มติชนรายวัน
พฤ. 18 มี.ค. 53
สิ่งขัดแยงและขอคิดจากการชุมนุม
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
ไมรูว าในวั น พฤหั สบดี ที่ ขอ เขีย นปรากฏต อ สายตาท า นผูอา น อะไรได เ กิ ด ขึ้น กั บ
ประเทศไทยของเรา อยางไรก็ดีไมวาจะเกิดอะไรขึ้น มีขอสังเกตบางประการซึ่งขอนําเสนอ
ฝรั่งมีคําวา oxymoron ซึ่งหมายถึงขอความซึ่งดูเผิน ๆ มีความหมายขัดแยงกัน หรือดู
บวม ๆ แตลึกลงไปแลวมีความหมายที่ลึกซึ้งกวาที่เห็น

คํานี้ปรากฏในภาษาอังกฤษตั้งแต ค.ศ. 1640

โดยมีรากมาจากภาษากรีก Oxus หมายถึง sharp or pointed (แหลมคมหรือยื่นแหลม) สวน moros
หมายถึง dull, stupid, or foolish (นาเบื่อ โง เขลา)
ตัวอยางของ oxymoron เชน less is more ซึ่งเปนคํากลาวของกวีเอกชาวอังกฤษ
Robert Browning (ค.ศ. 1812-1889) ซึ่งดูเผิน ๆ มันขัดแยงกัน แตหากคิดใหลึกแลวจะเห็นวามี
ประเด็นชวนคิ ด

อาจหมายถึง วาเมื่อคนเกิ ดมาไมมีขอได เปรียบมากอาจทํ าให มีจิต มุงมั่นมากกวา

คนอื่นก็ได หรือการมีนอยหรือการเปน “คนตัวเล็ก” หรือการเปนคนไมสําคัญ อาจใหคุณคาในการ
เรียนรูชีวิตไดมากกวาก็เปนได
ตัวอยางอื่นก็เชน free love is too expensive หรือ the more things change, the
more they remain the same หรือ I love my country too much to be a nationalist

ขอความที่

เรียกวา oxymorons เหลานี้มีประเด็นใหคิดทั้งสิ้น
ถายกเอาไอเดียคราว ๆ ของ oxymoron มามองการชุมนุมครั้งนี้ ในแงมุมของการเอา
สิ่งที่ดูขัดแยงมาวางเรียงกันเพื่อใหเกิดประเด็นนาคิดแลว เราก็จะเห็นหลายเรื่องดังตอไปนี้
เรื่องแรก ขอเขีย นของคุ ณชัช ริน ทร ไชยวัฒน ในคอลัมน “ทรรศนะ” (ไทยโพสต
14 มีนาคม) บรรยายวา “.....รอน ๆ อยางนี้หากใครที่ตองออกไปดิ้นรน วุนวาย

ตะเกียกตะกาย

อยูทามกลางเปลวแดดเปรี้ยง ๆ ปานประดุจไฟนรกเชนนี้ คงตองถือเปนกรรมของสัตวโลก นั่นแหละ
แทนที่จะไดโอกาสนอนผึ่งพุง ผึ่งแอร อยูที่บาน อาบน้ํา อาบทา กินขาว กินปลา ลอมวง
อยูกั บลูก ๆ หลาน ๆ กลับต องมาทรมานตัวเองเพื่อครอบครัวผูอื่น

แถมยั งเปน ครอบครัวที่มั่งคั่ ง

-2ร่ํารวยระดับมีทรัพยสินเงินทองนับเปนหมื่น ๆ ลาน ขณะที่ตัวเองอาจมีเงินติดกนกระเปาแคไมกี่บาท
เทานั้นเอง.....
.....ดวยเหตุนี้.....ถาหากมีเงินเหลือติดกนกระเปาซัก 100 ลาน ไมตองถึงระดับ 30,000
กวาลาน

รับรองวา.....ผมคงไมลังเลใจใด ๆ เลย ที่จะเดินตามรอย เอม และ อุงอิ๊ง หนีรอนไปเที่ยว

งาน ไอทีบี ที่เยอรมนี อันเปนงานมหกรรมการทองเที่ยวระดับโลก
ยิ่ง ถ าหากได หอบลูก จูง หลาน เกี่ ย วก อยเดิ นดู อะไรตอมิอะไรในงานนิท รรศการ
แบบพอ-แม-ลูก

ไมตองแบกโลก แบกภาระใด ๆ เอาไวใหเมื่อย

น อ งอยู ใ นโรงแรม 5 ดาว

เหนื่อยขึ้นมาเมื่อไหรก็ไปนอนพัก

เตรี ย มโปรแกรมที่ จ ะไปช็ อ ปป ง ต อ ในวั น รุ ง ขึ้ น .....อะไรมั น จะสุ ข

สะดวกสบายเท านี้ ย อ มไมมีอี ก แลว

โดยเฉพาะถ า เที ย บกั บ ผู ซึ่ง ต องมานอนกลิ้ ง

อยูทามกลางเปลวแดดรอน ๆ ตองเคียดแคน ฟูมฟาย ตอสูอยูกับใครก็ไมรู

นอนหงาย

เรียกรองอะไรก็

ไมรู.....บรรยากาศความแตกตางทํานองนี้.....มันก็คงประมาณสวรรคกับนรกดี ๆ นี่เอง!!!!
แตก็นั่นแหละ.....แทบไมนาเชื่อวา ไป ๆ มา ๆ สวรรคกับนรก มันก็สามารถเชื่อมตอ
โยงใยถึงกันและกันจนไดดวยคําวา ทักษิณ เพียงคําเดียวเทานั้น

อันเปนคําที่ทําใหคนซึ่งเหลือเงินติด

กระเปาแคไมกี่บาทสามารถหลั่งน้ําตาแหงความสงสารใหกับคนที่ยังเหลือเงินอีกเปนหมื่น ๆ ลานชนิด
พราก ๆ ๆ พรอมที่จะสูญเสียความสุข ความสบาย ทุกสิ่งทุกอยางไมวาของตัวเอง ลูก เมีย พอ
แม พี่ นอง ใหกับทักษิณ และครอบครัว อยางเต็มอกเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ.....”
เรื่องที่สอง เมื่อผูสื่อขาวโทรทัศนสัมภาษณผูชุมนุมเกี่ยวกับสาเหตุของการมาชุมนุมจะ
ไมมีใครบอกเลยวามาตอสูเพื่อคุณทักษิณ
เพื่อใหน ายกฯ ลาออก ฯลฯ

จะบอกวามาตอสูเพื่อประชาธิปไตย เพื่อการยุบสภา

แกนนําก็ไมพูดถึง

ใคร ๆ ก็รูวาจริง ๆ แลวมาประทวงกันเพื่ออะไร

ผูสื่อขาวซึ่งดูกลา ๆ กลัว ๆ ก็ไมเอยถึง ทั้ง ๆ ที่

มันเปนการขัดแยงกันระหวางสิ่งที่อยูในใจจริง ๆ กับ

สิ่งที่ตองแสดงออกมาไมวาในเรื่องการพูดหรือการกระทํา
มหาตมะ คานธี บอกวามนุษยจะไมมีความสุขเลยตราบที่สิ่งที่อยูในใจกับการกระทํ า
ของตนเองขัดแยงกัน ซึ่งในที่นี้หมายถึงการตองอดกลั้นไมพูดถึงความจริงที่แอบซอนอยูในใจ แต
ตองเสแสรงพูดไปตามที่ไดรับ “สารซ้ํา ๆ” จากแกนนําและวิทยุชุมชน
ลําบากกั บ ความร อน

ความเหม็น

นอกจากผูมาชุมนุมจะตองทน

ความไมสะดวกนานาประการในเรื่องสาธารณสุขสวนตั ว

ความเสี่ยงภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (รถยนต รถมอเตอรไซต) ฯลฯ

ยังตองประสบกับสภาวการณ

-3ดังที่มหาตมะ คานธี กลาวถึงอีก (เจาของรานทองยังตองบอกวาจะปดรานโดยไมมีกําหนด เพื่อไมให
ลําบากแกลูกจางที่เดินทางมาทํางาน ทั้งที่ใจจริงแลวกลัว “ลูกชุลมุน” หากมีการจลาจล)
เรื่องที่สาม ประเด็นคําอธิบายการแตกตางของชนชั้นโดยใชทฤษฎีมารกซิส (เพื่อนผม
คนหนึ่งที่เรียนมาดานนี้บอกวาแกนนําใช pidgeon Marxist หรือมารกซิสแบบงู ๆ ปลา ๆ มาอธิบาย
เรื่องราวต าง ๆ ได อยางถู กปากคนกิ น) ซึ่ง ดูจ ะไดผลสําหรับคนจํานวนไมน อยคลายเมื่อครั้ง ระหวาง
เหตุการณ 14 ตุลาคม ถึง 16 ตุลาคม จนผูคนรูสึก “อิน” อยากทําลายลางระบบทุนนิยมตลอดจน “ระบบ
อํามาตย” และมีวัตถุประสงคหลักคือชวยเหลือใหคุณทักษิณกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งหมดนี้อาจลืมไปวาคนที่รวยสุดของไทยก็คือฮีโรของเขานั่นแหละ และคุณทักษิณ
คือ heart and soul ของระบบทุนนิยม และครั้งหนึ่งเปนศูนยกลางของ “ระบบอํามาตย” อยางแทจริง
เรื่องหนึ่งที่ขอเสนอเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณที่แทจริง และเพื่อ
ปองกัน ความเขาใจผิด ก็คื อการระบุวัน ที่และเวลาของคลิป หรือภาพที่ถ ายทอดออกมาบนจอทุกครั้ง
(หากเอาภาพเกาของความรุนแรงเมื่อเมษายนปกอนมาแสดงในยามออนไหวอาจเกิดความเขาใจผิดกัน
จนลุกลามขึ้นใหญโตได) โดยภาครัฐออกกฎเกณฑมาบังคับทุกชองในยามนี้
ทามกลางความกลัว ๆ กลา ๆ ของโทรทัศนไทยในการรายงานสถานการณวามีผูชุมนุม
มากนอยเพียงไร

เราก็ไดเห็นผลงานของสื่อในหลายจุดที่นาชื่นชม (ทีวีไทยในรายการที่คุณภิญโญ

ไตรสุริยธรรมา กลาเอาคนที่มีความคิดเห็นแปลกออกไปมาแสดงความเห็น) แตก็ยังสงสัยอยูบอย ๆ
เหมือนกันวาที่ผูสื่อขาวพูดวา “ชวงหนาอยาพาด” นั้น เมื่อไหรมันจะไมพาดเหมือนสายไฟมาถึงคนดู
และ “ถนนราชดําเนินกาง” นั้น เมื่อไหรมันจะหุบเสียที
...................................................

