
บทความ

ประชาสังคมไซเบอร์ในเวียดนาม
ปัจจุบัน
ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 36(2): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

cyber civil society in Vietnam today
Yukti Mukdawijitra

Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

ขอบคณุ Harvard-Yenching Institute, Harvard University ท่ีเชญิผู้เขียนไปร่วมเสนอบทความใน ค.ศ. 2015 
ท�าให้ผู้เขยีนเริม่สนใจศกึษาประเดน็นี ้ขอบคณุคณะสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีอนญุาต
ให้ผู้เขียนไปเป็นอาจารย์อาคันตุกะท่ี University of Wisconsin-Madison จึงมีส่วนท�าให้ผู้เขียนได้รับเชิญไป 
น�าเสนองานวิจัยชิ้นนี้ ขอบคุณทุน Newton Mobility Grants โดยความสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา (สกอ.) และ The British Academy ท่ีให้ทุนส�าหรบัจัดกิจกรรมร่วมกบันกัวิชาการจาก Goldsmiths, 
University of London และคณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2016-
2017 ขอบคณุ Heinrich-Böll Stiftung ส�านกังานเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ท่ีให้ผู้เขยีนมส่ีวนร่วมในการจดักิจกรรม
ร่วมกับบรรดานักกิจกรรมสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2016 ท�าให้ผูเ้ขียนมีโอกาสได้รู้จักนักกิจกรรมผู้เป็น
แหล่งความรู้ส�าคัญของงานวิจัยนี้ ตลอดจนผู้เขียนขอขอบคุณนักวิชาการหลายท่านจากหลายสถาบัน ท่ีช่วยให ้
ความเห็นต่องานชิ้นนี้ในแต่ละขั้นของการน�าเสนอบทความในการสัมมนาที่ต่างๆ และในการปรับปรุงบทความชิ้นนี้

contact: yuktimuk [at] gmail [dot] com



ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ชาวเวียดนามเข้าถึงอนิเทอร์เนต็มากขึน้ ส่วนหนึง่เพราะการส่งเสรมิ

ของรัฐบาลท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงนี ้

ไม่เพียงขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร หากยังเป็นความท้าทายใหม่แก่การเมืองใน

เวียดนามด้วย จากการวจิยัเอกสารและการวจิยัภาคสนามในเวยีดนาม ระหว่างปี 2015-2017 

ผูเ้ขยีนเสนอว่าชาวเวยีดนามใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่แลกเปลีย่นข่าวสารและความคดิเห็นเพ่ือสร้าง

กิจกรรมทางสังคม-การเมือง อันแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของภาคประชาสังคมไซเบอร์ 

ภายใต้รัฐอ�านาจรวมศูนย์อย่างเวียดนาม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายที่เราจะท�าความเข้าใจ 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและขบวนการสังคมในเวยีดนามปัจจบุนั จากการเคลือ่นไหวของ

กจิกรรมสงัคม-การเมอืงไซเบอร์ บทความน้ีจะอภปิรายถึงเงือ่นไขหรอืขอบข่ายทีร่ฐัเวยีดนาม

ยอมรบัการเคลือ่นไหวทางสังคมและการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในอกีด้านหนึง่

บทความจะแสดงให้เหน็กลยทุธ์หรอืลกูเล่นทีนั่กกิจกรรมทางสงัคม-การเมอืงไซเบอร์เวยีดนาม

ใช้เพือ่เลด็รอดจากอ�านาจควบคุมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่การประสานใช้สือ่หลายลกัษณะ

ในกจิกรรมสงัคมทัง้ออนไลน์และออฟไลน์

ค�ำส�ำคญั: ประชาสงัคม, กจิกรรมสงัคม-การเมอืงไซเบอร์, เวยีดนาม, มานษุยวทิยาดจิทิลั 

Vietnam has recently seen increasing internet access rate due to the government’s 
infrastructural and economic investment. This has been as much a better access 
to news and information for the Vietnamese population as a new challenge to 
Vietnam’s politics. Drawn from my documentary research and field research in 
Vietnam between 2015-2017, I argue that the Vietnamese are utilizing the Internet 
to disseminate ideas and to create socio-political activities that form parts of 
“cyber civil society” under the country’s totalitarian regime. It is therefore 
challenging to investigate how political participation and social movements in 
Vietnam have transformed with the help of cyber activism. On the one hand, this 
article considers how the Vietnamese government deals with such forms of cyber 
activism and political participation. On the other hand, it illustrates how Vietnamese 
social activists develop strategies and tactics to negotiate with state authoritative 
power, particularly those based on their use of multimodal communication in both 

online and offline activities. 
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เกริน่น�า

ปัจจบุนัประเทศเวียดนามมคีวามเปลีย่นแปลงทางการเมืองมากมาย หลายสิง่ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้

มาก่อนกเ็ริม่ปรากฏมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น การวิจารณ์นกัการเมอืงคนส�าคญัๆ ในรฐับาล การ

วจิารณ์กรรมการบรหิารพรรคคอมมวินิสต์เวยีดนาม (The Communist Party of Vietnam: 

CPV) หรอืแม้แต่การเดนิขบวนประท้วงบนท้องถนน แม้ว่าการเมอืงเวยีดนามจะยงัคงเป็นระบบ

พรรคเดยีว กล่าวคือ อ�านาจส่วนใหญ่ยงัอยูภ่ายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนสิต์ หากแต่

นกัวเิคราะห์การเมอืงเวยีดนามต่างให้ความเหน็ตรงกนัว่า การเมืองเวยีดนามปัจจบุนัมคีวาม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างยิ่ง และส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเกิดมาจากการ 

ขยายตวัของสือ่ใหม่และอนิเทอร์เน็ต (the Internet)1 ดงัทีจ่ะได้อภปิรายต่อในบทความ

บทความนี้ต้องการส�ารวจปรากฏการณ์ที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสร้างพื้นที่การมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืงแบบใหม่ข้ึนมา ภายใต้เงือ่นไขทีร่ฐักพ็ยายามมบีทบาทควบคมุสือ่ใหม่ 

(new media) บนอนิเทอร์เน็ต ผูเ้ขียนสนใจศกึษาว่า ปัจจบุนัเครอืข่ายนกักจิกรรมสงัคม-

การเมอืงอาศยัส่ือในโลกออนไลน์ (online) เพือ่สร้างพืน้ทีท่างการเมอืงอย่างไร2 พวกเขามี

วิธีการอย่างไรในการหลบเลี่ยงการก�ากับควบคุมของรัฐ ภายใต้การควบคุมสื่อใหม่อย่าง 

เข้มงวด สุดท้าย ผู้เขียนเสนอว่า สื่อใหม่ช่วยสร้างพื้นที่ทางการเมืองขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง 

เนือ่งจากมข้ีอได้เปรยีบทีส่ามารถสร้างความร่วมมอืได้โดยยงัคงรกัษาความเป็นเอกเทศของ

เครือข่ายทางสังคม ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางที่รัฐเห็นความส�าคัญและเลือกที่จะควบคุม

อย่างจ�ากดั สือ่ใหม่จงึเป็นท้ังช่องทางการเสนอข่าวสารทีแ่ตกต่างไปจากข่าวสารท่ีรฐัน�าเสนอ 

1 บทความนีใ้ช้ค�าว่า “อินเทอร์เนต็” ในความหมายท่ีใกล้เคยีงกับค�าว่า “โลกออนไลน์” หรือ “พืน้ทีไ่ซเบอร์” (cyberspace) 
ทัง้นีต้ามแต่บรบิทหรอืข้ึนกบัการใช้ค�าของผู้ให้สมัภาษณ์เอง เช่น ในบริบททีต้่องการแสดงให้เหน็การเปรียบเทยีบระหว่าง
การสื่อสารออนไลน์กับออฟไลน์ (offline) ก็จะใช้ค�าว่าออนไลน์ ส่วนค�าว่าไซเบอร์ จะใช้เป็นค�าขยายในบริบทที่กล่าวถึง
กิจกรรมสังคมหรือนักกิจกรรมสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค�าในภาษาอังกฤษที่มักใช้ว่า “cyber activism” ในการอ้างถึง 
เครือข่ายของการรวมตัวทางสังคมที่เกิดจากการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

2 บทความน้ีใช้ค�าว่า “กจิกรรมสงัคม” กบั “กจิกรรมสงัคม-การเมอืง” และ “นกักจิกรรมสงัคม” กบั “นกักจิกรรมสงัคม-
การเมือง” ในความหมายที่คล้ายคลึงกับค�าว่า “activism” และ “activist” ตามล�าดับ หากแต่บางครั้งจะใช้ค�านี้โดยตัด
ค�าว่า “การเมือง” ออก เพราะต้องการแยกกิจกรรมและนักกิจกรรมจ�านวนหน่ึงที่หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงกับกิจกรรม
ทางการเมือง ออกจากกิจกรรมและนักกิจกรรมที่ท�างานที่มีประเด็นทางการเมืองโดยตรง.
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และสามารถแสดงความเห็นท่ีแตกต่างจากแนวทางทีร่ฐัก�ากบั อย่างไรกด็ ีนกักจิกรรมสงัคม-

การเมอืงของเวยีดนามเองกอ็าศยัสือ่ดัง้เดมิอืน่ๆ ในการสร้างพืน้ทีท่างการเมอืงร่วมกบัส่ือใหม่

เช่นกนั

ผู้เขียนใช้วิธีวิจัยในสองลักษณะ ได้แก่ 1) การวิจัยเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรม 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างกรอบการศกึษา และส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัการจดัการอนิเทอร์เนต็

โดยรฐัในเวยีดนาม ตลอดจนข่าวสารเกีย่วกับกจิกรรมทางสงัคมของนกักจิกรรม 2) การวจิยั

ภาคสนาม ต้ังแต่ปลายปี 2015 ถึงปลายปี 20173 ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้าร่วมและ

สงัเกตการณ์ในกจิกรรมท่ีท�าให้ได้พบกับนักกิจกรรมชาวเวยีดนาม การสมัภาษณ์นกักจิกรรม 

และการตดิตามการเผยแพร่ข่าวสารของนักกจิกรรมผ่านสือ่เครอืข่ายทางสงัคม โดยเฉพาะ 

เฟซบุก๊ 

ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสพบนักกจิกรรมชาวเวียดนามจากการเข้าร่วมกจิกรรมในประเทศไทย

และเวยีดนามรวม 5 คร้ัง ได้แก่ การประชมุเชงิปฏบัิติการของนักกจิกรรมจากประเทศในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าด้วยเสรภีาพในการแสดงออก ทีก่รงุเทพมหานคร (ค.ศ. 2015) กจิกรรม

อ่านบทกวท่ีีบาร์แห่งหนึง่ในฮานอย (ค.ศ. 2016) การประชุมเชิงปฏบิตักิารว่าด้วยการแปล 

บทกวีในฮานอย (ค.ศ. 2016) การเปิดนิทรรศการศิลปะที่ห้องจัดแสดงแห่งหน่ึงในฮานอย 

(ค.ศ. 2017) การประชมุทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนทีจ่งัหวดัอดุรธาน ี(ค.ศ. 2017) 

ในช่วงสองปีของการวจิยัภาคสนาม ผูเ้ขยีนได้สมัภาษณ์นกักจิกรรมชาวเวยีดนาม 6 คน 

ซึง่เป็นท้ังตวัแทนของนกักจิกรรมรุน่ใหม่ และเนือ่งจากผูใ้ห้สมัภาษณ์เหล่านีไ้ม่ได้เป็นเพียง

ปัจเจกท่ีท�างานตัวคนเดียว จึงเป็นจุดร่วมในเครือข่ายของนักกิจกรรมสังคมที่กว้างออกไป 

เรือ่งราวชวีติและการท�ากจิกรรมของพวกเขาจงึบอกเล่าทัง้เรือ่งเกีย่วกบัพวกเขาเองและเรือ่ง

เก่ียวกับคนอีกมากในเครือข่ายของเขา นอกจากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้เขียนยังได้ติดตาม

สงัเกตการณ์การใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการแบ่งปันข่าวสารและการแสดง

ความเห็นทางเฟซบุ๊กของนักกิจกรรมบางคนซึ่งเปิดให้เข้าถึงได้อย่างเป็นสาธารณะ เพื่อ

3 ผู้เขียนอ้างอิงช่วงเวลาตามปีคริสต์ศักราชเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการอ้างอิงในเอกสารทางการของเวียดนาม. 
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ท�าความเข้าใจการส่ือสารกับสาธารณชนของนกักจิกรรม อย่างไรกด็ ี ในบทความน้ี ผู้เขียน 

จงใจน�าเสนอเฉพาะเรือ่งราวเก่ียวกับนักกิจกรรมทีไ่ม่มุง่วจิารณ์พรรคฯ รฐับาล หรอืเจ้าหน้าที่

รัฐ อย่างรุนแรงหรือตรงไปตรงมามากนัก เพื่อชี้ให้เห็นว่า นอกเหนือจากการเคลื่อนไหว 

ของนกักจิกรรมท่ีเป็นท่ีจบัตามองและมกัถูกเอ่ยถงึโดยนกัวชิาการคนอืน่ๆ มามากแล้ว ยงัม ี

นกักจิกรรมอกีมากท่ีมบีทบาทในกระบวนการเปล่ียนผ่านของสงัคมเวยีดนามปัจจบุนั

บทความน้ีแบ่งออกเป็น 5 ตอน ตอนแรก ทบทวนงานศึกษาสังคมวัฒนธรรมและ 

โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคอินเทอร์เน็ต ตอนที่สอง พิจารณาการควบคุม

อนิเทอร์เนต็ของรัฐเวยีดนาม ทัง้ในระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานและวิธีการต่างๆ ทีร่ฐัใช้ควบคมุการ

ไหลเวยีนของข่าวสารออนไลน์ ตอนทีส่าม ให้ภาพรวมเกีย่วกบังานศึกษาภาคประชาสงัคม

ในเวยีดนาม ทีร่ฐัยงัคงมอี�านาจเบ็ดเสรจ็เหนือภาคประชาสงัคม ตลอดจนส�ารวจแนวทางศกึษา

บทบาทของอนิเทอร์เนต็ในการเคลือ่นไหวของประชาสงัคม ตอนทีส่ี ่น�าเสนอประเดน็อภิปราย

จากการวจิยัภาคสนาม โดยแสดงให้เห็นวิธีการใช้สือ่ออนไลน์เพือ่การเคลือ่นไหวทางสงัคม-

การเมอืง โดยเฉพาะ “ลกูเล่น” (tactics) ต่างๆ ของนกักจิกรรม ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 

ส่วนสดุท้าย น�าเสนอข้อสังเกตจากการศกึษาของผูเ้ขยีน และพยายามสนทนากบัการศกึษา

ว่าด้วยสือ่ออนไลน์และประชาสังคม

เทคโนโลยดีจิทัิลกบัการเคลือ่นไหวทางสงัคม-การเมอืงในยุคอนิเทอร์เนต็

การศึกษาบทบาททางการเมืองของสื่อที่อาศัยการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ด�าเนนิมาอย่างต่อเน่ืองนับตัง้แต่ทศวรรษ 2000 โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่การเคลือ่นไหวทาง 

การเมอืง ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รฐัหรือการเดินขบวนบนท้องถนน สมัพันธ์ใกล้ชดิ 

กบัการเคลือ่นไหวทางการเมอืงในโลกออนไลน์4 ส�าหรบัผูเ้ขยีน เพือ่ทีจ่ะเข้าใจความส�าคญั

ของสื่อออนไลน์ต่อภาคประชาสังคมในเวียดนาม มีสองด้านของความเปลี่ยนแปลงที่มี

4 ดู Castells (2001; 2015) ส�าหรับงานศึกษาที่ทบทวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคอินเทอร์เน็ตจากกรณีศึกษา
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก.
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ปฏิสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นท่ีจะต้องให้ความสนใจ ด้านหน่ึงคือการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสังคมในยุคอินเทอร์เน็ต และอีกด้านคือบทบาทของสื่อใหม ่

ในขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม-การเมอืง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับสังคมเป็นประเด็นที ่

อยู่ในความสนใจของนักสังคมศาสตร์มายาวนาน และครอบคลุมหลายแนวทางการศึกษา

ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแนววิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and 

Technology Studies: STS) (เช่น Jensen 2014) ซ่ึงเป็นหนึง่ในฐานแนวคดิของทฤษฎ ี

ผู้กระท�าการ-เครือข่าย (Actor-Network Theory: ANT) (เช่น Latour 2005) หรือ 

กรอบการศกึษา “วตัถสุภาวะ” (materiality) ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของพืน้ฐานแนวคดิของการศกึษา 

“มานุษยวิทยาดิจิทัล” (digital anthropology) (เช่น Miller and Slater 2000;  

Coleman 2010; Miller and Horst 2012)

งานศกึษาว่าด้วยความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยกัีบสงัคมได้ชีใ้ห้เหน็ว่า เทคโนโลยี

สื่อสารใหม่ๆ โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้กลายเป็นส่วนประกอบ

ส�าคญัของการเปลีย่นแปลงทางสังคม งานชิน้ต่างๆ ของแดเนยีล มลิเลอร์ (Daniel Miller) 

ทีท่�าร่วมกบันกัวชิาการหลายๆ คน ได้แสดงให้เหน็ความเชือ่มโยงระหว่างความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมกบัเทคโนโลยดิีจทิลัและอนิเทอร์เนต็ เป็นต้นว่า การขยายหรอืการกระชบัเครอืข่ายความ

สมัพนัธ์ทางสงัคมแบบดัง้เดมิให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ หรอืกระทัง่การทีผู่ค้นให้ความส�าคญัต่อตนเอง

ในการปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตมากขึน้ (Miller and Slater 2000)  

ในบทความนี้ ผู้เขียนได้เชื่อมโยงข้อเสนอหลักๆ สองประการจากงานศึกษาของ 

มิลเลอร์กับข้อเสนอจากงานศึกษาว่าด้วยส่ือใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม ได้แก่  

ประการแรก ข้อเสนอว่าด้วย “พหุลกัษณ์ของส่ือ” (polymedia) ซึง่สนใจว่าผูค้นบรูณาการ

การใช้งานสื่อต่างๆ จากทางเลือกที่มีอยู่หลากหลาย และชี้ให้เห็นว่าในยุคที่มีการส่ือสาร 

ส่วนบคุคลผ่านสือ่ใหม่ต่างๆ ผู้ใช้ส่ือสามารถเลอืกใช้ศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนัของสือ่แต่ละชนดิ  

เพ่ือแสดงออกทางอารมณ์หรือจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงผ่านส่ือได้อย่าง 

หลากหลายมากขึ้น่ (Madianou and Miller 2013) 
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ประการทีส่อง ข้อเสนอว่าด้วยสือ่ใหม่กบัการเชือ่มโยงศกัยภาพในการสือ่สารของมนษุย์ 

(theory of attainment) ซ่ึงชีใ้ห้เห็นว่านับจากประมาณช่วงปี 2016 เป็นต้นมา การใช้สือ่

เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนจากการใช้งานเพื่อรองรับความต้องการเชิงเครือข่าย 

ทางสงัคมแบบด้ังเดิม เช่น การเชือ่มความสัมพนัธ์ของครอบครวัทีอ่ยูห่่างไกล หรอืการรือ้ฟ้ืน 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเก่าที่เคยขาดหายไป มาสู่การเช่ือมโยงศักยภาพท่ีหลากหลาย

ระหว่างสื่อใหม่แต่ละชนิดเพื่อปรับให้เข้ากับสัดส่วนของความเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ 

แตกต่างกนัไป เช่น ในมติิของเวลา ผูค้นสามารถเลือกใช้สือ่เครอืข่ายสงัคมต่างๆ เพือ่รองรบั

ท้ังความต้องการทีจ่ะสนทนาตอบโต้แบบทนัท่วงทหีรอืเพ่ือจัดการกบับทสนทนาทีไ่ม่ถกูจ�ากัด

ด้วยกรอบของเวลา หรือในมติขิองพืน้ที ่ ซึง่ผูค้นสามารถเลอืกใช้สือ่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เพือ่จดัการกบัระยะห่างทางกายภาพ (Miller et al. 2016, 205-206) อนัน�าไปสูค่วามเป็น

ไปได้ใหม่ๆ เช่น คู่รักที่อยู่ห่างไกลกันจะสามารถใช้ชีวิต “ร่วมกัน” ผ่านกล้องที่เชื่อมต่อ

อนิเทอร์เนต็ตลอดเวลา (Miller and Sinanan 2014) ในแง่นีส้ือ่เครอืข่ายสงัคมจึงช่วยเสรมิ

ศกัยภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทดแทนความเป็นมนุษย์ของผูใ้ช้ 

ในปริมณฑลของการเคลื่อนไหวทางสังคม มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือการ 

ขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ที่ส�าคัญคือก่อให้เกิดเครือข่ายทาง 

การเมืองท่ีเช่ือมโยงกลุ่มคนที่ไม่เคยเช่ือมถึงกันได้มาก่อนเข้าด้วยกัน พร้อมๆ กับที่ช่วยให้

กลุม่คนทีต่ดิต่อสัมพนัธ์กนัอยูแ่ล้วสามารถกระชบัความสมัพันธ์และพัฒนากิจกรรมทางสงัคม

และการเมอืงร่วมกนัได้อย่างสะดวกรวดเรว็และใกล้ชิดกนัมากขึน้ จากการศึกษาขบวนการ

ทางสังคมและการเมืองต้ังแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา มานูเอล คาสเทลส์ (Manuel 

Castells) ได้สรปุไว้ตอนหน่ึงว่า 

ในปัจจุบนันี ้การเปลีย่นแปลงระดบัพืน้ฐานในอาณาบรเิวณของการสือ่สาร ได้ก่อเกดิ

ขึ้นมาจากสิ่งท่ีข้าพเจ้าขอเรียกว่า “การสื่อสารส่วนตัวอย่างเป็นมวลรวม” (mass 

self-communication) อนัมอีนิเทอร์เนต็และเครอืข่ายไร้สายเป็นฐานส�าคญัของ

การสือ่สารแบบดจิทิลั ทีว่่าเป็น “การสือ่สารอย่างเป็นมวลรวม” กเ็พราะมนัส่งสาร

จากคนจ�านวนมากสู่คนจ�านวนมาก ด้วยศกัยภาพทีจ่ะเข้าถงึผูร้บัสารทีห่ลากหลาย 

และด้วยเพราะการเชื่อมเครือข่ายอันไม่ส้ินสุด ที่ส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลไปรอบ 
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ละแวกบ้านหรอืรอบโลกกว่็าได้ ทีว่่าเป็น “การส่ือสารส่วนตวั” กเ็พราะการสร้างสาร

ถกูออกแบบอย่างเป็นเอกเทศโดยผูส่้งสารเอง การก�าหนดของผู้รบัสารก็เป็นไปได้ด้วย

ตัวเขาเอง และการดึงเอาสารต่างๆ จากเครือข่ายการสื่อสารมาใช้ ก็มาจากการ

เลอืกสรรของพวกเขาเอง (Castells [2012] 2015, 6-7) 

ในแง่นี ้ คาสเทลส์จงึให้ความส�าคญักบับทบาทของอนิเทอร์เนต็ในการสร้างเครอืข่าย

ทางสังคม อันเป็นเง่ือนไขส�าคัญของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม 

เน่ืองจาก “ อนิเทอร์เนต็กลายเป็นส่วนประกอบทีข่าดไม่ได้ของขบวนการทางสงัคมทีเ่กดิข้ึน

ในสงัคมเครอืข่าย” (Castells 2001, 139) โดยคาสเทลส์เสนอว่าเครอืข่ายสงัคมทีก่่อขึน้มา

ผ่านอนิเทอร์เนต็มลีกัษณะพเิศษคือ 1) เป็นเครือข่ายแนวนอน (horizontal) จงึยากแก่การ

ควบคุมโดยรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญ่ 2) มีการใช้สื่อหลายลักษณะประสานกัน 

(multimodal) 3) เชือ่มโยงข้อมลูจากหลายแหล่งท่ีมา (hypertext) และ 4) ผูก้ระท�าการ

ทางสงัคมมคีวามเป็นเอกเทศ (autonomy of social actor) (Castells [2012] 2015, 7) 

อันเป็นลักษณะท่ีสามารถพบได้จากการเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมืองทั้งในประเทศที่มี 

พืน้ฐานทางการเมอืงแบบเสรนียิมประชาธปิไตย และในประเทศทีม่เีงือ่นไขทางการเมอืงแบบ 

อ�านาจนยิมรวมศนูย์ 

คาสเทลส์เรยีกสังคมทีว่างอยูบ่นการส่ือสารแบบใหม่นีว่้า “ปัจเจกชนนยิมทียึ่ดโยงด้วย

เครอืข่าย” (networked individualism) ซึง่เป็น “ แบบแผนทางสงัคมทีไ่ม่ใช่การรวบรวมกนั

เข้ามาของปัจเจกชนท่ีปลกีตัวออกจากกัน หากแต่เป็นบรรดาปัจเจกชนทีส่ร้างเครอืข่ายต่างๆ 

ของพวกเขา ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ บนฐานของผลประโยชน์ คณุค่า อตัลกัษณ์ร่วม และ

โครงการท่ีมร่ีวมกนั” (Castells 2001, 131) ยิง่เมือ่ประกอบกบัลกัษณะเฉพาะของเทคโนโลยี

ทีเ่ปิดโอกาสให้เกิดการเชือ่มโยงสือ่และข้อมลูหลายลักษณะเข้าด้วยกนั ท�าให้ข้อมลูข่าวสาร

ซึ่งเคยถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยอ�านาจของรัฐ เกิดการไหลเวียนและกระจัดกระจาย

มากขึน้ 

อย่างไรก็ดี ในทางกลับกัน คาสเทลส์สรุปไว้ว่ายังมีกลไกการควบคุมทางสังคม-

การเมอืงท่ีท�างานอยูใ่นเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ ซึง่สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ลกัษณะด้วยกนั 
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ได้แก่ 1) เทคโนโลยกีารระบตุวัตน เนือ่งจากการเข้าถึงและใช้งานเครอืข่ายต่างๆ ล้วนทิง้ร่องรอย

ให้ตดิตามตวัได้ ท�าให้ผูค้นถูกติดตามและระบุตวัได้ง่ายขึน้ 2) ในทางการเมอืงการปกครอง 

อนิเทอร์เนต็จงึกลายเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการสอดส่องความคดิหรอืกจิกรรมการเคลือ่นไหว

ทางการเมืองของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีการ 

สอดส่องติดตาม ดักจับข้อมูล ถ้อยค�า ท่ีท�าให้อ�านาจรัฐสามารถแทรกแซงการสื่อสารของ

ประชาชนบนอนิเทอร์เน็ตได้ 3) ในการด�าเนินธุรกจิ เป็นทีร่บัรูก้นัทัว่ไปว่า ระบบการตดิตาม

พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท�าให้ผู้ใช้กลายเป็นผู้บริโภคในอนาคตของบริษัท

ต่างๆ ท�าให้เกิดการป้อนข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางที่ผู้ใช้แทบจะเลือกเองไม่ได้หรืออาจ 

ถกูก�ากบัทิศทางการเลือกรบัข้อมลูโดยอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์มากย่ิงขึน้ (Castells 2001, 

172)

ในแง่นีจ้งึเป็นความหละหลวมและไร้เดยีงสาเกนิไปหากจะมองว่า อนิเทอร์เนต็จะน�า

มาซึง่เสรภีาพในการแสดงความเหน็ การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง และการพฒันาประชาธปิไตย

อย่างตรงไปตรงมา ถงึกระน้ันก็ตาม ส่ือใหม่ในปัจจบัุนได้แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะปรแิยกของ

อ�านาจดงัทีม่เิชล ฟโูกต์ (Michel Foucault) เสนอไว้ว่า อ�านาจไม่สามารถปิดกัน้ควบคมุ

ผูค้นอย่างเบด็เสรจ็ได้ มกีารต่อต้านการครอบง�าอ�านาจอยูใ่นทกุกระบวนการของการใช้อ�านาจ

เสมอ (Foucault 1978, 95) ดังท่ีงานศึกษาของโธมสั โพเอลล์ (Thomas Poell) ได้แสดง

ให้เหน็เง่ือนไขท่ีท�าให้การควบคุมของรฐัเหนอืกจิกรรมทางสังคมและการเมืองบนอนิเทอร์เนต็

ไม่สามารถกระท�าได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียทีเดียว (Poell 2014) ซึ่งอาจสรุปได้เป็น  

3 ประการหลกัๆ ดังน้ี 

ประการแรก ต้นทุนของการควบคมุยงัสูงกว่าต้นทุนของการเลด็รอดและต่อต้านการ

ควบคมุ ในขณะท่ีเทคโนโลยท่ีีใช้ในการควบคุมสงูลิว่ แต่กม็ช่ีองทางการเลด็รอดผ่านบรกิาร

ท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายให้เลอืกใช้อย่างหลากหลายในโลกออนไลน์ ประการทีส่อง การทีช่่องทางการ

สือ่สารจ�านวนมาก เช่น แอปพลเิคชนัต่างๆ อยูภ่ายใต้อ�านาจการจดัการของบรษิทัข้ามชาติ

ขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยูน่อกเขตอ�านาจของรฐัทีใ่ช้บรกิารสือ่น้ัน และไม่จ�าเป็นต้องท�าตามข้อก�าหนด

ของบางรฐั ท�าให้การส่ือสารผ่านบางช่องทางสามารถกระท�าได้แม้ว่าเนือ้หาของสารจะขดักบั
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กฎหมายของบางรฐักต็าม ประการท่ีสาม นักกิจกรรมสงัคมมกัสร้างเคร่ืองมอืใหม่ๆ ในการ

สือ่สารเพือ่ให้รอดพ้นจากการก�ากบัควบคมุของรฐัอยูเ่สมอ เช่น การเปลีย่นรปูแบบการสะกด

หรอืใช้ค�าเลีย่ง เพือ่หลบหลกีการตรวจตราของเครือ่งมอืของรฐั หรอืการสือ่สารทีก่�ากวมเพือ่

วิพากษ์วจิารณ์ผูม้อี�านาจหรอืวิจารณ์รัฐ

จากท่ีได้น�าเสนอมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการศึกษาว่าด้วยอินเทอร์เน็ตกับการ

เคล่ือนไหวทางสังคมได้เสนอประเด็นส�าคัญดังน้ี 1) ในระดับของการจัดองค์กรทางสังคม  

การเคลือ่นไหวทางสังคมในยคุอนิเทอร์เน็ตเกดิการรวมตวัทางสงัคมทีพ้่นอ�านาจก�ากบัของ

ประเทศท่ีเป็นเป้าหมายของขบวนการเคลื่อนไหว 2) การเคลื่อนไหวทางสังคมในยุค

อนิเทอร์เนต็เป็นขบวนการทีม่กีารรวมตวัอย่างหลวมๆ จงึคล่องตวั กระจัดกระจาย และไม่

สามารถก�าจดัหรอืควบคุมได้ง่ายเหมอืนองค์กรทางสงัคม-การเมอืงในอดตีทีม่กัมลี�าดบัชัน้

การบังคับบัญชา 3) ขบวนการลักษณะน้ีเคลื่อนไหวโดยเชื่อมโยงองค์กรต่างๆ อย่าง 

หลากหลายผ่านอนิเทอร์เน็ต จงึมเีครอืข่ายกว้างขวาง 4) ข้อเสนอของขบวนการเหล่านีม้กัมี

ลกัษณะของการน�าเสนอประเดน็ใหม่ทีท้่าทายสังคมและกรอบควบคมุของรฐัในอาณาบรเิวณ

สาธารณะ

แนวการศึกษาข้างต้นเป็นกรอบส�าคัญส�าหรับศึกษาประชาสังคมไซเบอร์ในประเทศ 

ที่มีการรวมศูนย์อ�านาจสูงอย่างเวียดนาม ซึ่งแต่เดิมความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการแสดงความเห็นต่อประเด็นทางสังคม ถูก 

ปิดกัน้โดยรฐั ว่าอนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยดิีจทัิลได้กลายเป็นเงือ่นไขทางการเมืองอย่างใหม่

ทีท้่าทายการเมอืงของประเทศอ�านาจนยิมเบด็เสรจ็ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแง่ท่ีว่า 

ลักษณะของเครือข่ายแนวนอนของเครือข่ายสังคมที่เชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีใคร 

เป็นศูนย์กลางของความคิดและข่าวสารอย่างแท้จริง ความเป็นเอกเทศของผู้กระท�าการที่ 

ผู้คนสามารถเชื่อมต่อและปลีกตัวออกจากกันได้อย่างค่อนข้างเป็นเอกเทศ ส่งผลให้เกิด 

ผู้กระท�าการทางสงัคมและการเมอืง ทีร่ะบอบการปกครองแบบอ�านาจนยิมไม่สามารถควบคมุ

ได้ด้วยเครือ่งมอืแบบเก่าอกีต่อไป 

อย่างไรก็ดี ข้อสรุปดังกล่าวยังอาจมีข้อจ�ากัดส�าหรับใช้ท�าความเข้าใจสื่อใหม่กับการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมในเวยีดนาม เนือ่งจากยงัจ�าเป็นต้องค�านึงถงึลกัษณะเฉพาะ กล่าวคอื 
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ประการแรก เนือ่งจากประเทศต่างๆ ล้วนมโีครงสร้างการควบคมุและกรอบในการก�ากบัควบคมุ

ข้อมลูข่าวสารท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ทีถ่อืว่าเป็น “เรือ่งละเอยีดอ่อน” 

หรอืเป็นประเดน็ทีถ่กูจ�ากัดการแสดงความเหน็อย่างเข้มงวดในแต่ละประเทศล้วนแตกต่างกนั

ออกไป ประการทีส่อง ข้อสรปุดงักล่าวเป็นข้อสรปุระดบัโครงสร้างทีอ่าจจะไม่สามารถแสดง

ให้เห็นถึงกลวิธีและปฏิบัติการของนักกิจกรรมสังคมที่อาศัยโครงสร้างดังกล่าวในการท�า

กิจกรรมทางสังคม ในบทความนี้ผู้เขียนจึงสนใจจะพิจารณาว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รัฐเวียดนาม

ยอมรับให้มีความเคลือ่นไหวทางสงัคม และประชาชนสามารถใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่มส่ีวนร่วม

ทางการเมืองได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ที่นักกิจกรรมสังคม-การเมืองใช้ในการ

เคลือ่นไหวทางสังคมเพือ่การเลด็รอดจากอ�านาจควบคมุของรฐัเป็นอย่างไร 

อินเทอร์เนต็ในรฐัเวียดนาม

ปัจจบุนัยงัไม่มแีหล่งข้อมลูทีร่วบรวมสถติกิารใช้งานอนิเทอร์เนต็ในเวยีดนามอย่างครอบคลมุ

ในบทความนีผู้้เขียนจงึอาศยัข้อมลูทุตยิภูมจิากการส�ารวจการใช้สือ่ใหม่ในเวยีดนาม5 เพ่ือน�า

เสนอภาพรวมเบือ้งต้นเป็นบรบิทส�าหรับการท�าความเข้าใจประเดน็อภปิรายในส่วนต่อๆ ไป 

ดังนี้ สัดส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในเวียดนามคิดเป็น 53% ของประชากร

ทัง้หมดประมาณ 95 ล้านคน หรือคิดเป็นจ�านวนผูเ้ข้าถงึอนิเทอร์เนต็ในเวยีดนามประมาณ 

50 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผูช้าย 52% และผูห้ญงิ 48% และส่วนใหญ่เป็นกลุม่ประชากรอายุ 

18-34 ปี คดิรวมเป็น 65% ของผูเ้ข้าใช้ท้ังหมด จงึอาจกล่าวได้ว่าประชากรวยัรุน่และวยัเริม่

ท�างานคือประชากรหลกัของสือ่ออนไลน์ และน่าจะเป็นพลงัหลกัของการเคลือ่นไหวในภาค

ประชาสงัคมไซเบอร์

5 ผูเ้ขียนสรปุข้อมูลในส่วนนีจ้ากงานน�าเสนอว่าด้วยสถานการณ์ดจิทิลัประจ�าปี 2017 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Digital 
in 2017: Southeast Asia) ซึง่เป็นการประมวลข้อมลูจากแหล่งข้อมลูระดบันานาชาต ิแหล่งข้อมลูของประเทศเวยีดนาม 
และแหล่งข้อมลูเอกชนหลายแหล่ง โดยมกีารอ้างไว้อย่างครบถ้วนในแต่ละกลุม่ข้อมูล เหตทุีผู่เ้ขยีนเลอืกใช้ข้อมูลจากงาน
น�าเสนอนี้ก็เพราะให้ข้อมูลที่ทันสมัยและมีแง่มุมท่ีหลากหลายกว่าแหล่งอื่น ตลอดจนรวบรวมข้อมูลหลายลักษณะมาไว้
ในที่เดียวกัน ท�าให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.slideshare.net/
wearesocialsg/digital-in-2017-southeast-asia.
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ในแง่ของการใช้งานส่ือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ประมาณการว่ามีผูใ้ช้งานในระบบ 

(active social media users) คิดเป็น 48% ของประชากร โดยส่วนใหญ่น่าจะใช้บรกิารผ่าน

โทรศพัท์มอืถอื ในจ�านวนน้ีมผีูท่ี้ใช้ท้ังเฟซบุ๊ก (Facebook) และยทูบู (YouTube) 51% ของ

ประชากร นอกจากน้ัน มผีูใ้ช้งานกเูกิลพลสั (Google+) 32% อนิสตาแกรม (Instagram) 

22% และทวิตเตอร์ (Twitter) 22% ส�าหรับการสื่อสารส่วนบุคคลหรือกับกลุ่มเฉพาะ มี 

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) คิดเป็น 37% ของประชากร  

รองลงมาคอื ซาโล (Zalo) 30% และสไกป์ (Skype) 21% 

การซ้อนทบักนัของจ�านวนประชากรในช่องทางการสือ่สารต่างๆ นีแ้สดงให้เหน็ว่า ชาว

เวียดนามเลือกใช้ส่ือจากบริการที่มีอยู่หลากหลาย หรือจากสภาวะแวดล้อมของสื่อแบบที ่

มิลเลอร์เรียกว่าเป็น “พหุลักษณ์ของสื่อ” ซึ่งท�าให้ “ ผู้คนสามารถจัดวางความสัมพันธ์ทาง

สงัคมหลายประเภท ตามความหลากหลายของส่ือเครอืข่ายสงัคมชนดิต่างๆ” (Miller et al. 

 2016, 4) และในกรณขีองนกักจิกรรมสงัคมทีผู่เ้ขยีนศกึษา นอกเหนือจากสือ่เครอืข่ายสงัคม

แล้ว ผู้เขียนพบว่านักกิิจกรรมเหล่านี้ยังใช้ส่ือประเภทอื่นๆ ประกอบกับสื่อเครือข่ายสังคม  

ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่คาสเทลส์เรียกว่าเป็นเครือข่ายของการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีมี 

การใช้สือ่หลายลกัษณะประสานกัน 

การขยายตวัของการใช้อนิเทอร์เน็ตในด้านหนึง่แสดงให้เห็นถงึโอกาสใหม่ๆ ของการ

แสดงออกทางสงัคม วัฒนธรรม และการเมอืงของชาวเวยีดนาม หากแต่เมือ่พจิารณาในภาพ

รวม รายงานขององค์กรฟรีดอม เฮาส์ (Freedom House) ว่าด้วยเสรีภาพในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตในเวยีดนาม ค.ศ. 2017 สรปุไว้ว่า สภาพการณ์ของอนิเทอร์เนต็ในเวยีดนาม 

อยู่ในสถานะ “not free” หรือไม่มีเสรีภาพ มีอุปสรรคในการเข้าถึงสูง มีข้อจ�ากัดในการ 

น�าเสนอเนือ้หาสงูมาก และมีการละเมดิสทิธิข์องผูใ้ช้งานสงูมาก (Freedom House 2017) 

หนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้รฐัเวยีดนามสามารถควบคมุการใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้โดยตรงคอื 

รัฐเป็นเจ้าของกิจการผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์

เคลือ่นท่ีซ่ึงมส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากทีส่ดุในเวยีดนาม โดยเฉพาะกลุม่บรษิทัไปรษณย์ีและ

โทรคมนาคมเวยีดนาม (Vietnam Posts and Telecommunications Group: VNPT)  

ซึง่เป็นกจิการของรฐัท่ีบรหิารจดัการผ่านส�านักงานไปรษณย์ีแห่งชาต ิ(National Post Office) 
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และเวยีดเทล (Viettel) ซึง่เป็นวสิาหกจิของรฐัทีด่�าเนนิการโดยกระทรวงกลาโหมของเวยีดนาม 

ข้อมูลจากกระทรวงข่าวสารข้อมูลและการส่ือสารเวียดนามแสดงให้เห็นว่า ในปี 2016  

ทั้งสองบริษัทนี้ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 72.2% ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

ผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์พืน้ฐาน (VNPT 46.1% และ Viettel 26.1%) ในขณะที ่95% ของผูใ้ช้

บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ใช้บริการบริษัทของรัฐ (Viettel 46.7% 

MobiFone 26.1% และ VNPT 22.2%) (Ministry of Information and Communications 

2017, 43-44)  

การเป็นเจ้าของโครงสร้างพืน้ฐานดังกล่าว ท�าให้รฐัเวยีดนามสามารถควบคมุการเข้าถงึ

เนือ้หาท่ีเผยแพร่ผ่านอนิเทอร์เน็ต หรือกระทัง่มกีารโจมตบีลอ็กหรือเวบ็ไซต์ด้วยซอฟท์แวร์ที่

เป็นภัยต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Freedom House 2017) ควบคู่ไปกับการใช้กลไกทาง

กฎหมายควบคมุการเผยแพร่เนือ้หาผ่านสือ่ใหม่ ซึง่ครอบคลมุไปถงึประเดน็การเคลือ่นไหว 

ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการเมอืงอย่างตรงไปตรงมาด้วย เช่น การเคล่ือนไหวในประเดน็สิง่แวดล้อม

กอ็าจน�าไปสูก่ารลงโทษอย่างรุนแรงและเชือ่มโยงไปสูป่ระเดน็ทางการเมอืงได้ ดังจะเหน็ได้

จากกรณีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของปลาทะเลนับล้านตัวท่ีชายฝั่งทะเล 

ภาคกลาง ซึง่เชือ่กันว่าน่าจะเป็นผลมาจากสารพษิจากโรงงานอตุสาหกรรม ใน ค.ศ. 2016 

โดยรฐับาลเวยีดนามได้ใช้ท้ังกลไกการปิดก้ันการเข้าถงึทีอ่ยูบ่นอนิเทอร์เน็ต (URL) ด้วยการ

ปิดช่องทางเข้าถงึเฟซบุก๊ เพือ่ปิดกัน้การใช้เฟซบุก๊เชิญชวนคนมาเดนิขบวนแสดงความไม่พอใจ

ต่อปัญหาดงักล่าว (Perez 2016)6 และกลไกด้านกฎหมาย เช่น กรณกีารจบักมุหว่าง ดึก๊ 

บิง่ญ์ (Hoàng Đức Bình) นกักจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมทีร่่วมเคลือ่นไหวในเหตกุารณ์ดงักล่าว

ด้วยข้อกล่าวหาว่า “ ฉวยใช้สิทธิเสรภีาพแห่งประชาธปิไตยเพ่ือละเมดิต่อผลประโยชน์ของรฐั 

สทิธธิรรม และผลประโยชน์ขององค์กรต่างๆ และประชาชน” และต่อต้านเจ้าหน้าท่ีขณะปฏบิตัิ

6 อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้รัฐบาลเวียดนามสามารถปิดก้ันการเข้าถึงเฟซบุ๊กเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งผู้เขียนมองว่า 
อาจจะเป็นเพราะรัฐบาลเองก็คงรู้ดีว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กในเวียดนามมีจ�านวนมาก หากคนจ�านวนมากที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ประท้วงดังกล่าวได้รับผลกระทบ ก็อาจจะน�ามาซึ่งความไม่พอใจรัฐบาลกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนั้น รัฐบาล
เองก็ส่งเสริมและมีรายได้จากการที่ประชาชนใช้สื่อเครือข่ายสังคม การปิดเฟซบุ๊กเป็นระยะเวลายาวนานหรือปิดกั้น 
โดยสิ้นเชิงไปเลย ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐได้เช่นกัน.
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หน้าท่ี ก่อนท่ีจะขยายข้อกล่าวหาต่อไปว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและ 

น�าเสนอข้อมลูต่อต้านพรรคฯ บนเฟซบุ๊ก (Reuters Staff 2017)

การใช้กลไกด้านกฎหมายเพือ่ควบคุมการใช้สือ่ใหม่ มลีกัษณะเป็นการขยายขอบเขต

ของกฎหมายควบคมุเนือ้หาของสือ่ดัง้เดมิมาควบคมุสือ่ใหม่ด้วย เช่น “ การท�าให้มีข้ึน การ

สะสม เผยแพร่ หรือโฆษณาชวนเชื่อเอกสารและผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือต่อต้านรัฐ

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม” ถอืเป็นความผดิ (Freedom House 2017) แม้แต่การ

พมิพ์ผลงานด้วยนามแฝงกอ็าจถกูลงโทษได้ ด้วยกฎหมายทีเ่คร่งครดัต่อการแสดงออกทาง

สงัคม-การเมืองแต่ทว่าเปิดโอกาสให้ตคีวามอย่างหละหลวมดงักล่าว นกักจิกรรมจ�านวนมาก

จึงถูกจับกุมและด�าเนินคดีอย่างรุนแรงอย่างต่อเน่ือง เช่นกรณีของหว่าง ดึ๊ก บิ่งญ์ ดังที่ 

กล่าวถึงข้างต้น นอกจากบทบาทของรฐัในการจดัการกบัการเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคม

ในระดับชาติอย่างการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว สถาบันทางสังคมก็มีบทบาทในการ

ควบคมุการน�าเสนอเน้ือหาในประเด็นอ่อนไหวต่ออดุมการณ์รัฐอกีด้วย เช่น ในปี 2013 นกัเรยีน 

มัธยมต้นคนหนึ่งถูกลงโทษพักการเรียนหนึ่งปีการศึกษา ด้วยความผิดในฐาน “ บิดเบือน

ประวตัศิาสตร์ และให้ร้ายโรงเรยีนและคร”ู (Trí Tín 2013) ภายหลงัจากได้เขยีนข้อความ

ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวและเปิดให้เห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อน แต่ด้วยส�านวนที่คล้ายคลึงกับข้อความที่ 

โฮจิมินห์ใช้กล่าวปลุกระดมให้นักเรียนนักศึกษาต่อสู้กับอ�านาจของเจ้าอาณานิคมเม่ือ  

ค.ศ. 1946 จงึถกูตดัสินว่าเป็นทัง้ความผดิต่อระเบยีบของสถาบนัศึกษาและจากการน�าเอา

ค�ากล่าวส�าคญัในประวัติศาสตร์มาใช้ในทางท่ีผดิ7

7 ข้อความที่น�ามาสู่การท�าโทษนักเรียนคนดังกล่าว ได้แก่ “นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ฉลาดหรือโง่ สูง

หรือเตี้ย ต้องหาทางที่จะได้คะแนนสอบดีๆ ใครที่แข็งแรง ก็จะใช้ความแข็งแรงของตน ใครที่มีสมอง ก็จะใช้สมองตน 

ใครที่ไม่แข็งแรงและไม่มีสมอง ก็จะต้องลอกหรือหากลโกงอย่างอื่น” (อ้างถึงใน Trí Tín 2013) ซึ่งถูกเชื่อมโยงว่า 
มีส�านวนคล้ายคลึงกับตอนหนึ่งของสุนทรพจน์ “Toàn quốc kháng chiến” (ทั้งประเทศร่วมสู้ศึก) ที่โฮจิมินห์
กล่าวในวันที่ 19 ธันวาคม 1946 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ซึ่งมี 
เนื้อความว่า “นักเรียนทุกคน เนื่องจากพวกเราต้องการสันติภาพ เราจึงได้ยอมจำานน ทว่ายิ่งเรายอมจำานน พวกครู 

ก็จะยิ่งกดพวกเรา เพราะว่าพวกเขาต้องการให้เราก้มหัวต่อไป ไม่ล่ะ พวกเรายินยอมเสียสละทุกสิ่งอย่างแทนการถูก 

ไล่ออก พวกเราต้องไม่เข้าสอบ พวกเราต้องลุกขึ้นสู้” (อ้างถึงใน Hoàng Nguyên 2016).
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ประชาสงัคมไซเบอร์ในเวียดนาม

ปัจจุบันเวียดนามยังคงอยู่ภายใต้การปกครองในระบบพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์

เวยีดนาม (ต่อไปน้ีจะเรยีกย่อๆ ว่า “พรรคฯ”) เป็นผูค้มุอ�านาจก�าหนดนโยบายสงูสดุ บรหิาร

ประเทศโดยรฐับาลท่ีมาจากการแต่งตัง้โดยพรรคฯ และมรีฐัสภาทีแ่ม้ว่าจะผ่านการเลอืกตัง้

จากประชาชน แต่กว่า 80% ของสมาชกิรฐัสภาเป็นสมาชิกของพรรคฯ นอกจากนัน้ยงัมอีงค์กร

มวลชน (mass organization) ท่ีมาจากการจดัตัง้โดยพรรคฯ ส่วนศาล กองทพั และต�ารวจ 

ก็ล้วนแล้วแต่มีตัวแทนของพรรคฯ เข้าไปคุมอ�านาจอยู่ การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแทบจะ

ทัง้หมดล้วนแล้วแต่อยูใ่นการควบคมุของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสือ่สิง่พมิพ์ เช่น หนงัสอื หนงัสอืพมิพ์ 

นติยสาร ส่ือโทรทศัน์ และสือ่วทิย ุดงันัน้ แม้ว่านบัตัง้แต่ ค.ศ. 1986 หรอืหลงันโยบาย “เปล่ียน

ใหม่” (Đổi Mới) เป็นต้นมา เวียดนามจะปรับเปลี่ยนประเทศไปเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ 

การตลาด ซึง่ดูจะมลีกัษณะเสรีนิยมมากข้ึน แต่ระบอบการเมอืงการปกครองกย็งัคงเป็นแบบ

รวบอ�านาจเบด็เสรจ็ (authoritarianism) ภายใต้อ�านาจของพรรคฯ อยูน่ัน่เอง8

จากการสงัเกตการณ์ของผูเ้ขยีนท่ีได้เดนิทางไปท�าวจัิยในประเทศเวยีดนามมากว่า 20 ปี 

พบว่า สองทศวรรษทีผ่่านมามอีงค์กรเอกชนเกดิใหม่ขึน้มามากมาย จนสามารถกล่าวได้ว่า 

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับงานศึกษาของ 

แอนดรว์ู เวลส์-ดาง (Andrew Wells-Dang) ทีก่ล่าวไว้ว่า “ การเกดิขึน้ (หรอืทีจ่รงิคือการ

เกิดขึน้อกีครัง้หน่ึง) ขององค์กรพฒันาทีม่ฐีานอยูใ่นเมอืงน้ัน มมีาพร้อมๆ กบัการขยายตวัของ

เสรีภาพส่วนบุคคลและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา” 

(Wells-Dang 2014, 162) โดยงานศกึษาเก่ียวกบัภาคประชาสงัคม (civil society หรอื  

xã hội dân sự ในภาษาเวียดนาม) ในเวียดนามในระยะกว่า 10 ปีทีผ่่านมา (Hannah 

2007; Wischermann 2011; Wells-Dang 2012) ได้แสดงให้เหน็ว่าองค์กรเหล่านีก่้อให้

เกิดขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมซึง่ในบางกรณีกเ็ป็นการเคลือ่นไหวในประเดน็ท่ีขดัแย้งกบั

8 งานที่ให้ภาพรวมของการเมืองเวียดนามในปัจจุบันอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ได้แก่บทความที่รวบรวมไว้ในหนังสือของ 
โจนาธาน ดี. ลอนดอน (Jonathan D. London) (London 2014).
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นโยบายของรัฐ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ดิน แรงงาน เพศภาวะ คอร์รัปช่ัน ตลอดจน 

การเคลือ่นไหววพิากษ์วิจารณ์ระบอบการปกครองปัจจบุนัของเวยีดนาม

ถึงกระน้ันก็ตาม เราก็ยังไม่ควรด่วนนับองค์กรเอกชนเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

“ประชาสงัคม” ในความหมายท่ีว่าเป็นขบวนการทางสงัคมทีเ่ป็นอสิระและอาจต่อรองอ�านาจ

กบัรฐัได้ง่ายๆ เวลส์-ดางเตอืนว่า การกล่าวถงึประชาสังคมในเวียดนามต้องมีความระมัดระวัง

อย่างยิ่ง เนื่องจากองค์กรเอกชนในประเทศเวียดนามส่วนหนึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนและ

กลายเป็นองค์กรท่ีอยูใ่นการก�ากบัดแูลของรัฐในทีส่ดุ หรือไม่กเ็ป็นองค์กรทีอ่ยูใ่นการก�ากบั

ของรัฐ อย่างองค์กรลูกของบรรดา “องค์กรมวลชน” ท่ีจัดตั้งโดยพรรคฯ เพ่ือความชัดเจน 

ในการแยกแยะภาคประชาสังคมในเวียดนาม เวลส์-ดางจึงเสนอให้แบ่งองค์กรเอกชน 

ในเวยีดนามออกเป็น “ประชาสังคมทางการ” (formal civil society) ซึง่จดทะเบยีนกบัรฐั 

และ “ประชาสงัคมไม่เป็นทางการ” (informal civil society) ซึง่หมายถงึ “ กจิกรรมของ

ปัจเจก เครือข่าย บล็อกและส่ือเครือข่ายสังคม กลุ่มชุมชน และกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งม ี

องค์ประกอบของการก่อตัง้ท่ีไม่ค่อยเป็นองค์กรนักหรอืไม่มคีวามเป็นองค์กรเลย” (Wells-

Dang 2014, 164) 

นอกจากนัน้แล้วเวลส์-ดางยงัเสนอว่า กลุม่ประชาสงัคมไม่เป็นทางการในเวยีดนาม

แตกต่างอย่างสิน้เชงิจากประชาสังคมทางการในแง่ทีพ่วกเขามแีนวโน้มทีจ่ะวพิากษ์วิจารณ์รฐั 

ในทางตรงกันข้าม กลุม่ประชาสงัคมทางการก็มกัจะไม่แตะต้องหรอืเข้าไปเกีย่วข้องกบัความ

เคลือ่นไหวทางสงัคมท่ีอาจน�าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์รฐั อย่างไรกดี็ กลุม่ประชาสงัคมไม่เป็น

ทางการไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมแีนวโน้มทีจ่ะเสนอระบอบใหม่ทีเ่ป็นอืน่จากระบอบการปกครอง

แบบพรรคเดียวที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หากแต่พวกเขาอาจจะเพียงเสนอประเด็นเฉพาะที่กลุ่ม

ประชาสงัคมทางการมกัไม่ให้ความสนใจ เช่น ประเดน็ “กลุม่คนหลากเพศ” (Lesbian, Gay, 

Bisexual, and Transgender: LGBT) ประเด็นการต่อต้านคอร์รปัช่ัน ประเดน็เร่ืองกฎหมาย

ทีด่นิ เขือ่นไฟฟ้าพลงัน�า้ หรอืปัญหาสภาวะโลกร้อน (climate change) (Wells-Dang 

2014, 169) สิ่งท่ีน่าสนใจคือ ตัวอย่างของความเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมเวียดนาม

ปัจจุบันในงานของเวลส์-ดาง ส่วนหนึ่งเป็นการน�าเสนอประเด็นปัญหาผ่านสื่อออนไลน์ 

(Wells-Dang 2014, 171-174)
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เมื่อพิจารณาบทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อภาคประชาสังคมในเวียดนาม งานของบูย 

เทยีม ฮาย (Bui Thiem Hai) ได้อภิปรายประเดน็ส�าคญัๆ เกีย่วกบัการใช้สือ่เครอืข่ายสงัคม

ในทางการเมอืงไว้ดงันี ้ รปูแบบของสือ่ใหม่ท�าให้ประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนอย่าง

ตรงไปตรงมา (อย่างน้อยในการเข้าถึงข้อมลู) และท�าให้สามารถเข้าถงึข้อมลูนอกเหนอืจาก

ช่องทางของสือ่ด้ังเดิมซ่ึงล้วนแล้วแต่อยูใ่นการควบคมุของรฐั สือ่เครอืข่ายทางสงัคมกลายมา

เป็นทางเลอืกใหม่ท่ีเปิดโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูทีแ่ตกต่างออกไปและโอกาสใหม่ๆ ในการ

แสดงความคิดเห็น ซึง่มีส่วนเสรมิสร้างให้เกิดการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของภาคประชาสงัคม

ในเวยีดนามปัจจุบัน โดยบยูพบว่าเฟซบุ๊กเป็นช่องทางสือ่เครอืข่ายทางสงัคมทีไ่ด้รบัความนยิม

มากทีส่ดุในการสือ่สารทางการเมอืง และได้น�าเสนอตัวอย่างของการใช้สือ่เครอืข่ายทางสงัคม

เพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมือง เช่น การเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของ 

ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงส�าคญัๆ และการก่อตัวของขบวนการพิทกัษ์ต้นไม้ใหญ่ในฮานอย

เม่ือปี 2015 ซ่ึงได้น�าไปสู่การเดนิขบวนและสามารถยุตกิารตดัต้นไม้ใหญ่ของเมอืงฮานอยได้

ในที่สุด อย่างไรก็ดี บูยเห็นว่า แม้ว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมผ่านสื่อเครือข่าย

สังคม จะส่งผลสะเทือนต่อภาครัฐจนถึงระดับนโยบายในบางกรณี แต่ก็ยังไม่มีพลังพอที่จะ 

ส่งผลทางการเมอืงในระดับสูง (Bui 2016)

ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนเพ่งเลง็ความสนใจต่อกลุม่ประชาสงัคมไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะ

กลุม่ทีเ่น้นการแสดงออกทีไ่ม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงระบอบการเมืองมากนกั 

อย่างไรกด็ ี เพือ่ให้เห็นภาพกว้างของการเคลือ่นไหวในภาคประชาสงัคม ผูเ้ขยีนจะกล่าวถงึ

ตวัอย่างบางส่วนท่ีอาจพาดพงิถึงประเด็นทางการเมอืงบ้างเช่นกนั

นกักจิกรรมสงัคมไซเบอร์

ในส่วนน้ี ผู้เขียนจะเล่าประสบการณ์นักกิจกรรมสังคม 5 คน ซึ่งเป็นตัวอย่างของกลุ่ม 

ประชาสังคมไม่เป็นทางการที่ให้ความสนใจต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม งานเขียน ทัศนศิลป์และ 

เพศภาวะ เพือ่ให้เห็นตวัตนของพวกเขา ผูเ้ขียนจ�าเป็นต้องเล่าประวตัชิวีติและต�าแหน่งหน้าที ่

การงานบางส่วน แต่ทัง้นีเ้พือ่ปกป้องตวัตนทีแ่ท้จรงิของพวกเขา ชือ่ของนกักจิกรรมทีจ่ะเอ่ยถงึ
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ในทีน่ีล้้วนเป็นนามสมมต ิ ผูเ้ขียนร่วมกจิกรรม สัมภาษณ์ และสงัเกตการณ์การแสดงออก

ในเฟซบุ๊กของนักกิจกรรมแต่ละคน เพื่อท�าความเข้าใจว่านักกิจกรรมสังคมเหล่านี้มีกลวิธี 

ในการน�าเสนอตนเองอย่างไรท่ีจะท�าให้ท้ังคงความเป็นอิสระและสามารถน�าเสนอประเด็น 

ทีแ่หลมคมของตนเองได้

1) “ในโลกออนไลน์ทัง้นกับญุและคนบาปปะทะกนัอย่างรนุแรง”

ผูเ้ขยีนพบ “มงิญ์” ครัง้แรกในการเร่ิมท�าโครงการ “เสรภีาพในการแสดงออกทีน่ยิาม

จากรากหญ้า” ทีส่ถาบันวิจยัแห่งหน่ึง มงิญ์อาย ุ40 ตอนปลาย ร่างเลก็ ผมสัน้ เริม่มผีมขาว 

เขาเป็นคนสุขมุ พดูจาไม่โผงผาง มงิญ์สือ่สารด้วยภาษาองักฤษได้ดเีพราะเขาเตบิโตในยโุรป

มาก่อน แต่สุดท้าย เขาเลอืกทีจ่ะกลับมาใช้ชวิีตในเวยีดนามหลังจบการศึกษาปรญิญาเอก

ด้านสงัคมวทิยา เมือ่ย่ิงได้ท�างานร่วมกบัเขา ได้แลกเปลีย่นความเหน็กนัในการท�ากจิกรรม

ร่วมกัน ผู้เขียนประทบัใจในความทีม่งิญ์เป็นคนมคีวามคดิแปลกใหม่ พร้อมๆ กบัทีเ่ขาจะเปิด

รับความเห็นคนอื่นและช่วยคิดต่อยอดความเห็นคนอื่นด้วยได้เสมอ โดยบุคลิกและทักษะ 

เหล่าน้ี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะประสบความส�าเร็จในฐานะที่เป็นทั้งนักกิจกรรมใน 

ภาคประชาสงัคมไม่เป็นทางการ พร้อมๆ กบัท่ีได้รบัการยอมรบัจากสาธารณชนวงกว้างกว่า

กลุม่นกักจิกรรมด้วยกนัเอง

มิงญ์มีผลงานตพิีมพ์อย่างต่อเนือ่ง ในช่วงปี 2017 เขาเขียนหนังสือวิเคราะห์ปัญหาการ

แสดงออกบนส่ือเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และมแีผนจะออกหนงัสอือกีเล่มเกีย่วกบัความตาย9 

นอกจากนัน้เขายงัร่วมงานกบัเพือ่นนักกจิกรรม จดัการอบรมเพือ่ให้คนรุน่ใหม่ได้รบัรูป้ระเดน็

เกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาของระบบการศึกษาแบบทางการ ตลอดจน 

น�าเสนอความเห็นต่อสาธารณะทัง้ด้วยการบรรยายพเิศษและแสดงความเหน็เกีย่วกบัประเด็น

ทางสงัคมต่างๆ ทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอย่างสม�า่เสมอ จากการพบปะสนทนาและการ

สงัเกตการณ์การแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กของมงิญ์ ผูเ้ขยีนพบว่านอกจากเรือ่งราวในหนังสอื

9 ผู้เขียนจงใจไม่ระบุชื่อหนังสืออย่างชัดเจน ก็เพื่อปกปิดตัวตนของมิงญ์.
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ของเขาเองแล้ว ประเด็นส�าคัญที่มิงญ์ให้ความสนใจ ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ 

การแสดงออกในส่ือเครือข่ายทางสังคม 

ในข้อความท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเฟซบุ๊ก มงิญ์มกัเอ่ยถงึและเขยีนวพิากษ์วจิารณ์

ประเดน็เรือ่งสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะปัญหาการรกุล�า้ของกลุม่ทนุซึง่จะส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเขตมรดกโลกทางธรรมชาติและวนอุทยานแห่งชาติของ

เวยีดนาม หรอืแม้แต่ในเขตเมอืง เช่น การสร้างสวนสนุกในอทุยานแห่งชาต ิการสร้างกระเช้า

ลอยฟ้าขึน้ไปยงัอทุยานแห่งชาติต่างๆ หรือปัญหาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในเขตเมือง 

เช่นเดียวกับในการสนทนากับผู้เขียน ที่มิงญ์เอ่ยถึงการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ของ 

กลุม่ทนุอสงัหาริมทรพัย์ท่ีมแีนวโน้มจะส่งผลกระทบรนุแรงต่อสิง่แวดล้อม นอกจากนีเ้ขายัง 

มส่ีวนช่วยระดมรายชือ่สนับสนุนการเคลือ่นไหวในกรณเีรือ่งสิง่แวดล้อมอกีหลายกรณี

ส�าหรับประเด็นการแสดงออกในเครือข่ายทางสังคม นอกจากประเด็นต่อเนื่องจาก

หนังสือของเขา ดังที่มิงญ์เคยน�าเสนอในการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปะการวิจารณ์ผู้อื่น” 

ซ่ึงเน้นประเดน็คุณภาพของความคิดเห็นและการแสดงออกในสือ่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์แล้ว 

ผู้เขียนพบว่าเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้แสดงความเห็นทาง

เฟซบุก๊ เช่น มิงญ์เล่าถงึกรณทีีผู่แ้สดงความเห็นวิจารณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมโดยพาดพิงถงึบรษัิท

ท่ีเกีย่วข้อง ถูกคกุคามให้ลบข้อความทิง้หรือกระทัง่ให้ท�าสญัญาว่าจะไม่เขยีนถงึปัญหาดงักล่าว

อกี หรอืการตัง้ข้อสังเกตว่าหากนักหนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค�าทีถ่กูตคีวามว่าเป็นการหมิน่ประมาท

เจ้าหน้าทีร่ฐั เขาก็อาจจะตกงานได้ ความกังวลเหล่านีอ้าจมส่ีวนท�าให้เขาให้ความส�าคญักบั

ศลิปะของการใช้ภาษาและการแสดงความเห็นบนสือ่ออนไลน์มากเป็นพเิศษ และตวัเขาเอง

กร็ะมดัระวงัในการแสดงออกอย่างยิง่เช่นกัน

ตวัอย่างทีส่ะท้อนความสนใจประเดน็ปัญหาทางสงัคมและความระมดัระวงัในการแสดง

ความเห็นผ่านส่ือเครือข่ายทางสังคมของมิงญ์ เห็นได้จากกรณีการลงโทษอย่างรุนแรงต่อ 

เหงวยีน หงอบก์ ยอื กว่ิงญ์ (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) บลอ็กเกอร์ทีใ่ช้นามปากกาว่า 

“แหมะ เหนมิ” (Mẹ Nấm แปลว่า “แม่เหด็”) ซึง่เขียนวิจารณ์ประเดน็การยึดทีดิ่น การใช้ความ

รนุแรงของเจ้าหน้าทีร่ฐั และเร่ืองสทิธิมนษุยชน ในช่วงปี 2016 จนต่อมาถกูจบักมุในข้อหา 

“โฆษณาชวนเชือ่เพือ่ต่อต้านรฐั” และถกูตดัสนิจ�าคกุ 10 ปี (Human Rights Watch 2017) 
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ข่าวดงักล่าวก่อผลสะเทอืนใจต่อบรรดานกักจิกรรมจ�านวนมาก หากแต่พวกเขาไม่สามารถ

แสดงออกได้ ต่อมามผีูว้าดรูปเหด็สามหน่อเลก็ๆ ทีย่นือยูเ่ดยีวดายท่ามกลางฝนตก พร้อม

เขียนข้อความว่า “như cây Nấm sau mưa, họ chưa bao giờ chết” (ดัง่ต้นเหด็หลงัฝน 

พวกมันไม่มีวันตาย) และมีผู้น�ามาเผยแพร่ต่อบนเฟซบุ๊กเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งมิงญ์เป็น 

ผู้หนึง่ทีเ่ลอืกวธิแีชร์ภาพน้ีจากโพสต์ของผูอ้ืน่โดยไม่เขยีนแสดงความเหน็ใดๆ เลย

มิงญ์เป็นตัวแทนของชนชัน้กลางในเวยีดนามปัจจุบนั ซึง่ให้ความส�าคญักบัการเลอืกใช้

ภาษาและวิธีการแสดงออกเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ชนช้ันกลางในเมือง  

ในแง่ของประเดน็การเคลือ่นไหว มงิญ์ไม่หยิบเรือ่ง “ร้อน” มาเอ่ยถงึมากนกั เขาไม่ปะทะ

โดยตรงกบัปัญหาใหญ่ๆ หลายอย่าง เช่น ปัญหาโรงงานอตุสาหกรรม หรอืปัญหาการยึดครอง

ทีด่นิ โดยพยายามไม่โจมตรัีฐโดยตรง แต่กไ็ม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจปัญหาทีใ่หญ่หรอืกว้างกว่านัน้ 

ในแง่วิธีการน�าเสนอ มิงญ์เลือกถ้อยค�าที่นุ่มนวล สละสลวย ในการน�าเสนอปัญหา ซึ่งมี 

ส่วนท�าให้เขาได้รบัเชญิไปน�าเสนอประเด็นในท่ีสาธารณะอย่างสม�่าเสมอ จะเหน็ได้ว่า มงิญ์

เลือกใช้สือ่ออนไลน์ในการน�าเสนอตวัตนและความคดิเห็น เพือ่เชือ่มโยงไปสูก่ารเคลือ่นไหว

ทางสงัคมผ่านสือ่ด้ังเดิมอืน่ๆ ท้ังหนังสือ โทรทัศน์ ห้องเรยีน และการบรรยายสาธารณะ

2) “การเซน็เซอร์ฝังอยูใ่นตวันกัเขยีนเวยีดนาม”

ผู้เขียนได้รู้จักกับนักเขียนกลุ่มหน่ึงผ่าน “เวิน” กวีหญิงอายุ 30 ต้นๆ ร่างบอบบาง 

ทีเ่สยีงพดูภาษาเวยีดนามของเธอมกัจะบางเบาท�านองเดียวกบัเรอืนร่างเธอ เวินจบการศกึษา

ระดบัปรญิญาตรด้ีานวรรณคดศีกึษา แต่เนือ่งจากเธอสนใจศึกษาประเดน็เกีย่วกบักลุม่นกัเขยีน

นอกระบบการตพีมิพ์แบบทางการ ซึง่เป็นเรือ่งทีร่ฐัเวยีดนามยงัไม่อาจยอมรบัได้ จงึมส่ีวนท�าให้

เธอต้องเปลีย่นอาชพีจากการเป็นครูในโรงเรยีนมาเป็นนกัเขยีนเตม็ตวั ในแง่นี ้เวนิจงึเป็นผูท้ี่

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่รัฐปิดกั้นการน�าเสนอความเห็น ทางออกหนึ่งของเวินคือ

การจดักจิกรรมการอ่านบทกวแีละการจดัพมิพ์หนงัสอืนอกระบบการพิมพ์ทางการ เรือ่งราว

ของเวนิและเพือ่นนักเขียนจงึสะท้อนให้เห็นท่ีทางของประชาสงัคมไซเบอร์ในอกีแง่มมุหนึง่

ผูเ้ขยีนมโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมการอ่านบทกวีทีเ่วินจัดในฮานอยครัง้หนึง่เม่ือปลายปี 

2016 เวินเชิญนักเขียนทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศจากท้ังในภูมิภาคเอเชีย- 
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ตะวนัออกเฉยีงใต้และภมูภิาคอืน่ๆ มาร่วมแลกเปลีย่นบทกวีและความคดิเหน็โดยไม่ได้จ�ากัด

เฉพาะเรือ่งราวของเวียดนามเท่าน้ัน หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นประเดน็สากลมากกว่า ส่วนใหญ่

ของบทกวีที่น�ามาอ่านในงานไม่ได้เสนอความหมายอย่างตรงไปตรงมา เช่น บทกวีเรื่อง  

“vị nước” (รสชาตนิ�า้) เขยีนถงึการกลบัไปกลับมาระหว่างการลิม้รสน�า้แม่น�า้กบัน�า้ทะเล 

เปรยีบเหมอืนการเผชญิกบัสองน�า้ และการท่ีบางครัง้ต้องเลอืกแต่บางครัง้กเ็ลอืกไม่ได้ หรอื

บทกว ี“Khoan cắt bê tông” (เจาะตดัคอนกรตี) เล่าถงึการทบุท�าลายทุกสิง่ทกุอย่างไม่เว้น

แม้แต่มนุษยชาติ ในส่วนของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น นักเขียนถกกันเกี่ยวกับปัญหา 

ในการถ่ายทอดความหมายข้ามภาษา โดยเฉพาะนยัเชงิวฒันธรรมในถ้อยค�าท่ีถ่ายทอดข้าม

ภาษาได้ยาก

ในการเข้าร่วมกจิกรรมครัง้นี ้ ผู้เขยีนได้สนทนากับนกัเขยีนและนกัวชิาการ ซึง่ช่วยให้

เข้าใจท้ังระบบการพิมพ์ไม่เป็นทางการและ “ลูกเล่น” ในระบบการพิมพ์ทางการมากขึ้น 

คนแรกคอื “ดงั” นกัเขียนซึง่เป็นหน่ึงในคนท�าหนงัสอืนอกระบบการพมิพ์ทางการ ซึง่เล่าให้ฟัง

ว่าหนงัสอืนอกระบบการพมิพ์ทางการ ส่วนใหญ่จะใช้วธิเีผยแพร่ด้วยการ “แจกจ่าย” แทนการ

จ�าหน่าย โดยผูร้บัหนงัสอือาจจะมอบเงนิให้ผูจ้ดัท�าตามทีเ่หน็สมควร เม่ือผูเ้ขียนถามว่าเขา

ไม่กลัวจะถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมหรือ ดังตอบว่าไม่กลัว ถ้าเจ้าหน้าที่บอกให้หยุดแจกหนังสือ  

เขาก็จะหยุดสักพักหน่ึง หรือบางครั้งก็อาจจะถูกปรับ แต่ก็จะกลับมาแจกหนังสือได้ใหม่  

หลงัการสนทนา ดังได้มอบหนังสือแปลเร่ือง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) 

ให้กบัผูเ้ขยีนพร้อมกบัอธบิายว่า1984 เป็นหนงัสอืทีไ่ม่สามารถเผยแพร่ในระบบทางการได้ 

พวกเขาจงึต้อง “แจกจ่าย” นอกระบบกัน

นอกจากดังแล้ว ผู้เขียนได้สนทนากับ “ถาย” เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเวิน เขาเป็น 

นักวิชาการในสถาบันวิจัยของรัฐท่ีทรงอิทธิพลแห่งหนึ่งของเวียดนาม ถายเล่าว่าขณะนี ้

มีนักเขียนจ�านวนมากท่ีเลือกน�าเสนอผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเพ่ือเป็นการเริ่มต้น 

ท่ีจะน�าไปสูก่ารตพีมิพ์และเพราะไม่ต้องการอยูใ่ต้ระบบการควบคมุเนือ้หาในระบบการพมิพ์

ทางการ นอกจากน้ี ส่ือออนไลน์ยงัเป็นช่องทางท่ีได้รับความนยิมในกลุม่นกัแปล โดยเฉพาะ

ผูแ้ปลงานเขยีนทางวิชาการหรืองานทางประวัตศิาสตร์ ซึง่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถตพิีมพ์งาน

ของตนในระบบทางการได้หรือไม่ เช่น หนังสือของคาร์ล ป็อบเปอร์ (Karl Popper)  
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หลายเล่มทีน่�าเสนอประเด็นวพิากษ์แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) จงึไม่ได้รับอนญุาต

ให้ตพีมิพ์ในเวยีดนาม หากแต่มสี�านวนแปลเผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์

อย่างไรกด็ ีแม้ว่าส่ือออนไลน์จะเป็นทางเลอืกทีส่�าคญั แต่ท้ายทีส่ดุ นกัเขยีนหลายคน

ยงัพยายามหาทางออกด้วยกลยทุธ์ต่างๆ เพือ่ให้งานของพวกเขาได้รบัการเผยแพร่เป็นรปูเล่ม

หนังสือ ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับการบอกเล่าจากนักวิชาการหลายคนเกี่ยวกับการตัดหรือ

ดดัแปลงเนือ้หาเพือ่ให้ได้รบัอนญุาตให้ตพีมิพ์ในระบบแบบทางการ เช่น มิงญ์ นกักจิกรรม

สงัคมท่ีผูเ้ขยีนเอ่ยถงึข้างต้น กเ็ล่าว่าเขาเคยประสบปัญหาจนจ�าเป็นต้องตดัเนือ้หาออกหนึง่

หน้า เพือ่ให้สามารถตีพมิพ์หนังสือเก่ียวกับการแสดงออกบนสือ่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้ 

นอกจากการตัดหรือดัดแปลงเน้ือหาแล้ว ถายเล่าว่าหนึ่งในทางเลือกคือการตั้งชื่อ

หนังสือด้วยถ้อยค�าที่ไม่ “แสลงใจ” เจ้าหน้าท่ีควบคุมการพิมพ์ เช่น หนังสือแปลเร่ือง 

Democracy in America (ประชาธิปไตยในอเมริกา) ของทอคเควิลล์ (Alexis de 

Tocqueville) ฉบบัภาษาเวียดท่ีได้รบัอนุญาตให้พมิพ์อย่างเป็นทางการใช้ชือ่ว่า Nền  dân 

trị Mỹ ซ่ึงถอดเป็นข้อความภาษาไทยได้ว่า รากฐานการปกครองโดยประชาชนของ

สหรฐัอเมรกิา นัน่คอืเลีย่งการใช้ค�าว่า “dân chủ” (ประชาธปิไตย) ซึง่เป็นค�าทีต้่องระมดัระวงั

ในการใช้อย่างเป็นทางการในเวียดนาม มาใช้ค�าว่า “dân trị” (การปกครองโดยประชาชน) 

แทน นอกจากน้ัน ในขัน้ตอนขออนญุาตพมิพ์หนงัสอื ส�านกัพิมพ์เอกชนซึง่มักจะประสบปัญหา

จากการตรวจสอบเนือ้หาหลายขัน้ตอน ก็อาจใช้ช่องทางจดัพมิพ์ร่วมกบัส�านกัพมิพ์ของรฐัเพือ่

ลดความยุง่ยากลง หรืออกีหนึง่ “ลูกเล่น” ของนักเขยีนคอื การย่ืนเรือ่งขออนญุาตพิมพ์หนงัสอื

จากเจ้าหน้าทีค่นละถิน่กนั ถายอธิบายว่า เน่ืองจากเจ้าหน้าทีม่คีวามคุน้เคยจนท�าให้เพ่งเลง็

นักเขยีนในถิน่ของตนอย่างเข้มงวดกว่านักเขียนจากต่างถิน่ เช่น บางครัง้หนงัสอืของนกัเขยีน

จากทางใต้อาจได้รบัอนุญาตให้ตพีมิพ์ได้ง่ายกว่าหากขออนญุาตจากเจ้าหน้าทีท่างเหนอื

การควบคมุเนือ้หาและการเผยแพร่ผลงานของนกัเขยีนในเวยีดนาม เป็นข้อจ�ากดัส�าคญั

ดงัทีเ่วนิได้สะท้อนในการน�าเสนอประสบการณ์ของเธอต่อการประชมุระหว่างนกักจิกรรมสงัคม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยครั้งหนึ่งว่า “ การเซ็นเซอร์ฝังอยู่ในตัวนักเขียน

เวียดนาม มนักลายเป็นปีศาจท่ีหลอกหลอนอยู่ภายใน” อย่างไรกด็ ีแม้ว่าสือ่ออนไลน์จะเป็น

ทางเลือกท่ีส�าคัญ แต่ท้ายท่ีสุด เพื่อให้งานของพวกเขาได้รับการเผยแพร่ในรูปของหนังสือ 
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นกัเขยีนบางคนจงึเลีย่งไปเส่ียงท�าหนังสือนอกระบบการพมิพ์ทางการ หรอืบางคนกพ็ยายาม

หาทางออกด้วยกลยทุธ์ต่างๆ เพือ่ให้ได้รบัอนุญาตจัดพมิพ์ในระบบทางการ 

3) “สือ่ออนไลน์มส่ีวนเสรมิการแสดงผลงานในห้องจัดแสดง”

ผู้เขียนได้สนทนากับ “จาย” ในการพบปะกันของนักกิจกรรมจากเอเชียตะวันออก- 

เฉยีงใต้ จายอาย ุ40 กว่า สุภาพเรียบร้อยแตกต่างจากผูช้ายเวยีดนามเหนอืส่วนใหญ่ท่ีผูเ้ขยีน

รูจ้กั จายแต่งกายด้วยชดุทีไ่ม่แสดงเพศอย่างชดัเจน หรอืทีจ่รงินัน่กค็อืการแสดงเพศของเขา 

จายจบการศกึษาด้านธุรกจิและการตลาดจากต่างประเทศจงึพดูภาษาองักฤษได้คล่องแคล่ว 

ภายหลังหันมาท�างานออกแบบและสนใจประเด็นความหลากหลายทางเพศ นอกจากนั้น 

เขายงัร่วมกบัเพือ่นๆ บรหิารดแูลห้องจดัแสดงงานศิลปะซึง่ตัง้อยู่บนตกึสงูระฟ้าแห่งหนึง่ของ

ฮานอย และจายได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยไม่เสียค่าเช่า เนื่องจากเจ้าของตึกต้องการให้ 

พวกเขาจดักจิกรรมให้มคีวามคึกคัก ถือเป็นการประชาสมัพนัธ์ตกึโดยไม่ต้องเสยีค่าโฆษณา 

แต่เดิมจายร่วมกับกลุ่มศิลปินท่ีถือกันว่าเป็นกลุ่มอาว็อง-การ์ด (avant-garde) ของ

เวยีดนามยคุทศวรรษ 1980 ก่อต้ังกลุม่กจิกรรมทางศลิปะตัง้แต่ปี 1998 แต่ได้ถกูทางการ 

สัง่ห้ามไปก่อนจะกลบัมารวมตวักันอกีคร้ังในปี 2013 ในฐานะทีเ่ป็น “พืน้ท่ีทางศลิปะทีเ่ป็น

เอกเทศ” จดัการในรปูแบบองค์กร “ส่วนรวม” (collective) เนือ่งจากไม่ต้องการจดทะเบยีน

องค์กรเอกชนอย่างเป็นทางการ 

ทัศนะของจายเกี่ยวกับบทบาทของรัฐต่อการควบคุมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 

สะท้อนถงึสภาวะคลมุเครือและย้อนแย้งของความสัมพนัธ์ระหว่างรฐั ศลิปิน และนกักจิกรรม

สงัคม ในภาพรวมจายเห็นว่าสถานการณ์เปลีย่นไป “ ศลิปินถกูควบคมุโดยรฐัน้อยลง” เมือ่

เทยีบกบัยคุก่อนการ “เปลีย่นใหม่” โดยจายมองว่าส่วนหนึง่อาจเพราะรฐัต้องการให้ชาวโลก

เหน็ว่าประชาชนในประเทศเวียดนามก็มเีสรีภาพ มีความก้าวหน้าทางความคดิ จายจึงไม่ค่อย

เหน็ด้วยกบัการทีศ่ลิปินหรอืนกักจิกรรมจะมุง่วจิารณ์รฐัโดยตรงเท่าใดนกั เขาเหน็ว่างานศิลปะ

ต้องเสนอประเด็นท่ีจะค่อยๆ น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมในระยะยาว “ รัฐเวียดนาม 

เลกิมองศลิปินว่าเป็นภยั และศลิปินกไ็ม่ได้สนใจทีจ่ะโจมตรีฐับาลอกีต่อไป ทกุคนรูด้ว่ีาเรามี

ปัญหา มีประเด็นอะไรท่ีส�าคัญ แต่ปัญหามันซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะปะทะกับเรื่อง
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การเมือง ซ่ึงถึงท�าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดี และหากท�า ก็อาจจะเส่ียงอันตรายด้วย  

สูท้�างานเสนอประเดน็ท่ีซับซ้อน ประเด็นท่ีหลากหลายต่างๆ ไม่ดกีว่าหรอื”

อย่างไรกด็ ีจายยอมรบัว่ามคีวามเป็นไปได้ท่ี “หากจะปิดกัน้อะไร พวกเขากจ็ะ(เพยีง)

ยกเลกิงานจดัแสดงนัน้ๆ” ถงึแม้ว่าการยกเลกิงานแสดงศลิปะอาจดไูม่รนุแรงเท่ากบัการจบักมุ

คมุขงันกักิจกรรมสงัคม-การเมอืงทีส่่วนใหญ่เป็นบลอ็กเกอร์ แต่กแ็สดงให้เห็นว่ารฐัเวยีดนาม

มองว่าศิลปะยังคงมีพลังในการท้าทายอ�านาจรัฐและดังนั้นจึงยังอาจถูกปิดกั้นจากรัฐได้  

แม้อาจจะยงัไม่มศีลิปินทีถ่กูลงโทษรนุแรง แต่พวกเขากไ็ม่รูว่้าเมือ่ใดทีง่านของพวกเขาจะกลาย

เป็นงานต้องห้าม เนือ่งจากรฐักด็จูะไม่มนีโยบายทีช่ดัเจนแน่นอนว่างานศลิปะแบบใดกันท่ีจะ

ต้องถกูปิดกัน้ หรอืแม้แต่ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลจากรฐัเอง กอ็าจถกูถอดถอนรางวลัได้ใน

ภายหลัง เช่น กรณีท่ีสมาคมวรรณคดีและศิลปะจังหวัดจ่า วิงญ์ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ได้

ประกาศยกเลกิรางวัลและถอดผลงานภาพเขียน “Biển chết” (ทะเลตายแล้ว) ของเหงวยีน 

เยิน (Nguyễn Nhân) ออกจากการจัดแสดงผลงานใน ค.ศ. 2017 และท�าให้ศิลปินต้อง 

ได้รบัการ “ตักเตือน” เป็นระยะเวลา 1 ปีพร้อมกบัรบิเงนิรางวลัทีไ่ด้จากการประกวดภาพของ

จังหวัดจ่า วิงญ์ เมื่อปี 201610 ท�าให้ภาพเขียนสะท้อนเหตุการณ์ปล่อยสารพิษของโรงงาน

อุตสาหกรรมลงทะเลท่ีภาคกลางของเวียดนามภาพนี้ปรากฏในรายงานข่าวของส�านักข่าว

ภายในประเทศ จนผูค้นให้ความสนใจและส่งต่อภาพดังกล่าวผ่านสือ่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เป็นจ�านวนมาก

จากการตดิตามชมผลงานท่ีจดัแสดงในพืน้ท่ีทีจ่ายดแูลอยู ่ ผู้เขยีนพบว่าส่วนใหญ่เป็น

ผลงานทีแ่ตกต่างจากผลงานในตลาดศลิปะท่ัวไป ซึง่มกัเน้นน�าเสนอความงามหรอืเรือ่งราว

ทีแ่สดงภาพเหมารวมความเป็นเวยีดนาม ผลงานทีจ่ดัแสดงทีน่ี่มกัน�าเสนอประเดน็ทางสงัคม-

การเมอืง ไม่ได้มุง่รับใช้ประเด็นท่ีรัฐต้องการน�าเสนอ เช่น ส่วนหนึง่ของผลงานในนทิรรศการ

ศลิปะทีผู่เ้ขยีนได้เข้าชมเป็นภาพยนตร์สัน้เล่าเร่ืองทีด่นิและสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นประเดน็ท่ีก�าลงั

ได้รบัความสนใจจากทัง้นกักจิกรรมและสาธารณชนในเวียดนาม นอกจากน้ีผลงานทีจั่ดแสดง

ยงัมสีารและการใช้ส่ือท่ียอกย้อน ต้องอาศยัการตีความพอสมควรจึงจะเชือ่มโยงไปยังประเดน็

10 ดูรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ ์Tiếng Dân (AdminTD 2017).
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วพิากษ์วจิารณ์ทางการเมอืงได้ เช่น ผลงานชดุหน่ึง ศลิปินใช้เทคนคิวาดภาพสนี�า้ทับบนปก

วารสารทหารเวยีดนามท่ีดูเหมือินผ่านการใช้งานในห้องสมดุมาแล้ว หนึ่งีในชิน้งานเป็นภาพ

ล้อเลยีนภาพพมิพ์พืน้เมอืงด้ังเดิมของฮานอย11 ท่ีต้นฉบับเป็นภาพแสดงความหงึหวงระหว่าง

สามภีรรยา แต่ในผลงานจดัแสดงชดุน้ีศลิปินวาดเป็นภาพทหารสองคนแทน 

นอกจากการจดัแสดงผลงานทีม่เีนือ้หาและรปูแบบการน�าเสนอท่ีต้องอาศยัการตคีวาม

ทีซั่บซ้อนแล้ว อกีหนึง่กลยทุธ์ในการหลบเลีย่งการปิดกัน้การแสดงผลงานซึง่คล้ายคลงึกบัที่

ถายเล่าให้ฟังในกรณีของการต้ังชื่อหนังสือโดยเลี่ยงถ้อยค�าท่ีอาจถูกตีความว่าจะเป็นภัย

คกุคามอ�านาจรฐั เพ่ือให้สามารถตพีมิพ์หนังสือในระบบทางการได้ คอืการทีศ่ลิปินเลีย่งไปใช้

ค�าว่า “workshop” (การประชุมเชิงปฏิบัติการ) ส�าหรับการเรียกกิจกรรมรูปแบบ “ศิลปะ 

การแสดง” (performance art) ซ่ึงปกติเป็นรปูแบบการแสดงออกถงึประเดน็ต่างๆ ทีอ่าศยั

ร่างกายของศลิปินเองเป็นสือ่หลกัประกอบกบัวสัดุหรอืผลงานศิลปะประเภทอืน่ๆ แต่เนือ่งจาก

ส่วนใหญ่ไม่มีบทแสดงท่ีชัดเจน ท�าให้ไม่สามารถส่งบทแสดงให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจล่วงหน้า 

ตามข้อบงัคบัส�าหรบัการแสดงต่อสาธารณะ การเลีย่งไปเรยีกกิจกรรมดงักล่าวว่า “การประชุม

เชงิปฏบิตักิาร” จงึมส่ีวนลดความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รบัอนญุาตให้จดัการแสดงได้ 

ในฐานะท่ีจายดูแลพื้นท่ีจัดแสดงงานศิลปะ การแสดงออกทางศิลปะในพื้นที ่

ทางกายภาพจึงยังคงส�าคัญมากกว่าพื้นท่ีออนไลน์ นอกจากการจัดแสดงงานศิลปะแล้ว  

จายและเพือ่นๆ ยงัร่วมกันจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กลุม่ LGBT ได้แสดงออก เช่นเทศกาล

ทีใ่ช้ชือ่ว่า “Queer Market” (ตลาดคนข้ามเพศ) ซึง่ขณะเดียวกนักเ็ปิดกว้างให้ผูร่้วมงาน

สามารถแสดงออกโดยไม่จ�ากัดเฉพาะประเด็น LGBT หรอืเพศสภาวะ ท�าให้กจิกรรมลกัษณะ

นีม้คีนเข้าร่วมมากกว่าการแสดงผลงานศลิปะ จายมองว่าสือ่ออนไลน์เป็นส่วนเสรมิให้กบั 

การท�างานศิลปะมากกว่า “ ศิลปินใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์ผลงานและเพื่อ

เรยีนรูว้ธิกีารสร้างงาน”  สอดคล้องกบัทัศนะของเจิน่ เลอืง (Trần Lương) ศลิปินทีม่แีนวคดิ 

ก้าวหน้าของเวียดนามท่ีกล่าวกับผูเ้ขียนในการพบปะกนัเมือ่ปลายปี 2017 ว่า “ อนิเทอร์เนต็

11 เรียกว่า “ภาพดงโห่” (Tranh Đông Hồ) ตามชื่อหมู่บ้านดงโห่ชานเมืองฮานอยที่เป็นแหล่งผลิตภาพพิมพ์นี้ ลักษณะ
เป็นภาพพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ พิมพ์ลงบนกระดาษที่ท�าจากซังข้าว. 
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เป็นเพียงส่วนประกอบของคนท�างานศิลปะ เพราะว่าศิลปะเป็นการมองและการใช้ผัสสะ

ทีม่ากกว่าสองมติแิละการอ่าน ดังน้ัน ต้องดึงคนออกมายงัการจดัแสดงผลงาน”

ข้อสงัเกตส่งท้าย

เร่ืองเล่าของนักกิจกรรมสังคมท้ังสามกลุ่ม แสดงให้เห็นว่าแม้เวียดนามจะมีความเข้มงวด 

ในการควบคุมการเคล่ือนไหวทางสังคมและการแสดงออกบนอินเทอร์เน็ต แต่ก็ยังม ี

นักกิจกรรมสังคมจ�านวนหนึ่งเลือกที่จะแสดงออกทางความคิดของตนเอง และต่างก็ค้นหา 

กลยทุธ์ต่างๆ เพือ่เลด็รอดจากการควบคมุของรฐั โดยอนิเทอร์เน็ตมคีวามส�าคญัมากน้อยต่อ

การแสดงออกของแต่ละกลุม่หรอืแต่ละคนแตกต่างกันออกไป จากกรณตัีวอย่างท่ีได้น�าเสนอ  

ผู้เขยีนมข้ีอสงัเกตดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ในแง่ของการศึกษาภาคประชาสังคม นักกิจกรรมทั้งสามกลุ่มเลือก

แนวทางการท�ากจิกรรมท่ีเน้นประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะประเดน็เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและ

การแสดงออกทางศิลปะเป็นหลกั นักกจิกรรมในกลุม่ทีผู่เ้ขยีนเลอืกมาน�าเสนอนีอ้าจดเูหมอืน

ไม่ได้รบัผลกระทบรนุแรงเท่ากบันกักจิกรรมอกีจ�านวนมากทีถ่กูจบักมุด�าเนนิคดหีรอืถกูปิดกัน้

โดยรฐั เนือ่งจากเน้ือหาและประเด็นเคลือ่นไหวของพวกเขายังไม่ถกูมองว่าเป็นการคกุคาม

ต่ออ�านาจรัฐโดยตรงเท่ากับกิจกรรมของบางคนบางกลุ่มที่ถูกรัฐปิดกั้น ในแง่นี้ พวกเขาจึง 

ยังคงมพีืน้ทีแ่สดงออกและมส่ีวนร่วมทัง้ในทางการเมอืงและในทางสงัคม อย่างไรกด็ ี เพ่ือที่

แต่ละคน แต่ละกลุม่ จะสามารถน�าเสนอความเห็น น�าเสนอผลงานของพวกเขาได้ พวกเขา 

ก็จะต้องหากลวธิใีนการน�าเสนอผลงาน ไม่ว่าจะในสือ่ประเภทใดกต็าม ทีส่�าคญัคอื ต้องรดักมุ

ในการใช้ภาษา และต้องไม่น�าเสนอเน้ือหาโจมตรีฐัอย่างรนุแรงตรงไปตรงมา

ประการทีส่อง อนิเทอร์เน็ตมบีทบาทต่อการเคลือ่นไหวของนกักจิกรรมเหล่านี ้ในฐานะ

ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ท่ามกลางสือ่ดัง้เดมิอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย หนงัสอืทีไ่ด้รบัการตพิีมพ์ 

โทรทัศน์ หรือห้องจัดแสดงงานศิลปะ เช่นเดียวกับที่มิลเลอร์กล่าวถึงพหุลักษณ์ของสื่อและ 

โดยเฉพาะข้อเสนอของคาสเทลส์เกีย่วกบัลกัษณะการใช้สือ่ทีห่ลากหลายในการเคลือ่นไหว

ทางสังคม (Castells [2012] 2015) ท้ังน้ี ในขณะที่นักกิจกรรมสังคมส่วนใหญ่ยังคงให้ 
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ความส�าคัญกบัการสือ่สารผ่านเครอืข่ายทางสงัคมนอกพืน้ทีอ่อนไลน์ เช่น มวลชนทีด่โูทรทศัน์ 

หรือนักอ่านท่ีอ่านหนังสือเล่มหรือฟังการอ่านบทกวี พวกเขาก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้าง 

เครอืข่ายกบันกักจิกรรมด้วยกนัเองหรอืเพือ่สือ่สารกบักลุม่ทางสังคมบางกลุม่ (เช่นชนชัน้กลาง

ในเมอืงในกรณีของมงิญ์) นอกจากน้ี ส่ือประเภทนีย้งัมส่ีวนในการสร้างความเคลือ่นไหวใหม่ๆ  

ในภาคประชาสังคมเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�าเสนอความเหน็ใหม่ๆ ทีน่อกเหนอื

จากการก�ากับอย่างเข้มงวดโดยรัฐ และเปิดพื้นที่ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบ

การเมอืงทีแ่ต่เดิมมกีารปิดกัน้อย่างสูง แม้แต่ในปรมิณฑลทางศิลปะ ทีอิ่นเทอร์เนต็อาจจะ 

ยังไม่สามารถเข้ามาแทนท่ีห้องจัดแสดงได้ แต่การแพร่กระจายของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

แวดวงศิลปะ เช่น กรณีการลงโทษและปิดกั้นภาพ “ทะเลตายแล้ว” ก็มีส่วนสนับสนุนให ้

งานศลิปะเป็นท่ีรับรู้แก่คนในวงกว้างมากข้ึนได้เช่นกนั

ประการทีส่าม เนือ่งจากรัฐยงัมคีวามจ�าเป็นในเชงิการเมอืงและเศรษฐกจิทีต้่องเปิดให้

ประชาชนเข้าถงึส่ือออนไลน์ จงึเป็นการเปิดโอกาสให้นกักจิกรรมสงัคมน�าเสนอผลงานและ

ความคดิเหน็ผ่านส่ือออนไลน์ได้ด้วย เช่น กรณีของกลุม่นกัเขียน ช่องทางอนิเทอร์เนต็ช่วยให้

พวกเขาสามารถน�าเสนอผลงานนอกเหนอืการควบคมุของรฐัได้ หรอืนกัวจิารณ์สงัคมทีอ่าศยั

ข้อได้เปรยีบของสือ่ออนไลน์ในการให้ข้อมลู ข่าวสารท่ีแตกต่างไปจากข่าวสารท่ีรฐัเป็นผู้ก�ากบั

ทิศทางในการน�าเสนอ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่ถูกควบคุมโดยตรงจาก

อ�านาจรฐัได้ 

ประการทีส่ี ่การรวมตวักันอย่างหลวมๆ ของภาคประชาสงัคมไซเบอร์ในเวียดนาม เป็น

ตัวอย่างของการร่วมมือกันท�างานของส่วนรวมด้วยการต่างคนต่างท�าอย่างเป็นเอกเทศ 

จากกนั ดงัเช่นท่ีคาสเทลส์เรยีกว่า “การส่ือสารส่วนตวัอย่างเป็นมวลรวม” (Castells 2001) 

ลกัษณะเช่นนีท้�าให้เกดิการแพร่กระจายของข่าวสารและความคิดเหน็ออกไปได้โดยทีไ่ม่ต้อง

มีต้นทุนของการจัดการขนาดใหญ่ และยากแก่การปิดก้ันหรือหยุดย้ังการแพร่กระจายของ

ข่าวสารและความคิดเห็น ดังน้ัน ถึงแม้กลุ่มกิจกรรมทางสงัคมบางกลุม่จะไม่ได้ใช้อนิเทอร์เน็ต

เป็นสือ่หลัก หรอืบางกลุม่ใช้อนิเทอร์เน็ตร่วมกบัสือ่อืน่ๆ พวกเขากป็ฏเิสธไม่ได้ว่าอนิเทอร์เน็ต

มีพลังในการเล็ดรอดจากอ�านาจรัฐได้ดีกว่าสื่อด้ังเดิมในระบบการเผยแพร่ที่สามารถ 

ถกูควบคมุโดยรฐั
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