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ประวตัย่ิอของ พระไพศาล วสิาโล 
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ประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๒๓ 
ทาํกิจกรรมตั้งแต่สมยัเป็นนกัเรียนและนกัศึกษาทั้งงานคิดงานเขียนมากมาย เป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งกลุ่ม
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มีผลงานเขียนและแปลหนงัสือ อาทิ ๒๕๓๔, ๒๕๔๔ (งานเขียน) สถานะและชะตากรรมของ
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เปิดหน้าต่าง สรา้งสะพาน สมานใจ  
ทางออกจากกบัดกัแห่งความรนุแรงในยคุทกัษิณ 

พระไพศาล วิสาโล 
 
 
 การเคลื่อนไหวของนกัศกึษาและประชาชนอนันําไปสูเ่หตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ 
นบัเป็นปรากฏการณ์ทีย่ากจะเกดิขึน้ไดใ้นชัว่ชวีติของคน ๆ หน่ึง  อนัทีจ่รงิจะถูกตอ้งกวา่หาก
พดูวา่เป็นปรากฏการณ์ทีย่ากจะเกดิขึน้ไดใ้นประวตัศิาสตรข์องชาต ิๆ หน่ึง  ความสาํคญัของ
เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นสิง่ทีว่ญิญชูนยากจะปฏเิสธได ้ เสน่ห ์จามรกิ ไดเ้รยีกเหตุการณ์ดงักล่าว
วา่ “การปฏวิตัทิางวฒันธรรม”  เน่ืองจากเป็นปรากฏการณ์ทีไ่มไ่ดมุ้ง่ต่อตา้นระบอบเผดจ็การ
เทา่นัน้ หากโดยพืน้ฐานแลว้ยงัเป็น “การประทว้งโจมตต่ีอหลกัการทางสงัคมแบบเก่าซึง่ไม่
สามารถกาํหนดความสมัพนัธข์องบุคคลและกลุ่มชนต่าง ๆ ใหอ้ยูร่ว่มกนัไดโ้ดยสนัต”ิ กล่าวอกี
นยัหน่ึง “การปฏวิตัตุิลาคม ๑๖”  ได ้“เรยีกรอ้งตอ้งการหลกัการทางสงัคมใหม ่เพือ่การอยู่
รว่มกนัโดยสนัตแิละเพือ่รว่มกนัเผชญิปญัหาวกิฤตการเปลีย่นแปลงและความขดัแยง้ของสงัคม
สมยัใหม”่ ๑ 
 หลกัการทางสงัคมอยา่งใหมท่ีอ่าจารยเ์สน่หก์ล่าวถงึ กค็อืหลกัการสทิธเิสรภีาพ ซึง่
ปฏเิสธความสมัพนัธแ์บบเจา้คนนายคนนัน่เอง   แมว้่าหลกัการดงักล่าวจะถูกตโีตข้ดัขวางมา
โดยตลอด  ทาํใหป้ระเทศกา้วถอยหลงัครัง้แลว้ครัง้เล่า  โดยมกัตามมาพรอ้มกบัความรนุแรง  
อาท ิรฐัประหารปี ๒๕๑๙ และทีท่ยอยมาอกีหลายครัง้ แต่คบไฟแหง่สทิธเิสรภีาพทีก่ารปฏวิตัิ
ตุลาคม ๑๖ ไดจุ้ดไวก้ไ็มเ่คยมอดดบัไปจากจติใจของคนไทย  การเคลื่อนไหวของประชาชนใน
เดอืนพฤษภาคม  ๒๕๓๕ อนันําจุดจบมาสูร่ะบอบเผดจ็การรสช. และตามมาดว้ยการรณรงค์
เพือ่รฐัธรรมนูญฉบบัประชาชนปี ๒๕๔๐  เป็นเครือ่งบ่งชีว้า่มรดกของเหตุการณ์ ๑๔ ตุลายงัทรง
พลงั และผลพวงของการปฏวิตัเิมือ่ ๓๑ ปีก่อนยงังอกงามอยูใ่นใจของผูค้น  แมว้า่จะยงัไมม่ทีี่
ทางอยูใ่นตําราเรยีนหรอืประวตัศิาสตรข์องราชการอยา่งสมเกยีรตกิต็าม 
 ควบคูก่บัหลกัการสทิธเิสรภีาพ กค็อืความปรารถนาทีจ่ะอยูร่ว่มกนัโดยสนัต ิเหตุการณ์ 
๑๔ ตุลา ซึง่จบลงดว้ยความสญูเสยีชวีติและเลอืดเน้ือของผูค้นเป็นจาํนวนมาก ไดเ้น้นยํา้ใหเ้รา
ตระหนกัถงึคณุคา่แหง่ความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาต ิ ขณะเดยีวกนักฝ็ากภาระใหผู้ท้ี่
ยงัอยูไ่ดร้ว่มกนัหาหนทางป้องกนัมใิหเ้ลอืดไหลนองแผน่ดนิอกี   แมว้า่การประหตัประหารกลาง
เมอืงจะเกดิขึน้อกี ๒ ครัง้จากเหตุการณ์ ๖ ตุลาและพฤษภามหาโหด โดยทิง้ชว่งหา่งกนัไมถ่งึ 
๒๐ ปี  ราวกบัวา่บทเรยีนจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ไมม่คีวามหมายเลย  แต่ในอกีดา้นหน่ึงความ
สญูเสยีทัง้ ๒ ครัง้ดงักล่าวไดต้อกยํา้ความใฝฝ่นัและบทเรยีนจาก ๑๔ ตุลา วา่การแสวงหา

                                     
๑ เสน่ห ์จามรกิ ปญัหาและอนาคตของเมอืงไทย (กรงุเทพ:สงัคมศาสตรป์รทิศัน์ ๒๕๑๙) น.๓๙๕,๓๙๗ 



 3

หนทางอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตเิป็นภารกจิสาํคญัของของคนไทยทัง้ชาต ิ  การแกไ้ขความขดัแยง้
โดยสนัตวิธิคีอืความจาํเป็นของคนไทยทัง้มวล 
 
อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ : หนทางท่ีมีอปุสรรค 
 เมือ่เทยีบกบั ๓๑ ปีทีแ่ลว้ ตอ้งนบัวา่ประเทศไทยไดก้า้วหน้าไปพอสมควร  หลกัการ
สทิธเิสรภีาพไดก้ลายเป็นพืน้ฐานสาํคญัของรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั และไดร้บัการยกยอ่งจาก
นานาประเทศ  การปกครองแบบประชาธปิไตยโดยการนําของรฐับาลพลเรอืนมคีวามต่อเน่ือง
และยาวนานมากวา่ทศวรรษ  ขณะเดยีวกนัประชาชนกม็สีทิธเิสรภีาพมากขึน้ และมสีว่นรว่มใน
กจิการของทอ้งถิน่ไปจนถงึกจิการของชาตอิยา่งไมเ่คยมมีาก่อน  อยา่งไรกต็ามเมือ่มองในดา้น
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตแิละการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิแีลว้ ประเทศไทยยงักา้วไป
ไดไ้มไ่กลเทา่ไรนกั  ในบางแงก่ลบัถอยหลงักวา่เดมิเสยีอกี 
 จรงิอยูค่วามสามารถในการยตุคิวามขดัแยง้ทางดา้นอุดมการณ์ระหวา่งคอมมวินิสตก์บั
เสรนิียม  โดยหลกีเลีย่งสงครามกลางเมอืงเตม็รปูแบบได ้นบัเป็นความสาํเรจ็ของสงัคมไทยทีน่่า
สรรเสรญิ  แต่เมือ่ตอ้งมาเผชญิกบัความขดัแยง้อยา่งใหม ่ทา่มกลางการไหลบ่าของกระแสโลกา
ภวิตัน์  และการเตบิใหญ่ของอาํนาจทุนซึง่แผซ่่านไปทัว่ทุกทอ้งถิน่  ปรากฏวา่สงัคมไทยกลบัมี
ขอ้จาํกดัอยา่งชดัเจนในการแกไ้ขใหลุ้ล่วงโดยสนัต ิ  
 เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๑๕ ปีแลว้ทีส่งัคมไทยไดพ้บเหน็ชาวบา้นในแทบทุกจงัหวดัของ
ประเทศลุกขึน้มาประทว้งคดัคา้นโครงการต่าง ๆ ของรฐัและภาคเอกชนทีส่ง่ผลกระทบต่อชวีติ
ความเป็นอยูข่องเขา  เขาเหล่านัน้ตอ้งการปกป้องทรพัยากรและวถิชีวีติของตนเอาไวท้า่มกลาง
การครอบงาํจากภายนอก  และจาํนวนไมน้่อยกต็อ้งการการเหลยีวแลจากรฐัตามสทิธทิีพ่งึมพีงึ
ได ้ จาํเพาะการเดนิขบวนในชว่งเวลา ๓ ปี คอืระหวา่งเดอืนตุลาคมปี ๒๕๓๖ ถงึเดอืนกนัยายน 
๒๕๓๘  เทา่ทีบ่นัทกึได ้ปรากฏวา่มมีากถงึ ๑,๔๙๓ ครัง้  เฉพาะปี ๒๕๓๘ ปีเดยีว มกีารชุมนุม
ประทว้งถงึ ๗๕๔ ครัง้  โดยกวา่รอ้ยละ ๔๐ ของตวัเลขทัง้ ๒ ชุด เป็นการประทว้งทีเ่กีย่วกบั
ความขดัแยง้เรือ่งทรพัยากรสาธารณะ อาท ิดนิ น้ํา และปา่ ๒  ความถีข่องการชุมนุมประทว้ง
มใิชเ่ป็นเรือ่งเลวรา้ยในตวัมนัเองหากไดร้บัการแกไ้ขใหลุ้ลว่งโดยสนัต ิ  แต่ปรากฏวา่บ่อยครัง้มี
ความรนุแรงเกดิขึน้ และทีน่่าวติกกค็อืความรนุแรงทีเ่กดิขึน้จากฝา่ยรฐัจนถงึกบัมกีารสญูเสยี
ชวีติและเลอืดเน้ือ  ทัง้น้ียงัไมต่อ้งพดูถงึผูนํ้าชาวบา้นทีถู่กลอบฆา่หรอืถูกทาํรา้ย โดยมกัจบัผูบ้ง
การไมไ่ด ้
 รฐับาลชุดแลว้ชุดเล่าทัง้ก่อนและหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมฬิ ไมม่ชีุดใดเลยทีไ่มเ่คยใช้
ความรนุแรงกบัผูป้ระทว้งทีชุ่มนุมโดยปราศจากอาวุธ   และไมม่ชีุดใดอกีเชน่กนัทีแ่สดงความ
ตัง้ใจอยา่งจรงิจงัทีจ่ะหยดุยัง้สะกดักัน้การครา่ชวีติของผูนํ้าชาวบา้นซึง่เกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองทัง้ที่
เป็นขา่วและไมเ่ป็นขา่ว  สญัญาณในทางบวกหากจะมกีม็าจากหน่วยงานบางแหง่ของรฐั ซึง่

                                     
๒  ประภาส ป่ินตบแต่ง การเมอืงบนทอ้งถนน:๙๙ วนัสมชัชาคนจนและประวตัศิาสตรก์ารเดนิขบวนชุมนุม
ประทว้งในสงัคมไทย  (กรงุเทพ :ศนูยว์จิยัและผลติตาํรา มหาวทิยาลยัเกรกิ ๒๕๔๑) น. ๕,๓๘-๓๙ 
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พยายามหาหนทางแกไ้ขความขดัแยง้ดงักล่าวโดยสนัตวิธิ ี อาท ิสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิซึง่ได้
จดัตัง้สถาบนัยทุธศาสตรส์นัตวิธิขี ึน้ เพือ่เปลีย่นกระบวนทศัน์ความมัน่คงจากการใชก้าํลงัเพือ่
รกัษาอาณาเขต มาเป็นการใชส้นัตวิธิเีพือ่ปกป้องวถิชีวีติของประชาชน พรอ้ม ๆ กบัการฟ้ืนฟู
ความไวว้างใจระหวา่งรฐักบัประชาชนใหเ้ขม้แขง็กวา่ทีเ่ป็นอยู ่ อกี ๒ หน่วยงานทีน่่ากล่าวถงึ
คอืกองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ซึง่ไปไกลถงึขัน้จดัการอบรมใหแ้ก่เจา้หน้าทีทุ่กระดบั
ตัง้แต่ระดบัผูก้าํกบัลงมาจนถงึครฝึูก เพือ่ใหม้ทีกัษะการจดัการฝงูชนดว้ยสนัตวิธิ ีบนพืน้ฐาน
ของทศันคตทิีว่า่ผูชุ้มนุมประทว้งคอืเพือ่นทุกข ์มใิชศ่ตัรขูองบา้นเมอืง  ทางดา้นกระทรวง 
มหาดไทยกม็กีารอบรมระดบัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่ใหม้ทีกัษะในการดาํเนินการกบัผูชุ้มนุม
โดยหลกีเลีย่งความรนุแรงเชน่กนั 
 แมว้า่ความพยายามของหน่วยงานดงักล่าวจะไมไ่ดร้บัความสาํคญัจากผูนํ้ารฐับาลทีผ่า่น
มาเทา่ทีค่วร  แต่การขึน้มารบัตําแหน่งนายกรฐัมนตร ีของพ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรเมือ่ปี ๒๕๔๔ 
ไดจุ้ดประกายความหวงัวา่การแกไ้ขความขดัแยง้ในสงัคมไทยโดยสนัตวิธิจีะมอีนาคตทีส่ดใสขึน้  
อยา่งน้อยทีส่ดุการทีน่ายกรฐัมนตรไีดอ้อกไปรว่มรบัประทานอาหารกบัชาวบา้นสมชัชาคนจนที่
ปกัหลกัประทว้งหน้าทาํเนียบรฐับาลนานนบัเดอืน ในวนัแรกทีท่า่นรบัตําแหน่ง  กเ็ป็นเครือ่ง
แสดงวา่ผูนํ้ารฐับาลมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูชุ้มนุม  นบัเป็นนิมติดทีีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อนจาก
นายกรฐัมนตรคีนใด  และนัน่ยอ่มเป็นสญัญาณวา่ความทุกขย์ากของประชาชนจะไดร้บัการ
เหลยีวแลและแกไ้ขอยา่งแทจ้รงิโดยรฐับาลชุดน้ี 
 
ส่ีป่ีแห่งความรนุแรง 
 แต่ในชัว่เวลาไมน่านสญัญาณดงักล่าวกค็อ่ย ๆ หรีล่งเป็นลาํดบั   จนกระทัง่เมือ่มกีารใช้
ความรนุแรงอยา่งอุกอาจโจ่งแจง้กบัผูท้ีช่มุนุมโดยสงบเพือ่คดัคา้นโครงการทอ่ก๊าซมาเลเซยีที่
หาดใหญ่ปลายปี ๒๕๔๕ ความหวงัวา่รฐับาลทกัษณิจะสรา้งมติใิหมใ่หแ้ก่สงัคมไทยในการแกไ้ข
ความขดัแยง้โดยสนัตวิธิกีเ็ป็นอนัมอดลง   การรือ้ถอนขบัไลช่าวบา้นสมชัชาคนจนจากหน้า
ทาํเนียบรฐับาลไมก่ีเ่ดอืนหลงัจากนัน้ รวมถงึการเปิดไฟเขยีวใหม้กีารเผาทาํลายหมูบ่า้นแมม่นู
มัน่ยนืทีบ่รเิวณเขือ่นปากมลู ไมไ่ดห้มายความวา่สายสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูชุ้มนุมและรฐับาลได้
ขาดสะบัน้ลงเทา่นัน้  หากยงัหมายความวา่สงัคมไทยไดถ้อยกลบัไปสูก่ารใชอ้าํนาจเพือ่สรา้ง
ความสงบราบคาบ ซึง่ประวตัศิาสตรไ์ดช้ีว้า่ไมม่วีนัยัง่ยนืไดเ้ลย 
 พรอ้ม ๆ กบัการตราหน้าคาดโทษผูป้ระทว้งวา่ก่อความไมส่งบบา้ง ไมร่กัชาตบิา้ง  ผูนํ้า
ชาวบา้นทีพ่ยายามปกป้องทรพัยากรทอ้งถิน่ ตลอดจนผูท้ีต่่อสูเ้พือ่ความเป็นธรรมของคนเลก็
คนน้อยหรอืเพือ่ประโยชน์สว่นรวม กถ็ูกสงัหารทลีะคนสองคน   เพยีงปีแรกทีพ่.ต.ท.ทกัษณิ
ขึน้มาบรหิารประเทศ  มแีกนนําชาวบา้นทีป่กป้องทอ้งถิน่ถูกฆา่ตาย ๖ คน และหลงัจากนัน้ก็
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ทยอยเพิม่เป็นลาํดบั จนบดัน้ีมผีูเ้สยีชวีติไปแลว้ไมน้่อยกวา่ ๑๗ คน ๓ โดยหลงัจากการสงัหาร
เจรญิ วดัอกัษรแลว้ กย็งัมกีารฆา่ผูนํ้าคนอื่น ๆ ตามมาอกี เป็นแต่ไมเ่ป็นขา่วโดง่ดงัเทา่นัน้  น่า
สงัเกตวา่ในจาํนวน ๑๗ กรณนีัน้ เกีย่วพนักบัความขดัแยง้ทางดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
สาธารณะถงึ ๑๔ กรณ ี สว่นใหญ่แลว้ไมส่ามารถจบัตวัผูก้ระทาํผดิได ้ และแมจ้บัผูต้อ้งสงสยัได ้
แต่แทบทัง้หมดไมส่ามารถสาวไปถงึผูบ้งการเบือ้งหลงัไดเ้ลย 
 อยา่งไรกต็ามความรนุแรงทีก่ล่าวมาน้ีดเูลก็น้อยไปถนดัใจเมือ่เทยีบกบัการฆา่ตดัตอน
ในการทาํสงครามกบัผูค้า้ยาเสพตดิ ภายในชัว่เวลาเพยีง ๒ เดอืนคอืกุมภาพนัธถ์งึมนีาคม 
๒๕๔๖ มผีูเ้สยีชวีติกวา่ ๒,๕๐๐ คน (มากเป็น ๒ เทา่ครึง่ของทหารอเมรกินัทีต่ายในอริกัตลอด 
๑๘ เดอืนทีผ่า่นมา) จาํนวนคนทีต่ายอยา่งมากมายนี้ปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่ มไิดเ้ป็นผลจากการให้
สญัญาณไฟเขยีวจากรฐับาลโดยเฉพาะจากปากของนายกรฐัมนตร ีอาทคิาํพดูวา่ “ยงิตายแลว้
เราตอ้งยดึทรพัยด์ว้ย...การปราบยาเสพตดิเราตอ้งเหีย้มพอ” หรอื “ถา้ไมเ่ลกิ (คา้ยาเสพตดิ) ก็
มโีอกาสถูกจดัการทุกรปูแบบ หมดทัง้ตวัหมดทัง้ชวีติ” ๔  คาํประกาศดงักล่าวไมเ่พยีงเปิดทาง
ใหเ้จา้หน้าทีต่าํรวจทาํตวัเป็นศาลเตีย้จดัการกบัผูท้ีต่อ้งสงสยัคา้ยาเสพตดิเทา่นัน้  หากยงัเปิด
ชอ่งใหท้ัง้เจา้หน้าทีร่ฐัและผูไ้มป่ระสงคด์ฉีวยโอกาสใชอ้าํนาจเถื่อนกาํจดัศตัรหูรอืผูท้ีข่ดัขวาง
ผลประโยชน์ของตนอยา่งสะดวกดาย (ซึง่อาจเป็นประชาชนผูบ้รสิทุธิ)์ โดยไมต่อ้งกลวัวา่จะถกู
ตรวจสอบหรอืลงโทษ เน่ืองจากทาํรปูการณ์ใหช้วนเขา้ใจวา่เป็นการฆา่ตดัตอนโดยผูค้า้ยา
ดว้ยกนัไปเสยี  แมว้า่เกอืบหน่ึงปีถดัมา ตวัเลขผูเ้สยีชวีติในสงครามต่อตา้นยาเสพตดิของทาง
ราชการจะลดลงเหลอืแคพ่นักวา่คน  แต่นัน่กเ็พราะใชว้ธิกีารเดยีวกบัการซุกหุน้ กล่าวคอืเอาตวั
เลขทีเ่หลอืไปซุกไวก้บัหมวดหมูอ่ื่นทีไ่มเ่กีย่วกบัยาเสพตดิ 
 นโยบายและทศันคตทิีเ่น้นการใชก้าํลงัเพือ่สรา้งความสงบราบคาบ โดยไมค่าํนึงถงึ
กระบวนการยตุธิรรมหรอืระบบนิตริฐัของประเทศ ดงัตวัอยา่งทีก่ล่าวมา ไดบ้่มเพาะปญัหาใน
หลายพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ แต่ไมม่ทีีใ่ดจะประทุออกมาอยา่งชดัเจนเทา่กบัในสามจงัหวดัภาคใต ้ 
ความไมพ่อใจทีส่ะสมมานานไดร้ะเบดิออกมาเป็นการใชก้าํลงัประทษุรา้ยเจา้หน้าทีร่ฐัอยา่ง
ต่อเน่ืองนบัแต่ตน้ปีน้ีจนมาถงึเหตุการณ์วนัที ่๒๘ เมษายน  การตอบโตข้องเจา้หน้าทีใ่นหลาย
จุดไดจ้บลงดว้ยการสญูเสยีชวีติของผูก้อ่ความไมส่งบจาํนวน ๑๐๘ คนและเจา้หน้าทีร่ฐันบัสบิ 
๑๐ คน แต่กเ็กดิคาํถามขึน้วา่ จาํเป็นหรอืไมท่ีต่อ้งมผีูเ้สยีชวีติมากถงึขนาดนัน้ โดยเฉพาะที่
มสัยดิกรอืเซะซึง่มผีูเ้สยีชวีติจากการลอ้มปราบของเจา้หน้าทีร่ฐัถงึ ๓๒ คน   คณะกรรมการ
อสิระไต่สวนขอ้เทจ็จรงิเหตุการณ์มสัยดิกรอืเซะทีร่ฐับาลจดัตัง้ขึน้ มขีอ้สรปุวา่ การกระทาํของ
เจา้หน้าทีใ่นเหตุการณ์ดงักล่าว “น่าจะถอืไดว้า่เกนิสมควรแก่เหตุ” 

                                     
๓  ปิยะ สารสวุรรณ “๑๕ แกนนําชาวบา้น เหยื่อผลประโยชน์นายทุน ก่อนถงึควิเจรญิ วดัอกัษร” มตชิน
รายวนั วนัที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗  (อกี ๒ คนทีต่ามมาคอื เจรญิ วดัอกัษร และสพุล ศริจินัทร ์ผูพ้ทิกัษ์ปา่
ชุมชน อ.เถนิ จ.ลาํปาง) 
๔ คาํชีแ้จงนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิของนายกรฐัมนตร ีณ หอ้งประชุมสถาบนัราชภฏัสวน
ดุสติ วนัที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ 
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 จะเหน็ไดว้า่ ๔ ปีมาน้ีสงัคมไทยไดถ้ลาํเขา้สูค่วามรนุแรงลกึขึน้ทุกท ีโดยทีร่ฐัเองกม็สีว่น
อยา่งมากในการก่อใหเ้กดิสภาพการณ์ดงักล่าว   ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้โดยเจา้หน้าทีร่ฐัตามที่
กล่าวมา เมือ่มองเชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมดา้นอื่น ๆ  ตลอด ๔ ปีทีผ่า่นมา จะพบวา่  ความรนุแรง
เหล่าน้ีมใิชผ่ลพวงจากนโยบายการรกัษาความสงบของรฐับาลอยา่งโดด ๆ เทา่นัน้ หากเป็นผล
สะทอ้นจากธรรมชาตพิืน้ฐานของรฐัไทยในยคุพ.ต.ท.ทกัษณิ นัน่คอืรฐัแบบอาํนาจนิยม  ซึง่รวม
ศนูยอ์าํนาจทัง้หลายมาไวท้ีผู่นํ้าเพือ่มอีาํนาจเดด็ขาดในการแกป้ญัหา   อาํนาจดงักล่าวมไิดเ้กดิ
จากการมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในสภามากกวา่ ๓ ใน ๕  เทา่นัน้  หากยงัเกดิจาก
ความสามารถในการคุมวุฒสิภาและแทรกแซงขดัขวางองคก์รมหาชนอสิระต่าง ๆ จนไมอ่าจทาํ
หน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจรฐัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ยิง่กวา่นัน้ยงัสามารถทาํให้
กฎหมายและรฐัธรรมนูญบางมาตราทีจ่าํกดัอาํนาจรฐักลายเป็นหมนัหรอืไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ด ้ 
ในขณะทีร่า่งกฎหมายทีมุ่ง่กระจายอาํนาจใหแ้ก่ทอ้งถิน่หรอืสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน
หลายฉบบักถ็กูแชแ่ขง็หรอืเตะถ่วง   ทัง้น้ียงัไมต่อ้งพดูถงึอทิธพิลทีส่ยายแผไ่ปครอบคลุมกลไก
ต่าง ๆ ของรฐัอยา่งครบถว้น รวมทัง้ทหาร ตํารวจ ตลอดจนวงการสือ่มวลชน  ผลกค็อืรฐั
สามารถผลกัดนัโครงการหรอืนโยบายต่าง ๆ อยา่งสะดวก โดยไมส่นใจรฐัธรรมนูญหรอื
กฎหมาย อาท ิการผลกัดนัโครงการสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าทีด่อยเชยีงดาวทัง้ ๆ ทีเ่ป็นเขตสงวน
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ หรอืการผลกัดนัโครงการสรา้งถนนตดัอา่วไทย และโครงการเมอืงใหม่
นครนายก โดยไมม่กีารรบัฟงัความเหน็และการมสีว่นรว่มของประชาชน เป็นตน้ 
 
จากสมบรูณาญาสิทธ์ิสู่ความรนุแรงเชิงโครงสร้าง 
 รฐัทีม่ลีกัษณะอาํนาจนิยมซึง่รวบอาํนาจเดด็ขาดไวใ้นมอืผูนํ้า  หรอืทีบ่างทา่นเรยีกวา่ 
“ลกัษณะสมบรูณาญาสทิธิ”์ นัน้ ก่อใหเ้กดิขอ้วติกอยา่งน้อย ๒ ประการสาํหรบัผูใ้ฝส่นัตธิรรม 
กล่าวคอื  

๑. รฐัเชน่น้ีมแีนวโน้มทีจ่ะใชค้วามรนุแรงกบัประชาชนเมือ่กระทาํสิง่ซึง่รฐั 
เหน็วา่ “ก่อความไมส่งบ”  อาท ิการประทว้งต่อตา้นนโยบายของรฐับาล  
อกีทัง้มแีนวโน้มทีร่ฐัจะใชก้าํลงัในการยตุปิญัหาทัง้ ๆ ทีส่ามารถหลกีเลีย่ง
ความรนุแรงได ้หรอืทัง้ ๆ ทีข่ดัต่อหลกันิตธิรรมและสทิธมินุษยชน 

๒. การรวมศนูยอ์าํนาจและการปฏเิสธการมสีว่นรว่มของประชาชนทัง้ใน
กระบวนการตดัสนิใจของรฐัเองและในการจดัการทรพัยากรสาธารณะ ยอ่ม
หมายความวา่โอกาสทีป่ระชาชนจะปกป้องผลประโยชน์ของตนหรอืต่อรอง
บนพืน้ฐานของเหตุผลและขอ้เทจ็จรงิกย็อ่มหมดไป  ผลกค็อืประชาชนมกั
เป็นฝา่ยถูกกระทาํจากมาตรการและนโยบายของรฐั  จนอาจถงึขัน้สญูเสยี
วถิชีวีติหรอืปจัจยัทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินชวีติ 

 
ทัง้ ๒ ประการทีก่ล่าวมาลว้นเป็นความรนุแรงทัง้สิน้  ความรนุแรงประการแรกนัน้เป็น 
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สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดั และเราไดเ้หน็มาแลว้ตลอด ๔ ปีทีผ่า่น  สว่นความรนุแรงประการทีส่องนัน้ แมจ้ะ
ไมใ่ชค่วามรนุแรงทางกายภาพทีท่าํใหเ้ลอืดตกยางออก  แต่กบ็ัน่ทอนชวีติและความเป็นมนุษย์
อยา่งรา้ยแรง  จดัวา่เป็นความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง  ความรนุแรงประการหลงัแมจ้ะไมท่าํให้
เลอืดตกยางออกโดยตรง  แต่มกัจะบบีคัน้ใหผู้ถู้กกระทาํตอ้งลุกขึน้มาประทว้ง ต่อตา้น ซึง่มกัจะ
ลงเอยดว้ยการถูกตอบโตอ้ยา่งรนุแรงจากรฐั  หาไมก่ลุ็กลามจนกลายเป็นการลุกขึน้สูด้ว้ยกาํลงั
อาวุธ ดงัการต่อสูข้องกองกาํลงัคอมมวินิสต ์และล่าสดุคอืการก่อความไมส่งบในภาคใต ้
  พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร ประกาศวา่ จะ “คดิใหม ่ทาํใหม ่เพือ่ไทยทุกคน” โดย
นําเสนอนโยบายต่าง ๆ มากมายทีถู่กใจประชาชน  แต่บดัน้ีกป็รากฏชดัแลว้วา่ นโยบายอยา่ง
หน่ึงทีไ่มไ่ดป้ระกาศ แต่รฐับาลทกัษณิถอืวา่มคีวามสาํคญัอยา่งมาก ในการแกไ้ขปญัหาของ
ประเทศ ไดแ้ก่การรวบอาํนาจเดด็ขาดไวก้บัผูบ้รหิาร ซึง่กค็อืการสรา้งระบอบสมบรูณาญาสทิธิ ์
ขึน้มานัน่เอง  วธิดีงักล่าวแทจ้รงิมใิชก่ารคดิใหมท่าํใหมแ่ต่อยา่งใด  เพราะรชักาลที ่๕ ไดเ้คยทาํ
มาแลว้เมือ่รอ้ยกวา่ปีก่อน และต่อมาจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์กด็าํเนินรอยตามโดยอาศยั 
“ระบอบปฏวิตั”ิ ทีต่นสถาปนาขึน้มาจากการรฐัประหาร   น่าสงัเกตวา่ทัง้ ๒ กรณดีงักล่าว
เกดิขึน้ทา่มกลางกระแสโลกทีร่อ้นแรงและเป็นอนัตรายต่อประเทศไทย ไดแ้ก่การคุกคามของ
ลทัธอิาณานิคม และการเกดิสงครามเยน็ (ซึง่ผูนํ้าไทยมองวา่เกดิจากการคุกคามของ
คอมมวินิสตน์อกประเทศ)  ความสาํเรจ็ของรชักาลที ่๕ ในการรกัษาบา้นเมอืงไมใ่หต้กเป็น
อาณานิคมของต่างชาตอิกีทัง้ยงันําพาประเทศไทยสูค่วามทนัสมยักด็ ี “ความสาํเรจ็” ของจอม
พลสฤษดิ ์ในการทาํบา้นเมอืงใหส้งบราบคาบพรอ้มกบัการวางพืน้ฐานการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ จนเป็นทีก่ล่าวขานอยา่งชื่นชมทุกวนัน้ีกด็ ีทัง้ ๒ กรณ ี(รวมทัง้ความสาํเรจ็ของลี
กวนยวิและมหาธรี)์ น่าจะเป็นแรงบนัดาลใจใหพ้.ต.ท.ทกัษณิมศีรทัธาเลื่อมใสในอาํนาจรฐัทีร่วม
ศนูยว์า่จะสามารถแกป้ญัหาของประเทศไดเ้ชน่เดยีวกบัอดตี  เพราะปจัจุบนัประเทศไทยกก็าํลงั
เผชญิกบักระแสโลกทีส่ามารถเป็นภยัคุกคามไดเ้ชน่เดยีวกบัทีเ่มอืงไทยในยคุผูนํ้าทัง้สองไดเ้คย
ประสบมาแลว้ เป็นแต่วา่คราวน้ีกระแสโลกดงักล่าวมชีื่อวา่โลกาภวิตัน์  ซึง่มกีารต่อสูช้ว่งชงิทาง
เศรษฐกจิเป็นดา้นหลกั  หาใชก่ารเมอืงและการทหารดงัในอดตีไม ่
 พ.ต.ท.ทกัษณิ ตอ้งการอาํนาจรฐัแบบเดด็ขาด เพือ่จะไดใ้ช ้“พระเดช” และ 
“พระคุณ” ในการบรหิารประเทศอยา่งเตม็ที ่ ในดา้นหน่ึงรฐับาลทกัษณิใชอ้าํนาจรฐัทีร่วมศนูย์
ในการทาํสงครามกบัผูค้า้ยาเสพตดิแบบเบด็เสรจ็เดด็ขาด  ขณะเดยีวกนักท็าํสงครามแบบไม่
ประกาศกบัแกนนําชาวบา้นและองคก์รพฒันาเอกชนทีบ่งัอาจประทว้งคดัคา้นนโยบายรฐั และ
หากจาํเป็นกไ็มล่งัเลใจทีจ่ะใชอ้าํนาจในมอืจดัการกบัผูม้อีทิธพิลทีไ่มส่ยบต่อผูนํ้า    ในอกีดา้น
หน่ึงรฐับาลกใ็ชอ้าํนาจทีม่ากลน้เพือ่ใหค้วามอุปถมัภแ์ก่ชาวบา้น ผา่นโครงการเอือ้อาทรต่าง ๆ 
รวมทัง้นําเงนินอกงบประมาณมาแจกจา่ยชาวบา้น อยา่งสะดวกดาย โดยไมต่อ้งหว่งจะมผีู้
ขดัขวาง (เชน่นําเงนิหวยมาแจกทุนการศกึษาแก่ครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย)  แน่นอนอานิสงส์
จากอาํนาจรฐัทีไ่รก้ารทดัทานยอ่มตกอยูแ่ก่ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ดว้ยโดยเฉพาะกลุ่มทุน 
นกัการเมอืง และขา้ราชการอยา่งไมต่อ้งสงสยั  อาํนาจทีไ่รผู้ท้ดัทานขดัขวางน้ีแหละทาํให้
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รฐับาลทกัษณิกา้วมาสูฐ่านะผูส้รรผลประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ   ในชาต ิดงัธรียทุธ บุญม ี
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตรฐับาลทกัษณิวา่ “ ในปจัจุบนัรฐักลบัเป็นผูผ้กูขาดการจดัสรรผลประโยชน์
เศรษฐกจิต่าง ๆ ของประเทศเกอืบจะโดยผูเ้ดยีว โดยดเูหมอืนจะไดร้บัฉนัทานุมตัจิากเสยีง
สงัคมดว้ย” ๕ 
 มองจากจุดยนืของผูป้กครอง ประเทศไทยในยามนี้ตอ้งการผูบ้รหิารทีม่อีาํนาจเดด็ขาด
เพือ่นํารฐันาวาฟนัฝา่กระแสโลกาภวิตัน์อนัเชีย่วกราก   วกิฤตเศรษฐกจิปี ๒๕๔๐  ไดใ้ห้
บทเรยีนแก่คนไทยทัง้ชาตวิา่กระแสโลกาภวิตัน์นัน้ไมป่รานีใคร มนัสามารถซดักระหน่ําประเทศ
ใหล้่มจมไดใ้นชัว่พรบิตา  แมเ้ศรษฐกจิของชาตจิะฟ้ืนฟูขึน้มากแลว้แต่อนาคตกย็งัมคีวามไม่
แน่นอนสงู  โลกาภวิตัน์ไดนํ้าพาประเทศไทยสูส่นามแขง่ขนัทางเศรษฐกจิทีม่เีดมิพนัสงูมากและ
นบัวนัจะมคีวามเขม้ขน้มากขึน้  ในสายตาของพ.ต.ท.ทกัษณิ ความอยูร่อดของชาตอิยูท่ีผู่นํ้าทีม่ี
อาํนาจรฐัเดด็ขาดอยูใ่นมอืเพือ่ผลกัดนัประเทศใหก้า้วไปขา้งหน้าอยา่งรวดเรว็   ผดิไปจากน้ี
ประเทศชาตยิอ่มเสีย่งต่อการถูกทิง้ใหอ้ยูข่า้งหลงั 
 ดว้ยทศันคตเิชน่น้ี จงึเป็นธรรมดาอยูเ่องทีพ่.ต.ท.ทกัษณิ จะมองการชุมนุมประทว้ง
รฐับาลวา่เป็น“ความวุน่วาย” หรอื “อนาธปิไตย”   มองการวพิากษ์วจิารณ์รฐับาลวา่เป็นการ
ไมร่กัชาต ิ และมองการใชส้ทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนูญวา่เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารประเทศ  
ผลกค็อืรฐับาลพรอ้มจะละเมดิสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกของประชาชนทีเ่หน็แยง้และขดัขวาง
รฐับาล  มพิกัตอ้งพดูถงึการละเมดิสทิธเิสรภีาพในรา่งกาย ชวีติ และทรพัยส์นิ 
 
เศรษฐกิจมิติเดียว 
 “ประชาธปิไตยไมใ่ชเ่ป้าหมายของผม” พ.ต.ท. ทกัษณิเคยประกาศไว ้ ในทศันะของ
ทา่นประชาธปิไตยเป็นเพยีงแคย่านพาหนะหรอืมรรควธิเีทา่นัน้   ซึง่มนียัยะวา่สามารถ
เปลีย่นแปลงหรอืละทิง้ได ้ คาํถามคอื ถา้เชน่นัน้ เป้าหมายของทา่นคอือะไร ?  ทา่นเคยตอบวา่ 
คอืความผาสกุของประชาชน   แต่เมือ่มองจากผลงานตลอด ๔ ปีทีผ่า่นมา  เป้าหมายสงูสดุของ
รฐับาลน้ีน่าจะไดแ้ก่ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่วดัเป็นตวัเลขได ้
 เป็นการยากทีจ่ะอธบิายไดว้า่   การเอาหวยเถื่อนขึน้มาบนดนิหรอืการผลกัดนัใหม้ี
คาสโินถูกกฎหมายนัน้ ชว่ยใหป้ระชาชนมชีวีติทีผ่าสกุไดอ้ยา่งไร  แต่นโยบายดงักล่าวดมูี
สมเหตุสมผลขึน้มาทนัทเีมือ่อธบิายวา่มนัจะทาํใหเ้ศรษฐกจิของชาตเิตบิโตขึน้  น้ีคอืเหตุผลวา่
เหตุใดรฐับาลจงึละเลยปญัหาวยัรุน่ ความแตกสลายของครอบครวั และไมส่นใจปฏริปูการศกึษา 
แต่กลบัมนีโยบายใหม ่ๆ ทางดา้นเศรษฐกจิออกมาไมห่ยดุหยอ่น  ในขณะทีร่ฐับาลประ กาศวา่
การพฒันาเชือ้เพลงิแก๊สโซฮอลเป็นเรือ่งสาํคญัทีต่อ้งยกขึน้เป็นวาระแหง่ชาต ิ แต่ความถดถอย
ทางสตปิญัญาและจรยิธรรมของเยาวชนซึง่ถงึขัน้วกิฤตแลว้กลบัถูกเพกิเฉย  

                                     
๕ ธรียทุธ บุญม ี“การปลดปลอ่ยกระบวนทศัน์การพฒันาประเทศจากการครอบงาํโดยตะวนัตก” มตชินสดุ
สปัดาห ์ฉบบัที ่๑๒๐๕ ,๑๙ กนัยายน ๒๕๔๖ น.๒๖ 
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 ไมม่อีะไรทีส่าํคญัสาํหรบัรฐับาลทกัษณิเทา่กบัเรือ่งเศรษฐกจิ  นโยบายสาํคญั ๆ ลว้นมี
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นเป้าหมายหลกั  วตัถุประสงคใ์นการแกป้ญัหาความยากจนใน
ชนบทกม็ใิชอ่ะไรอื่น หากเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการลงทนุจากต่างชาต ิ ดงั
พ.ต.ท.ทกัษณิไดเ้คยกล่าวต่อนกัลงทุนในญีปุ่น่วา่ “การปรบัปรงุคณุภาพชวีติในระดบัรากหญา้
จะก่อใหเ้กดิสภาพสงัคมทีม่ ัน่คง เป็นดงัเบาะกนักระแทก  ความราบรืน่ทางสงัคมจะชว่ยปกป้อง
และสง่เสรมิการลงทุนของทา่นจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก” ๖  และอกีตอนหน่ึงใน
ปาฐกถาทีฮ่อ่งกงวา่ “การขจดัความยากจนเป็นเป้าหมายหลกัประการหน่ึงของนโยบาย
เศรษฐกจิสงัคม มนัเป็นหลกัศลิาฐานรากในการฟ้ืนฟูบรูณะและสรา้งสภาพทางสงัคมทีม่ ัน่คง
.......สภาพสงัคมทีเ่ขม้แขง็มัน่คงจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการสรา้งความมัน่ใจของนกัลงทุน และเป็น
เงือ่นไขเบือ้งตน้ของบรรยากาศการลงทนุทีเ่อือ้อาํนวยและพงึปรารถนา” ๗ 
 ดว้ยเหตุผลทีต่อ้งการสรา้งสภาพสงัคมทีส่งบราบรืน่ อนัเอือ้ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 
ดงักล่าวมาแลว้น้ีเอง   นโยบายปราบปรามผูค้า้ยาเสพตดิจงึเกดิขึน้พรอ้ม ๆ กบัมาตรการใช้
ความเดด็ขาดกบักลุ่มประชาชนทีลุ่กขึน้มาประทว้งคดัคา้นรฐับาล ผลกค็อืรฐับาลสามารถ
ผลกัดนัโครงการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ทัง้ ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนอยา่งมหาศาล อาท ิ
การทาํขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) กบันานาประเทศอยา่งรวบรดั 
 การแขง่ขนักนัอยา่งดุเดอืดของประเทศต่าง ๆ ในยคุโลกาภวิตัน์เรยีกรอ้งความฉบัไว
ของผูนํ้าประเทศในการตดัสนิใจกจ็รงิ  แต่ในเวลาเดยีวกนักต็อ้งไมล่มืวา่ความซบัซอ้น
หลากหลายขององคป์ระกอบต่าง ๆในกระแสโลกาภวิตัน์ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมคีวามรอบคอบอยา่ง
ยิง่ในการตดัสนิใจและดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกจิ  ในยคุทีผู่ค้นมคีวามหลากหลายและ
ผลประโยชน์แตกต่างกนัแมใ้นชุมชนเดยีวกนั นโยบายทางเศรษฐกจิหน่ึง ๆ ยอ่มสง่ใหคุ้ณและ
โทษต่อกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกนั  แมร้ฐับาลจะประสบความสาํเรจ็ในการทาํใหเ้ศรษฐกจิขยายตวั
ไดจ้รงิ   แต่กไ็มไ่ดห้มายความวา่ทุกภาคสว่นในประเทศจะไดร้บัประโยชน์ไปเสยีทัง้หมด มพิกั
ตอ้งกล่าววา่ประโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้เป็นธรรมหรอืไม ่  

ในยามทีร่ฐัสถาปนาตนเป็นผูผ้กูขาดการจดัสรรผลประโยชน์แก่กลุม่คนต่าง ๆ ในชาต ิ
สิง่ทีน่่าเป็นหว่งกค็อืขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ รฐับาลทกัษณิมไิดม้ลีกัษณะสมบรูณาญาสทิธิใ์นทาง
การเมอืงเทา่นัน้  หากยงัเป็นตวัแทนของกลุ่มทุนใหญ่ระดบัชาต ิ  ดงันัน้จงึเป็นธรรมดาอยูเ่องที่
ตอ้งมองเศรษฐกจิจากภมูหิลงั ประสบการณ์ และจุดยนืของนกัธุรกจิ ซึง่ยอ่มแตกต่างจาก
ประชาชนสว่นใหญ่    เมือ่ผนวกกบัอาํนาจทางการเมอืงทีร่วมศนูยอ์ยูแ่ลว้ จงึหลกีเลีย่ง
ไมไ่ดท้ีร่ฐับาลทกัษณิจะมนีโยบายทางเศรษฐกจิทีโ่อนเอยีงไปทางภาคธุรกจิอยา่งเหน็ไดช้ดั จรงิ
อยูร่ฐัมโีครงการเอือ้อาทรแก่ประชาชนระดบัล่างมากมาย แต่เงนิทีใ่ชใ้นโครงการดงักล่าวมี

                                     
๖ อา้งและแปลจาก  Pasuk Phongpaichit & Chris Baker Thaksin:The Business of 
Politics in Thailand  (Chiang Mai: Silkworms 2004) p.133 
๗  อา้งและปรบัปรงุจาก เกษยีร เตชะพรีะ “วพิากษ์นโยบายประชานิยมเพือ่ทุนนิยมของรฐับาลทกัษณิ” 
วารสารสาํนกับณัฑติอาสาสมคัร   ปีที ่๑ ฉบบัที ่๑ กรกฎาคม-ธนัวาคม ๒๕๔๗ น. ๒ 
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สดัสว่นแค ่๑ ใน ๒๐ ของเงนิทีใ่ชไ้ปในการเกือ้หนุนภาคธุรกจิระดบับน (อาท ิการใหเ้งนิเกอืบ ๘ 
แสนลา้นแก่บรรษทับรหิารสนิทรพัยเ์พือ่แกห้น้ีเสยี หรอืการจดัตัง้กองทุนวายภุกัษ ์ การสรา้ง
เมอืงใหม ่ ฯลฯ) ๘ 

แต่นัน่ยงัไมส่าํคญัเทา่กบัการมนีโยบายทีเ่อือ้ประโยชนต่อกลุ่มทุนโดยผลกัภาระให้
ประชาชนระดบัล่าง อาท ิการแปรรปูรฐัวสิาหกจิเผือ่ผลกัดนัเขา้ตลาดหุน้ โดยมแีนวโน้มวา่
คา่บรกิารจะแพงขึน้  การทาํเขตการคา้เสรกีบัประเทศรํ่ารวย  ซึง่นบัวนัจะทาํใหเ้กษตรกรราย
ยอ่ยลม้ละลายเพราะการไหลบ่าทว่มทน้ของสนิคา้การเกษตรจากต่างประเทศทีม่รีาคาถูกกวา่    
นอกจากนัน้ยงัมนีโยบายทีเ่ปิดโอกาสใหก้ลุ่มทุนต่าง ๆ เขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์จาก
ประชาชนระดบัล่าง ตลอดจนแยง่ชงิทรพัยากรทอ้งถิน่ทีช่าวบา้นตอ้งพึง่พงิ ไดอ้ยา่งเขม้ขน้และ
กวา้งขวางขึน้  ดงัเหน็ไดจ้ากโครงการต่าง ๆ ทีก่่อผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและคกุคามวถิชีวีติ
ของชาวบา้น อาท ิโครงการทอ่ก๊าซไทย-มาเลเซยี  โครงการเหมอืงแรโ่ปแตช ตลอดจนโรงโม่
หนิในหลายจงัหวดัซึง่ประชาชนพากนัประทว้งจนแกนนําถูกฆา่ตายหลายคน ทกุวนัน้ีโครงการ
และกจิการเหล่าน้ียงัดาํเนินต่อไปไดต้ามปกต ิ ทัง้หมดน้ีกาํลงับอกเราวา่โครงสรา้งทาง
เศรษฐกจิทีเ่อาเปรยีบประชาชนระดบัล่างอยูแ่ลว้นบัวนัจะก่อความทกุขย์ากแก่เขาเหล่านัน้มาก
ขึน้  กล่าวอกีนยัหน่ึง นโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลไดท้าํใหค้วามรนุแรงเชงิโครงสรา้งขยายตวั
และกระชบัแน่นอกีชัน้หน่ึงนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้ในสว่นทีเ่ป็นผลจากการรวบอาํนาจ
เดด็ขาดทางการเมอืง 
  
วิธีการคือตวัปัญหา 
 การรวบอาํนาจแบบสมบรูณาญาสทิธิโ์ดยรฐันาวาอยูใ่นมอืผูนํ้าแต่ผูเ้ดยีว อาจเป็น
สิง่จาํเป็นสาํหรบัการนําพาประเทศใหร้อดพน้จากลทัธลิ่าเมอืงขึน้ในสมยัรชักาลที ่๕  แต่กลาย
มาเป็นปญัหาเมือ่มาถงึยคุจอมพลสฤษดิ ์ซึง่ทาํใหส้งัคมไทยมคีวามรา้วฉานกนัมากขึน้ แม้
ภายนอกจะดสูงบราบคาบกต็าม  ยิง่มาถงึยคุโลกาภวิตัน์ดว้ยแลว้  สมบรูณาญาสทิธิเ์ชน่น้ีกลบั
กลายเป็นตวัสรา้งปญัหายิง่กวา่จะแกป้ญัหา    สงัคมไทยในเวลานี้มคีวามซบัซอ้นกวา่แต่ก่อน
มาก  ความซบัซอ้นดงักล่าวไดนํ้าไปสูค่วามขดัแยง้อยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อน  นอกจากความ
ขดัแยง้ระหวา่งรฐักบัประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรฐัแลว้ 
ยงัมคีวามขดัแยง้ระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง  ไมว่า่มสีถานะทางเศรษฐกจิสงัคมเหมอืนกนั
หรอืต่างกนั  ซึง่สว่นใหญ่เกีย่วเน่ืองกบัการใชท้รพัยากร  อาท ิการแยง่ใชน้ํ้าระหวา่งชาวเขากบั
ชาวนาบนพืน้ราบ  ระหวา่งชาวนาทีอ่ยูเ่หนือเขือ่นกบัทีอ่ยูใ่ตเ้ขือ่น  หรอืความขดัแยง้ระหวา่ง
ชาวประมงกบัชาวไรช่าวนาหลงัจากมกีารสรา้งเขือ่น ยงัไมต่อ้งพดูถงึความขดัแยง้ระหวา่งคน
ชนบทกบัคนเมอืงเกีย่วกบัโรงไฟฟ้า เขือ่น และการกาํจดัขยะ  นอกจากนัน้ยงัมคีวามขดัแยง้ที่
ซอ้นทบัอกีชัน้หน่ึง คอืความขดัแยง้ระหวา่งคนรวยกบัคนจนซึง่นบัวนัจะมชีอ่งวา่งถ่างกวา้งขึน้ 
ซึง่ทาํใหป้ระเทศไทยตดิอนัดบัเลวรา้ยทีส่ดุประเทศหน่ึงของโลกในดา้นการกระจายรายได ้โดย

                                     
๘ ธรียทุธ บุญม ี“๔ ปีระบอบทกัษณิ” มตชินสดุสปัดาห ์ฉบบัที ่๑๒๕๐, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ น.๑๐ 
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แซงหน้าประเทศเพือ่นบา้นอยา่งมาเลเซยี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยีดว้ยซํ้า ๙  ความขดัแยง้ทัง้ ๓
ประการซึง่ชยัวฒัน์ สถาอานนัทเ์รยีกวา่ “ไตรลกัษณ์แหง่ความขดัแยง้” ๑๐ เป็นลกัษณะโดด
เดน่ของสงัคมไทยในปจัจุบนั   ยิง่มกีระแสโลกาภวิตัน์เขา้มากระทบดว้ยแลว้ ความขดัแยง้
ดงักล่าวจะรนุแรงขึน้ เน่ืองจากประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละภาคสว่นมคีวามสามารถแตกต่างกนัใน
การปรบัตวั หาประโยชน์ และปกป้องตนเองจากกระแสโลกาภวิตัน์ 
 ความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์และทรพัยากรดงักลา่วเป็นเพยีงหน่ึงในบรรดาความ
ขดัแยง้อกีมาก ซึง่มอิาจแกไ้ขไดด้ว้ยอาญาสทิธิจ์ากรฐั  โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาวา่รฐับาลชุดน้ี
เตม็ไปดว้ยนกัธุรกจิระดบัชาต ิ จาํเพาะพ.ต.ท.ทกัษณิเองมสีนิทรพัยถ์งึ ๖๐,๐๐๐ ลา้นบาท 
ขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ของคนไทยเมือ่ปี ๒๕๔๒ มเีพยีง ๓,๕๐๐ บาทต่อเดอืนเทา่นัน้  การทีร่ฐัจะ
ตัง้ตวัเป็นผูผ้กูขาดการจดัสรรผลประโยชน์ในชาตแิต่เพยีงผูเ้ดยีว ยอ่มยากทีจ่ะเป็นไปอยา่งชอบ
ธรรมและเทา่เทยีม เพราะผลประโยชน์ของนกัธุรกจิเองกใ็ชว่า่จะไปดว้ยกนัไดก้บัผลประโยชน์
ของประชาชนสว่นทีเ่หลอื    ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่สนิทรพัยข์องบรษิทัในเครอืตระกลูชนิวตัรเพิม่ขึน้
ถงึ ๒๐๐ % ในเพยีงปีเดยีวคอืปี ๒๕๔๖ มยีอดรวมถงึ ๔ แสนลา้นบาท  ขณะทีห่น้ีครวัเรอืนของ
คนไทยเพิม่ขึน้เกอืบ ๑๐๐% จาก ๘๔,๖๐๓ เป็น ๑๖๗,๐๔๗ บาทในชัว่เวลา ๒ ปี (๒๕๔๕-
๒๕๔๗) โดยสดัสว่นหน้ีต่อรายไดเ้พิม่จาก ๕๑% เป็น ๖๒ %๑๑   ยอ่มชีช้ดัถงึความไมเ่ทา่เทยีม
กนัในการจดัสรรผลประโยชน์ของรฐับาลทกัษณิ 
 มองในแงร่ายได ้คนไทยดเูหมอืนจะรวยขึน้  แต่เมือ่มองในแงห่น้ีสนิ คนไทยดจูะยากจน 
ลง นโยบายเศรษฐกจิต่าง ๆ ของรฐับาลอาจชว่ยใหป้ระชาชนมรีายไดม้ากขึน้ แต่ตราบใดที่
ไมไ่ดแ้ตะตอ้งโครงสรา้งเศรษฐกจิการเมอืงทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งกจ็ะไม่
ลดลง มแีต่จะเพิม่ขึน้ตามชอ่งวา่งทีถ่่างกวา้งขึน้ระหวา่งคนรวยกบัคนจน  การลดทอนความ
รนุแรงเชงิโครงสรา้งนัน้มอิาจทาํไดด้ว้ยอาํนาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดของรฐั  ขณะทีก่ารเอาเงนิและ
โครงการพฒันาต่าง ๆ หวา่นลงไปตามบญัชาของรฐั นอกจากจะไมไ่ดผ้ลแลว้ ยงัอาจทาํให้
สถานการณ์เลวรา้ยลงไป เพราะสดุทา้ยผลประโยชน์สว่นใหญ่กไ็ปตกอยูก่บัผูท้ีไ่ดเ้ปรยีบอยูแ่ลว้
จากโครงสรา้งเศรษฐกจิการเมอืงทีไ่มเ่ป็นธรรม    ความไมส่งบในภาคใตใ้นเวลาน้ีเป็นผลพวงที่
ปรากฏอยา่งชดัเจนจากโครงสรา้งทางเศรษฐกจิการเมอืงทีไ่มเ่ป็นธรรมซึง่หมกัหมมสะสมมา
เป็นเวลาชา้นาน   ขณะเดยีวกนัมนักช็ีว้า่อาํนาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดของรฐัไมอ่าจแกป้ญัหาได ้แม้

                                     
๙  อา้งจาก เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล “การเมอืงภาคประชาชนในยคุโลกาภวิตัน์:หลกัการและความจาํเป็นทาง
สถานการณ์” ใน เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง บ.ก.รูท้นัทกัษณิ ๒  (กรงุเทพ:ขอคดิดว้ยคน ๒๕๔๗) น.๑๕๙ 
๑๐ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์อาวธุมชีวีติ ?:แนวคดิเชงิวพิากษ์วา่ดว้ยความรนุแรง  (กรงุเทพ:ฟ้าเดยีวกนั ๒๕๔๖) 
น.๑๓๖ 
๑๑ อา้งจาก  เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล “การเมอืงภาคประชาชนในยคุโลกาภวิตัน์:หลกัการและความจาํเป็นทาง
สถานการณ์” ใน เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง บ.ก.รูท้นัทกัษณิ ๒  (กรงุเทพ:ขอคดิดว้ยคน ๒๕๔๗) น.๑๕๙ และ สริิ
วชิญ ์“หน้ีครวัเรอืนสงู แต่ไมเ่สีย่ง” เนชัน่สดุสปัดาห ์ฉบบัที ่๖๔๑ น.๑๖-๑๗ 
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จะมกีารทุม่เงนิลงไปควบคูก่นักต็าม   น้ีกเ็ชน่เดยีวกบัการปราบคอมมวินิสตใ์นชนบทไทยเมือ่ 
๓๐-๔๐ ปีก่อนซึง่แมจ้ะใชก้าํลงัทหารควบคูก่บัการพฒันาเศรษฐกจิ โดยเน้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
เชน่ ถนน เขือ่น ไฟฟ้า แต่กไ็มส่ามารถหยดุยัง้การขยายตวัของคอมมวินิสตไ์ด ้จนเมือ่มคีาํสัง่ 
๖๖/๒๕๒๓ ออกมา   ทัง้ ๒ กรณเีป็นตวัอยา่งชดัเจนวา่ อาํนาจรฐัและเมด็เงนิ ไมอ่าจสรา้งความ
สงบได ้ ตราบใดทีค่วามรนุแรงเชงิโครงสรา้ง หรอืโครงสรา้งทีก่่อความรนุแรงทัง้ทางเศรษฐกจิ
การเมอืง ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข   

อาํนาจรฐัและเมด็เงนินัน้ อยา่งมากกส็รา้งไดแ้ต่ความสงบแบบราบคาบ  แต่ไมส่ามารถ
ทาํใหเ้กดิความสงบอยา่งสมานฉนัทไ์ด ้ ทัง้น้ีกเ็พราะทัง้ ๒ ประการน้ีไมส่ามารถเป็นเครือ่งมอื
ขจดัความรนุแรงเชงิโครงสรา้งไดเ้ลย  ยิง่นําเอามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืผลกัดนันโยบายทีใ่ห้
ประโยชน์แกก่ลุ่มคนทีไ่ดเ้ปรยีบอยูแ่ลว้ในสงัคม พรอ้มกบัผลกัภาระใหแ้ก่ประชาชนระดบัล่าง  ก็
เทา่กบัเพิม่ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งใหม้ากขึน้ ซึง่ในทีส่ดุยอ่มระเบดิออกมาเป็นความรนุแรง
ทางกายภาพในทีส่ดุ  ทีน่่าวติกกค็อืทัง้อาํนาจรฐัและเมด็เงนิเป็นเครือ่งมอืทีพ่.ต.ท.ทกัษณิ
เชื่อมัน่และไวว้างใจมากทีส่ดุ จะดว้ยภมูหิลงัทัง้ในฐานะตํารวจและนกัธุรกจิ หรอืเพราะความ
หลงใหลในความสาํเรจ็ของผูนํ้าอยา่งจอมพลสฤษดิก์ต็าม  การตดิยดึกบั ๒ วธิกีารดงักล่าวใน
ขณะทีกุ่มอาํนาจรฐัอยา่งเตม็ทีจ่งึมแีต่จะนําพาสงัคมไทยสูค่วามขดัแยง้ทีลุ่กลามและรนุแรง
ยิง่ขึน้เรือ่ย ๆ  
 
คิดใหม่ทาํใหม่เพ่ือออกจากความรนุแรง 

ประเทศไทยกาํลงัถลาํสูว่งัวนแหง่ความรนุแรงลกึขึน้ทกุท ี เป็นวงัวนทีน่บัวนัจะถอนตวั
ออกมาไดย้ากขึน้ตราบใดทีร่ฐับาลทกัษณิยงัยดึตดิในวธิคีดิและวธิทีาํอยา่งเดมิ ๆ   ทัง้วธิคีดิและ
วธิทีาํอยา่งเดมิ ๆน้ีแหละทีเ่ป็นกบัดกัใหร้ฐับาลจมตดิอยูก่บัการสรา้งความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง
มากขึน้  และหลกีไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งใชค้วามรนุแรงทางกายภาพกบัประชาชนในทีส่ดุ  ผลกค็อื
นําพาทัง้ประเทศใหต้ดิกบัดกัแหง่ความรนุแรงเหล่าน้ีไปดว้ยกนัทัง้หมด 

รฐับาลทกัษณิมแีนวโน้มวา่ยงัจะอยูคู่ป่ระเทศไทยอกี ๔ ปีเป็นอยา่งน้อย  ประเทศไทย
จะตดิกบัดกัแหง่ความรนุแรงไปไดน้านเทา่ไร สว่นหน่ึงขึน้อยูก่บัพ.ต.ท.ทกัษณิเองดว้ย  หาก
ทา่นตอ้งการนําพาประเทศไทยออกจากกบัดกัแหง่ความรนุแรง  จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งคดิใหม่
และทาํใหมใ่หต่้างจากเก่า โดยเฉพาะกป็ระเดน็ต่อไปน้ี 

 
๑. การมวีสิยัทศัน์ทีร่อบดา้น  ไมใ่ชม่แีต่เศรษฐกจิเพยีงมติเิดยีว    
พ.ต.ท.ทกัษณิมคีวามมุง่มัน่อยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเพิม่ตวัเลขการเตบิโตทางเศรษฐกจิดว้ย 

วธิกีารใดกไ็ด ้ จนไมส่นใจวา่จะก่อปญัหาตามมาอยา่งไรบา้ง  จะเรยีกวา่น้ีคอืยทุธศาสตรห์ลกั 
ประการเดยีวกไ็ดข้องพ.ต.ท.ทกัษณิ   การจดจอ่กบัเรือ่งน้ีเป็นหลกัทาํใหพ้.ต.ท.ทกัษณิมองไม ่
เหน็เหตุผลใดทีจ่ะตอ้งพลกิแผน่ดนิตามลา่ตํารวจกาญจนบุรทีีฆ่า่ฝรัง่ ๒ คนเมือ่เดอืนกนัยายนที ่
ผา่นมา นอกจากเหตุผลทีว่า่ทาํใหภ้าพพจน์ของชาตเิสยีหายและกระทบต่อการทอ่งเทีย่ว      
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ปญัหาความไมส่งบในภาคใตก้เ็คยถูกมองในแงน้ี่มาแลว้เชน่กนั    และทีต่อนน้ีกาํลงัทาํสงคราม 
กบัไขห้วดันกกม็ใิชเ่พราะอะไรอื่น หากเพราะมนักาํลงัเป็นภยัต่อการสง่ออกและการทอ่งเทีย่ว   
เป็นเพราะเหตุผลเดยีวกนัน้ีใชไ่หมทีร่ฐับาลพยายามปกปิดขา่วน้ีเมือ่ปลายปีทีแ่ลว้ จนทาํให ้
ไขห้วดันกระบาดไปทัว่ประเทศ จนมคีนตายหลายคน ไก่ตายหลายสบิลา้นตวั   และเป็นปญัหา 
ยดืเยือ้มากระทัง่ทุกวนัน้ี 

แต่ทีก่ล่าวมานัน้ไมใ่ชเ่ป็นปญัหามากเทา่กบัการพยายามทาํใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัอยา่ง 
รวดเรว็โดยสรา้งปญัหาอื่น ๆ ตามมา เชน่  การนําเงนินอกระบบเขา้มาอยูใ่นระบบดว้ยการดงึ
เอาหวยเถื่อนขึน้มาบนดนิและการพยายามทาํใหค้าสโินถูกกฎหมาย   การสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วดว้ยการเปิดอุทยานแหง่ชาตแิละเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่โดยไมส่นใจผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม การสง่เสรมิภาคธุรกจิทีม่คีวามสามารถในการเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิไดม้ากกวา่ 
(อาท ิภาคอุตสาหกรรม ภาคโทรคมนาคม) โดยผลกัภาระใหแ้ก่ภาคเกษตรกรรมหรอืก่อปญัหา
แก่เกษตรกรรายยอ่ยและคนจน  อาท ิการเรง่รดัทาํขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศต่าง ๆ  
และการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ   ในทาํนองเดยีวกนัการจดัตัง้กองทุนหมูบ่า้นละลา้น ธนาคารคนจน 
และโครงการเอือ้อาทรต่าง ๆ กเ็ป็นความพยายามของรฐับาลทีจ่ะกระตุน้การบรโิภคเพือ่ให้
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเรว็ขึน้ แต่ประชาชนระดบัลา่งกลบัมหีน้ีสนิพอกพนูมากขึน้ และที่
กาํลงัจะเกดิขึน้กค็อืการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน ซึง่เชื่อวา่จะทาํใหเ้งนิตราจากเศรษฐกจินอก
ระบบไหลเขา้สูเ่ศรษฐกจิในระบบ ทาํใหต้วัเลขจดีพี(ีผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต)ิเพิม่ขึน้   

เป็นเพราะตดิยดึหลงใหลกบัตวัเลขจดีพีอียา่งเตม็ทีน้ี่เอง จงึมกัมองปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
แต่เพยีงในแงท่ีว่า่มนัจะสง่เสรมิหรอืเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ   เมือ่เป็นเชน่น้ี
จงึงา่ยมากทีพ่.ต.ท.ทกัษณิจะอา่นโจทยข์องสงัคมผดิพลาด  เชน่ เมือ่มกีารประทว้งของชาวบา้น
หรอืการใชส้ทิธเิสรภีาพตามระบอบประชาธปิไตย กจ็ะมองไปในแงล่บทนัทวีา่เป็นความวุน่วาย 
แทนทีจ่ะมองวา่ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นภาพสะทอ้นของความทุกขข์องประชาชนและความไม่
ชอบธรรมในการจดัสรรผลประโยชน์ในประเทศ ซึง่รฐับาลจะตอ้งเขา้มาดแูลแกไ้ข ไมใ่ชไ่ปหา้ม
เขาเคลื่อนไหวหรอืปิดปากเขา 

การมองใหเ้หน็ “ภาพรวมทัง้ระบบ” อนัเป็นวลยีอดนิยมของพ.ต.ท.ทกัษณินัน้  เป็นสิง่
ทีท่า่นเองจาํตอ้งนํามาใชใ้นในการบรหิารประเทศดว้ย  กล่าวคอืไมค่วรมองวา่ความผาสกุของ
ประชาชนนัน้มแีต่มติทิางเศรษฐกจิเทา่นัน้  หากยงัประกอบไปดว้ยมติอิื่น ๆ อกีมาก อาท ิมติิ
ทางวฒันธรรม จรยิธรรม  สทิธเิสรภีาพ สขุภาพพลานามยั สิง่แวดลอ้มเป็นตน้   ความ
เจรญิกา้วหน้าของประเทศและความผาสกุของประชาชนมไิดอ้ยูท่ีก่ารยกระดบัรายไดข้อง
ประชาชนใหท้ดัเทยีมประเทศโลกที ่๑ หรอือยูท่ีก่ารเป็นประเทศทีน่่าลงทุนมากทีส่ดุในโลก
เทา่นัน้  ทีส่าํคญักวา่นัน้กค็อืการทาํใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามมัน่คงในการดาํเนินชวีติ  
ปลอดภยัจากอาชญากรรม มสีิง่แวดลอ้มทีป่ราศจากมลภาวะ  ครอบครวัและชุมชนมคีวาม
เขม้แขง็  สทิธมินุษยชนไดร้บัการเคารพ ผูค้นมคีวามเอือ้อารแีละขนัตธิรรม เดก็และเยาวชนมี
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คุณภาพชวีติทีด่ ี ไมถู่กปลอ่ยไปตามยถากรรม หรอืตกเป็นเหยือ่ของบรโิภคนิยม  ประชาชนมี
ทศันคตทิีด่ใีนการทาํงานและดาํเนินชวีติ ไมค่ดิรวยทางลดัดว้ยอบายมขุหรอืการคดิโกง  เป็นตน้ 

ควรกล่าวดว้ยวา่วสิยัทศัน์ของพ.ต.ท.ทกัษณิ นอกจากจะมมีติเิศรษฐกจิเพยีงมติเิดยีว
แลว้ ยงัเป็นเศรษฐกจิทีแ่คบ คอืมองแต่เศรษฐกจิทีผ่กูตดิกบัภาคธุรกจิสมยัใหม ่แต่ไมใ่ห้
ความสาํคญักบัภาคเศรษฐกจิทีป่ระชาชนสว่นใหญ่เกีย่วขอ้ง  ในขณะทีร่ฐับาลตัง้เป้าชดัเจนใน
การพฒันาภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร แต่สิง่ทีป่ระชาชนอยากเหน็มากกวา่นัน้กค็อืการตัง้เป้า
วา่จะทาํใหเ้ศรษฐกจิรากหญา้เตบิโตอยา่งยัง่ยนื หรอืทาํใหเ้กษตรกรสญูเสยีทีด่นิน้อยลง 

 กล่าวอกีนยัหน่ึง สิง่ทีค่นไทยตอ้งการคอืวสิยัทศัน์ของผูนํ้าทีค่รอบคลุมทุกมติ ิ ผูนํ้าซึง่
ไมเ่พยีงตัง้เป้าวา่จดีพีจีะเตบิโตกีเ่ปอรเ์ซน็ตเ์ทา่นัน้ หากยงัพรอ้มทีจ่ะประกาศวา่ จะลด
อาชญากรรมกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ จะลดจาํนวนเดก็เรร่อ่นใหเ้หลอืกีค่นในแสน  จะลดพืน้ทีท่ีล่่อลวง
เยาวชนใหท้าํชัว่ (เชน่แหลง่อบายมขุ) และเพิม่พืน้ทีท่าํด ี(เชน่สนามเดก็เล่น หอ้งสมดุ)กี่
เปอรเ์ซน็ต ์  เราตอ้งการผูนํ้าทีถ่อืวา่การฟ้ืนฟูคุณภาพเยาวชนใหพ้น้จากวกิฤตเป็นวาระของ
ชาต ิ   

การมวีสิยัทศัน์ทีค่รอบคลุมทุกมติโิดยมเีป้าทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม จะชว่ยใหร้ฐับาลมี
นโยบายอยา่งเป็นบรูณาการอยา่งแทจ้รงิ นัน่หมายความวา่การกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกจิจะ
ไมม่องแต่ผลไดใ้นทางเศรษฐกจิอยา่งเดยีว แต่จะคาํนึงถงึผลกระทบทางสงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดลอ้มดว้ย  คนเลก็คนน้อยจะไมต่กเป็นเหยือ่ของการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งแคบ ๆ
อกีต่อไป   ขณะเดยีวกนัหากตัง้เป้าอยา่งจรงิจงัวา่จะพฒันามติทิางสงัคมวฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้มไปดว้ย  รฐับาลกจ็ะพบวา่ รฐับาลหรอืกลไกรฐัอยา่งเดยีวนัน้ไมอ่าจจะผลกัดนัให้
เกดิผลสาํเรจ็ได ้ จาํเป็นจะตอ้งอาศยัความรว่มมอืของทัง้สงัคม  ตอ้งอาศยัหน่วยอื่น ๆ ของ
สงัคม เชน่ ครอบครวั ชุมชน เขา้มารว่มในกระบวนการผลกัดนัดว้ย   น้ีเป็นวธิกีารทีต่่างอยา่ง
สิน้เชงิจากทีร่ฐัใชใ้นการขบัเคลื่อนใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เพราะในกรณหีลงันัน้รฐั
สามารถสัง่การลงมาได ้โดยกลไกอื่น ๆ เพยีงแคส่นองนโยบายเทา่นัน้ หรอืมเิชน่นัน้กเ็ชญิชวน
ใครต่อใครใหม้าลงทุน  การมวีสิยัทศัน์รอบดา้นจงึหมายความวา่รฐัจะใชว้ธิกีารเดมิ ๆ อกีต่อไป
ไมไ่ด ้หากจะตอ้งเปลีย่นแปลงวธิกีารทาํงาน ดงัจะไดก้ล่าวเป็นลาํดบัต่อไป 

 
๒.เปลีย่นจากการ “จดัการ” ประเทศ มาเป็นการ “รว่มมอื”กบัสงัคม 
พ.ต.ท.ทกัษณิเหน็ประเทศเป็นบรษิทั ซึง่ม ี“ผลกาํไร” หรอื bottom line ทาง

เศรษฐกจิเป็นเรือ่งหลกั  ดงันัน้จงึมคีวามเชื่อมัน่กบัการบรหิารประเทศดว้ยวธิทีีเ่รยีกวา่ “การ
จดัการ”   

การจดัการทีพ่.ต.ท.ทกัษณิคุน้เคยเมือ่ครัง้เป็นนกัธุรกจิ (หรอืเถา้แก่)กค็อื การกาํหนด
ทศิทางและสัง่การโดยทุกสว่นขึน้ตรงต่อตนเอง  เมือ่มาบรหิารประเทศกใ็ชว้ธิกีารสัง่การจากบน
ลงล่างเป็นหลกั ทัง้น้ีโดยอาศยั “พระเดช” คอื อาํนาจรฐั และ “พระคุณ” คอื เมด็เงนิหรอื
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ผลตอบแทนทางวตัถุ เป็นปจัจยัหลกัในการผลกัดนักลไกต่าง ๆ ใหข้บัเคลื่อนตามแนวทางทีต่น
ไดก้าํหนดไว ้

ดเูหมอืนวา่พ.ต.ท.ทกัษณิจะเชื่อวา่ประชาชนนัน้ไมส่ามารถคดิหรอืรเิริม่ทาํสิง่ต่าง ๆ 
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  จาํตอ้งอาศยัการชกัจงูและผลกัดนัจากผูนํ้าหรอืจากรฐั   
เริม่ตน้ดว้ยการหวา่นลอ้มดว้ยขอ้มลู (ทีม่กัจะใหเ้พยีงดา้นเดยีว)  จากนัน้กช็กัจงูดว้ยการสญัญา
วา่จะใหร้างวลัหรอืผลตอบแทนทางวตัถุ  เชน่ จะนําโครงการพฒันาต่าง ๆ มาให ้ บ่อยครัง้กข็ู่
วา่จะไมใ่หร้างวลัหากไมท่าํตาม (เชน่ จะไมใ่หค้วามชว่ยเหลอืถา้มาประทว้งหน้าทาํเนียบหรอื
เชื่อผูนํ้าเอน็จโีอ)  มาตรการทีค่วบคูก่นักค็อืการใชอ้าํนาจรฐัมากาํกบัหรอืขูว่า่จะลงโทษ   ดงั
เหน็ไดจ้ากกรณสีามจงัหวดัภาคใต ้ ทนัททีีเ่กดิเหตุความไมส่งบขึน้แต่ตน้ปี  สองสิง่แรกที่
พ.ต.ท.ทกัษณิทาํคอื สง่กาํลงัทหารตํารวจลงไปเตม็อตัราศกึ ขณะเดยีวกนักป็ระกาศวา่จะจดัสรร
เงนิ ๒๐,๐๐๐ ลา้นบาทลงไปพฒันาภาคใต ้ แต่สิง่หน่ึงทีไ่มเ่คยสนใจคอืการแสวงหาความ
รว่มมอืจากประชาชนในภาคใต ้หรอืการกระจายอาํนาจเพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
รว่มมากขึน้ในการบรหิารพืน้ทีภ่าคใต ้ ผลกค็อืสถานการณ์ภาคใตเ้ลวรา้ยลง ผูค้นหวาดกลวั
และไมไ่วว้างใจรฐัยิง่กวา่เดมิ สว่นโครงการพฒันาทีจ่ะนําลงไปโดยไมม่กีารปรกึษาประชาชนก็
ไมช่ว่ยใหป้ระชาชนมัน่ใจวา่ความเป็นอยูจ่ะดขีึน้กวา่เดมิและวถิชีวีติของตนจะไดร้บัการปกป้อง   
การสูก้บัผูก้่อความไมส่งบนัน้ ตอ้งเริม่ตน้จากการชนะใจประชาชน  แต่จะชนะใจประชาชนไมไ่ด้
เลยหากไมเ่คารพเขา หรอืเหน็เขาเป็นเพยีง “พนกังานบรษิทั”ทีม่หีน้าทีท่าํตามคาํสัง่ของ
ผูจ้ดัการเทา่นัน้ 

อาํนาจนัน้มอียู ่๓ ประเภทใหญ่ ๆ คอื อาํนาจเหนือผูอ้ื่น (power over)  พ.ต.ท.
ทกัษณิเชื่อในอาํนาจประเภทน้ี คอืเชื่อวา่หากตนมอีาํนาจเหนือประชาชน ทัง้อาํนาจรฐัและ
อาํนาจเงนิ กจ็ะสามารถจดัการใหเ้กดิผลตามทีต่อ้งการได ้  แต่ดเูหมอืนพ.ต.ท.ทกัษณิจะไมรู่จ้กั
อาํนาจอกี ๒ ประการทีเ่หลอื คอือาํนาจรว่ม(power with)  กบัอาํนาจภายใน (power 
within)   

อาํนาจรว่มหมายถงึความสามารถในการทาํใหส้าํเรจ็ไดด้ว้ยการรว่มมอืกบัผูอ้ื่น เราจะ
รูจ้กัและสามารถใชอ้าํนาจดงักล่าวไดต้อ้งเริม่ตน้จากการเคารพสตปิญัญาและวจิารณญาณของ
ผูอ้ื่น พรอ้มทีจ่ะฟงัผูอ้ื่น โดยไมถ่อืตวัวา่ตวัเองฉลาดกวา่หรอืถูกตอ้งกวา่  อาํนาจรว่มเกดิขึน้ได้
เมือ่มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ โตเ้ถยีง เอาเหตุผลและขอ้มลูมาแจง  เพือ่หาขอ้สรปุและ
ความเหน็พอ้งตอ้งกนั   ผลทีจ่ะเกดิขึน้กค็อืความเหน็ทีร่อบดา้นและความรูส้กึรว่มทีจ่ะผลกัดนั
ใหเ้กดิความสาํเรจ็  และสิง่ทีต่ามมากค็อืความสามคัคแีละไวว้างใจทีจ่ะทาํงานรว่มกนัต่อไปอกี
ในอนาคต 

 การบรหิารประเทศโดยวธิจีดัการหรอืใชอ้าํนาจบงการผูอ้ื่นนัน้  ยอ่มนําไปสูก่ารรวบ
อาํนาจมากขึน้  และปฏเิสธการมสีว่นรว่มของประชาชน   ผูนํ้าทีใ่ชว้ธิน้ีียอ่มไมส่นใจทีจ่ะเสวนา
และแลกเปลีย่นความเหน็กบัประชาชน ไมค่ดิทีจ่ะนําขอ้เทจ็จรงิหรอืเหตุผลมาโตแ้ยง้กบัผูท้ีค่ดิ
ต่าง หากแต่ใชว้ธิบีอกปดั หรอืใชค้าํพดูทีด่ถููก โจมต ีและกล่าวหา  หากไมไ่ดผ้ลกจ็ะใชว้ธิขีูห่รอื
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อาจถงึขัน้ใชก้าํลงั ขณะเดยีวกนักพ็ยายามหาพวกดว้ยการใชเ้งนิเขา้ล่อ  น้ีคอืวธิทีีผู่นํ้าในระบบ
อุปถมัภใ์ชก้บัผูท้ีอ่ยูใ่ตก้ารอุปถมัภ ์ เป็นวธิทีี ่“พอ่”ซึง่มทีัง้พระเดชและพระคุณ นิยมใชเ้มือ่ถกู
ลกูคดัคา้น  แต่น้ียอ่มมใิชว่ธิขีองผูนํ้าทีต่อ้งการใหป้ระเทศเจรญิกา้วหน้าอยา่งยัง่ยนือยา่ง
แน่นอน 

พ.ต.ท.ทกัษณิควรจดัการประเทศใหน้้อยลง และรว่มมอืกบัสงัคมใหม้ากขึน้  แทนทีจ่ะ
ใชอ้าํนาจเหนือประชาชน ควรหนัมาใชอ้าํนาจรว่มกบัประชาชน  นัน่คอืสนบัสนุนใหป้ระชาชน
เขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการปรกึษาหารอืและตดัสนิใจ สง่เสรมิการกระจายอาํนาจในทุก
ระดบั  ขณะเดยีวกนักพ็ยายามแสวงหาความเหน็พอ้งตอ้งกนัในหมูป่ระชาชนเพือ่เป็นพลงั
ขบัเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ   นัน่หมายความวา่ ไมเ่พยีงแต่จะสนบัสนุนใหเ้กดิ
กระบวนการแลกเปลีย่นความเหน็กนัอยา่งกวา้งขวางในสงัคม รวมทัง้การเปิดเวทใีหม้กีาร
โตแ้ยง้อยา่งอสิระและเทา่เทยีม (เชน่ สือ่มวลชน และเวทปีระชาพจิารณ์)  หากทา่นเองตอ้ง
พรอ้มทีจ่ะเขา้มารว่มเสวนาและโตเ้ถยีงกบัผูเ้หน็ต่างบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ  โดยหลกีเลีย่งที่
จะใชอ้าํนาจทีม่เีหนือกวา่ (รวมทัง้อาํนาจสือ่ทีม่อียูใ่นมอื) ขดัขวางการแสวงหาความจรงิทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัความเหน็ของตน   การเสวนาแลกเปลีย่นดงักล่าวจะทาํใหเ้กดิบรรยากาศและ
กระบวนการแหง่ปญัญาทีจ่ะพฒันาสงัคมไทยใหม้วีุฒภิาวะทางสตปิญัญาและอารมณ์มากขึน้  
ขณะเดยีวกนัผูนํ้าทีส่ามารถนําขอ้ถกเถยีงดงักล่าวมาสรปุเป็นมตสิาธารณะกย็อ่มจะไดร้บัความ
สนบัสนุนและความยนิยอมพรอ้มใจจากประชาชน  ทาํใหส้ามารถผลกัดนันโยบายต่าง ๆ ให้
สมัฤทธผิลและเกดิประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมูเ่หล่า 

ความยนิยอมพรอ้มใจของประชาชนยงัเกดิขึน้ไดจ้ากผูนํ้าทีม่คีุณธรรม เสยีสละ สตัยซ์ื่อ 
มอืสะอาด และมเีมตตากรณุา  ผูนํ้าชนิดน้ียอ่มสามารถบนัดาลใจใหป้ระชาชนเกดิความเสยีสละ
และอุทศิตนเพือ่สว่นรวมได ้ ยิง่มคีวามออ่นน้อมถ่อมตน  รบัฟงัความเหน็ของประชาชนและผูท้ี่
เหน็ต่าง  ยิง่ไดร้บัความเลื่อมใสศรทัธามากขึน้   แมจ้ะไมม่อีาวุธและอาํนาจเงนิกต็าม  ผูนํ้า
เชน่น้ีกส็ามารถนําพาหรอืรว่มมอืกบัประชาชนผลกัดนัใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงได ้ อาํนาจชนิด
น้ีคอือาํนาจประเภทที ่๓ ทีเ่รยีกวา่ อาํนาจภายใน (power within)  อาํนาจชนิดน้ีเป็นสิง่ที่
พ.ต.ท.ทกัษณิควรใหค้วามใสใ่จดว้ยเชน่กนั  การบงการโดยอาศยัเงนิและอาํนาจรฐัในมอืนัน้ไม่
ชว่ยใหบ้รรลุความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  โดยเฉพาะเมือ่มหาชนคลางแคลงใจในความซื่อสตัย์
สจุรติ  ความรว่มมอืจากประชาชนดว้ยความยนิยอมพรอ้มใจและเชื่อมัน่ศรทัธาต่างหาก ที่
สามารถก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนืได ้   

แต่ผูนํ้าทีด่ยีอ่มไมเ่พยีงพยายามสรา้งอาํนาจภายในใหเ้กดิขึน้กบัตนเทา่นัน้  หากควร
สง่เสรมิใหป้ระชาชนมอีาํนาจชนิดน้ีดว้ยเชน่กนั   นอกจากเป็นแบบอยา่งแหง่คุณธรรมแลว้ ผูนํ้า
ยงัควรสง่เสรมิใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการบ่มเพาะคุณธรรม  ไมส่ง่เสรมิอบายมขุหรอืสิง่
ผดิศลีธรรมแมจ้ะทาํใหม้รีายไดเ้ขา้รฐัมากขึน้กต็าม   ขณะเดยีวกนักพ็ยายามกระตุน้ให้
กระบวนการเรยีนรูห้รอืกระบวนการแหง่ปญัญาเผยแพรไ่ปทัว่สงัคม เชน่ สง่เสรมิใหม้กีาร
แลกเปลีย่นความเหน็กนัอยา่งเสรบีนพืน้ฐานของการเคารพซึง่กนัและกนั สง่เสรมิสือ่ทีเ่อือ้ต่อ
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การพฒันาทางปญัญา ไมย่ัว่ยใุหเ้กดิโลภะ โทสะ และโมหะ  สนบัสนุนการศกึษาทีพ่ฒันาทัง้
ปญัญาและคณุธรรม มใิชมุ่ง่แต่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกเทา่นัน้ 

อยา่งไรกต็ามการแสวงหาความรว่มมอืจากประชาชนและการพฒันาอาํนาจภายในของ
ประชาชนนัน้ ไมค่วรเป็นภารกจิของผูนํ้าในฐานะบุคคลหรอืคณะบุคคลเทา่นัน้  หากควรเป็น
ภารกจิของรฐั โดยผนวกใหเ้ขา้เป็นสว่นหน่ึงของระบอบ  อนัเป็นสิง่ทีจ่ะกล่าวในลาํดบัที ่๓ 

 
๓.กระจายอาํนาจและสง่เสรมิการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี

              การกระจายอาํนาจลงไปถงึระดบัทอ้งถิน่เป็นหลกัประกนัทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัการเขา้มามี
สว่นรว่มของประชาชน   สว่นรว่มดงักล่าวมไิดห้มายถงึเพยีงแคก่ารเลอืกผูแ้ทนไปทาํหน้าที่
แทนตนเองเทา่นัน้  หากรวมไปถงึการมสีว่นรว่มโดยตรงในการพฒันาคุณภาพชวีติ  แกป้ญัหา
ของทอ้งถิน่  รวมทัง้การมสีว่นรว่มในการจดัการทรพัยากรสาธารณะ 
  การรวบอาํนาจคอืทีม่าแหง่ความรนุแรง   โครงสรา้งทีร่วบอาํนาจไวใ้นกบัคนกลุม่
เลก็ ๆ คอืโครงสรา้งทีเ่ป็นบอ่เกดิแหง่ความรนุแรง    ความยากจน อดอยาก เจบ็ปว่ย และมี
ชวีติทีล่าํเคญ็ของผูค้นจาํนวนมหาศาล ทา่มกลางทรพัยากรทีอุ่ดมสมบรูณ์นบัเป็นความรนุแรง
อยา่งหน่ึง  ความรนุแรงดงักล่าวมไิดม้าจากไหนหากเกดิจากการทีป่ระชาชนในระดบัล่างไม่
สามารถเขา้ถงึทรพัยากรทีจ่าํเป็นต่อชวีติ   และสาเหตุทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึหรอืครอบครอง
ทรพัยากรดงักล่าวไดก้เ็พราะไมม่อีาํนาจในการจดัการทรพัยากรเหล่านัน้ (ซึง่มไิดม้แีคน้ํ่า ปา่ 
ทีด่นิเทา่นัน้ หากรวมถงึการศกึษา วฒันธรรม และคลื่นความถีว่ทิยโุทรทศัน์)  การผกูขาด
อาํนาจในการจดัการทรพัยากรไวใ้นมอืของรฐัเป็นตน้เหตุแหง่ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งทีแ่ผ่
ขยายไปทัว่ประเทศ   ยิง่กลุ่มทุนระดบัชาตเิขา้มามอีาํนาจรฐัและกลายเป็นผูผ้กูขาดการจดัสรร
ทรพัยากรและผลประโยชน์ในชาตดิงัปจัจุบนั  ความรนุแรงดงักล่าวกย็ิง่จะเพิม่พนูมากขึน้และ
เมือ่สถานการณ์สกุงอม กย็อ่มลุกลามกลายเป็นความรนุแรงในทางกายภาพ   ความไมส่งบใน
ภาคใตใ้ครเลา่จะปฏเิสธวา่มไิดม้รีากเหงา้สว่นหน่ึงมาจากการทีป่ระชาชนระดบัลา่งถูกแยง่ชงิ
ทรพัยากรไปอยา่งรวดเรว็โดยกลุ่มทุนซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากเจา้หน้าทีร่ฐั   ปลาทีห่ดหายไป
อยา่งรวดเรว็และทรพัยากรชายฝ ัง่ทีถู่กทาํลายเพราะการรกุลํ้าของนายทุนต่างถิน่ไดท้าํให้
ชาวบา้นยากจนลง วถิชีวีติตอ้งเปลีย่นแปลงไปอยา่งตัง้ตวัไมต่ดิ สภาพดงักล่าวสรา้งความไม่
พอใจและความรูส้กึต่อตา้นชงิชงั จนกลายเป็นเชือ้อยา่งดสีาํหรบัการก่อความรนุแรงต่อ
เจา้หน้าทีร่ฐัและ “คนนอก”  
 การกระจายอาํนาจเพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการดแูลจดัการทอ้งถิน่   และมสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจในสิง่ทีม่ผีลกระทบกบัเขา ไมว่า่โครงการต่าง ๆ ของรฐั หรอืนโยบาย
เศรษฐกจิ  เป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิง่สาํหรบัการลดทอนความรนุแรงในสงัคม  อนัทีจ่รงิรฐัธรรมนูญ
ไดก้าํหนดใหม้มีาตรการดงักล่าวอยูแ่ลว้ สิง่ทีพ่.ต.ท.ทกัษณิควรทาํอยา่งยิง่คอื เคารพ
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและทาํใหร้ฐัธรรมนูญมผีลในทางปฏบิตั ิดว้ยการออกกฎหมายลกู
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ออกมา อาท ิกฎหมายประชาพจิารณ์  กฎหมายการมสีว่นรว่มของประชาชนในการดแูล
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมทอ้งถิน่  รวมทัง้ผลกัดนัใหก้ฎหมายปา่ชุมชนออกมาเสยีท ี  
 ไมว่า่จะมเีจตนาดเีพยีงใดกต็าม การตัง้ตวัเป็นผูผ้กูขาดการจดัสรรผลประโยชน์แก่คน
ในชาต ิจะไมส่ามารถสรา้งความสงบสขุและความผาสกุแก่ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ทุกวนัน้ี
ประชาชนไดแ้ตกตวัเป็นหลายหมูเ่หล่าทีม่ผีลประโยชน์แตกต่างกนัหรอืถงึขัน้ขดัแยง้กนั สดุวสิยั
ทีร่ฐัจะจดัสรรใหท้ัว่ถงึและยตุธิรรมได ้ ทางออกทีด่ทีีส่ดุคอืการเปิดเวทใีหป้ระชาชนทุกสว่นมี
โอกาสอยา่งเทา่เทยีมกนัในการชีแ้จง ถกเถยีงและต่อรองผลประโยชน์กนั  แน่นอนวา่เวที
ดงักล่าวยอ่มมใิชร่ฐัสภาโดยเฉพาะสภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่ทุกวนัน้ีถกูครอบงาํดว้ยนายทุน  สภาที่
ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเป็นเวทหีน่ึงทีร่ฐับาลควรใหค้วามสนใจ  แต่ควรจะมเีวททีี่
เปิดกวา้งมากกวา่นัน้ ซึง่สว่นหน่ึงเกดิขึน้ไดจ้ากกฎหมายประชาพจิารณ์  อกีสว่นหน่ึงอาจเกดิ
จากความรเิริม่ของภาคประชาชนในการจดัตัง้เวทสีาํหรบัถกเถยีงนโยบายสาธารณะ  รฐัควร
สง่เสรมิความรเิริม่ดงักล่าวดงักล่าว ขณะเดยีวกนักนํ็าความเหน็ทีห่ลากหลายจากเวทดีงักล่าว
มาสงัเคราะหเ์ป็นนโยบาย  จะวา่ไปแลว้รฐัควรจดัตัง้หน่วยงานหรอืผลกัดนัใหม้อีงคก์รมหาชนที่
ทาํหน้าทีส่นบัสนุนเวทสีาธารณะดงักล่าวดว้ยซํ้า 
 น้ีคอืกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิทีีส่าํคญัอยา่งยิง่สาํหรบัสงัคมไทย ไม่
ควรคดิวา่เวทเีหล่าน้ีจะก่อใหเ้กดิความแตกแยกในสงัคม ตรงกนัขา้มกลบัจะชว่ยใหเ้กดิ
ความเหน็พอ้งตอ้งกนัไดง้า่ยขึน้ อยา่งน้อยกช็ว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ
ทา่มกลางความหลากหลาย  การมเีวททีีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยพดูและฟงัอยา่งเทา่เทยีมกนัและ
อยา่งมกีตกิา ยอ่มชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจกนัไดด้กีวา่การพดูผา่นสือ่หรอืพดูต่างเวท ี
  วา่ไปแลว้ สิง่ทีร่ฐัน่าจะเป็นหว่งมากกวา่ มใิชพ่ฤตกิรรมของประชาชนในเวที
สาธารณะ   หากไดแ้ก่พฤตกิรรมของรฐัเอง  รฐันัน้คุน้กบัการใชอ้าํนาจจนเป็นนิสยั  จงึทนไมไ่ด้
กบัความเหน็ต่าง  ยิง่ผูท้ีเ่หน็ต่างนัน้เป็นประชาชนคนเลก็คนน้อย กม็กัใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ
มากขึน้  ดงัทีม่กัใชก้บัชาวบา้นทีชุ่มนุมประทว้ง ซึง่บางครัง้มไิดป้ระทว้งรฐับาลหรอืเจา้หน้าทีร่ฐั
ดว้ยซํ้า  แต่เจา้หน้าทีร่ฐักลบัทาํตวัเป็นคูก่รณเีสยีเอง และบางครัง้กล็งเอยดว้ยการใชก้าํลงักบั
ประชาชน   การเปลีย่นทศันคตขิองเจา้หน้าทีร่ฐัในการใชส้นัตวิธิเีพือ่แกไ้ขความขดัแยง้เป็น
สิง่จาํเป็นอยา่งยิง่  ทีพ่งึทาํควบคูก่นักค็อืการพฒันาทกัษะในการจดัการความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี 
อนัทีจ่รงิทัง้หมดน้ีคอืจุดมุง่หมายของการออกคาํสัง่นายกรฐัมนตรฉีบบัที ่๑๘๗/๒๕๔๖ เรือ่ง
นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี  แต่สิง่ทีข่าดไปอยา่งน่าเสยีดายกค็อืความมุง่มัน่
และความใสใ่จของผูอ้อกคาํสัง่คอืตวัพ.ต.ท.ทกัษณิเอง 
 อนัทีจ่รงิตอ้งพดูวา่การนิยมใชก้าํลงัเป็นสิง่ทีฝ่งัลกึในจติใจ มใิชแ่คนิ่สยัธรรมดาเทา่นัน้  
ดงัจะเหน็ไดว้า่ ทัง้ ๆ ทีม่คีาํสัง่สาํนกันายกรฐัมนตรฉีบบัดงักล่าวตัง้แต่เดอืนกนัยายน ๒๕๔๖ 
ระบุวา่ “ตอ้งยดึมัน่สนัตวิธิเีป็นวธิเีดยีวทีเ่ป็นธรรมและสรา้งความสงบสขุทีย่ ัง่ยนื โดยเริม่ตน้ที่
รฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐัก่อน”  แต่การอุม้และวสิามญัฆาตกรรมโดยเจา้หน้าทีร่ฐัหาไดห้ยดุยัง้ไม ่
ดงักรณทีนายสมชาย นีละไพจติร และทัง้ ๆ ทีม่คีาํสัง่สาํนกันายกรฐัมนตรฉีบบัที ่๖๘/๒๕๔๗ 
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เรือ่งนโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิขุในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่ระบุวา่ “ปฏบิตักิารรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยในพืน้ทีด่ว้ยการสนบัสนุนของประชาสงัคม....ไมเ่อนเอยีงต่อกลุ่มใดหรอืฝา่ย
ใด และโดยสนัตวิธิ”ี  แต่หลงัจากลงนามโดยพลเอกชวลติ ยงใจยทุธไดเ้พยีงเดอืนเศษ กเ็กดิ
การสงัหารหมูอ่ยา่งรนุแรงเกนิกวา่เหตุทีม่สัยดิกรอืเซะและทีส่ะบา้ยอ้ยในวนัเดยีวกนั  
 การออกคาํสัง่นายกรฐัมนตรเีพือ่สง่เสรมิการใชส้นัตวิธิใีนการแกไ้ขปญัหาอยา่งเดยีว
ยอ่มไมพ่อ  จาํตอ้งออกมาตรการอยา่งอื่นออกมาดว้ยโดยนายกรฐัมนตรเีองตอ้งมคีวามมุง่มัน่
และใหค้วามสาํคญัยิง่กวา่น้ี   โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์รของเจา้หน้าทีร่ฐั การ
ปรบัเปลีย่นทศันคต ิและการพฒันาทกัษะในการจดัการความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี ทัง้น้ีตอ้ง
เริม่ตน้จากตวันายกรฐัมนตรเีองโดยการทาํตนเป็นแบบอยา่งในการรบัฟงัและปรกึษาหารอื
ประชาชนมากขึน้ ไมลุ่แก่อาํนาจหรอืใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ  รวมทัง้ไมส่ง่สญัญาณใหใ้ชค้วาม
รนุแรงกบัประชาชนโดยเฉพาะผูใ้ชส้ทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ   นิมติดตีรงทีส่ถาบนั
ยทุธศาสตรส์นัตวิธิ ีสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิมคีวามตัง้ใจอยา่งจรงิจงัทีจ่ะผลกัดนัยทุธศาสตร์
สนัตวิธิใีหเ้ป็นยทุธศาสตรร์ะดบัชาต ิพ.ต.ท.ทกัษณิควรใหค้วามสาํคญักบัหน่วยงานอยา่งน้ีมาก
ขึน้  และสง่เสรมิใหท้าํงานไดม้ากกวา่น้ี 
 แนวทาง ๓ ประการทีก่ล่าวมาไดแ้ก่ ๑)การมวีสิยัทศัน์ทีร่อบดา้น ไมใ่ชม่แีต่เศรษฐกจิ
เพยีงมติเิดยีว  ๒)การเปลีย่นจากการจดัการประเทศ มาเป็นการรว่มมอืกบัสงัคม  และ ๓)การ
กระจายอาํนาจและสง่เสรมิกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี เป็นแนวทางทีจ่ะชว่ยให้
ประเทศไทยหลุดออกจากกบัดกัแหง่ความรนุแรงได ้  การมวีสิยัทศัน์ทีร่อบดา้นจะชว่ยใหก้าร
พฒันาประเทศไมพุ่ง่ไปบนแนวทางเศรษฐกจิอยา่งแคบ ๆ ทีเ่อือ้ประโยชน์แก่คนสว่นน้อย แต่
สรา้งปญัหาและความทุกขแ์ก่คนสว่นใหญ่   ขณะเดยีวกนัการพฒันาประเทศโดยคาํนึงถงึทุกมติิ
จะทาํใหป้ระเทศไทยมคีวามเขม้แขง็มัน่คงขึน้ทัง้ในทางสงัคม วฒันธรรม และการเมอืง ไมใ่ช่
เจรญิแต่ในทางวตัถุดงัทีเ่ป็นอยูใ่นเวลาน้ี ความเขม้แขง็ดงักล่าวจะทาํใหส้งัคมมภีมูติา้นทานต่อ
แนวโน้มทีจ่ะใชค้วามรนุแรงแกไ้ขปญัหา  ยิง่มกีารสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในกจิการ
สาธารณะทุกระดบั รวมทัง้มอีาํนาจจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่   ภาคประชาชนจะเขม้แขง็ขึน้ 
คุณภาพชวีติจะดขีึน้  ขณะเดยีวกนักจ็ะสามารถปกป้องวถิชีวีติของตนไดโ้ดยสนัตวิธิ ี

ในยคุทีก่ระแสโลกาภวิตัน์กาํลงัเชีย่วกรากและมอีาํนาจสงูในการครอบงาํทาํลายวถิชีวีติ
ของผูค้นและชุมชน โดยมกีลไกตลาดเป็นเครือ่งมอืสาํคญัของทุนขนาดใหญ่ ชนิดทีถ่งึข ัน้ 
“กาํหนดชะตากรรมของคนสว่นใหญ่มาไวใ้นมอืของกลุม่ธุรกจิทัง้ในและนอกประเทศไมก่ีก่ลุ่ม
เทา่นัน้”   ซึง่เสกสรรค ์ประเสรฐิกุลเรยีกวา่ “การโอนอธปิไตยจากรฐัมาสูต่ลาด” ๑๒   การ
มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิดว้ยการผลกัดนัทุกภาคสว่นใหเ้ขา้มวีถิชีวีติผกูตดิกบัตลาดอยา่งแน่น
แฟ้นโดยเฉพาะตลาดทีทุ่นขนาดใหญ่ครอบงาํอยู ่ (อาทติลาดพชืผลจเีอม็โอ หรอื “ตลาดเสร”ี 

                                     
๑๒ เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล “การเมอืงภาคประชาชนในยคุโลกาภวิตัน์:หลกัการและความจาํเป็นทาง
สถานการณ์” ใน เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง บ.ก.รูท้นัทกัษณิ ๒  (กรงุเทพ:ขอคดิดว้ยคน ๒๕๔๗) น.๑๕๒ 
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ทีท่าํกบัประเทศมหาอาํนาจ)   ยอ่มเทา่กบัผลกัใหป้ระชาชนเขา้ไปตดิกบัดกัทีย่ากจะถอนตวัได ้   
จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนมคีวามเขม้แขง็ในการปกป้องทอ้งถิน่และวถิี
ชวีติของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ   การพฒันาสงัคมในทุกมติ ิควบคูก่บัการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่น
รว่มในการจดัการทรพัยากรจะชว่ยลดความรนุแรงจากการเอาเปรยีบของทุนขนาดใหญ่  
ขณะเดยีวกนัจะชว่ยกาํกบัและถ่วงดุลมใิหร้ฐัตกเป็นเครือ่งมอืของทุนเหล่าน้ีในการใชค้วาม 
รนุแรงกบัประชาชนทีค่ดัคา้นการขยายตวัของอาํนาจาํทุน 

การมุง่มัน่เอาชนะหรอืไดเ้ปรยีบในทางเศรษฐกจิเพยีงอยา่งเดยีวอาจนําพาประเทศไปสู่
อนัตราย  นัน่คอืการเขา้ไปอยูใ่นอาณตัขิองโลกาภวิตัน์อยา่งเตม็ที ่ ความขอ้น้ีชยัอนนัต ์สมทุ
วณชิ ไดเ้ตอืนไวว้า่ “ระบบโลกานุวตัรไมไ่ดก้าํหนดเงือ่นไขดา้นกตกิาเทา่นัน้  หากเลยไป
กาํหนดเป้าหมายของรฐัอกีดว้ย กล่าวคอืเป้าหมายสาํคญัไดแ้ก่การทาํใหป้ระเทศมขีดี
ความสามารถทางการแขง่ขนัสงูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํไดใ้นกจิกรรมต่าง ๆ เชน่ เป็นหน่ึงในสบิของ
ประเทศทีน่่าลงทุนทีส่ดุในโลก เป็นหน่ึงในหา้ของประเทศทีม่แีหล่งทอ่งเทีย่วทีค่นนิยมทีส่ดุใน
โลก เป็นตน้” ๑๓ 

จะโดยรูต้วัหรอืไม ่พ.ต.ท.ทกัษณิไดย้อมใหก้ระแสโลกาภวิตัน์เขา้มาเปลีย่นเป้าหมาย
ของรฐัไทยไปไมน้่อยแลว้แลว้  เพราะบดัน้ีพ.ต.ท.ทกัษณิไดป้ระกาศอยา่งชดัเจนวา่ “ประเทศ
คอืบรษิทั ” รฐับาลและระบบราชการมหีน้าทีผ่ลกัดนัธุรกจิทุกระดบั โดยทตูไทยทัว่โลกทาํ
หน้าทีเ่สนอขายสนิคา้ไทยไปทัว่โลกไมต่่างจากเซลสแ์มน  การศกึษามจุีดหมายเพยีงเพือ่เพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก ขณะเดยีวกนัโดยอาศยันโยบายต่าง ๆ อาท ิการทาํ
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี การสง่เสรมิพชืผลจเีอม็โอ และการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน  รฐับาลไม่
เพยีงแต่นําประเทศสูต่ลาดโลกเทา่นัน้  หากยงัเป็นสือ่ชกันําตลาดโลกและทุนขา้มชาตใิหเ้ขา้มา
ครอบงาํกาํกบัทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรม ตลอดจนวถิชีวีติของผูค้นทัง้ประเทศยิง่กวา่แต่
ก่อน   การมอีาํนาจเบด็เสรจ็เพือ่นําพาประเทศฝา่กระแสโลกาภวิตัน์ตามวสิยัทศัน์ของพ.ต.ท.
ทกัษณินัน้ในทีส่ดุลงเอยดว้ยการทาํใหป้ระเทศตกเป็นเบีย้ล่างของโลกาภวิตัน์   รฐัแทนทีจ่ะทาํ
หน้าทีป่กป้องผูค้นจากการครอบงาํของตลาด กลบัทาํตวัเป็นเครือ่งมอืของกลไกตลาดเสยีเอง 
 มแีต่การคดิใหมท่าํใหมด่งัทีก่ล่าวมาเทา่นัน้ พ.ต.ท.ทกัษณิจงึจะสามารถขบัเคลื่อน
ประเทศไทยใหพ้น้จากกบัดกัแหง่ความรนุแรง ซึง่มากบักระแสโลกาภวิตัน์ และเกดิจากการรวบ
อาํนาจในโครงสรา้งเดมิซึง่มรีฐัเองเป็นองคป์ระกอบสาํคญั  
 
บทบาทของภาคประชาชน 
 อยา่งไรกต็ามหากพดูเพยีงเทา่น้ีแลว้จบ กเ็ทา่กบัวา่กาํลงัมองพ.ต.ท.เป็นอศัวนิมา้ขาว 
(หรอืควายดาํสดุแทแ้ต่จะนิยม)  การนําพาประเทศออกจากกบัดกัแหง่ความรนุแรงมใิชภ่ารกจิที่
จะมอบหมายแก่ใครคนไดค้นหน่ึงได ้ จรงิอยูพ่.ต.ท.ทกัษณิมสีว่นไมน้่อยในการพาประเทศไทย

                                     
๑๓ ชยัอนนัต ์สมทุวณิช จากรฐัชาตสิูร่ฐัตลาด  (กรงุเทพ:บา้นพระอาทติย ์๒๕๔๔) น.๙๙ 
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ถลาํลกึในกบัดกัแหง่ความรนุแรง  ดงันัน้ตวัทา่นเองจงึมคีวามสาํคญัในการแกป้ญัหาดงักล่าว 
แต่กบัดกัน้ีมใิชว่า่เพิง่มใีนยคุทกัษณิ  หากมมีานานแลว้  โครงสรา้งทางเศรษฐกจิการเมอืงทีร่วม
ศนูยแ์ละก่อความสมัพนัธท์ีไ่มเ่ทา่เทยีมไดก้่อตวักนัมานานแลว้ โดยไดร้บัการยอมรบั สนบัสนุน 
หรอืคํ้ายนัจากประชาชนสว่นใหญ่   สาํนึกและบทบาทของประชาชนในผลกัดนัใหม้กีาร
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งดงักล่าวจงึเป็นเงือ่นไขสาํคญัทีส่ดุกว็า่ไดส้าํหรบัการนําพาประเทศไทย
ออกจากกบัดกัแหง่ความรนุแรง       
 เหตุผลอกีประการหน่ึงกค็อื เราไมอ่าจฝากความหวงัไวก้บัผูนํ้าคนหน่ึงคนใดวา่เขาจะ
ยอมใหอ้าํนาจทีร่วมศนูยอ์ยูน่ัน้กระจายออกไปจากมอืของตวัเองอยา่งงา่ย ๆ   อาํนาจจะ
กระจายออกไปไดก้โ็ดยการผลกัดนัของประชาชนเอง 
 ดว้ยเหตุน้ีสิง่ทีเ่รยีกวา่การเมอืงภาคประชาชนจงึมคีวามสาํคญั   ประชาชนควรรวมกลุ่ม
เพือ่ขจดัความรนุแรงเชงิโครงสรา้งใหห้มดไป  ดว้ยการเคลื่อนไหวใหม้กีารกระจายอาํนาจมาก
ขึน้  เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ ครอบครอง และจดัการทรพัยากรสาธารณะอยา่งทัว่ถงึและ
เทา่เทยีมกนั    ขณะเดยีวกนักม็สีว่นรวมมากขึน้ในการแกป้ญัหาปากทอ้ง พฒันาคุณภาพชวีติ 
รวมทัง้รว่มกาํหนดนโยบายเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้โดยตรงและโดยผา่นตวัแทน  ทัง้น้ีโดย
ตระหนกัวา่ เพยีงแคก่ารกระจายเงนิไปใหช้าวบา้น (อยา่งโครงการ SML) โดยยงัคงรวบ
อาํนาจการตดัสนิใจไวท้ีร่ฐันัน้ยงัไมใ่ชค่าํตอบทีแ่ทจ้รงิ   เชน่เดยีวกนักบัรฐัทีท่าํตวัเป็นผูอุ้ปถมัภ ์
แมจ้ะหวา่นโครงการเอือ้อาทรมามากมายเพยีงใด ตราบใดทีไ่มผ่ลกัดนัใหม้กีารกระจายอาํนาจ 
กจ็ะไมช่ว่ยใหค้วามรนุแรงเชงิโครงสรา้งลดน้อยลงไปไดเ้ลย    
 การเคลื่อนไหวเพือ่เพิม่อาํนาจในการดแูลและปกป้องตนเองนัน้ ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งเป็น
การประทว้งเรยีกรอ้งใหร้ฐักระจายอาํนาจลงมา เชน่ เรยีกรอ้งใหม้กีารแกไ้ขรฐัธรรมนูญ เทา่นัน้  
หากยงัรวมถงึการขนัอาสาเขา้ไปรบัผดิชอบกจิการสว่นรวมทีถู่กปลอ่ยปละละเลย เชน่ รวมกลุม่
ดแูลสิง่แวดลอ้มในชุมชน ชว่ยกนัป้องกนัอาชญากรรมในละแวกบา้น  หรอืรว่มกนัตัง้ศนูย์
เยาวชนในชุมชน เพือ่แกป้ญัหาวยัรุน่มัว่สมุ  ตลอดจนการอนุรกัษ์วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์
ทอ้งถิน่ เป็นตน้  มพีืน้ทีม่ากมายทีเ่ปิดหรอืรอใหป้ระชาชนเขา้ไปมบีทบาทในทางสาธารณะ ซึง่
จะชว่ยสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ประชาชนทัง้ในดา้นจติสาํนึก ความสามคัค ีและทกัษะในการ
ทาํงาน  กล่าวอกีนยัหน่ึง  เป็นการเพิม่อาํนาจใหแ้ก่ประชาชนขึน้มา โดยไมจ่าํเป็นตอ้งชว่งชงิมา
จากรฐั  การเขา้ไปมบีทบาทในพืน้ทีด่งักล่าวจดัวา่เป็นการเมอืงอยา่งหน่ึงทีเ่รยีกวา่การเมอืง
ภาคประชาชน 
 อยา่งไรกต็ามในยคุทีส่ทิธเิสรภีาพของประชาชนถูกละเมดิ  อาํนาจถูกรวมศนูยไ์วท้ีร่ฐั
ชนิดทีข่ดักบัรฐัธรรมนูญ  ชมุชนถูกคุกคามดว้ยนโยบายการพฒันาของรฐั  การรวมกลุ่ม
ประทว้งคดัคา้นรฐัจงึกลายเป็นสว่นหน่ึงของการเมอืงภาคประชาชนอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ การ
เคลื่อนไหวดงักล่าวโดยตวัมนัเองยอ่มเป็นการต่อสูก้บัความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง แต่ทีจ่ะตอ้ง
ตระหนกัไปดว้ยกนักค็อื การพยายามป้องกนัมใิหเ้กดิความรนุแรงเชงิกายภาพขึน้มา  ดว้ยเหตุ
น้ีปฏบิตักิารสนัตวิธิจีงึเป็นสิง่จาํเป็น  ปฏบิตักิารสนัตวิธิมีไิดห้มายถงึการไมใ่ชอ้าวุธและพละ 
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กาํลงัเทา่นัน้ หากยงัรวมถงึการไมย่ัว่ย ุคกุคาม หรอืก่อความรนุแรงดว้ยวาจา  ขณะเดยีวกนักม็ี
การเตรยีมพรอ้มป้องกนัมใิหค้วามรนุแรงเกดิขึน้จากทกุฝา่ย  แมว้า่เป็นการยากทีจ่ะควบคุมการ
ตอบโตอ้กีฝา่ยหน่ึง โดยเฉพาะฝา่ยเจา้หน้าทีร่ฐั แต่กไ็มค่วรเปิดชอ่งใหอ้กีฝา่ยใชค้วามรนุแรง 
และแมจ้ะเผชญิกบัความรนุแรง กส็ามารถควบคุมดแูลใหฝ้า่ยตนอยูใ่นความสงบ ไมใ่ชค้วาม
รนุแรงตอบกลบัไป  จะทาํเชน่นัน้ไดต้อ้งมกีารฝึกฝนอยา่งจรงิจงั 
 เป็นนิมติดทีีอ่งคก์รพฒันาเอกชนหลายแหง่มคีวามคดิทีจ่ะจดัตัง้ “เวทภีาคยีทุธศาสตร์
สนัตวิธิ”ี  ซึง่ประกอบดว้ยนกัคดิ นกัปฏบิตั ิผูนํ้าชุมชน ผูนํ้าเครอืขา่ย และผูท้รงคุณวุฒทิัง้จาก
ภาครฐั ภาคประชาชน และภาคธุรกจิ มาพบปะหารอืและขบัเคลื่อนงานดา้นสนัตวิธิที ัง้ในระดบั
นโยบาย ยทุธศาสตร ์และปฏบิตั ิความรเิริม่ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหน่วยงานรฐับางสว่น อาท ิ
สถาบนัยทุธศาสตรส์นัตวิธิ ีสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ   น่าเสยีดายทีโ่อกาสดงักล่าวถูกละเลย
จากนายกรฐัมนตรคีนปจัจุบนัมาโดยตลอด  แต่นัน่กเ็ทา่กบัชีว้า่ความรเิริม่และความพยายาม
ของภาคประชาชนเป็นสิง่สาํคญัอยา่งมากสาํหรบัการนําพาประเทศไทยใหร้อดพน้จากกบัดกั
แหง่ความรนุแรง  สิง่ทีน่่าจะไดเ้หน็ในขัน้ต่อไปกค็อืการทาํใหเ้วทภีาคดีงักล่าวเกดิขึน้เป็นจรงิ
และมคีวามเขม้แขง็  แต่แมจ้ะยงัไมเ่ป็นจรงิ  องคก์รสนัตวิธิทีีเ่กดิใหมใ่นชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา อาท ิ
ศนูยส์นัตวิธิแีละธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้ ตลอดจนสถาบนัพทุธทาสภกิขเุพือ่สนัตภิาพ
กเ็ป็นนิมติหมายทีด่อีกีประการหน่ึง   ขอ้สาํคญักค็อืองคก์รเหล่าน้ีจาํเป็นจะตอ้งตระหนกัถงึ
ปญัหาความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง และแลเหน็ถงึความสาํคญัของการขบัเคลื่อนโดยสนัตวิธิี
เพือ่ใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุโครงสรา้งทางเศรษฐกจิการเมอืงทีก่่อความรนุแรงดงักล่าว แมว้า่
องคก์รเหล่านัน้จะไมไ่ปลงมอืทาํเองกต็าม 
 
ความรนุแรงเชิงวฒันธรรม 
 อยา่งไรกต็ามไมค่วรมองวา่การเมอืงภาคประชาชนมคีวามสาํคญัสาํหรบัการลดความ
รนุแรงเชงิโครงสรา้งเทา่นัน้   ยงัมคีวามรนุแรงอกีประเภทหน่ึง ซึง่ไมอ่าจมองขา้มไดเ้ลย นัน่คอื
ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม    ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม คอืความคดิความเชื่อหรอืทศันคตทิี่
เป็นตวัรองรบัสนบัสนุนความรนุแรงทางกายภาพและความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง   เป็นตวัการที่
ทาํใหค้วามรนุแรงทัง้ ๒ ประเภทกลายเป็นสิง่ชอบธรรมและเป็นทีย่อมรบัของสงัคมสว่นใหญ่ ๑๔ 
  ความรนุแรงเชงิวฒันธรรมกาํลงัเป็นปญัหาทีน่่าวติกอยา่งยิง่ในสงัคมไทย   มนัมใิช่
อุบตักิารณ์ทีป่รากฏออกมาเป็นครัง้คราว หากแสดงตวัออกมาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นทีม่าแหง่
ความรนุแรงทีเ่หน็จนชนิตา อาท ิความรนุแรงในครอบครวั   แต่นบัวนัมนัจะสง่ผลใหเ้กดิความ
รนุแรงแบบรวมหมูบ่่อยขึน้   ความกระเหีย้นกระหอืของประชาชนผูร้กัชาตซิึง่รว่มก่อความ
รนุแรงในเหตุการณ์  ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ นัน้มใิชอุ่บตัเิหตุหรอืไรท้ีม่า  มนัสะทอ้นถงึความรนุแรง
เชงิวฒันธรรมทีด่าํรงอยูใ่นสงัคมไทย และยงัไมห่ายไปไหน  หากยงัปรากฏใหเ้หน็เนือง ๆ  ดงั

                                     
๑๔ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์อาวธุมชีวีติ?:แนวคดิเชงิวพิากษ์วา่ดว้ยความรนุแรง  (กรงุเทพ:ฟ้าเดยีวกนั ๒๕๔๖) 
น.๕๑) 
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เหน็ไดจ้ากการแซ่ซอ้งสรรเสรญิของประชาชนเมือ่มกีารสงัหารหมูพ่ลพรรคก๊อดอารม์ีท่ ีร่าชบุรี
เมือ่ปี ๒๕๔๓  และเมือ่มกีารฆา่ตดัตอนกวา่ ๒,๕๐๐ ศพ เมือ่ปี ๒๕๔๖ และล่าสดุคอืเมือ่มกีาร
สงัหารผูก้่อความไมส่งบถงึ ๑๐๘ คนเมือ่วนัที ่๒๘ เมษายนทีผ่า่นมา  ทัง้น้ียงัไมต่อ้งพดูถงึความ
รนุแรงอกีมากมายในระดบัทีเ่ลก็ลงมาทัง้ทีเ่ป็นขา่วและไมเ่ป็นขา่ว 
 ความรนุแรงเชงิวฒันธรรมทีก่าํลงัเป็นปญัหาประการแรกคอืความเชื่อทีว่า่คนชัว่นัน้ไมม่ี
ศกัดิแ์ละสทิธแิหง่ความเป็นมนุษย ์ หากสมควรทีจ่ะตอ้งกาํจดัออกไป  ยิง่เป็นฆาตกรดว้ยแลว้
ตอ้งฆา่ใหต้ายตกไปตามกนัโดยไมต่อ้งคาํนึงถงึศลีธรรมหรอืกฎหมายใด ๆ ทัง้สิน้  ไมม่อีะไรที่
สะทอ้นทศันะดงักล่าวชดัเจนเทา่กบัคาํพดูของเกจอิาจารยท์า่นหน่ึงทีว่า่  “ฆา่คนขายยาบา้บาป
เทา่กบัตบยงุตาย ๑ ตวั...อยา่ใหม้นัอยูร่กแผน่ดนิ ไมต่อ้งใหม้นัไปตดิคุก”   แมไ้มต่อ้งพดูถงึ
หลกัธรรมทางพทุธศาสนาซึง่ปฏเิสธการฆา่ในทุกกรณ ี  เพยีงมองในแงก่ฎหมาย  ทศันะเชน่น้ีมี
แต่จะทาํใหบ้า้นเมอืงลุกเป็นไฟเพราะสนบัสนุนใหไ้มต่อ้งมขีือ่แปใด ๆ ทัง้สิน้   

ทศันคตดิงักลา่วทาํใหผู้ค้นสมาทานลทัธติาต่อตา ฟนัต่อฟนั ไปไดอ้ยา่งงา่ยดาย  ดว้ย
เหตุน้ีคนเป็นอนัมากจงึเขา้ใจไมไ่ดเ้มือ่คณะกรรมการอสิระตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเหตุการณ์
มสัยดิกรอืเซะ มขีอ้สรปุวา่ การทีเ่จา้หน้าทีป่าระเบดิเขา้ไปในมสัยดินัน้เป็นการกระทาํทีเ่กนิกวา่
เหตุ  เพราะในทศันะของคนจาํนวนไมน้่อย ผูก้่อความไมส่งบทีห่ลบอยูใ่นมสัยดินัน้สมควรตาย
สถานเดยีว  ไมจ่าํตอ้งคาํนึงถงึขอ้กฎหมายใด ๆ ทัง้สิน้    ความเชื่อวา่การแกแ้คน้นัน้เป็นสทิธิ
อนัชอบธรรมทีใ่คร ๆ กท็าํได ้โดยไมต่อ้งรอศาลยตุธิรรม กาํลงัระบาดอยา่งแพรห่ลาย  เราจงึ
เหน็การรมุประชาทณัฑผ์ูต้อ้งหาคดอุีกฉกรรจเ์กดิขึน้เป็นอาจณิ ราวกบัวา่พลเมอืงดมีสีทิธิ
ละเมดิกฎหมายหรอืละเมดิศลีธรรมกไ็ดห้ากกระทาํกบัคนชัว่ 

ความรนุแรงนัน้มพีลวตัของมนัเอง  ในดา้นหน่ึงความรนุแรงจะพฒันาไปในลกัษณะที่
รา้ยแรงมากขึน้  ในอกีดา้นหน่ึงเหยือ่ของความรนุแรงกจ็ะตวีงกวา้งขึน้   ไมใ่ชแ่คฆ่าตกรหรอื
ผูค้า้ยาบา้เทา่นัน้ หากยงัรวมไปถงึ “ผูไ้มร่กัชาต”ิ หรอืคนที ่“ไมใ่ชไ่ทย” ดงัทีน่กัศกึษา
ประชาชนทีช่มุนุมอยูใ่นธรรมศาสตรเ์มือ่วนัที ่๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ไดป้ระสบมาแลว้  และคนไทย
ในสามจงัหวดัภาคใตไ้ดป้ระสบมาตลอด ทัง้โดยถูกฆา่อยา่งเปิดเผยหรอืถูกอุม้หายตวัไป 

ประเดน็น้ีโยงไปสูค่วามรนุแรงเชงิวฒันธรรมประการต่อมา นัน่คอื ความเชื่อแบบ
ชาตนิิยมทีค่บัแคบ  ไดแ้ก่ชาตนิิยมแบบชาตพินัธุ ์ทีถ่อืวา่เชือ้ชาตไิทยเทา่นัน้ทีเ่ป็น “ไทย”  
เชือ้ชาตจินีหรอืเชือ้ชาตมิลายไูมม่สีทิธเิป็นไทย  ยิง่ไปกวา่นัน้ชาตนิิยมแบบชาตพินัธุด์งักล่าวยงั
ควบคูก่บัชาตนิิยมทีเ่น้นวฒันธรรมจาํเพาะ กล่าวคอื ต่อเมือ่นบัถอืศาสนาพทุธ และพดูไทย
เทา่นัน้ถงึจะเป็น “ไทย”  ชาตนิิยมดงักล่าวก่อใหเ้กดิความรนุแรงกเ็พราะไดก้ดคนไทยจาํนวน
ไมน้่อยทีน่บัถอืศาสนาครสิตห์รอือสิลาม พดูไทยไมไ่ด ้ใหก้ลายเป็นพลเมอืงชัน้สอง ไมม่สีทิธิ
เสรภีาพเทา่เทยีมกบัคนทีม่เีชือ้ชาตไิทยหรอืนบัถอืศาสนาพทุธ  ชาตนิิยมแบบคบัแคบดงักล่าว
แมจ้ะเพิง่เกดิเมือ่ ๘๐ ปีมาน้ี แต่ไดฝ้งัลกึและยงัมอีทิธพิลไมน้่อยกบัคนปจัจุบนั  เกษยีร เตชะพี
ระเคยถามนกัศกึษาในชัน้วา่ “นกัศกึษาคดิวา่ตนเองเป็นคนไทยหรอืไม ่?” ปรากฏวา่ ใน
จาํนวน ๙๑ คนมผีูต้อบวา่ ตนไมไ่ดเ้ป็นคนไทย ๑๐ คน และตอบอยา่งกาํกวม ๒๔ คน  สาเหตุ



 24

สาํคญักเ็พราะผูต้อบนัน้นบัถอืศาสนาครสิตห์รอืไมก่อ็สิลาม  เป็นลกูจนีหรอืไมก่ม็เีชือ้แขก  มไิด้
มเีชือ้ไทยแท ้ๆ ๑๕ 

ในระยะหลงัชาตนิิยมหรอืความเป็นไทยทีค่บัแคบน้ีไดถู้กนํามาใชก้บัคนทีม่คีวาม
คดิเหน็ต่างจากตน โดยไมจ่าํตอ้งเป็นความคดิทางการเมอืงเทา่นัน้   ไมใ่ชแ่ต่คอมมวินิสต์
เทา่นัน้ทีไ่มใ่ชไ่ทย   ใครกต็ามทีเ่หน็ขดัแยง้กบัคนสว่นใหญ่ในเรือ่งประวตัศิาสตรห์รอืความเชื่อ
ทอ้งถิน่ เชน่ ตัง้คาํถามเกีย่วกบัวรีกรรมของทา้วสรุนาร ีหรอืไมเ่ชื่อวา่ศลิาจารกึหลกัที ่๑ ทาํโดย
พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช  หรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัการหา้มผูห้ญงิเขา้ไปชัน้ในของพระเจดยีท์ีม่พีระ
ธาตุอยูข่า้งใต ้ กถ็ูกกล่าวหาวา่ไมใ่ชค่นไทยไปในทนัท ี ผลทีต่ามมาคอืถูกกลุ่มพลงัมวลชนเผา
พรกิเผาเกลอืและสาปแชง่  น่าสงสยัวา่หากผูท้ีเ่หน็ขดัแยง้ดงักล่าวตกอยูใ่นทา่มกลางผูชุ้มนุม
เหล่านัน้  เขาจะรอดออกมาไดโ้ดยสวสัดภิาพหรอืไม ่

ทัง้หมดน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขาดขนัตธิรรมและเมตตาธรรมในหมูค่นไทย  ซึง่เป็น
ความรนุแรงเชงิวฒันธรรมประการต่อมา  นบัวนัผูค้นจะยอมรบัความเหน็ทีต่่างจากตนไดย้าก 
และมแีนวโน้มทีจ่ะมองเหน็คนเหล่านัน้เป็นศตัร ู  เมือ่มองเหน็เป็นศตัรยูอ่มรูส้กึชอบธรรมทีจ่ะ
ใชค้วามรนุแรงกบัคนเหล่านัน้ไดง้า่ย อยา่งน้อยกใ็ชค้วามรนุแรงทางวาจา  ดงัเหน็ไดท้ัว่ไปตาม
เวบ็บอรด์ต่าง ๆ ในแวดวงอนิเตอรเ์น็ต  น่าสงัเกตวา่กระบวนการดงักล่าวจะเริม่จากการขดีเสน้
แยกอกีฝา่ยใหเ้ป็น “คนอื่น” หรอื “พวกมนั”  จากนัน้กก็ดอกีฝา่ยใหม้สีถานะตํ่าลง  ทีนิ่ยมใช้
อยา่งแพรห่ลายคอืการตวีงใหอ้กีฝา่ยเป็น “เสยีงสว่นน้อย”   จากนัน้กป็ระทบัตราวา่ “ไมใ่ชค่น
ไทย”  หรอืตัง้คาํถามวา่ “เป็นคนไทยหรอืเปล่า ?”  ตามมาดว้ยการกล่าวหาวา่ “ไมร่กัชาต”ิ    
เมือ่เป็นคนไมห่วงัดต่ีอชาตเิสยีแลว้ กง็า่ยทีจ่ะตตีราคาดโทษวา่เป็น “ คนชัว่”  ถงึตรงน้ีกย็อ่ม
รูส้กึชอบธรรมทีจ่ะใชค้วามรนุแรงกบัคนเหล่านัน้อยา่งน้อยกท็างวาจา  หากมอีาํนาจกย็อ่มทาํ
มากกวา่นัน้ ทุกวนัน้ีวาทกรรมประชาธปิไตย ตามดว้ยวาทกรรมชาตนิิยม  และตบทา้ยดว้ยวาท
กรรมศลีธรรม  กาํลงัถูกนํามาใชส้นบัสนุนความคดิทีค่บัแคบและทศันคตทิีนิ่ยมความรนุแรง
อยา่งเดน่ชดัขึน้ทุกท ี  ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่พ.ต.ท.ทกัษณิเป็นตวัอยา่งชดัเจนในการใชว้ธิกีาร
ดงักล่าวกบัผูท้ีเ่หน็ต่างจากตน    

อนัทีจ่รงิมคีวามรนุแรงเชงิวฒันธรรมอกีหลายประการ ทีย่งัไมไ่ดก้ล่าวถงึ อาท ิทศันคติ
ทีถ่อืวา่ผูช้ายเป็นใหญ่ในครอบครวั และดงันัน้จงึมสีทิธทิีจ่ะใชค้วามรนุแรงกบัภรรยาหรอืคูค่รอง 
โดยถอืวา่เป็นเรือ่งภายในครอบครวัทีค่นอื่นไมเ่กีย่ว  ทศันคตดิงักลา่วสรา้งความทุกขท์รมานแก่
ผูห้ญงิเป็นจาํนวนมากในสงัคมไทย   นอกจากนัน้ยงัไดแ้ก่ทศันคตริงัเกยีจคนจน เหน็คนจนเป็น
คนขีเ้กยีจ ไดไ้มรู่จ้กัพอ ถูกหลอกงา่ย ไมรู่จ้กัคดิ  ดงันัน้ผูค้นทัว่ไปรวมทัง้รฐับาลเอง จงึมี
ความรูส้กึในทางลบต่อชาวนาชาวไรท่ีม่าชุมนุมประทว้งเพราะเชื่อวา่มมีอืทีส่ามมายแุหย ่  

                                     
๑๕ เกษยีร เตชะพรีะ “คาํถามความเป็นไทย” ตอน ๑-๒  มตชินรายวนั วนัที ่๓๐ กรกฎาคม และ ๖ สงิหาคม 
๒๕๔๗ น.๖ 
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รวมทัง้ไมรู่ส้กึอนิงัขงัขอบทีเ่ขาเหล่านัน้ถกูเอารดัเอาเปรยีบ  ทศันคตดิงักล่าวสนบัสนุนใหค้วาม
รนุแรงเชงิโครงสรา้งยงัดาํรงอยูอ่ยา่งหนาแน่น 

หากความรนุแรงทางกายภาพเป็นเรือ่งของตวับุคคล   และความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง
เป็นเรือ่งของระบบหรอืโครงสรา้งทีอ่ยูเ่หนือตวับุคคล  ความรนุแรงเชงิวฒันธรรมกค็อืสิง่ทีอ่ยูล่กึ
ลงไปในจติสาํนึกของบุคคลซึง่ประกอบกนัเป็นสงัคม  ความรนุแรงในระดบัจติสาํนึกน้ีเองทีเ่ป็น
พืน้ฐานใหก้บัความรนุแรงอกี ๒ ประเภท  ดว้ยเหตุน้ีหากตอ้งการใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมที่
ปลอดจากความรนุแรงอยา่งแทจ้รงิ  จาํเป็นทีเ่ราจะตอ้งชว่ยกนัขจดัความรนุแรงเชงิวฒันธรรม
ไปพรอ้ม ๆ กบัความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง 

ความรนุแรงเชงิวฒันธรรมทีเ่ป็นปญัหาขัน้พืน้ฐานกค็อืการขาดขนัตธิรรมและเมตตา
ธรรม   เมือ่ครัง้ทีห่มอบรดัเลยม์าประกาศศาสนาครสิตท์ีเ่มอืงไทยราว ๆ ๑๕๐ ปีก่อน  มเีรือ่ง
เล่าวา่คราวหน่ึงหมอบรดัเลยไ์ดย้นืประกาศศาสนาหน้ารา้นขายพระพทุธรปู พรอ้มกบัโจมตกีาร
นบัถอืรปูเคารพไปดว้ย หมอบรดัเลยพ์ดูโจมตจีนเหน่ือยเน่ืองจากอากาศรอ้น  เจา้ของรา้นซึง่นัง่
ฟงัอยูอ่ยา่งสงบ  รูส้กึสงสารจงึเชญิหมอบรดัเลยม์านัง่พกัในรา้นและสอบถามวา่เหตุใดเขาจงึทาํ
อยา่งนัน้    ถา้เหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ในกรงุเทพ ฯ ทุกวนัน้ีเราคงนึกไดไ้มย่ากวา่จะเกดิอะไร
ขึน้กบัหมอสอนศาสนาผูน้ัน้  เหน็ไดช้ดัวา่ขนัตธิรรมและเมตตาธรรมทีเ่จา้ของรา้นแสดงออกมา
นัน้ไดข้าดหายไปอยา่งมากจากจติใจของคนไทยทุกวนัน้ี  เรามคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ในความคดิกนั
มากขึน้ และทนความคดิเหน็ทีต่่างออกไปไดน้้อยลง  ทีจ่รงิไมใ่ชแ่ต่ความต่างทางความคดิ
เทา่นัน้  แมค้วามต่างในดา้นอื่น ๆ กส็ามารถทาํใหเ้กดิความแตกแยกกนัไดง้า่ย  อาท ิความต่าง
ทางศาสนา เชือ้ชาต ิ ฐานะทางเศรษฐกจิ การศกึษา สถาบนั และแมแ้ต่ความต่างทางเพศและ
วยั 
 
 สู่วฒันธรรมแห่งความสมานฉันท ์

สงัคมไทยจะหลุดจากความรนุแรงเชงิวฒันธรรมได ้ตอ้งเริม่ตน้จากการทาํใหข้นัตธิรรม
และเมตตาธรรมกลายมาเป็นวฒันธรรมของสงัคม  ขนัตธิรรมและเมตตาธรรมจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิเมือ่เรารูส้กึถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัผูอ้ื่น    ตระหนกัวา่เรามคีวามเหมอืน
มากกวา่ความต่าง  แมจ้ะต่างความคดิ ต่างภาษา ต่างเชือ้ชาต ิแต่เหนืออื่นใดเราทุกคนลว้นเป็น
มนุษยเ์หมอืนกนั  รกัสขุเกลยีดทุกขเ์ชน่เดยีวกนั    ความรูส้กึเชน่น้ีแหละทีจ่ะทาํใหเ้ราเหน็ใจ
กนั และมคีวามเอือ้อาทรต่อกนัมากขึน้  
 ควบคูก่บัขนัตธิรรมและเมตตาธรรม กค็อืความตระหนกัวา่ ความรนุแรงนัน้ไมส่ามารถ
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งยัง่ยนื   มนัทาํไดอ้ยา่งมากเพยีงแคย่ตุปิญัหาชัว่คราวเทา่นัน้  และไมม่ี
หลกัประกนัวา่ปญัหาจะไมลุ่กลามเลวรา้ยลง   ยิง่ใชค้วามรนุแรงเพือ่ขจดัความชัว่รา้ยดว้ยแลว้ 
ความชัว่รา้ยมแีต่จะเพิม่มากขึน้  เพราะสิง่ทีถู่กขจดัไปคอืตวับุคคลเทา่นัน้  ขณะทีผู่ใ้ชค้วาม
รนุแรงนัน้เองกลบัจะถูกความชัว่รา้ยครอบงาํมากขึน้  เชน่เดยีวกบัตาํรวจทีใ่ชค้วามรนุแรงกบั
โจรเป็นอาจณิ ในทีส่ดุยอ่มมพีฤตกิรรมเยีย่งโจรเสยีเอง กล่าวคอื  รดีไถ ปลน้ หรอืฆา่ผูบ้รสิทุธิ ์
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ดงัเป็นขา่วอยูเ่สมอ    จะสูก้บัความชัว่รา้ยนัน้มวีธิเีดยีว คอืใชค้วามด ีและความดนีัน้ยอ่ม
แสดงออกโดยวธิกีารทีส่นัต ิ  
 สนัตวิธิมีใิชก่ารยอมจาํนน แต่เป็นการเผชญิหน้ากบัปญัหา   เราสามารถเผชญิกบั
ปญัหาไดโ้ดยไมจ่าํตอ้งใชว้ธิหีกัโคน่ทาํลายลา้ง หรอืทาํดว้ยความเกลยีดโกรธ แต่ทาํดว้ยความ
เมตตา  นัน่คอืไมม่องคูก่รณเีป็นศตัรทูีต่อ้งกาํจดั  เพราะมนุษยน์ัน้หาใชศ่ตัรไูม ่ความโกรธ
เกลยีด อาฆาตพยาบาท ความโลภ และความหลงต่างหากคอืศตัรทูีแ่ทจ้รงิ   เมตตาธรรมนัน้มี
พลงัในตวัเองทีส่ามารถก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงได ้  ในดา้นหน่ึงเมตตาธรรมสามารถดงึเอา
ความดงีามออกมาจากใจของคูก่รณแีละนําไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมได ้  แต่ทีส่าํคญัไมแ่พ้
กนักค็อืเมตตาธรรมยงัสามารถยกระดบัจติใจของผูท้ีใ่ชส้นัตวิธิไีดด้ว้ย 
 วฒันธรรมทีม่ขีนัตธิรรมและเมตตาธรรมเป็นพืน้ฐานนัน้ นอกจากจะเรยีกรอ้งการเปลีย่น
มมุมองต่อผูอ้ื่นแลว้  ยงัตอ้งอาศยัการเปลีย่นมมุมองต่อตนเองดว้ย  นัน่คอืไมเ่อาตนเองเป็น
ศนูยก์ลาง หรอืเอาความเหน็ของตนเองเป็นใหญ่  ยิง่ไปกวา่นัน้กค็อืจาํเป็นตอ้งหนัมามองตนเอง
และรูเ้ทา่ทนัตนเองดว้ยวา่  ลกึ ๆแลว้เราชอบแบ่งเขาแบ่งเราโดยไมรู่ต้วั  มนุษยพ์รอ้มจะเอาทุก
อยา่งมาเป็นเสน้แบ่งเขาแบง่เรา   ถา้ไมเ่อาเผา่พนัธุม์าเป็นเสน้แบ่ง กเ็อา ภาษา เชือ้ชาต ิ
ศาสนา สผีวิ มาแบ่งเขาแบง่เราแทน  หรอืไมก่เ็อาความคดิ ฐานะทางเศรษฐกจิ การศกึษา หรอื
สถาบนัทีส่งักดั มาเป็นเสน้แบ่ง  แมแ้ต่สิง่ดงีามเชน่ความดหีรอืศลีธรรม กไ็มเ่วน้ทีจ่ะถูกเอามา
ใชเ้ป็นเสน้แบง่ดว้ยเชน่กนั   การแบ่งดแีบ่งชัว่ชดัเจนวา่ พวกฉนัด ีพวกแกเลว เป็นตวัการ
สาํคญัทีท่าํใหผู้ค้นขาดขนัตธิรรม   เพราะเมือ่สรปุวา่อกีฝา่ยเลวเสยีแลว้ กไ็มต่อ้งสนใจฟงัมนั  
และเมือ่มนัชัว่ กต็อ้งจดัการกบัมนัอยา่งไมต่อ้งปรานีปราศรยั  เมือ่สาวใหล้กึลงไปจะพบวา่
สญัชาตญาณทีช่อบแบ่งเขาแบ่งเรานัน้มไิดม้าจากอะไรอื่น หากเกดิจากความสาํคญัมัน่หมายใน
ตวัตน  หรอืความยดึมัน่ใน “ตวัก ูของก”ู  ความสาํคญัมัน่หมายดงักล่าวน้ีเองทีท่าํใหเ้ราชอบ
ยดึเอาสิง่ต่าง ๆ มาเป็น “ของกู”โดยไมรู่ต้วั รวมทัง้แสวงหากลุ่มสงักดัเพือ่จะไดย้ดึหมายวา่
เป็น “พวกก”ู  ซึง่กค็อืการผลกัใหค้นทีเ่หลอืกลายเป็น “พวกมนั”ไปเสยี  จะเอาชนะ
สญัชาตญาณแบ่งเขาแบ่งเราไดก้ด็ว้ยการรูเ้ทา่ทนั “ตวัก ูของก”ู ไมย่อมใหม้นัมาครอบงาํจติใจ
ของเรางา่ย ๆ  
 ขนัตธิรรม เมตตาธรรม  ความใฝใ่นสนัตวิธิ ีไมนิ่ยมความรนุแรง และการไมเ่อาตนเอง
เป็นศนูยก์ลาง คอืสิง่ทีจ่ะตอ้งทาํใหก้ลายเป็นวฒันธรรมของสงัคม  วฒันธรรมดงักล่าวซึง่ในทีน้ี่
ขอเรยีกวา่ “วฒันธรรมแหง่ความสมานฉนัท”์   เป็นสิง่ทีจ่ะนําพาสงัคมไทยหลุดจากความ
รนุแรงเชงิวฒันธรรมทีก่าํลงัลุกลามอยูใ่นปจัจุบนั  อยา่งไรกต็ามวฒันธรรมดงักล่าวไมอ่าจ
เกดิขึน้ไดด้ว้ยการเทศน์การสอนเทา่นัน้  หากยงัตอ้งอาศยัการรณรงคข์บัเคลื่อนทางสงัคมเพือ่
ก่อใหเ้กดิสมัพนัธภาพและทศันคตอิยา่งใหม ่ ซึง่ในทีน้ี่มขีอเสนอบางประการ  
 
 ๑.สง่เสรมิใหเ้กดิสายสมัพนัธข์า้มกลุ่มทัว่ทัง้สงัคม 
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 การขาดขนัตธิรรมและเมตตาธรรมแพรร่ะบาดในสงัคมไทยกเ็พราะมกีารสรา้งกาํแพง
ขวางกัน้ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม   แมว้ถิชีวีติของโลกสมยัใหมด่เูหมอืนจะทาํใหผู้ค้นกลุ่ม
ต่าง ๆ มปีฏสิมัพนัธก์นัมากขึน้ แต่ในอกีดา้นหน่ึงสงัคมสมยัใหมก่ม็คีวามซบัซอ้นและซอยยอ่ย
หลากหลายมากขึน้  การแตกตวัออกเป็นหมูเ่หล่าต่าง ๆ มากมาย ทาํใหผู้ค้นสมัพนัธก์นัอยา่ง
ฉาบฉวยมากขึน้ และยากทีก่ลุ่มต่าง ๆ จะรูจ้กักนัไดท้ัว่ถงึ  นอกจากนัน้ความรูส้กึโดดเดีย่ว
อา้งวา้งในสงัคมเมอืงกม็กัจะผลกัดนัใหผู้ค้นเขา้หาสงักดัและจาํกดัตวัอยูใ่นกลุ่มของตน  สภาพ
ดงักล่าวไดท้าํใหเ้กดิชอ่งวา่งระหวา่งกลุ่มคนต่าง ๆ มากมายในสงัคม (จะเรยีกวา่ชอ่งวา่งทางอตั
ลกัษณ์กไ็ด)้ ผลกค็อืการมทีศันคตแิละวถิชีวีติทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมาก จนยากจะเขา้ใจกนัได ้  
แมพ้ดูภาษาเดยีวกนั นบัถอืศาสนาเดยีวกนั แต่มฐีานะทางเศรษฐกจิต่างกนั  กย็ากทีจ่ะสือ่สาร
กนัใหรู้เ้รือ่ง เพราะชอ่งวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจนเวลาน้ีหา่งกนัไกลมาก  ไมต่อ้งดอูื่นไกล แม้
ในครอบครวัเดยีวกนั  ชอ่งวา่งระหวา่งพอ่แมก่บัลกูซึง่เป็นวยัรุน่กถ่็างกวา้งมากจนเขา้ใจกนัได้
ยาก  สว่นหน่ึงเพราะดโูทรทศัน์คนละชอ่ง ใชเ้วลาวา่งคนละแบบ  อยูก่บัสิง่แวดลอ้ม(และ
เทคโนโลย)ีคนละแวดวง  เมือ่เป็นเชน่น้ีจงึไมต่อ้งพดูถงึกลุ่มคนทีม่เีชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา และ
ทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่างกนั อาท ิคนเมอืงกบัชาวเขา  ชาวพทุธในกรงุเทพ ฯกบัชาวมสุลมิในภาคใต ้  
ชอ่งวา่งดงักล่าวนบัวนัจะทาํใหเ้กดิเป็นปฏปิกัษ์กนัมากขึน้ และมขีนัตธิรรมกนัน้อยลง 
 ในบรบิทดงักล่าว วฒันธรรมแหง่ความสมานฉนัทจ์ะเกดิขึน้ไดก้ด็ว้ยการสรา้ง “สาย
สมัพนัธพ์าดผา่น” ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม  เป็นสายสมัพนัธท์ีไ่มเ่พยีงขา้มวฒันธรรม 
ภาษา เชือ้ชาต ิ เศรษฐกจิ การศกึษา และภมูปิระเทศเทา่นัน้  หากยงัขา้มอาย ุและเพศดว้ย 
เพราะปฏเิสธไมไ่ดว้า่ ผูใ้หญ่ทุกวนัน้ีมคีวามเขา้ใจเดก็และเยาวชนน้อยลงทุกท ีจงึลงเอยดว้ย
การมทีศันคตใินทางลบ  และทาํใหเ้กดิการกระทบกระทัง่และก่อความรนุแรงทางจติใจและวาจา
โดยไมรู่ต้วั   
 สายสมัพนัธพ์าดผา่นน้ีสามารถเกดิขึน้ไดด้ว้ยการจดักจิกรรมเพือ่ใหค้นต่างกลุ่มต่างอตั
ลกัษณ์มารูจ้กักนั ทีด่กีวา่นัน้กค็อื มาใชช้วีติรว่มกนั และทาํงานดว้ยกนั  หน่วยงานของรฐั 
องคก์รธุรกจิ และองคก์รภาคประชาชน ควรรว่มกนัจดัทาํโครงการระดบัชาตเิพือ่สรา้งสาย
สมัพนัธพ์าดผา่นชนิดทีค่รอบคลุมทัง้ประเทศ  โดยอาศยักจิกรรมเชน่ การประชุม สมัมนา การ
แลกเปลีย่นทางวฒันธรรม  การจดัคา่ย  กจิกรรมอกีอยา่งหน่ึงทีจ่ะชว่ยไดอ้ยา่งมากคอืการ
สง่เสรมิอาสาสมคัรลงไปทาํงานในชุมชนทีม่อีตัลกัษณ์แตกต่างไปจากตน โดยไมจ่าํกดัเฉพาะคน
หนุ่มสาว แต่ควรรวมผูม้อีายดุว้ย   โดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนรูจ้ากกนัและกนัเพือ่สรา้ง
สมานฉนัทร์ะหวา่งคนในชาต ินอกเหนือไปจากการชว่ยเหลอืชุมชนทีย่ากไร ้
 สือ่มวลชนสามารถมสีว่นรว่มในกระบวนการดงักล่าวไดด้ว้ยการนําเสนอเรือ่งราวของ
คนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะคนทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมสือ่ เชน่ คนยากจน ชนกลุ่มน้อย  ทัง้น้ีเพือ่ให้
คนสว่นใหญ่เขา้ใจปญัหาและมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอื  กรณแีมใ่หญ่ไฮเป็นตวัอยา่งทีช่ีใ้หเ้หน็
วา่สือ่มวลชนมอีาํนาจทีจ่ะทาํใหผู้ค้นเกดิความเหน็ใจคนยากไรไ้ดไ้มน้่อย แมจ้ะยงัมองไมเ่หน็ถงึ
สาเหตุเชงิโครงสรา้งกต็าม 
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 ๒.เสรมิสรา้งกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้ในสงัคม 
 ผูค้นมอีคตต่ิอกนัสว่นหน่ึงกเ็พราะไมส่ามารถฟงัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งลกึซึง้   ผูค้นมกัจะ
เบยีดเบยีนกนัสว่นหน่ึงกเ็พราะไมรู่ว้ธิทีีจ่ะจดัการกบัความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี ดว้ยเหตุน้ี
กระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิจีงึเป็นอกีสิง่หน่ึงทีค่วรเผยแพรใ่หรู้จ้กักนัมาก ๆ ถา้
จะใหด้คีวรสง่เสรมิใหม้ขีึน้ตัง้แต่ในระดบัโรงเรยีน  ในสหรฐัอเมรกิา มโีรงเรยีนประถมและมธัยม
นบัพนั ๆ แหง่ทีจ่ดัอบรมทกัษะการแกไ้ขความขดัแยง้แก่นกัเรยีน  เพือ่จะไดรู้จ้กัวธิกีารสือ่สาร 
การฟงัอยา่งตัง้ใจ การจดัการกบัความโกรธ และการหาทางออกรว่มกนั  โรงเรยีนบางแหง่ถงึกบั
จดัตัง้ศนูยจ์ดัการความขดัแยง้ขึน้ โดยมนีกัเรยีนเป็นอาสาสมคัรในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท
บาดหมางระหวา่งเพือ่นนกัเรยีนดว้ยกนั๑๖  ประสบการณ์ในหลายประเทศบ่งชีว้า่ การจดัการ
ความขดัแยง้มใิชเ่ป็นเรือ่งยุง่ยากซบัซอ้น  แมแ้ต่นกัเรยีนหรอืเดก็ ๆ กส็ามารถทาํได ้เพราะ
อาศยัทศันคตใินทางบวกและทกัษะพืน้ ๆ บางประการเทา่นัน้ อาท ิการรูจ้กัฟงั การเปิดใจกวา้ง 
และความเหน็อกเหน็ใจ   
 สถาบนัการศกึษาในประเทศไทยควรมกีารอบรมทกัษะการจดัการความขดัแยง้ใหแ้ก่
นกัเรยีน คร ู ขณะเดยีวกนัควรมกีารอบรมใหแ้ก่บุคคลภายนอกดว้ย แน่นอนวา่ทกัษะดงักล่าว
ตอ้งมทีศันคตทิีเ่กือ้กลูเป็นพืน้ฐานดว้ย  จะพฒันาทกัษะใหไ้ดผ้ล กต็อ้งพฒันาทศันคต ิอนัไดแ้ก่
ความใจกวา้งและความเหน็อกเหน็ใจ ซึง่กค็อืขนัตธิรรมและเมตตาธรรมนัน่เอง  นอกจาก
สถาบนัการศกึษาแลว้ หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ของรฐัและเอกชนกค็วรใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งน้ีดว้ย 
เพราะทุกหน่วยงานยอ่มหนีไมพ่น้ความขดัแยง้  เป็นทีน่่ายนิดทีีห่น่วยงานภาครฐัของไทยไดใ้ห้
ความสนใจกบัเรือ่งน้ีมากขึน้ อาท ิกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่จดัใหม้กีารวจิยัและอบรมดา้นน้ีแก่
บุคลากรอยา่งจรงิจงัในชว่ง ๒ ปีทีผ่า่นมา    
 หากมกีารเผยแพรก่ระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิไีปทัว่ทัง้สงัคม ผูค้นจะ
เขา้ใจสนัตวิธิดีขี ึน้ และมทีกัษะในการแกป้ญัหาโดยไมใ่ชค้วามรนุแรง  ขณะเดยีวกนัขนัตธิรรม
และเมตตาธรรมกจ็ะเพิม่พนูมากขึน้ดว้ย 
 ความสาํเรจ็ของการใชส้นัตวิธิแีกไ้ขปญัหาทัง้ในระดบับุคคล ชุมชน และระดบัประเทศ 
เป็นประเดน็ทีส่ ือ่มวลชนควรใหค้วามสนใจ  เพือ่ชว่ยใหค้นสว่นใหญ่ในสงัคมตระหนกัวา่ยงัมวีธิี
อื่นทีท่รงประสทิธภิาพและใหผ้ลยัง่ยนืกวา่ความรนุแรง 
 

๓.สรา้ง “จติใหญ่” และสาํนึกไทยทีไ่มค่บัแคบ 
“จติใหญ่” คอืจติทีไ่มเ่หน็แก่ตวั ไมค่ดิตดิตนัอยูก่บัผลประโยชน์ของตวั  เป็นจติทีไ่ม ่

                                     
๑๖ วลิเลยีม ยรู ีเขยีน เบญจรตัน์ แซ่ฉัว่ แปล กลยทุธการสมานไมตร ี(กรงุเทพ :สวนเงนิมมีา ๒๕๔๗) น. 
๑๒,๑๓๙ 
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ตกีรอบจาํกดัวงอยา่งคบัแคบ วา่คนกลุ่มน้ีพวกน้ีเทา่นัน้ทีเ่ป็นพวกของตน หากรูส้กึเป็นหน่ึง
เดยีวกบัมวลมนุษยใ์นโลกแมจ้ะต่างเชือ้ชาต ิภาษา ศาสนา หรอืความเชื่อ  เหน็มนุษยท์ุกคน
เป็นเพือ่นรว่มโลกหรอืเพือ่นรว่มทุกขท์ีค่วรมคีวามเอือ้อาทรต่อกนั   
 องคก์รศาสนาควรสง่เสรมิใหผู้ค้นมจีติใหญ่  แทนทีจ่ะเอาศาสนามาเป็นเสน้แบ่ง ควร
ชว่ยใหศ้าสนิกชนไปพน้เสน้แบ่งทัง้หลาย  เพือ่ใหเ้ขา้ถงึแก่นแทข้องศาสนาทีเ่หน็มนุษยท์ัง้ปวง
เป็นพีน้่องกนั  โดยเฉพาะพทุธศาสนาซึง่ไปลกึถงึขัน้ตัง้คาํถามกบัสาํนึกเรือ่งตวัตน   น่าจะมี
บทบาทในการชว่ยใหพ้ทุธศาสนิกชนรูเ้ทา่ทนัความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตน ซึง่เป็นตวัการทีช่อบ
แบ่งเขาแบ่งเรา โดยเอาศาสนา ภาษา เชือ้ชาต ิเศรษฐกจิ การศกึษา และอะไรต่ออะไรอกี
มากมาย มาเป็นเครือ่งมอื 
 สถาบนัการศกึษาตลอดจนองคก์รต่าง ๆ ในภาคประชาชนสามารถมบีทบาทสาํคญัใน
เรือ่งน้ีดว้ยการสรา้งสายสมัพนัธแ์หง่ไมตรจีติมติรภาพระหวา่งคนไทยกบัคนชาตอิื่น ๆ   ดงัที่
เครอืขา่ยองคก์รสนัตภิาพในไทย  ไดจ้ดัทาํโครงการปนัน้ําใจใหเ้ดก็อริกั แมจ้ะเป็นโครงการ
เฉพาะกจิกต็าม  นอกจากการขยายจติสาํนึกแหง่ความเป็นมนุษยใ์หก้วา้งไกลแลว้   การขยาย
จติสาํนึกแหง่ความเป็นไทยใหก้วา้งขวางกส็าํคญั 
 ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ความเป็นไทยทีค่บัแคบ เป็นความรนุแรงเชงิวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ซึง่
วนัน้ีมบีทบาทไมน้่อยในการก่อความรนุแรงขึน้ในภาคใต ้ การพยายามบงัคบัใหผู้ค้นในสาม
จงัหวดัภาคใตน้บัถอืพทุธศาสนาและพดูภาษาไทยเพือ่จะไดเ้ป็นไทยตามนิยามของรฐั ไดส้รา้ง
ความบบีคัน้แก่ผูค้นทีน่ัน่มาหลายสบิปี  แมเ้วลาน้ีแรงบบีคัน้ดงักล่าวจะบรรเทาเบาบางลง  แต่
ความรงัเกยีจเดยีดฉนัทค์นทีน่ัน่วา่ไมใ่ชค่นไทยเพราะไมย่อมเปลีย่นวฒันธรรมใหเ้ป็นไทยตาม
นิยามทีค่บัแคบ  กท็าํใหค้นเหล่านัน้กลายเป็นพลเมอืงชัน้สองไปโดยปรยิาย  ซึง่ในทีส่ดุความ
คบัแคน้กป็ระทุออกมาเป็นความรนุแรงโดยคนจาํนวนหน่ึง 
 ทางออกยอ่มไมใ่ชก่ารผลกัไสใหค้นเหล่านัน้ไปอยูป่ระเทศอื่นอยา่งทีห่ลายคนอยากจะ
เหน็   ทางออกทีแ่ทจ้รงิคอืการเปลีย่นสาํนึกหรอืนิยามความเป็นไทยเสยีใหม ่ ใหค้รอบคลุมถงึ
คนทุกเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา และวฒันธรรม ทีเ่กดิในผนืแผน่ดนิน้ี ครอบคลุมถงึคนทุกคนที่
ปรารถนาจะฝากปจัจุบนัและอนาคตไวบ้นผนืแผน่ดนิน้ี แมจ้ะมอีดตีหรอืความเป็นมาทาง
ประวตัศิาสตรท์ีต่่างกนักต็าม   พดูอกีนยัหน่ึง แมบ้รรพบุรษุจะไมไ่ดม้าจากเทอืกเขาอลัไต กม็ี
สทิธเิป็นคนไทยไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิ 
  ใชแ่ต่เทา่นัน้ แมแ้ต่คนจนกต็อ้งไดร้บัการนบัรวมใหเ้ป็นเจา้ของแผน่ดนิไทยดว้ย นัน่
หมายความวา่ปญัหาของคนจนกต็อ้งถอืวา่เป็นปญัหาของชาตดิว้ย   ไมใ่ชเ่รยีกรอ้งใหค้นจน
เสยีสละเพือ่ชาต ิ ซึง่เมือ่สาวไปถงึทีส่ดุแลว้  “ชาต”ิทีว่า่กค็อืคนกลุม่เลก็ ๆ ในเมอืงทีม่อีาํนาจ
เงนิและการเมอืงอยูใ่นมอืนัน่เอง 
 สาํนึกความเป็นไทยจะพน้จากความคบัแคบได ้ นอกจากจะตอ้งอาศยัการแยง่ชงิคาํ
นิยามเพือ่ไมใ่หถู้กผกูขาดโดยรฐัหรอืผูม้อีาํนาจ  และการเชื่อมโยงคนไทยต่างกลุ่มต่างอตั
ลกัษณ์ใหม้ารูจ้กักนัและเขา้ใจกนัแลว้  อกีปจัจยัทีส่าํคญักค็อืการเปิดโอกาสใหทุ้กคนมสีว่นรว่ม
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ในการกาํหนดความเป็นไปของชาต ิรวมทัง้การกาํหนดชะตากรรมของตนเองดว้ย ขณะเดยีวกนั
กต็อ้งทาํใหพ้ืน้ทีท่างการเมอืงเปิดสาํหรบัทุกคน  ทุกคนมสีทิธทิีป่ระทว้งคดัคา้นเพือ่ปกป้องวถิี
ชวีติของตน  มสีทิธใิชท้อ้งถนนและสือ่มวลชนเป็นเวทสีาํหรบัการแสดงออกซึง่ความทุกขร์อ้น
ของตน  ดว้ยวธิน้ีีชาตจิงึจะเป็นของทุกคน และทุกคนจะรูส้กึวา่ตนเป็นคนไทยอยา่งแทจ้รงิ 
 
การเมืองแห่งความเมตตา 
 ประเดน็ขา้งตน้เป็นสิง่ทีย่ํา้ถงึความสาํคญัของการเมอืงภาคประชาชน   การเคลื่อนไหว
อยา่งแขง็ขนัของประชาชนไมว่า่เพือ่ประโยชน์สว่นรวมหรอืเพือ่ปกป้องวถิชีวีติของตน ตอ้งถอื
วา่เป็นสว่นหน่ึงของการตอกยํา้วา่ชาตเิป็นของทุกคน  แต่การเมอืงภาคประชาชนจะมคีุณูปการ
มากกวา่นัน้หากพยายามสรา้งวฒันธรรมแหง่ความสมานฉนัทไ์ปพรอ้ม ๆ กนั  นัน่คอืกระทาํ
ดว้ยขนัตธิรรมและเมตตาธรรม  ไมต่ดิยดึกบัความคดิของตนจนเหน็ผูท้ีค่ดิต่างเป็นศตัร ู เหน็
คูก่รณเีป็นเพือ่นมนุษย ์  มคีวามอดทนอดกลัน้ แมจ้ะถูกกระทาํดว้ย ความรนุแรงกต็าม  แต่ก็
พรอ้มจะใหอ้ภยัและมัน่คงในสนัตวิธิ ี  ดว้ยวธิน้ีีการเมอืงภาคประชาชนจะเป็น “การเมอืงแหง่
ความเมตตา” (คาํของชยัวฒัน์ สถาอานนัท)์๑๗ ไปพรอ้ม ๆ กนั 
 วฒันธรรมแหง่ความสมานฉนัท ์ ไมส่ามารถเกดิขึน้ไดห้ากคนทัว่ทัง้สงัคมอยูใ่นภาวะ
สงบราบคาบ  แต่วฒันธรรมแหง่ความสมานฉนัทส์ามารถเกดิขึน้ไดห้ากในสงัคมน้ีหากเราม ี
“การเมอืงแหง่ความเมตตา”    ภาคประชาชนจะตอ้งชว่งกนัสรา้งการเมอืงแหง่เมตตาใหม้มีาก
ขึน้ แมว้า่จะตอ้งเผชญิกบัความไรเ้มตตาจากรฐับาล    ไมว่า่รฐับาลจะกล่าวหาดว้ยถอ้ยคาํทีเ่ป็น
เทจ็  วาดภาพใหเ้ป็นตวัรา้ยหมายทาํลายชาต ิ  แต่กไ็มค่วรทีภ่าคประชาชนจะตอบโตด้ว้ยวธิี
เดยีวกนั  ควรระลกึวา่ศตัรขูองตนนัน้ไมใ่ชร่ฐับาลหรอืตวับุคคลในรฐับาล  หากคอืความหลงผดิ 
ความโกรธเกลยีด ในตวัเขา   ใครกต็ามทีใ่ชว้ธิทีีเ่ลวรา้ย  ผลรา้ยกย็อ่มจะตกแก่ตวัเขาเอง  
 จะวา่ไปแลว้ ทศันคตแิละวธิกีารของพ.ต.ท.ทกัษณิ  อาท ิ การมองผูท้ีค่ดิต่างจากตนวา่ 
เป็นศตัร ู เป็นผูไ้มห่วงัดต่ีอชาต ิ การแบ่งเขาแบ่งเราอยา่งชดัเจน  รวมไปจนถงึการชอบใช้
อาํนาจ   เอาเงนิเป็นทีต่ ัง้  ลว้นแต่เป็นภาพสะทอ้นของคนไทยสว่นใหญ่ในสงัคม  ทีต่กอยู่
ภายใตว้ฒันธรรมแหง่ความรนุแรงและวตัถุนิยม  สงัคมไทยเวลานี้มคีวามรนุแรงกนัมากแลว้ 
เป็นความรนุแรงทีม่ไิดม้าจากความขดัแยง้ทางดา้นทรพัยากรหรอืผลประโยชน์เทา่นัน้ หากยงัมี
ความขดัแยง้ทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมเพิม่เขา้มาอกีอยา่งชดัเจนในระยะหลงั  ไมน่บัถงึ
ความรนุแรงระหวา่งบุคคลหรอืระหวา่งกลุ่มระหวา่งสถาบนั (อาท ิอาชญากรรมและการววิาท
ของวยัรุน่)   มองในแงน้ี่การตอบโตพ้.ต.ท.ทกัษณิดว้ยวธิกีารเดยีวกนั มแีต่จะทาํใหส้งัคมไทย
ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยลง  

สงัคมไทยจะมอีนาคตกต่็อเมือ่วฒันธรรมแหง่ความสมานฉนัทเ์ขา้มาแทนทีว่ฒันธรรม
แหง่ความรนุแรง  สิง่สาํคญัเรง่ดว่นทีส่งัคมไทยวนัน้ีกาํลงัตอ้งการกค็อื ความรว่มมอืและ

                                     
๑๗ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์อาวธุมชีวีติ ?:แนวคดิเชงิวพิากษ์วา่ดว้ยความรนุแรง  (กรงุเทพ :ฟ้าเดยีวกนั 
๒๕๔๖) น.๒๑  
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ไวว้างใจระหวา่งรฐักบัประชาชน และความสมานฉนัทข์องคนในชาต ิ   ปราศจาก ๒ ปจัจยั
ดงักล่าว  สงัคมไทยจะมแีต่ความรนุแรงมากขึน้  วฒันธรรมแหง่ความสมานฉนัทแ์ละการเมอืง
แหง่ความเมตตาจงึเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่  รฐับาลโดยเฉพาะพ.ต.ท.ทกัษณิควรตระหนกัถงึมติิ
ดงักล่าว และถอืเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งเรง่ดว่นและสาํคญัยิง่กวา่เรือ่งเศรษฐกจิดว้ยซํ้า   พ.ต.ท.ทกัษณิ
ควรเรง่ฟ้ืนฟูความไวว้างใจระหวา่งรฐักบัประชาชน ดว้ยการเคารพและรบัฟงัประชาชน เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในทางการเมอืงมากขึน้  เคารพสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
พยายามชนะใจประชาชนดว้ยความดแีละคณุธรรม ยิง่กวา่การใชเ้งนิและอาํนาจรฐัผลกัดนัใหท้กุ
อยา่งเป็นไปตามความตอ้งการของตน   

ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงกค็อื การเยยีวยาบาดแผลในจติใจของประชาชนทีเ่กดิจาก
น้ํามอืของเจา้หน้าทีร่ฐัและรฐับาล   รฐัตอ้งยอมรบัความจรงิวา่ทีผ่า่นมาไดใ้ชค้วามรนุแรงกบั
ประชาชนหลายหมูเ่หล่า สรา้งความทุกขท์รมานแก่ผูค้นเป็นอนัมาก ทัง้โดยการละเมดิสทิธใิน
ชวีติ รา่งกายและทรพัยส์นิ  ตลอดจนทาํลายวถิชีวีติและวฒันธรรมของผูค้น  การอุม้ฆา่และ
สงัหารหมูต่ลอดจนการผลกัดนัโครงการต่าง ๆ เขา้ไปในทอ้งถิน่ต่าง ๆ ตามอาํเภอใจไดส้รา้ง
บาดแผลทีฝ่งัลกึในผูค้นจาํนวนไมน้่อย ความไวว้างใจระหวา่งประชาชนกบัรฐัจะเกดิขึน้ไดก้ด็ว้ย
การทีร่ฐัยอมรบัความผดิพลาดทีผ่า่นมาและพรอ้มจะแกไ้ข    วธิดีงักล่าวเทา่นัน้ทีจ่ะชว่ยให้
บาดแผลในใจประชาชนไดร้บัการเยยีวยา 

ขณะเดยีวกนัการหนัมาใหค้วามสาํคญักบัมติทิางสงัคมและวฒันธรรมมากขึน้  จะชว่ย
ใหร้ฐัสรา้งสมานฉนัทร์ะหวา่งกลุ่มชนต่าง ๆ ในสงัคมได ้ รฐัสามารถชว่ยใหทุ้กภาคสว่นของ
สงัคมเกดิความเขม้แขง็ตัง้แต่ระดบัครอบครวัขึน้ไป  ดว้ยการปรบัปรงุระบบการศกึษา ปฏริปูสือ่
ไมใ่หก้ลุ่มทุนผกูขาด เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้ไปดแูลกาํกบัหรอืใชป้ระโยชน์  มกีาร
สง่เสรมิกจิกรรมภาคประชาชน เพือ่ใหร้ว่มกนัแกป้ญัหาทอ้งถิน่ของตน ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม
วฒันธรรม ศาสนา เยาวชน สวสัดภิาพ  รวมทัง้การเสรมิสรา้งขนัตธิรรมและเมตตาธรรมให้
เพิม่พนูมากขึน้ สงัคมไทยจะมภีมูติา้นทานต่อความรนุแรงอยา่งไมเ่คยมมีาก่อน และสามารถจะ
หลุดจากกบับดกัแหง่ความรนุแรงไดใ้นทีส่ดุ 
 
เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ 
 ทางออกจากกบัดกัแหง่ความรนุแรงทัง้หมดทีเ่สมอมานัน้ สามารถสรปุไดด้ว้ยอุปมาอุป
มยั ๓ ประการคอื 

๑. เปิดหน้าต่าง     
หน้าต่างนัน้เมือ่เปิดออก ยอ่มทาํใหเ้ราสามารถเหน็โลกภายนอกไดช้ดัเจนขึน้

ขณะเดยีวกนั กช็ว่ยใหแ้สงแดดสาดสอ่งเขา้ไปในตวับา้น  นําความสวา่งเขา้มาแทนทีค่วามมดื 
รฐับาลโดยเฉพาะพ.ต.ท.ทกัษณิ ควรเปิดใจเพือ่ขยายวสิยัทศัน์ใหม้คีวามรอบดา้น 

ไมจ่าํกดัคบัแคบอยูเ่ฉพาะมติเิศรษฐกจิ  หากครอบคลุมไปถงึมติทิางสงัคม วฒันธรรม จรยิธรรม
และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ทาํใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าอยา่งสมดุลทุกมติ ิ   นอกจากนัน้ยงัควรเปิด
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ใจรบัฟงัคาํวจิารณ์หรอืความเหน็ทีต่่างจากตน  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ือ่อยา่งเสรหีรอืมี
เวททีีจ่ะแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งทีก่ระทบต่อวถิชีวีติของตน  การพยายามควบคมุสือ่หรอืปิด
กัน้ไมใ่หป้ระชาชนมเีวทแีสดงความเหน็ อาท ิเวทปีระชาพจิารณ์  แทท้ีจ่รงิกค็อืการปิดหปิูดตา
ของตวัทา่นนัน้เอง   การเปิดเสรใีหแ้ก่สือ่ต่าง ๆ และการเปิดใหม้ปีระชาพจิารณ์อยา่งถูกตอ้ง
ชว่ยใหท้า่นเหน็ความจรงิอยา่งรอบดา้น  แมว้า่แดดจะแรง เสยีงจะดงั แต่กไ็มค่วรปิดหน้าต่างไป
เสยีทัง้หมด เพราะบา้นจะอุดอูแ้ละมดืมดิ 

ทางดา้นประชาชน กค็วรเปิดหเูปิดตารบัรูค้วามเป็นไปของผูค้นทีม่อีตัลกัษณ์และ
วถิชีวีติต่างจากตน  ไมค่วรรบัรูห้รอือุดอูอ้ยูก่บัผูค้นทีค่ดิเหมอืนกบัตน หรอือยูใ่นแวดวงเดยีวกบั
ตน  การเปิดใจรบัรู ้สขุทุกข ์ความใฝฝ่นั ของผูค้นต่างศาสนา ต่างภาษา ต่างวฒันธรรม ยอ่ม
ชว่ยใหเ้กดิความเหน็อกเหน็ใจต่อกนั  ความรูค้วามเขา้ใจในชวีติและสงัคมจะอุดมสมบรูณ์มาก
ขึน้ ในทาํนองเดยีวกนั การรบัฟงัผูท้ีค่ดิต่างจากตน กช็ว่ยใหเ้กดิปญัญาและมจีติไมค่บัแคบ 
อยา่งลมืวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาทีแ่ทจ้รงิคอืผูท้ีส่ามารถรบัฟงัทุกสิง่ไดโ้ดยไมห่วัน่ไหวและไมส่ญูเสยี
ความมัน่ใจในตนเอง 

 
๒. สรา้งสะพาน 
สะพานนัน้เป็นสือ่กลางใหผู้ค้นตดิต่อสมัพนัธก์นัและเกดิความรว่มมอืกนั  ไมม่สีะพาน 

ผูค้นกเ็หมอืนอยูค่นละโลก และงา่ยทีจ่ะเป็นปฏปิกัษต่์อกนั 
รฐับาลควรกา้วจากปราการของตน ออกไปแสวงหาความรว่มมอืจากประชาชน แทนที่

จะสัง่การจากหอคอย หรอืใชว้ธิ ี“จดัการ” โดยอาศยัเงนิและอาํนาจรฐัเป็นเครือ่งมอื  การ
กระจายอาํนาจกค็อืการสรา้งสะพานเพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มกบัรฐัในการขบัเคลื่อน
ผลกัดนัประเทศใหร้ดุหน้าสูค่วามผาสกุ  แทนทีจ่ะเป็นฝา่ยทาํตามบญัชาของรฐัแต่อยา่งเดยีว 
ประชาชนจะมาเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัรฐับาลไดก้ต่็อเมือ่รฐับาลกา้วไปหาประชาชน เคารพและ
รบัฟงัเขา  ไมค่ดิทีจ่ะใชก้ลวธิต่ีาง ๆ เพือ่ดงึเขามาสนบัสนุนรฐัสถานเดยีว  นอกจากนัน้ควรชว่ย
ใหป้ระชาชนเขา้ถงึทรพัยากรต่าง ๆ และมอีาํนาจจดัการอยา่งเทา่เทยีมกนั มใิชผ่กูขาดโดยคนก
ลุมเลก็ ๆ 

ในภาคประชาชนควรมกีารสนบัสนุนใหป้ระชาชนกา้วออกจากโลกของตวั ดว้ยการสรา้ง
สายสมัพนัธร์ะหวา่งคนกลุม่ต่าง ๆ ชนิดทีไ่ปพน้เสน้แบ่งทางเชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม ฐานะ
ทางเศรษฐกจิ ภมูศิาสตร ์และการศกึษา  ทัง้น้ีเพือ่จะไดล้ดอคตต่ิอกนั มคีวามเขา้อกเขา้ใจกนั
มากขึน้และรูส้กึถงึความเป็นเพือ่นรว่มชาตหิรอืเพือ่นรว่มโลกมากขึน้   แมจ้ะมคีวามขดัแยง้กนั
ทางดา้นความคดิ วถิชีวีติ หรอืผลประโยชน์  แต่กส็ามารถเป็นมติรหรอืคนืดกีนัไดเ้พราะรูจ้กั
จดัการความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี  

 
๓. สมานใจ 
ใจทีป่ระสานเขา้ดว้ยกนัในฐานะเพือ่นรว่มชาตแิละเพือ่นรว่มทุกขย์อ่มนําไปสูส่นัต ิ
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สขุ หา่งไกลจากการเบยีดเบยีนกนั  บา้นเป็นบา้นและชาตเิป็นชาตเิพราะใจทีเ่ป็นหน่ึงเดยีวกนั 
 รฐับาลควรตระหนกัถงึความสาํคญัของสรา้งสมานฉนัทใ์นชาต ิ ไมว่า่ความสมานฉนัท์
ระหวา่งรฐักบัประชาชน หรอืความสมานฉนัทร์ะหวา่งประชาชนดว้ยกนั  ขนัตธิรรมและเมตตา
ธรรมจงึเป็นสิง่สาํคญั  ไมค่วรพดูจาสรา้งความแตกแยก  กล่าวรา้ยคนทีเ่หน็ต่าง  ขณะเดยีวกนั
ไมค่วรใชค้วามรนุแรงแกป้ญัหา  เพราะมแีต่จะสรา้งความรา้วฉาน  รฐับาลตอ้งพรอ้มยอมรบั
ความผดิพลาดทีท่าํกบัประชาชน  ไมม่อีะไรทีส่มานแผลในจติใจไดด้กีวา่คาํขออภยัและการให้
อภยั  รางวลัแหง่การใหอ้ภยัจะมคีวามหมายแทจ้รงิต่อเมือ่พ.ต.ท.ทกัษณิเป็นแบบอยา่งแหง่การ
ขออภยัและการใหอ้ภยั 
 ในภาคประชาชนกเ็ชน่กนั  จาํเป็นตอ้งมขีนัตธิรรมและเมตตาธรรมต่อกนัใหม้ากขึน้ 
ทัง้น้ีโดยตระหนกัวา่ แมจ้ะคดิไมเ่หมอืนกนั มอีตัลกัษณ์ต่างกนั แต่ถงึทีส่ดุแลว้เราต่างเป็นเพือ่น
รว่มโลกทีร่กัสขุเกลยีดทุกขด์ว้ยกนัทัง้นัน้  แมว้า่จะอยูค่นละฝา่ยในทางการเมอืง แต่กค็วรมี
เมตตาต่อกนั พรอ้มจะใหอ้ภยักนั และมัน่คงในสนัตวิธิ ี จะมคีวามคดิหรอืความเชื่อใด ๆ กต็าม 
อยา่ใหค้วามคดิความเชื่อนัน้มาบัน่ทอนจติใจของเราจนกลายเป็นคนไรเ้มตตา 
 
ภารกิจยงัไม่ส้ินสดุ 
 การปฏวิตัตุิลาคม ๑๖ ไดผ้า่นมา ๓๑ ปีแลว้  เหตุการณ์ครัง้นัน้ไดท้ิง้มรดกหลาย
ประการทีนํ่าความเจรญิกา้วหน้ามาสูส่งัคมไทย  อยา่งไรกต็ามภารกจิของการปฏวิตัคิร ัง้นัน้ยงั
ไมบ่รรลุถงึจุดทีน่่าพอใจ  หน่ึงในภารกจิทีย่งัไมบ่รรลุนัน้กค็อืการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิ น้ีคอื
ภารกจิและความรบัผดิชอบทีท่า้ทายเราทัง้หลายในปจัจุบนั   แต่เราจะทาํภารกจิดงักล่าวให้
บรรลุผลไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้คดิวา่เราคงตอ้งกลบัไปทบทวนบทวเิคราะหแ์ละขอ้สรปุของเสน่ห ์
จามรกิ ทีไ่ดนํ้ามากล่าวไวแ้ต่ตน้ปาฐกถานี้  อาจารยเ์สน่หไ์ดช้ีว้า่การปฏวิตัคิร ัง้นัน้ “เรยีกรอ้ง
ตอ้งการหลกัการทางสงัคมใหม ่เพือ่การอยูร่ว่มกนัโดยสนัต”ิ หลกัการทีว่า่นัน้กค็อืหลกัการสทิธิ
เสรภีาพ   ในทศันะของขา้พเจา้ หลกัการดงักล่าวแมจ้ะสาํคญั แต่ดเูหมอืนจะไมเ่พยีงพอแลว้ที่
จะทาํใหผู้ค้นในสงัคมไทยอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตไิด ้ สงัคมไทยยงัตอ้งอกีสิง่หน่ึง นัน่คอืหลกัการ
แหง่ความสมานฉนัท ์อนัมขีนัตธิรรมและเมตตาธรรมเป็นพืน้ฐานสาํหรบัการต่อสูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สทิธเิสรภีาพทีพ่งึประสงค ์และ “เพือ่รว่มกนัเผชญิปญัหาวกิฤตการเปลีย่นแปลงและความ
ขดัแยง้ของสงัคมสมยัใหม”่    
 ภารกจิดงักล่าวแมจ้ะเป็นเรือ่งหนกั แต่ขา้พเจา้ยงัมคีวามหวงัวา่ดว้ยการรว่มแรงรว่มใจ
ของผูค้นทัง้สงัคมทัง้รฐัและประชาชน  เราจะสามารถนําพาสงัคมไทยใหห้ลุดพน้จากกบัดกัแหง่
ความรนุแรงได ้แมอ้าจจะไมใ่ชใ่นยคุทกัษณิ แต่กค็วรหวงัวา่จะเป็นจรงิไดใ้นยคุถดั ๆ ไป 
  
 


