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สังคมสันติสุขจากการปรองดอง
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
“.......ขอใหค นไทยรักกั นเหมือนเดิม.......”

เสียงเพลงสรางสรรคใหคนไทยรักกั น

ดังกระหึ่มทั่วประเทศ

ฟงดูเผิน ๆ คนไทยก็ควรจะรักกันเชนวา

แตหากไตรตรองแลวก็จะเห็นวา

เปนสิ่งที่เปนไปไมได

คําถามก็คือถาไมรักกัน แลวเราจะอยูรวมกันอยางสันติไดอยางไร

คําตอบก็คืออยูรวมกันไดเหมือนเชนประเทศอื่นอีกมากมายในโลก และอยูกันอยาง
สงบสันติเหมือนเชนที่ประเทศของเราเคยเปนมาในอดีตได ตราบที่เราเห็นประโยชนของการอยูรวมกัน
เมื่ อ 2-3 วั น ก อ นผมได มี โ อกาสพู ด อะไรเล็ ก น อ ยในงานที่ จั ด ร ว มระหว า ง สสส.
(สํานั กงานกองทุน สนั บสนุ นการสรางเสริมสุขภาพ) และมหาวิท ยาลัย ธุรกิจ บั ณฑิ ตย เพื่อสง เสริม
บทบาทของนักศึกษาในการสรางความปรองดอง

ไดทราบวา สสส. จะมีเครือขาย 11 แหง และจะ

จัดงานปลุกสํานึกเชนนี้อยางตอเนื่อง ครั้งนี้เปนการเปดตัวเครือขายแรกของ สสส. ผมขอนําสิ่งที่ผม
ไดพูดในวันนั้นมาเลาตอครับ
ในเบื้องตนผมคิดวาการรักกันของคนในชาตินั้นเปนสิ่งสุดยอดในเชิงอุดมคติ แตใน
ความเปนจริงแลวไมมีทางเปนไปได ประชาชน 64 ลานคนจะรักกันหมดไดอยางไร แคเพื่อนบาน
แย ๆ บางคนก็ไมมองหนากันแลว

เราควรพูดถึงการอยูรวมกันอยางสันติมากกวา ถามีเรื่องราว

แตกหักกันในความคิดก็สมควรปรองดองโดยใชสติไตรตรองวาถาไมอยูรวมกันอยางสันติและอยางอดทน
ซึ่งกันและกันแลว คนที่เสียประโยชนก็คือพวกเรากันเองนี่แหละ
หากเราทะเลาะกัน ฆาฟนกัน คนชาติอื่นเขาไมมีสวนไดสวนเสียเทากับพวกเรา
กันเองหรอก

ดังนั้นถาไมพยายามยอมรับความแตกตางของความเห็นซึ่งกันและกัน มุงทําลายคนที่

คิดเห็นไมเหมือนเราแลว ความสงบสุขก็เกิดขึ้นไมได

-2ถาเรายอมรับวาขางบนคื อความหมายของการปรองดองแลว อะไรเลาคือสิ่งที่เหลา
นิสิตนักศึกษาสามารถชวยใหเกิดความปรองดองขึ้นมาในชาติได ผมเห็นวามีอยูดวยกัน 4 เรื่องที่ชวย
ไดดังตอไปนี้
(1) ตัวนักศึกษาในฐานะผูจะรับผิดชอบชาติและสังคมตอไปในเวลาอันใกลตองซึมซับ
และรวมสรางคุณคาของวิถีป ระชาธิปไตย (democratic value) ซึ่งไดแกการเคารพและยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่น โดยเฉพาะผูที่เห็นแตกตางไปจากตน

พูดงาย ๆ วา “แตกตางในความเห็น แตไม

แตกแยกในความเปนสังคมสันติสุข”
ประชาธิปไตยไมใชการหยอนบัตรเลือกตั้ง แตเปนวิถีของการดําเนินชีวิตประจําวัน
คนที่ เ ห็ นคนอื่น เป น คนมีชีวิต จิตใจเชนเดี ย วกับ ตนเอง

อดทนกั บ ความแตกตาง

เคารพความ

เทาเทียมกันของมนุษย ฯลฯ นั่นคือคนที่ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
สิ่งนี้เปนปจจัยสําคัญของความปรองดองของคนในชาติ

ความอดทนอดกลั้นกับคนที่

แตกตางจากตนเองไมวาในการดํารงชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็น คือถนนสูความเปน
สันติสุขของสังคม ถึงแมสมาชิกจะไมรักกันก็ตาม
(2) นักศึกษาตองอานและศึกษาเรียนรูความเปนไปของสังคมของตน ทั้งในระดับรวม
และระดับยอย เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองของสิ่งที่เกิดขึ้น และมีวิจารณญาณอันเหมาะสม
ของตนเอง

การรับรูอยางฉาบฉวย คิดไมทัน ไมใชสมองไตรตรอง เปนอันตรายอยางยิ่งตอ

ความปรองดองและการมีสังคมสันติสุข
การถ ายทอดความรูค วามเขาใจสัง คมอย างถู ก ต อ งสูค รอบครัว

เพื่อน ๆ และ

เยาวชนในโรงเรียน เปนหนาที่ของนักศึกษาในฐานะพลังสําคัญของสังคม งานเชนนี้อาจอยูในรูป
ของงานอาสาสมัคร หรืองานที่กระทําไปตามธรรมชาติ
(3) นักศึกษาตองมีความสามารถในการรวมรับรูความรูสึกหรือประสบการณจากการ
จินตนาการวาหากอยูในสถานการณเชนเขาเหลานั้นแลวจะเปนอยางไร ดัง ที่ฝรั่งเรียกวา empathy
(ไมใช sympathy ซึ่งหมายความถึงการเห็นอกเห็นใจ)

-3ความสามารถนี้จะทําใหนักศึกษาเขาใจการมีความแตกตางในความคิดเห็น และเมื่อ
เขาใจแลวก็จะเคารพยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางนั้นได ตัวอยางเชนหากจินตนาการไดวาคนถูก
รั ง แกแย ง ที่ ดิ น ไปรู สึ ก อย า งไร

ก็ จ ะเข า ใจว า เหตุ ใ ดเขาจึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ดั ง ที่ แ สดงออกมา

ความสามารถในเรื่อง empathy เชน นี้ จ ะทํ าใหเ กิ ด ความอดทน

อดกลั้น กั บความแตกตางใน

ความคิดเห็น
(4) นักศึกษาตองพยายามเขาใจวาผลประโยชนของชาติคืออะไร เหตุใดชนในชาติจึง
จําเปนตองยึดถือมันเปนเรื่องใหญ คําพูดที่ขอยกมาตอไปนี้อาจทําใหเห็นประเด็น “ประธานาธิบดี
เปลี่ยนได

รัฐบาลเปลี่ยนได

แตผลประโยชนของชาติจะไมมีวันเปลี่ยนแปลง” (คําพูดของอดีต

ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ของสหรัฐอเมริกา)
ไมมีใครหวงแหนและรักษาผลประโยชนของชาติเทาคนของชาตินั้นหรอก ชาติใดเขา
ก็ดูแลผลประโยชนของชาติเขาดวยกันทั้งนั้น (อยาไปหลงความคิดอันเจิดจรัสของนักวิชาการบนหอคอย
งาชางวาตองรักเพื่อนรวมโลกเสมอคนในชาติตัวเอง

ทรัพยากรของชาติหรือแหลงวัฒนธรรมที่อยูใน

ชาติของตนเองควรเปนมรดกของโลก) ความจริงของชีวิตก็คือคนทุกชาติลวนเห็นแกประโยชนของชาติ
ตนเองทั้งนั้น

ถาชาติไหนเขลาไมดูแลผลประโยชนของชาติตัวเองเทาชีวิตแลว ในเวลาไมนานนักก็

จะไมมีอะไรเหลือใหลูกหลาน
ทั้ ง 4 ขอนี้ นั ก ศึ ก ษาควรซึ มซาบและนํ า ไปแพร ห ลายต อ เราเป น ชาติ ที่ ถื อ ได วา มี
ประวัติ ศาสตรของความขัด แยง ในชาติ ไมมากนัก เมื่อเปรีย บเทีย บกับ เพื่อนบ าน
ลาว กั มพูช า

ไมวาจะเปน พมา

เวียดนาม ฯลฯ เพื่อนบานเราเหลานี้ ลวนผานขอขัดแยง ในอดี ตมาอย างหนั ก

ไดฆาฟนกันตายเปนแสนเปนลานคน และปจจุบันเขาก็อยูกันไดอยางสันติสุข
บานเรามีความหวัง อยู มากในการปรองดองเพื่อสรางสัง คมสัน ติสุข

เราควรใชสติ

ไตรตรองภายใตคุณคาของวิถีประชาธิปไตยวาหากเราได เราไดดวยกัน และหากเราเสีย เราก็เสีย
ดวยกัน

มันไมมีหนทางอื่นใหเดินอีกแลวหลังจากคนไทยไดทะเลาะฆาฟนกันอยางไมเคยเปนมากอน

นอกเสียจากการรวมกันสรางสังคมสันติสุขครับ
--------------------------------------------

