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‘ขันติธรรม’ กับเหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทย
‘Toleration’ and Southern Violence in Thailand

ชาญชัย ชัยสุขโกศล
วิชาปรัชญาการเมืองตะวันตก หนึ่ง

1. นํ าเรื่อง

สถานการณความรุนแรงใน 3 จงัหวัดภาคใตของไทยปะทุเขมขนมากวา 2 ป ความรุนแรงไดกระจาย
ไปทั่วพื้นที่ และมาจากทั้งฝายรัฐและฝายผูกอการ กลายเปนการใชความรุนแรงตอบโตความรุนแรงโดย
หวังจะแกปญหาได และทั้งสองก็ลวนเชื่อวาตนมีเหตุผลเพียงพอที่จะใชความรุนแรง ไมวาจะเปนเรื่องการตอสู
เพือ่สรางความเปนธรรมหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติก็ตาม  สิ่งที่นากังวลมากกวา
นัน้ คอื สงัคมไทยในสวนอื่นๆนอกพื้นที่นั้น เห็นดวยกับการใชความรุนแรงเหลานี้วาเปนทางออกของปญหา  
ดังตัวอยางความเห็นตอไปนี้1

ความเห็นที่หนึ่ง คอลมันสิตคนหนึ่งในหนังสือพิมพรายวัน ต้ังขอสังเกตตอความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ภาคใตวา “ทุกวันเห็นแตศพทหาร ตํ ารวจ ประชาชนถูกผูกอการรายภาคใตฆาตาย แตยังไมเคยเห็นศพผูกอ
การรายตายบาง…ผมวาจะตองมีการตรวจเช็คกันแลววาไหงเปนงั้น” นอกจากนี้ ในคอลัมนเดียวกัน คอลัมนิสต
คนเดิมยังแสดงความเห็นตอกรณีคนรายที่กอคดีขมขืนทํ าทารุณเด็กหญิงอายุ 14 ปจนปางตาย จะถูกประชาชน
ประชาทัณฑวา “ไมรูตํ ารวจจะกันตัวหนีออกมาทํ าไม…นาจะใหประชาชนใช “สหบาทา” ”1

ความเห็นที่สอง ในเหตุการณ 28 เมษายน 2547 โดยเฉพาะความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะนั้น 
จุฬาราชมนตรีใหสัมภาษณวา “ทหารไดอดกลั้นและทํ าดีที่สุดแลว เพราะเจาหนาที่ตองรักษากฎหมาย เมื่อจํ า
เปนตองปฏิบัติตามหนาที่ แมสูญเสียก็เปนสิ่งที่ตองทํ า ทั้งนี้เพราะการที่ผูกอการใชมัสยิดเปนเกราะกํ าบัง และ
ตอสูกับเจาหนาที่นั้น เปนสิ่งที่ไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะมัสยิดถือวาเปนบุญสถาน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”2

ความเห็นที่สาม ในโลกไซเบอร สถานที่ซึ่งปราศจากการเซ็นเซอรใดๆ และผูพูดไมจํ าเปนตองรับผิด
ชอบกับคํ าพูดของตนเอง ความเห็นหนึ่งตอกรณีจับคุณครูสองทานที่โรงเรียนบานกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส เปนตัวประกัน จนกระทั่งบานปลายเปนการทํ ารายครู เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ผูโพสทความ
เห็นต้ังหัวขอวา “ครูจูหลิง ทํ าอะไรผิดครับ ทํ าไมตองทํ ากันขนาดนี้” และแสดงความเห็นสงเสริมใหใชความรุน
แรงอยางกวางขวางตอผูทํ ารายครูวา “...ถึงเวลาแลวนะครับ ทางทหาร รัฐบาล ตํ ารวจ และ ชาวไทยผูรักสงบ 
แตวารบไมขลาด...ถึงเวลาที่จะตองทํ าการใหกํ าลังเขาจัดการและถอนรากถอนโคน…นํ าเอามาตรการฉุกเฉินมา
ใชไดแลว ไมตองสนหนาใครแลว…มะเร็งตองตัดทิ้งอยางเดียว ใหยาแดงทาคงไมหาย รางกายตองตัดแขนทิ้ง
เพื่อรักษาตัวไว ดังนั้น…จะฆา จะขังลืม จะไลออกนอกประเทศ ก็ทํ าไปเถอะ…ถงึเวลาหรือยัง ที่เราตองจัดการ
ขั้นเด็ดขาดไดแลว...”

Johan Gultung นกัวิชาการผูบุกเบิกการวิจัยสันติภาพยุคใหม (peace research) คนสํ าคัญ ไดเคย
เสนอทฤษฎีชั้นแหงความรุนแรงไววา ความรุนแรงมี 3 ชั้น  ชัน้ที่อยูต้ืนสุด มีตัวผูกระทํ าหรือผลของความทารุณ
                                               

1 การเลอืกความเหน็และการใหค ําอธบิายตอการใชความรนุแรงน้ัน เน่ืองจากไมสามารถหาการใหค ําอธบิายตอการใชความรนุแรงที่
มาจากฝายผูกอการได  ในทีน้ี่จึงขอยกตวัอยางความเหน็และการใหค ําอธบิายตอการใชความรนุแรงของฝายรฐัใน 3 กรณ ีและดวยขอจํ ากดัดงั
กลาว จึงถือวาเปนจุดออนของบทความนี ้อยางไรกต็าม ผูเขียนขอแสดงจดุยนือยางชดัเจนวาการใชความรนุแรงในกรณสีามจงัหวดัภาคใตน้ัน 
มาจากทัง้สองฝาย ไมไดมีเฉพาะจากฝายรฐัเทานัน้ ดงัน้ัน จุดประสงคของบทความนี ้จึงมิไดตองการเพยีงมุงเปาทีฝ่ายรฐัเพยีงฝายเดยีว
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โหดรายจากการกระทํ าความรุนแรงใหเห็นไดชัดเจนงายที่สุด เรียกวา “ความรุนแรงทางตรง” (direct 
violence), ชัน้ที่อยูลึกลงไป เรียกวา “ความรุนแรงเชิงโครงสราง” (structural violence) ที่เกิดจากการเอา
เปรียบทางสังคม สงผลใหคนกลุมหนึ่งมีอํ านาจเหนือคนอีกกลุมหนึ่ง และสงผลใหสังคมมีโครงสรางและสถาบัน
ทีพ่ยงุสถานะแหงความเหนือกวานั้นไว เชน สถาบันทางเศรษฐกิจ, สถาบันการศึกษา, สถาบันดานการเมือง
การปกครอง เปนตน  สวนชั้นที่อยูลึกที่สุดและเห็นไดยากที่สุด เรียกวา “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” 
(cultural violence) เปนสวนเสี้ยวของปริมณฑลทางศาสนา อุดมการณ ภาษา ศิลป ประวัติศาสตร ปรัชญา 
เทววิทยา ฯลฯ ที่ทํ าหนาที่สนับสนุนรองรับความรุนแรงทั้งที่เปนชนิดทางตรงและเชิงโครงสราง  ความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรมคอยทํ าหนาที่ทํ าใหผูคนรูสึกวาความรุนแรงทั้งสองชั้นแรกเปนสิ่งที่ถูกตอง หรืออยางนอยก็ไมใช
เรือ่งผดิรายแรงอะไร  จากระดับชั้นของความรุนแรงดังกลาวนี้ Gultung จงึเห็นวาการศึกษาความรุนแรงนั้น 
จํ าเปนตองศึกษาใน 2 มิติสํ าคัญ คือ 1) ตัวการใชความรุนแรงเอง และ 2) กระบวนการใหความชอบ
ธรรมตอการใชความรุนแรงดังกลาว3

เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีชั้นแหงความรุนแรง 3 ชัน้ของ Johan Gultung แลว จะเห็นไดวาทัศนคติและ
การใหคํ าอธิบายตอการใชความรุนแรงทั้งในกรณีความรุนแรงภาพรวมในพื้นที่ 3 จงัหวัดภาคใต ของคอลัม
นิสต, ตอเหตุการณ 28 เมษายน 2547 ที่มัสยิดกรือเซะของผูนํ าศาสนา, และลาสุดตอกรณีจับครู 2 คนเปนตัว
ประกนัทีกู่จิงลือปะของบุคคลนิรนามในโลกไซเบอรดังกลาว สะทอนใหเห็นวานอกจากความรุนแรงที่กอขึ้นโดย
ทั้งสองฝาย ที่ปรากฏออกมาใหเห็นชัดเจนจากตัวเหตุการณตางๆเองแลว สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมที่สนับสนุน 
สงเสรมิ และใหความชอบธรรมตอความรุนแรง หรือก็คือมี “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” (cultural violence) แฝง
ฝงอยูอยางนาตกใจมิใชนอยทีเดียว โดยเฉพาะคํ าอธิบายตอกรณีกรือเซะดูยิ่งนาตกใจมากขึ้น เพราะผูกลาวคํ า
อธิบายนี้ เปนผูนํ าทางศาสนาเองดวย

จากความคิดเห็นที่ปรากฏในระดับสาธารณะ เมื่อหันกลับมาพิจารณาขอถกเถียงในระดับชีวิตประจํ าวัน
เรือ่งแนวทางความรุนแรงและสันติวิธี เพื่อนคนหนึ่งของผูเขียนต้ังคํ าถามขึ้นในวงสนทนาของพวกเราวา “ถา
คณุเปนแมคนและมีลูกสาว แลวลูกสาวของคุณโดนขมขืน คุณยังจะใชสันติวิธีในการแกปญหาอยูหรือ
ไม?” คํ าถามนี้ดูไมตางไปจากหลายคนที่มักต้ังคํ าถามตอสันติวิธีและแนวทางการไมใชความรุนแรง และสะทอน
ไดถึงวิวาทะทางความคิดของสังคมไทยปจจุบันระหวางความรุนแรงกับสันติวิธี  สํ าหรับคนที่ไมไดเปนเหย่ือ ไม
เคยมีประสบการณตรง หรือไมเคยเกี่ยวของกับผูเปนเหย่ือนั้น การตอบคํ าถามตอเรื่องนี้ไมใชเรื่องงาย และที่
สํ าคัญไมสามารถใชไดเพียงความรูความเขาใจในเชิงตรรกะเทานั้น แตยังจํ าเปนตองอาศัยสิ่งที่ผูเขียนเรียกวา 
“วุฒิภาวะทางอารมณ” อยางสูง กลาวคือ จะตอบคํ าถามเรื่องนี้ได เราตองเขาใจเรื่องนี้ในเชิงอารมณความรูสึก 
นกึออกไดวาเหย่ือหรือผูถูกกระทํ านั้น รูสึกอยางไร  นี้ยังไมนับเรื่องความชอบธรรมของผูพูดที่สนับสนุนแนว
ทางการไมใชความรุนแรงอีกดวยวามีนํ้ าหนักเชิงศีลธรรม (moral authority) มากนอยเพียงใด

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาทฤษฎีชั้นแหงความรุนแรงและเรื่องมิติสํ าคัญในการศึกษาความรุนแรง 2
มิติดังที่ Gultung เสนอไวนั้น จะเห็นไดวา คํ าถามดังกลาวเนนความสํ าคัญที่การใชความรุนแรงและเนนที่ความ
รุนแรงทางตรง ในขณะเดียวกัน ผูเขียนอดรูสึกไมไดวา คํ าตอบในใจของผูถาม (และเหมือนคนทั่วไปอีกจํ านวน
มากในสังคม) ที่ตามติดมาพรอมกับคํ าถามอยูแลวนั้น ก็ดูจะเปนกระบวนการใหความชอบธรรมกับการใชความ
รนุแรง หรอือีกนัยหนึ่งคือ เปนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมอยูแลวในตัวมันเอง

จากการใหคํ าอธิบายตอเหตุการณความรุนแรง 3 กรณีตอนตน กระทั่งคํ าถามจากเพื่อนของผูเขียน
ในยอหนาที่แลวนี้ ทํ าใหผูเขียนต้ังคํ าถามวา “มนุษยในสังคมนี้ (รวมทั้งตัวเราเองดวย) จะอยูรวมกันตอ
ไปไดอยางไร ถาปลอยใหสังคมเต็มไปดวยความรุนแรง มีแตการใชความรุนแรงตอบโตกันไปมา ซํ้ า
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ยังมีความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมคอยใหความชอบธรรมกับความรุนแรงทางตรงอยูเสมอๆอีกดวย?”
คํ าถามนี้เปนคํ าถามที่นํ าผูเขียนมาสูการทํ าความเขาใจเรื่องขันติธรรม (toleration) ในฐานะสวนหนึ่งของสันติ
วัฒนธรรม เพื่อลดความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมลง โดยผูเขียนต้ังคํ าถามตอไปวา “เราจะอยูรวมกับคนอื่นๆที่
มีความตางทางความคิดความเชื่อไดอยางไร ถาเราไมเรียนรู ทํ าความเขาใจ และพยายามมีขันติ
ธรรม ไมยอมใชและไมยอมรับการใช ความรุนแรงในการแกไขปญหา?”

เนื่องจากมีนักคิดนักปรัชญาสํ าคัญๆจํ านวนมากในอดีตใหความสนใจความคิดเรื่องขันติธรรมอยาง
กวางขวาง  ในบทความชิ้นนี้ ผูเขียนจึงเรียบเรียงโดยอางอิงเอกสารหลักมาจากงาน “สารานุกรมอินเทอรเน็ตวา
ดวยปรัชญา” 4 ของ Andrew Fiala นกัปรัชญาแหงมหาวิทยาลัย California State  ในสวนถัดไป (สวนที่สอง) 
เปนการทํ าความเขาใจเงื่อนไขเบื้องตนของขันติธรรม  สวนที่สามเปนประวัติความเปนมาทางความคิดของขันติ
ธรรม ในสวนที่สี่ จะไดกลาวถึงประเภทของขันติธรรม 3 ประเภท ไดแก ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา, ขันติธรรม
เชงิศีลธรรม, และขันติธรรมเชิงการเมือง ทั้งในสวนที่สองถึงสี่นั้น จะเปนกรอบความคิดสํ าหรับนํ ามาวิเคราะหใน
สวนที่หา เพือ่ตอบโจทยของบทความนี้ที่วาเราจะใชขันติธรรมตอกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตไดอยาง
ไร? และในลักษณะหรือรูปแบบใด?

2. ขันติธรรมคืออะไร?

คํ าวา ‘tolerate’, ‘toleration’, ‘tolerance’ ในรากศัพทละตินนั้น มาจากคํ าวา ‘tolerare’ และ ‘tolerantia’ 
ซึง่มีนัยความหมายถึง ทนทายาท (enduring), ทนรับความเจ็บปวด (suffering), การพยุงรับนํ้ าหนัก (bearing), 
หรือการหักหามระงับไว (forbearance)  ในภาษากรีกโบราณ ก็มีคํ าเกี่ยวกับคํ าวา toleration อยูหลายคํ า เชน
คํ าวา ‘phoretos’ หมายถึง การพยุงความหนักบางอยางไหว (bearable), ความสามารถในการทนทานได 
(endurable) หรือคํ าวา ‘phoreo’ แปลตามตัววา การแบกรับ (to carry) หรือคํ าวา ‘anektikos’ ซึง่หมายถึง พยุง
รับนํ้ าหนักไหว (bearable), ทนรับความเจ็บปวดได (sufferable), พอทนได (tolerable), คํ าวา ‘anektikos’ ยัง
มาจากคํ าวา ‘anexo’ ซึ่งแปลวา การทํ าใหชะงักหรือหยุด (to hold up) อีกดวย5

สวนคํ าแปลภาษาไทยของคํ าวา ‘toleration’ นัน้  จากงานเรื่อง “ปรัชญาการเมือง” ของ อ.สุลักษณ ศิว
รกัษ ซึ่งแปลมาจากงานเรื่อง “Political Dialogue” ของ Maurice Cranston อ.สุลักษณแปลวา “ความมีใจกวาง”6 
ในขณะที่รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) เรื่อง “เอาชนะความรุนแรงดวยพลัง
สมานฉันท”  กอส.ใชคํ าไทยที่หมายถึง toleration อยู 2 คํ าคือ ‘ความทนกันได’ และ ‘ขันติธรรม’7 ในบทความนี้
จะขอแปล toleration เปนคํ ารวมๆวา ‘ขนัติธรรม’ และใชคํ าอื่นผสมผสานบางตามโอกาส

โดยทั่วไปแลว เมื่อเราพูดวา “คนๆหนึ่งมีความอดทนตอความเจ็บปวดไดมาก” นั้น เราหมายถึงเขา
สามารถทนทานความเจ็บปวดไดนาน นั่นหมายถึงวา ขันติธรรมจะถูกชี้นํ าดวยผูกระทํ าการ (agent) หนึ่งๆตอ
บางสิ่งบางอยางที่ถูกมองในแงลบ (negative) เพราะคงไมมีใครพูดวา “คนๆหนึ่งมีความอดทนตอความสุขได
นาน”  Andrew Fiala นกัปรัชญาแหงมหาวิทยาลัย California State เขียนอธิบายไวในสารานุกรมอินเทอรเน็ต
วาดวยปรัชญา วาเมื่อคนๆหนึ่งมีขันติธรรมตอบางสิ่งนั้น จะตองมีเงื่อนไข  3 ประการ8 ไดแก

เงือ่นไขประการแรก เขาตองมคีวามรูสึกหรอืตัดสินส่ิงนัน้ในแงลบ (negative judgement) ทัง้ในแง
รูสกึรบัไมได (disapproval) หรอืรงัเกยีจ (disgust) โดยค ําวา ‘ตัดสนิ’ ในทีน่ี้ กนิความกวางในแงอารมณ, 
ความรูสกึ, รสนยิม, และการประเมนิอยางมเีหตุมผีล  สมมติฐานของขนัติธรรม คอื เราสามารถควบคมุการแสดง
ปฏิกริยิาเชงิลบของเราเองได โดยขอพจิารณาตดัสนิ, นสิยั หรอืคณุธรรมอกีแบบทีส่วนทางกบัแบบทีเ่รารูสกึอยู  
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โดยปกตแิลว ความรูสกึในแงลบจะเกดิไดกบัทัง้เหตุการณ, วัตถ ุและบคุคล  ความรูสกึตัดสนิสิง่หนึง่ๆในแงลบที่
ใชในเรือ่งขนัติธรรมนี ้ สวนใหญมกัใชในเชงิศีลธรรมและการเมอืงมากกวา กลาวคอื เปนเรือ่งการมขีนัติธรรมตอ
คน, กลุมคน หรอืกจิกรรมของกลุมคนนัน่เอง

เงื่อนไขประการที่สอง เขาตองมีอํ านาจที่จะปฏิเสธส่ิงนั้นได (power to negate)  เพื่อแยกใหเห็น
ความตางระหวางขันติธรรมกับ ‘ความขี้ขลาด’ และ ‘เจตจํ านงที่ออนแอ’ เงือ่นไขที่สองของผูมีขันติธรรม จึงตอง
เปนผูมีความสามารถในการตานทานความโนมเอียงในจิตใจที่อยากจะปฏิเสธหรือแสดงออกซึ่งความรูสึกในแง
ลบตอส่ิงหนึ่งๆที่เปนตัวการของปญหาได  นี้เปนจุดสํ าคัญมาก เพราะขันติธรรมจะมีความหมาย ก็ตอเมื่อไม
เหลือบากวาแรกที่คนๆนั้นจะปฏิเสธหรือทํ าลายบุคคลหรือวัตถุสิ่งของหนึ่งที่เปนตัวการได แตเขาเลือกที่จะไม
ทํ า  นอกจากนี้ ‘การปฏิเสธ’ ในที่นี้กินความรวมถึงปฏิกิริยาเชิงลบตางๆดวย เชน การตํ าหนิหรือตราหนา, การ
หลีกเลี่ยงไมคบหา, หรือการใชความรุนแรงเขาทํ าราย เปนตน

เงื่อนไขประการที่สาม เขาตองสะกดกลั้นหรือระงับความรูสึกอยากจะปฏิเสธส่ิงนั้น ดวยความ
สุขุมรอบคอบ (deliberately refrain from negation) การฉุดรั้งความรูสึกแงลบไวดวยขันติธรรมนั้น ตองเปน
ไปดวยความสุขุมรอบคอบ ใชเหตุใชผลในการพิจารณา และเปนโดยเสรี ไมใชถูกบังคับ  เหตุผลตอการมีขันติ
ธรรมมีไดหลายอยาง เชน การเคารพในอิสรภาพ (autonomy), การมีขอผูกมัดตอการรักษาสันติภาพ, การใหคา
กบัคุณธรรมอื่นๆ เชน เมตตาธรรม, ความมีใจคอกวางขวาง เปนตน, มีจิตวิญญาณแหงความเปนครูอยูสูง, รูจัก
ถอมตัวในการใชความรูความเขาใจของตนเพื่อตัดสินความเชื่อหรือการกระทํ าของผูอื่น เปนตน  อยางไรก็ตาม 
ในที่นี้จํ าเปนตองไมลืมวา มีเหตุผลอื่นๆที่ไมใชเรื่องขันติธรรม ซึ่งทํ าใหเราไมปฏิเสธสิ่งที่เราไมชอบดวยเชนกัน  
เชน ความกลัว, เจตจํ านงที่ออนแอ, แรงจูงใจเชิงผลประโยชน, ความหยิ่งยโส เปนตน

แมขนัติธรรมจะมีเหตุผลรองรับหลากหลาย แตโดยดั้งเดิมนั้น เหตุผลหลักมักอยูที่ความมีอิสรภาพของ
แตละคน/กลุมคน และความเปนครูของผูมีขันติธรรม ซึ่งเปนความถอมตน ไมถืออัตตาของตนเองเปนใหญ แต
เนนที่จิตสํ านึกของแตละคน ดังที่ John Stuart Mill เคยกลาวไววา ปจเจกบุคคลควรไดรับอนุญาตไปเดินตาม
ทางของเขาเอง เพราะแตละคนรูจักตัวเอง รูความจํ าเปนตองการและความสนใจของตนเองมากที่สุด  อยางไรก็
ตาม มุมมองแบบเสรีนิยมนี้ยังคงทิ้งปญหาใหเราไดขบคิดตอ กลาวคือ ขนัติธรรมมักถูกเขาใจผิดเปนเรื่อง
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
ไธโฟรยอมฟองศาลดํ าเนินคดีพอตนเอง โดยใหเหตุผลตอคนอื่นวาที่ตนเองดํ าเนินคดีกับพอนั้น เพราะตนมีศา
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สนธรรม  นอกจากนี้ ในงานเรื่อง Gorgias (458a) โสกราตีสยังบรรยายวิธีการทางปรัชญาของตนเองโดยโยง
กบัรูปแบบหนึ่งของขันติธรรม วา “แลวขาพเจาละ คือคนประเภทใด? ขาพเจาคือผูที่จะยินดีเมื่อถูกแยง หากสิ่ง
ใดที่ขาพเจาพูดนั้น ไมเปนความจริง และจะยินดีแยงผูอื่น หากเขาพูดไมจริง  แตขาพเจาจะเปนสุขเมื่อถูกแยง 
มากกวาที่จะเปนผูแยงผูอื่น เพราะขาพเจาถือวานั่นเปนคุณมากกวา ดวยเหตุที่การไดรอดพนจากชัยชนะของ
ความชั่วรายเอง ยอมเปนประโยชนกวาการทํ าใหผูอื่นรอดพน” 9

ในสมัย Stoic นัน้ กม็ีความคิดเกี่ยวกับขันติธรรมอยูบาง ความคิดแบบสโตอิคนั้น เห็นวาเราควรสนใจ
กบัสิง่ที่เราควบคุมได คือ ความคิดเห็นและพฤติกรรมของเรา ในขณะที่ไมตองใสใจกับสิ่งที่เราควรคุมไมได โดย
เฉพาะอยางยิ่งความคิดเห็นและพฤติกรรมของคนอื่น  อยางไรก็ตาม ความคิดแบบสโตอิคนี้ มีนัยของการปลอย
ปละละเลย (resignation) และไมแยแส (apathy) อยูดวยเชนกัน โดยเฉพาะในกรณีของ Epictetus (55-135
C.E.) ซึง่ไดยกฐานะตนเองขึ้นจากการเปนทาสสมัยโรมัน และไดเสนอเกี่ยวกับเรื่องการรับความหนักและการ
สะกดรํ างับไว  การสะกดรํ างับแบบทาสนั้น ไมใชขันติธรรม เพราะทาสไมมีอํ านาจในการปฏิเสธ ซึ่งเปนเงื่อนไข
สํ าคัญของการมีขันติธรรม ดังไดกลาวแลวขางตน  อยางไรก็ตาม ขันติธรรมในสมัยสโตอิคนั้น ยังไมมีความ
เกีย่วโยงอยางชัดเจนกับเรื่องเชิงการเมือง เชน อิสรภาพในการปกครองตนเอง (autonomy) และเสรีภาพในมโน
ธรรมสํ านึก (freedom of conscience) ดงัที่เปนธรรมเนียมแบบเสรีนิยมสมัยใหม

ถดัมา ในจารีตทางศาสนา ก็จะพบความคิดเกี่ยวกับขันติธรรมเชนกัน ในหลักของคริสตศาสนาก็มีการ
สอนใหรักศัตรู, การใหอภัยผูอื่น, และการละเวนการตัดสินผูอื่น  ขันติธรรมแบบคริสตยังเกี่ยวโยงกับคุณธรรม
แบบอื่นดวย เชน ความมีใจบุญ หรือมีเสียสละตนเอง เปนตน  นอกจากนี้ คํ าสอนเรื่องให “รักศัตรูของทาน” ก็
เปนตัวอยางหนึ่งของการพยายามไปใหไกลกวาขันติธรรม สูเรื่องความรักแบบเสียสละตนเอง  ในพุทธศาสนา
นั้น คํ าสอนเรื่องความเมตตา (compassion) กน็บัวามีความเกี่ยวโยงกับความคิดเรื่องขันติธรรมเชนกัน  นอก
จากนี้ สามศตวรรษกอนคริสตกาล พระเจาอโศกมหาราช จักรพรรดิ์แหงอินเดียผูเลื่อมใสพุทธศาสนาเปนอยาง
ยิง่ ก็เคยมีนโยบายเรื่องการมีขันติธรรมทางศาสนาโดยทางการ  สวนในอิสลามนั้น ในศตวรรษที่ 16 จักรพรรดิ์
อิสลาม ชื่อวา Akhbar กเ็คยสถาปนาขันติธรรมทางศาสนาขึ้นในชมพูทวีปเชนกัน

3.2. ศตวรรษที่ 17

ในศตวรรษนีเ้กดิการแยกนกิายเปน Lutheran Reformation และ Counter-Reformation ทวีปยโุรปเต็ม
ไปดวยสงครามและความรนุแรงในนามศาสนา กระทัง่จดุสดุยอดในสงครามสามสบิป (1618-48) ท ําใหหลายฝาย
ตระหนกัในพลงัท ําลายลางของความไมมขีนัติธรรม และพยายามหาทางหยดุยัง้ โดยการส ํารวจรากความคดิเรือ่ง
ขนัติธรรมในคมัภีรไบเบิ้ลใหมอีกครั้ง รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธระหวางความเชื่อทางศาสนากับอํ านาจทาง
การเมอืงใหมดวยเชนกนั  นอกจากนี ้ การตอสูกนัในการนยิามอธปิไตย และการ “ช ําระ” ศาสนาในองักฤษให
บรสิทุธิช์วงสงครามกลางเมอืงในองักฤษ (1640-60) รวมทัง้ขอมูลขาวสารเกีย่วกบัความแตกตางทางวฒันธรรมที่
เพิง่มากขึน้จากการเริม่มกีารเดนิทางส ํารวจโลก กม็อีทิธิพลใหเกดิความคดิเรือ่งขนัติธรรมมากขึน้อกีเชนกนั  นกั
คดิทีส่ ําคญัทีส่งเสรมิขนัติธรรมในยคุนี ้ ไดแก John Milton (1608-74), Bayle (1647-1706), Baruce Spinoza 
(1634-77), และ John Locke (1632-1704)

นักคิดสายมนุษยนิยมใน Reformation เริม่คนหากันวาจริงหรือที่ในโลกนี้จะมีความรูที่ไมมีขอผิดพลาด
ใดๆเลยดังเจตจํ านงแหงพระเปนเจา (Divine Will) ซึง่สามารถใชเปนเหตุผลรองรับการประหัตประหารพวกนอก
รีตได ความสนใจเรื่องความไมสมบูรณในความรูของมนุษยดังกลาวนี้ ทํ าใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ขันติธรรมเชิง
ญาณวิทยา” (epistemological toleration) นอกจากนี้ การยอมรับในความไมสมบูรณในความรูของมนุษย 
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ผนวกกับการวิพากษอํ านาจของฝายการเมืองและฝายศาสนา  ทํ าใหเกิดการพัฒนาความคิดเรื่อง “ขันติธรรม
เชิงการเมือง” ขึ้นอีกดวย

นกัคดิหลกัในแนวความคดินี ้ คอื Spinoza ชาวโปรตเุกสเชือ้สายยวิในฮอลแลนด เขาไดเสนอเรือ่งเสรี
ภาพทางความคดิ (freedom of thought) ในงานเรือ่ง “Theological-Political Treatise” (1670) Spinoza เรยีก
รองใหสงเสรมิขนัติธรรมดวยเหตผุล 3 ประการ คอื 1) ไมมทีางเปนไปไดทีร่ฐัจะจ ํากดัเสรภีาพทางความ
คดิไดอยางมปีระสทิธภิาพ  2) จรงิๆแลว เสรภีาพทางความคดิสามารถมไีด โดยไมเปนการบอนท ําลาย
อ ํานาจของรฐั  3) อ ํานาจทางการเมอืงของฝายรฐันัน้ ควรใชในการควบคมุการกระท ํา ไมใชในการจ ํากดั
ความคดิ  จดุเนนเรือ่งความแตกตางกนัระหวางความคดิกบัการกระท ําที่ Spinoza เสนอนัน้ มอีทิธิพลอยางยิง่ตอ
ขอถกเถยีงเรือ่งขนัติธรรมของ Locke, Mill, และ Kant ในเวลาตอมา

งานความคดิเรือ่งขนัติธรรมทีส่ ําคญัของ Locke ปรากฏอยูในเรือ่ง “Letter Concerning Toleration” 
(1698) ซึง่เขยีนขณะลีภั้ยไปอยูในฮอลแลนดนัน้ เขาสนใจเรือ่งความขดัแยงระหวางอ ํานาจทางการเมอืงของฝาย
รฐักบัความเชือ่ทางศาสนา  ขนัติธรรมของเขาอยูบนฐานขอเสนอทางญาณวทิยาทีว่าเปนไปไมไดทีร่ฐัจะบงัคบั
และปดกัน้ความเชือ่ทางศาสนาทีแ่ทจรงิได ดวยเหตุนี ้ Locke จงึเสนอวารฐัควรไมเขาไปกาวกายความเชือ่
ทางศาสนาของประชาชน ยกเวนถาความเชื่อเหลานี้นํ ามาซึ่งพฤติกรรมและทัศนคติที่เปนภัยตอความ
มัน่คงของรฐั  จากขอยกเวนนี ้ น ําไปสูประเดน็ความสมัพนัธระหวางประเทศ โดย Locke สรปุวารฐัไมจ ําเปน
ตองมขีนัติธรรมตอนกิายคาทอลกิ ซึง่ภกัดตีออ ํานาจทีม่าจากตางประเทศ (วาตกินั อติาล)ี รวมทัง้ไม
ตองมขีนัติธรรมตอผูทีไ่มนบัถอืพระผูเปนเจา เพราะคนเหลานีไ้มอาจปฏญิาณตนตอหนาพระคัมภีรอัน
ศกัดิสิ์ทธิไ์ด จงึไวใจไมได

3.3. ศตวรรษที่ 18

นกัคิดเรื่องขันติธรรมในศตวรรษที่ 18 ไดแก Voltaire (1694-1778) ซึง่พัฒนาความคิดเกี่ยวกับขันติ
ธรรมทางศาสนาตั้งแต “Philosophical Letter” (1734), สูงานเรื่อง “Treatise on Tolerance” (1763) กระทั่งชัด
เจนที่สุดในงานเรื่อง “Philosophical Dictionary” (1764) ในงานชิ้นที่สามนี้ Voltaire เสนอวามนุษยจํ าเปน
ตองมีขันติธรรม เพราะมนุษยมีความออนแอและมีขอผิดพลาด  เนื่องจากไมมีใครที่มีความรูสมบูรณ
แบบ และเราทุกคนลวนออนแอ โลเล ขัดแยงในตัวเองในบางครั้ง และมีขอผิดพลาด ดังนั้น เราจึงควร
ใหอภัย (pardon) ตอขอบกพรองของผูอื่น  อยางไรก็ตาม ความคิดเรื่องขันติธรรมของ Voltaire คอนขางเนน
ไปที่การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และไปไมพนปญหาเรื่องความลังเลสงสัยเชิงศีลธรรมและสัมพันธนิยมทางศีล
ธรรม

นกัคดิถดัมา Immanuel Kant (1724-1804) พยายามเลีย่งปญหาความลังเลสงสยัเชงิศีลธรรมแบบเดยีว
กบั Voltaire โดยเนนมาทีเ่รือ่งขอจํ ากดัในความรูของมนษุย และขอจ ํากดัของอ ํานาจทางการเมอืง  ในงานเรือ่ง 
“What is Enlightenment?” (1784) Kant เรยีกรองรปูแบบทีรู่แจง (enlightened) ของอ ํานาจทางการเมือง ที่
ยินยอมใหมกีารโตเถยีงกันในหมูประชาชนได ตราบเทาที่ประชาชนยังทํ าหนาที่พลเมืองของตนเองอยู 
ในงานเรือ่ง “Perpetual Peace” (1795) Kant เสนอวานกัปรชัญาควรไดรบัการสงเสรมิใหพูดในทีส่าธารณะ 
เพราะการววิาทะและถกเถยีงในทีส่าธารณะจะน ํามาซึง่สัจธรรมได และกษตัรยิกไ็มควรมอีะไรตองเกรง
กลวัตอสัจธรรม  ในงานเรือ่ง “Limits of Reason Alone” (1793)  Kant โตแยงการไมมขีนัติธรรมทางศาสนาวา 
แมวาพวกเรามสีวนตองรบัผดิชอบในหนาทีท่างศลีธรรม แตมนษุยกไ็มไดรบัสิทธขิาดจากเทวโองการใน
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การลงโทษคนอืน่  ดงันัน้ ความเชือ่ทางศาสนาทีเ่รยีกรองใหฝาฝนศลีธรรม (เชน การเผาพวกนอกรตี 
เปนตน) จงึไมสามารถใชเปนขออางได

ในชวงรอยตอระหวางโลกยคุเกากบัโลกยคุใหมนัน้ งานเขยีนของ Thomas Paine (1737-1809) และ 
Thomas Jefferson (1743-1826) ผูรางรฐัธรรมนญูแหงสหรฐัอเมรกิา และเปนประธานาธบิดคีนที่ 3 ของสหรฐั ได
ใชอธิบายทฤษฎขีนัติธรรมตามแนวทางของ Locke มาผกูโยงใหปรากฏชดัเจนในปฏบิติัการทางการเมอืง  ทัง้สอง
สนบัสนนุแนวทางการมตัีวแทนครสิตศาสนานกิายตางๆ (ecumenical approach) ทีรู่จกักนัในนาม “deism”  ใน
งาน “Rights of Man” (1791) Paine เสนอวาขนัติธรรมตอความหลากหลายทางศาสนาเปนเรือ่งสํ าคญั 
เพราะสทิธอิ ํานาจทางการเมอืงและสทิธอิ ํานาจของฝายพระ (ecclesiastical authorities) นัน้ ไมสามารถ
วนิจิฉยัเรือ่งเกีย่วกบัมโนธรรมได

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, และเสรีภาพในการกระทํ าของ
พลเมืองอีกดวย

3.4. ศตวรรษที่ 19-20

ในศตวรรษที่ 19 นั้น ความคิดเรื่องขันติธรรมไดพัฒนาไปตามแนวคิดเสรีและแนวคิดการรูแจง 
(enlightenment) ที่วาอิสรภาพในการกํ ากับตนเองทางศีลธรรม (moral autonomy) เปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับ
มนุษยชาติ  งานที่โดดเดนในยุคนี้มาจากงานเรื่อง “On Liberty” (1859) ของ John Stuart Mill เขาสนับสนุน
ใหคนๆหนึ่งมีเสรีภาพมากที่สุด ตราบเทาที่ไมไปคุกคามสวัสดิภาพของผูอื่น  Mill นํ าความคิดเรื่องความ
เปนสวนตัว (privacy) ที่ปรากฏอยูบางในงานของ Locke และ Kant มาขยายตอวาอํ านาจทางการเมืองไม
ควรถือสิทธิเขาควบคุมกํ ากับกิจกรรมหรือความสนใจในเรื่องสวนบุคคลของปจเจกที่ไมไดมีผลกระทบ
ตอผูอื่น เขาโตแยงอยางแข็งขันวาเสรีภาพทางความคิดสํ าคัญตอการพัฒนาความรู

เมื่อถึงศตวรรษที่ 20 เรื่องขันติธรรมก็ไดกลายเปนองคประกอบสํ าคัญของทฤษฎีเสรีนิยมไปแลว  เหตุ
การณนองเลือดในศตวรรษนี้ทํ าใหหลายฝายยิ่งเชื่อวาขันติธรรมเปนสิ่งจํ าเปนในการแกไขปญหาความรุนแรง
ทางการเมืองและทางศาสนาอยางยิ่ง แตนักคิดสายมารกซิสตอยาง Herbert Marcuse10 ไดเสนอขอกังวลวา
แนวคิดขันติธรรมและอุดมคติเรื่องความเปนกลางของรัฐ (state neutrality) จะเปนเพียงอุดมการณ
ตะวันตกที่ครอบครองการนํ า (hegemony) อกีอันหนึ่งเทานั้น  อยางไรก็ตาม นักคิดยุคนี้ที่คิดเรื่องขันติ
ธรรม ไดแก John Dewey, Isaiah Berlin11, Karl Popper12, Michael Walzer13, Ronald Dworkin14, และ John 
Rawls โดยเฉพาะคนสุดทายนี้ ไดเสนอทฤษฎีสํ าคัญเรื่อง “เสรีนิยมทางการเมือง” (political liberalism) ซึ่งมอง
ขันติธรรมในฐานะเปนการตอบสนองในเชิงปฏิบัติตอความหลากหลาย ทฤษฎีเสรีนิยมทางการเมืองนี้ไดนํ าไปสู
แนวคิดเรื่อง “ขันติธรรมทางการเมือง” (Political Toleration) อีกดวย  นอกจากนี้ คํ าถามสํ าคัญที่เปนที่โตแยง
กันมากอีกคํ าถามหนึ่ง คือ จะมีขันติธรรมในแบบอื่นอีกไหมที่ไมนํ ามาสูปญหายอนแยงเรื่องผูมีขันติ
ธรรมจะตองมีขันติธรรมตอคนที่ไมมีขันติธรรมดวย?

ในศตวรรษที่  20 นี้ David Heyd15, Glenn Newey16 ไดพยายามเชื่อมเรื่องขันติธรรมเขากับเรื่องคุณ
ธรรม โดยสองคนนี้สงสัยวาจริงๆแลว ขันติธรรมก็คือคุณธรรมชนิดหนึ่งใชหรือไม และถาใช มันเปนคุณธรรม
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แบบใด  ในโลกยุคโลกาภิวัตนนี้  เรื่องความเทาเทียมกันทางสีผิว, ความเปนกลางทางเพศสภาพ, การ
ส้ินสุดของอคติ, การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ, และการสงเสริมความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม ไดกลายขอถกเถียงหลักของเรื่องขันติธรรมไป   ในการแปรญัตติ (Amendment) 
ครั้งที่ 14 ของรฐัธรรมนูญสหรัฐ ขนัติธรรมก็กลายเปนกลไกปองใหชนกลุมนอยจากเดิมที่เคยเปนเหยื่อ
ของการไมมีขันติธรรมทางการเมืองอีกดวยเชนกัน

จากพัฒนาการในประวัติศาสตร โดยเฉพาะในยุคสมัยใหม ในศตวรรษที่ 17 จะเห็นไดวา ความคิด
เรื่องขันติธรรมเดินมาตามเสนทางความคิดแบบเสรีนิยมที่ปูพื้นไวต้ังแต Spinoza มาโดยตลอดทั้ง Locke, 
Voltaire, Kant, Jefferson, Mill แมจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันบางวาควรมีขันติธรรมตอเรื่องทางความคิด 
ความเชื่อ การกระทํ า ฯลฯ แตโดยรวมแลว นักคิดทุกคนใหความสนใจในการฉุดรั้งฝายที่มีอํ านาจตางๆของ
สังคมในชวงนั้นๆไมใหลุแกอํ านาจตอประชาชนหรือกลุมคนที่ดอยอํ านาจกวา  ไมวาจะเปนฝายอํ านาจจากราช
อาณาจักรหรือรัฐ, ฝายศาสนจักรซึ่งยังมีอํ านาจอยูไมนอย แมผานยุคกลางมาแลวก็ตาม หรือแมแตพัฒนาการ
ในศตวรรษที่ 20 ที่พูดถึงอํ านาจของคนกลุมใหญที่กระทํ าตอคนกลุมนอย ผานการจัดแบงประเภทตามสีผิว, 
ชาตพินัธุ ฯลฯ  เหตุผลตางๆที่ใชรองรับการสงเสริมขันติธรรมก็มีหลายอยางตามพื้นฐานของนักคิดแตละทาน 
ทัง้ที่เปนความไมสมบูรณในความรูของมนุษย, เพื่อสงเสริมการเขาถึงความจริง, การที่ผูอางความชอบธรรมเชิง
ศีลธรรมไมไดรับสิทธิขาดจากเทวโองการ, ความดอยศักยภาพของอํ านาจฝายราชอาณาจักรและฝายศาสนจักร
ที่จะชี้นํ าเรื่องทางมโนธรรม, หรือการเคารพในอิสรภาพในการกํ ากับตนเองของผูอื่น เปนตน

4. ประเภทของขันติธรรม

จากพัฒนาการของขันติธรรมนับต้ังแตศตวรรษที่ 17 กระทั่งปจจุบัน  รายละเอียดและเหตุผลรองรับใน
การสงเสริมเรื่องขันติธรรมนั้น สามารถจัดแบงไดเปน 3 กลุมประเภท ไดแก 1) ขนัติธรรมเชิงญาณวิทยา กลาว
คอื เปนเรื่องความมีใจกวางในมิติการแสวงหาความจริง  2) ขนัติธรรมเชิงศีลธรรม เปนเรื่องขันติธรรมในฐานะ
คุณคาเชิงศีลธรรม ที่ใชสํ าหรับการดํ ารงอยูรวมกับผูอื่น โดยเคารพในอิสรภาพของแตละบุคคลวาสามารถเปน
คนดีไดตามทางของตนเอง  และ 3) ขนัติธรรมเชิงการเมือง ซึ่งเปนเรื่องการควบคุมฉุดรั้งพลังของอํ านาจทาง
การเมือง ขอเสนอหลักมาจาก John Rawls ในงานเรื่อง Political Liberalism ซึ่งเปนการนํ าความคิดเรื่องขันติ
ธรรมาใชในมิติทางการเมือง โดยเฉพาะการเมืองระหวางประเทศ

4.1. ขนัติธรรมเชิงญาณวิทยา (Epistemological Toleration)

ขันติธรรมเชิงญาณวิทยา คือ การนํ าเรื่องขันติธรรมมาพิจารณาในมิติเชิงการหาความรูและความจริง
ของมนุษย ขนัติธรรมเชิงญาณวิทยา เสนอวา เราควรมีขันติธรรมตอความเห็นและความเชื่อของผูอื่น 
เพราะเปนไปไมไดที่จะบังคับความเชื่อ และการบังคับแบบนี้ไมใชวิธีการเขาถึงความจริงที่ดีได และดวย
เหตุนี้ จึงควรมีการสงเสริมความสํ าคัญของเรื่องความหลากหลาย, การสนทนาสองทาง, และการโตเถียงเพื่อ
สถาปนาความจริงขึ้น  ขันติธรรมเชิงญาณวิทยานี้กลาวไดวามีมาตั้งแต Socrates แตที่เปนนักคิดหลักจริงๆ ได
แก Milton, Locke, และ Mill

ขนัติธรรมแบบโสกราตสีจะเหน็ไดชดัในสิง่ทีตั่วโสกราตสีพดูเองอยูเสมอวาเขารูวาตนไมรูสิง่ใดๆ  กลาว
ไดวาการรูวาไมรูสิง่ใดๆนัน้ เกีย่วโยงกบัคณุธรรมหลายอยาง เชน การรูจกัควบคมุตนเอง, การถอมตัว, และการมี
ขนัติธรรม เปนตน คณุธรรมเหลานีเ้ปนองคประกอบส ําคญัในการกอตัวของชมุชนนกัปรชัญา และการแสวงหา
ความจรงิทางปรชัญาดวยเชนกนั  ขนัติธรรมเชงิญาณวทิยาของโสกราตสีเหน็ไดในบทสนทนาตางๆของเปลโตนัน้ 
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โสกราตสีมกักลาวอยางถอมตวัวาไมรู และปลอยใหคนอืน่พัฒนาจดุยืนทางความคดิของตน รวมทัง้ได
พบกบัขอผดิพลาดของตนเองดวยตนเอง เขาควบคมุตนเองอยางสุขมุหนกัแนนไมใหหลงไปวามหีนทาง
ทีด่ทีีสุ่ดเพียงหนทางเดยีวในการแสวงหาความจรงิ และเชือ่วาการคนหาความจรงิจะกระท ําไดกโ็ดยการ
โตเถยีงกนัดวยจติใจอนัเปดกวางเทานัน้

จากยุคกรีกโบราณ ขามมาสูศตวรรษที่ 17  John Milton เขามีจุดยืนในการแสวงหาความจริงไมตางไป
จากนักปราชญกรีกอยางโสกราตีส  ในงานเรื่อง “Areopagitica” (1644) Milton ไดปกปองเสรีภาพในการพูด
อยางแข็งขัน และไมยอมใหมีการผานรางพระราชกํ าหนดการเซ็นเซอรในรัฐสภาอังกฤษ  Milton เห็นวาการ
สนทนาอยางเปดอกที่ไดรับการสนับสนุนโดยรัฐบาลที่มีขันติธรรมนั้น จะสงเสริมการพัฒนาการเขาถึง
ความจริงได  พืน้ฐานหลักของ Milton คอื สัจธรรมสามารถปกปองตนเองไดในการโตเถียงกันอยางเสรี  
เขากลาววา “ปลอยใหความจริงและความลวงตอสูกัน มีใครเคยเห็นความจริงพายแพตอความลวง ในการเผชิญ
หนากันอยางเสรีและเปดเผยหรือไม?”17

ความคิดเรื่องขันติธรรมในการแสวงหาความจริงนั้น ไดรับการพัฒนาตอเนื่องในงานเรื่อง “Letter 
Concerning Toleration” (1698) ของ Locke ซึง่ขนัติธรรมของเขาอยูบนฐานคิดที่วา เปนไปไมไดที่รัฐจะบังคับ
และปดกั้นความเชื่อทางศาสนาที่แทจริงได เขากลาววา “สัจธรรมยอมเปนไปดวยดี ถาเธอ (Locke ใชสรรพนาม
เพศหญิงเรียกสัจธรรม - ผูเขียน) ถูกปลอยใหยกระดับตนเอง…เธอไมไดถูกสั่งสอนโดยกฎหมาย และไมมีความ
จํ าเปนตองทํ าใหเธอเขาสูดวงใจของผูคน”18 Locke เห็นวาเปนไปไมไดที่จะใชกํ าลังบังคับใหใครเช่ือดวย
เหตุผลภายนอก แตสัจธรรมจะตองถูกเชื่อก็ดวยเหตุผลภายในมากกวา

อยางไรก็ตาม ขอเสนอของ Locke ถูกวิจารณจาก Jeremy Waldron19 วาไมหนักแนน เพราะคนเรา
มักเชื่อส่ิงๆหนึ่งอยางจริงใจ โดยไมจํ าเปนตองมีเหตุผลที่ดีก็ไดเชนกัน นอกจากนี้ Locke ยงัเขาใจผิดคิด
วาความเชื่อไมสามารถบังคับกันได  แมไมสามารถบังคับใหใครเช่ืออยางแทจริงได แตระบอบที่ไมมีขันติ
ธรรมก็อาจไมไดสนใจในเรื่องนั้น เพราะเพียงแคแนใจไดวาประชาชนจะทํ าตามก็เพียงพอแลว  ขอ
วิจารณของ Waldron นีน้าสนใจมาก เพราะหากความเชื่ออยางแทจริงในเรื่องสัจธรรมนั้น ไมไดเปนคุณคา
สํ าคัญทางการเมืองและศีลธรรม ก็จะเทากับวาขันติธรรมเชิงญาณวิทยา หรือความมีนํ้ าอดนํ้ าทนในการเขาถึง
ความจริงนั้น อาจไมมีความสํ าคัญใดๆเลย  นี้อาจนับไดวาเทากับเปนการทลายความคิดที่มีมาตั้งแต Socrates, 
Milton, Locke เลยทีเดียว เพราะ Waldron ไดชี้สูจุดออนสํ าคัญของการนํ าขันติธรรมมาใชในเชิงการคนหา
ความจริง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็การอางความสํ าคัญของความคิดเรื่องขันติธรรม โดยใชแนวการอธิบายที่โยง
กับเรื่องการแสวงหาความจริง

ขันติธรรมเชิงญาณวิทยาของ John Stuart Mill กอ็ยูในแนวเดียวกับของ Locke แม Mill จะไปไกลกวา
ที่สงเสริมเรื่องเสรีภาพในการพูดในฐานะเปนสวนสํ าคัญในการเขาถึงความจริง แตสมมติฐานของ Mill คือ 
ปจเจกบุคคลรูวาอะไรดีตอตนเอง โดยมีเรื่องผลประโยชนและความพึงพอใจของตนเองเปนตัวบงชี้  ขอเสนอ
หลักของ Mill เรือ่งเสรีภาพในการพูดนั้น อยูบนฐานคิดเรื่องการยอมรับความไมสมบูรณในความรูของมนุษย
และความจํ าเปนของการสนทนาและโตเถียง  ในงานเรื่อง On Liberty เขาอธิบายความสํ าคัญของเสรีภาพทา
ความคิดวา

1) ผูไมแสดงความเหน็อาจถกูกเ็ปนได การทกึทกัเอาวาเขาเหลานัน้ผดิ แสดงวาเราคอืผูทีไ่มเคยผดิ
พลาดเลย

2) แมแตความเห็นที่ผิดพลาดก็ยังมีเนื้อหาสวนที่ใชอยูและเปนสวนหนึ่งของสัจธรรมดวย  ถาตองการ
จะรูสัจธรรมทั้งหมด เราอาจนํ าสัจธรรมสวนเสี้ยวตางๆมาถักทอประสานกันดูได
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3) การอางตนเปนผูกุมสัจธรรม หมายถึงวาเราสามารถปกปองสัจธรรมจากคํ าถามโตแยงตางๆได ดัง
นั้น เราจึงจํ าเปนตองมีความสามารถในการฟงและโตตอบความเห็นที่ผิดพลาด เพื่อจะรูประเด็น
สํ าคัญทั้งหมด

4) สัจธรรมที่ไมมีการถูกทาทายยอมกลายเปนความเชื่องมงายอยางหนึ่งเทานั้น และความงมงายดัง
กลาวนี้จะลมครืนดวยแมเมื่อเจอขอโตแยงงายๆ ดังนั้น มันจะไมไดถูกเชื่อถืออยางสุดจิตสุดใจ

ปญหาสํ าคัญของขันติธรรมตามแบบของ Mill และ Locke คอื แมมุมมองแบบเสรีนิยมของทั้งสองจะมี
ฐานมาจากหลักไมสัมพันธนิยม (non-relativistic) แตขนัติธรรมแนวนี้ก็มักถูกเขาใจผิดเปนเรื่องความลังเล
สงสัยเชิงศีลธรรม (moral skepticism) และสัมพันธนิยมทางศีลธรรม (moral relativism) กลาวคือ 
เพราะสจัธรรมทั้งปวงลวนเปนเรื่องสัมพัทธ ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมหรือบริบทเฉพาะๆกรณีไป ดังนั้น เรา
จงึควรมีขันติธรรมตอผูที่มีจุดยืนความคิดเห็นที่แตกตาง  ความคิดทํ านองนี้กลายเปนทํ าลายตัวเอง กลาว
คอื หากเราลังเลสงสัยตอความรู ไมเชื่อวามีความรูที่แทจริงอยู เรายอมไมมีทางรูไดวาขันติธรรมดีหรือไม ใน
ทํ านองเดียวกัน หากสัจธรรมเปนเรื่องสัมพัทธ ขึ้นอยูกับระบบความคิด ดังนั้นขอเสนอที่วาขันติธรรม
เปนส่ิงดี ก็เปนเพียงขอเสนออางเหตุผลที่เลื่อนลอยไรสาระ เปลี่ยนแปลงไปมาไดตามโวหารของแตละ
คนเทานั้นเอง  ตอปญหาที่ขันติธรรมมักถูกมองเปนเรื่องสัมพันธนิยมนี้ Fiala แกปญหานี้วา ประเด็นสํ าคัญ 
คือ Mill ไมไดเห็นวาไมมีสัจธรรมในโลกนี้ แตเขาเห็นวาขันติธรรมสํ าคัญตอเราทุกคนเพ่ือเขาถึงสัจ
ธรรมตางหาก  กลาวอกีนัยหนึ่ง เขาเชื่อวาสัจธรรมหรือความรูที่สมบูรณแทจริงนั้น มีอยูจริง แตไมไดเขาถึงได
งายๆ และจํ าเปนตองใชนํ้ าอดนํ้ าทน ไมหลงเชื่ออะไรงายๆ (รวมทั้งตัวเอง) แตตองมีการทดสอบพิสูจนความถูก
ตองสมบูรณของความรูที่เรามีอยูตลอดเวลา เพื่อไมใหหลงยึดเอา “เปลือก” (ความรูสัมพัทธ) วาเปน “แกน” 
(ความรูสมบูรณ)

4.2. ขนัติธรรมเชิงศีลธรรม (Moral Toleration)

ในท ํานองเดยีวกบัขนัติธรรมเชงิญาณวทิยา ทีเ่ปนเรือ่งความมใีจกวางและอดทนทีเ่กีย่วกบัการแสวงหา
ความจรงิ  ขนัติธรรมเชงิศีลธรรมกเ็ปนเรือ่งความมนีํ ้าอดนํ ้าทนทีเ่กีย่วกบัเรือ่งคณุธรรมเชงิศีลธรรม ทีเ่กีย่วโยงกบั
คณุธรรมชนดิอืน่ๆ เชน ความถอมตัว, การควบคมุตนเอง เปนตน  อยางไรกต็าม คณุธรรมเชงิศลีธรรมทีเ่ปน
พ้ืนฐานสํ าคญัทีสุ่ดของขนัติธรรม คอื ความคดิเรือ่งอสิรภาพในการก ํากบัตนเอง (autonomy) ซึง่ควบคมุ
ใหเราระงบัความอยากทีจ่ะปฏิเสธบางสิ่งบางอยางที่เราไมชอบของคนอื่น เพราะเราเคารพในอิสรภาพ
สวนบคุคลของผูอืน่วาสามารถก ํากบัพฤตกิรรมหรอืความคดิ (ทีเ่ราไมชอบ) ของตนเองได

อยางไรก็ตาม ในที่นี้ ตองระวังอีกครั้งวาอิสรภาพในการกํ ากับตนเอง ไมใชสัมพัทธนิยมเชิงศีล
ธรรม ซึ่งเห็นวาศีลธรรมเปนคุณคาที่ขึ้นอยูกับแตละวัฒนธรรมและแตละบริบท หรือกลาวทางพุทธ คือ 
เปนเรื่องนานาจิตตัง แลวแตแตละคนจะคิดกัน  เพราะจดุยืนตอเรื่องอิสรภาพในการกํ ากับตนเองนั้น คือ 
เรือ่งนี้เปนส่ิงดีโดยตัวมันเอง ไมขึ้นกับส่ิงใดๆ  ดวยจุดยืนนี้ เราปลอยใหส่ิงที่เรารังเกียจยังคงมีอยูได 
ไมใชเพราะเปนเรื่องแลวแตคนจะเช่ือจะคิด แตเปนเพราะเราเชื่อวาอิสระในการกํ ากับตนเองเปนเรื่อง
สํ าคัญอยางย่ิง กระทั่งทํ าใหเราระงับความอยากปฏิเสธการกระทํ าอันเปนอิสระของผูอื่น อยางไรก็ตาม 
ขอบเขตของขันติธรรมทางศีลธรรม หรือการเคารพในอิสรภาพในการกํ ากับตนเองของผูอื่นนั้น จะสิ้นสุดลง เมื่อ
การกระทํ าอันอิสระของผูอื่นไดไปละเมิดอิสรภาพในการกํ ากับตนเองของอีกคนหนึ่ง  ความคิดเรื่องอิสรภาพใน
การกํ ากับตนเองนี้ นาจะเขาใจไดมากขึ้นในสมมติฐานพื้นฐานของ Mill ตอปจเจกบุคคลวา
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1) แตละปจเจกมีเจตจํ านงคในตัวเอง
2) แตละปจเจกจะรูสึกดีกวา หากไมถูกบังคับให “ทํ าใหดีขึ้น”
3) แตละปจเจกรูดีที่สุดวาอะไรดีสํ าหรับตัวเขา
4) แตละปจเจกมีแนวโนมจะแสวงหาสิ่งดีๆมาใสตน และหลีกเลี่ยงการกระทํ าที่สวนทางกับผล

ประโยชนของตนเอง  
5) ความคิดและกิจกรรมที่ผานการพิจารณาแลวนั้น ไมจํ าเปนตองเกี่ยวของกับผลของมันตอผูอื่น

ประเด็นสํ าคัญในที่นี้ คือ ปจเจกบุคคลแตละคนไมเพียงแตจะรูวาอะไรคือผลประโยชนของตนเองเทา
นั้น แตยังเปนสิ่งที่ดีอีกดวย หากแตละคนสามารถเดินไปตามทางของตนเองเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีสํ าหรับตนเอง  
ขันติธรรมเชิงศีลธรรมที่ใหความสํ าคัญกับอิสรภาพในการกํ ากับตนเองของแตละคนนั้น ดํ าเนินไปตามสมมติ
ฐานดังกลาวของ Mill นัน่เอง

ความยอนแยงของขันติธรรมเชิงศีลธรรม
ในขณะขันติธรรมเชิงญาณวิทยามีหลักการสํ าคัญคือการเขาถึงความจริงสมบูรณเปนหลักยึดวาเราควร

มขีนัติธรรมตอผูอื่น เนื่องจากความรูของเราอาจไมสมบูรณไดเสมอ  ขันติธรรมในเชิงศีลธรรม ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยว
กับการอยูรวมกันและมักมีเรื่องการตัดสินคนอื่นๆวาดีหรือไมดีนั้น ไดนํ าเรามาสูเรื่องที่ยากสํ าหรับการสงเสริม
ความคิดเรื่องขันติธรรม การเผชิญกับความยอนแยง (paradox) ของขันติธรรม กลาวคือ ผูมีขันติธรรมตองอด
ทนตอส่ิงที่เขารูสึกวาไมควรจะทน  ความยอนแยงลักษณะนี้ Preston King เหน็วาเพราะในเชิงตรรกะแลว ขันติ
ธรรมมีคุณสมบัติที่เรียกวา “การปฏิเสธสองชั้น” (double negative)20 กลาวคือ แมเรารูสึกอยากปฏิเสธสิ่ง
ที่เราไมชอบ แตเราก็ปฏิเสธที่จะกระทํ าการปฏิเสธสิ่งนั้น  Fiala เห็นวาวธิกีารแกปญหาความยอนแยงของ
ขันติธรรมนี้ นาจะทํ าโดยการแยกแยะความแตกตางระหวางการพิพากษาในชั้นแรก (first-order 
judgment) กบัการผูกมัดเชิงศีลธรรมในชั้นที่สอง (second-order moral commitment)  การพิพากษาชั้น
แรกนั้น เปนปฏิกิริยาดานอารมณที่มีตอทาทีและพฤติกรรมรูปธรรมเฉพาะบางอยาง  สวนการผูกมัดเชิงศีล
ธรรมในชั้นที่สองนั้น เปนการพิพากษาที่ซับซอนขึ้น โดยมีเปาหมายสูงกวาเรื่องทางอารมณ แตไปถึงหลักการ
สากลและใชเหตุใชผล

หากอธิบายตามแนวนี้ ความยอนแยงของขันติธรรมจะเกิดจากความขัดแยงระหวางปฏิกิริยาเชิง
อารมณตอบางสิ่งในชั้นแรก กับปฏิกิริยาในชั้นที่สองที่ผูกมัดตอหลักแหงการเคารพในอิสระในการกํ ากับตนเอง 
หรอืตอคุณธรรมวาดวยความถอมตัวหรือการควบคุมตนเอง  ปญหาความยอนแยงของขันติธรรมจะสามารถแก
ไขได เมื่อเรายอมรับวาการผูกมัดกับหลักการบางอยางในชั้นที่สองนั้น มีความสํ าคัญหนักแนนกวาปฏิกิริยาใน
ชัน้แรก กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หลักการสํ าคัญกวาอารมณนัน่เอง  ดังนั้น เราจึงมีเหตุผลรองรับ (บนฐานของ
การผูกมัดในชั้นที่สองนี้) ในการระงับทํ าตามการพิพากษาเชิงลบในชั้นแรก รวมทั้งหยุดยั้งผลกระทบจากการ
กระทํ านั้นๆอีกดวย อยางไรก็ตาม หากเกิดขอขัดแยงบางอยางในขอผูกพันในชั้นที่สอง ขันติธรรมก็สามารถสิ้น
สดุลง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หากการกระทํ าบางอยางขัดทั้งปฏิริยาในชั้นแรก และยังขัดกับหลักการสํ าคัญ
ในชัน้ที่สองแลว เราก็ไมควรอดทนหรือระงับการกระทํ าการปฏิเสธส่ิงนั้นเสีย  ดวยชุดคํ าอธิบายเชนนี้ จะ
ทํ าใหเราเขาใจไดวาขันติธรรมไมใชเรื่องสัมพัทธนิยม แตเปนการเคารพในอิสระในการกํ ากับและตัดสินใจดวย
ตนเองของแตละคน และขันติธรรมเปนเรื่องความแตกตางระหวางการพิพากษาในชั้นที่หนึ่งกับการผูกพันเชิงศีล
ธรรมในชั้นที่สองนั่นเอง
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ขนัติธรรม กับ การไมยินดียินราย
ขันติธรรมเชิงศีลธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินพิพากษาคนอื่นที่เราอยูรวมดวยนั้น ทํ าใหเราจํ าเปน

ตองพิจารณาแยกแยกใหเห็นความแตกตางระหวางขันติธรรมกับการไมยินดียินราย (indifference) หรือความไม
แยแส (apathy) เพราะขันติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแยงระหวางการพิพากษาในชั้นแรก กับการผูกมัดใน
คณุคาบางอยางที่ใหญกวาในชั้นที่สอง หากไมมีความขัดแยงระหวาง 2 ชัน้นี้ ก็เทากับวาขันติธรรมเปนเพียง
การไมยินดียินรายหรือไมแยแสตอสิ่งใดๆเทานั้นเอง  จริงๆแลว การไมยินดียินรายนั้น ไมแมแตจะขัดกับ
การพิพากษาในชั้นที่หนึ่ง เพราะเมื่อเรารูสึกไมยินดียินราย เรายอมไมมีปฏิกิริยาใดๆเลย ไมวาจะเปน
แงบวกหรือแงลบก็ตาม

ความแตกตางนี้มีความสํ าคัญ เพราะหากเราเขาใจวาการไมยินดียินรายคือขันติธรรมนั้น ก็เทา
กบัวา การมีขันติธรรมทํ าใหเราไมพิพากษาคนอื่นเลยทั้งหมด ในทุกกรณี แมแตเรื่องความไมเปนธรรม 
(ซึง่เปนเรื่องที่ผิดพลาดอยางใหญหลวง) หากเปนเชนนั้นจริง กเ็ทากับเราสูญเสียการมีอารมณความรูสึก ซึ่ง
เปนส่ิงสํ าคัญที่บงบอกวาเรายังมีความเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวเรา  จรงิๆแลว ขันติธรรม ไมไดบอกใหเรา
ชินชาไมตอบสนองทางอารมณตอภาวะความเปนไปของโลก แตขันติธรรมบอกใหเรารักษาความสามารถ
ในการควบคุมการพิพากษาสิ่งใดๆของตัวเราเองใหได โดยคํ านึงถึงความดีงามในระดับที่สูงกวา หรือ
คณุคาที่ใหญกวา  หรือผลเสียที่จะตามจากปฏิกิริยาเชิงลบของเรา

นอกจากนี้ การไมยินดียินรายยังไมตางอะไรจากความลังเลสงสัยไมสามารถตัดสินทางศีลธรรมอีกดวย 
เพราะความลังเลสงสัยทางศีลธรรมนี้ถือวาไมมีชุดคุณคาใดถูกตองสมบูรณ  นี้ทํ าใหปฏิกิริยาในชั้นแรกและการ
ผกูมดัในชั้นที่สองนั้น เปนเพียงเรื่องรสนิยมหรือความพึงพอใจไปเสียสิ้น โดยไมหลงเหลือนัยความสํ าคัญเชิงศีล
ธรรมใดๆเอาไวเลย  เพราะใครๆจะพึงพอใจใชจุดยืนมีขันติธรรมและอยากจะละทิ้งโดยไมยินดียินรายเมื่อไหรก็
ได ดังนั้น การแยกแยะความแตกตางระหวางขันติธรรมกับการไมยินดียินรายจึงเปนเรื่องสํ าคัญ

ความสบัสนยากแกการเขาใจอกีอยางในการแยกแยะระหวางขนัติธรรมกบัการไมยนิดยีนิรายนัน้ คอื กลาว
ไดวาขนัติธรรมเปนเสมอืน “ทางสายกลาง” ระหวางการไมยนิดยีนิรายกบัความดนัทรุงั (dogmatism)  ในขณะที่การ
ไมยินดยิีนรายนัน้ เขาใจไดงาย เพราะมนัท ําใหเราไมตองคดิอะไรมาก เพราะไมตองตัดสินส่ิงตางๆเลย ไม
วาจากปฏิกิริยาในชั้นแรกหรือการผูกมัดในชั้นที่สอง  สวนความดันทุรังนั้นไมแยกแยะความแตกตาง
ระหวางปฏกิริยิาในชัน้แรกกบัการผกูมดัในชัน้ทีส่อง เอาแตหวัรัน้อยูในจดุยืนของตนโดยไมค ํานงึวาเปน
เรือ่งอารมณหรอืเรือ่งหลกัการ  สวนขนัติธรรมเปนทางสายกลาง เพราะเกดิความขดัแยงกนัระหวางการพพิากษา
ของ 2 ชัน้นี ้  Fiala เหน็วามนษุยจะมขีนัติธรรมไดนัน้ จ ําเปนตองมกีารศกึษาและเรยีนรูทีจ่ะมรีะยะหางกบั
อารมณความรูสึกทีตั่ดสินคนอืน่จากปฏกิริยิาในชัน้แรก และพยายามยกระดบัตัวเองเขาหาการผกูมดัตอ
หลกัการสากลในชัน้ทีส่อง เพราะปฏกิริยิาชัน้แรกนัน้มกัเต็มไปดวยความผดิพลาดไมสมบรูณ เนือ่งจาก
เกดิจากความรบัรูและการตดัสินแบบปจจบุนัทนัดวน อยางไรกต็าม การเรยีนรูทีจ่ะวางระยะหางดงักลาวนี ้ไม
ไดหมายถงึ การเลกิสนใจปฏกิริยิาในชัน้แรกหรอืความรบัรูเชงิความรูสกึนี ้ แตหมายถงึการพยายามมวิีนยัและรูจกั
วิพากษวิจารณตนเอง จนกระทัง่สามารถควบคมุปฏิกริยิาในชัน้แรก เพือ่ยนืยนัในหลกัการส ําคญัในชัน้ทีส่องนัน่เอง

นอกจากคํ าวา “การไมยินดียินราย” ที่มักสับสนกับคํ าวา “ขันติธรรม” แลว ในที่นี้ ควรกลาวไวสั้นๆอีก
เชนกันวาคํ าวา “การตามใจ” นัน้ ก็แตกตางจากการมีขันติธรรมเชนกัน  John Locke เหน็วาผูที่จะมีขันติธรรม
ตองมีความเขมแข็ง ในขณะที่การตามใจเปนเครื่องหมายของความออนแอ เนื่องจากการตามใจคนอื่นนั้น เปน
การตามใจในสิ่งที่เราชอบ (like) ในขณะทีก่ารเปนผูมีขันติธรรมนั้น เราตองทนตอคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่เราไมชอบ 
(dislike) กลาวอีกนัยหนึ่ง การตามใจไมใชขันติธรรม เพราะเราไมไดรูสึกรังเกียจสิ่งที่เราตามใจนั้น21



13

4.3. ขนัติธรรมเชิงการเมือง (Political Toleration)

ในขณะที่ขันติธรรมเชิงศีลธรรมเนนเรื่องการควบคุมปฏิกิริยาเชิงอารมณในชั้นที่หนึ่งของบุคคล (agent)
โดยใชความหนักแนนจากการผูกมัดกับหลักการในชั้นที่สอง ขันติธรรมเชิงการเมืองเปนเรื่องการฉุดรั้งอํ านาจ
ทางการเมือง (political power)  รฐัในแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหมนั้น ไมไดถูกมองเปนตัวกระทํ าการที่มีศีลธรรม 
แตรัฐถูกถือวาเปนกรรมการกลาง หรือฝายที่สาม ที่ไมไดของเกี่ยวกับการพิพากษาหรือการปฏิเสธเรื่องใดๆ  
ขนัติธรรมเชิงการเมืองจึงเปนเรื่องกรรมการกลางทางการเมืองที่ไมฝกใฝฝายใดและปราศจากอคติ  Locke เองก็
เคยใชคํ าวาขันติธรรมในบริบททางการเมือง เพื่อบรรยายถึงหลักความเปนกลางของรัฐ (state neutrality)  ขันติ
ธรรมเชงิศีลธรรมกับขันติธรรมเชิงการเมืองจะเชื่อมโยงกันได ถาเรายอนมองกลับไปในอดีตที่รัฐขึ้นอยูกับบุคคล
คนหนึ่งที่มีอํ านาจในการพิพากษาหรือปฏิเสธสิ่งตางๆภายในรัฐไดอยางชอบธรรม เชน ระบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช เปนตน  ขันติธรรมทางการเมืองในปจจุบันนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิสวนบุคคล, อํ านาจที่
แยกกันระหวางอาณาจักรกับศาสนจักร, การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

ในที่นี้ จะไดพูดถึงขันติธรรมเชิงการเมืองตามแนวคิด 2 แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง 
ของ John Rawls ซึง่เรียกไดวาเปนแนวคิดหลักอยูในสังคมโลกปจจุบัน ทัง้ในสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติ 
และ 2) แนวคดิการเมืองแหงการใหอภัย ของ รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท ซึ่งเปนการเสนอทางเลือกในการมี
ขันติธรรมเชิงการเมือง สํ าหรับสังคมการเมืองที่ผานอดีตอันเต็มไปบาดแผลและความเจ็บปวด

John Rawls  กบัเสรีนิยมทางการเมือง (Political Liberalism)
นกัคดิทีม่อีทิธพิลอยางยิง่ตอความคดิเรือ่งขนัติธรรมทางการเมอืงในศตวรรษที ่ 20 คอื John Rawls 

(1921-2000) จากผลงานของเขาเรือ่ง “Theory of Justice” (1971) และเรือ่ง “Political Liberalism” (1995) 
Rawls พยายามท ําใหหลกัการทางการเมอืงวาดวยขนัติธรรมของเขาปราศจากอคตขิองคณุคาเชงิศีลธรรม  เขา
เสนอขันติธรรมในเชิงปฏิบัติที่ใหเกิดความเปนเอกภาพทางการเมืองและในฐานะเปนความยุติธรรมทามกลาง
ความแตกตางหลากหลายของปจเจกบคุคล

ความคิดเรื่องขันติธรรมเชิงการเมืองเริ่มต้ังประเด็นตรงจุดที่วา ปจเจกชนทีแ่ตกตางหลากหลายนั้น 
จะมขีนัติธรรมตอผูอืน่เมือ่มกีารพัฒนาสิง่ที่ Ralws เรยีกวา “ฉนัทามตทิีส่อดคลองกนั” (overlapping 
consensus) ขึน้ กลาวคอื ปจเจกหรอืกลุมตางๆซึง่มฐีานคดิเชงิอภิปรชัญานานาชนดินัน้ จะสามารถคนหาเหตุ
ผลตางๆทีส่ามารถท ําใหตกลงกนัไดถงึหลกัการทีแ่นนอนเกีย่วกบัความยติุธรรม ซึง่กจ็ะมหีลกัขนัติธรรมประกอบ
อยูดวย เพราะเมือ่ตกลงกนัได ยอมตองมขีนัติธรรมตอกนัหรอืตอง “ทนกนัได” ไปตามขอตกลงดวยเชน
กนั ทัง้นีเ้พือ่ใหสามารถแกไขปญหาความแตกตางระหวางกนัในเชงิปฏิบติัได ตัวอยางเชน ความคดิเรือ่งพนัธ
สญัญา (social contract) ของ Hobbes ในฐานะเปนสนธสิญัญาสนัติภาพ ในงานเรือ่ง Leviathan (1651) Hobbes 
เสนอวาปจเจกชนทีแ่ตกตางหลากหลายในสภาวะธรรมชาต ิ (state of nature) ไดหํ ้าหัน่กนัและกนัในสงคราม
ตางๆนานา สงครามเหลานีท้ ําใหผูคนยากเขญ็และในทีส่ดุพวกเขาจงึยอมสละอ ํานาจในการท ําสงคราม แลวรวม
กนัรางพนัธสญัญาตอกนั  เปนตน  ความคดิเรือ่ง “ฉนัทามตทิีส่อดคลองกนั” ในกจิการระหวางประเทศนัน้ ปรากฏ
เดนชดัในการท ํางานขององคการระหวางประเทศอยางสหประชาชาตดิวยเชนกนั

ในงาน “Justice as Fairness” นัน้ Rawls พยายามไมพูดถึงขอดีของแนวคิดเรื่องความดีแตละประเภท  
เขายนืยันวาหลักการความยุติธรรมนั้น เปนหลักการเชิงการเมือง ไมใชหลักการเชิงศีลธรรม และอยูบน
ฐานของสิ่งที่เขาเรียกวา “พหุนิยมที่เขาใจกันได” (reasonable pluralism) กลาวคือ หลักขันติธรรมจะไดรับ
ความเห็นชอบจากผูคนที่แตกตาง เพราะแมจะมีความแตกตางหลากหลาย แตก็ดูจะสามารถหาขอตกลงหรือ
เหตุผลที่ทํ าใหเกิดความเขาใจรวมกันได ในทํ านองเดียวกัน เนื่องดวยฐานคิดแบบปฏิบัตินิยม ในงานสํ าคัญเรื่อง
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“Political Liberalism” ของ Rawls นัน้ เขาจึงเนนสนใจไปที่ปญหาความหลากหลายของผูคน มากกวาสนใจ
ทฤษฎีเชิงอภิปรัชญาที่สูงกวา

สํ าหรับ Rawls แลว ภารกิจทางการเมืองในเชิงปฏิบัติ คือ การสรางความรวมมือระหวางลัทธิคํ า
สอนเหลานี้ใหเขาใจกันได  โดยที่รัฐควรจะระงับบทบาทของตนเองในการเขาไปรวมโตเถียงวาลัทธิคํ าสอนใด
ดกีวากัน ไมวาจะเปนในมิติเชิงศีลธรรม, เชิงญาณวิทยา, หรือเชิงอภิปรัชญาก็ตาม เพราะการรวมโตเถียงนี้ จะ
ทํ าใหรัฐสูญเสียความเปนกลางทามกลางความหลากหลายไป  อยางไรก็ตาม โดยที่ Rawls นยิามรัฐที่มีความ
เปนกลางวาเปนเรื่องทางการเมือง เขาจึงเห็นวาแนวคิดพหุนิยมที่เขาใจกันไดของเขานั้น แตกตางจากลัทธิการ
ลังเลสงสัยเชิงปรัชญา

Rawls ไมไดแสดงจุดยืนวามีการจัดแจงทางการเมืองที่ดีที่สุด แมวาการจัดแจงทางการเมืองที่ดีที่สุด
อาจเปนไปได โดยการสนใจวาในเชิงปฏิบัติแลว มีการเมืองแบบใดที่เปนไปไดทามกลางความหลากหลาย  แม
วาความคิดเรื่องฉันทามติเชิงการเมืองของ Rawls พยายามเลี่ยงปญหาการลังเลสงสัยและสัมพัทธนิยม แตถึงที่
สุดแลว ดเูหมอืนวาสํ าหรับขันติธรรมเชิงการเมือง มีคุณคาเพียงหนึ่งเรื่องเทานั้น ที่ไมสามารถเปนเรื่อง
สัมพัทธได คือ การมีขันติธรรมหรือการอยูรวมกันอยางสันตินั่นเอง ทั้งนี้โดยมีคํ าอธิบายรองรับในเชิง
ปฏิบัติมาจากประสบการณในอดีตที่เห็นความจํ าเปนของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางคนกลุมตางๆที่ไม
สามารถหาฉันทามติรวมกันไดวาอะไรคือความดี

อยางไรก็ตาม Fiala กลาววา ขันติธรรมเชิงการเมืองแนวปฏิบัตินิยม (pragmatism) นี้ มีปญหาสํ าคัญ 
2 ประการ ประการแรก คอื ขนัติธรรมเชิงการเมืองของ Rawls เปนขันติธรรมที่ขาดมิติทางอภิปรัชญา 
เนื่องจากความยุติธรรมและขันติธรรมกลายเปนเพียงพันธสัญญาที่ “ตกลงรวมกัน” ไดระหวางผูคนที่มี
อภิปรัชญาแตกตางกัน เพื่อไมกอใหเกิดสงครามอีกตอไป  ทัง้นีโ้ดยมีรัฐเปนกรรมการกลางที่ปราศจากอคติ  ดัง
นั้น มันจึงไมมีหลักการขันติธรรมที่มีรากฐานมาจากอภิปรัชญา และทํ าใหขันติธรรมเชิงการเมืองแนวนี้ ไม
สามารถหนีพนปญหาสัมพัทธนิยมเหมือนขันติธรรมชนิดอื่นๆที่ประสบไดเชนกัน เพราะขันติธรรมแนวนี้กลาย
เปนการตกลงกันไดบนฐานความพึงพอใจรวมกันของผูคนที่แตกตางหลากหลาย

ปญหาดังกลาวนี้ดูจะชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาเสรีนิยมทางการเมืองในระดับนานาชาติตามวัตถุประสงค
หนึ่งของ Rawls กลาวคือ เรื่องการสรางระบอบสิทธิมนุษยชนระดับโลก ซึ่งถือวาจะทํ าใหเกิดรัฐที่มีขันติธรรม
เชงิการเมือง และการเรียกรองรัฐที่มีความละเอียดออนตอประเด็นเรื่องสิทธิชนกลุมนอย สิทธิมนุษยชนแตเดิม
นัน้คือการปกปองขั้นพ้ืนฐานตอการใชอํ านาจรัฐเกินขอบเขต แตหากมองผานแนวคิดเสรีนิยมทางการ
เมืองของ Rawls แลว สิทธิมนุษยชนก็จะกลับกลายเปนเพียงผลลัพทของฉันทามติทางการเมืองที่สอด
คลองกันเทานั้น นีท้ ําใหสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิการปกครองตนเอง ซึ่งเปนรูปแบบพื้นฐานของขันติธรรมเชิง
ศีลธรรมดวย เปนตน ไมใชสิ่งที่รัฐตองสงเสริมใหมีขึ้นโดยพื้นฐานอยูแลว แตสิทธิมนุษยชนกลายเปนเงื่อนไข
เพื่อใหเกิดการตกลงทางการเมืองได

ประการที่สอง ปญหาของเสรีนิยมทางการเมืองดูจะยุงยากขึ้นอีก เมื่อพิจารณาถึงปญหาสิทธิกลุมชน 
(group rights) ทัง้ในระดับการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหวางประเทศ ความคิดเรื่องขันติธรรมตอวิถี
ปฏิบัติและอัตลักษณของกลุมตางๆดูจะยอกยอนขึ้น เมื่อองคการทางการเมืองที่ใหญกวาตองมีขันติธรรมตอ
กลุมที่ไมมีขันติธรรม เมื่อรัฐบาลที่มีขันติธรรมตองเผชิญกับชนกลุมนอยที่สนับสนุนความรุนแรง, การเลือก
ปฏิบัติ และการกระทํ าที่ไมมีขันติธรรมแบบอื่นๆ  ชนกลุมนอยนี้ยังไมมีขันติธรรมตอสมาชิกของตน, ตอสังคม
เสรีที่กลุมตนอาศัยอยู, ตอองคการระหวางประเทศที่สนับสนุนเรื่องขันติธรรมใหเกิดมีทั่วโลก
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ในทีน่ี ้ผูเขยีนขอต้ังขอสังเกตเปนปญหาอกีเลก็นอยตอแนวคดิของ John Rawls เรือ่งความเปนกลางของ
รฐั ประการแรก ในความเปนจรงิแลว รฐัจะสามารถเปนกลางไดจรงิหรอื? เพราะในยคุนี ้ดจูะปรากฏวารฐัเขา
ไปพวัพนัเปนคูกรณตีอคดพีพิาทตางๆกบัประชาชนเปนจ ํานวนมากขึน้เรือ่ยๆ  ประการทีส่อง ยงัมอีกีหลายครัง้ ที่
รฐัไดอางหลักการเรือ่งเปนกลาง จนกระทัง่ดจูะนิง่เฉยตอความไมเปนธรรมตางๆทีเ่กดิขึน้ภายในรฐันัน้ๆ ท ําให
ดรูาวกบัวาความเปนกลางของรัฐ กลายเปนการทํ าใหรัฐทํ าตัวเปนผูไมยินดียินรายตอสิ่งใดๆ หาใชเปนผูขันติ
ธรรมไม  หรอืหากเรยีกในภาษาของอาจารยวรศักดิ ์ มหทัธโรบล แหงคณะรฐัศาสตร จฬุาฯ แลว สิง่ทีร่ฐัอางได
กลายเปน “ความเปนกลางตกขอบ” ไปแทน

แนวคิดเสรีนิยมทางการเมืองนับวาประสบความสํ าเร็จไมนอย ทั้งนี้อาจเห็นไดจากความคิดเรื่องรัฐที่มี
ความเปนกลางและความคิดเรื่องฉันทามติทางการเมืองวาดวยความจํ าเปนของขันติธรรมนั้น ไดคอยๆปรากฏ
ชัดเจนมากขึ้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา และในกฎหมายระหวางประเทศของสหประชาชาติ 
เชน คํ าประกาศสิทธิมนุษยชน ในมาตราที่ 26 กลาวอยางชัดเจนวา การศึกษาเปนสิทธิสากล และการศึกษาควร
เปนไปเพื่อ “สงเสริมความเขาใจ, ขันติธรรม, และมิตรภาพในทุกๆกลุมชนชาติ, กลุมสีผิว-ชาติพันธุ, และกลุม
ทางศาสนา”  อยางไรก็ตาม Fiala เห็นวาปจจุบัน สังคมโลกยังหางไกลจากการทํ าใหความคิดเรื่องการมีขันติ
ธรรมระหวางชุมชนนานาชาติปรากฏขึ้นไดอยางชัดเจน สํ าหรับ Fiala นัน้ สิง่ที่พอจะเห็นได คือ ความคิดเรื่อง
ขันติธรรมเชิงการเมืองพอจะประสบความสํ าเร็จอยูบางในประเทศอยางสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นๆ

อยางไรกต็าม Michael Sandel ไดวิจารณความส ําเรจ็ดงักลาว ไวในงานเรือ่ง “Democracy’s Discontent” 
(1998)22 วาทาทขีนัติธรรมของสิง่ทีเ่ขาเรยีกวา “สาธารณรฐัเชงิระเบยีบการ” (the procedural republic) 
ตองวางอยูบนฐานทฤษฎทีางศลีธรรมทีล่กึซึง้กวานี้  หากไมมฐีานศลีธรรมดงักลาวแลว ในทีสุ่ด รฐัทีม่ี
ความเปนกลางอยางขนัติธรรมจะหลดุลอยจากศลีธรรมในชวีติของปจเจกชน กลาวอกีนยัหนึง่ คอื รฐัทีม่ี
ความเปนกลางตามแนวขนัติธรรมทางการเมอืงแบบของ Rawls นี ้ ในทีส่ดุจะกลายเปนธํ ารงขนัติธรรมไวในระดบั 
“แคพอเปนพธีิ” หรอื “ตามระเบยีบการ” ทีต่กลงกนัไว  Sandel เสนอสวนทางกบั Rawls และพฒันาการปจจบุนัของ
กฎหมายรฐัธรรมนญูวา ถงึทีสุ่ดแลว แนวทางแบบเสรนียิมทางการเมอืงไมสามารถท ําใหเกดิขอผกูมดัอยาง
หนกัแนนวาปจเจกบคุคลโดยสวนใหญนัน้ สามารถมหีลกัศาสนาอนัลกึซึง้กนัตนเองได  Rawls เองกย็อม
รบัวาความคดิเรือ่งฉนัทามตทิีส่อดคลองกนัของเขานัน้ จะเปนไปได กเ็ฉพาะบนสมมตฐิานศรทัธาตอลทัธิ
ค ําสอนของแตละบคุคลคอนขางออนแอ  ในทีน่ี ้ปญหาจงึปรากฏขึน้มาวาขอเรยีกรองตอการมขีนัติธรรมนัน้ ดู
เบาอ ํานาจของศรทัธาสวนบคุคลวาจะสามารถ “ทนกนัได” จรงิดงัหวัง

นอกจากนี ้ ปญหาอกีประการหนึง่ส ําหรบัขนัติธรรมเชงิการเมอืง คอื ขอทีว่าธรรมชาตขิอง “ความเปน
สวนตัว” (privacy) คอือยางไร?  ในขณะทีข่นัติธรรมเชงิศีลธรรมเหน็วากจิกรรมสวนตัวหลายอยางทีเ่ปนเรือ่ง
เฉพาะในระดบัปจเจกบคุคลมอียูจรงิ และรฐัไมมขีออางใดๆทีจ่ะเขาไปแทรกแซงกจิกรรมสวนบคุคลเหลานี ้  แต
ขันติธรรมเชิงการเมืองกลับไมสามารถลากเสนแบงที่ชัดเจนระหวางความเปนสวนตัวกับความเปน
สาธารณะใหชดัเจนไดในเชิงอภปิรชัญา เพราะส ําหรบัขนัติธรรมเชงิการเมอืงแลว ปรมิณฑลสวนตวัจะ
ถกูนยิามไดอยางชดัเจนกโ็ดยกระบวนการสรางฉนัทามตทิางการเมอืงเทานัน้  ดงันัน้ จงึเปนไปไดอยางยิง่
ทีห่ลกัการเสรนียิมทางการเมอืงและหลกัแหงขนัติธรรมจะถกูละเมดิไดงายๆ หากมคีวามเปลีย่นเปลงใดๆในฉนัทา
มติทางการเมอืงเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ ขนัติธรรมเชงิการเมอืงพยายามหลกีเลีย่งมติิเชงิศีลธรรมมาโดยตลอด และสนใจ
เพยีงมติิเชงิปฏิบติันยิมและเชงิการเมอืงเทานัน้ และเมือ่ถงึทีส่ดุแลว เสรนียิมทางการเมอืงยงัคงเผชญิกบัปญหา
เชงิอภิปรชัญาอยูด ี เพราะหากไมมฐีานทางอภปิรชัญาส ําหรบัเรือ่งความเปนสวนตัวแลว ยอมไมมคีวามชดัเจน
ใดๆวาขนัติธรรมแบบเสรนียิมจะมขีนัติธรรมบนพืน้ฐานอะไร
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การเมืองแหงการใหอภัย (Politic of Forgiveness)
นอกจากการพูดถึงขันติธรรมเชิงการเมืองแบบ “กันไวกอน” ดังแนวคิดของ John Rawls แลว หาก

พจิารณาโศกนาฏกรรม ความเจ็บปวด และความทุกขทรมานในกัมพูชา รวันดา ปาเลสไตน พมา หรือสังคม
ไทยเอง ที่ไดผานประสบการณความรุนแรงอยางมากมายในรอบ 30-40 ปทีผ่านมานี้ เราคงตองหันมาพิจารณา
เรื่อง “การใหอภัย” (forgiveness) ตอความรุนแรงที่ไดกระทํ าผานๆมากันอยางจริงจังอีกดวย  ชัยวัฒน สถา
อานันท เสนอวาการใหอภัยจะตองไมถูกพิจารณาในฐานะเปนเพียงขอกํ าหนดทางศีลธรรม (moral imperative) 
เทานั้น แตตองไปใหถึงระดับสิ่งจํ าเปนทางการเมือง (political necessity) ที่ทํ าใหสังคมดํ ารงอยูรวมกันตอไปได 
ซึง่ชัยวัฒนเรียกวา “การเมืองแหงการใหอภัย” (politics of forgiveness) หรอื “อภัยวิถี”23 แมการใหอภัยนี้ดู
เหมือนจะมีจุดเนนอยูที่เหยื่อแหงความรุนแรงเปนสํ าคัญ แตจะไมสามารถเกิดขึ้นได หากขาดซึ่งบทบาทของผู
กระทํ าความรุนแรงและความเขาใจของคนในสังคมโดยรวมดวยเชนกัน การเมืองแหงการใหอภัยนี้เกี่ยวพันกับ
เรื่องสํ าคัญ 3 ประการ24 ไดแก ความสัมพันธเชิงอํ านาจ, เวลาและความทรงจํ า, และความยุติธรรม

ประการแรก ความสัมพันธเชิงอํ านาจ  ชัยวัฒนเสนอวา การใหอภัยไมอาจเกิดขึ้นไดอยางมีความ
หมาย หากผูใหอภัย/เหยื่อยังอยูในสถานะดอยอํ านาจกวา ตอเมื่อปรับความสัมพันธเชิงอํ านาจใหเสมอกัน
แลว ผูใหอภัยหรือผูถูกกระทํ าก็อยูในฐานะที่จะเปนผูกระทํ าการ (active actor) ในการ “ใหอภัย” หรือ “ไมให
อภัย” ผูกอความรุนแรงตอตนได ซึ่งก็จะยิ่งเปนการปรับความสัมพันธเชิงอํ านาจไดอยางชนิดเขมขนถอนรากยิ่ง
กวาการแกแคนดวยความรุนแรงอีกดวย แมการแกแคนจะเปนการปรับความสัมพันธเชิงอํ านาจอยางหนึ่ง แตวิธี
การแกแคนและใชความรุนแรงนี้ มีปญหา 2 ประการ คือ (1) ท ําใหเหยื่อกลายเปนส่ิงที่ตัวเหยื่อเองเคย
เกลียดชัง (we-become-what-we-hate-syndrome)  (2) วงจรแหงการทํ าลายและความเปนศัตรูดํ าเนินไป
ไมรูจบ  แตการใหอภัยนั้น เปนการทะลวงกรอบความสัมพันธเชิงอํ านาจแบบเดิมๆสูความสัมพันธอยางใหม 
เกดิการรับรูและอารมณอยางใหมตอคูขัดแยง ไมมองเขาเปนศัตรูอีกตอไป

ประการที่สอง เวลาและความทรงจํ า เรื่องนี้เกี่ยวพันกับเสรีภาพในการเลือกจดจํ าและกระทํ าการบาง
อยางของมนุษย  จุดที่สํ าคัญมากอยางหนึ่งที่ตองทํ าความเขาใจกันกอนเลย คือ การใหอภัยไมใช “การ
ลืม” ทั้งนี้เพราะเปนเรื่องยากมากที่จะใหมนุษยลืมบาดแผลจากโศกฐานกรรมที่เคยถูกกระทํ ามา  ที่สํ าคัญ คน
ที่หลงลืมไปแลว ไมอาจเปนคนที่ใหอภัยแกใครไดเลย มีแตคนที่จํ าอดีตไดเทานั้นจึงจะสามารถใหอภัย
ได  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เงื่อนไขสํ าคัญสํ าหรับการใหอภัยอยางมีความหมายนั้น ไมใชการลืม แตเปนความทรง
จํ าตางหาก เพราะฉะนั้น คํ ากลาวที่วา “จงใหอภัยและลืมเสีย” (forgive and forget) จงึไมถูกตอง ที่ถูกตองคือ 
“จํ าเอาไวและใหอภัย” (remember and forgive) ตางหาก

ในการทีจ่ะ “จ ําเอาไวและใหอภัย” ไดนัน้ เหยือ่ตองไมตกอยูในกรงขงัแหงความทรงจ ําอนัขมขืน่ จะท ํา
เชนนัน้ได ชยัวัฒนเหน็วาเราตองท ําความเขาใจแนวคดิ “เวลาแหงตัวตน” (self time) กลาวคอื เวลาของ
มนษุยแตละคนไมไดเปนเสนตรงจากอดตี สูปจจบุนั และสูอนาคต แตชวิีตมนษุยผกูพนักบัเวลาทัง้อดตี ปจจบุนั 
และอนาคตไปพรอมๆกนั  แมมนษุยจะด ํารงตนอยูในปจจบุนั แตสมัพนัธกบัอดตีผานความทรงจ ํา (memory) และ
คดิถงึอนาคตผานความใฝฝน (aspiration) และค ําสญัญา (promise)   ชีวิตที่ปรกติหรือการทํ าใหชีวิตสูภาวะ
ปรกติดวยการใหอภัยนั้น คือ การปลอยใหเวลาทั้งอดีตและอนาคตเคลื่อนผานตัวตนเพื่อใหความหมายกับ
ปจจุบันตามธรรมชาติ โดยไมกอดแจอยูกับอดีตอันเต็มไปดวยบาดแผลหรือจมดิ่งอยูกับความใฝฝนอันบรรเจิด
แหงอนาคต  การปลดปลอยตนเองจากพันธนาการแหงความทรงจํ าที่เต็มไปดวยบาดแผล (traumatic memory) 
คือ การปลอยใหความทรงจํ าในอดีตผานเขามาในปจจุบันอยางอิสระ แตไมปลอยใหความทรงจํ านั้น
แข็งตัวจนกลายเปนปราการสกัดมิใหชีวิตปรกติในปจจุบันเปนไปได และทํ าใหเราสูญเสียกระทั่งเวลาใน
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ปจจุบันไปซํ้ าอีก เพราะปจจุบันของเขาจะถูกฉาบดวยความทรงจํ าอันเต็มไปดวยบาดแผล และทํ าใหการดํ าเนิน
ชีวิตในปจจุบันเปนเพียงการตอกยํ้ าอดีต (repetition) ดังนั้น การใหอภัยก็จะมิใชหมายถึงการลืมอดีต แต
เปนการอยูกับอดีตอยางเปนธรรมชาติ และดวยพลังแหงความทรงจํ าที่อิสระเสรี

ประการที่สาม ความยุติธรรม  Aristotle เคยกลาวไววาความยุติธรรมมีอยางนอย 3 แบบ ไดแก  1) 
ความยุติธรรมแบบแบงปนกระจายเสมอกัน (distributive justice) ซึ่งใสใจกับความเสมอภาคระหวางมนุษย 2) 
ความยุติธรรมแบบแกไขใหถูกตอง (corrective justice) ซึง่เนนความสมกันระหวางอาชญากรรมกับการลงทัณฑ
และ 3) ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน (justice in exchange) ซึง่หมายถึงความสมกันระหวางสิ่งของที่แลก
เปลี่ยนกัน  โดยทั่วไปที่มักเขาใจวาการแกแคนคือความยุติธรรม เพราะคิดบนฐานความยุติธรรมแบบแกไขให
ถูกตอง แตปญหาของความยุติธรรมลักษณะนี้คือเปนการทํ าใหวงจรความรุนแรงดํ าเนินตอไปไมสิ้นสุดและได
ความพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราว

ในการคิดเรื่องการเมืองแหงการใหอภัยนี้  ชัยวัฒนไดเสนอความยุติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแบบ คือ ความยุติ
ธรรมที่มีผลในทางการเปลี่ยนแปลง (transformative justice) ซึ่งเปนความยุติธรรมชนิดกอกํ าเนิดและ
ดํ าเนินไปคูกับการใหอภัย กลาวคือ เมื่อจัดวางความสัมพันธกับบาดแผลในอดีตผานความทรงจํ าอิสระ (ไมใช
การลืม) และปรับความสัมพันธเชิงอํ านาจแลว การใหอภัยจะเปนการเปดพื้นที่ความสัมพันธระหวางคูกรณีขึ้น
ใหม โดยไมใชในฐานะศัตรู แตเปนผูใหอภัยและผูไดรับการใหอภัย พื้นที่นี้เปนพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม 
(social-cultural space) ที่มีลักษณะปลายเปด (open-ended) และมองไปสูอนาคต (future-oriented)  ที่สํ าคัญ
คือบนพื้นที่ดังกลาวนี้ ความยุติธรรมและความเสมอภาคในความสัมพันธระหวางกันจะมิไดเกิดขึ้นทันทีทันใด 
แตจะคอยๆคลี่คลายออกมาผานการปะทะสัมพันธของทั้งสองฝาย

กลาวโดยสรุปแลว การใหอภัยหรืออภัยวิถีนั้นเปนสิ่งการเมือง (political things) มีความเปนการเมือง
(the political) ในตัวเอง เพราะการเมือง คือ การหาวิธีอยูดวยกันทามกลางความไมยุติธรรม, ความขัดแยง, และ
ความรุนแรง  และที่สํ าคัญ อภัยวิถีเปนความจํ าเปนทางการเมือง (political necessity) สํ าหรับสังคมการเมืองที่
ผานอดีตแหงบาดแผลมาดวยกัน และไมประสงคจะอยูดวยกันตอไปอยางเปนศัตรูกัน เพราะการดํ ารงอยูของ
สถาบันการเมืองเปรียบเสมือนคํ าสัญญาเพื่อสรางความแนนอนในอนาคต และทํ าใหมนุษยดํ ารงอยูกับสิ่งที่หวน
คืนมาไมไดในอดีต

การเมืองแหงการใหอภัยของชัยวัฒนนี้ มีความแตกตางที่นาสนใจเมื่อเทียบกับเสรีนิยมทางการเมือง
ของ Rawls อยางนอย 2 ประการ  ประการแรก คอื เสรีนิยมทางการเมืองคอนขางเนนหลักการใหคูขัดแยง
สามารถตกลงกันไดเพื่อใหเกิดขันติธรรม ในขณะที่การเมืองแหงการใหอภัยนั้น แมจะพูดถึงการสรางอนาคต
รวมกันผานคํ าสัญญา (ทํ านองเดียวกับ “ฉันทามติที่สองคลองกัน” คือ ตกลงกันได) แตก็มีความละเอียดออน
มากกวาตอความรูสึกและความเปนไปของชีวิตที่เหลืออยูจากความรุนแรงทางการเมืองวาจะมีทางเลือกในการ
จัดการตนเองไดอยางไร  ประการที่สอง การเมืองแหงการใหอภัยมิไดมุงเนนที่ตัวรัฐหรือตัวผูมีอํ านาจหรือตัวผู
กระทํ าความรุนแรงเปนหลัก แตมุงเนนที่ตัวเหย่ือหรือผูถูกกระทํ า ทั้งที่เปนการถูกกระทํ าจากอํ านาจรัฐหรือ
อํ านาจอื่นๆก็ตาม ในฐานะที่เหยื่อก็เปน “ผูมีอํ านาจ” อีกแบบหนึ่งในการเลือกที่จะกระทํ าการโตตอบความรุน
แรงที่ตนไดรับในลักษณะใด  นี้เทากับเปนการพลิกบทบาทและเพิ่มอํ านาจใหกับผูถูกกระทํ าไดอยางนาสนใจ
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5. ขันติธรรมกับสถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต?

จากการทํ าความเขาใจแนวคิดเรื่องขันติธรรมทั้งในประวัติศาสตร และหลักปรัชญาความคิดทั้งสามมิติ
ตางของขันติธรรม เมื่อหันมองยอนกลับมาที่ปรากฏการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทย ผูเขียนต้ัง
คํ าถามตอไปวา “แนวคิดขันติธรรมชวยชี้ทางความเขาใจในการแกไขปญหาความรุนแรงและการยอม
รับการใชความรุนแรงในกรณีสามจังหวัดภาคใต เพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันตอไปของสังคมไทย ได
อยางไร?”

5.1. ขนัติธรรมเชิงญาณวิทยา

ปญหาสํ าคัญอยางหนึ่งในการทํ าความเขาใจเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต คือ ความจริงที่
สลบัซบัซอนไมสามารถเขาใจไดงายๆและครอบคลุมเพียงพอ หากไมมีขันติธรรมเพียงพอ  สิ่งที่ขันติธรรมเชิง
ญาณวิทยาบอกเราในเรื่องนี้ มีอยางนอย 2 ประการ ไดแก

1) ความจริงมีหลายชั้น : ปรากฏการณทางตรง/เชิงโครงสราง/เชิงวัฒนธรรม
ปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตนั้นมีความสลับซับซอนของปญหา ที่ผานมาตลอด 2 ป

นับแตเหตุการณปลนปนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 นัน้ มีการวิเคราะหและเสนอกรอบความเขาใจอยูมากมาย 
กระทั่งทํ าใหเกิดทฤษฎีความรูในการทํ าความเขาใจปญหาภาคใตอยูไมนอย ในงานสัมมนา “มลายูศึกษาเพื่อ
ความสมานฉันท” เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2549 ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ ขึ้นบรรยายแทนในบทความของ ศ.
ดร.เกษียร เตชะพีระ โดยแยกแยะใหเห็นวาสังคมไทยมีคํ าอธิบายตอปญหาความรุนแรงในภาคใตอยูถึง 4
ทฤษฎีดวยกัน ไดแก ทฤษฎีที่หนึ่ง ทฤษฎีมือที่สาม ของฝายรัฐ  ทฤษฎีที่สอง ทฤษฎีแบงแยกดินแดน ซึ่ง
เปนวาทกรรมหลักของแมทัพภาคที่ 4 ทกุรุนที่เชื่อวามีกลุมแบงแยกดินแดนอยูจริงในพื้นที่และพุงเปาไปที่กลุม
ดังกลาว ทฤษฎีที่สาม ทฤษฎีความรุนแรงโดยรัฐ เสนอโดยจาตุรนต ฉายแสง ในครั้งที่ลงพื้นที่ทํ าประชาคมใน
สามจังหวัดและไดขอเสนอ 7 ประการยื่นตอนายกรัฐมนตรี ประเด็นหลักของทฤษฎีนี้ คือ ความรุนแรงโดยรัฐทํ า
ใหเกดิการตอบโตดวยความรุนแรงจากอีกฝายหนึ่งเพื่อสรางความเปนธรรม ดังนั้น ถายุติความรุนแรงโดยรัฐได 
ความรุนแรงในพื้นที่จะหายไปมาก ทฤษฎีที่สี่ ทฤษฎีกบฏชาวนา เสนอโดยตัวอาจารยนิธิเอง วาปญหาที่เกิด
ขึ้นนั้น ไมไดมาจากมีใครเปนแกนนํ าที่ชัดเจน แตเกิดจากความรูสึกรวมกันของชาวบานที่มีตอความเปลี่ยน
แปลงตางๆจากภายนอก ที่มีตอวิถีชีวิตของพวกเขาและที่พวกเขาไมเขาใจ

อ.นิธิ เสนอตอไปวาทฤษฎีกบฎชาวนาไมคอยเปนที่สนใจมากนัก ดังนั้น ทฤษฎีที่แพรหลายจึง
เหลืออยู 3 ทฤษฎี ในสามทฤษฎีนี้ แบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ สองทฤษฎีแรกอยูในกลุม “สายเหยี่ยว” รวมทั้ง
ฝายทหารในกอส.เองดวย ซึ่งพุงเปาไปที่ผูกอความไมสงบ สนใจแตเรื่องเทคนิค (technique) กลาวอีกนัยหนึ่ง 
ทฤษฎีของสายเหยี่ยวคอนขางเนนไปที่ความรุนแรงทางตรง และพยายามใชเทคนิคตางๆเพื่อทํ าใหความรุน
แรงทางตรงหายไป สองทฤษฎีแรกนี้เปนแนวทางการแกไขปญหาของนายกฯทักษิณ  สวนทฤษฎีความรุนแรง
โดยรัฐนั้น เปนความคิดของ “สายพิราบ” พุงเปาไปที่ปรากฏการณเชิงโครงสรางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การ
เมืองการปกครอง กฎหมาย การศึกษา ฯลฯ วาเปนตัวกอใหเกิดความไมเขาใจและขัดแยง รวมทั้งหลายครั้ง
สรางความไมเปนธรรมตอคนในพื้นที่ กระทั่งปะทุออกมาเปนความรุนแรงทางตรง ทฤษฎีนี้กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
ใหความสนใจตอความรุนแรงเชิงโครงสรางนัน่เอง

นอกจากความเปนจริงอันสืบเนื่องมาจากความรุนแรงทางตรง, ความรุนแรงเชิงโครงสรางแลว ใน
รายงานของกอส.ก็ยังไดเพิ่มปจจัยชั้นวัฒนธรรมที่ทํ าใหเกิดความรุนแรงขึ้นมาอีกมิติหนึ่งดวย กลาวคือ เรื่อง
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ภาษา, ศาสนา, และประวัติศาสตร เชน หลักเรื่อง “ความสะอาด” ในศาสนาอิสลามเปนเรื่องใหญมากในวิถีชีวิต 
เพราะเกี่ยวของกับศาสนพิธีทั้งกอนการละหมาด และกอนจับตองหรืออานพระคัมภีร มุสลิมทุกคนตองอาบนํ้ า
ละหมาดกอน ในขณะที่เจาหนาที่รัฐไมไดเขาใจเรื่องนี้ ตัวอยางเชน กอนเหตุการณณปลนปนเมื่อ 4 มกราคม 
2547 ทีโ่รงเรียนบากงพิทยา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตตานี ถูกคน 2 ครัง้โดยอางวานักเรียน 4 คนกอเหตุยิง
ตํ ารวจที่ต.ตุยง อ.หนองจิก  ครัง้แรกเจาหนาที่ 100 คนพงัฝาอาคารเรียน ใสรองเทาเขาตรวจคนทุกที่รวมทั้ง
มัสยิด ครั้งที่สอง ไดนํ าสุนัขตํ ารวจเขาตรวจคนดวย ทํ าใหบาบอเจาของโรงเรียนตองทํ าการลางปอเนาะทั้งโรง 
รวมทั้งบานบาบอ และมัสยิดดวย เพราะตามหลักการอิสลามแลว สุนัข โดยเฉพาะนํ้ าลายสุนัขถือวาสกปรก ดัง
นั้น หากปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ที่ไมสะอาด ผูปฏิบัติก็จะไมไดผลบุญดวย  การตรวจคนดวยวิธีการดังกลาว
ของเจาหนาที่ ทํ าใหบาบอรูสึกหมดกํ าลังใจวาทํ าไมถึงทํ ากันขนาดนี้ ทํ าใหรูสึกเสียศักดิ์ศรีความเปนมุสลิม และ
รูสึกวา “เขาไมเชื่อเราถึงขนาดนี้เชียวหรือ” ปรากฏการณความไมเขาใจเชิงวัฒนธรรมของเจาหนาที่ทํ านองนี้ยัง
มีอีกไมนอย และเกิดขึ้นอยูสมํ่ าเสมอ กลายเปนปจจัยเรงอยางหนึ่งที่ยํ้ าซํ้ าความรูสึกของคนทั่วไปในพื้นที่เชน
กนั ความไมเขาใจนี้คือสวนหนึ่งของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนัน่เอง

อยางไรก็ตาม ที่กลาวมานี้ ไมไดหมายความวาไมมีความจริงอยูเลยในโลกนี้  แตในที่นี้เพียงแต
ตองการกลาววาความจริงในโลกนี้มีอยู แตไมอาจเขาถึงไดงายๆ และตองใชความระมัดระวังอยางยิ่ง ไมเหมา
มอง “เปลือก” ของความจริงวาเปน “แกน” ของความจริงอีกดวย

2) ความรูของมนุษยไมเคยสมบูรณ
จากประเด็นแรกที่ความจริงในปญหาความรุนแรงสามจังหวัดภาคใตมีความซับซอนซอนกันอยู

หลายชั้น จนสังคมไทยเกิดทฤษฎีการเขาใจอยูถึง 4 ทฤษฎีนั้น แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเราจํ าเปนตอง
ตระหนักวาความรูของมนุษยเรานั้น ไมเคยสมบูรณ อยางไรก็ตาม นี้ไมไดแปลวาจะใชความรูชุดไหนก็ได เพราะ
เหมือนๆกันหมด ไมมีชุดใดถูกตองที่สุดอยูแลว  แตความไมสมบูรณในความรูของมนุษยนั้น ทํ าใหเรายิ่งตอง
อาศัยขันติธรรมเชิงญาณวิทยา การสนทนาสองทางดวยจิตใจที่เปดกวางอยางโสกราตีส  เพื่อใหเราสามารถ
สรางองคความรูที่สมบูรณมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อใหการแกไขปญหาตางๆสามารถเขาถึงและตรงกับ
ความจริงไดมากที่สุด และจะทํ าใหปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตทุเลาบรรเทาไดอยางเห็นผลมากกวา

อยางไรก็ตาม แมขันติธรรมเชิงญาณวิทยาบอกเราใหระงับการใชความรุนแรง เพราะหลายครั้ง 
“เราไมรูจริง” ในขณะที่ทางออกของขันติธรรมเชิงญาณวิทยาคงไปไมพนเรื่องวาทํ าใหความจริงนั้นปรากฏขึ้น 
แตการทํ าใหความจริงปรากฏตองตระหนักควบคูไปกับขอกํ ากับที่วา หลายครั้งความจริงบางมิติอาจไมสามารถ
ปรากฏขึ้นได ภายใตเงื่อนไขบางประการ เชน จากสถานการณในพื้นที่หลายครั้งก็ไมสามารถทํ าใหความจริง
ปรากฏได เพราะผูที่พยายามทํ าใหความจริงปรากฏนั้น อาจไมมั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง ดังที่มักมีคํ า
ลอเลนกันทั่วไปวา “ความจริงเปนสิ่งไมตาย แตผูพูดความจริงอาจตายได!!” เปนตน ดังนั้น การทํ าใหความจริง
ปรากฏ จึงตองพยายามสรางเงื่อนไขใหความจริงนั้นๆสามารถปรากฏขึ้นไดอีกดวย

ในเรือ่งขันติธรรมเชิงญาณวิทยา ซึ่งเปนเรื่องการเขาถึงความจริงนั้น คานธีเคยกลาวไววาการแสวงหา
สจัจะความจริงเปนสิ่งที่อยูในใจมนุษยมาชานานแลว เขาตระหนักดีวาสัจจะ ปรมัตถหรือสิ่งสูงสุดนั้น มิอาจรูได
โดยมนุษยที่จิตยังไมบรรลุ เขาจึงเตือนเราแบบเดียวกับที่ขันติธรรมเชิงญาณวิทยาพยายามบอก คือ “เมื่อมนุษย
ไมมีความสามารถที่จะลวงรูสัจจะ จึงควรมีใจกวางรับฟงผูที่ตางจากตน”  จุดที่สํ าคัญที่ในขอคิดของคานธีที่เตือน
สติเราในการคิดเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตไดอยางนารับฟงยิ่ง คือ คํ ากลาวที่วา “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

จากประเดน็ทัง้เรือ่ง “ความจรงิมหีลายชัน้” และ “ความรูของมนษุยไมเคยสมบรูณ” ทีไ่ดจากความคดิ
เรือ่งขนัติธรรมเชงิญาณวทิยานัน้ สามารถสรปุไดดงัที ่ Mill เคยกลาวไวถงึความซบัซอนของความจรงิและการสง
เสรมิเสรภีาพทางความคดิ เพือ่สรางความรูใหเขาถงึความจรงิในการแกไขปญหาภาคใตนัน้ วา “แมแตความเห็น
ทีผ่ดิพลาดก็ยังมีเนื้อหาสวนที่ใชอยูและเปนสวนหนึ่งของสัจธรรมดวย  ถาตองการจะรูสัจธรรมทั้งหมด เราอาจ
นํ าสัจธรรมสวนเสี้ยวตางๆมาถักทอประสานกันดูได” ในขณะที่หากเราไมมีขันติธรรมเชิงญาณวิทยาแลวเราจะ
หลงตนวาปญหาสามจังหวัดภาคใตนั้น “ขาพเจารูดีที่สุดอยูแลว” จะทํ าใหเรากลายเปนผูอางตนเปนผูกุมสัจธรรม 
ทํ าใหเราขาดความสามารถในการฟงและโตตอบความเห็นจากฝายตางๆ เพื่อจะรู “ประเด็นสํ าคัญทั้งหมด” โดย
ฝายตางๆเหลานี้ อาจไดแก เปนชาวพุทธอันเปนคนกลุมนอยในพื้นที่สามจังหวัด และชาวมุสลิมในสามจังหวัด 
ซึ่งเปนคนกลุมนอยเมื่อเทียบกับคนพุทธทั้งประเทศ รวมทั้งจากเจาหนาที่ภาครัฐสวนตางๆ ทั้งทหาร ตํ ารวจ 
และครูในพื้นที่ ขอสํ าคัญจาก Mill คือ คือ ผูที่อางตนวารูดีที่สุดเรื่องสามจังหวัดภาคใตนั้น จะกลายเปนทํ าใหสัจ
ธรรม “ไมมีการถูกทาทาย ซึ่งยอมทํ าใหสัจธรรมนั้นกลายเปนความเชื่องมงายอยางหนึ่งเทานั้น”

5.2. ขนัติธรรมเชิงศีลธรรม
ขนัติธรรมเชิงศีลธรรมเนนเรื่องการใหสติกับบุคคล (agent) โดยมีคุณธรรมพื้นฐานที่เรื่องอิสรภาพใน

การกํ ากับตนเอง ซึ่งเนนที่ความสามารถฉุดรั้งอารมณความรูสึกของผูกระทํ าการแตละคน แตละฝาย รวมทั้งเรา
ทกุคนที่อยูนอกพื้นที่และเปนเพียงผูติดตามสถานการณปญหาผานสื่อตางๆ  ในขณะเดียวกันเปนความคิดที่ให
สติเราวาปญหาสามจังหวัดภาคใตนั้น เปนปญหาในระยะยาวที่เราไมสามารถปดหูปดตา ไมสนใจไมรูสึกยินดียิน
รายเพราะเบื่อหนายจากขาวที่มีอยูทุกวัน และไมสามารถดันทุรังความคิดบางอยางของเรามากเกินไปไดเชนกัน

1) แนวคดิปฏิกิริยาในชั้นที่หนึ่ง กับการผูกมัดกับคุณคาที่สูงกวาในช้ันที่สอง
จากปญหาความยอนแยงเรื่อง “การปฏิเสธสองชั้น” ของขันติธรรม ขอเสนอทางออกในการทํ า

ความเขาใจความยอนแยงนี้ คือ แนวคิดปฏิกิริยาในชั้นที่หนึ่ง (first-order reaction) กับการผูกมัดกับคุณคาที่สูง
กวาในชั้นที่สอง (second-order commitment) กลาวคือ ภายใตบริบทที่เราตองเผชิญกับสิ่งที่เราไมชอบหรือรับ
ไมไดนั้น เราควรยึดหลักคิดที่วา “หลักการ (ในชั้นที่สอง) สํ าคัญหนักแนนกวาอารมณ (ในชั้นที่หนึ่ง)”

หลกัคดิดงักลาวท ําใหเราเหน็ไดอยางชดัเจนวาความเหน็จากโลกไซเบอรตอกรณีจบัครู 2 คนเปน
ตัวประกนัทีโ่รงเรยีนบานกจูงิลอืปะ (ดคูวามเหน็ทีส่าม ในหวัขอ 1. น ําเรือ่ง) ทีเ่สนอใหใชมาตรการขัน้เดด็ขาดนัน้
สะทอนถึงภาวะทุพพลภาพอยางยิ่งของขันติธรรมเชิงศีลธรรม เพราะเปนความเห็นที่โลดแลนไปตามปฏิกิริยา
ความรูสกึในชัน้ทีห่นึง่ของตนเองทีโ่กรธเมือ่ไดรูขาวเหตุการณนี้วา “ครสูาวผูเสยีสละทัง้สองคนทีล่งทนุลงแรงไป
เสี่ยงชีวิตอยูบริเวณลอแหลมและเปนอันตรายอยางยิ่ง เพียงเพื่อ สอนหนังสือเด็กๆใหมีความรูจะไดเติบโตไป
พฒันาประเทศตอไป....แตผลทีเ่ธอไดรบันัน้...มนัสมควรแลวหรอื ครผููม ี ชอลค กบั หนงัสอืเรยีน อยูในมอื กลบั
ตองโดนท ํารายไมตางกบัไปฆาคนมารอยคน…”  นอกจากนี ้ความรูสกึทีร่นุแรงนัน้ ท ําใหเกดิการเหมารวมความ
ผดิ ไมมกีารแยกแยะความจรงิวาคนกลุมใดเปนผูกระท ําบาง สาเหตเุบือ้งหลังจรงิๆแลวมคีวามเปนมาอยางไร ท ํา
ใหกลายเปนความหุนหันพลันแลนที่ว่ิงทะลุขอผูกมัดในชั้นที่สองวาดวยมโนธรรมสํ านึกเกี่ยวกับความทุกขยากที่
จะเกดิขึน้แกชาวบานในพืน้ทีว่าจะมมีากเพยีงใดจากขอเสนอใหใชมาตรการขัน้เดด็ขาดของตนเอง

ตัวอยางของการมีขันติธรรมเชิงศีลธรรมนั้น มีมาตั้งแตในอดีตกระทั่งปจจุบัน ในที่นี้ จะขอยกมา 3
ตัวอยาง  ตัวอยางแรก อยูในประวัติศาสตรอิสลาม ครั้งหนึ่ง อาลี อิบนิ อะบูตอลิบ ลูกพี่ลูกนองและเปนลูกเขย
ศาสดาโมฮัมหมัดกลาวแกศัตรูในสนามรบ หลังจากศัตรูพลาดทาถูกทานอาลีเอาดาบจอคอ และศัตรูถมนํ้ าลาย
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ใสหนาทานอาลี เพื่อทาทายใหฆาตน  ทานอาลีโกรธมาก แตในที่สุดทานก็ลดดาบลงและขยับตัวออกจากชายผู
นั้น พรอมกับกลาววา “…ขณะที่ทานถมนํ้ าลายใสหนาฉันนั้น ฉนัยอมรับวารูสึกโกรธมากจนทํ าใหอารมณ
ใฝต่ํ าเขาครอบงํ าจนเกือบจะฟนทานใหตายไปในทันที หากแตขณะเดียวกันนั้นเอง ฉันสํ านึกไดวาหากฉัน
ฆาทานเพ่ือสนองอารมณโกรธของฉัน ยอมถือวาฉันไดกระทํ าบาปอยางมหันต และชือ่ฉันจะตองถูกจารึก
ในฐานะผูเปนฆาตกร ไมใชในฐานะผูที่ปกปองศาสนาเนื่องจากการถูกกดขี่รุกราน…ฉนัไมอาจสังหาร
ทานดวยอารมณใฝต่ํ าเชนนั้นได” 26  ตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นชัดเจนวาปฏิกิริยาเชิงอารมณในชั้นแรกซึ่งเปน
ความโกรธที่ถูกถมนํ้ าลายใสหนา ไดถูกฉุดรั้งใหยั้งคิดดวยขอผูกมัดตอหลักการในชั้นที่สอง ซึ่งในที่นี้คือหลัก
แหงการปกปองศาสนา

ตัวอยางที่สองของขันติธรรมเชิงศีลธรรม มากจากประวัติศาสตรพุทธศาสนา กลาวคือ ครั้งหนึ่ง
ขณะที่กองทัพกษัตริยศากยะและกษัตริยโกลิยะต้ังประจัญหนากันเตรียมจะทํ าสงครามกันเนื่องดวยสาเหตุที่ทั้ง
สองฝายก็ลืมไปแลวในความขัดแยงกรณีแมนํ้ าโรหินี พระพุทธเจาทรงตั้งคํ าถามตอกษัตริยทั้งสองฝายวา 
“ระหวางโลหิตของกษัตริย และหยาดนํ้ าตาของอาณาประชาราษฎร กับนํ้ าที่แกงแยงกันอยู ส่ิงไรจะ
สํ าคัญเหนือกวากัน”27 เพื่อใหหวนมาตรวจสอบสาเหตุของความขัดแยงระหวางกัน และคุณคาแหงชีวิตของตน
เองและของผูอื่น วาสํ าคัญมากหรือนอยวาอารมณศักดิ์ศรีของกษัตริยทั้งสองฝาย

กลับมาที่กรณีกูจิงลือปะหรือกรณีครูจูหลิง ตัวอยางที่สามมาจากการเสวนาเรื่อง “ความรุนแรงไม
อาจตอบแทนไดดวยความรุนแรง” ที่จัดโดยเครือขายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2549 ทีผ่านมานี้ คุณนารี เจริญผลพิริยะ หนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 
ต้ังขอสังเกตไวในที่ประชุมอยางนาสนใจวาผูที่ใกลชิดกับผลของความรุนแรง ทั้งนางคํ ามี ปงกันมูล แมครูจูห
ลงิและครูศินีนาฏรวม ทั้งเหย่ือและญาติผูสูญเสียในกรณีอื่นๆ ลวนแตไมตองการความรุนแรง เพราะรูซึ้งถึง
ผลสาหัสของความรุนแรงแลว ในขณะที่คนที่อยูหางไกลออกไป มักเชียรใหใชความรุนแรง เพราะไมได
เปนผูรับผลของความรุนแรงที่จะเกิดตามมา  นีจ้ะเห็นไดวา  ความตระหนักซึ้งในผลกระทบของความรุนแรง
ที่ตนถูกกระทํ ามานั้น ไดกลายเปนขอผูกมัดในชั้นที่สองที่คอยควบคุมฉุดรั้งอารมณความรูสึกของผูสูญเสีย ไม
ใหใชความรุนแรงตอบแทนความรุนแรงเชนกัน ในขณะที่คนที่อยูหางไกลออกไป ไมมีสิ่งนี้คอยฉุดรั้ง ซํ้ ายังไมมี
หลักการอื่นใดคอยกํ ากับอีกดวย

2) ความไมยินดียินราย, ความดันทุรัง
ในกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตที่ไดกลายเปนประเด็นในระดับประเทศ ผานการรายงาน

ขาวอยางตอเนื่องของสื่อมวลชนตลอด 2 ปที่ผานมา  ภาวะอีกชนิดที่นากังวลในเรื่องการไมมีขันติธรรม นั่นคือ 
ภาวะความรูสึกไมยินดียินราย (indifference) ทีผู่คนเริ่มเบื่อหนายกับขาวการ “ฆารายวัน” และความรุนแรงที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนาน ที่สิ้นสุดและสงบเสียที จนทํ าใหคนทั่วไปรูสึกไมอยากติดตามขาวเรื่องนี้อีกแลว 
หรอืถาไดยินขาว ก็รูสึกเฉยๆ เหมือนกับเปนขาวรายงานสภาพอากาศทั่วไป   ความเบื่อหนาย ชินชา ไมยินดี
ยนิรายดังกลาวนี้ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สังคมไทยเริ่มสูญเสียการมีอารมณความรูสึกอันเปนสิ่งบงบอกความเชื่อม
โยงระหวางเรากับโลกรอบตัว นั่นหมายถึง สังคมไทยเริ่มสูญเสียการติดตอทางอารมณกับผูคนในพื้นที่สาม
จงัหวัดไปดวย  นี้นํ าไปสูสิ่งที่ รศ.สุริชัย หวันแกว เลขานุการรวม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหง
ชาติ มักกลาวเปนประจํ าวานี่เปนอาการของการ “แบงแยกดินแดนในหัวใจของเราไปแลว”  ความเขาใจวาความ
ไมยินดียินรายเปนคนละเรื่องกับขันติธรรมนั้น ชวยเตือนใหเรามีสติวาเราตองไมปลอยใหความอดทนอดกลั้นใน
การทํ าความเขาใจปญหาสามจังหวัดภาคใตนั้น เลื่อนไถลกลายเปนความไมอิหนังขังขอบตอความสูญเสียของ
เพื่อนมนุษย เพียงเพราะ “ไมจบเสียที”
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ตรงขามกับความไมยินดียินราย ในสถานการณความรุนแรงใน 3 จงัหวัดภาคใตของไทยปะทุเขม
ขนมากวา 2 ป ความรุนแรงไดกระจายไปทั่วพื้นที่ เราก็ไดเห็นถึงความดันทุรังในนโยบายและมาตรการการแก
ไขปญหาของภาครัฐที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดทฤษฎีมือที่สามและทฤษฎีแบงแยกดินแดน และไมยอม
ใหคนทั่วไปเกิดความรูสึกวารัฐยอมจํ านนหมดปญญาตอเหตุการณแลว ดังที่อาจารยชิดชนก ราฮิมมูลา 
วิเคราะหไววา “ทหารเองก็รูวาการสงกองกํ าลังมาในพื้นที่ หรือการประกาศกฎอัยการศึก เปนการทํ าลายภาพ
พจนในดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตองทรุดลงไป แตรูสึกวาจะอยูเฉยๆไมได ตองทํ าอะไรสักอยางเพ่ือแสดง
ใหเห็นวาทางการไมจํ านนตอเหตุการณ…ทั้งๆที่รูวาประชาชนสวนหนึ่งไมพอใจ แตไมมีทางเลือกอื่นนอก
จากการใชกํ าลังเทานั้น โดยหวังที่จะควบคุมไมใหความรุนแรงขยายตอไป” 28  รวมทั้งความเห็นสวนบุคคลจาก
โลกไซเบอร ถึงมาตรการที่รัฐควรดํ าเนินการตอกรณีกูจิงลือปะนั้น หัวดื้อหัวรั้นถึงขั้นเสนอวา “…มะเร็งตองตัด
ทิง้อยางเดียว ใหยาแดงทาคงไมหาย รางกายตองตัดแขนทิ้งเพื่อรักษาตัวไว ดังนั้น…จะฆา จะขังลืม จะไล
ออกนอกประเทศ ก็ทํ าไปเถอะ ขนืปลอยมันไว สักวันมันก็…ผลติโจรรุนตอไปมาอีกเรื่อยๆ แลวสักวัน มันจะ
ยึดประเทศเราไปทํ าอาณาจักรของมัน อยางที่มันตองการใหเปน...” ความดันทุรังทั้งเชิงนโยบายและเชิงความรู
สกึสวนบุคคลดังกลาวนี้ นับไดวาไมมีความเขาใจอะไรมากนักตอทางออกของปญหาในรูปแบบอื่นๆเลย

5.3. ขนัติธรรมเชิงการเมือง
การสรางความมั่นคงสงบสุขของประเทศ ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูกระทํ าการมีอยู 2 แนว ได

แก แนวดิ่ง คือ ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และแนวราบ คือความสัมพันธระหวางผูคนที่แตกตาง
หลากหลายกันในัฐนั้นเอง  ในสองแนวความสัมพันธนี้ ความมั่นคงของประเทศขึ้นอยูกับความสัมพันธแนวราบ
ระหวางผูคนในรัฐดวยกันเอง มากกวาระหวางรัฐกับประชาชนดวยซํ้ า29 ความสัมพันธแนวราบในกรณีความรุน
แรงในสามจังหวัดภาคใตนั้น เปนความสัมพันธระหวางคนกลุมนอยกับคนกลุมใหญ ในที่นี้ จํ าเปนตองแยกแยะ
ใหเห็นวามีคนกลุมนอยกับคนกลุมใหญอยู 2 ระดบั กลาวคือ ในระดับประเทศ คนไทยพุทธเปนคนกลุมใหญและ
คนมุสลิมเปนคนกลุมนอย ในขณะที่ในระดับพื้นที่สามจังหวัดภาคใตนั้น คนไทยพุทธเปนคนกลุมนอยและคน
มลายมูุสลิมเปนคนกลุมใหญ  การวิเคราะหขันติธรรมเชิงการเมืองในกรณีความรุนแรงสามจังหวัดภาคใตในบท
ความนี้จะดํ าเนินไปภายใตกรอบแนวคิดนี้

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
ระหวางคนในพื้นที่สามจังหวัดกับอํ านาจตัดสินใจจากสวนกลางของประเทศ    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 เราจํ าเปนตองทํ าใหเอกลักษณของสังคมไทยให
เนนที่การเคารพความแตกตางหลากหลาย ทํ าใหเกิดความรูสึกวาเมื่อนึกถึงภาพลักษณของประเทศไทย ผูคน
จะนึกถึงขอเดนที่เคารพในความแตกตางหลากหลาย ที่สํ าคัญคือมีเวทีพื้นที่ทั้งที่เปนทางการและไมทางการ
สรางความเขาใจรวมกันภายในพื้นที่ทั้งในเชิงภาษา (ไทย/มลายู), วัฒนธรรม (สมัยใหม/พุทธ/มุสลิม, สวนกลาง/
ทองถิ่น) และประวัติศาสตรชาติไทยที่มีความเขมแข็งเพียงพอที่จะมีที่มีทางใหกับประวัติศาสตรทองถิ่นไดดํ ารง
อยูรวมดวย

2) การเมืองแหงการใหอภัย
เหตุการณกอการรายถลมตึกเวิรลดิ์เทรดเซ็นเตอรมื่อวันที่ 11 กนัยายน 2544 หรือเหตุการณ 

9/11 นํ ามาซึ่งการทํ าสงครามตอตานการกอการรายของประธานาธิบดีจอรจ บุช แหงสหรัฐอเมริกา หลังการ
ประกาศสงครามตอตานการกอการราย Phyllis & Orlando Rodriguez พอและแมของเหย่ือจากการกอการราย 
9/11 ไดเขยีนขอความนีใ้นจดหมายสงถงึประธานาธบิดจีอรจ บชุ ดังนี้ “การโตตอบของทานมิไดทํ าใหเรารูสึกดีขึ้น
กับการตายของบุตรชายเรา แตทํ าใหเรารูสึกแยลง ทํ าใหเรารูสึกวารัฐบาลของเรากํ าลังใชความทรงจํ าของบุตร
ชายของเราเปนขออางสรางความทุกขทรมานใหกับพอแมลูกหลานในดินแดนอื่น…นี่ไมใชเวลาที่จะทํ าใหเรารู
สึกดีขึ้นดวยการไมทํ าสิ่งไร ไมใชเวลาที่จะไปรังแกใครอื่น เราวอนขอใหทานไดคิดวา รัฐบาลของเราจะหาทาง
แกปญหาการกอการรายดวยสันติไดอยางไร หนทางนั้นจะตองไมทํ าใหเราเสื่อมลงและหมดความเปนมนุษยเชน
ฝายผูกอการาย” 31

จดหมายนี้มีความนาสนใจอยางนอย 2 ประการ ประการแรก พอแมเหยื่อในเหตุการณนี้ นอกจาก
เปนการเรียกรองให “ไมลืม” แลว ยังบอกใหรัฐจัดการกับความทรงจํ าของบุตรชายดวยแนวทางที่ดีกวาการใช
เปนขออางสรางความทุกขทรมานใหกับพอแมลูกหลานในดินแดนอื่น  ประการที่สอง ขอเรียกรองในจดหมาย
ฉบับนี้นับไดวามีนํ้ าหนักเชิงศีลธรรม (moral authority) อยูสูง เพราะเปนคํ ารองขอจากพอและแมเหยื่อคูนี้ ผูซึ่ง
นับไดวาไดรับความสูญเสียมากที่สุด  เจ็บปวดมากที่สุด  เมื่อผนวกกับการที่พอและแมเหยื่อในฐานะผูถูกกระทํ า 
ไมยอมให “ไมทํ าสิ่งไร” และไมให “ไปรังแกใคร” นี้ยิ่งเปนการปรับความสัมพันธเชิงอํ านาจ ทํ าใหผูถูกกระทํ า/ผู
ใหอภัยยิ่งมีสถานะสูงขึ้น ไมตกอยูภายใตอํ านาจของสถานการณการกอการรายอีกดวย  ประการที่สาม ยิ่งนา
สนใจตรงที่พอแมเหยื่อไมยอมใหรัฐบาลใชหนทางที่ทํ าใหเสื่อมลงและหมดความเปนมนุษยลงเชนเดียวกับฝายผู
กอการราย แสดงใหเห็นชัดเจนวาพอแมเหยื่อไมตองการกลายเปนสิ่งที่ตนเองเกลียดชัง

ในกรณีการทํ ารายครูที่โรงเรียนบานกูจิงลือปะ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 นัน้ พิธีกรในราย
การคมชัดลึกถามคุณแมคํ ามี ปงกันมูล แมของครูจูหลิง วาโกรธคนที่ทํ ากับลกูสาวหรือไม?  คุณแมตอบวา “ไม
โกรธ เพราะคิดวาเปนเวรกรรมของลูกเรา คนที่กระทํ านี้ ถาจะกลับตัวเปนคนดี แมก็จะสรรเสริญ” คํ าตอบนี้ทํ า
ใหพิธีกรถึงกับแสดงสีหนาประหลาดใจไปชั่วครู  การใหอภัยของคุณแมคํ ามีนี้ นับวาเปนการเปดพื้นที่ความ
สัมพันธขึ้นใหมกับคูกรณี โดยไมไดเปนไปในฐานะผูกระทํ ากับผูถูกกระทํ า แตเปนในฐานะผูใหอภัยและผูไดรับ
การใหอภัย มีลักษณะปลายเปดและมองไปสูอนาคตรวมกันได

สิ่งที่คุณแมคํ ามีทํ ายิ่งนาสนใจขึ้นไปอีก เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปดเผยในการ
เสวนา “ความรุนแรงไมอาจตอบแทนไดดวยความรุนแรง” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 วาหลังเกิดเหตุการณ
กับครูจูหลิง ชาวเชียงรายไดรวมตัวกันเพื่อพับนกกระดาษใหกํ าลังใจครูจูหลิงใหหายเร็วๆ และในการรวมตัวกัน
ครัง้นี้ ผูใหญบานที่บานเกิดของครูจูหลิงไดกลาวแกชาวบานวา “ขอใหทุกคนใหอภัยคนที่กอเหตุ เพราะคนที่กอ
เหตุไมไดต้ังใจ” เบื้องหลังคํ าพูดของผูใหญบานนั้น นักศึกษาคนเดียวกันเลาวาเปนเพราะคุณแมคํ ามีฝากใหผู
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ใหญบานมาบอกกลาวกับชาวบานเชนนั้น  เหตุการณกรณีกูจิงลือปะนี้สุมเสี่ยงอยางยิ่งตอการเกิดความแตก
แยกระหวางภูมิภาค แตการกระทํ าของคุณแมคํ ามีนี้ แสดงใหเห็นวาไมยอมปลอยใหความทรงจํ าในอดีต (อันสด
ใหม) เขาครอบงํ าตนเอง จนขาดสติ มองไมเห็นถึงความโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นกับคนในหมูบานกูจิงลือปะ
และคนในสามจังหวัดภาคใต และยิ่งนับเปนความพยายามไมใหมีการ “ปด” พื้นที่ความเขาใจรวมกัน และ “ปด” 
พืน้ทีแ่หงการมุงไปสูอนาคตของคนภาคเหนือกับภาคใตได

เหตุการณทั้งหมดนี้เปนเพราะครูจูหลิงไดเคยพาคุณแมคํ ามีไปอยูดวยในหมูบานกูจิงลือปะเปน
เวลา 1 เดอืน และเพิ่งกลับออกจากพื้นที่กอนเหตุการณนี้ไดเพียงประมาณ 1 สัปดาห ทํ าใหคุณแมคํ ามีไดเห็น
ความจริงในพื้นที่รอบหมูบานวาชาวบานนารัก ใจดี และรักครูทั้งสองเพียงใด จึงไมเชื่อวาชาวบาน “ทั้งหมูบาน”
ซึ่งกลายเปนจํ าเลยของสังคมไปแลวนั้น จะเปนผูกระทํ าความรุนแรงตอครูจูหลิงได นาเสียดายที่สื่อมวลชนใน
ชวงเหตุการณนี้ ไมไดนํ าการใหอภัยของคุณแมคํ ามีนี้มารายงานเจาะลึกใหรูกันในสัดสวนที่เพียงพอกับความลน
หลามของขาวสารที่จับกระแสอารมณโกรธแคนของสังคมไทยในปลายเดือนพฤษภาคมที่ผานนี้

อาจารยชิดชนก ราฮิมมูลา ในฐานะเปนคนมุสลิมดวยกัน เคยตั้งคํ าถามตอผูกอความรุนแรงจาก
ฝายชุมชนมุสลิมดวยกันวา “การตอสูกับความไมเปนธรรมในสังคมที่เกิดจากฝายปกครอง การตอสูกับคนที่
ทารุณเรา จํ าเปนไหมที่เราตองใชความรุนแรงตอบโต เราจํ าเปนไหมที่เราตองฆาคนที่เขาไมไดฆาเรา ไมไดทํ า
ความผิด เพียงแตเขามีสัญลักษณของรัฐไทย คือ เครื่องแบบตํ ารวจทหาร เราเปนคนชายขอบที่ถูกผลักดันให
ตองแสดงออกดวยความรุนแรง เราตอบโตดวยความเจ็บแคน…ถาเราจะตอสูกับความไมยุติธรรมในสังคม 
เราจะทํ าในรูปแบบอื่นที่ตางจากพวกเขาไดไหม ในสังคมมุสลิมที่มีอารยะ…เรานาจะมีการตอสูที่มี
อารยะเชนเดียวกัน…ความรุนแรงหยุดไมไดถาฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายไมยอมวางอาวุธ” 32

ความขอนี้ บงบอกชัดเจนถึงความสมควรไดรับการใหอภัยของเจาหนาที่ภาครัฐผูที่ไมไดทํ าความผิด เพียงแคมี
สัญลักษณของรัฐไทยเทานั้น  นอกจากนี้ อาจารยชิดชนก ยังเรียกรองใหมีการปรับความสัมพันธเชิงอํ านาจดวย
วิธีการที่มิใชการแกแคนตอความไมเปนธรรมอีกดวย

ประเด็นที่สํ าคัญยิ่งของจดหมายของพอแมเหยื่อเหตุการณ 9/11 และของอาจารยชิดชนก ใน
ความเห็นของผูเขียน คือ ขันติธรรมไมใชแปลวาไมทํ าอะไรเลยตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ทั้งสองกรณีเนนยํ้ าวาจะ
ตองมีทางเลือกอื่นที่ไมใชการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา และทางเลือกนั้นคือการใชสันติวิธีและตอสูกัน
แบบมีอารยะ

6. บทสรุป

มหาตมะ คานธี เคยกลาวไววา “ตาตอตาจะทํ าใหทุกคนในโลกตาบอดกันหมด” (An eye for an eye 
will make the whole world blind) จากคํ ากลาวนี้  ชยัวัฒน สถาอานันท33 เหน็วาความรุนแรงไมเพียงสงผลให
เกิดความมืดบอดในเชิงกายภาพ แตยังหมายถึงความมืดบอดที่ลึกซึ้งกวาและอันตรายกวา 4 ประการ และราย
งาน กอส.34 เห็นวาความรุนแรงสงผลอยางนอย 3 ประการ ผูเขียนขอกลาวรวมกัน คือ

1) มดืบอดตอตนตอสาเหตุโครงสรางของปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยง เชน ความไมยุติธรรม การไม
เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน เปนตน

2) มดืบอดตอชีวิตของผูบริสุทธิ์อีกมากที่จะยอยยับไป เพราะความรุนแรงที่ “ฝายเรา” ใชโตตอบจะบด
บงัเสยีงรองของผูไดรับทุกขที่ตกเปนเหย่ือของความรุนแรง โดยเฉพาะบุตร ภรรยา และญาติมิตร
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3) มืดบอดตอทางเลือกใหหลุดพนออกจากวัฏจักรชั่วรายแหงความรุนแรง มองไมเห็นทางเลือกทาง
การเมือง เพราะผูคนในสังคมจะตกอยูในผลทางอารมณความรูสึกที่ความรุนแรงกอใหเกิดขึ้น จนยากที่จะอาศัย
ภูมปิญญาหาหนทางการเมืองเพื่อแกไขปญหา

4) มืดบอดตอศักยภาพในการสรางสันติของตนเอง

นอกจากนี้ คุณนารี เจริญผลพิริยะ (กอส.) เคยใหแงคิดไวในการเสวนาเรื่อง “ความรุนแรงไมอาจตอบ
แทนไดดวยความรุนแรง” วา “ไมวาผูถูกกระทํ าหรือผูกระทํ าลวนเปนเหย่ือของความรุนแรงดวยกันทั้งนั้น ผูถูก
กระทํ านั้นเขาใจไดวาเปนเหย่ืออยางไร สวนผูกระทํ าความรุนแรงเปนเหยื่อของความรุนแรงเพราะทํ าให
ความรุนแรงมีชีวิตตอไปได บางครั้ง ความรุนแรงไดเขาไปสิงอยูในตัวผูกระทํ า ทํ าใหลงมือไปดวยอารมณ 
หลงัจากนั้นเมื่อความรุนแรงออกไปจากราง จึงคอยรองไหเสียใจที่ตนไดทํ าลงไป ดังนั้น ทุกฝายจํ าเปนตอง
ระวังอยางย่ิงที่จะไมเปนเหยื่อของความรุนแรงโดยเปนผูกระทํ าเอง”

การตระหนักถึงความมืดบอดทั้งนี้ 4 ประการจากคํ ากลาวของคานธี และการมีจินตนาการที่มองเห็นได
วาการกระทํ าตอแตละฝายจะเปนการ “ใหอาหารหลอเลี้ยงความรุนแรงใหมีชีวิตตอไป” ไดอยางไรดังกลาวขาง
ตน คือส่ิงที่ยิ่งตอกยํ้ าใหสังคมไทยตองสงเสริมการมีขันติธรรมอยางยิ่ง ทั้งที่เปนขันติธรรมเชิงญาณวิทยา ใช
ความอดทนอดกลั้นเพื่อเขาถึงความจริงอันเปนสาเหตุแหงปญหาไดอยางครบถวนและรอบดาน การมีขันติธรรม
เชิงศีลธรรม มองเห็นผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทํ าตามอารมณชั่วแลน และมีหลักการที่หนักแนนในการ
ควบคุมอารมณของตน และขันติธรรมเชิงการเมือง พยายามแสวงหาหนทางทางการเมืองในการสรางหลัก
ประกันในการอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลายใหเกิดการเขาใจกันและใหอภัยกันได

ที่สํ าคัญเหลืออื่นใด คือ การที่ทํ าใหสังคมไดตระหนักถึงวา ขนัติธรรมไมใชการนิ่งเฉย ไมยินดียิน
รายตอความรุนแรง และความไมเปนธรรม  แตขันติธรรมเรียกรองวา “ความรุนแรงไมอาจตอบแทนไดดวย
ความรุนแรง” เมือ่ไมยอมใหมีการใชความรุนแรงตอบโตเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงแลว ในฐานะสวนหนึ่ง
ของสันติวิธี เพ่ือลดความรุนแรงทั้งทางตรง, เชิงโครงสราง และเชิงวัฒนธรรม ส่ิงที่ขันติธรรมพยายาม
เสนอ คอื มนุษยมี “ทางเลือก” แบบอื่นๆที่สามารถแกปญหาไดดีกวา กอใหเกิดสันติภาพที่ถาวรมาก
กวา กลาวอีกนัยหนึ่ง เราตองชวยกันสรางเงื่อนไขตางๆที่ทํ าใหสังคมไมรูสึกวา “ไมมีทางเลือก” แลว นอกจาก
ใชความรุนแรงเปนทางออกของปญหา
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