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ความหมายของคําวา “ความรุนแรง"
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โดยทั่วๆ ไป ความรุนแรงก็คือการทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาติ
อุบัติเหตุ หรือจากน้ํามือมนุษยก็ได สวนในอีกความหมายหนึ่ง ความรุนแรงคือสิ่งที่มาสกัดกั้นศักยภาพของ
ชีวิต สมมุติวามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินกลับบาน ระหวางทางมีผูรายดักชิงทรัพยแลวฆา ก็หมายความวาหาก
ไมเกิดเหตุความรุนแรงนี้ หญิงสาวคนนั้นก็จะยังมีศักยภาพในการดําเนินชีวิตไดตอไปนอกจากความรุนแรง
จะสกัดกั้นศักยภาพชีวิตอยางที่มันเปนอยู (หากหญิงสาวผูนั้นไมถูกฆา เธอก็ยังคงไปทํางานไดตามปกติ)
แลว ความรุนแรงยังสกัดกั้นศักยภาพชีวิตในอีกแงหนึ่งดวย กลาวคือศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่
เปนอยูเดิม เชน สมมุติหญิงสาวคนนั้นกําลังจะเรียนตอและเธอรอดตายอยางปาฏิหาริยแตกลายเปนเจาหญิง
นิทรา ศักยภาพดานการศึกษาของเธอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ถูกสกัดจนตองสะดุดหยุดลง

ความรุนแรง ความขัดแยงและอํานาจ
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คนสวนใหญมกั คิดวาความรุนแรงเปนเรื่องเดียวกับความขัดแยง และอํานาจ แตในความเขาใจของผม
ความรุนแรงไมใชอํานาจไมใชความขัดแยง แตเปนจุดจบของสิ่งเหลานั้น ความขัดแยง เปนเรื่องธรรมชาติ
เมื่อผูคนทีม่ าอยูรวมกันในสังคมมีความปรารถนาทีแ่ ตกตางกันยอมกอใหเกิดความขัดแยงไดเปนเรื่องธรรมดา ซึ่ง
บางครั้งมนุษยเลือกใชความรุนแรงมายุตคิ วามขัดแยง เปนเหตุใหเกิดความคิดวาความรุนแรงคือความขัดแยง หรือ
หนักกวานั้นคือเกิดความเขาใจวา ความรุนแรงเปนเรื่องธรรมชาติไปดวย ผมจึงอยากชี้ใหเห็นความแตกตาง
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ที่สําคัญวาความขัดแยง เปนเรื่องธรรมชาติ แตความรุนแรงไมใช เพราะความขัดแยง อาจคลี่คลายลงดวย
วิธีอื่นที่ไมใชความรุนแรงได ในทํานองเดียวกัน ความรุนแรงก็ไมใชเรื่องเดียวกับอํานาจ หากอํานาจหมายถึง
ความสามารถที่จะทําใหอีกฝายหนึ่งทําตามความตองการของเราไดอํานาจก็ไมจําเปนตองไดมาจากความรุนแรง
เชน ความรักก็เปนพลังอํานาจแบบหนึ่ง เปนแรงผลักดันที่จะทําใหเรายอมเสียสละบางอยางเพื่อคนที่เรารัก
(ดูไดจากเวลาที่สังคมตองการใหเราทําอะไรสักอยาง ก็มักอางในนามของความรัก เพราะเชื่อวาจะนําไปสู
สิ่งที่ตองการไดเปนตน) ผมคิดวาความรุนแรงเปนจุดจบของอํานาจเสียดวยซ้ํา เพราะการตองใชความรุนแรงบังคับนั้น
มักหมายความวาเราไมมีอํานาจแลว (หมดความสามารถที่จะทําใหอกี ฝายทําตามความตองการของเราได)
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ฐานคิด เรื่องความรุนแรง
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เพื่อทําความเขาใจฐานคิดเรื่องความรุนแรง ผมจะอธิบายโดยอาศัยตัวแบบในทางภาษาซึ่งประกอบดวย
ประธาน กริยาและกรรม เชน นาย ก. ฆานางสาว ข. สามารถแยกไดตามตัวแบบคือ นาย ก. เปน
ประธาน ฆาเปนกริยา และกรรมคือนางสาว ข. คําถามตอไปก็คือ 1) ประธานมีหรือเปนอะไรไดบาง
2) กริยาของความรุนแรงทํางานอยางไร และ 3) ตัวกรรมนั้นไดรับผลอะไรไดบาง

ประธาน
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จากตัวอยางขางตน นาย ก. ถือเปนผูกระทําการ (agency) สวนนีจ้ ะถูกมองเห็นไดชัดที่สุด และยังถูก
แยกยอยออกไปไดอีก คือถาเราเปนตํารวจ ก็ตอ งถามนาย ก. ตอวาเจตนาฆานางสาว ข. หรือเปลา ถาหากใช ก็
เปนคดีฆาตกรรม แตถาไมก็อาจเปนคดีอุบัติเหตุและยังมีคําถามตอไปไดอีกวาตองมีแตผูกระทําการเทานั้น
หรือที่สามารถเปนประธานของความรุนแรงไดคําตอบคือไมใชเสมอไป ประธานสามารถแยกออกไดเปน
สองประเภท ประเภทแรกทําการ จากเหตุผลของตัวผูกระทําการเอง เชน อยากไดทรัพย ประเภทที่สองคือ
ตัวโครงสราง ยกตัวอยางเพชฌฆาตที่ทําหนาที่ประหารชีวิตนักโทษ เขาตองทําตามโครงสรางทางสังคมที่
กําหนดใหเขาเปนหมายความวาตอใหเปลี่ยนผูที่จะมาทําหนา ที่นี้หรือเปลี่ยนผูกระทําการไปสักกี่คน ความ
รุนแรงแบบนีก้ ็ยังตองมีอยูต อ ไป โครงสรางทางสังคมจึงมีสวนที่กอใหเกิดความรุนแรงไดดว ย
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กริยา
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กริยาหรือการทําใหเกิดความรุนแรงขึ้นนัน้ แบงออกเปนสองแบบเหมือนกัน คือแบบ anatomy กับ
physiology แบบแรกเปนการโจมตีอวัยวะตางๆ ของรางกายโดยตรง แตแบบหลังจะเปนการขัดขวางหรือสกัดไมให
อวัยวะตางๆ สามารถทํางานไดตามปกติ เชน การฆานางสาว ข. ของนาย ก. ถาเปนแบบ anatomy ก็หมายความวา
นาย ก. ทําใหกระสุนปนแลนจากปากกระบอกปนของตนเองทะลุเขาสูอกของนางสาว ข. ทําใหเสียชีวติ แต
ถาเปนแบบ physiology นาย ก. สามารถฆานางสาว ข. โดยวิธีอื่นที่ทําใหรางกายของนางสาว ข.ไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ เชน อาจจะลอมบานไวไมใหเขา ออกหรือไมใหคนอื่นขายอาหารให จนในที่สดุ นางสาว ข.
ตองอดตาย ดูเผินๆ เหมือนนาย ก. จะไมไดกระทําความรุนแรงอะไรตอนางสาว ข. แตผลที่เกิดขึ้นก็ทําให
นางสาว ข. ตายไดเหมือนกัน

พัฒนาการความรุนแรงแบบ anatomy
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ประวัติศาสตรการใชอาวุธของมนุษยชาติสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการความรุนแรงแบบ anatomy (หรือวิธีที่
มนุษยคดิ คน นํามาทํารายกัน) วามีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ซึ่งจําแนกตามลําดับประวัติศาสตรออกได
เปน 6 อยางคือ การทุบทําลาย การตัดขาด การแทงหรือทะลุทะลวง การเผาการวางยาพิษและการทําใหระเหิด
ถาจากพระคัมภีรไบเบิ้ลที่กลาววาเคนสังหารเอเบลโดยการใชกอนหินทุบ ก็แปลวา first murder ของมนุษย
คือการทุบทําลาย หลังจากนัน้ จึงเปนการฟนหรือการตัดตางๆ นานา อาวุธที่ใชก็เปนจําพวกดาบ โดยดูไดจาก
ประวัติศาสตรการลงทัณฑ เชน การตัดมือ ตัดแขน แยกราง ตอมาคือการแทง เชน ดวยมีดหรือกริช จนมาถึง
การเผา เชน การเผาแมมด การวางยาพิษประเภทตางๆ จนถึงทายสุดคือการทําใหระเหิดหายไป โดยการใช
ปรมาณูสิ่งเหลานี้บอกเราวามนุษยชาติ ไดใชความอุตสาหะพยายามมากมายตลอดมาในการทําใหการทําราย
ประหัตประหารกันงายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ แคดูจากอาวุธที่ใชเพื่อทําลาย anatomy ของมนุษยก็นาทึ่งมาก เชน
เราพัฒนาจากการใชดาบ เปนกระสุนปน ไปสูแกซพิษ พัฒนาระเบิดปรมาณูจนกระทั่งถึงความกาวหนาทาง
อาวุธชีวภาพ
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รูปแบบความรุนแรงแบบ physiology
ในแบบ physiology หรือวาการทําใหรางกายไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกตินั้น ก็สามารถทํา
ไดหลายวิธี ที่สําคัญ สิ่งเหลานี้เปนความรุนแรงที่แทบจะมองไมเห็นเลย ไดแก การไมใหอาหาร
(ไมอนุญาตใหเพาะปลูก ไมใหจับปลา) การไมใหน้ํา (เชน การสรางเขื่อนของประเทศจีนทําให
สามารถควบคุมการไหลของแมน้ําโขง สงผลตอการมีหรือไมมีน้ําใชในประเทศแถบลุม น้ําโขง
ตอนลางทั้งหมด หรือการทําใหน้ําเปนพิษ เชนโรงงานน้ําตาลปลอยน้ําเสียลงแมน้ํา) การทําให
อากาศเสีย (เชน การที่อุตสาหกรรมที่แมเมาะปลอยควันพิษจนทําใหชาวบานมีปริมาณตะกั่วใน
ปอดสะสมมากผิดปกติ) หรือการไมใหยา (เชน การขายยาดวยราคาสูงเกินกวาที่จะซื้อหามารักษา
หรือการที่อเมริกาแซงกชั่นอิรักดวยการไมใหยาที่สงผลใหเด็กที่ปวยในอิรักลมตายจํานวนมาก)
กรรม
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กรรมหรือเหยือ่ ก็แบงไดเปนสองสวนอีกเหมือนกัน คือผลที่เกิดทางกายและผลที่เกิดทางใจ และควรดูดวยวา
ความรุนแรงนัน้ สงผลตอเหยือ่ แตเพียงผูเดียวหรือเกิดตอผูท ี่สัมพันธเกี่ยวของกับเหยื่อดวย (ใครบางที่ไดรับผล)
สมมติวาเราเปลี่ยนตัวอยางมาเปนนาย ก. ขมขืนนางสาว ข. ผลที่เกิดขึ้นจะไมไดเปนเรื่องของรางกายของ
เหยื่อเทานั้น แตยังกอใหเกิดแผลทางใจในระยะยาวและสงผลสะเทือนไปถึงครอบครัวและผูทสี่ ัมพันธกับ
นางสาว ข. ดวย

Concept เรื่องความรุนแรงใชทําความเขาใจสังคมในเรื่องอะไรไดบาง
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ความรุนแรงสามารถใชอธิบายหรือทําความเขาใจเรื่องทางการเมืองและสังคมไดสารพัดอยาง ตั้งแตหนวยยอย
ไปจนถึงระดับรัฐและระหวางรัฐ กรณีความรุนแรงตางๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคมนั้นมักจะมีเรื่องของอํานาจและ
ความขัดแยงเขามาเกี่ยวของ ซึ่งทําใหในแตละเรื่องราวมีรายละเอียด มีเบื้องหลังและมีความซับซอนที่แตกตางกัน
ยกตัวอยางเรื่อง ความขัดแยง ในครอบครัว สมมุติวาพอเปนกรรมกร แลววันหนึ่ง บริษัทเจงจากการที่เศรษฐกิจ
ตกตํ่าเปนผลใหพอตกงาน แลวก็เกิดความเครียด พอเครียด ก็กนิ เหลา (ตามสูตร สสส.) เมื่อไมมีเงินกินเหลา
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ก็ตองเอาจากภรรยา เมื่อภรรยาไมใหก็เกิดความขัดแยง เกิดความโมโห อับอาย (ที่ตองเกาะเมียกิน) ผนวกกับ
ความเมาดวย ทําใหทางออกมุงไปสูความรุนแรงคือการทะเลาะทุบตีภรรยา กรรมหรือเหยื่อ โดยตรงคือภรรยา
แตความรุนแรงนั้นอาจสงผลไปถึงคนอื่นที่เกี่ยวของกับเหยื่อดวย เชน ถาลูกมาเห็น ก็อาจเปนการฝงภาพ
ความรุนแรงในครอบครัวตอเด็ก หรือเกิดความรูสึกที่เปนลบกับพอ เปนตน สิ่งที่นาสนใจก็คือการจะทําความเขาใจ
ตอเหตุที่กอใหเกิดความรุนแรงนั้น ไมสามารถดูจากผูกระทําการโดยตรงแตเพียงอยางเดียว เหตุที่มาของ
ความรุนแรงยังแบงออกไดอกี เปน 3 ระดับ ระดับแรกเปนเรื่องของตัวบุคคลหรือ agency เพียงอยางเดียว
เชน การที่นาย ก. ฆานางสาว ข. เพื่อชิงทรัพย ก็อาจถือเปนเหตุจากความเลวของนาย ก. เอง สวนระดับสอง
คือระดับโครงสรางตางๆ ที่อยูเหนือผูก ระทําการขึ้นไป เชน กฎหมาย หนาที่ สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งไมได
กอความรุนแรงโดยตรง แตก็อาจเปนมือทีม่ องไมเห็นทีเ่ อือ้ ใหเกิดความรุนแรงทางสังคมไดสว นระดับสุดทายคือ
ระดับวัฒนธรรม ซึ่งเปนเรื่องของความเชื่อตางๆ และเปนสวนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไดยากที่สุดตัวอยางเชน
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หากฝายสามีคิดตบตีภรรยาในที่สาธารณะ ก็มักจะอางวา "เรื่องของผัวเมีย อยามายุง" ซึ่งสามารถ
ทําใหคนรอบขางถอยหาง เพราะตรงกับความเขาใจของสังคมที่วาเรื่องของครอบครัวเปนเรื่อง
สวนตัว คนอื่นในสังคมไมเกี่ยว แลวยังมีความเชื่อเรื่องผูชายเปนใหญเหนือผูหญิง จึงทําใหเกิด
ความรุนแรงไดงายยิ่งขึ้นอีก ซึ่งหากจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อดังกลาว ยอมเกิดขึ้นไดยากกวาการ
จับนาย ก. เขาคุกหรือการเปลี่ยนกฎหมายแนนอนทามกลางสังคมโลกที่ทวีความซับซอน การพยายาม
ทําความเขาใจถึงที่มาของความรุนแรงอยางรอบดาน โดยเฉพาะมิติทางสังคมวัฒนธรรม ความ
เชื่อที่แตกตางกัน รวมทั้งรูปแบบตางๆ ของความรุนแรงโดยเฉพาะรูปแบบที่พรางตัวอยู อาจจะ
ชวยใหเราเขาใจและมองเห็นทางออกที่จะนําไปสูการลดระดับความรุนแรงที่ยังคงฝงแฝงอยูใน
ชีวิตประจําวันของเราทุกเมื่อเชื่อวันได
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