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It happened,
Therefore it can happen again…

It can happen everywhere.
(Primo Levi, The Drowned and the Saved)

มันได้เกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้น มันสามารถเกิดขึ้นได้อีก…

(และ) มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง

1 อาจารย์ประจ�าสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการในเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education)
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ที่ได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมันเป็นภาษา
อังกฤษ เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของผู้เขียนตั้งแต่แรก
หยิบมนัขึน้มาในบรรยากาศเหน็บหนาวและหดหู่หวัใจ
หลงัจากทีไ่ด้เหยียบย�า่ไปในค่ายกักกันที ่ Sachsenhausen

Camp ประเทศเยอรมน ี หน่ึงในค่ายกักกันอนัโหดร้าย
ทารุณและมกีารจดัการเพ่ือการทารณุกรรมและการฆ่า
อย่างเป็นระบบระเบียบชนิดที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน
ในประวัตศิาสตร์มนษุย์ชาต ิ ทว่าเกิดขึน้ในสมยัท่ีนาซ ี
เยอรมันยังเรืองอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Absolute 
power) 

หนังสอืเล่มนีแ้บ่งออกเป็น 5 ส่วน ในแต่ละบทมเีนือ้หา
ที่ช�าแหละให้เห็นระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ 
เริ่มต้นด้วยการเกริ่นน�าเข้าไปสู่ค่ายกักกันในวันท่ี 
22 มนีาคม 1933 ทีนั่กโทษคนแรกมาถึงที ่Dachau  3

ซึ่งเป็นโรงงานที่ถูกท้ิงร้างกว่าย่ีสิบหลังที่ทรุดโทรม
ตั้งเรียงรางอยู่ ได้ถูกแปรสภาพมาเป็นท่ีท�าการของ
ต�ารวจที่เพ่ิงถูกส่งมาท�างานที่นี่เพียงชั่วข้ามคืนก่อน
หน้าท่ีนกัโทษคนแรกจะมาถึงและมเีพียงแค่รัว้ลวดหนาม
เท่านั้นที่ถูกติดตั้งขึ้นมาใหม่ 

ต�ารวจที่ถูกส่งมามีหน้าที่จัดเตรียมรายชื่อ จดบันทึก
รายชื่อของนักโทษท่ีถูกส่งเข้ามาตามกระบวนการ
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ไม่มีการจัดเตรียมชุดส�าหรับ
นกัโทษ ไม่มกีารล่ามโซ่ตรวน ไม่มกีารตะโกน ไม่มใีคร
ที่จะถูกปฏิบัติอย่างทารุณ ไม่มีใครคิดว่าจะต้องถูก
กร้อนผมจนเกรยีน เย็นวันน้ัน อาหารมือ้แรกทีถู่กจ่ายแจก
แก่นักโทษทุกคน คือ ชา ขนมปัง และเนื้อก้อนหนึ่ง
และในเวลาอนัสัน้พอทีอ่าหารทุกอย่างจะถูกส่งเข้าไป
รวมกันในปาก นกัโทษท้ังหมดก็ถูกน�าขึน้ไปท่ีชัน้ลอย
เพ่ือจดัท่ีนอนซึง่ทุกคนต้องนอนกับพ้ืนคอนกรตีแข็ง ๆ
ทีม่เีพียงผ้าห่มบาง ๆ ซึง่ไม่มทีางทีจ่ะสามารถปกป้อง
สภาพอากาศที่หนาวเหน็บได้เลยแม้แต่น้อย (p.3)

ชวิีต กฎระเบยีบ การท�างานหนกั การถูกทดลองต่าง ๆ
นานา ทณัฑ์ทรมาน และความตายอย่างแปลกประหลาด
พิศดารด้วยวิธีท่ีรนุแรงในค่ายกักกันด�าเนนิไปราว 12 ปี
กระทั่งวันที่ 29 เมษายน 1945 ที่กองทัพสหรัฐมาถึง
ที่ค่าย Dachau ก่อนที่ทหารอเมริกันจะเข้าไปในค่าย
กักกันที่ถูกปิดประตูไว้ พวกเขาต้องใช้รถตัก ตักร่าง
ของนกัโทษทีท้ั่งถูกยิงเสยีชวิีตนกัโทษเหล่าน้ันพยายาม
จะหลบหนีออกไปจากค่ายเพ่ือไปพบทหารอเมริกัน
หลงัจากทีก่ระแสข่าวว่าเยอรมนัพ่ายแพ้สงครามมาถึง
ทว่าโชคร้ายเกินไป พวกเขาถูกรวัยิงจากหอตรวจการณ์ 
ในวันดังกล่าวท่ามกลางทหารอเมริกัน มีนักข่าวสาว
คนหนึ่งชื่อ Marguerite Higgins ซึ่งในอีกสองสาม
วันต่อมาข่าวท่ีเธอเขียนบอกเล่าสภาพนักโทษที่ยังมี
ชีวิตอยู่ภายในค่ายกักกัน Dachau ที่ต่างร้องตะโกน
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ด้วยเสียงท่ีแทบจะไม่ได้ยินเพราะถูกอดอาหารและ
ถูกทรมาน (p.4) มานานก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก 
ในจ�านวนนักโทษท่ีรอดชวิีตราว 33,000 คนน้ันมาจาก
หลายเชื้อชาติและหลายประเทศ เช่น รัสเซีย ฝรั่งเศส 
ยูโกสลาเวีย อิตาลี โปแลนด์ และมีชาวเยอรมันรวม
อยู่ด้วย ทุกคนอยู่ในชุดลายทางขาวด�าแบบม้าลาย 
และมีสภาพไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวดวงอื่น
หลายคนต้องเสียชีวิตหลังจากได้รับการปลดปล่อย
เพียงไม่ก่ีวันเพราะรบัประทานอาหารเกินจากปรมิาณ
ที่รับได้ เน่ืองจากถูกจับอดอาหารมานาน4  และอีก
จ�านวนมากก็ป่วยเป็นไทฟอยด์ เป็นต้น

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ที่ Sofsky พยายามน�าเสนอ
คือ การตั้งค�าถามว่าเราจะสามารถเข้าใจวิธีที่อ�านาจ
ท�างานได้อย่างไร? เราสามารถอธิบายอ�านาจได้อย่างไร?
อย่างไรก็ด ี Sofsky พยายามท่ีจะคลีใ่ห้เห็นปฏิบตักิาร
อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Absolute power) ที่ก่อตัว
ขึน้มาอย่างชนิดทีไ่ม่เป็นท่ีสงสยัหรอืต้ังค�าถามจากสงัคม
ผ่านระบบการเลอืกตัง้ และโหมกระหน�า่โฆษณาชวนเชือ่
ว่า “คอมมวินสิต์” เป็นภัยคกุคามความมัน่คงปลอดภัย
ของเยอรมัน จากนั้นก็ลุกลามไปที่การปลุกระดม
สร้างความเกลียดชังกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ โดยเฉพาะ
ชาวยิว ทว่าไม่เพียงแค่ชาวยิวเท่านั้น คนที่คิดเห็น
ต่างจ�านวนไม่น้อย รวมท้ังนักวิชาการ และคนเชือ้ชาติ
อื่น ๆ ก็ถูกกวาดจับเข้าสู่พ้ืนท่ีปฏิบัติการแห่งความ
สยดสยองด้วยอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นกัน ดังที่ 
Sofsky บรรยายให้เห็นตั้งแต่บทเริ่มต้น

ค่ายกักกัน หรอื คกุซึง่เป็นพ้ืนท่ีท่ีอ�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด
และการจัดการสมัยใหม่ของอ�านาจได้น�ามาทดลอง
ปฏิบติัการอย่างทรงพลัง เริม่ต้นจากวันท่ี 27 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1933 ซึ่งเป็นวันที่รัฐสภา Reichstag ถูกไฟไหม้ 
อดอล์ฟ ฮติเลอร์ ผูน้�านาซเียอรมนัท่ีเพ่ิงได้รับการแต่งตัง้
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยประธานาธิบดีฮินเดนเบิร์ก 
ก็รบีประกาศว่า การลอบวางเพลงิดงักล่าว “เป็นแผน
ของพวกคอมมิวนิสต์” และฉวยใช้โอกาสดังกล่าว
ปลกุเร้าความหวาดกลวัต่อภัยคอมมวินิสต์ นอกจากนี้
เขายังจูงใจให้ประธานาธิบดีฮินเดนเบิร์ก ใช้อ�านาจ
ตามมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญไวมาร์ ที่มอบอ�านาจ
ประธานาธิบดีในการใช้มาตรการทางทหารจัดการ
กับเหตุอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างร้ายแรง 
โดยสิทธิมนุษยชนบางประการท่ีได้รับการคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญจะถูกระงับไปด้วยผลของการบังคับ
ใช้อ�านาจนี้ด้วย

หลงัเกิดเหตเุพียงไม่ก่ีชัว่โมง เข้าสูวั่นที ่28 กุมภาพันธ์
ประธานาธิบดฮีนิเดนเบร์ิก ก็ยอมท�าตามค�าเสนอของ
ฮติเลอร์ ออกกฤษฎกีามอบอ�านาจให้กับฮติเลอร์ ท�าให้
ในขณะนั้น ชาวเยอรมัน รวมถึงสื่อต้องเสียเสรีภาพ
ในการแสดงความคดิเหน็ การชมุนุม ความเป็นส่วนตัว
รัฐยังมีอ�านาจที่จะดักฟัง หรือคัดกรองการส่งข้อมูล
ใด ๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน และตามติดมาด้วยการออกประกาศฉบับ
พิเศษต่าง เช่น วันที่ 23 มีนาคม ปีเดียวกันนั้น มีการ
ประกาศ Enabling Act ซึง่เปิดช่องให้การออกกฎหมาย
ใด ๆ ในช่วงนั้นไม่ต้องผ่านสภา Reichstag
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2  Sofsky เป็นนักสังคมวิทยาที่อุทิศตนให้กับงานวิพากษ์อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและการข่มขู่คุกคามเสรีภาพทางการเมืองและสังคม ส�าเร็จปริญญาเอก
จาก Universität Göttingen
3  ที่ Dachau ถือเป็นค่ายกักกันแห่งแรกหลังจากที่ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อ�านาจได้เพียง 51 วัน

4 ในค่าย Dachau นี้มีอาคาร 6 หลังที่มีลักษณะคล้ายกับอาคารหมายเลข 61 ในค่าย Buchenwald ที่เป็นอาคารส�าหรับทดลองให้การอดอาหารของ
นักโทษในค่าย



พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์และบรรณาธิการบริหารวารสารวิชาการสิทธิและสันติศึกษา 
สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล ต้องมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาป่าไม้และสายน�า้
ในชายแดนใต้ ชอบงานขบคดิขีดเขยีนอ่านและตัง้ค�ถามเพือ่ขบัเคล่ือนการเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคม
ที่เป็นธรรม

Sofsky ชี้ให้เห็นอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในยุคนาซี
เยอรมันว่าเป็นโครงสร้างอ�านาจท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
และปฏิบัติการอย่างเป็นระบบในค่ายผู้กักกันผู้ลี้ภัย
อย่างเงียบงันและไม่ท�าให้ผู้ปฏิบัติการควบคุมหรือ
กระท�าทัณฑ์ทรมานตั้งค�าถามกับสิ่งท่ีตนได้กระท�า 
และเป็นระบบปฏิบัติการซึ่งไม่สามารถน�าไปรวมกับ
ประวัติศาสตร์การกดขี่ ทาส หรือ การกดขี่ด้วยระบบ
ระเบียบสมัยใหม่ใด ๆ  ได้รูปแบบการจัดการความ
น่ากลัวนี้ถูกแทรกใส่เข้าไปในสังคมการเมืองอย่าง
ชนิดที่ท�าให้คนมีส่วนร่วมในการกระท�าการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันไม่มีแม้กระทั่งจิตส�านึก
แห่งการยอมรบัว่าได้ท�าความผดิพลาดอย่างใหญ่หลวง
เพียงไร ย่ิงกว่าน้ันยังยืนยันการท�าตามกฎระเบียบ
และถูกต้องตามล�าดบัขัน้ตอนทีป่รากฏในเอกสารคู่มอื
อย่างเคร่งครัดแสดงให้เห็นอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ทีแ่ฝงฝังอยู่ในระเบยีบกฎเกณฑ์ทีพ่บได้ในการบริหาร
จัดการองค์กรราชการสมัยใหม่

ระหว่างท่ีผูเ้ขยีนไปเยือนค่าย Sachsenhausen Camp
วิทยากรน�าคณะของเราเดินผ่านสวนท่ีอยู่ด้านหน้า
ติดกับประตูค่ายกักกันซึ่งครั้งหน่ึงเคยถูกใช้เป็นท่ีพัก
ผ่อนหย่อนใจของภรรยาและลูกของผู้คุมขังนักโทษ 
และบางครั้งก็ใช้เป็นท่ีจับจ้องมองการท�างานและ
การถูกลงโทษของนกัโทษในค่ายเพ่ือความเพลดิเพลนิ
ยิ่งท�าให้เห็นว่า ปฏิบัติการอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่
ท�างานอย่างแนบเนียนนั้นได้เข้าสิงสถิตในเนื้อตัว
ร่างกายของผูท้ีเ่หน็ดเีห็นงามกับนาซเียอรมนัจนไม่เหลอื
สามัญส�านึกความเป็นมนุษย์นั้นน่ากลัวเพียงใด

หนังสือเล่มน้ีมีคุณูปการย่ิงต่อนักการศึกษาตลอดจน
ผู้ปรารถนาจะเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์เพ่ือ
ท�างานในเชิงป้องกันมิให้ความรุนแรงถึงตายอย่าง
สยดสยอง  อย่างเป็นระบบ  และอย่างแนบเนียนได้
มีโอกาสเกิดขึ้นอีก


