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คําชี้แจง
เอกสารนี้เปนรายงานวิเคราะห สังเคราะหและประมวลสรุปเหตุการณและแนวโนมดานตางๆ ที่
เกิดขึน้ ในประเทศไทย และในตางประเทศที่มีผลกระทบตอไทย จัดทําทุก 3 เดือน เผยแพรทั้งในรูป
เอกสาร และทางโฮมเพจของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้เปนการดําเนินงานตามโครง
การขาวสารทิศทางประเทศไทย (Thailand Trends Monitoring Project – TTMP) ที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก
สกว. ตามหนังสือสัญญา เลขที่ RDG 01/0004/2543
รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 6 ประจําไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2543) ประกอบดวย
รายงาน 2 สวน สวนที่ 1 เปนรายงานการวิเคราะหในหัวขอเรื่อง “ทวงทํานองดําเนินชีวิต: วัฒนธรรมแหง
สันติภาพหรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง” (Our Way of Life: A Culture of Peace or a Culture of
Violence) สวนที่ 2 เปนรายงานประมวลวิเคราะหสังเคราะห สถานการณและแนวโนมดานตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (เม.ย. – มิ.ย. 2543) ทั้งนี้โดยทําการประมวล สังเคราะห ตามกรอบการประมวล
ขอมูลที่กําหนดไว 7 หัวขอ รายงานมีความหนาทั้งสิ้นประมาณ 200 หนา กระดาษ เอ-4
สําหรับผูที่สนใจดูรายงานทุกฉบับของโครงการฯ ทางอินเทอรเน็ต โปรดดูไดทางเว็บไซตของ
สกว. ที่ชื่อ www.trf.or.th/ttmp/index.htm
คณะผูดําเนินงานหวังวา ทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามควร

------------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
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บทคัดยอ
------------รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทยฉบับที่ 6 ของโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ประกอบดวยงาน 2 สวน
สวนแรกเปนบทวิเคราะหเรื่อง ทวงทํานองดําเนินชีวิต: วัฒนธรรมแหงสันติภาพหรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง สวนที่สองเปนภาคการ
ประมวล วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนมสังคมไทย ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2543 จากสื่อสิ่งพิมพไดแก
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส รายการโทรทัศน โดยมีผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ทวงทํานองดําเนินชีวิตซึ่งหมายถึงวิถีดําเนินชีวิตที่สะทอนถึงทัศนคติและคานิยมของบุคคล กลุมหรือสังคมหนึ่งไดดําเนิน
ไปทามกลางวัฒนธรรมแหงสันติภาพและวัฒนธรรมแหงความรุนแรง เราจะสามารถสรางวัฒนธรรมแหงสันติภาพตามเจตนารมณของ
ปสากลวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพที่ประกาศโดยองคการสหประชาชาติไดดวยวิธีใด
2. ความกาวราวของมนุษยอันเปนพื้นฐานของความรุนแรงเกิดขึ้นในกระบวนการวิวัฒนาการอันยาวนานยากที่จะลบลาง
3. ความรุนแรงมี 2 อยางไดแกความรุนแรงแบบแฝงเรนหรือแบบไมกระทํา ซึ่งมหาตมะ คานธีผนู ําแนวคิดอหิงสาเห็นวามี 7
ประการดวยกัน และความรุนแรงทางกายภาพหรือแบบลงมือกระทํา
4. ความรุนแรงทางกายภาพที่สําคัญไดแก ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ซึ่งรวมทั้งความรุนแรงในโรงเรียน
ทองถนน และที่ทํางาน ความรุนแรงจากองคกรอาชญากรรม ความรุนแรงจากองคการธุรกิจเอกชน ความรุนแรงจากรัฐ และความรุน
แรงจากสงครามและอาวุธ ความรุนแรงดังกลาวจึงเปนทั้งความรุนแรงแบบสวนบุคคลและความรุนแรงแบบมีการจัดตั้ง
5. สันติภาพกอนอื่นเปนการวิพากษหรือตอตานความรุนแรง วัฒนธรรมแหงสันติภาพหมายถึงชุดของคานิยม ทัศนคติ
ประเพณี แบบของพฤติกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเคารพในชีวิตและบุคคลอื่น การแกไขหรือลดทอนความเปนปรปกษอยาง
สันติ การพัฒนาอยางยั่งยืน และการมีใจกวาง
6. ประวัติศาสตรแหงสันติภาพเริ่มตนดวยจริยธรรม การยอมรับในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การรูจักเจรจาเพื่อสงบ
ศึก การลดทอนความรุนแรงของสงครามและปองกันพลเรือน การสรางสันติภาพและกฎหมายระหวางประเทศ การตั้งองคกรเพื่อรักษา
สันติภาพโลก และขบวนการประชาสังคม
7. คานธีผปู ระกาศแนวคิดความไมรุนแรงที่สําคัญไดเสนอศาสตรแหงความไมรุนแรงประกอบดวย 3 หลัก ไดแกหลักอหิงสา
หรือการดําเนินชีวิตและการลดทอนความเปนปรปกษอยางสันติ หลักสัตยาเคราะหหรือการตอสูกับความอยุติธรรมดวยการดื้อแพง
หรือดือ้ อยางสุภาพและการไมรวมมือ และหลักแหงสวราชหรือเอกราชซึ่งมีสาระสําคัญที่การปกครองตนเองของประชาชน
8.หลักแหงสันติภาพสําหรับสังคมไทยอาจพิจารณาไดจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงและหลัก 6 ประการของคณะราษฎร
9. การสรางสันติภาพมีอยู 5 กลุมใหญไดแก ก) การตอตานคัดคานสงครามและความรุนแรง ข) การรณรงคเสริมสราง
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมในสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน ค) การศึกษาวิจัยและศูนยขอมูลเกี่ยวกับสันติภาพ
ง) การศึกษาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคลิกและจิตใจที่รักสันติภาพ จ) การสรางชุมชนและโลกแหงสนติภาพ
10. สันติอโศกเปนแบบฉบับหนึ่งของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนสันติภาพของประเทศไทย
11. มนุษยหมดโอกาสในการทําสงครามใหญ ถาไมสรางสันติภาพก็มีแนวโนมประสบหายนะในอนาคตอันไมนานนัก เรา
ควรสวดมนตเพื่อขอใหสันติภาพมีชัยในโลกนี้
12. เหตุการณและแนวโนมสถานการณในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2543 นั้น สถานการณเศรษฐกิจอยูในภาวะทรงตัว
ดานสังคมทรุดตัว ดานการเมืองมีความเขมขน สงสัญญาณการมีสิ่งใหมเกิดขึ้น
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ABSTRACT
-----------Our way of life: A culture of peace or a culture of violence?
This is the 6th Volumn or the 2nd quarterly report (april-June 2000) of Thailand Trend Monitoring
Project (TTMP), implemented by TRF contract RDG 01/0004/2543. The report consists of: Part One an analysis on general situations and trends entitled: Our Way of Life: A Culture of Peace or a Culture
of Violence. And Part Two – presentation of selected news and movements gathered from mass media
including books and electronic media. The followings are some important findings, which TTMP would
like to suggest as topics for discussion and seeking for solutions:
1. Our way of life which refers to our lifestyle and reflects the philosophical outlook and values of a
group of people or a society goes on amidst a culture of peace as well as a culture of violence. How can
we create a culture of peace in accordance with the year for international culture of peace as
announced by the United Nations?
2. Aggression, which is the basis for violence, is a product of our lengthy evolution and will be
difficult to eradicate.
3. There are 2 kinds of violence: passive violence, of which there are 7 types according to the
leader of the non-violence movement Mahatma Gandhi, and physical or active violence.
4. The main forms of physical violence are: family violence; community violence which includes
violence in schools, on the streets, and in the workplace; violence due to criminal organizations;
violence due to the private commercial sector; violence due to the state; and violence due to warfare
and arms. Such violence is both personal and organized.
5. Peace is foremost the criticism of or resistance to violence. A culture of peace refers to a set of
values, philosophical outlook, traditions, and behavioural patterns founded on a respect for life and
others, the resolution or de-escalation of conflicts peacefully, sustainable developments, and
broadmindedness.
6. The history of peace begins with ethics, rights and freedom of individuals, cessation of conflict
through discussions, de-escalation of violence from warfare and protection of civilians, creation of
international peace and laws, establishment of a global peacekeeping organization, and civil society
movement.
7. Gandhi was the chief proponent of the science of non-violence comprised of 3 principles: the
principle of non-violence, or living and de-escalating conflicts peacefully; the principle of satya garh, or
battling injustice through civil resistance and non-cooperation; and the principle of savaraj, or autonomy
through self-governance.
8. The granite tablet of King Ramkamhaeng and the 6 principles of the People’s Council should be
considered as the principles for peace in Thai society.
9. There are 5 main courses of action in creating peace: a) resisting and opposing war and
violence; b) campaigning for and promoting democracy, human rights, social justice, and sustainable
developments; c) studying, researching, and establishing an information centre for peace; d) developing
a peace-loving mind and character through studies and practices, and e) creating a community and a
world of peace.
10. The Santi Asoke is an example of an economically sufficient and peaceful community for
Thailand.
11. Humankind can no longer afford to wage large-scale wars. Failure to create peace will possibly
lead to calamity in the not too distant future. We should pray that peace prevail.
12. The events and trends in the months of April through June of 2000 reveal a stabling economy, a
degenerating society, and a heated political scene, signaling the advent of something new.

5

รายงานยอ

เหตุการณและแนวโนมประเทศไทยสําหรับผูบริหาร
เมษายน-มิถุนายน 2543
----------------------

ทวงทํานองดําเนินชีวิต:

วัฒนธรรมแหงสันติภาพหรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง
----------------------------

บทที่1 บทเกริ่นนํา : ทวงทํานองดําเนินชีวิตแบบใดกันแน
ทวงทํานองดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตลหมายถึงวิถีดําเนินชีวิตที่สะทอนทัศนคติและคานิยมของบุคคล
กลุมหรือ
สังคมหนึ่ง มีองคประกอบ 3 อยางไดแก 1) กลุมของพฤติกรรมที่ดําเนินอยางคอนขางสมํ่าเสมอในชีวิตประจําวัน 2) ชุดของ
ทัศนคติ และ 3) ชุดของคานิยม ซึ่งมีความหมายคลายคลึงกับวัฒนธรรม โดยมีความตางอยูบางที่คําวาวัฒนธรรมใหความรู
สึกวาเปนของเกาอันดีงามสืบทอดมาและมักไมเปลี่ยนแปลง
ทวงทํานองดําเนินชีวิตอาจแบงเปน 5 กลุมไดแก 1) กลุมวาดวยการกินอยูหรือการจับจายใชสอย 2) กลุมวาดวย
ชีวิตทางครอบครัว ความรัก ชีวิตทางเพศและชีวิตทางสังคม 3) กลุมวาดวยชีวิตทางการงานและการศึกษา 4) กลุมวาดวย
การพักผอนบันเทิง และ 5) ชีวิตทางวัฒนธรรม
องคการสหประชาชาติไดประกาศใหป ค.ศ.2000 เปนปสากลเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพ ในทามกลางบรรยากาศ
สงครามกลางเมือง ชองวางทางความมั่งคั่ง ความยากจน และความพินาศเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม สมควรที่จะตรวจสอบ
วาทวงทํานองดําเนินชีวิตของเราในปจจุบันเปนไปเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพหรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง เราจะเขาใจ
วัฒนธรรมแหงความรุนแรงและวัฒนธรรมแหงสันติภาพอยางไร และเราจะสรางวัฒนธรรมแหงสันติภาพดวยวิธีใด

บทที่ 2 วัฒนธรรมแหงความรุนแรง: พฤติกรรมเบื้องลึกที่ยากจะแกไข
จากการศึกษาพฤติกรรมกาวราวของสัตวและมนุษยพบวาพฤติกรรมนี้กอเกิดขึ้นในกระบวนการวิวัฒนาการอันยาว
นานของมนุษย ไมอาจลบเลือนไปงาย ๆ แมวาจะกระทําถึงขั้นลมเลิกระบอบกรรมสิทธิ์เอกชนไปก็ตาม
ความรุนแรงอาจแบงไดเปน 2 อยางคือความรุนแรงที่แฝงเรนหรือแบบไมลงมือและความรุนแรงทางกายภาพหรือ
แบบลงมือ คานธีผูเผยแพรความไมรุนแรงที่เดนที่สุดในศตวรรษที่ 20 ชี้วา มีความรุนแรงที่แฝงเรนหรือความรุนแรงแบบไมลง
มือ (Passive Violence) ซึ่งนักวิชาการบางคนเรียกวาความรุนแรงเชิงโครงสราง (Structural Violence) ความรุนแรงที่แฝง
เรนหรือแบบไมลงมือตามขอเสนอของคานธีนั้นมีอยู 7 ประการดวยกัน ไดแก 1) ความมั่งคั่งโดยไมทํางาน 2) ความ
เพลิดเพลินโดยขาดความสํานึกผิดชอบ 3) ความรูที่ขาดหลักความประพฤติ 4) การพาณิชยที่ขาดศีลธรรม 5) วิทยาศาสตรที่
ปราศจากความเปนมนุษย 6) การสักการะที่ปราศจากการเสียสละ และ 7) การเมืองที่ปราศจากหลักการ เชนการเลนเกม
แหงอํานาจ การละเลยหลักการปกครองตนเองของประชาชน
นักวิชาการบางคนเสนอความรุนแรงเชิงโครงสราง 7 อยางวาไดแก 1) ลัทธิถือเพศ 2) ลัทธิเชื้อชาติ 3) ลัทธิ
จักรวรรดินิยม 4) ลัทธิทหาร 5) ลัทธิวัตถุนิยม 6) ลัทธิคัมภีร และ 7) ลัทธิอวดตัว
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ความรุนแรงแบบแฝงเรนหรือแบบไมลงมือนี้เปนพื้นฐานและสนับสนุนความรุนแรงทางกายภาพหรือแบบลงไมลง
มือ ทําใหปญหาความรุนแรงทางกายภาพแกไขไดยาก
ในดานความรุนแรงทางกายภาพหรือแบบลงไมลงมือนั้น อาจแบงไดเปน 1) ความรุนแรงในครอบครัว 2) ความรุน
แรงในชุมชน 3) ความรุนแรงจากองคการอาชญากรรม 4) ความรุนแรงจากองคการธุรกิจเอกชน 5) ความรุนแรงจากรัฐ 6)
สงครามและอาวุธสงคราม
1. ความรุนแรงในครอบครัว เปนสิ่งที่แพรหลายที่สุด ผูที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรงนี้เกือบทั้งหมดเปนสตรีและ
เด็ก เหตุผลสําคัญเนื่องจากลัทธิการถือเพศและโครงสรางสังคมที่ผูชายเปนใหญ ความรุนแรงที่กระทําตอสตรีมีตั้งแตกอน
เกิด เชนถูกบังคับใหทําแทงไปจนถึงยามชราเปนมาย สตรีที่ถูกทํารายนี้ไมเลือกผิว เชื้อชาติ การศึกษา และฐานะทางสังคม
ประเทศแคนาดาซึ่งไดชื่อวาเปนประเทศที่มีความมั่นคงสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก พบวารอยละ 29 ของสตรีที่เคยแตงงาน
หรือกําลังแตงงานแจงวาถูกคูครองหรืออดีตคูครองทํารายรางกายตั้งแตอายุ 16 ป
2. ความรุนแรงในชุมชน เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียน ทองถนน และที่ทํางานมีพื้นฐานจากความรุนแรงในครอบครัว
ชองวางทางสังคม และความยากจน ความรุนแรงสวนใหญเปนเรื่องลักทรัพย แตในระยะหลังที่เกิดการระบาดของยาเสพย
ติดและอาวุธไดทําใหความรุนแรงในชุมชนเพิ่มขึ้นอยางมาก การตอสูกันเองและการออกอาละวาดของแกงควัยรุนเหลานี้
เปนสิ่งคุกคามความสงบมั่นคงในชุมชนของสหรัฐฯคอนขางสูง ประเทศสหรัฐฯซึ่งถือวามีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดของโลก
ก็มีความรุนแรงในที่ทํางานในอัตราสูงมาก กอความเสียหายมากกวาปละ 3.6 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ความรุนแรงในที่
ทํางานนี้ปรากฏชัดในทศวรรษ 1970
3. ความรุนแรงจากองคการอาชญากรรม มีที่สําคัญคือ 1) การคายาเสพยติด 2) การคาคน 3) การพนัน 4) การ
คาอาวุธ และ 5) อาชญากรรมคอมพิวเตอร มีการประเมินวาปหนึ่งๆ ธุรกิจจากอาชญากรรมมีมูลคาถึงราว 1.3 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ สามารถขึ้นมาแขงอํานาจทางเศรษฐกิจกับบรรษัทขามชาติไดทีเดียว
การคายาเสพยติด จํานวนผูติดยาเสพยติดมีไมมากเมื่อคิดเปนสัดสวนของประชากรทั้งหมด แตก็มากพอที่จะเปน
ตลาดทํากําไรมหาศาลได
ยาเสพยติดเปนสินคาเพียงไมกี่ชนิดที่ไหลจากประเทศกําลังพัฒนาไปสูประเทศพัฒนาแลว
ประเทศที่ผลิตยาเสพยติดมีไมมาก ประเทศที่มีปญหายาเสพยติดไดแกในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ปญหายาเสพยติดในประเทศไทยซึ่งปจจุบันไดแกยาบา รายแรงถึงขั้นคุกคามตอความมั่นคงของชาติ
ปญหายาเสพยติดสงผลกระทบนอกจากผูเสพซึ่งเสี่ยงตอสุขภาพของตนแลว ยังกอใหเกิดกลุมเจาพอที่อาศัยเงินจากการคานี้
เพื่อเขาสูอํานาจทางการเมือง ทําใหระบบยุติธรรมทางอาชญากรรมมีปญหาหนัก เนื่องจากจํานวนคดียาเสพยติดสูงมาก กอ
ใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันกวางขวางขึ้น และอาจกอใหเกิดอคติทางผิว และยังพบวาหลังจากทุมเงินงบประมาณและกําลัง
คนเพื่อทําสงครามยาเสพยติดแลวมักลงเอยดวยความพายแพ
การคาคนเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรง บางคนถือวาเปนการคาทาสยุคใหม ประมาณวาทุกปมีสตรีและ
เด็กราว 7 แสนถึง 1 ลานคนถูกสงขามพรมแดนและขายสูตลาดทาสสมัยใหม ในจํานวนนี้ราว 5 –7 หมื่นคนถูกนําเขาสหรัฐฯ
เพื่อใหบริการทางเพศ บริการในครัวเรือน ทํางานในโรงงานนรก หรือทํางานอื่นตามพันธะของหนี้สิน การคาคนก็เปนอีกกรณี
หนึ่งที่สินคาไหลจากประเทศกําลังพัฒนาสูประเทศพัฒนาแลวหรือที่มั่งคั่งกวา
การพนันเปนธุรกิจใตดินที่สําคัญยิ่งของไทย ประเมินวาธุรกิจนี้มูลมูลคาอยางนอย 1 แสนหนึ่งหมื่นลานบาทตอป
และใชกําลังงานนับจํานวนลานคน รูปแบบการพนันที่สําคัญไดแกหวยใตดิน หวยหุน บอน และการพนันฟุตบอลและมวย
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การคาอาวุธเถื่อน เกิดจากเหตุปจจัย 3 ประการไดแก 1) สิ่งตกคางจากสงครามเย็น ซึ่งทําใหอาวุธสงครามแพรไป
ทั่วโลก รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปนสมรภูมิสําคัญ 2) ความขัดแยงทางการเมือง 3) ความขัดแยงทางผลประโยชน
ในภูมิภาค ประเทศไทยปรากฏเปนขาววาเปนศูนยการคาอาวุธเถื่อนศูนยหนึ่งของภูมิภาค รายงานสถานการณโลกอาชญา
กรรมขององคการสหประชาชาติระบุวาเกือบรอยละ 40 ของอาวุธเล็กถูกลักลอบนําไปคาอยางผิดกฎหมาย และการซื้อขาย
อาวุธแบบผิดกฎหมายนี้รอยละ 70 เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา
อาชญากรรมคอมพิวเตอรหรืออาชญากรรมในไซเบอรสเปซ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตและ
ธุรกิจทางอินเทอรเน็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอรแบงออกเปน 4 กลุมได 1) พวกเจาะขอมูล 2) กลุมบอนทําลาย เพื่อโจมตี
ระบบปฏิบัติการหรือสรางความเสียหายอื่นๆ โดยใชหนอน (Worm) หรือไวรัส 3) กลุมติดตามเหยื่อ อาศัยชองทางการติดตอ
ทางอินเทอรเน็ตเพื่อทํารายหรือสงขอความคุกคาม 4) กลุมคาของเถื่อนหรือสินคาหลอกลวง
4. ความรุนแรงจากองคกรธุรกิจ เกิดจากทั้งพฤติกรรมสวนบุคคลของเจาหนาที่หรือเจาของบริษัท เขาลักษณะ
ยักยอกฉอโกง และที่ลึกกวานั้นเกิดจากลักษณะทางโครงสราง เปนการกระทําผิดเพื่อเพิ่มกําไรหรือการรวยเร็ว อาชญากรรม
บรรษัทมีหลายชนิด เชน การตั้งราคาสินคาสูง การเลี่ยงภาษี การติดสินบนเจาหนาที่และนักการเมือง การกดขี่หรือไมคํานึง
ถึงคนงาน การหลอกลวงลูกคา การผลิตสินคาไมไดมาตรฐาน การฟอกเงิน เปนตน
5. ความรุนแรงจากรัฐ รูปแบบสําคัญไดแกการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตคอรรัปชัน และการกอหนี้(โดย
เฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งขาดระบบตรวจสอบควบคุมรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
ปญหาสิทธิมนุษยชนมีอยู 6 กลุมดวยกันไดแก 1) การยอมรับบูรณาภาพแหงบุคคลและเสรีภาพจากการสังหาร
ทางการเมืองหรือโดยไมถูกกฎหมายเปนตน 2) ปญหาเสรีภาพพลเมือง มีเสรีภาพในการพูด การชุมนุมและเสรีภาพทาง
ศาสนาเปนตน 3) สิทธิทางการเมืองซึ่งที่สําคัญคือสิทธิในการเปลี่ยนรัฐบาล 4) สิทธิขององคการในการตรวจสอบรัฐบาลใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน 5) ปญหาการแบงแยกกีดกันดานตางๆ 6) สิทธิคนงาน
ในประเทศไทยปญหาสิทธิมนุษยชนไดรับการแกไขไปจากการตอสูของประชาชน แตยังมีปญหาสําคัญไดแก 1)
การใชความรุนแรงของเจาหนาที่รัฐ 2) ความรุนแรงในครอบครัว โสเภณี และโสเภณีเด็ก 3) สิทธิคนงาน 4) สิทธิในสิ่งแวด
ลอมของชุมชน 5) ปญหาผูอพยพลี้ภัยและชนชาติสวนนอยบริเวณชายแดน 6) สภาพที่แออัดตึงเครียดและการทารุณในที่คุม
ขัง
การทุจริตคอรรัปชันในวงราชการเปนความรุนแรงจากรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐที่สงผลกระทบสูงและลึกซึ้ง กอ
ความไมมั่นคงทุกดานขึ้นในสังคมและแกพลเมือง การคอรัปชันมีหลายรูปแบบเชนการติดและรับสินบน การฉอโกง การยัก
ยอก การขโมยทรัพยสินทางราชการ ระบบอุปถัมภและพรรคพวก และการใชอิทธิพล และการคอรรัปชันมีหลายระดับตั้งแต
ระดับทองถนนไปจนถึงระดับระหวางประเทศ เชนใชเงินกูจากตางประเทศโดยมิชอบ
6. สงครามและอาวุธสงคราม เปนความรุนแรงสูงสุดที่อาจเกี่ยวพันกับรัฐบาลมหาอํานาจของโลกทั้งหมดและรัฐ
บาลอื่นจํานวนมาก เชนกรณีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง หรืออาจเปนสงครามภายในประเทศซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งใน
หลายแหง หลังสงครามเย็นยุติ
สงครามและอาวุธสงครามกอปญหาสําคัญไดแก 1) คาใชจายทางทหารที่สูง ทั่วโลกประมาณปละ 780,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อสวัสดิภาพสวัสดิการทางสังคมและพัฒนาประเทศไดมาก 2) การคาอาวุธซึ่งทํากําไร
แกบริษัทผูผลิตอาวุธ ขณะที่ประชาชนตองเสียภาษีเพื่ออุดหนุนการคานี้ 3) อันตรายจากสงครามนิวเคลียรลดลงจากเมื่อ
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ครั้งสงครามเย็น แตโลกก็ยังถูกคุกคามดวยสงครามนี้เมื่อมีประเทศทดลองอาวุธนิวเคลียรเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาและการแพร
กระจายจรวดนําวิถีพิสัยไกล การคิดสรางระบบปองกันขีปนาวุธแหงชาติของสหรัฐฯ การวางแผนยุทธศาสตรของประเทศ
มหาอํานาจยังคงรวมเอาอาวุธนิวเคลียรไวดวย 4) อันตรายจากอาวุธชีวะและเคมีเพิ่มขึ้นจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรม เปนตน 5) อาวุธเล็กและอาวุธเบาที่แพรระบาดมีสวนใหเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก
ซึ่งในที่สุดก็นําไปสูความไมมั่นคงระหวางประเทศ 6) สงครามปจจุบันผูที่ตองบาดเจ็บลมตายมากที่สุดกลายเปนพลเรือนไม
ใชทหาร ทุนระเบิดจํานวนกวา 100 ลานลูกยังนําความตายบาดเจ็บทุพพลภาพมาสูพลเรือนทุกวัน

บทที่ 3 วัฒนธรรมแหงสันติภาพ: ความหวังที่ปลายสายรุง
3.1 ความหมายและหลักการแหงสันติภาพ สันติภาพกอนอื่นเปนการวิพากษหรือตอตานความรุนแรง ตาม
ประกาศวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ กลาววา วัฒนธรรมแหงสันติภาพหมายถึงชุดของคานิยม ทัศนคติ ประเพณี และ
แบบของพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน 9 ประการไดแก 1) ความเคารพในชีวิต 2) การเคารพในหลักการแหง
อํานาจอธิปไตย 3) การเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน 4) พันธกิจในการแกไขความเปนปรปกษ
อยางสันติ 5) การเพียรพยายามเพื่อการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับอนุชนปจจุบันและในอนาคต 6) เคารพและ
สนับสนุนสิทธิในการพัฒนา 7) เคารพและสนับสนุนสิทธิเทาเทียมกันและความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 8) เคารพ
และสนับสนุนสิทธิในการแสดงออกและการไดรับขอมูลขาวสาร 9)ยึดมั่นในหลักการแหงเสรีภาพและความยุติธรรม
คานธีไดเสนอแนวคิดเรื่องความไมรุนแรง ซึ่งอาจเรียกวาเปนศาสตรแหงความไมรุนแรงหรือศาสตรแหงสันติภาพ
ซึ่งพอสรุปไดวามี 3 เรื่องดวยกันไดแก 1) หลักอหิงสาหรือความไมรุนแรงซึ่งใชในการดําเนินชีวิตทั่วไปทั้งในบาน ชุมชน โรง
เรียน สถานที่ทํางาน สังคม ความสัมพันธทางอํานาจและผลประโยชน เปนหลักทั่วไปในการแกไขหรือลดทอนความเปนปร
ปกษระหวางกัน 2) หลักแหงสัตยาเคราะห.ซึ่งเปนอหิงสาอยางหนึ่งที่ประชาชนใชตอสูกับความไมเปนธรรมทั้งปวงที่กระทํา
ตอตน สัตยาเคราะหมีรูปแบบตอสูที่สําคัญ 2 อยางไดแก การดื้อแพงหรือการดื้ออยางสุภาพ ไดแกการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและพรอมที่จะเขาคุก และการไมรวมมือ เชนการนัดหยุดงาน การควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ และการไมยอมเสียภาษี
ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้เหลื่อมซอนกัน 3) สวราชหรือความเปนเอกราช ซึ่งที่สําคัญหมายถึงการปกครองตนเองของประชาชน ซึ่ง
การปกครองตนเองของประชาชนหมายถึงความพยายามอยางตอเนื่องที่จะใหพนจากการควบคุมของรัฐบาลทั้งของตางชาติ
และภายในชาติ ดังนั้นเสรีภาพและความมั่นคงของหมูบานชุมชนจึงมีความสําคัญยิ่ง
สําหรับหลักแหงสันติภาพในสังคมไทย อาจดูไดจาก 1) ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงซึ่งเห็นวาการอยูเย็นเปนสุขจะ
ตองประกอบดวย การมีทองอิ่ม รัฐบาลเปดการคาเสรีไมเก็บภาษี รัฐบาลใหความยุติธรรมอยางเสมอหนา มีระบบสังคม
สงเคราะห และการมีจริยธรรม 2) หลัก 6 ประการของคณะราษฎร ไดแก หลักแหงเอกราช หลักแหงการลดการประทุษราย
ในสังคม หลักแหงความสุขสมบูรณของราษฎรทางเศรษฐกิจ หลักแหงความเสมอภาค หลักแหงเสรีภาพ และหลักแหงการ
ศึกษา
3.2 ประวัติศาสตรการตอสูเพื่อสันติภาพ ในทุกที่ซึ่งมีสงคราม การกดขี่ และความอยุติธรรม ที่นั่นมีการตอสู
เพื่อสันติภาพ ซึ่งสามารถจัดกลุมและเรียงลําดับไดดังนี้ 1) การสรางจริยธรรม ซึ่งปรากฏในคําสอนทางศาสนาเปนเวลานับ
พันปมาแลว 2) การออกกฏหมายเพื่อประกันสิทธิบางประการของประชาชนและจํากัดอํานาจของกษัตริย ที่สําคัญไดแกแมก
นาคารตา ใน พ.ศ.2201 3) สนธิสัญญาสันติภาพเวสฟาเลีย พ.ศ.2191 ระงับความขัดแยงทางศาสนา และประสบการณใน
การเจรจาสงบศึกระหวางประเทศ 4) การประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ (พ.ศ.2310) ซึ่งมีการใชหลักอหิงสาในการตอสูดวย
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เปนการกาวสูยุคอุตสาหกรรมและประชาธิปไตยแบบทุนนิยม 5) การตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน เชนตอตานการคาทาส
(พ.ศ.2297-2319)เรียกรองสิทธิสตรี (พ.ศ.2335) การตอสูของคนงาน (พ.ศ.2410) 6) อนุสัญญาเจนีวา ลดทอนความทารุณ
โหดรายของสงครามและปองกันพลเรือน 7) การประชุมกรุงเฮก (พ.ศ.2442) เพื่อสรางสันติภาพและกฎหมายระหวาง
ประเทศ 8) สันติบาติชาติ (พ.ศ.2463) เพื่อสรางสันติภาพระหวางประเทศ 9) การพัฒนาหลักอหิงสาและสัตยาเคราะหของ
คานธี (พ.ศ.2451-2490) 10) การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย พ.ศ.2475 11)การจัดตั้งองคการสหประชาชาติ
(พ.ศ.2488) เพื่อรักษาสันติภาพ เปนผูนําและเปดทางใหแกขบวนการสันติภาพ 12) ขบวนการประชาสังคมหรือเอ็นจีโอ ซึ่งมี
บทบาทเดนเปนที่ยอมรับมากขึ้นใน พ.ศ.2535 และไดกลายเปนกองหนาของขบวนการสันติภาพในปจจุบัน

บทที่ 4 จะสรางสันติภาพไดอยางไร: ความหวังของมนุษยชาติ
การตอสูเพื่อสรางสันติภาพมีอยู 5 กลุมใหญไดแก 1) การตอตานคัดคานสงครามและความรุนแรง 2) การรณรงค
สงเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมในสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน 3) การศึกษาวิจัยและศูนยขอมูล
เกี่ยวกับสันติภาพ 4) การศึกษาปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกและจิตใจที่รักสันติภาพ 5) การสรางชุมชนและโลกแหงสันติภาพ ใน
นี้ 2 กลุมแรกสําคัญที่สุด
1. การตอตานสงครามและความรุนแรง 1) ชวงสงครามเย็น ที่สําคัญเนนการตอตานสงครามนิวเคลียร การ
ทดลองอาวุธนิวเคลียรและการลดอาวุธ และการตอตานการทําสงครามอินโดจีนของสหรัฐฯ มีผลสําเร็จหลายประการ แต
อันตรายจากสงครามนิวเคลียรยังไมหมดไป นอกจากนี้สหรัฐฯยังไดเขาแทรกแซงในกิจการภายในประเทศอื่นหลายครั้ง ทาย
สุดไดแกสงครามโคโซโว 2) ชวงหลังสงครามเย็น เนนเรื่องการแพรขยายของอาวุธเบาซึ่งสังหารผูคนสวนใหญในสงคราม
กลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา การเรียกรองใหลดกําลังอาวุธโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร และปญหาการแทรกแซง
ในกิจการภายในประเทศอื่น เชนกรณีสงครามโคโซโว
1.2 การตอตานความรุนแรงจากบริษัทขามชาติ มีทั้งดานมาตรการทางกฎหมาย เชนปองกันการผูกขาด การฉอ
โกง การปองกันสิทธิผูบริโภค การลงโทษผูบริหารผูกระทําผิดเหมือนอาชญากรทั่วไป นอกจากนี้มีการทวงสิทธิของคนงาน
การเรียกรองธรรมาภิบาลในบรรษัทหรือองคการธุรกิจเอกชน สําหรับการตอตานบรรษัทขามชาติมีแนวรบที่สําคัญอยู 2 ดาน
ดานหนึ่งไดแกการตอสูเพื่อการคาที่เปนธรรม และอีกดานหนึ่งไดแกการเรียกรองใหบรรษัทมีความสํานึกและรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม ไมใชมุงเนนแสวงหากําไรหรือเก็งกําไร เชนการเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพยและการคาเงิน การตอสูนี้มี
ผลใหมีการปรับปรุงอยางนอยทางภาพลักษณของบรรษัทอยูบาง
1.3 การตอตานองคการอาชญากรรมเชน เรียกรองปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันในวงราชการ การสรางความ
โปรงใสตรวจสอบไดในองคการธรุกิจเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงิน ปองกันการฟอกเงิน
1.4 การตอสูกับความรุนแรงในสังคมไดแกการพิทักษสิทธิสตรีและเด็ก การปองกันไมใหอาชญากรรมแพรเขาไปใน
ชุมชน การลดความรุนแรงในชุมชน การจัดกลุมอาสาสมัครหรือประชาสังคมเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับบาดเจ็บจากความรุนแง
2. การเสริมสรางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมในสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน มีเนื้อ
หาสําคัญไดแก 1) การปกครองโดยกฎหมายและประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอนทั้งโดยตรงและโดยออม 2) การประกันเสรี
ภาพขั้นพื้นฐาน 3) การรักษาความมั่นคง ซึ่งในระยะหลังเห็นวาความมั่นคงที่สําคัญอยูที่ประชากรและสิ่งแวดลอม ไมไดอยูที่
ดินแดนหรือทางทหาร ระบบปองกันตอไปควรจะเปนระบบปองกันตัวเอง ไมใชเพื่อการรุกราน และเสริมระบบปองกันแบบ
พลเรือนขึ้น สรางกองทัพอหิงสาและนักรบแหงสันติภาพ
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3. การศึกษาวิจัยและศูนยขอมูลสันติภาพ ซึ่งมีเนื้อหาที่สําคัญไดแก 1) สาเหตุแหงความรุนแรง 2) ลักษณะและ
การกระทําแหงความรุนแรง 3) ผลกระทบของความรุนแรง 4) การติดตามสัญญาณความรุนแรง 5) การแกไขหรือลดทอน
ความเปนปรปกษ 6) การฟนฟูสภาพหลังเหตุรุนแรง 7) สันติภาพและเงื่อนไขแหงสันติภาพ 8) คาใชจายในการสรางและ
รักษาสันติภาพ 9) ประวัติศาสตรและการตอสูเพื่อสันติภาพ 10) การเคลื่อนไหวและองคการสําคัญทางสันติภาพในปจจุบัน
11) ทางเลือกใหมเพื่อสันติภาพ
4. การศึกษาปฏิบัติและการพัฒนาบุคลิกภาพแหงสันติภาพ ไดแกการจัดสันติศึกษาแกเด็กตั้งแตในระดับ
ประถมเพื่อให 1)เรียนรูทักษะในการปองกันและลดทอนความรุนแรงในชีวิตและในโลกของเรา 2) สรางความเคารพและยอม
รับความหลากหลายในโลกที่มีวัฒธรรมผิดแผกกัน 3) สรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 4) รวมมือกันแกปญหาที่เผชิญหนาครอบ
ครัวอยางสันติ 5) สรางสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ไดแกเขารวมการประชุมสัมมนา ฝกอบรม เชนเพื่อการสื่อสารแบบอหิงสา การฝกฝนตนเอง ไมทําความ
ผิดพลาดใหญ 7 ประการ การทําสมาธิ การสวดมนตแผเมตตาทุกวัน ตลอดจนการเขารวมตอสูในขบวนสันติภาพ ก็สามารถ
พัฒนาบุคลิกผูรักสันติภาพขึ้นได
ทายสุดไดแกการตอสูลดทอนความรุนแรงในสื่อมวลชนและสื่ออินเทอรเน็ต ตลอดจนเกมคอมพิวเตอร
5. การสรางชุมชนและโลกแหงสันติภาพ ซึ่งตองอาศัยพลังขับเคลื่อนจากประชาสังคม ตัวอยางชุมชนสันติภาพ
ที่นาสนใจ 2 แหง ไดแก 1)ชุมชนผูถือนิกายอามิชในสหรัฐฯ ใชชีวิตแบบเรียบงาย ทําการเกษตรดั้งเดิม มีหัตถกรรมของตน
เองและปลีกจากสังคมใหญ 2) ชุมชนสันติอโศกในประเทศไทยซึ่งเปนแบบฉบับหนึ่งของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชน
สันติภาพ และมีเจตนาที่จะใหเปนแบบวิถีชีวิตหรือทวงทํานองดําเนินชีวิตของผูคนทั่วไปในสังคมใหญดวย
การสรางชุมชนแหงสันติภาพและผูนําเดนทางสันติภาพนั้นตางอาศัยคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวและ
การสรางความหมาย ดังนั้นการสรางสันติภาพจึงอาจตองพึ่งพลังจากคําสอนและการปฏิบัติทางศาสนาคอนขางสูง
การสรางโลกแหงสันติภาพ ที่สําคัญไดแกการเสริมความเขมแข็งแกองคการสหประชาชาติ ซึ่งไดมีหลายบุคคลและ
หนวยงานรวมทํา มีขอเสนอที่นาสนใจในการปรับปรุงโครงสราง การบริหาร วิธีการเก็บคาสมาชิกเปนตน นอกเหนือจากการ
เขารวมในกิจกรรมที่องคการสหประชาชาติจัดขึ้น

บทที่ 5 บทลงทาย : ขอใหสันติภาพมีชัยในโลกนี้
การรักษาอนาคตอันยั่งยืนของมนุษยเปนภารกิจสําคัญของทุกคน แตหากไมมีความยุติธรรมก็ไมอาจมีสันติภาพ
หากไมมีสันติภาพก็ไมอาจมีอนาคตที่ยั่งยืนของมมนุษย ในเวลาอีกราว 30 ปขางหนาจะเปนชวงวิกฤติวาระหวางสงคราม
และความรุนแรงกับสันติภาพฝายใดจะชนะ เปนเวลานับพันปมาแลวที่สันติภาพเดินตามหลังสงครามและความรุนแรง แตใน
ปจจุบันที่ประชากรอยูเต็มโลก มีเมืองใหญอันตระการตาศูนยกลางแหงความมั่งคั่งทามกลางความยากจนและความพินาศ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม อาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงอยูในคลังแสดงทั่วโลก มนุษยหมดโอกาสที่จะทําสงครามใหญอีก
แลว ตองมีสันติภาพหรือไมก็หายนะ ถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนทวงทํานองดําเนินชีวิต สรางวัฒนธรรมแหงสันติภาพ นักรบแหง
อหิงสา คนงานแหงความไมรุนแรง เพื่อวาสันติภาพจะไดมีชัยในโลกนี้
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บทที่ 1
บทเกริ่นนํา :

ทวงทํานองดําเนินชีวิตแบบใดกันแน
-----------ทวงทํานองดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตล (Lifestyle) หมายถึงวิถีชีวิตหรือทวงทํานองดําเนินชีวิตที่สะทอนทัศนคติและ
คานิยมของบุคคลหรือกลุมและสังคมหนึ่ง คําวาไลฟสไตลนี้เริ่มใชกันเมื่อกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกวิจารณวาเปนคําที่
สรางขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือสรางนิสัยการบริโภค การแตงตัว และการพักผอน ซึ่งใชเปนเกณฑเบื้องตนในการจัดชั้นทางสังคม
อยางไรก็ตาม คํานี้ก็อยูรอดและเปนที่นิยมใชจนถึงปจจุบันรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปในสื่อสิ่งพิมพ
เปนที่สังเกตวา ปจจุบันคําวิจารณเกาที่วา ไลฟสไตลสนับสนุนการสรางนิสัยการบริโภคเพื่อจัดชั้นทางสังคมก็ยังคง
เปนจริง นั่นคือ ขอแรกการเสนอขาวหรือเรื่องราวทวงทํานองดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตลนั้นมักเปนเรื่องของคนรวยหรือมีชื่อ
เสียง เชนดาราภาพยนตรและนักรอง เปนตน ที่มีการบริโภค การแตงกาย และการพักผอนอยางหรูหรา ขอที่สองการกอ
บรรยากาศวาไลฟสไตลของคนรวยหรือมีชื่อเสียงนั้นเปนสิ่งสมัยใหมและนาพึงพอใจ ดังที่มีการวิจัยในสหรัฐฯพบวาคนทั่วไป
เพียงรอยละ 15 เทานั้นที่พอใจในชีวิตตน อีกรอยละ 35 ตองการอยากจะมีรายได (และการบริโภค) เหมือนกับคนรํ่ารวย ขอ
ที่สามมีการแปรไลฟสไตล ไดแกการบริโภค การแตงกายและการพักผอนใหกลายเปนสินคา โดยการโฆษณาและอื่น ๆ จน
กระทั่งกลายเปนความจําเปนที่จะตองซื้อหามา เชนของใชแบรนดเนม การทองเที่ยวตางประเทศหรือลองเรือสําราญ
ทวงทํานองดําเนินชีวิตมีองคประกอบอยู 3 อยางไดแก 1) กลุมของพฤติกรรมที่ดําเนินอยางคอนขางสมํ่าเสมอใน
ชีวิตประจําวัน 2) ชุดของทัศนคติ และ 3) ชุดของคานิยม ของบุคคล กลุม และสังคม ตามความหมายนี้ทวงทํานองดําเนิน
ชีวิตหรือไลฟสไตลมีความหมายคลายคลึงกับวัฒนธรรม แตมีการใชที่แตกตางจากวัฒนธรรมอยู 3 ประการ ซึ่งทําใหสะดวก
แกการศึกษาวิเคราะหแบบวิถีชีวิตในสมัยปจจุบันไดดีกวา ความแตกตางในการใชคําดังกลาวไดแก 1) คําวาวัฒนธรรมมี
แนวโนมสรางความรูสึกวาเปนของเกาสืบทอดมาและไมคอยเปลี่ยนแปลง
ขณะที่ทวงทํานองดําเนินชีวิตมีลักษณะเปน
ปจจุบันหรือมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสูงกวา 2) คําวาวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภาษาไทยมีแนวโนมที่จะมองเห็นแตดานดี
หรือนาพึงใจควรหวงแหน โดยสิ่งที่ไมดีหรือไมนาพึงใจเปนสิ่งที่ไมมีวัฒนธรรม แตทวงทํานองดําเนินชีวิต มีทั้งดานที่บางคน
พอใจ และบางคนไมพอใจก็ได 3) คําวาวัฒนธรรมมักหมายถึงสิ่งที่เปนของสวนรวมหรือของสังคม แตทวงทํานองดําเนินชีวิต
เปนไดตั้งแตของตัวบุคคลจนถึงสังคมชาติจนถึงสังคมโลก สะดวกแกการประมวลและวิเคราะหจากขาวสาร
หากจําแนกทวงทํานองดําเนินชีวิตก็อาจแบงเปน 5 กลุม ไดแก 1) กลุมวาดวยการกินอยูหรือการจับจายใชสอย มี
ตั้งแตบานเรือนและเฟอรนิเจอร ยานพาหนะและประดับยนต เครื่องแตงกายและเครื่องสําอางไปจนถึงอาหารการกิน 2) กลุม
วาดวยชีวิตทางครอบครัว ความรัก ชีวิตทางเพศและชีวิตทางสังคม เชนการออกงานหรือการจัดงานตางๆ 3) กลุมวาดวยชีวิต
ทางการงานและการศึกษา ซึ่งมีทั้งดานที่เปนแบบแผน เชนการงานตามสํานักงาน ไปจนถึงที่ไมเปนแบบแผน เชน ธุรกิจใต
ดิน การทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งไมไดเปนเรื่องของบุคคลหรือกลุมบุคคลบางกลุมเทานั้น หากกําลังกลายเปนวัฒนธรรม โดย
เฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการงานในยามสันติและการงานที่เกี่ยวของกับสงครามและความรุนแรง
สําหรับการศึกษาก็มีทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากความสําคัญของความรูมีมากขึ้น จึงเกิดภาวะการเรียนรูตลอดชีพ
เปนทวงทํานองดําเนินชีวิตสมัยใหมอีกอยางหนึ่ง 4) กลุมวาดวยการพักผอนบันเทิง ไดแก กีฬา การทองเที่ยว ภาพยนตร
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ดนตรี เพลง และงานอดิเรกตางๆ เปนตน 5) กลุมวาดวยชีวิตทางวัฒนธรรม มีเรื่องศิลปะและวรรณกรรมพวกหนึ่ง ความคิด
ศาสนาความเชื่ออีกพวกหนึ่ง
เนื่องจากทวงทํานองดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตลครอบคลุมกิจกรรมกวางขวางดังกลาว เราจะศึกษาและวาดภาพเชิง
กวางของทวงทํานองชีวิตในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ตอตนศตวรรษที่ 21 เปนอยางไร มีการเสนอชื่อยุคสมัยปจจุบันหลายชื่อ
ซึ่งมีประโยชนในการศึกษาวาดภาพเชิงกวางดังกลาว เปนตนวาการกลาวถึงยุคปจจุบันวาเปนยุคแหงลัทธิผูบริโภคหรือบาง
คนเสนอลึกลงไปวาเปนยุคแหงลัทธิผูบริโภคใหม ยุคแหงขาวสารและการเรียนรู ยุคของโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจใหม ยุค
การปฏิวัติประชาสังคม และอื่นๆ แตดูเหมือนวาชื่อของยุคที่ตั้งขึ้นเหลานี้ยังไมพอเพียงในการวาดภาพรวมของทวงทํานอง
ดําเนินชีวิต
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2542 องคการสหประชาชาติไดประกาศ “คําประกาศและกําหนดการการปฏิบัติวาดวย
วัฒนธรรมแหงสันติภาพ”(Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace) กอนหนานี้ใน พ.ศ.2540 องค
การสหประชาชาติไดเสนอใหป ค.ศ.2000 เปน "ปสากลเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพ” (International Year for the Culture
of Peace) และใน พ.ศ. 2541 ไดประกาศใหหวงเวลาระหวาง ค.ศ.2001-2010 เปน "ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติ
ภาพและอหิงสาสําหรับเด็กของโลก” (International Decade of Peace and Non-Violence for the Children of the
World) นอกจากนี้องคการสหประชาชาติ ยังไดดําเนินการรณรงคสรางจิตสํานึกวัฒนธรรมแหงสันติภาพ โดยจัดทํา “คํา
ประกาศ 2000 เพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพและอหิงสา” (Manifesto 2000 for a Culture of Peace and Non-Violence) ให
ผูที่ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมกันรางคําประกาศ แลวใหประชาชนทั่วโลกรวมลงนามโดยคาดหวังจะไดยอดรวมผู
ลงนามทั้งหมด 100 ลานคนภายในสิ้นป 2543 นี้
ความเอาจริงเอาจังขององคการสหประชาชาติที่จะทําใหทั้งโลกหันมาสนใจวัฒนธรรมแหงสันติภาพ และใหทั้งโลก
กาวสูศตวรรษที่ 21 ดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ เปนสิ่งที่ทาทายใหสนใจศึกษาติดตามวาวิถีชีวิตหรือทวงทํานองดําเนินชีวิต
ของคนเราในชวงปลายศตวรรษที่ 20 สูตนศตวรรษที่ 21 วาจะเปนวัฒนธรรมแหงสันติภาพหรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง
กันแน เพราะเราสามารถหาหลักฐานขอมูลมายืนยันใหเห็นแนวโนมของทั้งสองวัฒนธรรมที่กําลังยืนเผชิญหนากันนี้อยาง
แหลมคมขึ้น
หากมองยอนไป ก็จะเห็นวาปญหาสําคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือทวงทํานองดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตเริ่มสรางชาติ
บานเมืองขึ้น คือการเหวี่ยงไปมาระหวางสันติภาพกับความรุนแรงหรือสงคราม เราจะสามารถสรางวัฒนธรรมแหงสันติภาพ
ขึ้นจนมีพลังเหนือวัฒนธรรมแหงความรุนแรงไดหรือไม และเหตุใดปญหาสันติภาพและความรุนแรงจึงทวีความสําคัญขึ้นใน
ปจจุบัน
กลาวตามทัศนะขององคการสหประชาชาติ บุคคล ตลอดจนองคการผูใฝสันติทั้งหลาย เห็นวาการสรางวัฒนธรรม
แหงสันติภาพขึ้นเปนหลักในสังคมเปนสิ่งที่เปนไปได ดังที่มีรายงานขาววาประเทศทั่วโลกตอนรับปสากลเพื่อวัฒนธรรมแหง
สันติภาพ เชนการเฉลิมฉลองที่หอไอเฟล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ประเทศนามีเบีย บรรดารัฐมนตรีรวมทั้งผูนําพรรคฝาย
คานไดรวมกันจัดพิธีที่สภาผูแทนฯ มีเด็กนักเรียนเขารวม นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนของเด็กนักเรียนในเมืองตางๆ มีการ
จัดอภิปรายวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพโดยมีการถายทอดทางโทรทัศน
ในประเทศแอลจีเรียมีการจัดเฉลิมฉลองปสากลเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพโดยองคกรประชาชนรากหญา 48 แหง
เขารวม พรอมกับมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีการแจกคําประกาศสันติภาพ 2000 อยางกวางขวาง สภาสูงแหงอิสลามได
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เทศนาวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพตามสุเหราทั่วประเทศ ที่มอสโกมีการจัด “สัปดาหเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพ” ขึ้นใน
โรงเรียนกวา 1,400 แหง ในบราซิล ชิลี อารเจนตินา คอสตาริกา คิวบา อุรุกวัย และปารากวัย ก็มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ทั้ง
ในดานการประชุมสัมมนา กิจกรรมทางวัฒนธรรมเชนงานแสดงหนังสือเพื่อสันติภาพ การรวมลงนามในคําประกาศสันติภาพ
2000 และการเขารวมของเด็กนักเรียน ซึ่งบางแหงเชนในอารเจนตินาไดใหโรงเรียนทั่วประเทศจัดทํา
ในประเทศศรีลังกา ซึ่งกําลังรอนระอุดวยสงครามกลางเมือง มีการประกาศใหเมืองตรินโคมัลลีซึ่งอยูทางดานตะวัน
ออกเฉียงเหนือและมีการตอสูอยางรุนแรงใหเปนเมืองแหงสันติภาพ
คําประกาศวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ (Declaration on Culture of Peace) เห็นวาวัฒนธรรมหมายถึงชุดของ
คานิยม ทัศนคติ ประเพณีและแบบพฤติกรรมและวิถีชีวิต สวนสันติภาพนั้นเริ่มตนดวยความนับถือในชีวิต การยุติความรุน
แรง และการสงเสริมหลักการแหงอหิงสาโดยผานการศึกษา การสนทนา และการรวมมือกัน อยางไรก็ตาม ในทามกลาง
บรรยากาศแหงสันติภาพก็ปรากฏบรรยากาศแหงความรุนแรงปรากฏอยูทั่วไป ในรูปของสงคราม การรบพุง การปะทะ การ
กอการราย อาชญากรรม เปนตน และตามที่เปนจริงนั้นเหตุการณแหงความรุนแรงดูจะเปนขาวเดนเหนือกวาเหตุการณแหง
สันติภาพ นอกจากนั้นยังมีภาพที่ตัดกันระหวางความยากจนคนแคนของคนจํานวนมากกับความรํ่ารวยลนฟาของคนจํานวน
นอย เปนตน ซึ่งภาพทํานองนี้สามารถเขาใจไดโดยไมยากวาอาจกอความไมมั่นคงและความไมสงบในสังคมได
บรรยากาศและเหตุการณแหงความรุนแรงนี้ดูมีลักษณะคงทน ไมยอมจางหายไปไดงายๆ ความหวังในคําประกาศ
สันติภาพ 2000 ที่ตองการจะเปลี่ยนวัฒนธรรมแหงสงครามและความรุนแรง เปนวัฒนธรรมแหงสันติภาพและอหิงสา จะ
สามารถเปนจริงไดเพียงใด และถาหากเรามุงหวังเชนนั้น เราควรจะทําอะไร
แมวาวิถีชีวิตหรือทวงทํานองดําเนินชีวิตแบบรุนแรงทั้งในเชิงปฏิบัติและในเชิงโครงสรางจะมีลักษณะคงทนและยาก
ที่จะลดหรือเลิกไปงายๆ ก็ตาม แตหวงเวลานี้ก็ดูเหมือนวาเหมาะสมที่จะสรางวิถีชีวิตหรือทวงทํานองดําเนินชีวิตแบบสันติขึ้น
มา เพราะวาประการแรกโลกปจจุบันอยูชวงหลังสงครามเย็น จึงนาจะเปนโอกาสเหมาะที่จะชวยลดการแขงขันทางอาวุธ ลด
การใชจายทางทหาร สรางความมั่นคงทางพลเรือนขึ้นมาแทนที่ ประการที่สองโลกนี้มีการติดตอพึ่งพากันมากขึ้น ตางกับ
สมัยกอนที่เหมือนตางคนตางอยู แมวาการพึ่งพากันในปจจุบันยังมีปญหาการขาดความสมดุล แตมันก็คือการพึ่งพา และ
การพึ่งพากันนี้ยอมทําใหเหตุที่เกิดขึ้นในที่หนึ่งสงผลกระทบไปยังอีกที่หนึ่งไดดวยความรุนแรงอยางคาดไมถึง เชนกรณีวิกฤติ
เศรษฐกิจเอเชียที่เริ่มจากการลดคาเงินบาทของประเทศไทย ดังนั้นความไมสงบในที่หนึ่งอาจนําพาไปสูความไมสงบในอีกที่
หนึ่ง หรือการลุกลามขยายตัวไปทั่วโลกได เราจึงควรหาทางแกไขความขัดแยงอยางสันติมากกวาดวยความรุนแรง ประการที่
สามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมนุษยสามารถปฏิบัติการตางๆ ดวยความเร็วและแรง สงครามโลก
ครั้งใหมอาจเปนการตอสูใหญครั้งสุดทายของมนุษย อํานาจการสรางและการทําลายอันมหาศาลอยางที่ไมเคยปรากฏมา
กอนของมนุษยทําใหมนุษยตองหาทางอยูรวมกันอยางสันติทั้งระหวางมนุษยดวยกันและระหวางมนุษยกับธรรมชาติมากขึ้น
เราจะเขาใจวัฒนธรรมแหงความรุนแรงและวัฒนธรรมแหงสันติภาพอยางไร และเราจะสรางวัฒนธรรมแหงสันติ
ภาพดวยวิธีใด เปนเรื่องที่จะทําความเขาใจกันตอไป
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บทที่ 2

วัฒนธรรมแหงความรุนแรง:
พฤติกรรมเบื้องลึกที่ยากจะแกไข
------------ตามคําประกาศวัฒนธรรมแหงสันติภาพ เห็นวาวัฒนธรรมแหงความรุนแรงเปนสิ่งที่เรียนรูขึ้นภายหลังจากสังคมซึ่ง
มีรูปแบบเศรษฐกิจ-การเมือง เปนตน ที่เอื้อตอความรุนแรง แตมีนักวิชาการหลายทานรวมทั้งผูคนจํานวนมากมีความรูสึกวา
รากเหงาความรุนแรงของมนุษยอยูลึกซึ้งกวานั้น ชารลส ดารวิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ หลังจากไดเดินทางใน
พ.ศ.2374 เพื่อสํารวจทางธรรมชาติตามหมูเกาะและพบกับชาวพื้นเมืองจํานวนมาก ไดตั้งขอสังเกตวาชาวพื้นเมืองเหลานี้มัก
เอื้อเฟอเกื้อกูลกันดีภายในหมูชนของตน แตมักแสดงการเปนอริอยางสูงกับคนนอกหมูหรือนอกเผา ซิกมันด ฟรอยด (18561939) นักจิตวิเคราะหชาวออสเตรียผูเริ่มตนศึกษาเรื่องจิตใตสํานึก การเก็บกด ในบั้นปลายชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
จนใกลเกิดสงครามโลกครั้งที่สองไดหันไปสนใจเรื่องปญหาทางวัฒนธรรม เชน งานเขียนเรื่องอารยธรรมและความไมพอใจ
(Civilization and Its Discontents 1929) ชี้ใหเห็นวา ชะตากรรมของมนุษยขึ้นอยูกับวากระบวนการทางวัฒนธรรมจะ
ประสบความสําเร็จในการควบคุมสัญชาตญาณแหงความรุนแรงและการทําลายตัวเองของมนุษยไดดีเพียงใด คอนราด ลอ
เรนซ (Konrad Lorenz 1903-1989) นักพฤติกรรมศาสตรซึ่งสนใจศึกษาเกี่ยวกับสัญชาตญาณของสัตวและของมนุษยโดย
เฉพาะในเรื่องความกาวราว ไดสรุปในหนังสือวาดวยความกาวราว (On Aggression 1963) วาพฤติกรรมกาวราวของมนุษย
นั้นมีลักษณะเปนสัญชาตญาณในระดับหนึ่ง แตก็เห็นวาสัญชาตญาณนี้ไมมีประโยชนสําหรับการอยูรอดอีกตอไป ดังนั้นจึง
อาจดัดแปลงแกไขได
ตามแนวคิดของคารล มารกซ (ค.ศ.1818-1883) นักเศรษฐศาสตรการเมืองและนักทฤษฎีสังคมนิยมคอมมิวนิสต
เห็นวาระบบกรรมสิทธิ์เอกชนเปนตนตอที่ทําใหมนุษยแปลกแยกกับตนเองและผูอื่น ทําใหมนุษยทํางานเพื่อตนเองแทนที่จะ
ทําเพื่อเผาพันธุและสังคม การยกเลิกระบบกรรมสิทธิ์เอกชนจะทําใหมนุษยเลิกกดขี่ขูดรีดทําสงครามกัน แตฟรอยดเห็นวา
การยกเลิกระบบกรรมสิทธิ์เอกชนอาจจะลดทอนความกาวราวของมนุษยอยางมีนัยสําคัญ แตมันก็จะไมเปลี่ยนความแตก
ตางระหวางบุคคลทางดานอํานาจและอิทธิพลซึ่งจะถูกความกาวราวใชเพื่อประโยชนของมันเอง นอกจากนี้ ก็ยังไมไดเปลี่ยน
สัญชาตญาณแหงความกาวราวแตประการใด ฟรอยดชี้วาสัญชาตญาณแหงความกาวราวนี้ไมไดเกิดขึ้นเพราะระบบทรัพย
สินเอกชน มันมีมานานตั้งแตครั้งบุพกาลเมื่อการครอบครองทรัพยสินเกือบไมมีเลย และจากการปฏิบัติที่เปนจริงในระยะ 70
กวาปมานี้ก็ชี้วาการยกเลิกระบบกรรมสิทธิ์เอกชนไมไดชวยลดความกาวราวลง ยังมีการฆาฟนกันอยูมากในรูปของการกวาด
ลางตาง ๆ
คติทางพุทธเห็นวา สงครามความรุนแรงและการวิวาทนั้น มีสาเหตุที่มองเห็นไดเฉพาะหนาจากการหวงแหนหรือ
การอารักขาสิ่งที่ไดมาหรือกรรมสิทธิ์เอกชน แตวาคติพุทธสาวลงลึกไปกวานั้น นั่นคือลงไปถึงตัณหา ดังนั้นหากจะแกปญหา
การวิวาทความรุนแรงจะตองเอาชนะตัณหาหรือความอยากที่เกี่ยวของอยูในโลกใหได
ลําดับการเกิดขึ้นของการทะเลาะวิวาทหรือความรุนแรงและสงครามในหมูมนุษยเปนดังนี้ “เพราะอาศัยเวทนาจึง
เกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดการไดมา เพราะอาศัยการไดมาจึงเกิดการ
ปลงใจรัก เพราะอาศัยการปลงใจรักจึงเกิดฉันทะราคะ (ความกําหนัดดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลิน) เพราะอาศัยความ
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กําหนัดดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลินจึงเกิดความสยบมัวเมา เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงเกิดความจับอกจับใจ
เพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงเกิดความตระหนี่ ไมอยากแบง ไมยอมแบง เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการหวงกั้น คือ
ความหึงหรือความหวง (หรือการอารักขา) เพราะอาศัยการอารักขาจึงไดเกิดการใชอาวุธไมมีคม เกิดการใชอาวุธมีคม เกิด
การโกลาหลวุนวาย เกิดการยื้อแยง เกิดการวิวาท เกิดการกลาววามึงๆ เกิดถอยคําสอเสียด เกิดถอยคํามุสาวาทอันมีมูลจาก
การอารักขานั้นๆ บาปอกุศลธรรมเปนอเนกยอมเกิดขึ้นไดดวยอาการอยางนี้ (พุทธทาส,ฆราวาสคืออะไร น.23-24)
ริชารด ดอวกิน นักชีววิทยาชาวอังกฤษในหนังสือชื่อ "ยีนที่เห็นแกตัว” (The Selfish Gene ค.ศ. 1976 ) เสนอในเชิง
อุปมาวายีนนั้นพยายามถายแบบตัวเองโดยไมไดคํานึงถึงอะไร นั่นก็คือมีความอยากที่จะดํารงตัวมันเองไว ดังนั้นความอยาก
ที่จะดํารงตนเองไว และความเห็นแกตัว จึงเปนสิ่งที่ฝงลึกอยูในยีน อยางไรก็ตาม มีผูชี้วาความตองการรวมมือกันก็อาจฝงอยู
ในยีนดวยเชนกัน
จากนี้พอกลาวไดวา ความกาวราวรุนแรงนั้นเปนพฤติกรรมที่หยั่งลึกหรือกอเกิดขึ้นในกระบวนการวิวัฒนาการอัน
ยาวนานของมนุษย ไมอาจเลือนลบไปงายๆ ดวยการลมเลิกระบอบกรรมสิทธิ์เอกชนเปนตน แตอาจจะลบเลิกวัฒนธรรมแหง
ความรุนแรงไดดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ

ความรุนแรงแบบไมลงมือ (Passive Violence)
หรือความรุนแรงเชิงโครงสราง (Structural Violence)
------------------------------------------

จากการตรวจขาวความรุนแรงในสื่อมวลชน ก็สามารถเขาใจความรุนแรงไดอยางงายๆ วา หมายถึงการใชกําลัง
คุกคามหรือทํารายเพื่อควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพยสิน อยางไรก็ตาม ความรุนแรงมีความซับซอนกวานั้น คานธี
(โมหันทัส กรามจันท คานธี พ.ศ. 2412-2491) ผูนําทางการเมืองชาวอินเดียและผูเผยแพรลัทธิอหิงสาหรือความไมรุนแรงที่
สําคัญที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ไดชี้ใหเห็นวามีความรุนแรงที่แฝงเรนหรือแบบไมตองลงมือทําก็กอความรุนแรงไดทั่วทั้ง
สังคม ความรุนแรงแบบนี้บางทีเรียกวาความรุนแรงเชิงโครงสราง
คานธีไดชี้ใหเห็นวา มีความรุนแรงแฝงเรนแบบไมตองลงมืออยู 7 ประการ ซึ่งคานธีเรียกวาความผิดพลาด 7
ประการของโลก แนวคิดนี้เปดมุมมองใหมเกี่ยวกับความรุนแรงและมีอิทธิพลตอนักคิดนักเขียนตะวันตกอยางสูง เชน ดร.สตี
เฟน อาร. โคเวย (Stephen R. Covey) นักปรึกษาทางดานการจัดการที่มีชื่อระดับโลกชาวสหรัฐฯ เมื่อเขียนหนังสือชื่อการนํา
แบบมีหลักการ (Principle Centered Leadership) ไดนําแนวคิดความผิดพลาด 7 ประการของคานธีมาเขียนเปนบทที่ 7 ทั้ง
บทชื่อ บาปหนัก 7 ประการ (Seven Deadly Sins) ความผิดพลาดหรือบาปหนัก 7 ประการ ไดแก

ความมั่งคั่งโดยไมทํางาน (Wealth without Work)
การกระทํากลุมนี้ไดแก การปนหุนและที่ดิน การเก็งกําไรจากการคาเงินและสินคาโภคภัณฑเปนตน ซึ่งไดกลายเปน
อาชีพสําคัญในยุคปจจุบัน กลาวทางเศรษฐศาสตรก็คือการสรางความรํ่ารวยโดยไมสรางมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีโรงงาน
นรก (Sweat-shop) และรวมถึงระบบการขายตรงแบบประมิด หรือที่เรียกวา Multi-Level Management ซึ่งผูอยูระดับสูงจะ
ไดเงินหรือรวยโดยทํางานเพียงเล็กนอย ความคิดรวยเร็วที่แพรระบาดในชวง 20 ปมานี้ก็จัดอยูในบาปมหันตนี้ดวย โคเวยได
กลาวถึงประสบการณของตนวา ปญหาขององคกรมักเกิดจากผูบริหารที่ในชวงเวลาหนึ่งเกิดอยากรวยเร็ว ขยายตัวเร็วเกินไป
กูเงินมากเกินไป และเก็งกําไรมากเกินไป มารูตัวก็เมื่อบริษัททวมทนดวยหนี้สินไปแลว คานธีเห็นวาคนเราควรจะถือเอาหรือ
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ครอบครองตามความจําเปนเทานั้น เพราะวาโลกนี้สามารถสนองความจําเปนแกทุกคนได แตไมสามารถสนองตอบความ
ละโมบของทุกคน

ความเพลิดเพลินโดยขาดความสํานึกผิดชอบ (Pleasure without Conscience)
ความผิดพลาดนี้มักเปนสิ่งที่เกิดตอเนื่องจากความรํ่ารวย โดยเฉพาะเมื่อไมตองทํางานหนักก็มีแนวโนมที่จะแสวง
หาความเพลิดเพลินใสตัว สรางแบบอยางการบริโภคและทัศนคติในการแสวงหาความเพลิดเพลินอยางไมยั้งคิดแกสังคม
เชนการเสพยา การติดเกมกีฬาที่โลดโผนตื่นเตนหรือการพนัน เปนตน การแสวงหาความเพลิดเพลินอยางขาดความสํานึกผิด
ชอบทําใหสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินทอง ประมาณวาในสหรัฐฯมีการใชจายเงินเพื่อความเพลิดเพลินปละกวาสองแสนหา
หมื่นลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอสังคม เชนสถาบันครอบครัว เนื่องจากการแสวงหาความเพลิดเพลินโดย
ขาดความสํานึกผิดชอบทําใหเกิดกรณีชูสาวและการหยารางจํานวนมาก โคเวยชี้วากลุมบุคคลที่ตกอยูในอํานาจของการ
แสวงหาความเพลิดเพลินนี้ ไดแกนักบริหารระดับสูง เชน พบวาราวสองในสามของโฆษณาในนิตยสารบนเครื่องบินพุงเปาไป
ที่กลุมบุคคลเหลานี้ โดยใชขออางวาเปนบุคคลที่สมควรจะไดรับความเพลิดเพลินแบบนี้ คานธีเห็นวาความเพลิดเพลินหรือ
ความสุขนั้นควรจะเกิดจากการพัฒนาภายในทางจิตวิญญาณ

ความรูที่ขาดหลักความประพฤติ (Knowledge without Character)
ความรูหรือการศึกษาในโลกที่หลงติดการบริโภคทางวัตถุก็มักเปนไปในทางเพื่อทําใหมีงานดีไดเงินมาก การศึกษา
ที่ปฏิบัติอยูจึงถืออาชีพเปนศูนยกลาง ไมใชถือการพัฒนาบุคลิกเปนศูนยกลาง การศึกษาเพื่อสรางบุคลิก (Character
Education) อาจเนนหลักความประพฤติ ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน เชนความเมตตา ความเปนธรรม ความมีศักดิ์ศรี การชวยเหลือ
สวนรวม และบูรณภาพแหงตน

การพาณิชยที่ขาดศีลธรรม (Commerce without Morality)
นั่นคือการพาณิชยหรือธุรกิจที่ชูกําไรอยูเหนือสิ่งอื่นใด เชนสุขภาพของผูที่เกี่ยวของ ตั้งแตคนงานไปจนถึงผูบริโภค
สินคานั้น หรือการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม หรือความรับผิดชอบตอความเปนธรรมและความสงบสุขในสังคม นอกจากนี้ การ
แขงขันแยงชิงอํานาจภายในองคกรธุรกิจและการตอสูแยงชิงตลาดเพื่อการผูกขาด การกักตุนสินคา การกดคาแรงคนงานตํ่า
จนเกินเหตุ การสรางงานที่ไมมีความมั่นคงขึ้นเปนรูปแบบหลัก เชนการจางงานเปนบางเวลาหรือบางชวง เปนตน เหลานี้จัด
อยูในการพาณิชยที่ขาดศีลธรรม ซึ่งเปนตนตอใหญอยางหนึ่งของความรุนแรงในสังคม

วิทยาศาสตรที่ปราศจากความเปนมนุษย (Science without Humanity)
โดยการพัฒนาวิทยาศาสตรที่ปราศจากความเปนมนุษยจึงบังเกิดผลที่วาขณะที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่ม
พูนอยางกาวกระโดด ความกาวหนาที่แทจริงของมนุษย ดูเหมือนเกิดขึ้นนอยมาก เชน ความไมเทาเทียมกันหรือความอยุติ
ธรรมเดิมก็ยังปรากฏอยู นอกจากนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสงครามก็กาวไปสูจุดที่จะทําลายอารยธรรมทั้งหมดของ
มนุษยลงไป

การสักการะที่ปราศจากการเสียสละ (Worship without Sacrifice)
(บางแหงเปลี่ยนคํา "การสักการะ" เปน "ศาสนา” เพื่อใหเขาใจงาย)
การตีความหมายหรือการสั่งสอนทางศาสนาตางๆ ในปจจุบัน มีแนวโนมที่จะควบคุมผูนับถือโดยอาศัยความกลัว
การตกนรก การถูกสาปแชง การชําระโทษในนรกและอื่นๆ ซึ่งเปนการสรางความเกลียดและความหวาดกลัวขึ้นในจิต นํามาสู
ความขัดแยงหรือสงครามทางศาสนาได คําสอนแทจริงทางศาสนาที่สําคัญ ไมวาศาสนาคริสต อิสลาม ฮินดู ยิวและศาสนา
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พุทธ ยอมมีพื้นฐานบนเรื่องจิตวิญญาณ ความรัก ความเมตตา ความเขาใจและการยอมรับกันและกัน คานธีเห็นวาการ
สักการะหรือศรัทธาสูงสุดก็คือสัจจะหรือความจริง พระเจาคือสัจจะ และมนุษยตองเสียสละเพื่อสัจจะ ดังนั้นแทนที่คนเราจะ
มัวสรรเสริญศาสนาของตนวาประเสริฐอยางไร ควรลงมือปฏิบัติเปนชาวคริสต ชาวอิสลามหรือชาวพุทธที่แทจริง เมื่อนั้น
ความเกลียด ความระแวงหรือความรุนแรงทางศาสนาก็จะหมดไป

การเมืองที่ปราศจากหลักการ (Politics without Principle)
คานธีเห็นวา ผูคนควรเลือกผูแทนที่เขาใจปรัชญาความไมรุนแรงหรืออหิงสาและสัจจะ ไมเลนเกมอํานาจ แตการ
เมืองในปจจุบันเต็มไปดวยเกมแยงชิงอํานาจและการสรางภาพ การติดสินบน การเลนพวก การยึดติดเกาอี้ เหลานี้ทําใหการ
เมืองกลายเปนสิ่งสกปรก ซึ่งก็จะสรางสังคมที่ปวยไขไรหลักการขึ้นมา
แซนเดอสัน เบ็ก (Sanderson Beck) ผูนําองคกรความไมรุนแรงซึ่งไดรับอิทธิพลจากคานธี กลาวถึงลัทธิ (-ism) 7
ประการที่คนเราจะตองปลดปลอยเพื่อสามารถปฏิบัติความไมรุนแรงได ลัทธิหรือบาปทั้ง 7 ไดแก 1) ลัทธิถือเพศ (Sexism)
ซึ่งกอความรุนแรงตอสตรี ทําลายความกลมกลืนทางธรรมชาติในการรวมมือกันทางเพศ สรางสังคมผูชายเปนใหญซึ่งมี
ลักษณะนิยมความรุนแรงและชอบการแขงขัน 2) ลัทธิเชื้อชาติ (Racism) ซึ่งเปนอคติที่แสดงถึงความดูหมิ่นกลุมอื่นที่ตางผิว
พรรณกัน 3) ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) หรือลัทธิชาตินิยมแบบครอบงําชาติอื่น การครอบงําที่สําคัญเปนการครอบงํา
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จักรวรรดินิยมแบบเกาสิ้นสุดลง เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมแบบใหมขึ้น
แสดงออก เชน สหรัฐฯซึ่งมีประชากรราวรอยละ 5 ของโลก ใชทรัพยากรโลกกวา 1 ใน 3 ประเทศมั่งคั่งไดแกยุโรปตะวันตก
สหรัฐฯและญี่ปุนมีประชากรรอยละ 20 แตใชทรัพยากรของโลกถึงราวรอยละ 80 4) ลัทธิทหาร (Militarism) เปนความโนม
เอียงที่จะใชแสนยานุภาพทางทหารเพื่อแกปญหา ลัทธิทหารมีทั้งคาใชจายมหาศาล และอํานาจทําลายลางมนุษยนับแสน
นับลานคนซึ่งสวนใหญเปนพลเรือน การฝกซึ่งทําใหมนุษยกลายเปนเครื่องจักรในประเทศที่รํ่ารวย เชนสหรัฐฯผูเขาเปนทหาร
มักมาจากครอบครัวยากจน เปนการเกณฑทหารบนความจน (Poverty Draft) ลัทธิทหารเปนลักษณะเดนของลัทธิฟาสซิสต
5) ลัทธิวัตถุนิยม (Materialism) ไดแกความรักในเงิน ความปรารถนาในเนื้อหนัง การนิยมของฟุมเฟอย ซึ่งกอใหเกิดความรู
สึกกลัวและไมมั่นคง ทําลายจิตวิญญาณและจริยธรรมความกลาหาญ 6) ลัทธิคัมภีร (Dogmatism) เปนการติดยึดในความ
เชื่อและการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งทั้งในศาสนา การเมืองและเศรษฐกิจ จนกระทั่งเกิดความงมงายขาดเหตุผลและปญญา
7) ลัทธิอวดตัว (Egotism) เปนการอวดตัวจนเกินหนาที่ของตน ลัทธิอวดตัวทําลายความคิดผูอื่น ทําลายการกระจายอํานาจ
และทําลายการรวมมือภายในกลุม
ความรุนแรงแบบไมลงมือนี้อาจแบงตามอารมณความรูสึกและพฤติกรรมเปน 5 กลุมดวยกัน กลุมแรกไดแกความ
โกรธซึ่งมีทั้งความโกรธที่เปนธรรมและไมเปนธรรม กลุมที่สองไดแกความเกลียดซึ่งมีทั้งดานความเกลียดตอบุคคลและความ
เกลียดตอการกระทํา กลุมที่สามไดแกอคติ ซึ่งมีอคติทางเพศ ทางเชื้อชาติและทางผิว กลุมที่สี่และกลุมที่หาไดแกการเก็บกด
และการกดขี่ซึ่งมีทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและการเมือง
ความผิดพลาดหรือบาปทั้งเจ็ดดังกลาวขางตนเกี่ยวเนื่องทั้งทัศนคติ คานิยมของบุคคล ไปจนถึงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม เปนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่ดูปรกติ แตเมื่อรวมกันเขาก็เปนความรุนแรงทางโครงสรางซึ่ง
เปนเรื่องยากที่จะแกไข ทําใหปญหาความรุนแรงที่ดูงายๆ ไมซับซอน เชน ความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงในโรง
เรียนกลายเปนเรื่องที่แกไขไดยากไปดวย และดูเหมือนวาเราอาจจะไมสามารถเอาชนะหรือแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมแหงความ
รุนแรงใหเปนวัฒนธรรมแหงสันติภาพไดเลยหากไมไดแกไขความผิดพลาดหรือบาปทั้งเจ็ดนี้
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ความรุนแรงทางกายภาพ (Physical Violence)
การใชกําลังคุกคามหรือทํารายเพื่อควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอื่นเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันมา
นาน เพราะวาการควบคุมผูอื่นได หมายถึงการมีอํานาจเหนือ ซึ่งใหประโยชนแกตนเองมากมาย เชนการขับไลออกจากเขต
ทํากิน หรือการบังคับใหมาทํางานให การครอบครองทรัพยสินของผูอื่นก็สรางความมั่งคั่งโดยไมตองทํางานหนัก อยางไรก็
ตาม การใชความรุนแรงในสังคมหรือชุมชน ก็ทําลายความเปนปกแผนในสังคมชุมชนนั้น ดังนั้นจึงมักมีคําสอนหรือขอหาม
เกิดขึ้น คําสอนทางศาสนา เชนบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต หรือศีล 5 ในศาสนาพุทธ ก็ลวนไมใหคนใชกําลังเขนฆา
ทําราย ลักขโมย มีชู หรือโกหก
ความรุนแรงทางกายภาพ ซึ่งประมวลขึ้นมาจากขาวสารอาจแยกไดดังนี้ 1) ความรุนแรงในครอบครัว 2) ความรุน
แรงในชุมชน ซึ่งรวมทั้งความรุนแรงในโรงเรียน ทองถนน และในที่ทํางาน 3) ความรุนแรงจากองคกรอาชญากรรม 4) ความ
รุนแรงจากองคกรธุรกิจ 5) ความรุนแรงจากรัฐ และ 6) ความรุนแรงจากสงคราม
เมื่อดูความรุนแรงทั้ง 6 ประการนี้พบวาความรุนแรงคอยๆ เปลี่ยนจากลักษณะเปนบุคคลสูลักษณะเปนองคกรมาก
ขึ้น ความรุนแรงแบบบุคคลนั้นโดยทั่วไปเปนการกระทําของบุคคลหนึ่งตออีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมักไมซับซอน ขนาดของความรุน
แรงจํากัดในขอบเขตหนึ่ง ไมมีการใชพลังทางปญญามาก ไดแกการทํารายกันในครอบครัวหรือทองถนน สวนความรุนแรงที่
เปนแบบองคกร มักมีความซับซอน ขนาดของความรุนแรงกวางขวาง และไมเนนบุคคล เชน ผูผลิตยาเสพยติดผลิตขึ้นโดยไม
ไดคิดไววาจะขายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แนนอน หรือการทําสงครามก็ไมไดคิดวาจะสังหารบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้
นอกจากความรุนแรง 6 ประการนี้ยังมีความรุนแรงที่เปนที่สนใจอีก 2 เรื่อง ไดแกความรุนแรงจากปน และความรุน
แรงในสื่อมวลชน ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป

ความรุนแรงในครอบครัว
เปนความรุนแรงที่กระจัดกระจายแตก็มีผลกระทบกวางไกลตอประชากรนับลานและมีรูปแบบที่แนนอนของมัน
กลาวกันวาความรุนแรงในครอบครัวเปนพื้นฐานของความรุนแรงในสังคม เชนเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีความรุนแรงหรือ
แตกแยก มักมีแนวโนมที่จะกอความรุนแรงหรือมีบุคลิกที่มีปญหาในบางดาน ดังนั้นการจะแกความรุนแรงในสังคม กอนอื่น
อาจจะตองแกที่ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งผูเปนเหยื่อมักจะเปนสตรีและเด็ก
ความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีอยูบางที่ชายเปนผูถูกทําราย แตสวนใหญเปนหญิงที่ถูกทําราย เหตุใดชายจึงทําราย
ผูหญิง มีเหตุผลมากหลายที่เกิดเหตุทํารายกันในครอบครัว เชน ความผิดปรกติในครอบครัวนั้น การสื่อสารไมเขาใจกัน
ความเครียด เปนตน แตเหตุผลใหญนาจะเปนลัทธิการถือเพศ และโครงสรางทางสังคมที่ผูชายเปนใหญ แนวคิดและโครง
สรางนี้ทําใหผูหญิงตกเปนเบี้ยลางและถูกทําราย โดยเห็นวาเปนเรื่องธรรมดา ในสังคมไทยเองเมื่อรอยกวาปมานี้ การลงโทษ
เฆี่ยนตีภรรยาหรือกระทั่งขายภรรยาไปยังถือวาเปนการกระทําที่ถูกตองตามกฎหมาย
ความรุนแรงตอสตรีและเด็กไมจํากัดอยูเพียงในครอบครัว แตปรากฏในสถานที่และกิจกรรมทางสังคมตางๆ เปน
ประเด็นปญหาที่ซับซอนและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรงที่สุด มีนักคิดและนักวิชาการจํานวนมากเห็นวาสิทธิหรือ
ความเสมอภาคของสตรีเปนหลักกิโลเมตรที่บอกความกาวหนาของอารยธรรมนั้นๆ
ขาวสารองคการอนามัยโลกป พ.ศ.2540 วาดวยความรุนแรงตอสตรีระบุวา สตรีถูกกีดกันตั้งแตกอนเกิด เชนถูกทํา
แทงเมื่อทราบวาเปนลูกสาว หรือมารดาถูกทุบตีระหวางตั้งครรภจนมีผลตอลูกสาวที่คลอดออกมา เมื่อออกมาเปนทารกถูก
ฆาทิ้ง หรือถูกทํารายทางรางกาย ทางเพศและทางจิตใจ เมื่อโตเปนสาวแรกรุนถูกบังคับใหแตงงาน ถูกขลิบอวัยวะเพศ ถูกทํา
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รายทางรางกาย ทางเพศและทางจิตใจ และถูกพอขมขืน ถูกบังคับเปนโสเภณีเด็กและถายภาพเปลือย เมื่อโตเปนสาวเต็มวัย
ถูกทํารายในระหวางการเกี้ยวพาราสี เชนถูกนํ้ากรดราดหนา หรือถูกขมขืนเมื่อไปกับแฟนหนุม ถูกบังคับทางเพศ ถูกพอและ
ญาติผูใหญขมขืน ถูกลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน ถูกบังคับเปนโสเภณีและถายภาพเปลือย ถูกนําไปขายตางแดน ถูกทํา
รายในครอบครัว ถูกขมขืนใหมีเพศสัมพันธกับสามีแมไมปรารถนา ถูกสังหารหรือทํารายเนื่องจากสินสอดที่ตองมอบแกชาย
ถูกคูครองสังหาร ถูกทํารายทางจิตใจ สตรีพิการถูกทําราย และการบังคับใหตั้งครรภ เมื่อยามแกตัวสตรีมายถูกบังคับใหฆา
ตัวตายหรือถูกสังหารดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ถูกทํารายทางเพศ ทางรางกายและจิตใจ
ตัวอยางสตรีถูกทํารายในครอบครัวในประเทศตางๆ เชน ในแคนาดาซึ่งถือวาเปนประเทศอุตสาหกรรม จากกลุมตัว
อยาง 12,300 คนทั่วประเทศอายุ 18 ปและแกกวา สํารวจโดยสํานักสถิติแคนาดา พ.ศ.2536 พบวารอยละ 29 ของสตรีที่แตง
งานแลวหรือกําลังแตงอยูแจงวาถูกคูครองหรืออดีตคูครองทํารายรางกายตั้งแตอายุ 16 ป ในสวิตเซอรแลนดรายงานสํารวจ
โดยกิลลิออซและคณะ พ.ศ.2540 จากตัวอยางสตรี 1,500 คนอายุระหวาง 20-60 ปที่มีสัมพันธกับชาย พบวารอยละ 20 แจง
วาถูกทํารายทางรางกาย
ที่ตะวันออกกลาง ประเทศอียิปตสํารวจโดยเอล-ซาเนตีและคณะ พ.ศ.2538 จากตัวอยางสตรีทั่วประเทศที่แตงงาน
แลว อายุระหวาง 15-49 ป พบวารอยละ 35 ของสตรีแจงวาถูกทุบตีโดยสามีในชวงเวลาที่กินอยูดวยกัน ที่แอฟริกา การ
สํารวจในประเทศซิมบับเวโดยวัตตส พ.ศ.2539 จากตัวอยางสตรีอายุเกิน 18 ปจํานวน 966 คนในจังหวัดมิดแลนด พบวา
รอยละ 32 ของสตรีแจงวาถูกทํารายรางกายจากครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวตั้งแตอายุ 16 ป ที่ลาตินอเมริกา รายงาน
การสํารวจของโรดริเกซและเบเซอรรา ใน พ.ศ.2540 จากตัวอยางสตรี 650 คนที่แตงงานแลวหรือยูเปนคูครองกันในเขตนคร
หลวง พบวาสตรีรอยละ 30 รายงานวาตองเผชิญกับการทํารายรางกายอยางนอยครั้งหนึ่งจากคูครอง และรอยละ 13 ราย
งานวาถูกทํารายรางกายในปที่ผานมา
ในสหรัฐฯซึ่งถือวาเปนประเทศอภิมหาอํานาจ สถิติสตรีถูกทํารายคอนขางสูง ทั้งนี้จากการเปดเผยของกระทรวงยุติ
ธรรม พ.ศ.2538 วา สตรีตกเปนเหยื่อความรุนแรงถึงปละกวา 4.5 ลานคดี ในจํานวนนี้เปนการขมขืนหรือทํารายทางเพศราว
5 แสนคดี รอยละ 29 ของคดีทํารายสตรีที่กระทําโดยบุคคลคนเดียวนั้นปรากฏวาคนรายจะเปนคนใกลชิด เชนสามี สามีเกา
แฟนหนุม หรืออดีตแฟนหนุม ในป พ.ศ.2535 รอยละ 28 ของสตรีที่ถูกฆานั้น ถูกฆาโดยสามี อดีตสามีและอดีตแฟน ขณะที่มี
เพียงรอยละ 3 ของชายที่ถูกฆามีภรรยา อดีตภรรยา และแฟนสาวเปนคนราย สตรีอายุระหวาง 19-29 ปมีแนวโนมที่จะถูกทํา
รายโดยคนใกลชิดมากกวาสตรีในวัยอื่น
สําหรับในประเทศไทยมีรายงานของฮอฟมันและคณะ ใน พ.ศ. 2537 (Hoffman et al 1994) จากตัวอยางสามี
จํานวน 619 คนซึ่งมีลูกอยางนอย 1 คนในเขตกรุงเทพฯ พบวาสามีจํานวนรอยละ 20 ยอมรับวาเคยทํารายรางกายภรรยา
อยางนอยครั้งหนึ่งในระหวางกินอยูดวยกัน
นอกจากนี้คณะทํางานที่เกี่ยวของกับสตรีไดรวบรวมสถิติขอมูลทางดานความรุนแรงตอสตรีและเด็ก โดยอางสถิติ
คดีอาญาจากศูนยขอมูลสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใน พ.ศ.2542 พบวา มีสตรีถูกทํารายรางกาย 4 พันคน เด็ก
72 คน สตรีถูกขมขืนกระทําชําเรา 2,126 คน เด็กหญิงอีก 786 คน สตรีถูกขมขืนแลวฆา 2 คน คดีสตรีถูกกระทําอนาจาร
1,938 คน เปนเด็ก 614 คน ประเมินไดวาสตรีถูกทํารายรางกายและลวงละเมิดทางเพศและไดแจงความแกเจาหนาที่ตํารวจ
เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 คน ทั้งยังมีเด็กหญิงอายุตํ่ากวา 15 ปถูกขมขืนกระทําชําเราเฉลี่ยวันละ 2 คน ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนเพียงสวน
เสี้ยวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอสตรีและเด็กในสังคมไทย (มติชน 210643)
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สําหรับเด็กที่ถูกทํารายพบวาจํานวนไมนอยเกิดจากการชวยปองกันแมไมใหถูกพอทําราย ในสหรัฐฯจากรายงาน
“การทารุณเด็ก 2541” (Child Maltreatment 1998) ของรัฐบาลกลาง แสดงวามีเด็กถูกกระทําทารุณราวปละ 9 แสนราย เทา
กับ 12.9 คนตอพันคน เด็กอายุระหวาง 0-3 ขวบถูกกระทําทารุณสูงสุด (14.8 คนตอพันคน) การกระทําทารุณตอเด็กในหมู
ชนเชื้อสายทางเอเชียแปซิฟกคอนขางตํ่า (3.8 คนตอพันคน) แตในหมูคนแอฟริกัน-อเมริกันคอนขางสูง (20.7 คนตอพันคน)
สําหรับในหมูชาวผิวขาวคอเคเซียนตก 8.5 คนตอพันคน และในป พ.ศ. 2541 นี้ ยังมีเด็กอเมริกันทั่วประเทศ ไดรับการปอง
กันลวงหนาอีกราว 1.4 ลานคน ใหรอดพนจากการถูกทารุณ เด็กที่ถูกทําทารุณกวาครึ่ง ถูกทอดทิ้ง เกือบ 1 ใน 4 ถูกทุบตี
เกือบรอยละ 12 ถูกลวนลามขมขืน
จากสภาพขอเท็จจริงเหลานี้ จึงเห็นไดวา ตราบเทาที่ยังมีเสียงสะอื้นรํ่าไหหรือเสียงรองโหยหวนขอความชวยเหลือ
ของสตรีที่ดังอยูในครัวเรือนทั่วโลก เชนนี้ก็เปนไปไดยากที่จะสรางความสงบสุขขึ้นในโลก

ความรุนแรงในชุมชน
ตามทัศนะของศูนยกลางบําบัดโรคเครียดหลังความเจ็บปวดแหงชาติ ของสหรัฐฯ (National Center for Post
Traumatic Stress Disorder) เห็นวาความรุนแรงในชุมชนอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เชนการจลาจล การลอบยิง สงคราม
ระหวางแกง การทํารายรางกายในที่ทํางาน นอกจากนี้มีผูชี้วารวมถึงความรุนแรงในโรงเรียนดวย เพราะวาความรุนแรงในโรง
เรียนสงผลกระทบตอชุมชน และความเปนไปในชุมชนก็มีผลตอความรุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรงในชุมชนระดับนี้มักมีพื้น
ฐานจากความรุนแรงในครอบครัว และชองวางทางสังคม
ความรุนแรงในชุมชนระดับที่ใหญกวา ไดแกการจูโจมของการกอการราย การทรมาน การทิ้งระเบิด สงคราม การ
ลางเผาพันธุ การขมขืนทารุณทางเพศ ทางรางกายและอารมณอยางกวางขวางซึ่งมักเกิดจากความรุนแรงแบบมีการจัดตั้ง
นอกจากนี้ยังมีความรุนแรงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ แตความรุนแรงจากภัยธรรมชาตินั้นมักพอมีเวลาตระเตรียม ไม
จูโจมกระทันหันเทา นอกจากนี้ หลังภัยธรรมชาติแลวผูคนกลับมาที่เดิม แตหลังความรุนแรงในชุมชนมักกอความราวฉานขึ้น
สรางความเจ็บปวดทางใจ ความไมไววางใจกัน และผูที่รอดจากการเปนเหยื่อความรุนแรงนั้น มักรูสึกผิด หรือรูสึกวาตองรับ
ผิดชอบกับความรุนแรงนั้น รูสึกละอาย โทษตนเอง หรือรูสึกวาตนไรความสามารถหรือไมมีประสิทธิภาพในการแกปญหานั้น
สําหรับในประเทศไทย ความรุนแรงในชุมชนไมวาจะเปนในละแวกบาน ในทองถนน สถานที่สาธารณะหรือสถานที่
สวนบุคคลอื่น ตามสถิติอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนดานเกี่ยวกับทรัพยสิน กลาวคือใน พ.ศ.2542 มีคดี
ลักทรัพยที่แจงความตอเจาหนาที่ 56,062 ราย ชิงทรัพย 1,978 วิ่งราวทรัพย 1,931 ราย นอกจากนี้มีการโจรกรรมรถจักร
ยานยนตสูงถึง 16,961 ราย โจรกรรมรถยนต 2,870 ราย การปลนทรัพยมี 857 ราย สําหรับคดีที่มีตอรางกาย ชีวิต และเพศมี
ทั้งสิ้น 33,318 รายนอยกวาคดีประทุษรายตอทรัพยราวครึ่งหนึ่ง คดีกลุมนี้ที่สําคัญไดแกการทํารายรางกายที่เจาหนาที่รับ
แจง 18,892 ราย การฆาผูอื่นโดยเจตนา 5,052 ราย แตคดีที่มีการจับกุมสูงสุดไดแกยาเสพยติดสูงถึง 238,527 ราย จํานวนผู
ที่ถูกจับกุมสูงถึง 253,461 ราย คลายกับในสหรัฐฯที่คดีเกี่ยวกับยาเสพยติดสูงมาก และในจํานวนนักโทษตามเรือนจํากวา 2
ลานคน สวนใหญถูกจําขังเพราะยาเสพยติด สวนในประเทศไทยตามสถิติกรมราชทัณฑระบุวาจํานวนผูถูกจําคุกรอยละ 37
หรือราว 8 หมื่นคนเกี่ยวเนื่องกับคดียาเสพยติด (ผูจัดการ 290643)
อนึ่ง เปนที่สังเกตวาคดีลักทรัพยใน พ.ศ.2542 ซึ่งรับแจงจํานวน 56,062 ราย เมื่อเทียบกับใน พ.ศ.2539 และ 2540
ซึ่งมีจํานวน 43,688 รายและ 46,293 รายตามลําดับจะเห็นวาเพิ่มขึ้นสูงมากถึงราวหนึ่งหมื่นราย แตก็ยังลดลงจากป 2541
ซึ่งคดีลักทรัพยสูงเปนประวัติการณถึง 58,184 ราย และที่นาสังเกตก็คือคดีเกี่ยวกับยาเสพยติดพุงสูงอยางรวดเร็วจากสถิติ
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การจับกุมใน พ.ศ.2538 จํานวน 149,452 รายขึ้นไปเปน 238,527 รายใน พ.ศ.2542 หรือเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวภายในเวลา 5
ป การสูงขึ้นของคดีลักทรัพยดังกลาวในรายงานติดตามสภาพสังคมไทย (Thailand Social Monitor) ซึ่งรวมจัดทําโดย
ธนาคารโลก ยูนิเซฟ และสถาบันการศึกษาดานสังคมและประชากรของไทย เห็นวาสอดคลองกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ความรุนแรงในสังคมไทยที่วิตกกังวลกันจึงมักเกี่ยวของกับการลักทรัพย การระบาดของยาเสพยติดซึ่งแพรเขาไปถึง
ตามโรงเรียน กอความกังวลใหแกผูใหญอยางมาก ถาหากองคกรอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการคายาเสพยติดขยายตัว
ปญหาเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อแกไมตก และการระบาดของอาวุธซึ่งดูตามสถิติการจับกุมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงกวา 2 หมื่นรายใน
พ.ศ.2541 ก็อาจทําใหปญหาความรุนแรงในเมืองไทยมีอัตราสูงและเปนอันตรายตอรางกาย ชีวิต ทรัพยสินและความสงบ
ของสังคมมากยิ่งขึ้น
สหรัฐฯซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจ มีการศึกษาและทุมเททรัพยากรไมนอยเพื่อแกปญหาความรุนแรงในสังคม ซึ่งได
ใหบทเรียนหลายประการในเรื่องดังกลาว เชนการเชื่อถืออยางสุดจิตสุดใจในเรื่องการแขงขัน การเพลิดเพลินในการแสวงหา
ความสุข และการหลงใหลในอาวุธปนอาจนําความรุนแรงมาสูชุมชนไดอยางคาดไมถึง
ตัวอยางความรุนแรงในทองถนนเชน ตามเอกสารสถาบันแพทยประจําครอบครัวอเมริกัน (American Academy of
Family Physicians) ระบุวาเด็กอายุ 2 ขวบขี่รถสามลอของเด็ก ถูกยิงตายดวยมือปนที่ขับรถยิงคนเลน (Drive-by Shooting)
สตรีมีครรภในเขตตะวันออกของนครลอสแองเจลิสถูกลูกปนที่หลงมา ประมาณวารอยละ 94 ของเมืองที่มีประชากรมากกวา
1 แสนคนในสหรัฐฯมีแกงขางถนน ในนครลอสแองเจลีสมีแกงตางๆ กวา 950 แกง มีสมาชิกทั้งหมดกวา 1 แสนคน งาน
ศึกษาชิ้นหนึ่งระบุวาในเมืองชิคาโก รอยละ 5 ของเด็กในระดับประถมศึกษาพัวพันอยูกับแกงขางถนน และรอยละ 35 ของ
เด็กนักเรียนมัธยมที่ออกจากการศึกษากลางคันเขารวมในแกง ที่นาตกใจกวานั้นก็คือมีรายงานวาเมืองขนาดเล็กที่มีประชา
กรนอยกวา 1 หมื่นคนนั้น มีถึงเกือบ 100 เมืองที่มีแกงขางถนน
สําหรับความรุนแรงในโรงเรียนมีรายงานการศึกษาที่เผยแพรใน พ.ศ.2542 หลายชิ้น รายงานชิ้นแรกเปนขาวดีเมื่อ
เทียบกับเมื่อ 5 ปที่ผานมา นักเรียน ครู และตํารวจมีแนวโนมที่จะเชื่อวาความรุนแรงในโรงเรียนนั้นลดลง รายงานอื่นเปนขอ
เท็จจริงเกี่ยวกับเด็กที่เปนเหยื่อ เชนพบวาเด็กนักเรียนรอยละ 25 ทั้งเด็กประถมและมัธยมตกเปนเหยื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในหรือละแวกโรงเรียน รอยละ 39 ของนักเรียนระดับมัธยมปลายรายงานวาของของตนถูกขโมย ครู 1 ใน 6 แจงวาเปนเหยื่อ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหรือละแวกโรงเรียน เด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายรอยละ 25 กลัวความรุนแรงในโรงเรียน อัตราเด็ก
ที่เปนเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนที่มีแกงจะสูงเกือบรอยละ 8 ขณะที่โรงเรียนที่ไมมีแกงจะมีเพียงรอยละ 3 เด็กวัยรุนรอยละ
13 แจงวามีคนเสนอขายยาเสพยติดใหในโรงเรียน รอยละ 3 (ราว 8 แสน) ของเด็กนักเรียนระดับ ป.6-ม.6 พกปนไปโรงเรียน
เด็กนักเรียนราวรอยละ 40 แจงวาเคยขูที่จะชก ตบหนาและเตะ เด็กนักเรียนผูอื่น และรอยละ 6 ขูดวยปนหรืออาวุธอื่น การ
สํารวจทั่วประเทศพบวารอยละ 15 ของเด็กมัธยมปลายเขารวมในการตอสูในชวง 12 เดือนที่ผานมา สําหรับสาเหตุของความ
รุนแรงนั้น รอยละ 50 ของเด็กชั้น ม.1-ม.6 ระบุวาเกิดจากแรงกดดันของเพื่อน รอยละ 39 วาเกิดจากยาเสพยติดและเหลา
รอยละ 36 วาขาดคําแนะนําจากพอแม และรอยละ 25 ระบุวาเกิดจากขาดความผูกพันกับครอบครัว รอยละ 20 ของผูปก
ครองแจงวาพวกตนมีความหวงใยอยางมากในความปลอดภัยของลูกในโรงเรียน รวมทั้งเวลาเดินทางดวย ปดทายดวยราย
งานที่เปนขาวรายวา รอยละ 28 ของนักเรียน รอยละ23 ของครู และรอยละ 30 ของผูบังคับกฎหมายเห็นวาความรุนแรงใน
โรงเรียนจะเพิ่มขึ้นในอีก 2 ปขางหนา
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ดานความรุนแรงในสํานักงานนั้น มีขาวเมื่อปลายป 2542 วาพนักงานคนหนึ่งที่ซีแอตเติลใชปนยิงลูกจางคนอื่น
ตายไป 2 คน บาดเจ็บอีก 2 และมีชางซอมเครื่องถายเอกสารสังหารเพื่อนรวมงานไป 7 คนที่โฮโนลูลู ดร.โรแลนด ไมอูโร (Dr.
Roland Maiuro) จิตแพทยและผูเชี่ยวชาญการปองกันความรุนแรงที่ศูนยแพทยฮารเบอรวิวใหความเห็นวา ความรุนแรงในที่
ทํางานเปนรูปแบบความรุนแรงที่มีอัตราเติบโตสูงสุดในสหรัฐฯปจจุบัน นายแพทยผูนี้ชี้วาชีวิตการงานมีความสําคัญตอเอก
ลักษณและความรูสึกวาตนมีคุณคาอยูมาก ดังนั้นเมื่อเกิดความโกรธหรือผิดหวังที่ระงับไมอยูก็ระเบิดขึ้นในที่ทํางาน การถูก
ตําหนิอยางหยาบคาย การที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนอยางไมเหมาะสม หรือเพียงแตเห็นความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจก็
ทําใหเกิดความโกรธขึ้นมาได
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเปดเผยตัวเลขวา 1 ใน 6 ของการตายในการทํางานเกิดจากการถูกฆา ทุกปผูคนกวา 2
ลานคนไดรับผลจากความรุนแรงหรือถูกคุกคามดวยความรุนแรงในที่ทํางาน
จากการศึกษาของสถาบันวิจัยความรุนแรงในที่ทํางาน (Workplace Violence Research Institute) ประเมินวา
ความรุนแรงในที่ทํางานกอใหเกิดความเสียหายมากกวาปละ 3.6 หมื่นลานดอลลาร และระบุวาความรุนแรงในที่ทํางานเปน
เรื่องที่เกือบจะไมเคยมีใครไดยินจนกระทั่งถึงทศวรรษ 1970
แมรี แอนน ดิวิง ผูชํานาญดานสังคมสงเคราะหและการใหคําปรึกษาที่ซีแอตเติลกลาววา แตละวันมีรายงานความ
รุนแรงในที่ทํางาน 425 ครั้ง ดร.ไมฮูโร สรุปวา ความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีปญหาที่แกไมได
ความรุนแรงในครัวเรือนและในชุมชนดังกลาวนี้ ยังถูกเพิ่มนํ้าหนักดวยความรุนแรงจากปน และความรุนแรงจากสื่อ
ในบรรดาประเทศตางๆ ที่มีความรุนแรงจากปน สหรัฐฯดูจะสูงเปนอันดับแรกของโลก ถือเปนกรณีศึกษาที่ดี
การแพรระบาดของอาวุธปนในสหรัฐฯเกิดขึ้นจากการอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญ จากประวัติศาสตรของการบุกเบิก
ดินแดนใหม และจากความใหญโตของอุตสาหกรรมอาวุธ ประเมินกันวาปจจุบันสหรัฐฯที่มีประชากร 270 ลานคน มีอาวุธใน
ครัวเรือนราว 200 ลานกระบอก 65 ลานกระบอกเปนปนสั้น ในป พ.ศ.2540 มีเยาวชนอายุระหวาง 0-19 คน ตายดวยปน
หรือราววันละ 12 คน เด็กอเมริกันอายุตํ่ากวา 15 มีโอกาสตายดวยปนมากเปน 12 เทาของเด็กในประเทศอุตสาหกรรมอื่น
25 ประเทศรวมกัน ในปเดียวกันนี้จํานวนผูที่ตายดวยปนมีถึง 32,436 คนในจํานวนนี้เปนการฆาตัวตาย 17,566 คน ฆาผูอื่น
13,522 คน การฆาตัวตายในบานที่มีปนสูงเปน 5 เทาของบานที่ไมมีปน และการฆากันรอยละ 70 ในสหรัฐฯกระทําดวยปน
ความรุนแรงในสื่อโดยเฉพาะในโทรทัศน ภาพยนตร และในระยะหลังคือเกมวิดีโอ ก็มีสวนปลูกฝงความรุนแรงให
แกเด็ก เชนมีรายงานขาวการศึกษา 2 ชิ้นในวารสารวาดวยบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมวาการเลนวิดีโอเกมที่รุนแรง เชน
Doom และ Mortal Combat ในนักศึกษา 200 คนพบวาความตองการเอาชนะในเกมรุนแรงนั้น บอยครั้งถายโอนมายังชีวิต
จริง (Business Week 150500) นอกจากนี้ยังพบวาแมภาพยนตรสําหรับเด็กไดแกการตูนอยางสโนวไวทกับคนแคระทั้งเจ็ด
ก็มีฉากความรุนแรงปรากฏอยูและปรากฏมากขึ้นดวย กลาวคือฉากความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีเรื่องละราว 6 นาที ใน
พ.ศ. 2484 มาเปนเรื่องละ 9 นาทีใน พ.ศ.2542 (กรุงเทพธุรกิจ 260543)

ความรุนแรงจากองคกรอาชญากรรม
อาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกประเทศและเปนปญหายืดเยื้อ แกไขยาก เรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมมี 3 ประเด็นที่สําคัญ
ไดแก การกระทําที่เปนอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมซึ่งมีเจาหนาที่ตํารวจเปนดานหนา ตามรายงานอาชญากรรมองค
การสหประชาชาติระบุวานอยกวารอยละ 50 ที่แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจไดรับการตอบสนองอยางนาพอใจ และการลง
โทษ เชนปญหาการลงโทษประหารชีวิตวาเหมาะสมเพียงใด
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ในระยะหลังเนื่องดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการขนสง ซึ่งขณะที่ชวยใหเกิดธุรกิจไรพรมแดน
หรือกระบวนโลกาภิวัตนขึ้น ก็ไดเสริมความแข็งแกรงใหแกองคกรอาชญากรรมดวย เชนความรวดเร็วในการโอนเงินทางธุรกิจ
ก็ทําใหการฟอกเงินจากอาชญากรรมเปนไปอยางรวดเร็วเชนกัน เหลานี้ไดชวยสรางเครือขายเปนองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติขึ้น กลายเปนธุรกิจขนาดใหญและแผอิทธิพลซึมซานไปในสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศเชนกอใหเกิดการ
ทุจริตคอรรัปชันอยางแพรหลายในรัฐบาล โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา รายงานการพัฒนามนุษย 2542 ของโครงการ
พัฒนามนุษยของสหประชาชาติประเมินวาในปหนึ่งๆ ธุรกิจจากอาชญากรรมมีมูลคาถึงราว 1.3 ลานลานดอลลารสหรัฐ
สามารถขึ้นมาแขงอํานาจทางเศรษฐกิจกับบรรษัทขามชาติไดทีเดียว จึงไดมีความสนใจเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติมากขึ้น
ระหวางวันที่ 10-17 เมษายน 2543 สภาเศรษฐกิจและสังคมองคการสหประชาติไดจัดประชุมครั้งที่ 10 วาดวยการ
ปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด (Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and
Treatment of Offenders) โดยมีเปาหมายสําคัญในการตอสูกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ (Transnational Organized
Crime) ในการประชุมครั้งนี้ไดมีคําประกาศตอสูกับองคกรอาชญากรรมขามชาติดวย เรียกวา “คําประกาศเวียนนาวาดวย
อาชญากรรมและความยุติธรรม” คําประกาศดังกลาวถือเรื่องการฟอกเงินเปนหัวใจและเนนการรวมมือระหวางประเทศใน
การ “สรางบรรยากาศที่นําไปสูการตอสูกับองคกรอาชญากรรม การสงเสริมความเจริญเติบโตและการพัฒนาอยางยั่งยืน
การขจัดความยากจนและการวางงาน” จากคําประกาศนี้ไดแสดงวา การเติบโตและการพัฒนาอยางไมยั่งยืน ความยากจนที่
ครอบงําไปทั่วโลกและการวางงานเปนสาเหตุของความรุนแรงที่ถักทอตนเองขึ้นเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ
จากรายงานการสํารวจขององคการสหประชาชาติ เรื่องแนวโนมอาชญากรรมและปฏิบัติการของระบบความยุติ
ธรรมทางอาชญากรรมฉบับที่ 5 พ.ศ.2542 เห็นวาอาชญากรรมขามชาติไดกลายเปนปญหาสําคัญขึ้นมาในทศวรรษ 1990 นี้
เอง โดยอาจแบงออกเปน 4 กลุมดวยกัน กลุมแรกไดแกการคาของเถื่อน ไดแก 1) อาวุธ 2) ยาเสพยติด 3) คนและอวัยวะ 4)
ศิลปวัตถุ 5) พืชและสัตว 6) วัสดุนิวเคลียรและรถยนตร กลุมที่สองไดแกการกอการราย กลุมที่สามไดแก การคอรรัปชันฉอ
โกง และกลุมที่สี่ไดแกการฟอกเงิน มีอีกกลุมหนึ่งที่ไมไดระบุไวแตมีความสําคัญในประเทศไทยไดแกการพนัน นอกจากนี้ใน
คําประกาศเวียนนายังกลาวถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในที่นี้จะพูดถึงสามเรื่องแรกในกลุมที่หนึ่งเปนสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพยติดซึ่งกลายเปนปญหาสังคมใหญ
กระทบตอความมั่นคงของชาติและสังคม
การคายาเสพยติด จํานวนผูใชยาเสพยติดในโลกนี้เฉลี่ยแลวไมมากนั่นคือผูเสพยเฮโรอีนหรือฝนมีเพียงราว 1 ตอ
พัน และผูเสพยโคเคนมีเพียง 2 ตอพัน แตเรื่องยาเสพยติดกลายเปนปญหาสังคมใหญเพราะวาการเสพยนั้นกระจุกตัวอยูใน
บางเขตบางกลุม กลาวคือมักอยูในเมือง ประเทศใดที่มีประชากรเมืองสูงเชนประเทศอุตสาหกรรมก็มีอันตรายจากยาเสพย
ติดมากขึ้น ชองวางทางรายได และปญหาอื่นเชนการถือผิวมีสวนทําใหปญหาเหลานี้รุนแรงขึ้น ดังในกรณีของสหรัฐฯ
การคายาเสพยติดที่เปนที่สนใจมากก็คือในชวง 20 ปที่ผานมานี้อาชญากรรมที่เนื่องดวยยาเสพยติดสูงขึ้นลิ่วเมื่อ
เทียบกับอาชญากรรมประเภทอื่น โครงการควบคุมยาเสพยติดสหประชาชาติ (UNDCP) ประมาณวาการคายาเสพยติดทั่ว
โลกในป พ.ศ.2540 มีมูลคาราว 4 แสนลานดอลลารสหรัฐหรือราวรอยละ 8 ของการคาโลกสูงกวาการสงออกรถยนตรทั่วโลก
จากรายงานสถานการณยาเสพยติดโลก พ.ศ.2542 ของโครงการควบคุมยาเสพยติดระหวางชาติองคการสหประชา
ชาติ (United Nations International Drug Control Program – UNDCP) กลาววาในแงของการผลิต การผลิตฝนใน
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พ.ศ.2542 เพิ่มขึ้นอยางมากรวมแลวเกือบ 6 พันตัน ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งเปน
ประเทศปลูกฝนมากที่สุดในโลก ตกราวรอยละ 75 ของทั้งหมด ในดานการผลิตโคเคนคอนขางคงตัวอยูที่ราว 900 ตันใน
พ.ศ.2542 ประเทศผูผลิตสําคัญอยูในลาตินอเมริกา ไดแก โคลัมเบีย เปรู
ในแงของการลักลอบคายาเสพยติดซึ่งดูจากสถิติการจับกุมพบวาในระยะใกลนี้มีการจับกุมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งเขา
ใจวาเกิดจากการเขมงวดของเจาหนาที่มากกวาการขยายตัวของตลาด เชนการขยายตัวของสถิติการจับกุมโคเคนในยุโรป
ตะวันตก และการขยายตัวของสถิติการจับกุมเฮโรอีนในอเมริกาเหนือ ประเมินวาสถิติการจับกุมเฮโรอีนไดราวรอยละ 10-17
ของการลักลอบ และโคเคนไดราวรอยละ 33-40 ของการลักลอบ สถิติการจับกุมเฮโรอีนทั่วโลกใน พ.ศ. 2541 ราว 33 ตัน
การจับกุมเฮโรอีนในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต สูงสุดที่ประเทศจีนตก 7.4 ตัน ในพ.ศ.2541 สําหรับประเทศไทย
ลดลงเพียงครึ่งตันนับแต พ.ศ.2438 ซึ่งกอนหนานั้นสถิติจับกุมตกปละระหวาง 1-2 ตัน ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากกระบวนการลัก
ลอบขนเฮโรอีนเปลี่ยนเปนใชเสนทางผานพมาไปยังประเทศจีนแทน
ในดานราคาขายปรากฏวาทั้งโคเคนและเฮโรอีนมีราคาลดลงอยางเห็นไดชัด เขาใจวาเกิดจากการสนองที่มากขึ้น
ยาบาหรือยาเสพยติดกลุมแอมเฟตามีน ไดเพิ่มความสําคัญมากขึ้น ในเขตเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
ยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ สถิติการจับกุมและการผลิตพุงสูงอยางรวดเร็วนับตั้งแต พ.ศ.2539 นั่นคือการจับกุมกลุมยา
บาใน พ.ศ.2527 ตกราว 4 ตัน เพิ่มสูงเปน 9.5 ตันใน พ.ศ.2539 และ 12.2 ตันใน พ.ศ.2541 สําหรับตัวเลขโรงงานผลิตยาบา
เพิ่มจาก 383 โรงใน พ.ศ.2528 เปน 1,700 โรงใน พ.ศ.2541 การจับกุมยาบาในประเทศไทย พ.ศ.2540-41 ปรากฏวาสูงที่สุด
ในทวีปเอเชีย ตามดวยประเทศจีน ทั้งสองประเทศรวมกันเปนถึงรอยละ 80 ของกลุมยาบาที่จับไดทั้งหมดในภูมิภาคนี้
สําหรับสถิติการจับกุมยาเสพยติดใหโทษ พ.ศ. 2541 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติปรากฏวา เปนเฮโรอีน 13,650
ราย นํ้าหนักของกลางราว 427 กิโลกรัม ฝน 3,364 ราย นํ้าหนักของกลางราว 5.8 ตัน กัญชาแหง 25,335 ราย นํ้าหนักของ
กลาง 48 ตัน กัญชาสด จับกุม 836 ราย นํ้าหนักของกลาง 34 ตัน พืชกระทอมจับกุมได 1,898 ราย นํ้าหนักของกลาง 1.9 ตัน
แตที่เหนือยาเสพยติดอื่นไดแกแอมเฟตามีนหรือยาบาจับกุมได ราว 1 แสน 3 หมื่นราย นํ้าหนักของกลาง 2.8 ตัน สําหรับราย
ที่จับกุมไดนั้นมีทั้งที่เพื่อจัดจําหนาย เสพ หรือครอบครอง รายที่ถูกจับกุมสวนใหญอยูในกลุมผูเสพและครอบครอง สวนนอย
เปนผูจําหนายซึ่งมีเพียงราว 2 หมื่น 5 พันราย ซึ่งคลายกับกรณีในสหรัฐฯ ที่มีผูชี้วาเปนการจับปลายเหตุ ดังนั้นจึงยากที่จะ
แกปญหายาเสพยติดได
ในสหรัฐฯ การตอสูกับยาเสพยติดตองลงทุนลงแรงอยางสูงถึงกับมีการประกาศสงครามยาเสพยติด (Drug War)
ใน พ.ศ. 2511 คราวอดีตประธานาธิบดีนิกสัน รณรงคหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีใน พ.ศ. 2512 รัฐบาลประธานาธิบดีนิก
สันตั้งงบประมาณทําสงครามยาเสพยติดไว 65 ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อถึงยุคประธานาธิบดีเรแกนใน พ.ศ.2525 งบประมาณ
ดังกลาวเพิ่มเปน 1.65 พันลานดอลลารสหรัฐ ครั้นถึงรัฐบาลประธานาธิบดีคลินตันใน พ.ศ.2541 ซึ่งถือวาเปนเสรีนิยม งบ
ประมาณทําสงครามยาเสพยติดก็ไมลดลง กลับเพิ่มขึ้นเปน 17.7 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือราว 7 แสนกวาลานบาท
หลังจากทําสงครามมาไดกวา 30 ป เริ่มมีเสียงวิจารณหนาหูขึ้นวาสหรัฐฯกําลังแพสงครามยาเสพยติด ผูวิจารณคน
หนึ่ง (Sean Gonsalves ในหนังสือ Cape Cod Time 052300) ชี้วา ตัวเลขของสํานักงานนโยบายควบคุมยาเสพยติดแหง
ชาติแสดงวา การจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายยาเสพยติดใน พ.ศ.2536 มีราว 1.5 ลานราย ในจํานวนนี้มีถึงรอยละ 75 (หรือ
ราว 1.1 ลานราย) มีความผิดในการครอบครอง มีเพียงรอยละ 25 เทานั้นที่เปนผูจําหนาย ดังนั้นจึงยากที่จะปราบไดหมด
และความคิดที่จะชวยรัฐบาลโคลัมเบียในการปราบการลักลอบยาเสพยติดก็ดูไมไดผล ประมาณวาผูคายาเสพยติดในโคลัม
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เบียใชเงินปละราว 100 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อติดสินบนเจาหนาที่ ชาวนาที่ยากจนในโคลัมเบียก็ยังคงตองดิ้นรนเอาตัวรอด
ดวยการปลูกโคเคนตอไป นอกจากนี้ ยังชี้ใหเห็นวาการทําสงครามยาเสพยติดยังมีปญหาการถือผิวเขามาดวย ทําใหชาว
อเมริกันผิวดําตองรับเคราะหไป โดยชี้วาตัวเลขของการเสพยาเสพยติดนั้นเปนชาวผิวขาวถึงรอยละ 75 จํานวนผูเสพยา
เสพยติดเปนคนผิวดําเพียงรอยละ 11 แตเปนผูถูกจับกุมในขอหายาเสพยติดถึงรอยละ 37
ผูวิจารณอีกคนหนึ่ง (Salim Muwakkil ในหนังสือพิมพ Chicago Tribune 060500) ไดวาดภาพวาหลังจากความ
พยายามอยางยืดเยื้อในการตอสูในสงครามยาเสพยติด ผลก็ลงเอยวาแทนที่จะสรางสังคมปลอดยาเสพยติด สงครามนี้กลับ
ทําลายอิสรภาพของคนอเมริกัน กระตุนใหเศรษฐกิจใตดินอันรุนแรงเติบโต ทําใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายฉอฉล และทํา
ใหดินแดนแหงเสรีภาพกลายเปนคุกที่ใหญที่สุดของโลก (นักโทษในสหรัฐฯปจจุบันมีกวา 2 ลานคน สวนใหญถูกจําคุกเนื่อง
จากกระทําผิดกฎหมายยาเสพยติด) นักวิจารณผูนี้ยังแสดงตัวเลขรายงานจากสถาบันเพื่อการศึกษานโยบายวา การตาย
เนื่องจากยาเสพยติดสูงขึ้น เด็กนักเรียนมัธยมสามารถซื้อยาเสพยติดไดงายอยางไมเคยเปนมากอน จํานวนนักเรียนเสพยยา
ระดับมัธยมตนเพิ่มขึ้น 3 เทา ราคายาเสพยติดลดลงและความบริสุทธิ์ของยาสูงขึ้น และไดเสนอใหคิดทบทวนใหมวายา
เสพยติดคืออะไรแน
องคกรพันธมิตรเดือนพฤศจิกายน (www.november.org) ไดชี้วา แอลกอฮอลและนิโคตินสังหารชาวอเมริกันถึง 6
แสนคนตอป ขณะที่โคเคนและเฮโรอีนฆาคนอเมริกันนับแต พ.ศ.2532 เพียงราว 8 พันคน และนับแตออกกฎหมายสารควบ
คุมใน พ.ศ.2513 ไมมีรายงานผูเสียชีวิตดวยกัญชาเลย และการจับกุมคุมขังหรือทําทัณฑบนแกบุคคลจํานวนมากในคดียา
เสพยติดเปนการทําลายครอบครัว ประมาณวาในปจจุบันมี “เด็กกําพรา” จากสงครามยาเสพยติดถึงราว 1 ถึง 2 ลานคน
และเนื่องจากมีผูถูกจับกุมในคดียาเสพยติดมากขึ้นเรื่อย ทําใหขอมูลเกี่ยวกับอาชญากรเพิ่มขึ้นถึง 50 ลานคน ดังนั้นรายงาน
ใน พ.ศ.2539 ของคณะกรรมาธิการความยุติธรรมทางอาชญากรรมแหงชาติกลาววา “นักอาชญวิทยาจํานวนมากเริ่มคิดถึง
สิ่งที่ไมนาคิด นั่นคือระบบความยุติธรรมทางอาชญากรรมเองแทนที่จะชวยรักษาสันติภาพกลับสรางความไมมั่นคงขึ้นใน
อเมริกา” ขอเสนอหนึ่งในบรรดาเสียงวิจารณก็คือการยกเลิกสารควบคุมบางชนิด เชนกัญชาหรือโคเคนวาเปนยาเสพยติด
เสียงวิจารณเหลานี้แสดงวาการตอสูกับยาเสพยติดนั้นยากลํ าบากเพียงใดแมกระทั่งในสหรัฐฯซึ่งถือกันวาการ
บังคับใชกฎหมายเปนไปอยางเขมแข็ง โปรงใส หลายประเทศในยุโรปตะวันตก ก็ดูเหมือนวาจะพายแพสงครามยาเสพยติด
บางประเทศเปดพื้นที่สาธารณะบางแหงใหผูตองการเสพยเขาไปเสพยไดอยางถูกกฎหมาย ทั้งยังใหบริการเข็มฉีดยาอีก เพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ เชนเอดส ดังนั้นการทําสงครามยาเสพยติดในประเทศไทยก็คงไมมีชะตากรรมดีกวาเทา
ใดนัก และในทํานองเดียวกันมีการเสนอใหผลิตยาบาจําหนายอยางถูกกฎหมายในประเทศ แตวิธีที่ดีกวานาจะอยูที่การสราง
วัฒนธรรมแหงสันติภาพขึ้น
การคาคน การคาคนถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง บางคนถือวาเปนการคาทาสยุคใหม การคา
คนมีจุดประสงคสําคัญอยูที่นําคนไปขายบริการทางเพศและทํางานราคาตํ่าในสภาพแวดลอมที่เลวราย ซึ่งบางทีเรียกวาโรง
งานนรก (Sweat Shop) ผูที่ตกเปนเหยื่อสําคัญไดแกสตรีและเด็ก
โสเภณีและโสเภณีเด็กเปนธุรกิจใตดินสําคัญอยางหนึ่ง จากผลงานวิจัยของ ศ.ดร.ผาสุก พงษไพจิตรและคณะ
ประเมินวาธุรกิจนี้มีมูลคาราว 1 แสนลานบาทตอป โดยโสเภณีระดับลางมีรายไดเดือนละ 3,000-6,000 บาท โสเภณีระดับ
สูงมีรายไดเดือนละ 50,000-80,000 บาท (Bangkok Post 040600) สําหรับจํานวนผูมีอาชีพเปนโสเภณียังแตกตางกันมาก
ตั้งแตหลายหมื่นไปจนถึงสองแสน ตามรายงานกระทรวงตางประเทศสหรัฐฯเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พ.ศ.2541
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ประมาณวาจํานวนโสเภณีและโสเภณีเด็กนั้นนาจะอยูที่ราว 2 แสนคน (สําหรับจํานวนโสเภณีเด็กคืออายุไมถึง 18 ป ตกอยู
ระหวาง 2 หมื่นถึง 4 หมื่นคน) นอกจากนี้ยังระบุวาประเทศไทยเปนทั้งแหลง ทางผาน และเปาหมายของการลักลอบคาสตรี
และเด็ก สตรีที่ถูกบังคับใหเปนโสเภณีมาจากชนชาวเขาและประเทศเพื่อนบาน รายงานนี้ยังอางองคกรพัฒนาเอกชนหรือ
เอ็นจีโอทองถิ่นที่กลาววาในระยะหลังนี้มีเด็กอายุระหวาง 12-18 ถูกลักลอบขนมาจากตอนใตของประเทศจีน พมา และลาว
เพื่อมาทํางานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศ ใน พ.ศ.2540 ทางการไทยไดออกกฎหมายเพิ่มโทษการคาเด็กและสตรีเพื่อให
บริการทางเพศและแรงงานทาส ทั้งยังใหอํานาจแกเจาหนาที่มากขึ้น
แอนิตา แอล. บอตตี เจาหนาที่ทางการสหรัฐฯดานตอตานการคาสตรีและเด็ก ไดเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ
International Herald Tribune ฉบับวันที่ 1 มิ.ย. 2543 วา การคาคนไมใชปญหาของเอเชียเทานั้นหากเปนปญหาระหวาง
ประเทศที่กําลังแพรเหมือนโรคระบาด ประมาณวาทุกปสตรีและเด็กราว 7 แสนถึง 1 ลานคนถูกสงขามพรมแดนและขายสู
ตลาดทาสสมัยใหม ราว 5 หมื่นคนถูกนําเขาไปในสหรัฐฯ เพื่อใหบริการทางเพศ บริการในครัวเรือน ทํางานในโรงงานนรก
หรือทํางานอื่นตามพันธะของหนี้ การคาคนเปนปญหาทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยเกี่ยวเนื่องกับความยากจนและสภาพไร
อํานาจของสตรีในประเทศกําลังพัฒนาจึงตองกลายเปนเหยื่อไป และยากที่จะหาทางออกได ขบวนการคามนุษยนี้อาศัย
ความรวมมือกับเจาหนาที่ผูทุจริต ซึ่งทําเงินมหาศาลใหแกองคกรอาชญากรรมที่จะนําไปใชในงานผิดกฎหมายอื่นอีก
การพนัน เปนธุรกิจใตดินที่สําคัญยิ่งในประเทศไทย งานวิจัยของผาสุกและคณะประเมินวาธุรกิจนี้มีมูลคาอยาง
นอย 1 แสนหนึ่งหมื่นลานบาท และใชคนนับจํานวนลานคน รูปแบบการพนันสําคัญไดแกหวยใตดิน หวยหุน บอน และการ
พนันฟุตบอลและมวย (Bangkok Post 040600) ในชวงเดือนมิถุนายนที่มีการแขงขันฟุตบอลยูโร 2000 ศูนยวิจัยกสิกรไทย
ประเมินวามีเงินสะพัดถึง 2 หมื่นลานบาท และที่นาสังเกตก็คือมีเด็กนักเรียนและนักศึกษาเขารวมในการพนันนี้ดวย นอก
จากนี้ยังมีขาวบอนการพนันที่บริเวณพรมแดนทั้งดานตะวันตก ตะวันออกและทางเหนือ ที่มีคนไทยเดินทางไปเลนประจํา
ประมาณวาใน พ.ศ.2540 มีบอนเปดเปนประจําในกรุงเทพฯราว 200 แหง
ตามสถิติการจับกุมในคดีการพนันของสํานักงานตํารวจแหงชาติพบวาแตละปมีจํานวนผูถูกจับกุมกวา 3 แสนคน
สวนใหญราว 2 แสน 8 หมื่นคนเปนการพนันทั่วไป ที่เหลือเปนการเลนสลากกินรวบหรือหวยใตดิน จํานวนผูถูกจับกุมในคดี
การพนันนี้สูงใกลเคียงกับผูที่ถูกจับกุมในคดีอื่นทั้งหมดรวมกัน ดังนั้นจึงมีการเสนอใหเปดการพนันแบบถูกกฎหมายขึ้น เชน
บอนการพนันถูกกฎหมาย แตก็มีเสียงคัดคาน โดยหากถือเอาหลักความรุนแรงทางโครงสรางดังที่กลาวแลว การพนันกอให
เกิดความรุนแรงทางโครงสรางอยางนอย 2 ประการ ไดแกการอยากรวยโดยไมทํางาน และการแสวงหาความเพลิดเพลินโดย
ปราศจากความสํานึกผิดชอบ
ผศ. ดร.นวลนอย ตรีรัตน ผูเคยทําวิจัยเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลใหทัศนะวา การพนันเปนกิจกรรมที่กระทบตอทุน
ทางสังคม โดยกอผลดังนี้คือ 1)ปญหาหนี้สิน 2) การสูญเสียประสิทธิภาพการทํางาน 3) การเบี่ยงเบนในการบริโภคและการ
ลงทุนมาสูการพนัน และ “ในประเทศที่อนุญาตใหมีการเลนพนันอยางถูกกฎหมาย พบวาตนทุนทางสังคมจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
1) มีการขยายตัวของกิจกรรมการพนันประเภทตางๆมากขึ้น 2) เมื่อผูเลนนิยมเลนการพนันบอยครั้งขึ้นและใชจายเงินและ
เวลาในกิจกรรมการพนันเพิ่มมากขึ้น 3) เมื่อผูเลนนิยมเลนการพนันที่มีการตอเนื่อง (ผูจัดการ 300643)
การคาอาวุธเถื่อน ศ.ดร.ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ ในหนังสือ Guns,Girls,Gambling,Ganja (1998) มีความ
เห็นวาการคาอาวุธเถื่อนในประเทศไทยมีสาเหตุจากความขัดแยงทางการเมืองและผลประโยชนในภูมิภาคนี้ เสนทางสําคัญ
ของการคาอาวุธเถื่อนเกี่ยวเนื่องกับความไมสงบ การสูรบบริเวณชายแดนดานกัมพูชาและพมา จากการประเมินราคาขาย
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ของอาวุธเถื่อนที่ตํารวจจับกุมไดใน พ.ศ.2535 มีมูลคาสูงเปนพิเศษถึงราว 517 ลานบาท ถาคิดวาการจับกุมยึดของกลางได
ราวรอยละ 5 ของทั้งหมด มูลคาการคาอาวุธเถื่อนในปนี้จะมีมูลคากวา 1 หมื่นลานบาท ถาคิดวาการจับกุมยึดของกลางไดนี้
ตกราวรอยละ 1 ของทั้งหมด มูลคาการคาอาวุธเถื่อนจะสูงถึงกวา 5 หมื่นลานบาท
การคาอาวุธเถื่อนนาจะเกิดจากการหลงเหลือของอาวุธจํานวนมหาศาลที่ใชในสงครามอินโดจีนดวย และกอผลให
เกิดมีมือปนอาชีพ ซึ่งในทศวรรษ 1990 ทางการตํารวจประเมินวามีราว 735 คน และในชวงป 2543 นี้เกิดการสังหารที่เกี่ยว
ของกับการเมืองหรือการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นคอนขางสูง ซึ่งควรจับตาดูวาจะลามไปสูระดับชาติดวยหรือไม สถิติการจับ
กุมในคดีอาวุธใน พ.ศ. 2542 ก็คอนขางสูงคือมีการจับกุมทั้งสิ้น 21,635 ราย ในจํานวนนี้เกี่ยวของกับอาวุธสงคราม 703 ราย
ในระยะหลัง
มีรายงานขาวหนาหูวามีการใชภูเก็ตเปนสถานที่ลักลอบคาอาวุธกับกลุมแยกดินแดนชาวทมิฬใน
ประเทศศรีลังกา ซึ่งทางการประเทศไทยไดปฏิเสธ อยางไรก็ตาม สหพันธนักวิทยาศาสตรอเมริกันซึ่งเคลื่อนไหวติดตามเกี่ยว
กับเรื่องสงครามและการคาอาวุธไดประมวลรายงานขาววาเปนเวลานานมาแลวที่กลุมคาอาวุธของไทยไดเปนผูสงอาวุธไปให
กลุมตอตานในเอเชียใต กลุมกบฎในพมา และกัมพูชา นอกจากนี้ กลุมคาอาวุธยังไดเชื่อมสัมพันธกับสภาชาติสังคมนิยม
นาคาและกลุมแนวรวมปลดปลอยอัสสัมในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย กลุมกบฎอาเจะ เมอเดกา ในอินโดนีเซีย
กลุมพยัคฆทมิฬในศรีลังกา และอื่นๆ อาวุธเหลานี้สวนมากทําในสหภาพโซเวียตและสหรัฐฯ และตามบทความในหนังสือ
พิมพ Sydney Morning Post ฉบับวันที่ 14 ส.ค.1999 ไดชี้วามีเจาหนาที่บางนายทั้งในกองทัพและกรมศุลกากรไทยที่ทุจริต
รวมเกี่ยวของดวย (www.fas.org/asmp/profiles/thailand.htm)
จากรายงานวาดวยสถานการณโลกอาชญากรรมและความยุติธรรมดานอาชญากรรมขององคการสหประชาชาติ
ระบุวาเกือบรอยละ 40 ของอาวุธเล็กถูกลักลอบนําไปคาขายอยางผิดกฎหมาย และการซื้อขายอาวุธแบบผิดกฎหมายนี้รอย
ละ 70 อยูในประเทศกําลังพัฒนา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร เมื่อการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ จากเพียง 26 ลานคนทั่วโลกใน พ.ศ.2538
เปนกวา 200 ลานในปจจุบัน อาชญากรรมในไซเบอรสเปซก็เพิ่มขึ้นอยางเร็วดวยเชนกัน ผูกระทําความผิดอาจจะเปนนัก
ศึกษา ผูกอการราย หรือสมาชิกในองคกรอาชญากรรมก็ได สําหรับผูประกอบความผิดทางดานเศรษฐกิจอันไดแกการฉอโกง
การขโมยขาวสารเกือบทั้งหมดคือราวรอยละ 90 เปนพนักงานภายในองคกรนั้นๆ
อาชญากรรมในอินเทอรเน็ตอาจแบงไดเปน 4 กลุม กลุมแรกเปนพวกเจาะขอมูล (Hacker) ซึ่งเมื่อเจาะผานการ
ปองกันไดแลวก็สามารถทําไดหลายอยางตั้งแตการนําขอมูลไปใชประโยชนจนถึงการบอนทําลาย กลุมที่สองเปนการบอน
ทําลาย (Sabotage) จงใจจะทําลายโดยใชหนอน (Worm) หรือไวรัสเพื่อโจมตีระบบปฏิบัติการหรือลบหรือเปลี่ยนแปลงขอ
มูล กลุมที่สามไดแกการติดตามเหยื่อ (Stalking) เชนโดยการอาศัยอี-เมลหรือหองสนทนา (Chat-Room) เพื่อติดตามผูที่จะ
เปนเหยื่อเปาหมาย กลุมโรคจิตที่ชอบเด็กอาจจะตามไปจับตัวเด็กนั้น หรือสงขอมูลที่ทํารายความรูสึกหรือคุกคาม กลุมที่สี่ได
แกผูที่อาศัยอินเทอรเน็ตขายของเถื่อนหรือของไมไดมาตรฐาน องคกรระหวางประเทศและรัฐบาลประเทศตางๆ กําลังหาทาง
จับอาชญากรในไซเบอรสเปซใหอยูหมัด แตดูแลวก็เปนเรื่องที่ยากมาก
รายงานสถานการณอาชญากรรมโลกขององคการสหประชาชาติ ไดสรุปขอสังเกตเกี่ยวกับผูกระทําผิดในเรื่องขาง
ตนไววา 1) ตลาดผิดกฎหมายนี้แมจะรูงายแตก็ควบคุมไดยาก เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามความตองการ 2)
ตลาดเหลานี้เกือบทั้งหมดมีผูปฏิบัติการหลายกลุมที่สําคัญไดแกองคกรอาชญากรรมขามชาติแตไมใชทั้งหมด เชน กรณี
โสเภณี มีองคกรอาชญากรรมเปนผูกํากับใหญ แตก็ยังขึ้นกับชาวบานที่ยอมใหเด็กสาวของตนออกมา 3) ตลาดการคาผิด

31
กฎหมายนี้สวนมากเปนการขนจากประเทศกําลังพัฒนาสูประเทศที่มีการพัฒนามากกวา ยกเวนอาวุธและรถยนต 4) อาจมี
การทับซอนกันในตลาด ทั้งนี้เพราะวาสิ่งสําคัญที่สุดคือขายใย เมื่อสรางขึ้นแลวก็คาสินคาตางๆ 5) มีบริเวณสีเทาระหวาง
ตลาดที่ผิดกฎหมายกับที่ถูกกฎหมาย เปดชองใหนักลงทุนผูที่ขาดศีลธรรมเคลื่อนไหว บางครั้งถูกกฎหมาย บางครั้งผิด
กฎหมายไดตามสถานการณ 6) อาชญากรรมบางประเภทเชนการคาคน กอใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้น เชนการปลอม
แปลงเอกสาร 7) แมวารัฐบาลตางๆจะรับรูถึงความรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติ แตก็มักทํานอยไปหรือชาเกินไป

ความรุนแรงจากองคกรธุรกิจเอกชน
ความรุนแรงจากองคกรธุรกิจเอกชนที่เพงเล็งกันมากในระยะหลัง ไดแกบรรษัทขามชาติ และมีการศึกษากันมากใน
หัวขออาชญากรรมบรรษัท (Corporate Crime) และเริ่มมีความเห็นกันวาผลกระทบและความเสียหายที่มีตอสังคมและ
ประชาชน จากความรุนแรงขององคกรธุรกิจเอกชนหรืออาชญากรรมบรรษัท อาจจะกวางขวางกวาความรุนแรงจากองคกร
อาชญากรรมขามชาติที่กลาวแลวเสียอีก
อาชญากรรมบรรษัทอาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญ กลุมหนึ่งเปนการกระทําโดยตัวบุคคลซึ่งเกือบทั้งหมดอยูในบริษัท
นั้นๆ โดยลําพังหรือโดยรวมกับบุคคลภายนอก กระทําการฉอโกง เปนตน บุคคลเหลานี้มักมีการศึกษาสูง มีฐานะดี บางทีมี
ครอบครัวที่ดูเปนสุข จึงมีการตั้งสมญาวาเปนอาชญากรเสื้อคอขาวหรือในประเทศไทยนิยมเรียกวาโจรใสสูทหรือโจรเสื้อนอก
ในประเทศกําลังพัฒนา บริษัทเอกชนมักเปนองคกรธุรกิจแบบครอบครัว ประธานบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงมัก
เปนกลุมบุคคลเดียวกัน ซึ่งเมื่อเกิดการฉอโกงหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดแลวจะกอความเสียหายรายแรงอยางคาดไมถึง
เชนกรณีวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียรวมทั้งในประเทศไทย ก็มาจากความไมโปรงใส ตรวจสอบไมได หรือขาดธรรมาภิบาล (Good
Governance) ในการบริหารบริษัท และมีความเห็นตรงกันหลายฝายวาหากไมสรางธรรมาภิบาลขึ้นในบริษัทแลวก็ยากที่จะ
ฟนตัวจากวิกฤติไดอยางยั่งยืน ดังนั้นอาชญากรรมมีการฉอโกงในบริษัท เปนตน จึงมีผลกระทบรายแรงตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ-การเมืองทีเดียว
อีกกลุมหนึ่งเปนอาชญากรรมที่เกิดจากโครงสราง มีผูใหคําจํากัดความวาอาชญากรรมบรรษัทหมายถึงการกระทํา
ผิดของธุรกิจหรือบรรษัทเพื่อเพิ่มกําไรหรือการรวยเร็ว ในประเทศอุตสาหกรรมที่การบริหารบรรษัทโปรงใส ตรวจสอบได หรือ
ดูจะมีธรรมาภิบาลมากกวาในประเทศกําลังพัฒนา แตอาชญากรรมสําคัญกลับอยูในกลุมนี้ และเปนอาชญากรรมที่แกไข
ยากเนื่องจากมีการขัดกันทางผลประโยชน นั่นคือบริษัทมีหนาที่ทํากําไร ขณะเดียวกันก็ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย
แตมักปรากฏวาความตองการทํากําไรจะอยูเหนือสิ่งอื่นใด ทําใหธุรกิจหรือบริษัทตองกระทําผิดหรือกออาชญากรรมซึ่งกอผล
กระทบตอทุกฝายทุกดานอยางรุนแรง จากลูกจางถึงรัฐบาล จากสุขภาพถึงสิ่งแวดลอม
อนึ่ง เปนที่สังเกตวาวิกฤติเศรษฐกิจของไทยที่เกิดจากภาคธุรกิจเอกชนนั้น มีสวนหนึ่งเกิดจากการฉอโกงของบุคคล
หรือกลุมบุคคล เปนตน แตเปนไปไดวาสวนสําคัญเกิดจากโครงสราง เปนการกระทําผิดเพื่อเพิ่มกําไรหรือการรวยเร็ว นอก
จากนี้ความตองการเพิ่มกําไรหรือการรวยเร็วยังมีผลยอนกลับทําใหธรรมาภิบาลในบริษัทยอหยอน เชนเกิดการเลนพวก การ
ฉอโกงตางๆ อีก ในประเทศพัฒนาแลวอาชญากรรมของผูบริหารระดับสูงของบรรษัทก็ยังคงมีใหเห็นอยู
อาชญากรรมบรรษัทมีหลายชนิด เชนการตั้งราคาสินคาสูง การเลี่ยงภาษี การติดสินบนเจาหนาที่และนักการเมือง
การกดขี่หรือไมคํานึงถึงคนงาน การหลอกลวงลูกคา การผลิตสินคาไมไดมาตรฐาน การฟอกเงิน รัฐมนตรียุติธรรมประเทศ
เฮติ กลาวอภิปรายในการประชุมตอตานอาชญากรรมโลกครั้งที่ 10 ขององคการสหประชาชาติวา กิจกรรมบางอยางที่ดูถูก
กฎหมาย ก็ตองถือวาผิดกฎหมายดวยเชนกัน ไดแกการเก็งกําไรคาเงินและการทําลายสิ่งแวดลอม ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวง
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มหาดไทยประเทศซิมบับเว กลาววาผูกระทําผิดในองคกรอาชญากรรมในแอฟริกาสวนใหญอยูในกลุมนักธุรกิจที่รวมมือกับ
นักการเมืองและขาราชการ
สหรัฐฯเปนอีกประเทศหนึ่งที่นาจับตาอาชญากรรมบรรษัทมากเปนพิเศษ บทความในวารสาร The Nation ของ
สหรัฐฯไดรวบรวมขาวจากหนังสือพิมพ The Wall Street Journal ซึ่งรายงานไดดีจนมีผูเสนอใหเปลี่ยนชื่อเปน The Crime
Street Journal บทความนี้รวบรวมกรณีที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.2539 ซึ่งผูเขียนคือโรเบิรต เชอรริลล กลาววาเปนเพียงสวน
นอยนิดของอาชญากรรมทั้งหมดดังนี้
เรื่องแรกเปนกรณีการโกงราคาสินคา 2 ชนิดของบริษัทอารเคอร แดเนียล มิดแลนด ซึ่งเปนบริษัทคาขาวใหญที่สุด
ถูกศาลสั่งปรับ 100 ลานดอลลารสหรัฐหรือราว 4 พันลานบาท สวนบริษัทในเครือที่เอเชียก็ตกลงยอมความโดยจายเงินกวา
100 ลานดอลลาร และคดีฟองรองยังไมสิ้นสุด แตที่แปลกก็คือหุนของบริษัทนี้กลับสูงขึ้น เพราะมีผูคํานวณวาการโกงราคา
สินคาเพียงตัวเดียวคือไลซีนซึ่งเปนอาหารเสริมของวัวก็ทํากําไรกวา 170 ลานดอลลารสหรัฐ บริษัทนี้มียอดขายกวาหมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ
เรื่องที่สองการโกงลูกคา บริษัทพรูเดนเชียลซึ่งเปนบริษัทประกันใหญที่สุดของประเทศถูกสั่งปรับ 37 ลานดอลลาร
สหรัฐ ในขอหาโกงลูกคา และตองจายเงินอีกกวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐเพื่อชดใชความเสียหายแกลูกคา
เรื่องที่สามการฟอกเงินซึ่งเปนอาชญากรรมทํากําไรแกธนาคารจํานวนมากในสหรัฐฯ นักสืบกระทรวงยุติธรรมใช
ความพยายามอยางมากในการพิสูจนวาธนาคารซิตี้แบงกไดชวยเหลือ ราอูล ซาลินัส นองชายอดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก
คารลอส ซาลินัส ฟอกเงินเปนมูลคาอยางนอย 100 ลานดอลลารสหรัฐ ปจจุบันราอูลถูกตัดสินจําคุกในเม็กซิโกขอหารํ่ารวย
ผิดปรกติ เจาหนาที่ระดับสูงคนหนึ่งในซิตี้แบงกลาออก สําหรับคนภายในธนาคารเห็นวากระทรวงยุติธรรมหาเรื่องใสความ
เรื่องที่สี่เปนการโกงมโหฬารเกี่ยวกับยา ซึ่งสํานักงานบัญชีกลางสหรัฐฯประมาณวาทําใหรัฐบาลเสียหายถึง 1 แสน
ลานดอลลารตอป ปจจุบันมีกรณีการโกงดานยาและการรักษาพยาบาลใหติดตามราว 1,000 เรื่อง บางเรื่องในกลุมนี้คลาย
กับกรณีทุจริตยาในประเทศไทย แตดูจะซับซอนกวา เชนบริษัทสมิธไคลน บีคัม ซึ่งเปนบริษัทดานหองทดลองทางการแพทย
ไดเจรจาที่จะจายเงินแกรัฐบาลจํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อยอมความในกรณีโกงโครงการประกันสุขภาพคนชราโดย
ใหมีการตรวจเลือดโดยไมจําเปน นอกจากนี้ยังมีรายงานวาบริษัทผลิตยาใชคนรอนเรไมมีบานอยูมาทดลองยาโดยจายเงินให
ถูกที่สุด และ ฯลฯ
เรื่องที่หาการโกงของพอคาอาวุธ เชนบริษัทยูไนเตด เทเลคอม อิเล็กทรอนิกส ขายเครื่องยึดจรวดนําวิถีขนาด 500
ปอนดเขากับปกเครื่องบินซึ่งบกพรองโดยหลุดออกไปขางหนึ่ง บริษัทเทค-แอรเซอรวิส ยอมรับผิดในความบกพรองไมตรวจ
เครื่องควบคุมยานยามฉุกเฉินใหดี เชนเครื่องเปดออกซิเจนเมื่อความดันในหองผูขับลดลงกระทันหัน ฯลฯ
เรื่องที่หกการกดขี่คนงาน เชนปลอยใหคนงานทํางานจนเกิดอันตราย มีผูบริหารเหมืองถานหินในเคนตักกี 3 คนถูก
ตัดสินจําคุกเนื่องจากการตายของคนงาน 10 คน (แตตองใชเวลาดําเนินคดีทั้งหมด 7 ป และโทษจําคุกอยูระหวาง 5-18
เดือน) ทุกปมีการรองเรียนจากสหภาพแรงงานในเรื่องความเสี่ยงอันตรายในการทํางาน นอกจากนี้เรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่าก็
ยังถูกละเมิดโดยทั่วไป มีนักเศรษฐศาสตรดานแรงงานมหาวิทยาลัยพรินซตันประมาณวาคนงานราว 3 ลานคนไดรับคาจาง
ตํ่ากวาแรงงานขั้นตํ่า ที่รายแรงที่สุดไดแกอุตสาหกรรมเสื้อผาซึ่งพบวารอยละ 43 จายคาแรงตํ่าผิดกฎหมาย การไมยอมจาย
เงินคาลวงเวลาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง สถาบันนโยบายนายจางซึ่งสนับสนุนโดยนายจางประมาณวาคนงานจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอีก
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ราวเกือบ 2 หมื่นลานดอลลารสหรัฐหากปฏิบัติตามกฎอยางเขมงวด และทายสุดไดแกการแบงแยกทางผิว ซึ่งบางครั้ง
บรรษัทใหญตองจายเงินสูงถึง 176 ลานดอลลารเพื่อยอมความ แตก็เปนเงินเพียงนอยนิดของรายไดบรรษัท
เรื่องที่เจ็ดไดแกการตอตานการผูกขาดซึ่งดูจะไมมีผลมาก เพราะวาเกิดการรวมบริษัทขึ้นในเกือบทุกธุรกรรม เชน
การรวมระหวางบริษัทโบอิ้งกับแมกโดนัล ดักลาส ในป 2543 มีกรณีไมโครซอฟ ซึ่งก็ยังยืดเยื้ออยู และลงเอยแลวอาจจะไมได
แกไขปญหาการผูกขาดเทาใดนัก
อนึ่ง หนังสือพิมพ The San Francisco Bay Guardian ฉบับวันที่ 15 พ.ค. 2000 ไดตีพิมพบทความเขียนโดยราลฟ
เนเดอร นักเคลื่อนไหวคุมครองผูบริโภคคนสําคัญของอเมริกาวาอาชญากรรมของบรรษัทเงินหนากําลังขยายตัว อางผลการ
ศึกษาของศาสตราจารยดานการบัญชีที่มหาวิทยาลัย Brigham Young ทานหนึ่งที่ประเมินวาอาชญากรรมคอขาวปหนึ่งตก
ราว 2 แสนลานดอลลาร นอกจากนี้ มีรายงานจากสถาบันสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพประเมินวาทุกปมีคนงาน
อเมริกันเสียชีวิตจากการทํางานปละ 1 แสนคน และมีคนราว 4 แสนคนตายจากการสูบบุหรี่ การละเมิดกฎสิ่งแวดลอม
ปรากฏทั่วไปรวมทั้งบรรษัทที่มีชื่อเสียงเชนเอกซอน อินเตอรเนชันแนล เปเปอร เท็กซาโก นาบิสโก ในตอนทายของบทความ
เนเดอรไดเสนอใหทางการรัฐบาลจัดการอาชญากรรมบรรษัทในทํานองเดียวกับอาชญากรรมขางถนน
เปนที่สังเกตวาในการรณรงคหาเสียงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯปลายปนี้ ผูลงสมัครคนหนึ่งไดแกนายยอรจ
บุช จูเนียรแหงพรรครีพับลิกันไดแถลงนโยบายวาจะจัดการกับกับอาชญากรรมบรรษัทอยางเฉียบขาด ทั้งอาชญากรรมขนาด
เบา เชนการฉอโกงเงินรัฐในหลัก 1 ลานดอลลาร การโกงราคาสินคาและบริการ การพยายามผูกขาด และการสรางปญหาสุข
ภาพ เปนตน ไมรุนแรง ซึ่งอาจลงโทษดวยการยึดหุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เงินปนผลจากหุนที่ยึดไวนี้จะนํามาชดเชย
ความเสียหายหรือใชในโครงการสาธารณประโยชน เชนบริการทางการแพทย สวนอาชญากรรมรายแรง เชนการกระจายเชื้อ
โรค การฆาหรือสังหารคน การสรางความหายนะระดับชาติทั้งในและนอกสหรัฐฯ การฉอโกงรัฐบาลเปนเงินมหาศาล เปนตน
จะมีการลงโทษโดยตรงตอผูถือหุนที่สงสัยวามีสวนเกี่ยวของ ซึ่งจะมีโทษจําคุกดวย ตัวอยางอาชญากรรมรายแรง เชน บริษัท
ยูเนี่ยน คารไบดซึ่งกอเหตุในอินเดียที่รูกันในกรณีโบพัล ป พ.ศ.2527
นายยอรจ บุช จูเนียรกลาววาตองจัดการเด็ดขาดเชนนี้ เพราะวาบรรษัทเหลานี้เปนบุคคลแลวแตยังหาไดเปน
มนุษยไม เนื่องจากขาดความสํานึกผิดชอบชั่วดี (www.gatt.org/bushprcorpcrime.htm)

ความรุนแรงจากรัฐ
ความรุนแรงจากรัฐมีรูปแบบสําคัญไดแก การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตคอรรัปชัน และการกอหนี้สิน (โดย
เฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา)
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนปญหาใหญเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นทุกประเทศ แมจะดูวาเกิดขึ้นมากกวาในประเทศกําลัง
พัฒนาก็ตาม การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดของกระทรวงตางประเทศสหรัฐฯอาจแบงไดเปน 7 สวนดวยกันโดยการ
กําหนดวาการยอมรับสิทธิมนุษยชนมีอะไรบาง การละเมิดก็เปนตรงกันขาม
การยอมรับสิทธิมนุษยชนทั้ง 7 สวน ไดแก สวนที่หนึ่งการยอมรับบูรณภาพแหงบุคคลและเสรีภาพจาก 1) การ
สังหารทางการเมืองหรือโดยไมถูกกฎหมาย 2) การสูญหาย 3) การทรมานและการทารุณอื่นที่ผิดมนุษยหรือทําลายศักดิ์ศรี
4) การจับกุมคุมขังหรือการเนรเทศโดยพลการ 5) การไมใหมีการตัดสินคดีความอยางยุติธรรม 6) การเขาแทรกแซงในความ
เปนสวนตัว ครอบครัว บานหรือการติดตอโดยพลการ
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สวนที่สองไดแกการยอมรับเสรีภาพพลเมือง ซึ่งรวมถึง 1) เสรีภาพในการพูดและการพิมพ 2) เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและการตั้งสมาคม 3) เสรีภาพทางศาสนา 4) เสรีภาพในการเคลื่อนที่ภายในประเทศและการเดินทางไปตางประเทศ
ซึ่งรวมทั้งการอพยพโยกยาย
สวนที่สาม ไดแกสิทธิทางการเมือง ซึ่งที่สําคัญไดแกสิทธิในการเปลี่ยนรัฐบาล
สวนที่สี่ ไดแกทาทีของรัฐบาลตอการสอบสวนองคกรพัฒนาเอกชนทั้งในทองถิ่นและระหวางประเทศ ตอขอหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
สวนที่หา ไดแกการแบงแยกโดยใชเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความพิการ ภาษาและฐานะทางสังคม ซึ่งผูถูกกีดกันสวน
ใหญไดแก สตรี เด็ก ชนชาติสวนนอย คนพิการ คนถือศาสนาสวนนอย
สวนที่หก ไดแก สิทธิคนงาน ไดแก 1) สิทธิในการจัดตั้งสมาคม 2) สิทธิในการรวมตัวและตอรอง 3) ขอหามเรื่อง
แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ 6) การใชแรงงานเด็กหรือการกําหนดอายุตํ่าสุดสําหรับการจางงาน และ 7) สภาพการ
ทํางานที่พอรับได
สําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญใหมไดประกันสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนดังกลาวไดคอนขางครบถวน คงมี
แตปญหาทางดานการปฏิบัติ นอกจากนี้เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและความผันผวนทางการเมืองอาจทําใหปญหาสิทธิมนุษย
ชนรายแรงขึ้นได
ปญหาสิทธิมนุษยชนของไทยที่สําคัญอาจแบงไดดังนี้ 1) การใชความรุนแรงของเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะเจาหนาที่
ตํารวจในการจับกุมสอบสวนผูตองสงสัย รวมทั้งการใชอํานาจขมขูราษฎรโดยเฉพาะที่ดอยโอกาสในชนบท การเกิด "วิสามัญ
ฆาตกรรม” (Extrajuducial Killing) บอยครั้ง 2) ความรุนแรงในครอบครัว โสเภณีและโสเภณีเด็ก ซึ่งกระทบตอสตรีและเด็ก
เปนวงกวางที่สุด 3) ปญหาสิทธิคนงาน ไดแกการรวมตัวโดยเฉพาะการรวมตัวของพนักงานรัฐวิสาหกิจ คาแรงขั้นตํ่า คาลวง
เวลา สภาพการทํางานซึ่งจากการสํารวจของกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ที่เขาไปคลุกคลี พบวาในระยะ 7 ปที่ผาน
มามีการตายเนื่องจากการทํางานถึง 27 คนตอพันคน นอกจากนี้ยังมีปญหาความเจ็บปวยจากการทํางานซึ่งยังไมไดรับการดู
แลอยางดี ปญหานี้อาจลุกลามเปนความรุนแรงทางการเมืองไดงาย 4) ปญหาสิทธิในสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งเกิดการ
ประทวงบอยครั้งและนับวันรุนแรงขึ้นเนื่องจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 5) ปญหาผูอพยพลี้ภัยและชนชาติสวน
นอยบริเวณชายแดน ซึ่งมีทั้งแรงงานอพยพ ผูลี้ภัยทางการเมือง และชนชาติสวนนอยตามปาเขา มีผลทั้งดานความมั่นคงของ
ชาติ ผลประโยชนทางธุรกิจ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งกลายเปนการกระทบกระทั่งระหวางประเทศไดงาย 6) สภาพที่แออัดตึง
เครียดและการทรมานทารุณในที่คุมขัง ขาวสตรีถูกเจาหนาที่ขมขืนในระหวางถูกคุมขัง ภาวะเชนนี้ไมชวยแกไขความ
ประพฤติ แตกลับเสริมพฤติกรรมตอตานสังคมใหรุนแรงขึ้น คุกและสถานคุมขังกลายเปนสถานที่แพรความรุนแรงไปทั่วสังคม
การคอรรัปชันหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ เปนความรุนแรงจากรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐที่สง
ผลกระทบสูงและลึกซึ้ง กอใหเกิดความไมมั่นคงในทุกดานขึ้นในสังคมและแกพลเมืองทั่วไป เปนพื้นฐานของอาชญากรรมอื่น
ตั้งแตอาชญากรรมในทองถนนไปจนถึงอาชญากรรมบรรษัท จากการสํารวจครั้งหนึ่งของธนาคารโลกพบวา ขาราชการระดับ
สูงและราษฎรอาวุโสกวา 150 คนในประเทศกําลังพัฒนากวา 60 ประเทศถือวาคอรรัปชันเปนอุปสรรคสําคัญที่สุดตอการ
พัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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คอรรัปชันอาจตีความอยางกวางๆ วาหมายถึงการใชอํานาจรัฐที่ผิดเพื่อผลประโยชนสวนตัว ซึ่งมีหลายรูปแบบ
อาทิ การติดสินบน เชนใชเงินซื้อตําแหนงและการรับสินบนเชนการอาศัยตําแหนงรับเงิน การฉอโกง การยักยอก การขโมย
ทรัพยสินทางราชการ ระบบอุปถัมภและพรรคพวก การใชอิทธิพล
การคอรรัปชันนี้อาจแบงไดเปน 4 ระดับหรือ 4 กลุมดวยกัน ระดับหรือกลุมแรกเปนระดับทองถนน พบมากในเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของกับสาธารณชนและเจาหนาที่ตํารวจ มีการรับเงินเพื่อใหไดรับอนุญาตเชนคิวมอรเตอรไซด หรือใหละเวนไม
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย เชนกฎจราจร และการเลี่ยงภาษี
ระดับที่สองเปนการติดสินบนทางธุรกิจซึ่งมีขนาดใหญกวาระดับแรก ผูติดสินบนอาจเปนทั้งบริษัทในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใหไดสัมปทาน โครงการกอสราง เปนตน ไดรับการตรวจสอบที่ผอนปรน เขาถึงสินเชื่อไดงาย ไปจนถึงไดคู
สายโทรศัพท สําหรับบริษัทเล็กการติดสินบนบางทีกระทําเพื่อความอยูรอดของบริษัทเอง จากการสํารวจครั้งหนึ่งของ
ธนาคารโลกพบวาบริษัทในยุโรปตะวันออกตองเสียเวลาการบริการถึงรอยละ 37 ในการติดตอกับเจาหนาที่
การใชเงินจํานวนมากติดสินบนเจาพนักงานทําใหบริษัทตางๆ ตองดิ้นรนหาทางออก เชน รายงานรายไดใหตํ่าหรือ
รายจายใหสูงเพื่อเสียภาษีนอยลง ซึ่งทําใหรัฐขาดรายไดจํานวนมหาศาล และมักหันมาไลเบี้ยกับประชาชนโดยการขึ้นภาษี
และลดสวัสดิการลง
ระดับที่สามเปนการติดสินบนเพื่อธุรกิจใตดิน เชนเจาของบอนหรือผูคายาเสพยติดใหเงินแกเจาพนักงานเพื่อจับกุม
คูแขงหรือขับออกไปใหพนประเทศ หรือใชเจาพนักงานขมขูคูแขงโดยตรง การใชเงินติดสินบนจึงเหมือนเปนการเพิ่มสวนแบง
การตลาดของตนดวย ธุรกิจใตดินมีรายไดที่สําคัญอีกประการหนึ่งไดแกการเรียกคาคุมครอง ซึ่งมักอาศัยการรวมมือหรือ
อํานาจของเจาหนาที่
ระดับที่สี่เปนการคอรรัปชันระดับสูง เกี่ยวของกับขาราชการชั้นสูงและนักการเมืองระดับชาติ การคอรรัปชันใน
ระดับนี้เปนแหลงเพาะและบํารุงเลี้ยงคอรรัปชันในระดับอื่นและกลุมอื่น ทําใหคอรรัปชันกลายเปนวิถีดําเนินชีวิตไป และมีผล
สะเทือนอยางรุนแรง การคอรรัปชันในระดับนี้รวมถึงการนําเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากตางประเทศไปใชในทางที่ผิด การรับ
สินบนของบรรษัทขามชาติเพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายสินคาและบริการ การคอรรัปชันในระดับนี้เปนที่สังเกตวาเกี่ยวของไป
ถึงบรรษัทหรือรัฐบาลตางประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว อนึ่ง ประเทศตะวันตกบางประเทศจนถึงปจจุบันยังถือวา
การที่บรรษัทจายเงินติดสินบนดังกลาวเปนเรื่องถูกกฎหมาย ทั้งยังสามารถนําคาใชจายนี้ไปหักลดหยอนภาษีไดอีก
ดังนั้น การคอรรัปชันที่แพรระบาดในประเทศกําลังพัฒนานั้น เหตุปจจัยหนึ่งที่มองขามไมไดก็คือพฤติกรรมของ
บรรษัทและรัฐบาลประเทศมหาอํานาจที่มีขาวคํ้าจุนรัฐบาลที่คอรรัปชัน หรือลมลางรัฐบาลที่ไดรับการสนับสนุนจากประชา
ชนในโลกที่สาม
โนม ชอมสกี้ ชี้วาถาหากติดตามรองรอยวาหนี้เกิดขึ้นไดอยางไรในประเทศกําลังพัฒนา ก็จะพบวาหนี้เหลานี้สราง
ขึ้นโดยคนจํานวนไมมาก เชนราว 100-200 คนในกลุมผูปกครองที่เผด็จอํานาจหรือไมมีกลไกการควบคุมตรวจสอบที่ไดผล ผู
ใหกูไดแกธนาคารหรือองคการระหวางประเทศ เชน หนี้จํานวนมากถูกโอนเปนของรัฐโดยผานโครงการขององคการการเงิน
ระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ดังนั้นผูกูไมตองใชหนี้ แตผูแบกภาระหนี้ไดแกประชาชน ถาหากยึดหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ หนี้เหลานี้ถือวาเปน “หนี้พึงรังเกียจ” (Odious Debt) ชอมสกี้ ยังไดอางตัวแทนสหรัฐฯประจําไอเอ็มเอฟคนหนึ่งคือ
เคเรน ลิซเซเกอรซึ่งไดชี้เมื่อสองสามปมานี้วาถาหากนําหลักหนี้พึงรังเกียจมาใชแลว หนี้ในประเทศกําลังพัฒนาเกือบทั้งหมด
จะหายไป
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สําหรับในประเทศ มีการศึกษาเรื่องคอรรัปชันและประชาธิปไตยในประเทศไทยของผาสุกและคณะ (พ.ศ.2537) ซึ่ง
ยืนยันวา การดูดกินงบประมาณรายจายของประเทศนั้นกระทําโดยขาราชการประจําและนักการเมือง และวาทั้งขาราชการ
ประจําและนักการเมืองใชเงินจํานวนมากซื้อตําแหนงเพื่อใหสามารถดูดกินเงินงบประมาณได โดยนักการเมืองจํานวนหนึ่งใช
เงินซื้อคูแขง ซื้อเสียง และตอรองตําแหนงรัฐมนตรี เปนตน สวนขาราชการประจําจายเงินใหแกผูบังคับบัญชาเพื่อใหได
ตําแหนง และไดชี้วามีความซับซอนกันระหวางการคอรรัปชันของขาราชการและนักการเมืองกับธุรกิจผิดกฎหมาย
ดูจากผลการศึกษาขางตน จึงกลาวไดวาการคอรรัปชันในประเทศไทยไดแพรระบาดไปทั่ว ตั้งแตระดับทองถนนไป
จนถึงระดับสูง ตั้งแตเพื่อธุรกิจธรรมดาถึงธุรกิจผิดกฎหมาย ไดหยั่งรากลึกและเติบโตปกคลุมทั้งสังคมยากที่จะขจัดใหหมด
ไป ความพยายามรางรัฐธรรมนูญใหมที่ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การควบคุมตรวจสอบรัฐบาลนักการเมืองและขา
ราชการระดับสูงโดยองคกรอิสระหลายองคกร ก็คงตองใชเวลานาน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงวาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปน
องคกรควบคุมตรวจสอบที่สําคัญที่สุดยังมีการซื้อเสียงกระทําทุจริตผิดกฎหมายจํานวนมากบางพื้นที่ตองเลือกใหมหลายครั้ง

สงครามและอาวุธสงคราม
สงครามและอาวุธสงครามเปนความรุนแรงสูงสุดที่อาจเกี่ยวพันกับรัฐบาลมหาอํานาจของโลกทั้งหมดและรัฐบาล
อื่นจํานวนมาก เชนกรณีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและที่สอง หรือสงครามภายในประเทศหนึ่งซึ่งในระยะหลังเกิดขึ้นบอยมาก
จากหนังสือรายงานประจําปของสถาบันซิปรี 2543 เรื่องอาวุธ การลดอาวุธและความมั่นคงระหวางประเทศ (SIPRI
Yearbook 2000 Armaments, Disarmament and International Security) ที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยสันติภาพระหวาง
ประเทศสตอกโฮลม ซึ่งอุดหนุนโดยรัฐบาลสวีเดน (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) ไดสรุป
สถานการณสงครามและอาวุธทั่วโลกในป 2542 วา ในปนี้มีการสูรบสําคัญทั้งหมด 27 แหง เกือบทั้งหมดเปนการสูรบภายใน
ประเทศ มีเพียง 2 แหงเปนการตอสูระหวางประเทศไดแกระหวางอินเดีย-ปากีสถาน และเอริเทรีย-เอธิโอเปย เทียบกับใน
พ.ศ.2540 ซึ่งมีการสูรบเพียง 19 แหง แสดงวาใน 2 ปที่ผานมาสถิติการสูรบเพิ่มสูงขึ้น จํานวนผูที่ตายในการสูรบก็สูงดวย
ในการสูรบใหญ 27 ครั้งของ พ.ศ.2542 มีการแทรกแซงจากตางประเทศ 5 ครั้ง ซึ่งแสดงวาการแทรกแซงจากตาง
ประเทศเกิดขึ้นแบบเปนกรณียกเวน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติการของกลุมนาโตนอกเขตของตน ไดเพิ่มความตึงเครียดทั่ว
เขตบอลขาน ความตระหนกในเรื่องการทดลองระเบิดนิวเคลียรของอินเดียและปากีสถานใน พ.ศ.2541 คอยลดลง เชนเดียว
กับการสูรบในกรณีแควนแคชเมียร
ในแอฟริกาการสูรบในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต พ.ศ.2541 มีกองทหารจาก 9 ประเทศและ
กลุมกบฎอยางนอย 9 กลุมเขารวม กลุมขัดแยงที่สําคัญไดทําสัญญาสันติภาพใน พ.ศ.2542 แตการจะสรางสันติภาพได
สําเร็จหรือไมยังเปนที่สงสัย สาเหตุและผลกระทบของสงครามมีผลอยางสูงตอความมั่นคงทางการเมืองและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในแอฟริกากลางและแอฟริกาตอนใตในอีกหลายปขางหนา
อนึ่ง รายงานธนาคารโลกระบุวาตนตอสงครามกลางเมืองเกิดจากการแยงชิงสินคาโภคภัณฑมูลคาสูง เชนเพชร
พลอย กาแฟ มากกวาที่จะเกิดจากความขัดแยงทางการเมืองและศาสนา “กับดักหลังความขัดแยง” ก็เปนเหตุใหเกิดสงคราม
กลางเมือง เพราะรัฐบาลจะขาดประสิทธิภาพและความยากจนเพิ่มขึ้น รายงานนี้เสนอวาการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการ
ชวยเหลือจากตางประเทศอาจลดอันตรายจากสงครามไดถึงรอยละ 30 (กรุงเทพธุรกิจ 170643)
ปฏิบัติการสันติภาพขององคการสหประชาชาติซึ่งในรอบ 50 ปมานี้ใชกําลังทหารและตํารวจจํานวนกวา 750,000
คนจาก 118 ประเทศ ในปฏิบัติการ 49 ครั้ง เมื่อถึง พ.ศ.2542 ตองขยายตัวไปอีกมาก โดยมีปฏิบัติการเพิ่มขึ้นที่สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยคองโก ติมอรตะวันออก โคโซโว และเซียรราลีโอน (ซึ่งเมื่อตนป 2543 กองกําลังนั้นถูกจับเปนตัวประกันและได
รับการปลอยตัวในภายหลัง) ภาระหนาที่อันซับซอนนี้แสดงใหเห็นถึงความยากลําบากในการสถาปนาสันติภาพขึ้นภายหลัง
สงคราม ทั้งยังชี้ถึงขีดจํากัดของชุมชนนานาชาติในการสรางสันติภาพที่ยั่งยืนระหวางประเทศขึ้น
ในรัสเซียมีการใชปฏิบัติการทางทหารเพื่อปราบกลุมตอตานในเชชเนีย ปฏิบัติการนี้ไดรับการสนับสนุนจากประชา
มติสวนใหญ แตคาดวาคงจะกลายเปนสงครามยืดเยื้อที่ทําลายชีวิตคนจํานวนมาก
ระบบความมั่นคงรวมในยุโรปที่พยายามสรางขึ้น หลังจากที่ใน ป พ.ศ.2541 รัฐบาลอังกฤษ-ฝรั่งเศสมีคําประกาศ
รวมกันเพื่อสรางการปองกันรวมกันในสหภาพยุโรป และมิติใหมในความสัมพันธระหวางยุโรปกับสหรัฐฯปรากฏวาคืบหนาไป
อยางลาชา นอกจากนี้หลายประเทศในยุโรปยังมีแนวคิดในการสรางระบบความมั่นคงแหงชาติขึ้นมาใหม
ความมั่นคงในบริเวณทะเลแคสเปยนมีแนวโนมที่จะกลายเปนจุดเดือดเนื่องจากการแขงขันเพื่อใหไดใชนํ้ามันและ
กาซธรรมชาติที่มีสํารองมหาศาลในที่นั้น
ดานการใชจายทางทหาร พบวาในหลายภูมิภาคมีการใชจายเพิ่มขึ้น รวมทั่วโลกราว 780,000 ลานดอลลารสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปที่แลวราวรอยละ 2.1 คิดเปนรอยละ 2.6 ของรายไดประชาชาติโลก
การใชจายทางทหารในแอฟริกาสูงขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2540 เนื่องจากมีการสูรบมากขึ้นในภูมิภาคนั้น มีการปรับโครง
สรางการผลิตอาวุธใหมใน พ.ศ.2542 แตกลาวโดยทั่วไปการผลิตและการคาอาวุธของโลกลดนอยลงราวครึ่งหนึ่งของครั้งเมื่อ
สงครามเย็นขึ้นสูจุดสูงสุด
การรื้อฟนโครงการอาวุธนําวิถีแหงชาติของสหรัฐฯกอใหเกิดการถกเถียงกันมากมายถึงความเหมาะสม รวมทั้งผล
กระทบที่อาจทําใหโครงการลดอาวุธนิวเคลียรลมเหลวลง กระทั่งฟนการแขงขันอาวุธประเภทนี้ขึ้นอีก
การขยายตัวของอาวุธเคมีและชีวะเปนเรื่องที่นากังวลใน พ.ศ. 2542 โดยฝายตะวันตกจับตามองโครงการสงคราม
ชีวะในรัสเซีย อยางไรก็ตามการกอการรายโดยใชอาวุธเคมีและชีวะยังไมนาจะเกิดขึ้น แตรัฐบาลตางๆ ก็ควรเตรียมรับมือกับ
เรื่องนี้ไว
ใน พ.ศ. 2542 คณะกรรมาธิการพิเศษสําหรับอิรักขององคการสหประชาชาติที่มีหนาที่ตรวจสอบการผลิตอาวุธ
อํานาจทําลายลางสูงในอิรักสลายตัวลง เนื่องจากเกิดความเห็นตางกันในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ
ในดานการผลิตนั้นรวมศูนยอยูในประเทศอุตสาหกรรมไมกี่ประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ผลิตอาวุธราวเกือบครึ่งหนึ่ง
ของโลก และการผลิตอาวุธใน 10 ประเทศสําคัญรวมแลวเทากับรอยละ 90 ของทั้งหมด
ในดานการคาอาวุธ ชวงระหวาง พ.ศ.2537-2541 ประเทศที่สงออกอาวุธ 12 อันดับแรกไดแก สหรัฐฯ รัสเซีย ฝรั่ง
เศส อังกฤษ เยอรมนี จีน เนเธอรแลนด อิตาลี ยูเครน แคนาดา สเปน และอิสราเอล ทั้ง 12 ประเทศนี้มียอดสงอาวุธในชวง 5
ป เกิน 1 พันลานดอลลารสหรัฐ สหรัฐฯซึ่งสงออกอาวุธเปนอันดับหนึ่ง ในชวง 5 ปนี้สงออกคิดเปนมูลคาถึง 53,882 ลาน
ดอลลารสหรัฐหรือเกือบครึ่งหนึ่งของการคาอาวุธทั้งโลก ขณะที่รัสเซียซึ่งมาเปนที่สองมียอดรวมเพียง 12,260 ลานดอลลาร
ในดานการสั่งซื้ออาวุธนั้น ในชวงระหวาง พ.ศ.2537-2541 ประเทศที่สั่งซื้ออาวุธ 12 อันดับแรกไดแก ไตหวัน ซาอุดี
อาระเบีย ตุรกี อียิปต เกาหลีใต กรีซ อินเดีย ญี่ปุน สหรัฐอาหรับเอมิเรต ไทย คูเวต มาเลเซีย ตามลําดับ ยอดสั่งซื้อในชวง 5
ปดังกลาวของไตหวันตก 13,311 ลานดอลลารสหรัฐ ของไทยตก 3,132 ลานดอลลารสหรัฐหรือกวาแสนลานบาท
สําหรับความรุนแรง และผลกระทบจากสงคราม การสูรบ การผลิตและการคาอาวุธทั้งแบบธรรมดาและแบบ
นิวเคลียรนั้น รายงานการพัฒนามนุษย 2543 (Human Development Report 2000) ของโครงการพัฒนามนุษยสหประชา
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ชาติ ระบุวาสงครามและการสูรบภายในประเทศในชวงทศวรรษ 1990 ทําใหผูคนถึง 50 ลานคนตองทิ้งบานเรือนของตน และ
ราว 5 ลานคนถูกสังหาร ทําใหบาดเจ็บ 6 ลานคน
บารบารา ลอคบิหเลอร (Barbara Lochbihler) เลขาธิการสันนิบาตสตรีสากลเพื่อสันติภาพและเสรีภาพ
(Women’s International league for Peace and Freedom) ไดชี้ใหเห็นวาสงครามไมวาที่โคลัมเบีย หรือโคโซโวไดแสดงให
ประจักษถึงความทารุณโหดรายของมัน แตลัทธิทหารยังสงผลกระทบฝงแนนตอสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่อง ไดแก การสูญ
เสียทรัพยากรซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อสนองความตองการพื้นฐาน การทําลายสิ่งแวดลอมจากปฏิบัติการทางทหารและผลตอ
สุขภาพของเรา การทําใหเด็กคุนและรูจักใชปน การขมขืนลวนลามและกระทําทารุณสตรีโดยบุคคลในเครื่องแบบทหาร การ
อดอยากของเด็กเนื่องจากถูกหามคากับตางประเทศ อิทธิพลการทําลายลางของลัทธิทหารตอระบบคานิยม
บารบารายังชี้วาลัทธิทหารยังเปนเครื่องมือสําหรับบรรษัทขามชาติในการสรางเสถียรภาพและความมั่นคงเพื่อการ
ลงทุนและการสรางอาณานิคมใหม โลกาภิวัตนยังขยายชองวางระหวางประเทศรํ่ารวยและยากจน เกิดการอพยพผูคนไปสู
ประเทศรํ่ารวย ดังนั้นจึงพบวากําลังตํารวจและเจาหนาที่ชายแดนประเทศรํ่ารวยในสหรัฐฯและยุโรปถูกแปรใหเปนแบบทหาร
มากขึ้น กองกําลังนาโตซึ่งมีจุดมุงหมายหลักเพื่อปองกันตนเอง กําลังแเปรเปนตํารวจโลก
ฟริดา เบอรริแกน นักวิจัยในศูนยกลางแหลงศึกษาการคาอาวุธ แหงสถาบันนโยบายโลกของนิวสคูล ไดชี้วาในป
พ.ศ.2540 การสงออกอาวุธของสหรัฐฯมูลคาถึง 8.3 พันลานดอลลารสหรัฐนั้นไปสูประเทศที่ไมเปนประชาธิปไตยซึ่งใชอาวุธ
ในการกดขี่ปราบปรามประชาชนหรือทําสงครามกับชนชาติสวนนอยหรือโจมตีประเทศเพื่อนบานเชนตุรกี อิสราเอล อูกานดา
โคลัมเบียและเม็กซิโก
การคาอาวุธยังกระตุนใหเกิดความขัดแยง อาวุธของสหรัฐฯซึ่งขายพรอมกับโครงการชวยฝกนั้น ในป พ.ศ.2539 ได
สงไปยัง 168 ประเทศจากจํานวนทั้งหมดทั่วโลก ระหวาง พ.ศ.2538-2539 มีการสูรบ 42 แหง ในจํานวนนี้ 39 แหงมีอาวุธ
จากสหรัฐฯเกี่ยวของ และเกือบครึ่งหนึ่งสหรัฐฯเปนผูสงอาวุธใหรายสําคัญๆ ราวรอยละ 25 หรือกวานั้น
เรื่องยังยุงไปกวานั้นอีก เมื่อบอยครั้งทั้งสองฝายรบดวยอาวุธจากสหรัฐฯ เชนใน พ.ศ.2538 เอกวาดอร เขายึดพื้นที่
ชายแดนตอนหนึ่งของเปรู เปรูไดโตตอบเกิดสงครามเวหา ฝายเอกวาดอรยิงเครื่องบินแบบ A-37 ดรากอนฟรายลําหนึ่งตก
เครื่องบินแบบนี้เปนแบบที่สหรัฐฯใหแกรัฐบาลเปรูเพื่อปราบยาเสพยติด ซึ่งในระหวาง พ.ศ.2533-2537 สหรัฐฯไดใหความ
ชวยเหลือทางทหารแกเปรูเปนมูลคาถึง 293 ลานดอลลารสหรัฐ แตในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ชวยดานการทหารแกเอกวาดอร
รวม 21 ลานดอลลารสหรัฐในระยะ 5 ป
ในที่อื่น กรีซ กับ ตุรกี รบกันในกรณีไซปรัสดวยอาวุธสหรัฐฯ เชนเดียวกับ อิสราเอล กับรัฐอาหรับในตะวันออกกลาง
ความตึงเครียดระหวางจีน-ไตหวันสูงขึ้นสวนหนึ่งจากอาวุธสหรัฐฯ
บารบารายังชี้วาทุกพันลานดอลลารสหรัฐสามารถสรางงานดานทหารได 21,000 ตําแหนง ขณะที่ถาใชทางดานสุข
ภาพจะสรางงานไดถึง 4 หมื่นตําแหนง ดานการศึกษาได 35,000 ตําแหนง ดานอสังหาริมทรัพยได 31,000 ตําแหนง และ
ดานขนสงมวลชนได 26,000 ตําแหนง
การคาอาวุธยังตองอาศัยการชวยเหลือสนับสนุนอยางมากจากรัฐบาล เชนใน พ.ศ. 2539 รัฐบาลสหรัฐฯ ตองใชเงิน
ถึงเกือบ 8 พันลานดอลลารสหรัฐหรือกวา 3 แสนลานบาทเพื่อสนับสนุนการขายอาวุธ เฉพาะการจัดงานแสดงอาวุธทั่วโลกก็
มีมูลคา 26 ลานดอลลารสหรัฐ ในปจจุบันรัฐบาลกลางสหรัฐฯมีเจาหนาที่เกือบ 6,500 คนในสี่หนวยงานทําหนาที่ขายอาวุธ
ใหทั่วโลก
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การที่สหรัฐฯสงอาวุธไปทั่วโลกนี้สงผลรายตอตัวเอง กลาวคือทหารสหรัฐฯที่เขาไปแทรกแซงในการสูรบหาครั้งสุด
ทายนี้ตองเผชิญกับอาวุธของตัวเอง เชนกรณีปานามา อิรัก โซมาลี และยูโกสลาเวีย
บารบาราสรุปวาการคาอาวุธหากดําเนินตอไป ตองคํานึงถึงวารัฐบาลนั้นเปนประชาธิปไตยหรือไม เคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานหรือเปลา มีความกาวราวจะรุกรานเพื่อนบานหรือไม และควรใหสํานักทะเบียนอาวุธแบบธรรมดา
ของสหประชาชาติ (UN Register of Conventional Arms) มีสวนรวม นอกจากนี้ยังมีนักเขียนบางทานเสนอใหกําหนดหลัก
ปฏิบัติการขายอาวุธ (Arms Sales Code of Conduct) ขึ้น
อาวุธเบา (Small Arms) ไดกลายเปนที่นาสนใจมากขึ้น เนื่องจากการสูรบสวนใหญเกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งใช
อาวุธเบาเปนสําคัญ ขอเท็จจริงที่นาตกใจก็คือผูเสียชีวิตสวนใหญถึงรอยละ 80 เปนพลเรือน ซึ่งในจํานวนนี้รอยละ 90 ถูก
สังหารดวยอาวุธเบา มีผูเขียนถึง "ความฉิบหายจากอาวุธเบา" วา ในบางประเทศในแอฟริกา การมีปนกลมือและปนครกไมกี่
รอยกระบอก กองทัพขนาดเล็กก็สามารถยึดครองไดทั้งประเทศ พรอมกับฆาและทําใหผูคนบาดเจ็บนับแสน
อาวุธเบาไดแกปนพก ปนลูกโม ปนเล็กยาว ปนคารไบน ปนกลเบา ปนครก ทุนระเบิด ระเบิดมือ และเครื่องยิง
จรวดขนาดเบา (บางคนแยกเรียกกลุมปนพกจนถึงคารไบนวาเปน อาวุธเล็กหรือ Small Arms และเรียกอาวุธตั้งแตปนกลเบา
จนถึงเครื่องยิงจรวดวาเปนอาวุธเบาหรือ Light Weapons ในที่นี้ใชรวมกันไปในคําอาวุธเบา หรือ Small Arms)
อาวุธเบาเหลานี้มักมีอายุการใชงานนาน คาบํารุงรักษาตํ่า ราคาถูกหาซื้อไดงาย สังหารไดผล และเมื่อการสูรบในที่
หนึ่งยุติลงก็สามารถเก็บไวไดอีกหลายป ซึ่งทําใหการเจรจาสันติภาพกระทําไดยาก ในชวงสงครามเย็น หลายประเทศรวมทั้ง
ในประเทศไทยมีอาวุธเบาเกลื่อนทั้งจากสหรัฐฯ สหภาพโซเวียตเดิม และพันธมิตร รวมทั้งจากจีน และแมสงครามเย็นสิ้นสุด
ลง อาวุธเบานั้นก็ยังคงอยู และมีการลักลอบคากันดวย เปนเชื้อเพลิงทําใหเกิดความขัดแยงทางการเมืองและทางเชื้อชาติขึ้น
ตัวอยางของความฉิบหายจากอาวุธเบา เชนใน พ.ศ. 2537 เกิดการฆาลางเผาพันธุในประเทศรวันดา ซึ่งชาวเผาทุต
ซีถึง 1 ลานคน และเผาฮูตูจํานวนไมนอยถูกสังหาร รายงานขาวออกเปนทํานองวาการสังหารนี้ใชอาวุธพื้นบานเชนมีดและไม
แตความจริงคือกอนการสังหาร รัฐบาลซึ่งเปนเผาฮูตูสวนใหญไดแจกปนเล็กยาวอัตโนมัติและระเบิดมือจํานวนมากแกพวก
ทหารและกึ่งทหาร ซึ่งทําใหการฆาลางเผาเปนไปไดโดยพวกทหารเหลานี้ใชอาวุธเบาไลลอมคนไวแลวสังหารดวยมีดและไม
ประมาณวาการคาอาวุธเล็กและอาวุธเบานี้มีมูลคาตกปละ 7 พันถึง 1 หมื่นลานดอลลาร นอกจากนี้ยังมีการลัก
ลอบคาอีกปละราว 2-3 พันลานดอลลารสหรัฐ ถึงแมสหรัฐฯเองมีความเขมงวดเรื่องขายอาวุธ แตก็เปนผูสงอาวุธเบาและ
กระสุนมูลคา 463 ลานดอลลารสหรัฐ แก 124 ประเทศใน พ.ศ.2541 ซึ่งในจํานวนนั้น 30 ประเทศกําลังมีการสูรบภายในอยู
ปนเล็กยาวอยางเชน AK-47 ราคาถูก ผลิตไดงายและอยูคงทนมาก ผลิตขึ้นจํานวนมากใน 40 ประเทศ สามารถหา
ซื้อไดทั่วไป เชนในแองโกลาปน AK-47 นี้ราคาเพียงกระบอกละ 15 ดอลลารหรือแลกกับขาวโพดกระสอบหนึ่ง อาวุธปน
อัตโนมัติสมัยใหมซึ่งมีนํ้าหนักเบานี้ใชงาย กระทั่งเด็กอายุเกาถึงสิบขวบก็สามารถแบกและใชยิงกราดได
นอกจากนี้ ยังพบวามีการใชทุนระเบิดกันอยางกวางขวางในปจจุบันประมาณวามีการวางทุนระเบิดถึงราว 250 ลูก
ใน 105 ประเทศ และมีจํานวนเพียง 17 ลานลูกที่ถูกทําลายไป สนธิสัญญาตานทุนระเบิดยังใชไมเต็มที่เมื่อสหรัฐฯซึ่งเปนผู
ผลิตรายใหญและเปนผูใชดวยยังไมยอมลงนาม โดยกลาวแตเพียงวาอาจจะลงนามใน พ.ศ.2549
ใน พ.ศ.2541 คณะกรรมการสภากาชาดสากล (International Committee of the Red Cross) ไดสํารวจผล
กระทบจากการแพรกระจายของอาวุธเบา พบแนวโนมที่นากลัว 3 ประการไดแก ขอแรกจํานวนผูเสียชีวิตจากการสูรบใน
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ความขัดแยงปจจุบันเปนพลเรือนสูงมากระหวางรอยละ 60-80 นักรบซึ่งจํานวนมากไมไดรับการฝกและไมมีวินัย ไมรูจักการ
ประชุมเจนีวาวาดวยสิทธิมนุษยชน ยิงกราดไปในฝูงชน สังหารผูที่ไมไดอยูในการตอสูรวมทั้งที่เปนสตรีและเด็ก
ขอที่สองพลเรือนที่ไดรับบาดเจ็บหรือทิ้งบานยังทุกขยากมากขึ้นอีก
เมื่อผูปฏิบัติงานในการชวยเหลือระหวาง
ประเทศเปนเปาถูกโจมตี เชนในทศวรรษ 1990 ผูปฏิบัติงานกาชาดสากลจํานวน 40 คนถูกสังหารในเชชเนียและรวันดา
เปรียบเทียบกับวาในระหวาง ค.ศ.1945-1990 มีผูปฏิบัติงานกาชาดสากลถูกสังหารไปเพียง 15 คน
ขอที่สามก็คือสังคมที่เออดวยอาวุธสงครามบอยครั้งตกอยูในวัฒนธรรมแหงความรุนแรง แมวาการสูรบจะยุติไป
แลว เพราะวานักรบรุนเยาวนั้นไมรูจักทําอะไรนอกจากการตอสู และอาวุธประจํากายก็กลายเปนฐานะทางสังคมที่นําไปใช
ทํากิน
ทุกวันมีผูถูกสังหารในการสูรบทั่วโลก โดยมากดวยอาวุธเบา ทุกวันมีผูไดรับบาดเจ็บจากทุนระเบิดในประเทศกําลัง
พัฒนาที่เคยเปนหรือกําลังเปนสมรภูมิ บาดแผลแหงสงครามมักจะลงลึกและกวางยากที่จะเยียวยา และจากรูปแบบความรุน
แรงอื่น ทั่วโลกระงมดวยเสียงหวีดรองของความเจ็บปวด ความสะพรึงกลัวในความรุนแรง ทามกลางความยุงเหยิง ทุกขยาก
และความมืดมิดนี้แสงสวางจะอยูที่แหงหนใด
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บทที่ 3

วัฒนธรรมแหงสันติภาพ: ความหวังที่ปลายสายรุง
--------ความหมายและหลักการของสันติภาพ
---------------------------------สันติภาพตามคําประกาศวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ (Declaration on a Culture of Peace) ขององคการสห
ประชาชาตินั้น ไมไดหมายความเพียงภาวะที่ปลอดจากการเปนปรปกษ (Conflict) หากหมายถึงกระบวนการมีสวนรวมเชิง
บวกอยางคึกคักในการสนับสนุนการเจรจา (Dialogue) และการแกไขการเปนปรปกษโดยเจตนารมณแหงความเขาใจและ
รวมมือระหวางกัน
มีคําอยู 3 คําที่ใชแทนกันไดแก สันติภาพ ความไมรุนแรง และอหิงสา นอกจากนี้ยังมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับสันติ
ภาพในประเทศไทยเสนอวาสันติภาพในภาษาไทยนาจะไดแกวลี “อยูเย็นเปนสุข” คําวาความไมรุนแรงและอหิงสานั้นตีความ
หมายในดานปฏิเสธ นั่นคือปฏิเสธความรุนแรง สวนสันติภาพและ "อยูเย็นเปนสุข” นั้นความหมายเปนเชิงบวกหรือการยืนยัน
นอกจากมีการใชคําและวลีหลายคําแลว ในการอธิบายความหมายก็ตางกันไปบางเล็กนอย มีนักเคลื่อนไหวทาง
การผูหนึ่ง (Paul Lansu) รวบรวมการตีความหมายตางๆ ไววา สันติภาพกอนอื่นหมายถึงการวิพากษความรุนแรง ความรุน
แรงคืออํานาจที่หลบหนีการควบคุมของเหตุผลไปได
ดังนั้นสันติภาพจึงหมายถึงทางเลือกใหมของทัศนะตอความรุนแรง
สันติภาพเปนอํานาจที่สวางกระจางซึ่งวิถีทางและจุดมุงหมายสอดรับกัน
ในบราซิลมีผูตีความสันติภาพวาเปนความมั่นคงในหลักการ ในฟลิปปนสตีความวาสันติภาพคืออํานาจของผูออน
แอ หรืออํานาจของจิตวิญญาณ สันตะปาปาจอหนปอลที่ 2 ใหคําจํากัดความสันติภาพวาหมายถึงพันธะในการปฏิบัติเพื่อให
บรรลุความยุติธรรม
สันติภาพจึงเปนชุดของการปฏิบัติในการเลือกความมีชีวิตมากกวาการประทุษรายและความตาย เปนการปองกัน
ตัวอยางสันติเพื่อตอตานการรุกรานดวยความรุนแรงจากภายนอก
สันติภาพหมายถึงอํานาจแหงความรักที่มีบทบาทสําคัญในการเปนปรปกษ หมายถึงการสงเสริมการอยูดีมีสุขของ
ทุกคน สันติภาพมีอํานาจในการเปลี่ยนสถานการณจากการเปนเบี้ยบนและเบี้ยลางเปนความนับถือรวมกันในสิทธิมนุษยชน
และทายสุดดังที่คานธีกลาว สันติภาพหมายถึงการเอาชนะศัตรู และเปลี่ยนศัตรูใหเปนมิตร
จากความหมายตางๆ ของสันติภาพนี้จึงเห็นไดวาสันติภาพไมใชการตั้งความหวัง หากหมายถึงการลงมือกระทํา
อยางตอเนื่องเพื่อบรรลุความยุติธรรม มิตรภาพ และความรมเย็นเปนสุขของทุกฝายที่เกี่ยวของ การกระทําแหงสันติภาพจึงมี
ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ การจัดการ ไปจนถึงการพัฒนาหรือการยกระดับทางจิตวิญญาณ เปนสิ่งที่ทั้งเขาใจและปฏิบัติ
ยาก เหมือนกับความหวังที่ปลายสายรุง
คําประกาศวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ วัฒนธรรมแหงสันติภาพหมายถึงชุดของคานิยม ทัศนคติ ประเพณี
และแบบของพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน 9 ประการ ไดแก 1) ความเคารพในชีวิต 2) ความเคารพในหลักการ
แหงอํานาจอธิปไตย บูรณภาพเหนือดินแดน และความเปนอิสระทางการเมืองของรัฐตางๆ และการไมเขาไปแทรกแซงในกิจ
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การภายในของประเทศตางๆ 3) ความเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน 4) พันธกิจในการแกไข
ความเปนปรปกษอยางสันติ 5) เพียรพยายามเพื่อการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมไวสําหรับอนุชนปจจุบันและในอนาคต
6) เคารพและสนับสนุนสิทธิเพื่อการพัฒนา 7) เคารพและสนับสนุนสิทธิเทาเทียมกันและความเสมอภาคระหวางหญิงและ
ชาย 8) เคารพและสนับสนุนสิทธิในการแสดงออก เสนอความเห็นและการไดรับขาวสารสําหรับทุกคน 9) ยึดมั่นในหลักการ
แหงเสรีภาพ ยุติธรรม ประชาธิปไตย ใจกวาง ความเปนปกแผน พหุลักษณะ (Pluralism) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การเจรจา และการเขาใจกันในทุกระดับของสังคมและระหวางประชาชาติ
หลักการสําคัญ 4 ประการของวัฒนธรรมแหงสันติภาพ ตามคําประกาศขางตน กลาวไดวาสันติภาพ การอยู
เย็นเปนสุข ความไมรุนแรง และอหิงสา รวมทั้งวัฒนธรรมแหงสันติภาพมีพื้นฐานหรือหลักการสําคัญอยู 4 อยางดวยกัน หลัก
การขอแรกไดแกหลักแหงความเคารพ ที่แสดงถึงการยอมรับวาเราเปนสวนหนึ่งของระบบมิใชผูควบคุมระบบ ไดแก ความ
เคารพในชีวิต ซึ่งเปนการยอมรับวาตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบชีวิต ไมพึงประทุษรายชีวิต ทั้งชีวิตคน สัตวและสิ่งแวดลอม
ความเคารพในอํานาจอธิปไตย ไมประพฤติลัทธิจักรวรรรดินิยม ลัทธิอาณานิคมแผนใหม หรือลัทธิครองความเปนเจา เคารพ
ในความเปนมนุษยโดยไมเลือกเชื้อชาติและสีผิว เปนตน มีความเคารพทางเพศและการแสดงออกรวมทั้งสิทธิในการรับรูขาว
สารของผูอื่น หลักการขอที่สองไดแกหลักการแกไขความเปนปรปกษอยางสันติ หลักการขอที่สามไดแกการพัฒนาอยางสันติ
หรือการสรางสังคมที่ยั่งยืน และหลักการขอที่สี่ไดแกความมีใจกวาง
แนวคิดความไมรุนแรงของคานธี คานธี (Mohandas Karmchand Gandhi 1869-1947) รัฐบุรุษซึ่งจํานวนไม
นอยเห็นวาเปนมหาบุรุษผูประกาศแนวทางความไมรุนแรงที่เดนที่สุดในศตวรรษที่ 20 แนวคิดความไมรุนแรงที่สําคัญของ
คานธีอาจกลาวไดวามีอยู 3 เรื่องดวยกัน เรื่องแรกไดแกอหิงสา คือหลักความไมรุนแรงทั่วไป เรื่องที่สองไดแกสัตยาเคราะห
เปนการใชหลักความไมรุนแรงเพื่อตอสูกับความไมเปนธรรมทั้งปวง และเรื่องที่สามไดแกสวราชหรือเอกราชซึ่งคานธีขยาย
ความไปถึงการปกครองตนเองของประชาชน กลาวไดวาเปนแนวทางของการพัฒนาประชาธิปไตยที่แทจริง
อหิงสา ไดแกความไมรุนแรงโดยทั่วไป เปนวิถีดําเนินชีวิตที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรักและความกรุณา ซึ่งเริ่มตั้ง
แตในบาน เชนในครอบครัวของคานธีเมื่อลูกกระทําผิด พอแมจะลงโทษตนเอง เชนกรณีที่หลานชายของคานธีเลาใหฟงวา
ครั้งหนึ่งเมื่อเขา (ชื่ออรุณ) อายุ 16 ปขณะอยูที่ประเทศแอฟริกาใตกับบิดา (ซึ่งเปนลูกของคานธี) บิดาขอใหเขาชวยขับรถไป
สงที่ประชุมแหงหนึ่ง เมื่อสงแลวก็เอารถเขาอู แตอรุณติดภาพยนตรฮอลลิวูด แอบไปดูกอนจนเลยเวลานัด เมื่อหนังเลิกไดรีบ
ไปเอารถจากอู กวาจะไปถึงก็ชามาก พอก็ถามวาทําไมไปชา อรุณไมกลาพูดความจริง พูดปดวารถยังไมเสร็จเรียบรอย พอก็
พูดวานี่เปนการพูดเท็จ เพราะไดโทรศัพทไปถามวารถเสร็จแลว พอของอรุณพูดตอไปวา “พอจะตองทําอะไรผิดบางอยางที่
ทําใหลูกรูสึกวาลูกตองโกหกพอ…เพื่อเปนการลบลางความผิด พอจะเดินกลับบานเอง”
จากอหิงสาภายในบาน สูชุมชน โรงเรียน สถานที่ทํางาน สังคม และความสัมพันธทางอํานาจปกครอง และการใช
แกไขความขัดแยง เชน คานธีใชการอดอาหารเพื่อระงับความขัดแยงระหวางกลุมผูนับถือศาสนาฮินดูกับกลุมผูนับถือศาสนา
อิสลาม
มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (ค.ศ.1929-1968) ผูเผยแพรแนวคิดความไมรุนแรงที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐฯ ไดรับอิทธิ
พลอยางสูงจากคานธี ไดกลาวถึงวิญญาณของความไมรุนแรงหรืออหิงสาไววา “ตอปรปกษที่ขมขื่นที่สุด เรากลาววา เราจะ
ตอกรความสามารถในการกอความเจ็บปวดของทาน ดวยความสามารถในการทนทุกขยากของเรา เราจะตอสูอํานาจทาง
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กายภาพของทานดวยอํานาจทางจิตวิญญาณของเรา ทําตอเราอยางที่ทานตองการ และเราก็ยังคงรักทาน” คิงจูเนียรถูกลอบ
สังหารในวันที่ 4 เมษายน 2511 ขณะที่ไปชวยเหลือพนักงานสุขาภิบาลเมืองเมมฟสซึ่งกําลังนัดหยุดงาน
สัตยาเคราะหแปลตามตัววา “การตามจับความจริง” หรือแปลเอาความวาพลังแหงความจริง (Truth-Force) นั่นคือ
พลังที่เกิดจากการยึดมั่นในความจริง หลักนี้คงไมตางกับสัจจะอันเปนธรรมะขอแรกใน 4 ขอของฆราวาสธรรมหรือธรรมของ
ผูครองเรือนในคติพุทธนัก คานธีเสนอหลักสัตยาเคราะหขึ้นใน พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908) มาแทนที่ “การขัดขวางโดยไมตอสู”
(Passive Resistance) ซึ่งไมเหมาะสมกับขบวนการตอสูเพื่อความเปนธรรมแกคนผิวสีในประเทศแอฟริกาใตที่ทานเปนผูนํา
อยูในชวง 8 ป โดยเห็นวาแนวคิดการขัดขวางโดยไมอาจแปรเปลี่ยนมาเปนการใชความรุนแรง เชนคุกคามฝายปรปกษได
นอกจากนี้ยังไมไดเตรียมการเผื่อไวสําหรับการตอสูที่ยาวนานถึงที่สุด เชนการเผชิญกับความยากจน
คานธีเสนอสัตยาเคราะหขึ้นโดยคํานึงถึงขอเสนอเรื่องพลังแหงจิตวิญญาณ (Soul-Force) หรือพลังแหงความรัก
(Love-Force) ของตอลสตอย (Count Leo Tolstoy 1825-1910) นักเขียนและนักสันติภาพที่ยิ่งใหญที่สุดคนหนึ่งของโลกใน
ศตวรรษที่ 19 ดังนั้นสัตยาเคราะหจึงหมายถึงพลังแหงจิตวิญญาณและพลังแหงความรักดวย
ผูที่ยึดมั่นในสัตยาเคราะห กอนอื่นจะตองคลายความยึดมั่นในตัวตนและของตน เพราะความผูกติดดังกลาวกอให
เกิดความกลัวซึ่งเปนอันตรายสําคัญที่สุดที่ทําใหคนเราไมยึดถือสัจจะ ดวยความกลัวนี้ เชนกลัววาอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบ
ครัวของตัว หรือการงานอาชีพ หรือบานและทรัพยสิน เมื่อเผชิญกับความไมเปนธรรมก็ปลอยใหมันเกิดขึ้น กระทั่งเปนผูรวม
กระทําความอยุติธรรมนั้น สัตยาเคราะหจึงเปนการปลดปลอยบุคคลจากความกลัวซึ่งควบคุมชีวิตเขาและเธออยู
ในประการตอมาสัตยาเคราะหหมายถึงการยึดมั่นในความไมรุนแรงหรืออหิงสาอยางถึงที่สุด การขัดขวางแบบไม
ตอตานนั้นในบางเงื่อนไขยังอาจใชความรุนแรงไดเชนเพื่อขมขูฝายตรงขาม
สัตยาเคราะหเปนพลังของจิตวิญญาณอัน
บริสุทธิ์เปนพลังแหงคุณภาพซึ่งเอาชนะปริมาณที่มากกวาได สัตยาเคราะหจึงไมใชพลังที่ปฏิบัติโดยคนออนแอ เนื่องจากไม
สามารถใชความรุนแรงตอสูความรุนแรงได
สัตยาเคราะหยังหมายถึงพลังแหงความรัก หากผูที่ยึดมั่นในสัตยาเคราะหตองถูกจําคุกก็ตองไมคิดวานี่เปนการเปด
โปงความชั่วรายของผูปกครองซึ่งกระทําผิด แตพึงคิดวานี่จะเปนการจูงใจผูปกครองนั้นไปในทางที่ถูกตอง สรางความสํานึก
แหงยุติธรรมขึ้นในจิตใจของบุคคลเหลานั้น
สัตยาเคราะหเปนพลังแหงประชาธิปไตยที่แทจริง ไมใชการบังคับขูเข็ญอาศัยการเจรจาหรือแลกเปลี่ยนทัศนะอยาง
เปดใจกวาง ขณะเดียวกันก็ไมใชลัทธิปจเจกชนนิยมจนไรขอบเขต เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม การยอมอยูในขอจํากัดทาง
สังคมเพื่อสวัสดิภาพของสังคมทั้งหมด จะทําใหทั้งบุคคลและสังคมที่ตัวเองเปนสมาชิกนั้นไดพัฒนาไป
รูปแบบการตอสูสําคัญของสัตยาเคราะห ไดแกการดื้อแพง (Civil Disobedience) ซึ่งก็คือการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและพรอมที่จะเขาคุก ไมใชการไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางเดียว และการไมรวมมือ (Non-cooperation) ซึ่งก็คือ
การไมยอมรวมมือกับอํานาจอยุติธรรมที่กลุมของตนกําลังตอสูอยู มีรูปแบบ เชน การนัดหยุดงาน การควํ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจ และการไมยอมเสียภาษี การตอสูทั้งสองรูปแบบนี้เหลื่อมซอนกัน คานธีเห็นวาการตอสูตามแบบสัตยาเคราะหควร
เริ่มจากเล็ก สะสมชัยชนะ และเติบใหญขึ้น
คานธีไดกลาวเตือนเกี่ยวกับการตอสูเพื่อความเปนธรรมแบบไมรุนแรงนี้ไวบางประการ ไดแก 1) ขบวนการไมรุน
แรงอาจกลายเปนความรุนแรงได ตองยึดมั่นในการไมรวมมือแบบไมรุนแรงไว และเลือกผูสูรบที่สะอาด 2) การยอมรับขบวน
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การตอสูมักมาชา ที่สําคัญตองผานการถูกใหรายและปราบปราม ดังนั้นจึงตอง อดทน 3) การขัดขวางอยางไมจําแนกอาจนํา
ไปสูภาวะไรกฎหมาย การไมรวมมือหากทําอยางไรขอบเขตอาจกลายเปนการลวงสิทธิ แทนที่จะเปนหนาที่
สวราชหรือความเปนเอกราช คานธีขยายความหมายสวราชนี้ออกไปมากกวาความเปนเอกราชจากอังกฤษ มาสู
การปกครองตนเองของประชาชน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ
คานธีไดกลาวเตือนความเขาใจผิด 2 ประการของชาวอินเดียขณะนั้น ซึ่งอาจใชไดกับประเทศกําลังพัฒนาปจจุบัน
ซึ่งบางคนเห็นวากําลังเปนอาณานิคมแบบใหมของประเทศอุตสาหกรรม คําเตือนขอแรกไดแก ลําพังการหลุดจากการปก
ครองอังกฤษไมไดหมายถึงการเปนเอกราช สวราชนั้นหมายถึงจิตสํานึกของชาวหมูบานทั่วไปวาตนเปนผูกําหนดชะตากรรม
ตนเอง เปนผูออกกฎหมายดวยตนเองโดยผานผูแทน คําเตือนขอที่สองก็คือ ความคิดที่วาอํานาจมาจากรัฐสภาเทานั้น แต
ความจริงก็คืออํานาจอยูที่ประชาชน รัฐสภาไมมีอํานาจหรือกระทั่งไมอาจดํารงอยูไดโดยเปนอิสระจากประชาชน
คานธี (พ.ศ.2468)มีความเห็นวาแมแตมวลชนในประเทศยุโรปก็ยังหาไดมีสวราชไม แมวาจะมีอํานาจทางการเมือง
ก็ตาม เพราะวาประชาชนในเอเชียและแอฟริกาถูกขูดรีดไปเพื่อผลประโยชนบางสวนของพวกเขา แตมวลชนเหลานี้ก็ยังคง
ถูกชนชั้นผูปกครองขูดรีดในนามความศักดิ์สิทธิของประชาธิปไตย
กลาวถึงที่สุดแลวเปนเชื้อโรคตัวเดียวกับที่เกิดขึ้นใน
อินเดีย ดังนั้นวิธีแกไขก็เหมือนกัน นั่นคือตัดเล็มสิ่งพรางตาออก การขูดรีดมวลชนชาวยุโรปดํารงอยูไดโดยอาศัยความรุนแรง
คานธีชี้วาหลักการปกครองตนเองหมายถึงการพยายามอยางตอเนื่องที่จะใหเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล
ทั้งของตางชาติและภายในชาติ เอกราชหรือสวราชจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมวลชนไดรับการศึกษาถึงพลังความสามารถของตน
เองในการจัดระเบียบและควบคุมอํานาจเจาพนักงาน
ใน พ.ศ.2474 คานธีกลาววาเอกราชหรือสวราชในความฝนของทานก็คือสวราชของคนจน ซึ่งจะไดรับสิ่งจําเปนใน
ชีวิตเหมือนกับบรรดาเจาชายและคนมั่งมี คานธีใหความสําคัญอยางสูงแกสิทธิในหมูบาน ซึ่งสรางบนความเขมแข็งและ
ทรัพยากรในหมูบานเอง ภาพของคานธีที่เห็นคุนตาภาพหนึ่งก็คือภาพที่ทานนั่งปนดายอยูในกระทอม ซึ่งเปนกรณีที่ภายหลัง
เรียกกันวา “เทคโนโลยีที่เหมาะสม” อี.เอฟ.ชูเมเกอรผูเขียนหนังสือ Small Is Beautiful อันมีชื่อเสียง ไดรับอิทธิพลอยางสูง
จากคานธี และเรียกทานวา “เปนอาจารยทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญที่สุดในปจจุบัน”
หลักการแหงสันติภาพในสังคมไทย มีการเสนอที่นาสนใจอยู 2 ชวง ชวงแรกเปนสมัยโบราณในศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหง ชวงที่สองสมัยปจจุบันในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร
ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง (พ.ศ.1835) เปนจารึกแสดงดานดีของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมีขอถกเถียงทางประวัติ
ศาสตรหลายประการ เชนวาขอความดังกลาวเปนจริงหรือไมเพียงใด กระทั่งวาเปนจารึกของพอขุนรามคําแหงจริงหรือจารึก
ขึ้นภายหลัง ในที่นี้ตองการชี้เพียงวา ความแพรหลายและการอางถึงขอความในศิลาจารึกหลายตอน อาจตีความไดวาเปน
การยอมรับภาพสังคมกรุงสุโขทัยเปนสังคมในฝน (Utopia) ของไทย ซึ่งในนั้นมีหลักการแหงสันติภาพรวมอยูดวย
หลักการแหงสันติภาพในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมีที่สําคัญอยู 5 ขอดวยกัน ไดแก 1) การมีทองอิ่ม หรือในนํ้ามี
ปลา ในนามีขาว ซึ่งอาจขยายรวมไปถึงการมีบานเรือนอยูอาศัยที่มั่นคงดวย 2) รัฐบาลเปดการคาเสรีหรือไมเก็บภาษีรุนแรง
ใครใครคาชางคา 3) รัฐบาลใหความยุติธรรมอยางเสมอหนา มีกระดิ่งที่ปากประตูสําหรับผูมีความของใจหรือพิพาทกันได
รองเรียน 4) การสังคมสังเคราะหหรือการโอยทาน ซึ่งปจจุบันเรียกวาเปนโครงการกําจัดความยากจน 5) การมีจริยธรรมทาง
สังคม มีการสวดธรรมเปนประจํา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของบานเมือง
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หลักทั้ง 5 นี้อาจกลาวรวมอยูในคําพูดที่ติดปากชาวไทยวา “อยูเย็นเปนสุข” ซึ่งบางทานตีความวาตรงกับคําวาสันติ
ภาพ
หลักหกประการของคณะราษฏร (24 มิถุนายน 2475) อยูในคําประกาศของคณะราษฎรฉบับที่ 1 แถลงเหตุผลใน
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง และหลักในการทําใหประเทศเฟองฟูซึ่งมีอยู 6 ประการดวยกัน หลักทางหกประการนี้มี
ลักษณะเขากับหลักการของสันติภาพ แมวาจะเกิดขึ้นจากการใชความรุนแรงก็ตาม กลาวคือ 1) หลักแหงเอกราช ทั้งทางการ
เมือง การศาล และในทางเศรษฐกิจ ซึ่งดูเหมือนวาในปจจุบันเอกราชทางเศรษฐกิจจะมีผูเปนหวงวาจะสูญเสียไปมากหลัง
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 2) หลักการลดการประทุษรายในสังคม 3) หลักแหงความสุขสมบูรณของราษฎรทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้ง
ความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งในปจจุบันยอมรับกันทั่วไปวาเปนสิ่งสําคัญของสันติภาพ และก็คลายกับหลักอิ่มทองในศิลาจารึก
พอขุนรามคําแหง 4) หลักแหงความเสมอภาค ซึ่งในปจจุบันเปนที่ยอมรับทั่วโลก 5) หลักแหงเสรีภาพ และ 6) หลักแหงการ
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงของประชาชน
หลักหกประการของคณะราษฎรนี้เปนที่นาเสียดายวาเนื่องดวยการตอสูทางการเมืองภายในประเทศที่ดุเดือด
แหลมคม ประกอบกับอิทธิพลจากมหาอํานาจในชวงสงครามโลกครั้งที่สองและชวงสงครามเย็น ทําใหหลักทั้งหกนี้ถูกลืม
เลือนไป ไมนํามาสืบทอดปฏิบัติใหเปนจริง รวมทั้งไมมีการตีความหรือขยายความใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
อยางไรก็ตาม
หลักการแหงเสรีภาพหรือวัฒนธรรมแหงสันติภาพที่กลาวมาทั้งหมดไมวาจะเปนขององคการสห
ประชาชาติ มหาตมะคานธี มาจนถึงศิลาจารึกพอขุนราม และหลักหกประการของคณะราษฎร ก็ลวนแตยังไมไดปฏิบัติให
เปนจริงดวยกันทั้งนั้น สันติภาพยังคงเปนความหวังที่ปลายสายรุง

ประวัติศาสตรแหงสันติภาพ
-----------------------------------สันติภาพที่ไมปรากฏเปนจริงสวนหนึ่งเกิดจากการขาดความสนใจศึกษา เชน ประวัติศาสตรที่นักเรียนเรียนกันมัก
เปนประวัติศาสตรแหงสงคราม โทรทัศนที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงก็มากดวยความรุนแรงเผ็ดรอนไมใชสันติภาพ การ
ศึกษาประวัติศาสตรสันติภาพจะชวยใหเราเห็นความเปนมาของขบวนแหงสันติภาพไดดีขึ้น และไดทราบวาในอดีตไดมีความ
เพียรพยายามอะไรบางเพื่อใหเกิดสันติภาพภายในบาน ชุมชน และในโลกนี้
การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชนตลอดจนการตอสูดวยวิธีอหิงสาสามารถจัดกลุมและการเรียงลําดับ
ไดดังนี้

ความพยายามสรางจริยธรรมทางสันติภาพขึ้น
ความพยายามนี้เปนการเคลื่อนไหวที่นับไดวาเกาแกมาก อายุหลายพันป อาจกลาวไดวาพรอมกับการตั้งเมืองหรือ
อาณาจักรขึ้นเมื่อราว 5,000 ปมาแลว การเคลื่อนไหวดังกลาวที่สําคัญเก็บรักษาไวในคําสอนทางศาสนา เชนศาสนาคริสตมี
บัญญัติ 10 ประการ ศาสนาพุทธมีศีลหา ขอหามเหลานี้มีตรงกันเชนการหามฆาคน การหามลักขโมย หามพูดปด และหาม
ผิดลูกเมียผูอื่น คําสอนทางศาสนาที่ลึกซึ้งไปกวานั้น เชนการสอนใหมีความรัก ความเมตตากรุณา การรับใชพระเจา การ
พัฒนาจิตใหพนจากการหลงติดในเนื้อหนังหรือการเสพยกาม ไปสูการรับใชพระเจาหรือนิพพาน ในปจจุบันยังมีกลุมทาง
ศาสนาที่ใชการยึดมั่นตามคําสอนเดิมบาง การตีความหมายใหมบางเพื่อสรางสันติภาพ นอกจากนี้ยังมีกลุมเคลื่อนไหวสันติ
ภาพอื่นที่ใชคําสอนหรือความเชื่อทางศาสนาเพื่อบรรลุผล
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ความพยายามออกกฎหมายประกันสิทธิประชาชน
ความพยายามในการออกกฎหมายเพื่อประกันสิทธิบางประการของประชาชน ขณะเดียวกันก็จํากัดอํานาจของ
พระราชาผูปกครอง ที่สําคัญไดแกการออกมหากฎบัตรแหงเสรีภาพ (Magna Carta) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.1758 ที่
อังกฤษในสมัยพระเจาจอหน โดยแรงกดดันของกลุมขุนนางและพวกผูดี ตามกฎบัตรนี้เสรีชนจะมีอิสรภาพ ใครจะปฏิบัติตอ
พวกเขาตามอําเภอใจไมได การเก็บภาษีจะตองไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนทั่วราชอาณาจักร (เปนแนวคิดนําทางใหแก
หลักที่วา หามเก็บภาษีโดยไมมีตัวแทน ซึ่งถือเปนหลักประชาธิปไตยขอหนึ่ง) นอกจากนี้ยังไดระบุวาการลงโทษประหารจะ
ตองมีการไตสวนพิจารณาคดีความอยางเหมาะสม

สนธิสัญญาสันติภาพเวสฟาเลีย
สนธิสัญญาสันติภาพเวสฟาเลีย พ.ศ.2191 เปนการเจรจาเพื่อสงบศึกสงคราม 30 ปในเยอรมนี สนธิสัญญานี้ได
ระงับความขัดแยงทางศาสนาระหวางนิกายโปรเตสแตนตกับโรมันคาทอลิก เปนการเปดใจกวางทางศาสนา ใหคนสวนนอย
ในรัฐหนึ่งสามารถประกอบกิจการทางศาสนาของตนได มีเสรีภาพในความเชื่อและการอพยพ นอกจากนี้ ยังใหรัฐตางๆ ใน
เยอรมนีเปนอิสระจากการปกครองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ การเจรจานี้เปนบทเรียนสําคัญอยางหนึ่งในการเจรจา
เพื่อสงบศึก

การประกาศเอกราชของสหรัฐฯ
การประกาศเอกราชของสหรัฐฯจากอังกฤษ (พ.ศ.2310) การตอสูนี้มีการใชสันติวิธีเชนการดื้อแพงและการไมรวม
มือดวย กอนหนาคานธีอีก เชนเมื่ออังกฤษประกาศกฎหมายแสตมป (Stamp Act) เมื่อ พ.ศ.2308 โดยบังคับใหเอกสารทาง
การคา กฎหมายและสิ่งพิมพ เชนหนังสือพิมพตองติดแสตมปพิเศษ ซึ่งเทากับเปนการเก็บภาษีทางตรง ชาวอาณานิคมไม
ยอมเพราะเห็นวาผิดหลักการที่หามเก็บภาษีโดยไมมีตัวแทน จึงไดตอตาน เริ่มตนดวยการรองขอกษัตริยและสภาอังกฤษ ตอ
มาไดควํ่าบาตรสินคาอังกฤษ ไปจนถึงการไมรวมมือตางๆ เชนบรรดาทนายความและโรงพิมพไมยอมปดแสตมป แตในที่สุด
การไมรวมมือนี้ระเบิดเปนความรุนแรง
การประกาศเอกราชของสหรัฐฯไดทําใหสิทธิของปจเจกชนในอารยธรรมตะวันตกตั้งมั่น เปนแบบอยางของกบฎ
ตอตานสเปนในอเมริกาใต และการปฏิวัติฝรั่งเศส

การตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน
การตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อความยุติธรรม ซึ่งเกิดมาแตโบราณในทุกสังคม ที่นาสนใจและเกี่ยวเนื่องจนถึง
ปจจุบันไดแก การเริ่มตอสูคัดคานการมีทาสของกลุมเควเกอรส (Quakers) ในสหรัฐฯระหวาง พ.ศ.2297-2319 กลุมนี้มีชื่อ
ทางการวา “สมาคมมิตร” (The Society of Friends) ถือกําเนิดในประเทศอังกฤษ ราว พ.ศ.2191 โดยเห็นวา พระเจาอยูใน
ทุกคน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีระบบโบสถหรือพิธีกรรมที่ยุงยากซับซอน กลุมเควเกอรสในอเมริกาขณะนั้นมีศูนยอยูที่รัฐเพน
ซิลเวเนียเปนศูนยกลางการทดลองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความใจกวางทางศาสนา การปฏิบัติของกลุมเควเกอรสนี้มีอิทธิพลทาง
ความคิดตอคานธีไมนอย
เมื่อ พ.ศ.2335 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1) แมรี วอลสโตนคราฟท นักเขียนสตรีชาวอังกฤษไดเขียนหนังสือชื่อ “ขอ
พิสูจนแหงสิทธิสตรี” (The Vindication of the Right of Woman) เรียกรองใหสตรีมีสิทธิในการศึกษาเทาเทียมชาย เพราะ
การศึกษาที่ผิดทําใหสตรีตองโงเขลาและขึ้นตอชายเหมือนเปนทาส ในสหรัฐฯเมื่อ พ.ศ.2391 มีการประกาศอนุสัญญาสิทธิ
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สตรีขึ้นเปนครั้งแรก การตอสูนี้ทําใหสตรีไดสิทธิในการเลือกตั้งและสิทธิอื่น สําหรับสิทธิสตรีไทยในการเลือกตั้งนั้นไดมาพรอม
กับชายในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
พ.ศ.2410 คนงานจีนผูสรางทางรถไฟในสหรัฐฯจํานวน 2 พันคนนัดหยุดงานหนึ่งสัปดาหเพื่อตอสูการปฏิบัติอยาง
ไรมนุษยธรรมและการถือผิว และใน พ.ศ.2423 มีการรวมตัวของคนงานสหรัฐฯใหเปนหนึ่งเดียวครั้งแรกเรียกวา “อัศวินแรง
งาน” (Knights of Labor) ซึ่งกระตุนใหมีวันแรงงาน (Labor Day) ขึ้นใน พ.ศ.2425 สําหรับวันกรรมกรสากลมีการเฉลิม
ฉลองครั้งแรกใน พ.ศ.2432 กลุม “อัศวินแรงงาน” นี้ตอมาลดอิทธิพลลง สหพันธแรงงานสหรัฐฯ (The American Federation
of Labor-AFL) ซึ่งกอตั้งเมื่อ พ.ศ.2429 ขึ้นมีบทบาทแทนจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้มีสหภาพแรงงานที่เรียกวาสภาองคการ
อุตสาหกรรม (Congress of Industrial Organization – CIO) ทั้งสองสหภาพนี้รวมกันเมื่อ พ.ศ.2498 เรียกวาสหพันธแรง
งานสหรัฐฯและองคการสภาอุตสาหกรรม (AFL-CIO) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการชุมนุมตอตานการประชุมองคการการคาโลก
ที่เมืองซีแอตเติลเมื่อปลายป 2542
พ.ศ.2506 มารติน ลูเธอร คิง จูเนียรไดจัดเดินขบวนเพื่อสิทธิของคนผิวดําที่กรุงวอชิงตัน มีผูเขารวมกวา 250,000
คน

อนุสัญญาเจนีวา
อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Convention 1864) พ.ศ.2407 เปนความตกลงระหวางประเทศเพื่อรักษาพยาบาลผูได
รับบาดเจ็บในสงคราม ผูตกเปนเชลยศึก รวมทั้งพลเรือนในยามสงคราม เปนการถือกําเนิดของสภากาชาดสากลซึ่งในตอน
นั้น 16 ประเทศยอมรับความเปนกลางของพลเรือนและบุคลากรทางการแพทยในการรักษาผูบาดเจ็บในยามสงคราม การ
เกิดขึ้นของกาชาดสากลนี้เปนเพียงทําใหสงครามไมโหดรายจนเกินไป ไมใชระงับสงคราม แตก็ถือวาเปนกาวสําคัญกาวหนึ่ง
ใน พ.ศ.2492 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เปนที่ประจักษวาสงครามไดเปลี่ยนโฉมไปเปนสงครามเบ็ดเสร็จ (Total
War) ไมมีความแตกตางระหวางแนวหนาและแนวหลัง ผูที่ไดรับบาดเจ็บมิใชมีเพียงทหารที่อยูแนวหนา หากเปนพลเรือนทั้ง
สตรี เด็กและคนชราในแนวหลังก็ไดรับบาดเจ็บลมตายไปดวย ซํ้ายังถูกกระทําดวยความเหี้ยมโหดเมื่อดินแดนนั้นถูกยึดครอง
ดังนั้นจึงตองขยายความคุมครองใหกวางขวางออกไป ในปนี้ไดมีการประชุมอนุสัญญาเจนีวา 4 ครั้งแยกจากกัน การประชุม
ครั้งที่หนึ่งและที่สองเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บทั้งบนแผนดินและผืนนํ้า ครั้งที่สามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตอเชลยศึก และครั้งที่สี่เกี่ยวกับการคุมครองพลเรือนและผูที่ไมไดมีสวนเกี่ยวกับการรบ
คณะกรรมาธิการสภากาชาดสากลจะเปนผูติดตามและบังคับใชกฎแหงสงครามนี้ ใน พ.ศ.2520 ไดมีการขยายพิธี
สารที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดขึ้น ใน พ.ศ.2536 องคการสหประชาชาติโดยอาศัยบทบัญญัติในอนุสัญญาเจนีวานี้
ไดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามในประเทศยูโกสลาเวียเดิม
ตัวอยางอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปองกันบุคคลฝายพลเรือนในยามสงคราม เชน มาตรา 16 ผูไดรับบาดเจ็บ ผู
ปวยไข ทุพพลภาพ และสตรีมีครรภจะตองไดการปองกันและความเอาใจใสเปนพิเศษ

การประชุมกรุงเฮก
การประชุมกรุงเฮก (Hague Conference) เปนการประชุมระหวางประเทศเพื่อสรางสันติภาพครั้งสําคัญในยุโรป ที่
กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อ พ.ศ.2442 (ค.ศ.1899) กวา 100 ปมาแลว พระเจาซารนิโคลัสที่ 2 แหงรัสเซียเปนผูนําให
เกิดการประชุมขึ้น เจตนารมณของการประชุมไดแกการมุงลดกําลังอาวุธและสรางสันติภาพถาวรขึ้น มูราฟยอฟรัฐมนตรีตาง
ประเทศรัสเซียตั้งความหวังวา “การประชุมครั้งนี้จะเปนฤกษดีสําหรับศตวรรษตอไป เปนการรวมความพยายามของรัฐทั้ง
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ปวง ใหเปนอํานาจหนึ่งเดียวในอันที่จะฟนฝาอยางสุจริตเพื่อใหความคิดสันติภาพสากลมีชัยเหนือการตอสูวุนวายและความ
บาดหมาง ขณะเดียวกันก็มุงหวังกระชับความสามัคคีในหมูรัฐโดยยอมรับระหวางกันในหลักการแหงกฎหมายและความยุติ
ธรรม อันเปนพื้นฐานของความมั่นคงของรัฐและความมั่งคั่งของประชาชน”
การประชุมกรุงเฮกซึ่งกระทําครั้งแรกใน พ.ศ.2442 และครั้งที่สอง พ.ศ.2451 ไมประสบความสําเร็จในการสราง
สันติภาพสากลหรือการกําจัดสงคราม การประชุมกรุงเฮกครั้งที่ 3 ซึ่งกําหนดกระทําใน พ.ศ.2458 ไมอาจกระทําไดเนื่องจาก
สงครามโลกครั้งที่ 1 แตการประชุมนี้ก็ประสบความสําเร็จในการลดความโหดเหี้ยมของสงครามโดยกําหนดกฎของสงคราม
และพัฒนากฎหมายระหวางประเทศขึ้น เปนพื้นฐานในการประชุมจัดตั้งสันนิบาตชาติ ผลสําเร็จที่สําคัญของการประชุมกรุง
เฮกคงไดแกการตั้งศาลอนุญาโตตุลาการถาวรขึ้น ภายหลังกลายเปนศาลยุติธรรมสากลหรือศาลโลก
ตัวอยางกฎและขนบแหงสงครามบนพื้นดินจากการประชุมกรุงเฮก (ค.ศ.1899) เชน มาตรา 23 การกระทําตอไปนี้
ถือเปนการหามกระทําเด็ดขาด ก) การใชสารพิษหรืออาวุธสารพิษ ข) การอําพรางฆาและทํารายบุคคลซึ่งอยูในชาติหรือกอง
ทัพที่เปนศัตรู ค) การสังหารหรือทํารายขาศึกผูยอมจํานนวางอาวุธ ง) การไมยอมใหที่พัก จ) การใชอาวุธ ขีปนาวุธ หรือวัสดุ
อื่นใดอันคาดไดวาจะเกิดความบาดเจ็บเสียหายโดยไมจําเปน…
มาตรา 25 การโจมตีหรือการทิ้งระเบิดโดยวิธีใดก็ตามตอเมือง หมูบาน ที่อยูอาศัย หรือสิ่งกอสรางที่มิไดมีการปอง
กันทางทหารจะกระทําไมได
ตัวอยางกฎและขนบแหงสงคราม การประชุมกรุงเฮก (ค.ศ.1907) เชน มาตรา 22 การโจมตีทางอากาศเพื่อกอ
ความตื่นตระหนกตอกลุมพลเรือน ทําลายหรือกอความเสียหายตอทรัพยสินเอกทรัพยซึ่งไมมีลักษณะเปนทางทหาร หรือเพื่อ
กอความบาดเจ็บตอบุคคลไมใชทหารจะกระทําไมได
เมื่อเทียบตัวอยางกฎและขนบแหงสงครามขางตนกับการปฏิบัติจริงในสงครามที่เกิดขึ้นภายหลัง ก็พบวาแมการลด
ความโหดเหี้ยมของสงครามก็ดูจะไมบังเกิดผลมากนัก เพื่อใหดูเปนจริงเปนจังขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฝายสัมพันธ
มิตรไดจัดใหมีการไตสวนอาชญากรรมสงครามสําคัญที่เยอรมนีระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2488 ถึงเดือนตุลาคม 2489
และตอมาที่ญี่ปุนระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ.2489 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2491 มีผลใหผูนํานาซีเยอรมันและผูนํารัฐบาล
และทหารของญี่ปุนจํานวนหนึ่งบางถูกตัดสินประหารชีวิต บางตองจําคุกตลอดชีวิต และอีกสวนหนึ่งไดรับโทษลดหลั่นกันไป
ในระหวางเตรียมการพิจารณาคดีที่นูเรมเบิรก ประเทศเยอรมนี ไดมีการประกาศกฎบัตรศาลทหารพิเศษระหวาง
ประเทศ โดยมีตัวแทนจากสหรัฐฯ สหภาพโซเวียต อังกฤษ และฝรั่งเศสรวมลงนาม ในเดือนสิงหาคม 2488 จําแนกอาชญา
กรรมสงครามออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) อาชญากรรมตอสันติภาพ (Crimes against Peace) หมายถึงการวางแผน
ตระเตรียม ริเริ่ม หรือลงมือทําสงครามรุกราน หรือสงครามที่ละเมิดสนธิสัญญา ขอตกลง หรือคํารับประกันระหวางประเทศ
หรือมีสวนรวมในแผนทั่วไปหรือการสมรูรวมคิดเพื่อใหบรรลุผลดังกลาวขางตน 2) อาชญากรรมสงคราม (War Crime) ไดแก
การละเมิดกฎและขนบแหงสงคราม 3) อาชญากรรมตอมนุษยชาติ (Crimes against Humanity) ไดแกการสังหาร ทําลาย
ลาง เอาตัวเปนทาส การขับไลพนประเทศ หรือการกระทําอันผิดวิสัยมนุษยตอกลุมพลเรือนใดทั้งกอนหรือในระหวางสงคราม
การประหารชีวิตโดยเหตุแหงการเมือง เชื้อชาติและศาสนา
ใน พ.ศ.2494 องคการสหประชาชาติไดออกอนุสัญญาปองกันและลงโทษอาชญากรรมการฆาลางเผาพันธุ ระบุวา
การฆาลางเผาพันธุ (Genocide) หมายถึงการกระทําโดยเจตนาเพื่อทําลายโดยทั้งหมดหรือบางสวนของ ประชาชาติ เผา
พันธุ เชื้อชาติ หรือกลุมผูนับถือศาสนาหนึ่ง อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ ก) การสังหารสมาชิกของกลุม ข) การกออันตรายสาหัส
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ตอรางกายหรือจิตใจของสมาชิกของกลุม ค) การทารุณตอกลุมโดยคาดคิดที่จะทําความพินาศทางกายภาพตอกลุมโดยทั้ง
หมดหรือบางสวน ง) การกําหนดมาตรการโดยเจตนาเพื่อปองกันไมใหมีการกําเนิดทารกในกลุม ง) บีบบังคับโยกยายเด็ก
จากกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง
แมมีความพยายามที่จะลดทอนความโหดเหี้ยมของสงคราม แตก็ปรากฏการกระทําที่เปนอาชญากรรมตอสันติ
ภาพ อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมตอมนุษยชาติ และอาชญากรรมในการฆาลางเผาพันธุเกิดขึ้น แตเปนที่นาสังเกตวา
ผูถูกกลาวหาหรือถูกจับมาพิจารณาความนั้นมักเปนผูพายแพสงคราม สวนประเทศมหาอํานาจมีสหรัฐฯเปนตน แมมีการ
กลาวหากันจากองคการตาง ๆ แตเรื่องก็เงียบหายไป
ตัวอยางเชน ใน พ.ศ.2510 ศาลพิเศษสากลเรื่องอาชญากรรมสงครามที่กอตั้งโดยเบอรทรันด รัสเซล (Bertrand
Russel 1872-1970) นักปรัชญาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 และจอง ปอล ซาเตรอ (Jean Paul Sartre
1905-1980) กลาวโทษสหรัฐฯวากระทําผิดในขอหาอาชญากรรมตอสันติภาพโดยกอสงครามรุกรานประเทศอื่น นอกจากนี้
ยังกออาชญากรรมดวยการละเมิดสิทธิพื้นฐานของชาวเวียดนาม การโจมตีทั้งทางนํ้า ทางอากาศและภาคพื้นดิน ตอเปา
หมายที่เปนพลเรือนนั้นไดกระทําอยางกวางขวาง เปนระบบ และจงใจ
ใน พ.ศ.2534 ศาลพิเศษสากลเรื่องอาชญากรรมสงครามไดกลาวโทษรัฐบาลสหรัฐฯมีประธานาธิบดีจอรจ บุช
เปนตน ในการกออาชญากรรมสงครามตออิรัก ในขอหากออาชญากรรมตอสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมตอ
มนุษยชาติ รวมทั้งกระทําผิดตอรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ สมาชิกแหงศาลนี้ไดเรียกรองใหยกเลิกการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ การ
แทรกแซงและการลงโทษตออิรักเพราะวาเปนการกออาชญากรรมตอมนุษยชาติ ทั้งยังเรียกรองใหทั่วโลกปองกันการรุกราน
ใหมของสหรัฐฯที่คุกคามตออิรัก ลิเบีย คิวบา เกาหลีเหนือ ปากีสถาน และประเทศอื่น รวมทั้งชาวปาเลสไตน
ทายสุดเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543 องคการนิรโทษกรรมสากลไดกลาวโทษองคการนาโตวากออาชญากรรม
สงครามโดยจงใจทิ้งระเบิดเปาหมายทางพลเรือนทําใหมีผูเสียชีวิต 16 คน เพื่อยุติการออกอากาศรายการโทรทัศนของชาว
เซิรบ ซึ่งเปนการระเมิดกฎหมายระหวางประเทศที่หามโจมตีโดยตรงตอพลเรือนหรือเปาหมายพลเรือน และตองระมัดระวัง
ลวงหนาไมใหพลเรือนถูกสังหาร
การกลาวโทษทั้งสามดูไมบังเกิดผลอะไร ในรายสุดทายแทบไมเปนขาว ขณะที่รายแรกพอเปนขาวไปทั่วโลกอยูบาง
จากตัวอยางกรณีดังกลาว นาจะสรุปไดวาการปองกันความเหี้ยมโหดของสงครามดูจะไมบังเกิดผลสําเร็จดีเทากับการปอง
กันไมใหเกิดสงครามเอง

สันนิบาตชาติ
สันนิบาตชาติ (พ.ศ.2463) ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยกลุมประเทศผูชนะสงคราม มีจุดประสงคที่จะ
กําจัดสงครามและสรางสันติภาพระหวางประเทศ แตก็ลมเหลวดวยเหตุผลหลายประการ จนตองยุติไปใน พ.ศ.2482 เมื่อเกิด
สงครามโลกครั้งที่สอง
ความลมเหลวของสันนิบาตชาติชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งวาการกําจัดสงครามและสรางสันติภาพระหวาง
ประเทศนั้นยากเพียงใด

การพัฒนาหลักอหิงสาและสัตยาเคราะหของคานธี
การพัฒนาหลักอหิงสาและสัตยาเคราะหของคานธี (พ.ศ.2451-2490) ในชวงการตอสูอันยาวนานเพื่อสิทธิอันชอบ
ธรรมของคนพื้นเมือง คนยากจน และเอกราชของชาติ คานธีไดพัฒนาหลักการความไมรุนแรงเปนเครื่องมือในการตอสูอยาง
หลากหลายซับซอนอยางที่ไมมีผูนําทางการเมืองใดกระทํามากอน ทําใหหลักดังกลาวมีความอุดมสมบูรณจนเรียกไดวาเปน
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ศาสตรแหงความไมรุนแรงหรือศาสตรแหงสัตยาเคราะห นับเปนผูประกาศและเผยแพรการใชความไมรุนแรงในการตอสูและ
ดําเนินชีวิตที่เดนที่สุดในศตวรรษที่ 20 ผลงานของคานธีทั้งในดานความคิดทฤษฎีและในการปฏิบัติถือไดวาเปนสิ่งที่ตอง
ศึกษาสําหรับผูที่จะสรางสันติภาพสากลขึ้น และพัฒนาตอไป
ความสําเร็จของคานธี กระแสสังคมนิยม การตอสูเพื่อความเปนเอกราชแทจริงของประเทศอาณานิคมเหลานี้ได
สรางขบวนการสันติภาพขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการรวมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด การเสนอหลักปญจศีล
ในการสัมพันธระหวางประเทศ ในประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพแหงประเทศไทย และมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
ชวยเหลือผูยากจน บุคคลมีชื่อเสียงที่เขารวม เชนนายกุหลาบ สายประดิษฐ นักเขียนและนักหนังสือพิมพ แตรัฐบาลไดกวาด
ลางจับกุมในเดือนพฤศจิกายน 2495 เรียกกันวา “กบฎสันติภาพ” ซึ่งเปนชื่อที่ขัดแยงกันในตัว

การจัดตั้งองคการสหประชาชาติ
การจัดตั้งองคการสหประชาชาติ (วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2488) อันเปนองคการโลกที่สําคัญที่สุดซึ่งยังปฏิบัติงานจน
ถึงปจจุบัน มีจุดประสงคหลักเพื่อสรางสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ งานสรางสันติภาพและความมั่นคงระหวาง
ประเทศที่สําคัญอาจแบงไดเปน 6 กลุมดวยกัน ไดแก
กลุมที่หนึ่งเกี่ยวกับการลดกําลังอาวุธโดยเฉพาะอาวุธปรมาณูและอาวุธนิวเคลียร โดยมติขอแรกของสมัชชาใหญ
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2489 ไดแกการใชพลังงานปรมาณูอยางสันติ การกําจัดอาวุธปรมาณู และอาวุธอื่นที่มีอํานาจทําลาย
ลางสูง การประกาศสนธิสัญญาวาดวยการหามเผยแพรอาวุธนิวเคลียร (พ.ศ.2511)
กลุมที่สอง ไดแก การรักษาสันติภาพ ซึ่งองคการสหประชาชาติไดสงผูสังเกตการณไปยังดินแดนปาเลสไตน
(พ.ศ.2491) เปนครั้งแรกในนามองคการดูแลการสงบศึกสหประชาชาติ (UN Truce Supervision Organization – UNTSO)
สําหรับกองกําลังสันติภาพจัดตั้งเปนครั้งแรกในกรณีปดคลองสุเอซในพ.ศ.2499 เรียกวากองกําลังฉุกเฉินสหประชาชาติ (UN
Emergency Force (UNEF) หลังจากนั้นก็สงกองกําลังนี้ไปอีกหลายประเทศ กองกําลังรักษาสันติภาพองคการสหประชาติ
(UN Peace-Keeping Forces) ไดรับรางวัลโบเบลสาขาสันติภาพเมื่อ พ.ศ.2531 อยางไรก็ตาม การปฏิบัติการของกองกําลัง
นี้มีทั้งไดผลแตจํานวนไมนอยลมเหลว จึงมีความคิดวาจะปรับปรุงแกไขอยางไร นอกจากนี้สหประชาชาติยังไดเขาไปยุงเกี่ยว
กับการเจรจาสันติภาพในที่ตางๆ เชนตะวันออกกลาง อินโดจีน เกาหลี
นอกจากนี้ สหประชาชาติยังไดตั้งองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม (UN Educational, Scientific
and Cultural Organization- UNESCO) ขึ้นใน พ.ศ.2488 เพื่อสงเสริมสันติภาพโดยเพิ่มความเขาใจระหวางชาติผานการ
ศึกษาและการวิจัย ยูเนสโกไดเสนอใหป ค.ศ.2000 เปนปแหงสันติภาพ กอนหนานี้เลขาธิการใหญนายบรูโทรส-บรูโทรส คาลี
ไดประกาศ “ระเบียบวาระแหงสันติภาพ” ใน พ.ศ.2535 วาดวยการทูต การสรางสันติภาพ การรักษาสันติภาพ และเสริม
ความแข็งแกรงแกสันติภาพ
กลุมที่สามไดแกดานสิทธิมนุษยชนและการคัดคานการแบงแยกทางผิวสี เชื้อชาติ และศาสนา มีการประกาศรับเอา
องคการแรงงานโลกเปนองคการชํานัญพิเศษองคการแรกของสหประชาชาติเมื่อ พ.ศ.2489 องคการแรงงานโลกไดรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพใน พ.ศ.2512 การประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (พ.ศ.2491) อนุสัญญาสากลวาดวย
การกําจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (พ.ศ.2512) อนุสัญญาวาดวยการกําจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ
(พ.ศ.2522) ปฏิญญาวาดวยการกําจัดความไมอดกลั้นและการเลือกปฏิบัติทางศาสนาและความเชื่อทุกรูปแบบ (พ.ศ.2524)
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก( พ.ศ. 2534) การประกาศปสากลสําหรับประชาชนพื้นเมืองโลก (พ.ศ.2537)
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กลุมที่สี่ไดแกการชวยเหลือผูอพยพลี้ภัย ซึ่งเดิมเปนภาระดวนสําหรับยุโรป ตอมามีการปฏิบัติในเอเชียและที่อื่น
องคการขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees – UNHCR ตั้งเมื่อพ.ศ. 2494) ได
รับรางวัลโนเบลสันติภาพ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2497 ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ.2531
กลุมที่หาไดแกดานการบรรเทาทุกข มีการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินสําหรับเด็กสากลสหประชาชาติ (UN International
Children’s Emergency Fund) ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2489 เพื่อชวยเหลือเด็กในประเทศที่ประสบภัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตอมาใน
พ.ศ.2493 ไดขยายการชวยเหลือไปยังประเทศกําลังพัฒนา และเปลี่ยนชื่อเปนกองทุนเด็กสหประชาชาติ (UN Children’s
Fund แตยังใชชื่อยอเดิมวา UNICEF) องคการยูนิเซฟไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใน พ.ศ.2508 องคการสหประชาชาติ
ยังไดเขาไปบรรเทาทุกขในหลายประเทศยามเกิดภัยพิบัติ
กลุมที่หกไดแกดานการพัฒนาและสิ่งแวดลอมซึ่งใหความสําคัญมากขึ้นในระยะหลัง ตั้งโครงการสิ่งแวดลอมสห
ประชาชาติ (UN Environment Programme – UNEP) ใน พ.ศ.2515 ซึ่งมีผลงานผลักดันใหเกิดพิธีสารมอนทรีออล เพื่อปอง
กันโอโซนในชั้นบรรยากาศ การจัดประชุมสุดยอดโลกเพื่อการพัฒนาสังคมที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (พ.ศ.2538)
เพื่อสรางขอผูกมัดในการตอสูความยากจน การวางงาน และการถูกกีดกันทางสังคม

การเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ
การเคลื่อนไหวของกลุมเอ็นจีโอ รวมทั้งองคกรประชาชนและองคกรชุมชนเพื่อสันติภาพทั้งในระดับชุมชน ระดับ
ชาติ และระหวางประเทศซึ่งเปนไปอยางคึกคัก ตอเนื่องและเติบใหญขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงหลังสงครามโลก กอนหนานั้น
มีกลุมบุคคลที่เคลื่อนไหวตอสูเพื่อสันติภาพมาชานาน แตมักขาดตอน ดังนั้นจึงไมเติบโต เชนในพ.ศ.2080 มีการจัดตั้งกลุม
ศาสนาเพื่อสันติภาพพ.ศ.2414 กลุมสตรี 1000 คนในกรุงปารีสยืนขวางปนใหญและกั้นกลางระหวางกองทหารปรัสเซียกับ
ทหารกรุงปารีส
การเคลื่อนไหวของประชาสังคมหรือเอ็นจีโอและองคกรประชาชนเพื่อสันติภาพในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้
มีขอนาสังเกตอยู 2 ประการไดแก ขอแรก การเคลื่อนไหวดังกลาวในหลายดาน เชนการตอตานสงคราม การเรียกรองสิทธิ
มนุษยชน มีลักษณะคูขนานไปกับการเคลื่อนไหวขององคการสหประชาชาติ ดังนั้นจึงมีสวนเสริมแรงกันและกัน ในระยะแรก
นั้นดูเหมือนวาองคการสหประชาชาติจะมีบทบาทนํา แตเมื่อสงครามเย็นรุนแรงขึ้น องคการสหประชาชาติก็เคลื่อนไหวได
ลําบาก เนื่องจากมีความขัดแยงภายในคณะมนตรีความมั่นคง ตองอาศัยบทบาทของประชาสังคมหรือเอ็นจีโอและองคกร
ประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้องคการสหประชาชาติก็ยังประสบปญหาทางการเงิน การเคลื่อนไหวหลายดานขององคการสห
ประชาชาติในระยะหลังเกิดจากการบุกเบิกริเริ่มของกลุมเอ็นจีโอ เชนกรณีสิ่งแวดลอม กลาวไดวากองหนาในการเคลื่อนไหว
เพื่อสันติภาพระหวางประเทศในปจจุบันไดแกประชาสังคมหรือเอ็นจีโอ มีประเด็นการตอสูซึ่งองคการสหประชาชาติยังไมได
รับไว เชน การยอมรับสิทธิของเกยและเลสเบียน การถือวาการขมขืนเปนอาชญากรรมสงคราม และการจับตาอาชญากรรม
บรรษัทขามชาติ
ขอที่สอง การเคลื่อนไหวของเอ็นจีโอหรือประชาสังคมมีทั้งดานความคิดเห็นและใหการศึกษา และดานปฏิบัติการ
เชนการชุมนุมเดินขบวนซึ่งหลายครั้งเกิดปะทะกับทางการเจาหนาที่ รวมทั้งการเขาชื่อ การเขียนจดหมายเพื่อโนมนาวเจา
หนาที่ระดับสูงเชนนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนราษฎร การเคลื่อนไหวของเอ็นจีโอหรือประชาสังคมมีลักษณะลงลึกถึงประชาชน
รากหญามากกวา รวมทั้งสามารถกระทําไดรวดเร็วตามสถานการณที่เปลี่ยนไป
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สําหรับการเคลื่อนไหวดานสันติภาพรวมทั้งสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้น กลาวไดวาไดรับอิทธิพลจากตะวันตก
คอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากการแบงระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครองคอนขางชัดเจน ในอดีตผูถูกปกครองหรือราษฎรไมอาจ
มีปากเสียง ใครพูดมากอาจถูกลงโทษโดยเอามะพราวหาวยัดปาก
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครั้งแรกไดแกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยคณะราษฎร ซึ่งผูนําสําคัญได
รับการศึกษาจากยุโรปตะวันตก เปนการเปดรับความคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก นั่นคือเสรีชนที่ไม
ตองสังกัดมูลนาย หลังจากนั้น ก็มีการถกเถียงกันมาตลอดวาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตกนั้นเหมาะสมกับ
ประเทศไทยหรือไม มีการนําเสนอประชาธิปไตยแบบไทยๆ เชนที่กลาวกันในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งมีลักษณะเปน
เผด็จการหรือกึ่งเผด็จการ แมจนกระทั่งถึงปจจุบัน ก็ยังมีเสียงจากกลุมอนุรักษวาประเทศไทยดูจะปฏิรูปการเมืองเปด
ประชาธิปไตยเร็วเกินไป ในอีกดานหนึ่งก็มีการเสนอวาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องสากลของมนุษยหรือสังคม
มนุษย ไมใชของตะวันตก การตอสูดานสิทธิประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนดําเนินไปในกรอบความคิดทั้งสองนี้ สงคราม
เย็นและการตอสูทางอุดมการณระหวางทุนนิยมกับสังคมนิยม ทําใหการตอสูดังกลาวมีความซับซอนขึ้นและปะทุเปนการ
นองเลือดรวมทั้งการสังหารหมูหลายครั้ง
กลาวโดยทั่วไปในการเมืองนั้น วัฒนธรรมแหงสันติภาพไมไดตั้งมั่นมากนัก ในชวงเกือบ 70 ปของประชาธิปไตย
ไทยมีการรัฐประหารหรือการใชความรุนแรงเพื่อบรรลุผลทางการเมืองทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จกวา 15 ครั้ง มีการจลาจลนอง
เลือดกลางเมือง 2 ครั้ง การสังหารหมูหนึ่งครั้ง การเมืองไทยหางจากการรัฐประหารครั้งสุดทายไมถึง 10 ป และหางจากการ
จลาจลนองเลือดเพียง 8 ปตามเมืองเล็กหรือในชนบทก็มักมีเจาพอซึ่งใชความรุนแรงเพื่อรักษาอํานาจและอิทธิพลของตนไว
ดังนั้นจึงนาจะสรุปไดวาหากระบอบประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยกฎหมายและการเคารพสิทธิมนุษยชนยังไม
ตั้งมั่นแลวก็ยากที่จะสรางสันติภาพขึ้นได ในชวงกอนและหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 มีขบวนการนักศึกษา-ประชาชน
เกิดขึ้น ขบวนการนั้นกลาวโดยทั่วไปดําเนินการตอสูอยางสันติ ไมใชการกอการราย สิ่งที่ขบวนการนักศึกษา-ประชาชนตอสู
เพื่อใหบรรลุมีอยู 3 ประการไดแก 1) เอกราชหรือประเทศชาติ เชนการรณรงคไมซื้อสินคาญี่ปุน การขับไลฐานทัพสหรัฐฯจาก
ประเทศ 2) ประชาธิปไตยซึ่งรวมทั้งสิทธิมนุษยชน เชนสิทธิในการแสดงออก การชุมนุมนัดหยุดงาน และ 3) ความเปนธรรม
ในสังคม ซึ่งก็คลายคลึงกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เมื่อสงครามเย็นยุติลงในราว พ.ศ.2532 และการเมืองภายในเริ่มปลอดจากความรุนแรง แนวคิดเรื่องสันติภาพจึงได
รับการฟนฟูขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาสังคม

องคกรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ
-------------------------เครือขายความไมรุนแรงโลก (Global Non-violence Network) ไดรวบรวมรายชื่อองคกรและบุคคลที่สงเสริมหรือ
เผยแพรแนวคิดทางความไมรุนแรงวา มีอยูในกวา 60 ประเทศ สหรัฐฯมีองคการเพื่อความไมรุนแรงมากกวาเพื่อน ในประเทศ
ไทยระบุวามี กลุมประสานงานเพื่อศาสนาและสังคม สถาบันสันติประชาธรรม เมล็ดพืชแหงสันติภาพ บุคคลที่เคลื่อนไหวได
แกสุลักษณ ศิวะรักษ และชัยวัฒน สถาอนันต เปนตน
กลุม ไอเดียลิสต ระบุชื่อองคการที่ทํางานดานสันติภาพในประเทศไทยไดแก มูลนิธิสุขภาพและตอตานการสูบบุหรี่
ศูนยปองกันอุบัติภัยเอเชีย มูลนิธิบานเพื่อชีวิต (ใหที่พํานักทางจิตใจแกผูติดเชื้อเอดส) พันธมิตรตอตานการคาสตรีกรุงเทพฯ
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สถาบันพัฒนารากหญา (ขยายจากมูลนิธิดวงประทีป) สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย กลุมเกษตรทางเลือกภาคใต
สมาคมปองกันการทารุณสัตวประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย มูลนิธิชัยพัฒนา กลุมศิลปนกระจกเงา มูลนิธิคุมครอง
สัตวปาแหงประเทศไทย
แหลงเชื่อมเพื่อสันติภาพ (Resource for Peace Link Page) ไดแบงองคการที่ทํางานเกี่ยวกับสันติภาพเปน 8 กลุม
ไดแก 1) กลุมเคลื่อนไหว เชนสภาอเมริกา-อิสราเอล เพื่อสันติภาพอิสราเอล-ปาเลสไตน เครือขายปฏิบัติการติมอรตะวันออก
กรีนพีซสากล การเคลื่อนไหวสากลเพื่อโลกที่เปนธรรม ความไมรุนแรงระหวางประเทศ สมาคมควบคุมอาวุธ ผูประกอบวิชา
ชีพคอมพิวเตอรเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม พุทธธรรมแบบผูกพัน (Engaged Buddhist Dharma Page) สันนิบาตสตรี
สากลเพื่อสันติภาพและเสรีภาพ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพโคโซโว (Action for Kosovo Peace) นักฟสิกสเพื่อความรับผิดชอบ
ทางสังคม 2) โครงการสันติศึกษา เชนสมาคมวิจัยวาดวยความขัดแยงมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐฯ มหาวิทยาลัยสันติ
ภาพ ยุโรป องคการพักวอช (Pugwash ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ.1995) สถาบันสหรัฐฯเพื่อสันติภาพ สถาบัน
คานธีเพื่อการศึกษาความไมรุนแรง สถาบันสันติภาพไอริช 3) องคการที่ใหขาวสารดานสันติภาพ ไดแก สถาบันศตวรรษที่ 21
สมัชชานโยบายโลก 4) กลุมที่เกี่ยวกับสันติภาพในชุมชน เชนโครงการทางเลือกนอกความรุนแรง สถาบันความไววางใจใน
ชุมชน กองทุนปองกันความรุนแรงในครอบครัว 5) กลุมที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เชน องคการนิรโทษกรรมสากล องคการจับ
ตาสิทธิมนุษยชน แพทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 6) กลุมที่เกี่ยวกับสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งมีมากกวา 60 องคกร ถาหาก
เกิดสันติภาพในดินแดนนี้นาจะเปนผลงานขององคการเหลานี้ดวย เชนการเคลื่อนไหวโลกเพื่อยุติสงครามตออิรัก กลุมเจรจา
ในหองนั่งเลนยิว-ปาเลสไตน 7) กลุมเพื่อสิทธิผูรักรวมเพศ เชนสมาคมเกยและเลสเบียนระหวางประเทศ การรณรงคเพื่อยุติ
โรคกลัวมนุษย 8) กลุมเพื่อสิทธิคนพิการ เชนสภาเพื่อสิทธิคนพิการ
นอกจากนี้ยังมีรายชื่อจดหมายขาวหรือศูนยขาวเกี่ยวกับสันติภาพ เชน ความไมรุนแรงวันนี้ ขาวการรักษาสันติภาพ
สากล มิตรภาพ ศูนยขาวความฝนรวมกัน (Common Dreams News Center)
เว็บไซดที่เกี่ยวกับสันติภาพเหลานี้ดูนอยมากเมื่อเทียบกับเว็บไซดทางดานอี-คอมเมิรซ การบันเทิงทองเที่ยว แตก็
แสดงใหเห็นวาความสํานึกในปญหาความรุนแรงและการเสริมสรางสันติภาพไดแผกระจายไปทั่วโลก เปนเครือขายที่ทรงพลัง
ดูจากประวัติสันติภาพและองคกรเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับสันติภาพมีลักษณะขยายตัวจากงานสังคมสงเคราะหสู
การสรางประชาสังคม จากสิทธิประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชนสูความเปนธรรมในสังคม จากการตอตานสงครามมาสูการ
กําจัดสงคราม แตผลงานและความสําเร็จยังจํากัด สันติภาพและความมั่นคงทั้งภายในและระหวางประเทศยังอยูหางไกลที่
ปลายสายรุง
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บทที่ 4

จะสรางสันติภาพไดอยางไร: ความหวังของมนุษยชาติ
-------------------ในสถานการณโลกปจจุบันที่มีประชากรมาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ชองวางทางฐานะ
ขยายตัว อํานาจความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการใชอํานาจความรูนั้นในทางที่ผิดสูงขึ้น การแขงขันและการ
บริโภคอยางไมลืมหูลืมตา ความละโมบ (Greed) ที่ปกคลุมไปทั่ว เหลานี้ชี้วา ถาหากไมมีสันติภาพก็ไมอาจมีการพัฒนาได
อีกตอไป ยิ่งกวานั้นหากไมมีสันติภาพยังอาจหมายถึงการสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษยและตัวมนุษยชาติเอง
จากประวัติการตอสูเพื่อสันติภาพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาจสรุปไดวาการสรางสันติภาพมีอยู 5 กลุมใหญไดแก
1) การตอตานคัดคานสงครามและความรุนแรง 2) การรณรงคเสริมสรางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมใน
สังคม 3) การศึกษาวิจัยและศูนยขอมูลเกี่ยวกับสันติภาพ 4) การศึกษาปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกและจิตใจที่รักสันติภาพ 5)
การสรางชุมชนแหงสันติภาพและสนับสนุนใหองคการสหประชาชาติซึ่งมีจุดประสงคหลักในการรักษาสันติภาพ ไดกลายเปน
องคการสันติภาพโลกอยางแทจริง ในนี้ที่สําคัญที่สุดคือ 2 กลุมแรก

การตอตานสงคราม และความรุนแรง
--------------------------------

ชวงสงครามเย็น
สงครามเปนความรุนแรงแบบมีจัดตั้งที่มีผลลางผลาญที่สุดในเวลาอันสั้น สงครามปจจุบันซึ่งเปนสงครามเบ็ดเสร็จ
เปนการระดมสรรพกําลังของสังคมมาใช และทุกสวนของสังคมกลายเปนสมรภูมิ ผูที่รับเคราะหกรรมจากสงครามมากที่สุด
กลายเปนพลเรือนซึ่งไมไดถืออาวุธ สงครามปจจุบันยังมีอาวุธที่มีอํานาจทําลายสูง ไดแกอาวุธนิวเคลียรเปนตนอยูในคลัง
แสง การตอตานคัดคานสงครามจึงเปนภารกิจเบื้องตนในการสรางสันติภาพ
การตอตานคัดคานสงครามไดกอตัวขึ้นและดําเนินอยางตอเนื่องในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสหรัฐฯทิ้ง
ระเบิดปรมาณู 2 ลูกถลมเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในประเทศญี่ปุนเมื่อ พ.ศ.2488 อีก 4 ปตอมาสหภาพโซเวียตทดลอง
ระเบิดปรมาณู ใน พ.ศ.2495 สหรัฐฯทดลองระเบิดไฮโดรเจน สงครามเย็นกอตัวขึ้นอยางนากลัว เมื่อถึงขั้นนี้การคัดคาน
สงครามโดยทั่วไปและสงครามนิวเคลียรก็เปดฉากขึ้น
ใน พ.ศ.2498 เบอรทรัล รัสเซลและอัลเบิรต ไอนสไตน ไดออกแถลงการณที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
เรียกรองใหประชาชนทั่วโลกในฐานะมนุษย ตอตานอาวุธนิวเคลียร ซึ่งมีอํานาจทําลายสูงกวาระเบิดปรมาณูที่เคยใชถึง
2,500 เทา เรียกรองใหรัฐบาลทั่วโลกใหเลิกคิดกอสงครามโลก และใหหาทางยุติการทะเลาะเบาะแวงระหวางกันโดยสันติวิธี
แถลงการณของ 2 ทานกอใหเกิดการเคลื่อนไหว เชนการจัดตั้งกลุมการประชุมพักวอช (Pugwash Conference)
ระหวางประเทศ โดยนําบุคคลชั้นนําในสาขาวิชาชีพตางๆ ทั่วโลก มาประชุมรวมกันเพื่อเสนอความเห็นในการตอตาน
สงครามนิวเคลียร ผูเขาประชุมนี้จะไมเปนตัวแทนประเทศหากเปนตัวแทนมนุษย องคการนี้ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติ
ภาพเมื่อ พ.ศ.2538
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กลุมที่รณรงคตอตานสงครามนิวเคลียรที่นาสนใจอื่นไดแก กรณีนายแพทยอัลเบิรต ชไวตเซอร เขียนบทความชื่อ
“เรียกหามโนธรรม” เมื่อ พ.ศ.2510 เตือนใหสาธารณชนเห็นภัยของกัมมันตรังสีจากอาวุธนิวเคลียร นํามาสูการกอตั้งคณะ
กรรมาธิการแหงชาติเพื่อนโยบายนิวเคลียรที่มีสติ ซึ่งเปนองคกรแบบรณรงคตอตาน ผูมีชื่อเสียงจํานวนมากทั้งนักการเมือง
นายแพทย นักปรัชญา ผูนําทางจิตวิญญาณเขารวมในการกอตั้งนี้ ภายหลังมีดาราภาพยนตรจํานวนมากเขารวมเคลื่อนไหว
อยางเขมแข็ง ซึ่งไดประสบความสําเร็จหลายอยางเชน สนธิสัญญาหามการทดลองนิวเคลียรอยางจํากัด (พ.ศ.2506) เปน
กลุมแรกที่ตอตานการเขากอสงครามเวียดนามของสหรัฐฯ ตอตานการติดตั้งจรวดนําวิถี MX ในสหรัฐฯเมื่อ พ.ศ.2522 และ
การรณรงคแชแข็งอาวุธนิวเคลียร (Nuclear Weapons Freeze Campaign) ในสมัยประธานาธิบดีโรนัล เรแกนที่มีแนวคิด
ฟนการแขงขันทางอาวุธนิวเคลียรขึ้น
กลุมนักวิทยาศาสตรปรมาณูไดสรางนาฬิกาวันโลกพินาศ (Doomsday Clock) เปนเหมือนปรอทวัดความใกลที่จะ
เกิดสงครามนิวเคลียรลางโลก ซึ่งเวลาที่จะเกิดสงครามไดแกตอนเที่ยงคืน เพื่อกระตุนใหสาธารณชนตระหนักในภัยสงคราม
นี้ที่ใกลตัว เมื่ออินเดียและปากีสถานทดลองระเบิดนิวเคลียรเข็มนาฬิกานี้ก็ปดไปถึง 5 นาที เหลือเวลา 9 นาทีจะถึงเที่ยงคืน
ในชวงหลังสงครามเย็น (พ.ศ.2532) การตอสูเพื่อกําจัดอาวุธและสงครามนิวเคลียรยังดําเนินตอไป ขณะเดียวกันก็
เกิดสถานการณสงครามแบบใหมขึ้น ขอแรกก็คือสหรัฐฯไดกลายเปนอภิมหาอํานาจที่ไมมีประเทศใดเทียบได หลังสงคราม
เย็นสหรัฐฯไดมีปฏิบัติการทางทหารทั่วโลก ทั้งในลาตินอเมริกา (กรณีจับตัวประธานาธิบดีแหงปานามา) ตะวันออกกลาง
(สงครามอาว) แอฟริกา (โซมาลี) ยุโรป (โคโซโว) สําหรับในเอเชียอยูในลักษณะแสดงแสนยานุภาพ เชน บริเวณชองแคบ
ไตหวัน ขอที่สององคการนาโตซึ่งเดิมมีลักษณะปองกันตัว ไดกลายเปนองคการเชิงรุก เปดรับสมาชิกใหมในยุโรปตะวันออก
และปฏิบัติการทางทหารในสงครามโคโซโว ขอที่สามสหภาพโซเวียตเดิมเสื่อมถอยในทุกดานหันมาผูกมิตรกับจีนที่เติบใหญ
และมั่นใจตนเองมากขึ้น ขอที่สี่สงครามหลังยุคสงครามเย็นเกือบทั้งหมดเปนสงครามกลางเมืองในประเทศกําลังพัฒนาที่
ยากจนและคอนขางยากจน อาวุธเล็กและอาวุธเบาไดกลายเปนอุปกรณสังหารที่คราชีวิตผูคนมากที่สุด
หากจะสรุปความสําเร็จในการตอตานสงคราม คงไดแก การชวยยับยั้งไมใหเกิดสงครามนิวเคลียรในชวงสงคราม
เย็น และการยับยั้งไมใหสงครามอินโดจีนยืดเยื้อยาวนาน สวนความสําเร็จอื่นนั้นยังอยูในลักษณะคาบลูกคาบดอก เชน
อนุสัญญาวาดวยอาวุธชีวะและอาวุธเคมี ซึ่งแมประกาศแลว แตประเทศที่จะเขาเปนสมาชิกก็ยังไมมาก ที่เขาแลวก็หวาด
ระแวงกันวาฝายอื่นจะแอบพัฒนาและสรางขึ้น ซึ่งจับไดยาก ยิ่งกวานั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยา
ศาสตรทางคอมพิวเตอรซึ่งเปนไปอยางรวดเร็วนั้น อาจทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถสรางเชื้อโรคใหมในไซเบอรสเปซได ทั้ง
ยังอาจปลอยเชื้อใหแพรไปทั่วโลก
สนธิสัญญาหามแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ซึ่งก็ยังไมไปถึงไหน หาประเทศซึ่งลงนามมีหัวรบนิวเคลียรรวมกันราว
36,000 ลูก ก็ยังลาชาในการลดจํานวนหัวรบนี้ลง เมื่อสหรัฐฯมีความคิดที่จะสรางระบบปองกันขีปนาวุธแหงชาติขึ้น ก็ยิ่ง
กลายเปนอุปสรรคใหญ นอกจากนี้ หลายประเทศกําลังพัฒนาจรวดนําวิถีระยะไกล ทั้งยังมีการแพรจรวดแบบนี้ออกไป เหลา
นี้ลวนเปนเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดการแขงขันทางขีปนาวุธระยะไกลขึ้น
สนธิสัญญาหามการทดลองนิวเคลียรอยางกวางขวาง (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่งใชเวลา
หลายปกวาที่มหาอํานาจทางนิวเคลียรจะลงนามกันทั้งหมด แตหลังจากลงนามแลวไมถึง 18 เดือน อินเดียและปากีสถานก็
ทดลองระเบิดนิวเคลียร
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หรือสนธิสัญญาทุนระเบิดตานบุคคล ซึ่งกลุมเอ็นจีโอผลักดันจนมีการประกาศออกมาได แตประเทศใหญ 3
ประเทศไดแกสหรัฐฯ รัสเซียและจีน ก็ยังไมยอมลงนาม ปจจุบันประมาณวามีทุนระเบิดตานบุคคลมากกวา 100 ลานลูกฝง
อยูทั่วโลก ทําลายชีวิตผูคนปละมากกวา 25,000 คน
นับตั้งแตการพังทลายของกําแพงเบอรลินใน พ.ศ.2532 มีผูคนกวา 4 ลานคนเสียชีวิตจากการสูรบรุนแรง เมื่อถึงตน
ป พ.ศ.2540 มีคน 35 ลานคนตองพลัดที่อยูกลายเปนผูอพยพลี้ภัยในประเทศของตนหรือประเทศเพื่อนบาน
บางทีอาจจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของสงครามใหม องคการพักวอชเตรียมเปดการประชุมเรื่อง “การ
ขจัดสาเหตุของสงคราม” ระหวางวันที่ 3-8 สิงหาคม พ.ศ.2543 มีระเบียบวาระที่จะประชุมเกี่ยวกับ สถาบันสงครามกับธรรม
ชาติมนุษย มนุษยมีทั้งความกาวราวเห็นแกประโยชนตนขณะเดียวกันก็เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือผูอื่นดวย อะไรจะมีอิทธิ
พลในการกดความกาวราวและสนับสนุนการเห็นแกผูอื่นของมนุษยได วาระที่สองวาดวยสถาบันสงครามในมุมมองจากการ
เมืองและเศรษฐกิจ
อภิปรายวานโยบายความมั่นคงแบบเกาที่ตั้งอยูบนการรวมกันของทหาร-อุตสาหกรรม-วิทยาศาสตร
(Military-Industrial-Scientific Complex) สรางวัฒนธรรมแหงความรุนแรงขึ้น จะมีทางรอดจากสิ่งเหลานี้ไดอยางไร นอก
จากนี้ยังมีวาระอื่นอีก 4 เรื่องซึ่งเปนสาเหตุกอสงครามไดแก การติดและอคติทางภูมิภาคและเชื้อชาติ ความยากจน ปญหา
ทางสิ่งแวดลอม และการใชวิทยาศาสตรในทางที่ผิด
รายงานของธนาคารเรื่อง “สาเหตุทางเศรษฐกิจของความเปนปรปกษกลางเมืองและผลตอนโยบาย” ซึ่งแถลงขาว
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2543 ระบุวาจากการศึกษาสงครามกลางเมือง 47 ครั้งระหวาง พ.ศ.2503-2542 สวนใหญเกิดใน
ประเทศที่มีสินคาโภคภัณฑ เชนเพชร กาแฟ ราวรอยละ 25 ของผลิตภัณฑภายในประเทศ ประชากรมีการศึกษานอยและ
ยากจน การขยายตัวทางเศรษฐกิจนอย สวนเรื่องความไมเทาเทียมกัน การกดขี่ทางการเมือง การแบงแยกทางเชื้อชาติและ
ศาสนานั้นเปนเรื่องรอง ซึ่งผูนํากบฎมักใชเปนขออางเพื่อปลุกระดมใหคนไปปลนสะดมสินคาโภคภัณฑเหลานี้มาเปนคาใช
จายของกองกําลัง เชนในประเทศเซียรราลีโอน ฝายกบฎยึดเหมืองเพชรไดและนําไปขายตางประเทศ เปนสาเหตุสําคัญให
สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นอีก
เพื่อแกปญหาสาเหตุสงครามกลางเมือง เอกสารนี้แนะนําวาควร 1) กระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 2) ทํา
ใหกองกบฎที่อยูไดดวยการปลนสะดมสินคาโภคภัณฑเปนสิ่งที่นารังเกียจ 3) ทําใหการขายสินคาโภคภัณฑนั้นเปนไปไดยาก
4) เรงสรางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 5) คุมกันชนสวนนอยในสังคม
หากขยายสาเหตุสงครามใหเปนสงครามระหวางประเทศ ภาพก็จะออกมาอีกแบบหนึ่ง นั่นคือมีเหตุผลอะไรที่
สหรัฐฯจะใชเงินงบประมาณราว 250,000 ลานดอลลารสหรัฐ ในการทหารเพื่อปองกันไมใหชาติเกเรบางชาติรุกรานเพื่อน
บาน อยางเชนเกาหลีเหนือและซีเรีย ซึ่งมีประชากรประเทศละเพียงราว 20 ลานคน มีรายไดประชาชาติราว 4 หมื่นลาน
ดอลลาร เชนเดียวกับกรณีสงครามกลางเมือง ขออางเรื่องสิทธิมนุษยชนและเรื่องอื่นๆ ก็คงเปนเรื่องรอง มีบางคนเชนมารติน
เคลลี แหงองคการความไมรุนแรงเห็นวากําลังทหารสหรัฐฯมีไวเพื่อรักษาอํานาจควบคุมวัตถุดิบโลกของสหรัฐฯ เปนเรื่องของ
สินคาโภคภัณฑเชนกัน กําลังทหารสหรัฐฯยังมีไวเพื่อรักษาเสนทางเดินเรือและการรักษาประโยชนทางดานการคาและการลง
ทุนดวย การควบคุมเหลานี้สามารถทําใหสหรัฐฯสามารถมีมาตรฐานการครองชีพสูงสุดในโลกและดูจะเปนที่เห็นพองกันดวย
วาเปนมาตรฐานการครองชีพที่ไมยั่งยืน ไมอาจปฏิบัติไดทั้งโลก ประเทศที่มั่งคั่งอื่นก็มีงบประมาณทางทหารจํานวนมากเพื่อ
รักษามาตรฐานการครองชีพอันสูงของตนแมวาไมเทากับสหรัฐฯ

57
คติทางพุทธเห็นวาความตองการอารักขาสิ่งที่แสวงมาได (หรือศัพทปจจุบันวามาตรฐานการครองชีพอันสูง) เปน
บอเกิดของสงคราม ดังนั้นการแกปญหาสงครามจึงเปนเรื่องกวางไกลไปถึงลัทธิบริโภคนิยมและความละโมบ
อยางไรก็ตามจากการตอตานคัดคานสงคราม ทําใหไดบทเรียนที่สําคัญอยางหนึ่ง ไดแกการตองอาศัยความรวมมือ
ของผูมีความรูและมีชื่อเสียงในดานตางๆ อยางกวางขวาง อีกประการหนึ่ง ก็คือตองมีการรวมมือกันอยางกวางขวางทั่ว
ประเทศหรือทั่วโลก จึงจะสามารถบังเกิดผลบางประการ
อนึ่ง เนื่องจากมีแนวโนมที่จะเกิดสงครามในอวกาศดวย จึงไดจัดใหวันที่ 7 ตุลาคม 2543 เปนวันสากลเพื่อยุติการ
ทําอวกาศใหเปนแบบทหาร (International Day of Protest to Stop Militarization of Space)

การตอตานคัดคานความรุนแรงจากบรรษัทและองคกรอาชญากรรม
บรรษัทมีทรัพยสินและอํานาจมากจนดูเปนผูปกครองประเทศตัวจริง อาจกระทําความรุนแรงที่มีผลตออิสรภาพ
และประชาธิปไตยของประชาชนได ดังที่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวรไดกลาวเตือนในคําปราศรัยอําลาตําแหนงเมื่อ พ.ศ.2504
วา เราจะตองปองกันตอการเขายึดอิทธิพลอันไมพึงประสงคทั้งอยางตั้งใจและไมตั้งใจของกลุมทหาร-อุตสาหกรรม…เราจะ
ตองไมยอมใหอํานาจของการรวมกลุมกันนี้ทําลายอิสรภาพหรือกระบวนการประชาธิปไตยของเรา
ในปจจุบัน ไมเพียงกลุมทุนอุตสาหกรรมเทานั้นที่อาจสรางความรุนแรง กลุมทุนการเงินที่อาศัยการเก็งกําไรโดยไม
สรางมูลคาเพิ่มดูจะสรางความเสียหายใหมากกวา โดยเฉพาะตอประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้ทุนอุตสาหกรรมบางสวน
และสถาบันการเงินยังเขาไปเกี่ยวของกับองคการอาชญากรรมในการซื้อขายของเถื่อน การฟอกเงินเปนตน
การตอสูมีทั้งมาตรการทางกฎหมาย การทวงสิทธิ การเรียกรองธรรมาภิบาลในบรรษัทหรือองคการธุรกิจเอกชน ใน
เรื่องของความโปรงใส การตรวจสอบไดในการบริหารและระบบบัญชี และการไมเลนพวก เปนตน ซึ่งในประเทศกําลังพัฒนา
รวมทั้งประเทศไทยมีปญหาคอนขางสูง การลงโทษผูบริหารที่กระทําผิดดังเชนกระทําตออาชญากรทั่วไป มาตรการทาง
กฎหมายที่สําคัญไดแกการปองกันการผูกขาด การฉอโกง การปองกันสิทธิผูบริโภค เชนบริษัทผูผลิตตองรับผิดชอบความเสีย
หายแกผูบริโภคที่ใชสินคานั้น มาตรการทางกฎหมายนี้ในประเทศไทยไดประกาศใชและกระทําอยางเปนจริงเปนจังขึ้น การ
รวมตัวของกลุมผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญ การทวงสิทธิที่สําคัญไดแกสิทธิในสิ่งแวดลอมของชุมชน สิทธิของคนงาน เปนตน
การตอสูคัดคานบรรษัทขามชาติในปจจุบันที่สําคัญมีอยู 2 แนวรบ แนวรบหนึ่งไดแกการตอสูเพื่อการคาที่เปนธรรม
(Fair Trade) ไมใชการคาเสรี (Free Trade) หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือเปนการคาเสรีที่ตองมีการแทรกแซงควบคุม เนื่อง
จากระบบตลาดเสรีมีจุดออนในตัวเองที่ไมอาจแกไขได นั่นคือมีแนวโนมที่จะไปสูการผูกขาด รวมศูนยทุน ขยายชองวางทาง
สังคม คนรวยรวยขึ้นคนจนจนลง ในแนวรบนี้ ไดมีการเรียกรองใหประเทศอุตสาหกรรมยกเลิกมาตรการสนับสนุนสินคา
เกษตรของตน และเปดชองทางใหสินคาจากประเทศกําลังพัฒนามากขึ้น การทบทวนเรื่องสิทธิบัตรซึ่งจะกลายเปนการผูก
ขาด ทําใหประเทศกําลังพัฒนาตกเปนเบี้ยลางมากขึ้น นอกจากนี้ ควรทบทวนการไหลเวียนของเงินทุนโดยเฉพาะที่เห็นระยะ
สั้น ซึ่งกลายเปนเครื่องมือของการเก็งกําไร รวมทั้งการเก็งกําไรคาเงิน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งใหเกิดวิกฤติเอเชียที่ลาม
ไปทั่วโลก ดังนั้นจึงควรตั้ง "ดาน” เก็บภาษีหรือตรวจสอบการไหลเวียนของเงินทุนนี้ รวมทั้งองคการการเงินระหวางประเทศได
แกไอเอ็มเอฟจะตองเลิกเปนตัวแทนประเทศหรือสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้ เพราะวาการปลอยกูของสถาบันการเงินเจาหนี้
พวกนี้เขาขาย "อันตรายทางศีลธรรม” (Moral Hazard) นั่นคือใหกูดวยความเห็นแกได ไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงหรือความ
เปนไปไดเทาที่ควร เปนชนวนใหเกิดอันตรายทางศีลธรรมของสถาบันการเงินผูกูที่มาปลอยกูอยางเห็นแกไดอีกตอหนึ่ง อลัน
กรีนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯมีความเห็นวาตอไปสถาบันการเงินที่ปลอยกูควรจะตองรับผิดชอบตอการกระทํา
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ของตนเอง องคการการเงินระหวางประเทศหรือรัฐบาลชาติตางๆ ไมควรเขาไปอุมชวยเหลือโดยความคิดที่วาสถาบันการเงิน
ลมไมได ดังนั้นแทนที่ไอเอ็มเอฟจะใชโครงการบีบบังคับประเทศลูกหนี้ใหเรงใชหนี้ ควรใชมาตรการที่ผอนปรนขึ้น และในบาง
ราย เชนประเทศที่ยากจนมากควรยกเลิกหนี้ อีกแนวรบหนึ่งไดแกการเรียกรองใหองคกรธุรกิจเอกชนทั้งหลายมีโฉมหนาเปน
มนุษย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมใชคํานึงถึงผลกําไรเปนสําคัญ เชนมีการตอสูกับบรรษัทที่มีเครือขาย
เปนโรงงานนรก หรือเขาไปลงทุนแลวทําลายสิ่งแวดลอมรวมทั้งชีวิตสุขภาพของประชาชน
การตอสูทั้งสองแนวรบนี้กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย แตมีเหตุการณที่ถือไดวาเปนสัญลักษณหรือตัว
แทนไดแกการชุมนุมประทวงการประชุมองคการการคาโลกระดับรัฐมนตรีที่เมืองซีแอตเติล เมื่อเดือนธันวาคมป 2542 และ
การชุมนุมประทวงการประชุมรวมของไอเอ็มเอฟ-ธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตัน และในประเทศไทยมีการชุมนุมประทวงการ
ประชุมใหญของธนาคารพัฒนาเอเชียที่เชียงใหม
ปจจุบันมีบรรษัทใหญระดับโลกหลายแหงที่เริ่มรวมกลุมเพื่อปรับตนเอง ในประเทศไทยมีกลุมนักธุรกิจเพื่อสังคม
ไทยจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 ในสมัยรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท มีความคิดที่จะใหบริษัทในประเทศรับผิดชอบการพัฒนา
ชนบทเปนหมูบานๆ ไป แตก็ยังไมไดมีการปฏิบัติจริงๆ ปจจุบันบริษัทใหญหลายแหงในประเทศไทย มีโครงการเพื่อสังคมของ
ตน ซึ่งเปนสิ่งที่พึงสนับสนุน แมวาบางคนอาจจะมีขอกังขาวาเปนเพียงการประชาสัมพันธแบบหนึ่งก็ตาม เพื่อใหโครงการ
เหลานี้ถาวรและหยั่งราก จึงควรที่จะไดมีการรวมมือกับการปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา กลุมเอ็นจีโอและองคกรในชุม
ชน เปนตน
อนึ่งระหวางวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2543 สมัชชาความเปนพลเมืองของบรรษัทจัดการประชุมเรื่อง “ความเปนพล
เมืองของโลกและของบรรษัทในศตวรรษที่ 21. กลุมธุรกิจจะทําอะไรไดบางเพื่อสันติภาพและการพัฒนา” (Global and
Corporate Citizenship in the 21st Century: What Can Business do for Peace and Development) จัดขึ้นที่ประเทศ
อังกฤษ
สําหรับองคกรอาชญากรรมขามชาตินั้นเปนกลุมใตดิน โดยทั่วไปไมอาจดํารงอยูไดดวยการสนับสนุนจากกิจการบน
ดิน การตอสูกับองคกรอาชญากรรมขามชาติจึงเรียกรองธรรมาภิบาลและความสํานึกทางสังคมของธุรกิจเอกชน และตอสู
การทุจริตประพฤติมิชอบ หรือการใชอํานาจหนาที่ เพื่อผลประโยชนสวนตัวในวงราชการ ในการนี้จึงตองเรงเสริมสราง
ประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชน การลดชองวางและขจัดความยากจน ในทางจริย
ธรรมสรางความรังเกียจในอบายมุข มีเรื่องการเสพเครื่องดื่มมึนเมาซึ่งในประเทศไทยก็คอนขางสูงประมาณปละหนึ่งแสน
ลานบาท การพนัน การเที่ยวโสเภณี การเที่ยวกลางคืน

การตอสูกับความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน
ที่สําคัญไดแกการพิทักษสิทธิสตรีและเด็ก การปองกันอาชญากรรมไมใหแพรเขาในชุมชน การลดความรุนแรงใน
ชุมชน การจัดกลุมอาสาสมัครหรือประชาสังคมเพื่อชวยเหลือผูที่รับบาดเจ็บจากความรุนแรง และชวยปองกันไมใหเกิดความ
รุนแรงนั้น รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย ทั้งหมดนี้จะตองแกที่อุปสรรคสําคัญ ไดแกการขาดตัวเลขขอมูลเกี่ยวกับความรุน
แรงนั้นวามากนอยเพียงใด มีลักษณะและความเสียหายเกิดขึ้นอยางไร เนื่องจากความรุนแรงนี้เปนแบบไมมีองคการ ผูเสีย
หายไมกลาแจงความ นอกจากนี้กฎหมายตางๆ มักเขาขางฝายชาย เชนเห็นวาสามีเปนเจาของภรรยาจะตองการเสพยกาม
เมื่อใดก็ได ซึ่งควรมีกฎหมายหามสามีขมขืนภรรยา รวมทั้งกฎหมายที่ออกมาก็ไมคอยเปนธรรม ดูจะไมมีการปฏิบัติจริงจัง
การตั้งกลุมดูแลสตรีที่ไดรับบาดเจ็บเสียหายจากความรุนแรง ทั้งนี้ที่สําคัญเกิดจากความรุนแรงกระจายทั่วไป รัฐบาลควรรับ
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เปนภาระเรื่องนี้ การเตรียมการเพื่อความรุนแรงตอสตรีก็มักไดรับการใหอภัย ไมมีการลงโทษ พรรคการเมืองและรัฐบาลมัก
ไมมีนโยบายสําคัญเพื่อการลดความรุนแรงตอสตรี แตมักตําหนิสตรีที่มีความประพฤติเปนอิสระเสรี และที่สําคัญก็คือสตรีมัก
มีฐานะตํ่ากวาชายในดานรายไดทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทางสังคมและการเมือง ทําใหตองเปนเบี้ยลางชาย อุปสรรคเหลานี้
บางตองแกระยะยาว แตหลายเรื่องสามารถแกไขไดเร็วหากพรรคการเมืองและรัฐบาลมีนโยบายสําคัญเพื่อการลดความรุน
แรงตอสตรี อนึ่งรูปแบบการรุนแรงตอสตรีที่สําคัญมากไดแกการขมขืนจึงควรมีเจาหนาที่ทางสาธารณสุขเขามามีสวนในการ
ชวยแกไขดวย

การเสริมสรางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมในสังคม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน
----------------------------------------------------ทุกสังคมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีปญหาทางความเปนธรรม
การทําลายลางสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญของความรุนแรง
การตอสูเพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมในสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืนมีเนื้อหา
สําคัญไดแก 1) การปกครองโดยกฎหมายและประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอนทั้งโดยตรงและโดยออม 2) การประกันเสรีภาพ
พื้นฐานซึ่งมีอยู 3 อยางไดแกเสรีภาพในชีวิต การแสดงออกและการเลือกอยางเปนอิสระ แตกลาวถึงความสําคัญตอสันติ
ภาพแลวความมั่นคงจะสําคัญกวา 4) ความมั่นคงพื้นฐาน 6 ประการไดแก ความมั่นคงในชีวิตทรัพยสิน ความมั่นคงในการ
งานอาชีพ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในครอบครัวและชุมชน ความมั่นคงในสังคม และความมั่นคงทางสิ่งแวด
ลอม รวมความอยางสั้นก็คือตองกินอิ่ม นอนหลับ อนาคตสดใส
การเสริมสรางขางตนจึงเปนกระบวนการที่ตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด ถือเปนภาระสําคัญประการหนึ่งในการรักษาสันติ
ภาพ ควบคูกับการตอสูคัดคานสงครามและความรุนแรง
ประเด็นซึ่งเปนที่ถกเถียงกันมากไดแกปญหาความมั่นคง เพราะวามักมีความเห็นตางกันไป เชนฝายรัฐบาลมีแนว
โนมที่จะมองเห็นวาความสงบในประเทศเปนความมั่นคง แตลูกจางพนักงานมีแนวโนมเห็นวาภาวะการวางงานหรือการถูก
คุกคามจากการวางงานกอความไมมั่นคงทางการงานอาชีพ กระทบตอสันติภาพของตนมากจําตองตอสู หรือเกษตรกรที่
เผชิญกับภาวะวิกฤติราคาผลผลิตตกตํ่า เกิดความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็ไมยอมอยูนิ่ง ความมั่นคงควรเปนเชนใดกันแน
ในระยะหลังเริ่มมีความเห็นกันวาควรที่จะเขาใจความมั่นคงใหมที่ไมไดเริ่มจากดินแดนและการทหาร แตเริ่มจาก
ประชาชนและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงไมใชเรื่องที่จะตองทําใหประเทศสงบกอน ประชาชนจึงมีความสุข แตเปนเรื่องที่ตองทําให
ประชาชนไดมีสันติภาพและความมั่นคงกอน ประเทศจึงสงบและเขมแข็ง และไดมีการขยายความมั่นคงออกไปในดานตางๆ
ดังที่กลาวแลว
อีกประเด็นหนึ่งคือกองกําลังสันติภาพควรเปนแบบทหารหรือพลเรือน ที่แลวมากองกําลังสันติภาพมักใชกองทหาร
เปนสําคัญ สันติภาพมักเกิดจากการใชกําลังความรุนแรงกดความรุนแรงอื่นใหหายไปกลายเปนความสงบ เชนสันติภาพ
โรมันเกิดขึ้นจากแสนยานุภาพของจักรวรรดิโรมัน ในปจจุบันมีผูเทียบเคียงวากําลังอยูในยุคสันติภาพอเมริกันซึ่งความสงบใน
โลกนี้เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพของทางการสหรัฐฯ มีคําถามวาสันติภาพจะตองเกิดจากกําลังบังคับเชนนี้หรือ นักการเมือง
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และนักการทหารรวมทั้งนักวิชาการจํานวนหนึ่งเห็นเชนนั้น ดังนั้นสงครามโคโซโวที่เปดฉากดวยองคการนาโตที่นําโดยสหรัฐฯ
จึงเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม เอกสารของมูลนิธิขามชาติเพื่อการวิจัยทางสันติภาพและอนาคตชี้วา สิ่งที่คุกคามสังคมหนึ่งอาจแบง
เปน 4 ลักษณะ ไดแก 1) จากภายใน 2) จากภายนอก 3) เปนโดยตรง และ 4) เปนทางโครงสราง รวมแลวก็มี 4 แบบดวยกัน
แบบที่หนึ่งเปนแบบภายนอกและโดยตรง เชนการรุกราน การครอบครอง การทําลายลาง การแทรกแซง สงครามนิวเคลียร
แบบที่สองเปนแบบภายนอกและเชิงโครงสราง เชน การควํ่าบาตรทางการคา การทําสงครามเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดลอมพัง
ทลาย วิกฤติโลก ความยากจน การพัฒนาอยางไมเหมาะสม ความไมเสมอภาพ แบบที่สามเปนแบบภายในและโดยตรง เชน
การกอการรายของรัฐและธุรกิจเอกชน กลุมขุนศึก สงครามกลางเมือง และการกดขี่ชนชาติสวนนอย แบบที่สี่ ปนแบบภายใน
และเชิงโครงสรางไดแก ความแปลกแยก ความแตกสลายทางสังคม กลุมมาเฟย การคอรรัปชัน ตลาดมืด ยาเสพยติด การ
ขาดศีลธรรม
สิ่งคุกคามตอสันติภาพและความมั่นคงของสังคมดังกลาวมีสวนนอยเทานั้นที่สามารถแกไขไดดวยกําลังทหาร สวน
ใหญแกไมได และหากใชกําลังทหารก็อาจทําใหเหตุการณเลวรายตอไปอีก ดังนั้นจึงตองมีวิธีปองกันตัวหรือประกันความมั่น
คงที่เปนทางเลือกใหม (Alternative Defence) และใชกองกําลังรักษาสันติภาพที่เปนพลเรือนแทน
การปองกันแบบทางเลือกใหมประกอบดวยหลัก 10 ประการไดแก 1) มีกําลังเพื่อปองกันตนเอง ไมใชรุกรานผูอื่น
2) มีอาวุธพิสัยใกลและอํานาจทําลายลางนอยแตเขมขน 3) พอเพียงสําหรับในหนวยหนึ่งๆ เชนในเขตเทศบาลหนึ่ง 4) ปรับ
ใหเขากับแตละหนวย 5) ไมขึ้นตอการสงกําลังบํารุงจากตางชาติ 6) ไมสงเสริมการคาอาวุธ 7) ไมมีอาวุธและยุทธศาสตรที่มี
กําลังทําลายลางสูง 8) รวมกับกําลังปองกันและมาตรการความมั่นคงอื่น 9) บุคลากรจะตองไดรับการศึกษาใหเขาใจความ
เปนปรปกษ 10) ยึดมั่นในกฎระเบียบขององคการสหประชาชาติ
คริสเตียน ฮารลแมน ชี้วาการใชกองกําลังสันติภาพที่เปนทหารโดยศึกษาจากกรณีของกองกําลังสันติภาพองคการ
สหประชาติไดเริ่มแปรจากกองกําลังสันติภาพที่ติดอาวุธเปนกองกําลังสันติภาพแบบพลเรือนที่ไมติดอาวุธ ซึ่งถือไดวาเปน
กองกําลังสันติภาพรุนที่สอง สถานการณการเมืองใหมและความเปนปรปกษในที่ตางๆ ซึ่งสามารถปะทุขึ้นเปนความรุนแรง
ดังนั้นการรักษาสันติภาพจึงตองอาศัยการปองกันลวงหนาดวย และกองกําลังรักษาสันติภาพรุนตอไปจะมีลักษณะกาวหนา
และเปนพลเรือนเพิ่มขึ้นตามขอเรียกรองใหม
กองกําลังสันติภาพพลเรือนเรียกรองใหมีอาสาสมัครจํานวนมาก และก็เปนการเพิ่มบทบาทของประชาสังคมดวย มี
ผูเสนอวาในปจจุบันสถาบันสงครามไดสรางคนงานแหงสงครามหรือทหารขึ้นในทุกประเทศ นาจะสรางสถาบันแหงสันติภาพ
และผลิตคนงานแหงสันติภาพ (Peace Worker) ขึ้นควบคูไปดวย และในที่สุดใหคนงานแหงสันติภาพเขาแทนที่คนงานแหง
สงคราม ซึ่งก็เปนแนวคิดเรื่องกองทัพแหงความไมรุนแรงที่คานธีเสนอมากวา 60 ปแลว
ในประเทศเยอรมนี
มีการเคลื่อนไหวนําแนวคิดนี้มาปฏิบัติโดยการรวมมือจากหลายฝาย
ทั้งทางศาสนา
มหาวิทยาลัย เอ็นจีโอ รวมทั้งตัวแทนระดับตางๆ จากหลายพรรคการเมือง มีแผนการที่จะสรางกําลังสันติภาพพลเรือน
(Civilian Peace Service) โดยใหรัฐเปนผูออกคาใชจายและดูแลโดยเอ็นจีโอ ตามโครงการนี้จะรับสมัครและฝกอบรม
บุคลากรทั้งชายและหญิง เพื่อใหเขาไปจัดการกับสถานการณวิกฤติที่เกิดในประเทศและที่อื่นของโลกอยางเปนระบบและ
สันติ
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การศึกษาวิจัยและศูนยขอมูลสันติภาพ
--------------------------------งานเสริมสรางสันติภาพไมอาจทําไดโดยอาศัยเรื่องทางจริยธรรมหรือความปรารถนาดีสวนตัว แตจะตองมีองค
ความรูลึกซึ้งในหลากหลายสาขา ทั้งนี้เพราะโครงสรางสังคมมนุษยมีพื้นฐานและพัฒนาไปโดยอาศัยความรุนแรงมานับพันป
การเปลี่ยนวัฒนธรรมแหงความรุนแรงเปนวัฒนธรรมแหงสันติภาพเทากับเปนการพลิกโฉมหนาอารยธรรมมนุษย ซึ่งกอผล
สะเทือนอยางสูงตอผลประโยชนและความเคยชินของผูคนจํานวนมาก การศึกษาวิจัยเพื่อใหเห็นโทษของความรุนแรงและลู
ทางในการสรางสันติภาพเปนสิ่งที่ชวยสรางความเห็นรวมและความหวังใหมนี้ แตเปนที่นาเสียดายวาขณะที่วิทยาศาสตรได
มีการขยายตัวไปอยางรวดเร็ว มีวิทยาศาสตรในเกือบทุกแขนงสาขาตั้งแตวิทยาศาสตรแหงสงครามไปจนถึงวิทยาศาสตรการ
กีฬา แตก็ยังไมไดมีการสรางวิทยาศาสตรแหงสันติภาพขึ้นมาอยางจริงจัง
การศึกษาวิจัยและการจัดทําศูนยขอมูลทางสันติภาพ บทบาทสําคัญคงไดแกสถาบันการศึกษาระดับสูง สถาบัน
วิจัย หนวยงานรัฐ รวมทั้งหนวยงานในบรรษัทขามชาติ กลุมปฏิบัติการในพื้นที่ เชนในตะวันออกกลาง ติมอรตะวันออก แอฟ
ริกา และประเทศยูโกสลาเวีย เดิมก็อุดมดวยประสบการณและขอมูล
เทาที่ตรวจสอบดูจากรายวิชาที่สอนทั้งในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทรวมทั้งโครงการวิจัย พบวาการศึกษาเกี่ยว
กับสันติภาพนี้มีทั้งที่เปนแบบกวางๆคือสันติภาพทั่วไป และศึกษาสันติภาพในแงที่สัมพันธกับสิ่งอื่น ไดแกสันติภาพกับความ
เปนปรปกษ สันติภาพกับการพัฒนา สันติภาพกับความยุติธรรม สันติภาพกับโลกหรือระเบียบโลก สงครามปจจุบันกับสันติ
ภาพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องการแกปญหาความเปนปรปกษ (Conflict Resolution)
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสันติภาพมีเนื้อสําคัญ ไดแก 1) สาเหตุแหงความรุนแรง 2) ลักษณะและการกระทําแหง
ความรุนแรง 3) ผลกระทบของความรุนแรง ซึ่งมีทั้งตอเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม และชีวิตจิตใจของผูคน 4) การ
ติดตามสัญญาณความรุนแรง 5) การแกไขความเปนปรปกษ ซึ่งมีทั้งชวงกอนปะทุเปนความรุนแรง ระหวางการปะทุเปน
ความรุนแรง เชนทําสงคราม และหลังความรุนแรงที่ปะทุขึ้น เชนการทําและรักษาสัญญาสงบศึก 6) การฟนฟูสภาพใหกลับ
มาสูกอนเกิดภาวะเปนปรปกษหรือความรุนแรง ซึ่งอาจเปนสภาพใหมเพื่อปองกันผลกระทบและไมใหเกิดความรุนแรง 7)
สันติภาพและเงื่อนไขแหงสันติภาพ 8) คาใชจายในการสรางและรักษาสันติภาพ 9) ประวัติศาสตรและการตอสูเพื่อสันติภาพ
รวมทั้งคนสําคัญที่ตอสูเพื่อสันติภาพ 10) การเคลื่อนไหวและองคการสําคัญทางสันติภาพในปจจุบัน 11) ทางเลือกใหมเพื่อ
สันติภาพ
สําหรับในประเทศไทยเคยมีการเคลื่อนไหวที่จะจัดตั้งสันติศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูง แตก็ไมบังเกิดผลจริง
จัง โดยคํานึงถึงวาความขัดแยงแบบเปนปรปกษมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากการแขงขันทางเศรษฐกิจ-การเมือง-สิ่งแวดลอม จึง
ควรที่จะรื้อฟนการจัดหลักสูตรและศูนยขอมูลทางสันติศึกษาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีประโยชนมากในการลดความรุนแรงใน
สังคม ตัวอยางเชนการศึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวจะนํามาสูมาตรการปองกันและชวยเหลือที่เหมาะสมขึ้น รวมทั้ง
การออกกฎหมายเพื่อการปองปราม
ในป 2543 นี้มีการประชุมเกี่ยวกับสันติศึกษาหลายครั้ง เชนระหวางวันที่ 15-18 มิถุนายนมีการประชุมเรื่องสันติ
ศึกษาจัดโดยสมาคมนักการศึกษาเพื่อสันติภาพโลกระหวางประเทศ (International Association of Educator for World
Peace) ระหวาง 8-13 กรกฎาคม การประชุมครูสันติภาพ เปนการประชุมระดับโลกครั้งที่ 6 ของนักการศึกษาเพื่อสันติภาพ
(the Sixth World Congress of Educator for Peace)
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การศึกษาปฏิบัติและการพัฒนาบุคลิกแหงสันติภาพ
---------------------------------ถากระบี่อยูที่ใจ สันติภาพก็อยูที่ใจดวย สันติภาพไมไดเกิดจากการมีองคความรูเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย แตพื้น
ฐานแลวอยูที่ใจซึ่งรักสันติภาพ
การศึกษาปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกแหงสันติภาพนั้นเปนสิ่งจําเปนในยุคปจจุบัน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนยุคแหงวัฒน
ธรรมความรุนแรง ศูนยควบคุมโรคเมืองแอตแลนตา รัฐจอรเจีย ประกาศวาความรุนแรงเปนโรคติดตอที่ตองควบคุมเชนเดียว
กับโรคระบาดอื่นๆ การศึกษาปฏิบัตินี้อาจแบงไดเปน 3 ประเภทตามที่นิยมแบงในปจจุบัน ไดแกการศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระบบมีการเสนอใหจัดสอนสันติศึกษาขึ้นตั้งแตในระดับประถม เชนใหรูจักจัดการกับแรงกดดันจาก
กลุมเพื่อน เพราะวาความรุนแรงในโรงเรียนมีจํานวนไมนอย รวมทั้งการยกพวกตีกันของนักเรียนอาชีวะในประเทศไทยมี
สาเหตุหนึ่งจากแรงกดดันของกลุมเพื่อน
การจัดสันติศึกษาในระดับโรงเรียนมีเนื้อหาสําคัญไมตางกับในระดับมหาวิทยาลัยนักเพียงแตงายกวา โดยมีวัตถุ
ประสงคสําคัญเพื่อ 1) เรียนรูทักษะในการปองกันและลดทอนความรุนแรงในชีวิตและโลกของเรา 2) สรางความเคารพและ
ยอมรับความหลากหลายในโลกที่มีวัฒนธรรมผิดแผกกัน 3) สรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยทั้งทางกายภาพและอารมณ 4) รวม
มือกันเพื่อชวยแกปญหารีบดวนที่เผชิญหนาครอบครัวของคนเราดวยวิธีสันติ 5) สรางสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ปองกันไมใหถูก
ทําลายจากการหากําไรและสงคราม
สิ่งสําคัญในสันติศึกษาไดแกการสรางสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและหองเรียนใหมที่บรรยากาศแหงความเอื้ออาทร
ไมใชการแขงขันเอาเปนเอาตาย ความวางใจไมใชหวาดระแวง การยอมรับไมใชการแบงพวก การนับถือซึ่งกันและกันไมใชดู
หมิ่น ความรวมมือไมใชการใหราย และการรูจักลดทอนความเปนปรปกษไมใชสราง บรรยากาศในหองเรียนแบบนี้ยอมสราง
ขึ้นยากในโลกที่ถือการแขงขันเปนสรณะและครูเปนศูนยกลาง
หากจัดบรรยากาศเชนวาขึ้นได นักเรียนก็สามารถเรียนรูทักษะที่จําเปนในการสรางสันติภาพ ไดแก การรูจักสื่อสาร
การรับฟง การแกปญหา การตัดสินใจดวยความรับผิดชอบ การเขาใจแงมุมมองที่ตางออกไป การรวมมือ การลดทอนความ
เปนปรปกษอยางสันติ การทําสมาธิ และความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อการรักษาความกลมเกลียวในการสัมพันธทุกระดับ
ของมนุษย
สําหรับการศึกษานอกระบบรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นจะมีการจัดฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาในสถาบัน
องคกร และขบวนการเคลื่อนไหวตางๆ การเขารวมการเคลื่อนไหว การทําสมาธิ การสวดมนตกอนนอนและการแผเมตตา
ลวนสามารถสรางความสงบในใจของบุคคลได
การสรางบุคลิกแหงสันติภาพนั้นอาจปฏิบัติโดยไมประพฤติผิดหรือกระทําบาปใหญ 7 ประการ ไดแก 1) รวยโดยไม
ทํางาน 2) ความเพลิดเพลินโดยปราศจากความสํานึกผิดชอบ 3) ความรูที่ขาดหลักการประพฤติ 4) การพาณิชยที่ขาดศีล
ธรรม 5) วิทยาศาสตรที่ขาดความเปนมนุษย 6) การสักการะที่ปราศจากการเสียสละ และ 7) การเมืองที่ขาดหลักการ การตอ
สูอยางสันติแบบสัตยาเคราะห นั่นคือการดื้อแพงหรือดื้ออยางสุภาพ การไมรวมมือ

63
ในปจจุบันไดเกิดขบวนการนักศึกษาใหมขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งเนนการตอสูเรื่องการกีดกันทางผิว โรงงานนรก รวมความ
แลวก็คือมีแนวโนมที่จะเปนขบวนการสันติภาพใหมขึ้น ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2543 เครือขายปฏิบัติการสันติภาพนัก
ศึกษา (Student Peace Action Network) จัดประชุมสุดยอดนักศึกษาขึ้นที่กรุงวอชิงตัน
มีโครงการฝกอบรมหลายแหงเพื่อสรางทักษะในการสื่อสารแบบไมรุนแรง เชนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 สถาบัน
คานธีไดจัดขึ้นโดยให ดร.มารแชล โรเซนเบิรก เปนวิทยากร ดร.มารแชลผูนี้เปนจิตแพทยและนักสันติภาพไดสรางศูนยการสื่อ
สารแบบอหิงสา (Center for Nonviolent Communication) และเปนผูแตงหนังสือเรื่อง “การสื่อสารแบบอหิงสา:ภาษาแหง
ความกรุณา” (Nonviolent Communication : A Language of Compassion,1999) ซึ่งเปนการสื่อสารจากหัวใจ จาก
ความรูสึก ไมใชเปนการสื่อสารจากการวิพากษวิจารณ (Criticism) สาระของการสื่อสารแบบอหิงสาก็คือการสื่อสารแบบไม
วิพากษวิจารณ โดยเห็นผูอื่นเปนเพื่อนทุกข มีความยากลําบากดวยกันทั้งสิ้น
มีผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารและวัฒนธรรมของคนใบในสหรัฐฯซึ่งประมาณวามีราว 5 แสนคน (David
Smith and Jocelyne Costin) พบวาการสื่อสารของคนใบเปนภาษาทาทาง เชนสันติภาพใชการจับมือ ความรักใชมือแนบ
หัวใจ ดังนั้นการสื่อสารในชุมชนคนใบจึงตองประสานสายตาและใหความสนใจโดยตลอด ตางกับคนทั่วไปที่เมินตาไปที่อื่น
หรือทํางานไปฟงไปก็ได ดังนั้นการสื่อสารของคนใบจึงมีลักษณะเขมขน ตรงเปา ใสใจ และสนิทสนม ดวยความใกลชิดกัน
เชนนี้จึงถือวาความลับ ความเปนสวนตัวนั้นเปนสิ่งไมเหมาะสม มีลักษณะตานสังคม ทั้งนี้เพราะการรวมสวนทางขาวสารกอ
ใหเกิดการรวมชุมชนคนใบใหเปนหนึ่งเดียว วัฒนธรรมคนใบจึงมีลักษณะใสใจ ใกลชิด นักถือกันและกัน สรางความอันหนึ่ง
เดียวพรอมกับความหลากหลาย กลาวไดวาวัฒนธรรมนี้ตั้งอยูใกลชิดกับคานิยมสันติภาพ อันไดแกการสนทนาอยางเปดเผย
และทั่วทุกดาน ความเปนมิตรสหาย และการพึ่งพากันและกัน
อนึ่ง การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพตามอัธยาศัยนี้พบวาสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญ ดังนั้นกอนอื่นจําตองคัดคาน
ความรุนแรงในสื่อมวลชน ที่สําคัญไดแกโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และในตอนหลังมีเกมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ความรุนแรงในโทรทัศนเปนที่กังวลมานาน สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association)
ระบุวาจากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงวา ความรุนแรงในโทรทัศนกอผลตอเด็กที่สําคัญ 3 ประการดวยกันคือ 1) ทําใหชินชาตอ
ความเจ็บปวดและความทุกขของผูอื่น 2) ทําใหเด็กหวาดกลัวตอโลกแวดลอม และ 3) ทําใหเด็กมีพฤติกรรมโนมไปทางกาว
ราวและกออันตรายตอผูอื่น แมความรุนแรงในภาพยนตรการตูนก็กอผลนี้ได ผูปกครองควรลดเวลาดูโทรทัศนของเด็กลงหัน
ไปทํากิจกรรมอื่น เชนกีฬา งานอดิเรก หรือสนับสนุนใหเด็กดูรายการที่เนนการชวยเหลือ การใสใจ และการรวมมือ
แตดูเหมือนวาความรุนแรงในโทรทัศนรวมทั้งในภาพยนตรจะเปนที่นิยมสําหรับผูใหญดวย ดังจะเห็นวาภาพยนตร
ประเภทแอคชันมักทํารายไดสูง ความรุนแรงไดกลายเปนความบันเทิงและธุรกิจใหญไป เหมือนกับการสรางบรรยากาศ
สงครามขึ้นในบาน ดังนั้นจะตองเปลี่ยนทวงทํานองดําเนินชีวิตใหมจากการบันเทิงในความรุนแรงเปนการบันเทิงในสันติภาพ
หนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลมากประเภทหนึ่ง ที่จําหนายดีมักลงขาวความรุนแรงหรือการแตกหักในหนา
แรก เปนเชนนี้ทั่วโลก ควรใหเนื้อที่ขางในเสนอขาวดานสันติภาพ การปรองดอง การลดทอนความเปนปรปกษ เพื่อถวงดุลกัน
ระหวางวันที่ 3-5 มีนาคมมีนักหนังสือพิมพกลุมเล็กๆ จัดสัมมนาที่ประเทศอังกฤษเรื่อง “ระหวางสงคราม การ
ประชุมนักหนังสือพิมพสันติภาพ” เพื่ออภิปรายบทบาทของสื่อมวลชนและชุมชนระหวางประเทศในยามเกิดความเปนปร
ปกษ ดูผลงานของสํานักนี้ไดที่ www.poiesis.org และยังมีเวิรกชอพหลายแหงทําขึ้นเพื่อฝกอบรมทักษะ
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การสรางชุมชนและโลกแหงสันติภาพ
---------------------------สันติภาพที่ยั่งยืนจะไมเปนจริง หากไมสามารถสรางชุมชนและโลกแหงสันติภาพขึ้นได สังคมแหงสันติภาพตั้ง
อยูบนวัฒนธรรมแหงสันติภาพ ซึ่งไดแกการเคารพในชีวิตและผูอื่น การเปนมิตรและการรวมมือ การเทาเทียมกัน การยอมรับ
ความหลากหลาย ความเปนชุมชน และการใชวิธีอหิงสาในการลดทอนความเปนปรปกษ
การสรางชุมชนแหงสันติภาพเปนการเปดเผยใหเห็นพลังของประชาสังคม กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือพลังของประชา
สังคมแสดงออกในการสรางชุมชนหรือสังคมแหงสันติภาพ มีการศึกษาของโรเบิรต กิลแมนเมื่อราวสิบหาปมาแลว แสดงถึง
วาภูมิปญญาโบราณในชุมชนมนุษยเมื่อครั้งเปนนายพราน-นักเก็บของปานั้นอาจนํามาใชในการสรางชุมชนสันติภาพใน
ปจจุบันไดในบางเงื่อนไข ภูมิปญญาของชนเผานั้นไดแก 1) การเชื่อมโยงและพึ่งพากันและกัน 2) ไมมีบุคคลสําคัญ 3) วิธี
สรางระเบียบวินัยแบบอหิงสา จากภูมิปญญานี้มนุษยในปจจุบันสามารถใชเปนบทเรียนในการสรางเครือขายที่เชื่อมโยงติด
ตอระหวางกันอยางลึกซึ้งและมีความสัมพันธกับสวนทั้งหมด การติดตอสัมพันธนี้ ควรจะไดเชื่อมโยงทั่วทั้งโลกโดยไมมี
ประเทศหรือเชื้อชาติมาเปนเครื่องกีดขวาง ขอตอมาก็คือการกระจายอํานาจ การลมเลิกระบบอํานาจแบบลําดับชั้นที่แตกได
งายและสรางเครือขายแบบกึ่งขึ้นตอขึ้นมาแทน ทายสุดไดพัฒนาทักษะและเทคนิคในการปองกันและการใชอํานาจแบบ
อหิงสา ซึ่งคานธีไดแสดงใหเห็นแลว ชุมชนแหงสันติภาพที่เปนรูจักทั่วโลกไดชุมชนของพวกที่นับถือนิกายอามิช ซึ่งไดตั้งถิ่น
ฐานอยูในหลายรัฐของสหรัฐฯ มีการใชชีวิตอยางเรียบงายโดยทําการเกษตรแบบดั้งเดิม และมีหัตถกรรมพื้นบาน ชุมชนอา
มิชนี้ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหมและอยูแยกออกจากสังคมใหญ เรื่องของชาวอามิชเปนที่รูจักทั่วไปสวนหนึ่งเกิดจากการเปน
ฉากในภาพยนตรฮอลลิวูดหลายเรื่อง
สําหรับชุมชนสันติภาพในเมืองไทยที่เดนที่สุดไดแกชุมชนสันติอโศก ในบางดานนาสนใจกวาชุมชนอามิชที่ไมแยก
ตัวเองจากสังคมใหญ หากเจตนาที่จะเปนแบบฉบับวิถีดําเนินชีวิตแกสังคมใหญ จึงเปนที่หวั่นเกรงของผูกุมอํานาจรัฐ จนเกิด
เปนคดีความ แตชุมนุมสันติอโศกก็ยังคงดําเนินกิจกรรมของตนตอไป โดยใหการประกอบอาชีพและประกอบธรรมดําเนิน
ควบคูกันไป กลาวไดวาชุมชนนี้เปนแบบฉบับหนึ่งของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนแหงสันติภาพ นาจะไดมีการศึกษา
เพื่อสรุปภูมิปญญาและบทเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบการสรางชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนสันติภาพตอไป
เปนที่สังเกตวาชุมชนสันติภาพที่มีชื่อทั้งสองนี้รวมทั้งนักสันติภาพที่ยิ่งใหญที่สุดในศตวรรษที่ 20 คือคานธีอาศัยคํา
สอนทางศาสนาเปนแกนยึดเหนี่ยวและพัฒนาทางจิตใจ ดังนั้นจึงอาจกลาวในเบื้องตนวาการสรางสันติภาพในโลกตองการ
สิ่งยึดเหนี่ยวและการพัฒนาทางจิตใจจากคําสอนทางศาสนาอยางสูง และความมีใจกวางทางศาสนาจะเปนเงื่อนไขที่จําเปน
สําหรับการสรางสันติภาพในโลก
สําหรับการสรางสันติภาพระดับโลกนั้น ที่พอเห็นไดถนัดไดแกการปรับปรุงองคการสหประชาชาติใหกลายเปนองค
การรักษาสันติภาพตามเจตนารมณเดิมอยางแทจริง
ความลมเหลวขององคการสหประชาชาติอาจนํามาซึ่งสงครามโลก
ทํานองเดียวกับความลมเหลวของสันนิบาตชาติ มีขอเสนอในการปรับปรุงองคการนี้หลายอยาง เชนการปรับทางโครงสราง
โดยเลิกสมาชิกถาวรที่มีสิทธิวีโตในคณะมนตรีความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร เชนการนับคะแนนเสียงโดยคิด
เปนภูมิภาค แทนที่จะคิดเปนประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางการเงินเชนจัดระบบการบริจาคเงินของสมาชิกใหม โดยคิด
จากเปนสัดสวนจากรายจายที่ใชทางทหาร ประเทศที่ใชเงินทางการทหารสูงก็ตองเสียคาเปนสมาชิกสูงตามไปดวย เพราะวา
คาใชจายทางทหารทําใหคารักษาสันติภาพสูงตามไปดวย
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บทที่ 5
บทลงทาย:

ขอใหสันติภาพมีชัยในโลกนี้
-------------------คณะนักดนตรีเดอะบีทเติลของอังกฤษไดประพันธเพลงที่มีชื่อเสียงคือ “ใหโอกาสแกสันติภาพ” (Give Peace a
Chance) เพื่อที่สันติภาพจะไดมีชัยในโลกนี้
ในการเตรียมประชุมเพื่ออภิปรายบทบาทของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ในสมัชชาใหญเดือนตุลาคม 2543 ได
กลาวถึงโลกที่เติบโตทางเศรษฐกิจเร็ว มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น มีโอกาสใหม มีการพึ่งพากันและกันมากขึ้น ขณะเดียว
กัน อาชญากรรม การคายาเสพยติด การกอการราย ภาวะมลพิษ โรคภัยไขเจ็บ การเพิ่มของอาวุธ ผูลี้ภัยก็สูงขึ้นดวย ชอง
วางทางความมั่งคั่งถางออก มีภารกิจที่จะตองสรางเสรีภาพจากความขาดแคลนและความหวาดกลัว เพื่อรักษาอนาคตของ
มนุษยใหยั่งยืน
หากไมมีความยุติธรรมก็ไมอาจมีสันติภาพ ไมมีสันติภาพก็ไมอาจมีอนาคตที่ยั่งยืนของมนุษย ในเวลาอีกราว 30 ป
ขางหนานี้จะเปนชวงวิกฤติระหวางสงครามและความรุนแรงกับสันติภาพวาฝายใดจะชนะ เปนเวลานับพันปมาแลวที่สันติ
ภาพเดินตามหลังสงครามและความรุนแรง แตในปจจุบันที่ประชากรอยูเต็มโลก เมืองใหญอันตระการตาซึ่งเปนศูนยความมั่ง
คั่งทามกลางความยากจนและสิ่งแวดลอมอันพินาศเสื่อมโทรม อาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงอยูในคลังแสงทั่วโลก มนุษย
หมดโอกาสที่จะทําสงครามใหญอีกแลว สันติภาพหรือไมก็หายนะ ถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนทวงทํานองดําเนินชีวิต สรางวัฒน
ธรรมแหงสันติภาพ นักรบแหงอหิงสา คนงานแหงความไมรุนแรง เพื่อวาสันติภาพจะไดมีชัยในโลกนี้
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