ภาคที่ 96 ความรูสึกฉันทพี่นอง (Fraternity) : อนาคตสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
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ความรุนแรง ความแตกแยก ที่สังคมไทยกําลังเผชิญ เปนความทาทายสําคัญที่ตองชวยกันคนหา
ทางออก มุมมองทางสันติวิธีและประชาธิปไตยโดนตั้งคําถาม บนรากฐานของปรัชญาและปรากฏการณ
ทางสังคมที่ไรทิศทาง ไรการควบคุม ไมเพียงมีผลตอประชาชนเทานั้น หากแตกับสังคมไทยทั้งหมด
ตองทําความเขาใจบนความแตกตาง การเรียกรองหาความสมานฉันทเพียงพอหรือไมที่จะนําไปสูสังคม
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ และการสรางพื้นฐานประชาธิปไตยที่มาจากความรูสึกฉันทพี่นองที่
ควบคุมโดย จริยศาสตรเอื้ออาทร (Ethics of care)

w

w

w

.g

eo

zi
gz

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ที่ผานมาเปนวันสถาปนา
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 60 ป
ไดมีการเสวนาทางการเมืองในหัวขอ "การเมืองไทยใน
ศตวรรษที่ 21" โดยมี รศ.ดร.มารค ตามไท ผูอํานวยการ
สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
เสวนานํา ไดกลาวถึงความแตกแยก หรือการหลงทางของ
สังคมประชาธิปไตยสมัยใหม ที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงอยางรุนแรง โดยไมมีรากฐานทาง
สังคมบางอยางรองรับความแตกแยกดังกลาว ปรากฏการณความขัดแยงจึงนํามาสูความรุนแรง
อยางคาดไมถึง จากประสบการณการหลงทางของประชาธิปไตยในตะวันตก เปนตัวอยางที่ดีใน
การวิเคราะหสังคมไทยวาจะเปนไปในทิศทางใด

"ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 บางคนบอกวาตองปลอยไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติคืออะไร
มันก็เกิดอยางนั้นอาจจะเปนอยางนี้ตอไป แตมันมีอีกวิธีหนึ่งเรามาคิดกันวาเปนอยางไรดี เราจะ
อยูรวมกันภายใตระบบใดดี ปกครองแบบไหนดี ที่คิดวาเหมาะกับพวกเรา ที่เหมาะทั้งสอดคลอง
กับประวัติศาสตร วัฒนธรรมบางอยาง แลวสอดคลองกับความปราถนาที่เรามีสําหรับอนาคต
เสมือนกับวาปจจุบันและอนาคตของการปกครอง เปนของคนที่มีชีวิตอยูไมใชคนที่จากไปแลว ก็แปลวา
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ทุกปตองคิดใหมทุกชวงตองคิดใหม อเมริกาที่เปนสนามทดลองของประชาธิปไตยตะวันตกมาเปน
เวลายาวนาน เรามาดูกันวาประชาธิปไตยในอเมริกามันหลงทางอยางไร ไปทางไหนและทําไมจึง
หลงทาง ที่จริงมีอีกคําถามหนึ่งที่สําคัญ แตอาจไมสําคัญสําหรับเราเทาไรก็คือ หลงแลวหาทางกลับได
หรือเปลา มันอาจจะเปนทัศนะของหลายคนที่หาคําตอบไมได หลงไปแลวไมมีวิธียอนไปทางอื่น
ที่ทําได แตนั่นไมใชปญหาของเรา
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ปญหาเริ่มตนเกี่ยวกับการหลงทางของประชาธิปไตยในอเมริกาก็
คือ การที่ความรูสึกฉันทพี่นองระหวางพลเมืองของประเทศนี้
มันหายไป ความรูสึกนี้เปนอยางไร ความรูสึกฉันทพี่นอง มัน
ไมใชเหมือนความสามัคคี คือบางครั้งเวลาคุยเรื่องนี้ทุกคนก็บอก
วาเราตองการความสามัคคี มันไมใชคือความรูสึกฉันทพี่นองมัน
มีรายละเอียดดวย ความสามัคคีมันมีแตรูปแบบไมมีรายละเอียด
คนไมดีก็สามัคคีกันได โจร ผูรายก็สามัคคีกันทําใหบานเมืองพัง
ก็ได คือความสามัคคีมันทําไดทุกอยาง เพราะฉะนั้นความสามัคคี
ไมใชสิ่งที่นาเชิดชูเทาไร ในฐานะของที่มีรายละเอียด แตในฐานะรูปแบบมันไมใชตองเพิ่ม
รายละเอียดเขาไป
เพราะฉะนั้นความรูสึกฉันทพี่นองในหมูพลเมืองจะมีเนื้อหาทีด่ ีกวา" รศ.ดร.มารค ตามไท กลาว
เสวนานํา
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ความรูสึกฉันทพี่นอง เปนสิ่งที่สูงคามากในระบอบประชาธิปไตยมากกวาคําวาสามัคคี แตในการ
ตีความหมายของ ความรูสึกฉันทพี่นอง ถูกลดความสําคัญลงและหายไป และถูกแทนที่ดวยเสรีภาพ
ซึ่งเปนวลีลอยที่ไรทิศทาง ทําใหความเขาวาพื้นฐานของประชาธิปไตยจริงคืออะไ รจึงถูกกลับหัวกลับ
หางและสับสนกันไป
การใหความหมายและตีความผิดตั้งแตตนหลักการประชาธิปไตย จึงถูกใหคุณคากับสิ่งใหมที่
แทนที่รากฐานสําคัญของประชาธิปไตย นั่นก็คือ ความรูสึกฉันทพี่นอง
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"ความรูสึกฉันทพี่นอง คือการมองคนอื่น ไมใชคนอื่นที่ตางจากฉัน แตเปนคนอื่นที่คือฉัน เพราะฉะนั้น
ไมใชวาไมมหี รอกคนอื่น ไมใชเราก็คอื คนอื่น แตมันคือคนอื่นที่คือฉันดวยไมใชคนอื่นที่ตางกัน
เพราะวาชะตากรรมมันผูกกันในสังคมประชาธิปไตย ผานการเลือกตั้งคนไปออกกฏหมายตางๆ
แปลวาเรามีอิทธิพลตอกันในแงนี้ เพราะฉะนั้นคนอื่นก็คือตัวฉันดวยถึงแมมันตางกัน ความรูสึก
ฉันทพี่นอง ในความหมายนี้ความผูกพันบางอยางที่วางบนฐานของความสัมพันธที่ไมใชสวนตัว

zi
gz

ag

.c

มนุษย อดีตมันคอนขางที่จะเปนแนวความคิดหลักก็คือ ความรูสึกฉันทพี่นอง เปนฐานของประชาธิปไตย
และบนฐานนี้มันจึงจะมีเสรีภาพและความเสมอภาพได พอพัฒนาไปพัฒนามา พอชวงยุคฟนฟู
ศิลปวิทยามันก็กลับหัวกลับหางไปเอาเสรีภาพและความเสมอภาพเปนตัวฐาน แลวพอเปนก็บอก
วา เราอยูรวมกันบนพื้นฐาน อันนี้ผลของมันก็คือความรูสึกฉันทพี่นอง สันติสุข ความผูกพัน
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การกลับหัวกลับทางมันทําใหเดินทางไปตามแนวเสรีภาพและความเสมอภาพ ก็พยายามพัฒนา
กลไกตางๆ ของสังคมใหเขาที่ ไมมีฐานอันนี้รองรับอยูกอนมันก็คอนขางลอย พอลอยมันก็ไปในทิศทางที่
เราเห็น ปจเจกกลายเปนตัวหลัก แลวหวังวาถึงจุดที่สําเร็จแลวมันจะมาโยงกันเอง ปจเจกก็จะเกิด
ความรูสึกฉันทพี่นอง แตสิ่งที่เห็นก็ตรงกันขามยิ่งพัฒนาไปมันยิ่งหางความสัมพันธก็ยิ่งลม บางครั้ง
คนก็จะบอกวาคนเขาใจไปถึงขั้นวา เสรีภาพคือหัวใจของประชาธิปไตย แตทุกคนก็ตองทราบวา
จริงแลวเสรีภาพไมใชตัวสําคัญ เพราะวาตัวสําคัญคือการกําจัดเสรีภาพมากกวา เพียงแตมนั กําจัด
เสรีภาพดวยความสมัครใจนี่คือหัวใจตรงมัน ไมใชใครจะทําอะไรตามใจชอบ มันคือสมัครใจที่จะ
จํากัดเสรีภาพเพื่อผลประโยชนของคนสวนรวมมากกวา เพราะฉะนั้นการเริ่มตนดวยเสรีภาพมันก็
จะมีคําถาม มีปญหาถาทําอยางนี้ตลอด" รศ.ดร.มารค ตามไท กลาว
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สาระสําคัญทีส่ ังคมประชาธิปไตยสมัยใหม ยังเปนที่ถกเถียงกันไดสะทอนภาพบางอยางของสังคมนั้น
ออกมา พรอมทั้งการใหคุณคาของประชาธิปไตยในแงของเสรีภาพมากเกินไป จนละเลยหรือไป
ละเมิด จริยศาสตรทางสังคมบางอยาง ที่ฉุดรั้งสังคมและความรูสึกฉันทพี่นอง ทําใหสังคมที่ความรูสึก
ฉันทพี่นอง จึงยากที่จะเยียวยาไดในชั่วขามคืนคือวาทกรรมแหงความสมานฉันทสามัคคี

-4-

.c

om

"คุณคาของประชาธิปไตยมันไมไดอยูที่เรื่องเสรีภาพ แตความรูสึกฉันทพี่นองเปนฐานของ
ประชาธิปไตย มากกวาการมีสวนรวมที่ไมมีคุณภาพ ความรูสึกฉันทพี่นองเคยเปนรากฐานของ
แนวคิดการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมในการจัดการประชาชน โดยคํานึงถึงรากฐานวัฒนธรรม
รวม จํานวนประชากรเปนสําคัญ ปญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อกลไกดังกลาวไมทํางาน หรืออาจจะทํา
แตใหรัฐมาทําแทนบาง ดังนั้นคุณคาบางอยางหรือการเรียนรูที่มีฐานคือความรูสึกฉันทพี่นอง
หายไป
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ปญหาที่เลี่ยงไมไดคือการอางสิทธิ เสรีภาพที่ไรการควบคุมและนํามาซึ่งอันตรายตอสังคม
สวนรวม ไมมีใครดูแลซึ่งกันและกัน ซึง่ มัวแตทํางานเอาประโยชนของตนเปนใหญ ความรูสึก
ฉันทพี่นองหมดไป ทําใหคนในสังคมเริ่มอยูดวยกันลําบากมากยิ่งขึ้น เพราะคนในสังคมที่อยู
รวมกันนั้นมีความรูสึกบางอยางที่เกี่ยวของตอกันซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือสังคมและเหนี่ยวสังคมทั้ง
สังคมเอาไว เมื่อสิ่งเหลานี้หมดหรือถูกทําลายลงสังคมๆ หนึ่งจึงเขาสูวิกฤติของการอยูรว มกัน
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เรื่องที่สองคือการพูดถึงการเอาใจเขามาใสใจเรา นี่คือฐาน
คิดของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม ที่ยากสําหรับทุก
อยางแตเราตองเรียนรูมัน ผมเคยนั่งคุยกับนักรัฐศาสตร
แลววิเคราะหวา ปญหาของระบบประชาธิปไตยตัวแทน
สมัยใหม มันอยูที่บุคลิกภาพบางอยางที่เหมือนกับวาเปน
ระบบอํานาจนิยมแบบหนึ่ง คือไมฟงคนอื่น สรางภาพคน
เดียว วิเคราะหคนเดียว เรื่องเหลานี้เมื่อมีการเจรจาตอรอง
กัน ประนีประนอมออมชอม สังคมมันจึงแตกแยกคนที่
มองสังคมออกเปนสวนๆ อยางไรก็ตามแนวคิดพื้นฐาน
เหลานี้เปนเรื่องสําคัญ ไมวาจะเปนความรูสึกฉันทพี่นอง จริยศาสตรเอื้ออาทรที่มองเอาใจเขามา
ใสใจเรา มองความทุกข แลวรวมกันแก เปนรากฐานประชาธิปไตยที่เราตองรวมกันสราง" รศ.
ดร.มารค ตามไท เพิ่มเติม
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ในสังคมไทยที่จุดหนึ่งตองผานขอถกเถียงอีกมากมาย ถึงความเหมาะสมวาพลเมืองจะอยูภายใต
ระบอบใด จะปกครองแบบไหน อยางไร และโดยใคร ซึ่งขอเสนอของ รศ.ดร.มารค ตามไท จึง
เปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง ทั้งในแงของการสรางระบบการเมืองและสิ่งที่เปนไปไดบนพื้นฐาน
ของความเปนจริง ที่สําคัญที่สุดทุกกลุมควรไตรตรองถึงความเปนจริงที่จะเกิดขึ้นและมองบนพื้นฐาน
ของความรูสึกฉันทพี่นอง ที่มองในมุมของการเรียนรูซึ่งกันและกันได
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"เราเปนคนสรางวิธีการอยูรวมกัน ระบอบการปกครองเราไมไดเฝาสังเกตการวาอะไรจะมาถึง
ตัวเรา คืออยากใหมีความมั่นใจมากกวานี้ ที่ผานมาในอดีตความมั่นใจอยูท ี่คนไมกี่คนในสังคม
ผมคิดวาโดยสวนรวมนาจะคุยเรือ่ งนีก้ ันไดวา เราจะอยูอยางไรระบบการปกครองแบบไหน อยางไร
ที่นี้จุดเริ่มตนตองเริ่มจากจุดที่เปนอยูขณะนี้ การปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข คําถามก็คือวาเราชอบแบบนี้หรือเปลา เวลาเราพูดถึงวิธีที่อยากอยูรวมกันแลว
หารูปแบบการปกครอง เราควรเริ่มจากสิ่งที่เปนจริงเพราะขณะนี้เราอยูในนี้ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอสรุปของผม ผมชอบแบบนี้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข แตตองอธิบายนิดหนอยวา ไมไดชอบสิ่งที่เปนอยูในขณะนีไ้ มวาจะเปนประเทศ
ไทย อังกฤษ นอรเวยหรือสวีเดนหรือที่อื่นๆ ในโลก มีหลายประเทศในโลกที่เรียกวาการปกครอง
ระบอบนี้ แตสิ่งที่ผมชอบคือศักยภาพของมัน ชอบสิ่งที่มันอาจเปนไดในกรอบของสิ่งทัง้ หลายที่
ไดพูดมาเกี่ยวกับประชาธิปไตยบนฐานความรูสึกฉันทพี่นอง หรือวา จริยศาสตรความเอื้ออาทร
ผมคิดวาการปกครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ศักยภาพที่สามารถไปถึงจุดบางจุดได

w

เพราะฉะนั้นตองดูวาสวนไหนที่มันยังไมเปนจริง และยังติดอยูเพียงจินตนาการ ผมไมอยากคิด
แบบเฟอฝนเกี่ยวกับสังคมไทยวาทุกคนหวงใยกัน ประสบการณมีเยอะไมไดเปนอยางนั้น ไมได
สนใจกัน ฆากันไดงายๆ มีเยอะแยะในประวัติศาสตร เพื่อนรวมชาติดวยกันก็หาวาเปนคนอื่นไมได
รูสึกอะไร ในแงนั้นผมไมเถียงหรือมองแบบเพอฝน แตผมก็พยายามเตือนตัวเองวา อยามองขาม
สิ่งที่เปนไปไดเหมือนกันบางครั้งสิ่งที่เปนอยูมันอาจไมใชสิ่งที่อยากเปน เราก็เลยบอกวามันเปนไปไมได
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ที่นี้เราพูดถึงการสรางถึงครึ่งทางเปนไดดีกวาสิ่งที่เปนอยู เราก็ตองขุดเขาไปลึกหนอยถึงสิ่งที่อาจ
เปนได ที่นี้ในประชาธิปไตยแบบนี้ที่เปนอยู ทําไมจึงบอกวามีศักยภาพก็เพราะมีอะไรตางมากจากที่อื่นๆ
ก็พระมหากษัตริย เวลาที่เราอยากสรางการปกครองบางอยาง และอยากจะทําใหเห็นความรูสึกฉันท
พี่นองในการปกครองระบอบนี้ ก็ตองมาคุยกันเรื่องพระมหากษัตริยในฐานะสถาบันของการปกครอง
แบบนี้ เพราะวาทําใหระบอบนี้ตางจากสิ่งอื่นมันจะทําไดอยางไรมีลักษณะอยางไรบาง เอาขอสรุป
แบบภาพรวมก็คือ พระมหากษัตริยตองสรางความรูสึกฉันทพี่นอง โดยใชจริยศาสตรเอื้ออาทร
ใหเกิดประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในประเทศไทย ขอความนี้มันมีนัยวาเปนได แตมันไมไดเปนไดเพราะ
มันเกิดเองดวยพลังจากที่ไหนไมทราบ มันจะเกิดอยางนี้ไดถาเราตองการใหมันเกิด การที่จะทํา
ใหเกิดอยางนี้ไดคือ พระมหากษัตริยตองสรางความรูสึกฉันทพี่นองตองสราง โดยพลเมืองของ
ประเทศไทย มันจะเปนไปไดอยางไรถาหาก พระมหากษัตริยไมทําอยางนี้ละจะคุมไดอยางไร

w

w

w
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ยุคหนึ่งพระมหากษัตริยตองสรางความรูสึกฉันทพี่นอง
แตอีกยุคหนึ่งไมเปนอันนี้จะไดการปกครองที่เราตองการ
อยางไรตามคาดหวัง แตมันไมถึงกับเปนเรื่องที่ตองรอให
เปนไปตามบุญตามกรรมไมใช มันตองขึ้นอยูกับธรรมะ
ของพระราชาควรจะมีลักษณะอยางไร ขอเสนอที่อยากให
คิดก็อยูตรงที่วา มีชวงที่มันเปนจุดบอดของการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบที่เราตองการหรือเปลา เหมือนการพัฒนาไปชวงหนึ่งอีกชวงมันก็หายไป ผม
วาสิ่งที่ทาทายคือทําอยางไรจะทําใหทุกครั้งที่มันหยุดไมเปนอยางที่เราไมปรารถนา ทําอยางไรใหเดิน
ตอเพื่อเริ่มใหมที่หลังแลวชวงจะอยูยาวขึ้น นี่คือพัฒนาการที่ไมใชทหารแทรกดวยประชาธิปไตย แต
มันคือ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แทรกดวย ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ที่ไมถึงขั้นไมถึงเปาหมายที่เราวางและก็พยายามพัฒนากันตอไป วิธีที่ประกันไมให
หยุดตรงนีก้ ็คือสิ่งที่ทาทายที่ผมและทานยังไมมีคําตอบ" รศ.ดร.มารค ตามไท กลาวสงทายการ
เสวนา
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ไมวาสังคมไทยจะอยูภายใตระบอบการปกครองใด ลวนไมสําคัญเทากับความรูสึกฉันทพี่นองที่
พรอมจะเรียนรูซึ่งกันและกัน บนฐานของความแตกตางทางความคิด คุณคาบางอยาง สังคมไทย
มักจะกาวเทาตามสังคมตะวันตกหนึง่ กาวเสมอ หากสิง่ ที่ผิดพลาดบนหนทางประชาธิปไตยที่เคยเกิดขึ้น
มาแลวในสังคมอื่น ซึ่งสังคมไทยไดรับรูมาแลว หากยางกาวของเรามุงสูจุดบอดของประชาธิปไตยนั้น
มันไมใชความลมเหลวที่ไมเรียนรูสําหรับปจเจกคนหนึ่งเทานั้น แตสังคมทั้งสังคมตองยอมรับ
ชะตากรรมรวมกันวา เราไมเคยเรียนรูจากประวัติศาสตรอยางแทจริงเลยแมแตครั้งเดียว
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