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คำ นำ 

พระไพศาล วสิาโล เปน “นักกจิกรรม” (Activist) มาต้ังแตเมือ่คร้ัง
เปนนักศึกษา ในชื่อเดิมคือ ไพศาล วงศวรสิทธิ์ ไดรับเลือกเปนปาฐกของ
ปาฐกถาโกมล คีมทอง ตั้งแตวัยเพียง ๒๗ ป ทานมีกิจกรรมและขอคิด
ขอเขียนออกมาอยางตอเนื่องมากมาย เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
เชน เปนผูแสดงปาฐกถานาํในการประชมุประจาํปของสมาคมปรชัญาและ
ศาสนาแหงประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนผูแสดงปาฐกถาอดุลย 
วิเชียรเจริญ ในวาระ ๕๐ ป แหงการกอตั้งคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนตน ทานไดรับรางวัลเกียรติยศระดับชาติมากมาย เชน 
รางวัลบุคคลดีเดนดานสันติภาพในวาระครบรอบรอยปชาตกาล ดร.ปรีดี 
พนมยงค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ รางวัลศรีบูรพา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดรับ
พระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิจ์ากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน

พระไพศาลเปนผูมีประสบการณโดยตรงกับเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ รวมทั้งเหตุการณสําคัญในบานเมืองไทย
มาโดยตอเนื่อง ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ป ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระไพศาล
จึงเปนผูหนึ่งที่คณะกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา เห็นพองเปนเอกฉันทท่ีจะ
อาราธนาใหทานเปนหนึ่งในสามปาฐกสําคัญในวาระนี้

๔๐ ป เปนชวงระยะเวลาท่ีสั้นมากสําหรับประวัติศาสตร แตก็
ยาวนานสําหรับมนุษยคนหน่ึง ๔๐ ป จึงเปนชวงเวลาที่สมควรที่มนุษย
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จะไดครุนคิด ทบทวน ตรวจสอบอดีต เพื่อมองไปขางหนา แนนอนวา
พระไพศาลเปนผูหนึ่งที่เหมาะสมอยางยิ่งท่ีผูคนรวมสมัยในปจจุบันจะได
รับฟงทัศนะของทานในโอกาสนี้

นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
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เผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลง
๔๐ ปหลัง ๑๔ ตุลาฯ

พระไพศาล วิสาโล

ตามปกติ ปาฐกถาหรือการบรรยายท่ีหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ 
มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะหรืองานบุญงานกุศล โดยมักจะปรารภถึง
เหตกุารณทางศาสนา แตปาฐกถาวนันีแ้ตกตางจากปาฐกถาทัง้หลายทีเ่คย
จัดที่นี้ เพราะหัวขอกระเดียดไปทางสังคมและการเมือง อีกทั้งยังจัดขึ้น
ในโอกาสที่ไมเกี่ยวกับแวดวงศาสนาเลย นั่นคือจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 
๔๐ ปแหงเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ อันเปนการตอสูเพื่อประชาธิปไตยครั้ง
ยิง่ใหญของประชาชนไทย อยางไรกต็าม ทานทัง้หลายในทีน้ี่คงเหน็เหมอืน
อาตมาวา ความใสใจในความเปนไปของบานเมอืง จดัวาเปนทัง้หนาทีแ่ละ
คุณธรรมของศาสนิกชน ยิ่งเปนชาวพุทธดวยแลว เราไมควรนิ่งดูดาย
ตอเหตุการณบานเมืองโดยเฉพาะในยามที่มีความทุกขรอนเกิดขึ้น ใชแต
เทานั้นไมวาจะทําอะไร หรือแมแตการครุนคิดถึงเรื่องบานเมือง ก็ควร
เอาธรรมะมาเปนแนวทางหรือเคร่ืองกํากับการคิดและการกระทําของเรา 
ดังนั้นหัวขอปาฐกถาในวันนี้จึงไมไกลจากเร่ืองธรรมะหากนิยามใน
ความหมายกวางที่สุด ดังที่ท านอาจารยพุทธทาสก็เคยทํามาแลว
ในการบรรยายเรื่อง “ธรรมะกับการเมือง” อยางไรก็ตาม อาตมาไมมี
ความสามารถพอทีจ่ะทาํไดดอียางทานอาจารยพทุธทาสในการชีใ้หเห็นถงึ
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ความเชื่อมโยงของสองสิ่งนี้ แตหวังวาปาฐกถานี้จะชวยใหทานทั้งหลาย
เห็นแนวทางในการเอาธรรมะมาใชเพื่อชวยใหบานเมืองมีความสงบเย็น
มากขึน้ หรืออยางนอยกช็วยใหจติใจของทานรุมรอนนอยลงเมือ่ครุนคดิถงึ
เหตุการณบานเมือง

เมืองไทย ๔๐ ปหลัง ๑๔ ตุลาฯ
เหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ ๒๕๑๖ เปนหนึ่งในบรรดาเหตุการณสําคัญ

ท่ีสุดของเมืองไทยยุคปจจุบัน เปนทั้งหมุดหมายสําคัญของประวัติศาสตร
การเมืองไทยยุคใหม อีกทั้งกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึงและ
กวางขวางในทางเศรษฐกจิและสงัคม อยางยากท่ีจะมเีหตกุารณใดมาเทยีบ
เคียงได แมเหตุการณดังกลาวจะผานไปเกือบสองชั่วอายุคนแลว แตก็ยัง
ยากที่จะประเมินผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวไดอยางครบถวนและ
รอบดาน

ในวาระครบรอบ ๔๐ ปของเหตกุารณ ๑๔ ตลุาฯ เราอาจใชโอกาสนี้
ทบทวนสถานะและบทบาทของเหตุการณดังกลาว เพื่อประเมินคุณคาใน
ทางประวติัศาสตร หรอืสํารวจพฒันาการประชาธปิไตยของไทยวากาวหนา
เพียงใดนับแตเกิดเหตุการณดังกลาว สามารถบรรลุเจตนารมณของการ
ตอสูครั้งนั้นมากนอยเพียงใด และแนนอนวาเราควรใชโอกาสนี้รําลึกถึง
วีรกรรมของผูที่ยอมพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณครั้งนั้นดวย

มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเรานาจะทําในโอกาสอันสําคัญนี้ เพื่อไมให
เหตุการณดังกลาวสูญเปลา และเพื่อทําความเขาใจปจจุบันและบริบท
ที่แวดลอมตัวเรา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือเพื่อเขาใจตัวเราในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของประชาชาติไทย อยางไรก็ตาม วาระเชนนี้ยังควรเปนโอกาส
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สําหรับการมองไปขางหนา โดยอาศัยบทเรียนจากอดีต เพื่อกาวขาม
อุปสรรคหรือขวากหนามที่ปรากฏอยูในปจจุบัน

เมื่อพูดถึงสถานการณปจจุบัน ขาพเจาเชื่อวามีผูคนจํานวนไมนอย
ทีรู่สกึสบัสน หนกัใจ และเปนกงัวลกบัสภาพบานเมอืงขณะน้ี สภาพดังกลาว
ยดืเยือ้ตอเนือ่งมาหลายปแลว จนหลายคนรูสึกหดหูทอแท เมือ่ ๖ ปทีแ่ลว 
อาจารยเกษียร เตชะพรีะ ไดตัง้ขอสงัเกตในระหวางแสดงปาฐกถา ๑๔ ตลุา 
วา สถานการณที่เรากําลังเผชิญอยูนี้ “ไมเพียงเปนวิกฤตครั้งรายแรงใน
รอบ ๑๕ ป สาํหรบักระบวนการสรางประชาธปิไตยหลงั ๑๔ ตุลาฯ ๒๕๑๖ 
หากยังเปนชวงแหงความอึมครึมสับสนทางอุดมการณการเมืองและ
ศีลธรรมอยางไมเคยมีมากอนในรอบ ๓๔ ปของเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ”1

แมวาสถานการณทีอ่าจารยเกษยีรกลาวถึงตอนนัน้ เมอืงไทยยงัไมมี
การเลือกตั้งและยังอยูภายใตระบอบเผด็จการครึ่งใบ ตางจากตอนนี้ที่เรา
มีรฐับาลจากการเลอืกตัง้แลว แตกไ็มควรลมืวาตอนนัน้ยงัไมเกดิเหตกุารณ
นองเลอืดพฤษภาฯ ๒๕๕๓ ซึง่ทําใหเกดิความแตกแยกราวลกึอยางทีไ่มเคย
ปรากฏมากอน ยงัไมตองพดูถงึการชมุนมุบนทองถนนของคนสองฝายสอง
สีเสื้อที่ใชวิธีการเขมขนดุดันนานาชนิดเพื่อเอาชนะคะคานกัน กอใหเกิด
การแบงขั้วอยางกวางขวาง จนถึงกับเกิดการแยกขางทั้งในทางการเมือง
และศีลธรรม จนสมานเขาหากันไดยาก

กลาวอีกนัยหนึ่ง สถานการณตอนนี้นาเปนหวงและนาหนักใจ
กวาเมื่อ ๖ ปที่แลวมาก ความอึมครึมสับสนทางอุดมการณการเมืองและ

1 เกษียร เตชะพีระ, สงครามระหวางสี :กอนถึงจุดที่ไมอาจหวนกลับ (กรุงเทพฯ: 
openbooks, ๒๕๕๓), น. ๒๐.
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ศีลธรรม ที่อาจารยเกษียร กลาวถึง นอกจากจะไมลดลงแลว กลับหนัก
กวาเดิม ขณะเดียวกันในสวนของผูที่ไมสับสน เพราะไดเลือกขางในทาง
การเมืองและศีลธรรมแลว ก็มีทาทีเปนปฏิปกษตอกันมากขึ้น จนผลัก
ซึ่งกันและกันใหอยูในภาวะสุดโตง

มาถึงตรงนี้อาตมาขออธิบายเพิ่มเติม เพื่อใหเห็นภาพชัดขึ้น กลาว
คือ แมประชาธปิไตยของไทยจะลมลกุคลกุคลานมาตลอด แตเมือ่เหตกุารณ 
๑๔ ตลุาฯ ผานไปได ๒ ทศวรรษ หรอืพดูใหเจาะจงกค็อื หลงัจากเหตกุารณ
พฤษภาประชาธรรม ๒๕๓๕ ก็มีความเห็นสอดคลองกันในหมูผูนําทุก
ภาคสวน ไมวาภาคราชการ ภาคธรุกจิ และภาคประชาชนวา ประชาธิปไตย 
หรือการปกครองโดยรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เปนสิ่งที่เหมาะกับ
ประเทศไทย แมจะมกีารปรับปรงุเปล่ียนแปลงอยางใดกห็นไีมพนแนวทางนี้ 
เชน การมีองคกรอสิระ หรอืการมสีวนรวมจากภาคประชาชน เพือ่ทดัทาน
การใชอาํนาจรัฐมใิหเปนไปตามอาํเภอใจ จนนาํไปสูการผลักดันรัฐธรรมนญู
ฉบับประชาชนในป ๒๕๔๐ ไดสําเร็จ

แตมาถงึวนันี ้ฉนัทามตใินเรือ่งประชาธปิไตยนัน้ ไดเลอืนหายไปแลว
ก็วาได ในขณะที่ฝายหนึ่งยังเห็นวา ประชาธิปไตย คือคําตอบของประเทศ 
อีกฝายหนึ่งกลับเสื่อมศรัทธาในประชาธิปไตย เพราะเห็นวาการเลือกตั้ง
น้ันเปดโอกาสใหนกัการเมอืงขึน้มากมุอาํนาจรฐัและโกงกนิบานเมอืง รวม
ทั้งใชอํานาจตามอําเภอใจ กลายเปน “เผด็จการทุนนิยม” ฝายนี้เห็นวา
ควรใหคนดีมีคุณธรรมข้ึนมาปกครองประเทศ ดังนั้นจึงพยายามเสนอ
ระบอบการเมืองท่ีลดความสําคญัของการเลอืกตัง้ (หรอืถงึกบัเสนอใหไมมี
การเลือกตั้งเลยก็มี) และเปดโอกาสใหคนที่มีคุณธรรมและความรู 
ความสามารถขึ้นมามีอํานาจในทางการเมืองมากขึ้น ไมวาในการปกครอง
หรือการถวงดุลกับรัฐบาลก็ตาม 
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จุดยนืของสองฝายนัน้มาถงึขัน้วา ฝายหนึง่เชดิชปูระชาธปิไตยแบบ
ตวัแทน จะเปนใครก็ไดขอใหไดรบัเลอืกตัง้จากประชาชนก็พอแลว จะเปน
คนดีหรือไม ไมสําคัญ อีกฝายเรียกรองคนดีใหมาปกครอง จะเปนระบอบ
อะไรก็ไดทั้งนั้น และเมื่อโตเถียงกันหนักขึ้น พยายามเอาชนะคะคานกัน
โดยอาศัยวาทกรรมดังกลาวเปนตัวรองรับสนับสนุน สุดทายก็ทําใหเกิด
แรงผลักตอกนัและกนั ตางมทีาทเีปนปฏปิกษตอจุดยนืของอกีฝาย ผลกค็อื 
ฝายแรกชูธงประชาธิปไตย ไมเอาคุณธรรม อีกฝายชูธงคุณธรรม ไมเอา
ประชาธิปไตย

พดูอยางนีไ้มไดหมายความวา ในความเปนจรงิจะมีการแบงฝกแบง
ฝายเพยีงเทานี ้ทีก่ลาวมาขางตนเปนเพยีงภาพหยาบๆ เพราะสถานการณ
ตอนนี้มีความซับซอนกวาน้ีมาก แตก็ปฏิเสธไมไดวาผูคนที่เลือกขางอยาง
สุดโตงดังกลาวทุกวันนี้มีเปนจํานวนไมนอย ยังไมตองพูดถึง การเลือกขาง
อยางสุดโตง ระหวางการเปดใหมีเสรีภาพอยางไมมีเงื่อนไข กับการจํากัด
เสรีภาพในนามของศีลธรรม รวมทั้งการแบงข้ัวระหวางสากลนิยมกับ
ความเปนไทย เปนตน

ความเห็นท่ีแตกตางกันอยางสุดข้ัวนั้นเปนเรื่องธรรมดาของสังคม
ปจจุบัน แตสิ่งที่นาเปนหวงก็คือ ผูคนที่มีความเห็นแตกตางอยางสุดขั้วนั้น 
มักเกาะเก่ียวอยูกับการแบงฝายทางการเมือง อันเปนผลจากเหตุการณ
รัฐประหาร ๒๕๔๙ ซึ่งโคนลมรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรดวย กลุม
การเมืองสองขั้วนั้นไดตั้งตัวเปนปฏิปกษตอกัน และพยายามตอสูเอาชนะ
คะคานกนั จนเกิดความไมสงบทางการเมอืงถงึกบัเลือดตกยางออกคร้ังแลว
ครั้งเลา ความราวฉานขยายวงกวาง จนเกิดความหวั่นวิตกวาเหตุการณ
นองเลือดอยางป ๒๕๕๓ จะเกิดขึ้นอีก
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รากเหงาของความขัดแยง
เมืองไทยมาถึงจุดนี้ไดอยางไร หลายคนมองวาความวุนวายเหลานี้

เกิดขึ้นเพียงเพราะคนไมกี่คนเปนผูกอเรื่อง บางก็วาเปนเพราะการแยงชิง
อํานาจระหวางชนช้ันนํากลุมใหมกับชนช้ันนํากลุมเกา ระหวางกลุ ม
ทุนนิยมโลกาภิวัตนกับกลุ มทหารและขาราชการ มุมมองดังกลาวมี
ขอเท็จจริงรองรับอยางไมอาจปฏิเสธได แตหากความจริงมีเพียงเทานี้ 
ความขัดแยงก็ไมนาจะขยายวงไปถึงทุกภาคสวนของประเทศอยางที่กําลัง
เกิดขึ้นขณะนี้ เมืองไทยมีความขัดแยงระหวางชนชั้นนํามาหลายครั้ง 
เชน ระหวางนักการเมืองกับทหารและขาราชการ จนถึงกับลงเอยดวย
การรัฐประหาร ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญ แลวเลือกต้ังใหม ก็หลายคร้ัง 
แตที่ผานมาก็ไมเคยเกิดกระแสตอตานจากมวลชนระดับลางมากมายดังที่
เกิดขึ้นหลังรัฐประหารป ๒๕๔๙

แมจะมีคําอธิบายวามวลชนเหลาน้ีถูกหลอกเปนเครื่องมือของ
นักการเมืองอยาง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือถูกจางมาประทวง อาตมา
กค็ดิวาคําอธิบายดงักลาวไมนาจะเพยีงพอหรอืมนีํา้หนกันอย จะวาไปแลว
มันก็ไมตางจากการอธิบายวา นักศึกษาและประชาชนที่ลุกขึ้นมาประทวง
จอมพลถนอม กิตติขจรและคณะเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ นั้น ถูกหลอก
ใชเปนเครื่องมือของทหารอีกกลุมหนึ่งซึ่งตองการข้ึนมามีอํานาจแทน 
จริงอยู การแยงชิงอํานาจในหมูทหารระดับสูงตอนนั้น เปนเรื่องที่ไมมีใคร
ปฏิเสธ แตนั่นก็เปนแคความจริงสวนเดียว ความจริงอีกสวนหนึ่งที่เกิดขึ้น
ควบคูกันและมีความสําคัญกวาก็คือ นักศึกษาและประชาชนมีความ
ไมพอใจระบอบเผด็จการอยางรุนแรง และตองการระบอบประชาธิปไตย
ที่เปดโอกาสใหตนมีสิทธิมีเสียงในบานเมืองอยางแทจริง
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ความขัดแยงระหวางชนช้ันนําน้ันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย แตสําหรับ
เมืองไทยเมื่อ ๔๐ ปท่ีแลว สํานึกในประชาธิปไตยที่เกิดกับนักศึกษาและ
ประชาชนอยางกวางขวางจนพรอมจะลุกขึ้นมาประทวงรัฐบาลเผด็จการ
เปนจาํนวนเรอืนแสนนัน้เปนเรือ่งใหมอยางมาก สํานกึดังกลาวมไิดเกดิขึน้
อยางบงัเอญิหรอืเพราะการปลกุระดมของใครคนใดคนหนึง่ แตเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในระดับมหภาคที่สะสมสืบเนื่อง
มานานนับทศวรรษ 

อาตมาขอใชเวลาขยายความประเดน็นีเ้พ่ิมเติม เพราะเชือ่วาจะเปน
ประโยชนในการทําความเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันดวย แม
เหตกุารณ ๑๔ ตลุาฯ จะถกูจดุชนวนขึน้จากการจบักมุนกัศกึษาประชาชน
จํานวน ๑๓ คนทีเ่รยีกรองรฐัธรรมนญูและประชาธปิไตยเมือ่วนัที ่๖ ตลุาฯ 
๒๕๑๖ แตการลุกขึ้นประทวงของนักศึกษาและประชาชนเรือนแสนใน
กรงุเทพมหานคร จะเกดิขึน้ไมไดเลย หากประเทศไทยไมมีนโยบายพัฒนา
เศรษฐกจิทีเ่ริม่ในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ซ่ึงทาํใหเมอืงขยายตัวอยาง
รวดเรว็ ภาคอตุสาหกรรมและบรกิารเตบิโตอยางไมเคยมมีากอน โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ ธนาคาร โรงแรม ศูนยการคา ผุดขึ้นมากมาย ขณะเดียวกัน
ก็มีการพัฒนาการศึกษาขนานใหญ รวมทั้งการทุมทุนขยายมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคคลากรไปตอบสนองความตองการของราชการและธุรกิจ 
ทําใหมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก2  

2 เมือ่ป ๒๕๐๔  มนีกัศกึษาทัง้ประเทศ ๑๕,๐๐๐ คน คร้ันถึงป ๒๕๑๕ จาํนวนนักศึกษา
เพิ่มขึ้นเปน ๑๐๐,๐๐๐ คน หรือเพิ่มเปน ๖ เทาตัว อางใน ประจักษ กองกีรติ, และแลว
ความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ:การเมืองและวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชนกอน ๑๔ ตุลา 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘), น. ๗๓.
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กลาวอีกนยัหนึง่ การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมในรอบสิบปนัน้ไดกอให
เกิดความเปลีย่นแปลงในเขตเมอืง ทาํใหคนช้ันกลางเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก 
เปนธรรมดาท่ีคนเหลาน้ีไมไดแคตองการมอีาชีพท่ีมัน่คงเทานัน้ แตตองการ
มีสิทธิมีเสียงทางการเมืองดวย ดังนั้นจึงยอมไมพอใจเมื่อพบวาระบอบ
การเมอืงทีม่อียูนัน้ไมเปดพืน้ทีใ่หแกพวกตนเลย เพราะอาํนาจลวนกระจุก
อยูในมือของทหารและขาราชการเทานั้น

ที่วามานี้เปนความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ แตยังมีอีกปจจัย
หนึ่ง ซึ่งเปนตัวกระตุนใหเกิดความตื่นตัวทางการเมืองแกคนชั้นกลางที่
เตบิใหญ โดยเฉพาะนักศกึษา ปจจยัดงักลาวคอืสถานการณโลก โดยเฉพาะ
สงครามเย็นที่ลุกลามมาถึงเมืองไทย สหรัฐอเมริกาไมเพียงตองการใหไทย
เปนบริวารในการตอสูกับคายคอมมิวนิสต ซึ่งมีรัสเซียและจีนเปนผูนํา
เทานั้น หากยังใชไทยเปนฐานทัพในการทําสงครามอินโดจีนเพ่ือตอตาน
อิทธพิลของคอมมวินสิต งานวจิยัของ อาจารยประจักษ กองกรีต ิชีใ้หเหน็
อยางชัดเจนวา การท่ีรฐับาลไทยยอมอยูใตอทิธพิลของสหรฐัฯ และไดเขารวม
ทําสงครามในประเทศเพื่อนบานอยางไมเปดเผย ไดปลุกเราความรูสึก
ชาตนิิยมในหมูนักศกึษาปญญาชนจาํนวนไมนอย จนเกดิความรูสกึตอตาน
รฐับาลเผดจ็การทหาร เพราะนอกจากไมเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม
ในการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญของประเทศชาติแลว ยังปดบังความจริงไมให
ประชาชนรับรูขอมูล รวมทั้งเขามาจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น3

3  เรื่องเดียวกัน, น. ๒๕๐.
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สถานการณโลกหรือปจจัยจากนอกประเทศนั้น มีสวนอยางมากใน
การปลุกสํานึกทางการเมืองและสรางความตื่นตัวแกนักศึกษาประชาชน
จํานวนไมนอย ในดานหนึ่งกระตุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตามแนวทางทุนนิยมเพื่อรักษาประเทศไทยไมใหตกอยู ในอิทธิพล
คอมมิวนิสต ทําใหคนชั้นกลางในเมืองขยายตัวเปนจํานวนมาก ในอีก
ดานหนึ่ง การครอบงําประเทศไทยโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อเปนแนวหนา
ในการสูรบกับคอมมิวนิสต ไดปลุกจิตสํานึกรักชาติรักประชาธิปไตยในหมู
นักศึกษาประชาชน จนลุกขึ้นมาตอตานรัฐบาลเผด็จการ ทั้งนี้ยังไมตอง
พูดถึงแนวคิดจากตางประเทศ เชน เสรีนิยม สังคมนิยม ซึ่งมีอิทธิพลตอ
สํานึกทางการเมืองของนักศึกษาปญญาชนเวลานั้นมิใชนอย

กลาวโดยสรปุ เหตกุารณ ๑๔ ตลุาฯ เปนท้ังผลพวงและภาพสะทอน
ของความเปลีย่นแปลงขนานใหญภายในประเทศ ควบคูกับความเปลีย่นแปลง
ของสถานการณโลกที่สงผลระทบตอประเทศไทย ทั้งปจจัยภายในและ
ปจจยัภายนอกน้ีไดสงผลใหเกดิพลวัตในหมูคนชัน้กลางในเมอืงจนขบัเคลือ่น
ใหเกดิการเรยีกรองประชาธปิไตย มองในแงหนึง่กค็อื ความตองการมพีืน้ที่
ทางการเมอืง ซึง่ถกูผกูขาดโดยทหารและขาราชการมาเปนเวลานานนัน่เอง 

กลาวอีกนัยหนึ่ง เหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ เปนเครื่องบงชี้วา ถึงเวลาที่
เมืองไทยจะตองมรีะเบยีบการเมอืงอยางใหม จะเปนเหมอืนเดมิหรือนิง่อยู
กับที่ไมไดแลว แมในเวลาตอมามีความพยายามที่จะกลับไปสูระบอบ
เผด็จการเหมือนเดิม ท้ังเผด็จการทหาร เผด็จการพลเรือนในการปกปอง
ของทหาร (หรือที่เรียกวา “รัฐบาลหอย”) หรือประชาธิปไตยครึ่งใบ ก็ไม
ประสบความสําเร็จ มีแตการสูญเสียเลือดเนื้อและความตกตํ่าถอยหลัง
ดานเศรษฐกิจสังคม จนในที่สุดก็ตองกลับมาที่ระบอบประชาธิปไตย ดังที่
ปรากฏอยูในขณะนี้
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การมองเหตกุารณ ๑๔ ตลุาฯ ดงัทีก่ลาวมา ไมไดปฏเิสธความสําคญั
ของตัวบุคคลที่มีบทบาทท้ังกอนและระหวางเหตุการณ แตอาตมาเห็น
วาการมองแคนั้นยอมไมพอ ควรมองใหลึกถึงเหตุปจจัยในระดับมหภาค 
หรือเหตุปจจัยที่มิใชตัวบุคคล (impersonal) ดวย เพราะส่ิงเหลานี้ลวน
สงผลขับเคลื่อนหนุนเนื่องใหเกิดเหตุการณดังกลาว เปรียบเสมือนสวน
ของภูเขาที่อยูใตนํ้า แมมองไมเห็น แตเปนฐานรองรับและคํ้าจุนยอดของ
ภูเขานํ้าแข็ง โดยที่เราตองไมลืมวา สวนยอดที่โผลพนนํ้านั้น แมจะเห็นชัด 
แตก็มีสัดสวนแค ๑ ใน ๑๐ ของภูเขานํ้าแข็งทั้งหมด

ที่พูดมาขางตน แมจะยืดยาวสักหนอย แตอาตมาคิดวาจําเปน 
เพราะชวยใหเราเห็นความสําคัญของการมองสถานการณปจจุบันในภาพ
ที่กวางข้ึน คือตระหนักวา สถานการณบานเมืองตอนนี้ ไมใชเปนผลพวง
ของการตอสูทางการเมืองระหวางคนไมกี่คน หรือระหวางกลุมบุคคลใน
แวดวงชนชั้นนําเทานั้น แตยังเปนผลจากความเปล่ียนแปลงขนานใหญ
ภายในประเทศทีส่ัง่สมตอเนือ่งมานาน รวมท้ังจากสถานการณโลก ซ่ึงลวน
เปนเรือ่งทีย่ากจะตานทานได หรอือยางนอยกไ็มสามารถควบคมุเปลีย่นแปลง
ไดตามอาํเภอใจ การมองสถานการณทุกวนันีว้าเปนเรือ่งของตัวบคุคลหรอื
กลุมบุคคลเทานั้น ทําใหเราคิดแตจะแกปญหาที่ตัวบุคคล เชน เอาบุคคล
ตางๆ มาคุยกัน ประนีประนอมกัน หรือหนักกวานั้นก็คือ กําจัดตัวบุคคล
ไปเลย แตวิธีดังกลาวไมอาจแกปญหาได ตราบใดที่เรามองขามปจจัยที่
ใหญกวานั้น นั่นคือความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและอิทธิพลจาก
กระแสโลก ทัง้ปจจยัภายในและปจจยัภายนอกดงักลาวลวนมพีลงัผลกัดนั
ใหเมอืงไทยไมอาจหยุดอยูกับทีไ่ด แตตองปรบัเปลีย่นระเบยีบกตกิา ทัง้ใน
แงของความสัมพันธทางอํานาจหรอืการเปดพื้นที่ทางการเมอืงใหกวางขึ้น
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เพื่อรองรับคนกลุมใหม เชนเดียวกับท่ีไดเกิดขึ้นมาแลวเมื่อ ๔๐ ปที่แลว
อันเปนผลจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ

ความเปลี่ยนแปลงขนานใหญในชนบท
คําถามก็คือ ความเปลี่ยนแปลงท่ีวานั้นคืออะไร ประการแรกก็คือ 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในชนบทไทย ในชวง ๓๐ ปท่ี
ผานมานอกจากรัฐบาลชุดแลวชุดเลาผลักดันใหมีการพัฒนาชนบทอยาง
ตอเนือ่งแลว ระบบทนุนยิมยงัแพรเขาไปยงัทกุซอกทุกมมุของชนบท ทําให
ชวีติของผูคนผกูตดิกบัเศรษฐกจิแบบตลาด ทีเ่คยทาํเกษตรกรรมแบบยงัชพี
ก็มาเปนการทําเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ใชแตเทานั้น รายไดสวนใหญของ
ผูคนในชนบทไมไดมาจากภาคการเกษตรอีกตอไป แตมาจากนอกภาค
เกษตรกรรม เชน รับจาง คาขาย ตัดเสื้อ ซอมรถ หรือเปนผูประกอบการ
รายยอย4 การศึกษาวิจัยหลายชิ้นไดชี้วาปจจุบัน คนชนบทสวนใหญ
ไมใชคนยากจนดังแตกอนอีกตอไป คนยากจนเปนเพียงคนสวนนอย คือ 
มีเพียง ๕.๔ ลานคน หรือรอยละ ๘.๔๘ ของประชากรทั้งประเทศ (แมแต
ในภาคอีสาน คนยากจนก็มีเพียง ๓.๑ ลานคนจากจํานวน ๒๐ ลานคน)5 
คนสวนใหญของชนบทคือชาวนารายไดปานกลาง ซ่ึงมีชีวิตแบบสมัยใหม

4 ด ูอภชิาต สถตินริามยั และคณะ, ทบทวนภูมิทัศนการเมอืงไทย (กรงุเทพฯ: สาํนกังาน
สนับสนุนกองทุนสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๖), น. ๑๖; นฤมล ทับจุมพล และ ดันแคน แมคคารโก, 
“คนก่ึงเมืองก่ึงชนบทในการชุมนุมประทวงของคนเสื้อแดงป ๒๕๕๓ : มิใชเพียงแคเกษตรกร
ยากจน?” วารสารฟาเดียวกัน ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๕๖).

5 อานันทชนก สกนธวัฒน, พลวัตของความยากจน (กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมอง
ของชาติ, ๒๕๕๖), น. ๕๙.
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หรือใกลเคียงคนในเมืองมากข้ึน มีโลกทัศนคลายคลึงกับคนที่อาศัยอยูใน
เมอืงใหญ นัน่คอืมชีวีติแบบคนชัน้กลาง กลาวอกีนยัหนึง่ ความเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกจิสงัคมทีผ่านมาไดทาํให เกดิคนชัน้กลางระดับลางข้ึนมากมาย
ในชนบท 

เชนเดียวกับคนช้ันกลางในเมือง คนช้ันกลางระดับลางในชนบทมี
ความสนใจเหตุการณบานเมืองมากขึ้น ไมใชเพียงเพราะวาเขาถึงสื่อตางๆ 
ไดสะดวกกวาแตกอนเทานั้น หากยังเปนเพราะพวกเขาตระหนักวา
การเมืองในระดับประเทศ โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลนั้น สงผลถึงชีวิต
ความเปนอยูของเขา แคนโยบายเกีย่วกับราคาพชืผลทางเกษตรอยางเดียว 
ก็อาจทําใหเขาขาดทุนจนเปนหนี้สินได ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะมีสิทธิ
มเีสยีงในการเลอืกตัง้มากขึน้ เพือ่เลอืกรฐับาลทีส่นองผลประโยชนของเขา
ไดมากที่สุด สํานึกดังกลาวนับวันจะเดนชัดมากขึ้น แมวาการรับเงินจาก
ผูสมัครเลือกตั้ง ยังมีอยูดาษดื่น แตเงินซื้อเสียงไมใชปจจัยชี้ขาดในการ
ตัดสนิใจลงคะแนนของชาวบานสวนใหญ สิง่สาํคญักวาคอืศรัทธาหรือความ
คาดหวังในตัวผูสมัครหรือพรรคการเมืองวาจะทําประโยชนใหแกพวกเขา
เพียงใด

อันที่จริงเปนเวลาชานานแลวที่ประชาชนในชนบทจํานวนไมนอย
เห็นวาการเลือกตั้งมีความหมายเฉพาะ “วันคืนหมาหอน” เทานั้น เพราะ
มีการแจกเงินกันอยางเปนลํ่าเปนสัน แตความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยาง
เห็นไดชัดเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรข้ึนมาเปนรัฐบาล พรอมกับผลักดัน
นโยบายประชานิยมตามที่สัญญา แคโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และ
กองทนุหมูบาน ก็ทาํใหเขาเหลานัน้เหน็วาประชาธปิไตยสามารถใหประโยชน
แกเขาอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ไมใชแค “กินได” เฉพาะตอนใกล
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เลอืกตัง้เทานัน้ การเลอืกตัง้ไดกลายเปนชองทางทีจ่ะชวยใหเขามชีีวิตดีขึน้
กวาเดิม

ดวยเหตุนี้ ประชาชนในชนบทจํานวนไมนอย (รวมท้ังคนชั้นกลาง
ระดบัลางในเมอืง) จงึไมพอใจเมือ่เกดิรฐัประหารและโคนลมรัฐบาลทักษณิ 
สําหรับเขาเหลานั้นรัฐบาลทักษิณคือตัวแทนของประชาธิปไตยที่ใสใจ
ทุกขรอนของเขา ความรูสึกผูกพันกับรัฐบาลที่เขาเลือกขึ้นมา ทําให
เขาเหลานั้นไมเพียงตอตานรัฐประหาร แตยังตอตานความพยายามใดๆ 
ก็ตามทีเ่ขามองวาเปนการกีดกนักลัน่แกลงรฐับาลของเขา ซ่ึงกค็อืการทาํให
เสียงของเขาไรคาหรือเปนโมฆะ ผลก็คือ เกิดการชุมนุมคร้ังใหญเม่ือ
ป ๒๕๕๓ ซึ่งจบลงดวยความสูญเสียยิ่งกวาเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ

หากเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ เปนการลุกขึ้นของชนชั้นกลางในเมือง
เพื่อตอตานเผด็จการทหาร เหตุการณพฤษภาฯ ๒๕๕๓ ก็เปนการลุกขึ้น
ของชนชั้นกลางระดับลางจากชนบทเพื่อตอตานการดูถูกดูแคลนสิทธิและ
เสียงของพวกเขา เปนการเรียกรองยืนยันสิทธิในการจัดต้ังรัฐบาลโดย
ผูแทนที่เขาเลือกเขามา 

ที่อาตมากลาวมาขางตน ไมไดปฏิเสธถึงขอผิดพลาดของรัฐบาล
ทกัษณิ รวมท้ังขอกลาวหาตางๆ อาทิ คอรรัปช่ันเชงินโยบาย การใชอาํนาจ
อยางไมเปนธรรม ไมวาการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การฆา
ตัดตอนผูคายาเสพติด เปนตน แตอยากจะชี้วา เราไมอาจเขาใจความขัด
แยงในบานเมืองที่ยืดเยื้อตอเนื่องมาหลายปจนถึงขณะน้ีไดเลย หากมอง
เห็นแตความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางชนช้ันนําเทานั้น และมอง
มวลชนที่เขารวมวาเปนเพียงเครื่องมือที่ถูกใช โดยไมมีเจตนารมณหรือ
ความตองการที่เปนของตนเอง หากมองเห็นเพียงเทานั้น และพยายาม
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เอาชนะคะคานชนชั้นนําอีกฝายหนึ่งดวยวิธีการใดๆ ก็ได เชน พยายาม
ผลักดัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรออกไปจากการเมือง ดวยวิธีการที่บั่นทอน
ประชาธิปไตย เชน รัฐประหาร หรือกีดกันเพิกเฉยเสียงของประชาชนใน
ชนบทท้ังทางตรงและทางออม หรือไมเปดใหเขาเหลานั้นมีสิทธิมีเสียง
ทางการเมืองเทาเทียมกับคนชั้นกลางในเมือง ความขัดแยงก็จะไมมีวัน
จบสิ้น ประชาชนในชนบทก็จะตองตอสู เพื่อเรียกรองความเทาเทียม
ทางการเมืองอยูตอไป

เหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ เปนสัญญาณเตือนชนชั้นนําในเวลานั้นวา 
จําเปนตองเปดพื้นที่ทางการเมืองใหแกคนช้ันกลางกลุมใหมที่อยูนอก
แวดวงทหารและขาราชการ ฉนัใด เหตกุารณพฤษภาฯ ๕๓ กเ็ปนสญัญาณ
เตือนชนชั้นกลางในเมืองวา จําเปนตองเปดพื้นที่ทางการเมืองใหแก 
“คนรากหญา” หรือคนชั้นกลางระดับลางในชนบทอยางเทาเทียมกับตน 
น่ันหมายความถงึการยอมรบัผูแทนท่ีเขาเลอืกเขามาไมวาจะเปนใครกต็าม 
หากจะวิพากษวิจารณหรือตอสูกัน ก็พึงทําในกรอบกติกาประชาธิปไตย 
ไมควรทาํลายระบอบหรอืกตกิาเพยีงเพือ่เอาชนะตัวบคุคล พึงตระหนกัวา 
การกีดกันผูแทนท่ีเขาเลือกมาดวยขอกลาวหาวา เขาโง หรือขายเสียง 
มแีตจะทาํใหความขัดแยงเพิม่ข้ึน เปนความขัดแยงท่ีขยายวงไปทัง้ประเทศ 
ไมไดจํากัดแตเฉพาะชนชั้นนําดังแตกอน

นี่คือความเปลี่ยนแปลงสําคัญประการหนึ่งที่เราควรตระหนักและ
ยอมรับ การตอสูขัดขืนกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็คือการปฏิเสธ
ความจริง ไมมีปญหาหรือความขัดแยงใดๆ จะแกไดหากเร่ิมตนดวย
การปฏิเสธความจริง แมความจริงน้ันๆ จะเปนสิ่งที่ไมถูกใจเราก็ตาม 
พวกเราที่เปนชาวพุทธ ยอมทราบดีวา อริยสัจจขอแรก คือทุกข ทานสอน



25
เผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลง ๔๐ ปหลัง ๑๔ ตุลา ฯ

วาเราตองเจอทกุขตัง้แตเกดิ ไมวาจะรํา่รวยยิง่ใหญเพียงใด กห็นคีวามเจ็บ 
ความพลัดพราก และความตายไมพน แมสิ่งเหลานี้ลวนไมนาพึงปรารถนา 
แตสิ่งที่ชาวพุทธจะตองทําเปนประการแรกคือ ยอมรับความจริงดังกลาว 
และทาํความเขาใจกบัมนั พระพทุธองคสอนวา กจิทีพ่งึทาํสาํหรบัอรยิสจัจ
ขอแรกก็คือ ทุกขเปนสิ่งที่ตองรู หรือตองเขาใจ เมื่อรูและเขาใจทุกข
แจมแจง จนเหน็สาเหตหุรือรากเหงาของมนั การหลดุออกจากทกุข กย็อม
เปนไปได คือแมจะทุกขกาย แตใจไมทุกข เพราะวางใจไดถูกตอง แตหาก
เร่ิมตนดวยการไมยอมรบัความจรงิ ซึง่หนไีมพนแลว ความทกุขใจกจ็ะตาม
ติดเราไป แมจะยังไมเจ็บปวยหรือตาย แตเพียงแคระลึกถึงก็ทําใหทุกข
ทรมานอยางยิ่ง

อนัทีจ่ริงการท่ีคนชนบทมสีาํนึกทางการเมอืง หวงแหนประชาธปิไตย 
ตองการมีสวนรวมทางการเมือง ควรถือวาเปนเรื่องที่นายินดี เพราะหมาย
ถงึความเตบิโตมัน่คงของประชาธปิไตย แมนัน่จะหมายความวาคนชัน้กลาง
ในเมอืงจะตองแบงอาํนาจทีเ่คยชวงชงิมาจากชนชัน้นาํมาใหแกคนกลุมใหม 
ทีเ่ราอาจมองวาเปนผูยากไรหรอืไรการศกึษา แตควรตระหนกัวาภาพดงักลาว
กาํลงัจะกลายเปนอดตีไปแลว คนชนบทไมไดโงหรือยากไรอยางท่ีเราเขาใจ
อีกตอไป เขาอาจฉลาดบางเรื่องและไมรูบางเรื่อง แตเราก็เปนเชนนั้น
เหมือนกันมิใชหรือ แตถึงเขาจะยากจนหรือเรียนนอยกวาเรา เขาก็มีสิทธิ
ในความเปนมนุษยและเปนเจาของประเทศเชนเดียวกับเรา ยิ่งผูที่เปน
ชาวพุทธดวยแลว การตัดสินคนโดยดูที่ชนชั้น เศรษฐฐานะหรือวุฒิ
การศึกษาของเขา ยอมเปนสิ่งที่ไมถูกตอง นี้คงไมตางจากวัณณะมัจฉริยะ 
หรือแบงชั้นวรรณะ ที่พระพุทธองคทรงปฏิเสธ
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ความเปลี่ยนแปลงที่อาตมาไดกลาวมานี้ ไมเคยเกิดขึ้นที่เมืองไทย
มากอน และเปนสิ่งที่กอตัวอยางชาๆ ดังนั้นจึงเปนส่ิงท่ีคนไทยจํานวนไม
นอยมองไมเหน็ เขาใจไดยาก จงึยงัคงใชทาทีหรอืกรอบความคดิแบบเดิมๆ 
ซึ่งอาจสวนทางกับความเปนจริง เปนธรรมดาวา เมื่อความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยางขนานใหญ เราจําเปนตองปรับตัวปรับความคิดเพ่ืออยูกับ
ความเปนจริงอยางใหมไดอยางราบร่ืน หาไมก็จะเกิดความขัดแยงจนอยู
ไมเปนสุข

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
อยากใหตระหนักวา ที่กลาวมานี้เปนแคความเปลี่ยนแปลงอยาง

เดียวที่กําลังเกิดขึ้น แทจริงแลวมีความเปลี่ยนแปลงอีกมากมายที่กําลังกอ
ตัวขึ้น ดังที่อาตมาไดกลาวกอนหนานี้แลววา มีปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกทีเ่ปนพลงัผลกัดนัใหเมอืงไทยขบัเคล่ือนไปขางหนาอยางมนียัสําคญั
อยูในขณะนี้ ความเปลี่ยนแปลงขนานใหญในชนบทซ่ึงทําใหคนชั้นกลาง
ระดับลางขยายตวัจนตองการพืน้ทีท่างการเมอืงอยางเทาเทียมกบัคนชัน้กลาง
ในเมอืง เปนเรือ่งของปจจัยภายในทีว่า สวนปจจยัภายนอกทีอ่าตมาพดูถงึ
น้ัน ไดแก กระแสโลกาภวิตัน ปฏเิสธไมไดเลยวา โลกาภวิตันทางเศรษฐกจิ 
เชน การเปดเสรีทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของทุนนิยม สงผลอยาง
มากตอการขยายตัวของคนชั้นกลางระดับลางในชนบท ทําใหคนชนบท
มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมการบริโภค และทัศนคติใกลเคียงคนชั้นกลางในเมือง
มากขึน้ แตถาโลกาภวิตันมผีลกระทบเพยีงแคนัน้ สถานการณในเมอืงไทย
ทุกวันนี้คงซับซอนนอยกวาที่เปนอยูมาก
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โลกาภิวตันนัน้ดานหนึง่ไดกอใหเกิดความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ 
สรางความพรัง่พรอมทางวตัถอุยางไมเคยมมีากอน แตในอกีดานหนึง่มนัก็
สามารถสั่นคลอนวิถีชีวิต คานิยม โลกทัศน และระเบียบสังคมไดไมนอย 
ในขณะที่คนไทยจํานวนหนึ่งรํ่ารวยมหาศาลจากทุนนิยมโลกาภิวัตน คน
จํานวนไมนอยซึง่อาจมากกวาคนกลุมแรกหลายเทากลบัตองลมละลายส้ิน
เน้ือประดาตวัเพราะโลกาภวิตันเชนกนั เหน็ไดชดัจากกรณวีกิฤตเศรษฐกจิ
ป ๒๕๔๐ เหตุการณครั้งนั้นทําใหกลุมทุนโลกาภิวัตน ซ่ึงนําโดย พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ผงาดข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรี ในขณะท่ีนายทุนกลุมอ่ืน
ตองสญูเสยีบทบาททางการเมอืง ขณะเดยีวกนักเ็ปนเหตใุหยคุหนึง่มกีารชู 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อตานกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน

โลกาภิวัตนยังสงผลกระทบตอโลกทัศน แนวคิด และคานิยมที่
เคยยึดถือกันมา เชน ความคิดเรื่องอธิปไตยของชาติ เราเคยมีความคิดวา
รัฐชาติจะตองมีอํานาจทุกตารางนิ้วของประเทศ ไมวาในทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม แตโลกาภิวัตนไดทําใหพรมแดนประเทศแทบจะ
ไรความหมาย รัฐชาติไมวาที่ใด ตองยอมเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ใหตางชาติ
มาลงทนุหรอืทาํธรุกจิไดอยางเสรี โดยเฉพาะเมอืงไทยหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ 
ถูกกดดันโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF ใหตองออก
กฎหมาย ๑๑ ฉบับเพื่อเปดทางใหแกการคาและการลงทุนไรพรมแดน 

ยังไมตองพูดถึงการหลั่งไหลของขอมูลขาวสารและกระแสบริโภค-
นยิมจากทกุสารทิศชนดิทีร่ฐัไมอาจสกดัก้ันได ทาํใหผูคนมรีสนยิมการบริโภค
และการใชชีวติทีม่อิาจถกูตกีรอบดวยคานยิมเดมิๆ ได สิง่หนึง่ทีถ่กูกระทบ
อยางมากก็คอื แนวคดิเรือ่งความเปนไทย สมยัหนึง่ความเปนไทยหมายความ
ถงึการนยิมสนิคาไทย มช่ืีอไทย พดูภาษาไทย เปนตน แตโลกาภวิตันทาํให
ความเปนไทยมีความหมายเลอะเลือนหรือจางคลายลง การนิยมสินคา
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ตางประเทศ ดูหนังเกาหลี ชื่นชมนักรองญี่ปุน มีชื่อฝรั่ง พูดไทยคําฝรั่งคํา 
เปนเรื่องธรรมดา โดยที่คนเหลานั้นยังรูสึกวาเปนคนไทยอยู

สิ่งที่ถูกกระทบตามมาก็คือ ทัศนคติชาตินิยม ชาตินิยมนั้นเรียกรอง
ความรกัชาต ิและรกัทกุอยางทีเ่ปนของชาต ิแตอารมณผูกพันดังกลาวกลับ
ถกูกระแสโลกาภิวตันกดัเซาะ ดงัมผีูตัง้ขอสงัเกตวา ในการแขงขนัฟุตบอล
ระหวางทีมลิเวอรพูลและทีมชาติไทยเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผานมา ปรากฏ
วารอยละ ๘๐ ของผูชมในสนามรัชมังคลากฬีาสถานสวมเสื้อทีมลิเวอรพูล 
อีกทั้งยังสงเสียงเชียรทีมอังกฤษทีมนี้ตลอดการแขงขัน โดยเฉพาะเมื่อ
ทีมนี้ยิงประตูทีมไทยได แมเราไมสามารถสรุปไดวานี้เปนภาพตัวแทนของ
คนไทยทัง้ประเทศ แตสิง่หน่ึงท่ีเห็นไดชัดจากปรากฏการณนีก้ค็อื ชาตินยิม
ในความหมายที่เปนความรักชาติและผูกพันกับทุกอยางที่เปนของชาตินั้น 
มีความหมายนอยมากตอผูชมสวนใหญในสนามรัชมังคลาฯ วันนั้น ทั้งน้ี
ยงัไมตองพดูถงึแฟนทมีแมนเชสเตอรยไูนเตด็และทมีเชลซ ีซึง่มอีกีมากมาย
นับแสนคน

โลกาภิวัตนยังสงผลกระทบตอแนวคิดเชิงศีลธรรมของผู คน
การมเีพศสมัพนัธในวยัเรยีน การมเีพศสมัพนัธอยางเสรี การเปล่ียนคูนอน 
การทาํแทง พฤติกรรมทางเพศซึง่สวนทางกบัจรยิธรรมทางเพศทีย่ดึถอืกนั
มา ไดแพรหลายมากขึน้ สวนหนึง่เปนผลจากการเปดรบัขอมลูขาวสารอยาง
เสรีทั่วทุกสารทิศ รวมไปถึงทัศนคติแบบเสรีนิยม ซึ่งตั้งคําถามกับศีลธรรม
หรือคําสอนทางศาสนา รวมทั้งพุทธศาสนา ตลอดจนอุดมการณทางโลก
ทีต่กีรอบควบคมุความคดิและพฤตกิรรมของผูคน เชน อดุมการณชาตนิยิม 
ยิ่งมีการเปดเสรีดานสื่อ ก็ยิ่งทําใหแนวคิดใหมๆ เหลานี้แพรหลายและ
ทาทายแนวคิดเชิงศีลธรรมและอุดมการณดั้งเดิมมากขึ้น
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ทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยางของกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิต แนวคิด ความเชื่อ และโลกทัศนเดิมๆ ที่เคยยึดถือ เปนธรรมดา
ที่วา ผูคนที่ยึดถือสิ่งเหลานั้นวาเปนคุณคาหรืออัตลักษณของตน ยอมรูสึก
หวั่นไหวเสมือนตัวตนกําลังถูกกระทบหรือถึงกับถูกคุกคามไปดวย 
ขณะเดยีวกันพฤตกิรรมทีไ่มอยูในกรอบเดมิ ซึง่นบัวนัจะแพรหลายมากขึน้ 
ก็ทําใหผูคนไมนอยรูสึกวา ศีลธรรมกําลังเสื่อมโทรม กลุมคนที่มีความรูสึก
ลบกับสภาพดังกลาวเปนอยางมากก็คือ คนชั้นกลางในเมือง ซ่ึงแมจะ
ไมทัง้หมด แตกม็เีปนจาํนวนมาก เขาเหลานีรู้สกึวา อดุมการณและคานยิม
ที่ตนหวงแหนกําลังถูกบ่ันทอน ระเบียบสังคมที่คุนเคยกําลังจะถูกทําลาย 
ยิง่คนเหลานีพ้บวาผูคนมคีวามเหน็แกตวัมากขึน้ ตัวใครตัวมนัหนกักวาเดิม 
ขณะที่ตัวเขาเองก็รูสึกอางวางโดดเดี่ยวทามกลางสังคมสมัยใหม จึงรูสึก
สญูเสยีความมัน่คงในจติใจ ผลกค็อืเกดิปฏกิริิยาตอตานในลักษณะตอบโต
ที่เขมขนพอๆ กัน ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากเทาไร ก็ยิ่งตอตานความ
เปลี่ยนแปลงมากเทานั้น โดยหันมายึดถือหวงแหนคานิยมประเพณีเดิมๆ 
อยางเหนียวแนน

ดวยเหตุนี ้สิง่ทีเ่ราเหน็บอยขึน้ในระยะหลงักค็อื ลกัษณะจารตีนยิม
ทีเ่ขมขนขึน้ ยิง่ความเปนไทยถูกบ่ันทอนหรอืเลอืนหาย ก็ยิง่มกีารเรียกรอง
และปกปองความเปนไทยมากขึน้ ใครทีค่ดิแหวกแนวหรือทาทายความเชือ่
เดิมๆ มักจะถูกตั้งคําถามวา “เปนคนไทยหรือเปลา ?” ยิ่งผูคนมีทัศนคติ
เสรีทางเพศมากขึ้น ก็ยิ่งมีการควบคุมกวดขันในเรื่องทางเพศมากขึ้น
โดยเฉพาะในสื่อของรัฐ (เชนมีการเซ็นเซอรบางสวนของตัวการตูนชุด
โดเรมอนที่กําลังเปลือยกายอาบนํ้า ทั้งๆ ที่แตกอนถือเปนเร่ืองธรรมดา
เพราะไมไดมีลักษณะยั่วยุหรืออนาจารแตอยางใด) ในทํานองเดียวกันก็มี
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การกลบัไปหาพธิกีรรมและรปูแบบทางพทุธศาสนามากขึน้ เพ่ือตอบโตกบั
สิ่งที่เชื่อวาเปนตัวการบั่นทอนพุทธศาสนา

ปฏิกิริยาดังกลาวสงผลรวมคือ ความรูสึกหวาดระแวงหรือถึงกับ
ตอตานการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กิดขึน้ ทัง้นีเ้พือ่พยายามรักษาระเบยีบสังคม
แบบเดมิๆ เอาไว ความเปลีย่นแปลงใดทีจ่ะทาํใหเกิดระเบยีบใหมทางสังคม 
จะถูกตั้งขอสงสัยหรือถูกตอตาน ปญหาก็คือ เมืองไทยตอนนี้กําลังอยูใน
ระยะเปลีย่นผาน เพราะถกูขบัเคลือ่นทัง้จากความเปลีย่นแปลงขนานใหญ
ในชนบท และการผลักดันจากกระแสโลกาภิวัตน เปนความเปลี่ยนแปลง
ที่ตองการระเบียบสังคมอยางใหม รวมทั้งการจัดความสัมพันธทางอํานาจ
อยางใหม ที่เปดพื้นท่ีทางการเมืองใหแกคนชั้นกลางระดับลางใหมากขึ้น 
หรือเทาเทียมกับคนสวนอื่น การตอตานความเปลี่ยนแปลงเพราะกลัววา
สิ่งที่ตนหวงแหนหรือใหความมั่นคงทางจิตใจแกตนจะสูญเสียไปนั้น 
นอกจากจะทําใหเปนทุกขแลว ยังพาไปสูความขัดแยงกับผูคนที่ตองการ
ความเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได

จากความขัดแยงสูการแบงขางแยกขั้ว
มาถึงตรงนี้ ก็คงจะเห็นไดวา ความขัดแยงที่กําลังลุกลามไปทั่ว

เมอืงไทยทกุวันนี ้แกนแกนของมันกค็อื ความขดัแยงระหวางฝายทีเ่รียกรอง
สิ่งใหม กับฝายที่ตองการรักษาของเดิมเอาไว วาจําเพาะความขัดแยง
ทางการเมืองที่ดูเหมือนแวดลอมอยูรอบตัวบุคคลนั้น เบื้องลึกก็คือความ
ขัดแยงระหวางคนกลุมใหมหรือ “พลังใหม” (คือนายทุนซ่ึงตองการมี
อํานาจผานการเลือกตั้ง โดยมีพันธมิตรคือชนชั้นกลางระดับลาง ซึ่งก็เปน
คนกลุมใหมท่ีเติบใหญในชนบท) ซึง่ถูกกลาวหาวาเปน “ทนุนยิมสามานย” 
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หรอื “เผด็จการทนุนิยม” กับคนกลุมเกา หรอื “พลงัเกา” ซึง่ถกูกลาวหาวา
เปน “อํามาตย” (คอืชนชัน้นาํในภาคราชการ โดยมีพนัธมติรคือชนชัน้กลาง
ในเมือง ซึ่งตองการจํากัดอิทธิพลของนายทุนเหลานี้เพราะมองวาตองการ
มอีาํนาจเพือ่แสวงหาผลประโยชนเขาตัว) เทานัน้ยงัไมพอ ยงัมคีวามขดัแยง
ที่ซอนทับอีกชั้นหนึ่ง อันเปนผลจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน ดังไดกลาวมา 
นั่นคือ ความขัดแยงระหวางฝายเสรีนิยมซึ่งเรียกรองเสรีภาพทางความคิด
ความเช่ือ โดยไมถกูจาํกดัดวยอดุมการณเดมิๆ กบัฝายจารตีนยิมซึง่ตองการ
รกัษาอดุมการณและคานยิมด้ังเดมิเอาไวในรปูแบบเดิม ไมวา ความเปนไทย 
ความเปนพุทธ หรืออุดมการณชาติ-ศาสน-กษัตริย 

ความขดัแยงทัง้สองมติิดงักลาว อนัไดแก ความขัดแยงทางการเมือง
กับความขดัแยงทางดานอดุมการณ บอยครัง้มักจะไปดวยกันหรือเสริมซอน
กัน กลาวคือ ผูคนที่สนับสนุนพลังใหมทางการเมืองนั้น จํานวนไมนอย
ก็เปนผูที่นิยมอุดมการณเสรีนิยม สวนผูท่ีสนับสนุนพลังเกาหลายคนก็อยู
ฝายจารีตนิยม ทําใหเกิดการแบงข้ัวอยางชัดเจนและเขมขนรุนแรงขึ้น 
บอยครั้งการถกเถียงประเด็นทางสังคมหรือความคิด เชน จริยธรรมทาง
เพศ หรอืเสรภีาพของสือ่ กถ็กูลากไปเปนประเด็นขัดแยงทางการเมอืงเร่ือง
สีไป เพราะฝายที่สนับสนุนอุดมการณเสรีนิยมนั้นมักจะเปนฝายเสื้อแดง 
ขณะทีฝ่ายสนับสนุนจารตีนิยมมกัจะอยูฝายเสือ้เหลอืงหรอืเปนปฏปิกษกบั
เสื้อแดง

ปรากฏการณดังกลาวทําใหดูเหมือนวาบานเมืองมีคนสองฝายท่ี
เห็นตางกันแทบทุกเรื่อง และมีจุดยืนตางกันในแทบทุกประเด็น จึงทําให
เกิดความรูสึกเปนปฏิปกษตอกันอยางชัดเจน รวมทั้งมีการตีขลุมเอาไว
ลวงหนาเมื่อพูดถึงประเด็นอะไรก็ตาม เชน ถาใครพูดเร่ืองประชาธิปไตย 
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ความเปนธรรม สทิธเิสรภีาพ กแ็สดงวาเปนพวกเส้ือแดง แตถาใครพดูเร่ือง
คอรรัปช่ัน คุณธรรม หรอืสิง่แวดลอม กห็มายหวัไวกอนวาเปนพวกเสือ้เหลอืง 
เปนตน

การแขวนปายตีตราเอาไวลวงหนาทําใหเกิดอคติตอกัน กลายเปน
กําแพงขวางกั้นระหวางกัน ฟงกันนอยลง และเกิดความเกลียดชังหรือ
หวาดระแวงกันงายขึ้น ดังนั้นการสนทนากันจึงเกิดข้ึนไดยากมาก มีแต
การโตเถยีงโจมต ีมุงหมายเอาชนะ ผลกค็อื ตางผลกักันและกนัใหออกหาง
มากขึ้นทีละนิด จนกลายเปนสุดโตงกันท้ังสองฝาย เชน ฝายหนึ่งเชิดชู
ประชาธิปไตยเตม็ที ่ขอใหมาจากการเลอืกตัง้แลวกนั จะมคีณุธรรมหรอืไม 
กไ็มเปนไร ซํา้ยงัดูถกูดูแคลนคณุธรรมดวยซํา้ อกีฝายกป็ฏิเสธประชาธปิไตย
ไปเลย เห็นวาเปดทางใหคนชั่วมากินบานกินเมือง ดังนั้นจะเปนระบอบ
อะไรก็ได เปนใครก็ได ขอใหมีคุณธรรมก็พอแลว ในทํานองเดียวกัน ฝาย
หนึ่งก็ปฏิเสธความเปนไทยไปเลยเพราะเห็นวาลาหลังคับแคบ ขณะท่ี
อีกฝายเชิดชูความเปนไทยเต็มที่ หากจะตองจํากัดเสรีภาพทางความคิด
ความเห็น เพื่อรักษาความเปนไทย ก็ยินดีสนับสนุน

ภาวะสุดโตงดงักลาวเขมขนรนุแรงมากข้ึนเมือ่แตละฝายมสีือ่ของตวั 
ซึ่งมีมากมายหลายชองทาง จึงรับขอมูลขาวสารและความคิดเห็นจากสื่อ
ของตัวเทานั้น สื่อเหลานี้เปนสื่อเลือกขางท่ีใหขอมูลและความคิดเห็นแต
ดานเดียว ดังนั้นเมื่อเสพสื่อเหลาน้ีซํ้าแลวซ้ําเลาก็ยิ่งตอกยํ้าความเชื่อ
ของตนใหฝงลึกหนักแนนข้ึนจนสําคัญมั่นหมายวาเปนความจริงแท 
เกิดปรากฏการณที่เรียกวา “โฆษณาฝงหัวตัวเอง” (auto propaganda) 
อะไรทีแ่ตกตางจากทีต่นเชือ่หรอืรบัรูมา กจ็ะถกูปฏเิสธไปทนัท ียิง่ปจจบุนั
มีสื่อสังคมทางอินเทอรเน็ต ท่ีเปดโอกาสใหแตละคนคบหากับคนมี
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ความคิดเหมือนกัน คอเดียวกัน ความสุดโตงจึงเกิดขึ้นอยางแพรหลาย 
โดยแทบไมมีการตั้งคําถาม

ความสดุโตงทางความคดินัน้ไมเปนผลดแีกใคร โดยเฉพาะกบัตนเอง 
มันทําใหเราปฏิเสธสิ่งดีๆ ของคนอื่นที่อยูคนละฝายกับเรา เชน ปฏิเสธ
ประชาธปิไตย หรือคณุธรรม เพยีงเพราะมนัเปนคณุคาท่ีฝายตรงขามเชดิชู 
ทั้งๆ ที่เปนคุณคาสําคัญท้ังคู และอาจเปนคุณคาที่เราเคยยึดถือมากอน 
มันทําใหฝายหนึ่งปฏิเสธของเดิมอยางสิ้นเชิง ขณะที่อีกฝายไมเห็นวาของ
ใหมมีอะไรดีแมแตนอย ท้ังๆ ท่ีของเดิมท่ีดีก็มีไมนอย ของใหมที่เปน
ประโยชน ก็มีมาก

ความสดุโตงยงัปดใจของเราไมใหเปดรบัความจรงิหรอืความคดิเหน็
ทีไ่มตรงกับความคดิความเชือ่ของเรา ทาํใหเราคบัแคบและหลงทางไดงาย 
ใชแตเทาน้ัน ความสดุโตงยงัเปดชองใหความโกรธเกลยีดครอบงาํจติใจเรา
ไดงาย ใครท่ีคิดตางจากเราก็จะทนเขาไมไดและมองเห็นเปนคนละฝาย
กับเรา จนเกิดความรูสึกเกลียดชัง จากน้ันความโกรธก็ตามมาไดงาย 
ขณะที่บางคนอาจเริ่มตนจากความรูสึกโกรธเมื่อพบวาคนใกลชิดคิดตาง
จากตน ยิ่งคิดตางกันมากเทาไหร ก็ยิ่งโกรธจนกลายเปนเกลียด ถึงกับ
ตัดญาติขาดมิตรไปเลย

โกรธ เกลียด และ กลัว
เมื่อโกรธเกลียดกันแลว ความกลัวและความหวาดระแวงก็ตามมา 

คือกลัววาอีกฝายจะคุกคามบั่นทอนสิ่งที่ตนรักและหวงแหน เชน ฝายเสื้อ
เหลืองก็กลัววาสถาบันพระมหากษัตริยกําลังถูกคุกคาม สวนฝายเสื้อแดง
ก็กลวัวาประชาธปิไตยจะถกูโคนลมหรอืตดัตอน ความกลัวทาํใหหวาดระแวง
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และจองจับผิด จนกลายเปนวาถาไมสนับสนุนรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมา 
กแ็สดงวาเปนพวกทีไ่มหวงัดตีอประชาธปิไตย หรอืถาไมแสดงความจงรกัภกัดี
ตอสถาบันกษัตริยใหเห็นเปนรูปธรรม ก็แสดงวาเปนพวกลมเจา 

บางคนไปไกลกวานัน้ คอืถาใครเรยีกรองการเปล่ียนแปลงเชงิโครงสราง 
ก็นาสงสัยวาตองการทําอะไรกับสถาบันกษัตริยหรือไม ดังเมื่อเร็วๆ นี้ 
อาตมาไดแสดงความเห็นกรณีที่มีขาวพระพฤติกรรมผิดพระธรรมวินัย
จนเปนเรือ่งอือ้ฉาวซํา้แลวซํา้เลา อาตมาเสนอวาควรมกีารปฏรูิปโครงสราง
คณะสงฆ หลังจากนั้นก็มีมิตรทาง Facebook ผูหนึ่ง ซึ่งอาตมาไมไดรูจัก
เปนสวนตัว แตทราบวาทํางานในมหาวิทยาลัย เขียนมาถามเชิงทักทวงวา 
อาตมามักพูดเรื่องการปรับโครงสรางเสมอ เชน เวลาพูดถึงปญหา
ความยากจน ก็พูดวามีสาเหตุมาจากโครงสราง เวลาพูดถึงคณะสงฆ 
กบ็อกวาตองปรับโครงสราง “แตผมยงัไมเคยไดยนิชดัๆ สกัทวีา โครงสราง
ที่วาน้ันคืออะไร และจะปรับอยางไร คําวา “โครงสราง” ของอาจารย
หมายถึงระบบสถาบันพระมหากษัตริยรึเปลาครับ” 

คําถามดังกลาวบงบอกถึงความหวาดระแวงของผูถามที่มีตอการ
เปลีย่นแปลงในเชงิโครงสราง คอืถาใครพดูเรือ่งนีบ้อยๆ ก็ตองสงสัยไวกอน
วาตองการทําอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งตองเปนเร่ืองไมดีแนๆ 
ทั้งๆ ที่คําสัมภาษณของอาตมาก็ไมไดมีอะไรท่ีพูดพาดพิงถึงสถาบันนี้เลย 
มีแตขอเสนอใหปฏิรูปโครงสรางการปกครองและการศึกษาของคณะสงฆ 
ใชแตเทานัน้ มติรผูนัน้ยงัถามวา “อาจารยเปน Marxism เกนิไปหรือเปลา ?” 
อาตมาก็ไดแตอธิบายไปวาไมไดมีแตมารกซิสมเทาน้ันท่ีมองปญหา
ในเชิงระบบหรือโครงสราง แนวคิดอื่นๆ เชน systems thinking หรือ 
holistic ก็ทําเชนนั้นเหมือนกัน ยังไมตองพูดถึงแนวคิดกระแสอื่น เชน 



35
เผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลง ๔๐ ปหลัง ๑๔ ตุลา ฯ

เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ที่ใชคําวา “ปรับโครงสราง”อยางเปนเรื่องธรรมดา 
เชน ปรบัโครงสรางภาษ ีปรบัโครงสรางอตุสาหกรรม ดังนัน้จึงไมควรเขาใจ
วา “ปรับโครงสราง” เปนศัพทแสงของ Marxism เทานั้น

กรณีขางตนเปนตัวอยางท่ีบงช้ีเปนอยางดีถึงความหวาดระแวง
ตอการเปลีย่นแปลง ใครทีเ่สนอเรือ่งความเปลีย่นแปลงในระดบัโครงสราง 
จะถูกตั้งขอสงสัยไวกอนวามีความมุงหมายที่จะแตะตองลวงเกินสิ่งที่ตน
หวงแหนหรือไม คนที่มีความรูสึกเชนนี้คงมิไดมีแตมิตรผูนี้ แตคงมีจํานวน
ไมนอยทีเดียว ความหวาดระแวงดังกลาวคงไมไดมีเฉพาะฝายเดียว แตคง
มีกับอีกฝายทีเ่ปนคูขดัแยงดวย เพราะในความขดัแยงทีเ่ปนอยูตอนนี ้แตละ
ฝายมักเปนกระจกสะทอนตัวตนของอีกฝายเสมอ

ความกลัวน้ันทําใหมองเห็นโลกอยางผิดพลาดคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริงไดงาย เห็นแตดานลบของอีกฝาย จนมองไมเห็นดานดีหรือ
สิ่งที่นาไววางใจเลย ความกลัวนั้นเกิดจากความรูสึกถูกคุกคาม จึงมีความ
ไมมั่นคงภายในอนาคต ทําใหตองการ “พวก” ที่เห็นพองตองกัน มากกวา 
“เพื่อน”ที่เห็นตางกัน ความกลัวจึงเรียกรองความภักดีและความสามัคคี
สงูมาก ใครทีท่าํอะไรผดิหูผดิตาอาจถูกผลกัใหเปนอกีฝายไดงาย ความกลวั
ยังทําใหหลงเชื่อขาวลือไดงาย เพราะมีความหวาดระแวงเปนพ้ืนอยูแลว 
อกีทัง้ตองการสิง่ทีย่นืยนัสนบัสนนุความเชือ่เดมิของตน วจิารณญาณท่ีเสีย
ไปยังทําใหการทักทวงหรือวิจารณตนเองเกิดขึ้นไดยาก เพราะกลัวจะรูสึก
ไมมั่นคงยิ่งกวาเดิม 

ความโกรธและความเกลียด เปนตัวบมเพาะความกลัว ในอีกดาน
หน่ึงความกลัวกท็าํใหความโกรธและความเกลยีดเกิดขึน้ไดงาย เพราะเหน็
แตดานลบและหวาดระแวงเจตนารายของอกีฝาย ขณะเดยีวกนัเม่ือมทีาที
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เปนลบ ก็งายทีจ่ะกระตุนความโกรธ ความเกลยีด และความกลวัของอกีฝาย
ใหเพิ่มพูนขึ้น ผลก็คือ ตางหลอเลี้ยงความรูสึกลบของอีกฝาย และติดอยู
ในวฏัจกัรแหงความโกรธ ความเกลยีด และความกลัวแนนหนาขึน้ ยากจะ
ถอนตัวออกมาได

ยอมรับความแตกตาง
ทานทั้งหลายคงเห็นดวยกับขาพเจาวา ทุกวันนี้ความโกรธ ความ

เกลียด ความกลัว ไดแพรระบาดไปทั่ว และสงผลตอมุมมอง การรับรู และ
ความสมัพนัธกับผูคน ทาํใหเกดิการผลกัไสตอตานจนแบงขางแยกขัว้รุนแรง
ขึ้น ถึงกับอยากใชความรุนแรงกับอีกฝาย หรือยินดีลิงโลดที่เห็นอีกฝาย
มีอันเปนไป ดังมีตัวอยางเกิดขึ้นมากมาย ทาทีเชนนี้ยอมไมใชวิสัยของ
ชาวพุทธ อยาวาแตการทํารายดวยกายและวาจาเลย แมแตการคิดรายตอ
ผูที่ทํารายเรา ก็ไมพึงกระทํา ความขอนี้พระพุทธองคไดตรัสเตือนพวกเรา
วา “ถามีใครประหารเธอดวยฝามือ ดวยกอนหิน ดวยทอนไม หรือดวย
ศาสตรา...เธอพงึทาํความสาํเหนยีกอยางนีว้า จติของเราจักไมวปิริต เราจัก
ไมเปลงวาจาชัว่หยาบ เราจกัคงเปนผูมคีวามเอน็ดูเกือ้กลู มเีมตตาจิต ไมมี
โทษอยูในภายใน” ในอีกที่หนึ่งถึงกับตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย หากพวกโจร
ผูประพฤติต่ําทราม จะพึงใชเลื่อยที่มีที่จับสองขางเลื่อยอวัยวะนอยใหญ 
ผูมจิีตคิดรายแมในโจรพวกนัน้ ก็ไมควรไดชือ่วาทําตามคาํสัง่สอนของเรา” 
(กกจูปมสูตร มัชฌิมนิกาย)

คําสอนดังกลาวของพระพุทธองค แมเปนเรื่องยาก แตเราชาวพุทธ
ควรถือเปนอุดมคติของชีวิต เสมือนดาวเหนือที่บอกทิศทางใหแกการ
เดนิทางของเรา จะวาไปแลวทุกวันน้ีหากยกเวนผูท่ีสญูเสยีชวิีตและเลอืดเนือ้
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ในเหตุการณชุมนุมป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ แลว จะมีกี่คนที่ถูกทํารายดวย
กอนหิน ทอนไม หรือศาสตรา อันเน่ืองจากความขัดแยงในชวงหลายป
ที่ผานมา แตสาเหตุที่หลายคนมี “จิตคิดราย” หรือมีความโกรธเกลียด 
มักเปนเพราะความแตกตางทางความคิดยิ่งกวาอะไรอื่น ไมวาความเห็น
ตางในเรือ่งผูนาํทีพ่งึประสงค เรือ่งประชาธปิไตย เร่ืองสถาบนักษตัริย เร่ือง
ความเปนไทย รวมทั้งเรื่องศีลธรรมและศาสนา เหลานี้ลวนเปนส่ิงท่ีผูคน
ยึดถือเปนคุณคาที่สําคัญอยางมาก ชนิดที่อาจสําคัญยิ่งกวาชีวิตก็ได

เปนธรรมดาทีเ่ราแตละคนยอมใหความสําคญัแกคณุคาแตละอยาง
แตกตางกัน เพราะยุคนี้เปนยุคที่เต็มไปดวยความหลากหลาย หลากหลาย
แตกตางทั้งในแงวิถีชีวิต ทัศนคติ มุมมอง และผลประโยชน เปนความ
แตกตางที่เกิดขึ้นไมจําเพาะระหวางคนที่มีฐานะหรือเศรษฐกิจตางกัน
เทาน้ัน แมคนที่มีฐานะหรือเศรษฐกิจเหมือนกัน ก็ยังมีแง รสนิยม 
การดาํเนนิชวีติ และมมุมองทีต่างกนั ยิง่มคีวามเปล่ียนแปลงใหมๆ  เกดิขึน้
ในระยะหลัง เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน และความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมดังไดกลาวมาขางตน ก็ยิ่งทําใหความหลากหลายแตกตาง
เพิ่มทวีขึ้น คุณคาบางอยางที่เราเห็นวาสําคัญอยางแนแท เปนอื่นไปไมได 
แตคนอื่นกลับไมเห็นเชนนั้น กลับชื่นชมยึดถือสิ่งที่เราเห็นวาไรคุณคา 
ไมนายึดถือเลย กลายเปนเรื่องท่ีเขาใจไมได เห็นเปนเรื่องผิดเพี้ยนหรือ
วิปริตไป ถึงกับทับถมดูถูกกัน

ความหลากหลายแตกตางดังกลาว คือความจริงอยางหนึ่งของโลก
ทุกวันนี้ที่เราควรเปดใจยอมรับ เชนเดียวกับที่ตองยอมรับวาความแก 
ความเจ็บ ความพลัดพรากและความตายเปนความจริงของชีวิตที่เราหนี
ไมพน หากเราปฏิเสธความจริงแหงชีวิตดังกลาว เราก็จะถูกความจริงนั้น
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ตามลาหลอกหลอนจนหาความสขุไดยาก ฉนัใดกฉ็นันัน้ ความจรงิของโลก 
กเ็ปนอกีสิง่หนึง่ทีเ่ราตองเปดใจยอมรบัและเรยีนรูทีจ่ะอยูกบัมนัใหได ไมใช
ปฏิเสธผลักไสตอตานมัน อยางไรก็ตาม การยอมรับความหลากหลายหรือ
ความเห็นตางของผูอื่น จะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง ก็ตอเมื่อเราวางใจอยาง
ถูกตองตอคุณคาหรือความคิดที่เรายึดถือดวย ถาหากเรายึดติดถือมั่นมาก
เกินไป เห็นวาเปนความจริงแท เรายอมอดไมไดที่จะดูถูกคนที่ไมไดยึดถือ
หรือคิดเหมือนเรา ใชแตเทานั้น เมื่อใดที่เราเห็นเขาไมเคารพสิ่งที่ยึดถือ
เทิดทูน เราก็จะรูสึกวาตัวตนถูกกระทบ หรือรูสึกถูกละเมิดลบหลู จึงงาย
ทีจ่ะเกดิความรูสกึโกรธเกลยีดคนผูนัน้ ทัง้ๆ ทีเ่ขาไมไดพูดรายหรือจวงจาบ
สิ่งที่เราเคารพเลย ดังท่ีชาวพุทธหลายคนอาจจะเคยรูสึกไมพอใจเมื่อเห็น
เพื่อนชาวคริสตหรือมุสลิมไมกราบไหวพระพุทธรูป ทั้งๆ ที่เขาไมไดแสดง
อาการดูหมิ่นเหยียดหยามเลย แตแคเขาไมกราบไหวนอบนอมเหมือนเรา 
ก็ทําใหเราขุนเคืองใจหรือรูสึกถูกละเมิดเสียแลว

อาการเชนนั้นเกิดจากอะไร หากไมใชเปนเพราะเราเอาอัตตาไป
ผูกติดกับสิ่งเหลานั้น หรือพูดอีกอยางคือ ยึดติดถือมั่นวาสิ่งนั้นเปนอัตตา
หรือตัวตนของเรา เมื่อคนอื่นไมแสดงอาการเคารพเชิดชูสิ่งนั้น เราจึงรูสึก
วาตัวตนถกูกระทบ จงึเกดิความทุกข ตามมาดวยความไมพอใจ ซ่ึงหากไมมี
สติรูทัน ก็สามารถลุกลามเปนความโกรธและเกลียด และอาจสงผลใหมี
การกลาวรายหรือทํารายกัน 

ทำ ผิดในสิ่งที่ถูก
สิ่งที่ดี มีคุณคา หากเรายึดติดถือมั่น ก็อาจสงผลรายได ดังหลวงพอ

เฟอง โชติโก อดีตเจาอาวาสวัดธรรมสถิต จ.ระยอง ไดกลาวไวอยางนาฟง
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วา “ถึงความเห็นของเราจะถูก แตถาเรายึดเขาไว มันก็ผิด” ตัวอยางเชน 
คนที่ทําความดีแลวยึดติดในความดีนั้น งายมากที่จะเกิดความหลงตนวาดี
กวาคนอ่ืน เกิดอาการยกตนขมทานและชอบเอาความดีของตนไปตัดสิน
ผูอื่น เมื่อใดก็ตามที่เห็นคนอื่นไมดีเหมือนตนหรือไมดีเหมือนที่ตนคิด ก็จะ
ไมพอใจเขา เหน็เขาเปนลบทนัท ีคนดทีีย่ดึตดิความดีของตน จึงกลายเปน
คนที่นาระอา ไมนาคบ หรือเบียดเบียนคนอื่นไดงาย ประวัติศาสตรเต็มไป
ดวยเรือ่งราวของการทาํรายผูอืน่ในนามของคณุธรรมความด ียิง่มกีารตตีรา
หรือแขวนปายใครวาเปนคนเลว ประพฤติผิดศีลธรรมดวยแลว ผูคนก็รูสึก
วามคีวามชอบธรรมท่ีจะกาํจัดเขา หรอืใชวธิกีารใดๆ กบัเขากไ็ด แมจะเปน
วธิกีารทีฉ่อฉล ท้ังน้ีเพือ่เปนการปกปองความด ีการยดึตดิความด ีจงึสามารถ
ผลักให “คนดี” ทําชั่วไดงายมากในนามของความดี ซึ่งแทจริงก็คือการทํา
ช่ัวเพือ่สนองอตัตาของตนมากกวา ซองซาร จมัยงั เคยีนเซ ภกิษชุาวภฏูาน 
กลาวเตอืนใจไดดวีา “ศลีธรรมคอือาหารของอตัตา ทาํใหเรากลายเปนพวก
เครงศาสนา และตัดสินผูอื่นซึ่งมีศีลธรรมแตกตางจากเรา การยึดมั่นใน
ศีลธรรมในแบบฉบับของตนทําใหเราดูถูกผูอื่น และพยายามจะยัดเยียด
ศีลธรรมของตนแกเขาเหลานั้น แมมันจะหมายถึงการฉกฉวยเสรีภาพ
ไปจากเขาก็ตาม”6

ความดีที่กลาวถึงขางตนนั้น ไมจําตองเปนความดีตามหลักศาสนา
ก็ได แมแตความดีตามมาตรฐานของอุดมการณทางโลก ไมวา ชาตินิยม 
ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต หากยึดติดถือมั่นก็สามารถผลักดันหรือ
สนบัสนนุใหเราทําสิง่เลวรายได ชวงท่ีมกีารปฏวัิติวฒันธรรมในประเทศจนี 

6 ซองซาร จัมยงั เคียนเซ, แปลโดย รวิวาร โฉมเฉลา, อะไรทาํใหคณุไมใชพทุธ (กรงุเทพฯ: 
สวนเงินมีมา, ๒๕๕๖), น. ๑๙๓-๔.
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ผูคนจํานวนไมนอยถูกตราหนาวาเปนศัตรูของการปฏิวัติ เพียงเพราะเห็น
ตางจากเจาหนาทีพ่รรคคอมมวินสิต บางคนกถ็กูจบัเพยีงเพราะทาํกระดุม
รปูประธานเหมาตกพืน้ หรอืเผลอใชถอยคาํไมสภุาพเมือ่พูดถึงประธานเหมา 
คนเหลานี้กลายเปนคนเลวของรัฐไปทันที และดังนั้น “คนดี” จึงสามารถ
ทําอะไรกับเขาก็ได เชน รุมซอมทุบตีเขาก็ได เจียงชิง ภรรยาของประธาน
เหมา กลาวสนับสนนุการกระทาํดงักลาววา “เมือ่คนดทีบุตคีนเลว น่ันเปน
สิ่งที่คนเลวสมควรไดรับ” สวนรัฐมนตรีกระทรวงความมัน่คงเวลานั้นกพ็ูด
ใหทายเชนกันวา “หากพวกเขาทุบตีผูคนดวยความโกรธจนตาย ก็ตอง
ปลอยไปตามนั้น ถาเราบอกวา ทําอยางนั้นผิด ก็เทากับสนับสนุนคนเลว 
ถึงอยางไร คนเลวก็เลววันยังคํ่า ถาเขาถูกตีจนตาย ก็ไมใชเรื่องใหญ”7

ในทํานองเดียวกัน ถายึดติดถือมั่นในประชาธิปไตยเสียแลว ใครที่
ไมเชื่อมั่นในระบอบนี้ ก็อาจถูกตราหนาไดงายๆ วาเปนคนเลว ดังนั้นหาก
จะปดปาก พรากเสรีภาพ หรือทํารายเขาก็ไดในนามของประชาธิปไตย 
กลายเปนวายิ่งยึดติดในประชาธิปไตยมากเทาไร ก็งายที่จะทําสิ่งที่ไมเปน
ประชาธิปไตยมากเทานั้น 

กลาวโดยสรุป เมื่อสําคัญตนวาเปนคนดีเสียแลว จะทําอยางไรกับ
คนเลวกไ็ด พดูอกีนยัหนึง่ เมือ่ใดกต็ามทีต่ดัสนิวาใครเปนคนเลว นัน่คอืการ
ออกใบอนุญาตใหคนดีมีสิทธิทําอยางไรกับเขาก็ได คนเลวคนผิดจึงมีสิทธิ
เปนศูนยเมื่ออยูในมือของคนดี นี้เปนสิ่งที่เราชาวพุทธพึงตระหนักเอาไว 
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อจะตัดสินใครวาเปนคนเลว คนไมดี โดยใช
มาตรฐานทางศีลธรรมของตน เพราะนัน่อาจเปดชองใหกเิลสหรอืทฐิมิานะ

7 Philip Pan, Out of Mao’s Shadow (London: Picador, 2008), p. 95.
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ครอบงําไดงาย กลายเปนวาแทนทีจ่ะปกปองความด ีกลับสงเสรมิความชัว่
แทน

เสนแบงดี-ชั่วที่รางเลือน
การตัดสนิวาใครเปนคนเลวนัน้ มกัจะเริม่ตนจากการแบงเขาแบงเรา 

แลวตีตราแขวนปายใหเขา เชน ทีแรกก็เปน “แดง” เปน “เหลือง” 
จากนั้นก็มีสมญานามอื่นๆ ตามมาจนสุดทาย กลายเปน “ควายแดง” กับ 
“แมลงสาบ” หรอื “ทนุนยิมสามานย” กบั “ศักดินาลาหลงั” ตราหรือปาย
เหลานี้ ไมใชแคถอยคําที่ใชแสดงความดูถูกเหยียดหยามอีกฝายเทานั้น 
แตยังมีผลตอทัศนคติของผูเรียก ทําใหเห็นแตดานที่เลวรายของเขา หรือ
หลงตดิอยูกับภาพทีต่นเองสรางขึน้ จนมองไมเหน็ความเปนมนษุยของเขา 
ถึงตรงนั้นแลวก็ไมยากท่ีจะทําอะไรกับเขาก็ได แมจะใชวิธีการที่เลวราย 
ก็ไมรูสึกผิด เพราะ “มันเลว จึงไมสมควรที่จะทําดีกับมัน” หรือเพราะวา 
“มนัไมใชมนษุยแลว” เปนเพราะคนเยอรมนัเหน็วาคนยวินัน้ คอื “เช้ือโรค” 
“ไวรสั” หรอื “อสรู” หรอื “เดนมนษุย” การลางเผาพนัธุชาวยวิจงึเกดิขึน้ได 
ในสงครามอาวเปอรเซีย ทหารอเมรกินัเปรยีบทหารอริกัวาเปน “แมลงสาบ” 
ขณะเดียวกันก็เรียกการสังหารทหารอิรักที่ลาถอยวา “การยิงไกงวง” 
ถอยคําเหลานี้ลวนแลวแตชวยใหการสังหารเพื่อนมนุษยทําไดงายขึ้น
โดยไมรูสึกขัดกับมโนธรรมสํานึกของตน

พระพุทธเจาตรัสวา “ชื่อยอมครอบงําสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้น
ไปกวาชื่อไมมี ส่ิงท้ังปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือ ชื่อ” 
(นามสูตร เทวตาสังยุตต สังยุตตนิกาย) ทานที่ศึกษาธรรมยอมตระหนัก
ดวีา ชือ่ทีใ่ชเรียกสิง่ตางๆ น้ัน แมเปนสิง่สมมตุ ิแตกส็ามารถลวงใหเราเชือ่วา
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มีตัวตนตามชื่อนั้น หรือมีตัวตนชื่อนั้นจริงๆ ช่ือหรือสมมุติทําใหเรามอง
ไมเห็นธรรมชาติแทจริงของสิ่งตางๆ ที่ไรตัวตน ในทํานองเดียวกัน เมื่อเรา
ตีตราแขวนปายใหแกคนใดหรือคนกลุมใดก็ตาม เราก็มีแนวโนมท่ีจะถูก
ตราหรือปายนั้นครอบงําใจ คือเห็นเขาตามชื่อเรียกนั้น จนมองไมเห็นวา
เขากเ็ปนมนษุยเหมอืนเรา รกัสขุเกลยีดทุกขเชนเดียวกนั และสมควรไดรบั
การปฏิบัติเยี่ยงมนุษยเชนเดียวกับเรา

อนัทีจ่รงิ อยาวาแตการตตีราวาเปน “ควายแดง” หรอื “แมลงสาบ” 
เลย เพียงแคตีตราใครก็ตามวา “ไมใชคนไทย” ก็สามารถปลุกเราใหผูคน
เกลียดชังเขา หรือรู สึกชอบธรรมที่จะออกปากขับไลเขาออกไปจาก
ประเทศไทยได ทั้งๆ ที่เขาเกิดในแผนดินไทย และไมไดทําอะไรนอกจาก
พูดหรือคิดตางจากคนอื่นเทานั้น ทุกวันนี้ความโกรธเกลียดโหมกระพือ
จนนําไปสูความรุนแรงและการแบงข้ัวอยางยากจะประสาน สวนหนึ่ง
ก็เพราะตางฝายตางตีตราแขวนปายใหแกกันและกันไปทั่ว ดังนั้นถาหาก
เราไมตองการใหบานเมืองแตกแยกไปกวานี้ เราจึงควรระวังในการตีตรา
แขวนปายใหแกใครก็ตามที่เห็นตางจากเรา รวมทั้งไมดวนตัดสินวาคนนี้
เลวเพราะอยูคนละฝายกับเรา เพราะถึงที่สุดแลว ไมเพียงอีกฝายมีความ
เปนมนุษยเชนเดยีวกบัเราเทานัน้ เขากม็ทีัง้ความดแีละความเลวปะปนกนั
เชนเดียวกับเรา ประเด็นนี้ โซลเชนิตซิน นักเขียนรางวัลโนเบลชาวรัสเซีย 
ซึ่งผานประสบการณอันเลวรายในสมัยสตาลิน ใหขอคิดแกเราวา 

“มันจะงายดายสกัเพยีงใด ถาเพยีงแตวาคนชัว่รายอยูทีไ่หนสกัแหง
และคอยทาํแตสิง่ชัว่ราย เรากแ็คแยกคนพวกนัน้ออกจากเราแลวกท็าํลาย
เขาเสีย เทานั้นก็จบกัน แตเสนแบงความดีและความชั่วนั้นผาลงไปในใจ
ของมนุษยทุกคน ใครเลาที่อยากจะทําลายสวนเสี้ยวในใจของตน?”
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เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น ผูคนมักมองออกไปนอกตัว เพงโทษผูอื่น
วาเปนตนเหตุแหงปญหาและสรางความทุกขแกเรา นอยคนท่ีจะหันกลับ
มามองตน และตระหนักวา ตนเองก็มีสวนที่สรางปญหาและกอความทุกข
แกผูอ่ืน ไมใชเขาเทานัน้ทีเ่บยีดเบยีนเรา เราเองกม็สีวนเบยีดเบยีนเขาดวย 
ไมใชเขาเทานัน้ทีเ่ปนผูกระทาํ หากยงัเปนผูถกูกระทาํจากเราดวย ถงึทีสุ่ด
แลว ทกุคน ทัง้เราและเขา ลวนเปนผูกระทาํและถูกกระทําในเวลาเดียวกนั 

เสนแบงระหวางคนดีกับคนชั่ว ระหวางผูกระทํากับผูถูกกระทํา
ในยามที่เกิดความขัดแยงจนวิวาทบาดหมางกันนั้น มักจะเลือนรางมาก
จนอาจไมมีเลยก็ได เพราะทุกคนเปนทั้งคนดีและคนชั่ว เปนทั้งผูกระทํา
และผูถกูกระทาํในเวลาเดยีวกนั ขณะทีเ่รารูสกึวามคีวามชอบธรรมทีจ่ะใช
ความรนุแรงเพือ่ตอบโตทีเ่ขาทาํกบัเรา เขากร็ูสกึวาตนมคีวามชอบธรรมที่
จะใชความรุนแรงเพื่อตอบโตท่ีเราทํากับเขา ขณะที่เรามองวาการกระทํา
ของเราเปนการโตกลบัหรอืปกปองตวัเอง แตอกีฝายกลบัมองวาการกระทาํ
ของเราเปนการรุกราน แตสุดทายแลว ทุกฝายก็ลวนเปนภาพสะทอนของ
กันและกัน 

ความขัดแยงจะไมสิ้นสุดหากตางฝายตางมองแบบแบงขางแยกขั้ว 
วา “ฉันดี แกเลว” “ฉันถูก แกผิด” การมองเปนขาวเปนดําเชนนี้ มีแตจะ
ทําใหเกิดการจองเวรไมหยุดหยอน แตถาทั้งสองฝายหันมาตระหนักวา 
ความจริงไมไดแบงเปนขาวและดําชัดเจนอยางนั้น เราก็มีสวนผิด และเขา
ก็มีสวนถูก ความโกรธ เกลียด และกลัว ก็จะลดลง และหันหนาเขาหากัน
ไดงายขึ้น แตจะทําเชนนั้นไดก็ตองคลายความยึดติดถือมั่นในความคิด 
ความเชื่อ หรือความดีของตน เพราะหากยังยึดติดถือมั่นอยางเหนียวแนน 
ก็จะยอมรับความเห็นตางไดยาก และจะรูสึกขุนเคืองใจเพราะตัวตนถูก
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กระทบ เมื่อพานพบหรือรับรูวามีคนท่ีไมเห็นดีเห็นงามกับความคิดความ
เชื่อของเราหรือสิ่งที่เรายกยองเทิดทูน

สรางเงื่อนไขทางสังคมลดความขัดแยง
อยางไรกต็าม ถึงแมทุกฝายจะหันหนาเขาหากนัได กไ็มควรคาดหวงั

วาความขดัแยงทัง้มวลจะยตุ ิความขดัแยงไมเคยยตุไิปจากโลกนี ้เชนเดยีว
กับที่ความทุกขเปนธรรมดาของชีวิต ยิ่งเมืองไทยยุคนี้แลว ความขัดแยง
มแีนวโนมจะเพิม่ขึน้กวาแตกอน เพราะนบัวนัความหลากหลายท้ังรูปธรรม
และนามธรรมมีแตจะเพิ่มขึ้น เฉพาะการแตกตัวออกเปนกลุ มยอยๆ 
ตามวิชาชีพ การใชชีวิต และรสนิยม ก็มีมากมายอันเปนธรรมดาของ
โลกาภิวตัน ความหลากหลายแตกตางดงักลาวยอมนาํมาสูความขัดแยงทาง
ความคดิและผลประโยชน ดงันัน้การคาดหวงัวาจะไมมคีวามขดัแยงเลยนัน้ 
จึงเปนความคิดที่สวนทางกับความเปนจริง 

เราชาวพุทธยอมตระหนักดีวา ทุกขนั้นเปนสิ่งที่เราหนีไมพน ไมวา
จะปองกันอยางไร ก็มีทุกขบางอยางที่เราตองประสบอยางแนนอนไมชา
ก็เร็ว เชน ความเจ็บปวย ความพลัดพราก และความตาย ดังนั้น ในดาน
หนึ่งเราควรรูจักบรรเทาทุกข อีกดานหนึ่งก็ควรวางใจใหถูกตองเพื่อรับมือ
กับความทุกข รวมทั้งใชทุกขใหเปนประโยชน ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อพูดถึง
ความขัดแยง สิ่งที่เราควรใสใจก็ คือ จะอยูกับความขัดแยงอยางไร ไมวา
จะปองกันอยางไร ก็ไมสามารถยุติความขัดแยงได แตเราสามารถบรรเทา
ผลกระทบใหเกดินอยท่ีสดุ หรอืจัดการกบัความขัดแยงนัน้ใหเปนไปในทาง
ท่ีเกิดประโยชน พรอมกันนั้นก็ควรรูจักปรับตัวปรับใจเพ่ือรับมือกับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น กับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดกับเมืองไทยก็เชนกัน 
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เราไมอาจหยุดมันไดก็จริง แตเราสามารถจัดการมันใหเกิดประโยชนหรือ
สงผลเสยีไมมาก ขณะเดยีวกันกค็วรเรยีนรูท่ีจะอยูกบัความเปลีย่นแปลงนัน้
ไดโดยไมทุกข โดยตระหนักวาไมมีอะไรที่จีรังยั่งยืน ทุกสิ่งลวนเปนอนิจจัง 
ไมสามารถยดึใหอยูกบัท่ีได “คณุหยดุคลืน่ไมได แตคณุเรียนรูวธิเีลนคล่ืนได” 
คํากลาวของจอน คาบาต-ซินห นั้นใหขอคิดเตือนใจที่ดีมาก

การจัดการกับความขัดแยง แกไมไดดวยการหันหนาเขาหากัน
เทานั้น นั่นเปนแคจุดเริ่มตน อยางนอยการคลายความหวาดระแวงตอกัน 
เคารพซึ่งกันและกัน มองเห็นความเปนมนุษยของกันและกัน ก็ชวยใหเรา
ฟงกันมากขึน้ เขาใจจดุยนืของอกีฝาย และยอมรบัความแตกตางกนัไดงาย
ขึน้ แตความขดัแยงจะไมลดลงมากนกั เพยีงแตชวยไมใหลุกลามบานปลาย
จนกลายเปนความรุนแรง การจัดการกับความขัดแยง ไมวาเพื่อบรรเทา
ผลกระทบ หรือเพื่อกอใหเกิดประโยชนสรางสรรค ตองอาศัยการกระทํา
ที่มากกวานั้น ไดแกการรวมกันสรางเหตุปจจัยทางสังคมที่ชวยลดความ
ขัดแยงหรือลดความขุนของหมองใจที่มีตอกัน ที่สําคัญก็คือ การลดความ
เหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมขึ้นในสังคม อาทิความเหล่ือมล้ําทาง
เศรษฐกิจซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้น การวิจัยในหลายที่ยืนยันวา ประเทศ
ที่มีความแตกตางทางรายไดสูงมาก จะมีความรูสึกลบตอกันสูงมาก8 

8 สิงคโปร ซึ่งเปนประเทศรํ่ารวยที่มีความแตกตางทางรายไดสูงมาก มีเพียงรอยละ ๒๐ 
เทานั้นที่บอกวาผูคนสวนใหญไวใจได ขณะที่ผูมีความเห็นดังกลาวมีมากถึงรอยละ ๖๖ ในสวีเดน
และเดนมารก ซึ่งเปนประเทศที่มีความแตกตางทางรายไดนอยมาก ดู ริชารด วิลคินสัน และ เคท 
พิคเก็ตต, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล, ความ (ไม) เทาเทียม (กรุงเทพฯ: openbooks, ๒๕๕๕), 
น. ๘๕.
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นอกจากความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจแลว ยังมีความเหลื่อมลํ้าใน
กระบวนการยตุธิรรม หรือการบงัคบัใชกฎหมาย ซึง่เปนท่ีรูกนัอยางกวางขวาง
วา คนรวยนั้นมีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมาย หากเปนผูตองหา ก็สามารถใชเงิน
และเสนสายจนหลดุคด ีในขณะทีค่นจนตองกลายเปนแพะรับบาปอยูเนืองๆ 
ยิ่งเปนคนท่ีตอสูขัดขวางผลประโยชนของนายทุนดวยแลว มักตายโดย
จับผูบงการไมได ทั้งหมดนี้ยังทับซอนดวยความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 
โดยเฉพาะระหวางสวนกลางกบัทองถิน่ ซ่ึงทาํใหเกดิการเบยีดบงัทรพัยากร
และการเอารัดเอาเปรียบในชนบท ยังไมตองพูดถึงความเหล่ือมล้ําทาง
การเมอืง ซึง่ระยะหลงัถือเปนเรือ่งใหญ จนคนเสือ้แดงตองลกุขึน้มาประทวง
ตอตาน “สองมาตรฐาน” ที่มีตอนักการเมืองหรือพรรคการเมืองของตน

เหลานี้เปนเง่ือนไขทางสังคมที่สามารถสงผลใหเกิดความขัดแยง
และความวุนวายไดไมวายุคใดสมัยใด ในคําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
พระพุทธองคไดทรงชี้ใหเห็นถึงปจจยการทางสังคม ที่สงผลเปนทอดๆ ดัง
ทรงยกตัวอยางวา เมื่อไมมีการจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย 
ยอมเกิดความยากจนระบาดทั่ว ผลคืออทินนาทาน (การลักทรัพย) 
ระบาดทั่ว ทําใหปาณาติบาต (การฆาสัตวตัดชีวิต) ระบาดทั่ว มุสาวาท 
(การพูดเท็จ) ระบาดทั่ว ในที่สุดผูคนก็เกิด อภิชฌา (ละโมบ) พยาบาท 
(ความคิดราย) และมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด)

คําสอนดังกลาวชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น 
สามารถสงผลตอพฤติกรรมและความสัมพันธของผูคน และลงลึกไปถึง
ภาวะอารมณหรือจติสาํนกึของผูคน นัน่คือปจจยัภายนอกสามารถมอีทิธพิล
ตอปจจัยภายในไดดวย ไมใชวาปจจัยภายในจะสงผลตอปจจัยภายนอก 
เพียงทิศทางเดียวเทาน้ัน (ดังท่ีชาวพุทธมักมองวา ถาคนดี สังคมก็ดีดวย 
แตไมคอยไดตระหนักวา ถาสังคมไมดี คนก็ไมดีตามไปดวย) 
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ดวยเหตุนี้ ไมวาจะมองในแงของการสรางความสงบสุขในสังคม 
หรือการสงเสริมศีลธรรมและจิตสํานึกของผูคน จําเปนอยางมากที่จะตอง
ลดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมขึ้นมาในสังคม ไมวาดวยการ
กระจายโภคทรพัยใหแกผูคนอยางทัว่ถงึ เสรมิสรางสวสัดกิารทางสงัคมเพือ่
สงเคราะหคนยากไร และเปดโอกาสใหผูคนเขาถึงทรัพยากรตางๆ ของรัฐ 
เชน การศึกษา สาธารณสุข เงินทุน และขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน 
รวมทั้งการกระจายอํานาจไปยังทองถิ่น เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
ตนเองไดอยางเต็มที่และสอดคลองกับความตองการของคนในทองถิ่น

ที่พูดมานี้เปนเพียงตัวอยางของการสรางเงื่อนไขทางสังคม ซ่ึงไม
เพยีงชวยลดความขดัแยงในบานเมอืงเทานัน้ แตยงัเปนการพัฒนาศักยภาพ
และปลดปลอยพลงัสรางสรรคของผูคน เพือ่ความเจรญิกาวหนาและผาสกุ
ของสวนรวม เงื่อนไขเหลานี้มีอะไรบาง อาตมาไมมีความสามารถที่จะนํา
เสนอไดอยางครบถวน ขอมอบใหเปนหนาที่ของผูรู

ประชาธิปไตยสงเสริมคุณธรรม
อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่อาตมาคิดวามีความสําคัญอยางมากในการ

ลดความขัดแยงในบานเมืองก็คือ กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึง
การใหโอกาสแกทุกคนทุกฝายในการแสดงความคิดเหน็รวมทัง้เจรจาตอรอง
อยางเทาเทียมกัน แนนอน การเลือกต้ังเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ประชาธิปไตยท่ีขาดไมได แตประชาธิปไตยไมไดจํากัดอยูที่การเลือกต้ัง
เทาน้ัน การมีสือ่เสรีทีท่กุฝายสามารถเขาถงึและใชเปนปากเสยีงของตนได
ก็ดี การมีเสรีภาพในการรวมกลุมและดําเนินกิจกรรมก็ดี การมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นก็ดี การเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกันก็ดี 
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เหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของประชาธิปไตย ซึ่งโดยสาระสําคัญ ก็คือ
การเปดพื้นที่ทางการเมืองใหแกทุกคนทุกฝายอยางเทาเทียมกัน

เวลาพูดถึงประชาธิปไตยในแงนี้ บางคนอาจรูสึกอึดอัดใจเพราะ
มีคําวา “การเมือง” และ “ความเทาเทียมกัน” หรือ “ความเสมอภาค” 
การเมืองใหความรูสึกลบแกหลายคน เปนเพราะมันมีนัยยะถึงการแยงชิง
อาํนาจและผลประโยชน ซ่ึงเปนเรือ่งกเิลสหรอืความเหน็แกตวั แตเรากต็อง
ยอมรับมิใชหรือวา ปุถุชนทุกคนก็ตองมีกิเลสและความเห็นแกตัวท้ังนั้น 
พทุธศาสนามิไดปฏเิสธความจรงิขอนี ้และตระหนกัวาอาํนาจและผลประโยชน
เปนสิ่งที่ผูคนปรารถนา ดังนั้นจึงสอนใหผูคนแสวงหาสิ่งเหลานี้ดวยวิธีการ
ท่ีถกูตองชอบธรรม ไมเบียดเบียนผูอืน่ ขณะเดยีวกนัก็รูจกัใชในทางทีถ่กูตอง
ชอบธรรม และสามารถฝกใจใหเปนอิสระจากมันไดในที่สุด ธรรมวาดวย
อรรถะ ๓ และกามโภค ี๑๐ เปนตัวอยางทีดี่ของคาํสอนเรือ่งนี้

ในยามที่ผลประโยชนไมตรงกันหรือขัดแยงกัน จะมีวิธีการใดชอบ
ธรรมไปกวาการเรยีกรองหรอืตอรองดวยกระบวนการประชาธปิไตย เพราะ
เปนวิธกีารทีส่นัติ ไมไดใชอาํนาจขูเข็ญ หรอืใชกาํลงั ทกุคนทกุฝายมโีอกาส
แสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และตัดสินโดยเสียงของคนสวนมาก 
ซ่ึงอาจถูกโนมนาวดวยอํานาจของเหตุผลและขอเท็จจริง แมกระทั่ง
การปรองดองท่ีผูคนเปนอนัคาดหวงัใหเกดิขึน้โดยเรว็ เพ่ือนาํความสงบสขุ
มาสูบานเมือง จะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือ
ใหความจรงิและความเจบ็ปวดของทกุฝายไดมโีอกาสสะทอนออกมาอยาง
เทาเทียมกัน ไมกีดกันหรือกดเอาไวในนามของความสามัคคี รวมทั้ง
เปดโอกาสใหแกความเห็นคาน เพื่อนําไปสูการถกเถียงอยางเปดเผย และ
เคารพซึ่งกันและกัน
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อันที่จริง “การเมือง” นั้น เราจะมองวา เปน “การแขงขันระหวาง
กลุมผลประโยชนหรือบุคคลเพ่ืออํานาจและความเปนผูนํา” ดังคํานิยาม
ของ Webster’s Third New International Dictionary ก็ได แต
พจนานุกรมฉบับเดียวกัน ก็ยังใหคํานิยามอีกแงหนึ่งวา หมายถึง “ศิลปะ
ของการปรบัและจดัระเบียบความสมัพนัธระหวางบคุคลและกลุมตางๆ ใน
ชุมชนการเมือง” (The art of adjusting and ordering relationships 
between individuals and groups in a political community.) 
การเมืองในความหมายนี้มีนัยยะวา เรามีความจําเปนตองอยูรวมกันและ
พึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นจะอยูอยางสงบราบรื่นได ก็ตองมีการปรับและ
จัดระเบียบความสัมพันธใหเปนที่พอใจของทุกฝาย และจะทําเชนนั้นได
ตองอาศัยความยืดหยุน รูจักผอนหนักผอนเบา และเขาใจอารมณความ
รูสึกของกันและกัน ซึ่งเปนเรื่องของศิลปะ

ปฏิเสธไมไดวาความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางมากในเมืองไทย
ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา ทําใหมีความจําเปนตองจัดระเบียบความ
สัมพันธกันใหม ระเบียบการเมืองหรือความสัมพันธเชิงอํานาจที่เคยลงตัว
เมือ่หลายสบิปกอน ไมอาจใชไดในปจจุบัน อาํนาจท่ีเคยรวมศนูยอยูในสวน
กลางเริ่มไมเปนท่ียอมรับ อํานาจการตัดสินใจที่เคยกระจุกอยูในมือของ
ชนชั้นนําดั้งเดิมรวมทั้งคนชั้นกลางในเมือง ถูกตั้งคําถามมากขึ้นจาก
คนระดบัรากหญาทีต่อนนีต้องการมสีทิธมิเีสยีงมากเทากบัคนกลุมอืน่ ไมใช
ในทางทฤษฎีเทานั้นแตรวมถึงในทางปฏิบัติดวย กลาวอีกนัยหนึ่งเขา
ตองการความเสมอภาคทางการเมือง

“ความเสมอภาค” เปนแนวคิดที่แมเราจะคุนเคย แตเรามักจะ
เรียกรองความเสมอภาคตอเมื่อเราไดนอยกวาคนอื่นเพราะนั่นคือความ
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ไมเปนธรรม แตเมื่อใดที่เรามีมากหรือไดมากกวาคนอื่น เรากลับไมรูสึกวา
ความไมเปนธรรมเกิดข้ึนแลว บางครั้งเรากลับไมพอใจดวยซ้ําเมื่อเห็น
คนอื่นเรียกรองที่จะมีหรือไดมากเทากับเรา ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรารูสึก
เปนลบกับคนทีเ่รยีกรองความเสมอภาคหรอืความเปนธรรม ขอใหพจิารณา
ดูวา นั่นเปนเพราะเรามีมากกวาเขาหรือไดเปรียบกวาเขาอยูแลวหรือไม 
ถาใช ความรูสึกลบตอการเรียกรองดังกลาว เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม

ความเสมอภาค หรือความเทาเทียมกัน เปนคุณคาของสังคม
สมัยใหม เปนพื้นฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตย แตคนไทยจํานวน
ไมนอยมองวาเปนสิง่แปลกปลอม สวนหนึง่เปนเพราะวาสงัคมไทยทกุวนันี้
ยงัเปนสงัคมทีมี่ชวงช้ัน อกีทัง้มคีวามเขาใจวาความเสมอภาคน้ันสวนทางกับ
ความคิดทางพุทธศาสนา อันที่จริงการท่ีพระพุทธเจาทรงปฏิเสธระบบ
วรรณะ เนนวาคนจะสูงหรือตํ่า มิใชอยูที่วรรณะหรือชาติกําเนิด แตอยูที่
การกระทําของตน ก็เทากับชี้วาคนเรานั้นเทาเทียมกันมาแตกําเนิด 
ความเสมอภาคนั้นยิ่งเห็นไดชัดจากระบบสงฆที่พระองคทรงกอตั้ง เพราะ
ไมวามีชาติกําเนิดจากไหน เมื่อบวชแลวก็มีฐานะเทาเทียมกัน เปนแต
เคารพกันตามอายุพรรษาเทานั้น ดังนั้น เมื่อเหลาพระญาติของพระองค
มาอุปสมบท จึงตองทําความเคารพพระอุบาลี อดีตขารับใชซ่ึงบวชกอน 
แตไมวาจะบวชกอนหรอืหลงั กม็สีทิธเิทาเทยีมกนัในเร่ืองปจจัยส่ี การแสดง
ความคิดเห็น การทําสงัฆกรรม รวมท้ังโอกาสท่ีเทาเทยีมกนัในการบรรลธุรรม

ความเสมอภาคนั้น ควรถูกนับเขามาเปนคุณคาอยางหนึ่งของ
พุทธศาสนา ไมใชเพียงเพื่อเรียกรองใหตนมีความเสมอภาคเทากับผูอื่น
เทานัน้ แตเพือ่สนบัสนนุชวยเหลอืใหผูอืน่มคีวามเสมอภาคเทาเทียมกบัตน 
ทัง้ในดานเศรษฐฐานะ การศกึษา การเมอืง รวมทัง้โอกาสในการพฒันาตน 
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ความเสมอภาคโดยนัยน้ี จะไมไดเปนไปเพือ่ตอบสนองผลประโยชนของตน
เทาน้ัน แตยงัเปนการลดความเหน็แกตวัหรอืความถอืตวัถอืตน และสงเสรมิ
ประโยชนทานอีกทางหนึ่งดวย

กลาวโดยสรุป ประชาธิปไตย ซึ่งเปนการเปดพื้นที่ทางการเมืองแก
คนทกุฝายอยางเทาเทยีมกนั ยอมรบัความเสมอภาคของผูคนนัน้ ชาวพทุธ
หรือผูใฝในคุณธรรมหรือศีลธรรม ไมควรมองวาเปนเร่ืองท่ีแยกตางหาก
จากระบบจริยธรรม แทจริงแลวมันเปนกระบวนการที่ชวยเกื้อกูลใหเกิด
การจดัสรรผลประโยชนทีเ่ปนธรรมได หรอือยางนอยกช็วยลดความรุนแรง
ในการแยงชงิผลประโยชน อกีทัง้ชวยจดัความสัมพันธของผูคนในสังคมให
เปนที่ยอมรับกันได ทําใหเกิดความขัดแยงนอยลง และชวยใหผูคนอยูกัน
อยางราบรื่น กอใหเกิดบรรยากาศที่เกื้อกูลใหเกิดศีลธรรมและการพัฒนา
คุณธรรมดานใน

คุณธรรมสงเสริมประชาธิปไตย
อยางไรกต็าม ความจรงิอยางหนึง่ทีป่ฏิเสธไมไดกค็อื ประชาธปิไตย

มใิชกระบวนการทีร่บัประกนัวา จะเกดิผลดมีคีวามถกูตองชอบธรรมเสมอไป 
ประชาธิปไตยสามารถเปดชองใหคนหมูมากเอาเปรียบคนสวนนอย ท่ีมี
ความเชือ่ทางศาสนา ภาษา ชาตพินัธุ หรอือดุมการณตางจากคนสวนใหญ
ก็ได หรือถูกใชเปนเครื่องมือของคนกลุมนอยในการเบียดบังประโยชน
ของสวนรวม เชน เปดโอกาสใหนายทุนใชอํานาจรัฐในการสั่งสมเพิ่มพูน
ผลประโยชนของตน โดยผลกัภาระใหตกอยูแกประชาชน สาเหตุทีเ่มอืงไทย
เกดิวกิฤตประชาธปิไตย ผูคนเสือ่มศรัทธาในประชาธปิไตย ก็เพราะผูปกครอง
ใชอํานาจเกินขอบเขต เอื้อประโยชนพวกพอง ฉอราษฎรบังหลวง หรือ
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คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ทําใหคนจํานวนไมนอยสนับสนุนรัฐประหาร และ
มองหาระบบใหม จนถึงกับเรียกหา “ระบอบคนดี” คือจะเปนเผด็จการ
ก็ได ขอใหคนดีมาปกครองก็พอแลว

โทนี่ จุดท นักประวัติศาสตรเรืองนามชาวอังกฤษ ไดกลาววา 

“ประชาธิปไตยเปนปราการระยะสัน้ทีด่ทีีสุ่ดในการปกปองทดัทาน
ทางเลอืกทีไ่มเปนประชาธปิไตย แตมนัไมสามารถปองกนัจุดออนท่ีแฝงฝง
มากับมันได ชาวกรีกรูดีวาประชาธิปไตยจะไมหลงใหลสยบยอมตอเสนห
เยายวนของระบอบเผดจ็การเบ็ดเสรจ็ ระบอบอาํนาจนยิม หรอืคณาธิปไตย 
แตเปนไปไดมากท่ีมันจะพายแพเม่ือเจอกับประชาธิปไตยแบบฉอฉล
เสื่อมทราม (corrupted version of itself)”9 

กลาวอีกนัยหนึ่ง ไมมีระบอบใดเอาชนะประชาธิปไตยได แต
ประชาธิปไตยจะแพตัวเองหากปลอยใหมีความฉอฉลเสื่อมทรามเกิดขึ้น
กบัมัน เม่ือใดก็ตามทีม่นัถกูครอบงาํดวยคนทีฉ่อฉล ลแุกอาํนาจ หรอืถกูใช
ในทางทีผ่ดิ จนผูคนเสือ่มศรทัธา ประชาธิปไตยกจ็ะเสือ่มทรดุและลมสลาย
ได ดังเกิดขึ้นกับอียิปตเมื่อเร็วๆ นี้ หรือเมืองไทยเมื่อป ๒๕๔๙

ประชาธิปไตยจะอยูไดอยางยั่งยืนก็ตอเมื่อมีมาตรการปองกันมิให
คนฉอฉลขึ้นมามีอํานาจหรือใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ จะเปนเชนนั้นได

9 Tony Judt, Thinking the Twentieth Century (London: Vintage, 2013), 
p. 306.
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นอกจากมีระบบตรวจสอบและถวงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพ มรีะบบนติธิรรมที่
เขมแข็ง เปนตนแลว ระบบคุณธรรมที่มั่นคงจนเปนวัฒนธรรมและพัฒนา
เปนสถาบันของสังคม ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหประชาชน
ไมหลงใหลเคลบิเคลิม้กบัอามสิสินจางหรอืสญัญาสวยหรูทีนั่กการเมืองหยบิ
ยืน่ใหเพือ่แลกกบัคะแนนเสยีง หรือไมถกูปลกุเราใหเกดิความโกรธ เกลยีด
และกลัว เพื่อเทคะแนนใหนักการเมืองขึ้นมาจัดการกับศัตรูที่ถูกสรางขึ้น 

กลาวอีกนัยหนึ่ง ประชาธิปไตยกับคุณธรรม ไมอาจแยกกันได 
หากสงัคมไรคณุธรรม กเ็ทากบัวาขาดปราการทีจ่ะปองกนัมใิหความฉอฉล
เสือ่มทรามเกดิขึน้ได และหากความฉอฉลเสือ่มทรามเกดิข้ึนเมือ่ใด อวสาน
ของประชาธิปไตยก็อยูไมไกล

อาตมาจึงอยากจะสรปุวา สาํหรบัผูใฝคุณธรรม จําเปนอยางยิง่ทีจ่ะ
ตองเสรมิสรางประชาธปิไตยใหเขมแขง็ เพือ่เสริมสรางความสงบสุขราบร่ืน
ในสังคม สวนผูใฝประชาธิปไตย ก็จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางคุณธรรม
ใหม่ันคงในสังคม เพื่อเปนรากฐานและปราการของประชาธิปไตยใหมี
ความยั่งยืน

นั่นหมายความวา ตราบใดที่สังคมยังมีการแยกขางแบงข้ัว 
ประชาธิปไตยอยูฝายหนึ่ง คุณธรรมอยูอีกฝายหนึ่ง ทั้งประชาธิปไตยและ
คุณธรรม ก็จะขาดความมัน่คง ผลทีต่ามมาก็คอืบานเมอืงยอมไมอาจเจรญิ
กาวหนาและผาสุกได เมืองไทยนั้นตองการทั้งประชาธิปไตยและคุณธรรม 
แนนอนวา ประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะกับเมืองไทยปจจุบัน เปนเรื่อง
ที่เราตองถกเถียงกันตอไป หามีสูตรสําเร็จไม ในทํานองเดียวกันนั้น 
คุณธรรมแบบใดที่เหมาะกับเมืองไทยปจจุบัน ก็ไมใชคําถามที่มีคําตอบ
สําเร็จรูป คุณธรรมหรือศีลธรรมแบบพุทธ แมจะมีอิทธิพลในสังคมไทย
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มาชานาน แตเมืองไทยยุคนี้มีความหลากหลายเกินกวาที่จะเอาศีลธรรม
หรอืคุณธรรมแบบพทุธมาเปนหลกัอยางเดยีว เพราะคนทีไ่มไดถอืพุทธ หรือ
ไมนับถือศาสนาเลย ก็มีไมนอย ดังนั้นจึงควรคิดถึงระบบศีลธรรมและ
คุณธรรมที่เปนสากล ที่คนทั่วไปยอมรับได 

ความเห็นตางนั้นมีได และอาจเปนความรุมรวยของสังคม แตก็
ไมควรถงึกับเห็นตางจนถงึกบัแบงขางแยกขัว้อยางสดุโตง เพราะนัน่ไมเพยีง
หมายถงึการปฏเิสธคุณคาอันดีงามท่ีบังเอิญอีกฝายยดึถอืเทานัน้ แตยังอาจ
เปนการปฏิเสธบางสวนของตัวเราดวย เพราะในสวนลึกของเรา คุณคาที่
อีกฝายยึดถือนั้น เราเองก็เห็นดีเห็นงามดวยเชนกัน แตพอมันถูกตีตราวา
เปนของฝายตรงขาม เราก็ตองละทิ้งมันไปอยางนาเสียดาย ใชหรือไมวา 
การทาํเชนนัน้ ทาํใหโลกทศันของเราคับแคบลง ชวีติดานในของเราอับจนลง 
แมกระทั่งความเปนมนุษยของเราก็อาจลดนอยถอยลงไปดวย10 ยิ่งไป
กวานัน้ เมือ่เราตอสูทุมเถยีงโจมตกีนั กส็งผลใหระบบคณุคาของบานเมอืง
พรองตามไปดวย

10  อาจารยเกษียร เตชะพีระ พูดถึงประเด็นนี้ไดอยางแจมชัด “ชีวิตคนเราซับซอนเกิน
กวาจะมีเพียงสีเดียว ถาตีความสีวา “เหลือง”เปนการตอสูคอรรัปชั่น ไมยอมรับอํานาจผูกขาดโดย
การใชอํานาจไมเปนธรรมซึ่งเราก็อาจมีตรงนั้นอยูในตัว ขณะเดียวกันเราก็มีสีแดง (คือ) การเมือง
ประชาธิปไตย ยึดหลักเสียงสวนมาก สิ่งที่นาเศราคือความขัดแยงทางการเมืองบังคับใหเราเปน
สีเดียว บางทีเราชอบสวนหนึ่งของเหลืองและสวนหนึ่งแดงดวย” 

อกีตอนหนึง่เขาไดกลาววา การแบงขัว้แยกขางอยางสดุโตงนี ้กอใหเกดิความรนุแรง “ความ
รนุแรงอยางแรกทีก่ระทาํคือกระทํากบัตวัเอง เพราะในทามกลางความขัดแยง เราทําลายสอ่ืีนทีอ่ยู
ในตวัเอง เราอยากเปนเหลอืงเราทาํลายความเปนแดง คณุอยากเปนแดงคณุทาํลายความเปนเหลอืง 
กอนที่คุณจะทําลายคนอื่นคุณทํารายตัวเอง คุณก็เปนมนุษยนอยลง เหลือมิติเดียว ถาไมรูจักหยุด
ตรงนั้น คุณจะเกลียดสวนนั้นของชีวิตและทํารายคนอ่ืน ใชความรุนแรงตอคนอื่น” บางตอนจาก
การอภิปรายเม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โปรดดูใน http://www.matichon.co.th/web
mobile/readnews.php?newsid=1293103580&grpid=01&catid=no
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หลายปมาน้ีแมเสนทางประชาธิปไตยไทยจะคดเคี้ยวและวิบาก 
อีกทั้งบานเมืองก็ตกอยูในวิกฤต ขัดแยงกันอยางหนัก แตมองในแงหนึ่ง
สภาพเชนนีเ้ปนเรือ่งธรรมดาของสงัคมทุกสงัคม เมือ่เกดิความเปล่ียนแปลง
ขนานใหญ หรอืเขาสูระยะเปลีย่นผาน กย็อมเกดิความวุนวาย สับสน ดังที่
เคยเกิดขึ้นไมนานหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ ใหมๆ และตอเนื่องยาวนาน
อีกหลายป กวาจะสงบเพราะผูคนเริ่มยอมรับความเปล่ียนแปลง อีกท้ัง
ความสัมพันธทางอํานาจก็เริ่มลงตัว เกิดระเบียบการเมืองอยางใหมที่
ทกุฝายพอใจ อาตมาเชือ่วา ความวุนวาย สบัสน และขดัแยงทีเ่กดิกบัเมอืง
ไทยขณะน้ีจะบรรเทาลง เมื่อผูคนยอมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังจัดความสัมพันธทางอํานาจของ
ผูคนกลุมตางๆ ไดลงตัว ทําเชนนั้นไดเร็วเทาไหร ความสงบก็จะกลับคืน
มาเร็วเทานั้น 

อาตมาไดใชเวลามากพอสมควรแลว ขอขอบคุณทุกทานที่ฟงมา
จนถึงนาทีนี้ อาตมาขอยุติปาฐกถาแตเพียงเทานี้ 
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ประวัติและผลงาน
พระไพศาล วิสาโล

เดิมชื่อ ไพศาล วงศวรวิสิทธิ์ เปนชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อป พ.ศ. 
๒๕๐๐ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ แผนกศิลปะ จากโรงเรียน
อสัสมัชญั และสาํเรจ็การศกึษาขัน้อดุมศกึษาจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
คณะศลิปศาสตร สาขาวชิาประวตัศิาสตร ระหวางเรยีนทีธ่รรมศาสตร เคย
เปนสาราณียกรปาจารยสาร (๒๕๑๘-๒๕๑๙) และเปนเจาหนาท่ีกลุม
ประสานงานศาสนาเพื่อสังคมตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๙ (จนถึงป พ.ศ. ๒๕๒๖) 
โดยมีบทบาทรวมในแนวทางอหิงสาตอเหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
จนเปนเหตใุหถกูลอมปราบภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และถกูคมุขงั
ในเรือนจําเปนเวลา ๓ วัน

ตอมา ในป ๒๕๒๖ อุปสมบท ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร 
เรียนกรรมฐานจากหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน กอนไปจําพรรษา
แรก ณ วัดปาสุคะโต อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาธรรมกับ
หลวงพอคําเขียน สุวณฺโณจนถึงปจจุบัน

ปจจุบันเปนเจาอาวาสวัดปาสุคะโต แตสวนใหญพํานักอยูที่วัดปา
มหาวนั อาํเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูม ิโดยจําพรรษาสลบัระหวางวดัปาสคุะโต 
กับวัดปามหาวัน
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นอกจากการจัดอบรมปฏิบัติธรรมและการพัฒนาจริยธรรมแลว 
พระไพศาลยังเปนประธานเครือขายพุทธิกา กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง 
กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย กรรมการมูลนิธิสันติวิถี กรรมการสถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกอนหนานี้เคยเปนกรรมการอิสระเพ่ือ
ความสมานฉันทแหงชาติ และกรรมการปฏิรูป

ทุกวันนี้ พระไพศาลยังเขียนหนังสือและบทความอยูเปนประจํา 
ผลงานที่ผานมา ไดแก งานเขียนและงานบรรยายจํานวน ๑๗๐ เลม 
งานเขียนรวม ๒๘ เลม งานแปลและงานแปลรวม ๑๐ เลม งานบรรณาธกิร
และบรรณาธิกรรวม ๗ เลม

ผลงานบางสวน 
- สุขกับชีวิต เปนมิตรกับความตาย (๒๕๕๖)
- กอนสายใยจะขาดสะบั้น (๒๕๕๕)
- ศาสนาประจําใจ (๒๕๕๒)
- มองอยางพุทธ เพื่อความเขาใจในชีวิตและสังคม (รวมบทความ

รวมกับ อรศรี งามวิทยาพงศ และสมเกียรติ มีธรรม,๒๕๔๖) 
- พทุธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวกิฤต (๒๕๔๖) 
- เสนโคงแหงความสุข (๒) เราเปนไดมากกวาผูบริโภค (๒๕๔๕) 
- เสนโคงแหงความสุข (๑) สดับทุกขยุคบริโภคนิยม (๒๕๔๕) 
- ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม (บันทึกเสวนา, ๒๕๔๕) 
- ฉลาดทําบุญ รวมเรื่องนารู  คู มือทําบุญใหถูกวิธี (เขียนรวมกับ

พระชาย วรธัมโม,๒๕๔๔) 
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- คมัภรีมรณศาสตรแหงธเิบต ขอความเปดเผยเรือ่งเรนลบัของความตาย 
(บรรณาธิการ, ๒๕๔๓) 

- รมไมและเรือนใจ (๒๕๔๓) 
- ประตูสูสภาวะใหม คําสอนธิเบตเพ่ือเตรียมตัวตายและชวยเหลือ

ผูใกลตาย (งานแปล, ๒๕๔๑) 
- อเมริกาจารกิ : เดนิทางสูชวีติดานใน จรไปในโลกกวาง (เขยีนรวมกบั 

หลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ, ๒๕๔๑) 
- อยูยอนยุค : ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม (๒๕๓๙) 
- ๖ ตุลาจารึก ความทรงจํา ความหวัง และบทเรียน (เขียนรวมกับ 

ส.ศิวรักษ, ๒๕๓๙) 
- องครวมแหงสขุภาพ ทศันะใหมเพือ่ดลุยภาพแหงชวีติและการบาํบดั

รักษา (บรรณาธิการ, ๒๕๓๖)
- หวงลึกแหงจิต ในทัศนะพุทธศาสตรและวิทยาศาสตร (งานแปล, 

๒๕๓๖) 
- กบกินนอน ชีวิตและความคิดอานจากประสบการณในตางแดน 

(๒๕๓๕) 
- โอบกอด (๒๕๓๔) 
- สถานะและชะตากรรมของมนุษยในยุคคอมพิวเตอร (๒๕๓๔) 
- กอนธารนํ้าจะหยุดไหล ประสบการณและทางเลือกเพ่ือฟนฟูระบบ

นิเวศ (บันทึกการเสวนา, ๒๕๓๓) 
- พลกิฟนไทยใหเขียวชอุม ทางเลือกใหมเพือ่การอนรุกัษสภาพแวดลอม 

(เขียนรวมกับ สมควร ใฝงามดี, ๒๕๓๓) 
- แลขอบฟาเขียว : ทางเลือกสําหรับอนาคตที่กําลังปรากฏเปนจริง 

(เขียนรวมกับ สมควร ใฝงามดี, ๒๕๓๓) 
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- วิพากษคอมพิวเตอร เทวรูปแหงยุคสมัย (แปลรวมกับ สมควร 
ใฝงามดี, ๒๕๓๓) 

- พุทธศาสนากับคุณคารวมสมัย (๒๕๒๙) 
- แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแหงกิจกรรม (๒๕๒๗)
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อนุสรณสถาน ๑๔ ตุลา ๑๖
และมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

ในความรับรูของคนรวมสมัย เหตุการณ ๑๔ ตุลา ๑๖ นับเปน
เหตุการณที่ยิ่งใหญอันแสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจของประชาชน และ
มีความสําคัญอยางยิ่งตอความเปล่ียนแปลงทางการเมืองของสังคมไทย 
ดงันัน้ หลงัเหตกุารณสิน้สดุลงไมนาน จงึไดเกดิขอเสนอวาควรจะมกีารสราง
อนสุาวรยีวรีชนเพือ่ราํลกึถงึทัง้ตวัเหตกุารณและผูทีเ่สยีชวิีตในครัง้นัน้ แกน
สาํคัญในความพยายามผลกัดนัครัง้นีค้อืขบวนการนกัศกึษาในชวงเวลานัน้
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รัฐบาลในยุคหลัง ๑๔ ตุลา ก็ขานรับกระแสเรียกรองเปนอยางดี 
โดยในเบื้องตน คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดมีมติเห็นชอบ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๑๗ ใหมีการสรางอนุสาวรียวีรชน ๑๔ ตุลาได 
และมอบใหทบวงมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงาน โดยในดานหลักการนั้น 
รฐับาลกเ็หน็พองกบัศนูยกลางนสิตินกัศกึษาแหงประเทศไทย (ศนูยนสิิตฯ 
หรือ ศนท.) วา เหตุการณวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เปนเหตุการณ
บานเมอืง ไมมใีครคนใดคนหนึง่เปน “เจาของ” ดังนัน้ การสรางอนสุรณสถาน 
๑๔ ตุลา ๑๖ จึงควรเปนเรื่องของรัฐรวมกับประชาชน และสถานที่ต้ัง
ของอนุสรณสถานก็ควรจะอยูในบริเวณถนนราชดําเนินอันเปนสถานท่ี
เกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖

ป ๒๕๑๘: ศิลาฤกษแหงอนุสาวรียวีรชน
ในป ๒๕๑๘ อันเปนชวงของรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดเริ่ม

มีการผลักดันในการสรางอนุสาวรียอยางจริงจังขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 
ไดมีการประชุมระหวางรัฐมนตรีว าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ, 
ปลัดทบวงฯ, ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนศูนยนิสิตฯ ซึ่งเห็นพอง
ตองกันวาควรใหใชสถานท่ีบริเวณสี่แยกคอกวัว อันเปนบริเวณอาคาร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กตป.) เกา1 

1 ในชวงทศวรรษ ๒๕๑๐ ทีด่นิบริเวณอนสุรณสถาน ๑๔ ตลุา ๑๖ ในปจจุบนั คืออาคาร
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ หรอืทีเ่รยีกกนัในสมัยนัน้วา ตกึ กตป. โดย
มี พันเอก ณรงค กิตติขจร บุตรชายของจอมพลถนอม กิตติขจร และเปนบุตรเขยของจอมพล
ประภาส จารุเสถียร เปนหัวหนาหนวยงาน มีการเลาลือในสมัยนั้นวา พันเอก ณรงค ใชองคกรนี้
เปนเครื่องมือในการจัดการกับปฏิปกษของตน อาคารนี้ไดถูกเผาทําลายในเหตุการณ ๑๔ ตุลา 
๒๕๑๖
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เปนสถานที่กอสรางอนุสาวรีย โดยศูนยนิสิตฯ มีแนวคิดเพ่ิมเติมวา 
ส่ิงกอสรางนี้ไมควรมีหนาท่ีแคใชรําลึกเหตุการณในอดีตเทานั้น แตควร
จะเปนอาคารอนุสรณสถานที่มีประโยชนใชสอยดวย

ในเดือนถัดมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องการสรางอนุสาวรียฯ ดังกลาว และไดเริ่มมีการประกวดแบบกัน โดย
แบบที่ไดรับเลือกเปนของของนายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง (ซึ่งก็คือแบบ
ของอนุสรณสถานที่สรางในปจจุบัน) ตอมา ความหวังการสรางอนุสาวรีย
เริ่มมีเคาความเปนจริงมากขึ้น เมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษในวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๘ ณ บรเิวณท่ีดนิท่ีเคยเปนอาคารคณะกรรมการติดตามและประเมนิ
ผลการปฏิบัติราชการ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปรินายกเปน
ประธานในพิธี

ในป ๒๕๑๙ แมความขัดแยงทางอุดมการณระหวาง “ซาย” กับ 
“ขวา” จะรุนแรงขึ้น แตการผลักดันในการสรางอนุสาวรียยงัคงมีอยูตอไป 
โดยในเดือนเมษายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดเห็นชอบที่จะใหกรมธนารักษขอซื้อที่ดินบริเวณสี่แยก
คอกวัว (ที่วางศิลาฤกษไปแลวในป ๒๕๑๘) จากสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย แตในสวนของการกอสรางอนุสาวรีย เห็นวาควรให
ประชาชนเปนผูรวมบรจิาคคากอสรางดวย โดยรฐับาลจะรบัภาระหากเงนิ
ที่บริจาคยังไมเพียงพอ แตกอนหนาที่จะไดจัดการเรื่องราวใหเรียบรอย 
ก็มีอันตองเปลี่ยนรัฐบาลเปนชุดของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 
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หลัง ๖ ตุลา: อนุสาวรียที่ยังไมมีโอกาสไดสราง
เม่ือถงึเดอืนมถินุายน ๒๕๑๙ รฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัของ

รฐับาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ประสงคจะเรงรดัโครงการ โดยเหน็วาไมจาํเปน
ตองรอใหประชาชนบรจิาคคากอสราง พรอมท้ังมหีนงัสือขอซ้ือทีดิ่นบริเวณ
สี่แยกคอกวัวจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แตยังมิทัน
ไดรับคําตอบใดๆ ก็เกิดเหตุการณ ๖ ตุลา2 ขึ้นเสียกอน รัฐบาลธานินทร 
กรัยวิเชียร จึงไดมีมติใหยกเลิกโครงการกอสราง และในปถัดมา ก็ไดมีมติ
ใหยึดเงินที่ประชาชนบริจาคเพื่อการกอสรางอนุสรณสถานเขาคลัง

แมวาการรฐัประหารในป ๒๕๒๐ โดย พล.ร.อ.สงดั ชลออยู จะทาํให
สภาพการเมืองเปดกวางยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยุคของ ธานินทร กรัยวิเชียร 
แตโครงการสรางอนุสรณสถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ ก็ยังคงไมไดรับความสนใจ
แตอยางใด ตอมา ในป ๒๕๒๕ นักศึกษาไดเริ่มเรียกรองถึงเรื่องดังกลาว
จากรฐับาล พล.อ.เปรม ตณิสลูานนท อีกครัง้ แตกย็งัคงไมมคีาํตอบทีแ่นชัด

เสียงเรียกรองเหลานี้ ยิ่งดังขึ้นอีกในชวงตนทศวรรษ ๒๕๓๐ 
อันเปนชวงรัฐบาลของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เนื่องเพราะในเดือน
มิถุนายน ไดมีขาววารัฐบาลจะคืนทรัพยสินของจอมพลถนอม กิตติขจร
ใหแกเจาตัว เปนเหตุใหสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) 
ออกมาคัดคานถงึข้ันอดขาวประทวง จนรฐับาลตองลมเลิกแนวคดิ เหตุการณนี้

2 เหตุการณ ๖ ตุลา ๑๙ คือ เหตุการณที่ตํารวจตระเวนชายแดน และกลุมพลัง
อนุรักษนิยมท่ีถูกตั้งขึ้นเพื่อทําลายขบวนการนักศึกษา เชน กระทิงแดง นวพล ลูกเสือชาวบาน 
รวมตวักนัลอมปราบนกัศึกษาท่ีชมุนมุขบัไลพระภิกษถุนอม กติตขิจโร ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
อยางโหดเหี้ยม เพียงเพราะความเชื่อวานักศึกษาเหลานี้มีสายสัมพันธกับคอมมิวนิสตเวียดนาม 
และจองลมลางสถาบันพระมหากษัตริย
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ทาํใหกรณี “๑๔ ตลุา” ถกูกลาวถงึอกีครัง้ ประเดน็เรือ่งการสรางอนสุรณสถาน
จึงยิ่งเขมขนขึ้น ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ปเดียวกัน ไดมีการรวมตัวของ
นกัศกึษา นกัวชิาการ และตวัแทนองคกรเอกชน ตัง้ขึน้เปน “คณะกรรมการ
ติดตามการสรางอนุสรณสถานวีรชน ๑๔ ตุลา” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย
ระพ ีสาครกิ เปนประธาน และสงตวัแทนเขาพบนายกรฐัมนตร ีหลงัจากนัน้ 
คณะรฐัมนตรจีงึมีมตใิหคนืเงนิบรจิาคของประชาชนแกทบวงมหาวทิยาลยั 
เพื่อนําไปใชในการสรางอนุสรณสถาน โดยปรึกษาประสานงานกับนิสิต
นักศึกษาตอไป

อยางไรก็ดี การสรางอนุสรณสถานก็ยังมิไดรุดหนาไปมากเทาท่ี
คาดหวังไว เหตุผลสําคัญก็เพราะไมสามารถขอเชาท่ีดินบริเวณสี่แยก
คอกววัจากสาํนกังานทรพัยสนิฯ ได จงึพยายามแกไขดวยการยกระดับของ 
“คณะกรรมการติดตามฯ” จากที่ตั้งกันเองใหเปนการตั้งขึ้นตามมติ
คณะรฐัมนตร ีโดยในชัน้แรก ยงัใหศาสตราจารยระพ ีสาครกิ เปนประธาน
เชนเดมิ และตอมาจงึใหรฐัมนตรทีบวงมหาวทิยาลยัเปนประธานกรรมการ
แทน เพื่อใหเปนทางการมากขึ้น 

กำ เนิดมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
จากความลาชาในระบบราชการ ท่ีแมการยกระดับ “คณะกรรมการ

ติดตามฯ” ข้ึนก็ยังมิอาจแกได ในป ๒๕๓๓ จึงไดเริ่มมีแนวคิดในการแก
ปญหาดวยการจัดตั้งเปนมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ขึ้น โดยใหมูลนิธิดังกลาวมีหนาที่
เก่ียวกับการกอสรางอนุสรณสถานและรับโอนเงินบริจาคจากประชาชน
ในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มาดําเนินการ โดยไดยื่นเรื่องขอจัดตั้ง
มูลนธิิฯ ในวนัที ่๒๔ ตลุาคม ๒๕๓๓ และไดรับอนญุาตในวนัที ่๑๔ ธนัวาคม 
ปเดียวกัน
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แมมูลนิธิ ๑๔ ตุลา จะถือกําเนิดขึ้นเพื่อผลักดันเร่ืองนี้โดยเฉพาะ 
แตปญหาหลักคอืเรือ่งของ “สถานที”่ กย็งัคงคางคาอยู โดยความพยายาม
ขอเชาที่ดินจากสํานักงานทรัพยสินฯ ยังคงไมประสบผล เพราะสํานักงาน
ทรพัยสนิฯ เสนอวา ใหทบวงมหาวทิยาลยัเจรจากบัผูเชาเดิมกอน ถาตกลง
กันไดแลว สํานักงานทรัพยสินฯ ก็ยินดีในการใหเชาที่ดินแตเนื่องจาก
ยังเจรจากับผูเชาเดิมไมได ปญหาจึงยังคางคาอยู 

๒๘ ป แหงการรอคอย
ในป ๒๕๔๑ อันเปนชวงรําลึกครบรอบ ๒๕ ป ๑๔ ตุลา โครงการ

สรางอนสุรณสถานไดรดุหนาข้ึนไปอีกข้ัน จากการที ่ธรียทุธ บญุม ีประธาน
กรรมการจัดงาน ๒๕ ป ๑๔ ตุลา และกรรมการบางคน เชน ประสาร 
มฤคพิทักษ และ ธีรพล นิยม ไดติดตอกับ อานันท ปนยารชุน อดีตนายก
รัฐมนตรี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการติดตอขอเชาที่ดินบริเวณสี่แยก
คอกวัวจากสํานักงานทรัพยสินฯ ซึ่งก็ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี

ทวา นอกจากเรื่องของท่ีดินแลว อุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การยายผูคาสลากกินแบงรัฐบาลออกจากบริเวณที่จะใชกอสราง ซึ่งก็
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เชน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การคลัง นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ในฐานะประธานคณะทํางานยายผูคา
สลากกินแบงฯ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล รวมถึงความรวมมือจาก
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผูวาราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น คือ 
นายพจิติต รตัตกลุ และเลขานกุารผูวาฯ นายสมคาด สืบตระกลู ตลอดจน
บคุคลอืน่อกีหลายคน ทาํใหการยายผูคาสลากกนิแบงออกจากพ้ืนทีป่ระสบ
ความสําเร็จในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๔๒
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การกอสรางอนุสรณสถานไดเริ่มเดินหนาไปเรื่อยๆ โดยบริษัท 
แปลน คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายใหเปนผูควบคุมการกอสราง 
อยางไรก็ตาม ทามกลางเสียงสนับสนุนจากกลุมผูผลักดัน ก็มีเสียงคัดคาน
ดังขึ้นดวยเหตุผลตางๆ นานา เชน

-  เห็นวาไมควรรื้อฟนเหตุการณที่มีการฆาฟนกัน
-  ไมควรสรางสิ่งที่จะทําใหเกิดความบาดหมางกับทหาร
-  ผูเสยีชวีติหลายคนเปนชาวบานธรรมดาทีม่ไิดเรยีกรองประชาธิปไตย 

ทําไมตองยกยองใหเปนวีรชนดวย
-  ผูคาสลากทีต่องสญูเสยีพืน้ทีค่าขายมองวาเปนกรณ ี“คนตายไลคนเปน”

ฯลฯ 

หวงเวลานี้จึงเปนชวงแหงการตอบคําถามตอสาธารณะ เพื่อสราง
ความเขาใจวา อนุสรณสถานเปนสัญลักษณของเหตุการณประวัติศาสตร
ที่พึงรูสําหรับอนุชน มิไดเนนเรื่องการฆาฟนกัน และไมไดมุงสรางความ
บาดหมาง แตตองการใหเกิดบทเรียนทางประวัติศาสตรอันเปนมโนทัศน
สําคัญในการกาวสูอนาคตอยางระมัดระวังตอไป

สําหรับผูเสียชีวิตนั้น ไมวาเขาจะเปนนักเรียน นักศึกษา หรือ
ชาวบานธรรมดาที่เพียงแคจะเขามาดูเหตุการณ แตก็ปฏิเสธไมไดวา 
การเสียชีวิตของพวกเขา เปนสวนหนึ่งของความวิปโยคในเหตุการณ 
เรือ่งราวของพวกเขาควรคาแกการระลกึถงึ ไมเพียงแตจากญาติมติรเทานัน้ 
แตสําหรับบุคคลทั่วไปดวย

ในที่สุด วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ หรือ ๒๘ ป หลังเหตุการณ 
สถูปวีรชนที่ชนะการประกวดแบบตั้งแตป ๒๕๑๗ ก็ไดสรางสําเร็จและ
มีพิธีสมโภชขึ้น แมในอดีตจะมีการเรียกสิ่งกอสรางนี้วา อนุสาวรียบาง 
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ประติมากรรมบาง แตสุดทายก็เห็นพองตองกันวาควรเรียกวาสถูปวีรชน 
เพราะมีการนําชื่อของวีรชน ๑๔ ตุลา ที่จารึกบนแผนอิฐดินเผาที่ปดทอง 
มาประดบัไวบรเิวณฐานสถูปนี ้พรอมท้ังมพิีธีทางศาสนาเพือ่ราํลกึถงึผูลวงลบั

อนุสรณสถานที่ขบวนการนักศึกษาเคยผลักดันมาต้ังแตป ๒๕๑๗ 
จึงกลายเปนความจริงขึ้นมา 

หลักการและความหมายของอนุสรณสถาน
กอนที่จะมีการกอสรางอนุสรณสถานนี้ขึ้น ไดเร่ิมมีการพูดถึง

หลักการและหนาที่ของอนุสรณสถาน โดยคณะกรรมการอาํนวยการสราง
อนุสรณสถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ ภายใตสังกัดมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนจากทางกรุงเทพมหานคร ญาติวีรชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ ซ่ึง
มีศาสตราจารยนายแพทยเสม พริง้พวงแกว เปนประธาน ไดมอบหมายให
ผูชนะการประกวดแบบในป ๒๕๑๗ เปนผูพัฒนาแบบเดิมใหเหมาะกับ
ยคุสมยั ดวยแนวคดิ ๒ ประการ คอืตองเคารพความจริงของประวติัศาสตร 
และใหประชาชนกลุมตางๆ ไดมีสวนรวมอยางกวางขวาง

จากแนวคิดดังกลาว สถาปนิกไดนําไปพัฒนาแบบอนุสรณสถานฯ 
ใหเปนอนสุรณสถานฯ ทีเ่นนความสงบนิง่ โลงกวาง และเรยีบงาย เพือ่ราํลกึ
และคารวะตอวีรชน มีประติมากรรมรําลึกอยูใจกลาง (ภายหลังจึงเรียกวา 
สถูปวีรชน) อาคารประกอบดวยสวนหยอม ลานกจิกรรมสาํหรบัการอภปิราย 
ฟงเพลง และการแสดงกลางแจง นอกจากนี้ยังมีสวนที่เปนหองประชุมไว
ทํากจิกรรมทางความคดิ และหองอานหนงัสอืสาํหรบันกัเรยีนและประชาชน
ผูสนใจทั่วไป



71
เผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลง ๔๐ ปหลัง ๑๔ ตุลา ฯ

สาํหรบัประตมิากรรมราํลกึหรอืสถปูวรีชนนัน้ ประกอบดวยฐานทรง
สี่เหลี่ยมสูง ๕ เมตร ชวงกลางปลายสอบเขายาว ๗ เมตร และยอดแหลม
ทรงสถูปสีทองสูง ๒ เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น ๑๔ เมตร ปลายแหลมของ
ยอดสถูปแสดงถึงจิตวิญญาณสูงสงของมวลมนุษย สวนปลายยอดสถูป
รอยหยักคลายสรางไมเสร็จ เพื่อสื่อความหมายวาภารกิจการตอสูเพ่ือ
ประชาธิปไตยยังไมสิ้นสุด ยอดปลายสถูปทําดวยวัสดุโปรงแสงเพื่อใหเห็น
แสงไฟที่สองออกมาจากภายในตัวสถูป แฝงนัยถึงไฟแหงประชาธิปไตย
ที่เปนอมตะ

สําหรับฐานสถูปท้ังสี่ดานบุดวยกระเบื้องดินเผา สลักรายชื่อวีรชน 
๑๔ ตุลา และรายลอมดวยแผนอิฐสลักบทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพ 
ความเสียสละ เด็กและผูหญิง กรรมกรและชาวนา นอกจากนั้นยังจัดทํา
แผนอิฐแกะลายจากแบบภาพถายหรือภาพศิลปะจากการสรางสรรคของ
ศิลปน เพื่อสื่อถึงการเติบโตงอกงามของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

ปจจุบนั บรเิวณอนสุรณสถาน ๑๔ ตลุา และหองประชมุของอนสุรณ
สถาน เปนสถานที่ทํากิจกรรมสําหรับกลุมทางความคิดที่หลากหลาย 
โดยไมจํากัดวาเปนอุดมการณทางการเมืองแบบใด นอกจากนี้ ในสวน
อาคารดานหลังของอนุสรณสถานฯ นั้น เปนสวนของสํานักงานของมูลนิธิ 
๑๔ ตุลา ซึ่งนอกจากจะมีหองประชุมซึ่งจัดฉายสารคดีเกี่ยวกับ ๑๔ ตุลา 
ใหแกหนวยงานท่ีสนใจแลว ยังมีศูนยขอมูลอันเปนที่รวบรวมเอกสาร, 
สิง่พมิพ, งานศลิปะ และอืน่ๆ ท่ีเก่ียวของกบัเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
เพือ่ใหผูสนใจทัง้นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปเขามาศกึษา
คนควาอีกดวย
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มูลนิธิ ๑๔ ตุลากับกิจกรรมเพื่อสังคม
มูลนิธิ ๑๔ ตุลา มีพันธกิจในการสืบสานคุณคาประชาธิปไตย

และสืบเจตนารมณ ๑๔ ตุลา เพื่อถายทอดสูเยาวชนคนรุนตอๆ ไป ดวย
การสรางเสรมิกระบวนการเรยีนรูและการจดัการความรูประชาธปิไตยและ
การเมืองภาคประชาชน สงเสริมความเปนธรรมในสังคม ประสานงาน
องคกรประชาธิปไตยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงพัฒนาอนุสรณสถาน
ใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร ซึ่งกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิฯ ก็ไดอิง
กบัหลกัการเหลานี ้โดยผูสนใจสามารถตดิตามเยีย่มชมขอมลูไดบนเวบ็ไซต 
www.14tula.com หรือสงขอมูลยังอีเมล oct14_f@hotmail.com

สาํหรับผูทีม่สีิง่ของตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัเหตกุารณ อาทเิชน หนงัสอื 
ภาพถาย งานศิลปะ บทกวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณ ๑๔ 
ตุลา และเหตุการณที่เกี่ยวเนื่องไมวาจะเปนกอนและหลัง มูลนิธิฯ ยินดี
รับบริจาคสิ่งของเพื่อรวบรวมไวในศูนยขอมูลของมูลนิธิฯ อันจะเปน
ประโยชนตอการศกึษาคนควาประวตัศิาสตรในชวงทศวรรษ ๒๕๑๐ ตอไป
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วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ภาคเช้า 
ณ อาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว) 

พิธีการร�าลึกและสดุดี

07.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆดานหนาอาคารอนุสรณสถาน 14 ตุลา 16 
จํานวน 14 รูป

08.30-09.00 น. พิธีกรรมทางศาสนาเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหผู เสียชีวิตในเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516

09.00-10.00 น. พิธีวางพวงมาลาและกลาวสดุดีวีรชนเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516
 นายกรัฐมนตรี ประธานสภาพัฒนาการเมือง
 ประธานรัฐสภา ผูแทนญาติวีรชน 14 ตุลา
 ผูนําฝายคาน ผูแทนฝายประชาธิปไตยและแรงงาน
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนชาวบานนกัตอสูเพือ่สทิธชิมุชน
 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
 ผูแทนเยาวชน/นิสิต-นักศึกษา 

10.00-10.40 น. แถลงขาวเปดตัวแสตมปที่ระลึกชุด “ตราไปรษณียากร วัน 14 ตุลา
ประชาธิปไตย” และ “แสตมปเพื่อการสะสม 20 ภาพเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516” โดย...บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

10.40-12.00 น. การแสดงปาฐกถาพเิศษวาระ 40 ป 14 ตลุา 2516 ประจาํป 2556 
หัวขอ “ปณิธานประเทศไทย” 

 โดย...ศาสตราจารย ธีรยุทธ บุญมี

กำ หนดการงานรำ ลึก ๔๐ ป ๑๔ ตุลา ประจำ ป ๒๕๕๖
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว),

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทาพระจันทร์) 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

สอบถามรายละเอียด 02-622-1014-5 โทรสาร 02-622-1016 

อีเมล oct14_f@hotmail.com เว็บไซต www.14tula.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ภาคบาย ณ ลานโพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)

14.00-15.00 น. - การแสดงปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ป 14 ตุลา หัวขอ “ความฝน
เดือนตุลา สี่สิบปแหงการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ความเปนธรรมในประเทศไทย” 

  โดย...ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล

15.00-16.00 น. - พิธีเปดประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา” บริเวณลานโพ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

16.00-20.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุมกวีศิลป, ดนตรีวงภราดร (วงกรรมกร), 
ดนตรีคาราวานและเพื่อน

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกข กรุงเทพฯ)

17.00-20.00 น. - การแสดงปาฐกถาธรรมในวาระ 40 ป 14 ตุลา หัวขอ “เผชิญหน้า
กับความเปลี่ยนแปลง ๔๐ ปีหลัง ๑๔ ตุลา”

  โดย..พระไพศาล วิสาโล

 - พิธีสวดมาติกาบังสุกุลแดวีรชนผูเสียชีวิตในเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516

 -  เสวนา, ชมสารคดี 14 ตุลา และ VTR คําสอนของทานอาจารย
พุทธทาสชี้แนะเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ

 -  ดนตรีมีธรรมรําลึกกับวงพลังเพลง

หมายเหตุ  -  ตลอดเดือนตุลาคม 2556...เชิญชมนิทรรศการ “ภาพเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516” ณ หอศิลปแหงกรุงเทพมหานคร 

 -  สารคดี 40 ป 14 ตุลา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS, 
การแสดงละครเวที ณ สถาบันปรีดี พนมยงค 

 -  งานรําลึก 37 ป 6 ตุลา ณ ลานประติมากรรมหนาหอใหญ มธ. ฯลฯ 


