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ค�าน�า

พทุธศาสนา มีความโดดเด่นในเรือ่งขนัตธิรรมสูงยิง่ อาจจะโดดเด่นกว่า
ศาสนาอื่นๆ เช่น คริสต์ศาสนาแม้มีค�าเทศน์บนภูเขา ที่พระเยซูเจ้าสอน  
“หากเขาตบแก้มขวา จงเอียงแก้มซ้ายให้” แต่ในประวัติศาสตร์ของคริสต์
ศาสนา ก็มีสงครามความรุนแรงระหว่างคริสต์ศาสนิกต่างนิกาย หรือกับ
ศาสนาอืน่เช่นสงครามครเูสด เทียบกับพทุธศาสนา เม่ือถกูรกุรานและท�าลาย
จนสูญส้ินจากแผ่นดินอินเดีย ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ชัดเจนว่าพระภิกษุ 
ส่วนมากยอม “สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ” ไม่ยอมเข่นฆ่าตอบ

ในพระคัมภีร์ก็มีค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสถาม
พระภิกษุที่จะเข้าไปเทศนาสั่งสอนในชุมชนคนดุร้ายว่า หากถูกด่าจะท�า
อย่างไร พระภิกษุทูลตอบว่า ถูกด่าก็ดีกว่าถูกตี แล้วถ้าถูกตีล่ะ พระภิกษุทูล
ตอบว่า ถูกตีก็ดีกว่าถูกฆ่า แล้วถ้าถูกฆ่าล่ะ พระภิกษุก็ทูลตอบว่า ถูกเขาฆ่า 
ก็ดีกว่าไปฆ่าเขา จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุรูปนั้นเข้าไปโปรดสัตว์ในแดน 
คนดุร้ายนั้น

เมื่อพระพุทธศาสนา เผยแผ่เข้ามาบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นดินแดน 
ที่อุดมสมบูรณ์ ท�าให้คนไทยโดยทั่วไปมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นสามประการ
ตามการสรุปของ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ บดิาแห่งประวัตศิาสตร์
ไทย คือ รักอิสรเสรี ไม่ชอบความรุนแรง และเก่งในการประสานประโยชน์  
ข้อสรุปดังกล่าวเกิดขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2470 แม้ปัจจบุนัสงัคมไทยจะเปลีย่นแปลง
ไปมาก แต่ความเมตตากรุณาของคนไทย ก็เป็นที่สัมผัสรับรู้ได้ โดยเฉพาะ
ส�าหรับชาวต่างชาติที่มาเยือน แม้จนกระทั่งทุกวันนี้
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กรณีคนร้ายเข่นฆ่าแพทย์ซึง่บวชเป็นพระภกิษทุางภาคอสีาน ถกูจบัได้ 
รบัสารภาพ แล้วเข้าไปขอขมาพระภกิษผุูเ้ป็นบิดาผูต้ายเมือ่ไม่กีปี่มานี ้แทนที่
จะโกรธแค้น พระภิกษุบิดาผู้ตายกลับให้อภัยและอวยพรให้คนร้ายประสบ 
แต่ความสุขความเจริญ ภาพเช่นนี้เกิดขึ้นได้โดยยากอย่างยิ่ง แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว
บนผืนแผ่นดินไทย

อย่างไรก็ดี แม้จะมีภาพแห่งขันติธรรมอันงดงาม แต่เพราะสมาชิก 
ในสังคมยังเป็นปุถุชนเป็นส่วนมาก ความรุนแรงจึงยังคงเกิดขึ้น ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย จ�าเป็นที่จะต้องตระหนักรู ้และหาทางควบคุม ลด ขจัด  
ความรุนแรงเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด

น่ายนิดทีี ่ปาฐกถา 14 ตลุา ปีน้ีได้องค์ปาฐกคอื ท่านธมัมนนัทาภกิษณุี 
ซึ่งตั้งหัวข้อปาฐกถาว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบความรุนแรง

ท่านธมัมนนัทาภกิษณุ ี เป็นผูเ้หมาะสมอย่างยิง่ท่ีเป็นองค์ปาฐกในหวัข้อน้ี  
จากพื้นฐานที่ท่านเป็นบุตรีของท่านภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ คนไทยคนแรก 
ท่ีบวชเป็นภิกษุณี และสามารถด�ารงสมณเพศเผยแผ่พระพุทธศาสนาบน 
ผืนแผ่นดินไทยจนมรณภาพในวัยชรา ความเป็นสตรี และเป็นภิกษุณีที่ 
คณะสงฆ์ยังไม่ยอมรับ ย่อมท�าให้ท่านต้องเผชิญกับความรุนแรงที่แฝงเร้น 
มาอย่างยาวนาน แต่ด้วยสติ ปัญญา และขนัตธิรรมอนัสงูส่ง ท�าให้ท่านสามารถ 
ฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆ มาได้อย่างน่าชื่นชม

เมื่อเยาว์วัยท่านธัมมนันทาภิกษุณี มีโอกาสไปศึกษา ณ ศานตินิเกตัน
ของท่านรพินทรนาถ ฐากูรและศึกษาจนจบ และศึกษาจนได้ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตในเวลาต่อมา จากนั้นได้มีโอกาสท�างานด้านพระพุทธศาสนาทั้งใน
ฐานะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการท�างานในองค์กรชาวพุทธ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ จนบั้นปลายชีวิตจึงได้ละเพศฆราวาสออก

บรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุณีในสายเถรวาท ท่านจึงมีท้ังความรู้และ
ประสบการณ์ที่สูงยิ่งและมีคุณค่าอย่างยิ่ง 

ในฐานะของครอูาจารย์ ซึง่มีงานเขยีนมากมาย ท�าให้ท่านมีประสบการณ์ 
สูงยิง่ในการถ่ายทอดความรู ้และความคิด อย่างมีทกัษะและศิลปะ จงึสามารถ
พดูเร่ืองนามธรรมโดยใช้ตัวอย่างรปูธรรม ท�าให้เข้าใจง่าย ท้ังเรือ่งราวท่ีท่านเล่า  
และแก่นธรรมที่น�าเสนอ ปาฐกถานี้แม้จะส้ัน แต่ก็มีคุณค่าอย่างยิ่ง และ 
เหมาะสมแก่สมัยอย่างยิ่ง

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา
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ท�าความเข้าใจความรุนแรง

ธัมมนันทาภิกษุณี

ในสงัคมปัจจบัุน วถิชีีวติของเราเปลีย่นไปอย่างมาก ดเูหมือนว่าทกุคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างรวดเร็วเพียงการกดปุ่ม คลิปที่ส่งมา
ทางเฟซบุค บางครั้งเต็มไปด้วยความรุนแรงอย่างเหลือเชื่อ ขนาดของ 
ความรุนแรงมาทุกๆ ระดับ ในครอบครัว ในสังคม ฯลฯ การเสพสื่อดังกล่าว
ทุกวนั ทุกชัว่โมง หากไม่มวีธิกีารรบัสือ่พวกนี ้จติใจกจ็ะเสือ่มโทรมตามไปด้วย

เมือ่ศึกษาความรนุแรงในอดตี โดยเฉพาะในการอ่านงานประวตัศิาสตร์ 
รูปลักษณ์ของความรุนแรงจะชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ เช่นดาบ ซึ่งม ี
ความยาวประมาณ 1 เมตร การทีเ่ราจะใช้ดาบให้เป็นผล เรากต้็องอยูใ่นระยะ
ประชั้นชิด ในช่วง 1 เมตรนั่นแหละ ในการท�าสงคราม ทหารราบ คือ ทหาร
เดินเท้านั้น เมื่อเข้าคลุกในระยะกระชั้นชิด ฟันดาบลงไป ก็จะเห็นเลือด 
ที่กระฉูดออกจากแผลที่เราเป็นฝ่ายกระท�า เมื่อตัดคอไม่ขาด เราก็ต้องท�าให้
ขาดโดยวิธใีดวธิหีนึง่ เช่น จกิผม แล้วเชอืด เผดจ็ศกึคนหนึง่แล้วกห็นัไปจดัการ
กับคนต่อไป

ความรนุแรงในการสงครามสมยัโบราณเป็นอย่างนี ้เหน็หน้าเหน็ตากนั 
ได้ยินเสียงร้อง

ผู้กระท�ารู้ว่าท�าอะไร ผู้ถูกกระท�าเป็นอย่างไร

ผูก้ระท�าจะตระหนกัในความรบัผดิชอบของตัวเองต่อการกระท�านัน้ๆ 
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ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การแสดงออกถึงความรุนแรงก็เปล่ียนไป 
เราเจริญก้าวหน้าด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ียิง่มอี�านาจมาก ความรุนแรง 
ก็มากทั้งสองระนาบ คือ ทั้งคุณภาพและปริมาณ

ความรุนแรงท่ีฆ่ากันตัวต่อตัว กลายเป็นความรุนแรงที่ท�าลายชีวิต 
เป็นจ�านวนหม่ืนจ�านวนแสน เช่นที่เราได้เห็นในสงครามนิวเคลียร์ใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น

นอกจากนั้น ด้วยกลไกของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก คนที่ท�าก็อาจ
จะไม่ได้มีความรู้สึกรับผิดชอบในลักษณะเดียวกับที่เชือดคอคนในสงคราม 
สมัยก่อน เพราะอยู่ห่างไกลจากการท�าลายล้าง อาจจะกดปุ่มอยู่ที่อาคารสูง
ที่อยู่ห่างไกลจากสถานการณ์ที่จะได้รับผลจากการกระท�าของตนเอง

ความตระหนกัในความรูส้กึรบัผดิชอบต่อความรนุแรงนัน้จงึน้อยกว่ากนั

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน การท�าลายล้างชีวิตที่เกิดข้ึน ดูเป็นเพียงภาพ
ของความเสียหายที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้กระท�าหรือผู้สั่งการนัก

เช่นเดียวกับชีวิตในโลกปัจจุบัน ที่เราเดินเข้าไปซ้ือน่องไก่ท่ีอยู่ใน 
ถาดพลาสติกมีกระดาษพลาสติกหุ้ม เราก็ไปหยิบมาจากชั้นท่ีวางขายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เด็กๆ ท่ีชอบกินน่องไก่ ไม่รู้ว่า น่องไก่ที่ตนกินนั้น คือน่องไก่ที่เรา 
เห็นไก่วิ่งอยู่ในท้องไร่ท้องนา

ทั้งเด็กและพ่อแม่ของเด็ก ก็ไม่รู้สึกผิดท่ีจะกินน่องไก่ท่ีไปหยิบมาจาก
ชั้นในร้าน

ไม่เคยคดิว่า เราก�าลงักนิขาของเขานะ อาจจะเป็นขาแม่ไก่ ทีไ่ม่มวีนัที่
จะวิ่งกลับไปหาลูกไก่ ได้อีกต่อไป

เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราไม่ได้เป็นผู้ฆ่าไก่

เพราะถ้าไม่มีคนซื้อ ร้านเขาก็ไม่ต้องสั่งฆ่าไก่ พูดภาษาเศรษฐศาสตร์ 
ต้องมี demand จึงจะมี supply

แต่เร่ืองง่ายๆ อย่างนี้ เราคิดไม่เป็น การรับรู้ของเราถูกตัดเป็นส่วนๆ 
โดยไม่ต่อเนื่องกัน เราไม่เห็นวงจรของการที่เราเป็นผู้เสพ คือ เหตุแห่งการฆ่า

ผู้เขียน จัดทัวร์ไปอินเดีย ขอลูกทัวร์ว่า เราเดินทางไปไหว้พระพุทธเจ้า 
ไปสักการะสังเวชนียสถาน คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ แสดง
ปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ขอเราได้รักษาศีล ส�ารวมกายวาจา
ใจ และขอให้เราถือมังสวิรัติเถิด

ปรากฏว่า ลูกทัวร์คนหนึ่งตั้งใจ จะกินแกงเนื้อแพะ ไม่ว่าเราไปที่ใด  
ก็จะเห็นแม่แพะลูกแพะมานัวเนีย ไปยืนกินน�้าทับทิมที่ค้ันสดๆ คนขาย 
ปอกเปลือกทับทิมแล้วก็โยนลงไปที่พื้น แม่แพะก็พาลูกแพะมากิน

คนในคณะก็อุทานว่า “น่ารัก” ถ่ายรูปกับแพะเป็นการใหญ่ เมื่อข้าม
แม่น�้าเนรัญชราไปบ้านนางสุชาดา ก็จะเห็นหมู่บ้านนั้นเล้ียงแพะเอานม 
ทกุบ้าน กต้็องมีแม่แพะ และลูกแพะเช่นกัน ผูเ้ขยีนก็ถามลกูทวัร์ทีต่ัง้ใจไปกิน
แกงเนื้อแพะ ว่าตั้งใจจะกินตัวแม่หรือตัวลูก เธอหันมายิ้มเจื่อนๆ ตกลง 
ทริปนั้น เธอไม่ได้กินแกงเนื้อแพะ ท�าใจไม่ได้ กินไม่ลง

ขณะเดียวกันก็มีคนสั่งแกงไก่ ที่อินเดียในหมู่บ้านไม่มีไก่ซีพี เขาเลี้ยง
ไก่เป็นๆ ไว้ในกรง

พอมีออร์เดอร์ เจ้าของร้านก็สั่งเด็กให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อไก่เป็นๆ มา
จากร้านขายไก่ เด็กก็จับไก่ห้อยหัวขับมอเตอร์ไซค์กลับมา จะมาเชือดที่ร้าน 
บังเอิญไก่หลุดมือ วิ่งเข้ามาในร้านตรงที่เรานั่งกินอาหาร ไก่วิ่งหนี เด็กวิ่งตาม
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เข้ามาจับไก่ เป็นท่ีเอิกเกริก คนท่ีสั่งจะกินแกงไก่ เข้าใจชัดเจนว่า ค�าสั่ง 
แกงไก่นั้น แปลว่า จะต้องรับผิดชอบกับขบวนการทั้งหมด แปลว่า เธอเป็น 
ผู้สั่งฆ่า รีบบอกเจ้าของร้านว่า ไม่เอาแล้วแกงไก่

ความตระหนักต่อความรับผิดชอบในบริบทที่ว่านี้ ชัดเจนมาก

เราจะไม่ท�าความรุนแรงแบบนี ้เพียงเพือ่ความพอใจทางลิน้ชัว่ไม่กีน่าที

เล่าบรรยากาศให้ฟังเพื่อให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

ความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง

ความรุนแรงในเชิงโครงสร้างนี้ ไม่ใช่ความรุนแรงอันเกิดจากบุคคล 
ต่อบุคคล อาจจะเป็นความรุนแรงโดยวัฒนธรรม หรือโดยระบบ

ความรนุแรงโดยประเพณแีละวฒันธรรมนัน้ ชดัเจนมาก เช่น เรือ่งของ
ภิกษุณี ที่ผู้เขียนเคยเขียนไว้เป็นบทความต่างหาก คนไทยหลายคนพบเห็น
ภิกษุณีก็ยังเรียกแม่ชี แม้จะบอกโดยตรงแล้ว ว่า เราเป็นภิกษุณี เขาก็ยังคง
เรียกแม่ชี

คล้ายจะเป็นเรื่องหยุมหยิมนะ

แต่พฤติกรรมนี้มาจากฐานความคิดว่า การเป็นพระนั้น เป็นของสูง  
ผู้หญิงเป็นพระไม่ได้

“ต๊ายตาย ผู้หญิงอะไร ใส่จีวร”

“ก็ผู้หญิงเป็นพระนะ ก็ต้องใส่จีวร จะให้ใส่ผ้าเตี่ยวหรืออย่างไร”

เป็นบทสนทนาที่แซวกันเล่น

ทีนี้ พระภิกษุเอง ก็เรียกภิกษุณีว่า “โยม” ซ่ึงเป็นค�าที่ท่านจะเรียก

อุบาสิกาหญิงที่ไม่ได้บวช นี่ก็เป็นภาพสะท้อนของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ทีม่าจากวฒันธรรม คือ ผูห้ญงิเป็นได้แค่โยม คืออบุาสกิาทีค่อยดแูลพระภกิษุ

พระภกิษุบางรปูบอกตามตรงว่า ไม่รูว่้าจะเรยีกว่าอะไร ในพระไตรปิฎก 
เรียกว่า ภคินี แปลว่า น้องหญิง อาจจะฟังดูลิเกไปหน่อย จริงๆ แล้วก็เรียก
เหมือนกับที่พระภิกษุพูดกันเองนั่นแหละ เรียกว่า คุณ เรียกตัวเองว่า ผม

ไปท�าพาสปอร์ต เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศก็ให้ภิกษุณ ี
ถ่ายรูปโดยใส่เสื้อนอก อันนี้เท่ากับจับสึกเลยนะ เป็นความรุนแรงที่กระท�า 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โชคดีว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 
ไม่ท�าเช่นนั้นแล้ว เพราะพบว่า ไม่มีใครกล้ารับผิดชอบต่อค�าส่ังเช่นนั้น  
เป็นการปฏิบัติสืบมาโดยไม่มีใครตั้งค�าถาม

ไปท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน ภกิษุณกีย็งัเป็นประชาชนของประเทศไทย  
ต้องใช้ค�าน�าหน้าว่า นาง นางสาว ไม่มีค�าน�าหน้านามว่า ภิกษุณี เจ้าหน้าที่
บอกว่าไม่อยู่ในรหัสคอมพิวเตอร์ ต้องติดต่อกับกรมการปกครอง กรมการ
ปกครองก็บอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์ หมายถึงมหาเถรสมาคม  
มันโยงกันไปอย่างนี้ 

เรียกว่า ถูกกระท�าโดยโครงสร้างที่เอาเรื่องพระไปยึดโยงกับการ
ปกครองของรัฐ ถ้าเอาเรื่องพระออกมาเสียจากการปกครองของรัฐ รัฐจะมี
อสิระมากขึน้ พระกจ็ะมอีสิระมากขึน้ แต่ทีเ่อาไปยดึโยงอยูเ่ช่นนัน้ เริม่ต้นจาก
ทางบ้านเมืองเหน็ว่าคณะสงฆ์ไม่สามารถปกครองกนัเองได้ สมัยนั้นพิจารณา
จากสภาพความอ่อนแอของสงฆ์หลังเสียกรุง (พ.ศ. 2310) จึงเกิดกฎหมาย
สงฆ์ขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่ ร.1 เป็นต้นมา ท่ีเราเริ่มเห็นกฎหมายสงฆ์เกิดขึ้น 
ในกฎหมายตราสามดวงเป็นครั้งแรก
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ความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่ภิกษุณีถูกกระท�านี้ยังมีอีกมาก แต่ไม่ใช่
โอกาส ขอไม่ลงรายละเอียดในพื้นที่ตรงนี้ กล่าวถึงพอเป็นตัวอย่างให้เกิด 
ความเข้าใจในระดับหนึ่ง

ความรุนแรงในเชิงโครงสร้างโดยระบบ

เจ้าพนกังานของบรษิทัขายส่งเนือ้ไก่ ทีท่�าหน้าทีฆ่่าไก่วนัละ 5,000 ตวั  
ท�างานโดยระบบท่ีตัวเขาเองก็อาจจะเลือกไม่ได้ อาจจะไม่รู ้สึกผิด หรือ 
อาจจะรู้สึกผิด แต่ถ้าต้องกินเงินเดือน ก็อยู่ในภาวะจ�ายอม หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้รับอนุญาตให้ท�าได้โดยระบบ

ความรุนแรงโดยรัฐ

โทษประหารชีวิต เป็นความรุนแรงที่รัฐเป็นผู้กระท�า เท่ากับเป็นการ
ตอกย�้าว่า ใช้ความรุนแรงได้ ประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่มีนัยยะลึกซึ้งมากกว่า
ที่เราท่านบุคคลทั่วไปจะตระหนักในความน่าอันตรายของความคิด

คนที่ท�าผิด เลวร้ายที่สุด คนคนนั้น เป็นประชาชนของบ้านเมือง ไม่ได้
มคีวามเป็นประชาชน หรอืสมาชกิในสงัคมน้อยกว่าคนอืน่เลย การตดัสนิโทษ
ประหารชีวติ อาจจะมองว่า เป็นความไม่มนี�า้ยาของรฐั เพราะหากมคีนท�าผดิ 
หน้าที่ของรัฐจะต้องดูแล แก้ไข ฟื้นฟู บุคคลนั้นๆ ให้กลับมาเป็นสมาชิกของ
สังคมที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ หากยังแก้ไขไม่ได้ ก็ให้
ท�างานรับใช้สังคมโดยการควบคุมของหน่วยงานของรัฐไปจนกว่าจะแก้ไขได้ 
การยุติชีวิตของเขา เป็นการปัดความรับผิดชอบของรัฐท่ีพึงมีต่อสมาชิกของ
สังคม คือบุคคลในชาติ

ข้อส�าคัญ การลงโทษประหารชวีติ เป็นเครือ่งหมายของการยอมรบัว่า 
การฆ่ากันท�าได้อย่างถูกต้องโดยรัฐ 

ถ้ารัฐท�าได้ ท�าไมคนอื่นจะท�าไม่ได้ กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร  
หากรัฐเป็นคนท�าเสียเอง

วิธีการประหารชีวิตก็พัฒนาขึ้นมาตามยุค ตามสมัย สมัยโบราณ 
นกัโทษประหารก็ต้องตดัศีรษะ ให้นกัโทษประหารนัง่พนมมือ พงิหลกัประหาร 
นั่งเหยียดเท้าที่ถูกผูกเข้าไว้ด้วยกัน 

เพชฌฆาตร�าดาบไปรอบๆ แล้วบ่ันคอ บางครั้งนักโทษประหาร 
ใช้คาถาอาคม ฟันไม่เข้า เพชฌฆาตต้องกราบขอขมา เพราะต่างไม่ม ี
ความเกลียดชังต่อกันโดยส่วนตัวหากลงดาบสาม แล้วหัวนักโทษไม่ขาด  
หัวเพชฌฆาตจะขาด ในฐานะท�าหน้าที่ไม่เป็นผลส�าเร็จ เมื่อผ่านดาบสองมา 
ยังไม่เข้า เพชฌฆาตต้องจิกผมเชือดคอก็มีเรื่องที่เล่าขานให้เราได้ยิน  
แดนประหารที่เรารับทราบ เช่น ที่วัดสระเกศ เป็นต้น

ต่อมาเป็นการยิงเป้า แดนประหารที่เรารู้จัก คือที่สุขุมวิทซอย 66 
เป็นต้น เป็นการฆ่าที่ผู้ลงมือฆ่ามีระยะห่างจากผู้ถูกประหาร ท�าให้เพชฌฆาต
ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบโดยตรงมากนัก

และบางครั้งให้มีผู้ยิงมากกว่า 1 คน ก็ช่วยลดทอนความรับผิดชอบ
โดยตรงลงได้

ปัจจบุนั ใช้การฉดียา ท�าให้ดเูหมอืนว่า เป็นการประหารทีม่อีารยะมากขึน้  
แต่ประเด็นก็คือการฆ่าอย่างเดิม คราวนี้เพชฌฆาตกลายเป็นเจ้าหน้าที่ 
ทีท่�าหน้าทีต่ามค�าสัง่ทางการแพทย์ ซึง่โดยความหมายเดมิแพทย์ คอืผู้เยยีวยา
รักษาชีวิต ตอนนี้ มาเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปลิดชีวิตอย่างถูกต้องในระบบ  
โดยมีรัฐเป็นผู้ก�าหนด เป็นผู้สั่งการเอง
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ความคดิในเรือ่งการลงโทษประหารชีวติ ไม่ใช่วธิกีารยติุปัญหาทีแ่ท้จรงิ 
ในทางตรงกันข้าม อาจจะสนับสนุนความรุนแรงโดยที่รัฐเป็นผู้ท�าให้ดูเป็น
ตัวอย่างเสียเอง ประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่ผู้เขียนให้ความส�าคัญ และคิดว่า  
รัฐต้องทบทวน

ความรุนแรงในครอบครัวที่มาจากค่านิยมทางสังคมบ่มเพาะ
มาทางวัฒนธรรมและประเพณี

ภาพที่ชัดเจนของเหยื่อแห่งความรุนแรงในลักษณะนี้มักเป็นผู้หญิง  
ช่วงหน่ึงผูเ้ขยีนไปอบรมให้กบัซสิเตอร์แคทอลกิทีฟิ่ลปิปินส์ มข่ีาวเกรยีวกราว
ในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เรื่องพ่อข่มขืนลูกสาวตัวเอง กรณีนี้เป็นตัวอย่าง
ทีชั่ดเจนในเรือ่งความรนุแรงทีม่าจากค่านยิมทางวฒันธรรม คนทีเ่ป็นพ่อยนืยนั
ว่าไม่ได้ท�าผดิ ไม่รูส้กึผดิ ด้วยความคดิว่าลกูเป็นของพ่อแม่ ลกูสาวก็เป็นสมบตัิ
ของพ่อแม่ เมื่อลูกสาวเป็นสาวข้ึนมา ท�าไมจะปล่อยให้ลูกเขย ซึ่งเป็นผู้ชาย
ที่มาจากที่อื่นเชยชมความสาว ความสดของลูกสาว ตัวพ่อจึงมีสิทธิที่จะเสพ
ความสาว ความสดของลูกสาวก่อนที่จะส่งต่อให้ผู้ชายที่อาจจะเข้ามาเป็น
ลูกเขยในอนาคต

เหตุการณ์ใกล้ๆ กัน ในบ้านเราเอง เคยมีข่าวดังเมื่อดาราชายตบตี
ภรรยาซ่ึงก็บังเอิญเป็นดาราเหมือนกัน แล้วให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ในครอบครวัทีส่ามีจะตบตภีรรยา กรอบความคดิและวฒันธรรมท่ีผูช้ายในสอง
กรณนีีเ้ตบิโตมา เป็นกรอบความคดิทีบิ่ดเบ้ียว และมาจากฐานความคดิผู้ชาย
เป็นใหญ่ ผู้ชายเป็นเจ้าของ สามารถจะท�าอะไรก็ได้แก่ผู้หญิงที่เขาถือเป็น
สมบัติที่เขาครอบครองอยู่แล้ว

รชักาลที ่4 จงึทรงใช้ค�าว่า “ผู้หญงิเป็นควาย ผูช้ายเป็นคน” เมือ่รบัสัง่
ถึงความไม่สมดุลย์ระหว่างเพศหญิง เพศชาย ในสมัยของพระองค์ 

ความรุนแรงอีกประเภทหนึ่งที่เราเริ่มเห็นปรากฏถ่ีขึ้นในช่วง 2 ป ี
ที่ผ่านมา คือความรุนแรงที่ลูกกระท�าต่อแม่ เม่ือแม่อยู ่ในฐานะคนชรา 
ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ที่ลูกต้องดูแล คลิปที่ส่งมาทางเฟซบุคนี้ตั้งข้อสังเกตได้ว่า  
ผู้ถูกกระท�าคือ แม่ และผู้กระท�าคือลูกสาว

ไม่ว่าลกูสาวจะป้อนข้าวแม่ทีถ่กูผกูมอืตรงึอยูกั่บเตยีงคนไข้ ไม่ได้ดงัใจ
ลูกสาวก็ตบตีมารดา พร้อมบริภาษด่าทอ หรือว่าลูกสาวก�าลังอาบน�้าให้แม่ 
ที่นั่งเปลือยหลังงอเป็นกุ้ง ลูกสาดน�้าใส่ แล้วเอาขันที่ตักน�้านั้น โขกศีรษะแม่

ท�าไมเป็นลูกสาว ก็เพราะลูกชายไปท�างานนอกบ้าน คนที่ถูกทิ้งให้อยู่
บ้านดูแลแม่ที่ไปไหนไม่ได้ ก็คือ ลูกสาวนั่นเอง

ลูกสาวก็อยู ่ในภาวะจ�ายอม ไม่อยากท�า แต่ก็ไม่มีคนอ่ืนมาช่วย  
บางครั้งประชดแม่ เพราะแม่ก็อาจจะมีลูกหลายคน แต่ก็ไม่มีใครเข้ามา 
รบัหน้าทีน่ี ้หน้าทีท่ีต่วัเองไม่อยากท�า เบือ่เตม็ท ีเป็นหน้าท่ีทีต้่องท�า 365 วนั
ต่อปี ได้ท�ามาแล้ว 5 ปี และไม่รู้ว่าจะต้องท�าไปนานอีกเท่าใด 

ความหงุดหงิดกับภาระที่ต้องแบก จึงกระท�าต่อมารดารุนแรงอย่างที่
เราเห็นในคลิป

ปัญหาความรนุแรงในโครงสร้างทางสงัคมนี ้อกีส่วนหนึง่มาจากค่านยิม
ของสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงที่เป็นแม่เอง ก็เป็นเหยื่อของค่านิยมเช่นนี้ 
เมือ่มลูีกชาย ก็ทุม่เทความรกั ความใส่ใจ รวมทัง้ทรพัย์สนิเงนิทองไปให้ลกูชาย 
แต่พอตัวเองแก่เฒ่าดแูลตวัเองไม่ได้เข้าจรงิๆ กลบัต้องมาอยูใ่นความดแูลของ
ลูกสาว ที่ตัวเองก็ไม่ได้ใยดีเขาตั้งแต่ต้น ลูกสาวจึงต้องทนท�าหน้าที่ พร้อมที่
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จะระบายความโกรธ ความไม่พอใจ ความอัดอั้นตันใจที่แม่อาจจะเคยกระท�า
ต่อตัวเองสมัยเด็ก ก็มาแสดงออกต่อแม่ในตอนที่แม่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว 

วัฏจักรแห่งความรุนแรงจึงยังคงอยู่ และแสดงตัวให้ปรากฏเสมอๆ 

ความรุนแรงเช่นนี้ ได้รับอาหารเสริมโดยตรงจากค่านิยมทางสังคม 
ที่ให้ผู้ชายเป็นใหญ่โดยไม่มีความรับผิดชอบ

หนทางของพุทธ

ความรนุแรงในรูปแบบต่างๆ ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงรูปแบบ
ท่ีผู้เขยีนพอจะนกึได้ ในความเป็นจรงิท่านผูอ่้านกอ็าจจะมตัีวอย่างอกีมากมาย

เราต่างรู้อยู่เต็มอก และต่างเจ็บปวดกับความรุนแรงที่เราสัมผัสได ้
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เกิดขึ้นจากบุคคล จากระบบ จากค่านิยมสังคม  
จากวัฒนธรรม จากรัฐ

เราโชคดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ 
มากที่สุดในโลก ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ 

วัฏจักรของความรุนแรง

ความรุนแรงบางอย่างท่ีปรากฏตัวอยู่น้ัน ถูกหล่อเลี้ยงให้เป็นไปครั้ง
แล้วครั้งเล่า ซ�้าๆ กัน จนดูเหมือนเป็นธรรมชาติ ดูเหมือนปกติ เราเข้าไปติด
กบั แล้วกห็าทางออกไม่ได้ ไม่รูด้้วยซ�า้ว่าในขณะทีเ่ราเป็นผูถ้กูกระท�า เราเอง
ก็สานต่อการกระท�าน้ันในวงจรของการผลิตซ�้า ตัวเราเองติดกับในวงจรของ
ความรุนแรงนั้นด้วย หากไม่ถอยออกมาดู ไม่มีพื้นที่ที่เราจะเห็นภาพองค์รวม
ของความรุนแรง เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรแห่งความรุนแรงไปด้วย

หลายปีก่อน ผู้เขียนไปประชุมกลุ่มชาวพุทธ-คริสต์ที่มหาวิทยาลัย
ชิคาโกในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เสนอบทความท่านหนึ่ง ชื่อ ดร.ไฮดี้ สิงห์ 
เธอจบปริญญาเอกทางจิตวิทยา เล่าให้ฟังถึงความทุกข์ยากในครอบครัว 
ที่มีพ่อที่กระท�าความรุนแรงต่อภรรยาและลูกเป็นประจ�า

ความรนุแรงนี ้แสดงออกท้ังทางวาจา ด้วยการด่าทอด้วยค�าหยาบคาย 
แสดงออกทางกาย โดยการตบตี คุณไฮดี้กับน้องสาวจะเล่นเอาเถิด ทันที 
ที่พ่อเข้าบ้าน เธอกับน้องก็จะหลบเข้าห้องนอน

เวลาพ่อตบตีแม่ เธอก็ได้แต่แอบดแูต่ไม่มีทัง้ก�าลังหรอือ�านาจทีจ่ะยบัยัง้
ความรุนแรงได้ เธอเกลียดพ่อ ใช่ค่ะ เธอยอมรับว่าเธอเกลียดพ่อ

อยูม่าวนัหนึง่พ่อไม่กลับมาบ้าน ลึกๆ เป็นความดใีจ แต่ท้ังบ้านไม่มีเงนิ
ที่จะซื้ออาหาร แม่ต้องออกไปรับจ้างท�าความสะอาดบ้าน ได้เงินรายวัน  
เพื่อมีเงินซื้ออาหารให้ลูก แม่กัดฟันดูแลให้ลูกได้ไปโรงเรียนจนโต

คุณไฮดี้ แต่งงานกับชาวอินเดีย และสามีเป็นคนส่งเธอจนเรียนจบ
ปริญญาเอก

วันดีคืนดี พ่อก็กลับมา ผอมโซและเจ็บหนัก เมื่อไปหาหมอ ปรากฏว่า
เป็นมะเรง็ระยะสดุท้าย สิง่ทีพ่่ออทุานคือ “ท�าไมโรคร้ายนีต้้องมาเกดิกบัฉนัด้วย  
ทั้งชีวิตไม่เคยท�าร้ายใครเลย”

ทั้งไฮดี้และแม่มองหน้ากัน ว่าพ่อพูดอย่างนั้นได้อย่างไร เพราะทั้งเธอ
และแม่รู้ตัวดีว่าพ่อท�าทารุณกับพวกเธอมาอย่างไร

แต่พ่อหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆ 

ทั้งแม่และไฮดี้ดูแลพ่อ ไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ของพ่อ หรือสามี  
แต่เป็นเพียงเพื่อมนุษยธรรมเท่านั้น
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ในขณะที่พ่อนอนเหมือนกองกระดูก คุณไฮดี้และแม่ก็เข้าไปดูแล 
ตามหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงมีต่อกัน

พ่อส�านึกในความรักที่คุณไฮดี้มีต่อเขา วันหนึ่งบอกพยาบาลว่าไม่ต้อง
ฉีดยาให้หลับ เพราะต้องการจะพูดกับลูกสาว

พ่อท�าท่าให้ช้อนตัวพ่อขึ้นมา พ่อพูดกับคุณไฮดี้ว่า “I love you”  
พ่อรกัลกู ไม่มเีสยีงออกมาจากปากพ่อแล้ว แต่กย็งัอ่านค�าพูดได้จากริมฝีปาก

ผู ้ชายคนน้ีทั้งชีวิต ไม่เคยมีความรักให้ใคร ครั้งนี้ เป ็นครั้งแรก 
ที่เขามีความรู้สึกว่า รักลูกเขาได้สัมผัสกับความรู้สึกรัก ตอนใกล้ตายนี่เอง  
เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโลกทีเดียว

แล้ววนัรุง่ขึน้ พ่อกต็าย ตอนน้ีคณุไฮดีหั้นมานบัถอืพทุธแล้ว เธอจดัการ
งานศพของพ่อตามธรรมเนียมชาวพุทธ

หลังจากงานศพ เธอยังติดค้างในใจในเรื่องพ่อ ตอนนี้ เธอจบปริญญา
เอกทางจิตวิทยา

เธอหันมาศึกษาเรื่องราวของพ่ออย่างจริงจัง และพบความจริงว่า

เมือ่พ่อเป็นเดก็นัน้ ย่า คอืแม่ของพ่อ มลีกูชาย 2 คน คนโตอาย ุ6 ขวบ 
เป็นลูกที่ย่ารักมาก พ่อเป็นลูกคนเล็กอายุ 4 ขวบ ย่าไม่ค่อยรักนัก วันหนึ่ง
เมื่อพ่อกับพี่ชายเดินไปโรงเรียน พี่ชายของพ่อถูกรถชนตาย ย่าโกรธมากว่า
ท�าไมไมเ่ป็นลูกคนเลก็ เธอสญูเสียลูกคนโตที่เป็นคนโปรด เธอกลับมาตอกย�้า
ความเกลียดชังกับลูกคนเล็ก พ่อไม่เคยได้รับความรักจากย่า ตรงกันข้าม 
เป็นความเกลียดชังตบตีชดเชยที่เสียลูกคนโตไป พ่อคุณไฮดี้ไม่เคยได้รับ 
ความรักจากแม่ รู้จักแต่ความรุนแรงทางกายและวาจา

เมื่อพ่อคุณไฮดี้มีภรรยาและลูก เขาก็กระท�าเช่นนั้น กับลูกและภรรยา 
ตามแบบที่ตนเองถูกกระท�ามาจากแม่

การตบตภีรรยาเป็นเรือ่งปกต ิการดดุ่าลูกก็เป็นเรือ่งปกต ิเพราะฉะนัน้ 
เมื่อพบว่าเป็นมะเร็ง พ่อจึงพูดว่า ท�าไมต้องมาเป็นโรคร้ายนี้ด้วย ทั้งที่ตัวเอง
ไม่เคยท�าร้ายใครมาก่อน พ่อพูดเช่นนั้น ด้วยความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆ 

นี้คือวัฏฏะแห่งความรุนแรง ที่มีพลังที่จะหล่อเลี้ยงความรุนแรงให้คง
อยู่ และทวีความรุนแรงขึ้นตามความสามารถและอ�านาจที่บุคคลนั้นมี

โชคดีว่าคุณไฮดี้ หันมานับถือพุทธ เกิดความเข้าใจว่า พ่อเองก็ถูก
กระท�ามาแต่เด็ก พ่อเองไม่เคยได้รับความรัก พ่อจึงไม่รัก และรักไม่เป็น

เมื่อเข้าใจวัฏจักรเช่นนี้ คุณไฮดี้ เกิดความเมตตาสงสารพ่อ ทันทีที่เกิด
ความสงสารพ่อ เข้าใจว่าท�าไมพ่อจึงเป็นเช่นนั้น เพราะพ่อก็เป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงเช่นกัน คุณไฮดี้สามารถให้อภัยพ่อได้ และสามารถรักพ่อ ซึ่งเป็น
ชนก คือ ผู้ให้ก�าเนิดได้อย่างเต็มใจ

คุณไฮดี้ประสบความส�าเร็จในการตัดวัฏจักรความรุนแรง และ 
ปรับเปล่ียนให้เป็นพลังแห่งความรัก ความเมตตา ที่เป็นพลังที่จะเยียวยา 
ตวัเธอเอง เยยีวยาแม่และน้อง และเยยีวยาความสัมพนัธ์กับพ่อของเธอเองได้

เรื่องราวของคุณไฮดี้เป็นเรื่องจริง ผู้เขียนก็ติดกับในวัฏจักรเดียวกัน 
และได้เยียวยาตนเอง เยียวยาคนรอบข้างท่ีติดอยู่ในกรอบของวัฏจักรแห่ง
ความรุนแรงได้ส�าเร็จและเป็นจริง

ในห้องประชมุทีฟั่งเรือ่งราวของคณุไฮดีท้กุคนน�า้ตาเตม็ตา ทกุคนร้องไห้  
เพราะตระหนักว่า เรื่องที่คุณไฮดี้เล่า ก็เป็นเรื่องราวของเราด้วย คุณไฮดี้
สามารถตัดวงจรอุบาทว์แห่งความรุนแรงได้ เราก็สามารถท�าได้เช่นกัน 
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พลังความรักความเมตตาต่างหากที่จะเป็นพลังท่ีจะเยียวยาโลกได้ 
อย่างแท้จริง

ต้นตอแห่งความรุนแรง

ในพุทธศาสนาชี้ชัดว่า ต้นตอแห่งความรุนแรง มาจากความหลง 
ยึดเอาตัวตนว่าเที่ยง

ตัวตนนี้เอง ที่เป็นศูนย์กลางที่จะบัญชาการ ผ่านความโลภ ความโกรธ 
และความหลง ที่เรียกว่าตัวตนเป็นศูนย์กลาง ก็เพราะถ้ามันเป็นความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ของคนอื่น มันก็ไม่มีอิทธิพลกับเรา 

ในกองไฟสามกองทีเ่ผาลนเราอยูน่ี ้ตวัความหลงน่าจะเป็นพีใ่หญ่ จงูมอื
น้องสองคนมาในรูปของความโลภและความโกรธ

ในระหว่างความโลภและความโกรธน้ี ความโกรธ เห็นได้ง่ายกว่า  
แต่เป็นตัวที่จะสละได้เร็วกว่า ความโลภ หน้าสวย ยิ้มงาม แต่กินลึก เป็น
อันตรายมากกว่า

ความหลง เริม่มาจากเห็นผดิไปจากทีเ่ป็นจรงิ ก็เหน็ตวัตนว่าเทีย่งนัน่ไง  
ทันทีที่มีความหลง แทนที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิ ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียแล้ว  
ขั้นตอนทุกอย่างก็ผิดไปหมด เหมือนคนกลัดกระดุมเส้ือเม็ดแรกผิด ก็จะผิด
ตามกันไปทั้งหมด

สัมมาทิฏฐิในเรื่องการฆ่า

พทุธศาสนาเหน็ว่า การฆ่า เป็นเรือ่งผิด เรือ่งบาปท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็น 
การฆ่าเอง สั่งให้เขาฆ่า ท�าสัญญาณให้เขาฆ่า เรียกว่าเราต้องรับผิดชอบกับ
การฆ่าทั้งสิ้น

พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุว่า การกระท�าทั้งหลายให้ดูเจตนา 
เจตนาเป็นตัวตัดสิน 

“เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ”

ศีลข้อแรกที่ว่า เว้นจาก ปาณาติปาต นั้น หมายเอาการท�าให้ส่ิงท่ีมี
ลมปราณ คือมีชีวิตล่วงไป ท�าอย่างไรก็ผิด ใครท�าก็ผิด

ในพุทธศาสนามีเร่ืองเล่าถึงพระโพธิสัตว์ ที่อยู่ในเรือที่มีโจรบุกเข้ามา
จะฆ่าคนที่อยู่ในเรือทั้ง 500 คน พระโพธิสัตว์ตัดสินใจฆ่านายโจร เพื่อช่วย
ชีวิตผู้บริสุทธิ์ 500 คน และที่ส�าคัญ เป็นการกระท�าท่ีมาจากฐานของ 
ความกรุณาที่จะช่วยนายโจรไม่ให้ท�าบาปที่จะต้องฆ่าคนถึง 500 คน 

ค�าถามก็คือ พระโพธสิตัว์ท�าบาปหรอืไม่ ท�าค่ะ ต้องรบัวบิากในการฆ่า
นายโจรผู้นั้นหรือไม่ รับค่ะ โดยที่ไม่มีความเคียดแค้นชิงชังเป็นการส่วนตัว  
แต่ต้องตัดสินใจท�าด้วยเหตุผลที่ว่ามาแล้ว และตนเองต้องพร้อมที่จะรับ 
ผลของกรรมนั้น

ถ้าดูที่เจตนา เจตนาไม่ใช่เพื่อการฆ่า แต่เจตนาเพื่อยุติความรุนแรง 
ที่นายโจรก�าลังจะท�า ซึ่งเป็นความรุนแรงที่มากมายกว่านัก

ค�าถามในภาคปฏบัิตทิีต่ามมาก็คือ การเป็นทหารปกป้องราชอาณาจักร
บางคร้ังกต้็องท�าการสูร้บ ซึง่แน่นอนต้องมีการตายเกิดขึน้ ทหารจงึต้องชดัเจน
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ว่า ในอาชีพของตนนั้น อาจจะต้องใช้ความรุนแรง อาจจะต้องฆ่าเพ่ือรักษา
เอกราช ทหารจึงเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ

ท�าอย่างไรที่จะผ่อนกรรมจากการฆ่าตามหน้าที่ ทหารต้องชัดเจนว่า 
เราป้องกันบ้านเมือง เราไม่ได้ลงมือฆ่าด้วยความเกลียดชังส่วนตัว ใจในขณะ
ปฏิบัติภารกิจนั้น เป็นจิตท่ีเป็นกุศล คือปกป้องบ้านเมือง ถ้าท�าด้วย 
ความเกลียดชัง โทษบาปก็จะเป็นของตนเอง 

การรักษาใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างละเอียด

ความรับผิดชอบของเราในฐานะปัจเจกชน

เราแต่ละคนต่างมีความรับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม 
ของเรา เพราะเราเป็นส่วนย่อยของสังคมนั้น เราจะต�าหนิความรุนแรงที่เรา
เห็นตามสื่อ เราคุ้นกับการชี้นิ้วหาคนผิด โดยไม่ค่อยคิดในทางกลับกันว่า  
ความรุนแรงที่ปรากฏนั้น เป็นความรุนแรงที่อยู ่ในใจของเราด้วยเช่นกัน  
ต่างกันแต่เพียงว่า ความรุนแรงที่อยู่ในใจของเรานั้น ยังไม่มีบริบทปัจจัยที่จะ
เป็นความพร้อมให้เราได้แสดงความรุนแรงนั้นออกมา

ภาพที่ลูกสาวอาบน�้าให้แม่ที่แก่เฒ่าช่วยตัวเองไม่ได้ แม่หลังงองุ้ม  
น่ังเปลือยอยู่บนเก้าอี้ ลูกสาว น่าจะอยู่ในวัย 40 ก�าลังตักน�้าสาดแม่ เมื่อ 
ไม่ได้อย่างใจก็เอาขนัโขกศรีษะแม่ เป็นภาพท่ีเราดแูล้วกบ็อกว่า อเนจอนาถใจ  
แย่ ศีลธรรมเสื่อมทรามมาก ท�าอย่างนั้นกับแม่ได้อย่างไร

ถ้าให้เลือกระหว่างแม่กับลูกสาว ใครน่าสงสารกว่ากัน

ถ้าพิจารณาจากแง่มุมกฎของกรรม คนที่น่าสงสารกว่าคือลูกสาว 
เพราะก�าลงัสร้างกรรมใหม่ ซึง่ในท่ีสดุแล้วก็จะต้องรบัวบิากกรรมของตนเช่นกนั  

ในขณะทีแ่ม่ก�าลงัรบัวบิากกรรมทีท่�าไว้แต่อดตี เราไม่ทราบว่า อดตีนัน้ ยาวไกล 
แค่ไหน อาจจะเป็นในชาตินี้ อาจจะเป็นในอดีตชาติ แต่ถ้าเราไม่ได้ท�าไว้  
เราก็จะไม่ต้องรับผลของกรรมนั้น

เมือ่วฑิฑูภะฆ่าล้างโคตรศากยะวงศ์สบืเนือ่งจากความแค้นทีถ่กูศากยะ
วงศ์ดูถูกว่าเกิดมาจากคนรับใช้ ในท้ายที่สุด วิฑูฑภะก็ตายในพายุที่พัดมา
กะทันหัน น�้าท่วมทั้งตัววิฑูฑภะเอง และกองทัพที่เพิ่งเสร็จศึกจากการฆ่า 
พวกศากยะ

บรรดาพระภิกษุพูดคุยกัน ว่าน่าจะเข้าใจได้ว่า วิฑูฑภะตายด้วยกรรม
ที่เห็นๆ แต่ท�าไมศากยะจึงต้องมาถูกวิฑูฑภะฆ่าตายเป็นเบือ ในหลักฐานของ
ทิเบตกล่าวว่า เลือดนองท้องช้าง ศากยะถูกฆ่าตายถึง 70,000 คน  
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ค�าอธิบายว่า ในอดีตนั้น พวกศากยะ
สมคบกันวางยาเบื่อในน�้าสาธารณะ ท�าให้ผู้คนและสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ล้มตาย
เป็นจ�านวนมาก 

เหตุแห่งความรุนแรง

เหตุแห่งความรุนแรงไปไม่พ้นจากไฟ 3 กองท่ีเผาลนให้เราได้ทุกข์  
คือ โลภ โกรธ หลงแต่ที่น่าสนใจคือบางครั้ง เหตุที่มาแห่งความรุนแรงนั้น  
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องส�าคัญเสมอไป แต่เป็นเหตุที่ไปกระตุ้นความโกรธ 
โดยไม่มีตัวเบรคก็อาจจะท�าให้สร้างความรุนแรงถึงชีวิตได้ ผู้เขียนท�างาน
สงัคมสงเคราะห์ คือเข้าไปเยีย่มสตรท่ีีต้องโทษในเรอืนจ�า มีกรณหีนึง่หลังจาก
การสร้างความคุ้นเคยไประยะหนึ่ง จนเกิดความไว้วางใจแล้ว ผู้ต้องโทษ 
คนหนึ่ง สมมติว่า ชื่อเจ๊กิม เจ๊กิมมีแผงขายของในตลาด แผงขายของของ 
เจ๊กิมอยู่ติดกับเจ๊ลั้งที่ขายทอดมัน วันที่จะเกิดเหตุนั้น ก็เริ่มต้นพูดคุยกันดีๆ 
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เรื่องสูตรแกงค่ัวหอยขม ต่างฝ่ายต่างพูดจากประสบการณ์ว่าสูตรนั้นอร่อย
ที่สุด อีกฝ่ายหน่ึงก็เถียงว่า สูตรของตนอร่อยท่ีสุด เจ๊ลั้งที่ก�าลังถือตะหลิว
ทอดมันอยู่ ลุแก่โทสะเอาตะหลิวท่ีอยู่ในมือโขกหน้าเจ๊กิม เจ๊กิมล้มลงไป 
บงัเอญิเหน็หน้าผากตนเองจากเงาสะท้อนของแผ่นสเตนเลสทีอ่ยูด้่านหน้าแผง 
ว่าเลือดไหลโชก เกิดอาการที่เรียกว่า บ้าเลือด เจ๊กิมวิ่งเข้าไปในร้านที่เป็น 
ห้องแถวอยู่ด้านหลัง หยิบปืนมายิงเจ๊ลั้ง นัดเดียว เจ๊ลั้งตาย

กระบวนการความโกรธที่เข้าครอบง�าจิตส่ังการมีผลให้คนตายนั้น  
เกดิขึน้ในเวลาลดันิว้มอืเดยีว ทัง้ๆ ทีเ่ดมิเราจะเหน็ว่า สาเหตุความขดัแย้งกนั
นั้น เริ่มต้นจากสูตรแกงคั่วหอยขม ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก

ความรุนแรงระดับบุคคลเช่นนี้ สามารถแก้ไขได้โดยการฝึกฝนให้ได้รู้
เท่ากันวิถีของจิต 

จับได้ไล่ทันเพื่อยับยั้งความรุนแรงตั้งแต่เป็นความคิด ไม่ให้ส่งผลไปสู่
การกระท�า ขั้นตอนการฝึกสติ จึงมีนัยยะส�าคัญที่เราจะละเลยเสียมิได้ 
เหตกุารณ์ดงักล่าว หากไม่มกีารฝึกฝนจติ กอ็าจจะเกดิขึน้กบัเราท่านได้ทัง้นัน้

การยุติความรุนแรง

ความตระหนักรู้ว่า เราทุกคน ตราบเท่าที่เรายังไม่เข้าสู่กระแสอริยะ 
เรามีศักยภาพที่จะท�าความรุนแรงได้ทั้งนั้น ดูเหมือนเราจะเป็นคนดี ที่ไม่
กระท�าความรุนแรง นั่นเป็นเพราะเรายังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะท�าความรุนแรง 
แต่มิได้หมายความว่า เราจะเป็นอิสระสิ้นเชิงจากความรุนแรง ความสามารถ
หรือศักยภาพที่จะสร้างความรุนแรงยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

เมื่อมีความรุนแรงเกิดข้ึน หากเราได้พิจารณาว่า เรามีส่วนหรือเปล่า 
หากเราเป็นคู่กรณี ให้แน่ใจได้เลยว่า เราก็มีส่วนรับผิดชอบ อย่างน้อย 30 
เปอร์เซ็นต์ในความรุนแรงที่เกิดขึ้น แม้ว่า เราคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็ตาม

น่าสนใจที่ความรุนแรงในครอบครัว มักจะเกิดกับคนใกล้ชิดที่สุด เช่น 
สามี ภรรยา พ่อแม่ ผู้หญิงคนหนึ่ง มาจากครอบครัวที่ยากจน แต่บังเอิญ
หน้าตาดี ได้สามีที่มีฐานะ รับแม่มาอยู่ด้วย ตลอดเวลาเธอรู้สึกว่า เธอท�าด ี
กบัแม่ โดยการเลีย้งดแูม่ แต่เพราะแม่มีฐานะเดมิทีย่ากจน พฤตกิรรมก็ยงัตดิ
ท�าแบบคนชาวบ้านจนๆ ไม่ถูกใจลูกสาว เพราะตอนนี้ ลูกสาวเป็นคุณนาย 
ผู้หญิงของบ้าน เด๋ียวสามีและญาติของสามีจะดูถูก เธอจึงมักดุว่าแม่เสมอ 
เพราะเธอรู้สึกลึกๆ ข้างในว่า เธอเหนือกว่า บัดนี้ แม่ต้องมาให้เธอโอบอุ้ม  
นี่คือ ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ เป็นอ�านาจที่มาจากฐานทางการเงิน

แต่ขณะทีด่วุ่าแม่ เธอกร็ูส้กึผดิ พอถงึวนัแม่ กเ็อามาลยัไปกราบขอขมา
แม่ แล้วอีก 364 วัน ก็ยังดุว่าแม่อย่างเดิม

ตราบเท่าที่เธอยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ เธอก็จะ
ปฏิบัติต่อแม่ในฐานะผู ้ด้อยกว่า เธอเป็นผู ้ให้ ผู ้รับจะต้องท�าตามที่เธอ
ปรารถนา จึงรักษาวงจรของความรุนแรงไว้เสมอ ความรุนแรงในกรณีนี้  
เป็นความรุนแรงทางวาจา แต่มาจากฐานจิตที่รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า 

ความสัมพันธ์ของสามีภรรยา และแท้ที่จริงความสัมพันธ์ของคนสอง
คน หากมีความไม่เสมอภาคกันเช่นนี ้โดยไม่ละคลายความยดึม่ันถอืม่ันในตน
ก็จะน�ามาซึ่งความรุนแรงลักษณะนี้ได้ทั้งสิ้น 

วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี จัดพิธีขอ 
ขมากรรม เรียกว่าประสบความส�าเร็จระดับหนึ่ง เพราะเป็นโอกาสให้คน 
ใกล้ตัว สามี ภรรยา ลูก แม่ พ่อ ได้ตรวจสอบตน ได้ขอขมาซ่ึงกันและกัน  
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โดยหวังว่า จะคลี่คลายความยึดมั่นในตน และวิถีของตนลงได้ในระดับท่ีจะ
ช่วยให้อยู่กันอย่างผาสุกมากขึ้น

หลายครอบครัว ไม่มีความรุนแรงทางกาย แต่ความรุนแรงทางวาจา 
ที่ท�าตลอดเวลานั้น บางครั้งให้ผลระยะยาวมากกว่าความรุนแรงทางกาย

สาเหตสุ�าคัญทีผู่ช้ายหลายคนออกไปมบ้ีานเลก็ เพราะทนความรนุแรง
ทางวาจาของบ้านใหญ่ไม่ได้

ความจรงิขอ้นี้ เรายังไมค่่อยได้พดูกัน ยังไมม่กีารตรวจสอบตน ยงัไม่มี
การพัฒนาทั้งสองฝ่าย

สามีภรรยาคูห่นึง่ สามีเป็นต�ารวจยศนายพล ภรรยาเป็นอาจารย์ โกรธ
เคืองกนั ไม่พดูจากันเป็นเวลาแรมเดือน ในระหว่างนัน้ ทัง้สองฝ่ายกถ็กูเผาลน
ในความทุกข์ แม้จะปากแข็งปฏิเสธว่า เลิกสนใจอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้ว

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคดิ เกดิข้ึน เมือ่สามีท่ีเป็นนายพลต�ารวจถกูผูร้้ายยงิ
ตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ ภรรยาที่เป็นอาจารย์นั้นมาหาพระ ด้วยความรู้สึก
ผิด ร้องไห้น�้าตาแทบจะเป็นสายเลือด

“รูอ้ย่างนี ้....กจ็ะคนืดกีบัพีเ่ขานานแล้ว” มวัไปถอืทฏิฐิอยู ่จนตายจาก
ก็ไม่ได้พูดกัน

ความรุนแรงใกล้ตัว

ความรนุแรงทีเ่ราเหน็ตามสือ่นัน้ มนัไม่ได้ไกลตวั แต่เป็นเรือ่งทีเ่ราต้อง
พิจารณาว่า มันใกล้ตัวมาก มันอยู่ในตัวของเราทีเดียว 

ในขณะที่เรายังไม่มีความสามารถที่จะไปจัดการกับความรุนแรงในเชิง
โครงสร้าง ที่ไปพ้นจากตัวเราเอง แต่เราสามารถที่จะย้อนกลับมาตรวจสอบ
ตัวเราเอง และคลี่คลายความรุนแรงที่มีรากเหง้าในใจของเราแต่ละคน  
เราสามารถคลี่คลายรากเหง้าของความรุนแรงในใจของเราแต่ละคนได้มาก
เพียงใด เมื่อเราเข้ามาเป็นกลุ่มก้อน เราก็จะสามารถคิดอ่านร่วมกันเพื่อ
คลี่คลายความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงในสังคมได้

เพราะเราเป็นมนษุย์ผูม้ใีจสงู เราจงึต้องมีความหวงั ทีจ่ะก้าวไปด้วยกนั
สู่สังคมที่ไม่ใช้ความรุนแรง

หากเราทีเ่ป็นมนษุย์ แต่หมดหวงั ไม่ท�าการณ์ใดๆ ทีจ่ะช่วยกนัคลีค่ลาย
ความรนุแรงในตวัเรา และสงัคม สงัคมนัน้ ก็จะเป็นสงัคมทีมื่ดบอดจรงิๆ สงัคม
คอืเราแต่ละคนท่ีจะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมท่ีน่าอยู ่และส่งต่อให้กับรุน่ต่อไปนี้  
คือหน้าที่ของเรา
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ปัจฉิมนิทัศน์

ธัมมนันทาเถรีสันติวรบท

กราบนมัสการหลวงแม่ธัมมนันทาเถรี และเหล่าพุทธบริษัท 4 ทั้งหลาย

ในฐานะที่เป็นอุบาสกบริษัทคนหนึ่ง ผมขอแสดงความซาบซ้ึงใน
คโุณปการของหลวงแม่ธมัมนนัทาเถรแีละคณะภกิษณุขีองท่านท่ีช่วยเตมิเตม็
พุทธบริษัทในสังคมไทยให้ครบองค์ 4 ตามพระพุทธบัญญัติที่ปรากฏใน 
ปาสาทิกสูตร หลวงแม่ธัมมนันทาเถรีนับเป็นภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของ
ประเทศไทย โดยได้สืบสายมาจากสยามวงศ์แห่งวดัดมับุลละประเทศศรลีงักา 
ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2546  
จนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา 13 พรรษาแล้ว สมควรที่เหล่าพุทธบริษัทจะกล่าว
อนุโมทนาสาธุการในจุดยืนหยัดอันมั่นคงของพระเถรีแห่งสยามรูปนี้

ผมกราบขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่า ทั้งหัวข้อและเนื้อหาปาฐกถาของ
หลวงแม่ในวันนี้ฟังไพเราะเรียบง่ายเหลือเกิน แต่พวกเราจะมีปัญญาเข้าใจได้
แค่ไหนเพียงใดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แน่นอนเรื่อง “ท�าความเข้าใจความ
รุนแรง” ในมิติของพุทธศาสนาคงไม่มีความซับซ้อนหรือความคลุมเครือใดๆ 
ในการตีความเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่า ค�าสอนของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจาก “สันติวรบท” กล่าวคือ เป็นบท
ค�าสอนอันประเสริฐว่าด้วยสันติธรรมล้วนๆ โดยปราศจากวิหิงสธรรมใดๆ 
เจือปน 
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แต่ความซับซ้อนท่ีปาฐกพยายามสาธยายให้พวกเราท�าความเข้าใจโดย
ล�าดับ ก็คือ ทั้งๆ ที่เราโชคดีที่อยู่ในประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธมาก
ที่สุดในโลก แต่เหตุใดวิถีชาวไทยพุทธส่วนใหญ่จึงสวนทางกับค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า หลวงแม่เริ่มด้วยการชี้ให้เราเห็นว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที ่
ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทั้งที่ศีล 5 เริ่มต้นด้วยข้อห้ามฆ่าสัตว์ ซึ่งถ้ากล่าว
ให้แคบลงก็คือแม้แต่คณะสงฆ์ไทยซึ่งถือศีล 227 ข้อ ก็ยังไม่สามารถน�า 
ชาวไทยพุทธสมาทานมังสวิรัติได้เหมือนคณะสงฆ์มหายาน 

ถ้าใครยังจ�าได้ เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว (สิงหาคม) มีข่าวดังที่นักกีฬาหญิง
โอลิมปิกกับนักธุรกิจคนหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดพิธีแก้บนด้วยหัวหมู 500 หัว 
วางเรียงรายอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งแถวอ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ไม่ไกลจากวัตรทรงธรรมกัลยาณีของหลวงแม่น่ันเอง ทั้งๆ ท่ีตลอดพระชนม์
ชีพของพระบรมศาสดาทรงต่อต้านการฆ่าสัตว์บูชายัญหรือแก้บน ดังเช่น 
ท่ีทรงขัดขวางพระเจ้าพิมพิสารไม่ให้ประกอบพิธีบูชายัญ ซ่ึงต้องฆ่าโค แพะ 
แกะถงึ 3,500 ตวัยิง่กว่านัน้ในอรรถกถายงักล่าวถงึเหตกุารณ์ทีพ่ระพทุธองค์
ทรงขัดขวางพระเจ้าปเสนทิโกศลไม่ให้ท�าพิธีบูชายัญ ซึ่งหนักยิ่งกว่าพิธีของ
พระเจ้าพิมพิสารคือ มีการใช้สัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นเคร่ืองสังเวย ถึง 500 
เชือกและทีน่่ากลวักค็อื มกีารใช้เดก็หญงิ เดก็ชายอย่างละ 500 คนเป็นเคร่ือง
สงัเวยเทพ เรยีกว่าเป็น “นรเมธะ” ซึง่ถอืกันว่าเป็น “มหายญั” คอืการบชูายัญ
ที่ได้บุญสูงสุดตามคัมภีร์กาลิปุราณะของลัทธิพราหมณ์

รูไ้หมครบัว่าท�าไมเขาต้องใช้เดก็หรอืสตรพีรหมจรรย์เป็นเคร่ืองบชูายญั 
เพราะเด็กกับสตรีพรหมจรรย์เป็นมนุษย์ท่ีบริสุทธิ์ คนที่ไม่บริสุทธิ์อย่างพวก
นักโทษหรือคนที่พิการไม่สมประกอบเขาจะไม่น�ามาเป็นเครื่องสังเวย เพราะ
ฉะนัน้การฆ่าในลทัธนิอกศาสนาพทุธจงึถกูอธบิายว่าไม่ใช่การกระท�าทีเ่ลวร้าย

แต่เป็นการท�าบุญถวายทวยเทพเจ้า ชาวฮินดูทุกวันนี้แม้จะบริโภคเนื้อสัตว์
น้อยกว่าชาวไทยพุทธแต่เขาก็ยังนิยมการบูชายัญด้วยชีวิตสัตว์ คนไทยเรา 
ก็รับเอาพิธีบวงสรวงของลัทธิพราหมณ์และพิธีเซ่นไหว้จากวัฒนธรรมจีน 
ซึ่งต้องใช้ชีวิตสัตว์เป็นเครื่องสังเวย ดังนั้นการบอกให้คนไทยเลิกกินเนื้อสัตว์
จึงไม่ง่ายนัก เพราะตราบใดที่คนเรายังอุปโลกน์ให้เหล่าทวยเทพโปรดเสวย 
มังสาหารแล้ว คนก็ยังคงท�าอุตสาหกรรมปศุสัตว์กินเนื้อกันต่อไปโดยไม่เห็น
ว่าเป็นการปาณาติบาต แต่กลับเห็นเป็นประเพณีการบริโภคที่เคยชินกันมา
แต่ดึกด�าบรรพ์

จากเรื่องปาณาติบาตยังไม่ทันตกผลึกดีหลวงแม่ก็ชวนเราเข้าสู่เรื่อง 
“โทษประหารชีวิต” ซึ่งเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างโดยอ�านาจรัฐาธิปัตย์ 
ซึ่งมีระดับความซับซ้อนลึกลงไปอีกผมเข้าใจเอาเองว่าหลวงแม่คงไม่ต้องการ
วิเคราะห์ชี้น�าพวกเรา เพียงแต่พาเราส�ารวจปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย
ในแต่ละระดับแล้วกระตุน้ให้เราตัง้ค�าถามและหาค�าตอบเอาเองตราบใดท่ีเรา
ยังเป็นชาวพุทธอยู่ เราไม่ควรละเลยปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ส�าหรับผม
เห็นว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวพุทธแท้ๆ จะลงมือฆ่าเองหรือสนับสนุน
ให้ผูอ้ืน่ฆ่า ถ้าเรายงัสมาทาน “ธรรมบท” ส�าคัญในหมวดลงทัณฑ์ท่ีกล่าวไว้ว่า

มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนกลัวโทษทัณฑ์
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนรักตัวกลัวตาย
เปรียบตัวเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว
ก็ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า

จะเห็นได้ว่า ปฐมศีลที่ห้ามฆ่าสัตว์ในระดับปัจเจกชนมีความเชื่อมโยง
กบัพุทธมติทไีม่เหน็ด้วยกับโทษประหารชวีติในระดบัสงัคมด้วย โดยปกตชิาว
พุทธคุ้นเคยกับการแปลศีลข้อหนึ่งว่าห้ามฆ่าสัตว์ แต่อาจไม่เคยเห็นการแปล
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ศลีข้อหนึง่ในความหมายทีล่กึและครอบคลมุกว่านัน้ตอนทีพ่ระพุทธองค์เสด็จ
ประทบั ณ เมืองปาวาในช่วงท้ายแห่งพระชนม์ชพี ทรงวจิารณ์พธิโีสไจยกรรม
ของพราหมณ์ว่า บุคคลไม่อาจบริสุทธิ์ได้เพราะการท�าพิธี “โหมะ” (กลาโหม 
คอืพธิบีชูาไฟ) หรอืลบูไล้แผ่นดนิ หรืออาบน�า้ศกัดิส์ทิธิว์นัละ 3 เวลา แต่บคุคล
บริสุทธิ์ได้เพราะ การประกอบกุศลกรรมบท 10 ประการ เริ่มจากข้อหนึ่ง  
คือ “ละเว้นปาณาติบาต เว้นขาดจากการตัดรอนชีวิตวางทัณฑะ (ยุติการ
ลงโทษด้วยการประหารและการทรมาน) วางศัสตรา ประกอบด้วยเมตตา  
ช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์โลกทั้งปวง”

ทัง้ยงัมพีทุธธรรมค�าสอนอกีมากมายท่ีกล่าวไว้ว่า “ผู้ใดโกรธตอบบุคคล
ผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธก่อน” เสียอีกด้วยตัวอย่างสันติวรบท 
ดังกล่าวนี้ จึงดูเหมือนว่าจะไม่มีท่ีแทรกส�าหรับการฆ่าด้วยความชอบธรรม 
ในพุทธศาสนาเลย แต่แล้วหลวงแม่ก็ยกเรื่องเล่าถึงพระโพธิสัตว์ท่ีตัดสินใจ 
ฆ่านายโจรเพื่อช่วยเหลือลูกเรือผู้บริสุทธิ์ 500 คนและที่ซับซ้อนไปกว่านั้น 
ก็คือเพ่ือช่วยสงเคราะห์นายโจรไม่ให้ท�าบาปหนัก ซ่ึงตรงนี้ผมก็รู้สึกสับสน 
เล็กน้อยเพราะท�าให้ผมนึกถึงวิวาทกรรมอันลือลั่นในสังคมไทยยุคหนึ่ง 
ที่เกิดจากพระดังรูปหนึ่งซึ่งกล่าวว่า “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป”

ส�าหรับผมยังไม่อาจปลงใจได้ว่าบุคคลระดับพระโพธิสัตว์จะฆ่าใครได้
แม้จะด้วยความกรุณาก็ตาม เรื่องพระเตมีย์ราช ในมหาชาติชาดก น่าจะเป็น
ค�าตอบได้ดีว่า พระมหาสัตว์ทรงแสร้งท�าเป็นคนใบ้ ง่อยเปลี้ยเสียขาเพราะ 
ไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ที่ต้องสั่งประหารชีวิตผู้คน แต่ที่แน่ก็คือในพระโอวาท
ปาฏิโมกข์วรรคหนึง่กล่าวว่า “ผูท้�าร้ายผูอ่ื้น ไม่ชือ่ว่าเป็นบรรพชิต ผูเ้บยีดเบยีน 
ผู ้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ” ท้ังนี้ไม่น่าจะมีข้อยกเว้นว่าถ้าบรรพชิตผู ้นั้น 
เป็นอริยบุคคลแล้ว ก็อาจประหารผู้อื่นได้ด้วยความกรุณา

ผมไม่อยากเอาปูนป้ายสังคมไทยว่า เป็นสังคมแบบ Hypocrisy หรือ
สงัคมแบบมือถอืสากปากถอืศลี แต่พยายามจะแก้ตวัให้ว่า โดยวฒันธรรมแล้ว
สังคมไทยเป็นสังคม Bipolar หรือสังคมสองบุคลิก คือมีด้านที่เป็นพุทธนิยม
และด้านท่ีเป็นเทวนิยม หรือขั้วหนึ่งเป็นพุทธศาสตร์แต่อีกข้ัวหนึ่งเป็น
ไสยศาสตร์ ซ่ึงเป็นลักษณะของสังคมที่ป่วย น่าห่วงใย ไม่ใช่สังคมที่เลวร้าย
หรือน่าต�าหนิวิพากษ์อะไร แต่เป็นสังคมที่สมควรได้รับการเยียวยาด้วยความ
เข้าใจโดยเร่งด่วน หลวงแม่เองย่อมเข้าใจสินธูธรรมเป็นอย่างดี และย่อมรู้ว่า
ลัทธิของภารตะนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมไทยทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดย
เฉพาะต่อชนช้ันปกครองไทยทีฝั่งรากมาตัง้แต่ยคุโบราณและมีอทิธพิลแฝงมา
จนถึงยุคปัจจุบัน

แม้จะสมาทานทศพิธราชธรรมแห่งพระพทุธศาสนาที่สอนให้ยดึมัน่ใน
อหิงสธรรมและละเว้นความโกรธก็ตาม แต่โดยนิตินัยและพฤติกรรมแล้ว 
ชนชั้นปกครองไทยก็ถูกครอบง�าโดยลัทธิอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะที่ใช้หลัก
ทัณฑนิติในการปกครองแบบรวมศูนย์เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งอ�านาจ โดยเชื่อ
ว่าการใช้วิธีการลงโทษอย่างรุนแรงเด็ดขาดจะสามารถรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัของอาณาจกัรไว้ได้ โทษประหารชวีติ 7 ชัว่โคตรกด็ ีวิธปีระหารชวีติ
พิสดาร 21 สถาน ตามพระไอยการกระบถศึกตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ดีหรือ 
การทรมานนกัโทษทีเ่รยีกว่าจารตีนครบาลในสมยัหลงักด็ ีล้วนสบืเนือ่งมาจาก
ประเพณีทัณฑนิติของลัทธินอกพระพุทธศาสนาดังกล่าว

ยกตัวอย่างเช่น วิธีประหารชีวิตพิสดารสถานแรก คือ “ให้ต่อยกบาล
ศีรษะเปิดออกเสีย แล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่ใส่ลงในมันสมองศีรษะ
ให้พลุง่ฟขูึน้ดัง่หม้อเค่ียวน�า้ส้มพะอูม” หรอืใช้วธีิการแบบไชลอ็กในเรือ่งเวนสิ
วานชิคอืสถานท่ี 10 “ให้เอามีดท่ีคมเชือดเนือ้ให้ตกออกจากจากกายแต่ทีละ
ต�าลึง จนกว่าจะสิ้นมังสา” ดังนี้เป็นต้น 
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แทบไม่น่าเช่ือว่าตัวอย่างการประหารชีวิตนักโทษกบฏด้วยวิธีการ
ทารุณกรรมผิดมนุษย์มนาดังกล่าว จะเป็นทัณฑนิติที่เคยเกิดขึ้นมายาวนาน
ในสังคมพุทธของไทยเหมือนการจ�าลองเอานรกภูมิจาก “ไตรภูมิพระร่วง”  
ขึ้นมาไว้บนพื้นพิภพ

แต่สิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการของพุทธศาสนาอย่างเหลือเช่ือก็คือ  
การลงโทษที่รุนแรงในสมัยก่อน จะใช้กับผู้ที่ท�าลายทรัพย์สมบัติทางศาสนา 
ยกตัวอย่างเช่น ในกฎหมายพระไอยการลักขณโจรขั้นอุกฤษฏ์โทษม ี
หลายมาตราที่บัญญัติว่า

“47 มาตราหนึ่ง ผู้ใดทุจริตจิตรบาปหยาบช้าเป็นโจรลักเอาองค์
พระพุทธรูปทอง นาค เงิน แก้ว สัมฤทธิ์ ทองแดง ดีบุก แลสิ่งใดซึ่งเป็นรูป 
พระปฏิมากรอยู่นั้นไปขาย ท�าลาย ก็ดี เอาไปมิทันขายแลเอาไปมิทันท�าลาย
จับได้ที่ใดๆ ก็ดี ให้เกาะกุมมันมาถามเอาพวกเพ่ือนรู้เห็น เป็นเพื่อนซื้อขาย 
ท�าด้วยกันจงได้ ถ้าเป็นสัจโดยค�าโจรให้ทวน (เฆ่ียน) ด้วยลวดหนังคนละ  
60 ที ให้ตัดตีนสีนมือพวกเพื่อนทั้งนั้นเสีย แล้วให้ (ปรับ) ไหมเป็นเบี้ยคนละ 
700000 บุณ (เท่าของ) พระพุทธรูปน้ัน ส่วนโจรแลพวกมันนั้นให้ฆ่าเสีย 
ใช้บาปมันจงล้างแล้ว”

“48 มาตราหนึง่ ถ้าโจรมนัเอาพระพทุธรปูไปล้างไปเผาส�ารอกเอาทอง
ก็ดี เอาพระบทไปส�ารอกแช่น�้าเอาผ้าไปก็ดี ให้เอามันใส่เตาเพลิงสูบมันเสีย 
ดั่งมันท�าแก่พระนั้นบ้าง ใช้บาปมันจงล้างแล้ว”

“49 มาตราหนึ่ง โจรมิจฉาทิฏฐิลอกทองพระพิจารณาเป็นสัจ ให้เอา
ตวัมนัไปยงัตะแลงแกงให้เผาเหลก็จงแดงประทบัตวัมนัให้มนัลอกด่ังมนัท�าแก่
พระน้ันบ้างใช้บาปกรรมมนัเสยียงัแล้วถ้าโจรนัน้ขดุล้างพระพทุธรปู พระสถปู 
พระเจดย์ีพระวิหาร พระศรีมหาโพทธิ ์จบัได้พจิารณาเป็นสจั ให้ตดันิว้มอืเสยี 

ถ้ามิตัดนิ้วมือ ให้ทวน (เฆี่ยน) ด้วยลวดหนัง 60 ที ถ้ามิทวนให้ (ปรับ) ไหม
ทวคีณูเอาไปท�าพระอันโจรล้างนัน้ถ้าโจรท�าหลายครัง้หลายครา ให้ตะเวนบก
ตะเวนเรอืสามวนัให้ตดัคอผ่าอกเสีย อย่าให้ดเูยีย่งอย่าง ถ้าผู้พยาบาลพระนัน้
ท�าด้วยโจร รู้เห็นเป็นใจด้วยโจร เป็นสัจ ให้ฆ่าเสียด้วย” ดังนี้เป็นต้น

ในปาฐกถานี้หลวงแม่ได้กล่าวถึงกฎหมายสงฆ์หรือ “กฎพระสงฆ์” ที่
อยู่ใน “กฎหมายตราสามดวง” ด้วย ซึ่งแสดงว่าหลวงแม่มีความรอบรู้เรื่อง
การปกครองคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างดี คนโดยทั่วไปมักเข้าใจว่า กฎหมาย 
คณะสงฆ์ไทยเพิ่งตราขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2445 นี้เองคือ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ในขณะที่ “กฎพระสงฆ์” ได้บัญญัติขึ้น
ตั้งแต่เริ่มสถาปนาสยามรัฐยุครัตนโกสินทร์ จ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2325) แสดง
ว่าชนชั้นปกครองไทยให้ความส�าคัญกับการปกครองคณะสงฆ์อย่างยิ่งยวด  
ในฐานะทีเ่ป็นสถาบันความม่ันคงแห่งราชอาณาจกัร กล่าวคือชนชัน้ปกครอง
ไทยได้ผูกศาสนจักรไว้กับอาณาจักรมาโดยตลอดมีการเอาโทษอาบัติทาง 
พระธรรมวินัยมาผูกกับโทษอาญาของทางโลก และเป็นโทษอาญาที่รุนแรง
มากส�าหรับพวกอลัชชีปาราชิกและสมีนอกรีตทั้งหลาย ยกตัวอย่างเช่น กรณี
ทีพ่ระรับของฝากจากโยม ท่านให้มีโทษเท่ากับปาราชิกข้อการลักทรพัย์เลยที
เดียว และให้ลงโทษอาญาสถานหนักทั้งพระทั้งโยมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

“แต่น้ีสบืไปเม่ือหน้า ห้ามอย่าให้ภกิษสุามเณรท้ังปวงรับของฝาก (จาก) 
ฆราวาส จะเสียวินัยพระศาสนาไป...แลห้ามอย่าให้เอาของเงิน ของทองไป
ฝากภิกษุสามเณรไว้ ท�าให้เจ้ากูเสียวินัยสิกขาบทเป็นอันขาดทีเดียว ถ้าผู้ใด
มิได้กระท�าตามพระราชก�าหนดกฎหมายนี้ ฝ่ายภิกษุสามเณร จะลงพระราช
อาญาโทษดุจโทษอทนิาทานปาราชกิจะสกึออกขบัเฆีย่นจงสาหสั ฝ่ายฆราวาส 
จะให้ริบราชบาทขับเฆี่ยนจงหนักโดยโทษานุโทษ”
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ยิ่งหากเป็นอาบัติขั้นปาราชิกที่ปกปิดซ่อนเร้นไว้ด้วยแล้ว มีโทษอาญา
ถึงตายสถานเดียว ส่วนญาติโยมที่รู้เห็นก็พลอยโดนโทษหนักไปด้วยดังนี้

“แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ถ้าภิกษุองค์ใด ต้องจตุปาราชิกท้ังสี่แต่อันใด 
อันหนึ่ง ผิดแล้วให้มาบอกแก่สงฆ์จงแจ้งแต่ในอุโบสถเดียวนั้น อย่าให้ปกปิด
โทษจตุปาราชิกไว้ ปฏิญาณตัวเป็นสงฆ์สมณะเข้ากระท�าสังฆกรรมทั้งปวง 
อุปสมบทกรรมด้วยคณะสงฆ์ให้เป็นมลทินในสังฆกรรมทั้งปวง...ถ้าแลมิฟัง 
พระราชก�าหนดกฎหมายนี้ แลตัวต้องจตุปาราชิกแต่อันใดอันหนึ่งแล้ว  
แลปกปิดโทษไว้ เข้ากระท�าสงัฆกรรมด้วยคณะสงฆ์ ให้พระศาสนาเศร้าหมอง 
ถ้ามีผูโ้จทนาว่ากล่าว พจิารณาเป็นสจั จะเอาตวัเป็นโทษถงึสิน้ชวีติ แล้วให้รบิ
ราชบาทขับเฆี่ยนตีโบยญาติโยมจงหนัก อย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไป”

ประเพณีการผนวกคณะสงฆ์ไทยไว้ภายใต้การปกครองของอาณาจักร
หรือการพยายามทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยที่จะสถาปนาให้พระพุทธศาสนา
เป็น State Religion หรือศาสนาแห่งรัฐ ยังคงด�าเนินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
ซึ่งย่อมมีท้ังข้อดี และข้อด้อย แม้ทุกวันน้ีก็ยังมีความพยายามที่จะเสนอ
กฎหมายอปุถมัภ์คุม้ครองพระพทุธศาสนาในแนวทางทีจ่ะผนวกโทษทางอาญา
ควบคูไ่ปกบัอาบตัทิางพระวนิยั ย้อนยคุเลยีนแบบ “กฎพระสงฆ์” ในกฎหมาย
ตราสามดวง

การที่ผมใช้พื้นท่ีตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโทษประหารและโทษอาญาขั้น
อุกฤษฏ์ในกระบวนทัณฑนิติโบราณของไทย ก็เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นกุญแจ
ที่ไขไปสู่ความเข้าใจความรุนแรงเชิงระบบในสังคมไทยซ่ึงเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมาย มากกว่าจะมองเพียงแค่ว่าเป็นเหตุ
มาจากอกุศลมูล หรอืความโลภ ความโกรธและความหลงของปัจเจกชนเท่านัน้ 
ยิ่งไปกว่านั้นผมยังเชื่อว่าการวิเคราะห์เชิงระบบน่าจะช่วยให้เราหาทางออก

ไปจากปัญหาความรุนแรงที่เป็นเสมือนโซ่ตรวนท่ีพันธนาการขาทั้งสองของ
สังคมไทยไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้เท่าที่ควร 

คงไม่ต้องถึงกับไปเปรียบเทียบกับสังคมอารยประเทศที่เขามีปัญหา
อาชญากรรมน้อยกว่าของเรา มีคุณภาพชีวิตด้านสิทธิมนุษยชนและม ี
ความเท่าเทยีมทางเพศมากกว่าของเราในทีน่ีเ้ราไม่จ�าเป็นต้องใช้ความคดิแบบ
ตะวันตกแต่เราควรจะหาทางออกจากปัญหาความรุนแรงโดยใช้สันติวรบท
ของพทุธศาสนา ถ้าเรายงัเชือ่ว่าหลกัธรรมค�าสอนแท้ๆ ของพระพทุธเจ้าไม่ใช่
เป็นตัวการก่อปัญหาความเหลื่อมล�้าและความรุนแรงเชิงโครงสร้างในสังคม
ไทย อันท่ีจริงแล้วพุทธศาสนาไม่เช่ือด้วยซ�้าว่ากฎหมายและการลงโทษจะ 
ลดอาชญากรรมในสังคมได้ และก็มิได้เสนอค�าสอนเรื่องสันติอย่างเลื่อนลอย
แยกขาดออกไปจากบริบทของสังคม ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีผู้ทูลถามว่า
จะปราบโจรผู้ร้ายให้หมดไปได้อย่างไร แต่แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสนอ 
ให้บัญญัติกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น เพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น พระองค์กลับทรง
เห็นว่า

การปราบโจรผู้ร้าย ต้องไม่ใช้วิธีฆ่าหรือจองจ�า เพราะพวกโจรที่เหลือ
จากการถูกฆ่า ก็จะกลับมาเบียดเบียนชนบทในภายหลัง โดยท่ีแท้ควรถอน
รากผู้ร้ายด้วยวธิจีดัการทางเศรษฐกิจให้ด ีคือ แจกพชืพนัธุแ์ก่กสิกรในชนบท
ผู้อุตสาหะประกอบกสิกรรม ให้ทุนแก่พ่อค้าผู้ค้าผู้อุตสาหะในพาณิชยกรรม 
ให้อาหารและค่าจ้างแก่ข้าราชการเพิ่มขึ้น ช่วยเหลือให้ราษฎรทุกคนมีอาชีพ
มีรายได้ พระราชทรัพย์ของแผ่นดินก็จะเพิ่มพูน ชนบทก็จะไม่มีเสี้ยนหนาม 
ปราศจากโจรผู้ร้าย ถึงขนาดที่ว่า มนุษย์ทั้งหลายต่างพากันรื่นเริงอุ้มลูกให้
ฟ้อนอยู่บนอก ไม่ต้องปิดประตูเรือน
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หลายปีมาแล้วมีงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์บางชิ้นที่บ่งชี้
ว่าวัฒนธรรมแบบพุทธ เป็นรากเหง้าของความล้าหลังท้ังปวงในสังคมไทย  
ไม่ว่าจะเป็นระบบอปุถมัภ์ ลทัธอิ�านาจนยิมหรอืลทัธยิอมจ�านนต่อความรนุแรง
เชิงโครงสร้างตามความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือบุญท�ากรรมแต่ง หรือ 
การที่คนไทยจ�านวนไม่น้อยขาดนวัตกรรมการสร้างสรรค์ของตนเองเพราะ
แขวนชีวิตไว้กับพรหมลิขิต และเทพบันดาล เป็นต้น 

หลวงแม่ได้ตั้งข้อสังเกตส�าคัญประการหนึ่งคือ ในแทบทุกวัฒนธรรม
น�้าหนักความรุนแรงเชิงโครงสร้างมักถ่วงลงไปกดทับบนบ่าของสตรีเพศ  
ไม่เว้นแม้กระทัง่สตรทีีล่ะวางทางโลกแล้ว กล่าวเฉพาะในสังคมไทย แม้หลวง
แม่ไม่ประสงค์จะลงลึกในเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่กระท�าต่อภิกษุณี
ก็ตาม เพราะเกรงจะถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว แต่ผม
อยากจะขอกล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า 

เมื่อ 88 ปีมาแล้วในสังคมไทย เคยมี “วัตร” นอกกฎหมายส�าหรับ 
สามเณรีคือ “วัตรนารีวงศ์” ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งชาวบ้านในละแวกวัตร 
กใ็ห้การยอมรับเป็นอย่างดไีม่มคีวามรูส้กึแปลกแยกหรอืรงัเกยีจเดียดฉันท์แต่
ประการใด ตรงกันข้ามกลับท�าบุญใส่บาตรสามเณรีทั้ง 8 รูปตามธรรมเนียม
ชาวพุทธเป็นปกติ แต่แล้วกลุ่มบรรพชิตเยาวสตรีกลุ่มเล็กๆ นี้ได้ก่อให้เกิด 
แรงสัน่สะเทอืนแก่ทัง้ฝ่ายคณะสงฆ์ไทยและฝ่ายอ�านาจรฐัสมบรูณาญาสทิธริาชย์  
เริ่มจากแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2471 ประกาศห้ามภิกษุ สามเณรบวช
หญิงให้เป็นสามเณรี-ภิกษุณีหากผู้ใดบวชให้ มีความผิดฐานเป็นเสี้ยนหนาม
แก่พระศาสนา 

จากนั้นก็ตามมาด้วยค�าสั่งของอภิรัฐมนตรี พ.ศ. 2472 ให้จับกุมสาม
เณรีรุ่นเล็กทั้งหมด 4 รูปส่วน 4 รูปรุ่นใหญ่ได้ชิงลาสิกขาไปก่อนแล้วส�าหรับ
พระเถระอายุพรรษาบวช 22 ปี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ก็ถูกจับสึก แต่เนื่องจาก

นายนรินทร์ (กลึง) ภาษิต บิดาของสามเณรี 2 รูป คือสาระและจงดี เคยเป็น
ขุนนาง (มีบรรดาศักดิ์เป็นถึง พระพนมสารนรินทร์ เจ้าเมืองนครนายก) ผู้มี
ความรู้สูง จึงมีการต่อสู้กันในช้ันศาล แต่ผลสุดท้ายศาลมีค�าพิพากษาให้สึก
สามเณรีทุกรูปแต่สามเณรีสาระขัดขืนจึงถูกบังคับจับกดลงกับพื้นแล้วถูก
เปลื้องจีวรในท่ามกลางสาธารณชน

นี่ถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับ ถ้าเวลาผ่านไปค่อนศตวรรษแล้ว  
แม่สาระต้องได้รับการยกย่องเป็น วีรสตรีหรือเป็น Pioneer ของสตรีที่กล้า
โถมตัวลงเติมเต็มพุทธบริษัท 4 ที่ขาดหายไปในบริบทสังคมพุทธของไทย  
แม้จะไม่ส�าเร็จก็ตาม แม่สาระกับแม่จงดีและนรินทร์ ภาษิต คุณพ่อของเธอ
มิได้มีสติฟั่นเฟือนในการพยายามสร้างภิกษุณีบริษัทขึ้นในสังคมไทย จากที่ 
ไม่เคยมีมาก่อนเลย 

แม้นรินทร์ ภาษิตจะเป็นคนยุคเดียวกับเทียนวรรณและมีความรอบรู้
เรื่องความคิดสมัยใหม่ไม่แพ้กันในขณะท่ีเทียนวรรณสนใจความคิดการเมือง
ในระบอบปาร์เลียเมนท์ของตะวันตกแต่นรินทร์ ภาษิตกลับหันเข้าหาสาระ
และความดีของพุทธศาสนาตามช่ือบุตรีทั้งสองของท่านถึงกับก่อตั้งสมาคม
พุทธบริษัทขึ้นเป็นอิฐก้อนแรกที่จะปูทางไปสู่การเติมเต็มพุทธบริษัท 4  
โดยหวังว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบศีลธรรมในเมืองไทย

วันนี้อิฐก้อนแรกที่นรินทร์ ภาษิตกับลูกสาวของท่านเคยปูทางไว ้
ได้จมหายไปในอดีตกาลนานแล้ว และดูเหมือนแทบไม่ได้ช่วยให้ผู้คนในวันนี้
ที่ก�าลังก้าวเดินไปในแนวทางคล้ายกันสามารถเดินไปได้สะดวกขึ้นเลย  
ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าขบวนการพุทธบริษัท 4 ในประเทศไทยล้มเหลว 
แต่ก�าลังจะบอกว่าสังคมไทยเองต่างหากที่ปิดกั้นโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆ จาก
ความเคลื่อนไหวทางศีลธรรมดังกล่าว ชาวไทยพุทธในระดับทั่วไปมักไม่มี
ปัญหาที่จะเปิดใจยอมรับการมีพุทธบริษัท 4 ในสังคมไทย 
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แต่ในระดบัฝ่ายปกครองทัง้ภาครฐัและคณะสงฆ์ไทย ยงัคงปิดกัน้อย่าง
แข็งกร้าวไม่ต่างไปจากเมื่อ 9 ทศวรรษก่อน ท้ังน้ีเพราะชนชั้นปกครองไทย 
ทั้งฝ่ายพระและฆราวาส มีธาตุของปิตาธิปไตย (Patriarchism) สูงมาก ซึ่ง
เป็นเหตปัุจจยัส�าคญัท่ีท�าให้ความพยายามท่ีจะเตมิเตม็พทุธบรษิทั 4 ในสงัคม
ไทยยุคปัจจุบัน อาจจะเป็นไปได้ล�าบากยากยิ่งกว่าครั้งยุคอินเดียโบราณเมื่อ 
2,600 ปีมาแล้วเสียอีก

อย่างไรกต็าม หลวงแม่กบ็อกให้เราคดิบวกกบัปรากฏการณ์ทีท่่านเรยีก
ว่า “วัฏจักรของความรุนแรง” ซึ่งฟังดูเป็นเรื่องปกติเหมือนวัฏจักรของ
ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งกลืนกินเราอยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน แต่หลวงแม่ยังเตือนสต ิ
ให้เราระวังไม่ให้เข้าไปติดกับดักเครื่องจักรของความรุนแรงนั้นในฐานะของ 
ผู้ถูกกระท�าที่อาจจะเผลอสติออกไปโต้กลับความรุนแรงด้วยความรุนแรง  
ไม่ว่าจะโดยกายกรรมวจีกรรม หรือแม้กระทั่งมโนกรรมก็ตาม

อย่างน้อยปฏิบัติการแห่งความรักของดร.ไฮดี้ สิงห์ ก็เป็นตัวอย่างที่ให้
ความหวังส�าหรับนักต่อสูผู้ถ้กูกระท�า ว่าท่านสามารถสบัคทัเอาท์วงจรไฟแห่ง
ความรุนแรงได้ก่อนท่ีมันจะช็อตไหม้ท�าลายทุกสิ่งทุกอย่าง นอกจากท่านจะ
ไม่ตกเป็นเหยือ่ของผูก้ระท�าความรนุแรงแล้ว ท่านยงัสามารถช่วยผูก้ระท�าให้
หลุดพ้นจากบ่วงความรุนแรงที่เขาผูกขึ้นเอง ดังกรณีที่ ดร.ไฮดี้ ได้ช่วยตัวเธอ
และคุณพ่อของเธอให้หลุดพ้นจากบ่วงวัฏจักรความรุนแรงของวัฒนธรรม
ครอบครัวแบบปิตาธิปไตย เช่นกันครับ พวกเราทั้งหลายต้องช่วยกันปลด
ปล่อยสงัคมไทยให้หลดุพ้นจากมายาภาพของวฏัจกัรความรนุแรงท่ีถกูครอบง�า
โดยวฒันธรรมปิตาธปิไตยทีย่งัด�ารงอยูใ่นขณะนี ้ด้วยความรักและเมตตาธรรม

ถ้าเราสามารถ “ท�าความเข้าใจความรุนแรง” ได้ในระดับดังกล่าวแล้ว 
การปาฐกถาของหลวงแม่ในวันนี้ก็ถือได้ว่าส�าเร็จประโยชน์และเช่ือว่าจะ 
แผ่ผลานิสงส์กว้างไกลออกไป ไม่มีที่สิ้นสุด ในนามของคณะกรรมการ 
มูลนิธิ 14 ตุลา ผมขอกราบขอบพระคุณหลวงแม่ผู ้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย 
ในการชีท้างสมัมาทิฏฐใิห้แก่ผู้คนผู้แสวงหาความจรงิ และงานปาฐกถาส�าคัญ
ในวันนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้เลยหากขาดเหล่าพุทธบริษัท 4 ที่ได้ 
สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ ่น คณะผู ้จัดงานขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

สันติสุข โสภณสิริ

กรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา
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เกี่ยวกับปาฐก

ธัมมนันทาเถรี 

ชื่อเดิม รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์

อายุ 72 ปี (เกิด 6 ต.ค. 2487) ชื่อเดิม ฉัตรสุมาลย์ ษัฏเสน

• เรียนปริญญาโท-เอกจากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ แคนาดา โดย 
ทุนรัฐบาลแคนาดา จบปริญญาเอกที่ ม.มคธ ประเทศอินเดีย 

• สอนระดับมหาวิทยาลัยที่แคนาดาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 ปี

• เขียนและแปลหนังสือ กว่า 100 เล่ม

• เป็นบรรณาธกิารจดหมายข่าวสตรชีาวพทุธนานาชาต ิ30 ปี (ค.ศ. 1984-
2014) 

• เป็นพิธีกรรายการธรรมะ ทางทีวีช่อง 3 นาน 7 ปี ก่อนออกบวช

• ออกบวช 2544 และอุปสมบทเป็นภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของไทย 
พ.ศ. 2546 สืบสายจากศรีลังกา

• เป็นผู้น�าการอุปสมบทภิกษุณีในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายภิกษุณี
เถรวาทในเอเชีย

• เน้นการสร้างคนเพื่อสืบพระศาสนา เน้นคุณค่าของชาวพุทธที่เข้าใจ
ธรรมชาติและเอื้ออาทรแก่ชาวโลก

• จัดงานประชุม ASEAN Buddhist Conference ก.ย. 22-23, 2559  
เพื่อสร้างเครือข่ายชาวพุทธในเอเซีย
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อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖  
และมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

ในความรับรู้ของคนร่วมสมัย เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 นับเป็น
บรรยากาศที่ยิ่งใหญ่อันแสดงให้เห็นถึงพลังอ�านาจของประชาชน และม ี
ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสังคมไทย ดังนั้น 
หลังเหตุการณ์สิน้สดุลงไม่นาน จงึได้เกดิข้อเสนอว่าควรจะมกีารสร้างอนสุาวรย์ี 
วีรชนเพื่อร�าลึกถึงทั้งตัวเหตุการณ์และผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้น แกนส�าคัญ 
ในความพยายามผลักดันครั้งนี้คือขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลานั้น

รัฐบาลในยุคหลัง 14 ตุลา ก็ขานรับกระแสเรียกร้องเป็นอย่างดี  
โดยในเบื้องต้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้มีมติเห็นชอบใน
เดือนธันวาคม 2517 ให้มีการสร้างอนุสาวรีย์วีรชน 14 ตุลาได้ และมอบให้
ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน โดยในด้านหลักการนั้น รัฐบาลก็เห็น
พ้องกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศูนย์นิสิตฯ หรือ ศนท.)  
ว่า เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่มีใคร 
คนใดคนหนึ่งเป็น “เจ้าของ” ดังนั้น การสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 จึง
ควรเป็นเรือ่งของรฐัร่วมกับประชาชน และสถานทีต่ัง้ของอนสุรณ์สถานก็ควร
จะอยูใ่นบริเวณถนนราชด�าเนนิอันเป็นสถานทีเ่กดิเหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516

ปี ๒๕๑๘: ศิลาฤกษ์แห่งอนุสาวรีย์วีรชน

ในปี 2518 อันเป็นช่วงของรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เริ่ม 
มีการผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์อย่างจริงจังขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม  
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ได้มกีารประชมุระหว่างรฐัมนตรว่ีาการทบวงมหาวทิยาลัยของรัฐ, ปลัดทบวงฯ,  
ผู้แทนส�านักงบประมาณ และผู้แทนศูนย์นิสิตฯ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้
ใช้สถานที่บริเวณสี่แยกคอกวัว อันเป็นบริเวณอาคารคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏบิตัริาชการ (กตป.) เก่า1 เป็นสถานทีก่่อสร้างอนสุาวรีย์ 
โดยศูนย์นิสิตฯ มีแนวคิดเพิ่มเติมว่า สิ่งก่อสร้างนี้ไม่ควรมีหน้าที่แค่ใช้ร�าลึก
เหตุการณ์ในอดีตเท่านั้น แต่ควรจะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มีประโยชน์
ใช้สอยด้วย

ในเดอืนถดัมา คณะรฐัมนตรไีด้มมีตแิต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาเรือ่ง
การสร้างอนุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว และได้เริ่มมีการประกวดแบบกัน โดยแบบที่
ได้รับเลือกเป็นของนายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค�าดวง (ซ่ึงก็คือแบบของอนุสรณ์
สถานที่สร้างในปัจจุบัน) ต่อมา ความหวังการสร้างอนุสาวรีย์เริ่มมีเค้าความ
เป็นจริงมากขึ้น เมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2518 ณ บริเวณ
ทีด่นิทีเ่คยเป็นอาคารคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
โดยมีสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก
เป็นองค์ประธานในพิธี

ในปี 2519 แม้ความขดัแย้งทางอดุมการณ์ระหว่าง “ซ้าย” กบั “ขวา” 
จะรุนแรงข้ึน แต่การผลกัดนัในการสร้างอนสุาวรย์ียงัคงมอียูต่่อไป โดยในเดอืน
เมษายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
ได้เห็นชอบที่จะให้กรมธนารักษ์ขอซื้อท่ีดินบริเวณสี่แยกคอกวัว (ท่ีวาง 

1 ในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ที่ดินบริเวณอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ ในปัจจุบัน คืออาคาร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า ตึก กตป. โดยมี 
พันเอก ณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของจอมพลถนอม กิตติขจร และเป็นบุตรเขยของจอมพลประภาส 
จารุเสถียร เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีการเล่าลือในสมัยนั้นว่า พันเอก ณรงค์ ใช้องค์กรนี้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการกับปฏิปักษ์ของตน อาคารนี้ได้ถูกเผาท�าลายในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖

ศิลาฤกษ์ไปแล้วในปี 2518) จากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
แต่ในส่วนของการก่อสร้างอนสุาวรย์ี เหน็ว่าควรให้ประชาชนเป็นผูร่้วมบรจิาค
ค่าก่อสร้างด้วย โดยรัฐบาลจะรบัภาระหากเงนิทีบ่รจิาคยงัไม่เพยีงพอ แต่ก่อน
หน้าที่จะได้จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อย ก็มีอันต้องเปลี่ยนรัฐบาลเป็นชุดของ 
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 

หลัง ๖ ตุลา : อนุสาวรีย์ที่ยังไม่มีโอกาสได้สร้าง

เมื่อถึงเดือนมิถุนายน 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ
รฐับาล ม.ร.ว. เสนย์ี ปราโมช ประสงค์จะเร่งรดัโครงการ โดยเหน็ว่าไม่จ�าเป็น
ต้องรอให้ประชาชนบริจาคค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหนังสือขอซื้อที่ดินบริเวณ 
ส่ีแยกคอกววัจากส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ แต่ยงัมทินัได้รบัค�า
ตอบใดๆ ก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา2 ขึ้นเสียก่อน รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร 
จึงได้มีมติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้าง และในปีถัดมา ก็ได้มีมติให้ยึดเงินที่
ประชาชนบริจาคเพื่อการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเข้าคลัง

แม้ว่าการรัฐประหารในปี 2520 โดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ จะท�าให้
สภาพการเมืองเปิดกว้างยิ่งขึ้นเม่ือเทียบกับยุคของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร  
แต่โครงการสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ก็ยังคงไม่ได้รับความสนใจ 
แต่อย่างใด ต่อมา ในปี 2525 นักศึกษาได้เริ่มเรียกร้องถึงเรื่องดังกล่าว 
จากรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อีกครั้ง แต่ก็ยังคงไม่มีค�าตอบที่แน่ชัด

2 เหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙ คือ เหตุการณ์ที่ต�ารวจตระเวนชายแดน และกลุ่มพลังอนุรักษนิยม
ท่ีถูกต้ังข้ึนเพ่ือท�าลายขบวนการนกัศกึษา เช่น กระทงิแดง นวพล ลูกเสือชาวบ้าน รวมตวักันล้อมปราบ
นักศึกษาที่ชุมนุมขับไล่สามเณรถนอม กิตติขจโร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างโหดเห้ียม  
เพียงเพราะความเช่ือว่านักศึกษาเหล่านีม้สีายสัมพนัธ์กับคอมมวินสิต์เวียดนาม และจ้องล้มล้างสถาบนั 
พระมหากษัตริย์
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เสียงเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งดังขึ้นอีกในช่วงต้นทศวรรษ 2530 อันเป็น
ช่วงรัฐบาลของ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เนื่องเพราะในเดือนมิถุนายน  
ได้มีข่าวว่ารัฐบาลจะคืนทรัพย์สินของจอมพลถนอม กิตติขจรให้แก่เจ้าตัว  
เป็นเหตุให้สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ออกมาคัดค้าน
ถึงขั้นอดข้าวประท้วง จนรัฐบาลต้องล้มเลิกแนวคิด เหตุการณ์นี้ท�าให้กรณี 
“14 ตลุา” ถกูกล่าวถงึอกีครัง้ ประเดน็เรือ่งการสร้างอนสุรณ์สถานจึงยิง่เข้ม
ข้นขึน้ ในวนัที ่20 ตลุาคม ปีเดียวกนั ได้มกีารรวมตวัของนกัศกึษา นกัวชิาการ 
และตัวแทนองค์กรเอกชน ตั้งข้ึนเป็น “คณะกรรมการติดตามการสร้าง
อนุสรณ์สถานวีรชน 14 ตุลา” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็น
ประธาน และส่งตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรี 
จึงมีมติให้คืนเงินบริจาคของประชาชนแก่ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อน�าไปใช้ใน
การสร้างอนุสรณ์สถาน โดยปรึกษาประสานงานกับนิสิตนักศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ด ีการสร้างอนสุรณ์สถานกย็งัมไิด้รดุหน้าไปมากเท่าทีค่าดหวงั
ไว้ เหตุผลส�าคัญก็เพราะไม่สามารถขอเช่าท่ีดินบริเวณสี่แยกคอกวัวจาก
ส�านักงานทรัพย์สินฯ ได้ จึงพยายามแก้ไขด้วยการยกระดับของ “คณะ
กรรมการติดตามฯ” จากที่ตั้งกันเองให้เป็นการตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยในชั้นแรก ยังให้ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธานเช่นเดิม และ 
ต่อมาจงึให้รฐัมนตรทีบวงมหาวทิยาลยัเป็นประธานกรรมการแทน เพือ่ให้เป็น
ทางการมากขึ้น 

ก�าเนิดมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

จากความล่าช้าในระบบราชการ ท่ีแม้การยกระดับ “คณะกรรมการ
ตดิตามฯ” ขึน้กย็งัมิอาจแก้ได้ ในปี 2533 จงึได้เริม่มแีนวคดิในการแก้ปัญหา

ด้วยการจัดตั้งเป็น มูลนิธิ 14 ตุลา ขึ้นโดยให้มูลนิธิมีหน้าที่เกี่ยวกับ 
การก่อสร้างอนุสรณ์สถานและรับโอนเงินบริจาคจากประชาชนในเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516 มาด�าเนินการ โดยได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิ ในวันที่  
24 ตุลาคม 2533 และได้ใบอนุญาตฯ เลขทะเบียนล�าดับที่ 4650 ในวันที่ 
14 ธันวาคมปีเดียวกัน

แม้มูลนิธิ 14 ตุลา จะถือก�าเนิดขึ้นเพื่อผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะ  
แต่ปัญหาหลกัคือเรือ่งของ “สถานท่ี” ก็ยงัคงค้างคาอยู ่โดยความพยายามขอ
เช่าที่ดินจากส�านักงานทรัพย์สินฯ ยังคงไม่ประสบผล เพราะส�านักงาน 
ทรัพย์สินฯ เสนอว่า ให้ทบวงมหาวิทยาลัยเจรจากับผู้เช่าเดิมก่อน ถ้าตกลง
กันได้แล้ว ส�าหนักงานทรัพย์สินฯ ก็ยินดีในการให้เช่าที่ดินแต่เนื่องจาก 
ยังเจรจากับผู้เช่าเดิมไม่ได้ ปัญหาจึงยังค้างคาอยู่ 

๒๘ ปี แห่งการรอคอย

ในปี 2541 อันเป็นช่วงร�าลึกครบรอบ 25 ปี 14 ตุลา โครงการสร้าง
อนุสรณ์สถานได้รุดหน้าขึ้นไปอีกขั้น จากการที่ ธีรยุทธ บุญมี ประธาน
กรรมการจดังาน 25 ปี 14 ตลุา และกรรมการบางคน เช่น ประสาร มฤคพทัิกษ์  
และ ธีรพล นิยม ได้ติดต่อกับ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการติดต่อขอเช่าที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัวจากส�านักงาน
ทรัพย์สินฯ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ทว่า นอกจากเรื่องของที่ดินแล้ว อุปสรรคส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
การย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกจากบริเวณที่จะใช้ก่อสร้าง ซ่ึงก็ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
นายพเิชษฐ พันธุว์ชิาติกุล ในฐานะประธานคณะท�างานย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งฯ 
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ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร  
โดยเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะน้ัน คือ นายพิจิตต รัตตกุล 
และเลขานุการผู้ว่าฯ นายสมคาด สืบตระกูล ตลอดจนบุคคลอื่นอีกหลายคน 
ท�าให้การย้ายผูค้้าสลากกนิแบ่งออกจากพืน้ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2542

การก่อสร้างอนุสรณ์สถานได้เริ่มเดินหน้าไปเรื่อยๆ โดยบริษัท แปลน 
คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง อย่างไร
ก็ตาม ท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ผลักดัน ก็มีเสียงคัดค้านดังขึ้น 
ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา เช่น

-  เห็นว่าไม่ควรรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่มีการฆ่าฟันกัน
-  ไม่ควรสร้างสิ่งที่จะท�าให้เกิดความบาดหมางกับทหาร
-  ผูเ้สยีชวีติหลายคนเป็นชาวบ้านธรรมดาทีม่ไิด้เรยีกร้องประชาธปิไตย  

ท�าไมต้องยกย่องให้เป็นวีรชนด้วย
-  ผู้ค้าสลากท่ีต้องสูญเสียพื้นท่ีค้าขายมองว่าเป็นกรณี “คนตาย 

ไล่คนเป็น” 

ห้วงเวลานี้จึงเป็นช่วงแห่งการตอบค�าถามต่อสาธารณะ เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจว่า อนุสรณ์สถานเป็นสญัลกัษณ์ของเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ทีพ่งึ
รู้ส�าหรับอนุชน มิได้เน้นเรื่องการฆ่าฟันกัน และไม่ได้มุ่งสร้างความบาดหมาง 
แต่ต้องการให้เกิดบทเรียนทางประวัติศาสตร์อันเป็นมโนทัศน์ส�าคัญในการ
ก้าวสู่อนาคตอย่างระมัดระวังต่อไป

ส�าหรับผู้เสียชีวิตนั้น ไม่ว่าเขาจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือชาวบ้าน
ธรรมดาที่เพียงแค่จะเข้ามาดูเหตุการณ์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเสียชีวิตของ
พวกเขา เป็นส่วนหนึง่ของความวปิโยคในเหตกุารณ์ เร่ืองราวของพวกเขาควร
ค่าแก่การระลกึถงึ ไม่เพยีงแต่จากญาตมิติรเท่าน้ัน แต่ส�าหรบับคุคลท่ัวไปด้วย

ในที่สุด วันที่ 14 ตุลาคม 2544 หรือ 28 ปี หลังเหตุการณ์  
สถูปวีรชนที่ชนะการประกวดแบบตั้งแต่ปี 2517 ก็ได้สร้างส�าเร็จและ 
มีพิธีสมโภชขึ้น แม้ในอดีตจะมีการเรียกสิ่งก่อสร้างนี้ว่า อนุสาวรีย์บ้าง 
ประติมากรรมบ้าง แต่สุดท้ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรเรียกว่าสถูปวีรชน 
เพราะมีการน�าช่ือของวีรชน 14 ตุลา ที่จารึกบนแผ่นอิฐดินเผาที่ปิดทอง  
มาประดบัไว้บรเิวณฐานสถปูนี ้พร้อมท้ังมีพธิทีางศาสนาเพือ่ร�าลึกถงึผู้ล่วงลับ 
อนสุรณ์สถานทีข่บวนการนักศึกษาเคยผลกัดนัมาตัง้แต่ปี 2517 จงึกลายเป็น
ความจริงขึ้นมา 

หลักการและความหมายของอนุสรณ์สถาน

หากใครสกัคนเดนิเท้ามาจากสนามหลวง ผ่านหน้าโรงแรมรตันโกสนิทร์ 
อันเป็นจุดปะทะที่ส�าคัญจุดหนึ่งในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ค่อยๆ เดิน
ผ่านหน้าส�านกังานของหนงัสอืพมิพ์สยามรฐั จนถงึสีแ่ยกคอกววั เมือ่ข้ามถนน
ตะนาวมา จะเห็นอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ตัวสถูปวีรชนยังคงตั้ง
อย่างสง่างามอยู่ในสายตา

ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนี้ขึ้น ได้เริ่มมีการพูดถึงหลักการ
และหน้าที่ของอนุสรณ์สถาน โดยคณะกรรมการอ�านวยการสร้างอนุสรณ์
สถาน 14 ตลุา 16 ภายใต้สงักัดมูลนธิ ิ14 ตลุา ซ่ึงประกอบด้วยตวัแทนจาก
ทางกรุงเทพมหานคร ญาติวีรชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีศาสตราจารย์
นายแพทย์เสม พริง้พวงแก้ว เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ผูช้นะการประกวด
แบบในปี 2517 เป็นผู้พัฒนาแบบเดิมให้เหมาะกับยุคสมัย ด้วยแนวคิด 2 
ประการ คือต้องเคารพความจริงของประวัติศาสตร์ และให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
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จากแนวคิดดังกล่าว สถาปนิกได้น�าไปพัฒนาแบบอนุสรณ์สถานฯ  
ให้เป็นอนสุรณ์สถานท่ีเน้นความสงบน่ิง โล่งกว้าง และเรยีบง่าย เพือ่ร�าลกึและ
คารวะต่อวีรชน มีประติมากรรมร�าลึกอยู่ใจกลาง (ภายหลังจึงเรียกว่า สถูป
วีรชน) อาคารประกอบด้วยสวนหย่อม ลานกิจกรรมส�าหรับการอภิปราย  
ฟังเพลง และการแสดงกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นห้องประชุมไว้ท�า
กิจกรรมทางความคิด และห้องอ่านหนังสือส�าหรับนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ส�าหรับประติมากรรมร�าลึกหรือสถูปวีรชนน้ัน ประกอบด้วยฐานทรง
สี่เหลี่ยมสูง 5 เมตร ช่วงกลางปลายสอบเข้ายาว 7 เมตร และยอดแหลมทรง
สถปูสทีองสงู 2 เมตร รวมความสงูท้ังสิน้ 14 เมตร ปลายแหลมของยอดสถปู
แสดงถึงจิตวิญญาณสูงส่งของมวลมนุษย์ ส่วนปลายยอดสถูปมีรอยหยัก 
คล้ายสร้างไม่เสรจ็ เพือ่สือ่ความหมายว่าภารกจิการต่อสูเ้พือ่ประชาธปิไตยยงั
ไม่สิน้สดุ ยอดปลายสถปูท�าด้วยวสัดโุปร่งแสงเพือ่ให้เหน็แสงไฟทีส่่องออกมา
จากภายในตัวสถูป แฝงนัยถึงไฟแห่งประชาธิปไตยที่เป็นอมตะ ฐานสถูป 
ทั้งสี่ด้านบุด้วยกระเบื้องดินเผา สลักรายชื่อวีรชน 14 ตุลา และรายล้อมด้วย
แผ่นอิฐสลักบทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพ ความเสียสละ เด็กและผู้หญิง 
กรรมกรและชาวนา นอกจากน้ันยังจัดท�าแผ่นอิฐแกะลายจากแบบภาพถ่าย
หรือภาพศิลปะจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อสื่อถึงการเติบโตงอกงาม
ของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

ปัจจบุนัอาคารอนสุรณ์สถาน 14 ตลุา เป็นสถานทีจั่ดกจิกรรมส�าหรับ
กลุ่มทางความคิดที่หลากหลาย โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง
แบบใด ภายในอาคารได้จัดแสดงนิทรรศการล�าดับเหตุการณ์ 14 ตุลา 16, 
นิทรรศการภาพถ่ายเหตุการณ์ฯ, นิทรรศการศิลปะคัทเอ้าท์การเมืองเดือน

ตุลา โดยเปิดให้เยีย่มชมตลอดทัง้ปี มสี�านกังานมลูนธิ ิ14 ตลุา ตัง้อยูด้่านหลงั
อาคารอนสุรณ์สถาน 14 ตลุา ภายในมีห้องประชมุขนาดกลางใช้จัดกิจกรรม
วิชาการและเป็นศูนย์รวบรวมเอกสาร, ส่ิงพิมพ์, งานศิลปะที่เก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพื่อให้ผู้สนใจทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาค้นคว้า

มูลนิธิ ๑๔ ตุลากับกิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิ 14 ตุลา มีพันธกิจในการสืบสานคุณค่าประชาธิปไตยและ 
สบืเจตนารมณ์ 14 ตลุา เพือ่ถ่ายทอดสูเ่ยาวชนคนรุน่ต่อๆ ไป ด้วยการสร้างเสรมิ 
กระบวนการเรียนรู ้และการจัดการความรู ้ประชาธิปไตยและการเมือง 
ภาคประชาชน ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม ประสานงานองค์กร
ประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา  
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ ของ 
มูลนิธิฯ ก็ได้อิงกับหลักการเหล่านี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามเยี่ยมชม 
ข ้อมูลได ้บนเว็บไซต ์  www.14tula.com หรือส ่งข ้อมูลยังอี เมล  
oct14_f@hotmail.com

ส�าหรับผู้ที่มีสิ่งของต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ ภาพถ่าย งานศิลปะ บทกวี 
หรือสิง่ของอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ 14 ตลุา และเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วเนือ่ง
ไม่ว่าจะเป็นก่อนและหลัง มูลนิธิฯ ยินดีรับบริจาคสิ่งของเพื่อรวบรวมไว้ใน
ศนูย์ข้อมลูของมูลนธิฯิ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าประวตัศิาสตร์
ในช่วงทศวรรษ 2510 
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วัตถุประสงค์

1.  ร่วมด�าเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 และร่วม 
ในการด�าเนินกิจการของอนุสรณ์สถานฯ

2.  ส ่งเสริมให้ความสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร ่
ด้านประชาธิปไตยและการพัฒนา

3.  จดักจิกรรมท่ีเป็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในระบอบประชาธปิไตย

4. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ ท่ีอุทิศตนเพื่อการเสริมสร้างระบอบ
ประชาธิปไตย

5.  ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายคลงึกนั มลูนธิจิะไม่ด�าเนนิการใดๆ ท่ีเป็นการแสวงอ�านาจหรอืประโยชน์
ทางการเมือง การฝักใฝ่ทางการเมืองหรือการสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่ง
พรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ

6.  ด�าเนนิการหรอืร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอืน่ๆ เพือ่สาธารณประโยชน์

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

1. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการ
2. นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการ
3. นายสันติสุข โสภณสิริ กรรมการ
4. นายสถาพร ลิ้มมณี กรรมการ
5. นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ กรรมการ
6. นายสันติ คุณพิสิฐวงศ์ กรรมการ
7. นายเลิศ ตันติสุกฤต กรรมการ
8. รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์ กรรมการและเหรัญญิก
9. นายประสาร มฤคพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ส�านักงานมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
อาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 

เลขที ่14/16 ถนนราชด�าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2622-1014-5 โทรสาร 0-2622-1016  
อีเมล์ oct14_f@hotmail.com 

เว็บไซต์ www.14tula.com




