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1. เบ้ืองหลังงานวิจัย
ณ หน้าผาไท่ผิง อันสงบเงียบและฉำ่าเย็นด้วยไอหมอกยามเช้า พลันเกิดเสียงสนทนาระหว่างอาจารย์ 

(หัวหน้าโครงการ) ผู้เป่ียมด้วยพลังยุทธ์ และผ่านร้อนผ่านหนาวผานโผนอยู่ในยุทธจักรมาหลายสิบปี กับลูก
ศิษย์ (ผู้วิจัย) หนุ่มน้อย ผู้ซ่ึงกลับมาเยี่ยมคารวะอาจารย์ เพื่อขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของตน หลัง
จากออกท่องยุทธภพได้ 1 ปีเศษ

อาจารย์ : เหตุใด เจ้าจึงคดิทำาวิจัยเรื่องน้ี?
ศิษย์ : เพราะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาน้ี บ้านเมืองเราใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและ

การสื่อสาร อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนทางการเมือง (ทั้งขบวนการเสื้อเหลืองและ
ขบวนการเสื้อแดง) กันอย่างมากมาย และจำานวนไม่น้อยเลยที่เป็นการสื่อสารชนิดก้าวร้าว 
ยั่วยุ จนถึงข้ันที่บางครั้งส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง หลายกรณีไต่เส้นขอบเขตการเซ็นเซอร ์
โดยใช้เทคนิคข้ันสูงทำาการพลิกแพลงการสือ่สารเพือ่ยั้งไว้ไม่ให้ถึงเส้นบ้าง ในขณะที่หลายครั้ง  
ก็ลำ้าเส้นไปแล้วบ้างเช่นกัน 

ทั้งหมดน้ี ทำาให้ข้าฯมาน่ังคิดใคร่ครวญว่า สังคมเราจะทำาอย่างไรกับเหตุการณ์เช่นน้ี
ดี ถ้าคิดจะเซ็นเซอร์ เราควรมีวิธีคิดหรือเกณฑ์การตัดสินอย่างไร? แต่ถ้าไม่เซ็นเซอร์ โดยยึด
มั่นในหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เราจะรับมือกับเรื่องทำานองน้ีอย่างไร? 

ในเชิงปรากฏการณ์น้ัน สามารถพิจารณาเรื่องราวข้างต้นได้จากหลากหลายแง่มุม 
หลังจากข้าฯได้ทำาการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทำานองน้ีอยู่ระยะหน่ึง สลับกัน
ไปกับการน่ิงฟังเสียงข้อกังวลลึกๆที่อยู่ในใจของข้าฯเอง จึงได้ข้อสรุปตกลงใจกับตัวเองว่า 
งานศึกษาเรื่องทำานองน้ีมีมากมายหลายสำานักคิด ในขณะที่ข้อกังวลใจของข้าพเจ้าน้ัน แท้จริง
แล้ว อยู่ที่เรื่องการแสดงออกซ่ึงความเกลียดชัง ดังน้ัน จึงน่าจะใช้แนวคิด hate speech ใน
การทำาการวิจัย นอกจากน้ี เมื่องานวิจัยดำาเนินไประยะหน่ึง อีกประเด็นหน่ึง ซ่ึงใกล้เคียงกัน
อย่างมาก และสมควรนำามาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย คือ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
อันตราย (harmful information) ต่อมนุษย์ ดังน้ัน จึงเพิ่มเน้ือหาส่วนน้ีเข้าไปในงานวิจัย
ดว้ยเช่นกัน

อาจารย์ : แล้วงานวิจัยของเจ้าในภาพรวม 3 ปีเป็นอย่างไร? และงานวิจัยในปีแรกของเจ้าน้ี 
สอดคล้องกับแผนงาน 3 ปีของเจ้าอย่างไร ล่ะ?

ศิษย์ : ปีแรก ข้าฯวางแผนไว้ว่าจะศึกษาปรากฏการณ์ทำานองเดียวกันน้ี โดยอาศัยประสบการณ์ของ
ต่างประเทศ เพื่อตอบคำาถามดังกล่าว โดยจะยังรั้งบันเหียน ไม่แตะเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทย ไว้
ก่อน 

เมื่อกำาหนดเวลามาถึงในปีที่ 2 และ 3 ข้าฯจึงจะเริ่มศึกษาเรื่องความขัดแย้งทางการ
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เมืองของไทย โดยที่กำาหนดแผนเดิมวางไว้ว่า ในปีที่ 2 จะศึกษาในแง่มุมทำานองเรื่อง hate 
speech และการปรับตัวเชิงระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเซ็นเซอร์ hate speech 
น้ันๆ  ส่วนในปีที่ 3 แผนเดิม คือ ศึกษาแง่มุมที่เป็นทางเลือกวิธีการสื่อสารทางการเมืองโดย
ไม่ต้องใช้ hate speech และการปรับตัวเชิงเทคโนโลยีเพื่อให้ไม่ต้องเซ็นเซอร์หรือภาษาฝรั่ง
เรียกวา่ “anti-censorship ”

แต่ทั้งน้ีอาจขอเรียนปรึกษากับท่านอาจารยว์่า จะรวบเรื่องทั้งของปี 2 และ 3 ไว้ด้วย
กันในปีที่ 2 เลยดีหรือไม่ เพราะไม่แน่ใจว่าเน้ือหาปีที่ 3 (ตามที่วางไว)้ จะมากพอที่จะแยกมา
ทำาอีกปีหน่ึง และถ้าเป็นเช่นน้ัน คงจะต้องขอเรียนปรึกษาว่าทิศทางโดยเฉพาะในปีที่ 3 ควร
ทำาเรื่องอะไรดี อาทิเช่น เคยมีบางคนเสนอข้าฯไว้ว่าน่าสนใจศึกษาเรื่อง hate speech กับ 
ICT (รวมถึงเทคโนโลี 3G ที่กำาลังจะมาถึง) ในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันขอรับ 

อาจารย์ : เรื่องน้ันคงต้องคิดกันอีกที แต่ตอนน้ี...เจ้าพอจะตอบได้หรือไม่ว่า งานของเจ้าน้ัน สอดรับ
กับโครงการใหญ่ของสำานักเราที่ว่าด้วยเรื่อง “สันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทย : ความ
ลับ ความรู้ และ ความทรงจำา” อย่างไร?

ศิษย์ : ในข้อน้ี ข้าฯไม่แน่ใจขอรับ เพราะไม่เคยเห็นเน้ือหาโดยรวมของโครงการน้ี แต่ถ้าท่าน
อาจารย์อยากให้ตอบ ข้าฯก็จะต้องยึดเอา 4-5 คำาสำาคัญที่ปรากฏในชื่อเป็นที่ยึดเหน่ียว ในแง่
มุมเรื่อง “สันตวิิธีและความรุนแรงในสังคมไทย” น้ัน ข้าฯคดิว่าสอดคล้องกันอยู่แล้ว โดยข้าฯ
ตีความวา่ ปรากฏการณ์การใช้ hate speech และการสื่อสารชนิดอื่นๆที่ใกล้เคียงแต่เบากว่า 
น้ัน นำาไปสู่การใช้ความรุนแรงทางกายภาพได้ไม่ยาก ยิ่งถ้าเป็นเรื่องการใช้ข้อมูลที่เป็น
อันตราย (harmful information) แล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพได้
อย่างชัดเจนยิ่งเลยทีเดียว ดังน้ันจึงต้องพยายามหาทางเลือกอื่นๆที่ทำาให้ไม่ต้องใช้ hate 
speech ซ่ึงทางเลือกอื่นน้ีก็อยู่ในเส้นทางการต่อสู้เส้นทางเดียวกับวิธีคิดแบบสันติวิธี ที่
พยายามทำาให้ผู้คนเห็นว่ามีทางอื่นอีกนอกจากการใช้ความรุนแรง

ส่วนเรื่อง “ความลับ ความรู้ และความทรงจำา” น้ัน ในแง่ของเรื่อง “ความรู้” น้ัน 
ปัจจุบันมีกระบวนท่ามากมายสำาหรับให้ใช้ตอบท่านอาจารย์ได้ขอรับ  หลังโยกยา้ยแม่นำ้าทั้งสี่
ทิศแล้ว ข้าฯจึงขอผ่านเรื่องน้ีไปจะดีกว่า เพราะกระบวนท่าเหล่าน้ีมิใช่วรยุทธ์ที่ข้าฯอยากจะ
รา่ยรำา  สว่นเรื่อง “ความทรงจำา” น้ัน ข้าฯคิดว่าไม่ได้อยู่ในขอบข่ายงานวจิัยของข้าฯโดยตรง
เสียทีเดียว (แม้จะอยากให้เกี่ยวก็มิเหลือบ่ากวา่แรงที่จะทำาได)้ จึงขอผ่านไปเช่นกันขอรับ 

ครั้นมาถึง “ความลับ” น้ัน แม้วา่ท่านอาจารย์ได้มีเมตตาตั้งชื่อโครงการวิจัยย่อยของ
ข้าฯไว้อย่างเลิศหรูอลังการว่า “ความลี้ลับของข้อมูลข่าวสาร : ความรุนแรงและการไม่ใช้
ความรุนแรงทางการเมืองในศตวรรษที่ 21 ของไทย” โดยให้ชื่อในพากษ์ภาษาฝรั่งว่า “The  
Mystery of Informatics : Political Violence and Nonviolence in 21th Century in  
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Thailand” กระน้ันก็ตาม ข้าฯก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเรื่องที่ทำาน้ีมีลี้ลับอยู่หรือไม่ นอกจากจะต้อง
ใช้เคล็ดวิชาโยกย้ายแม่นำ้าทั้งสี่ทิศ แล้วตอบว่า “คำาพูด ข้อเขียน การแสดงออก หรือข้อมูล
ข่าวสารชิ้นหน่ึงๆที่ดูเหมือนไม่มีพิษสงอะไร สามารถนำาพาหายนะใหญ่หลวงมาสู่สังคม
การเมืองที่กำาลังขัดแย้งกันได้” เป็นต้นขอรับ  

อาจารย์มิได้กล่าวสิ่งใดสืบต่อ ไอหมอกยามเช้าสลายตัวไปแล้ว เสียงบทสนทนาก็เงียบหายไป ทิ้งไว้
เพียงเสียงหวือๆของสายลมแรงกล้าที่พัดกรรโชกกระแทกหน้าผา 

2. นำาเร่ือง
ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร อินเทอร์เน็ตถูกคาดหวังไวว้่าจะสามารถใช้เคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองและ

เรียกร้องประชาธิปไตยได้มากข้ึน  สื่อใหม่ (new media) ที่มาพร้อมกับปรากฏการณ์เว็บ 2.0 ซ่ึงเอื้อให้ผู้
บริโภคข้อมูลข่าวสารกลายเป็นผู้สร้างเน้ือหาการสื่อสารเองด้วย ก็ยิ่งยำ้าความคาดหวังว่าเป็นการคืนอำานาจการ
สื่อสาร (communication power) ให้กับประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะผู้อ่อนแอกว่า  อย่างไรก็ตาม เราไม่
สามารถปฏิเสธด้านมืดของสังคมข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ตได้ กล่าวคือ เป็นไปได้เสมอที่ข้อมูลข่าวสารที่
ผลิตกันข้ึนมาอย่างมหาศาลจะไม่ได้เป็นข้อมูลหรือการสื่อสารเพื่อความเป็นธรรม ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย สิทธิ
เสรีภาพ ฯลฯ เสมอไป แต่หลายครั้ง การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารที่ถูกทุกฝ่ายผลิตกันข้ึนมาอย่างชุ่มโชก เพื่อ
หำ้าห่ันกันน้ัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าปราศจากซ่ึงยุทธวิธีการปล่อยข่าวลือ การให้ข้อมูลเท็จหรือให้ความจริงครึ่งเดียว  
หรือบางครั้งมกีารแสดงออกในรูปแบบตา่งๆเพื่อส่งเสริมความโกรธแค้น เกลียดชัง (hate speech) กระทั่งบาง
กรณี มีการผลิตและเผยแพร่สิ่งที่บทความวิจัยชิ้นน้ีเรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตราย” (harmful 
information) อันเป็นสองเรื่องที่จะพจิารณากันในบทความน้ี 

ควรกล่าวไว้เล็กน้อยว่า คำาว่า “speech” ในที่น้ี กินความทั้งเรื่องคำาพูดและปฏิบัติการด้วย  ส่วนคำา
ว่า “hate speech” น้ัน ในที่น้ีนิยามความหมายโดยคร่าวๆ ว่า เป็นการแสดงออก ทั้งทางคำาพูด ข้อเขียน 
และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มุ่งโจมตี ประจาน สบประมาท หรือข่มขู่ ผู้ถูกกล่าวถึงอย่างร้ายแรง 
(extreme) ถึงข้ันที่ประหน่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการทำาร้ายหรือก่อภยันตรายต่อผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้ แม้ว่าการ
รุกเร้าจะหยุดอยู่ ณ จุดหน่ึงที่ใกล้เคียงมาก ก่อนที่จะถึงจุดที่เป็นการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อ
มนุษย์หรือวัตถุสิ่งของ  แม้โดยปกติแล้ว hate speech ใช้ประเด็นเรื่องสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เป็น
แกนเรื่องหลัก แต่ก็สามารถขยายครอบคลุมได้แทบประเด็นทั้งชนชั้น ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
อุดมการณ์ ฯลฯ  2

2 ความหมายโดยคร่าวนี้ ปรับปรุงให้เป็นความคิดของข้าพเจ้าเอง โดยใช้ฐานจาก Warburton (2009: 55) เนื่องจากไม่
สามารถหาคำาแปลท่ีเหมาะสมของคำาว่า “speech” ได้ ในบทความนี้จะขอใช้คำาว่า “hate speech” และ “counter 
speech” เป็นภาษาอังกฤษ
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อย่างไรก็ตาม ต้องยำ้าว่า บทความวิจัยชิ้นน้ี ใช้นิยามดังกล่าวน้ีเป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ แต่ไม่มี
ประสงค์จะจำากัดขอบเขตความหมายของ hate speech ให้ชัดเจนเกินไป เพราะถือ hate speech เป็น
ปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรมชนิดหน่ึง และทันทีที่กำาหนดเส้นขอบเขตปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรมข้ึนมาอย่างชัดเจน 
เพื่อสร้างตัวบทกฎหมายสำาหรับการลงโทษ ก็มีทางเป็นไปได้เสมอที่ hate speech จะถูกออกแบบใหม่ให้ 
“ดิ้นหนี” ออกไปจากคำาจำากัดความดังกล่าว  ประเด็นที่บทความวิจัยชิ้นน้ีให้ความสนใจไม่ใช่มิติทางกฎหมาย 
แต่เป็นมิติทางการเมือง วา่ เราจะวิธีการทางการเมืองในการตอบโต้ hate speech ได้อยา่งไร? 3

โดยปกติแล้ว ผู้คนมักคิดถึงวิธีการตอบสนองกับสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและ
อินเทอร์เน็ตไปในทิศทางดังกล่าว 2 วิธี วิธีแรก คือ การตอบโต้ผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารน้ันๆด้วยความรุนแรงทาง
กายภาพ  วิธีที่สอง คือ การเซ็นเซอร์ปิดกั้นแหล่งผลิตหรือช่องทางการเผยแพร่การแสดงความคิดเห็นหรือการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารน้ันๆลงเสีย สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว วิธีแรกมีแต่จะยิ่งทำาให้เกิดวงจรการใช้ความรุนแรงตอบ
โ`ต้กันไปมาอย่างสืบเน่ือง ส่วนวิธีการที่สองน้ัน นอกจากเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้ว  
ยังทำาให้ชุมชนการเมืองหน่ึงๆถูกพาไปในอีกโลกหน่ึงที่แตกต่างออกไป เป็นโลกเต็มไปด้วยการลงทุนลงแรง
ทรพัยากรความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจจับ เซ็นเซอร์ รวมถึงการต่อตา้นการเซ็นเซอร์  

บทความวิจัยชิ้นน้ีโต้แย้งว่า วิธีการตอบโต้ hate speech มีได้มากกว่าเพียงแค่สองทางเลือกน้ี  โดย
พยายามศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศทั้งในยุคอดีตและยุคสังคมข้อมูลข่าวสารชุ่มโชกในปัจจุบัน ว่ามีวิธี
อื่นในการรับมือหรือตอบโต้กับ hate speech และข้อมูลที่อันตรายอีกหรือไม่? ประเทศอื่นเขารับมือเรื่องน้ีกัน
อย่างไร?  สำาหรับเรื่อง hate speech บทความน้ีเสนอว่าอย่างน้อยยังมีอีก 3 ทางเลือกในการตอบโต้ ได้แก่ 
(1) ปฏิบัติการที่เรียกว่า “Counter Speech” (2) การทำาอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Civil 
Disobedience) และ (3) การป่วนทางวัฒนธรรม (Culture Jamming)   ส่วนการตอบโต้ข้อมูลที่อันตรายน้ัน 
บทความวิจัยน้ีค่อนข้างมีความเห็นโน้มเอียงไปในทางที่เห็นความจำาเป็นของการเซ็นเซอร์ ดังจะได้อรรถาธิบาย
ต่อไป

3นอกเหนือจากประเด็นปัญหาเร่ือง hate speech แล้ว มปีระเด็นทำานองเดียวกันท่ีน่าจะต้องขบคิดกันเพิ่มเติมต่อไป สำาหรับ
การต่อสู้เคล่ือนไหวในโลกอินเทอร์เน็ตอีกจำานวนหนึ่ง เช่น  ข่าวลือ (rumour) การใช้ข้อมูลท่ีไม่จริงหรือจริงคร่ึงเดียว 
(misinformation) ท่ีใช้มากในยุคข้อมูลข่าวสารนี้ ข่าวสารข้อมูลลักษณะนี้แตกต่างจากข่าวของภาครัฐท่ีมีลักษณะค่อนข้าง
แข็ง ผ่านการกล่ันกรอง ตรวจสอบ (รวมท้ังเซ็นเซอร์) อย่างเคร่งครัดและรัดกุม และหลายคร้ังข่าวลือก็มีประเด็นข้อปัญหาเร่ือง
การพูดเกินจริง (exaggerate) และไม่อ้างอิงแหล่งท่ีมา ประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่น่าจะได้อภิปรายเพิ่มเติมต่อไปเช่นกันสำาหรับผู้
สนใจเร่ืองอินเทอร์เน็ตศึกษา (ขอบคุณ อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สำาหรับคำาแนะนำาในประเด็นนี้)
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3. ตั้งโจทย์ : ในโลกกายภาพ
รัฐโอไฮโอ ปี 1969 : สมาชิกกลุ่มคลูคลักแคลน (Klu Klux Klan) ซ่ึงเป็นกลุ่มเหยียดผิวกลุ่มใหญ่กลุ่ม

หน่ึงของโลก กล่าวในที่สาธารณะแห่งหน่ึงว่า “เราไม่ใช่องค์กรแห่งการล้างแค้น แต่หากประธานาธิบดีของเรา 
สภาคองเกรสของเรา ศาลฎีกาของเรา ยังคงปิดกั้นชนชาติคอเคเซียนผิวขาวต่อไปอีก ก็เป็นไปได้ที่อาจจะต้อง
มีการล้างแค้นบางประการเกิดข้ึน” ในสหรัฐ ที่ซ่ึงหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้รับการรับรองอย่าง
มั่นคงอยู่ในรัฐธรรมนูญและเป็นบรรทัดฐานสำาคัญในวัฒนธรรมทางการเมืองของคนอเมริกัน คำากล่าวน้ีก่อให้
เกิดข้อถกเถียงร้อนแรง จนในที่สุด ศาลสหรัฐตัดสินคดีน้ี ว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิดำาเนินการใดๆที่เป็นการปิดกั้นคำา
พูดดังกล่าวน้ี เพราะผู้พูดไม่ได้สนับสนุนการกระทำาที่ผิดกฎหมายหรือความรุนแรงใดๆอย่างชัดแจ้ง กรณีน้ีต่อ
มาถูกขนานนามวา่ “คดีแบรนเดินเบิร์ก” (Brandenburg) (Sunstein, 1999 : 90-91)

รัฐอิลลินอยส์ ปี 1977 : มีการวางแผนการเดินขบวนของกลุ่มนาซีใหม่ (neo-Nazi) พร้อมชุดเครื่อง
แบบทหารนาซีและแบกเครื่องหมายสวัสดิกะของนาซี ผ่านหมู่บ้านสโกกี (Skokie) ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่ชาวยวิลี้ภัย
มาพักอาศัย และหน่ึงในหกของชาวบ้านเป็นผู้รอดตายหรือเป็นญาติของผู้รอดตายจากฮอโลคอส์ท 
(Holocaust)  กรรมการหมู่บ้านทราบเรื่องเข้าจึงสั่งห้ามการเดินขบวนในชุดทหาร และตั้งกฎว่าการเดินขบวน
ใดๆที่จะเกิดข้ึนได้ต้องมีการจ่ายค่าเสียหายล่วงหน้าเป็นเงิน 350,000 เหรียญสหรัฐ  กรณีน้ี สหภาพเสรีภาพ
ของพลเมืองอเมริกัน (American Civil Liberties Union) ประกาศยืนอยู่ข้างเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น (ทำาให้สมาชิกจำานวนมากลาออก)  ส่วนศาลอุทธรณ์ประกาศว่าวิธีการของกรรมการหมู่บ้านสโกกี้น้ัน ผิด
รัฐธรรมนูญ เพราะละเมิดข้อบัญญัติที่ระบุไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก (the First Amendment) 
อย่างไรก็ตาม การเดินขบวนไม่ได้เกิดข้ึนที่หมู่บ้านสโกกี้ แต่ย้ายไปที่สวนสาธารณะใกล้ชิคาโก้ 

จากคำาตัดสินของศาลในกรณีน้ี บรรดานักเคลื่อนไหวเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นถือกรณีสโกกี้น้ี
เป็นสัญลักษณ์ของการยึดมั่นในหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในฐานะ “การมีความทนกันได้แบบ
สุดขีด” (extreme toleration) กรณี น้ีถูกเรียกว่า “กรณีสโกกี” และสะท้อนให้เห็นว่าแม้กระทั่งใน
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขครั้งแรก ก็ยังปกป้องผู้ใช้แสดงความรู้สึกเกลียดชังไม่ให้ถูกดำาเนินคด ี
ดว้ยเหตุผลทีว่่าเป็นส่วนหน่ึงที่มีศักยภาพต่อการถกเถียงทางการเมือง (Warburton, 2009 : 56-57)

กรณีแรก เป็นการแสดงความคิดเห็นออกมาในเชิงคำาพูด ที่ขู่ว่าจะมีปฏิบัติการใช้ความรุนแรงบาง
ประการ ส่วนกรณีที่สอง เป็นการแสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์  ทั้งสองกรณีน้ีถือได้ว่าเป็น
ปัญหาคลาสสิค แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกดิข้ึนจริง แต่ก็สุ่มเสี่ยงและล่อแหลมอย่างยิ่งต่อการก่อให้
เกิดความรุนแรง กรณีแรกค่อนข้างชัดเจนในทางคำาพูดอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่สอง กส็ุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวแก่ชาวบ้านสโกกี้ หรืออาจเกิดการปะทะกันระหวา่งทั้งสองฝ่ายได้  ทั้งสองกรณีเป็นประเด็นปัญหาที่
ผลักให้ผู้ที่ยึดมั่นในหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (ในที่ น้ีขอเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Free 
Speech”) ไปยืนอยู่ที่ขอบเหวแห่งปัญหาว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีขอบเขตหรือไม่? ถ้ามี 
ขอบเขตน้ันควรสิ้นสุดท่ีใด? และเมื่อใดท่ีการแสดงออกหน่ึงๆ (ซึ่งในท่ีน้ีขอเรียกให้ล้อกันว่า “Hate 
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Speech”) สมควรถูกการเซ็นเซอร์ปิดกั้น? อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีน้ียังไม่สร้างสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่
ออกมากเท่ากับกรณีถัดไปน้ี ซ่ึงเป็นกรณีฉกาจฉกรรจ์ของโลก และจำาเป็นต้องสาธยายอย่างยืดยาวเล็กน้อย 
เพื่อให้เห็นรายละเอียดของความสยดสยอง วุ่นวาย และน่าสะพรึงกลวั

ประเทศรวันดา ตน้เดือนเมษายน ปี 1994 : 
คำ่าวันที่ 6 เมษายน 1994  เครื่องบินที่บรรทุก Juvénal Habyarimana ประธานาธิบดีของรวันดา 

ประธานาธิบดีของประเทศบุรุนดี และเจ้าหน้าที่ระดับแกนนำาทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารของรัฐบาลรวันดา ถูก
ยิงถล่มขณะกำาลังจะลงจอดที่สนามบินคิกาลี (Kigali) เมืองหลวงของรวันดา ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด 
เหตุการณ์น้ีเป็นเสมือนชนวนที่ถูกจุดให้ระเบิดข้ึนกลายเป็นเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุ๊ดซ่ี (Tutsi) ที่
ประเทศรวันดา ด้วยนำ้ามือของชาวฮูตู (Hutu) ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม ปี 1994 มีคนตายมากถึง 
800,000 คนภายในเวลาเพียง 100 วัน  อาวุธชนิดหน่ึง ซ่ึงดูเหมือนไม่สามารถทำาร้ายใครได้ แต่กลับมีบทบาท
สำาคัญยิ่งในเหตุการณ์อันร้ายกาจครั้งน้ี คือ สถานีวิทยุสำาคัญ 2 แห่ง ได้แก่ สถานี RTLM (Radio Télévision 
Libre des Mille Collines) และสถานีวิทยุรวันดา (Radio Rwanda) ทั้งสองสถานีมีบทบาทสำาคัญยิ่งในการ
ปลุกเรา้และระดมมวลชน และระบุตำาแหน่งเป้าหมายของผู้ที่จะถูกฆ่า  

ปลุกเร้าและระดมมวลชน: หลังเครื่องบินของประธานาธิบดี Habyarimana ถูกยิงตก วิทยุ RTLM ก็
ออกอากาศโจมตีกองกำาลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่มาจากเบลเยี่ยม ว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบิน หรืออยา่ง
น้อยร่วมมือในแผนการยิงเครื่องบิน หลังออกอากาศไป ทหาร 10 คนในกองกำาลังรักษาสันติภาพดังกล่าวก็ถูก
ทหารรวันดาสังหารอย่างโหดร้าย  เหตุการณ์น้ี ทำาให้เบลเยี่ยมประกาศถอนทหารของตนทั้งหมดออกจาก
รวนัดา

RTML ออกอากาศปลุกเร้าให้ชาวฮูตูทั้งมวล "จงตื่นข้ึนมาอย่างเป็นนำ้าหน่ึงใจเดียวกัน" (rise up as a 
single man) เพื่อปกป้องประเทศใน "สงครามครั้งสุดท้าย" อันเป็นสงครามที่ "จะกำาจัดพวกตุ๊ดซ่ีให้หมดไป
จากโลกใบน้ี...ให้พวกมันสูญสิ้นไปในครั้งน้ีทั้งหมด"  เน้ือหาของ RTML เป็นไปตามแนวเรื่องที่พัฒนาข้ึนมาใน
ช่วงหลายเดือนก่อนหน้าน้ัน โดยเน้นยำ้าถึงความอำามหิตโหดร้ายของพวกตุ๊ดซ่ี กลุ่ม RPF (Rwanda Patriot 
Front หรือแนวร่วมรักชาติรวันดา ซ่ึงเป็นกองกำาลังชาวตุ๊ดซ่ีที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านรอบ
รวันดา) และผู้สนับสนุนถูกเรียกเป็นพวก inyenzi (แปลว่า "แมลงสาบ") วิธีการเดียวที่จะจัดการกับพวก
แมลงสาบอันโหดร้ายเหล่าน้ีคือการกำาจัดมันให้สิ้นซากไปเท่าน้ัน  กลุ่มผู้ฟังวทิยุ RTML ถูกทำาให้รู้สกึวา่ชาวตุ๊ด
ซ่ีทั้งหมดล้วนเป็นผู้สนับสนุน RPF ให้ต่อต้านรัฐบาลฮูตูของรวันดา ผู้ประกาศข่าวของวิทยุ RTML ยังระบุว่า
ทหารของ RPF พรางตัวอยู่ในชุดพลเรือนปกติปะปนไปกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่กำาลังอพยพหนีออกจาก
พื้นที่สงคราม และเตือนให้ผู้ฟังที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆคอยระแวดระวังคอยเฝ้าดูผู้ลี้ภัยชาวตุ๊ดซ่ีว่าอาจเป็น
ทหารของ RPF ปลอมตวัมา

ส่วนที่สถานีวิทยุรวันดาน้ัน หลังจากที่ผู้อำานวยการสถานีหลบหนีออกนอกประเทศ สถานีวิทยุน้ีจึงถูก
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ยึดครองโดย RTLM และเริ่มปฏิบัติการเช่นกัน  วันที่ 21 เมษายน สถานีวิทยุรวันดาออกอากาศการอภิปราย
ของผู้นำาทางการเมือง ซ่ึงมีคนหน่ึงยืนยันวา่พวกตุด๊ซ่ีที่กลับมาจากลี้ภัยนอกประเทศ (หมายถึงกลุ่ม RPF) ตัง้ใจ
กลับเข้ามาในประเทศรวันดาเพื่อ "กำาจัด, กำาจัด, กำาจัด และกำาจัด" พวกตุ๊ดซ่ีจะ "กำาจัดพวกคุณจนกว่าจะ
เหลือแต่พวกมันในประเทศน้ี เพื่อพวกมันจะได้ครองอำานาจต่อไปอีกพันปี อำานาจที่บรรพบุรุษของพวกมันเคย
ครองเอาไว้แล้ว 400 ปี...พวกคณุจะต้องไม่ปล่อยให้เรื่องอย่างน้ีเกิดข้ึนเป็นอันขาด"

แม้เน้ือหาที่ออกอากาศผ่านวิทยุรวันดาจะไม่ต่างจาก RTLM แต่สำาหรับเจ้าหน้าที่ของทางการบางคน 
เรื่องราวดูจะหนักแน่นน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเป็นวิทยุของรัฐ ครั้งหน่ึงในงานฉลองการรับตำาแหน่งใหม่ให้แก่
ผู้ว่าการคนใหม่ของเมืองทางใต้ของ Butare  ซ่ึงถูกแต่งตั้งเข้ามาเพื่อให้เมืองแห่งน้ีเริ่มปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์ รัฐบาลชั่วคราวของรวันดาซ่ึงเป็นชาวฮูตูได้แถลงผ่านวิทยุรวันดาชักชวนให้พลเมืองทั้งหมดเห็นว่าการฆ่า
พวกตุ๊ดซ่ีน้ันเป็นความรับผิดชอบหน่ึงของทุกคน  ใครที่ไม่พร้อมจะทำาเช่นน้ัน ควรหลีกทางให้กับผู้ที่พร้อมจะ 
"ทำางาน" นอกจากน้ี ใครที่ไม่ประสงค์จะ "ทำางาน" น้ี ควรถูกกำาจัดทิ้งไปเสีย โดย "ผู้ปฏิบัติงาน" ที่ดีที่ต้องการ 
"ทำางาน" เพื่อประเทศของพวกเขา

ระบุตำาแหน่งเป้าหมาย : นอกจากจะสอนวิธีการฆ่าออกอากาศและออกคำาสั่งให้ผู้ฟังออกปฏิบัติการ
แล้ว สถานีวิทยุ RTLM ยังระบุตำาแหน่งของเป้าโจมตีและส่งมือสังหารเข้าโจมตีตามสถานที่ต่างๆที่คาดว่าจะ
เป็นที่หลบภัยของพวกตุ๊ดซ่ี เช่น บ้านของนักธุรกิจ โบสถ์คริสต์ โรงแรม กระทั่งบนภูเขา รวมทั้งระบุให้นำา
เครื่องกดีขวางออกมาวางตามท้องถนนของเมืองคิกาลี เพื่อตรวจสอบยานพาหนะวา่มีพวกตุด๊ซ่ีอยู่หรือไม่ กรณี
หน่ึงที่มีการออกอากาศให้โจมตีรถคุ้มกันภัยคันหน่ึงของสหประชาชาติ ที่พยายามจะขนถ่ายชาวตุ๊ดซ่ีและชาวฮู
ตูบางคนที่ต่อต้านรัฐบาล  ออกจากโรงแรม Mille Collines (หากใครได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Hotel Rwanda จะ
ได้เห็นฉากน้ี) ผู้ประกาศข่าวบางคนถึงกับระบุชื่อผู้ที่จะถูกสังหาร 13 คนพร้อมกับสถานทีพ่ักอาศัยของพวกเขา 
หากชาวตุ๊ดซ่ีถูกจับหรือสังหารได้ ผู้ประกาศข่าวก็จะออกอากาศแสดงความชื่นชมยินดีผู้ลงมือกระทำา ต่อมา 
แม้แต่นายพลโรมิโอ ดอลแลร์ (Romeo Dallarie) หัวหน้ากองกำาลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติเอง ก็ยัง
ถูกออกอากาศจาก RTLM หมายหัวว่าสมควรถูกฆ่าทิ้ง โดยระบุออกอากาศว่าสามารถสังเกตลักษณะของนาย
พลคนน้ีได้งา่ย เพราะเป็นคนผิวขาวและมีหนวด

ส่วนวิทยุรวันดาก็ถูกใช้เป็นสถานีถ่ายทอดคำาสั่งของเจ้าหน้าที่ทางการ รวมทั้งสารจากผู้ว่าการเมือง 
คิกาลี ที่บอกให้พลเมือง "เข้าร่วม [ปฏิบัติการครั้งน้ี], และจดจำาวิธีการใช้เครื่องมือปกติ (อาวุธ) เพื่อป้องกันตัว
เองให้ดี" และบอกให้พลเมืองเข้าถางสุมทุมพุ่มไม้ต่างๆที่อาจเป็นที่หลบซ่อนของพวกฮูตู ผู้ว่าการคนน้ียังได้
ออกคำาสั่งผ่านวิทยุรวันดาบอกพลเมืองคิกาลีให้ "ตรวจค้นบ้านเรือนต่างๆ เริ่มจากบ้านที่ถูกทิ้งร้างไว้ ค้นหา
ตามหนองบึงเพื่อให้แน่ใจว่า 'พวกแมลงสาบ' ไม่ได้พลัดลื่นตกลงไปซ่อนตัวอยู่ ค้นให้หมดทั้งในบนบกและใต้
นำ้า" วิทยุรวันดายังได้ออกอากาศระดมคนขับรถแทร็คเตอร์ต่างๆมาเพื่อเตรียมขุดหลุมขนาดใหญ่สำาหรับฝังศพ
นับพัน  เจ้าหน้าทีท่างการหลายคนใช้วิทยรุวันดา เพื่อชมเชยคนทีท่ำางานอยา่งระแวดระวังและแข็งขัน ในขณะ
ที่ประณามและลงโทษคนที่ลังเลใจทีจ่ะเข้ารว่มในการฆ่าครั้งน้ี  
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เมือ่ต้องการจำากัดวงความรุนแรงให้น้อยลง วทิยุทัง้สองสถานีก็ถูกใช้สือ่สารกับผูล้งมือสังหารทัง้หลาย
เชน่กนั ชว่งต้นเดือนพฤษภาคม 1994 คณะกรรมาธกิารสทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกำาลังจะมาถึงรวันดา 
วทิยุ RTLM จงึออกอากาศให้บรรดาผูฟ้ังทัง้หลายงดเวน้การโจมตพีวกตุด๊ซ่ี  ตอ่มา รฐับาลรกัษาการต้องการได้
รบัการสนับสนุนจากฝรัง่เศส ซ่ึงไม่เห็นดว้ยกับนโยบายการฆ่าล้างเผ่าพันธุน้ั์น เพือ่โน้มน้าวให้เชือ่ว่าการฆ่าลา้ง
เผ่าพันธุจ์ะไม่เป็นปัญหาสำาหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านต่างๆจากฝรั่งเศส สถานีวิทยุ RTLM จึงออก
อากาศให้เหลา่ผูฟ้งัให้จดัการให้แน่ใจวา่จะไมป่รากฏมซีากศพอยูบ่นทอ้งถนนให้ชาวตา่งประเทศไดพ้บเห็น และ
อยา่ยนืหัวเราะ เมือ่เห็นการตดัคออยูต่ามจดุสกดักัน้

แม้จะมีอยู่บ้างที่เจ้าหน้าที่รัฐบางคนออกอากาศเตือนผู้ฟังให้ฟังวิทยุโดยใช้วิจารณญาณอย่างดี แต่ใน
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งน้ี วิทยุถูกใช้อย่างหนักหน่วงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ บางคนถึงกับบอกผู้อาศัยในท้องที่ของ
ตนเองให้ถือสิ่งที่ได้ยินในวิทยุประหน่ึงเป็นคำาสั่งโดยตรงจากตัวเขาเลยทีเดียว ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางคน 
“สร้างหลักฐาน” ในท้องที่ของตนเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ประกาศผ่านวิทยุ เพื่อให้ปฏิบัติการของรัฐบาลมีความ
หนักแน่น เช่น เมื่อวิทยุออกอากาศวา่กลุ่มผู้สนับสนุน RPF ซ่อนอาวธุอยู่ในโบสถ์ เจ้าหน้าทีท่้องถ่ินก็จัดฉากข้ึน
มาทันทวี่าตนได้ค้นพบอาวุธครบมือ เพื่อยืนยันว่ามีการเตรียมการลับเพือ่โจมตีชาวฮูตูจริง

ตามจุดสกัดกั้นต่างๆ การ์ดทั้งหลายยืนฟังวิทยุคอยรับคำาสั่งหรือข้อมูลข่าวสารโดยตรงจาก RTLM 
หรือวทิยุรวันดา บางคนร้องเพลงต่อต้านตุ๊ดซ่ีที่ได้ยินมาจากวิทยุ RTLM วิทยุคอยเตือนผู้ลงมือสังหารอยู่ตลอด
เวลาว่าพวกเขาต้อง "ฆ่าพวกมัน ก่อนที่พวกมันจะฆ่าคุณ"  ตลอดช่วงปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ RTLM ทำาตัว
เป็นวิทยุที่ฟังเสียงประชาชนด้วย นักข่าวถูกส่งออกไปในเมืองคิกาลี เพื่อสัมภาษณ์คนทั่วไปตามด่านสกัดต่างๆ 
เพื่อให้คนเหล่าน้ันอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาลงมือกระทำาและเหตุผลที่กระทำา เท่ากับเป็นการยืนยันจากเสียงของ
คนทั่วไปเองว่า สิ่งที่พวกเขากำาลังทำาอยู่น้ัน "ถูกต้อง"  และเท่ากับเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์มากข้ึนในทัศนะของคนฟังวิทยุคนอื่นๆ  เมื่อผู้สังเกตการณ์ชาวต่างประเทศเริ่มประณามการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ครั้งน้ี RTLM พยายามลดนำ้าหนักคำาวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ โดยออกอากาศเตือนผู้ฟังว่า สิ่ง
ที่ต้องกระทำามีเพียงประการเดียว คือ ชนะสงครามครั้งน้ี แล้วเมื่อเวลาผ่านไประยะหน่ึง นานาชาติก็จะลืม
อาชญากรรมใดๆทีพ่วกเขากระทำาข้ึน4

วิทยุทั้งสองแห่งในกรณีรวันดาน้ี ถูกขนานนามว่าเป็น “วิทยุแห่งความเกลียดชัง” (hate radio) 
สามารถใช้พลังการสื่อสารของสื่อเก่าอย่างวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง กระทั่งทำาให้ชาวฮูตูลงมือสังหารชาว
ตุ๊ทซ่ีมากถึงเกือบหน่ึงล้านคนภายในเวลาเพียงสามเดือนเศษ  ในกรณีน้ี แม้จะเป็นเพียงสื่อเก่า แต่ก็มีความ
สำาคัญยิ่ง ดังแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถระดมพลังฆ่ามนุษย์จำานวนมากมายปานใด นอกจากน้ี ในขณะที่
เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อื่นๆน้ัน กระบวนการยุติธรรมเอาผิดได้เพียงในระดับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าน้ัน  
แต่กรณีรวันดาน้ี เป็นครั้งแรกของโลกที่สื่อถูกเอาผิด โดยศาลอาชญาระหว่างประเทศ ข้อหาการก่อ
อาชญากรรมตอ่มนุษยชาติอกีด้วย (ICTR 2007)

4กรณีรวันดานี้เรียบเรียงจาก Forges (2007)
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เมื่อเทียบกับกรณีคดีแบรนเดนเบิรก์และกรณีสโกกี้  กรณี “วิทยุแห่งความเกลียดชัง” ของรวันดาดจูะ
ยิ่งผลักหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้เข้าชิดติดที่ขอบเหวแห่งการเซ็นเซอร์มากข้ึนไปอีก ครั้งหน่ึง
วิทยุเคยถูกตั้งความหวังไว้ให้สื่อเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชน (Habermas, 
1991/1962) แต่กรณีรวันดาน้ีทิ่มแทงให้เราต้องหันกลับมาตั้งคำาถามว่าจะมีวิธีเผชิญอย่างไรกับกรณีท่ีพลัง
อันมหาศาลของเทคโนโลยีสื่อถูกบิดผันไปเพ่ือปลดปล่อยอสูรร้ายออกมาพร่าผลาญชีวิตมนุษย์ได้มากถึง
เพียงน้ี  

ทั้งสามกรณีน้ีเป็นตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในโลกกายภาพ และส่งผ่านสื่อเก่าอย่าง
หนังสอืพมิพ์ (กรณแีรก) และวทิย ุ(กรณทีีส่าม) และสือ่พืน้ๆอยา่งกจิกรรมการเดนิขบวนธรรมดาเพือ่แสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ (กรณีทีส่อง)  สิง่ทีย่ิง่น่าตระหนักมากข้ึนไปอีก คือ จะเป็นอย่างไรหาก Hate Speech เหล่าน้ี
ไหลเวยีนอยูใ่นโลกไซเบอรโ์ดยใช้สือ่ใหมอ่ยา่งอนิเทอรเ์น็ต ท่ีท้ังรวดเรว็ แพรซ่มึถงึหลายๆสว่นของสงัคม ท้ัง
ยงัควบคุมไดย้ากยิง่อกีดว้ย? 

4. ขยายโจทย์ : ในโลกไซเบอร์ 
4.1 Hate Speech Online

เว็บไซต์ stormfront ปี 1995 : Donald Black ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสมรู้ร่วมคิดในแผน
ล้มล้างรัฐบาลโดมินิกัน เขาเป็นหน่ึงในกลุ่มผู้เชิดชูภาวะสูงสุดของคนขาว (white supremacist) เขาสร้าง
เว็บไซต์ชื่อ Stormfront (www.stormfront.org) ข้ึนในปี 1995 โดยเรียกเว็บน้ีว่า "เว็บฐานทรัพยากร
ชาตินิยมผิวขาว" (White Nationalist Resource Page) "เพื่อบรรดาหนุ่มสาวที่มีความกล้าหาญในการต่อสู้
เพื่อปกป้องวัฒนธรรมและอุดมคติตะวันตกของคนขาว รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการ
รวมกลุ่ม" เขาตั้งใจให้เว็บน้ีเป็น "เวทีวางแผนยุทธศาสตร์และรวมตัวกันทางสังคมการเมืองเพื่อไปสู่ชัยชนะ"  ใน
เว็บน้ี มีทั้งข่าวสารทั่วไป จดหมาย นิตยสารส่งเสริมคนขาวแห่งแคนาดาที่ชื่อว่ า "Up Front" มีรูปภาพและ
สัญลักษณ์นาซีใหม่, บทความทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับในอดีตที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของนักชาตินิยมผิวขาว , 
เมลลิ่งลิสต์, กลุ่มข่าวสาร, กระดานข่าว รวมทั้งให้ข้อมูลเว็บลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นักชาตินิยมผิวขาวแห่
งอื่นๆอีกด้วย  เว็บไซต์ที่มีเน้ือหาทำานองน้ีถูกเรียกว่า “ความเกลียดชังทางไซเบอร์” (cyberhate) (Perrya 
and Olssona, 2009)  

ส่วนต่อไปน้ีคัดมาจากบางตอนของบทกวีชื่อ “ผู้ ข่มขืน” (The Rape) ที่ ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บ 
StromFront ในห้องบทกวี (บทกวีน้ีใช้สำานวนภาษาอังกฤษแสดงความสองนัยอยู่หลายจุด เพื่อให้ได้นัยความ
หมายครบ จงึขออนุญาตไม่แปลบทกวีเป็นภาษาไทย)

http://www.stormfront.org/
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The Rape5

[Kuwanille]: 
(whispering) 
I see you…there. 
I’m watching your every motion. 
... 
I see your hair 
flowing like waves on the Ocean. 
... 
I’m watching…you’re unaware. 
Skin spreading like pearl-satin lotion. 
White Girl, better take care… 
Black ‘Boa’’s gonna prove his devotion. 

[Leni]: 
Colorfast 
Cold Wash, Hot Rinse 
I turned my favorite blue jeans pink 
8 loads of laundry is not what I’d call a Saturday Night 
Wash your gentle fabric separate; keep The Dark from 

the Light 
Do your silks and satins in the sink 
Two dollars, Fifty Cents 
Done, at last. 

Oh!—I almost jumped out of my skin. 
I didn’t see you come in. 

บทกวีน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระทู้ที่ชื่อว่า “The Ghostship...Illustrated” ตั้งโดยผู้เล่นเว็บบอร์ดที่ใช้
ชื่อวา่ terrewhitemon ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2005 ซ่ึงถูกกำาหนดให้เป็นกระทู้แบบ “sticky” กล่าวคือ 
เป็นกระทู้ที่ “ตรึง” เอาไว้เป็นกระทู้แรกสุด ไม่ถูกเลื่อนตำ่าลงไป เมื่อมีกระทู้ใหม่ๆเข้ามา (กระทู้ล่าสุดที่โพสต์
เข้ามาในห้องบทกวีน้ี คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2010) กระทู้น้ีมีการเข้าชมแล้ว 21,034 คลิ๊ก6นับแต่แรกโพสต์ มีผู้
แสดงความเห็นทั้งหมด 35 ครั้ง คนล่าสุดแสดงความเห็นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2010 ส่วนหน่ึงของบทกวีที่คัด
มาน้ีแสดงให้เห็นถึงการคุกคามหญิงผวิขาวโดยชายผิวดำาและการเหยียดผิวอย่างชัดเจน 

ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาแสดงความเกลียดชัง เหยียดสีผิวและสนับสนุน "อำานาจของคนขาว" อยู่
อย่างมากมาย จากการประเมินของศูนย์ Simon Wiesenthal ระบุว่าในปี 2005 มีเว็บที่ส่งเสริมความเกลียด
ชังอยู่มากกว่า 5,000 เว็บไซต์ (อ้างใน Perry and Olsson, 2009: 188)  รายงานที่น่าสนใจและมีการ

5terrewhitemon  (pen  name)  “The  Ghostship...Illustrated,”  Stromfront.  retrieved  from 
[http://www.stormfront.org/forum/f20/] on December 7, 2010.

6 ท่ีกล่าวว่ากระทู้ท่ี “มีการเข้าชม” และใช้หน่วยเป็นจำานวน “คล๊ิก” นั้น เพื่อต้องการเน้นยำ้าว่าสถิติการอ่านกระทู้หรือบท
ความใดๆบนอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถนับได้เป็น “จำานวนผู้อ่าน” หรือ “จำานวนคน” เพราะปกติจะใช้วิธีการนับสถิติตาม
หมายเลขไอพี (IP – Internet Protocol) หรืออาจใช้วิธีท่ีหน้ากระทู้/หน้าเว็บนั้นๆถูกรีเฟรช ดังนั้น จึงเป็นไปได้เสมอท่ีผู้ใช้คน
เดียว อาจคล๊ิกหรือรีโหลดหน้าเว็บนั้นๆซำ้าๆกันหลายคร้ัง หรือบางคร้ังผู้ใช้หลายคนผลัดกันมาใช้คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกันใน
การเข้าถึงเว็บนั้นๆ ท้ังหมดนี้ หมายความว่า ตัวเลขจำานวนคล๊ิกนั้น เพียงแสดงสถิติ “การถูกอ่าน” อย่างคร่าวๆเท่านั้น ไม่ได้
เป็นตัวแทนจำานวนผู้อ่านจริง แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีการนับชนิดอ่ืน ท่ีใกล้เคียงมากกว่านี้ จึงต้องใช้วิธีนับเช่นนี้ไปก่อน
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ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอที่ชื่อว่า "The Hate Directory" (www.hatedirectory.com) รวบรวมบัญชี
รายชื่อแหล่งเผยแพร่การเหยียดผิวบนอินเทอร์เน็ต (ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2010) ได้มากถึง 170 หน้า
กระดาษ แหล่งเน้ือออนไลน์เหล่าน้ีมีทั้งที่เป็นประเภทเว็บไซต์, เว็บบล็อค, ftp, mailing list,  newsgroups, 
ห้องสนทนา (chat room), Yahoo Club, กรุ๊บเมล, เกมส์สำาหรับให้ดาวน์โหลดได้บนอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้
บริการบล็อค, ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง, วทิยุออนไลน์, podcast และ rss feeds (Franklin, 2010)

กลุ่มเฝ้าระวัง (คลูคลัก) แคลนส์ (Klans Watch) ระบุว่าการที่กลุ่มเหยียดผิวเหล่าน้ีใช้อินเทอร์เน็ตใน
การเคลื่อนไหวประเด็นของตนเอง ทำาให้เกิดความรู้สึกเป็นชุมชนคนเหยียดผิวร่วมกันมากข้ึน เหล่าผู้เหยียดผิว
ที่อยู่โดดๆคนเดียว ก็จะรู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการเคลื่อนไหวในภาพใหญ่ได้ และกลายมาเป็น 
"วฒันธรรมย่อยของกลุ่มเหยียดผวิระดับโลก" (global racist subculture) ซ่ึงเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง
อัตลักษณ์ของกลุ่มเหยียดผิวข้ามรัฐชาติ และเกิดเป็นชุมชนเสมือนแห่งความเกลียดชัง ชุมชนเสมือนเหล่าน้ี
สรา้งเว็บบล็อคหรือเว็บไซต์ข้ึน โดยมีการให้บริการหลายภาษาดว้ย โดยมากแล้วจะเป็นภาษาอังกฤษ , ฝรั่งเศส, 
เยอรมัน, และภาษาทางสแกนดินีเวียบางภาษา เว็บเหล่าน้ียังหยิบฉวยเอาตำานานของชาวนอร์ดิค เคลติค และ
นาซีมาสร้างเป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมอันหลากหลาย (ของคนขาว) อีกด้วย เว็บชุมชนเสมือนแห่งความเกลียด
ชังเหล่าน้ีมีผู้คนจากทุกทิศทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชม เว็บเหล่าน้ีโดยมากมักมีลิงค์เชื่อมโยงกันกับองค์กรเหยียดผิว
ระหว่างประเทศ เช่น กลุ่มคลูคลักแคลนส์, เว็บชนชาติอารยัน, กลุ่มสกินเฮดส์โดยเฉพาะที่เป็นชาวสแกนดินี
เวียและชาวอเมริกัน บางแห่งโดยเฉพาะเว็บไซต์นาซีใหม่มีเน้ือหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (Perry and Olsson, 
2009: 191) 

การเกิดข้ึนของเว็บไซต์เหล่าน้ีเป็นหลักฐานที่ชดัเจนว่า hate speech ที่ฝังอยู่ในคนจำานวนหน่ึงในโลก
กายภาพ ได้ก้าวข้ึนมาอยู่ในโลกไซเบอร์พร้อมกับพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในฐานะสื่อใหม่อันทรงพลัง
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม พอจะมีสัญญาณอุ่นใจได้อยู่บ้าง กล่าวคือ แม้ว่าตัวองค์กรใหญ่ เช่น Anti-
Defamation League (ADL) ซ่ึงเริ่มมีบทบาทในสาธารณะเมื่อ ปี 1997 และ International Network 
Against Cyber Hate (INACH) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเมื่อปี 2002 รวมทั้งผู้จัดทำา Hate Directory จะยังคงดำาเนินการ
เรื่องน้ีต่อไป (Franklin 2010; INACH 2009) แต่ที่เว็บไซต์ใหญ่แห่งหน่ึง คือ Hate Watch ซ่ึงก่อตั้งข้ึนโดย 
David Goldman บรรณารักษ์แห่ง Harvard Law School ตั้งแต่ปี 1995 เพื่อมอนิเตอร์และให้ความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์เว็บไซต์เผยแพร่ความเกลียดชังเหล่าน้ี ในปี 2001 เจ้าของเว็บไซต์แห่งน้ี ได้ประกาศหยุดการ
ดำาเนินการของเว็บไซต์ Hate Watch ด้วยเหตุผลว่า กลุ่ม Cyber Hate เหล่าน้ีเป็นเพียงชุมชนเล็กๆบนโลก
ไซเบอร์ ที่ไม่มีทักษะความสามารถเชิงการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในการดึงดูดผู้คนใหม่ๆและเพิ่มสมาชิกของ
กลุ่มตนให้มีมากข้ึนได้ จึงไม่มีนัยสำาคัญอะไรมากนัก (Cyberhate Revisited, 2001)

กระน้ันก็ตาม ใช่ว่าความเกลียดชังที่แพร่สะพัดในโลกอินเทอร์เน็ตจะมีแต่ในเว็บไซต์ สิ่งเหล่าน้ียัง
ปรากฏมีอยู่ในแหล่งอื่นๆด้วย  ตัวอย่างเช่น ในเกมส์ออนไลน์ประเภทจำาลองสนามรบหรือการผจญภัยในดิน
แดนต่างๆโดยผู้เล่นมีปืนหรืออาวุธชนิดต่างๆสำาหรับทำาลายล้างศัตรู อย่าง XBox ของค่ายไมโครซอฟท์,เกมส์ 
World of Warcraft ของค่าย Blizzard Entertainment หรือเกมส์อื่นๆของ PlayStation Network ในเกมส์
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เหล่าน้ี ผู้เล่นจำานวน 1-2 ล้านจากทั่วโลกที่เข้ามาเล่นเกมส์พร้อมกันในคราวเดียว สามารถพูดคุยกันผ่าน
ไมโครโฟนและหูฟัง และบ่อยครั้งที่มีการใช้ถ้อยคำาเหยียดผิว, ต่อต้านยิว คนเอเชีย คนฮิสแปนิค (Hispanic), 
หรือการยินดีปรดีากับการใช้ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮโิรชิมา เป็นประจำา  (Geraniols 2010) 

นอกจากกลุ่มเน้ือหาเกี่ยวกับการเหยียดคนผิวสี ส่งเสริมความเหนือกว่าของคนผิวขาว เกี่ยวกับกลุ่ม
สกินเฮด หรือเรื่องการต่อต้านการปฏิเสธการเกิดข้ึนของฮอโลคอส์ทสมัยนาซีแล้ว  hate speech ทั้งในโลก
ไซเบอร์และโลกกายภาพยังมใีนลักษณะอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะในบริบทโลกหลังเหตุการณ์ 9/11 ที่เต็มไปดว้ย
บรรยากาศการต่อตา้นและเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ในอเมริกาและในประเทศยุโรปหลายประเทศ 
เช่น อังกฤษ เดนมาร์ก สวีเดน เป็นต้น คนมุสลิมและคนที่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายคนมุสลิม เช่น ชาวซิกซ์ 
เป็นต้น ตกเป็นเป้าโจมตีดว้ยวธิีการหลากหลายประเภท โดยเฉพาะผู้หญิงซ่ึงสวมฮิญาบอันเป็นจุดสังเกตได้ง่าย  
ถูกกระชากฮิญาบ ถูกใช้ถ้อยคำาดูหมิ่น และกระทั่งทำาร้ายร่างกาย  มัสยิดสำาคัญๆถูกโจมตีทั้งโดยการเขียนตัว
อักษรกราฟฟิตี้ (graffiti) บนผนัง หรือกระทั่งการใช้ระเบิดเพลิงในบางกรณี  อินเทอร์เน็ตและอีเมลถูกใช้
สื่อสารข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดกลัวอิสลามเป็นจำานวนมาก  เว็บไซต์ของคนมุสลิมถูกโจมตีด้วย hate 
speech และข้อความต่อต้านอิสลาม7  

ปรากฏการณ์เกลียดกลัวอิสลามน้ียังรวมถึงกรณีนักเขียนการ์ตูนชาวเดนมาร์ก ที่ใช้เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เขียนภาพการ์ตูนล้อศาสดาโมฮัมหมัด โดยวาดลูกระเบิดถูกโพกอยู่บนผ้าพันศรีษะของ
ศาสดา เหตุการณ์น้ีนำามาซ่ึงความไม่พอใจอย่างมากมายจากชาวมุสลิมทั่วโลก เกิดการประท้วงตามสถานฑูต
เดนมาร์กในประเทศมุสลิมหลายประเทศ ผู้ประท้วงบางคนถึงข้ันเรียกร้องให้ “เสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น...ไปลงนรกซะ!!” (Freedom of Expression Go To Hell!) (McDonough & Oliver, 2006) เหตุการณ์
รุนแรงถึงข้ันในบางประเทศ เช่น ทางตอนเหนือของไนจีเรีย ซ่ึงคนส่วนใหญ่นับถืออิสลาม เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2006 บริษัทห้างร้านของชาวคริสต์ถูกบุกทำาร้าย คนคริสต์ถูกสังหารมากกว่า 30 คน เฉพาะวันน้ัน
มีคนตายทั้งหมด 45 คน บาดเจ็บ 185 คนทั้งที่เป็นคริสต์และไม่ใช่คริสต์ รวมทั้งตำารวจ (Klausen, 2009: 
107-108) กระแสต่อต้านอิสลามเกิดข้ึนพร้อมกับปรากฏการณ์การต่อต้านอเมริกาและประเทศตะวันตก ซ่ึง
เกิดข้ึนจากส่วนต่างๆของโลกเช่นกัน การประท้วงภาพเขียนการ์ตูนล้อศาสดาดังกล่าว เป็นปฏิกิริยาหน่ึง ไม่
มากก็น้อย ที่เกิดจากความรู้สึกไม่พอใจโลกตะวันตกเป็นทุนเดิมอยูก่่อนแล้ว 8 

7 รายงานของ  European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC). "Summary report on 
Islamophobia in the EU after 11 September 2001"  ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2002 โดยเป็นบทสรุปย่อจาก
รายงาน 75 ช้ิน เป็นรายงานขนาดใหญ่ท่ีน่าสนใจช้ินหนึ่งท่ีให้ความสำาคัญกับเร่ืองความเกลียดกลัวอิสลามท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วในยุโรปหลังเหตุการณ์ 9/11 หลังจากช้ินนี้แล้ว EUMC ยงัได้ตีพิมพ์เอกสารสืบเนื่องเร่ืองเดียวกันนี้อีก 2 ช้ินในปีต่อๆมา 
คื อ  "The Fight against Antisemitism and Islamophobia: Bringing Communities together (European Round 
Tables Meetings)" ในปี 2003 และเร่ือง "Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia" ใน
ปี 2006 (ดูเพิ่มเติม EUMC 2002, 2003, 2006)

8 ความโกรธแค้นและความเกลียดชังท่ีเกิดขึ้นจากกรณีการเผยแพร่ความเกลียดชังบนโลกไซเบอร์และเช่ือมโยงกับโลก
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สำาหรับผู้ยึดมั่นในหลักเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น คำาถามเดิมในโลกกายภาพจึงยังคงตดิตามมา
จากสู่โลกไซเบอรด์้วยเช่นกัน วา่ เราควรมีท่าทีอย่างไรและควรจะทำาอยา่งไรกับเว็บไซต์ท่ีแสดงออกซึ่งความ
เกลียดชังและล้อเลียนเหยียดหยันเหล่า น้ี ?  อย่างไรก็ตาม กรณี ข้างต้นน้ีก็ดูจะยังไม่สร้างภาวะ
กระอกักระอว่นใจมากเท่ากับกรณีถัดไปน้ี 

4.2 ข้อมูลท่ีอันตราย (harmful information)
ที่เว็บไซต์ของนักอนาธิปไตยกลุ่มหน่ึง ปี 1971 :  หนังสือคู่มืออันเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอนาธิปไตย 

เรื่อง The Terrorist's Handbook และ The Anarchist's Cookbook ว่าด้วยข้ันตอนรายละเอียดการสร้าง
ระเบิดนานาชนิด ถูกเขียนข้ึนโดย William Powell เพื่อประท้วงสงครามเวียดนาม และเผยแพร่ในเว็บ 
www.anarchycookbook.org แห่งน้ี นับตั้งแต่ปี 1971 กระทั่งปัจจุบัน9

ที่เว็บไซต์ของกลุ่มฮามาส ปี 1996 : หนังสือเรื่อง The Mujahadeen Poisons Handbook10 คู่มือ

กายภาพเหล่านี้เผยให้เห็นแง่มุมท่ีน่าประหลาดใจเกี่ยวกับความเช่ือมโยงระหว่างอินเทอร์เน็ตกับอารมณ์ กล่าวคือ 
กระบวนการผลิตเนื้อหาและส่งผ่านมาไปมาหลายทอดท้ังในอินเทอร์เน็ตเอง หรือกลับไปกลับมาระหว่างโลกกายภาพกับโลก
ไซเบอร์นั้น ผลิตอารมณ์ชนิดใด อย่างไร? กระบวนการเหล่านี้หล่อหลอมให้อารมณ์ของสังคมมีพลวัตเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
ไปอย่างไรบ้าง? ลักษณะพิเศษของอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ความรวดเร็วในการผลิตและส่งผ่านข้อมูล การท่ีทุกคนสามารถ
สนทนาโต้ตอบกันได้ การท่ีผู้คนไม่มีสมาธิมาเพียงพอ (หรือไม่ชอบ) ท่ีจะอ่านอะไรยาวๆบนหน้าเว็บ และการไม่สามารถหยุดยั้ง
หรือควบคุมความเช่ียวกรากของอารมณณ์ได้ง่ายๆโดยการเซ็นเซอร์เหมือนส่ือเก่า ส่งผลอย่างไรต่อความเป็นไปของอารมณ์
ของผู้คนในกรณีหนึ่งๆ? เป็นต้น  ประเด็นเหล่านี้เป็นคำาถามท่ีผู้สนใจอินเทอร์เน็ตในแง่มุมเชิงมานุษยวิทยา จิตวิทยา จะศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป (ขอบคุณ อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สำาหรับคำาแนะนำาในประเด็นนี้)

ในแง่มุมเชิงมานุษยวิทยานั้น Arjun Appadurai ให้อธิบายความเกลียดกลัวในโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีอินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีการส่ือสารไร้พรมแดนเป็นปรากฏการณ์สำาคัญประการหนึ่ง แม้จะไม่ได้ตอบคำาถามในย่อหน้าข้างต้นโดยตรง 
แต่ก็สมควรจะกล่าวถึงไว้ในท่ีนี้ ในงานเร่ือง Fear of Small Number (2006)  Arjun ได้อธิบายไว้อย่างโลดโผนพิศดาร ถึง
ปรากฏการณ์ต่อต้านอเมริกันและประเทศตะวันตกในหมู่ประเทศอิสลามโดยเสนอเร่ืองความเกลียดชังทางไกล (long 
distance hatred) ว่าส่ิงท่ีทำาให้เกิดความเกลียดชังขึ้นในจิตใจผู้คน  มีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองและโดยเฉพาะหลัง
การล่มสลายของโลกคอมมิวนิสต์ในปี 1989 ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังถูกหว่านเพาะลงไปในส่ือชนิดต่างๆ นับตั้งแต่
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่แฝงฝังอยู่ในเนื้อในตัวบุคคล (embodiment) ท่ีเดินทาง
ไปอยู่ต่างวัฒนธรรม ผ่านเส้ือผ้า วิถีการใช้ชีวิต ฯลฯ เลยทีเดยีว

9 หนั ง สือสอง เ ล่มแรก ปัจ จุบันสามารถดาวน์ โหลดได้ ตามเว็บ ไซต์ ท่ั ว ไป  ห รือ เว็บ ไซต์ เ จ้ าของหนั ง สือ ท่ี 
http://www.anarchycookbook.org/ และสามารถส่ังซื้อได้ทาง amazon.com ได้อีกด้วย

10 เว็บไซต์ทางการของกลุ่มฮามาส คือ hamasonline.net ผู้เขียนไม่สามารถค้นหนังสือเล่มนี้จากเว็บดังกล่าวได้ แต่ผู้เขียน
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง เ อ ก ส า ร ไ ด้ ท่ี  http://thedisease.net/functions.php?&arcanum=nbc/chemical/Mujahideen 
_Poisons.pdf &ei=9x9yTOL_OYaxcZDZwbYN&usg=AFQjCNEP98FvkDCHhlFxi1RmwIUTd3ilSQ 

http://www.anarchycookbook.org/
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ขนาด 23 หน้ากระดาษ สอนเกี่ยวกับการปรุงยาพิษ สร้างแก๊สพิษ และวัสดุมีพิษอื่นๆที่จะใช้ในการก่อการร้าย 
เขียนโดยผู้เขียนที่ใช้ชื่อว่า Abdel-Aziz และเผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งน้ี ตัวอย่างเน้ือหาในเอกสารชิ้นน้ี เช่นตอน
หน่ึงกล่าวถึงสารชนิดหน่ึงไว้ดังน้ี 

ช่ือ : xxxx
ช่ือทางเคมี : xxxx 
ลักษณะภายนอก : เหมือนเกลือสีขาว
ปริมาณท่ีใช้เพ่ือสังหาร (Lethal Dose): xxxx
ระยะเวลาก่อนตาย (Time to Death): 15 นาที (อาการจะเร่ิมแสดออกเมื่อเวลาผ่านไปราว 13 นาที)
…...
สารพิษนี้ได้ผลชะงัด ท้ังยังหาได้ง่ายตามท้องตลาดด้วย
คุณสมบัติ : ละลายสารนี้ xx กรัมในนำ้าก็เพียงพอท่ีจะฆ่าคนได้ภายใน 2-4 ช่ัวโมง ใช้ได้กับนำ้าผลไม ้

รสชาติคล้ายนำ้ามะนาว ถ้าให้กระต่ายรับสารนี้ในปริมาณ xx กรัมเป็นเวลา 1 เดือนจะทำาให้มัน
ตายภายในเวลา 9-13 นาที สารนี้ทำาลายระบบประสาท และทำาให้รู้สึกเหมือนร่างกายจะแตก
เป็นเส่ียงๆ

วิธีการปรุง : สามารถปรุงยานี้ได้จาก xxx กับ xxx แต่สารนี้มีพร้อมให้ใช้อยู่แล้วจากร้านขายสารเคมีหรือ
ห้องปฏิบตัิการท่ัวไป

ผลการทดลอง : (1) ผสมสารนี้จำานวน xx กรัมในนำ้า xx มิลลิลิตร แล้วป้อนให้กระต่ายกิน กระต่ายจะตาย
ภายใน 15 นาที ไม่มีอาการแสดงออกมาใน 15 นาทีแรก แต่หลังจากนั้น กระต่ายออกอาการ
คลุ้มคล่ังและตาย (2)  ผสมสารนี้จำานวน yy กรัมในนำ้า yy มิลลิลิตร แล้วป้อนให้กระต่ายกิน 
ก็ได้ผลแบบเดียวกับข้อแรกภายใน 15 นาทีเช่นกัน

หมายเหตุ : สารพิษนี้เหมาะสมมากเมื่อใช้กับอาหารหรือเคร่ืองดื่ม เพื่อความปลอดภัย สารนี้ในปริมาณ
เพียง xx กรัม เมื่อใส่ลงไปในอาหาร จะแทบไม่เปล่ียนรสชาติอาหารเลย11

นอกจากเว็บไซต์ทั้งสองแห่ง ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ถูกหมายหัวว่าเป็นเว็บของ “กลุ่มก่อการร้าย” เหล่าน้ี 
เริ่มทำาตัวเป็น “ห้องสมุดเสมือน” (virtual library) บรรจุเอกสารต่างๆมากกว่า 1,000,000,000 (หน่ึงพัน
ล้าน) หน้ากระดาษ มีตั้งแต่หนังสือที่สอนเรื่องการจัดกำาหนดเวลาและการเคลื่อนย้ายตำาแหน่งของเป้าโจมตี 
จุดยุทธศาสตร์ต่างๆที่เหมาะสมสำาหรับการโจมตี เช่น ระบบป้องกันประเทศ สถานีขนส่ง, โรงไฟฟ้านิวเคลียร,์ 
อาคารสาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น, ท่าเรือและท่าอากาศยาน เป็นต้น ไปจนถึงเอกสารที่สอนการระวังและ
เผชิญกับการตอบโต้การก่อการร้าย (counter terror) และมาตรการโจมตีก่อน (pre-emptive measure) 
รวมทั้งเอกสารที่สอนการสรา้งระเบิดหรืออาวุธเคมี ตลอดจนแผนที่และรูปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อการ
รา้ย เช่น หนังสือคู่มือปฏิบัติการต่างๆ คำาสั่งเกี่ยวกับข้ันตอนการลงมือปฏิบัติการ

นอกจากน้ี หลังจากที่สหรัฐทำาสงครามฝ่ายเดียวโดยบุกอัฟกานิสถาน และทำาลายค่ายฝึกกองกำาลัง
11 เพื่อไม่ให้บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่วิธีการปรุงยาพิษ ผู้เขียนจึงใส่ xx และ yy ไว้ในบางจุดของเนื้อหาท่ี

อ้างมานี้ เพื่อปิดบังข้อมูลบางส่วน
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ก่อการร้าย ในปี 2004 กลุ่มอัลกออิดะห์จึงได้เปิดค่ายฝึกทหารเสมือน (virtual training camp) ข้ึนในโลก
อินเทอร์เน็ตโดยให้ชื่อว่า Al Battar Training Camp (Al Battar แปลว่า ดาบของท่านศาสดา) ในค่ายเสมือน
น้ี มีการฝึกอบรมตั้งแต่เรื่องการจัดตั้งและบริหารหน่วยปฏิบัติการระดับเซลล์ การฝึกใช้อาวุธ การฟิตร่างกาย 
การรวบรวมข้อมูลของเป้าโจมตี ไปจนถึงการลักพาตัว การสู้รบในเมือง และการอยู่รอดในป่า12 

นอกจากลักษณะการใช้งานดังกล่าวแล้ว ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้โดยกลุ่มก่อการร้ายในอีก 2 
ลักษณะ ประการแรก ใช้เพื่อการระดมและรับสมัครผู้สนับสนุนรายใหม่ๆอีกด้วย โดยมีแบบสอบถามให้ผู้ใช้
กรอก เพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมก่อการร้าย และติดต่อประสานงานกันภายหลัง ประการที่
สอง ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่สำาหรับถกเถียงแลกเปลี่ยนกันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มกอ่การรา้ย ทั้งในแง่
อุดมการณ์ไปจนถึงเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว  (Wiemann, 2006: 124-5)

หากพิจารณาเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะการระดมทุน รับสมัครสมาชิก และเป็นพื้นที่ถก
เถียงความคิดแล้ว เว็บไซต์เหล่าน้ีดูจะไม่แตกต่างไปจากองค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการ
เมืองทั่วไป แต่ที่แตกต่างอย่างสำาคัญยิ่ง คือ เน้ือหาส่วนหลักๆของเว็บไซต์เหล่าน้ีท้าทายให้ผู้ยึดมั่นหลัก
เสรีภาพของข้อมูลข่าวสารต้องกลับมาใคร่ครวญอย่างหนักเช่นกันว่า ควรจะมีท่าทีต่อการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
สุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายเช่นน้ีในโลกไซเบอร์อย่างไรดี

5. ตรวจจับ : กรณีสหรัฐ
ฐานเหตุผลประการหน่ึงของกลุ่มสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ปกป้องแม้แต่ hate 

speech คือ เห็นว่า การปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นหน่ึงๆด้วยเหตุผลว่าเป็นการแสดงความเกลียด
ชังน้ัน สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการขยายขอบเขตการปิดกั้นหว่านแหครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่นๆ จนในที่สุดเสรีภาพ
ของบุคคลจะถูกคุกคามมากข้ึนเรื่อยๆ  สำาหรับอินเทอร์เน็ต โลกไซเบอร์ และโลกแห่งข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน 
เทคนิควิธีการตรวจจับและเซ็นเซอร์ได้ถูกพัฒนาข้ึนมามากมายและพิศดารมากข้ึนเรื่อยๆเป็นตัวอย่างที่ดีของ
การเดินไปในทิศทางการพยายามเซ็นเซอร์ความคิดเห็นที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้อง และหลายครั้งเป็นการเซ็นเซอร์
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกตีตราว่าเป็น hate speech หรือเป็นข้อมูลที่อันตรายอีกด้วย ดังตัวอย่างกรณีสหรัฐและ
กรณีจีน ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อน้ีและหัวข้อถัดไป  

ในโลกอินเทอร์เน็ต ซอฟท์แวร์ที่ใช้สำาหรับการตรวจจับการจราจรข้อมูลข่าวสารเรียกว่า “sniffer” 
(หรือโปรแกรมตามกลิ่น) ซ่ึงจะสืบค้นและหยิบเอาข้อมูลบางชิ้นที่ถูกโปรแกรมไว้ให้ค้นหา โดยปกติแล้ว 
โปรแกรม sniffer จะถูกติดตั้งไว้ตามเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย เพื่อคอยตรวจสอบการจราจรข้อมูล
อินเทอร์เน็ตต่างๆว่าส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดไปเครื่องใด เมื่อพบข้อมูลที่ต้องสงสัย ก็จะถอดรหัสและดึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาจากแพ็คเก็ต (packet) ที่ถูกส่ง (อินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลทุกขนาดโดยบรรจุแยกย่อย

12 วารสาร Al Battar ค่อนข้างหายาก แต่ ผู้เขียนพบวารสารนี้ฉบับท่ี 6 ท่ี  http://homelandsecurityus.com/ 
archives/3294
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ข้อมูลเป็นแพ็คเก็ตๆ) เช่น ข้อมูลที่ระบุหมายเลขไอพี (Internet Protocol (IP) address) ของ คอมพิวเตอร์ที่
เป็นเครื่องส่งข้อมูลหรือเครื่องรับข้อมูล และข้อมูลทุกชิ้นที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งสอง
เครื่อง เป็นต้น 

หลังเหตุการณ์ 9/11 ไม่นาน สำานักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation : FBI) 
หรือ “เอฟบีไอ” ของสหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดเผยการใช้ sniffer หรือซอฟท์แวร์ตรวจจับอินเทอร์เน็ตชนิด
หน่ึง ที่เอฟบีไอใช้อยู่ ชื่อ “คาร์นิวอร์” (carnivore) การดักข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโปรแกรมคาร์นิวอร์ ทำางาน
ในลักษณะเดียวกับการดักฟังโทรศัพท์ โดยจะตรวจสอบแพ็คเก็ต  ข้อมูลทุกแพ็คเก็ตที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ และบันทึกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต้องสงสัย นอกเหนือจาก
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คาร์นิวอร์ยังบันทึกข้อมูลหัวจดหมายว่าส่งมาจากผู้ใช้ชื่ออะไร ส่งถึงใคร (e-mail 
address) ข้อมูลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่อง เว็บไซต์ทุกแห่ง และไฟล์ที่มีการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดทุกไฟล์ ที่
หมายเลขไอพีหน่ึงๆเข้าไปเรียกใช้ รวมทั้งยังสามารถตดิตามทุกคน (ทกุเครื่อง) ที่เข้าถึงเว็บเพจหรือเรียกใช้ไฟล์
ต่างๆได้ทั้งหมด แม้โปรแกรมคาร์นิวอร์จะทำางานในลักษณะที่เรียกว่า “เชิงรับ” (passive) ตลอดเวลา กล่าว
คือ ไม่เข้าไปปรับแก้เน้ือหาข้อความ และไม่ปิดกั้นไม่ให้ข้อความหน่ึงๆไปถึงที่หมาย แต่การดักจับข้อมูลใน
ลักษณะดังกล่าว ก็เพียงพอที่จะทำาให้การทำางานของเอฟบีไอง่ายข้ึนอีกมาก เพราะ (ในทางทฤษฎี) โปรแกรมน้ี
สามารถสแกนจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ได้หลายล้านฉบับภายในเวลาไม่นาน และสามารถประมวลผลข้อมูลได้
รวดเร็วถึง 6 กิกะไบต์ (เทียบเป็นขนาดข้อมูล 1.5 แผ่นดีวีดี ) ภายในไม่กี่ชั่วโมง เน่ืองจากการจราจร
อินเทอร์เน็ตในสหรัฐไหลผ่านบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers: ISPs) ใหญ่ๆไม่กี่
ราย เอฟบีไอจึงได้ทำาการติดตั้งชุดกล่องซอฟท์แวร์คาร์นิวอร์ตามศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่าน้ี 
แม้เอฟบีไอจะระบุว่าซอฟท์แวร์ตวัน้ีจะ “ขบเคี้ยว” ข้อมูลทั้งมวลบนอินเทอร์เน็ต โดยจะ “กิน” เฉพาะข้อมูลที่
ได้รับอนุญาตจากศาลเท่าน้ัน แต่อันที่จริงก็คือคาร์นิวอร์เปิดโอกาสให้เอฟบีไอ “เข้าถึง” ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ของผู้ใช้ได้ทุกคนที่ใช้บริการของไอเอสพีน้ันๆ ไม่เฉพาะแค่ที่มีหมายศาล ทำาให้สุ่มเสี่ยงต่อละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลได้ง่าย 

สำาหรับกรณีที่ข้อมูลน้ันๆถูกเข้ารหัส (encryption) ไว้ เอฟบีไอแก้ปัญหาน้ี ดว้ยการติดตั้งโปรแกรมชื่อ 
“Magic Lantern” ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสงสัย (โดยไม่จำาเป็นต้องไปที่หน้าเครื่องน้ันๆ แต่สามารถติด
ตั้งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้) เมื่อติดตั้งได้แล้ว โปรแกรมน้ีจะบันทึกข้อมูลคีย์สโตรค (keystroke) ทุก
ชนิดที่กระทำาบนเครื่องน้ันๆ เพื่อนำามาให้เอฟบีไอวิเคราะห์ค้นหารหัสผ่านที่ใช้ในการถอดรหัสและเข้าถึงจด
หมายอิเล็คทรอนิคส์หรือเอกสารต้องสงสัยทั้งหลาย แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ผู้ต้องสงสัยติดต่ออยู่ด้วย 
โปรแกรมน้ีถูกนำามาใช้หลังเหตุการณ์ 9/11 เช่นกัน (Weimann, 2006: 187-8)

การใช้โปรแกรมคาร์นิวอร์ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำาคัญยิ่งของกระบวนการเซ็นเซอร์ที่ดำาเนินไปอย่าง
เปิดเผยและมีความชอบธรรมมากข้ึนท่ามกลางสภาพความหวาดระแวงของผู้คนในสหรัฐและทั่วโลกจาก
เหตุการณ์ถล่มอาคารเวิร์ลด์เทรดทั้งสอง แม้กรณีน้ีดูเสมือนน่าวิตกสำาหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป แต่ถือได้ว่า
เป็นกรณีเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกรณีการใชร้ะบบดักฟังข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงครอบคลุมอาณา
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บริเวณการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารข้ามสื่อและข้ามระบบชนิดต่างๆอย่างมากมายที่นำามาใช้ควบคู่กับโปรแกรม
คาร์นิวอร์เช่นกัน ที่น่าตระหนก คือ ระบบข้อมูลเหล่าน้ันล้วนเป็นระบบเทคโนโลยพีื้นฐานในชีวติประจำาวันของ
ผู้คนในยุคที่เรียกกันเกลื่อนว่า “สังคมข้อมูลข่าวสาร” (information society) และสมรรถนะในการประมวล
ข้อมูลก็สูงกวา่โปรแกรมคาร์นิวอร์อย่างมากมายมหาศาล ดังกรณีต่อไปน้ีที่เกิดข้ึนในสหรัฐเช่นกัน 

เดือนเมษายน 2004 สหรัฐอเมริกา : จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ฉบับหน่ึงถูกสกัดโดยเจ้าหน้าที่สืบสวน
ขององค์การความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Agency : NSA) นำาไปสู่การสืบสวนข้อมูลอีกจำานวน
มากของหน่วยสืบสวนในหลายประเทศ กระทั่งนำาไปสู่การจับกุมชายเก้าคนในอังกฤษและอีกหน่ึงคนใน
แคนาดาในข้อหาให้การสนับสนุนการก่อการร้าย (facilitating a terrorist act) และเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการ
รา้ย 

เหตุการณ์น้ีเป็นครั้งแรกที่ระบบตรวจจับการจราจรของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของสหรัฐช่วยให้เกิด
การตามจับตัวบุคคลดังกล่าวได้ ระบบดังกล่าวมีฉายาว่า “วังปริศนา” (Puzzle Palace) ซ่ึงถือว่าเป็นระบบ
ดักฟังทางอิเล็คทรอนิคส์และต่อต้านการก่อการร้ายที่ซับซ้อนและทรงพลังที่สุดระบบหน่ึงของโลก และถูกนำา
มาใช้ตรวจจับการจราจรข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งสหรัฐ เน่ืองจากเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐ การติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศทั่วโลกจึงต้องมาผ่านสหรัฐ อีกนัยหน่ึงคือ
ต้องถูกตรวจจับโดยระบบ “วังปริศนา” น้ีซ่ึงตรวจจับและตรวจสอบข้อความออนไลน์และข้อความเสียงวันละ
ล้านๆข้อความ เช่นกัน (Weimann, 2006: 181-182)

ระบบดังกล่าวทำาให้การเคลื่อนไหวออนไลน์ของกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มอาชญากรต่างๆ ซ่ึงใช้บริการ
อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆในชีวิตประจำาวันไม่ต่างจากคนทั่วไปสามารถถูกติดตามได้ เช่น การใช้บัตรเครดิต การส่ง
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ การจองตั๋วเครื่องบิน หรือการชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆของระบบ
ดักฟังทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐได้ถูกกระจายไปติดตั้งไว้ตามเทคโนโลยีดิจติอลที่ต้องใช้ในชีวติประจำาวันระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์, ระบบช็อปป้ิงออนไลน์, ระบบเอทีเอ็ม, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, 
ระบบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอิเล็คทรอนิคส,์ เครื่องชำาระค่าใช้จ่ายผา่นบัตรเครดิต เป็นต้น 

ก่อนหน้าน้ันหน่ึงเดือน เอฟบีไอและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยังเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีทั้ง
หลายต้องอนุญาตให้องค์การบังคับคดีต่างๆสามารถติดตั้งชิ้นส่วนดักฟังลงไประบบการจราจรอินเทอร์เน็ตอีก
ด้วย  น้ีเป็นการขยายขอบเขตกฎหมายการช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพื่อการบังคับคดี  ค .ศ.1994 
(Communications Assistance for Law Enforcement Act, 1994) ที่กำา หนดให้โรงงานผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์โทรคมนาคมต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำาให้หน่วยสืบสวนของสหรัฐสามารถดักฟังการสนทนาได้ (หลังมี
หมายศาล) ลงไปในผลิตภัณฑ์ของตนเช่นกัน  ระบบดักข้อมูลอินเทอร์เน็ตน้ีร้ายแรงกว่าโปรแกรมคาร์นิวอร์
เป็นสิบเท่า เพราะคาร์นิวอร์ทำางานกับระบบข้อมูลขนาดเล็กกว่ามาก ในขณะที่ระบบดักข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ กล่าวได้ว่า ระบบดักข้อมูลอินเทอร์เน็ตน้ีไม่ได้ทำางานในลักษณะ “Big 
Brother” โดดๆ แตใ่ช้วธิีกระจาย “Little Brother” ตามจุดต่างๆแล้วส่งข้อมูลทีร่วบรวมสอดส่งมาได้ให้ “Big 



19

Brother” เพื่อควบคุมระบบจากภาพกว้างอกีทอดหน่ึง ทำาให้อำานาจการควบคุมจากศูนย์กลางสามารถแผ่ซ่าน
ได้อยา่งซอกซอนทั่วทุกจดุของสังคมมากยิ่งข้ึน (Weimann, 2006: 182-183)

กรณีทั้งสองน้ีแม้จะไม่ใช่มาตรการเซ็นเซอร์ แต่ก็เป็นข้ันเตรียมการสำาหรับการเซ็นเซอร์และเป็นการ
คุกคามเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมากเช่นกัน ทั้งยังก่อให้เกิดการบังคับให้บริษัทเอกชนที่ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องบรรจุเทคโนโลยีการแทรกแซงสิทธิส่วนบุคคลเหล่าน้ีอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิด
ข้ึนในสหรัฐน้ีก็ยังไม่ก้าวร้าวและระรานมากเท่ากับกรณีที่เกิดข้ึนในประเทศจีน ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกอีก
ประเทศหน่ึงที่เพิ่งตื่นข้ึนในทศวรรษน้ี  รัฐบาลคอมมิวนิสต์น้ีจัดโครงสร้างและมาตรการต่างๆข้ึนมาอย่างเป็น
ระบบนานาชนิด ทั้งกฎหมายหลายฉบับ เทคโนโลยีต่างๆ และการบังคับโดยนัยให้เหล่าบรรษัทข้ามชาติยักษ์
ใหญ่ด้านคอมพิวเตอร์ต้องร่วมมือ ทั้งเพื่อตรวจจับและปิดกั้นเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารโดยเสรีของประชาชนจีนอย่างมากมายจนน่าอึดอดั 

6. เซ็นเซอร์ : กรณีจีน
นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่จนเกิดเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่จตุรัส

เทียนอันเหมินเมื่อปี 2532 แล้ว ขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนในโลกกายภาพของประเทศจีนแทบจะไม่ปรากฏ
ให้เห็นอีกแต่อย่างใด  แต่กลับเกิดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ ทั้งภายในและระหว่างเขตแดนประเทศ
จีนแทน  กรณีที่โดดเด่นน่าจะเป็นกิจกรรมของกลุ่มฝ่าหลุนกงและการรณรงค์ของกลุ่มแม่ผู้สูญเสียในเหตกุารณ์
เทียนอันเหมิน (Tienanmen Mother Campaign)  นอกเหนือจากกรณีเด่นๆเหล่าน้ีแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหว
ย่อยๆมากมายที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนใช้เทคนิคนานาประการในการหลบเลี่ยงการปิดกั้นจากรัฐบาลพรรค
คอมมิวนิสต์จีน เช่น การใช้ซอร์ฟแวร์ต่อต้านการปิดกั้น (anti-blocking software), การเปลี่ยนพร็อกซ่ี
เซิร์ฟเวอร์ (proxy server) เพื่อปลอมแปลงหมายเลขไอพี , การตั้งเว็บไซต์สำารอง (mirror sites), การส่ง
จดหมายซำ้าในกรณีที่ถูกดักเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทาง (remailer) และการใช้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ระบุนามผู้ใช้ (anonymous)

จีนเป็นประเทศผู้มาช้ากว่าประเทศอื่นพอสมควรในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
อินเทอร์เน็ต แต่ดูเหมือนรัฐบาลจีนจะตระหนักถึงพลังทางการเมืองของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี จึงมีมาตรการ
ต่างๆออกมาควบคุมตั้งแต่อินเทอร์เน็ตจีนยังเป็นหน่ออ่อนเท่าน้ัน  อย่างไรก็ตาม ยุครุ่งเรืองของอินเทอร์เน็ต
ของจีนน้ันเกิดข้ึนในยุคเดียวกับโลกโลกาภิวัตน์และเป็นยุคที่จีนเปิดประเทศยอมรับนโยบายเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจแล้ว ดังน้ัน องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลต่างชาติ , บรรษัทข้ามชาติ 
และเครือข่ายประชาสังคมระหว่างประเทศ ล้วนสามารถมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนได้อย่างคึกคัก   น้ี
ทำาให้การใช้อินเทอร์เน็ตในเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบกดข่ีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนน้ันแตกต่างไป
จากกรณีอื่นๆ  เพราะทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมของจีนน้ัน ล้วนมีโอกาสในการเรียนรู้
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ประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศว่าอินเทอร์เน็ตมพีลังทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเพียงใด รวมทั้ง
เรื่องการควบคุมปิดกั้นอยา่งเป็นระบบและยุทธศาสตรใ์นการต่อสู้บนอินเทอร์เน็ตอกีดว้ย

ด้วยเหตุที่จีนเปิดเสรีทางเศรษฐกิจแล้ว ในขณะที่ยังไม่ยอมเปิดให้มีเสรีภาพทางการเมือง ดังน้ัน 
องค์กรภาครัฐจึงยังคงกุมอำานาจทางการเมืองอย่างเต็มอัตรา ในขณะที่ยังสามารถดึงศักยภาพทางเทคโนโลยี
ข้ันสูงด้านอินเทอร์เน็ตจากบรรษัทเอกชนต่างประเทศอีกจำานวนหน่ึงมาเสริมความสามารถในควบคุม
อินเทอร์เน็ตของจีนอย่างแน่นหนา เพือ่ลดทอนพลังของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองออกไปจากพื้นที่ทาง
เทคโนโลยีใหม่น้ีตั้งแต่ในระยะฟักตวัอีกดว้ย  มาตรการในการควบคุมอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนน้ันมีอยู่อย่าง
หลากหลาย แต่โดยภาพรวมแล้ว อาจแบ่งได้เป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ ประการแรก บทบาทของภาครัฐ ซ่ึงเน้น
การใช้มาตรการทางกฎหมาย และ ประการที่สอง การร่วมมือกับบรรษัทธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ตอีกจำานวนหน่ึง ในการสรา้งมาตรการทางเทคนิคเพื่อควบคุมอินเทอร์เน็ตของจีน 

 
6.1 มาตรการทางกฎหมายและเชิงโครงสร้าง13

รัฐบาลจีนได้สยายปีกออกควบคุมอินเทอร์เน็ตจีนตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการพัฒนาระบบพื้นฐานเลยที
เดียว โดยการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 6 ฉบับ และประกาศกระทรวงอีก 1 ฉบับ 
เพื่อให้อำานาจในการจัดการอินเทอร์เน็ตของประเทศ แก่องค์กรภาครัฐส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานในระดับชาติ
และระดับมณฑล และหน่วยบริหารหลากหลายสาขาของส่วนกลาง 

เมื่อปี 2537 หรือก่อนที่อินเทอร์เน็ตจีนจะเริ่มแพร่หลายในเชิงพาณิชย์ 1 ปีด้วยซำ้า  จีนโดยสภาแห่ง
รัฐ (State Council) ได้ผ่านกฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ข้ึนมา เรียกว่า “กฎหมายป้องกันความ
ปลอดภั ยของระบบ ข้อมู ลคอม พิว เตอร์ ”  (Regulations for the Protection of Computer 
Information Systems Safety in PRC) กฎหมายฉบับน้ีให้อำานาจเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและ
ดูแลอำานวยการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแตใ่นระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพเลย

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2539 สภาแห่งรัฐของจีนได้ผ่านกฎหมายฉบับที่สอง ซ่ึง Tai (2006: 98)  
ถือว่าเป็นกฎหมายที่สำาคัญที่สุด ชื่อว่า “กฤษฎีกาช่ัวคราวว่าด้วยการจัดการการเช่ือมต่อระหว่างประเทศ
ของระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์” (Temporary Decree on Management of Computer 
Information Network International Connectivity in PRC) กฎหมายฉบับน้ีปรับปรุงใหม่อีกครั้งใน
เดือนพฤษภาคม 2540   กฎหมายฉบับน้ีติดตามมาด้วยประกาศรายละเอียด “มาตรการการดำาเนินการบังคับ
ใช้กฤษฎีกาช่ัวคราวว่าด้วยการจัดการการเช่ือมต่อระหว่างประเทศของระบบเครือข่ายข้อมูล
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ”  (Implementation Measures of  Enforcing the Temporary Decree on 
Management of Computer Information Network International Connectivity in PRC) ซ่ึ ง
ประกาศโดยกลุ่มผู้นำาสารสนเทศ (Informatization Leadership Group) ของสภาแห่งรัฐ  เครื่องมือทาง
กฎหมายชิ้นที่สองรุกคืบเป้าหมายไปที่เน้ือหาอิเล็คทรอนิคส์ โดยห้ามการผลิตเน้ือหาที่อาจจะ “เป็นอันตราย” 

13ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ในหวัข้อนี้เรียบเรียงจาก Tai (2006: 97-101)
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หรือบ่อนทำาลายรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และไม่อนุญาตให้มีการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศโดย
พลการ ทั้งน้ีย่อมสอดคล้องกับนโยบายการปิดประเทศในแง่เสรีภาพทางการเมืองเป็นอย่างดี เพราะรัฐบาลจีน
ย่อมรู้ดีกว่าการเปิดให้มีการสื่อสารกับต่างประเทศได้ โดยรัฐบาลจีนไม่สามารถตรวจสอบได้น้ัน ย่อมหมายถึง  
จุดเริ่มต้นของความไร้เสถียรภาพของพรรคคอมมวินิสต์จีนน่ันเอง

ต่อมาอีกเกือบ 3 ปี คือในปี 2543 เครื่องมือควบคุมอินเทอร์เน็ตโดยภาครัฐก็ถูกผลักดันออกมาใช้อีก 
3 ประการ  ในเดือนมกราคม 2543  กฎหมายฉบับที่สาม คือ “กฎหมายป้องกันความลับแห่งรัฐท่ีใช้สำาหรับ
ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต” (State Secrets Protection Regulations for Computer 
Information Systems on the Internet) ซ่ึงผลักดันโดยสำา นักงานความมั่นคงแห่งชาติ (National 
Security Bureau) ก็ผ่านสภาออกมา  กฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ห้ามการส่งความลับแห่งรัฐผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือนำามาสนทนาออนไลน์ในกระดานข่าว (bulletin board) หรือห้องสนทนา (chat 
room)  ทั้งยังบังคับให้บรรดาบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) และผู้ผลิตเน้ือหาอินเทอร์เน็ต (Internet 
Content Providers: ICPs) ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศจีน จะต้องมี “ใบรับรองการปกปิดความลับ” (security 
certification) อกีด้วย

มาตรการควบคุมทางกฎหมายที่ออกมาอย่างต่อเน่ือง ย่อมทำาให้เกิดการพัฒนาวิธีการหลบเลี่ยงการ
ปิดกั้นต่างๆอย่างซับซ้อนข้ึนด้วยเช่นกัน ดังน้ัน “ตำารวจอินเทอร์เน็ต” (Internet Police) เครื่องมือชนิดที่สี่
ของทางการจีน จึงถูกจัดตั้งข้ึนในเดือนสิงหาคม 2543 เพื่อควบคุมดูแลและสอดส่องระบบระเบียบในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   สำา นักงานอำา นวยเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information Network 
Supervision Bureau) ซ่ึงเป็นสถาบันหลักในการควบคุมกำากับอินเทอร์เน็ตของจีน และอยู่ภายใต้กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security) รายงานว่าจะมีการว่าจ้างคนจำานวนกว่า 300,000 คน
เพื่อทำาหน้าที่เป็นตำารวจอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ในระยะเวลาสี่เดือนหลังการจัดตั้งตำารวจอินเทอร์เน็ตข้ึน

เครื่องมือของรัฐประการที่ห้า คือ “คำาสั่งช่ัวคราวว่าด้วยการจัดการสำานักข่าวอินเทอร์เน็ต” 
(Temporary Ordinance on the Management of Internet News Publishing) ซ่ึงออกมาในเดือน
พฤศจิกายน 2543 คำาสั่งน้ียกระดับเป้าหมายการควบคุมไปที่องค์กรผู้ผลิตข่าวสาร โดยกำาหนดให้บริษัท
อินเทอร์เน็ตทุกบริษัทจะต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องขอรับ “ใบอนุญาตดำาเนินการ” (operating licenses) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Ministry of Information Industry) ภายในสองเดือนหลังมีคำาสั่ง  
ภายใต้คำาสั่งน้ี องค์กรผู้ให้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ต (ICPs) จะตีพิมพ์หรือเผยแพร่เน้ือหาเฉพาะที่ทางการ
อนุมัติแล้วเท่าน้ัน และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ หรือแม้แต่จัดทำาลิงค์ (hyperlinks) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง
แหล่งข่าวของสื่อต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำานักงานสารสนเทศของสภาแห่งรัฐ (State Council 
Information Office)  

อย่างไรก็ตาม อีก 5 ปีต่อมา คือ ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2548 กระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศได้ออก
ประกาศให้เจ้าของเว็บไซต์และสำานักพิมพ์ทุกแห่งต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่รัฐอีกครั้งหน่ึงภายในเดือน
กรกฎาคมของปีเดียวกัน  คราวน้ีประกาศของกระทรวงใช้มาตรการบังคับเข้มงวดข้ึนอีกว่า เว็บไซต์ใดหรือ
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สำานักพิมพ์ใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน จะต้องถูกปิดตัวลง และก็มีเว็บไซต์ราว 1,000 แห่งที่ไม่ได้ไปลง
ทะเบียนถูกปิดตัวลงจริงๆตามประกาศกระทรวงดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2548 เครื่องมือทางกฎหมายประการสุดท้ายในการควบคุมอินเทอร์เน็ต คือ 
“กฤษฎีกาว่าด้วยการจัดการการให้บริการข่าวสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต” (Decree on Management of 
Internet News/Information Services) ซ่ึงผลักดันโดยสำา นักงานสารสนเทศของสภาแห่งรัฐและ
กระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ ก็ถูกประกาศใช้  พระราชกำาหนดฉบับน้ียังคงพุ่งเป้าไปที่องค์กรข่าวทั้งหลาย 
โดยบังคับให้บรรดาเว็บไซต์ข่าวสารที่ตีพิมพ์เรื่องราว อันได้แก่ ข่าวสาร, ข้อคิดเห็นหรือทัศนะ, และข่าวทาง
ข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS news) โดยใช้เน้ือหาของผู้อื่น จะต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจาก
สำานักงานสารสนเทศกลางของสภาแห่งรฐั  ส่วนเว็บไซต์ข่าวสารที่ตพีิมพ์เฉพาะเรื่องราวที่ตนเองผลิตข้ึนน้ัน จะ
ต้องลงทะเบียนกับสำานักงานสารสนเทศประจำามลฑลที่เจ้าของเว็บไซต์น้ันตั้งอยู่

นอกเหนือจากเครื่องมือทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว วิธีการอีกประเภทหน่ึงที่ทางการจีนใช้ใน
การควบคุมอินเทอร์เน็ต คือ การผลักภาระความรับผิดชอบไปให้กับบริษัทอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต และผู้ผลิตเน้ือหาอินเทอร์เน็ต โดยการออก “กฎหมายป้องกันและจัดการเครือข่ายข้อมูล
คอมพิวเตอร์และความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต” (Computer Information Network and Internet 
Security, Protection and Management Regulation) ไว้ตั้งแต่ปี 2540 กฎหมายฉบับน้ีกำาหนดให้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดต้องยอมรับการอำานวยการ การตรวจตรา และการกำาหนดนโยบาย
จากองค์การความมั่นคงสาธารณะ (Public Security organization)  เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถดำาเนินต่อ
ไปได้ บรรดาผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เน็ตและผู้ผลิตเน้ือหาอินเทอร์เน็ตกจ็ำาต้องยอมทำาตามกฎของทางการ โดยการ
จัดตั้งตำาแหน่งพิเศษข้ึน คือ ผู้จัดการไซเบอร์ (cybermanager) ซ่ึงทำางาน 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบบรรดา
ลูกค้าของตนเองว่ามีพฤติกรรมการใช้บริการกระดานข่าวและห้องสนทนาอย่างไรบ้าง ตลอดจนคอยลบเน้ือหา
ข้อความที่อาจเป็นอันตรายต่อรัฐหรือมีลักษณะต่อต้านรัฐ  ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เองก็จะต้องคอย
ตรวจสอบเว็บไซตต์่างๆที่ลกูค้าแต่ละคนเข้าถึง

การผลักภาระโดยบังคับให้ผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตรับผิดชอบการควบคุมกำากับอินเทอร์เน็ต
ตามแนวทางของรัฐน้ัน ยังเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยต่างๆของจีน เพื่อให้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่
ปิดลับรอดพ้นสายตาของรัฐบาลจีนอีกด้วย เน่ืองจากแต่เดิมมา กระดานข่าวเป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่าง
สูงในบรรดานักศกึษามหาวทิยาลัยและบุคคลภายนอก และเป็นสถานที่ที่ไม่จำาเป็นต้องมีการใช้ชือ่จริงนามสกุล
จริง  ในเดือนมกราคม 2548 กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้มีคำาสั่งให้บรรดาผู้ใช้บริการกระดานข่าวดังกล่าว 
ทั้งที่เป็นกระดานข่าวที่ดำาเนินการโดยมหาวิทยาลัยและโดยนักศึกษา ให้ต้องลงทะเบียนการใช้โดยใช้ชื่อและ
นามสกุลจริง  คำาสั่งน้ีต้องเผชิญกับความไม่พอใจอย่างสูงจากบรรดานักศึกษา อันเป็นผลให้ต่อมาจึงต้องคลาย
ความเข้มงวดลง 

จะเห็นได้ว่ารัฐบาลรวมศูนย์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนน้ัน ตระหนักดีถึงพลังทางการเมืองของ
อินเทอร์เน็ต จึงได้ออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ 7-8 ชนิดออกมาเป็นระยะๆ แม้จะเผชิญกับแรงต้านบ้าง  
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แต่รัฐบาลจีนก็สามารถขึงร่างแหแห่งการควบคุมปิดกั้นอินเทอร์เน็ตจีนไว้อย่างรอบด้าน และดูเหมือนแทบจะ
ยิ่งควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เมื่อรัฐบาลจีนได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนภายในจีน และโดย
เฉพาะบรรดาบรรษัทข้ามชาติอันทรงพลังที่เดินขบวนเข้าไปทำาธุรกจิในตลาดใหญ่ยักษ์ของโลกอยา่งประเทศจีน

 

6.2 บรรษัทข้ามชาติให้ความร่วมมือ : Yahoo, Google, Microsoft ฯลฯ
นอกเหนือจากการควบคุมโดยการกำาหนดและบังคับจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้ว อินเทอร์เน็ตยังถูก

ควบคุมโดยการให้ความร่วมมือโดยสมัครใจอีกด้วย  ในเดือนมีนาคม 2545 บรรดาบริษัทอินเทอร์เน็ตที่อยู่ภาย
ใต้สมาคมอินเทอร์เน็ตจีน (China Internet Association) ซ่ึงเป็นองค์กรควบคุมกำากับตนเองแบบไม่เป็น
ทางการ ได้ลงนามด้วยความสมัครใจใน “สัญญาการรักษาวินัยต่อตนเอง” (self-disciplinary pact) เพื่อห้าม
การมีเน้ือหาสาระที่เป็นอันตราย  

การให้ความร่วมมือโดยสมัครโดยบริษัทเอกชนยังรวมไปถึงบรรษัทข้ามชาติด้านอินเทอร์เน็ตอย่าง
บริษัทยาฮู (Yahoo) อีกด้วย ยาฮูอ้างว่าที่ทำาเช่นน้ันเพราะเป็นการทำาตามกฎหมายของถ่ินที่น้ันๆ โดยไม่มี
ความมุ่งหมายใดๆที่จะไปไกลเกินกว่าขอบเขตการเซ็นเซอร์ที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน (Hu, 2002)  อย่างไรก็ตาม 
หลังจากลงนามใน “คำาปฏิญาณต่อสาธารณะว่าด้วยการรกัษาวินัยของตนเองเพ่ืออุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต
จีน” (Public Pledge on Self-discipline for the Chinese Internet Industry) ในปี 2545 แล้ว ได้
เกิดกรณีอื้อฉาวที่บริษัทยาฮูให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของจีนในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการส่งมอบ
ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตอันนำามาซ่ึงการจับกุมและคุมขังนักหนังสือพิมพ์สองคนในปี 2546 และ 2548  นัก
หนังสือพิมพ์ทั้งสองคนน้ีถูกพิพากษาความผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาล
ต่อกรณีสังหารหมู่ที่จตรุัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532 (Amnesty International, 2006: 18) 

นอกจากบริษัทยาฮูแล้ว ในปี 2545 บรรษัทข้ามชาติด้านอินเทอร์เน็ตที่เป็นน้องใหม่และมาแรงมาก
อย่างบริษัทกูเกิ้ล (Google) สาขาประเทศจีน ก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการควบคุมอินเทอร์เน็ตจีนด้วยเช่น
กัน  ในเบ้ืองแรก กูเกิ้ลไม่ยอมทำาตามข้อกำาหนดของรัฐบาลจีน ยังผลให้เกิดการปิดกั้นเว็บมาสเตอร์และผู้ใช้
ทั้งหมดของกูเกิ้ลไม่ให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของจีนได้ โดยไม่มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใด  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพียงกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามีเรื่องดังกล่าวเกิดข้ึน  การปิดกั้นดังกล่าวถูกยกเลิกในสองสัปดาห์ต่อมา 
เน่ืองจากกระแสความไมพ่อใจอยา่งสูงเกิดข้ึนในกระดานข่าวและห้องสนทนาตา่งๆของจีน   หลังจากเหตุการณ์
น้ี กูเกิ้ล สาขาประเทศจีน ได้เปลี่ยนนโยบายไปเป็นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของจีนในการเซ็นเซอร์เน้ือหา
บางส่วนที่มีความอ่อนไหว

ในปี 2549 กูเกิ้ลเปิดตัวเว็บไซต์ “google.cn” อันเป็นเซิร์ชเอ็นจิ้น (search engine) ที่ยินยอมทำา
ตามระบบการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลจีน โดยจัดให้เป็นเว็บไซต์แยกออกมาต่างหากจากเว็บไซต์  google.com ซ่ึง
ไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆ (แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประะเทศจีนก็ยังต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยผ่านไฟร์วอลล์ 
(firewall) ของจีนอยู่ดี)  ผู้นำาของกูเกิ้ลแถลงว่าบริษัทไม่ได้อยากจะละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานเชิง
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คุณค่าที่บริษัทตั้งไว้เลย แตจ่ำาเป็นต้องทำาเพื่อให้การดำาเนินธุรกจิในประเทศจีนเป็นไปได้   อย่างไรก็ตาม กูเกิ้ลก็
ยังมีความรับผิดชอบอยู่บ้างเล็กน้อย ที่แจ้งผู้ใช้ให้รู้ เมื่อคำาค้นที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาเป็นคำาที่ถูกระบบทำาการ
เซ็นเซอร์ไปแล้ว ทั้งยังจัดทำารายการคำาและวลีที่ถูกเซ็นเซอร์ข้ึนแสดงในหน้าผลการค้นหาอีกด้วย (Amnesty 
International, 2006: 21-22) 

บรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่อีกแห่งหน่ึงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกดข่ีปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นบนอินเทอร์เน็ตของจีน คือ ไมโครซอฟท์ (Microsoft)  นับตั้งแต่ Microsoft MSN Space เปิดตัวธุรกิจใน
ประเทศจีนเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 ผู้ใช้คนใดที่พยายามจะสร้างบล็อก (blog) โดยตั้งชื่อด้วยคำาต่างๆ เช่น 
ประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน, เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น, ฝ่าหลุนกง, การปลดปล่อยธิเบต, การสังหาร
หมู่ที่เทียนอันเหมิน เป็นต้น หน้าจอแสดงผลการสร้างบล็อกจะปรากฏข้อความแสดงความผิดพลาด (error 
message) เป็นภาษาจีนใจความวา่ “คุณจะต้องตั้งชื่อสเปซ (บล็อก-ผู้เขียน) ของคุณด้วย ชื่อดังกล่าวจะต้องไม่
เป็นคำาต้องห้าม เช่น คำาหยาบคาย เป็นต้น กรุณาพิมพ์ชื่ออื่นใหม่อีกครั้ง” จากการทดลองขององค์การนิรโทษ
กรรมสากล (Amnesty International) ที่ลองตั้งชื่อต้องห้ามดังกล่าวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2549 ข้อความ
ดังกลา่วยังคงปรากฏข้ึนเช่นเดิม  

สำาหรับเว็บไซต์เซิร์ชเอ็นจิ้นของค่ายไมโครซอฟท์ ซ่ึงทำาข้ึนมาใหม่สำาหรับประเทศจีนโดยเฉพาะ คือ 
beta.search.msn.com.cn น้ัน หากผู้ใช้ค้นหาคำาที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองแล้ว ในหน้าแสดงผลการ
ค้นหาก็จะปรากฏข้อความว่า “เน้ือหาบางส่วนถูกดึงออกไปจากการแสดงผลในหน้าน้ี” (Certain content 
was removed from the results of this page) (Amnesty International, 2006: 19-20)  พนักงานของ
บริษัทไมโครซอฟท์คนหน่ึง ซ่ึงรับผิดชอบดูแลเว็บบล็อกเกี่ยวกับเทคโนโลยียอดนิยม (popular technology) 
แก้ต่างว่าพวกเขาจำาเป็นต้องทำาตามกฎหมายของท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจในท้องถ่ินน้ันได้  บรรดา
บล็อกเกอร์ชาวจีนจำานวนมากตอบโต้โดยการเรียกร้องให้บอยคอตไม่ใช้ MSN Space  ต่อมาพนักงานคนเดิม
จึงได้ปรับคำาพูดของเขาไปเล็กน้อยว่า บริษัทจำาเป็นต้อง “ทนยึดถือ” (abide) กฎหมายและการกำากับของท้อง
ถ่ิน (MacKinnon, 2005)

การยินยอมให้ความร่วมมือของบรรษัทข้ามชาติต่อเจ้าหน้าที่ของจีนน้ัน ยังไปไกลถึงข้ันการวาง
ยุทธศาสตร์ทางเทคนิคในการควบคุมอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียว  เพื่อให้สามารถควบคุมอินเทอร์เน็ตทั้งมวลใน
ประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงระดับการควบคุมรายบุคคล รัฐบาลจีนจึงได้สร้างสิ่งที่ถูกเรียกล้อเลียน วา่  
“กำาแพงเมืองจีนในโลกไซเบอร์” (Great Firewall of China) ข้ึน  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ
อินเทอร์เน็ตจีนก็ถูกออกแบบและวางระบบให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตทั้งหมดต้องไปผ่าน
แบ็คโบน (backbone) ระดับชาติเพียงไม่กี่แห่ง ได้แก่ ChinaNet, CERNet, GBNet และ CSTNet  และที่
แบ็คโบนเหล่าน้ี เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถควบคุมข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่และง่ายดาย  
โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตดังกล่าว รวมทั้งกำาแพงเมืองจีนในโลกไซเบอร์น้ัน ไม่มีทางที่จะเกิดเป็นจริง
ข้ึนมาได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบรรษัทข้ามชาติชั้นนำาของโลก นับตั้งแต่บริษัท Sun Microsystems, 
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Cisco Systems, Microsoft, Nortel Networks, และบริ ษัทจัดจำา หน่ายซอฟท์แวร์ตัวกรอง (filtering 
software) อยา่ง Websense (Tai, 2006: 103).

ซิสโก้ได้ขายเราเตอร์ (router) จำานวนมากให้กับรัฐบาลจีน เราเตอร์เหล่าน้ีได้ติดตั้ง เทคโนโลยีตัว
กรองอันทรงพลังที่ชื่อว่า “granularity” กล่าวคือเป็นตัวกรองแบบเม็ดละเอียด ซ่ึงประกอบด้วยตัวกรอง
ประมาณ 750,000 ชิ้น ทำาให้การปิดในระดับหน้าเว็บ (webpage) แต่ละหน้าเป็นไปได้อย่างแนบเนียน โดยผู้
ใช้ไม่เอะใจแต่อย่างใด เพราะยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งเว็บได้อยู่เป็นปกต ิ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก
ป ร ะ เ ท ศ จี น จ ะ ยั ง ค ง ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส แ ต น ฟ อ ร์ ด 
(http://www.standford.edu) ได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บของสมาชิกลัทธิฝ่าหลุนกงในมหาวิทยาลัยส
แตนฟอร์ด (http://www.standford.edu/group/falun) ได้ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ของจีนยังเดินหน้าฝังระบบการเซ็นเซอร์เข้าในโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของจีน โดย
การดำาเนินโครงสร้างขนาด 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ชื่อว่า “เครือข่ายดูแลรุ่นถัดไปของอินเทอร์เน็ตจีน” 
(ChinaNet Next Caring Network) หรือเรียกย่อว่า “CN2”  มีบรรษัทข้ามชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้าไป
เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีมากมาย อาทิเช่น Cisco System, Juniper Network, Alcatel ของฝรั่งเศส, Hauwei 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการสัญชาติจีนเพียงรายเดียวในตลาดเราเตอร์  เราเตอร์ชนิดใหม่ที่พร้อมระบบเทคโนโลยีตัว
กรองแบบ “granularity” ถูกติดตั้งในระบบอินเทอร์เน็ตของเมืองทั้ง 200 แห่งทั่วประเทศจีน ซ่ึงจะทำาให้
อำานาจการเฝ้าดูและสอดส่อง (surveillance) ของเจ้าหน้าที่จีนยิ่งมีเพิ่มข้ึนอีกมาก (MacKinnon 2005)  นับ
จากแรกเริ่มพัฒนาโครงสร้างอินเทอร์เน็ตในประเทศ กระทั่งปัจจุบัน รัฐบาลจีนยังคงเพิ่มประสิทธิภาพทาง
เทคโนโลยีในการปิดกั้น ควบคุม รวมทั้งคัดกรอง (filter) ข้อมูลข่าวสารสำาหรับประชาชนชาวจีนอย่างไม่หยุด
ยั้ง (Deibert, et al. 2008: 263-271; Deibert, et al. 2010: 449-488)

จากทั้งกรณีสหรัฐและจีน กระตุ้นเตือนให้เราได้ระลึกว่า เมื่อเผชิญกับ hate speech และข้อมูลที่
อันตรายในโลกไซเบอร์ จำาเป็นต้องคิดพิจารณาให้ถ่ีถ้วนถึงวิถีทางในการจัดการกับเรื่องทั้งสองน้ี  ทั้งสองกรณี
ข้างต้น แม้ประเทศหน่ึงจะอยู่ในสังคมที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยม ส่วนอีกประเทศหน่ึงเป็นประเทศ
คอมมิวนิสต์ที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียวเป็นรัฐบาลตลอดมา แต่ก็มีความเหมือนกันตรงที่ทั้งสองกรณีไม่ได้
พิจารณาทางเลือกอื่นมากเท่ากับทางเลือกในการตรวจจับและเซ็นเซอร์  เมื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางดังกล่าว
แล้ว  จะเห็นได้ว่า สังคมการเมืองของทั้งสองประเทศถูกนำาพาไปสู่โลกทัศน์อีกประเภทหน่ึง ที่เต็มไปด้วยการ
ประดิษฐ์คดิค้นและพัฒนาระบบเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและทางสังคมการเมืองอย่างสลับซับ
ซ้อน พร้อมกับการเฟ้นหาเหตุผลรองรับหรือเหตุผลคัดง้างในทางกฎหมาย ในทางเทคนิค และในทางปรัชญา
มากมาย จนแทบไม่เหลือที่ทางสำาหรับการคิดตั้งคำาถามพื้นฐานกับหลักปรัชญาที่เป็นฐานการพิจารณาขอบเขต
เรื่องที่ควร/ไม่ควรเซ็นเซอร์  ตลอดจนทางเลือกทางการเมืองชนิดอื่นๆที่ก้าวข้ามไปพ้นมากกว่าเพียงการตรวจ
จับและเซ็นเซอร์   ก่อนจะกลา่วถึงทางเลือกทางการเมืองอีก 2 ทางที่เป็นไปได้ในการใช้ตอบโต้ hate speech 
หัวข้อถัดไปจะขอพิจารณาถึงเกณฑว์ินิจฉัยการเซ็นเซอร์กอ่น

http://www.standford.edu/group/falun
http://www.standford.edu/
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7. เกณฑ์วินิจฉัยเซ็นเซอร์
หากย้อนกลับพิจารณาปรัชญาของ John Stuart Mill อันเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายที่ยึดหลักเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นแล้ว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจำาเป็นต้องได้รับการปกป้อง ก็เพื่อประโยชน์ใน
การท้าทายหลักเกณฑ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ทั้งหลาย (dogma) ดังที่มักเกิดในวงการศาสนาในยุคกลาง และเพื่อให้เกิด
พื้นที่โต้แย้งถกเถียงร่วมกันในการเข้าถึงความจริง (truth) แต่ปัญหา คือ hate speech เป็นการคุกคาม
ศักดิศ์รีและการเคารพตนเองของมนุษย์ผู้ตกเป็นเป้าของการแสดงออกเช่นกัน สำาหรับผู้ที่ยึดมั่นหลักเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างสุดจิตสุดใจ (ดังในคดีแบรนเดนเบิร์กและกรณีสโกกี้) จะปกป้องการใช้ถ้อยคำาแห่ง
ความเกลียดชัง ด้วยเหตุผลว่าเป็นความเป็นไปได้ที่เป็นคราวเคราะห์ (unfortunate possibility) กลุ่มน้ีเห็น
การห้ามไม่ให้แสดงความเกลียดชัง จะทำาให้ความเกลียดชังแสดงออกในทางอื่น รวมทั้งในรูปแบบที่ไม่พึง
ปรารถนา (Warburton, 2009 : 57-58) อย่างไรก็ตาม Mill ได้ขีดเส้นแบ่งขอบเขตเสรีภาพไว้ในบทที่ 1 ของ
งานเรื่อง On Liberty อันโด่งดังของเขาว่า 

จุดมุ่งหมายเพียงประการเดียวที่จะมีการใช้อำานาจเหนือสมาชิกของชุมชนผู้มีอารยะแล้วได้
อย่างชอบธรรม โดยสวนทางกับเจตจำานงของเขา คือ เพื่อป้องกันไม่ให้คนผู้น้ันก่อภยันตรายต่อผู้อื่น 
ข้ออ้างที่ว่าทำาไปเพื่อประโยชน์ของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นในทางกายภาพหรือในทางศีลธรรม ล้วนไม่ใช่
เหตุผลที่เพียงพอ เขาไม่สมควรถูกบังคับให้กระทำาหรือละเว้นการกระทำา ด้วยเหตุเพราะวา่การทำาเช่น
น้ันเป็นการดีกว่า หรือเพราะว่าจะทำาให้เขามีความสุขมากกว่า หรือเพราะว่าในความเห็นของคนอื่น
แล้ว การทำาเช่นน้ันย่อมเป็นการฉลาดหรือกระทั่งเป็นเรื่องถูกต้อง (Mill, 1869: 21-22)

กล่าวอีกนัยหน่ึง สำาหรับผู้ยึดมั่นในหลักเสรีภาพแล้ว hate speech ไม่สมควรถูกแทรกแซงหรอืปิดกั้น
จากอำานาจที่เหนือกว่า ด้วยเหตุผลเพียงเพราะเป็นไปตามมาตรฐานศีลธรรมของสังคมน้ันๆ หรือตามความคิด
เห็นของคนอื่นๆ หรือใครก็ตามในสังคม ที่เห็นว่าไม่สมควรมีการแสดงความรู้สึกเช่นน้ันออกมา  เงื่อนไขเพียง
ประการเดยีวท่ีจะทำาให้ hate speech (และการแสดงออกอื่นๆ) สมควรถือว่าผิดกฎหมาย และสมควรถกู
ปิดกั้น คือเมื่อการแสดงออกน้ันกลายเป็นการยุยงส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อผู้อื่น 

เส้นแบ่งที่ Mill ขีดไว้น้ี นับว่าชัดเจนและใช้การได้ดีกับกรณีวิทยุแห่งความเกลียดชังในรวันดา ซ่ึง
บรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลประเทศต่างๆเรียกร้องให้หาทางปิดสถานนีวิทยุทั้งสองแห่งเสีย 
(Forges, 2007) เพราะเป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเรียกร้องให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงทางกายภาพต่อผู้อื่นอย่างชดัแจ้ง เกณฑว์ินิจฉัยการเซ็นเซอร์ของ Mill น้ียังสามารถใช้ได้กับกรณีการเผย
แพร่ข้อมูลที่เป็นอันตรายดังกรณีเว็บของ “กลุ่มก่อการร้าย” ที่เผยแพร่วิธีฆ่าคน วิธีปรุงยาพิษ หรือวิธีทำา
ระเบิด ฯลฯ ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพราะไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดๆ ข้อมูลเหล่าน้ีก็มีความชัดเจนและพร้อมอย่าง
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ยิ่งที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพได้หากเพียงใครคนหน่ึงทดลองทำาตามเน้ือหาที่ระบุไว้ในเอกสาร
เหล่าน้ี ดังจะอภิปรายต่อไปข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวอาจยังมีปัญหาอยู่บ้าง เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาคดีแบรนเดนเบิร์กและ
กรณีสโกกี้ รวมทั้งกรณีเว็บ stromfront หรือเว็บ cyberhate ต่างๆ เพราะคำากล่าวของกลุ่มคลูคลักแคลนที่
แสดงออกมา การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเดินขบวนของกลุ่มนาซีใหม่ หรือเน้ือหาในเว็บไซต ์
stromfront หรือเว็บ cyberhate อื่นๆน้ัน ไมช่ัดเจนว่าเป็นการยุยงให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นหรือไม่ จึงจำาเป็น
ต้องขบคิดถึงเกณฑว์ินิจฉัยที่ชัดเจนข้ึนอีก เพื่อที่จะทำาให้มาตรการเซ็นเซอร์น้ัน ไม่หว่านแหมากเกินไปจนทำาให้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในลักษณะอื่นๆถูกเหมารวมอยู่ในมาตรการน้ีด้วย 

ในคดีแบรนเดนเบิร์กน้ัน ศาลตัดสินว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิปิดกั้นคำาสัมภาษณ์ของกลุ่มคลูคลักแคลน โดย
ตั้งเกณฑ์วินิจฉัยกว้างๆ 3 ประการ ว่าจะเซ็นเซอร์ได้ก็ต่อเมื่อ (1) ผู้พูดต้องไม่เพียงสนับสนุนการกระทำาผิด
กฎหมาย แต่ต้องเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย “ที่กำาลังจะเกิดข้ึนแล้ว” (imminent lawless action) (2) 
การกระทำาผดิกฎหมายทีก่ำาลังจะเกิดข้ึนน้ัน ตอ้ง “มีทที่าวา่จะเกิดข้ึนจริง” (likely to occur)  (3) ผู้พดูต้องมี
ความจงใจ (intend) ที่จะก่อให้เกิดการกระทำาผิดกฎหมาย กลา่วคือ เป็นผู้ยุยงส่งเสริมโดยตรงหรือเป็นผู้ก่อให้
เกิดการกระทำาผดิกฎหมายโดยตรง (Sunstein, 1999 : 90-91)

สำาหรับเกณฑ์ข้อที่สามน้ัน นับว่ามีจุดอ่อนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหากประยุกต์ใช้กับสื่อใหม่อย่าง
อินเทอร์เน็ต กลา่วคือ ผู้พดูหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลอาจสนับสนุนการก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพได้ โดยไม่
ได้มีเจตนาหรือเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ฟัง แต่ความรุนแรงทางกายภาพก็ยังคงสามารถเกิดข้ึนได้จริง
หากคนเพียงไม่กี่คนในบรรดาคนนับล้านที่ใช้อินเทอร์เน็ต ได้กระทำาตามคำาพูดดังกล่าว (Sunstein, 1999 : 
91) กล่าวอีกนัยหน่ึง ถ้อยคำา ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงทาง
กายภาพได้ โดยไม่ข้ึนอยู่กับว่าผู้พูดจงใจมุ่งให้เกิดหรือไม่ ส่วนเกณฑ์สองประการแรกน้ัน กล่าวอีกภาษาหน่ึงก็
คือ การพิจารณาที่บริบทแวดล้อม (context) ว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งหรือไม่ที่จะเกิดความรุนแรงทางกายภาพ
จาก hate speech ในกรณตี่างๆข้างต้น

สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว เกณฑ์สำา คัญ 2 ประการที่พอจะนำามาใช้พิจารณาในที่ น้ีคือ “ข้อความ” 
(message) และ “บริบทแวดล้อม” (context) ข้อความท่ีถูกสร้างข้ึนและเผยแพร่ออกไป ไม่ว่าจะผ่านหรือ
ไม่ผ่านสื่อใดๆ หากสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพได้ ไม่ว่าจะโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ถือว่า
น่าจะเป็นเข้าข่ายสมควรถูกปิดกั้นเซ็นเซอร ์  ข้อความลักษณะน้ีมีทั้งกรณีที่ดำารงอยู่เป็นบริบททั่วไปและ
บริบทเฉพาะ ตัวอย่างของข้อความในบริบททั่วไป ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่เอกสารที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ทางกายภาพ เช่น วิธีการทำาระเบิดหรืออาวุธเคมี วิธีการลักพาตัวบุคคล วิธีการฝึกใช้อาวุธ วิธีการเชือดคอ
มนุษย์ ดังกรณีเว็บไซต์กลุ่ม “ก่อการร้าย”  

ส่วนตัวอย่างของข้อความในบริบทเฉพาะ ซ่ึงมีความละเอียดอ่อนมากกว่าในบริบททั่วไปและบางครั้ง
ข้อความไม่จำาเป็นต้องมีเน้ือหารุนแรงเลยก็สามารถก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพได้เช่นกัน อาทิเช่น 
ท่ามกลางบรรยากาศความไม่พอใจหรือความโกรธแค้นเกลียดชังที่แพร่สะพัดในสังคม ผู้คนพร้อมใช้ความ
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รุนแรงต่อกัน และมีการแสดงความเห็นให้ทำาร้ายบุคคลคนหน่ึงข้ึนมาบ้างแล้วน้ัน การกระทำาที่เพียงแค่ระบุ
ตำาแหน่งของบุคคลที่กำาลังเป็นเป้าหมายของการถูกทำาร้ายว่าขณะน้ีอยู่ที่ใดน้ัน ก็ถือได้ว่ามีส่วนก่อให้เกิดความ
รุนแรงทางกายภาพต่อบุคคลคนน้ันแล้วเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กรณีที่นายพลโรมิโอ ดอลแลร์ หัวหน้ากองกำาลัง
รักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติที่อยู่ในรวันดาขณะน้ัน ถูกประกาศโดยวิทยุ RTML ว่าเป็นอีกคนหน่ึงที่
สมควรถูกฆ่าทิ้ง (แน่นอนว่า ข้อความแบบน้ีและสถานีวิทยุแห่งน้ีสมควรถูกเซ็นเซอร์ ตามเกณฑ์ของ Mill ดัง
อภิปรายแล้วข้างต้น)  หากมีวิทยุอีกแห่งหน่ึงเพียงแค่ให้ข้อมูลธรรมดาว่าขณะน้ัน นายพลโรมิโอ อยู่ที่ใด (ใน
ความเป็นจริง คือ วทิยุ RTML) ข้อความทำานองน้ีก็ควรถกูเซ็นเซอร์ด้วยเช่นกัน

เมื่อเป็นเช่นน้ี ก็นับว่าพอจะได้เกณฑ์วินิจฉัยว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดบ้างที่สมควรถูกเซ็นเซอร์ ต่อคำาถามเรื่องวิธีตอบสนองต่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นอันตรายน้ัน สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ข้อมูลประเภทท่ีเป็นการฝึกฝนให้อยู่รอดในป่าได้น้ัน ยังพอ
จะยอมรับให้มีการเผยแพร่ได้ แต่ข้อมูลเกีย่วกับวิธีลักพาตวับุคคล วธีิปรุงยาพิษ วธีิทำาระเบิด วิธีการเชือด
คอมนุษย์ รวมท้ังข้อความท่ีสื่อสารเรียกร้องหรือเชิญชวนให้เกิดการใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อมนุษย์
และวัตถุสิ่งของน้ัน ข้าพเจ้ามีแนวโน้มไปในทางเห็นด้วยว่าจะเป็นต้องมีการเซ็นเซอร์ 14

อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อโต้แย้งข้อสรุปของข้าพเจ้าอยู่อย่างน้อย 2 ประการ คือ ไม่ควรเซ็นเซอร์ความรู ้
และข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพของการเซ็นเซอร์ 15  ข้อโต้แย้งประการแรก กล่าวคือ เห็นว่าข้อมูลดังกล่าว
สมควรไดร้ับเสรีภาพจากการเซ็นเซอร์ เพราะถือเป็นความรู้ชนิดหน่ึง และเกณฑ์พจิารณาวา่จะเซ็นเซอร์หรือไม่
น้ัน ข้ึนอยู่กับ “บริบท” ของเว็บไซต์ที่ข้อมูลน้ันๆปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลวิธีปรุงยาพิษหากปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
สารานุกรมออนไลน์อย่าง Wikipedia ก็ดูน่าจะถือได้ว่าเป็นไปเพื่อการศึกษาและไม่ควรถูกเซ็นเซอร์ ในขณะที่
ถ้าข้อมูลชุดเดียวกันน้ีไปอยู่ในเว็บไซต์ของ “กลุ่มก่อการร้าย” ก็จะเห็นเจตนาของการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่าง
ชัดเจนวา่ต้องการก่อให้เกิดการใชจ้ริง ดังน้ันจึงสมควรถูกเซ็นเซอร์  

แม้ข้อโต้แย้งประการแรกน้ีจะใช้คำาว่า “บริบท” แบบเดียวกับที่ข้าพเจ้าใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาข้างต้น 
แต่ใช้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้าพเจ้าใชค้ำาวา่ “บริบท” กับข้อมูลข่าวสารที่ดูโดยทั่วไปก็เหมือนไม่มีพิษ
มีภัยอะไร (เช่น การระบุตำาแหน่งตัวบุคคล เป็นต้น) แต่หากพิจารณาวา่เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในบริบทที่มีการ
เชิญชวนให้ทำาร้ายบุคคลคนน้ันมาแล้วก่อนหน้า เพียงข้อมูลตำาแหน่งสถานที่ที่คนๆน้ันอยู่ ก็เป็นอันตรายอย่าง
ยิ่ง  ในขณะที่คำาวา่ “บริบท” ที่ใชใ้นข้อโต้แย้งประการแรกน้ี ใชก้ับข้อมูลที่เป็นอันตราย และใชค้ำาวา่ “บริบท” 
ในความหมายของ “เจตนารมย์” ของเว็บไซต์น้ันๆ  สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ข้อมูลที่เป็นอันตรายน้ัน อันตรายโดย

14 ข้าพเจ้าได้รับการกระตุ้นเตือนตั้งคำาถามให้คิดควรมีท่าทีอย่างไรต่อการเผยแพร่ข้อมูลประเภทท่ีเกี่ยวกับการทำาร้าย
มนุษย์จาก รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ และศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ขอขอบพระคุณท้ังสองท่านไว้ ณ ท่ีนี้ อย่างไรก็ตาม การ
ตีความและข้อสรุปเร่ืองการเซ็นเซอร์เป็นของข้าพเจ้าเอง และขอรับผิดชอบแต่เพยีงผู้เดียว หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น

15 ขอขอบคุณคุณจีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำานวยการเว็บไซต์ประชาไทดอทคอม ท่ีให้ความเห็นโต้แย้งท้ังสองประการนี้ การตี
ความอ่ืนๆเป็นของข้าพเจ้าเอง หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ก็เป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว
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ตัวมันเองอยู่แล้ว รอเพียงการนำาไปใช้จริงเท่าน้ัน และสำาหรับอินเทอร์เน็ตแล้ว ข้อมูลต่างๆสามารถถูกใช้ข้าม
บริบทหรือไม่ตรงกับเจตนารมย์ของแหล่งเผยแพร่ได้เสมอ ดังน้ัน จึงเป็นไปได้เสมอที่ข้อมูลวิธีการฆ่ามนุษย์ที่
อยู่ในเว็บไซต์ทางวิชาการ (หากเขียนไว้ละเอียดเป็นข้ันเป็นตอนในลักษณะสามารถนำาไปใช้ได้จริง) จะเป็น
มากกว่าเพียงความรู้ชนิดหน่ึง แต่เป็นปฏิบัติการฆ่ามนุษย์ได้จริง 

ข้อโต้แย้งประการที่สอง คือ ข้อสงสัยว่าการเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตน้ัน เป็นไปได้จริง
หรือ?  สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่ปฏิเสธว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปิดกั้นข้อมูลข่าวสารใดๆในโลก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ข้าพเจ้ายังคงยืนยันว่าข้อมูลที่เป็นอันตรายในลักษณะดังกล่าวน้ี สมควร
ถูกปิดกั้น ด้วยเหตุผล 2 ประการ (1) อย่างน้อยเพื่อเป็นการสื่อสารให้เห็นว่าเจ้าของเว็บหรือแหล่งเผยแพร่น้ั
นๆ ไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ข้อมูลทำานองน้ี ถ้าอยากเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เชิญหาจากแหล่งอื่น (2) การปิด
กั้นข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย เพื่อไม่ให้การเข้าถึงข้อมูลทำานองน้ีเป็นไปได้โดยง่ายเกินไป จนสามารถนำาไปก่อ
ความรุนแรงต่อมนุษย์และวตัถุสิ่งของได้อยา่งง่ายดาย

จากข้อถกเถียงดังกล่าว ทำาให้บทความน้ีพอจะได้คำาตอบต่อคำาถามเรื่องการตอบสนองต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตรายอยู่บ้างแล้ว และจะหยุดการพิจารณาเรื่องข้อมูลที่อันตราย (อันเป็น 1 ใน 2 เรื่อง
ที่บทความน้ีสนใจ) ไว้ ณ ที่น้ี  ข้าพเจ้าจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีข้อโต้แย้งต่อข้อสรุปน้ี  เพื่อให้เกิดการคิด
พิจารณาที่ลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนในจุดที่ข้าพเจ้าละเลยไป  ส่วนถัดไปจะเป็นการพิจารณาเรื่อง hate speech ที่ยัง
เป็นปัญหาค้างคาใจอยู่  คำาถามถัดไปที่ต้องขบต่อ คือ เมื่อไม่อาจยอมรับให้มีการเซ็นเซอร์ปิดกั้นการแสดง
ความรู้สึกเกลียดชังได้ แล้วกลุ่มท่ียึดมั่นเรื่องเสรีภาพมีวิธีรับมือกับเรื่องน้ีอย่างไร?  คำาตอบจากกลุ่มน้ี คือ 
counter speech

8. Counter Speech : ทางเลือกตอบโต้ Hate Speech
ลอนดอน ปี 1994 : นักประวัติศาสตร์คนหน่ึงชื่อ David Irving นำาเรื่องข้ึนศาลลอนดอน ฟ้องร้องนัก

ประวัติศาสตร์อีกคนหน่ึงชื่อ Deborah Lipstadt และสำานักพิมพ์เพนกวินในข้อหาหมิ่นประมาท สืบเน่ืองจาก
การตีพิมพ์หนังสือเรื่อง Denying the Holocaust เน้ือหาตอนหน่ึง Lipstadt กล่าวถึง Irving ว่าเป็น “โฆษก
ที่เป็นอันตรายที่สดุคนหน่ึงของกลุ่มคนที่ปฏิเสธการมอียู่ของฮอโลคอสท์ (Holocaust Denial)” 

ในหนังสือเรื่อง Denying the Holocaust น้ี Lipstadt วิเคราะห์ลงลึกในงานเขียนของ Irving เรื่อง 
Hitler’s War ว่า Irving ใช้มาตรฐานสองหน้า ในการวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ในกรณีที่
เยอรมนีถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายกระทำาผดิน้ัน Irving เรียกร้อง “การพิสูจน์เชิงเอกสารอย่างถึงที่สุด” แตใ่นกลับใช้
หลักฐานแวดล้อมเล็กๆน้อยๆในการประณามฝ่ายสัมพันธมิตร การตีความของ Irving ที่ทำาต่อหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์น้ัน ต่อมาถูกเรียกว่า “การตีความสุดข้ัว” (extreme interpretations) ดังข้อความตอนหน่ึง
ของ Irving ซ่ึงกล่าวที่ Calgary วา่ 
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ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุผลประการใดว่าเร่ืองค่ายเอาซ์วิทซ์จะเป็นเร่ืองมีรสนิยมแต่อย่างใด เร่ืองไร้สาระ มัน
เป็นตำานานเร่ืองหนึ่ง เมื่อเรายอมรับข้อเท็จจริงท่ีว่ามันเป็นค่ายแรงงานทาสอันโหดร้าย และมีคนตายจริงๆเป็น
จำานวนมาก มากพอๆกับคนบริสุทธิ์ท่ีตายท่ีอ่ืนๆในสงครามคร้ังนี้ ทำาไมยังเช่ือส่วนท่ีเหลือของคำาพูดไร้สาระอีก? 
ข้าพเจ้าจะกล่าวอย่างไ ร้รสนิยมเล็กน้อยถึงข้อเ ท็จจ ริง ท่ีว่ า ท่ี เบาะหลังรถของ Edward Kennedy ใน 
Chappaquiddick นั้น มีผู้หญิงตายเป็นจำานวนมากกว่าท่ีตายในโรงรมแก๊สท่ีเอาซ์วิทซ์เสียอีก โอ้ ถ้าคุณคิดว่าเป็น
เร่ืองไร้รสนิยม แล้วเร่ืองนี้ล่ะ มีผู้รอดตายจากค่ายเอาซ์วิทซ์เกิดขึ้นเต็มไปหมด อันท่ีจริงแล้ว ยิ่งเวลาผ่านไป จำานวน
ของคนเหล่านี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเร่ืองแปลกประหลาดมากอย่างน้อยก็ในทางชีววิทยา เพราะข้าพเจ้ากำาลังจะก่อ
ตั้งสมาคมผู้รอดตายจากค่ายเอาซ์วิทซ์ ผู้รอดตายจากฮอโลคอสท์และเหล่าคนโกหกอ่ื นๆ (Association of 
Spurious Survivors of the Holocaust and Other Liars)...ไ-อ้-ตู-ด (A-S-S-H-O-L-S)

กฎหมายหมิ่นประมาทในอังกฤษน้ันเน้นนำ้าหนักให้ฝ่ายจำาเลยเป็นผู้พิสูจน์ความจริง ไม่ใช่ฝ่ายโจกย์ผู้
ฟ้องร้อง ดังน้ัน Lipstadt จึงต้องพิสูจน์ข้อสรุปของเธอที่ว่า Irving เป็นพวกปฏิเสธการมีอยู่ของฮอโลคอสท์ 
ทำาให้ต้องใช้เวลามากและต้องรวบรวมหลักฐานตา่งๆอย่างซับซ้อน ทั้งจากหอจดหมายเหตุทั้งหลาย รวมทั้งการ
ไปที่ค่ายเอาซ์วิทส์อีกด้วย ในที่สุด ฝ่าย Lipstadt ก็ชนะคดี ศาลประกาศว่า Irving เป็นพวกปฏิเสธการมีอยู่
ของฮอโลคอสท์จริง โดยกล่าวว่า “เออร์วิ่งใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างวิปลาสและชั่วร้ายมาก จน
กระทั่งยากที่จะยอมรับว่าการตีความที่เกิดข้ึนเป็นเพียงความประมาทเลินเล่อ”  และ “เขาได้ใช้ความสุขุม
รอบคอบบิดเบือนหลักฐานเข้าสู่แนวทางตามความเชื่อทางการเมืองของเขา” 

อย่างไรก็ตาม ปี 2006 ระหว่างการเดินทางไปเวียนนา ประเทศออสเตรีย David Irving ถูกจับขังคุก 
ด้วยกฎหมายต่อต้าน “การทำาให้อาชญากรรมที่กระทำาโดยไรซ์ที่สามเหลือน้อยที่สุด” (minimization of 
crimes committed by the Third Reich) (Warburton, 2009 : 32-35)

ปาฐกถาของ Irving ที่ทั้งล้อเลียนและดูหมิ่นเหยื่อฮอโลคอส์ทดังกล่าวน้ันชัดเจนว่าเป็น hate speech 
กรณีความขัดแย้งระหว่างนักประวัติศาสตร์สองคนในเรื่องการปฏิเสธการมีอยู่ของฮอโลคอสท์ แสดงให้เห็นได้
อย่างดีถึงวิธีใช้ใช้ counter speech และหลักฐานแย้งสวนกลับ ตามที่หลักการเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นแบบของ John Stuart Mill เสนอไว้ เพื่อรับมือกับ hate speech  หลังคำา ตัดสินในคดี น้ี  Alan 
Dershowtiz นักกฎหมายจาก Harvard Law School กล่าวไว้ในคำากล่าวตาม (afterword) ของหนังสือเรื่อง 
History on Trial ของ Lipstadt ว่า เหตุผลหน่ึงท่ีว่าทำาไมคำาพูดท่ีผิดและการโจมตีให้ร้ายจึงยอมรับได้ใน
สังคมประชาธิปไตยเสรีนิยมท้ังหลายน้ัน คือ เพราะว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรับมือคำาพูดท่ีเลวร้าย คือ คำาพูดท่ี
ดีงาม แทนท่ีจะเป็นการเซ็นเซอร ์ (Lipstadt, 2006: 304) การฟ้องร้อง Lipstadt ก่อให้เกิดเวทีสาธารณะ 
ซ่ึงข้อความโจมตีให้ร้ายและบิดเบือนทั้งหลายของ Irving ถูกโต้แย้งลงรายละเอียดเป็นรายประเด็นๆ พร้อม
ดว้ยหลักฐานข้อเท็จจริงสนับสนุนต่างๆเลยทีเดียว 

ในทางตรงข้าม สำาหรับผู้ยึดมั่นในหลักเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น แม้แต่ทัศนะที่ผิดพลาดก็ควร
มีส่วนร่วมอยู่ใน “ตลาดเสรีทางความคิด” (free market of ideas) ด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การจับกุม Irving ที่
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เวียนนา (หากไม่ได้มีกรณีฟ้องร้องที่ลอนดอนมาก่อน) จึงเท่ากับทำาให้หนทางในการแสวงหาความจริงถูก
ทำาลายไป เพราะเป็นการทำาให้ความเห็นที่ผิดพลาดต้องเงียบลง หรืออีกนัยหน่ึง เท่ากับเป็นการน่ิงเงียบต่อ
ความเห็นที่ผิดพลาด ซ่ึงจะนำาไปสู่ภาวการณ์เชื่ออย่างไร้เหตุผลได้ เทียบกันแล้ว ผู้ที่ยึดมั่นในหลักเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น จะเห็นด้วยกับการต่อสู้ในชั้นศาลแบบที่เกิดข้ึนในลอนดอนมากกว่าสิ่งที่เกิดข้ึนใน
เวียนนา เพราะส่งผลที่ดีกว่า เน่ืองจากสาธารณชนได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่ทัศนะและข้อสรุปต่างๆ “ที่ผิดพลาด” 
ของ Irving ได้ถูกทำาการตรวจสอบ ท้าทาย และปฏิเสธไปในที่สุด 16

จุดอ่อนของข้อเสนอ counter speech ของกลุ่มยึดมั่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น คือ วิธีการ
ต่อสู้รับมือกับ hate speech แบบน้ี คล้ายกับเป็นการโต้เถียงกันในห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือถ้าให้
หนักกว่าน้ัน คือ เป็นการต่อสู้อยู่ในสถานการณ์การแสดงออกในอุดมคติ (ideal speech situation) แบบที่ 
Habermas เคยเสนอไว้ ผู้ที่จะทำาอย่างที่ Lipstadt ทำาได้น้ัน ต้องเป็นผู้ที่ทรงภูมิความรู้ทางวิชาการ สามารถ
โต้แย้งประเด็นต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผล และมีหลักฐานรองรับอย่างหนักแน่น เชื่อถือได้  หากเราสามารถยก
ระดับสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันให้มาอยู่ในลักษณะดังกล่าวได้ ก็
ถือว่าเป็นเรื่องดีไม่น้อย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์ส่วนมากไม่ได้เกิดข้ึนและดำาเนินไปโดยใช้ตรรกะ
เหตุผลทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หรืออย่างน้อย การใช้เฉพาะเรื่องน้ีอย่างเดียว ไม่เพียงพอสำาหรับการต่อสู้
ทางการเมือง    ดังน้ัน จึงจำาเป็นต้องคิดค้นหาวิธีการที่หลากหลายในการรับมือกับ hate speech เพื่อสร้าง
ทางเลือกออกจากการตรวจจับและเซ็นเซอร์ให้หลากหลายเข้าไว้

อย่างไรก็ตาม ควรบันทึกไว้ในที่น้ีเล็กน้อยว่า ไม่จำาเป็นเสมอไปที่ counter speech จะต้องเป็นไปใน
รูปแบบทางวชิาการเหมือนกรณีของ Lipstadt และ Irving ข้างต้น กรณีหน่ึงที่น่าสนใจไม่น้อยและนำากฎหมาย
ห้ามการปฏิเสธฮอโลคอส์ทมาตั้งคำาถามเสียดสีได้อย่างเจ็บแสบ คือ กรณีการวาดภาพตอบโต้ภาพการ์ตูนล้อ
เลียนศาสดาโมฮัมหมัดของนักวาดชาวเดนมาร์กที่เกิดข้ึนเมื่อปี 2006  สำาหรับจุดยืนสนับสนุนเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นแล้ว กฎหมายปิดปากคนที่เห็นว่าไม่เคยมีฮอโลคอส์ทเกิดข้ึนน้ัน ก่อให้เกิดคำาถามเรื่อง

16 กรณีการเกิดข้ึนของกฎหมายต่อต้าน “การทำาให้อาชญากรรมที่กระทำาโดยไรซ์ที่สามเหลือน้อยที่สุด” 
มีแง่มุมที่น่าสนใจเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกรณีสโกกี้ (ในหัวข้อที่ 3) กล่าวคือ เดิมทใีนการพิจารณาการ
ตดัสินทางกฎหมาย จะเป็นไปในลักษณะเป็นกรณีทัว่ไปว่าผู้กระทำาผดิหลักการใด ซ่ึงในกรณีสโกกี้ คอื
การพจิารณาวา่กลุ่มผู้นิยมนาซีใหม่ ซ่ึงแต่งกายด้วยเครื่องแบบนาซีและถือเครื่องหมายสวัสดิกะ เดิน
ผ่าน หมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่เป็นญาติของเหยื่อฮอโลคอสท์หรือตวัเหยื่อเองน้ัน ถูกต้องตามหลัก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ และการปิดกั้นไม่ให้เกิดกิจกรรมดังกลา่วของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ถือเป็นการกระทำาผดิหลักการน้ีหรือไม่  แต่กรณีกฎหมายไม่ให้มีการปฏิเสธหรือลดความร้าย
แรงของฮอโลคอสท์น้ัน เป็นการมุ่งเน้นไปที่การกระทำาที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
เป็นการเฉพาะ กลา่วคือ มีทำาการปฏิเสธหรือลดระดับความรา้ยแรงของเหตุการณ์หน่ึงๆหรือไม่ 
กฎหมายฉบับน้ีจึงเป็นกฎหมายที่มีลักษณะประหลาดอยู่ไม่น้อยทีเดียว  (ขอบคุณ อ.ชัยวัฒน์ สถา
อานันท์ ทีช่ี้ประเด็นน้ี ความเข้าใจผิดใดๆเป็นของผู้เขียนแต่ผู้เดียว)
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มาตรฐานสองหน้าเมื่อเทียบกับกรณีภาพการตูนล้อเลียนศาสดาโมฮัมหมัด เพราะกรณีการ์ตูนเดนมาร์กน้ีอาจ
ถือได้ว่าเป็นการใช้ hate speech ชนิดหน่ึง  แต่กลับได้รับการปกป้องในฐานะเป็นเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น  Khalil Bendib นักวาดการต์ูนชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอัลจีเรียน ซ่ึงปัจจุบันพำานักอยูใ่น Berkeley ได้วาด
ภาพการ์ตูนข้ึนภาพหน่ึง ทา้ทายมาตรฐานสองหน้าในการคดิและมีท่าทตี่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใน
สองกรณีน้ี (ดภูาพข้างล่าง) 

source: http://www.chowrangi.com/europes-double-standard.html

ความน่าสนใจประการหน่ึงของการ์ตูนภาพน้ี คือ ไม่ว่าผู้วาดจะมีประสงค์เรียกร้องให้ความเห็นดูหมิ่น
เหยียดหยามทางศาสนาควรเป็นเรื่องผิดกฎหมายเหมือนดั่งกฎหมายห้ามปฏิเสธฮอโลคอส์ท หรือให้ยกเลิก
กฎหมายห้ามปฏิเสธฮอโลคอส์ทในฐานะที่ขัดกับหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็ตาม แต่ภาพวาดของ 
Bendib น้ี ในแง่หน่ึงก็เป็น counter speech ในทางศิลปะ เพื่อตอบโต้ความคิดเห็นทางการเมือง (ที่สื่อผ่าน
ศิลปะการวาดการ์ตูน) ที่ตนเองไม่เห็นด้วยได้อย่างชาญฉลาด และเปิดเผยให้เห็นความจริงอีกประการหน่ึงที่
คนในโลกตะวันตกอาจไม่ตั้งคำาถามมากนักเช่นกัน ภาพวาดข้างต้นน้ีถือได้ว่าเป็นมาตรการหน่ึงในการตอบโต้ 
hate speech ที่ก้าวข้ามไปพ้นการเซ็นเซอร์ความเห็นและการใช้ความรุนแรงดังที่เกิดข้ึนตามสถานฑูต
เดนมารก์ในประเทศต่างๆ

ข้างต้นคือวิธีการใช้ counter speech ทั้งในทางวิชาการและในทางศิลปะ ในส่วนถัดไปน้ี ข้าพเจ้าจะ
ขอเสนอวิธีการทางการเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรงอีก 2 วิธีการ ที่สามารถนำามาใช้ในการตอบโต้ hate 
speech ได้ คือ (1) การทำาอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Civil Disobedience) ซ่ึงเป็นการผสม
ผสานยุทธวิธีปฏิบัติการทางตรงโดยไร้ความรุนแรงเข้ากับความรู้ทางเทคนิคแบบแฮ็คเกอร์ได้อย่างชาญฉลาด 

http://www.chowrangi.com/europes-double-standard.html


33

และ (2) การป่วนทางวัฒนธรรม (Culture Jamming) ซ่ึงใช้วิธีการเชิงสัญญะ และการใช้สื่อในทางเทคนิค 
แฝงกลิ่นอายการต่อต้านโดยไร้ความรุนแรง สร้างเป็นปฏิบัติการเสียดสีและต่อต้านทางการเมืองยุคข้อมูล
ข่าวสารชุ่มโชกได้อยา่งสร้างสรรค์และเจ็บคัน  อารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงเทคนิค 
จึงมีรูปแบบปฏิบัติการที่ค่อนข้างจำากัดอยู่เพียงไม่กี่แบบ ในขณะที่การป่วนทางวัฒนธรรมสามารถใช้ได้กับสื่อ
แทบทุกชนิด จึงมีรูปแบบที่รุ่มรวยหลากหลาย ไม่ตายตัว แปรเปลี่ยนได้ร้อยแปดพันประการตามแต่
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเคลื่อนไหว ด้วยเหตุน้ี บทความน้ีจึงจะให้นำ้าหนักค่อนข้างมากต่อ
เน้ือหาเกี่ยวกับการป่วนทางวัฒนธรรม เมื่อเทียบกับอารยะขัดขืน ดังจะได้แสดงให้ 2 หัวข้อถัดไปน้ี

9. อารยะขัดขืนอิเลค็ทรอนิคส์ 
ประเทศฝรั่งเศส เดือนธันวาคม 1995 : กลุ่มที่เรียกตัวเอว่า Strano Network สร้างปฏิบัติการ

ประท้วงนโยบายการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของรัฐบาลฝรั่งเศส โดยรณรงค์เชิญชวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกให้
ทำาการ “ถาโถม” (flooding) การเยี่ยมชมเว็บไซต์เป้าหมายพร้อมๆกันทั่วโลกและกระทำาซำ้าๆตลอดเวลาโดย
การกดปุ่ม “รีโหลด” (reload) หรือ “รีเฟรช” (refresh) หน้าเว็บของเว็บไซต์เป้าหมาย วิธีการน้ีถูกเรียก
ว่าการ “น่ังประท้วงเสมือน” (virtual sit-in) ต่อมากลุ่ม Electronic Disturbance Theatre (EDT) จึงได้
พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ชื่อ “FloodNet” เพื่อให้การ “น่ังประท้วงเสมือน” สามารถกระทำาได้โดยอัตโนมัติมากข้ึน 
โปรแกรมจะทำาการรีโหลด/รีเฟรชหน้าเว็บเป้าหมายได้เองโดยไมจ่ำาเป็นต้องให้ “ผู้น่ังประทว้งเสมือน” คอยกด
ปุ่มอยู่เรื่อยๆ (Jordan and Taylor 2004; และ Meikle 2009)

การ “น่ังประท้วงเสมือน” น้ี เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นปฏิบัติการ “อารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์” 
(Electronic Civil Disobedience) ซ่ึงเป็นการนำาปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (Nonviolent Action) แบบ
ดั้งเดิมแบบของ Gene Sharp (1973) ที่กระทำากันในโลกกายภาพ มาเป็นปฏิบัติการบนโลกไซเบอร์ได้อย่าง
ชาญฉลาด  เทคนิคการ “น่ังประทว้งเสมือน” น้ีเสนอข้ึนครั้งแรกในปี 1994 โดยกลุ่ม Critical Art Ensemble 
(CAE) ซ่ึงเน้นใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จำานวนน้อยทำาการต่อต้านทางการเมืองผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ต่อมาสมาชิกจำานวนหน่ึงของกลุ่ม โดยเฉพาะ Ricardo Dominguez มีความเห็นในแนวทางการ
ประท้วงทางไซเบอร์น้ีแตกต่างออกไป จึงแยกตัวออกมาตั้งเป็น กลุ่ม Electronic Disturbance Theatre 
(EDT) โดยขยายแนวทางของเทคนิคน้ี ให้ไม่จำาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ข้ันสูงเหมือนดังกลุ่ม
แรก และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากมวลชนจำานวนมหาศาลที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้ (Jordan and 
Taylor 2004; และ Meikle 2009) วิธีการน้ีต่อมามีการนำาไปใช้ในเหตุการณ์ประท้วงสำาคัญๆของโลก ดัง
ตวัอย่างอีก 2 กรณี ตอ่ไปน้ี

ประเทศเม็กซิโก เดือนมกราคม 1998 : รัฐบาลเม็กซิโกนำาประเทศเข้าสู่นาฟตา ซ่ึงสำาหรับกลุ่มซาปา
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ติสต้าแล้ว นโยบายน้ีจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มชาวนายากจนอย่างที่รัฐเชียปาสให้ยิ่งยากจนข้นแค้น
ลงไปอีกมากและอย่างเป็นระบบ  กลุ่ม EDT เสริมแรงต้านของกลุ่มซาปาติสตา โดยใช้ปฏิบัติการทางไซเบอร ์
กลุ่มน้ีได้ประกาศเชิญชวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไว้วา่

ด้วยความสมานฉันท์กับขบวนการเคล่ือนไหวซาปาติสตา เราขอต้อนรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกท่าน ท่ีมี
อุดมคติแห่งความเป็นธรรม อิสรภาพ ภราดรภาพ และเสรีภาพ อยู่ในหัวใจ เข้าสู่การนั่งประท้วงเสมือน ซึ่งจะ
มีขึ้นในวันท่ี 29 มกราคม 1998 ระหว่างเวลา 16.00 น. ตามเวลามาตรฐาน GMT (Greenwich Mean Time) 
จนถึงเวลา 17.00 น. (ต่อเว็บไซต์ 5 แห่ง ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเสรีนิยมใหมข่องเม็กซิโก):  
Bolsa Mexicana de Valores: http://www.bmv.com.mx 
Grupo Financiero Bital: http://www.bital.com.mx  
Grupo Financiero Bancomer: http://www.bancomer.com.mx Banco de Mexico: 
http://www.banxico.org.mx 
Banamex: http://www.banamex.com 

ข้อแนะนำาเชิงเทคนิค : เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นโดยใช้เว็บบราวเซอร์ของท่าน และกดปุ่ม 
“รีโหลด” หลายๆคร้ัง นาน 1 ช่ัวโมง (โดยท้ิงช่วงห่างเพยีงไม่กี่วินาทีในการกดแต่ละคร้ัง)

(Dominguez, 1998 อ้างใน Jordan and Taylor 2004 : 72)

เมืองซีแอตเติล ปี 1999 : แนวร่วมกลุ่มหน่ึงในบรรดากลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน์ ที่ชื่อว่า “ฮิปป้ีอิเล็ค
ทรอนิคส์” (Electrohippies) ร่วมต่อต้านองค์การการค้าโลก โดยใช้เทคนิคการ “ถาโถม” ใส่เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของการประชุมขององค์การการค้าโลกให้ไม่สามารถทำางานสนับสนุนการประชุมได้ ตลอด 5 วัน
ของการน่ังประท้วงเสมือนครั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมมากถึง 450,000 คน (หรืออันที่จริงคือ 450,000 เครื่องมากกว่า) 
(ดเูพิ่มเติม Jordan and Taylor 2004; และ Meikle 2009)

การ “น่ังประท้วงเสมือน” (virtual sit-ins) น้ัน โดยรูปธรรมทางเทคนิคแล้ว เป็นวิธีการเดียวกับการ
โจมตีทางเทคนิคของแฮ็คเกอร์ รวมทั้งปฏิบัติการแบบของกลุ่ม CAE ด้วย กล่าวคือ เป็นการส่งคำาร้องขอ 
(request) ดูหน้าเว็บไซต์น้ันๆ (โดยการคลิ๊ก “รีโหลด”) จำานวนมากมายมหาศาลไปที่เว็บไซต์เป้าหมายเพื่อ
เพิ่มภาระงานให้กับเว็บไซต์น้ัน ทำาให้เว็บน้ันทำางานได้ช้าลง หรืออาจถึงข้ันเว็บเซิร์ฟเวอร์ล่มลงได้  

ส่วนที่ต่างกันที่ทำาให้วิธีการน่ังประท้วงเสมือนดูน่าสนใจมากกว่าสำาหรับมวลมหาประชาชนในโลก
ไซเบอร์ คือ ในขณะที่กลุ่ม EDT ประกาศให้สาธารณะ (รวมทั้งฝ่ายตรงข้าม) รับรู้ทั่วกันว่าจะมีการทำาอารยะ
ขัดขืนทางอิเล็คทรอนิคส์ โดยการน่ังประท้วงเสมือนดังกลา่วเกิดข้ึน เพื่อระดมการมีสว่นร่วมจากผู้คนทัว่โลกให้
ช่วยกันคลิ๊กเรียกเว็บไซต์เป้าหมาย (ในทางเทคนิค ก็คือ การส่งคำาร้องขอดูหน้าเว็บไซต์น้ันๆในจำานวนที่เหลือ
คณานับจากทั่วโลกไปที่เว็บเป้าหมายน่ันเอง) ดังน้ัน วธิีการของกลุ่ม EDT จึงเป็นการกระทำาที่เปิดเผยเป็นที่รับ
รู้ทัว่ไปในสังคมระดับโลก (เพราะสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต) และสามารถระบุตัวผูน้ำาการรณรงค์ทางไซเบอร์น้ีได้
อย่างชัดเจน  ส่วนวิธีการของกลุ่มแฮ็คเกอร์เป็นการโจมตีทางเทคนิคโดยคนไม่กี่คนที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ

http://www.banamex.com/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.bancomer.com.mx/
http://www.bital.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นการกระทำาโดยปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้คนทัว่ไปทราบว่าใครเป็นผู้กระทำา หรือ
แม้แต่เรือ่งว่าไม่มใีครรู้ดว้ยซำ้าว่ามกีารกระทำาเช่นน้ีเกิดข้ึน 

อาจกล่าวสรุปเบ้ืองต้นได้ว่า หลักการของอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์ มีอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 

(1) มีการรณรงค์อย่างเปิดเผย เพื่อระดมสรรพกำาลังของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยทั้งในและต่างประเทศให้
ช่วยกันคลิ๊ก “น่ังประท้วงเสมือน” เพื่อทำาให้ระบบของเว็บไซต์เป้าหมายช้าลง หรือไม่สามารถทำางานได้ตาม
ปกติ 

(2) แกนนำาการรณรงค์ประกาศตัวตนอยา่งชัดเจน 
และ (3) แกนนำาการรณรงค์มีความพรอ้มแสดงรับผิดชอบถ้ามีการฟ้องร้องดำาเนินคดีเกิดข้ึน (ตามหลัก

การของอารยะขัดขืนแบบเดิมที่จะต้องพร้อมรับผิดชอบในการฝ่าฝืนกฎหมาย)  เช่นเดียวกับที่ แกนนำาคนหน่ึง
ของการรณรงค์น่ังประท้วงเสมือนต่อเว็บไซต์บริษัทสายการบินลุฟทันซา (Lufthansa) ของเยอรมนี เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2001 เพื่อต่อต้านที่สายการบินน้ีเข้าไปรว่มมือกับนโยบายการเนรเทศผู้ลี้ภัยที่แสวงหาที่พักพิงใน
ประเทศที่สาม ตอ้งเข้าไปอยู่ในคุกประมาณ 1 ปีหลังเหตุการณ์ครั้งน้ัน17

แม้อารยะขัดขืนฉบับดั้งเดิมในโลกกายภาพ จะเป็นการขัดขืนต่ออำานาจรัฐหรืออำานาจกฎหมายฉบับ
หน่ึง เพื่อแสดงให้เห็นวา่กฎหมายบ้านเมืองฉบับน้ันๆขัดกับหลักการในมโนสำานึกของผู้กระทำาอารยะขัดขืน แต่
ในเวอร์ชั่นอิเล็คทรอนิคส์น้ี สามารถนำามาใช้กับเป้าหมายได้หลากหลายประเภท โดยที่ยังคงต้องมีฝ่าฝืน
กฎหมายบางฉบับและเคารพกฎหมายบางฉบับอยู่เช่นกัน  ดังน้ัน วิธีการทำาอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์หรือ
การน่ังประท้วงเสมือนดังกล่าวน้ี จึงน่าจะเป็นวิธีการรับมือกับ hate speech ได้อย่างดี โดยที่ไม่ฝ่าฝืนหลัก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพราะไม่ต้องการเรียกร้องให้เกิดการเซ็นเซอร์จากอำานาจกฎหมายหรืออำา
นาจใดๆ แต่เราสามารถรณรงค์ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกทำาการน่ังประท้วงเสมือนและ “ถาโถม” การเข้าชม
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ hate speech เพื่อสื่อสารทางการเมืองเช่นว่า “แม้โดยหลักเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น จะยอมรับให้มีการแสดง hate speech ได้ แต่เราไม่อาจเห็นด้วยกับเน้ือหาของเว็บไซต์น้ันๆที่ส่งเสริมให้
เกิดความเกลียดชังมนุษย์ดว้ยกันได้” เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่าหลักสำาคัญประการหน่ึงของอารยะขัดขืน คือ การยอมรับการลงโทษจาก
กฎหมายที่ใหญ่กว่าที่ยังสอดคล้องกับมโนสำานึกของตนผู้ทำาอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์เพื่อประท้วง hate 
speech จึงต้องตระหนักให้ดีถึงผลสืบเน่ืองที่อาจเกิดข้ึนกับตนเองน้ีให้ดี  ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนว่า  
การเผยแพร่ hate speech ในกรณีน้ันๆ มีระดับความเป็นอันตรายหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความ
รุนแรงทางกายภาพมากเพียงพอ และไม่อาจอดรนทนต่อไปได้เน่ืองจากขัดกับมโนธรรมสำานึกของตน แม้จะ

17รายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับการนั่งประท้วงเสมือนคร้ังนี้ สามารถดูได้ท่ี Meikle (2009 : 180-181) ผู้เขียนได้ฟังเร่ือง
ราวนี้จาก Ricardo Dominguez โดยตรงผ่านโปรแกรม Skype เมื่อคร้ังเข้าร่วมในการฝึกอบรมเร่ือง “Media Activism” ท่ี
จัดขึ้นโดยประชาไทและมหาวิทยาลัยเท่ียงคืน ระหว่างวันท่ี 16-19 กุมภาพันธ์ 2552 
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ต้องยอมแลกกับการรับบทลงโทษทางกฎหมายในภายหลังดว้ยกต็าม  หลักการข้อน้ีเป็นสิ่งที่พึงระลึกไว้สำาหรับ
ปฏิบัติการการป่วนทางวัฒนธรรม ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป เช่นกัน

10. การป่วนทางวัฒนธรรม 
รวันดา 1994: จากปฏิบัติการบงการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยวิทยุแห่งความเกลียดชังในรวันดา บรรดา

องค์กรสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลประเทศต่างๆทั้งสหรัฐ ฝรั่งเศส ฯลฯ รวมทั้งสหประชาชาติพยายามหาทาง
จัดการแก้ไขสถานการณ์ โดยเฉพาะการหาทางปิดสถานีวิทยุที่ควบคุมการฆ่าทั้งสองแห่งดังกล่าว องค์กรเฝ้า
ระวังสิทธิมนุษยชน (Human Right Watch) เสนอให้ทำา "การป่วนคลื่นวิทยุ" (radio jamming) เพื่อไม่ให้
สถานีทั้งสองแห่งสามารถกระจายเสียงควบคุมฝูงชนเข้าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ ต้นเดือนพฤษภาคม 1994 State 
Department ของสหรฐัให้ทีมกฎหมายของตนศึกษาความเป็นไปได้ในการทำาวทิยุป่วน ทีมกฎหมายได้ข้อสรุป
ว่า ไม่สามารถกระทำาการรบกวนสัญญาณวิทยุของ RTLM ได้ เพราะขัดต่อกฎหมายโทรคมนาคมและหลัก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม Department of Defense ของสหรัฐระบุว่าในทางเทคนิค 
การป่วนสัญญาณวิทยุสามารถทำาได้ แม้ว่าจะไม่ได้ผลและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพราะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ
ส่งสัญญาณจากเครื่องบิน โดยเสียค่าใช้จา่ยประมาณชัว่โมงละ 8,500 เหรียญสหรัฐ  

ต่อมา RPF (Rwanda Patriot Front – แนวร่วมรักชาติรวันดา ซ่ึงเป็นกองกำาลังชาวตุ๊ดซ่ี) บุกโค่นล้ม
รัฐบาลเฉพาะกาลของรวันดาลง และใช้กำาลังทหารเข้ายึดสถานี RTLM  การสื่อสารความเกลียดชังจึงไม่
สามารถกระทำาได้จากทีต่ั้งของสถานีดังเดิม RTLM จึงเปลี่ยนไปใช้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุแบบเคลื่อนที่ ล่วงเข้า
ปลายเดือนสิงหาคม 1994 สหรัฐและสหประชาชาติเริ่มปรึกษากันทำาการรบกวนสัญญาณวิทยุ RTLM แต่ยัง
ไม่ทันได้เริ่มลงมือ สัญญาณวิทยุ RTLM ก็เงียบหายไปเองเสียก่อน   ปี 1995 Radio Rutomorangingo สถานี
วิทยุเอกชนในประเทศบุรุนดี (ประเทศเพื่อนบ้านของรวันดาและมีชาวฮูตูอยู่ร่วมกับชาวตุ๊ดซ่ีเช่นกัน) เริ่ม
กระจายเสียงเน้ือหาต่อต้านชาวตุ๊ดซ่ี บทเรียนเรื่องพลังของวิทยุแห่งความเกลียดชังในรวันดาทำาให้รัฐบาล
บุรุนดีลงมือรบกวนสัญญาณสถานีวิทยุแห่งน้ีทันทีโดยใช้เครื่องมือของอิสราเอล กรณีวิทยุแห่งความเกลียดชัง
ในรวันดา ทำาให้บิล คลินตันออกนโยบาย (policy directive) ในปี 1999 อนุญาตให้สหรัฐสามารถแทรกแซง
สถานีวิทยุที่เรียกร้องให้มีการใช้ความรุนแรงได้ (Forge, 2007)

การป่วนทางวัฒนธรรมมีแนวคิดเริ่มต้นมาจาก “การป่วนคลื่นวิทยุ” (radio jamming) ซ่ึงเป็นการส่ง
สัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ คล้ายกันกับที่เกิดข้ึนในรวันดาดังที่ยกมาข้างต้น แต่ไม่ได้มีเป้าประสงค์ต้องการ
เซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใด และไม่ได้เกิดข้ึนจากบริบทความรุนแรงขนานใหญ่อีกด้วย นอกจากน้ี วิธี
การป่วนคลื่นวิทยุแบบน้ีเป็นเรือ่งทางเทคนิคค่อนข้างมาก  อยา่งไรกต็าม การป่วนคลื่นวิทยุยังมีความหมายอีก
ชนิดหน่ึงที่น่าสนใจกว่า และเป็นฐานที่มาในแง่พลังทางการเมืองของการป่วนทางวัฒนธรรม คือ การลักลอบใช้
คลื่นความถ่ีของสัญญาณวิทยุ เพื่อใช้ในการสื่อสารของกลุ่มอิสระ วิธีการน้ีเริ่มครั้งแรกในปี 1968 โดยกลุ่ม
ศิลปินที่มีแนวคิดมาร์กซิสต์  ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า Situationist International กลุ่มน้ีใช้วิธีการที่เขาตั้งชื่อว่า “การ
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สื่อสารแบบจรยุทธ์” (guerrilla communication) เพื่อก่อให้เกิดความป่ันป่วนรบกวนการทำางานในมิติ
วัฒนธรรมที่ถูกครอบงำาโดยสื่อกระแสหลัก หลังจากน้ัน การป่วนทางวัฒนธรรมก็ได้รับการพัฒนาข้ึนเป็น
เทคนิคที่ใช้ต่อต้านอำานาจสื่อกระแสหลักอย่างหลากหลายเรื่อยมา  และสามารถประยุกต์ใช้กับการตอบโต ้
hate speech ได้อยา่งดี 

ในที่น้ี จะกล่าวถึงตวัอย่างรูปแบบและแนวคิดพื้นฐานของการป่วนทางวัฒนธรรมที่มอียู่เดิม แล้วนำามา
เชื่อมโยงเทียบเคียงฐานคิดกับวธิีการของปฏิบัติการไร้ความรุนแรง 2 กรณี จากน้ันจะยกตัวอยา่งวธิีการตอบโต้  
hate speech โดยยกตัวอย่างกรณีปฏิบัติการศิลปะข้างถนน ของผู้ที่ใช้ฉายาว่า “princess hijab” ซ่ึงจะเห็น
ในเวลาต่อมาว่ารูปแบบปฏิบัติการทั้งหมดล้วนมีแก่นวิธีการคล้ายกัน คือ ใช้วิธีการแบบจรยุทธ์ (guerrilla 
tactics) แล้วจบด้วยการชี้ค่อนจำากัดสำาหรับการใช้วิธีการป่วนทางวัฒนธรรมเพื่อตอบโต้ hate speech อัน
เป็นสิ่งท้าทายที่ต้องขบคิดกันต่อไปในอนาคต

10.1 สัญญะจรยุทธ์ (guerrilla semiotics)
ในสังคมบริโภคนิยมสุดข้ัวอย่างสังคมอเมริกันและประเทศตะวันตกน้ัน “แอดส์” (ads, ย่อมาจาก 

“advertisements”) พบได้ในทกุพื้นที่ทีพ่อจะหาได้ พื้นที่เล็กๆน้อยๆที่ถูกซอกซอนใช้กลายเป็นพื้นที่โฆษณาน้ี 
ถึงข้ันที่งานชิ้นหน่ึงบรรยายว่ามีให้ผู้บริโภคได้เห็นทั้งที่ก้นหลุมกอล์ฟระหว่างที่กำาลังจะเอาลูกกอล์ฟออกจาก
หลุม ที่ปากกระบวยขณะที่กำาลังเติมนำ้ามันรถยนต์ ที่หน้าจอเครื่องกดเงินอัตโนมัติระหว่างที่รอเงินออกมาจาก
เครื่อง ที่ป้ายขนาดยักษ์ที่ข้ึนอยู่ตามท้องทุ่งในระหวา่งขับรถไปต่างจังหวดั แอดส์เหล่าน้ีที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้
ซอกซอนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมจุดต่างๆของกิจวัตรประจำาวันของคนในสังคมบริโภคอย่างชุ่มโชกจน
กลายเป็น “มลภาวะทางใจ” (mental pollution) (Lasn 1999: 19 อ้างใน Jordan and Taylor, 2004 : 
82)  สภาพดังกล่าวน้ีเป็นเน้ือดินอย่างดีสำาหรับการงอกเงยข้ึนของปฏิบัติการการป่วนทางวัฒนธรรมในความ
หมายแบบที่สอง ดงัที่เกิดในกรณีตวัอย่างต่อไปน้ี

ประเทศแอฟริกาใต้ ปี 2000: กลุ่มนักเคลื่อนไหวกลุ่มหน่ึงเริ่มทำาการรณรงค์ที่ชื่อว่า Laugh It Off 
เพื่อสร้างการสื่อสารทางการเมืองต่อต้านสินค้าของบรรษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก  โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าล้อ
เลียนสินค้าของบริษัทยักษ์ใหญ่นานาชนิด  ถูกนำามาออกแบบเป็นโลโก้ล้อเลียนและสกรีนลงบนหน้าอกเสื้อยืด
เพื่อจัดจำาหน่ายเรื่อยมา โลโก้สินค้าใหญ่ๆอาทิเช่น เบียร์ยี่ห้อ Black Label ถูกล้อเลียนด้วยโลโก้ที่มีคำาว่า 
“Black Labour”; เครื่องดื่มชูกำาลังกระทิงแดง (Red Bull) ถูกล้อเลียนด้วยโลโก้ Death Bull; ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาด Dettol ถูกล้อเป็น Death Toll;  นำ้ามันของบริษัท Shell ที่ทำาโฆษณาว่า Shell Ultra City 
ลูกล้อเป็น Hell Ultra Shitty; โลโก้บริษัท Virgin ถูกล้อด้วยโลโก้ Viagra; โลโก้ “Addidas” ถูกล้อเลียนเป็น
 “Addict”; โลโก้ “Enjoy Coca-Cola” ถูกออกแบบใหม่ล้อเลียนเป็น “Enjoy Corruption” เป็นต้น 
(Rimmer 2008)
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ที่มา : http://www.laughitoff.co.za/category/tshirts/

Mark Dery ผู้สร้างทฤษฎีการป่วนทางวัฒนธรรมข้ึนมาอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติปรัชญา สังคม
การเมือง และประวัติศาสตร์ ผ่านงานเขียนเรื่อง “Culture Jamming: Hacking, Slashing and Sniping in  
the Empire of Signs” (เผยแพร่ครั้งแรกปี 1993) และคอลัมนิสต์คนหน่ึงของนิตยสาร Adbusters ที่ทำาให้
นิตยสารฉบับน้ีรู้จักคำาๆน้ี ได้นิยามคำาน้ีว่า หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่เป็นทั้งการแฮ็คสื่อ (media hacking)  
การทำา สงครามข้อมูลข่าวสาร ศิลปะของการก่อการร้าย (terror art) และสัญญะจรยุทธ์ (guerrilla  
semiotics) ไปในขณะเดียวกัน  ทั้งน้ี นักจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุแบบโจรสลัด (pirate TV and radio)  
นักล้อเลียนเล่นตลกผ่านสื่อ และสื่อท้องถ่ินที่ฉีกหน้ากากหรือก่อกวนบรรดาโฆษณาที่เผยแพร่ผ่านทางวิทยุ
หรือสื่อชนิดอื่นๆของเหล่าบรรษัทหรือผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ ด้วยการทำาให้ความหมายที่ถูกบรรษัทเหล่าน้ี
จัดวางเอาไว้ ตอ้งกลับหัวกลับหางไปหมดน้ัน ล้วนนับเป็นนักป่วนทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น  (Dery 2004) 

ปฏิบัติการต่อต้านการโฆษณาสินค้าและลัทธิบริโภคนิยมของนักป่วนวัฒนธรรมน้ี จัดได้ว่าอยู่ใน
กระแสคิดเดียวกับงานเรื่อง No Logo อันโด่งดังของ Naomi Klein และงานชิ้นน้ีก็ให้พื้นที่หน่ึงบทเต็ม (บทที่ 
12) ในการอภิปรายสนับสนุนแนวคิดการป่วนทางวัฒนธรรมเช่นกัน (2000: 279-310) ด้วยเหตุที่การป่วนทาง
วัฒนธรรมเป็นการต่อสู้เชิงสัญญะ มีเป้าหมายทำาให้ความหมายหรือภาพลักษณ์ที่ถูกจัดตั้งและจัดวางเอาไว้
เหล่าน้ีกลับหัวกลับหางไปเสีย รูปแบบของการป่วนทางวัฒนธรรมน้ันมีได้ไม่จำากัด เพราะในโลกยุคข้อมูล
ข่าวสารชุ่มโชกน้ัน สัญญะต่างๆมีอยู่ในทุกอณูของชีวิต และในสื่อทุกประเภทเลยก็ว่าได้ การป่วนทาง
วัฒนธรรมที่ถูกพัฒนาข้ึนสำาหรับสื่ออื่นๆ ในที่น้ีจะยกตัวอยา่งอีก 2 ตวัอยา่ง คือ (1) ขบวนการ The Yes Men 
ซ่ึงใช้วิธีการสร้างข้อมูลข่าวสารลวง (fake information หรือ hoax) ประเภทต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ลวง (fake 
website)  (2) ระเบิดกูเกิ้ล (google bombing)  
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************

เมืองโภพาล (Bhopal) อินเดีย ธันวาคม 1984 : กลางดึกวันที่ 2 ถึงเช้าวันที่ 3 มีกลุ่มหมอกควันฟุ้ง
กระจายออกมาจากโรงงานผลิตยาฆ่าแมลงของบริษัท Union Carbide India Limited (UCIL)  ก๊าซเมทิลไอ
โซไซยาเนต (methyl isocyanate) และก๊าซพิษอื่นๆหลายพันตันเกิดรั่วไหลออกมาจากโรงงาน ด้วยข้อผิด
พลาดทางเทคนิคประการใดยังไม่เป็นที่ตกลงกันแน่ชัด หมอกควันดังกลา่วแผ่กระจายปกคลุมชุมชนแออัดที่อยู่
รายรอบโรงงาน มีผู้คนกว่า 520,000 คนสัมผัสหรือสูดดมก๊าซพิษดังกล่าว อุบัติภัยทางเคมีครั้งใหญ่ที่สุดครั้ง
หน่ึงของโลกน้ีคร่าชีวิตผู้คนทันทีราวกว่า 3,000 คนและอีกกว่า 2,000 คนเสียชีวิตในสัปดาห์ต่อมาด้วยโรคที่
สืบเน่ืองจากการฟุ้งกระจายของก๊าซที่รั่วไหลออกมา กว่า 100,000 คนมีปัญหาสุขภาพถาวรสืบเน่ืองจากการ
สัมผัสหรือสูดดมก๊าซพิษเมื่อครั้งน้ัน (Eckerman 2001: 3, 8)  คนที่อยู่ในชุมชนแออัดขณะน้ัน บางคนแสบตา 
กระทั่งตาบอดในเวลาต่อมา บางคนปวดหัวและหายใจไม่ออก เดก็ที่คลอดจากมารดาทีต่ั้งครรภ์ในขณะน้ันบาง
คนแขนขาลีบ ไม่สามารถเดินและพูดได้ บางคนปากแหว่งเพดานโหว่ บางคนแขนขาคดงอ  (AI 2009; AP 
2009; rkeswani 2010)  นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ Union Carbide ปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออุบัติภัยครั้งน้ี
ตลอดมา โดยให้เหตุผลว่า เหตุที่ก๊าซรั่วน้ันเป็นเพราะการกระทำาของพนักงานคนหน่ึงที่ไม่พอใจบริษัท ซ่ึงเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์และป้องกันได้ (Eckerman 2001: 7; Dealbook 2009) ต่อมาในปี 2001 บริษัทน้ี
ถูกซ้ือโดยบริษัท Dow Chemical ดว้ยเหตุผลของการเป็นเจ้าครองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลก และบริษัท 
Dow ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อหายนะภัยที่โภพาลแต่อยา่งใด  

เว็บไซต์ Dow Ethics ปี 2004 : ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์ในหัวข้อ “คุณรู้หรือไม่...” มีคำาโปรย
เขียนไว้ว่า “Dow มีส่วนสำาคัญในการก่อเกิดขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ หนังสือ Silent  
Spring เมื่อปี 1962 ซ่ึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลข้างเคียงของดีดีที (ผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึงของ Dow) ได้ก่อให้เกิด
กลุ่มปฏิบัตกิารด้านสิ่งแวดล้อมมากมายในปัจจุบัน” ถัดลงมาในส่วนเน้ือหาหลักของเว็บไซต์ ข้อความบนสุดใน
คอลัมน์ขวา มีข้อความแสดงจุดยืนของ Dow ไว้อย่างชัดเจน ว่า “ในฐานะที่เป็นบรรษัทมหาชนซ่ึงต้องให้
ความสำาคัญกับมูลค่าหุ้นเป็นหลัก  Dow จึงไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบใดๆต่อหายนะภัยที่เมืองโภพาล  
อันเกิดข้ึนจาก Union Carbide บริษัทในเครือของเราได้  อย่างไรก็ตาม ในฐานะปัจเจกบุคคล ท่านสามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้ตามแต่จิตสำานึกของท่าน : เยี่ยมชม Bhopal.net หรือ Bhopal.org”18 

ในรายการโทรทัศน์ BBC World วนัที่ 3 ธันวาคม 2004 : เน่ืองในวาระวันครบรอบ 20 ปีของอุบัติภัย
ที่เมืองโภพาล Jude Finisterra โฆษกของ Dow Chemical กำาลังให้สัมภาษณ์สดตรงจากปารีส แสดงความ
รับผิดชอบอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อหายนะภัยในเมืองโภพาล โดยกล่าวว่า บริษัทวางแผนที่จะชดใช้ความผิดของ
บริษัท Union Carbide ให้ โดยจะใช้เงิน 12 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อทำาการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผลจากภัย

18 จากเว็บไซต์ www.dowethics.com, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2553

http://www.Bhopal.org/
http://www.Bhopal.net/
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พิบัติครั้งน้ัน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุ และเป็นกองทุนการวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ของบริษัท Dow 19  การประกาศยอมรับผิดชอบดังกล่าวน้ี สร้างความแปลกใจแกมดีใจให้กับผู้คนมากมาย 
โดยเฉพาะเหยื่อเคราะห์กรรมเมื่อครั้งน้ัน 

ข้อเท็จจริง คือ เว็บไซต์ Dow Ethic เป็นเว็บไซต์ลวง (fake website) ที่ขบวนการ The Yes Men 
สร้างข้ึน ส่วนโฆษกบริษัท Dow Chemical ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการของ BBC World ก็เป็นหน่ึงในสองของ 
The Yes Men ที่ปลอมตัวไปเช่นกัน  สองชั่วโมงหลังจากน้ัน ก่อนที่การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจะถูกเปิดเผยว่า
เป็นการหลอกลวง หุ้นของบริษัท Dow Chemial (ตัวจริง) ราคาตกลงไปถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ  (Gilbey 
2009)

ขบวนการ Yes Men เริ่มจากชาวสหรัฐสองคนซ่ึงใช้นามแฝงว่า Andy Bichlbaum และ Mike 
Bonanno ทั้งสองมีความสามารถสูงยิ่งในการใช้สื่อในเชิงยุทธวิธี (tactical media) วิธีการสำาคัญ คือ ปลอม
ตัวเป็นองค์กรหรือสถาบันกระแสหลักหน่ึงๆ (ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น บรรษัทข้ามชาติ, องค์กรภาครัฐ หรือฝ่าย
บริหาร) แล้วเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลวง (fake information) ข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความไม่
เป็นธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อให้คนทั่วไปและสื่อกระแสหลักเข้าใจผิดว่าองค์กร/สถาบันน้ันๆแสดง
ธาตุแท้หรือแสดงความรับผิดชอบหน่ึงๆข้ึน แล้วหลงเชื่อ จนกระทั่งเกิดปฏิบัติการเชิงข้อมูลข่าวสารและการ
รณรงค์สืบเน่ือง จนทำาให้ประเด็นปัญหาสำาคัญๆไดร้ับความสนใจในระดับสาธารณะ

เว็บไซต์ลวง (fake website) และคลิปวิดีโอลวง (fake video clip) ซ่ึงเป็นการตั้งชื่อเว็บไซต์ล้อเลียน
ให้คล้ายกับชื่อของบุคคลหรือองค์กร หรือสินค้าที่เป็นเป้าหมายในการต่อต้าน (ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันดี
อยู่แล้วผ่านการโฆษณาซำ้าแล้วซำ้าเล่า จนบางครั้งกลายเป็น “มลภาวะทางจิตใจ” ดังกล่าวแล้ว) เพื่อเปิดเผย
หรือเปิดโปงเน้ือหาอีกดา้นหน่ึงที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงยังไม่เคยถูกเผยแพร่โดยองค์กรเจ้าของสัญญะน้ันๆ  ดงัที่ตวัอย่าง
แรกสุด The Yes Men มีเป้าหมายเสียดสีองค์การการค้าโลก ทั้งสองคนน้ีสร้างเว็บไซต์ลวง (fake website) 
ขององค์การการค้าโลกข้ึน (www.gatt.org) หลายคนทั่วโลกหลงเชื่อว่าข้อมูล คำาแถลง ฯลฯ ที่อยู่ในเว็บน้ีเป็น
ข้อมูลจริง  จนทั้งสองคนได้รับคำาเชิญให้ไปบรรยายในการประชุมวิชาการแห่งหน่ึงในออสเตรีย  เว็บไซต์ลวงที่
สำาคัญอื่นๆ เช่น www.gwbush.com ซ่ึงถูกจัดทำาข้ึนเพื่อดึงความสนใจของคนทั่วไปให้หลงเข้ามาอ่านข้อมูล
วพิากษ์วิจารณ์จอร์จ ดบัเบ้ิลยู บุช ในช่วงเวลาที่บุชหาเสียงเลือกตั้งของเมื่อปี 2000 เป็นต้น

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

ระเบิดกูเกิล (google bombing) : การป่วนทางวัฒนธรรมรูปแบบน้ี กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบล่าสุดที่
เพิ่งเกิดข้ึนในช่วง 10 ปีมาน้ีเอง วธิีน้ีอาจเรียกไดว้่าเป็นการวางระเบิดทางความหมายโดยใช้เซิร์ชเอ็นจินอย่างกู

19ดูคลิป “Bhopal Disaster - BBC - The Yes Men” ได้ท่ี http://youtube.com/watch?v=LiWlvBro9eI (เข้าถึงเมื่อ
วันท่ี 12 ธันวาคม 2553); หรือดูคลิปส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สารคดีเร่ือง The Yes Men Fix  the World ซึ่งมีเนื้อหาตอน
หนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ดูได้ท่ี http://www.babelgum.com/4024557/yes-men-the-legendary-bbc-bhopal-hoax.html 
เข้าถึงเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2553; หรือชมภาพยนตร์สารคดีเร่ืองเต็มใน Bichlbaum, et al. (2009)

http://www.babelgum.com/4024557/yes-men-the-legendary-bbc-bhopal-hoax.html
http://youtube.com/watch?v=LiWlvBro9eI
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เกิล กล่าวคือ เป็นการทำาให้คำาสำาคัญบางคำาถูกเชื่อมโยงกับบุคคล องค์กร หรือสินค้า ที่นักป่วนทางวัฒนธรรม 
(culture jammer) ต้องการเปิดโปงโจมตี เช่น ในปี 2002 หากใส่คำาว่า “ชั่วร้ายยิ่งกว่าซาตาน” ลงในเว็บไซต์
กูเกิลเซิร์ช หน้าเว็บผลลัพท์ที่แสดงข้ึนมาจะกลายเป็นโฮมเพจของบริษัทไมโครซอฟ์ท หรือในปี 2006 หากใส่
คำาว่า “ล้มเหลวอย่างน่าทุเรศ” ผลการค้นหาจะออกมาเป็นเว็บไซต์ชีวประวัติอย่างเป็นทางการของ
ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ภัควดี, 2553: 52) หรืออีกกรณีหน่ึง คือ เมื่อค้นคำาว่า “Slimes of India” 
(นำ้าลาย) ในกูเกิล จะปรากฏผลเป็นเว็บหนังสือพิมพ์ The Times of India เป็นต้น ซ่ึงปฏิบัติการของบรรดา
บล็อกเกอร์รุ่นใหม่ของอินเดียที่แสดงความไม่พอใจต่อลกัษณะการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ฉบับน้ี20 

วิธีการในทางเทคนิคที่ทำาให้เกิดการวางระเบิดผ่านกูเกิลได้ คือ โดยปกติแล้ว กูเกิลจะเก็บข้อมูลการ
เชื่อมโยงลิงค์ (hyperlink) ระหว่างคำาต่างๆในแต่ละเว็บไซต์ ว่าคำาน้ันๆเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ใด เช่น คำาว่า
 “กระทรวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร” ก็มักจะต้องถูกเขียนโปรแกรมให้เชื่อมโยงลิงค์ไปสู่
เว็บไซต์ของกระทรวงแห่งน้ี ดังที่มักจะต้องทำากันเป็นปกติทั่วไป เป็นต้น  ดังน้ัน นักเขียนเว็บเพจสามารถ 
“หลอก” โปรแกรมเก็บข้อมูลไฮเปอร์ลิงค์ของกูเกิลได้ โดยการเขียนโปรแกรมให้คำาๆหน่ึงที่ต้องการ (เช่น “ชั่ว
ร้ายยิ่งกว่าซาตาน” ดังตัวอย่างข้างต้น) เชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์ที่ต้องการโจมตีได้ เมื่อมีจำานวน
เว็บเพจที่เขียนไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมโยงระหว่างคำาๆน้ันกับเว็บเพจน้ันๆเป็นจำานวนมาก กูเกิลเซิร์ชเอ็นจินก็จะนับ
สถิติเพิ่มข้ึนและจัดอันดับความสำาคัญมากข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเป็นว่า เมื่อค้นคำาๆน้ี กูเกิลก็จะแสดงผลเว็บไซต์
หรือเว็บเพจที่ตกเป็นเป้าโจมตีของนักป่วนทางวัฒนธรรมข้ึนมาเสมอๆ ทำาให้คนทั่วไปที่ต้องการค้นหาคำาๆน้ี ก็
จะถูกชักนำาให้ไปสู่หน้าเว็บที่นักป่วนวัฒนธรรมต้องการได้มากข้ึน และอีกนัยหน่ึง เท่ากับเป็นการสื่อสารเชิง
สัญญะว่าบุคคลคนน้ี องคก์รน้ี หรือสินค้าตวัน้ี มีลักษณะเป็นดังคำาค้นคำาน้ันๆอกีด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบตัวอย่างรูปแบบการป่วนทางวัฒนธรรมทั้ง 3 แบบแล้ว ระเบิดกูเกิลนับว่าสุ่มเสี่ยงต่อ
การผิดกฎหมายและการถูกจับกุมน้อยที่สุดและค่อนข้างจำากัดรูปแบบอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้มีความรู้ชำานาญทาง
เทคนิคคอมพิวเตอร์  ส่วนการออกแบบโลโก้ล้อเลียนเสียดสีสินค้าและโฆษณาของบริษัทต่างๆ และการสร้าง
ข้อมูลข่าวสารลวงของขบวนการ The Yes Men น้ัน ล้วนเป็นการรณรงค์ขนานใหญ่ร่วมกับสังคมหรือสื่อสาร
กับสังคมวงกว้าง จงึต้องเผชิญกับแรงตา้นกลับในเชิงกฎหมายทั้งคู่  กรณีล้อเลียนโลโก้ถูกนำาเรื่องข้ึนฟ้องร้องใน
ชั้นศาลดังจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อสิ่งทา้ทายสำาหรับการป่วนทางวัฒนธรรม 

สำาหรับ The Yes Men น้ัน ในระหว่างรณรงค์ปฏิบัติการทางตรงซ่ึงหน้าที่เรียกว่า Ball Across 
America เมื่อเดือนกันยายน 2009 ที่ นิวยอร์ค The Yes Men ประกาศว่าบรรดาอาสาสมัครที่สวม
ชุด SurvivaBall จะบุกอาคารสหประชาชาติโดยทางนำ้า เน่ืองจากทางบกถูกเจ้าหน้าที่บล็อกไว้หมด เมื่อไปถึง
ตึกสหประชาชน ก็จะทำาการสกัดกั้นไม่ให้การเจรจาต่อรองเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในมือการ

20ข้อมูลจาก Shivam Vij บล็อกเกอร์ชาวอินเดีย ท่ีบรรยายและสาธิตให้ผู้เข้าร่วมอบรมดู ในการฝึกอบรมเร่ือง “Media 
Activism” ท่ีจัดขึ้นโดยประชาไทและมหาวิทยาลัยเท่ียงคืน ระหว่างวันท่ี 16-19 กุมภาพันธ์ 2552 ขอขอบคุณ คุณจีรนุช 
เปรมชัยพร ผู้อำานวยการเว็บไซตป์ระชาไทดอทคอม ท่ีอนุญาตให้ผู้เขยีนเข้าร่วมอบรมในคร้ังนี้
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ตดัสินใจของบรรดาผู้นำาประเทศตา่งๆเท่าน้ัน และจะปิดกั้นไม่ให้เหล่าผู้นำาประเทศออกจากห้องประชุมจนกว่า
จะตกลงใจยอมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามข้อเรียกร้องของนาย บัน-คี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติ 
ตามคำาประกาศน้ี Andy Bichlbaum ถูกตำารวจควบคุมตัวอยู่ 26 ชั่วโมงก่อนที่ได้รับปล่อยตัวในภายหลัง 
(Bichlbaum 2009)

10.2 การป่วนทางวัฒนธรรม & ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
แม้การป่วนทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากจิตใจต่อต้านระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ทำาให้ทุกอย่างใน

ชีวิตกลายเป็นสินค้า พายุการโฆษณาในทุกตารางน้ิวของชีวิตในสังคมบริโภคนิยม แต่ประเด็นการสื่อสาร
ทางการเมืองก็เป็นไปในทิศทางที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะต้องการสร้างทางเลือกอื่นสำาหรับการสื่อสารปัญหาที่
สำาคัญกว่า เช่น ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่รับผิดชอบของบรรษัท
หน่ึงๆ ซ่ึงแตกต่างไปจากภาพลักษณ์ที่บรรษัทน้ันๆโฆษณาชวนเชื่อเอาไว้ ฯลฯ การป่วนวัฒนธรรมจึงเกิดข้ึน
เพื่อทำาลายสภาวะการสื่อสารทางเดียวกับบรรดาโฆษณาทั้งหลาย และโครงสร้างความหมายเชิงสัญญะที่ถูก
ประกอบสร้างจากสื่อต่างๆในโลกทุนนิยม เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เกิดที่ว่างสำาหรับตรรกะและระบบ
ความหมายแบบอื่นๆบ้าง  ด้วยเป้าหมายทางการเมืองดังกล่าวน้ี หากไม่นับเรื่องการใช้เทคนิคเชิงสัญญะแล้ว 
การป่วนทางวัฒนธรรม ก็มีความคล้ายคลึงอย่างยิ่งกับเทคนิคของปฏิบัติการการเคลื่อนไหวไร้ความรุนแรงใน
อดตี อยา่งน้อย 2 ตวัอยา่งต่อไปน้ี

วอชิงตัน ดี ซี ปลายปี 1967  : ในการประชุมของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ครั้งหน่ึง ระหว่างทีก่ำาลังมี
การโต้เถียงกันว่าจะมีจุดยืนอยู่ข้างใดของความขัดแย้งกรณีสงครามเวียดนามน้ัน จู่ๆแสงไฟทั้งห้องประชุมดับ
ลง และมีการฉายภาพยนตร์แบบทันทีทันใดไปที่กำาแพงห้อง แสดงภาพหญิงชาวเวียดนามและเด็กที่ถูกผลกระ
ทบจากระเบิดนาปาล์มกำาลังร้องไห้ และภาพทำานองเดียวกันอีกจำานวนหน่ึง กระทั่งในห้องน้ันกึกก้องไปด้วย
เสียงกรีดร้องให้ “หยุดมัน! หยุดมัน!” (Sharp, 1973 : 397)  

ในบัญชีรายชื่อวิธีการแห่งปฏิบัติการไร้ความรุนแรงลำาดับที่ 178 ชาร์ปจัดวิธีการแบบที่เกิดข้ึนในกรุง
วอชิงตัน ดี ซี เมื่อปี 1967 ไว้ว่าเป็นการแทรกแซงทางสังคมโดยไร้ความรุนแรงชนิดหน่ึง และเรียกมันว่า
 “ละครจรยุทธ์” (guerrilla theater) ซ่ึงเป็นการแสดงละคร การบรรยาย การนำาเสนอเรื่องราว หรือการจัด
ประชุมหน่ึงๆ ที่แสดงเน้ือหามีลักษณะเสียดสีล้อเลียนเพื่อกอ่กวนระบบความคดิความเชื่อของคน หรือกล่าวได้
วา่เป็นการป่วนวัฒนธรรมในรูปแบบคลาสสิค

กรุงเบลเกรด เซอร์เบีย ปี 2000 : คืนวันที่ 13 มกราคม ณ จตุรัสใจกลางเมือง ท่ามกลางการเฉลิม
ฉลองปีใหม่ของชาวคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox New Year's Eve)  ชาวเซอร์เบียมาร่วมฉลองกัน
อย่างอึกทึกครึกครื้น บนเวทีกำาลังมีการแสดงคอนเสิร์ตเพลงร็อคเร้าใจ ฝูงชนกลางจตุรัสต่างกระโดดโลดเต้น 
ส่ายสะโพกโยกศรีษะตามจังหวัดเพลงอย่างสุดเหวี่ยง ครั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน ดนตรีหยุดลง นักร้องและนัก
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ดนตรีทุกคนลงจากเวที ทุกอย่างเงียบลง แทนที่จะมีพิธีการเฉลิมฉลองข้ึนปีใหม่ตามธรรมเนียมที่ทำากันทุกปี 
เบ้ืองหน้าจตุรัส ปรากฏภาพเคลื่อนไหวบนจอมอนิเตอร์ขนาดยักษ์ที่ติดตั้งไว้หลังเวทีคอนเสิร์ต เป็นภาพถ่าย
พรอ้มชื่อเด็กๆที่ตายในการทำาสงครามของสโลโบแดน มิโลเซวิค (Slobodan Milosevic) ตามด้วยสภาพความ
เป็นอยู่ภายในค่ายลี้ภัยสงครามชั่วคราว และโศกนาฏกรรมอื่นๆที่เกิดข้ึนภายใต้การปกครองของมิโลเซวิค 
ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ผู้คนทั้งจตุรัสเงียบงัน ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ผู้จัดกล่าวถึงเบ้ืองหลังของกิจกรรมดัง
กล่าว วา่ตอ้งการสื่อสารวา่ “ไม่มีเหตุผลอะไรทีจ่ะต้องมาเฉลิมฉลองกัน กลับบ้านไปซะ แล้วคิด...วา่มีอะไรตอ้ง
ทำาบ้าง เพื่อให้ปีใหม่ของออร์โธด็อกซ์ปีถัดไป เรามีเหตุผลเพียงพอที่จะมาเฉลิมฉลองกันใหม่” (จาก Bringing 
Down a Dictator, นาทีที่ 9.00-11.00)

เบ้ืองหลังของกรณีที่เกิดข้ึนในกรุงเบลเกรด คอื กลุ่ม Otpor ซ่ึงเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การฝึกฝนด้านปฏิบัติการไร้ความรุนแรงโดยตรงจาก Gene Sharp และมีหนังสือเรื่อง The Politics of 
Nonviolent Action เป็นเสมือนคัมภีร์ในการร่วมปฏิบัติการโค่นล้มรัฐบาลมิโลเซวิค  ปฏิบัติการที่เกิดข้ึนที่จตุ
รัสกลางกรุงเบลเกรดเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของปฏิบัติการแทรกแซงไร้ความรุนแรงประเภทละครจรยุทธ์เช่นกัน 
แต่ใช้กับงานแสดงที่เป็นคอนเสิรต์เฉลิมฉลองข้ึนปีใหม่แทน  ทั้งสองกรณีน้ีเหมือนกันตรงที่เป็นการรบกวนหรือ
ป่วนอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ในสภาพการใช้เหตุผลโต้แย้งกันอย่างเป็นทางการ (กรณีสงครามเวียดนาม) 
หรืออารมณ์สนุกสดุเหวี่ยง  (ในกรณีเซอร์เบีย) โดยสอดแทรกข้อความหรอืข้อมูลข่าวสารอกีประเภทหน่ึงที่เกิด
ข้ึนจริง (สภาพผู้คนในเวียดนามสำาหรับกรณีแรก และความตายและสภาพผู้คนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางสงครามขอ
งมิโลเซวิคสำาหรับกรณีที่สอง) แต่เหมือนอยู่อีกโลกหน่ึง เมื่อเทียบกับผู้คนที่อยู่ในทั้งสองกรณีน้ี ทั้งยังเป็นการ
ป่วนอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชาญฉลาดอกีด้วย  

แม้จะเป็นปฏิบัติการที่ใช้มิติทางสัญญะอย่างมาก แต่ฐานความคิดของการป่วนทางวัฒนธรรมก็ดูจะ
คล้ายคลึงกับฐานคิดของปฏิบัติการไร้ความรุนแรงอยู่ไม่น้อย  ในขณะที่บางคนเรียกวิธีการป่วนทางวัฒนธรรม
ว่า “สัญญะเชิงจรยุทธ์” (guerrilla semiotics) (Dery 2004) วิธีการที่ใช้ในกรณีการอภิปรายเกี่ยวกับสงคราม
เวียดนามในที่ประชุมบรรณาธิการในวอชิงตัน ดี ซี ก็ถูกเรียกว่าเป็น “ละครจรยุทธ์” (guerrilla theater) ดัง
กล่าวแล้วข้างต้น  

ในทฤษฎีพลวัตของปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ยีน ชาร์ป เสนอแนวคิดเรื่อง “ยิวยิตสูทางการเมือง” 
(political ju-jitsu) เพื่ออธิบายถึงกรณีที่ผู้มีอำานาจที่ใช้ความป่าเถ่ือนเข้าปราบปรามขบวนการประท้วง และ
หากขบวนการเคลื่อนไหวไร้ความรุนแรงสามารถยืนหยัดยึดมั่นวินัยไร้ความรุนแรง (nonviolent discipline) 
ไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ ความรุนแรงป่าเถ่ือนที่ผู้มีอำานาจใช้น้ัน ก็จะย้อนกลับไปทำาลายความชอบธรรมของผู้
ใช้เอง (Sharp, 1973)  สำาหรับการป่วนวัฒนธรรมน้ัน ด้วยเหตุที่เป็นการทำาลายหรือกลับหัวกลับหางความ
หมายทางวัฒนธรรมที่ถูกโหมผลิตซำ้าโดยสื่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ Jordan and Taylor จึงเรียกเทคนิคน้ีว่า
เป็น “ยิวยิตสูในเวอร์ชั่นสัญญะ” (semiotic version of ju-jitsu) เพราะการป่วนทางวัฒนธรรมเป็นการพลิก
กลับวัตถุประสงค์เดิมของสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมหรือชิ้นส่วนการสือ่สารเหล่าน้ี เพื่อก่อให้เกิดผลของการสื่อ
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ความหมายของสัญญะเป็นตรงข้าม (2004 : 82)  กล่าวคือ เป็นการใช้พลังการสื่อสารของบรรษัทหรือ
โฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่สร้างข้ึนมา ย้อนกลับไปทำาลายเจ้าตวัผู้ส่งพลังน้ันออกมาเอง  

นอกจากน้ี การป่วนทางวัฒนธรรม ยังถูกเรียกว่าเป็น “การขัดขืนเชิงสัญญะ” (semiotic 
disobedience) อีกด้วย สืบเน่ืองจากคำาอธิบายความหมายของการป่วนวัฒนธรรมของ Mark Dery ว่าหมาย
ถึง “บรรดาปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรมย่อยนานาประการ ที่ต่อต้านโดยตรงกับ วัฒนธรรมเทคโนโลยีอันน่า
รำาคาญที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบชิ้นส่วนความยินยอมผ่านการจัดฉากชักใยเชิงสัญลักษณ์” (Dery, 
2004) Sonia Katyal อาจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัย Fordham จึงได้อภิปรายวิธีการน้ีว่า “ในแง่มุม
ของผู้ส่งสารแล้ว ผู้ปฏิบัติการการป่วนทางวัฒนธรรมจะต้องยอมเสี่ยงอันตรายในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือใบ
อนุญาตบางประการ เพื่อพยายามสื่อสารข้อความบางประการที่คนๆน้ันต้องการส่งออกไป และการกระทำา
เช่นน้ันก็คือการขัดขืนเชิงสัญญะ (semiotic disobedience) น่ันเอง” (Katyal, 2006 : 512)  ความหมาย
ของการขัดขืนเชิงสัญญะน้ี ดูไม่ต่างจากการทำาอารยะขัดขืน (civil disobedience) อันเป็นวิธีการสำาคัญยิ่ง
ประการหน่ึงของปฏิบัตกิารไร้ความรุนแรงด้วยเช่นกัน

10.3 ตอบโต้ hate speech : กระแสเกลียดกลัวอิสลามในฝรั่งเศส
เทคนิคการป่วนทางวัฒนธรรมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพียงวิธีการ ไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเอง และ

เป็นเพียงเครื่องมือของชนชั้นกลาง ผู้อึดอัดกับระบบทุนนิยมบริโภคนิยมที่ตนเองเติบโตข้ึนมา จึงได้ทำาการต่อ
ต้านเย้ยหยัน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร กล่าวอีกนัยหน่ึง การป่วนทางวัฒนธรรมเป็นเพียงการก
ระทำาเชิงลบ หรือการกระทำาเชิงทำาลายเท่าน้ัน   กระน้ันก็ตาม เราสามารถนำาวิธีการน้ีมาใช้ในเชิงบวก หรือ
แปลงให้เป็นการกระทำาเชิงสร้างสรรค์ได้ เพราะทั้งการป่วนทางวัฒนธรรมและปฏิบัติการไร้ความรุนแรงล้วนมี
ฐานความคิดคล้ายกันไม่น้อย  ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง ที่จะนำาเทคนิคการป่วน
ทางวัฒนธรรมน้ีมาใช้ทำาลายโครงสร้างความหมายที่ถูกสร้างข้ึนจาก hate speech และบรรดา hate media 
ทั้งหลาย  ลองนึกถึงตัวอย่างกระแสการเกลียดกลัวอิสลามที่ถูกส่งผ่านและประกอบสร้างระบบสัญญะและ
ความหมายที่มีอยู่ในสื่อตะวันตกเป็นอาทิ กรณีต่อไปน้ีเป็นการใช้เทคนิคการป่วนทางวัฒนธรรมเพื่อต่อสู้กับ
กระแสเกลียดกลวัอิสลาม

ปารีส ปี 2006 : ด้วยเหตุที่เป็นเมืองใหญ่ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมแห่งหน่ึงของโลก ตามสถานีรถไฟ
ใต้ดินในปารีสจึงมักพบแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าแบรนด์ต่างๆมากมาย และเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันทั่วโลก 
โปสเตอร์โฆษณามักเป็นรูปชายหนุ่มหรือหญิงสาวนุ่งน้อยห่มน้อย แสดงกิริยาท่าทางที่สัมพันธ์กับลักษณะของ
สินค้าแต่ละชนิด  วนัหน่ึง ผู้สัญจรไปมาตามสถานีรถไฟใต้ดิน ต้องแปลกใจเมื่อที่ได้เห็นว่าบางแผ่นป้ายโฆษณา  
ใบหน้าของทั้งนายแบบและนางแบบล้วนถูกระบายทับด้วยปากกามาร์กเกอร์สีดำา จนเหลือเฉพาะดวงตา กล่าว
อีกนัยหน่ึง คือ ถูกปิดนิกั๊บ (niqab) หรือผ้าปิดหน้าแบบหญิงมุสลิม  บางภาพนายแบบนางแบบถูกระบายทับ
เป็นบูก๊ะ (burqa) ซ่ึงเป็นผ้าคลุมแบบยาวทั้งตัวเหลือเฉพาะดวงตาเลยทีเดียว (ดูภาพข้างล่างประกอบ)
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หลังเหตุการณ์ 9/11 กระแสเกลียดกลัวอิสลาม (islamophobia) แผ่คลุมทั่วในหลายประเทศตะวัน
ตก ฝรั่งเศสเป็นประเทศยุโรปที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุด ความรู้สึกเกลียดกลัวอิสลามแพร่กระจายอยู่ทั้งใน
คนผิวขาวและในกฎหมายของรัฐ  ความตึงเครียดและข้อขัดแย้งระหว่างคนขาวกับคนมุสลิมขยายตัวเรื่อยมา 
ปี 2004 เป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสออกกฎหมายห้ามสวมฮิญาบหรือสัญลักษณ์ทางศาสนาอื่นๆในโรงเรียนของรัฐ 
ปี 2007 ในการหาเสียงเลือกตั้ง Nicolas Sarkozy เสนอตั้งกระทรวงใหม่ชื่อว่า “กระทรวงการเข้าเมืองและ
อัตลักษณ์แห่งชาติ” (ministry of immigrant and national identity) พร้อมการรณรงค์เรื่องความเป็น
ฝรั่งเศส 

ล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2010 กฎหมายห้ามบูก๊ะ (burqa ban) ผ่านรัฐสภาฝรั่งเศส มีผลบังคับใช้ใน
ปี 2011 ส่งผลให้หญิงมุสลิมที่คลุมผ้าปิดหน้าทั้งหมดในที่สาธารณะ นับตั้งแต่สำานักงานภาครัฐ ในระบบขนส่ง
สาธารณะ ไปจนถึงตามท้องถนน ในซุปเปอร์มาร์เก็ต และในสำานักงานบริษัทเอกชน จะถูกถือว่าผิดกฎหมาย 
รัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องสิทธิสตรี และหยุดยั้งการถูกผู้ชายบังคับให้ต้องคลุมหน้า  ทั้งหมดน้ีส่งผลให้คน
มุสลิมที่อยู่ในฝรั่งเศส โดยเฉพาะรุ่นที่สามและสี่ที่เกิดในฝรั่งเศสรู้สึกเป็นคนชายขอบและเป็นพลเมืองชั้นสอง
อย่างยิ่ง  ก่อนหน้ากฎหมายห้ามบูก๊ะออกมาเล็กน้อย ความรู้สึกเกลียดกลวัอิสลามแสดงออกในที่สาธารณะอีก
ครั้งหน่ึง ในร้านค้าแห่งหน่ึง นักท่องเที่ยวสาวชาวอาหรับเอมิเรตถูกครูผู้หญิงคนหน่ึงที่สนับสนุนการสั่งห้าม
แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนา ฉีกผ้าปิดหน้าทิ้ง แล้วเข้าตบตีหญิงชาวเอมิเรตคนน้ัน ส่งผลให้ครูสาวคนน้ีถูกจำาคุก  
1 เดือน 

นับจากปี 2006 เป็นปีแรกที่ศิลปะจรยุทธ์ดังกล่าวเริ่มออกปฏิบัติการตามสถานีรถไฟใต้ดินทั่วปารีส 
และยังคงดำาเนินสืบเน่ืองเรื่อยมาจนปัจจุบัน นายแบบนางแบบในโปสเตอร์โฆษณาสินค้าต่างๆทั่วปารีสต่างถูก 
“คลุม” ฮิญาบบูก๊ะ และ “ปิด” ผ้านิกั๊บมากมาย ผู้ที่สรรสร้างศิลปะข้างถนน (street art) ดังกล่าว ใช้ฉายา
เรียกตัวเองว่า “เจ้าหญิงฮิญาบ” (princess hijab) และเรียกปฏิบัติการของเธอว่า “hijabization” ให้กับนาย
แบบนางแบบในป้ายโฆษณาเหล่าน้ี  เจ้าหญิงฮิญาบจะลงมือสร้างศิลปะข้างถนนดังกลา่วประมาณเพียงปีละ 4-
5 ภาพเท่าน้ัน เมื่อสร้างเสร็จ ก็จะบรรจงถ่ายภาพเหล่าน้ีเพื่ออัพโหลดข้ึนเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ 
princesshijab.org และที่เว็บรับฝากภาพสาธารณะที่ flickr.com21 แม้ปัจจุบันจะไม่สามารถเข้าถึงทั้งสอง
แหล่งน้ีได้แล้ว แต่ภาพของเธอก็ได้รับการเผยแพร่และผลิตซำ้าในอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ตามเว็บบล็อกต่างๆ และ
บทความบทสัมภาษณ์หนังสือมากมาย ทั้งยังมีผู้นำาไปจัดเป็นนิทรรศการภาพหลากหลายแห่งตั้งแต่นิวยอร์กไป
จนถึงเวียนนา 

21 http://www.flickr.com/photos/princesshijab/sets/72157603233435732/show/
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ท่ีมา : Princess Hijab Highjacks D&G (2009); Princess Hijab (2010); The Veil and Street Art (2010)

งานของเจ้าหญิงฮิญาบเกิดข้ึนภายใต้บริบทความเกลียดกลัวและต่อต้านอิสลาม ที่ถึงข้ันออกเป็น
กฎหมายบังคับการห้ามแสดงออกซ่ึงความเป็นมุสลิมในลักษณะต่างๆ  เจ้าหญิงฮิญาบถือว่างานศิลป์ของตน
เป็นกราฟฟิตี้ของคนกลุ่มน้อย (graffity of minorities) การต่อต้านและต่อสู้กับวิธีคิดและสถาบันกระแสหลัก
ที่เน้นบูรณภาพของฝรั่งเศสแบบมีเพียงหน่ึงเดียวเท่าน้ัน  กล่าวตามสำานวนไทยสมัยน้ี ต้องเรียกว่าเป็นการ
 “ขอคืนพื้นที่” แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ถูกนิยามโดยสถาบันของรัฐ ดังที่เจ้าหญิงฮิญาบได้วาดภาพ
หญิงสาว 3 คนคลุมฮิญาบ 3 สี (ฟา้-ขาว-แดง) อันเป็นสัญลักษณ์ของสีธงชาติฝรั่งเศส เพื่อสื่อความหมายเรื่อง
การมีมุสลิมอยู่ในชาติฝรั่งเศสโดยตรง  (ดูภาพข้างล่าง) เธอกล่าวว่า “เราไม่สามารถจะจับกลุ่มต่างๆยัดลง
กล่องแล้วปิดฝาให้มิดชิด แล้วลดทอนพวกเขาให้กลายเป็นประเด็นเดิมๆเรื่องความรุนแรงทางศาสนาและ
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ความรุนแรงในเมือง...เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ เป็นหลักพื้นฐานของสาธารณรัฐ แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องคนกลุ่มน้อยในสังคมฝรั่งเศสกลับไม่ได้แก้ไขให้ดีข้ึนแต่อย่าง
ใด  คนนอกทีอ่ยู่ในฝรั่งเศส ได้แก่ บรรดาคนจน คนอาหรับ คนดำา และแน่นอน พวกยิปซีชาวโรมา” 

ที่มา : Sandels (2010)

หากพิจารณางานศิลป์ของเจ้าหญิงฮิญาบในแง่เทศะ (space) ของภาพท่ีปรากฏข้ึน จะเห็นได้ว่า 
ภาพท้ังหลายเป็นปฏิบัติการ “ใต้ดิน” ของเมอืงสมัยใหมช่ั้นนำาของโลก เพราะปรากฏอยู่ตามสถานีรถไฟ
ใต้ดินท่ัวเมืองปารีส และการท่ีภาพต่างๆของ Princess Hijab ก็ถูกถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อนำาไป
โพสต์ลงในอินเทอร์เน็ต จากน้ัน ด้วยคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ต ภาพอันแหวกกรอบและไม่เคยปรากฏ
มาก่อนน้ี ก็ถูกเผยแพร่ซำ้ามากมายท่ัวอินเทอร์เน็ต จนเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มคนระดับหน่ึงท่ีใช้สื่อทางเลือก
ประเภทเว็บบล็อก กระท่ังสื่อกระแสหลักอย่าง The Guardian, Aljazeera ฯลฯ ทำาข่าวปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมของเจ้าหญิงฮิญาบ ลงในหนังสือพิมพ์ของตนเองด้วยเช่นกัน  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ปฏิบัติการทางการเมืองวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารกับสังคมในระดับข้ามประเทศน้ัน สามารถเกิดข้ึนได้แม้
โดยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว ท่ีมีเทคโนโลยีง่ายๆท่ีหาได้ไม่ยากในโลกสมัยใหม่ (ปากกาเมจิก, กล้อง
ดิจิตอล, คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต)  

งานศิลป์ของเจ้าหญิงฮิญาบถูกถือว่าเป็นศิลปะจรยุทธ์ (guerrilla art)  เจ้าของงานได้แรงบันดาล
ใจมาจากการอ่านหนังสือเรื่อง No Logo ของ Naomi Klein จึงจัดได้ว่าอยู่ในกระแสคิดเดียวกับบรรดานัก
ป่วนทางวัฒนธรรม เธอเองก็กล่าวว่าแต่เดิมปฏิบัติการศิลปะจรยุทธ์ของเธออยู่ในสายคิดเดียวกับนักป่วน
วัฒนธรรมสไตล์อเมริกันที่เน้นต่อตา้นลัทธิโฆษณาและบริโภคนิยม แต่เหตุการณ์ 9/11 สรา้งแรงสะเทือนให้เธอ
เป็นอย่างมาก จนทำาให้เธอหันมาสร้างงานป่วนวัฒนธรรมที่มีมิติการเมืองอัตลักษณ์ด้วยเช่นกัน นอกจากมิติ
การเมืองอัตลักษณ์แล้ว เธอเห็นว่าหญิงสาวมุสลิมที่คลุมฮิญาบน้ัน ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยถูกตีตราจากสถาบันของรัฐ  
มาบัดน้ีกลับถูกกระทำาซำ้าอีกชั้นหน่ึง กลายเป็น “ลูกค้าสมบูรณ์แบบ” ในสังคมฝรั่งเศสที่กลายเป็นสังคมบริโภค
นิยมข้ึนทุกวัน แนวงานเจ้าหญิงฮิญาบนำากรอบการต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมกับประเด็นการเมืองอัตลักษณ์มา
ผสมผสานกัน แล้วสื่อสัญญะของอิสลามเพื่อทัดทานกระแสเกลียดกลัวอิสลามและกระแสบริโภคนิยมที่เข้ามา
ปะทะคนมุสลิมได้อย่างไม่เหมือนใครและน่าสนใจยิ่ง
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ปฏิบัติการศิลปะจรยุทธ์ของเจ้าหญิงฮิญาบ แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการใช้วิธีการป่วนทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงเติบโตมาจากการต่อต้านบริโภคนิยม มาใช้ในทางการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างดีในการ
ตอบโต้กับประเด็นที่บทความน้ีให้ความสนใจ คือ hate speech ซ่ึงในกรณีน้ี คือ กระแสความเกลียดกลัว
อิสลาม ดังน้ัน จึงน่าสนใจที่จะคิดค้น ทดลอง ประยุกต์ใช้วิธีคิดและจิตใจแบบจรยุทธ์ของปฏิบัติการป่วนทาง
วัฒนธรรม เพื่อใช้ตอบโต้ hate speech ในกรณีอื่นๆทั้งในโลกและในสังคมไทย ทั้งน้ี โดยต้องอาศัยความ
เข้าใจเชิงวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านสัญญะชนิดต่างๆ บวกกับจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความ
กล้าหาญรุกข้ึนกระทำาการหน่ึงๆที่เป็นทั้งปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและปฏิบัติการทางการเมืองไปในขณะ
เดียวกัน  อย่างไรก็ตาม การป่วนทางวัฒนธรรมยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างเหมือนกัน ที่จำาเป็นต้องขบคิดกันต่อไป ดัง
จะอภิปรายในหัวข้อถัดไป

10.4 สิ่งท้าทาย : ถกูตีตราเป็น hate speech เสียเอง
แม้จะมีพลังสำาหรับตอบโต้และท้าทายความหมายต่างๆที่ถูกสร้างข้ึนโดย hate speech ในสื่อและ

ความคิดกระแสหลัก แต่การป่วนทางวัฒนธรรมยังมีจุดอ่อนอันถือเป็นสิ่งท้าทายให้ต้องก้าวข้ามอยู่เช่นกัน 
ปรากฏการณ์น่าสนใจยิ่งประการหน่ึงที่เกิดข้ึนกับเทคนิคการป่วนทางวัฒนธรรม คอื เป็นไปได้ที่เทคนิคน้ีจะถูก
ข้อหาเป็นการใช้ hate speech เสียเอง ดังที่เกิดข้ึนกับการรณรงค์ Laugh It Off ในแอฟริกาใต้ ซ่ึงถูก
พิพากษาจากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาของแอฟริกาใต้ว่าเป็นการใช้ hate speech ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บรรษัท ในขณะที่ศาลรฐัธรรมนูญปกป้องการกระทำาครั้งน้ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (Rimmer 2008)

ประเทศแอฟริกาใต้ เดือนพฤษภาคม ปี 2005: บริษัท  South African Breweries ฟ้องร้อง Justin 
Bartlett Nurse ต่อศาลแอฟริกาใต้ ในฐานะที่เป็นผู้รณรงค์ Laugh It Off และออกแบบโลโก้ล้อเลียนสินค้า
เบียร์ของบริษัทไวต้ั้งแต่ปี 2000 โลโก้ของเบียร์ยี่ห้อ Black Label /Carling Beer (ภาพลา่งซ้าย) ถูกออกแบบ
ล้อเลียนเป็น Black Labour / White Guilt (ภาพล่างขวา) คำาโปรยเหนือและใต้โลโก้ Black Label บริษัท
ออกแบบใส่วลีว่า “America's Lusty, Lively Beer” และ “Brewed in South Africa” ทั้งสองคำาน้ี (ตาม
ลำาดับ) ถูกแทนที่ใน Black Labour ว่า “America's Lusty, Lively Exploitation Since 1652” และ “No 
Regard Given Worldwide” (ตามลำาดับ) 

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ของประเทศแอฟริกาใต้ตัดสินการรณรงค์ของ Laugh It Off ว่าไม่ใช่เพียง
การล้อเลียนหรือเล่นตลกต่อเครื่องหมายการค้าเท่าน้ัน แต่เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไปใน
ทางที่ผิด และไปไกลจนเข้าข่าย hate speech เพราะนำาเรื่องสีผิวเข้ามาเป็นประเด็นการรณรงค์  ส่วนศาล
ฎีกา (High Court of Appeal) ของแอฟริกาใต้ก็ตัดสินกรณีน้ีไปในทิศทางเดียวกัน แต่ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า 
รูปแบบการรณรงค์ของ Laugh It Off ไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นการล้อเลียนอย่างเป็นธรรม 
(fair parody) ข้อสำาคัญยิ่งอีกประการหน่ึงที่ศาลฎกีาให้เหตุผล การกระทำาของ Laugh It Off ไม่เข้าข่ายได้รับ
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การปกป้องโดยรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นใช้ประโยชน์จากการทำาลายชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของบริษัท 
South Africa Breweries เพื่อให้ขายเสื้อของตนเองได้ ในขณะที่จริงๆแล้ว ยังสามารถมีวิธีการแสดงความคิด
เห็นแบบอื่นที่ไม่ได้ก่อความเสียหายให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ hate speech 
หรือไม่ก็ตาม แต่การกระทำาของ Laugh It Off จึงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่าง
ไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุผลชอบธรรมเพียงพอ ซ่ึงไม่อาจยอมรับได้ในสังคม 

ภาพแสดงโลโกล้อเลียนเบียร์ Black Label
ที่มา : Rimmer (2008) และ http://www.laughitoff.co.za/category/tshirts/

อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ตัดสินคดีน้ีในทิศทางกลับกัน โดยให้เหตุผลว่าบริษัท 
South African Breweries ไม่ได้ชี้แจงหลักฐานมากเพียงพอ ว่าตลาดการค้าเบียร์ของบริษัทตนได้รับความ
เสียหายในเชิงวัตถุสิ่งของหรือในเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างใด จากการรณรงค์ของ Laugh It Off และ “ไม่มีข้อ
พิสูจน์ใดๆที่แสดงให้เห็นว่าการใส่ความว่าการปฏิบัติเชิงเหยียดผิวของบริษัท South African Breweries ใน
อดีตน้ัน จะมีผลกระทบต่อความกระตือรือร้นของลูกค้าในปัจจุบันที่จะเลิกดื่มเบียร์ Carling Black Label” 
การรณรงค์ของ Laugh It Off น้ันเพียงก่อให้เกิดการหัวเราะเยาะเท่าน้ัน ไม่ได้ก่อให้เกิดความเกลียดชังแต่
อย่างใด  ในขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า คำาตัดสินของศาลอื่นๆก่อนหน้าน้ี เน้นข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับการขายเสื้อเพื่อแสวงกำาไรมากเกินไป ในขณะที่กลับให้ความสำาคัญน้อยมากต่อการแสดงความคิด
เห็นโดยใช้รูปแบบการล้อเลียน  ตุลาการคนหน่ึงของศาลรัฐธรรมนูญยำ้าความสำาคัญของการแสดงตลกและ
อารมณ์ขันว่าต้องได้รับการปกป้องโดยรัฐธรรมนูญ ว่า “อารมณ์ขันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่สำาคัญยิ่งประการ
หน่ึงของประชาธิปไตย มันอนุญาตให้ความกำากวมและข้อขัดแย้งในชีวิตสาธารณะสามารถแสดงออกได้ในรูป
แบบที่ไม่ใช้ความรุนแรง” 
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กรณีการต่อสู้กันในชั้นศาลของทีมรณรงค์ Laugh It Off ชี้ให้เห็นว่าการใช้วิธีการป่วนทางวัฒนธรรม 
เพื่อตอบโต้ทางการเมือง ยังคงต้องมีข้อพิจารณาอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก เมื่อใดหรือใน
เงื่อนไขใดท่ีอารมณ์ขัน (humour) การล้อเลียนเสียดสีท่ีเกิดข้ึนจากการป่วนทางวัฒนธรรมน้ี จึงกลาย
เป็นการใช้ hate speech? ประการที่สอง ในบรรดาข้อโต้แย้งทั่วไปเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น  มีข้อถกเถียงหน่ึงน่าสนใจ คือ ข้อเสนอที่ว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นควรได้รับการปกป้องไว้
สำาหรับผู้ที่สมควรที่สุดที่จะได้รับการปกป้อง (กล่าวคือ ผู้ที่มีอำานาจน้อยกว่า) ไม่ใช่มีไว้สำาหรับปกป้องผู้มี
อำานาจอยู่แล้ว  ในกรณีของการป่วนทางวัฒนธรรม ก็มีข้อที่น่าพจิารณาในทำานองเดียวกัน คือ เทคนิคน้ีควรได้
รับการทำาความเข้าใจในฐานะเครื่องมือสำาหรับการต่อสู้และต่อต้านอำานาจท่ีเหนือกว่าหรือไม่? ฐานความ
ผิดของการใช้เทคนิคน้ีควรถูกพิจารณาภายใต้บริบทความสัมพันธ์เชิงอำานาจอย่างไร? หรือกฎหมายควร
ปกป้องปัจเจกบุคคล นิติบุคคล และโดยเฉพาะองค์กรเอกชนยักษ์ใหญ่ จากการถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรี โดยไม่
คำานึงถึงมิติเชิงอำานาจเลยกระน้ันหรือ? ท้ังหมดน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการพิจารณาในทางตุลาการว่าจะ
สามารถตีความแบบก้าวหน้า หรือท่ีในต่างประเทศเรียกว่า “judicial activism” ได้มากน้อยเพียงใด

11. บทสรุป
บทความน้ีเริ่มต้นจากการชี้ชวนให้ลองหันมาพิจารณาด้านมืดของอินเทอร์เน็ตและสังคมข้อมูล

ข่าวสาร โดยพิจารณา 2 เรื่องสำาคัญ คือ สิ่งที่บทความน้ีเรียกว่า Hate Speech และข้อมูลข่าวสารที่เป็น
อันตราย (Harmful Information) ซ่ึงอันที่จริงแล้ว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก่อนมี
อินเทอร์เน็ตด้วยซำ้า แต่อินเทอร์เน็ตและสังคมยุคข้อมูลข่าวสารทำาให้ทั้งสองประเด็นน้ีมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเล็ก
น้อย และจำาเป็นต้องช่วยกันขบคิดให้มากยิ่งข้ึนถึงท่าทีและวิธีการรับมือหรือตอบโต้กับทั้งสองเรื่องน้ี เพื่อให้
เห็นทางเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้ มากกว่าเพียงแค่การใช้ความรุนแรงโต้กลับหรือการปิดกั้นเซ็นเซอร์ อันเป็นทาง
เลือกที่คิดถึงกันทั่วไป 

บทความน้ีเสนอว่า ทางเลือกทั้งสองทางที่คนมักคิดถึงกันน้ี ไม่น่าพึงปรารถนาทั้งคู่ ทางเลือกแรกที่ใช้
ความรุนแรงตอบโต้กลับน้ัน รังแต่จะยิ่งทำาให้วงจรความรุนแรงขยายตัวไม่จบสิ้น  ส่วนทางเลือกที่สองที่เน้น
การปิดกั้นเซ็นเซอร์น้ัน นอกจากไม่เห็นความสำาคัญของความละเอียดในเกณฑ์วินิจฉัยการเซ็นเซอร์แล้ว ยังชวน
ให้สังคมหลงประเด็นไปกับเทคนิควิธี ความก้าวหน้าและความสลับซับซ้อนของวิธีการตรวจจับและการ
เซ็นเซอร์อกีมากมาย ดงัที่บทความน้ียกกรณตีัวอยา่งสหรัฐและจีนมาแสดงไว้

ด้วยเหตุน้ี ในส่วนถัดมา บทความน้ีจึงชวนผู้อ่านมาร่วมพิจารณาเกณฑ์วินิจฉัยการเซ็นเซอร์ ซ่ึงได้ข้อ
สรุปว่า กรณีเดียวที่ยอมรับให้มีการเซ็นเซอร์การแสดงความคิดเห็นได้ คือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์ ด้วยเหตุน้ี บทความน้ีจึงได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นสำาหรับท่าทีต่อการจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตราย 
โดยเห็นถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีการเซ็นเซอร์ 

ส่วนเรื่อง hate speech น้ัน บทความน้ีเดินตามแนวทางของสำานักเสรีนิยม ที่ยอมรับให้มี “ทัศนะที่
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ผิดพลาด” และแม้กระทั่ง hate speech อยู่ร่วมในสังคมได้ โดยเสนอว่าทางเลือกที่ดีกว่าการเซ็นเซอร์น้ัน มี
อย่างน้อย 3 วธิี คือ การใช้ counter speech, การทำาอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์ และการป่วนทางวัฒนธรรม 
วิธีการแบบ counter speech น้ัน เป็นข้อเสนอเดิมจากสำานักเสรีนิยมอยู่แล้ว ส่วนสองวิธีการหลังน้ัน เป็นข้อ
เสนอที่ข้าพเจ้าทดลองเสนอข้ึนในที่น้ี  แม้ทั้งสองวิธีการหลังน้ีจะยังมีข้อจำากดัอันเป็นสิ่งท้าทายให้ต้องคดิค้นหา
ทางปิดช่องโหว่กันต่อไป แต่วิธีการทั้งสอง อันเป็นวิธีการในระดับชั้นแนวหน้าของโลกยุคข้อมูลข่าวสารชุ่มโชก
ที่พาเราไป “เล่น” กับมิติเชิงเทคนิคระดับมวลชน (สำาหรับอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์) และมิติเชิงสัญญะ 
(สำาหรับการป่วนทางวัฒนธรรม)  กช็่วยเปิดจินตนาการของเราในการรับมือกับ hate speech ให้กว้างไกลมาก
ยิ่งข้ึน ยิ่งเราสามารถหาทางเลือกอื่นในการรับมือกับ hate speech ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าหลักเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นและหลักการไม่ใชค้วามรุนแรงต่อกัน ก็ยิ่งได้รับการปกป้องมากข้ึนเท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตาม พิจารณาในเชิงแนวคิดทฤษฎีด้านสันติวิธีแล้ว มีประเด็นที่สมควรอภิปรายว่าด้วย
อินเทอร์เน็ตทำาให้ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงเปลี่ยนแปลงไป อยู่หลายประการ ประการแรก ดู
เหมือนว่าคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตที่ทำาให้คนสามารถสื่อสารและมีปฏิบัติการทางการเมืองต่อกันและกันได้
โดยไมจ่ำาเป็นต้องพบหน้ากันน้ัน ซ่ึงแน่นอนว่า เท่ากับทำาให้ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพเกิดข้ึนในระหวา่งการ
สื่อสารกัน ดังน้ัน ชื่อเต็มของการไม่ใช้ความรุนแรงที่ว่า “ปฏิบัติการทางตรงโดยไร้ความรุนแรง” (Nonviolent 
Direct Action) น้ัน ดูเหมือนประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ “ไร้ความรุนแรง” แต่อยูท่ี่ “ทางตรง” มากกว่า (Jordan & 
Taylor 2004) วา่จะสามารถปฏิบัติการได้อยา่งได้ผลและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กระน้ันกต็าม ประเด็น “ความรุนแรง” ในยุคอินเทอร์เน็ตน้ัน มีเรื่องให้ต้องขบคิดอกีอย่างน้อย 2 เรื่อง 
เรื่องแรก คือ แม้ปฏิบัติการทางตรงในอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถเป็นปฏิบัติการที่มีความรุนแรงทางกายภาพได้
โดยตัวมันเอง ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่ปฏิบัติการดังกล่าว สามารถก่อให้เกิดผลที่ตามมาเป็นการกระทำาความ
รุนแรงทางกายภาพในลักษณะใดลักษณะหน่ึงได้เสมอ ประเด็นน้ีถือเป็นประเด็นหลักที่บทความน้ีพยายาม
เผชิญหน้าและขบคิด  

เรื่องที่สองที่อินเทอร์เน็ตทำาให้แนวคิดเรื่องความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงเปลี่ยนไป คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน กล่าวคือ สำานักคิดหน่ึงของสันติวิธี จะถือว่าการทำาลายทรัพย์สินหรือวัตถุสิ่งของน้ัน 
เป็นความรุนแรงด้วยเช่นกัน และปฏิบัติการไร้ความรุนแรงสมควรต้องหลีกเลี่ยงการกระทำาดังกล่าว  คำาถามมี
อยู่ว่าบทความ ข้อเขียน รูปภาพ หรือ “วัตถุ” ชนิดอื่นๆที่ถูกผลิตข้ึนและเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตน้ัน ถือ
เป็นวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินหรือไม่? และถ้ามีการใช้ปฏิบัติการประเภท flooding หรือแฮ็ก จนทำา ให้
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บ “วัตถุอิเล็คทรอนิคส์” เหล่าน้ีเสียหาย หรือทำาให้ข้อเขียนในเว็บล็อคหน่ึงๆเสีย
หาย จะถือเป็นการ “ใช้ความรุนแรง” ทำาลายวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ถ้าความเสียหายน้ัน เกิดแก่ “วัตถุอิเล็คทรอนิคส์” ที่ไม่มีการทำาสำาเนาไว้แต่อย่างใด ประเด็นน้ีอยู่นอกเหนือ
ขอบข่ายที่บทความน้ีศึกษา แต่ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดกันต่อไปให้ถ่ีถ้วนในโลกยุคเคลื่อนไหวทางการ
เมืองผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นปัจจุบัน
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