การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
ครัง้ ที่ ๑๔

พิศ(ษ)ผู ้หญิงในชีวิตของ
“สันติวิธี”
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ห้อง ศ. ๑๐๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริม่ จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑. เผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ คุ ณ ของศาสตราจารย์ ป๋ ว ย
อึ๊งภากรณ์
๒. เพื่อสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการอันดีเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๓. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้า
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อให้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บรรลุวัตถุ
ประสงค์ดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ได้คัดเลือกปาฐกจากนักวิชาการที่มี
ผลงานดีเด่น หรือบุคคลที่สนใจศึกษาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ กอปรทั้ง
มีเกียรติประวัติอันแสดงถึงคุณธรรมและจิตส�ำนึกรับใช้และแก้ไขปัญหา
สังคม
6 การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ ๑๔

ส�ำหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ นี้ คณะกรรมการ
คัดเลือกปาฐกได้มีมติให้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
มาแสดงปาฐกถาพิเศษฯ ครั้งที่ ๑๔
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นนักวิชาการทีบ่ กุ เบิก
การสอนวิชาความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศไทย รวมถึง
การวิจัยด้านความรุนแรงและสันติวิธีมาตลอดชีวิตวิชาการของท่าน จน
ได้รับยกย่องจากวงวิชาการและแวดวงนักเขียนเป็นอย่างสูง ดังเห็นได้
จากการได้รบั ต�ำแหน่ง “กีรตยาจารย์สาขาสังคมศาสตร์” จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๔๖ ต�ำแหน่ง “เมธีวิจัยอาวุโส” จากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจยั เมือ่ ปี ๒๕๔๘ ต�ำแหน่ง “นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๔๙ และรางวัล “ศรีบูรพา” จากกองทุนศรีบูรพา เมื่อ
ปี ๒๕๕๕ เป็นอาทิ
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ย่อมเป็นการพิสูจน์ได้
ประจักษ์แล้วว่า ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ด�ำรงตนตาม
หลักการสันติวิธีอย่างมั่นคงต่อการแสดงบทบาททางสังคมและการเมือง
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงได้ใช้
ความสามารถด้านวิชาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม
ดังเช่น การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์
แห่งชาติ (กอส.) เพื่อเสนอแนวทางจัดการปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสมานฉันท์และยั่งยืน เป็นต้น
การจัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๔ ทั้ง
ด้านการเขียนบทความ และการจัดท�ำวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของ
ปาฐกครัง้ นี้ มิอาจส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ หากปราศจากการสนับสนุนและความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบคุณบุคคล
ต่างๆ ดังรายนามต่อไปนี้
พิศ(ษ)ผู ้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” - ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : 7

อาจารย์ ดร.สายพิ ณ ศุ พุ ท ธมงคล คณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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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ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

โดย สายพิณ ศุพุทธมงคล

พุทธศักราช 2525 เมื่อชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศึกษาจบปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัย Hawaii และเริ่มสอนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้า ขณะนั้นเป็นนักศึกษาปริญญา
ตรี มองว่าอาจารย์ใหม่นา่ จะมีเรือ่ งใหม่ๆ มาสอน ความแปลกใหม่
ที่ข้าพเจ้าสัมผัสคือการเป็นอาจารย์ที่พยายามชวนให้นักศึกษา
แสดงความเห็น ให้ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่เขาพูด
ภายหลัง ข้าพเจ้าถามชัยวัฒน์ว่าท�ำไมเลือกเรียนรัฐศาสตร์ เขา
ตอบว่าเพราะอยากเป็นทูต ข้าพเจ้าถามต่อว่าแล้วเหตุใดจึงไม่เป็นทูต
เขาตอบว่าเพราะอาจารย์สมบัติ (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์)
ข้าพเจ้าถามอีกว่าอาจารย์สมบัตทิ ำ� อะไร เขาตอบว่าเพราะอาจารย์สมบัติ
มีค�ำอธิบายให้ทุกเรื่องที่เขาสงสัย
12 การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ ๑๔

ชัยวัฒน์ในฐานะอาจารย์ ข้าพเจ้าคิดว่าสิง่ ทีเ่ ขาท�ำ อาจไม่ใช่การ
อธิบายทุกเรือ่ ง แต่คอื การเปลีย่ นมุมค�ำถามของนักศึกษา ทีท่ ำ� ให้คำ� ถาม
พื้นๆ กลายเป็นค�ำถามน่าอัศจรรย์ ท�ำให้นักศึกษากล้าถาม เพราะมั่นใจ
ขึ้นว่าค�ำถามของตนไม่ไร้สาระ ไม่ตื้นเขิน ไม่ประกาศความด้อยปัญญา
ของผู้ถาม สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนจากวิชาผู้น�ำทางการเมืองคือ ท�ำอย่างไร
เมื่ออ่าน text เมื่อมองปรากฏการณ์ทางสังคม แล้วจะสามารถตั้งค�ำถาม
“สนุกๆ” ชวนคิดต่อ ชวนให้พยายามหาค�ำอธิบาย มิใช่การจ�ำได้ว่าผู้น�ำ
ทางการเมือง “ทีด่ ”ี มีลกั ษณะอย่างไร อาจเพราะเช่นนี้ แม้ขา้ พเจ้าไม่เลือก
ศึกษาต่อทางด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับสถาบันทางการเมือง
ที่เป็นทางการ และดูเหมือนมุ่งสร้างคนเข้าสู่ระบบราชการ แต่ข้าพเจ้า
ก็ ยั ง ไม่ ทิ้ ง รั ฐ ศาสตร์ แม้ ข ้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้ เ รี ย นในห้องเรียนกับชัยวั ฒ น์
สถาอานันท์ แต่ข้าพเจ้าก็เรียนกับชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ตลอดมา
เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ให้เขียนประวัติชีวิตเชิงภูมิปัญญาของชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ข้าพเจ้าก็คุยกับเขาอีก เราได้ข้อสรุปร่วมกันว่า
ประการที่หนึ่ง ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสมจะท�ำภารกิจส�ำคัญนี้
เพราะเราต่างรูว้ า่ ข้าพเจ้าไม่สนใจและไม่ได้ตดิ ตามอ่านงานวิจยั ข้อเขียน
ทางวิชาการทีม่ เี ป็นจ�ำนวนมากของเขา (โปรดดูลอ้ มกรอบ ประวัตโิ ดยย่อ
ของ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์) แม้บางเรื่องมีความสนใจใส่ใจร่วมกัน
แต่เราก็มักยืนมองกันคนละมุม บางครั้งก็ให้ความส�ำคัญกับรายละเอียด
คนละชุด
ประการที่สอง และประการส�ำคัญ งานทางสังคมศาสตร์มิใช่
ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ในตัวมันเอง แต่เป็นการตัง้ ค�ำถาม คิด
หาวิธีบรรยาย และสร้างค�ำอธิบายที่ “ฟังขึ้น” ให้เหตุการณ์ สถานการณ์
ทางการเมื อ ง สั ง คม วั ฒ นธรรม ณ เวลาหนึ่ ง ๆ แต่ เ มื่ อ เหตุ ก ารณ์ /
สถานการณ์ดูเหมือนยุติหรือคลี่คลาย เมื่อเวลาผ่านไป เรามักสามารถ
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กล่าวถึง บรรยาย อธิบายเรื่องราวเดิม ด้วยพล็อตใหม่ ได้ทบทวนงาน
ที่ท�ำไปแล้ว ที่บางครั้งอาจต้องปรับ กระทั่งเปลี่ยนวิธีการมอง เปลี่ยน
มุมที่จะมองเหตุการณ์/ปรากฏการณ์นั้น ข้าพเจ้านึกถึง Hannah Arendt
(1998) ที่เคยกล่าวว่า งานคือสิ่งที่มนุษย์สร้างเพื่อเป็นสื่อกลาง เปิดการ
สนทนาระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน ข้าพเจ้าคิดว่างานของชัยวัฒน์กม็ ลี กั ษณะ
เช่นนี้ จึงไม่ใช่กจิ ของข้าพเจ้าทีจ่ ะตัดบทการสนทนาทีช่ ยั วัฒน์เริม่ ไว้ดว้ ย
สิ่งที่เขียนจากมุมมองเดียวของข้าพเจ้า
เราจึงเห็นตรงกันว่าข้อเขียนชิ้นนี้เป็นได้อย่างมากก็เพียงเสี้ยว
ทางปัญญาของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก เพราะงานที่เขาท�ำ
และข้าพเจ้ากล่าวถึง เป็นเพียงส่วนหนึ่งและส่วนน้อยมากของงานที่เขา
เขียน
นักวิชาการมุสลิม มุสลิมศึกษา
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เกิดและเติบโตในครอบครัวมุสลิม ที่ย่าน
บางรัก กรุงเทพมหานคร สมัยเป็นเด็กชาย ชัยวัฒน์พาเพื่อนที่เรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก มาเล่น มากิน มานอนที่บ้าน ชัยวัฒน์กล่าวว่า
อาจเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน พ่อแม่จงึ ให้เสรีภาพในการคบ
เพือ่ นค่อนข้างมาก ทัง้ ยังมองและปฏิบตั กิ บั เพือ่ นของเขาเหมือนลูกหลาน
ในคราวที่ เ ขาเป็ น อาจารย์ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เขาก็พาลูกศิษย์ไปกินข้าว ให้รจู้ กั คุณแม่ พีน่ อ้ ง และหลานๆ
ของเขา เมื่อเวลาผ่านไป คุณแม่ พี่น้อง และหลานของเขา ก็เป็นคุณแม่
พี่น้อง และหลานของลูกศิษย์เหล่านั้นด้วย (เขามีวิธีท�ำให้ลูกศิษย์มี
ตัวตนด้วยการแนะน�ำบุคลิกภาพบางด้านหรืองานที่จะท�ำให้ญาติพี่น้อง
จ�ำได้ไม่ลืม เช่น บอกคุณแม่ของเขาว่าข้าพเจ้าท�ำวิจัยในคุก ต่อมาก็บอก
ว่าได้เปลี่ยนไปอยู่ในโรงพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิต) ชัยวัฒน์มักพูดว่า
ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวขยาย เพราะนอกจากผูร้ ว่ มสายโลหิตทัง้
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ใกล้ไกล เขายังโอบรวมลูกศิษย์ ที่นอกจากไปบ้านเขาบ่อยๆ ยังมีโอกาส
รู้จักญาติๆ ทั้งที่อาศัยอยู่แถบโรงภาษี ชานกรุง และเข้านอกออกในบ้าน
ที่เขาอยู่กับ “เพื่อนร่วมชีวิต” คือ สุวรรณา สถาอานันท์ ผู้เป็นมิตรในทาง
วิชาการและเสมือนเป็นพี่สาวของบรรดาลูกศิษย์
ดังนั้น เมื่อมีวาระส�ำคัญของศาสนาอิสลาม วาระส�ำคัญของ
ครอบครัว ชัยวัฒน์จัดงานที่มัสยิดฮารูณ ไปเยี่ยมญาติ ลูกศิษย์ก็จะได้
รับค�ำเชิญให้ไปงานที่มัสยิด ที่บ้านญาติ ส�ำหรับลูกศิษย์ที่ไม่ใช่มุสลิม
นอกจากรู้จักคน รู้จักอาหาร เห็นพิธีการ พิธีกรรม ที่ต่างจากที่เคยเห็น
ในชีวิตประจ�ำวัน 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�ำให้เขาตระหนักว่าในฐานะผู้มีศรัทธาต่อ
ศาสนา เขาไม่เพียงต้องดูแลตนเองและครอบครัว แต่ต้องดูแลเพื่อนบ้าน
ช่วยผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย
ต่อมา เมื่อศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในขณะนั้น (พ.ศ. 2550)
ชวนชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ในสามจังหวัดภาคใต้ เขาชวนข้าพเจ้าไปร่วมงานด้วย ในฐานะนักวิจัย
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานภาคสนาม ทีส่ ำ� คัญ เขาอาจคิดว่าแม้เราจะ
มีความเห็นต่อเรือ่ งต่างๆ ทัง้ ในทางการใช้ทฤษฎีทตี่ า่ งมุมมอง มีทศั นคติ
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ต่อหลายเรือ่ งไม่ตรงกัน แต่กน็ า่ จะเห็นตรงกันในเรือ่ งแนวทางการวิจยั คือ
แนวทางมุสลิมศึกษา (Muslim studies)
ปัจจุบนั การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมมุสลิมท�ำได้สองแนวทาง
แนวทางที่หนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักวิจัยมุสลิม อาจจะโดย
เฉพาะนักวิจยั มลายูมสุ ลิมในสามจังหวัดภาคใต้ และอาจารย์ในคณะ/ภาค
วิชาอิสลามศึกษา คือแนวทางอิสลามศึกษา (Islamic studies) แนวทางนี้
เน้นการศึกษา ตีความ และอ้างอิงตัวบทส�ำคัญทางศาสนา คือพระคัมภีร์
อัลกุรอาน และบันทึกจริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมมัด ผู้ศึกษาต้องเป็นผู้
มีความรู้ทางศาสนา สามารถอ่านเอกสารภาษาอาหรับได้อย่างแตกฉาน
จึงจะท�ำงานเช่นนี้ได้
เมื่อน�ำแนวทางอิสลามศึกษา ที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์ ความเที่ยง
แท้ ความเป็นสัจจะสัมบูรณ์ของค�ำสั่งและค�ำสอนที่จารึกในพระคัมภีร์ ไป
ศึกษาการกระท�ำและปัญหาของคนมุสลิม ชุมชนมุสลิม ข้อสรุปที่นักวิจัย
ได้จึงมักออกมาในท�ำนอง ... ปัญหาสังคม การเมือง วัฒนธรรม เช่น การ
ใช้สารเสพติดในหมู่ชน/เยาวชนมุสลิม การก่อเหตุรุนแรงถึงตาย การไม่
ส�ำรวมทางเพศ มีสาเหตุมาจากการทีบ่ คุ คลเหล่านีข้ าดความรูท้ างศาสนา
หรือมีความรู้ทางศาสนาไม่เพียงพอ หรือเป็นผู้ขาดศรัทธา
ข้อสรุปแบบนี้มักน�ำไปสู่ข้อเสนอ/หนทางในการแก้ปัญหาว่า
ต้องให้การศึกษาทางศาสนาแก่ผู้ที่ “หลงผิด” เพราะ “ไม่รู้” หรือมีความรู้
“ไม่พอเพียง” (อันที่จริง การศึกษาปัญหาสังคมด้วยแนวทางแบบอิสลาม
ศึกษาอาจมิได้เกิดขึ้นเฉพาะ/หรือจ�ำกัดวงอยู่แต่ในหมู่นักวิจัยมลายู
มุสลิม หากทบทวนการศึกษา/วิจัยปัญหาสังคมในสังคมไทย ก็จะพบว่า
มีงานวิจยั จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีใ่ ช้แนวทางวิจยั แบบนี้ ถ้าเรียกก็อาจเรียกได้วา่
พุทธศาสน์ศกึ ษา และมีขอ้ ค้นพบ ข้อเสนอแนะ ในท�ำนองเดียวกัน จะต่าง
กันก็เพียงแทนที่จะเสนอให้มีการให้การศึกษาศาสนาอิสลาม ก็เสนอให้
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กล่อมเกลา “ผู้หลงผิด” หรือป้องกันปัญหาด้วยสัจธรรมของพุทธศาสนา
และ/หรือจริยธรรม คุณธรรม ที่มีฐานรากคือศาสนาพุทธ)
แนวทางที่สอง เป็นแนวที่ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เสนอให้นักวิจัย
พิจารณาและทดลองใช้รว่ มกัน คือมุสลิมศึกษา แนวทางนีม้ จี ดุ ร่วมกันกับ
แนวทางอิสลามที่เชื่อมั่นศรัทธาว่าองค์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุดเพียง
หนึ่งเดียว เชื่อว่ามีวันสิ้นโลก ความดี-ความชั่ว-โชค-เคราะห์ ล้วนเกิดแต่
พระเจ้าทั้งสิ้น และพระคัมภีร์ อัลกุรอาน เป็นถ้อยค�ำของพระเจ้า แต่ก็
เห็นด้วยว่า “มนุษย์มิใช่อื่นใด แต่เป็นผู้ค้นหาความหมายและชะตากรรม
ในอนาคตของตน โดยด้ า นหนึ่ ง ก็ แ บกรั บ อิ ท ธิ พ ลของมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ที่ตกทอดมา ไม่ว่าจะเป็นภาษา หรือวัฒนธรรม หรือ
ประวัติศาสตร์แห่งเผ่าพันธุ์ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต้องด�ำรงตนต่อสู้อยู่ใน
สภาพสังคมปัจจุบัน” (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2541, น. 5)
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาประเด็นใดๆ ก็ตาม ผู้ศึกษา/นักวิจัยย่อม
ต้องน�ำบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
มาร่วมพิจารณาด้วยเสมอ ในฐานะเงื่อนไขของการกระท�ำ การด�ำรงตน
ของมนุษย์ผู้มีความเชื่อในศาสนาอิสลาม การพยายามเข้าใจสภาวะและ
ปัญหาที่ชาวมุสลิมเผชิญในลักษณะนี้ นอกจากสอดคล้องกับการท�ำงาน
สังคมศาสตร์ ที่นักวิจัย/ผู้รู้ (มากกว่า) มิได้วางตนเหนือผู้ถูกศึกษา
อาจสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกศึกษาอย่างเห็นอกเห็นใจ และข้อเสนอ
อันมาจากข้อค้นพบอาจไม่เพียงน�ำไปสู่การผ่อนบรรเทาภาวะการมีชีวิต
ที่หนักหน่วงของพวกเขาให้ลดลงได้บ้าง ส�ำหรับนักวิจัยมุสลิมที่คิด/เป็น
เช่นชัยวัฒน์ สถาอานันท์ พวกเขาไม่เพียงท�ำงานของนักสังคมศาสตร์
แต่ยังท�ำหน้าที่ของมุสลิมไปด้วยในเวลาเดียวกัน
โครงการนีเ้ ป็นการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในห้องสัมมนา บางครัง้
อยูท่ ปี่ ตั ตานี สงขลา หรือนราธิวาส ผูร้ ว่ มห้องมาจากมหาวิทยาลัย ส�ำนัก
ข่าว หน่วยงานเอกชน ทีมงานของ สกว. และเราสองคน การท�ำงานเริ่ม
จากค�ำถามทีม่ าจากข้อสังเกตเล็กๆ ในชีวติ ของนักวิจยั เอง เป็นค�ำถามที่
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แม้ดเู ล็กน้อย ไม่นา่ สลักส�ำคัญอะไร แต่นา่ สงสัย บางครัง้ น่าตกใจ ชัยวัฒน์
ท�ำในสิ่งที่เขาถนัดและมีความสามารถยิ่ง เขาฟังค�ำบอกเล่า/ข้อมูลของ
นักวิจัย ชวนนักวิจัยขยับไปยืนมองข้อสังเกตและข้อมูลจากมุมนั้นบ้าง
มุมนีบ้ า้ ง จนข้อสังเกตเกิดเป็นโจทย์วจิ ยั จากนัน้ จึงช่วยกันหาทางบรรยาย
สภาพการณ์ของปัญหา หาวิธี/แนวคิด เพื่อตีความ/แก้โจทย์ การสนทนา
ในหมูน่ กั วิจยั ด�ำเนินไปอย่างมีสสี นั บางครัง้ อุน่ จนระอุ บางครัง้ เคร่งเครียด
บางคราวชวนขัน เมื่อเวลาผ่านไป ไม่มีใครไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย รู้สึก
ท้อใจเป็นช่วงๆ เมื่อโครงการยุติลง แต่ละคนอ่านงานวิจัยของตนอย่าง
ไม่ตะขิดตะขวงใจ เพราะต่างรู้ว่าช่วยกันคิดแล้วอย่างรอบคอบ และต่าง
ลงแรงกันเต็มที่เท่าที่ท�ำได้แล้ว
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ชื่อฟังดูเอาการ (แต่มักไม่ได้งาน)
เป็นทางการ กลายเป็นพืน้ ทีข่ องการร่วมสร้างงานวิจยั ตามแนวทางมุสลิมศึกษาที่ทวนกระแสหลัก (คืออิสลามศึกษา) โดยนักวิจัยมุสลิมผู้มีความรู้
ทางศาสนา ที่ให้ความรู้ด้านนี้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่รู้น้อยกว่า ทั้งค�ำสอนจาก
ตัวบทและในการปฏิบัติจริงในชีวิต และนักวิจัยที่ไม่ใช่มุสลิม แต่ก็รู้จัก/
มีศักยภาพที่จะรู้จัก/มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ผู้คน ในสามจังหวัด ดีกว่านัก
วิจัยจากภาคอื่น
การเล่นกับงานสังคมศาสตร์
บางครั้ง โดยเฉพาะในยามที่เขาไปกล่าวปาฐกถา ข้าพเจ้าอด
รูส้ กึ ไม่ได้วา่ ชัยวัฒน์เหมือนนักมายากลทีผ่ ชู้ มรอดูวา่ สิง่ ของทีเ่ ขาจะหยิบ
จากหมวกนักมายากลคืออะไร จะน่าอัศจรรย์เพียงไหน หากเขาท�ำให้
ผูช้ มทึง่ งวยงงได้ ก็เกิดค�ำถามต่อไปว่าชัยวัฒน์/นักมายากลท�ำสิง่ นัน้ /คิด
อย่างที่เขาคิดได้อย่างไร ความพิศวงแกมชื่นชมนี้ท�ำให้นักศึกษาจ�ำนวน
หนึ่งประสงค์จะท�ำวิทยานิพนธ์กับเขา นักวิจัยหลายคนอยากท�ำงานกับ
เขา เมื่อมีวาระส�ำคัญ เจ้าภาพก็มักอยากให้ชัยวัฒน์ไปกล่าวปาฐกถา
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ผูท้ คี่ นุ้ เคยกับชัยวัฒน์ยอ่ มรูว้ า่ นักรัฐศาสตร์ผนู้ ชี้ อบอ่านการ์ตนู /
ดูภาพยนตร์ที่ตัวเอกเป็น/ท�ำได้ยิ่งกว่าวีรบุรุษ/สตรีที่เป็นมนุษย์ (superhero/ine) เขาชอบอ่านนิยายก�ำลังภายในที่ตัวละครมีฤทธิ์มีเดช 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
ในขณะที่คนทั่วไปมักคิดว่างานวิชาการเป็นเรื่องเคร่งเครียด
แต่ส�ำหรับชัยวัฒน์และบรรดามิตรสหายของเขา งานวิชาการเป็นเรื่อง
สนุก การท�ำงานคล้ายการเล่น แต่ไม่ใช่เล่น/สนุกเช่นการหยอกล้อเล่น
หัว เป็นการเล่นที่จริงจัง แพ้ชนะตัดสินจากการสามารถท�ำให้คู่เล่นยอม
ย้ายมามองเรื่องที่ก�ำลังถกเถียงจากมุมอื่นบ้าง โดยไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยน
ความคิด ไม่ต้องเชื่ออย่างที่อีกฝ่ายเสนอ นักสังคมศาสตร์หลายคน (อาทิ
Raveri 2002 หรือก่อนหน้านัน้ Huizinga 1955[1938]) เสนอว่าอารยธรรม
สมัยใหม่ท�ำให้สถานภาพของการเล่นตกต�่ำลง โดยการแยก “งาน” ออก
จาก “เล่น” แยก “การท�ำงาน” ออกจาก “การเล่น” ท�ำให้การเล่น/เล่น (ไม่มี
ประโยชน์ ไม่จริง/ไม่จริงจัง ไม่มสี าระ) ดูจะเป็นสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงกันข้ามกับงาน/
การท�ำงาน (มีประโยชน์ จริง/จริงจัง มีสาระ) ทัง้ ๆ ทีก่ ม็ คี นจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ทีท่ ำ� งานด้วยสปิรติ ของการเล่น (ludic มาจาก ludere = to play) ทัง้ Johan
Huizinga (1872-1945) และ Massimo Raveri ดูเหมือนเห็นตรงกันว่า
เพราะวัฒนธรรมในปัจจุบนั ให้คณ
ุ ค่า/ความส�ำคัญกับงานมากกว่าการเล่น
จึงท�ำให้สถานภาพของการเล่นดูต�่ำต้อยน้อยหน้าการท�ำงาน หากการ
เล่นจะดูดีขึ้นมาได้ก็ต้องมีประโยชน์ (เช่น เด็กเล่นเพื่อให้เกิดพัฒนาการ
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ทางกายและปัญญา หรือชวนคนป่วยเล่นเพื่อเยียวยาความเจ็บป่วย) แต่
การท�ำงานเพื่อท�ำงาน ท�ำงานแบบท�ำงาน อาจไม่ใช่วิธีท�ำงานแบบเดียว
ที่ท�ำได้ หรือควรท�ำในทุกกรณี
Huizinga โต้ แ ย้ ง ว่ า นั ก วิ ช าการตั้ ง แต่ ยุ ค แรกๆ ที่ เ ราเรี ย ก
ในปัจจุบันว่านักปรัชญา ไม่ว่าจะเป็นเพลโต อริสโตเติล ในยุคคลาสสิก
ออกัสตินในยุคกลาง ดา วินชีในยุคฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการ กระทัง่ นักคิด/นัก
“วิทยาศาสตร์” ในยุคแห่งความรู้แจ้ง ล้วนท�ำงานด้วยสปิริตของการเล่น
ทั้งสิ้น พวกเขาเล่นกับภาษา/โวหาร เล่นผ่าน/เล่นกับจินตนาการของ
ตนเองและคนในสังคม แต่พอมาถึงยุคนี้ การพยายามศึกษารัฐ สังคม
วัฒนธรรม อย่าง “เป็นวิทยาศาสตร์” ท�ำให้นักสังคมศาสตร์เลิกเล่น
หนึ่งในนักคิดยุคใหม่ที่ชวนนักสังคมศาสตร์ให้กลับมาเล่นบ้าง
คือ Theodor Adorno (1903-1969) ใน Aesthetic Theory (1997) เขา
กล่าวว่าโลกสมัยใหม่ไม่มีความไร้เดียงสาหลงเหลืออยู่แล้ว เพราะมนุษย์
สมัยนี้คิด/ท�ำอะไรก็เพื่อประโยชน์โพดผล ท�ำให้กีฬาที่มีไว้เล่น กลายเป็น
พิธีกรรมที่นักกีฬา (ที่เล่นเพราะค่าตอบแทนและชื่อเสียง) เข้าร่วมเพื่อ
เฉลิมฉลองความเป็นทาส (ของระบบเงินเป็นพระเจ้า) ของตนเอง การ
เล่นจึงกลายเป็นภาพสะท้อนสีชืดจืดสนิทของชีวิตที่หยาบแข็งกระด้าง
ขณะที่คนเล่นมีอาการเหมือนผู้ที่รักความเจ็บปวด (masochistic) คนดู
ที่ส่งเสียงก้องสนามแข่ง เชียร์ฝ่ายหนึ่ง หยามเหยียดเย้ยหยันอีกฝ่าย
ก็มีสภาพไม่ต่างจากคนป่าเถื่อน
Inglis (2004) ชี้ว่าหากอ่านข้อเขียนของ Adorno ตามตัวอักษร
เราคงรูส้ กึ ว่านักคิดผูน้ ชี้ า่ งตีนไม่ตดิ ดิน เพราะดูถกู ดูหมิน่ ความบันเทิงของ
มวลชน แต่ถ้าอ่านค�ำของนักคิดโดยพิจารณาว่านักคิดเป็นใคร (ท�ำงาน
วิชาการในขนบที่คุรุคือคนอย่าง Kierkegaard และ Nietzsche ได้รับ
อิทธิพลอย่างสูงจาก Karl Kraus นักเสียดสีชั้นครูชาวออสเตรียน) ก็อาจ
จะอ่านได้ใหม่ว่านี่คือการเล่นโวหารเพื่อกระแทกคนอ่านคนฟังให้ย้อน
24 การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ ๑๔

ดูตัว/ให้รู้ตัว ไม่ว่าในฐานะคนเล่นหรือคนดู ทั้งยังแฝงการมองโลกในแง่
ไม่มดื ด�ำ เพราะการพูดถึงการเล่นในเชิงร้ายก็คล้ายจะบอกว่าการเล่นเคย
เป็นอาณาบริเวณของเสรีภาพ การสร้างสรรค์ ความสนุก เรากลับมาเล่น
กันเถิด เล่นให้เป็น เล่นให้สนุก
ข้าพเจ้าคิดว่าชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นนักสังคมศาสตร์ขี้เล่น
เขาเล่น อาจจะในความหมายใกล้เคียงกับที่ Huizinga ว่าไว้ คือเล่นด้วย
ความสมัครใจ เล่นในกติกา และเพราะมีกติกา การเล่นจึงสนุก เพราะ
เรียกร้องทักษะทีต่ อ้ งฝึกฝนสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เล่นอย่างไม่ผดิ กติกา ไม่ทำ� ให้
การเล่นเสีย เล่นจริง และจริงจังจนบางครั้งลืมหิว ลืมนอน ลืมเหนื่อย
เพราะคิดว่าก�ำลังเล่น ผูเ้ ล่นจึงรูส้ กึ ราวไม่ใช่ตวั เอง แต่ความไม่เป็นตัวเอง
ณ เวลาที่เล่น อาจเป็นตัวตนด้านที่ไม่ปรากฏในภาวะที่ไม่เล่นเท่านั้น
ข้าพเจ้าคิดว่าและเพราะเขาเล่น ผู้คนจึงชอบดูชอบฟัง รอให้โวหารของ
เขาพาเข้าสู่พื้นที่ทางความคิด จินตนาการ เพื่อดูว่าเขาจะพาเราไปทาง
ใด ไปดูไปเล่นอะไร Huizinga ใช้ค�ำ inlusio หมายถึง entering into play
เข้าสู่การเล่น และว่าผลอันเกิดจากการเล่น illusion อาจเปิดเผยภาวะที่
จริงกว่าที่เราคิดว่าจริง
อารมณ์โกรธ-ความรุนแรง-วัฒนธรรม-สันติวิธี
การเป็นนักวิชาการไทยคนแรกๆ ที่ท�ำให้ “ความรุนแรง” และ
“สันติวธิ ”ี เป็นทัง้ ประเด็นศึกษาวิจยั และกรอบการวิเคราะห์ ท�ำให้ชยั วัฒน์
สถาอานันท์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักวิชาการสันติวิธี เพราะแต่ละคนที่รู้จัก
เขาเข้าใจ “สันติวิธี” ตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องตรงกับ
“สันติวิธี” ของชัยวัฒน์ ภาพลักษณ์ของชัยวัฒน์ในสายตาบางคนจึงดู
ยุ่งเหยิง เช่น ในเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจ�ำวัน พอชัยวัฒน์โกรธ (บางทีแค่
ร�ำคาญหรือหงุดหงิด เช่น ตอนรถติด) คนก็สงสัยว่าท�ำไมนักสันติวิธีต้อง
มีอารมณ์กับเรื่องเล็กๆ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเวลาเกิดเรื่องใหญ่ เช่น ในช่วง
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ที่มีการเผชิญหน้าทางการเมืองของคู่ขัดแย้ง ซึ่งอาจน�ำไปสู่การใช้ความ
รุนแรง หลายคนรอฟังว่าชัยวัฒน์จะพูดอะไร เมื่อเขายังไม่พูดอะไร คนก็
สงสัยว่านักสันติวิธีไม่เห็นหรือว่าขณะนี้เกิดการใช้อ�ำนาจ ไม่สันติ ท�ำไม
นักสันติวิธีไม่ท�ำอะไร เป็นต้น
ข้าพเจ้าเชือ่ แน่วา่ ชัยวัฒน์ไม่ได้ฝนั ถึงโลกทีป่ ราศจากความรุนแรง
ไม่น่าจะมีใครชอบความรุนแรง แต่การใช้ชีวิตโดยไม่ใช้/ไม่ถูกกระท�ำโดย
ความรุนแรงไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่พอเป็นไปได้มากกว่าคือจะท�ำอย่างไร
ให้ความรุนแรงที่เกิด อยู่ในระดับที่ไม่หนักหน่วง สาหัส ไม่คร่าชีวิต
ไม่ทำ� ลายตัวตน/ความเป็นมนุษย์ของตัวเราและผูอ้ นื่ (โดยเฉพาะผูท้ เี่ ห็น
และคิดต่างจากเรา) โดยสิ้นเชิง ถ้าชัยวัฒน์ท�ำงานราวก�ำลังเล่น ถ้าการ
เล่นจริงจัง ถ้าการเล่นที่เป็นจริงเป็นจัง ต้องเล่นอย่างเอาจริงเอาจัง ก็น่า
จะเป็นเพราะเดิมพันของการเล่นนั้นสูงลิบ ข้าพเจ้าคิดว่าการแก้ความ
ขัดแย้งระดับถึงเลือด ตัวตน ชีวิตคน คือเดิมพันการเล่นของชัยวัฒน์
ข้าพเจ้าชอบโกรธ จึงชอบที่ชัยวัฒน์ก็โกรธ แม้ในการสนทนา
ต่อหน้า เราจะไม่ค่อยเห็นเขาโกรธ เพราะชัยวัฒน์ไม่ค่อยโกรธคน แต่เรา
จะเห็นความโกรธและ/หรือความสะเทือนใจ (frustration) ปรากฏในงาน
บางชิน้ ของเขา เช่น เมือ่ เขาเขียนถึงชะตากรรมของนายฟัก ตัวละครเอก
ของนวนิยาย ค�ำพิพากษา โดย ชาติ กอบจิตติ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
2525) หรือชะตากรรมของเด็กๆ ที่ถูกผู้ใหญ่รังแกอย่างโหดเหี้ยมใน
บทความ “ย่างศพทารก วิพากษ์ความรุนแรงทางวัฒนธรรมในสังคมไทย”
(2539) ในทั้งสองบทความ เขาชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ความรุนแรงจาก
ความอยุติธรรม ความโหดร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจ�ำวัน ใครได้ยิน
ได้ฟังก็สะเทือนใจ แต่พอมีเรื่องใหม่ตามมาติดๆ ความสะเทือนใจก็จาง
ลง จนไม่เหลือหรือแทบไม่หลงเหลือร่องรอยใดๆ
ชัยวัฒน์เสนอ “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” “สันติวัฒนธรรม”
เพื่อให้สังคมไทยมี “ค�ำ” ใหม่ไว้เรียกไว้พูดถึงปรากฏการณ์เช่นนี้ ท�ำให้
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ความรู้สึกสะเทือนใจที่พูดไม่ได้มากกว่าความรู้สึกสะเทือนใจที่มีที่มา
ที่ไป มีเนื้อ/เรื่อง เห็นหนังที่ปกคลุมและปิดปากปิดตาเราไว้ พูดเสียใหม่
คือท�ำให้ความรู้สึกอันเกิดจากสามัญส�ำนึก ซึ่งอายุสั้น สายตาสั้น คิดต่อ
ไม่ได้ กลายเป็นสิ่งที่ตั้งค�ำถาม อภิปรายได้ (Berger 1967: 101-102)
ชัยวัฒน์กล่าวว่าหน้าที่ของเขาคือการโยนค�ำใหม่ๆ ใส่สังคมไทย (เช่น
อารยะขัดขืน ทักษะวัฒนธรรม วิธีวิทยาตาค้างคาว) มองในแง่นี้ สิ่งที่เขา
ท�ำคือการชวนมอง ชวนคุย ชวนคิดปรากฏการณ์เดิม ด้วยค�ำใหม่ที่เขา
หวังว่าจะสามารถระเบิดสามัญส�ำนึก/สามัญรูส้ กึ ของผูฟ้ งั นัน่ เอง (ชัยวัฒน์
สถาอานันท์ 2549, น. 95)
มาถึงวันนี้ ไม่น่าจะมีนักสังคมศาสตร์คนใดที่ไม่ตระหนักว่างาน
ของเขาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งกับตัวตน/การนิยามตัวตนของเขา ส�ำหรับ
ชัยวัฒน์ ในฐานะนักวิจัยสันติวิธี (peace/nonviolence researcher)
เขาโกรธ เพราะเชื่อว่าตนเองไม่อาจมอง/คิด/พูดถึงความรุนแรงต่อเด็ก
ความอยุติธรรม การใช้วาจาและการกระท�ำที่เหยียดหยามเย้ยหยันผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้ที่มีทรัพยากรทางอ�ำนาจน้อยกว่า อย่าง “ปราศจากอคติ ไร้
อารมณ์ความรู้สึก” ส�ำหรับนักสังคมศาสตร์จ�ำนวนหนึ่ง อารมณ์ความ
รู้สึกของนักวิจัย/นักวิชาการ อาจช่วยให้เขา “เห็น” สิ่งที่คน/สังคมละเลย
เพราะ “เห็น/คิด” ว่านี่เป็นเรื่อง “ปกติ” ที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย เขาคิดว่า
ความสะเทือนใจอาจเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของการเปิดตาทีถ่ กู ปิดด้วยความ
คิด ความเชื่อ การปฏิบัติที่ท�ำสืบทอดกันมา (ประเพณี วัฒนธรรม) โดย
ไม่ตั้งค�ำถาม กระทั่งไม่คิดจะตั้งค�ำถาม (Satha-Anand 2008-9: 91)
ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว (พ.ศ. 2526) ชัยวัฒน์เคยกล่าวว่ารัฐศาสตร์
ดู จ ะไม่ มี บ ทบาทในการให้ ข ้ อ เสนอแนะแก่ ผู ้ บ ริ ห ารกิ จ การรั ฐ วั น นี้
สถานการณ์เปลี่ยนไป ข้อเสนอของนักวิชาการได้รับการรับฟัง กระนั้น
ก็ดี แม้ข้อเสนอของเขาจะ “มีเหตุมีผล” “แต่ก็ย่อมไม่ใช่ยาวิเศษที่จะ
เยียวยาความบาดหมางระหว่างคนกลุม่ ต่างๆ เพราะไม่นา่ จะมีนกั วิชาการ
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คนใดที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน คิดวิเคราะห์วิพากษ์เป็น ที่เชื่อว่า
ข้อเสนอของตนไม่มีจุดอ่อน/ข้อจ�ำกัด อย่างมากที่สุดที่เขาท�ำได้ในฐานะ
นักวิชาการ คือพยายามค้นหาหนทางที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นได้ ขณะเดียวกันก็มีความคงเส้นคงวาระหว่างหนทางกับเป้าหมาย
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไม่หยุดหย่อน” (Satha-Anand 2008-9:
95, 96)
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ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ประวัติโดยย่อ

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลป์ (ค�ำนวณ)
จากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โดยสอบได้ที่ 13 จบปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี
2518 และจบ Ph.D. จากมหาวิทยาลัยฮาวาย-อิ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี
1981 ด้วยทุน East-West Center เขียนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าชิงรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนานาชาติเรื่อง “The Nonviolent Prince”
ปัจจุบนั เป็นศาสตราจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานคณะท�ำงานยุทธศาสตร์สันติวิธีที่เคยอยู่กับสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ปัจจุบันเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นรองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
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เด็ก ผู้อ�ำนวยการโครงการจัดพิมพ์คบไฟ และผู้อ�ำนวยการศูนย์ข่าวสาร
สันติภาพ ภายใต้มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
ในแวดวงวิชาการนานาชาติ ชัยวัฒน์เป็น Senior Research Fellow, 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�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ของธรรมศาสตร์ (2537-2538) ในสมัยทีอ่ าจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็น
อธิการบดี เป็นนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2538-2540)
เป็นกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งกรณีท่อแก๊ซยาดานา ชายแดน
ไทย-พม่า เมื่อปี 2541 เป็นประธานอนุกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างสมัชชาคนจนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2544) เป็น
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิคและกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ ที่มีอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
ประธาน
งานวิจัยของชัยวัฒน์ครอบคลุมปัญหาศาสนากับความรุนแรง
และการไม่ใช้ความรุนแรง/สันติวิธี และปัญหานโยบายของรัฐกับการใช้
สันติวธิ ี มีงานเขียนทีเ่ ป็นผูแ้ ต่งและเป็นบรรณาธิการตีพมิ พ์ทงั้ ในประเทศ
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 Keamanan dan Perdamaian, University Gadjah Madah; Quaker International 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, University 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)
ชัยวัฒน์ได้แสดงปาฐกถาน�ำและน�ำสัมมนาในเวทีสาธารณะหลาย
แห่งในโลก ตัวอย่างเช่น
“The Nonviolent Crescent,” A seminar given at the Program on
Nonviolent Sanctions, Center for International Affairs, Harvard University, November 9, 1988.

w

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

A Reading of Political Events using maps, postcards and nonviolence theory,” A lecture given at the Spark M. Matsunaga Institute
for Peace, Honolulu, March 3, 1993.

“The Politics of Forgiveness,” A Gandhi Memorial Lecture, organized 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, Palazza della Regione in Trento, Italy, August 29, 1996.

w
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“Forgiveness in Southeast Asia: Political Necessity and Sacred
Justifications,” Keynote Address at the 17th Annual Berkeley Conference 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

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

University of Manchester Peace Lecture, May 5, 2006.

“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 Studies 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.

w
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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.
“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� ำในการประชุมวิชาการประเพณี
สี่ ส ถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ ครั้งที่ 17 เรื่อง “ความเป็นธรรม
ในสังคม: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, 19 กันยายน 2557
w

“Traces of Reconciliation under the Conflict Shadow in Southeast Asia,” A keynote address prepared for the third international

w
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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) ของชัยวัฒน์ทกี่ อ่ ให้เกิดงานวิจยั อืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ชุดและเป็นงานวิจัยเดี่ยว ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ทางทีส่ อง คือคุณปู การจากแนวทางการวิเคราะห์ ซึง่ เป็นลูท่ างให้
นักวิจยั ในต่างประเทศท�ำงานวิจยั และตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ของตนในวารสาร
วิชาการนานาชาติ
แนวคิดของชัยวัฒน์ที่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการระดับนานาชาติ
ชัยวัฒน์ท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ของ
ไทยหลายชิ้น แต่ในชิ้นที่น�ำเสนอต่อ National University of Singapore
เมื่อปี 2004 ได้น�ำเสนอแนวคิดเรื่อง “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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แนวคิด authoritarian democracy นีถ้ กู น�ำมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการท�ำงานวิจยั ระดับนานาชาติทไี่ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก TODA
Institute for Global Peace and Policy Research และตีพิมพ์เป็น
หนังสือ โดยมีศาสตราจารย์ Johan Saravanamuttu นักวิจัยคนส�ำคัญ
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�ำวิจัย
ชุดนี้ในหน้า 4-5
นอกจากนั้น เมื่อมีการวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ผู้วิจารณ์ก็กล่าวถึงอิทธิพลทางความคิดของ authoritarian
democracy ต่อหนังสือเล่มนีไ้ ว้ชดั เจน เช่น Greg Fealy’s review in South
East Asia Research Vol. 19 No. 2 (June 2011) กล่าวถึงการใช้แนวคิด
นี้และค�ำอธิบายของชัยวัฒน์ไว้ชัดเจนในหน้า 360-361 หรือ Zailan Moris’s review in Kajian Malaysia Vol. 28 No. 2 (2010) ก็กล่าวชัดเจน
ว่างานวิจยั ชุดนีไ้ ด้รบั อิทธิพลจากแนวคิด 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://englishkyotoseas.org/2012/12/vol-1-no-3-of-southeast-asian-studies-now-available-online/)
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เมื่อชัยวัฒน์ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “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�ำเสนอแนวคิดเรื่อง “engaged Muslims” เป็นครั้ง
แรก ซึ่งราวห้าปีต่อมา 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
ชัยวัฒน์นำ� เสนอแนวคิดเรือ่ ง “การจัดการ ‘ความจริง’ ” ในปาฐกถา
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2540 และแนวคิดดังกล่าว
ก็กลายมาเป็นชุดงานวิจัยเรื่อง “สังคมไทยกับการจัดการ ‘ความจริง’ ”
ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัย 6 เรื่อง รวมทั้งงานวิจัยของชัยวัฒน์เรื่อง ความ
รุนแรงกับการจัดการ ‘ความจริง’ (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2551) งานวิจยั ชุดนีม้ ี ศาสตราจารย์ สมบัติ จันทรวงศ์ เป็น
หัวหน้าโครงการ ซึง่ ได้เขียนถึงแนวคิดทีช่ ยั วัฒน์เป็นผูน้ ำ� เสนอไว้ในบทน�ำ
ของงานวิจัยชุดนี้ [สมบัติ จันทรวงศ์, พูดไปสองไพเบี้ย: ท�ำความเข้าใจ
กับสิ่งที่นักการเมืองไทย(ไม่)พูด (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2549) ในหน้า (15)
และ (36)-(37) เป็นต้น]
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แนวทางการวิเคราะห์ของชัยวัฒน์ที่ยังผล
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ในปี 1992 ชัยวัฒน์ตีพิมพ์งานส�ำคัญชื่อ “Towards a Peace Culture
in Asia” ใน Peace and Conflict Issues After the Cold War (Paris:
UNESCO, 1992) ในการศึกษาเรื่อง Strategic Cultures in the AsiaPacific Region (New York: St. Martin, 1999) โดย ศาสตราจารย์ Ken
Booth และ Russell Trood งานชิ้นนี้ถูกน�ำไปเปรียบเทียบกับงานของ
ปรมาจารย์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนส�ำคัญในช่วงนั้น คือ
ศาสตราจารย์ Michael Haas ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง The Asian Way to
Peace (1989) และสรุปว่าแม้ทั้งสองคนจะต่างกันในเรื่องแนวทางการ
ศึกษา (Haas ใช้วิธี descriptive ขณะที่ชัยวัฒน์เน้นแนวศึกษาแบบ prescriptive) เข็มมุ่งในการศึกษา (Haas สนใจ civic culture ขณะที่ชัยวัฒน์
สนใจแนวทางอภิปรัชญาจากความเชื่อทางศาสนา) และประเด็นศึกษา
(Haas สนใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ขณะที่
ชัยวัฒน์พยายามเผชิญกับปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง) (Trood and
Booth 1999: 340-342) แต่ทั้งสองคนเห็นความส�ำคัญของวัฒนธรรม
เอเชียที่สัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้งและวัฒนธรรมยุทธศาสตร์
และเปิดประเด็นศึกษาเรื่องนี้ก่อนประชาคมความมั่นคงศึกษานานแล้ว
(p. 341) ซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มความมั่นคงศึกษาจะได้ทดลองศึกษาต่อ
ไป (p. 342)

w

w งานเขียนเรือ
่ ง “Two Plots of Nonviolence Stories: From the Streets

of Bangkok to the Forests of Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ใน Social Alternatives (University of Queensland, Australia) Vol. 16 No. 1 (April 1997)
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ได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์จากพล็อตของเรื่องเล่า (plots of nonviolence stories) ต่อมา ศาสตราจารย์ Ralph Summy แห่งมหาวิทยาลัย
Queensland ได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็นแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงานวิจัยประวัติศาสตร์สันติภาพของออสเตรเลีย 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
งานเขียนเรื่อง “Hijab and Moments of Legitimation: Islamic Resurgence 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�ำไปใช้เป็น
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
w
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ชั ย วั ฒ น์ ไ ด้ รั บ รางวั ล ต่ า งๆ ทั้ ง จากในและต่ า งประเทศ เช่ น
ได้รบั รางวัลครูดเี ด่น Ekin Laugesen Memorial Award จากมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ ใ นปี 2541 เป็ น กี ร ตยาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์เมื่อปี 2549 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติในปี 2549 เป็นเมธีวิจัยอาวุโส
ของ สกว. ช่วงปี 2549-2555
ในปี 2555 ชัยวัฒน์ได้รับรางวัลศรีบูรพา และ El Hibri Peace
Education Prize International
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พิศ(ษ)ผู ้หญิงในชีวิตของ
“สันติวิธี”
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มู ลนิธิเพื่อการศึ กษาประชาธิปไตยและการพัฒนา

พิศ(ษ)ผู ้หญิงในชีวิตของ
“สันติวิธี”1
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ความรู้สึก: เกียรติกับกลัว
เมื่อรับปากอาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ มาแสดงปาฐกถา ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ปี 2558 ซึง่ เป็นวาระครบ
99 ปีชาตกาลท่านเช่นนี้ ก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างปะปนกัน อย่างแรก
คือ รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีค่ ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชือ้ เชิญมาท�ำหน้าทีน่ ี้ ทัง้ เพราะทราบดีวา่ กระบวนการคัดเลือกองค์ปาฐก
ป๋วยจริงจังเคร่งครัดเพียงไร แต่ที่ส�ำคัญยิ่งกว่าเพราะตนเองแม้ไม่ได้
ข้าพเจ้าต้องขอบคุณผู้คนมากหลายที่มีส่วนช่วยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวให้ข้าพเจ้าได้เขียนปาฐกถานี้
ออกมาในรูปนี้ ไม่ว่าจะเป็นโป้ง จ้อย แต้โต๊ะฮง ตุ๊ก ติ๊ก ลูกอม จัน อุ๊ป จอน และติ๋ม แต่ที่ส�ำคัญคือ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้เกียรติข้าพเจ้าแสดงปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ในปีนี้ และคุณเชาวน์วฒ
ั น์ มูลภักดี ผูช้ ว่ ยวิจยั ของข้าพเจ้า ทีห่ าข้อมูลประกอบปาฐกถานีใ้ ห้อย่างดียงิ่
1
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ใกล้ชิดอาจารย์ป๋วย แต่ก็รักเคารพอาจารย์จริงๆ อาจเพราะเคยเป็น
นักเรียนอัสสัมชัญเช่นเดียวกับอาจารย์ปว๋ ย และนักเรียนอัสสัมชัญทุกยุค
ก็ถกู สอนให้ตระหนักในคุณปู การของศิษย์เก่าเช่นอาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์
ที่มีต่อสังคมไทย หรือไม่ก็อาจเพราะตนเองเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์
ในเวลาที่อาจารย์ป๋วยมาเป็นอธิการบดี น�ำพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านลมฝนในยุคที่ธรรมศาสตร์เผชิญภัยความรุนแรงที่โหดร้ายที่สุด
ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย จนอาจารย์เองต้องตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงและอคติที่กร่อนกินสังคมไทยในเวลานั้น หรืออาจเพราะ
อาจารย์ป๋วยเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างที่ตนเองรู้สึกว่าหาได้ยาก
ในสังคมไทย
อีกความรู้สึกหนึ่งคือ กลัว
กลัว ว่าจะท�ำงานที่ไม่คู่ควรกับปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กลัว
ว่าสิง่ ทีท่ ำ� จะไม่สมกับเกียรติทไี่ ด้รบั และเมือ่ ย้อนไปดูปาฐกถาในปีกอ่ นๆ
เห็นทั้งชื่อองค์ปาฐก และได้อ่านงานของท่านเหล่านั้นบ้าง เช่น “จารีต
รัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม” ของ ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ก็แทบสิ้นสติ ทั้งเพราะคุณภาพ ปริมาณ (จ�ำนวน 204 หน้า
รวมตารางทั้งหมด) และความลงตัวระหว่างประเด็นร้อนในสังคมไทยกับ
ความคิดของอาจารย์ป๋วยในงานของอาจารย์รังสรรค์
ที่วิ่งพล่านอยู่ในสมองหลังจากรับปากเขาแล้วก็คือค�ำถามว่า
“แล้วจะท�ำอย่างไรดี” จะพูดเรื่องรัฐประหาร เรื่องรัฐธรรมนูญใหม่(อีก
แล้ว) ก็เกรงว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่เข้าใจและหงุดหงิดใส่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จนท�ำให้อธิการบดี ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์มปี ญ
ั หา ต้องไปปรับทัศนคติกนั หมด ข้าพเจ้าจึงหันไป
มองโลกและถามว่า เวลานี้โลกเป็นอย่างไร สบายดีไหม?
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วัวกินเนื้อ คนกินหญ้า: โลกศตวรรษที่ 21
นักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเศสชื่อ Thomas Piketty อาศัยหลักฐาน
จากบันทึกระเบียนภาษีย้อนหลังไปถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในกรณี
ของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา กับถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในกรณี
ของฝรั่งเศส เพื่อชี้ให้เห็นว่าโลกปัจจุบันมีความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
ยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบความมั่งคั่งของคนรวยสุด 1%
ของโลกกั บ ผู ้ ค นที่ เ หลื อ โลกไม่ เ พี ย งถอยกลั บ จนเต็ ม ไปด้ ว ยความ
เหลื่อมล�้ำเช่นที่เกิดเมื่อศตวรรษที่ 19 แต่โลกก�ำลังเดินทางกลับไปสู่
“patrimonial capitalism” หรือทุนนิยมมรดก ชนิดที่ ณ จุดยอดของ
เศรษฐกิจถูกควบคุมอยู่ด้วยวงศ์ตระกูล ไม่ใช่ปัจเจกชนที่มีฝีมือในการ
บริหาร2 ไม่ใช่เรือ่ งธรรมดาที่ Capital in the Twenty First Century หนังสือ
วิชาการปกแข็งหนา 696 หน้าเล่มนี้เป็นหนังสือขายดี มีคนซื้อและอ่าน
ให้เห็นกันทัว่ 3 ขณะทีน่ กั เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง Paul Krugman
ก็เขียนถึงหนังสือเล่มนีว้ า่ “นีค่ อื หนังสือทีจ่ ะเปลีย่ นทัง้ วิธที เี่ ราคิดถึงสังคม
และวิธีที่เราท�ำงานเศรษฐศาสตร์”4
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมที่มีรากฐานมาจากการสะสมทุนเป็น
ปัญหาใหญ่แน่ และเป็นที่สนใจกันมานาน ทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ การปฏิรูปของไทยในปัจจุบันก็ดูจะถือความเหลื่อมล�้ำเป็น
ศูนย์กลางปัญหาที่ต้องแก้ไข เพียงแต่ว่ากล่าวให้ถึงที่สุด ปัญหาความ

Capital in the Twenty First Century (Cambridge: Harvard University Press, 2014).
ดูเหตุผลว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้ได้ใน 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.
2
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เหลื่อมล�้ำไม่เพียงเป็นปัญหาเศรษฐกิจ แต่พยุงอยู่ด้วยความเหลื่อมล�้ำ
เชิงอ�ำนาจ ซึ่งด�ำรงอยู่แทบทุกอณูในสังคมไทย5
ถ้าไม่ดผู ลการส�ำรวจรายได้ประชากรหรือระเบียนภาษีทพี่ ลเมือง
จ่าย แต่หันมาดูอย่างอื่น เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ จะเห็นปัญหาโลกเป็น
เช่นไร? ข้าพเจ้าคิดว่าภาพยนตร์โทรทัศน์ (TV series) ฝรั่งบางเรื่อง
ก�ำลังบอกเราว่า เมือ่ เดินทางต่อไปในศตวรรษที่ 21 ปัญหาทีร่ ออยูส่ ำ� หรับ
โลก (แน่นอน ย่อมรวมสังคมไทยและบรรดานักเศรษฐศาสตร์เข้าไปด้วย)
คืออะไรบ้าง ข้าพเจ้าอยากจะชวนให้ดูภาพยนตร์โทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง
เลื่องลือในปัจจุบันสักเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่มีผู้ติดตามชมมากมายทั่วโลก
(มากกว่าคนอ่านหนังสือขายดีของ Piketty หลายเท่าเป็นแน่) และได้
รางวัลภาพยนตร์สาขาต่างๆ มากมาย
ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง The Walking Dead (2010- ) พูดถึง
พระเอกซึ่งเป็นนายอ�ำเภอในเมืองแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ เขาอยู่ในอาการ
โคม่ามาหลายเดือน จากแผลถูกยิงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เมื่อตื่นขึ้น
เขาพบว่าผู้คนรอบตัวกลายเป็นศพเดินได้ (Zombies) ไปหมดแล้ว แต่
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงการท�ำให้เห็นว่าพระเอกต้องเดินทาง
ตามหาครอบครัวและญาติมติ รท่ามกลางภัยจากศพเดินได้ทกี่ นิ เนือ้ มนุษย์
เป็นภักษาหาร เพราะถ้าจะกล่าวถึงสภาพ dystopia ที่ปรากฏในสื่อทาง
วัฒนธรรมแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น dystopia ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด
เพราะในต�ำนานศพเดินได้ทั่วไป มนุษย์ที่รอดอยู่จะกลายเป็นศพเดินได้
ก็ต่อเมื่อถูกกัดโดยซอมบี้ ไม่ต่างจากโรคติดต่อผ่านสัมผัสหรือติดเชื้อ
ในกระแสเลือด และอย่างไรก็อาจมีสักแห่งในโลกที่ปลอดพ้นจากหายนะ
นี้ แต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากจะยังไม่เห็นพื้นที่ปลอดภัยใดๆ แล้ว
โปรดพิจารณา คณะกรรมการปฏิรูป, แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง
และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานปฏิรูป, 2554), น. 14-17.

5
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“Thomas Piketty กับหนังสือ Capital in the Twenty-First Century”

“ภาพยนต์โทรทัศน์เรื่อง The Walking Dead”

ไม่ว่าจะตายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็จะกลับมาเป็นศพ
เดินได้กนิ เลือดเนือ้ มนุษย์ทงั้ หมด ปัญหาทีผ่ รู้ อดชีวติ เผชิญคือ จะอยูร่ อด
ต่อไปโดยยังด�ำรงความเป็นมนุษย์และสังคมมนุษย์ได้อย่างไร ในเมื่อทุก
วี่วันต้องคิดว่า หากญาติมิตรที่เหลืออยู่ตายลง ตนก็ต้องใช้อาวุธท�ำลาย
สมองของคนที่ตัวรัก เพื่อไม่ให้กลายเป็นศพเดินได้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ
ใดๆ เหลืออยู่ นอกจากความปรารถนากินเนื้อมนุษย์ และไม่ยอมตาย
แม้จะถูกตัดเป็นสองท่อนก็ตาม6
สังคมการเมืองที่ปรากฏ (ถ้าจะเรียกว่าสังคมการเมืองได้?) ใน
The Walking Dead ปราศจากกฎหมาย สถาบันทางสังคม และระบบ
เศรษฐกิจใดๆ ถ้ามองจากมุมพุทธศาสนา สังคมใน The Walking Dead
ดูจะละม้ายสภาพ “มิคสัญญี” ตามค�ำเทศนาของพระพุทธเจ้าใน จักกวัตติสตู ร อันเป็นพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดง
เมื่อประทับอยู่นครมาตุลา ในแคว้นมคธ พระองค์ตรัสสอนเรื่องความ
ผิดพลาดของพระราชาองค์ที่ 8 ในการปกครอง ซึ่งเริ่มต้นเมื่อพระองค์
ทรงแก้ ป ั ญ หาความยากจนและการลั ก ทรั พ ย์ ผิ ด พลาด ทั้ ง ด้ ว ยการ
พระราชทานทรัพย์โดยไม่ทรงใคร่ครวญ และทีส่ ดุ เพราะการตัดสินพระทัย
ลงอาญาผูล้ กั ทรัพย์ดว้ ยความรุนแรง คือให้ตดั ศีรษะเสีย จากนัน้ โลกก็กา้ ว
เข้าสูค่ วามเสือ่ ม อายุมนุษย์หดสัน้ ลงเรือ่ ยๆ จนทีส่ ดุ ถึงสมัยทีม่ นุษย์มอี ายุ
เพียง 10 ปี หญิงสาว (พระไตรปิฎกใช้ค�ำนี้) อายุ 5 ปี ก็มีสามีได้ และ
ที่สุด “จะไม่มีค�ำว่า มารดา, น้า, บิดา, ป้า, อา, ภริยาของอาจารย์, ภริยา
ของครู. โลกจะเจือปนกันเหมือนสัตว์ เช่น แพะ ไก่ สุกร ; จักมีอาฆาต,
พยาบาท, มุ่งร้ายกัน, คิดฆ่ากันอย่างรุนแรง, แม่คิดต่อลูก, ลูกคิดต่อแม่,
พ่อคิดต่อลูก, ลูกคิดต่อพ่อ, พีช่ ายคิดต่อน้องหญิง น้องหญิงคิดต่อพีช่ าย.
ลองพิจารณา website อย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ชุดเรื่องนี้ได้ที่ http://www.amctv.com/
shows/the-walking-dead
6
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จะเกิดมีสตั ถันตรกัป คือกัปทีอ่ ยูใ่ นระหว่างศัสตรา 7 วัน คนทัง้ หลายจะมี
ความส�ำคัญในกันและกันว่าเป็นเนือ้ (มิคสัญญา) จะมีศสั ตราอันคมเกิดขึน้
ในมือ ฆ่ากันและกันด้วยส�ำคัญว่าเนื้อ”7
สภาพเช่นนี้ ถ้าจะกล่าวจากปรัชญาการเมือง ก็น่าจะเป็นภาพ
จ�ำลองของชีวิตในสภาพธรรมชาติที่ Thomas Hobbes เคยเขียนไว้
ใน Leviathan อันเลื่องชื่อของเขาเมื่อปี 1651 ที่มนุษย์ตกอยู่ในสภาพ
“สงครามระหว่างทุกคนกับทุกคน” และชีวิตก็ถูกทอนให้อยู่ในสภาพ
“โดดเดี่ยว ยากจน โสโครก โหดเหี้ยม และสั้น”8
ก�ำเนิดของภาพยนตร์เกี่ยวกับซอมบี้สมัยใหม่เริ่มต้นตั้งแต่
Night of the Living Dead โดย George Romero เมื่อปี 1968 ซึ่งเป็น
ภาพยนตร์ที่ลงทุนเพียง 114,000 ดอลลาร์สหรัฐ แม้นักวิจารณ์อเมริกัน
จะออกมาดูถูกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงเรื่องนี้อย่างไร เมื่อกาลเวลา
ผ่านไป ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดูจะมีสถานะเป็นผลงานคลาสสิก ทั้งปรากฏ
ว่ า เป็ น ภาพยนตร์ ส ยองขวั ญ ที่ มี ผู ้ เ ขี ย นถึ ง ในด้ า นต่ า งๆ มากที่ สุ ด 9
นักวิชาการบางคนเชือ่ ว่า Romero อาศัยอุปลักษณ์ซอมบีว้ จิ ารณ์สงคราม
เวียดนามในเวลานั้น โดยให้ซอมบี้คือทหารอเมริกันที่กลับจากสงคราม
เวียดนาม และถูกเปลี่ยนโดยสงครามไปจนไม่เหลือเค้ามนุษย์เดิม
ค�ำว่า “มิคสัญญี” ก็คือถือว่าอีกสิ่งหนึ่ง คือมนุษย์คนอื่น เป็นเนื้อ คือเป็นอาหารของตนเท่านั้น
ความนี้ปรากฏใน สุชีพ ปุญญานุภาพ (จัดท�ำ), พระไตรปิฎกส�ำหรับประชาชน (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 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/leviathanc.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.
7
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สิบปีตอ่ มา Romero สร้างและก�ำกับ Dawn of the Dead (1978)
ซอมบี้ในเรื่องนี้รุกรานศูนย์การค้า จึงเห็นกันว่าเป็นบทวิพากษ์ลัทธิ
บริโภคนิยมที่ระบาดหนักอยู่ แต่กล่าวโดยรวม นักวิชาการจ�ำนวนหนึ่ง
เห็นว่าซอมบี้เป็นอุปลักษณ์สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างกฎุมพี (bourgeois) และผู้ใช้แรงงาน (proletariat) เช่นที่ Marx เคยกล่าวนิยาม “ทุน”
ไว้ว่า “ทุนคือแรงงานที่ตายแล้ว (ทุนก็)เหมือนผีดูดเลือด (vampires)
ด�ำรงชีวิตด้วยการสูบแรงงาน(ซึ่งเป็น)ชีวิตของคน ยิ่งมีชีวิตยืนนานก็ยิ่ง
สูบเลือดแรงงานมากขึ้น”10 ในระยะหลัง นักทฤษฎีอย่าง Henri Lefebvre
เห็นว่าซอมบี้เป็นทั้งผู้บริโภคและวัตถุที่ถูกบริโภค เพราะการเป็นผู้กิน
เนื้อพวกเดียวกันเอง คือเนื้อมนุษย์ (cannibals) เปลี่ยนทั้งเหยื่อและทั้ง
ร่างกายของตนเองเป็นวัตถุแห่งการบริโภค11
ในขณะที่งานวิชาการอย่างของ Piketty กล่าวถึงทุนในศตวรรษ
ที่ 21 ว่าเปลี่ยนเป็นอย่างไร ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร งานวัฒนธรรมแรงๆ อย่างของ Romero ก�ำลังถามว่าการหลงใหลได้ปลื้มกับทุน
ก�ำลังเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเช่นไร ที่ส�ำคัญ มนุษย์เปลี่ยนไปจนหมดความ
สามารถจะแลดูผอู้ นื่ เป็นมนุษย์ได้อกี แล้วหรือไม่ ความเอือ้ อาทรทีม่ ตี อ่ กัน
จะปลาสนาการไปหรือไม่ เพราะ “คนอื่น” (the others) ก็ไม่ใช่อะไรอื่น
นอกจากเนื้อที่รอจะถูกลากมากัดกินเท่านั้น
โลกข้างหน้าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ ไม่มีใครตอบได้อย่างมั่นใจ แต่
ถ้าถือเอาแนวทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นเข็มทิศ ก็คงต้องกล่าวว่า โลก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษของ Marx เขียนว่า “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.
10
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ข้างหน้าที่ความรู้สึกกังวลของผู้คนไม่น้อยฉาบอยู่ มีโอกาสเป็นเช่นนี้
เพราะความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมที่ล�ำบากยากแค้น หลายแห่ง
ถูกคุกคามด้วยภัยโรคระบาดใหม่ๆ และที่ส�ำคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าจะจบลง
เมื่อใด การพยายามด�ำเนินชีวิตในสภาพที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ดีขึ้น
ให้หวังได้อกี ท�ำอะไรไปก็ดเู หมือนจะสูญเปล่าไปหมด เป็นโศกนาฏกรรม
สยองที่แท้จริง
แต่ นั่ น คื อ อนาคต ถ้ า จะมี คุ ณ สมบั ติ อ ะไรที่ แ น่ น อนเกี่ ย วกั บ
อนาคต ก็คือความไม่แน่นอนเท่านั้น
ข้ า พเจ้ า คิ ด ว่ า วั น นี้ แ ม้ ยั ง ไม่ ต ้ อ งเห็ น สภาพเช่ น ที่ เ กิ ด ในยุ ค
มิคสัญญีหรือใน The Walking Dead แต่โลกก็เปลี่ยนไปมากแล้ว อันที่
จริง สิ่งซึ่งปรากฏใน The Walking Dead กล่าวได้ว่ายังเปลี่ยนไปไม่มาก
นัก เมื่อเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ เพราะ
อย่างไรเสีย เรื่องราวใน The Walking Dead เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตคือ
มนุษย์ซึ่งกินเนื้ออยู่เป็นปรกติแล้ว เป็นแต่ว่าเมื่อตายกลายเป็นศพเดิน
ได้กเ็ ปลีย่ นชนิดของเลือดเนือ้ ทีก่ นิ จากทีเ่ คยกินแต่เนือ้ สัตว์อนื่ ๆ มาเป็น
กินเนื้อมนุษย์เท่านั้น
แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อย่างเข้าศตวรรษใหม่ หนังสือพิมพ์ The Guardian รายงานว่า ผู้คนในแดนสงครามที่ตนไม่ได้เป็น
ผู้ก่ออย่างอัฟกานิสถานยากแค้นถึงกับต้องกินหญ้าเพื่อให้อยู่รอดกัน
แล้ว12 ขณะเดียวกัน บางประเทศในสหภาพยุโรปและในสหรัฐฯ ที่มีการ
เลี้ยงปศุสัตว์ ก็มีการน�ำเนื้อสัตว์ไปให้วัวกินเป็นอาหาร อุตสาหกรรม
เกษตรด้าน biotech ในซีกโลกภาคเหนือที่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้
หันไปใช้ช่องทางการบริโภคเนื้อด้วยการน�ำเนื้อสัตว์มาเลี้ยงสัตว์อย่าง
วัว แกะ และไก่ ในภายหลังพบว่า การท�ำเช่นนี้เป็นเหตุแห่งโรค Bovine
12

The Guardian Weekly, January 3-5, 2002, p. 2.
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spongiform encephalopathy (BSE) ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อสามัญว่าโรค
วัวบ้า (mad cow disease)
สมองของสัตว์กินหญ้าที่ถูกเปลี่ยนมาให้กินเนื้อพวกนี้จะค่อยๆ
กร่อนและเละเป็นชิน้ เนือ้ ความบ้านีไ้ ม่เพียงเกิดกับวัว แต่กล่าวได้วา่ เกิด
ขึ้นกับพวกมนุษย์และอุตสาหกรรมเทคโนชีวะที่ก�ำลังแพร่หลาย ส�ำหรับ
อาการของผู้ป่วยโรควัวบ้า เมื่อเซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อสมองเสื่อม
สลาย มีลักษณะพรุนคล้ายฟองน�้ำ สมองจะถูกท�ำลายอย่างถาวร ผู้ป่วย
จะมีอาการทางระบบประสาท กระวนกระวาย ซึมเศร้า แยกตัวออกจาก
คนอื่น พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยน ที่สุดระบบการทรงตัว การพูด และ
การมองเห็นจะเสียไป จนขยับตัวไม่ได้ โรคนี้ยังไม่มียาใดรักษาได้ และ
ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตใน 4-6 เดือน13
นักปรัชญาอย่าง Rosi Braidotti เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นการ
ผสานกันระหว่างทุนนิยมก้าวหน้าและเทคโนโลยี bio-genetic ท�ำให้โลก
ก้าวเข้าสู่ยุคที่เธอเรียกว่า “เลยยุคมนุษย์” หรือ “The posthuman” ซึ่งมี
ฐานอยู่ที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งปวงระหว่างมนุษย์กับสัตว์ โดยทุก
species ตกอยู่ในกับดักวังวนของเศรษฐกิจโลก ที่รหัสพันธุกรรมของสิ่ง
มีชวี ติ กลายเป็นทุนหลักไปแล้ว ในแง่นี้ โลกาภิวตั น์หมายถึงการท�ำให้ดาว
โลกทัง้ ดวงเป็นของซือ้ ของขายในทุกรูปแบบ ทัง้ หมดนีห้ มายความว่าโลก
ก�ำลังก้าวเลยยุคมนุษย์ไปแล้ว14
ตกลงในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ มีเรื่องมากมายให้นึกถึง
ให้เขียนถึง แต่เหตุใดจึงจะแสดงปาฐกถาเรื่องผู้หญิง?

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.
13
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ค�ำตอบอยู่ที่อาจารย์ป๋วย
ค�ำถามว่าท�ำไมจึงเขียนเรื่องผู้หญิงเช่นนี้ ตอบอย่างรวดเร็วคือ
ก็ “ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาย จะไม่ให้เขียนเรื่องผู้หญิงอย่างไรได้” ตอบแบบนี้
ที่อื่นคงท�ำไม่ได้ด้วยเหตุผลนานัปการ แต่ค�ำตอบส�ำหรับปาฐกถา ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ที่ธรรมศาสตร์เช่นนี้ น่าจะเป็นค�ำตอบที่เหมาะสมเป็นที่สุด
ที่จริง เมื่อรับจะแสดงปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปีนี้ มีข้อความ
หนึ่งซึ่งอาจารย์ป๋วยเคยเขียนที่ตรึงติดอยู่ในมโนส�ำนึกเกือบตลอดเวลา
ที่คิดถึงปาฐกถานี้ ข้อความในหัวข้าพเจ้าไม่ใช่ “สันติประชาธรรม” หรือ
“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” แต่เป็นบทความของอาจารย์ป๋วยเรื่อง
“ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่” ความที่ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่ชอบปฏิเสธ
“สัญญาณ” ต่างๆ ในชีวิต จึงถือเอาว่า ที่ “ผู้หญิงในชีวิตของผม” ของ
อาจารย์ปว๋ ยติดตามความคิดของข้าพเจ้าอย่างไม่ลดละเช่นนี้ ถ้าไม่เพราะ
จิตใต้ส�ำนึกของตนเองก�ำลังท�ำงานบางลักษณะในวาระที่ย่างเข้าปีที่ 60
แห่งชีวิต และเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆ ก็ต้องหมายความอย่างอื่น
แต่ท�ำไมข้าพเจ้าคิดว่าค�ำตอบในย่อหน้าข้างต้นน่าจะสมกับ
บริบทปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก็เพราะเมื่ออาจารย์ป๋วยเขียนเรื่อง
“ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกใน ธ.ป.ท.ปริทัศน์ เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2515 ท่านก็เขียนอธิบายเหตุผลว่าท�ำไมจึงเขียนเรื่อง
ผู้หญิงดังนี้
“ท�ำไมจึงเขียนหรือจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิต? ตอบได้สอง
ประการคือ ถ้าไม่ได้เขียนเรื่องผู้หญิง ก็คงต้องเขียนเรื่องผู้ชาย ถ้าเกริ่น
ให้บรรณาธิการทราบว่าจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิตของผม บรรณาธิการ
คงจะสนใจถึงกับใจเต้นคึกคัก แต่ถา้ เกริน่ ว่าผมจะเขียนเรือ่ งผูช้ ายในชีวติ
ของผม บรรณาธิการอาจจะเข้าใจผมผิดไปมากๆ ก็เป็นได้”15
ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่,” ใน สันติประชาธรรม (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2516),
น. 20.

15
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เอาเป็นว่า บางครัง้ ข้าพเจ้าก็เชือ่ เหมือนหลายๆ คนในสังคมไทย
เรื่องวัฒนธรรมการเดินตามหลังผู้ใหญ่ก็แล้วกัน
ในตอนท้ายบทความเรื่องผู้หญิงในชีวิตของท่าน ซึ่งหมายถึง
คุณแม่ของท่าน อาจารย์ปว๋ ยเขียนถึงผูห้ ญิงอืน่ ว่า “คงเขียนยากกว่าเขียน
เรือ่ งแม่ มีเหตุผลหลายประการ ข้อส�ำคัญก็คอื ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเขาจะยอม
ให้เขียน ในบางกรณีอาจจะต้องรอให้เจ้าตัวตายไปเสียก่อน แต่ก็หนักใจ
อยู่ว่า ถ้าผมตายไปเสียก่อน แล้วจะเขียนได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
จะเขียนเรื่องเมียผม ก็คงจะเห็นได้ชัดว่ายากเพียงใด ในโลกนี้ แม่หม้าย
มีมากกว่าพ่อหม้ายมากต่อมากนัก”16
แต่สี่ย่อหน้าสุดท้ายของบทความนั้นเป็นเรื่องของเมียของท่าน
เมียของอาจารย์ป๋วย ซึ่งคนใกล้ชิดเรียกว่า “แหม่ม” ชื่อ มาร์กาเร็ต สมิธ อาจารย์ป๋วยแต่งงานกับคุณมาร์กาเร็ตเมื่อปี 2489 อาจารย์
เห็นว่า “การมีภรรยานั้นเป็นการเสี่ยงโชค” แต่ครอบครัวอึ๊งภากรณ์มีโชค
เพราะชีวิตครอบครัวอบอุ่นมีความสุขมากพอใช้ (ค�ำของอาจารย์ป๋วย)
และที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ “เมียผมยอมเสียสละอยู่กับลูกๆ ทั้งๆ ที่มีความรู้
สอบได้ ป ริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มทางสั ง คมวิ ท ยา (จากมหาวิ ท ยาลั ย
ลอนดอน) ท�ำอาหารเอง ซักผ้าเอง ท�ำงานบ้านเอง สอนหนังสือให้ลกู บ้าง
ในเวลาเตรียมตัวไปต่างประเทศ” ที่ส�ำคัญ อาจารย์ป๋วยเห็นว่าที่ลูกๆ ทั้ง
สาม “เป็นผูท้ เี่ ชือ่ ในอหิงสา ความไม่ประทุษร้ายต่อใครๆ รักความสัจสุจริต
(สะกดตามที่ปรากฏในแหล่งอ้างอิง) รักสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และ
เลื่อมใสในการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน คุณสมบัติของลูกนี้ ทั้ง
ในการศึกษา ความประพฤติ และนิสัยสันดาน เขาได้มาจากแม่ของเขา
เป็นส่วนใหญ่”17
เพิ่งอ้าง.
ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดส�ำหรับคนหนุ่มสาว (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543), น. 23-24.

16
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ไม่เพียงคุณมาร์กาเร็ตจะมีอิทธิพลต่อความคิดและการด�ำเนิน
ชีวติ ของลูกทัง้ สามคน แต่เธอยังมีอทิ ธิพลต่อแนวคิดสันติวธิ ขี องอาจารย์
ป๋วยอีกด้วย จอน อึ๊งภากรณ์ บุตรชายคนโตของอาจารย์ป๋วย กล่าวถึง
คุณแม่ของเขาว่า คุณมาร์กาเร็ตเป็น “คนที่ปฏิเสธการใช้อาวุธทุกชนิด
การใช้ความรุนแรงทุกชนิด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อเกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 คุณแม่ไม่ยอมถูกเกณฑ์ คือผู้หญิงอังกฤษก็ต้องถูกเกณฑ์อยู่เหมือน
กัน ไม่ได้ถูกเกณฑ์ให้ไปรบนะ แต่ต้องเกณฑ์ให้ไปเป็นแนวหลัง ให้ไป
ช่วยอะไร แต่คุณแม่ปฏิเสธ จนกระทั่งต้องถูกขึ้นศาล แต่ยังดี เพราะถ้า
เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เขายิงเลย คือคนที่ปฏิเสธจะไปเป็นทหาร
ส่วนใหญ่จะถูกยิง แต่สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เขายอมรับส�ำหรับคนทีม่ คี วาม
บริสุทธิ์ใจหรือเป็นด้วยจิตส�ำนึกจริงๆ ที่ไม่ต้องการจับอาวุธ แล้วถ้าศาล
วินิจฉัยได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เขาก็จะไม่ลงโทษ คุณก็โชคดี เขาเชื่อว่า
เป็นอย่างนัน้ จริงๆ ก็ปล่อยไป ขณะทีเ่ พือ่ นคุณแม่บางคนต้องติดคุกเพราะ
เรือ่ งนี้ เพือ่ นคุณแม่หลายคนก็เป็นนักสันติวธิ ี ส่วนคุณพ่อนัน้ จับอาวุธเป็น
เสรีไทย ซึง่ คุณแม่กไ็ ม่เห็นด้วยทีค่ ณ
ุ พ่อท�ำอย่างนัน้ คือคุณพ่อจะเห็นด้วย
ในแง่อุดมการณ์ เมืองไทยถูกญี่ปุ่นครอบง�ำ ก็ควรมีการปลดปล่อย แต่
คุณแม่ไม่เห็นด้วยที่ใช้อาวุธ คุณแม่เชื่อว่าต้องใช้วิธีแบบสันติวิธี เช่นว่า
ต้องประท้วง คนต้องสามัคคีกันไปประท้วง และต้องประท้วงแบบสันติ
ซึ่งอันนี้ก็มีผลต่อความคิดของคุณพ่อด้วย”18
ปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปีนี้ ไม่ใช่เรื่องของคุณมาร์กาเร็ต สมิธ
แต่ดเู หมือนว่าอิทธิพลสันติวธิ ขี องเธอทีม่ ตี อ่ ความคิดและชีวติ ของอาจารย์
ป๋วย จะยืนยันประสบการณ์ทางวิชาการระยะหลังของข้าพเจ้าว่าด้วย
“ผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี”
80 ปี อาจารย์ป๋วย: ชีวิตและงาน (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เนื่องในวาระที่อาจารย์ป๋วยมีอายุครบ 80 ปี, 2539), น. 34.
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ค�ำถามและวิธีวิทยา
“บทบาทที่ ดู จ ะโดดเด่ น ยิ่ ง ของผู ้ ห ญิ ง ส่ ง ผลอย่ า งไรต่ อ การ
เข้าใจ(ชีวิตของ)สันติวิธี?”19
ค�ำถามส�ำหรับปาฐกถานี้เกิดจากประสบการณ์ทางวิชาการของ
ข้าพเจ้าในช่วงปีสองปีทผี่ า่ นมา ทัง้ จากงานสอนและงานวิจยั คือเมือ่ กลับ
มาสอนวิชา “ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง” (ร. 415) ครั้งใหม่
ที่คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หลังจากที่ห่างหายจากการสอนวิชานี้ไป
นาน เพราะยิง่ ท�ำงานเขียนงานวิจยั ในเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ก็รสู้ กึ ได้ถงึ ระยะห่าง
ทีต่ นเองมี ระหว่างงานศึกษาทีท่ ำ� อยู่ กับสภาวะความสนใจของนักศึกษา
(และอาจจะผูค้ นในสังคมไทยด้วย) เมือ่ เตรียมสอนวิชานีใ้ นภาคการศึกษา
แรกของปี 2557 ข้าพเจ้าพบว่าตัวอย่างทีน่ ำ� มาใช้ในชัน้ เรียนแรกทีแ่ นะน�ำ
นักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าสู่วิชา “ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง
ทางการเมือง” แทบทั้งหมด เป็นสตรีที่ใช้แนวทางสันติวิธีในการเผชิญ
ความขัดแย้งที่ถึงตาย (deadly conflicts) ในชีวิตของพวกเธอ เช่น Irena
Sendler (1910-2008) และ Jeannette Rankin (1880-1973) เป็นต้น20
ข้าพเจ้าแปลกใจกับตัวเองที่เป็นเช่นนี้ หรือว่าตัวอย่างเช่นนี้เป็นผลของ
งานศึกษาเกี่ยวกับสันติวิธีที่ได้ค้นคว้าอ่านมา?
งานส�ำรวจวรรณกรรมเรือ่ ง “สันติวธิ /ี ปฏิบตั กิ ารใช้ความรุนแรง”
ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าดีที่สุดในภาษาไทยเวลานี้ ในการส�ำรวจวรรณกรรม
เกี่ยวกับ “สันติวิธี” ในช่วงเวลา 90 ปี ตั้งแต่ประมาณปี 1930 จนถึงย่าง
ส�ำหรับความหมายของค�ำว่า “สันติวิธี” โปรดพิจารณา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ท้าทายทางเลือก:
ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ของเรา (Protestista), 2557), น.
261-269 และ 26-27.
20
ชีวติ และการต่อสูด้ ว้ ยสันติวธิ ขี องท่านเหล่านีค้ อื เนือ้ หาหลักของปาฐกถานี้ ซึง่ จะกล่าวถึงข้างหน้า
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เข้าทศวรรษทีส่ องของศตวรรษที่ 21 ของ จันจิรา สมบัตพิ นู ศิริ เธอส�ำรวจ
การศึกษาทั้งหมด 66 ชิ้น โดยแบ่งองค์ความรู้ที่ได้ออกเป็น 3 กระแสคือ
กระแสหลักการ โดยเฉพาะที่ได้รับอิทธิพลจากคานธี กระแสแนวปฏิบัตินิยม (ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก Gene Sharp) และกระแสค�ำอธิบายทางทฤษฎี
ในบรรดางานเหล่านี้ ข้าพเจ้าพบว่าเป็นชิ้นที่เขียนโดยผู้หญิง 11 ชิ้น
(ที่จริงมีผู้หญิงเป็นผู้เขียนร่วมอีก 2 ชิ้น)21
ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือปริมาณหนังสือเกี่ยวกับสันติวิธี
ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระยะนี้ กล่าวเฉพาะเดือนมกราคม 2015 นี้
จากการส�ำรวจหนังสือใน www.amazon.com พบว่ามีหนังสือที่เกี่ยวกับ
สันติวธิ ี (nonviolence) ทีพ่ มิ พ์ในเดือนมกราคม 2015 ทัง้ สิน้ 17 เล่ม โดย
ผู้เขียน 20 คน เป็นนักเขียนผู้หญิง 7 คน เขียนหนังสือ 7 เล่ม ในจ�ำนวน
นี้ มีเพียง 3 เล่มเท่านั้นที่มีค�ำว่า nonviolence อยู่ในชื่อเรื่อง คือ Understanding 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�ำโฆษณาหนังสือ
เห็นได้ไม่ยากว่าเล่มแรกเป็นงานวิชาการสันติวิธีที่คล้ายต�ำรา เล่มที่สอง
เน้นการปฏิบัติ ในขณะที่เล่มที่สามเป็นสันติวิธีแนวทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา มองผ่านกรอบคิดพระคัมภีร์
แต่ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าส�ำคัญก็คือ เมื่อสิ้นทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 21 หากเอ่ยถึงผลงานวิชาการชิ้นเยี่ยมๆ ในแวดวงวิชาการ
สันติวิธีนานาชาติระยะนี้ ปรากฏว่านักวิชาการด้านสันติวิธีชั้นเยี่ยม
จันจิรา สมบัติพูนศิริ, “ทบทวนวรรณกรรมปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (nonviolent action) ในโลก
ตะวันตก: กระแสหลักการ ปฏิบตั กิ าร และทฤษฎี,” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2556), น. 75-100.
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ในโลกปัจจุบันเป็นสตรีเสียมาก กล่าวให้ถึงที่สุด ข้าพเจ้าเห็นว่าภูมิทัศน์
ทางวิชาการสันติวิธี/การไม่ใช้ความรุนแรงนานาชาติในปัจจุบันเข้มแข็ง
มั่นคงขึ้น ก็ด้วยงานชิ้นส�ำคัญ 3 ชิ้น โดยนักวิชาการผู้หญิงที่โดดเด่น
4 คน ในจ�ำนวนนี้ จันจิรากล่าวถึงในบทความของเธอสองชิน้ คืองานของ
Erica Chenoweth ที่เขียนร่วมกับ Maria Stephan และงานของ Sharon
Nepstad ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวถึงข้างล่างนี้
ชิ้นแรกเป็นงานส�ำคัญที่ถือได้ว่ามีผลต่อภูมิทัศน์ทางวิชาการ
ที่ศึกษาเรื่องความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงชัดเจนที่สุด เพราะ
ขณะที่เกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา งานเรื่อง The Politics of Nonviolent
Action ของ Sharp ถือได้ว่าเป็นหลักหมายส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผู้สนใจ
สันติวิธี ทั้งเพราะรากฐานเชิงทฤษฎีแห่งอ�ำนาจที่เขาใช้ ซึ่งให้ความ
ส�ำคัญกับค�ำถามว่าด้วยการเชื่อฟังอ�ำนาจของมนุษย์ (obedience) การ
จัดประเภทการใช้สันติวิธีให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามชนิดวิธีการที่ใช้
เป็นสามกลุ่ม คือการชักชวนและการประท้วง การไม่ให้ความร่วมมือ
และการแทรกแซงโดยตรง ตลอดจนพิเคราะห์กระบวนการท�ำงานของ
สันติวิธีซึ่งเขาเรียกว่า “พลวัต” (dynamics) ไว้ด้วย แต่ที่ส�ำคัญที่สุด
น่าจะเป็นตัวอย่างจากข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์มากมายที่ Sharp น�ำ
มาประมวลไว้ให้เห็น โดยมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน ไม่น่าแปลกใจอะไรที่งาน
ชิน้ นีค้ วรต้องถือเป็นผลงานคลาสสิกส�ำหรับการศึกษาสันติวธิ ที ไี่ ม่ใช่แบบ
คานธีเช่นที่จันจิราจัดประเภทไว้
แต่ใน Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of
Nonviolent Conflict 22 Erica Chenoweth และ Maria Stephan อาศัยทั้ง
การวิเคราะห์เชิงสถิติและกรณีศึกษา เพื่อตอบค�ำถามว่า ในรอบร้อยปีที่
Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (New York: Columbia University Press, 2011).
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ผ่านมา ตั้งแต่ปี 1900 ถึง 2006 วิธีการต่อสู้แบบใด ระหว่างการใช้สันติวิธแี ละการใช้ความรุนแรง จะมีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายในการ
ต่อสู้ยิ่งกว่ากัน ค�ำตอบของนักวิชาการผู้หญิงทั้งสองคนนี้สั่นสะเทือน
มายาคติเกี่ยวกับความรุนแรงที่ครองพื้นที่วิชาสังคมศาสตร์ตลอดมา
ทั้งสองคนพบว่า การต่อสู้/ต่อต้านด้วยสันติวิธีนั้นท�ำให้ผู้ใช้
ประสบความส�ำเร็จยิ่งกว่าการใช้ความรุนแรงถึงสองเท่า เพราะสามารถ
ระดมความสนับสนุนได้มากจากผู้คนพลเมืองทั่วไป ด้วยการใช้วิธีการ
ต่อสู้แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดค้าน คว�่ำบาตร หรืออารยะขัดขืน ซึ่งท�ำ
หน้าทีแ่ ยกระบอบปกครองทีผ่ คู้ นต่อสูด้ ว้ ย ออกจากแหล่งทีม่ าแห่งอ�ำนาจ
ที่ด�ำรงอยู่ ยิ่งกว่านั้น งานชิ้นนี้ยังตอบค�ำถามด้วยว่า ปัจจัยใดท�ำให้การ
ต่อสูด้ ว้ ยสันติวธิ สี ำ� เร็จหรือล้มเหลว และทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั คือข้อสรุปทีว่ า่
การต่อต้านด้วยสันติวธิ ที ปี่ ระสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้การสถาปนาระบอบ
ปกครองประชาธิปไตยทีเ่ กิดตามมาด้วยสันติยงั่ ยืน และลดโอกาสทีค่ วาม
ขัดแย้งภายในจะถดถอยจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง กล่าวอีกอย่าง
หนึ่ง งานวิจัยเชิงประจักษ์ของนักวิชาการทั้งสองท�ำให้ข้อสนับสนุนการ
ใช้ความรุนแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอ่อนลงมาก
หนังสือเล่มนี้ได้รางวัลส�ำคัญๆ หลายรางวัล โดยเฉพาะ Woodrow Wilson Foundation Award ประจ�ำปี 2012 จากสมาคมรัฐศาสตร์
อเมริกัน (American Political Science Association) ซึ่งมีสมาชิกหลาย
พันคน รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่หนังสือว่าด้วยการปกครอง
การเมือง หรือการระหว่างประเทศ ที่ดีที่สุดในแต่ละปี23
ในปีเดียวกัน มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ชื่อ
Sharon Erickson Nepstad เธอเขียนเรือ่ ง Nonviolent Revolutions: Civil
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�ำคัญเพราะเป็นการ
ศึกษาการปฏิวัติเปรียบเทียบ แต่ต่างจากงานศึกษาปฏิวัติเปรียบเทียบ
คลาสสิกอย่างของ Theda Skocpol เมื่อเกือบสี่ทศวรรษที่แล้ว เพราะ
งานของ Skocpol เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิวัติครั้งส�ำคัญที่สุด
ของโลก 3 ครั้งคือ การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี 1789 การปฏิวัติรัสเซียเมื่อ
ปี 1917 และการปฏิวัติจีนเมื่อปี 194925 แต่งานของ Nepstad แตกต่าง
ออกไป เพราะเธอเลือกเฉพาะการปฏิวัติที่เกิดขึ้นปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 โดยไม่ใช้ความรุนแรง 6 ครั้ง และตั้งค�ำถามว่าเหตุใดการปฏิวัติ
ด้วยสันติวิธีในเยอรมนีตะวันออก อาร์เจนตินา และฟิลิปปินส์ จึงประสบ
ความส�ำเร็จ ในขณะที่การปฏิวัติด้วยสันติวิธีในจีน ปานามา และเคนยา
ประสบความล้มเหลว เธอพบว่าปัจจัยส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จในการปฏิวตั ิ
ด้วยสันติวิธีคือ การที่ทหารหรือฝ่ายความมั่นคงถอนความภักดีที่มีให้
กับระบอบการปกครอง ในขณะที่ก็พบว่าการคว�่ำบาตรโดยต่างประเทศ
บางครั้งก็ท�ำให้ขบวนการต่อต้านรัฐกลับอ่อนก�ำลังลง เพราะมักท�ำให้
ฝ่ายเผด็จการมีพนั ธมิตรเพิม่ ขึน้ หรือไม่เช่นนัน้ ก็เปลีย่ นแหล่งอ�ำนาจจาก
ผู้ต่อต้านรัฐภายในไปเป็นตัวแสดงระหว่างประเทศ
เมื่อต้นปี 2012 มีงานด้านนี้ที่ส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่ง คืองานของ
Wendy Pearlman26 ซึ่งศึกษาขบวนการชาตินิยมปาเลสไตน์ โดยเปรียบ
เทียบกับขบวนการแบบเดียวกันในอัฟริกาใต้และไอร์แลนด์เหนือ แต่ที่
โดดเด่นส�ำหรับงานชิน้ นีอ้ ยูท่ ี่ Pearlman ได้ใช้หลักฐานเกีย่ วกับขบวนการ
Nonviolent Revolutions: Civil Resistance in the Late 20th Century (Oxford: Oxford University 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 (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
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ชาตินิยมนี้ย้อนหลังไปถึงร้อยปี ข้อค้นพบส�ำคัญของเธอคือ ขบวนการ
ที่มีความลงตัวทั้งในองค์กรและแนวทางปฏิบัติงาน มีโอกาสจะท�ำการ
ต่อสู้ด้วยสันติวิธีได้ดีกว่า ในขณะที่ขบวนการชาตินิยมที่กระจัดกระจาย
ไม่ลงตัวเป็นเนื้อเดียวกัน (fragmented movements) มีแนวโน้มจะยังให้
เกิดความรุนแรง ขณะทีโ่ ครงสร้างอ�ำนาจของขบวนการก็ออ่ นแอเกินกว่า
จะป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายตัวเป็นความรุนแรงที่หนักหนาสาหัส
กว่าเดิมได้ ค�ำถามหลักของ Pearlman คือ เหตุใดนักต่อสู้บางกลุ่มบาง
พวกจึงเลือกใช้สนั ติวธิ ี ในขณะทีพ่ วกอืน่ ใช้หนทางแห่งความรุนแรง เธอ
เสนอว่า ขบวนการทีจ่ ะเป็นสันติวธิ ไี ด้ ต้องอาศัยวินยั ทิศทางยุทธศาสตร์
ทีช่ ดั เจน และการประสานงานกันภายในชนิดทีม่ แี ต่ขบวนการทีม่ เี อกภาพ
เท่านัน้ จึงจะท�ำเช่นนีไ้ ด้ เธอเห็นว่าหนทางสูค่ วามรุนแรงนัน้ มีหลากหลาย
แต่ถนนสู่การต่อสู้ด้วยสันติวิธีมีเพียงทางเดียว คือตัวขบวนการต้อง
สมัครสมานประสานการท�ำงานภายในให้เข้มแข็ง27
ทั้งการสอนและวรรณกรรมเกี่ยวกับสันติวิธี/การไม่ใช้ความ
รุนแรง อาจเป็น “ทางเข้า” (entry point) ไปสูก่ ารตอบค�ำถามทีว่ า่ บทบาท
ของผู้หญิงที่ดูจะมีมากขึ้นในโลกวิชาการ “สันติวิธี” นั้นก่อให้เกิดผล
อย่างไรต่อสันติวิธีนั้นเอง? แต่จะมีวิธีตอบค�ำถามนี้ได้อย่างไร?
ข้าพเจ้าจะใช้วิธีเล่าเรื่องจากชีวิตของผู้หญิงจ� ำนวนหนึ่งมา
ก�ำหนดเป็นเค้าโครงของค�ำตอบที่จะน�ำเสนอในปาฐกถานี้ แต่คงต้อง
พิเคราะห์เสียก่อนว่าใช้เรื่องเล่าเป็นวิธีวิทยาเพราะอะไร และท� ำได้
อย่างไร? ค�ำถามแรกต้องพึง่ นักเขียนนิยายกับนักปรัชญาอย่าง Salman
Rushdie และ Paul Ricoeur ส่วนค�ำถามหลังต้องอาศัยนักประวัตศิ าสตร์
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�ำคัญของเมืองอะลีฟไบ (อักษรอาหรับสอง
ตัวแรก) เปิดปากของตนในเช้าวันหนึง่ เพือ่ จะเล่าเรือ่ ง แต่กลับพบว่าไม่มี
ค�ำหรือความใดหลุดออกมาเลย ปากของนักเล่าเรือ่ งว่างเปล่าไม่ตา่ งอะไร
จากหัวใจของเขา นิยายเรื่องนี้เป็นการผจญภัยของฮารูณ บุตรชายของ
นักเล่าเรื่องแห่งนครอะลิฟไบ ที่ออกตามหาเจ้าชายแห่งความเงียบ คือ
Khattam-Shud (แปลว่า จบสิ้นหมด) เพื่อต่อสู้แย่งชิงความอัศจรรย์แห่ง
การเล่าเรือ่ งคืนสูโ่ ลกมนุษย์28 ข้าพเจ้าเห็นว่าโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุค
สมัยทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร และข่าวลือ แต่เรือ่ งเล่าชนิดทีจ่ รรโลงโลก
เพราะคืนความสามารถทีจ่ ะมองดูโลกด้วยอัศจรรย์ให้กบั มนุษย์ ยังมีนอ้ ย
นัก บางทีนี่คือเวลาที่จ�ำเป็นต้องเล่าเรื่อง เพื่อต่อสู้กับเจ้าชายแห่งความ
เงียบ/ศัตรูของการพูดจาที่ปรากฏตนให้เห็นในร่างจ�ำแลงหลากหลาย
ถ้าเชื่อว่าชีวิตมนุษย์มีไว้เล่า ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อใช้เท่านั้น ชีวิต
มนุษย์กไ็ ม่ใช่อะไรอืน่ แต่คอื การทอถักกันขึน้ ระหว่างการกระท�ำและความ
ทุกข์ที่ได้รับ ทุกชีวิตจึงมีเรื่องให้เล่าทั้งนั้น Paul Ricoeur เห็นว่าชีวิต “มี
ฐานะเป็นเรื่องราวที่ยังไม่ได้เล่า แต่เรียกร้องให้เราเล่าออกมา เรื่องราว
เหล่านี้เองที่ให้จุดยึดโยงแก่เรื่องเล่า”29 แต่เพื่อให้เรื่องเล่าเป็นเรื่อง คง
ต้องเล่าเรื่องอย่างมีเค้าโครงให้เข้าใจภาพใหญ่ของเรื่องได้
อาจเข้าใจเรือ่ งเล่าและวิธีการเล่าเรือ่ งได้จากการพิจารณาความ
เป็นเรื่องเล่า (story) ของประวัติศาสตร์ (history) Craig Reynolds นัก
ประวัติศาสตร์คนส�ำคัญ เห็นว่าประวัติศาสตร์เองก็มีโครงเรื่อง (plot) แต่
Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories (London: Granta Books, 1991).
ปอล ริเกอร์, “ชีวิตที่แสวงหาเรื่องเล่า,” คงกฤช ไตรยวงศ์ (แปล), ใน ปกรณ์ สิงห์สุริยา, คงกฤช
ไตรยวงศ์ และ รชฏ สาตราวุธ, เรื่องเล่า อัตลักษณ์ และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์
(กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2556), น. 89.

28
29

66 การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ ๑๔

โครงเรือ่ งเหล่านีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีค่ น้ พบได้จากประวัตศิ าสตร์ แต่ถกู ประดิษฐ์คดิ
ขึน้ โดยนักประวัตศิ าสตร์ตา่ งหาก กล่าวเช่นนีห้ มายความว่าประวัตศิ าสตร์
ก็ไม่ต่างอะไรนักจากนิยายหรือเรื่องแต่งแบบอื่นๆ ที่อาศัยถ้อยค�ำและ
เนื้อหาที่จินตนาการขึ้นมาประกอบกับเหตุการณ์ที่นักประวัติศาสตร์
ค้นพบ ประวัตศิ าสตร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จและทรงพลัง เป็นประวัตศิ าสตร์
ที่บอกเล่าในรูปที่เข้าร่องเข้ารอยกับโครงเรื่องบางอย่าง Hayden White
จึงเห็นว่าสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ท�ำ คือการสวมโครงลงบนเรื่องราวต่างๆ
(emplotment) ขณะที่พวกเขาเล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจมี
รสได้ทั้งที่เป็นหัสคดี โศกนาฏกรรม เรื่องรักหวานชื่น หรือเย้ยหยันไยไพ
แล้วแต่โครงทีซ่ อ่ นอยูก่ บั นักประวัตศิ าสตร์เอง การมีโครงเรือ่ งหรือพล็อต
ก็คือการสร้างระเบียบบางอย่างให้กับปรากฏการณ์ที่แลดูเหมือนสับสน
ไร้ระเบียบ ไม่เกีย่ วข้องอะไรกัน การสวมโครงลงบนเรือ่ งมอบความหมาย
ให้กบั เหตุการณ์ชดุ ใดชุดหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ ตามจังหวะเวลาตามๆ กัน และผัน
เหตุการณ์ทเี่ ป็นส่วนๆ ตอนๆ เหล่านัน้ ให้กลายเป็นภาพรวมใหญ่ การสวม
โครงลงบนเรือ่ งเช่นนีท้ ำ� งานราวกับเป็นระบบตรรกะทีข่ บั เคลือ่ นเรือ่ งเล่า
และสร้างความเข้าใจในเรื่องที่เล่าให้เกิดขึ้น30
ค�ำถามตรงนี้คือ ถ้าเช่นนั้นจะเล่าเรื่องของใคร? เพราะอะไร?
ถ้าย้อนกลับไปที่มรดกสันติวิธีของคุณมาร์กาเร็ตที่กล่าวถึงข้าง
ต้น ข้าพเจ้าคิดว่าเธอได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “สันติวิธี” ส�ำหรับ
เธอหมายถึงอะไรด้วยชีวิตและการอบรมลูกๆ ในครอบครัวของเธอเอง
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�ำวิธีวิทยาชนิดที่ข้าพเจ้าเสนอไปใช้ในการวิเคราะห์
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

30

พิศ(ษ)ผู ้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” - ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : 67

เพราะเธอคัดค้านสงคราม เธอไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกชนิด
เธอเห็นว่าถ้าถูกครอบง�ำโดยอ�ำนาจอื่น ก็ควรมีการปลดปล่อย วิธีการ
ต่อสู้ก็ต้องเป็นแบบไม่ใช้ความรุนแรงเช่นการประท้วงด้วยสันติโดยผู้คน
สามัญ ถ้าถอดแนวทางสันติวธิ เี ช่นนี้ ข้าพเจ้าขอใช้เรือ่ งเล่าจากชีวติ ของ
ผู้หญิงสี่คน ทั้งสี่คนนี้ส�ำคัญและก็เป็นที่รู้จัก แต่ก็ไม่ใช่ชื่อแรกๆ ที่ใครๆ
จะนึกถึง เช่น ออง ซาน ซูจี หรือ มาลาลา ยูซัฟไซ เมื่อคิดถึงเรื่อง
ผู้หญิงกับ “สันติภาพ” และสันติวิธี
คนแรกใช้ชีวิตปฏิเสธสงคราม คนที่สองเผชิญกับภัยร้ายแห่ง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ก็ดิ้นรนสู้ช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ อีกคนหนึ่งลุกขึ้นสู้
กับอ�ำนาจรัฐที่ปกแผ่คุกคามท�ำอันตรายสิทธิของชนส่วนน้อยในแผ่นดิน
ที่ถูกรัฐยึดครอง และคนสุดท้ายอุทิศชีวิตทั้งหมดของตนเพื่อความเป็น
ธรรม และช่วยให้ผู้คนที่มีทุกข์ยากจนได้ต่อสู้ช่วงชิงสิทธิแห่งการเป็น
พลเมืองของตนคืนมา ทั้งสี่คนนี้มาจากแผ่นดินสี่ทวีป คนแรกมาจาก
ทวีปอเมริกาเหนือ คนที่สองมาจากยุโรปตะวันออก คนที่สามมาจาก
ทวีปอัฟริกา และคนสุดท้ายมาจากทวีปเอเชีย ที่ส�ำคัญคือข้าพเจ้าคิด
ว่าสังคมไทย และอาจรวมถึงโลกด้วย ยังได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงอย่าง
สีค่ นนีน้ อ้ ยเกินไป ข้าพเจ้าเห็นว่าเรือ่ งราวชีวติ ของทัง้ สีค่ นมีความส�ำคัญ
ต่อการ “พิศผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี”
ถ้า “สันติวิธี” มีชีวิต และชีวิตของสันติวิธีก�ำลังแสวงหาเรื่องเล่า
ข้าพเจ้าขอเลือกเล่าเรื่องราวของพวกเธอทั้งสี่คน เพราะเห็นว่า - ไม่ใช่,
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า - เรือ่ งราวของพวกเธอท�ำให้ “สันติวธิ ”ี มีชวี ติ ทีม่ คี วามหมาย
ลึกล�้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์
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 เวลานั้นสังคมอเมริกัน
ถกเถียงกันมากเรื่องการเข้าร่วมสงครามในยุโรป เธอเคยพูดว่า “ถ้าพวก
เขาจะท�ำสงคราม ก็ควรต้องเอาคนแก่ไปรบ และทิ้งคนหนุ่มสาวไว้แพร่
เผ่าพันธุต์ อ่ ไป”31 เมือ่ เธอได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็นสมาชิกรัฐสภาหญิงคนแรก
ของรัฐสภาสหรัฐฯ ในปี 1916 เธอกล่าวว่า “ฉันอาจเป็นสมาชิกสภา
คองเกรสที่เป็นผู้หญิงคนแรก แต่ฉันจะไม่เป็นคนสุดท้าย”32
วั น ที่ 2 เมษายน 1917 ประธานาธิ บ ดี Woodrow Wilson
ขอมติรัฐสภาสหรัฐฯ ประกาศสงครามกับเยอรมนี Rankin เป็นหนึ่งใน
สมาชิกสภาผู้แทน (House of Representatives) 50 คน ที่ลงคะแนน
ไม่ให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ขณะที่มีผู้สนับสนุน
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจ�ำนวน 373 เสียง โดยเมื่อถูกขานชื่อ
เพื่อลงคะแนน เธอกล่าวกับสภาคองเกรสสั้นๆ ว่า “ฉันจะยืนหยัดข้าง
ประเทศชาติของฉัน แต่ฉันไม่สามารถลงคะแนนให้เข้าสงครามได้ ฉัน
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)/
31
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Jeannette Rankin ไม่ทราบปี
ที่มา: United States Library of Congress
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ลงคะแนนว่า ‘ไม่’ ”33 ผลประการหนึ่งของการตัดสินใจของเธอท�ำให้เธอ
แพ้เลือกตั้งในการเลือกตั้งในปีรุ่งขึ้น เพราะบริบทของสงครามโลกครั้งที่
หนึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเมื่อเธอลงสมัครครั้งแรก34
หลังแพ้การเลือกตัง้ ในปี 1918 เธอพยายามสมัครรับเลือกตัง้ อีก
แต่ก็ไม่ได้รับชัยชนะ จึงหันไปท�ำกิจกรรมทางสังคมมากมาย โดยเฉพาะ
ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรี จนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคองเกรส
อีกครั้งในปี 1941 อันเป็นช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นมาได้
แล้วสองปี ในช่วงเวลาดังกล่าว สงครามโลกได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแล้ว
ในยุโรป ขณะเดียวกัน การอภิปรายในรัฐสภาว่าสหรัฐฯ ควรเข้าร่วม
สงครามหรือไม่ก็เป็นไปอย่างดุเดือด เธอได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะ
กรรมาธิการสองชุดคือ Committee on Public Lands และ Committee
on Insular Affairs เธอพยายามเสนอกฎหมายซึ่งก�ำหนดว่าการส่งกอง
ก�ำลังไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา
เป็นรายกรณี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทอย่างแข็งขันในรัฐสภาในประเด็น
การต่อต้านการเข้าร่วมสงครามในยุโรปด้วย
หลังวันที่ 7 ธันวาคม 1941 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
เมือ่ ฐานทัพอเมริกนั ทีเ่ กาะฮาวาย-อิของสหรัฐฯ ถูกญีป่ นุ่ โจมตี จนค�ำถาม
ว่าสหรัฐฯ ควรจะเข้าร่วมรบในสงครามโลกนี้ตกไป ไม่มีการถกเถียง
สาธารณะอะไรอีก ในวันที่สภาคองเกรสจะต้องลงมติเข้าร่วมสงคราม
เธอเองพยายามลุกขึน้ อภิปราย แต่ไม่ได้รบั โอกาสใดๆ35 กระทัง่ ถึงเวลาที่
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�ำว่า “No” ท่ามกลางเสียงโห่ไล่
อือ้ อึงในสภา เธอประกาศชัดถ้อยชัดค�ำว่า “ในฐานะทีเ่ ป็นผูห้ ญิง ฉันไม่อาจ
เข้าร่วมสงครามได้ และฉันปฏิเสธที่จะส่งใครอื่นไปสงครามทั้งนั้น”36
ในวันนัน้ สมาชิกสภาคองเกรสลงมติ 388 เสียง เป็นเสียงส่วนใหญ่เด็ดขาด
เข้าร่วมสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ต่อเสียงค้านเพียงหนึง่ เดียวของผูห้ ญิงทีช่ อื่
Jeannette Rankin
หลังการลงคะแนนในสภาคองเกรส เธอถูกโจมตีอย่างหนัก ถึง
ขั้นที่ต�ำรวจต้องไปคุ้มกันที่ท�ำงานของเธอ พี่ชายคนหนึ่งของเธอโทรมา
เตือนน้องสาวว่า “รัฐมอนแทนาต่อต้านเธอ 100 เปอร์เซ็นต์”37 ขณะที่
เธอเองกล่าวกับผู้ที่เคยลงคะแนนสนับสนุนเธอว่า “ฉันลงคะแนนอย่าง
ที่ฉันเชื่อ และท�ำตามค�ำสัญญาที่ให้ไว้ตอนหาเสียง”38 กับเพื่อนคนหนึ่ง
เธอกล่าวว่า “ฉันไม่มีอะไรเหลือแล้ว นอกจากศักดิ์ศรีของตัวเอง”39
นับจากนั้นมา Rankin ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกต่อไป แต่ได้
เดินทางไปทั่วโลก โดยเฉพาะไปศึกษาเรื่องสันติวิธีแบบคานธีเพิ่มเติม
ในอินเดีย เมื่อถึงยุคสงครามเวียดนาม เธอกลายเป็นบุคคลส�ำคัญ
ในขบวนการต่อต้านสงครามเวียดนาม ในเดือนมกราคม 1968 Rankin
ได้น�ำ “กองพลน้อยแร็งกิน” (Jeannette Rankin Brigade) จ�ำนวนกว่า
5,000 คน ร่วมในการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันด้วย เธอเสีย
ชีวิตโดยสงบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 1973 โดยได้เขียนพินัยกรรมยก
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
ข้าพเจ้าคิดว่าทีน่ า่ สนใจไม่ได้มเี พียงความกล้าหาญของ Rankin
ในการลุกขึ้นมาลงคะแนนคัดค้านการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง
ในบริบทหลังจากทีฐ่ านทัพอเมริกนั ที่ Pearl Harbor ถูกญีป่ นุ่ โจมตี แต่คอื
เหตุผลของเธอ ซึ่งเธอกล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้หญิง ฉันไม่อาจเข้าร่วม
สงครามได้” เหตุผลนี้น่าสนใจ แต่ก็ยากที่จะเข้าใจ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า
ส�ำคัญยิ่งต่อการพิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับสันติวิธี ซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า
ในขณะที่ Rankin หาญกล้าลุกขึน้ คัดค้านสงครามทีส่ หรัฐฯ ก�ำลัง
จะเข้าร่วมในปี 1941 ในยุโรป สงครามโลกครัง้ ทีส่ องด�ำเนินไปสูภ่ าพแห่ง
ความโหดร้ายยากจะบรรยาย โดยเฉพาะในโปแลนด์ ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ไม่ได้คดั ค้านสงครามในสภา แต่เธอก�ำลังสูก้ บั การฆ่าล้างเผ่าพันธุช์ าวยิว
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
สันติวิธีต่อสู้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - เรื่องของ Irena Sendler
เรื่องนี้ไม่ได้เริ่มที่วอร์ซอในสมัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซี
ก�ำลังเกิดขึ้น แต่จะเริ่มที่แคนซัส สหรัฐอเมริกา ปี 1999 หรือ 54 ปีหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เมื่อนักเรียนอายุประมาณ 14 ปี ต้องท�ำ
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน และพวกเธอได้อ่านเรื่องของ
ผู้หญิงชาวโปแลนด์นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกคนหนึ่ง ซึ่งช่วย
เด็กชาวยิวให้รอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้กว่า 2,000 คน พวกเด็กๆ
ค้นคว้าต่อไป และงานค้นคว้าของพวกเธอกลายเป็นละครชือ่ “ชีวติ ในไห”
(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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ทีเ่ ธอช่วยได้ไว้ในไห ละครของเด็กชาวคริสต์นกิ ายโปรเตสแตนต์เดินทาง
จากแคนซัสไปแมรีแลนด์ นิวยอร์ก และที่สุดไปถึงนครวอร์ซอ โปแลนด์
ละครของพวกเด็กๆ อเมริกันท�ำให้โปแลนด์ค้นพบและรู้จักผู้หญิงชาว
โปแลนด์นับถือคาทอลิก ผู้ก่อวีรกรรมช่วยชีวิตเด็กชาวยิวให้รอดจากภัย
นาซีกว่า 2,000 คน ผู้หญิงคนนี้ชื่อ Irena Sendler41
Irena Sendler เกิดในตระกูลคาทอลิกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
1910 ทีก่ รุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ บิดาของเธอเป็นแพทย์ แต่เสียชีวติ
ตั้งแต่ปี 1917 เนื่องจากติดโรคไข้รากสาดใหญ่จากการรักษาผู้ป่วย ซึ่ง
หมอคนอื่นไม่ยอมรักษา เพราะส่วนใหญ่เป็นชาวยิวที่ยากจน42 หลังการ
เสียชีวิตของบิดา ชุมชนชาวยิวได้ให้การช่วยเหลือมารดาของเธอให้เธอ
ได้รบั การศึกษา ประสบการณ์ชวี ติ เช่นนีแ้ ตกต่างไปจากเด็กชาวโปแลนด์
อืน่ เพราะทัง้ โตมาในครอบครัวทีไ่ ม่รงั เกียจชาวยิว เล่นกับเด็กชาวยิวเป็น
เรือ่ งปรกติ ทัง้ เพราะค�ำสอนของพ่อเธอว่า “มนุษย์เรานัน้ แบ่งเป็นดีกบั ชัว่
เท่านั้น เผ่าพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ ไม่มีความหมาย”43
อาจเพราะโตมาในครอบครัวเช่นนั้น เมื่อ Sendler เข้าศึกษา
วิชาวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยวอร์ซอ และได้เห็นระบบที่ให้นักศึกษายิว
นั่งแยกจากนักศึกษาอื่นๆ ที่เรียกว่า “ghetto-bench system” ซึ่งใช้กัน
ทั่วไปในโปแลนด์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เธอจึงลุกขึ้นคัดค้าน
ระบบนี้ และเมื่อเพื่อนนักศึกษาชาวยิวของเธอถูกนักศึกษาโปแลนด์อื่น
รุมท�ำร้าย เธอก็ประท้วงด้วยการขีดฆ่าตราประทับที่ระบุให้เธอนั่งใน
ที่นั่งของ “อารยัน” ที่เรียกว่า “Aryan” seats44 บนบัตรนักศึกษาของเธอ
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
41
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เอง จนเธอถูกมหาวิทยาลัยลงโทษให้พักการศึกษา 3 ปี ระหว่างนั้น เธอ
ได้เข้าร่วมกับพรรคสังคมนิยมโปแลนด์ (Polish Socialist party)45
เมื่อกองทัพนาซีมาถึงกรุงวอร์ซอในปี 1939 Irena Sendler
ท�ำงานเป็นเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสทีแ่ ผนกสวัสดิการสังคมของกรุงวอร์ซอ (Warsaw Social Welfare Department) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโรงทาน
ในย่านต่างๆ ของเมือง ซึ่งนอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแล้ว
ยังช่วยเหลือด้านอืน่ ๆ ทัง้ ยารักษาโรค เสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่ม รวมทัง้ ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่เด็กก�ำพร้า ผู้สูงอายุ และบรรดาผู้ยากไร้ด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ เธอเองยังช่วยรับจดทะเบียนตรวจโรคให้แก่ชาวยิวด้วยการ
จดทะเบียนปลอม โดยใช้ชื่อคริสเตียนปลอมให้เด็กๆ เพื่อป้องกันการ
ตรวจสอบจากพวกนาซีด้วย46
เมื่อ Sendler ยังไม่สามารถช่วยอะไรชาวยิวในสลัมวอร์ซอ
(Warsaw Ghetto) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1940 และมีชาวยิวกว่า 450,000
คนถูกกวาดต้อนให้ไปอยู่ที่นั่นได้มากนัก จึงพยายามช่วยเหลือบรรดา
เด็กก�ำพร้าชาวยิวไว้ก่อน เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการเหลียวแล เธอ
ได้รับอนุญาตให้เข้าออกสลัมเป็นกรณีพิเศษได้ ในฐานะเจ้าหน้าที่แผนก
สวัสดิการสังคมทีเ่ ชีย่ วชาญโรคไข้รากสาดใหญ่ ต่อมาในปี 1942 Sendler
ร่วมกับเพื่อนในขบวนการใต้ดินโปแลนด์ต่อต้านนาซี ก่อตั้งองค์กรใต้ดิน
ชื่อ “Zegota” เพื่อช่วยเหลือชาวยิวให้พ้นภัยนาซี47
ขณะที่ท�ำงานในย่านสลัมชาวยิว เธอได้ช่วยเหลือชีวิตเด็กชาว
ยิวไว้ได้ประมาณ 2,500 คน48 Sendler ใช้วิธีการต่างๆ สารพัด เช่น น�ำ
http://www.irenasendler.org/facts-about-irena/
http://www.auschwitz.dk/sendler.htm
47
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1441779/Irena-Sendler
48
http://www.auschwitz.dk/sendler.htm
45
46
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เด็กออกมากับโลงศพและซ่อนไว้ในรถพยาบาล หรือแม้กระทั่งผ่านทาง
ท่อระบายน�้ำเสีย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังได้ท�ำสูติบัตรปลอม ให้
ชื่อปลอมแบบอารยันแก่เด็กเหล่านั้น และน�ำไปฝากไว้ในสถานเลี้ยงเด็ก
ก�ำพร้าของชาวคริสต์ทใี่ ห้ความสงสาร ทีน่ ่าทึ่งคือเธอได้เขียนชื่อจริงของ
เด็กๆ เหล่านี้ไว้ในขวดแล้วฝังดินไว้ เพื่อรอวันที่พวกเด็กๆ โตเป็นผู้ใหญ่
เขาจะได้รู้ชื่อที่แท้จริงของเขา49
Sendler ถูกต�ำรวจ Gestapo จับได้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 1943
พวกนาซีทรมานเธอเพื่อให้บอกที่ซ่อนของเด็กๆ ชาวยิว แต่แม้จะถูก
ทรมานมากเพียงไร ถึงขั้นที่พวกนั้นจับเธอทุบขาและเท้าทั้งสองจนแตก
เธอก็ไม่ได้ปริปากบอกความลับเกี่ยวกับเด็กๆ ที่เธอช่วยเหลือเอาไว้ เธอ
ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่เพื่อนๆ สมาชิกขององค์กร Zegota ติดสินบน
ทหารนาซี จนเธอสามารถหนีออกมาได้ในท้ายที่สุด โดยชื่อเธอปรากฏ
อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกประหารไปแล้ว50
หลังจากหนีความตายมาได้ เธอก็ใช้ชีวิตหลบๆ ซ่อนๆ เช่น
เดียวกับเด็กที่เธอเคยให้การช่วยเหลือ จนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง
สิ้นสุดลง เธอจึงเริ่มขุดไหที่เขียนชื่อจริงของเด็กๆ เอาไว้ และเริ่มตามหา
ครอบครัวของพวกเขา51 ในปี 2007 เธอถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ แต่ปนี นั้ รองประธานาธิบดี Al Gore ได้รบั รางวัลนี้ Irena
Sendler เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2008 ในวัย 98 ปี
เมื่อข้าพเจ้าสอนเรื่องของ Irena Sendler ข้าพเจ้ามักคิดถึง
ความแปลกประหลาดมากหลาย เรื่องเล่าของเธอคงเลือนหายไป ถ้า
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/
49
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Irena Sendler ในวัยต่างๆ

ที่มา: http://www.thejcconline.com
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ไม่เพราะเด็กๆ จากแคนซัสต้องท�ำโครงงานประวัติศาสตร์ของพวกเขา
ท�ำไมข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ แต่รู้จักวีรชนผู้ช่วย
ชีวิตชาวยิวมากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Oskar Schindler52 หรือ Raoul Wallenberg?53 Sendler และเพือ่ นๆ ของเธอซึง่ ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกท�ำเรือ่ ง
มหัศจรรย์ด้วยการช่วยชีวิตเด็กๆ ชาวยิวได้อย่างไร? และที่ส�ำคัญ การ
กระท�ำของเธอคือช่วยเด็ก ปลอมเอกสาร หลอกลวงนาซี ติดสินบนทหาร
จะถือเป็นสันติวิธีได้หรือไม่เพียงไร?
ในงานวิจยั ศึกษาการต่อต้านของเหยือ่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุเ์ ปรียบ
เทียบ ทั้งในกรณีพวกนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรป (1941-1945)
กรณีระบอบพล พต ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมร (1975-1979) หรือกรณี
รวันดา (1994) นักวิจัยพบว่าสิ่งส�ำคัญคือการคงสภาพความเป็นมนุษย์
ของเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไว้ให้ได้ และวิธีการที่ช่วยให้เหยื่อต่อต้าน
ค่ายกักกันเหล่านี้ด้วยวิธีไม่ให้การท�ำลายตัวตนของเหยื่ออย่างสมบูรณ์
แบบส�ำเร็จ ก็ตอ้ งนับว่าเป็นสันติวธิ 54ี ข้าพเจ้าเองเคยเสนอว่า การ “ช่วย”
ผูค้ นในสถานการณ์ยากล�ำบากแสนสาหัสอย่างในค่ายกักกันชาวยิว ก็ตอ้ ง
นับเป็นสันติวธิ ี และทีส่ ำ� คัญ การ “ข้ามเส้นแบ่งมายา” เพือ่ ช่วยเหลือเหยือ่
ความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ถึงตาย เป็นสันติวิธีที่จ�ำเป็น
อย่างยิ่ง ในโลกที่พิษความเกลียดชัง “คนอื่น” ที่แตกต่างจากตนเองแพร่

Thomas Keneally, Schindler’s List (1982) (London: Sceptre, 1994).
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.
52

53
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ระบาดเช่นนี55้ ในงานศึกษาชิน้ หลังๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าการกระท�ำอย่างของ
Sendler เป็นสันติวธิ ไี ด้ทงั้ ในระดับวิธกี ารและเป้าหมาย แม้วา่ เธอจะไม่ได้
ใช้ “สัจจะ” เป็นหลักการก�ำกับวิธีไม่ใช้ความรุนแรงของเธอก็ตาม เพราะ
กล่าวให้ถึงที่สุด “สี” ของสันติวิธีไม่ใช่ด�ำหรือขาว แต่พร่าเลือนกว่าที่มัก
จะเชื่อกัน56
แต่ในยุคสมัยของเรา ผู้หญิงอีกคนหนึ่งลุกขึ้นท้าทายอ�ำนาจรัฐ
ด้วยสันติวธิ ี เพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิของผูค้ นกลุม่ น้อยกลุม่ หนึง่ ในซาฮาราตะวันตก
สันติวิธีพิทักษ์สิทธิมนุษยชน - เรื่องราวของ Aminatou Haidar
Aminatou Haidar เป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนชาว
ซาห์ราวี (Sahrawi) และเป็นผู้สนับสนุนอิสรภาพของซาฮาราตะวันตก
(Western Sahara) เธอเป็นประธานของ Collective of Sahrawi Human
Rights Defenders (CODESA) (กลุม่ พิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชนซาห์ราวี) เธอ
มักถูกเรียกว่า “คานธีแห่งซาห์ราวี” (Sahrawi Gandhi) เพราะเธอเป็น
หนึง่ ในผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนโดดเด่นทีส่ ดุ ในซาฮาราตะวันตก57 เธอเกิด
ที่เมือง Akka โมร็อกโก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 1966 ภายใต้บรรยากาศ
และการเลี้ยงดูในประเพณีแบบเบดูอิน58
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/
55
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ในเดือนพฤศจิกายน 1987 เธอตัดสินใจเข้าร่วมกับผู้คนอีกนับ
ร้อยในการจัดการชุมนุมอย่างสันติ59 เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลโมร็อกโก นับตั้งแต่ที่ได้เข้ายึดครองดินแดน
ซาฮาราตะวันตกเมื่อเดือนตุลาคม 1975 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่โมร็อกโก
ได้เข้าสลายการชุมนุมดังกล่าว และจับกุมผู้ชุมนุมไปกว่า 400 คน มีอีก
70 คนทีส่ ญ
ู หาย ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ 17 คนเป็นผูห้ ญิง และ Aminatou Haidar
ก็เป็นหนึ่งในนั้น เธอถูกคุมขังในคุกลับเป็นเวลา 4 ปี โดยปราศจากการ
ด�ำเนินคดี เธอถูกทรมานอย่างหนักด้วยวิธกี ารต่างๆ นานา เช่น การช็อต
ด้วยไฟฟ้า การยัดปากด้วยผ้าชุบน�้ำยาเคมี ตลอดระยะเวลาที่ถูกขัง เธอ
ยังถูกปิดตาตลอดเวลาด้วย การทรมานเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของเธอ
อย่างถาวร หลังจากถูกปล่อยตัวในปี 1991 เธอกล่าวถึงประสบการณ์
ที่รอดจากคุกว่า “(ฉันเหมือน)ผี ศพที่ยังมีชีวิต (เป็น)หญิงสาวที่กลับมา
จากนรกที่ไม่มีชื่อ”60 ขณะที่ทางการโมร็อกโกไม่ได้ออกมาให้ค�ำอธิบาย
ใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมตัวเธอ61
14 ปีต่อมา เธอร่วมประท้วงรัฐบาลอีกครั้งที่เมือง El-Aaiún
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2005 เธอถูกต�ำรวจท�ำร้ายร่างกาย บาดเจ็บที่
ศีรษะ ต้องเย็บ 12 เข็ม กระดูกซี่โครงหัก 3 ซี่ เมื่อออกจากโรงพยาบาล
ก็ถกู จับกุมในข้อหา “ปลุกปัน่ ยุยงและมีสว่ นร่วมในการประท้วงทีใ่ ช้ความ
รุนแรง รวมถึงเป็นสมาชิกของกลุม่ องค์กรใต้ดนิ ”62 เธอถูกคุมขังที่ “คุกมืด”
(black prison) แห่ง El Aaiún ในบริบทการถูกทรมานภายใต้สภาพความ
เป็นอยูท่ แี่ สนล�ำบากของนักโทษในคุก เธอกับเพือ่ นผูต้ อ้ งขังชาวซาห์ราวี
อีก 37 คนได้ตอ่ ต้านความรุนแรงนีด้ ว้ ยการร่วมกันอดอาหารประท้วงเป็น
http://rfkcenter.org/aminatou-haidar
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

พิศ(ษ)ผู ้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” - ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : 83

เวลา 32 วัน เพือ่ เรียกร้องให้ทางการสอบสวนการซ้อมทรมานในคุก และ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในคุก ตลอดจนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษ
การเมืองทั้งหมด เธอถูกปล่อยตัวในเดือนมกราคม 2006 เธอกล่าวว่า
“ความสุขที่ถูกปล่อย(ของฉัน)ไม่สมบูรณ์ เพราะนักโทษการเมืองชาว
ซาห์ราวีทั้งหมดไม่ได้ถูกปล่อยมาด้วย และเพราะไม่มีการปลดปล่อย
อาณาเขตของมาตุภูมิ ซึ่งยังอยู่ใต้การครอบครองของผู้กดขี่”63
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2009 หลังจากเดินทางไปรับรางวัล Civil
Courage Prize ทีส่ หรัฐอเมริกา ซึง่ มอบให้เพือ่ เป็นเกียรติสำ� หรับการต่อสู้
เพื่อสิทธิในการปกครองตนเอง (self-determination) ของชาวซาห์ราวี
ในซาฮาราตะวันตก64 Aminatou Haidar ถูกเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลโมร็อกโก
กักตัวไว้ที่สนามบินเมือง El Aaiún ในซาฮาราตะวันตก เมื่อเธอระบุที่อยู่
(home) ในแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า (landing card) ว่า “Western Sahara” หรือซาฮาราตะวันตก แทนที่จะเป็น “Moroccan Sahara”
หรือซาฮาราโมร็อกโก เจ้าหน้าทีไ่ ด้ซกั ถามเธอเกีย่ วกับการเดินทาง ความ
คิดเห็นทางการเมือง และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ เมื่อซักถามเสร็จ
ก็ยึดหนังสือเดินทางและบัตรประจ�ำตัวประชาชนของเธอ และกักตัวเธอ
ไว้ที่สนามบินในคืนนั้น65
วันรุ่งขึ้น (14 พฤศจิกายน) ทางการโมร็อกโกเสนอที่จะปล่อย
Haidar หากเธอยอมรับต่อสาธารณชน ใน “อ�ำนาจอธิปไตย” ที่โมร็อกโก
มีเหนือซาฮาราตะวันตก แต่เธอปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว จึงถูกปฏิเสธ
http://rfkcenter.org/aminatou-haidar
ซาฮาราตะวันตกเคยเป็นดินแดนอาณานิคมจนถึงปี 1975 และต่อมาถูกยึดครองโดยโมร็อกโก
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวซาห์ราวี (Sahrawi) ซึง่ อ้างสิทธิใ์ นการปกครองตนเองในดินแดนนีเ้ ช่นกัน
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-humanrights-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
นัน้ เอง เพือ่ ประท้วงการจับกุมคุมขังและการปฏิเสธสิทธิของเธอทีจ่ ะกลับ
บ้านเกิด โดยเธอกล่าวว่าจะอดอาหารไปจนกว่ารัฐบาลสเปนและโมร็อกโก
จะยอมให้เธอเดินทางกลับบ้าน หรือไม่ก็จนกว่าเธอจะตาย67 ซึ่งในช่วง
แรกนั้น กระทรวงการต่างประเทศสเปนเปิดเผยว่าไม่สามารถท�ำเช่นนั้น
ได้ เพราะเธอไม่มีหนังสือเดินทาง68
ระหว่ า งการอดอาหารประท้ ว งดั ง กล่ า ว Haidar ได้ รั บ การ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty
International) รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Hillary Clinton และนักแสดง
ชาวสเปน Javier Bardem ก็ออกมากล่าวว่านายกรัฐมนตรีสเปนในขณะ
นั้น คือ José Luis Rodriguez Zapatero ควรจะถูกต�ำหนิ ถ้าหากเธอ
เสียชีวิตลงบนผืนแผ่นดินสเปน69
หลังถูกกดดันจากหลายทิศทาง รัฐบาลสเปนจึงเสนอให้สถานะ
พลเมืองหรือสถานะผูล้ ภี้ ยั แก่ Haidar แต่เธอก็ยงั ปฏิเสธ และยังคงยืนยัน
หมูเ่ กาะคานารีอยูใ่ นมหาสมุทรแอตแลนติก ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโมร็อกโก
ไม่มากนัก
67
“Aminatou Haidar hunger strikes in protest of detainment, Western Sahara, 2009,” Global
Nonviolent Action Database, http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/aminatou-haidarhunger-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 February 6, 2015.
69
“Aminatou Haidar hunger strikes in protest of detainment, Western Sahara, 2009,” Global
Nonviolent Action Database, http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/aminatou-haidarhunger-strikes-protest-detainment-western-sahara-2009, accessed on February 6, 2015.
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Aminatou Haidar กับสัญลักษณ์ V-for-Victory
ที่มา: Western Sahara
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สิทธิที่จะกลับไปซาฮาราตะวันตก การที่เธอปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาล
สเปน ท�ำให้ความตึงเครียดระหว่างสเปนกับโมร็อกโกเพิ่มขึ้น
หลังจากนั้น ต้นเดือนธันวาคม กระทรวงการต่างประเทศสเปน
จึงเสนอให้เธอถือหนังสือเดินทางสเปน แต่เธอก็ปฏิเสธอีกเช่นเคย ขณะ
นั้นร่างกายของเธอเองก็ทรุดลงอย่างหนัก แพทย์ที่เข้ามาตรวจดูอาการ
เธออย่างละเอียด ระบุในเวลานั้นว่าเธออาจมีชีวิตอยู่ได้เพียง 5 ชั่วโมง
กระทั่งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม Hillary Clinton รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐฯ ได้ติดต่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศโมร็อกโก เพื่อให้รีบท�ำตาม
ข้อเรียกร้องของเธอ70 ขณะทีอ่ งค์การนิรโทษกรรมสากลได้สง่ จดหมายถึง
Ban Ki-moon เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพือ่ กระตุน้ การด�ำเนินการ
ช่วยเหลือของสหประชาชาติ อีกทั้งยังเน้นย�้ำถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
อิสรภาพของชาวซาห์ราวีด้วย ในเวลาไล่เลี่ยกันนี้ Nicolas Sarkozy
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสขณะนั้น ก็ได้เข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์
อีกแรงหนึ่ง โดยพยายามสอบถามกดดันรัฐบาลโมร็อกโกถึงการคืน
หนังสือเดินทางให้แก่เธอ71
วันที่ 16 ธันวาคม หลังการอดอาหารผ่านไป 32 วัน สุขภาพ
ของ Haidar ก็ย�่ำแย่ลงอย่างถึงที่สุด เพราะเธอไม่สามารถแม้แต่จะกลืน
ของเหลวได้แล้ว ในทีส่ ดุ เธอจึงถูกน�ำตัวส่งโรงพยาบาล และในคืนวันนัน้
เองที่รัฐบาลโมร็อกโกยอมให้เธอเดินทางกลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง โดย
ระบุว่าเห็นด้วยกับการร้องขอของมิตรประเทศและคู่ค้า ขณะที่โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกับส�ำนักข่าว BBC ว่าสเปนได้ออก
“Aminatou Haidar,” Africa Economic Forum, http://www.africaeforum.org/portfolio/aminatouhaidar/, 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-haidarhunger-strikes-protest-detainment-western-sahara-2009, accessed on February 6, 2015.
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เอกสารใบเบิกทาง “salvoconducto” (safe-conduct) ส�ำหรับการเดินทาง
ของเธอในครั้งนี้
เธอกล่าวกับฝูงชนทีม่ ารอรับเธอทีส่ นามบิน El-Aaiún ว่า “นีเ่ ป็น
ชัยชนะ เป็นความส�ำเร็จของสิทธิมนุษยชน ของความยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ และเพื่อซาฮาราตะวันตก … และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแรง
กดดันของพวกท่าน”72 ขณะที่ผู้สนับสนุนที่ร่วมค้างคืนกับเธอมากกว่า
20 วันในช่วงของการอดอาหารคนหนึ่งกล่าวด้วยยินดีว่า “คุณนึกไม่ถึง
หรอกว่าวันแล้ววันเล่าที่เราเห็นเธอต้องทรมานเช่นนั้น (เรารู้สึกอย่างไร)
แต่กน็ า่ ทึง่ จริงๆ ทีเ่ ห็นการอดอาหารประท้วงของผูห้ ญิงคนเดียวจะเคลือ่ น
โลกได้”73
Aminatou Haidar ได้รับรางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ
มากมาย และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี
2012 แต่ผู้หญิงคนเดียวจากซาฮาราตะวันตกผู้นี้ไม่ได้รางวัล เพราะผู้ได้
รางวัลนี้ในปีนั้นคือสหภาพยุโรป
สันติวิธีต่อสู้เพื่อคนจน - เรื่องของหิ่งห้อย
ก่อนที่เขื่อนปากมูลจะเริ่มใช้งานในปี 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยได้ดำ� เนินการหลายอย่าง ทัง้ ศึกษาข้อดีขอ้ เสียต่างๆ แต่
คงตัดสินใจได้เมื่อพบในรายงานศึกษาปี 2528 ว่าโครงการนี้เหมาะจะ
ลงทุน เพราะผลตอบแทนจากการสร้างเขื่อนต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 17.1
เพียงแต่ต้องด�ำเนินการกับราษฎรประมาณ 4,000 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่
บริเวณนั้น หลังจากเริ่มสร้างเขื่อน ชาวบ้านปากมูนก็ลุกขึ้นคัดค้านการ
สร้างเขื่อนนี้มาแต่แรก
http://www.africaeforum.org/portfolio/aminatou-haidar/
“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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ผู้หญิงคนแรกๆ ที่ลุกขึ้นต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนปากมูล
ชื่อ “แม่สมปอง” หรือ สมปอง เวียงจันทร์ เธอเล่าว่า เมื่อเสียงคัดค้าน
ไม่สามารถหยุดการก่อสร้างและเสียงระเบิดได้ ต้นเดือนมีนาคม 2536
ชาวบ้านกว่า 400 คนจึงบุกเข้ายึดเครื่องมือก่อสร้าง และนอนขวางลูก
ระเบิด เพราะพวกเธอคิดว่าต้องท�ำอะไรสักอย่าง อากาศก็หนาว ผูช้ มุ นุม
ก็เดือดร้อนหนัก เมื่อเห็นว่าอยู่ก็ตาย กลับก็ตาย เพราะจะไม่มีอะไรกิน
อีกทัง้ สะเก็ดระเบิดก็ “กระเด็นใส่บา้ นทุกวัน” พวกเธอจึงตกลงกันว่า การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มีเครือ่ งเจาะ 3 เครือ่ ง เอาผูห้ ญิงสักร้อยไปยึดเครือ่ งเจาะ
น่าจะท�ำได้ ที่สุด “พวกแม่หญิงเลยจับแขนล้อมเป็นวงยึดเครื่องเจาะเอา
ไว้” อดีตก�ำนันรวมลูกบ้านจ�ำนวนประมาณ 100 คนมาชุมนุมสนับสนุน
การสร้างเขื่อน ที่สุดก็เกิดความรุนแรงขึ้น ท�ำให้ฝ่ายผู้คัดค้านเขื่อน
บาดเจ็บ 31 คน เพราะถูกท�ำร้าย บางคนเล่าว่าถูกต�ำรวจร่วมเข้ามา
ท�ำร้ายด้วย แต่ผลประการหนึง่ ของการคัดค้านครัง้ นี้ ท�ำให้การสร้างเขือ่ น
ต้องชะงักลงชั่วคราว74
แม่สมปองเล่าความรู้สึกว่าท�ำไมจึงท�ำเช่นนั้นไว้ว่า
“ตอนนั้นเจ็บปวดมาก ตั้งปฏิญาณไว้กับตัวเอง มึงเอาแม่น�้ำกู
ไป มึงท�ำลายชีวิตกู กูไม่ยอมมึงแน่ จะแลกด้วยชีวิตก็ยอม แต่มึงต้อง
เอาแม่น�้ำของพวกกูคืนมา ตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆ ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่
ไม่เปลี่ยนแปลง”75
ตอนนั้น ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาจากกรุงเทพฯ ไม่เห็นด้วยที่
ชาวบ้านจะไปนอนขวางระเบิด เธอเห็นว่าเสี่ยงเกินไป เพราะตอนนั้น
ระเบิดก�ำลังถูกวาง ชนวนก�ำลังเตรียมจะจุด
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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ว่า “มด”

ผูห้ ญิงอีกคนนีช้ อื่ วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ หรือทีใ่ ครๆ เรียกเธอ

ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร?
วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ชื่อเล่นชื่อ “อางี้” เกิดที่กรุงเทพฯ ใน
ครอบครัวชาวจีนอพยพ เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2498 ในบ้านซึ่งท�ำโรงงาน
ท�ำยากันยุง (ซึ่งกิจการก็ไม่ดีเท่าใดนัก) มีพี่น้องรวม 7 คน วนิดาเป็นคน
ที่สอง ที่น่าสนใจคือ แม่ของวนิดา แม้จะเป็นลูกสาวของคนจีน แต่กลับมี
อิสระมากพอสมควร เธอชอบดูหนัง และได้เรียนหนังสือจีน นอกจากนี้
เมือ่ มีลกู ๆ เธอยังเป็นคนยืนยันว่าให้สง่ ลูกๆ เรียนโรงเรียนฝรัง่ (อัสสัมชัญ)
ไม่ใช่โรงเรียนจีนอย่างทีส่ ามีตอ้ งการ แม้วา่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยสูงก็ตาม76 วนิดา
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เข้าร่วม
ชุมนุม 14 ตุลาคม 2516 เข้าเรียนธรรมศาสตร์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ภาค
ค�่ำ ท�ำกิจกรรมหลายอย่าง
เมื่ออายุ 20 ปี วนิดาได้เข้าร่วมประท้วงกับกรรมกรโรงงานยีนส์
ฮาร่าเพื่อขอขึ้นค่าแรง คนงานยึดโรงงาน 5 เดือน และตัดสินใจเปิด
เครื่องจักรผลิตกางเกงยีนส์ออกขายเอง จนถูกต�ำรวจเข้าปราบปราม
สมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เธอจึงไปรวมตัวกับผูค้ น
ที่บ้านนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสัญญาว่าจะไม่ท�ำร้าย
คนงานฮาร่า จึงถูกจับข้อหาก่อความไม่สงบ หลังจากเกิดเหตุการณ์
6 ตุลาคม 2519 เธอตัดสินใจเข้าป่าร่วมการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์
ที่น่าสนใจอีกประการคือเรื่องการกินของคนในบ้าน ซึ่งครอบครัวจะกินอาหารแบบที่คนงานกิน
วนิดาเล่าว่า “ส�ำหรับเรื่องการกินอยู่ เนื่องจากเราต้องท�ำอาหารเลี้ยงคนงานด้วย แม่จะท�ำกับข้าว
เป็นสองชุด คนงานกินอย่างไร พวกเราก็กินอย่างนั้น คนงานจะกินก่อน หลังจากนั้นลูกๆ ทั้ง 7 คน
และแม่จะได้กิน...” วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “แม่จ๋า,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ),
ปณิธานหิง่ ห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: กองทุน
ตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 67.
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วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
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แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับนักศึกษาปัญญาชนอีกมากหลาย เมื่อป่า
แตก เธอกลับมาเรียนที่ธรรมศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์ จนจบปริญญาตรี
เมื่อปี 2527 จากนั้นก็ประกอบอาชีพส่วนตัวเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นๆ
เช่น ขายประกันชีวิต เป็นไกด์น�ำเที่ยวภายในประเทศ ขายเสื้อยืดให้นัก
ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อช่วยทางบ้านปลดหนี้สิน เธอกล่าวถึงชีวิตของ
ตนเองในช่วงนี้ว่า “ฉันเป็นนักสังคมนิยมล้มเหลว ส่วนพ่อเป็นนายทุน
ล้มละลาย”77
หลังจากสถานการณ์ทางบ้านดีขึ้น วนิดากลับมาท�ำงานเพื่อ
สังคมใหม่ ทั้งเรื่องต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ ส่งเสริมมิตรภาพไทย-ลาว
สนับสนุนนักศึกษาพม่าที่ลี้ภัยในประเทศไทย เรียกร้องประชาธิปไตย
ในประเทศตนด้วยสันติ ท�ำโครงการสันติวิธีกับพระและแม่ชีในกัมพูชา
ส�ำหรับปัญหาในประเทศทีเ่ ธอเข้าไปร่วมรณรงค์ดว้ ย นอกจากการคัดค้าน
รัฐประหารในปี 2535 เมื่อคณะ รสช. ยึดอ�ำนาจแล้ว เธอได้ท�ำงานอย่าง
หนักร่วมกับผู้คนที่จนยากในประเทศเพื่อต่อต้านคัดค้านการสร้างเขื่อน
ปากมูล และการท�ำงานร่วมกับสมัชชาคนจน จนเกิดการชุมนุม 99 วัน
หน้าท�ำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ 25 มกราคม ถึง 2 พฤษภาคม 2540 ในฐานะ
ที่ปรึกษาเครือข่ายสมัชชาคนจน เธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550
เมือ่ ได้เห็นได้อา่ นประวัตขิ องผูห้ ญิงคนนี้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ได้ถงึ ความ
ยิ่งใหญ่ของสามัญชนคนธรรมดา แต่อดสงสัยไม่ได้ว่า ผู้หญิงคนนี้ที่จริง
เป็นคนอย่างไร?

วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์, “อัตตชีวประวัตขิ องข้าพเจ้า,” ใน วันชัย ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ (บรรณาธิการ),
ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ:
กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 82.
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วิธหี นึง่ ทีจ่ ะตอบค�ำถามนีส้ ำ� หรับทุกคนคือ คนคนนัน้ มองมนุษย์
คนอื่นและเห็นอะไร ข้าพเจ้าคิดว่าวนิดามองผู้คนเพื่อนมนุษย์ เช่น
ชาวบ้านปากมูน แล้วเห็นความทุกข์ของมนุษย์ เธอเล่าเองว่าในปี 2546
นายหน้ามาเอาคนที่ปากมูนไปท�ำงานรับจ้างเฝ้าสวนยางที่ภาคใต้ ชาว
บ้านขึ้นรถไปเป็นแถว เขาให้เงินปีละ 12,000 ถึง 13,000 บาท ขึ้นรถ
สิบล้ออัดยัดเยียดกันไป เธอเห็นพ่อใหญ่สมดี อายุกว่า 60 ปีแล้ว ไป
กับเขาด้วย เพราะอยู่บ้านหากินล�ำบากและมีหนี้สิน ชาวบ้านเล่าว่า
เมื่อไปถึงก็จะมีเจ้าของสวนมาเลือกคนงาน คนที่แข็งแรงก็จะถูกคัดไป
ก่อน เธอเล่าว่าเธอรู้สึกเหมือนดูภาพยนตร์เรื่อง “ทาส” ที่คนยุโรปจับคน
พื้นเมืองอัฟริกันไปขายเป็นทาสในอเมริกา แม่หนูเพียรเข้าร่วมการต่อสู้
คัดค้านการสร้างเขื่อนปากมูลด้วย เวลาขายของก็ถูกเทศกิจของนาย
สมัคร สุนทรเวช เอาข้าวของไปจนหมด ตัวเองถูกลากขึ้นรถ จับมาส่งที่
ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ ลูกชายก็ต้องออกจากโรงเรียนหลังปี 2537 เมื่อ
เขือ่ นสร้างเสร็จและเริม่ เปิดประตูนำ�้ เขาไปท�ำงานในโรงงานตุก๊ ตาเคเดอร์
จนเกือบถูกเผาทั้งเป็นเช่นคนงานอื่นๆ จากนั้นก็หายหน้าไป เพื่อนรุ่น
เดียวกันที่ไปหางานในเมืองคนหนึ่งได้งานก่อสร้าง แต่ขณะก่ออิฐถือปูน
ก็ตกจากตึก พิการกลับมาบ้าน พ่อสายอยู่บ้านแถวหัวเขื่อน ผูกคอตาย
เพราะเครียด ทิ้งเมียกับลูกสี่ห้าคนไว้ข้างหลัง เรื่องราวเหล่านี้ของคน
ริมมูน เป็น “โศกนาฏกรรมที่เล่ากันไม่รู้จบ”78
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าเธอสงสารเห็นใจผูไ้ ด้รบั ทุกข์ ขณะเดียวกัน เธอก็
มิได้มองโลกอย่างไม่ประสีประสา แต่มองความเป็นจริงด้วยสายตาวิพากษ์
คมคาย บนฐานประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นมา เธอเล่าว่า “ดิฉนั เคยเป็นแม่คา้
เคยมีชีวิตต้องดิ้นรนอยู่กับการค�ำนวณตัวเลข การกักตุนสินค้า การพูด
78

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “เขียนเรื่องเล่าริมมูน,” ข่าวสด, 23 พฤษภาคม 2546.
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พ่อ แม่ และพี่สาว
ในงานร�ำลึก 100 วัน แห่งการจากไป
ของ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
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คุยหลอกล่อผู้คน ซึ่งดิฉันประสบความส�ำเร็จพอสมควร แต่ดิฉันก็รู้สึก
ว่าการประสบผลส�ำเร็จเช่นนั้น ดิฉันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นัก เพราะ
ในโลกของการแข่งขัน เราไม่มคี วามเป็นตัวของตัวเอง และรูส้ กึ ว่าเป็นนาย
พรานที่คอยล่าเหยื่อ ดิฉันคิดว่ามนุษย์ในสังคมทุกวันนี้ ทุกคนมีโอกาส
ที่จะเป็นทั้งนายพรานและเป็นทั้งเหยื่อ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสัญชาตญาณ
การเอาตัวรอด แต่มนุษย์มสี ญ
ั ชาตญาณในการเอาตัวรอดซึง่ อยูบ่ นความ
วอดวายของสิ่งอื่นๆ ได้อย่างน่าตกใจ”79
เธอเห็นความยากจนเป็นปัญหา แต่เธอมองว่า “ความยากจน
นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติของมันเอง แต่ความยากจนเกิด
จากความไม่เป็นธรรม การจัดสรรที่ไม่เป็นธรรม ขาดการแบ่งปันให้กัน
และกัน ดิฉันคิดว่าคนยากจนทั้งหลายคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของสังคม”80 อาจ
จะด้วยเหตุเช่นนี้ เธอจึงต่อสู้อย่างหนักด้วยสันติวิธี ร่วมกับประชาชน
คนยากไร้ในเครือข่ายสมัชชาคนจน
ผู้คนไม่น้อยรู้สึกว่าเธอเป็นตัวปัญหา เพราะเป็นผู้สนับสนุนการ
รวมตัวของประชาชนในการต่อสูร้ ณรงค์เรือ่ งต่างๆ ทีม่ กั มีโครงการขนาด
ใหญ่ของรัฐเป็นคูก่ รณี นักหนังสือพิมพ์จงึ ถามเธอว่า “มด วนิดา คือความ
รุนแรงและม็อบใช่หรือเปล่า?” เธอตอบค�ำถามนี้ว่า “ไม่ใช่ หากพูดถึง
ความรุนแรงหรือเปล่า องค์กรชาวบ้านไม่เคยก�ำหนดตัวเองได้ ลองคิดดูวา่
ชาวบ้านไม่มีอะไรในมือ กฎหมาย ทหาร ต�ำรวจ หรือเทศกิจ หรืออาวุธ
ไม่วา่ กรณีใด ชาวบ้านไม่ได้สร้างความรุนแรง คุณไม่ตอ้ งคิดว่าจะเผาหรือ
ไม่เผาหรอก แค่นงั่ คุยกันเรือ่ งโครงการหรือความไม่ชอบธรรมก็ถกู จับเสีย
วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “ท�ำไมต้องช่วยคนจน,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ),
ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ:
กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 290.
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เพิ่งอ้าง, น. 297.
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แล้ว สมัยก่อน ชาวบ้านปากมูนเวลาจะพูดคุยกันเรือ่ งเขือ่ น ต้องไปนัง่ พูด
คุยกันในทุ่ง แอบๆ ไปกัน”81
เพื่อนของเธออธิบายว่า วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ท�ำงานโดย
อาศัยหลักส�ำคัญ 5 ประการคือ
1. สู้ร่วมกันกับชาวบ้าน ในแง่นี้ การท�ำงานของวนิดาแตกต่าง
จากขนบการท�ำงานของนักพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่เพียงวางบทบาทของ
ตนไว้ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนขบวนการประชาชน ไม่ก้าวขึ้นไปอยู่ใน
ฐานะน�ำขบวน เพราะวนิดาเห็นว่าต่างก็เป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน ดังนัน้
จึงกล้าน�ำพาชาวบ้านลุกขึน้ สู้ ทัง้ ทีม่ เี สียงทักท้วงจากองค์กรพัฒนาเอกชน
มากหลาย
2. ยืนยันหนักแน่นในสันติวิธี
3. ให้ความส�ำคัญกับแนวร่วมกว้างขวาง โดยเฉพาะในหมูช่ นชัน้
กลางและนักศึกษาปัญญาชน
4. รวมพลังของกลุ่มปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างอ�ำนาจในการต่อรอง
และ
5. ใช้ธรรมในการจัดการปัญหา ซึ่งหมายถึงปรึกษาหารือกับ
ชาวบ้าน และเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาอื่นๆ เข้ามาช่วยท�ำงาน เน้น
ความใจกว้าง และไม่กล่าวร้ายกล่าวโทษกัน
กล่าวเฉพาะหลักการข้อสอง วัชรี เผ่าเหลืองทอง อธิบาย “สันติวิธี” ของวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ไว้ว่า “มดเคยบอกกับน้องๆ ที่ถามว่า
ท�ำไมใช้วิธีนี้ เพราะมันดูเป็นการยอมให้เขากระท�ำมากเกินไป ท�ำไม
ไม่ตอบโต้ มดบอกว่า ดูชาวบ้านซิ มีแต่คนเฒ่าคนแก่ ผู้หญิง เด็ก เรา
ใช้สันติวิธีเพื่อลดความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ และใช้วิธีให้คนมารับรู้
“สัมภาษณ์พเิ ศษ มด...วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ ผูห้ ญิงเดือนตุลา,” www.thaingo.org (21 ตุลาคม
2547)
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เรื่องราวผ่านประสบการณ์จริง ขบวนการปากมูนและสมัชชาคนจนได้
สร้างการรณรงค์แบบสันติวธิ ขี นึ้ หลากหลายรูปแบบ เช่น การนัง่ ทับระเบิด
ไม่ให้ระเบิดแก่งหิน การชุมนุมยึดโรงไฟฟ้า การชุมนุมยืดเยื้อสันเขื่อน
การเดินเท้าทางไกลหามิตรหาเพื่อนและประกาศปัญหาทั่วภาคอีสาน
การนัง่ สมาธิรอบท�ำเนียบรัฐบาล การชุมนุมเรือประมงนับร้อยล�ำเพือ่ แสดง
การจับปลา การสืบชะตาแม่น�้ำ การยิงธนูส่งจดหมายเข้าไปในท�ำเนียบ
รัฐบาล การปีนท�ำเนียบ การชุมนุมปิดประตูท�ำเนียบรัฐบาลทั้ง 4 ด้าน
การนัง่ ชุมนุมในตึกกระทรวงเกษตรฯ ฯลฯ การใช้สนั ติวธิ ที ำ� ให้ขบวนการ
ชาวบ้านได้รับความเห็นใจและสงสาร แต่เหนืออื่นใดคือการลดความ
รุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะกระท�ำต่อชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นคนแก่และ
ผู้หญิง”82
ข้าพเจ้าคิดว่ามรดกสันติวธิ ขี องผูห้ ญิงคนนีล้ กึ ซึง้ และหลากหลาย
โดยเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการต่อสูข้ องสมัชชาคนจนในช่วงการรณรงค์
99 วัน83 อุเชนทร์ เชียงแสน อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการต่อสู้สันติวิธีของ
สมัชชาคนจนไว้ในวิทยานิพนธ์รางวัลวนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ เพือ่ คนจน
และความเป็นธรรมในสังคม ปีที่ 4 ว่า สมัชชาคนจนเรียกการต่อสู้ของ
พวกตนที่ล้อมท�ำเนียบรัฐบาลเมื่อ 16 กรกฎาคม 2543 ในสมัยรัฐบาล
ชวน หลีกภัย ว่า
“ปฏิ บั ติ ก ารสั น ติ วิ ธี เ ข้ า ท� ำ เนี ย บรั ฐ บาล สมั ช ชาคนจนไม่ ไ ด้
โฆษณาตัวเองว่าปฏิบัติอารยะขัดขืน ผมไม่มั่นใจว่าสมัชชาคนจนตอน
วัชรี เผ่าเหลืองทอง, “ความคิดในบางเรื่องในงานของวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
2498-2550 (กรุงเทพฯ: กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 215-216.
83
สนใจรายละเอียดเรื่องนี้ โปรดพิจารณางานชิ้นส�ำคัญของ ประภาส ปิ่นตบแต่ง, การเมืองบนท้อง
ถนน: 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวนชุมนุมประท้วงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ:
ศูนย์วิจัยและผลิตต�ำรามหาวิทยาลัยเกริก, 2541).
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วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
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ปฏิบตั กิ ารมีแนวคิดนีอ้ ยูใ่ นใจหรือไม่ แต่วา่ สิง่ ทีส่ มัชชาคนจนท�ำตอบเรือ่ ง
นีช้ ดั ตอนทีส่ มัชชาคนจนปีนเข้าท�ำเนียบรัฐบาล สมัชชาคนจนประกาศว่า
การกระท�ำครั้งนี้ไม่ใช่การขับไล่รัฐบาลอย่างแน่นอน ตรงกันข้าม สมัชชา
คนจนมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับกลุ่มสมัชชาคนจนที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน หากเป็นการขับไล่
รัฐบาลแล้ว ใครจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับสมัชชา
คนจน หลังจากเข้าท�ำเนียบรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว สมัชชาคนจนก็มี
แถลงการณ์อีกฉบับหนึ่ง (ที่ยืนยันว่า) สมัชชาคนจนได้ยึดแนวทางต่อสู้
แบบสันติวิธีมาโดยตลอด ‘เรามาเรียกร้องด้วยเหตุและผล เรามีเพียง
สองมือเปล่ากับเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาของเรา
การปฏิบัติการสันติวิธีของเรา หากเป็นการผิดกฎหมายที่ล้าหลัง เราก็
จะยอมให้มกี ารจับกุมแต่โดยดี แต่อย่าจับกุมแบบใช้กำ� ลังท�ำร้ายเราเยีย่ ง
ศัตรูหรือผู้ก่อการร้าย การชุมนุมของเราที่ท�ำเนียบรัฐบาล หากรัฐบาล
เห็นว่าผิดกฎหมายก็จับไป’ ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจเข้ามาสลายการชุมนุม ข้างนอกมีการขัดขวางการจับกุม สมัชชา
คนจนใช้ตัวในการขัดขวางการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ เมื่อถูกต่อต้าน
ใหม่ๆ ก็ถอยไปอยู่ข้างๆ ท�ำเนียบ มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยไม่กี่คน ขณะที่
ข้างในก็ยอมให้จับกุม 225 คนโดนจับกุมไป ตอนหลังอัยการไม่ส่งฟ้อง
ด้วยเหตุผลว่า ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ”84
เมือ่ การชุมนุมของสมัชชาคนจนล้อมท�ำเนียบรัฐบาลเมือ่ ปี 2540
ด�ำเนินไปได้หนึ่งเดือน วนิดาเองอธิบายการชุมนุมของสมัชชาคนจน
ในฐานะการต่อสู้ด้วยสันติวิธีและเรียกร้องความสนับสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคมไว้ดังนี้
ประภาส ปิ่นตบแต่ง (บรรณาธิการ), รวมบทความรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ส�ำหรับ
วิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรมในสังคม ปีที่ 4 (กรุงเทพฯ: สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย, 2557), น. 13.
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“วิกฤตการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างทีท่ า่ นได้ยนิ ข่าวอยูค่ อื การชุมนุมของ
สมัชชาคนจนจ�ำนวน 20,000 คนทีห่ น้าท�ำเนียบรัฐบาล ขณะนีเ้ ดือนหนึง่
แล้ว ทีเ่ ขาอยูก่ นั อย่างอดทน เราพยายามใช้ความดี เราพยายามใช้อหิงสา
เราพยายามใช้สัจธรรม เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจข้าราชการนักการเมืองที่
เป็นผู้แก้ไขปัญหา แต่ยังไม่พอค่ะ ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้จะต้องเป็น
ก�ำลังใจ จะต้องส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ เพราะ
ถ้าชาวบ้านเหล่านี้ช่วยตัวเองได้ ผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวท่านมีมากมาย
มหาศาล เราก�ำลังต่อสู้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเป็นผู้รักษาป่า เราก�ำลังต่อสู้
คัดค้านความคิดที่ว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้ มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
และมนุษย์ที่อยู่กับธรรมชาติได้ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่อยู่ในชนบท มนุษย์
ที่ท�ำการเกษตร พวกเขาจะช่วยพวกเราดูแลแม่น�้ำล�ำธาร ภูเขา ป่าไม้
หรือเราจะยอมให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีต้ กไปอยูใ่ นมือของเจ้าหน้าที่
รัฐอีกไม่กี่คนอีกต่อไป เรายังจะไว้วางใจการจัดการในอดีตที่ผ่านมาอีก
หรือ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราควรจะทบทวนเรื่องนี้ รัฐบาลนั้นไม่ฟังเสียง
ของคนจนหรอกค่ะ แต่ถ้าพลังของคนจนมีพลังของท่านสนับสนุน รัฐจะ
หันมาฟังค่ะ ดังนั้น การช่วยพี่น้องที่ยากจนจากการพัฒนาของรัฐ ไม่ใช่
ยากจนจากบุญท�ำกรรมแต่ง คือการช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายเองใน
อนาคตด้วย”85
หลังการชุมนุมต่อสู้เรื่องต่างๆ กับรัฐมาหลายปี วนิดาเห็นว่า
ขบวนการประชาชนที่ มุ ่ ง ต่ อ สู ้ เ พื่ อ ความเป็ น ธรรมควรยึ ด แนวทาง
วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “ท�ำไมต้องช่วยคนจน,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ),
ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ:
กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์, 2551), น. 299; วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์, “ปณิธาน
หิ่งห้อย,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ), ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก
วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ: กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์,
2551). น. 393.
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3 ประการคือ86
“1. แนวทางของสัจจะ คือการยึดถือความจริงและยืนหยัดเสนอ
ข้อเท็จจริงอย่างไม่ยอ่ ท้อ แม้วา่ จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม กว่า
จะได้รับการยอมรับ
2. แนวทางของอหิงสา การไม่เบียดเบียน ไม่ท�ำร้ายผู้อื่น หรือ
การใช้สนั ติวธิ ใี นการเคลือ่ นไหวเรียกร้อง ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าการเปลีย่ น
แปลงใดๆ ต้องใช้หนทางของสันติวิธีเท่านั้น จึงจะบรรลุสังคมที่สงบสุข
อย่างแท้จริง
3. แนวทางแห่งตบะหรือความอดทน เพราะการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ก็ตามมิได้เกิดขึน้ จากเจตจ�ำนงของผูห้ นึง่ ผูใ้ ด หากแต่เกิดจากความ
สอดคล้องกลมกลืนของอัตวิสัยและภววิสัย ณ เวลาที่เหมาะสม ดังนั้น
ความอดทนอดกลั้นจึงเป็นอาวุธที่ส�ำคัญของขบวนการประชาชน ในการ
เปล่งศักยภาพของประชาชน สร้างพลังในการต่อสู้ สร้างอ�ำนาจในการ
ต่อรองอย่างสันติ”
กล่าวได้ว่าแนวทางทั้งสามนี้ไม่เพียงเป็นการต่อสู้ด้วยการไม่ใช้
ความรุนแรงส�ำหรับชาวบ้าน แต่ใกล้แนวทางอหิงสาของคานธีเป็นอัน
มาก เพราะส�ำหรับคานธีนนั้ ความสัมพันธ์ระหว่างสัจจะกับอหิงสาเปรียบ
ดังสองด้านของเหรียญเดียวกัน แม้คานธีจะไม่ได้กล่าวถึงความอดทน
ตรงๆ แต่เขาให้ความส�ำคัญกับการที่ผู้ใช้อหิงสาต้องยอมรับทุกข์เสียเอง
ซึ่งเป็นฐานคิดส�ำคัญของสันติวิธี (self suffering)87 ดูเหมือนว่าในสังคม
ไทยที่ผู้คนจ�ำนวนหนึ่งมองหาผู้น�ำในแนวทางของคานธี ส�ำหรับข้าพเจ้า
คานธีไทยเป็นผู้หญิงที่ชื่อ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, “สมัชชาคนจน อุปสรรคและการพัฒนา,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
(บรรณาธิการ), ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 24982550 (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�ำเช่นนั้น การที่เธอไม่เห็นด้วย ก็เพราะ
ฐานคิดแบบสันติวิธีของเธอตั้งแต่แรก ที่ไม่เห็นด้วยกับการเอาชีวิตของ
ชาวบ้านไปเสี่ยงถึงขนาดนั้น คือไปนอนขวางระเบิด การไม่เห็นด้วยนี้
สะท้อนแนวทางอหิงสาแบบคานธีและฐานคิดผู้น�ำสันติวิธี ที่เห็นความ
ส�ำคัญของชีวิตผู้คนที่เดินตามตนอย่างที่สุด แต่ที่ส�ำคัญยิ่งคือ เมื่อวนิดา
ไม่อยู่แล้ว แม่สมปองสรุปมรดกของวนิดาต่อการต่อสู้ของชาวปากมูนไว้
ในข้อเขียน “สานต่ออุดมการณ์ของมด” ว่าคือการท�ำให้ผู้หญิงกลายเป็น
นักต่อสู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม่สมปองเขียนว่า
“....ตั้งแต่ได้รู้จักกับมดมา แม่ได้บทเรียนหลายอย่างจากเธอ
ถือว่าคุ้มค่ามาก ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิง ซึ่งอดีตไม่มีผู้หญิงที่จะออกมา
ต่อสู้ พอเห็นเธอออกมาต่อสู้เป็นตัวอย่าง ก็ท�ำให้ผู้หญิงปากมูนออกมา
ต่อสู้ ฉะนั้น ขบวนการต่อสู้จึงมีผู้หญิง ถือเป็นการฝ่าฝืนจารีตประเพณี
เพราะอดีตบ้านเราถือคองถือฮีต จะไม่ให้ผู้หญิงออกจากบ้าน มดถือเป็น
ผู้หญิงคนแรกที่น�ำพาผู้หญิงในหมู่บ้านออกมาสู่สาธารณะได้เยอะ”88
ข้าพเจ้าคิดว่าการเป็นผูห้ ญิงนักต่อสูด้ ว้ ยสันติวธิ เี พือ่ ผูค้ นทีเ่ ป็น
ทุกข์เพราะความไม่เป็นธรรม สะท้อนชัดจากปณิธานอันทรงพลังของ
หิ่งห้อยในบทกวี “ปณิธานหิ่งห้อย” ของเธอ89
แม่สมปอง เวียงจันทร์, “สานต่ออุดมการณ์ของมด,” ใน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการ),
ปณิธานหิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550 (กรุงเทพฯ:
กองทุนตามเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551), น. 263.
89
วนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์, “ปณิธานหิง่ ห้อย,” ใน วันชัย ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ (บรรณาธิการ), ปณิธาน
หิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทร�ำลึก 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
เรือ่ งราวทีข่ า้ พเจ้าเลือกมาเล่าเป็นเรือ่ งของผูห้ ญิงสีค่ น ในแง่หนึง่
พวกเธอเป็นผูห้ ญิงธรรมดา แต่ชวี ติ ของพวกเธอน่าอัศจรรย์ ข้าพเจ้าเริม่
ปาฐกถานีด้ ว้ ยการกล่าวถึงความแปลกใจของตนเองทีพ่ บว่าตนเองเคลือ่ น
เข้าใกล้ตวั อย่างจากชีวติ ของผูห้ ญิงพวกนี้ ขณะทีเ่ มือ่ ส�ำรวจตรวจสอบงาน
ศึกษาด้านสันติวิธีในปัจจุบัน ก็เห็นร่องรอยของนักวิชาการผู้หญิงชัดขึ้น
เป็นล�ำดับ โดยเฉพาะจากงานของนักวิชาการผู้หญิงอีกสี่คน ทั้งสองสิ่งนี้
ดูโดยผิวเผินเป็นปรากฏการณ์เดียวกัน คือภาพของผู้หญิงในชีวิตของ
สันติวิธีแจ่มชัดขึ้น แต่ที่จริงแล้ว ปรากฏการณ์ทั้งสองนี้ไม่เหมือนกัน
เพราะงานวิชาการที่ข้าพเจ้าเห็นว่าส�ำคัญนักหนาในเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็น
ของ Chenoweth/Stephan, Nepstad หรือ Pearlman ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
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งานที่ท�ำโดยนักวิชาการผู้หญิงเท่านั้น งานของสี่คนนี้เป็นงานวิชาการที่
เป็นผลงานวิจัยชั้นเลิศ ตีพมิ พ์โดยส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยระดับสุดยอด
ของโลก คือส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Columbia, Oxford และ Cambridge
ตามล�ำดับ
งานของนั ก วิ ช าการทั้ ง สี่ ค นนี้ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ ชี วิ ต ของผู ้ ห ญิ ง
ที่ข้าพเจ้าน�ำมาเล่า เพราะเมื่ออ่านงานวิชาการเหล่านี้ บทเรียนเกี่ยวกับ
ชีวิตของ “สันติวิธี” ที่จะได้คือ
wสันติวิธี/การไม่ใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการต่อสู้ที่เหนือกว่าการ
ใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง
w ถ้ า อยากให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ ด้ ว ยสั น ติ วิ ธี มี โ อกาสชนะสู ง
ขึน้ ก็ตอ้ งหาทางท�ำให้ฝา่ ยความมัน่ คงเปลีย่ นต�ำแหน่งความภักดีของตน
w ขบวนการชาตินิยม - ข้าพเจ้าอยากจะคิดว่ารวมขบวนการ
การเมืองทั่วไปด้วย - ที่จะใช้สันติวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็น
ขบวนการที่มีเอกภาพ
ข้อสรุปเหล่านี้ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตวิชาการและยุทธศาสตร์
สันติวิธีของผู้คนทั่วโลก แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่เหมือนสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นจาก
เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงสี่คน คือ Rankin, Sendler, Haidar และวนิดา
เพราะเรื่องราวของผู้หญิงทั้งสี่คนหลังนี้ดูเหมือนจะท�ำให้ชีวิตของ “สันติวิธี” เข้มแข็งแต่อ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ฉลาดเฉลียวรู้จักเลี้ยวลด แต่ก็
ยืนหยัดมัน่ คง และทีส่ ำ� คัญ แวดล้อมอยูด่ ว้ ยวิธที มี่ องเห็นชีวติ และ “คนอืน่ ”
แบบหนึง่ อันเป็นฐานคิดส�ำคัญของแนวทางสันติวธิ /ี การไม่ใช้ความรุนแรง
ถ้าจะตอบค�ำถามว่า เมื่อมองผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องราวของทั้ง
สี่คนที่น�ำมาเล่าข้างต้นแล้ว เห็นชีวิตของสันติวิธีเป็นอย่างไร? ข้าพเจ้า
คิดว่าได้แลเห็นทั้งภาพสี่ภารกิจของการท�ำงานสันติวิธี และคุณลักษณ์
โดดเด่นของสันติวิธีสี่ประการคือ ความกล้าหาญ ความเอื้ออาทร การ
ยอมเสียสละ และการให้ความส�ำคัญกับชีวิตแม้เพียงชีวิตเดียว คงต้อง
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กล่าวทันทีวา่ ชีวติ ของผูห้ ญิงทัง้ สีค่ นมีคณ
ุ ลักษณ์ทงั้ สีป่ ระการอยูด่ ว้ ยกัน
ในตัวทั้งนั้น คือไม่มีใครในสี่คนนี้ที่ไม่กล้าหาญ ไม่ยอมเสียสละ แต่ในที่นี้
ข้าพเจ้าเลือกคุณลักษณ์ทเี่ ห็นว่าโดดเด่นทีส่ ดุ มาแทนภาพชีวติ ของผูห้ ญิง
แต่ละคน และทัง้ หมดนีร้ อ้ ยกันอยูด่ ว้ ยวิธเี ข้าใจอ�ำนาจทีแ่ ตกต่างจากความ
เข้าใจกระแสหลัก ข้าพเจ้าเห็นว่าความเข้าใจในอ�ำนาจเช่นนีเ้ องทีเ่ ป็นฐาน
ของแนวคิดและปฏิบัติการสันติวิธี/ไร้ความรุนแรงทั้งปวง
ภารกิจสันติวิธี
อะไรคือภารกิจหลักของผูค้ นทีป่ ระสงค์จะใช้สนั ติวธิ เี ปลีย่ นแปลง
โลกให้ดีขึ้น หรือรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ให้ถูกท�ำลาย? ถ้าให้เรื่องราวของ
ผู้หญิงทั้งสี่คนคือ Rankin, Sandler, Haidar และวนิดาช่วยตอบ คงต้อง
แปลงค�ำถามดังกล่าวเล็กน้อย ข้าพเจ้าขอเปลีย่ นค�ำถามของเรือ่ งภารกิจ
ของสันติวธิ คี อื อะไร เป็นค�ำถามว่า ผูห้ ญิงทัง้ สีค่ นใช้สนั ติวธิ ตี อ่ สู(้ ต่อต้าน)
กับอะไร?
w Jeannette Rankin ต่ อ ต้ า นสงครามด้ ว ยการต่ อ สู ้ กั บ นั ก
การเมืองอเมริกันแทบทั้งสภาคองเกรสในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และทั้ง
สภาคองเกรสในสงครามโลกครั้งที่สอง
w Irena Sandler ต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการต่อสู้กับ
ระบบค่ายกักกันเชลยชาวยิวและทหารนาซีที่ควบคุมโปแลนด์อยู่
wAminatou Haidar ต่อต้านการละเมิดสิทธิของผู้คนส่วนน้อย
ในสังคมการเมืองของเธอที่จะปกครองตนเอง ด้วยการต่อสู้กับรัฐบาล
โมร็อกโกที่จ�ำกัดสิทธิคนและควบคุมดินแดนซาฮาราตะวันตก
w วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ต่อต้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
ที่ก่อความทุกข์ให้กับเหยื่อของโครงการ ด้วยการต่อสู้กับนโยบายของรัฐ
รัฐบาล และระบบราชการที่สนับสนุนโครงการเหล่านั้น
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อาจกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งที่พวกเธอต่อต้านคือวาระส�ำคัญยิ่งของ
สันติภาพ (peace agenda) ถ้าสันติภาพจะหมายถึงการไร้ความรุนแรง
ในความหมายที่รวมทั้งประเด็นเรื่องความปลอดภัยแห่งชีวิตและสิทธิ
ที่จะใช้ชีวิตพร้อมกันไป สงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวท�ำลาย
ชีวติ มนุษย์อย่างไม่มขี อ้ สงสัย ขณะทีก่ ารจ�ำกัดสิทธิในการปกครองตนเอง
ก็เท่ากับจ�ำกัดศักยภาพของผู้คนทางการปกครอง ส่วนโครงการขนาด
ใหญ่ของรัฐอาจไม่ได้ทำ� ลายชีวติ ของคนโดยตรง แต่คกุ คามท�ำลายวิถชี วี ติ
ของผูค้ น โดยเฉพาะสามัญชนคนยากคนจน ในแง่นี้ เมือ่ รวมสิง่ ทีพ่ วกเธอ
ทัง้ สีต่ อ่ ต้านเข้าด้วยกัน ก็จะเห็นทางชีวติ ข้างหน้าของสันติวธิ ไี ด้ชดั เจนขึน้
แต่เมื่อพิจารณาจากมุมมองของ “คู่ต่อสู้” ของผู้หญิงทั้งสี่ ก็
คงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาคองเกรสอเมริกันและฝ่ายนิยม
สงครามในกรณีของ Rankin ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จชั่วร้ายของนาซี
รวมทั้งผู้คุมค่ายกักกันชาวยิวในเรื่องของ Sandler รัฐบาลโมร็อกโก
ผู้ละเมิดสิทธิของชาวซาห์ราวีในเรื่องของ Haidar และผู้ดูแลโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐ ตลอดจนระบบราชการบางส่วนที่สนับสนุนนโยบาย
ผลักดันโครงการเหล่านั้น ในเรื่องของวนิดา คงมองผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ แล้ว
เห็น “พิษ” ของผู้หญิง เพราะ “พิษ” ของพวกเธอท้าทายรบกวนสภา
คองเกรสอเมริกนั ระบบค่ายกักกันของนาซี รัฐบาลโมร็อกโก และโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐไทย อาจกล่าวได้ว่า มองจากฝ่ายที่พวกเธอต่อต้าน
ต่อสูด้ ว้ ย พวกเขาคงเห็นและรับรูถ้ งึ “พิษ” ของผูห้ ญิงทีก่ อ่ ปัญหาให้กบั รัฐ
และสถาบัน ตลอดจนปฏิบัติการต่างๆ ของรัฐทั้งสิ้น
แต่คำ� ถามคือ เมือ่ “พิศ” (มอง) ผูห้ ญิงทัง้ สีค่ นนีซ้ งึ่ ต่อสูต้ อ่ ต้านรัฐ
และสถาบันต่างๆ เหล่านัน้ ด้วยสันติวธิ แี ล้ว เห็นอะไรบ้างหรือไม่ ข้าพเจ้า
เห็นว่าเรื่องของผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ช่วยให้เห็นชีวิตของสันติวิธีได้ละเมียด
ละไมขึ้น
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ความกล้าหาญของผูห้ ญิง ข้าพเจ้าคิดว่าการต่อต้านสงครามของ
ขบวนการต่อต้านสงครามเช่นในกรณีเวียดนาม แตกต่างจากการต่อต้าน
สงครามของ Rankin ในประการส�ำคัญคือ เมื่อ Rankin ยืนขึ้นลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐฯ เพราะเธอเห็นว่าสงคราม
นั้นเองเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในปี 1941 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่
สอง ในบรรยากาศทีส่ หรัฐฯ เพิง่ ถูกญีป่ นุ่ โจมตีที่ Pearl Harbor การยืนขึน้
คนเดียวเพื่อบอกกับทุกคนในสภาคองเกรส และอาจจะผู้คนส่วนใหญ่
ในประเทศด้วย ว่าตนเห็นอีกอย่างหนึ่งในทางสาธารณะ ต้องการความ
กล้าหาญที่แท้จริง และความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติส�ำคัญยิ่งของนัก
ต่อสู้ด้วยสันติวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้อหิงสาของคานธีที่ให้ความส�ำคัญ
กับสัจจะ หรือความคิดของ Gene Sharp ที่ให้ความส�ำคัญกับปัญหาการ
เชื่อฟังอ�ำนาจ ทั้งคู่ก็เห็นว่าความกล้าหาญเป็นเงื่อนไขของสันติวิธี ด้วย
เหตุนี้ คานธีจึงแยกสันติวิธีออกเป็นสองประเภทคือ สันติวิธี/อหิงสาของ
คนกล้า และสันติวธิ /ี อหิงสาของคนขลาด เขาเห็นว่าความกล้าหาญส�ำคัญ
ต่อสันติวิธีอย่างยิ่ง ถึงกับสอนว่า ถ้าต้องเลือกระหว่างความรุนแรงกับ
ความขลาด เขาแนะให้เลือกความรุนแรง ส�ำหรับ Sharp ทฤษฎีการไม่ใช้
ความรุนแรงของเขาวางอยู่บนฐานคิดเกี่ยวกับการเชื่อฟัง เพราะเขาเห็น
ว่าอ�ำนาจด�ำรงอยูไ่ ด้กเ็ พราะมนุษย์เชือ่ ฟังอ�ำนาจ การไม่ใช้ความรุนแรง90
คือการต่อสู้กับอ�ำนาจด้วยการถอนความเชื่อฟังคืนกลับไป แต่เหตุผลที่
มนุษย์เชื่อฟังอ�ำนาจก็มีหลายข้อ ที่ส�ำคัญคือ ความกลัว91 ในแง่นี้ ความ
กล้าหาญจึงเป็นคุณลักษณ์แรกๆ ของสันติวธิ ี ไม่วา่ จะจากแง่มมุ แนวทาง
ใดของสันติวิธีก็ตาม

90
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ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ท้าทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง, น. 134.
เพิ่งอ้าง, น. 159.
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ความเอื้ออาทรของผู้หญิง ใครๆ ที่ได้รับรู้เรื่องราวของ Irena
Sendler ก็คงเห็นพ้องกันว่าเรื่องของเธอน่าอัศจรรย์ สิ่งที่เธอท�ำแทบทุก
อย่างเต็มไปด้วยความกล้าหาญ ยอมเสียสละ และท้าทายอ�ำนาจ อันเป็น
คุณลักษณ์พื้นฐานที่เห็นได้จากผู้ใช้สันติวิธีทั่วไปไม่ว่าหญิงหรือชาย แต่
ทีข่ า้ พเจ้าคิดว่าน่าสนใจและแตกต่างจากกรณีอนื่ ๆ อย่างยิง่ คือ การทีเ่ ธอ
น�ำข้อมูลอัตลักษณ์ของเด็กๆ ชาวยิวที่เธอช่วยไปซ่อนไว้ แม้ทหารนาซี
จะทรมานเธออย่างไร เธอก็ไม่ยอมปริปากบอก ท�ำไมเธอจึงท�ำเช่นนี้?
ความนี้คงต้องย้อนกลับไปดูว่า Sendler ก�ำลังสู้อยู่กับอะไร ถ้าค�ำตอบ
คือ Sendler ก�ำลังท�ำทุกอย่างเพื่อช่วยเด็กๆ ชาวยิวไม่ให้ต้องไปก้มหน้า
รับชะตากรรมในค่ายกักกันเชลยชาวยิว ก็คงต้องตัง้ ค�ำถามต่อไปว่า แล้ว
ชีวติ ในค่ายกักกันชาวยิวเป็นอย่างไร? และการน�ำข้อมูลของเด็กๆ ไปซ่อน
ในไห เกี่ยวอย่างไรกับชีวิตในค่ายกักกันเหล่านั้น?
เมื่อเชลยถูกจับเข้าไปในค่ายกักกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ “ตัวตนเดิม
แตกสลาย ไม่สามารถหยัง่ รากในพืน้ ทีใ่ หม่ได้ ทุกคนจะถูกบังคับให้โกนหัว
เปลือยกายในอุณหภูมหิ นาวเยือกสุดทน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่เข้ากับตัว และถูก
สักตัวเลข ซึ่งจะกลายเป็นวิธีเดียวที่จะสัมพันธ์กับทหารที่คุมค่าย”92 และ
วิธีหนึ่งที่จะต่อสู้กับโครงสร้างของค่ายกักกันเชลยนาซี คือการพยายาม
ธ�ำรงรักษาความทรงจ�ำไว้ เพือ่ ให้ยงั สามารถคงเชือ่ มร้อยสัมพันธ์กบั บ้าน
และประวัติศาสตร์ของผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของค่ายนรกนาซีเช่นนี93้

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�ำ คือน�ำข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ ชาวยิวไป
ซ่อนไว้ ก็คือการไม่ยอมให้ระบอบเบ็ดเสร็จของค่ายประสบความส�ำเร็จ
ในการตัดสายสัมพันธ์ทั้งมวลของเหยื่อกับอดีตจนไม่มีทางเชื่อมต่อกับ
อนาคตได้อีก ถ้าระบอบนาซีท�ำส�ำเร็จ ก็หมายความว่าความหวังใน
อนาคตทั้งมวลของเด็กๆ ชาวยิวจะปลาสนาการไปสิ้น Sendler ไม่เพียง
ช่วยชีวิตเด็กๆ แต่ยังพยายามรักษา “ตัวตน” ของเขาในฐานะชาวยิวไว้
ด้วยการรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวที่บอกว่าเขาเป็นใคร ไหที่เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ จึงเป็นดังคลังแห่งความทรงจ�ำที่ชี้ทางไปสู่อนาคต
ของเด็กๆ ชาวยิวเหล่านี้ ข้าพเจ้าคิดว่าจะท�ำเช่นนี้ได้ นอกจากจะต้อง
เข้าใจถ่องแท้ว่าตนก�ำลังต่อสู้กับอะไรแล้ว ยังเต็มไปด้วยความเอื้ออาทร
และเป็นความอาทรที่ทอดยาวไกลไปในอนาคตของเด็กๆ และความเป็น
ประชาคมชาวยิวพร้อมกัน
การยอมเสียสละของผู้หญิง ใครที่ได้ฟังเรื่องของ Haidar ก็คง
รูส้ กึ คล้ายๆ กันว่าผูห้ ญิงคนนีเ้ ด็ดเดีย่ วเหลือประมาณ และความเด็ดเดีย่ ว
นีเ้ ห็นได้ชดั เมือ่ เธอใช้วธิ อี ดอาหารประท้วงรัฐบาลโมร็อกโก ข้าพเจ้าเคย
แยกแยะการอดอาหารประท้วง (hunger strike) ออกจากการถือศีลอด
อาหารประท้วง (fasting) ในชีวิตทางการเมืองของคานธี เขาอดอาหาร
ประท้วงหลายครั้ง แต่สิ่งที่เขาไม่เคยท�ำเลย คือถือศีลอดอาหารประท้วง
อังกฤษ เขาถือศีลอดอาหารประท้วงคนอินเดียด้วยกันเท่านั้น เหตุผล
ส�ำคัญคือ การถือศีลอดอาหารประท้วงเป็นอาวุธชนิดสุดท้ายของอหิงสา
ที่ไม่ใช่ใครก็จะใช้วิธีนี้ได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้การถือศีลอด
อาหารประท้วงกับผู้ที่เขาประท้วงต้องเป็นความรักใส่ใจ ไม่ใช่เกลียดชัง
หรือรูส้ กึ เฉยๆ ในแง่นี้ ลูกอดอาหารประท้วงพ่อทีต่ ดิ เหล้าเพราะลูกอยาก
ให้พอ่ เลิกเหล้าได้ แต่ฝา่ ยค้านอดอาหารประท้วงฝ่ายรัฐบาลทีต่ นต่อสูด้ ว้ ย
ไม่สู้จะมีประโยชน์มากนัก Leon Trotsky เคยอดอาหารประท้วงรัฐบาล
พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียเมื่อสมัยเขาเป็นนักปฏิวัติรุ่นเยาว์ เพราะรัฐบาล
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กักตัวคนหนุ่มๆ เหล่านี้ไว้ แล้วประกาศให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านแลก
กับสัญญาว่าจะลงโทษหนุ่มๆ เหล่านี้เอง และจะห้ามไม่ให้พวกเขาท�ำ
กิจกรรมทางการเมืองอีก Trotsky โกรธและชวนพวกของตนอดอาหาร
ประท้วงรัฐบาลพระเจ้าซาร์เมื่อปี 1898 ขณะที่ Danilo Dolci แห่งซิซิลี
อดอาหารประท้วงชาวซิซลิ ใี นการต่อสูก้ บั พวกมาเฟีย เพราะชาวบ้านกลัว
อ�ำนาจป่าเถื่อนของมาเฟีย จึงไม่ยอมไปเป็นพยานที่ศาลเวลามีคดี Dolci
อดอาหารประท้วงชาวซิซิลีเป็นเวลา 7 วันเมื่อปี 196294
ข้าพเจ้าคิดว่าการอดอาหารประท้วงของ Haidar ไม่เหมือน
กับการถือศีลอดอาหารประท้วงของคานธี เพราะเธออดอาหารประท้วง
รัฐบาลโมร็อกโก สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับ fasting ของคานธีที่คนอินเดีย
ไม่วา่ จะเป็นฮินดูหรือมุสลิมก็หยุดการฆ่าฟันกันเพราะไม่ตอ้ งการให้คานธี
เสียชีวติ แต่ในกรณีของ Haidar ทีส่ ดุ รัฐบาลโมร็อกโกยอมให้ Haidar เข้า
เมืองโดยไม่ตอ้ งระบุวา่ ตนเป็นชาวโมร็อกโกในเอกสารเข้าเมือง เพราะถูก
กดดันจากหลายทิศทาง โดยเฉพาะจากอ�ำนาจระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นสหรัฐอเมริกาหรือฝรัง่ เศส แต่การที่ Haidar ยอมทนอดอาหารจนใกล้
จะเสียชีวิต ท�ำให้ต้องตั้งค�ำถามว่าเธอท�ำเช่นนี้ไปเพราะอะไร? ข้าพเจ้า
คิดว่าเธอยอมเสียสละให้แผ่นดินและผู้คนที่เธอรักได้แม้ชีวิต ความ
เสียสละยิ่งใหญ่นี้แปรเป็นพลังเหลือเชื่อที่ทั้งสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาล
ทีเ่ ธอต่อสูด้ ว้ ย และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผคู้ นทัง้ ในซาฮาราตะวันตกและ
ในที่อื่นๆ ในโลกพร้อมกันไปด้วย
การให้ความส�ำคัญกับทุกชีวติ ข้าพเจ้าคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคม
ที่มีประสบการณ์การต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างเข้มข้นหลากหลายมากที่สุด
แห่งหนึ่งในโลก โดยเฉพาะในช่วงสิบปีมานี้ อาจเพราะปมความขัดแย้ง
ในสังคมไทยลึกล�ำ้ บาดลึกเข้าไปในเนือ้ ในตัวของสังคม จนผูค้ นฝ่ายต่างๆ
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ต้องรวมตัวกันต่อสู้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองของพวกตน และเพราะ
สังคมไทยอยู่ในกับดักของความขัดแย้งยืดเยื้อจนต้องต่อสู้กันยาวนาน
วิธีการสันติวิธีรูปต่างๆ จึงถูกน�ำมาใช้เป็นหลักในขบวนการประชาชน
ทั้งหลาย แม้บางกลุ่มบางพวกจะแซมด้วยกองก�ำลังป้องกันตนเองฝ่าย
ต่างๆ ที่ติดอาวุธ และบางครั้งก็ใช้ความรุนแรงด้วย แต่ค�ำถามส�ำคัญอยู่
ที่ว่า ขบวนการประชาชนขนาดใหญ่ที่ปะทะต่อสู้กันด้วยสิ่งที่ต่างฝ่าย
ต่างอ้างว่าเป็นสันติวธิ ใี นเวลานี้ ต่างอย่างไรจากสันติวธิ ที ผี่ หู้ ญิงชือ่ วนิดา
ตันติวิทยาพิทักษ์ เคยชวนผู้คนยากจนใช้ต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่
ในอดีต?
ข้าพเจ้าคิดว่าข้อแตกต่างส�ำคัญอยู่ที่วนิดาเห็นว่าทุกชีวิตที่เดิน
อยูใ่ นขบวนต่อสูส้ นั ติวธิ ที เี่ ธอเกีย่ วข้องหรือเป็นผูน้ ำ� อยูล่ ว้ นมีความหมาย
ทัง้ สิน้ ด้วยเหตุนี้ เธอจึงไม่เห็นด้วยกับแม่สมปอง เมือ่ ฝ่ายหลังน�ำแม่หญิง
ปากมูนกลุ่มหนึ่งไปนั่งทับระเบิด เพราะเธอเห็นว่าเสี่ยงต่อชีวิตของพวก
เขาเกินไป หรือเมื่อมีผู้สงสัยว่าเธอน�ำชาวบ้านต่อสู้ด้วยสันติวิธีไปท�ำไม
เพราะวิธีเช่นนี้ดูจะยอมเป็นเบี้ยล่างฝ่ายที่ต่อสู้ด้วยมากเกินไป เธอตอบ
ว่า “ดูชาวบ้านซิ มีแต่คนเฒ่าคนแก่ ผู้หญิง เด็ก เราใช้สันติวิธีเพื่อลด
ความรุนแรงจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ”95 เธอเรียกร้องให้ผคู้ นมองแล้วเห็นว่าชาว
บ้านเป็นใคร และชาวบ้านใช้สนั ติวธิ เี พือ่ อะไร ส�ำหรับเธอ ชีวติ และความ
ปลอดภัยจากความรุนแรงของผู้คนเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด
ข้าพเจ้าเองเห็นด้วยกับวนิดาอย่างยิ่ง เพราะนี่เองคือฐานคิด
ส�ำคัญของขบวนการสันติวธิ ที จี่ ะท�ำให้ขบวนการเช่นนีต้ า่ งจากขบวนการ
ทางการเมืองอย่างอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงเคยเขียนอธิบายฐานคิดสันติวิธี
เช่นนี้ไว้ในจดหมายถึงคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อคราวที่ท่านน�ำขบวน
ประชาชน กปปส. ต่อสู้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า “ไม่ว่าเป้าหมาย
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ในการต่อสู้จะเป็นเช่นไร เพื่อสร้างประชาธิปไตย หรือเพื่อรักษาสถาบัน
การเมืองส�ำคัญในชาติ แต่วิธีการที่เรียกว่า ‘สันติวิธี’ จะหมดความหมาย
เมื่อผู้น�ำการต่อสู้หรือผู้ใช้ไม่เห็นว่าทุกชีวิต ไม่ว่าหนุ่มสาวหรือแก่เฒ่า
ที่เสียสละตนเองเข้าท้าทายอ�ำนาจรัฐ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตนเอง
ทัง้ นัน้ พวกเขามีคนทีร่ กั และเป็นห่วงเขา ทุกชีวติ เป็นเป้าหมายศักดิส์ ทิ ธิ์
ในตนเอง และดังนั้นจึงไม่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือไปเพื่อบรรลุอะไร
ทั้งนั้น”96 		
ถ้าเช่นนัน้ ในเครือข่ายขบวนการทีผ่ หู้ ญิงทัง้ สีค่ นเข้าไปเกีย่ วข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกองพลน้อยของ Rankin องค์กรใต้ดิน Zegota ในโปแลนด์
ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวยิวจากนาซีที่ Sendler มีส่วนร่วมส�ำคัญ หรือ
Collective of Sahrawi Human Rights Defenders ที่ Haidar เป็นประธาน
หรือสมัชชาคนจนที่วนิดาเป็นที่ปรึกษา จะอธิบายการให้ความหมาย
กับแต่ละชีวิตในขบวนการของผู้หญิงเหล่านี้ว่าที่แท้ชีวิตเป็นเป้าหมาย
ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ? ถ้าแต่ละชีวิตศักดิ์สิทธิ์จริง แล้วแต่ละชีวิตสัมพันธ์
เชื่อมกันอย่างไร?
ข้าพเจ้าไม่มีค�ำตอบว่าผู้หญิงทั้งสี่คนเห็นว่าแต่ละชีวิตศักดิ์สิทธิ์
และสัมพันธ์กันในขบวนการของพวกเธออย่างไร แต่เมื่อเห็นร่องรอย
การให้ความส�ำคัญกับชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องจากเรื่องเล่าของผู้หญิง
ทัง้ สีค่ นแล้ว ข้าพเจ้าอยากทดลองเสนอค�ำอธิบายทางทฤษฎีวา่ ด้วยความ
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งชีวติ และการเชือ่ มโยงกันของชีวติ โดยอาศัยคัมภีรโ์ บราณ97
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “จดหมายถึงคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ,” ใน กองบรรณาธิการส�ำนักพิมพ์
มติชน, เสียงนกหวีดปฏิวัติ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), น. 130.
97
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ใน อวตังสกสูตร หรือ พุทธาวตังสกมหาไวปุลยสูตร ซึ่งเป็น
พระสูตรส�ำคัญของพุทธศาสนามหายาน ที่บางคนเห็นว่าเป็นสุดยอด
ความคิดทางพุทธจีน ระบุว่าสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์กัน แต่ที่ส�ำคัญยิ่งคือ
การเข้าใจสถานะของหน่วยเฉพาะย่อย และความส�ำคัญที่หน่วยเฉพาะ
ย่อยนั้น ไม่ว่าจะเป็นใบหญ้าสักใบหรือหินสักก้อน มีในจักรวาลนี้ อวตังสกสูตร เขียนว่า “เห็นหินก้อนเดียวก็ส�ำคัญเท่ากับองค์รวมแห่งจักรวาล
และในความสัมพันธ์นั้น ก้อนหินจะเป็นหลัก (principle) ขณะที่องค์รวม
เป็นคุณลักษณ์ (attribute) ใบหญ้าเล็กๆ จะกลายเป็นหลักการในความ
สัมพันธ์กับองค์รวม แต่ทั้งก้อนหินและใบหญ้าเล็กๆ จะสะท้อนเงาของ
กันและกัน ในรูปของหลักและคุณลักษณ์ โดยไม่มีวันจบสิ้น”98
บางเวลา เมื่อข้าพเจ้าจินตนาการถึงหลักปรัชญาลึกล�้ำของ
อวตังสกสูตร ก็เห็นภาพ “ตาข่ายเพชรของพระอินทร์”
ส�ำนักหัวเย็นหรือหัวเหยินของจีนในศตวรรษที่ 7 บรรยายภาพ
“ตาข่ายเพชรของพระอินทร์” ไว้ดังนี้
“ณ ที่อันไกลโพ้นบนสวรรค์ชั้นดุสิตขององค์อมรินทร์ มีตาข่าย
อัศจรรย์ถูกแขวนอยู่ ปกแผ่ไปทุกทิศด้วยฝีมือศิลปินผู้ชาญฉลาด เพื่อ
ให้สอดคล้องกับรสนิยมวิไลขององค์อมรินทร์ ศิลปินผู้สร้างตาข่ายได้
วางเพชรเม็ดใหญ่ไว้ทุกจุดที่เป็น ‘ตา’ ของตาข่ายฟ้า และเพราะตาข่าย
เองเป็นอนันต์ เพชรที่ตาของตาข่ายก็มีจ�ำนวนเหลือคณนาไปด้วย บน
ตาข่ายมีเพชรระยิบระยับดังแสงดาว ส่งแสงกระจ่างสุดแสน เป็นภาพที่
มองแล้วอัศจรรย์ยิ่ง ถ้าเราเลือกหยิบเพชรเม็ดใดขึ้นมา และตรวจดูเพชร
เม็ดนั้นอย่างละเอียด บนผิวเป็นประกายของเพชร เราจะเห็นภาพเพชร
อื่นๆ ในตาข่ายซึ่งมีจ�ำนวนเป็นอนันต์ ไม่เพียงเท่านั้น ภาพเงาของเพชร
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�ำคัญ นอกจากจะเป็นธาตุที่แข็งแกร่ง
แล้ว ยังเพราะประกายเพชรสะท้อนแสงได้งดงาม และภาพทีม่ ากับแสงจะ
สะท้อนแพรวพราย ความงามของเพชรก็จะปรากฏไม่รู้จบ เมื่อแสงสว่าง
สะท้อนประกายระยับของเพชร แนวคิด “ตาข่ายเพชรของพระอินทร์” นี้
ถูกใช้บ้างในการอภิปรายปัญหาทางเลือกว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่าคือ การที่เพชร
เม็ดเดียวก็สามารถสะท้อนประกายของเพชรทุกเม็ดไว้ได้ในเวลาเดียวกัน
เป็นไปได้หรือไม่ว่า “ตาข่ายเพชรแห่งพระอินทร์” ซ่อนความลับยิ่งใหญ่
ของสันติวิธีไว้ คือการตระหนักว่าชีวิตแต่ละชีวิตเป็นทั้งหน่วยเฉพาะ
ย่อยที่เป็นฐานของสังคมทุกระดับ และขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อน
ของตัวขบวนการหรือสังคมที่แต่ละหน่วยย่อยล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความส�ำคัญกับชีวิตแต่ละชีวิตจึงสะท้อนความ
จริงของชีวิตทั้งมวลด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะเช่นนี้ แต่ละชีวิตจึงมี
ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง ทั้งเพราะความพิเศษในความเป็นหน่วยเฉพาะ
ของแต่ละชีวติ และเพราะหน่วยเฉพาะนีเ้ ชือ่ มโยงกับส่วนทีเ่ หลือ สะท้อน
หน่วยเฉพาะที่เหลือทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
อาจเพราะเช่นนี้เอง ในพระคัมภีร์ กุรอาน ในศาสนาอิสลาม จึง
ระบุว่า “แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่ง ... ก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล
และหากผู้ใดรักษาชีวิตหนึ่ง ก็ประหนึ่งว่าเขาได้รักษาชีวิตมนุษย์ทั้ง
มวล”100
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.
99
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แต่ความกล้าหาญ ความเอื้ออาทร การเสียสละ และการเห็น
ความส�ำคัญกับแต่ละชีวิต แม้ส�ำคัญยิ่งต่อสันติวิธี และเป็นคุณลักษณ์
โดดเด่นที่เห็นได้จากผู้หญิงทั้งสี่ในการต่อสู้ด้วยสันติวิธีของพวกเธอ แต่
กล่าวให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว คุณลักษณ์เหล่านีไ้ ม่จำ� ต้องถือว่าเป็นคุณลักษณ์ของ
ผู้หญิง ถ้าเช่นนั้น พิศผู้หญิงแล้วจะเห็นอะไรได้อีกในชีวิตของสันติวิธี?
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมื่อ Jeannette Rankin ลงคะแนนเสียง
คัดค้านการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1941 ข้าพเจ้าเห็นว่าเธอ
ให้เหตุผลที่ส�ำคัญแต่ยากจะเข้าใจไว้ว่า “ในฐานะที่เป็นผู้หญิง ฉันไม่อาจ
เข้าร่วมสงครามได้ และฉันปฏิเสธที่จะส่งใครอื่นไปสงครามทั้งนั้น”101
ข้าพเจ้าพยายามเข้าใจความหมายของเหตุผลที่เธอให้ในฐานะที่เป็น
“ผูห้ ญิง” จึงไม่เข้าร่วมสงคราม และคิดว่าได้คำ� ตอบบางส่วนจากบทความ
ที่ Jeannette Rankin เขียนขึ้นสองปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
เธอเขียนว่า “ฉันรู้สึกมาตลอดว่าผู้หญิงมีบทบาทพิเศษให้ท�ำ
ในการจัดระเบียบสังคมของเรา ต่อต้านความรุนแรง และสรรค์สร้างความ
รู้สึกและบรรยากาศสันติวิธี”102 เธอให้เหตุผลที่น่าสนใจในเรื่องนี้ไว้สอง
ประการคือ ประการแรก ความสามารถในการ “รอ” ของผูห้ ญิง เธอเขียน
ว่า “ประสบการณ์ทางจิตวิทยาและกายวิภาคของผู้หญิงคือต้องรอ พวก
เธอรอให้ลูกคลอดเป็นเวลา 9 เดือน และหลังจากที่ลูกเกิด ไม่มีวันใดใน
อนาคตส�ำคัญกว่าวันอืน่ ๆ เพราะเธอมองไปในอนาคตเสมอ” ตรงนีเ้ ธออ้าง
คานธีทวี่ า่ อารมณ์แห่งอุดมคติเป็นอ�ำนาจยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และอุดมคติ
ของผูห้ ญิงคือการรักษาและเกือ้ กูลดูแล103 ทีจ่ ริง ประเด็นนีส้ อดคล้องกับ
สิง่ ทีว่ นิดาสรุปไว้เป็นแนวทางทีข่ บวนการประชาชนควรใช้ในการต่อสูเ้ พือ่
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
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ความเป็นธรรมว่า ความอดกลัน้ เป็นอาวุธส�ำคัญของขบวนการประชาชน
เพราะมนุษย์ไม่อาจก�ำหนดให้การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ด้วยเจตนาเท่านัน้
ได้ เพราะการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกิดจากความสอดคล้องระหว่างเหตุปจั จัย
มากหลาย ในแง่นี้ “การรอ” จึงอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของความอดกลั้น
ที่วนิดาเสนอไว้
อีกประการหนึ่ง Rankin เสนอด้วยว่าต้องแยกความเข้าใจ
ระหว่าง “ก�ำลัง” (force) กับ “อ�ำนาจ” (power) ก�ำลังคืออะไรบางอย่าง
ที่ใช้งานในขณะปัจจุบัน และยิ่งใช้ยิ่งหายไป ขณะที่อ�ำนาจคือสิ่งที่ใช้ใน
อนาคต และดังนั้นจึงเข้มแข็งตลอด ผู้ชายมีก�ำลัง แต่ผู้หญิงมีอ�ำนาจ”104
ประเด็นนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในทางทฤษฎี เพราะข้าพเจ้าเห็นว่านี่
เป็นปมทางทฤษฎียิ่งใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง สันติวิธี
และอ�ำนาจ ตรงนี้ต้องหันไปพึ่งนักปรัชญาการเมืองหญิงคนส�ำคัญของ
ศตวรรษที่แล้ว คือ Hannah Arendt105
Arendt เห็นว่านักทฤษฎีส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าความรุนแรงกับ
อ�ำนาจเป็นเรื่องเดียวกัน บ้างก็เข้าใจไปว่าอ�ำนาจวางอยู่บนฐานการใช้
ความรุนแรง บ้างก็เห็นไปว่าความรุนแรงเป็นส่วนขยายของอ�ำนาจ ทั้งที่
ความรุนแรงไม่ใช่อะไรอืน่ แต่เป็นเพียงเครือ่ งมืออุปกรณ์เท่านัน้ และดังนัน้
ความรุนแรงจึงไม่ใช่อ�ำนาจ กระทั่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับอ�ำนาจด้วยซ�้ำ
Arendt เห็นว่าอ�ำนาจเป็นแก่นสาร (essence) ของการปกครอง
ทัง้ ปวง ในขณะทีค่ วามรุนแรงเป็นเพียงเครือ่ งมืออุปกรณ์โดย “ธรรมชาติ”
จึงอยูด่ ว้ ยตัวเองไม่ได้ แต่จำ� เป็นต้องอาศัยทางน�ำและการให้เหตุผลรองรับ
Ibid.
ข้าพเจ้าได้พิจารณาประเด็นทางทฤษฎีและปรัชญาการเมืองนี้ไว้โดยอิงแนวคิดของ Hannah
Arendt ใน Chaiwat Satha-Anand, “Violence as anti-politics: a political philosophy perspective,” 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) จากเป้าหมายทีต่ งั้ เอาไว้ เช่น อาจตัง้ ค�ำถามได้วา่ ก่อความ
รุนแรงอย่างการท�ำสงครามหรือก่อการร้ายไปเพื่ออะไร ค�ำตอบมักเป็น
ว่า ท�ำสงครามเพื่อให้ได้ชัยชนะหรือให้เกิดสันติภาพ ก่อการร้ายเพื่อให้
อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ปัญหาที่อาจถูกซุกซ่อนอยู่ หรือได้ประสบกับชะตากรรมชนิดที่ตนไม่เคยได้คาดคิดมาก่อน ในแง่นี้ ความรุนแรงที่ต้องใช้
ก�ำลังอย่างสงครามและการก่อการร้ายเป็นเครือ่ งมือทีด่ ำ� รงอยูไ่ ด้ดว้ ยการ
อาศัยเป้าหมายสุดท้ายมาเป็นเหตุผลรองรับ Arendt เห็นว่าสิ่งใดก็ตาม
ที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นเหตุผลรองรับการด�ำรงอยู่ของตน ไม่สามารถ
เป็นแก่นสารของอะไรได้เลย แต่อ�ำนาจตรงข้ามกับความรุนแรง เพราะ
อ�ำนาจไม่ต้องการเหตุผลรองรับ เนื่องจากอ�ำนาจด�ำรงอยู่ในตัวตนของ
ชุมชนทางการเมืองทั้งปวง อ�ำนาจปรากฏเมื่อผู้คนรวมตัวกัน ท�ำอะไร
ร่วมกัน และสร้างสิ่งใหม่ในโลก เหมือนเช่นผู้คนที่อยู่ในเครือข่ายของ
ผู้หญิงทั้งสี่คนในเรื่องการต่อสู้ด้วยสันติวิธีที่น�ำมาเล่าในปาฐกถานี้ สิ่งที่
อ�ำนาจต้องมี คือความชอบธรรม (legitimation) ให้ผู้คนยอมมารวมตัว
กันยิ่งกว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ด้วย
เหตุนี้ งานทางรัฐศาสตร์ที่สนใจความชอบธรรมของความรุนแรงจึงเป็น
เรื่องผิดฝาผิดตัว เพราะไม่เห็นฐานะทางทฤษฎีของความรุนแรงในฐานะ
เครื่องมืออุปกรณ์106
Arendt สรุปว่า การกล่าวว่าอ�ำนาจและความรุนแรงไม่ใช่สิ่ง
เดียวกันไม่เพียงพอ เพราะอ�ำนาจและความรุนแรงอยูต่ รงข้ามกัน เมือ่ สิง่
หนึง่ ปรากฏ อีกสิง่ หนึง่ ก็หายไป ความรุนแรงปรากฏเมือ่ อ�ำนาจสัน่ คลอน
ไม่มนั่ คง ถ้าปล่อยให้ความรุนแรงด�ำเนินต่อไปตามครรลองของมัน อ�ำนาจ
ก็จะปลาสนาการไปสิน้ ความรุนแรงท�ำลายอ�ำนาจให้สลายลงได้ แต่สร้าง
งานท�ำนองนี้มีไม่น้อย เช่น David Apter (ed.), The Legitimation of Violence (New York: New
York University Press, 1997)
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อ�ำนาจไม่ได้107
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม Rankin ได้แสดงให้
เห็นว่าส�ำหรับผู้หญิงที่ต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างเธอ การเข้าใจว่าการต่อสู้
ทางการเมืองต้องใช้อำ� นาจ ไม่ใช้กำ� ลังหรือความรุนแรง เป็นปมเงือ่ นทาง
ทฤษฎีสำ� คัญทีม่ คี ณ
ุ ปู การยิง่ ต่อชีวติ ของสันติวธิ ี เพราะการปฏิเสธความ
รุนแรง หันมาใช้สันติวิธี จึงเป็นการใช้อ�ำนาจในการต่อสู้ทางการเมือง
ในแง่นี้ สันติวธิ ที ผี่ หู้ ญิงอย่างเธอใช้ จึงถือเป็นการใช้อำ� นาจต่อกรกับความ
รุนแรงรูปแบบต่างๆ
ความล้มเหลว?
ข้าพเจ้าเริ่มต้นปาฐกถานี้ด้วยสภาพของโลกในศตวรรษที่ 21
ทีด่ นู า่ สะพรึงกลัว ด้วยสภาพชีวติ ของมนุษย์ทถี่ กู ลดทอนด้วยทุกข์ทรี่ มุ เร้า
โลก อาจเพราะปัญหาภัยธรรมชาติที่ดูพิโรธโกรธเกรี้ยวกับอหังการแห่ง
เทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าของมนุษย์จนใกล้จะท่วมทับมโนธรรมส�ำนึกของคน
วันหนึง่ ข้างหน้าไม่นานนับจากนี้ มนุษย์อาจค่อยๆ หมดความสามารถจะ
เห็นคนอืน่ เป็นคนเหมือนกับตัว และสภาพชีวติ ทีล่ ะม้ายเหมือนทีป่ รากฏ
ใน The Walking Dead อาจกลายเป็นจริงขึ้นมาก็ได้ ถ้าเช่นนั้นแล้ว
ที่กล่าวถึงพลังทะยานชีวิตที่พลุ่งพล่านออกมาจากชีวิตของผู้หญิงทั้งสี่
ไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญของ Rankin ความอาทรของ Sendler ความ
เสียสละของ Haidar และการให้ความส�ำคัญกับทุกชีวติ ของวนิดา จะช่วย
อะไรใครได้? จะช่วยอะไรโลกนี้ได้?
ถ้าตอบค�ำถามนี้จากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง ศพเดินได้ หรือ
The Walking Dead ทีน่ ำ� มากล่าวถึงแต่แรก ปมส�ำคัญทีส่ ดุ ในเรือ่ งคือการ
ทีค่ นทีย่ งั เป็นมนุษย์อยู่ เห็นความส�ำคัญของชีวติ ทุกชีวติ ทีเ่ หลือรอดเป็น
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มนุษย์อยูใ่ นกลุม่ พวกเขา และพยายามท�ำทุกอย่างทีจ่ ะปกปักรักษาชีวติ
คนที่พวกเขารัก ด้วยความกล้าหาญ เอื้ออาทร เสียสละ เพราะในสภาพ
ใกล้มิคสัญญีเช่นนั้น สิ่งที่จะป้องกันไม่ให้มิคสัญญีกลืนกินทุกสิ่งอย่างได้
ก็มีแต่การต่อสู้ด้วยอาวุธทั้งสี่ชนิดนี้เท่านั้น
ในสั ง คมไทยเอง ข้ า พเจ้ า เห็ น เงาของความขั ด แย้ ง ยื ด เยื้ อ
อันตรายที่เคยท�ำให้เกิดความรุนแรงเป็นระยะๆ ในทศวรรษที่ผ่านมายัง
แผ่คลุมอยูท่ วั่ ไปในขณะนี้ ทัง้ ยังเห็นยาพิษแห่งความเกลียดชังแพร่ไปทัง้
ในโลกเสมือนจริงและโลกจริง สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ข้าพเจ้าถามตนเองว่า สิ่งที่
อาจารย์ป๋วยคิด สอน และพยายามน�ำเสนอต่อสังคมไทยตลอดมา เป็น
ความส�ำเร็จหรือล้มเหลว ความคิด “สันติประชาธรรม” ความฝันที่หลาย
คนปรารถนา “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” มีอะไรส�ำเร็จบ้างหรือไม่?
ชีวติ ของอาจารย์ปว๋ ยเองเป็นชีวติ แห่งความส�ำเร็จหรือล้มเหลว โดยเฉพาะ
ในประเด็นเรื่องการเกื้อกูลสังคมไทยไปในหนทางสันติวิธีตามอิทธิพล
ที่ได้รับจากคุณมาร์กาเร็ต?
เรือ่ งราวสันติวธิ ขี องผูห้ ญิงทัง้ สีค่ น คือ Rankin, Sendler, Haidar
และวนิดา ประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว? 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�ำถามว่า จะประเมินความส�ำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร อันเป็น
โจทย์ส�ำคัญในการวิจัยด้านสันติวิธีในปัจจุบัน
แต่จะประเมินอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับจะนิยาม “ความส�ำเร็จ” หรือ
“ความล้มเหลว” อย่างไร นิยามเป็นการจ�ำกัดความ คือท�ำให้ความอยู่ใน
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ที่อันมีขอบเขตจ�ำกัด (definit(e) + ion) แต่ปัญหาที่ส�ำคัญกว่าไม่ใช่นิยาม
แต่คือ “ความหมาย” (meanings) ที่เราให้กับความส�ำเร็จหรือความล้ม
เหลวในชีวิต ในสภาพที่ความส�ำเร็จดูคลุมเครือ ข้าพเจ้าพบว่า “ความ
ล้มเหลว” ก็มีความหมายส�ำคัญนักต่อชีวิต
ศาสตราจารย์ Richard Falk เพิ่งไปบรรยายที่มหาวิทยาลัย
Columbia ในนิวยอร์ก เรื่อง “Lost Causes” หรือ “ความล้มเหลว” เขา
กล่าวถึงชีวิตที่อุทิศให้กับเป้าหมายหรือฝันที่ดูเหมือนไม่มีวันเป็นจริงได้
Falk อ้างความเรียงส�ำคัญของ Edward Said เรื่อง “On Lost Causes”
(1997) ซึ่งนักทฤษฎีชาวปาเลสไตน์ผู้โด่งดังโยงการอุทิศตนต่อสู้เพื่อ
สันติภาพอันยุติธรรมของชาวปาเลสไตน์ที่จนวันนี้ก็ยังไม่ประสบความ
ส�ำเร็จเข้ากับ “ความล้มเหลวอันสง่างาม” (nobility of failure) ที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมหลากหลาย108
ที่จริงนอกจาก Said แล้ว นักทฤษฎีและนักวิจารณ์โลกร่วมสมัย
อย่าง Slavoj Žižek ซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็น “นักปรัชญาที่อันตรายที่สุด
ในโลกตะวันตก” ก็สนใจเรือ่ งนี้ โดยเสนอว่าทีด่ ที สี่ ดุ ทีม่ นุษย์จะหวังได้ คือ
พยายามเลือกความล้มเหลวให้ถกู เรือ่ ง และอย่าหมดแรงใจเมือ่ เผชิญกับ
ความพ่ายแพ้หรือเวลาที่เป้าหมายสูงส่งของตนถูกบิดเบือน109 ขณะที่
Albert Camus เห็นว่าความล้มเหลวเช่นที่เกิดขึ้นกับ Sisyphus เมื่อ
ถูกสาปให้กลิ้งหินขึ้นภูเขาและหินก็จะตกลงมาทุกครั้งที่เข็นถึงยอดเขา
มีความหมาย เพราะเขายอมรับความล้มเหลวครัง้ แล้วครัง้ เล่า ในฐานะการ
สว่างรูถ้ งึ ธรรมชาติของชีวติ แห่งการต่อสูอ้ นั ไม่มวี นั จบสิน้ ในการแสวงหา
ความหมาย แม้จะจบลงด้วยความล้มเหลว
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 Sisyphus” Camus เขียนว่า “เราคงต้องจินตนาการว่า Sisyphus มีความ
สุข” ข้อความนี้มีมนตร์ขลัง เพราะคนที่ตกนรกหมกไหม้ด้วยการต้องท�ำ
สิ่งเดิมๆ ซ�้ำซากเป็นนิรันดร์ ทั้งที่รู้ว่าจะล้มเหลวทุกครั้งที่ไปถึงยอดเขา
จะ “มีความสุข” ได้อย่างไร ดูเหมือน Camus ก�ำลังชวนให้ผู้อ่านเห็นว่า
Sisyphus มีความสุขผ่านการหาความหมายกับงานกับชีวติ ทีต่ นรูอ้ ยูว่ า่ จะ
ไม่เป็นไปดังหวัง หรือจะเป็นเพราะ Camus เห็นว่า เพียงการต่อสู้ดิ้นรน
ไปสู่ยอดเขา ก็พอแล้วที่จะท�ำให้หัวใจของมนุษย์เต็มเปี่ยม110
แต่เมือ่ เวลาทีร่ สู้ กึ เหมือนหมดก�ำลังจะแบกอุดมคติทตี่ นยึดถือไว้
เพราะเห็นว่าทางข้างหน้ามืดมนอนธการ ข้าพเจ้าไม่ได้นกึ ถึงข้อเขียนของ
ท่านเหล่านี้ แต่คิดถึงบทกวี
บทกวีเป็นของกวีชาวอัฟริกันอเมริกัน ชื่อ Langston Hughes
(1902-1967) เป็นบทกวีชื่อ “ฝัน”111
“อย่าลืมเลือนเตือนใจให้ใฝ่ฝัน
เพราะหากพลันฝันเฟื่องเปรื่องสลาย
ชีวิตแปรเปลี่ยนกลับจนคลับคล้าย
ปีกนกหายกลายวิหคตกสู่ดิน”
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�ำได้ว่าชอบบทกวีนี้ และจ�ำไว้ในใจมาได้นานแล้ว แต่ปัจจุบันหาไม่พบ ที่ปรากฏ
นี้เป็นส่วนผสมของความทรงจ�ำที่เคยแปลไว้กับที่แปลขึ้นมาใหม่จาก The Collected Poems of
Langston Hughes, Arnold Rampersad (ed.) (New York: Vintage, 1995), p. 32 Hughes เขียนว่า
“Hold fast to dreams,
for if dreams die,
Life is a broken-winged bird that cannot fly.”
110
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ปากกาแห่งชีวิต
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

สุนทรกถาเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ศรีบูรพา”, วันนักเขียน 5 พฤษภาคม 2555

สุนทรกถายากกว่าปาฐกถาที่ข้าพเจ้าเคยแสดงมาชั่วชีวิต เพราะ
ปาฐกถาเป็นแต่การบรรยายทางวิชาการ แต่สุนทรกถาเป็นการ
แสดงความคิดด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะ ดีงาม หากเมื่อยอมรับรางวัล
ศรีบูรพานี้แล้ว ข้าพเจ้าก็จะลองดู
คงต้องเริม่ ต้นจากเมือ่ ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าตนเองได้รบั รางวัล
ศรีบูรพา ความรู้สึกแรกคือตระหนก และความรู้สึกถัดมาคือเห็นว่าตน
ไม่คคู่ วรกับรางวัลอันทรงเกียรตินเี้ อาเลย เพราะไม่ใช่ทงั้ นักหนังสือพิมพ์
และนักเขียน เป็นเพียงนักวิชาการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง
เท่านั้น และเมื่อได้อ่านสุนทรกถาของผู้ได้รับรางวัลนี้บางคนในปีก่อนๆ
เช่น สุนทรกถาของพระไพศาล วิสาโล แห่งวัดป่าสุคะโต ข้าพเจ้าก็เห็น
ด้วยกับท่านทุกประการ และเมื่อเทียบกับท่านอาจารย์ไพศาล ก็เห็นจะ
ต้องโดยสารไปกับถ้อยค�ำแสดงความไม่คู่ควรต่อรางวัลนี้ที่ท่านแสดงไว้
เพียงแต่ในกรณีของตนเองต้องทบทวีเป็นอีกหลายเท่า
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แต่ถา้ คิดว่าตนเองไม่คคู่ วรกับรางวัลอันทรงเกียรตินถี้ งึ เพียงนัน้
แม้เข้าใจว่าคณะกรรมการฯ ท่านคงตัดสินใจรอบคอบแล้ว แต่เหตุใดจึง
ไม่ปฏิเสธเขาไป ก้มหน้ารับรางวัลนี้ไปท�ำไม?
ที่จริงนับแต่ทราบว่าได้รับรางวัลศรีบูรพานี้ ก็เกิดความสงสัย
ในใจเรื่อยมาว่าตัดสินใจยอมรับรางวัลนี้เพราะเหตุใด? เป็นไปได้หรือไม่
ว่าลึกๆ ตนเองอาจอยากเป็นนักเขียน แต่เห็นว่าไม่มีปัญญาจะเป็น
นักเขียนที่ดีได้ เมื่อย้อนไปคิดในอดีตไม่น้อยกว่าสามสิบปีที่ผ่านมา ก่อน
งานวิชาการทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็เคยเขียนงานในเชิงเรื่องสั้นหรือสารคดี
สั้นไปลงในนิตยสารหลายประเภท ตั้งแต่หนังสือของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่ตนเคยเรียน หนังสือแฟชั่นของเครือวาโก้ที่พี่สาวเคยท�ำงานอยู่ หรือ
นิตยสารรายสัปดาห์ทั้งที่เน้นหนักเรื่องโหดร้ายลึกลับอย่าง 13 และแบบ
ธรรมดาๆ อย่าง ระฆัง ที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดเคยเป็นบรรณาธิการ คงเป็นที่
ชัดเจนอยู่ว่างานเหล่านี้ตีพิมพ์ออกมาได้ก็เพราะผู้เกี่ยวข้องกับหนังสือ
เหล่านั้นใจดี ขอให้ข้าพเจ้าเขียนอะไรให้ ทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่างานเขียนที่ได้
ไปคงไม่ประณีตบรรจงกระไรนัก ต่อมาเมื่อคุณอุทัย วงศ์ไวศยวรรณ ท�ำ
นิตยสาร Hi-Class ท่านก็มีน�้ำใจชวนข้าพเจ้าไปเขียนคอลัมน์ประจ�ำชื่อ
“ปริศนาสังคม” ตอนแรกที่เริ่มเขียน ได้ยินว่านักเขียนใหญ่ท่านหนึ่งเคย
กล่าวกับผู้คนในกองบรรณาธิการว่า “อย่าให้ชัยวัฒน์เขียนเลย เพราะ
เขียนหนังสือไม่ได้เรื่องอะไร”
หลายปีถดั มา เมือ่ ส�ำนักพิมพ์สารคดีตดั สินใจตีพมิ พ์งานรวมเล่ม
จากคอลัมน์นเี้ ป็นหนังสือสามเล่มชุด คือ ราวกับมีคำ� ตอบ มีกรอบไม่มเี ส้น
และ ถึงเว้นไม่เห็นวรรค ข้าพเจ้าจึงดีใจเหมือนได้แก้ว และเคยสารภาพว่า
ดีใจยิง่ กว่าเมือ่ งานวิชาการของตัวเองถูกตีพมิ พ์เสียอีก ในเวลาต่อมา เมือ่
ท�ำงานวิจยั กับอาจารย์สมบัติ จันทรวงศ์ ในชุด “การจัดการ ‘ความจริง’ ใน
สังคมไทย” ของ สกว. เรือ่ ง “ความรุนแรงกับการจัดการ ‘ความจริง’ ” เสร็จ
อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ด�ำเกิง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร น�ำต้นฉบับให้พี่
พิศ(ษ)ผู ้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” - ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : 127

สุจติ ต์ วงษ์เทศ อ่าน พีส่ จุ ติ ต์ฝากเธอมาบอกข้าพเจ้าว่า “อ่านมันฉิบ...” จ�ำ
ได้วา่ ตัวเองยิม้ หน้าบาน ดังนัน้ เมือ่ ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตีพิมพ์งานวิจัยนี้เป็นหนังสือ ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตพี่สุจิตต์ น�ำสามค�ำนี้
มาโปรยเป็นค�ำชมไว้ที่ปกหลัง เพราะภูมิใจที่เขียนงานวิจัยออกมาเป็น
หนังสือแล้ว นักเขียนยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศเห็นว่า “อ่านมันฉิบ...”
ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อจะกล่าวสองอย่างคือ ที่ตัดสินใจรับรางวัล
ศรีบูรพาเพราะลึกๆ ตนเองคงอยากเป็นนักเขียนจริงๆ แม้จะรู้ว่าเป็นได้
ก็เพียงนักวิชาการคนหนึ่งเท่านั้น อีกอย่างหนึ่งคือ สงสัยว่าการเขียน
หมายถึงอะไร ยิ่งถ้าเป็นชีวิตคนแล้ว ชีวิตถูกเขียนขึ้นอย่างไร?
เมือ่ พระมหาคัมภีร์ อัลกุรอาน แรกถูกถ่ายทอดสูศ่ าสดามุฮมั มัด
(ขอสันติจงมีแด่ท่าน) พระเป็นเจ้ากล่าวกับท่านศาสดาด้วยถ้อยค�ำต่อไป
นี้
“จงอ่านในนามพระเป็นเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสร้าง (สรรพสิ่ง) ผู้ทรง
สร้างมนุษย์จากก้อนเลือด (alaq หมายถึงสิง่ ทีจ่ บั ตัวกัน จะเป็นก้อนเลือด
หรือก้อนดินก็ได้) จงอ่าน พระเป็นเจ้าของเจ้าทรงเมตตาปรานีไม่มใี ดเสมอ
เหมือน ผู้ทรงสอน (เจ้า) ด้วยปากกา, ทรงสอนสั่งมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้”
[ซูเราะห์ (บท) อะลัก 96 อายะห์ (วรรค) 1-5]
ชาวมุสลิมเชื่อมั่นศรัทธาว่าพระคัมภีร์ อัลกุรอาน เป็นถ้อยค�ำ
ของพระผูเ้ ป็นเจ้า ในข้อความแรกทีป่ ระทานมานี้ พระผูเ้ ป็นเจ้าบัญชาให้
ท่านศาสดาทีต่ กใจกลัวจนตัวสัน่ อ่าน ทัง้ ทีท่ า่ นไม่รหู้ นังสือ การอ่านนีม้ ใิ ช่
การอ่านที่มนุษย์กระท�ำโดยล�ำพัง แต่เป็นการอ่านในนามของพระผู้สร้าง
พระผูท้ รงเมตตาปรานีไม่มใี ดเหมือน และทีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อสุนทรกถาในวันนี้
คือ พระผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ด้วยปากกา ชาวมุสลิมบางกลุ่ม
เชื่อว่าปากกาเป็นสิ่งแรกที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงสร้างขึ้น ก่อนการสร้าง
กาลเวลา ชั้นฟ้า หน้าแผ่นดิน และมนุษย์ด้วยซ�้ำ
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ปากกามีไว้เขียน ค�ำถามคือ เขียนอะไร? และเขียนอย่างไร?
ถ้าชีวิตถูกลิขิตโดยปากกาแห่งพระเจ้า มนุษย์จะแสวงหาความ
เข้าใจในลิขิตของพระองค์อย่างไร?
สมั ย ที่ เ รี ย นวิ ช าสั น ติ วิ ธี กั บ อาจารย์ Glenn Paige แห่ ง
มหาวิทยาลัยฮาวาย-อิเมื่อกว่าสามสิบปีก่อน อาจารย์ให้อ่านหนังสือชื่อ
Yanomamo: The Fierce People ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1968 หนังสือ
นี้ว่าด้วยคนพื้นเมืองลุ่มน�้ำแอมะซอนที่อาศัยอยู่ในแถบเวเนซุเอลาตอน
ใต้และบราซิลตอนเหนือ คนเขียนเป็นนักมานุษยวิทยาเรืองนามชื่อ
นโปเลียน ชางญัน (Napolean Changnon) ที่เห็นว่าชนเผ่าที่มีจ�ำนวน
ประชากรราวสามหมืน่ คนนีม้ ปี ระเพณีวฒ
ั นธรรมทีไ่ ม่แปรเปลีย่ นมากนัก
เมื่อเทียบกับเผ่าอื่นๆ ต่อมานักหนังสือพิมพ์ชื่อ Patrick Tierney ในงาน
เขียนเรื่อง Darkness in El Dorado หรือ เงามืดในสุวรรณนคร (2000)
กล่าวหาว่าชางญันก่อความรุนแรงต่อชนเผ่านี้ เพราะจงใจท�ำให้พวกเขา
ติดโรคหัดระบาด เพื่อจะดูผลของกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติใน
สังคมบุพกาล จนท�ำให้ชาวยาโนมาโมเสียชีวิตนับร้อยคน เรื่องนี้อื้อฉาว
ใหญ่โตจนสมาคมมานุษยวิทยาอเมริกนั ต้องตัง้ คณะกรรมการขึน้ สอบสวน
ชางญัน แต่ก็ไม่พบหลักฐานว่าเขาท�ำผิดร้ายแรงต่อชนเผ่านี้อย่างที่ถูก
กล่าวหา นอกจากที่ไปสร้างภาพเชิงเหมารวมว่าชาวยาโนมาโมเป็น “คน
ดุ” และที่ไปติดสินบนข้าราชการเวเนซุเอลาบางคนระหว่างการท�ำวิจัย
ในปี 2548 มีภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องหนึ่งใช้ชื่อเดียวกับหนังสือเล่ม
ที่ว่า คือ Fierce People น่าจะแปลเป็นไทยดิบๆ ได้ว่า คนดุ ภาพยนตร์
เรื่องนี้ก�ำกับโดย Griffin Dunne สร้างมาจากหนังสือชื่อเดียวกันของ
Dirk Wittenborn ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2003 เป็นเรื่องของชายหนุ่มอายุ 16 ปี
ที่อยากจะหนีไปให้พ้นๆ มหานครนิวยอร์ก และไปอยู่กับพ่อผู้เป็นนัก
มานุษยวิทยาที่ศึกษากลุ่ม “คนดุ” ในอเมริกาใต้ (ในภาพยนตร์เรียกว่า
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ชาวอินเดียนเผ่า Iskanani) แต่ความฝันนี้พังทลายเมื่อตัวเขาถูกจับขณะ
ไปช่วยแม่ทตี่ ดิ ยา ทีส่ ดุ โชคชะตาพาคนทัง้ สองเข้าไปอยูใ่ นคฤหาสน์มหาเศรษฐี พวกเขาต้องเผชิญกับ “คนดุ” ที่น่าจะร้ายกาจและลี้ลับยิ่งกว่าชน
พื้นเมืองเผ่าใดที่อยู่ในป่าดิบอเมริกาใต้เวลานี้ “คนดุ” พวกนี้คือ “พวก
คนรวยล้นฟ้า” มีตอนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ พระเอกหนุ่มน้อยวัย 16
สรุปบทเรียนในชีวติ ของเขาว่า “เราคือผลรวมของผูค้ นทุกรูปทุกนามทีเ่ รา
เคยพานพบมา” (“We are the sum of all the people we ever met.”)
ศรีบูรพาเคยเขียนนวนิยายขนาดสั้นเรื่อง “เล่นกับไฟ” ลงใน
เสนาศึกษา เมื่อปี 2471 วรรคทองในนิยายเรื่องนี้คือ “ผู้ใดเกิดมาเป็น
สุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาส�ำหรับผู้อื่น” ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับค�ำกล่าวนี้ แต่
คิดว่าที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายของการถือก�ำเนิด คือค�ำถามที่
ว่า เมือ่ เกิดมาเป็นคนแล้ว “ผูอ้ นื่ ” มีสว่ นส�ำคัญเพียงไรในการประกอบร่าง
สร้างตัวตนของมนุษย์? ถ้าชีวิตของทุกคนที่เกิดและโตมาถึงวันนี้ ไม่ว่า
จะที่ไหนอย่างไร เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง อาจกล่าวได้หรือไม่ว่า หนังสือ
ชีวติ เล่มนีถ้ กู ร่วมกันเขียนขึน้ โดยผูค้ นหลากหลายทีเ่ ราแต่ละคนได้พบปะ
เจอะเจอมาในชีวิตทั้งนั้น
หนังสือชีวติ ของข้าพเจ้าถูกขีดเขียนขึน้ จากปากกาของผูค้ นมาก
หลาย ทั้งพ่อแม่และคุณยายที่จากไปหมดแล้ว ทั้งพี่น้องครอบครัว เพื่อน
ฝูงที่คบกันมาแต่เล็กน้อย เพื่อนร่วมงานที่รักเคารพกัน โดยเฉพาะนัก
ปรัชญาแสนฉลาดทีอ่ ยูข่ า้ งตัวมาเกือบสามสิบปี แต่วนั นีข้ า้ พเจ้าอยากเล่า
เรือ่ งของลูกศิษย์ เพราะในชีวติ การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พวกเขาก็มสี ว่ นใช้ปากกาของตนเขียนชีวติ ของข้าพเจ้าในแบบทีพ่ วกเขา
อาจไม่รู้ตัว
ในวันนักเขียนปีนี้ จึงขอเลือกงานเขียนของคนเหล่านี้มาเล่าให้
ท่านฟังสัก 4 เรื่อง
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เรื่องแรก ในชั้นเรียนวิชาสัมมนาการเมืองกับนวนิยายภาคการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาปีนี้ มีนกั ศึกษากว่ายีส่ บิ คน ทุกคนต้องอ่านนิยาย 10 เรือ่ ง
เล่มที่ยาวที่สุดคือ สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หนา 963 หน้า
เล่มที่สั้นที่สุดคือ ช่างซ่อมตุ๊กตาแห่งอาคาเซีย ของ ศิริวร แก้วกาญจน์
หนา 143 หน้า รวมจ�ำนวนหน้านวนิยายทีท่ กุ คนต้องอ่านในวิชานีก้ ห็ ลาย
พันหน้า เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ข้าพเจ้าเห็นว่าวิชานี้สนุกสนาน ตื่นเต้น
ทีส่ ำ� คัญคือผูส้ อนได้ความรูค้ วามคิดใหม่ๆ จากผูเ้ รียนเป็นอันมาก จึงกล่าว
ขอบคุณนักศึกษาที่ช่วยให้วิชานี้มีสีสันพรรณรายถึงเพียงนั้น พวกเขา
ท�ำหน้าบอกไม่ถูก ไม่ใช่เพราะไม่เคยมีใครขอบคุณ แต่คงเห็นประหลาด
ที่คนสอนกล่าว “ขอบคุณ” คนเรียนเช่นนั้น
แต่ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพวกเขาจริงๆ ทั้งในความอุตสาหะใส่ใจ
กับการเรียน ทั้งการค้นคว้าท�ำงานหนัก และการแสดงความเห็นที่เฉียบ
แหลม ท�ำให้ได้คิดอ่านในสิ่งที่ตนเองก็ไม่เคยทดลองคิดมาก่อน บ้างก็
มาพร้อมความรู้ในเรื่องแปลกๆ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่มี เช่น ความรู้ลึกซึ้ง
ในเรือ่ งผ้าไทยของนักศึกษาชายคนหนึง่ ในชัน้ ก็ทำ� ให้บทสนทนาทีม่ ากับ
ปัญหาเรือ่ งอ�ำนาจในสิง่ ของ โดยเฉพาะผ้าโบราณ จากนวนิยายเรือ่ ง สาป
ภูษา ลึกซึ้งแปลกประหลาดขึ้นอย่างวิเศษ
วิชานี้เป็นวิชาสัมมนาส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังนั้น หลัง
จากช่วงการบรรยายและอภิปรายปัญหาทางแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ผ่าน
ไปในช่วงเดือนแรกของวิชา ก็เป็นการน�ำเสนอรายงานของนักศึกษาเป็น
กลุม่ เวลาพวกเขาน�ำเสนอรายงาน ข้าพเจ้าก็จะย้ายไปนัง่ เก้าอีแ้ ถวหน้า
ริมประตูทางเข้าห้องเรียน ด้านหลังของข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาสี่-ห้าคน
ทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย พวกนี้เป็นนักศึกษาที่เอาใจใส่เรียนหนังสือ
ขยัน และมีความคิดของตัวเอง บางคนก็ลงเรียนกับข้าพเจ้าหลายวิชาแล้ว
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มีคนหนึ่งเป็นนักศึกษาหญิงปีที่สี่ เธอมักตั้งค�ำถามส�ำคัญต่อทั้ง
เพื่อนนักศึกษาและข้าพเจ้า โดยส�ำทับค�ำถามพวกนั้นด้วยเครื่องหมาย
ปรัศนีที่มักซ่อนไว้ในดวงตากลมโตด�ำสนิท
วันหนึง่ ประมาณกลางภาคการศึกษา ขณะทีเ่ พือ่ นก�ำลังน�ำเสนอ
งาน เธอก็หยิบหมากฝรั่งขึ้นมาเคี้ยว ข้าพเจ้าหันไปมองเธอแวบหนึ่ง
เมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะพักระหว่างคาบ เธอก็สะกิดเก้าอี้ที่ข้าพเจ้านั่ง
ยื่นหมากฝรั่งที่อยู่ในกระดาษมันวาวให้ ข้าพเจ้ารับหมากฝรั่งชิ้นนั้นมา
แกะกระดาษวาวออก หยิบหมากฝรั่งใส่ปากเคี้ยว และเก็บกระดาษไว้
เมื่อพัก ข้าพเจ้าก็เรียกให้เธอแบมือ และทิ้งกระดาษห่อหมากฝรั่งใส่มือ
เธอ หลังจากนั้นทุกคาบวิชา เก้าอี้ของข้าพเจ้าก็จะถูกสะกิด และเธอก็จะ
แบ่งทอฟฟีบา้ ง หรือหมากฝรัง่ บ้าง ให้ขา้ พเจ้ากินครัง้ ละชิน้ ข้าพเจ้าก็ทำ�
เช่นเดิม คือรับไว้ กินสิ่งที่อยู่ในห่อ และคืนกระดาษห่อขนมน้อยๆ เหล่า
นั้นทิ้งใส่มือของเธอทุกคราวที่พัก
อยู่มาวันหนึ่ง เธอยื่นโบตันที่อยู่ในกล่องพลาสติกเล็กๆ สีขาว
ให้ ข้าพเจ้ามองอยู่แวบหนึ่งก็ส่ายศีรษะปฏิเสธไม่รับ ดวงตาด�ำสนิทคู่นั้น
เปล่งเครื่องหมายปรัศนีจัดจ้ายิ่งกว่าครั้งใดๆ เธอสงสัยว่าท�ำไมข้าพเจ้า
ไม่รับโบตัน ทั้งที่ก็รับขนมน้อยๆ จากเธอมาทุกครั้ง เพื่อนๆ เธอที่นั่ง
ใกล้ๆ ก็สงสัยเช่นกัน “หรืออาจารย์ไม่ชอบโบตัน” ชายหนุ่มร่างท้วมเอ่ย
ค่อยๆ พอได้ยิน
เมื่อเลิกเรียน พวกเราก็คุยกัน ข้าพเจ้าไม่รับขนมน้อยจากเธอ
เพราะที่รับมาทุกครั้ง ข้าพเจ้าเข้าใจว่าระหว่างเราเป็นการละเล่นอย่าง
หนึ่ง การละเล่นทุกชนิดมีไวยากรณ์ก�ำกับ เพราะมีไวยากรณ์ก�ำกับ จึง
เล่นด้วยกันและเล่นต่อไปได้ ไวยากรณ์ใน “การละเล่น” นี้ประกอบด้วย
การหยิบลูกกวาดขึน้ มากิน การสะกิดเก้าอีข้ องข้าพเจ้า การเสนอลูกกวาด
ให้ข้าพเจ้ากิน การที่ข้าพเจ้ากินลูกกวาดนั้น และคืนเปลือกหรือกระดาษ
ที่ห่อลูกกวาดนั้นให้เธอ
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โบตันในกล่องท�ำลายไวยากรณ์ที่ก�ำกับการละเล่นนี้ ดังนั้น การ
ละเล่นนี้จึงต้องจบลง
เธอท�ำให้ข ้า พเจ้า เห็น ว่า ที่ม นุษย์สัมพันธ์กันอยู่มีลีลาตาม
ไวยากรณ์บางอย่าง เมื่อมนุษย์ในฐานะผู้เล่นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่า
นัน้ การเล่นก็ดำ� เนินต่อไปได้ แต่เมือ่ อะไรบางอย่างท�ำให้ดำ� เนินกฎเกณฑ์
เหล่านั้นต่อไปไม่ได้ การเล่นนั้นก็ต้องยุติลง ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้ามองชีวิต
เป็นดังการเล่น และมนุษย์อยู่ในฐานะ “ผู้เล่น” เรื่องอื่นๆ ในชีวิตก็คงเป็น
เช่นนี้ ปัญหาอยู่ที่ว่า แต่ละฝ่ายมองเห็นและเข้าใจกติกาก�ำกับบทละคร
แห่งชีวิตเช่นไร? เวลาที่เข้าใจกติกาเหล่านี้ต่างกัน เกิดอะไรขึ้น? และจะ
อยู่กันต่อไปอย่างไร?
หลังจากบทสนทนา ข้าพเจ้าเห็นแววโล่งใจปรากฏในดวงตาคูน่ นั้
และในคาบวิชาถัดมา เก้าอี้ของข้าพเจ้าก็ถูกสะกิดอีก
เรื่องที่สอง ชายหนุ่มร่างผอมในวัยใกล้สี่สิบโบกมือให้ข้าพเจ้า
ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เขาเป็นนักวิชาการประวัตศิ าสตร์รนุ่ ใหม่ทมี่ ผี ลงาน
ดีเยี่ยมตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนั้นเราก�ำลังจะไปญี่ปุ่น
ด้วยกัน ข้าพเจ้าทราบว่าที่โตเกียวในช่วงนั้นอากาศหนาวต�่ำกว่าศูนย์
องศาเซลเซียส จึงน�ำเสื้อหนาวตัวใหญ่ไปสองตัว เพราะแน่ใจสองเรื่อง
คือ เรื่องแรก ตนเองต้องใช้ และเรื่องที่สอง ชายหนุ่มไม่มีเสื้อหนาวขนาด
นี้ วันนั้นเขาอยู่ในชุดล�ำลอง ใส่เสื้อนอกสีด�ำ ดูว่าไม่หนานัก คงกันลมได้
แต่กันหนาวที่ญี่ปุ่นเวลานั้นไม่ได้แน่ กลางหลังเขาสะพายเป้สีชมพูสดใส
เห็นก็รู้ว่าแอบเอาของลูกสาวมาใช้
ชายหนุ่มคนนี้มีทางเดินสายวิชาการที่น่าตื่นเต้น ทั้งเพราะเริ่ม
เรียนวารสารศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ ไปต่อประวัติศาสตร์ที่จุฬาฯ และ
ไปจบปริญญาเอก เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับชวาในสาขาวิชาเดียวกัน
จนได้ ร างวั ล วิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสิงคโปร์ จ�ำได้ว่าเมื่อแรกพบกัน
ที่ธรรมศาสตร์สมัยที่เขาเรียนหนังสือกับข้าพเจ้า รู้สึกชื่นชมเขามาก
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ไม่เพียงเพราะเขาเป็นนักศึกษาฝีมือดี หากยังเป็นนักเขียนที่มีผลงาน
เขียนเรื่องสั้นตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ เนืองๆ เมื่อคุยกันครั้งหลังสุดทาง
โทรศัพท์ไม่นานมานี้ เขาบอกว่าทุกอย่างทีท่ ำ� วันนี้ ไม่วา่ จะเป็นงานเขียน
ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือหนังสือจากผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์
โดยส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เขาถือว่าสิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นการเขียนงาน
วรรณกรรม ไม่ต่างจากนวนิยายและเรื่องสั้นที่เคยเขียนในอดีตนัก
หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 2549 เขาก็คล้ายลูกศิษย์อีกจ�ำนวน
หนึง่ ทีอ่ อกจะไม่พอใจความเห็นหรือบทบาทบางประการทีข่ า้ พเจ้าแสดง
ในทางสาธารณะ บางคนก็รสู้ กึ อยากให้ขา้ พเจ้าออกมาคัดค้านรัฐประหาร
ให้มากกว่าที่ได้ท�ำไปบ้างแล้ว อีกบางคนก็อยากให้แสดงการสนับสนุน
รัฐบาลหลังสมัยทักษิณให้ชัดเจนขึ้น ในกรณีของชายหนุ่ม เขาเงียบหาย
ไป ไม่ติดต่อข้าพเจ้าเป็นปี จนวันหนึ่งก็โทรศัพท์มาหาที่บ้าน เมื่อถามว่า
หายไปไหนตั้งนานสองนาน เขาตอบข้าพเจ้าว่า “โกรธอาจารย์ไปปีหนึ่ง
แต่ตอนนี้หายโกรธแล้ว” ข้าพเจ้าไม่ได้ถามเขาว่าโกรธท�ำไม เพราะเดา
ได้ และเพราะดีใจยิ่งกว่าที่เขาหายโกรธแล้ว
เมือ่ ลงเครือ่ งบินทีโ่ ตเกียว อากาศหนาวจัด ข้าพเจ้าเห็นเขาสวม
เสื้อหนาวที่น�ำไปเผื่อเขา หลายวันถัดมา ไม่ว่าจะอยู่ในห้องสัมมนาหรือ
ห้องอาหาร ก็เห็นแต่ใส่เสื้อหนาวหนาหนักของข้าพเจ้า ไม่ได้เห็นใส่เสื้อ
นอกตัวที่ใส่มาจากบ้านบ้าง ข้าพเจ้าจึงออกปากถาม “อ๋อ ผมให้เขาไป
แล้ว” เมื่อเขาเห็นข้าพเจ้าท�ำตาโตเป็นเครื่องหมายค�ำถาม จึงเล่าต่อไป
ว่า “เมื่อขึ้นเครื่องบิน ผมได้ที่นั่งติดกับผู้หญิงไทยคนหนึ่ง ดูจากเสื้อผ้า
ท่าทางเห็นจะพยายามไปท�ำมาหากินที่ญี่ปุ่น แต่เห็นใส่เสื้อบางและ
ไม่ได้มีอะไรอีก ผมก็ถามว่า รู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้หนาวมาก เธอก็บอก
ว่าไม่รู้ พอถามว่าแล้วมีเสื้อหนาวอื่นไหม เธอก็บอกผมว่าไม่มี ผมก็เลย
เอาเสื้อนอกตัวนั้นให้เธอไปเลยครับ”
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เมือ่ เล่าจบก็เริม่ ท�ำหน้าวิตก “ตายละ เมียผมจะว่ายังไงนี่ เสือ้ ตัว
นีเ้ ธอซือ้ ให้เสียด้วยซีครับ” ข้าพเจ้ามองหน้าทีซ่ ดี ลงเรือ่ ยๆ ของชายหนุม่
แล้วก็เข้าใจได้วา่ ท�ำไมจึงชอบชายหนุม่ ผูน้ ี้ เขาท�ำให้ขา้ พเจ้าเห็นว่าโลกนี้
น่ารักเพราะมีคนเช่นนี้ คือคนที่นึกถึงคนอื่นก่อน ไม่ว่าคนอื่นนั้นจะเป็น
ใครมาจากไหน ขอเพียงเขาล�ำบากยากไร้กว่าเรา เราก็สละสิ่งที่พอมีอยู่
บ้างให้เขาได้ และนีก่ เ็ ป็นการกระท�ำโดยไม่ได้หวังผลได้หรือคิดถึงผลเสีย
ใดๆ ที่จะตามมา ข้าพเจ้ามองหน้าซีดๆ หมองคล�้ำของชายหนุ่มร่างผอม
แล้วก็เห็นโลกที่สว่างสดใสขึ้นในเวลานั้น
เรือ่ งทีส่ าม เธอเดินเข้ามาพร้อมกับลูกชายคนเดียว เด็กชายอายุ
สิบสี่คนนี้ฉลาดเฉลียว ขยันอ่านหนังสือ และมีความคิดความเห็นเป็นตัว
เอง เขารักแม่ยิ่งกว่าอะไร แต่เมื่อถามว่า แม่เป็นอย่างไร เขาตอบว่า “แม่
เป็นนกเพนกวินตัวอ้วน” ข้าพเจ้าหันไปมองสตรีสาวสง่าทีเ่ ป็นนักวิชาการ
ที่สนใจศึกษาวิจัยเรื่องกัมพูชาและปัญหาชายแดนคนส�ำคัญของประเทศ
ซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะ ไม่เห็นด้วยกับเด็กชายเอาเลย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร เด็ก
ชายพูดต่อไปว่า “แม่เคร่งครัด จูจ้ ี้ ชอบวิพากษ์วจิ ารณ์” หยุดไปหนึง่ อึดใจ
“แต่แม่เป็นคนยอมทนกับคนที่เห็นแตกต่างออกไปได้จริงๆ”
ข้าพเจ้าคิดถึงเธอผู้นี้เมื่อกว่ายี่สิบห้าปีมาแล้ว วันหนึ่ง ขณะที่
นั่งท�ำงานอยู่ในห้องเลขที่ 306 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก็ได้ยิน
เสียงเคาะประตูเบาๆ เมื่อกล่าวอนุญาต สตรีร่างผอมสูงในชุดเสื้อยืด
กางเกงยีนส์เก่าๆ ก็เดินเข้ามา จ�ำได้ว่าบอกให้เธอนั่ง แต่เธอเลือกยืน
ในห้องเล็กๆ นั้น ข้าพเจ้าหันไปมอง ตั้งใจฟัง “อาจารย์ไม่คิดจะท�ำอะไร
บ้างหรือ” ข้าพเจ้าเลิกคิ้วด้วยความงุนงง “ก็บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ปัญหา
ความรุนแรงก็เต็มไปหมด อาจารย์ก็สอนเรื่องความรุนแรงและสันติวิธี
อาจารย์จะสอนแต่หนังสืออย่างเดียว ไม่ไปท�ำอะไรข้างนอกให้สังคม
มันดีขึ้นบ้างหรือ” ข้าพเจ้าจับกังวานเสียงไม่สบใจได้ เพราะเธอก็ไม่ได้
จะปิดบังอะไร
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หลังจากบทสนทนากับเธอวันนั้น ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า บางวิชา
ไม่อาจถูกจ�ำขังอยู่ในห้องหอแห่งวิทยาการได้ แต่ต้องปลดปล่อยออกไป
เบื้องนอก มีแต่เช่นนี้เท่านั้นที่พลังอ�ำนาจของวิชาการจะปรากฏได้อย่าง
แท้จริง และอาจ... อาจเท่านัน้ ... ส่งผลอะไรต่อสังคมมนุษย์รอบตัวได้ คง
ไม่ผดิ ถ้าจะกล่าวว่า ทีช่ วี ติ ของข้าพเจ้าบางส่วนออกไปโลดโผนอยูน่ อกรัว้
มหาวิทยาลัย ก็เพราะมีเธอเป็นคนแรกๆ ที่เขียนเส้นทางเดินให้
เรื่องที่สี่ กาลเวลาดูเหมือนจะถมหนังสือและกระดาษจ�ำนวน
มากเข้ามาในห้องท�ำงานเล็กๆ ของข้าพเจ้าที่ท่าพระจันทร์ จากวันเวลา
ทีห่ อ้ งเคยยอมให้มคี นเข้ามานัง่ หรือยืนได้สกั 4 คน เริม่ ลดลงเรือ่ ยๆ ตาม
ปริมาณหนังสือและเอกสารที่รุกรานพื้นที่ จนวันนี้เหลือที่ว่างพอให้มีคน
เข้ามาได้อีกคนหนึ่งนอกจากเจ้าของห้องเท่านั้น
แต่เมื่อก่อน ห้องไม่ได้เป็นอย่างนี้
เมือ่ ก่อน ห้องยังพอมีทที่ างให้ผคู้ นขยับเขยือ้ นเคลือ่ นกายได้บา้ ง
วันหนึง่ มีเสียงเคาะประตูหน้าห้อง และสาวน้อยผิวคล�ำ้ สวมแว่น
สายตา ท่าทางทะมัดทะแมง พาร่างสูงโปร่งของเธอเข้ามาในห้อง
“หนูจะจบแล้วค่ะ” เธอเอ่ยอะไรอีกหลายค�ำ จากนั้นเธอก็กล่าว
ว่า
“หนูไม่มีอะไรจะให้อาจารย์ ขอให้อาจารย์ฟังหนูนะคะ”
แล้วเธอก้มลงเปิดกล่องที่ถือติดตัวมามา หยิบเอาไวโอลินของ
เธอขึ้นพาดไหล่ จากนั้นก็บรรเลงเพลงให้ข้าพเจ้าฟัง
น่าประหลาดที่ข้าพเจ้าจ�ำชื่อเพลงที่เธอบรรเลงให้ไม่ได้แล้ว
ในเวลานี้ แต่จ�ำภาพที่เธอสีไวโอลินเป็นเพลง serenade ให้ข้าพเจ้าฟัง
ในห้องเล็กๆ นั้นได้ และจ�ำได้ด้วยว่าตนเองรู้สึกพูดไม่ออกกับภาพที่เห็น
อยู่ตรงหน้า ห้องนี้เคยมีหลายสิ่งเกิดขึ้น คนที่เข้ามานั่งในห้องนี้ บ้าง
ก็เข้ามาด้วยความโกรธขึ้งกับสิ่งที่ข้าพเจ้าท�ำไปในทางสาธารณะ บ้าง
ก็เพราะคะแนนที่ตนได้รับจากผลการสอบ บ้างก็เข้ามาด้วยความรู้สึก
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เศร้าสร้อยเสียใจ บางคนเข้ามานัง่ นิง่ ๆ ในห้อง ก้มหน้า น�ำ้ ตาไหล ข้าพเจ้า
ก็ไม่ถามว่าเรือ่ งอะไร ได้แต่นงั่ มอง เพราะคิดว่าถึงเวลา คนร้องไห้กค็ งเล่า
ให้ฟังเอง ถ้าเขาอยากจะเล่า ที่ข้าพเจ้าท�ำได้เมื่อเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
ก็คือ ยื่นกระดาษทิชชู่ให้ทั้งกล่อง แล้วก็นั่งรอ...
แต่วันนั้นไม่ใช่เช่นนี้ เธอลงมือสีไวโอลินให้ข้าพเจ้าฟัง แม้จะ
นึกถึงภาษิตไทยเกี่ยวกับการสีซอได้อยู่ ก็แน่ใจว่า วันนั้น เวลานั้น คน
สีไวโอลินไม่ได้คิดเช่นนั้น เธอคงคิดว่าอยากตอบแทนข้าพเจ้าด้วยเสียง
ดนตรี แต่วนั นัน้ ข้าพเจ้าได้เรียนรูอ้ ะไรบางอย่างต่อหน้าต่อตา คือเห็นพลัง
ของดนตรีที่สามารถอาบรดชีวิตให้อิ่มเอมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ เวลานี้
คนเล่นไวโอลินกลายมาเป็นนักหนังสือพิมพ์คนเก่งคนหนึง่ ของประเทศนี้
คนเหล่านี้ใช้ปากกาแห่งชีวิตขีดเขียนร่องรอยให้ข้าพเจ้าและ
คนอื่นๆ เห็นว่า การเผชิญหน้ากับปัญหาสาหัสที่คุกคามสังคมไทยและ
โลก ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบผู้คน เบียดบังท�ำร้าย
ธรรมชาติ หรือความเกลียดชัง อาจต้องเริม่ จากความเข้าใจว่าชีวติ ของเรา
ผูกพันลึกซึง้ กับคนอืน่ ไม่วา่ จะญาติมติ รหรือคนแปลกหน้า ไม่วา่ จะถือว่า
เขาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู เพราะทีส่ ดุ แล้ว ชีวติ ของเราคือผลรวมของผูค้ น
ที่เราพานพบ
จากปากกาแห่งชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าชีวิต
มีกฎเกณฑ์บางอย่าง และเมือ่ กฎเกณฑ์นนั้ ถูกละเมิดจะเกิดอะไรขึน้ พวก
เขาเขียนด้วยว่า เราควรออกไปเปลี่ยนโลกด้วยก�ำลังวังชาที่เรามี เพราะ
โลกนี้ก็รอให้เราเขียนเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพียงแต่เมื่อ
จรดปากกาลงบนชีวติ ของผูอ้ นื่ ก็ควรท�ำด้วยความเมตตาอาทร ไม่วา่ เขา
จะเป็นญาติมติ รหรือคนแปลกหน้า และเมือ่ เหนือ่ ยนักก็พกั ได้ โดยยอมให้
ชีวติ ถูกเขียนด้วยสุนทรียะ เพราะคงมีแต่ความงามเท่านัน้ ทีเ่ ยียวยาความ
เจ็บปวดเหนื่อยล้าแห่งหัวใจได้
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ด้วยความเคารพในเส้นทางของนักเขียน-นักหนังสือพิมพ์ และ
ชื่นชมในหมุดหมายแห่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ศรีบูรพาจารึกไว้ในแผ่นดิน
ข้าพเจ้าอยากชักชวนให้เราแต่ละคนได้สัมผัสโลกที่เต็มไปด้วยนักเขียน
และกวีทถี่ อื ปากกาเขียนชีวติ ให้เราอยู่ เพียงแต่วา่ บางคนเขียนด้วยถ้อยค�ำ
บางคนเขียนด้วยรอยยิ้ม หรือไม่ก็น�้ำตา ขณะที่อีกหลายคนเขียนด้วย
ความเงียบ
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รายนามปาฐกและหัวข้อ
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีต

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
ศาสตราจารย์ นิคม จัทรวิทุร		
“แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา”
ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา
“เกษตรกรกับรัฐ”
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๒
ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก		
“เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๓
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
“วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาการสังคมไทย”
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖
ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
“วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย”
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม 			
“รากฐานชีวิต”
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
“ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม
และศีลธรรม (สันติประชาธรรม)”
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ครั้งที่ ๗ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
“สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม”
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
“การบริหารสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก”
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
“ระบบอุปถัมภ์ กับการพัฒนาสังคม :
ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐
ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
“จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
“ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา:
ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน)”
ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
“วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?”
ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
“การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม”
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รายละเอียดการจัดแสดง
ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๔

คณะกรรมการด�ำเนินการคัดเลือกปาฐก
ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ครั้งที่ ๑๔
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา			
ดร.อุทัย ดุลยเกษม			
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์			
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์			
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล			
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม		
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย			
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์			
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ			
อ.ดร.ธร ปีติดล				

142 การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ ๑๔

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการแสดงปาฐกถาพิเศษ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ครั้งที่ ๑๔

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 		
				
อ.ดร.ธร ปีติดล			
				
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์		
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ		
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล		
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
				
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช		
				
ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ		
				
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
อ.ชล บุนนาค
		
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล		
อ.นนท์ นุชหมอน 		
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
นายสมชัย โชติมาโนช
นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์			
ประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการคณะท�ำงานสัมมนาฯ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา			
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล		
นางสุนทรี ยิ้มส�ำราญ
นางเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
นางฉัตรฑริกา วรรณประสพ
นางสาวธิราวรรณ รังสีวิโรจน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของ		
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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