




ในวันนี้  สังคมไทยกำ�ลังเปร�ะบ�งอย่�งยิ่งเพร�ะเต็มไปด้วย

คว�มเกลียดชังและคว�มกลัวซึ่งกันและกัน  ในสภ�วะเช่นนี้  คว�ม

เข้�ใจท่ีคนไทยแต่ละกลุ่มมีต่อคนอ่ืนๆ  ท่ีอยู่ร่วมสังคม

เดียวกันนับว่�มีคว�มสำ�คัญเป็นพิเศษ  เพร�ะคว�ม

เข้�ใจบริบทหรือเง่ือนไขแวดล้อมอันซับซ้อนท่ีผลักดัน

พฤติกรรมท�งสังคมของคนแต่ละกลุ่มอย่�งลึกซ้ึงรอบ

ด้�นเท่�น้ัน  ท่ีจะช่วยลดคว�มเกลียดชังและคว�มกลัว

ต่อกันและกันลงได้  จนส�ม�รถจะมองเห็นซึ่งกันและกันในฐ�นะ

เพื่อนมนุษย์  ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ต่�งก็ตกอยู่ภ�ยใต้

อำ น�จของเงื่อนไขแวดล้อมท�งเศรษฐกิจ  ก�รเมือง  วัฒนธรรมของ

แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหล�ยในโลกเท่�นั้น  แต่

ยังเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีชะต�กรรมร่วมกันอยู่อย่�งม�ก  เพร�ะต่�งก็

สังกัดอยู่ในสังคมเดียวกัน  ได้รับผลกระทบจ�กคว�มเปลี่ยนแปลงของ

สังคมร่วมกัน  และห�กมีคว�มรุนแรงเกิดขึ้น  ก็ต้องรับผลแห่งคว�ม

รุนแรงนั้นร่วมกันไม่โดยตรงก็โดยอ้อม 



Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form. 

~ Rumi

จะโศกศัลย์ไปไย เพราะทุกสิ่งที่ลอยลับไกลจะย้อนคืนใหม่ในอีกรูปหนึ่ง 

~ รูมี่

What the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly. 

~ Richard Bach

สิ่งที่หนอนดักแด้เรียกว่ากาลอวสาน ผู้มีประสบการณ์จะเรียกว่าผีเสื้อ 

~ ริชาร์ด บาค

Many people think they are thinking when they are merely

rearranging their prejudices. 

~ William James

หลายคนคิดว่าตัวเองหลักแหลมเสียเต็มประดา 

ทั้งที่จริงๆ ก็เพียงแค่อคติผันมาแล้วก็พาไป 

~ วิลเลี่ยม เจมส์

The great enemy of the truth is very often not the lie -- deliberate, contrived and 

dishonest -- but the myth, persistent, persuasive and unrealistic. 

~ John F. Kennedy

บ่อยครั้งที่ศัตรูตัวฉกาจของความจริงกลับไม่ใช่คำามดเท็จซึ่งจงใจเจตนา

ได้รับการวางแผนมา และไม่สัตย์ซื่อ หากแต่เป็นความเชื่อผิดๆ ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

ฟังว่าน่าเชื่อถือ และไม่สอดคล้องกับความจริง  

~  จอห์น เอฟ. เคนเนดี้
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จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เขียน



“ถ้าเราไม่มองลึกลงไปเกินกว่าตัวปรากฏการณ์

สุดท้ายเราจะไม่เห็นแม้แต่ตัวปรากฏการณ์เองด้วยซ้ำา”

~ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

1.

เหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางสังคม-การเมือง-วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน

ช่วงหลายปีหลัง ส่งผลสะเทือนต่อสังคมไทยและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทุก

ระดับชั้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนทำาให้ใครๆ ต่างพยายามทำาความเข้าใจ

และหาที่มาที่ไปของวิกฤติครั้งนี้อย่างแพร่หลาย โดยบ้างก็สรุปว่าทั้งหมดนี้

เป็นเพราะคนๆ เดียว บ้างก็โทษกลุ่มอำามาตย์อำานาจเก่า บ้างก็อธิบายว่าเป็น

สงครามชนชั้น บ้างก็ชี้ว่าเป็นแค่กลุ่มทุนหรือชนชั้นสูงแย่งอำานาจกัน บ้างก็

โทษเหลือง บ้างก็โทษแดง บ้างก็ประณามนักการเมือง บ้างก็ด่าชนชั้นกลาง 

บ้างก็เหยียดคนจน บ้างก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะศีลธรรมของผู้คนตกต่ำา 

ฯลฯ 

ทว่าการยึดข้อสรุปแบบดำาขาวตายตัว หรือสุดโต่งไปในทางใดทาง

หนึ่ง ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติอันซับซ้อนของปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นเท่านั้น หากจะยิ่งซ้ำาเติมปัญหาและทำาให้เราคับแคบอย่างอันตราย 

อีกทั้งสังคมก็ซับซ้อนเกินกว่าที่ชุดความคิดใดความคิดหนึ่งจะสามารถ

อธิบายความเป็นจริงได้ครอบคลุมในสาระสำาคัญ ซึ่งสถานการณ์แบบ

คว�มในใจสำ นักพิมพ์ : ทำ ไมถึงพิมพ์หนังสือเล่มนี้

หมายเหตุสำานักพิมพ์: เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มิได้เป็นไปเพื่อชี้ชวนหรือ

ชวนเชื่อทางการเมือง แต่เป็นงานเขียนเพื่อทำาความเข้าใจบริบทของสังคม

ไทย อันเป็นพลวัตที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังวิกฤติทางสังคม-การเมืองครั้ง

สำาคัญที่กำาลังปะทุอยู่ในเวลานี้ 



นี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย (หรืออาจถึงขั้นเป็นไปไม่ได้) ที่จะมีบทวิเคราะห์ที่ให้ภาพ

ปรากฏการณ์ได้ครบถ้วนทุกมิติของความเป็นจริง 

แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยจะเป็นเพราะอะไร มัน

ก็ได้สะท้อนความจริงสำาคัญอย่างหนึ่งว่า ไม่มีสังคมไหนที่จะคงอยู่แบบเดิม

ไปตลอด จะช้าจะเร็วก็ต้องเปลี่ยนแปรไปตามเงื่อนไข บริบท และแรงกดดัน

ทางสังคม/ประวัติศาสตร์ซึ่งไม่หยุดนิ่ง ปัญหาก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้

คืออะไร สำาคัญอย่างไร และเราเข้าใจสังคมตัวเองดีพอที่จะรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงนี้แค่ไหน 

2.

การวิเคราะห์สังคมไทยจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์/โครงสร้าง ซึ่ง

เป็นแนวทางของหนังสือเล่มนี้ มีประโยชน์อย่างมากตรงที่ช่วยให้เราเข้าใจ

และอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-การเมือง-วัฒนธรรมครั้งนี้ได้ลึกซึ้ง

กว่าการกล่าวโทษตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว 

การมองปัญหาในเชิงนี้ ไม่ได้บอกให้เราควรละเลยข้อเท็จจริงที่เกิด

ขึ้นตรงหน้า เพียงแต่ช่วยให้เราอ่านความหมายและขยายความเข้าใจที่มีต่อ

ปรากฏการณ์ทางสังคมให้กว้างและลึกขึ้น ให้เราอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสิน อีก

ทั้งยังช่วยให้ตระหนักถึงสิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยที่กำาหนดพฤติกรรม

และความรู้สึกนึกคิดของผู้คนนั้น ไม่ได้มาจากแรงจูงใจส่วนบุคคลเพียงอย่าง

เดียว หากยังถูกกำาหนดจากรูปแบบความสัมพันธ์ในสังคม จากโครงสร้าง

และประวัติศาสตร์ทางสังคม ดังนั้น การจะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงต้องไป

ทำาความเข้าใจสิ่งอื่นๆ ด้วย ความดีเลวถูกผิดนั้นมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิด

ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ให้คนรักใคร่ปรองดองกัน การบอกว่าปัญหา

สังคมแก้ได้ด้วยการที่ประชาชนมีศีลธรรม หรือการให้ผู้คนกลับไปยึดถือค่า

นิยมอันดีงามในอดีต หรือแม้แต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงไม่มี



พลังพอที่จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ ศีลธรรมและกฎหมายที่ขาดความเข้าใจ

ถึงความซับซ้อนของรูปแบบความสัมพันธ์ในสังคม รังแต่จะนำาความทุกข์-

เข็ญและวิบัติฉิบหายมาให้ผู้คนไม่จบสิ้น ความรักที่ปราศจากความเข้าใจต่อ

เงื่อนไขความเป็นจริง เป็นเรื่องที่เลื่อนลอยเป็นไปไม่ได้ 

วิธีวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์/โครงสร้าง เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้อง

วิพากษ์สิ่งต่างๆ อย่างหนักหน่วง ซึ่งน่าเสียดายที่นักคิด-ปัญญาชนสายนี้

หลายคน ไม่สามารถถอนตัวเองจากอารมณ์เกลียดชัง ขมขื่น โกรธแค้น และ

อาฆาตรุนแรงได้ จนก่อเป็นอคติสุดโต่งทางความคิด หรือไม่ก็ติดอยู่กับการ

ก่นด่าประณามและหาผู้ร้ายไม่สิ้นสุด มากกว่าจะมุ่งสร้างความเข้าใจและวุฒิ

ภาวะทางความคิดแก่ผู้คน จนสุดท้ายก็กลายเป็นอีกหนึ่งกลไกที่คอยผลิต

สร้างอคติเกลียดชังให้ลึกซึ้งแยบยลขึ้นไปอีก

งานเขียนของอาจารย์อรรถจักร์เล่มนี้ เน้นให้ความเข้าใจเกี่ยว

กับความเป็นไปของสังคมไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

มากกว่าจะเน้นด่าทอฝ่ายต่างๆ แบบไม่ลืมหูลืมตา โดยคัดจากบทความที่ตี

พิมพ์เป็นตอนๆ ในคอลัมน์ “ใต้กระแส” ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นำา

มาจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการอ่านและทำาความเข้าใจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.

แม้ประเด็นของหนังสือจะไม่ได้จำากัดอยู่แค่เรื่องการเมืองสงครามสี 

แต่เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบลง ไม่ว่าผู้อ่านจะสวมเสื้อสีอะไร (โดยเฉพาะผู้

ที่อยู่ในโครงสร้างทางสังคมที่ได้เปรียบ) ก็อาจจะเกิดความเห็นอกเห็นใจต่อ

เพื่อนร่วมสังคมขึ้นมาโดยไม่จำาเป็นต้องให้ใครมาร้องขอ ความเดือดเลือด

พล่านก็อาจจะลดระดับลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม เสื้อแดงก็จะได้เข้าใจวิธี

คิดของเสื้อเหลือง เสื้อเหลืองก็จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเสื้อแดง เสื้อ

ขาวก็จะได้เข้าใจว่าการที่คนจะรักกันนั้นมีความซับซ้อนกว่าที่คิด ผู้มีอำานาจ



ก็จะได้รู้ว่ากรอบการมองและจัดการปัญหาแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว ผู้

อ่านทั่วไปก็จะได้เข้าใจถึงความซับซ้อนของสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู ่ และอาจ

กระตุ้นเตือนให้คนบางกลุ่มหยุดกระบวนการตีตราแบบง่ายๆ ต่อคนที่คิดต่าง 

ต่อกลุ่มคนที่ต่างจากเรา

และเมื่อเราเริ่มเข้าใจโลกทัศน์ของกันและกันได้บ้างแม้เพียงเล็กน้อย 

ช่องทางในการสื่อสารและหาทางออกที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ก็น่าจะเริ่มเปิด

กว้างขึ้นบ้างเช่นกัน ไม่จำาเป็นที่เราจะต้องสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกรวมถึง

ความต้องการผ่านการอาละวาดหรือกระทำารุนแรงใส่กันแต่เพียงอย่างเดียว นี่

เป็นความหวังอันต่ำาต้อยที่สุดในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ 

มายา แองเจลู กวีชาวแอฟริกัน-อเมริกันกล่าวว่า “เราจะทำาสิ่งต่างๆ 

ไปตามที่เรารู้และเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจมากขึ้น เราก็จะทำาได้ดีขึ้น” ความเข้าใจ

ในที่นี้จะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีต่อความสิ้นหวัง ความเฉยชา ความรุนแรง ความ

เกลียดชัง ความสุดโต่ง การปลุกปั่นยุยง การทำาลายล้าง รวมถึงสิ่งเลวร้าย

สารพัด สำานักพิมพ์ฯ หวังเพียงว่า ความเข้าใจที่ผู้อ่านจะได้รับจากงานเขียน

ของอาจารย์อรรถจักร์เล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจในกันและกัน ช่วย

เยียวยาและหาทางออกแก่สังคม ช่วยจุดประกายให้ผู้อ่านอยากออกแบบสังคม

ให้มีศักยภาพที่จะสร้างความสุขและลดความทุกข์ยากของผู้คนได้มากกว่านี้ 

กราบขอบคุณอาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ที่คงมั่นต่อการสร้างความ

เข้าใจให้เกิดขึ้นแก่สังคม ขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านต่างๆ ที่ใช้วิชาความรู้ของ

ตนเพื่อช่วยลดความทุกข์ยากมากมายของผู้คน

                      ด้วยความเคารพและขอบคุณ

                                           สำานักพิมพ์ Oh My God

                                              16 กรกฎาคม 2553



“ไม่มีใครทำาอะไรที่ชั่วร้ายเมื่อดูจากกรอบการมองโลกของเขา 

การกระทำาทุกอย่างของทุกคนขึ้นกับว่าเขามีข้อมูลอะไรอยู่ในมือ 

เธอตระหนักรู้อะไร? เธอเข้าใจอะไรอยู่? 

...การโจมตีทุกชนิดคือสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือ 

จริงๆ แล้วไม่มีใครอยากทำาร้ายใคร คนที่ทำานั้นทำาไปก็เพราะเข้าใจผิดคิดว่า 

นั่นคือวิธีเดียวที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ

ความผิดพลาดของเธอนั้นไม่ได้ออกมาจากความชั่วร้าย แต่มาจากความไม่รู้”

~  CWG Book 2

“The evil that is in the world almost always comes of ignorance,

and good intentions may do as much harm as malevolence 

if they lack understanding.”  

~  Albert Camus

“สิ่งชั่วร้ายเกือบหมดโลกนี้มักเกิดจากความไม่รู้ 

และเจตนาดีก็ก่อความฉิบหายได้พอๆ กับใจที่อาฆาต

หากคนผู้นั้นขาดความเข้าใจ”  

~  อัลแบร์ กามูส์

“To understand is to perceive patterns.”  

~  Sir Isaiah Berlin

“การทำาความเข้าใจคือการมองให้เห็นถึงแบบแผนโครงสร้าง”  

~  เซอร์ อิสยาห์ เบอร์ลิน

  ”The motto should not be: Forgive one another; rather understand one another.”  

~  Emma Goldman

“คำาขวัญไม่ควรเป็นว่า: ‘จงอภัยต่อกัน’ แต่ควรเป็น ‘จงทำาความเข้าใจกันและกัน’ ”  

~  เอ็มมา โกลด์แมน



แด่

อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์



หนังสือเล่มนี้มาจากบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงทรรศนะของผู้เขียนต่อความเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและซับซ้อนของสังคมไทย และต่อปัญหาสังคมสำาคัญๆ ที่เกิด

ขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยร่วมสมัย 

ในเวลาที่เขียนบทความ ผู้เขียนมักจะมีความหวังและความฝันเล็กๆ 

ว่าบทความที่ตนกำาลังเขียนนี้ จะมีประโยชน์อยู่บ้างในการทำาให้คนไทยมี

ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ว่าตนเองกำาลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอัน

ลึกซึ้งไพศาลเพียงใด มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคม

หรือเกิดปัญหาสังคมต่างๆ และมีทางเลือกอะไรบ้างที่สังคมควรจะนำามา

พิจารณาเพื่อจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นขึ้นและอย่างสร้างสรรค์ขึ้น

กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ในฐานะผู้ศึกษาและผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ทรรศนะของผู้เขียนใน

ทุกบทความย่อมวางอยู่บนวิธีคิดและความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ แต่เป็นวิธีคิดและความรู้ทางประวัติศาสตร์ในแบบที่แตกต่าง

จากที่คนไทยส่วนใหญ่เคยรับรู้กันมาจากระบบการศึกษาที่เป็นทางการและ

จากสื่อมวลชน

ผู้เขียนเชื่อว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้ร่วมถักทอสายใยแห่งประวัติศาสตร์  

ทั้งในความหมายที่ว่าเราต่างก็มีส่วนร่วมอยู่ในสายโซ่แห่งกาลเวลา โดยมี

บทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไม่มากก็น้อย และในความ

หมายที่ว่าเราทุกคนต่างก็มีส่วนในการสร้างและ/หรือการผลิตซ้ำาความทรง

จำาของสังคมต่ออดีตด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม บทบาททั้ง

สองส่วนนี้ของแต่ละบุคคลจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด หรือ

คว�มนำ ผู้เขียน



จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพใน

การเข้าใจปัญหา และการเข้าใจในความหลากหลายและความซับซ้อนของ

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมอยู่มากทีเดียว

ความรู้และวิธีคิดทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อยู่มากสำาหรับการ

เข้าใจความซับซ้อนของปัญหาชีวิตและปัญหาสังคม ตลอดจนเข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เพราะประวัติศาสตร์ช่วยในการ

อธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดแก่ชีวิตคนและชีวิตของสังคมในปัจจุบันโดย

เชื่อมโยงเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่ดำาเนินมาแต่อดีต เพื่อที่

จะทำาให้เราสามารถเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งขึ้น 

มองปัญหาต่างๆ และทางออกของปัญหาเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ

และรอบด้านขึ้น พร้อมทั้งสามารถจัดวางตนเองให้มีตำาแหน่งแห่งที่ในสังคม

อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถแสวงหาหนทางที่งดงามที่สุดให้แก่ชีวิต

ตนเองและสังคมได้อย่างมีจินตนาการ

ในทศวรรษปัจจุบัน สังคมไทยทั้งในเขตเมืองและชนบทเผชิญ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าในยุคใดที่ผ่านมา ความเจ็บปวด

และบาดแผลของสังคมอันเกิดจากความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่าง

คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมมีความรุนแรงและขยายตัวออกไปกว้างขวางอย่าง

ไม่เคยปรากฏมาก่อน ยากท่ีจะปฏิเสธได้ว่าส่วนสำาคัญส่วนหน่ึงของปัญหา

มาจากการท่ีคนแทบทุกกลุ่มสังคมไทยขาดศักยภาพในการรู้เท่าทันความ

เปล่ียนแปลงของสังคม กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ สังคมไทยมีความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ไม่ดีพอท่ีจะช่วยให้สามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์ โดย

เฉพาะในแง่ของการปรับเปล่ียนความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิง

อำานาจ ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมมากข้ึน  

นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่า การขาดความรู้ทางประวัติศาสตร์แบบท่ี

เหมาะแก่ชีวิตในปัจจุบัน จะเพิ่มความขัดแย้งในสังคมให้สูงขึ้นในอนาคต

ด้วย เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตคนทั้งในเมือง



และชนบทนั้น ด้านหนึ่งได้ทำาให้คำาอธิบายเดิมที่คนไทยเคยใช้สำาหรับอธิบาย

ปัญหาในชีวิตของตนหมดพลังลงไป เช่น ไม่มีใครอีกแล้วที่จะยอมรับคำา

อธิบายที่ว่าความยากจนและความอยุติธรรมที่ตนได้รับนั้นเกิดจากกรรม

เก่า แม้แต่ความคิดที่ว่าชนชั้นนำามีความรู้และคุณธรรมสูงกว่าจึงควรเป็น

ผู้ปกครอง ส่วนชาวบ้านนั้นโง่กว่าควรจะอยู่ใต้การปกครอง ก็ไม่มีใครเชื่อ

โดยปราศจากคำาถามอีกต่อไป การที่เรามีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่ดีพอ 

นอกจากจะทำาให้เราไม่สามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้แล้ว ยัง

ทำาให้เราไม่สามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจเงื่อนไขแวดล้อมในชีวิตของคนอื่นๆ 

เพียงพอที่จะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำาให้เราไม่ได้พยายาม

ต่อรองกันอย่างเป็นธรรมและอย่างมีเมตตาต่อกัน เรากลับมองปัญหาและ

มองพฤติกรรมของคนกลุ่มอื่นๆ จาก “สูตรสำาเร็จ” ที่เราได้มาจากเวที

ปราศรัยหรือจากสื่อที่เราเลือกเสพย์ในชีวิตประจำาวัน และมองไม่เห็นทาง

เลือกอื่นใดนอกจากทางเลือกที่เราถูกครอบงำาให้เชื่อว่ามีอยู่ทางเดียว 

ในวันนี้ สังคมไทยกำาลังเปราะบางอย่างยิ่ง เพราะเต็มไปด้วยความ

เกลียดชังและความกลัวซึ่งกันและกัน ในสภาวะเช่นนี้ ความเข้าใจที่คน

ไทยแต่ละกลุ่มมีต่อคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันนับว่ามีความสำาคัญ

เป็นพิเศษ เพราะความเข้าใจบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมอันซับซ้อนที่ผลัก

ดันพฤติกรรมทางสังคมของคนแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้งรอบด้านเท่านั้น ที่จะ

ช่วยลดความเกลียดชังและความกลัวต่อกันและกันลงได ้ จนสามารถจะมอง

เห็นซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเพื่อนมนุษย์

ที่ต่างก็ตกอยู่ภายใต้อำานาจของเงื่อนไขแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรมของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายในโลก

เท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีชะตากรรมร่วมกันอยู่อย่างมาก เพราะ

ต่างก็สังกัดอยู่ในสังคมเดียวกัน ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมร่วมกัน และหากมีความรุนแรงเกิดขึ้น ก็ต้องรับผลแห่งความรุนแรง

นั้นร่วมกันไม่โดยตรงก็โดยอ้อม 

ผู้เขียนในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร์ ได้แต่หวังว่าการเรียนการสอน 
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3

และการรับรู้ประวัติศาสตร์ในสังคมไทยจะสามารถผลักดันให้สังคมมีพลังแห่ง

ปัญญา ท้ังความเข้าใจสังคมและการมีวิจารณญาณมากข้ึน จนทำาให้ไม่มีผู้ใดหรือ

คนกลุ่มใดสามารถใช้ความเท็จหรือใช้ปมทางอารมณ์ความรู้สึกใดๆ มาปลุกเร้า

ให้ผู้คนในสังคมกลายเป็นศัตรูกันไปหมดเช่นน้ี

ผู้เขียนในฐานะคนๆ หนึ่งในสังคมไทย ได้แต่หวังว่าความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์จะช่วยทำาให้คนทุกกลุ่มในสังคมไทยได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคน

ที่ไม่เหมือนเราและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสันติ  

หากบทความในหนังสือเล่มนี้ มีส่วนดีในการกระตุกเตือนผู้ใดได้บ้าง ผู้

เขียนขอมอบความดีนั้นแด่ครูของผู้เขียน ที่แม้ว่าจะห่างไกลกันในช่วงเวลาที่

ผ่านมา แต่บุญคุณที่ครูได้ปลูกฝังความเข้าใจใน “ประวัติศาสตร์” ให้นั้นผู้เขียน

ไม่มีวันลืมเลือน   

ขอขอบคุณเพื่อนฝูงทั้งที่เป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญ นักพัฒนาเอกชน 

เพื่อน พี่และน้องๆ นักวิชาการ นักศึกษาทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้เขียนมี

ความรู้และมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสังคมไทยเพิ่มขึ้น

            อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

     ฤดูฝนที่แห้งแล้ง

         ตำาบลหนองควาย อำาเภอหางดง เชียงใหม่

                                                          29 มิถุนายน 2553
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We Just Don’t Understand
เพร�ะเร�ไม่เข้�ใจ

Y1



อาจารย์ของผมเคยสอนเมื่อครั้งผมยังอยู่ในวัยหนุ่มว่า การดำาเนิน

ชีวิตที่เป็นสุขนั้น ก็คือ การเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเรา

เพราะในอนาคตนั้น ความแตกต่างของคนจะมีไพศาล เกินกว่าที่เรา

จะจินตนาการถึงได้ และความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นๆ นั้น จะต้องวาดไว้ให้

กว้างมากที่สุด เท่าที่พลังของจินตนาการเราจะทำาได้ มิฉะนั้น เราเองต่างหาก

ที่จะต้องทนทุกข์อยู่กับความผิดหวัง จากความคาดหวังอันคับแคบเพราะ

เพียงคิดหรือหวังว่าเขาน่าจะเหมือนเรา

คำาสอนของอาจารย์ยังคงฝังลึกอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของผมตลอดมา 

แม้ว่าในบางช่วงเวลาที่ทนไม่ได้ รับไม่ไหวต่อพฤติกรรมของผู้คนที่ได้เผชิญ

มา จนต้องตอบโต้ด้วยท่าทีที่รุนแรงและโหดร้าย แต่ก็จะตอบตนเองด้วยการ

แก้ตัวเสมอว่า เรากำาลังอยู่ในระหว่างความพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่

ไม่เหมือนเรา จนบางครั้งรู้สึกไปถึงขนาดที่ว่าการเรียนรู้เช่นนี้เป็นอุดมคติ

เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเร�

16 พฤษภาคม 2551 

สังคมไทยวันนี้กำ ลังตกอยู่ในสภ�วะไร้คว�มส�ม�รถ
ในก�รเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคว�มแตกต่�งของผู้คนที่ร่วม
อยู่ในสังคมเดียวกัน





สังคมไทยวันนี้กำ ลังตกอยู่ในสภ�วะไร้คว�มส�ม�รถ
ในก�รเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคว�มแตกต่�งของผู้คนที่ร่วม
อยู่ในสังคมเดียวกัน
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เกินไป มนุษย์ปุถุชนทำาไม่ได้หรอก

จนเมื่อแก่เฒ่า จึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นระดับหนึ่งว่า หากหวัง

ว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกับเราได้ จำาเป็นที่ เราจะต้อง

สร้าง “ระเบียบ” หรือ “กฎเกณฑ์” ระดับหนึ่งที่ทำาให้เราจัดวางความสัมพันธ์

กับคนที่แตกต่างจากเราได้อย่างที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึก และสามารถ

สร้าง “งาน” ร่วมกันได้

แม้ว่าข้อสรุปเบื้องต้นนี้จะเป็นเพียงการกำาหนดขอบเขตความ

สัมพันธ์ไว้จากแง่มุมของความเห็นแก่ตัว แต่การปฏิบัติตนตามขอบเขตนี้

ก็ได้ช่วยทำาให้เราเองมองความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้น และก็เริ่มที่จะยอมรับ

ความแตกต่างได้มากขึ้น ขอบเขตความสัมพันธ์ที่กำาหนดไว้นี้ ก็เริ่มที่จะแปร

เปลี่ยนไปสู่ความสามารถในการยอมรับความแตกต่างได้มากขึ้นตามลำาดับ

แม้ว่าคำาสอนของอาจารย์ผมจะเน้นที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของปุถุชน 

แต่มักจะกระตุ้นเตือนให้ผมต้องหวนคิดถึงเปรียบเทียบกับการดำารงอยู่ การ

ดำาเนินต่อไปของสังคมไทยโดยรวมด้วย

ผมเชื่อว่าหากเราทั้งหมดนั่งคิดและรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของสังคม

อย่างละเอียดอ่อน เราก็จะพบเห็นและรู้สึกคล้ายๆ กันว่า สังคมไทยวัน

นี้กำาลังตกอยู่ในสภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับความ

แตกต่างของผู้คนที่ร่วมอยู่ในสังคมเดียวกัน

เราจะพบเห็นและรู้สึกได้ถึงความไม่ปรารถนาที่จะรู้จักและเข้าใจกัน

และกัน ระหว่างคนที่เห็นและให้ความหมายต่อสรรพสิ่งแตกต่างกัน และเรา

กำาลังใช้มาตรฐานทางอารมณ์ความรู้สึกชุดเดียวของเรา วัดแต่ละกลุ่มแต่ละ

ฝ่ายอย่างแข็งขัน ไม่ผ่อนปรน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

ปัญหาต่างๆ ปะทุให้เราพบเห็นมากขึ้น จนทำาให้เรารู้สึกเหมือนว่า

ความเลวร้ายที่คืบคลานเข้ามาในสังคมไทยของเรานั้น มาจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ที่เห็นแตกต่างจากเราเท่านั้น เพราะเราไม่รู้จักพวกเขาเลย ไม่ว่าจะเป็นการ
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มองจากมุมของคนกลุ่มไหนในสังคมคนชั้นสูง คนชั้นกลางหรือคนจนล้วน

แล้วแต่ตกอยู่ในสภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะรู้จักหรือเข้าใจคน

อีกกลุ่มหนึ่ง

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่กำาลังร้อนระอุในวันนี้ ก็เป็นผล

มาจากสังคมการเมืองที่ไร้ศักยภาพในการจัดให้คนที่แตกต่างทางความคิด

ทางการเมือง ได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจกันบ้าง เรากำาลังอยู่ในสังคมที่พร้อม

ที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง เพราะต่างก็เห็นว่า “อีกฝ่าย” 

หนึ่ง ละเมิดมาตรฐานทางความคิดของฝ่ายเรา

แน่นอนว่า การที่จะทำาให้คนในสังคมเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนที่

แตกต่างจากเราอย่างมีความสุขนั้น ต้องคิดค้นกันในหลายมิติและจากทุก

ฝ่าย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

เราอาจจะโทษไปที่ระบบการศึกษาเหมือนที่ชอบทำากันมาก็ได้ แต่ก็

ไม่ได้ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันใด เพราะเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่หน่วย

ราชการใดจะรับผิดชอบ เราอาจจะโทษไปที่การรับวัฒนธรรมตะวันตกหรือ

วัฒนธรรมต่างชาติก็ได ้ แต่ก็คงต้องรู้ว่าการประณามลักษณะนี้เป็นเรื่องของ

ความโง่อย่างแท้จริง เพราะไม่มีสังคมใดเป็นถังขยะที่จะรับอะไรจากข้าง

นอกได้โดยที่ไม่มีหน่อเชื้ออยู่ภายใน

เราอาจจะชี้นิ้วโทษไปที่คนทุกกลุ่มได้หมด โดยยกเว้นคนในกลุ่มของ

เรา และคร่ำาครวญถึงความเลวทรามของคนต่างกลุ่มกับเรา เราไม่สามารถ

โทษคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เพราะทุกคนทุกกลุ่มล้วนแล้วตกอยู่ในสายใย

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไร้ที่ยืนให้แก่คนที่เห็นแตกต่าง

สังคมเช่นน้ีคือสังคมท่ีน่าสงสารครับ เพราะเป็นสังคมท่ี “นรก” อยู่ท่ีคน

อ่ืนตลอดเวลา จนในท่ีสุดทุกคนในสังคมก็ตกอยู่ใน “นรก” ร่วมกัน

เราจะต้องเริ่มต้นคิดวิธีการและกระบวนการที่จะทำาให้เราทุกฝ่ายทุก

กลุ่มมีโอกาสที่จะเรียนรู้คนที่แตกต่างจากเรา และเมื่อเราเรียนรู้ความแตก
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ต่างที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เราก็ย่อมจะมีโอกาสที่จะเข้าใจคนที่แตกต่างจากเรา 

ท้ายที่สุด เราก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเราที่มีมากมายในสังคม

วิธีการและกระบวนการการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เหมือนเรา 

ย่อมจะเปิดทางให้ทั้งสังคมได้มองเห็นและตระหนักถึงรากเหง้าของปัญหา 

ที่ทำาให้เราแต่ละฝ่ายสร้างปราการขวางกั้นไม่ให้เราได้มีโอกาสอยู่กับเพื่อน

ร่วมสังคมเราอย่างเป็นสุข และเราทั้งหมดที่ได้เรียนรู้นี้ก็อาจจะเป็นพลังของ

สังคมในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตให้ดีขึ้นกว่าเดิม

วันนี้ สังคมไทยเปราะบางมากสำาหรับความแตกต่างทางอารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิด เราอย่าไปคิดถึง “มายาคติ” ลอยๆ ที่พยายามตอกย้ำาเรา

ถึงคุณงามความดีของวัฒนธรรมไทย หรือคนไทยอีกต่อไปเลย เพราะความ

หมายของการใช้ “มายาคติ” เหล่านั้น ก็คือ การตอกตะปูปิดโอกาสของการ

เรียนรู้ของสังคมไทยอย่างแท้จริง

จะทำาอย่างไรกันดี

เราไม่สามารถปล่อยเวลาให้เคลื่อนไปโดยที่ปัญหาทั้งหมดยังคาราคา

ซังอยู่อย่างนี้ เพราะยิ่งจะทำาให้ความเปราะบางนั้นนำาไปสู่การพังทลายของ

ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม

เราต้องเปิดพื้นที่ทางสังคมให้แก่การทำาความรู้จักและเข้าใจกันให้

มากขึ้น และต้องทำากันในเร็ววันนี้ครับ
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20 พฤศจิกายน 2552 

ขณะที่โลกกำาลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ สังคมไทยกลับไม่มีความรู้ใน

พัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเลย ไม่ว่าในสังคมไทย

หรือสังคมอื่น

ดังได้เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่าสังคมไทยได้ทอดทิ้งประวัติศาสตร์ไป

เสียแล้ว ซึ่งการทอดทิ้งประวัติศาสตร์นี้ ส่งผลให้สังคมไทยสูญสิ้นศักยภาพ

ในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การทอดท้ิงประวัติศาสตร์เร่ิมเกิดข้ึนพร้อมๆ กับการเลือกสรรภาพท่ี

งดงามของอดีต (The good old days) ซ่ึงเป็นเพียงส่วนเส้ียวของประวัติศาสตร์

มาขยายให้กลายเป็นแกนกลางของลักษณะประจำาชาติท่ีมีความเฉพาะอย่างย่ิง 

(Uniqueness) และท่ีสำาคัญก็คือ ได้ทำาให้กลายมาเป็นภาพตัวแทนของอดีตท้ัง

หมดของสังคม เพราะประวัติศาสตร์การเมืองแห่งชาติท่ีเน้นเฉพาะบทบาทผู้

นำาน้ันเร่ิมไม่สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ คนธรรมดา

ก�รกอดกรอบคว�มคิดอดีตที่งดง�มเอ�ไว้ โดยไม่เข้�ใจคว�ม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่�งไพศ�ลนี้เอง ได้ทำ ให้สังคมไทยไม่ส�ม�รถที่
จะเข้�ไปสู่คว�มเข้�ใจประวัติศ�สตร์ในมิติที่สลับซับซ้อนได้
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สามัญเริ่มต้องการมีพื้นที่ในประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน

อดีตให้แก่คนธรรมดาสามัญจึงได้เกิดขึ้นในลักษณะของการสร้างสรรค์ความ

เฉพาะของชนชาติไทยขึ้นมา

กล่าวได้ว่า หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเลือกสรรภาพที่งดงาม

ของอดีตมาขยายสร้างเป็น “ความเฉพาะของชนชาติ” เกิดขึ้นในทุกชาติเพื่อ

ที่จะใช้เป็นฐานในการดำารงอยู่ในโลกที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แปร

เปลี่ยนมาเป็นระหว่างชาติกับชาติ เห็นได้ชัดเจนจากการแสวงหาทางออก

ของประเทศญี่ปุ่นที่ยับเยินทุกมิติจากสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยการสร้าง

ความเป็นญี่ปุ่นที่มีความเฉพาะขึ้นมา เพื่อหลบเลี่ยงจากบาดแผลสงครามทั้ง

ในฐานะผู้ก่อสงครามและผู้แพ้สงคราม 

การสร้างความเป็นญี่ปุ่น (Japaneseness) ที่เฉพาะนั้นได้เป็นฐาน 

ทางปัญญาของคนญี่ปุ่นโดยรวมให้ต่อสู้สร้างประเทศและสังคมขึ้นมาใหม่ 

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจวบจนกระทั่งทศวรรษแห่งการสูญเสียหรือสูญหาย 

(The Lost Decade) จึงเริ่มมีกระแสที่จะต้องทบทวนความเป็นญี่ปุ่นกันใหม่ 

เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงระลอกใหม่ ที่กำาลังกระแทกสังคมญี่ปุ่น 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดเรื่อง “ความเป็นญี่ปุ่น” เกิด

ขึ้นได้ เนื่องจากเงื่อนไขที่ว่า แม้ในขณะที่สังคมญี่ปุ่นพึงพอใจกับความเป็น

ญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นนั้น สังคมญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทอดทิ้งประวัติศาสตร์ของตนเอง 

การศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในด้านต่างๆ ทุกยุคทุกสมัยเฟื่องฟูมาโดย

ตลอด วงการญี่ปุ่นศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ชุมชนทางวิชาการที่มี

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่เข้มแข็งตลอดมา ที่สำาคัญ ไม่ใช่เพียงแต่ความ

รู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาเท่านั้น เราจะพบว่ามหาวิทยาลัยดังๆ 

ของญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์ศึกษาประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลก อาทิเช่น 

ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยเกียวโตที่มีชื่อเสียงมาก 

เป็นต้น การศึกษาประวัติศาสตร์ของตนและประเทศอื่นอย่างจริงจังได้เป็น

พลังทางปัญญาที่สำาคัญ ที่ทำาให้ญี่ปุ่นสามารถปรับตัวรับและ/หรือนำาความ
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เปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการรับรู้

ความเป็นญี่ปุ่น (ลองดูหนังเรื่อง Always ภาคที่ 1 ดูสิครับ) 

แต่สำาหรับสังคมไทยนั้นแตกต่างจากญี่ปุ่นค่อนข้างมาก เนื่องจาก

โครงสร้างทางอำานาจในสังคมไทยมีความต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่เคยมี

ความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง จึงทำาให้ชนชั้นนำาไทยสามารถสืบทอดอำานาจ

กันมาได้ และตลอดเวลาที่ผ่านมา โครงสร้างอำานาจที่ต่อเนื่องกันมานั้นได้

กลืนเอาปัญญาชนแต่ละคนที่อาศัยระบบการศึกษาก้าวข้ามชนชั้นเข้าไปเป็น

พวกได้ จึงทำาให้สามารถสืบทอดการสร้างสรรค์สร้างความคิดเรื่องลักษณะ

เฉพาะเจาะจงของชนชาติเอาไว้ได้ อย่างไม่ต้องพะวง หรือตระหนักถึงความ

เปลี่ยนแปลงใดๆ

ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความล่มสลายทางปัญญาของสังคม

ในการปรับเปลี่ยนลักษณะเฉพาะของชนชาติไทยให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลง โดยไม่สูญเสียคุณลักษณะที่ดีงาม เพราะบรรดาชนชั้นนำาและ

ปัญญาชนที่ถูกผนวกกลืนไปแล้ว ก็จะป่าวประกาศต่อต้านไปในทำานองว่า

คนที่คิดจะปรับเปลี่ยนเป็นพวกรับความคิดตะวันตก ใช้ทฤษฎีตะวันตกโดย

ไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ซึ่งการป่าวประกาศเช่นนี้ได้ทำาให้

โอกาสของสังคมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามนั้นเหลือน้อยลง

การต่อต้านการสร้างชุดคำาอธิบายสังคมไทย อันจะส่งผลต่อชุดคำา

อธิบายความเฉพาะเจาะจงของชนชาติไทย โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการใช้

แนวคิดทฤษฎีตะวันตกมาใช้นั้นเกิดขึ้นมาเป็นระยะ ในยามที่ชนชั้นนำาและ

ปัญญาชนของโครงสร้างอำานาจไม่สามารถตอบโต้ทางปัญญาได้ อาทิเช่น 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การปฏิวัติความรู้ช่วง พ.ศ. 

2516-2519 และกำาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้

การกอดกรอบความคิดอดีตที่งดงามเอาไว้ โดยไม่เข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไพศาลนี้เอง ได้ทำาให้สังคมไทยไม่สามารถที่จะ

เข้าไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ในมิติที่สลับซับซ้อนได้ เพราะชนชั้นนำา
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และปัญญาชน (ที่ถูกผนวกกลืน) ต่างกังวลว่าความเข้าใจประวัติศาสตร์ใน

มิติที่ตนเองไม่รู้หรือไม่คุ้นชินนั้น จะส่งผลกระทบต่อความเฉพาะของชนชาติ

ไทย ความคิดเห็นและความรู้สึกเช่นนี้มีผลทำาให้ทั้งกลุ่มนี้ผลักดันให้สังคม

ไทยทอดทิ้งประวัติศาสตร์ไปในที่สุด ที่สำาคัญ เป็นเพราะว่าความรู้สึกเช่น

นี้ได้ทำาให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าตนเองเท่านั้นแหละที่รักชาติ ส่วนคนอื่นๆ (ที่

พยายามสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีปัญญาก้าวข้ามความขัดแย้งโดยไม่ทำาลาย

ลักษณะเฉพาะไป) กลายเป็นคนไม่รักชาติ (ฮา) 

ได้โปรดเถอะครับ ลักษณะเฉพาะของชนชาติเป็นสิ่งจำาเป็นต้องมี แต่

ต้องตระหนักว่าไม่มีอะไรดำารงอยู่เป็นอกาลิโก เราทั้งสังคมต้องช่วยกันปรับ

เปลี่ยนให้ความเฉพาะของชนชาติของเรานั้นมีความหมายมีความสำาคัญกับ

ชีวิตจริงของผู้คนและสังคม หากลักษณะเฉพาะของชนชาติเป็นเพียงแต่

ลมปากและไม่เป็นจริง ความพยายามยึดกอดอยู่กับสายลมไม่ได้ช่วยให้ชาติ

และสังคมรอดพ้นวิกฤติรอบด้าน (คำานี้ยืมมาจากปัญญาชนท่านหนึ่ง) ใน

ขณะนี้ไปได้อย่างแน่นอน

การสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะของชนชาติ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคม

หวนกลับมาศึกษา และทำาความเข้าใจประวัติศาสตร์กันอย่างจริงจัง และ

สร้างพื้นที่การถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าสังคมไทยรอดมาได้ทุกวันนี้มี

อะไรเป็นพลัง จากนั้นพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังนั้น เพื่อที่

จะหาทางเสริมสร้างให้กลายมาเป็นพลังความทรงจำาร่วมกันของทั้งสังคม 

ตัวอย่างเช่น หากผมเห็นว่าสังคมไทยมีลักษณะเฉพาะอยู่ที่การต่อสู้เพื่อ

ความยุติธรรมมาโดยตลอด และข้อมูลก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนตัวพระ

มหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาก็เป็นไปเพื่อทำาให้การจำาหน่ายจ่ายแจกทรัพยากร

นั้นเป็นธรรมมากกว่าเดิม ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของชนชาติไทยประการ

หนึ่ง ก็คือ การรักความเป็นธรรม เห็นไหมครับ ไม่ได้ทำาลายคุณลักษณะของ

ชนชาติไทยอย่างที่ท่านกังวลเลย

คืนประวัติศาสตร์ให้แก่สังคมเถอะครับ อย่าปิดกั้นการคืนประวัติ-
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ศาสตร์นี้ด้วยอำานาจวัฒนธรรมและความคิดที่คับแคบอย่างที่กำาลังกระทำากัน

อยู่ เพื่อที่เราอยู่ร่วมกับอดีตของเราได้อย่างภาคภูมิใจทุกผู้ทุกคน หากชนชั้น

นำาและปัญญาชนทั้งหลายยังคงฝันถึงอดีตที่งดงามแบบภาพ ส.ค.ส. เราก็

คงจะแย่กันไปหมดทั้งสังคมครับ
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ผมเชื่อว่าคนจำานวนไม่น้อยในสังคมไทย ลงความเห็นว่าปัญหาของ

สังคมไทยนั้น เป็นปัญหา “ซ้ำาซาก” เช่น ปัญหาวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นกับการ

เสียตัวในวันแห่งความรัก วัยรุ่นกวนเมือง หรือ ปัญหาองค์กรราชการ ไม่ว่าจะ

เป็นการประพฤติผิดของตำารวจ การไร้จรรยาบรรณของข้าราชการหน่วยต่างๆ 

ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นข้อถกเถียงระคนกับความวิตกกังวลมาเนิ่นนาน

แม้ว่าเราจะพูดถึงปัญหาเหล่านี้มาเนิ่นนาน แต่ทำาไมปัญหาเหล่านี้ยัง

คงปรากฏให้เห็นตลอดมา คนจำานวนหนึ่งก็จะตอบทำานองว่า เพราะกลไก

อำานาจรัฐอ่อนแอไม่แก้ไขปัญหาด้วยความเด็ดขาด และคนกลุ่มนี้ก็จะพึงพอใจ

กับการใช้อำานาจเด็ดขาดของรัฐ เช่น ตำารวจจับกุมวัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์ 

หรือการไปเปิดไฟส่องที่หน้าโรงแรมม่านรูดอย่างที่เคยทำาเมื่อหลายปีก่อน

คนอีกไม่น้อยก็จะกล่าวโทษทำานองว่า เพราะคนหลงใหลไปกับ

วัฒนธรรมตะวันตก และก็จะพึงพอใจกับการรณรงค์สร้าง “จิตสำานึก” หรือการ

ก�รมอง “ป˜ญห�ของสังคมไทย”

15 กุมภาพันธ์ 2551 

ป˜ญห�ของสังคมไทยไม่ได้อยู่ที่ตัวป˜ญห�เท่�กับอยู่ที่
วิธีก�รมอง และทำ คว�มเข้�ใจ “ป˜ญห�”
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สอนให้เป็น “คนดี” อย่างที่รัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามทำา

วิธีคิดสองแบบนี้เป็นวิธีคิดหลักที่คนในสังคมไทยพึงพอใจ ทั้งๆ ที่การ

ให้รัฐใช้อำานาจเด็ดขาดกลับไม่ได้แก้ปัญหาอะไร อีกไม่นานวัยรุ่นก็จะกลับมา

ซิ่งรถกันอีก ตีกันอีกต่อไป (การนำาเอานักเรียนอาชีวะไปเข้าค่ายทหาร มีผล 

อย่างสำาคัญ คือ ทำาให้เด็กอาชีวะตีกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน) กลุ่ม

วัยรุ่นก็คงขยายวงของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและพิสดารมากขึ้น 

เช่น เสพเพศรสกันหลังรถประจำาทางปรับอากาศ

แต่สังคมไทยก็พึงพอใจกับการกำาราบปัญหาให้สงบลงไปชั่วคราว 

เพื่อที่จะตื่นตระหนกตกใจกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพบกับปัญหาลักษณะเดิมๆ 

อีกในเวลาต่อมาไม่นานนัก แล้วก็จะเรียกร้องการแก้ไขแบบเดิมอีก พึงพอใจ

ก่อนแล้วรอตกใจกันอีก วัฏจักรความรู้สึกของสังคมไทย จึงหมุนวนกันเป็น

กังหันต้องลมตลอดมา

หากจะเน้นก็คงต้องบอกว่า สังคมไทยไร้ศักยภาพในการแก้ไข

ปัญหาสังคมอย่างแท้จริง

และปมสำาคัญของการที่สังคมไทยไร้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหานั้น 

ไม่ได้อยู่ที่ตัวปัญหาเท่านั้น หากแต่กล่าวได้ว่า ปัญหาของสังคมไทยไม่ได้อยู่

ที่ตัวปัญหาเท่ากับอยู่ที่วิธีการมอง และทำาความเข้าใจ “ปัญหา”

วิธีการมองและทำาความเข้าใจ “ปัญหา” ของสังคมไทยที่เด่นชัด อัน

มีผลลดทอนความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหา ได้แก่ การมองปัญหา

อย่างไม่เป็นประวัติศาสตร์ การมองไม่เห็นความสลับซับซ้อนของโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคม และความหลงผิดในลักษณะพิเศษของสังคมไทย

การมองปัญหาอย่างไม่เป็นประวัติศาสตร์ หมายความว่า สังคมไทย

ไม่เคยเข้าใจถึงพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของปัญหา เรามักจะชอบตีขลุม

ปัญหาลักษณะเดียวกันว่า เป็นปัญหาเดียวกัน ทั้งๆ ที่มีความแตกต่างไป

แล้วอย่างลึกซึ้ง เช่น ปัญหาทางเพศของวัยรุ่น ที่มองเผินๆ จะเหมือนกัน
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11
เพราะผู้กระทำาเป็นวัยรุ่นและทำาในเรื่องเดียวกัน แต่หากมองอย่างเป็น

ประวัติศาสตร์จะพบว่ามีความแตกต่างในทุกระดับ รวมไปถึงความรู้สึก

นึกคิดในเรื่องร่างกายและเพศ

หากสังคมไทยมองปัญหาอย่างตีขลุม และไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง

เชิงคุณภาพ (ไม่ได้แปลว่าดี/เลว แต่หมายถึง มีความเปลี่ยนแปลงมากจน

ไม่ใช่ลักษณะเดิม) ก็จะไม่มีทางมองเห็นทางแก้ไขปัญหาได้ นอกจากใช้วิธี

เดิมๆ

การมองไม่เห็นความสลับซับซ้อนของโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง

สังคม หมายความว่า สังคมไทยให้ความสำาคัญแก่การอธิบายความเป็น “คน

ดี-คนเลว” บนพื้นฐานของปัจเจกบุคคล ดังนั้นสังคมไทยจึงมีแนวโน้มที่จะ

ลดทอนปัญหาใหญ่ๆ ให้เหลือเพียงแค่ “คนเลว” และก็ไม่ได้นำาไปสู่การคิดที่

จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างที่เด่นชัด ได้แก่ การ

รณรงค์เรื่อง “จน เครียด กินเหล้า” ซึ่งไม่ได้ทำาให้เข้าใจถึงปัญหาความยากจน 

ปัญหาความเครียด รวมถึงปัญหาการกินเหล้าเลยแม้แต่น้อย

สังคมไทยมักจะเห็นความสัมพันธ์ทางสังคมเพียงเสี้ยวเท่านั้น เช่น 

การประณามปัญหาเด็กวัยรุ่นว่าเกิดขึ้นเพราะครอบครัวไม่เอาใจใส่ ซึ่งตื้น

เขินจนเกินจะบรรยายได้ แต่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไทยมักจะชอบ

อธิบายกันแบบนี้

หากสังคมไทยมองปัญหาอย่างไม่เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง

สังคมต่อไป เราก็ไม่มีทางที่จะปรับปรุงระบบทางสังคมต่างๆ ที่ถักสายใยร้อย

รัดเราอยู่ให้มีความหมายแก่คนได้เลย เพราะปัญหาจะถูกลดทอนลงเหลือ

เพียงคุณสมบัติส่วนตัวของมนุษย์ ซึ่งนำาไปสู่การรณรงค์หรือการนำาเอาพระ

สงฆ์มาเทศนาสั่งสอนมากขึ้นเท่านั้น

ความหลงผิดในลักษณะพิเศษของสังคมไทย หมายความว่า สังคม

ไทยเข้าใจผิดว่าสังคมไทยมีความพิเศษมากกว่าสังคมอื่นๆ ในโลกใบนี้ และ
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ความพิเศษนี้จะช่วยทำาให้ปัญหาต่างๆ แก้ไขตัวเองไปได้ หรือลักษณะพิเศษ

นี้จะนำาไปใช้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องทุกระดับ

ความหลงผิดในความวิเศษของวัฒนธรรมไทย ทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจว่า

วัฒนธรรม คือ ประดิษฐกรรมของยุคสมัย ไม่มีวัฒนธรรมใดหยุดนิ่งครอง

ความวิเศษได้อย่างเป็น “อกาลิโก” ทำาให้คนไทยจำานวนมากในสังคมไทยลง

ความเห็นอย่างมักง่ายทางปัญญาว่า ปัญหาสังคมเกิดขึ้นเพราะว่าคนใน

สังคมไทยละทิ้งวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปหลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก (ซึ่งก็

ไม่รู้อีกเช่นกันว่า วัฒนธรรมตะวันตกคืออะไร) หากรณรงค์ให้คนไทยกลับมา

หาวัฒนธรรมไทย ปัญหาทางสังคมก็จะหมดไป

การมองปัญหาอย่างไม่เป็นประวัติศาสตร์ การมองไม่เห็นความสลับ

ซับซ้อนของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และความหลงผิดในลักษณะ

พิเศษของสังคมไทย คือปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง เพราะหากเรายังคง

มองปัญหาทางสังคมอยู่ในกรอบความคิดหลักสามประการนี้ ก็ไม่มีทางที่จะ

แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เพราะแค่ว่าจะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ 

สังคมไทยก็ทำาไม่ได้แล้ว

ลองนึกถึงปัญหาทางด้านอื่นๆ ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน เช่น ปัญหา

การเมือง ก็จะวนกันอยู่ในกรอบความคิดลักษณะเดียวกันนี้

วันนี้สังคมไทยต้องเพิ่มศักยภาพของสังคมในการทำาความเข้าใจ

ปัญหาทางสังคมก่อนที่จะพูดและใช้วิธีการแก้ไขแบบเดิมครับ เพราะวิธีที่ผูก

ติดอยู่กับระบบคิดที่หมดพลังเช่นนี้ มันไม่มีน้ำายาอะไรหรอกครับ  



33 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

  ประวัติศ�สตร์ของช�ติ (ตอน 1-3)

  ประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น-ชุมชน (ตอน 1-2) 

  คว�มเปลี่ยนแปลงของ “ประวัติศ�สตร์”      
  ในทศวรรษ 2530  

  คว�มเปลี่ยนแปลงของ “ประวัติศ�สตร์”      
  ในทศวรรษ 2550 

  สรรพสิ่งย่อมเป็นประวัติศ�สตร์

� e Complexity of Our History
รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมประวัติศ�สตร

Y์2



ในวาระท่ีสังคมไทยกำาลังทำาให้การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นวาระแห่งชาติ 

ผมใคร่ขอมีส่วนร่วมสร้างวาระแห่งชาติน้ี ด้วยการเสนอให้ช่วยกันหาทาง

ทำาความเข้าใจ “ประวัติศาสตร์” โดยจะขอเร่ิมจากคำาถามท่ีว่า

ประวัติศาสตร์คืออะไร

ประวัติศาสตร์มีความหมายที่หลากหลาย แต่ในระดับที่คนยอมรับกัน

นั้นมีความหมายสองมิติซ้อนทับกัน ความหมายแรก ได้แก่ อดีตหรือประวัติ

ศาสตร์จริงๆ ที่ผ่านมาของมวลมนุษยชาติ (Human Past) ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธ

ได้ว่าไม่มีจริง เพราะหากปฏิเสธว่าไม่มีจริงก็คงจะตอบไม่ได้ว่าสังคมที่เรา

ยืนอยู่นี้มาได้อย่างไร ความหมายที่สอง คือ “ความรู้-ความเข้าใจ” ในความ

เปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ หรืออดีตจริงๆ ของมนุษย์ ซึ่งกลายเป็นวิชา

ประวัติศาสตร์ดังที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบัน

ประวัติศ�สตร์ของช�ติ (1)

19 กันยายน 2551 

ก�รสร้�งรัฐสมบูร³�ญ�สิทธิร�ชย์ได้ทำ ให้เกิดประวัติศ�สตร์
ช�ติไทยแบบใหม่ ที่เสนอว่�สถ�บันพระมห�กษัตริย์เป็นพลังในก�รขับ
เคลื่อนสังคมไทยม�จนถึงป˜จจุบัน
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22การสร้าง “ความรู้-ความเข้าใจ” ในความเปลี่ยนแปลงของประวัติ-

ศาสตร์ หรืออดีตจริงๆ ของมนุษย์ ก็แบ่งได้อีกสองความหมาย ความหมาย

แรก ได้แก่ ความพยายามจะสร้างกรอบความเข้าใจในประวัติศาสตร์ หรือ

อดีตจริงๆ ของมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวล ว่า สังคมมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

นั้นขับเคลื่อนมาได้ด้วยพลัง หรือปัจจัยสำาคัญๆ อะไรบ้าง อาทิเช่น กลุ่ม

มาร์กซิสม์เสนอว่าพลังนี้ ก็คือ วิถีการผลิตของสังคม (Mode of Produc-

tion) สำาหรับสังคมไทยก่อนสมัยใหม่ เราเชื่อกันว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ถูกกำาหนดไว้แล้วตามธรรมชาติ (หรือตาม “ธรรมะ”) ให้เกิดขึ้น และเสื่อมลง 

คนในสังคมมีความสามารถในการเข้าถึง “ความจริง” หรือเข้าถึงหลักธรรม

ของศาสนาได้น้อยลงจนกระท่ังเม่ือถึงห้าพันปีก็ไม่มีใครเข้าใจอีก จนเกิดกลี- 

ยุคขึ้น 

พระมหากษัตริย์ในยุคจารีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีประวัติศาสตร์

นี้ได้ หากแต่พระมหากษัตริย์สามารถที่จะ “ลบศักราช” เพื่อทำาให้รู้สึกว่า

อีกนานกว่าจะถึงช่วงเวลาของกลียุค กรอบวิธีอธิบายประวัติศาสตร์ของ

ศาสนาพุทธที่ฝังแน่นอยู่ในระบบคิดของคนในสังคมไทยนี้ เรียกว่า “คติปัญจ-

อันตรธาน”

ความต้องการอธิบายประวัติศาสตร์ท้ังหมดว่าขับเคล่ือนมาได้อย่างไร 

มีความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ โดยความเปล่ียนแปลงของโลกสมัยใหม่ได้ทำาให้

เกิด “ประเทศ” และ “ชาติ” ข้ึนมา (หลังสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย ค.ศ.1648) ได้

ทำาให้เกิดกรอบการอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละ “ประเทศ” 

และ “ชาติ” ข้ึนมา โดยกรอบการอธิบายหลักน้ันคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เน้น

ให้รู้สึกถึงความยากลำาบากในการก่อร่างสร้างตัวตนมาเป็น “ประเทศ” และ 

“ชาติ” และการสร้างตัวตนของชาติน้ันเกิดข้ึนมาจากเลือดเน้ือ และความเสีย

สละของวีรบุรุษแห่งชาติ รวมท้ังได้สร้าง “ศัตรู” ของชาติข้ึนมาด้วย

ในบาง “ประเทศ” หรือ “ชาติ” อาทิเช่น ญี่ปุ่น หรือเยอรมนี ได้สร้าง

ประวัติศาสตร์ที่เน้นลักษณะเฉพาะของชาติขึ้นมา โดยเฉพาะลักษณะทาง
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เชื้อชาติ เพื่อเน้นถึงความเหนือกว่าของชาติตนต่อชนชาติอื่นๆ กรอบความ

เข้าใจประวัติศาสตร์เช่นนี้ เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันทางการเมืองที่

เข้มข้นระหว่างประเทศต่างๆ ประวัติศาสตร์ลักษณะนี้ จึงเป็นพื้นฐานที่สำาคัญ

ของการเร้าผู้คนในรัฐต่างๆ ให้เข้าสู่สงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผ่านมา

สำาหรับสังคมไทยเอง เมื่อสังคมไทยมีความสัมพันธ์กับตะวันตกเข้ม

ข้นขึ้น การสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ทำาให้เกิดประวัติศาสตร์ชาติไทย

แบบใหม่ ที่เสนอว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม

ไทยมาจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ก็เน้นให้รู้สึกถึง “ศัตรู” ของชาติขึ้นมา

ด้วย ที่สำาคัญ ได้แก่ พม่า กัมพูชา เป็นต้น

ขณะที่เกิดการสร้างกรอบการอธิบายประวัติศาสตร์ทั้งหมดดังกล่าว

ข้างต้น ก็มีความพยายามจะทำาให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์อีกลักษณะ

หนึ่งขึ้นมา ซึ่งทำาให้เกิดการสร้าง “ความรู้-ความเข้าใจ” ในความเปลี่ยนแปลง

ของประวัติศาสตร์ หรืออดีตจริงๆ ของมนุษย์ ในความหมายที่สอง ซึ่งก็

คือ ความพยายามจะสร้าง “ศาสตร์ของประวัติศาสตร์” เพื่อที่จะทำาให้เกิด

การศึกษาจนเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละช่วงเวลา หรือ

ทำาความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของอุบัติการณ์ใดอุบัติการณ์หนึ่ง ที่เกิด

ขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

ในช่วงแรกๆ ของความพยายามที่จะสร้าง “ศาสตร์ของประวัติศาสตร์” 

ได้ทำาให้เกิดการเคลื่อนไหวทางวิชาการที่พึ่งพิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ที่จะทำาให้การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์ในแง่ที่อธิบายอย่าง

เป็นกลาง และปราศจาก “อคติ” แต่อย่างไรก็ตาม กรอบการคิดท่ีจะทำาให้

ประวัติศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ได้ 

เพราะประวัติศาสตร์มีความหมายมากกว่าความรู้ทางกายภาพผิวเผิน ซึ่ง

ในทางวิทยาศาสตร์เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมา ว่า ไม่ได้ปราศจาก 

“อคติ” อย่างแท้จริง เพราะวิทยาศาสตร์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบ

เพดานความคิด (Paradigm) ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา
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22หลังจากน้ัน ความพยายามจะสร้าง “ศาสตร์ของประวัติศาสตร์” ได้

ทำาให้ประวัติศาสตร์กลายมาสู่เร่ืองท่ีมีความหมาย และความสำาคัญต่อสังคม

มากข้ึน ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาอดีตเท่าน้ัน หากแต่เป็นการ

ศึกษาท่ีจะทำาให้เข้าใจปัจจุบันได้ชัดเจนข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประวัติ

ศาสตร์จริงๆ หรือการศึกษาความหมายของการเขียนประวัติศาสตร์ในแต่ละ

ช่วงเวลา ซ่ึงล้วนแล้วแต่ทำาให้เข้าใจความเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจนมากข้ึน

การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนแปลงมาอย่างลึกซึ้ง จะพบว่ามี

การศึกษาประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 

ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์ความคิดและภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์

ความรู้สึก รวมไปถึงการขยายพรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์ออกไปสู่

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชุมชน

การเคลื่อนไหวล่าสุดของการแสวงหาความหมายของประวัติศาสตร์

ที่สัมพันธ์อยู่กับปัจจุบันได้แก่ การเขียนถึงประวัติศาสตร์ประชาชน (งาน

เขียนโด่งดังเรื่อง A People’s History of the United States ของ Howard 

Zinn) หรือประวัติศาสตร์ของผู้คนชายขอบ (Subaltern History) ที่ถูกหลงลืม

จากนักประวัติศาสตร์ทั่วไปในยุคที่ผ่านมา

ความเปลี่ยนแปลงของความหมายทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง กลับ

สวนทางกับความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ที่ลดลงโดยเฉพาะในแวดวงการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา ประวัติศาสตร์กลายเป็นวิชาที่ไม่มีนักศึกษาสนใจจะ

ลงทะเบียนเรียน ดังที่หน่วยราชการพบว่ามีคนไทยเรียนประวัติศาสตร์เพียง

สองพันกว่าคนเท่านั้นเอง

ผมขออนุญาตต่อคราวหน้านะครับ
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ในปัจจุบันประวัติศาสตร์กลายเป็นวิชาที่แทบไม่มีใครสนใจจะเรียน 

ในระดับประถมและมัธยมนั้นวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ ซึ่งส่งผล

ต่อเนื่องมาสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีคนต้องการเลือกประวัติศาสตร์

เป็นวิชาเอกน้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วเข้ามาเรียนสาขาประวัติศาสตร์ด้วย

ความจำาใจ เพราะคะแนนสอบของตนไม่สูงพอที่จะเลือกเรียนอย่างอื่น 

ปรากฏการณ์ความไม่สนใจวิชา “ประวัติศาสตร์” ในสังคมการศึกษาไทย เป็น

เพราะอะไร

ก่อนอื่น คงต้องรู้เสียก่อนว่า คนไทยไม่สนใจ “ประวัติศาสตร์” จริงหรือ

ไม่

เพราะในอีกด้านหนึ่งของสังคม เราจะพบว่าความสนใจที่จะศึกษา

ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ชีวิตของคน

ธรรมดาสามัญ เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าสนใจ

สถ�บันพระมห�กษัตริย์ของสังคมไทยเป็น  “ผู้กำ หนดหรือ
ผลักดันวิถีประวัติศ�สตร์” ที่สำ คัญอย่�งไม่อ�จป¯ิเสธได้ แต่ข³ะ
เดียวกัน ก็ไม่อ�จป¯ิเสธได้เช่นกันว่� มีพลังท�งสังคมอื่นๆ ที่มีส่วนใน
ก�รผลักดันคว�มเปลี่ยนแปลงท�งประวัติศ�สตร์ในแต่ละยุคสมัยด้วย
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22ชาวบ้านในหลายชุมชนได้รวมตัวกันสร้างและรื้อฟื้น “ความทรง

จำาร่วม” เกี่ยวกับอดีตของชุมชนหรือท้องถิ่นขึ้นมา และได้ใช้ “ความทรงจำา

ร่วม” ที่สร้างและรื้อฟื้นขึ้นมานั้นเป็นฐานในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างกิจกรรม

อื่นๆ ของชุมชนอีกมากมาย จนกล่าวได้ว่า กระบวนการรื้อฟื้น “ความทรงจำา

ร่วม” นี้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตและชุมชนชาวบ้าน

กะเหรี่ยงในภาคเหนือได้รื้อฟื้น และสร้าง “ความทรงจำาอดีตร่วมกัน” 

จนสามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเอง จากที่คนภาคเหนือเรียก

ตนเองว่า “ยาง” ซึ่งหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่สกปรก ขี้เกียจ มาสู่อัตลักษณ์ 

“ปกาเกอะญอ” ที่เป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยจิตวิญญาณมาแต่อดีต และ

ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ชาวบ้านท่ีสามชุกสามารถร้ือฟ้ืนและสร้าง “ความทรงจำาอดีตร่วม

กัน” ของตลาดเก่าแก่ข้ึนมา และเป็นพ้ืนฐานให้คนเฒ่าคนแก่ท่ียังอยู่ในตลาด

สามชุกได้หันกลับมารวมกลุ่มกัน เพ่ือร้ือฟ้ืนตลาดของกินท่ีมีช่ือข้ึนมาได้ 

ท้ังๆ ท่ีก่อนหน้าน้ัน ตลาดสามชุกกำาลังจะตายไป เพราะนอกจากจะเหลือแต่ผู้

เฒ่าผู้แก่แล้ว ยังมีปัจจัยท่ีสำาคัญอีกอย่างหน่ึง คือ การลืมเลือนอดีตของตนเอง

ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่าสังคมไทยโดยรวมไม่สนใจประวัติศาสตร์ แต่มีบาง

ส่วนของสังคมเท่านั้นที่เฉยชาและไม่รู้สึกอะไรกับประวัติศาสตร์อีกแล้ว ซึ่ง

บางส่วนของสังคมนี้น่าจะได้แก่กลุ่ม “คนชั้นกลาง” ที่เข้าสู่การศึกษาใน

ระบบอย่างเต็มที่ และถูกครอบงำาด้วยสำานึกทางประวัติศาสตร์ที่มีการปลูก

ฝังผ่านระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น แต่สำานึกทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว

นั้น มีความสำาคัญต่อการปรับตัวในปัจจุบันน้อยมาก จนทำาให้รู้สึกว่าความรู้

ประวัติศาสตร์ไม่มีความหมายอะไรต่อชีวิตและสังคม รู้ประวัติศาสตร์อย่างดี

หรือไม่รู้เลยก็แทบไม่มีอะไรต่างกัน

หากจะเข้าใจปรากฏการณ์ความสนใจ-ความไม่สนใจในประวัติ-

ศาสตร์ที่ขัดแย้งกันนี้ จำาเป็นต้องเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย
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ของประวัติศาสตร์สองความหมายที่ซ้อนทับกันอยู่ อันได้แก่ ความหมายของ

ประวัติศาสตร์ในแง่ที่มองพัฒนาการทั้งหมดของอดีตของมนุษย์ ซึ่งอาจเรียก

ว่า “สำานึกทางประวัติศาสตร์” กับความหมายของประวัติศาสตร์ในแง่ที่เป็น

ศาสตร์

สำานึกทางประวัติศาสตร์ คือ ความสำานึกที่อธิบายความเปลี่ยนแปลง

ของวิถีประวัติศาสตร์ทั้งหมดด้วยพลังอย่างใดอย่างหนึ่ง พลังนั้นอาจได้แก่ 

พระเจ้า พระมหากษัตริย์ มหาบุรุษ เศรษฐกิจ หรือการเมือง ฯลฯ ขณะที่วิชา

ประวัติศาสตร์ต้องการแสวงหาข้อมูล และสร้างสายสัมพันธ์ของข้อมูลให้เกิด

ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของปัญหาประวัติศาสตร์หนึ่งๆ โดยมีเป้า

หมายหลักอยู่ที่การเข้าใจสังคมและมนุษย์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง

สังคมกับมนุษย์ลึกซึ้งขึ้น

สำานึกทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทยท่ีฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกนึกคิด

ของคนไทยท่ัวไป ได้แก่การมองความเปล่ียนแปลงท้ังหลายบรรดามีด้วย

พลังปัญญาและบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ สำานึกทางประวัติศาสตร์

เช่นน้ี ได้ตอกย้ำาในทุกพ้ืนท่ีของการศึกษาและการส่ือสารทางสังคม

แน่นอนว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ของสังคมไทยเป็น “ผู้กำาหนดหรือ

ผลักดันวิถีประวัติศาสตร์” ที่สำาคัญอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ขณะเดียวกัน ก็

ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันว่า มีพลังทางสังคมอื่นๆ ที่มีส่วนในการผลักดันความ

เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยด้วย

แต่สังคมไทยกลับสถาปนาสำานึกทางประวัติศาสตร์แบบท่ีเน้นสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ให้กลายเป็นชุดความรู้ท้ังหมดของวิชาประวัติศาสตร์ ซ่ึง

มีผลทำาให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นเพียงการศึกษาเร่ืองราว

เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตเท่าน้ัน

มิหนำาซ้ำา การศึกษาประวัติศาสตร์ในสังคมไทยที่ผ่านมา ยังเป็นการ

ศึกษาที่มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อนของสถาบันพระมหา
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22กษัตริย์ ซึ่งเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ตัวอย่างเช่น 

ความเปลี่ยนแปลงปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงการก่อตั้งกรุง

รัตนโกสินทร์ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต้องตอบสนองต่อ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และระบบความรู้สึกนึกคิดของ

สังคมในช่วงนั้น หรือการสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับการ

ก่อตัวของรัฐสมัยใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี

การปะทะสังสรรค์กับชาติตะวันตกภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นต้น

การนำาเอา “สำานึกทางประวัติศาสตร์” มาใช้สอนเป็น “วิชาประวัติ-

ศาสตร์” ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยที่เป็นการเรียนการสอนซึ่งตกอยู่

ภายใต้ “วิธีคิดที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์” เสียด้วยซ้ำา เพราะไม่ได้คำานึงถึงความ

เปลี่ยนแปลงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางเวลา หรือในบริบททาง

สังคม จึงยิ่งทำาให้กลุ่ม “คนชั้นกลาง” ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันมีฐานอยู่

บนสำานึกทางประวัติศาสตร์เช่นนี้อยู่แล้วทุกเมื่อเชื่อวัน เกิดความรู้สึกเฉยชา

กับวิชาประวัติศาสตร์ เพราะจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่ไปจากที่ได้รับรู้อยู่

แล้วจากจอโทรทัศน์ หรือจากการเรียนในโรงเรียนประถมหรือมัธยม

การเรียนการสอนประวัติศาสตร์อย่าง “ไม่เป็นประวัติศาสตร์” เมื่อ

ประกอบกับการที่มีการใช้สำานึกทางประวัติศาสตร์ในการสื่อสารทางสังคม

ตลอดเวลา จึงไม่น่าแปลกใจที่คนชั้นกลางจำานวนหนึ่ง จะรู้สึกว่า “พอแล้ว” 

สำาหรับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ฝังอยู่แล้วในระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด 

ไม่จำาเป็นต้องขวนขวายหามาเพิ่มแต่อย่างใด

ความไม่สนใจวิชาประวัติศาสตร์ จึงมีที่มาดังกล่าวข้างต้นนี้ แต่ใน

เวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและโลกที่แวดล้อม

ชีวิตชาวบ้าน ก็ทำาให้ชาวบ้านกระหายความรู้เกี่ยวกับอดีตของตนและชุมชน 

เพื่อสร้าง “ความทรงจำาอดีตร่วมกัน” จนรู้จักตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึง

การรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการต่อสู้ และการปรับตัวใน

บริบทใหม่ๆ ในปัจจุบัน



ความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ลดลงนั้น อยู่ในแวดวงการ

ศึกษาที่เป็นทางการเท่านั้น ดังจะเห็นว่านักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจเรียน

วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกนั้น ลดน้อยลงอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน

การขยายตัวของการ “รื้อฟื้น” หรือการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนของชาว

บ้านก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

ชาวบ้านทุกหัวระแหงของสังคมไทยที่ได้พยายาม “รื้อฟื้น” ประวัติ-

ศาสตร์ของตนเองขึ้นมา เพราะพวกเขาพบว่ากระบวนการพัฒนาประเทศที่

ผ่านมาได้ทำาให้พวกเขาทั้งหมดสูญเสียความหมายต่างๆ รวมไปถึงการเสื่อม

สลายศักดิ์ศรีที่เคยมี เคยครองไปจนหมดสิ้น

กระบวนการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้ริบเอาความทรงจำาร่วมต่อ

อดีตของพวกเขาไปจนหมดสิ้น ลูกหลานถูกทำาให้ไม่แยแสความเป็นมาของ

ชุมชนตนเองเพราะความเป็นมาของชุมชนเป็นส่วนที่ไม่มีความหมายต่อการ

ประวัติศ�สตร์ของช�ติ (3)

3 ตุลาคม 2551 

ชีวิตของผู้คนที่ไม่มีประวัติศ�สตร์ก่อป˜ญห�คว�มตึงเครียด
ท�งสังคมม�กม�ย
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22พัฒนาประเทศเลยแม้แต่น้อย ส่วนผู้ใหญ่ชาวบ้านก็ถูกทำาให้ไม่มีพื้นที่ใดๆ 

เหลือให้สามารถพูดคุยกันหรือร่วมกันหยิบยก “ความทรงจำาต่ออดีตร่วมกัน” 

มาใช้เป็นแนวทางในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดในชุมชน

ของเขา คุณค่าของบรรพบุรุษชาวบ้านที่เคยบุกเบิกสร้างชุมชนขึ้นมาได้ถูก

ทำาให้กลายเป็นเรื่องไม่มีความหมาย จนไม่มีใครในชุมชนที่จะสนใจสอบถาม 

พิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้านที่เคยเป็นที่บรรจุความทรงจำาต่ออดีตร่วมกันก็

ถูกรัฐริบเอาไปจัดในส่วนกลางของจังหวัด พร้อมทั้งทำาให้พิธีกรรมนั้นมีค่า

เหลือเพียงให้แขกนักท่องเที่ยวจับจ้องมองดูเท่านั้น

สภาพการณ์ที่ชาวบ้านถูกทำาให้ลืม “ความทรงจำาอดีตร่วมกัน” ได้

ก่อให้เกิด “ความไม่ต่อเนื่อง” ทางสังคม รอยแยกของความทรงจำาอดีตร่วม

กันของชุมชนชาวบ้านกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมชุมชนที่เกิดขึ้นจริง 

ทำาให้สังคมชุมชนไม่มีพลังใดๆ เหลือพอที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของ

ตน เด็กวัยรุ่นกวนเมืองก็ไม่มีความรู้สึกใดๆ ต่อการกล่าวเตือนของผู้เฒ่าใน

ชุมชน เพราะไม่รู้ถึงความหมายใดๆ ของผู้เฒ่านอกจากความหมายแค่คนแก่

เท่านั้น

ชีวิตของผู้คนที่ไม่มีประวัติศาสตร์ก่อปัญหาความตึงเครียดทางสังคม

มากมายไม่ว่าจะส่งผลโดยตรงเช่นเด็กวัยรุ่น หรือโดยทางอ้อม เช่น การ

ละเมิดมาตรฐานทางสังคมในด้านต่างๆ

ความตึงเครียดทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นได้ส่งผลทำาให้ชาว

บ้านในพื้นที่ต่างๆ พยายามที่จะรื้อฟื้น “ความทรงจำาอดีตร่วมกัน” ขึ้นมาเพื่อ

ที่จะให้สายใยของอดีตร้อยรัดผู้คนในชุมชนไว้พร้อมทั้งคืนคลังทางปัญญา

ของบรรพบุรุษให้กลับมาเป็นสมบัติร่วมกันของคนในชุมชนในการจะหยิบ

มาปรับใช้เพื่อขจัดปัญหาที่รุมเร้าชุมชนตนเองและสลายความตึงเครียดทาง

สังคมที่ทวีมากขึ้น

ในขณะที่ชาวบ้านได้พยายามแก้ปัญหาความตึงเครียดทางสังคมใน

ชุมชนตนเองด้วยการรื้อฟื้น “ความทรงจำาอดีตร่วมกัน” ขึ้นมา สังคมโดย



44 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

รวมกลับไม่ได้พยายามแสวงแนวทางการรื้อฟื้นและสร้างประวัติศาสตร์ที่เป็น

ประวัติศาสตร์ของทั้งชาติขึ้นมาแต่ประการใด

ความคึกคักของกระแสส่งเสริมประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภายหลังจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระราชินี ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า

คนในกระทรวงศึกษาเข้าใจในความลึกซึ้งและพลังของความทรงจำาอดีตร่วม

กันแต่อย่างใด เพราะยังคงยึดมั่นอยู่กับการสร้างหลักสูตร “ประวัติศาสตร์

ที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์” โดยไม่ได้ใช้ความพยายามที่จะเข้าใจความหมายที่

สำาคัญของพระราชเสาวนีย์ที่ทรงต้องการให้เกิดความสำานึกต่ออดีตร่วมกัน

ของทั้งสังคม เพื่อที่จะก่อให้เกิดความรักชาติอย่างแท้จริงกลับคืนมา

เป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่ง ที่บรรดานักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการ

คิดได้เพียงการเพิ่มหนังสือเรียน “ประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์” ให้

มากขึ้นแล้วส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ เท่านั้น

หากต้องการให้ประชาชนเกิดสำานึกความรักชาติก็ต้องเข้าใจว่า

ประวัติศาสตร์ที่จะเป็นสายใยร้อยรัดผู้คนไว้ได้ ต้องเป็นประวัติศาสตร์ที่

บรรจุความเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงยุคช่วงเวลานั้น ต้องมีส่วนสัมพันธ์กับ

ชีวิตของบรรพบุรุษของคนทั้งสังคม ซึ่งก็คือ การแบ่งช่วงเวลาของความ

เปลี่ยนแปลง (Prioritizations) ที่ทำาให้คนทั้งสังคมได้เห็นว่าคนอย่างตนนั้น

ได้มีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

การจัดช่วงเวลาความเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ยังต้องคำานึงถึง

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ กระทบลงสู่ “พื้นที่” ต่างๆ แตกต่างกันไป และแต่ละ 

“พื้นที่” ก็ปรับเปลี่ยนตนเองรับกับความเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกัน เพื่อที่จะ

ทำาให้ “พื้นที่” ชุมชนต่างๆ สามารถมีตำาแหน่งแห่งที่ในประวัติศาสตร์ได้อย่าง

ไม่ตกหล่น

ที่สำาคัญการจัดเวลาและพื้นที่ (Time and Space) ที่มีมิติเชิงซ้อน 

(คำาว่าเชิงซ้อนนี้ ผมขอยืมมาจากท่านอาจารย์อานันท ์ กาญจนพันธ์ แห่ง
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22มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ) เช่นนี้จะสามารถรองรับความหลากหลายของ

คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยได้ทั้งหมด บรรพบุรุษของคนทุกหมู่เหล่าในสังคม

ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น

นอกจากการจัดเวลาและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เชิงซ้อนจะเป็นการ

สร้างสายใย “ความทรงจำาอดีตร่วมกัน” ให้ร้อยรัดผู้คนทั้งสังคมแล้ว มิติ

เชิงซ้อนของประวัติศาสตร์เช่นนี้ก็จะทำาให้คนในแต่ละพื้นที่สามารถรื้อฟื้น

และสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น-ชุมชนของตนได้อย่างมีความสัมพันธ์กับ

ส่วนต่างๆ ของสังคมในแต่ละช่วงเวลา

การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพลังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังทาง

เศรษฐกิจ พลังทางการเมือง พลังทางภูมิปัญญา จะต้องพิจารณาอย่างมี

ปฏิสัมพันธ์กันภายในแต่ละช่วงเวลา โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ของสังคม เพราะไม่มีสังคมใดที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงด้านใด

ด้านหนึ่งโดยที่ด้านอื่นของสังคมไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลย

หากจะยืมคำาพูดของนักประวัติศาสตร์ชื่อดังของอังกฤษที่กล่าวไว้

ทำานองว่าต้องเปลี่ยนการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมมาสู่ประวัติศาสตร์ของ

สังคม (From Social History to History of Society) มาใช้สรุปในตอนท้าย

นี้ ก็คงต้องกล่าวว่าเราต้องทำาให้ประวัติศาสตร์ชาติมาเป็นประวัติศาสตร์ของ

ชาติ เพื่อที่จะทำาให้สังคมไทยทั้งหมดได้มีส่วนร่วมใน “ความทรงจำาอดีตร่วม

กัน” อย่างแท้จริง



จินตนาการท่ีสำาคัญของมนุษย์ท่ีก่อให้เกิดการสรรค์สร้างสังคมมาจนถึง

ทุกวันน้ี ได้แก่ จินตนาการของอดีตท่ีผูกพันปัจจุบันและอนาคตไว้ด้วยกัน

ไม่มีสังคมมนุษย์ใดที่ไม่มีจินตนาการของอดีต จินตนาการของอดีต

ถูกสร้างให้เป็นความทรงจำาร่วมกันของสังคมมนุษย์ในทุกระดับเพื่อใช้เป็น

พื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน และสร้างสิ่งต่างๆ อันจะนำาไปสู่สังคมที่วาดหวังไว้     

การเกิด “รัฐ-ชาติ” เป็นความจำาเป็นทางประวัติศาสตร์ที่ต้องริบเอา

ความเป็นอิสระของจินตนาการของอดีตหรือความทรงจำาร่วมกันของท้องถิ่น-

ชุมชนให้เข้ามาอยู่ภายใต้กรอบความทรงจำาทางประวัติศาสตร์ของรัฐ-ชาติ 

เพื่อนำาพาสังคมให้ก้าวร่วมไปกับสังคมโลกสมัยใหม่ที่ “รัฐ-ชาติ” ถูกประกอบ

สร้างขึ้นมาให้เป็นประธานของประวัติศาสตร์โลก แต่เมื่อความจำาเป็นทาง

ประวัติศาสตร์ของ “รัฐ-ชาติ” หมดสิ้นไป เพราะ “รัฐ-ชาติ” ดำารงอยู่มาเนิ่น

นานจนปัจจุบันนั้นไม่มีทางที่ใครจะคิดรอดอยู่ได้โดยไม่มีรัฐชาติ ดังนั้น จึงจำา

ประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น-ชุมชน (1) 

11 กันยายน 2552

“อดีต” ที่ถูกริบเอ�ไป อันนำ ม�ซึ่งก�รสูญเสียศักยภ�พส่วนรวม
ของสังคมท้องถิ่น-ชุมชนนั้น ไม่ได้มีผลเสียแก่สังคมท้องถิ่น-ชุมชนเท่�นั้น 
ห�กแต่ส่งผลเสียห�ยแก่สังคม “ช�ติ” โดยตรงด้วย
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22ต้องทบทวนการริบความเป็นอิสระของอดีตท้องถิ่น-ชุมชนกันให้ชัดเจนว่าได้

ส่งผลอย่างไรและเราจะร่วมกันแก้ไขกันอย่างไร  

การริบเอาความเป็นอิสระของจินตนาการของอดีตหรือความทรงจำา

ร่วมกันของท้องถิ่น-ชุมชนได้ทำาให้เกิดการริบและดึงเอาสมบัติทุกมิติของ

สังคมท้องถิ่น-ชุมชนไปเป็นของรัฐชาติด้วย จึงส่งผลทำาให้พลังของสังคม

ท้องถิ่น-ชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยหล่อเลี้ยงผู้คนไว้ได้สูญสลายไป “อดีต” ที่ครั้ง

หนึ่งเป็นเสมือนหีบสมบัติที่คนในชุมชนทุกคนสามารถหันหลังไปหยิบมา

ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็หมดพลังไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

สาธารณสุข ความสงบเรียบร้อย หรือการทำามาหากินตามชีวิตประจำาวัน

“อดีต” ท่ีถูกริบเอาไปอันนำามาซ่ึงการสูญเสียศักยภาพส่วนรวมของ

สังคมท้องถ่ิน-ชุมชนน้ัน ไม่ได้มีผลเสียแก่สังคมท้องถ่ิน-ชุมชนเท่าน้ัน หาก

แต่ส่งผลเสียหายแก่สังคม “ชาติ” โดยตรงด้วย เพราะพลังส่วนย่อยต่างๆ ท่ีจะ

ร่วมกันเก้ือหนุนให้ชาติเข้มแข็งก็จะลดลงไป ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเคย

ถักทอระหว่างแต่ละชุมชนและสร้างข้ึนเป็นความสัมพันธ์ในระดับท้องถ่ินอัน

เป็นรากฐานการผลิตทางเศรษฐกิจท่ีควรจะเป็นตลาดภายในท่ีกว้างขวางก็สูญ

สลายไป ยังผลให้ทุกชุมชน-ท้องถ่ินต้องพ่ึงพิงจากส่วนกลางเพียงแหล่งเดียว

ที่สำาคัญ การริบเอา “อดีต” ที่คนในท้องถิ่น-ชุมชนได้เคยมีร่วมกัน

ไป และแทนที่ด้วยประวัติศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อันไม่อาจและไม่

สามารถโยงใยคนในท้องถิ่น-ชุมชนให้สร้างสายสัมพันธ์อย่างมีความหมาย

กับ “ชาติ” ได้ ก็ยิ่งทำาให้ความสำานึกที่ลึกซึ้งในความสัมพันธ์ทางสังคมไม่

อาจจะเกิดขึ้นได้ ผู้คนในสังคมโดยรวมจึงไม่มีความรู้สึกถึงความหมายของ

ตนเองที่มีต่อหน่วยทางสังคมใดๆ เลย พันธกิจต่อสังคมจึงไม่ใช่สำานึกของ

คนในสังคมไทยเลย มิพักต้องพูดถึงการทำาร้ายสังคมได้อย่างไม่สนใจคนร่วม

สังคมเดียวกัน เช่น การปาหินใส่สังคม เป็นต้น

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น-ชุมชนจึงเป็นหินก้อนแรกๆ ที่ปูทาง

ให้แก่การรื้อฟื้นและการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันของชาติกับชุมชนและ



48 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

ท้องถิ่น อันจะสร้างความหมายของชีวิตคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดในชุมชน

ที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมสร้างชุมชนมาด้วยกัน อันมีนัยรวมถึงการที่ได้ร่วมแรง

ร่วมใจระหว่างชุมชนใกล้เคียงในภูมินิเวศวัฒนธรรมเดียวกันสร้างความเป็น

ท้องถิ่นขึ้นมา 

การรื้อฟื้นและสร้างประวัติศาสตร์ชุมชนและท้องถิ่นจะนำาให้คนใน

ชุมชน-ท้องถิ่นหวนกลับมาระลึกถึงพลังของการร่วมมือร่วมใจกันของคนใน

อดีตที่ได้สร้างสรรค์และดัดแปลงสรรพสิ่งให้ชุมชน-ท้องถิ่นอยู่รอดมาได้

จนถึงวันนี้ และยังทำาให้เห็นถึงสายใยความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจที่เคย

เกื้อหนุนให้แต่ละชุมชน-ท้องถิ่นได้เจริญเติบโตมา นอกจากนั้นก็จะทำาให้เห็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหลงลืมประวัติศาสตร์ชุมชน-ท้องถิ่น 

การรื้อฟื้นและสร้างประวัติศาสตร์ชุมชน-ท้องถิ่นจึงเป็นการคืน

จินตนาการต่ออดีตให้กลับกลายมาเป็นความทรงจำาร่วมกันของคนในชุมชน-

ท้องถิ่นเพื่อที่จะร่วมกันก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลัง 

เราจะรื้อฟื้นและสร้างประวัติศาสตร์ชุมชน-ท้องถิ่นได้อย่างไร

เราต้องกำากับการคิดของเราให้อยู่ในวิถีการคิดอย่างเป็นประวัติ-

ศาสตร์ กล่าวคือ ต้องตระหนักเสมอว่าทุกสรรพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลง และ

ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ หากแต่

ต้องมีบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมเป็นปัจจัยกำาหนดความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

จากนั้น จึงลองมาพิจารณาว่าเราสนใจที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลง

ในประเด็นใดหรือเรื่องใด โดยเริ่มต้นจะต้องทำาให้เข้าใจได้ว่าประเด็นหรือ

เรื่องที่เราสนใจนั้น เดิมมีรูปแบบหรือดำารงอยู่ในลักษณะใด และความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นทำาให้ประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ เปลี่ยนไปในรูปแบบ

ใด เช่น หากเราสนใจความเปลี่ยนแปลงในประเพณีของชาวบ้าน เราก็ต้อง

เข้าใจให้ได้ว่าเดิมประเพณีนั้นทำากันมาอย่างไร ใครเป็นผู้เข้ามาร่วม ทั้ง

ร่วมจัดประเพณีหรือร่วมในรูปแบบใดๆ จากนั้นลองสืบค้นว่าประเพณีนั้น
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22เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใด และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เช่น คนเข้าร่วมน้อย

ลงเหลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ สิ่งของที่ใช้ในประเพณีนั้นไม่ได้ถูกผลิตจากคนใน

ชุมชนแล้ว หรือ ประเพณีเดิมนั้นมีคนชุมชนใกล้เคียงมาร่วมมากแต่ปัจจุบัน

ไม่มีหรือลดน้อยลงมาก เป็นต้น  

เมื่อเราเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของประเพณีซึ่งอาจจะเปลี่ยน 

แปลงในหลายจังหวะของช่วงเวลา สิ่งที่จำาเป็นต่อมาก็คือต้องหาทางอธิบาย

ให้เข้าใจได้ว่าทำาไมประเพณีนั้นๆ จึงเปลี่ยนแปลงมาสู่ลักษณะอีกแบบหนึ่ง 

การอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะต้องพยายามไม่รีบสรุปอย่างมัก

ง่าย เช่นว่า วัยรุ่นไม่เข้าร่วมประเพณีเพราะรับวัฒนธรรมตะวันตกจึงทำาให้

หลงลืมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยไป เพราะการอธิบายแบบมักง่ายเช่นนี้

จะดู “ฉลาด” เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไทยชอบพูดกัน แต่ในความเป็นจริง

แล้ว การอธิบายเช่นนี้ถือได้ว่า “โง่” เพราะไม่ทำาให้เราเข้าใจอะไรได้เลย ใน

ทางปรัชญาความรู้แล้ว การอธิบายด้วยอะไรก็ตามที่นำาไปอธิบายได้ทุกเรื่อง 

เช่น การรับวัฒนธรรมตะวันตก ก็เท่ากับว่าไม่ได้อธิบายอะไรเลย



คราวที่แล้ว ได้กล่าวถึงจินตนาการของอดีตและการรื้อ/สร้างประวัติ-

ศาสตร์ท้องถิ่น-ชุมชน เพื่อที่จะคืนศักยภาพให้แก่ชุมชน โดยเริ่มต้นประเด็น

จากการคิดที่เป็นประวัติศาสตร์ ด้วยการมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ

ประเด็นหรือปัญหาที่สนใจศึกษา

การที่เราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

ได้นั้น จำาเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ นั้น เกิดขึ้นภายใต้

เงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชน และ

อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพลังทางเศรษฐกิจภายนอก

ชุมชน อาทิเช่น การที่เด็กต้องออกไปเรียนหนังสือในเมืองย่อมทำาให้การ

เข้าร่วมและการสืบต่อประเพณีทำาได้น้อยลง หรือแรงงานในหมู่บ้านต้อง

ออกไปรับจ้างข้างนอก ก็ย่อมมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมประเพณีต่างๆ การ

พิจารณาความเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมที่แปรเปลี่ยน

ประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น-ชุมชน (2) 

18 กันยายน 2552

ห�กป¯ิเสธที่จะขุดให้ลึกไปกว่�ข้อมูลปร�ก¯ก�ร³์ที่เห็น 
เร�ก็จะไม่เห็นอะไรแม้แต่ตัวปร�ก¯ก�ร³์เอง
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22เช่นนี้ จะทำาให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของชุมชน-ท้องถิ่นและพลัง

จากภายนอกได้ชัดเจนมากข้ึน และไม่วางความเปล่ียนแปลงหน่ึงๆ ไว้อย่าง

ผิดฝาผิดตัว อาทิเช่น เข้าใจความจำาเป็นของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ขาย

แรงงานท่ีต้องมีโทรศัพท์มือถือ เพราะทำาให้มีโอกาสได้งานทำามากข้ึน แทนท่ีจะ

ประณามว่าเป็นพวกบริโภคนิยมอย่างท่ีมีผู้คนจำานวนไม่น้อยว่ากล่าวเอาไว้ 

การแบ่งช่วงเวลาได้ละเอียดอ่อนเท่าใด ก็เท่ากับเราเข้าใจความ

เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นได้มากเท่านั้น ใน

ทางกลับกัน หากเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมใน

ชุมชนที่ละเอียดมาก เราก็จะสามารถแบ่งช่วงเวลาความเปลี่ยนแปลงได้มี

พลังมากขึ้นตามไปด้วย

เราจะคิดถึงความเปล่ียนแปลงได้อย่างไรบ้าง หากความเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึนกับคนคนเดียวในชุมชนย่อมไม่มีความหมายอะไร ดังน้ัน เราจำาเป็น

ต้องคำานึงถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับคนกลุ่มใหญ่ หรือเกิดข้ึนในความ

สัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน ซ่ึงจะทำาให้เราเข้าใจถึงศักยภาพการปรับตัว

รับกับความเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรวม อาทิเช่น การขยายตัวของการ

ปลูกพืชเพ่ือขาย ย่อมนำามาซ่ึงการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากการใช้แรงงาน

ครอบครัวอย่างเดียวไม่เพียงพอ ก็ทำาให้เกิดการปรับตัวในหลายลักษณะแตก

ต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี อาทิเช่น เกิดการขยายการจ้างแรงงานไปในชุมชนใกล้

เคียง หรือเกิดการใช้เคร่ืองจักรทุ่นแรงมากข้ึน เป็นต้น   

การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องสำาคัญ เพราะจะ

ทำาให้เราเข้าใจทั้งในประเด็นที่เราค้นคว้าได้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเพณี

หรือเรื่องอื่นๆ และที่สำาคัญก็คือ จะทำาให้เข้าใจการปรับตัวของคนแต่ละกลุ่ม

ในชุมชนที่มีความสามารถในการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ได้ไม่เท่ากัน ซึ่งจะทำาให้เรามองเห็นได้ว่าทำาไมคนบางกลุ่มปรับตัวได้น้อย

และเสียเปรียบ ในขณะที่คนบางกลุ่มสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่า   
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การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลานี้ เรียกกันทางวิชาการ

ประวัติศาสตร์ ว่า การแบ่งยุคของประวัติศาสตร์ (Periodization) สำาหรับ 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและชุมชนแล้ว การแบ่งความเปลี่ยนแปลงออกเป็น

แต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละยุคในประเด็นต่างๆ ก็คือ การทำาให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในยุคของประวัติศาสตร์ของเขานั้นเอง ซึ่งเมื่อคนในชุมชนทั้งหมด

มีส่วนร่วมอยู่ในวิถีประวัติศาสตร์ของชุมชน ก็จะมองเห็นว่าบทบาทและสิ่งที่

ตนควรจะทำาให้กับชุมชนในวันนี้ เพื่อที่จะนำาไปสู่อนาคตของชุมชนที่งดงาม

กว่าได้อย่างไร 

ข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นความทรงจำาของผู้เฒ่าผู้

แก่ รูปภาพ ฯลฯ ไม่ได้บอกกับเราตรงไปตรงมาว่าความเปลี่ยนแปลงทั้ง

หลายนั้นคืออะไร เราจะเป็นต้องอาศัยการทำาความเข้าใจในข้อมูลหรือหลัก

ฐานต่างๆ ที่เราได้มาอย่างไตร่ตรอง อาทิเช่น ผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะบอกกับเรา

ว่าประเพณีหมดความหมาย เพราะเด็กไม่รับมรดกวัฒนธรรมสืบต่อ ซึ่งเรา

จำาเป็นต้องอธิบายให้ได้ว่าการที่เด็กไม่รับสืบต่อมรดกวัฒนธรรมนั้น เกิดจาก

ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่นๆ อาทิเช่น การที่รัฐริบการศึกษาจากชุมชน

ไป ข้อมูลบางประเภท อาทิเช่น รูปถ่าย ซึ่งแม้ว่าอาจจะทำาให้เราโหยหาอดีต

อย่างซาบซึ้งหรือทำาให้เราเห็นภาพรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลง แต่นั้นไม่

เพียงพอสำาหรับการสร้างความรู้ สิ่งที่ต้องทำาต่อไป คือ จะต้องอธิบายความ

เปลี่ยนแปลงทั้งหลายบรรดามีที่อยู่ข้างหลังภาพนั้นๆ ให้ได้

กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ เราจะต้องขุดลงไปให้ลึกกว่าที่ข้อมูลรูป

ธรรมบอกแก่เรา นักปรัชญากล่าวไว้ว่าหากปฏิเสธที่จะขุดให้ลึกไปกว่า

ข้อมูลปรากฏการณ์ที่เห็น เราก็จะไม่เห็นอะไรแม้แต่ตัวปรากฏการณ์เอง ดัง

นั้น การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน-ชุมชนจำาเป็นท่ีจะต้องเข้าใจว่าเราต้อง

อธิบายส่วนท่ีลึกลงไปมากกว่าปรากฏการณ์ อาทิเช่น การขยายตัวของความ

ศรัทธาต่อพระพุทธรูปในหมู่บ้านจากเดิมท่ีมีอยู่ในระดับชุมชนหมู่บ้าน ต่อมา

คนท่ีเข้ามากราบไหว้และบนบานศาลกล่าวมาจากท่ีไกลๆ มากข้ึน หากจะ

อธิบายแค่ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อองค์นั้นก็คงจะได้ แต่ก็ไม่ทำาให้เรา
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22เข้าใจอะไรมากไปกว่านั้น แต่หากเราลองไปหาข้อมูลจากคนที่มาบนบาน

ศาลกล่าว ว่า มาบนด้วยเรื่องอะไรบ้าง เราอาจจะพบว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่ม

ขึ้นของหลวงพ่อนั้น เกิดขึ้นเพราะชุมชนรอบข้างตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง

ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น จนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร และเราก็สามารถสืบ

เสาะต่อไปได้อีกว่าทำาไมชุมชนรอบข้าง จึงตกในสภาวะความเสี่ยงสูงและสูญ

เสียความรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิต จนต้องเข้ามาสู่การบนบานศาลกล่าว 

เป็นต้น

การที่เราจะมองเห็นสายสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนที่อยู่ลึกกว่าส่วนผิวๆ 

ที่ตาเห็น จำาเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ทาง

สังคมที่แวดล้อมประเด็นหรือเรื่องที่เรากำาลังศึกษาอยู่ เพราะทุกเรื่องทุก

ประเด็นไม่ได้แยกตัวออกเป็นเรื่องเดียวโดดๆ หากแต่มีความสัมพันธ์อยู่กับ

เรื่องอื่นๆ มิติอื่นๆ อีกมากมาย เราอาจจะมุ่งประเด็นที่สนใจเพียงเรื่องเดียว

ก่อนก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าประเด็นที่เราสนใจนั้นจะต้องนำาเราไปสู่ความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน-ท้องถิ่น มิฉะนั้น เราก็ไม่มีทางที่จะสร้าง

ความทรงจำาร่วมกันของชุมชน-ท้องถิ่นได้

การทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหา หรือเรื่องที่

เรากำาลังศึกษากับพลังทางสังคมอื่นๆ มิติอื่นๆ เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เพราะ

การเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุปัจจัยหนึ่งกับปัจจัยหนึ่งอันนำามาสู่

ความเปลี่ยนแปลงที่เรากำาลังศึกษานี้ คือ “ความรู้” ที่เราได้สรรค์สร้างขึ้น  

และ “ความรู้” เช่นนี้ต่างหาก ที่มีค่ามีความหมายแก่ชุมชนมากกว่าความรู้

เชิงทักษะที่สอนกันอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วไป 

ความสามารถในการทำาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปลีกๆ กับ

เงื่อนไขทางสังคมทั้งหลาย อันจะทำาให้เราสามารถมองเห็นความเปลี่ยน 

แปลงในประเด็นที่เราสนใจศึกษาอยู่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องฝกหัดกันพอสมควร 

เพราะเราถูกทำาให้เคยชินกับการเล่าเรื่องมากกว่าการอธิบาย หรือหากจะ

อธิบายก็มักจะมีกรอบแบบมักง่ายรองรับไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความ
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สามารถเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่เด็กนักเรียนหรืออาจารย์จะทำาไม่ได้ 

หากเรามีความมุ่งมั่นที่จะอธิบายประเด็นปัญหานั้นๆ อย่างแท้จริง โดย

พยายามมองข้อมูลนั้นๆ ว่า น่าจะสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงด้านใด หรือ

สัมพันธ์อยู่กับข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของชุมชน-ท้องถิ่นกลุ่มใด 

การเชื่อมต่อหรือการแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปลีกๆ ของ

ชุมชน-ท้องถิ่น จนทำาให้เกิดความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น 

ก็จะทำาให้เราเห็นภาพรวมของพลวัตของชุมชนท้องถิ่นได้ชัดเจนขึ้น ขณะ

เดียวกัน การเชื่อมต่อหรือแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับประเด็น

ปัญหาหรือเรื่องที่เราสนใจ ซึ่งคือการอธิบายประเด็นปัญหาด้วย “บริบท” 

ทางประวัติศาสตร์นั้น ก็เพื่อที่จะทำาให้เราเข้าใจได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศหรือเกิดขึ้นลอยๆ หากแต่เกิดขึ้นใน

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมทางสังคมแบบหนึ่ง ที่มีผลให้แก่การปรับตัวของผู้คน

ในชุมชน-ท้องถิ่น

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น-ชุมชน จึงเป็นการศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในชุมชนและในท้องถิ่น 

ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ผ่านมานั้น ได้สร้างพลังทางปัญญาและพลังทาง

สังคมไว้ให้เราคนรุ่นหลังอย่างไพศาล เราจะสามารถรื้อฟื้นและสร้าง “หีบ

มรดกสมบัติ” ที่เราจะได้นำากลับมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันอีก
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กล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ “ประวัติศาสตร์” ครั้งสำาคัญ

ของสังคมไทยเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2520

ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้  “ประวัติศาสตร์” ครั้งนั้นได้

ทำาให้เกิด “การกระทำารวมหมู่” (Collective Action) ขึ้นอย่างกว้างขวางใน

ประเทศไทย 

ความเปลี่ยนแปลงการรับรู้ “ประวัติศาสตร์” ไทยในช่วงสามสิบ

ปีที่ผ่านมานั้น เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาหลัง

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ได้ผนวกรวมเอาชาวนาเข้ามาร่วมเคลื่อนไหว

อย่างกว้างขวาง อันทำาให้ชนชั้นนำาไทยต้องตระหนกตกใจ เพราะก่อนหน้านั้น 

การรับรู้พี่น้องชาวชนบทในหมู่ชนชั้นนำาเป็นไปในลักษณะที่เห็นว่าชาวชนบท

เป็นพลเมืองที่ไม่กระตือรือร้นทางการเมือง (passive citizen) มิหนำาซ้ำา การ

เคลื่อนไหวของคนชนบทยังเป็นการเคลื่อนไหวที่ร่วมเป็นพวกเดียวกับฝ่าย

คว�มเปลี่ยนแปลงของ “ประวัติศ�สตร์” ในทศวรรษ 2530

15 พฤษภาคม 2552

นับเป็นก�รเคลื่อนไหวท�งภูมิป˜ญญ�ที่สำ คัญยิ่ง
ในประวัติศ�สตร์ไทยร่วมสมัย
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ซ้ายด้วย

ความตระหนกตกใจนี้ได้ทำาให้เกิดการทุ่มเททรัพยากรรัฐจำานวนไม่

น้อยเข้าไปสู่การสร้าง “สายใยทางประวัติศาสตร์” ที่จะผูกชาวบ้านทั้งหลาย

ให้คงความจงรักภักดีต่อประเทศไทย อันได้แก่ การสร้างประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นขึ้นมา การขยายตัวของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในทศวรรษ 2520 

ได้รวมเอาท้องถิ่นหลากหลายให้เข้ามาร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติเป็น

ครั้งแรก วีรบุรุษ-วีรสตรีในท้องถิ่นจำานวนมากได้กลายเป็น “ผู้กู้ชาติ” ใน

ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาในช่วงนี้ 

แต่ที่น่าสนใจ ก็คือ การสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้เลือนหายไป

ในเวลาไม่นานนัก หลังจากที่ขบวนการฝ่ายซ้ายของไทยล่มสลายลงไป การ

สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เคยคึกคักกลับหลับใหลไปในเวลาต่อมา และ

ที่สำาคัญกว่านั้น ในสถาบันราชภัฏ (หรือวิทยาลัยครูเดิม) ที่เคยเป็นหลักใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เริ่มทยอยยุบภาควิชาประวัติศาสตร์กันไป

เรื่อยๆ จนในปัจจุบันนี้ ไม่เหลือภาควิชาประวัติศาสตร์ในสถาบันการศึกษา

ระดับสูงของท้องถิ่นนี้อีกแล้ว (เราควรจะ “ฮา” หรือว่า “โฮ” กันดีครับ)

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของการ

รับรู้ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ผูก

เอาท้องถิ่นเข้ากับชาตินั้น ได้ถูกเบียดขับให้หายไปหรือล่มสลายไปจากทั้งวง

วิชาการและสังคมท้องถิ่นโดยรวม ทั้งนี้ก็เพราะพลังอันมหาศาลจากการเกิด

ขึ้นของการศึกษาท้องถิ่นในกรอบคิดเรื่อง “วัฒนธรรมชุมชน” นั่นเอง

การศึกษา “วัฒนธรรมชุมชน” เป็นพัฒนาการที่สำาคัญของการสร้าง

ภาพประวัติศาสตร์ของ “ชนบท” โดยมองชนบทว่ามีลักษณะคงที่ (static) 

คือยังคงรักษาความเป็นดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยแท้เอาไว้ได้ หรือหากถูก

รัฐและทุนนิยมทำาลายไปบางส่วนก็สามารถฟื้นฟูลักษณะดั้งเดิมดังกล่าว ซึ่ง

ก็คือ “วัฒนธรรมชุมชน” ขึ้นมาได้ และ “วัฒนธรรมชุมชน” นี้เอง ที่จะเป็น

พลังอันสำาคัญในการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกชุมชนไม่ให้
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ในด้านหนึ่ง การศึกษา “วัฒนธรรมชุมชน” ก็เป็นความต่อเนื่องของ

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะเน้นความสำาคัญของท้องถิ่นในการ

จรรโลงสังคมท้องถิ่นให้ดำาเนินมาได้อย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันและ

อนาคต

แต่ในอีกด้านหนึ่ง การศึกษา “วัฒนธรรมชุมชน” กลับละเลยลักษณะ

สำาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ นั่นคือ ไม่ได้สนใจในความแตกต่าง

หรือความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และเป็นการศึกษาที่เน้นลักษณะ 

“ทั่วไป” สูงมากจนสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาชุมชนหนึ่งๆ ไปใช้ใน

การเข้าใจพื้นที่ใดๆ ในสังคมไทยได้อย่างสะดวก ทุกๆ ชุมชนสามารถดึงเข้า

มาร่วมอยู่ในกรอบใหญ่ของ “วัฒนธรรมชุมชน” ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน

คีรีวงที่ภาคใต้หรือหมู่บ้านแม่นาจรที่แม่แจ่มเชียงใหม่

การศึกษา “วัฒนธรรมชุมชน” จึงเป็นการศึกษาที่เน้นคุณภาพหรือ

คุณลักษณะของสังคมไทยในอดีตโดยที่ไม่มีมิติทางเวลามากำากับ (time-

less quality of the Thai communities) ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการ

ศึกษาชุมชนท้องถิ่นออกไปได้อย่างกว้างขวาง เพราะไม่จำาเป็นต้องพึ่งนัก

ประวัติศาสตร์อีกต่อไป ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่สถาบันราชภัฏจะสร้าง

ภาควิชาพัฒนาสังคมขึ้นมาแทนที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ โดยเน้นการพัฒนา

สังคมด้วยการฟื้นฟู “วัฒนธรรมชุมชน”

ที่สำาคัญ กรอบความคิดเช่นนี้สามารถที่จะดึงเอาชาวบ้านทั่วไปเข้า

มาสู่การสร้างประวัติศาสตร์ของตนเองได้อย่างสะดวกมากขึ้น นับแต่กรอบ

ความคิด “วัฒนธรรมชุมชน” ได้แพร่หลายออกไป เกิดการรื้อฟื้น/สร้างใหม่ 

“ความทรงจำาร่วมกันของชุมชน” ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รูปปั้นวีรบุรุษประจำาชุมชน/ชาติพันธุ์ หรือการผลิตสินค้า

ทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน ฯลฯ
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การเกิดขึ้นและการแพร่หลายของการศึกษา “วัฒนธรรมชุมชน” จึง

เป็นการผนวกรวมเอาชุมชน ท้องถิ่น และทุกคนทั้งใกล้และไกล เข้ามาร่วม

ในการสร้าง “ชาติไทย” ได้กว้างขวางกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

แบบเดิม จนอาจจะกล่าวได้ว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดการขยายประวัติศาสตร์

ชาติไทยให้ครอบคลุมทุกส่วนของชาติไทยได้เป็นผลสำาเร็จ จึงไม่น่าแปลกใจ

ที่ปัญญาชนชนชั้นนำาจำานวนมากหันมาใส่ใจในกรอบความคิด “วัฒนธรรม

ชุมชน” นี้ จนส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทุกระดับก็หันมาสนใจในการผลิต

ความรู้ “วัฒนธรรมชุมชน” ทั้งโดยการให้ทุนวิจัย หรือทำาการผลิตเอกสาร

ความรู้ในเรื่องนี้ออกมาอย่างมากมาย

การขยายตัวของการศึกษา “วัฒนธรรมชุมชน” ภายหลังจากท่ีปัญญา

ชนชนชั้นนำาและหน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทนำาดังกล่าวมานี้ ได้ทำาให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงความหมายของ “วัฒนธรรมชุมชน” จากเดิมที่เน้น

อยู่ที่การจัดตั้งชาวบ้านให้รวมกลุ่มกันและระดมความสัมพันธ์ทางสังคมที่

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา มาสู่การให้ความ

หมายที่ยึดโยงกว้างขวางมากขึ้น ได้แก่ การสถาปนาความหมายของ 

“วัฒนธรรมชุมชน” ให้เป็น “มรดกของวัฒนธรรมแห่งชาติไทย” ซึ่งเป็นเครื่อง

แสดงให้เห็นถึง “ความเป็นไทย” และความหมายนี้ได้ถูกนำามาเน้นตลอดเวลา

ที่ผ่านมา ทำานองว่าเราจะต้องรักษามรดก “ความเป็นไทย” ของเราไว้ให้ลูก

หลาน ซึ่งก็คือการผูกเอาคนไทยทั้งหมดในปัจจุบันและที่จะเกิดมาในอนาคต 

ให้มีที่ทางร่วมกันในพื้นที่ของ “ความเป็นไทย”

กล่าวได้ว่า การทดแทนพื้นที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกรอบความ

คิด “วัฒนธรรมชุมชน” ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในการผนวกรวมเอาพื้นที่

ที่หลากหลายในสังคมไทยให้เข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบ “ความเป็นไทย” 

นับเป็นการเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาที่สำาคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยร่วม

สมัย
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กล่าวได้ว่าทศวรรษ 2530 เป็นทศวรรษของการศึกษา “วัฒนธรรม

ชุมชน” ในหลายลักษณะ หลายมิติ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขยายตัวของ

การศึกษา “วัฒนธรรมชุมชน” ในฐานะที่เป็น “มรดกของวัฒนธรรมแห่งชาติ

ไทย” และเครื่องแสดงให้เห็นถึง “ความเป็นไทย” จะประสบความสำาเร็จอย่างสูง

ในการผนวกรวมเอาพื้นที่ที่หลากหลายในสังคมไทยให้เข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้

กรอบ “ความเป็นไทย” แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไพศาลในสังคมไทย 

ก็ได้ทำาให้กรอบความคิด “วัฒนธรรมชุมชน” เริ่มหมดพลังในการอธิบายสังคม

ไทยและไม่สามารถผลักดันให้เกิด “การกระทำารวมหมู่” (collective action) ได้

อย่างเดิมอีกต่อไป

ความพยายามที่จะหยุดสรรพสิ่งไม่ให้มีความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็น

ไปไม่ได้ เราย่อมไม่มีทางที่จะหยุดความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้อยู่ภายใต้

กรอบความคิด หรือทฤษฎีที่มองสังคมอย่างหยุดนิ่ง (static) ที่เราสร้างขึ้นมา

คว�มเปลี่ยนแปลงของ “ประวัติศ�สตร์” ในทศวรรษ 2550
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ก�รสร้�งประวัติศ�สตร์ในทศวรรษนี้ จะกล�ยเป็นร�กฐ�น
ที่สำ คัญสำ หรับอน�คตของสังคมไทย
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ได้ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ทำาให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคมอย่างมากมาย การลดลงของคนจนใน

ภาคการเกษตรที่เคยสูงถึงเกือบ 18 ล้านคนในปี พ.ศ. 2530 มาสู่จำานวน

ประมาณ 6 ล้านคนใน พ.ศ. 2540

ขณะเดียวกัน คนที่เคยจนและเคยอยู่ในภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว

นั้น ได้หันมาหารายได้นอกภาคเกษตรและมีรายได้สูงขึ้นกว่าเดิมมาก นับ

เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในชนบท ซึ่งมีผลกระทบตามมามากมาย 

อาทิเช่น ในขณะที่มีรายได้สูงขึ้น ปัญหาต่างๆ ที่ชาวบ้านเผชิญและความ

ต้องการต่างๆ ในชีวิตของชาวบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

การขยายตัวของเศรษฐกิจในเขตเมืองและการคมนาคมที่ดีมากขึ้น 

ได้เอื้อให้แก่การปรับตัวออกนอกภาคเกษตรเป็นไปได้โดยง่าย พร้อมกับได้

ทำาให้เกิดการขยายตัวของ “การค้าขาย” ในพื้นที่ชนบทอย่างเข้มข้นมากขึ้น 

ความหวังของผู้หญิงที่ออกไปทำางานนอกบ้านในวันนี้ก็คือ หวังว่าจะสะสม

ทุนสักก้อนหนึ่งมาค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนตนเอง

ความเปลี่ยนแปลงในชนบทดังที่กล่าวมานี้ ส่งผลทำาให้เกิดการขยาย

ตัวและแบ่งชั้นของ “คนชั้นกลาง” ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ ความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นได้เริ่มก่อให้เกิดเป็นคนชั้นกลางหลายระดับขึ้นมา ไม่ใช่คนชั้นกลาง

ประเภทเดียวเหมือนเมื่อยี่สิบปีก่อนอีกแล้ว

พร้อมๆ กับการเกิดคนชั้นกลางที่หลากหลายมากขึ้น การขยาย

อำานาจรัฐในสมัยของทักษิณนั้นได้ทำาให้เกิดการสร้าง “ประชาชน” (con-

structing the people) ขึ้นมาในชนบทแทนการสร้าง “ชุมชน” (constructing 

the village) และ “ประชาชน” ที่เกิดขึ้นนี้ได้รวมกลุ่มในระดับแนวราบมากขึ้น 

กลุ่มแนวราบซึ่งมีความเสมอภาคในกลุ่มชัดเจนกว่าความสัมพันธ์แนวตั้ง

ของระบบอุปถัมภ์ในอดีต

กล่าวได้ว่าความพยายามขยายฐานเสียงของรัฐบาลทักษิณ ได้เปิด
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22โอกาสให้เกิดการขยายตัว และการแตกตัวของ “คนชั้นกลางรุ่นใหม่” ใน

ชนบทชัดเจนมากขึ้น ด้วยการใช้เงินงบประมาณจำานวนไม่น้อยไปสู่การสร้าง

งานในชนบท การขยายตัวและการเปลี่ยนบทบาทของรัฐในสมัยของรัฐบาล

ทักษิณนี้ ได้ช่วยเสริมให้ชาวนาจำานวนมากที่ไม่ได้เป็นชาวนาเต็มเวลาอยู่

แล้วนั้น กลายมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็น “คนชั้นกลางใหม่ใน

ชนบท” อย่างเข้มข้นมากขึ้นตามไปด้วย

“ประชาชนใหม่” ท่ีถูกสร้างข้ึนมีความสัมพันธ์อยู่กับการตัดสินใจ

ในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรง จึงทำาให้เกิดการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมือง และมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของชาติกว้างขวางมากขึ้น การ

เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ “ประชาชนใหม่” เข้ามามีบทบาทเป็นการสร้าง

กลุ่มทางสังคมลักษณะใหม่ที่ข้ามพ้นพื้นที่ของชุมชน ออกไปสู่การเชื่อมโยง

ตนเองเข้ากับชาติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตำาแหน่งแห่งที่ของผู้คนในชนบท และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่

เชื่อมต่อคนเข้ากับการเมืองของชาติอย่างแนบแน่นและกว้างขวางเช่นนี้ 

ทำาให้ความคิด “วัฒนธรรมชุมชน” เริ่มอ่อนพลังลงไปในการที่จะใช้เป็นเครื่อง

มือทำาความเข้าใจสังคมหรือเป็นเครื่องมือในการสร้าง “การกระทำารวมหมู่” 

จนอาจจะกล่าวได้ว่าหากยังคงที่จะพยายามรักษากรอบความคิดกับปฏิบัติ

การทางสังคมภายใต้กรอบความคิด “วัฒนธรรมชุมชน” ให้ดำาเนินต่อไป ก็

คงจะเป็นการทำางานทางสังคมกับคนกลุ่มเล็กๆ ในชนบท โดยที่ไม่สามารถ

กล่าวอ้างได้อีกต่อไปว่าเป็นปฏิบัติการของ “ชุมชน” เพราะคนส่วนใหญ่ใน

ชนบทไม่ได้สำานึกในความเป็นชุมชนอีกต่อไปแล้ว

ผู้คนที่สำานึกอยู่ว่าชีวิตของเขากำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง

ดังเช่นคนส่วนใหญ่ในชนบทปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะอึดอัดคับข้องใจกับ

การเมืองที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตของพวกเขา แต่พวกเขายังอึดอัดคับข้องใจ
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กับประวัติศาสตร์ที่เป็นกระแสหลักในสังคมด้วย ความอึดอัดของคนในสังคม

ไทยที่ปรารถนาจะมีชีวิตในอดีตร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติ หากแต่

กรอบโครงประวัติศาสตร์ชาติที่รัฐได้สร้างและจรรโลงขึ้นนั้น ไม่สามารถที่จะ

เปิด “พื้นที่ในประวัติศาสตร์” ให้แก่คนกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าจะเกิด

ความพยายามอย่างแรงกล้ามากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ที่จะเสนอแนวความ

คิดที่จะสร้าง “ประวัติศาสตร์ของชาติ” ที่เปิดพื้นที่ให้แก่กลุ่มคนหลากหลาย

ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ในทศวรรษ 2550 กำาลังเกิดขึ้น 

แต่จะดำาเนินไปอย่างไร และจะลงหลักปักฐานเป็นรูปลักษณะใด ยังคง

เป็นประเด็นที่ต้องจับตามอง แต่ที่แน่นอนก็คือ การสร้างประวัติศาสตร์ใน

ทศวรรษนี้ จะกลายเป็นรากฐานที่สำาคัญสำาหรับอนาคตของสังคมไทย
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โดยปกติแล้ว ผมจะไม่ค่อยเปรียบเทียบอะไรกับหลักคิดทางศาสนา

พุทธ เนื่องจากผมตระหนักอยู่เสมอว่า การเปรียบเทียบสองแนวคิดไม่

สามารถทำาได้ง่ายๆ อย่างที่ชอบทำากัน อาทิเช่น การหยิบชุดคำาบางชุดมาแล้ว

ระบุว่า นี่ไงล่ะ คำาคำานี้เหมือนกันเลยกับหลักคิดศาสตร์โน้นศาสตร์นี้ หาก

ต้องการศึกษาเปรียบเทียบหลักศาสนากับแนวคิดหรือประยุกต์เข้ากับแนวคิด

ของศาสตร์ต่างๆ ก็จะต้องศึกษาเปรียบเทียบทั้งชุดความคิด และต้องตระหนัก

ถึงความแตกต่างของบริบททุกๆ มิติ

แต่วันนี้ ขออนุญาตตัวเองและท่านผู้อ่านสักครั้งหนึ่ง เพราะผมรู้สึกว่า

ศาสตร์ที่ผมเข้าใจมากที่สุดนั้น ส่งผลทำาให้ผม “ทำาใจ” กับสภาวการณ์ที่กำาลัง

เป็นอยู่นี้ได้อย่างดี แล้วก็เลยคิดว่าลองเสนอความคิดมาแลกเปลี่ยนกันครับ 

ศาสตร์ที่ผมคิดว่าผมเข้าใจมากที่สุด ก็คือ ประวัติศาสตร์ครับ

สามสี่วันที่ผ่านมานี้ ความพยายามของผมที่จะทำาความเข้าใจความ

สรรพสิ่งย่อมเป็นประวัติศ�สตร์ 

17 ตุลาคม 2551

ผู้คนที่รู้ไม่เท่�ทันคว�มเปลี่ยนแปลงของประวัติศ�สตร์ 
จึงพย�ย�มที่จะขว�งกั้นคว�มเปลี่ยนแปลงของประวัติศ�สตร์ 
ด้วยคว�มหวังว่�จะรักษ�สรรพสิ่งที่ตนเคยครอบครองเอ�ไว้ให้
คงเดิม
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ขัดแย้งทางการเมืองได้ทำาให้ผมเองตกอยู่ในสภาพหดหู่ เศร้าหมอง และ

วิตกกังวลจนสุขภาพตอนเช้าผันผวนไปหมด แต่สิ่งที่ทำาให้ผมดีขึ้นมาได้ 

ไม่ใช่เพราะผมสามารถทำาความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ได้ หากการ

ใคร่ครวญคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ทำาให้ผม “ทำาใจ” ได้ครับ

เอาเข้าจริงๆ แล้ว ประวัติศาสตร์สอนให้เราเข้าใจหลักพุทธธรรมที่

สำาคัญยิ่ง คือ การเข้าใจถึง “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

หัวใจของวิชาประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาเพ่ือเข้าใจความเปล่ียนแปลง 

ของเหตุการณ์หนึ่ง สภาวการณ์หนึ่ง สถาบันหนึ่ง ฯลฯ ภายใต้พลังความแปร

เปลี่ยนของบริบททุกมิติ ประวัติศาสตร์จึงสนใจที่จะเข้าใจการเกิดขึ้น การ

ดำารงอยู่ และการเสื่อมสลายของสรรพสิ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์

การทำาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง จะสอนให้เรา

เข้าใจว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะยึดติดกับอะไรไว้กับตน เราไม่สามารถที่จะอยู่

หรือจะจินตนาการว่า จะอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆ ที่เราชื่นชอบชื่นชมได้อย่างไม่มี

ความเปลี่ยนแปลง

กระแสธารของประวัติศาสตร์ที่ไหลผ่านกาลเวลา ล้วนแล้วแต่พาทุก

สรรพสิ่งให้ห่างหายและสูญสลายไปในที่สุด

การดำารงอยู่ของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าล้วนแล้วแต่ได้ทิ้งร่องรอย

ความทรงจำาไว้ทั้งผู้คนที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกับความ

เปลี่ยนแปลงนานัปการได้ ซึ่งก็ทำาให้ชีวิตทางสังคมของคนกลุ่มนี้อยู่อย่าง

สงบไปจนจบชีวิตทางสังคมในช่วงประวัติศาสตร์นั้น และผู้คนที่รู้ไม่เท่า

ทันความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ จึงพยายามที่จะขวางกั้นความ

เปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร ์ ด้วยความหวังว่าจะรักษาสรรพสิ่งที่ตนเคย

ครอบครองเอาไว้ให้คงเดิม

โศกนาฏกรรมร่วมกันของมนุษย์จำานวนมาก เกิดขึ้นจากความ

พยายามของผู้ทรงอำานาจที่ไม่เข้าใจหรือรู้ไม่เท่าทันความเปลี่ยนของ
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22ประวัติศาสตร์ และพยายามขวางกระแสอันเชี่ยวกรากของประวัติศาสตร์

ดูเหมือนว่าข้อจำากัดของมนุษย์ปุถุชนได้ทำาให้มนุษย์แม้ว่าจะอยู่ร่วม

กับกระแสความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์กลับไม่สามารถมองเห็นการ

ไหลผ่านของสรรพสิ่ง จนทำาให้มุ่งมองเพียงแค่การดำารงอยู่ ไม่เห็นแม้ร่อง

รอยความปริแยกแตกสลายที่เริ่มก่อกำาเนิดขึ้นในตัวตนของตนเอง

ดูเหมือนว่าข้อจำากัดของมนุษย์ปุถุชน ได้ทำาให้ความพยายามของ

มนุษย์ที่จะยับยั้งความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ได้นำามาสู่การเข่นฆ่า

ทำาลายมนุษย์เสมอมา ดูเหมือนว่าไม่เคยมีทางเลือกอื่นให้แก่ความพยายาม

ยับยั้งความเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ นอกจากเลือดและน้ำาตาของผู้คน

ร่วมแผ่นดิน

หากจะข้ามข้อจำากัดของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในประวัติ-

ศาสตร์เสมอมา ผู้คนย่อมจะรู้ที่จะกำาหนดบทบาทตนเองให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปทุกขณะ ผู้นำายิ่งจะต้องรู้ว่าท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงนั้น สภาวะผู้นำาย่อมต้องแปรเปลี่ยนตาม ความต้องการจะลด

อำานาจหรือเพิ่มอำานาจให้แก่ตนเองไม่สามารถกระทำาได้ง่ายๆ หากแต่ต้อง

เป็นการกระทำาทางสังคมที่สอดคล้องไปกับความเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ของความพยายามจะดำารงรักษาอุดมการณ์ของ

ประธานเหมา โดยกลุ่มของมาดามเจียงชิง ที่สร้างขบวนการเรดการ์ดที่

เป็นกองกำาลังผิดปกติ ให้มีบทบาทในการกำากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

จีนคอมมิวนิสต์ไม่ให้เปลี่ยนไปอีกระบบหนึ่ง (ที่เรียกกันว่าลัทธิแก้) ได้ก่อ

ให้เกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าในแผ่นดินจีน ความก้าวหน้าทาง

ปัญญายุติลงด้วยการสถาปนาความจริงแท้สูงสุดอย่างเดียว คือ การเทิดทูน

ประธานเหมา เลือดและน้ำาตาของประชาชนชาวจีนถูกสังเวยให้แก่ความจริง

แท้ชุดเดียวที่สร้างขึ้นมาให้เป็นความจริง

จนท้ายท่ีสุด การสร้างปฏิบัติการขวางความเปล่ียนแปลงของประวัติ-
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ศาสตร์ ก็จบลงด้วยการหมุนเวียนกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมา 

มาดามเจียงชิงและสมัครพรรคพวกสี่คนก็ถูกจับและลงโทษในที่สุด

ชนชั้นนำาในทุกสังคมล้วนแล้วแต่ต้องประสบกับสภาวะความเปลี่ยน 

แปลงทั้งหลายเสมอมา แต่อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์การสร้างระบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ได้ทำาให้สังคมสามารถเปลี่ยนผู้นำาได้โดยที่ไม่

ต้องทำาลายซึ่งกันและกันอย่างเช่นที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้

การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงเอื้ออำานวยให้ระบบของสังคม

ยืดหยุ่นรองรับกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำากับประวัติศาสตร์ให้เหมาะสมกัน

มากที่สุดเท่าที่สังคมมนุษย์ได้สร้างสรรค์ระบบการปกครองมนุษย์ขึ้นมา

การศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีเน้นให้เราเข้าใจว่า ทุกสรรพส่ิงย่อมเปล่ียน-

แปลงไม่มีอะไรคงทนถาวร ก็ย่อมที่จะทำาให้เราเข้าใจและนึกถึงถึงหลักพุทธ

ธรรม “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” และทำาให้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ได้อย่างเข้าใจ และเข้าร่วมในการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีพลัง

สังคมไทยต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งขึ้นครับ เพื่อที่เราจะได้

ช่วยกันเพิ่มพลังทางปัญญาให้แก่กันและกัน
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  จริยธรรมของสังคม  “ ไทย ใหม่ ” 

  คะแนนคุ³ธรรม 

  คว�มต�ยของศีลธรรม

  จริยธรรมกับสังคม (ตอน 1-2) 

  คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

Morals, Ethics and Virtue 
Are NOT What We � ink

ศีลธรรม จริยธรรม คุ³ธรรม นำ ช�ติล่มจม 
Y3



นอกจากพ้ืนฐานความแตกต่างทางด้านต่างๆ ของคนในสังคมไทยที่

ทำาให้ความขัดแย้งทางความคิดในวันนี้รุนแรงมากขึ้นแล้ว การไร้ความ

สามารถในการสร้าง “จริยธรรม” ในการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันก็เป็นปัจจัย

สำาคัญอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมไทยกำาลังเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วเช่นนี้

หากจะนิยามความหมายของ “จริยธรรม” อย่างกว้างๆ เพื่อความ

เข้าใจร่วมกัน ก็อาจกล่าวได้ว่า “จริยธรรม” หมายถึงระบบการตัดสินให้

คุณค่าต่อความสัมพันธ์ทางสังคมในทุกมิติ จริยธรรมประกอบด้วยการตัดสิน

ให้คุณค่าอย่างน้อยสี่ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ สิ่งดีที่ต้องทำา สิ่งดีที่ควรทำา สิ่ง

เลวร้ายที่ไม่ควรทำา และสิ่งเลวร้ายที่ต้องไม่ทำา

จริยธรรมของสังคม “ไทยใหม่”

20 กุมภาพันธ์ 2552 

ก�รสอนศีลธรรมหรือจริยธรรมในโรงเรียนจึงไม่ใช่ก�รสอน
หลักก�รหรือหลักคิดที่จะทำ ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่�งสงบสุข 
อย่�งม�กก็แค่ตัดทอนเอ�ศีลธรรมท�งศ�สน�ม�สอน โดยที่ไม่เชื่อม
โยงให้สัมพันธ์กับบริบทท�งสังคมที่เป็นจริง 
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มาตรฐานของการตัดสินให้คุณค่าในชุดการกระทำาสองชุดระหว่าง 

“ทำา” และ “ไม่ทำา” จะขึ้นอยู่กับกรอบความคิดหลักที่อธิบายการดำารงอยู่ของ

ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด ดังนั้นการทำาหรือไม่ทำาอะไรจึงต้องอ้างอิงอยู่

กับกรอบความคิดหลักในการอธิบายสังคมเสมอ

ในสมัยที่กรอบความคิดหลักในการอธิบายสังคมผูกพันอยู่กับจักรวาล

วิทยาแบบไตรภูมิ มีคติทางเวลาแบบปัญจอันตรธาน (พุทธศาสนามีอายุ 

5,000 ปี ซึ่งหมายความว่าสังคมเสื่อมลงเรื่อยๆ จนเกิดกลียุค แล้วจึงเริ่มต้น

วงจรใหม่ของสังคมโดยมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งมาตรัส) และมีนิพพานเป็น

เป้าหมายของชีวิต การทำาบุญทำาทานจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำาและควรทำา ส่วน

การกระทำาที่เป็นการเบียดเบียนชีวิตอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาและต้องไม่ทำา 

มาตรฐานการตัดสินให้คุณค่าจึงไม่สับสนเพราะวางอยู่บนฐานระบบอารมณ์

ความรู้สึกนึกคิดชุดเดียวกัน

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการล่มสลายของจักรวาล

วิทยาแบบไตรภูมิและคติทางเวลาแบบปัญจอันตรธาน อันได้แก่ การเกิด

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์และต่อมาเปลี่ยนรูปมาสู่รัฐชาติ ทำาให้กรอบความ

คิดหลักได้เริ่มแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ทางโลกและทางธรรม ซึ่งเชื่อม

โยงกันน้อยลงมาก ดังนั้น มาตรฐานของความสัมพันธ์จึงแยกออกเป็นสอง

ส่วนซึ่งในหลายกรณีได้ก่อให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจให้คุณค่า เช่น 

การตัดสินใจเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ก็ต้องถกเถียงและพยายามโต้แย้งมาตรฐานการให้คุณค่าในเชิง

ศาสนา โดยยกเอาประเด็นของการกระทำาเพื่อ “ชาติ” มาเป็นหลักในการคิด 

แล้วตีความคำาสอนทางศาสนาให้รับใช้ความคิดทางโลก เช่น การฆ่าผู้อื่นเพื่อ

ชาติไม่บาป เป็นต้น

กล่าวอย่างรวบรัดก็คือ ในช่วงเวลาของการก่อตัวของรัฐสมบูรณาญา-

สิทธิราชย์และรัฐชาติในเวลาต่อมา มีการอ้างอิงจริยธรรมที่สัมพันธ์กับความ

ก้าวหน้าหรือการดำารงอยู่ของชาติเป็นหลักอย่างชัดเจน 
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การอ้างอิงจริยธรรมเพ่ือ “ชาติ” น้ีดำาเนินต่อมาเป็นเวลานาน โดย

เฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงเวลาของการต่อสู้กับการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากคำากล่าวของพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงท่ีว่า “ฆ่า

คอมมิวนิสต์ไม่บาป”

นอกจากนั้น ยังมีการขยายหลักการทางจริยธรรม “เพื่อชาติ” ออกไป

ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดของคนไทยอย่างเข้มข้น ความดีหรือสิ่งที่ “ต้อง

ทำา” และ “ควรทำา” เพราะมันดีในตัวเองหรือดีต่อสังคมนั้นมีความหมายน้อย

กว่าการทำาดีเพื่อชาติอย่างเทียบกันไม่ได้ จะเห็นได้ว่าการถกเถียงหรือการ

เสนอให้คนไทยทำาในสิ่งที่ “ต้องทำา” หรือ “ควรทำา” เพราะจะทำาให้อยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างมีความสงบสุขนั้น มีอยู่น้อยมาก นักสันติวิธีที่เสนอหลักการ

การอยู่ร่วมกันโดยสันติก็มักจะถูกดูหมิ่นเสมอมาว่าเอาแต่เรื่องอุดมคติมาพูด

หลักการ “จริยธรรมเพื่อชาติ” กลายเป็นหลักการอ้างอิงที่สถาปนา

โดยรัฐและผู้กุมอำานาจรัฐ ซึ่งเน้นอยู่แต่เพียงว่าสิ่งที่ “ต้องทำา” หรือ “ควรทำา” 

ก็คือสิ่งที่รัฐต้องการให้ทำา การสอนศีลธรรมหรือจริยธรรมในโรงเรียนจึงไม่ใช่

การสอนหลักการหรือหลักคิดที่จะทำาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

อย่างมากก็แค่ตัดทอนเอาศีลธรรมทางศาสนามาสอน โดยที่ไม่เชื่อมโยงให้

สัมพันธ์กับบริบททางสังคมที่เป็นจริง

ผมมักถามนักศึกษาในชั้นเรียนว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมคืออะไร คำา

ตอบก็ได้เหมือนๆ กันทุกปี ก็คือความจำาที่ว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง โดยที่พวกเขา

ไม่ได้ตระหนักมาก่อนเลยว่าศีลห้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร

เราสอนศีลธรรมโดยไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากับสังคมและทำาให้เกิดปัญหา

ที่สำาคัญในวันนี้ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า สังคมไทยปราศจากจริยธรรมทางสังคม

ที่สังคมโดยรวมเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นหลักการอ้างอิงที่คนทุกคนควรจะ

ยอมรับในระบบเหตุผลของจริยธรรมนั้นๆ

การที่สังคมปราศจากจริยธรรมทางสังคมเช่นนี้ ทำาให้การกระทำาที่
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ไม่แยแสต่อความเดือดร้อนของสังคมเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้น ลองนึกถึงชีวิต

ประจำาวันของเราทั้งหลายดูนะครับ การละเมิดในสิ่งที่เราควรจะกระทำานั้น

เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ในระดับสังคม ก็ปรากฏว่าสื่อสารมวลชนท้ังสื่อแท้

และสื่อเทียมล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะโกหกพกลม หรืออธิบายเชื่อมโยงปรากฏ-

การณ์ใดๆ เข้าด้วยกันเพื่อหวังผลในการทำาลายล้างผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์

ของตนเอง ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นความจริง แต่ก็ยินดีที่จะกระทำาโดยไม่รู้สึกผิด

เลยแม้แต่น้อย

การป้ายสีเพื่อทำาลาย “ศัตรู” ที่เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นในปัจจุบัน ก็คือ

ผลจากการที่สังคมไทยปราศจากจริยธรรมของสังคมนั่นเอง

ความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างรวดเร็วที่ผ่านมา ได้ทำาให้เกิด

ความแตกต่างของกลุ่มคนขึ้นอย่างมากมาย และความแตกต่างนี้ต้องการ

หลักการคิดและให้คุณค่าทางจริยธรรมกันใหม่ แต่สังคมไทยกลับไม่พยายาม

ร่วมกันสร้างจริยธรรมใหม่นี้ขึ้นมา กลับพยายามทำาให้หลักจริยธรรมเพื่อ

ชาติตามคำานิยามของกลุ่มตนเองมีอำานาจครอบงำาสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความ

ตึงเครียดทางสังคมอย่างกว้างขวาง

อะไรคือจริยธรรมทางสังคมที่เหมาะกับสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมอย่างลึกซึ้งแล้วนี้ และเราจะสร้างหลักจริยธรรมทางสังคมร่วมกันขึ้น

มาได้อย่างไร เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันคิดอย่างเร่งด่วน ก่อนที่การปลุกเร้า

ทางการเมืองโดยปราศจากจริยธรรมจะนำาพาสังคมของเราไปสู่กลียุค



คะแนนคุ³ธรรม

16 พฤศจิกายน 2550

ความกังวลเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ได้แสดงออกมา

ในหลายรูปแบบ ท้ังทางด้านการเมือง ท่ีได้พยายามสร้างมาตรฐานทาง

จริยธรรมแบบหน่ึงข้ึนมาในรัฐธรรมนูญ และท่ีปรากฏล่าสุดก็คือ กรณี

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เร่งจัดทำาเกณฑ์วัด

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา

อาจกล่าวได้ว่า คนไทยกำาลังยืนอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์ทางสังคมได้

เปลี่ยนไปสู่ “ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์” ที่ “กำาไร-ขาดทุน” กลายเป็นเงื่อนไข

หลักที่คนคำานึงถึงในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

“ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์” นี้ จะก่อปัญหาไม่มาก หากสังคม

ได้พัฒนาวัฒนธรรมทางความคิดในเรื่องอื่นๆ ที่จะช่วยจำากัดหรือควบคุม

ความสัมพันธ์ของคน ไม่ให้ดำาเนินไปสู่สภาวะของการเอารัดเอาเปรียบอย่าง

ก�รนึกถึงศีลธรรมหรือจริยธรรม จึงเป็นหนท�งที่ 
“ผู้มีอำ น�จ” ระดับต่�งๆ คิดขึ้นม� 
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ปราศจากขอบเขต และสามารถสร้างความสัมพันธ์กันในมิติต่างๆ ด้วยหัวใจ

ที่เข้าใจคุณค่า และความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง เช่น

วัฒนธรรมทางความคิดในเรื่อง “สิทธิ” ที่จะทำาให้คนสัมพันธ์กันโดย

ซาบซึ้งในความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” “สิทธิสตรี” “สิทธิเด็ก” “สิทธิผู้

ป่วย” “สิทธิพลเมือง” ฯลฯ วัฒนธรรมทางความคิดในเรื่อง “ความยุติธรรม

ทางสังคม” หรือแม้แต่วัฒนธรรมทางความคิดในเรื่อง “ชุมชน” เป็นต้น แต่

สังคมไทยปัจจุบันปราศจากพลังความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมทางความคิด

ดังกล่าวนี้

สภาวะที่ดำารงอยู่อย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน ก็คือ ความสัมพันธ์เชิง

พาณิชย์ได้กลายเป็นความสัมพันธ์หลักในสังคมไทย ในขณะที่วัฒนธรรม

ทางความคิดใหม่ที่กล่าวข้างต้นยังไม่เกิดขึ้น และวัฒนธรรมเดิมที่เคยกำากับ

ความสัมพันธ์ทางสังคมก็หมดพลังไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางเครือ

ญาติ วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมทางศาสนา ฯลฯ การทำาอะไรโดยนึกถึงแต่ 

“กำาไร” หรือผลประโยชน์ส่วนตัว จึงสร้างปัญหาอย่างรุนแรงในทุกพ้ืนที่ทาง

สังคม รวมทั้งในครอบครัว โรงเรียน สถานรักษาพยาบาล แวดวงการเมือง

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ฯลฯ

การนึกถึงศีลธรรมหรือจริยธรรม จึงเป็นหนทางที่ “ผู้มีอำานาจ” ระดับ

ต่างๆ คิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด เพราะ “ผู้มี

อำานาจ” ในสังคมไทยก็คิดแบบนี้ตลอดมา และไม่เคยคิดอะไรที่ลึกซึ้งหรือซับ

ซ้อนกว่านี้ได้ และที่สำาคัญ การประกาศว่า ตนเป็นผู้มีศีลธรรมมากกว่าคนอื่น 

กลับเป็นหนทางที่ทำาให้รักษาสมรรถภาพทางอำานาจได้ในสังคมไทย

แต่เรื่องที่ต้องคิดกันก่อนในวันนี้ ได้แก่ ความพยายามที่จะตรากฎ-

เกณฑ์ทางศีลธรรมมาตัดสินการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ผมคิดว่าความ

พยายามที่จะตรากฎเกณฑ์ทางศีลธรรมหรือจริยธรรมออกมาเพื่อตัดสินคน

ว่า คนๆ หนึ่งสมควรจะมีอำานาจหรือไม่ สมควรจะรับเข้าเรียนในระดับ

อุดมศึกษาหรือไม่ สมควรจะให้เป็นโน่นเป็นนี่หรือไม่ ฯลฯ โดยเฉพาะกรณีที่



74 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

จะใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนนี้ เป็นความพยายามที่หน่อมแน้มมาก และ

จะสร้างความอยุติธรรมได้มากที่สุด เพราะมีปัญหาใหญ่หลวงหลายอย่าง ที่ 

“ผู้มีอำานาจ” ไม่เคยนึกถึง

เริ่มตั้งแต่ว่า ใครจะเป็นผู้กำาหนดเกณฑ์ว่าอะไรคือ “มีศีลธรรม” อะไร

คือ “ไม่มีศีลธรรม” เพราะในสังคมที่ซับซ้อนอย่างในปัจจุบันนั้น ความ

หมายของศีลธรรมไม่มีอะไรตายตัว แม้แต่จะพูดอย่างกว้างที่สุดว่า “ศีลธรรม

คือการนึกถึงคนอื่น” ก็ยังจะเจอปัญหาอีกว่า “คนอื่น” ที่เรานึกถึงนั้นเป็น

ใคร อย่าลืมนะครับว่า การตัดสินใจของเรานั้น มีทั้ง “คนอื่น” ที่ได้ประโยชน์ 

และ “คนอื่น” ที่เสียประโยชน์ ใครที่ใช้อำานาจของตัวกำาหนดความหมายและ

กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม เขาผู้นั้นก็ย่อมนำามาตรฐานที่ตัวเองคิดว่าดีและได้

ประโยชน์มาใช้ ซึ่งยากที่สอดคล้องกับมาตรฐานของคนทุกกลุ่ม

การปฏิบัติตามศีลธรรมก็มีปัญหามากนะครับ โดยเฉพาะเมื่อกำาหนด

ความหมายและกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมไว้ตายตัว เพราะการกระทำาหนึ่งๆ ไม่

อาจถือได้เลยว่า “ดี” หรือ “ถูกต้อง” ในทุกสถานการณ์ การกระทำาอย่างหนึ่งดี

หรือถูกต้องในบริบทหนึ่ง แต่อาจกลายเป็นการกระทำาที่เลวในอีกบริบทหนึ่ง

ก็ได้ เราจึงไม่สามารถตอบได้ง่ายๆ ว่า เราควรปล่อยตะขาบไปด้วยความ

เมตตา หรือว่าควรจะฆ่ามันเสีย เพื่อไม่ให้มันไปกัดคนอื่น

หรือถ้ามีเด็กเจ็ดแปดขวบมาขอเงิน เราควรจะให้เงินหรือว่าควรจะ

ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กิน หรือว่าควรจะพาไปส่งประชาสงเคราะห์ เรื่องแบบนี้

ไม่มีคำาตอบตายตัวเลย เคยสงสัยไม่ใช่หรือครับว่า การให้เงินเด็กด้วยความ

เมตตา อาจจะทำาให้มีการใช้เด็กเล็กๆ ออกมาขายพวงมาลัย หรือขอทาน

ตอนดึกๆ เพิ่มมากขึ้นอีก

บางคนอาจจะเมตตาโดยลืมคิดถึงการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง พร้อม

กันนั้น เรายังไม่นึกถึงหนทางที่จะทำาให้ศีลธรรมเรื่องความเมตตามีพลังอย่าง

แท้จริง ได้แต่บังคับให้คนเมตตา จนเกิดสภาพ “หน้าไหว้หลังหลอก” ได้อย่าง

ง่ายดาย
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ถ้าจะออกข้อสอบวัดความดีของนักเรียน ผมไม่เชื่อเลยว่าจะสามารถ

วัดได้อย่างเป็นธรรม นอกจากตัวเลขคะแนนที่แต่ละคนจะได้มากหรือน้อย 

ขึ้นอยู่กับความหน้าไหว้หลังหลอก และความสามารถในการท่องจำาเท่านั้น 

แค่เรื่องบริบทของเด็กแต่ละคนที่เอื้อให้เป็น “คนดี” แตกต่างกัน ก็ยากจะหา

ตัวชี้วัดได้ สมมตินะครับว่า เด็กคนหนึ่งเห็นพ่อเอาเปรียบคนงาน เด็กคนนั้น

ควรจะคิดหรือทำาอะไร จะด่าพ่อของตัวอยู่ในใจ จะถือว่าเป็นคนดีไหมครับ

ปัญหาสำาคัญของความพยายามที่จะ “ตรา” กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม

และจริยธรรมออกมากำากับความสัมพันธ์ในสังคมไทยดังที่ปรากฏในวันนี้ 

คือ ความดัดจริตของผู้ที่เอาเข้าจริงๆ แล้วไม่เข้าใจความหมายของจริยธรรม

และศีลธรรมที่แท้จริง แต่กลับคิดหรือวางเอากฎเกณฑ์เฉพาะที่ตนเองคิดว่า

เข้าใจเป็นมาตรฐานกลางของความสัมพันธ์ทางสังคม

หากนำาเอาบรรดาผู้นำาทั้งหลายที่พยายามประกาศตัวเป็นประกาศ

ทางศีลธรรมจรรยาทั้งหลายมาประกาศหลักคิดของตนเอง ผมเชื่อได้ว่าคำา

ประกาศของประกาศล้วนแล้วแต่มีปัญหาที่ต้องขบคิดและท้ายที่สุด ก็ไม่น่า

เชื่อถือทั้งสิ้น

ก่อนที่จะคิดถึงคะแนนคุณธรรม มาช่วยกันคิดระบบที่สร้าง “ความ

รู้สึกผูกพันตนเองกับสมบัติของสังคม” ก่อน โดยทำาให้เข้าใจถึงระดับความ

ละเอียดอ่อนของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล กับสมบัติส่วนรวม

ว่า ควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรที่ไม่บั่นทอนศักยภาพของปัจเจกบุคคล 

และขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมการทำางานเพื่อรักษาสมบัติส่วนรวมด้วย การ

สร้างสรรค์ตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือรากฐานของจริยธรรมครับ

หากเริ่มคิดแต่ว่าจะวัดจริยธรรมและศีลธรรม โดยที่ไม่เข้าใจจะวัด

อะไรและปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นในสังคม ก็รังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านศีล

ธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้นไปอีก ชีวิตของคนและชีวิตของสังคมไม่ใช่เรื่อง

ง่ายๆ ดังนั้น กรุณาอย่ามักง่ายครับ



การกระทำาท่ีไร้ศีลธรรมเกิดข้ึนในทุกระดับของสังคม นับต้ังแต่การ

คอร์รัปชัน การทรยศคดโกง การข่มขืน การค้ากำาไรเกินควรด้วยกลวิธีท่ีไม่

คำานึงถึงผลร้ายท่ีจะเกิดแก่คนอ่ืน รวมถึงการขายยาเสพติด การใส่สารเคมีท่ี

เป็นพิษลงไปในอาหาร และการค้ามนุษย์ การเสพสุขและการใช้ชีวิตมักง่าย

อย่างปราศจากความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ฯลฯ การกระ

ทำาเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นไปโดยขาด “ศีลธรรม” เพราะไม่คำานึงถึงคนอ่ืน แต่นึกถึง

ส่ิงท่ีตัวเองต้องการเท่าน้ัน อาจพูดได้ว่าเป็นการกระทำาท่ีเห็นแก่ตัวน่ันเอง

ความพยายามของภาครัฐที่จะฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาในสังคม ดูเผินๆ 

เหมือนว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ปัญหาอยู่ที่หลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

ยังขาดความเข้าใจในความซับซ้อนของปัญหา “ขาดศีลธรรม” ในสังคมไทย

สังคมสมัยก่อนเผชิญปัญหาด้านศีลธรรมน้อยกว่าในปัจจุบัน ทั้งๆ ที่

ไม่มีกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงวัฒนธรรมคอยกระตุ้นต่อมศีลธรรมของ

คว�มต�ยของศีลธรรม 

กุมภาพันธ์ 2551 

เร�จะป¯ิบัติต�มศีลธรรมได้ถูกต้อง ก็ต่อเมื่อเร�เข้�ใจ
ตัวเองอย่�งลึกซึ้ง และเข้�ใจสังคมอย่�งลึกซึ้งไปพร้อมกัน 
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คนอย่างในปัจจุบัน สิ่งที่คนสมัยก่อนมีก็คือ “ชุมชน” ที่คนดำารงชีวิตร่วมกัน 

ตั้งแต่การหักร้างถางพง การสร้างและซ่อมแซมเหมืองฝาย การไถหว่านและ

เก็บเกี่ยวข้าว การล่าสัตว์และเก็บของป่า การสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน 

การดูแลคนป่วย การจัดงานประเพณี ฯลฯ ชีวิตที่ผูกพันอยู่กับชุมชนเช่น

นี้ ทำาให้ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ของชุมชน ไม่ว่ากฎเกณฑ์นั้นจะมาจากการ

นับถือผีสางเทวดา การนับถือพุทธศาสนา หรือการนับถือศาสนาอื่นๆ ก็ตาม

กฎเกณฑ์หรือศีลธรรมเหล่านี้ไม่ได้มาจากการ “สอน” อย่างทื่อๆ ว่า

อะไรควรทำาหรือไม่ควรทำา อย่างที่กระทรวงต่างๆ รวมทั้งพระและครูใน

ปัจจุบันนิยมกระทำากัน

ศีลธรรมกำากับความสัมพันธ์ทางสังคมของคนสมัยก่อน ให้นึกถึงคน

อื่นก่อนตนเองนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการดำารงชีวิตร่วม

กันแล้ว ยังมีการหล่อหลอมผ่านกลไกทางวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อน ตั้งแต่เกิด

จนตาย เช่น ในเพลงกล่อมเด็ก นิทานนิยาย ความเชื่อเรื่องมงคล-อวมงคล 

พิธีกรรมต่างๆ เช่นพิธีกรรมที่เรียกว่า “ชิงเปรต” ในงานบุญเดือนสิบทางภาค

ใต้นั้น หมายถึงการปลูกฝังความคิดที่นึกถึงความเดือดร้อนของญาติผู้ใหญ่

และคนยากจนในชุมชน ส่วนพิธีกรรมไหว้ผีปู่ย่าในภาคเหนือก็ปลูกฝังความ

คิดที่ว่า “ถือผีเดียวกันต้องปันกันกิน” เป็นต้น

ในปัจจุบัน “ชุมชน” ระดับต่างๆ เปลี่ยนไปหรือหายไป เหลือแต่ชุมชน

ที่เรียกว่า “ชาติ” และศีลธรรมที่ได้รับการเน้นก็มีแต่ศีลธรรมเพื่อความมั่นคง

ของ “ชาติ” และของ “ผู้นำาชาติ” เป็นสำาคัญ รัฐไทยและสังคมไทยไม่เคย

พัฒนาสิ่งอื่นขึ้นมาเป็น “กฎเกณฑ์” กำากับชีวิตของคนในระบบความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง “กฎเกณฑ์” สำาหรับ

คนในสังคมที่มีจิตสำานึกแบบปัจเจกชนนิยมแรงกล้ามากขึ้น จนมีแนวโน้ม

ที่จะทำาอะไรตามอำาเภอใจของตน ลืมนึกถึงคนอื่นๆ ทั้งที่อยู่ใกล้และไกลว่า

จะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการตัดสินใจของตน แม้แต่คนในครอบครัว

เดียวกันก็ลืมที่จะนึกถึง
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ในสังคมตะวันตก เมื่อระบบทุนนิยมและความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์

ขยายตัว จนทำาให้คนมีจิตสำานึกแบบปัจเจกชนนิยมกันทั่วไปนั้น สิ่งหนึ่งที่ได้

รับการพัฒนาขึ้นมาพร้อมกัน ก็คือ ความสำานึกในเรื่อง “สิทธิ” (รวมทั้ง “สิทธิ

มนุษยชน”) และ “เสรีภาพ” ตลอดจนความรู้หรือปรัชญาที่จะทำาให้คนใน

สังคมสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น 

รวมถึงไม่ละเมิด “ความเป็นมนุษย์” หรือไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หากเกิด

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนใดคนหนึ่ง สังคมก็จะมีสำานึกร่วมกันว่าเป็น

ปัญหาใหญ่ที่จะต้องได้รับการแก้ไข

สังคมไทยขาดความตระหนักในความสำาคัญของสิทธิและเสรีภาพของ

คนอื่น และขาดความใส่ใจว่าการกระทำาของตนนั้นกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ

ของผู้อื่นอย่างไรบ้าง

ในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซับซ้อนดังในปัจจุบัน การ

นึกถึงผลกระทบจากการตัดสินใจของตัวเองต่อคนอื่น กระทำาได้ยากขึ้นมาก 

ไม่เพียงแต่จะเป็นเพราะมีจิตสำานึกแบบปัจเจกชนนิยมเท่านั้น แต่ยังเป็น

เพราะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นนั้น ทำาให้การตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆ ก่อให้

เกิดผลกระทบที่ซับซ้อนตามไปด้วย จนยากที่จะคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน

แม้แต่กระบวนการตัดสินใจและผลกระทบต่อชีวิตของผู้ตัดสินใจเอง 

ก็ซับซ้อนกว่าเดิมมาก เพราะชีวิตและความรู้สึกนึกคิดในเรื่องต่างๆ ล้วน

ซับซ้อนขึ้น บางสิ่งที่เกิดแก่ชีวิต อาจให้ความสุขและความทุกข์ปะปนกัน

ไปอย่างซับซ้อน จนยากที่จะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และแม้เมื่อได้

ตัดสินใจไปแล้ว ผลลัพธ์ก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาด เพราะมีปัจจัยจำานวนมาก

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

อะไรผิดอะไรถูกสำาหรับชีวิตคนๆ หนึ่ง จึงมีความซับซ้อน ไม่ใช่เรื่อง

ที่จะสามารถกำาหนดไว้ตายตัวได้เลย เพราะสิ่งที่ถูกในบริบทหนึ่ง ก็อาจจะผิด

ในอีกบริบทหนึ่งก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะรู้ว่าอะไรผิดและอะไรถูกในบริบท

หนึ่งๆ การเลือกทำาในสิ่งที่ถูกจะบรรลุผลดีก็ต่อเมื่อเข้าใจเงื่อนไขทางสังคม
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ของการกระทำานั้นๆ เสียก่อน แล้วจึงจะสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดได้

พูดอย่างสั้นๆ ก็คือ เราจะปฏิบัติตามศีลธรรมได้ถูกต้อง ก็ต่อเมื่อ

เราเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง และเข้าใจสังคมอย่างลึกซึ้งไปพร้อมกัน ถ้าขาด

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือขาดทั้งสองอย่าง ก็ไม่มีทางจะเป็นคนมีศีลธรรมได้ 

เพราะการทำาตามศีลธรรมบางข้ออย่างไร้ปัญญาอาจส่งผลให้เกิดหายนะได้

ยิ่งไปกว่านั้น ศีลธรรมจะมีพลังก็ต่อเมื่อผู้มีศีลธรรมมองเห็นคุณค่า

ความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความเจ็บปวด ความ

ทุกข์ ความเศร้า ฯลฯ ของเพื่อนมนุษย์ รู้ว่ามนุษย์ในบริบทหนึ่งๆ ล้วนต้อง

ตกอยู่ในท่ามกลางทางหลายแพร่ง หลายครั้งที่ไม่อาจเลือกเดินไปใน “แพร่ง” 

ที่ตนเห็นว่าดีที่สุด ดังนั้น หากจะตัดสินใจลงโทษใคร หรือกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แก่ใคร (และไม่กระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ใคร) ก็ต้องเข้าใจบริบทหรือเงื่อนไข

แวดล้อมในชีวิตของเขาให้ดีด้วย

ศีลธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการ “สอน” แต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตและ

ความสัมพันธ์ทางสังคม กับความรู้เกี่ยวกับชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคม

ที่เปลี่ยนแปลง หากคิดกันได้แค่การ “สอน” ศีลธรรมก็อย่าหมายว่าสังคมนั้น

จะมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเกิดขึ้น



การสำารวจของเอแบคโพลล์ท่ีทำาติดต่อกันมาหลายปี พบว่าจำานวนของ

คนไทยท่ียอมรับการโกงหรือการคอร์รัปชันว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดามีสัดส่วน

สูงมากข้ึน

ได้ทำาให้คนจำานวนไม่น้อยตกใจ และไม่สบายใจในความเปล่ียนแปลง

ของระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมไทยดังปรากฏในบท 

บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ

หากเรานิยามจริยธรรมหรือศีลธรรมว่าเป็นระบบความสัมพันธ์ทาง

สังคม ท่ีมีการตัดสินให้คุณค่าแก่การกระทำาใดว่าดี เลว และระบบความสัมพันธ์

ทางสังคมน้ี จะสามารถกำากับพฤติกรรมของคนให้ดำาเนินไปตามเกณฑ์ของการ

ให้คุณค่าท่ีวางกันเอาไว้ เราก็น่าจะจำาเป็นต้องคิดถึงในเร่ืองท่ีสำาคัญกว่า ได้แก่ 

การทำาความเข้าใจในความเปล่ียนแปลงของระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดน้ี ซ่ึง

สำาคัญมากกว่าการจะแสดงความตระหนกตกใจเพียงอย่างเดียว

จริยธรรมกับสังคม (1) 

10 กรกฎาคม 2552

สังคมไทยชอบที่จะ “มักง่�ย” ในเรื่องจริยธรรมศีลธรรม
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ก่อนท่ีจะลองอธิบายความเปล่ียนแปลงของระบบอารมณ์ความรู้สึก

นึกคิดของสังคมไทย ในเร่ืองน้ี จะขอบ่น (แบบคนแก่) สักนิดหน่ึงก่อน คือ

ว่า สังคมไทยชอบท่ีจะ “มักง่าย” ในเร่ืองจริยธรรมศีลธรรมและไม่พยายาม

ทำาความเข้าใจอะไร ท้ังๆ ท่ีหากสังคมไทยไม่พยายามทำาความเข้าใจในความ

เปล่ียนแปลงน้ีให้ชัดเจน เช่ือได้ว่าจะมีคนเสนอทางแก้ปัญหาจริยธรรมของ

สังคม ด้วยการเพ่ิมการสอนจริยธรรมเข้าไปในช้ันเรียนในระดับต่างๆ อีก

เหมือนกับท่ีเคยคิดและทำากันมาโดยตลอด สังคมไทยเน้นการสอนจริยธรรม-

ศีลธรรม โดยท่ีไม่ยอมรับรู้กันเลยว่าจริยธรรม-ศีลธรรมน้ันสอนกันไม่ได้

ในทัศนะผู้เขียน ประเด็นการเน้นการสอนจริยธรรมน้ีเป็นประเด็นท่ีน่า

ตกใจมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ เพราะคนในวงการการศึกษาไทยยังคงคิดอย่างมักง่าย

ว่าจริยธรรมศีลธรรมน้ันสอนกันได้ ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งถึงกับมีวิชาพ้ืน

ฐานท่ีว่าด้วยการสอนจริยธรรมแก่บัณฑิต ซ่ึงเป็นวิชาท่ีเน้นการสอนจริยธรรม

ศีลธรรมกันโดยเฉพาะ แต่ขอโทษเถอะครับ หากไปสำารวจนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

ทำานองน้ีจะพบว่านักศึกษาเบ่ือหน่ายเป็นอย่างย่ิงและเรียนไปอย่างซังกะตาย 

มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการประเมินครูผู้สอนข้อหน่ึงในแบบประเมินท่ี

ให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินว่าผู้สอนท่านน้ันมีการสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรม

ในช่ัวโมงสอนหรือไม่ (ฮา) ซ่ึงในท้ายท่ีสุดแล้ว ก็ทำาให้มองเห็นได้ว่าทำาให้

จริยธรรมหรือศีลธรรมกลายเป็นเพียงคติพจน์หรูๆ ท่ีให้นักศึกษาจดจำาไว้ แต่ใน

ท่ีสุดแล้ว ไม่มีความหมายแต่อย่างใด

ต้องย้ำาในท่ีน้ีว่า การจะทำาให้คนเข้าใจจริยธรรม-ศีลธรรมได้ดีท่ีสุด ก็คือ 

การทำาให้เข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมในทุกมิติ เพราะจริยธรรม-ศีล

ธรรมไม่เคยหลุดลอยออกจากสังคม หากไม่สามารถทำาให้นักศึกษาเข้าใจความ

เปล่ียนแปลงของสังคม ขณะเดียวกัน ไม่สามารถสร้างจินตนาการเช่ือมโยง

นักศึกษากับความเปล่ียนแปลงของสังคมแล้ว หลักของจริยธรรมท่ีพร่ำาสอนกัน

ไปน้ัน ก็เป็นเพียงคำากล่าวลอยๆ ท่ีไม่ก่อให้เกิดอะไรข้ึนมาเลย

ลองคิดดูให้ดีนะครับ หากจริยธรรมมันสอนกันได้ สังคมไทยก็จะมีแต่ผู้
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รู้ ผู้ต่ืนท่ีเบิกบานกันท่ัวหน้า เพราะสังคมไทยสอนจริยธรรมศีลธรรมกันมาก จน

น่าจะเป็นท่ีหน่ึงของโลกในเร่ืองน้ีอยู่แล้ว

 หากจะให้เกิดการเรียนรู้จริยธรรม อันส่งผลให้เกิดการทบทวนเกณฑ์

การให้คุณค่าในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบการศึกษาจะต้องคิดกัน

ให้มากข้ึน การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจสังคมให้แก่นักศึกษา เพ่ือท่ีนักศึกษาจะ

ได้จัดวางตนเองอยู่ในความเปล่ียนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม รวมท้ัง

คิดกันให้มากข้ึนถึงการสร้างเง่ือนไขท่ีดำารงอยู่ในชีวิตประจำาวันของนักศึกษา

ท่ีจะทำาให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกกระทำาหรือไม่เลือกกระทำากิจกรรมใด

กิจกรรมหน่ึง ซ่ึงจะต้องไม่ใช้การบังคับเหมือนมหาวิทยาลัยบางแห่ง ท่ีบังคับ

ให้นักศึกษาทำากิจกรรมโดยมีคะแนนมาบังคับ การบังคับให้นักศึกษาทำา

กิจกรรมเช่นน้ีก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะตัดสินใจทางจริยธรรมใดๆ ข้ึนมาอย่าง

แน่นอน

ผมขอเร่ิมต้นลองอธิบายความเปล่ียนแปลงในระบบอารมณ์ความรู้สึก

นึกคิดของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นของความคิดท่ีว่ายอม

รับผู้นำาท่ีโกงกินแต่ทำางานดี ทำาให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ซ่ึงประเด็นน้ี

สัมพันธ์อยู่กับมรดกเก่าของสังคมไทย และความไม่เปล่ียนแปลงเร่ืองสิทธิ

พลเมือง

มรดกเก่าสังคมไทยเป็นมรดกท่ีไม่ได้ถือว่าการโกงกินเป็นเร่ืองผิดปกติ 

การให้เจ้าเมืองไปกินเมืองในสมัยก่อนเท่ากับการให้อาญาสิทธ์ิเจ้าเมืองท่ีจะ

สามารถใช้อำานาจของตนแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และจัดสรรบาง

ส่วนส่งเข้าส่วนกลาง อำานาจของระบบขุนนางท่ีมีลดหล่ันกันไป ก็คือ การให้

อาญาสิทธ์ิในระดับท่ีต่างกันในการแสวงหาผลประโยชน์ เพราะรัฐส่วนกลางไม่

สามารถท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ให้ได้ จึงต้องให้บรรดาขุนนางไปแสวงหากันเอง

เม่ือระบบราชการขยายตัวออกไป มรดกน้ีก็ยังคงดำารงอยู่ เจ้าเมืองหรือ

ผู้ว่าราชการ นายอำาเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ ในสมัยก่อน พ.ศ. 2516 ล้วน

แล้วแต่ต้องเข้าไปสร้างสายสัมพันธ์กับคหบดีในพ้ืนท่ีตนเอง เพราะหากต้องการ
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ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ก็ต้องสร้างกิจกรรมทางด้านต่างๆ อาทิ

เช่น สร้างตึก ถนน ฯลฯ ซ่ึงในขณะน้ัน งบประมาณมีไม่มากพอ จึงทำาให้บรรดา

ข้าราชการท้ังหมดก็ต้องพ่ึงคนรวยในพ้ืนท่ีให้มาช่วยสร้างให้ พร้อมกับต้องยอม

ให้กลุ่มคนรวยน้ันได้อภิสิทธ์ิบางอย่างไป อันส่งผลให้ตนเองก็ได้รับประโยชน์

บางส่วนมาครองด้วย

การใช้อำานาจระบบราชการแสวงหาผลประโยชน์ตนเองก็เกิดข้ึนและ

ดำาเนินต่อมาอย่างต่อเน่ือง หากอำานาจน้อยก็แสวงหาได้น้อยลงไปหรือแสวงหา

กับคนตัวเล็กตัวน้อย มรดกเก่าน้ีแม้ว่าจะถูกกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 แต่ก็ยังสามารถสืบทอดต่อเน่ืองมาได้

มรดกเก่าเช่นน้ี คือ มรดกของสังคมไทย ดังน้ัน อย่ามองมรดกทาง

วัฒนธรรมเฉพาะทางด้านดีเท่าน้ันนะครับ ไม่อย่างน้ัน เราก็จะโทษการยอมรับ

การคอร์รัปชันว่าเป็นเพราะรับมาจากตะวันตก (ฮา) อีกประเด็นขอต่ออาทิตย์

หน้านะครับ 



ดังได้กล่าวในตอนที่แล้วว่า การใช้อำานาจระบบราชการแสวงหาผล

ประโยชน์บางส่วนให้แก่ตนเองของบรรดาข้าราชการเกิดขึ้นและดำาเนินต่อ

มาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นส่วนสำาคัญของมรดกเก่าทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะมี

ความพยายามปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงระบบราชการมาหลายต่อหลายครั้ง 

แต่มรดกเก่านี้ยังคงสืบทอดต่อมา

ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ การให้เงินเดือนข้าราชการที่ไม่เพียงพอต่อ

การดำารงชีวิต โดยเฉพาะข้าราชการชั้นกลางและชั้นผู้น้อย อันส่งผลให้การใช้

อำานาจวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆ ที่แม้ว่ามีไม่มากนัก แต่ก็กลายเป็นช่องทางใน

การหาผลประโยชน์เพื่อเลี้ยงตนเอง ขณะเดียวกัน คนไทยจำานวนมากก็

ยอมรับการใช้อำานาจวินิจฉัยแบบส่วนตัวแล้ว 

ลองนึกถึงตัวอย่างของตำารวจจราจรชั้นผู้น้อยที่รายได้ต่ำาและการ

ทำางานที่หนักหน่วงดูนะครับ หากเราเพิ่มเงินเดือนให้เพียงพอ การที่จะตบ

จริยธรรมกับสังคม (2) 

17 กรกฎาคม 2552

ป˜ญห�จริยธรรมท�งสังคมของสังคมไทยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นใน
สุญญ�ก�ศ หรือเกิดขึ้นเพร�ะคนไทยเลวลง ห�กแต่เกิดในเงื่อนไข
ท�งสังคมเศรษฐกิจที่สลับซับซ้อน 
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ทรัพย์เล็กๆ น้อยๆ ก็จะลดลงทันที แต่ผมเชื่อว่าจะเกิดคำาถามขึ้นมาอีก คือ 

คนไทยยินดีที่จะจ่ายให้แก่จราจรแทนการไปเสียเงินที่สถานีตำารวจหรือไม่ 

คนไทยส่วนใหญ่จะพอใจหรือไม่หากการถูกจับในการทำาผิดกฎจราจรทุกครั้ง 

จะต้องไปจบที่ศาลแบบเดียวกับที่ต่างประเทศ

มรดกเก่าของการใช้อำานาจระบบราชการในการแสวงหาผลประโยชน์ 

จึงสามารถดำารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

อีกด้านหนึ่งของการยอมรับการโกงกินว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ

สังคมไทย ได้แก่ การไม่พัฒนาของความคิดเรื่องสิทธิพลเมือง กล่าวคือ รัฐ

ทุกรัฐทำาหน้าที่สองด้าน ได้แก่ การควบคุมและการบริการ หน้าที่ทั้งสองด้าน

ของรัฐจะดำาเนินไปอย่างไร มีความเข้มข้นหรืออ่อนด้อยอย่างไรขึ้นอยู่ความ

คิดเรื่องสิทธิพลเมืองในรัฐ

การควบคุมหรือการบริการล้วนแล้วแต่สัมพันธ์อยู่กับการตัดสินใจใช้

ทรัพยากรส่วนกลางว่าจะใช้เท่าไรและใช้อย่างไร เพื่อที่จะทำาให้เกิดประโยชน์

แก่พลเมืองที่อยู่ภายในรัฐ ขณะเดียวกัน ความสำานึกในสิทธิพลเมืองที่เข้ม

แข็งในสังคมหนึ่งๆ ก็ย่อมมีพลังที่จะทำาให้รัฐต้องจัดการให้การใช้ทรัพยากร

นั้นๆ ยังประโยชน์ให้แก่พลเมืองให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การบริการ

สาธารณสุขในรัฐที่สำานึกพลเมืองเข้มแข็งก็ย่อมทำาให้พลเมืองทุกคนได้รับ

สิทธิในการรับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ไม่ต้องร้องขอ

จากรัฐเป็นครั้งคราว 

หากความคิดเรื่องสิทธิพลเมืองมีความเข้มแข็งในรัฐหนึ่งๆ ก็จะทำาให้

พลเมืองทุกคนมองเห็นหรือตระหนักรู้ว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งเขาจะได้

รับอะไรบ้าง ที่เป็นมาตรฐานกลางที่ทุกคนต้องได้รับจากรัฐ ส่วนที่นอกเหนือ

จากมาตรฐานกลางนี้ ก็จะเป็นเรื่องของความสามารถส่วนตัว ที่จะดำาเนินการ

แสวงหาเอาเอง

สำานึกพลเมืองที่เข้มแข็งจึงจะทำาหน้าที่ในสังคมอย่างน้อยสองด้าน
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ด้วยกัน กล่าวคือ ด้านแรก ได้แก่ การกำากับการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เป็นไป

เพื่อผลประโยชน์แก่พลเมืองโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งก็จะทำาให้การรั่ว

ไหลหรือการโกงกินเกิดขึ้นได้น้อยลง อีกด้านหนึ่ง การรับรู้สิทธิพลเมืองอย่าง

กว้างขวางและเข้มแข็งนั้น ก็จะทำาให้พลเมืองทุกคนหมายรู้ว่าการจัดสรร

ทรัพยากรของรัฐที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองนั้นคืออะไร และระดับใด จึงจะ

ทำาให้ความจำาเป็นที่จะให้ “สินบน” เพื่อให้กลไกอำานาจรัฐผ่อนปรนหรือเอื้อ

ประโยชน์ให้แก่ตนเองก็จะลดน้อยลงไป

การพัฒนาทางด้านสิทธิพลเมืองไทยไม่เข้มแข็ง จึงทำาให้การทำา

หน้าที่เพื่อกำากับการใช้ทรัพยากรของรัฐนั้นไม่มีพลัง จึงส่งผลทำาให้การ

บริการจากรัฐเป็นไปอย่างไม่เสมอภาคและไม่สม่ำาเสมอ ขณะเดียวกันก็

ทำาให้คนในสังคมขาดศักยภาพในการหมายรู้ว่าตนเองในฐานะพลเมืองคน

หนึ่ง ควรจะได้รับอะไรจากรัฐที่เป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้ จึงทำาให้คนไทยเป็นเสมือนผู้ที่รอคอย “คนเก่ง-มีความ

สามารถ” มาสร้างนโยบายที่จะทำาให้ตนเองได้รับประโยชน์จากรัฐ และความ

ที่จะต้องรอคอยเช่นนี้ จึงทำาให้ต้องยอมรับมรดกเก่าที่ว่า หากเก่งจริงและ

สามารถทำาประโยชน์ให้แก่พลเมืองได้ จะโกงกินด้วยการใช้อำานาจรัฐแสวงหา

ผลประโยชน์เข้าตัวบ้าง ก็ไม่เป็นไร

การดำารงอยู่ของระบบความสัมพันธ์ที่เอื้ออำานวยให้แก่ผู้มีอำานาจ

สามารถที่จะใช้อำานาจในมือตนเองแสวงหาประโยชน์เข้าพกเข้าห่อ แต่แบ่ง

สรรและจัดการทรัพยากรให้พลเมืองได้ประโยชน์บ้าง จึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น

เพราะคนไทยเลวลง หากแต่เกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขความสำานึกในสิทธิพลเมือง

ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน หากถามต่อไปว่าทำาไมสิทธิพลเมืองไทยถึงไม่เข้ม

แข็งเสียที ก็จะต้องย้อนกลับไปสู่จุดที่ว่า กลุ่มชนชั้นนำาที่มักชอบประณาม

หรือแสดงความวิตกกังวลว่าคนไทยสูญเสียจริยธรรมไปแล้ว นั่นแหละ คือ 

กลุ่มที่พยายามรักษาโครงสร้างที่ทำาให้สิทธิพลเมืองไม่เข้มแข็ง เพราะหาก
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สิทธิพลเมืองเข้มแข็งมากขึ้น โอกาสของการใช้อำานาจรัฐหรืออำานาจระบบ

ราชการ เพื่อเอื้ออำานวยประโยชน์หรืออภิสิทธิ์บางอย่างแก่กลุ่มตนเองก็จะ

ลดลงทันที กลุ่มชนชั้นนำากลุ่มนี้แม้ว่าจะแสดงความวิตกกังวลเรื่องจริยธรรม

ในสังคมไทย แต่ก็ไม่เคยแสดงการรับรู้ว่าการรักษาโครงสร้างที่ทำาให้สิทธิ

พลเมืองไม่เข้มแข็งนั้น ก่อให้เกิดปัญหาที่กลุ่มตนเองวิตกกังวลอยู่ตลอดมา

พร้อมกันนั้น คนไทยทั่วไปที่แสดงการยอมรับการโกงกินหากผู้ที่

โกงกินนั้นสามารถเอื้ออำานวยประโยชน์มาให้แก่คนทั่วไปมากขึ้นนั้น ก็เป็น

คนกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ผ่าน

มาร่วมสี่สิบปี ที่ทำาให้การดำารงชีวิตของคนกลุ่มนี้ ต้องพึ่งพิงการบริการจาก

รัฐมากขึ้นกว่าเดิมมาก เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเครือญาติหรือชุมชน

แบบเดิมอีกต่อไปแล้ว การจัดสรรทรัพยากรของรัฐได้กลายมาเป็นฐานของ

การดำารงชีวิตไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่คนกลุ่มนี้แสดงการยอมรับ

การโกงกินหากจะทำาให้พวกเขาได้รับประโยชน์ เพราะย่อมดีกว่าการที่ผู้นำา

ไม่โกงกินและไม่สามารถจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่การดำารงชีวิตของตน

ที่กล่าวมาทั้งหมด ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า ปัญหาจริยธรรมทางสังคม

ของสังคมไทยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ หรือเกิดขึ้นเพราะคนไทยเลวลง 

หากแต่เกิดในเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจที่สลับซับซ้อน และดำารงอยู่ได้ด้วย

เลือดเนื้อของมรดกเก่าที่ถ่ายทอดมา

ความพยายามที่จะแก้ไขหรือปรับสังคมไทยให้มีระบบความหมาย

ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีขึ้น หรือมีจริยธรรมที่ดีกว่าเดิมจึงไม่ใช่เพียง

แค่การพร่ำาบ่นด้วยการสอนจริยธรรมในชั้นเรียนหรือในสื่อต่างๆ หากแต่

ต้องเริ่มจากการทำาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก่อน เพื่อ

จะเข้าใจเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงจะ

สามารถแสวงหาระบบความหมายของความสัมพันธ์ทางสังคมหรือจริยธรรม

ใหม่ที่เหมาะขึ้นมาได้ 



เมื่ออ่าน “ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ” แล้ว ผมลงความ

เห็นทันทีว่า จะเกิดปัญหามากมาย และบางปัญหาก็เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวง 

หากมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่ในวันนี้ ผมจะขอยกเฉพาะประเด็น 

“ความเป็นไทย” มาแสดงให้เห็นว่า แค่ประเด็น “ความเป็นไทย” นี้เพียง

ประเด็นเดียว ก็ทำาให้ไม่อาจยอมรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสียแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติฯ ระบุว่า ความมั่นคงของชาติมาจากการที่คนใน

ชาติยึดมั่นใน “ความเป็นไทย”

เป็นที่รู้กันทั่วไปในวงวิชาการและในสื่อมวลชนนะครับว่า “ความเป็น

ไทย” ไม่ใช่ความจริงแท้ที่ใครๆ ก็เห็นตรงกัน แต่เป็นเรื่องที่ถูกนิยามความ

หมาย หรือพูดง่ายๆ ก็คือมีการตีความที่ต่างกันว่าอะไรคือ “ความเป็นไทย”

คนไทยจำานวนมากนับถือศาสนาอิสลามและคริสต์ศาสนา นี่ต้อง

คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

26 กันยายน 2551

เพร�ะกลุ่มคนที่ร่�งนั้น คิดถึงคว�มมั่นคงในแง่ของก�รทำ ให้
คนทั้งหมดสยบยอมต่ออำ น�จรัฐบ�ลเท่�นั้นเอง
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ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “ความเป็นไทย” ใช่ไหม?

คนไทยเกือบทั้งประเทศนับถือ “ผี” เช่น ในภาคเหนือนับถือผีปู่ย่า 

ภาคอีสานนับถือผีปู่ตา ภาคใต้มีงานบุญเดือนสิบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่

ผีบรรพบุรุษที่อาจกระทำากรรมไม่ดีบางอย่างเอาไว้จนไปเกิดเป็นเปรต การ

นับถือเสด็จพ่อร.5 การนับถือผีย่าโม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของ “ความเป็นไทย” ด้วยใช่ไหม?

ผมอยากตั้งคำาถามด้วยว่า “ภาษาไทย” คืออะไร? ในภาษาไทยมี

ภาษาอื่นๆ ปนอยู่เต็มไปหมด เช่น เขมร มอญ บาลี สันสกฤต จีน อังกฤษ 

ฯลฯ

ถ้าเราละเมิด “ความเป็นไทย” บางอย่าง เราจะผิดหรือไม่ และใครจะ

เป็นคนมีอำานาจตัดสินว่า เราผิดหรือไม่ผิด เช่น เราตั้งชื่อลูกว่า “เมย์” เรา

กำาลังทำาผิดกฎหมายความมั่นคงหรือไม่ เราใช้ช้อนส้อม หรือใช้ตะเกียบกิน

ข้าว เรากำาลังทำาลาย “ความเป็นไทย” หรือไม่?

ทุกวันนี้ เราดูหนังฟังเพลงฝรั่ง ดื่มชาเขียว กินแฮมเบอร์เกอร์หรือ

พิซซ่า ซื้อของห้างโลตัส คาร์ฟูร์ เชียร์บอลอังกฤษ สเปน เยอรมนี บราซิล 

ฯลฯ เรากำาลังทำาลายความมั่นคงของชาติหรือเปล่า?

ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มใจนะครับ ทำาไมเราดีใจเวลาต่างชาติมาซื้อหุ้นบริษัท

ของคนไทย ดีใจที่บริษัทต่างชาติเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรา และ

ดีใจที่การค้าปลีกตกอยู่ในมือบรรษัทข้ามชาติ เรื่องพวกนี้กระทบความมั่นคง

ของพี่น้องคนธรรมดา เช่น ร้านโชห่วย แต่มันจะเป็นความมั่นคงแห่งชาติ

หรือไม่อย่างไร เอาตัวอย่างเด็กไม่นุ่งกางเกงในไปไหนมาไหน อันนี้เป็นความ

มั่นคงแห่งชาติหรือไม่ เพราะเมื่อสมัยโบราณคนไทยก็ไม่นุ่งกางเกงในกันนะ

ครับ พระสงฆ์ก็ไม่ใส่กางเกงครับ

สิ่งที่ทำาให้งุนงงและสงสัยว่า ความมั่นคงแห่งชาติต้องใส่กางเกงใน

หรือไม่ ก็เพราะกลุ่มคนที่ร่างนั้น คิดถึงความมั่นคงในแง่ของการทำาให้คน
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ทั้งหมดสยบยอมต่ออำานาจรัฐบาลเท่านั้นเอง กลุ่มคนที่ร่างพ.ร.บ.ความ

มั่นคงฉบับนี้ (ที่คงชอบใส่กางเกงในมากกว่าถอด) ไม่มีทางที่จะมีดวงตาเห็น

ธรรมอะไรไปมากกว่าอำานาจดิบเท่านั้นเอง

ผมงงมากจนบางทีหลงคิดไปว่า สงสัยว่าพวกทหารมาเขียนให้กระมัง 

(ฮา)

เวลาเรานึกถึง “ความมั่นคง” แห่งชาติ จำาเป็นต้องคิดถึง “ความมั่นคง

ของสังคม” พร้อมๆ กันไป เพราะไม่มี “ชาติ” ที่ไหนในปัจจุบัน ที่ไม่มี “สังคม” 

การให้และใช้ความหมายของ “ชาติ” ที่ลอยอยู่โดยไม่มีอะไรเป็นสายใยผูกพัน

จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือให้แก่ผู้นิยมใช้อำานาจ (และชอบนุ่งกางเกงใน) ได้

โอกาสกระทำาอะไรก็ได้ ในนามของ “ชาติ” แต่เพียงลำาพังกลุ่มเดียว เพราะ

ความมั่นคงแห่งชาติและความเป็นไทย มีคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียวเท่านั้นที่

กำาหนดความหมายเพื่อยืนอยู่เหนือคนอื่นๆ ในสังคม

กรอบคิดที่สำาคัญที่สุดของความมั่นคงของสังคม ได้แก่ การทำาให้

คนในสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างสงบสุขและความสัมพันธ์นั้น เป็นกระ

บวนการที่ทำาให้สังคมก้าวหน้าต่อไป

ความมั่นคงของสังคมเช่นนี้ ควรจะคิดในมิติของความสัมพันธ์ทาง

สังคม

ความมั่นคงของสังคมไทยในวันนี้ ที่ความแตกต่างของคนมีสูงมากจน

น่าวิตกจำาเป็นต้องคิดถึงกระบวนการที่ทำาให้สังคมมี “ความเสมอภาค” มาก

ขึ้นและเร็วขึ้น การเริ่มต้นในการใช้อำานาจรัฐในการทำาให้เกิดความมั่นคงใน 

พ.ร.บ.ความมั่นคง (ฉบับต้องใส่กางเกงใน) นี้ ก็ต้องคิดถึงการทำาให้การใช้

พื้นที่สาธารณะในการเรียกร้องขอความยุติธรรมของชาวบ้านเป็นเรื่องจำาเป็น

ที่รัฐจะต้องรับรอง

ต้องคิดถึงการให้อำานาจแก่ชาวบ้านในทันทีที่เกิดความขัดแย้งกับ

กลุ่มทุนใหญ่ โดยต้องระบุทำานองว่า การใช้ถนนในการเสนอข้อต่อรองกับ
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รัฐหรือทุนจะได้รับการคุ้มครองทันที ความรุนแรงที่รัฐและทุนกระทำาต่อชาว

บ้าน จะต้องถือว่าเป็นโทษขั้นรุนแรง เป็นต้น

ความมั่นคงที่สำาคัญประการต่อมา ได้แก่ การทำาให้ “ความยุติธรรม” 

เกิดขึ้นจริงและไม่ล่าช้า ก็ต้องไม่ลืมว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้าไม่ปกตินั้นเกิด

ขึ้นภายใต้เงื่อนไขความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจที่กล่าวข้างต้นนะครับ ดัง

นั้น การใช้อำานาจรัฐในการทำาให้เกิดความยุติธรรมที่รวดเร็ว ก็ต้องคิดถึง

การทำาให้เสียงของประชาชนคนธรรมดาที่ต้องการความยุติธรรมนั้นได้รับฟัง

อย่างกว้างขวาง และทำาให้เกิดช่องทางพิเศษในการเข้าถึงความยุติธรรมใน

ปัญหาความไม่มั่นคงทางสังคม โดยต้องระบุทำานองว่า เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่ง

ความมั่นคงของสังคม

ปัญหาเรื่องความยุติธรรมที่ชาวบ้านเผชิญจะได้รับการเผยแพร่

สู่สาธารณะ และสาธารณะสามารถที่จะคิดเลือกตัวแทนของตนร่วมใน

กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา โดยมีหน่วยงานของรัฐทาง

ด้านความยุติธรรมเป็นผู้เร่งรัดดำาเนินการ เป็นต้น

หากกลุ่มที่ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคง (ฉบับต้องใส่กางเกงใน) นี้ เข้าใจว่า

ความมั่นคงของสังคมเป็นหัวใจหลักของการดำารงอยู่ของชาติ ก็ต้องคิดกัน

ในกรอบกว้างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับ เลิกทำาตัวไร้เดียงสาที่คิดเฉพาะ

ความมั่นคงของผู้ใช้อำานาจเถอะครับ อ่านแล้วมันเซ็งและคันยิบๆ ในหัวใจว่า 

วันเวลาหนึ่งปีที่ยุ่งเหยิงมากขึ้นนี้ ไม่ให้บทเรียนอะไรแก่คนอย่างกลุ่มพวกที่

ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาตินี้บ้างเลย

ผมหวังไว้ว่าพระราชบัญญัติความมั่นคงฉบับนี้ (ผมขอเสนอให้สังคม

เรียกว่า ฉบับต้องใส่กางเกงใน เพราะอ่านพ.ร.บ.แล้วเห็นว่าโอกาสที่ไม่นุ่ง

กางเกงในแล้วจะผิดความเป็นไทย) จะไม่ได้ใช้กำากับสังคมไทยนะครับ เพราะ

สังคมไทยรับไม่ได้หรอกครับ ที่จะมีพระราชบัญญัติที่เขียนขึ้นมาโดยกลุ่มคน

ที่ไม่มีความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมเลยแม้แต่น้อย
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ลองไปอ่าน “ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ” กันนะครับ 

อ่านแล้วก็ช่วยกันประณามความไม่รู้ของกลุ่มผู้ถืออำานาจนี้ร่วมกันก็แล้วกัน

ครับ
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  คว�มรุนแรงในสังคมไทย : คว�มล้มเหลวของ     
     มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ไทย

  คว�มทรงจำ ร่วมและคว�มรุนแรง 

  เร�จะเข้�ใจปร�ก¯ก�ร³์คว�มรุนแรงได้อย่�งไรบ้�ง

  เด็กกับคว�มรุนแรงในสังคมไทย

� e Unusual Perspective on Violence
คว�มรุนแรงในมุมมองใหม่ 

Y4



ในปัจจุบันการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา หรือสร้างปัญหา

ระดับต่างๆ ทวีมากขึ้นในสังคมไทย ดังปรากฏในข่าวทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการ

ตบตีกันของนักเรียนหญิง การอาละวาดทำาลายข้าวของในร้านเหล้าโดย

นักเรียนโรงเรียนตำารวจ การฉุดเด็กนักเรียนมัธยมต้นไปข่มขืนแล้วฆ่า และ

ที่ไม่ปรากฏเป็นข่าว เช่น การทำาร้ายผู้คนของกลุ่มวัยรุ่นชายขอบของเมืองใน

ทุกจังหวัด ฯลฯ 

สิ่งที่สำาคัญ ก็คือศักยภาพของคนในสังคมไทย ที่จะขบคิดกับปมของ

ปัญหาที่ตนได้รับรู้หรือกำาลังเผชิญหน้าอยู่นั้น ต่ำาลงอย่างน่าใจหาย และเมื่อ

ไม่สามารถที่จะขบปมปัญหานั้นๆ ให้แตก ก็ทำาให้เหลือทางเลือกน้อยลงใน

การแก้ไขหรือเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

การขาดศักยภาพในการที่จะทำาความเข้าใจปมปัญหาให้ชัดเจน เพื่อ

ที่จะมองเห็นทางออกที่หลากหลาย และสามารถที่จะเลือกทางออกที่ดีที่สุด

คว�มรุนแรงในสังคมไทย : 
คว�มล้มเหลวของมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ไทย

21 กันยายน 2550 

ร�กเหง้�ของก�รใช้คว�มรุนแรงในสังคม ก็คือคว�มล้มเหลวของ
มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ไทย  ที่ทำ ให้คนในสังคมไทยไม่มีศักยภ�พ
ในก�รที่จะเข้�ใจและสร้�งสรรค์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์ด้วยกัน 
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ได้ ทำาให้เกิดภาวะที่หมกมุ่นอยู่กับ “ตัวตน” ของ “ตนเอง” ไม่ว่าจะเป็นการ

เสียหน้า เสียศักดิ์ศรี ฯลฯ จนกระทั่งมองไม่เห็นทางออกอื่นๆ นอกจากใช้

ความรุนแรงในการรักษาหน้าหรือรักษาศักดิ์ศรีส่วนตัวเท่านั้น 

แน่นอนว่า การตัดสินใจใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาน้ัน มักเกิด

ข้ึนในเง่ือนไขท่ีคนท่ีพร้อมจะกระทำาการด้วยความรุนแรง ตระหนักรู้อยู่แก่ใจ

ว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีควบคุมสังคมอยู่น้ันหย่อนยานและมีรูช่องให้รอด

ได้มากมาย (ผมแปลกใจไม่วายว่าทำาไมตำารวจท่ีดูแลคดีของคุณหนูหมูแฮมท่ี

ขับรถชนคนตายถึงได้ประวิงคดีไว้โดยให้เหตุผลว่า ข้อเรียกร้องค่าตอบแทน

ของผู้เสียหายสูงเกินไป ทำาไมตำารวจสามารถมีวิจารณญาณแบบน้ีได้) 

แต่กระบวนการยุติธรรมมีรูมีช่องให้คนบางกลุ่มรอดได้ง่ายกว่าคน

บางกลุ่ม ไม่ใช่รากฐานของการที่คนในสังคมจะนิยมใช้ความรุนแรง แต่เป็น

เพียงเงื่อนไขที่ทำาให้ความรุนแรงปะทุได้ง่ายขึ้นเท่านั้น 

ดังนั้น การเรียกร้องให้มีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น มีบทลงโทษ

รุนแรงมากขึ้น อาจจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่มากนักอย่างที่สังคมไทยคาด

หวัง เพราะเป็นเพียงการสร้างเงื่อนไขที่ทำาให้คนที่จะใช้ความรุนแรงนั้น ต้อง

ใช้สมองคิดให้มากขึ้นบ้างเท่านั้น 

ผมคิดว่าการสูญเสียศักยภาพในการคิดถึงทางออกในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ของคนในสังคมไทย จนนำาไปสู่การสร้าง “สังคมแห่งความ

รุนแรง” ขึ้นมา เป็นผลมาจากการที่สังคมไทยได้สูญเสียอารมณ์ความรู้สึก

นึกคิดต่อ “สายใยทางสังคม” หรือสายสัมพันธ์แห่งความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วม

กันในสังคม 

เราไม่พบกระบวนการใคร่ครวญคิดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ

มนุษย์ด้วยกันว่า ควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์ลักษณะใดบ้างที่จะก่อ

ให้เกิดความสุขความสงบและความเจริญทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด 

เราไม่พบว่าการคิดหรืออธิบายว่าสังคมที่เรายืนอยู่นั้นแปรเปลี่ยนไปอย่างไร 



96 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

หรือคำาถามทำานองว่าอุดมคติที่เหือดหายไปในคนแต่ละรุ่น เหลือแต่การ

นึกถึงความสุขเฉพาะหน้า มีผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์ทางสังคม หรือ

ต่อ “ชุมชน” อย่างไร 

เราถูกทำาให้เหลือแต่ป้ายหยาบๆ ที่ไร้ความหมายปิดเอาไว้บดบัง

ความโง่เขลา ที่เราไม่รู้ว่าจะรู้สึกกับความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างไร 

ทำานองว่า เราต้องรักษา “ความเป็นไทย” เอาไว้ให้มั่นคง โดยที่ก็ไม่รู้ว่าจะ

ใช้ “ความเป็นไทย” นั้น อธิบายอะไรได้ นอกจากคำาพูดแบบมักง่ายและอวด

ฉลาด (ซึ่งที่จริงแล้วเป็นการอวดความโง่มากกว่า) ว่า เพราะ “เรารับอิทธิพล

ตะวันตก จนหลงลืมความเป็นไทย จึงนำาไปสู่การกระทำาที่ผิดพลาด” 

กล่าวอย่างถึงที่สุด รากเหง้าของการใช้ความรุนแรงในสังคม ก็คือ

ความล้มเหลวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย ที่ทำาให้คนในสังคม

ไทยไม่มีศักยภาพในการที่จะเข้าใจและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ด้วยกัน ในหนทางที่เอื้อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสงบสันติ

และก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน 

การเรียกร้องให้คนไทยทำาคุณงามความดีอะไรก็ตาม เราไม่เคยเห็น

เลยว่ามีการเรียกร้องให้คนทำาความดีเพื่อความเป็นมนุษย์ หรือเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามขึ้นมา นับเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งถึงความไร้สติ

ปัญญาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ความล้มเหลวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย โดยรวมเกิดขึ้น

จากเงื่อนไขสองด้านด้วยกัน ด้านแรก การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิด

การขยายตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว ได้ทำาให้เกิด

แรงผลักที่ทำาให้คนจำานวนไม่น้อยผันตัวเองเข้าไปสู่การบริการที่มุ่งเน้นเพียง

เพื่อการทำากำาไรโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ได้คิดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

มนุษย์ด้วยกันควรจะเป็นอย่างไร คิดแต่จะล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวให้มาก

ที่สุดเท่านั้น 
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การขยายตัวของการผลิตภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวได้

ทำาร้ายและทำาลายศักยภาพในการคิดและการรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ด้วยกันอย่างลึกซึ้งเกินกว่าจะคาดคิดทีเดียว 

อีกด้านหนึ่ง การพัฒนาประเทศที่มองเห็นแต่ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี ทำาให้ขาดความสนใจในการพัฒนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยหลงคิดไปว่าไม่มีความจำาเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งๆ 

ที่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ความสามารถในการคิดและรู้สึกถึงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสังคมทุกๆ ด้าน จะเป็นการวางรากฐานให้แก่การจัดองค์กร 

และความสัมพันธ์ในองค์กร รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพของการผลิตในภาค

การผลิตจริง (real sector) 

การพัฒนาความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงถูกทอดทิ้งใน

ทุกระดับของการศึกษา และในทุกมิติของการสื่อสารทางสังคม 

คนในสังคมไทยถูกทำาให้ “เปล่าเปลือย” ในความสัมพันธ์ทางสังคม 

ไม่มีอาภรณ์ใดๆ ห่อหุ้ม เราจึงสัมพันธ์กันด้วยการใช้ความรุนแรงเฉกเช่น

เดียวกับคนป่าในยุคที่ไร้รัฐและสังคม ใครมี “กำาปั้นใหญ่” ก็จะบีฑาคนอื่นๆ 

ได้โดยง่าย และไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อย 

ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่า ผมจัดความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์แบบของผมได้เป็นอย่างดีนะครับ ผมต้องขออภัยแก่คนขับรถบัสและ

คนขับรถแดงที่ผมได้แสดงท่าที “กำาปั้นใหญ่” คุกคามท่านทั้งสองในวันที่ผม

จัดการแก้ปัญหาจราจรหน้าภาควิชาของผมนะครับ ขอโทษจริงๆ วันหลังจะ

คิดหาแนวทางอื่นก่อนครับ 

ได้โปรดเถอะครับ ช่วยกันสร้างความรู้ทางมนุษยศาสตร์กับสังคม 

ศาสตร์ของไทยให้เข้มแข็งทั้งสังคม เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 



คว�มทรงจำ ร่วมและคว�มรุนแรง

8 พฤษภาคม 2552

หากเราจะถือว่าประวัติศาสตร์เป็น “ความทรงจำาร่วมกันของสังคม” 

ประวัติศาสตร์ก็ย่อมจะต้องเปิดพื้นที่ให้แก่คนทั้งหมดในสังคมได้ร่วมกันเป็น

เจ้าของอดีตนั้นๆ (The past belongs to us all.) ถ้าประวัติศาสตร์ไม่เปิด

พื้นที่ให้แก่คนกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่ม ก็ย่อมจะทำาให้กลุ่มคนที่ถูกกีดกันออกจาก

ประวัติศาสตร์หาทางสร้าง “ความทรงจำาร่วม” ของตนขึ้นมา และเมื่อใดที่

คนกลุ่มนี้ประสบกับปัญหาจากการกดขี่ขูดรีด หรือการทำาร้ายในรูปแบบใดๆ 

ก็ตาม พวกเขาก็จะแปรเปลี่ยนความทรงจำาร่วมนั้นๆ ให้มีลักษณะที่จะช่วย

สร้างความชอบธรรมให้แก่ปฏิบัติการทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบ

สนองปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่

การดำารงชีวิตแบบหนึ่งภายใต้เงื่อนไขชุดหนึ่ง ก่อให้เกิดประสบการณ์

ชุดหนึ่ง กลุ่มคนในสังคมที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและประสบการณ์ชุดเดียวกัน ก็

ย่อมที่จะเลือกเก็บความทรงจำาร่วมกันชุดหนึ่งเอาไว้ ความทรงจำาร่วมกันชุด

ประวัติศ�สตร์ที่คับแคบและกีดกันคนกลุ่มอื่นในสังคมออกไป 
ส่งผลให้เกิดก�รสร้�ง “คว�มทรงจำ ร่วมกัน” ของคนกลุ่มย่อยที่ถูก
กีดกันออกไป และมักจะนำ ไปสู่คว�มขัดแย้งระหว่�งกลุ่ม
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นั้นจะแปรเปลี่ยนมาสู่ปฏิบัติการทางสังคมที่รุนแรง หรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของสังคมที่กีดกันพวกเขาออกไปจากประวัติศาสตร์ หากกลุ่มของเขาถูก

กระทำาด้วยความรุนแรงตลอดมา ความทรงจำาร่วมกันก็จะจำากัดอยู่ท่ีการถูก

กระทำาและ/หรือการต่อสู้กับผู้ที่กระทำาความรุนแรงต่อเขา และในที่สุด ความ

ทรงจำาร่วมกันเช่นนี้ก็มักจะนำาไปสู่การใช้ความรุนแรง เพื่อตอบโต้การกระทำา

ของผู้มีอำานาจครอบครองประวัติศาสตร์

กล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่คับแคบและกีดกันคนกลุ่มอื่นในสังคมออก

ไป ส่งผลให้เกิดการสร้าง “ความทรงจำาร่วมกัน” ของคนกลุ่มย่อยที่ถูกกีดกัน

ออกไป และมักจะนำาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม อาทิเช่น ความขัดแย้ง

ทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในโลกปัจจุบัน

การศึกษาประเด็นเรื่องความทรงจำาและความรุนแรง (Memory and 

Violence) จึงกลายเป็นเรื่องสำาคัญ อาทิเช่น การศึกษาความขัดแย้งระหว่าง

อังกฤษกับไอร์แลนด์ ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ซึ่งเราท่านก็ทราบกัน

ดีอยู่แล้ว ส่วนในระยะหลังๆ กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแอฟริกาก็หัน

มาศึกษาประเด็นนี้กันมาก เพราะประเทศเหล่านี้ได้ผ่านความเจ็บปวดทาง

สังคมจากความขัดแย้งและความรุนแรงมายาวนาน ประเด็นที่มักเน้นในการ

ศึกษาก็คือ ความทรงจำาร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ต่อสู้เพื่อ “อัตลักษณ์” 

“ศักดิ์ศรี” และ “อำานาจ” ภายใต้กรอบของความทรงจำาร่วมกันของแต่ละกลุ่ม

ชาติพันธุ์นั่นเอง

ความทรงจำาร่วมกันของกลุ่มคนที่ถูกกีดกันจากประวัติศาสตร์ จะ

เน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “เขา” กับ “เรา” และจะเน้นความเจ็บปวดที่ 

“เรา” ได้ถูกกระทำามาจาก “เขา” ทั้งๆ ที่ “เรา” ไม่ได้มีความผิดแต่ประการใด 

และ “เรา” ได้ถูกทำาร้ายมานานเกินกว่าที่จะทนอีกต่อไป ในนามของ “คน” ที่

เท่าเทียมกัน จึงประกาศต่อสู้ทุกรูปแบบ

ทั้งหมดนี้คือ ลักษณะคร่าวๆ ของกระบวนการแปรรูปความทรงจำา

ร่วมมาสู่การต่อสู้ทางการเมือง ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ครอบครองประวัติศาสตร์
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ก็ย่อมใช้ความรุนแรงโต้ตอบมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก

สงครามระหว่างประวัติศาสตร์กับความทรงจำาดำาเนินต่อมา เพราะ

คนที่มีอำานาจควบคุมประวัติศาสตร์อยู่นั้น ไม่ยอมผสมผสานรวมเอาความ

ทรงจำาเข้าไปอยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์ แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลอม

รวมประวัติศาสตร์กับความทรงจำาเข้าด้วยกัน ไม่เหมือนเอาดินน้ำามันมาขย้ำา

รวมให้เป็นก้อนเดียวกัน เพราะประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถังขยะของเหตุการณ์

ต่างๆ ในอดีต แต่ประวัติศาสตร์คือสายใยความสัมพันธ์ทุกส่วนของสังคม 

เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเราเป็นใคร มาถึงวันนี้ได้อย่างไร และจะร่วมเดินต่อไปข้าง

หน้าได้อย่างไร

ประสบการณ์ความเจ็บปวดของประเทศแอฟริกาใต้ที่ผ่านการต่อสู้

กับรัฐที่แบ่งแยกชาติพันธุ์ (Apartheid) ได้ทำาให้มีความพยายามที่จะสร้าง 

“ประวัติศาสตร์” หรือความทรงจำาร่วมของสังคมแอฟริกากันใหม่ เนลสัน 

แมนเดลา เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้ประกาศแก่ชาวแอฟริกันว่า 

“ต้องลืมอดีต” (ที่เจ็บปวด) พร้อมกับได้สร้างนโยบายเพื่อความปรองดองแห่ง

ชาติ (National Reconciliation) ซึ่งได้แปรเปลี่ยนกรอบประวัติศาสตร์จากที่

เน้นว่าเกิดประเทศแอฟริกาก็เพราะคนผิวขาวเดินทางมาสร้าง และไม่ได้

กล่าวถึงคนพื้นเมืองผิวดำาในประวัติศาสตร์เลย มาสู่การเน้นอดีตที่อยู่ในรูป

แบบของโครงการมรดกของชาติ (Heritage Program) ซึ่งแม้ว่าจะสามารถ

รวมเอาอดีตของคนผิวดำาเข้ามาอยู่ในความทรงจำาร่วมชุดใหม่นี้ได้ แต่ก็ไม่ใช่

ประวัติศาสตร์ที่จะอธิบายถึงบทบาทของคนผิวขาวในสังคมแอฟริกา ใน

ปัจจุบันคนจำานวนไม่น้อยในแอฟริกาใต้ จึงยังคงพยายามที่จะแสวงหากรอบ

ของประวัติศาสตร์ของสังคม หรือของชาติที่ให้พื้นที่แก่คนทุกกลุ่ม

สำาหรับสังคมไทย ความทรงจำาในเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอาจจะมี

ผลทำาให้เกิดการสร้างความทรงจำาร่วมชุดใหม่ที่อธิบายสถานการณ์ความ

คับแค้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตัวอย่างที่เป็นไปได้ อาทิเช่น ความทรงจำาต่อ

เหตุการณ์เดือนเมษายนที่ผ่านมา จะนำาไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์โยงใยไป
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สู่การให้ความหมายแก่ชีวิตที่ผ่านมาใหม่ว่า ตนได้รับความอยุติธรรมมาเนิ่น

นานแล้ว (ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ ก็ได้รับความอยุติธรรมเช่นกัน แต่อาจจะไม่เคย

รู้สึกเช่นนี้มาก่อน) และจะนำาไปสู่การรับรู้ว่าตนเองแตกต่างเป็นคนละพวก

กับคนกรุงเทพฯ (ลองไปเปิดฟังเสียงคุณป้าชาวบ้านอีสานในเว็บประชาไท

ดูนะครับ) หรือความทรงจำาของกลุ่มสีเหลืองที่รับรู้และสร้างอัตลักษณ์ “ผู้

รักชาติ” จากความทรงจำาในการเคลื่อนไหว และนำามาสู่การแยก “เรา” และ 

“เขา” อย่างชัดเจนมากขึ้น

ความทรงจำาร่วมของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยจะนำาไปสู่การให้

ความหมายแก่ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน เป็นไปได้ว่ากลุ่มสีเหลืองจะ

สามารถผูกตนเองเข้ากับประวัติศาสตร์ได้ ส่วนกลุ่มสีแดงกลับถูกกีดกันออก

ไปจากประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเคยถูกท้าทายจากประวัติศาสตร์แบบ  

มาร์กซิสม์ในช่วงสั้นๆ ระหว่าง พ.ศ. 2517 ถึงประมาณต้นทศวรรษ 2520 

แต่ในที่สุดก็สามารถเบียดขับประวัติศาสตร์แบบมาร์กซิสม์ออกไป ดังนั้น 

การปรับตัวเพื่อผนวกเอาคนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายในสังคมจึงเกิดขึ้นได้

ช้า ความใส่ใจใน “อดีต” ของชาวบ้านที่เกิดทวีมากขึ้นถูกดึงเข้าไปแปะไว้ใน

ประวัติศาสตร์เสมือนเป็นเชิงอรรถ อันไม่ก่อให้เกิดการท้าทายถึงขนาดที่จะ

ต้องเขียนประวัติศาสตร์ความทรงจำาร่วมกันใหม่แต่อย่างใด 

ในวันน้ี ความเปล่ียนแปลงในสังคมไทยเกิดข้ึนอย่างไพศาล ตำาแหน่ง 

แห่งท่ีของผู้คนในสังคมได้แปรเปล่ียนไปจนเกือบส้ินเชิงแล้ว ความเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนน้ีต้องการ “ความทรงจำาร่วม” ของสังคมชุดใหม่ เพ่ือช่วยลดทอนโอกาส

ของความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน

เราจะทำาอย่างไรกันดี คงต้องช่วยกันคิดนะครับ



ผมเช่ือว่าคนจำานวนมากรู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิด

ข้ึนในวันท่ี 7 ตุลาคม และกังวลมากข้ึนกับสถานการณ์ท่ีดูเหมือนว่าจะไม่มี

ทางออกท่ีราบร่ืน การแสดงออกถึงความเกลียดชังระหว่างท้ังสองฝ่ายช้ีให้

เห็นถึงรอยแผลท่ีร้าวลึก จนทำาให้โอกาสในการสมานฉันท์กันในสังคมเกิดข้ึน

ได้ยากลำาบากมากข้ึน

คนเขียนหนังสือจำานวนไม่น้อยได้พยายามท่ีจะกระตุกสังคมให้

ตระหนักว่า สังคมต้องระมัดระวังไม่ให้บาดแผลความขัดแย้งน้ีนำามาสู่การใช้

ความรุนแรง ซ่ึงหากเกิดความรุนแรงมากข้ึนก็ย่ิงจะทำาให้ทุกอย่างเลวร้ายลง

ไป ไม่ว่าจะเตือนด้วยการเขียนถึงรากเหง้าความแตกต่างทางความคิดว่าเกิด

ข้ึนจากเง่ือนไขอะไร หรือการเตือนให้มองไปในอนาคตมากกว่าท่ีจะมองกัน

เฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้า

แต่น่าตกใจท่ีความขัดแย้งแยกเป็นสองข้ัวน้ี ได้ทำาให้แต่ละฝ่ายไม่เปิด

เร�จะเข้�ใจปร�ก¯ก�ร³์คว�มรุนแรงได้อย่�งไรบ้�ง 

10 ตุลาคม 2551 

ก�รอธิบ�ยสังคมไทยแบบดำ -ข�วนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป…
เร�ไม่ส�ม�รถจะอยู่ร่วมกันได้อย่�งสันติ ห�กเร�ยังเข้�ใจสังคมไทย
ในลักษ³ะเดิม
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ใจรับความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างไปจากกรอบความคิดท่ีกลุ่มของพวกตน

ได้วางแนวเอาไว้ หากมีใครเสนออะไรท่ีแตกต่างออกไป ก็จะถูกจัดให้เป็น

ฝ่ายตรงกันข้าม พร้อมท้ังจะก่นด่าอย่างรุนแรงไม่เฉพาะแต่ประเด็นความคิดท่ี

เสนอเท่าน้ัน หากแต่รวมเอาเร่ืองส่วนตัวเข้ามาด้วย

สภาวะของการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีท้ังสองฝ่ายต่างพยายามผลัก

ดันให้วิถีการเมืองเดินไปตามแนวทางท่ีกลุ่มตนวางไว้ โดยไม่เปิดทางให้แก่

การมองอนาคตระยะยาวของสังคม ย่ิงซ้ำาเติมให้ความขัดแย้งซ่ึงนำามาสู่ความ

แตกแยกในทุกมิติของสังคมน้ันขยายตัวออกไปมากข้ึน จนนำามาซ่ึงการใช้

ความรุนแรงในการขจัดอีกฝ่ายหน่ึงออกไปจากพ้ืนท่ีทางการเมือง

ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีทางท่ีฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะขจัดอีกฝ่าย

หน่ึงให้หายไปจากพ้ืนท่ีการเมืองได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม ความพยายามท่ี

จะขจัดอีกฝ่ายหน่ึงอย่างเด็ดขาดในวันน้ีนอกจากจะไม่มีทางประสบผลสำาเร็จ

แล้ว กลับทำาให้ความพยายามน้ันนำาสังคมไปสู่จุดตีบตันมากข้ึน ความรุนแรง

จึงเกิดข้ึนได้ง่ายมากดังท่ีได้เกิดข้ึนในวันท่ี 7 ตุลาคมท่ีผ่านมา

ในสภาวการณ์เช่นนี้ สิ่งแรกที่จำาเป็นต้องทำากันก่อนอื่น ก็คือ 

ต้องพยายามทำาความเข้าใจปัญหารากฐานของปรากฏการณ์ความรุนแรง

นี้ให้ชัดเจนมากขึ้น หลีกเลี่ยงการพิจารณาเพียงแค่ความรุนแรงเฉพาะ

หน้า มิฉะนั้นแล้ว ก็จะกลายเป็นการยับยั้งความรุนแรงเฉพาะระดับพื้น

ผิว แต่กลับเป็นการสนับสนุนความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก

ยาวนานในอนาคต

เราจะเข้าใจปรากฏการณ์ความรุนแรงน้ีได้อย่างไรบ้าง

รากเหง้าของความรุนแรงน้ีมีหลายประการ ประการแรก ได้แก่ ความ

แตกต่างของรายได้ ท่ีทำาให้คนจน คนช้ันกลาง และคนรวย มีความ “แตกต่าง

กัน” มากข้ึนในทุกด้าน และความแตกต่างทางชนช้ันท่ีดำาเนินมาเน่ินนานน้ัน 

ได้ทำาให้เกิดโลกทัศน์ท่ีอธิบายความแตกต่างทางชนช้ันน้ีด้วยคุณลักษณะของ
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ชนช้ัน อาทิเช่น ชนช้ันกลางในเมืองยังคงมองพ่ีน้องชาวบ้านว่าโง่ท่ียอมขาย

เสียงให้แก่นักการเมือง และยังคงสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค เป็นต้น

ประการท่ีสอง ความขัดแย้งระหว่างอำานาจทางการเมือง-เศรษฐกิจ

กับ “อำานาจทางวัฒนธรรม” จากเดิม คือ หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เป็นต้น

มา ท่ี “อำานาจวัฒนธรรม” น้ัน อยู่แยกออกจากอำานาจทางการเมือง-เศรษฐกิจ 

แต่ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในสองทศวรรษท่ีผ่านมาได้ทำาให้อำานาจ

การเมือง-เศรษฐกิจ ได้ขยายตัวออกไปกินอาณาบริเวณของอำานาจวัฒนธรรม 

ซ่ึงทำาให้บางฝ่ายเกิดความต้องการท่ีจะแยกอำานาจท้ังสองออกจากกัน หรือ

ไม่เช่นน้ัน ก็ทำาให้ “อำานาจวัฒนธรรม” ขยายตัวกลับไปกินอาณาบริเวณของ

อำานาจการเมือง-เศรษฐกิจเหมือนเดิม

ประการท่ีสาม โลกทัศน์สังคมไทยท่ีผ่านมา เป็นระบบการอธิบายทุก

สรรพส่ิงด้วยภาพดำา-ขาว ดี-เลว เพราะความรู้สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ของ

สังคมไทยอ่อนแออย่างถึงท่ีสุด จนไม่สามารถทำาให้สังคมเข้าใจได้ถึง “เง่ือนไข-

บริบท” ของสังคม ท่ีเปล่ียนแปรอย่างซับซ้อน คนในสังคมไทยจึงดำารงอยู่ใน

โลกท่ีซ้อนทับกันอยู่ ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันก็สามารถท่ีจะยืนอยู่บนฐาน

ท่ีไม่จำาเป็นต้องเป็นดำา-ขาว แต่หากจะสร้างปฏิบัติการทางสังคมการเมือง ก็

มักกลับมาสู่แรงผลักของโลกทางจริยธรรมท่ีมีแค่สีดำากับสีขาว

ประการท่ีส่ี จากโลกทัศน์แบบดำา-ขาว ได้ทำาให้สังคมไทยมีศักยภาพ

ต่ำามากในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรากฏการณ์หน่ึงๆ เพ่ือท่ีจะเข้าใจลุ่ม

ลึกและรอบด้านมากข้ึน ศักยภาพในการเข้าใจความเปล่ียนแปลงอย่างซับ

ซ้อนของสังคมท่ีต่ำามากเช่นน้ี ทำาให้การตัดสินใจทางการเมืองคับแคบไม่

สามารถคิดแบบมองการณ์ไกล และนำาไปสู่ความเช่ือในแหล่งข่าวบางแหล่ง

อย่างสุดจิตสุดใจ

แน่นอนว่า เง่ือนไขของสังคมท่ีทำาให้ความรุนแรงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ี

ถูกนำามาใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตนเองน้ัน ย่อมมีมากและสลับซับ

ซ้อนกว่าท่ีกล่าวมาน้ี แต่สังคมไทยจำาเป็นท่ีจะต้องสร้าง “ปัญญาของสังคม” 
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ในเร่ืองสำาคัญเช่นน้ีให้ชัดเจน มิฉะน้ัน สังคมไทยก็จะต้องเผชิญหน้ากับความ

รุนแรงท่ีวิกฤติย่ิงกว่าน้ี

ผมอยากจะเสนอต่อสังคมให้ช่วยกันผลักดันให้เกิดการเร่ิมต้น

ทำาความเข้าใจ “เง่ือนไขทุกมิติของสังคม” เพ่ือท่ีจะทำาให้สังคมไทยมีศักยภาพ

สูงมากข้ึน ในการเข้าใจปรากฏการณ์หน่ึงๆ ท่ีเกิดข้ึน

ผมเสนอให้สถานีโทรทัศน์จัดเชิญนักคิดคนสำาคัญๆ อาทิเช่น อาจารย์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์เกษียร เตชะพีระ อาจารย์

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ฯลฯ ให้มาช่วยกันอธิบายความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

หรือขยายพรมแดนความเข้าใจเงื่อนไข และบริบทความเปลี่ยนแปลงที่

สำาคัญๆ ของสังคมไทย ที่ส่งผลให้ความรุนแรงกลายเป็นวิถีทางเดียวที่สังคม

ไทยเลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน

การเร่ิมต้นท่ีจะให้เกิดการอธิบายความเปล่ียนแปลง รวมไปถึงอธิบาย

ถึงแนวทางในการทำาความเข้าใจสังคมทางส่ือโทรทัศน์ น่าจะทำาให้สังคมไทย

โดยรวมมีโอกาสท่ีจะตระหนักว่า การอธิบายสังคมไทยแบบดำา-ขาวน้ันไม่

เพียงพออีกต่อไป แน่นอนว่า ย่อมมีคนท่ีไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ท้ังหลายเหล่า

น้ี แต่ก็สามารถท่ีจะส่งความเห็นท่ีแตกต่าง หรือโต้แย้งมายังส่ือ และนำามาสู่

การถกเถียงท่ีกว้างขวางมากข้ึน

ในวันน้ี สังคมไทยต้องเพ่ิมศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือเข้าใจ

ความเปล่ียนแปลงของสังคม เราไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ หาก

เรายังเข้าใจสังคมไทยในลักษณะเดิม

ผมขอภาวนาให้สังคมไทยสามารถเยียวยา และแก้ไขความแตกต่าง 

ความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงไปในทิศทางท่ีเอ้ือให้สังคมมีโอกาสอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยเร็วท่ีสุด



สังคมไทยจำาเป็นต้องเข้าใจปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กใน

สังคมไทยให้แจ่มชัดมากขึ้น เพราะการใช้ความรุนแรงในการดำาเนินชีวิตได้

คืบคลานเข้ามาอยู่กับเด็กไทยทุกขณะแล้ว 

กระแสการต่อต้านเกมที่ใช้ความรุนแรงและรัฐได้ปราบไม่ให้ร้านเกม

มีเกมประเภทความรุนแรงบริการเด็ก อันเนื่องมาจากกรณีเด็กนักเรียนอายุ 

16 ปล้นฆ่าแท็กซี่โดยรับว่าได้รับอิทธิพลจากเกมที่มีความรุนแรงเป็นสาระ 

หลัก แม้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำา แต่สังคมไทยไม่ควรจะนิ่งนอนใจหรือ

พึงพอใจว่าได้ขจัดต้นตอการใช้ความรุนแรงไปได้แล้ว เพราะในความเป็นจริง

นั้น การใช้ความรุนแรงของเด็กมีเงื่อนไขอื่นมากำาหนดอีกมากมาย 

ตัวอย่างการก่ออาชญากรรมของเด็กวัยรุ่นที่กระทำาต่อแท็กซี่และคน

ทั่วไปที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการเล่นเกมมีอีกมากมาย เช่น เด็กจี้แท็กซี่เพราะ

ต้องการเอาเงินไปเที่ยวกลางคืน การตี ฆ่า ข่มขืน ของเด็กแซ็บ เด็กแว้น 

เด็กกับคว�มรุนแรงในสังคมไทย

8 สิงหาคม 2551

ผู้ใหญ่ในสังคมไทยมักจะอธิบ�ยป˜ญห�ของเด็กวัยรุ่นต่�งๆ 
อย่�งมักง่�ยตลอดม�
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(เด็กกวนเมือง) ที่เกิดขึ้นทุกหัวระแหงของสังคมไทย หรือ เด็กผู้หญิงตบตี

กันแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ “โชว์พาว” ข่มขู่เด็กอื่นๆ 

ตัวอย่างมากมายเช่นนี้ชี้ให้ตั้งคำาถามได้ทันทีว่า เกมเป็นต้นตอความ

รุนแรงจริงหรือ หรือว่า เกมจะเป็นเพียงเงื่อนไขการกระตุ้นสำานึกของการใช้

ความรุนแรงในการดำาเนินชีวิตที่ฝังในเด็กวัยรุ่นไปเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ใหญ่ในสังคมไทยมักจะอธิบายปัญหาของเด็กวัยรุ่นต่างๆ อย่าง

มักง่ายตลอดมา โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการโทษครอบครัวว่าครอบครัว

แตกแยกหรือครอบครัวไม่มีเวลาให้แก่ลูกหลาน (ซึ่งตรงกับสำานวนไทยว่า 

“พ่อแม่ไม่สั่งสอน” นั่นเอง) จากนั้นก็ชี้นิ้วกล่าวโทษไปที่โรงเรียนว่าไม่เอาใจ

ใส่ และเลื่อนนิ้วไปชี้ที่เพื่อนว่าเนี่ยเกิดจากการคบเพื่อนเลว และท้ายที่สุดก็

มักจะโทษที่ปัจจัยภายนอกที่ท่านทั้งหลายเชื่อว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้เกิด

ปัญหาในเด็กวัยรุ่น อันได้แก่ การเล่นเกมหรือการรับวัฒนธรรมตะวันตก 

การอธิบายแบบมักง่ายไร้ปัญญาของผู้ ใหญ่ไทยได้ทำาให้ เกิด

แบบแผนของการทำาความเข้าใจความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นที่ตื้นเขินขึ้นมา 

แต่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่คำาอธิบายเช่นนี้กลับมีอิทธิพลอย่างมาก และ

ขยายตัวออกไปจนทั้งสังคมไทยเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ไปแล้ว 

การอธิบายเช่นนี้วางอยู่บนพื้นฐานทางความคิดที่มองไม่เห็นหรือไม่

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยท่านเหล่านี้ยังคงเชื่ออย่างหัว

ปักหัวปาว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ดียิ่ง แต่ที่เกิดปัญหาก็เพราะ

ว่าคนหรือเด็กวัยรุ่นลืม “วัฒนธรรมไทย” หันไปหลงใหลบางสิ่งบางอย่างนอก

วัฒนธรรมไทยชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ ก็คือ การรณรงค์

ให้เด็กวัยรุ่นหันกลับมาหา “วัฒนธรรมไทย” 

การอธิบายเช่นนี้ ไม่ได้นำาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาใดๆ ที่มี

ประสิทธิภาพแต่ประการใด ดังที่เราจะพบเห็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างต่อ

เนื่องตลอดมาหลายสิบปี นอกจากจะทำาให้เกิดความภาคภูมิใจปลอมๆ ว่าได้



108 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

ทำาการแก้ไขปัญหาที่สำาคัญยิ่งนี้ได้ด้วยการรณรงค์ความเป็นไทย 

งานวิจัยของอเมริกาที่พยายามจะพิสูจน์ว่าสื่อที่มีความรุนแรงมีผลต่อ

การใช้ความรุนแรงหรือไม่ งานวิจัยนี้พบว่า มีแนวโน้มที่เด็กที่ใช้ความรุนแรง

อยู่แล้วจะนิยมเสพสื่อที่มีความรุนแรง หากแต่กลุ่มเด็กที่ไม่นิยมความรุนแรง

แม้ว่าจะเสพสื่อความรุนแรงมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีผลทำาให้เด็กกลุ่มนี้หันมา

นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

งานวิจัยของหน่วยราชการที่ดูแลคดีเด็กและเยาวชนของไทยเอง ก็

เคยชี้ให้เห็นว่าร้อยละสี่สิบเจ็ด (ประมาณนี้แหละครับ หากจำาตัวเลขผิดไป

บ้างซึ่งเชื่อว่าผิดเล็กน้อย ต้องขออภัยผู้วิจัยด้วย) ของเด็กที่ติดอยู่ในสถาน

พินิจนั้นมาจากครอบครัวปรกติ ไม่ใช่ครอบครัวแตกแยก ซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าคำา

อธิบายแบบมักง่ายนั้นไม่จริง 

นักศึกษาท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ เป็นคนชอบคิด

ชอบตั้งคำาถามเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ได้ให้ความเห็น

ว่า แม้เขาจะชอบเล่นเกมความรุนแรง แต่เขาก็ไม่เคยมีความคิดในการก่อ

อาชญากรรมใดๆ เลย ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเกมไม่ใช่ปัจจัยหลักอย่างแน่นอน 

การกล่าวโทษถึงการรับ “วัฒนธรรมตะวันตก” ยิ่งเป็นการกล่าว

อ้างที่ไร้สาระที่สุด เพราะเราสามารถชี้ได้ในทุกปัญหาว่าเกิดจากการรับ 

“วัฒนธรรมตะวันตก” ประเด็นที่จำาเป็นต้องสังวรให้มากก็คือ “อะไรที่อธิบาย

ได้ทุกอย่างก็มีความหมายเท่ากับไม่ได้อธิบายอะไรเลย” 

ดังนั้น หากเราต้องการที่จะเข้าใจปัญหาเด็กวัยรุ่นจำาเป็นต้องลืมหรือ

ก้าวข้ามกรอบการอธิบายมักง่ายเช่นที่ผ่านมา คำาถามหลักที่ต้องถามกัน

ก่อนก็คือ การใช้ความรุนแรงในชีวิตประจำาวันของเด็กวัยรุ่นที่เพิ่มมากขึ้น

กลายมาเป็น “บรรทัดฐาน” ของความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กวัยรุ่นไทยนั้น

เกิดขึ้นได้อย่างไร 

คำาถามนี้เป็นคำาถามใหม่ที่ถามขึ้นโดยเน้นที่จะทำาความเข้าใจใน
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ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลทำาให้เกิด “บรรทัดฐาน” ซึ่งหมายความว่าความ

เปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความหมายของการดำาเนินชีวิต

ทีเดียว 

เราจำาเป็นต้องตั้งคำาถามกันใหม่เพราะการตั้งคำาถามลักษณะนี้จะ

เอื้ออำานวยให้เราแสวงหาคำาตอบที่จะอธิบายให้สังคมไทยเข้าใจทั้งความ

เปลี่ยนแปลงในระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเด็กวัยรุ่นที่เป็นผลมาจาก

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

การตั้งคำาถามเช่นนี้จะนำาไปสู่ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นในโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมดของสังคม และความเข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงนี้จะทำาให้เราสามารถมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้

กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ปัญหาด้วยการประณามแบบ

เดิม 

สังคมไทยในวันนี้ไม่ใช่สังคมไทยแบบที่คนรุ่นอายุสี่สิบปีคุ้นเคย การ

อธิบายสังคมด้วยกรอบความคิดแบบเก่า รังแต่จะทำาให้สังคมไทยงุ่มง่ามและ

ไร้พลังในการแก้ไขปัญหา สังคมไทยจะเผชิญปัญหาใหม่ได้อย่างมีพลังก็เมื่อ

กล้าที่ตั้งคำาถามใหม่ที่อาจจะท้าทายกรอบความคิดเดิมครับ
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  คว�มหล�กหล�ยท�งสังคมในป˜จจุบัน

  โครงสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมที่ผุกร่อน    
  (ตอน 1-2) 

  คว�มเปลี่ยนแปลงคว�มสัมพันธ์ท�งสังคม          
  ในสังคมไทย

  คนชั้นกล�งระลอกสุดท้�ยกับพันธกิจของรัฐ

Our Ever-Changing & Evolving Society
คว�มสัมพันธ์ท�งสังคมที่ผุกร่อน

Y5



ความพยายามสร้างความสำานึกในความเป็นหนึ่งเดียวของคนในรัฐ

ไทยที่เริ่มขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และดำาเนินต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบันนั้น กำาลังพบกับการท้าทายที่สำาคัญจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการท้าทายครั้งนี้ใหญ่หลวงและ

ลึกซึ้งเกินกว่าที่ปล่อยให้คนชั้นนำากลุ่มน้อยเป็นผู้แก้ไขเองตามลำาพังได้อีก

ต่อไป

ความคิดในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในสังคมการเมือง

ไทยที่ผ่านมานั้น เน้นอยู่การทำาให้ความหมายของ “ชาติ-พันธุ์-ไทย” นั้น 

ครอบคลุมความหลากหลายเอาไว้ และสร้าง “ศัตรู” ให้เป็นคนชาติอื่น

ความหมายของความเป็น “ชาติ-ไทย” จึงถูกขยายให้กว้างขวางและ

ใช้เป็นปฏิบัติการทางสังคมการเมืองได้หลายมิติ โดยจะทำาให้มีทั้งลักษณะ

ของชาติพันธุ์เมื่อเปรียบเทียบกับศัตรูของชาติที่เป็นคนชาติอื่น ขณะเดียวกัน 

คว�มหล�กหล�ยท�งสังคมในป˜จจุบัน

18 มกราคม 2551 

คว�มคลี่คล�ยเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมือง ได้ทำ ให้มิติของก�ร
สร้�งคว�มเป็นหนึ่งเดียวของไทยนั้น ก้�วเข้�สู่ก�รลดมิติเหลือเพียงมิติ
คว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันและองค์พระมห�กษัตริย์ม�กขึ้นๆ
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ก็ยอมรับชาติพันธุ์อื่นให้อยู่ในความหมายของคน-ชาติ-ไทยได้ หากยอมรับ

และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของสังคมการเมืองไทย อันได้แก่ สถาบันพระ

มหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนถึงลักษณะหลายมิติของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสำานึกความ

เป็นไทยนี้ โดยที่พระองค์ทรงประณามคนจีนโดยทั่วไปแต่กลับทรงยอมรับ

คนจีนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหรือองค์พระมหากษัตริย์

การใช้มิติทาง “ชาติ-พันธุ์-ไทย” ในการต่อสู้ทางการเมืองดำาเนินมา

ตลอดหลายศตวรรษ การทำาลายขบวนการนักศึกษาในช่วง พ.ศ.2517-2519 

ด้วยการสร้างให้นักศึกษาในขณะนั้นเป็นคนชาติ-พันธุ์อื่นไม่ใช่ “คนไทย” 

เช่น เป็นเวียดนาม เป็นเขมร ขณะเดียวกัน ในความที่ไม่ใช่ “คนไทย” จึงไม่มี

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น จึงมีเหตุผลเต็มร้อยเปอร์-

เซ็นต์ที่คนเหล่านี้ควรถูกกำาจัดไปจากสังคมไทยด้วยเหตุการณ์โหดร้ายที่สุด

ในประวัติศาสตร์ไทย

การต่อสู้ทางการเมืองในสี่ห้าปีหลังก็ยังคงหยิบประเด็นคุณลักษณะ

พิเศษของ “ชาติ-พันธุ์-ไทย” มาโจมตีทำาลายคู่ต่อสู้ โดยเน้นที่ด้านเดียวมาก

ขึ้น ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหรือองค์พระมหากษัตริย์ (โปรดอ่านคำา

พิพากษาคดีของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล) อีกมิติหนึ่งของความเป็นคนต่างชาติ

นั้นลดลงไปอย่างมากทีเดียว คุณสนธิ ลิ้มทองกุลเองเมื่อเดินทางไปปราศรัย

โจมตี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็พูดทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ประกอบ

กันไป

ลองคิดย้อนเวลาดูนะครับ หากก่อน 6 ตุลาคม 2519 ขบวนการ

นักศึกษาปราศรัยในกรุงเทพฯด้วยภาษาจีน ก็น่าจะถูกกระหน่ำาอย่างหนัก

หน่วงทันทีไม่ต้องรอเหตุการณ์ก่อนวันที่ 6 ตุลาคมอย่างแน่นอน

ความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ได้ทำาให้มิติของการสร้าง
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ความเป็นหนึ่งเดียวของไทยนั้น ก้าวเข้าสู่การลดมิติเหลือเพียงมิติความจงรัก

ภักดีต่อสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์มากขึ้นๆ

การสร้าง “ความเป็นหนึ่งเดียว” ด้วยชาติ-พันธุ์ และความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของสังคมการเมืองไทย ถูกท้าทายจากความคิด

อีกชุดหนึ่งในช่วงก่อน พ.ศ.2475 ข้าราชการและสามัญชนจำานวนไม่น้อยได้

เริ่มเกิดความสำานึกใหม่ ที่ด้านหนึ่งยอมรับความเป็นหนึ่งเดียว แต่เกิดความ

สำานึกของ “ชนชั้นสามัญชน” ที่เป็นคนไทยด้วยขึ้นมา

แม้ว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” ลักษณะดังกล่าวจะพยายามเน้นว่า

ภายในความเป็นไทยนี้ ความแตกต่างทางชนชั้นหรือสถานะไม่มีความหมาย

อะไรเพราะทุกคนก็เป็นคนไทย แต่ความสำานึกใน “ชนชั้นสามัญชน” นี้ กลับ

สามารถก้าวพ้นกรอบความคิดดังกล่าว และได้เป็นพลังผลักดันให้เกิดการ

รวมกลุ่มของข้าราชการและสามัญชนจำานวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ในปี พ.ศ.2475

การท้าทายครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2517-2519 ก็เป็นการ

ท้าทายจากความสำานึกทางชนชั้นอีกเช่นกัน หลังจากที่ขบวนการนักศึกษา

พบว่า ตนเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจได้ด้วยการทำางาน

ร่วมกับรัฐบาล และได้รับสมาทานความคิดจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย จึงทำาให้เกิดปฏิบัติการทางการเมือง ที่เน้นความคิดเรื่อง 

“ชนชั้น” ต่อสู้กับความเป็นหนึ่งเดียวกระแสหลักของสังคมไทย

แม้ว่าขบวนการนักศึกษาจะพ่ายแพ้ในที่สุด แต่การต่อสู้ด้วยความคิด 

“ชนชั้น” ที่ขยายออกไปสู่ปริมณฑลอื่นๆ เช่น การเมืองวัฒนธรรม ก็ถือได้ว่า

เป็นความสำาเร็จพอสมควรของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนั้น

ประเด็นสำาคัญคือ การสร้าง “ความเป็นหนึ่งเดียว” ของสังคมการเมือง

ไทย ที่แม้ว่าจะทำาให้เกิดจินตนาการและปฏิบัติการทางสังคมการเมืองที่

ธำารงรักษาอำานาจไว้ได้ตลอดมา แต่ก็จะถูกท้าทายได้และถูกทำาให้สั่นคลอน
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ได้ด้วยความคิดเรื่อง “ชนชั้น” เพราะความคิดเรื่อง “ชนชั้น” สามารถที่จะ

แทรกเข้าดำารงอยู่ในมิติของความเป็น “ชาติ-พันธุ์-ไทย” ได้ อันทำาให้ความ

เป็นหนึ่งเดียวนั้น ไม่สามารถอธิบายได้อย่างกลมกลืน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การหันกลับมาเน้นความเป็นหนึ่งเดียวที่ความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พอจะมีพลังที่จะกลืนเอาความสำานึก

ทางชนชั้นไว้ข้างในโดยไม่ปะทุออกมา ดังปรากฏในการต่อสู้ระหว่างคนชั้น

กลางกับคนจนในช่วงรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิน

วัตร ที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้ด้วยการอ้างอิงกลุ่มตนเองกับความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยกันทั้งสิ้น

อาจจะกล่าวได้ว่า ความเปราะบางของความคิดเรื่อง “ความเป็นหนึ่ง

เดียว” ของสังคมการเมืองไทยที่อยู่ที่ความคิดเรื่องชนชั้น ถูกทำาให้สงบลง

ด้วยความคิดเรื่องความจงรักภักดี แต่สังคมไทยคงจะต้องคิดกันให้หนัก ก็

คือความเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้นที่สูงมากขึ้น 

ตึงเครียดมากขึ้นจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาต่อไปได้อย่างไร

สังคมการเมืองไทยจะทอดทิ้งภาระทางการเมืองหนักหนาสาหัสนี้ให้

แก่สถาบันพระมหากษัตริย์เพียงลำาพังไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องไม่บังควรอย่าง

ยิ่ง ดังนั้น สังคมไทยจึงต้องร่วมกันคิดในการลดทอนความแตกต่างทาง

ชนชั้นลงให้จงได้



โครงสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมที่ผุกร่อน (1)

14 มีนาคม 2551

กล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของรัฐ

ในรอบห้าสิบปีที่ผ่านมา ได้ทำาให้โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมปรากฏ

ลักษณะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “ชนชั้น” ที่ชัดเจนมากขึ้นมาก และใน

ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนี้ได้ทวีความเครียด (tension) อันมีแนวโน้มนำา

ไปสู่ความขัดแย้งทางชนชั้นที่รุนแรงมากขึ้น 

ความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงในสำานึกทาง

ชนชั้น ซึ่งคนจนหรือคนระดับล่างของสังคมได้เริ่มตระหนักถึงความเป็น

ชนชั้นของตนเองชัดเจนมากขึ้น หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เกิดความ

เปลี่ยนแปลงสำานึกของการเป็นชนชั้นโดยตัวเอง (class by itself) มาสู่สำานึก

ทางชนชั้นเพื่อชนชั้น (class for itself) 

กระบวนการเกิดสำานึกชนชั้นเพื่อชนชั้นตนเอง เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข 

การขยายตัวของรัฐที่กำากับและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง

คว�มเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมเช่นนี้ 
จึงทำ ให้เกิดคว�มเปร�ะบ�งในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัน    
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เศรษฐกิจ โดยที่อำานาจรัฐได้เลือกให้คนบางกลุ่มมีโอกาสได้รับผลประโยชน์

จากนโยบายรัฐ พร้อมกันนั้น รัฐก็ได้กำากับโอกาสในการเลื่อนชนชั้นไว้อย่าง

เข้มงวด 

การสร้างสังคมเศรษฐกิจที่ต้องใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็นฐาน ทำาให้

รัฐต้องดำาเนินนโยบายที่จะทำาให้มีกองทัพคนงานราคาถูกพักอยู่ในภาค

เกษตรกรรม และต้องทำาให้คนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ดำารงอยู่ในฐานะแรงงานราคา

ถูกอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งก็คือการทำาให้การขยายตัวของภาคบริการที่รัฐนำา

เข้าไปสู่ชนบทนั้น ไร้ศักยภาพในการเป็นเครื่องมือสำาหรับชาวบ้านที่จะใช้ใน

การเลื่อนชนชั้น 

สังคมไทยถูกทำาให้เป็นสังคมที่มีการแตกตัวทางชนชั้นอย่างชัดเจน 

ตั้งแต่เริ่มการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ

แรก แต่ในช่วงยี่สิบปีแรก ชนชั้นแรงงานชาวบ้านไม่ได้ฝังตัวเองอยู่ในภาค

อุตสาหกรรม ชาวบ้านที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่หล่อเลี้ยงความ

รู้สึกตนเองให้ทนต่อการกดขี่ ด้วยการสร้างความฝันและความหวังว่าจะหวน

คืนบ้านนาในเวลาหนึ่งในอนาคต ดังนั้น แม้ว่าชาวบ้านได้เริ่มเป็นชนชั้น

แรงงาน แต่ก็ไม่ได้มี “สำานึกชนชั้นเพื่อชนชั้นตนเอง” 

จากโอกาสการเลื่อนชนชั้นมีน้อย และเงื่อนไขของการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ต้องสร้างกองทัพแรงงานราคาถูก ทำาให้การเข้าสู่ภาคการ

ผลิตอุตสาหกรรมกลายเป็นเรื่องถาวรไปในที่สุด ภาคการเกษตรที่เคย

เป็นความหวังความฝันได้สูญสลายไปสิ้น พร้อมกันนั้น การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวก็ได้ทำาให้เกิดการเข้าสู่การ

เป็นแรงงานในภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ (Informal sector) 

การเข้าสู่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างถาวรมาเป็นเวลา

นานพอสมควร ทำาให้การเลื่อนชนชั้นหรือสถานะในฐานะแรงงานกลายเป็น

ความหวังเพียงอย่างเดียวของคนกลุ่มนี้ 
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การดำารงอยู่ในฐานะแรงงานอย่างยาวนาน ได้เริ่มทำาให้เกิดการรวม

กลุ่มกันเหนียวแน่นมากขึ้น ชาวบ้านที่ทำางานในฐานะแรงงานนอกระบบ 

อาทิเช่น คนขายของรายย่อยตามตลาดนัด ก็สร้างการรวมกลุ่มเพื่อที่จะ

แสวงหาพื้นที่ในการทำามาหากิน ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำาให้เกิดความสำานึกถึง

ตนเองในฐานะของชนชั้นชัดเจนมากขึ้น 

การก่อตัวของสำานึกเชิงชนชั้นได้ถูกทำาให้แรงกล้ามากขึ้น เมื่อแรง 

งานเหล่านี้ได้เห็นและเปรียบเทียบตนเองกับผู้คนรอบตัวทุกเมื่อเชื่อวัน และ

มองเห็นอยู่ว่าสังคมไทยมีเส้นแบ่งชนชั้นที่เข้มงวดมากขึ้น 

คนไทยโดยทั่วไปมักจะเชื่อกันว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้น 

และเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนเลื่อนสถานะได้ ซึ่งไม่เป็นความจริงแม้แต่

น้อย เพราะการสืบทอดชนชั้นของแต่ละชั้นนั้นมีความเข้มงวด จนกระทั่ง

โอกาสของชนชั้นแรงงานจะขยับฐานะตนเองได้นั้นเกือบจะเท่ากับศูนย์ การ

ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ของสังคมไทย มักจะตอกย้ำาความ

เชื่อข้างต้นนี้ โดยไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ อาทิเช่น จะต้องศึกษา

ข้อมูลการสืบทอดหรือการเลื่อนฐานะของแรงงานในสังคมไทยอย่างน้อยสอง

ชั่วอายุคน เป็นต้น 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ทำาให้แรงงานต้องสืบทอดความเป็นชนชั้น

เช่นนี้ ยิ่งทำาให้การก่อตัวของสำานึกทางชนชั้นปรากฏอย่างชัดเจนมากขึ้น ใน

ขณะเดียวกัน ในแต่ละชนชั้นของสังคมไทยก็ได้มีการสร้างการสืบต่อชนชั้น

ของตนเองอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง จุดยืนทาง

ชนชั้นของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงตอกย้ำาเส้นแบ่งทางสังคมระหว่างชนชั้น

ตนกับชนชั้นแรงงาน ด้วยความต้องการที่จะให้ชนชั้นแรงงานนั้นดำารงอยู่ใน

ฐานะแรงงานต่อไปเรื่อยๆ 

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมที่เคยอะลุ้มอล่วยกัน

ได้ ก็เพราะแต่ละชนชั้นยังไม่ได้มีสำานึกทางชนชั้นของตนเอง จึงไม่ได้สร้าง

ปราการของการตัดสินให้คุณค่าที่กีดกันให้คนต่างชั้นกันต้องอยู่ห่างกัน แต่
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ในปัจจุบันนั้นเมื่อเกิดสำานึกชนชั้นชัดเจนขึ้น มาตรฐานของการตัดสินให้

คุณค่าต่อเรื่องต่างๆ ได้ทำาให้เกิดการกีดกันคนเป็นชั้นต่างๆ แยกออกจาก

กันอย่างเด็ดขาด 

ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นนี้ จึงทำาให้

เกิดความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังที่จะเห็นว่ามีข้อขัดแย้ง

ระหว่างชนชั้นเกิดขึ้นในทุกปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม 

รัฐก็ไม่ได้พยายามทำาให้ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นถูกแก้ไขหรือผ่อน

คลายไป เพราะรัฐไทยก็เลือกที่จะเข้าข้างชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ดังนั้น 

หากเราปล่อยให้โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมดำาเนินไปเช่นนี้ ความขัด

แย้งระหว่างชนชั้นจะนำามาซึ่งปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ 



ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม

ได้แปรเปลี่ยนตามไปด้วย และได้ก่อให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ทางสังคม

ที่นำาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมไทยแต่เดิม ก่อนที่จะเกิดความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น ผมอยากจะเรียกว่า เป็นโครงสร้างความ

สัมพันธ์แบบ “กลุ่มขยายหลายมิติ” กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มคน

ที่ซ้อนกันอยู่ ระหว่างกลุ่มที่สัมพันธ์กันในแนวระนาบ และกลุ่มที่สัมพันธ์กัน

ในแนวดิ่ง และในความสัมพันธ์ภายในแต่ละกลุ่มก็มีความสลับซับซ้อน ตลอด

จนมีความใกล้ชิดแตกต่างกันไป

ในกลุ่มที่สัมพันธ์กันในแนวราบ อาจจะแบ่งได้เป็นวงที่ซ้อนกันอยู่

หลายวง วงใกล้ที่สุดจะเป็นกลุ่มเครือญาติ วงถัดออกไปจะเป็นกลุ่มละแวก

บ้าน วงถัดออกไปอีกก็จะเป็นกลุ่มที่กว้างขวางมากกว่ากลุ่มละแวกบ้าน อาทิ

โครงสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมที่ผุกร่อน (2)

21 มีนาคม 2551

ท่�มกล�งคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมที่มีหล�ยมิติและสัมพันธ์
กันอย่�งซับซ้อนเช่นนี้ ก�รตัดสินใจในก�รทำ อะไรหรือไม่ทำ อะไร
ของป˜จเจกชน จึงต้องคำ นึงถึงส�ยสัมพันธ์ที่ร้อยรัดตนเองไว้อย่�ง
แน่นหน�นี้ตลอดเวล�
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เช่น เป็นกลุ่มชุมชน และเครือข่ายชุมชน เป็นต้น

กลุ่มความสัมพันธ์แนวดิ่ง เป็นกลุ่มที่สัมพันธ์กันในเชิงอุปถัมภ์ เพราะ

สังคมไทยไม่เคยให้โอกาสคนในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันมา

ก่อน ดังนั้น คนที่เข้าถึงทรัพยากรมากกว่าก็จะกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ ส่วนผู้

ที่เข้าถึงทรัพยากรน้อยกว่าก็จะฝากตัวเป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ เพื่อจะเข้าถึง

ทรัพยากรที่ตนต้องการได้มากขึ้น โดยยอมเสียบางสิ่งบางอย่าง เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยน

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จะซ้อนทับอยู่บนความสัมพันธ์แนวราบ 

กล่าวคือ ผู้อุปถัมภ์เองก็จะมีความสัมพันธ์กับผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ไม่เพียงแค่

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล หากเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพ่วงเอากลุ่ม

แนวราบของทั้งผู้อุปถัมภ์และผู้ใต้อุปถัมภ์เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แนวดิ่ง

ชุดหนึ่งด้วยกัน

ท่ามกลางความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีหลายมิติและสัมพันธ์กันอย่าง

ซับซ้อนเช่นนี้ การตัดสินใจในการทำาอะไรหรือไม่ทำาอะไรของปัจเจกชน จึง

ต้องคำานึงถึงสายสัมพันธ์ที่ร้อยรัดตนเองไว้อย่างแน่นหนานี้ตลอดเวลา

ความปรารถนาของปัจเจกชนในการจะทำาอะไรแปลกใหม่ จึงต้องแลก

กับการต้องตกเป็น “คนแปลก” ในความสัมพันธ์ทางสังคมที่หนาแน่นเช่นนี้ 

หากจะทำาอะไรที่ “หลุดโลก” ยิ่งจะถูกกลุ่มทั้งหมดพิพากษารุนแรงมากขึ้น

คนไทยสมัยก่อนจึงไม่ค่อยกล้าหักหาญกับความสัมพันธ์ทางสังคม

ที่หนาแน่นเช่นนี้ วัยรุ่นในยุคของผู้เขียนที่อยู่ในเมืองใหญ่ แม้ว่าจะมีเรื่องตี

รันฟันแทงกันเช่นวัยรุ่นทั่วไป แต่ก็จะไม่มีทางเอากันจนถึงตาย เพราะต่างก็ 

“เห็น” และ “ดำารงอยู่” ในความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นเดียวกันนี้

ความสัมพันธ์ที่ถักทอกันเช่นนี้ จึงเป็นพลังในการกำากับให้คนไทยดู 

“น่ารัก” เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำาใจ มีความเมตตากรุณา ฯลฯ 

ล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นตรงต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นนี้
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น่าประหลาดใจที่ผู้ใหญ่ในสังคมไทยเห็นแต่เพียงคุณลักษณะความน่า

รักของคนไทย โดยที่มองไม่เห็นว่า ความน่ารักของคนไทยไม่ได้เกิดขึ้นใน

สุญญากาศ หากแต่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคมแบบหนึ่ง และเพราะว่า

ผู้ใหญ่ในสังคมมองไม่เห็นสายสัมพันธ์เช่นนี้ ผู้ใหญ่ไทยจึงเรียกร้องให้รักษา

ความน่ารักของคนไทยอย่างตื้นเขินตลอดมา

ขณะเดียวกัน จำาเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าในอีกด้านหนึ่ง ความสัมพันธ์

ทางสังคมที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะคนไทยที่ “น่ารัก” เช่นนี้ เป็นโครงสร้างที่

จรรโลงความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมไว้อย่างลึกซึ้ง เพราะในความ

สัมพันธ์แนวดิ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้คนใต้อุปถัมภ์เลื่อนชนชั้นได้ ขณะเดียวกัน 

ในความสัมพันธ์แนวราบก็ไม่เปิดช่องทางให้ผู้คนสามารถสะสมทุนได้มาก

พอที่จะเปลี่ยนชนชั้นตนเอง

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจอันใด ที่นักวิชาการประวัติศาสตร์พบว่า 

คุณสมบัติประการหนึ่งของความเป็น “ไทยที่น่ารัก” ได้แก่ การรู้ที่ต่ำาที่สูง 

นั่นเอง

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในช่วงส่ีสิบถึงห้าสิบปีท่ีผ่าน

มา ได้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไพศาล

ความสัมพันธ์ในแนวราบที่ผูกติดอยู่กับการมีสมบัติร่วมกันนั้น ถูก

ทำาลายลงไปทีละวงทีละวง วงของความสัมพันธ์ละแวกบ้านและวงความ

สัมพันธ์ของชุมชนและเครือข่ายถูกทำาลายไปก่อน เพราะคนทั้งหลายถูกบีบ

ให้ต้องเลือกการเข้าไปแย่งชิงสมบัติชุมชนมาเป็นของส่วนตัว เพื่อใช้เป็นทุน

ในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการพัฒนา ความสัมพันธ์แนวราบที่ยังพอหลง

เหลืออยู่บ้างแต่ก็หมดพลังลงไปเรื่อยๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ

ในทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์แนวดิ่งโดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิง

อุปถัมภ์กลับสามารถดำารงอยู่ มิหนำาซ้ำายังถูกใช้หลากหลายมากขึ้น เพราะ

รัฐไทยจำาเป็นต้องให้โอกาสคนเข้าถึงทรัพยากรหลายกลุ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่



โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ผุกร่อน (2) | 123

55

พยายามทำาให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร 

คนที่เข้าถึงทรัพยากรแบบใหม่ ก็จะเลือกใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ค้ำาจุน

โอกาสของการเข้าถึงทรัพยากรของตน

การแย่งชิงโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และการที่จะต้องใช้ความ

สัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในการค้ำาจุนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ได้ทำาให้

ความสัมพันธ์แนวดิ่งกลายเป็นความสัมพันธ์หลักในสังคมไทย และที่สำาคัญ 

ความสัมพันธ์เช่นนี้ยิ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่จรรโลงความไม่เท่า

เทียมให้เข้มข้นขึ้นไปอีก

ความสัมพันธ์ทางสังคมแนวดิ่งใหม่ที่เป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์

แบบใหม่ ที่มีความหลากหลายและกินเข้าไปในทุกมิติของสังคมส่งผลลบต่อ

สังคมอย่างชัดเจน เพราะด้านหนึ่งทำาให้เกิดการใช้ความสัมพันธ์อุปถัมภ์นี้

ข้ามอำานาจของรัฐในทุกระดับ ดังที่เราจะเห็นว่าการใช้อิทธิพลของผู้อุปถัมภ์

ไปในการข้ามหัว เบียดขับหรือกดทับการใช้อำานาจของรัฐเกิดขึ้นในทุกมิติ

ของสังคม

ในอีกด้านหนึ่ง ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นี้ได้ทำาให้คนในสังคมไทย

เริ่มเกิดความรู้สึกสิ้นหวังในโอกาสการเลื่อนชนชั้น และความรู้สึกสิ้นหวังใน

การที่จะมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นนี้เอง ได้ทำาให้คนจำานวนไม่น้อยกล้าตัดสินใจ

ทำาอะไรที่ไม่สนใจต่อสังคม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดถี่มากขึ้น

ความสิ้นหวังที่จะหลุดพ้นจากปลักของความยากจนเป็นสาเหตุในคดี

รุนแรงต่างๆ มากกว่าความจนในตัวของมันเอง

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมไทยแปรเปลี่ยนไปจนไม่ใช่สังคม

ไทยแบบเดิม และกำาลังเปลี่ยนไปสู่สังคมที่มีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่ง ที่จะ

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ทางที่จะเยียวยาสังคมไทยให้ก้าว

พ้นจากความผุกร่อนของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นนี้ คือ การ

ทำาให้เกิดสังคมที่มีความเสมอภาคและยุติธรรม



ถึงวันนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าความเหลื่อมล้ำาทาง

เศรษฐกิจ เป็นรากฐานของความขัดแย้งในสังคมไทย เพียงแต่ว่ามุมมองของ

ความเหลื่อมล้ำานี้ แตกต่างกันไปตามสถานะและชนชั้น  

ชนชั้นนำาและชนชั้นกลางที่ได้รับผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำานี้ 

จะเห็นว่าสังคมไทยรับรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว และรัฐก็พยายามช่วยเหลืออยู่ และ

มักจะสรุปว่าสภาพความเหลื่อมล้ำาก็ดีกว่าเดิมมาก แม้ว่ากลุ่มนี้จะมีความ

ปรารถนาดีต่อคนจนอยู่ แต่ก็เป็นลักษณะของการ “มองลงต่ำา” หรือเป็นการ

เห็นและช่วยคนจนในรูปแบบของการ “ก้มตัว” ลงไปช่วยเหลือเป็นหลัก รูป

แบบการ “ก้มตัว” ลงไปช่วยเหลือคนจนปรากฏ ก็คือ การ “สงเคราะห์” เป็น

ครั้งเป็นคราวไป   

ในอดีต การ “สงเคราะห์” อาจจะส่งผลดีทางอารมณ์ความรู้สึก ทั้ง

ผู้ “สงเคราะห์” และ “ผู้รับการสงเคราะห์” เพราะนอกจากช่วงเวลาแวบเดียว

คว�มเปลี่ยนแปลงคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมในสังคมไทย

28 พฤษภาคม 2553

ชนชั้นนำ  ชนชั้นกล�ง ที่มีอำ น�จอยู่ในตอนนี้ จำ เป็นต้องเข้�ใจ
ระบบอ�รม³์คว�มรู้สึกนึกคิดในคว�มเปลี่ยนแปลงคว�มสัมพันธ์ท�ง
สังคมนี้ให้ชัดเจน    
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ของการรับการสงเคราะห์แล้ว ชีวิตของ “ผู้รับการสงเคราะห์” ไม่ได้พ้องพาน

เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับ “ผู้สงเคราะห์” เลย ดังนั้น การเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีรอ

รับของบริจาค จึงเป็นเรื่องที่รับได้ รวมทั้ง “ผู้รับการสงเคราะห์” ก็รู้สึกได้ถึง

วาระพิเศษที่ได้รับการสงเคราะห์  

ที่สำาคัญ ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ คือ ลักษณะเด่นหนึ่งในความเป็น

ไทยที่ปลูกฝังกันมา ที่ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน และเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

แบบ “ผู้ใหญ่-ผู้น้อย”

ในช่วงเวลาสามสิบปีที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน

ชนบท ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพในลักษณะใหม่ ซึ่งทำาให้มาตรฐานการ

ดำารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ความสามารถในการครอบครองสินค้า

จำาเป็นในชีวิตประจำาวันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาส

ไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตต่างจังหวัด จะพบเห็นถึง

ความสามารถในการครอบครองสินค้าอุปโภค-บริโภคขยายตัวมากขึ้นอย่าง

มากมาย นี่เป็นเหตุผลว่าทำาไมห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตจึงขยาย

ตัวออกหัวเมืองไกลมากขึ้นตามลำาดับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ ได้ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน

ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วย

เหลือในรูปแบบของการให้ความ “สงเคราะห์” ลักษณะเดิมกลายเป็นเรื่องที่

ไม่จำาเป็น และการรับของสงเคราะห์เป็นเรื่องของการไร้ซึ่งศักดิ์ศรีไป

หากสำารวจกันจริงๆ ในเขตพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

เข้มข้นนั้น หากมีพิธีการให้การสงเคราะห์ จะพบว่าจำานวนผู้ที่เข้ารับการ

สงเคราะห์นั้นน้อยลง และมักจะเป็นการเกณฑ์หรือขอร้องจากเจ้าหน้าที่

ระดับต่างๆ มากขึ้น แม้ว่าคนในพื้นที่นั้นๆ อาจจะยังคงมีความยากจน หรือ

มีรายได้ไม่สูงมากนักก็ตาม ยกเว้นว่าในเขตห่างไกลมากๆ หรือในช่วงเวลา

วิกฤติภัยธรรมชาติ การรับของแจกจึงไม่ใช่เรื่องพิเศษที่ควรจะรำาลึกถึงบุญ

คุณผู้ให้อีกต่อไป หากแต่เป็นเรื่องไร้ความหมายมากขึ้นๆ ที่สำาคัญ นอกจาก



126 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

ไร้ความหมายแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยความรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีอีกด้วย

กล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้ทำาให้เปลี่ยนแปลง

ลักษณะของความยากจน จากความ “ยากจน-สมบูรณ์” มาสู่ความ “ยากจน

เชิงสัมพัทธ์” และความเปลี่ยนแปลงนี้ ได้ทำาให้ความคิดทางด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ความ “ยากจนเชิงสมบูรณ์” ต้องการและยอมรับการสงเคราะห์ แต่

ความ “ยากจนเชิงสัมพันธ์” ต้องการโอกาสและความเท่าเทียมกัน  

ในเขตพ้ืนท่ีความเปล่ียนแปลงเช่นน้ี ระบบอุปถัมภ์ในชนบทท่ีคร้ัง

หน่ึงเคยเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงผู้ใหญ่-ผู้น้อยและเป็นเชิง

สงเคราะห์ ก็ต้องปรับเปล่ียนอย่างลึกซ้ึง จากเดิมท่ีสามารถเรียกร้องความ

จงรักภักดีได้ยาวนาน ก็เป็นเพียงแลกเปล่ียนความจงรักภักดีกันเป็นคร้ังๆ ไป 

จนอาจจะกล่าวได้ว่าได้สูญเสียลักษณะสำาคัญของระบบอุปถัมภ์ไปหมดแล้ว 

ที่น่าตกใจ ก็คือ รัฐบาล ชนชั้นนำา และชนชั้นกลางจำานวนมาก ไม่

แยแสต่อความเปลี่ยนแปลงอันไพศาลนี้ แม้ว่าการอธิบายการเคลื่อนไหวของ

กลุ่มเสื้อแดง (โดยเฉพาะหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549) ว่า มีสาเหตุมาจาก

ความเหลื่อมล้ำา แต่ก็มักจะกล่าวไปในทำานองว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำานั้นมีมา

นานแล้ว และรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือตลอดมา แต่หากพิจารณาดูแล้วจะ

พบว่ากรอบการอธิบายนั้นแฝงไว้ด้วยความคิดของการช่วยเหลือในลักษณะ

ของการ “สงเคราะห์” ต่อไป โดยมองว่าคนจนที่เข้ามาเคลื่อนไหวนั้นไม่รู้เรื่อง

อะไร หากแต่มาเพราะถูกชักจูงให้หลงผิด

หากเปรียบเทียบนโยบายประชานิยมของทักษิณกับอภิสิทธิ์ จะพบ

ความแตกต่างที่สำาคัญ ได้แก่ นโยบายประชานิยมของทักษิณเป็นการโอน

เงินลงไปให้ชาวบ้านตัดสินใจกันเองว่าจะใช้จ่ายเงินนั้นไปทางไหนและจะ

ใช้อย่างไร แต่ประชานิยมของอภิสิทธิ์กลับเป็นการให้หน่วยราชการเป็นผู้

ตัดสินใจใช้เงินที่โอนไปให้แก่ชาวบ้าน  
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แน่นอนว่า นโยบายประชานิยมทั้งสองแบบมีความไม่โปร่งใสและรั่ว

ไหลด้วยกันทั้งนั้น แต่ประชานิยมแบบทักษิณ ชาวบ้านมีศักดิ์ศรีเพราะได้มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ประชานิยมของอภิสิทธิ์กลับเป็นตรงกันข้าม ชาว

บ้านเป็นเสมือนผู้รอรับ “การสงเคราะห์” จากการตัดสินใจของข้าราชการ

ชนชั้นนำา ชนชั้นกลาง ที่มีอำานาจอยู่ในตอนนี้ จำาเป็นต้องเข้าใจระบบ

อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ให้

ชัดเจน และต้องช่วยกันสร้างระบบความสัมพันธ์ทางสังคมชุดใหม่ ที่ทำาให้

เกิดความเท่าเทียมกันให้มากขึ้น  

การปฏิรูปการศึกษาจำาเป็นต้องเกิดขึ้นในเร็ววัน และจำาเป็นที่จะต้อง

เป็นการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้มากกว่าการเรียนรู้ลักษณะ

ไทยแบบเดิม เพื่อที่จะทำาให้ทุกคนในสังคมได้จัดวางตนเองอย่างเหมาะสม

ต่อไป

เรามาถึงทางแยกของความเปลี่ยนแปลงครับ เราไม่มีทางจะรักษา

จินตนาการสังคมแบบเดิมไว้ได้ภายใต้พลังความเปลี่ยนแปลงนี้ เราต้องช่วย

กันสร้างจินตนาการสังคมลักษณะใหม่ ที่จะทำาให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้



สังคมไทยในวันนี้กำาลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุดของการเปลี่ยนไป

สู่สังคมไทยยุคใหม่

หากคนในสังคมไม่พยายามทำาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอันลึก

ซึ้งและไพศาลที่เกิดขึ้นนี้ให้ดีพอ สังคมก็จะตกอยู่ในปลักแห่งความมืดมน 

และไม่มีทางพัฒนาประเทศไปทางไหนได้ ผมเพียงแต่หวังว่าพวกเราใน

สังคมไทยทั้งหมดจะช่วยกันสร้างความตระหนักรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนี้ 

และช่วยกันประคับประคองให้สังคมไทยก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างสงบและ

สันติสุข

สังคมไทยในวันนี้ไม่ใช่สังคมที่มีสังคมชาวนาเป็นแกนหลักอีกต่อไป 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในรอบสี่สิบปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนชาวนาให้

กลายมาเป็นผู้จัดการนา หรือ คนทำานา โดยที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากนอก

ภาคเกษตรกรรม ส่วนการทำานาหรือการทำาการเกษตรเป็นเพียงแค่หลังพิง

คนชั้นกล�งระลอกสุดท้�ยกับพันธกิจของรัฐ

15 มกราคม 2553

คว�มเปลี่ยนแปลงของสังคมและก�รเปลี่ยนตำ แหน่งแห่งที่
ของผู้คนในสังคม ที่แตกต่�งไปจ�กสังคมเดิมอย่�งสิ้นเชิงเช่นนี้  
ย่อมต้องก�รบทบ�ทของรัฐลักษ³ะใหม่ด้วยเช่นกัน
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ให้แก่การทำางานนอกภาคการเกษตร 

ชาวนาทั้งหลายได้เปลี่ยนตนเองมาสู่วิถีชีวิตแบบคนชั้นกลาง อันได้ 

แก่ การดำารงชีวิตของตนบนพื้นฐานของทักษะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการขาย

ทักษะระดับล่างอันได้แก่เป็นแรงงานมีฝีมือ หรือ ขายทักษะระดับกลางได้แก่ 

การเป็นผู้ประกอบการระดับกลาง ดังที่สถิติได้บ่งชี้ว่าคนทำางานนอกภาค

การเกษตรและอยู่ในภาคการผลิตไม่เป็นทางการนั้นสูงถึงร้อยละหกสิบสาม

ของกำาลังแรงงานทั้งประเทศ   

ความเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การเปลี่ยนแปลง “สังคมคู่ขนาน” แบบเดิมที่

มีสังคมคนชั้นกลางในเขตเมืองกับสังคมชาวนาในชนบทอยู่ประกอบกัน มาสู่

สังคมที่มีคนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว 

นับจากนี้ต่อไป ปัญหาของสังคมไทยก็จะเป็นปัญหาลักษณะใหม่ 

ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาการขาดน้ำาทำาการเกษตรหรือราคาผลผลิตการเกษตร

ตกต่ำาเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องความคาดหวังของสังคมคนชั้นกลางที่มีต่อ

บทบาทของรัฐในการเกื้อหนุนให้เกิดโอกาสในการเลื่อนฐานะเป็นหลัก

แม้ว่าคนชั้นกลางที่ยังทำานาหรือทำาการผลิตภาคเกษตรอยู่ จะยังคง

ใช้การเดินขบวนหรือปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐเข้ามาดูแลราคาพืชผล แต่

พวกเขาก็รู้ดีว่าการเรียกร้องนั้นไม่ใช่แกนหลักของวิถีชีวิตพวกเขา หากแต่

ต้องเรียกร้องเพราะว่าเป็นหลังพิงให้แก่ชีวิตนอกภาคเกษตรที่ไม่มั่นคงและ

คาดหมายไม่ได้เท่านั้น

ตัวเลขของการขยายพื้นที่การทำานาหลังทศวรรษ 2520 ไม่ใช่เพราะ

เกิดการขยายตัวของชาวนา หากแต่เกิดเพราะรัฐได้เข้ามามีบทบาทในการ

ประกันราคาข้าว จนทำาให้คนทำานาทั้งหลายตระหนักดีว่าพวกเขาไม่มีทางที่

จะขาดทุนจากการปลูกข้าวเพราะสามารถที่จะผลักภาระความเสี่ยงด้านราคา

ไปให้แก่รัฐได้ ดังนั้น พวกเขาจึงยังคงแสวงหารายได้นอกภาคเกษตรเข้ามาสู่

การผลิตภาคเกษตรและใช้เป็นหนทางในการแสวงหารายได้จากการประกัน
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ราคาพืชผลทางการเกษตรของรัฐ

การที่มีภาคเกษตรกรรมเป็นหลังพิงที่มีเสถียรภาพนับตั้งแต่ทศวรรษ 

2520 เป็นต้นมา ได้เป็นพื้นฐานที่ทำาให้พี่น้องชาวนาสามารถที่จะเคลื่อนเข้า

สู่การขายทักษะระดับต่างๆ ได้จนหมดสิ้นแล้ว เพราะอย่างน้อยก็ลดความ

เสี่ยงในการเข้ามาทำางานในเมืองหรือนอกภาคเกษตรกรรม จึงกล่าวได้ว่า

หลังทศวรรษ 2520 จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายทาง

สังคมจากชาวนามาสู่คนชั้นกลางและเป็นการเคลื่อนย้ายระลอกสุดท้ายแล้ว 

เพราะจากนี้ไปจะไม่มีชาวนาจริงๆ เหลืออยู่ในชนบทอีกต่อไป

แน่นอน การเคลื่อนย้ายคนจากภาคเกษตรกรรมมาสู่การผลิตนอก

ภาคการเกษตรนี้ไม่ได้ทำาให้เกิดคนชั้นกลางที่เท่าเทียมกัน หากแต่มีทั้งคน

ชั้นกลางระดับล่างที่ปริ่มๆ จะตกอยู่ในสถานะของชนชั้นกรรมาชีพ คนชั้น

กลางระดับกลาง และคนชั้นกลางระดับบนที่เกือบจะเท่าคนทำางานปกคอเสื้อ

ขาว ขณะเดียวกันก็ไม่เท่ากับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะไม่ได้ขาย

แรงงานเป็นหลักเพียงอย่างเดียว

ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาคการผลิตไม่เป็นทางการนี้สามารถที่จะดูดซับ

คนจำานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเคลื่อนย้ายคนจากภาค

เกษตรกรรมเข้ามาได้จนหมดสิ้น จนอาจจะกล่าวได้ว่าภาคการผลิตไม่เป็น

ทางการนี้เป็นพลังของการเปลี่ยนมาสู่คนชั้นกลางระลอกสุดท้ายของชาว

ชนบทหรือชาวนาในสังคมไทย

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนตำาแหน่งแห่งที่ของผู้คน

ในสังคมที่แตกต่างไปจากสังคมเดิมอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้ ย่อมต้องการบทบาท

ของรัฐลักษณะใหม่ด้วยเช่นกัน 

รัฐจำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่ไพศาล

นี้ โดยจะต้องสร้างนโยบายของรัฐที่จะเอื้อให้การผลิตภาคไม่เป็นทางการ

นอกภาคการเกษตรนี้มีเสถียรภาพมากที่สุด เพื่อที่จะทำาให้คนชั้นกลาง
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ระลอกสุดท้ายนี้สามารถจะดำารงวิถีชีวิตของตนอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ โดยไม่

ถูกทำาให้หลุดไปสู่คนยากจนระดับไร้ความสามารถในการทำามาหากิน ขณะ

เดียวกันก็ต้องทำาให้การผลิตภาคไม่เป็นทางการนี้สามารถที่จะต่อยอดเข้าไป

สัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาคการผลิตที่เป็นทางการอย่างไม่ยากลำาบาก

อีกด้วย

การปรับตัวของรัฐเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้จำาเป็นที่จะต้อง

ทบทวนบทบาทของรัฐทั้งทางด้านการบริการและการควบคุม เพื่อที่จะให้

เกิดความยืดหยุ่นในการเลื่อนสถานะของคนชั้นกลางทั้งหมดได้ เช่น การ

บริการประกันสังคมของรัฐต้องครอบคลุมคนชั้นกลางที่อยู่ในภาคการผลิตไม่

เป็นทางการ หรือ การควบคุมสมบัติสาธารณะก็จะต้องยืดหยุ่นให้ภาคการ

ผลิตไม่เป็นทางการสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

 หากรัฐบาลมองการณ์ไกลและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็ย่อมที่จะ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัฐให้เอื้อแก่คนกลุ่มใหญ่และเป็นคนกลุ่มใหม่ในสังคม

นี้ได้มีโอกาสสร้างตัวเองจากพื้นฐานที่พวกเขามีอยู่เพื่อที่จะเป็นพลังให้แก่

การสร้างสังคมไทยใหม่ต่อไป

โอกาสในการสร้างชื่อเสียงและคะแนนนิยมของรัฐบาลนี้มาถึงแล้ว 

เพียงแต่ว่าว่ารัฐบาลนี้จะมองเห็นหรือไม่

 หากรัฐบาลนี้ประกาศนโยบายหลักในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัฐ

ในช่วงเวลาสามปีหรือห้าปีข้างหน้า โดยเน้นว่าจะสร้างเป็นแนวนโยบายของ

รัฐที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มคนชั้นกลางใหม่ เพื่อที่จะสร้างสังคมไทย

ให้เป็นสังคมของคนชั้นกลางอย่างแท้จริง ก็จะทำาให้เกิดผลดีหลายประการ

ด้วยกัน ประการแรก ได้แก่ การสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาสังคมไปสู่สังคม

คนชั้นกลางที่มีพลังมากขึ้น ประการที่สอง จะทำาให้สังคมไทยค่อยๆ ปรับตัว

เข้าสู่ความมีเสถียรภาพทางการเมืองได้ง่ายมากขึ้น ความขัดแย้งระหว่างคน

ชั้นกลางกลุ่มใหม่กับคนชั้นกลางรุ่นเก่าก็จะลดลง ผลดีประการที่สาม ก็คือ 

เป็นการสร้างความหวังให้แก่ภาคการผลิตไม่เป็นทางการที่จะพัฒนาตัวเอง
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ให้เข้มแข็งมากขึ้น

พันธกิจของรัฐ คือ การจัดการให้พลเมืองในรัฐได้รับประโยชน์อย่าง

ถ้วนทั่วและมีความเชื่อมั่นว่าชีวิตของตนจะดีขึ้น ซึ่งการจะปฏิบัติตามพันธ-

กิจนี้ได้ก็ต้องเช้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยให้ชัดเจน และต้องมีวิสัย

ทัศน์ในการนำาเสนอภาพอุดมคติของสังคมให้รับรู้ร่วมกัน  

รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการปฏิบัติตามพันธกิจของรัฐจำาเป็นที่จะต้อง

เข้าใจเรื่องนี้ก่อนเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรัฐให้ดำาเนินการต่อไปได้  

ปัญหาคือ รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอัน

ไพศาลนี้หรือไม่
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  คว�มยุติธรรมกับก�รยุติคว�มขัดแย้งด้วย   
  คว�มเป็นธรรมที่เสมอภ�ค 

  ทบทวนกันใหม่ในประเด็นเรื่องชนชั้น 

  พลังสีแดง : ก�รจัดตั้งของภ�คก�รผลิตไม่เป็น 
  ท�งก�ร (ตอน 1-3) 

  สองม�ตรฐ�นในชีวิตประจำ วัน

� e Multi-layered Meaning of 
� e Red Shirts

สีแดงและชนชั้น 
Y6



ความเปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องความหมายของ “ความยุติธรรม” 

ที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษหลังนี้เป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งของปัญหา

ความขัดแย้งในสังคมไทยที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม ได้ทำาให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มคนมากขึ้น รวม

ทั้งการแตกตัวทางชนชั้นก็ทวีความสลับซับซ้อนในระบบความสัมพันธ์ทาง

สังคมมากขึ้นตามไปด้วย    

ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทำาให้คนแต่ละกลุ่มแต่ละชนชั้นตีความ และให้

ความหมายแก่ “ความยุติธรรม” แตกต่างกันออกไป และคนแต่ละกลุ่มก็ได้

สร้างปฏิบัติการทางสังคมการเมือง เพื่อบรรลุความยุติธรรมตามทัศนะของ

ตนในวิถีทางที่แตกต่างกันไปด้วย

เราจะเข้าใจความขัดแย้งทางความคิดและปฏิบัติการทางสังคม

การเมืองนี้ได้ ก็ต้องทำาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงความหมายของ “ความ

คว�มยุติธรรมกับก�รยุติคว�มขัดแย้ง
ด้วยคว�มเป็นธรรมที่เสมอภ�ค 

22 มกราคม 2553

คว�มเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทำ ให้คนแต่ละกลุ่มแต่ละชนชั้นตีคว�ม 
และให้คว�มหม�ยแก่ “คว�มยุติธรรม” แตกต่�งกันออกไป  
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ยุติธรรม” ให้ชัดเจนก่อน เพื่อที่จะแสวงหาทางสร้างคำาและความหมายใหม่

ที่คนทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าคือความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะความ

หมายของความยุติธรรมเป็นหลักสำาคัญในการจรรโลงสังคมหนึ่งๆ ให้อยู่ร่วม

กันได้อย่างสงบสุขและสันติ  

คำาว่ายุติธรรมในความเข้าใจโดยทั่วไป มีความหมายตรงไปตรงมา

ว่า “ยุติด้วยธรรม” แต่ปมปัญหาอยู่ที่ว่า คำาว่า “ธรรม” นั้น มีความหมายแปร

เปลี่ยนไปตามระบอบของสังคมนั้นๆ  

ในรัฐจารีตของไทยสมัยอยุธยาและต้นกรุงเทพฯ พระมหากษัตริย์

ทรงมีสถานะเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำาเพ็ญบุญบารมีมามาก จนได้เป็นธรรมิก

ราชาธิราช คือ เป็นราชาที่เป็นใหญ่เหนือราชาอื่นๆ ที่ทำาหน้าที่ผู้นำาในการ

จรรโลงธรรม เพื่อนำาพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร หรือ

ให้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าเดิม รวมไปถึงไปเกิดใหม่ในยุคพระศรีอาริย-

เมตไตรย  

ด้วยสถานะของพระมหากษัตริย์เช่นนี้ จึงทำาให้การตัดสินใจท้ายสุด 

เพื่อจะยุติเรื่องราวต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดคำาถามหรือข้อสงสัยใดๆ ตามมา เพราะ

พระมหากษัตริย์ย่อมทรงเป็นผู้รอบรู้ในธรรมะ ย่อมเป็นผู้ที่ตัดสินวินิจฉัยได้

อย่างเที่ยงธรรม ในกรณีการผลัดแผ่นดินด้วยการรัฐประหาร ก็จะมีข้ออ้าง

ความชอบธรรมว่าพระมหากษัตริย์องค์ก่อนนั้นหมดบุญบารมี อันทำาให้ไม่

สามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยธรรมะ หรือตัดสินคดีความอย่างยุติธรรมอีก

ต่อไป จำาเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นดิน (การอ้างถึงพระเจ้าตากสินเพื่อเคลื่อนไหว

การเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นการคิดอย่างไม่เป็นประวัติศาสตร์เอาเสียเลย) 

ต่อมาในกลางพุทธศตวรรษที่ 25 เมื่อเกิดการเปลี่ยนรูปรัฐจนกลาย

เป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มรูปแบบขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติ-

ศาสตร์ไทย และเริ่มมีลักษณะของรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้น แต่รัฐไทยสมัยนั้นก็แตก

ต่างจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์หลายแห่งในโลกตะวันตก นั่นคือ ศาสนา

ยังไม่ได้แยกออกจากการเมืองและการปกครองอย่างเด็ดขาด ทำาให้ความ



136 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

หมายของความยุติธรรมแบบเดิมที่มีรากฐานอยู่บนธรรมของพุทธศาสนายัง

คงดำารงอยู่อย่างสืบเนื่องต่อมา  

กล่าวคือ ชนชั้นนำาในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สถาปนากรอบคิด

อุดมการณ์ทางการเมืองแบบองคาพยพที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเสมือน

ศีรษะ ในขณะที่ขุนนางและข้าราชบริพารเป็นแขนขา ส่วนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

เป็นเส้นผมหรือเส้นขน ซึ่งส่วนศีรษะย่อมเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้มากกว่า

แขนขาหรือเส้นขน การตัดสินใจท้ายสุด หรือการทำาให้เกิดการ “ยุติด้วย

ธรรม” จึงขึ้นอยู่กับพระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์ที่รองรับด้วยฐานของ

บุญบารมีที่สั่งสมมา สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงชี้แจงว่าเฉพาะ

คนที่เกิดมาเป็น “เจ้า” เท่านั้น ที่มี “Ideal” ซึ่งทรงแปลว่า “ศีลธรรม” แน่นอน

ว่า ผู้นำาของ “เจ้า” คือ พระมหากษัตริย์ย่อมทรงมี “ศีลธรรม” เหนือผู้อื่น ส่วน

ประชาชน คือ คนที่ยังโง่อยู่ ย่อมไม่รู้ว่าอะไรคือความยุติธรรม ลำาดับสูงต่ำาของ

ชนชั้นก็ได้เป็นส่วนสำาคัญของ “ความยุติธรรม” ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะผ่านการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมการเมืองสำาคัญๆ มาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 การเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชน พ.ศ. 2516-

2519 หรือการเคลื่อนไหวของคนชั้นกลางในทศวรรษ 2530 แต่โครงสร้าง

ทางชนชั้นในสังคมเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ชนชั้นนำายังคงรักษาตำาแหน่งแห่ง

ที่ในสังคมได้เป็นอย่างดี การต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมาจึงเป็นการต่อสู้เพื่อ

จรรโลงสถานะชนชั้นนำาเดิม ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความ

สัมพันธ์ของผู้คนในสังคมไทยเท่าใดนัก

ความสืบเนื่องของชนชั้นนำาไทย ได้ทำาให้ความหมายของความ

ยุติธรรมแบบเดิมตกทอดสืบต่อมาด้วยเช่นกัน “ยุติด้วยธรรม” จึงเป็นการยุติ

ด้วยอำานาจรัฐเท่านั้น และการยุติด้วยอำานาจรัฐก็จะสัมพันธ์อยู่กับชนชั้นใน

สังคมด้วย ชนชั้นนำาจึงมักจะได้รับความยุติธรรมในแบบที่ตนได้ประโยชน์ 

 การที่สังคมไทยยังคงใช้คำาว่า “ความยุติธรรม” ที่ฝังไว้ด้วยความ
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หมายของความไม่เท่าเทียมกันจึงทำาให้การพิทักษ์ความยุติธรรมนั้นมีความ

ลักลั่นตลอดมา การที่กล่าวกันว่ามีการปฏิบัติแบบสอง (หรือสาม สี่ ห้า) 

มาตรฐาน จึงเป็นหลักการของ “ความยุติธรรม” ในความหมายเดิมท่ีตกทอด

มาจากอดีตนั่นเอง

 ในวันนี้ ความเปลี่ยนแปลงอันไพศาลและลึกซึ้งของสังคมไทย ได้

ทำาให้เกิดความต้องการความยุติธรรมแบบใหม่ที่ต้องมีความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันขึ้นมา จนทำาให้เกิดคำาถามต่อความยุติธรรมแบบเดิมถี่ขึ้นมาก 

และขณะเดียวกัน ก็มีการเรียกร้องความยุติธรรมแบบใหม่หนาหูมากขึ้น จน

กล่าวได้ว่าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงนี้ สังคมไทยไม่มีทางที่จะรักษาความ

หมายของความยุติธรรมแบบเดิมไว้ได้อีกต่อไปแล้ว

 การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความยุติธรรมแบบใหม่ จะต้องช่วยกันสร้าง

คำาศัพท์ใหม่เพื่อใช้แทนคำาว่ายุติธรรมที่มีความหมายในเชิงความไม่เสมอ

ภาคฝังตัวอยู่ด้วย ผมอยากจะลองเสนอให้เราคิดถึงคำาใหม่ อาทิเช่น การยุติ

ด้วยความเป็นธรรมที่เสมอภาคแทนคำาว่าความยุติธรรม เพื่อที่จะทำาให้เรา

สามารถข้ามพ้นกรอบการจำากัดการคิด และปฏิบัติการทางสังคมของความ

ยุติธรรมแบบเดิม

ผมได้ความคิดในการเขียนเร่ืองน้ี จากบทความของอาจารย์สายชล  

สัตยานุรักษ์ เร่ือง “สองร้อยปีวัฒนธรรมไทยกับความยุติธรรม” แต่การตีความท่ี

แตกต่างย่อมเป็นความรับผิดชอบของผมครับ



ทบทวนกันใหม่ในประเด็นเรื่องชนชั้น 

30 เมษายน 2553

ผมเข้าใจดีว่ารัฐบาล/นักวิชาการจำานวนหนึ่งจำาเป็นต้องออกมา

ปฏิเสธประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร้อนในวันนี้ว่าไม่ใช่เรื่องการ

ต่อสู้ทางชนชั้น

เพราะรัฐบาลและนักวิชาการคิดไปว่าหากยอมรับในประเด็นน้ีก็จะ

เป็นการยอมรับว่าตนเป็นอีกชนช้ันหน่ึงท่ีกำาลังกดข่ีบีฑาคนอีกชนช้ันหน่ึง 

และก็เป็นความชอบธรรมระดับหน่ึงท่ีชนช้ันผู้ถูกกดข่ีบีฑาน้ันจะลุกข้ึนมาต่อสู้

เวลาที่ผ่านมา ผมพยายามเขียนและพูด ณ ที่นี้และที่อื่นๆ หลายต่อ

หลายครั้งเท่าที่มีโอกาส ในประเด็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

โดยเฉพาะการเกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่มีมานานมากจนกระทั่ง

เริ่มตกผลึกเป็นสำานึกทางชนชั้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ท่านผู้

อ่านทั้งหลายได้เห็นว่าสังคมไทยเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้ว และ

เราต้องมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ชัดเจนเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิด

กรอบคิดเรื่อง “ชนชั้น” นี้จะส�ม�รถทำ ให้เห็นลู่ท�งใน
ก�รทำ คว�มเข้�ใจและแสวงห�แนวท�งในก�รแก้ไขป˜ญห�สังคม
เศรษฐกิจในอน�คตได้
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การปรับตัวของสังคมไทยให้ตอบรับหรือยืดหยุ่นพอในการจัดการกับความ

เปลี่ยนแปลงอันไพศาลนี้ 

ซ่ึงไม่ใช่มีแต่ผมเพียงคนเดียว คนจำานวนไม่น้อยก็ได้พยายามช้ีให้เห็น

ถึงความสำาคัญของการเกิดชนช้ันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

อาจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์เกษียร เตชะพีระ และอีกหลายๆ ท่าน 

แต่ดูเหมือนว่าสังคมไทยรับรู้เรื่องนี้น้อยเหลือเกิน ดูได้จากการอธิบายการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงจากแง่มุมของความคลั่งทักษิณ ชินวัตร ที่

ปรากฏอยู่ในกลุ่มคนจำานวนมากในสังคมไทย จนผมรู้สึกว่าความอับจน

ของบ้านเมืองนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่สามารถของนักสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ไทยทั้งหมดที่จะสร้างการรับรู้ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมไทย โดยเฉพาะการเกิดคนกลุ่มใหม่ในสังคมไทยที่ไม่ว่าเราจะเรียก

เขารวมว่าเป็น “ชนชั้น” หรือไม่ก็ตาม  

ผมอยากจะยกตัวอย่างของนักวิชาการในสังคมญี่ปุ่นที่หวนกลับมา

คิดและศึกษาเรื่อง “ชนชั้น” เพราะเขาพบว่ากรอบความคิดเรื่อง “ชนชั้น” ที่

ไม่จำาเป็นต้องผูกแน่นยึดติดกับความคิดมาร์กซิสนั้น มีประโยชน์อย่างมาก

ต่อการสร้างความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสังคมของตน และความ

เข้าใจนี้จะนำาไปเป็นฐานที่สำาคัญของการปรับตัวของสังคมญี่ปุ่น

การสร้างสังคมญี่ปุ่นใหม่หลังสงครามถือได้ว่าประสบผลสำาเร็จอย่าง

สำาคัญ ในแง่ที่ได้สร้างสังคมทั้งหมดให้เป็นสังคม “ชนชั้นกลาง” หรือนัก

วิชาการบางท่านเรียกว่าสังคมที่ชนชั้นเลือนหายไป พลังที่ได้เข้ามาร่วมสร้าง

สังคมชนชั้นกลางนั้นได้แก่ รัฐ และกลุ่มทุนบริษัทต่างๆ

รัฐญี่ปุ่นหลังสงครามได้เผชิญหน้ากับการพังทลายทางเศรษฐกิจ 

บาดแผลในจิตใจของผู้คน รัฐบาลญี่ปุ่นหลังสงครามไร้เสถียรภาพอย่าง

มาก แต่รัฐญี่ปุ่นได้มองเห็นถึงความเสมอภาคเป็นอันดับแรก ระบบราชการ

ของรัฐได้เริ่มทำาให้ผู้คนรู้สึกได้ว่าตนเองจะได้รับความเสมอภาคบนเงื่อนไข

ของพลเมืองญี่ปุ่น ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้มข้นและคัดเลือก
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เอาเด็กนักเรียนที่มีความสามารถจากทั่วสารทิศนั้นได้เป็นฐานให้แก่ความ

รู้สึกที่ว่าในฐานะพลเมืองญี่ปุ่นตนเองมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ 

ซึ่งสอดคล้องไปกับการขยายตัวของระบบราชการที่ได้เปิดรับคนจากหลาก

หลายชนชั้นเข้ามาโดยทำาให้ท้องถิ่นมีอิสระโดยสัมพันธ์ในการขยายอัตรา

การจ้างงานคนในท้องถิ่นตนเอง   

บทบาทของรัฐในการดูแลทุนบริษัทต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้น การตั้ง

กระทรวงมิติ (Miti) ในราวทศวรรษ 1960 ได้ทำาให้เกิดการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมจำานวนมาก ซึ่งส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่ม

มากขึ้น

บทบาทของทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐก็ได้มีส่วนในการสร้าง

สังคมชนชั้นกลาง บริษัทต่างๆ ได้เข้ามาร่วมในการสร้างระบบการศึกษาจาก

การทำางานขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจ้างงานระยะยาวในชีวิต 

พร้อมกับการเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งหมดเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสร้าง

เนื้อสร้างตัว  

แน่นอนว่านอกจากบทบาทของรัฐและทุนมีส่วนสำาคัญในการสร้าง

ความเสมอภาคของสังคมชนชั้นกลางแล้ว บทบาทของสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่

มากเช่นกัน เช่น การสลายการผูกขาดของไซบัตสุ การปฏิรูปที่ดินอันทำาให้

เกิดชาวนาเอกระ การสลายกองทัพ 

การสร้างสังคมชนชั้นกลางของญี่ปุ่นประสบความสำาเร็จอย่าง

ใหญ่หลวง เพราะได้ผนวกเอาจิตใจของผู้คนแพ้สงครามให้หันมาสู่การ

สร้าง “ความหวัง” ในการสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นชนชั้นกลางเพื่อสังคม

ญี่ปุ่น ความหวังนี้วางอยู่บนพื้นฐานที่รัฐและทุนสร้างให้คนรู้สึกว่าตนเองมี

โอกาสก้าวหน้าได้อย่างเท่าเทียมกัน หากสนใจความรู้สึกเช่นนี้ ลองไปหา

ภาพยนตร์เรื่อง Always มาชมดูนะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบผลสำาเร็จ

อย่างมากหลังออกฉายในปี 2004 เนื้อเรื่องเป็นการนำาเสนอภาพอดีตความ

ฝันและความหวังของคนญี่ปุ่นในยุคนั้น อันเป็นความรู้สึกโหยหาอดีตของ
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คนในปัจจุบัน (น่าสนใจมากครับ หลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ฉาย ผู้คนจำานวน

มากได้หวนกลับไปเที่ยวที่โตเกียวทาวเวอร์ทั้งๆ ที่เกือบจะถูกลืมไปแล้ว)

แต่ภายหลังจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจปี 1990 สังคมญี่ปุ่นได้เริ่ม

เปลี่ยนแปลง การจ้างงานนอกจากจะลดลงแล้ว ยังเปลี่ยนรูปแบบการจ้าง

งานมาสู่การจ้างชั่วคราวมากขึ้น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชีวิตผู้คน

ลดลงอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างของรายได้ทวีสูงมากขึ้นกว่าในทศวรรษ 

1970-1980 ขณะเดียวกันความสำาเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เช่น เจ้าของบริษัท 

Softbank (บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุด) ก็ได้ทำาลายวิธีคิดวิธีรู้สึกแบบเดิม

ของชนชั้นกลางญี่ปุ่นที่จะอดทนต่อการทำางานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะประสบผล

สำาเร็จมาสู่ความฝันที่จะประสบผลสำาเร็จในช่วงเวลาข้ามวัน ทั้งหมดนี้กล่าว

ได้ว่าสังคมญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไพศาล

ภายใต้เงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงของสังคมเช่นนี้ นักวิชาการญี่ปุ่นได้

เริ่มหันกลับมาทบทวนกรอบความคิดเรื่องสังคมชนชั้นกลางกันใหม่ และได้

เริ่มต้นที่จะแสวงหาแนวทางในการทำาความเข้าใจสังคมญี่ปุ่น ที่สำาคัญ ได้เริ่ม

หันกลับมาสู่กรอบคิดและวิธีการศึกษาในเรื่อง “ชนชั้น” เพราะพบว่ากรอบคิด

เรื่อง “ชนชั้น” นี้จะสามารถทำาให้เห็นลู่ทางในการทำาความเข้าใจและแสวงหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจในอนาคตได้ นักวิชาการท่าน

หนึ่งได้ใช้คำาว่า “Bringing Class Back in” เพื่อเน้นว่าจำาเป็นต้องนำากรอบ

ความคิดนี้กลับมาอธิบายความเปลี่ยนแปลงของสังคม

แม้ในสังคมญ่ีปุ่นท่ีเคยคิดว่าไม่มีชนช้ัน แต่เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง

ก็ได้นำากรอบความคิดเก่ามาปัดฝุ่นและชักเงาใหม่เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่  

สำาหรับสังคมไทยเอง แม้เราจะเคยเช่ือว่าสังคมเราไม่มีชนช้ัน แต่ก็อยากจะให้

ลองมาศึกษาตำาแหน่งแห่งท่ีของผู้คนในสังคมท่ีแตกต่างและแยกออกจากกัน 

ไม่ใช่เพ่ือโค่นล้มอะไรอย่างท่ีหวาดกลัวกันหรอกนะครับ แต่ศึกษาเพ่ือท่ีจะเข้าใจ

ความเปล่ียนแปลงอันไพศาลและลึกซ้ึงของสังคม อันอาจจะนำาไปสู่การสร้าง

สังคมท่ีดีงามกว่า 



พลังสีแดง : ก�รจัดตั้งของภ�คก�รผลิตไม่เป็นท�งก�ร (1)

2 เมษายน 2553

ความรู้ทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ จะต้องตอบหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมให้แก่สังคมได้

หากความรู้ทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ไม่สามารถตอบคำาตอบ

ปรากฏการณ์ทางสังคมหรือตอบแบบมักง่าย ก็ไร้ค่าไร้ความหมายท่ีจะดำารง

อยู่ในสังคม    

ในฐานะที่ผมหากินอยู่กับความรู้สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ผมจึงขอ

ตั้งคำาถามเพื่อให้เราทั้งหลายได้ร่วมกันหาคำาตอบให้แก่สังคมไทยครับ  

คำาถามที่ผมคิดว่าสำาคัญมากในช่วงเวลานี้ ได้แก่ การรวมกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางการเมืองของคนเสื้อแดงเกิดขึ้นเพราะอะไรและเกิดขึ้นได้

อย่างไร แน่นอนว่า การเกิดขึ้น บทบาท และการดำารงอยู่ของกลุ่มเส้ือเหลือง

ก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน หากแต่บทบาทของกลุ่มเสื้อเหลืองน่าจะแผ่วลง

คำ ถ�มที่ผมคิดว่�สำ คัญม�กในช่วงเวล�นี้ ได้แก่ ก�รรวม
กลุ่มเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองของคนเสื้อแดงเกิดขึ้นเพร�ะอะไรและ
เกิดขึ้นได้อย่�งไร
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ไปในช่วงนี้ จึงขอยกยอดเอาไว้เป็นคำาถามที่สำาคัญรองลงมาครับ

ก่อนที่ผมจะลองตอบว่าการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของ

กลุ่มเสื้อแดงเกิดขึ้นเพราะอะไร ผมขออธิบายเท้าความกลับไปยังความเป็น

คนเสื้อแดงก่อนนะครับ (ซึ่งผมได้เคยกล่าวไว้บ้างแล้วในหลายบทความก่อน

หน้านี้ ขออภัยที่เขียนซ้ำาบ้าง) กล่าวคือ คนเสื้อแดงเป็นผลมาจากความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงของ

การผลิตเชิงพาณิชย์ขยายตัวเข้าไปสู่ภาคการเกษตรและดึงดูดให้คนในภาค

เกษตรกรรมได้เปลี่ยนแปลงตนเองมาสู่การทำางานนอกภาคการเกษตรมาก

ขึ้นๆ และช่องทางที่คนกลุ่มนี้เข้ามาได้มากที่สุด ได้แก่ การผลิตภาคไม่เป็น

ทางการ

การขยายตัวของการผลิตภาคไม่เป็นทางการได้เชื่อมต่อและ

เปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทไปอย่างสิ้นเชิง 

คนในพื้นที่ชนบทได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เมือง ความเป็นเมืองและ

ชนบทละลายและพร่ามัวไม่ชัดเจนอย่างเดิมอีกต่อไป (จึงไม่น่าแปลกใจที่

อาจารย์ชาญวิทย์ได้เสนอว่ากลุ่มเสื้อแดงไม่ใช่คนภูธรแล้ว) 

รายได้จากการผลิตไม่เป็นทางการนี้ กลายมาเป็นหลักในการดำารง

ชีวิตแทนการทำานาหรือทำาเกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ การทำางานในภาค

เกษตรกรรม อาทิเช่น การทำานากลายเป็นเพียงหลังพิงให้แก่ครอบครัว

เท่านั้น คนขับแท็กซี่หลายท่านได้บอกตรงกันว่าการทำานาสมัยนี้ง่ายกว่า

สมัยก่อนมาก พวกเขาหาเงินสดจากการขับรถแท็กซี่แล้วไปเป็น “ผู้จัดการ

นา” สักหนึ่งอาทิตย์ก็เรียบร้อยแล้ว และข้าวที่ได้ก็เป็นเพียงหลักประกัน

พื้นฐานสำาหรับครอบครัวที่ยังอยากจะเก็บข้าวเอาไว้กินเท่านั้นเอง แต่ส่วน

มากแล้ว ก็มักจะขายเอาเงินสดทันที (รถเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใส่

กระสอบส่งไปสู่โรงสีทันที) แล้วซื้อข้าวสารกินจากร้านค้าในหมู่บ้าน 

การขยายตัวของภาคการผลิตไม่เป็นทางการนี้ เป็นการสร้างสรรค์ท่ี

สำาคัญและยิ่งใหญ่มากอันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับโอกาส
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ต่างๆ จากรัฐ การสร้างสรรค์ที่มุ่งเพียงเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้นี้กลายมาเป็น

ช่องทางที่สำาคัญของคนจำานวนมากในสังคมไทย เท่าที่นักวิชาการคาดการณ์

ไว้น่าจะอยู่ประมาณร้อยละหกสิบห้าของกำาลังแรงงานทั้งหมด 

กลุ่มคนในภาคการผลิตไม่เป็นทางการที่ขยายตัวมากขึ้นๆ ได้รับ

อานิสงส์โดยตรงจากนโยบายประชานิยมจากรัฐบาลทักษิณ ซึ่งกุนซือของ

อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ได้แก่ คุณพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ได้ใช้ความคิด

จากหนังสือเรื่อง The Other Path : The Invisible Revolution in the Third 

World ของ Hernado de Soto ซึ่งเน้นการทำาความเข้าใจในความหมาย

และความสำาคัญของภาคการผลิตไม่เป็นทางการนี้มาใช้เป็นฐานในการสร้าง

นโยบายประชานิยม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การเจาะ

เข้าสู่กลุ่มที่อยู่ในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การคมนาคมไม่เป็น

ทางการ (วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น) รวมถึงการขยายพื้นที่ให้แก่การผลิต

ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การสร้างตลาดภายในให้แก่สินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์

การที่รัฐได้เปิดโอกาสให้แก่คนในภาคการผลิตไม่เป็นทางการนี้เอง 

จึงทำาให้คนจำานวนมากที่สังกัดอยู่ในภาคการผลิตนี้ชื่นชมนโยบายเหล่านี้

อย่างยิ่ง (ผมอยากให้คนในรัฐบาลอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม่เป็น

ทางการให้มากกว่านี้ จะได้คิดอะไรได้มากขึ้น หรืออย่างน้อยก็ส่งคนไปคุย

กับคุณพันศักดิ์ วิญญรัตน์ บ้างจะเป็นไร) 

 เมื่อเปลี่ยนมาสู่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แม้ว่าจะพยายามสาน

ต่อนโยบายประชานิยมแต่คงเป็นเพราะไม่เข้าใจหัวใจของภาคการผลิตไม่

เป็นทางการ จึงทำาให้ไม่สามารถเจาะเข้าไปในแต่ละกลุ่มอาชีพได ้ ผมรู้สึก

ว่ารัฐบาลนี้ยังมองสังคมไทยแบบเดิมที่คนส่วนใหญ่ยังเป็นชาวนา ส่วนการ

ทำางานนอกภาคเกษตรนั้นเป็นเพียงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว (ซึ่งหากเป็นอย่าง

ที่ผมรู้สึก ก็คงต้องโทษบรรดานักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่แวดล้อม

รัฐบาลว่าเชยมาก) 
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ผมได้มีโอกาสเสวนาร่วมกับผู้นำาทางเศรษฐกิจท่านหน่ึง ท่ีได้ร่วม

สร้างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ท่านอธิบายแก้ตัวให้แก่รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

ทำานองว่าในกระบวนการร่างได้พบปะชาวบ้านมากมาย แม้ว่าผมยอมรับ

ว่าท่านได้พบประชาชนจริง แต่ผมรู้สึกว่าการพบปะชาวบ้านของกลุ่มผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญน้ันเป็นการพบปะชาวบ้านเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มท่ีมีนักพัฒนา

เอกชนสายพ่ีเปียก และสาย กป.อพช. (พิภพ ธงไชย บำารุง บุญปัญญา ฯลฯ) 

ดังจะเห็นได้ว่าคนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมักจะเป็นคนจาก

สายน้ี ซ่ึงชาวบ้านของปัญญาชนกลุ่มน้ีมีอยู่น้อยมาก ถ้าเทียบกับสัดส่วนชาว

บ้านท่ีอยู่ในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ 

แม้ว่าปัญญาชนกลุ่มนี้จะปรารถนาดีต่อชาวบ้าน แต่กระบวนทัศน์

ของเขาก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ผมเองมีเพื่อนอยู่กลุ่ม

นี้มากมายทุกภาค แต่หลังจากพยายามทะเลาะกับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนมอง

สังคมไทยให้ดีขึ้น (ไม่จำาเป็นต้องมองอย่างผมหรอก แต่มองให้ออกนอก

กรอบเดิมหน่อย) ก็ทำาให้ไม่ถูกเชิญไปอภิปรายร่วมด้วยเลย (ด้วยข้อหาว่า

ท่าทีไม่เป็นมิตร : คำากล่าวนี้มาจากพี่ชัชของน้องๆ ภาคเหนือครับ ฮา) 

การที่ผู้นำาในรัฐบาลและปัญญาชนในสังคมไทยไม่เข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมจริงๆ จึงยิ่งทำาให้คนในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ

รู้สึกว่าตนเองถูกปิดกั้นโอกาสในการเลื่อนฐานะ (รัฐบาลไม่ชอบคำาว่า 

“ชนชั้น” ผมไม่ใช้ในตอนนี้ก็ได้) และทำาให้ขัดเคืองมากขึ้น เมื่อตลาดภายใน

ไม่ขยายตัวอันเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจภาคทางการซวนเซ 

คำาตอบเบื้องต้นในเรื่องที่มาของกลุ่มคนเสื้อแดง ก็คือ การขยาย

ตัวของคนในภาคการผลิตไม่เป็นทางการที่มีจำานวนมหาศาล และคนกลุ่ม

นี้กำาลังประสบโอกาสในการเลื่อนฐานะ แต่ถูกทำาให้รู้สึกว่าโอกาสนั้นถูก

ปิดตายไปภายใต้รัฐบาลนี้ 

ความรู้สึกคับข้องใจและเจ็บปวดที่โอกาสของตนถูกปิดเช่นนี้ จึงเป็น

ช่องทางให้การแพร่ขยายของความคิดเรื่อง “อำามาตย์กับไพร่” สะพัดไปได้
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อย่างกว้างขวาง และกลายเป็นคำากล่าวที่สรุปยกระดับต้นเหตุของการปิด

โอกาสชีวิตของตนได้ชัดเจนสำาหรับความรู้สึกของพวกเขา

 คำาถามต่อไป ได้แก่ การเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงมาได้อย่างไร 

เอาไว้คราวหน้าครับ
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คราวที่แล้ว ได้กล่าวว่ากลุ่มคนเสื้อแดงมีที่มาจากไหนหรืออยู่ตำาแหน่ง

แห่งที่ในระบบเศรษฐกิจอย่างไร

ซึ่งผมอธิบายไว้ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาคการผลิตไม่เป็น

ทางการซึ่งต่างคับข้องใจจากความรู้สึกว่าถูกปิดโอกาสในการเลื่อนฐานะทาง

เศรษฐกิจจากรัฐบาล

คำาถามต่อมา คือ แล้วพวกเขาเข้ามาสร้างการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ใหญ่นี้ได้อย่างไร 

คำาตอบทั่วไปของปัญญาชนคนชั้นกลางในเมืองมักจะออกมาในรูปของ

คนพวกนี้ถูกจ้างมา คนพวกนี้ตกอยู่ในวังวนระบบอุปถัมภ์หรือนโยบายประชา

นิยมจนมองไม่เห็นความเลวของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

คำาตอบเหล่าน้ี แม้ว่าอาจจะทำาให้คนจำานวนไม่น้อยรู้สึกว่าทำาให้เข้าใจ

พลังสีแดง : ก�รจัดตั้งของภ�คก�รผลิตไม่เป็นท�งก�ร (2)

9 เมษายน 2553

คำ ถ�มต่อม� คือ แล้วพวกเข�เข้�ม�สร้�งก�รเคลื่อนไหว
ท�งก�รเมืองใหญ่นี้ได้อย่�งไร
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ปรากฏการณ์ได้ระดับหน่ึง แต่ในความเป็นจริงแล้ว กรอบการอธิบายเช่น

น้ีกลับมองไม่เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึงพอท่ีจะทำาให้เกิดแรงผลักทาง

ปัญญาให้เกิดการปรับตัวของสังคมไทยเพียงพอ

กลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงอายุกลางคนขึ้นไป ผู้หญิง

กลุ่มนี้คือคนที่ต้องดูแลเศรษฐกิจของครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย ดังนั้น 

การดำารงอยู่ทางเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่ง การเมืองของคนเสื้อ

แดงจึงเป็นการเมืองของผู้หญิงในภาคการผลิตไม่เป็นทางการโดยแท้

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไทยถูกวัฒนธรรมสร้างให้เป็นผู้ดูแลภายใน

ครอบครัวเป็นหลัก ส่วนผู้ชายในวัฒนธรรมถูกคาดหมายให้เป็นผู้ที่ต้องออก

ไปข้างนอกเพื่อแสวงหาเกียรติยศและศักดิ์ศรี ดังนั้นสิ่งที่ต้องตอบให้ได้ก็คือ 

อะไรเป็นความเปลี่ยนแปลงพื้นฐานให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ข้าง

นอกครอบครัวเช่นนี้

การขยายตัวของการผลิตไม่เป็นทางการเป็นปัจจัยนำามาซึ่งความ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างงานภายนอกกับงาน

ภายในครอบครัว โดยการผลิตไม่เป็นทางการทำาให้เส้นแบ่งระหว่างภายนอก

กับภายในครอบครัวพร่ามัวและไม่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนอีกต่อไป เพราะ

ฐานการผลิตกลับอยู่ในครัวเรือนมากกว่าอยู่ข้างนอก ความรู้ความชำานาญ

ที่ใช้ในการผลิตก็ประยุกต์มาจากงานของผู้หญิงในครอบครัวแบบเดิมมาสู่

ตลาดที่กว้างขวางขึ้น

นอกเหนือไปจากความเปลี่ยนแปลงของความเป็นผู้หญิงในการผลิต

ไม่เป็นทางการ การขยายตัวของการผลิตไม่เป็นทางการได้ทำาให้เกิดพื้นที่

ทางสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่ของผู้หญิงและนำามาสู่การจัดตั้งทางสังคมของ

ภาคการผลิตไม่เป็นทางการ

การขยายตัวของการผลิตไม่เป็นทางการได้ทำาให้เกิดการขยายตัว

ของพื้นที่ทางสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่ของผู้หญิง ความจำาเป็นที่จะต้อง
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ดำาเนินการผลิตไม่เป็นทางการทำาให้ผู้หญิงจำานวนมากต้องถักสานความ

สัมพันธ์ทางสังคมกันใหม่ จากเดิมที่อาจจะจำากัดตนอยู่ในละแวกบ้านก็

เปิดกว้างขวางมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แม่ค้าในตลาดนัดก็ได้สร้างเครือข่าย

ของแม่ค้าที่จะทำาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายในแต่ละตลาดกระจายไปสู่กัน 

รวมทั้งการสร้างความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันระหว่างแม่ค้าด้วยกัน ไม่ว่าจะ

เป็นการจองพื้นที่ในตลาดนัด การฝากร้านของตนเองในบางช่วงเวลา 

เครือข่ายของการผลิตไม่เป็นทางการนั้นเอื้ออำานวยให้แต่ละคน

สามารถปรับตัวได้รวดเร็วตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการ

ผลิตไม่เป็นทางการนั้นอ่อนไหวต่อความต้องการในตลาดสูงมาก ประกอบ

กับทุนที่จะต้องลงไปในการผลิตนั้นมีไม่มากนัก จึงต้องการการปรับตัวที่

รวดเร็วและยืดหยุ่น เพราะไม่สามารถรองรับการขาดทุนได้อย่างต่อเนื่อง

หลายวัน

เครือข่ายของภาคการผลิตไม่เป็นทางการที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจึง

เหนียวแน่นและมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาก เพราะเป็นเสมือนฐานที่

สำาคัญของการอยู่รอดของกลุ่มตน รวมทั้งเครือข่ายเช่นนี้จะระดมออกมาต่อสู้

กับรัฐในบางกรณีด้วย เช่น รวมกันเพื่อต่อสู้กับตำารวจเทศกิจที่ไล่จับกลุ่ม

ตนเอง เป็นต้น

หากพิจารณากันอย่างจริงๆ จังๆ แล้ว เครือข่ายทางสังคมเศรษฐกิจ

เช่นนี้ก็เป็นเสมือนองค์กรทางธุรกิจเช่นเดียวกันกับสมาคมธนาคารพาณิชย์ 

หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ เพียงแต่ว่ารัฐไม่เคยเข้าไปมีบทบาท

สนับสนุนอะไร มิหนำาซ้ำารัฐยังคอยรังแกเป็นครั้งเป็นคราวเรื่อยมา

ช่วงเวลายี่สิบปีของการขยายตัวของการผลิตไม่เป็นทางการนี้ ได้

ทำาให้เครือข่ายทางสังคมเศรษฐกิจภาคการผลิตไม่เป็นทางการนี้เข้มแข็ง

มากขึ้น จนทำาให้กลายเป็นเสมือนการจัดตั้งทางสังคมของกลุ่มคนที่ทำางาน

อยู่ในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ
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การจัดตั้งทางสังคมหมายความว่าคนทั้งหมดได้สร้างระบบที่ทำาให้

เข้าใจและหมายรู้ได้ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มทางสังคมกลุ่มเดียวกันนี้  ลองนึกถึง

คนชั้นกลางที่เข้าร่วมอยู่ในสมาคมต่างๆ เป็นระยะเวลานานๆ ทุกคนก็จะ

เข้าใจและหมายรู้ได้ว่าตนเองอยู่ตรงจุดไหนของสังคม (ภาษาวิชาการสมัย

ใหม่อาจจะเรียกลักษณะหมายรู้ของการอยู่ในองค์กรจัดตั้งเช่นนี้ว่า “อัต-

ลักษณ์” ซึ่งมีความหมายว่ากลุ่มของตนคือใคร และสังคมทั่วไปก็รับรู้ว่า

ตนคือใคร ซึ่งการจะรับรู้เช่นนี้ได้ก็ต้องผ่านความสัมพันธ์ทางสังคมกันมา 

ยาวนานพอสมควร)

เครือข่ายทางสังคมเศรษฐกิจของภาคการผลิตไม่เป็นทางการได้ก่อ

ให้เกิดการจัดตั้งทางสังคมของคนกลุ่มใหม่ที่มีระบบการสื่อสารกันระหว่าง

กันอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นระบบปากต่อปากหรือการ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ที่สำาคัญ การจัดตั้งทางสังคมของเครือข่ายการผลิตไม่เป็นทางการ

นั้น ทำาให้คนในเครือข่ายได้เริ่มมองเชื่อมตนเองในฐานะปัจเจกบุคคลเข้ากับ

จินตนาการสังคมที่กว้างไกลมากขึ้น การพูดคุยกันถึงส่วนรวม (หรือสังคมใน

ความหมายทางวิชาการ) กลายเป็นเรื่องปรกติมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเพียง

เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวตนเอง (ไม่ได้หมายความว่าการนินทาผัว

จะหมดไปนะครับ แต่มีความหมายน้อยกว่าหรืออาจจะสนุกน้อยกว่าการพูด

คุยกันถึงส่วนรวมหรือการนินทาเมียน้อยๆ ของคนสาธารณะ) 

ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่ของผู้หญิง

และการจัดตั้งทางสังคมของภาคการผลิตไม่เป็นทางการได้กลายเป็นฐาน

ของการรวมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนทางการเมือง ซึ่งสามารถทำาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

นอกจากฐานของการรวมกลุ่มเพ่ือขับเคล่ือนทางการเมืองแล้ว เรา

จำาเป็นท่ีจะต้องอธิบายอีกด้วยว่าปัจจัยอะไรเป็นการจุดประเด็นการเคล่ือนไหว

ของกลุ่มคนในภาคการผลิตไม่เป็นทางการน้ี ขออนุญาตต่อคราวหน้านะครับ



66

คราวก่อนหน้านี้ ผมได้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของการทำามาหากินใน

ภาคการผลิตไม่เป็นทางการ ที่ส่งผลทำาให้คนจำานวนไม่น้อยเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

วิธีรู้สึกที่มีตัวตนของตนเอง โดยได้เชื่อมต่อตนเองเข้ากับสังคมที่กว้างขวาง

ขึ้น พร้อมกับได้ก่อสร้างองค์กรเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการขึ้นมา ซึ่งเป็น

ไปโดยอัตโนมัติ เพื่อเอื้อให้การผลิตไม่เป็นทางการนั้นดำาเนินไปอย่างดีที่สุด

ที่กล่าวมาทั้งหมด ก็คือ โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มการผลิตภาคไม่เป็น

ทางการ ที่ได้สร้างสมขึ้นมาอย่างยาวนานในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่ปัญหา ก็

คือ คนกลุ่มนี้ได้เข้ามาสู่การเคลื่อนไหวการเมืองครั้งใหญ่นี้ได้อย่างไร อะไรเป็น

พลังในการจุดชนวนให้เกิดการปะทุขึ้นมาได้ใหญ่โตขนาดนี้

ผมคิดว่าประเด็นแรกสุดที่ต้องทำาความเข้าใจ ก็คือ ความเปลี่ยนแปลง

ของการเป็นพลเมืองที่ไม่กระตือรือร้นมาสู่การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น 

(Passive Citizenship to Active Citizenship) 

พลังสีแดง : ก�รจัดตั้งของภ�คก�รผลิตไม่เป็นท�งก�ร (3)

16 เมษายน 2553

คว�มแตกต่�งท�งชนชั้นที่ปร�ก¯อยู่ในชีวิตประจำ วันเช่นนี้ 
ได้กล�ยม�เป็นคว�มคับข้องใจ½˜งอยู่ในระบบอ�รม³์คว�มรู้สึกนึกคิด
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การเช่ือมต่อตนเองเข้ากับสังคมท่ีกว้างขวาง ได้ทำาให้คนในภาคการ

ผลิตไม่เป็นทางการเร่ิมตระหนักถึงความเป็นพลเมืองในรัฐไทยมากข้ึน เพราะ

ชีวิตการทำามาหากินได้เข้าไปเก่ียวข้องกับอำานาจรัฐมากกว่าเดิม อาทิเช่น 

สถานท่ีวางขายของ การเคล่ือนย้าย และขนส่งสินค้า ฯลฯ 

การก่อตัวของความสำานึกพลเมืองในระยะแรก แม้ว่ายังคงอยู่ใน

ลักษณะของสำานึกพลเมืองที่ไม่กระตือรือร้น กล่าวคือ ยังคงยอมรับสภาพที่

เป็นอยู่ ไม่ได้เกาะกลุ่มกันถกเถียง หรือแสดงตนต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ตนเองแต่อย่างใด แต่ขณะเดียวกัน การขยายพื้นที่การดำารงอยู่ร่วมกับสังคม

ที่เพิ่มมากขึ้น ก็นำามาสู่การเริ่มต้นสำานึกถึงความเท่าเทียมกัน ในความเป็น

พลเมืองภายใต้ความแตกต่างระหว่างชนชั้นมากขึ้นตามไปด้วย

ความสำานึกเช่นนี้ปรากฏชัดเจนในชีวิตประจำาวันที่พวกเธอและเขา

ต้องพบปะกับลูกค้าชนชั้นกลางที่แสดงตนเองว่าอยู่คนละพวกหรือคนละ

ชั้นกับเธอ การโอภาปราศรัยระหว่างลูกค้ากับแม่ค้าไม่ได้เป็นไปในระนาบ

เดียวกัน การใช้สรรพนามเรียกอย่างนับญาติไม่ใช่เรื่องปกติที่จะใช้กันได้ 

ขณะเดียวกัน ลูกค้าก็แสดงความเหนือกว่าเสมอมา

ตัวอย่างที่ชัดเจนมากกว่าเพียงแต่อาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์การ

ค้าในภาคการผลิตนอกระบบนัก ก็คือ การแบ่งชนชั้นระหว่างข้าราชการ

ชั้นประทวนกับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นเรื่องดำาเนินมาอย่างปกติ

ยาวนาน ทุกคนยอมรับความแตกต่างนี้ แต่ในปัจจุบัน เมื่อเกิดสำานึกใน

พลเมืองที่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น จึงทำาให้รู้สึกถึงความแตกต่างทางสถานะและ

ชนชั้นนี้ชัดเจนมากขึ้น   

จนไม่น่าแปลกใจหากข้าราชการช้ันประทวน จะเข้าร่วมกับการเคล่ือน 

ไหวเส้ือแดงน้ีมากมาย เพราะท่ีสำาคัญ ก็คือ ภรรยาของข้าราชการช้ันประทวน

ซ่ึงโดยมากแล้วจะเป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิตไม่เป็นทางการจะเป็นผู้ท่ี

มีความสำานึกเช่นน้ีสูงกว่าสามี และมักจะเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้าให้สามีรู้สึกถึงความ

แตกต่างน้ี และเม่ือภรรยาเป็นปัจจัยกระตุ้นเช่นน้ี มีหรือสามีไทยจะกล้าปฏิเสธได้
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 ความแตกต่างทางชนชั้นที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำาวันเช่นนี้ ได้กลาย

มาเป็นความคับข้องใจฝังอยู่ในระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด และเมื่อเกิด

เหตุการณ์หรือเกิดการจุดประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องอยู่กับความแตกต่าง

ทางชนชั้นเช่นนี้ ก็จะสามารถกลายเป็นเชื้อไฟจุดเอาความคับข้องใจให้ปะทุ

มาโดยง่าย ลองนึกถึงปฏิกิริยาของผู้คนตอนนายหมูแฮมที่ขับรถชนคนจน

ตาย หรือจะย้อนไปไกลหน่อย อาทิเช่น คำาว่า “สินค้าแบกะดิน” ได้ทำาให้กลุ่ม

พลังธรรมชนะเลือกตั้งมาอย่างท่วมท้น  

ในช่วงแรกของความขัดแย้งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนหลังการรัฐประหาร 

ฝ่ายเสื้อแดงรุ่นแรกๆ ซึ่งเป็นปัญญาชนได้พยายามเคลื่อนไหวด้วยประเด็น

ของประชาธิปไตย ซึ่งก็ได้ผลระดมคนได้ไม่มากนัก แต่ภายหลังมาเมื่อกลุ่ม

นักการเมืองเสื้อแดงที่มาจากสมาชิกสภาแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งไม่ได้มีฐาน

เสียงระบบอุปถัมภ์แบบสมาชิกสภาแบบเขตพื้นที่ นักการเมืองกลุ่มนี้น่าจะมี

ความรู้สึกสอดคล้อง หรืออย่างน้อยน่าจะมีความรู้สึกร่วมกับคนที่อยู่ในภาค

การผลิตไม่เป็นทางการ การเคลื่อนไหวทางการเมือง จึงได้เปลี่ยนแปลง

จากการรณรงค์ประเด็นประชาธิปไตยแบบชนชั้นกลาง มาสู่การสร้างชุดคำา

อธิบายการเคลื่อนไหวการเมืองประชาธิปไตยแบบเน้นความแตกต่างทาง

ชนชั้น ซึ่งได้แก่ “อำามาตย์-ไพร่”

พลังดึงดูดและแรงผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มออกมาสู่การเคลื่อน 

ไหวทางการเมืองอย่างเร่าร้อนและรุนแรงเช่นนี้ จึงไม่ใช่แค่ประเด็นของอดีต

นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เท่านั้น แม้ว่าพวกเขาจะรอเสียงของอดีต

นายกรัฐมนตรีทุกคืน แต่ลึกลงไปนั้นเป็นประเด็นของความคับข้องใจที่ฝังอยู่

ในระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมาเนิ่นนาน

 หากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ มีโอกาสกลับมาสู่การเมืองจริงๆ (ซึ่ง

ผมคิดและพูดมานานแล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้) การบริหารงานแบบทักษิณ 

ก็จะทำาให้คนกลุ่มนี้หันหลังให้แก่เขาในเวลาไม่นานนัก 

ดังนั้น ไม่ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้จะจบลงอย่างไร 
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รัฐบาลที่จะเข้ามามีอำานาจต่อไปจำาเป็นต้องคิดในประเด็นความแตกต่างทาง

ชนชั้นนี้ให้มาก เพราะไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือทางด้านการกระจายราย

ได้เท่านั้น หากแต่ต้องทำาความเข้าใจในเรื่องที่ลึกลงไปในระบบอารมณ์ความ

รู้สึกนึกคิดของสังคมเลยทีเดียว
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สองม�ตรฐ�นในชีวิตประจำ วัน

11 มิถุนายน 2553 

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนไม่ว่าที่ไหนในโลก ย่อมจะ

ต้องมีการสร้างความสำานึกร่วมกันขึ้นมา ด้วยการยกระดับทางความคิดจาก

ปรากฏการณ์รูปธรรมปลีกๆ ให้เป็นความคิดนามธรรมที่สามารถอธิบาย

ครอบคลุมปรากฏการณ์ปลีกๆ นั้นได้อย่างมีพลังเพราะได้ชี้ให้เห็นแก่นแกน

ของปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างชัดเจน

พลังการยกระดับการอธิบายจากรูปธรรมมาสู่นามธรรมนั้นจะทวีสูง

ขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อความคิดนามธรรมนั้นได้กระแทกเข้าไปในจิตใจของกลุ่มคน

จำานวนมาก ซึ่งก็หมายความว่าประสบการณ์ต่อปรากฏการณ์ปลีกๆ นั้น

เป็นประสบการณ์ร่วมกันของคนจำานวนมากและเป็นประเด็นที่คับข้องขุ่นใจมา

เนิ่นนานแล้ว การสร้างความคิดนามธรรมเพื่อทำาให้คนจำานวนมาก “อิน” และ

ร่วมเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งจะ

สามารถสร้างขึ้นได้จากสุญญากาศ หากแต่ต้องสร้างขึ้นจากหน่อเชื้อทางการ

ก�รสร้�งคว�มคิดน�มธรรมเพื่อทำ ให้คนจำ นวนม�ก “อิน” 
และร่วมเป็นขบวนก�รเคลื่อนไหวท�งก�รเมือง จึงไม่ใช่เรื่องที่ใครคน
ใดคนหนึ่งจะส�ม�รถสร้�งขึ้นได้จ�กสุญญ�ก�ศ
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เมืองที่ดำารงอยู่แล้ว 

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อสีแดงก็เช่นกัน แกนนำา

ได้สร้างความคิดนามธรรมเพื่อปลุกเร้าผู้คนให้เข้าร่วมและมีบทบาทในหลาย

มิติ ความคิดนามธรรมที่สำาคัญที่แกนกลางร้อยประสานกันได้แก่ ความคิด

เรื่อง “สองมาตรฐาน” ซึ่งจะประกอบด้วยความคิดนามธรรมอีกสองคำา  ได้แก่ 

“ไพร่และอำามาตย์” ซึ่งคำาว่า “ไพร่” และ “อำามาตย์” เป็นส่วนที่สนับสนุนความ

คิดหลักเรื่อง “สองมาตรฐาน” ด้วยการตอกย้ำาของการได้รับการปฏิบัติจาก

สังคมที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินนั้นเอง

นักวิชาการจำานวนไม่น้อยท่ีกังวลในเร่ืองการสร้างความคิดนามธรรม

น้ีก็มักจะออกมาโต้แย้งในความหมายของคำาว่า “ไพร่-อำามาตย์” โดยท่ี

ส่วนใหญ่ก็มักจะอธิบายว่าระบบไพร่น้ันหมดไปต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลิกไพร่-ทาสแล้ว และ “อำามาตย์” น้ันมักจะโต้แย้ง

ทำานองว่าเป็นตำาแหน่งของขุนนางซ่ึงก็หมดไปต้ังแต่สร้างระบบราชการ รวม

ท้ังมักจะบอกว่าหากยังมีอำามาตย์อยู่ อำามาตย์ตัวพ่อก็ได้แก่ทักษิณน้ันเอง

การโต้แย้งในประเด็น “ไพร่-อำามาตย์” จึงไม่ตรงประเด็นความคับ

ข้องใจ เพราะในความคิดนามธรรมชุดสองมาตรฐานนั้น “ไพร่-อำามาตย์” ไม่

ได้มีความหมายตรงตัวเช่นที่โต้กลับมา หากแต่หมายถึงความรู้สึกถึงความ

แตกต่างที่ได้รับจากปฏิบัติการทั้งหมดของสังคม

แม้ว่าความคิดนามธรรมเรื่อง “สองมาตรฐาน” จะถูกนำาไปใช้เปรียบ

เทียบในหลายกรณี เช่น ทักษิณ ชินวัตร หรือพรรคไทยรักไทย กับอภิสิทธิ์

หรือพรรคประชาธิปัตย์ การเคลื่อนไหวที่ยังไม่ถูกดำาเนินคดีของกลุ่มเสื้อสี

เหลืองซึ่งแตกต่างไปจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อสีแดงที่มักจะถูกรุก

ไล่ดำาเนินคดี

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสำานึกในเรื่อง “สองมาตรฐาน” ของ

กลุ่มคนเสื้อแดงทั่วไปนั้น เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองระดับบนไม่ลึกซึ้ง
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เท่าไรนัก ส่วนที่ลึกซึ้งมากที่สุดในเรื่องนี้ เป็นความสำานึกในความแตกต่าง

ของการได้รับการปฏิบัติจากสังคมและรัฐที่เกิดขึ้นในขอบเขตพื้นที่ของชีวิต

ประจำาวัน เป็นสำาคัญ  

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ทำาให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้คนทั้งหลายทั้งมวลในสังคม

ไทย กล่าวได้ว่า ชีวิตประจำาวันของคนในสังคมไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

นี้ขยายออกอย่างไพศาล หากพิจารณากันให้ชัดเจนแล้วจะพบว่าในชีวิต

ประจำาวันของทุกคนในสังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับกลไกอำานาจรัฐทุกวัน

และทุกเวลา ต้ังแต่การขับรถออกมาพบกับกฎเกณฑ์การจราจร เร่ือยมาจนถึง

การทำางานในระดับต่างๆ พร้อมกันน้ันเอง ความเปล่ียนแปลงของอาชีพก็ได้

ทำาให้ผู้คนต้องปะทะประสานกันในสังคมระดับต่างๆ เป็นประจำาวันจนเป็นปกติ

วิสัยไปแล้ว

ความเปลี่ยนแปลงในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคมที่

ทำาให้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลไกอำานาจรัฐและสังคมได้ทำาให้กลุ่มคนได้รับ

ประสบการณ์ของการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันจากกลไกอำานาจรัฐ

และกลไกทางสังคมถี่มากขึ้น  

เรา-ท่านคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันจะเกิด

ขึ้นเสมอในพื้นที่อำานาจรัฐ เช่น การจับคนทำาผิดกฎจราจร ก็จะพบว่ารถ

เก๋งราคาแพงๆ หรือรถของคหบดี/ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มักจะหลุดรอดจาก

อำานาจรัฐ ในขณะที่รถจักรยานยนต์หรือรถรับจ้างมักจะโดนอำานาจรัฐจับกุม

เสมอ หลานผู้เขียนเคยถูกจับในข้อหาเมาสุราขับรถ เมื่อถูกนำาไปใส่ที่กุมขัง 

วัยรุ่นจำานวนเป็นสิบๆ ที่ถูกจับอยู่ในนั้นก็จะระบายความรู้สึกนี้ว่ามีแต่คนขี่

จักรยานยนต์เท่านั้นที่ถูกจับ

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ก็จะจะถูกแบ่งเกรดตาม

อำานาจซ้ือของผู้คนตลอดมา ลูกหลานคนรวยก็ย่อมได้ท่ีเรียนท่ีดีกว่าลูกหลาน 

คนจน    
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พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ระดับกลางและล่างที่ได้ประสบผู้คนมากมาย

ก็จะรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันในความเป็นคนผ่านการเจรจาหรือทำางาน

รับใช้เจ้านายเสมอ อดีตคณบดีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเคยกล่าวกับลูกจ้าง

ประจำาที่พยายามจะเรียกร้องผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ว่า “พวกคุณควรจะ

สำานึกบุญคุณของคณะที่จ้างพวกคุณไว้ แทนที่จะมาเรียกร้องอะไรเช่นนี้” 

เป็นต้น  

การปะทะประสานกันในชีวิตประจำาวันเช่นนี้ ได้ทำาให้ผู้คนจำานวนไม่

น้อยรู้สึกได้ถึงการได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างและได้กลายเป็นความรู้สึกที่ฝัง

ลึกในระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด

ความรู้สึก “สองมาตรฐานในชีวิตประจำาวัน” จึงได้กลายเป็นพื้นฐาน

ทางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ต่อติดกับการเสนอสร้างความคิดนามธรรม

ของแกนนำากลุ่มคนเสื้อสีแดง และได้กลายมาเป็นชนวนความขัดแย้งที่ปะทุ

ขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สังคมไทยจะทำาอย่างไร เพื่อที่จะลด “สองมาตรฐานในชีวิตประจำาวัน” 

นี้เพื่อหาแนวทางให้เกิดการปรับตัวของคนทุกกลุ่มในสังคมไทยที่จะได้เรียน

รู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เหมือนเรา
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  เร�จะสล�ยคว�มตึงเครียดท�งชนชั้นได้อย่�งไร

  วิธีก�รกับเป‡�หม�ย

  ระบบของก�ร “ปรองดอง”

  คว�มเหลื่อมล้ำ ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง

How Could  We Ignite Love?
จะเริ่มรักกันอย่�งไร

Y7



ต้องบอกกันก่อนนะครับว่า หากใครยังคงคิดว่าสังคมไทยไม่มีชนชั้น 

ก็เปิดผ่านไปเลยนะครับ ไม่ต้องอ่านก็ได้

เพราะอาจจะทำาให้ท่านหงุดหงิดและเสียสมาธิในการทำางานประจำา

วันไปเปล่าๆ เพราะผมเองคิดว่าการมองความเปลี่ยนแปลง และการมอง

หาทางออกให้แก่สังคมไทยนั้น จำาเป็นต้องมองผ่านลักษณะทางชนชั้น อัน

จะทำาให้เราเข้าใจสังคมไทยปัจจุบันชัดเจนขึ้น หากเราเห็นไม่ตรงกัน ก็อ่าน

ผ่านๆ ไปก็แล้วกันครับ 

แม้ว่าการเจรจาและหาทางออกระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มคนเสื้อแดงใน

อาทิตย์ที่ผ่านมา จะทำาให้สังคมไทยถอนหายใจอย่างโล่งอกไปบ้าง แต่สังคม

ไทยทุกส่วนก็ย่อมตระหนักดีว่า “เรื่อง” ไม่จบเพียงเท่านี้ ทั้งสองฝ่ายย่อมรู้สึก

ถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสียอย่างไม่สมควรนี้ การถอยเพื่อตั้งหลักของ

ทั้งรัฐบาลและกลุ่มเสื้อแดง จึงจะกลายเป็นหลักหมุดที่ตอกย้ำาความตึงเครียด

เร�จะสล�ยคว�มตึงเครียดท�งชนชั้นได้อย่�งไร 

 7 พฤษภาคม 2553

“คว�มตึงเครียดท�งก�รเมืองนี้อ�จจะแยกออกเป็นสองส่วน
ที่สัมพันธ์กัน ส่วนแรก ได้แก่ คว�มตึงเครียดอันเกิดจ�กบ�ดแผล
ของเหตุก�ร³์ และคว�มตึงเครียดอันเกิดจ�กร�กฐ�นของชนชั้น” 
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ไปอีก และพร้อมจะระเบิดได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ความตึงเครียดทางการเมือง

นี้จะแสดงออกจากนี้ต่อไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาก่อนยุบสภา 

การหาเสียงหลังยุบสภาแล้ว รวมไปถึงเมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมา  

เราจะทำาอย่างไรกันดีที่จะทำาให้ความตึงเครียดนี้ค่อยๆ ผ่อนคลายลง

จนไม่ส่งผลถึงกระบวนการปรับตัวของสังคม เพื่อเข้าสู่ระบอบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย

ความตึงเครียดทางการเมืองนี้อาจจะแยกออกเป็นสองส่วนที่สัมพันธ์

กัน ส่วนแรก ได้แก่ ความตึงเครียดอันเกิดจากบาดแผลของเหตุการณ์ และ

ความตึงเครียดอันเกิดจากรากฐานของชนชั้น 

ความตึงเครียดอันเกิดจากบาดแผลของเหตุการณ์นั้น จำาเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องเริ่มจากรัฐบาลที่จะต้องดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต

อย่างเท่าเทียมกัน การที่มีข่าวว่ารัฐบาลตัดสินใจมอบเงินสามแสนบาทแก่

ครอบครัวผู้เสียเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งที่ดีและควรจะคิดต่อไปถึงการ

จัดการให้ผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้สามารถมีชีวิตอย่างเหมาะสมตามอัตภาพต่อไป 

พร้อมกันนั้น รัฐบาลจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาให้เกิดความยุติธรรมในการ

ไต่สวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ความก้าวหน้าใน

การไต่สวนตลอดเวลาด้วย 

ขณะเดียวกัน ความเกลียดชังระหว่างกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลกับกลุ่ม

คนเสื้อแดง อันเกิดจากเหตุการณ์ปะทะก็จำาเป็นที่จะต้องร่วมกันเยียวยา 

กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลซึ่งก็มีผู้สูญเสียเช่นเดียวกันนั้น อาจจะต้องเป็นฝ่าย

เริ่มในการหาทางสื่อสารกับผู้สูญเสียของกลุ่มเสื้อแดง เพื่อที่จะเข้าใจกันใน

ฐานะมนุษย์ที่เผชิญชะตากรรมเดียวกัน  

ผมเรียกร้องทางกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลมากหน่อย ก็เพราะพวกท่าน

ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีฐานะและสถานะและเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ สามารถ

สร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้สูญเสียด้วยกันได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า
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กลุ่มคนเสื้อแดง ผมเชื่อว่าเพียงแค่กลุ่มท่านไปรับฟังความเดือดร้อน ความ

เจ็บปวดของผู้สูญเสียเสื้อแดง บาดแผลที่เกิดขึ้นก็จะทุเลาลงอย่างแน่นอน ไม่

ว่าจะเป็นบาดแผลทางฝ่ายของท่าน หรือทางฝ่ายของชาวบ้านเอง

ส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งมีหลายเฉดสีแดงปะปนกัน ก็คงจะต้องเรียก

ร้องให้อย่าดึงเอาเหตุการณ์ความสูญเสียนั้น มาทำาลายความเป็นมนุษย์ของ

ผู้สูญเสียให้มากขึ้น ด้วยการทำาให้อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นศัตรูที่ไม่ใช่ “คน” 

และจะต้องหาโอกาสที่ต้องทำาลายลงไปให้ได้ในอนาคต 

ผมรู้ดีว่ากลุ่มเฉดสีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ย่อมจะรับข้อ

เสนอนี้ไม่ได้ เพราะต้องการเปลี่ยนความแค้นให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลง

สังคม ผมก็อยากจะเสนอให้มองด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความแค้น

และอาฆาตนั้น ไม่เคยนำาสังคมไปสู่สังคมที่ดีงามได้ ลองนึกดูถึงการขึ้นครอง

อำานาจของเขมรแดงฝ่ายพอล พต ดูสิครับ

ความพยายามจะลดความตึงเครียดจากเหตุการณ์นั้น จำาเป็นต้องทำา

ไปพร้อมๆ กับการสลายความตึงเครียด อันเกิดจากรากฐานของชนชั้นด้วย  

การสลายความตึงเครียดอันเกิดจากรากฐานของชนชั้นต้องเริ่มจาก

ฝ่ายรัฐบาลครับ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะต้องใช้เวลาที่เหลือก่อนยุบสภา

นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยที่จะต้องทำาให้เกิดการใช้เงินงบประมาณไป

สู่การจ้างงานและการสร้างตลาดภายในให้มากที่สุด การผลักดันการใช้เงิน

งบประมาณจำาเป็นที่จะต้องดึงเอามาจากระบบราชการ และนำาไปให้ชาวบ้าน

เป็นผู้ตัดสินใจใช้เองให้มากที่สุด แน่นอนครับ มีการโกงกินเกิดขึ้นแน่ๆ แต่ก็

ไม่ต่างกับที่โกงกินในระบบราชการและนักการเมืองในวันนี้หรอกครับ เผลอๆ 

ชาวบ้านจะโกงน้อยกว่า การทำาให้เกิดการขยายตัวของตลาดภายในจะ

ทำาให้ประชาชนธรรมดานั้น มีความหวังที่จะมีโอกาสขยับฐานะ และเลื่อน

ชนชั้นเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนั้นแล้ว การจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะล้างหนี้เก่าของ
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ชาวนา ก็เป็นเรื่องที่สำาคัญยิ่ง เพราะส่วนใหญ่ที่ชาวนาเป็นหนี้ก็เพราะ

นโยบายของรัฐที่ผ่านมา ขูดรีดส่วนเกินจากชาวนาไปหล่อเลี้ยงภาค

อุตสาหกรรม ดังนั้น หากรัฐบาลนี้ล้างหนี้เก่าเสีย เพื่อเปิดโอกาสให้คนกลุ่ม

นี้ซึ่งไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวได้เดินไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องกังวลหนี้สินเก่า ก็

จะทำาให้การสร้างโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นตามไปด้วย (ผมถือว่า

นี่เป็นการไถ่บาปที่รัฐไทยทำากับชาวนามานานกว่าสี่สิบปีครับ)

นอกจากรัฐบาลแล้ว ชนชั้นนำาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่วนใหญ่

กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่จะต้องเปลี่ยนมุมมองและความ

เข้าใจชาวบ้านคนจนเสียใหม่ โดยเลิกมองดูถูกและคิดว่า “เอาเงินฟาดหัว

ก็ได้” พร้อมกันนั้น หากเป็นกลุ่มทุนก็ควรจะต้องคิดถึงการเปลี่ยนแปลง

ระบบการจ้างงานและการทำางาน โดยให้ความสำาคัญแก่แรงงานทั้งหลายให้

มากขึ้น มอบหลักประกันในการทำางานให้สูงมากขึ้น รวมทั้งให้การศึกษาใน

ระหว่างการทำางานให้มากขึ้น หากกลุ่มทุนไม่พยายามเข้าใจในเรื่องนี้ ก็ต้อง

บอกเตือนกันว่าการย้ายไปหาแหล่งผลิตที่มีแรงงานราคาถูกนั้นในที่สุดแล้ว 

ไม่คุ้มเท่ากับคุณได้พัฒนาความสัมพันธ์แรงงานภายในหรอกครับ

ส่วนคนชั้นกลางในเขตเมืองใหญ่ ผมหวังว่าการพูดคุยในพื้นที่

สาธารณะแบบใหม่ในอินเทอร์เน็ตนับจากนี้ไป จะเปิดโอกาสให้มองลอดช่อง

อคติทางชนชั้นไปบ้าง หากไม่สามารถข้ามอคติที่เหยียดหยามคนจน คนชั้น

กลางจะเป็นคนที่รู้สึกผิดหวังกับสังคมมากที่สุด และจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีความ

สุขในการอยู่ในสังคมเลย

ผมยังเหลืออีกสองสามประเด็น ขอยกยอดเอาไว้คราวหน้าครับ



วิธีก�รกับเป‡�หม�ย 

14 พฤษภาคม 2553

ปัญหาสำาคัญของการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงปัจจุบันนี้ ก็คือ ความ

สัมพันธ์ระหว่าง “วิธีการกับเป้าหมาย”

หากเราไม่คำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนนี้ให้ดี และคิดเพียง

แต่จะบรรลุเป้าหมายโดยไม่คำานึงถึงวิธีการ ก็จะส่งผลให้ความฝันหรือเป้า

หมายของการต่อสู้นั้นๆ ไม่บรรลุผลอย่างที่ใฝ่ฝันอย่างแน่นอน มิหนำาซ้ำา

วิธีการที่บิดเบี้ยว กลับจะส่งผลให้ภาพฝันนั้นชำารุดเกินกว่าจะเยียวยาได้ใน

อนาคต

หากคิดอย่างเป็นกลางๆ เราก็จะเห็นได้ว่าแม้กลุ่มเสื้อสีแดงจะมีหลาก

หลายเฉดสี แต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่า แกนกลางทางความคิดในการต่อสู้ของ

กลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ มีเป้าหมายร่วมกันอยู่ที่การสร้างสังคมที่เป็นธรรม

และมีความเสมอภาคมากขึ้น อันเป็นประเด็นชักจูงให้คนจำานวนไม่น้อยให้

เข้าร่วมด้วย (ทั้งๆ ที่พวกเขาเองไม่ยอมรับภาพของทักษิณที่อยู่ข้างหลังกลุ่ม

วิธีก�รที่บิดเบี้ยว กลับจะส่งผลให้ภ�พ½˜นนั้นชำ รุดเกินกว่�
จะเยียวย�ได้ในอน�คต 
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คนเสื้อแดง) 

แต่เนื่องจากกลุ่มเสื้อแดงมีหลากเฉดสีและหลายการนำา จึงทำาให้วิธี

การของการเคลื่อนไหวไม่เป็นเอกภาพ ประกอบกับการที่ต้องตกอยู่ภายใต้

การกดดันของรัฐบาล ที่เคยเข้ามาสลายการชุมนุมอย่างมักง่ายและไร้เดียง

สา จนทำาให้เกิดการสูญเสียขึ้น ส่งผลให้ “วิธีการ” ที่ใช้ในการชุมนุม ต้องตก

อยู่ภายใต้กรอบความคิดของการทำาให้เกิดความเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทำาให้การรวมกลุ่มของตนเหนียวแน่นขึ้น ส่งผลให้

ท้ายที่สุด ก็เหลือเพียงแค่การใช้ความรุนแรงตอบโต้หรือแสดงว่าพร้อมจะใช้

ความรุนแรงโต้ตอบความรุนแรงจากรัฐเท่านั้น การสูญเสียและความตายของ

ผู้ชุมนุม จึงถูกทำาให้เหลือเพียงภาพการระลึกถึงความรุนแรงจากรัฐเท่านั้น  

หากสมมติว่าในวันนี้ กลุ่มเสื้อสีแดงสามารถกดดันจนรัฐบาลลาออก 

และชนะการเลือกตั้งใหม่ได้รับเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้ ความเกลียด

ชังที่สั่งสมมาก็จะไม่มีทางทำาให้การสร้างสังคมใหม่ที่ยุติธรรมและเสมอภาค

เกิดขึ้นได้ แต่กลับจะนำาไปสู่การ “กวาดล้าง” อีกฝ่ายหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้ เพราะความหลากหลายของเฉดสี จะทำาให้กลุ่มคนที่อยากจะมีอำานาจนำา 

ก็ต้องอาศัยความเกลียดชัง “ศัตรู” มารวมเสียงสนับสนุนเป็นฐานให้ตนเอง

กลายเป็นผู้นำาหลังการเลือกตั้ง  

สังคมที่ยุติธรรมและเสมอภาคมากขึ้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากเนื้อ

สังคมที่สั่งสมความเกลียดชังฝังลึกเอาไว้ ผมจึงรู้สึกแย่เสมอเวลาได้ยินหรือ

อ่านพบว่ามีการประกาศสู้ต่อไปอย่าถอยเป็นอันขาด เพราะกลุ่มเสื้อแดง

กำาลังจะชนะแล้ว คำาถาม ก็คือ “ชนะ” ของคนที่พูดหรือเขียนนี้ หมายถึงอะไร 

การใช้คำารวมๆ โดยไม่ได้คิดอย่างแจ่มชัดว่า “ชนะ” คืออะไรนั้น ก็เท่ากับผลัก

ดันให้คนธรรมดาสามัญตายไปอีกโดยไม่คุ้มค่าแต่ประการใด 

ส่วนกลุ่มคนเสื้อหลากสี ซึ่งก็มีความหลากหลายไม่น้อยเช่นกัน ดัง

จะเห็นได้จากเสียงบางส่วนปฏิเสธการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มคนเสื้อสีเหลือง 

แต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่าความคิดร่วมกันของคนกลุ่มนี้น่าจะมีสองฐาน ได้แก่ 
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ความต้องการรักษาสถานภาพการเมืองเศรษฐกิจแบบเดิม (Status Quo) 

และความเกลียดชังทักษิณ ซึ่งทั้งสองฐานนี้สัมพันธ์กัน พวกเขาเกลียด

ทักษิณเพราะเชื่อว่าทักษิณเป็นผู้ทำาลายสถานภาพการเมืองเศรษฐกิจแบบ

เดิม แต่ผมเห็นว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ มีความเห็นพ้องกันในระดับหนึ่งว่า

ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เสมอภาคและยุติธรรมมากขึ้น แต่

ก็ต้องการให้เปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป      

แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อหลากสี ก็ได้เริ่มสั่งสมความเกลียด

ชังให้เพิ่มมากขึ้น จุดหมายส่วนตัวของผู้นำากลุ่มคนเสื้อหลากสีที่มีไปยังคนที่

คิดต่างกับตนเองมีนัยความเกลียดชังฝังอยู่อย่างลึกซึ้งทีเดียว เมื่อประกอบ

กับถูก “คนเสื้อดำา” หรือ “มือที่สาม” รังควานจนมีผู้เสียชีวิต ยิ่งทำาให้ความ

เกลียดชังทวีเพิ่มมากขึ้น

ถึงแม้ว่ากลุ่มคนเสื้อหลากสีจะยังไม่สามารถจัดองค์กรการเคลื่อนไหว

ได้ชัดเจน แต่เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารได้มากกว่า

ใคร จึงทำาให้สื่อสารความเกลียดชังไปได้กว้างขวางมากกว่า

หากสมมติว่าในวันนี้ กลุ่มคนเสื้อหลากสีสามารถที่จะกดดันให้รัฐบาล

หรือทหารให้รักษาสถานภาพเดิมไว้ได ้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ยุบสภาหรือการ

สลายการชุมนุมก็ตาม ความเกลียดชังที่ฝังอยู่ก็จะกลายเป็นแรงปลุกเร้าให้

เกิดการ “กวาดล้าง” อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ๆ การเปลี่ยนแปลง

สังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ไม่มีทางเกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยก็จะ

ไม่แตกต่างไปจากตัวอย่างสมมติกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงได้อำานาจข้างต้น

เนื่องจากวิธีการของทั้งสองกลุ่มนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของการสร้าง

ความเกลียดชัง จึงทำาให้ไม่มีทางนำาไปสู่เป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายวาดหวังไว้ 

หากเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายอยู่ที่การสร้างสังคมให้ยุติธรรมมากขึ้น เสมอ

ภาคมากขึ้น (แม้อาจจะยังอยู่ในโครงสร้างเดิมอยู่) ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องคิดกัน

ใหม่ และสร้างวิธีการในการเคลื่อนไหวกันใหม่
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ผมอยากจะเสนอให้กลุ่มคนเสื้อหลากสีทั้งแกนนำาและไม่ใช่ หาโอกาส

เข้าไปพบปะพูดคุยกับคนเสื้อแดงหรือแกนนำากลุ่มคนเสื้อแดง และลอง

พยายามหาทางช่วยเหลือให้ข้อเรียกร้องทั้งหมดของกลุ่มคนเสื้อแดงได้รับ

การปฏิบัติจริง (ซึ่งแน่นอนว่า ข้อเรียกร้องบางข้อบางส่วนก็อาจจะไม่ต้อง

จริตของตน แต่ก็ลองคุยกันดูอันอาจจะปรับแก้กันได้) หรือพยายามหาทาง

ทำาให้รัฐบาลทำาตามข้อเรียกร้องกลุ่มเสื้อแดงให้ได้ ก็เท่ากับว่าเป็นการเริ่ม

ต้นการทำาความเข้าใจ และสลายความเกลียดชังซึ่งกันและกันลง

ส่วนแกนนำากลุ่มคนเส้ือสีแดง ผมมีข้อเสนอว่าวิธีการกับเป้าหมายต้อง

ไปด้วยกัน ท่านไม่มีสิทธิในการใช้ยุทธวิธี “เซ่นชัยชนะด้วยชีวิตประชาชน” 

โดยท่ีท่านยังไม่รู้ด้วยว่าชัยชนะในวันน้ีมีความหมายอย่างไร ขอเรียกร้องให้

แกนนำาสายพิราบเข้มแข็งจนเอาชนะสายเหย่ียวและหยุดพักการชุมนุมก่อน 

เพ่ือสรุปบทเรียนเพ่ือแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสม อันจะนำาไปสู่การสร้างสังคมท่ี

ท่านวาดหวังไว้

ผมเรียกร้องทางกลุ่มคนเสื้อหลากสีมากกว่ากลุ่มคนเสื้อแดง เพราะ

เห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในสังคมมา

นานกว่ากลุ่มคนเสื้อสีแดง และหากท่านได้เรียนรู้ความเป็นจริงของความ           

อยุติธรรมในสังคมมากขึ้น ผ่านการพูดคุยกับคนเสื้อแดง ท่านก็จะเป็นผู้

ที่จะถอนตัวจากกับดักความเกลียดชังได้ และจะทำาให้กลุ่มของท่านกลาย

เป็นกลุ่มคนที่มีพลังมากที่สุดในการสร้างสังคมเสมอภาคและยุติธรรม



ระบบของก�รปรองดอง 

18 มิถุนายน 2553 

ผมเกรงว่าอีกไม่นานนัก คำาว่า “ปรองดอง” ซึ่งมีความหมายทางสังคม

ที่ลึกซึ้งในภาษาไทย ก็จะถูกทำาให้มีนัยที่ไม่น่าพึงพอใจมากขึ้น

ไม่ต่างจากคำาว่า “เอื้ออาทร” (ที่ผูกติดนโยบายของรัฐบาลเก่า) ซึ่งคน

จำานวนไม่น้อยในสังคมไทยรู้สึกทันทีว่าหากมีการใช้คำาว่า “เอื้ออาทร” เมื่อใด 

ก็หมายได้ว่าคนที่ใช้คำาว่า “เอื้ออาทร” นี้ ครอบงำา และหลอกลวงคนอื่นเพื่อ

ผลประโยชน์

 คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ที่รากของท่านฝังลึกในสังคมวัฒนธรรมไทย ได้

เขียนบทกวีไว้ในหนังสือพิมพ์มติชน (13 มิถุนายน 2553) ในประเด็นนี้ ความ

ว่าเมื่อคนฝ่ายที่ได้เปรียบคิดประดิษฐ์คำาว่า “ปรองดอง” ขึ้นมา ก็หมายได้ว่า

คนที่เสียเปรียบ ก็ต้องเสียเปรียบมากขึ้นไปอีก  

 คุณสุจิตต์ เข้าใจดีว่าการใช้คำาอันนำาไปสู่ปฏิบัติการทางสังคมภายใต้

ก�รประก�ศก�รปรองดองโดยคิดแบบมักง่�ย โดยไม่ยอมคิด
อะไรให้ลึกซึ้ง ยิ่งจะทำ ให้เกิดคว�มขัดแย้งม�กขึ้นอีก
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ความหมายของคำาคำานั้นโดยที่มองไม่เห็นความไม่เท่าเทียมกันก็ยิ่งจะทำาให้

ความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวออกกว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว 

คนที่ไม่พอใจต่อปฏิบัติการทางสังคมของคำาก็จะเปลี่ยนแปลง และทำาลาย

ความหมายด้านดีของคำาคำานั้นไปเสีย

ที่สำาคัญ ก็คือ มันจะไม่นำาไปสู่การ “ปรองดอง” อะไรเลย

ผมคิดว่าหากพิจารณาคำาว่าปรองดองในสังคมไทย ก็ต้องให้อยู่ใน

บริบททางสังคม และต้องมองอย่างมีพลวัต (หรือประวัติศาสตร์ในความ

หมายกว้าง) จะพบว่า การ “ปรองดอง” นั้น เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการการ

แก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจา/ต่อรอง อันนำาไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกัน  

ผลลัพธ์ที่จะเกิดเป็นการ “ปรองดอง” ได้นั้น ต้องอยู่ในเงื่อนไข

ประกอบกันหลายประการ

ประการแรก  ได้แก่ สายใยของความสัมพันธ์ทางสังคม การปรองดอง

จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนั้น มี “ความสำานึกร่วมกัน” 

ทางสังคมที่แรงกล้ามากพอจะทำาให้การคาดคำานวณว่าหากสูญเสียความ

สำานึกร่วมกันนี้ไป จะกระทบกระเทือนความเป็นอยู่ของตนเองสูงมาก หาก

ปราศจากสายใยความสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว การคิดเรื่องปรองดองก็เป็น

เรื่องเพ้อฝันเท่านั้น

จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของสังคมไทย เราจะมองเห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงของสายใยความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดขึ้นในหลายระดับและ

หลายมิติ การเกิดขึ้นและดำารงอยู่ของชุมชนต่างๆ ในสังคมไทยนั้นได้

สร้าง “สมบัติชุมชน” (common property) ในหลายด้าน และความสัมพันธ์

ระหว่างปัจเจกชนกับสมบัติชุมชนนี้เอง ทำาให้คนในชุมชนได้สร้างระบบ

และกระบวนการพูดคุย/ควบคุม/การใช้สมบัติร่วมซึ่งทำาให้เกิดการยอม 

“ปรองดอง” กันได้ง่ายมากขึ้น เพราะความขัดแย้งอย่างไม่ปรองดองนั้น จะ

ส่งผลกระทบต่อทุกคนในชุมชน
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ประการที่สอง ได้แก่ ความเสมอภาคเชิงสัมพัทธ์ ภายในสายใยความ

สัมพันธ์ทางสังคม จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความเสมอภาคเชิง

สัมพัทธ์อยู่ กล่าวคือ ทุกสังคมย่อมไม่ได้เสมอภาคกันในทุกเวลา หากแต่ใน

ยามวิกฤติหรือในยามที่จะต้องแก้ไขความขัดแย้งให้เกิดการ “ปรองดอง” จะ

ต้องทำาให้เกิดการพูดคุย/เจรจา/จัดการแก้ปัญหา ต้องทำาให้เกิดความรู้สึก

เสมอภาคขึ้นมาในระดับที่คู่ความขัดแย้งนั้น สามารถยอมรับได้

 ประวัติศาสตร์ชุมชนของไทยนั้น แสดงให้เห็นว่า ในการแก้ไขความ

ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในชุมชน หากคู่ความขัดแย้งไม่สามารถที่จะตกลง

กันได้เอง ก็จำาเป็นที่จะต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้ผู้หลักผู้ใหญ่มา

เป็นตัวกลาง และผู้หลักผู้ใหญ่จะทำาให้เกิดความเสมอภาคเชิงสัมพัทธ์ขึ้น

มาระหว่างคู่ความขัดแย้ง เพราะเอาเข้าจริงๆ แล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่ (ผู้อาวุโสใน

ชุมชน) ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินให้เกิดการแก้ปัญหาแบบขาว/ดำา หากแต่เป็นเพียง

ผู้ที่ทำาให้เกิดความเท่าเทียมกัน อันจะนำาไปสู่การเจรจาแก้ไขความขัดแย้งได้

ในที่สุด

พิธีกรรมเกือบทั้งหมดในสังคมไทยล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่

ทำาให้เกิดความเสมอภาคเชิงสัมพัทธ์ขึ้นมา เพื่อที่จะทำาให้ทั้งชุมชนนั้น

สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดทางสังคมที่เกิดขึ้น และส่งผลให้ทั้งหมด

กลับมาร่วมมือร่วมใจกันในลักษณะเดิมได้ต่อไป 

หากเรามองการ “ปรองดอง” ว่า เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการแก้ไข 

หรือระบบการแก้ไขความขัดแย้งเช่นนี้ เราก็ต้องมองหาและ/หรือต้องสร้าง

เงื่อนไขทางสังคมในวันนี้ เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการแก้ไขความขัดแย้งใน

ทุกระดับ และหวังว่าจะนำาไปสู่ผลลัพธ์ คือ การปรองดองกันของคนในชาติ 

กล่าวได้ว่า สังคมที่มีศักยภาพการปรองดองสูง ได้แก่ สังคมที่มีความ

ยืดหยุ่นในการปรับตัวสรรค์สร้าง “สมบัติชุมชน” ใหม่ๆ ขึ้นรองรับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเป็นสังคมที่มีความเสมอภาคกันสูง
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สังคมไทยจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ลึกซึ้งและกว้างขวางเช่นนี้ได้

อย่างไร การประกาศการปรองดองโดยคิดแบบมักง่ายโดยไม่ยอมคิดอะไรให้

ลึกซึ้งยิ่งจะทำาให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นอีก การตั้งคณะกรรมการปฏิรูป

รัฐธรรมนูญเป็นตัวอย่างของความมักง่ายทางความคิด (หรือมองได้อีกอย่าง

หนึ่ง คือ ไม่อยากให้เกิดการปรองดองอย่างเสมอภาค)

ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าการปรองดองจะเกิดได้อย่างไรหากชนชั้น

นำาไทย (รวมนายกรัฐมนตรีด้วย) ไม่ยอมคิดอะไรให้กว้างไปกว่าความ

ปรารถนาหวงอำานาจไว้ในมือ โดยไม่ยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

เช่นนี้



คว�มเหลื่อมล้ำ ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

2 กรกฎาคม 2553 

เราทุกคนรับรู้อยู่ว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำากันมานานมากแล้ว 

คงต้องกล่าวด้วยว่าในอดีตมีงานวิจัยจำานวนมากที่ศึกษาถึงการกระจุก

ตัวของรายได้ที่แตกต่างกัน ระหว่างคนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนบนกับยี่สิบ

เปอร์เซ็นต์ส่วนล่าง และโดยมากแล้วสังคมไทยก็จะ “ฮือฮา” กันช่วงแรกๆ ที่

มีงานวิจัยในแต่ละปีแสดงผลความเหลื่อมล้ำานี้ หลังจากนั้นไม่นานก็ลืมกันไป

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนไทยที่อยู่ข้างล่างยอมอยู่และ

ยอมรับสภาพความเหลื่อมล้ำาได้ จึงทำาให้ไม่เกิดปัญหาของความคับข้องใจ

แต่ประการใด ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ หรือความไม่เสมอ

ภาคทางชาติพันธุ์  

ส่วนคนที่แสดงความใส่ใจเรื่องนี้ ก็มักจะให้ความสนใจเฉพาะหน้า 

เหมือนกับพวกนายทุนและชนชั้นนำาทางเศรษฐกิจ (เช่น บริษัทที่แจกผ้าห่ม

สีเขียว เป็นต้น) นำาผ้าห่มไปแจกชาวบ้านหน้าหนาวโดยที่ไม่เคยสำานึกและ

ชนชั้นกล�งในสังคมไทย (หรือของคนในสังคมไทยเลยก็ว่�ได้) 
เป็นกลุ่มคนที่มีคว�ม “เมตต�กรุ³�” ½˜งอยู่ แต่คว�ม “เมตต�กรุ³�” 
ของสังคมไทยเป็นคว�มรู้สึกที่มีเงื่อนไขกำ กับอยู่
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แสดงอะไรให้รับรู้ว่าควรจะทำาให้ชาวบ้านมีเงินซื้อผ้าห่มที่ดีกว่า (ที่แจกให้) 

ด้วยตนเอง เพราะความเหลื่อมล้ำากลับเป็นช่องทางที่ทำาให้พวกเขาได้แสดง

ให้สังคมเห็นว่าพวกเขาห่วงใยคนยากจนในสังคม โดยเฉพาะแสดงให้ชนชั้น

กลางในสังคมไทย ซึ่งเป็นผู้มีอำานาจซื้อสูงสุดยอมรับในภาพพจน์ความมี

น้ำาใจต่อผู้เดือดร้อน

ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำาความเข้าใจจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้ำา 

หากแต่ต้องพิจารณาให้เข้าใจถึงปฏิบัติการของคนในสังคมกับความเหลื่อม

ล้ำาที่ผ่านมา และความเปลี่ยนแปลงความหมายของความรู้สึกเหลื่อมล้ำา

ชนชั้นกลางในสังคมไทยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอำานาจสูงที่สุดในปัจจุบัน

ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำาอะไร รายการโทรทัศน์จำานวนไม่น้อยชอบเสาะหาผู้ตก

ทุกข์ได้ยากมาแสดงชีวิตที่ลำาเค็ญ เพราะรู้ว่าจะมีความช่วยเหลือมากมาย

ไหลมาจากคนชั้นกลางสู่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งก็จะทำาให้การหาโฆษณาง่าย

มากขึ้น

กล่าวได้ว่า ชนชั้นกลางในสังคมไทย (หรือของคนในสังคมไทยเลยก็

ว่าได้) เป็นกลุ่มคนที่มีความ “เมตตากรุณา” ฝังอยู่ แต่ความ “เมตตากรุณา” 

ของสังคมไทยเป็นความรู้สึกที่มีเงื่อนไขกำากับอยู่ ก็คือ เป็นความ “เมตตา

กรุณา” ต่อผู้ที่อยู่เบื้องล่างและต้องเป็นผู้ที่ไม่เผยตนขึ้นมาเท่าเทียมเป็นอัน

ขาด หากเผยอขึ้นมาเท่าเทียม ก็ไม่สามารถแสดงความเมตตาได้

ปฏิบัติการต่อความเหลื่อมล้ำาที่ผ่านมาของสังคมไทย จึงเป็นการ

แสดงความ “เมตตากรุณา” ต่อผู้ที่ต้องยอมสยบอยู่ภายใต้ความเหลื่อมล้ำานั้น 

และเมื่อได้รับ “ความเมตตากรุณา” ไปแล้ว ก็ต้องสำานึกในบุญคุณให้มากด้วย

ลองนึกถึงความรู้สึกของพวกเราเวลาให้เงินขอทานดูสิครับ และหาก

สมมติว่าขอทานไทยเดินมาตบบ่าท่านและพูดว่า “เพื่อนเอ๋ย แบ่งเศษเงินมา

ให้กินข้าวหน่อยได้ไหม” ท่านจะให้เงินหรือไม่ ผมเชื่อว่าเราจะงง และไม่ยอม

ให้แม้แต่บาทเดียว
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ระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของสังคมไทย ที่มีต่อความเหลื่อมล้ำา

เช่นนี้ จึงไม่ได้นำามาซึ่งการแก้ปัญหาที่แท้จริงแต่ประการใด จนดูเหมือน

ว่าเราจงใจปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำาดำารงอยู่ต่อไป เพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่มี

ความ “เมตตากรุณา” และได้มีโอกาสทำาบุญเพื่อขึ้นสวรรค์ในท้ายที่สุด

 ขณะเดียวกัน ในสมัยก่อนนั้น คนที่ได้รับความ “เมตตากรุณา” หรือ

คนที่อยู่ภายใต้ความเหลื่อมล้ำาก็ยอมรับสภาวะดังกล่าวนี้ได ้ เพราะชีวิตของ

พวกเขาถูกอธิบายด้วยความไม่เท่าเทียมกันของกรรมเก่า ประกอบกับพวก

เขาไม่เคยถูกทำาให้คิดและรู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสจะลืมตาอ้าปากได้ เมื่อ

เป็นเช่นนี้ การรับความ “เมตตากรุณา” ก็เป็นเรื่องปกติของชีวิต

ความเหลื่อมล้ำาจึงดำารงอยู่มาเป็นเวลานานในสังคมไทย

แต่ในวันนี้ สังคมไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได้ทำาให้คนจำานวนไม่น้อยในสังคมได้

พบว่าตนเองสามารถที่จะเลื่อนฐานะของตนด้วยความสามารถและขยันขัน

แข็ง พวกเขาได้ขยับตนเองออกจากจุดอับทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร

ก้าวเข้าสู่ภาคการผลิตสมัยใหม่มากขึ้น และพบว่าพวกเขาทำาได้ในระดับที่น่า

พึงพอใจ  

แต่ขณะที่พวกเขากำาลังสร้าง “ความหวัง” ในการเลื่อนฐานะ กลับ

พบว่าโอกาสของพวกเขานั้นมีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับชนชั้นกลาง

รุ่นก่อนหน้านี้ พวกเขาพบว่าบนพื้นฐานความสามารถส่วนบุคคลนั้น พวก

เขาไม่ได้เป็นรอง “คนอื่น” หากแต่ที่ “คนอื่น” อยู่ในฐานะที่สูงกว่า ก็เพราะ

เงื่อนไขทางสังคมกีดกันพวกเขา ดังนั้น ความเหลื่อมล้ำาจึงกลายมาเป็น

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องใจพวกเขามากขึ้นตามลำาดับ  

ขณะที่คนกลุ่มใหม่กำาลังพัฒนาความสำานึกในศักยภาพของคนที่เท่า

เทียมกันขึ้นมา คนกลุ่มนี้จึงเริ่มมองว่าการรับความ “เมตตากรุณา” แบบ

เดิมเป็นเรื่องการทำาลายศักดิ์ศรีของเขา พวกเขาไม่ได้ต้องการความ “เมตตา
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กรุณา” แบบเดิม หากแต่ต้องการความเท่าเทียมกันในโอกาสมากกว่า

หากสังคมไทยหรือชนชั้นนำาไทยยังมองความเหลื่อมล้ำาในความ

หมายแบบเดิม และเน้นความช่วยเหลือแบบให้ความ “เมตตากรุณา” ก็รังแต่

จะเกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น เพราะความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจได้ถูก

เชื่อมต่อเข้ากับความเหลื่อมล้ำาทางด้านการเมืองและสังคมไปแล้ว

เวลาที่ผมอ่านหรือฟังชนชั้นนำาทางการเมืองและปัญญาชนกระแส

หลักทั้งหลายพูดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำา ผมจะเกิดความกังวลทุกครั้ง 

เพราะผมรู้สึกว่าชนชั้นนำาทางการเมืองและปัญญาชนกระแสหลักนั้นไม่ได้

เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม

เลยแม้แต่น้อย  

กล่าวได้ว่า ในบรรยากาศที่แย่ๆ แบบนี้ของสังคมไทย น่าเศร้าตรง

ที่ว่าชนชั้นนำาทางการเมืองและปัญญาชนกระแสหลักไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้จัก

สังคมไทย แต่กลับหลงคิดไปว่าตนเป็นผู้รู้แต่เพียงกลุ่มเดียวและพยายาม

ผูกขาดการอธิบายสังคมไว้ในกลุ่มพวกตนเท่านั้น  

ความเปลี่ยนแปลงความหมายของความเหลื่อมล้ำาได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญๆ มาแล้วในทุกแห่งบนพื้นโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่

รุนแรงและไม่รุนแรง สำาหรับสังคมไทยนั้น การเปลี่ยนแปลงความหมายของ

ความเหลื่อมล้ำาได้ก้าวเข้ามาสู่ขอบเขตของการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

เรา-ท่านจะมีความสามารถมากพอที่จะหยุดความรุนแรง และแสวงหาทาง

ผ่านพ้นไปด้วยความไม่รุนแรงหรือไม่

 ผมคิดว่าคนจำานวนไม่น้อยที่ห่วงใยบ้านเมืองเริ่มรู้สึกทอดอาลัยตาย

อยาก เพราะไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไรกับความเกลียดชังระหว่างกลุ่มคนในสังคม

ไทยที่เพิ่มมากขึ้น ผมคิดว่าหากเราลองพยายามคิดกันว่ารากฐานที่มาของ

ความเกลียดชังกันนี้เป็นอย่างไร น่าจะเป็นการเริ่มต้นร่วมกันของสังคมครับ  
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  เรื่องเกี่ยวกับหวย

  หนี้นอกระบบ

� e Disturbing Reality
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สังคมจะมองปรากฏการณ์การปาหินใส่รถยนต์ที่ขยายตัวมากขึ้นใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องการเลียนแบบหรือความคึกคะนองก็ได้ แต่

หากจะอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์สังคม ก็จะได้คำาตอบอีกลักษณะหนึ่ง

หากการปาหินเกิดขึ้นเพียงครั้งสองครั้งในรอบหลายปี ก็ไม่ค่อย

จะมีความหมายเชิงสังคมสักเท่าไรนัก แต่หากการปาหินเริ่มกลายมาเป็น

พฤติกรรมร่วมกันของคนบางส่วนในสังคม ก็จำาเป็นมากขึ้นที่จะต้องศึกษา

และอธิบายจากมุมมองของประวัติศาสตร์สังคม เพื่อที่จะเข้าใจส่วนที่อยู่ลึก

มากกว่าการปาหิน คนที่ปฏิเสธที่จะขุดค้นให้ลึกลงไปสู่ความเป็นจริงเชิง

สังคมในปรากฏการณ์ร่วมของกลุ่มทางสังคม ก็จะไม่มีวันที่จะเข้าใจอะไรเลย 

แม้ตัวปรากฏการณ์เองก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ด้วยซ้ำาไป

น่าตกใจและน่าเศร้าใจท่ีสังคมไทยมักจะมองและอธิบายปรากฏการณ์ 

รวมหมู่ของพฤติกรรมเช่นนี้อย่างมักง่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม ผู้

ป�หินใส่สังคม

7 สิงหาคม 2552 

ห�กสังคมไทยยังคงยอมรับและเชื่อในแบบแผนของก�รอธิบ�ย
ปร�ก¯ก�ร³์เช่นที่กล่�วม� ก็ค�ดหม�ยได้ว่� เร�จะต้องเผชิญหน้�กับ
ป˜ญห�ที่รุนแรงม�กขึ้นในอน�คต    
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บริหารในกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ก็มักจะกล่าวโดย

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอยู่ห้าแบบ ได้แก่ พ่อแม่ไม่สั่งสอน (คำาพูดที่ดูดีหน่อย ได้แก่ 

พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก) คบเพื่อนเลว ครูบาอาจารย์ไม่เอาใจใส่ รับวัฒนธรรม

ตะวันตก และเอาอย่างจากที่เห็นในสื่อ เราจะเห็นว่าแบบแผนการอธิบายนี้ 

ใช้ได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กแว้น เด็กแซปและสก๊อย ซึ่งผมเชื่อว่าอีก

สักพักคนกลุ่มนี้ก็คงประณามการปาหินด้วยแบบแผนเดียวกันนี้

การอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยแบบแผนนี้ดำาเนินมาอย่าง

ต่อเนื่อง จนเป็นมาตรฐานคำาอธิบายที่ใครๆ ก็ใช้กัน นักศึกษาปีหนึ่งที่ต้อง

ทำารายงานกับผมก็มักจะใช้แบบแผนนี้ตอบคำาถามปรากฏการณ์ทางสังคม

ที่หยิบยกขึ้นมา ซึ่งผมจะตอบนักศึกษาทั้งหลายไปว่า พวกเขานั้นตอบได้

เท่ากับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาหรือรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ ซึ่งคำาตอบแบบนี้

เป็นคำาตอบของ “คนโง่” ที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเอง “โง่” เพราะเมื่อตอบไปแล้วจะ

รู้สึกเหมือนว่าตัวเองฉลาดเหลือเกิน

ผมใช้คำาแรงว่า “โง่” เพื่อที่จะกระตุกนักศึกษาให้หลุดพ้นจากแบบแผน

การอธิบายที่ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้เลย แล้วจึงใช้ความพยายามที่จะ

ทำาให้นักศึกษาเห็นปรากฏการณ์นั้นลึกกว่ามาตรฐานการตอบแบบรัฐมนตรี 

ผลของการกระตุกนักศึกษาของผมพบว่ารายงานนักศึกษาจำานวนประมาณ

ร้อยละสามสิบ ได้เริ่มมองเห็นว่ามีความจำาเป็นจะต้องเปลี่ยนมุมมองปัญหา

ไม่อยากมองอย่างมักง่ายแบบผู้ใหญ่ในสังคมไทยอีกต่อไป 

ในวันนี้ หากสังคมไทยยังคงยอมรับและเชื่อในแบบแผนของการ

อธิบายปรากฏการณ์เช่นที่กล่าวมา ก็คาดหมายได้ว่า เราจะต้องเผชิญ

หน้ากับปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต เพราะสังคมเราจะไร้ศักยภาพและ

ปัญญาในการจัดการปัญหาทางสังคม

ผมอยากจะชักชวนให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้น และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งแห่งที่ของคนในสังคม 

แต่โครงสร้างสังคมที่ดำารงอยู่ไม่สามารถดูดซับและทำาให้การเปลี่ยนแปลง
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ตำาแหน่งแห่งที่นั้นอยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมได้ การเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง

แห่งที่ของคนในสังคมในเงื่อนไขของโครงสร้างสังคมที่ปิดเช่นนี้ ได้ทำาให้คน

กลุ่มหนึ่งเกิดความรู้สึกสับสนและสูญเสียความหมายของการมีชีวิตอยู่ อันส่ง

ผลให้สามารถตัดสินใจทำาอะไรก็ได้อย่างที่ไม่ต้องคิดหรือใส่ใจต่อผลกระทบ

ทางสังคม

หากพิจารณาสถานที่เกิดการปาหินและดูจากคนปาหินเท่าที่จับได้ 

(น้อยมาก) จะพบว่าเกิดขึ้นในส่วนชายขอบของเมือง และผู้กระทำาการจะ

เป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถเลื่อนชนชั้นได้ ซึ่งน่าจะทำาให้เราเข้าใจได้

ว่า เงื่อนไขของการปาหินจึงเป็นเรื่องของความคับข้องใจของคนกลุ่มหนึ่ง ที่

ตกเป็นเบี้ยล่างของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น คนกลุ่มนี้เป็น 

“คนจนกลุ่มใหม่” ในสังคมที่ไม่ใช่คนจนในภาคเกษตรกรรมแบบเดิม แต่เป็น

คนจนที่ไม่มีสายใยใดผูกรัดเขาไว้กับสังคมหรือชุมชน 

พร้อมกันนั้น ความสับสนคับข้องใจของคนจนกลุ่มใหม่ในสังคมก็ปะทุ

ได้ง่ายมากขึ้น เพราะความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ผลักดันพวกเขามาอยู่

จุดนี้ ไม่ได้ทำาให้เขารับรู้หรือตระหนักถึงความหมายที่มีค่าของเพื่อนมนุษย์

ด้วยกัน เพราะแบบแผนการอธิบายที่กล่าวข้างต้นได้ขัดขวางและทำาลาย

โอกาสของสังคม ที่จะสร้างสายใยจินตนาการความสัมพันธ์ทางสังคมของ

เพื่อนมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มิพักต้องพูดถึงความล้มเหลวโดย

สิ้นเชิงของนักสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ไทย (หมายรวมถึงนักอื่นๆ ที่เข้า

มาสู่วงวิชาการสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ด้วยนะครับ) ที่นอนกอดความคิด

เรื่อง “ความเป็นไทย” จนตายซากอยู่บนหอคอยงาช้างผุๆ จำานวนเป็น

ร้อยเป็นพัน

ปรากฏการณ์ปาหินใส่รถจึงเป็นภาพสะท้อนความขัดแย้งในระบบ

อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของสังคมไทยอย่างลึกซึ้งและรุนแรง แม้ว่าวันนี้ยัง

เป็นการปะทุขึ้นอย่างไร้เป้าหมาย และไร้การจัดตั้ง แต่ในวันข้างหน้า สภาวะ

ความเปลี่ยนแปลงที่กินไปกว้างขวางมากขึ้น ก็จะผลิตพฤติกรรมทำาร้าย
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สังคมให้กลายเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนส่วนใหญ่ โดยที่ไม่จำาเป็นต้องมี

การจัดตั้งกันขึ้นมา การปาหินใส่รถยนต์จะแปรเปลี่ยนเป็นการปาหินใส่สังคม

ในทุกๆ ด้านเลยทีเดียว

นายกรัฐมนตรีที่จบการศึกษาปรัชญาการเมืองและเศรษฐกิจจาก

มหาวิทยาลัยมีชื่อของประเทศอังกฤษ ซึ่งมองไม่เห็นปัญหาเรื่อง “ชนชั้น” ก็

คงจะไม่สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ปาหินใส่รถ-ปาหินใส่สังคมได้ เพราะ

หากเข้าใจมิติทางสังคมก็คงจะมองออกว่า ความจำาเป็นเบื้องต้น ก็คือ สร้าง

นโยบายที่เอื้ออำานวยให้แก่การเลื่อนสถานะหรือชนชั้น และจะต้องสร้างระบบ  

การให้คุณค่าความดี-ความเลวที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงความหมาย

ของผู้คนในพื้นที่ชายขอบ

เราจะทำาอย่างไรกันในเมื่อนักการเมือง ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไทยล้วน

แล้วแต่ยังยินดีที่จะตกอยู่ในกับดักของแบบแผนการอธิบายปรากฏการณ์ดัง

กล่าวข้างต้น เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการไม่ยอมรับมาตรฐานความคิดดังกล่าว 

และต้องช่วยกันโต้แย้งคนที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ด้วยแบบแผน

เดิม เพื่อที่จะทำาให้เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมในการแสวงหาคำาอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมในลักษณะใหม่ ที่มีพลังมากกว่าเดิม
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เหตุผลในการยกเลิกหวยออนไลน์ที่ เน้นว่าไม่ต้องการจะทำาให้

ประชาชนถูกมอมเมา ดูจะมีน้ำาหนักในสังคมไทยมากทีเดียว

เพราะฟังดูแล้วทำาให้รู้สึกถึงความมีเมตตากรุณาที่อยากจะให้คนยาก

คนจนได้เอาเงินที่คิดว่าจะไปเสี่ยงโชคนั้นไปซื้อข้าวปลาอาหารให้ครอบครัว

กินแทน  

เหตุผลทำานองนี้ฟังดูดีเสมอมาในสังคมไทย และหากใครขืนไปโต้แย้ง

เหตุผลเชิงศีลธรรมเช่นนี้ก็มักจะถูกประณามได้โดยง่าย ผมจึงไม่คิดจะโต้แย้ง

อะไรในเหตุผลชุดนี้ แต่จะลองเสนอมุมมองเกี่ยวกับหวยในอีกแง่หนึ่ง เพื่อ

ให้การหาทางออกในเรื่องนี้ได้เกิดมีทางเลือกใหม่ๆ ขึ้นมาบ้าง

ผมคิดว่าเรื่องแรกที่เราควรจะต้องทำาความเข้าใจกันก่อนก็คือว่า ใคร

เป็นคนซื้อหวย และเขาซื้อหวยด้วยเหตุผลและเงื่อนไขอะไร เพราะหากไม่

เรื่องแรกที่เร�ควรจะต้องทำ คว�มเข้�ใจกันก่อนก็คือว่� 
ใครเป็นคนซื้อหวย และเข�ซื้อหวยด้วยเหตุผลและเงื่อนไขอะไร    
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เข้าใจในเรื่องนี้ก่อน การลงความเห็นอะไรก็ตามก็จะเป็นเพียงเรื่องของการ

คิดเชิงศีลธรรมเท่านั้น  

จากการสอบถามเพื่อหาข้อมูลจากคนขายลอตเตอรี่ที่ริมถนนเป็น

ประจำาหลายต่อหลายคน ว่าใครเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ ก็มักจะได้คำาตอบว่าคน

ซื้อมีคนหลายฐานะคละๆ กันไป ไม่ได้มีแต่คนจนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คนที่

รวยจริงๆ เช่น คนขับรถเบนซ์ใหม่เอี่ยมนั้นไม่ค่อยมี  

น่าสังเกตนะครับว่าคนขายลอตเตอรี่วัดฐานะของคนด้วยประเภท

และยี่ห้อของรถยนต์ คนจนได้แก่กลุ่มคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ หรือนั่งท้ายรถ

กระบะ ส่วนคนชั้นกลางเป็นพวกที่ขับรถเก๋งกลางใหม่กลางเก่าหรือขับรถคัน

เล็กๆ ส่วนคนรวยก็นั่งรถเบนซ์หรือรถยุโรปยี่ห้ออื่นๆ  

การสอบถามข้อมูลจากเครือข่ายคนเดินขายลอตเตอรี่ (ซึ่งส่วนใหญ่ที่

ผมพบในเมืองเชียงใหม่เป็นคนจังหวัดเลยที่เดินทางมาขายในช่วงใกล้ๆ วัน

ประกาศผลการออกรางวัล เมื่อขายหมดแล้วก็กลับบ้านไปทำามาหากินอย่าง

อื่น) กลุ่มคนที่ซื้อลอตเตอรี่มากที่สุดก็ได้แก่คนที่กินอาหารค่ำานอกบ้าน ที่น่า

สนใจก็คือ คนซื้อลอตเตอรี่มักจะเป็นกลุ่มที่นั่งกินอาหารในร้านอาหารที่ราคา

ไม่แพง

ผมพยายามซักถามในทำานองว่าตอนที่คนตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่

นั้น มีบทสนทนาอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่มักจะกล่าวกันบ่อยๆ ก็ได้คำาตอบ

ที่น่าสนใจว่าส่วนใหญ่แล้วจะพูดเล่นกันในกลุ่มเพื่อนหรือพูดกับคนขาย

ลอตเตอรี่ว่า หากตนถูกลอตเตอรี่แล้วจะเอาไปทำาอะไรหรือซื้ออะไรบ้างที่ใน

ชีวิตการทำามาหากินปกติแล้วคนระดับเขาหรือเธอจะไม่มีทางที่จะทำาหรือซื้อ

ได้ เช่น เดินทางท่องเที่ยว ซื้อรถใหม่ ฯลฯ

ผมขอให้ผู้ขายลอตเตอรี่ประเมินว่าคนซื้อส่วนใหญ่น่าจะทำางานอะไร 

คำาตอบก็เป็นไปในทำานองว่ามีความหลากหลาย แต่น่าจะเป็นกลุ่มที่รายได้

ไม่สูงมากนัก เพราะมักจะแสดงออกว่าต้องการเงินสักก้อนหนึ่งซึ่งในชีวิต
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การทำางานไม่สามารถจะหาได้ หรือเก็บออมได้ในเวลาสั้นๆ 

จากข้อมูลท้ังหมดน่าจะพอประมวลได้ว่าคนซ้ือลอตเตอร่ีเป็นกลุ่มคนท่ี

มีรายได้ปานกลางหรือรายได้ค่อนข้างต่ำา ประกอบอาชีพท่ีไม่น่าจะทำาให้หวัง

ได้ว่าจะสามารถมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำา หรือรายได้ประจำาก็คงไม่มากพอท่ี

จะทำาอะไรเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีมากกว่าชีวิตปกติประจำาวันไปได้

ลักษณะเช่นนี้ น่าจะพอเดาได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม

ไทยที่ไม่ได้อยู่ในสัดส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนรวยและไม่น่าจะเป็นกลุ่ม

เดียวกันกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ล่างทั้งหมด 

ทำาไมคนกลุ่มนี้จึงตัดสินใจที่จะซื้อลอตเตอรี่

ผมประมวลจากข้อมูลเท่าที่ได้ ก็คือ คนกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะมีความ

หวังที่จะซื้อข้าวซื้อของหรือจับจ่ายในสิ่งที่ต้องการได้จากรายได้ประจำาที่

ตนเองมีอยู่ เพราะตระหนักดีว่าต่อให้ตนเองทำางานและเก็บเงินทั้งหมดไว้

โดยไม่ใช้จ่ายเลยก็ไม่มีทางที่จะสมหวัง ลองจินตนาการถึงข้าราชการระดับซี

หก ที่ไม่มีมรดกเก่าพ่อแม่มาค้ำาจุนดูนะครับ ความพยายามที่จะมีบ้านสักหลัง

เป็นของตนเองก็แทบจะทำาให้เลือดตากระเด็นเลยทีเดียว

สำาหรับหวยออนไลน์ คนที่ซื้อก็น่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับคนที่ซื้อ

ลอตเตอรี่ หรือคนที่มีฐานะด้อยกว่า สังเกตดูจากคนที่ให้สัมภาษณ์ทางทีวี

ที่สนับสนุนให้มีหวยออนไลน์ ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนจน และเหตุผลที่ผู้ให้

สัมภาษณ์บอกแก่นักข่าวเพื่อสนับสนุนความเห็นของตนก็คือ การมีหวย

ออนไลน์จะทำาให้คนจนมีความหวังในชีวิตมากขึ้น และเมื่อซื้อหวยออนไลน์

แล้วก็สามารถจะมั่นใจได้ว่าถ้าถูกหวยก็จะไม่ถูกโกง 

โปรดอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผมสนับสนุนให้มีหวยออนไลน์ เพราะ

จริงๆ แล้วผมมีข้อมูลไม่พอที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะมีหรือไม่ 

ที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็มีเพียงว่า กลุ่มคนที่ซื้อลอตเตอรี่และหวย
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ออนไลน์นั้น ล้วนเป็นคนที่ตระหนักและสำานึกดีว่าความพยายามที่จะข้าม

สถานะหรือข้ามชนชั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนั้นเป็นไปแทบไม่ได้เลยถ้าไม่ถูก

ลอตเตอรี่หรือถูกหวย

คนเหล่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย เฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่ง

ชีวิตไม่มีความมั่นคงด้านรายได้และไม่มีสวัสดิการสังคมรองรับอย่างเพียงพอ 

ก็มีจำานวนมากถึงร้อยละ 65 แล้ว ยังมีกลุ่มข้าราชการระดับล่างหรือกลางล่าง 

รวมทั้งครูอาจารย์ชั้นผู้น้อย และผู้ขายแรงงานมีฝีมือระดับเสมียนพนักงาน ที่

มีรายได้ประจำาก็จริง แต่รายได้ก็น้อยจนไม่มีโอกาสเก็บออม ต้องกู้หนี้ยืมสิน

อยู่เป็นประจำา ความหวังของคนเหล่านี้จึงอยู่ที่ “รวยทางลัด” เท่านั้น 

ด้วยเงื่อนไขเช่นนี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่านี้ตัดสินใจที่จะเสี่ยง

โชค ทั้งๆ ที่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าโอกาสในการถูกรางวัลนั้นมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย 

แต่มันก็เป็นเพียงทางเดียวหรือโอกาสเดียวที่มีอยู่ในสังคมที่จะทำาให้พวกเขา

เหล่านี้ได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยคล่องมือขึ้น  

ดังนั้น ถ้าไม่มีหวยออนไลน์ พวกเขาก็จะฝากความหวังไว้ที่หวยใต้ดิน

หรือการพนันบอลอย่างที่เรารู้กัน การแก้ปัญหาระยะยาวจึงอยู่ที่การสร้าง

โอกาสให้แก่คนส่วนใหญ่สามารถเลื่อนฐานะได้ไม่ยากนัก หรือมีโอกาสที่จะมี

คุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างกันจนเกินไป ไม่ใช่ว่าใครเกิดมาจนก็ต้องจนดักดาน

ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ใครเกิดมารวยก็รวยไม่รู้เรื่องไปเรื่อยๆ อย่างที่เป็นอยู่

ในเมืองไทยตลอดมา

และถ้าเป็นห่วงวัยรุ่น ก็อย่านึกแต่เรื่องห้ามขายหวยให้คนอายุต่ำากว่า 

18 ปีเท่านั้น ต้องหาทางทำาให้วัยรุ่นมีพื้นที่ทางสังคมที่พวกเขาจะสามารถมี

ชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยนะครับ

การคิดในเรื่องศีลธรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาอะไร

ได้หรอกครับ



แม้ว่าความพยายามจะแก้ไขหนี้นอกระบบของรัฐบาลจะเป็นเรื่องดี ที่

คิดจะแก้ไขปัญหาการกู้เงินดอกเบี้ยสูงมากกว่าปกติ

แต่ก็ไม่น่าจะประสบผลสำาเร็จสักเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นความสำาเร็จทาง

ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หรือผลสำาเร็จทางด้าน

การเมืองที่รัฐบาลหวังว่าจะได้เสียงชื่นชมจากชาวบ้าน  

 เหตุที่ไม่น่าจะประสบผลสำาเร็จ เป็นเพราะรัฐบาลไม่ได้ทำาความเข้าใจ

ให้ชัดเจนก่อนว่าทำาไมชีวิตของชาวบ้านจึงจำาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์หนี้

นอกระบบ และความสัมพันธ์เป็นอย่างไร

ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่าชาวบ้านทั่วไปเป็นหนี้กับสถาบันการเงินใน

ระบบนั้นสูงมากกว่าร้อยละแปดสิบ และเป็นหนี้นอกระบบประมาณไม่ถึงร้อย

ละสิบ ซึ่งความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นนัยที่สำาคัญหลายประการ 

หนี้นอกระบบ 

25 ธันวาคม 2552 

ทำ คว�มเข้�ใจให้ชัดเจนก่อนว่�ทำ ไมชีวิตของช�วบ้�น จึงจำ เป็น
ต้องสร้�งคว�มสัมพันธ์หนี้นอกระบบและคว�มสัมพันธ์เป็นอย่�งไร จะเป็น
พื้นฐ�นที่ทำ ให้เร�มองเห็นได้บ้�งว่�ก�รแก้ป˜ญห�จะเป็นไปในท�งใดบ้�ง
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กล่าวคือ การเป็นหนี้ในระบบของชาวบ้านนั้นมีลักษณะเป็นวงจร 

นอกจากชาวบ้านจะกู้เงินจากสถาบันการเงินในระบบแต่ละแหล่ง เพื่อนำาไปสู่

การลงทุนในการผลิตหรือการค้าแล้ว ยังเป็นการนำาเงินกู้จากการเงินในระบบ

ไปใช้หนี้ในสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินในระบบอีกแห่งหนึ่ง เมื่อครบงวด

การจ่ายเงิน วงจรนี้หมุนรอบตลอดปีเรื่อยมา โดยที่จะหยุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง

ไม่ได้โดยเด็ดขาด ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลทักษิณได้เพิ่มการกู้เงินในระบบ

ด้วยการสร้างกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งก็ได้เอื้ออำานวยให้ชาวบ้านสามารถหมุนเงิน

ได้สะดวกมากขึ้น

ส่วนการกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งมีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบ

กับการกู้หนี้ในระบบ จะเกิดขึ้นในสองลักษณะ ได้แก่ ภาวะเงินขาดมือใน

การค้าย่อย อาทิเช่น การค้านอกระบบ (ภาษาชาวบ้านภาคเหนือเรียกการ

ค้าขายลักษณะนี้ว่า ค้าขายต๊อบๆ แต๊บๆ) และการเกิดปัญหาใช้เงินฉุกเฉิน 

ภาวะเงินขาดมือในการค้าย่อยส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากความไม่

แน่นอนของการค้า เพราะการค้าย่อยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการค้ารายวันนั้น 

เป็นการค้าที่ไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้เลย (นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้

ผู้ค้ารายย่อยถึงต้องสร้างความมั่นใจด้วยการแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มา

ครอบครอง) การที่จะต้องหมุนเงินในการค้าในรอบที่สั้นมากเช่นนี้ ทำาให้ไม่

สามารถจะพึ่งการเงินในระบบได้ ดังนั้น จึงต้องหันไปสู่การกู้เงินนอกระบบ

แทน ผู้กู้เงินนอกระบบลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด

การเกิดปัญหาใช้เงินฉุกเฉินเกิดขึ้นกับชาวบ้านทั่วไปที่โดยมากแล้ว

ไม่ได้มีเงินออมเก็บไว้มากพอ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาต้องใช้เงินรีบด่วน อาทิ

เช่น ต้องซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของลูกอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นลูกไปทำางาน

หรือไปโรงเรียนไม่ได้ ชาวบ้านไม่สามารถที่จะใช้เงินกู้ในระบบที่เป็นการกู้ใน

ระยะยาวหนึ่งปีได้ ก็ต้องหันมาสู่การกู้เงินนอกระบบแทน

ความจำาเป็นต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบ จึงเป็นความจำาเป็นของการดำารง

ชีวิตอย่างแท้จริง  



188 | จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

เอาเข้าจริงๆ แล้ว ผู้กู้และผู้ให้กู้ส่วนใหญ่ก็รับรู้ถึงความจำาเป็นนี้ จึง

ทำาให้เกิดระบบอุปถัมภ์กลายๆ ขึ้นมา ที่ทำาให้ผู้กู้เองก็รู้ว่าหากเกิดความ

จำาเป็นในสองลักษณะนี้ พวกเขาจะต้องไป “พึ่ง” ใคร ขณะเดียวกัน ผู้ให้กู้เอง

ก็รู้สึกเหมือนว่าตนเองกำาลังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาขอกู้เงิน

ส่วนที่ทำาเป็นแก๊งค์ใหญ่ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการทวงหนี้ 

เป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและโดยมากแล้วเกิดขึ้นในเขตเมือง และเป็น 

กลุ่มที่ใช้ช่องว่างของความสัมพันธ์ที่ผู้ขอกู้เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักใครในพื้นที่ 

หรือเป็นผู้กู้ที่ผู้ให้กู้ทั่วไปเข็ดไปแล้วไม่ยอมให้กู้อีกต่อไป แม้ว่าผมไม่มีข้อมูล

ทั้งหมดทั่วประเทศ แต่ในพื้นที่ที่ผมพอมีข้อมูลนั้น พบว่ากลุ่มนี้ไม่ใหญ่เมื่อ

เทียบกับกลุ่มผู้กู้ และให้กู้ในกลุ่มที่รู้จักมักคุ้นกันมานาน

การแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบด้วยการดึงเอาเข้ามาไว้ในระบบ

อย่างที่รัฐบาลกำาลังทำา จึงไม่ได้แก้ไขปัญหาเลย อย่างมากก็ทำาให้ผ่อนการ

ชำาระเงินกู้ก้อนที่ผ่านมาเท่านั้น แต่การกู้นอกระบบก็จะคงดำาเนินต่อไปอีก 

เพราะเงื่อนไขทั้งสองยังคงดำารงอยู่

การแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบควรจะทำาอย่างไร   

การแก้ไขปัญหาภาวะเงินขาดมือในการค้าย่อย จำาเป็นท่ีจะต้องคิดกัน

ในด้านของการสร้างกองทุนให้กู้แก่การค้าย่อย ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าราย

ย่อยและย่อยมาก สามารถท่ีจะกู้ได้แม้ว่าเป็นการกู้รายวัน ลักษณะการสร้าง

กองทุนหรือสถาบันการเงินในระบบเช่นน้ี อาจจะปรับปรุงได้จากแนวคิดของ 

กรามีนแบงก์ โดยโมฮาหมัด ยูนูส (Muhammad Yunus) ซึ่งเป็นแนวคิดที่

ทำาให้ผู้ผลิตและผู้ค้ารายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก  

น่าสนใจที่แนวความคิดกรามีนแบงก์ของยูนูสได้รับความนิยมใน

ประเทศฟิลิปปินส์มากกว่าประเทศไทย ซึ่งน่าจะต้องหาคำาตอบให้ได้ว่า

เพราะอะไร และหากสังคมไทยจะใช้แนวคิดกรามีนแบงก์บ้างจะต้องทำา

อย่างไร
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นอกจากการสร้างกองทุนให้กู้แก่การค้าย่อย ก็อาจจะคิดทดลอง

ดัดแปลงกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบผลสำาเร็จในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมา

ใช้กับกลุ่มการค้าย่อย โดยอาจจะต้องศึกษาถึงกระบวนการสร้างกลุ่มขึ้นมา

ให้ได้ก่อน เพื่อที่จะใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการกำากับพฤติกรรมของผู้กู้ 

การสร้างกองทุนให้กู้แก่ผู้ค้ารายย่อยรายวัน จะต้องยืดหยุ่นมากพอ

สำาหรับการเข้าถึงเงินกู้ เพราะหากยืดหยุ่นไม่พอก็ย่อมทำาให้ผู้ค้ารายย่อย

ต้องไปกู้นอกระบบเช่นเดิม

สำาหรับการแก้ไขปัญหาการกู้เงินอันเกิดจากปัญหาใช้เงินฉุกเฉินนั้น 

น่าจะทำาได้ในสถาบันการเงินของรัฐ โดยที่เงื่อนไขการกู้และการค้ำาประกัน

เงินกู้จะต้องง่ายต่อการกู้ให้มากที่สุด เพื่อที่จะทำาให้การกู้เงินฉุกเฉินเป็นไป

ได้โดยสะดวก

การที่ชาวบ้านต้องเข้าไปสัมพันธ์กับเงินกู้นอกระบบ จึงไม่ใช่เกิดขึ้น

เพราะความยากจนเพียงอย่างเดียว แต่มีความหมายรวมถึงความพยายาม

จะเคลื่อนย้ายทางชนชั้นออกจากภาคเกษตรกรรมมาสู่การผลิตแบบไม่เป็น

ทางการ ซึ่งทำาให้ต้องปลดเปลื้องพันธะแบบสังคมชาวนาออกไป และต้อง

เผชิญกับสภาวะการดำารงอยู่ทางสังคมอีกแบบหนึ่ง ที่ทำาให้พบกับความ

เสี่ยงแบบใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจ จนต้องเป็นเบี้ยล่างการกู้เงินนอกระบบ

การทำาความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าทำาไมชีวิตของชาวบ้าน จึงจำาเป็น

ต้องสร้างความสัมพันธ์หนี้นอกระบบและความสัมพันธ์เป็นอย่างไร จะเป็น

พื้นฐานที่ทำาให้เรามองเห็นได้บ้างว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทางใดบ้าง 

หากไม่อย่างนั้นการแสวงหาทางแก้ไขก็จะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้





เกี่ยวกับผู้เขียน 

ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  

อาจารย์ประจำาภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

จบการศึกษาปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

เขียนบทความหนังสือพิมพ์มากว่าสิบปี 

มีผลงานตีพิมพ์เป็นหนังสือมาแล้วหลายเล่ม อาทิ 

 • การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ชนชั้นนำาไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง   

    พ.ศ. 2475 (สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538) 

 • รอยต่อแห่งยุคสมัย (อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2539)  

 • นิเวศประวัติศาสตร์ (สำานักพิมพ์คบไฟ  2545)  

 • Japanization (สำานักพิมพ์โอเพ่น  2548) 

      ฯลฯ

ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล ได้แก่ โครงการวิจัยเด่นของสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ปี พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2549  ได้แก่ ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินภาคเหนือ: 

ประวัติศาสตร์เพ่ือชุมชน และ มือท่ีสามในประวัติศาสตร์การเมืองไทย




