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ในความขัดแยงท่ีกำลังคุกรุน ประชาไทคุยกับ ชัยวัฒน สถาอานันท นักวิชาการดานสันติวิธีศึกษา ถึงทางออกท่ีพอ
เปนไปไดเพ่ือไมใหเกิดความรุนแรงซ้ำรอยโศกนาฏกรรมแบบเดิมอีกครั้ง 

 
ชัยวัฒน สถาอานันท 

  
แมในชวงแรกของการชุมนุมตอตานรัฐบาลจะเริ่มตนจากขอเรียกรอง 3 ขอ ไดแก หยุดคุกคามประชาชน, แก
รัฐธรรมนูญ, ยุบสภา และตอมาเพ่ิมอีก 2 จุดยืนคือ ไมเอารัฐประหาร, ไมเอารัฐบาลแหงชาติ แตเม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 
ท่ีผานมา ขอเรียกรองของการชุมนุมก็ไดถูกยกระดับข้ึนโดยกลุมนักศึกษาธรรมศาสตร ซ่ึงไดเพ่ิมขอเรียกรองอีก 10 
ขอ อันลวนแตเปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสถาบันกษัตริย 

นับเปนไมก่ีครั้งท่ีขอเสนอเรื่อง 'พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ' และการมองสถาบันกษัตริยเปนหนึ่งในสถาบัน
ท่ีจะตองสามารถถูกตรวจสอบได ถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึงในท่ีสาธารณะทามกลางผูชุมนุมหลายพันคน โดยขอเสนอ
ท้ัง 10 ขอ อาทิ  แกไขมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญท่ีวาผูใดจะกลาวฟองรองกษัตริยมิได โดยใหอำนาจเปนของรัฐสภา
, ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, ยกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนตน 

นี่อาจเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหการถกเถียงตอเรื่องนี้แพรกระจายอยางรวดเร็ว และทำใหประชาชนบางกลุมไมพอใจ
และกลาวหาวานักศึกษา 'กาวลวง' 'จาบจวง' สถาบันพระมหากษัตริย ขณะท่ีฝายนักศึกษายืนยันวาขอเสนอท้ัง 10 
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ขอเปนไปดวยความหวังดีตอสถาบัน เพื่อใหสถาบันมีการปรับเปลี่ยนใหทันกับยุคสมัยปจจุบันและอยูในสังคมได
อยางยั่งยืน 

แตท้ังนี้กระแสตีกลับและโจมตีนักศึกษาจากฝายอนุรักษนิยมก็ทวีความรุนแรงข้ึนในโลกโซเชียล ขณะเดียวกันฝาย
คนรุนใหมก็ตอบโตอยางไมลดละ จากความอัดอ้ันท่ีสะสม เม่ือการคุกคามผูชุมนุมเกิดข้ึนตลอดตั้งแตการชุมนุมครั้ง
แรกในวันที่ 18 ก.ค. นอกจากนี้อานนท นำภา และภานุพงษ จาดนอก สองผูชุมนุม ก็ถูกหมายจับในมาตรา 116 
แมจะไดรับการประกันตัว แตอารมณคุกรุนที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ก็เปนเรื่องที่นากังวล หลายฝายกลัววาอาจจะ
เกิดเหตุการณซ้ำรอย 'เหตุการณสังหารหมูนักศึกษา 6 ตุลา'  

ประชาไทคุยกับ ชัยวัฒน สถาอานันท นักวิชาการดานสันติวิธีศึกษา ถึงทางออกที่พอเปนไปไดเพื่อไมใหเกิดความ
รุนแรงซ้ำรอยโศกนาฏกรรมแบบเดิมอีกครั้ง 

  
อยากทราบความเห็นของอาจารยตอขอเรียกรอง 10 ขอของนักศึกษา  
ก็คงเหมือนคนอื่นๆในสังคมไทย ที่ดานหนึ่งก็ตกใจกับขอเรียกรองบางสวนใน 10 ขอนั้น อีกสวนหนึ่งก็รูสึกวา
นักศึกษาหรือกลุมผูประทวงก็นาสนใจมากที่เขากลาหาญที่ทำสิ่งเหลานี้ สิ่งที่ผมคิดวานาสนใจคือวา คนชอบ
แบงแยกระหวางขอเรียกรอง 3 ประการกับ 10 ขอนี้ ผมคิดวาสองเรื่องนี้เอาเขาจริงเก่ียวของกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ การแกไขรัฐธรรมนูญ แตผมอยากจะอธิบายอีกอยางหนึ่งวาทำไมคนรุนผมจึงตกใจ 
หรือกระท่ังกลัวๆ อยูในใจนี่พูดกันตามตรง  

คำอธิบายก็คือวา ดานหนึ่งของขอเรียกรองสามประการ ซ่ึงขอเรียกรองสามประการ คือ รัฐอยารังแกชาวบาน ยุบ
สภา แกรัฐธรรมนูญ อันนั้นก็เขาใจอยู การแกรัฐธรรมนูญทางรัฐบาล รัฐสภาก็กำลังทำอยู แลวก็คณะกรรมการ
หลายชุดก็นาสนใจ โดยเฉพาะของคุณพีรพันธุ สาลีรัฐวิภาษ อันนั้นก็นาสนใจเพราะมีขอเสนอบางประการท่ีปรากฏ
ข้ึนในสื่อ  

ถามวาสองอันนี้เกี่ยวกันอยางไร มันเกี่ยวกันอยางนี้ คือ ถาพูดในภาษาของอ.นิธิ เอียวศรีวงศ อาจารยเคยอธิบาย
วา สังคมมนุษยมีรัฐธรรมนูญสองแบบ อันหนึ่งเปนรัฐธรรมนูญท่ีรูจักกัน อีกอันคือหนึ่งคือ สิ่งท่ีอาจารยเคยเรียกใน
อดีตวา 'รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม' 

ทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมมันคลายๆ ของที่ฝงอยูในสังคมไทย แลวเรามีการแกรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับมาแลว 
จริงๆ เราคุนเคยมากกับการแกไขรัฐธรรมนูญ การตอรอง การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ เราไมรูสึกอะไรเพราะ
อันนั้นมันพูดถึง รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเปนตัวบทกฎหมายซ่ึงกำกับชีวิตทางการเมืองอยางเปนทางการ ถามวาอันนี้
เปนผลของอะไรที่ออกมาเปนรัฐธรรมนูญฉบับเหลานี้ ผมคิดวามันเปนผลของสัมพันธภาพทางอำนาจในแตละยุค
แตละสมัยของมันเอง  
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ฉะนัน้ รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มันก็เปนผลของสัมพันธภาพทางอำนาจในเวลานั้นซ่ึง คสช.ยังอยู ในเวลาท่ีผานการ
ยึดอำนาจมาและมีคำสั่งใหตองทำรัฐธรรมนูญแบบนั้นแบบนี้ ก็ออกมาในลักษณะแบบนี้ มี ส.ว.ที่จะอยูไปไดอีก
นานซึ่งค้ำจุนบัลลังกอำนาจของรัฐบาลแบบนี้ได ทำลายไมใหพรรคการเมืองมีเสถียรภาพมาก สงเสริมพรรค
การเมืองพรรคเล็กในนามของการไมท้ิงคะแนน อะไรก็ตามแต แตพวกนั้นคือผลของสัมพันธภาพทางอำนาจท่ีมีอยู 
แตวาในระยะทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ผานมา โดยเฉพาะหลัง 2475 มานั้นไมคอยไดมี ยกเวน 2475 
แตมันไมไดมีการไปเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม 

พอคราวนี้สิ่งที่นักศึกษากำลังเสนอ อาจจะกลาวไดวา ไปกระทบประเด็นเรื่องทางวัฒนธรรม แลววัฒนธรรมมัน
ผูกพันกับชีวิตจิตใจของคน พอมันผูกพันกับชีวิตจิตใจของคน มันก็มีปฏิกริยาอยางท่ีเห็นอยูในขณะนี้ ผมคิดวามันก็
เลยเปนสถานะทำนองนี้ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุของเรื่องมันไมเหมือนกรณีอยาง 6 ตุลา นั่นอีกเรื่องหนึ่ง อันนั้นนักศึกษา
เขารวมตัวกันในสมัยนั้นเพ่ือไมใหจอมพลถนอมกลับเขามาในประเทศ อันนั้นก็อยูในบริบทอีกลักษณะหนึ่ง 

อันนี้นาสนใจท่ีทำไมสังคมไทย สวนหนึ่งจึงช็อค อีกสวนหนึ่งก็ตกใจ อีกสวนก็เห็นวาควรจะพูดเรื่องนี้ไดสักทีนะ มัน
เลยมีความคิดเหลานี้ประสมประสานกันอยู แลวก็ไมไดแปลกใจอะไรท่ีเสียงเหลานี้จะมาจากเสียงของคนรุนใหมซ่ึง
เปนผลของวัฒนธรรมอีกชนิดหนึ่งท่ีสัมพันธกับเรื่องตางๆ ท่ีอยูในสังคมท่ีไมใชแบบท่ีคนรุนผมเคยสัมพันธมากอน 

ฉะนั้น ถาถามวาความรูสึกคือยังไง ความรูสึกใหญของผมคืออันนี้ เพราะมันไปแตะตองรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม
แบบนี้มันก็เลยยุงพอสมควร เพราะวัฒนธรรมมันเปนของที่ลึกอยูในสังคม ดำรงอยูมานาน กระทั่งคนรูสึกวามัน
เปลี่ยนแปลงแกไขไมได ท้ังท่ีวัฒนธรรมมันก็เปนสิ่งท่ีประกอบสรางในทางสังคมเหมือนกัน เพียงแตวามันอยูมานาน
กวา ฉะนั้น แกรัฐธรรมนูญคนก็ไมแปลกใจ เรามีประสบการณมากกวาประเทศใดในโลก แตอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง มันก็
เลยอาจจะเปนปญหาจริงๆ เหมือนกัน  

  
อาจารยมีคำแนะนำตอทั้งฝายรัฐ และคนที่กำลังโกรธแคนตอขอเสนอของนักศึกษา หรือกระทั ่งฝงของ
นักศึกษาเองไหม วาท้ังสามฝายควรทำยังไง  
ผมคิดวาตัวสิ่งท่ีเรียกวาประชาธิปไตยมันมีเง่ือนไขหลายประการ อยางท่ีเราเคยคุยกัน ประชาธิปไตยในทางทฤษฎี
มันมีแนวคิดที่เรียกวา ประชาธิปไตยอยางหนา ประชาธิปไตยอยางบาง มีประชาธิปไตยแบบ consentual เห็น
พองตองดวย อะไรก็แลวแต แตที ่ผมชอบคือ สิ่งที่เรียกวาอุดมคติประชาธิปไตยซึ่งฝงอยูในตัวประชาธิปไตย
ทั้งหลายคือ เวลาเราบอกวาประชาธิปไตยมันคือนวัตกรรมของการแกไขปญหาความขัดแยงนั้นเพราะมันอมอุดม
คติหลายประการไว 

ในอุดมคติหลายประการเหลานั้นที่ผมเคยพูดๆ ไปกับสื่ออยางประชาไทหรือคนอื่นๆ อยางการเลือกตั้งก็เปน
ตัวอยางท่ีดีเพราะมันเปนการแกปญหาวาใครจะข้ึนมาครองอำนาจโดยไมตองเสียเลือดเนื้อ วิ่งไปเลือกตั้งเสียก็จะรู
วาใครชนะก็ไดไป มันมาทดแทนการใชกำลังตอสูกันในอดีต  
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แตวาจริงๆ มันมีสดมภหลักของประชาธิปไตยอีกสองสามเรื่องนอกเหนือจากนี้ อันหนึ่งก็คือแนวความคิดเรื่องความ
ทนกันได ผมคิดวาความทนกันไดเนี ่ยเปนสวนหนึ่งของอุดมคติประชาธิปไตยที ่ในสภาพความขัดแยงสูงๆ 
จำเปนตองมี  

ทนอะไร เราตองทนกันไดเพราะในสังคมท่ีมีความขัดแยงสูงๆ มันมีความเห็นตางกันเยอะ คำถามท่ีนาสนใจคือ เรา
จะทนกับความเห็นซ่ึงตางกันแบบสุดๆ ไดมากนอยแคไหน ผมขอเลื่อนจากเรื่องของประชาธิปไตยมาท่ีเรื่องใกลตัว
ผมสักหนอยก็ได  

อยางผมเปนคนซ่ึงนับถือศาสนา ผมเชื่อในศาสนาอิสลาม ผมเชื่อวามีพระเจา ทีนี้ความเชื่อของผมวามีพระเจา คน
จำนวนหนึ่งก็จะเห็นวาไรสาระจากคนที่ไมเชื่อวามีพระเจา ก็จะบอกวาความเชื่อนี้ไรสาระ ไมมีเหตุไมมีผล แตวา
เขาจะพูดยังไงไปก็ไมมีผลอะไรกับผมเลย เพราะมันเปนความเชื่อของผมซึ ่งมาจากประสบการณสวนตัวกับ
ประสบการณจากสิ่งที่ผมเปน ตลอดทั้งวิธีการใหเหตุผลของผม ทำนองเดียวกับคนซึ่งไมเชื่อในพระเจา ฉะนั้น 
คำถามตอไปก็คือ เรานั่งลงคุยกันไดไหมระหวางคนซึ่งเชื่อจริงๆ วามีพระเจา กับคนซึ่งไมเชื่อวามีพระเจา พระเจา
ตายแลวอะไรก็แลวแต ผมก็รูสึกวาก็ไดนะ ผมไมไดมีปญหาอะไร เพราะไมวาจะยังไง ในความเชื่อของผมพระเจาก็
ทรงมีฤทธานุภาพมากมาย พระเจาไมตองการใหผมไปดีเฟนดใหพระเจา สำหรับคนที่ไมเชื่อ ก็ไมมีความหมาย
อะไร  

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรานั่งลงแลวคุยกันได วาผมเชื่อ คุณไมเชื่อ แตสิ่งที่นาสนใจกวาคือ เมื่อเราเดินจากไปจากบท
สนทนาแบบนี้ สวนมากมันก็กลับไปที่เดิมคือ คุณซึ่งไมเชื่อก็ไมเชื่อตอไป ผมซึ่งเชื่อก็เชื่อตอไป ไอเนี่ยคือฐานของ
แนวคิดประชาธิปไตยท่ีจะตองทนกันไดถึงขนาดนี้  

ในสมัยกอนมันอยูกันไมได คุณไมเชื่อพระเจาตองตัดหัว ตัดหางท้ิง แตโลกมันพัฒนามาถึงจุดท่ี คุณไมเชื่อก็อยาเชื่อ 
ผมเชื่อไง คุณหาวาผมบาผมก็นั่งฟงได แลวก็อยูดวยกันไปในลักษณะแบบนี้ ถามวามันมีผลอยางไร มันไมใชเพียง
แคเราเคารพความตาง แตเรากำลังบอกวา ไมควรมีใครผูกขาดความจริงในสังคม  

แลวเงื่อนไขของการทนกันได ความลึกซึ้งของมันคือ ไมควรมีใครผูกขาดความจริง เพราะถาผูกขาดความจริงก็ทน
กันไมได ผมเชื่อวาผมถูกแลวคุณผิด ผมก็เอาคุณไปตัดหัวค่ัวแหง ถูกไหม แตถาบอกวาเฮย เขาไมเชื่อก็ไมเปนไร แต
เราเชื่อในความหมายนี้เราก็ตองอยูกันใหได แลวเราก็อยูกันในโลกแบบนี้กันพอสมควร เราก็เห็นสิ่งเหลานี้ ผมคิด
วาพัฒนาการของสังคมไทยมันอาจมาถึงตรงนี้ก็ได ท่ีคนจำนวนหนึ่งเชื่ออยางหนึ่ง คนจำนวนหนึ่งเชื่ออีกอยางหนึ่ง 
เพียงแตเรื่องตางๆ ท่ีเราเคยคิดกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ  

ฉะนั้นคำถามของประชาธิปไตยก็คือ เราไดบมเพาะความทนกันไดมากนอยแคไหนจากทุกฝาย อยางท่ีคุณถาม เรา
ทนไดกับเสียงที่บอกวาไมมีพระเจานะ เราทนไดกับเสียงที่บอกวามีพระเจานะ เราอยูกับมันไดยังไง ทุกเรื่องก็
เหมือนกัน ไมวาจะเรื่องเพศ หรือเรื่องอะไร  
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นอกจากการทนกันไดแลวยังตองมีการคุยกันไดดวยไหมเพ่ือใหขอเสนอแตละฝายไดรับการประนีประนอม หรือ
หาจุดท่ีทุกฝายพอจะเห็นตรงกัน  
อันนี้ก็นาสนใจนะ พอบางเรื่องผมก็ไมรูวามันจะประนีประนอมไดไหม มันอาจจะไมไดก็ได ซึ่งไมไดก็ไมเปนไร ถา
คุณทนได นึกออกไหม ผมก็อยูกับคุณได ไมจำเปนตองบังคับคุณใหมาเชื่อผมวาไมมีพระเจานะ ผมคิดวาผมถูก ผม
อยูมาถึงตรงนี ้ 

  
ถาอาจารยบอกวาทนกันได ขอเรียกรองของนักศึกษาก็อาจจะถูกปดตกไป เพราะคุณก็ตองทนใหไดสิกับสิ่งท่ี
คนอ่ืนเช่ือ  
อันนี้ก็นาสนใจ แตมันไมใชเปนการผลักตกไปในความหมายนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเริ่มตนวาขอเสนอของนักศึกษา
นาสนใจตรงไหน คือ มันมีคุณภาพในเชิงทำใหสังคมตระหนก คุณภาพในเชิงทำใหสังคมตระหนก มีประโยชนไหม 
ผมอยากจะตั้งคำถาม  

มันอาจจะมีประโยชน แตไมใชในแงของการจะตอรองกัน เรียกนักศึกษามาตอรอง ไมใชเรื่องพวกนั้น แตเรื่อง
สำคัญกวาคือ เขากำลังเสนอใหสังคมทั้งอันมาคิดเรื่องนี้ แลวการตอรองในใจของคนในสังคมมันก็เกิดขึ้นในใจของ
ตัวคนในสังคม มันไดยินแลวละขอเรียกรองนี้ แตมันจะไปสู ทิศทางใด อันนี้นักศึกษาก็ไมควรจะผูกขาดมัน
เหมือนกันถูกไหม 

ถาประเด็นของการทนกันได ปมของมันอยูที่ไมควรมีใครผูกขาดความจริงไมวาจะเปนฝายใดก็ตาม แตเราก็เขาใจ
ปญหาวา อำนาจของฝายตางๆ มันไมเทากันนะ ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเปนเรื่องสำคัญท่ีอีกฝายก็ตองทนสิ่งเหลานี้ใหได
เหมือนกัน ซึ่งอันนี้เปนสิ่งที่โนเบิรต บ็อบบิโอ (Norberto Bobbio) นักปรัชญาประชาธิปไตยในทางทฤษฎี เคย
กลาวไว ซ่ึงผมเห็นดวยกับเขามากวานี่คือปมอันหนึ่งของประชาธิปไตย  

อีกปมหนึ่งคือ แลวคนเห็นตางละ บ็อบบิโอก็บอกวา คนเห็นตางที่นาสนใจมากคือ เราตองไมเห็นคนเห็นตางเปน
ศัตรู  เห็นตางก็ตางไป คุณเปนเพื่อนผมไมจำเปนตองเชื่ออยางเดียวกับผมก็ได ทำยังไงถึงจะมีพื้นที่ที่ทำใหคนไม
เห็นดวยกันอยูดวยกัน อันนี้สำคัญ 

ในอดีต พอเราเห็นตาง เราก็เห็นอีกฝายเปนศัตรูคูอาฆาต ตองทำรายทำลายใหหมดสิ้นไป แตถาเราเริ่มแบบนี้ ก็
เขาเห็นตาง เขาเชื่อแบบนี้ เขาไมเชื่อวามีพระเจาจริงๆ นะ  ผมก็เชื่อวามีจริงๆ นะ ผมก็ไมควรจะถูกตัดหัวเพราะ
ผมเชื่อ เขาก็ไมควรจะถูกตัดหัวเพราะเขาไมเชื่อในพระเจา เพราะอะไร เพราะผมเห็นวา มันคือความตาง และคุณ
ไมใชศัตรูของผม คุณอาจจะสำคัญตอความเติบโตทางความเชื่อของผมดวยซ้ำไป เพราะ shocking value ท่ีวาเม่ือ
กี้ ถาผมเชื่อในสิ่งที่ผมกำลังเชื ่อ ขอเสนอบางอยางก็อาจทำใหผมไดคิดวา ออ มันมีคำถามอยางนี้นะ มีอะไร
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บางอยางที่เราตองคิดตอไปในรายละเอียด เราอาจจะคิดเรื่องพวกนี้ไดเชนเดียวกัน แตอยาเห็นวาคนเห็นตางเปน
ศัตร ู 

สิ่งที่เกิดขึ้นกับ 6 ตุลาคืออะไร คือมันปดปากพวกนี้ ทำลายเสียงพวกนี้ แลวบุกเขามาทำลายดวยความรุนแรง มัน
ทำลายระบอบประชาธิปไตยในเวลานั้น ทำลายรัฐบาลในเวลานั้นซึ่งมาจากการเลือกตั้งอยางที่เราทราบ แลวสิ่งท่ี
เกิดข้ึนก็คือตัวรัฐบาลก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิง รวมท้ังประธานรัฐสภาในปจจุบันนี้ดวยท่ีอยูในเหตุการณนั้น ไมนับคน
ท่ีบาดเจ็บลมตายท่ีธรรมศาสตรอีก 

ดังนั้น ถาไมมีแนวความคิดสันติวิธี ไมมีแนวความคิดเรื่องความทนกันได เห็นคนอ่ืนเปนศัตรู เหตุการณซ้ำรอยก็จะ
เกิดข้ึน 

ผมยังดีใจนะวา วันกอนคนที ่ใหส ัมภาษณแบบนี ้ท ี ่มาจากภาครัฐ รู ไหมใคร ผบ.ทร. (พล.ร.อ.ลือชัย รุด
ดิษฐ) นาสนใจมาก ผบ.ทบ.พูดอีกอยาง แต ผบ.ทร.พูดเรื ่องนี ้ แสดงวา ผบ.ทร.ทานเห็นความสำคัญของ
แนวความคิดแบบนี้ซ่ึงเปนกุญแจของการคลี่คลายความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน คือ ไมวาคุณจะเห็นยังไง จะเห็นดวยกับ
นักศึกษา จะเห็นวาขอเสนอ 10 ขอนี้แรงเหลือเกิน ไมวาจะไมชอบ ไมเชื่อท้ังหลายทั้งปวง แตสิ่งหนึ่งที่คนใน
สังคมไทยตองบอกใหชัดเจนก็คือ เราเคยมีประสบการณที่เปนโศกนาฏกรรมมาแลวใน 6 ตุลาคม 19 และเปน
โศกนาฏกรรมที่อิหลักอิเหลื่อทางความทรงจำ เรากลืนไมเขาคายไมออก จำไมไดลืมไมลง ในสิ่งเหลานี้ แลวมันอึด
อัดขัดของไปหมด 

ผบ.ทร.แนะสังคมอยามองนักศึกษาเปนฝายตรงขาม เปรียบครอบครัว ขณะท่ี ผบ.ทบ.ไมขอตอบ 

แลวเราคงตองบอกวา เราตองตัดสินใจรวมกันไมวานศ. รัฐบาล ประชาชน ไมวาฝายซายฝายขวา ฝายนิยมสถาบัน
หรือฝายอะไรก็แลวแต ท้ังหมดตองยอมรับขอหนึ่งวา ไอเรื่องแบบนี้จะตองเกิดข้ึนอีกไมได never again สังคมแต
ละสังคมในประวัติศาสตรของมนุษยมีเหตุการณซ่ึงเปนโศกนาฏกรรม และสังคมมันกาวหนาหรือไมกาวหนาก็อยูท่ี
มันเรียนรูหรือไมวาของบางอยางตองไมใหเกิดข้ึนอีก 

เราอาจไมมี concensus (ฉันทามติ) ในเรื่องอื่น เราอาจไมมีความเห็นพองตองดวยในเรื่องตางๆ แตเราควรมี
ความเห็นพองตองกันวา แมผมจะไมเห็นดวยกับคุณเรื่องมีพระเจาหรือไมมีพระเจา แตผมไมเอาแลวโศกนาฏกรรม
แบบนั้น ไมเอาแลวชีวิตบริสุทธิ์ เจนเนอเรชันบริสุทธิ์ ชีวิตผูคน ความเสียหาย ความเสียใจทั้งหลายทั้งปวงที่ฝงอยู
ในสังคมไทยมันมากเกินพอแลว มันตองมีเซนสอันนี้อยู ถาเรามี นี่คือความเขมแข็งของสังคมไทยที่กาวไปสูอีกข้ัน
หนึ่ง ถาเราไมมีเราก็กาวไปอยูอีหรอบเดิม มีสถานียานเกราะยุคใหม มีกลุมคนซึ่งปลูกฝงความคิดความเกลียดอีก
ลักษณะ แลวก็นำพาสังคมไทยไปเหมือนเหตุการณนั้นไมเคยเกิดขึ้นเลย และพูดถึงเหตุการณนั้นในอีกเซนสหนึ่ง 
แทนท่ีจะเปนบทเรียนสำคัญ เปนโศกนาฏกรรมท่ีทุกคนในสังคมไมควรพาไปตรงนั้น นี่เปน message (สาร) สำคัญ 

https://prachatai.com/journal/2020/08/89007
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ถาเราคิดตอ จากเม่ือก้ีเรื่องหลักหมายทางประชาธิปไตย ความทนกันได ไมเห็นคนอ่ืนเปนศัตรู สันติวิธี อีกอันหนึ่ง
ที่บ็อบบิโอเสนอคือ ของพวกนี้มันสำคัญเพื่อใหสังคมพอมีกำลังที่จะรื้อฟนความมีชีวิตชีวาในสังคมได สมมติสังคม
ตกที่นั่งซึ่งขยับตัวไมได หากสังคมมีสิ่งเหลานี้ก็จะทำใหพอเคลื่อนไหวไปในที่ตางๆ ได ไมไดหมายความวาคุณ
จะตองเปลี่ยนจุดยืน แตเห็นและใหเกียรติจุดยืนอันอ่ืนท่ีมีอยูในสังคมนี้บาง ถึงแมเราจะรูสึกมันไรสาระมาก ความ
เชื่อเรื่องพระเจาเนี่ย แตเราตองเรียนรูเหมือนกันวาสำหรับเขามันไมไรสาระ 

ผมคิดวาสังคมไทยอาจจะอยูในจุดท่ีตองเรียนรูกันไป ซ่ึงแบบนี้มันก็ดีท่ีมีขอเสนอนี้มาช็อกสังคมไทยในบางลักษณะ 
เพ่ือใหเราตองมาหวนคิดถึงความพยายามท่ีจะพาสังคมไปตอ ใหมันมีชีวิตรวมกันในทางการเมืองได 

  
ความรูสึกในใจของคนจำนวนหนึ่งที่รูสึกไมไดรับความเปนธรรม อีกฝายทำอะไรก็ไมเคยผิด แตฝายเขาถูกจับ 
ถูกดำเนินคดี ถูกคุกคาม ความโกรธแคนแบบนี้เขาจะจัดการกับมันยังไง หรือจะมีทางออกยังไงใหเขา 
เขามีสิทธิท่ีจะโกรธ เพราะเวลาท่ีเขาไมไดรับความเปนธรรมแบบนั้นเขามีสิทธิท่ีจะโกรธ บานเมืองของเราเปนแบบ
นั้นรึเปลา คำตอบคือมันเปนแบบนั้นจริงๆ ดวย เพราะอยางท่ีเห็นอยูวาบานเมืองเรามันไมไดอยูดวยความเสมอกัน
ทางอำนาจ เพราะฉะนั้นคนบางคนทำอะไรก็ดูเหมือนจะไมผิด คนบางคนทำอะไรก็ผิดเสมอ 

บางคนเรียกมันวาเปนวัฒนธรรมลอยนวล ซึ่งการแกปญหาระดับวัฒนธรรมเปนเรื่องยาวและเรื่องยาก การทำให
เห็นวาเรามีปญหาก็เปนเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง แตในที่สุดแลวรัฐตองขยับตัว สังคมตองขยับตัว เราหวังวามัน
จะขยับตัว เพราะมันไมมีอะไรอยูกับท่ีได ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ก็จะนำไปสูการขยับตัว 

ยกตัวอยาง กรณีของบอส อยูวิทยา สังคมก็ขยับตัว เกิดความไมพอใจจริงๆ ถาเปนเมื่อกอนเรื่องแบบนี้ก็คง "ชาง
มันเถอะ" "เพราะกรรม" "เจาทุกขรับเงินรับทองไปแลวก็นาจะจบได" แตตอนนี้ไม ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนแบบ
นี้ในสังคมไทย จะเปนดวยการรับรู เปนดวยสื่อ เปนดวยสำนึกในใจคนเก่ียวกับความยุติธรรม ซ่ึงมันมีอยูแตเดิม แต
มันรูสึกทำอะไรไมได แตตอนนี้สังคมทำใหเห็นวามันทำได 

ผมเพียงแตหวังวาไมวาจะเปนคดีแบบนี้ หรือคดีอื่นก็ตาม โจทยของสังคมไทยไมนาจะหยุดอยูตรงที่การหาคนผิด 
แตอยูที่การหาระบอบซึ่งมันมีปญหา ระบอบซึ่งทำใหคนผิดยังไปตอได แลวแกปญหาตรงนั้น ผมคิดวาอันนั้นอาจ
เปนเรื่องสำคัญ ตองมาดูวามันจัดการกันยังไง คิดยังไง โครงสรางของกฎหมายเปนยังไง ทำไมถึงทำอยางนี้ได นี่คือ
โจทย ไมใชนาย ก. หรือ นาย ข. ผิด 

  
กังวลวาจะเกิดความรุนแรงไหม มีวิธีดูวาจะมีแนวโนมเกิดความรุนแรงรึเปลา 
มี ถามวากังวลไหมก็กังวล เหตุผลหนึ่งที่คุยกับคุณวันนี้ก็เปนหวงเรื่องนี้เหมือนกัน ตอนนี้พูดตามตรงมีปจจัยที่ไม
แนนอน คาดคะเนไมได หลายเรื่อง ถามองจากมุมรัฐบาล ผมยังอยากจะเชื่อวารัฐบาลไมอยากใหเกิดความรุนแรง
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ข้ึน ซ่ึงไมไดหมายความวาเขาจะไมดำเนินการตาม ‘กฎหมาย’ ท่ีเขาคิดวาจะทำ ซ่ึงผมคิดวาผูประทวงก็รูอยูแลววา
มีอะไรท่ีทำแลวละเมิดกฎหมาย หรือบางอยางท่ีเขาคิดวาสูไดและเขาไมไดละเมิด 

แตบังเอิญวาตัวละครทางการเมืองไทยไมไดมีแคสองกลุมนี้ มีอีกหลายอยางที่อยูรอบๆ บางอยางก็เปนเรื่องที่ไม
แนนอน คาดเดาไมได ความไมแนนอนพวกนั้นมีสวนทำใหดุลยภาพทางอำนาจที่ตอนนี้มันวางนิ่งๆ อยูพอสมควร
กำลังอาจจะขยับ อันนี้ผมก็ตอบไมได และมีความกังวลกับสิ่งเหลานี้ 

คนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะรูสึกวาพวกนี้เปนพวกจองจะทำลายเจา ทำลายสถาบัน แตผมคิดวามันนาสนใจมาก 
เพราะความสัมพันธของคนในสังคมไทยสำหรับคนรุนผม ในตอนที่ผมเขาธรรมศาสตรใหมๆ ป 2515 ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน ตอนนั้นธรรมศาสตร โดยสถาบันไทยคดีศึกษา ซ่ึงตั้งโดยอ.คึกฤทธิ์ ปราโมทย ตอนนั้นถาจำไมผิด 
ศาสตราจารยนิออน สนิทวงศ เปนผูอำนวยการ จัดงานประชุมใหญเรื่อง'สังคมนิยมในสังคมไทย' ท่ีหอประชุมใหญ 
คนมาเต็มหอ 2,000-3,000 คน ในสมัยนั้นซึ่งมี พ.ร.บ.ปองกันการกระทำอันเปนคอมมิวนิสต แตที่นาสนใจที่สุด
ของการประชุมครั้งนั้นคือพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 เสด็จมาฟงเรื่องสังคมนิยมในสังคมไทยดวย 

ตกลงนี่ถูกหรือผิดกฎหมาย นึกภาพออกไหม ในบริบทนั้นมันนาสนใจมาก สังคมไทยทำอยางนี้ก็มีดวย มันแปลก
ประหลาดมากเลยนะ แตบางทีคนลืมไปแลววาเคยเกิดสถานการณแบบนี้ มหาวิทยาลัยเปนท่ีปลอดภัยสำหรับการ
พูดในเรื่องท่ีพูดไมได มหาวิทยาลัยทำหนาท่ีของตัวในสิ่งเหลานั้น ผมคิดวาสังคมมันก็เก้ือหนุนกันในลักษณะนี ้

เพราะฉะนั้นเราเคยมีอดีตแบบนี้ มันนาตื่นเตนท้ังตอสถาบันไทยคดี ตอท้ังมหาวิทยาลัย ตอท้ังสังคมไทย ตอท้ังพระ
เจาอยูหัวที่เสด็จ ของพวกนี้รวมกันเปนโมเมนทของสงัคมที่นาสนใจ และผมคิดวามันนาจะเกิดขึ้นอีกไดนะ ถาเรา
จะใชมันเพื่อ renew (รื้อฟน) ความมีชีวิตชีวาในสังคมไทย ลองคิดดูถึงสิ่งเหลานี้ ในความมหัศจรรยของสังคมไทย
ที่เคยเกิดขึ้น ถามันเคยเกิดขึ้นแปลวาเราเคยมีสมบัติอันนั้นอยู ผมไดแตหวังวาสมบัติอันนั้นจะถูกประคับประคอง
บางอยางไมใหสูญเสียไป 

  
แลวเราจะมีวิธีจัดการกับความโกรธท่ีเกิดข้ึนในสังคมยังไง 
ความโกรธของคนในสังคมนั้นสำคัญ ความโกรธบอยครั้งนำไปสูความเปลี่ยนแปลงในสังคมได แตทำยังไงใหความ
โกรธนี้อยาเปนความโกรธที่หมดหวัง แตเปนความโกรธที่มีหวัง สังคมเลยตองมีหนาที่ทำอยางไรใหความโกรธ
เหลานี้ถูกหลอเลี้ยงดวยความหวัง ไมใชถูกหลอเลี้ยงดวยการบอกวา ไมมีสิทธิโกรธ ดังนั้นไมตองมีหวังเรื่องนี้อีก
ตอไป อันนั้นอันตราย 

เพราะฉะนั้นความโกรธชนิดท่ีมีหวังทำใหคนท่ีโกรธรูสึกวาเขายังพอแสดงความโกรธของเขาไดบาง ยังมีลูทางบางท่ี
จะไดรับความยุติธรรมจากระบบคืนมาบาง สังคมไทยมีหนาที่ที่จะตองทำสิ่งเหลานี้ รัฐก็มีหนาที่ตองอำนวยความ
ยุติธรรมเหลานี้ใหเกิดข้ึนได 
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จริงๆ ในสามขอที่นักศึกษาเรียกรอง สิ่งหนึ่งที่รัฐอาจจะตองทำคือการเอาคดีตางๆ เชน การหายไปโดยไรรองรอย 
จับตัวคนทำผิดไมได กลับมาทำใหม คืนความยุติธรรมใหญาติพ่ีนองเขา ซ่ึงเปนความยุติธรรมท่ีรัฐควรทำ ของแบบ
นี้จะทำใหคนซึ่งกำลังโกรธมีความหวังบาง เรื่องเหลานี้ยังไมไดถูกทำอยางเพียงพอ ขอเรียกรองที่บอกวาอยา
คุกคามประชาชนมันก็รวมไปถึงเรื่องในอดีตดวยท่ีรัฐควรตองจัดการ 

  
แลวความโกรธของคนอีกฝงท่ีคิดวาการกระทำของนักศึกษาเปนการจาบจวง ลวงเกินละ 
เขาก็มีสิทธิจะโกรธ แตในความรูสึกที่เรามีตอสิ่งที่เรารักมันไมคงที่ และมันเปลี่ยนแปลง เราใหนักศึกษาในชั้นอาน
งานอยาง ‘สี่แผนดิน’ ของ อ.คึกฤทธิ์ ปราโมทย แลวเราก็คิดวานาสนใจมากที่ อ.คึกฤทธิ์ ทำใหเราเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของพระมหากษัตริยที ่ขึ ้นมาดำรงตำแหนงในรัชสมัยตางๆ กัน ผานความรูสึกที่แมพลอยมี เชน 
ความรูสึกของแมพลอยท่ีมีตอรัชกาลท่ี 5 เปนความรูสึกท่ีทรงพระบรมเดชนุภาพมาก แตะตองลำบาก เขาไมถึง แต
เวลาทานเสด็จประพาสที่ตางๆ ทานก็มีเวลาใหพสกนิกรเลาไมวาจะเรื่องเล็กนอยแคไหน พอมาถึงรัชกาลที่ 6 แม
พลอยก็มีความรูสึกเปลี่ยนไปอีก แตก็ยังมีความรูสึกเทิดทูน บูชา พอถึงรัชกาลที่ 8 แมพลอยก็เคยพูดวา "นารัก 
อยากเขาไปกอด" เพราะฉะนั้นความรูสึกตอพระมหากษัตริยก็เปลี่ยนแปลงไปแตละสมัย แตความรูสึกรักและบูชา
ตอสถาบันสำหรับบางคนก็ยังคงอยู ซ่ึงเราสามารถเคารพความรูสึกของพวกเขาได 

แตทำอยางไรถึงจะเคารพความรูสึกของคนที่เห็นตางจากเราอยางจริงจังได บางทีเราอาจจะรูสึกวานี่มันไมใชแลว 
แตสำหรับเขามันยังใชอยู เพราะเขาโตมาจากอีกโลกหนึ่ง อีกท่ีหนึ่ง ตอนนี้สังคมไทยมันจึงอยูในโลกท่ีตองปะทะกัน 
มันจึงตองมีความทนกันได 

ผมอยากจะบอกฝายเขาวาถาเรารักสถาบัน ผมคิดวาสิ่งสำคัญที่เราจะตองเขาใจคือ เขาใจสถาบันกอน วาถาจะรัก 
สถาบันคืออะไร เปนอะไร 

สถาบันในโลกนี้มีสามประเภท ประเภทแรกมีแตกฎบังคับ เชน คุก อีกประเภทคือสถาบันเพ่ือการแลกเปลี่ยน เชน 
ตลาด โรงจำนำ อีกประเภทคือสถาบันท่ีอยูไดดวยความรักและความภักดี ในทางทฤษฎีแยกได แตในทางปฏิบัติมัน
เก่ียวๆ กันอยู 

แตละอันคุมอยูดวยความรูสึกไมเหมือนกัน อันแรก คุก อารมณที่คุมอยูคือความกลัว เราไมอยากอยู เราถูกบังคับ
ใหอยูในนั้น ขณะที่โรงจำนำเราไปเพื่อแลกเปลี่ยน เพราะเราอยากไดบางอยาง สวนสถาบันที่อยูไดดวยความ
ศรัทธา เชื่อถือ ไวใจ สถาบันแบบนี้สำคัญในประเทศของเรา และสิ่งท่ีจะรักษาสถาบันหรือทำลายสถาบันพวกนี้คือ
อะไร 

ผมยกตัวอยางวามันคลายๆ กับธนาคาร ไมใชในแงการแลกเปลี่ยน เวลาเราถามวาธนาคารอยูไดดวยอะไร คำตอบ
ของผมก็คือ ไมไดอยูไดเพราะกุญแจธนาคารดี ยามธนาคารมีประสิทธิภาพ อาวุธของยามยิงไดอยางมั่นคง กลอง
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วงจรปดมีคุณภาพ กำแพงหนา สูง จนคนปลนไมได เพราะธนาคารไมเคยลมเวลาคนปลน แตธนาคารลมเมื่อไหร 
เวลาคนไมเชื่อถือ เวลาคนไมรูสึกอยากไปฝากเงินแลว ถึงคุณจะมีตูเซฟที่ดีที่สุดก็เก็บอะไรไมได เพราะคนมันเชื่อ
แลว ผมคิดวาเราอาจจะตองคิดเรื ่องพวกนี้ใหเยอะ พูดจากฝงประชาชน เราจะทำใหสถาบันนี้เปนสถาบันท่ี
นาเชื่อถือซ่ึงกำกับเราดวยความรักอยางไร 

วันหนึ่งขางหนา เราอาจจะไปถึงจุดซ่ึง เราอาจจะอยูในสังคมซ่ึงคนท่ีไมเชื่อพระเจาก็ไมเชื่อตอไป คนท่ีเชื่อพระเจาก็
เชื่อตอไป ไมมีปญหาอะไร อยูดวยกันไดฉันทมิตร ไมไดเห็นวาใครเปนศัตรู สวนรัฐก็ทำหนาท่ีของรัฐไป ดูแลคนท้ัง
สองฝายใหอยูดวยกัน ในทางศาสนาเวลาเราขอพรก็คงขอพรใหคนที่ทั้งเชื่อและไมเชื่อในเวลาเดียวกัน แบบนี้ก็
อาจจะพอเปนไปไดในอนาคต 

ท้ังหมดนี้ก็ยังพอจะมีโอกาสปองกันไมใหเกิดความรุนแรงไดดวยเง่ือนไขท่ีผมเลามาท้ังหมด แตบังเอิญมันมีเง่ือนไข 
ตัวแปรที่เราคาดไมถึงอยู อันนั้นตอบไมได เปนเรื่องที่ทุกคนจะตองชวยกันตักเตือน ประคับประคอง ทำใหเห็นวา
สังคมไทยมันไมไดมาถึงทางตันหรอกนะ เราโกรธก็ได แตเราก็ยังมีหวังอยูได เราไมพอใจก็ได แตเรายังตองมีความ
เชื่อรวมกันวาสังคมไทยจะตองไมทำอะไรบางอยางใหเกิดโศกนาฏกรรรมแบบนั้นอีกแลว เพราะวาแผลมันบาดลึก
เกินไป 

  
เราไมควรผูกขาดความจริง แตขณะเดียวกัน ความจริงก็เปนส่ิงไมตาย อาจารยคิดวาการพูดความจริงในแบบ
ของนักศึกษายังเปนส่ิงท่ีควรทำตอไปไหม 
สำหรับคนท่ีทำวิจัยเรื่องความจริงมา ตัวความจริงเองก็เปนปญหามาตลอด ความจริงกอใหเกิดปญหาเยอะมากบน
โลกนี้ ไมใชแคเฉพาะตัวความจริงเอง แตวิธีการบอกความจริงก็เปนเรื่องสำคัญ หลายเรื่องพอบอกความจริงจะ
สรางความเจ็บปวดใหคนอีกจำนวนหนึ่งซ่ึงเขาไมอยากไดยิน คำถามคือเราควรจะคิดถึงความรูสึกของคนท่ีไมอยาก
ไดยินมากนอยแคไหน มีวิธีการบอกแบบไหนที่บอกแลวจะทำใหเขากลับไปคิด ความจริงเรื่องเดียวกันบางคนบอก
คุณยินดีรับฟง แตคนบางคนบอกแลวคุณไมอยากฟง ดังนั้นวิธีบอกความจริงก็เปนสิ่งที่มีความหมายตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตเหมือนกัน 

 

เว็บไซตประชาไท.ชัยวัฒน สถาอานันท: สังคมไทยตองเห็นพอง ไมเอาแลวโศกนาฏกรรมแบบ '6 ตุลา'.

เผยแพรเม่ือ 13 สิงหาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/08/89026 
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