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1. นําเรื่อง
สถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใตของไทยปะทุเขมขนมากวา 2 ป ความรุนแรงไดกระจาย
ไปทั่วพื้นที่ และมาจากทั้งฝายรัฐและฝายผูกอการ กลายเปนการใชความรุนแรงตอบโตความรุนแรงโดย
หวังจะแกปญหาได และทั้งสองก็ลวนเชื่อวาตนมีเหตุผลเพียงพอที่จะใชความรุนแรง ไมวาจะเปนเรื่องการตอสู
เพือ่ สรางความเปนธรรมหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติก็ตาม สิ่งที่นากังวลมากกวา
นัน้ คือ สังคมไทยในสวนอื่นๆนอกพื้นที่นั้น เห็นดวยกับการใชความรุนแรงเหลานี้วาเปนทางออกของปญหา
ดังตัวอยางความเห็นตอไปนี1้

ความเห็นที่หนึ่ง คอลัมนิสตคนหนึ่งในหนังสือพิมพรายวัน ตั้งขอสังเกตตอความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ภาคใตวา “ทุกวันเห็นแตศพทหาร ตํารวจ ประชาชนถูกผูกอการรายภาคใตฆาตาย แตยังไมเคยเห็นศพผูกอ
การรายตายบาง…ผมวาจะตองมีการตรวจเช็คกันแลววาไหงเปนงั้น” นอกจากนี้ ในคอลัมนเดียวกัน คอลัมนิสต
คนเดิมยังแสดงความเห็นตอกรณีคนรายที่กอคดีขมขืนทําทารุณเด็กหญิงอายุ 14 ปจนปางตาย จะถูกประชาชน
ประชาทัณฑวา “ไมรูตํารวจจะกันตัวหนีออกมาทําไม…นาจะใหประชาชนใช “สหบาทา” ”1
ความเห็นที่สอง ในเหตุการณ 28 เมษายน 2547 โดยเฉพาะความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะนั้น
จุฬาราชมนตรีใหสัมภาษณวา “ทหารไดอดกลั้นและทําดีที่สุดแลว เพราะเจาหนาที่ตองรักษากฎหมาย เมื่อจํา
เปนตองปฏิบัติตามหนาที่ แมสูญเสียก็เปนสิ่งที่ตองทํา ทั้งนี้เพราะการที่ผูกอการใชมัสยิดเปนเกราะกําบัง และ
ตอสูกับเจาหนาที่นั้น เปนสิ่งที่ไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะมัสยิดถือวาเปนบุญสถาน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”2
ความเห็นที่สาม ในโลกไซเบอร สถานที่ซึ่งปราศจากการเซ็นเซอรใดๆ และผูพูดไมจําเปนตองรับผิด
ชอบกับคํ าพูดของตนเอง ความเห็นหนึ่งตอกรณีจับคุณครูสองทานที่โรงเรียนบานกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส เปนตัวประกัน จนกระทั่งบานปลายเปนการทํารายครู เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ผูโพสทความ
เห็นตั้งหัวขอวา “ครูจูหลิง ทําอะไรผิดครับ ทําไมตองทํากันขนาดนี้” และแสดงความเห็นสงเสริมใหใชความรุน
แรงอยางกวางขวางตอผูทํารายครูวา “...ถึงเวลาแลวนะครับ ทางทหาร รัฐบาล ตํารวจ และ ชาวไทยผูรักสงบ
แตวารบไมขลาด...ถึงเวลาที่จะตองทําการใหกําลังเขาจัดการและถอนรากถอนโคน…นําเอามาตรการฉุกเฉินมา
ใชไดแลว ไมตองสนหนาใครแลว…มะเร็งตองตัดทิ้งอยางเดียว ใหยาแดงทาคงไมหาย รางกายตองตัดแขนทิ้ง
เพื่อรักษาตัวไว ดังนั้น…จะฆา จะขังลืม จะไลออกนอกประเทศ ก็ทําไปเถอะ…ถึงเวลาหรือยัง ที่เราตองจัดการ
ขั้นเด็ดขาดไดแลว...”
Johan Gultung นักวิชาการผูบุกเบิกการวิจัยสันติภาพยุคใหม (peace research) คนสําคัญ ไดเคย
เสนอทฤษฎีชั้นแหงความรุนแรงไววา ความรุนแรงมี 3 ชั้น ชัน้ ที่อยูตื้นสุด มีตัวผูกระทําหรือผลของความทารุณ
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การเลือกความเห็นและการใหคาอธิ
ํ บายตอการใชความรุนแรงนัน้ เนือ่ งจากไมสามารถหาการใหคาอธิ
ํ บายตอการใชความรุนแรงที่
มาจากฝายผูก อ การได ในทีน่ จี้ งึ ขอยกตัวอยางความเห็นและการใหคาอธิ
ํ บายตอการใชความรุนแรงของฝายรัฐใน 3 กรณี และดวยขอจํากัดดัง
กลาว จึงถือวาเปนจุดออนของบทความนี้ อยางไรก็ตาม ผูเ ขียนขอแสดงจุดยืนอยางชัดเจนวาการใชความรุนแรงในกรณีสามจังหวัดภาคใตนนั้
มาจากทัง้ สองฝาย ไมไดมเี ฉพาะจากฝายรัฐเทานัน้ ดังนัน้ จุดประสงคของบทความนี้ จึงมิไดตอ งการเพียงมุง เปาทีฝ่ า ยรัฐเพียงฝายเดียว
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โหดรายจากการกระทํ าความรุนแรงใหเห็นไดชัดเจนงายที่สุด เรียกวา “ความรุนแรงทางตรง” (direct
violence), ชัน้ ที่อยูลึกลงไป เรียกวา “ความรุนแรงเชิงโครงสราง” (structural violence) ที่เกิดจากการเอา
เปรียบทางสังคม สงผลใหคนกลุมหนึ่งมีอํานาจเหนือคนอีกกลุมหนึ่ง และสงผลใหสังคมมีโครงสรางและสถาบัน
ทีพ่ ยุงสถานะแหงความเหนือกวานั้นไว เชน สถาบันทางเศรษฐกิจ, สถาบันการศึกษา, สถาบันดานการเมือง
การปกครอง เปนตน สวนชั้นที่อยูลึกที่สุดและเห็นไดยากที่สุด เรียกวา “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม”
(cultural violence) เปนสวนเสี้ยวของปริมณฑลทางศาสนา อุดมการณ ภาษา ศิลป ประวัติศาสตร ปรัชญา
เทววิทยา ฯลฯ ที่ทําหนาที่สนับสนุนรองรับความรุนแรงทั้งที่เปนชนิดทางตรงและเชิงโครงสราง ความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรมคอยทําหนาที่ทําใหผูคนรูสึกวาความรุนแรงทั้งสองชั้นแรกเปนสิ่งที่ถูกตอง หรืออยางนอยก็ไมใช
เรือ่ งผิดรายแรงอะไร จากระดับชั้นของความรุนแรงดังกลาวนี้ Gultung จึงเห็นวาการศึกษาความรุนแรงนั้น
จําเปนตองศึกษาใน 2 มิติสําคัญ คือ 1) ตัวการใชความรุนแรงเอง และ 2) กระบวนการใหความชอบ
ธรรมตอการใชความรุนแรงดังกลาว3
เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีชั้นแหงความรุนแรง 3 ชัน้ ของ Johan Gultung แลว จะเห็นไดวาทัศนคติและ
การใหคําอธิบายตอการใชความรุนแรงทั้งในกรณีความรุนแรงภาพรวมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต ของคอลัม
นิสต, ตอเหตุการณ 28 เมษายน 2547 ที่มัสยิดกรือเซะของผูนําศาสนา, และลาสุดตอกรณีจับครู 2 คนเปนตัว
ประกันทีก่ ูจิงลือปะของบุคคลนิรนามในโลกไซเบอรดังกลาว สะทอนใหเห็นวานอกจากความรุนแรงที่กอขึ้นโดย
ทั้งสองฝาย ที่ปรากฏออกมาใหเห็นชัดเจนจากตัวเหตุการณตางๆเองแลว สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมที่สนับสนุน
สงเสริม และใหความชอบธรรมตอความรุนแรง หรือก็คือมี “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” (cultural violence) แฝง
ฝงอยูอยางนาตกใจมิใชนอยทีเดียว โดยเฉพาะคําอธิบายตอกรณีกรือเซะดูยิ่งนาตกใจมากขึ้น เพราะผูกลาวคํา
อธิบายนี้ เปนผูนําทางศาสนาเองดวย
จากความคิดเห็นที่ปรากฏในระดับสาธารณะ เมื่อหันกลับมาพิจารณาขอถกเถียงในระดับชีวิตประจําวัน
เรือ่ งแนวทางความรุนแรงและสันติวิธี เพื่อนคนหนึ่งของผูเขียนตั้งคําถามขึ้นในวงสนทนาของพวกเราวา “ถา
คุณเปนแมคนและมีลูกสาว แลวลูกสาวของคุณโดนขมขืน คุณยังจะใชสันติวิธีในการแกปญหาอยูหรือ
ไม?” คําถามนี้ดูไมตางไปจากหลายคนที่มักตั้งคําถามตอสันติวิธีและแนวทางการไมใชความรุนแรง และสะทอน
ไดถึงวิวาทะทางความคิดของสังคมไทยปจจุบันระหวางความรุนแรงกับสันติวิธี สําหรับคนที่ไมไดเปนเหยื่อ ไม
เคยมีประสบการณตรง หรือไมเคยเกี่ยวของกับผูเปนเหยื่อนั้น การตอบคําถามตอเรื่องนี้ไมใชเรื่องงาย และที่
สําคัญไมสามารถใชไดเพียงความรูความเขาใจในเชิงตรรกะเทานั้น แตยังจําเปนตองอาศัยสิ่งที่ผูเขียนเรียกวา
“วุฒิภาวะทางอารมณ” อยางสูง กลาวคือ จะตอบคําถามเรื่องนี้ได เราตองเขาใจเรื่องนี้ในเชิงอารมณความรูสึก
นึกออกไดวาเหยื่อหรือผูถูกกระทํานั้น รูสึกอยางไร นี้ยังไมนับเรื่องความชอบธรรมของผูพูดที่สนับสนุนแนว
ทางการไมใชความรุนแรงอีกดวยวามีนํ้าหนักเชิงศีลธรรม (moral authority) มากนอยเพียงใด
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาทฤษฎีชั้นแหงความรุนแรงและเรื่องมิติสําคัญในการศึกษาความรุนแรง 2
มิติดังที่ Gultung เสนอไวนั้น จะเห็นไดวา คําถามดังกลาวเนนความสําคัญที่การใชความรุนแรงและเนนที่ความ
รุนแรงทางตรง ในขณะเดียวกัน ผูเขียนอดรูสึกไมไดวา คําตอบในใจของผูถาม (และเหมือนคนทั่วไปอีกจํานวน
มากในสังคม) ที่ตามติดมาพรอมกับคําถามอยูแลวนั้น ก็ดูจะเปนกระบวนการใหความชอบธรรมกับการใชความ
รุนแรง หรืออีกนัยหนึ่งคือ เปนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมอยูแลวในตัวมันเอง
จากการใหคําอธิบายตอเหตุการณความรุนแรง 3 กรณีตอนตน กระทั่งคําถามจากเพื่อนของผูเขียน
ในยอหนาที่แลวนี้ ทําใหผูเขียนตั้งคําถามวา “มนุษยในสังคมนี้ (รวมทั้งตัวเราเองดวย) จะอยูรวมกันตอ
ไปไดอยางไร ถาปลอยใหสังคมเต็มไปดวยความรุนแรง มีแตการใชความรุนแรงตอบโตกันไปมา ซํ้า
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ยังมีความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมคอยใหความชอบธรรมกับความรุนแรงทางตรงอยูเสมอๆอีกดวย?”
คําถามนี้เปนคําถามที่นําผูเขียนมาสูการทําความเขาใจเรื่องขันติธรรม (toleration) ในฐานะสวนหนึ่งของสันติ
วัฒนธรรม เพื่อลดความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมลง โดยผูเขียนตั้งคําถามตอไปวา “เราจะอยูรวมกับคนอื่นๆที่
มีความตางทางความคิดความเชื่อไดอยางไร ถาเราไมเรียนรู ทําความเขาใจ และพยายามมีขันติ
ธรรม ไมยอมใชและไมยอมรับการใช ความรุนแรงในการแกไขปญหา?”
เนื่องจากมีนักคิดนักปรัชญาสํ าคัญๆจํ านวนมากในอดีตใหความสนใจความคิดเรื่องขันติธรรมอยาง
กวางขวาง ในบทความชิ้นนี้ ผูเขียนจึงเรียบเรียงโดยอางอิงเอกสารหลักมาจากงาน “สารานุกรมอินเทอรเน็ตวา
ดวยปรัชญา” 4 ของ Andrew Fiala นักปรัชญาแหงมหาวิทยาลัย California State ในสวนถัดไป (สวนที่สอง)
เปนการทําความเขาใจเงื่อนไขเบื้องตนของขันติธรรม สวนที่สามเปนประวัติความเปนมาทางความคิดของขันติ
ธรรม ในสวนที่สี่ จะไดกลาวถึงประเภทของขันติธรรม 3 ประเภท ไดแก ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา, ขันติธรรม
เชิงศีลธรรม, และขันติธรรมเชิงการเมือง ทั้งในสวนที่สองถึงสี่นั้น จะเปนกรอบความคิดสําหรับนํามาวิเคราะหใน
สวนที่หา เพือ่ ตอบโจทยของบทความนี้ที่วาเราจะใชขันติธรรมตอกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตไดอยาง
ไร? และในลักษณะหรือรูปแบบใด?

2. ขันติธรรมคืออะไร?
คําวา ‘tolerate’, ‘toleration’, ‘tolerance’ ในรากศัพทละตินนั้น มาจากคําวา ‘tolerare’ และ ‘tolerantia’
ซึง่ มีนัยความหมายถึง ทนทายาท (enduring), ทนรับความเจ็บปวด (suffering), การพยุงรับนํ้าหนัก (bearing),
หรือการหักหามระงับไว (forbearance) ในภาษากรีกโบราณ ก็มีคําเกี่ยวกับคําวา toleration อยูหลายคํา เชน
คําวา ‘phoretos’ หมายถึง การพยุงความหนักบางอยางไหว (bearable), ความสามารถในการทนทานได
(endurable) หรือคําวา ‘phoreo’ แปลตามตัววา การแบกรับ (to carry) หรือคําวา ‘anektikos’ ซึง่ หมายถึง พยุง
รับนํ้าหนักไหว (bearable), ทนรับความเจ็บปวดได (sufferable), พอทนได (tolerable), คําวา ‘anektikos’ ยัง
มาจากคําวา ‘anexo’ ซึ่งแปลวา การทําใหชะงักหรือหยุด (to hold up) อีกดวย5
สวนคําแปลภาษาไทยของคําวา ‘toleration’ นัน้ จากงานเรื่อง “ปรัชญาการเมือง” ของ อ.สุลักษณ ศิว
รักษ ซึ่งแปลมาจากงานเรื่อง “Political Dialogue” ของ Maurice Cranston อ.สุลักษณแปลวา “ความมีใจกวาง”6
ในขณะที่รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) เรื่อง “เอาชนะความรุนแรงดวยพลัง
สมานฉันท” กอส.ใชคําไทยที่หมายถึง toleration อยู 2 คําคือ ‘ความทนกันได’ และ ‘ขันติธรรม’7 ในบทความนี้
จะขอแปล toleration เปนคํารวมๆวา ‘ขันติธรรม’ และใชคําอื่นผสมผสานบางตามโอกาส
โดยทั่วไปแลว เมื่อเราพูดวา “คนๆหนึ่งมีความอดทนตอความเจ็บปวดไดมาก” นั้น เราหมายถึงเขา
สามารถทนทานความเจ็บปวดไดนาน นั่นหมายถึงวา ขันติธรรมจะถูกชี้นําดวยผูกระทําการ (agent) หนึ่งๆตอ
บางสิ่งบางอยางที่ถูกมองในแงลบ (negative) เพราะคงไมมีใครพูดวา “คนๆหนึ่งมีความอดทนตอความสุขได
นาน” Andrew Fiala นักปรัชญาแหงมหาวิทยาลัย California State เขียนอธิบายไวในสารานุกรมอินเทอรเน็ต
วาดวยปรัชญา วาเมื่อคนๆหนึ่งมีขันติธรรมตอบางสิ่งนั้น จะตองมีเงื่อนไข 3 ประการ8 ไดแก
เงือ่ นไขประการแรก เขาตองมีความรูส กึ หรือตัดสินสิง่ นัน้ ในแงลบ (negative judgement) ทัง้ ในแง
รูส กึ รับไมได (disapproval) หรือรังเกียจ (disgust) โดยคําวา ‘ตัดสิน’ ในทีน่ ี้ กินความกวางในแงอารมณ,
ความรูส กึ , รสนิยม, และการประเมินอยางมีเหตุมผี ล สมมติฐานของขันติธรรม คือ เราสามารถควบคุมการแสดง
ปฏิกริ ยิ าเชิงลบของเราเองได โดยขอพิจารณาตัดสิน, นิสยั หรือคุณธรรมอีกแบบทีส่ วนทางกับแบบทีเ่ รารูส กึ อยู
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โดยปกติแลว ความรูส กึ ในแงลบจะเกิดไดกบั ทัง้ เหตุการณ, วัตถุ และบุคคล ความรูส กึ ตัดสินสิง่ หนึง่ ๆในแงลบที่
ใชในเรือ่ งขันติธรรมนี้ สวนใหญมกั ใชในเชิงศีลธรรมและการเมืองมากกวา กลาวคือ เปนเรือ่ งการมีขนั ติธรรมตอ
คน, กลุม คน หรือกิจกรรมของกลุม คนนัน่ เอง
เงื่อนไขประการที่สอง เขาตองมีอํานาจที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นได (power to negate) เพื่อแยกใหเห็น
ความตางระหวางขันติธรรมกับ ‘ความขี้ขลาด’ และ ‘เจตจํานงที่ออนแอ’ เงือ่ นไขที่สองของผูมีขันติธรรม จึงตอง
เปนผูมีความสามารถในการตานทานความโนมเอียงในจิตใจที่อยากจะปฏิเสธหรือแสดงออกซึ่งความรูสึกในแง
ลบตอสิ่งหนึ่งๆที่เปนตัวการของปญหาได นี้เปนจุดสําคัญมาก เพราะขันติธรรมจะมีความหมาย ก็ตอเมื่อไม
เหลือบากวาแรกที่คนๆนั้นจะปฏิเสธหรือทําลายบุคคลหรือวัตถุสิ่งของหนึ่งที่เปนตัวการได แตเขาเลือกที่จะไม
ทํา นอกจากนี้ ‘การปฏิเสธ’ ในที่นี้กินความรวมถึงปฏิกิริยาเชิงลบตางๆดวย เชน การตําหนิหรือตราหนา, การ
หลีกเลี่ยงไมคบหา, หรือการใชความรุนแรงเขาทําราย เปนตน
เงื่อนไขประการที่สาม เขาตองสะกดกลั้นหรือระงับความรูสึกอยากจะปฏิเสธสิ่งนั้น ดวยความ
สุขุมรอบคอบ (deliberately refrain from negation) การฉุดรั้งความรูสึกแงลบไวดวยขันติธรรมนั้น ตองเปน
ไปดวยความสุขุมรอบคอบ ใชเหตุใชผลในการพิจารณา และเปนโดยเสรี ไมใชถูกบังคับ เหตุผลตอการมีขันติ
ธรรมมีไดหลายอยาง เชน การเคารพในอิสรภาพ (autonomy), การมีขอผูกมัดตอการรักษาสันติภาพ, การใหคา
กับคุณธรรมอื่นๆ เชน เมตตาธรรม, ความมีใจคอกวางขวาง เปนตน, มีจิตวิญญาณแหงความเปนครูอยูสูง, รูจัก
ถอมตัวในการใชความรูความเขาใจของตนเพื่อตัดสินความเชื่อหรือการกระทําของผูอื่น เปนตน อยางไรก็ตาม
ในที่นี้จําเปนตองไมลืมวา มีเหตุผลอื่นๆที่ไมใชเรื่องขันติธรรม ซึ่งทําใหเราไมปฏิเสธสิ่งที่เราไมชอบดวยเชนกัน
เชน ความกลัว, เจตจํานงที่ออนแอ, แรงจูงใจเชิงผลประโยชน, ความหยิ่งยโส เปนตน
แมขนั ติธรรมจะมีเหตุผลรองรับหลากหลาย แตโดยดั้งเดิมนั้น เหตุผลหลักมักอยูที่ความมีอิสรภาพของ
แตละคน/กลุม คน และความเปนครูของผูมีขันติธรรม ซึ่งเปนความถอมตน ไมถืออัตตาของตนเองเปนใหญ แต
เนนที่จิตสํานึกของแตละคน ดังที่ John Stuart Mill เคยกลาวไววา ปจเจกบุคคลควรไดรับอนุญาตไปเดินตาม
ทางของเขาเอง เพราะแตละคนรูจักตัวเอง รูความจําเปนตองการและความสนใจของตนเองมากที่สุด อยางไรก็
ตาม มุมมองแบบเสรีนิยมนี้ยังคงทิ้งปญหาใหเราไดขบคิดตอ กลาวคือ ขันติธรรมมักถูกเขาใจผิดเปนเรื่อง
ความลังเลสงสัยเชิงศีลธรรม (moral skepticism) และสัมพันธนิยมทางศีลธรรม (moral relativism)
กลาวคือ คุณคาตางๆลวนขึ้นอยูกับวัฒนธรรมหรือบริบทเฉพาะๆกรณีไป อยางไรก็ตาม Andrew Fiala
เห็นวาขันติธรรมเปนคุณคาเชิงบวกที่ไมไดเปนเรื่องความลังเลสงสัยเชิงศีลธรรมเสียทั้งหมด เขาเห็นวาขันติ
ธรรมไดรับการสงเสริม ไมใชเพราะความไมฟนธงในการตัดสินคุณคาเชิงศีลธรรมของมัน แตเปนเพราะขันติ
ธรรมไปดวยกันไดกับชุดคุณคาเชิงศีลธรรมอื่นๆที่เปนสิ่งดีตอความเจริญของมนุษยชาติ เชน อิสรภาพสวนตน,
สันติภาพ, ความรวมไมรวมมือกัน เปนตน

3. พัฒนาการแนวคิดขันติธรรมในประวัติศาสตร
3.1. ยุคบรรพกาล – ศตวรรษที่ 16
ตัวอยางแรกสุดที่เกี่ยวของกับการมีขันติธรรมในประวัติศาสตร คือ ขันติธรรมในการสนทนา อันเปนวิธี
การแสวงหาสัจธรรมของโสกราตีสดังปรากฏในงานเขียนตางๆของเปลโต โดยเฉพาะเรื่อง Euthyphro ที่แม
กระทั่งสุดทายแลวยูไธโฟรจะไมสามารถตอบไดวาอะไรคือศาสนธรรม (piety) แตโสกราตีสก็ยังยอมปลอยใหยู
ไธโฟรยอมฟองศาลดําเนินคดีพอตนเอง โดยใหเหตุผลตอคนอื่นวาที่ตนเองดําเนินคดีกับพอนั้น เพราะตนมีศา
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สนธรรม นอกจากนี้ ในงานเรื่อง Gorgias (458a) โสกราตีสยังบรรยายวิธีการทางปรัชญาของตนเองโดยโยง
กับรูปแบบหนึ่งของขันติธรรม วา “แลวขาพเจาละ คือคนประเภทใด? ขาพเจาคือผูที่จะยินดีเมื่อถูกแยง หากสิ่ง

ใดที่ขาพเจาพูดนั้น ไมเปนความจริง และจะยินดีแยงผูอื่น หากเขาพูดไมจริง แตขาพเจาจะเปนสุขเมื่อถูกแยง
มากกวาที่จะเปนผูแยงผูอื่น เพราะขาพเจาถือวานั่นเปนคุณมากกวา ดวยเหตุที่การไดรอดพนจากชัยชนะของ
ความชั่วรายเอง ยอมเปนประโยชนกวาการทําใหผูอื่นรอดพน” 9
ในสมัย Stoic นัน้ ก็มีความคิดเกี่ยวกับขันติธรรมอยูบาง ความคิดแบบสโตอิคนั้น เห็นวาเราควรสนใจ
กับสิง่ ที่เราควบคุมได คือ ความคิดเห็นและพฤติกรรมของเรา ในขณะที่ไมตองใสใจกับสิ่งที่เราควรคุมไมได โดย
เฉพาะอยางยิ่งความคิดเห็นและพฤติกรรมของคนอื่น อยางไรก็ตาม ความคิดแบบสโตอิคนี้ มีนัยของการปลอย
ปละละเลย (resignation) และไมแยแส (apathy) อยูดวยเชนกัน โดยเฉพาะในกรณีของ Epictetus (55-135
C.E.) ซึง่ ไดยกฐานะตนเองขึ้นจากการเปนทาสสมัยโรมัน และไดเสนอเกี่ยวกับเรื่องการรับความหนักและการ
สะกดรํางับไว การสะกดรํางับแบบทาสนั้น ไมใชขันติธรรม เพราะทาสไมมีอํานาจในการปฏิเสธ ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญของการมีขันติธรรม ดังไดกลาวแลวขางตน อยางไรก็ตาม ขันติธรรมในสมัยสโตอิคนั้น ยังไมมีความ
เกีย่ วโยงอยางชัดเจนกับเรื่องเชิงการเมือง เชน อิสรภาพในการปกครองตนเอง (autonomy) และเสรีภาพในมโน
ธรรมสํานึก (freedom of conscience) ดังที่เปนธรรมเนียมแบบเสรีนิยมสมัยใหม
ถัดมา ในจารีตทางศาสนา ก็จะพบความคิดเกี่ยวกับขันติธรรมเชนกัน ในหลักของคริสตศาสนาก็มีการ
สอนใหรักศัตรู, การใหอภัยผูอื่น, และการละเวนการตัดสินผูอื่น ขันติธรรมแบบคริสตยังเกี่ยวโยงกับคุณธรรม
แบบอื่นดวย เชน ความมีใจบุญ หรือมีเสียสละตนเอง เปนตน นอกจากนี้ คําสอนเรื่องให “รักศัตรูของทาน” ก็
เปนตัวอยางหนึ่งของการพยายามไปใหไกลกวาขันติธรรม สูเรื่องความรักแบบเสียสละตนเอง ในพุทธศาสนา
นั้น คําสอนเรื่องความเมตตา (compassion) ก็นบั วามีความเกี่ยวโยงกับความคิดเรื่องขันติธรรมเชนกัน นอก
จากนี้ สามศตวรรษกอนคริสตกาล พระเจาอโศกมหาราช จักรพรรดิ์แหงอินเดียผูเลื่อมใสพุทธศาสนาเปนอยาง
ยิง่ ก็เคยมีนโยบายเรื่องการมีขันติธรรมทางศาสนาโดยทางการ สวนในอิสลามนั้น ในศตวรรษที่ 16 จักรพรรดิ์
อิสลาม ชื่อวา Akhbar ก็เคยสถาปนาขันติธรรมทางศาสนาขึ้นในชมพูทวีปเชนกัน
3.2. ศตวรรษที่ 17
ในศตวรรษนีเ้ กิดการแยกนิกายเปน Lutheran Reformation และ Counter-Reformation ทวีปยุโรปเต็ม
ไปดวยสงครามและความรุนแรงในนามศาสนา กระทัง่ จุดสุดยอดในสงครามสามสิบป (1618-48) ทําใหหลายฝาย
ตระหนักในพลังทําลายลางของความไมมขี นั ติธรรม และพยายามหาทางหยุดยัง้ โดยการสํารวจรากความคิดเรือ่ ง
ขันติธรรมในคัมภีรไบเบิ้ลใหมอีกครั้ง รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธระหวางความเชื่อทางศาสนากับอํานาจทาง
การเมืองใหมดว ยเชนกัน นอกจากนี้ การตอสูก นั ในการนิยามอธิปไตย และการ “ชําระ” ศาสนาในอังกฤษให
บริสทุ ธิช์ ว งสงครามกลางเมืองในอังกฤษ (1640-60) รวมทัง้ ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับความแตกตางทางวัฒนธรรมที่
เพิง่ มากขึน้ จากการเริม่ มีการเดินทางสํารวจโลก ก็มอี ทิ ธิพลใหเกิดความคิดเรือ่ งขันติธรรมมากขึน้ อีกเชนกัน นัก
คิดทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ง เสริมขันติธรรมในยุคนี้ ไดแก John Milton (1608-74), Bayle (1647-1706), Baruce Spinoza
(1634-77), และ John Locke (1632-1704)
นักคิดสายมนุษยนิยมใน Reformation เริม่ คนหากันวาจริงหรือที่ในโลกนี้จะมีความรูที่ไมมีขอผิดพลาด
ใดๆเลยดังเจตจํานงแหงพระเปนเจา (Divine Will) ซึง่ สามารถใชเปนเหตุผลรองรับการประหัตประหารพวกนอก
รีตได ความสนใจเรื่องความไมสมบูรณในความรูของมนุษยดังกลาวนี้ ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ขันติธรรมเชิง
ญาณวิทยา” (epistemological toleration) นอกจากนี้ การยอมรับในความไมสมบูรณในความรูของมนุษย
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ผนวกกับการวิพากษอํานาจของฝายการเมืองและฝายศาสนา ทําใหเกิดการพัฒนาความคิดเรื่อง “ขันติธรรม
เชิงการเมือง” ขึ้นอีกดวย
นักคิดหลักในแนวความคิดนี้ คือ Spinoza ชาวโปรตุเกสเชือ้ สายยิวในฮอลแลนด เขาไดเสนอเรือ่ งเสรี
ภาพทางความคิด (freedom of thought) ในงานเรือ่ ง “Theological-Political Treatise” (1670) Spinoza เรียก
รองใหสง เสริมขันติธรรมดวยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ไมมที างเปนไปไดทรี่ ฐั จะจํากัดเสรีภาพทางความ
คิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) จริงๆแลว เสรีภาพทางความคิดสามารถมีได โดยไมเปนการบอนทําลาย
อํานาจของรัฐ 3) อํานาจทางการเมืองของฝายรัฐนัน้ ควรใชในการควบคุมการกระทํา ไมใชในการจํากัด
ความคิด จุดเนนเรือ่ งความแตกตางกันระหวางความคิดกับการกระทําที่ Spinoza เสนอนัน้ มีอทิ ธิพลอยางยิง่ ตอ
ขอถกเถียงเรือ่ งขันติธรรมของ Locke, Mill, และ Kant ในเวลาตอมา
งานความคิดเรือ่ งขันติธรรมทีส่ าคั
ํ ญของ Locke ปรากฏอยูใ นเรือ่ ง “Letter Concerning Toleration”
(1698) ซึง่ เขียนขณะลีภ้ ยั ไปอยูใ นฮอลแลนดนนั้ เขาสนใจเรือ่ งความขัดแยงระหวางอํานาจทางการเมืองของฝาย
รัฐกับความเชือ่ ทางศาสนา ขันติธรรมของเขาอยูบ นฐานขอเสนอทางญาณวิทยาทีว่ า เปนไปไมไดทรี่ ฐั จะบังคับ
และปดกัน้ ความเชือ่ ทางศาสนาทีแ่ ทจริงได ดวยเหตุนี้ Locke จึงเสนอวารัฐควรไมเขาไปกาวกายความเชือ่
ทางศาสนาของประชาชน ยกเวนถาความเชื่อเหลานี้นามาซึ
ํ
่งพฤติกรรมและทัศนคติที่เปนภัยตอความ
มัน่ คงของรัฐ จากขอยกเวนนี้ นําไปสูป ระเด็นความสัมพันธระหวางประเทศ โดย Locke สรุปวารัฐไมจาเป
ํ น
ตองมีขนั ติธรรมตอนิกายคาทอลิก ซึง่ ภักดีตอ อํานาจทีม่ าจากตางประเทศ (วาติกนั อิตาลี) รวมทัง้ ไม
ตองมีขนั ติธรรมตอผูท ไี่ มนบั ถือพระผูเ ปนเจา เพราะคนเหลานีไ้ มอาจปฏิญาณตนตอหนาพระคัมภีรอัน
ศักดิส์ ทิ ธิไ์ ด จึงไวใจไมได
3.3. ศตวรรษที่ 18
นักคิดเรื่องขันติธรรมในศตวรรษที่ 18 ไดแก Voltaire (1694-1778) ซึง่ พัฒนาความคิดเกี่ยวกับขันติ
ธรรมทางศาสนาตั้งแต “Philosophical Letter” (1734), สูงานเรื่อง “Treatise on Tolerance” (1763) กระทั่งชัด
เจนที่สุดในงานเรื่อง “Philosophical Dictionary” (1764) ในงานชิ้นที่สามนี้ Voltaire เสนอวามนุษยจําเปน
ตองมีขันติธรรม เพราะมนุษยมีความออนแอและมีขอผิดพลาด เนื่องจากไมมีใครที่มีความรูสมบูรณ
แบบ และเราทุกคนลวนออนแอ โลเล ขัดแยงในตัวเองในบางครั้ง และมีขอผิดพลาด ดังนั้น เราจึงควร
ใหอภัย (pardon) ตอขอบกพรองของผูอื่น อยางไรก็ตาม ความคิดเรื่องขันติธรรมของ Voltaire คอนขางเนน
ไปที่การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และไปไมพนปญหาเรื่องความลังเลสงสัยเชิงศีลธรรมและสัมพันธนิยมทางศีล
ธรรม
นักคิดถัดมา Immanuel Kant (1724-1804) พยายามเลีย่ งปญหาความลังเลสงสัยเชิงศีลธรรมแบบเดียว
กับ Voltaire โดยเนนมาทีเ่ รือ่ งขอจํากัดในความรูข องมนุษย และขอจํากัดของอํานาจทางการเมือง ในงานเรือ่ ง
“What is Enlightenment?” (1784) Kant เรียกรองรูปแบบทีร่ แู จง (enlightened) ของอํานาจทางการเมือง ที่
ยินยอมใหมกี ารโตเถียงกันในหมูประชาชนได ตราบเทาที่ประชาชนยังทําหนาที่พลเมืองของตนเองอยู
ในงานเรือ่ ง “Perpetual Peace” (1795) Kant เสนอวานักปรัชญาควรไดรบั การสงเสริมใหพดู ในทีส่ าธารณะ
เพราะการวิวาทะและถกเถียงในทีส่ าธารณะจะนํามาซึง่ สัจธรรมได และกษัตริยก ไ็ มควรมีอะไรตองเกรง
กลัวตอสัจธรรม ในงานเรือ่ ง “Limits of Reason Alone” (1793) Kant โตแยงการไมมขี นั ติธรรมทางศาสนาวา
แมวา พวกเรามีสว นตองรับผิดชอบในหนาทีท่ างศีลธรรม แตมนุษยกไ็ มไดรบั สิทธิขาดจากเทวโองการใน
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การลงโทษคนอืน่ ดังนัน้ ความเชือ่ ทางศาสนาทีเ่ รียกรองใหฝา ฝนศีลธรรม (เชน การเผาพวกนอกรีต
เปนตน) จึงไมสามารถใชเปนขออางได
ในชวงรอยตอระหวางโลกยุคเกากับโลกยุคใหมนนั้ งานเขียนของ Thomas Paine (1737-1809) และ
Thomas Jefferson (1743-1826) ผูร า งรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา และเปนประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐ ได
ใชอธิบายทฤษฎีขนั ติธรรมตามแนวทางของ Locke มาผูกโยงใหปรากฏชัดเจนในปฏิบตั กิ ารทางการเมือง ทัง้ สอง
สนับสนุนแนวทางการมีตวั แทนคริสตศาสนานิกายตางๆ (ecumenical approach) ทีร่ จู กั กันในนาม “deism” ใน
งาน “Rights of Man” (1791) Paine เสนอวาขันติธรรมตอความหลากหลายทางศาสนาเปนเรือ่ งสําคัญ
เพราะสิทธิอานาจทางการเมื
ํ
องและสิทธิอานาจของฝ
ํ
ายพระ (ecclesiastical authorities) นัน้ ไมสามารถ
วินจิ ฉัยเรือ่ งเกีย่ วกับมโนธรรมได
ลวงเขาชวงปลายศตวรรษที่ 18 นัน้ ความคิดเรื่องขันติธรรมก็เปนรูปเปนรางขึ้นในทางปฏิบัติในรัฐ
ธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา หมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง (Bill of Rights) ปรากฏใน 10
Amendments แรกของรัฐธรรมนูญ ผานสภาในป 1791 โดยเฉพาะใน Amendment แรกนั้น กลาววาไมมี
กฎหมายใดๆที่จะปดกั้นเสรีภาพทางศาสนา, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, เสรีภาพของสื่อมวลชน,
เสรีภาพในการชุมนุม, และเสรีภาพในการเขาชื่อรองเรียนรัฐบาล ตอมา กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐ
อเมริกานี้ ไดกอใหเกิดจารีตการเคารพในเสรีภาพทางความคิด, การพูด, และเสรีภาพในการกระทําของ
พลเมืองอีกดวย
3.4. ศตวรรษที่ 19-20
ในศตวรรษที่ 19 นั้น ความคิดเรื่องขันติธรรมไดพัฒนาไปตามแนวคิดเสรีและแนวคิดการรูแจง
(enlightenment) ที่วาอิสรภาพในการกํากับตนเองทางศีลธรรม (moral autonomy) เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
มนุษยชาติ งานที่โดดเดนในยุคนี้มาจากงานเรื่อง “On Liberty” (1859) ของ John Stuart Mill เขาสนับสนุน
ใหคนๆหนึ่งมีเสรีภาพมากที่สุด ตราบเทาที่ไมไปคุกคามสวัสดิภาพของผูอื่น Mill นําความคิดเรื่องความ
เปนสวนตัว (privacy) ที่ปรากฏอยูบางในงานของ Locke และ Kant มาขยายตอวาอํานาจทางการเมืองไม
ควรถือสิทธิเขาควบคุมกํากับกิจกรรมหรือความสนใจในเรื่องสวนบุคคลของปจเจกที่ไมไดมีผลกระทบ
ตอผูอื่น เขาโตแยงอยางแข็งขันวาเสรีภาพทางความคิดสําคัญตอการพัฒนาความรู
เมื่อถึงศตวรรษที่ 20 เรื่องขันติธรรมก็ไดกลายเปนองคประกอบสําคัญของทฤษฎีเสรีนิยมไปแลว เหตุ
การณนองเลือดในศตวรรษนี้ทําใหหลายฝายยิ่งเชื่อวาขันติธรรมเปนสิ่งจําเปนในการแกไขปญหาความรุนแรง
ทางการเมืองและทางศาสนาอยางยิ่ง แตนักคิดสายมารกซิสตอยาง Herbert Marcuse10 ไดเสนอขอกังวลวา
แนวคิดขันติธรรมและอุดมคติเรื่องความเปนกลางของรัฐ (state neutrality) จะเปนเพียงอุดมการณ
ตะวันตกที่ครอบครองการนํา (hegemony) อีกอันหนึ่งเทานั้น อยางไรก็ตาม นักคิดยุคนี้ที่คิดเรื่องขันติ
ธรรม ไดแก John Dewey, Isaiah Berlin11, Karl Popper12, Michael Walzer13, Ronald Dworkin14, และ John
Rawls โดยเฉพาะคนสุดทายนี้ ไดเสนอทฤษฎีสําคัญเรื่อง “เสรีนิยมทางการเมือง” (political liberalism) ซึ่งมอง
ขันติธรรมในฐานะเปนการตอบสนองในเชิงปฏิบัติตอความหลากหลาย ทฤษฎีเสรีนิยมทางการเมืองนี้ไดนําไปสู
แนวคิดเรื่อง “ขันติธรรมทางการเมือง” (Political Toleration) อีกดวย นอกจากนี้ คําถามสําคัญที่เปนที่โตแยง
กันมากอีกคําถามหนึ่ง คือ จะมีขันติธรรมในแบบอื่นอีกไหมที่ไมนํามาสูปญหายอนแยงเรื่องผูมีขันติ
ธรรมจะตองมีขันติธรรมตอคนที่ไมมีขันติธรรมดวย?
ในศตวรรษที่ 20 นี้ David Heyd15, Glenn Newey16 ไดพยายามเชื่อมเรื่องขันติธรรมเขากับเรื่องคุณ
ธรรม โดยสองคนนี้สงสัยวาจริงๆแลว ขันติธรรมก็คือคุณธรรมชนิดหนึ่งใชหรือไม และถาใช มันเปนคุณธรรม
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แบบใด ในโลกยุคโลกาภิวัตนนี้ เรื่องความเทาเทียมกันทางสีผิว, ความเปนกลางทางเพศสภาพ, การ
สิ้นสุดของอคติ, การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ, และการสงเสริมความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม ไดกลายขอถกเถียงหลักของเรื่องขันติธรรมไป ในการแปรญัตติ (Amendment)
ครั้งที่ 14 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐ ขันติธรรมก็กลายเปนกลไกปองใหชนกลุมนอยจากเดิมที่เคยเปนเหยื่อ
ของการไมมีขันติธรรมทางการเมืองอีกดวยเชนกัน
จากพัฒนาการในประวัติศาสตร โดยเฉพาะในยุคสมัยใหม ในศตวรรษที่ 17 จะเห็นไดวา ความคิด
เรื่องขันติธรรมเดินมาตามเสนทางความคิดแบบเสรีนิยมที่ปูพื้นไวตั้งแต Spinoza มาโดยตลอดทั้ง Locke,
Voltaire, Kant, Jefferson, Mill แมจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันบางวาควรมีขันติธรรมตอเรื่องทางความคิด
ความเชื่อ การกระทํา ฯลฯ แตโดยรวมแลว นักคิดทุกคนใหความสนใจในการฉุดรั้งฝายที่มีอํานาจตางๆของ
สังคมในชวงนั้นๆไมใหลุแกอํานาจตอประชาชนหรือกลุมคนที่ดอยอํานาจกวา ไมวาจะเปนฝายอํานาจจากราช
อาณาจักรหรือรัฐ, ฝายศาสนจักรซึ่งยังมีอํานาจอยูไมนอย แมผานยุคกลางมาแลวก็ตาม หรือแมแตพัฒนาการ
ในศตวรรษที่ 20 ที่พูดถึงอํานาจของคนกลุมใหญที่กระทําตอคนกลุมนอย ผานการจัดแบงประเภทตามสีผิว,
ชาติพนั ธุ ฯลฯ เหตุผลตางๆที่ใชรองรับการสงเสริมขันติธรรมก็มีหลายอยางตามพื้นฐานของนักคิดแตละทาน
ทัง้ ที่เปนความไมสมบูรณในความรูของมนุษย, เพื่อสงเสริมการเขาถึงความจริง, การที่ผูอางความชอบธรรมเชิง
ศีลธรรมไมไดรับสิทธิขาดจากเทวโองการ, ความดอยศักยภาพของอํานาจฝายราชอาณาจักรและฝายศาสนจักร
ที่จะชี้นําเรื่องทางมโนธรรม, หรือการเคารพในอิสรภาพในการกํากับตนเองของผูอื่น เปนตน
4. ประเภทของขันติธรรม
จากพัฒนาการของขันติธรรมนับตั้งแตศตวรรษที่ 17 กระทั่งปจจุบัน รายละเอียดและเหตุผลรองรับใน
การสงเสริมเรื่องขันติธรรมนั้น สามารถจัดแบงไดเปน 3 กลุมประเภท ไดแก 1) ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา กลาว
คือ เปนเรื่องความมีใจกวางในมิติการแสวงหาความจริง 2) ขันติธรรมเชิงศีลธรรม เปนเรื่องขันติธรรมในฐานะ
คุณคาเชิงศีลธรรม ที่ใชสําหรับการดํารงอยูรวมกับผูอื่น โดยเคารพในอิสรภาพของแตละบุคคลวาสามารถเปน
คนดีไดตามทางของตนเอง และ 3) ขันติธรรมเชิงการเมือง ซึ่งเปนเรื่องการควบคุมฉุดรั้งพลังของอํานาจทาง
การเมือง ขอเสนอหลักมาจาก John Rawls ในงานเรื่อง Political Liberalism ซึ่งเปนการนําความคิดเรื่องขันติ
ธรรมาใชในมิติทางการเมือง โดยเฉพาะการเมืองระหวางประเทศ
4.1. ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา (Epistemological Toleration)
ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา คือ การนําเรื่องขันติธรรมมาพิจารณาในมิติเชิงการหาความรูและความจริง
ของมนุษย ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา เสนอวา เราควรมีขันติธรรมตอความเห็นและความเชื่อของผูอื่น
เพราะเปนไปไมไดที่จะบังคับความเชื่อ และการบังคับแบบนี้ไมใชวิธีการเขาถึงความจริงที่ดีได และดวย
เหตุนี้ จึงควรมีการสงเสริมความสําคัญของเรื่องความหลากหลาย, การสนทนาสองทาง, และการโตเถียงเพื่อ
สถาปนาความจริงขึ้น ขันติธรรมเชิงญาณวิทยานี้กลาวไดวามีมาตั้งแต Socrates แตที่เปนนักคิดหลักจริงๆ ได
แก Milton, Locke, และ Mill
ขันติธรรมแบบโสกราตีสจะเห็นไดชดั ในสิง่ ทีต่ วั โสกราตีสพูดเองอยูเ สมอวาเขารูว า ตนไมรสู งิ่ ใดๆ กลาว
ไดวา การรูว า ไมรสู งิ่ ใดๆนัน้ เกีย่ วโยงกับคุณธรรมหลายอยาง เชน การรูจ กั ควบคุมตนเอง, การถอมตัว, และการมี
ขันติธรรม เปนตน คุณธรรมเหลานีเ้ ปนองคประกอบสําคัญในการกอตัวของชุมชนนักปรัชญา และการแสวงหา
ความจริงทางปรัชญาดวยเชนกัน ขันติธรรมเชิงญาณวิทยาของโสกราตีสเห็นไดในบทสนทนาตางๆของเปลโตนนั้
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โสกราตีสมักกลาวอยางถอมตัววาไมรู และปลอยใหคนอืน่ พัฒนาจุดยืนทางความคิดของตน รวมทัง้ ได
พบกับขอผิดพลาดของตนเองดวยตนเอง เขาควบคุมตนเองอยางสุขมุ หนักแนนไมใหหลงไปวามีหนทาง
ทีด่ ที สี่ ดุ เพียงหนทางเดียวในการแสวงหาความจริง และเชือ่ วาการคนหาความจริงจะกระทําไดกโ็ ดยการ
โตเถียงกันดวยจิตใจอันเปดกวางเทานัน้
จากยุคกรีกโบราณ ขามมาสูศตวรรษที่ 17 John Milton เขามีจุดยืนในการแสวงหาความจริงไมตางไป
จากนักปราชญกรีกอยางโสกราตีส ในงานเรื่อง “Areopagitica” (1644) Milton ไดปกปองเสรีภาพในการพูด
อยางแข็งขัน และไมยอมใหมีการผานรางพระราชกําหนดการเซ็นเซอรในรัฐสภาอังกฤษ Milton เห็นวาการ
สนทนาอยางเปดอกที่ไดรับการสนับสนุนโดยรัฐบาลที่มีขันติธรรมนั้น จะสงเสริมการพัฒนาการเขาถึง
ความจริงได พืน้ ฐานหลักของ Milton คือ สัจธรรมสามารถปกปองตนเองไดในการโตเถียงกันอยางเสรี
เขากลาววา “ปลอยใหความจริงและความลวงตอสูกัน มีใครเคยเห็นความจริงพายแพตอความลวง ในการเผชิญ
หนากันอยางเสรีและเปดเผยหรือไม?”17
ความคิดเรื่องขันติธรรมในการแสวงหาความจริงนั้น ไดรับการพัฒนาตอเนื่องในงานเรื่อง “Letter
Concerning Toleration” (1698) ของ Locke ซึง่ ขันติธรรมของเขาอยูบนฐานคิดที่วา เปนไปไมไดที่รัฐจะบังคับ
และปดกั้นความเชื่อทางศาสนาที่แทจริงได เขากลาววา “สัจธรรมยอมเปนไปดวยดี ถาเธอ (Locke ใชสรรพนาม

เพศหญิงเรียกสัจธรรม - ผูเ ขียน) ถูกปลอยใหยกระดับตนเอง…เธอไมไดถูกสั่งสอนโดยกฎหมาย และไมมีความ
จําเปนตองทําใหเธอเขาสูดวงใจของผูคน”18 Locke เห็นวาเปนไปไมไดที่จะใชกําลังบังคับใหใครเชื่อดวย
เหตุผลภายนอก แตสัจธรรมจะตองถูกเชื่อก็ดวยเหตุผลภายในมากกวา
อยางไรก็ตาม ขอเสนอของ Locke ถูกวิจารณจาก Jeremy Waldron19 วาไมหนักแนน เพราะคนเรา
มักเชื่อสิ่งๆหนึ่งอยางจริงใจ โดยไมจําเปนตองมีเหตุผลที่ดีก็ไดเชนกัน นอกจากนี้ Locke ยังเขาใจผิดคิด
วาความเชื่อไมสามารถบังคับกันได แมไมสามารถบังคับใหใครเชื่ออยางแทจริงได แตระบอบที่ไมมีขันติ
ธรรมก็อาจไมไดสนใจในเรื่องนั้น เพราะเพียงแคแนใจไดวาประชาชนจะทําตามก็เพียงพอแลว ขอ
วิจารณของ Waldron นีน้ า สนใจมาก เพราะหากความเชื่ออยางแทจริงในเรื่องสัจธรรมนั้น ไมไดเปนคุณคา
สําคัญทางการเมืองและศีลธรรม ก็จะเทากับวาขันติธรรมเชิงญาณวิทยา หรือความมีนํ้าอดนํ้าทนในการเขาถึง
ความจริงนั้น อาจไมมีความสําคัญใดๆเลย นี้อาจนับไดวาเทากับเปนการทลายความคิดที่มีมาตั้งแต Socrates,
Milton, Locke เลยทีเดียว เพราะ Waldron ไดชี้สูจุดออนสําคัญของการนําขันติธรรมมาใชในเชิงการคนหา
ความจริง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็การอางความสําคัญของความคิดเรื่องขันติธรรม โดยใชแนวการอธิบายที่โยง
กับเรื่องการแสวงหาความจริง
ขันติธรรมเชิงญาณวิทยาของ John Stuart Mill ก็อยูในแนวเดียวกับของ Locke แม Mill จะไปไกลกวา
ที่สงเสริมเรื่องเสรีภาพในการพูดในฐานะเปนสวนสําคัญในการเขาถึงความจริง แตสมมติฐานของ Mill คือ
ปจเจกบุคคลรูวาอะไรดีตอตนเอง โดยมีเรื่องผลประโยชนและความพึงพอใจของตนเองเปนตัวบงชี้ ขอเสนอ
หลักของ Mill เรือ่ งเสรีภาพในการพูดนั้น อยูบนฐานคิดเรื่องการยอมรับความไมสมบูรณในความรูของมนุษย
และความจําเปนของการสนทนาและโตเถียง ในงานเรื่อง On Liberty เขาอธิบายความสําคัญของเสรีภาพทา
ความคิดวา
1) ผูไ มแสดงความเห็นอาจถูกก็เปนได การทึกทักเอาวาเขาเหลานัน้ ผิด แสดงวาเราคือผูท ไี่ มเคยผิด
พลาดเลย
2) แมแตความเห็นที่ผิดพลาดก็ยังมีเนื้อหาสวนที่ใชอยูและเปนสวนหนึ่งของสัจธรรมดวย ถาตองการ
จะรูสัจธรรมทั้งหมด เราอาจนําสัจธรรมสวนเสี้ยวตางๆมาถักทอประสานกันดูได
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3) การอางตนเปนผูกุมสัจธรรม หมายถึงวาเราสามารถปกปองสัจธรรมจากคําถามโตแยงตางๆได ดัง
นั้น เราจึงจําเปนตองมีความสามารถในการฟงและโตตอบความเห็นที่ผิดพลาด เพื่อจะรูประเด็น
สําคัญทั้งหมด
4) สัจธรรมที่ไมมีการถูกทาทายยอมกลายเปนความเชื่องมงายอยางหนึ่งเทานั้น และความงมงายดัง
กลาวนี้จะลมครืนดวยแมเมื่อเจอขอโตแยงงายๆ ดังนั้น มันจะไมไดถูกเชื่อถืออยางสุดจิตสุดใจ
ปญหาสําคัญของขันติธรรมตามแบบของ Mill และ Locke คือ แมมุมมองแบบเสรีนิยมของทั้งสองจะมี
ฐานมาจากหลักไมสัมพันธนิยม (non-relativistic) แตขนั ติธรรมแนวนี้ก็มักถูกเขาใจผิดเปนเรื่องความลังเล
สงสัยเชิงศีลธรรม (moral skepticism) และสัมพันธนิยมทางศีลธรรม (moral relativism) กลาวคือ
เพราะสัจธรรมทั้งปวงลวนเปนเรื่องสัมพัทธ ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมหรือบริบทเฉพาะๆกรณีไป ดังนั้น เรา
จึงควรมีขันติธรรมตอผูที่มีจุดยืนความคิดเห็นที่แตกตาง ความคิดทํานองนี้กลายเปนทําลายตัวเอง กลาว
คือ หากเราลังเลสงสัยตอความรู ไมเชื่อวามีความรูที่แทจริงอยู เรายอมไมมีทางรูไดวาขันติธรรมดีหรือไม ใน
ทํานองเดียวกัน หากสัจธรรมเปนเรื่องสัมพัทธ ขึ้นอยูกับระบบความคิด ดังนั้นขอเสนอที่วาขันติธรรม
เปนสิ่งดี ก็เปนเพียงขอเสนออางเหตุผลที่เลื่อนลอยไรสาระ เปลี่ยนแปลงไปมาไดตามโวหารของแตละ
คนเทานั้นเอง ตอปญหาที่ขันติธรรมมักถูกมองเปนเรื่องสัมพันธนิยมนี้ Fiala แกปญหานี้วา ประเด็นสําคัญ
คือ Mill ไมไดเห็นวาไมมีสัจธรรมในโลกนี้ แตเขาเห็นวาขันติธรรมสําคัญตอเราทุกคนเพื่อเขาถึงสัจ
ธรรมตางหาก กลาวอีกนัยหนึ่ง เขาเชื่อวาสัจธรรมหรือความรูที่สมบูรณแทจริงนั้น มีอยูจริง แตไมไดเขาถึงได
งายๆ และจําเปนตองใชนํ้าอดนํ้าทน ไมหลงเชื่ออะไรงายๆ (รวมทั้งตัวเอง) แตตองมีการทดสอบพิสูจนความถูก
ตองสมบูรณของความรูที่เรามีอยูตลอดเวลา เพื่อไมใหหลงยึดเอา “เปลือก” (ความรูสัมพัทธ) วาเปน “แกน”
(ความรูสมบูรณ)
4.2. ขันติธรรมเชิงศีลธรรม (Moral Toleration)
ในทํานองเดียวกับขันติธรรมเชิงญาณวิทยา ทีเ่ ปนเรือ่ งความมีใจกวางและอดทนทีเ่ กีย่ วกับการแสวงหา
ความจริง ขันติธรรมเชิงศีลธรรมก็เปนเรือ่ งความมีนาอดนํ
ํ้
าทนที
้
เ่ กีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรมเชิงศีลธรรม ทีเ่ กีย่ วโยงกับ
คุณธรรมชนิดอืน่ ๆ เชน ความถอมตัว, การควบคุมตนเอง เปนตน อยางไรก็ตาม คุณธรรมเชิงศีลธรรมทีเ่ ปน
พืน้ ฐานสําคัญทีส่ ดุ ของขันติธรรม คือ ความคิดเรือ่ งอิสรภาพในการกํากับตนเอง (autonomy) ซึง่ ควบคุม
ใหเราระงับความอยากทีจ่ ะปฏิเสธบางสิ่งบางอยางที่เราไมชอบของคนอื่น เพราะเราเคารพในอิสรภาพ
สวนบุคคลของผูอ นื่ วาสามารถกํากับพฤติกรรมหรือความคิด (ทีเ่ ราไมชอบ) ของตนเองได
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ ตองระวังอีกครั้งวาอิสรภาพในการกํากับตนเอง ไมใชสัมพัทธนิยมเชิงศีล
ธรรม ซึ่งเห็นวาศีลธรรมเปนคุณคาที่ขึ้นอยูกับแตละวัฒนธรรมและแตละบริบท หรือกลาวทางพุทธ คือ
เปนเรื่องนานาจิตตัง แลวแตแตละคนจะคิดกัน เพราะจุดยืนตอเรื่องอิสรภาพในการกํากับตนเองนั้น คือ
เรือ่ งนี้เปนสิ่งดีโดยตัวมันเอง ไมขึ้นกับสิ่งใดๆ ดวยจุดยืนนี้ เราปลอยใหสิ่งที่เรารังเกียจยังคงมีอยูได
ไมใชเพราะเปนเรื่องแลวแตคนจะเชื่อจะคิด แตเปนเพราะเราเชื่อวาอิสระในการกํากับตนเองเปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่ง กระทั่งทําใหเราระงับความอยากปฏิเสธการกระทําอันเปนอิสระของผูอื่น อยางไรก็ตาม
ขอบเขตของขันติธรรมทางศีลธรรม หรือการเคารพในอิสรภาพในการกํากับตนเองของผูอื่นนั้น จะสิ้นสุดลง เมื่อ
การกระทําอันอิสระของผูอื่นไดไปละเมิดอิสรภาพในการกํากับตนเองของอีกคนหนึ่ง ความคิดเรื่องอิสรภาพใน
การกํากับตนเองนี้ นาจะเขาใจไดมากขึ้นในสมมติฐานพื้นฐานของ Mill ตอปจเจกบุคคลวา
10

1)
2)
3)
4)

แตละปจเจกมีเจตจํานงคในตัวเอง
แตละปจเจกจะรูสึกดีกวา หากไมถูกบังคับให “ทําใหดีขึ้น”
แตละปจเจกรูดีที่สุดวาอะไรดีสําหรับตัวเขา
แตละปจเจกมีแนวโนมจะแสวงหาสิ่งดีๆมาใสตน และหลีกเลี่ยงการกระทําที่สวนทางกับผล
ประโยชนของตนเอง
5) ความคิดและกิจกรรมที่ผานการพิจารณาแลวนั้น ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับผลของมันตอผูอื่น
ประเด็นสําคัญในที่นี้ คือ ปจเจกบุคคลแตละคนไมเพียงแตจะรูวาอะไรคือผลประโยชนของตนเองเทา
นั้น แตยังเปนสิ่งที่ดีอีกดวย หากแตละคนสามารถเดินไปตามทางของตนเองเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับตนเอง
ขันติธรรมเชิงศีลธรรมที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพในการกํากับตนเองของแตละคนนั้น ดําเนินไปตามสมมติ
ฐานดังกลาวของ Mill นัน่ เอง
ความยอนแยงของขันติธรรมเชิงศีลธรรม
ในขณะขันติธรรมเชิงญาณวิทยามีหลักการสําคัญคือการเขาถึงความจริงสมบูรณเปนหลักยึดวาเราควร
มีขนั ติธรรมตอผูอื่น เนื่องจากความรูของเราอาจไมสมบูรณไดเสมอ ขันติธรรมในเชิงศีลธรรม ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยว
กับการอยูรวมกันและมักมีเรื่องการตัดสินคนอื่นๆวาดีหรือไมดีนั้น ไดนําเรามาสูเรื่องที่ยากสําหรับการสงเสริม
ความคิดเรื่องขันติธรรม การเผชิญกับความยอนแยง (paradox) ของขันติธรรม กลาวคือ ผูมีขันติธรรมตองอด
ทนตอสิ่งที่เขารูสึกวาไมควรจะทน ความยอนแยงลักษณะนี้ Preston King เห็นวาเพราะในเชิงตรรกะแลว ขันติ
ธรรมมีคุณสมบัติที่เรียกวา “การปฏิเสธสองชั้น” (double negative)20 กลาวคือ แมเรารูสึกอยากปฏิเสธสิ่ง
ที่เราไมชอบ แตเราก็ปฏิเสธที่จะกระทําการปฏิเสธสิ่งนั้น Fiala เห็นวาวิธกี ารแกปญหาความยอนแยงของ
ขันติธรรมนี้ นาจะทํ าโดยการแยกแยะความแตกตางระหวางการพิพากษาในชั้นแรก (first-order
judgment) กับการผูกมัดเชิงศีลธรรมในชั้นที่สอง (second-order moral commitment) การพิพากษาชั้น
แรกนั้น เปนปฏิกิริยาดานอารมณที่มีตอทาทีและพฤติกรรมรูปธรรมเฉพาะบางอยาง สวนการผูกมัดเชิงศีล
ธรรมในชั้นที่สองนั้น เปนการพิพากษาที่ซับซอนขึ้น โดยมีเปาหมายสูงกวาเรื่องทางอารมณ แตไปถึงหลักการ
สากลและใชเหตุใชผล
หากอธิบายตามแนวนี้ ความยอนแยงของขันติธรรมจะเกิดจากความขัดแยงระหวางปฏิกิริยาเชิง
อารมณตอบางสิ่งในชั้นแรก กับปฏิกิริยาในชั้นที่สองที่ผูกมัดตอหลักแหงการเคารพในอิสระในการกํากับตนเอง
หรือตอคุณธรรมวาดวยความถอมตัวหรือการควบคุมตนเอง ปญหาความยอนแยงของขันติธรรมจะสามารถแก
ไขได เมื่อเรายอมรับวาการผูกมัดกับหลักการบางอยางในชั้นที่สองนั้น มีความสําคัญหนักแนนกวาปฏิกิริยาใน
ชัน้ แรก กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หลักการสําคัญกวาอารมณนนั่ เอง ดังนั้น เราจึงมีเหตุผลรองรับ (บนฐานของ
การผูกมัดในชั้นที่สองนี้) ในการระงับทําตามการพิพากษาเชิงลบในชั้นแรก รวมทั้งหยุดยั้งผลกระทบจากการ
กระทํานั้นๆอีกดวย อยางไรก็ตาม หากเกิดขอขัดแยงบางอยางในขอผูกพันในชั้นที่สอง ขันติธรรมก็สามารถสิ้น
สุดลง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หากการกระทําบางอยางขัดทั้งปฏิริยาในชั้นแรก และยังขัดกับหลักการสําคัญ
ในชัน้ ที่สองแลว เราก็ไมควรอดทนหรือระงับการกระทําการปฏิเสธสิ่งนั้นเสีย ดวยชุดคําอธิบายเชนนี้ จะ
ทําใหเราเขาใจไดวาขันติธรรมไมใชเรื่องสัมพัทธนิยม แตเปนการเคารพในอิสระในการกํากับและตัดสินใจดวย
ตนเองของแตละคน และขันติธรรมเปนเรื่องความแตกตางระหวางการพิพากษาในชั้นที่หนึ่งกับการผูกพันเชิงศีล
ธรรมในชั้นที่สองนั่นเอง
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ขันติธรรม กับ การไมยินดียินราย
ขันติธรรมเชิงศีลธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินพิพากษาคนอื่นที่เราอยูรวมดวยนั้น ทําใหเราจําเปน
ตองพิจารณาแยกแยกใหเห็นความแตกตางระหวางขันติธรรมกับการไมยินดียินราย (indifference) หรือความไม
แยแส (apathy) เพราะขันติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแยงระหวางการพิพากษาในชั้นแรก กับการผูกมัดใน
คุณคาบางอยางที่ใหญกวาในชั้นที่สอง หากไมมีความขัดแยงระหวาง 2 ชัน้ นี้ ก็เทากับวาขันติธรรมเปนเพียง
การไมยินดียินรายหรือไมแยแสตอสิ่งใดๆเทานั้นเอง จริงๆแลว การไมยินดียินรายนั้น ไมแมแตจะขัดกับ
การพิพากษาในชั้นที่หนึ่ง เพราะเมื่อเรารูสึกไมยินดียินราย เรายอมไมมีปฏิกิริยาใดๆเลย ไมวาจะเปน
แงบวกหรือแงลบก็ตาม
ความแตกตางนี้มีความสําคัญ เพราะหากเราเขาใจวาการไมยินดียินรายคือขันติธรรมนั้น ก็เทา
กับวา การมีขันติธรรมทําใหเราไมพิพากษาคนอื่นเลยทั้งหมด ในทุกกรณี แมแตเรื่องความไมเปนธรรม
(ซึง่ เปนเรื่องที่ผิดพลาดอยางใหญหลวง) หากเปนเชนนั้นจริง ก็เทากับเราสูญเสียการมีอารมณความรูสึก ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญที่บงบอกวาเรายังมีความเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวเรา จริงๆแลว ขันติธรรม ไมไดบอกใหเรา
ชินชาไมตอบสนองทางอารมณตอภาวะความเปนไปของโลก แตขันติธรรมบอกใหเรารักษาความสามารถ
ในการควบคุมการพิพากษาสิ่งใดๆของตัวเราเองใหได โดยคํานึงถึงความดีงามในระดับที่สูงกวา หรือ
คุณคาที่ใหญกวา หรือผลเสียที่จะตามจากปฏิกิริยาเชิงลบของเรา
นอกจากนี้ การไมยินดียินรายยังไมตางอะไรจากความลังเลสงสัยไมสามารถตัดสินทางศีลธรรมอีกดวย
เพราะความลังเลสงสัยทางศีลธรรมนี้ถือวาไมมีชุดคุณคาใดถูกตองสมบูรณ นี้ทําใหปฏิกิริยาในชั้นแรกและการ
ผูกมัดในชั้นที่สองนั้น เปนเพียงเรื่องรสนิยมหรือความพึงพอใจไปเสียสิ้น โดยไมหลงเหลือนัยความสําคัญเชิงศีล
ธรรมใดๆเอาไวเลย เพราะใครๆจะพึงพอใจใชจุดยืนมีขันติธรรมและอยากจะละทิ้งโดยไมยินดียินรายเมื่อไหรก็
ได ดังนั้น การแยกแยะความแตกตางระหวางขันติธรรมกับการไมยินดียินรายจึงเปนเรื่องสําคัญ
ความสับสนยากแกการเขาใจอีกอยางในการแยกแยะระหวางขันติธรรมกับการไมยนิ ดียนิ รายนัน้ คือ กลาว
ไดวา ขันติธรรมเปนเสมือน “ทางสายกลาง” ระหวางการไมยนิ ดียนิ รายกับความดันทุรงั (dogmatism) ในขณะที่การ
ไมยนิ ดียนิ รายนัน้ เขาใจไดงา ย เพราะมันทําใหเราไมตอ งคิดอะไรมาก เพราะไมตอ งตัดสินสิง่ ตางๆเลย ไม
วาจากปฏิกิริยาในชั้นแรกหรือการผูกมัดในชั้นที่สอง สวนความดันทุรังนั้นไมแยกแยะความแตกตาง
ระหวางปฏิกริ ยิ าในชัน้ แรกกับการผูกมัดในชัน้ ทีส่ อง เอาแตหวั รัน้ อยูใ นจุดยืนของตนโดยไมคานึ
ํ งวาเปน
เรือ่ งอารมณหรือเรือ่ งหลักการ สวนขันติธรรมเปนทางสายกลาง เพราะเกิดความขัดแยงกันระหวางการพิพากษา
ของ 2 ชัน้ นี้ Fiala เห็นวามนุษยจะมีขนั ติธรรมไดนนั้ จําเปนตองมีการศึกษาและเรียนรูท จี่ ะมีระยะหางกับ
อารมณความรูส กึ ทีต่ ดั สินคนอืน่ จากปฏิกริ ยิ าในชัน้ แรก และพยายามยกระดับตัวเองเขาหาการผูกมัดตอ
หลักการสากลในชัน้ ทีส่ อง เพราะปฏิกริ ยิ าชัน้ แรกนัน้ มักเต็มไปดวยความผิดพลาดไมสมบูรณ เนือ่ งจาก
เกิดจากความรับรูแ ละการตัดสินแบบปจจุบนั ทันดวน อยางไรก็ตาม การเรียนรูท จี่ ะวางระยะหางดังกลาวนี้ ไม
ไดหมายถึง การเลิกสนใจปฏิกริ ยิ าในชัน้ แรกหรือความรับรูเ ชิงความรูส กึ นี้ แตหมายถึงการพยายามมีวนิ ยั และรูจ กั
วิพากษวจิ ารณตนเอง จนกระทัง่ สามารถควบคุมปฏิกริ ยิ าในชัน้ แรก เพือ่ ยืนยันในหลักการสําคัญในชัน้ ทีส่ องนัน่ เอง
นอกจากคําวา “การไมยินดียินราย” ที่มักสับสนกับคําวา “ขันติธรรม” แลว ในที่นี้ ควรกลาวไวสั้นๆอีก
เชนกันวาคําวา “การตามใจ” นัน้ ก็แตกตางจากการมีขันติธรรมเชนกัน John Locke เห็นวาผูที่จะมีขันติธรรม
ตองมีความเขมแข็ง ในขณะที่การตามใจเปนเครื่องหมายของความออนแอ เนื่องจากการตามใจคนอื่นนั้น เปน
การตามใจในสิ่งที่เราชอบ (like) ในขณะทีก่ ารเปนผูมีขันติธรรมนั้น เราตองทนตอคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่เราไมชอบ
(dislike) กลาวอีกนัยหนึ่ง การตามใจไมใชขันติธรรม เพราะเราไมไดรูสึกรังเกียจสิ่งที่เราตามใจนั้น21
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4.3. ขันติธรรมเชิงการเมือง (Political Toleration)
ในขณะที่ขันติธรรมเชิงศีลธรรมเนนเรื่องการควบคุมปฏิกิริยาเชิงอารมณในชั้นที่หนึ่งของบุคคล (agent)
โดยใชความหนักแนนจากการผูกมัดกับหลักการในชั้นที่สอง ขันติธรรมเชิงการเมืองเปนเรื่องการฉุดรั้งอํานาจ
ทางการเมือง (political power) รัฐในแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหมนั้น ไมไดถูกมองเปนตัวกระทําการที่มีศีลธรรม
แตรัฐถูกถือวาเปนกรรมการกลาง หรือฝายที่สาม ที่ไมไดของเกี่ยวกับการพิพากษาหรือการปฏิเสธเรื่องใดๆ
ขันติธรรมเชิงการเมืองจึงเปนเรื่องกรรมการกลางทางการเมืองที่ไมฝกใฝฝายใดและปราศจากอคติ Locke เองก็
เคยใชคําวาขันติธรรมในบริบททางการเมือง เพื่อบรรยายถึงหลักความเปนกลางของรัฐ (state neutrality) ขันติ
ธรรมเชิงศีลธรรมกับขันติธรรมเชิงการเมืองจะเชื่อมโยงกันได ถาเรายอนมองกลับไปในอดีตที่รัฐขึ้นอยูกับบุคคล
คนหนึ่งที่มีอํานาจในการพิพากษาหรือปฏิเสธสิ่งตางๆภายในรัฐไดอยางชอบธรรม เชน ระบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช เปนตน ขันติธรรมทางการเมืองในปจจุบันนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิสวนบุคคล, อํานาจที่
แยกกันระหวางอาณาจักรกับศาสนจักร, การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
ในที่นี้ จะไดพูดถึงขันติธรรมเชิงการเมืองตามแนวคิด 2 แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง
ของ John Rawls ซึง่ เรียกไดวาเปนแนวคิดหลักอยูในสังคมโลกปจจุบัน ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติ
และ 2) แนวคิดการเมืองแหงการใหอภัย ของ รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท ซึ่งเปนการเสนอทางเลือกในการมี
ขันติธรรมเชิงการเมือง สําหรับสังคมการเมืองที่ผานอดีตอันเต็มไปบาดแผลและความเจ็บปวด
John Rawls กับเสรีนิยมทางการเมือง (Political Liberalism)
นักคิดทีม่ อี ทิ ธิพลอยางยิง่ ตอความคิดเรือ่ งขันติธรรมทางการเมืองในศตวรรษที่ 20 คือ John Rawls
(1921-2000) จากผลงานของเขาเรือ่ ง “Theory of Justice” (1971) และเรือ่ ง “Political Liberalism” (1995)
Rawls พยายามทําใหหลักการทางการเมืองวาดวยขันติธรรมของเขาปราศจากอคติของคุณคาเชิงศีลธรรม เขา
เสนอขันติธรรมในเชิงปฏิบัติที่ใหเกิดความเปนเอกภาพทางการเมืองและในฐานะเปนความยุติธรรมทามกลาง
ความแตกตางหลากหลายของปจเจกบุคคล
ความคิดเรื่องขันติธรรมเชิงการเมืองเริ่มตั้งประเด็นตรงจุดที่วา ปจเจกชนทีแ่ ตกตางหลากหลายนั้น
จะมีขนั ติธรรมตอผูอ นื่ เมือ่ มีการพัฒนาสิง่ ที่ Ralws เรียกวา “ฉันทามติทสี่ อดคลองกัน” (overlapping
consensus) ขึน้ กลาวคือ ปจเจกหรือกลุม ตางๆซึง่ มีฐานคิดเชิงอภิปรัชญานานาชนิดนัน้ จะสามารถคนหาเหตุ
ผลตางๆทีส่ ามารถทําใหตกลงกันไดถงึ หลักการทีแ่ นนอนเกีย่ วกับความยุตธิ รรม ซึง่ ก็จะมีหลักขันติธรรมประกอบ
อยูด ว ย เพราะเมือ่ ตกลงกันได ยอมตองมีขนั ติธรรมตอกันหรือตอง “ทนกันได” ไปตามขอตกลงดวยเชน
กัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสามารถแกไขปญหาความแตกตางระหวางกันในเชิงปฏิบตั ไิ ด ตัวอยางเชน ความคิดเรือ่ งพันธ
สัญญา (social contract) ของ Hobbes ในฐานะเปนสนธิสญ
ั ญาสันติภาพ ในงานเรือ่ ง Leviathan (1651) Hobbes
เสนอวาปจเจกชนทีแ่ ตกตางหลากหลายในสภาวะธรรมชาติ (state of nature) ไดหาหั
ํ้ น่ กันและกันในสงคราม
ตางๆนานา สงครามเหลานีท้ าให
ํ ผคู นยากเข็ญและในทีส่ ดุ พวกเขาจึงยอมสละอํานาจในการทําสงคราม แลวรวม
กันรางพันธสัญญาตอกัน เปนตน ความคิดเรือ่ ง “ฉันทามติทสี่ อดคลองกัน” ในกิจการระหวางประเทศนัน้ ปรากฏ
เดนชัดในการทํางานขององคการระหวางประเทศอยางสหประชาชาติดว ยเชนกัน
ในงาน “Justice as Fairness” นัน้ Rawls พยายามไมพูดถึงขอดีของแนวคิดเรื่องความดีแตละประเภท
เขายืนยันวาหลักการความยุติธรรมนั้น เปนหลักการเชิงการเมือง ไมใชหลักการเชิงศีลธรรม และอยูบน
ฐานของสิ่งที่เขาเรียกวา “พหุนิยมที่เขาใจกันได” (reasonable pluralism) กลาวคือ หลักขันติธรรมจะไดรับ
ความเห็นชอบจากผูคนที่แตกตาง เพราะแมจะมีความแตกตางหลากหลาย แตก็ดูจะสามารถหาขอตกลงหรือ
เหตุผลที่ทําใหเกิดความเขาใจรวมกันได ในทํานองเดียวกัน เนื่องดวยฐานคิดแบบปฏิบัตินิยม ในงานสําคัญเรื่อง
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“Political Liberalism” ของ Rawls นัน้ เขาจึงเนนสนใจไปที่ปญหาความหลากหลายของผูคน มากกวาสนใจ
ทฤษฎีเชิงอภิปรัชญาที่สูงกวา
สําหรับ Rawls แลว ภารกิจทางการเมืองในเชิงปฏิบัติ คือ การสรางความรวมมือระหวางลัทธิคํา
สอนเหลานี้ใหเขาใจกันได โดยที่รัฐควรจะระงับบทบาทของตนเองในการเขาไปรวมโตเถียงวาลัทธิคําสอนใด
ดีกวากัน ไมวาจะเปนในมิติเชิงศีลธรรม, เชิงญาณวิทยา, หรือเชิงอภิปรัชญาก็ตาม เพราะการรวมโตเถียงนี้ จะ
ทําใหรัฐสูญเสียความเปนกลางทามกลางความหลากหลายไป อยางไรก็ตาม โดยที่ Rawls นิยามรัฐที่มีความ
เปนกลางวาเปนเรื่องทางการเมือง เขาจึงเห็นวาแนวคิดพหุนิยมที่เขาใจกันไดของเขานั้น แตกตางจากลัทธิการ
ลังเลสงสัยเชิงปรัชญา
Rawls ไมไดแสดงจุดยืนวามีการจัดแจงทางการเมืองที่ดีที่สุด แมวาการจัดแจงทางการเมืองที่ดีที่สุด
อาจเปนไปได โดยการสนใจวาในเชิงปฏิบัติแลว มีการเมืองแบบใดที่เปนไปไดทามกลางความหลากหลาย แม
วาความคิดเรื่องฉันทามติเชิงการเมืองของ Rawls พยายามเลี่ยงปญหาการลังเลสงสัยและสัมพัทธนิยม แตถึงที่
สุดแลว ดูเหมือนวาสําหรับขันติธรรมเชิงการเมือง มีคุณคาเพียงหนึ่งเรื่องเทานั้น ที่ไมสามารถเปนเรื่อง
สัมพัทธได คือ การมีขันติธรรมหรือการอยูรวมกันอยางสันตินั่นเอง ทั้งนี้โดยมีคําอธิบายรองรับในเชิง
ปฏิบัติมาจากประสบการณในอดีตที่เห็นความจําเปนของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางคนกลุมตางๆที่ไม
สามารถหาฉันทามติรวมกันไดวาอะไรคือความดี
อยางไรก็ตาม Fiala กลาววา ขันติธรรมเชิงการเมืองแนวปฏิบัตินิยม (pragmatism) นี้ มีปญหาสําคัญ
2 ประการ ประการแรก คือ ขันติธรรมเชิงการเมืองของ Rawls เปนขันติธรรมที่ขาดมิติทางอภิปรัชญา
เนื่องจากความยุติธรรมและขันติธรรมกลายเปนเพียงพันธสัญญาที่ “ตกลงรวมกัน” ไดระหวางผูคนที่มี
อภิปรัชญาแตกตางกัน เพื่อไมกอใหเกิดสงครามอีกตอไป ทัง้ นีโ้ ดยมีรัฐเปนกรรมการกลางที่ปราศจากอคติ ดัง
นั้น มันจึงไมมีหลักการขันติธรรมที่มีรากฐานมาจากอภิปรัชญา และทําใหขันติธรรมเชิงการเมืองแนวนี้ ไม
สามารถหนีพนปญหาสัมพัทธนิยมเหมือนขันติธรรมชนิดอื่นๆที่ประสบไดเชนกัน เพราะขันติธรรมแนวนี้กลาย
เปนการตกลงกันไดบนฐานความพึงพอใจรวมกันของผูคนที่แตกตางหลากหลาย
ปญหาดังกลาวนี้ดูจะชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาเสรีนิยมทางการเมืองในระดับนานาชาติตามวัตถุประสงค
หนึ่งของ Rawls กลาวคือ เรื่องการสรางระบอบสิทธิมนุษยชนระดับโลก ซึ่งถือวาจะทําใหเกิดรัฐที่มีขันติธรรม
เชิงการเมือง และการเรียกรองรัฐที่มีความละเอียดออนตอประเด็นเรื่องสิทธิชนกลุมนอย สิทธิมนุษยชนแตเดิม
นัน้ คือการปกปองขั้นพื้นฐานตอการใชอํานาจรัฐเกินขอบเขต แตหากมองผานแนวคิดเสรีนิยมทางการ
เมืองของ Rawls แลว สิทธิมนุษยชนก็จะกลับกลายเปนเพียงผลลัพทของฉันทามติทางการเมืองที่สอด
คลองกันเทานั้น นีท้ าให
ํ สิทธิมนุษยชน เชน สิทธิการปกครองตนเอง ซึ่งเปนรูปแบบพื้นฐานของขันติธรรมเชิง
ศีลธรรมดวย เปนตน ไมใชสิ่งที่รัฐตองสงเสริมใหมีขึ้นโดยพื้นฐานอยูแลว แตสิทธิมนุษยชนกลายเปนเงื่อนไข
เพื่อใหเกิดการตกลงทางการเมืองได
ประการที่สอง ปญหาของเสรีนิยมทางการเมืองดูจะยุงยากขึ้นอีก เมื่อพิจารณาถึงปญหาสิทธิกลุมชน
(group rights) ทัง้ ในระดับการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหวางประเทศ ความคิดเรื่องขันติธรรมตอวิถี
ปฏิบัติและอัตลักษณของกลุมตางๆดูจะยอกยอนขึ้น เมื่อองคการทางการเมืองที่ใหญกวาตองมีขันติธรรมตอ
กลุมที่ไมมีขันติธรรม เมื่อรัฐบาลที่มีขันติธรรมตองเผชิญกับชนกลุมนอยที่สนับสนุนความรุนแรง, การเลือก
ปฏิบัติ และการกระทําที่ไมมีขันติธรรมแบบอื่นๆ ชนกลุมนอยนี้ยังไมมีขันติธรรมตอสมาชิกของตน, ตอสังคม
เสรีที่กลุมตนอาศัยอยู, ตอองคการระหวางประเทศที่สนับสนุนเรื่องขันติธรรมใหเกิดมีทั่วโลก
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ในทีน่ ี้ ผูเ ขียนขอตัง้ ขอสังเกตเปนปญหาอีกเล็กนอยตอแนวคิดของ John Rawls เรือ่ งความเปนกลางของ
รัฐ ประการแรก ในความเปนจริงแลว รัฐจะสามารถเปนกลางไดจริงหรือ? เพราะในยุคนี้ ดูจะปรากฏวารัฐเขา
ไปพัวพันเปนคูก รณีตอ คดีพพิ าทตางๆกับประชาชนเปนจํานวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ประการทีส่ อง ยังมีอกี หลายครัง้ ที่
รัฐไดอา งหลักการเรือ่ งเปนกลาง จนกระทัง่ ดูจะนิง่ เฉยตอความไมเปนธรรมตางๆทีเ่ กิดขึน้ ภายในรัฐนัน้ ๆ ทําให
ดูราวกับวาความเปนกลางของรัฐ กลายเปนการทําใหรัฐทําตัวเปนผูไมยินดียินรายตอสิ่งใดๆ หาใชเปนผูขันติ
ธรรมไม หรือหากเรียกในภาษาของอาจารยวรศักดิ์ มหัทธโรบล แหงคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ แลว สิง่ ทีร่ ฐั อางได
กลายเปน “ความเปนกลางตกขอบ” ไปแทน
แนวคิดเสรีนิยมทางการเมืองนับวาประสบความสําเร็จไมนอย ทั้งนี้อาจเห็นไดจากความคิดเรื่องรัฐที่มี
ความเปนกลางและความคิดเรื่องฉันทามติทางการเมืองวาดวยความจําเปนของขันติธรรมนั้น ไดคอยๆปรากฏ
ชัดเจนมากขึ้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา และในกฎหมายระหวางประเทศของสหประชาชาติ
เชน คําประกาศสิทธิมนุษยชน ในมาตราที่ 26 กลาวอยางชัดเจนวา การศึกษาเปนสิทธิสากล และการศึกษาควร
เปนไปเพื่อ “สงเสริมความเขาใจ, ขันติธรรม, และมิตรภาพในทุกๆกลุมชนชาติ, กลุมสีผิว-ชาติพันธุ, และกลุม
ทางศาสนา” อยางไรก็ตาม Fiala เห็นวาปจจุบัน สังคมโลกยังหางไกลจากการทําใหความคิดเรื่องการมีขันติ
ธรรมระหวางชุมชนนานาชาติปรากฏขึ้นไดอยางชัดเจน สําหรับ Fiala นัน้ สิง่ ที่พอจะเห็นได คือ ความคิดเรื่อง
ขันติธรรมเชิงการเมืองพอจะประสบความสําเร็จอยูบางในประเทศอยางสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นๆ
อยางไรก็ตาม Michael Sandel ไดวจิ ารณความสําเร็จดังกลาว ไวในงานเรือ่ ง “Democracy’s Discontent”
22
(1998) วาทาทีขนั ติธรรมของสิง่ ทีเ่ ขาเรียกวา “สาธารณรัฐเชิงระเบียบการ” (the procedural republic)
ตองวางอยูบ นฐานทฤษฎีทางศีลธรรมทีล่ กึ ซึง้ กวานี้ หากไมมฐี านศีลธรรมดังกลาวแลว ในทีส่ ดุ รัฐทีม่ ี
ความเปนกลางอยางขันติธรรมจะหลุดลอยจากศีลธรรมในชีวติ ของปจเจกชน กลาวอีกนัยหนึง่ คือ รัฐทีม่ ี
ความเปนกลางตามแนวขันติธรรมทางการเมืองแบบของ Rawls นี้ ในทีส่ ดุ จะกลายเปนธํารงขันติธรรมไวในระดับ
“แคพอเปนพิธ”ี หรือ “ตามระเบียบการ” ทีต่ กลงกันไว Sandel เสนอสวนทางกับ Rawls และพัฒนาการปจจุบนั ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญวา ถึงทีส่ ดุ แลว แนวทางแบบเสรีนยิ มทางการเมืองไมสามารถทําใหเกิดขอผูกมัดอยาง
หนักแนนวาปจเจกบุคคลโดยสวนใหญนนั้ สามารถมีหลักศาสนาอันลึกซึง้ กันตนเองได Rawls เองก็ยอม
รับวาความคิดเรือ่ งฉันทามติทสี่ อดคลองกันของเขานัน้ จะเปนไปได ก็เฉพาะบนสมมติฐานศรัทธาตอลัทธิ
คําสอนของแตละบุคคลคอนขางออนแอ ในทีน่ ี้ ปญหาจึงปรากฏขึน้ มาวาขอเรียกรองตอการมีขนั ติธรรมนัน้ ดู
เบาอํานาจของศรัทธาสวนบุคคลวาจะสามารถ “ทนกันได” จริงดังหวัง
นอกจากนี้ ปญหาอีกประการหนึง่ สําหรับขันติธรรมเชิงการเมือง คือ ขอทีว่ า ธรรมชาติของ “ความเปน
สวนตัว” (privacy) คืออยางไร? ในขณะทีข่ นั ติธรรมเชิงศีลธรรมเห็นวากิจกรรมสวนตัวหลายอยางทีเ่ ปนเรือ่ ง
เฉพาะในระดับปจเจกบุคคลมีอยูจ ริง และรัฐไมมขี อ อางใดๆทีจ่ ะเขาไปแทรกแซงกิจกรรมสวนบุคคลเหลานี้ แต
ขันติธรรมเชิงการเมืองกลับไมสามารถลากเสนแบงที่ชัดเจนระหวางความเปนสวนตัวกับความเปน
สาธารณะใหชดั เจนไดในเชิงอภิปรัชญา เพราะสําหรับขันติธรรมเชิงการเมืองแลว ปริมณฑลสวนตัวจะ
ถูกนิยามไดอยางชัดเจนก็โดยกระบวนการสรางฉันทามติทางการเมืองเทานัน้ ดังนัน้ จึงเปนไปไดอยางยิง่
ทีห่ ลักการเสรีนยิ มทางการเมืองและหลักแหงขันติธรรมจะถูกละเมิดไดงา ยๆ หากมีความเปลีย่ นเปลงใดๆในฉันทา
มติทางการเมืองเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ขันติธรรมเชิงการเมืองพยายามหลีกเลีย่ งมิตเิ ชิงศีลธรรมมาโดยตลอด และสนใจ
เพียงมิตเิ ชิงปฏิบตั นิ ยิ มและเชิงการเมืองเทานัน้ และเมือ่ ถึงทีส่ ดุ แลว เสรีนยิ มทางการเมืองยังคงเผชิญกับปญหา
เชิงอภิปรัชญาอยูด ี เพราะหากไมมฐี านทางอภิปรัชญาสําหรับเรือ่ งความเปนสวนตัวแลว ยอมไมมคี วามชัดเจน
ใดๆวาขันติธรรมแบบเสรีนยิ มจะมีขนั ติธรรมบนพืน้ ฐานอะไร
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การเมืองแหงการใหอภัย (Politic of Forgiveness)
นอกจากการพูดถึงขันติธรรมเชิงการเมืองแบบ “กันไวกอน” ดังแนวคิดของ John Rawls แลว หาก
พิจารณาโศกนาฏกรรม ความเจ็บปวด และความทุกขทรมานในกัมพูชา รวันดา ปาเลสไตน พมา หรือสังคม
ไทยเอง ที่ไดผานประสบการณความรุนแรงอยางมากมายในรอบ 30-40 ปทผี่ านมานี้ เราคงตองหันมาพิจารณา
เรื่อง “การใหอภัย” (forgiveness) ตอความรุนแรงที่ไดกระทําผานๆมากันอยางจริงจังอีกดวย ชัยวัฒน สถา
อานันท เสนอวาการใหอภัยจะตองไมถูกพิจารณาในฐานะเปนเพียงขอกําหนดทางศีลธรรม (moral imperative)
เทานั้น แตตองไปใหถึงระดับสิ่งจําเปนทางการเมือง (political necessity) ที่ทําใหสังคมดํารงอยูรวมกันตอไปได
ซึง่ ชัยวัฒนเรียกวา “การเมืองแหงการใหอภัย” (politics of forgiveness) หรือ “อภัยวิถี”23 แมการใหอภัยนี้ดู
เหมือนจะมีจุดเนนอยูที่เหยื่อแหงความรุนแรงเปนสําคัญ แตจะไมสามารถเกิดขึ้นได หากขาดซึ่งบทบาทของผู
กระทําความรุนแรงและความเขาใจของคนในสังคมโดยรวมดวยเชนกัน การเมืองแหงการใหอภัยนี้เกี่ยวพันกับ
เรื่องสําคัญ 3 ประการ24 ไดแก ความสัมพันธเชิงอํานาจ, เวลาและความทรงจํา, และความยุติธรรม
ประการแรก ความสัมพันธเชิงอํานาจ ชัยวัฒนเสนอวา การใหอภัยไมอาจเกิดขึ้นไดอยางมีความ
หมาย หากผูใหอภัย/เหยื่อยังอยูในสถานะดอยอํานาจกวา ตอเมื่อปรับความสัมพันธเชิงอํานาจใหเสมอกัน
แลว ผูใหอภัยหรือผูถูกกระทําก็อยูในฐานะที่จะเปนผูกระทําการ (active actor) ในการ “ใหอภัย” หรือ “ไมให
อภัย” ผูกอความรุนแรงตอตนได ซึ่งก็จะยิ่งเปนการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจไดอยางชนิดเขมขนถอนรากยิ่ง
กวาการแกแคนดวยความรุนแรงอีกดวย แมการแกแคนจะเปนการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจอยางหนึ่ง แตวิธี
การแกแคนและใชความรุนแรงนี้ มีปญหา 2 ประการ คือ (1) ทําใหเหยื่อกลายเปนสิ่งที่ตัวเหยื่อเองเคย
เกลียดชัง (we-become-what-we-hate-syndrome) (2) วงจรแหงการทําลายและความเปนศัตรูดําเนินไป
ไมรูจบ แตการใหอภัยนั้น เปนการทะลวงกรอบความสัมพันธเชิงอํานาจแบบเดิมๆสูความสัมพันธอยางใหม
เกิดการรับรูและอารมณอยางใหมตอคูขัดแยง ไมมองเขาเปนศัตรูอีกตอไป

ประการที่สอง เวลาและความทรงจํา เรื่องนี้เกี่ยวพันกับเสรีภาพในการเลือกจดจําและกระทําการบาง
อยางของมนุษย จุดที่สําคัญมากอยางหนึ่งที่ตองทําความเขาใจกันกอนเลย คือ การใหอภัยไมใช “การ
ลืม” ทั้งนี้เพราะเปนเรื่องยากมากที่จะใหมนุษยลืมบาดแผลจากโศกฐานกรรมที่เคยถูกกระทํามา ที่สําคัญ คน
ที่หลงลืมไปแลว ไมอาจเปนคนที่ใหอภัยแกใครไดเลย มีแตคนที่จําอดีตไดเทานั้นจึงจะสามารถใหอภัย
ได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เงื่อนไขสําคัญสําหรับการใหอภัยอยางมีความหมายนั้น ไมใชการลืม แตเปนความทรง
จําตางหาก เพราะฉะนั้น คํากลาวที่วา “จงใหอภัยและลืมเสีย” (forgive and forget) จึงไมถูกตอง ที่ถูกตองคือ
“จําเอาไวและใหอภัย” (remember and forgive) ตางหาก
ในการทีจ่ ะ “จําเอาไวและใหอภัย” ไดนนั้ เหยือ่ ตองไมตกอยูใ นกรงขังแหงความทรงจําอันขมขืน่ จะทํา
เชนนัน้ ได ชัยวัฒนเห็นวาเราตองทําความเขาใจแนวคิด “เวลาแหงตัวตน” (self time) กลาวคือ เวลาของ
มนุษยแตละคนไมไดเปนเสนตรงจากอดีต สูป จ จุบนั และสูอ นาคต แตชวี ติ มนุษยผกู พันกับเวลาทัง้ อดีต ปจจุบนั
และอนาคตไปพรอมๆกัน แมมนุษยจะดํารงตนอยูใ นปจจุบนั แตสมั พันธกบั อดีตผานความทรงจํา (memory) และ
คิดถึงอนาคตผานความใฝฝน (aspiration) และคําสัญญา (promise) ชีวิตที่ปรกติหรือการทําใหชีวิตสูภาวะ
ปรกติดวยการใหอภัยนั้น คือ การปลอยใหเวลาทั้งอดีตและอนาคตเคลื่อนผานตัวตนเพื่อใหความหมายกับ
ปจจุบันตามธรรมชาติ โดยไมกอดแจอยูกับอดีตอันเต็มไปดวยบาดแผลหรือจมดิ่งอยูกับความใฝฝนอันบรรเจิด
แหงอนาคต การปลดปลอยตนเองจากพันธนาการแหงความทรงจําที่เต็มไปดวยบาดแผล (traumatic memory)
คือ การปลอยใหความทรงจําในอดีตผานเขามาในปจจุบันอยางอิสระ แตไมปลอยใหความทรงจํานั้น
แข็งตัวจนกลายเปนปราการสกัดมิใหชีวิตปรกติในปจจุบันเปนไปได และทําใหเราสูญเสียกระทั่งเวลาใน
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ปจจุบันไปซํ้าอีก เพราะปจจุบันของเขาจะถูกฉาบดวยความทรงจําอันเต็มไปดวยบาดแผล และทําใหการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบันเปนเพียงการตอกยํ้าอดีต (repetition) ดังนั้น การใหอภัยก็จะมิใชหมายถึงการลืมอดีต แต
เปนการอยูกับอดีตอยางเปนธรรมชาติ และดวยพลังแหงความทรงจําที่อิสระเสรี

ประการที่สาม ความยุติธรรม Aristotle เคยกลาวไววาความยุติธรรมมีอยางนอย 3 แบบ ไดแก 1)
ความยุติธรรมแบบแบงปนกระจายเสมอกัน (distributive justice) ซึ่งใสใจกับความเสมอภาคระหวางมนุษย 2)
ความยุติธรรมแบบแกไขใหถูกตอง (corrective justice) ซึง่ เนนความสมกันระหวางอาชญากรรมกับการลงทัณฑ
และ 3) ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน (justice in exchange) ซึง่ หมายถึงความสมกันระหวางสิ่งของที่แลก
เปลี่ยนกัน โดยทั่วไปที่มักเขาใจวาการแกแคนคือความยุติธรรม เพราะคิดบนฐานความยุติธรรมแบบแกไขให
ถูกตอง แตปญหาของความยุติธรรมลักษณะนี้คือเปนการทําใหวงจรความรุนแรงดําเนินตอไปไมสิ้นสุดและได
ความพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราว
ในการคิดเรื่องการเมืองแหงการใหอภัยนี้ ชัยวัฒนไดเสนอความยุติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแบบ คือ ความยุติ
ธรรมที่มีผลในทางการเปลี่ยนแปลง (transformative justice) ซึ่งเปนความยุติธรรมชนิดกอกําเนิดและ
ดําเนินไปคูกับการใหอภัย กลาวคือ เมื่อจัดวางความสัมพันธกับบาดแผลในอดีตผานความทรงจําอิสระ (ไมใช
การลืม) และปรับความสัมพันธเชิงอํานาจแลว การใหอภัยจะเปนการเปดพื้นที่ความสัมพันธระหวางคูกรณีขึ้น
ใหม โดยไมใชในฐานะศัตรู แตเปนผูใหอภัยและผูไดรับการใหอภัย พื้นที่นี้เปนพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม
(social-cultural space) ที่มีลักษณะปลายเปด (open-ended) และมองไปสูอนาคต (future-oriented) ที่สําคัญ
คือบนพื้นที่ดังกลาวนี้ ความยุติธรรมและความเสมอภาคในความสัมพันธระหวางกันจะมิไดเกิดขึ้นทันทีทันใด
แตจะคอยๆคลี่คลายออกมาผานการปะทะสัมพันธของทั้งสองฝาย
กลาวโดยสรุปแลว การใหอภัยหรืออภัยวิถีนั้นเปนสิ่งการเมือง (political things) มีความเปนการเมือง
(the political) ในตัวเอง เพราะการเมือง คือ การหาวิธีอยูดวยกันทามกลางความไมยุติธรรม, ความขัดแยง, และ
ความรุนแรง และที่สําคัญ อภัยวิถีเปนความจําเปนทางการเมือง (political necessity) สําหรับสังคมการเมืองที่
ผานอดีตแหงบาดแผลมาดวยกัน และไมประสงคจะอยูดวยกันตอไปอยางเปนศัตรูกัน เพราะการดํารงอยูของ
สถาบันการเมืองเปรียบเสมือนคําสัญญาเพื่อสรางความแนนอนในอนาคต และทําใหมนุษยดํารงอยูกับสิ่งที่หวน
คืนมาไมไดในอดีต
การเมืองแหงการใหอภัยของชัยวัฒนนี้ มีความแตกตางที่นาสนใจเมื่อเทียบกับเสรีนิยมทางการเมือง
ของ Rawls อยางนอย 2 ประการ ประการแรก คือ เสรีนิยมทางการเมืองคอนขางเนนหลักการใหคูขัดแยง
สามารถตกลงกันไดเพื่อใหเกิดขันติธรรม ในขณะที่การเมืองแหงการใหอภัยนั้น แมจะพูดถึงการสรางอนาคต
รวมกันผานคําสัญญา (ทํานองเดียวกับ “ฉันทามติที่สองคลองกัน” คือ ตกลงกันได) แตก็มีความละเอียดออน
มากกวาตอความรูสึกและความเปนไปของชีวิตที่เหลืออยูจากความรุนแรงทางการเมืองวาจะมีทางเลือกในการ
จัดการตนเองไดอยางไร ประการที่สอง การเมืองแหงการใหอภัยมิไดมุงเนนที่ตัวรัฐหรือตัวผูมีอํานาจหรือตัวผู
กระทําความรุนแรงเปนหลัก แตมุงเนนที่ตัวเหยื่อหรือผูถูกกระทํา ทั้งที่เปนการถูกกระทําจากอํานาจรัฐหรือ
อํานาจอื่นๆก็ตาม ในฐานะที่เหยื่อก็เปน “ผูมีอํานาจ” อีกแบบหนึ่งในการเลือกที่จะกระทําการโตตอบความรุน
แรงที่ตนไดรับในลักษณะใด นี้เทากับเปนการพลิกบทบาทและเพิ่มอํานาจใหกับผูถูกกระทําไดอยางนาสนใจ

17

5. ขันติธรรมกับสถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต?
จากการทําความเขาใจแนวคิดเรื่องขันติธรรมทั้งในประวัติศาสตร และหลักปรัชญาความคิดทั้งสามมิติ
ตางของขันติธรรม เมื่อหันมองยอนกลับมาที่ปรากฏการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทย ผูเขียนตั้ง
คําถามตอไปวา “แนวคิดขันติธรรมชวยชี้ทางความเขาใจในการแกไขปญหาความรุนแรงและการยอม
รับการใชความรุนแรงในกรณีสามจังหวัดภาคใต เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันตอไปของสังคมไทย ได
อยางไร?”
5.1. ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา
ปญหาสําคัญอยางหนึ่งในการทําความเขาใจเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต คือ ความจริงที่
สลับซับซอนไมสามารถเขาใจไดงายๆและครอบคลุมเพียงพอ หากไมมีขันติธรรมเพียงพอ สิ่งทีข่ ันติธรรมเชิง
ญาณวิทยาบอกเราในเรื่องนี้ มีอยางนอย 2 ประการ ไดแก
1) ความจริงมีหลายชั้น : ปรากฏการณทางตรง/เชิงโครงสราง/เชิงวัฒนธรรม
ปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตนั้นมีความสลับซับซอนของปญหา ที่ผานมาตลอด 2 ป
นับแตเหตุการณปลนปนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 นัน้ มีการวิเคราะหและเสนอกรอบความเขาใจอยูมากมาย
กระทั่งทําใหเกิดทฤษฎีความรูในการทําความเขาใจปญหาภาคใตอยูไมนอย ในงานสัมมนา “มลายูศึกษาเพื่อ
ความสมานฉันท” เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2549 ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ ขึ้นบรรยายแทนในบทความของ ศ.
ดร.เกษียร เตชะพีระ โดยแยกแยะใหเห็นวาสังคมไทยมีคําอธิบายตอปญหาความรุนแรงในภาคใตอยูถึง 4
ทฤษฎีดวยกัน ไดแก ทฤษฎีที่หนึ่ง ทฤษฎีมือที่สาม ของฝายรัฐ ทฤษฎีที่สอง ทฤษฎีแบงแยกดินแดน ซึ่ง
เปนวาทกรรมหลักของแมทัพภาคที่ 4 ทุกรุน ที่เชื่อวามีกลุมแบงแยกดินแดนอยูจริงในพื้นที่และพุงเปาไปที่กลุม
ดังกลาว ทฤษฎีที่สาม ทฤษฎีความรุนแรงโดยรัฐ เสนอโดยจาตุรนต ฉายแสง ในครั้งที่ลงพื้นที่ทําประชาคมใน
สามจังหวัดและไดขอเสนอ 7 ประการยื่นตอนายกรัฐมนตรี ประเด็นหลักของทฤษฎีนี้ คือ ความรุนแรงโดยรัฐทํา
ใหเกิดการตอบโตดวยความรุนแรงจากอีกฝายหนึ่งเพื่อสรางความเปนธรรม ดังนั้น ถายุติความรุนแรงโดยรัฐได
ความรุนแรงในพื้นที่จะหายไปมาก ทฤษฎีที่สี่ ทฤษฎีกบฏชาวนา เสนอโดยตัวอาจารยนิธิเอง วาปญหาที่เกิด
ขึ้นนั้น ไมไดมาจากมีใครเปนแกนนําที่ชัดเจน แตเกิดจากความรูสึกรวมกันของชาวบานที่มีตอความเปลี่ยน
แปลงตางๆจากภายนอก ที่มีตอวิถีชีวิตของพวกเขาและที่พวกเขาไมเขาใจ
อ.นิธิ เสนอตอไปวาทฤษฎีกบฎชาวนาไมคอยเปนที่สนใจมากนัก ดังนั้น ทฤษฎีที่แพรหลายจึง
เหลืออยู 3 ทฤษฎี ในสามทฤษฎีนี้ แบงไดเปน 2 กลุม ใหญ คือ สองทฤษฎีแรกอยูในกลุม “สายเหยี่ยว” รวมทั้ง
ฝายทหารในกอส.เองดวย ซึ่งพุงเปาไปที่ผูกอความไมสงบ สนใจแตเรื่องเทคนิค (technique) กลาวอีกนัยหนึ่ง
ทฤษฎีของสายเหยี่ยวคอนขางเนนไปที่ความรุนแรงทางตรง และพยายามใชเทคนิคตางๆเพื่อทําใหความรุน
แรงทางตรงหายไป สองทฤษฎีแรกนี้เปนแนวทางการแกไขปญหาของนายกฯทักษิณ สวนทฤษฎีความรุนแรง
โดยรัฐนั้น เปนความคิดของ “สายพิราบ” พุงเปาไปที่ปรากฏการณเชิงโครงสรางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การ
เมืองการปกครอง กฎหมาย การศึกษา ฯลฯ วาเปนตัวกอใหเกิดความไมเขาใจและขัดแยง รวมทั้งหลายครั้ง
สรางความไมเปนธรรมตอคนในพื้นที่ กระทั่งปะทุออกมาเปนความรุนแรงทางตรง ทฤษฎีนี้กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ
ใหความสนใจตอความรุนแรงเชิงโครงสรางนัน่ เอง
นอกจากความเปนจริงอันสืบเนื่องมาจากความรุนแรงทางตรง, ความรุนแรงเชิงโครงสรางแลว ใน
รายงานของกอส.ก็ยังไดเพิ่มปจจัยชั้นวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความรุนแรงขึ้นมาอีกมิติหนึ่งดวย กลาวคือ เรื่อง
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ภาษา, ศาสนา, และประวัติศาสตร เชน หลักเรื่อง “ความสะอาด” ในศาสนาอิสลามเปนเรื่องใหญมากในวิถีชีวิต
เพราะเกี่ยวของกับศาสนพิธีทั้งกอนการละหมาด และกอนจับตองหรืออานพระคัมภีร มุสลิมทุกคนตองอาบนํ้า
ละหมาดกอน ในขณะที่เจาหนาที่รัฐไมไดเขาใจเรื่องนี้ ตัวอยางเชน กอนเหตุการณณปลนปนเมื่อ 4 มกราคม
2547 ทีโ่ รงเรียนบากงพิทยา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตตานี ถูกคน 2 ครัง้ โดยอางวานักเรียน 4 คนกอเหตุยิง
ตํารวจที่ต.ตุยง อ.หนองจิก ครัง้ แรกเจาหนาที่ 100 คนพังฝาอาคารเรียน ใสรองเทาเขาตรวจคนทุกที่รวมทั้ง
มัสยิด ครั้งที่สอง ไดนําสุนัขตํารวจเขาตรวจคนดวย ทําใหบาบอเจาของโรงเรียนตองทําการลางปอเนาะทั้งโรง
รวมทั้งบานบาบอ และมัสยิดดวย เพราะตามหลักการอิสลามแลว สุนัข โดยเฉพาะนํ้าลายสุนัขถือวาสกปรก ดัง
นั้น หากปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ที่ไมสะอาด ผูปฏิบัติก็จะไมไดผลบุญดวย การตรวจคนดวยวิธีการดังกลาว
ของเจาหนาที่ ทําใหบาบอรูสึกหมดกําลังใจวาทําไมถึงทํากันขนาดนี้ ทําใหรูสึกเสียศักดิ์ศรีความเปนมุสลิม และ
รูสึกวา “เขาไมเชื่อเราถึงขนาดนี้เชียวหรือ” ปรากฏการณความไมเขาใจเชิงวัฒนธรรมของเจาหนาที่ทํานองนี้ยัง
มีอีกไมนอย และเกิดขึ้นอยูสมํ่าเสมอ กลายเปนปจจัยเรงอยางหนึ่งที่ยํ้าซํ้าความรูสึกของคนทั่วไปในพื้นที่เชน
กัน ความไมเขาใจนี้คือสวนหนึ่งของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนัน่ เอง
อยางไรก็ตาม ที่กลาวมานี้ ไมไดหมายความวาไมมีความจริงอยูเลยในโลกนี้ แตในที่นี้เพียงแต
ตองการกลาววาความจริงในโลกนี้มีอยู แตไมอาจเขาถึงไดงายๆ และตองใชความระมัดระวังอยางยิ่ง ไมเหมา
มอง “เปลือก” ของความจริงวาเปน “แกน” ของความจริงอีกดวย
2) ความรูของมนุษยไมเคยสมบูรณ
จากประเด็นแรกที่ความจริงในปญหาความรุนแรงสามจังหวัดภาคใตมีความซับซอนซอนกันอยู
หลายชั้น จนสังคมไทยเกิดทฤษฎีการเขาใจอยูถึง 4 ทฤษฎีนั้น แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเราจําเปนตอง
ตระหนักวาความรูของมนุษยเรานั้น ไมเคยสมบูรณ อยางไรก็ตาม นี้ไมไดแปลวาจะใชความรูชุดไหนก็ได เพราะ
เหมือนๆกันหมด ไมมีชุดใดถูกตองที่สุดอยูแลว แตความไมสมบูรณในความรูของมนุษยนั้น ทําใหเรายิ่งตอง
อาศัยขันติธรรมเชิงญาณวิทยา การสนทนาสองทางดวยจิตใจที่เปดกวางอยางโสกราตีส เพื่อใหเราสามารถ
สรางองคความรูที่สมบูรณมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อใหการแกไขปญหาตางๆสามารถเขาถึงและตรงกับ
ความจริงไดมากที่สุด และจะทําใหปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตทุเลาบรรเทาไดอยางเห็นผลมากกวา
อยางไรก็ตาม แมขันติธรรมเชิงญาณวิทยาบอกเราใหระงับการใชความรุนแรง เพราะหลายครั้ง
“เราไมรูจริง” ในขณะที่ทางออกของขันติธรรมเชิงญาณวิทยาคงไปไมพนเรื่องวาทําใหความจริงนั้นปรากฏขึ้น
แตการทําใหความจริงปรากฏตองตระหนักควบคูไปกับขอกํากับที่วา หลายครั้งความจริงบางมิติอาจไมสามารถ
ปรากฏขึ้นได ภายใตเงื่อนไขบางประการ เชน จากสถานการณในพื้นที่หลายครั้งก็ไมสามารถทําใหความจริง
ปรากฏได เพราะผูที่พยายามทําใหความจริงปรากฏนั้น อาจไมมั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง ดังที่มักมีคํา
ลอเลนกันทั่วไปวา “ความจริงเปนสิ่งไมตาย แตผูพูดความจริงอาจตายได!!” เปนตน ดังนั้น การทําใหความจริง
ปรากฏ จึงตองพยายามสรางเงื่อนไขใหความจริงนั้นๆสามารถปรากฏขึ้นไดอีกดวย
ในเรือ่ งขันติธรรมเชิงญาณวิทยา ซึ่งเปนเรื่องการเขาถึงความจริงนั้น คานธีเคยกลาวไววาการแสวงหา
สัจจะความจริงเปนสิ่งที่อยูในใจมนุษยมาชานานแลว เขาตระหนักดีวาสัจจะ ปรมัตถหรือสิ่งสูงสุดนั้น มิอาจรูได
โดยมนุษยที่จิตยังไมบรรลุ เขาจึงเตือนเราแบบเดียวกับที่ขันติธรรมเชิงญาณวิทยาพยายามบอก คือ “เมื่อมนุษย
ไมมีความสามารถที่จะลวงรูสัจจะ จึงควรมีใจกวางรับฟงผูที่ตางจากตน” จุดที่สําคัญที่ในขอคิดของคานธีที่เตือน
สติเราในการคิดเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตไดอยางนารับฟงยิ่ง คือ คํากลาวที่วา “สัจจะ
ไมอนุญาตใหใชความรุนแรง…เพราะมนุษยไมสามารถที่จะลวงรูสัจจะได ดังนั้นจึงไมอยูในฐานะที่จะ
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ลงโทษผูใดได” (“It (Truth) excludes the use of violence...because man is not capable of knowing the
absolute truth and therefore not competent to punish”) 25
จากประเด็นทัง้ เรือ่ ง “ความจริงมีหลายชัน้ ” และ “ความรูข องมนุษยไมเคยสมบูรณ” ทีไ่ ดจากความคิด
เรือ่ งขันติธรรมเชิงญาณวิทยานัน้ สามารถสรุปไดดงั ที่ Mill เคยกลาวไวถงึ ความซับซอนของความจริงและการสง
เสริมเสรีภาพทางความคิด เพือ่ สรางความรูใ หเขาถึงความจริงในการแกไขปญหาภาคใตนนั้ วา “แมแตความเห็น

ทีผ่ ดิ พลาดก็ยังมีเนื้อหาสวนที่ใชอยูและเปนสวนหนึ่งของสัจธรรมดวย ถาตองการจะรูสัจธรรมทั้งหมด เราอาจ
นําสัจธรรมสวนเสี้ยวตางๆมาถักทอประสานกันดูได” ในขณะที่หากเราไมมีขันติธรรมเชิงญาณวิทยาแลวเราจะ
หลงตนวาปญหาสามจังหวัดภาคใตนั้น “ขาพเจารูดีที่สุดอยูแลว” จะทําใหเรากลายเปนผูอางตนเปนผูกุมสัจธรรม
ทําใหเราขาดความสามารถในการฟงและโตตอบความเห็นจากฝายตางๆ เพื่อจะรู “ประเด็นสําคัญทั้งหมด” โดย
ฝายตางๆเหลานี้ อาจไดแก เปนชาวพุทธอันเปนคนกลุมนอยในพื้นที่สามจังหวัด และชาวมุสลิมในสามจังหวัด
ซึ่งเปนคนกลุมนอยเมื่อเทียบกับคนพุทธทั้งประเทศ รวมทั้งจากเจาหนาที่ภาครัฐสวนตางๆ ทั้งทหาร ตํารวจ
และครูในพื้นที่ ขอสําคัญจาก Mill คือ คือ ผูที่อางตนวารูดีที่สุดเรื่องสามจังหวัดภาคใตนั้น จะกลายเปนทําใหสัจ
ธรรม “ไมมีการถูกทาทาย ซึ่งยอมทําใหสัจธรรมนั้นกลายเปนความเชื่องมงายอยางหนึ่งเทานั้น”
5.2. ขันติธรรมเชิงศีลธรรม
ขันติธรรมเชิงศีลธรรมเนนเรื่องการใหสติกับบุคคล (agent) โดยมีคุณธรรมพื้นฐานที่เรื่องอิสรภาพใน
การกํากับตนเอง ซึ่งเนนที่ความสามารถฉุดรั้งอารมณความรูสึกของผูกระทําการแตละคน แตละฝาย รวมทั้งเรา
ทุกคนที่อยูนอกพื้นที่และเปนเพียงผูติดตามสถานการณปญหาผานสื่อตางๆ ในขณะเดียวกันเปนความคิดที่ให
สติเราวาปญหาสามจังหวัดภาคใตนั้น เปนปญหาในระยะยาวที่เราไมสามารถปดหูปดตา ไมสนใจไมรูสึกยินดียิน
รายเพราะเบื่อหนายจากขาวที่มีอยูทุกวัน และไมสามารถดันทุรังความคิดบางอยางของเรามากเกินไปไดเชนกัน
1) แนวคิดปฏิกิริยาในชั้นที่หนึ่ง กับการผูกมัดกับคุณคาที่สูงกวาในชั้นที่สอง
จากปญหาความยอนแยงเรื่อง “การปฏิเสธสองชั้น” ของขันติธรรม ขอเสนอทางออกในการทํา
ความเขาใจความยอนแยงนี้ คือ แนวคิดปฏิกิริยาในชั้นที่หนึ่ง (first-order reaction) กับการผูกมัดกับคุณคาที่สูง
กวาในชั้นที่สอง (second-order commitment) กลาวคือ ภายใตบริบทที่เราตองเผชิญกับสิ่งที่เราไมชอบหรือรับ
ไมไดนั้น เราควรยึดหลักคิดที่วา “หลักการ (ในชั้นที่สอง) สําคัญหนักแนนกวาอารมณ (ในชั้นที่หนึ่ง)”
หลักคิดดังกลาวทําใหเราเห็นไดอยางชัดเจนวาความเห็นจากโลกไซเบอรตอ กรณีจบั ครู 2 คนเปน
ตัวประกันทีโ่ รงเรียนบานกูจงิ ลือปะ (ดูความเห็นทีส่ าม ในหัวขอ 1. นําเรือ่ ง) ทีเ่ สนอใหใชมาตรการขัน้ เด็ดขาดนัน้
สะทอนถึงภาวะทุพพลภาพอยางยิ่งของขันติธรรมเชิงศีลธรรม เพราะเปนความเห็นที่โลดแลนไปตามปฏิกิริยา
ความรูส กึ ในชัน้ ทีห่ นึง่ ของตนเองทีโ่ กรธเมือ่ ไดรขู าวเหตุการณนี้วา “ครูสาวผูเ สียสละทัง้ สองคนทีล่ งทุนลงแรงไป

เสี่ยงชีวิตอยูบริเวณลอแหลมและเปนอันตรายอยางยิ่ง เพียงเพื่อ สอนหนังสือเด็กๆใหมีความรูจะไดเติบโตไป
พัฒนาประเทศตอไป....แตผลทีเ่ ธอไดรบั นัน้ ...มันสมควรแลวหรือ ครูผมู ี ชอลค กับ หนังสือเรียน อยูใ นมือ กลับ
ตองโดนทํารายไมตา งกับไปฆาคนมารอยคน…” นอกจากนี้ ความรูส กึ ทีร่ นุ แรงนัน้ ทําใหเกิดการเหมารวมความ
ผิด ไมมกี ารแยกแยะความจริงวาคนกลุม ใดเปนผูก ระทําบาง สาเหตุเบือ้ งหลังจริงๆแลวมีความเปนมาอยางไร ทํา
ใหกลายเปนความหุนหันพลันแลนที่วิ่งทะลุขอผูกมัดในชั้นที่สองวาดวยมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับความทุกขยากที่
จะเกิดขึน้ แกชาวบานในพืน้ ทีว่ า จะมีมากเพียงใดจากขอเสนอใหใชมาตรการขัน้ เด็ดขาดของตนเอง
ตัวอยางของการมีขันติธรรมเชิงศีลธรรมนั้น มีมาตั้งแตในอดีตกระทั่งปจจุบัน ในที่นี้ จะขอยกมา 3
ตัวอยาง ตัวอยางแรก อยูในประวัติศาสตรอิสลาม ครั้งหนึ่ง อาลี อิบนิ อะบูตอลิบ ลูกพี่ลูกนองและเปนลูกเขย
ศาสดาโมฮัมหมัดกลาวแกศัตรูในสนามรบ หลังจากศัตรูพลาดทาถูกทานอาลีเอาดาบจอคอ และศัตรูถมนํ้าลาย
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ใสหนาทานอาลี เพื่อทาทายใหฆาตน ทานอาลีโกรธมาก แตในที่สุดทานก็ลดดาบลงและขยับตัวออกจากชายผู
นั้น พรอมกับกลาววา “…ขณะที่ทานถมนํ้าลายใสหนาฉันนั้น ฉันยอมรับวารูสึกโกรธมากจนทําใหอารมณ
ใฝตํ่าเขาครอบงําจนเกือบจะฟนทานใหตายไปในทันที หากแตขณะเดียวกันนั้นเอง ฉันสํานึกไดวาหากฉัน
ฆาทานเพื่อสนองอารมณโกรธของฉัน ยอมถือวาฉันไดกระทําบาปอยางมหันต และชือ่ ฉันจะตองถูกจารึก
ในฐานะผูเปนฆาตกร ไมใชในฐานะผูที่ปกปองศาสนาเนื่องจากการถูกกดขี่รุกราน…ฉันไมอาจสังหาร
ทานดวยอารมณใฝตํ่าเชนนั้นได” 26 ตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นชัดเจนวาปฏิกิริยาเชิงอารมณในชั้นแรกซึ่งเปน
ความโกรธที่ถูกถมนํ้าลายใสหนา ไดถูกฉุดรั้งใหยั้งคิดดวยขอผูกมัดตอหลักการในชั้นที่สอง ซึ่งในที่นี้คือหลัก
แหงการปกปองศาสนา
ตัวอยางที่สองของขันติธรรมเชิงศีลธรรม มากจากประวัติศาสตรพุทธศาสนา กลาวคือ ครั้งหนึ่ง
ขณะที่กองทัพกษัตริยศากยะและกษัตริยโกลิยะตั้งประจัญหนากันเตรียมจะทําสงครามกันเนื่องดวยสาเหตุที่ทั้ง
สองฝายก็ลืมไปแลวในความขัดแยงกรณีแมนํ้ าโรหินี พระพุทธเจาทรงตั้งคํ าถามตอกษัตริยทั้งสองฝายวา
“ระหวางโลหิตของกษัตริย และหยาดนํ้าตาของอาณาประชาราษฎร กับนํ้าที่แกงแยงกันอยู สิ่งไรจะ
สําคัญเหนือกวากัน”27 เพื่อใหหวนมาตรวจสอบสาเหตุของความขัดแยงระหวางกัน และคุณคาแหงชีวิตของตน
เองและของผูอื่น วาสําคัญมากหรือนอยวาอารมณศักดิ์ศรีของกษัตริยทั้งสองฝาย
กลับมาที่กรณีกูจิงลือปะหรือกรณีครูจูหลิง ตัวอยางที่สามมาจากการเสวนาเรื่อง “ความรุนแรงไม
อาจตอบแทนไดดวยความรุนแรง” ที่จัดโดยเครือขายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2549 ทีผ่ า นมานี้ คุณนารี เจริญผลพิริยะ หนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
ตั้งขอสังเกตไวในที่ประชุมอยางนาสนใจวาผูท ี่ใกลชิดกับผลของความรุนแรง ทั้งนางคํามี ปงกันมูล แมครูจูห
ลิงและครูศินีนาฏรวม ทั้งเหยื่อและญาติผูสูญเสียในกรณีอื่นๆ ลวนแตไมตองการความรุนแรง เพราะรูซึ้งถึง
ผลสาหัสของความรุนแรงแลว ในขณะที่คนที่อยูหางไกลออกไป มักเชียรใหใชความรุนแรง เพราะไมได
เปนผูรับผลของความรุนแรงที่จะเกิดตามมา นีจ้ ะเห็นไดวา ความตระหนักซึ้งในผลกระทบของความรุนแรง
ที่ตนถูกกระทํามานั้น ไดกลายเปนขอผูกมัดในชั้นที่สองที่คอยควบคุมฉุดรั้งอารมณความรูสึกของผูสูญเสีย ไม
ใหใชความรุนแรงตอบแทนความรุนแรงเชนกัน ในขณะที่คนที่อยูหางไกลออกไป ไมมีสิ่งนี้คอยฉุดรั้ง ซํ้ายังไมมี
หลักการอื่นใดคอยกํากับอีกดวย
2) ความไมยินดียินราย, ความดันทุรัง
ในกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตที่ไดกลายเปนประเด็นในระดับประเทศ ผานการรายงาน
ขาวอยางตอเนื่องของสื่อมวลชนตลอด 2 ปที่ผานมา ภาวะอีกชนิดที่นากังวลในเรื่องการไมมีขันติธรรม นั่นคือ
ภาวะความรูสึกไมยินดียินราย (indifference) ทีผ่ คู นเริ่มเบื่อหนายกับขาวการ “ฆารายวัน” และความรุนแรงที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนาน ที่สิ้นสุดและสงบเสียที จนทําใหคนทั่วไปรูสึกไมอยากติดตามขาวเรื่องนี้อีกแลว
หรือถาไดยินขาว ก็รูสึกเฉยๆ เหมือนกับเปนขาวรายงานสภาพอากาศทั่วไป ความเบื่อหนาย ชินชา ไมยินดี
ยินรายดังกลาวนี้ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สังคมไทยเริ่มสูญเสียการมีอารมณความรูสึกอันเปนสิ่งบงบอกความเชื่อม
โยงระหวางเรากับโลกรอบตัว นั่นหมายถึง สังคมไทยเริ่มสูญเสียการติดตอทางอารมณกับผูคนในพื้นที่สาม
จังหวัดไปดวย นี้นําไปสูสิ่งที่ รศ.สุริชัย หวันแกว เลขานุการรวม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหง
ชาติ มักกลาวเปนประจําวานี่เปนอาการของการ “แบงแยกดินแดนในหัวใจของเราไปแลว” ความเขาใจวาความ
ไมยินดียินรายเปนคนละเรื่องกับขันติธรรมนั้น ชวยเตือนใหเรามีสติวาเราตองไมปลอยใหความอดทนอดกลั้นใน
การทําความเขาใจปญหาสามจังหวัดภาคใตนั้น เลื่อนไถลกลายเปนความไมอิหนังขังขอบตอความสูญเสียของ
เพื่อนมนุษย เพียงเพราะ “ไมจบเสียที”
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ตรงขามกับความไมยินดียินราย ในสถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใตของไทยปะทุเขม
ขนมากวา 2 ป ความรุนแรงไดกระจายไปทั่วพื้นที่ เราก็ไดเห็นถึงความดันทุรังในนโยบายและมาตรการการแก
ไขปญหาของภาครัฐที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดทฤษฎีมือที่สามและทฤษฎีแบงแยกดินแดน และไมยอม
ใหคนทั่วไปเกิดความรูสึกวารัฐยอมจํ านนหมดปญญาตอเหตุการณแลว ดังที่อาจารยชิดชนก ราฮิมมูลา
วิเคราะหไววา “ทหารเองก็รูวาการสงกองกําลังมาในพื้นที่ หรือการประกาศกฎอัยการศึก เปนการทําลายภาพ
พจนในดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตองทรุดลงไป แตรูสึกวาจะอยูเฉยๆไมได ตองทําอะไรสักอยางเพื่อแสดง
ใหเห็นวาทางการไมจํานนตอเหตุการณ…ทั้งๆที่รูวาประชาชนสวนหนึ่งไมพอใจ แตไมมีทางเลือกอื่นนอก
จากการใชกําลังเทานั้น โดยหวังที่จะควบคุมไมใหความรุนแรงขยายตอไป” 28 รวมทั้งความเห็นสวนบุคคลจาก
โลกไซเบอร ถึงมาตรการที่รัฐควรดําเนินการตอกรณีกูจิงลือปะนั้น หัวดื้อหัวรั้นถึงขั้นเสนอวา “…มะเร็งตองตัด
ทิง้ อยางเดียว ใหยาแดงทาคงไมหาย รางกายตองตัดแขนทิ้งเพื่อรักษาตัวไว ดังนั้น…จะฆา จะขังลืม จะไล
ออกนอกประเทศ ก็ทําไปเถอะ ขืนปลอยมันไว สักวันมันก็…ผลิตโจรรุนตอไปมาอีกเรื่อยๆ แลวสักวัน มันจะ
ยึดประเทศเราไปทําอาณาจักรของมัน อยางที่มันตองการใหเปน...” ความดันทุรังทั้งเชิงนโยบายและเชิงความรู
สึกสวนบุคคลดังกลาวนี้ นับไดวาไมมีความเขาใจอะไรมากนักตอทางออกของปญหาในรูปแบบอื่นๆเลย
5.3. ขันติธรรมเชิงการเมือง
การสรางความมั่นคงสงบสุขของประเทศ ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูกระทําการมีอยู 2 แนว ได
แก แนวดิ่ง คือ ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และแนวราบ คือความสัมพันธระหวางผูคนที่แตกตาง
หลากหลายกันในัฐนั้นเอง ในสองแนวความสัมพันธนี้ ความมั่นคงของประเทศขึ้นอยูกับความสัมพันธแนวราบ
ระหวางผูคนในรัฐดวยกันเอง มากกวาระหวางรัฐกับประชาชนดวยซํ้า29 ความสัมพันธแนวราบในกรณีความรุน
แรงในสามจังหวัดภาคใตนั้น เปนความสัมพันธระหวางคนกลุมนอยกับคนกลุมใหญ ในที่นี้ จําเปนตองแยกแยะ
ใหเห็นวามีคนกลุมนอยกับคนกลุมใหญอยู 2 ระดับ กลาวคือ ในระดับประเทศ คนไทยพุทธเปนคนกลุมใหญและ
คนมุสลิมเปนคนกลุมนอย ในขณะที่ในระดับพื้นที่สามจังหวัดภาคใตนั้น คนไทยพุทธเปนคนกลุมนอยและคน
มลายูมุสลิมเปนคนกลุมใหญ การวิเคราะหขันติธรรมเชิงการเมืองในกรณีความรุนแรงสามจังหวัดภาคใตในบท
ความนี้จะดําเนินไปภายใตกรอบแนวคิดนี้
1) แนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง
สภาวะการณในสามจังหวัดภาคใตนั้น กลาวไดวาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของพลเมือง ไมวา
จะเปนไทยพุทธ ไทยมุสลิม เจาหนาที่รัฐ หรือครูก็ตาม ก็นับวันดูจะลดนอยถอยลงจนแทบไมเหลือความมั่นคง
ใดๆในชีวิต และอาจกลาวตอไปไดวาพลเมืองในสามจังหวัดจึงกลับสูสภาวะธรรมชาติ (state of nature) ที่ทุก
ชาติพันธุ ทุกหมูเหลา อยูอาศัยกันเองโดยปราศจากการประกันความปลอดภัย หากกลาวตามแนวคิดเรื่อง
“ฉันทามติที่สอดคลองกัน” ที่วาขันติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมที่แตกตางกันหาขอตกลงเกี่ยวกับเรื่องความยุติ
ธรรมได เราก็ตองกลาววาขันติธรรมเชิงการเมืองในกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตจะเกิดขึ้นได สังคม
ไทยตองสรางใหเกิดเวทีในการตอรองและตกลงกันไดระหวางคนกลุมตางๆในพื้นที่ทั้งพุทธและมุสลิม และ
ระหวางคนในพื้นที่สามจังหวัดกับอํานาจตัดสินใจจากสวนกลางของประเทศ ดังที่รายงาน กอส. ในมาตรการ
ให “สรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม ตอตานความรุนแรง” นั้น กอส.เสนอวาจะ “เพิ่มความ ‘ทนกันได’ หรือขันติ

ธรรมได โดยใหคนสวนนอยและคนสวนใหญไดมีโอกาสมาพบกันในเวทีที่เปนทางการหรือกึ่งทางการ เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่นทางความคิดอยางแทจริง” และดวยการใหมีตัวแทนเสียงขางนอยอยูอยางเหมาะสมและเปน
ธรรมในทุกเวทีและคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารและการปกครอง30
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สวนแนวคิด “พหุนิยมที่เขาใจกันได” ของ Rawls นัน้ ชี้ใหเราเห็นวาสังคมไทยในกรณีความรุน
แรงในสามจังหวัดภาคใตนั้น จะใหมีขันติธรรมตอกันและกันได เราจําเปนตองทําใหเอกลักษณของสังคมไทยให
เนนที่การเคารพความแตกตางหลากหลาย ทําใหเกิดความรูสึกวาเมื่อนึกถึงภาพลักษณของประเทศไทย ผูคน
จะนึกถึงขอเดนที่เคารพในความแตกตางหลากหลาย ที่สําคัญคือมีเวทีพื้นที่ทั้งที่เปนทางการและไมทางการ
สรางความเขาใจรวมกันภายในพื้นที่ทั้งในเชิงภาษา (ไทย/มลายู), วัฒนธรรม (สมัยใหม/พุทธ/มุสลิม, สวนกลาง/
ทองถิ่น) และประวัติศาสตรชาติไทยที่มีความเขมแข็งเพียงพอที่จะมีที่มีทางใหกับประวัติศาสตรทองถิ่นไดดํารง
อยูรวมดวย
2) การเมืองแหงการใหอภัย
เหตุการณกอการรายถลมตึกเวิรลดิ์เทรดเซ็นเตอรมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 หรือเหตุการณ
9/11 นํามาซึ่งการทําสงครามตอตานการกอการรายของประธานาธิบดีจอรจ บุช แหงสหรัฐอเมริกา หลังการ
ประกาศสงครามตอตานการกอการราย Phyllis & Orlando Rodriguez พอและแมของเหยือ่ จากการกอการราย
9/11 ไดเขียนขอความนีใ้ นจดหมายสงถึงประธานาธิบดีจอรจ บุช ดังนี้ “การโตตอบของทานมิไดทําใหเรารูสึกดีขึ้น

กับการตายของบุตรชายเรา แตทําใหเรารูสึกแยลง ทําใหเรารูสึกวารัฐบาลของเรากําลังใชความทรงจําของบุตร
ชายของเราเปนขออางสรางความทุกขทรมานใหกับพอแมลูกหลานในดินแดนอื่น…นี่ไมใชเวลาที่จะทําใหเรารู
สึกดีขึ้นดวยการไมทําสิ่งไร ไมใชเวลาที่จะไปรังแกใครอื่น เราวอนขอใหทานไดคิดวา รัฐบาลของเราจะหาทาง
แกปญหาการกอการรายดวยสันติไดอยางไร หนทางนั้นจะตองไมทําใหเราเสื่อมลงและหมดความเปนมนุษยเชน
ฝายผูกอการาย” 31
จดหมายนี้มีความนาสนใจอยางนอย 2 ประการ ประการแรก พอแมเหยื่อในเหตุการณนี้ นอกจาก
เปนการเรียกรองให “ไมลืม” แลว ยังบอกใหรัฐจัดการกับความทรงจําของบุตรชายดวยแนวทางที่ดีกวาการใช
เปนขออางสรางความทุกขทรมานใหกับพอแมลูกหลานในดินแดนอื่น ประการที่สอง ขอเรียกรองในจดหมาย
ฉบับนี้นับไดวามีนํ้าหนักเชิงศีลธรรม (moral authority) อยูสูง เพราะเปนคํารองขอจากพอและแมเหยื่อคูนี้ ผูซึ่ง
นับไดวาไดรับความสูญเสียมากที่สุด เจ็บปวดมากที่สุด เมื่อผนวกกับการที่พอและแมเหยื่อในฐานะผูถูกกระทํา
ไมยอมให “ไมทําสิ่งไร” และไมให “ไปรังแกใคร” นี้ยิ่งเปนการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจ ทําใหผูถูกกระทํา/ผู
ใหอภัยยิ่งมีสถานะสูงขึ้น ไมตกอยูภายใตอํานาจของสถานการณการกอการรายอีกดวย ประการที่สาม ยิ่งนา
สนใจตรงที่พอแมเหยื่อไมยอมใหรัฐบาลใชหนทางที่ทําใหเสื่อมลงและหมดความเปนมนุษยลงเชนเดียวกับฝายผู
กอการราย แสดงใหเห็นชัดเจนวาพอแมเหยื่อไมตองการกลายเปนสิ่งที่ตนเองเกลียดชัง
ในกรณีการทํารายครูที่โรงเรียนบานกูจิงลือปะ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 นัน้ พิธีกรในราย
การคมชัดลึกถามคุณแมคํามี ปงกันมูล แมของครูจูหลิง วาโกรธคนที่ทํากับลกูสาวหรือไม? คุณแมตอบวา “ไม
โกรธ เพราะคิดวาเปนเวรกรรมของลูกเรา คนที่กระทํานี้ ถาจะกลับตัวเปนคนดี แมก็จะสรรเสริญ” คําตอบนี้ทํา
ใหพิธีกรถึงกับแสดงสีหนาประหลาดใจไปชั่วครู การใหอภัยของคุณแมคํามีนี้ นับวาเปนการเปดพื้นที่ความ
สัมพันธขึ้นใหมกับคูกรณี โดยไมไดเปนไปในฐานะผูกระทํากับผูถูกกระทํา แตเปนในฐานะผูใหอภัยและผูไดรับ
การใหอภัย มีลักษณะปลายเปดและมองไปสูอนาคตรวมกันได
สิ่งที่คุณแมคํามีทํายิ่งนาสนใจขึ้นไปอีก เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปดเผยในการ
เสวนา “ความรุนแรงไมอาจตอบแทนไดดวยความรุนแรง” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 วาหลังเกิดเหตุการณ
กับครูจูหลิง ชาวเชียงรายไดรวมตัวกันเพื่อพับนกกระดาษใหกําลังใจครูจูหลิงใหหายเร็วๆ และในการรวมตัวกัน
ครัง้ นี้ ผูใหญบานที่บานเกิดของครูจูหลิงไดกลาวแกชาวบานวา “ขอใหทุกคนใหอภัยคนที่กอเหตุ เพราะคนที่กอ
เหตุไมไดตั้งใจ” เบื้องหลังคําพูดของผูใหญบานนั้น นักศึกษาคนเดียวกันเลาวาเปนเพราะคุณแมคํามีฝากใหผู
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ใหญบานมาบอกกลาวกับชาวบานเชนนั้น เหตุการณกรณีกูจิงลือปะนี้สุมเสี่ยงอยางยิ่งตอการเกิดความแตก
แยกระหวางภูมิภาค แตการกระทําของคุณแมคํามีนี้ แสดงใหเห็นวาไมยอมปลอยใหความทรงจําในอดีต (อันสด
ใหม) เขาครอบงําตนเอง จนขาดสติ มองไมเห็นถึงความโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นกับคนในหมูบานกูจิงลือปะ
และคนในสามจังหวัดภาคใต และยิ่งนับเปนความพยายามไมใหมีการ “ปด” พื้นที่ความเขาใจรวมกัน และ “ปด”
พืน้ ทีแ่ หงการมุงไปสูอนาคตของคนภาคเหนือกับภาคใตได
เหตุการณทั้งหมดนี้เปนเพราะครูจูหลิงไดเคยพาคุณแมคํามีไปอยูดวยในหมูบานกูจิงลือปะเปน
เวลา 1 เดือน และเพิ่งกลับออกจากพื้นที่กอนเหตุการณนี้ไดเพียงประมาณ 1 สัปดาห ทําใหคุณแมคํามีไดเห็น
ความจริงในพื้นที่รอบหมูบานวาชาวบานนารัก ใจดี และรักครูทั้งสองเพียงใด จึงไมเชื่อวาชาวบาน “ทั้งหมูบาน”
ซึ่งกลายเปนจําเลยของสังคมไปแลวนั้น จะเปนผูกระทําความรุนแรงตอครูจูหลิงได นาเสียดายที่สื่อมวลชนใน
ชวงเหตุการณนี้ ไมไดนําการใหอภัยของคุณแมคํามีนี้มารายงานเจาะลึกใหรูกันในสัดสวนที่เพียงพอกับความลน
หลามของขาวสารที่จับกระแสอารมณโกรธแคนของสังคมไทยในปลายเดือนพฤษภาคมที่ผานนี้
อาจารยชิดชนก ราฮิมมูลา ในฐานะเปนคนมุสลิมดวยกัน เคยตั้งคําถามตอผูกอความรุนแรงจาก
ฝายชุมชนมุสลิมดวยกันวา “การตอสูกับความไมเปนธรรมในสังคมที่เกิดจากฝายปกครอง การตอสูกับคนที่

ทารุณเรา จําเปนไหมที่เราตองใชความรุนแรงตอบโต เราจําเปนไหมที่เราตองฆาคนที่เขาไมไดฆาเรา ไมไดทํา
ความผิด เพียงแตเขามีสัญลักษณของรัฐไทย คือ เครื่องแบบตํารวจทหาร เราเปนคนชายขอบที่ถูกผลักดันให
ตองแสดงออกดวยความรุนแรง เราตอบโตดวยความเจ็บแคน…ถาเราจะตอสูกับความไมยุติธรรมในสังคม
เราจะทํ าในรูปแบบอื่นที่ตางจากพวกเขาไดไหม ในสังคมมุสลิมที่มีอารยะ…เรานาจะมีการตอสูที่มี
อารยะเชนเดียวกัน…ความรุนแรงหยุดไมไดถาฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายไมยอมวางอาวุธ” 32
ความขอนี้ บงบอกชัดเจนถึงความสมควรไดรับการใหอภัยของเจาหนาที่ภาครัฐผูที่ไมไดทําความผิด เพียงแคมี
สัญลักษณของรัฐไทยเทานั้น นอกจากนี้ อาจารยชิดชนก ยังเรียกรองใหมีการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจดวย
วิธีการที่มิใชการแกแคนตอความไมเปนธรรมอีกดวย
ประเด็นที่สําคัญยิ่งของจดหมายของพอแมเหยื่อเหตุการณ 9/11 และของอาจารยชิดชนก ใน
ความเห็นของผูเขียน คือ ขันติธรรมไมใชแปลวาไมทําอะไรเลยตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ทั้งสองกรณีเนนยํ้าวาจะ
ตองมีทางเลือกอื่นที่ไมใชการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา และทางเลือกนั้นคือการใชสันติวิธีและตอสูกัน
แบบมีอารยะ

6. บทสรุป
มหาตมะ คานธี เคยกลาวไววา “ตาตอตาจะทําใหทุกคนในโลกตาบอดกันหมด” (An eye for an eye
will make the whole world blind) จากคํากลาวนี้ ชัยวัฒน สถาอานันท33 เห็นวาความรุนแรงไมเพียงสงผลให
เกิดความมืดบอดในเชิงกายภาพ แตยังหมายถึงความมืดบอดที่ลึกซึ้งกวาและอันตรายกวา 4 ประการ และราย
งาน กอส.34 เห็นวาความรุนแรงสงผลอยางนอย 3 ประการ ผูเขียนขอกลาวรวมกัน คือ
1) มืดบอดตอตนตอสาเหตุโครงสรางของปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยง เชน ความไมยุติธรรม การไม
เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน เปนตน
2) มืดบอดตอชีวิตของผูบริสุทธิ์อีกมากที่จะยอยยับไป เพราะความรุนแรงที่ “ฝายเรา” ใชโตตอบจะบด
บังเสียงรองของผูไดรับทุกขที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง โดยเฉพาะบุตร ภรรยา และญาติมิตร
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3) มืดบอดตอทางเลือกใหหลุดพนออกจากวัฏจักรชั่วรายแหงความรุนแรง มองไมเห็นทางเลือกทาง
การเมือง เพราะผูคนในสังคมจะตกอยูในผลทางอารมณความรูสึกที่ความรุนแรงกอใหเกิดขึ้น จนยากที่จะอาศัย
ภูมปิ ญญาหาหนทางการเมืองเพื่อแกไขปญหา
4) มืดบอดตอศักยภาพในการสรางสันติของตนเอง
นอกจากนี้ คุณนารี เจริญผลพิริยะ (กอส.) เคยใหแงคิดไวในการเสวนาเรื่อง “ความรุนแรงไมอาจตอบ
แทนไดดวยความรุนแรง” วา “ไมวาผูถูกกระทําหรือผูกระทําลวนเปนเหยื่อของความรุนแรงดวยกันทั้งนั้น ผูถูก
กระทํานั้นเขาใจไดวาเปนเหยื่ออยางไร สวนผูกระทําความรุนแรงเปนเหยื่อของความรุนแรงเพราะทําให
ความรุนแรงมีชีวิตตอไปได บางครั้ง ความรุนแรงไดเขาไปสิงอยูในตัวผูกระทํา ทําใหลงมือไปดวยอารมณ
หลังจากนั้นเมื่อความรุนแรงออกไปจากราง จึงคอยรองไหเสียใจที่ตนไดทําลงไป ดังนั้น ทุกฝายจําเปนตอง
ระวังอยางยิ่งที่จะไมเปนเหยื่อของความรุนแรงโดยเปนผูกระทําเอง”
การตระหนักถึงความมืดบอดทั้งนี้ 4 ประการจากคํากลาวของคานธี และการมีจินตนาการที่มองเห็นได
วาการกระทําตอแตละฝายจะเปนการ “ใหอาหารหลอเลี้ยงความรุนแรงใหมีชีวิตตอไป” ไดอยางไรดังกลาวขาง
ตน คือสิ่งที่ยิ่งตอกยํ้าใหสังคมไทยตองสงเสริมการมีขันติธรรมอยางยิ่ง ทั้งที่เปนขันติธรรมเชิงญาณวิทยา ใช
ความอดทนอดกลั้นเพื่อเขาถึงความจริงอันเปนสาเหตุแหงปญหาไดอยางครบถวนและรอบดาน การมีขันติธรรม
เชิงศีลธรรม มองเห็นผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทําตามอารมณชั่วแลน และมีหลักการที่หนักแนนในการ
ควบคุมอารมณของตน และขันติธรรมเชิงการเมือง พยายามแสวงหาหนทางทางการเมืองในการสรางหลัก
ประกันในการอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลายใหเกิดการเขาใจกันและใหอภัยกันได
ที่สําคัญเหลืออื่นใด คือ การที่ทําใหสังคมไดตระหนักถึงวา ขันติธรรมไมใชการนิ่งเฉย ไมยินดียิน
รายตอความรุนแรง และความไมเปนธรรม แตขันติธรรมเรียกรองวา “ความรุนแรงไมอาจตอบแทนไดดวย
ความรุนแรง” เมือ่ ไมยอมใหมีการใชความรุนแรงตอบโตเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงแลว ในฐานะสวนหนึ่ง
ของสันติวิธี เพื่อลดความรุนแรงทั้งทางตรง, เชิงโครงสราง และเชิงวัฒนธรรม สิ่งที่ขันติธรรมพยายาม
เสนอ คือ มนุษยมี “ทางเลือก” แบบอื่นๆที่สามารถแกปญหาไดดีกวา กอใหเกิดสันติภาพที่ถาวรมาก
กวา กลาวอีกนัยหนึ่ง เราตองชวยกันสรางเงื่อนไขตางๆที่ทําใหสังคมไมรูสึกวา “ไมมีทางเลือก” แลว นอกจาก
ใชความรุนแรงเปนทางออกของปญหา
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