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บทคััดย่่อ 

  หากกล่ัาวิย์้อนหลัังไปในประวิัติศาสัตร์ของมนุษย์ชาติ จะเห็นได้วิ่า ควิามท่�

มนุษย์์เป็นสััตวิ์สัังคมท่�จำาต้องอย์่่ร่วิมกัน การอย์่่ร่วิมกันดังกลั่าวิม่โอกาสัท่�จะนำาไป

สั่ ่ข้อพิิพิาทได้ ควิามขัดแย์้งเกิดข้ �นได้ตั �งแต่ม่มนุษย์์ 2 คนในโลักน่�แลั้วิ (ชัย์วิัฒน์ 

สัถาอานันท์, 2549) ควิามขัดแย์้งจ้งเป็นสัิ�งท่�อย์่่ค่่กับุสัังคมมนุษย์์ เป็นเร่�องท่�เกิดข้�น

เป็นธรรมชาติ เน่�องจากธรรมชาติของมนุษย์์มักมองหาสัิ�งท่�ด่กวิ่าเดิมอย์่่เสัมอ เม่�อเกิด

ควิามสันใจหร่อควิามพิอใจท่�เหม่อนกัน ก็เกิดควิามร่วิมม่อ แต่ถ้งม่ควิามร่วิมม่อก็ย์ังม่

การแข่งขัน แต่ถ้าแตกต่างกัน การแข่งขันย์่อมเกิด ควิามขัดแย์้งท่�ม่ ม่ทั�งท่�มนุษย์์ม่ต่อ

ธรรมชาติ แลัะม่ต่อมนุษย์์ด้วิย์กันเอง

  ซึ่้�งการมองหาสัิ�งท่�ด่กวิ่านั�น อาจนำามาซึ่้�งการพิย์าย์ามช่วิงชิงควิามได้เปร่ย์บุ

 สัะท้อนควิามเหน่อกว่ิาท่�ฝ่่าย์หน้�งม่ต่ออ่กฝ่่าย์หน้�ง ยิ์�งถ้าม่ควิามเช่�อวิ่าฝ่่าย์ตนแตก

ต่างกวิ่าคนอ่กฝ่่าย์หน้�ง ฝ่่าย์ตนเหน่อกวิ่าแลัะถ่กต้องกวิ่าอ่กฝ่่าย์หน้�งตลัอดเวิลัา ก็

เป็นการง่าย์ท่�จะย์ิ�งกระตุ้นให้เกิดการใช้ควิามรุนแรงเพิ่�อกำาหราบุอ่กฝ่่าย์หน้�ง เป็นการ

กลับัุไปขย์าย์ควิามขดัแย์ง้ใหม้ากข้�น โดย์หากทั�งสัองฝ่า่ย์ หรอ่หลัาย์ฝ่า่ย์ท่�เก่�ย์วิขอ้งไม่

สัามารถบุริหารควิามขัดแย้์งใหห้มดไป หรอ่เบุาบุางลังได้ ดว้ิย์การแบุ่งปนัสิั�งท่�ด่กว่ิาได้

อย์่างเหมาะสัม จนเป็นท่�พิอใจแลัะย์อมรับุได้ของทุกฝ่่าย์ท่�เก่�ย์วิข้องแลั้วิ ย์่อมก่อเกิด    

ผลักระทบุในเชิงลับุ ทั�งควิามแตกแย์ก การทะเลัาะวิิวิาท ท่�อาจนำาไปสั่่การใช้ควิาม
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รุนแรง ในระดับุบุุคคลั ก็ถ้งขั�นทำาร้าย์ร่างกาย์ ฆ่่าฟัันกัน ในระดับุประเทศแลั้วิก็เป็นไป

ได้อาจนำาไปสั่่การสั่้รบุทั�งสังครามขนาดเลั็กแลัะสังครามขนาดใหญ่อย์่างสังครามโลัก

  ทั�งน่�มิได้หมาย์ควิามเสัมอไปวิ่าควิามขัดแย์้งเป็นเร่�องท่�จะต้องพิัฒนาออกไป

ในทางลับุ เพิราะควิามขัดแย์ง้แลัว้ิในหลัาย์ ๆ  ครั�งสัามารถเป็นเร่�องท่�กระตุน้ให้เกดิการ

คดิแกไ้ข ปรบัุปรงุ อนันำาไปส่่ัการเปล่ั�ย์นแปลังท่�ด่ข้�นได ้ควิามขัดแย์ง้สัามารถทำาใหเ้กดิ

นวิตักรรมการสัรา้งสัรรคแ์ลัะการเตบิุโต ควิามขดัแย์ง้จง้เปน็เร่�องท่�สัรา้งประโย์ชนไ์ดเ้ชน่

กันในหลัาย์ ๆ กรณี่

  ในส่ัวินของควิามขัดแย้์งท่�ไม่อาจจัดการแลัะควิบุคุมได้ อันนำาไปส่่ัควิามไม่

พิอใจ ควิามไม่ไว้ิวิางใจ ท่�ท้าย์สุัดสัามารถลุักลัามไปส่่ัควิามรุนแรง ท่�สัร้างควิามเจ็บุปวิด

แลัะควิามสั่ญเสั่ย์ได้ ดังนั�น ก็เลั่�ย์งไม่ได้ท่�จะม่การพ่ิดถ้งการสัร้างสัันติภาพิเพิ่�อย์ุติ

ปัญหาควิามขัดแย์้ง เป็นการมองหาทางออกท่�ผ่้คนจะอย์่่ร่วิมกันต่อไปได้โดย์สังบุสัุข

แม้จะน่าเส่ัย์ดาย์ท่�วิ่าสัันติภาพิท่�เกิดมาค่่ขนานไปกับุควิามขัดแย้์งนั�น มักจะไม่ถาวิร

หร่อคงทน เพิราะไม่ช้าควิามขัดแย์้งก็เกิดข้�นอ่ก วิกไปวินมาเช่นน่�เสัมอก็ตาม 

  ควิามขัดแย์้งม่ 2 ลัักษณีะ ค่อควิามขัดแย์้งในทางบุวิก แลัะควิามขัดแย์้งใน

ทางลับุ ซึ่้�งหากมนุษย์์มิได้เข้าใจเช่นน่� แต่ย์ังเช่�อวิ่าควิามรุนแรงเป็นธรรมชาติแลัะเป็น

สัิ�งท่�เกิดมาค่่กับุควิามเป็นมนุษย์์ แลัะธรรมชาตินั�น ๆ ไม่ม่วิันเปลั่�ย์นแปลังได้ เช่นน่�

ควิามรุนแรงก็ไม่ม่วิันสัิ�นสัุด 

คัำ�สำำ�คััญ: ควิามขัดแย์้ง, ควิามรุนแรง, สัันติวิิธ่
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Abstract

  Back in the history of humankind, it can be seen that humankind are 

social animals that cannot stay alone.  Staying together is potentially leading 

to conflict. Conflicts erupt when there are two or more people living together.  

Conflict is intrinsic to human society.  It happens naturally.  Because human 

nature is always looking for the betterment.  When the same interests or pleasures 

arise, it always results in cooperation.  But even if there is cooperation, there is 

still competition.  But if they are different, competition naturally occur.  Conflict 

can happen between humans and nature, and humans against other human 

beings. 

 Looking for betterment may lead to attempt to gain an advantage. This 

reflects the superiority that one side has over the other.  When there is a belief 

that one party is different from the other, one is always superior and more 

righteous than the other, then then situation can easily slide to violence in 

order to control the other.  As a result, it perpetuates the conflict even more.  

In such situation when both parties or many parties involved are unable to 

manage the conflict completely or can mitigate it by properly sharing of the 

profit until all parties involved are satisfied, it would inevitably have a negative 

impact, schism, quarrels that can lead to violence.  On a personal level, it can 

develop into physical assault and murder; on a national level, it could lead to 

both small-scale battles and large-scale wars like World War.

  This does not always mean that conflicts have to evolve negatively.  Be-

cause conflicts can at times be motivating for improvement, leading to change 

for the betterment.  Conflicts can fuel innovation, creativity, and growth. Conflict 

is also a profitable matter in many cases.

  On the part of conflict that cannot be managed and controlled it leads 

to dissatisfaction, mistrust and at the end can escalate to violence.  Therefore, 
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it is inevitable that peace can be said to end conflicts.  It is looking for a solution 

where people can live together in peace.  Unfortunately, though, that peace 

parallels that conflict they are usually not permanent or durable because soon 

another conflict will always flare up again.

  There are two aspects of conflict: positive conflict and negative conflicts.  

If humans do not understand like this, but believe that violence is natural and 

that it is a nature of human beings.  Then, that nature cannot be changed and 

violence never ends.

Key words: Conflict, Violence, Peaceful solution
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ธรรมช�ติิของมนุุษย่์ในุปรัชญ�

  นักปรัชญาจำานวินมากตั�งแต่อด่ตมาจนถ้งปัจจุบุัน มักม่ทัศนะต่อธรรมชาติ

ของมนุษย์์ท่�บุางสั่วินเหม่อนกัน ในขณีะท่�บุางสั่วินก็ต่างกันออกไป อย์่างในกรณ่ีของ

อริสัโตเติลั (384-322 ก่อน ค.ศ.) Aristotle นักปรัชญากร่กโบุราณีท่�ย์ิ�งใหญ่ในตะวิัน

ตกท่�เห็นวิ่า “มนุษย์์เป็นสััตวิ์ทางสัังคม แลัะการเม่อง ต้องการการอย์่่ร่วิมกันในสัังคม

เพิราะมนุษย์์จะไม่สัามารถม่ช่วิิตท่�ด่ได้หากอย์่่ตามลัำาพิัง เพิราะศักย์ภาพิของมนุษย์์

นั�นจะพิัฒนาไปสั่่ควิามสัมบุ่รณ์ีได้ก็ต่อเม่�อ มนุษย์์อย์่่ในสัังคมท่�ม่รัฐแลัะม่กฎหมาย์ม่

ควิามย์ุติธรรม” (วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2555) 

  เซนุติ ์ทอมสัำ อะไคัวนุสัำ (คั.ศ. 1225-1274) Saint Thomus Aquinas นกับุวิช

โดมินิกันแลัะนักปรัชญาชาวิอิตาลั่ เป็นผ่้สัอนวิิชาเทวิวิิทย์าในมหาวิิทย์าลััย์ปาร่สั เช่�อ

เชน่เดย่์วิกบัุอลัสิัโตเตลิัวิา่ มนษุย์์เปน็สัตัวิส์ังัคมแลัะการเมอ่ง ซึ่้�งตอ้งการโดย์ธรรมชาติ

ท่�จะเขา้มาอย์่ร่ว่ิมกนัในสังัคม แตก่ารปกครองจะตอ้งมห่ลัักการบุางอย์า่งซึ่้�งสัอดคลัอ้ง

กบัุกฎธรรมชาติ (วิทิย์ากร เชย่์งก่ลั, 2555) เขาเห็นว่ิารัฐบุาลัควิรข้�นอย่่์กบัุกฎหมาย์แลัะ

ถ่กช่�นำาโดย์ศ่ลัธรรม การปกครองจะต้องม่หลัักการท่�สัอดคลั้องกับุกฎธรรมชาติ เช่น 

การท่�มนุษย์์ต้องพ้ิ�งพิาช่วิย์เหลั่อกันแลัะกัน ไม่ทำาร้าย์กัน ถ้าหากการปกครองขัดแย์้ง

กับุกฎธรรมชาติ ประชาชนก็ม่สัิทธิปฏิิเสัธผ่้ปกครองได้ (วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2556) 

  ทอมัสำ ฮอบสำ์ (คั.ศ. 1588-1679) Thomas Hobbes นักปรัชญาการเม่อง

อังกฤษในศตวิรรษท่� 17 เขาม่ทัศนะต่อมนุษย์์ในเชิงวัิตถุนิย์มแลัะมองโลักในแง่ร้าย์

 เขาเห็นวิ่ามนุษย์์เห็นแก่ตัวิแลัะลัะโมบุโดย์ธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์์ถ่กจ่งใจโดย์

ผลัประโย์ชน์สั่วินตัวิเท่านั�น (วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2556) ทั�งจะพิย์าย์ามครอบุครองเพิ่�อ

ผลัประโย์ชน์ของตัวิเองให้มากท่�สัุด ถ้าหากไม่ถ่กควิบุคุมโดย์อำานาจทางการเม่องท่�

ชอบุธรรม เขามองวิ่าควิามร่วิมม่อระหวิ่างประชาชนเป็นไปไม่ได้ถ้าปราศจากควิามไวิ้

วิางใจ แลัะควิามไวิ้วิางใจย์ากท่�จะเกิดข้�นได้ ถ้าหากไม่ม่อำานาจท่�เหน่อกวิ่าประชาชน

ทั�วิไป (Superior Power) มาบุังคับุใช้กฎหมาย์ ดังนั�นจ้งจำาเป็นต้องม่ “อำานาจท่�เป็น

ทางการ (Authority) เพ่ิ�อท่�จะประกันควิามมั�นคงแก่เรา แลัะทำาให้เราไว้ิวิางใจคนอ่�น 

(วิ่าเขาจะไม่ทำาผิดกฎหมาย์ เพิราะจะถ่กเจ้าหน้าท่�จับุกุมลังโทษ) แลัะด้วิย์บุรรย์ากาศ
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ท่�ม่ควิามไวิ้วิางใจน่�เอง จะสั่งผลัให้ประชาชนร่วิมม่อกันทำาสัิ�งท่�เป็นประโย์ชน์ต่อสัังคม 

(วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2555) 

  จอห์์นุ ล็อ็คั (คั.ศ. 1767-1782) John Locke มองสัภาพิธรรมชาตขิองมนษุย์์

ตา่งจากฮอบุสั ์ซึ่้�งมองวิา่มนษุย์์เหมอ่นสัตัวิป์า่ แตล็่ัอคกลัับุมองวิา่มนุษย์์มเ่หตผุลัแลัะ

จิตสัำาน้กท่�จะแย์กผิดแย์กถ่กได้ ตระหนักในกฎธรรมชาติว่ิาคนเราไม่ควิรทำาลัาย์ช่วิิต 

สัขุภาพิ เสัรภ่าพิ ทรพัิย์์สันิของคนอ่�น แลัะมนุษย์์เขา้มาอย่่์รวิมกนัเปน็สัังคมโดย์สัมัครใจ

เพิ่�อสัรา้งสัังคมท่�จะเปน็ประโย์ชนต์อ่ทกุคนเพิิ�มข้�น มากกวิา่การท่�ตา่งคนตา่งใชเ้สัรภ่าพิ

ของตน เช่น แก้แค้นให้ญาติท่�ถ่กฆ่่าหร่อทำาร้าย์ (วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2555) 

  ย่ัง ย่�คัสำ์ รุสำโซ (คั.ศ. 1712-1778) Jean Jacques Rousseau นักปรัชญา

ชาวิสัวิิสั เช่�อเชน่เดย่์วิกันวิา่ มนุษย์์เกิดมาด ่แต่กลับัุถ่กฉ้้อฉ้ลัจากประสับุการณ์ีของการ

โตข้�นมาสัังคม เขาเช่�อว่ิามนุษย์เ์รามส่ัญัชาตญาณีท่�ด ่ซ้ึ่�งตรงกันข้ามกับุฮอบุส์ั เขามอง

วิ่ามนุษย์์ตอนแรกค่อ คนป่าท่�ม่จิตใจด่งาม (Noble Savage) แต่เม่�อเติบุโตในสัังคมท่�

อา้งวิา่มอ่ารย์ธรรม พิวิกเขาถ่กสัอนใหก้ดดนัแลัะคบัุขอ้งใจกบัุสัญัชาตญาณีธรรมชาติ 

ตอ้งสัะกดกั�นควิามร่ส้ัก้ท่�แทจ้รงิแลัะรบัุเอาแนวิคดิท่�ไมเ่ปน็ธรรมชาตเิสัแสัรง้ของคนอ่�น

ทำาให้ไม่คิดไม่ร้่ส้ักอย่์างท่�เขาคิดแลัะร้่ส้ักจริง ๆ ทำาให้เกิดควิามร้่ส้ักแปลักแย์กจากตัวิตน

แท้จริงของเขา ดังนั�นอารย์ธรรมจ้งเป็นตัวิการท่�ฉ้้อฉ้ลั มอมเมา แลัะทำาลัาย์ค่านิย์มท่�

แท้จริงของคน ไม่ใช่เป็นผ่้สัร้างแลัะเผย์แพิร่อย์่างท่�หลัาย์คนเข้าใจ

  แต่เม่�อคนเราก้าวิเท้าเข้าในอารย์ธรรมแลั้วิ ย์่อมไม่ม่ทางเลั่อกจะกลัับุไปสั่่

สัังคมท่�บุริสัุทธิ�แบุบุดั�งเดิมได้อ่ก ดังนั�นเราจ้งต้องเปลั่�ย์นอารย์ธรรมเสั่ย์ใหม่ เพิ่�อท่�จะ

เปดิทางให้สัญัชาตญาณีธรรมชาติ แลัะควิามร่ส้ัก้ของเราได้แสัดงออกอย่์างเต็มท่�มาก 

กวิ่าอารย์ธรรมแบุบุเก่า (วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2555) 

  เอ็มม�นุูเอล็ คั�นุท์ (คั.ศ. 1724-1804) Immanuel Kant นักปรัชญาเชิง

วิิพิากษ์ชาวิเย์อรมัน เห็นวิ่า คนเราอาจตระหนักเร่�องสัิทธิหร่อหน้าท่�ได้โดย์การคิด

อย์า่งจรงิจงัเก่�ย์วิกบัุธรรมชาตขิองมนษุย์์เอง แตม่นษุย์์มเ่หตผุลัซึ่้�งตา่งจากสัตัวิอ์่�น การ

ประพิฤตปิฏิิบุตัขิองมนษุย์์จง้ควิรถ่กกำาหนดโดย์กฎแหง่เหตผุลั ไมใ่ชก่ฎธรรมชาต ิหลััก

เบุ่�องต้นของกฎของเหตุผลัค่อการหลั่กเล่ั�ย์งควิามขัดแย้์งกันเองระหว่ิางควิามคิดแลัะ

การกระทำา แลัะปฏิิบุัติตัวิให้อย์่่ในกฎซึ่้�งทำาให้เป็นกฎสัากลั (Universal Law) ท่�ใช้ได้

สัำาหรับุทุกคน เช่น เราควิรพิ่ดจริง มากกวิ่าพิ่ดโกหก เพิราะถ้าเราย์อมรับุให้การโกหก

เป็นสัากลั จะไม่ม่ใครเช่�อถ่อไวิ้วิางใจใครอ่กต่อไป (วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2555)  
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  ปีเติอร์ โคัรพอติกิ้ิ�นุ (คั.ศ. 1842-1921) Peter Kropotkin เจ้าชาย์รัสัเซึ่่ย์   

ผ่เ้ขย่์นหนงัส่ัอทฤษฎ่อนาธปิตัย์์นยิ์ม หลังัการปฏิิวิตัขิองพิรรคบุอลัเชวิิคในป ี1917 เหน็

วิ่า โดย์พ่ิ�นฐานทางธรรมชาติ สััตวิ์ชนิดเด่ย์วิกันจะช่วิย์เหล่ัอกันแลัะกัน ทั�งในระดับุ

ครอบุครัวิแลัะกลัุ่มเพ่ิ�อต่อสั่้กับุธรรมชาติรอบุตัวิ สััตว์ิท่�ช่วิย์เหลั่อกันม่โอกาสัจะรอด

ชวิ่ิตแลัะขย์าย์พัินธ์ุมากกว่ิาสัตัว์ิประเภทท่�อย์่โ่ดดเด่�ย์วิแลัะต่อสั่กั้นเองในพัินธ์ุเดย่์วิกัน 

การชว่ิย์เหลัอ่กนัแลัะกนั เปน็พ่ิ�นฐานของสังัคมสัิ�งมช่วิ่ิตรวิมทั�งมนษุย์์โดย์ปราศจากการ

บุังคับุ เขาเช่�อวิ่ามนุษย์์อย์ากอย์่่เป็นสัังคมเพิ่�อช่วิย์เหลั่อกันแลัะกันให้เข้มแข็งเพิิ�มข้�น  

(วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 2555) 

  ขงจ้�อ (551-479 กิ้่อนุ คั.ศ.) Confucious นักปราชญ์ชาวิจ่น เสันอการแบุ่ง

แลัะทำาตามหนา้ท่� เพิ่�อการอย์่ร่่วิมกนัของคนในสังัคม โดย์เนน้ไปท่�หลักัจริย์ธรรม ขงจ่�อ

เช่�อมั�นในศักย์ภาพิของมนุษย์์ในการขัดเกลัาตนเพิ่�อแก้ปัญหาระดับุปัจเจกบุุคคลัแลัะ

สัังคมด้วิย์ตัวิของมนุษย์์เอง อันเป็นการย์กระดับุควิามเป็นมนุษย์นิย์ม (Humanism) 

ให้สั่งข้�นอย่์างท่�ไม่เคย์เป็นมาก่อน ขงจ่�อกล่ัาวิไว้ิวิ่า “มนุษย์์สัามารถทำาให้มรรควิิถ่ยิ์�ง

ใหญ่ได้ แต่มรรควิิธ่ไม่อาจทำาให้มนุษย์์ยิ์�งใหญ่ได้” (สัำานักงานกองทุนสันับุสันุนการ

วิิจัย์, 2564) 

  เล็่�จ้�อ (604-531 กิ้่อนุ คั.ศ.) Lao Tzu นกัปราชญ์ชาวิจน่ผ่เ้ข่ย์นหนังสัอ่เตา๋

เต ชิง (หนทาง) ซึ่้�งถ่อเป็นพิ่�นฐานของแนวิควิามคิดลััทธิเต๋า (Taoism) ท่�คัดค้านลััทธิ

ขงจ่�อท่�เน้นการเช่�อผ่้ปกครอง โดย์เห็นวิ่า “กษัตริย์์ท่�ด่ควิรปกครองให้น้อย์ท่�สัุด ปลั่อย์

ให้ทุกสัิ�งเป็นไปตามธรรมชาติ คนเราควิรต่างคนต่างอย์่่อย์่างเป็นอิสัระ ไม่ย์ุ่งเก่�ย์วิกับุ

ควิามปรารถนาของคนอ่�น ไม่ยิ์นด่ต่อควิามนิย์มชมชอบุ ควิามโกรธ” (วิิทย์ากร เช่ย์งก่ลั, 

2555) 

สำันุติิภ�พแล็ะคัว�มรุนุแรง ในุทัศนุะของโย่ฮันุ กิ้ัล็ติุง

  โย์ฮัน กลััตงุ (Johan Galtung) ชาวินอร์เวิย์์ นกัสังัคมวิิทย์าแลัะนักคณีติศาสัตร์ 

ผ่ไ้ด้ช่�อว่ิาเปน็บุดิาของสันัติศก้ษาย์คุใหม ่ซ้ึ่�งบุญัญตัหิลักัการเก่�ย์วิกับุ “กรณ่ีศก้ษาดา้น

สัันติภาพิ แลัะควิามขัดแย้์ง” ทั�งเป็นผ่้ก่อตั�ง “สัถาบัุนวิิจัย์สัันติภาพิ แห่งกรุงออสัโลั

(The Peace Research Institute Oslo)” ผลังานท่�ม่ช่�อเส่ัย์งซึ่้�งได้รับุการกลั่าวิขวิัญ
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มากของเขา ค่อ โครงสัร้างของควิามรุนแรง (Structural Violence) สัันติภาพิเชิงลับุ 

แลัะสัันติภาพิเชิงบุวิก (Negative VS Positive Peace) 

  โย์ฮัน กัลัตุง ได้ให้นิย์ามของ “สัันติภาพิ” (เอกพิันธ์ ปิณีฑวิณีิช, 2561) ไวิ้วิ่า

        “สัันติภาพิ ค่อ การปราศจาก (ลัดตำ�าลัง) ของควิามรุนแรงในทุกร่ปแบุบุ” แลัะ 

“สัันติภาพิ ค่อ การแปลังเปลั่�ย์นควิามขัดแย์้งโดย์สัันติวิิธ่แลัะสัร้างสัรรค์” 

  ควิามรุนแรง (Violence) เป็นอ่กคำาท่�เก่�ย์วิพัินกับุคำาวิ่า “สัันติภาพิ” อย่์าง

แย์กกันไม่ออก ซึ่้�งม่การให้ควิามหมาย์กันอย์่างหลัากหลัาย์ในทางสัังคมศาสัตร์ ทั�ง

ถ่อวิ่าเป็นการกระทำา ไม่วิ่าจะเป็นการใช้กำาลัังหร่ออำานาจเพิ่�อข่มข่่ คุกคามหร่อทำาร้าย์          

เพิ่�อควิบุคุม หร่อครอบุครองบุุคคลั หร่อทรัพิย์์สัินอันเป็นเหตุให้เกิดควิามทุกข์ทรมาน 

ทั�งต่อตนเองแลัะผ่้อ่�น ต่อกลัุ่มบุุคคลัหร่อชุมชน ซึ่้�งเม่�อพิิจารณีาจากมุมมองของโย์ฮัน 

กลััตงุ แล้ัวิ เขาเสันอว่ิาควิามรุนแรงแบุ่งออกเปน็ 3 ลัักษณีะ ซ้ึ่�งสััมพัินธ์แลัะเก่�ย์วิโย์งกนั 

ค่อ ควิามรุนแรงทางตรง (Direct violence) ควิามรุนแรงเชิงโครงสัร้าง (Structural 

violence) แลัะควิามรุนแรงเชิงวัิฒนธรรม (Cultural violence) (อาทิตย์์ ทองอินทร์, 2559) 

คัว�มรุนุแรงท�งติรง (Direct violence)

  ควิามรุนแรงทางตรงม่ลัักษณีะเป็นกระบุวินการ (Process) อันประกอบุด้วิย์

ท่�มาของควิามรนุแรง เปา้ของควิามรนุแรง แลัะเหย์่�อของควิามรนุแรง เหตทุ่�ตอ้งจำาแนก

เป้ากับุเหย์่�อออกจากกันเพิราะหลัาย์ต่อหลัาย์ครั�งท่�เหย์่�อซึ่้�งรับุผลักระทบุจากควิาม

รุนแรง มิใช่เป้าหมาย์ท่�แท้จริง ดังกรณี่การก่อการร้าย์โดย์ทั�วิไปท่�กระทำาต่อประชาชน            

คนธรรมดา แต่ม่เป้าหมาย์มุ่งไปยั์งกลุ่ัมชนชั�นปกครอง เช่น การวิางระเบิุดในท่�ชุมนุมชน 

ในศ่นย์์การค้า หร่อการ ขับุรถฝ่่าเข้าไปพิุ่งชนผ่้คนในตลัาดของขบุวินการก่อการร้าย์ท่�

กำาลังัพิลักุพิลัา่นไปดว้ิย์ผ่ค้นจำานวินมาก ทั�งเดก็แลัะผ่ใ้หญ ่ผ่ห้ญงิแลัะผ่ช้าย์ อาจรวิมไป

ถ้งผ้่คนหลัาย์เช่�อชาต ิตา่งศาสันา เพิ่�อเรย่์กรอ้งเร่�องใดเร่�องหน้�งตอ่รฐับุาลัของประเทศ

หน้�ง ซ้ึ่�งควิามรุนแรงในลักัษณีะน่� สัามารถเห็นไดช้ดัเจนในทางกาย์ภาพิ ท่�ส่ังผลัโดย์ตรง

ต่อร่างกาย์แลัะช่วิิต อย์่างท่�ม่ผ่้ให้คำานิย์ามวิ่า (ชัย์วิัฒน์ สัถาอานันท์, 2557) เป็นการ 

“ทำาให้ศักย์ภาพิของมนุษย์์สัะดุดหย์ุดลังโดย์ย์ังไม่ถ้งกาลัอันสัมควิร” 
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  คนจำานวินไม่นอ้ย์มักเขา้ใจการใชค้วิามรนุแรงทางตรง โดย์มองถ้งการกระทำาท่�

มผ่ลัตอ่รา่งกาย์เปน็สัำาคญั เชน่ การบุดขย่์� (Crushing) ท่�เกดิจากการทบุุทำาลัาย์ การฉ่้ก

กระชาก (Tearing) จากการใช้ดาบุฟััน เช่อกด้งหร่อแขวินคอ การแทง (Piercing) ด้วิย์

ม่ด หอกหลัาวิ การเผาไหม้ (Burning) ด้วิย์เพิลัิง การถ่กย์าพิิษ (Poisoning) ในนำ�าหร่อ

อาหาร การระเหิดหาย์ไป (Evaporation) จากอาวิุธร้าย์แรงอย์่างปรมาณี่ ซึ่้�งการทำาให้

บุาดเจ็บุ เลั่อดตกย์างออก แขนขาหัก หร่อถ้งแก่ควิามตาย์ โดย์หลังลั่มหร่อมองไม่เห็น

การใชค้วิามรุนแรงท่�กระทำาตอ่จติใจวิา่มผ่ลัไมยิ่์�งหย์อ่นไปกวิา่กนั เชน่ การกกัขงัหน่วิง

เหน่�ย์วิ การขังลั่มในคุก 

  ในนวินิย์าย์เร่�อง One Flew Over The Cuckoo s Nest ของ เคน เคซึ่่ย์์ (Ken 

Kesey) ตวัิลัะครเอกเปน็คนปกตทิ่�ถ่กจบัุไปขงัไวิใ้นโรงพิย์าบุาลัโรคจติ เม่�อเขาอดทนกบัุ

ระเบุย่์บุควิบุคุมควิามประพิฤติของโรงพิย์าบุาลัไม่ไหวิ กพ็ิย์าย์ามเล่ั�ย์งกฎเกณีฑ์ตา่ง ๆ

 หันมาใช้เสัร่ภาพิของตน ช่วิงแรกโรงพิย์าบุาลัลังโทษเขาด้วิย์การช็อกไฟัฟั้าเม่�อเขาย์ัง

คงลัะเมิดกฎเกณีฑ์ต่าง ๆ แลัะใช้เสัร่ภาพิของตนต่อไป ทางโรงพิย์าบุาลัก็ตัดสัินใจผ่า

สัมองสัว่ินท่�ทำาให้เขาคิดไดอ้อกไปเสัย่์ ตวัิเอกก็กลัาย์เป็นมนุษย์์ท่�มช่วิ่ิต รบัุประทานได้ 

เคล่ั�อนไหวิได ้แตค่ดิอะไรดว้ิย์ตนเองไมไ่ด ้จะไปไหนกม็ค่นพิาไป หมดสัิ�นซึ่้�งควิามเปน็

ตวัิของตวัิเอง ซึ่้�งหมาย์ถ้งเสัรภ่าพิของเขากส็ัิ�นสัดุไปดว้ิย์ เพ่ิ�อนสันิทคนหน้�งซึ่้�งเขา้ใจใน

ควิามรักเสัรภ่าพิของเขาทนไม่ได้ท่�จะเห็นตัวิเอกตกอย่่์ในสัภาพิน่� จง้ฆ่า่เขาเสัย่์ด้วิย์การ

ใช้หมอนปิดหน้าจนเขาหาย์ใจไม่ออกแลัะสัิ�นช่วิิต หากด่เผิน ๆ ก็จะเห็นวิ่าเกิดควิาม

รนุแรงข้�นเพ่ิย์งครั�งเดย่์วิคอ่ เม่�อตัวิเอกถ่กเพิ่�อนของตนฆ่า่ตาย์ แตส่ัิ�งท่�เกิดข้�นเป็นควิาม

รนุแรงทางตรงในทางกาย์ภาพิท่�กระทำาตอ่คนซึ่้�งถ่กผา่ตดัสัมองใหห้มดควิามสัามารถท่�

จะคิดได้ไปแลั้วิ ในแง่น่�อาจกลั่าวิได้วิ่าการทำาให้เขาหมดควิามสัามารถท่�จะคิดได้ ไม่

วิ่าจะด้วิย์การผ่าตัดหร่อการใช้ย์าอย่์างอ่�นก็ค่อการสัร้างควิามรุนแรงในทางจิตวิิทย์า

ให้เกิดข้�นกับุเขาจนหมดควิามเป็นคนไปเสั่ย์สัิ�น ถ้าเช่นนั�นระหวิ่างการฆ่่าเขากับุการ

ผ่าตัด อย่์างไรจะนับุเป็นควิามรุนแรงกว่ิากัน ยิ์�งกว่ิานั�นจะกล่ัาวิได้หร่อไม่ว่ิา การฆ่่าเขา

ในสัภาพิท่ �เขาไม่ผิดอะไรกับุสัิ �งม่ช่วิ ิตท่ �ไร ้จ ิตใจมิใช่ควิามรุนแรง หากเป็นการ

ปลัดปล่ัอย์เขาใหพ้ิน้จากทกุขอ์นัเกดิจากควิามรุนแรงทางจติวิิทย์าตา่งหาก ปญัหาชนิด

น่�ตอบุได้ไม่ง่าย์นัก แต่เป็นเร่�องท่�ต้องใสั่ใจเม่�อจะทำาควิามเข้าใจกับุ “ควิามรุนแรง” 

(ชัย์วิัฒน์ สัถาอานันท์, 2557)  
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   การใช้คำาพิ่ดทำาร้าย์จิตใจผ่้อ่�น สั่อเสั่ย์ด เหย์่ย์ดหย์าม เย์าะเย์้ย์ถากถาง หร่อ

การถ่าย์ภาพิลั้อเลั่ย์นท่าทางของคนท่�ผ่้อ่�นเคารพิ ให้เห็นเป็นเร่�องตลักขบุขัน แลั้วิโหม

ประโคมกันวิา่เป็นการถ่าย์ภาพิด้วิย์อารมณ์ีสันุทร่ย์์ ไม่ไดท้ำาอะไรให้เกิดควิามเสัย่์หาย์

เพิราะมิได้ก่อให้เกิดอาการป่ดบุวิมข้�นกับุผิวิหนัง แขนขาไม่ถ่กกระทบุ ไม่ม่บุาดแผลั 

ไม่ม่เลั่อดออก  วิ่าเป็นเร่�องท่�กระทำาได้ มิใช่เป็นการใช้ควิามรุนแรง ทั�ง ๆ ท่�ผลัจากการ 

กระทำานั�น ๆ ในทางจิตวิิทย์า (Psychological) แลั้วิ จะพิบุวิ่าผลัร้าย์ในทางกาย์ภาพิ

สัามารถสิั�นสุัดหรอ่จบุลังไดเ้ม่�อควิามรนุแรงย์ตุลิัง บุาดแผลัท่�เกดิข้�นสัามารถสัมานตวัิ

แลัะหาย์ไป แต่บุาดแผลัในทางจิตใจท่�เกิดข้�นจากการถ่กกระทำา ไม่วิ่าจะด้วิย์ควิาม

หย์าบุคาย์หรอ่ลัอ้เลัย่์นให้ดอ้ย์คา่นั�น สัิ�งท่�ผ่ถ่้กกระทำาไดร้บัุ จะกลัาย์เป็นควิามเจบ็ุปวิด

ท่�กัดกร่อนควิามร่้สั้กของผ่้ท่�ตกเป็นเหย์่�อไปอ่กนาน โดย์ไม่ร่้วิ่าเม่�อใดจะจบุสัิ�นลัง

  ควิามรุนแรงทางตรง จ้งมิได้หมาย์ถ้งสัิ�งท่�กระทบุต่อร่างกาย์เท่านั�น อย่์างท่�    

นกัวิิชาการบุางท่านนิย์ามควิามรุนแรงในลักัษณีะกว้ิาง ๆ  โดย์ถ่อว่ิา “เป็นพิฤตกิรรมท่�มุง่

จะก่อให้เกิดอันตราย์ทางกาย์ภาพิต่อผ่้คนหร่อควิามเสั่ย์หาย์ต่อทรัพิย์์สัิน” (ชัย์วิัฒน์    

สัถาอานันท์, 2557) แต่รวิมถ้งผลัท่�กระทบุต่อจิตใจของผ่้คนด้วิย์ ควิามรุนแรงทางตรง

ท่�เกิดข้�นย์ิ�งม่มากข้�นในสัังคมท่�ม่ควิามขัดแย์้ง แตกแย์ก แบุ่งฝ่ักแบุ่งฝ่่าย์ สัามารถเกิด

ข้�นได้จากทุกฝ่่าย์ ซ้ึ่�งในทางการเม่องแลั้วิ ตัวิผ่้กระทำาม่ทั�งฝ่่าย์สันับุสันุนรัฐบุาลัแลัะ

ฝ่่าย์ต่อต้านรัฐบุาลั

 

คัว�มรุนุแรงเชิงโคัรงสำร้�ง (Sructural violence)

 สัิ�งท่�ทำาใหเ้กดิชอ่งว่ิางระหว่ิางศักย์ภาพิของมนษุย์์ (Potentiality) กบัุสิั�งท่�มนุษย์์เปน็

อย์่จ่ริง (Actuality) โดย์เฉ้พิาะเม่�อสัิ�งนั�นเปน็ระบุบุหรอ่โครงสัรา้ง ลัักษณีะเดน่ของมนัคอ่ 

มกัเปน็สัิ�งท่�เกดิข้�น คงอย่่์ตอ่เน่�องแลัะย์าวินาน ย์กตวัิอย์า่งเชน่ ควิามอดอย์ากย์ากแค้น

ของคนจำานวินไม่นอ้ย์ในสังัคมหน้�ง ๆ  ควิามไมเ่ทา่เท่ย์มกนั ซึ่้�งบุางหนอาจสัามารถขจดั

ปัดเป่าไปได้ด้วิย์การใช้เงินจำานวินไม่มาก แต่สัังคมกลัับุใช้เงินจำานวินนั�นไปในการอ่�น

มากกวิา่ เชน่ การทุ่มลังไปในการผลิัตหรอ่ซึ่่�ออาวิธุย์ทุโธปกรณีเ์พิ่�อการสังครามมากกวิา่

การซึ่่�ออาหาร เตร่ย์มการผลัิตอาหาร หร่อจัดหาย์ารักษาโรคให้กับุผ่้ย์ากจนในสัังคม  
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  สัิ�งน่�สัะท้อนวิ่า ในหลัาย์ประเด็นแลั้วิสัังคมม่ควิามสัามารถหร่อศักย์ภาพิมาก

พิอท่�จะช่วิย์เหลั่อกลัุ่มคนท่�อดอย์ากย์ากแค้นต่าง ๆ ได้ แต่กลัับุเลั่อกท่�จะไม่ช่วิย์ การ

เกิดช่องว่ิางทางเศรษฐกิจแลัะโอกาสัในทางสังัคม นบัุเปน็อาชญากรรมในทางโครงสัร้าง

อย์่างหน้�งเช่นกัน

  ควิามรนุแรงเชงิโครงสัรา้ง จง้ไมใ่ชเ่ร่�องของบุคุคลักระทำาควิามรนุแรงตอ่บุคุคลั

แตเ่ปน็ผลัจากโครงสัรา้งท่�มอ่ย์่ใ่นสังัคม หมาย์ถ้งวิา่ไมว่่ิาใครกต็ามท่�เขา้มาอย์่ใ่นระบุบุ

หร่อโครงสัรา้งน่� ลัว้ินตกอย์่ภ่าย์ใตโ้ครงสัรา้งท่�กำาหนดกระบุวินการของระบุบุไวิแ้ลัว้ิ การ

เปลั่�ย์นแปลังตัวิบุุคคลัย์่อมไม่สัร้างควิามแตกต่างแต่อย์่างใด 

  บุริบุทของควิามรุนแรงทางโครงสัร้าง (Structural violence) จ้งเป็นเร่�องท่�

สััมพัินธ์กับุโครงสัร้าง กฎระเบุ่ย์บุกฎเกณีฑ์ สัิทธิมนุษย์ชน การกดข่�ข่มเหง การแบุ่ง

แย์กก่ดกันผ่้คนออกจากกันด้วิย์กฎหมาย์หร่อด้วิย์ข้อบุังคับุท่�ไม่เป็นธรรม จนย์ากท่�จะ

จำาแนกผ่้กระทำาควิามรุนแรง (Violence perpetrator) กับุผ่้ท่�ตกเป็นเหย์่�อของควิาม

รุนแรง (Violence victim) ได้ ซึ่้�งต่างจากการใช้ควิามรุนแรงทางตรงท่�เห็นได้ง่าย์กวิ่า 

ทั �งท่ �ควิามรุนแรงทางโครงสัร้างก็สัร้างควิามเสั่ย์หาย์ให้กับุสัังคมแลัะผ่ ้คนท่ �ได้รับุ

ผลักระทบุทั�งช่วิิตแลัะทรัพิย์์สัินไม่น้อย์ไปกวิ่ากัน 

  ควิามรุนแรงเชงิโครงสัร้างจง้หาตัวิผ่ก้ระทำาเปน็บุคุคลัไม่ได้ เพิราะสัิ�งท่�กอ่ควิาม

รนุแรงนั�นคอ่ตวัิ “โครงสัรา้ง” เอง ซึ่้�งโย์ฮนั กลััตงุเองกย็์อมรบัุวิา่ “บุางท่ควิามรนุแรงเชงิ

โครงสัรา้งน่�อาจเรย่์กอก่อย์า่งหน้�งวิา่ “ควิามอย์ตุธิรรมทางสังัคม” กไ็ด ้(Galtung, 1969)

 

คัว�มรุนุแรงเชิงวัฒนุธรรม (Cultural violence)

  ควิามรุนแรงในลัักษณีะน่�เป็นแง่มุมหน้�งทางวิัฒนธรรม ซ้ึ่�งหมาย์ถ้งระบุบุ

ควิามเช่�อ สััญลัักษณี ์แลัะการใหค้วิามสัมัพินัธร์ะหวิา่งมนุษย์ต่์อธรรมชาต ิตอ่สิั�งเหน่อ

ธรรมชาตแิลัะตอ่มนษุย์์ดว้ิย์กนัเอง ควิามรนุแรงเชงิวิฒันธรรมน่�เปน็เสัมอ่นเคร่�องมอ่ท่�

สัร้าง “มาย์าคติ” ให้เช่�อว่ิาสัิ�งท่�ตนพิบุเห็น เช่�อมั�น แลัะกระทำาอย่่์นั�นเป็นสิั�งท่�ถ่กต้อง 

การใช้ควิามรุนแรงเช่นน่�ประกอบุด้วิย์มิติสัำาคัญสัองด้าน ค่อ การก่อควิามรุนแรง แลัะ

กระบุวินการให้ควิามชอบุธรรมต่อควิามรุนแรงท่�ก่อข้�นเพิ่�อให้สัังคมย์อมรับุ
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  ในกระบุวินการการเรย่์นร่ข้องผ่ค้นในสังัคม ควิามร่ท่้�เกดิข้�นเปน็องค์ประกอบุใน

การกอ่รา่ง (Construct) ทศันคต ิดงันั�นทศันคตจิง้มอ่ทิธพิิลัตอ่การจดัร่ปแบุบุโครงสัรา้ง

ทางสังัคม แลัะต่อพิฤติกรรมของคนในสังัคม  (เอกพัินธ ์ปณิีฑวิณิีช, 2561) ประสับุการณ์ี

จากการเร่ย์นร่้ของผ่้คนท่�แตกต่าง ย์่อมสัร้างทัศนคติท่�ม่ควิามหลัากหลัาย์ ทั�งในระดับุ

ปัจเจก (Individual) แลัะในระดับุสัังคมโดย์รวิม (Collective) 

  ในมิติของควิามรุนแรงเชิงวัิฒนธรรมนั�น การย์อมรับุในการใช้ควิามรุนแรง

ทั�งทางกาย์ภาพิแลัะในเชิงโครงสัร้างต่อผ่้อ่�น เป็นเคร่�องม่อทางควิามคิดท่�ถ่กสั่งต่อ

จากคนรุ่นหน้�งสั่่คนอ่กรุ่นหน้�งผ่าน เร่�องเลั่า ตำานาน ประวิัติศาสัตร์ ภาษา วิรรณีกรรม           

วิาทกรรม ศิลัปะ จนถ้งศาสันา จนผ่้คนในสัังคมอาจไม่ตระหนักเลัย์วิ่าควิามคิดท่�ตนม่

อย์่่นั�นเป็นสั่วินหน้�งของการสันับุสันุนควิามรุนแรงเชิงวิัฒนธรรม 

  ดังนั�นกระบุวินการการลัดควิามรุนแรงทางวิัฒนธรรม จ้งหล่ักไม่พิ้นท่�จะต้อง

คำาน้งถ้งเร่�องของทัศนคติด้วิย์ข้อย์้อนแย์้งเวิลัาพ่ิดถ้งรากเหง้าควิามรุนแรงในระดับุ

วิฒันธรรม จากมมุมองของฝ่า่ย์รฐั กค็อ่รฐัใดใดมกัจะมองเหน็แต ่“ปญัหา”ควิามรนุแรง

เชิงวิัฒนธรรม ของระบุบุคิด “ฝ่่าย์ตรงข้าม” แต่กลัับุมองไม่ออกหร่อมองไม่เห็นวิ่า

ระบุบุคิด ระบุบุให้ควิามหมาย์ของฝ่่าย์รัฐเอง ก็เป็นรากเหง้าใหญ่ของควิามรุนแรงเชิง

วิัฒนธรรมเช่นกัน เช่น ชาตินิย์มท่�คับุแคบุ กดทับุชาติพิันธ์ุอันหลัากหลัาย์ให้บุ่บุเข้าสั่่

มาตรฐานเด่ย์วิกัน เป็นต้น (ประชาไทย์, 2559)

สำันุติิวิธี

  สัังคมมนุษย์์ม่แนวิควิามคิดท่�จะระงับุปัญหาท่�เกิดจากควิามขัดแย์้งเสัมอ       

ในบุางครั�งอาจต้องอาศัย์อำานาจของทางรัฐในการจัดการหาข้อย์ุติ ทั�งท่�ให้ “ศาลั” เป็น

ผ่้ดำาเนินการวินิิจฉ้ัย์จัดการ หร่อการท่�ผ่้ม่อำานาจปกครองบุ้านเม่องได้มอบุหมาย์ให้ผ่้ท่�

ม่ควิามร่้ควิามชำานาญในการระงับุควิามขัดแย์้งเป็นผ่้ดำาเนินการ

  การจัดการควิามขัดแย์้งม่หลัาย์ร่ปแบุบุวิิธ่ บุางร่ปแบุบุอาจจะสัามารถเจรจา

กันเอง (Negotiation) ระหวิ่างผ่้ท่�เก่�ย์วิข้องกับุควิามขัดแย์้ง บุางครั�งอาจต้องการ

บุุคคลัท่�สัามมาช่วิย์ในการให้คำาแนะนำา (Advice) หร่อช่�แนวิทางในการแก้ปัญหา 

(Recommendation) หร่อช่�ขาด (Arbitration) วิ่าบุุคคลัใดควิรจะม่สัิทธิม่หน้าท่�ต่อกัน
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อย์า่งไร ท้าย์ท่�สัุดหากหาวิิธก่ารในการจัดการควิามขัดแย์ง้ดังกลั่าวิไม่ได้ กอ็าจจะต้อง

ใชก้ระบุวินการในทางบุ้านเมอ่ง คอ่การใช้กระบุวินการของทางศาลัยุ์ตธิรรมหรอ่ศาลัท่�

เก่�ย์วิข้องแลัะม่อำานาจพิิจารณีาเหน่อข้อพิิพิาทดังกลั่าวิ (นพิพิร โพิธิรังสัิย์ากร, 2561) 

  ทั�งน่�ร่ปแบุบุของการหลั่กเลั่�ย์งแลัะแก้ปัญหาควิามขัดแย์้งแลัะควิามรุนแรง

ท่�อาจเกิดข้�น ซึ่้�งได้รับุการกลั่าวิถ้งกันมาตลัอดวิิธ่หน้�ง ค่อแนวิทาง “สัันติวิิธ่” อันเป็น

แนวิควิามคิดท่�ตรงข้ามกับุควิามเช่�อท่�ว่ิาควิามรุนแรงเท่านั�นช่วิย์แก้ปัญหาควิามขัดแย้์ง

ต่าง ๆ ได้ ยิ์�งเป็นควิามขัดแย้์งแตกแย์กทางการเม่อง ท่�ม่คนจำานวินไม่น้อย์เช่�อกันวิ่า

ท้าย์สุัดแล้ัวิม่แต่การใช้ควิามรุนแรงกดข่มฝ่่าย์ตรงข้ามให้ราบุพินาสั่รเท่านั�น ปัญหา

จ้งจะหมดไปแลัะควิามสังบุสัันติจะกลัับุค่นมาสั่่สัังคม ทั�งท่�ควิามเป็นจริงแลั้วิ “ควิาม

รุนแรง” ม่แต่นำามาซึ่้�ง “ควิามรุนแรง” ท่�มากข้�น แลัะก่อปัญหาต่อเน่�องอย์่างไม่ร่้จบุ 

  “สัันตวิิธิ”่ เป็นการตอ่สั่้ท่�วิางอย์่บุ่นพิ่�นฐานของการไม่ใช้แลัะการไม่ย์อมรับุวิา่

ควิามรุนแรง เป็นทางออกสุัดท้าย์หร่อเป็นวิิถ่ทางเด่ย์วิท่�จะหลุัดพิ้นจากข้อขัดแย์้งได้ 

แลัะเป็นการต่อสั่้ท่�องอาจกลั้าหาญ มิใช่การงอม่องอเท้าโดย์ไม่ทำาอะไรเลัย์ 

  มหาตมะคานธ่ เป็นมหาบุุรุษคนแรกของโลักท่�ได้รับุการย์อมรับุอย่์างสั่งใน

คริสัต์ศตวิรรษท่� 20 ในการนำา “สัันติวิิธ่” (Peaceful means) หร่อ “อหิงสัา” (Ahimsa) 

หร่อ “ปฏิิบัุติการไร้ควิามรุนแรง” (Nonviolence actions) มาใช้ จนสัามารถหลับุ

เลั่�ย์งควิามรุนแรงท่�ม่อย์่่แลั้วิไม่ให้ลัุกลัามขย์าย์ตัวิ สัามารถนำาพิาประเทศอินเด่ย์ให้

เป็นเอกราชจากสัหราชอาณีาจักรได้ในปี ค.ศ. 1947 แต่ตัวิเองกลัับุถ่กชาวิฮินด่คลัั�ง

ชาติสัังหารในปีต่อมา ซ้ึ่�งไม่แต่ประเทศอินเด่ย์เท่านั�น นโย์บุาย์เหย่์ย์ดผิวิอพิาร์ไทด์ 

(Apartheid) ในประเทศแอฟัริกาใต้ก็ย์ุติลังได้เพิราะการต่อสั่้แบุบุ “สัันติวิิธ่”

  ซึ่้�งปฏิิบัุติการไร้ควิามรุนแรงม่พ่ิ�นฐานอย่่์บุนทฤษฎ่แห่งอำานาจท่�วิ่า อำานาจ 

(Power) ดำารงอย์่ไ่ดด้ว้ิย์การย์นิย์อมเช่�อฟััง (Obedience) การท่�ประชาชนจะคมุอำานาจ

ของผ่ป้กครองไดก้โ็ดย์การหย์ดุการเช่�อฟัังย์นิย์อมของตนเสัย่์ การท่�ประชาชนปฏิิเสัธจะ

ให้หร่อย์อมตนเป็นฐานรองรับุอำานาจของผ่้ปกครองสั่บุไป ก็ค่อการตัดรากแห่งอำานาจ

ของผ้่ปกครองทิ�ง ซ้ึ่�งก็ค่อการต่อต้านอำานาจด้วิย์การไม่ให้ควิามร่วิมม่อหร่อด่�อแพ่ิง

นั�นเอง (ชัย์วิัฒน์ สัถาอานันท์, 2557) ในการต่อสั่้ด้วิย์สัันติวิิธ่นั�น ม่ร่ปแบุบุท่�แย์กย์่อย์

ออกไปมากมาย์ อันสัรุปออกได้กวิ้าง ๆ ใน 2 ลัักษณีะด้วิย์กัน ค่อ การกระทำาแลัะการ

ไม่กระทำา 
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  1.  กิ้�รกิ้ระทำ�ในสัิ�งท่�ปกตแิลั้วิไม่ทำาหร่อถก่หา้มไมใ่หท้ำา เช่น การสันบัุสันนุ

การใช้สัินค้าบุางชนิด อย์่างกรณี่คานธ่ปฏิิเสัธเสั่�อผ้าสัิ�งทอจากต่างประเทศ แลั้วิทอผ้า

ข้�นใช้เอง หรอ่สัมัย์หน้�งท่�นสิัตินกัศก้ษาสันบัุสันุนให้ใช้สิันคา้ไทย์ ตดัเส่ั�อด้วิย์ผา้ดบิุ หร่อ

การร่วิมชุมนุมประท้วิง เดินขบุวิน อดอาหาร บุ่บุแตร เปิดไฟั กระพิริบุไฟัหน้ารถ สัวิมใส่ั

เสั่�อผา้ส่ัเดย่์วิกนัเพิ่�อแสัดงสัญัลักัษณี ์เปา่นกหวิด่ ตเ่คาะเกราะหมอ้กระปอ๋งอย์า่งท่�ชาวิ

เม่ย์นมาทำา เป็นต้น 

  2.  กิ้�รไม่กิ้ระทำ� เช่น ลัะเว้ินการจ่าย์ภาษ่ ปฏิิเสัธการเกณีฑ์ทหาร ไม่เข้า

รว่ิมกับุการถ่ออาวิธุในทุกกรณี ่ไมเ่ช่�อฟััง ไมป่ฏิบิุตัติามกฎระเบุย่์บุ หย์ดุเรย่์น หย์ดุงาน 

เฉ้่�อย์งาน ไม่สันับุสันุน (ซึ่่�อ) สันิค้าหรอ่ผลิัตภัณีฑ์อย่์างใดอย่์างหน้�ง ไม่ให้ควิามร่วิมมอ่

กับุรัฐบุาลั ไม่ทำางานลั่วิงเวิลัา การอารย์ะขัดข่นในทุกร่ปแบุบุ เป็นต้น

  สัิ�งเหล่ัาน่�จะชว่ิย์กระตุน้แลัะเรย่์กร้องให้คนออกมาร่วิมด้วิย์ได้เปน็จำานวินมาก

มากกวิา่การใช้ควิามรุนแรง ซ้ึ่�งการจะได้ชยั์ชนะจากการต่อส้่ัแบุบุ “สันัติวิิธ่” นั�น คอ่การ

ได้ม่แนวิร่วิมในขอบุเขตท่�กวิ้างขวิางมากท่�สัุด จ้งจะสัามารถด้งให้รัฐบุาลัลังมาย์อม

จำานนได้ 

  แน่นอนวิ่า “สัันติวิิธ่” มิใช่แนวิทางเพ่ิย์งหน้�งเด่ย์วิ หร่อเป็น “ย์าวิิเศษ” หร่อ

เป็นสั่ตรสัำาเร็จท่�แก้ปัญหาได้ทุกชนิด เพิราะในควิามเป็นจริงย์ังสัามารถม่วิิธ่การแลัะ

แนวิทางอ่�น ๆ อ่กหลัากหลัาย์ท่�นำามาใช้ได้ ทั�งน่�ข้�นอย์่่กับุบุริบุทของปัญหาแลัะควิาม

เป็นจริงในแต่ลัะสัถานการณี์ แต่กระนั�น “สัันติวิิธ่” ก็ย์ังคงเป็นแนวิทางท่�ได้รับุการพิ่ด

ถ้งแลัะถ่กขย์าย์ควิามเพิ่�อนำามาใชเ้สัมอสัำาหรบัุการแกป้ญัหาท่�ประสังคห์ลัก่เลั่�ย์งควิาม

รุนแรง 
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