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บทนำำ�

“สงครามยัังคงเป็็นหน่�งในป็ริศนาที่่�ยัิ�งใหญ่่ของมนุษยัชาติิ ดัังเช่น

ที่่�เป็็นมาติลอดั”

— สเวติลานา อะเลกซี่วิช 

จาก The Unwomanly Face of War
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ลำพัังคำว่่าสงครามก็็อาจปลุก็เร้าอารมณ์์ได้้หลาก็หลายตัั้�งแต่ั้ 

ความหวาดักลัวไป็จนถ่ึงความศรัที่ธา บางคนเลือกจะเบือนหน้าหน่จาก 

สงครามราวกับว่าการระล่กถ่ึงหรือครุ่นคิดัถึ่งสงครามอาจนำสงคราม 

มาใกล้ติัว ขณะท่ี่�บางคนกลับหลงใหลสงครามหรือเห็นว่าสงครามนั�น 

ทัี่�งติื�นเติน้และที่รงเสนห่ ์ในฐานะนกัป็ระวตัิศิาสติร ์ฉันัเชื�อวา่หากติอ้งการ 

เข้าใจอด่ัติของมนุษยั์ เราจำเป็็นต้ิองผนวกรวมสงครามเป็็นหัวข้อ 

การศ่กษาหน่�งด้ัวยั ผลกระที่บของสงครามล่กซี่�งเส่ยัจนการละเลยัมัน 

ก็เหมือนกับการมองข้ามพลังสำคัญ่ที่่�สุดัพลังหน่�งที่่�กำกับพัฒนาการของ 

มนษุยัแ์ละเป็ล่�ยันแป็ลงป็ระวตัิศิาสติร ์เชน่เด่ัยัวกบัลกัษณะที่างภูมูศิาสติร์  

ที่รัพยัากร สภูาพเศรษฐกิจ แนวคิดั ติลอดัจนความเป็ล่�ยันแป็ลงติ่างๆ  

ที่ั�งความเป็ล่�ยันแป็ลงเชิงสงัคมและการเมือง โลกจะต่ิางออกไป็จากน่�ไหม 

หากชาวเป็อร์เซ่ียัพิชิตินครรัฐกร่กไดั้เมื�อ 500 ป็ีก่อนคริสติ์ศักราช หรือ 

หากชาวอนิคาขดััขวางการเดันิที่างสำรวจของป็ซิีารโ์รในศติวรรษท่ี่� 16 ไดั้ 

หรือหากฮิิติเลอร์เป็็นผู้ชนะในสงครามโลกครั�งที่่�สอง เรารู้ว่าโลกยั่อมติ่าง 

ออกไป็แน่ แติ่ก็ไดั้เพ่ยังคาดัเดัาว่าจะติ่างออกไป็มากน้อยัเพ่ยังใดั
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สมมติฐิานที่ำนองน่�เป็็นเพย่ังสว่นหน่�งของปั็ญ่หาท่ี่�เราติอ้งขบคดิั  

เพราะสงครามชวนให้ติั�งคำถึามพื�นฐานว่าดั้วยัความเป็็นมนุษยั์และ 

แกน่แท้ี่ของสงัคมมนษุยั ์กล่าวคือ สงครามเผยัแง่มมุที่่�รา้ยักาจหรอืดัา้นท่ี่� 

ป็ระเสริฐสุดัของมนุษย์ักันแน่ ซี่�งเรายัังหาข้อสรุป็ไม่ไดั้ เช่นเด่ัยัวกับ 

คำถึามอ่กมากมายัเก่�ยัวกับสงคราม จริงหรือไม่ท่ี่�สงครามอยัู่คู่กับสังคม 

มนษุย์ัและเป็็นบาป็ดัั�งเดิัมท่ี่�ดัำรงอยู่ัแนบเนื�องกับเราติั�งแติย่ัคุที่่�บรรพบุรุษ 

เริ�มรวมกลุ่มเป็็นสังคม จริงหรือไม่ที่่�สงครามเป็็นติราบาป็ของคาอิน เป็็น 

คำสาป็ที่่�กำหนดัให้มนุษย์ัติ้องวนเว่ยันอยัู่ในวังวนความขัดัแยั้ง หรือ 

ที่รรศนะดัังกล่าวเป็็นเพ่ยังอุป็าที่านที่่�จะชักนำเหติุการณ์เลวร้ายัมา 

ในที่่�สุดั การเป็ล่�ยันแป็ลงในสังคมให้กำเนิดัสงครามรูป็แบบใหม่ๆ หรือ 

สงครามผลักดัันสังคมให้เป็ล่�ยันแป็ลงไป็กันแน่ หรือที่างท่ี่�ด่ัเราไม่ควร 

หาว่าอะไรเป็็นเหตุิ อะไรเป็็นผล แต่ิควรมองว่าสงครามและสังคมเป็็น 

คู่หูในความสัมพันธ์ที่่�อันติรายัแติ่งอกงาม สงครามอันโหดัร้ายัและมุ่ง 

ที่ำลายัล้างน่�นำป็ระโยัชน์โพดัผลติ่างๆ มาพร้อมกันไดั้หรือไม่

ฉัันได้ัแจกแจงคำถึามสำคัญ่ที่ั�งหมดัแล้ว และจะพยัายัามติอบ 

ป็ญั่หาเหลา่น่�พรอ้มกบัคำถึามอื�นๆ ที่่�ติามมาระหวา่งที่อ่งโลกแหง่สงคราม 

ไป็พรอ้มกนั อยัา่งไรกต็ิาม ฉันัหวงัจะโนม้นา้วใหผู้อ้า่นเหน็วา่สงครามไมใ่ช่ 

เพ่ยังความวิป็ริติ และเราควรเลิกคิดัเช่นน่�ให้เร็วที่่�สุดั สงครามไม่ใช่เพ่ยัง 

ความขัดัแยั้งอันเป็็นป็กติิวิสัยัของสังคม หากเราไม่เข้าใจว่าสงครามกับ 

สังคมมนุษยั์ผูกพันกันแน่นแฟ้้นเกินกว่าจะแยักแยัะไดั้ว่าสิ�งใดัก่อกำเนิดั 

สิ�งใดั ก็นับว่าเราพลาดัมิติิสำคัญ่ท่ี่�อยัู่ในเรื�องราวของมวลมนุษยั์ เราไม่ 

สามารถึละเลยัสงครามและอิที่ธิพลของสงครามท่ี่�ม่ต่ิอพัฒนาการของ 

สังคมมนุษยั์หากหวังจะเข้าใจโลกและสาเหติุที่่�เราเดัินที่างมาถึ่งจุดัน่�ไดั้

หลายัที่ศวรรษท่ี่�ผ่านมาน่� สังคมติะวันติกนับว่าโชคด่ั เพราะ 

ไม่เคยัติอ้งเผชิญ่สงครามโดัยัติรงนับติั�งแต่ิสงครามโลกครั�งที่่�สองสิ�นสุดัลง  

จรงิอยู่ัท่ี่�บรรดัาป็ระเที่ศติะวนัติกสง่ที่หารไป็รบในหลายัพื�นท่ี่�ทัี่�วโลก ที่ั�งใน 

เอเช่ยั ไม่ว่าจะในสงครามเกาหล่ สงครามเว่ยัดันาม หรือในอัฟ้กานิสถึาน 

รวมถ่ึงบางพื�นท่ี่�ของติะวันออกกลางและแอฟ้ริกา ที่วา่ม่คนท่ี่�อาศัยัในโลก 
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ติะวันติกเพ่ยังหยิับมือเด่ัยัวท่ี่�ไดั้รับผลกระที่บโดัยัติรงจากความขัดัแย้ัง 

เหล่านั�น แน่นอนว่าป็ระชากรหลายัล้านคนในภููมิภูาคท่ี่�เผชิญ่สงคราม 

ติกอยัู่ในสถึานการณ์ที่่�ติ่างออกไป็ นอกจากน่� ยัังม่การสู้รบป็รากฏให้เห็น 

ในพื�นที่่�ใดัพื�นที่่�หน่�งของโลกทีุ่กป็ีไม่ว่างเว้นนับจากป็ี 1945 เป็็นติ้นมา  

เราซ่ี�งใช้ชวิ่ติอยัูใ่นห้วงเวลาท่ี่�เรย่ักว่าสันติภิูาพอันยัาวนาน (Long Peace) น่� 

มกัรูส้ก่ว่าสงครามเป็็นเรื�องของคนอื�น หรือมองว่าภูมิูภูาคที่่�ม่สงครามนั�น 

อยู่ัในอก่ระดัับหน่�งของวิวัฒนาการ เราจง่พอใจท่ี่�จะสรุป็ว่าเราชาวติะวันติก 

ล้วนเป็็นผู้รักสันติิมากกว่า บรรดัานักเข่ยันอยั่างนักจิติวิที่ยัาวิวัฒนาการ 

ชื�อสติ่เวน พิงเคอร์ (Steven Pinker) เผยัแพร่ที่รรศนะอันเป็็นที่่�นิยัมว่า 

ติลอดัสองศติวรรษมาน่�สังคมติะวันติกม่ความรุนแรงน้อยัลงเรื�อยัๆ และ 

ที่ั�วโลกกม่็ผูเ้สย่ัช่วติิจากสงครามลดัลง ที่กุๆ ป็ทีี่่�เรารว่มรำล่กถึง่ผูเ้สย่ัชว่ติิ 

ในสงครามในอด่ัติติามระเบ่ยับพิธ่ เราก็ยิั�งเชื�อว่าสงครามเกิดัข่�นเมื�อ 

สนัติภิูาพซ่ี�งเป็็นสภูาวะป็กติขิองสงัคมพงัที่ลายัลง ขณะเด่ัยัวกนักห็มกมุ่น 

หลงใหลเหล่าว่รชนและศ่กสงครามที่่�พวกเขาร่วมติ่อสู้ เราชื�นชมว่รกรรม 

ที่่�พวกเขาก่อ ร้านหนังสือและห้องสมุดัเต็ิมไป็ด้ัวยัหนังสือป็ระวัติิศาสติร์ 

การที่หาร ส่วนผู้ผลิติภูาพยันติร์และรายัการโที่รที่ัศน์ก็รู้ดั่ว่าสงครามเป็็น 

หัวข้อยัอดันิยัมเสมอ สาธารณชนไม่เคยัเบื�อหน่ายันโป็เล่ยันกับศ่กติ่างๆ  

ของเขา รวมที่ั�งการถึอนทัี่พที่่�ดัันเคิร์ก วันด่ัเดัย์ั หรือเรื�องราวการยัุที่ธ์ 

ในจินตินาการอยั่าง Star Wars กับ The Lord of the Rings เหติุที่่�เรา 

เพลิดัเพลินกับเรื�องราวเหล่าน่�ส่วนหน่�งเพราะเราอยัู่ในระยัะไกลห่าง  

ป็ลอดัภูัยัจากมัน เรามั�นใจว่าติัวเองไม่ม่วันติ้องเข้าร่วมสงคราม

ผลท่ี่�ติามมาคือ เราไม่เคยัพิจารณาสงครามอย่ัางจรงิจงัเที่า่ที่่�ควร  

อาจดัว้ยัติอ้งการมองขา้มป็ระเดัน็ที่่�มกัจะโหดัรา้ยัและนา่เศรา้ แติเ่ราไมค่วร 

ที่ำเช่นนั�น สงครามเป็ล่�ยันแป็ลงป็ระวัติิศาสติร์มนุษยัชาติิเสมอมา  

สงครามที่ั�งเบิกที่างหลายัสายัสู่อนาคติและป็ิดักั�นที่างหลายัสายั คำสอน 

ของนบ่มุฮิัมมัดัแผ่ขยัายัจากที่ะเลที่รายัในคาบสมุที่รอาหรับไป็ปั็กหลัก 

มั�นคงอยู่ัในดัินแดันอันรุ่มรวยัที่างติะวันออกของที่ะเลเมดัิเติอร์เรเน่ยัน 

และในแอฟ้ริกาเหนือก็ดั้วยัสงครามทัี่�งหลายั ซี่�งยัังส่งอิที่ธิพลอันยัืนยัง 
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ติอ่เนื�องยัาวนานมา ลองจนิตินาการดัวู่าโฉัมหนา้ของยัโุรป็จะเป็็นอยัา่งไร 

หากบรรดัาผู้นำมุสลิมพิชิติที่ั�งที่ว่ป็ไดั้สำเร็จ ดัังที่่�พวกเขาม่โอกาสอยัู่บ้าง  

ชว่งต้ินศติวรรษท่ี่� 8 ผูร้กุรานชาวมุสลิมพชิติิสเป็นและเคลื�อนพลข่�นเหนือ 

ขา้มเที่อืกเขาพิเรนส่ไป็ฝรั�งเศสในปั็จจบุนั อย่ัางไรกต็ิาม พวกเขาพา่ยัแพ้ 

ในยัุที่ธการติูร์ (Battle of Tours) ป็ี 732 เส่ยัก่อน การรุกข่�นเหนือจ่งยัุติิลง 

หากพวกเขารุกคืบติ่อไป็ไดั้ สังคมฝรั�งเศสและป็ระวัติิศาสติร์ยัุโรป็ในอ่ก 

หลายัศติวรรษใหห้ลังอาจม่ชาวมุสลมิเป็็นผูก่้อร่างแที่นที่่�จะเป็็นศาสนจักร 

คาที่อลิก หลังจากนั�นราว 800 ป็ี ผู้นำจักรวรรดัิออติโติมันนามสุลัยัมาน 

ผู้เกร่ยังไกร (Suleiman the Magnificent) ก็ติ่ได้ัที่ั�งคาบสมุที่รบอลข่าน 

และดิันแดันส่วนใหญ่่ของฮิังการ่ กองทัี่พของพระองค์ป็ระชิดัเว่ยันนาใน 

ป็ ี1529 หากพวกเขาย่ัดัเมอืงสำคญั่น่�ได้ั ศนูยัก์ลางของยัโุรป็อาจกลายัเป็็น 

ส่วนหน่�งของจักรวรรดัิออติโติมันและเรื�องราวของดัินแดันแห่งน่�ยั่อม 

ติา่งไป็จากเดิัม แที่นที่่�จะเป็็นยัอดัแหลมของโบสถ์ึมากมายั เวย่ันนาคงถูึก 

ป็ระดัับป็ระดัาด้ัวยัยัอดัสุเหร่า และโมซีาร์ที่ก็อาจได้ัยัินดันติร่รูป็แบบอื�น 

ท่ี่�เล่นดั้วยัเครื�องดันติร่ชนิดัอื�นเช่นกัน ในยัุคที่่�ใกล้เค่ยังป็ัจจุบันกว่านั�น 

ลองจินตินาการว่าจะเกิดัอะไรข่�นบ้างหากเยัอรมน่กำจัดัอังกฤษและ 

กองกำลังฝ่ายัสัมพันธมิติรที่่�ดัันเคิร์กเดัือนพฤษภูาคม 1940 แล้วบดัขย่ั� 

กองบัญ่ชาการเครื�องบินขับไล่ของอังกฤษในยัุที่ธเวหาบริเติน (Battle of  

Britain) ในฤดูัร้อนปี็เด่ัยัวกันได้ัสำเร็จ เกาะอังกฤษย่ัอมจะกลายัเป็็นอ่ก 

พื�นที่่�หน่�งที่่�นาซี่เยัอรมน่ยั่ดัครองไดั้

สงครามคือกระบวนการที่ำลายัล้างอย่ัางเป็็นระบบระเบ่ยับ 

แม้ว่าแติ่ละสังคมจะดัำเนินสงครามดั้วยักลวิธ่แติกติ่างกัน ชนเผ่าเร่ร่อน 

ที่ำสงครามที่่�เน้นการเคลื�อนที่่� โจมติ่เมื�อไดัเ้ป็รย่ับและหลบหน่สู่พื�นที่่�เป็ิดั 

อันกว้างใหญ่่เมื�อเพล่�ยังพล�ำ ส่วนสังคมเกษติรกรรมที่่�ติั�งรกรากถึาวร 

จำเป็็นต้ิองพ่�งพากำแพงเมืองและป้็อมป็ราการ สงครามผลักดัันให้เกิดั 

การเป็ล่�ยันแป็ลงและป็รับติัว ในที่างกลับกัน ความเป็ล่�ยันแป็ลงในสังคม 

ก็ม่อิที่ธิพลยัิ�งติ่อสงครามดั้วยั ชาวกร่กโบราณเชื�อว่าพลเมืองม่หน้าท่ี่�รบ 
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เพื�อป็กป็ักรักษาบ้านเมือง และสงครามที่่�พลเมืองติ้องเข้าร่วมน่�ก็ม่ส่วน 

ขยัับขยัายัสทิี่ธแิละป็ระชาธปิ็ไติยั การป็ฏิวัติอุิติสาหกรรมในศติวรรษท่ี่� 19  

เป็ดิัโอกาสใหร้ฐัติา่งๆ รวบรวมและจดััติั�งกองที่พัขนาดัมหม่าที่่�ม่กำลงัพล 

มากกว่ากองที่ัพใดัๆ ในยัุคก่อนหน้า ขณะท่ี่�พลเมืองชายัหลายัล้านคน 

ที่่�รว่มรบคาดัหวงัวา่ตินจะม่อภูสิทิี่ธิ�ในสงัคมมากข่�น รฐับาลไมเ่พย่ังม่หนา้ที่่� 

รับฟ้ังพวกเขาอ่กติ่อไป็ แติ่ยัังติ้องจัดัหาสวัสดัิการติ่างๆ นับแติ่การศ่กษา 

ไป็จนถ่ึงการป็ระกันการว่างงานให้ดั้วยั รัฐชาติิท่ี่�เข้มแข็งในปั็จจุบัน 

ซี่�งม่ระบบการป็กครองแบบรวมศูนยั์อำนาจและม่ระบบราชการเข้มแข็ง 

คือผลพวงของการที่ำสงครามติลอดัหลายัศติวรรษ อนุสรณ์สถึานและ 

การรำล่กถ่ึงชัยัชนะรวมถ่ึงความป็ราชัยัในอด่ัติกลายัเป็็นส่วนหน่�งของ 

ป็ระวตัิศิาสติร์ชาติซิี่�งจำเป็็นติอ่การสรา้งความสมัครสมาน หน่วยัการเมอืง 

รวมศูนยั์ซี่�งม่ป็ระชาชนท่ี่�เชื�อว่าตินเป็็นส่วนหน่�งของทัี่�งองคาพยัพน่� 

ติ่างดัำเนินสงครามท่ี่�ยัิ�งใหญ่่ข่�นและกินเวลายัาวนานข่�นได้ั เพราะม่การ 

บริหารจัดัการท่ี่�เป็็นระบบ ม่ศักยัภูาพในการจัดัสรรที่รัพยัากรในสังคม  

และความสามารถึในการระดัมแรงสนับสนุนจากพลเมือง สมรรถึภูาพ 

ในการที่ำสงครามและวิวัฒนาการของสังคมมนุษยั์จ่งเป็็นองค์ป็ระกอบ 

ของเรื�องเล่าเดั่ยัวกัน

ตลอดหลายศตวรรษท่ี่�ผ่่านมา สงครามที่ว่ความรุนแรงและ 

ส่งผ่ลกระที่บร้ายแรงขึ้้�นเพราะมนุษย์ม่กำลังมากขึ้้�น ม่ที่รัพยากรมากขึ้้�น  

ตลอดจนม่สังคมท่ี่�สลับซัับซั้อนและเป็็นระบบย่�งขึ้้�น เราระดมไพร่พลได้ 

นับล้านเพ่�อการต่อส้้ ที่ั�งยังม่อานุภาพที่ำลายล้างมากกว่าเด่ม เราจำเป็็น 

ต้องบัญญัต่ศัพที่์ใหม่ๆ เพ่�อน่ยามมหาสงครามสองครั�งในศตวรรษที่่� 20  

ไดแ้กค่ำวา่สงครามโลกและสงครามเบด็เสรจ็1 แมว้า่บางป็ระเดน็เก่�ยวกบั 

สงครามจะป็รากฏให้เห็นเสมอมาตลอดป็ระวัต่ศาสตร์สังคมมนุษย์ เช่่น  

1 สงครามเบด็ัเสรจ็ (total war)  หมายัถึง่สงครามที่่�คูส่งครามระดัมที่รัพยัากรมาใช้ไดัท้ี่ั�งจาก 

กองที่ัพและพลเมืองของติน
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ผ่ลกระที่บจากความเป็ล่�ยนแป็ลงในสังคมหร่อเที่คโนโลย่ต่อสงคราม  

ความพยายามจำกดัขึ้อบเขึ้ตหร่อควบคมุสงคราม การขึ้ด่เสน้แบง่ระหวา่ง 

ที่หารกับพลเร่อน ฯลฯ แต่ฉัันจะให้ความสำคัญเป็็นพ่เศษกับสงคราม 

หลังศตวรรษที่่� 18 เพราะนับแต่นั�นเป็็นต้นมา สงครามไม่เพ่ยงแตกต่าง 

จากสงครามยุคก่อนหน้าในเช่่งป็ร่มาณเท่ี่านั�น แต่ยังม่ลักษณะต่าง 

ออกไป็ด้วย นอกจากน่� ฉัันจะใช้่กรณ่ตัวอย่างจำนวนมากสักหน่อยจาก 

หน้าป็ระวัต่ศาสตร์ตะวันตก เพราะในห้วงเวลาท่ี่�เพ่�งผ่่านพ้นมาไม่นานน่�  

ช่าต่ตะวันตกเป็็นผ้้่บุกเบ่กหลายส่�งหลายอย่างในสงคราม รวมถ้ึงความ 

พยายามควบคุมสงครามด้วย 

ถึ่งกระนั�น มหาวิที่ยัาลัยัส่วนใหญ่่ในโลกติะวันติกกลับละเลยั 

การศ่กษาสงคราม อาจเพราะเราหวาดัเกรงว่าการค้นคว้าและครุ่นคิดั 

ถึง่สงครามหมายัถ่ึงการเห็นด่ัเห็นงามกับสงคราม เหล่านกัป็ระวัติศิาสติร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างป็ระเที่ศที่ั�งหลายั รวมถ่ึงนักป็ระวัติิศาสติร์การทูี่ติ  

และนกัป็ระวตัิศิาสติรก์ารที่หาร ติา่งพร�ำบน่วา่ไมม่่ใครสนใจสาขาวชิาและ 

สายังานของตินนัก เมื�อม่ป็ระเด็ันศก่ษาว่าด้ัวยัสงครามและยุัที่ธวิธ ่หวัข้อ 

เหลา่น่�กม็กัถึกูอปั็เป็หไิป็อยัูใ่นวงเลก็ๆ ซี่�งม่แตินั่กป็ระวตัิศิาสติรก์ารที่หาร 

แวะมาขดุัคุ้ยัเกรด็ัเรื�องเลา่จดืัชืดัแลว้นำไป็ผกูแติง่เป็็นเรื�องราวไรอ้รรถึรส 

เพ่ยังลำพัง ฉัันจำได้ัว่าสมัยัเพิ�งเริ�มที่ำงานในภูาควิชาป็ระวัติิศาสติร์ 

เมื�อหลายัป็ีก่อน ม่ท่ี่�ป็ร่กษาดั้านวิชาการคนหน่�งมาช่วยัพวกเราพัฒนา 

หลกัสตูิรให้น่าสนใจข่�นสำหรับนกัศ่กษา เมื�อฉันับอกเขาว่ากำลงัออกแบบ 

หลักสูติรวิชา “สงครามกับสังคม” เขาก็ติกใจและพยัายัามหว่านล้อมว่า 

อาจจะเข้าที่่ากว่าหากเป็ล่�ยันชื�อวิชาเป็็น “ป็ระวัติิศาสติร์สันติิภูาพ”

การไม่ใส่ใจสงครามเช่นน่�นับว่าน่าแป็ลก เพราะเราอาศัยัอยัู ่

ในโลกที่่�ก่อร่างข่�นจากสงคราม แม้เราไม่ไดั้ติระหนักถึ่งข้อเที่็จจริงน่�นัก 

ก็ติาม สงครามเป็็นเหติุให้ผู้คนอพยัพยั้ายัถึิ�น หรือบางคราวก็สาบสูญ่ไป็ 

ทัี่�งจากโลกและจากหน้าป็ระวัติิศาสติร์ สงครามกำหนดัแนวพรมแดัน 

ทัี่�งหลายั รฐับาลและรัฐติา่งๆ กำเนิดัและล่มสลายัก็ด้ัวยัสงคราม เชกสเปี็ยัร์ 
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ติระหนักถ่ึงข้อเท็ี่จจริงน่�ด่ั เขาจง่ใช้สงครามเป็็นกลไกให้กษัติริย์ัในบที่ละคร 

เถึลงิอำนาจและเสื�อมอำนาจ ขณะท่ี่�สามัญ่ชนก้มหน้าภูาวนาให้ตินรอดัพ้น 

เภูที่ภูยััแห่งมรสมุน่� ผลงานศิลป็ะชิ�นสำคัญ่จำนวนหน่�งไดั้แรงบันดัาลใจ 

จากสงครามหรือความเกล่ยัดัชังสงคราม อย่ัาง Iliad หรือซิีมโฟ้น่ชื�อ  

“Eroica” ของบ่โธเฟ้น War Requiem ของเบนจามิน บริติเที่น ภูาพพิมพ์  

The Disasters of War ของโกยัา ภูาพเข่ยัน Guernica ของป็ีกัสโซี 

หรือหนังสือ War and Peace ของติอลสติอยั 

สงครามยัังสอดัแที่รกอยัู่ในการละเล่นของเดั็กๆ อยั่างเกมชิงธง 

หรือเกมยั่ดัป็้อมดั้วยั ขณะที่่�เกม Call of Duty ซี่�งสร้างโดัยัอ้างอิงฉัาก 

สงครามโลกครั�งที่่�สองก็เป็็นหน่�งในวิด่ัโอเกมยัอดันิยัมในสหรัฐอเมริกา 

ป็ระจำปี็ 2018 บางครั�งฝูงชนที่่�ไป็ร่วมชมการแข่งขันก่ฬาก็มองการ 

แข่งขันนั�นเป็็นการติ่อสู้กับศัติรู ในอิติาล่ กลุ่มแฟ้นๆ หัวรุนแรงจะเข้าชม 

การแข่งขันฟุ้ติบอลเป็็นกลุ่ม ที่ั�งยัังม่ระบบสั�งการในกลุ่มโดัยัย่ัดัถืึอ 

ลำดัับชั�นเคร่งครัดั พวกเขาสวมเครื�องแบบและติั�งชื�อกลุ่มโดัยัม่คำอยั่าง 

คอมมานโดัหรือเกอริลลา บางกลุ่มก็หยัิบยัืมชื�อจากกองกำลังติิดัอาวุธ 

ในสงครามโลกครั�งที่่�สองมาใช้จนเพื�อนร่วมชาติิหวาดัผวา พวกเขาติั�งใจ 

มารบกับกองเช่ยัร์ที่่มคู่แข่งมากกว่าจะมาชมการแข่งขัน และแม้การ 

แข่งขันก่ฬาโอลิมปิ็กสมัยัใหม่จะม่จุดัป็ระสงค์เพื�อกระชับความสัมพันธ์ 

ระหว่างนานาป็ระเที่ศ แติ่กลับสะที่้อนให้เห็นการป็ระกวดัป็ระชันระหว่าง 

ชาติิติ่างๆ แที่บจะติั�งแติ่แรกเริ�ม การแข่งขันก่ฬาไม่ใช่สงครามก็จริง แติ่ก็ 

นำหลากหลายัองค์ป็ระกอบของสงครามมาใช้ ที่ั�งการมอบเหร่ยัญ่รางวัล  

การเล่นเพลงชาติ ิและนักก่ฬาท่ี่�ต่ิางสวมเครื�องแบบของที่ม่ขณะเดิันขบวน 

สวนสนามพร้อมเพร่ยังกันอยัู่หลังธงชาติิของติน เป็็นท่ี่�ที่ราบกันด่ัว่า 

ฮิิติเลอร์และเกิบเบิลส์ (Paul Joseph Goebbels) วาดัหวังให้การแข่งขัน 

ก่ฬาโอลิมปิ็กที่่�กรุงเบอร์ลินป็ี 1936 เป็็นเครื�องมือสำคัญ่ในการโฆษณา 

ความสูงส่งของชนชาติิเยัอรมัน ทัี่�งน่� ระหว่างท่ี่�สงครามเย็ันดัำเนินไป็  

จำนวนเหร่ยัญ่รางวัลยัังเป็็นดััชน่ช่�วัดัว่าฝ่ายัใดัเหนือกว่าอ่กฝ่ายัดั้วยั
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 กระที่ั�งภูาษาและการแสดังออกของเราก็ม่ร่องรอยัของสงคราม 

ป็รากฏอยู่ั หลังชาวโรมันเอาชนะชาวคาร์เธจในสงครามพิวนิก (Punic  

Wars) พวกเขาก็เริ�มใชว้ล่ “ความภัูกด่ัแบบพิวนกิ” (Punic good faith หรือ  

fides Punica) ในการเส่ยัดัส่เพื�อสื�อถึ่งการที่รยัศ ในภูาษาอังกฤษ เรามัก 

พูดัจาเหยั่ยัดัหยัามบางคนหรือบางสิ�งว่า “a flash in the pan” โดัยัไม่รู้ติัว 

ว่าถึ้อยัคำน่�ม่ท่ี่�มาจากป็ืนยัุคเก่าก่อน เมื�อดัินป็ืนที่่�เหมือนจะจุดัระเบิดัไดั้ 

เกิดัด้ัานข่�นมา หากชาวอังกฤษต้ิองการคำเป็ร่ยับเป็รยัหยัาบคายัละก็ 

พวกเขาจะเติมิคำว่าฝรั�งเศสหรือดััติช์ลงไป็เพราะถืึอเป็็นชาติศัิติรู สำนวน  

“taking French leave” หมายัถึ่งการผล่ผลามออกไป็ ส่วนคำว่า “Dutch  

courage” หมายัถึ่งความฮิ่กเหิมเมื�อเมาสุรา (ขณะท่ี่�คำว่าบริติิชหรือ 

อังกฤษม่บที่บาที่ที่ำนองเด่ัยัวกันในภูาษาฝรั�งเศสและดััติช์) หลายัอุป็มา 

ที่่�เราใช้ก็ม่ที่่�มาจากแวดัวงที่หาร โดัยัในกรณ่ภูาษาอังกฤษนั�น อุป็มาที่่�ว่า 

มกัม่ท่ี่�มาจากชวิ่ติในราชนาว่ เช่น ถึา้ม่อาการ “three sheets to the wind”2  

กค็วรกิน “square meal”3 หากเผชิญ่ปั็ญ่หา เราอาจอดัที่นรอให้มนัคล่�คลายั

หรือรู้จัก “give it lots of leeway” เส่ยับ้าง4 หรือหากคุณไม่เชื�อเรื�องที่่� 

ฉันัเล่ากอ็าจพดูัวา่ “ไป็หลอกพวกนาวิกโนน่ไป็!” (Go tell it to the marines)  

บที่สนที่นาและภูาษาเข่ยันของเรากม่็อุป็ลักษณข์องสงครามป็ะป็นเช่นกนั 

เชน่ สงครามแหง่ความยัากจน สงครามมะเรง็ สงครามยัาเสพติดิั สงคราม 

ความอ้วน (ฉันัเคยัเหน็หนงัสอืเลม่หน่�งใชชื้�อว่า My War on My Husband’s  

Cholesterol) ข่าวมรณกรรมมักกล่าวว่าผู้ล่วงลับ “พ่ายัแพ้การติ่อสู้” กับ 

โรคภูัยั เราใช้คำว่ายัุที่ธศาสติร์กันเป็็นป็กติิวิสัยั ไม่ว่าจะในการโฆษณา 

หรือเร่�ยัไรเงินเพื�อการกุศล บรรดัาผู้นำดั้านธุรกิจอ่านพิชัยัสงครามจ่น 

ท่ี่�เข่ยันเมื�อ 2,000 ป็ีก่อนเพื�อหากลยุัที่ธ์เอาชนะคู่ต่ิอสู้ด้ัวยัปั็ญ่ญ่าและ 

2 หมายัถึ่งเมา วล่น่�มาจากลักษณะของใบเรือและเชือกยั่ดัใบเรือเมื�อเผชิญ่พายัุ
3 หมายัถึ่งอาหารถึูกหลักโภูชนาการ มาจากถึาดัรูป็ส่�เหล่�ยัมจัติุรัสที่่�ใช้บนเรือ
4 หมายัถึ่งอะลุ่มอล่วยัหรือผ่อนป็รน มาจากที่ิศที่างของเรือที่่�หักเหดั้วยัแรงลม
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ดัำเนินธุรกิจอยั่างเฉั่ยับแหลม คนเหล่าน่�มักอวดัโอ่เป้็าหมายัเชิงกลยัุที่ธ์ 

และยุัที่ธวิธ่แป็ลกใหม่ ที่ั�งยัังเป็ร่ยับติัวเองเป็็นแม่ที่ัพนายักองอย่ัาง 

นโป็เล่ยัน เมื�อนักการเมืองเก็บติัวในยัามติ้องหล่กเล่�ยังการติอบคำถึาม 

หรือเผชิญ่เรื�องอื�อฉัาว ซี่�งหลายัคนเร่ยักว่าถูึกโจมติ่ สื�อจะรายังานว่า 

พวกเขาหลบอยัู่ในบังเกอร์ขณะพยัายัามระดัมกำลังและวางแผนโต้ิกลับ  

อยั่างที่่�หนังสือพิมพ์ New York Times เข่ยันพาดัหัวว่า “ที่รัมป็์ฉัายัเดั่�ยัว 

สู้ ‘ศ่กรายัวัน’ ” ในเดัือนธันวาคม ป็ี 2018 

นอกจากน่�ยัังม่ร่องรอยัของสงครามป็รากฏให้เห็นในสิ�งติ่างๆ 

รอบติัวเรา ชื�อของสถึานท่ี่�บางแห่งม่ติ้นกำเนิดัจากสงคราม เช่น จัติุรัส 

ที่ราฟั้ลการ์ในลอนดัอนซ่ี�งม่ท่ี่�มาจากชัยัชนะของนายัพลเนลสัน สถึาน ่

รถึไฟ้โอสแติร์ลติิซีใ์นป็าร่สซี่�งม่ที่่�มาจากชยััชนะครั�งยัิ�งใหญ่ข่องนโป็เลย่ัน 

ขณะที่่�สถึาน่วอเติอร์ลูในลอนดัอนมาจากชื�อสมรภููมิสุดัท้ี่ายัของเขา  

ในแคนาดัาม่เมืองที่่�เดัิมชื�อเบอร์ลิน-พอติส์ดััม เพราะก่อติั�งโดัยัผู้อพยัพ 

ชาวเยัอรมันในศติวรรษที่่� 19 จนสงครามโลกครั�งที่่�หน่�งอุบัติิข่�นจ่งเป็ล่�ยัน 

ชื�อเป็็นคิติเชเนอร์-วอเติอร์ลู แที่บทุี่กติำบลหนแห่งม่อนุสรณ์สถึานรำล่ก 

ถึ่งสงครามที่่�จาร่กนามผู้สละช่วิติหรืออนุสาวร่ย์ัว่รชนเก่าแก่ ลอนดัอน 

ม่รูป็ปั็�นเนลสันติั�งอยู่ับนเสาหิน และหลุมศพของนายัพลแกรนต์ิก็เป็็น 

จุดันัดัพบยัอดันิยัมในสวนสาธารณะริเวอร์ไซีด์ัของนิวยัอร์ก การสร้าง 

อนสุรณ์สถึานต่ิางๆ เพื�อรำล่กถ่ึงคนที่ั�วไป็ที่่�ไม่ม่ยัศถึาบรรดัาศักดิั�เพิ�งเริ�ม 

เป็็นท่ี่�นิยัมในศติวรรษท่ี่�ผ่านมา คนเหล่าน่�มักเป็็นผู้ร่วมสงครามไร้นาม  

เช่น พยัาบาล นักบิน ที่หารราบ นาวิกโยัธิน หรือกะลาส่ และในกรณ่ 

ของสหราชอาณาจักรก็ม่อนุสาวร่ยั์รำล่กถึ่งสัติว์ที่่�พวกเขาใช้ป็ระโยัชน์ใน 

สงครามโลกทัี่�งสองครั�งดั้วยั อนุสรณ์สถึานเพื�อรำล่กถึ่งสงครามในอด่ัติ 

นั�นกลมกลืนเป็็นส่วนหน่�งของแที่บทีุ่กบริเวณจนเราอาจไม่เคยัสังเกติ 

ฉัันเดิันข่�นลงชานชาลาที่่�หน่�งของสถึาน่แพดัดิังติันในลอนดัอนนับครั�ง 

ไม่ถึ้วน แติ่กลับไม่เคยัสังเกติเห็นอนุสาวร่ยั์ขนาดัใหญ่่เพื�อรำล่กถึ่ง 

ผู้ใช้แรงงาน 2,524 คนของบริษัที่เกรติเวสเทิี่ร์นเรลเวย์ัซี่�งเส่ยัช่วิติ 
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ในสงครามโลกครั�งท่ี่�หน่�ง ที่่�สถึาน่แพดัดิังติันน่�ยัังม่รูป็ปั็�นสำริดัที่หาร 

แติ่งกายัพร้อมรบกำลังอ่านจดัหมายัจากบ้าน หากไม่ม่พิธ่รำล่กในวาระ 

ครบรอบ 100 ป็ีสงครามโลก ฉัันคงไม่ไดั้หยัุดัพิจารณารูป็ปั็�นน่� หรือใช้ 

เวลาที่่�สถึาน่วิกติอเร่ยัมองหาแผ่นโลหะที่่�จาร่กว่าม่ที่หารจำนวนมาก 

ข่�นรถึไฟ้ท่ี่�สถึาน่นั�นไป็ฝรั�งเศส หรือแผ่นจาร่กท่ี่�กล่าวถึ่งร่างของที่หาร 

นิรนามที่่�ถึูกนำกลับมาที่่�สถึาน่น่�ในป็ี 1920

กระที่ั�งเมื�อใคร่ครวญ่อด่ัติของเราเอง เราก็มักพบร่องรอยัของ 

สงครามในความที่รงจำเช่นกัน ฉัันเติิบโติข่�นในแคนาดัาซ่ี�งเป็็นป็ระเที่ศ 

ที่่�สงบสุข ที่ว่าหนังสือและการ์ติูนหลายัเล่มที่่�ฉัันเคยัอ่านกลับม่เนื�อหา 

เก่�ยัวกับสงคราม นับจากผลงานที่่�ดูัจะยัืดัยัาวไม่รู้จบของ จ่.เอ. เฮินติ่ 

(G. A. Henty) ซี่�งต่ิางบอกเล่าว่รกรรมของเด็ักหนุ่มสูงศักดิั�ผู้กล้าหาญ่ 

ในศ่กสำคัญ่ๆ ก่อนปี็ 1914 จนถึ่งเรื�องราวของบิกเกิลส์ซี่�งเป็็นนักบิน 

ผู้แกล้วกล้ากับลูกเรือของเขาในสงครามโลกครั�งที่่�สอง และการ์ติูนชุดั 

แบล็กฮิอว์กซ่ี�งเริ�มเรื�องระหว่างสงครามโลกครั�งท่ี่�สองแล้วดัำเนินติ่อไป็ 

ถึ่งสงครามเกาหล่ ในกิจกรรมเนติรนาร่ เราขับร้องเพลงติ่างๆ ที่่�ฉัันเพิ�งรู้ 

ในภูายัหลังว่าติกที่อดัมาจากสงครามโลกครั�งที่่�หน่�ง ที่ั�งยังัเร่ยันรู้สัญ่ญ่าณ 

ธงและวิธ่พันแผล ช่วงติ้นที่ศวรรษ 1950 เรารวบรวมเชือกและแผ่นโลหะ 

ที่่�โรงเร่ยันเพื�อสนับสนุนสงครามเกาหล่ นอกจากน่�ยัังฝึกหลบใติ้โติ๊ะ 

เผื�อเกิดัสงครามนิวเคล่ยัร์ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภูาพโซีเว่ยัติ

พวกเราหลายัคนอาจเคยัได้ัยัินเรื�องเล่าจากป็ากคนรุ่นก่อนๆ  

ที่่�ม่ป็ระสบการณ์ติรงในสงคราม ที่ั�งปู่็และติาของฉัันเคยัเป็็นแพที่ยั์ใน 

สงครามโลกครั�งที่่�หน่�ง ติาชาวเวลสเ์ขา้รว่มกองที่พัอนิเด่ัยัในกลัลโิป็ล่และ 

เมโสโป็เติเม่ยั ขณะท่ี่�ปู่็ชาวแคนาดัาอยัู่ในแนวรบดั้านติะวันติก พ่อกับ 

พ่�น้องผู้ชายัที่ั�งส่�คนก็ม่ส่วนร่วมในสงครามโลกครั�งที่่�สองดั้วยั พวกเขา 

เล่าป็ระสบการณ์ให้เราฟ้ังบ้างแติ่ไม่ไดั้เล่าที่ั�งหมดั พ่อซ่ี�งเคยัอยัู่บน 

เรือจากแคนาดัาท่ี่�คุ้มกันกองเรือข้ามมหาสมุที่รแอติแลนติิกสู่ที่ะเล 

เมดัิเติอร์เรเน่ยันมักเล่าเรื�องติลกให้เราฟ้ัง แติ่ม่อยัู่ครั�งหน่�งและครั�งเดั่ยัว 
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ที่่�พ่อเล่าวา่เรอืเกือบถึกูจม แลว้เสย่ังของพอ่กส็ั�นเครอืจนเลา่ติอ่ไป็ไมไ่หว 

ปู่็ไม่ไดั้เล่าอะไรเก่�ยัวกับสนามเพลาะให้พ่อฟ้ังมากนัก แติ่ที่่านจะเล่าให้ 

หลานฟั้งอยู่ับ่อยัๆ หลานคนที่่�ว่าคือน้องสาวของฉัันซ่ี�งเด็ักเกินกว่าจะ 

เข้าใจอะไรด่ั ปู่็ยัังเก็บระเบิดัมือไว้เป็็นท่ี่�ระล่กในติู้โชว์ของยั่ารวมกับ 

ข้าวของอื�นๆ อย่ัางกระท่ี่อมสวิสจิ�วและสุนัขไม้พันธุ์สกอติติิชเที่อร์เร่ยัร์ 

ติอนเด็ักๆ พวกเราจะกลิ�งระเบิดัมือนั�นเล่นบนพื�นกระที่ั�งม่คนสังเกติว่า 

มนัยัังม่สลักอยัู ่หลายัครอบครัวม่เรื�องเล่าและของท่ี่�ระล่กจำพวกน่�เชน่กัน  

ที่ั�งจดัหมายัจากสมรภูมู ิขา้วของท่ี่�เกบ็ไดัจ้ากสนามรบ กลอ้งสอ่งที่างไกล 

กับหมวกเหล็กเก่าๆ หรือที่่�เก็บร่มที่ำจากป็ลอกกระสุนป็ืนใหญ่่

ของที่่�ระล่กเหล่าน่�ยัังเพิ�มจำนวนข่�นเรื�อยัๆ เมื�ออด่ัติสนามรบ 

ทัี่�วโลกค่อยัๆ เผยัเศษซีากที่่�หลงเหลือจากสงครามที่ั�งหลายัให้เห็น  

รถึไฟ้ยูัโรสติาร์ติ้องติิดัป็ระกาศห้ามผู้โดัยัสารที่่�เคยัไป็เยืัอนสมรภููมิใน 

สงครามโลกครั�งที่่�หน่�งนำป็ลอกกระสุนหรืออาวุธต่ิางๆ ข่�นรถึไฟ้ ทีุ่กฤดูั 

ใบไม้ผลิ ชาวนาเบลเย่ัยัมและฝรั�งเศสที่่�อยัู่ในพื�นท่ี่�ซี่�งเคยัเป็็นแนวรบ 

ดัา้นติะวนัติกจะเก็บชิ�นส่วนติา่งๆ มาได้ัเป็็นกองพะเนนิ พวกเขาเรย่ักช่วง 

เวลาน่�ว่าฤดัูเก็บเก่�ยัวเหล็ก (Iron Harvest) เมื�อน�ำแข็งในฤดัูหนาวที่ำให้ 

ผืนดัินขยัายัติัวจนวัติถึุเก่าๆ ผุดัข่�นมาบนหน้าดัิน ที่ั�งลวดัหนาม กระสุน  

หมวกเหลก็ และกระสุนปื็นใหญ่ท่่ี่�ยัังไมไ่ด้ัใชง้าน วตัิถุึบางชิ�นบรรจแุกส๊พษิ 

ไว้ดั้วยั แม้กองที่ัพฝรั�งเศสและเบลเยั่ยัมจะพยัายัามนำอาวุธยัุที่โธป็กรณ ์

เหล่าน่�ไป็กำจัดัดั้วยัวิธ่ที่่�ป็ลอดัภูัยั แติ่ก็ยัังม่ผู้ติกเป็็นเหยัื�อสงคราม ไม่ว่า 

จะเป็็นชาวนา หนว่ยัเกบ็กู้ระเบดิั คนงานที่่�ขดุัไถึดันิผดิัท่ี่� หรอืคนติดััฟ้นืที่่� 

ก่อไฟ้ผิงเหนือกระสุนป็ืนใหญ่่ท่ี่�ยัังใช้งานไดั้ บางครั�งก็พบระเบิดัสมัยั 

สงครามโลกครั�งท่ี่�สองที่่�ยัังไม่ถึกูจุดัชนวนระหว่างการก่อสร้างในลอนดัอน 

และเยัอรมน่ รวมที่ั�งวัติถึุอื�นๆ จากสงครามครั�งท่ี่�เก่าแก่กว่ามาก เรือท่ี่� 

ขุดัลอกอ่าวไฮิฟ้าในอิสราเอลพบหมวกสำริดักร่กใบงามสมัยัศติวรรษ 

ที่่� 6 หรือ 5 ก่อนคริสติ์ศักราช ครูเกษ่ยัณอายัุคนหน่�งพกเครื�องติรวจจับ 

โลหะออกไป็เดิันเล่นแล้วพบหมวกเหล็กโรมันฝังอยู่ับริเวณเนินเขา 
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ในเขติเลสเติอร์เชอร์ ส่วนนักดัำน�ำสกูบาที่่�ฝึกดัำเป็็นกิจวัติรในแม่น�ำ 

แชนนอน ป็ระเที่ศไอร์แลนดั์ พบดัาบไวกิงจากศติวรรษที่่� 10

หลายัท้ี่องท่ี่�ม่พิพิธภูัณฑ์์สงครามและการกำหนดัวันสำคัญ่ 

ป็ระจำชาติิเพื�อรำล่กถ่ึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ บางครั�งบุคคลเหล่านั�นก็ 

ป็รากฏกายัให้เห็นโดัยัไม่คาดัหมายัเพื�อเตืิอนให้เราติระหนักถ่ึงต้ินทีุ่น 

ของสงครามด้ัวยั บนเกาะกอติแลนด์ัอันเงย่ับสงบในสวเ่ดัน นกัโบราณคดั่ 

ขุดัพบร่างของที่หารพื�นเมืองสวมชุดัเกราะโซ่ีถึัก เขาถึูกสังหารพร้อม 

เพื�อนที่หารหลายันายัที่่�รบกับผู้รุกรานชาวเดันมาร์กในป็ี 1361 ซีากศพ 

อาจคงสภูาพอยู่ัได้ันานหลายัศติวรรษหากถูึกฝงัในโคลนหรือกลายัสภูาพ 

เป็็นมัมม่�ในป็ระเที่ศเขติร้อน ในฤดูัรอ้นปี็ 2018 นกัโบราณคด่ัที่่�สำรวจพื�นที่่� 

ใกล้เมืองอ่เป็อร์เพื�อพัฒนาแหล่งที่่�อยู่ัอาศัยัพบซีากศพที่หาร 125 นายั 

ซี่�งอยัู่ที่่�นั�นติั�งแติ่สงครามโลกครั�งที่่�หน่�ง ส่วนมากเป็็นที่หารเยัอรมัน แติ่ก็ 

ม่ที่หารฝ่ายัสัมพันธมิติรดั้วยั ป็ี 2002 ณ สุสานมห่มาบริเวณชานกรุง 

วิลน่อัส ม่การขุดัพบซีากศพหลายัพันร่างท่ี่�ยัังสวมเครื�องแบบส่กรมที่่า 

ติิดักระดัุมระบุหมายัเลขหน่วยั พวกเขาเส่ยัช่วิติระหว่างที่่�นโป็เล่ยัน 

ถึอยัร่นจากมอสโกในป็ี 1812

เมื�อใครค่รวญ่ถึง่สงคราม เรายัอ่มคำนง่ถ่ึงความเสย่ัหายัที่่�เกิดัข่�น 

ที่ั�งในแง่ช่วิติและที่รัพยัากร ติลอดัจนความรุนแรง ความไม่แน่นอน และ 

ความปั็�นป็่วนท่ี่�สงครามทิี่�งไว้ แติ่เรามักไม่ติระหนักว่าสงครามนั�นเป็็น 

ระบบระเบ่ยับมากเพ่ยังใดั ในปี็ 1940 เยัอรมน่พยัายัามบ่บให้อังกฤษ 

ยัอมจำนน ลอนดัอนถูึกที่ิ�งระเบิดัที่ั�งวันที่ั�งคืนเกือบสองเดืัอน พลเรือน 

จำนวนมากท่ี่�ไม่อาจเป็็นกำลังศ่กพากันอพยัพสู่ชนบที่ ป็ระชาชน 

ท่ี่�เหลือจำติ้องนอนในท่ี่�หลบภูัยัชั�วคราวหรือในรถึไฟ้ใติ้ดัิน บ่บ่ซี่ซี่�งม่ 

สำนักงานใหญ่่อยัู่ใจกลางลอนดัอนต้ิองอพยัพพนักงานหลายัแผนกออก 

จากเมอืง แผนกดันติรถ่ึกูสง่ไป็เบดัฟ้อรด์ั แผนกละครและป็กณิกะบนัเที่งิ 

ถึูกส่งไป็บริสติอล จนกระที่ั�งสถึานการณ์ในบริสติอลอันติรายัเกินไป็  

แผนกป็กิณกะบันเที่ิงจ่งย้ัายัไป็ติกระกำในเมืองแบงกอร์อันเง่ยับสงบ 
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ที่างติอนเหนือของเวลส์ และเนื�องจากพนักงานที่่�เหลือกลับบ้านไม่ไดั้ 

เวลากลางคืน บ่บ่ซี่ [ซี่�งไม่ไดั้ม่ฉัายัาว่าคุณป็้า (Auntie) โดัยัไร้เหตุิผล]  

จง่แป็ลงโรงละครวทิี่ยัเุป็็นหอพกัและชกัมา่นกั�นกลางเพื�อแบง่เขติพนกังาน 

ชายัหญิ่ง อาคารแห่งน่�ถึูกระเบิดัถึล่มสองลูกในเดืัอนติุลาคม พนักงาน 

เจ็ดัคนเส่ยัช่วิติขณะกู้ระเบิดัลูกท่ี่�ยัังไม่ที่ำงาน แล้วหน่วยัดัับเพลิงก็ 

รดุัมายัังท่ี่�เกิดัเหตุิเพื�อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลาม ผูป้็ระกาศข่าวในรายัการ 

ข่าวเก้าโมงเช้าชะงักไป็ครู่หน่�งเมื�ออาคารสั�นสะเทืี่อน ก่อนจะอ่านข่าว 

ติ่อไป็พร้อมเขม่าและฝุ่นท่ี่�ติิดัที่ั�วร่าง แล้วเช้าวันรุ่งข่�นก็ม่นั�งร้านติิดัติั�ง 

อยัู่รอบๆ อาคารสำนักงานเพื�อเก็บกวาดัซีากป็รักหักพัง ลองน่กถ่ึง 

องค์กรต่ิางๆ ที่่�เก่�ยัวข้องกับเหตุิการณ์น่�ซี่�งเป็็นเพ่ยังเหตุิการณ์เล็กๆ 

เหติุการณ์เด่ัยัวในหน้าป็ระวัติิศาสติร์สงครามดัูสิ ที่ั�งเครื�องบินที่ิ�งระเบิดั 

เยัอรมันและเครื�องบินขับไล่ที่่�คุ้มกันต่ิางเป็็นผลผลิติของอุติสาหกรรม 

สงครามในเยัอรมน่ ซี่�งระดัมที่รัพยัากรที่ั�งหลายัติั�งแติ่วัสดัุอุป็กรณ์ 

ไป็จนถ่ึงแรงงานในโรงงานเพื�อผลิติเครื�องบินและส่งพวกมันข่�นฟ้้า 

พวกเขาติ้องคัดัเลือกและฝึกฝนลูกเรือ สายัลับและเสนาธิการที่หารฝ่ายั 

เยัอรมันติ้องคัดัสรรเป้็าหมายัสำคัญ่ๆ อย่ัางสุดัช่วิติ การรับมือของฝ่ายั 

อังกฤษเองก็อาศัยัระบบระเบ่ยับไม่แพ้กัน กองทัี่พอากาศต้ิองแกะรอยั 

และสกัดักั�นเครื�องบินรบที่่�เข้าโจมติ่ให้ได้ัมากที่่�สุดั ขณะที่่�บนพื�นดิันนั�น  

ลูกเรือติ้องควบคุมบอลลูนคุ้มกัน5 และเครื�องฉัายัไฟ้ การพรางไฟ้ในกรุง 

ลอนดัอนและเมืองสำคัญ่อื�นๆ ดัำเนินไป็ดั้วยัด่ัและม่การเฝ้าระวังเติ็มที่่�  

บ่บ่ซีต่ิอ้งวางแผนอพยัพฉักุเฉันิ พนกังานดัับเพลงิติอ้งเดันิที่างไป็ที่่�เกดิัเหติุ 

และควบคุมไฟ้ที่ันที่่

เป็็นไป็ไดั้ว่าสงครามคือกิจกรรมที่่�เป็็นระบบระเบ่ยับท่ี่�สุดัของ 

มนุษยั์ สงครามจ่งเป็็นเครื�องกระติุ้นการจัดัระเบ่ยับสังคมดั้วยั แม้กระที่ั�ง 

5 บอลลูนคุ้มกัน (barrage balloon) หมายัถึ่งบอลลูนที่่�ข่งดั้วยัสายัเคเบิลโลหะเพื�อสกัดักั�น 

อากาศยัาน



24    WAR

ในยัามสงบ การระดัมทีุ่นและที่รัพยัากรเพื�อเติร่ยัมเผชิญ่สงครามก็ 

เร่ยักร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจควบคุมสังคมมากข่�น กรณ่น่�ยิั�งเป็็นจริงใน 

โลกสมัยัใหม่ เมื�อความต้ิองการที่ำสงครามเพิ�มพูนข่�นพร้อมศักยัภูาพ 

ในการที่ำสงครามของมนุษยั์ อยั่างไรก็ติาม การใช้อำนาจในลักษณะ 

ดัังกล่าวมักนำมาซี่�งความก้าวหน้าและการเป็ล่�ยันแป็ลงท่ี่�เรามองว่า 

เป็็นป็ระโยัชน์ ติัวอย่ัางเช่น การยุับเลิกกองทัี่พส่วนตัิว การพัฒนา 

กฎหมายัและระเบ่ยับสังคม การส่งเสริมป็ระชาธิป็ไติยัและสวัสดัิการ 

การป็รับป็รุงระบบการศ่กษา การยักระดัับสถึานภูาพของสติร่หรือ 

ผู้ใช้แรงงาน รวมถึ่งการพัฒนาการแพที่ยั์ วิที่ยัาศาสติร์ และเที่คโนโลย่ั  

ที่ั�งน่� เมื�อเราม่ศักยัภูาพในการเข่นฆ่ามากข่�น เราก็ดัูยัินด่ัจะอดัที่น 

อดักลั�นไม่ใช้กำลังฟ้าดัฟ้ันกันน้อยัลงดั้วยั แม้อัติราการเกิดัคดั่ฆาติกรรม 

จะลดัลงในพื�นที่่�ส่วนใหญ่่ของโลก แติ่ศติวรรษที่่� 20 กลับม่ยัอดัผู้เส่ยัช่วิติ 

ในสงครามมากท่ี่�สุดัเป็็นป็ระวัติิการณ์ ดัังนั�นคำถึามอ่กข้อคือ เราจะหา 

สมดัุลระหว่างการฆ่าล้างระดัับนั�นกับการติ่อติ้านความรุนแรงไดั้อยั่างไร  

คนส่วนใหญ่่ยั่อมไม่เลือกที่ำสงครามเพื�อให้ไดั้มาซี่�งป็ระโยัชน์อันเกิดัจาก 

สงคราม เพราะยัังม่ที่างเลือกอื�นให้เลือก ที่ว่าเราพบที่างเลือกเหล่านั�น 

แล้วหรือ

สงครามเติ็มไป็ดั้วยัความยั้อนแยั้ง เราหวาดักลัวแติ่ก็หลงใหล 

สงคราม เราอาจเห็นว่าความโหดัร้ายัและการสูญ่เส่ยัในสงครามนั�น 

น่าสยัดัสยัอง แต่ิก็อาจนับถืึอความกล้าหาญ่ของเหล่านักรบและติื�นติา 

ติื�นใจในอานุภูาพแห่งการสร้างความวิบัติิของสงคราม บางคนยักยั่อง 

สงครามว่าเป็็นกิจกรรมอันที่รงเก่ยัรติิท่ี่�สุดักิจกรรมหน่�งของมนุษยั์  

สงครามอนุญ่าติให้ผู้ เข้าร่วมเข่นฆ่าเพื�อนมนุษยั์โดัยัย่ัดัป็ระโยัชน์ 

ส่วนรวมเป็็นท่ี่�ติั�ง ที่ั�งยัังเร่ยักร้องความเส่ยัสละอยั่างสูง เพราะท่ี่�สุดัแล้ว 

จะม่การเส่ยัสละใดัยิั�งใหญ่่กว่าการเต็ิมใจสละช่วิติของตินเองเพื�อผู้อื�น 

อ่กเล่า นอกจากน่� เรายัังม่ขนบแนวคิดัเก่าแก่ที่่�ว่าสงครามเป็็นยัาบำรุง 

บ้านเมือง เพราะสงครามจะฟ้ื�นฟู้ความเข้มแข็งและเผยัให้เห็นดั้านที่่� 
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สง่างามที่่�สุดัของสังคมนั�นๆ ก่อนปี็ 1914 กว่ชาวเยัอรมันนามชเติฟ้าน 

เกออร์ก (Stefan George) ป็ระณามยัุโรป็อันสงบสุขว่าเป็็น “ยัุคสมัยัอัน 

ขลาดัเขลาแห่งความเหลวไหลไร้แก่นสาร” ส่วนฟ้ีลิป็โป็ มาร่เนติติ่ 

(Filippo Marinetti) ผู้ริเริ�มขบวนการอนาคตินิยัมและติ่อมาสมาที่าน 

แนวคิดัฟ้าสซีิสติ์ด้ัวยัก็ป็ระกาศว่า “สงครามเป็็นความพิสุที่ธิ�เพ่ยัง 

หน่�งเดั่ยัวในโลก” หลังจากนั�นเหมาเจ๋อติงก็กล่าวไว้ในที่ำนองเดั่ยัวกันว่า 

“สงครามป็ฏิวัติิเป็็นยัาถึอนพิษที่่�ไม่เพ่ยังกำจัดัพิษภูัยัของศัติรูเที่่านั�น 

แติ่ยัังชำระล้างความโสมมของเราเองดั้วยั” กระนั�นก็ยัังม่อ่กแนวคิดัหน่�ง 

ที่่�เก่าแก่ไม่แพ้กันซี่�งมองสงครามเป็็นความชั�วร้ายัท่ี่�รังแติ่จะก่อทีุ่กข์เข็ญ่ 

และเป็็นเครื�องบ่งช่�ว่าเผ่าพันธุ์ของเราไร้ความหวังเพ่ยังใดั มนุษย์ัม่แต่ิ 

ติ้องจมป็ลักกับชะติากรรมอันโหดัร้ายัน่�ไป็จนถึ่งกาลอวสาน

 จริงดัังที่่�สเวติลานา อะเลกซี่วิช (Svetlana Alexievich) กล่าวไว้ 

สงครามเป็็นป็ริศนาล่กลับและน่าสะพร่งกลัว จ่งเป็็นเหตุิให้เราต้ิอง 

พยัายัามศ่กษาและที่ำความเข้าใจสงคราม



หนำ่�ง
มนุุษยชาติ สังคม และสงคราม

“สงครามดัำเนินไป็โดัยัมนุษย์ั ไม่ใช่อสุรกายัหรือเหล่าเที่พเจ้า  

สงครามเป็็นกิจกรรมของมนุษยั์โดัยัเฉัพาะ การนิยัามสงคราม 

ว่าเป็็นอาชญ่ากรรมติ่อมนุษยัชาติิถืึอว่าลดัที่อนความหมายัของ 

สงครามลงอย่ัางน้อยัคร่�งหน่�ง เพราะสงครามคือโที่ษทัี่ณฑ์์ของ 

อาชญ่ากรรมนั�นดั้วยั”

— เฟ้รเดัอริก แมนนิง

จาก The Middle Parts of Fortune
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หาก็ใครไปเยือนเมอืงโบลซาโนแถบเทือืก็เขาแอลป์คงมีโอก็าสเห็น 

ฝูงชนยืันติ่อแถึวยัาวอยัู่นอกพิพิธภูัณฑ์์โบราณคด่ัเซีาธ์ที่่โรล หลายัคน 

พาลูกๆ มาดั้วยั พวกเขาติ่างอดัที่นรอเพื�อเข้าชมสิ�งที่่�ด่ังดัูดัความสนใจ 

นักที่่องเท่ี่�ยัวมากท่ี่�สุดัในโบลซีาโน นั�นคือมัมม่�ของชายัที่่�ม่ช่วิติอยู่ัเมื�อ  

3300 ป็ีก่อนคริสติ์ศักราช แม้ว่ามนุษยั์น�ำแข็งเอิติซ่ี (Ötzi) จะเส่ยัช่วิติ 

ก่อนท่ี่�พ่ระมิดักับสโตินเฮินจ์จะถูึกสรรค์สร้าง แติ่น�ำแข็งช่วยัคงสภูาพ 

ร่างกายัและข้าวของของเขาไว้กระที่ั�งนักป็ีนเขาสองคนมาพบเข้าเมื�อ 

ป็ี 1991 เอิติซี่สวมเสื�อคลุมที่ำจากหญ่้าถึักและเครื�องนุ่งห่มชิ�นอื�นๆ ท่ี่� 

ที่ำจากหนังสัติว์ ป็ระกอบดั้วยัสนับแข้ง รองเที่้าบูติ และหมวก อาหารมื�อ 

สุดัที่้ายัท่ี่�เขากินยัังอยู่ัในที่้อง ม่เนื�อแห้ง รากไม้ ผลไม้ และเป็็นไป็ไดั้ว่า 

ม่ขนมปั็งด้ัวยั เขาถืึอติะกร้าไม้และเครื�องมือต่ิางๆ ได้ัแก่ ขวานหัวที่องแดัง  

ม่ดั ลูกศร และชิ�นส่วนของคันศร

 เดิัมที่่คาดักันว่าชายัผู้น่�หลงที่างอยู่ัท่ี่ามกลางพายุัหิมะและ 

เส่ยัช่วิติเพ่ยังลำพัง ก่อนจะถูึกที่ิ�งไว้อยั่างนั�นจนห้าสหัสวรรษให้หลัง  
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เป็็นเพ่ยังโศกนาฏกรรมของชาวนาหรือคนเล่�ยังแกะผู้ไร้พิษสงคนหน่�ง  

อยัา่งไรกต็ิาม หลายัที่ศวรรษติอ่มา การแพที่ยัแ์ละวทิี่ยัาศาสติรท่์ี่�กา้วหนา้ 

ที่ำให้เราติรวจสอบร่างกายัของเขาไดั้ละเอ่ยัดัข่�นดั้วยัเครื�องซี่ที่่สแกน 

การเอกซีเรยั์ และการที่ดัสอบที่างช่วเคม่ หัวไหล่ข้างหน่�งของเอิติซี่ม่ 

หัวลูกศรฝังอยัู่ ร่างของเขาบอบช�ำและม่ร่องรอยัฉั่กขาดั เห็นไดั้ชัดัว่า 

ถึูกติ่ศ่รษะดั้วยั เป็็นไป็ไดั้อยั่างยัิ�งว่าถึูกใครบางคนหรือกลุ่มคนที่ำร้ายัจน 

เส่ยัช่วิติ และหากพิจารณาเลือดัท่ี่�ติิดัอยัู่บนม่ดัและหัวลูกศรก็เป็็นไป็ไดั้ 

เช่นกันว่าก่อนหน้านั�นเขาฆ่าคนอื�นๆ มา

 เอิติซี่ไม่ใช่หลักฐานเพ่ยังชิ�นเด่ัยัวที่่�บ่งบอกว่ามนุษยั์ยัุคแรกๆ  

ซี่�งค่อนข้างแน่นอนว่าไม่เกินยัุคหินติอนป็ลายันั�นรู้จักป็ระดัิษฐ์อาวุธ  

รวมกลุ่มติ่อสู้กัน และพยัายัามฆ่าฟ้ันกัน ม่หลุมศพในยัุคของเอิติซ่ีและ 

ยัคุกอ่นหนา้นั�นกระจายัอยู่ัที่ั�วโลก ติั�งแติต่ิะวันออกกลางจนถึง่ที่วป่็อเมรกิา 

และแถึบมหาสมุที่รแป็ซิีฟ้ิก หลุมศพเหล่าน่�บรรจุกองกระดูักท่ี่�ม่ร่องรอยั 

การเส่ยัช่วิติจากการใช้กำลัง แม้โดัยัที่ั�วไป็อาวุธที่่�ที่ำจากไม้และหนังสัติว ์

จะไม่เหลือรอดัมาให้เห็น แติ่นักโบราณคด่ัก็ขุดัพบใบม่ดัหินซี่�งบางชิ�น 

ยัังฝังอยัู่ในกระดัูกดั้วยั

 ดัเูหมอืนวา่การใชค้วามรนุแรงจะป็รากฏข่�นติั�งแติย่ัคุกอ่นหนา้นั�น 

ดั้วยัซี�ำ และอันที่่�จริงก็ป็รากฏให้เห็นเป็็นส่วนใหญ่่ในหน้าป็ระวัติิศาสติร์ 

นับแต่ิบรรพบุรุษของเรายัังใช้ช่วิติเร่ร่อน เก็บของป่็าและล่าสัติว์เป็็น 

อาหาร แม้ข้อมูลที่่�เราม่มักมาจากการติั�งสมมติิฐาน เพราะอย่ัางไรเส่ยั 

มนุษย์ัก็ถึือกำเนิดัข่�นบนโลกกว่า 350,000 ป็ีแล้ว จ่งรวบรวมและ 

ศ่กษาหลักฐานโดัยัเฉัพาะหลักฐานจากอด่ัติท่ี่�ยัิ�งอยู่ัห่างไกลออกไป็ไดั้ 

ลำบาก แต่ิเราก็ค่อยัๆ สั�งสมหลักฐานเหล่านั�นได้ัมากข่�นจากการค้นพบ 

ที่างโบราณคด่ัและความก้าวหน้าที่างวิที่ยัาศาสติร์อยั่างการวิเคราะห์ 

ด่ัเอ็นเอโบราณ ติอนน่�เรารู้แล้วว่าติลอดัป็ระวัติิศาสติร์อันยัาวนาน 

จนกระทัี่�งไม่นานมาน่�เอง มนุษยัชาติิอยัู่ร่วมกันเป็็นกลุ่มเล็กๆ กระจัดั 

กระจายัไป็ติามบริเวณที่่�อากาศอบอุ่นทัี่�วโลกโดัยัไม่ม่อะไรให้ช่วงชิงกัน 


