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กอนเริ่ม “คุย”
คนชวนคุย : “นอกรีต” -> วิศวะ (6ป) -> สังคมวิทยา (4ป) -> รัฐศาสตร (3ป) =>
“ครึ่งบกครึ่งน้ํา” เชิงสาขาวิชา (สังคมวิทยาสาธารณะ/สังคมวิทยาการเมือง)
คนคุยดวย: สังคมวิทยา ป 4, เรียนทฤษฎีสังคมวิทยามาแลว, คุนเคยการวิจัยอยูบาง
ทฤษฎี & การตั้งโจทยวิจัย 

วิจัย = สรางความรู
สิง่สําคญั : คําถาม/โจทยวิจัย; บางครัง้สําคญักวาคําตอบ/ขอคนพบ จากการวิจัยอีกดวย; 
บางครั้งวจิัยเสร็จแลว ไมมีคําตอบ แตไดคําถามเพิ่มมากมาย

แนวคิด/ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (concept/theory) : Identity, Ethnicity, Gender, 
Family, Childhood, etc.
แนวการวิเคราะหทางสังคมวิทยา (approach) : Positivism, Realism, Empiricism, 
Essentialism, Phenomenology, Constructionism etc.



ความรุนแรงคืออะไร?
การฆา, การทรมาน, การลักพาตัว, การทาํราย, การขมขืน, การกอการราย, ปฏิวัติ, รัฐประหาร, สงคราม 

ความรุนแรงทางตรง/ชั้นบุคคล 
(Direct/Personal Violence)

ความรนุแรง หมายถึง การทําใหศักยภาพของมนุษยสะดุดหยุดลงโดยยังไมถึงกาลอัน
สมควร เชน ถูกสังหาร เปนตน ลักษณะความรุนแรงทางตรงนี้ ประกอบดวย 

(1) ตัวผูกอความรุนแรง 
(2) เครื่องมือที่ใชกอความรุนแรง
(3) ผลที่เกิดขึ้นจากการใชความรุนแรง

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

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



ความรุนแรงเชิงโครงสราง (1)

หมายถึง อะไรก็ตามที่ทําใหเกิดชองวางระหวางศักยภาพของมนุษย (potentiality) กับ
สิ่งที่มนุษยเปนอยูจริง (actuality) โดยเฉพาะเมื่อ “อะไรก็ตาม” นั้นไมใชตัวบุคคล 
แตเปนระบบหรือโครงสราง 

Ex: โทษประหาร; ป 2528 ไทยสงออกขาวอนัดับสองของโลก แตเด็กไทย 240,000 คน
เปนโรคขาดสารอาหาร; เด็กเกาหลีเหนือตายจํานวนมากเพราะขาดอาหาร 
แตเกาหลีเหนือมีงบพัฒนาขีปนาวุธ 
(งบทหารของเกาหลีเหนือ: 25% ของ GDP)

ณ จตุรัสคิมอิลซุง 
พิธสีวนสนามอยางยิ่งใหญ พรอมขีปนาวุธ 
ในวาระฉลองครบรอบ 75 ปกองทัพเกาหล ี

และเปนสญัญาณขูสหรัฐหากบุกเกาหลีเหนือ 
(25 เม.ย. 2007)

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



ความรุนแรงเชิงโครงสราง (2)

ลักษณะเดนของความรุนแรงเชิงโครงสราง มี 2 ประการ 
Duration
Intangibility

คําถาม : ศักยภาพ (Potentiality) คืออะไร? เหมือนกันทกุสถานการณหรือไม?
ตอบ อางอิงอยูบนความตองการพื้นฐานของมนุษย 4 ประการ 

การดํารงชีวิตอยู
การมีความเปนอยูดี
การมีเสรีภาพ
ความรูสึกมีความหมายในชีวิต



ความรุนแรงเชิงโครงสราง (3)

ชองวางทางความ
มั่งคัง่ระหวาง
มนุษยในโลก 

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

780คาใชจายทางทหารในโลก

400ยาเสพติดในโลก

105น้ําเมาในยุโรป

การศึกษาสําหรบัทุกคนในโลก
+น้ําสะอาด&สาธารณูปโภค

สําหรบัทุกคน
+สุขภาพดานภาวะเจริญพันธุ

+สุขภาพพื้นฐานและโภชนาการ
= 40 US$ billion

50บหุรีใ่นยุโรป

17อาหารสัตวในยุโรป

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

13สุขภาพพื้นฐานและโภชนาการ

12น้ําหอมในยุโรป&สหรัฐ

12สุขภาพดานภาวะเจริญพันธุ

11ไอศครีมในยุโรป

-ขาดแคลนสาธารณูปโภค : 2,600
-ตายเพราะอากาศเสีย : 3
-ตายเพราะน้ําไมสะอาด เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหาร : 5

9น้ําสะอาดและสาธารณูปโภคสําหรบัทุกคน

8เครื่องสําอางคในสหรฐั

ไมรูหนังสือ 850 6การศึกษาสําหรบัทุกคนในโลก

จํานวนคน
(ลานคน)

จํานวนเงิน
(US$ billion)คาใชจาย

คําถาม :
สังคมโลกมีโครงสรางชนิดใดกัน จึงทําใหมีคนตายและถูกทําใหอยูในภาวะดังกลาว ไดมากขนาดนี้!?!



ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (1)

คําถาม : ความรนุแรงทางตรงและความรนุแรงเชิงโครงสรางเกิดขึ้น/ดํารงอยูได
อยางไร? ความรุนแรงทั้งสองประเภทมีกระบวนการ “ทํางาน”อยางไร?
1) การใชความรุนแรง     
2) กระบวนการใหความชอบธรรมตอการใชความรุนแรง (Justification)

วัฒนธรรม : ปริมณฑลเชิงสัญลักษณในการดํารงชีวิต เชน ศาสนา, อุดมการณ, 
ภาษา, ศลิปะ, วิทยาศาสตรเชิงประจักษ, ตรรกศาสตร\คณิตศาสตร
ความรนุแรงเชิงวัฒนธรรม : สวนเสี้ยวของปริมณฑลดังกลาว ที่รองรับสนับสนุน
ความรุนแรงทั้งที่เปนทางตรงและเชิงโครงสราง จนทําใหรูสึกวาความรุนแรงทั้ง
สองประเภทเปน “เรื่องธรรมดา”, “ไมใชเรื่องผิดรายแรงอะไร” หรือถึงขั้นเปน 
“เรื่องถูกตอง”; กลาวอกีนัยหนึ่ง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ทําใหความรุนแรง
ชนิดตางๆมี “ความชอบธรรม” และ “ยอมรับได” ในสังคม (Justify/Justification)

Johan Galtung, “Cultural Violence,” Journal of Peace Research. Vol.27 No.3 (1990), pp.291-305.



ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (2)

คําถามสืบเนื่องจากปรากฏการณ “ชองวางทางความมั่งคั่งระหวางมนุษยในโลก”
โครงสรางของโลกเชนที่เปนอยูนี้ รองรับอยูดวยความเชื่อชนิดใดกัน?
เปนไปไดหรือไมที่ ความเชื่อเรื่อง “ความมั่งคั่งหรือความโลภอยางไมรูขอบเขต” 
กําลังครอบงําโลก และกลายเปนความเชื่อหลัก?

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

คําถามหลัก : วัฒนธรรมที่ใหความชอบธรรมตอการใชความรุนแรงนัน้ มีลักษณะอยางไร? และ“ทํางาน” อยางไร?



ทฤษฎีชั้นความรุนแรง (Layers of Violence)

ความรุนแรงชั้นวัฒนธรรม
(Cultural Violence)

ความรุนแรงชั้นโครงสราง
(Structural Violence)

ความรุนแรงทางตรง/ชั้นบุคคล 
(Direct/Personal Violence)



กรณีศึกษาจริงในโลก
“Sociological Imagination”

C. Wright Mill 
เกาหลี (1950-3 / 2493-6)
เวียดนาม (1965-75 / 2508-18)
รวันดา (เม.ย.1994 / 2537)
ไทย : สามจังหวัดภาคใต (2004- / 2547-)
ไทย : โรงไฟฟาแมเมาะ (1992- / 2535-)
ตะวันออกกลาง : ปาเลสไตน, อิรัก, เลบานอน



เกาหลี (1)

กันยายน 2002 : สองพี่นองที่ถูกพลัดพรากดวยเสนแบงเขตแดน ณ งานพบญาติ 
National Geographic Magazine



เกาหลี (2)

หลังสงครามเกาหลี 1950-3 :
เสนขนานที่ 38 ถูกลากแบงแยกดินแดน

เกาหลีเหนือ กับ เกาหลีใต  
ในยุคสงครามเย็น

National Geographic MagazineNational Geographic Magazine



เกาหลี (3)

ชีวิต “ในบาน” ณ หมูบานแดเซียง-ดอง 
หมูบานเพียงแหงเดียวในบริเวณเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone : DMZ) ฝงเกาหลีใต

National Geographic Magazine



เกาหลี (4)

ชีวิต “นอกบาน” : ชาวบานแดเซียง-ดอง ทํานา โดยมีทหารคุมกัน
National Geographic Magazine



เกาหลี (5)

เขตปลอดทหาร กวาง 4 ก.ม. ยาว 248 ก.ม.พรอมลวดหนามสูง 3 เมตรNational Geographic Magazine

National Geographic Magazine



เกาหลี (6)

ยอดเนินแหงหนึ่ง ณ เขตปลอดทหาร
National Geographic Magazine



เกาหลี (7)

สายตาทหารเกาหลีเหนือจองมองเจาหนาที่ UN ที่ประจําการในเกาหลีใต
National Geographic Magazine



เกาหลี (8)

มองจากเกาหลีใตไปเกาหลีเหนือ : ทหารเกาหลีใต (ชุดเทา) ยืนประจําการ 
กึ่งกลางตึกสีฟามีแนวเสนแบงเขตเกาหลีเหนือ/ใต

National Geographic Magazine



เกาหลี (9) : โจทยวิจัย?

เสนเขตแดนนี้เกิดขึ้นไดอยางไร?
ชีวิตและสังคมบริเวณเสนเขตแดน (ทามกลางบรรยากาศแบบหนึ่ง) ดําเนินไปอยางไร?
ใครบาง?:  ผูใหญชาย/หญงิ, เด็ก (ภาพรางอนาคตของสงัคม), ชีวิตครอบครัว
ชีวิตและสังคมนอกบริเวณเสนเขตแดนเปนไปอยางไร?
อํานาจของเสนเขตแดน มีลักษณะอยางไร?
เสนเขตแดนสําแดงพลงัอยางไร? ในรูปใดบาง?
“อํานาจ” ของเสนเขตแดนถูกค้าํจุนไวดวยอะไร?
ดวยโครงสรางชนิดใด? ดวยวัฒนธรรมแบบไหน? ดวยวิธีการอยางไร?
เศรษฐกิจ (การทองเที่ยว, การทหาร) ที่เกี่ยวเนื่องกับเสนเขตแดนดําเนินไปอยางไร?

“เสนเขตแดน”
ประวัติศาสตร&Essentialism

มานุษยวิทยา&สงัคมวิทยา

สงัคมวิทยา&Empiricism

รัฐศาสตร&Empiricism

รัฐศาสตร&Realism

รัฐศาสตร&Constructivism 
&Violence Studies

เศรษฐศาสตรการเมือง&Realism



เกาหลี (10) : โจทยวิจัย?

ความสัมพันธของผูคน (อัตลักษณ/ชาติพันธุ) ถูกจัดการโดยเสนเขตแดนอยางไร?
เกาหลีเหนือ, เกาหลีใต, จีน, สหรัฐ, UN ฯลฯ
ชาวบาน, เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการของรัฐ, นักทองเที่ยว, ฝายนโยบาย ฯลฯ

ชีวิตคนรัก/ครอบครัวที่พลัดพรากโดยเสนเขตแดนเปนมาอยางไร?
และจะเปนไปอยางไร? (แยกกันมา 54 ปแลว : 1953-2007)
ความสัมพันธ (และการรับรู) ระหวางรุน (generation) ของ (ชุมชน) คนเกาหลีที่พลัด
พราก เปนอยางไร?

ระหวางรุนแรกกับรุนทีส่อง หรือระหวางรุนถัดๆกันมา ของแตละประเทศ
ความสัมพันธระหวางคนรุนลูกหลานของทัง้สองฝาย

ประวัติศาสตรชาติ ของทั้งสองถูก “สรางขึ้น” “ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แกไข”
และ “ทํางาน” อยางไร?

“เสนเขตแดน”

International Studies/สงัคมวิทยา 
&Constructivism

สงัคมวิทยา&Empiricism

สงัคมวิทยา&Phenomenology

ประวัติศาสตร/สงัคมวิทยา&Constructivism



เวียดนาม (1)

เด็กนอยหญิงชาย 3 คน 
เกิดในโรงพยาบาลตูดู โฮจิมินตซิตี้ 

(บน) ไมมีตา (ลาง) ตาถลน 
หมอสันนิษฐานวาแมไดรับ 

“สารฝนเหลือง” จํานวนมาก จากการ
โจมตีของสหรัฐ ในสงครามเวียดนาม

ฟาเดยีวกัน



เวียดนาม (2)

รัฐบาลไทยพยายามปดขาว
ฐานทัพสหรัฐในไทย
บินไปโจมตีเวียดนาม 
แตในทีส่ดุก็มีเล็ดรอด

สงครามเวียดนาม 
2508-2518

ประจักษ กองกีรติ

ประจักษ กองกีรติ



อุดรธานี

โคราช

น้ําพอง

อุบลราชธานี

นครพนม

กรุงเทพฯ

อูตะเภา

ตาคลี

ทางหลวงแผนดนิ สายเหนือ&อีสานของไทย 
สรางเพื่อเชื่อมฐานปฏิบัติการตางๆ 
รวมทั้งฐานทพัอากาศของสหรัฐ

ฮานอย

ทักษ เฉลิมเตยีรณ

เวียงจันทน

เวียดนาม (3)

ฐานทัพอากาศสหรัฐ 8 แหงในไทย 
สําหรับบนิไปโจมตีเวียดนาม

อุดรธานี

โคราช

น้ําพอง

อุบลราชธานี

นครพนม

กรุงเทพฯ

อูตะเภา

ตาคลี

ฟาเดยีวกัน



เวียดนาม (4)

สหรัฐสงกําลังคนเขารบ มากกวา 600,000 คน
กระทรวงกลาโหม สหรัฐ ระบุ ป 2508-2515

ผูบาดเจ็บ&เสียชีวิตในเวียดนามใต (ไมรวมเวียดนามเหนือ)
700,000 - 1,225,000 คน 
"ฝายศัตรู" เสียชีวิตอยางต่ํา 850,000 คน สวนใหญเปนพลเรือน 
(ประชากรขณะนั้น 18 ลานคน)

ชาวเวียดนาม 5.7 ลานคน ตองลี้ภัยสงคราม
80% ของการโจมตีทางอากาศตอเวียดนาม ถูกสงออกจากฐานทัพไทย!!

(ที่มา : พวงทอง, สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ "รัฐไทย", น.3-4)



เวียดนาม (5)

ป 2508-2511 (สหรัฐประกาศหยุดโจมตีเวียดนามเหนือชั่วคราว)
เครื่องบินรบจากฐานทัพโคราชและตาคล ี(ไมรวมฐานทัพที่อื่นๆ)
บินไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามเหนือ 90,000 ตัน 
(เฉลี่ย 61.6 ตัน/วัน; ราวชั่วโมงละ 2.56 ตัน; )
ป 2507-2511 ฐานทัพอบุลราชธานสีงเครื่องบินออกรบ มากกวา 50,000 เที่ยว 
(เฉลี่ย 27 เที่ยว/วัน; อยางนอยชั่วโมงละ 1 เที่ยว)
เฉพาะ 2512 ปเดียว ฐานทัพไทยถูกใชในปฏิบัติการทิ้งระเบิดใน 
ลาว มากกวา 90,000 ครั้ง; (เฉลี่ย 246 ครั้ง/วัน)
ในกัมพูชา 100,000 ตัน (เฉลี่ย 274 ตัน/วัน)

(ที่มา : พวงทอง, สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ "รัฐไทย", น.3-4)



เวียดนาม (6)

โศกนาฏกรรมหมูบานมายไล
พลเรือนชาวเวียดนาม รวมทั้งเด็กและผูหญิง 

ถูกสังหารจํานวนมาก

ประจักษ กองกีรติ

ประจักษ กองกีรติ



ชาวเวียดนามลงเรือเพื่อลี้ภัยไปประเทศไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฮองกง

เวียดนาม (7)

แตรัฐบาลประเทศเหลานี้ไม
อนุญาตใหพวกเขาเขาฝง 

คณะของติช นัท ฮันส พระ
เซนชาวเวียดนามไดหาทาง
ชวยเหลือสุดความสามารถ

ภิกษุณี เจิงคอม

ภิกษุณีเจงิคอม

ภิกษุณีเจงิคอม



เวียดนาม (8)

โปสเตอรรณรงคภัยคอมมิวนสิต งาน PR รณรงคภัยคอมมิวนิสตผาน
โครงการพัฒนาชนบท 

ประจักษ กองกีรติ

ประจักษ กองกีรติ



รวันดา (1)



รวันดา (2)

ประชากรเดิมทั้งหมด 8.2 ลานคน
ชาวฮูตู (ชนสวนใหญ : 85%) ไลลา
ฆาลางเผาพันธุชาวตุดซี่ (ชนสวนนอย : 14%)
ชวงเวลา 100 วัน (6 เม.ย.–กลางก.ค. 2537/1994) 
ชาวตุดซีและชาวฮูตู ถูกสังหารหมูไปประมาณ 
800,000 คน (เฉลี่ยวันละ 8,000 คน)



รวันดา (3)
กรณีจูเลียนา มุคันควายา (หญงิชาวฮูตู)

อายุ 35 ป รูปกายทวมเล็กนอย เปนมารดาของเด็กๆ 6 คน ตัวเธอเองเพิ่งฆาเด็กไป
สองคน เปนลูกชายหญิงของเพื่อนในหมูบานที่เธอรูจักมาแตเล็กแตนอย ขณะนี้
พวกนั้นถูกมองวาเปนศตัรู มุคันควายารวมกับพวก จึงจับเด็กทั้งสองตีจนตายดวย
ไมอนัใหญ เธอเลาวา “พวกเด็กๆไมไดรองไห เพราะเขารูจักเรา พวกเขาเพียงแตทํา
ตาโต พวกเราฆาเสียจนนับไมถวน” ในการสังหารคราวนั้น มผี็คนในหมูบานถูก
สังหารไปเปนรอย มุคันควายามองวาที่ฆาเด็กนั้นถอืเปนคุณแกเด็ก เพราะพวกเขา
กลายเปนกําพราและจะตองเผชิญทุกขเข็ญไปตลอดชีวิตเนื่องจากพอของพวกเขา
ถูกฟนดวยพราจนตาย สวนแมกถ็ูกลากไปขมขนืและฆาทิ้ง

[จาก “อาวุธมีชีวิต”, น.17]

ประเด็น : ความสัมพันธในชุมชน/เพื่อนบาน, ความสัมพันธระหวางวัย, ความ
ไววางใจกัน, ผลของความรุนแรงตอผูใช



รวันดา (4)
กรณีสตรีชาวตุดซี่ : เหยื่อขมขนื

“วันรุงขึน้ พวกเขาฆาพวกผูชาย ทั้งผูใหญและเด็กจนหมด ฉันถูกทิ้งไวกับลูกและ
เด็กหญิงอีก 3 คน ที่ริมแมน้ํา ฉันถูกขมขืนโดยพวก “interahamwe” หกคน ทีละคน 
ฉํนรูจักพวกมันทุกคน ตอนนี้พวกนี้บางคนถูก RPF ฆาตาย คนอื่นๆก็อยูในคุกที่ 
Gitarama พวกมนัวามันขมขนืฉนัเพื่อจะดูวาผูหญิงตุตซี่เหมือนผูหญิงฮูตหูรือไม 
หลังจากที่ขมขืนฉันเสร็จ พวกมันก็โยนฉันลงไปในแมน้ําเพื่อใหตายพรอมกับลูกๆ
ของฉัน แตฉันลอยน้ํากลับมาที่ริมฝง พวกมันคนหนึ่งตะโกนวา “พวกตุตซี่นี่ไม
ยอมตาย เราขมขืนเธอ และเธอก็รอด เราโยนเธอลงแมน้าํ แตเธอก็ไมยอมตายอีก” 
พวกมันปลอยฉันไป และฉันพยายามไปยัง Runda ที่อยูถัดออกไป ระหวางทางเจอ
กับพวก Interahamwe อกีกลุมหนึ่ง พวกนี้จับฉันกลับไปยัง Taba พวกนีข้มขนืฉนั
อีก จําไมไดแลววากี่ครั้งกี่หน หลังสงคราม ฉันรูตัววาฉํนทอง แตฉันไปทําแทง...
ไมใช ไมใชทําแทง เพราะเด็กที่คลอดออกมาก็ตายแลว”

[จาก “อาวุธมีชีวิต”, น.203-4]



รวันดา (5)
รางกายของสตรี => สนามรบ

ทหารฝายตางๆแสดงความเปนชายและทําลายศักดิ์ศรีและชุมชนของฝายตรงขาม
เพราะสตรีในสังคมนี้คอืฐานะศักดิ์ศรีของฝายชาย&เปนพลังค้าํจุนชุมชนใหมั่นคง
เทากับสตรีคนนั้นถูกฝงเชื้อไฟแหงความเกลียดชังจากอีกเผาพันธุหนึ่ง เขาไปใน
รางกายและลงไปอยูในสายเลือด/พันธกุรรม
ปญหาสําคัญ : หากตั้งครรภหลังถูกขมขนืและเด็กที่เกิดมารอด...จะเลี้ยงดู/ฆาทิ้ง?

ถาฆาทิ้ง ชีวิตของสตรีคนนัน้จะดีขึ้น หรือเลวรายลงกวาเดิม? เธอยังจะสามารถแตงงานมี
ครอบครวั เริ่มตนชีวิตใหม (และมีลูกใหมอีกครั้ง) ไดหรือไม?
ถาเลี้ยงดู เด็กคนนัน้จะโตไปเปนผูใหญแบบใด?

กรณีเชนนี้มไีมนอย ดังนั้น คําถามสําคัญอีกขอคือ ภาพรางของสังคม (social body) 
ในอนาคต ที่รอวันใหเด็กใน generation นี้เติบใหญขึ้นมาทามกลางสภาวะเหลานี้ 
(เชน ความเกลียดชัง ฯลฯ) นั้น จะมีหนาตาเปนอยางไร?



รวันดา (6)

“... พวกมันวามันขมขนืฉันเพื่อจะดูวาผูหญิงตุตซี่เหมือนผูหญิงฮูตูหรือไม...”
ประเด็นเปลี่ยนจากถามวา “คุณอยูขางใคร?” กลายเปน “คุณคือใคร?”
จาก Ideological Conflict สู Ethnic Conflict
ความแตกตางระหวางสองอยางนี้ : เลือกได & เลือกไมได

คําถามใหญๆ :
ในสังคมที่แตกสลายจากการฆาลางเผาพันธุเยี่ยงนี้ ภายหลังเหตุการณผานพน
ไป ผูคนจะอยูรวมกันตอไปไดอยางไร? ในลักษณะใด? (Reconciliation?)
ตอง “ขุดคน” ทําความเขาใจและจัดการกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (และ
เชิงโครงสราง) อันเปน “ที่มา” ของการใชความรุนแรง และที่อาจยังมีอยู เพื่อ
รอวัน “สําแดง” ฤทธิ์เดชออกมาเปนการฆาลางเผาพันธุอีกครั้ง อยางไรบาง?



ไทย : สามจังหวัดภาคใต (1)
กรณียศธร

ยศธร มีพี่ 3 คน พี่ชายคนโตตองออกจากโรงเรียนมาอยูบาน พี่สาวคนที่สอง
เสียชีวิตไปแลว พี่ชายคนที่สามอายุ 11 ป ปวยเปนโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว พอ
ของยศธรชื่อวิชิต ขายขนมและผลไมหนารานชําเล็กๆริมถนน วันนัน้เวลาโพลเพล 
มีคนขี่มอเตอรไซคมาซื้อของที่ราน 2 คน ยศธรเห็นพอหยิบขนมปงใสถุงใหสอง
คนนัน้ ก็ไมไดสนใจอะไร แตฉับพลนัเสียงปนดังชขึ้น 3 นัด ยศธรทันเห็นพอลม
ลงจมกองเลือดอยูหนาบาน พอไมตาย แตนับจากวันนั้น พอไปสงลูกๆที่โณงเรียน
ไมไดอกีแลว เพราะเปนอัมภาต จะลุกจะนั่งเกาอี้ ตองใหแมกับลูกๆชวยกันยกตัว 
ทุกคืนพอจะผวาเวลาไดยินเสียงมอเตอรไซค ทุกวันเวลาแมหยิบของใหลูกคา พอก็
มือสั่น เหงื่อออกทวมตัว เพราะไมรูวาสิ่งที่คนขี่มอเตอรไซคหยิบออกมาจาก
กระเปาจะเปนเงินหรือปน ยศธรรูวาภาพแมกับพวกลูกๆขายของหนารานกลายเปน
ภาพนากลัวจนพอตองกลั้นใจ (2547) 

จาก รายงานคณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ, หนา 3



ไทย : สามจังหวัดภาคใต (2)
กรณีอัมมานา

อัมมานา อายุ 8 ขวบ มพีี่สาวคนหนึ่งอายุ 13 ป พอของอัมมานาชื่อมะตอลาฟ เปน
อดีตทหารผานศึก วันนัน้อัมมานาจําไดวาดึกแลว ที่บานปดไฟนอนกันหมด แตก็
ตกใจตื่นเพราะมีคนกลุมใหญมาพังประตูบาน อัมมานาทันเห็นคนพวกนั้นจับพอ
ไวแลวถามเปนภาษาไทยวา "เอ็งเอาปนที่ปลนไปไวที่ไหน" พอตอบวาไมรูเรื่อง 
คน 10 คนนัน้กซ็อมพอ พอสองยามก็ลากพอไปขึ้นรถ  3 วันตอมา เขามาบอกวา 
พบศพพอทิ้งไวขางถนน มีรอยถูกจี้ดวยไฟฟา จมูกหัก แมพูดกับคนที่มาเยี่ยมวา 
"กลัวจนไมรูจะกลัวอะไรแลว ไดแกตบอกตัวเองวาถึงจะกลัวอยางไร ถาเขา
ตองการฆา เขาก็ฆาเราไดอยูดี” (2547)

จาก รายงานคณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ, หนา 3



ไทย : สามจังหวัดภาคใต (3)
กรณีเยาะ 

เยาะเปนผูหญิงมุสลิมมลายูที่เผชิญกับเหตุการณรายแรง...เมื่อตนปนี้ หลังจากเยาะ
และเพื่อนของเธอจับจายซื้อของที่ตลาดนัดกลางคืนของหมูบาน ทั้งสองขี่มูตูซีกา 
(มอเตอรไซเคิล) กลับบานเพื่อเตรียมอาหารมื้อเย็น เสนทางระหวางตลาดนัดกับ
บานของเยาะไกลกันพอควร เปนถนนแคบๆและยังไมไดลาดยาง แตคนในหมูบาน
รวมทั้งเยาะเองคุนเคยกับเสนทางนี้ดี เมื่อมาถงึทางโคงตรงสวนยางพารา แสงไฟ
จากมูตูซีกาชวยใหเยาะเห็นชายสองคนในชุดเครื่องแบบ เจาหนาที่สงสัญญาณให
ทั้งสองหยุดการเดินทาง เยาะและเพื่อเขาใจวาชายสองคนคงตองการสอบถามอะไร
บางอยาง ประกอบกับความเปนคนในเครื่องแบบที่ดูเปนผูมีอํานาจ และมีหนาที่ปก
ปกรักษาความสงบเรียบรอย เยาะจึงใหความรวมมือดวยการจอดรถ แตปรากฏวา
เธอและเพื่อนสาวถูกพาตัวเขาไปในสวนบางกันคนละทิศคนละทาง ทั้งสองคน
พยายามดิ้นใหหลุดจากการถูกควบคุมทางกาย เสียงรองเรียกใหคนชวยของเยาะ
และเพื่อนไมเปนผลแตอยางใด เพราะที่เกิดเหตุอยูหางจากตัวหมูบาน (ตอ)



ไทย : สามจังหวัดภาคใต (4)
กรณีเยาะ 

"เมื่อเรา (เยาะและเพื่อน) ตะโกนรอง เขาก็ตบหนา เพื่อนดิฉันถมน้ําลายใส เขาก็
ทุบทอง ทําใหจุก หายใจไมคอยออก ทีนี้เขาก็เอาพลาสเตอรมาติดปากเรา (เยาะ
และเพื่อน)...เวลานี้เรา (เยาะ) ไมไดยินเสียงเพื่อนแลว เขาใจวาเขาแยกกันไปคนละ
ที่ ในเวลานี้เรา (เยาะ) คดิวาหนีไมไดแลว และเสร็จเขาแน เขาก็ลากเรา (เยาะ) 
ตอไปไกลเหมือนกัน แตไมรูระยะทางเพราะมันมืดมาก เขาไปหยุดที่กระทอมราง
หลังหนึ่ง เสร็จแลวก็อุมเรา (เยาะ) ขึ้นไป ไมพูดไมจาลงมือทํา (ขมขืน) ทันที เรา 
(เยาะ) ขอรองสารพัดอยางก็ไมยอมหยุด ทํารุนแรงมาก ทั้งตบทั้งกัด เจ็บปวดมาก 
จนเสร็จมัน เทานั้นยังไมพอ มนัเอาเชือกมามัดมือเรา (เยาะ) และผูกกับไม เสร็จ
แลวก็ขมขืนเปนรอบที่สองจนสําเร็จความใครอีก หลังจากนั้นมันก็ปลอยเรา (เยาะ) 
และพูดวา 'ขอบใจนอง ของคนแขกนี้มันสด'ี"

(จาก “อาเดะ & เมาะจิ๊”)



GreenPeace

ไทย : แมเมาะ (1)

ชาวแมเมาะซึ่งปวย
เปนโรคทางเดินหายใจ

GreenPeace

การใชพลังงานไฟฟา : 1 มาบุญครอง = 1 แมฮองสอน



ไทย : แมเมาะ (2)

โรงไฟฟาแมเมาะ (เครื่องแรกทํางานเมื่อ 2521) 
เผาผลาญลิกไนตผลิตไฟฟาวันละ 50,000 

ตัน กําลังผลิต 2,625 เมกกะวัตต และเหมือง
ลิกไนตขนาด 23,000 ไร (เปดใชป 2497; 

ใหญที่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต)

GreenPeace

GreenPeace



ไทย : แมเมาะ (3)

ลุงศรีบุตร (บนซาย) เปนโรคปอดอักเสบเรื้อรัง 
(บนขวา) กับถังออกซิเจนทีก่ลายเปนสวนหนึง่

ในชีวิตประจําวัน (ลางขวา) ขายทรัพยสิน
รวมทั้งบางสวนของบานเพือ่มาเปนคารักษา

GreenPeace

GreenPeace

GreenPeace



ไทย : แมเมาะ (4)

หลายพันคนเปนโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
ชาวบาน 30,000 คนอพยพหนีออกจากพื้นที่ 

(Internal Displace Person : IDPs?)

กระทั่งปจจุบัน มีคนตายจากมลพิษใน
อากาศจากโรงไฟฟา 300 คน!!

GreenPeace

GreenPeace



โรงไฟฟาแมเมาะ
จ.ลําปาง

เขื่อนปากมูล

ทอกาซไทย-พมา
จ.ราชบุรี

ทอกาซ
ไทย-มาเลฯ

โรงไฟฟาหินกรูด-บอนอก
จ.ประจวบฯ

นิคมอุตฯลําพูน

เหมืองตะกั่วคลิตี้
จ.กาญจนบุรี

เหมืองแคดเมยีม 
แมตาว อ.แมสอด

นิคมอุตฯมาบตาพุด จ.ระยอง

เหมืองแร อ.รอนพิบูลย
จ.นครศรีฯ

สารเคมีระเบิด
คลองเตย กทม.

แผนที่ ตัวอยาง
ความรุนแรงเชิงโ ครงสรางของไทย

ไทย : แมเมาะ (5)
ประยุกตใชกับกรณีอื่นๆของไทย

ความมัน่คงทางพลังงาน
อุตสาหกรรม/สารเคมี/วัสดุ
ไม => ปาไม (ภาคเหนือ)
น้ํา => การผันน้ํา (น.เจาพระยา ฯลฯ)



ตะวันออกกลาง
ปาเลสไตน, อิรกั, เลบานอน, ฯลฯ 

Music Video



บทกวี
When I born, I black 

When I grow up, I black 
When I go in Sun, I black

When I scared, I black
When I sick, I black 

And when I die, I still  black

And you white fellow 
When you born, you pink

When you grow up, you white 
When you go in sun, you red 

When you cold, you blue
When you scared, you yellow 

When you sick, you green
And when you die, you grey

And you calling me colored??

Written by an African Kid
Nominated by UN as the best Poem of 2006


