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ความขัดแยง ความรุนแรง สันติภาพ และสันติวิธี
(Conflict, Violence, Peace & Nonviolence)

ชาญชัย ชัยสุขโกศล
opcck@mahidol.ac.th

อังคารที่ 24 มิถุนายน 2551

พื้นฐาน
การเห็น (ไดยิน, รับรู): มีไดหลากหลายแบบ ไมเหมือนกัน
อะไรคือ...ความขัดแยง, ความรุนแรง, สันติภาพ, สันติวธิ?ี
ทั้ง 4 คํา สัมพันธกันอยางไร?
เกมสแบมือที่กํา

กรอบความสัมพันธของ 4 คํา

ความขัดแยง สันติภาพ

สันติวิธี

ความรุนแรง

ความขัดแยง#1
คําท่ีเก่ียวของกับความขัดแยง (Conflict) : 

Dispute & Dilemma
Dispute (ขอพิพาท) : 2 คน 1 เปาหมาย (ของท่ีหายาก เชน ทรัพยากร 
พื้นท่ี ฯลฯ)
Dilemma (ทางแพรง) : 1 คน 2 เปาหมายที่ไปดวยกันไมได

ความขัดแยง#2
ความเขาใจที่ผิด

ความขัดแยงเปนเรื่องไมดี ไมควรขัดแยงกัน
ความขัดแยง กําจัด/ปองกันได
ความขัดแยง กอใหเกิดความรุนแรง

ความขัดแยง กับการมองเห็น
ความขัดแยงแฝง (latent conflict)
ความขัดแยงท่ีกําลังกอตัว (emerging conflict)
ความขัดแยงท่ีปรากฏออกมา (manifest conflict)

ความขัดแยง#3 : วิธีคิดตอความขัดแยง 2 สกลุ
สาย US : ปฏิบัตินิยม (pragmatist)

เนนเทคนิค/วธิีจัดการความขัดแยง;
กําหนดกรอบ กฎเกณฑ กติกา เนนทักษะและการจัดการ
คํา : Conflict Management, Conflict Resolution

สาย Europe : โครงสรางนิยม (structuralist)
เนนวิเคราะหเชิงระบบ/ภาพใหญและพลวัต เชน โครงสราง, 
ความสมัพนัธเชิงอํานาจ ชนช้ัน วฒันธรรม ฯลฯ
คํา : Conflict Transformation
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ความขัดแยง#4 : กรอบวิเคราะห

Conflict = A+B+C

Attitude (ทัศนคต)ิ Contradiction (ประเด็นขอขัดแยง)

Behaviour (พฤติกรรม)

ความเกลียดชัง ไมไวใจ ไมใสใจ ขัดขวาง กีดกัน

ความรุนแรงทางกายภาพและวาจา

เอาใจเขามาใสใจเรา ฯลฯ สรางสรรค (ทะลุกรอบ)

สันติวิธี

ความรุนแรง#1 : คืออะไร?
การฆา, การทรมาน, การลักพาตัว, การทําราย, การขมขืน, การกอการราย, ปฏิวัต,ิ รัฐประหาร, สงคราม 

ความรุนแรงทางตรง/ชั้นบุคคล (Direct/Personal Violence)
ความรุนแรง หมายถึง การทําใหศักยภาพของมนุษยสะดุดหยุดลงโดยยังไมถงึกาลอัน

สมควร เชน ถูกสังหาร เปนตน ลักษณะความรนุแรงทางตรงนี้ ประกอบดวย 
ตัวผูกอความรนุแรง 
เครื่องมอืที่ใชกอความรนุแรง
ผลที่เกิดข้ึนจากการใชความรุนแรง

ปญหา : ความรุนแรงหลายกรณี ไมมี ตัวผูกอความรุนแรง!! สวนใหญทําให
คนตาย/ทําใหศักยภาพของมนุษยสะดุดลงเปนจํานวนมากกวาความ
รุนแรงชั้นบุคคลเสียอีก!!

Ref: ชัยวัฒน สถาอานันท (2533) ทาทายทางเลือก : ความรุนแรงและการไมใชความรุนแรง, กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง

ความรุนแรง#2 : ความรุนแรงเชิงโครงสราง (1)

หมายถึง อะไรก็ตามทีท่ําใหเกิดชองวางระหวางศักยภาพของมนุษย (potentiality) กับ
สิ่งที่มนุษยเปนอยูจริง (actuality) โดยเฉพาะเมื่อ “อะไรก็ตาม” นั้นไมใชตวับุคคล 
แตเปนระบบหรอืโครงสราง 

Ex: โทษประหาร; ป 2528 ไทยสงออกขาวอันดับสองของโลก แตเด็กไทย 230,000 คน
เปนโรคขาดสารอาหาร; เด็กเกาหลีเหนอืตายจํานวนมากเพราะขาดอาหาร 
แตเกาหลีเหนือมีงบพัฒนาขีปนาวุธ 
(งบทหารของเกาหลีเหนือ: 25% ของ GDP)

ณ จตุรัสคิมอิลซุง 
พิธีสวนสนามอยางย่ิงใหญ พรอมขีปนาวุธ 
ในวาระฉลองครบรอบ 75 ปกองทัพเกาหลี 

และเปนสัญญาณขูสหรัฐหากบุกเกาหลีเหนือ 
(25 เม.ย. 2007)

Johan Galtung, “Violence, Peace and Peace Research,” Journal of Peace Research. 6 : 3 (1969), pp.167-191

ความรุนแรง#3 : ความรุนแรงเชิงโครงสราง (2)

ลักษณะเดนของความรนุแรงเชิงโครงสราง มี 2 ประการ 
Duration
Intangibility

คําถาม : ศักยภาพ (Potentiality) คืออะไร? เหมอืนกนัทุกสถานการณหรอืไม?
ตอบ อางอิงอยูบนความตองการพื้นฐานของมนษุย 4 ประการ 

การดํารงชีวิตอยู
การมีความเปนอยูดี
การมีเสรีภาพ
ความรูสึกมีความหมายในชีวิต

ความรุนแรง#4 : ความรุนแรงเชิงโครงสราง (3)

ชองวางทางความ
ม่ังคั่งระหวาง
มนุษยในโลก 

ขอมูล : ป 1998
ที่มา : อาวุธมีชีวิต, น.222)

780คาใชจายทางทหารในโลก
400ยาเสพติดในโลก
105น้ําเมาในยุโรป

การศึกษาสําหรับทุกคนในโลก
+น้ําสะอาด&สาธารณูปโภค

สําหรับทุกคน
+สุขภาพดานภาวะเจริญพันธุ

+สุขภาพพื้นฐานและโภชนาการ
= 40 US$ billion

50บุหร่ีในยุโรป
17อาหารสัตวในยุโรป

-ขาดบริการสาธารณสุข : 880
-ขาดอาหาร : 840 (เปนเด็ก 160)

13สุขภาพพื้นฐานและโภชนาการ
12น้ําหอมในยุโรป&สหรัฐ
12สุขภาพดานภาวะเจริญพนัธุ
11ไอศครีมในยุโรป

-ขาดแคลนสาธารณูปโภค : 2,600
-ตายเพราะอากาศเสีย : 3
-ตายเพราะน้าํไมสะอาด เกิดโรคเกีย่วกับ
ทางเดินอาหาร : 5

9น้ําสะอาดและสาธารณูปโภค
สําหรับทุกคน

8เคร่ืองสาํอางคในสหรัฐ
ไมรูหนังสอื 850 6การศึกษาสําหรับทุกคนในโลก

จํานวนคน
(ลานคน)

จํานวนเงิน
(US$ 

billion)
คาใชจาย

คําถาม :
สังคมโลกมโีครงสรางชนิดใดกัน จึงทําใหมีคนตายและถูกทําใหอยูในภาวะดังกลาว ไดมากขนาดน้ี!?!

ความรุนแรง#5 : ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (1)

คําถาม : ความรนุแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสรางเกิดขึ้น/ดํารงอยูได
อยางไร? ความรนุแรงทั้งสองประเภทมีกระบวนการ “ทํางาน”อยางไร?
1) การใชความรุนแรง     
2) กระบวนการใหความชอบธรรมตอการใชความรนุแรง (Justification)

วัฒนธรรม : ปริมณฑลเชงิสัญลักษณในการดํารงชีวิต เชน ศาสนา, อุดมการณ, 
ภาษา, ศลิปะ, วิทยาศาสตรเชิงประจักษ, ตรรกศาสตร\คณิตศาสตร
ความรุนแรงเชิงวฒันธรรม : สวนเสี้ยวของปรมิณฑลดังกลาว ที่รองรับสนับสนุน
ความรุนแรงทั้งที่เปนทางตรงและเชิงโครงสราง จนทําใหรูสึกวาความรนุแรงทั้ง
สองประเภทเปน “เรื่องธรรมดา”, “ไมใชเรื่องผิดรายแรงอะไร” หรือถึงข้ันเปน 
“เรื่องถูกตอง”; กลาวอีกนยัหนึ่ง ความรนุแรงเชิงวัฒนธรรม ทําใหความรนุแรง
ชนิดตางๆม ี“ความชอบธรรม” และ “ยอมรับได” ในสังคม (Justify/Justification)

Johan Galtung, “Cultural Violence,” Journal of Peace Research. Vol.27 No.3 (1990), pp.291-305.
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ความรุนแรง#6 : ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (2)

คําถามสืบเนือ่งจากปรากฏการณ “ชองวางทางความมั่งค่ังระหวางมนุษยในโลก”
โครงสรางของโลกเชนที่เปนอยูนี้ รองรับอยูดวยความเชื่อชนิดใดกัน?
เปนไปไดหรอืไมที ่ความเชื่อเรื่อง “ความมั่งค่ังหรือความโลภอยางไมรูขอบเขต” 
กําลังครอบงําโลก และกลายเปนความเชื่อหลัก?

“โทษประหาร” : บทลงโทษการประหารชีวิต ดํารงอยูไดดวยความเชือ่/วัฒนธรรม
ชนิดใดของสังคม?
ตรรกะวิธีคิดวาดวยอาชญากรรมชนิดใดของสังคม?
(อาชญากรรมลดลงไดดวยการ “ขู” => ดวย “ความกลัว” บทลงโทษ?)
ความรูสึกวาดวยความเปนมนุษยของผูกออาชญากรรม; ความกลวัที่มตีอผูกอ
อาชญากรรม

คําถามหลัก : วัฒนธรรมที่ใหความชอบธรรมตอการใชความรุนแรงนั้น มีลักษณะอยางไร? และ“ทํางาน” อยางไร? ความรุนแรง#7 : ทฤษฎีช้ันความรุนแรง (Layers of Violence)

ความรุนแรงชั้นวัฒนธรรม
(Cultural Violence)

ความรุนแรงชั้นโครงสราง
(Structural Violence)

ความรุนแรงทางตรง/ชั้นบุคคล 
(Direct/Personal Violence)

สันติภาพ : ความหมาย 2 แบบ
คือ การปราศจากซึ่งหรือการลดลงของความรุนแรงทุกชนิด

รวมท้ังความรุนแรงทางตรง เชิงโครงสราง และเชิงวัฒนธรรม
“สันติภาพ = สันติภาพทางตรง + สันติภาพเชิงโครงสราง + 
สันติภาพเชิงวัฒนธรรม”
เปนแบบ Violence oriented ->  สภาวะหยุดนิ่ง (static)

คือ การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง (conflict transformation) โดย
ไมใชความรุนแรงและอยางสรางสรรรค 

เปนแบบ Conflict oriented -> มีพลวัต (dynamic)

สันติวิธี#1
ดูภาพยนตรเร่ือง “Gandhi” ตอนประทวงภาษีเกลือ
ขอระลึก 

สันติวิธี คือ “การกระทํา” (เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง) ไมใชน่ิง
เฉย หรือ “การไมกระทํา” (ปลอยใหเปนแบบเดิม)
เพียงแต เปนการกระทําท่ีไมใชความรุนแรง

ฐานคิด ของสันติวธิ ี2 แนวทางใหญ
ศีลธรรม : สันติวิธีบนฐานหลักการ (principle)
ทฤษฎีอํานาจ : สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม (pragmatism)

สันติวิธี#2 : สันติวิธีบนฐานหลักการ
หลักการ 3 ประการ 
(จากแนวคิด “สัตยาเคราะห” ของมหาตมะ คานธี )

อหิงสา : ไมเกลียด (not hatred) : บุคคล/โครงสราง (agency & structure)
สัจจะ (just cause) : วิธีการ/เปาหมาย (means & ends)
ตบะ (self-suffering) : เธอกับฉัน (self & others -> identity)

สันติวิธี#3 : สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม
หลักการ : ประการเดียว คือ ใชเพราะไดผล 
หลักทฤษฎี : อํานาจวาดวยความยินยอม (consent theory of power) 
[จาก Gene Sharp]

แหลงท่ีมาทางอํานาจ
ของผูปกครอง
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สันติวิธี#3 : สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม
วิธีการ : 3 กลุมใหญ 

ประทวง/ชักจูงดวยสัญลักษณ (symbolic protest / persuasion > 54 วิธี
ไมใหความรวมมือ (non-cooperation > 104 วิธ)ี
แทรกแซงทางตรง (direct intervention > 40 วิธ)ี

สันติวิธี#4
พลวัต (โหมดการทํางาน) ของสันติวิธี

เปลี่ยนใจฝายตรงขาม [แนว principle]
สรางเงื่อนไขกดดันใหฝายตรงขามเปลี่ยนแปลง [แนว pragmatist]

เงื่อนไข : 3 ประการของสันติวิธี
ขึ้นกับการเตรียมตัว/เตรียมการ
ไมจําเปนตองไดผล
ไมประกันวาจะไมถูกตอบโตดวยความรุนแรง


