คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2535

ขบวนการพฤษภาคม 2535 :
ความหฤโหดจะยังไมสิ้นสูญ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเฝ า ติ ด ตามข า วการชุ ม นุ ม เรี ย กรอ งการแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให เ ป น
ประชาธิปไตยมากขึ้น ทั้งในชวงระหวางวันที่ 6-11 พฤษภาคม และ 17-20 พฤษภาคม 2535
ดวยความสนใจยิ่ง ในฐานะปุถุชน ผมรูสึกเศราสลดใจที่การชุมนุมเรียกรองดวยสันติวิธีจบลง
ด ว ยความหฤโหด ระดั บ ความรุ น แรงของความหฤโหดนั้ น หากรณี ตั ว อย า งในประเทศอื่ น
เทียบเทียมไดยาก จะยกเวนก็เฉพาะแตพมาที่มีระดับความหฤโหดใกลเคียงกัน ในฐานะนัก
สังคมศาสตร ผมอดถามตัวเองมิไดวา เหตุไฉนการแกปญหาความขัอแยงทางการเมืองจึงยังคงใช
วิธีการรุนแรงและหฤโหดในสังคมพุทธดังเชนไทยและพมา
สังคมไทยกําลังพัฒนาไปสูสังคมที่ไรอหิงสธรรม ความคุกรุนในสังคมปรากฏอยู
โดยทั่วไป และพรอมที่จะระเบิดออกมาเปนความรุนแรงไดทุกเมื่อ ในขณะที่วัฒนธรรมอํานาจนิยม
ครอบงํา ชนชั้นนําทางอํานาจ โดยที่ความเขมขนมีมากเปนพิเศษในหมูผูนําฝายทหารจนมีการใช
อํานาจเปนธรรมอยางแพรหลาย วัฒนธรรมอํานาจนิยมเมื่อปะทะกับสภาพไรอหิงสธรรมในสังคม
ยอมเรงใหความคุกรุนในสังคมเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณ ดวยเหตุนี้เอง การปราบปรามขบวนการ
เรียกรองประชาธิปไตยในเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งจบลงดวยความหฤโหด
สภาพไรอ หิ ง สธรรมในสัง คมไทยมีทั้ง ส ว นที่ เ ห็น ได ดว ยตาเปลา และสว นที่
ซอนเรน และประกอบดวยมิติดานตาง ไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
การเมือง และมิติทางวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณามิติทางเศรษฐกิจ เราจะเห็นไดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่รัฐบาลเลือกใชในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนยุทธศาสตรที่แฝงเรนความรุนแรงและ
สรางความคุกรุนในสังคม ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลไดเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล
ด ว ยการดู ด ซั บ ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ จากภาคเกษตรกรรมไปหล อ เลี้ ย งการเติ บ โตของภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งมีนัยสํ าคัญวา กลุมคนผูเสียเปรียบในสังคมตองเปนฝายเกื้อหนุนกลุมชน
ผูไดเปรียบในสังคม หนวยงานบางหนวยดังเชนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกอตั้ง
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ขึ้นมาเพื่อใหสิทธิประโยชนแกคนรวย โดยไมเคยเหลียวแลคนจนแมแตนอย นโยบายเศรษฐกิจบาง
นโยบายดังเชนนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (packing credit) ก็มุงใหประโยชนแกพอคานาย
ทุนมากกวาเกษตรกร การทุบบาทวิถีในกรุงเทพฯเพื่อปูกระเบื้องใหม ในขณะที่ยังมีปญหาเด็กขาด
อาหารในชนบทก็ดี และการนํานํ้ามาฉีดใสถนนเพียงเพื่อมิใหนายกรัฐมนตรีเปอนฝุน ในขณะที่
ประชาชนกําลังเผชิญกับภัยแลวก็ดี นโยบายและพฤติกรรมตางๆเหลานี้ลวนแลวแตเปนนโยบาย
และพฤติกรรมที่ สรางความคุกรุนที่ซอนเรนและผลักดันใหสังคมเศรษฐกิจไทยกาวสูมรรควิถีแหง
ความไรอหิงสธรรม ทั้งสิ้น
เมื่อพิจารณามิติทางสังคม เราจะพบวา สังคมไทยเปนสังคมที่มีอภิสิทธิชน และ
ผู  ค นพากั น ไขว ค ว า อภิ สิ ท ธิ์ เพราะอภิ สิ ท ธิ์ เ ป น บ อ เกิ ด ของผลประโยชน แ ละทรั พ ย ศ ฤงคาร
นอกจากนี้ ชนชั้นนําทางอํานาจและอภิสิทธิชนยังชอบใชอํานาจบาตรใหญ คนบางกลุมในสังคม
สามารถละเมิดกฎหมายและขื่อแปของบานเมืองโดยไมถูกลงโทษได ตํารวจจราจรนิยมจับผิด
มอเตอรไซค แตไมคอยกลาจับคนที่ขี่รถเบนซหรือคนมีเครื่องแบบ การที่มีอภิสิทธิชนและความ
ไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวนี้ ยอมสรางความแคนเคืองแกกลุมคนผูเสียเปรียบ
ในสังคม ซึ่งไดสะสมความแคนเคืองทํานองเดียวกันนี้วันแลววันเลา นอกจากนี้ ความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนายังกอใหเกิดพฤติกรรมที่เสริมสรางความคุกรุน
ในสังคมได คนบางคนสามารถกินกวยเตี๋ยวเปาฮื้อราคาจานละ 1,200 บาทได ในขณะที่ยังมี
ประชาชนที่อดอยากหิวโหย คนบางคนสามารถชมคอนเสิรตตางประเทศ โดยเสียคาชม 10,000
บาท ในขณะที่ประชาชนในชนบทจํานวนมากไมมีเวลาสําหรับการพักผอนหยอนใจ คนบางคน
สามารถแขงกันซื้อรถยนตราคา 10 ลานบาทได ในขณะที่ประชาชนจํานวนมากไมมีบานของ
ตนเอง และไรที่ทํากิน
เมื่อพิจารณามิติทางวัฒนธรรม เราจะพบวา วัฒนธรรมอํานาจนิยมปรากฏอยาง
แพรหลายในระบบโรงเรียน นับตั้งแตประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา การเรียนการสอนและการ
อบรมบมนิสัยยึดหลัก `อํานาจคือธรรม' มากกวาที่จะใชเหตุใชผล นักเรียนนักศึกษาถูกบังคับให
เชื่อฟงครูบาอาจารยโดยปราศจากเงื่อนไข ความรุนแรงปรากฏอยางแพรหลายในภาพยนตร
การตูนและภาพยนตรทั่วไป เพราะเจาหนาที่ของรัฐมุงเซ็นเซอรบทรักมากกวาภาพที่แสดงถึงความ
เหี้ยมโหด
เมื่ อพิ จ ารณามิ ติท างการเมือง เราจะพบวา การใชกํ าลังเพื่อตัดสินปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองดวยการทํารัฐประหารเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลานับตั้งแตป 2475 เปนตนมา
ปรากฏการณดังกลาวนี้ไดสื่อขาวสารที่ซอนเรนวา การใชกําลังเทานั้นที่จะยุติปญหาได
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พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ ไดผลักดันให
สังคมไทยกลายเปนสังคมที่ไรอหิงสธรรม อยางไรก็ตาม ลําพังแตสภาพไรอหิงสธรรมในสังคม
ไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดความหฤโหดในการปราบปรามขบวนการพฤษภาคม 2535 ได ความ
โหดเหี้ยมดังกลาวนี้เกิดจากวัฒนธรรมอํานาจนิยมในหมูผูนําฝายทหาร ทัศนะอํานาจนิยมทําให
ผูนําฝายทหารถือตนเปนผูปกครองราษฎร และยึดมั่นถือมั่นวา ผูอยูใตปกครองจักตองเชื่อฟง
ผูปกครอง ผูนําฝายทหารจึงมิอาจยอมรับการชุมนุมประทวงได และมองผูที่คัดคานตนเปนศัตรู
ความรูสึกเปนศัตรูยิ่งมีมากขึ้นไปอีก เมื่อคูแขงทางการเมืองดังเชนพลตรีจําลอง ศรีเมือง และ
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีบทบาทในการนําขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย ความรูสึกเปนศัตรู
ดังกลาวนี้เห็นไดจากชื่อแผนการจัดการผูชุมนุมประทวง ซึ่งตั้งชื่อวา "แผนตุลชัย" และ "แผนไพรี
พินาศ" เปนอาทิ ในขณะที่ทัศนะอํ านาจนิยมทํ าใหผูนํ าฝายทหารมีแนวโนมที่จะปราบปราม
ดวยการใชกํ าลังและดวยวิธีการรุนแรงโดยธรรมชาติอยูแลว เมื่อเสริมดวยความรูสึกเปนศัตรู
จึงทําใหการปราบปรามดวยวิธีการ โหดเหี้ยมเปนเรื่องที่จักตองเกิดขึ้น
จากคําบอกเลาของผูรวมขบวนการพฤษภาคม 2535 ทหารระดับลางไดรับคําสั่ง
ให ม าปราบปรามผู  ก  อ การร า ยคอมมิ ว นิ ส ต และมี ค วามเชื่ อ ตามคํ าสั่ ง นั้ น พลเอกสุจิ น ดา
คราประยูรและคณะไดใชสถานีวิทยุและโทรทัศนของรัฐในการโจมตีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (โดย
มิไดเอยชื่อ) วาตองการสถาปนาสภาเปรซิเดียมขึ้นในเมืองไทย ไมวาผูนําฝายทหารจะเชื่อในเรื่อง
ที่ตนกลาวหาหรือไมก็ตาม การณปรากฏวา ทหารระดับลางไดปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเชื่อ
เชนนี้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทหารของประชาชนกลับเปนฝายเขนฆาประชาชน ขอที่นาอดสูยิ่งก็คือ
แมผูชุมนุมประทวงบางคนจะยอมแพแลวก็ยังถูกฆา และแมผูชุมนุมประทวงจะวิ่งหนี ก็ยังถูกยิง
ขางหลัง โดยไมมีการจําแนกวาเปนเด็ก สตรี หรือคนชรา
ทหารระดับลางเปนคนจนกลุมใหญกลุมหนึ่งในจํ านวน 4 กลุมในสังคมไทย
กลุมคนจนอื่นๆ ประกอบดวยคนจนในภาคเกษตรกรรม คนจนในสลัม และภิกษุสามเณร หาก
พิจารณาภูมิหลังทางครอบครัว ทหารระดับลางสวนใหญมาจากครอบครัวชาวนา ครอบครัวของ
คนเหลานี้ตองเผชิญกับภาวะทุกขเข็ญจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลที่รัฐบาลเลือกใช
โดยที่รัฐบาลมิไดเหลียวแลเทาที่ควร ทหารระดับลางจึงมาจากครอบครัวที่ถูกรัฐบาลเบียดเบียน
ดวยวิธีการอันลุมลึก และดวยเหตุที่เปนคนจน จึงจําตองเปนทหารโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ทหาร
ระดับลางจึงมีความคุกรุนที่จะใชความรุนแรงอยูแลว ครั้นเมื่อกาวเขาสูกองทัพก็ไดรับการฝกอบรม
สั่งสอนดวยวิธีการอํานาจนิยม มิใชดวยการใชเหตุใชผล วิธีการฝกอบรมและการบังคับบัญชา
ทหารอาศัยการใชอํานาจอันแฝงความรุนแรงในขั้นรากฐาน มิหนําซํ้าทหารระดับลางยังมีโอกาส
ฝกปรือการใชความรุนแรงในการควบคุมประชาชนในชนบท ดังเชนการกวาดตอนราษฎรภายใต
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โครงการ คจก. และการสรางเขื่อนปากมูล ทหารระดับลางจึงตกอยูใตอิทธิพลของวัฒนธรรม
อํานาจนิยม ทั้งในฐานะผูไดรับผลกระทบจากวัฒนธรรมอํานาจนิยม และผูใชความรุนแรงกระทํา
กับประชาชน
ความหฤโหดในการปราบปรามขบวนการประชาธิปไตย จะมีไมมากเทาที่เกิดขึ้น
หากผูนํ าฝายทหารปจจุบันไมหลงอํ านาจและเชื่อมั่นในอํ านาจจนมองไมเห็นหัวประชาชน แต
ความหฤโหดทํานองนี้จะยังคงเกิดขึ้นไดอีก หากวัฒนธรรมอํานาจนิยมยังคงครอบงําผูนําฝาย
ทหาร และหากสภาพไรอหิงสธรรมในสังคมไทยยังไมหมดไป

