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สุลักษณ์ ศิวรักษ์: แสวงหาสาระของประชาธิปไตย
ส าหรับเมืองไทย 

หมายเหต ุ- เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2552 มหาวิทยาลยั
เท่ียงคืนได้จดัการอภิปราย  
‚ครบรอบ 3 ปีวนัประหารรัฐประชาธิปไตย‛ โดยอาจารย์สุ
ลกัษณ์ ศวิรักษ์ 
แสดงปาฐกถาในหวัข้อ ‚แสวงหาสาระของประชาธิปไตย
ส าหรับเมืองไทย‛  
ท่ีห้องประชมุ อาคารศนูย์สตรีศกึษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 
เร่ิมเร่ือง 
วนันีเ้ป็นวนัครบสามปีของรัฐประหารครัง้ลา่สดุของ
ประเทศนี ้ท่ีจริงรัฐประหารให้ทัง้คณุและโทษ ถ้าการยดึ
อ านาจรัฐเพื่อขจดัเผดจ็การ และก่อให้เกิดประชาธิปไตย 
โดยเป็นไปอยา่งสนัตวิิธี ยอ่มถือว่ามีคณุมากกวา่มีโทษ 
ดงัท่ีเกิดขึน้อยา่งได้รับความส าเร็จมา 2 ครัง้ ในรัชกาลท่ี 



7 แม้กระนัน้ การยดึอ านาจครัง้หลงัในรัชกาลดงักลา่ว แม้
จะได้ประชาธิปไตยคืนมา ก็ได้วางรากฐานในทางเผดจ็
การไว้ด้วย อยา่งท่ีนา่จะต้องตราเอาไว้  
 
ส าหรับรัฐประหารในรัชกาลปัจจบุนัท่ีเร่ิมแต ่พ.ศ. 2490 
นัน้ ทกุครัง้มีความเลวร้ายคล้ายกนั และเป็นการฆา่สาระ
ของประชาธิปไตยทกุๆ ครัง้ด้วย รวมทัง้ครัง้ลา่สดุ แม้
รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร จะเลวร้ายอยา่งไร อยา่งน้อยก็มี
รูปแบบในทางประชาธิปไตย โดยเราอาจใช้หนามยอกเอา
หนามบง่ออกได้ ด้วยวิถีทางของประชาธิปไตยนอก
รัฐสภา แตข้่าพเจ้าไมป่ระสงค์จะฟืน้ฝอยหาตะเข็บในเร่ือง
เม่ือสามปีก่อน หากต้องประสงค์จะท าความเข้าใจในเร่ือง
เนือ้หาสาระของประชาธิปไตย โดยไมร่วมไปถึงในระบอบ
ท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุเอาเลยด้วยซ า้ เพราะน่ีก็
เป็นประเดน็ท่ีส าคญั หากคนไทยสมยันีเ้ข้าใจในเร่ืองนี ้
น้อยนกั หากเอาสถาบนัดงักลา่วมาเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมืองอยา่งไมรู้่เทา่ทนั ซึง่จกัเป็นอนัตราย ไมแ่ตก่บั
สถาบนัฯ หากจะเป็นอนัตรายถึงสาระแหง่ความเป็น



ประชาธิปไตยเอาเลย จะอยา่งไรก็ตาม ขอข้ามเร่ืองนีไ้ป
ก่อน เพราะข้าพเจ้าได้พดูเร่ืองสถาบนักษัตริย์มามากแล้ว 
ดงัยงัมีคดีเร่ืองหมิ่นพระบรมเดชานภุาพตดิตวัอยูใ่นบดันี ้
ด้วยซ า้ไป  

 
1  

ประชาธิปไตยฝร่ัง กับการปกครองของท้องถิ่น 
ค าวา่ประชาธิปไตย ก่อให้เกิดความไขว้เขวและสบัสนกนั
ยิ่งนกั เพราะวาทศลิป์ท่ีใช้กนัในปัจจบุนั ทางฝ่ายหนึง่นัน้
ต้องการก าหนดหรือสะกดให้ประเทศตา่งๆ ต้องปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะก็ในอาณาบริเวณท่ี
นอกเหนืออารยธรรมตะวนัตกออกไป ทัง้นีก็้เพราะฝร่ังท่ี
อ้างวา่ตนเป็นประชาธิปไตยนัน้ ถือวา่การปกครองใน
ระบอบดงักลา่วจะชว่ยให้ประเทศนัน้ๆ ศรีวิไล พร้อมกนั
นัน้ ก็มีประเทศท่ีรังเกียจการยดัเยียดดงักลา่ว ทัง้ยงัแลไม่
เห็นคณุคา่ของการปกครองในระบอบท่ีวา่นีอี้กด้วย โดยท่ี
ประเทศนัน้ๆ ถือวา่การปกครองในระบอบของตนก็ดีอยู่



แล้ว หรือเหมาะสมกบับ้านเมืองของตน ย่ิงกวา่จะรับเอา
ระบอบการเมืองจากฝร่ังมาประยกุต์ใช้  
 
ในหนงัสือช่ือ Prisoner of the State: The Secret 
Journal of Premier Zhao Ziyang  เติง้เส่ียวผิงย า้กบัเจ้า
ส่ือหยางอยา่งหนกัแนน่วา่ จีนต้องก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
อยา่งฝร่ัง แตต้่องไมเ่อาประชาธิปไตยแบบฝร่ังมา
ประยกุต์ใช้ เติง้ถือวา่ระบบพรรคการเมืองของฝร่ังท่ีผลดั
กนัมามีอ านาจในทางประชาธิปไตยนัน้ คือการควบคมุ
ผลประโยชน์โดยพวกกฎมุพีท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ โดย
ผนวกเอาการเมืองมาไว้ในอ านาจ ส าหรับชนชัน้ปกครอง
ของไทยในบดันี ้กลบัอยากได้ย่ีห้อวา่เป็นประชาธิปไตย
เพ่ือเอาใจฝร่ัง แตเ่นือ้หาสาระของประชาธิปไตยจะเป็น
เชน่ไร ดจูะไมใ่ชป่ระเดน็หลกัของพวกเขา  
 
ประชาธิปไตยกับสยามประเทศ 
ในกรณีของสยามนัน้ ตัง้แต ่ร.ศ. 103 ซึง่เทียบเทา่กบั 
พ.ศ. 2428 หรือ ค.ศ. 1885 แล้ว ท่ีเจ้านายไทยและ



ข้าราชการไทยในสถานทตูท่ีลอนดอนและปารีสได้กราบ
บงัคมทลูให้ทรงใช้ระบอบการปกครองตามทางของ
ประชาธิปไตย โดยใช้ค าทบัศพัท์องักฤษวา่ ลิมิติดโมนาคี 
(Limited Monarchy) หรือ คอนสติตูชาแนลโมนาคี 
(Constitutional Monarchy) คือระบอบราชาธิปไตย
จ ากดั หรือภายใต้รัฐธรรมนญู ซึง่ตา่งไปจาก
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ หรือ Absolute Monarchy แต่
พระมหากษัตริย์ในเวลานัน้ คือรัชกาลท่ี 5 ได้ทรงตอบค า
กราบบงัคมทลูท่ีวา่นีว้า่  
 
“....และการปกครองบา้นเมือง เช่นประเทศสยามนี ้ตาม
อ านาจอย่างเจ้าแผ่นดินประเทศอืน่ๆ คือ ประเทศยโุรป ก็
จะไม่สามารถปกครองบา้นเมืองได ้และจะไม่เป็นทีช่อบ
ใจของราษฎรทัว่หนา้ดว้ย เหมือนอย่างทีจ่ะมีปาลิเมนต์ 
จะไม่มีผูใ้ดซ่ึงสามารถเป็นเมมเบอร์ไดส้กัก่ีคน” ครัน้แล้ว
ทรงสรุปวา่ เพราะเหตฉุะนัน้ ‚ข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรว่า รา
ชานภุาพของพระเจ้าแผ่นดินควรจะก าหนดตามแบบเดิม‛  
 



น่ีก็คือไมย่อมหนัเหไปตามวิธีการปกครองของตะวนัตก 
ซึง่มีแนวโน้มไปในทางประชาธิปไตยยิ่งๆ ขึน้ โดยท่ีความ
เป็นสมบรูณาญาสิทธิราชย์ในยโุรปได้ลดน้อยถอยตวัลง
ทกุทีๆ จนปลาสนาการไปภายหลงัรัชกาลท่ี 5 ไมน่านนกั  
 
ในเมืองไทยเองก็มี ต.ว.ส. วณัณาโภหรือเทียนวรรณ ท่ี
เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ ซึง่ก็แสดงได้วา่ทา่นผู้นัน้ยอ่มได้อิทธิพลมาจาก
ฝร่ังเชน่เดียวกนั แตใ่นกรณีของเทียนวรรณนัน้ ในฐานะท่ี
เขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามญั ถ้อยค าของเขาแม้อาจจะ
ถึงพระเนตรพระกรรณ ก็ไมไ่ด้รับค าตอบอะไรๆ ทัง้ยงัถกู
จองจ าในข้อหาวา่หมิ่นตราพระราชสีห์เป็นเวลาถึง 16 ปี 
น่ีก็ออกจะคล้ายกบัการถกูพิพากษาจ าคกุในกรณีหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพนัน่เอง  
 



กบฏ ร.ศ. 130 การเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเป็น
รูปธรรม 
พอลว่งรัชกาลท่ี 5 ได้ปีเดียว ก็เกิดกบฏ ร.ศ. 130 ขึน้ ในปี 
พ.ศ. 2455 ซึง่เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยอยา่งเป็น
รูปธรรม คือนอกเหนือจากถ้อยค า หากถกูรัฐบาลจบัได้
และปราบปรามเสียก่อน โดยท่ีคณะ ร.ศ. 130 นี ้ก็ยงัคง
ต้องการระบอบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ ท่ีปราศจากพระราชอ านาจอยา่งเบด็เสร็จ หาไมก็่
ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ซึง่ในเวลานัน้
หมายถึง Republic ซึง่ตอ่มาใช้ค าวา่สาธารณรัฐ หรือ
มหาชนรัฐ  
 
ท่ีอ้างกนัวา่พระเจ้าอยูห่วัในรัชกาลท่ี 6 ต้องการจะทดลอง
การปกครองในระบอบเทศบาล กบัการเลน่ในเร่ืองของ
ดสุิตธานีนัน้ เป็นการกลา่วสรรเสริญเยินยออยา่งโคมลอย 
ดจุดงัการเลน่ละครตา่งๆ ของพระเจ้าอยูห่วัพระองค์นัน้ 
ซึง่เป็นการสิน้เปลืองพระราชทรัพย์อยา่งสรุุ่ยสรุ่ายเอา
มากๆ เลยทีเดียว และค าวา่พระราชทรัพย์ในท่ีนีห้มายถึง



เงินทองท่ีได้มาจากภาษีอากรของราษฎร ซึง่สว่นใหญ่
ยากไร้ยิ่งๆ ขึน้ทกุทีอีกด้วย แท้ท่ีจริง ในหลวงพระองค์นัน้
ทรงเขียนล้อเลียนระบบการปกครองในแนวทาง
ประชาธิปไตยไว้ในเร่ือง ‘รัฐสภาในอนาคต’ อยา่งถึงพริก
ถึงขิง ดงัอาจหาอา่นได้จาก ‚หนงัสือสนกุ” ของข้าพเจ้า 
ทรงเอย่ถึงช่ือนายเกศร์ และนายทวน ซึง่เป็นสมาชิกสภา
นัน้ คือทรงล้อเลียน กศร. กหุลาบ และเทียนวรรณ นัน้แล 
กลา่วคือ คนท่ีเรียกร้องต้องการประชาธิปไตยท่ีเป็น
สามญัชน เป็นคนซึง่ทรงดถูกูดแูคลนเอาเลยทีเดียว  
 
รัชกาลที่ ๗: ระบบปกครองเทศบาล และ
พระราชด าริที่จะพระราชทาน Constitution 
ตอนนี ้ขออา่นถ้อยค าของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ให้ฟัง  
“เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ (รัชกาลที ่7) ข้ึน
ครองราชย์สืบต่อจากรัชกาลที ่6 ในปี พ.ศ. 2468 
(ค.ศ.1925) นัน้ พระองค์ไดท้รงด าริทีจ่ะใหมี้ระบบ
ปกครองเทศบาล อนัเป็นระบบปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วน
พระราชด าริเก่ียวกบัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินที่



พระองค์เรียกทบัศพัท์องักฤษว่า “Constitution” นัน้ 
ภายหลงัเปลีย่นการปกครองแล้ว 6 วนั คือ เมื่อวนัที ่30 
มิถนุายน 2475 ไดมี้พระราชกระแสใหพ้ระยามโนปกรณ์
ฯ พระยาศรีวิศาลวาจา, พระยาปรีชาชลยทุธ, พระยา
พหลพลพยหุเสนา กบัผมหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเข้าเฝ้าที่
วงัสโุขทยั เพือ่แสดงความในพระราชหฤทยัหลายประการ 
เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการเป็นผูจ้ดบนัทึกนัน้ ไดท้รง
รับสัง่เก่ียวกบัพระราชด าริทีจ่ะพระราชทาน Constitution 
นัน้มีความส าคญัต่อไปนี้  
 
“....เมื่อทรงรับราชสมบติั ก็มัน่พระราชหฤทยัว่า เป็น
หนา้ทีข่องพระองค์ทีจ่ะให ้Constitution แก่สยาม
ประเทศ ครั้นเมื่อพระยากลัยาณไมตรี (F.B. Sayre) เข้า
มา ไดท้รงปรึกษาร่างโครงข้ึนก็ไม่ไดร้ับความเห็นชอบจาก
อภิรัฐมนตรี...ครั้นเสด็จอเมริกาก็ไดใ้ห ้interview ว่าจะให ้
Constitution เมื่อเสด็จกลบัมาย่ิงรู้สึกแน่ว่าจะกกัไวอี้กไม่
สมควรเป็นแท ้จีงไดใ้หป้รึกษานายสตีเวนส์ นายสตีเวนส์
กลบัว่า ยงัไม่ถึงเวลา ยงัไม่ถึงเวลา (รับสัง่ซ ้า 2 หน) ฝ่าย



พระยาศรีวิศาลฯ ทีโ่ปรดใหป้รึกษาดว้ยอีกผูห้น่ึงก็ 
influence ไปดว้ยกบันายสตีเวนส์ เมื่อพระยาศรีวิศาลฯ 
และนายสตีเวนส์ ขดัข้องเสียดงันี ้การก็เลยเหลวอีก 
ต่อมาไดเ้ตรียมว่าจะไม่ประกาศก่อนงานสมโภชพระนคร 
150 ปี เพราะจะเป็นข้ีขลาด รอว่าพองานแลว้จะประกาศ 
ไดเ้สนอในทีป่ระชมุอภิรัฐมนตรี เนือ่งจากนายสตีเวนส์ไม่
เห็นดว้ย ทีป่ระชมุก็ขดัข้องว่าเป็นเวลาโภคกิจตกต ่า เมื่อ
ไดร้ับสัง่ถึงแผนของพระองค็แลว้ รับสัง่ว่า “แต่ว่าตละ
อย่างๆ จะเป็นไปไดก็้ล าบากเหลือเกิน หวงัว่าน่าจะเห็น
ดว้ย พระองค์ยากทีจ่ะขดัผูใ้หญ่ทีไ่ดท้ างานมานานตัง้ 20 
ปี ก่อนพระองค์”  
 
(จากประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบรุุษ
อาวโุส ปรีดี พนมยงค์ ท่ีฉตัรทิพย์ นาถสภุา สมัภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2525 ตีพิมพ์ใหม ่พ.ศ. 2552)  
 
ความจริง รายละเอียดเก่ียวกบัรัชกาลท่ี 7 กบัการตดัสิน
พระหฤทยัในเร่ืองประชาธิปไตยนัน้ มีปรากฎอยูใ่นเร่ือง 



The End of Absolute Monarchy in Siam by 
Benjamin Batson ซึง่มีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว พระองค์
ทา่นเองทรงศกึษาท่ีประเทศองักฤษ แตก็่ทรงเห็นวา่
ประชาธิปไตยนัน้เหมาะสมกบัผู้คนในแวดวงของอารย
ธรรมแองโกลแซกซนัเทา่นัน้ คือหมายถึงองักฤษกบั
สหรัฐอเมริกา ไมเ่หมาะแม้แตก่บัประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป 
โดยท่ีในปลายรัชกาลท่ี 7 นัน้ ลทัธินาซีและลทัธิฟาสซีสต์ 
ซึง่เป็นเผดจ็การอยา่งรุนแรง ได้มีอ านาจยิ่งๆ ขึน้ทกุทีใน
ยโุรป ทัง้นีโ้ดยไมจ่ าต้องกลา่วถึงสหภาพโซเวียตภายใต้
การน าของสตาลิน  
 
ในลายพระราชหตัถเลขาถึงพระองค์เจ้าธานีนิวตั ิเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ ท่ีกราบบงัคมทลูหารือเร่ืองการศกึษา
แบบฟาสซิสต์ของอิตาลีนัน้ ทรงเห็นด้วยกบัการบงัคบัให้
เดก็สยบยอมกบัระบบผู้น าตามแนวทางของเผดจ็การ แต่
ก็ทรงเห็นวา่คงน าเอามาประยกุต์ใช้กบัเมืองไทยไมไ่ด้เสีย
แล้ว เพราะคนไทยสมยัใหมเ่ร่ิมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 
รวมถึงองค์พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะก็ทางหนงัสือพิมพ์ 



ถ้ารัฐบาลจะปิดหนงัสือพิมพ์ ฝร่ังก็จะกลา่วหาวา่เราป่า
เถ่ือน เพราะชนชัน้ปกครองในเวลานัน้ต้องการให้ฝร่ังเห็น
วา่เราเปิดกว้างในทางเสรีภาพ อยา่งน้อยก็ไมค่วรก้าวก่าย
สิทธิมากเกินไปนกั และในลายพระราชหตัถเลขาถึงพระ
ยากลัยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร์) ก็ทรงเห็นวา่ จะ
หาทางห้ามกรุงสยามไมใ่ห้หนัไปในทางประชาธิปไตย คง
จะไมไ่ด้เสียแล้ว และการหวงัท่ีจะให้พระเจ้าแผน่ดนิเป็น
คนดีท่ีสามารถน าราษฎรได้ในทกุๆ รัชกาลก็เป็นไปไมไ่ด้ 
เพราะการสืบสนัตตวิงศ์นัน้ จะได้อจัฉริยบรุุษตลอดไป 
ยอ่มเป็นไปไมไ่ด้ ฉะนัน้จงึควรจะให้การศกึษาแก่ราษฎร 
ให้พร้อมกบัการปกครองในทางประชาธิปไตย แตรั่ฐบาล
ของพระองค์ทา่นก็ท าการไมท่นัทว่งที จงึเกิดการยดึ
อ านาจไปจากพระองค์ทา่นเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 
2475  
 



ประชาธิปไตยสมบูรณ์: รัฐธรรมนูญฉบับ 9 
พฤษภาคม 2489 
ความข้อนี ้อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้ขยายความตอ่ไป ใน
หนงัสือเลม่ท่ีข้าพเจ้าเอย่ไว้ข้างต้น ดงัความวา่  
ประชาธิปไตยทีค่ณะราษฎรไดเ้ร่ิมสถาปนาเมื่อ 2475 นัน้
ไดด้ าเนินมาทีละขัน้ ระหว่าง 13 ปีเศษ จนบรรลซ่ึุง
ประชาธิปไตยสมบูรณ์ โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบั 9 
พฤษภาคม 2489 ซ่ึงสมาชิกพฤฒสภาและสภาผูแ้ทน
เป็นผูที้ร่าษฏรเลือกตัง้ จึงเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์  
 
ต่อมาในวนัที ่8 พฤศจิกายน 2490 คณะรัฐประหารไดท้ า
การยึดอ านาจรัฐ ลม้ระบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย 
ต่อจากนัน้มาก็ไดมี้คณะอืน่ๆ มากมายหลายคณะที ่
“ไม่ใช่คณะราษฎร” ไดบ้ัน่ทอนประชาธิปไตย แลว้
ปกครองประเทศไทยโดยระบบทีไ่ม่ใช่ประชาธิปไตย
สมบูรณ์ รวมทัง้ระบบเผด็จการหลายระบบจนถึงปัจจุบนั
นีเ้ป็นเวลาเกือบ 35 ปีแลว้ (พ.ศ. 2525)  
 



มีผู้ถามทา่นตอ่ไปวา่ ถ้าทา่นมีสิทธิร่างรัฐธรรมนญู ทา่น
จะร่างเหมือนกบัเม่ือ 2475 หรือไม ่หรือจะร่างอยา่งไร  
ทา่นตอบวา่ ผมไม่หวงัทีจ่ะเป็นผูร่้างรัฐธรรมนูญ แต่ขอ
แสดงความเห็นว่า ผูใ้ดจะร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ก็ตอ้งให้
เป็นไปตามหลกั “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” คือ ระบบ
ปกครองทีถื่อมติปวงชนเป็นใหญ่ ปวงชนแสดงมติโดยวิธี
ประชามติอย่างหน่ึง อีกอย่างหน่ึงปวงชนแสดงมติโดย
ผ่านรัฐสภา ซ่ึงสมาชิกทกุคนของรัฐสภาเป็นผูที้ไ่ดรั้บ
เลือกตัง้จากราษฎร ส าหรับประเทศไทยทีมี่พลเมืองมาก
นัน้ก็ควรถือวิธีทีส่องเป็นหลกั ประกอบดว้ยวิธีทีห่น่ึงใน
บางกรณี รายละเอียดนัน้ผมไดก้ล่าวไวใ้นบทความและ
ค าสมัภาษณ์อืน่ๆ แลว้  
 
ประชาธิปไตยสมบูรณ์ - สาระของประชาธิปไตย 
อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ใช้ค าวา่ประชาธิปไตยสมบรูณ์ 
ข้าพเจ้าใช้ค าวา่สาระของประชาธิปไตย  
ถ้าเราจะหาสาระจากประชาธิปไตย คงต้องศกึษางานของ
อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ยิ่งกวา่ท่ีเราได้กระท ากนัดงัท่ี



แล้วๆ มา โดยเราต้องตราไว้ด้วยวา่ เม่ือทา่นเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการในรัชกาลท่ี 8 นัน้ ทา่นได้อาราธนาพทุธทาสภิกขุ
ไปสนทนาธรรมท่ีท าเนียบทา่ช้าง 4 วนัซ้อน วนัละหลาย
ชัว่โมง เพ่ือหาหวัข้อธรรมส าหรับน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิด
ธรรมิกสงัคมนิยม ความข้อนี ้ก็นา่จะมีการศกึษาถึงสาระ
ดงักลา่ว และหาทางสานตอ่ให้เป็นรูปธรรม ไมว่า่ฝ่ายเสือ้
เหลืองหรือเสือ้แดง ถ้าต้องการไปพ้นวาทศลิป์ หรือ
ต้องการอ านาจในระยะสัน้ คงต้องหาทิศทางท่ีเป็น
นามธรรมอนัเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเรา เพ่ือให้เกิด
สาระของประชาธิปไตยท่ีเข้าได้กบัวฒันธรรมไทย ไมใ่ช่
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ซึง่เป็นเร่ืองของความกึ่งดบิก่ึงดี 
และกึ่งจริงกึ่งเท็จ  

 
2  

ความยุตธิรรมทางสังคมกับการให้เหตุผลทางด้าน
สาธารณะ(หัวใจประชาธิปไตย) 
การท่ีจะเข้าใจได้ถึงความยตุธิรรมทางสงัคมนัน้ จ าเป็นยิ่ง
นกัท่ีต้องมีการให้เหตผุลทางด้านสาธารณะ และน่ีคือ



หวัใจของประชาธิปไตย หาไมช่นชัน้ปกครองจ านวนน้อย
เทา่นัน้ ท่ีถือตวัวา่ตนรู้ดีวา่อะไรถกูต้องดีงาม โดยชนชัน้
นัน้เช่ือวา่ชนชัน้ลา่งโง่เขลาเบาปัญญา ตดัสินความถกู
ต้องชัว่ดีไมไ่ด้ ดงัเราอาจกลา่วได้วา่ประชาธิปไตยคือการ
ปกครองในระบอบท่ีมีการอภิปรายกนัได้อยา่งกว้างขวาง 
จนได้รับความสนบัสนนุอยา่งไมมี่ขอบเขตอนัจ ากดั  
 
เลา่กนัวา่เคลเมนต์ แอตล่ี นายกรัฐมนตรีองักฤษ‛พรรค
กรรมกร‛ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ไปพดูท่ี
ออกซฟอร์ดในปี ค.ศ. 1957 วา่ ‚ประชาธิปไตยคือรัฐบาล
ท่ีมีการอภิปรายกนัอยา่งกว้างขวาง แตจ่ะได้ผลก็ตอ่เม่ือ
ท าให้คนหยดุพดูเสียได้‛ ท่ีวา่นีคื้อสาระของประชาธิปไตย 
กลา่วคือ การแสดงทศันคตอิยา่งเสรี จนเป็นท่ียอมรับกนั
ได้ในหมูม่หาชน แตต่ามรูปแบบแล้ว ประชาธิปไตยคือ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ให้มีผู้แทนราษฎรเข้าไป
อยูใ่นรัฐสภา เพ่ือจะให้ฝ่ายท่ีคมุเสียงข้างมากในสภาได้
เป็นรัฐบาล  
 



สาระของประชาธิปไตยอยู่ท่ีการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน 
ขอย า้วา่ สาระของประชาธิปไตยอยูท่ี่การมีสว่นร่วมของ
สาธารณชน จะด้วยการอภิปรายกันอยา่งกว้างขวาง หรือ
เปิดโอกาสให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกบันโยบายตา่งๆ ได้อยา่ง
เปิดเผย เพราะฉะนัน้จงึจ าต้องมีมาตรการให้รัฐบาลและ
ทางราชการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ให้ราษฎรทราบ 
ไมใ่ชว่า่อะไรๆ ก็เป็นความลบัของทางราชการ เปิดเผย
อะไรไมไ่ด้ ด้วยข้ออ้างวา่เพ่ือความมัน่คงของประเทศชาต ิ
เพราะฉะนัน้ พระราชบญัญตัท่ีิวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารของทางราชการไทย จงึถือได้วา่เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญั หากการประยกุต์ใช้กฎหมายฉบบัดงักลา่ว ยงั
เป็นไปอยา่งนา่อปัยศอดสยูิ่งนกั  
 
สินธูธรรม – นิต ิ- นยยะ 
ถ้าจะโยงไปทางปรัชญาท่ีวา่ด้วยความยตุธิรรมแล้วไซร้ 
ในทาง‛สินธูธรรม‛ ท่ีเราเคยยดึถือไว้ในทางการปกครอง
บ้านเมือง ก่อนเปิดประเทศไปรับอารยธรรมตะวนัตกนัน้ 



ทา่นก าหนดให้รู้เทา่ทนั ‚นิติ” ซึง่เราเอามาใช้เป็นหลกัของ
กฎหมาย จนใช้ค าวา่นิตศิาสตร์เป็นวิชาท่ีวา่ด้วยความ
ยตุธิรรม ซึง่มีรัฐเป็นองคาพยพท่ีส าคญั ทางด้านการ
ประกอบการ แม้จะแยกระบบตลุาการออกไปจากระบบ
บริหารแล้วก็ตามที แตถ้่าเราศกึษาพระมนสูาราจารย์
อยา่งจริงจงั เรานา่จะตราไว้ได้วา่ ‚นิติ”นัน้เป็นเร่ืองของ
รูปแบบและความประพฤตปิฏิบตัท่ีิถกูต้องอยา่งท่ียอมรับ
กนัในสงัคม โดยท่ีเราต้องเข้าใจในเร่ือง ‚นยยะ” อยา่ง
ควบคูก่นัไป ‚นยยะ” เป็นแนวคดิหลกัเพ่ือเข้าถึงตวัความ
ยตุธิรรม  
 
ตามวิสยัทศัน์ของเรานัน้ บทบาทของสถาบนั เชน่ ศาล
และขบวนการยตุธิรรม ตัง้แตต่ ารวจ อยัการ ทนายความ 
ฯลฯ ตลอดจนตวับทกฎหมายตา่งๆ นัน้ ล้วนมี
ความส าคญั แตท่ัง้หมดนีต้้องตรวจสอบได้โดยนยยะ ซึง่
ควบคูไ่ปกบัความเป็นไปกบัสภาพท่ีแท้จริงในโลก ตามท่ี
เป็นไปในขณะนัน้ หาไมเ่ราจะถกูสถาบนัและกฎเกณฑ์
ตา่งๆ ก าหนดกดชาให้เราเข้าใจวา่นัน่คือความยตุธิรรม 



และน่ีดจูะเป็นหน้ากากท่ีครอบง าสงัคมไทยในบดันีอ้ยา่ง
นา่เป็นหว่งยิ่ง  
 
ในบริบทของ ‚นยยะ” นัน้ มีข้อท่ีพงึสงัวรไว้วา่ ‚ถูกดู
แคลน ดีกว่าดูแคลนผูอื้น่ เพราะคนทีรู้่เท่าทนักบัการดู
แคลนย่อมนอนหลบัอย่างเป็นสขุ ตืน่ข้ึนก็เป็นสขุ และไป
ในทีไ่หนๆ ก็เป็นสขุ หากผูที้ดู่แคลนคนอืน่นัน้ย่อมถึงซ่ึง
ความพินาศ” หรือ “ในทีที่ส่ตรีไม่ไดร้ับการเคารพนบัถือ 
พิธีกรรมทัง้หมดย่อมไร้ผล เพราะถา้สตรีในครอบครัวใด
ไดร้ับความทกุข์ ครอบครัวนัน้ย่อมจกัถึงซ่ึงความพินาศ
ภายในเวลาอนัไม่ช้า แต่ครอบครัวใดทีส่ตรีไม่มีความทกุข์ 
ครอบครัวนัน้ย่อมเจริญงอกงาม‛ (จาก The Law of 
Manu ซึง่ Wendy Doniger แปล, London, Penguin 
1991, Chapter 3, instructions 50 and 57)  
 
“equity” อยู่นอกเหนือ “law” / เทียบ “equity” กับ “นย
ยะ” 



ขอให้สงัเกตไว้วา่ ‚นยยะ” ตา่งจาก ‚นิติ” อยา่งขาวป็นด า 
เพราะสงัคมของชมพทูวีปในสมยัโบราณหรือแม้จนสมยันี ้
สตรีมีบทบาทอนัต ่าต้อย และการยกหชูหูางตนเองก็เป็นท่ี
ยอมรับกนัอยา่งเปิดเผยและกว้างขวาง  
ทางขบวนการยตุธิรรมขององักฤษก็มี ‚equity‛ ซึง่อยู่
นอกเหนือ ‚law‛ จะเทียบ ‚equity‛ กบั ‚นยยะ” ได้บ้าง
กระมงั ดงัทางองักฤษถือวา่ equity เทียบเทา่มโนธรรม
ส านกึของประธานศาลฎีกา แตถ้่าเราไมฝึ่กผู้พิพากษา
ของเรา ให้มีมโนธรรมส านกึทางด้านความยตุธิรรมแต่
เร่ิมต้นเสียแล้ว จะมีหิริโอตปัปะพอท่ีจะเข้าใจในเร่ือง
ความยตุธิรรมกระไรได้ โดยผู้ ท่ีจะตดัสินอะไรๆ ในทาง
ความยตุธิรรมนัน้ ต้องรู้เทา่ทนัอคตทิัง้ส่ีอีกด้วย วา่การ
ตดัสินใจของเราถกูครอบง าโดยความรัก (ฉนัทาคติ) 
ความเกลียด (โทสาคติ) ความกลวั (ภยาคติ) และความ
หลง (โมหาคติ) อยา่งไรบ้าง และถ้าปราศจากความ
ยตุธิรรมเสียแล้ว การเมืองการปกครองจะเป็นไปใน
ครรลองแหง่ความถกูต้องดีงามกระไรได้  
 



“นิติ” ที่ไม่มี “นยยะ” เป็นเพียงรูปแบบของ
ประชาธิปไตยของรัฐเผดจ็การ 
ก็ความยตุธิรรมนัน้ จะมีเทวดา พระราชา หรือปโุรหิต แม้
คมัภีร์อนัศกัดิส์ิทธ์ิใดๆ มาย่ืนให้ หาได้ไม ่แม้พวกท่ีเช่ือ
ความศกัดิส์ิทธ์ิของคมัภีร์ รวมถึงคมัภีร์ของพระมน ูซึง่ถือ
วา่เป็นมนษุย์คนแรก ก็ยงัแปลกนัไปได้วา่ พระมนเูป็น a 
fascist law-giver (ด ูThe Idea of Justice by Amartya 
Sen หน้า 20)  
 
จงึขอย า้ในท่ีนีว้า่ ความยตุธิรรมทางสงัคมนัน้ ขึน้อยูก่บั
การอภิปรายถึงประเดน็ดงักลา่วอยา่งกว้างขวางโดย
มหาชน คือต้องค้นหาสาระของความยตุธิรรมด้วยกนั 
โดยไมมี่ชนชัน้หรือผู้วิเศษใดๆ ท่ีอยูเ่หนือใคร ถ้า
ปราศจากสาระดงักลา่ว รูปแบบของประชาธิปไตยก็คือ 
นิติ ท่ีไมมี่ นยยะ ทัง้ๆ ท่ีนกัปรัชญาการเมืองร่วมสมยั
อยา่งแซมวล ฮนัตงิตัน้ มกัเน้นแตท่ี่ นิติ หรือรูปแบบของ
ประชาธิปไตย ดงัเขากลา่ววา่ ‚การเลือกตัง้ ทีเ่ปิดเผย 
(open) อย่างเสรี (free) และไม่คดโกง (fair) คือสาระของ



ประชาธิปไตย‛ เราก็รู้กนัอยูแ่ล้ววา่ฮนัตงิตัน้มีความเป็น
เผดจ็การ ทางด้านขวาจดัขนาดไหน สาระแหง่ความเป็น
ประชาธิปไตยของเขา คือสาระทางรูปแบบ หรือในทางนิติ
นยั  
 
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้นัน้ส าคญัแน ่อยา่งน้อยก็เป็น
การแสดงออกของมตมิหาชน แตน่ี่ไมใ่ชป่ระเดน็เดียวท่ีถือ
วา่เป็นสาระ หากเพียงถือได้วา่น่ีเป็นเพียงประเดน็หนึง่ ซึง่
ถึงแม้จะส าคญัส าหรับการด าเนินงานของรัฐท่ีเป็น
ประชาธิปไตย แตก่ารลงคะแนนเสียงจะได้ผลจริงๆ 
ยอ่มขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ อีก เชน่ในสงัคมท่ีมีการเลือกตัง้
นัน้ ผู้คนแสดงทศันคตไิด้อยา่งมีเสรีภาพหรือไม ่ผู้คน
ได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องหรือไม ่และผู้คนมีสิทธิท่ีจะ
แสดงเสียงคดัค้านได้อยา่งเสรีหรือไม ่ 
 
ประชาธิปไตย: เกาหลีเหนือ สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า 
และไทย 



การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้นัน้ เป็นเพียงรูปแบบและ
พิธีกรรม ถ้าปราศจากปัจจยัหลกัท่ีเอย่ถึงมาแล้วนี ้การ
ลงคะแนนดงักลา่วก็คือเอารูปแบบของประชาธิปไตยมา
ใช้เพ่ือความเป็นไปของรัฐเผดจ็การ อยา่งกรณีของเกาหลี
เหนือนัน้ เห็นได้ชดัเจนยิ่งนกั แม้สิงคโปร์และมาเลเซียจะ
มีความเป็นเผดจ็การน้อยกวา่เกาหลีเหนือ แตก็่ไมดี่ไป
กวา่มากนกั ยงัประเทศพมา่ ท่ีจะมีการเลือกตัง้ครัง้หน้า ก็
คงเป็นไปในอีหรอบของเกาหลีเหนือนัน้เอง การเลือกตัง้
ในเมืองไทยสมยัทกัษิณ ชินวตัรนัน้เลา่ มีความโปร่งใส
ขนาดไหน และถ้าจะมีเลือกตัง้กนัอีก แนวโน้มจะเลวร้าย
ลงไปอีกหรือไม ่ดงัการเลือกตัง้ อบจ. อบต. เม่ือเร็วๆ นี ้มี
ความกกัขฬะเข้ามาปะปนมากน้อยเพียงใด  
 
ปัญหาท่ีต้องตราไว้คือ คนลงคะแนนมกัถกูตราไว้ ให้
ได้รับโทษหรือมีแรงกดดนัให้เขาต้องเลือกตัง้ตามท่ีผู้ มี
อ านาจก าหนดไว้ แม้เมืองท่ีไมเ่ป็นเผดจ็การอยา่งไทย 
นายทนุและมาเฟียท้องถ่ินท่ีหากินกบัมาเฟียระดบัชาตก็ิ
ก าหนดกดชาวิธีการเลือกตัง้ตามจงัหวดัตา่งๆ ได้ไมย่าก 



ด้วยอ านาจของเงินตรา และอิทธิพลอ่ืนๆ คนท่ีไปเลือกตัง้ 
ขายตวัก็เพราะกลวัอิทธิพลท้องถ่ินอยา่งหวัหดด้วยกนั
แทบทัง้นัน้ นอกเหนือจากการได้รับสินจ้างเล็กๆ น้อยๆ 
บวกไปกบัการโฆษณาชวนเช่ืออยา่งแยบยลอีกด้วย ตราบ
ใดท่ีเรายงัไมตี่ไปท่ีประเดน็ของความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐาน
ของสงัคม และความโปร่งใสของมาตรการตา่งๆ เราก็จะ
เน้นแตเ่พียงรูปแบบให้อปัรีย์ได้เป็นชนชัน้ปกครอง หาไมก็่
ไลอ่ปัรีย์ไปได้ เพ่ือให้จญัไรมาแทน เพราะทัง้อปัรีย์และ
จญัไร เป็นตวัแทนในทาง‛นิติ” ไมใ่ชต่วัแทนในทาง ‚นย
ยะ” แตป่ระการใด  
 

3 
รัฐธรรมนูญท่ีดี สามารถท าให้เกิดการปกครองเพ่ือ
คุณความดีของราษฎร 
ท่ีใครๆ พากนัไปเช่ือฝร่ังวา่ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองของ
อารยธรรมตะวนัตกนัน้ ก็ไมแ่ปลกประหลาดอะไร เพราะ
เรารู้เร่ืองทางเอเชียของเรากนัเองน้อย. จริงอยู ่ฝร่ังอ้างวา่
ประชาธิปไตยมีต้นตอจากกรุงเอเธนส์ในสมยัพทุธกาลเอา



เลยด้วยซ า้ ซึง่ก็เป็นข้อเท็จจริง อยา่งน้อยในกรุงเอเธนส์
สมยันัน้มีการอภิปรายโต้เถียงกนัในหมูช่าวเมืองท่ีเป็น
ชายอยา่งกว้างขวาง ทัง้ทางจริยธรรม การเมือง และ
ปรัชญา การออกเสียงลงคะแนนไมใ่ช่ปัจจยัท่ีส าคญั
เทา่ไรนกั เว้นแตใ่นการตดัสินคดีความ แท้ท่ีจริง เปลโต้
ถึงกบัรังเกียจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอาเลย
ด้วยซ า้ ดงัอริสโตเตลิ ได้แบง่ประเภทของรัฐและรัฐบาลไว้
อยา่งนา่สนใจ ดงัขอน ามาเสนอให้ฟังดงันี ้ 
 
ประการแรก ต้องตกลงกนัเสียก่อนวา่ ถ้ารัฐมีเป้าหมาย
บัน้ปลายเพ่ือให้บงัเกิด‛ชมุชนอนัประกอบไปด้วย
คณุธรรม‛ ถือวา่นัน่คือ‛รัฐตามปกติ‛ (normal) ถ้าไม่
เป็นไปตามนัน้ ถือวา่‛ผิดปกติ‛ (perverted) รัฐธรรมนญู
ก็เชน่กนั ถ้าไมส่ามารถวางมาตรการให้เกิดรัฐตามปกติ
หรือตามธรรมชาตไิด้ ต้องถือวา่รัฐธรรมนญูนัน้ผิดปกติ
หรือเลวร้าย (bad) ถ้ารัฐธรรมนญูสามารถท าให้เกิดการ
ปกครองเพ่ือคณุความดีของราษฎร ถือได้วา่นัน่คือ
รัฐธรรมนญูท่ีดี (good) หรือเป็นรัฐธรรมนญูตามปกต ิ



เชน่ระบอบประชาธิปไตย ท่ีได้มาซึง่เสรีภาพ หรือระบอบ
คณาธิปไตย ถ้าได้มาเพียงทรัพย์สมบตั ิต้องถือวา่
รัฐธรรมนญูท่ีวางระบอบการปกครองนัน้ๆ ไว้ ใช้ไมไ่ด้ 
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สมบตัก็ิดี ควรเป็นเพียงตวัก าหนดหนึง่
เดียวของรัฐ หากตวัหลกัต้องได้แก่คณุธรรมของราษฎร
ภายในรัฐนัน้ๆ  
 
รัฐบาล ต้องมุ่งประโยชน์สุขของราษฎรเป็นท่ีตัง้ 
เม่ือมีรัฐธรรมนญูแล้ว ก็ต้องมีรัฐบาล จะเป็นรัฐบาลใน
ระบอบการปกครองใดก็ตาม ต้องมุง่ประโยชน์สขุของ
ราษฎรเป็นท่ีตัง้ ดงันายแพทย์จะใช้วิธีรักษาโรคอยา่งไรก็
ตาม ยอ่มต้องมุง่สขุภาพของผู้ ป่วยเป็นประการส าคญั ถึง
แพทย์จะได้คา่ตอบแทนมากน้อยเพียงใด เป็นอีกประเดน็
หนึง่ นีฉ้นัใด ผู้ ท่ีปกครองรัฐก็ฉนันัน้ ย่ิงเห็นแก่ตวัน้อย
เพียงไร รัฐตามปกตยิอ่มเกิดขึน้ได้ง่ายเพียงนัน้ ฉะนัน้ จงึ
ออกจะเป็นการยากท่ีจะให้คณาธิปัตย์เป็นรัฐตามปกตไิด้ 
เว้นแตค่นจ านวนน้อยท่ีปกครองรัฐจะแบง่สนัปันสว่น
ทรัพย์สินออกไปจนุเจือราษฎรสว่นใหญ่ ให้ได้รับความสขุ



ขัน้มลูฐานอยา่งพอเพียง แตอ่ริสโตเตลิก็ยอมรับวา่ ถ้าชน
ชัน้ปกครองมุง่ไปท่ีทรัพย์มากเทา่ไร เขายอ่มบงัเกิด
ความเห็นแก่ตวัมากขึน้เทา่นัน้ เป็นอนัยากท่ีจะมุง่
ประโยชน์สขุและคณุความดีส าหรับสว่นรวมได้ 
(common good)  
 
รัฐธรรมนูญปกติ: ราชาธิปไตย (monarchy) อภิ
ชนาธิปไตย (aristocracy) และราษฎราธิปไตย 
(polity) 
รัฐธรรมนูญผิดปกติ: ทรราชาธิปไตย (tyranny) 
คณาธิปไตย (oligarchy) ประชาธิปไตยแบบ
กรรมาชีพ (democracy) 
รัฐธรรมนญูนัน้ นอกจากจะแบง่เป็น 2 ประเภทดงักลา่ว
แล้ว แตล่ะประเภทยงัแยกซอยออกได้อีก คือ  
 
ประเภทปกต ิก าหนดให้มีรัฐบาลตามระบอบการ
ปกครองต่างๆ ดังนี ้ 
1. ราชาธิปไตย (monarchy)  



2. อภิชนาธิปไตย (aristocracy)  
3. ราษฎราธิปไตย (polity) หรือรัฐปาลาธิปไตย อนัได้แก่ 
ประชาธิปไตยชนิดท่ีชนชัน้ปกครองปราศจากความเห็น
แก่ตวั และมุง่ประโยชน์ในทางสงูสง่ถ่ายเดียว  
 
ประเภทผิดปกต ิที่รัฐบาลเหน็แก่ตัว แบ่งระบอบการ
ปกครองอันเลวร้ายออกได้เป็น 3 ประเภท  
 
1. ทรราชาธิปไตย (tyranny) มุง่ประโยชน์ของพระราชา
เพียงหนึง่เดียว  
2. คณาธิปไตย (oligarchy) มุง่ประโยชน์ของชนชัน้
เศรษฐีมีทรัพย์เป็นเกณฑ์ จนกลายเป็นธนาธิปไตย 
(plutocracy)  
3. ประชาธิปไตยแบบกรรมาชีพ (democracy) มุง่ท่ีคน
จนสว่นใหญ่เป็นท่ีตัง้ โดยไมค่ านงึถึงผลประโยชน์ของคน
ในกลุม่น้อยอ่ืนๆ  
 



ทางฝ่ายดีหรือปกต ิอริสโตเตลิถือวา่ราชาธิปไตยเป็นเลิศ 
เพราะถ้าคนคนหนึง่ประเสริฐและสามารถ ยอ่มท า
ประโยชน์ให้บงัเกิดคณุความดีแก่ราษฎรในรัฐได้ตลอด 
อภิชนาธิปไตยรองลงมา เพราะการปกครองรัฐระบอบนี ้
ต้องมีจ านวนชนชัน้ปกครองมากขึน้ ย่อมจะให้ดีเลิศ
ทีเดียวไมไ่ด้ แตก็่อาจรักษาคณุธรรมของคณะคนกลุม่
น้อยได้ง่ายกวา่ราษฎราธิปไตย เพราะยิ่งผู้ปกครองรัฐมี
จ านวนมากเทา่ไร ระดบัมาตรฐานทางคณุธรรมก็ต้องยอ่
หยอ่นลงเทา่นัน้ จนออกจะเป็นแบบกึ่งดบิก่ึงดีไป หรือ
เป็นเพียงระเบียบวินยัอยา่งท่ีพวกทหารถือวา่ส าคญัเท่า
นัน้เอง เชน่ ให้เกิดความกลวั เลยถือวา่ความกล้าหาญ
เป็นตวัคณุธรรมไป  
 
ทางฝ่ายเลวหรือผิดปกตนิัน้ ทรราชาธิปไตยเป็นเลวท่ีสดุ 
ดงัสภุาษิตละตนิท่ีวา่ ‚Curruptio optimi pessima‛ (เม่ือ
คนสงูสดุเลวร้ายเสียแล้ว ยอ่มเลวร้ายถึงท่ีสดุ) ธนาธิป
ไตยเลวร้ายน้อยลง เพราะพวกเศรษฐีเป็นเพียงพวก
กลางๆ กะทิ และหลายคนด้วยกนั ถึงจะรวมหวักนัท า



ความชัว่ ก็ไมเ่ลวร้ายเทา่คนๆ เดียวท่ีฉลาดเฉลียว
วางแผนและบงการอยูอ่ยา่งมีอ านาจสิทธ์ิขาดเป็นเอกเทศ 
โดยท่ีประชาธิปไตยแบบกรรมาชีพยอ่มเลวร้ายน้อยท่ีสดุ 
เพราะอยา่งน้อยก็ท าความเลวเพื่อพวกตน ซึง่เป็นคนหมู่
มาก เทา่กบัวา่คนหมูม่ากยอ่มได้ผลประโยชน์พลอยได้อยู่
ด้วย  
 
รัฐแบบอุดมคต ิโดยสรุปจากที่ดีที่สุดไปหาเลวที่สุด 
เราอาจแบง่ประเภทรัฐแบบอดุมคต ิโดยสรุปจากท่ีดีท่ีสดุ
ไปหาเลวท่ีสดุ ดงันีคื้อ  
 
1. รัฐท่ีมีรัฐธรรมนูญตามปกติ เพ่ือมุง่หวงัผลบัน้ปลาย
อยา่งถกูต้อง รัฐบาลยอ่มปราศจากความเห็นแก่ตวั  
 
1.1 ราชาธิปไตย  
ก. มุง่คณุธรรมสงูสดุเป็นประการส าคญั  
ข. พระราชาเป็นเผดจ็การโดยธรรมแตผู่้ เดียว  
 



1.2 อภชินาธิปไตย  
ก. มุง่วฒันธรรมและคณุธรรมขัน้สงูเป็นประการส าคญั  
ข. ชนชัน้ปกครองคือผู้ ท่ีมีวฒันธรรมสงูและมีคณุธรรม  
 
1.3 ราษฎราธิปไตย หรือรัฐปาลาธิปไตย  
ก. มุง่ระเบียบวินยัอยา่งหทารและคณุธรรมกึ่งดบิก่ึงดี  
ข. ชนชัน้ปกครองมาจากชนชัน้กลาง  
 
2. รัฐท่ีมีรัฐธรรมนูญผิดปกต ิยอ่มมุง่หวงัผลบัน้ปลาย
อยา่งผิดเป้า รัฐบาลจงึมีความเห็นแก่ตวัเป็นท่ีตัง้  
 
2.1 ประชาธิปไตย (แบบกรรมาชีพ)  
ก. มุง่การเกิดโดยเสรีเป็นท่ีตัง้  
ข. ชนชัน้ปกครองคือมหาชนท่ีเป็นคนจน  
 
2.2 คณาธิปไตย (ธนาธิปไตย)  
ก. มุง่ทรัพย์เป็นท่ีตัง้  
ข. ชนชัน้ปกครองคือพวกเศรษฐี  



 
2.3 ทรราชาธิปไตย  
ก. มุง่หวงัอ านาจกดข่ีขม่เหงและการหลอกลวงราษฎร
เป็นท่ีตัง้  
ข. คนคนเดียวเผดจ็การโดยปราศจากคณุธรรมใดๆ  
 
ท่ีวา่มานี ้เป็นเพียงหลกัใหญ่เทา่นัน้ เพราะตามความเป็น
จริง ระบอบการปกครองซบัซ้อนกวา่นีม้าก ชนชัน้นัน้เองก็
แบง่ซอยออกไปได้อีกมาก เชน่ ชนชัน้สงู ชนชัน้กลาง ชน
ชัน้ต ่า ชนชัน้ต ่าก็ยงัแบง่ออกเป็น กสิกร พาณิชยนิกร และ
ชา่งฝีมือ โดยไมจ่ าเป็นต้องเอย่ถึงกรรมกรเอาเลยด้วยซ า้ 
สว่นชนชัน้สงูนัน้เลา่ แบง่โดยชาตวิฒุิก็ได้ คณุวฒุิก็ได้ 
วยัวฒุิก็ได้ โดยท่ีระบอบการปกครองนัน้ บางทีชนชัน้สงู
อาจต้องร่วมกนัปกครองกบัชนชัน้กลาง และ /หรือชนชัน้
ต ่า ทัง้บางทีระบอบการปกครองอยา่งดี ยงัผสมปนเปกบั
แบบเลวเข้าให้อีก ยอ่มท าให้ซบัซ้อนซอ่นเง่ือนมากขึน้ แต่
ท่ีเสนอการแบง่ประเภทมาให้พิจารณานี ้นบัวา่มี
ประโยชน์ ควรคา่แก่การอภิปราย โดยเฉพาะก็ในกรณีของ



เผดจ็การ ซึง่ดีได้ถึงท่ีสดุ (1.1) และเลวได้ถึงท่ีสดุ (2.3) 
ในขณะท่ีประชาธิปไตยดีน้อยท่ีสดุ (1.3) และก็เลวน้อย
ท่ีสดุ (2.1) ถ้าเข้าใจประเดน็หลกัเชน่นีแ้ล้ว การผสม
ประเภทยอ่ยตา่งๆ ของระบอบการปกครองเข้าด้วยกนั ก็
จะชว่ยให้เข้าใจรัฐ รัฐธรรมนญูและรัฐบาลได้ชดัขึน้ (จาก 
แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล  หน้า 58-61)  
 
อนึง่ ความเป็นประชาธิปไตยของกรีกในสมยัโบราณก็
ปรากฏอยูเ่พียงในบางรัฐ และมีเวลาอนัไมน่านนกั ท่ีกรุง
โรมเอง ประชาธิปไตยก็ถกูฆา่พร้อมๆ กบัการรุ่งเรืองของ
จกัรวรรดโิรมนั ซึง่เร่ิมแตซี่ซาร์เป็นต้นมา เฉกเชน่
ประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ก็ถกูฆา่เม่ือประเทศนัน้กลาย
สภาพไปเป็นจกัรวรรด ิแม้จะมีรูปแบบเป็นประชาธิปไตย
ก็ตามที  
 



ความส าเร็จของสังคมอเมริกัน และอเมริกัน
อันตราย 
J.K. Galbraith เขียนไว้ในเร่ือง American Capitalism 
วา่ ความส าเร็จของสงัคมอเมริกนัขึน้อยูอ่ยา่งลกึซึง้กบั
การบริหารจดัการอ านาจของสถาบนัตา่งๆ อยา่ง
หลากหลาย ซึง่ตรวจตรากนัและกนั ให้เกิดความสมดลุ
ในทางพลงั และให้มีการควบคมุกนัไว้ไมใ่ห้สถาบนัหนึง่
เดียวใช้อ านาจได้อยา่งเบด็เสร็จ. ครัน้ความส าเร็จ
ดงักลา่วปลาสนาการไป ความเป็นประชาธิปไตยของ
สหรัฐ ก็กลายสภาพไปเป็นจกัรวรรดอิเมริกนั ดงัท่ี John 
B. Cobb เตือนเราวา่ ‚ถ้าสหรัฐด าเนินการไปตามท่ีผู้น า
ประเทศต้องการ สหรัฐจะน าโลกไปสูค่วามหายนะทาง
ระบบนิเวศ เพราะสหรัฐมีอ านาจทางทหารท่ีสามารถขจดั
ทหารของทกุประเทศท่ีตอ่ต้านสหรัฐ  
 
ไทยเราเองถกูสหรัฐครอบง ามาเกือบก่ึงศตวรรษแล้ว รู้ซึง้
ถึงพิษภยัดงักลา่วหรือไม ่นา่สงสยันกั อยา่งน้อย Cobb 
ซึง่เป็นคนอเมริกนัก็เตือนเราวา่ เราจะรับได้ละหรือ ท่ีจะ



ให้โลกนีป้กครองโดยอภิมหาอ านาจหนึง่เดียว และ
มหาอ านาจท่ีวา่นี ้ต้องการด ารงไว้และขยายออกไปซึง่ทนุ
นิยมในระดบัโลก  

 
4  

ประชาธิปไตยชมพูทวีป 
ขอให้หนัมาพิจารณาทางด้านชมพทูวีปบ้าง กลา่วคือเม่ือ
นายเอมเบดก้า ซึง่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนญูให้อินเดีย
ตอนได้รับเอกราชนัน้ ถึงกบัยืนยนัวา่ ‚คณะสงฆ์คือ
ประชาธิปไตยท่ีแท้‛ ซึง่มีมาแตส่มยัพทุธกาล เพราะ
เนือ้หาสาระของคณะสงฆ์คือ‛ความเสมอภาค‛ ซึง่มี
ภราดรภาพเป็นน า้กระสาย และคณะดงักลา่วเป็นไปเพ่ือ
เสรีภาพจากความโลภ โกรธ หลง วินยักรรมของสงฆ์
ทัง้หมดเป็นไปในทางของประชาธิปไตยทัง้สิน้ เร่ิมแต่
อปุสมบทกรรม หรือการรับสมาชิกเข้าสูส่งฆ์และวินยั
กรรมอ่ืนๆ ก็ล้วนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ออกความเห็น 
และลงคะแนนคดัค้านได้โดยมาตรการท่ีมีสว่นร่วมของ



สมาชิกทกุๆ รูป มตขิองท่ีประชมุใช้ทัง้แบบเอกฉนัท์หรือ
เสียงข้างมาก แล้วแตก่รณี  
 
ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ เอมเบดก้ายงัศกึษาการปกครองท้องถ่ินของ
ชมพทูวีปสมยัโบราณท่ีเป็นไปในทางประชาธิปไตยอยา่ง
นา่ทึง่ ดงัผู้ ท่ีสนใจอาจหาอา่นเอาได้จากงานเขียนของรัธ
กมุทุ มเูกอจี เร่ือง Local Government in Ancient India 
แม้พวกเราท่ีสนใจในทางพทุธประวตั ิก็นา่จะทราบได้ดีวา่ 
แคว้นศากยะของพระพทุธเจ้าก็มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ยงัแคว้นวชัชี และแคว้นมลัละ ก็
เชน่เดียวกนั พระพทุธองค์ทรงยกยอ่งการปกครองใน
ระบอบดงักลา่ว วา่เป็นสามคัคีธรรม ซึง่ควรมี‛ธรรมเป็น
อ านาจ ไมใ่ชอ่ านาจเป็นธรรม‛ และเป็นอปริหานิยธรรม 
ทรงย า้วา่การปฏิบตัติามธรรมทางนีจ้ะไมเ่ป็นไปในทาง
ความเส่ือมเสียเอาเลย ซึง่ผิดไปจากระบอบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์อยา่งกรณีของแคว้นมคธของพระ
เจ้าอชาตศตัรู และแคว้นโกศลของพระเจ้าปเสนทิ  



ยงัการสงัคายนาพระไตรปิฎกแตล่ะครัง้นัน้ ก็เป็นไป
ในทางประชาธิปไตยอยา่งนา่สนใจยิ่งนกั ดงัในคราวปฐม
สงัคายนาท่ีเกิดขึน้นอกกรุงราชคฤห์ ภายหลงัพทุธ
ปรินิพพานไมก่ี่เดือน พระมหากสัสปเป็นเพียงประธาน
ของท่ีประชมุ พระอานนท์เป็นผู้วิสชัชนาในเร่ืองพระสตูร 
และพระอบุาลีเป็นผู้วิสชัชนาในเร่ืองพระวินยั สงัฆสมาชิก
ทัง้หมดซกัถาม และเสนอความเห็นตา่งๆ นานาจนยตุ ิ
แล้วจงึสรุปลงเป็นมตอิยา่งเอกฉนัท์ แล้วน่ีมิใชส่าระของ
ประชาธิปไตยดอกหรือ  
 
ตตยิสังคายนาในรัชสมัยพระเจ้าอโศก รับเอาพระ
อภธิรรมเข้ามาเป็นปิฏกที่สาม 
ทตุยิสงัคายนาท่ีเมืองไพศาลี หลงัพทุธปรินิพพานได้แล้ว
ร้อยปี ก็ใช้วิธีเดียวกนักบัคราวปฐมสงัคายนา ยิ่งตตยิ
สงัคายนาในรัชสมยัพระเจ้าอโศก ณ เมืองปาตลีบตุรด้วย
แล้ว ถึงกบัมีข้อเสนอให้ผนวกสาระของพทุธปรัชญาเข้า
ไปในพระไตรปิฏก แม้จะนอกเหนือจากพระพทุธพจน์ 
และเถรคาถากบัเถรีคาถาในสมยัพทุธกาลด้วยซ า้ไป โดย



ท่ีประชมุสงฆ์รับเอาพระอภิธรรมเข้ามาเป็นปิฏกท่ีสาม 
นอกเหนือพระธรรมและพระวินยันัน้ ก็เป็นไปด้วยการ
อภิปรายกนัอยา่งกว้างขวาง และลงมตเิป็นเอกฉนัท์
เชน่กนั ยงักรณีเร่ืองกถาวตัถนุัน้เลา่ ก็ถือเอาได้วา่แปลก
ใหมส่ าหรับคนร่วมสมยั ทัง้นีแ้สดงวา่ประชาธิปไตยยอ่ม
เป็นไปในทางวาทกรรมของผู้ มีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง  
 
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของญ่ีปุ่น 
ทางประเทศญ่ีปุ่ นนัน้เลา่ เราก็ไปเข้าใจกนัวา่รัฐธรรมนญู
ในรัชสมยัเมจิ เป็นฉบบัแรก ท่ีปัญญาชนไทยในยโุรป
น ามาเป็นแบบอยา่งให้กรุงสยามเอาอยา่งบ้าง ในปี ร .ศ. 
103 ทัง้ๆ ท่ีรัฐธรรมนญูในสมยัเมจิเป็นไปในทางเผดจ็การ
ยิ่งกวา่สาระของประชาธิปไตยเป็นไหนๆ โดยท่ีสาระทาง
ประชาธิปไตยของญ่ีปุ่ นอยูท่ี่รัฐธรรมนญู 17 มาตราของ
เจ้าฟ้าโชโตก ุซึง่ส าเร็จราชการแทนพระจกัรพรรดนีิสนุิโกะ 
ซึง่เป็นพระราชมารดา รัฐธรรมนญูฉบบันี ้ตราขึน้ในปี 
ค.ศ. 604 ก่อน Magna Carta ขององักฤษ ซึง่ประกาศใช้



ในปี ค.ศ. 1215 โดยองักฤษอ้างวา่น่ีคือรัฐธรรมนญูฉบบั
แรกของเขา  
 
รัฐธรรมนญูฉบบัแรกของญ่ีปุ่ นตราไว้วา่ ‚การตดัสินใน
เร่ืองอนัส าคญัๆ จะกระท าโดยบคุคลคนเดียวหาไดไ้ม่ 
ตอ้งน ามาอภิปรายกนัในบรรดาคนหมู่มาก” ทัง้ยงัมี
ข้อความดงัตอ่ไปนีด้้วยวา่“อย่ารังเกียจผูอื้น่ซ่ึงคิดเห็นต่าง
ไปจากเรา เพราะทกุๆ คนมีหวัใจ และทกุหวัใจมีแนวทาง
ของเขาเอง ทีเ่ขาถือว่าถูก แสดงว่าเราผิด ทีเ่ราถือว่าถูก 
เขาก็ผิด‛ ฉะนัน้ การน าเอาข้อคดิความเห็นท่ีแตกตา่งกนั
มาอภิปรายกนัอยา่งเปิดเผย และเคารพความคดิเห็นท่ี
ตา่งกนัออกไป จงึเป็นสาระส าคญัทางด้านการปกครอง 
เพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคม  
 
ท่ีอาจารย์ปรีดี พนมยงค์มีปจุฉาวิสชัชนากบัทา่นอาจารย์
พทุธทาส เพ่ือแสวงหาสาระของประชาธิปไตยส าหรับไทย
เรา ให้ไปพ้นรูปแบบและเนือ้หาท่ีเราเอามาจากฝร่ัง ถ้าเรา
ได้สานตอ่ดงัการเรียนรู้ท่ีเอย่มายอ่ๆ ตามท่ีกลา่วมานี ้



นา่จะเป็นคณุประโยชน์ท่ีคนร่วมสมยัสามารถเจาะลงลกึ
และกว้างขวาง กวา่บคุคลเชน่ชายชราอยา่งข้าพเจ้า  
 
ท าความรู้จักคนร่วมสมัยท่ีต่อสู้มาในทศิทางของ
ประชาธิปไตย 
ถ้าเรารู้จกัคนร่วมสมยัท่ีตอ่สู้มาในทิศทางของ
ประชาธิปไตย อยา่งมหาตมะ คานธี, ซุนยดัเซ็น, มาร์ตนิ 
ลเูธอร์ คงิ, เนลสนั เมนเดลา, ออง ซาน ซูจี, และทะไลลา
มะ แม้จนการพยายามน าเอาประชาธิปไตยมาประยกุต์ใช้
โดยรัฐบาลธิเบตในอินเดีย และราชอาณาจกัรภฐูาน ก็
นา่จะเป็นคณุปูการท่ีส าคญั ซึง่จะชว่ยให้เราแหวกวา่ยไป
พ้นบริบทอนัจ ากดัของฝร่ัง แม้มาร์ตนิ ลเูธอร์ คงิ จะเป็น
ชาวอเมริกนั แตค่วามเป็นคนผิวด าของเขา ท่ีตอ่สู้กบัการ
กดข่ีของคนผิวขาวท่ีใช้ประชาธิปไตยของฝร่ังในทาง
รูปแบบมาก าจดัสิทธิมนษุยชนของคนข้างลา่ง ด้วย
อหิงสวิธีนัน้ นา่สนใจยิ่งนกั  
 



ยงักรณีของเนลสนั เมนเดลา ท่ีถกูจองจ าไว้ในคกุเป็น
เวลานาน เพราะการตอ่สู้ เพ่ืออิสรภาพของคนผิวด าใน
อาฟริกาใต้นัน้ ก็ควรท่ีเรานา่จะส าเหนียก โดยท่ีเขาโตมา
ในระบอบการปกครองท่ีฝร่ังผิวขาวกดข่ีชาวผิวด า
พืน้เมืองอยา่งเลวร้ายสดุๆ แล้วเขาเรียนรู้สาระของ
ประชาธิปไตยจากท่ีไหน ถ้าเราอา่นอตัชีวประวตัขิองเขา
เร่ือง Lonely Walk to Freedom จะเห็นได้วา่ ในสมยัท่ี
เขาเป็นเดก็ เขาเข้าไปร่วมประท้วงกบัคนพืน้เมือง ดงัเขา
เลา่วา่ ‚ใครอยากพดู ก็พดูได ้นีคื่อประชาธิปไตยทีมี่
รูปแบบอนัสะอาดทีส่ดุ อาจมีล าดบัความส าคญัของ
บคุคลทีพ่ดู แต่ทกุคนก็มีโอกาสใหไ้ดพ้ดู ไม่ว่าจะหวัหน้า
เผ่าชน หรือคนเล็กคนนอ้ย นกัรบ หรือหมอยา เจ้าของ
ร้านขายของ ชาวนา เจ้าของทีดิ่น กรรมกร พืน้ฐานของ
การปกครองตนเองข้ึนอยู่กบัว่าทกุคนมีสิทธิอย่างเสรี ที่
จะเปล่งเสียงออกมาใหท้ศันะของเขาไดป้รากฎ และทกุ
คนมีค่าเท่าเทียมกนัในฐานะทีเ่ป็นราษฎร”  
 

5  



ขอย า้วา่ ประชาธิปไตยตามรูปแบบซึง่หมายถึงสถาบนั
การเมือง การปกครองท่ีขึน้อยูก่บัการลงคะแนนเสียงใน
การเลือกตัง้ตวัแทนของราษฎรนัน้ จ าต้องตราไว้ด้วยวา่ 
การลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ จะชว่ยให้เป็น
ประชาธิปไตยได้จริง ยอ่มต้องประกอบไปด้วยปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีส าคญัอีกด้วย โดยเฉพาะก็ต้องมีเสรีภาพทางด้านการ
แสดงออกและราษฎรต้องมีสิทธ์ิได้รับข้อมลูขา่วสารท่ี
ถกูต้อง พร้อมทัง้ยงัมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการครอบง าจากรัฐ
หรือจากนกัการเมืองอีกด้วย หาไมก่ารลงคะแนนเสียงจกั
เป็นประชาธิปไตยปลอม ดงัท่ีปรากฏในรัฐเผดจ็การสว่น
ใหญ่ โดยจ าไมต้่องเอย่ถึงรัฐสภาไทยในบดันีก็้ยงัได้  
 
สาระของประชาธิปไตย ความยุตธิรรมทางสังคม 
และส่ือมวลชน 
ขอกลา่วย า้อีกทีด้วยวา่ สาระของประชาธิปไตยนัน้ โยงไป
อยา่งใกล้ชิดกบัความยตุธิรรม โดยเฉพาะก็ความยตุธิรรม
ทางสงัคม เพราะชว่ยให้เราวิเคราะห์ไปในทางความคดิ
เร่ืองความยตุธิรรม ทัง้นีก็้เพราะถ้ามหาชนรู้จกัใช้เหตผุล



ด้วยวิจารณญาณนัน้แล คือการอดุหนนุให้ใครๆ เข้าใจใน
เร่ืองความยตุธิรรมแท้ทีเดียว  
 
ประชาธิปไตยในสมยันี ้ส่ือมวลชนมีบทบาทอยา่งส าคญั 
แตส่ื่อจะรับใช้ประชาธิปไตยได้ ต้องไมถ่กูควบคมุและมี
สถานภาพท่ีเหมาะสม ด้วยเหตผุลหลายประการ ดงัขอ
ขยายความเป็นข้อๆ ดงัต่อไปนี ้ 
 
1) ซึง่ดจูะเป็นพืน้ฐานท่ีสดุ คือส่ือท่ีดียอ่มเอือ้อ านวย
โดยตรงกบัเสรีภาพในการแสดงออกอยา่งทัว่ๆ ไป และ
เน้นท่ีอิสรภาพของหนงัสือพิมพ์เป็นการเฉพาะ เพราะน่ี
โยงมาถึงคณุภาพของชีวิตเราแตล่ะคนเลยทีเดียว เพราะ
เราตา่งก็ต้องประสงค์จะส่ือกบัใครๆ และต้องการรู้จักโลก
ให้ดียิ่งขึน้ ส่ือท่ีมีอิสรภาพยอ่มชว่ยให้เราเข้าถึง
วิจารณญาณได้อยา่งถกูต้อง ถ้าส่ือปราศจากอิสรภาพ
หรือมีการบีบคัน้ไมใ่ห้ราษฎรได้แสดงออกอยา่งเสรี ให้ได้
มีการรับรู้ซึง่กนัและกนัตามความเป็นจริง น่ียอ่มเทา่กบัวา่
เป็นการลดคณุภาพของการด ารงชีวิต ไมใ่ห้สมศกัดิ์ศรี



แหง่ความเป็นมนษุย์ แม้ผู้คนนัน้ๆ จะอยูใ่นรัฐท่ีมีความ
ร ่ารวยทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากก็ตาม เชน่ สิงคโปร์เป็น
ต้น  
 
2) ส่ือมีบทบาทท่ีส าคญัในการบอกกลา่ว ให้ความรู้ได้
กระจายออกไป เพ่ือให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อยา่ง
แพร่หลาย การให้ขา่วของส่ือไมไ่ด้จ ากดัอยูเ่พียงรายงาน
พิเศษ เชน่ให้เรารับทราบถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
หรือความแปลกใหมท่างศลิปวฒันธรรม หากจ าต้องชว่ย
ให้ผู้คนได้รับรู้วา่มีอะไรเกิดขึน้ท่ีไหน อยา่งไร และท่ีส าคญั
ยิ่งกวา่นีก็้คือ การรายงานอยา่งเจาะลกึ (investigative 
journalism) เพ่ือให้เราเข้าถึงข้อมลูขา่วสารท่ีมีการปิดบงั
อ าพราง ถ้าปราศจากมิตนีิข้องส่ือเสียแล้วไซร้ ราษฎรจะ
มืดบอดไปตามๆ กนั โดยเฉพาะก็ในระบบทนุนิยมและ
บริโภคนิยมท่ีคมุส่ือยูใ่นบดันี ้แม้จะดดีูกวา่ระบบเผดจ็
การทางการเมือง แตก็่ใช้การโฆษณาชวนเช่ือปานๆ กนั 
แตใ่นทางทนุนิยมและบริโภคนิยม มอมเมาอยา่ง
แนบเนียนกวา่เทา่นัน้  



 
3) อิสรภาพของส่ือ รวมถึงการปกป้องสิทธิหรือให้เสียงแก่
ผู้ ท่ีถกูทอดทิง้ ท่ีถกูมองข้าม ท่ีถกูเอาเปรียบ ไมว่า่จะคน
กลุม่น้อย คนในสลมั คนท่ีตอ่สู้กบันายทนุ หรือบรรษัท
ข้ามชาต ิเพราะคนข้างบนมิได้แคตี่ฝีปากทางด้านความ
ยตุธิรรมทางสงัคม หากมกัไมไ่ด้สดบัตรับฟังถึงคนท่ีถกู
เอาเปรียบตา่งๆ เหลา่นีเ้อาเลย แม้เวลาเกิดอทุกภยัหรือ
ทพุภิกขภยั คนยากไร้ก็แทบไมไ่ด้รับความเหลียวแล ดงั
กรณีของสนึามิท่ีภาคใต้ การแก้ไขปัญหา เป็นไปเพียงให้
สถานภาพคืนเดมิ ให้นกัทอ่งเท่ียวกลบัมา ให้นายทนุได้
เงินและได้สินค้า หากแรงงานพมา่และคนท่ีถกูเสียเปรียบ
กลบัถกูละเลย หรือซ า้เตมิยิ่งๆ ขึน้ไปอีก แล้วเรามีส่ือท่ี
ชีแ้จงถึงพืน้ฐานทางด้านความยตุธิรรมดงักลา่วหรือไม ่  
 
4) การเสริมสร้างคณุคา่ในสงัคม ทางด้านความดี ความ
งาม และความจริง ซึง่ต้องมีการส่ือสารซึง่กนัและกนั 
วิพากษ์วิจารณ์ซึง่กนัและกนั ถ้าขาดความข้อนี ้
ส่ือสารมวลชนยอ่มไมไ่ด้เดนิทางไปสูเ่นือ้หาของความเป็น



ประชาธิปไตย โดยเฉพาะข้อหลงันี ้ส่ือสารเมืองไทยมี
หรือไม ่นา่สงสยันกั ข้าพเจ้าเองถกูห้ามจากทัง้ข่าวสด 
และมติชน รวมถึงศิลปวฒันธรรม ไมใ่ห้ลงข้อเขียนของ
ข้าพเจ้า แม้ขา่วท่ีมีช่ือข้าพเจ้า ก็ลงพิมพ์ไมไ่ด้ แล้วนัน่คือ
ส่ือในระบอบประชาธิปไตยหรือในระบอบเผดจ็การ ซึง่สืบ
ต านานมาจากคกึฤทธ์ิ ปราโมช โดยท่ีส่ือมวลชนกระแส
หลกัทัง้หมดไมมี่ปฏิกิริยาใดๆ กบัการกระท าของนิตยสาร 
ภายใต้การท าของขรรค์ชยั บนุปานเอาเลย หรือจะถือวา่
แมลงวนัยอ่มไมต่อมกนัเอง  
 
“ไทยโพสต์” สนับสนุนให้รัฐบาลเสนอช่ือคึกฤทธ์ิ 
ปราโมชไปสู่ UNESCO 
พร้อมกนันัน้ ไทยโพสต์ ก็ลงบทความสนบัสนนุให้รัฐบาล
เสนอช่ือคกึฤทธ์ิ ปราโมชไปสู ่UNESCO ให้ได้เป็นบคุคล
ส าคญัในระดบัโลก เน่ืองในโอกาสชาตกาลครบศตวรรษ
ของเขา ข้าพเจ้าเขียนคดัค้านไป โดยให้เหตผุลถึงความ
กลิง้กะลอ่นของเขา รวมถึงการโกงเอาข้อเขียนของ
นกัเขียนตา่งประเทศมาอ้างวา่เป็นของตน (plagiarism) 



ซึง่ในทางสากลถือวา่ขาดจรรยาบรรณขัน้พืน้ฐานเอาเลย 
แตแ่ล้วไทยโพสต์ ก็ไมย่อมลงพิมพ์บทความของข้าพเจ้า 
บรรณาธิการให้เหตผุลวา่คกึฤทธ์ิก็ตายไปแล้ว จะมาฟืน้
ฝอยหาตะเข็บอะไรกนั นิมิตดีก็ตรงท่ีข้อเขียนของข้าพเจ้า
ท่ีไทยโพสต์ไมย่อมลงพิมพ์ ไปปรากฎในเว็บไซด์ของ
ประชาไท ซึง่ก็ถกูรัฐบาลรังแกอยูเ่ร่ือยๆ และข้อเขียน
ดงักลา่ว บดันีตี้พิมพ์อยูใ่น ‚เพียรพดูความจริงในวยั
สนธยาแห่งชีวิต” อีกด้วยแล้ว (หน้า 286-288)  
 
ส่ือมวลชนขาดจรรยาบรรณขัน้พืน้ฐาน ก็กลายเป็น
ส่ือมวลสัตว์ 
ยอช ออแวล เขียนถึงสภาพของหนงัสือพิมพ์องักฤษ ใน
สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 วา่ วตัถปุระสงค์ของ
หนงัสือพิมพ์คือเพ่ือหาเงินจากคนอา่น โดยเฉพาะก็นกั
ธุรกิจท่ีเหน่ือยล้ามาจากการงานและวิธีท่ีดีท่ีสดุก็คือ อยา่
เอย่ถึงเร่ืองอะไรๆ ท่ีเป็นความจริง หากไมน่า่รับฟัง
เก่ียวกบัสงัคมปัจจบุนั กลา่วคือ ไมค่วรให้คนอา่นสว่น



ใหญ่รู้จกัคดิ ท่ีอยากถามก็คือหนงัสือพิมพ์กระแสหลกัใน
เมืองไทยสมยันีเ้ป็นเชน่นัน้ด้วยบ้างหรือเปลา่  
 
ตามปกตนิายป๋วย อึง๊ภากรณ์ เป็นคนท่ีใช้ถ้อยค าอยา่ง
สภุาพ แตท่า่นเตือนวา่ ‚ถ้าส่ือมวลชนขาดจรรยาบรรณ
ขัน้พืน้ฐานเสียแล้ว ก็กลายเป็นส่ือมวลสตัว์‛ ความข้อนี ้
ขอโยงไปยงักรณีสวรรคต ท่ีคนบริสทุธ์ิถกูศาลตดัสิน
ประหารชีวิตไปแล้วถึงสามคน ก็ไมใ่ยไพกนัใชไ่หม 
นกัหนงัสือพิมพ์ไทยเข้าใจกรณีของ Dreyfus ไหม วา่
นกัเขียนอยา่ง Emile Zola สามารถเขียนจดหมายจนคน
บริสทุธ์ิอยา่ง Alfred Dreyfus ท่ีถกูศาลสัง่จ าคกุ ยงัหลดุ
ออกมาได้ โดยได้รับอิสรภาพอยา่งสมศกัดิศ์รี 
ส่ือสารมวลชนไทยไมต้่องการแสดงบทบาทด้านความ
ยตุธิรรมทางสงัคมเอาเลยหรือ เสียดายท่ีข้อเขียนของสุ
พจน์ ดา่นตระกลู ไมมี่น า้หนกัเชน่ของ Zola และจ าเลยทัง้
สามของกรณีสวรรคตก็ตายจากไปแล้ว ยอ่มไมอ่าจฟืน้
คืนชีพขึน้มาได้อีก แตต่ราบใดท่ีคดีสวรรคตยงัไมเ่ปิดเผย
ออกมาในทางแหง่สจัจะ บ้านนีเ้มืองนีก็้ยงัคงต้องมืดบอด



กนัตอ่ไป ถ้าปราศจากสจัจะเสียแล้ว เราจะเข้าหาสาระ
ของประชาธิปไตยได้อยา่งไร  
 
5) ส่ือสามารถมีบทบาทอยา่งส าคญัทางด้านการให้
เหตผุลทางสาธารณะ เพราะนีแ้ลคือการแสดงภาวะความ
ยตุธิรรมท่ีแท้ ความยตุธิรรมไมไ่ด้อยูท่ี่ศาลหรือขบวนการ
ของรัฐอนัเร่ิมจากต ารวจและอยัการ โดยเฉพาะ
กระบวนการยตุธิรรมของเราในเวลานี ้ออ่นเปลีย้จนนา่
วิตกย่ิงนกั พร้อมๆ กนันัน้ ขบวนการของประชาชนและ
องค์กรพฒันาเอกชนได้เข้มแข็งยิ่งๆ ขึน้ทกุที ถ้า
ส่ือสารมวลชนเข้าใจประเดน็นี ้ด้วยการกล้าตีตวัออกหา่ง
จากลทัธิทนุนิยมและบริโภคนิยม โดยกล้าท่ีจะยืนหยดัอยู่
ข้างคนเล็กคนน้อย คนปลายอ้อปลายแขม และคนท่ีถกู
กดข่ีขม่เหงโดยโครงสร้างอนัอยตุธิรรมของสงัคม พร้อมๆ 
กบักล้าพิจารณาตวัเอง ให้เกิดความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ส่ือของเราคงจะดีขึน้ได้ จนไปพ้นคราบของคกึ
ฤทธ์ิ ปราโมช โดยเข้าสูก่ารตอ่สู้อยา่งมีเกียรตมีิศรีของคน



อยา่งกหุลาบ สายประดษิฐ์ ของสภุา ศริิมานนท์ และของ
อารี ลีวีระ เป็นต้น  
 
จริงอยู ่ส่ือสารมวลชนภายใต้รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัรนัน้ 
ถกูคณะของบคุคลคนนัน้แทรกแซงในแทบจะทกุๆ ทาง 
หากบดันีส่ื้อดจูะมีสถานะท่ีดีขึน้กวา่สมยัทกัษิณ แตส่ื่อก็
ยงัถกูระบบทนุนิยมและบริโภคนิยมครอบง ามากเกินไป 
โดยส่ือมกัจะท าให้ใครๆ ในวงการดงักลา่วเพลินไปกบั
ความส าเร็จอนัจอมปลอม หาไมก็่ได้แตป่ากกดัตีนถีบไป
วนัๆ ในบริบทของน า้เนา่ประจ าวนั ประจ าสปัดาห์ กนั
อยา่งนา่เสียดาย. ถ้าถ้อยค าท่ีข้าพเจ้าน ามาเสนอในท่ีนี ้
จะมีประโยชน์บ้าง ทิศทางของส่ือไทยคงจะก้าวหน้าไป
ในทางท่ีถกูท่ีควรบ้างกระมงั โดยท่ีน่ีจะเป็นคณุกบัความ
เป็นประชาธิปไตยโดยแท้  
 
อนึง่ กฎหมายในเร่ืองคดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ท่ี
น ามาใช้กนัอยา่งหลากหลายในบดันี ้โยงใยไปในทางจิต
ใต้ส านกึถึงกรณีสวรรคตของรัชกาลก่อน อยา่งมิพงึต้อง



สงสยั เพราะนัน่คือการเร่ิมต้นของรัชกาลปัจจบุนั อนัมี
ท่ีมาจากความผิดปกต ิท่ีปฏิเสธสจัภาวะ ซึง่น าไปสูก่าร
ขจดัประชาธิปไตย โดยคณะรัฐประหารในปี 2490 โดยท่ี
เผดจ็การแตล่ะคณะได้ใช้สถาบนักษัตริย์เป็นข้ออ้างใน
การท าลายเสรีภาพและศกัดิศ์รีของมนษุย์แทบตลอดมา 
และแล้วส่ือมวลชนก็พากนัสยบกบัความข้อนี ้เป็นเหตใุห้
มีการใช้ส่ือนอกกระแสหลกัตอ่ต้านศกัดนิาขตัตยิาธิปไตย 
จนเกิดวิกฤตภาวะท่ีขยายตวัออกไปยิ่งๆ ขึน้ แตแ่ล้วชน
ชัน้บนและส่ือกระแสหลกั ก็หาได้ท าอะไรให้เป็นมรรคเป็น
ผล เพื่อเปล่ียนวิกฤตให้ป็นโอกาส ทัง้ๆ ท่ีน่ีเป็นเร่ืองของ
เส้นผมบงัภเูขา ซึง่สามารถแก้ได้ด้วยทา่ทีท่ีถกูต้อง  
 
ท่ีบรรยายมาทัง้หมดนี ้เป็นเพียงค าพดูเพ่ือแสวงหาสาระ
ของประชาธิปไตย เผ่ือจะบรรลเุป้าหมายของ
ประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์ตามความปรารถนาของอาจารย์
ปรีดี พนมยงค์ ได้บ้างดอกกระมงั แตป่ระชาธิปไตยท่ี
สมบรูณ์ตามนยัะของอาจารย์ปรีดี ไมใ่ชแ่ตท่ี่ปรากฏใน
รัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2489 เทา่นัน้ หากนัน่เป็นต้นตอ



ท่ีมาของธรรมิกสงัคมนิยมอีกด้วย ดงัพรรคสหชีพเป็น
พยานท่ีส าคญั และถ้าผู้น าตามท้องถ่ินตา่งๆ ในแตล่ะ
พรรคนัน้ รวมถึงคนอ่ืนๆ ท่ีมีหวัใจไปในทางขจดัอภิสิทธ์ิ
ตา่งๆ ไมถ่กูประหารให้หมดสิน้ไปทัง้ชีวิตและช่ือเสียง
เกียรตคิณุ เรายอ่มเข้าถึงธรรมิกสงัคมนิยมได้ โดยท่ีตอ่แต่
นีไ้ป จะเป็นไปได้ไหม พวกแกนน าในกลุม่เสือ้เหลืองและ
เสือ้แดงสนใจประเดน็นีอ้ยา่งจริงใจแคไ่หน ได้วางแนวคดิ
เพ่ือกิจกรรมท่ีแท้สูส่าระแหง่ความเป็นประชาธิปไตย
ส าหรับไทยอยา่งแท้จริงหรือไม ่ 
 
หวงัวา่การอภิปรายจากคนรุ่นใหมห่ลงัปาฐกถานี ้คงมี
อะไรๆ ให้ได้รับรู้กนัอยา่งกว้างขวางมากออกไป และถ้า
เกิดการขานรับหรือโต้แย้งอยา่งกว้างขวางออกไปมาก
เทา่ไร นัน่จะเป็นการปทูางไปสูส่าระแหง่ประชาธิปไตยได้
ยิ่งๆ ขึน้  
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