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ยอนกลับไปสูหวงเวลากอนประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ประกาศเปดฉากสงครามถลมอิรักอยาง
เปนทางการ  ตอนนั้นเปนเวลาเขาสูย่ําค่ําแลว ภายในรานหนังสือขนาดหนึ่งคูหาแหงหนึ่ง ณ สามยาน ผมกําลัง
ยืนดูโทรทัศน ติดตามขาวสารสงครามอิรักและสหรัฐที่กําลังจะปะทุขึ้น ดวยอาการขมวดคิ้ว สายหัว พรอมกับ
หัวใจหดหู และไมคอยพอใจกับเหตุผลชนิดเอาสีขางเขาถูของการประกาศสงคราม   ปรากฏมีเสียงหนึ่งมา
กระทบหูผม 

“พี่เชียรฝายไหน???” 
ผมหันไปพบเจาของเสียงนั้นซึ่งเปนพนักงานแคชเชียรหนุมกําลังมองมาที่ผมพรอมกับยิ้มแบบชวนคุย 

เขาคงจะเห็นผมยืนเงยหนาดูขาวเรื่องนี้นานกระมัง จึงไดหาคําถามอะไรซักอยางที่พอจะชวนผมคุยไดบาง แต
คําถามที่ถามนั้นทําใหผมรูสึกอึ้งๆ ไปอยูหลายอึดใจทีเดียว… 

 
***************************** 

 
ยอนกลับไปวันกอนหนาเหตุการณนี้หนึ่งวัน เปนวันเสารที่ 15 กุมภาพันธ ซึ่งมีการชุมนุมรวมพลัง

หยุดยั้งสงครามกันทั่วโลก  บรรยากาศทั่วโลกคอนขางคึกคัก เต็มไปดวยความตื่นตัวของผูคนตอการตอตาน
สงคราม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา จํานวนไมตํ่ากวา 11 ลานคน จากกวา 600 เมืองทั่วโลกไดออกมา
แสดงพลังคัดคานสงครามกันอยางพรอมเพรียงชนิดไมเคยมีมากอนแมในครั้งการตอตานสงครามเวียดนามก็ยัง
นอยกวานี้ บรรดาประเทศเหลานี้ มีทั้งที่อยูในทวีปยุโรป ไดแก อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก สเปน นอรเวย 
สวีเดน และแมในอังกฤษก็มีผูคนเดินขบวนที่ลอนดอนถึงเกือบ 2 ลานคน  แถบเอเชียแปซิฟก ไดแก 
ออสเตรเลีย ญี่ปุน อินเดีย  ที่แอฟริกาใตก็มีการเดินขบวนกันที่เมืองโจฮันเนสเบิรกและเมืองเคปทาวน  ในละติ
นอเมริกา ไดแก เม็กซิโก อุรุกวัย บราซิล อารเจนตินา  ที่ทวีปอเมริกาเหนือก็มีการเดินขบวนทั้งที่เมืองมอนทรี
ออล เมืองโตรอนโต และเมืองแวนคูเวอรในประเทศแคนาดา และในสหรัฐเองมีผูคนเดินขบวนที่นิวยอรก 5 แสน
คน ที่เมืองซานฟรานซิสโก 250,000 คน เมืองซีแอตเต้ิล 55,000 คน  ผมบอกตัวเองเม่ือไดทราบความ
เคลื่อนไหวเหลานี้วา นี่แหละ!! โลกาภิวัตนของจริง นี่แหละ!! โลกไรพรมแดนของจริง และไรพรมแดนแบบ
สรางสรรคเสียดวย 

สําหรับประเทศไทยก็มีการรวมตัวกันที่สวนลุมพินี  ผมและเพื่อน ๆ เครือขายสยามเด็กเลนอีก
ประมาณยี่สิบคน ก็ไดรวมทํากิจกรรม “มนุษยกลองรองเรียกสันติภาพ” และอานแถลงการณ “สงความเอื้ออาทร
จากคนหนุมสาว เพื่อหยุด!สงคราม” ดวยเชนกัน  บรรยากาศกิจกรรมสําหรับเมืองไทยนั้น นับผูคนที่รวม
เดินขบวนและชุมนุมไดไมนาจะถึงหลักพัน อีกทั้งผูที่มารวมกิจกรรมสวนใหญก็เปนพวกหนาเดิม ๆ ทั้งนั้นดวย  
อยางไรก็ตาม ไมวาภาพของขบวนการตอตานสงครามของเมืองไทยจะเปนอยางไร และไมสามารถหยุดยั้ง

                                                           
1 บทความนี้ในเบ้ืองแรกเขียนขึ้นเพ่ือเปนเอกสารประกอบการสนทนากลุมเรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสันติภาวะ

ของสังคม : การริเร่ิมจากเยาวชน” วันที่ 1 เมษายน 2546 ณ หองประชุม 13 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร 
จุฬาฯ; ตอมาไดรับโอกาสนําไปรวมสบทบเปนบทความหนึ่ง ใน กนกพรรณ อยูชา (บก.), โลกภายใตเงามืดกอนและ
หลังการรุกรานอิรัก, กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มีนาคม 2547 : 243-8 
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สงครามไดก็ตาม   อยางนอยมันก็ทําใหผมรูสึกภาคภูมิใจระดับหนึ่งกับการไดรวมประกาศจุดยืนในฐานะ
เยาวชนไทยกลุมหนึ่งวา “ตองการสันติภาพ ไมตองการสงคราม!!” 

ในขณะที่ผมกําลังรูสึกภาคภูมิใจอยูนั้น โดยไมรูตัว ผมไดเผลอใจไปคิดวาคนอื่น ๆ ในเมืองไทยก็อาจ
คิดแบบผมที่เริ่มสนใจใสใจกับการพยายามไมไดมีสงคราม  ผานไปแควันเดียว ผมก็ถูกเตือนสติใหกลับสูโลก
แหงความเปนจริง และรับรูถึงความคิดของคนในเมืองไทยหลาย ๆ คนดวยคําถามดังกลาวขางตน   

 
***************************** 

 
พนักงานคนนั้นยังยืนคอยคําตอบจากผมอยู ผมฉุน ๆ เล็กนอย และตอบกลับไปตามที่ไดรับความรูจาก

อาจารยกัลยา เจริญยิ่ง ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ที่เชิญมาบรรยายในครั้งที่
สยามเด็กเลนประชุมเตรียมกิจกรรมสําหรับรวมหยุดยั้งสงคราม 

“ผมไมเชียรฝายไหน ผมไมตองการใหมีสงคราม ซัดดัมควรลงจากอํานาจก็จริง แตอเมริกาไมควรใช
ความรุนแรงกับคนอิรักทั้งประเทศเพื่อใหซัดดัมลง” 

พนักงานคนนั้นดูเหวอ ๆ เล็กนอย กอนจะคุยกันไปอีก 2-3 ประโยค  แลวผมก็โดนคําพูดอีกประโยค
หนึ่งจากพนักงานคนนี้กระแทกเอาที่ทายทอยอีกครั้ง พรอมรอยยิ้มใสซื่อขณะกมหนากมตาทํางานตอไป 

“รบกันไปเถอะ ยังไงก็ไมถึงเมืองไทยอยูแลว” 
…หมัดนี้ของพนักงานเลนเอาผม “อึ้งกิมกี่” ไปเลย  ผมเดินผละจากเขาเขาไปดานในของรานพรอมกับ

ขบคิดถึงคําพูดของเขาตอ… 
 

***************************** 
 
ผมนําคําพูดของพนักงานคนนี้มาเลาใหเพื่อนฟงบนโตะอาหารภายหลัง  เพื่อนผมสมทบดวยขอความ

เด็ดอีกขอความหนึ่งที่เคยไดฟงมาในทํานองนี้เชนกัน  
“อยากใหมันทําสงครามกันไปเลยเสียที จะไดรูวาใครจะชนะ” 
สําหรับหมัดนี้ ผมพอจะรับไหวอยูเหมือนกัน เนื่องจากมีประสบการณจาก 2 หมัดแรกมาแลว แต

กระนั้นก็ตาม หมัดนี้ ผมรูสึกวารุนแรงกวา แมจะต้ังการดแลวก็ยังรูสึกมึน ๆ อึ้ง ๆ อยูบางเหมือนกัน 
คําพูดเด็ดทั้ง 2 - 3 ประโยคนี้พูดมา ไมไดบงบอกวาคนพูด ผิดหรือเปนคนเลวที่คิดอยางนี้  ขณะที่

พนักงานคนนั้นคุยกับผม สายตาของเขาเต็มไปดวยความจริงใจและใสซื่อวาคิดอยางนั้นจริง ๆ   แตประโยค
สุดทายของเขาที่วายังไงก็ไมถึงเมืองไทยอยูแลว ทําใหผมหวนนึกไปถึงคําถามที่เคยมีอยูในใจเหมือนกัน 

ตลอดชวงเวลาประมาณ 1-2 สัปดาหของการเตรียมกิจกรรมสําหรับรวมงานชุมนุม “รวมพลังหยุดยั้ง
สงคราม” นั้น  ในหมูพวกเรามีการตั้งคําถามอยูเนือง ๆ วา จริง ๆ แลวสงครามที่อิรักครั้งนี้มันเกี่ยวกัน
อยางไรกับพวกเรา?  ซึ่งถาจะตอบใหดูเขาทาเขาทาง เปนวิชาการหนอย ก็ตองโยงเรื่องระดับการเมือง
ระหวางประเทศ เรื่องเศรษฐกิจฟองสบูของอเมริกา วาจะมีผลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งก็เกี่ยวกับ
ประเทศไทย และในที่สุดก็มาเกี่ยวกับตัวของเราในแงเศรษฐกิจวาขาวของโดยเฉพาะน้ํามันจะแพงขึ้น อะไร
ทํานองนั้น  แตเมื่อพินิจพิเคราะหกันจริง ๆ แลว ทุกคนรูดีวาเราไมไดมีความรูเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองระดับ
โลกขนาดนั้น  คําตอบจากเบื้องลึกแบบจริงใจที่พวกเราเยาวชนสามารถตอบกันไดก็คือ มันไรเหตุผลเอามาก ๆ 
และไมมีความชอบธรรมเลยสําหรับการทําสงครามในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นแลว ยอม
ตองมีคนบาดเจ็บ และคนลมตายกันมากมายอยางแนนอน คนเหลานี้ไมไดรูอิโหนอิเหนอะไรดวยเลย ซึ่งเรื่องนี้
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เปนเรื่องไมยุ ติธรรมอยางยิ่ง  หรือถาจะขอยืมคําพูดของอาจารยยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็คือ 

เราเปนพวก “สันดานออนไหวตอความไมเปนธรรม” 
 

***************************** 
 
จากเหตุการณขางตนนี้ ทําใหผมหวนมาไตรตรองถึงความรูสึกมีสวนรวมตอสาธารณะของคนไทย  

มันทําใหผมไดรูวาในขณะที่ภายในมหาวิทยาลัยและในแวดวงที่ผมอาศัยอยูนั้น ไดมีการใสใจติดตามความ
เคลื่อนไหวของความไมเปนธรรมในสังคมดวยความหวงใย และเอาใจชวยเหลือในการแกไขปญหาเหลานี้  ผูคน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในระยะทางกวางไกลขนาดรั้วจุฬาฯถึงสามยาน) และในแวดวงอื่นนั้นคิดอยางไร 

เพื่อนของผมที่เรียนอยูที่อังกฤษเลาใหฟงถึงบรรยากาศการมีสวนรวมตอสาธารณะของเมืองหนึ่งใน
ประเทศอังกฤษวา เขาเดินหาซื้อของอยูที่ทางเทา แลวบังเอิญเดินไปเจอกับกลุมคนชาวอังกฤษกําลังต้ังแถว
เตรียมเดินขบวนเพื่อประทวงสงครามไปสถานที่อะไรซักแหงหนึ่ง (ผมเองก็ลืมไปแลว)  เพื่อนผมคนนี้ก็เดินเขา
ไปรวมขบวนกับเขาดวยระยะทางหนึ่งเหมือนกัน  ระหวางทางมีเด็กนักเรียนมัธยมตาง ๆ ที่เห็นขบวนก็เขามา
เดินรวมขบวนดวยเชนกัน  คนแกที่เห็นขบวนนี้ ก็แสดงความชื่นชมดวยการชูนิ้วโปงให  บรรยากาศการตื่นตัว
ตอประเด็นสาธารณะแบบนี้ที่อังกฤษนั้น คอนขางไดรับการเห็นชอบจากประชาชนมาก   

ในขณะที่ถาเปรียบเทียบกับเมืองไทยแลว ในขณะที่คุณเดินอยูในขบวนประทวงอะไรซักอยางไปตาม
ถนนหนทาง ไมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องดีเรื่องรายอะไรก็ตาม แนนอนคําพูดและสายตาที่คุณจะไดพบเห็นใน
เบื้องตนก็คือ สายตาที่มองคุณเหมือนตัวประหลาด  “พวกนี้ทําอะไรกันนะ…ประทวงเหรอ”  “อยาไปเลยลูก ไป
ประทวงมันอันตราย” “ไมรูจักทํามาหากิน มาทําใหในกรุงเทพฯรถติดเขาไปยิ่งกวาเดิมอีก” ฯลฯ  บรรยากาศ
การตื่นตัวตอเรื่องสาธารณะของเมืองไทยยังคอนขางปกคลุมไปดวยกล่ินอายแหงความกลัว…กลัวอะไรซัก
อยาง…เขากลัวอะไรกันผมเองก็ไมรู เขาอาจกลัวจะเปนตัวประหลาดก็ได หรือวาเขาอาย อายที่จะตองแสดงตัว
แสดงความคิดที่แตกตางไปจากกระแสสวนใหญของสังคม ผมเองก็ไมทราบได 

สภาพปจจุบันที่เขาเรียกกันวาโลกาภิวัตนที่สามารถเชื่อมโลกกวาง ๆ ใหมีขนาดเล็กลงไดนั้น ก็เพราะมี
ปจจัยเรื่องความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเปนสวนสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
สหรัฐประกาศสงครามถลมอิรักอยางเปนทางการนั้น  มีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารพรอมกับทุมงบประมาณ
ดานการสื่อสารมวลชนมากมาย เพื่อเผยแพรภาพขาวการทําสงครามในสนามรบ  ทุกเชาที่แผงหนังสือพิมพ ผม
มักจะเห็นภาพขาวขนาดใหญ (ชนิดมองเห็นไดแตไกล) เกี่ยวกับสถานการณในพื้นที่ วังของซัดดัมถูกเผาไฟลุก
ทวม กรุงแบกแดดพังพินาศ ทหารอเมริกันและรถถังเคลื่อนกําลังคืบเขาสูใจกลางประเทศอิรักขึ้นเรื่อย ๆ  ใน
ระยะหลัง ๆ หนังสือพิมพยักษใหญของไทยบางฉบับ จะขึ้นรูปคู 2 รูปในลักษณะ “คูชกของวันนี้” อีกดวย  โดย
ดานหนึ่งเปนสถานการณหรือทหารฝายอิรัก อีกดานหนึ่งเปนอาวุธยุทโธปกรณหรือทหารอเมริกัน 

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ทําใหการรับรูขอมูลขาวสารในมุมตาง ๆ ของโลกกวางไกลขึ้น 
ผูคนสามารถติดตามขาวสารไดตลอดเวลา ดวยการนั่งอยูที่โซฟาในหองรับแขก พรอมรีโมทคอนโทรลในมือหนึ่ง 
และอาจมีกาแฟหรือขนมขบเคี้ยวอยูในอีกมือหนึ่ง แตภาพขาวเหตุการณจริงเหลานี้ ไมไดทําใหผูชมมีหัวใจที่
เปดกวางขึ้นมากนัก หรือที่อาจารยสุริชัย หวันแกว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 
เรียกวาภาวะ “โลกกวาง-จิตแคบ”  ภาพขาวที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพที่มีใหเห็นทุกวันนั้น 
ไมไดเนนสื่อเพื่อกระตุนใหผูอานรูสึกถึงจิตสํานึกเอื้ออาทรตอมนุษยรวมโลก  แตเนนความตื่นตาตื่นใจกับภาพ
ประเภทเกาะติดสถานการณและบรรยากาศการศึกในสนามรบ แทบจะเรียกวาเอากลองไปติดไวที่หลังของทหาร
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ที่ทําศึกเลยก็วาได  การวิเคราะหสถานการณตาง ๆ โดยผูเชี่ยวชาญทั้งหลายที่ปรากฏในรายการโทรทัศนมีทั้ง
การเก็งกําลังทางทหารของฝายอิรักและสหรัฐ แผนการยุทธของแตละฝาย ความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ   

 
***************************** 

 
ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเลามาตั้งแตสวนตนของบทความนี้ ผมอยากจะบอกวานี่อาจเปนการสะทอนภาพ

ภาพหนึ่งของสังคมไทยที่มักติดตามสถานการณสงครามแบบ “ดูมวย”  ซึ่งก็เทากับวาเทคโนโลยีการสื่อสารที่
อุตสาหพัฒนากันมามากมาย งบประมาณตางๆที่ทุมลงไป ผูสื่อขาวที่ทุมเทแรงกายแรงใจและเสี่ยงอันตรายเขา
ไปทําขาวในพื้นที่นั้นไดเปนไปเพื่อสรางระบบของ “เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดูมวย”  เหมือนการชม
ภาพยนตรฮอลีวูดยังไงอยางนั้นทีเดียว  เทคโนโลยีเพื่อการนี้ก็มีใหเห็นไดไมเฉพาะกรณีสงครามอิรักเทานั้น แต
มักมีใหเห็นกันในทุกกรณีปญหาความขัดแยงของสังคมทั้งหลาย 

จากประเด็นนี้ ทําใหผมคิดตอไปวา สําหรับกรณีทั่วไปแลว เอาเขาจริง เทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเหลือแสนในปจจุบัน ทําใหเราเห็นสภาพแวดลอม บรรยากาศในสถานที่ตาง ๆ ของโลกมากมาย 
แตก็ไมไดชวยทําใหเราเขาใจถึงวัฒนธรรม ความคิดความอาน วิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตาง ๆ มากซัก
เทาไหรเลย  ผูคนในสังคมไมไดมีความรูถึงวัฒนธรรมของแตละประเทศมากขึ้น และสําหรับในกรณีของสงคราม
อิรักนั้น วิถีชีวิตที่ชาวอิรักตองเผชิญจากการคว่ําบาตรกวา 10 ป ซึ่งสงผลใหขาดแคลนทั้งอาหารและยารักษา
โรคนั้น หรือแมแตภาพความทุกขยากของชาวอิรักที่เกิดจากการทําสงครามครั้งนี้ก็ไมไดรับการสื่อสารใหไดเห็น
กัน   ผู ที่ ติ ดตามข าวสารจากสื่ อต า ง  ๆ  (ยกเวนอิน เทอร เน็ ตซึ่ งพอจะมี สื่ อทาง เลื อกบ า ง  เช น 
www.indymedia.com) ทําไดเพียงการเสพบริโภคความรุนแรงชนิดตาง ๆ ที่เดินทางมากับเทคโนโลยีการ
สื่อสารเทานั้น   

ประเด็นนี้ทําใหผมนึกอุปมาตอไปถึงนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ คนหนึ่งซึ่งกลาวถึงการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับภาษาตางประเทศไวอยางนาฟงวา การเรียนภาษาของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น ตองไมใชเพียงรู
หลักภาษาและใชไวยกรณตาง ๆ ไดถูกตองเทานั้น แตตองเขาใจถึงวัฒนธรรมความคิดอานของคนในประเทศ
นั้นดวย 

ในทํานองเดียวกัน ผมคิดวาในโลกยุคโลกาภิวัตนซึ่งความทุกขยากของผูคนมักถูกซอนเรนใหปลอดพน
ไปจากสายตาของสาธารณชน และหลายครั้งวัฒนธรรมของกลุมชนหนึ่งมักถูกเหยียดหยามใหตอยตํ่ากวาอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง รวมทั้งภาวะที่ Ulrich Beck เรียกวา “สังคมเสี่ยงภัย” ซึ่งเกิดจากชองวางการรับรูของผูคนใน
สังคมตอความทุกขยากของผูอื่นที่ยิ่งถางกวางจากความเปนจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหผูคนมึนชาตอความไม
เปนธรรม การสื่อสารเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมของแตละประเทศอยางหลากหลาย (เนนวาตองหลากหลาย ไมใช
เพียงแคจากประเทศมหาอํานาจไมกี่ประเทศ) และปลุกจิตใจที่ใสใจกับเรื่องสาธารณะมากขึ้น โดยอาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องมือในทํานองเดียวกับการใชภาษาเปนเครื่องมือนั้น เปนไปได และเปนเรื่องที่
ควรสงเสริมอยางยิ่งในโลกยุคสมัยปจจุบันที่จําเปนตองมีการเรียนรูแบบขามวัฒนธรรม (cross-cultural) เพื่อ
เคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของแตละกก แตละหมูเหลาบนโลกใบนี้  และถาเปนไปดังกลาวนี้ เทคโนโลยี
การสื่อสารก็อาจเปนเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ดํารงอยูเพื่อมีสวนรวมในการสรางสันติภาวะของสังคมดวยเชนกัน 

 
***************************** 

 


