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ครัง้ที่ ๑๔
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ค�าน�า

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริม่จดัแสดงปาฐกถาพเิศษ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ 

 ๑. เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์

 ๒. เพ่ือสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทาง

วิชาการอันดีเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 ๓. เพ่ือส่งเสรมิ สนบัสนนุ และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้า

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 เพ่ือให้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บรรลุวัตถุ 

ประสงค์ดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ได้คัดเลือกปาฐกจากนักวิชาการที่มี

ผลงานดีเด่น หรือบุคคลที่สนใจศึกษาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ กอปรทั้ง

มีเกียรติประวัติอันแสดงถึงคุณธรรมและจิตส�านึกรับใช้และแก้ไขปัญหา

สังคม
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 ส�าหรบัการแสดงปาฐกถาพเิศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ นี ้คณะกรรมการ 

คัดเลือกปาฐกได้มีมติให้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  

มาแสดงปาฐกถาพิเศษฯ ครั้งที่ ๑๔ 

 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานนัท์ เป็นนกัวชิาการทีบ่กุเบกิ

การสอนวชิาความรนุแรงและการไม่ใช้ความรนุแรงในประเทศไทย รวมถงึ

การวิจัยด้านความรุนแรงและสันติวิธีมาตลอดชีวิตวิชาการของท่าน จน 

ได้รับยกย่องจากวงวิชาการและแวดวงนักเขียนเป็นอย่างสูง ดังเห็นได้

จากการได้รบัต�าแหน่ง “กีรตยาจารย์สาขาสงัคมศาสตร์” จากมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๔๖ ต�าแหน่ง “เมธีวิจัยอาวุโส” จากส�านักงาน

กองทุนสนับสนนุงานวิจยั เมือ่ปี ๒๕๔๘  ต�าแหน่ง “นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาติ 

สาขารฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์” จากส�านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๔๙  และรางวัล “ศรีบูรพา” จากกองทุนศรีบูรพา เมื่อ

ปี ๒๕๕๕ เป็นอาทิ

 นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ย่อมเป็นการพิสูจน์ได้

ประจักษ์แล้วว่า ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ด�ารงตนตาม

หลักการสันติวิธีอย่างมั่นคงต่อการแสดงบทบาททางสังคมและการเมือง 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงได้ใช้

ความสามารถด้านวิชาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังเช่น การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์

แห่งชาติ (กอส.) เพื่อเสนอแนวทางจัดการปัญหาความรุนแรงในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสมานฉันท์และยั่งยืน เป็นต้น

 การจัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๔ ทั้ง

ด้านการเขียนบทความ และการจัดท�าวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของ

ปาฐกครัง้นี ้มอิาจส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ หากปราศจากการสนบัสนนุและความ 

ร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบคุณบุคคล

ต่างๆ ดังรายนามต่อไปนี้
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 อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ศาสตราจารย์ ดร.เกษยีร เตชะพรีะ คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์

 อาจารย์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนสิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

 อาจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

 นิตยสาร สารคดี

 กลุ่มกระต่ายตื่นตัว

 และ

 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ปาฐกของการแสดง

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๔ นี้ ในหัวข้อ พิศ(ษ)ผู้หญิง 

ในชีวิตของ “สันติวิธี” 

คณะกรรมการจัดการแสดง

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๔
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สารบัญ
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พุทธศักราช 2525 เมื่อชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศึกษาจบปริญญาเอก

จากมหาวิทยาลัย Hawaii และเริ่มสอนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้า ขณะนั้นเป็นนักศึกษาปริญญา

ตร ีมองว่าอาจารย์ใหม่น่าจะมเีรือ่งใหม่ๆ มาสอน ความแปลกใหม่ 

ที่ข้าพเจ้าสัมผัสคือการเป็นอาจารย์ที่พยายามชวนให้นักศึกษา

แสดงความเห็น ให้ตั้งค�าถามกับสิ่งที่เขาพูด

 ภายหลัง ข้าพเจ้าถามชัยวัฒน์ว่าท�าไมเลือกเรียนรัฐศาสตร์ เขา

ตอบว่าเพราะอยากเป็นทูต ข้าพเจ้าถามต่อว่าแล้วเหตุใดจึงไม่เป็นทูต 

เขาตอบว่าเพราะอาจารย์สมบัติ (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์) 

ข้าพเจ้าถามอีกว่าอาจารย์สมบตัทิ�าอะไร เขาตอบว่าเพราะอาจารย์สมบตัิ

มีค�าอธิบายให้ทุกเรื่องที่เขาสงสัย

ชยัวัฒน์ สถาอานันท์
โดย สายพิณ ศุพุทธมงคล
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 ชยัวฒัน์ในฐานะอาจารย์ ข้าพเจ้าคดิว่าสิง่ทีเ่ขาท�า อาจไม่ใช่การ

อธบิายทกุเรือ่ง แต่คอืการเปล่ียนมมุค�าถามของนกัศกึษา ทีท่�าให้ค�าถาม

พื้นๆ กลายเป็นค�าถามน่าอัศจรรย์ ท�าให้นักศึกษากล้าถาม เพราะมั่นใจ

ขึ้นว่าค�าถามของตนไม่ไร้สาระ ไม่ตื้นเขิน ไม่ประกาศความด้อยปัญญา

ของผู้ถาม สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนจากวิชาผู้น�าทางการเมืองคือ ท�าอย่างไร

เมื่ออ่าน text เมื่อมองปรากฏการณ์ทางสังคม แล้วจะสามารถตั้งค�าถาม 

“สนุกๆ” ชวนคิดต่อ ชวนให้พยายามหาค�าอธิบาย มิใช่การจ�าได้ว่าผู้น�า

ทางการเมอืง “ทีด่”ี มลัีกษณะอย่างไร อาจเพราะเช่นนี ้แม้ข้าพเจ้าไม่เลอืก

ศึกษาต่อทางด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งให้ความส�าคัญกับสถาบันทางการเมือง 

ท่ีเป็นทางการ และดูเหมือนมุ่งสร้างคนเข้าสู่ระบบราชการ แต่ข้าพเจ้า 

ก็ยังไม่ทิ้งรัฐศาสตร์ แม้ข้าพเจ้าไม่ได้เรียนในห้องเรียนกับชัยวัฒน์  

สถาอานันท์ แต่ข้าพเจ้าก็เรียนกับชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ตลอดมา 

 เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ให้เขียนประวัติชีวิตเชิงภูมิปัญญาของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 

ข้าพเจ้าก็คุยกับเขาอีก เราได้ข้อสรุปร่วมกันว่า

 ประการที่หนึ่ง ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสมจะท�าภารกิจส�าคัญนี้ 

เพราะเราต่างรูว่้าข้าพเจ้าไม่สนใจและไม่ได้ตดิตามอ่านงานวจิยั ข้อเขยีน

ทางวชิาการท่ีมเีป็นจ�านวนมากของเขา (โปรดดลู้อมกรอบ ประวตัโิดยย่อ

ของ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์) แม้บางเรื่องมีความสนใจใส่ใจร่วมกัน 

แต่เราก็มักยืนมองกันคนละมุม บางครั้งก็ให้ความส�าคัญกับรายละเอียด

คนละชุด

 ประการที่สอง และประการส�าคัญ งานทางสังคมศาสตร์มิใช่

ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็ทีค่รบถ้วนสมบรูณ์ในตวัมนัเอง แต่เป็นการตัง้ค�าถาม คดิ 

หาวิธีบรรยาย และสร้างค�าอธิบายที่ “ฟังขึ้น” ให้เหตุการณ์ สถานการณ์

ทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ณ เวลาหนึ่งๆ แต่เม่ือเหตุการณ์/

สถานการณ์ดูเหมือนยุติหรือคลี่คลาย เมื่อเวลาผ่านไป เรามักสามารถ

ชยัวัฒน์ สถาอานันท์
โดย สายพิณ ศุพุทธมงคล
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กล่าวถึง บรรยาย อธิบายเรื่องราวเดิม ด้วยพล็อตใหม่ ได้ทบทวนงาน

ท่ีท�าไปแล้ว ที่บางครั้งอาจต้องปรับ กระทั่งเปลี่ยนวิธีการมอง เปลี่ยน

มุมที่จะมองเหตุการณ์/ปรากฏการณ์นั้น ข้าพเจ้านึกถึง Hannah Arendt 

(1998) ที่เคยกล่าวว่า งานคือสิ่งที่มนุษย์สร้างเพื่อเป็นสื่อกลาง เปิดการ

สนทนาระหว่างมนษุย์ด้วยกนั ข้าพเจ้าคดิว่างานของชยัวฒัน์กม็ลีกัษณะ

เช่นนี ้จงึไม่ใช่กจิของข้าพเจ้าทีจ่ะตดับทการสนทนาทีช่ยัวฒัน์เริม่ไว้ด้วย

สิ่งที่เขียนจากมุมมองเดียวของข้าพเจ้า

 เราจึงเห็นตรงกันว่าข้อเขียนชิ้นนี้เป็นได้อย่างมากก็เพียงเสี้ยว

ทางปัญญาของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก เพราะงานที่เขาท�า 

และข้าพเจ้ากล่าวถึง เป็นเพียงส่วนหนึ่งและส่วนน้อยมากของงานที่เขา

เขียน

นักวิชาการมุสลิม มุสลิมศึกษา

 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เกิดและเติบโตในครอบครัวมุสลิม ที่ย่าน

บางรัก กรุงเทพมหานคร สมัยเป็นเด็กชาย ชัยวัฒน์พาเพื่อนที่เรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก มาเล่น มากิน มานอนที่บ้าน ชัยวัฒน์กล่าวว่า

อาจเพราะเขาเป็นลกูชายคนเดยีวของบ้าน พ่อแม่จงึให้เสรีภาพในการคบ

เพือ่นค่อนข้างมาก ทัง้ยงัมองและปฏบิตักิบัเพือ่นของเขาเหมอืนลกูหลาน 

 ในคราวที่ เขาเป ็นอาจารย ์คณะรัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เขาก็พาลูกศษิย์ไปกนิข้าว ให้รูจ้กัคณุแม่ พีน้่อง และหลานๆ 

ของเขา เมื่อเวลาผ่านไป คุณแม่ พี่น้อง และหลานของเขา ก็เป็นคุณแม่ 

พี่น้อง และหลานของลูกศิษย์เหล่านั้นด้วย (เขามีวิธีท�าให้ลูกศิษย์ม ี

ตัวตนด้วยการแนะน�าบุคลิกภาพบางด้านหรืองานที่จะท�าให้ญาติพี่น้อง

จ�าได้ไม่ลืม เช่น บอกคุณแม่ของเขาว่าข้าพเจ้าท�าวิจัยในคุก ต่อมาก็บอก

ว่าได้เปลี่ยนไปอยู่ในโรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยโรคจิต) ชัยวัฒน์มักพูดว่า

ครอบครวัของเขาเป็นครอบครวัขยาย เพราะนอกจากผูร่้วมสายโลหติทัง้
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ใกล้ไกล เขายังโอบรวมลูกศิษย์ ที่นอกจากไปบ้านเขาบ่อยๆ ยังมีโอกาส

รู้จักญาติๆ ทั้งที่อาศัยอยู่แถบโรงภาษี ชานกรุง และเข้านอกออกในบ้าน

ที่เขาอยู่กับ “เพื่อนร่วมชีวิต” คือ สุวรรณา สถาอานันท์ ผู้เป็นมิตรในทาง

วิชาการและเสมือนเป็นพี่สาวของบรรดาลูกศิษย์ 

 ดังนั้น เมื่อมีวาระส�าคัญของศาสนาอิสลาม วาระส�าคัญของ

ครอบครัว ชัยวัฒน์จัดงานที่มัสยิดฮารูณ ไปเยี่ยมญาติ ลูกศิษย์ก็จะได้

รับค�าเชิญให้ไปงานที่มัสยิด ที่บ้านญาติ ส�าหรับลูกศิษย์ที่ไม่ใช่มุสลิม 

นอกจากรู้จักคน รู้จักอาหาร เห็นพิธีการ พิธีกรรม ที่ต่างจากที่เคยเห็น

ในชีวิตประจ�าวัน ยังได้ค่อยๆ รู้จักปรัชญาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ผ่าน

การฟัง สังเกต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวของเขา 

 เพราะข้าพเจ้ารู้จักชัยวัฒน์อย่างที่เขาอนุญาตให้รู้จัก ข้าพเจ้า

จึงรู้จักศาสนาอิสลามด้วย ในตอนแรก ผ่านเรื่องเล่าและการกิน อยู่ กับ

คนมุสลิม ชัยวัฒน์เรียนศาสนาอิสลามจากครูที่พ่อแม่เชิญมาสอนที่บ้าน 

ขณะที่เราคุ้นชิน/คิดว่าครูสอนศาสนาต้องเป็นเพศชาย ชัยวัฒน์บอกว่า

ครูของเขาเป็นผู้หญิง และเรียนรู้จากบิดาซึ่งพาเขาเดินทางไปเยี่ยมหลุม

ฝังศพของผู้รู้ทางศาสนาบางคนที่อินเดีย เขาเล่าว่าตั้งแต่เด็ก บิดาสอน

ว่าหากเราสามารถเข้านอนทั้งๆ ที่รู้ว่าเพื่อนบ้านยังท้องว่าง เราก็ไม่อาจ

เรียกตนเองว่าเป็นมุสลิมได้ ท�าให้เขาตระหนักว่าในฐานะผู้มีศรัทธาต่อ

ศาสนา เขาไม่เพียงต้องดูแลตนเองและครอบครัว แต่ต้องดูแลเพื่อนบ้าน 

ช่วยผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย

 ต่อมา เมื่อศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในขณะนั้น (พ.ศ. 2550) 

ชวนชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ในสามจังหวัดภาคใต้ เขาชวนข้าพเจ้าไปร่วมงานด้วย ในฐานะนักวิจัย 

ท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานภาคสนาม ทีส่�าคญั เขาอาจคดิว่าแม้เราจะ

มีความเหน็ต่อเรือ่งต่างๆ ทัง้ในทางการใช้ทฤษฎทีีต่่างมมุมอง มทีศันคติ
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ต่อหลายเรือ่งไม่ตรงกัน แต่ก็น่าจะเหน็ตรงกันในเร่ืองแนวทางการวจิยั คอื 

แนวทางมุสลิมศึกษา (Muslim studies) 

 ปัจจบุนั การศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมมสุลมิท�าได้สองแนวทาง 

 แนวทางที่หน่ึง ซ่ึงเป็นที่นิยมในหมู่นักวิจัยมุสลิม อาจจะโดย

เฉพาะนักวจัิยมลายมูสุลิมในสามจงัหวัดภาคใต้ และอาจารย์ในคณะ/ภาค

วชิาอิสลามศกึษา คอืแนวทางอสิลามศกึษา (Islamic studies) แนวทางนี้

เน้นการศึกษา ตีความ และอ้างอิงตัวบทส�าคัญทางศาสนา คือพระคัมภีร์

อัลกุรอาน และบันทึกจริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมมัด ผู้ศึกษาต้องเป็นผู้

มีความรู้ทางศาสนา สามารถอ่านเอกสารภาษาอาหรับได้อย่างแตกฉาน 

จึงจะท�างานเช่นนี้ได้ 

 เมื่อน�าแนวทางอิสลามศึกษา ที่เน้นความศักด์ิสิทธ์ิ ความเที่ยง

แท้ ความเป็นสัจจะสมับูรณ์ของค�าสั่งและค�าสอนที่จารกึในพระคัมภีร์ ไป

ศึกษาการกระท�าและปัญหาของคนมุสลิม ชุมชนมุสลิม ข้อสรุปที่นักวิจัย

ได้จึงมักออกมาในท�านอง ... ปัญหาสังคม การเมือง วัฒนธรรม เช่น การ

ใช้สารเสพติดในหมู่ชน/เยาวชนมุสลิม การก่อเหตุรุนแรงถึงตาย การไม่

ส�ารวมทางเพศ มสีาเหตมุาจากการทีบ่คุคลเหล่านีข้าดความรูท้างศาสนา 

หรือมีความรู้ทางศาสนาไม่เพียงพอ หรือเป็นผู้ขาดศรัทธา 

 ข้อสรุปแบบนี้มักน�าไปสู่ข้อเสนอ/หนทางในการแก้ปัญหาว่า

ต้องให้การศึกษาทางศาสนาแก่ผู้ที่ “หลงผิด” เพราะ “ไม่รู้” หรือมีความรู้ 

“ไม่พอเพียง” (อันที่จริง การศึกษาปัญหาสังคมด้วยแนวทางแบบอิสลาม

ศึกษาอาจมิได้เกิดขึ้นเฉพาะ/หรือจ�ากัดวงอยู่แต่ในหมู่นักวิจัยมลายู

มุสลิม หากทบทวนการศึกษา/วิจัยปัญหาสังคมในสังคมไทย ก็จะพบว่า

มีงานวจัิยจ�านวนไม่น้อยทีใ่ช้แนวทางวิจยัแบบนี ้ถ้าเรียกกอ็าจเรียกได้ว่า 

พุทธศาสน์ศกึษา และมข้ีอค้นพบ ข้อเสนอแนะ ในท�านองเดยีวกนั จะต่าง

กันก็เพียงแทนที่จะเสนอให้มีการให้การศึกษาศาสนาอิสลาม ก็เสนอให้ 
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กล่อมเกลา “ผู้หลงผิด” หรือป้องกันปัญหาด้วยสัจธรรมของพุทธศาสนา 

และ/หรือจริยธรรม คุณธรรม ที่มีฐานรากคือศาสนาพุทธ)

 แนวทางที่สอง เป็นแนวที่ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เสนอให้นักวิจัย

พจิารณาและทดลองใช้ร่วมกนั คอืมสุลิมศกึษา แนวทางนีม้จีดุร่วมกนักบั

แนวทางอิสลามที่เชื่อมั่นศรัทธาว่าองค์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุดเพียง

หนึ่งเดียว เชื่อว่ามีวันสิ้นโลก ความดี-ความชั่ว-โชค-เคราะห์ ล้วนเกิดแต่ 

พระเจ้าทั้งสิ้น และพระคัมภีร์ อัลกุรอาน เป็นถ้อยค�าของพระเจ้า แต่ก็

เห็นด้วยว่า “มนุษย์มิใช่อื่นใด แต่เป็นผู้ค้นหาความหมายและชะตากรรม 

ในอนาคตของตน โดยด้านหนึ่งก็แบกรับอิทธิพลของมรดกทาง

ประวัติศาสตร์ที่ตกทอดมา ไม่ว่าจะเป็นภาษา หรือวัฒนธรรม หรือ

ประวัติศาสตร์แห่งเผ่าพันธุ์ ส่วนอีกด้านหน่ึงก็ต้องด�ารงตนต่อสู้อยู่ใน

สภาพสังคมปัจจุบัน” (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2541, น. 5) 

 ด้วยเหตุนี้ การศึกษาประเด็นใดๆ ก็ตาม ผู้ศึกษา/นักวิจัยย่อม

ต้องน�าบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

มาร่วมพิจารณาด้วยเสมอ ในฐานะเงื่อนไขของการกระท�า การด�ารงตน

ของมนุษย์ผู้มีความเชื่อในศาสนาอิสลาม การพยายามเข้าใจสภาวะและ

ปัญหาที่ชาวมุสลิมเผชิญในลักษณะนี้ นอกจากสอดคล้องกับการท�างาน

สังคมศาสตร์ ที่นักวิจัย/ผู ้รู ้ (มากกว่า) มิได้วางตนเหนือผู้ถูกศึกษา 

อาจสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกศึกษาอย่างเห็นอกเห็นใจ และข้อเสนอ

อันมาจากข้อค้นพบอาจไม่เพียงน�าไปสู่การผ่อนบรรเทาภาวะการมีชีวิต

ที่หนักหน่วงของพวกเขาให้ลดลงได้บ้าง ส�าหรับนักวิจัยมุสลิมที่คิด/เป็น 

เช่นชัยวัฒน์ สถาอานันท์ พวกเขาไม่เพียงท�างานของนักสังคมศาสตร์ 

แต่ยังท�าหน้าที่ของมุสลิมไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 โครงการน้ีเป็นการสมัมนาเชิงปฏบิตักิารในห้องสมัมนา บางครัง้

อยูท่ี่ปัตตาน ีสงขลา หรอืนราธวิาส ผูร่้วมห้องมาจากมหาวทิยาลยั ส�านกั

ข่าว หน่วยงานเอกชน ทีมงานของ สกว. และเราสองคน การท�างานเริ่ม

จากค�าถามทีม่าจากข้อสงัเกตเล็กๆ ในชวีติของนกัวจิยัเอง เป็นค�าถามที่
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แม้ดูเลก็น้อย ไม่น่าสลักส�าคญัอะไร แต่น่าสงสยั บางครัง้น่าตกใจ ชยัวฒัน์

ท�าในส่ิงท่ีเขาถนัดและมีความสามารถยิ่ง เขาฟังค�าบอกเล่า/ข้อมูลของ 

นักวิจัย ชวนนักวิจัยขยับไปยืนมองข้อสังเกตและข้อมูลจากมุมนั้นบ้าง  

มมุนีบ้้าง จนข้อสังเกตเกิดเป็นโจทย์วิจัย จากน้ันจงึช่วยกนัหาทางบรรยาย

สภาพการณ์ของปัญหา หาวิธี/แนวคิด เพื่อตีความ/แก้โจทย์ การสนทนา

ในหมูน่กัวจิยัด�าเนินไปอย่างมสีสีนั บางครัง้อุ่นจนระอ ุบางครัง้เคร่งเครยีด 

บางคราวชวนขัน เมื่อเวลาผ่านไป ไม่มีใครไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย รู้สึก

ท้อใจเป็นช่วงๆ เมื่อโครงการยุติลง แต่ละคนอ่านงานวิจัยของตนอย่าง

ไม่ตะขิดตะขวงใจ เพราะต่างรู้ว่าช่วยกันคิดแล้วอย่างรอบคอบ และต่าง

ลงแรงกันเต็มที่เท่าที่ท�าได้แล้ว 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ชื่อฟังดูเอาการ (แต่มักไม่ได้งาน) 

เป็นทางการ กลายเป็นพ้ืนทีข่องการร่วมสร้างงานวจิยัตามแนวทางมุสลมิ-

ศึกษาที่ทวนกระแสหลัก (คืออิสลามศึกษา) โดยนักวิจัยมุสลิมผู้มีความรู ้

ทางศาสนา ที่ให้ความรู้ด้านนี้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่รู้น้อยกว่า ทั้งค�าสอนจาก

ตัวบทและในการปฏิบัติจริงในชีวิต และนักวิจัยที่ไม่ใช่มุสลิม แต่ก็รู้จัก/

มีศักยภาพที่จะรู้จัก/มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ผู้คน ในสามจังหวัด ดีกว่านัก

วิจัยจากภาคอื่น 

การเล่นกับงานสังคมศาสตร์

 บางครั้ง โดยเฉพาะในยามที่เขาไปกล่าวปาฐกถา ข้าพเจ้าอด

รูส้กึไม่ได้ว่าชยัวฒัน์เหมอืนนกัมายากลทีผู่ช้มรอดวู่าสิง่ของทีเ่ขาจะหยบิ

จากหมวกนักมายากลคืออะไร จะน่าอัศจรรย์เพียงไหน หากเขาท�าให ้

ผูช้มทึง่ งวยงงได้ กเ็กดิค�าถามต่อไปว่าชัยวัฒน์/นกัมายากลท�าสิง่นัน้/คดิ

อย่างที่เขาคิดได้อย่างไร ความพิศวงแกมชื่นชมนี้ท�าให้นักศึกษาจ�านวน

หนึ่งประสงค์จะท�าวิทยานิพนธ์กับเขา นักวิจัยหลายคนอยากท�างานกับ

เขา เมื่อมีวาระส�าคัญ เจ้าภาพก็มักอยากให้ชัยวัฒน์ไปกล่าวปาฐกถา
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 ผูท้ีคุ่น้เคยกบัชยัวฒัน์ย่อมรูว่้านกัรฐัศาสตร์ผูน้ีช้อบอ่านการ์ตนู/

ดูภาพยนตร์ที่ตัวเอกเป็น/ท�าได้ยิ่งกว่าวีรบุรุษ/สตรีที่เป็นมนุษย์ (super-

hero/ine) เขาชอบอ่านนิยายก�าลังภายในที่ตัวละครมีฤทธิ์มีเดช มีชอบ

มีชัง ชอบดูหนังผี (น่าจะ) เกือบทุกชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ชอบอ่าน 

ต่วย’ตูน พล นิกร กิมหงวน อ่านนิยายสมัยใหม่ อ่านวรรณกรรมยุคเก่า  

ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีไทยหรือชาติอื่น ชัยวัฒน์มีวิธีดู/อ่านสารจากสิ่ง

บันเทิงที่เขาเสพอย่างน่าสนใจ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าความน่าสนใจนี้น่าจะมี

ฐานมาจากความรู้และความรักในทางปรัชญาการเมืองของเขา ข้าพเจ้า

สงสัยว่าสิ่งเพื่อความบันเทิงเหล่านี้ ซึ่งเป็นภาพปรากฏของจินตนาการ

ของคนอื่น เป็น “พื้นที่เล่น” ทางความคิดของชัยวัฒน์

 ในขณะที่คนทั่วไปมักคิดว่างานวิชาการเป็นเร่ืองเคร่งเครียด 

แต่ส�าหรับชัยวัฒน์และบรรดามิตรสหายของเขา งานวิชาการเป็นเร่ือง

สนุก การท�างานคล้ายการเล่น แต่ไม่ใช่เล่น/สนุกเช่นการหยอกล้อเล่น

หัว เป็นการเล่นที่จริงจัง แพ้ชนะตัดสินจากการสามารถท�าให้คู่เล่นยอม

ย้ายมามองเรื่องที่ก�าลังถกเถียงจากมุมอื่นบ้าง โดยไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน

ความคิด ไม่ต้องเชื่ออย่างที่อีกฝ่ายเสนอ นักสังคมศาสตร์หลายคน (อาทิ 

Raveri 2002 หรอืก่อนหน้านัน้ Huizinga 1955[1938]) เสนอว่าอารยธรรม

สมัยใหม่ท�าให้สถานภาพของการเล่นตกต�่าลง โดยการแยก “งาน” ออก

จาก “เล่น” แยก “การท�างาน” ออกจาก “การเล่น” ท�าให้การเล่น/เล่น (ไม่มี

ประโยชน์ ไม่จรงิ/ไม่จรงิจงั ไม่มสีาระ) ดจูะเป็นสิง่ทีอ่ยูต่รงกนัข้ามกบังาน/

การท�างาน (มปีระโยชน์ จรงิ/จรงิจงั มสีาระ) ทัง้ๆ ทีก่ม็คีนจ�านวนไม่น้อย 

ทีท่�างานด้วยสปิรติของการเล่น (ludic มาจาก ludere = to play) ทัง้ Johan 

Huizinga (1872-1945) และ Massimo Raveri ดูเหมือนเห็นตรงกันว่า

เพราะวฒันธรรมในปัจจบุนัให้คุณค่า/ความส�าคญักบังานมากกว่าการเล่น 

จึงท�าให้สถานภาพของการเล่นดูต�่าต้อยน้อยหน้าการท�างาน หากการ

เล่นจะดูดีขึ้นมาได้ก็ต้องมีประโยชน์ (เช่น เด็กเล่นเพื่อให้เกิดพัฒนาการ
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ทางกายและปัญญา หรือชวนคนป่วยเล่นเพื่อเยียวยาความเจ็บป่วย) แต่

การท�างานเพื่อท�างาน ท�างานแบบท�างาน อาจไม่ใช่วิธีท�างานแบบเดียว 

ที่ท�าได้ หรือควรท�าในทุกกรณี

 Huizinga โต้แย้งว่านักวิชาการตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่เราเรียก 

ในปัจจุบันว่านักปรัชญา ไม่ว่าจะเป็นเพลโต อริสโตเติล ในยุคคลาสสิก  

ออกสัตนิในยุคกลาง  ดา วินชีในยคุฟ้ืนฟศูลิปวิทยาการ กระทัง่นกัคดิ/นกั 

“วิทยาศาสตร์” ในยุคแห่งความรู้แจ้ง ล้วนท�างานด้วยสปิริตของการเล่น 

ท้ังส้ิน พวกเขาเล่นกับภาษา/โวหาร เล่นผ่าน/เล่นกับจินตนาการของ

ตนเองและคนในสังคม แต่พอมาถึงยุคนี้ การพยายามศึกษารัฐ สังคม 

วัฒนธรรม อย่าง “เป็นวิทยาศาสตร์” ท�าให้นักสังคมศาสตร์เลิกเล่น 

 หน่ึงในนักคิดยุคใหม่ที่ชวนนักสังคมศาสตร์ให้กลับมาเล่นบ้าง 

คือ Theodor Adorno (1903-1969) ใน Aesthetic Theory (1997) เขา

กล่าวว่าโลกสมัยใหม่ไม่มีความไร้เดียงสาหลงเหลืออยู่แล้ว เพราะมนุษย์

สมัยนี้คิด/ท�าอะไรก็เพื่อประโยชน์โพดผล ท�าให้กีฬาที่มีไว้เล่น กลายเป็น

พิธีกรรมท่ีนักกีฬา (ที่เล่นเพราะค่าตอบแทนและชื่อเสียง) เข้าร่วมเพื่อ

เฉลิมฉลองความเป็นทาส (ของระบบเงินเป็นพระเจ้า) ของตนเอง การ

เล่นจึงกลายเป็นภาพสะท้อนสีชืดจืดสนิทของชีวิตที่หยาบแข็งกระด้าง 

ขณะที่คนเล่นมีอาการเหมือนผู้ที่รักความเจ็บปวด (masochistic) คนด ู

ที่ส่งเสียงก้องสนามแข่ง เชียร์ฝ่ายหน่ึง หยามเหยียดเย้ยหยันอีกฝ่าย  

ก็มีสภาพไม่ต่างจากคนป่าเถื่อน 

 Inglis (2004) ชี้ว่าหากอ่านข้อเขียนของ Adorno ตามตัวอักษร 

เราคงรูส้กึว่านกัคดิผูน้ีช่้างตนีไม่ตดิดิน เพราะดูถกูดูหมิน่ความบนัเทงิของ

มวลชน แต่ถ้าอ่านค�าของนักคิดโดยพิจารณาว่านักคิดเป็นใคร (ท�างาน

วิชาการในขนบที่คุรุคือคนอย่าง Kierkegaard และ Nietzsche ได้รับ

อิทธิพลอย่างสูงจาก Karl Kraus นักเสียดสีชั้นครูชาวออสเตรียน) ก็อาจ

จะอ่านได้ใหม่ว่านี่คือการเล่นโวหารเพื่อกระแทกคนอ่านคนฟังให้ย้อน
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ดูตัว/ให้รู้ตัว ไม่ว่าในฐานะคนเล่นหรือคนดู ท้ังยังแฝงการมองโลกในแง่ 

ไม่มืดด�า เพราะการพดูถงึการเล่นในเชิงร้ายกค็ล้ายจะบอกว่าการเล่นเคย

เป็นอาณาบริเวณของเสรีภาพ การสร้างสรรค์ ความสนุก เรากลับมาเล่น

กันเถิด เล่นให้เป็น เล่นให้สนุก

 ข้าพเจ้าคิดว่าชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นนักสังคมศาสตร์ขี้เล่น 

เขาเล่น อาจจะในความหมายใกล้เคียงกับที่ Huizinga ว่าไว้ คือเล่นด้วย

ความสมัครใจ เล่นในกติกา และเพราะมีกติกา การเล่นจึงสนุก เพราะ 

เรยีกร้องทกัษะทีต้่องฝึกฝนสม�า่เสมอ เพือ่เล่นอย่างไม่ผดิกตกิา ไม่ท�าให้

การเล่นเสีย เล่นจริง และจริงจังจนบางครั้งลืมหิว ลืมนอน ลืมเหนื่อย 

เพราะคิดว่าก�าลังเล่น ผูเ้ล่นจงึรูส้กึราวไม่ใช่ตวัเอง แต่ความไม่เป็นตวัเอง 

ณ เวลาที่เล่น อาจเป็นตัวตนด้านที่ไม่ปรากฏในภาวะที่ไม่เล่นเท่านั้น 

ข้าพเจ้าคิดว่าและเพราะเขาเล่น ผู้คนจึงชอบดูชอบฟัง รอให้โวหารของ

เขาพาเข้าสู่พื้นที่ทางความคิด จินตนาการ เพ่ือดูว่าเขาจะพาเราไปทาง

ใด ไปดูไปเล่นอะไร Huizinga ใช้ค�า inlusio หมายถึง entering into play 

เข้าสู่การเล่น และว่าผลอันเกิดจากการเล่น illusion อาจเปิดเผยภาวะที่

จริงกว่าที่เราคิดว่าจริง

อารมณ์โกรธ-ความรุนแรง-วัฒนธรรม-สันติวิธี

 การเป็นนักวิชาการไทยคนแรกๆ ที่ท�าให้ “ความรุนแรง” และ 

“สันตวิธีิ” เป็นทัง้ประเดน็ศกึษาวิจยัและกรอบการวเิคราะห์ ท�าให้ชยัวฒัน์ 

สถาอานันท์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักวิชาการสันติวิธี เพราะแต่ละคนที่รู้จัก

เขาเข้าใจ “สันติวิธี” ตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องตรงกับ 

“สันติวิธี” ของชัยวัฒน์ ภาพลักษณ์ของชัยวัฒน์ในสายตาบางคนจึงดู

ยุ่งเหยิง เช่น ในเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจ�าวัน พอชัยวัฒน์โกรธ (บางทีแค่

ร�าคาญหรือหงุดหงิด เช่น ตอนรถติด) คนก็สงสัยว่าท�าไมนักสันติวิธีต้อง

มีอารมณ์กับเรื่องเล็กๆ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเวลาเกิดเร่ืองใหญ่ เช่น ในช่วง



26  การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ครัง้ที่ ๑๔

ที่มีการเผชิญหน้าทางการเมืองของคู่ขัดแย้ง ซึ่งอาจน�าไปสู่การใช้ความ

รุนแรง หลายคนรอฟังว่าชัยวัฒน์จะพูดอะไร เมื่อเขายังไม่พูดอะไร คนก็

สงสัยว่านักสันติวิธีไม่เห็นหรือว่าขณะนี้เกิดการใช้อ�านาจ ไม่สันติ ท�าไม

นักสันติวิธีไม่ท�าอะไร เป็นต้น

 ข้าพเจ้าเชือ่แน่ว่าชัยวัฒน์ไม่ได้ฝันถงึโลกทีป่ราศจากความรนุแรง 

ไม่น่าจะมีใครชอบความรุนแรง แต่การใช้ชีวิตโดยไม่ใช้/ไม่ถูกกระท�าโดย

ความรุนแรงไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่พอเป็นไปได้มากกว่าคือจะท�าอย่างไร

ให้ความรุนแรงที่เกิด อยู่ในระดับที่ไม่หนักหน่วง สาหัส ไม่คร่าชีวิต  

ไม่ท�าลายตวัตน/ความเป็นมนษุย์ของตวัเราและผูอ้ืน่ (โดยเฉพาะผูท้ีเ่หน็

และคิดต่างจากเรา) โดยสิ้นเชิง ถ้าชัยวัฒน์ท�างานราวก�าลังเล่น ถ้าการ

เล่นจริงจัง ถ้าการเล่นที่เป็นจริงเป็นจัง ต้องเล่นอย่างเอาจริงเอาจัง ก็น่า

จะเป็นเพราะเดิมพันของการเล่นนั้นสูงลิบ ข้าพเจ้าคิดว่าการแก้ความ 

ขัดแย้งระดับถึงเลือด ตัวตน ชีวิตคน คือเดิมพันการเล่นของชัยวัฒน์

 ข้าพเจ้าชอบโกรธ จึงชอบที่ชัยวัฒน์ก็โกรธ แม้ในการสนทนา 

ต่อหน้า เราจะไม่ค่อยเห็นเขาโกรธ เพราะชัยวัฒน์ไม่ค่อยโกรธคน แต่เรา

จะเห็นความโกรธและ/หรือความสะเทือนใจ (frustration) ปรากฏในงาน

บางชิน้ของเขา เช่น เมือ่เขาเขยีนถงึชะตากรรมของนายฟัก ตวัละครเอก 

ของนวนิยาย ค�าพิพากษา โดย ชาติ กอบจิตติ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 

2525) หรือชะตากรรมของเด็กๆ ที่ถูกผู้ใหญ่รังแกอย่างโหดเหี้ยมใน

บทความ “ย่างศพทารก วิพากษ์ความรนุแรงทางวัฒนธรรมในสงัคมไทย” 

(2539) ในทั้งสองบทความ เขาชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ความรุนแรงจาก

ความอยุติธรรม ความโหดร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจ�าวัน ใครได้ยิน

ได้ฟังก็สะเทือนใจ แต่พอมีเรื่องใหม่ตามมาติดๆ ความสะเทือนใจก็จาง

ลง จนไม่เหลือหรือแทบไม่หลงเหลือร่องรอยใดๆ 

 ชัยวัฒน์เสนอ “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” “สันติวัฒนธรรม” 

เพื่อให้สังคมไทยมี “ค�า” ใหม่ไว้เรียกไว้พูดถึงปรากฏการณ์เช่นน้ี ท�าให้
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ความรู้สึกสะเทือนใจที่พูดไม่ได้มากกว่าความรู้สึกสะเทือนใจที่มีที่มา 

ที่ไป มีเนื้อ/เรื่อง เห็นหนังที่ปกคลุมและปิดปากปิดตาเราไว้ พูดเสียใหม่

คือท�าให้ความรู้สึกอันเกิดจากสามัญส�านึก ซึ่งอายุสั้น สายตาสั้น คิดต่อ

ไม่ได้ กลายเป็นสิ่งที่ตั้งค�าถาม อภิปรายได้ (Berger 1967: 101-102) 

ชัยวัฒน์กล่าวว่าหน้าที่ของเขาคือการโยนค�าใหม่ๆ ใส่สังคมไทย (เช่น 

อารยะขัดขืน ทักษะวัฒนธรรม วิธีวิทยาตาค้างคาว) มองในแง่นี้ สิ่งที่เขา

ท�าคือการชวนมอง ชวนคุย ชวนคิดปรากฏการณ์เดิม ด้วยค�าใหม่ที่เขา

หวงัว่าจะสามารถระเบดิสามญัส�านกึ/สามญัรูส้กึของผูฟั้งนัน่เอง (ชยัวฒัน์  

สถาอานันท์ 2549, น. 95)

 มาถึงวันนี้ ไม่น่าจะมีนักสังคมศาสตร์คนใดที่ไม่ตระหนักว่างาน

ของเขาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งกับตัวตน/การนิยามตัวตนของเขา ส�าหรับ

ชัยวัฒน์ ในฐานะนักวิจัยสันติวิธี (peace/nonviolence researcher) 

เขาโกรธ เพราะเชื่อว่าตนเองไม่อาจมอง/คิด/พูดถึงความรุนแรงต่อเด็ก 

ความอยุติธรรม การใช้วาจาและการกระท�าที่เหยียดหยามเย้ยหยันผู้อื่น 

โดยเฉพาะผู้ที่มีทรัพยากรทางอ�านาจน้อยกว่า อย่าง “ปราศจากอคติ ไร้

อารมณ์ความรู้สึก” ส�าหรับนักสังคมศาสตร์จ�านวนหนึ่ง อารมณ์ความ

รู้สึกของนักวิจัย/นักวิชาการ อาจช่วยให้เขา “เห็น” สิ่งที่คน/สังคมละเลย

เพราะ “เห็น/คิด” ว่านี่เป็นเรื่อง “ปกติ” ที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย เขาคิดว่า

ความสะเทอืนใจอาจเป็นเงือ่นไขส�าคญัของการเปิดตาทีถู่กปิดด้วยความ

คิด ความเชื่อ การปฏิบัติที่ท�าสืบทอดกันมา (ประเพณี วัฒนธรรม) โดย

ไม่ตั้งค�าถาม กระทั่งไม่คิดจะตั้งค�าถาม (Satha-Anand 2008-9: 91) 

 ครัง้หนึง่นานมาแล้ว (พ.ศ. 2526) ชัยวฒัน์เคยกล่าวว่ารัฐศาสตร์

ดูจะไม่มีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู ้บริหารกิจการรัฐ วันนี้ 

สถานการณ์เปลี่ยนไป ข้อเสนอของนักวิชาการได้รับการรับฟัง กระนั้น 

ก็ดี แม้ข้อเสนอของเขาจะ “มีเหตุมีผล” “แต่ก็ย่อมไม่ใช่ยาวิเศษที่จะ

เยยีวยาความบาดหมางระหว่างคนกลุ่มต่างๆ เพราะไม่น่าจะมนีกัวชิาการ
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คนใดที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน คิดวิเคราะห์วิพากษ์เป็น ที่เชื่อว่า 

ข้อเสนอของตนไม่มีจุดอ่อน/ข้อจ�ากัด อย่างมากที่สุดที่เขาท�าได้ในฐานะ

นักวิชาการ คือพยายามค้นหาหนทางที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดเท่าที่จะ

เป็นได้ ขณะเดียวกันก็มีความคงเส้นคงวาระหว่างหนทางกับเป้าหมาย

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไม่หยุดหย่อน” (Satha-Anand 2008-9: 

95, 96)
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เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. 2525. “มองการเมืองจากนวนิยาย: เฉพาะกรณีนวนิยายเรื่อง  

 ค�าพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ.” รัฐศาสตร์สาร (8)2: 33-64.

___________. 2526. “รัฐศาสตร์ทวนกระแส.” รัฐศาสตร์สาร (9)1: 1-50.

___________. 2539. “ย่างศพทารก วิพากษ์ความรุนแรงทางวัฒนธรรมในสังคมไทย.” 

 รัฐศาสตร์สาร (19)3: 184-216.

___________. 2541. “มุสลิมศึกษา: สังคมศาสตร์ทวนกระแส และ ‘ความเป็นอืน่’ .” วารสาร 

 สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์(4)1: 1-10.

___________. 2549. ปาฐกถาปิดการประชุมเวทีมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 3. ความหลาก 

 หลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร.์ เกษม เพ็ญภินันท์ (บรรณาธิการ).  

 กรุงเทพฯ: วิภาษา. หน้า 92-100. 

ภาษาอังกฤษ

Arendt, Hannah. 1998. The Human Condition. Chicago: Univeristy of Chicago Press.

Berger, John. 1967. A Fortunate Man. New York: Pantheon Books.

Huizinga. 1955[1938]. Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. Bos- 

 ton: Beacon Press.

Inglis, David. 2004. “Theodor Adorno on Sport: The Jeu D’Esprit of Despair.” in Sport  

 and Modern Social Theorists. Richard Giulianotti (ed.). New York: Palgrave.  

 pp. 81-96.

Raveri, Massimo. 2002. “Introduction.” in Japan at Play: The Ludic and the Logic of  

 Power. Joy Hendry and Massimo Riveri (eds.). London and New York:  

 Routledge. pp. 1-21.

Satha-Anand, Chaiwat. 2008/2009. “Contour, Context and Contrast in the Life of  

 these Worlds: A Rejoinder.” Thammasat Review (13). pp. 89-101.
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ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลป์ (ค�านวณ)

จากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โดยสอบได้ที่ 13 จบปริญญาตรีรัฐศาสตร-

บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 

2518 และจบ Ph.D. จากมหาวิทยาลัยฮาวาย-อิ สหรัฐอเมริกา เม่ือปี 

1981 ด้วยทุน East-West Center เขียนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเสนอชื่อ

เข้าชิงรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนานาชาติเรื่อง “The Nonviolent Prince” 

ปัจจุบนัเป็นศาสตราจารย์ประจ�าคณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เป็นประธานคณะท�างานยุทธศาสตร์สันติวิธีที่เคยอยู่กับสภาความมั่นคง

แห่งชาติ ปัจจุบันเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นรองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนา

ศ.ดร.ชยัวัฒน์ สถาอานันท์

ประวัติโดยย่อ
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เด็ก ผู้อ�านวยการโครงการจัดพิมพ์คบไฟ และผู้อ�านวยการศูนย์ข่าวสาร

สันติภาพ ภายใต้มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา 

 ในแวดวงวิชาการนานาชาต ิชัยวัฒน์เป็น Senior Research Fel-

low, TODA Institute for Global Peace and Policy Research, member 

of the governing council, Center for Global Nonkilling in Honolulu; 

and academic advisor, International Center for Nonviolent Conflict 

(ICNC), Washington D.C.  

 ในอดีต ชัยวัฒน์เคยด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ของธรรมศาสตร์ (2537-2538) ในสมยัทีอ่าจารย์ชาญวทิย์ เกษตรศริิ เป็น

อธกิารบด ีเป็นนายกสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2538-2540) 

เป็นกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งกรณีท่อแก๊ซยาดานา ชายแดน

ไทย-พม่า เมื่อปี 2541 เป็นประธานอนุกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างสมัชชาคนจนกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2544) เป็น 

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิคและกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อความ

สมานฉันท์แห่งชาติ ที่มีอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็น

ประธาน

 งานวิจัยของชัยวัฒน์ครอบคลุมปัญหาศาสนากับความรุนแรง 

และการไม่ใช้ความรุนแรง/สันติวิธี และปัญหานโยบายของรัฐกับการใช้

สันตวิธีิ มีงานเขยีนทีเ่ป็นผูแ้ต่งและเป็นบรรณาธกิารตพีมิพ์ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25 เล่ม งานเขียนบางชิ้นถูกแปลเป็นภาษา

ต่างๆ เช่น อาหรับ อินโดนีเซีย อิตาเลียน เยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และ 

เกาหลี 
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งานที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศบางเล่มได้แก่ 

Author, Islam e Nonviolenza (Trans. into Italian by Paolo De Stafani) 

(Torino: Edizioni Gruppo Abele, 1997) 

Co-Editor (with Michael True), The Frontiers of Nonviolence (IPRA’s 

Nonviolence Commission; Honolulu: Center for Global Nonviolence;  

Bangkok: Peace Information Center, 1998; 2nd Printing, 2002) 

Author, Agama dan Budaya Perdamaian (Religion and Peace 

Culture) (Translated into Bahasa Indonesia by Taufik Adnan Amal) 

(Yogyakarta: Forum kajian Budaya dan Agama, Pusat Studi Ke-

amanan dan Perdamaian, University Gadjah Madah; Quaker Inter-

national Affairs, 2001) 

Author, The Life of This World: Negotiating Muslim Lives in Thai 

Society (Singapore, New York: Marshall Cavendish, 2005) 

Editor, Imagined Land? Solving Southern Violence in Thailand 

(Tokyo: Research Institute for the Languages and Cultures of Asia 

and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009) 

Author, Essays of the Three Prophets: Nonviolence, Murder and 

Forgiveness (Dunedin: Dunedin Abrahamic Interfaith Group, Uni-

versity of Otago, 2011, 2nd printing 2014) 
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Co-Editor (with Olivier Urbain), Protecting the Sacred, Creating 

Peace in Asia in Asia-Pacific (New Jersey: Transaction, 2013) 

Co-Editor (with Olivier Urbain), The Promise of Reconciliation: 

examining violent and nonviolent effects on Asian conflicts (New 

Jersey: Transaction, Forthcoming, 2015) 

 ชยัวฒัน์ได้แสดงปาฐกถาน�าและน�าสัมมนาในเวทสีาธารณะหลาย

แห่งในโลก ตัวอย่างเช่น

w “The Nonviolent Crescent,” A seminar given at the Program on 

Nonviolent Sanctions, Center for International Affairs, Harvard Uni-

versity, November 9, 1988.

w “May 1992 Political Uprising and Nonviolent Practices in Thailand: 

A Reading of Political Events using maps, postcards and nonvio-

lence theory,” A lecture given at the Spark M. Matsunaga Institute 

for Peace, Honolulu, March 3, 1993.

w “The Politics of Forgiveness,” A Gandhi Memorial Lecture, or-

ganized by Gandhi Samirti Dashan Samiti and given at the Indian 

Parliament, New Delhi, August 21, 1993.

w “Hijrah as Nonviolent Action,” A seminar given during the public 

round table on “Migration, Conflicts and Peace” at Sala Rosa, Pala-

zza della Regione in Trento, Italy, August 29, 1996.
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w “Forgiveness in Southeast Asia: Political Necessity and Sacred 

Justifications,” Keynote Address at the 17th Annual Berkeley Con-

ference on Southeast Asian Studies, Center for Southeast Asian 

Studies, University of California, Berkeley, February 12-13, 2000.

w “The Silence of the Bullet Monument: From Dusun Nyor 1948 

to ‘Kru-ze’ 2004,” A Keynote Address at the 9th International Thai 

Studies Association Conference, Dekalb, Northern Illinois, April 

4-6, 2005.

w “Transforming Terrorism with Muslims’ Nonviolent Alternatives?,” 

University of Manchester Peace Lecture, May 5, 2006.

w “Countering Hatred and Violence through Shanti Sena,” Speech 

given at the International Conference on “Peace, Nonviolence and 

Empowerment: Gandhian Philosophy in the 21st Century,” Indian 

National Congress, New Delhi, January 30-31, 2007.

w “Untying the Gordian Knot: The Difficulties in Solving Southern 

Violence in Thailand,” Keynote addresses given at the Asia Research 

Center and the Security, Terrorism and Counter-Terrorism Program, 

Murdoch University, Perth, on August 10, 2007; National Thai Stud-

ies Center, Australian National University, Canberra, on August 13, 

2007; and the Center for Southeast Asian Studies, University of 

Michigan, Ann Arbor on November 9, 2007.
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w “Bejeweled Dialogue: Illuminating Deadly Conflicts in the Twenty-

First Century,” Keynote Address for the Asia-Pacific Peace Research 

Association Conference, National Dong Hwa University, Shengfou, 

Hualien, Taiwan, September 10-12, 2009. This paper was earlier 

presented at the seventh annual conference Globalization for the 

Common Good: An Interfaith Perspective: “From the Middle East to 

Asia Pacific: Arc of Conflict or Dialogue of Cultures and Religions?,” 

Trinity College, University of Melbourne, June 30-July 4, 2008.

w “Overcoming Cultural Resistance to Non-Violence,” The 2010 

Peace Lecture, Dunedin Abrahamic Interfaith Group and Otago 

University Chaplaincy, University of Otago, July 12, 2010.

w “บุหงาของฉัน หายไปไหน สังคมเปลี่ยน ความภักดีแปลง” ปาฐกถา

บรรจบพันธุเมธา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 9 กันยายน 

2556

w  “หน้ากากอยุติธรรม” ปาฐกถาน�าในการประชุมวิชาการประเพณี

ส่ีสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ ครั้งที่ 17 เร่ือง “ความเป็นธรรม

ในสังคม: เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, 19 กันยายน 2557

w “Traces of Reconciliation under the Conflict Shadow in South-

east Asia,” A keynote address prepared for the third international 
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conference on Human Rights, Peace & Conflict in Southeast Asia: 

Raising the bar on human rights and peace in Southeast Asia, Kuala 

Lumpur, October 15, 2014.

 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยริเริ่มของชัยวัฒน์ ยังผลให้

เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและทางสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

 อาจแบ่งคุณูปการทางวิชาการของชัยวัฒน์ได้เป็น 2 ทางคือ 

 ทางแรก คุณูปการอันเนื่องมาจากแนวคิดหรือกรอบแนวคิด 

(conceptual framework) ของชยัวฒัน์ทีก่่อให้เกดิงานวจิยัอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็น

ชุดและเป็นงานวิจัยเดี่ยว ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ทางทีส่อง คอืคุณูปการจากแนวทางการวิเคราะห์ ซึง่เป็นลูท่างให้

นกัวจิยัในต่างประเทศท�างานวิจยัและตพิีมพ์ผลงานวิจยัของตนในวารสาร

วิชาการนานาชาติ

แนวคิดของชัยวัฒน์ที่ก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 ชัยวัฒน์ท�างานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ของ

ไทยหลายชิ้น แต่ในชิ้นที่น�าเสนอต่อ National University of Singapore 

เมื่อปี 2004 ได้น�าเสนอแนวคิดเรื่อง “authoritarian democracy” ในงาน

เขียนเรื่อง “Fostering ‘authoritarian democracy’: the effect of violent 

solutions in Southern Thailand” ซึ่งต่อมาตีพิมพ์ใน Vedi R. Hadiz 

(ed.), Empire and Neoliberalism in Asia (London and New York: 

Routledge, 2006), pp. 169-187 
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 แนวคดิ authoritarian democracy นีถ้กูน�ามาเป็นกรอบแนวคดิ

ในการท�างานวิจยัระดับนานาชาตทิีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจาก TODA 

Institute for Global Peace and Policy Research และตีพิมพ์เป็น

หนังสือ โดยมีศาสตราจารย์ Johan Saravanamuttu นักวิจัยคนส�าคัญ

จาก Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS) ประเทศสิงคโปร์ 

เป็นบรรณาธิการ ในชื่อ Islam and Politics in Southeast Asia (New 

York and London: Routledge, 2010) โดย Saravanamuttu กล่าวถึง

การใช้กรอบคิดเรื่อง authoritarian democracy เป็นแนวทางการท�าวิจัย

ชุดนี้ในหน้า 4-5        

 นอกจากนั้น เมื่อมีการวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ในวารสารวิชาการ

นานาชาติ ผู้วิจารณ์ก็กล่าวถึงอิทธิพลทางความคิดของ authoritarian 

democracy ต่อหนังสอืเล่มนีไ้ว้ชัดเจน เช่น Greg Fealy’s review in South 

East Asia Research Vol. 19 No. 2 (June 2011) กล่าวถึงการใช้แนวคดิ

นี้และค�าอธิบายของชัยวัฒน์ไว้ชัดเจนในหน้า 360-361 หรือ Zailan Mo-

ris’s review in Kajian Malaysia Vol. 28 No. 2 (2010) ก็กล่าวชัดเจน

ว่างานวจิยัชดุนีไ้ด้รบัอทิธพิลจากแนวคดิ authoritarian democracy ของ

ชัยวัฒน์ในหน้า 167-169 (http://web.usm.my/km/28%282%292010/

KM%20BR%201.pdf) หรือใน Geoffry Gunn’s review in Journal of 

Contemporary Asia Vol. 41 No. 2 (May 2011) ในหน้า 333 (http://

www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472336.2011.553052#tab

Module)  

 นอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์ของ Paul A. Rodell ใน Southeast 

Asian Studies Vol. 1 No. 3 (December 2012) (http://englishkyoto-

seas.org/2012/12/vol-1-no-3-of-southeast-asian-studies-now-avail-

able-online/)
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 เม่ือชัยวัฒน์ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “Praying in the Rain: The 

Politics of Engaged Muslims in Anti-War Protest in Thai Society” 

ใน Global Change, Peace & Security Vol. 16 No. 2 (June 2004), 

pp. 151-167 เขาได้น�าเสนอแนวคิดเรื่อง “engaged Muslims” เป็นครั้ง

แรก ซ่ึงราวห้าปีต่อมา Ahmad Fauzi Abdul Hamid จาก Universiti 

Sains Malaysia ก็ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “Politically Engaged Muslims 

in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009)” 

ใน Asian Journal of Political Science Vol. 18 No. 2 (August 2010), 

pp. 154-176 และระบุไว้ชัดเจนในหน้า 156-157 ว่า “ยืม” (“borrowing”) 

กรอบคิดเรื่อง “politically-engaged Muslims” มาจากงานของชัยวัฒน์

 

แนวคิดของชัยวัฒน์ที่ก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการระดับชาติ
 

 ชยัวฒัน์น�าเสนอแนวคิดเรือ่ง “การจัดการ ‘ความจรงิ’ ” ในปาฐกถา

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2540 และแนวคิดดังกล่าว 

ก็กลายมาเป็นชุดงานวิจัยเรื่อง “สังคมไทยกับการจัดการ ‘ความจริง’ ”  

ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัย 6 เรื่อง รวมทั้งงานวิจัยของชัยวัฒน์เรื่อง ความ

รุนแรงกับการจัดการ ‘ความจริง’ (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, 2551) งานวจิยัชดุนีม้ ีศาสตราจารย์ สมบตั ิจนัทรวงศ์ เป็น

หวัหน้าโครงการ ซึง่ได้เขยีนถงึแนวคิดทีชั่ยวัฒน์เป็นผูน้�าเสนอไว้ในบทน�า

ของงานวิจัยชุดนี้ [สมบัติ จันทรวงศ์, พูดไปสองไพเบี้ย: ท�าความเข้าใจ

กับสิ่งที่นักการเมืองไทย(ไม่)พูด (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2549) ในหน้า (15)

และ (36)-(37) เป็นต้น]
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แนวทางการวิเคราะห์ของชัยวัฒน์ที่ยังผล

ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับนานาชาติ

w ในปี 1992 ชัยวัฒน์ตีพิมพ์งานส�าคัญชื่อ “Towards a Peace Culture 

in Asia” ใน Peace and Conflict Issues After the Cold War (Paris: 

UNESCO, 1992) ในการศึกษาเรื่อง Strategic Cultures in the Asia-

Pacific Region (New York: St. Martin, 1999) โดย ศาสตราจารย์ Ken 

Booth และ Russell Trood งานชิ้นนี้ถูกน�าไปเปรียบเทียบกับงานของ

ปรมาจารย์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนส�าคัญในช่วงนั้น คือ 

ศาสตราจารย์ Michael Haas ที่ท�าการศึกษาเร่ือง The Asian Way to 

Peace (1989) และสรุปว่าแม้ทั้งสองคนจะต่างกันในเร่ืองแนวทางการ

ศึกษา (Haas ใช้วิธี descriptive ขณะที่ชัยวัฒน์เน้นแนวศึกษาแบบ pre-

scriptive) เข็มมุ่งในการศึกษา (Haas สนใจ civic culture ขณะที่ชัยวัฒน์

สนใจแนวทางอภิปรัชญาจากความเชื่อทางศาสนา) และประเด็นศึกษา 

(Haas สนใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ขณะที่

ชยัวฒัน์พยายามเผชิญกบัปัญหาความรนุแรงเชงิโครงสร้าง) (Trood and 

Booth 1999: 340-342) แต่ทั้งสองคนเห็นความส�าคัญของวัฒนธรรม

เอเชียที่สัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้งและวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ 

และเปิดประเด็นศึกษาเรื่องนี้ก่อนประชาคมความมั่นคงศึกษานานแล้ว 

(p. 341) ซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มความมั่นคงศึกษาจะได้ทดลองศึกษาต่อ

ไป (p. 342) 

w งานเขียนเรือ่ง “Two Plots of Nonviolence Stories: From the Streets 

of Bangkok to the Forests of Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ใน Social Alterna-

tives (University of Queensland, Australia) Vol. 16 No. 1 (April 1997) 
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ได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์จากพล็อตของเรื่องเล่า (plots of nonvio-

lence stories) ต่อมา ศาสตราจารย์ Ralph Summy แห่งมหาวิทยาลัย 

Queensland ได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นแรงบนัดาลใจในการ

ท�างานวิจัยประวัติศาสตร์สันติภาพของออสเตรเลีย โดยอาศัย “เรื่องเล่า

สันติวิธี” (nonviolence stories) เป็นแนวทางศึกษาใน Ralph Summy, 

“Pedagogy of Peacemaking: A Nonviolence Perspective,” in New 

Horizons in Education: The Journal of  World Education Fellowship 

Australia No. 102 (June 2000), pp. 40-54 เขากล่าวถึงแรงบันดาลใจ

ทางวิชาการดังกล่าวไว้ชัดเจนในหน้า 42-43

w งานเขียนเรื่อง “Hijab and Moments of Legitimation: Islamic Re-

surgence in Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ใน Charles F. Keyes et al. (eds.) 

Asian Visions of Authority: Religion and the Modern States of East 

and Southeast Asia (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), 

pp. 279-300 ได้พัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผ่าน “จังหวะก้าวแห่งความ 

ชอบธรรม” (moments of legitimacy) ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ดังกล่าว 

Kam-Yee Law แห่ง City University of Hong Kong ได้น�าไปใช้เป็น

แนวทางการวิเคราะห์กรณีสตรีคลุมศีรษะในสิงคโปร์ และตีพิมพ์เป็น

บทความเรื่อง “The Myth of Multiculturalism in post-9/11 Singapore: 

The Tudung Incident” ใน New Zealand Journal of Asian Studies  

Vol. 5 No. 1 (June 2003), pp. 51-71 โดยระบุชัดว่าใช้แนวทางการ

วิเคราะห์ของชัยวัฒน์ในหน้า 52 
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 ชัยวัฒน์ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ เช่น  

ได้รบัรางวลัครูดเีด่น Ekin Laugesen Memorial Award จากมหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร ์ในปี 2541 เป ็นกีรตยาจารย ์ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เมื่อปี 2549 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขารัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติในปี 2549 เป็นเมธีวิจัยอาวุโส

ของ สกว. ช่วงปี 2549-2555 

 ในปี 2555 ชัยวัฒน์ได้รับรางวัลศรีบูรพา และ El Hibri Peace 

Education Prize International



พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ 
“สันติวิธี”

ชยัวัฒน์ สถาอานันท์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา

การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
ครัง้ที่ ๑๔
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ความรู้สึก: เกียรติกับกลัว

 เม่ือรับปากอาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ มาแสดงปาฐกถา ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ปี 2558 ซึง่เป็นวาระครบ 

99 ปีชาตกาลท่านเช่นนี้ ก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างปะปนกัน  อย่างแรก

คอื รูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีค่ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

เชือ้เชิญมาท�าหน้าท่ีนี ้ทัง้เพราะทราบดว่ีากระบวนการคดัเลอืกองค์ปาฐก

ป๋วยจริงจังเคร่งครัดเพียงไร แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่าเพราะตนเองแม้ไม่ได ้

พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ 
“สันติวิธี”1

ชยัวัฒน์ สถาอานันท์

1 ข้าพเจ้าต้องขอบคุณผู้คนมากหลายที่มีส่วนช่วยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวให้ข้าพเจ้าได้เขียนปาฐกถานี้

ออกมาในรูปนี้ ไม่ว่าจะเป็นโป้ง จ้อย แต้โต๊ะฮง ตุ๊ก ติ๊ก ลูกอม จัน อุ๊ป จอน และติ๋ม แต่ที่ส�าคัญคือ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้เกียรติข้าพเจ้าแสดงปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ในปีนี ้และคณุเชาวน์วฒัน์ มลูภกัด ีผู้ช่วยวจิยัของข้าพเจ้า ทีห่าข้อมลูประกอบปาฐกถานีใ้ห้อย่างดยีิง่
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ใกล้ชิดอาจารย์ป๋วย แต่ก็รักเคารพอาจารย์จริงๆ อาจเพราะเคยเป็น 

นกัเรยีนอัสสมัชัญเช่นเดยีวกบัอาจารย์ป๋วย และนกัเรยีนอสัสมัชญัทกุยคุ

กถ็กูสอนให้ตระหนกัในคุณูปการของศิษย์เก่าเช่นอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

ที่มีต่อสังคมไทย หรือไม่ก็อาจเพราะตนเองเป็นนักเรียนธรรมศาสตร ์

ในเวลาที่อาจารย์ป๋วยมาเป็นอธิการบดี น�าพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านลมฝนในยุคที่ธรรมศาสตร์เผชิญภัยความรุนแรงที่โหดร้ายที่สุด 

ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย จนอาจารย์เองต้องตกเป็นเหยื่อของ

ความรุนแรงและอคติที่กร่อนกินสังคมไทยในเวลานั้น หรืออาจเพราะ

อาจารย์ป๋วยเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างที่ตนเองรู้สึกว่าหาได้ยาก 

ในสังคมไทย

 อีกความรู้สึกหนึ่งคือ กลัว

 กลัว ว่าจะท�างานที่ไม่คู่ควรกับปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์  กลัว 

ว่าสิง่ทีท่�าจะไม่สมกบัเกยีรตทิีไ่ด้รบั และเมือ่ย้อนไปดปูาฐกถาในปีก่อนๆ 

เห็นท้ังชื่อองค์ปาฐก และได้อ่านงานของท่านเหล่านั้นบ้าง เช่น “จารีต

รัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม” ของ ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะ-

พรพันธุ์ ก็แทบส้ินสติ ทั้งเพราะคุณภาพ ปริมาณ (จ�านวน 204 หน้า 

รวมตารางทั้งหมด) และความลงตัวระหว่างประเด็นร้อนในสังคมไทยกับ 

ความคิดของอาจารย์ป๋วยในงานของอาจารย์รังสรรค์ 

 ที่วิ่งพล่านอยู่ในสมองหลังจากรับปากเขาแล้วก็คือค�าถามว่า 

“แล้วจะท�าอย่างไรดี” จะพูดเรื่องรัฐประหาร เรื่องรัฐธรรมนูญใหม่(อีก

แล้ว) กเ็กรงว่าท่านนายกรฐัมนตรจีะไม่เข้าใจและหงดุหงดิใส่มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ จนท�าให้อธกิารบด ีท่านนายกสภามหาวทิยาลยั และคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์มปัีญหา ต้องไปปรบัทศันคตกินัหมด ข้าพเจ้าจงึหนัไป

มองโลกและถามว่า เวลานี้โลกเป็นอย่างไร สบายดีไหม?
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วัวกินเนื้อ คนกินหญ้า: โลกศตวรรษที่ 21 

 นักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเศสชื่อ Thomas Piketty อาศัยหลักฐาน

จากบันทึกระเบียนภาษีย้อนหลังไปถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในกรณี

ของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา กับถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในกรณี

ของฝรั่งเศส เพื่อชี้ให้เห็นว่าโลกปัจจุบันมีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

ยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบความมั่งคั่งของคนรวยสุด 1% 

ของโลกกับผู ้คนที่เหลือ โลกไม่เพียงถอยกลับจนเต็มไปด้วยความ 

เหลื่อมล�้าเช่นท่ีเกิดเมื่อศตวรรษที่ 19 แต่โลกก�าลังเดินทางกลับไปสู่  

“patrimonial capitalism” หรือทุนนิยมมรดก ชนิดที่ ณ จุดยอดของ

เศรษฐกิจถูกควบคุมอยู่ด้วยวงศ์ตระกูล ไม่ใช่ปัจเจกชนที่มีฝีมือในการ

บรหิาร2 ไม่ใช่เรือ่งธรรมดาที ่Capital in the Twenty First Century หนงัสอื

วิชาการปกแข็งหนา 696 หน้าเล่มนี้เป็นหนังสือขายดี มีคนซื้อและอ่าน 

ให้เหน็กันทัว่3 ขณะทีน่กัเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง Paul Krugman 

กเ็ขยีนถงึหนังสือเล่มนีว่้า “นีค่อืหนงัสอืทีจ่ะเปล่ียนทัง้วธิทีีเ่ราคดิถึงสงัคม

และวิธีที่เราท�างานเศรษฐศาสตร์”4

 ความเหลื่อมล�้าทางสังคมที่มีรากฐานมาจากการสะสมทุนเป็น

ปัญหาใหญ่แน่ และเป็นที่สนใจกันมานาน ทั้งในประเทศและในระดับ

นานาชาติ การปฏิรูปของไทยในปัจจุบันก็ดูจะถือความเหลื่อมล�้าเป็น

ศูนย์กลางปัญหาที่ต้องแก้ไข เพียงแต่ว่ากล่าวให้ถึงที่สุด ปัญหาความ

2 Capital in the Twenty First Century (Cambridge: Harvard University Press, 2014).
3 ดูเหตุผลว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนี้ได้ใน Heidi Moore, “Why is Thomas Piketty’s 700 page book a 

best seller?,” The Guardian, September 21, 2014, http://www.theguardian.com/money/2014/

sep/21/-sp-thomas-piketty-bestseller-why, accessed February 1, 2015.
4 Paul Krugman, “Why We’re in a New Gilded Age,” The New York Review of Books Vol.

LXI No. 8 (May 8-21, 2014), p. 15.



พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” - ชยัวัฒน์ สถาอานันท์ : 47 

เหลื่อมล�้าไม่เพียงเป็นปัญหาเศรษฐกิจ แต่พยุงอยู่ด้วยความเหลื่อมล�้า

เชิงอ�านาจ ซึ่งด�ารงอยู่แทบทุกอณูในสังคมไทย5

 ถ้าไม่ดผูลการส�ารวจรายได้ประชากรหรือระเบยีนภาษทีีพ่ลเมอืง

จ่าย แต่หันมาดูอย่างอื่น เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ จะเห็นปัญหาโลกเป็น

เช่นไร? ข้าพเจ้าคิดว่าภาพยนตร์โทรทัศน์ (TV series) ฝร่ังบางเร่ือง 

ก�าลงับอกเราว่า เมือ่เดนิทางต่อไปในศตวรรษที ่21 ปัญหาทีร่ออยูส่�าหรบั

โลก (แน่นอน ย่อมรวมสงัคมไทยและบรรดานกัเศรษฐศาสตร์เข้าไปด้วย) 

คืออะไรบ้าง ข้าพเจ้าอยากจะชวนให้ดูภาพยนตร์โทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง

เลื่องลือในปัจจุบันสักเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่มีผู้ติดตามชมมากมายทั่วโลก 

(มากกว่าคนอ่านหนังสือขายดีของ Piketty หลายเท่าเป็นแน่) และได้

รางวัลภาพยนตร์สาขาต่างๆ มากมาย

 ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง The Walking Dead (2010- ) พูดถึง

พระเอกซึ่งเป็นนายอ�าเภอในเมืองแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ เขาอยู่ในอาการ

โคม่ามาหลายเดือน จากแผลถูกยิงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เมื่อตื่นขึ้น 

เขาพบว่าผู้คนรอบตัวกลายเป็นศพเดินได้ (Zombies) ไปหมดแล้ว แต่

ภาพยนตร์เรื่องน้ีไม่ได้เป็นเพียงการท�าให้เห็นว่าพระเอกต้องเดินทาง 

ตามหาครอบครวัและญาตมิติรท่ามกลางภัยจากศพเดนิได้ทีก่นิเนือ้มนษุย์

เป็นภักษาหาร เพราะถ้าจะกล่าวถึงสภาพ dystopia ที่ปรากฏในสื่อทาง

วัฒนธรรมแล้ว ภาพยนตร์เรื่องน้ีเป็น dystopia ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด 

เพราะในต�านานศพเดินได้ทั่วไป มนุษย์ที่รอดอยู่จะกลายเป็นศพเดินได้

ก็ต่อเมื่อถูกกัดโดยซอมบี้ ไม่ต่างจากโรคติดต่อผ่านสัมผัสหรือติดเชื้อ 

ในกระแสเลือด และอย่างไรก็อาจมีสักแห่งในโลกที่ปลอดพ้นจากหายนะ

นี้ แต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากจะยังไม่เห็นพื้นที่ปลอดภัยใดๆ แล้ว 

5 โปรดพิจารณา คณะกรรมการปฏิรูป, แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (กรุงเทพฯ: ส�านักงานปฏิรูป, 2554), น. 14-17.



“Thomas Piketty กับหนังสือ Capital in the Twenty-First Century”
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ไม่ว่าจะตายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็จะกลับมาเป็นศพ 

เดนิได้กินเลอืดเน้ือมนษุย์ทัง้หมด ปัญหาทีผู่ร้อดชีวติเผชญิคอื จะอยูร่อด

ต่อไปโดยยังด�ารงความเป็นมนุษย์และสังคมมนุษย์ได้อย่างไร ในเมื่อทุก

วี่วันต้องคิดว่า หากญาติมิตรที่เหลืออยู่ตายลง ตนก็ต้องใช้อาวุธท�าลาย

สมองของคนที่ตัวรัก เพื่อไม่ให้กลายเป็นศพเดินได้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ

ใดๆ เหลืออยู่ นอกจากความปรารถนากินเน้ือมนุษย์ และไม่ยอมตาย  

แม้จะถูกตัดเป็นสองท่อนก็ตาม6 

 สังคมการเมืองที่ปรากฏ (ถ้าจะเรียกว่าสังคมการเมืองได้?) ใน 

The Walking Dead ปราศจากกฎหมาย สถาบันทางสังคม และระบบ

เศรษฐกิจใดๆ ถ้ามองจากมุมพุทธศาสนา สังคมใน The Walking Dead 

ดูจะละม้ายสภาพ “มิคสัญญี” ตามค�าเทศนาของพระพุทธเจ้าใน จักกวัต- 

ตสิตูร อันเป็นพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจกัรพรรด ิทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดง

เมื่อประทับอยู่นครมาตุลา ในแคว้นมคธ พระองค์ตรัสสอนเร่ืองความ 

ผิดพลาดของพระราชาองค์ที่ 8 ในการปกครอง ซึ่งเริ่มต้นเมื่อพระองค์

ทรงแก้ปัญหาความยากจนและการลักทรัพย์ผิดพลาด ทั้งด้วยการ

พระราชทานทรพัย์โดยไม่ทรงใคร่ครวญ และทีส่ดุเพราะการตดัสนิพระทยั

ลงอาญาผูล้กัทรพัย์ด้วยความรนุแรง คือให้ตดัศีรษะเสยี จากนัน้โลกกก้็าว

เข้าสู่ความเสือ่ม อายมุนษุย์หดสัน้ลงเรือ่ยๆ จนทีส่ดุถงึสมัยทีม่นษุย์มอีายุ

เพียง 10 ปี หญิงสาว (พระไตรปิฎกใช้ค�านี้) อายุ 5 ปี ก็มีสามีได้ และ

ที่สุด “จะไม่มีค�าว่า มารดา, น้า, บิดา, ป้า, อา, ภริยาของอาจารย์, ภริยา

ของครู. โลกจะเจือปนกันเหมือนสัตว์ เช่น แพะ ไก่ สุกร ; จักมีอาฆาต, 

พยาบาท, มุ่งร้ายกัน, คิดฆ่ากันอย่างรุนแรง, แม่คิดต่อลูก, ลูกคิดต่อแม่, 

พ่อคดิต่อลกู, ลกูคิดต่อพ่อ, พีช่ายคดิต่อน้องหญงิ น้องหญงิคดิต่อพีช่าย. 

6 ลองพิจารณา website อย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ชุดเรื่องน้ีได้ท่ี http://www.amctv.com/

shows/the-walking-dead
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จะเกดิมีสตัถนัตรกปั คอืกปัทีอ่ยูใ่นระหว่างศสัตรา 7 วนั คนทัง้หลายจะมี

ความส�าคญัในกันและกันว่าเป็นเน้ือ (มคิสญัญา) จะมศีสัตราอนัคมเกดิขึน้ 

ในมือ ฆ่ากันและกันด้วยส�าคัญว่าเนื้อ”7  

 สภาพเช่นนี้ ถ้าจะกล่าวจากปรัชญาการเมือง ก็น่าจะเป็นภาพ

จ�าลองของชีวิตในสภาพธรรมชาติที่ Thomas Hobbes เคยเขียนไว้

ใน Leviathan อันเลื่องชื่อของเขาเมื่อปี 1651 ที่มนุษย์ตกอยู่ในสภาพ 

“สงครามระหว่างทุกคนกับทุกคน” และชีวิตก็ถูกทอนให้อยู่ในสภาพ  

“โดดเดี่ยว ยากจน โสโครก โหดเหี้ยม และสั้น”8

 ก�าเนิดของภาพยนตร์เกี่ยวกับซอมบี้สมัยใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ 

Night of the Living Dead โดย George Romero เมื่อปี 1968 ซึ่งเป็น

ภาพยนตร์ที่ลงทุนเพียง 114,000 ดอลลาร์สหรัฐ แม้นักวิจารณ์อเมริกัน

จะออกมาดูถูกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงเรื่องนี้อย่างไร เม่ือกาลเวลา

ผ่านไป ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดูจะมีสถานะเป็นผลงานคลาสสิก ทั้งปรากฏ

ว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่มีผู ้เขียนถึงในด้านต่างๆ มากที่สุด9  

นักวชิาการบางคนเช่ือว่า Romero อาศัยอปุลักษณ์ซอมบีว้จิารณ์สงคราม

เวียดนามในเวลานั้น โดยให้ซอมบี้คือทหารอเมริกันที่กลับจากสงคราม

เวียดนาม และถูกเปลี่ยนโดยสงครามไปจนไม่เหลือเค้ามนุษย์เดิม  

7 ค�าว่า “มิคสัญญี” ก็คือถือว่าอีกสิ่งหนึ่ง คือมนุษย์คนอื่น เป็นเนื้อ คือเป็นอาหารของตนเท่านั้น 

ความนี้ปรากฏใน สุชีพ ปุญญานุภาพ (จัดท�า), พระไตรปิฎกส�าหรับประชาชน (กรุงเทพฯ: มหา- 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 351. 
8 Thomas Hobbes, Leviathan: or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclestical 

and civil Part I Chapter XIII, http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-

c.html#CHAPTERXIIIhttp://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.

html#CHAPTERXIII, accessed February 13, 2015.
9 Jennifer Whitney Dotson, “Considering Blackness in George A. Romero’s Night of the 

Living Dead: An Historical Exploration,” M.A. Thesis, Middle Tennessee State University, 

August 2006, p. 2.
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 สบิปีต่อมา Romero สร้างและก�ากบั Dawn of the Dead (1978) 

ซอมบี้ในเรื่องนี้รุกรานศูนย์การค้า จึงเห็นกันว่าเป็นบทวิพากษ์ลัทธิ

บริโภคนิยมท่ีระบาดหนักอยู่ แต่กล่าวโดยรวม นักวิชาการจ�านวนหนึ่ง 

เห็นว่าซอมบี้เป็นอุปลักษณ์สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างกฎุมพี (bour-

geois) และผู้ใช้แรงงาน (proletariat) เช่นที่ Marx เคยกล่าวนิยาม “ทุน” 

ไว้ว่า “ทุนคือแรงงานที่ตายแล้ว (ทุนก็)เหมือนผีดูดเลือด (vampires) 

ด�ารงชีวิตด้วยการสูบแรงงาน(ซึ่งเป็น)ชีวิตของคน ยิ่งมีชีวิตยืนนานก็ยิ่ง

สูบเลือดแรงงานมากขึ้น”10 ในระยะหลัง นักทฤษฎีอย่าง Henri Lefebvre 

เห็นว่าซอมบี้เป็นทั้งผู้บริโภคและวัตถุที่ถูกบริโภค เพราะการเป็นผู้กิน

เนื้อพวกเดียวกันเอง คือเนื้อมนุษย์ (cannibals) เปลี่ยนทั้งเหยื่อและทั้ง

ร่างกายของตนเองเป็นวัตถุแห่งการบริโภค11

 ในขณะที่งานวิชาการอย่างของ Piketty กล่าวถึงทุนในศตวรรษ

ที่ 21 ว่าเปลี่ยนเป็นอย่างไร ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร งานวัฒน-

ธรรมแรงๆ อย่างของ Romero ก�าลังถามว่าการหลงใหลได้ปล้ืมกับทุน

ก�าลังเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเช่นไร ที่ส�าคัญ มนุษย์เปลี่ยนไปจนหมดความ

สามารถจะแลดูผูอ่ื้นเป็นมนษุย์ได้อกีแล้วหรอืไม่ ความเอือ้อาทรทีม่ต่ีอกนั

จะปลาสนาการไปหรือไม่ เพราะ “คนอื่น” (the others) ก็ไม่ใช่อะไรอื่น

นอกจากเนื้อที่รอจะถูกลากมากัดกินเท่านั้น 

 โลกข้างหน้าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ ไม่มีใครตอบได้อย่างมั่นใจ แต่

ถ้าถือเอาแนวทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นเข็มทิศ ก็คงต้องกล่าวว่า โลก

10 ต้นฉบบัภาษาองักฤษของ Marx เขยีนว่า “Capital is dead labour, that, vampire-like, only lives 

by sucking living labour, and lives the more, the more labour it sucks.” Karl Marx, Capital 

Vol. 1 Chapter 10, Section 1: “The Limits of the Working Day,” https://www.marxists.org/

archive/marx/works/1867-c1/ch10.htm, accessed on February 13, 2015.
11 Henri Lefebvre, “Conspicuous Consumption: the figure of serial killer as cannibal in the 

age of capitalism,” Theory, Culture & Society Vol. 22 (3) 2005: 43-62.
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ข้างหน้าที่ความรู้สึกกังวลของผู้คนไม่น้อยฉาบอยู่ มีโอกาสเป็นเช่นนี้ 

เพราะความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมที่ล�าบากยากแค้น หลายแห่ง 

ถูกคุกคามด้วยภัยโรคระบาดใหม่ๆ และที่ส�าคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าจะจบลง

เมื่อใด การพยายามด�าเนินชีวิตในสภาพที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ดีข้ึน 

ให้หวงัได้อกี ท�าอะไรไปกด็เูหมอืนจะสญูเปล่าไปหมด เป็นโศกนาฏกรรม

สยองที่แท้จริง

 แต่นั่นคืออนาคต ถ้าจะมีคุณสมบัติอะไรที่แน่นอนเกี่ยวกับ

อนาคต ก็คือความไม่แน่นอนเท่านั้น 

 ข้าพเจ้าคิดว่าวันนี้แม้ยังไม่ต้องเห็นสภาพเช่นที่เกิดในยุค

มิคสัญญีหรือใน The Walking Dead แต่โลกก็เปลี่ยนไปมากแล้ว อันที่

จริง สิ่งซึ่งปรากฏใน The Walking Dead กล่าวได้ว่ายังเปลี่ยนไปไม่มาก

นัก เมื่อเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ เพราะ

อย่างไรเสีย เรื่องราวใน The Walking Dead เป็นเร่ืองของสิ่งมีชีวิตคือ

มนุษย์ซึ่งกินเนื้ออยู่เป็นปรกติแล้ว เป็นแต่ว่าเมื่อตายกลายเป็นศพเดิน

ได้กเ็ปลีย่นชนดิของเลอืดเนือ้ทีก่นิ จากทีเ่คยกนิแต่เนือ้สตัว์อืน่ๆ มาเป็น

กินเนื้อมนุษย์เท่านั้น  

 แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อย่างเข้าศตวรรษใหม่ หนังสือ-

พิมพ์ The Guardian รายงานว่า ผู้คนในแดนสงครามที่ตนไม่ได้เป็น 

ผู้ก่ออย่างอัฟกานิสถานยากแค้นถึงกับต้องกินหญ้าเพื่อให้อยู่รอดกัน

แล้ว12 ขณะเดียวกัน บางประเทศในสหภาพยุโรปและในสหรัฐฯ ที่มีการ

เลี้ยงปศุสัตว์ ก็มีการน�าเนื้อสัตว์ไปให้วัวกินเป็นอาหาร อุตสาหกรรม

เกษตรด้าน biotech ในซีกโลกภาคเหนือที่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้

หันไปใช้ช่องทางการบริโภคเนื้อด้วยการน�าเนื้อสัตว์มาเลี้ยงสัตว์อย่าง

วัว แกะ และไก่  ในภายหลังพบว่า การท�าเช่นนี้เป็นเหตุแห่งโรค Bovine 

12 The Guardian Weekly, January 3-5, 2002, p. 2.
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spongiform encephalopathy (BSE) ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อสามัญว่าโรค

วัวบ้า (mad cow disease) 

 สมองของสัตว์กินหญ้าที่ถูกเปลี่ยนมาให้กินเนื้อพวกนี้จะค่อยๆ 

กร่อนและเละเป็นชิน้เนือ้ ความบ้านีไ้ม่เพยีงเกดิกบัววั แต่กล่าวได้ว่าเกดิ

ขึ้นกับพวกมนุษย์และอุตสาหกรรมเทคโนชีวะที่ก�าลังแพร่หลาย ส�าหรับ

อาการของผู้ป่วยโรควัวบ้า เมื่อเซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อสมองเสื่อม

สลาย มีลักษณะพรุนคล้ายฟองน�้า สมองจะถูกท�าลายอย่างถาวร ผู้ป่วย

จะมีอาการทางระบบประสาท กระวนกระวาย ซึมเศร้า แยกตัวออกจาก

คนอื่น พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยน ที่สุดระบบการทรงตัว การพูด และ

การมองเห็นจะเสียไป จนขยับตัวไม่ได้ โรคนี้ยังไม่มียาใดรักษาได้ และ 

ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตใน 4-6 เดือน13  

 นักปรัชญาอย่าง Rosi Braidotti เรียกสิ่งที่เกิดข้ึนน้ีว่าเป็นการ

ผสานกนัระหว่างทนุนยิมก้าวหนา้และเทคโนโลย ี bio-genetic ท�าให้โลก

ก้าวเข้าสู่ยุคที่เธอเรียกว่า “เลยยุคมนุษย์” หรือ “The posthuman” ซึ่งมี

ฐานอยู่ที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งปวงระหว่างมนุษย์กับสัตว์ โดยทุก 

species ตกอยู่ในกับดักวังวนของเศรษฐกิจโลก ที่รหัสพันธุกรรมของสิ่ง

มชีวิีตกลายเป็นทนุหลักไปแล้ว ในแง่นี ้โลกาภิวัตน์หมายถงึการท�าให้ดาว

โลกทัง้ดวงเป็นของซ้ือของขายในทกุรปูแบบ ทัง้หมดนีห้มายความว่าโลก

ก�าลังก้าวเลยยุคมนุษย์ไปแล้ว14 

 ตกลงในโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ มีเรื่องมากมายให้นึกถึง 

ให้เขียนถึง แต่เหตุใดจึงจะแสดงปาฐกถาเรื่องผู้หญิง?

13 http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/bse/http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/bse/ และ http://www.

bangkokhealth.com/index.php/health/health-system/infectious/1894-, accessed on February 

7, 2015.
14 Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity, 2013), p. 7.
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ค�าตอบอยู่ที่อาจารย์ป๋วย

 ค�าถามว่าท�าไมจึงเขียนเรื่องผู้หญิงเช่นนี้ ตอบอย่างรวดเร็วคือ 

ก็ “ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาย จะไม่ให้เขียนเรื่องผู้หญิงอย่างไรได้” ตอบแบบนี้

ที่อื่นคงท�าไม่ได้ด้วยเหตุผลนานัปการ แต่ค�าตอบส�าหรับปาฐกถา ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ที่ธรรมศาสตร์เช่นนี้ น่าจะเป็นค�าตอบที่เหมาะสมเป็นที่สุด 

 ที่จริง เมื่อรับจะแสดงปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปีนี้ มีข้อความ

หน่ึงซ่ึงอาจารย์ป๋วยเคยเขียนที่ตรึงติดอยู่ในมโนส�านึกเกือบตลอดเวลา

ที่คิดถึงปาฐกถานี้ ข้อความในหัวข้าพเจ้าไม่ใช่ “สันติประชาธรรม” หรือ 

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” แต่เป็นบทความของอาจารย์ป๋วยเร่ือง 

“ผู ้หญิงในชีวิตของผม-แม่” ความที่ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่ชอบปฏิเสธ 

“สัญญาณ” ต่างๆ ในชีวิต จึงถือเอาว่า ที่ “ผู้หญิงในชีวิตของผม” ของ 

อาจารย์ป๋วยตดิตามความคิดของข้าพเจ้าอย่างไม่ลดละเช่นนี ้ถ้าไม่เพราะ

จิตใต้ส�านึกของตนเองก�าลังท�างานบางลักษณะในวาระที่ย่างเข้าปีที่ 60 

แห่งชีวิต และเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆ ก็ต้องหมายความอย่างอื่น 

 แต่ท�าไมข้าพเจ้าคิดว่าค�าตอบในย่อหน้าข้างต้นน่าจะสมกับ

บริบทปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก็เพราะเมื่ออาจารย์ป๋วยเขียนเร่ือง  

“ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกใน ธ.ป.ท.ปริทัศน์ เมื่อ

เดือนมิถุนายน 2515 ท่านก็เขียนอธิบายเหตุผลว่าท�าไมจึงเขียนเร่ือง 

ผู้หญิงดังนี้ 

 “ท�าไมจึงเขียนหรือจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิต? ตอบได้สอง

ประการคือ ถ้าไม่ได้เขียนเรื่องผู้หญิง ก็คงต้องเขียนเรื่องผู้ชาย ถ้าเกริ่น

ให้บรรณาธิการทราบว่าจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิตของผม บรรณาธิการ

คงจะสนใจถงึกบัใจเต้นคกึคกั แต่ถ้าเกริน่ว่าผมจะเขยีนเร่ืองผูช้ายในชวีติ

ของผม บรรณาธิการอาจจะเข้าใจผมผิดไปมากๆ ก็เป็นได้”15  

15 ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่,” ใน สันติประชาธรรม (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2516), 

น. 20.
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 เอาเป็นว่า บางครัง้ข้าพเจ้ากเ็ช่ือเหมอืนหลายๆ คนในสงัคมไทย

เรื่องวัฒนธรรมการเดินตามหลังผู้ใหญ่ก็แล้วกัน

 ในตอนท้ายบทความเรื่องผู้หญิงในชีวิตของท่าน ซึ่งหมายถึง 

คณุแม่ของท่าน อาจารย์ป๋วยเขยีนถงึผูห้ญงิอืน่ว่า “คงเขยีนยากกว่าเขยีน

เรือ่งแม่ มเีหตผุลหลายประการ ข้อส�าคัญก็คือไม่แน่ใจว่าเจ้าตวัเขาจะยอม

ให้เขียน ในบางกรณีอาจจะต้องรอให้เจ้าตัวตายไปเสียก่อน แต่ก็หนักใจ

อยู่ว่า ถ้าผมตายไปเสียก่อน แล้วจะเขียนได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้า

จะเขียนเรื่องเมียผม ก็คงจะเห็นได้ชัดว่ายากเพียงใด ในโลกนี้ แม่หม้าย

มีมากกว่าพ่อหม้ายมากต่อมากนัก”16

 แต่สี่ย่อหน้าสุดท้ายของบทความนั้นเป็นเรื่องของเมียของท่าน

 เมียของอาจารย์ป๋วย ซึ่งคนใกล้ชิดเรียกว่า “แหม่ม” ชื่อ มาร์กา- 

เร็ต สมิธ อาจารย์ป๋วยแต่งงานกับคุณมาร์กาเร็ตเมื่อปี 2489 อาจารย์

เห็นว่า “การมีภรรยานั้นเป็นการเสี่ยงโชค” แต่ครอบครัวอึ๊งภากรณ์มีโชค 

เพราะชีวิตครอบครัวอบอุ่นมีความสุขมากพอใช้ (ค�าของอาจารย์ป๋วย) 

และที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ “เมียผมยอมเสียสละอยู่กับลูกๆ ทั้งๆ ที่มีความรู้ 

สอบได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางสังคมวิทยา (จากมหาวิทยาลัย

ลอนดอน) ท�าอาหารเอง ซกัผ้าเอง ท�างานบ้านเอง สอนหนงัสอืให้ลกูบ้าง

ในเวลาเตรียมตัวไปต่างประเทศ” ที่ส�าคัญ อาจารย์ป๋วยเห็นว่าที่ลูกๆ ทั้ง

สาม “เป็นผูท้ีเ่ชือ่ในอหงิสา ความไม่ประทษุร้ายต่อใครๆ รกัความสจัสจุรติ 

(สะกดตามที่ปรากฏในแหล่งอ้างอิง) รักสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และ

เลื่อมใสในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน คุณสมบัติของลูกนี้ ทั้ง

ในการศึกษา ความประพฤติ และนิสัยสันดาน เขาได้มาจากแม่ของเขา

เป็นส่วนใหญ่”17 

16 เพิ่งอ้าง.
17 ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดส�าหรับคนหนุ่มสาว (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543), น. 23-24.
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 ไม่เพียงคุณมาร์กาเร็ตจะมีอิทธิพลต่อความคิดและการด�าเนิน

ชวีติของลกูทัง้สามคน แต่เธอยงัมอีทิธพิลต่อแนวคดิสนัตวิธิขีองอาจารย์ 

ป๋วยอีกด้วย  จอน อึ๊งภากรณ์ บุตรชายคนโตของอาจารย์ป๋วย กล่าวถึง 

คุณแม่ของเขาว่า คุณมาร์กาเร็ตเป็น “คนที่ปฏิเสธการใช้อาวุธทุกชนิด 

การใช้ความรุนแรงทุกชนิด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อเกิดสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 คุณแม่ไม่ยอมถูกเกณฑ์ คือผู้หญิงอังกฤษก็ต้องถูกเกณฑ์อยู่เหมือน

กัน ไม่ได้ถูกเกณฑ์ให้ไปรบนะ แต่ต้องเกณฑ์ให้ไปเป็นแนวหลัง ให้ไป

ช่วยอะไร แต่คุณแม่ปฏิเสธ จนกระทั่งต้องถูกข้ึนศาล แต่ยังดี เพราะถ้า

เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เขายิงเลย คือคนที่ปฏิเสธจะไปเป็นทหาร

ส่วนใหญ่จะถกูยงิ แต่สงครามโลกครัง้ที ่2 เขายอมรบัส�าหรบัคนทีม่คีวาม

บริสุทธิ์ใจหรือเป็นด้วยจิตส�านึกจริงๆ ที่ไม่ต้องการจับอาวุธ แล้วถ้าศาล

วินิจฉัยได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เขาก็จะไม่ลงโทษ คุณก็โชคดี เขาเชื่อว่า

เป็นอย่างนัน้จรงิๆ ก็ปล่อยไป ขณะทีเ่พือ่นคุณแม่บางคนต้องตดิคกุเพราะ

เรือ่งนี ้เพือ่นคุณแม่หลายคนก็เป็นนกัสนัตวิิธ ีส่วนคณุพ่อนัน้จบัอาวธุเป็น

เสรไีทย ซึง่คณุแม่ก็ไม่เหน็ด้วยทีคุ่ณพ่อท�าอย่างนัน้ คอืคณุพ่อจะเหน็ด้วย

ในแง่อุดมการณ์ เมืองไทยถูกญี่ปุ่นครอบง�า ก็ควรมีการปลดปล่อย แต่ 

คุณแม่ไม่เห็นด้วยที่ใช้อาวุธ คุณแม่เชื่อว่าต้องใช้วิธีแบบสันติวิธี เช่นว่า 

ต้องประท้วง คนต้องสามัคคีกันไปประท้วง และต้องประท้วงแบบสันติ 

ซึ่งอันนี้ก็มีผลต่อความคิดของคุณพ่อด้วย”18 

 ปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปีนี้ ไม่ใช่เรื่องของคุณมาร์กาเร็ต สมิธ 

แต่ดเูหมอืนว่าอิทธพิลสนัตวิิธขีองเธอทีม่ต่ีอความคดิและชวีติของอาจารย์ 

ป๋วย จะยืนยันประสบการณ์ทางวิชาการระยะหลังของข้าพเจ้าว่าด้วย  

“ผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี”

18 80 ปี อาจารย์ป๋วย: ชีวิตและงาน (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เนื่องในวาระที่อาจารย์ป๋วยมีอายุครบ 80 ปี, 2539), น. 34.
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ค�าถามและวิธีวิทยา

 “บทบาทที่ดูจะโดดเด่นยิ่งของผู ้หญิง ส่งผลอย่างไรต่อการ

เข้าใจ(ชีวิตของ)สันติวิธี?”19

 ค�าถามส�าหรับปาฐกถานี้เกิดจากประสบการณ์ทางวิชาการของ

ข้าพเจ้าในช่วงปีสองปีทีผ่่านมา ทัง้จากงานสอนและงานวจิยั คอืเมือ่กลบั

มาสอนวิชา “ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง” (ร. 415) คร้ังใหม่

ท่ีคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หลังจากที่ห่างหายจากการสอนวิชานี้ไป

นาน เพราะย่ิงท�างานเขยีนงานวิจยัในเรือ่งนีม้ากขึน้ กร็ูส้กึได้ถงึระยะห่าง

ท่ีตนเองมี ระหว่างงานศกึษาทีท่�าอยู ่กบัสภาวะความสนใจของนกัศกึษา 

(และอาจจะผูค้นในสงัคมไทยด้วย)  เมือ่เตรยีมสอนวิชานีใ้นภาคการศกึษา

แรกของปี 2557 ข้าพเจ้าพบว่าตวัอย่างทีน่�ามาใช้ในช้ันเรยีนแรกทีแ่นะน�า

นักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าสู่วิชา “ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง

ทางการเมือง” แทบทั้งหมด เป็นสตรีที่ใช้แนวทางสันติวิธีในการเผชิญ

ความขัดแย้งที่ถึงตาย (deadly conflicts) ในชีวิตของพวกเธอ เช่น Irena 

Sendler (1910-2008) และ Jeannette Rankin (1880-1973) เป็นต้น20  

ข้าพเจ้าแปลกใจกับตัวเองที่เป็นเช่นนี้ หรือว่าตัวอย่างเช่นน้ีเป็นผลของ

งานศึกษาเกี่ยวกับสันติวิธีที่ได้ค้นคว้าอ่านมา? 

 งานส�ารวจวรรณกรรมเรือ่ง “สนัตวิธิ/ีปฏบิตักิารใช้ความรนุแรง” 

ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าดีท่ีสุดในภาษาไทยเวลานี้ ในการส�ารวจวรรณกรรม 

เกี่ยวกับ “สันติวิธี” ในช่วงเวลา 90 ปี ตั้งแต่ประมาณปี 1930 จนถึงย่าง

19 ส�าหรับความหมายของค�าว่า “สันติวิธี” โปรดพิจารณา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ท้าทายทางเลือก: 

ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ของเรา (Protestista), 2557), น. 

261-269 และ 26-27.
20 ชวีติและการต่อสูด้้วยสนัติวธิขีองท่านเหล่านีค้อืเนือ้หาหลกัของปาฐกถานี ้ซึง่จะกล่าวถงึข้างหน้า
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เข้าทศวรรษทีส่องของศตวรรษที ่21 ของ จนัจริา สมบตัพินูศริ ิ เธอส�ารวจ

การศึกษาทั้งหมด 66 ชิ้น โดยแบ่งองค์ความรู้ที่ได้ออกเป็น 3 กระแสคือ 

กระแสหลักการ โดยเฉพาะที่ได้รับอิทธิพลจากคานธี กระแสแนวปฏิบัติ-

นิยม (ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจาก Gene Sharp) และกระแสค�าอธบิายทางทฤษฎี  

ในบรรดางานเหล่าน้ี ข้าพเจ้าพบว่าเป็นช้ินที่เขียนโดยผู้หญิง 11 ชิ้น  

(ที่จริงมีผู้หญิงเป็นผู้เขียนร่วมอีก 2 ชิ้น)21

 ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือปริมาณหนังสือเกี่ยวกับสันติวิธ ี

ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระยะนี้ กล่าวเฉพาะเดือนมกราคม 2015 นี้ 

จากการส�ารวจหนังสือใน www.amazon.com พบว่ามีหนังสือที่เกี่ยวกับ

สนัตวิธิ ี(nonviolence) ทีพ่มิพ์ในเดอืนมกราคม 2015 ทัง้สิน้ 17 เล่ม โดย

ผู้เขียน 20 คน เป็นนักเขียนผู้หญิง 7 คน เขียนหนังสือ 7 เล่ม ในจ�านวน

นี้ มีเพียง 3 เล่มเท่านั้นที่มีค�าว่า nonviolence อยู่ในชื่อเรื่อง คือ Under-

standing Nonviolence ของ Maia Carter Hallward, The Dandelion 

Insurrection Study Guide: - making change through nonviolent action 

ของ Rivera Sun และ Seizing the Nonviolent Moments: Reflections 

on the Spirituality of Nonviolence Through the Lens of Scripture 

ของ Nancy Small และ Mary Lou Kownacki  จากค�าโฆษณาหนังสือ

เห็นได้ไม่ยากว่าเล่มแรกเป็นงานวิชาการสันติวิธีที่คล้ายต�ารา เล่มที่สอง

เน้นการปฏิบัติ ในขณะที่เล่มที่สามเป็นสันติวิธีแนวทางจิตวิญญาณและ

ศาสนา มองผ่านกรอบคิดพระคัมภีร์ 

 แต่ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าส�าคัญก็คือ เมื่อสิ้นทศวรรษแรกของคริสต์-

ศตวรรษที่ 21 หากเอ่ยถึงผลงานวิชาการชิ้นเยี่ยมๆ ในแวดวงวิชาการ

สันติวิธีนานาชาติระยะนี้ ปรากฏว่านักวิชาการด้านสันติวิธีชั้นเยี่ยม 

21 จันจิรา สมบัติพูนศิริ, “ทบทวนวรรณกรรมปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (nonviolent action) ในโลก

ตะวนัตก: กระแสหลกัการ ปฏบิตักิาร และทฤษฎ,ี” รฐัศาสตร์สาร ปีที ่34 ฉบับที ่2 (2556), น. 75-100.
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ในโลกปัจจุบันเป็นสตรีเสียมาก กล่าวให้ถึงที่สุด ข้าพเจ้าเห็นว่าภูมิทัศน์

ทางวิชาการสันติวิธี/การไม่ใช้ความรุนแรงนานาชาติในปัจจุบันเข้มแข็ง

มั่นคงขึ้น ก็ด้วยงานช้ินส�าคัญ 3 ช้ิน โดยนักวิชาการผู้หญิงที่โดดเด่น  

4 คน ในจ�านวนนี ้จนัจริากล่าวถงึในบทความของเธอสองชิน้ คอืงานของ 

Erica Chenoweth ที่เขียนร่วมกับ Maria Stephan และงานของ Sharon 

Nepstad ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวถึงข้างล่างนี้

 ชิ้นแรกเป็นงานส�าคัญที่ถือได้ว่ามีผลต่อภูมิทัศน์ทางวิชาการ

ท่ีศึกษาเรื่องความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงชัดเจนที่สุด เพราะ

ขณะที่เกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา งานเรื่อง The Politics of Nonviolent 

Action ของ Sharp ถือได้ว่าเป็นหลักหมายส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้สนใจ 

สันติวิธี ทั้งเพราะรากฐานเชิงทฤษฎีแห่งอ�านาจที่เขาใช้ ซึ่งให้ความ

ส�าคัญกับค�าถามว่าด้วยการเชื่อฟังอ�านาจของมนุษย์ (obedience) การ

จัดประเภทการใช้สันติวิธีให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามชนิดวิธีการที่ใช้

เป็นสามกลุ่ม คือการชักชวนและการประท้วง การไม่ให้ความร่วมมือ 

และการแทรกแซงโดยตรง ตลอดจนพิเคราะห์กระบวนการท�างานของ

สันติวิธีซึ่งเขาเรียกว่า “พลวัต” (dynamics) ไว้ด้วย แต่ที่ส�าคัญที่สุด 

น่าจะเป็นตวัอย่างจากข้อเทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์มากมายที ่Sharp น�า

มาประมวลไว้ให้เห็น โดยมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน ไม่น่าแปลกใจอะไรที่งาน

ชิน้นีค้วรต้องถอืเป็นผลงานคลาสสกิส�าหรบัการศกึษาสนัตวิธิทีีไ่ม่ใช่แบบ

คานธีเช่นที่จันจิราจัดประเภทไว้

 แต่ใน Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 

Nonviolent Conflict 22 Erica Chenoweth และ Maria Stephan อาศัยทั้ง

การวิเคราะห์เชิงสถิติและกรณีศึกษา เพื่อตอบค�าถามว่า ในรอบร้อยปีที่

22 Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (New York: Co-

lumbia University Press, 2011).
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ผ่านมา ตั้งแต่ปี 1900 ถึง 2006 วิธีการต่อสู้แบบใด ระหว่างการใช้สันติ-

วธีิและการใช้ความรนุแรง จะมปีระสทิธภิาพในการบรรลเุป้าหมายในการ 

ต่อสู้ยิ่งกว่ากัน ค�าตอบของนักวิชาการผู้หญิงทั้งสองคนนี้สั่นสะเทือน 

มายาคติเกี่ยวกับความรุนแรงที่ครองพื้นที่วิชาสังคมศาสตร์ตลอดมา  

 ทั้งสองคนพบว่า การต่อสู้/ต่อต้านด้วยสันติวิธีนั้นท�าให้ผู้ใช้

ประสบความส�าเร็จยิ่งกว่าการใช้ความรุนแรงถึงสองเท่า เพราะสามารถ

ระดมความสนับสนุนได้มากจากผู้คนพลเมืองทั่วไป ด้วยการใช้วิธีการ

ต่อสู้แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดค้าน คว�่าบาตร หรืออารยะขัดขืน ซึ่งท�า

หน้าทีแ่ยกระบอบปกครองทีผู่ค้นต่อสูด้้วย ออกจากแหล่งทีม่าแห่งอ�านาจ

ที่ด�ารงอยู่ ยิ่งกว่านั้น งานชิ้นนี้ยังตอบค�าถามด้วยว่า ปัจจัยใดท�าให้การ

ต่อสูด้้วยสนัตวิธิสี�าเรจ็หรอืล้มเหลว และทีส่�าคญัไม่แพ้กนัคอืข้อสรปุทีว่่า 

การต่อต้านด้วยสนัตวิิธทีีป่ระสบความส�าเรจ็ ส่งผลให้การสถาปนาระบอบ

ปกครองประชาธปิไตยทีเ่กดิตามมาด้วยสนัตยิัง่ยนื และลดโอกาสทีค่วาม

ขัดแย้งภายในจะถดถอยจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง กล่าวอีกอย่าง

หนึ่ง งานวิจัยเชิงประจักษ์ของนักวิชาการทั้งสองท�าให้ข้อสนับสนุนการ

ใช้ความรุนแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอ่อนลงมาก 

 หนังสือเล่มนี้ได้รางวัลส�าคัญๆ หลายรางวัล โดยเฉพาะ Wood-

row Wilson Foundation Award ประจ�าปี 2012 จากสมาคมรัฐศาสตร์

อเมริกัน (American Political Science Association) ซึ่งมีสมาชิกหลาย

พนัคน รางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัทีม่อบให้แก่หนงัสอืว่าด้วยการปกครอง 

การเมือง หรือการระหว่างประเทศ ที่ดีที่สุดในแต่ละปี23

 ในปีเดียวกัน มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ชื่อ 

Sharon Erickson Nepstad เธอเขยีนเรือ่ง Nonviolent Revolutions: Civil 

23 http://magazine.du.edu/magazine/korbel-professor-honored-for-book-on-civil-resistance/, 

accessed on February 5, 2015.
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Resistance in the Late 20th Century 24 งานชิ้นนี้ส�าคัญเพราะเป็นการ

ศึกษาการปฏิวัติเปรียบเทียบ แต่ต่างจากงานศึกษาปฏิวัติเปรียบเทียบ

คลาสสิกอย่างของ Theda Skocpol เมื่อเกือบสี่ทศวรรษที่แล้ว เพราะ

งานของ Skocpol เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิวัติครั้งส�าคัญที่สุด

ของโลก 3 ครั้งคือ การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี 1789 การปฏิวัติรัสเซียเม่ือ

ปี 1917 และการปฏิวัติจีนเมื่อปี 194925  แต่งานของ Nepstad แตกต่าง 

ออกไป เพราะเธอเลือกเฉพาะการปฏิวัติที่เกิดขึ้นปลายคริสต์ศตวรรษ

ที่ 20 โดยไม่ใช้ความรุนแรง 6 ครั้ง และตั้งค�าถามว่าเหตุใดการปฏิวัติ

ด้วยสันติวิธีในเยอรมนีตะวันออก อาร์เจนตินา และฟิลิปปินส์ จึงประสบ

ความส�าเร็จ ในขณะที่การปฏิวัติด้วยสันติวิธีในจีน ปานามา และเคนยา 

ประสบความล้มเหลว  เธอพบว่าปัจจัยส�าคัญแห่งความส�าเร็จในการปฏิวตัิ

ด้วยสันติวิธีคือ การท่ีทหารหรือฝ่ายความมั่นคงถอนความภักดีที่มีให้

กับระบอบการปกครอง ในขณะที่ก็พบว่าการคว�่าบาตรโดยต่างประเทศ  

บางครั้งก็ท�าให้ขบวนการต่อต้านรัฐกลับอ่อนก�าลังลง เพราะมักท�าให้

ฝ่ายเผด็จการมีพันธมติรเพิม่ขึน้ หรอืไม่เช่นนัน้กเ็ปล่ียนแหล่งอ�านาจจาก 

ผู้ต่อต้านรัฐภายในไปเป็นตัวแสดงระหว่างประเทศ

 เม่ือต้นปี 2012 มีงานด้านนี้ที่ส�าคัญอีกช้ินหนึ่ง คืองานของ 

Wendy Pearlman26 ซึ่งศึกษาขบวนการชาตินิยมปาเลสไตน์ โดยเปรียบ

เทียบกับขบวนการแบบเดียวกันในอัฟริกาใต้และไอร์แลนด์เหนือ แต่ที่ 

โดดเด่นส�าหรบังานชิน้นีอ้ยูท่ี ่Pearlman ได้ใช้หลักฐานเกีย่วกบัขบวนการ

24 Nonviolent Revolutions: Civil Resistance in the Late 20th Century (Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2011).
25 Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia 

and China (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).
26 Wendy Pearlman, Violence, Nonviolence, and the Palestinian National Movement (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2012).
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ชาตินิยมนี้ย้อนหลังไปถึงร้อยปี  ข้อค้นพบส�าคัญของเธอคือ ขบวนการ

ที่มีความลงตัวทั้งในองค์กรและแนวทางปฏิบัติงาน มีโอกาสจะท�าการ

ต่อสู้ด้วยสันติวิธีได้ดีกว่า ในขณะที่ขบวนการชาตินิยมที่กระจัดกระจาย 

ไม่ลงตัวเป็นเนื้อเดียวกัน (fragmented movements) มีแนวโน้มจะยังให้

เกิดความรนุแรง ขณะทีโ่ครงสร้างอ�านาจของขบวนการกอ่็อนแอเกนิกว่า

จะป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายตัวเป็นความรุนแรงที่หนักหนาสาหัส

กว่าเดิมได้  ค�าถามหลักของ Pearlman คือ เหตุใดนักต่อสู้บางกลุ่มบาง

พวกจงึเลอืกใช้สนัตวิธิ ีในขณะทีพ่วกอืน่ใช้หนทางแห่งความรนุแรง  เธอ

เสนอว่า ขบวนการทีจ่ะเป็นสนัตวิธิไีด้ ต้องอาศยัวนิยั ทศิทางยทุธศาสตร์

ทีช่ดัเจน และการประสานงานกันภายในชนิดทีม่แีต่ขบวนการทีม่เีอกภาพ

เท่านัน้จงึจะท�าเช่นนีไ้ด้  เธอเหน็ว่าหนทางสูค่วามรุนแรงนัน้มีหลากหลาย 

แต่ถนนสู่การต่อสู้ด้วยสันติวิธีมีเพียงทางเดียว คือตัวขบวนการต้อง 

สมัครสมานประสานการท�างานภายในให้เข้มแข็ง27 

 ทั้งการสอนและวรรณกรรมเกี่ยวกับสันติวิธี/การไม่ใช้ความ

รนุแรง อาจเป็น “ทางเข้า” (entry point) ไปสูก่ารตอบค�าถามทีว่่า บทบาท

ของผู้หญิงที่ดูจะมีมากขึ้นในโลกวิชาการ “สันติวิธี” นั้นก่อให้เกิดผล 

อย่างไรต่อสันติวิธีนั้นเอง?  แต่จะมีวิธีตอบค�าถามนี้ได้อย่างไร?

 ข้าพเจ้าจะใช้วิธีเล่าเรื่องจากชีวิตของผู้หญิงจ�านวนหน่ึงมา

ก�าหนดเป็นเค้าโครงของค�าตอบที่จะน�าเสนอในปาฐกถานี้ แต่คงต้อง

พิเคราะห์เสียก่อนว่าใช้เรื่องเล่าเป็นวิธีวิทยาเพราะอะไร และท�าได้

อย่างไร?  ค�าถามแรกต้องพึง่นกัเขยีนนยิายกบันกัปรัชญาอย่าง Salman 

Rushdie และ Paul Ricoeur  ส่วนค�าถามหลังต้องอาศยันกัประวตัศิาสตร์

อย่าง Craig Reynolds และ Hayden White

27 Ibid., p. 2.
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 เมื่อเกือบชั่วอายุคนมาแล้ว Salman Rushdie เริ่มต้นนวนิยาย

เรื่อง Haroun and the Sea of Stories ของเขาด้วยการให้ Rashid 

Khalifa ผู้เป็นนักเล่าเรื่องคนส�าคัญของเมืองอะลีฟไบ (อักษรอาหรับสอง

ตวัแรก) เปิดปากของตนในเช้าวนัหนึง่เพือ่จะเล่าเรือ่ง แต่กลบัพบว่าไม่มี

ค�าหรอืความใดหลดุออกมาเลย ปากของนกัเล่าเรือ่งว่างเปล่าไม่ต่างอะไร

จากหัวใจของเขา  นิยายเรื่องนี้เป็นการผจญภัยของฮารูณ บุตรชายของ

นักเล่าเรื่องแห่งนครอะลิฟไบ ที่ออกตามหาเจ้าชายแห่งความเงียบ คือ 

Khattam-Shud (แปลว่า จบสิ้นหมด) เพื่อต่อสู้แย่งชิงความอัศจรรย์แห่ง

การเล่าเรือ่งคืนสู่โลกมนษุย์28  ข้าพเจ้าเหน็ว่าโลกในศตวรรษที ่21 เป็นยคุ

สมยัทีเ่ตม็ไปด้วยข้อมลู ข่าวสาร และข่าวลือ แต่เรือ่งเล่าชนดิทีจ่รรโลงโลก 

เพราะคนืความสามารถทีจ่ะมองดโูลกด้วยอศัจรรย์ให้กบัมนษุย์ ยงัมน้ีอย

นัก บางทีนี่คือเวลาที่จ�าเป็นต้องเล่าเรื่อง เพื่อต่อสู้กับเจ้าชายแห่งความ

เงียบ/ศัตรูของการพูดจาที่ปรากฏตนให้เห็นในร่างจ�าแลงหลากหลาย 

 ถ้าเชื่อว่าชีวิตมนุษย์มีไว้เล่า ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อใช้เท่าน้ัน ชีวิต

มนษุย์กไ็ม่ใช่อะไรอืน่ แต่คือการทอถกักันขึน้ระหว่างการกระท�าและความ

ทุกข์ที่ได้รับ ทุกชีวิตจึงมีเรื่องให้เล่าทั้งนั้น  Paul Ricoeur เห็นว่าชีวิต “มี

ฐานะเป็นเรื่องราวที่ยังไม่ได้เล่า แต่เรียกร้องให้เราเล่าออกมา เร่ืองราว

เหล่าน้ีเองที่ให้จุดยึดโยงแก่เรื่องเล่า”29 แต่เพื่อให้เรื่องเล่าเป็นเร่ือง คง

ต้องเล่าเรื่องอย่างมีเค้าโครงให้เข้าใจภาพใหญ่ของเรื่องได้

 อาจเขา้ใจเรือ่งเล่าและวธิีการเล่าเรือ่งได้จากการพิจารณาความ

เป็นเรื่องเล่า (story) ของประวัติศาสตร์ (history)  Craig Reynolds นัก

ประวัติศาสตร์คนส�าคัญ เห็นว่าประวัติศาสตร์เองก็มีโครงเรื่อง (plot) แต่

28 Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories (London: Granta Books, 1991).
29 ปอล ริเกอร์, “ชีวิตที่แสวงหาเรื่องเล่า,” คงกฤช ไตรยวงศ์ (แปล), ใน ปกรณ์ สิงห์สุริยา, คงกฤช 

ไตรยวงศ์ และ รชฏ สาตราวุธ, เรื่องเล่า อัตลักษณ์ และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์ 

(กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2556), น. 89.
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โครงเรือ่งเหล่านีไ้ม่ใช่สิง่ทีค้่นพบได้จากประวตัศิาสตร์ แต่ถูกประดษิฐ์คดิ

ขึน้โดยนกัประวัตศิาสตร์ต่างหาก  กล่าวเช่นน้ีหมายความว่าประวตัศิาสตร์

ก็ไม่ต่างอะไรนักจากนิยายหรือเรื่องแต่งแบบอื่นๆ ที่อาศัยถ้อยค�าและ

เนื้อหาที่จินตนาการขึ้นมาประกอบกับเหตุการณ์ที่นักประวัติศาสตร์ 

ค้นพบ  ประวตัศิาสตร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็และทรงพลงั เป็นประวตัศิาสตร์

ที่บอกเล่าในรูปที่เข้าร่องเข้ารอยกับโครงเรื่องบางอย่าง  Hayden White 

จึงเห็นว่าสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ท�า คือการสวมโครงลงบนเร่ืองราวต่างๆ 

(emplotment) ขณะที่พวกเขาเล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจมี

รสได้ทั้งที่เป็นหัสคดี โศกนาฏกรรม เรื่องรักหวานชื่น หรือเย้ยหยันไยไพ 

แล้วแต่โครงท่ีซ่อนอยูก่บันกัประวัตศิาสตร์เอง  การมโีครงเรือ่งหรอืพลอ็ต 

ก็คือการสร้างระเบียบบางอย่างให้กับปรากฏการณ์ที่แลดูเหมือนสับสน  

ไร้ระเบยีบ ไม่เกีย่วข้องอะไรกนั  การสวมโครงลงบนเร่ืองมอบความหมาย

ให้กบัเหตกุารณ์ชุดใดชุดหนึง่ซึง่เกิดขึน้ตามจงัหวะเวลาตามๆ กนั และผนั

เหตกุารณ์ทีเ่ป็นส่วนๆ ตอนๆ เหล่าน้ันให้กลายเป็นภาพรวมใหญ่ การสวม

โครงลงบนเรือ่งเช่นนีท้�างานราวกบัเป็นระบบตรรกะทีข่บัเคลือ่นเร่ืองเล่า 

และสร้างความเข้าใจในเรื่องที่เล่าให้เกิดขึ้น30

 ค�าถามตรงนี้คือ ถ้าเช่นนั้นจะเล่าเรื่องของใคร? เพราะอะไร?

 ถ้าย้อนกลับไปที่มรดกสันติวิธีของคุณมาร์กาเร็ตที่กล่าวถึงข้าง

ต้น ข้าพเจ้าคิดว่าเธอได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “สันติวิธี” ส�าหรับ

เธอหมายถึงอะไรด้วยชีวิตและการอบรมลูกๆ ในครอบครัวของเธอเอง 

30 ข้าพเจ้าอภิปรายวิธีวิทยาชนิดนี้ไว้ใน Chaiwat Satha-Anand, “Two Plots of Nonviolence 

Stories: From the Streets of Bangkok to the Forests of Thailand,” Social Alternatives Vol. 

16 No. 2 (April 1997), pp. 12-15; และดูการน�าวิธีวิทยาชนิดที่ข้าพเจ้าเสนอไปใช้ในการวิเคราะห์

อื่นได้ใน Ralph Summy, “Pedagogy of Peacemaking: A Nonviolence Perspective,” in New 

Horizons in Education: The Journal of World Education Fellowship Australia No. 102 (June 

2000), pp. 40-54 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pp. 42-43
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เพราะเธอคัดค้านสงคราม เธอไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกชนิด 

เธอเห็นว่าถ้าถูกครอบง�าโดยอ�านาจอื่น ก็ควรมีการปลดปล่อย วิธีการ

ต่อสู้ก็ต้องเป็นแบบไม่ใช้ความรุนแรงเช่นการประท้วงด้วยสันติโดยผู้คน

สามญั  ถ้าถอดแนวทางสนัตวิธิเีช่นนี ้ข้าพเจ้าขอใช้เรือ่งเล่าจากชวีติของ 

ผู้หญิงสี่คน ทั้งสี่คนนี้ส�าคัญและก็เป็นที่รู้จัก แต่ก็ไม่ใช่ชื่อแรกๆ ที่ใครๆ 

จะนึกถึง เช่น ออง ซาน ซูจี หรือ มาลาลา ยูซัฟไซ เมื่อคิดถึงเรื่อง 

ผู้หญิงกับ “สันติภาพ” และสันติวิธี  

 คนแรกใช้ชีวิตปฏิเสธสงคราม คนที่สองเผชิญกับภัยร้ายแห่ง

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ก็ดิ้นรนสู้ช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ อีกคนหนึ่งลุกขึ้นสู้

กับอ�านาจรัฐที่ปกแผ่คุกคามท�าอันตรายสิทธิของชนส่วนน้อยในแผ่นดิน

ที่ถูกรัฐยึดครอง และคนสุดท้ายอุทิศชีวิตทั้งหมดของตนเพื่อความเป็น

ธรรม และช่วยให้ผู้คนที่มีทุกข์ยากจนได้ต่อสู้ช่วงชิงสิทธิแห่งการเป็น

พลเมืองของตนคืนมา  ทั้งสี่คนนี้มาจากแผ่นดินสี่ทวีป คนแรกมาจาก

ทวีปอเมริกาเหนือ คนที่สองมาจากยุโรปตะวันออก คนที่สามมาจาก 

ทวีปอัฟริกา และคนสุดท้ายมาจากทวีปเอเชีย  ที่ส�าคัญคือข้าพเจ้าคิด

ว่าสังคมไทย และอาจรวมถึงโลกด้วย ยังได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงอย่าง 

ส่ีคนนีน้้อยเกินไป  ข้าพเจ้าเหน็ว่าเรือ่งราวชีวิตของทัง้สีค่นมคีวามส�าคญั

ต่อการ “พิศผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี”  

 ถ้า “สันติวิธี” มีชีวิต และชีวิตของสันติวิธีก�าลังแสวงหาเรื่องเล่า 

ข้าพเจ้าขอเลือกเล่าเรื่องราวของพวกเธอทั้งสี่คน เพราะเห็นว่า - ไม่ใช่, 

ข้าพเจ้าเชือ่ว่า - เรือ่งราวของพวกเธอท�าให้ “สนัตวิธิ”ี มชีวีติทีม่คีวามหมาย 

ลึกล�้าได้อย่างน่าอัศจรรย์  

สันติวิธีต่อต้านสงคราม - เรื่องของ Jeannette Rankin

 โลกรู้จัก Jeannette Pickering Rankin (1890-1973) ในฐานะ

สมาชิกรัฐสภาหญิงคนแรกของสหรัฐฯ และเป็นนักกิจกรรมเกี่ยวกับ
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สตรี แต่ที่มีชื่อเสียงอันออกจะเป็นปัญหาในหมู่อเมริกันชนผู้รักชาติคือ 

เธอเป็นสมาชิกรัฐสภาอเมริกันคนเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านการเข้าร่วม

สงครามโลกทั้งสองครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่สอง เพราะเธอเป็นคนเดียว 

ในสภาที่ยืนขึ้นและออกเสียงไม่เข้าร่วมสงคราม  เธอเกิดที่รัฐมอนแทนา 

จบปริญญาตรีทางชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย Montana และไปเรียนต่อ

ทั้งที่ New York School of Philanthropy (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย Columbia) และ University of Washington 

 เข้าใจว่าความสนใจในเรื่องสิทธิสตรีผลักให้เธอลงสมัครรับ 

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสในรัฐที่เธอเกิด เวลาน้ันสังคมอเมริกัน

ถกเถียงกันมากเรื่องการเข้าร่วมสงครามในยุโรป เธอเคยพูดว่า “ถ้าพวก

เขาจะท�าสงคราม ก็ควรต้องเอาคนแก่ไปรบ และทิ้งคนหนุ่มสาวไว้แพร่ 

เผ่าพันธุต่์อไป”31  เมือ่เธอได้รบัเลือกตัง้ให้เป็นสมาชกิรัฐสภาหญงิคนแรก 

ของรัฐสภาสหรัฐฯ ในปี 1916 เธอกล่าวว่า “ฉันอาจเป็นสมาชิกสภา 

คองเกรสที่เป็นผู้หญิงคนแรก แต่ฉันจะไม่เป็นคนสุดท้าย”32 

 วันที่ 2 เมษายน 1917 ประธานาธิบดี Woodrow Wilson  

ขอมติรัฐสภาสหรัฐฯ ประกาศสงครามกับเยอรมนี  Rankin เป็นหนึ่งใน 

สมาชิกสภาผู้แทน (House of Representatives) 50 คน ที่ลงคะแนน 

ไม่ให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง ขณะที่มีผู้สนับสนุน 

การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจ�านวน 373 เสียง โดยเมื่อถูกขานชื่อ

เพื่อลงคะแนน เธอกล่าวกับสภาคองเกรสสั้นๆ ว่า “ฉันจะยืนหยัดข้าง

ประเทศชาติของฉัน แต่ฉันไม่สามารถลงคะแนนให้เข้าสงครามได้ ฉัน

31 Norma Smith, Jeannette Rankin: America’s Conscience (Helena: Montana Historical 

Society Press, 2002): 101. อ้างใน http://history.house.gov/People/Listing/R/RANKIN,-

Jeannette-(R000055)/ 
32  Winifred Mallon, “An Impression of Jeannette Rankin,” The Suffragist (March 31, 1917). 

อ้างใน http://history.house.gov/People/Listing/R/RANKIN,-Jeannette-(R000055)/   
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Jeannette Rankin ไม่ทราบปี 

ที่มา: United States Library of Congress
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ลงคะแนนว่า ‘ไม่’ ”33  ผลประการหนึ่งของการตัดสินใจของเธอท�าให้เธอ

แพ้เลือกตั้งในการเลือกตั้งในปีรุ่งขึ้น เพราะบริบทของสงครามโลกครั้งที่

หนึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเมื่อเธอลงสมัครครั้งแรก34

 หลงัแพ้การเลอืกตัง้ในปี 1918 เธอพยายามสมคัรรบัเลอืกตัง้อกี 

แต่ก็ไม่ได้รับชัยชนะ จึงหันไปท�ากิจกรรมทางสังคมมากมาย โดยเฉพาะ

ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรี จนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคองเกรส

อีกครั้งในปี 1941 อันเป็นช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นมาได้

แล้วสองปี  ในช่วงเวลาดังกล่าว สงครามโลกได้เกิดข้ึนอย่างเต็มรูปแล้ว 

ในยุโรป ขณะเดียวกัน การอภิปรายในรัฐสภาว่าสหรัฐฯ ควรเข้าร่วม

สงครามหรือไม่ก็เป็นไปอย่างดุเดือด  เธอได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะ

กรรมาธิการสองชุดคือ Committee on Public Lands และ Committee 

on Insular Affairs  เธอพยายามเสนอกฎหมายซึ่งก�าหนดว่าการส่งกอง

ก�าลังไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศน้ันต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา

เป็นรายกรณี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทอย่างแข็งขันในรัฐสภาในประเด็น

การต่อต้านการเข้าร่วมสงครามในยุโรปด้วย

 หลังวันที่ 7 ธันวาคม 1941 ทุกอย่างก็เปล่ียนไปอย่างสิ้นเชิง 

เม่ือฐานทัพอเมรกินัทีเ่กาะฮาวาย-อขิองสหรฐัฯ ถูกญีปุ่่นโจมต ีจนค�าถาม

ว่าสหรัฐฯ ควรจะเข้าร่วมรบในสงครามโลกนี้ตกไป ไม่มีการถกเถียง

สาธารณะอะไรอีก  ในวันที่สภาคองเกรสจะต้องลงมติเข้าร่วมสงคราม  

เธอเองพยายามลุกขึน้อภปิราย แต่ไม่ได้รบัโอกาสใดๆ35 กระทัง่ถงึเวลาที่

33 Nancy Unger, “Rankin, Jeannette Pickering,” American National Biography (ANB) 18 (New 

York: Oxford University Press, 1999): 142. อ้างใน http://history.house.gov/People/Listing/R/

RANKIN,-Jeannette-(R000055)/
34 https://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/Jeannette_Rankin.htm
35 Jeannette Rankin, “On War and Nonviolence,” in Don Lawson (ed.), Ten Fighters for 

Peace: An Anthology (New York: Lothrop, Lee & Shepard Company, 1971), p. 88. 
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Jeannette Rankin ราวปี 1940

ที่มา: Getty Image / MPI
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เธอถูกขานชื่อ Rankin ยืนขึ้นและกล่าวค�าว่า “No” ท่ามกลางเสียงโห่ไล่ 

อือ้องึในสภา เธอประกาศชัดถ้อยชัดค�าว่า “ในฐานะทีเ่ป็นผูห้ญงิ ฉันไม่อาจ 

เข้าร่วมสงครามได้ และฉันปฏิเสธที่จะส่งใครอื่นไปสงครามทั้งนั้น”36   

ในวนันัน้ สมาชกิสภาคองเกรสลงมต ิ388 เสียง เป็นเสยีงส่วนใหญ่เดด็ขาด 

เข้าร่วมสงครามโลกครัง้ทีส่อง ต่อเสยีงค้านเพียงหนึง่เดยีวของผูห้ญงิทีช่ือ่ 

Jeannette Rankin  

 หลังการลงคะแนนในสภาคองเกรส เธอถูกโจมตีอย่างหนัก ถึง

ขั้นที่ต�ารวจต้องไปคุ้มกันที่ท�างานของเธอ พี่ชายคนหน่ึงของเธอโทรมา

เตือนน้องสาวว่า “รัฐมอนแทนาต่อต้านเธอ 100 เปอร์เซ็นต์”37  ขณะที่

เธอเองกล่าวกับผู้ที่เคยลงคะแนนสนับสนุนเธอว่า “ฉันลงคะแนนอย่าง

ที่ฉันเชื่อ และท�าตามค�าสัญญาที่ให้ไว้ตอนหาเสียง”38  กับเพื่อนคนหน่ึง 

เธอกล่าวว่า “ฉันไม่มีอะไรเหลือแล้ว นอกจากศักดิ์ศรีของตัวเอง”39

 นับจากนั้นมา Rankin ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกต่อไป แต่ได้

เดินทางไปทั่วโลก โดยเฉพาะไปศึกษาเรื่องสันติวิธีแบบคานธีเพิ่มเติม 

ในอินเดีย  เมื่อถึงยุคสงครามเวียดนาม เธอกลายเป็นบุคคลส�าคัญ 

ในขบวนการต่อต้านสงครามเวียดนาม  ในเดือนมกราคม 1968 Rankin 

ได้น�า “กองพลน้อยแร็งกิน” (Jeannette Rankin Brigade) จ�านวนกว่า 

5,000 คน ร่วมในการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันด้วย  เธอเสีย

ชีวิตโดยสงบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 1973 โดยได้เขียนพินัยกรรมยก

36 Unger, “Rankin, Jeannette Pickering,” ANB: 142. อ้างใน http://history.house.gov/People/

Listing/R/RANKIN,-Jeannette-(R000055)/ 
37 Norma Smith, Jeannette Rankin: America’s Conscience (Helena: Montana Historical 

Society Press, 2002): 184. อ้างใน http://history.house.gov/People/Listing/R/RANKIN,-

Jeannette-(R000055)/ 
38 Ibid.
39 Ibid.
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ทรัพย์สินที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง และเป็นที่มาของ Jeannette Rankin 

Women’s Scholarship Fund ในปัจจุบัน40 

 ข้าพเจ้าคิดว่าทีน่่าสนใจไม่ได้มเีพยีงความกล้าหาญของ Rankin 

ในการลุกขึ้นมาลงคะแนนคัดค้านการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง  

ในบริบทหลงัจากท่ีฐานทพัอเมรกินัที ่Pearl Harbor ถกูญีปุ่่นโจมต ีแต่คอื

เหตุผลของเธอ ซึ่งเธอกล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้หญิง ฉันไม่อาจเข้าร่วม 

สงครามได้”  เหตุผลนี้น่าสนใจ แต่ก็ยากที่จะเข้าใจ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า

ส�าคัญยิ่งต่อการพิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับสันติวิธี ซ่ึงจะ

กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า  

 ในขณะที ่Rankin หาญกล้าลุกขึน้คัดค้านสงครามทีส่หรฐัฯ ก�าลงั

จะเข้าร่วมในปี 1941 ในยโุรป สงครามโลกครัง้ทีส่องด�าเนนิไปสูภ่าพแห่ง

ความโหดร้ายยากจะบรรยาย โดยเฉพาะในโปแลนด์ ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง 

ไม่ได้คดัค้านสงครามในสภา แต่เธอก�าลังสูก้บัการฆ่าล้างเผ่าพนัธุช์าวยวิ

ที่ก�าลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา 

สันติวิธีต่อสู้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - เรื่องของ Irena Sendler

 เรื่องน้ีไม่ได้เริ่มที่วอร์ซอในสมัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซี

ก�าลังเกิดขึ้น แต่จะเริ่มที่แคนซัส สหรัฐอเมริกา ปี 1999 หรือ 54 ปีหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เมื่อนักเรียนอายุประมาณ 14 ปี ต้องท�า

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน และพวกเธอได้อ่านเรื่องของ 

ผู้หญิงชาวโปแลนด์นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกคนหนึ่ง ซึ่งช่วย

เด็กชาวยิวให้รอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้กว่า 2,000 คน พวกเด็กๆ 

ค้นคว้าต่อไป และงานค้นคว้าของพวกเธอกลายเป็นละครชือ่ “ชวีติในไห” 

(Life in a Jar) เพราะผู้หญิงคนนี้เก็บหลักฐานชื่อจริงของเด็กๆ ชาวยิว 

40 http://www.rankinfoundation.org/about/history/ 
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ปกหนังสือ Life in a Jar: The Irena Sendler Project 

ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2011 โดย Long Tail Press
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ทีเ่ธอช่วยได้ไว้ในไห  ละครของเดก็ชาวครสิต์นกิายโปรเตสแตนต์เดนิทาง

จากแคนซัสไปแมรีแลนด์ นิวยอร์ก และที่สุดไปถึงนครวอร์ซอ โปแลนด์  

ละครของพวกเด็กๆ อเมริกันท�าให้โปแลนด์ค้นพบและรู้จักผู้หญิงชาว

โปแลนด์นับถือคาทอลิก ผู้ก่อวีรกรรมช่วยชีวิตเด็กชาวยิวให้รอดจากภัย

นาซีกว่า 2,000 คน ผู้หญิงคนนี้ชื่อ Irena Sendler41

 Irena Sendler เกิดในตระกูลคาทอลิกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

1910 ทีก่รงุวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์  บดิาของเธอเป็นแพทย์ แต่เสยีชวีติ

ตั้งแต่ปี 1917 เนื่องจากติดโรคไข้รากสาดใหญ่จากการรักษาผู้ป่วย ซึ่ง

หมอคนอื่นไม่ยอมรักษา เพราะส่วนใหญ่เป็นชาวยิวที่ยากจน42  หลังการ

เสียชีวิตของบิดา ชุมชนชาวยิวได้ให้การช่วยเหลือมารดาของเธอให้เธอ

ได้รบัการศกึษา ประสบการณ์ชวีติเช่นนีแ้ตกต่างไปจากเดก็ชาวโปแลนด์

อืน่ เพราะท้ังโตมาในครอบครวัทีไ่ม่รงัเกยีจชาวยวิ เล่นกบัเดก็ชาวยวิเป็น

เรือ่งปรกต ิท้ังเพราะค�าสอนของพ่อเธอว่า “มนษุย์เรานัน้แบ่งเป็นดกีบัชัว่

เท่านั้น เผ่าพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ ไม่มีความหมาย”43

 อาจเพราะโตมาในครอบครัวเช่นนั้น เมื่อ Sendler เข้าศึกษา

วิชาวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยวอร์ซอ และได้เห็นระบบที่ให้นักศึกษายิว

นั่งแยกจากนักศึกษาอื่นๆ ที่เรียกว่า “ghetto-bench system” ซึ่งใช้กัน

ทั่วไปในโปแลนด์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เธอจึงลุกขึ้นคัดค้าน

ระบบนี้ และเมื่อเพื่อนนักศึกษาชาวยิวของเธอถูกนักศึกษาโปแลนด์อื่น

รุมท�าร้าย เธอก็ประท้วงด้วยการขีดฆ่าตราประทับที่ระบุให้เธอนั่งใน 

ที่นั่งของ “อารยัน” ที่เรียกว่า “Aryan” seats44 บนบัตรนักศึกษาของเธอ

41 Jack Mayer, Life in a Jar: The Irena Sendler Project (Middlebury, Vermont: Long Trail 

Press, 2011). 
42 http://info-poland.buffalo.edu/classroom/sendler/ 
43 http://canadafreepress.com/index.php/article/3230 
44 http://www.economist.com/node/11402658
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เอง จนเธอถูกมหาวิทยาลัยลงโทษให้พักการศึกษา 3 ปี ระหว่างนั้น เธอ

ได้เข้าร่วมกับพรรคสังคมนิยมโปแลนด์ (Polish Socialist party)45

 เม่ือกองทัพนาซีมาถึงกรุงวอร์ซอในปี 1939 Irena Sendler 

ท�างานเป็นเจ้าหน้าทีอ่าวุโสทีแ่ผนกสวัสดกิารสงัคมของกรุงวอร์ซอ (War-

saw Social Welfare Department) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโรงทาน 

ในย่านต่างๆ ของเมือง ซึ่งนอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแล้ว 

ยงัช่วยเหลอืด้านอืน่ๆ ทัง้ยารกัษาโรค เสือ้ผ้าเครือ่งนุง่ห่ม รวมทัง้ให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่เด็กก�าพร้า ผู้สูงอายุ และบรรดาผู้ยากไร้ด้วย  

ย่ิงไปกว่าน้ัน เธอเองยงัช่วยรบัจดทะเบยีนตรวจโรคให้แก่ชาวยวิด้วยการ

จดทะเบียนปลอม โดยใช้ช่ือคริสเตียนปลอมให้เด็กๆ เพื่อป้องกันการ

ตรวจสอบจากพวกนาซีด้วย46  

 เมื่อ Sendler ยังไม่สามารถช่วยอะไรชาวยิวในสลัมวอร์ซอ 

(Warsaw Ghetto) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1940 และมีชาวยิวกว่า 450,000 

คนถูกกวาดต้อนให้ไปอยู่ที่นั่นได้มากนัก จึงพยายามช่วยเหลือบรรดา

เด็กก�าพร้าชาวยิวไว้ก่อน เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการเหลียวแล เธอ

ได้รับอนุญาตให้เข้าออกสลัมเป็นกรณีพิเศษได้ ในฐานะเจ้าหน้าที่แผนก

สวสัดกิารสงัคมทีเ่ช่ียวชาญโรคไข้รากสาดใหญ่  ต่อมาในปี 1942  Sendler 

ร่วมกับเพื่อนในขบวนการใต้ดินโปแลนด์ต่อต้านนาซี ก่อตั้งองค์กรใต้ดิน

ชื่อ “Zegota” เพื่อช่วยเหลือชาวยิวให้พ้นภัยนาซี47 

 ขณะที่ท�างานในย่านสลัมชาวยิว เธอได้ช่วยเหลือชีวิตเด็กชาว

ยิวไว้ได้ประมาณ 2,500 คน48 Sendler ใช้วิธีการต่างๆ สารพัด เช่น น�า

45 http://www.irenasendler.org/facts-about-irena/ 
46 http://www.auschwitz.dk/sendler.htm 
47 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1441779/Irena-Sendler
48 http://www.auschwitz.dk/sendler.htm 
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เด็กออกมากับโลงศพและซ่อนไว้ในรถพยาบาล หรือแม้กระทั่งผ่านทาง

ท่อระบายน�้าเสีย เป็นต้น  ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังได้ท�าสูติบัตรปลอม ให้

ชื่อปลอมแบบอารยันแก่เด็กเหล่านั้น และน�าไปฝากไว้ในสถานเล้ียงเด็ก

ก�าพร้าของชาวครสิต์ทีใ่ห้ความสงสาร ทีน่่าทึ่งคอืเธอได้เขยีนชื่อจรงิของ

เด็กๆ เหล่านี้ไว้ในขวดแล้วฝังดินไว้ เพื่อรอวันที่พวกเด็กๆ โตเป็นผู้ใหญ่ 

เขาจะได้รู้ชื่อที่แท้จริงของเขา49 

 Sendler ถูกต�ารวจ Gestapo จับได้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 1943 

พวกนาซีทรมานเธอเพ่ือให้บอกที่ซ่อนของเด็กๆ ชาวยิว แต่แม้จะถูก

ทรมานมากเพียงไร ถึงขั้นที่พวกนั้นจับเธอทุบขาและเท้าทั้งสองจนแตก 

เธอก็ไม่ได้ปริปากบอกความลับเกี่ยวกับเด็กๆ ที่เธอช่วยเหลือเอาไว้ เธอ

ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่เพื่อนๆ สมาชิกขององค์กร Zegota ติดสินบน

ทหารนาซี จนเธอสามารถหนีออกมาได้ในท้ายที่สุด โดยชื่อเธอปรากฏ

อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกประหารไปแล้ว50 

 หลังจากหนีความตายมาได้ เธอก็ใช้ชีวิตหลบๆ ซ่อนๆ เช่น

เดียวกับเด็กท่ีเธอเคยให้การช่วยเหลือ จนเมื่อสงครามโลกคร้ังที่สอง 

สิ้นสุดลง เธอจึงเริ่มขุดไหที่เขียนชื่อจริงของเด็กๆ เอาไว้ และเริ่มตามหา

ครอบครัวของพวกเขา51  ในปี 2007 เธอถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล

สาขาสันตภิาพ แต่ปีนัน้ รองประธานาธบิด ีAl  Gore ได้รบัรางวลันี ้ Irena 

Sendler เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2008 ในวัย 98 ปี 

 เมื่อข้าพเจ้าสอนเรื่องของ Irena Sendler ข้าพเจ้ามักคิดถึง

ความแปลกประหลาดมากหลาย  เรื่องเล่าของเธอคงเลือนหายไป ถ้า 

49 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1441779/Irena-Sendler และโปรดพิจารณา  

Mayer, Life in a Jar.
50 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1441779/Irena-Sendler
51 http://www.irenasendler.org/facts-about-irena/ 
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Irena Sendler ในวัยต่างๆ

ที่มา: http://www.thejcconline.com
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ไม่เพราะเด็กๆ จากแคนซัสต้องท�าโครงงานประวัติศาสตร์ของพวกเขา 

ท�าไมข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ แต่รู้จักวีรชนผู้ช่วย

ชีวิตชาวยิวมากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Oskar Schindler52 หรือ Raoul Wal-

lenberg?53  Sendler และเพ่ือนๆ ของเธอซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคาทอลกิท�าเร่ือง

มหัศจรรย์ด้วยการช่วยชีวิตเด็กๆ ชาวยิวได้อย่างไร? และที่ส�าคัญ การ 

กระท�าของเธอคอืช่วยเดก็ ปลอมเอกสาร หลอกลวงนาซ ีตดิสนิบนทหาร 

จะถือเป็นสันติวิธีได้หรือไม่เพียงไร?

 ในงานวจิยัศกึษาการต่อต้านของเหยือ่การฆ่าล้างเผ่าพนัธุเ์ปรียบ

เทียบ ทั้งในกรณีพวกนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรป (1941-1945) 

กรณีระบอบพล พต ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมร (1975-1979) หรือกรณี

รวันดา (1994)  นักวิจัยพบว่าสิ่งส�าคัญคือการคงสภาพความเป็นมนุษย์

ของเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไว้ให้ได้ และวิธีการที่ช่วยให้เหยื่อต่อต้าน

ค่ายกักกันเหล่านี้ด้วยวิธีไม่ให้การท�าลายตัวตนของเหยื่ออย่างสมบูรณ์

แบบส�าเรจ็ ก็ต้องนบัว่าเป็นสนัตวิธิี54  ข้าพเจ้าเองเคยเสนอว่า การ “ช่วย” 

ผูค้นในสถานการณ์ยากล�าบากแสนสาหสัอย่างในค่ายกกักนัชาวยวิ กต้็อง

นบัเป็นสันติวธีิ และทีส่�าคัญ การ “ข้ามเส้นแบ่งมายา” เพือ่ช่วยเหลอืเหยือ่

ความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ถึงตาย เป็นสันติวิธีที่จ�าเป็น

อย่างยิ่ง ในโลกที่พิษความเกลียดชัง “คนอื่น” ที่แตกต่างจากตนเองแพร่

52 Thomas Keneally, Schindler’s List (1982) (London: Sceptre, 1994).
53 Sharon Linnea, Raoul Wallenberg: The Man Who Stopped Death (Philadelphia and 

Jerusalem: The Jewish Publication Society, 1993).
54 Laura K. Taylor, “The Roots of Resistance: Victims’ Responses to Genocide,” in Rhea 

Dumont, Tom H. Hastings and Emiko Noma (eds.), Conflict Transformation: Essays on 

Methods of Nonviolence (Jefferson, North Carolina and London: McFarland & Company, 

2013), pp. 86-107. 
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ระบาดเช่นนี้55  ในงานศึกษาช้ินหลังๆ ข้าพเจ้าเหน็ว่าการกระท�าอย่างของ 

Sendler เป็นสนัตวิิธไีด้ทัง้ในระดบัวิธกีารและเป้าหมาย แม้ว่าเธอจะไม่ได้

ใช้ “สัจจะ” เป็นหลักการก�ากับวิธีไม่ใช้ความรุนแรงของเธอก็ตาม เพราะ

กล่าวให้ถึงที่สุด “สี” ของสันติวิธีไม่ใช่ด�าหรือขาว แต่พร่าเลือนกว่าที่มัก

จะเชื่อกัน56  

 แต่ในยุคสมัยของเรา ผู้หญิงอีกคนหนึ่งลุกขึ้นท้าทายอ�านาจรัฐ

ด้วยสันตวิธีิ เพือ่พทิกัษ์สทิธขิองผูค้นกลุ่มน้อยกลุม่หนึง่ในซาฮาราตะวนั-

ตก

สันติวิธีพิทักษ์สิทธิมนุษยชน - เรื่องราวของ Aminatou Haidar

 Aminatou Haidar เป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนชาว 

ซาห์ราวี (Sahrawi) และเป็นผู้สนับสนุนอิสรภาพของซาฮาราตะวันตก 

(Western Sahara) เธอเป็นประธานของ Collective of Sahrawi Human 

Rights Defenders (CODESA) (กลุม่พทิกัษ์สทิธมินษุยชนซาห์ราว)ี เธอ

มักถูกเรียกว่า “คานธีแห่งซาห์ราวี” (Sahrawi Gandhi) เพราะเธอเป็น

หน่ึงในผูป้กป้องสทิธมินษุยชนโดดเด่นทีส่ดุในซาฮาราตะวนัตก57 เธอเกดิ

ที่เมือง Akka โมร็อกโก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 1966 ภายใต้บรรยากาศ

และการเลี้ยงดูในประเพณีแบบเบดูอิน58 

55 Chaiwat Satha-Anand, “Crossing the Enemy’s Line: Helping the Others in Violent Situations 

through Nonviolent Action,” in Peace Research: The Canadian Journal of Peace Studies 

Vol. 33 No. 2 (Summer 2001), pp. 105-114.
56 โปรดพิจารณาข้อถกเถียงของปรากฏการณ์เช่นนี้ในศตวรรษที่ 21 ใน Chaiwat Satha-Anand, 

“La couleur des alternatives. Repenser les actions non-violentes au XXIe Siecle,” Diogene 

No. 243-244 (Juillet-Decembre 2013-publie Janvier 2015), pp. 203-221.
57 http://rfkcenter.org/aminatou-haidar
58 http://www.africaeforum.org/portfolio/aminatou-haidar/
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 ในเดือนพฤศจิกายน 1987 เธอตัดสินใจเข้าร่วมกับผู้คนอีกนับ

ร้อยในการจัดการชุมนุมอย่างสันติ59 เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษย-

ชนอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลโมร็อกโก นับตั้งแต่ที่ได้เข้ายึดครองดินแดน 

ซาฮาราตะวันตกเมื่อเดือนตุลาคม 1975 เป็นต้นมา  เจ้าหน้าที่โมร็อกโก

ได้เข้าสลายการชุมนุมดังกล่าว และจับกุมผู้ชุมนุมไปกว่า 400 คน มีอีก 

70 คนทีส่ญูหาย ซึง่ในจ�านวนนี ้17 คนเป็นผูห้ญงิ และ Aminatou Haidar 

ก็เป็นหนึ่งในนั้น  เธอถูกคุมขังในคุกลับเป็นเวลา 4 ปี โดยปราศจากการ

ด�าเนนิคดี  เธอถกูทรมานอย่างหนกัด้วยวิธกีารต่างๆ นานา เช่น การชอ็ต 

ด้วยไฟฟ้า การยัดปากด้วยผ้าชุบน�้ายาเคมี ตลอดระยะเวลาที่ถูกขัง เธอ

ยังถูกปิดตาตลอดเวลาด้วย การทรมานเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของเธอ

อย่างถาวร  หลังจากถูกปล่อยตัวในปี 1991 เธอกล่าวถึงประสบการณ์

ที่รอดจากคุกว่า “(ฉันเหมือน)ผี ศพที่ยังมีชีวิต (เป็น)หญิงสาวที่กลับมา

จากนรกที่ไม่มีชื่อ”60  ขณะที่ทางการโมร็อกโกไม่ได้ออกมาให้ค�าอธิบาย

ใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมตัวเธอ61 

 14 ปีต่อมา เธอร่วมประท้วงรัฐบาลอีกครั้งที่เมือง El-Aaiún 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2005 เธอถูกต�ารวจท�าร้ายร่างกาย บาดเจ็บที่

ศีรษะ ต้องเย็บ 12 เข็ม กระดูกซี่โครงหัก 3 ซี่ เมื่อออกจากโรงพยาบาล

กถ็กูจบักุมในข้อหา “ปลุกป่ันยยุงและมส่ีวนร่วมในการประท้วงทีใ่ช้ความ

รนุแรง รวมถงึเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรใต้ดนิ”62 เธอถกูคมุขงัที ่“คกุมดื” 

(black prison) แห่ง El Aaiún  ในบรบิทการถกูทรมานภายใต้สภาพความ

เป็นอยู่ท่ีแสนล�าบากของนกัโทษในคกุ เธอกบัเพือ่นผูต้้องขงัชาวซาห์ราวี

อกี 37 คนได้ต่อต้านความรนุแรงนีด้้วยการร่วมกนัอดอาหารประท้วงเป็น

59 http://rfkcenter.org/aminatou-haidar
60 http://rfkcenter.org/aminatou-haidar
61 http://www.africaeforum.org/portfolio/aminatou-haidar/ 
62 http://www.africaeforum.org/portfolio/aminatou-haidar/
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Aminatou Haidar ที่ Bureau of Democracy, 

Human Rights, and Labor สหรัฐอเมริกา ปี 2009

ที่มา: https://laiaymaria.wordpress.com
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เวลา 32 วนั เพือ่เรยีกร้องให้ทางการสอบสวนการซ้อมทรมานในคกุ และ

ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในคุก ตลอดจนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษ

การเมืองทั้งหมด  เธอถูกปล่อยตัวในเดือนมกราคม 2006 เธอกล่าวว่า 

“ความสุขที่ถูกปล่อย(ของฉัน)ไม่สมบูรณ์ เพราะนักโทษการเมืองชาว 

ซาห์ราวีทั้งหมดไม่ได้ถูกปล่อยมาด้วย และเพราะไม่มีการปลดปล่อย

อาณาเขตของมาตุภูมิ ซึ่งยังอยู่ใต้การครอบครองของผู้กดขี่”63   

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2009 หลังจากเดินทางไปรับรางวัล Civil 

Courage Prize ท่ีสหรฐัอเมรกิา ซึง่มอบให้เพือ่เป็นเกยีรตสิ�าหรับการต่อสู้

เพื่อสิทธิในการปกครองตนเอง (self-determination) ของชาวซาห์ราวี 

ในซาฮาราตะวนัตก64 Aminatou Haidar ถกูเจ้าหน้าทีข่องรัฐบาลโมร็อกโก

กักตัวไว้ที่สนามบินเมือง El Aaiún ในซาฮาราตะวันตก เมื่อเธอระบุที่อยู่ 

(home) ในแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมอืงขาเข้า (landing card) ว่า “West-

ern Sahara” หรือซาฮาราตะวันตก แทนที่จะเป็น “Moroccan Sahara” 

หรอืซาฮาราโมรอ็กโก  เจ้าหน้าทีไ่ด้ซักถามเธอเก่ียวกับการเดนิทาง ความ

คิดเห็นทางการเมือง และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ เม่ือซักถามเสร็จ 

ก็ยึดหนังสือเดินทางและบัตรประจ�าตัวประชาชนของเธอ และกักตัวเธอ

ไว้ที่สนามบินในคืนนั้น65 

 วันรุ่งข้ึน (14 พฤศจิกายน) ทางการโมร็อกโกเสนอที่จะปล่อย 

Haidar หากเธอยอมรับต่อสาธารณชน ใน “อ�านาจอธิปไตย” ที่โมร็อกโก

มีเหนือซาฮาราตะวันตก แต่เธอปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว จึงถูกปฏิเสธ 

63 http://rfkcenter.org/aminatou-haidar
64 ซาฮาราตะวันตกเคยเป็นดินแดนอาณานิคมจนถึงปี 1975 และต่อมาถูกยึดครองโดยโมร็อกโก

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวซาห์ราว ี(Sahrawi) ซ่ึงอ้างสิทธิใ์นการปกครองตนเองในดินแดนนีเ้ช่นกนั  
65 “Morocco Must Allow Human Rights Activist Aminatou Haidar to Return Home,” Amnesty 

International, http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/morocco-must-allow-human-

rights-activist-aminatou-haidar-return-home, accessed on February 6, 2015.
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ไม่ให้เข้าประเทศ และส่งตัวไปยังสนามบินเมืองลันซาโรเต (Lanzarote) 

ในหมู่เกาะคานารี (Canary Islands) ของสเปน66 

 วันที่ 15 พฤศจิกายน Haidar ตัดสินใจเริ่มอดอาหารที่สนามบิน

น้ันเอง เพ่ือประท้วงการจบักมุคมุขงัและการปฏิเสธสทิธขิองเธอทีจ่ะกลบั

บ้านเกดิ โดยเธอกล่าวว่าจะอดอาหารไปจนกว่ารฐับาลสเปนและโมรอ็กโก

จะยอมให้เธอเดินทางกลับบ้าน หรือไม่ก็จนกว่าเธอจะตาย67 ซึ่งในช่วง

แรกนั้น กระทรวงการต่างประเทศสเปนเปิดเผยว่าไม่สามารถท�าเช่นนั้น

ได้ เพราะเธอไม่มีหนังสือเดินทาง68

 ระหว่างการอดอาหารประท้วงดังกล่าว Haidar ได้รับการ

สนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty 

International) รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Hillary Clinton และนักแสดง

ชาวสเปน Javier Bardem ก็ออกมากล่าวว่านายกรัฐมนตรีสเปนในขณะ

นั้น คือ José Luis Rodriguez Zapatero ควรจะถูกต�าหนิ ถ้าหากเธอ 

เสียชีวิตลงบนผืนแผ่นดินสเปน69  

 หลังถูกกดดันจากหลายทิศทาง รัฐบาลสเปนจึงเสนอให้สถานะ

พลเมืองหรอืสถานะผูล้ี้ภยัแก่ Haidar แต่เธอกย็งัปฏเิสธ และยงัคงยนืยนั

66 หมูเ่กาะคานารอียูใ่นมหาสมทุรแอตแลนตกิ ห่างออกไปทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนือของโมรอ็กโก

ไม่มากนัก 
67 “Aminatou Haidar hunger strikes in protest of detainment, Western Sahara, 2009,” Global 

Nonviolent Action Database, http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/aminatou-haidar-

hunger-strikes-protest-detainment-western-sahara-2009, accessed on February 6, 2015.
68 “Western Sahara activist on hunger strike at Lanzarote airport,” theguardian.com, http://

www.theguardian.com/world/2009/nov/17/western-sahara-hunger-strike, accessed on Feb-

ruary 6, 2015.  
69 “Aminatou Haidar hunger strikes in protest of detainment, Western Sahara, 2009,” Global 

Nonviolent Action Database, http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/aminatou-haidar-

hunger-strikes-protest-detainment-western-sahara-2009, accessed on February 6, 2015.



86  การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ครัง้ที่ ๑๔

Aminatou Haidar กับสัญลักษณ์ V-for-Victory 

ที่มา: Western Sahara
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สิทธิที่จะกลับไปซาฮาราตะวันตก  การที่เธอปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาล

สเปน ท�าให้ความตึงเครียดระหว่างสเปนกับโมร็อกโกเพิ่มขึ้น 

 หลังจากนั้น ต้นเดือนธันวาคม กระทรวงการต่างประเทศสเปน

จึงเสนอให้เธอถือหนังสือเดินทางสเปน แต่เธอก็ปฏิเสธอีกเช่นเคย ขณะ

นั้นร่างกายของเธอเองก็ทรุดลงอย่างหนัก แพทย์ที่เข้ามาตรวจดูอาการ

เธออย่างละเอียด ระบุในเวลานั้นว่าเธออาจมีชีวิตอยู่ได้เพียง 5 ชั่วโมง 

กระทั่งเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม Hillary Clinton รัฐมนตรีต่างประเทศ

สหรัฐฯ ได้ติดต่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศโมร็อกโก เพื่อให้รีบท�าตาม 

ข้อเรยีกร้องของเธอ70 ขณะทีอ่งค์การนริโทษกรรมสากลได้ส่งจดหมายถึง 

Ban Ki-moon เลขาธกิารองค์การสหประชาชาต ิเพือ่กระตุน้การด�าเนนิการ 

ช่วยเหลือของสหประชาชาติ อีกทั้งยังเน้นย�้าถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ

อิสรภาพของชาวซาห์ราวีด้วย ในเวลาไล่เล่ียกันนี้ Nicolas Sarkozy 

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสขณะนั้น ก็ได้เข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์

อีกแรงหนึ่ง โดยพยายามสอบถามกดดันรัฐบาลโมร็อกโกถึงการคืน

หนังสือเดินทางให้แก่เธอ71 

 วันที่ 16 ธันวาคม หลังการอดอาหารผ่านไป 32 วัน สุขภาพ

ของ Haidar ก็ย�่าแย่ลงอย่างถึงที่สุด เพราะเธอไม่สามารถแม้แต่จะกลืน

ของเหลวได้แล้ว ในทีส่ดุ เธอจงึถกูน�าตวัส่งโรงพยาบาล และในคนืวนันัน้ 

เองที่รัฐบาลโมร็อกโกยอมให้เธอเดินทางกลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง โดย

ระบุว่าเห็นด้วยกับการร้องขอของมิตรประเทศและคู่ค้า ขณะที่โฆษก

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกับส�านักข่าว BBC ว่าสเปนได้ออก

70 “Aminatou Haidar,” Africa Economic Forum, http://www.africaeforum.org/portfolio/aminatou-

haidar/, accessed on February 6, 2015.
71 “Aminatou Haidar hunger strikes in protest of detainment, Western Sahara, 2009,” Global 

Nonviolent Action Database, http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/aminatou-haidar-

hunger-strikes-protest-detainment-western-sahara-2009, accessed on February 6, 2015.



88  การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ครัง้ที่ ๑๔

เอกสารใบเบกิทาง “salvoconducto” (safe-conduct) ส�าหรับการเดนิทาง 

ของเธอในครั้งนี้ 

 เธอกล่าวกับฝงูชนทีม่ารอรบัเธอทีส่นามบนิ El-Aaiún ว่า “นีเ่ป็น

ชัยชนะ เป็นความส�าเร็จของสิทธิมนุษยชน ของความยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ และเพื่อซาฮาราตะวันตก … และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแรง

กดดันของพวกท่าน”72  ขณะที่ผู้สนับสนุนที่ร่วมค้างคืนกับเธอมากกว่า  

20 วันในช่วงของการอดอาหารคนหนึ่งกล่าวด้วยยินดีว่า “คุณนึกไม่ถึง

หรอกว่าวันแล้ววันเล่าที่เราเห็นเธอต้องทรมานเช่นนั้น (เรารู้สึกอย่างไร) 

แต่กน่็าทึง่จรงิๆ ทีเ่หน็การอดอาหารประท้วงของผูห้ญงิคนเดยีวจะเคลือ่น

โลกได้”73

 Aminatou Haidar ได้รับรางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ

มากมาย และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 

2012 แต่ผู้หญิงคนเดียวจากซาฮาราตะวันตกผู้นี้ไม่ได้รางวัล เพราะผู้ได้

รางวัลนี้ในปีนั้นคือสหภาพยุโรป 

สันติวิธีต่อสู้เพื่อคนจน - เรื่องของหิ่งห้อย

 ก่อนที่เขื่อนปากมูลจะเริ่มใช้งานในปี 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยได้ด�าเนนิการหลายอย่าง ทัง้ศกึษาข้อดข้ีอเสยีต่างๆ แต่

คงตัดสินใจได้เม่ือพบในรายงานศึกษาปี 2528 ว่าโครงการนี้เหมาะจะ

ลงทุน เพราะผลตอบแทนจากการสร้างเขื่อนต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 17.1 

เพียงแต่ต้องด�าเนินการกับราษฎรประมาณ 4,000 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่

บริเวณนั้น  หลังจากเริ่มสร้างเขื่อน ชาวบ้านปากมูนก็ลุกขึ้นคัดค้านการ

สร้างเขื่อนนี้มาแต่แรก  

72 http://www.africaeforum.org/portfolio/aminatou-haidar/
73 “Hunger striker Aminatou Haidar returns to W Sahara,” BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/

africa/8421107.stm, accessed on February 6, 2015. 
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 ผู ้หญิงคนแรกๆ ที่ลุกขึ้นต่อสู ้คัดค้านการสร้างเข่ือนปากมูล

ชื่อ “แม่สมปอง” หรือ สมปอง เวียงจันทร์ เธอเล่าว่า เม่ือเสียงคัดค้าน 

ไม่สามารถหยุดการก่อสร้างและเสียงระเบิดได้ ต้นเดือนมีนาคม 2536 

ชาวบ้านกว่า 400 คนจึงบุกเข้ายึดเครื่องมือก่อสร้าง และนอนขวางลูก

ระเบดิ เพราะพวกเธอคดิว่าต้องท�าอะไรสกัอย่าง อากาศกห็นาว ผูช้มุนมุ

ก็เดือดร้อนหนัก เมื่อเห็นว่าอยู่ก็ตาย กลับก็ตาย เพราะจะไม่มีอะไรกิน 

อกีทัง้สะเก็ดระเบดิก ็“กระเดน็ใส่บ้านทกุวนั” พวกเธอจงึตกลงกนัว่า การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ มเีครือ่งเจาะ 3 เครือ่ง เอาผูห้ญงิสกัร้อยไปยดึเคร่ืองเจาะ

น่าจะท�าได้ ที่สุด “พวกแม่หญิงเลยจับแขนล้อมเป็นวงยึดเครื่องเจาะเอา

ไว้” อดีตก�านันรวมลูกบ้านจ�านวนประมาณ 100 คนมาชุมนุมสนับสนุน

การสร้างเข่ือน ที่สุดก็เกิดความรุนแรงขึ้น ท�าให้ฝ่ายผู้คัดค้านเขื่อน 

บาดเจ็บ 31 คน เพราะถูกท�าร้าย บางคนเล่าว่าถูกต�ารวจร่วมเข้ามา

ท�าร้ายด้วย แต่ผลประการหนึง่ของการคดัค้านครัง้นี ้ท�าให้การสร้างเขือ่น

ต้องชะงักลงชั่วคราว74 

 แม่สมปองเล่าความรู้สึกว่าท�าไมจึงท�าเช่นนั้นไว้ว่า 

 “ตอนนั้นเจ็บปวดมาก ตั้งปฏิญาณไว้กับตัวเอง มึงเอาแม่น�้ากู

ไป มึงท�าลายชีวิตกู กูไม่ยอมมึงแน่ จะแลกด้วยชีวิตก็ยอม แต่มึงต้อง

เอาแม่น�้าของพวกกูคืนมา ตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆ ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่  

ไม่เปลี่ยนแปลง”75

 ตอนนั้น ผู ้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาจากกรุงเทพฯ ไม่เห็นด้วยที่ 

ชาวบ้านจะไปนอนขวางระเบิด เธอเห็นว่าเสี่ยงเกินไป เพราะตอนนั้น

ระเบิดก�าลังถูกวาง ชนวนก�าลังเตรียมจะจุด 

74 วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “หากไม่มีเสรีภาพ ก็ปราศจากสันติภาพ,” http://www.oknation.net/

blog/humanrights/2007/12/04/entry-1. 
75 http://satien-nation.blogspot.com/
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 ผูห้ญิงอีกคนนีช่ื้อ วนดิา ตนัตวิิทยาพทิกัษ์ หรอืทีใ่ครๆ เรยีกเธอ

ว่า “มด” 

 ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร?

 วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ชื่อเล่นชื่อ “อางี้” เกิดที่กรุงเทพฯ ใน

ครอบครัวชาวจีนอพยพ เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2498 ในบ้านซึ่งท�าโรงงาน

ท�ายากันยุง (ซึ่งกิจการก็ไม่ดีเท่าใดนัก) มีพี่น้องรวม 7 คน วนิดาเป็นคน

ที่สอง ที่น่าสนใจคือ แม่ของวนิดา แม้จะเป็นลูกสาวของคนจีน แต่กลับมี

อิสระมากพอสมควร เธอชอบดูหนัง และได้เรียนหนังสือจีน  นอกจากนี้ 

เมือ่มลีกูๆ เธอยงัเป็นคนยนืยนัว่าให้ส่งลูกๆ เรยีนโรงเรยีนฝร่ัง (อสัสมัชญั)

ไม่ใช่โรงเรยีนจีนอย่างทีส่ามต้ีองการ แม้ว่าจะมค่ีาใช้จ่ายสงูกต็าม76  วนดิา

เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เข้าร่วม

ชุมนุม 14 ตุลาคม 2516 เข้าเรียนธรรมศาสตร์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ภาค

ค�่า ท�ากิจกรรมหลายอย่าง 

 เมื่ออายุ 20 ปี วนิดาได้เข้าร่วมประท้วงกับกรรมกรโรงงานยีนส ์

ฮาร่าเพ่ือขอข้ึนค่าแรง คนงานยึดโรงงาน 5 เดือน และตัดสินใจเปิด

เครื่องจักรผลิตกางเกงยีนส์ออกขายเอง จนถูกต�ารวจเข้าปราบปราม 

สมยั ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช เป็นนายกรฐัมนตร ีเธอจงึไปรวมตวักบัผูค้น

ท่ีบ้านนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสัญญาว่าจะไม่ท�าร้าย

คนงานฮาร่า จึงถูกจับข้อหาก่อความไม่สงบ  หลังจากเกิดเหตุการณ์  

6 ตุลาคม 2519 เธอตัดสินใจเข้าป่าร่วมการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์

76 ที่น่าสนใจอีกประการคือเรื่องการกินของคนในบ้าน ซ่ึงครอบครัวจะกินอาหารแบบที่คนงานกิน 

วนิดาเล่าว่า “ส�าหรับเรื่องการกินอยู่ เน่ืองจากเราต้องท�าอาหารเล้ียงคนงานด้วย แม่จะท�ากับข้าว

เป็นสองชุด คนงานกินอย่างไร พวกเราก็กินอย่างนั้น คนงานจะกินก่อน หลังจากนั้นลูกๆ ทั้ง 7 คน

และแม่จะได้กิน...” วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “แม่จ๋า,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), 

ปณธิานหิง่ห้อย: รวมงานเขยีนและบทร�าลกึ วนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ 2498-2550 (กรงุเทพฯ: กองทนุ

ตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 67. 
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วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
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แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับนักศึกษาปัญญาชนอีกมากหลาย  เม่ือป่า

แตก เธอกลับมาเรียนที่ธรรมศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์ จนจบปริญญาตรี

เมื่อปี 2527 จากนั้นก็ประกอบอาชีพส่วนตัวเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นๆ 

เช่น ขายประกันชีวิต เป็นไกด์น�าเที่ยวภายในประเทศ ขายเสื้อยืดให้นัก 

ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อช่วยทางบ้านปลดหนี้สิน  เธอกล่าวถึงชีวิตของ

ตนเองในช่วงน้ีว่า “ฉันเป็นนักสังคมนิยมล้มเหลว ส่วนพ่อเป็นนายทุน

ล้มละลาย”77 

 หลังจากสถานการณ์ทางบ้านดีขึ้น วนิดากลับมาท�างานเพื่อ

สังคมใหม่ ทั้งเรื่องต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ ส่งเสริมมิตรภาพไทย-ลาว 

สนับสนุนนักศึกษาพม่าที่ล้ีภัยในประเทศไทย เรียกร้องประชาธิปไตย

ในประเทศตนด้วยสันติ ท�าโครงการสันติวิธีกับพระและแม่ชีในกัมพูชา 

ส�าหรบัปัญหาในประเทศทีเ่ธอเข้าไปร่วมรณรงค์ด้วย นอกจากการคดัค้าน

รัฐประหารในปี 2535 เมื่อคณะ รสช. ยึดอ�านาจแล้ว เธอได้ท�างานอย่าง

หนักร่วมกับผู้คนที่จนยากในประเทศเพื่อต่อต้านคัดค้านการสร้างเข่ือน

ปากมูล และการท�างานร่วมกับสมัชชาคนจน จนเกิดการชุมนุม 99 วัน 

หน้าท�าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ 25 มกราคม ถึง 2 พฤษภาคม 2540 ในฐานะ

ที่ปรึกษาเครือข่ายสมัชชาคนจน  เธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550

 เมือ่ได้เหน็ได้อ่านประวัตขิองผูห้ญงิคนนี ้ข้าพเจ้ารู้สกึได้ถึงความ

ยิ่งใหญ่ของสามัญชนคนธรรมดา แต่อดสงสัยไม่ได้ว่า ผู้หญิงคนน้ีที่จริง

เป็นคนอย่างไร?

77 วนิดา ตนัติวทิยาพทิกัษ์, “อตัตชวีประวตัขิองข้าพเจ้า,” ใน วนัชยั ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ (บรรณาธกิาร), 

ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: 

กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 82.
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 วธิหีนึง่ทีจ่ะตอบค�าถามนีส้�าหรบัทกุคนคอื คนคนนัน้มองมนษุย์

คนอื่นและเห็นอะไร ข้าพเจ้าคิดว่าวนิดามองผู้คนเพื่อนมนุษย์ เช่น 

ชาวบ้านปากมูน แล้วเห็นความทุกข์ของมนุษย์ เธอเล่าเองว่าในปี 2546 

นายหน้ามาเอาคนที่ปากมูนไปท�างานรับจ้างเฝ้าสวนยางที่ภาคใต้ ชาว

บ้านข้ึนรถไปเป็นแถว เขาให้เงินปีละ 12,000 ถึง 13,000 บาท ข้ึนรถ 

สิบล้ออัดยัดเยียดกันไป เธอเห็นพ่อใหญ่สมดี อายุกว่า 60 ปีแล้ว ไป

กับเขาด้วย เพราะอยู่บ้านหากินล�าบากและมีหนี้สิน  ชาวบ้านเล่าว่า

เม่ือไปถึงก็จะมีเจ้าของสวนมาเลือกคนงาน คนที่แข็งแรงก็จะถูกคัดไป

ก่อน เธอเล่าว่าเธอรู้สึกเหมือนดูภาพยนตร์เรื่อง “ทาส” ที่คนยุโรปจับคน 

พื้นเมืองอัฟริกันไปขายเป็นทาสในอเมริกา  แม่หนูเพียรเข้าร่วมการต่อสู้

คัดค้านการสร้างเขื่อนปากมูลด้วย เวลาขายของก็ถูกเทศกิจของนาย

สมัคร สุนทรเวช เอาข้าวของไปจนหมด ตัวเองถูกลากขึ้นรถ จับมาส่งที่

ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ ลูกชายก็ต้องออกจากโรงเรียนหลังปี 2537 เมื่อ

เขือ่นสร้างเสรจ็และเริม่เปิดประตนู�า้ เขาไปท�างานในโรงงานตุก๊ตาเคเดอร์ 

จนเกือบถูกเผาทั้งเป็นเช่นคนงานอื่นๆ จากน้ันก็หายหน้าไป  เพื่อนรุ่น

เดียวกันที่ไปหางานในเมืองคนหนึ่งได้งานก่อสร้าง แต่ขณะก่ออิฐถือปูน

ก็ตกจากตึก พิการกลับมาบ้าน  พ่อสายอยู่บ้านแถวหัวเขื่อน ผูกคอตาย

เพราะเครียด ทิ้งเมียกับลูกสี่ห้าคนไว้ข้างหลัง  เร่ืองราวเหล่านี้ของคน 

ริมมูน เป็น “โศกนาฏกรรมที่เล่ากันไม่รู้จบ”78  

 ข้าพเจ้ารูส้กึว่าเธอสงสารเหน็ใจผูไ้ด้รบัทกุข์ ขณะเดยีวกนั เธอก็

มไิด้มองโลกอย่างไม่ประสปีระสา แต่มองความเป็นจรงิด้วยสายตาวพิากษ์

คมคาย บนฐานประสบการณ์ชีวิตทีผ่่านมา  เธอเล่าว่า “ดฉินัเคยเป็นแม่ค้า 

เคยมีชีวิตต้องดิ้นรนอยู่กับการค�านวณตัวเลข การกักตุนสินค้า การพูด

78 วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “เขียนเรื่องเล่าริมมูน,” ข่าวสด, 23 พฤษภาคม 2546.
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พ่อ แม่ และพี่สาว 

ในงานร�าลึก 100 วัน แห่งการจากไป

ของ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
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คุยหลอกล่อผู้คน ซึ่งดิฉันประสบความส�าเร็จพอสมควร แต่ดิฉันก็รู้สึก

ว่าการประสบผลส�าเร็จเช่นนั้น ดิฉันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นัก เพราะ

ในโลกของการแข่งขนั เราไม่มคีวามเป็นตวัของตวัเอง และรูส้กึว่าเป็นนาย

พรานที่คอยล่าเหยื่อ ดิฉันคิดว่ามนุษย์ในสังคมทุกวันนี้ ทุกคนมีโอกาส

ที่จะเป็นทั้งนายพรานและเป็นทั้งเหยื่อ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสัญชาตญาณ

การเอาตวัรอด แต่มนษุย์มสีญัชาตญาณในการเอาตวัรอดซึง่อยูบ่นความ

วอดวายของสิ่งอื่นๆ ได้อย่างน่าตกใจ”79 

 เธอเห็นความยากจนเป็นปัญหา แต่เธอมองว่า “ความยากจน

นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติของมันเอง แต่ความยากจนเกิด

จากความไม่เป็นธรรม การจัดสรรที่ไม่เป็นธรรม ขาดการแบ่งปันให้กัน

และกัน ดิฉันคิดว่าคนยากจนทั้งหลายคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของสังคม”80 อาจ

จะด้วยเหตุเช่นนี้ เธอจึงต่อสู้อย่างหนักด้วยสันติวิธี ร่วมกับประชาชน 

คนยากไร้ในเครือข่ายสมัชชาคนจน 

 ผู้คนไม่น้อยรู้สึกว่าเธอเป็นตัวปัญหา เพราะเป็นผู้สนับสนุนการ

รวมตวัของประชาชนในการต่อสูร้ณรงค์เรือ่งต่างๆ ทีม่กัมโีครงการขนาด

ใหญ่ของรฐัเป็นคูก่รณ ีนกัหนงัสอืพมิพ์จงึถามเธอว่า “มด วนดิา คอืความ

รุนแรงและม็อบใช่หรือเปล่า?” เธอตอบค�าถามนี้ว่า “ไม่ใช่ หากพูดถึง

ความรนุแรงหรอืเปล่า องค์กรชาวบ้านไม่เคยก�าหนดตวัเองได้ ลองคดิดวู่า 

ชาวบ้านไม่มีอะไรในมือ กฎหมาย ทหาร ต�ารวจ หรือเทศกิจ หรืออาวุธ 

ไม่ว่ากรณใีด ชาวบ้านไม่ได้สร้างความรนุแรง คณุไม่ต้องคดิว่าจะเผาหรอื

ไม่เผาหรอก แค่นัง่คุยกนัเรือ่งโครงการหรอืความไม่ชอบธรรมกถ็กูจบัเสยี

79 วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “ท�าไมต้องช่วยคนจน,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), 

ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: 

กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 290.
80 เพิ่งอ้าง, น. 297.
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แล้ว สมัยก่อน ชาวบ้านปากมนูเวลาจะพดูคยุกนัเรือ่งเขือ่น ต้องไปนัง่พดู

คุยกันในทุ่ง แอบๆ ไปกัน”81

 เพ่ือนของเธออธิบายว่า วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ท�างานโดย

อาศัยหลักส�าคัญ 5 ประการคือ 

 1. สู้ร่วมกันกับชาวบ้าน ในแง่นี้ การท�างานของวนิดาแตกต่าง

จากขนบการท�างานของนักพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่เพียงวางบทบาทของ

ตนไว้ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนขบวนการประชาชน ไม่ก้าวขึ้นไปอยู่ใน

ฐานะน�าขบวน เพราะวนดิาเหน็ว่าต่างกเ็ป็นเจ้าของปัญหาร่วมกนั ดงันัน้

จึงกล้าน�าพาชาวบ้านลกุขึน้สู ้ทัง้ทีม่เีสยีงทกัท้วงจากองค์กรพฒันาเอกชน

มากหลาย 

 2. ยืนยันหนักแน่นในสันติวิธี

 3. ให้ความส�าคญักบัแนวร่วมกว้างขวาง โดยเฉพาะในหมูช่นชัน้

กลางและนักศึกษาปัญญาชน 

 4. รวมพลังของกลุ่มปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรอง 

และ

 5. ใช้ธรรมในการจัดการปัญหา ซึ่งหมายถึงปรึกษาหารือกับ 

ชาวบ้าน และเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาอื่นๆ เข้ามาช่วยท�างาน เน้น

ความใจกว้าง และไม่กล่าวร้ายกล่าวโทษกัน

 กล่าวเฉพาะหลกัการข้อสอง วชัร ีเผ่าเหลอืงทอง อธบิาย “สนัต-ิ

วิธี” ของวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ไว้ว่า “มดเคยบอกกับน้องๆ ที่ถามว่า 

ท�าไมใช้วิธีนี้ เพราะมันดูเป็นการยอมให้เขากระท�ามากเกินไป ท�าไม 

ไม่ตอบโต้ มดบอกว่า ดูชาวบ้านซิ มีแต่คนเฒ่าคนแก่ ผู้หญิง เด็ก เรา

ใช้สันติวิธีเพื่อลดความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ และใช้วิธีให้คนมารับรู้ 

81 “สมัภาษณ์พเิศษ มด...วนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ ผูห้ญงิเดอืนตลุา,” www.thaingo.org (21 ตลุาคม 

2547) 
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เรื่องราวผ่านประสบการณ์จริง ขบวนการปากมูนและสมัชชาคนจนได้

สร้างการรณรงค์แบบสนัตวิิธขีึน้หลากหลายรปูแบบ เช่น การนัง่ทบัระเบดิ

ไม่ให้ระเบิดแก่งหิน การชุมนุมยึดโรงไฟฟ้า การชุมนุมยืดเยื้อสันเข่ือน  

การเดินเท้าทางไกลหามิตรหาเพ่ือนและประกาศปัญหาทั่วภาคอีสาน  

การนัง่สมาธริอบท�าเนียบรฐับาล การชุมนุมเรอืประมงนบัร้อยล�าเพือ่แสดง

การจับปลา การสืบชะตาแม่น�้า การยิงธนูส่งจดหมายเข้าไปในท�าเนียบ

รัฐบาล การปีนท�าเนียบ การชุมนุมปิดประตูท�าเนียบรัฐบาลทั้ง 4 ด้าน  

การนัง่ชมุนุมในตกึกระทรวงเกษตรฯ ฯลฯ การใช้สนัตวิธิที�าให้ขบวนการ

ชาวบ้านได้รับความเห็นใจและสงสาร แต่เหนืออื่นใดคือการลดความ

รุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะกระท�าต่อชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นคนแก่และ

ผู้หญิง”82

 ข้าพเจ้าคิดว่ามรดกสันตวิิธขีองผูห้ญงิคนนีล้กึซึง้และหลากหลาย 

โดยเฉพาะทีเ่กดิขึน้ระหว่างการต่อสูข้องสมชัชาคนจนในช่วงการรณรงค์ 

99 วัน83  อุเชนทร์ เชียงแสน อธิบายสิ่งที่เกิดข้ึนในการต่อสู้สันติวิธีของ

สมัชชาคนจนไว้ในวทิยานพินธ์รางวลัวนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ เพือ่คนจน

และความเป็นธรรมในสังคม ปีที่ 4 ว่า สมัชชาคนจนเรียกการต่อสู้ของ

พวกตนท่ีล้อมท�าเนียบรัฐบาลเมื่อ 16 กรกฎาคม 2543 ในสมัยรัฐบาล

ชวน หลีกภัย ว่า 

 “ปฏิบัติการสันติวิธีเข้าท�าเนียบรัฐบาล สมัชชาคนจนไม่ได้

โฆษณาตัวเองว่าปฏิบัติอารยะขัดขืน ผมไม่มั่นใจว่าสมัชชาคนจนตอน

82 วัชรี เผ่าเหลืองทอง, “ความคิดในบางเรื่องในงานของวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์,” ใน วันชัย ตันติ-

วิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 

2498-2550 (กรุงเทพฯ: กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 215-216. 
83 สนใจรายละเอียดเรื่องนี้ โปรดพิจารณางานชิ้นส�าคัญของ ประภาส ปิ่นตบแต่ง, การเมืองบนท้อง

ถนน: 99 วันสมชัชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดนิขบวนชุมนุมประท้วงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์วิจัยและผลิตต�ารามหาวิทยาลัยเกริก, 2541). 
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วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
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ปฏบิตักิารมีแนวคดินีอ้ยูใ่นใจหรอืไม่ แต่ว่าสิง่ทีส่มชัชาคนจนท�าตอบเร่ือง

นีช้ดั ตอนทีส่มชัชาคนจนปีนเข้าท�าเนยีบรฐับาล สมชัชาคนจนประกาศว่า 

การกระท�าครั้งนี้ไม่ใช่การขับไล่รัฐบาลอย่างแน่นอน ตรงกันข้าม สมัชชา

คนจนมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ให้กับกลุ่มสมัชชาคนจนที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน หากเป็นการขับไล่

รัฐบาลแล้ว ใครจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับสมัชชา

คนจน  หลังจากเข้าท�าเนียบรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว สมัชชาคนจนก็มี

แถลงการณ์อีกฉบับหนึ่ง (ที่ยืนยันว่า) สมัชชาคนจนได้ยึดแนวทางต่อสู้

แบบสันติวิธีมาโดยตลอด ‘เรามาเรียกร้องด้วยเหตุและผล เรามีเพียง 

สองมือเปล่ากับเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาของเรา 

การปฏิบัติการสันติวิธีของเรา หากเป็นการผิดกฎหมายที่ล้าหลัง เราก็

จะยอมให้มีการจบักมุแต่โดยด ีแต่อย่าจบักมุแบบใช้ก�าลงัท�าร้ายเราเยีย่ง

ศัตรูหรือผู้ก่อการร้าย การชุมนุมของเราที่ท�าเนียบรัฐบาล หากรัฐบาล 

เห็นว่าผิดกฎหมายก็จับไป’ ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่

ต�ารวจเข้ามาสลายการชุมนุม ข้างนอกมีการขัดขวางการจับกุม สมัชชา

คนจนใช้ตัวในการขัดขวางการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ เม่ือถูกต่อต้าน

ใหม่ๆ ก็ถอยไปอยู่ข้างๆ ท�าเนียบ มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยไม่กี่คน ขณะที่

ข้างในก็ยอมให้จับกุม 225 คนโดนจับกุมไป ตอนหลังอัยการไม่ส่งฟ้อง 

ด้วยเหตุผลว่า ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ”84

 เม่ือการชุมนมุของสมชัชาคนจนล้อมท�าเนยีบรฐับาลเมือ่ปี 2540 

ด�าเนินไปได้หนึ่งเดือน วนิดาเองอธิบายการชุมนุมของสมัชชาคนจน 

ในฐานะการต่อสู้ด้วยสันติวิธีและเรียกร้องความสนับสนุนจากภาคส่วน

ต่างๆ ในสังคมไว้ดังนี้ 

84 ประภาส ปิ่นตบแต่ง (บรรณาธิการ), รวมบทความรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ส�าหรับ

วิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรมในสังคม ปีที่ 4 (กรุงเทพฯ: สถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ

เพื่อประชาธิปไตย, 2557), น. 13.
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 “วกิฤตการณ์ทีเ่กิดขึน้อย่างทีท่่านได้ยนิข่าวอยู่คอื การชมุนมุของ

สมชัชาคนจนจ�านวน 20,000 คนทีห่น้าท�าเนยีบรฐับาล ขณะนีเ้ดอืนหนึง่

แล้ว ทีเ่ขาอยูก่นัอย่างอดทน เราพยายามใช้ความด ีเราพยายามใช้อหงิสา 

เราพยายามใช้สัจธรรม เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจข้าราชการนักการเมืองที่

เป็นผู้แก้ไขปัญหา แต่ยังไม่พอค่ะ ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้จะต้องเป็น

ก�าลังใจ จะต้องส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ เพราะ

ถ้าชาวบ้านเหล่าน้ีช่วยตัวเองได้ ผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวท่านมีมากมาย

มหาศาล เราก�าลังต่อสู้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเป็นผู้รักษาป่า เราก�าลังต่อสู้

คัดค้านความคิดที่ว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้ มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ 

และมนุษย์ที่อยู่กับธรรมชาติได้ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่อยู่ในชนบท มนุษย์

ที่ท�าการเกษตร พวกเขาจะช่วยพวกเราดูแลแม่น�้าล�าธาร ภูเขา ป่าไม้ 

หรอืเราจะยอมให้ทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านีต้กไปอยูใ่นมอืของเจ้าหน้าที่

รัฐอีกไม่ก่ีคนอีกต่อไป เรายังจะไว้วางใจการจัดการในอดีตที่ผ่านมาอีก

หรือ ถึงเวลาแล้วท่ีพวกเราควรจะทบทวนเรื่องนี้ รัฐบาลนั้นไม่ฟังเสียง

ของคนจนหรอกค่ะ แต่ถ้าพลังของคนจนมีพลังของท่านสนับสนุน รัฐจะ

หันมาฟังค่ะ ดังนั้น การช่วยพี่น้องที่ยากจนจากการพัฒนาของรัฐ ไม่ใช่

ยากจนจากบุญท�ากรรมแต่ง คือการช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายเองใน

อนาคตด้วย”85

 หลังการชุมนุมต่อสู้เรื่องต่างๆ กับรัฐมาหลายปี วนิดาเห็นว่า 

ขบวนการประชาชนที่มุ ่งต่อสู ้เพ่ือความเป็นธรรมควรยึดแนวทาง  

85 วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “ท�าไมต้องช่วยคนจน,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), 

ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: 

กองทนุตามเจตนารมณ์ วนดิา ตันติวทิยาพิทกัษ์, 2551), น. 299; วนิดา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์, “ปณธิาน

หิ่งห้อย,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก 

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 

2551). น. 393.
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3 ประการคือ86  

 “1. แนวทางของสัจจะ คือการยึดถือความจริงและยืนหยัดเสนอ

ข้อเทจ็จรงิอย่างไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดกต็าม กว่า

จะได้รับการยอมรับ

 2. แนวทางของอหิงสา การไม่เบียดเบียน ไม่ท�าร้ายผู้อื่น หรือ

การใช้สนัตวิธิใีนการเคล่ือนไหวเรยีกร้อง ด้วยความเชือ่มัน่ว่าการเปลีย่น

แปลงใดๆ ต้องใช้หนทางของสันติวิธีเท่านั้น จึงจะบรรลุสังคมที่สงบสุข

อย่างแท้จริง 

 3. แนวทางแห่งตบะหรือความอดทน เพราะการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ กต็ามมิได้เกดิขึน้จากเจตจ�านงของผูห้นึง่ผูใ้ด หากแต่เกดิจากความ

สอดคล้องกลมกลืนของอัตวิสัยและภววิสัย ณ เวลาที่เหมาะสม ดังนั้น

ความอดทนอดกลั้นจึงเป็นอาวุธที่ส�าคัญของขบวนการประชาชน ในการ

เปล่งศักยภาพของประชาชน สร้างพลังในการต่อสู้ สร้างอ�านาจในการ 

ต่อรองอย่างสันติ” 

 กล่าวได้ว่าแนวทางทั้งสามนี้ไม่เพียงเป็นการต่อสู้ด้วยการไม่ใช้

ความรุนแรงส�าหรับชาวบ้าน แต่ใกล้แนวทางอหิงสาของคานธีเป็นอัน

มาก เพราะส�าหรบัคานธนีัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างสจัจะกบัอหงิสาเปรยีบ

ดังสองด้านของเหรียญเดียวกัน แม้คานธีจะไม่ได้กล่าวถึงความอดทน

ตรงๆ แต่เขาให้ความส�าคัญกับการที่ผู้ใช้อหิงสาต้องยอมรับทุกข์เสียเอง 

ซึ่งเป็นฐานคิดส�าคัญของสันติวิธี (self suffering)87 ดูเหมือนว่าในสังคม

ไทยที่ผู้คนจ�านวนหนึ่งมองหาผู้น�าในแนวทางของคานธี ส�าหรับข้าพเจ้า

คานธีไทยเป็นผู้หญิงที่ชื่อ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 

86 วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “สมัชชาคนจน อุปสรรคและการพัฒนา,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 

(บรรณาธิการ), ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-

2550 (กรุงเทพฯ: กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 314-315.
87 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ท้าทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง, น. 119-145.
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วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

ที่มา: นิตยสาร สารคดี
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 ข้าพเจ้าสนใจความเห็นต่างระหว่างวนิดาและแม่สมปอง เมื่อ 

แม่สมปองและผู้หญิงปากมูนต่อต้านการระเบิดแก่งหินระหว่างการ

ก่อสร้างเขื่อนปากมูลด้วยการตัดสินใจไปนอนขวางลูกระเบิดไว้ ขณะที่

วนิดาไม่เห็นด้วยกับการกระท�าเช่นนั้น  การที่เธอไม่เห็นด้วย ก็เพราะ

ฐานคิดแบบสันติวิธีของเธอตั้งแต่แรก ที่ไม่เห็นด้วยกับการเอาชีวิตของ

ชาวบ้านไปเสี่ยงถึงขนาดนั้น คือไปนอนขวางระเบิด การไม่เห็นด้วยนี้

สะท้อนแนวทางอหิงสาแบบคานธีและฐานคิดผู้น�าสันติวิธี ที่เห็นความ

ส�าคัญของชีวิตผู้คนที่เดินตามตนอย่างที่สุด แต่ที่ส�าคัญยิ่งคือ เมื่อวนิดา

ไม่อยู่แล้ว แม่สมปองสรุปมรดกของวนิดาต่อการต่อสู้ของชาวปากมูนไว้

ในข้อเขียน “สานต่ออุดมการณ์ของมด” ว่าคือการท�าให้ผู้หญิงกลายเป็น

นักต่อสู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม่สมปองเขียนว่า   

 “....ตั้งแต่ได้รู้จักกับมดมา แม่ได้บทเรียนหลายอย่างจากเธอ 

ถือว่าคุ้มค่ามาก ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิง ซึ่งอดีตไม่มีผู้หญิงที่จะออกมา

ต่อสู้ พอเห็นเธอออกมาต่อสู้เป็นตัวอย่าง ก็ท�าให้ผู้หญิงปากมูนออกมา

ต่อสู้ ฉะนั้น ขบวนการต่อสู้จึงมีผู้หญิง ถือเป็นการฝ่าฝืนจารีตประเพณี 

เพราะอดีตบ้านเราถือคองถือฮีต จะไม่ให้ผู้หญิงออกจากบ้าน มดถือเป็น

ผู้หญิงคนแรกที่น�าพาผู้หญิงในหมู่บ้านออกมาสู่สาธารณะได้เยอะ”88 

 ข้าพเจ้าคดิว่าการเป็นผูห้ญงินกัต่อสูด้้วยสนัตวิธิเีพือ่ผูค้นทีเ่ป็น

ทุกข์เพราะความไม่เป็นธรรม สะท้อนชัดจากปณิธานอันทรงพลังของ

หิ่งห้อยในบทกวี “ปณิธานหิ่งห้อย” ของเธอ89

88 แม่สมปอง เวียงจันทร์, “สานต่ออุดมการณ์ของมด,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), 

ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: 

กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 263.
89 วนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์, “ปณธิานหิง่ห้อย,” ใน วนัชยั ตนัตวิทิยาพิทกัษ์ (บรรณาธกิาร), ปณิธาน

หิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�าลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: กองทุนตาม

เจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 393.
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ฉันคือหิ่งห้อย

ฉันจะเรืองแสงในยามที่ทุกสิ่งมืดมิด

ฉันจะบินว่อนฉวัดเฉวียน

เฝ้ามองความเป็นไปของสรรพสิ่งอย่างเงียบสงบ

ฉันจะมีอุเบกขา ต่อทุกสิ่งที่พบเห็น

จะไม่ยินดีหรือยินร้าย ต่อทุกข์โศกหรือรื่นรมย์

ฉันภาวนาให้ผู้คนที่ทนทุกข์และตัวฉัน

ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของกิเลสและเคราะห์กรรม

ฉันภาวนาให้พ่อแม่พี่น้องของฉัน หลานของฉัน

เป็นเช่นหิ่งห้อย เรืองแสงร่วมกันบนหนทางธรรม

ฉันจะร่วมกับหิ่งห้อยนับล้านล้าน

ทอแสงสร้างขวัญขึ้นแทนหมู่ดาว

คราเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงพราว

หิ่งห้อยน้อยค่อยจากลา

ภาพชีวิตสันติวิธีจากเรื่องของผู้หญิงสี่คน

 เรือ่งราวทีข้่าพเจ้าเลือกมาเล่าเป็นเรือ่งของผูห้ญงิสีค่น ในแง่หนึง่ 

พวกเธอเป็นผูห้ญงิธรรมดา แต่ชวีติของพวกเธอน่าอศัจรรย์  ข้าพเจ้าเร่ิม

ปาฐกถานีด้้วยการกล่าวถงึความแปลกใจของตนเองทีพ่บว่าตนเองเคลือ่น

เข้าใกล้ตวัอย่างจากชวิีตของผูห้ญงิพวกน้ี ขณะทีเ่มือ่ส�ารวจตรวจสอบงาน

ศึกษาด้านสันติวิธีในปัจจุบัน ก็เห็นร่องรอยของนักวิชาการผู้หญิงชัดข้ึน

เป็นล�าดับ โดยเฉพาะจากงานของนักวิชาการผู้หญิงอีกสี่คน ทั้งสองสิ่งนี้ 

ดูโดยผิวเผินเป็นปรากฏการณ์เดียวกัน คือภาพของผู้หญิงในชีวิตของ 

สันติวิธีแจ่มชัดขึ้น แต่ที่จริงแล้ว ปรากฏการณ์ทั้งสองนี้ไม่เหมือนกัน 

เพราะงานวิชาการที่ข้าพเจ้าเห็นว่าส�าคัญนักหนาในเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็น

ของ Chenoweth/Stephan, Nepstad หรือ Pearlman ไม่จ�าเป็นต้องเป็น
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งานที่ท�าโดยนักวิชาการผู้หญิงเท่านั้น งานของสี่คนน้ีเป็นงานวิชาการที่

เป็นผลงานวจิัยชั้นเลศิ ตีพมิพโ์ดยส�านักพิมพม์หาวทิยาลยัระดบัสดุยอด

ของโลก คอืส�านกัพมิพ์มหาวิทยาลัย Columbia, Oxford และ Cambridge 

ตามล�าดับ 

 งานของนักวิชาการทั้งส่ีคนน้ีไม่เหมือนกับชีวิตของผู ้หญิง 

ที่ข้าพเจ้าน�ามาเล่า เพราะเมื่ออ่านงานวิชาการเหล่านี้ บทเรียนเกี่ยวกับ

ชีวิตของ “สันติวิธี” ที่จะได้คือ 

  wสันติวิธี/การไม่ใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการต่อสู้ที่เหนือกว่าการ

ใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง

 wถ้าอยากให้การเปล่ียนแปลงรัฐด้วยสันติวิธีมีโอกาสชนะสูง 

ข้ึน ก็ต้องหาทางท�าให้ฝ่ายความมัน่คงเปล่ียนต�าแหน่งความภกัดขีองตน

 wขบวนการชาตินิยม - ข้าพเจ้าอยากจะคิดว่ารวมขบวนการ

การเมืองทั่วไปด้วย - ที่จะใช้สันติวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็น

ขบวนการที่มีเอกภาพ 

 ข้อสรุปเหล่านี้ส�าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตวิชาการและยุทธศาสตร์

สันติวิธีของผู้คนทั่วโลก แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่เหมือนสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นจาก 

เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงสี่คน คือ Rankin, Sendler, Haidar และวนิดา 

เพราะเรื่องราวของผู้หญิงทั้งสี่คนหลังนี้ดูเหมือนจะท�าให้ชีวิตของ “สันติ-

วิธี” เข้มแข็งแต่อ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ฉลาดเฉลียวรู้จักเลี้ยวลด แต่ก็ 

ยนืหยดัมัน่คง และทีส่�าคัญ แวดล้อมอยูด้่วยวิธทีีม่องเหน็ชวีติและ “คนอืน่” 

แบบหนึง่ อนัเป็นฐานคิดส�าคัญของแนวทางสนัตวิธิ/ีการไม่ใช้ความรุนแรง 

 ถ้าจะตอบค�าถามว่า เมื่อมองผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องราวของทั้ง

สี่คนที่น�ามาเล่าข้างต้นแล้ว เห็นชีวิตของสันติวิธีเป็นอย่างไร? ข้าพเจ้า

คิดว่าได้แลเห็นทั้งภาพสี่ภารกิจของการท�างานสันติวิธี และคุณลักษณ ์

โดดเด่นของสันติวิธีสี่ประการคือ ความกล้าหาญ ความเอื้ออาทร การ

ยอมเสียสละ และการให้ความส�าคัญกับชีวิตแม้เพียงชีวิตเดียว คงต้อง
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กล่าวทนัทว่ีา ชวีติของผูห้ญงิทัง้สีค่นมคีณุลักษณ์ทัง้สีป่ระการอยูด้่วยกนั

ในตัวทั้งนั้น คือไม่มีใครในสี่คนน้ีที่ไม่กล้าหาญ ไม่ยอมเสียสละ แต่ในที่นี้

ข้าพเจ้าเลอืกคณุลกัษณ์ทีเ่หน็ว่าโดดเด่นทีส่ดุมาแทนภาพชวีติของผูห้ญงิ

แต่ละคน และทัง้หมดน้ีร้อยกันอยูด้่วยวิธเีข้าใจอ�านาจทีแ่ตกต่างจากความ

เข้าใจกระแสหลกั ข้าพเจ้าเหน็ว่าความเข้าใจในอ�านาจเช่นนีเ้องทีเ่ป็นฐาน

ของแนวคิดและปฏิบัติการสันติวิธี/ไร้ความรุนแรงทั้งปวง

ภารกิจสันติวิธี

 อะไรคอืภารกิจหลักของผูค้นทีป่ระสงค์จะใช้สนัตวิธิเีปลีย่นแปลง

โลกให้ดีขึ้น หรือรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ให้ถูกท�าลาย? ถ้าให้เรื่องราวของ 

ผู้หญิงทั้งสี่คนคือ Rankin, Sandler, Haidar และวนิดาช่วยตอบ คงต้อง

แปลงค�าถามดงักล่าวเลก็น้อย ข้าพเจ้าขอเปลีย่นค�าถามของเรือ่งภารกจิ

ของสนัตวิธิคีอือะไร เป็นค�าถามว่า ผูห้ญงิทัง้สีค่นใช้สนัตวิธิต่ีอสู(้ต่อต้าน)

กับอะไร? 

 w Jeannette Rankin ต่อต้านสงครามด้วยการต่อสู ้กับนัก 

การเมืองอเมริกันแทบทั้งสภาคองเกรสในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และทั้ง

สภาคองเกรสในสงครามโลกครั้งที่สอง 

 wIrena Sandler ต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการต่อสู้กับ

ระบบค่ายกักกันเชลยชาวยิวและทหารนาซีที่ควบคุมโปแลนด์อยู่

 wAminatou Haidar ต่อต้านการละเมิดสิทธิของผู้คนส่วนน้อย

ในสังคมการเมืองของเธอที่จะปกครองตนเอง ด้วยการต่อสู้กับรัฐบาล

โมร็อกโกที่จ�ากัดสิทธิคนและควบคุมดินแดนซาฮาราตะวันตก

 wวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ต่อต้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

ที่ก่อความทุกข์ให้กับเหยื่อของโครงการ ด้วยการต่อสู้กับนโยบายของรัฐ 

รัฐบาล และระบบราชการที่สนับสนุนโครงการเหล่านั้น
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 อาจกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งที่พวกเธอต่อต้านคือวาระส�าคัญยิ่งของ

สันติภาพ (peace agenda) ถ้าสันติภาพจะหมายถึงการไร้ความรุนแรง

ในความหมายที่รวมทั้งประเด็นเรื่องความปลอดภัยแห่งชีวิตและสิทธิ 

ที่จะใช้ชีวิตพร้อมกันไป  สงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวท�าลาย

ชวีติมนุษย์อย่างไม่มข้ีอสงสยั ขณะทีก่ารจ�ากดัสทิธใินการปกครองตนเอง

ก็เท่ากับจ�ากัดศักยภาพของผู้คนทางการปกครอง ส่วนโครงการขนาด

ใหญ่ของรฐัอาจไม่ได้ท�าลายชีวิตของคนโดยตรง แต่คกุคามท�าลายวถีิชวีติ

ของผูค้น โดยเฉพาะสามญัชนคนยากคนจน  ในแง่นี ้เม่ือรวมสิง่ทีพ่วกเธอ

ทัง้สีต่่อต้านเข้าด้วยกัน ก็จะเหน็ทางชีวิตข้างหน้าของสนัตวิธิไีด้ชดัเจนขึน้

 แต่เมื่อพิจารณาจากมุมมองของ “คู่ต่อสู้” ของผู้หญิงทั้งสี่ ก็

คงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาคองเกรสอเมริกันและฝ่ายนิยม

สงครามในกรณีของ Rankin ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จช่ัวร้ายของนาซี

รวมทั้งผู้คุมค่ายกักกันชาวยิวในเรื่องของ Sandler รัฐบาลโมร็อกโก 

ผู้ละเมิดสิทธิของชาวซาห์ราวีในเรื่องของ Haidar และผู้ดูแลโครงการ

ขนาดใหญ่ของรัฐ ตลอดจนระบบราชการบางส่วนที่สนับสนุนนโยบาย

ผลักดันโครงการเหล่านั้น ในเรื่องของวนิดา คงมองผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ แล้ว

เห็น “พิษ” ของผู้หญิง เพราะ “พิษ” ของพวกเธอท้าทายรบกวนสภา 

คองเกรสอเมริกัน ระบบค่ายกักกันของนาซี รฐับาลโมร็อกโก และโครงการ

ขนาดใหญ่ของรัฐไทย  อาจกล่าวได้ว่า มองจากฝ่ายที่พวกเธอต่อต้าน

ต่อสู้ด้วย พวกเขาคงเหน็และรบัรูถ้งึ “พษิ” ของผูห้ญงิทีก่่อปัญหาให้กบัรฐั 

และสถาบัน ตลอดจนปฏิบัติการต่างๆ ของรัฐทั้งสิ้น

 แต่ค�าถามคอื เมือ่ “พศิ” (มอง) ผูห้ญงิทัง้สีค่นนีซ้ึง่ต่อสูต่้อต้านรฐั

และสถาบนัต่างๆ เหล่านัน้ด้วยสนัตวิิธแีล้ว เหน็อะไรบ้างหรอืไม่  ข้าพเจ้า

เห็นว่าเรื่องของผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ช่วยให้เห็นชีวิตของสันติวิธีได้ละเมียด

ละไมขึ้น
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 ความกล้าหาญของผูห้ญงิ ข้าพเจ้าคิดว่าการต่อต้านสงครามของ

ขบวนการต่อต้านสงครามเช่นในกรณเีวยีดนาม แตกต่างจากการต่อต้าน

สงครามของ Rankin ในประการส�าคัญคือ เมื่อ Rankin ยืนขึ้นลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐฯ เพราะเธอเห็นว่าสงคราม

นั้นเองเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในปี 1941 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่

สอง ในบรรยากาศท่ีสหรฐัฯ เพิง่ถกูญีปุ่น่โจมตทีี ่Pearl Harbor การยนืขึน้ 

คนเดียวเพื่อบอกกับทุกคนในสภาคองเกรส และอาจจะผู้คนส่วนใหญ่

ในประเทศด้วย ว่าตนเห็นอีกอย่างหนึ่งในทางสาธารณะ ต้องการความ 

กล้าหาญที่แท้จริง และความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติส�าคัญยิ่งของนัก

ต่อสู้ด้วยสันติวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้อหิงสาของคานธีที่ให้ความส�าคัญ

กับสัจจะ หรือความคิดของ Gene Sharp ที่ให้ความส�าคัญกับปัญหาการ 

เชื่อฟังอ�านาจ ทั้งคู่ก็เห็นว่าความกล้าหาญเป็นเงื่อนไขของสันติวิธี ด้วย

เหตุนี้ คานธีจึงแยกสันติวิธีออกเป็นสองประเภทคือ สันติวิธี/อหิงสาของ

คนกล้า และสนัตวิธิ/ีอหงิสาของคนขลาด  เขาเหน็ว่าความกล้าหาญส�าคญั

ต่อสันติวิธีอย่างย่ิง ถึงกับสอนว่า ถ้าต้องเลือกระหว่างความรุนแรงกับ

ความขลาด เขาแนะให้เลือกความรนุแรง  ส�าหรบั Sharp ทฤษฎกีารไม่ใช้

ความรุนแรงของเขาวางอยู่บนฐานคิดเกี่ยวกับการเชื่อฟัง เพราะเขาเห็น

ว่าอ�านาจด�ารงอยู่ได้กเ็พราะมนษุย์เช่ือฟังอ�านาจ การไม่ใช้ความรนุแรง90 

คือการต่อสู้กับอ�านาจด้วยการถอนความเชื่อฟังคืนกลับไป แต่เหตุผลที่

มนุษย์เชื่อฟังอ�านาจก็มีหลายข้อ ที่ส�าคัญคือ ความกลัว91  ในแง่นี้ ความ

กล้าหาญจงึเป็นคุณลักษณ์แรกๆ ของสนัตวิธิ ีไม่ว่าจะจากแง่มมุแนวทาง

ใดของสันติวิธีก็ตาม

90 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ท้าทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง, น. 134.
91 เพิ่งอ้าง, น. 159.
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 ความเอ้ืออาทรของผู้หญิง ใครๆ ที่ได้รับรู้เร่ืองราวของ Irena 

Sendler ก็คงเห็นพ้องกันว่าเรื่องของเธอน่าอัศจรรย์ สิ่งที่เธอท�าแทบทุก

อย่างเต็มไปด้วยความกล้าหาญ ยอมเสียสละ และท้าทายอ�านาจ อันเป็น

คุณลักษณ์พื้นฐานที่เห็นได้จากผู้ใช้สันติวิธีทั่วไปไม่ว่าหญิงหรือชาย  แต่

ทีข้่าพเจ้าคิดว่าน่าสนใจและแตกต่างจากกรณอีืน่ๆ อย่างยิง่คอื การทีเ่ธอ

น�าข้อมูลอัตลักษณ์ของเด็กๆ ชาวยิวที่เธอช่วยไปซ่อนไว้ แม้ทหารนาซี

จะทรมานเธออย่างไร เธอก็ไม่ยอมปริปากบอก ท�าไมเธอจึงท�าเช่นนี้? 

ความนี้คงต้องย้อนกลับไปดูว่า Sendler ก�าลังสู้อยู่กับอะไร ถ้าค�าตอบ

คือ Sendler ก�าลังท�าทุกอย่างเพื่อช่วยเด็กๆ ชาวยิวไม่ให้ต้องไปก้มหน้า

รบัชะตากรรมในค่ายกกักนัเชลยชาวยวิ กค็งต้องตัง้ค�าถามต่อไปว่า แล้ว

ชวีติในค่ายกกักันชาวยวิเป็นอย่างไร? และการน�าข้อมลูของเดก็ๆ ไปซ่อน 

ในไห เกี่ยวอย่างไรกับชีวิตในค่ายกักกันเหล่านั้น?

 เมื่อเชลยถูกจับเข้าไปในค่ายกักกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ “ตัวตนเดิม

แตกสลาย ไม่สามารถหยัง่รากในพ้ืนทีใ่หม่ได้ ทกุคนจะถกูบงัคบัให้โกนหวั 

เปลือยกายในอุณหภูมหินาวเยือกสุดทน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่เข้ากบัตัว และถูก

สักตัวเลข ซึ่งจะกลายเป็นวิธีเดียวที่จะสัมพันธ์กับทหารที่คุมค่าย”92 และ

วิธีหนึ่งที่จะต่อสู้กับโครงสร้างของค่ายกักกันเชลยนาซี คือการพยายาม

ธ�ารงรกัษาความทรงจ�าไว้ เพือ่ให้ยงัสามารถคงเชือ่มร้อยสมัพนัธ์กบับ้าน

และประวัติศาสตร์ของผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของค่ายนรกนาซีเช่นนี้93  

92 Terrence Des Pres, The Survivor: An Anatomy of Life in the Death Camps อ้างถึงใน Laura 

K. Taylor, “The Roots of Resistance: Victims’ Responses to Genocide,” in Rhea Dumont, 

Tom H. Hastings and Emiko Noma (eds.), Conflict Transformation: Essays on Methods of 

Nonviolence (Jefferson, North Carolina and London: McFarland & Company, 2013), pp. 95-96.
93 Ibid., p. 96.
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 ในแง่นี้ สิ่งที่ Sendler ท�า คือน�าข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ ชาวยิวไป

ซ่อนไว้ ก็คือการไม่ยอมให้ระบอบเบ็ดเสร็จของค่ายประสบความส�าเร็จ

ในการตัดสายสัมพันธ์ทั้งมวลของเหยื่อกับอดีตจนไม่มีทางเชื่อมต่อกับ

อนาคตได้อีก  ถ้าระบอบนาซีท�าส�าเร็จ ก็หมายความว่าความหวังใน

อนาคตทั้งมวลของเด็กๆ ชาวยิวจะปลาสนาการไปสิ้น  Sendler ไม่เพียง

ช่วยชีวิตเด็กๆ แต่ยังพยายามรักษา “ตัวตน” ของเขาในฐานะชาวยิวไว้  

ด้วยการรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวที่บอกว่าเขาเป็นใคร ไหที่เก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ จึงเป็นดังคลังแห่งความทรงจ�าที่ชี้ทางไปสู่อนาคต

ของเด็กๆ ชาวยิวเหล่านี้  ข้าพเจ้าคิดว่าจะท�าเช่นนี้ได้ นอกจากจะต้อง

เข้าใจถ่องแท้ว่าตนก�าลังต่อสู้กับอะไรแล้ว ยังเต็มไปด้วยความเอื้ออาทร 

และเป็นความอาทรที่ทอดยาวไกลไปในอนาคตของเด็กๆ และความเป็น

ประชาคมชาวยิวพร้อมกัน

 การยอมเสียสละของผู้หญิง ใครที่ได้ฟังเรื่องของ Haidar ก็คง 

รูสึ้กคล้ายๆ กนัว่าผูห้ญงิคนนีเ้ดด็เดีย่วเหลือประมาณ และความเดด็เดีย่ว

นีเ้หน็ได้ชดัเมือ่เธอใช้วธิอีดอาหารประท้วงรฐับาลโมรอ็กโก  ข้าพเจ้าเคย

แยกแยะการอดอาหารประท้วง (hunger strike) ออกจากการถือศีลอด

อาหารประท้วง (fasting)  ในชีวิตทางการเมืองของคานธี เขาอดอาหาร

ประท้วงหลายครั้ง แต่สิ่งที่เขาไม่เคยท�าเลย คือถือศีลอดอาหารประท้วง

อังกฤษ เขาถือศีลอดอาหารประท้วงคนอินเดียด้วยกันเท่านั้น เหตุผล

ส�าคัญคือ การถือศีลอดอาหารประท้วงเป็นอาวุธชนิดสุดท้ายของอหิงสา

ที่ไม่ใช่ใครก็จะใช้วิธีนี้ได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้การถือศีลอด

อาหารประท้วงกับผู้ที่เขาประท้วงต้องเป็นความรักใส่ใจ ไม่ใช่เกลียดชัง

หรอืรูสึ้กเฉยๆ  ในแง่นี ้ลูกอดอาหารประท้วงพ่อทีต่ดิเหล้าเพราะลกูอยาก

ให้พ่อเลกิเหล้าได้ แต่ฝ่ายค้านอดอาหารประท้วงฝ่ายรฐับาลทีต่นต่อสูด้้วย

ไม่สู้จะมีประโยชน์มากนัก  Leon Trotsky เคยอดอาหารประท้วงรัฐบาล

พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียเมื่อสมัยเขาเป็นนักปฏิวัติรุ่นเยาว์ เพราะรัฐบาล
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กักตัวคนหนุ่มๆ เหล่านี้ไว้ แล้วประกาศให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านแลก

กับสัญญาว่าจะลงโทษหนุ่มๆ เหล่าน้ีเอง และจะห้ามไม่ให้พวกเขาท�า

กิจกรรมทางการเมืองอีก  Trotsky โกรธและชวนพวกของตนอดอาหาร

ประท้วงรัฐบาลพระเจ้าซาร์เมื่อปี 1898  ขณะที่ Danilo Dolci แห่งซิซิลี

อดอาหารประท้วงชาวซซิลีิในการต่อสูกั้บพวกมาเฟีย เพราะชาวบ้านกลวั

อ�านาจป่าเถื่อนของมาเฟีย จึงไม่ยอมไปเป็นพยานที่ศาลเวลามีคดี Dolci 

อดอาหารประท้วงชาวซิซิลีเป็นเวลา 7 วันเมื่อปี 196294

 ข้าพเจ้าคิดว่าการอดอาหารประท้วงของ Haidar ไม่เหมือน

กับการถือศีลอดอาหารประท้วงของคานธี เพราะเธออดอาหารประท้วง

รัฐบาลโมร็อกโก สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับ fasting ของคานธีที่คนอินเดีย

ไม่ว่าจะเป็นฮนิดหูรอืมสุลิมกห็ยดุการฆ่าฟันกนัเพราะไม่ต้องการให้คานธี

เสียชวีติ แต่ในกรณขีอง Haidar ทีส่ดุ รฐับาลโมร็อกโกยอมให้ Haidar เข้า

เมืองโดยไม่ต้องระบวุ่าตนเป็นชาวโมรอ็กโกในเอกสารเข้าเมอืง เพราะถูก

กดดันจากหลายทิศทาง โดยเฉพาะจากอ�านาจระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นสหรฐัอเมริกาหรอืฝรัง่เศส แต่การที ่Haidar ยอมทนอดอาหารจนใกล้

จะเสียชีวิต ท�าให้ต้องตั้งค�าถามว่าเธอท�าเช่นนี้ไปเพราะอะไร? ข้าพเจ้า

คิดว่าเธอยอมเสียสละให้แผ่นดินและผู้คนท่ีเธอรักได้แม้ชีวิต ความ 

เสียสละยิ่งใหญ่น้ีแปรเป็นพลังเหลือเช่ือที่ทั้งสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาล 

ทีเ่ธอต่อสูด้้วย และสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูค้นทัง้ในซาฮาราตะวนัตกและ

ในที่อื่นๆ ในโลกพร้อมกันไปด้วย

 การให้ความส�าคัญกบัทกุชีวิต ข้าพเจ้าคดิว่าสงัคมไทยเป็นสงัคม

ที่มีประสบการณ์การต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างเข้มข้นหลากหลายมากที่สุด

แห่งหนึ่งในโลก โดยเฉพาะในช่วงสิบปีมานี้ อาจเพราะปมความขัดแย้ง

ในสังคมไทยลกึล�า้บาดลึกเข้าไปในเนือ้ในตวัของสงัคม จนผูค้นฝ่ายต่างๆ 

94 ชัยวัฒน์, ท้าทายทางเลือก, น. 146-155.
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ต้องรวมตัวกันต่อสู้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองของพวกตน และเพราะ

สังคมไทยอยู่ในกับดักของความขัดแย้งยืดเยื้อจนต้องต่อสู้กันยาวนาน 

วิธีการสันติวิธีรูปต่างๆ จึงถูกน�ามาใช้เป็นหลักในขบวนการประชาชน

ทั้งหลาย แม้บางกลุ่มบางพวกจะแซมด้วยกองก�าลังป้องกันตนเองฝ่าย

ต่างๆ ที่ติดอาวุธ และบางครั้งก็ใช้ความรุนแรงด้วย แต่ค�าถามส�าคัญอยู่

ท่ีว่า ขบวนการประชาชนขนาดใหญ่ที่ปะทะต่อสู้กันด้วยสิ่งที่ต่างฝ่าย 

ต่างอ้างว่าเป็นสันตวิธิใีนเวลานี ้ต่างอย่างไรจากสนัตวิธิทีีผู่ห้ญงิชือ่ วนดิา 

ตันติวิทยาพิทักษ์ เคยชวนผู้คนยากจนใช้ต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่ 

ในอดีต?

 ข้าพเจ้าคิดว่าข้อแตกต่างส�าคัญอยู่ที่วนิดาเห็นว่าทุกชีวิตที่เดิน

อยูใ่นขบวนต่อสูส้นัตวิิธทีีเ่ธอเกีย่วข้องหรอืเป็นผูน้�าอยูล้่วนมคีวามหมาย

ทัง้สิน้ ด้วยเหตน้ีุ เธอจงึไม่เหน็ด้วยกบัแม่สมปอง เมือ่ฝ่ายหลงัน�าแม่หญงิ

ปากมูนกลุ่มหนึ่งไปนั่งทับระเบิด เพราะเธอเห็นว่าเสี่ยงต่อชีวิตของพวก

เขาเกินไป หรือเมื่อมีผู้สงสัยว่าเธอน�าชาวบ้านต่อสู้ด้วยสันติวิธีไปท�าไม 

เพราะวิธีเช่นนี้ดูจะยอมเป็นเบี้ยล่างฝ่ายที่ต่อสู้ด้วยมากเกินไป เธอตอบ

ว่า “ดูชาวบ้านซิ มีแต่คนเฒ่าคนแก่ ผู้หญิง เด็ก เราใช้สันติวิธีเพื่อลด

ความรนุแรงจากเจ้าหน้าทีร่ฐั”95  เธอเรยีกร้องให้ผูค้นมองแล้วเหน็ว่าชาว

บ้านเป็นใคร และชาวบ้านใช้สนัตวิธิเีพือ่อะไร  ส�าหรบัเธอ ชวีติและความ

ปลอดภัยจากความรุนแรงของผู้คนเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด 

 ข้าพเจ้าเองเห็นด้วยกับวนิดาอย่างยิ่ง เพราะนี่เองคือฐานคิด

ส�าคญัของขบวนการสนัตวิิธทีีจ่ะท�าให้ขบวนการเช่นนีต่้างจากขบวนการ

ทางการเมืองอย่างอื่นๆ ด้วยเหตุน้ีจึงเคยเขียนอธิบายฐานคิดสันติวิธี

เช่นนี้ไว้ในจดหมายถึงคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อคราวที่ท่านน�าขบวน

ประชาชน กปปส. ต่อสู้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า “ไม่ว่าเป้าหมาย

95 วัชรี เผ่าเหลืองทอง, “ความคิดในบางเรื่องในงานของวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์,” น. 215.
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ในการต่อสู้จะเป็นเช่นไร เพื่อสร้างประชาธิปไตย หรือเพื่อรักษาสถาบัน

การเมืองส�าคัญในชาติ แต่วิธีการที่เรียกว่า ‘สันติวิธี’ จะหมดความหมาย

เม่ือผู้น�าการต่อสู้หรือผู้ใช้ไม่เห็นว่าทุกชีวิต ไม่ว่าหนุ่มสาวหรือแก่เฒ่า 

ที่เสียสละตนเองเข้าท้าทายอ�านาจรัฐ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตนเอง 

ทัง้น้ัน พวกเขามคีนทีร่กัและเป็นห่วงเขา ทกุชวีติเป็นเป้าหมายศกัดิส์ทิธิ์

ในตนเอง และดังนั้นจึงไม่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือไปเพื่อบรรลุอะไร 

ทั้งนั้น”96   

 ถ้าเช่นน้ัน ในเครอืข่ายขบวนการทีผู่ห้ญงิทัง้สีค่นเข้าไปเกีย่วข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นกองพลน้อยของ Rankin องค์กรใต้ดิน Zegota ในโปแลนด์

ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวยิวจากนาซีที่ Sendler มีส่วนร่วมส�าคัญ หรือ 

Collective of Sahrawi Human Rights Defenders ที ่Haidar เป็นประธาน 

หรือสมัชชาคนจนที่วนิดาเป็นที่ปรึกษา จะอธิบายการให้ความหมาย

กับแต่ละชีวิตในขบวนการของผู้หญิงเหล่านี้ว่าที่แท้ชีวิตเป็นเป้าหมาย

ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ? ถ้าแต่ละชีวิตศักด์ิสิทธ์ิจริง แล้วแต่ละชีวิตสัมพันธ์

เชื่อมกันอย่างไร?

 ข้าพเจ้าไม่มีค�าตอบว่าผู้หญิงทั้งสี่คนเห็นว่าแต่ละชีวิตศักดิ์สิทธิ์

และสัมพันธ์กันในขบวนการของพวกเธออย่างไร แต่เม่ือเห็นร่องรอย

การให้ความส�าคัญกับชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องจากเรื่องเล่าของผู้หญิง

ท้ังส่ีคนแล้ว ข้าพเจ้าอยากทดลองเสนอค�าอธบิายทางทฤษฎว่ีาด้วยความ

ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งชวีติและการเชือ่มโยงกนัของชวีติโดยอาศยัคมัภร์ีโบราณ97

96 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “จดหมายถึงคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ,” ใน กองบรรณาธิการส�านักพิมพ์ 

มติชน, เสียงนกหวีดปฏิวัติ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), น. 130.
97 ข้าพเจ้าได้พิจารณาประเด็นนี้ไว้ในการศึกษาเรื่อง dialogue ที่ใช้เผชิญความขัดแย้งที่ถึงตาย 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไว้ใน Chaiwat Satha-Anand, “Bejeweled Dialogue: Illuminating Deadly 

Conflicts in the Twenty-First Century,” in Joseph Camilleri, Luca Anceschi, Ruwan Pala-

pathwala, and Andrew Wicking (eds.), Religions and Ethics in a Globalizing World: Conflict, 

Dialogue and Transformation (New York: Palgrave Macmillan, 2011), pp. 141-156.
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 ใน อวตังสกสูตร หรือ พุทธาวตังสกมหาไวปุลยสูตร ซึ่งเป็น 

พระสูตรส�าคัญของพุทธศาสนามหายาน ที่บางคนเห็นว่าเป็นสุดยอด

ความคิดทางพุทธจีน ระบุว่าสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์กัน แต่ที่ส�าคัญยิ่งคือ 

การเข้าใจสถานะของหน่วยเฉพาะย่อย และความส�าคัญที่หน่วยเฉพาะ

ย่อยนั้น ไม่ว่าจะเป็นใบหญ้าสักใบหรือหินสักก้อน มีในจักรวาลนี้  อวตัง-

สกสูตร เขียนว่า “เห็นหินก้อนเดียวก็ส�าคัญเท่ากับองค์รวมแห่งจักรวาล

และในความสัมพันธ์นั้น ก้อนหินจะเป็นหลัก (principle) ขณะที่องค์รวม

เป็นคุณลักษณ์ (attribute) ใบหญ้าเล็กๆ จะกลายเป็นหลักการในความ

สัมพันธ์กับองค์รวม แต่ทั้งก้อนหินและใบหญ้าเล็กๆ จะสะท้อนเงาของ

กันและกัน ในรูปของหลักและคุณลักษณ์ โดยไม่มีวันจบสิ้น”98  

 บางเวลา เมื่อข้าพเจ้าจินตนาการถึงหลักปรัชญาลึกล�้าของ  

อวตังสกสูตร ก็เห็นภาพ “ตาข่ายเพชรของพระอินทร์”  

 ส�านักหัวเย็นหรือหัวเหยินของจีนในศตวรรษที่ 7 บรรยายภาพ 

“ตาข่ายเพชรของพระอินทร์” ไว้ดังนี้

 “ณ ที่อันไกลโพ้นบนสวรรค์ชั้นดุสิตขององค์อมรินทร์ มีตาข่าย

อัศจรรย์ถูกแขวนอยู่ ปกแผ่ไปทุกทิศด้วยฝีมือศิลปินผู้ชาญฉลาด เพื่อ

ให้สอดคล้องกับรสนิยมวิไลขององค์อมรินทร์ ศิลปินผู้สร้างตาข่ายได้

วางเพชรเม็ดใหญ่ไว้ทุกจุดที่เป็น ‘ตา’ ของตาข่ายฟ้า และเพราะตาข่าย

เองเป็นอนันต์ เพชรที่ตาของตาข่ายก็มีจ�านวนเหลือคณนาไปด้วย บน

ตาข่ายมีเพชรระยิบระยับดังแสงดาว ส่งแสงกระจ่างสุดแสน เป็นภาพที่

มองแล้วอัศจรรย์ยิ่ง ถ้าเราเลือกหยิบเพชรเม็ดใดขึ้นมา และตรวจดูเพชร

เม็ดนั้นอย่างละเอียด บนผิวเป็นประกายของเพชร เราจะเห็นภาพเพชร

อื่นๆ ในตาข่ายซึ่งมีจ�านวนเป็นอนันต์ ไม่เพียงเท่านั้น ภาพเงาของเพชร

98 Daigan and Alicia Matsunaga, Foundation of Japanese Buddhism Vol. 1 (Los Angeles 

and Tokyo: Buddhists Book International, 1978), p. 103.
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ที่ปรากฏอยู่บนเพชรแต่ละเม็ดยังสะท้อนภาพเพชรอื่นๆ ทั้งหมด จึงเกิด

สภาวะสะท้อนประกายเพชรอันไม่มีที่สุด”99  

 คุณสมบัติของเพชรที่ส�าคัญ นอกจากจะเป็นธาตุที่แข็งแกร่ง

แล้ว ยังเพราะประกายเพชรสะท้อนแสงได้งดงาม และภาพทีม่ากบัแสงจะ

สะท้อนแพรวพราย ความงามของเพชรก็จะปรากฏไม่รู้จบ เมื่อแสงสว่าง

สะท้อนประกายระยับของเพชร แนวคิด “ตาข่ายเพชรของพระอินทร์” นี้

ถูกใช้บ้างในการอภิปรายปัญหาทางเลือกว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่าคือ การที่เพชร

เม็ดเดียวก็สามารถสะท้อนประกายของเพชรทกุเมด็ไว้ได้ในเวลาเดยีวกนั  

เป็นไปได้หรือไม่ว่า “ตาข่ายเพชรแห่งพระอินทร์” ซ่อนความลับยิ่งใหญ่

ของสันติวิธีไว้ คือการตระหนักว่าชีวิตแต่ละชีวิตเป็นทั้งหน่วยเฉพาะ

ย่อยที่เป็นฐานของสังคมทุกระดับ และขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อน

ของตัวขบวนการหรือสังคมที่แต่ละหน่วยย่อยล้วนเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน

ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความส�าคัญกับชีวิตแต่ละชีวิตจึงสะท้อนความ

จริงของชีวิตทั้งมวลด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะเช่นนี้ แต่ละชีวิตจึงมี

ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง ทั้งเพราะความพิเศษในความเป็นหน่วยเฉพาะ

ของแต่ละชวีติ และเพราะหน่วยเฉพาะนีเ้ชือ่มโยงกบัส่วนทีเ่หลอื สะท้อน

หน่วยเฉพาะที่เหลือทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  

 อาจเพราะเช่นนี้เอง ในพระคัมภีร์ กุรอาน ในศาสนาอิสลาม จึง

ระบุว่า “แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่ง ... ก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล 

และหากผู้ใดรักษาชีวิตหนึ่ง ก็ประหนึ่งว่าเขาได้รักษาชีวิตมนุษย์ทั้ง

มวล”100

99 Francis H. Cook, “The Jewel Net of Indra,” in J. Baird Callicott and Roger T. Ames (eds.), 

Nature in Asian Traditions and Thought: Essays in Environmental Philosophy (New York: 

State University of New York Press, 1989), p. 213. 
100 The Qur’an, M. A. S. Abdel Haleem (Trans.) (Oxford: Oxford University Press, 2004), 

Surah (Chapter) V, Ayat (verse) 32, p. 71. 
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 แต่ความกล้าหาญ ความเอ้ืออาทร การเสียสละ และการเห็น

ความส�าคัญกับแต่ละชีวิต แม้ส�าคัญยิ่งต่อสันติวิธี และเป็นคุณลักษณ ์

โดดเด่นที่เห็นได้จากผู้หญิงทั้งสี่ในการต่อสู้ด้วยสันติวิธีของพวกเธอ แต่

กล่าวให้ถงึทีส่ดุแล้ว คณุลักษณ์เหล่านีไ้ม่จ�าต้องถอืว่าเป็นคณุลกัษณ์ของ

ผู้หญิง ถ้าเช่นนั้น พิศผู้หญิงแล้วจะเห็นอะไรได้อีกในชีวิตของสันติวิธี?

 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมื่อ Jeannette Rankin ลงคะแนนเสียง

คัดค้านการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1941 ข้าพเจ้าเห็นว่าเธอ

ให้เหตุผลที่ส�าคัญแต่ยากจะเข้าใจไว้ว่า “ในฐานะที่เป็นผู้หญิง ฉันไม่อาจ

เข้าร่วมสงครามได้ และฉันปฏิเสธที่จะส่งใครอื่นไปสงครามทั้งนั้น”101 

ข้าพเจ้าพยายามเข้าใจความหมายของเหตุผลที่เธอให้ในฐานะที่เป็น  

“ผูห้ญงิ” จึงไม่เข้าร่วมสงคราม และคดิว่าได้ค�าตอบบางส่วนจากบทความ

ที่ Jeannette Rankin เขียนขึ้นสองปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิต 

 เธอเขียนว่า “ฉันรู้สึกมาตลอดว่าผู้หญิงมีบทบาทพิเศษให้ท�า 

ในการจัดระเบยีบสังคมของเรา ต่อต้านความรนุแรง และสรรค์สร้างความ

รู้สึกและบรรยากาศสันติวิธี”102 เธอให้เหตุผลที่น่าสนใจในเรื่องนี้ไว้สอง

ประการคือ ประการแรก ความสามารถในการ “รอ” ของผูห้ญงิ  เธอเขยีน

ว่า “ประสบการณ์ทางจิตวิทยาและกายวิภาคของผู้หญิงคือต้องรอ พวก

เธอรอให้ลูกคลอดเป็นเวลา 9 เดือน และหลังจากที่ลูกเกิด ไม่มีวันใดใน

อนาคตส�าคญักว่าวนัอืน่ๆ เพราะเธอมองไปในอนาคตเสมอ” ตรงนีเ้ธออ้าง

คานธทีีว่่าอารมณ์แห่งอดุมคตเิป็นอ�านาจยิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก และอดุมคติ

ของผูห้ญงิคือการรกัษาและเกือ้กลูดแูล103  ทีจ่รงิ ประเดน็นีส้อดคล้องกบั

ส่ิงท่ีวนดิาสรปุไว้เป็นแนวทางทีข่บวนการประชาชนควรใช้ในการต่อสูเ้พือ่

101 Unger, “Rankin, Jeannette Pickering,” ANB: 142. อ้างใน http://history.house.gov/People/

Listing/R/RANKIN,-Jeannette-(R000055)/ 
102 Rankin, “On War and Nonviolence,” p. 90.
103 Ibid.
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ความเป็นธรรมว่า ความอดกล้ันเป็นอาวุธส�าคญัของขบวนการประชาชน 

เพราะมนษุย์ไม่อาจก�าหนดให้การเปล่ียนแปลงเกดิขึน้ด้วยเจตนาเท่านัน้

ได้ เพราะการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดจากความสอดคล้องระหว่างเหตปัุจจยั

มากหลาย ในแง่น้ี “การรอ” จึงอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของความอดกลั้น 

ที่วนิดาเสนอไว้ 

 อีกประการหนึ่ง Rankin เสนอด้วยว่าต้องแยกความเข้าใจ

ระหว่าง “ก�าลัง” (force) กับ “อ�านาจ” (power)  ก�าลังคืออะไรบางอย่าง

ที่ใช้งานในขณะปัจจุบัน และยิ่งใช้ยิ่งหายไป ขณะที่อ�านาจคือสิ่งที่ใช้ใน

อนาคต และดังนั้นจึงเข้มแข็งตลอด ผู้ชายมีก�าลัง แต่ผู้หญิงมีอ�านาจ”104 

ประเด็นนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งในทางทฤษฎี เพราะข้าพเจ้าเห็นว่านี่

เป็นปมทางทฤษฎียิ่งใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง สันติวิธี 

และอ�านาจ ตรงนี้ต้องหันไปพึ่งนักปรัชญาการเมืองหญิงคนส�าคัญของ

ศตวรรษที่แล้ว คือ Hannah Arendt105

 Arendt เห็นว่านักทฤษฎีส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าความรุนแรงกับ

อ�านาจเป็นเรื่องเดียวกัน บ้างก็เข้าใจไปว่าอ�านาจวางอยู่บนฐานการใช้

ความรุนแรง บ้างก็เห็นไปว่าความรุนแรงเป็นส่วนขยายของอ�านาจ ทั้งที่

ความรนุแรงไม่ใช่อะไรอ่ืน แต่เป็นเพียงเครือ่งมอือปุกรณ์เท่านัน้ และดงันัน้ 

ความรุนแรงจึงไม่ใช่อ�านาจ กระทั่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับอ�านาจด้วยซ�้า  

 Arendt เหน็ว่าอ�านาจเป็นแก่นสาร (essence) ของการปกครอง

ทัง้ปวง ในขณะทีค่วามรนุแรงเป็นเพยีงเครือ่งมอือปุกรณ์โดย “ธรรมชาต”ิ 

จงึอยูด้่วยตวัเองไม่ได้ แต่จ�าเป็นต้องอาศัยทางน�าและการให้เหตผุลรองรบั 

104 Ibid.
105 ข้าพเจ้าได้พิจารณาประเด็นทางทฤษฎีและปรัชญาการเมืองนี้ไว้โดยอิงแนวคิดของ Hannah 

Arendt ใน Chaiwat Satha-Anand, “Violence as anti-politics: a political philosophy perspec-

tive,” International Political Science Association, Santiago, Chile, July 12-16, 2009 (on line 

April 2014), http://paperroom.ipsa.org/papers/view/4003. 
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(justification) จากเป้าหมายทีต่ัง้เอาไว้ เช่น อาจตัง้ค�าถามได้ว่า ก่อความ

รุนแรงอย่างการท�าสงครามหรือก่อการร้ายไปเพื่ออะไร ค�าตอบมักเป็น

ว่า ท�าสงครามเพื่อให้ได้ชัยชนะหรือให้เกิดสันติภาพ ก่อการร้ายเพื่อให้

อีกฝ่ายหน่ึงได้รับรู้ปัญหาที่อาจถูกซุกซ่อนอยู่ หรือได้ประสบกับชะตา- 

กรรมชนิดท่ีตนไม่เคยได้คาดคิดมาก่อน  ในแง่นี้ ความรุนแรงที่ต้องใช้

ก�าลงัอย่างสงครามและการก่อการร้ายเป็นเครือ่งมอืทีด่�ารงอยูไ่ด้ด้วยการ

อาศัยเป้าหมายสุดท้ายมาเป็นเหตุผลรองรับ  Arendt เห็นว่าสิ่งใดก็ตาม

ที่ต้องอาศัยส่ิงอ่ืนมาเป็นเหตุผลรองรับการด�ารงอยู่ของตน ไม่สามารถ

เป็นแก่นสารของอะไรได้เลย แต่อ�านาจตรงข้ามกับความรุนแรง เพราะ

อ�านาจไม่ต้องการเหตุผลรองรับ เนื่องจากอ�านาจด�ารงอยู่ในตัวตนของ

ชุมชนทางการเมืองทั้งปวง อ�านาจปรากฏเมื่อผู้คนรวมตัวกัน ท�าอะไร

ร่วมกัน และสร้างสิ่งใหม่ในโลก เหมือนเช่นผู้คนที่อยู่ในเครือข่ายของ 

ผู้หญิงทั้งสี่คนในเรื่องการต่อสู้ด้วยสันติวิธีที่น�ามาเล่าในปาฐกถานี้  สิ่งที่

อ�านาจต้องมี คือความชอบธรรม (legitimation) ให้ผู้คนยอมมารวมตัว

กันยิ่งกว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท�าใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  ด้วย

เหตุนี้ งานทางรัฐศาสตร์ที่สนใจความชอบธรรมของความรุนแรงจึงเป็น

เรื่องผิดฝาผิดตัว เพราะไม่เห็นฐานะทางทฤษฎีของความรุนแรงในฐานะ

เครื่องมืออุปกรณ์106 

 Arendt สรุปว่า การกล่าวว่าอ�านาจและความรุนแรงไม่ใช่สิ่ง

เดยีวกันไม่เพียงพอ เพราะอ�านาจและความรนุแรงอยูต่รงข้ามกนั เมือ่สิง่

หนึง่ปรากฏ อีกสิง่หนึง่กห็ายไป ความรนุแรงปรากฏเมือ่อ�านาจสัน่คลอน

ไม่มัน่คง ถ้าปล่อยให้ความรนุแรงด�าเนนิต่อไปตามครรลองของมนั อ�านาจ

กจ็ะปลาสนาการไปสิน้ ความรนุแรงท�าลายอ�านาจให้สลายลงได้ แต่สร้าง

106 งานท�านองนี้มีไม่น้อย เช่น David Apter (ed.), The Legitimation of Violence (New York: New 

York University Press, 1997)
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อ�านาจไม่ได้107

 กล่าวอีกอย่างหนึ่ง จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม Rankin ได้แสดงให้

เห็นว่าส�าหรับผู้หญิงที่ต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างเธอ การเข้าใจว่าการต่อสู้

ทางการเมืองต้องใช้อ�านาจ ไม่ใช้ก�าลังหรอืความรนุแรง เป็นปมเงือ่นทาง

ทฤษฎสี�าคัญทีม่คีณุปูการยิง่ต่อชีวติของสนัตวิธิ ี เพราะการปฏเิสธความ

รุนแรง หันมาใช้สันติวิธี จึงเป็นการใช้อ�านาจในการต่อสู้ทางการเมือง  

ในแง่นี ้สนัตวิธิทีีผู่ห้ญงิอย่างเธอใช้ จงึถอืเป็นการใช้อ�านาจต่อกรกบัความ

รุนแรงรูปแบบต่างๆ 

ความล้มเหลว?

 ข้าพเจ้าเริ่มต้นปาฐกถานี้ด้วยสภาพของโลกในศตวรรษที่ 21  

ทีด่นู่าสะพรงึกลัว ด้วยสภาพชีวิตของมนุษย์ทีถ่กูลดทอนด้วยทกุข์ทีรุ่มเร้า

โลก อาจเพราะปัญหาภัยธรรมชาติที่ดูพิโรธโกรธเกรี้ยวกับอหังการแห่ง

เทคโนโลยีทีก้่าวหน้าของมนษุย์จนใกล้จะท่วมทบัมโนธรรมส�านกึของคน 

วนัหนึง่ข้างหน้าไม่นานนบัจากนี ้มนษุย์อาจค่อยๆ หมดความสามารถจะ

เหน็คนอืน่เป็นคนเหมอืนกบัตวั และสภาพชวีติทีล่ะม้ายเหมอืนทีป่รากฏ

ใน The Walking Dead อาจกลายเป็นจริงขึ้นมาก็ได้ ถ้าเช่นนั้นแล้ว  

ที่กล่าวถึงพลังทะยานชีวิตที่พลุ่งพล่านออกมาจากชีวิตของผู้หญิงทั้งสี่ 

ไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญของ Rankin ความอาทรของ Sendler ความ

เสยีสละของ Haidar และการให้ความส�าคญักบัทกุชวีติของวนดิา จะช่วย

อะไรใครได้? จะช่วยอะไรโลกนี้ได้?

 ถ้าตอบค�าถามนี้จากภาพยนตร์โทรทัศน์เร่ือง ศพเดินได้ หรือ 

The Walking Dead ทีน่�ามากล่าวถงึแต่แรก ปมส�าคญัทีส่ดุในเรือ่งคอืการ

ทีค่นทีย่งัเป็นมนษุย์อยู ่เหน็ความส�าคญัของชวีติทกุชวีติทีเ่หลอืรอดเป็น

107 Hannah Arendt, On Violence (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1970), p. 56.
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มนษุย์อยูใ่นกลุม่พวกเขา  และพยายามท�าทกุอย่างทีจ่ะปกปักรกัษาชวีติ

คนที่พวกเขารัก ด้วยความกล้าหาญ เอื้ออาทร เสียสละ เพราะในสภาพ

ใกล้มิคสัญญีเช่นนั้น สิ่งที่จะป้องกันไม่ให้มิคสัญญีกลืนกินทุกสิ่งอย่างได้ 

ก็มีแต่การต่อสู้ด้วยอาวุธทั้งสี่ชนิดนี้เท่านั้น

 ในสังคมไทยเอง ข้าพเจ้าเห็นเงาของความขัดแย้งยืดเยื้อ

อันตรายที่เคยท�าให้เกิดความรุนแรงเป็นระยะๆ ในทศวรรษที่ผ่านมายัง

แผ่คลุมอยู่ทัว่ไปในขณะนี ้ทัง้ยงัเหน็ยาพษิแห่งความเกลยีดชงัแพร่ไปทัง้

ในโลกเสมือนจริงและโลกจริง สิ่งเหล่านี้ท�าให้ข้าพเจ้าถามตนเองว่า สิ่งที่

อาจารย์ป๋วยคิด สอน และพยายามน�าเสนอต่อสังคมไทยตลอดมา เป็น

ความส�าเร็จหรือล้มเหลว ความคิด “สันติประชาธรรม” ความฝันที่หลาย

คนปรารถนา “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” มีอะไรส�าเร็จบ้างหรือไม่? 

ชวิีตของอาจารย์ป๋วยเองเป็นชีวิตแห่งความส�าเรจ็หรอืล้มเหลว โดยเฉพาะ

ในประเด็นเรื่องการเก้ือกูลสังคมไทยไปในหนทางสันติวิธีตามอิทธิพล 

ที่ได้รับจากคุณมาร์กาเร็ต?

 เรือ่งราวสนัติวิธขีองผูห้ญงิทัง้สีค่น คือ Rankin, Sendler, Haidar 

และวนิดา ประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว? เพราะในที่สุดสหรัฐอเมริกา

ก็เข้าร่วมสงครามโลกทั้งสองครั้ง, นาซีเยอรมันสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาว

ยิวไปกว่า 6 ล้านคน ในขณะที่ Sendler ช่วยเด็กชาวยิวไว้ได้ 2,000 คน, 

โมร็อกโกยอมให้ Haidar ได้กลับซาฮาราตะวันตกโดยอนุญาตให้กรอก

แบบฟอร์มดังใจเธอ แต่วันนี้ซาฮาราตะวันตกก็ยังอยู่ใต้การปกครองของ

โมร็อกโก, วนิดาต่อสู้เพื่อชาวปากมูนมานาน แต่วันนี้ (2558) ภัยจาก

เขื่อนปากมูลก็ยังคุกคามวิถีชีวิตของชาวปากมูนต่อไป  ในทางวิชาการ

คงต้องตั้งค�าถามว่า จะประเมินความส�าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร อันเป็น

โจทย์ส�าคัญในการวิจัยด้านสันติวิธีในปัจจุบัน 

 แต่จะประเมินอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับจะนิยาม “ความส�าเร็จ” หรือ 

“ความล้มเหลว” อย่างไร  นิยามเป็นการจ�ากัดความ คือท�าให้ความอยู่ใน
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ที่อันมีขอบเขตจ�ากัด (definit(e) + ion) แต่ปัญหาที่ส�าคัญกว่าไม่ใช่นิยาม 

แต่คือ “ความหมาย” (meanings) ที่เราให้กับความส�าเร็จหรือความล้ม

เหลวในชีวิต  ในสภาพที่ความส�าเร็จดูคลุมเครือ ข้าพเจ้าพบว่า “ความ

ล้มเหลว” ก็มีความหมายส�าคัญนักต่อชีวิต

 ศาสตราจารย์ Richard Falk เพิ่งไปบรรยายที่มหาวิทยาลัย  

Columbia ในนิวยอร์ก เรื่อง “Lost Causes” หรือ “ความล้มเหลว”  เขา

กล่าวถึงชีวิตที่อุทิศให้กับเป้าหมายหรือฝันที่ดูเหมือนไม่มีวันเป็นจริงได้  

Falk อ้างความเรียงส�าคัญของ Edward Said เรื่อง “On Lost Causes” 

(1997) ซึ่งนักทฤษฎีชาวปาเลสไตน์ผู้โด่งดังโยงการอุทิศตนต่อสู้เพื่อ

สันติภาพอันยุติธรรมของชาวปาเลสไตน์ที่จนวันนี้ก็ยังไม่ประสบความ

ส�าเร็จเข้ากับ “ความล้มเหลวอันสง่างาม” (nobility of failure) ที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมหลากหลาย108 

 ที่จริงนอกจาก Said แล้ว นักทฤษฎีและนักวิจารณ์โลกร่วมสมัย

อย่าง Slavoj Žižek ซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็น “นักปรัชญาที่อันตรายที่สุด

ในโลกตะวนัตก” กส็นใจเรือ่งนี ้โดยเสนอว่าทีด่ทีีส่ดุทีม่นษุย์จะหวงัได้ คอื

พยายามเลอืกความล้มเหลวให้ถกูเรือ่ง และอย่าหมดแรงใจเมือ่เผชญิกบั

ความพ่ายแพ้หรือเวลาที่เป้าหมายสูงส่งของตนถูกบิดเบือน109  ขณะที ่

Albert Camus เห็นว่าความล้มเหลวเช่นที่เกิดขึ้นกับ Sisyphus เมื่อ

ถูกสาปให้กลิ้งหินขึ้นภูเขาและหินก็จะตกลงมาทุกครั้งที่เข็นถึงยอดเขา 

มคีวามหมาย เพราะเขายอมรบัความล้มเหลวคร้ังแล้วคร้ังเล่า ในฐานะการ

สว่างรูถ้งึธรรมชาตขิองชีวติแห่งการต่อสูอ้นัไม่มวีนัจบสิน้ในการแสวงหา

ความหมาย แม้จะจบลงด้วยความล้มเหลว

108 Richard Falk, “Memoir sketch: Championing lost causes,” http://blog.transnational.

org/2015/01/memoir-sketch-championing-lost-causes/#more-3411. 
109 Slavoj Žižek, In Defense of Lost Causes (New York: Verso, 2009).
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 ที่น่าสนใจคือประโยคสุดท้ายในบทความ “The Myth of Sisy-

phus” Camus เขียนว่า “เราคงต้องจินตนาการว่า Sisyphus มีความ

สุข” ข้อความนี้มีมนตร์ขลัง เพราะคนที่ตกนรกหมกไหม้ด้วยการต้องท�า

สิ่งเดิมๆ ซ�้าซากเป็นนิรันดร์ ทั้งที่รู้ว่าจะล้มเหลวทุกครั้งที่ไปถึงยอดเขา 

จะ “มีความสุข” ได้อย่างไร  ดูเหมือน Camus ก�าลังชวนให้ผู้อ่านเห็นว่า 

Sisyphus มคีวามสขุผ่านการหาความหมายกับงานกับชวีติทีต่นรู้อยูว่่าจะ

ไม่เป็นไปดังหวัง หรือจะเป็นเพราะ Camus เห็นว่า เพียงการต่อสู้ดิ้นรน

ไปสู่ยอดเขา ก็พอแล้วที่จะท�าให้หัวใจของมนุษย์เต็มเปี่ยม110 

 แต่เม่ือเวลาทีรู่ส้กึเหมอืนหมดก�าลังจะแบกอดุมคตทิีต่นยดึถือไว้ 

เพราะเหน็ว่าทางข้างหน้ามดืมนอนธการ ข้าพเจ้าไม่ได้นกึถงึข้อเขยีนของ

ท่านเหล่านี้ แต่คิดถึงบทกวี

 บทกวีเป็นของกวีชาวอัฟริกันอเมริกัน ชื่อ Langston Hughes 

(1902-1967) เป็นบทกวีชื่อ “ฝัน”111

 “อย่าลืมเลือนเตือนใจให้ใฝ่ฝัน

เพราะหากพลันฝันเฟื่องเปรื่องสลาย

ชีวิตแปรเปลี่ยนกลับจนคลับคล้าย

ปีกนกหายกลายวิหคตกสู่ดิน”

110 Albert Camus, The Myth of Sisyphus and other essays, Justin O’ Brien (trans.) (New 

York: Vintage, 1955), p. 91.
111 ข้าพเจ้าเคยแปลบทกวีของ Langston Hughes กวีชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นภาษาไทยไว้เมื่อ

กว่า 20 ปีมาแล้ว จ�าได้ว่าชอบบทกวีนี้ และจ�าไว้ในใจมาได้นานแล้ว แต่ปัจจุบันหาไม่พบ ที่ปรากฏ

นี้เป็นส่วนผสมของความทรงจ�าที่เคยแปลไว้กับที่แปลขึ้นมาใหม่จาก The Collected Poems of 

Langston Hughes, Arnold Rampersad (ed.) (New York: Vintage, 1995), p. 32  Hughes เขยีนว่า 

 “Hold fast to dreams, 

 for if dreams die, 

 Life is a broken-winged bird that cannot fly.”
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ปากกาแห่งชีวิต

ชยัวัฒน์ สถาอานันท์

สุนทรกถาเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ศรีบูรพา”, วันนักเขียน 5 พฤษภาคม 2555
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สุนทรกถายากกว่าปาฐกถาที่ข้าพเจ้าเคยแสดงมาชั่วชีวิต เพราะ

ปาฐกถาเป็นแต่การบรรยายทางวิชาการ แต่สุนทรกถาเป็นการ

แสดงความคิดด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะ ดีงาม หากเมื่อยอมรับรางวัล

ศรีบูรพานี้แล้ว ข้าพเจ้าก็จะลองดู

 คงต้องเริม่ต้นจากเมือ่ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าตนเองได้รบัรางวลั

ศรีบูรพา ความรู้สึกแรกคือตระหนก และความรู้สึกถัดมาคือเห็นว่าตน 

ไม่คูค่วรกับรางวลัอนัทรงเกยีรตนิีเ้อาเลย เพราะไม่ใช่ทัง้นกัหนงัสอืพมิพ์

และนักเขียน เป็นเพียงนักวิชาการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง

เท่านั้น และเมื่อได้อ่านสุนทรกถาของผู้ได้รับรางวัลนี้บางคนในปีก่อนๆ 

เช่น สุนทรกถาของพระไพศาล วิสาโล แห่งวัดป่าสุคะโต ข้าพเจ้าก็เห็น

ด้วยกับท่านทุกประการ และเมื่อเทียบกับท่านอาจารย์ไพศาล ก็เห็นจะ

ต้องโดยสารไปกับถ้อยค�าแสดงความไม่คู่ควรต่อรางวัลนี้ที่ท่านแสดงไว้ 

เพียงแต่ในกรณีของตนเองต้องทบทวีเป็นอีกหลายเท่า
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 แต่ถ้าคดิว่าตนเองไม่คูค่วรกบัรางวัลอนัทรงเกยีรตนิีถ้งึเพยีงนัน้ 

แม้เข้าใจว่าคณะกรรมการฯ ท่านคงตัดสินใจรอบคอบแล้ว แต่เหตุใดจึง 

ไม่ปฏิเสธเขาไป ก้มหน้ารับรางวัลนี้ไปท�าไม? 

 ที่จริงนับแต่ทราบว่าได้รับรางวัลศรีบูรพานี้ ก็เกิดความสงสัย

ในใจเรื่อยมาว่าตัดสินใจยอมรับรางวัลนี้เพราะเหตุใด? เป็นไปได้หรือไม่ 

ว่าลึกๆ ตนเองอาจอยากเป็นนักเขียน แต่เห็นว่าไม่มีปัญญาจะเป็น 

นักเขียนที่ดีได้ เมื่อย้อนไปคิดในอดีตไม่น้อยกว่าสามสิบปีที่ผ่านมา ก่อน

งานวิชาการทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็เคยเขียนงานในเชิงเรื่องสั้นหรือสารคดี

สั้นไปลงในนิตยสารหลายประเภท ตั้งแต่หนังสือของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ท่ีตนเคยเรียน หนังสือแฟชั่นของเครือวาโก้ที่พี่สาวเคยท�างานอยู่ หรือ

นิตยสารรายสัปดาห์ทั้งที่เน้นหนักเรื่องโหดร้ายลึกลับอย่าง 13 และแบบ

ธรรมดาๆ อย่าง ระฆัง ที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดเคยเป็นบรรณาธิการ คงเป็นที่

ชัดเจนอยู่ว่างานเหล่านี้ตีพิมพ์ออกมาได้ก็เพราะผู้เกี่ยวข้องกับหนังสือ

เหล่านั้นใจดี ขอให้ข้าพเจ้าเขียนอะไรให้ ทั้งท่ีก็เห็นอยู่ว่างานเขียนที่ได้

ไปคงไม่ประณีตบรรจงกระไรนัก ต่อมาเมื่อคุณอุทัย วงศ์ไวศยวรรณ ท�า

นิตยสาร Hi-Class ท่านก็มีน�้าใจชวนข้าพเจ้าไปเขียนคอลัมน์ประจ�าช่ือ 

“ปริศนาสังคม” ตอนแรกที่เริ่มเขียน ได้ยินว่านักเขียนใหญ่ท่านหน่ึงเคย

กล่าวกับผู้คนในกองบรรณาธิการว่า “อย่าให้ชัยวัฒน์เขียนเลย เพราะ

เขียนหนังสือไม่ได้เรื่องอะไร” 

 หลายปีถดัมา เมือ่ส�านกัพมิพ์สารคดตีดัสนิใจตพีมิพ์งานรวมเล่ม

จากคอลมัน์นีเ้ป็นหนงัสอืสามเล่มชุด คือ ราวกบัมคี�าตอบ มกีรอบไม่มเีส้น 

และ ถงึเว้นไม่เหน็วรรค ข้าพเจ้าจงึดใีจเหมอืนได้แก้ว และเคยสารภาพว่า

ดีใจย่ิงกว่าเม่ืองานวิชาการของตวัเองถกูตพีมิพ์เสยีอกี ในเวลาต่อมา เมือ่

ท�างานวจัิยกับอาจารย์สมบตั ิจนัทรวงศ์ ในชุด “การจดัการ ‘ความจริง’ ใน

สังคมไทย” ของ สกว. เรือ่ง “ความรนุแรงกบัการจดัการ ‘ความจริง’ ” เสร็จ 

อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ด�าเกิง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร น�าต้นฉบับให้พี ่
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สุจติต์ วงษ์เทศ อ่าน  พ่ีสจุติต์ฝากเธอมาบอกข้าพเจ้าว่า “อ่านมนัฉบิ...” จ�า

ได้ว่าตวัเองย้ิมหน้าบาน ดงันัน้ เมือ่ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตีพิมพ์งานวิจัยนี้เป็นหนังสือ ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตพี่สุจิตต์ น�าสามค�านี้

มาโปรยเป็นค�าชมไว้ที่ปกหลัง เพราะภูมิใจที่เขียนงานวิจัยออกมาเป็น

หนังสือแล้ว นักเขียนยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศเห็นว่า “อ่านมันฉิบ...”

 ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อจะกล่าวสองอย่างคือ ที่ตัดสินใจรับรางวัล

ศรีบูรพาเพราะลึกๆ ตนเองคงอยากเป็นนักเขียนจริงๆ แม้จะรู้ว่าเป็นได้

ก็เพียงนักวิชาการคนหน่ึงเท่าน้ัน อีกอย่างหน่ึงคือ สงสัยว่าการเขียน 

หมายถึงอะไร ยิ่งถ้าเป็นชีวิตคนแล้ว ชีวิตถูกเขียนขึ้นอย่างไร?

 เม่ือพระมหาคมัภร์ี อลักรุอาน แรกถกูถ่ายทอดสูศ่าสดามฮุมัมดั 

(ขอสันติจงมีแด่ท่าน) พระเป็นเจ้ากล่าวกับท่านศาสดาด้วยถ้อยค�าต่อไป

นี้

 “จงอ่านในนามพระเป็นเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสร้าง (สรรพสิ่ง) ผู้ทรง

สร้างมนษุย์จากก้อนเลือด (alaq หมายถงึสิง่ทีจ่บัตวักนั จะเป็นก้อนเลอืด

หรอืก้อนดนิกไ็ด้) จงอ่าน พระเป็นเจ้าของเจ้าทรงเมตตาปรานไีม่มใีดเสมอ

เหมือน ผู้ทรงสอน (เจ้า) ด้วยปากกา, ทรงสอนสั่งมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้”

[ซูเราะห์ (บท) อะลัก 96 อายะห์ (วรรค) 1-5]

 ชาวมุสลิมเชื่อมั่นศรัทธาว่าพระคัมภีร์ อัลกุรอาน เป็นถ้อยค�า

ของพระผูเ้ป็นเจ้า ในข้อความแรกทีป่ระทานมานี ้พระผูเ้ป็นเจ้าบญัชาให้

ท่านศาสดาทีต่กใจกลัวจนตวัสัน่อ่าน ทัง้ทีท่่านไม่รูห้นงัสอื การอ่านนีม้ใิช่

การอ่านที่มนุษย์กระท�าโดยล�าพัง แต่เป็นการอ่านในนามของพระผู้สร้าง  

พระผูท้รงเมตตาปรานไีม่มใีดเหมอืน และทีส่�าคญัยิง่ต่อสนุทรกถาในวนันี ้

คือ พระผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ด้วยปากกา ชาวมุสลิมบางกลุ่ม

เชื่อว่าปากกาเป็นสิ่งแรกที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงสร้างข้ึน ก่อนการสร้าง

กาลเวลา ชั้นฟ้า หน้าแผ่นดิน และมนุษย์ด้วยซ�้า
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ปากกามีไว้เขียน ค�าถามคือ เขียนอะไร? และเขียนอย่างไร? 

 ถ้าชีวิตถูกลิขิตโดยปากกาแห่งพระเจ้า มนุษย์จะแสวงหาความ

เข้าใจในลิขิตของพระองค์อย่างไร?

 สมัยที่ เรียนวิชาสันติวิธีกับอาจารย์ Glenn Paige แห่ง

มหาวิทยาลัยฮาวาย-อิเมื่อกว่าสามสิบปีก่อน อาจารย์ให้อ่านหนังสือชื่อ 

Yanomamo: The Fierce People ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1968  หนังสือ

นี้ว่าด้วยคนพื้นเมืองลุ่มน�้าแอมะซอนที่อาศัยอยู่ในแถบเวเนซุเอลาตอน

ใต้และบราซิลตอนเหนือ คนเขียนเป็นนักมานุษยวิทยาเรืองนามช่ือ  

นโปเลียน ชางญัน (Napolean Changnon) ท่ีเห็นว่าชนเผ่าที่มีจ�านวน

ประชากรราวสามหมืน่คนนีม้ปีระเพณวีฒันธรรมทีไ่ม่แปรเปลีย่นมากนกั

เมื่อเทียบกับเผ่าอื่นๆ  ต่อมานักหนังสือพิมพ์ชื่อ Patrick Tierney ในงาน

เขียนเรื่อง Darkness in El Dorado หรือ เงามืดในสุวรรณนคร (2000) 

กล่าวหาว่าชางญันก่อความรุนแรงต่อชนเผ่านี้ เพราะจงใจท�าให้พวกเขา

ติดโรคหัดระบาด เพื่อจะดูผลของกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติใน

สังคมบุพกาล จนท�าให้ชาวยาโนมาโมเสียชีวิตนับร้อยคน  เรื่องนี้อื้อฉาว

ใหญ่โตจนสมาคมมานษุยวิทยาอเมรกัินต้องตัง้คณะกรรมการขึน้สอบสวน 

ชางญัน แต่ก็ไม่พบหลักฐานว่าเขาท�าผิดร้ายแรงต่อชนเผ่านี้อย่างที่ถูก

กล่าวหา นอกจากที่ไปสร้างภาพเชิงเหมารวมว่าชาวยาโนมาโมเป็น “คน

ดุ” และที่ไปติดสินบนข้าราชการเวเนซุเอลาบางคนระหว่างการท�าวิจัย 

 ในปี 2548 มีภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องหนึ่งใช้ช่ือเดียวกับหนังสือเล่ม 

ที่ว่า คือ Fierce People น่าจะแปลเป็นไทยดิบๆ ได้ว่า คนดุ  ภาพยนตร์

เรื่องน้ีก�ากับโดย Griffin Dunne สร้างมาจากหนังสือชื่อเดียวกันของ 

Dirk Wittenborn ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2003 เป็นเรื่องของชายหนุ่มอายุ 16 ปี 

ที่อยากจะหนีไปให้พ้นๆ มหานครนิวยอร์ก และไปอยู่กับพ่อผู้เป็นนัก

มานุษยวิทยาที่ศึกษากลุ่ม “คนดุ” ในอเมริกาใต้ (ในภาพยนตร์เรียกว่า 



130  การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ครัง้ที่ ๑๔

ชาวอินเดียนเผ่า Iskanani) แต่ความฝันนี้พังทลายเมื่อตัวเขาถูกจับขณะ

ไปช่วยแม่ทีต่ดิยา ท่ีสดุโชคชะตาพาคนทัง้สองเข้าไปอยูใ่นคฤหาสน์มหา-

เศรษฐี พวกเขาต้องเผชิญกับ “คนดุ” ที่น่าจะร้ายกาจและลี้ลับยิ่งกว่าชน

พื้นเมืองเผ่าใดที่อยู่ในป่าดิบอเมริกาใต้เวลานี้ “คนดุ” พวกนี้คือ “พวก

คนรวยล้นฟ้า” มีตอนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ พระเอกหนุ่มน้อยวัย 16 

สรปุบทเรยีนในชวีติของเขาว่า “เราคือผลรวมของผูค้นทกุรปูทกุนามทีเ่รา

เคยพานพบมา” (“We are the sum of all the people we ever met.”)

 ศรีบูรพาเคยเขียนนวนิยายขนาดสั้นเรื่อง “เล่นกับไฟ” ลงใน 

เสนาศึกษา เม่ือปี 2471 วรรคทองในนิยายเรื่องนี้คือ “ผู้ใดเกิดมาเป็น

สุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาส�าหรับผู้อื่น”  ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับค�ากล่าวนี้ แต่

คิดว่าที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายของการถือก�าเนิด คือค�าถามที่

ว่า เม่ือเกิดมาเป็นคนแล้ว “ผูอ้ืน่” มส่ีวนส�าคญัเพยีงไรในการประกอบร่าง 

สร้างตัวตนของมนุษย์?  ถ้าชีวิตของทุกคนที่เกิดและโตมาถึงวันนี้ ไม่ว่า 

จะที่ไหนอย่างไร เป็นหนังสือเล่มหน่ึง อาจกล่าวได้หรือไม่ว่า หนังสือ

ชวีติเล่มน้ีถกูร่วมกันเขยีนขึน้โดยผูค้นหลากหลายทีเ่ราแต่ละคนได้พบปะ 

เจอะเจอมาในชีวิตทั้งนั้น 

 หนังสือชวีติของข้าพเจ้าถกูขดีเขยีนขึน้จากปากกาของผูค้นมาก

หลาย ทั้งพ่อแม่และคุณยายที่จากไปหมดแล้ว ทั้งพี่น้องครอบครัว เพื่อน

ฝูงท่ีคบกันมาแต่เล็กน้อย เพื่อนร่วมงานที่รักเคารพกัน โดยเฉพาะนัก

ปรชัญาแสนฉลาดท่ีอยูข้่างตวัมาเกอืบสามสบิปี แต่วันนีข้้าพเจ้าอยากเล่า

เรือ่งของลกูศษิย์ เพราะในชีวิตการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พวกเขาก็มีส่วนใช้ปากกาของตนเขยีนชีวิตของข้าพเจ้าในแบบทีพ่วกเขา

อาจไม่รู้ตัว

 ในวันนักเขียนปีนี้ จึงขอเลือกงานเขียนของคนเหล่าน้ีมาเล่าให้

ท่านฟังสัก 4 เรื่อง 
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 เรื่องแรก ในชั้นเรียนวิชาสัมมนาการเมืองกับนวนิยายภาคการ

ศกึษาทีผ่่านมาปีนี ้มนีกัศกึษากว่ายีส่บิคน ทกุคนต้องอ่านนยิาย 10 เรือ่ง 

เล่มที่ยาวที่สุดคือ สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หนา 963 หน้า 

เล่มที่สั้นที่สุดคือ ช่างซ่อมตุ๊กตาแห่งอาคาเซีย ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ 

หนา 143  หน้า รวมจ�านวนหน้านวนยิายทีท่กุคนต้องอ่านในวชิานีก้ห็ลาย

พันหน้า  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ข้าพเจ้าเห็นว่าวิชานี้สนุกสนาน ตื่นเต้น  

ทีส่�าคญัคอืผูส้อนได้ความรูค้วามคิดใหม่ๆ จากผูเ้รยีนเป็นอนัมาก จงึกล่าว

ขอบคุณนักศึกษาที่ช่วยให้วิชานี้มีสีสันพรรณรายถึงเพียงนั้น พวกเขา 

ท�าหน้าบอกไม่ถูก ไม่ใช่เพราะไม่เคยมีใครขอบคุณ แต่คงเห็นประหลาด

ที่คนสอนกล่าว “ขอบคุณ” คนเรียนเช่นนั้น

 แต่ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพวกเขาจริงๆ ทั้งในความอุตสาหะใส่ใจ

กับการเรียน ทั้งการค้นคว้าท�างานหนัก และการแสดงความเห็นที่เฉียบ

แหลม ท�าให้ได้คิดอ่านในสิ่งที่ตนเองก็ไม่เคยทดลองคิดมาก่อน บ้างก็

มาพร้อมความรู้ในเรื่องแปลกๆ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่มี เช่น ความรู้ลึกซ้ึง 

ในเรือ่งผ้าไทยของนกัศกึษาชายคนหนึง่ในช้ัน กท็�าให้บทสนทนาทีม่ากบั

ปัญหาเรือ่งอ�านาจในสิง่ของ โดยเฉพาะผ้าโบราณ จากนวนยิายเรือ่ง สาป

ภูษา ลึกซึ้งแปลกประหลาดขึ้นอย่างวิเศษ

 วิชานี้เป็นวิชาสัมมนาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังนั้น หลัง

จากช่วงการบรรยายและอภิปรายปัญหาทางแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ผ่าน

ไปในช่วงเดอืนแรกของวชิา กเ็ป็นการน�าเสนอรายงานของนกัศกึษาเป็น 

กลุม่  เวลาพวกเขาน�าเสนอรายงาน ข้าพเจ้ากจ็ะย้ายไปนัง่เก้าอีแ้ถวหน้า

ริมประตูทางเข้าห้องเรียน ด้านหลังของข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาสี่-ห้าคน 

ทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย พวกน้ีเป็นนักศึกษาที่เอาใจใส่เรียนหนังสือ 

ขยนั และมคีวามคิดของตวัเอง บางคนก็ลงเรยีนกบัข้าพเจ้าหลายวชิาแล้ว
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 มีคนหนึ่งเป็นนักศึกษาหญิงปีที่สี่ เธอมักตั้งค�าถามส�าคัญต่อทั้ง

เพื่อนนักศึกษาและข้าพเจ้า โดยส�าทับค�าถามพวกนั้นด้วยเคร่ืองหมาย

ปรัศนีที่มักซ่อนไว้ในดวงตากลมโตด�าสนิท

 วนัหนึง่ ประมาณกลางภาคการศึกษา ขณะทีเ่พือ่นก�าลงัน�าเสนอ 

งาน เธอก็หยิบหมากฝรั่งขึ้นมาเค้ียว ข้าพเจ้าหันไปมองเธอแวบหนึ่ง 

เมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะพักระหว่างคาบ เธอก็สะกิดเก้าอี้ที่ข้าพเจ้านั่ง 

ยื่นหมากฝรั่งที่อยู่ในกระดาษมันวาวให้  ข้าพเจ้ารับหมากฝรั่งชิ้นนั้นมา 

แกะกระดาษวาวออก หยิบหมากฝรั่งใส่ปากเคี้ยว และเก็บกระดาษไว้ 

เมื่อพัก ข้าพเจ้าก็เรียกให้เธอแบมือ และทิ้งกระดาษห่อหมากฝรั่งใส่มือ

เธอ หลังจากนั้นทุกคาบวิชา เก้าอี้ของข้าพเจ้าก็จะถูกสะกิด และเธอก็จะ

แบ่งทอฟฟีบ้าง หรอืหมากฝรัง่บ้าง ให้ข้าพเจ้ากนิครัง้ละชิน้ ข้าพเจ้ากท็�า 

เช่นเดิม คือรับไว้ กินสิ่งที่อยู่ในห่อ และคืนกระดาษห่อขนมน้อยๆ เหล่า

นั้นทิ้งใส่มือของเธอทุกคราวที่พัก

 อยู่มาวันหนึ่ง เธอยื่นโบตันที่อยู่ในกล่องพลาสติกเล็กๆ สีขาว

ให้ ข้าพเจ้ามองอยู่แวบหนึ่งก็ส่ายศีรษะปฏิเสธไม่รับ ดวงตาด�าสนิทคู่นั้น

เปล่งเครื่องหมายปรัศนีจัดจ้ายิ่งกว่าครั้งใดๆ เธอสงสัยว่าท�าไมข้าพเจ้า 

ไม่รับโบตัน ทั้งที่ก็รับขนมน้อยๆ จากเธอมาทุกครั้ง เพื่อนๆ เธอที่นั่ง

ใกล้ๆ ก็สงสัยเช่นกัน “หรืออาจารย์ไม่ชอบโบตัน” ชายหนุ่มร่างท้วมเอ่ย

ค่อยๆ พอได้ยิน

 เมื่อเลิกเรียน พวกเราก็คุยกัน ข้าพเจ้าไม่รับขนมน้อยจากเธอ

เพราะท่ีรับมาทุกครั้ง ข้าพเจ้าเข้าใจว่าระหว่างเราเป็นการละเล่นอย่าง

หนึ่ง การละเล่นทุกชนิดมีไวยากรณ์ก�ากับ เพราะมีไวยากรณ์ก�ากับ จึง

เล่นด้วยกันและเล่นต่อไปได้ ไวยากรณ์ใน “การละเล่น” นี้ประกอบด้วย

การหยบิลกูกวาดขึน้มากิน การสะกิดเก้าอีข้องข้าพเจ้า การเสนอลกูกวาด

ให้ข้าพเจ้ากิน การที่ข้าพเจ้ากินลูกกวาดนั้น และคืนเปลือกหรือกระดาษ

ที่ห่อลูกกวาดนั้นให้เธอ 
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 โบตันในกล่องท�าลายไวยากรณ์ที่ก�ากับการละเล่นนี้ ดังนั้น การ

ละเล่นนี้จึงต้องจบลง 

 เธอท�าให้ข้าพเจ้าเห็นว่า ที่มนุษย์สัมพันธ์กันอยู ่มีลีลาตาม

ไวยากรณ์บางอย่าง เมื่อมนุษย์ในฐานะผู้เล่นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่า

น้ัน การเล่นก็ด�าเนนิต่อไปได้ แต่เมือ่อะไรบางอย่างท�าให้ด�าเนนิกฎเกณฑ์

เหล่านั้นต่อไปไม่ได้ การเล่นนั้นก็ต้องยุติลง ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้ามองชีวิต

เป็นดังการเล่น และมนุษย์อยู่ในฐานะ “ผู้เล่น” เรื่องอื่นๆ ในชีวิตก็คงเป็น

เช่นนี้ ปัญหาอยู่ที่ว่า แต่ละฝ่ายมองเห็นและเข้าใจกติกาก�ากับบทละคร

แห่งชีวิตเช่นไร? เวลาที่เข้าใจกติกาเหล่านี้ต่างกัน เกิดอะไรขึ้น? และจะ

อยู่กันต่อไปอย่างไร?

 หลงัจากบทสนทนา ข้าพเจ้าเหน็แววโล่งใจปรากฏในดวงตาคูน่ัน้ 

และในคาบวิชาถัดมา เก้าอี้ของข้าพเจ้าก็ถูกสะกิดอีก

 เรื่องที่สอง ชายหนุ่มร่างผอมในวัยใกล้สี่สิบโบกมือให้ข้าพเจ้า 

ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเขาเป็นนกัวิชาการประวตัศิาสตร์รุน่ใหม่ทีม่ผีลงาน

ดีเยี่ยมตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนั้นเราก�าลังจะไปญี่ปุ่น

ด้วยกัน ข้าพเจ้าทราบว่าที่โตเกียวในช่วงนั้นอากาศหนาวต�่ากว่าศูนย์

องศาเซลเซียส จึงน�าเสื้อหนาวตัวใหญ่ไปสองตัว เพราะแน่ใจสองเรื่อง

คือ เรื่องแรก ตนเองต้องใช้ และเรื่องที่สอง ชายหนุ่มไม่มีเสื้อหนาวขนาด

นี้ วันนั้นเขาอยู่ในชุดล�าลอง ใส่เสื้อนอกสีด�า ดูว่าไม่หนานัก คงกันลมได้ 

แต่กันหนาวที่ญี่ปุ่นเวลานั้นไม่ได้แน่ กลางหลังเขาสะพายเป้สีชมพูสดใส 

เห็นก็รู้ว่าแอบเอาของลูกสาวมาใช้

 ชายหนุ่มคนนี้มีทางเดินสายวิชาการที่น่าตื่นเต้น ทั้งเพราะเริ่ม

เรียนวารสารศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ ไปต่อประวัติศาสตร์ที่จุฬาฯ และ

ไปจบปริญญาเอก เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับชวาในสาขาวิชาเดียวกัน

จนได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสิงคโปร์ จ�าได้ว่าเม่ือแรกพบกัน

ที่ธรรมศาสตร์สมัยที่เขาเรียนหนังสือกับข้าพเจ้า รู ้สึกชื่นชมเขามาก  
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ไม่เพียงเพราะเขาเป็นนักศึกษาฝีมือดี หากยังเป็นนักเขียนที่มีผลงาน

เขียนเรื่องสั้นตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ เนืองๆ เมื่อคุยกันครั้งหลังสุดทาง

โทรศพัท์ไม่นานมานี ้เขาบอกว่าทกุอย่างทีท่�าวนันี ้ไม่ว่าจะเป็นงานเขยีน

ทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการนานาชาต ิหรอืหนังสอืจากผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์

โดยส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลัย เขาถอืว่าสิง่เหล่านีล้้วนแต่เป็นการเขยีนงาน

วรรณกรรม ไม่ต่างจากนวนิยายและเรื่องสั้นที่เคยเขียนในอดีตนัก

 หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 2549 เขาก็คล้ายลูกศิษย์อีกจ�านวน

หนึง่ ทีอ่อกจะไม่พอใจความเหน็หรอืบทบาทบางประการทีข้่าพเจ้าแสดง

ในทางสาธารณะ บางคนกร็ูส้กึอยากให้ข้าพเจ้าออกมาคดัค้านรัฐประหาร

ให้มากกว่าท่ีได้ท�าไปบ้างแล้ว อีกบางคนก็อยากให้แสดงการสนับสนุน

รัฐบาลหลังสมัยทักษิณให้ชัดเจนขึ้น ในกรณีของชายหนุ่ม เขาเงียบหาย

ไป ไม่ติดต่อข้าพเจ้าเป็นปี จนวันหนึ่งก็โทรศัพท์มาหาที่บ้าน เมื่อถามว่า

หายไปไหนตั้งนานสองนาน เขาตอบข้าพเจ้าว่า “โกรธอาจารย์ไปปีหน่ึง 

แต่ตอนนี้หายโกรธแล้ว” ข้าพเจ้าไม่ได้ถามเขาว่าโกรธท�าไม เพราะเดา

ได้ และเพราะดีใจยิ่งกว่าที่เขาหายโกรธแล้ว

 เม่ือลงเครือ่งบนิทีโ่ตเกยีว อากาศหนาวจดั ข้าพเจ้าเหน็เขาสวม

เสื้อหนาวที่น�าไปเผื่อเขา หลายวันถัดมา ไม่ว่าจะอยู่ในห้องสัมมนาหรือ

ห้องอาหาร ก็เห็นแต่ใส่เสื้อหนาวหนาหนักของข้าพเจ้า ไม่ได้เห็นใส่เสื้อ

นอกตัวที่ใส่มาจากบ้านบ้าง ข้าพเจ้าจึงออกปากถาม “อ๋อ ผมให้เขาไป

แล้ว” เมื่อเขาเห็นข้าพเจ้าท�าตาโตเป็นเครื่องหมายค�าถาม จึงเล่าต่อไป

ว่า “เมื่อขึ้นเครื่องบิน ผมได้ที่นั่งติดกับผู้หญิงไทยคนหนึ่ง ดูจากเสื้อผ้า

ท่าทางเห็นจะพยายามไปท�ามาหากินที่ญี่ปุ ่น แต่เห็นใส่เสื้อบางและ 

ไม่ได้มีอะไรอีก ผมก็ถามว่า รู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้หนาวมาก เธอก็บอก

ว่าไม่รู้ พอถามว่าแล้วมีเสื้อหนาวอื่นไหม เธอก็บอกผมว่าไม่มี ผมก็เลย

เอาเสื้อนอกตัวนั้นให้เธอไปเลยครับ”  



พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” - ชยัวัฒน์ สถาอานันท์ : 135 

 เม่ือเล่าจบกเ็ริม่ท�าหน้าวติก “ตายละ เมยีผมจะว่ายงัไงนี ่เสือ้ตวั

นีเ้ธอซ้ือให้เสยีด้วยซคีรบั” ข้าพเจ้ามองหน้าทีซ่ดีลงเร่ือยๆ ของชายหนุม่ 

แล้วก็เข้าใจได้ว่าท�าไมจงึชอบชายหนุม่ผูน้ี ้เขาท�าให้ข้าพเจ้าเหน็ว่าโลกนี้

น่ารักเพราะมีคนเช่นนี้ คือคนที่นึกถึงคนอื่นก่อน ไม่ว่าคนอื่นน้ันจะเป็น

ใครมาจากไหน ขอเพียงเขาล�าบากยากไร้กว่าเรา เราก็สละสิ่งที่พอมีอยู่

บ้างให้เขาได้ และนีก่เ็ป็นการกระท�าโดยไม่ได้หวงัผลได้หรือคดิถึงผลเสยี

ใดๆ ที่จะตามมา ข้าพเจ้ามองหน้าซีดๆ หมองคล�้าของชายหนุ่มร่างผอม

แล้วก็เห็นโลกที่สว่างสดใสขึ้นในเวลานั้น

 เรือ่งทีส่าม เธอเดนิเข้ามาพร้อมกบัลูกชายคนเดยีว เดก็ชายอายุ

สิบสี่คนนี้ฉลาดเฉลียว ขยันอ่านหนังสือ และมีความคิดความเห็นเป็นตัว

เอง เขารักแม่ยิ่งกว่าอะไร แต่เมื่อถามว่า แม่เป็นอย่างไร เขาตอบว่า “แม่

เป็นนกเพนกวินตวัอ้วน” ข้าพเจ้าหนัไปมองสตรีสาวสง่าทีเ่ป็นนกัวชิาการ

ที่สนใจศึกษาวิจัยเรื่องกัมพูชาและปัญหาชายแดนคนส�าคัญของประเทศ

ซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะ ไม่เห็นด้วยกับเด็กชายเอาเลย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร เด็ก

ชายพูดต่อไปว่า “แม่เคร่งครดั จูจ้ี ้ชอบวพิากษ์วจิารณ์” หยดุไปหนึง่อดึใจ 

“แต่แม่เป็นคนยอมทนกับคนที่เห็นแตกต่างออกไปได้จริงๆ” 

 ข้าพเจ้าคิดถึงเธอผู้นี้เมื่อกว่ายี่สิบห้าปีมาแล้ว วันหนึ่ง ขณะที ่

นั่งท�างานอยู่ในห้องเลขที่ 306 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก็ได้ยิน

เสียงเคาะประตูเบาๆ เมื่อกล่าวอนุญาต สตรีร่างผอมสูงในชุดเสื้อยืด

กางเกงยีนส์เก่าๆ ก็เดินเข้ามา จ�าได้ว่าบอกให้เธอนั่ง แต่เธอเลือกยืน 

ในห้องเล็กๆ นั้น ข้าพเจ้าหันไปมอง ตั้งใจฟัง “อาจารย์ไม่คิดจะท�าอะไร 

บ้างหรือ” ข้าพเจ้าเลิกคิ้วด้วยความงุนงง “ก็บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ปัญหา

ความรุนแรงก็เต็มไปหมด อาจารย์ก็สอนเรื่องความรุนแรงและสันติวิธี 

อาจารย์จะสอนแต่หนังสืออย่างเดียว ไม่ไปท�าอะไรข้างนอกให้สังคม

มันดีข้ึนบ้างหรือ” ข้าพเจ้าจับกังวานเสียงไม่สบใจได้ เพราะเธอก็ไม่ได้

จะปิดบังอะไร 
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 หลังจากบทสนทนากับเธอวันน้ัน ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า บางวิชา

ไม่อาจถูกจ�าขังอยู่ในห้องหอแห่งวิทยาการได้ แต่ต้องปลดปล่อยออกไป

เบื้องนอก มีแต่เช่นนี้เท่านั้นที่พลังอ�านาจของวิชาการจะปรากฏได้อย่าง

แท้จรงิ และอาจ... อาจเท่านัน้... ส่งผลอะไรต่อสงัคมมนษุย์รอบตวัได้  คง

ไม่ผดิถ้าจะกล่าวว่า ทีชี่วิตของข้าพเจ้าบางส่วนออกไปโลดโผนอยูน่อกร้ัว

มหาวิทยาลัย ก็เพราะมีเธอเป็นคนแรกๆ ที่เขียนเส้นทางเดินให้

 เรื่องที่สี่ กาลเวลาดูเหมือนจะถมหนังสือและกระดาษจ�านวน

มากเข้ามาในห้องท�างานเล็กๆ ของข้าพเจ้าที่ท่าพระจันทร์  จากวันเวลา

ทีห้่องเคยยอมให้มีคนเข้ามานัง่หรอืยนืได้สกั 4 คน เริม่ลดลงเรือ่ยๆ ตาม

ปริมาณหนังสือและเอกสารที่รุกรานพื้นที่  จนวันนี้เหลือที่ว่างพอให้มีคน

เข้ามาได้อีกคนหนึ่งนอกจากเจ้าของห้องเท่านั้น 

 แต่เมื่อก่อน ห้องไม่ได้เป็นอย่างนี้ 

 เมือ่ก่อน ห้องยงัพอมทีีท่างให้ผูค้นขยบัเขยือ้นเคลือ่นกายได้บ้าง

 วนัหน่ึงมีเสียงเคาะประตหูน้าห้อง และสาวน้อยผวิคล�า้ สวมแว่น

สายตา ท่าทางทะมัดทะแมง พาร่างสูงโปร่งของเธอเข้ามาในห้อง

 “หนูจะจบแล้วค่ะ” เธอเอ่ยอะไรอีกหลายค�า จากนั้นเธอก็กล่าว

ว่า

 “หนูไม่มีอะไรจะให้อาจารย์ ขอให้อาจารย์ฟังหนูนะคะ”

 แล้วเธอก้มลงเปิดกล่องที่ถือติดตัวมามา หยิบเอาไวโอลินของ

เธอขึ้นพาดไหล่ จากนั้นก็บรรเลงเพลงให้ข้าพเจ้าฟัง

 น่าประหลาดที่ข้าพเจ้าจ�าช่ือเพลงที่เธอบรรเลงให้ไม่ได้แล้ว 

ในเวลานี้ แต่จ�าภาพที่เธอสีไวโอลินเป็นเพลง serenade ให้ข้าพเจ้าฟัง 

ในห้องเล็กๆ นั้นได้ และจ�าได้ด้วยว่าตนเองรู้สึกพูดไม่ออกกับภาพที่เห็น

อยู่ตรงหน้า  ห้องน้ีเคยมีหลายสิ่งเกิดขึ้น คนที่เข้ามานั่งในห้องนี้ บ้าง

ก็เข้ามาด้วยความโกรธขึ้งกับส่ิงที่ข้าพเจ้าท�าไปในทางสาธารณะ บ้าง

ก็เพราะคะแนนที่ตนได้รับจากผลการสอบ บ้างก็เข้ามาด้วยความรู้สึก 
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เศร้าสร้อยเสยีใจ บางคนเข้ามานัง่นิง่ๆ ในห้อง ก้มหน้า น�า้ตาไหล ข้าพเจ้า

ก็ไม่ถามว่าเรือ่งอะไร ได้แต่นัง่มอง เพราะคดิว่าถงึเวลา คนร้องไห้กค็งเล่า

ให้ฟังเอง ถ้าเขาอยากจะเล่า ที่ข้าพเจ้าท�าได้เมื่อเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง 

ก็คือ ยื่นกระดาษทิชชู่ให้ทั้งกล่อง แล้วก็นั่งรอ...

 แต่วันน้ันไม่ใช่เช่นน้ี เธอลงมือสีไวโอลินให้ข้าพเจ้าฟัง แม้จะ

นึกถึงภาษิตไทยเกี่ยวกับการสีซอได้อยู่ ก็แน่ใจว่า วันนั้น เวลานั้น คน

สีไวโอลินไม่ได้คิดเช่นนั้น เธอคงคิดว่าอยากตอบแทนข้าพเจ้าด้วยเสียง

ดนตร ีแต่วนันัน้ข้าพเจ้าได้เรยีนรูอ้ะไรบางอย่างต่อหน้าต่อตา คอืเหน็พลงั

ของดนตรีท่ีสามารถอาบรดชีวิตให้อิ่มเอมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ เวลานี้ 

คนเล่นไวโอลนิกลายมาเป็นนกัหนงัสอืพมิพ์คนเก่งคนหนึง่ของประเทศนี้

 คนเหล่าน้ีใช้ปากกาแห่งชีวิตขีดเขียนร่องรอยให้ข้าพเจ้าและ

คนอื่นๆ เห็นว่า การเผชิญหน้ากับปัญหาสาหัสที่คุกคามสังคมไทยและ

โลก ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบผู้คน เบียดบังท�าร้าย

ธรรมชาต ิหรอืความเกลียดชัง อาจต้องเริม่จากความเข้าใจว่าชวีติของเรา

ผกูพันลกึซึง้กบัคนอืน่ ไม่ว่าจะญาตมิติรหรอืคนแปลกหน้า ไม่ว่าจะถือว่า

เขาเป็นมิตรหรือเป็นศตัร ูเพราะทีส่ดุแล้ว ชีวิตของเราคอืผลรวมของผูค้น

ที่เราพานพบ

 จากปากกาแห่งชีวิตของพวกเขาเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าชีวิต 

มีกฎเกณฑ์บางอย่าง และเมือ่กฎเกณฑ์นัน้ถกูละเมดิจะเกดิอะไรขึน้ พวก

เขาเขียนด้วยว่า เราควรออกไปเปลี่ยนโลกด้วยก�าลังวังชาที่เรามี เพราะ

โลกนี้ก็รอให้เราเขียนเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพียงแต่เม่ือ

จรดปากกาลงบนชวีติของผูอ้ืน่ กค็วรท�าด้วยความเมตตาอาทร ไม่ว่าเขา

จะเป็นญาตมิิตรหรอืคนแปลกหน้า และเมือ่เหนือ่ยนกักพ็กัได้ โดยยอมให้

ชวีติถกูเขียนด้วยสนุทรยีะ เพราะคงมแีต่ความงามเท่านัน้ทีเ่ยยีวยาความ

เจ็บปวดเหนื่อยล้าแห่งหัวใจได้ 
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 ด้วยความเคารพในเส้นทางของนักเขียน-นักหนังสือพิมพ์ และ

ชื่นชมในหมุดหมายแห่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ศรีบูรพาจารึกไว้ในแผ่นดิน 

ข้าพเจ้าอยากชักชวนให้เราแต่ละคนได้สัมผัสโลกที่เต็มไปด้วยนักเขียน

และกวทีีถ่อืปากกาเขยีนชีวิตให้เราอยู ่เพียงแต่ว่าบางคนเขยีนด้วยถ้อยค�า 

บางคนเขียนด้วยรอยยิ้ม หรือไม่ก็น�้าตา ขณะที่อีกหลายคนเขียนด้วย

ความเงียบ
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