งไม่ไยดี และในชีวิตจริง "เพื!อน" จริงๆ ก็ถูก unfriend กนัมาไม่นอ้ยแลว้)

โดยส่วนตวั ผมรู้สึกเจ็บปวดเมื!อพ่อแม่ตอ้งสั!งใหลู้กสาวเปลี!ยนนามสกุล หรือพ่อตอ้งแจง้ความฟ้องลูก เพราะทนต่อแรงกดดนัของคนรอบขา้ง (ซึ!งอาจรวมเพื!อน
บา้นดว้ย) ไม่ได้ หลายคนบ่นใหฟั้งว่า เพื!อนจากชั#นมธัยมเลิกคบตนเองหมด เพราะความเห็นทางการเมืองหรือความภกัดีสูงสุดไม่ตรงกนั แมต้วัผมเองไม่เคยโดน
ดว้ยตวัเอง (หรือโดนแลว้ไม่รู้สึกกไ็ม่ทราบ) แต่ก็ยอมรับว่าเจบ็ปวดกบัความสูญเสียซึ!ง "มนุษยภาพ" ของคนไทย ตระหนกกบัการที!เราเลื!อนไหลเขา้ไปอยูใ่น
สหภาพโซเวียตภายใตส้ตาลินไดอ้ยา่งไร

Hannah Arendt เล่าถึงความเจบ็ปวดเช่นนี#ไวใ้น Responsibility and Judgement วา่ เมื!อนาซีไดอ้าํนาจในเยอรมนั พฤติกรรมอนั
เหี# ยมโหดของนาซีเป็นสิ!งที!เขา้ใจได้ แมแ้ต่เมื!อคนธรรมดาเขา้ไปร่วมมือกบันาซีดว้ยความกลวัก็เป็นพฤติกรรมที!เขา้ใจได้ แต่เมื!อคนใหญ่คนโต หรือแมแ้ต่เพื!อน
ของเราเองกลวัจะพลาดกระบวนรถไฟพากนัออกมาส่งเสียงสนบัสนุนนาซี นี!ต่างหากที!เขา้ใจยากและเจบ็ปวดกวา่กนัมาก

ยิ!งกว่า unfriend คือการล่าแม่มด ซึ!งคุกคามความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูถู้กล่า เพราะมีการเผยภาพ, ที!ทาํงาน, เบอร์โทรศพัท,์ บา้นพกั, ฯลฯ
ของเหยื!อ ขอ้มูลเหล่านี#ใชป้ระโยชน์อะไรไม่ไดใ้นการแลกเปลี!ยนความคิดเห็นกนั หากขอ้มูลเหล่านี#จะถูกใช้ ก็เพื!อการละเมิดเหยื!อเท่านั#น นบัตั#งแต่ละเมิดดว้ย
วาจา, ร่างกาย หรือการร้องทุกขก์ล่าวโทษ เพื!อให้เหยื!อไดรั้บความยากลาํบากในชีวติ

ทา้ยที!สุดถึงกบัตั#งองคก์รเก็บขยะแผน่ดิน ซึ!งไม่แน่ชดัวา่ทณัฑที์!จะลงแก่เหยื!อคืออะไร อาจร้ายแรงถึงความปลอดภยัในชีวติหรือร่างกายก็ได้ เพราะผูจ้ดัตั#งประกาศ
ระดมอาวธุ และช่วยเหลือทางคดีแก่ผูร่้วมมือเก็บขยะ

การยดึอาํนาจของกองทพัจะระงบัความแตกแยกไดห้รือไม่ก็ตาม แต่อยา่งนอ้ยจากการที!เป็นฝักฝ่ายหลายฝ่าย กองทพัก็ทาํให้เหลือฝ่ายเดียว แต่การทาํใหเ้หลือฝ่าย
เดียวนี#หมายถึงใชก้าํลงับงัคบัใหมี้ความภกัดีสูงสุดอยูเ่พียงหนึ!งเดียว และการใชก้าํลงับงัคบัให้ไม่เหลือพื#นที!ของความสัมพนัธ์และการสื!อสารอื!นใด นอกจากความ
สมัพนัธ์และการสื!อสารกบัรัฐ แก่นแทข้องมนัจึงเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี!ยนจากความภกัดีต่อสีเสื#อให้เป็นรัฐแต่อยา่งเดียว เพื!อความปลอดภยั ผูค้นยงัตอ้ง
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Tweet 0 9 people recommend this. Be the first of your friends.RecommendRecommend

unfriend กนัในชีวิตจริง พ่อแม่ยงัตอ้งฟ้องกล่าวโทษลูก ผูค้นยงัตอ้งเปลี!ยนนามสกุลเพื!อไม่ให้กระทบถึงธุรกิจของครอบครัว

เราก็ยงัเป็นอณูเหมือนเดิม

Share This Page

Home Forums สนทนาทั�วไป สงัคม - การเมอืง

Page 3 of 3


