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ธงชัย วินิจจะกูล

ค�ำน�ำ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มจัดแสดง
ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Lecture Series) มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยจัดเป็นประจ�ำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์
3 ประการ ดังนี้
เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ป๋วย
อึ๊งภากรณ์
เพือ่ สดุดแี ละประกาศเกียรติคณ
ุ นักวิชาการทีม่ ผี ลงานทาง
วิชาการดีเด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการ
ค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อให้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บรรลุ
วัตถุตามประสงค์ดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด�ำเนินการ
คัดเลือกปาฐกจากผู้มีผลงานดีเด่น หรือเป็นผู้มีความสนใจใน
การศึกษาหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม มีเกียรติประวัติที่แสดงถึงคุณธรรม และมีจิตส�ำนึก
ในการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม
ส�ำหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 17 คณะกรรมการคัดเลือกปาฐกจึงได้มีมติให้เชิญ
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล Emeritus Professor of
History, University of Wisconsin-Madison มาแสดง
ปาฐกถาในครั้งนี้ ในหัวข้อ “นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม:
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย”
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เป็นนักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์
ที่มีผลงานด้านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
เป็นการศึกษาทีร่ อ้ ยเรียงการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของไทยเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและ
เปิดมุมมองใหม่ทมี่ ตี อ่ ประเทศไทย ทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั รวมถึง

เชื่อมโยงไปสู่ทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ในยุคทีป่ ระเทศไทยก�ำลังอยูใ่ นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง องค์ความรูท้ สี่ ามารถจะมองมิติ
เหล่านีใ้ นฐานะพลังขับเคลือ่ นทีต่ า่ งเป็นเหตุและเป็นผลของกัน
และกันในแต่ละ กาละ และ เทศะ ย่อมมีคุณูปการต่อการหา
ค�ำตอบให้กบั ประเทศไทยว่าเรามาถึงจุดนีไ้ ด้อย่างไร จากนีไ้ ป
เรายังเหลือทางเลือกอะไรอยู่อีกบ้าง ทางเลือกเหล่านี้น�ำไปสู่
จุดไหน ซึ่งจะช่วยให้เราพอจะเห็นภาพรางๆ ของประเทศไทย
ในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
การจัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ 17
ทัง้ ด้านการเขียนบทความ การประสานงานในการจัดงาน และ
การจัดท�ำวีดทิ ศั น์ประวัตแิ ละผลงานของปาฐกในครัง้ นีส้ ามารถ
ส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียงิ่
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบคุณบุคคล
และหน่วยงานดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาติ
ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง จันวิทย์
นิตยสาร WAY
และ
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
คณะกรรมการจัดการแสดง
ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
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ธงชัย วินิจจะกูล:
“คนอื่นในผืนดินตน”
ยุกติ มุกดาวิจิตร

มันยากที่จะกล่าวแนะน�ำคนที่ใครๆ ก็รู้จัก แต่มันก็ง่ายเกินไป
ทีจ่ ะบอกว่า เรารูจ้ กั ใครคนใดคนหนึง่ เป็นอย่างดี ผมไม่ได้รจู้ กั
อาจารย์ธงชัย วินจิ จะกูล ดีกว่าใครๆ แต่ผมมีแนวทาง (approach)
ในการแนะน� ำ อาจารย์ ธ งชั ย ด้ ว ยการท� ำ ให้ อ าจารย์ ธ งชั ย
คนที่หลายคนรู้จัก กลายเป็นอาจารย์ธงชัยอีกหลายๆ คน เริ่ม
จากอาจารย์ธงชัย “ที่คนอื่นไม่รู้จัก” “ที่เป็นอื่นในแดนตน”
“ที่บอกเล่าด้วยตนเอง” และ อาจารย์ธงชัย “ที่ผมรู้จัก”
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ที่คนอื่นไม่รู้จัก
ปีที่แล้วมีงานประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเพือ่ นมหาวิทยาลัยไทยอีก 4 แห่ง
ร่วมกันจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ งานนี้นับเป็นงานประชุมนานาชาติ
ด้านเอเชียศึกษาในภูมิภาคเอเชียเองที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง ตัว
อาจารย์ธงชัยเองนั่นแหละที่มีส่วนในการผลักดันงานนี้ให้เกิด
ขึน้ มาเมือ่ สมัยทีอ่ าจารย์เป็นประธานสมาคมเอเชียศึกษา (Association for Asian Studies, AAS) หลังงานประชุม มีการจัด
เส้นทางทัศนศึกษาให้นกั วิชาการนานาชาติทมี่ าร่วมประชุมได้
เลือกตามประเด็นและพื้นที่ที่สนใจ เส้นทางหนึ่งของการไป
ทัศนศึกษาคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์
ชุมชนย่านฝัง่ ธนฯ โดยมี อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นผูน้ ำ�
อาจารย์ ช าญวิ ท ย์ ม าเล่ า ให้ ผ มและเพื่ อ นอาจารย์ อี ก
หลายท่านฟังว่า ในบรรดาลูกทัวร์ของท่านนัน้ มีอาจารย์ทา่ นหนึง่
คือ อัลเฟรด แม็คคอย (Alfred McCoy) ศาสตราจารย์ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
วิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา เมื่อไปเดินชมนิทรรศการ
Hall of Fame บนตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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อาจารย์แม็คคอยถึงกับประหลาดใจว่า อาจารย์ธงชัย วินจิ จะกูล
เพือ่ นร่วมงานของท่านเองทีภ่ าควิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน-แมดิสันเป็นอดีตผู้น�ำนักศึกษาที่มีบทบาทต่อ
การเมืองไทยสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี
ที่ท่านได้ร่วมงานกันมา เพิ่งวันนี้เองที่อาจารย์แม็คคอยได้
ตระหนักในข้อเท็จจริงนี้
เรื่องนี้จะน่าสนใจคนละแบบกันหากเล่าให้ผู้คนในแวดวง
วิชาการในสหรัฐอเมริกาฟัง ส�ำหรับนักวิชาการต่างประเทศ
รวมทั้งแม้แต่ผู้ที่สนใจศึกษามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หากไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศไทยจริงๆ ก็แทบจะไม่มีคน
รูป้ ระวัตชิ วี ติ อาจารย์ธงชัยในภาคทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองไทย
ตัง้ แต่สมัยเป็นนักศึกษา ยิง่ บทบาทในปัจจุบนั ก็ยงิ่ ยากทีใ่ ครใน
ต่างประเทศจะรู้
แต่เมื่อเล่าในบริบทของสังคมไทย เล่าในประเทศไทยให้
นักวิชาการไทยและนักกิจกรรมไทยฟัง ความน่าสนใจอยู่ที่ว่า
ในด้านหนึง่ คนไทยจะแปลกใจว่าคนในต่างประเทศเขาไม่รเู้ รือ่ ง
นี้กันหรอกหรือ และในอีกด้านหนึ่ง หรือว่าคนในประเทศไทย
จะสนใจเฉพาะด้านทีอ่ าจารย์ธงชัยเป็นและท�ำในไทย มากกว่า
ด้านที่อาจารย์ธงชัยเป็นและท�ำในต่างประเทศ ท�ำไมคนใน
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ประเทศไทยไม่คอ่ ยสนใจด้านทีค่ นอืน่ เขาสนใจจากตัวอาจารย์
ธงชัยกัน พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาที่คนในประเทศไทยรู้จัก
อาจารย์ธงชัย บางทีก็กลับไม่รู้จักอาจารย์ธงชัยไปพร้อมๆ
กันกับคนในต่างประเทศ เพราะภาพความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาจารย์ธงชัยที่เคยชินติดตานั้น กลับปิดบังภาพความเป็น
อาจารย์ธงชัยที่คนนอกประเทศนี้เขารู้จักกัน
ในประเด็นแรก ยืนยันได้ด้วยประสบการณ์ของผมเอง
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอาจารย์ธงชัยโดยนักวิชาการต่างประเทศ
เวลาผมไปเจอใครทีไ่ หนในต่างประเทศ ไม่วา่ จะตอนทีเ่ รียนอยู่
ที่สหรัฐอเมริกา หรือตอนที่เรียนจบแล้วไปประชุมวิชาการใน
ต่างประเทศ เมื่อเขารู้ว่าผมเรียนหรือจบมาจากมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน-แมดิสัน คนก็จะถามทันทีว่า “คุณรู้จักธงชัยไหม”
ผมก็มักยิ้มเขินๆ และตอบไปว่า “ต้องรู้จักสิ เพราะเขาเป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ผมด้วยคนหนึ่ง แล้วผมก็เคยเรียนกับ
เขาด้วย” เมื่อผมถามกลับไปว่า “แล้วคุณรู้จักธงชัยจากอะไร
ล่ะ” เขาก็มักจะตอบว่า “จากหนังสือ Siam Mapped” แต่เมื่อ
เล่าว่าอาจารย์ธงชัยเคยเป็นผูน้ ำ� นักศึกษา ทุกคนต่างก็แปลกใจ
แต่ก็ไม่ได้สนใจถามไถ่อะไรต่อมากนัก
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ธงชัยที่ “พวกเขา” รูจ้ กั จึงเป็นคนละคนกับอาจารย์ธงชัยที่
“พวกเรา” คนไทยรูจ้ กั ในแง่นี้ ผมจึงอยากเล่าถึงอาจารย์ธงชัย
ในด้านที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในสังคมไทย ผ่านทั้งจาก
ความเข้าใจของผมเอง และจากการซักถามอาจารย์ธงชัยที่
ตอบค� ำถามจากมุ ม มองของความพยายามที่ ผ มจะเล่ า ถึ ง
อาจารย์ธงชัยที่คนไม่ค่อยสนใจกันบ้าง และจากความรู้จักกัน
เป็นส่วนตัวในท้ายที่สุด

ที่เป็นอื่นในแดนตน
“‘ส�ำหรับผม คนรุ่น 6 ตุลา (2519) sexy กว่าคนรุ่น
14 ตุลา (2516) เยอะเลย’ อาจารย์เคยพูดไว้อย่างนั้นในงาน
เสวนาวิชาการงานหนึ่ง (ยุกติ, 2560) อาจารย์จะขยายความ
ค� ำ พู ด นี้ ไ ด้ ไ หมครั บ ” ผู ้ ซึ่ ง สั ม ภาษณ์ ผ มขณะเตรี ย มงาน
ปาฐกถาป๋วย อึง๊ ภากรณ์ในปีนตี้ งั้ ค�ำถามให้ผมอธิบายเพิม่ เติม
ผมยิ้มนิดนึง แล้วตอบว่า
“ใช่ครับ ผมพูดไว้อย่างนั้นเองแหละ” แล้วผมก็อธิบาย
ต่อ...
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ส�ำหรับผม “คนเดือนตุลา” มี 2 รุ่น รุ่น 14 ตุลาคม
2516 กับรุ่น 6 ตุลาคม 2519 คนสองรุ่นนี้แตกต่างกัน
อย่างที่หลายๆ คนพูดถึงกันอยู่เสมอๆ อย่างเช่นถ้ามองตาม
มุมมองประวัติศาสตร์บาดแผลตามมุมมองของอาจารย์ธงชัย
14 ตุลา 16 เป็นประวัติศาสตร์ของผู้ชนะ เป็นประวัติศาสตร์
ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากผู้เข้าร่วมเองและของสังคมไทย จึง
ได้รับการจดจ�ำและบอกเล่าต่อกันมา ส่วน 6 ตุลา 19 เป็น
ประวัติศาสตร์ของผู้พ่ายแพ้ ผู้มีส่วนร่วมถูกมองว่าเป็นเหยื่อ
แต่ก็กลับพยายามหลงลืมมันไป
แต่ในมุมของผม ผมสนใจอีกเรือ่ งหนึง่ ผมสนใจมรดกของ
คนเดือนตุลา 2 รุน่ นีว้ า่ มีตอ่ คนรุน่ หลังอย่างไร โดยวัดง่ายๆ ว่า
ผมคิดว่าอิทธิพลของคน 2 รุน่ นีม้ ตี อ่ ผมอย่างไร ส�ำหรับผม ด้วย
ความเคารพคนหลายคนจากรุน่ 14 ตุลาฯ ทีผ่ มนับถือ (แน่นอน
ว่าผมไม่ได้นับถือคนรุ่น 14 ตุลาฯ ทุกคนเสมอเหมือนกัน)
ผมคิดว่าคนรุ่น 6 ตุลาฯ มี “ความ cool” กว่าคนรุ่น 14 ตุลาฯ
มากมาย คนรุ่น 14 ตุลาฯ มี “ความเชย” คือล้าหลัง ตกยุค
มากกว่าคนรุ่น 6 ตุลาฯ ที่จนทุกวันนี้ทั้งๆ ที่พวกเขาเริ่มเป็น
“รุ่นใหญ่” ถึงวัยเกษียณจากหน้าที่การงานประจ�ำกันแล้ว ก็
ยังสือ่ สารกับคนรุน่ ผมและคนรุน่ ต่อๆ มาได้ดกี ว่า ลองไล่เรียง
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ดูได้เลย ตั้งแต่ สมเกียรติ วันทะนะ, ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, เกษียร เตชะพีระ, ชูศกั ดิ์ ภัทรกุลวณิชย์,
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ รวมทั้ง ธงชัย วินิจจะกูล ก็จะเห็นได้ว่า
คนเหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่อมา ทั้งรุ่นผมและต่อมา
จากผมอีกมากแค่ไหนในทางวิชาการแต่ละสาขาวิชา ทัง้ ปรัชญา
การเมือง ปรัชญาสังคม รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี
และในทางการเสนอประเด็นสาธารณะ
ผมคิดว่าคนรุ่น 6 ตุลาฯ ไม่เพียงแต่สร้างผลสะเทือนทาง
การเมืองให้แก่สงั คมไทย แต่คนรุน่ นีย้ งั ท�ำให้เกิดอีกยุคสมัยหนึง่
ของภูมิปัญญาไทย คือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็น “กระบวนทัศน์
แบบหลังมาร์กซิสต์” (post-marxist paradigm) ไล่มาตั้งแต่
แนวคิดหลังสมัยใหม่ โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม
ซ้ายใหม่ และแนวคิดการต่อสูด้ ว้ ยสันติวธิ ี กล่าวได้วา่ หลังจาก
คนรุน่ นีไ้ ปแล้ว การกลับไปอ่านมาร์กซ์ หรือการสนใจความคิด
ของฝ่ายซ้าย เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่จะไม่มีวันหวนกลับไป
เป็นแบบยุคที่สานต่อมาจาก นายผี, จิตร ภูมิศักดิ์ และพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในแบบที่เคยมีอิทธิพลมาจนถึง
ทศวรรษ 1980 อีกต่อไปได้ โครงสร้างทางภูมิปัญญาไทย
หลังทศวรรษ 1980 คือความเป็นไทยที่ไม่เป็นมาร์กซิสม์
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แบบเดิมที่เน้นการวิเคราะห์วิถีการผลิตโดยให้ความสนใจกับ
มิตทิ างเศรษฐกิจเป็นหลักอีกต่อไป ถ้อยค�ำทางทฤษฎีใหม่ๆ ที่
นักวิชาการรุ่นนี้น�ำมาเสนอให้แก่สังคมไทยมีมากมาย ตั้งแต่
วาทกรรม วงศาวิทยา การเมืองวัฒนธรรม อ�ำนาจน�ำ ภาพแทน
ความจริง ความเป็นอืน่ พล็อตทางประวัตศิ าสตร์ การสร้างและ
การรื้อสร้าง ฯลฯ ถ้อยค�ำเหล่านี้ไม่เพียงให้แนวทางการเข้าใจ
สังคมแบบใหม่ แต่ก็ได้ช่วยให้เห็นสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างยิ่งเช่นกัน แน่นอนว่าคนรุ่นนี้ให้ทั้งขอบฟ้าใหม่ของ
การท�ำงานวิชาการในประเทศไทย แต่ก็แน่นอนด้วยเช่นกัน
ว่าพวกเขาต่างยังมีขีดจ�ำกัดของการท�ำงานทางวิชาการ ที่ผม
ยังไม่ขอกล่าวในที่นี้
แต่หากเล่าเพื่อให้เห็นภาพในแง่ของบรรยากาศทาง
วิชาการ คนเหล่านี้คือนักวิชาการที่คนรุ่นผมเที่ยวไล่ตาม
“ช้อปปิ้งทางปัญญา” เพื่อเสาะแสวงหาความสนใจเฉพาะจาก
แต่ละคน แล้วพัฒนาให้เป็นความสนใจของคนรุ่นผมเองแต่ละ
คนต่อไป ดังนั้น หากจะถามว่า มรดกของพวกเขาอยู่ที่ไหน ก็
ให้หาดูจากพวกผมนี่แหละ
ครั้งแรกๆ ที่ผมได้ฟังอาจารย์ธงชัยเสนองาน คือตอนที่
อาจารย์กลับมาใหม่ๆ น่าจะปี 2531 หรือ 32 ขณะนัน้ ผมศึกษา
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ระดับปริญญาตรีในปีท้ายๆ อาจารย์เสนอเรื่องแผนที่ แล้วผม
ก็ได้ตามอ่านงานเรือ่ งแผนทีท่ เี่ ป็นบทความภาษาไทยในหนังสือ
“อยู่เมืองไทย” (ธงชัย, 2530) จากนั้นผมก็ได้ฟังงาน 2 เรื่อง
คือ “พระมหาธรรมราชา ผูร้ า้ ยในประวัตศิ าสตร์ไทย” (ธงชัย,
2533) และอีกเรื่องที่มีส่วนช่วยให้ผมพัฒนาวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทของผม ที่ขณะนั้นศึกษาทางมานุษยวิทยาอยู่กับ
อาจารย์ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ที่คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา อาจารย์ธงชัยเสนอเรื่อง “The Other Within” ที่
ขณะนัน้ น่าจะในปี พ.ศ. 2537 ซึง่ ยังเป็นต้นฉบับอยู่ ผมได้อา่ น
ต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ และถือว่าเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อผมมาก
ในการท�ำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การก่อตัวของกระแสวัฒนธรรม
ชุมชนในสังคมไทย, พ.ศ. 2520-2537” (ยุกติ 2538, 2548)
แต่ขณะนัน้ ผมยังไม่ได้อา้ งอิงถึงงานอาจารย์ธงชัยเนือ่ งจากงาน
ยังไม่ได้ตพี มิ พ์ แต่ความเข้าใจเรือ่ งความเป็นอืน่ ภูมศิ าสตร์และ
การจัดประเภทกลุม่ ชน ตลอดจนการมองงานเขียน “ชาติพนั ธ์ุ
นิพนธ์” ว่าเป็นการเสนอภาพแทนความจริง และเป็นงานประพันธ์
ประเภทหนึ่งนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการได้ฟังและอ่านงานชิ้น
นี้ของอาจารย์ธงชัยนั่นเอง แต่ผมไม่เคยได้ข้ามไปเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ขณะที่อาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ หลังสอน
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ได้ 3 ปี อาจารย์ก็ย้ายไปท�ำงานที่สหรัฐอเมริกาเสียแล้ว
ผมแบ่งงานอาจารย์ธงชัยออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่
1) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 2) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์สากล
3) การเมืองของความรู้ประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา 4)
วิชาการเพื่อพันธกิจทางการเมือง ขอบอกไว้ก่อนว่า ที่จะเล่า
ต่อไปนี้ไม่ใช่ท�ำบรรณานุกรมผลงานของธงชัย วินิจจะกูล
แต่เป็นเพียงการสร้าง “แผนที่โครงการทางวิชาการของ
ธงชัย วินิจจะกูล” ที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยเป็นแนวทางส�ำหรับ
การท�ำความเข้าใจอาจารย์ธงชัย “ที่เป็นอื่นในแดนตน” ได้
สักหน่อยเท่านั้นเอง ผมไม่สามารถเอ่ยถึงงานทุกชิ้นได้ และ
ย่อมต้องตกหล่นประเด็นอีกมากมายเช่นกัน

1) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ธงชัยท�ำมาโดยตลอดโดยที่คนไม่ค่อย
รู้กันนักคือ การรับผิดชอบงานสอนวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคโบราณถึงศตวรรษที่ 19 หรือเรียก
ง่ายๆ ว่าประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กอ่ นสมัยใหม่ ที่
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ไทย
นั้น อาจารย์เคยบอกผมว่าเปิดสอนปีเว้น 2 ปี หรืออาจจะปี
เว้นปี เนื่องจากมีคนเรียนไม่มากพอที่จะเปิดประจ�ำทุกปี ส่วน
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคสมัยใหม่นั้น ผู้สอน
คือ อัลเฟรด แม็คคอย เพือ่ นร่วมงานอาจารย์ธงชัยที่ผมเล่าถึง
ตอนต้นนัน่ เอง ฉะนัน้ หากกล่าวในแง่ของความรูเ้ กีย่ วกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แน่นอนว่าอาจารย์ธงชัยไม่ได้สนใจเฉพาะ
ประวัติศาสตร์ไทย นี่เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจกับแง่นี้
ของอาจารย์ ผมเองเนือ่ งจากรูว้ า่ อาจารย์สอนเรือ่ งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้มาสม�ำ่ เสมอ เมือ่ ใดก็ตามทีอ่ ยากได้รายชือ่ หนังสือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมก็จะต้องถามอาจารย์ธงชัยก่อนเป็น
ล�ำดับแรก อาจารย์ไม่เพียงได้อ่านหนังสือที่พิมพ์แล้ว แต่ด้วย
การท�ำงานทีน่ นั่ ท�ำให้อาจารย์ยงั ได้อา่ นต้นฉบับก่อนตีพมิ พ์อกี
เป็นจ�ำนวนมาก นั่นท�ำให้อาจารย์ธงชัยมองเห็นทิศทางของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามาอย่างต่อเนื่องร่วม 25 ปีได้
ดังนั้น แม้ว่าใครจะไม่รู้ว่าอาจารย์ธงชัยก็ผลิตผลงาน
ในเชิง “ภูมิภาคศึกษา” ไว้บ้างเช่นกัน แต่ผมมั่นใจว่าในงาน
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เขียนชิน้ ใดๆ ก็ตาม อาจารย์กจ็ ะต้องจินตนาการว่าได้สร้างบท
สนทนากับงานศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในภาพรวมอยู่
เสมอ ส่วนหนึ่งของงานผมที่ได้รับมรดกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาจากอาจารย์มาคือการได้รบั ค�ำแนะน�ำให้อา่ นงาน
ของ คีธ เทย์เลอร์ (Keith Taylor) บทความเรื่อง “Surface
Orientation” (Taylor, 1998) ซึ่งเป็นงานที่คนไม่ค่อยอ่าน
แต่กลับทรงพลังมากในแง่ของการ “รื้อถอน” ประวัติศาสตร์
เวียดนามที่คีธ เทเลอร์ เองมีส่วนสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ความ
เป็นเวียดนามผ่านผลงานส�ำคัญของเขาชื่อ The Birth of
Vietnam (Taylor, 1982) แต่ในผลงานชิ้นหลังนี้ เขาเสนอ
ให้มองเห็นความกระจัดกระจายไม่เป็นแก่นสารของความ
เป็นเวียดนาม หรือผลงานของ เจมส์ ซี. สก็อตต์ (James C.
Scott) ชื่อ The Art of Not Being Governed (Scott, 2009)
ผมก็ได้รับรู้จากค�ำแนะน�ำของอาจารย์ธงชัยก่อนที่หนังสือจะ
ออกมาเป็นเล่ม
ผมคิดว่า “เทรนด์” เหล่านีใ้ นประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นสิ่งที่อาจารย์ธงชัยและคนที่ศึกษา
ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาจะ “เห็น” กัน
และสร้างบทสนทนาด้วยอย่างเงียบๆ แม้ว่าแต่ละคนอาจ
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จะไม่ได้ท�ำงานในระดับภูมิภาคทั้งหมดก็ตามที การท�ำงาน
ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาคจึงไม่ใช่ว่าจะต้องศึกษาภูมิภาค
โดยรวมทัง้ หมด แต่แม้วา่ จะเป็นการท�ำงานประวัตศิ าสตร์จาก
การเน้นศึกษาทีใ่ ดทีห่ นึง่ ก็ตาม นักประวัตศิ าสตร์ หรือนักอะไร
ก็ตาม ก็ควรจะต้องรับรู้ด้วยว่า ในขณะนั้นคนที่ศึกษาภูมิภาค
นั้นๆ เขาสนใจอะไรกันอยู่ เขาถกเถียงกันเรื่องอะไร ไม่ใช่รู้จัก
แต่งานในพื้่นที่ตนเองโดยไม่รู้ว่าคนอื่นในพื้นที่เดียวกันเขาท�ำ
อะไรกันอยู่ ไทยศึกษาทีไ่ ม่รจู้ กั เวียดนามศึกษา ไม่รจู้ กั อินโด
นีเชียนศึกษา ฯลฯ ด้วยเพราะไม่รู้จักอ่านงานที่เขาศึกษานอก
ประเทศเลย จึงไม่สามารถสร้างบทสนทนาข้ามประเทศได้ แต่
ไทยศึกษาที่สร้างบทสนทนาข้ามประเทศได้ ก็จะต้องวางอยู่
บนความรู้เท่าทันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หรือไกลกว่า
นัน้ คือประเด็นศึกษาระดับนานาชาติทเี่ ขาถกเถียงกันไม่เฉพาะ
ในประเทศใดประเทศหนึง่ จึงจะมีคณ
ุ ปู การข้ามประเทศได้ จึง
จะมีคนอ่านกันไปไกลกว่าประเทศนั้น และนั่นเองที่ผมคิดว่า
ท�ำไมงานศึกษาของอาจารย์ธงชัยจึงเป็นทีร่ จู้ กั กันข้ามประเทศ
เนือ่ งจากอาจารย์ “ตามทัน” หรือ “อินเทรนด์” กับเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ศึกษา สามารถสร้างบทสนทนาข้ามประเทศอย่าง
เงียบๆ ได้ ไม่เหมือนงานวิชาการไทยจ�ำนวนมากทีไ่ ม่รเู้ ท่าทัน
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หรือกระทั่งรังเกียจการสร้างบทสนทนาข้ามประเทศ
ไทยศึกษาของอาจารย์ธงชัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ดังในค�ำน�ำเสนอของหนังสือ Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures
(Harrison, 2014) อาจารย์ธงชัยเสนอให้เห็นว่า ไทยศึกษา
ในประเทศไทยหรือ “แบบไทยๆ” นั้น แตกต่างอย่างยิ่งจาก
ไทยศึกษาแบบทีผ่ ศู้ กึ ษามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
“แบบสากลๆ” เขาเข้าใจกัน แบบสากลเป็นอย่างไร อาจารย์ธงชัย
สรุปไว้ว่า
“ความรูเ้ รือ่ งไทยทีถ่ กู ผลิตโดยตะวันตกแตกต่างในสาระ
ส�ำคัญจากทีผ่ ลิตโดยสังคมไทยเอง... เป็นความรูท้ เี่ ป็นส่วนหนึง่
ของภูมิภาคเสมอ อย่างมากที่สุดแล้ว ก็มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเทศไทยทีศ่ กึ ษาประเทศนีใ้ นฐานะทีเ่ ป็นโครงการย่อยของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ไม่วา่ จะโดยไม่ได้ตงั้ ใจหรืออย่าง
จงใจ พวกเขาก็จะศึกษาภูมิภาคโดยรวมด้วยเช่นกัน เพื่อที่
ว่าจะเรียนรู้จากมุมมองเชิงเปรียบเทียบ และด้วยการคิดจาก
กรอบการศึกษาที่กว้างใหญ่กว่านั้น” (Thongchai, 2014a:
xvii แปลโดยผู้เขียน)
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นั่นเองท�ำให้งานอาจารย์ธงชัยเป็นงานศึกษาสังคมไทย
ที่เชื่อมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แตกต่างจาก
“ไทยศึกษาแบบไทยๆ” ที่
“ประเทศไทยถู ก ศึ ก ษาอย่ า งค่ อ นข้ า งเป็ น เอกเทศ
ปราศจากการให้ความสนใจหรือขาดความรูเ้ กีย่ วกับเพือ่ นบ้าน
ของเรา ภายในประเทศไทยเองนั้น ซึ่งภูมิภาคหรือโลกแทบ
ไม่เป็นประเด็นส�ำคัญ ก็มีการสร้างความรู้ที่ยึดเอาตนเองเป็น
ศูนย์กลาง และมีความ “เป็นท้องถิน่ ” (provincial) อย่างเหลือ
เชื่อ (ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นสากล (cosmopolitan)) ผล
ก็คืออุดมการณ์ว่าด้วยประเทศไทยที่มีความพิเศษ เฉพาะตน
และเป็นข้อยกเว้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“ผลที่สุดแล้ว ผมเห็นว่า ความรู้ ที่ถูกสร้างขึ้นมาใน
ประเทศเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ของไทยต่อ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทกี่ ว้างออกไปนัน้ เป็นอย่างอืน่
ไปไม่ได้นอกจากจะเป็นการยึดมั่นเอาไทยเป็นศูนย์กลาง
(Thai-centric) ... การหลงติดเอาไทยเป็นศูนย์กลางท�ำให้
เราเน้นย�้ำนัยของความอยู่เหนือกว่าและมีลักษณะเฉพาะตน
ไม่เหมือนใคร นี่คือไทยศึกษาบนความหลงใหลในตนเอง เป็น
‘ไทยศึกษาในโลกนิทานมหัศจรรย์’” (Thongchai, 2014a:
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xvii, xviii แปลโดยผู้เขียน)
อันที่จริง นอกเหนือจากการศึกษาสังคมไทยโดยเฉพาะ
อาจารย์ธงชัยเขียนงานในระดับภูมิภาค หรือใหญ่กว่านั้นคือ
ระดับทวีปบ้างเช่นกัน งานที่แสดงให้เห็นชัดเจนคือ “Asian
Studies across Academies” (Thongchai, 2014b) ทีเ่ ล่าทิศทาง
ใหม่ๆ ของเอเชียศึกษา หากแต่ในตอนต้นบทความ อาจารย์
ก็เล่าถึงความแตกต่างระหว่างไทยศึกษาในประเทศไทยด้วย
ภาษาไทย กับไทยศึกษานอกประเทศไทยด้วยภาษาอังกฤษ
ไว้อย่างน่าสนใจ แต่งานที่น่าสนใจมากและผมคิดว่าอาจจะ
ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนักในประเทศไทยคือบทความ หรือ
Writing at the Interstices: Southeast Asian Historians and
Post-National Histories in Southeast Asia (Thongchai,
2003) ซึ่งเขียนไว้ก่อนหน้าบทความที่เอ่ยถึงเมื่อสักครู่หลาย
ปีทีเดียว บทความนี้เชื่อมโยงงานเขียนทางประวัติศาสตร์ข้าม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้เห็นถึงวิธี
เขียนงานประวัตศิ าสตร์ทเี่ ปลีย่ นไปอย่างชัดเจนในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ นับเป็นงานในระดับภูมภิ าคศึกษาได้อย่างแท้จริง
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2) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์สากล

นอกจากการเชื่อมโยงผ่านประเด็นประวัติศาสตร์นิพนธ์
และเอเชียศึกษา งานเขียนทีน่ บั ว่าข้ามพรมแดนอีกลักษณะคือ
การข้ามพรมแดนผ่านประเด็นการศึกษา นัน่ คือเรือ่ งภูมศิ าสตร์
และเรื่ อ งความรุนแรง ผมมองว่า นอกจากการวิเคราะห์
สังคมไทยโดยตรงแล้ว การอาศัยแนวคิดสากลไม่ว่าจะเป็น
แนวคิดภูมศิ าสตร์และแนวคิดความรุนแรง ได้เชือ่ มโยงสังคมไทย
เข้ากับสังคมโลก ผ่านประเด็นวิชาการสากลที่ก�ำลังเป็นที่ถก
เถียงกัน และทีก่ ำ� ลังร่วมสมัยอยู่ ในขณะเดียวกันก็ทำ� ให้สงั คม
ไทยมีมมุ มองความเข้าใจใหม่ๆ ทีส่ ามารถแลกเปลีย่ น ถกเถียง
ทัง้ ยังไม่ทำ� ให้สงั คมไทยตกอยูใ่ นมายาคติจนกลายเป็นสิง่ แปลก
พิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครในโลกด้วยเช่นกัน
งานศึกษาประวัติศาสตร์ไทยที่ส�ำคัญของอาจารย์ธงชัย
ด้วยแนวคิดภูมศิ าสตร์นนั้ มีมากมาย ทัง้ เล่มทีโ่ ด่งดังอย่าง Siam
Mapped (Thongchai, 1994) และบทความที่ถูกอ้างถึงข้าม
ภูมิภาคอย่าง The Other Within (Thongchai, 2000a) The
Quest for ‘Siwilai’ (Thongchai, 2000b) หรือกระทั่ง The
Changing Landscape of the Past (Thongchai, 1995) งาน
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เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างบทสนทนาข้ามประเทศ และไปจนถึง
การข้ามภูมิภาค ผ่านชุดความคิดเรื่องภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนอยูแ่ ล้วในชือ่ ผลงานทัง้ 4 ชิน้ นีข้ องอาจารย์ ไม่
ว่าจะเป็นแนวคิด geo-body ทีเ่ สนอในชือ่ รองของหนังสือ Siam
Mapped จนแนวคิดนีก้ ลายเป็นแนวคิดทีถ่ กู น�ำไปใช้ศกึ ษาข้าม
ประเทศไปสู่การศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมี
อิทธิพลไปทัว่ โลก ส่วนหนึง่ ผ่านการถูกเผยแพร่โดย เบเนดิกต์
แอนเดอร์สัน ในหนังสือ Imagined Communities (Anderson,
1993) หรือแนวคิดเรื่อง ethno-spatial และ geographical
discourse ก็สร้างบทสนทนากับการศึกษาทางมานุษยวิทยา
และหลังอาณานิคม (postcolonialism) (Said, 1978)
ไม่เป็นเรื่องบังเอิญเลยที่งานเหล่านี้ถูกผลิตออกมาใน
ปลายทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่งร่วมสมัย
หรือถึงกับมาก่อนกาลกับช่วงที่การศึกษาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ก�ำลังให้ความสนใจกับการน�ำแนวคิดทาง
ภูมิศาสตร์มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ เดวิด ฮาร์วีย์ (David
Harvey) โด่งดังจากผลงาน The Condition of Postmodernity:
the Compression of Space-Time (Harvey, 1989) และ
อรชุน อัปพาดูราย (Arjun Appadurai) รวบรวมผลงานพิมพ์
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ในชื่อ Modernity at Large (Appadurai, 1996) ผลงานของ
อาจารย์ธงชัยจึงนับได้ว่าอยู่ในกระแสของการเปิดเผยให้เห็น
ว่า การจัดจ�ำแนกกลุ่มคน การเมืองวัฒนธรรม และส�ำนึกทาง
ประติศาสตร์นั้น สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และการคิดเรื่องพื้นที่
การจัดการพืน้ ทีท่ เี่ ราคิดว่าเป็นเรือ่ ง “ภูมศิ าสตร์” นัน้ โดยไม่รตู้ วั
เราอาจจะก�ำลังจัดการผู้คน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
อย่างบิดเบี้ยวและสร้างความเหลื่อมล�้ำในสังคมขึ้นมา
อีกมิตหิ นึง่ ของงานศึกษาประวัตศิ าสตร์ไทยโดยเชือ่ มโยง
กับประวัตศิ าสตร์สากลคืองานศึกษาประวัตศิ าสตร์ความรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ ง 6 ตุลาฯ งานศึกษาชุดนีด้ เู ผินๆ อาจจะ
เหมือนกับการศึกษาสังคมไทยในมิตทิ คี่ นไทยมักเข้าใจว่า “เมือ่
พูดถึง ธงชัย วินิจจะกูล ถ้าไม่ใช่แผนที่ ก็ 6 ตุลาฯ” แต่ความ
เข้าใจเช่นนัน้ น่าจะมาจากการไม่คอ่ ยได้สมั ผัสงานเขียนเรือ่ ง 6
ตุลาฯ ในภาคสากลของอาจารย์ธงชัยมากกว่า จึงไม่เข้าใจว่า
งานเขียนทางวิชาการในโลกสากลนั้น มักจะต้องท�ำให้เรื่องที่
เข้าใจกันในเพียงมุมหนึ่งมุมใดของโลก ต้องสามารถเชื่อมโยง
ให้มุมอื่นของโลกเข้าใจได้ด้วยว่าเรื่องนั้นสัมพันธ์กับมุมอื่นๆ
ของโลกอย่างไร และที่ส�ำคัญคือ ต้องท�ำให้คนที่อื่นในโลกเล็ง
เห็นประโยชน์ให้ได้วา่ ท�ำไมจะต้องนัง่ หลังขดหลังแข็งอ่านงาน

28

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

เกี่ยวกับมุมนี้ของโลก ทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่
ได้มคี วามเชีย่ วชาญหรืออยากจะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับมุมนี้
ของโลกเลย “จริตทางวิชาการสากล” แบบนั้น เป็นจริตที่โลก
วิชาการสากลคาดหวังจากผลงานทางวิชาการ
เรื่อง 6 ตุลาฯ เชื่อมกับโลกวิชาการสากลอย่างไรนั้น เห็น
ได้ชดั จากประเด็นศึกษาทีอ่ าจารย์ธงชัยเสนอในเรือ่ งนีอ้ อกมา
อย่างต่อเนื่อง หากแต่เป็นในภาษาอังกฤษ ผลงานศึกษาความ
ทรงจ�ำ 6 ตุลาฯ ชิ้นส�ำคัญชื่อ Remembering/Silencing the
Traumatic Past: The Ambivalent Memory of the October
1976 Massacre in Bangkok (Thongchai, 2002) ออกมา
หลังผลงานเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์นพิ นธ์ดว้ ยซ�ำ้ แต่นนั่ อาจจะ
เป็นเพราะเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้เขียนควบคุมไม่ได้ ท�ำให้งานเขียน
ปรากฏพิมพ์ออกมาล่าช้ากว่าเมื่อเขียนเสร็จแล้ว ที่แน่ๆ ก็คือ
งานชุดนี้ในภาษาอังกฤษมีน้อยกว่างานชุดประวัติศาสตร์
นิพนธ์ และในทางกลับกัน ดูเหมือนงานชุดนี้ในภาษาไทยจะ
มีมากกว่าหรืออย่างน้อยก็เป็นทีร่ จู้ กั กันมากกว่าประวัตศิ าสตร์
นิพนธ์ จนเมื่อต้นปีนี้เองที่อาจารย์ธงชัยพิมพ์หนังสือใหม่เล่ม
หนึ่งว่าด้วยความทรงจ�ำ 6 ตุลาฯ ชื่อ Moments of Silence:
The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in
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Bangkok (Thongchai, 2020) แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ใหม่
เกินกว่าทีผ่ มจะตามอ่านได้ทนั แต่เท่าทีร่ ู้ งานเล่มนีข้ องอาจารย์
ไม่เพียงอาศัยการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ แต่ยังใช้
วิธีการสัมภาษณ์ประสบการณ์และความทรงจ�ำของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งผู้ก่อการและผู้เป็นเหยื่อ ท�ำให้ผลงานนี้แตกต่าง
จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ทั่วไป ที่ส�ำคัญคือ ในฐานะที่
อาจารย์เองเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ด้วย การต้อง
เผชิญหน้ากับผู้คนเหล่านั้น ทั้งที่เคยอยู่ข้างเดียวกันและ
คนละข้างกัน น่าจะก่อให้เกิดความกระอักกระอ่วนและความ
ยากล�ำบากในการท�ำวิจยั และการเขียนเป็นอย่างยิง่ ด้วยเช่นกัน
ผมคิดว่าประเด็นส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่งของงานชุดนี้อยู่
ที่การศึกษาอดีตในฐานะที่เป็น “ความทรงจ�ำ” (memory)
มากเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าที่มันเป็น “ข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์” (historical fact) ความแตกต่างระหว่างการ
ศึกษาสองแบบนีอ้ ยูท่ ี่ การศึกษาความทรงจ�ำไม่ได้มองว่าอดีต
จะเป็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ จะผิดหรือถูก
หรือไม่ แต่อดีตก่อให้เกิดความทรงจ�ำ การก่อเกิดความทรงจ�ำ
ไม่ได้เพียงจดจ�ำ แต่ยงั หลงลืมไปพร้อมกันด้วย ทีส่ ำ� คัญคือการ
จ�ำและการลืมไม่ได้เกิดจากเงื่อนไขทางจิตวิทยาหรือเงื่อนไข
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ทางกายภาพของสมอง แต่เกิดจากกระบวนการทางสังคม
และการเมืองที่จะเลือกสร้างและลบเลือนความจ�ำและการลืม
อย่างไร อย่างไรก็ดี ไม่ใช่อดีตทุกประเภทที่จะอยู่ในวังวนของ
การจ�ำและลบเลือน หากแต่อดีตแบบ 6 ตุลาฯ เป็นอดีตประเภท
ที่ก่อให้เกิด “บาดแผลในใจ” (trauma) จึงเป็นอดีตแบบหนึ่ง
ที่ผู้คนและสังคมกระอักกระอ่วนที่จะจ�ำหรือลืม อาจารย์ธงชัย
เชื่อมโยงประเด็นนี้เข้าสู่ประสบการณ์เลวร้ายทางสังคมขนาด
กว้างในระดับภูมิภาคและระดับโลกในบทความ Remembering/Silencing the Traumatic Past ว่า
“ต่างจากเหตุการณ์ทเี่ ป็นบาดแผลในใจซึง่ รูจ้ กั กันดีกรณี
อืน่ ๆ เช่นโฮโลคอสต์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา ซึง่ ผูร้ อด
ชีวิตจ�ำนวนมากได้ท�ำให้ความทรงจ�ำส่วนบุคคลของพวกเขา
กลายเป็ น เรื่ อ งสาธารณะ แต่ เ หตุ สั ง หารหมู ่ ป ี 2519 ใน
ประเทศไทยได้ก่อบาดแผลในใจของสังคมพวกเรา จนร่วม
20 ปีผ่านมาก็ยังคงมีแต่ความเงียบเกี่ยวกับเหตุการณ์ บางที
ด้วยเหตุที่จ�ำนวนประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในระดับ
บุคคลอาจมีค่อนข้างน้อย การสังหารหมู่ที่ธรรมศาสตร์อาจ
ถูกน�ำไปเทียบกับการสังหารหมู่ในปี 2511 ที่นครเม็กซิโก
หรือเหตุการณ์ “2/28” ปี 2490 ในไต้หวัน แล้วในกรณี
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เหล่านั้น ต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษกว่าที่ความเงียบจะถูก
ทลาย และการไต่สวนอย่างเต็มรูปเกี่ยวกับเหตุการณ์ก็ยังไม่
ได้รบั การรวบรวมขึน้ มา” (Thongchai, 2002: 245 ขีดเส้นใต้
เน้นโดยผู้เขียน)
อีกตอนหนึง่ ทีอ่ าจารย์ธงชัยกล่าวเชือ่ มกรณีนกี้ บั ทีอ่ นื่ คือ
ในตอนท้ายบทความที่ว่า
“ไม่เหมือนกับการสละชีพอย่างที่เทียนอันเหมินในจีน
หรือกรณี 8888 ในพม่า ซึ่งได้รับการจดจ�ำเนื่องจากอุดมคติ
ต่างๆ ของการต่อสู้เหล่านั้นยังคงไม่ได้รับการตอบสนอง แต่
ฝ่ายก้าวหน้าของไทยกลับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบกับ
ความล้มเหลว” (Thongchai, 2002: 278)
ความทรงจ�ำเกี่ยวกับอดีตที่ก่อบาดแผลในใจคนจึงไม่ได้
เป็นเรื่องเฉพาะแต่เพียงในสังคมไทย บาดแผลลักษณะนี้เกิด
ร่วมกันในหลายๆ สังคม สังคมไทยจึงอาจเรียนรูป้ ระสบการณ์
ร่วมนี้จากสังคมอื่นได้ เพื่อท�ำความเข้าใจว่า ด้วยเงื่อนไขที่
แตกต่างไปอย่างไร ทีท่ ำ� ให้บางสังคมยอมรับทีจ่ ะเปิดปากพูดถึง
และสร้างความทรงจ�ำบาดแผลได้ และท�ำไมบางสังคมอย่าง
สังคมไทยจึงยังไม่สามารถท�ำได้ ในบทสนทนาระหว่างผมกับ
อาจารย์ธงชัย ซึ่งจะเล่าในล�ำดับถัดไป อาจารย์ได้เชื่อมโยงให้
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เห็นว่าความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์บาดแผลนั้น อาจารย์ได้
มาจากการถกเถียงเรื่องนี้ในยุโรปจากกรณีโฮโลคอสต์นั่นเอง
อีกส่วนหนึ่งผมเองคิดว่าน่าจะมาจากการที่เพื่อนนักวิชาการ
ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสันในขณะที่อาจารย์ไปร่วม
งานอยูน่ นั้ หลายคนศึกษาเรือ่ งความรุนแรง เรียกได้วา่ อาจารย์
ไปอยูใ่ นช่วงเวลาทีม่ หาวิทยาลัยวิสคอนซินกลายเป็นสกุลของ
การศึกษาความรุนแรงไปเลยทีเดียว มีทงั้ คนทีท่ ำ� เรือ่ งเอเชียใต้
(อัลเฟรด แม็คคอย นักประวัตศิ าสตร์) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในหมู่เกาะ (อัลเฟรด แม็คคอย และ เคนเนธ จอร์จ (Kenneth
George) นักมานุษยวิทยา) และคนที่ท�ำเรื่องฝ่ายขวาไทย
อีกคนหนึ่ง (แคทเธอรีน บาววี่ (Katherine Bowie) นักมา
นุษยวทิ ยา) คนทีศ่ กึ ษาสงครามและความรุนแรงในอเมริกาใต้
(นีล ไวท์เฮด (Neil Whitehead) นักมานุษยวิทยา) และ
ความรุนแรงในรวันดา (สก๊อตต์ สเตราส์ (Scott Straus) นัก
รัฐศาสตร์) ในบรรยากาศเช่นนีเ้ องทีน่ า่ จะมีสว่ นท�ำให้การแลก
เปลี่ยนทางวิชาการว่าด้วยความรุนแรงที่นั่นมีความเข้มข้น
และเรียกร้องให้งานอาจารย์ธงชัยสร้างบทสนทนาทัง้ ข้ามสาขา
วิชาและข้ามพื้นที่ศึกษาอีกด้วย
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อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่า เมื่อเขียนถึง 6 ตุลาฯ ในฐานะ
ประวัติศาสตร์บาดแผล อาจารย์ธงชัยก็ไม่ได้รักษาระยะห่าง
จากเรื่องราวที่อาจารย์ศึกษา สังเกตได้จากการใช้สรรพนาม
แสดงความเป็นเจ้าของด้วยค�ำว่า “พวกเรา” ในย่อหน้าข้างต้น
ทีย่ กมา นีแ่ สดงว่าอาจารย์นบั ตนเองว่าเป็นส่วนหนึง่ ของการได้
รับบาดแผลนี้ แม้ในงานเขียนทางวิชาการทีต่ อ้ งพยายามรักษา
ความเป็นกลางอย่างยิ่งก็ตาม
นอกเหนือจากความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และความทรงจ�ำ
บาดแผลแล้ว การเข้าใจสังคมไทยอย่างเชื่อมโยงกับภูมิภาค
และสังคมโลกยังแสดงให้เห็นในงานศึกษาเรื่องศาสนาและ
ผลงานกลุม่ ใหญ่อกี ชุดหนึง่ คือการวิเคราะห์การเมืองไทยหลัง
รัฐประหาร 2549 ซึ่งผมคงไม่อาจกล่าวถึงในที่นี้ได้ แต่ที่น่า
สนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือการศึกษาเรื่องกฎหมาย ที่ส่วนหนึ่งผม
เคยฟังอาจารย์น�ำเสนออย่างมีพลังมาแล้วในการประชุมของ
สมาคมไทยศึกษาประเทศญีป่ นุ่ และน่าจะได้รบั การขยายความ
ให้แหลมคมลุ่มลึกยิ่งขึ้นในการปาฐกถาครั้งนี้ ส�ำหรับอาจารย์
เอง อาจารย์มองว่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในโครงการที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสยาม ดังจะกล่าวถึงในตอนบท
สนทนาต่อไป
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3) การเมืองของความรู้ประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา

งานอีกสองกลุม่ ทีผ่ มคิดว่า นอกจากจะท�ำในสิง่ ทีเ่ สนอมา
ข้างต้นแล้ว อาจารย์ธงชัยยังบุกเบิกการศึกษาประวัติศาสตร์
นิพนธ์ (historiography) และชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnography)
ในแบบที่ยังไม่ได้ท�ำกันมาก่อนในไทยอย่างส�ำคัญ ผลงานที่
แสดงให้เห็นได้แก่ “พระมหาธรรมราชา ผูร้ า้ ยในประวัตศิ าสตร์
ไทย” (ธงชัย, 2533) ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นที่คุ้นเคยกันอย่าง
ดีแล้วในแวดวงวิชาการไทย ก็เลยจะขอกล่าวถึง The Changing
Landscape of Thai History (1995) และ The Other Within
(2000) แทน
ผมอ่านบทความ Modern Historiography in Southeast
Asia (Thongchai, 2014c [พ.ศ. 2557]) “ประวัติศาสตร์ไทย
แบบราชาชาตินิยม” (2544) The Changing Landscape of
Thai History (1995 [พ.ศ. 2538]) ว่าเป็นงานเขียนที่ต่อเนื่อง
กัน แม้วา่ งานชิน้ ทีว่ า่ ด้วยการเปลีย่ นภูมทิ ศั น์ประวัตศิ าสตร์ไทย
จะออกมาก่อนแต่ก็กลับศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคหลังคือ
กลางถึงปลายศตวรรษที่ 20 มากกว่างานสองชิน้ แรกทีว่ า่ ด้วย
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยยุคแรกเริ่มเมื่อปลายศตวรรษที่ 19
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ต่อต้นศตวรรษที่ 20
ประเด็นส�ำคัญจากงานเหล่านีค้ อื การท�ำให้ “งานวิชาการ”
กลายเป็น “เรือ่ งแต่ง” เส้นกัน้ ระหว่างความจริงกับเรือ่ งทีส่ ร้าง
ขึ้นถูกท�ำให้พร่ามัว หากแต่ที่ส�ำคัญคือ การเล่าเรื่องในแบบ
วิชาการของแต่ละยุคสมัยนั้น มีทั้งลีลาการเล่าและเนื้อหาที่
แตกต่างกัน การจะเข้าใจเรือ่ งเล่าอดีตของแต่ละยุคสมัยจึงต้อง
เข้าใจด้วยว่า เพราะเหตุทางสังคมและการเมืองอย่างไรจึงท�ำให้
เรื่องเล่าแตกต่างกัน แน่นอนว่างานกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับ
งานวิชาการสากลในกลุม่ ของ “ฟูโกเดียน” (Foucauldian หรือ
งานเขียนใต้อิทธิพลของ มิเชล ฟูโกต์) ที่วิเคราะห์การผลิต
สร้างความรู้ภายใต้เงื่อนไขทางสังคม และความรู้เหล่านี้เองก็
เป็นเครือ่ งมือทางการเมือง พร้อมทัง้ มีอำ� นาจทางการเมือง ใน
การจัดวาง กะเกณฑ์คนและความจริง ตลอดจนมีส่วนในการ
สร้างปฏิบัติการทางสังคม จากความเข้าใจทางประวัติศาสตร์
และสังคมวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง (White, 1973; Clifford and
Marcus, 1986)
อีกประเด็นหนึง่ ทีม่ รี ว่ มกันในงานเขียนกลุม่ นีค้ อื การชีใ้ ห้
เห็นว่า ในขณะทีม่ กั อวดอ้างว่าสยามไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ ของ
ตะวันตกนั้น ชนชั้นน�ำสยามเองนั่นแหละที่เป็นเจ้าอาณานิคม

36

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

เหนือดินแดนในอาณาจักรสยามยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์
แล้วความสัมพันธ์นเี้ องทีส่ ร้างประวัตศิ าสตร์และมานุษยวิทยา
ในปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ขึ้นมา ดังเช่นใน
The Other Within ที่กล่าวว่า
“การสร้างงานเขียนทางชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnographic
construction) นั้น กล่าวโดยทั่วไปแล้ว นับเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการของเจ้าอาณานิคมในการสร้างและควบคุมคนอืน่ ของ
ชาวตะวันตก ควบคูก่ ันไปกับกิจการของเจ้าอาณานิคม ชนชัน้
ปกครองสยามก็มโี ครงการทีค่ ขู่ นานกันไปของพวกเขาเอง เป็น
โครงการทีต่ อกย�ำ้ ความเหนือกว่าของพวกเขา และดังนัน้ จึงให้
ความชอบธรรมกับการมีอ�ำนาจของพวกเขาเหนือพื้นที่ส่วน
ที่เหลือในประเทศ ภายในขอบเขตของพรมแดนรัฐที่เกิดขึ้น
ใหม่” (Thongchai, 2000a: 41 แปลโดยผู้เขียน)
กล่าวคือ การเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับกลุม่ คนต่างๆ นัน้ เป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างอาณานิคมสยามเหนือดินแดนภายใน
ประเทศ ด้วยการสร้างภาพความเหนือกว่าของชนชัน้ ปกครอง
สยามในกรุงเทพฯ เพื่อให้การมีอ�ำนาจเหนือกว่านั้นเป็นผลมา
จากความเป็นจริงทางสังคมที่พวกตนมีพัฒนาการเหนือกว่า
ไม่ใช่มาจากการข่มเหงด้วยอ�ำนาจทางการเมืองเพียงเท่านั้น
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ทีก่ ล่าวไว้ชดั กว่านีค้ อื ในบทความ Siam’s Colonial Condition (Thongchai, 2011) ซึง่ มีเนือ้ หาสอดคล้องกับบทความ
“ประวัตศิ าสตร์ไทยแบบราชาชาตินยิ ม” (2544) ว่า การเขียน
ประวัติศาสตร์ไทยของชนชั้นปกครองนั้น พยายามที่จะกล่าว
อ้างถึงความเป็น “ประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร”
ด้วยการปิดบังอ�ำพรางความจริงที่ว่า
“การยึดครองดินแดนของจักรวรรดินิยมสยาม เหนือ
บรรดาดินแดนประเทศราช [ล้านนา ลาว และปาตานี] เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างชาติสยามภายใต้เงื่อนไขของ
อาณานิคมอ�ำพราง (crypto-colonial condition) พร้อมๆ
กับการเป็นเจ้าอาณานิคม (coloniser) เสียเองในกระบวนการ
เดียวกัน” (Thongchai, 2011: 30 แปลโดยผู้เขียน)
การเขียนประวัติศาสตร์ให้ดูสมจริง ด้วยลีลาของความ
เป็นวิทยาศาสตร์นั้น จึงท�ำเพียงเพื่อกลบเกลื่อนความจริง
ของการที่สยามนั้น ด้านหนึ่งอยู่ในสภาวะอาณานิคมอ�ำพราง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ส่วน
อีกด้านหนึ่งนั้นก็ยึดเอาประเทศราชที่เคยเป็นอิสระและขึ้นต่อ
สยามเพียงในฐานะทีต่ อ้ งส่งบรรณาการให้ ให้กลายมาเป็นส่วน
หนึ่ง อยู่ใต้อ�ำนาจการปกครองอย่างเบ็ดเสร็จของสยาม สยาม
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จึงท�ำกับประเทศราชตนเอง อย่างไม่แตกต่างอะไรกับทีป่ ระเทศ
ตะวันตกท�ำกับประเทศอาณานิคมของตนเอง
อย่างไรก็ดี เมื่ออาจารย์อ่านการเขียนประวัติศาสตร์ไทย
ยุคก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทศวรรษ
1970 เป็นต้นมา ในบทความ The Changing Landscape
(Thongchai, 1995) อาจารย์ชใี้ ห้เห็นอีกว่า การกระจายอ�ำนาจ
ทีม่ คี วามเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ ได้กอ่ ให้เกิดประวัตศิ าสตร์
นิพนธ์แบบใหม่ทมี่ ลี กั ษณะกระจายจากศูนย์กลางไปสูท่ อ้ งถิน่
ต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี ท้องถิ่นนิยมที่อาจารย์พบก็มีหลาย
ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนิยมที่ยังคงความเป็นชาตินิยม
อยู่สูง และในท้ายที่สุด “กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุน
การรัฐประหารในปี 2549” (Thongchai, 2008: 575) ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะชนชั้นปกครองหรือปัญญาชนชนชั้น
กลาง ต่างก็สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาแบบใดแบบหนึ่ง ด้วย
เป้าประสงค์หรือเพือ่ สนองต่ออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างใด
อย่างหนึง่ ทัง้ สิน้ ดังนัน้ ในผลงานชุดนี้ อาจารย์ธงชัยจึงแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า งานประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา หรือ
อาจกล่าวได้ว่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเป็นทั้งงาน
แสวงหาความรู้ และงานสร้างความจริง ทีไ่ ม่เคยหลุดลอดออก
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ไปจากโครงครอบทางการเมืองทีผ่ ลงานเหล่านัน้ ถูกผลิตขึน้ มา
อย่างไรก็ดี ผมเชื่อว่า แม้อาจารย์ธงชัยจะถอดรื้อและชี้
ให้เห็นความเป็นการเมืองของงานวิชาการประวัติศาสตร์หรือ
มานุษยวิทยา แต่กไ็ ม่ใช่วา่ อาจารย์จะไม่เลือกสร้างงานวิชาการ
ทางประวัติศาสตร์ท่ีน�ำเสนอภาพแทนอดีตขึ้นมาอีกแบบแต่
อย่างใด เพราะพร้อมๆ กับการน�ำเสนอการสร้างอดีตของ
ชนชั้นน�ำและปัญญาชนชนชั้นกลางไทยแล้ว อาจารย์ก็ยังมัก
จะแทรกภาพที่ขัดกัน ด้วยข้อเท็จจริงและมุมมองอีกชุดหนึ่ง
ที่แตกต่างออกไป เพื่อกระตุกให้ผู้อ่านทั้งสงสัยกับงานเขียน
ที่มีอิทธิพล ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้อดีตอีกมุมหนึ่งด้วย ยิ่งไป
กว่านั้น ผมคิดว่าการท�ำงานทางประวัติศาสตร์ของอาจารย์
ธงชัยไม่ได้เป็นเพียงงานวิชาการเพื่อความรู้ทางวิชาการแบบ
หอคอยงาช้างแบบที่บางครั้งอาจารย์เองก็เรียกร้องอยากให้
นักวิชาการไทยท�ำอย่างนั้นบ้าง หากแต่งานวิชาการของ
อาจารย์เป็นงาน “วิชาการเพื่อพันธกิจทางการเมือง” ดังที่จะ
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
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4) วิชาการเพื่อพันธกิจทางการเมือง

หากกล่าวเฉพาะงานศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย ผมว่า
งานศึกษาประวัติศาสตร์ไทยของอาจารย์ธงชัยยังมีอีก 3 ชุด
แนวคิด ชุดหนึ่งว่าด้วยความรุนแรงโดยตรง อีกชุดหนึ่งว่า
ด้วยประวัติศาสตร์นิพนธ์ และอีกชุดหนึ่งยังคงอยู่กับการ
ท�ำความเข้าใจสังคมไทยผ่านผลกระทบจากความรุนแรง
ทางการเมืองในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ส่วนนี้ผมอยากจะเรียก
ว่าเป็น “ประวัติศาสตร์เพื่อพันธกิจทางการเมือง” ซึ่งเป็นงาน
วิชาการที่ท�ำความเข้าใจชุดความคิดเบื้องหลังความรุนแรงใน
วันที่ 6 ตุลาฯ
“ความมุ่งมั่นในการศึกษานี้ได้รับแรงบันดาลใจจากและ
เพื่อเป็นการอุทิศให้แด่ เพื่อนๆ ผู้สูญเสียชีวิตไป ผู้ซึ่งได้รับ
บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ และอีกหลากหลายคนที่ชีวิต
ของพวกเขาได้รับผลสะเทือนจากการสังหารหมู่ในวันพุธที่ 6
ตุลาคม 2519 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรุงเทพฯ ความ
มุง่ มัน่ นีม้ คี า่ เพียงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับการเสียสละของพวกเขา
เหล่านั้น” (Thongchai, 1994:xv แปลโดยผู้เขียน)
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ข้อความนี้มาจากกิตติกรรมประกาศในหนังสือ Siam
Mapped ผมเคยถามอาจารย์วา่ “พูดแบบนีไ้ ด้ไหมว่า โครงการ
ศึกษาประวัตศิ าสตร์ไทยของอาจารย์ คือการพยายามท�ำความ
เข้าใจว่า อะไรกันแน่คอื โครงสร้างทางความคิดทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุ
รุนแรงในวันนั้น” อาจารย์ธงชัยไม่ได้ตอบว่า “ใช่” ตรงๆ แต่
ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า “ไม่ใช่” เสียทีเดียว ผมจึงเชื่อมาโดยตลอด
ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยของอาจารย์นั้น ส่วนหนึ่งก็
เพื่อเข้าใจถึง “การสร้างความจริงผ่านวาทกรรม” (discursive construction) (Foucault, 1977, 1978) ซึ่งเป็นแนวคิด
หลักในหนังสือ Siam Mapped ดังที่ตอนหนึ่งของค�ำน�ำ Siam
Mapped กล่าวว่า
“แม้กระทั่งการบ่งบอกถึงความเป็นชาติที่แข็งกระด้าง
ทีส่ ดุ อย่างเช่นพรมแดนของชาติ รวมทัง้ คุณค่าและปฏิบตั กิ าร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชาติ ซึง่ ทัง้ หมดนัน่ ผมเรียกว่า ‘ภูมกิ ายา’ (geobody) ก็ล้วนถูกสร้างขึ้นมาด้วยวาทกรรม” (Thongchai,
1994: x เน้นและแปลโดยผู้เขียน)
ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มเดียวกันนี้ ความเข้าใจ
เรื่องแผนที่ได้ถูกผูกโยงน�ำมาใช้อธิบายเหตุการณ์ปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในยุค
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สงครามเย็นได้อย่างเหมาะเจาะ “ภูมกิ ายา” ได้สร้างความเป็น
“เรา-เขา” หรือสร้าง “คนอื่น” หรือ “คนนอก” ขึ้นมาจากเส้น
แบ่งของแผนที่ ในช่วงสงครามเย็น
“คอมมิวนิสต์เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาติ ศาสนา
(พุทธ) และพระมหากษัตริย์ ... ในทศวรรษ 1970 เมื่อแนวคิด
คอมมิวนิสต์แพร่หลายและนักศึกษาชนชั้นกลางไทยจ�ำนวน
มหาศาลเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ทว่า หนึ่งในการ
โฆษณาชวนเชื่อที่ด�ำเนินมาต่อเนื่องคือการเชื่อมสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ และฝ่ายซ้าย เข้ากับภัยคุกคามจากภายนอก ผล
ก็คือนักศึกษาเหล่านี้ถูกมองว่าเป็น “ผู้ถูกล่อลวง” หรือเป็น
“เด็กๆ ผู้ถูกล่อลวง” (โดยคอมมิวนิสต์? โดยผู้เป็นอื่น?) ซึ่ง
เป็นประเภทคนที่สร้างขึ้นมาแบ่งแยกความเป็นไทยออกจาก
ความเป็นอื่น” (Thongchai, 1994: 170 แปลโดยผู้เขียน)
อาจารย์ธงชัยเชื่อมโยงให้เห็นต่อไปว่า ต�ำรวจตระเวน
ชายแดนคือกองก�ำลังส�ำคัญของรัฐกองก�ำลังหนึง่ ในการต่อสูก้ บั
คอมมิวนิสต์ในชนบท พวกเขาถือว่าเป็นผูป้ กป้องความเป็นไทย
ให้พ้นจากภัยคุกคามของศัตรูของชาติ และอย่างที่เรารู้กันว่า
“พวกเขาคื อ กองก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ที่ ถ าโถมเข้ า ไปใน
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ ใน
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เหตุการณ์สังหารหมู่วันที่ 6 ตุลาคม 2519” (Thongchai,
1994: 170 แปลโดยผู้เขียน)
เมื่อวางในบริบทของงานเช่นนี้ ข้อเท็จจริงที่เราทราบกัน
ก็ถกู เชือ่ มเข้ากับบทวิเคราะห์การสร้างอุดมการณ์ความเป็นเรา
เป็นเขาให้กบั คนไทยผ่านการสร้างความจริงเรือ่ งแผนทีไ่ ด้อย่าง
แนบสนิท และนั่นชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อาจารย์ธงชัยได้
เชือ่ มโยงให้เห็นว่า ความเข้าใจกระบวนการสร้างความเป็นไทย
ในอดีต ส่งผลต่อเหตุการณ์ในยุคหลังได้อย่างไร
ในงานหลายชิ้นต่อมา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการศึกษาถึง
การสร้างความจริงขึ้นมาแบบหนังสือเล่มนี้ (Siam Mapped)
ที่ศึกษาการสร้างความจริงว่าด้วยความเป็นชาติผ่านการ
สร้างความจริงเรื่องแผนที่ แต่แรงบันดาลใจ หรือสิ่งที่อาจจะ
เรียกได้ว่าเป็น “พันธกิจทางการเมือง” ส�ำคัญที่สืบเนื่องมาก็
คือ การท�ำงานเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงเงื่อนง�ำทางวัฒนธรรมที่
ครอบง�ำสังคมไทยจนก�ำกับให้เกิดแนวปฏิบตั บิ างอย่างทีค่ นใน
ประเทศนี้หลงเชื่อกันว่าคือความเป็นไทย หรือกระทั่งหลงเชื่อ
กันว่าคือแนวปฏิบัติที่ต้องท�ำตามและสืบทอดกันต่อไปอย่าง
ไม่ต้องสงสัย งานศึกษาในลักษณะนี้ที่ผมว่าเป็นการเปิดเผย
ถึงโครงสร้างความคิด/วาทกรรม/วัฒนธรรม/อุดมการณ์
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ของความเป็นไทย ยกตัวอย่างเช่นบทความที่เสนอในโอกาส
เกษียณอายุ อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ชื่อ “ประวัติศาสตร์
ไทยแบบราชาชาตินิยม” (ธงชัย, 2544) ซึ่งเป็นงานที่ได้รับ
การอ้างอิงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากชิ้นหนึ่ง ในตอนเปิด
บทความ อาจารย์ธงชัยกล่าวว่า
“ปัญหาไม่ใช่ว่าคนไทยไม่สนใจ ไม่รู้ประวัติศาสตร์
อย่างที่มีการกล่าวกัน แต่อยู่ที่ว่าเขารู้อะไร อุดมการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ครอบง�ำสังคมไทยเป็นอย่างไร จึงไม่มีพื้นที่
ส�ำหรับอดีตอย่าง 6 ตุลาฯ ในวันนี้ผมขอให้เราลองพิจารณา
ว่าประวัติศาสตร์ไทยที่ติดกันงอมแงม เป็นยากล่อมประสาท
ทั้งบ้านทั้งเมืองมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่บท
ประวัตศิ าสตร์ไทย (the master narrative of Thai history) ซึง่
ขอเรียกว่าประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยม (royal-national
history)” (ธงชัย, 2544: 57)
ประวัติศาสตร์ที่ครอบง�ำอยู่ หรือที่ “กล่อมประสาท” อยู่
นีเ่ องทีจ่ ำ� เป็นจะต้องได้รบั การเปิดเผยให้เห็นถึงกลไกการผลิต
สร้างขึน้ มา เพือ่ ทีจ่ ะรือ้ ถอน แล้วสร้างประวัตศิ าสตร์แบบใหม่ที่
ช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสังคมแบบใหม่ และเพือ่ สร้างเงือ่ นไข
ของความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ค�ำนึงถึงความเสมอหน้ากันของ
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สังคมมากขึน้ และผมเชือ่ ว่างานทีอ่ าจารย์จะน�ำเสนอในปาฐกถา
ป๋วยฯ ปีนนี้ นั้ ก็เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “ประวัตศิ าสตร์เพือ่
พันธกิจทางการเมือง” ที่ว่านี้เช่นกัน
ในแง่นี้ ผมอยากเสนอว่า งานวิชาการที่อาจารย์เอ่ยอ้าง
ในบางครัง้ ว่าอยากให้นกั วิชาการไทยท�ำงานในระดับ “หอคอย
งาช้าง” บ้างนั้น ผมคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ว่าการท�ำงาน
หอคอยงาช้างของอาจารย์ธงชัยจะแยกขาดจาก “พันธกิจ
ส�ำคัญ” คือการถอดรือ้ ประวัตศิ าสตร์ความคิดแบบไทยทีช่ กั น�ำ
ให้เกิดความรุนแรง งานวิชาการที่ดูลอย สูงส่ง ไกลจากสังคม
ถึงท้ายทีส่ ดุ แล้วก็ทำ� เพือ่ ตอบโจทย์ของสังคม เกีย่ วพันกับสังคม
เป็นประเด็นสาธารณะอยูน่ นั่ เอง อันทีจ่ ริงผมก็สงสัยอยูเ่ หมือน
กันว่า อย่าว่าแต่งานของอาจารย์ธงชัยจะไม่ถงึ กับหลุดลอยจาก
สังคมขนาดนัน้ เลย ผมสงสัยว่ามีงานวิชาการทีส่ งู ส่งชิน้ ใดหรือ
ที่จะไม่ก่อให้เกิดบทสนทนากับสังคมที่นักวิชาการคนนั้นนับ
ว่าตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ไล่เรียงมาได้เลยจากนักปรัชญา
จนถึงนักประวัตศิ าสตร์ นักมานุษยวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ หรือ
แม้แต่นกั ภาษาศาสตร์ คงมีนกั คณิตศาสตร์บางคนเท่านัน้ แหละ
ที่จะหลุดลอยจากโลกและมนุษย์ไปบ้างจริงๆ

46

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงานข้ามพรมแดนจากประวัติศาสตร์
ไทย ไปประวัตศิ าสตร์ภมู ภิ าคและประวัตศิ าสตร์สากล และการ
ถอดรือ้ ประวัตศิ าสตร์และมานุษยวิทยา ไปจนพัวพันกับพันธกิจ
ทางการเมือง การท�ำงานทางวิชาการ เหล่านี้ทั้งหมดท�ำให้
งานของอาจารย์ธงชัยมีลักษณะที่ไม่หลงเหลือค�ำศัพท์แบบ
มาร์กซิสม์ในการท�ำงานทางวิชาการอยูอ่ กี เลย และท�ำให้กล่าว
ได้ว่า อาจารย์ธงชัยพาแวดวงวิชาการไทยไปข้างหน้าอย่าง
ชนิดทีเ่ ราเองทัง้ ในฐานะคนทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย และคนรุน่ หลัง
อาจารย์ธงชัย ก็ไม่น่าที่จะเดินหวนย้อนทางกลับไปก่อนหน้า
อาจารย์ธงชัยอีก ส่วนจะไปต่อหรือก้าวข้ามไปได้ไกลแค่ไหน
คงต้องรอสักพักจนได้เห็นตัวตนของงานวิชาการหลังยุคธงชัย
วินิจจะกูล และนักวิชาการหลัง 6 ตุลาฯ กันข้างหน้าต่อไป

ที่บอกเล่าด้วยตนเอง
เมื่อรู้ว่าจะได้รับเกียรติให้เขียนและกล่าวแนะน�ำอาจารย์
ธงชั ยในปาฐกถาป๋วยฯ ครั้งนี้ ผมทั้งตื่นเต้นและเกร็ง ไป
หมด วิธีหนึ่งที่ผมท�ำตามความคุ้นเคยในแบบของการเป็น
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นักมานุษยวิทยา ก็คือการพูดคุยกับเจ้าของเรื่องราว เพื่อฟัง
เรือ่ งราวของเขาจากปากค�ำของเขาเอง เรือ่ งเล่าต่อไปนีส้ ว่ นหนึง่
น่าจะเป็นของตัวอาจารย์ธงชัย อีกส่วนคงมาจากผมที่เป็น
ผู้ตั้งค�ำถาม จดบันทึก และน�ำมาเล่าซ�้ำ
ผมนัดอาจารย์ธงชัยคุยที่ร้านกาแฟในศูนย์การค้าใกล้
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวสามย่าน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2562 ผมมาถึงก่อนเล็กน้อย เมือ่ อาจารย์มาถึง หลังจากทักทาย
กันแล้วอาจารย์ก็เดินไปซื้อกาแฟกลับมานั่งเก้าอี้ตรงข้ามผม
แล้วเราก็เริ่มคุยกันไปจิบกาแฟกันไป ได้บรรยากาศคล้ายๆ
ตอนนัดคุยกันที่ร้านกาแฟสมัยเราทั้งคู่ยังอยู่ที่แมดิสัน
อาจารย์ลองเริ่มเล่าคร่าวๆ จากตอนอยู่บ้านที่ท่าพระจันทร์ครับ ที่อาจารย์
เคยเล่าว่าเป็นร้านขายข้าวมันไก่

“บ้านเดิมผมอยูท่ ที่ า่ พระจันทร์ บ้านเลขที่ 79 (ตรงตรอก
ริมน�้ำ) กระทั่งผนังห้องแถวนั้น ตอนหลังที่ผมไปดูเขายังเป็น
ผนังเดิมอยูเ่ ลย ครอบครัวผมอยูท่ นี่ นั่ กันจนกระทัง่ ผมออกจาก
คุกหลัง 6 ตุลา (ปี 2521) ก่อนย้ายไปฝั่งธนฯ พอออกจากคุก
ก็เรียนอีก 2 ปีครึ่ง จบปี 23-24 จบแล้วท�ำงาน... (บริษัทแห่ง
หนึ่ง) และเป็นผู้ช่วยวิจัยอาจารย์... จากนั้นก็ขอทุนไปเรียนต่อ
ออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัยซิดนีย)์ ผมขอไปทีอ่ เมริกาไม่มใี คร
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รับเลย อาจารย์...บอกว่า ‘คะแนน TOEFL คุณน้อยไป’ ส่วนที่
ออสเตรเลียตอบรับ แต่บอกให้สอบใหม่ ก็เลยขอเงินที่บ้านไป
เรียนที่โน่น 10 สัปดาห์ ก็สอบได้
“ไปเรียนอยู่ 6 ปีกว่า แต่มาวิจยั ทีก่ รุงเทพฯ ปีนงึ จนจบปี
1988 (2531) พอดีที่ธรรมศาสตร์ อาจารย์...ลาออก ผมก็เลย
สอบเข้าแล้วได้งาน สอนได้ 3 ปี พอวิสคอนซินตอบรับ ตอน
สมัคร แม็คคอยโทรมาเองเลย เขาบอกให้ไปสัมภาษณ์ ทางโน้น
ออกค่าเครือ่ งบิน ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 4 วันให้ พอเขาตอบรับ ผม
ขอให้เขา defer (ประวิงเวลา) ปีนึงเพราะยังไม่พร้อม จากนั้น
ก็ย้ายไป ตัดสินใจไปเสี่ยงโชค”
อาจารย์เคยเล่าว่า ทีอ่ ยากย้ายไปจากเมืองไทยเพราะความอึดอัดใจบางอย่าง
อาจารย์ช่วยเล่าอีกทีสิครับว่าตอนนั้นอึดอัดใจอะไร

“ตอนอยู่ไทยปีกว่า ก็อยากลาออกมาก่อนแล้วด้วยซ�้ำ
เพราะคนมองว่าผมเป็น activist (นักกิจกรรมทางการเมือง)
รวมทั้งผมคุยเรื่องวิชาการกับใครไม่ได้เลย ผมไปพูดที่สยาม
สมาคม ทัง้ ... ... ... (3 นักวิชาการชือ่ ดังในสมัยนัน้ ) ฟังไม่เข้าใจ
ความส�ำคัญของ Siam Mapped เลย ซึ่งผมเองก็ไม่เห็นความ
ส�ำคัญพอว่าจะอธิบายเขาเพิ่มเติมอีกได้ยังไง
“แต่คนทีแ่ มดิสนั เขาเห็นความส�ำคัญ อาจารย์เบน (เบเนดิกต์
แอนเดอร์สัน) เห็น อาจารย์เครก (เครก เรย์โนลด์ส (Craig
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Reynolds)) เห็น คนที่แมดิสัน (มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน) มีคนท�ำเรื่องแอฟริกา ท�ำเรื่อง identity (อัตลักษณ์)
เรื่อง space (พื้นที่) คุยกันสนุกและไปไกลกว่าแค่ Southeast
Asia นั่นเป็นแรงผลักให้ออกไป
“ตอนนัน้ อยากออกไป อยากเขียนหนังสือ อยากได้หนังสือ
เล่ม ไม่ได้แคร์ว่าจะได้ tenure (ต�ำแหน่งประจ�ำ) คิดแค่ว่าไม่
เสียอะไรเลย คิดแต่เรือ่ งครอบครัว ทีจ่ ริงการมีลกู ไม่ได้คดิ มาก
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะก็อยากมีลูก
“ย้ายไปกลางปี 1991 (2534) ตอนนั้นปอย (ลูกสาว)
2 ขวบกว่า ปูน (ลูกชาย) เพิ่ง 2 เดือน
“History Department (ภาควิชาประวัตศิ าสตร์) ทีน่ นั่ เป็น
ที่ที่ดี เขา active และไม่ค่อยใช้คนผิดประเภท”
ยังไงนะครับ ที่ว่าไม่ ใช้คนผิดประเภท

“เขาใช้นกั วิชาการท�ำงานวิชาการ อย่างผม เขาใช้ให้อา่ น
หนังสือเป็นหลัก (หมายถึงการเป็นผู้ประเมินผลงานวิชาการ)
เป็นกรรมการรับอาจารย์ ไม่ให้ทำ� งานบริหารเพราะภาษาผมไม่
ดี การท�ำงานบริหารต้องเขียนรายงานเยอะ (ภาษาที่ใช้เขียน
รายงานเป็นคนละแบบกับภาษาวิชาการ) แต่เมือ่ อ่านหนังสือ ก็
เลยได้อา่ นงานเยอะมาก อ่านงานนอก area ด้วย จึงเห็นเทรนด์
ทางวิชาการทั่วโลก”
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อาจารย์ลองเล่าความแตกต่างของการท�ำงานประวัตศิ าสตร์ที่โน่นกับที่ไทย
หน่อยสิครับ

“งานประวัติศาสตร์ที่นั่นรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้หลักฐานเป็น
และใช้ concept (แนวคิด) เป็น ส�ำหรับการเข้าใจเรื่องต่างๆ
แต่การเล่าเรื่องต้องงดงาม คืองามด้วยการใช้แนวคิด แล้วใช้
เพื่อศึกษาข้ามพื้นที่ได้ด้วย”
“ผมมีความเชื่อว่า ถ้าอยู่เมืองไทย ผมเป็น deadwood
(ไม้ตายซาก) แน่ๆ คือน่าจะต้านทานการเย้ายวนของการเป็น
activist การท�ำงานการเมืองไม่ได้ แต่ไปอยู่ที่นั่น (ที่แมดิสัน)
ได้เรียนรู้ไม่หยุดเป็น 10 ปี
“งานสอนคิ ด ว่ า ยั ง เป็ น จุ ด อ่ อ น เกาะกลุ ่ ม average
(ปานกลาง) ตลอด เพราะถ้าสอนปริญญาตรีทำ� ให้ดไี ด้ยากมาก
เนื่องจากเป็นเรื่องของการใช้ภาษา (อังกฤษ) มากหน่อย
ส่วนงานเขียน ผมผลิตงานได้ปีละ 2-3 ชิ้น แต่ที่รู้สึกแย่คือ ยัง
เขียนหนังสือเล่มที่ 2 ไม่ได้สกั ที เพราะไม่สามารถ concentrate
(รวบรวมสมาธิ) ได้”
แล้วทิศทางงานวิชาการของอาจารย์ อาจารย์คิดว่าเป็นยังไง มีอะไรเปลี่ยน
อะไรไม่เปลี่ยนบ้าง

“เรื่อง space (พื้นที่), modernity (ความสมัยใหม่),
nationalism (ชาตินิยม) คิดว่าจะท�ำอะไรต่อหลังจาก Siam
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Mapped ตอนนัน้ (ตอนแปลงวิทยานิพนธ์เป็นหนังสือเล่ม) ผม
ตัดบทเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ออก ประเด็นการเปลี่ยน
ความคิดภูมิศาสตร์ชัดเจนกว่าเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์
แต่เพิ่งมาเห็นทีหลังว่าความเปลี่ยนแปลงมันต่างกันอย่างไร
ปรัชญาประวัตศิ าสตร์ไทยยังมีลกั ษณะของอรรถกถาทีต่ อกย�ำ้
ชาดกและอภิธรรม (น่าจะเป็นค�ำพูดในเชิงเปรียบเปรยว่า ไม่
ค่อยมีการสร้างข้อถกเถียงกับแนวทางหลักๆ ของเรื่องเล่า)
“แล้วสุดท้าย ผมจึงไปเน้นเรือ่ ง modernity อย่างประเด็น
ความศิวิไลซ์ The Other Within ท�ำให้เรื่อง modernity ชัดขึ้น
มาเรื่อยๆ”
ส่ ว นเรื่ อ ง 6 ตุ ล าฯ ดู เ หมื อ นอาจารย์ ม าเขี ย นที ห ลั ง เรื่ อ งพื้ น ที่ แ ละ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้วยซ�้ำ ท�ำไมล่ะครับ

“เขียนเรื่อง 6 ตุลาฯ ตอนงาน 20 ปี 6 ตุลาฯ (ปี 2539)
หลังออกจากคุก มีการขอให้ reconciliation (ปรองดอง)
ด้วยการปิดปากเลิกพูดเรื่อง 6 ตุลาฯ มีแต่งานในแวดวง
มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะพูดได้ จนพฤษภา 2535 (เหตุการณ์
เรียกร้องประชาธิปไตยทีม่ กี ารสูญเสียประชาชนอีกครัง้ ) คนรู้
ว่า 6 ตุลาฯ เสียที่ยืน แต่ 14 ตุลาฯ ตั้งมั่นแล้ว
“พอดีกบั ทีใ่ นต้นทศวรรษ 1990 (2530) memory studies (การศึกษาเรือ่ งความทรงจ�ำทางสังคม) เริม่ มีความส�ำคัญ
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ส่วนหนึ่งมาจากช่วงครบรอบปีที่ 50 ของ Holocaust (การ
สังหารหมู่ของนาซี) และสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อท�ำเรื่องนี้
จบ ตอนหลังอาจารย์ทานาเบ (ชิเกฮารุ ทานาเบ (Shigeharu
Tanabe)) และอาจารย์คายส์ (ชาร์ลส์ คายส์ (Charles Keyes))
เห็นว่าพิมพ์เป็นงานได้ จึงได้พมิ พ์ออกมา ค�ำว่าประวัตศิ าสตร์
บาดแผล ผมใช้จากที่ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ใช้ค�ำว่า ‘วรรณกรรม
บาดแผล’ เขาใช้อย่างประชด”
ผมว่าอาจารย์เป็นคนรุน่ นัน้ ทีแ่ ทบไม่ ใช้ศพั ท์แสงของมาร์กซิสม์เลย อาจารย์
คิดว่าเป็นเพราะอะไร แล้วอะไรที่ท�ำให้มาสนใจแนวคิดแบบหลังโครงสร้าง
(post-structuralism)

“ตอนถกเถียงกันเรื่อง พคท. (พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย) แตก ผมก็ติดตามอ่านอยู่ แต่ไม่ได้ไปร่วมเถียง
ด้วย ผมถือว่าผมอยูช่ ายขอบของเครือข่าย พคท. เพือ่ นๆ แวะ
เวียนมาคุยบ้าง แล้วก็หายไป พอกลับมาเก็บข้อมูลในเมืองไทย
ปี 2527, 2528 ก็ไม่มีการรวมตัวของเครือข่าย พคท. แล้ว
“แต่ระหว่างอยู่ออสเตรเลีย ผมได้อ่านงาน Western
Marxism (อาจารย์เรียกย่อจากชือ่ Consideration on Western
Marxism พิมพ์ครัง้ แรกปี 1976) ของ Perry Anderson (เพอร์รี
แอนเดอร์สัน) หนังสือ The Dialectical Imagination (พิมพ์
ครั้งแรกปี 1973) ของ Martin Jay (มาร์ติน เจย์) แล้วไปอ่าน
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งานพวก Frankfurt School (ส�ำนักแฟรงค์เฟิร์ต)”
ตอนนั้นอาจารย์อ่านแล้วได้อะไร

“ผมอ่านอย่างเอามาเป็นของผม อ่านแบบช่วยให้คดิ อะไร
ไม่แคร์ว่าอ่านถูกไหม อ่านแบบให้งานสนทนากับตัวเรา กับ
เรือ่ งราว พคท. สะพานผมมี 3 เล่ม หนึง่ ของ เพอร์รี แอนเดอร์สนั
หนังสือ Consideration on Western Marxism สอง งานของ
ไอแซ็ก ดูตส์เชอร์ (Isaac Deutscher) เป็นทรอตสเกียน
(Trotskyan ผูศ้ กึ ษาแนวคิดของ ลีอง ทรอตสกี (Leon Trotsky))
สาม Dialectical Imagination ของ มาร์ติน เจย์ เล่มนี้ผมตื่น
เลยในแง่โลกของความคิด”
“งานพวกนี้ออกมาช่วงทศวรรษ 1980 เป็นรอยต่อ
ระหว่าง Marxism กับ postmodernism ช่วงแรกทีอ่ า่ นเกือบแย่
เครก (อาจารย์เครก เรย์โนลด์ส) ช่วยออกแบบให้ไปเรียนเพือ่
ฝึกภาษาอังกฤษและเพิม่ พืน้ ความรู้ พออ่านฟูโกต์ ผมก็อา่ นงาน
commentary (งานที่อธิบายความคิดของนักคิด) แล้วก่อนไป
อ่านเล่มจริงของเขา”
แล้วความสนใจทางมานุษยวิทยาล่ะ อาจารย์ ได้มาอย่างไร

“anthropology (มานุษยวิทยา) ประวัติศาสตร์ตะวันตก
literary criticism (การวิจารณ์วรรณกรรม) feminism (สตรี
นิยม) เรือ่ งภูมศิ าสตร์ มาอ่านหลังจากอ่านแนวคิดข้างต้นก่อน”
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พัฒนาการของแนวคิดกษัตริย์นิยมและงานของอาจารย์พอจะสรุปได้ว่า
อย่างไรครับ

“เรือ่ ง “ราชาชาตินยิ ม” คิดตัง้ แต่ตอนท�ำวิทยานิพนธ์ ตอน
นั้นคิดเรื่อง plot (โครงเรื่อง) ในการเขียนประวัติศาสตร์แล้ว
เรือ่ ง meta-narrative (มหอรรถาธิบาย) และการทีอ่ ดุ มการณ์
และศาสนาอยู่เบื้องหลังงานเขียนทางประวัติศาสตร์อีกที แต่
สุดท้ายแล้วยังไม่ทันได้ articulate (บอกเล่าออกมา)
“จนปาฐกถาปี 2544 (บทความ “ประวัติศาสตร์ไทย
แบบราชาชาตินยิ ม”) จึงได้เสนอออกมา จากนัน้ ผมเขียนเรือ่ ง
“ชัยชนะของเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือ
การเมือง” ปี 2548 ผมคิด 2 เรื่องนี้มาจากการคิดเรื่อง plot
เรื่อง narrative (การบอกเล่าเรื่อง) ที่ท�ำงานต่อเนื่องมานาน
แล้ว ผมเถียงกับอาจารย์เครกมานานแล้วว่า ที่อาจารย์เครก
มองโครงเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ไทยเป็น “ชาตินยิ มทหาร” น�ำโดย
หลวงวิจติ รวาทการ หรือจะเป็นแบบทีผ่ มว่าคือ “ชาตินยิ มแบบ
พระราชา” ที่เสนอโดยกรมด�ำรงฯ (สมเด็จกรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ) มากกว่า”
แล้วอาจารย์คิดอย่างไรกับการที่ขณะนี้มีการวิพากษ์แนวคิดกษัตริย์นิยม
มากขึ้นเรื่อยๆ
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“(ตอบอย่างรวดเร็วว่า) แนวคิด anti-royalism (ท้าทาย
กษัตริย์นิยม) ยุคที่แล้วแตกต่างจากยุคปัจจุบัน ยุค พคท.
มาจากอุดมการณ์ communism แต่ยุคนี้ถือเป็นปฏิกิริยาต่อ
hyper-royalism (กษัตริย์นิยมที่ล้นเกิน) เป็นแนวคิดที่ไม่มี
ฐานอุดมการณ์ที่ชัดเจน แต่มีฐานมวลชน ส่วนกลุ่มแรกมีฐาน
อุดมการณ์ แต่ไม่มีฐานมวลชน”
อาจารย์ ไปอยูญ
่ ปี่ นุ่ มา 3 ปี (2560-62) อาจารย์ทำ� เรือ่ งอะไรเป็นหลัก แล้ว
ขณะนี้ (2563) เมื่อกลับไปอเมริกาอาจารย์จะท�ำอะไร

“กลับไปอเมริกาจะสานต่อเรือ่ ง modernity ประเด็นนิตริ ฐั
พุทธศาสนา
“ตอนอยู่ญี่ปุ่น เขียนหนังสือเรื่อง 6 ตุลาฯ ที่ตอนนี้พิมพ์
แล้ว ... (ตอนนีอ้ าจารย์เล่าประเด็นในหนังสือประเด็นหนึง่ ทีผ่ ม
ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ไม่ทันได้ถามรายละเอียดเนื่องจากหมดเวลา
คุยกันแล้ว จึงขอละไว้ไม่เล่าในที่นี้)
“หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่อง 6 ตุลาฯ ว่า silence (ความ
เงียบ) มันเปลี่ยนไป จากเงียบและกึ่งเงียบ แล้วก็เปลี่ยนไป
ทีแรกท�ำหนังสือเล่มนี้มาถึงปี 2006 (2549) แล้วหยุดไป
ตอนหลังกลับมาท�ำต่อแล้วเข้าใจอะไรต่างๆ มากขึ้น ตอนไป
ญี่ปุ่น ก็กลัวว่าจะไม่กล้าเขียน แต่ลาออกจากมหาวิทยาลัย
วิสคอนซินเพราะเขียนหนังสือเล่มที่ 2 ไม่ได้ รู้สึกละอาย แต่
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ตอนนี้หนังสือเสร็จแล้ว รู้สึกไม่ติดค้างอะไรแล้ว
“ตอนท�ำงาน 20 ปีส�ำคัญมาก มันเป็น catharsis (การ
ปลดเปลือ้ ง) ของคนรุน่ ผม เป็นการ coming to terms (ยอมรับ
ความเจ็บปวด) กับอดีตได้ ก่อนหน้านัน้ มันเกิดภาวะพูดไม่ออก
ไม่ใช่ว่าเขาพยายามลืม แต่พูดไม่ออก ตอนจัดงานท�ำบุญครั้ง
แรกๆ พยายาม inclusive (สร้างการมีส่วนร่วม) ก็จึงเชิญคน
หลายกลุ่ม
“เมือ่ ออกจากคุกมาใหม่ๆ ก็กลัว ไม่กล้าพูด ไม่รจู้ ะพูดได้
ไหม แต่พอ 20 ปีแล้ว เขา (หมายถึงอดีตนักศึกษา ประชาชน)
มองอดีตแบบนี้ ไม่ได้ปฏิเสธอดีต เขาหมดความ radical (ความ
คิดถอนรากถอนโคน) แล้ว แต่ memory เขาเปลี่ยน หัวเราะ
กับตัวเองได้
“งาน 20 ปีทำ� ให้เกิดภาวะแบบทีเ่ กษียร (เกษียร เตชะพีระ)
ใช้คำ� ว่า ‘กลับคืนความเป็นตัวของตัวเอง’ ใน “บันทึกนักศึกษา
คืนสภาพ” เกษียรอธิบายว่า มันไม่ใช่การกลับไปพูดถึงตัวเอง
ในอดีต แต่กลับไปพูดถึงตัวเองได้ ยอมรับตัวเองได้ ส่วนตอน
งาน 40 ปีต่างออกไป มันเป็นภาวะการประกาศให้คนรุ่นใหม่
ตระหนักกับความส�ำคัญของคนรุน่ นัน้ ” (อาจารย์เล่าถึงตอนนี้
แล้วผมเห็นน�้ำตาซึมออกมาชุ่มเบ้าตาอาจารย์)
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“เกษียรเขียนเล่าว่า เขาออกไปเล่าประสบการณ์ส่วนตัว
หน้าชั้นเรียนตอนกลับจากป่ามาเรียน เล่าถึงตัวเอง
จุดนีท้ งั้ ห้องเงียบงัน เพือ่ นๆ ร้องไห้ แล้วห้องนัน้ ก็ปรบมือ
เกษียรพูดถึงห้องนี้ว่า ตอนงาน 20 ปีนั้น เหมือนห้องเรียน
ห้องนั้นขยายกลายเป็นสังคมทั้งสังคมที่กว้างขึ้น”
เราจบบทสนทนากันทีเ่ รือ่ งนี้ ผมหมดค�ำถามทีอ่ ยากถาม
พร้อมกับเวลาทีม่ กี ห็ มดพอดี ซึง่ ก็เกินเวลานัดหมายต่อไปของ
อาจารย์มามากแล้วด้วยซ�้ำ

ที่ผมรู้จัก
ผมรู้จักอาจารย์ธงชัยมานานมากแล้ว ตั้งแต่ผมเรียน
จบปริญญาโทใหม่ๆ เมื่อปี 2538 ตอนที่ผมเสนองานจาก
วิทยานิพนธ์หลังเรียนจบ ซึ่งอาจารย์ธงชัยมาฟังด้วย พอพูด
เสร็จ อาจารย์ก็ทักว่า “เออ เราคิดอะไรเหมือนๆ กัน พวก
เดียวกัน” แล้วอาจารย์ก็ขอวิทยานิพนธ์ผมเล่มหนึ่ง บอกว่า
ขอเอาไว้อ่านและใช้งาน
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หลังจากนัน้ ผมเจออาจารย์อกี ครัง้ ก็ตอนงานสัมมนา 20 ปี
6 ตุลาฯ ปี 2539 ผมเสนอบทความชื่อ “6 ตุลาฯ: สัญลักษณ์
ของความรุนแรง ความรุนแรงของสัญลักษณ์” (ยุกติ, 2539)
งานนั้นผมเขียนวิจารณ์คนรุ่น 6 ตุลาฯ โดยมี อาจารย์ชูศักดิ์
ภัทรกุลวณิชย์ เป็นผูว้ จิ ารณ์บทความผม ส่วนอาจารย์ธงชัยเป็น
ผูด้ ำ� เนินรายการ ภายหลังจบการอภิปราย (ซึง่ ผมเสียมารยาท
ด้วยการน�ำเสนอเกินเวลาไปนานมาก) อาจารย์ธงชัยก็ให้ความ
เห็นว่า “ผมว่ามันต่างจากชิน้ ตอนวิทยานิพนธ์มากเลย ชิน้ นีเ้ ป็น
deconstruction ทีห่ ลุดลอยจากโลกความเป็นจริงทางสังคมและ
การเมืองมากไป เสีย่ งทีจ่ ะเป็น conservative deconstruction”
แต่หลังจากนั้น ในปี 2541 เมื่อคราวที่ผมไปเรียนต่อที่
สหรัฐฯ อาจารย์ธงชัยทัง้ ช่วยเหลือตอนสมัครเรียน ให้คำ� แนะน�ำ
ต่างๆ รวมทัง้ ไปรับทีส่ นามบินเมือ่ ผมไปถึง แถมยังให้พกั ทีบ่ า้ น
อาจารย์อกี หลายวัน แล้วช่วยเหลือติดต่อทีพ่ กั จนได้ทพี่ กั ทีด่ ใี น
มหาวิทยาลัย จากนั้นมาผมก็ไปมาหาสู่บ้านอาจารย์ธงชัยมา
ตลอดเวลาที่อยูท่ ี่วสิ คอนซิน-แมดิสนั การสนทนาครัง้ ล่าสุดที่
เล่าข้างต้นนัน้ จึงเป็นการสนทนาในฐานะคนทีค่ นุ้ เคยกันมานาน
อย่างยิ่ง ชนิดที่แทบจะถามกันได้ทุกเรื่องเท่าที่เคยถามไถ่พูด
คุยกันมาเหมือนสมัยอยู่วิสคอนซิน
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ในเวลานั้น อาจารย์ธงชัยที่ผมรู้จักมีภรรยาที่พวกเรา
เรียกกันว่า “พี่จิ๋ม” (สมฤดี วินิจจะกูล) มีลูก 2 คน รู้จักแต่ใน
ชื่อเล่นว่า “ปอย” และ “ปูน” ขณะที่ได้เจอพวกเขา ทั้งสองคน
ยังเป็นเด็ก น่าจะอายุไม่ถึง 10 ขวบดี แต่ในขณะนี้ ทั้งสองคน
แต่งงาน เป็นพลเมืองอเมริกนั เต็มตัว อยูอ่ าศัยทีส่ หรัฐอเมริกา
เช้าวันหนึ่ง อาจารย์ธงชัยโทรมา เมื่อรับสาย ผมได้ยิน
อย่างมึนงงเพราะเพิ่งตื่นนอนว่า
“อ๋า พวกมันท�ำกันอีกแล้ว”
นั่นเป็นค�ำพูดอาจารย์ธงชัยผ่านหูโทรศัพท์เมื่อปี 2549
ผมจ�ำได้แม่นย�ำว่า เวลาในสหรัฐฯ เป็นเวลา 9 โมงเช้า เป็น
เวลาแทบจะเวลาเดียวกับทีเ่ กิดรัฐประหารในประเทศไทยตอน
3 ทุ่มของวันที่ 19 กันยายน ผมงัวเงียมารับสายโทรศัพท์ที่
ภรรยาผม (ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร) ยื่นมาให้ เพราะ
ตื่นสายเนื่องจากเมื่อคืนท�ำงานจนเกือบเช้า พออาจารย์ธงชัย
พูดปรับทุกข์ ถอนหายใจผ่านโทรศัพท์อีกหลายเฮือกใหญ่ ก็
วางหูไป แล้วพี่จิ๋ม ภรรยาอาจารย์ก็โทรมาไม่นานหลังจาก
นัน้ บอกว่า “อ๋า ชวนพรรคพวกมาคุยเป็นเพือ่ นอาจารย์หน่อย
เถอะ ไม่ดีเลย”
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ที่จริงการไปกินข้าวเย็นหรือไปปาร์ตี้บ้านอาจารย์ธงชัย
ของนักเรียนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่คุยกันถูกคอทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
เมื่อเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เริ่ม
ตึงเครียดยิ่งขึ้น การรวมตัวกันของพวกเราก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ยิ่งขึ้น
แต่อาจารย์ธงชัยทีผ่ มรูจ้ กั เป็นมากกว่าคนทีเ่ อาจริงเอาจัง
กับการเมืองไทยแบบนั้น ที่จริงหลายปีให้หลัง หลายคนคง
สังเกตเห็นได้ว่า อาจารย์ธงชัย “เงียบ” ไปจากการเมืองไทย
มากขึน้ ทีเดียว มีเพียงบางครัง้ คราวทีอ่ าจารย์กลับมาไทย หรือ
มีงานรับเชิญมาปาฐกถาต่างๆ อาจารย์จึงจะอยู่ในหน้าข่าว
สักที ไม่เหมือนเมื่อช่วงรัฐประหารทั้งสองครั้งใหม่ๆ ที่จะได้
เห็นได้อ่านบทความอาจารย์บ่อย อาจารย์เคยบอกเหตุผลกับ
ผมอยู่เหมือนกัน แต่เรื่องนี้เอาไว้ใครถามอาจารย์เองจะดีกว่า
ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก เพียงแต่ผมไม่ได้อยากเล่าทุกอย่างที่
รู้เกี่ยวกับอาจารย์ธงชัยเท่านั้นเอง
ในตอนหนึง่ ทีท่ มี งานสัมภาษณ์ผมเพือ่ เตรียมงานปาฐกถา
ป๋วยฯ ครัง้ นี้ ทีมงานจัดท�ำสือ่ ถามผมว่า “ถ้าจะมีการสร้างหนัง
เกีย่ วกับธงชัย วินจิ จะกูล คิดว่าจะท�ำได้ไหม” ผมนึกอยูค่ รูห่ นึง่
แล้วก็ข�ำออกมา ตอบไปว่า “ไม่มีทางท�ำได้หรอก เพราะแกไม่
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ได้มีเรื่องราวอะไรน่าตื่นเต้นมากมายเหมือนวีรบุรุษทางการ
เมืองคนอื่นๆ พอหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ แล้ว แกก็ติดคุกอยู่
ร่วม 2 ปี ออกมาแล้วก็กลับมาเรียน เรียนจบก็ไปเรียนต่อ แล้ว
ก็กลับมาท�ำงานวิชาการ นั่งเขียนหนังสือ เข้าห้องสมุด ไปหอ
จดหมายเหตุ นึกไม่ออกว่าเรื่องพวกนี้จะมาเป็นหนังได้ยังไง”
ทุกคนฟังก็หัวเราะเออออไปด้วย
แต่ภรรยาผมไม่คิดอย่างนั้น จากที่รู้จักอาจารย์ธงชัยมา
เช่นกัน เธอบอกว่า “บางทีเรื่องราวของฮีโร่ก็ไม่ต้องหวือหวา
ตลอดก็ได้นี่ แต่ต้องมีความ psycho เพียงแต่ต้องไม่ท�ำให้แก
กลายเป็นคนบ้า คือคนทีถ่ ามตัวเองทุกวันว่า ท�ำไมถึงไม่ใช่ผม
ทีต่ ายในเช้าวันที่ 6 ตุลาฯ นัน้ เหมือนพีเ่ ชษฐา1 ทีบ่ อกว่า ท�ำไม
แกถึงไม่ตายแทนที่จะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่จมน�้ำตาย ต้องมี
เรื่องราวให้เล่าได้สิ”
ผมก็ลองคิดตามเธอไป แต่ส่วนใหญ่คิดถึงความเป็นคน
เรียบง่ายแบบของอาจารย์ คิดถึงฉากทีอ่ าจารย์ธงชัยในวันแรก
ทีเ่ ราไปถึงก็ใส่กางเกงขาสัน้ เสือ้ ยืด มารับพวกเราจากสนามบิน
ไปนอนพักค้างคืนทีบ่ า้ นอาจารย์หลายต่อหลายคืน คิดถึงตอน
พี่เชษฐาเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่สูญเสียคนรักในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ใน
ระหว่างทีก่ ำ� ลังหนีทหารข้ามแม่นำ�้ จากวันนัน้ มา พีเ่ ชษฐาก็พดู เสมอว่า ท�ำไม
คนที่เสียชีวิตไปจึงไม่ใช่เขา แทนที่จะเป็นคนรักเขา
1
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ที่ระหว่างค้างที่บ้านอาจารย์แล้วผมตื่นขึ้นมากลางดึกทีไร ถ้า
ไม่เห็นอาจารย์ยังคงนั่งท�ำงานอยู่ ก็จะเห็นนอนอยู่ที่โซฟา จน
เมื่อวันสุดท้ายก่อนกลับจากแมดิสัน ซึ่งเราสองคนก็มาอาศัย
นอนบ้านอาจารย์อีกเพราะต้องคืนหอพักไปก่อนแล้วมานอน
รอเวลาก่อนไปสนามบิน พอตื่นขึ้นมา ก็เจออาจารย์นอนหลับ
ที่โซฟาอีก เพียงแต่เป็นคนละตัวกัน เพราะอาจารย์ย้ายบ้าน
มาอยู่อีกหลังหนึ่งแล้ว
นอกจากความสามารถในการสับไก่ต้มส�ำหรับกินกับ
ข้าวมันไก่ ปิ้งซี่โครงหมู ปิ้งไก่ ย่างเนื้อ แล้ว ถ้าวันไหนมาบ้าน
อาจารย์โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ก็อาจจะเจออาจารย์ใส่
ถุงมือยางสีเหลืองออกมาเปิดประตูบ้านให้เพราะต้องผละจาก
การขัดล้างห้องน�้ำท�ำความสะอาดบ้าน
มีเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ไม่ค่อยเรื่องมากนักคือเรื่องอาหาร
การกิน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดื่มมึนเมา อาจารย์ธงชัยไม่ค่อย
ดื่มนัก แค่จิบบ้าง แต่ก็ไม่ได้ชอบดื่มอะไรเป็นพิเศษ แต่หลัง
จากอาจารย์ไปอยูญ
่ ปี่ นุ่ อาจารย์เล่าว่า “ตอนนีร้ แู้ ล้วว่าชอบดืม่
อะไร ถ้าจะมีเหล้าอะไรทีต่ งั้ ใจซือ้ เพือ่ มาดืม่ เอง ผมพบว่าตัวเอง
ชอบสาเก อยู่ญี่ปุ่นสาเกดีๆ มีมากมาย แต่ผมไม่ได้สรรหาดื่ม
อะไรมากนักหรอก แค่สาเกในร้านที่ขายทั่วไปก็มีหลายชนิด
แล้ว ราคาก็ไม่แพง”
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เรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้เกี่ยวกับอาจารย์แล้วท�ำให้ผมอึ้งไป
พักหนึ่งคือ หลังจากบทสนทนายาว 2 ชั่วโมงกว่าที่ผมบันทึก
มาเล่าข้างต้นนั่น ก่อนแยกกันกลับ อาจารย์บอกผมว่า “คุณ
ยังดีนะที่จดบทสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็ว ผมท�ำแบบนี้ไม่ได้
แล้ว ตอนนี้ผมถึงไม่อยากให้ ใครมาขอลายเซ็น เพราะแค่จะ
เขียนยังล�ำบากเลย” ที่จริงผมรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เคยมีปัญหา
เรือ่ งเส้นเลือดอุดตัน แต่ไม่นกึ ว่าผลสืบเนือ่ งยังมีอยูจ่ นทุกวันนี้
ไม่ทราบเหมือนกันว่า อาจารย์ธงชัย “ที่คนอื่นไม่รู้จัก”
“ทีเ่ ป็นอืน่ ในแดนตน” “ทีบ่ อกเล่าด้วยตนเอง” “ทีผ่ มรูจ้ กั ” จะ
พอท�ำให้ทกุ คนทีฟ่ งั และอ่านเข้าใจผลงานของอาจารย์ทก่ี ำ� ลังจะ
แสดงปาฐกถาอยูน่ หี้ รือไม่ แต่ผมยังหวังว่าทุกคนจะได้รจู้ กั และ
อยากรูจ้ กั อาจารย์ธงชัยทีไ่ ม่คอ่ ยได้คนุ้ เคยกันนักให้มากยิง่ ขึน้
ขอบคุณและสวัสดีครับ
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บทคัดย่อ

กรอบมโนทัศน์พื้นฐานด้านนิติศาสตร์ (jurisprudence)
ของไทยยุคสมัยใหม่นับจากปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
เป็นนิตศิ าสตร์ของ Rule by Law (การปกครอง ด้วย กฎหมาย)
นิตศิ าสตร์ของสยามใหม่นกี้ อ่ ตัวบนฐานของระบบกฎหมายเดิม
ซึง่ รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ปรับแปรให้ทนั สมัยภายใต้สภาวะ
กึ่งอาณานิคม ผลก็คือ การสถาปนา Rule by Law ของไทย
สองแบบหลักที่พัฒนาต่อมาภายใต้ระบอบอ�ำนาจนิยม ได้แก่
“นิติรัฐอภิสิทธิ์” และ “ราชนิติธรรม” ซึ่งล้วนไม่ใช่ “การ
ปกครองของ กฎหมาย” (Rule of Law) วิกฤตการเมืองไทย
ในทศวรรษเศษที่ผ่านมาสะท้อนวิกฤตของ Rule by Law แบบ
ไทยด้วย แต่อะไรคือทางเลือกส�ำหรับอนาคต?
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Abstract

The modern jurisprudence and legal system since
the late nineteenth century Siam were formulated by the
localization of the European systems in the context of the
Absolute Monarchy under the semi-colonial conditions and
upon the pre-existing Hindu-Buddhist legal traditions. It
has evolved subsequently mostly under authoritarianism
and royalism. The results were two strands of jurisprudence
in Siam: the “legal privileged state” and the “royalist rule
of law”. This is the genealogy of Thailand’s non-normative
jurisprudence, or the “Thai-style Rule by Law”.
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สาระส�ำคัญในบทความนี้:

• ค�ำถามหลัก: นิติศาสตร์และระบบกฎหมายสมัยใหม่
ของไทยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร เนื่องจากเกิดขึ้น
และพัฒนาในบริบทประวัติศาสตร์ของไทยเอง
• บริบทส�ำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนผันสู่นิติศาสตร์สมัย
ใหม่ของไทย คือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และภาวะกึ่ง
อาณานิคม ซึ่งมีผลท�ำให้องค์ประกอบของนิติศาสตร์
สมัยใหม่ของไทยต่างจากนิติศาสตร์แบบบรรทัดฐาน
(normative jurisprudence)
• การเปลีย่ นผันสูร่ ะบบกฎหมายสมัยใหม่หลีกเลีย่ งไม่ได้ท่ี
จะต้องเผชิญกับจารีตกฎหมายเดิมของไทย จึงควรเข้าใจ
จารีตดังกล่าวเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลต่อการ
เปลี่ยนผันสู่นิติศาสตร์สมัยใหม่
• จากนัน้ จะอธิบายกระบวนการของการปฏิรปู โดยเฉพาะ
การสร้างประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
บทความนี้เสนอว่าการปฏิรูปกฎหมายแท้ที่จริงแล้วคือ
การปรับปรุงเครื่องมือของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้
เป็นการปกครองด้วยกฎหมาย
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• นิตศิ าสตร์สมัยใหม่ของไทยทีเ่ ป็นผลของการปฏิรปู ไม่ใช่
การปกครองของกฎหมาย (The Rule of Law) ไม่ใช่ระบบ
กฎหมายโลกวิสัย (secular) ความเสมอภาคเบื้องหน้า
กฎหมายยังไม่เกิด แต่สถานะของ “บุคคล” ทางกฎหมาย
และต่อรัฐเปลีย่ นไป ผลส�ำคัญมากอีกอย่างคือแนวความคิด
ทางนิติศาสตร์ที่สนับสนุนระบอบเผด็จการ
• แนวความคิดทางนิติศาสตร์ดังกล่าว แท้ที่จริงแล้วคือ
มรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
นัน่ คือนิตศิ าสตร์และระบบกฎหมายของไทยสองกระแส
“นิติรัฐอภิสิทธิ์” และ “ราชนิติธรรม”
• นิติรัฐอภิสิทธิ์ คือ ระบบกฎหมายที่ให้อภิสิทธิ์แก่รัฐ
ใช้ อ� ำ นาจละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น เอกชนและสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งในระบบ
กฎหมายปกติและในสภาวะยกเว้น ประโยชน์สาธารณะ
ทีส่ ำ� คัญสุดของไทยก็คอื ความมัน่ คงของชาติ กองทัพจึง
เป็นผู้ได้และใช้อภิสิทธิ์ล้นหลามนี้
• ราชนิติธรรม คือ หลักกฎหมายของไทยที่ถือว่าพระ
มหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น หลั ก สู ง สุ ด ของกฎหมายและความ
ยุติธรรม (มิใช่รัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาดังที่ถือกันเป็น
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บรรทัดฐานทางสากล) ราชนิติธรรมได้รับการส่งเสริม
ขนานใหญ่ในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาท่ามกลางการเมือง
แบบกษัตริย์นิยมและวัฒนธรรมหลงใหลคลั่งไคล้เจ้า
ค�ำ้ จุนด้วยประวัตศิ าสตร์แบบราชานิตนิ ยิ มและความคิด
ว่าด้วยธรรมราชา
• ทัง้ นิตริ ฐั อภิสทิ ธิแ์ ละราชนิตธิ รรม ล้วนให้ความชอบธรรม
แก่การงดใช้ระบบกฎหมายปกติ สร้าง “สภาวะยกเว้น”
ที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึก กฎหมายความมั่นคง หรือ
กฎหมายพิเศษอื่นๆ (เช่นค�ำสั่งคณะรัฐประหาร)
• นิตศิ าสตร์แบบไทยส่งผลต่อระบบกฎหมายและการเมือง
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเฟื่องฟูของราช
นิติธรรมในทศวรรษหลังๆ ซึ่งจะมีผลต่อระบอบรัฐของ
ไทยในอนาคตด้วย เพราะสถานะของพระมหากษัตริย์
กับรัฐธรรมนูญ การเมือง และกฎหมายก�ำลังเปลี่ยนไป
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อารัมภบท
ขอเริ่มต้นด้วยข้อความโดยลายมือของอาจารย์ป๋วยที่
หลายท่านคงเคยเห็นมาแล้ว

ข้อความนี้มาจากจดหมายที่ท่านเขียนตอบผม หากจ�ำ
ไม่ผิด ผมเข้าใจว่าเป็นจดหมายฉบับแรกด้วยลายมือจาก
อาจารย์หลังล้มป่วย พอได้รับอย่างไม่คาดฝันตอนนั้น ผม
ตืน่ เต้นมาก รีบวิง่ ไปบอกอาจารย์ชศู รี มณีพฤกษ์ และ อาจารย์
วัชรียา โตสงวน ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ผมจ�ำได้ว่าอาจารย์ชูศรี
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ถาม “เธอนึกยังไงถึงเขียนไป” พอดีมีอาจารย์อีกหลายท่าน
พากันมาดูจดหมายในห้องเล็กๆ นั้น ทุกคนดีใจเหลือเกินที่รู้
ว่าอาจารย์ป๋วยเขียนได้แล้ว ขณะที่ผมเขียนจดหมายนั้น เป็น
เวลาไม่นาน ไม่กี่อาทิตย์หลังจากออกจากคุก (16 กันยายน
2521) ถึงแม้ผมจะหัวแข็งโต้แย้งกับอาจารย์ป๋วยซึ่งๆ หน้า
มากกว่าหนึ่งครั้ง ต่อหน้าสาธารณชนก็มี และไม่ว่าความคิด
ของผมในขณะนั้นจะผิดถูกอย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่ได้รับ
จดหมายจากอาจารย์นนั้ และในวันนี้ ข้อเท็จจริงทีแ่ ย้งไม่ได้กค็ อื
ผมได้กลับมาเรียนหนังสือและมีชวี ติ ปกติมาถึงวันนี้ ในขณะที่
อาจารย์ปว๋ ยต้องประสบปัญหาสุขภาพเนือ่ งจากการต่อสูอ้ ย่าง
หนักหลัง 6 ตุลา ขณะทีผ่ มเขียนจดหมายไปหาอาจารย์นนั้ ผม
ทราบดีว่าอาจารย์ยังพูดไม่ได้เขียนไม่ได้ เพราะส�ำนึกเช่นนี้
เองผมจึงเขียนจดหมาย เป็นความส�ำนึกที่ติดตัวต่อมาจนทุก
วันนี้และจนวันตาย
มีคนกล่าวว่าชีวิตผมเอาดีไม่ได้เพราะมัวแต่หมกมุ่นกับ
6 ตุลา แต่ผมเชือ่ มั่นว่าถ้าเรารูจ้ ักจัดการกับอดีต รู้วา่ จะอยูก่ ับ
ปัจจุบันโดยไม่ทิ้งอดีตอย่างไร ความส�ำนึกเช่นนี้ท�ำให้ชีวิตไป
ได้ดียิ่งกว่าความพยายามจะลืมเสียอีก
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แต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็น มาจากจดหมายของ
อาจารย์จอนที่มาพร้อมกับจดหมายลายมือของอาจารย์ป๋วย
อาจารย์จอนเล่าเกี่ยวกับอาจารย์ป๋วยในขณะนั้น ตอนหนึ่ง
อาจารย์จอนบอกเหตุผลที่อาจารย์ป๋วยปฏิเสธดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์จากธรรมศาสตร์

ดังข่าวที่รายงานในขณะนั้น (มติชน 19 ต.ค. 2521 ก่อน
หน้าจดหมายข้างต้นเพียงไม่กี่วัน)
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40 กว่าปีผ่านไป ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญหลังจากนั้น
ตั้งหลายฉบับ มีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐประหารหลังจากนั้น
หลายครั้ง น่าเสียใจที่เหตุผลของอาจารย์ป๋วยยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองแต่อย่างใด แถมยังมีความรุนแรงฆาตกรรมกลางกรุง
อีกมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ละครั้งไม่เคยมีคนต้องรับผิดชอบ
ตอกย�้ำความจริงในสังคมไทยว่า รัฐฆ่าคนได้ ไม่มีความผิด
เพราะการนิรโทษกรรมตัวเองโดยรัฐและกองทัพไม่มีทาง
โดนประท้วง คนมีอ�ำนาจของไทยเก่งเฉพาะการท�ำร้ายคน
ไม่มีอ�ำนาจ คนไทยจ�ำใจต้อง “อยู่ให้เป็น” อยู่ประเทศนี้อย่าง
ปลอดภัยต้องคิดแบบเดียวเท่านั้น จึงจะแสดงออกเปิดเผยได้
โดยไม่ต้องกลัวเดือดร้อน อีกทางเลือกหนึ่งคืออยู่อย่างเงียบ
สนิท อย่าแสดงออก ส่วนคนที่ “อยู่ไม่เป็น” ก็จ�ำต้องอยู่นอก
ประเทศ...อย่างอาจารย์ป๋วย เป็นต้น
ในการสร้างประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมา เราเห็น
กระบวนการยุ ติ ธ รรมถู ก ปู ้ ยี่ ปู ้ ย� ำ ซ�้ ำ แล้ ว ซ�้ ำ เล่ า โดยคนมี
อ�ำนาจและอย่างปราศจากความละอาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นับจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี 2549 ซึ่งปิดฉากลงด้วย
การรัฐประหารปี 2557 และเริ่มต้นฉากใหม่ตอนใหม่ของ
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยระบอบเผด็จการ คสช. ที่มี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อด้วยระบอบ คสช. ที่สวม
เสื้อคลุมประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข นี่เป็นอาการ (symptoms) ที่สะท้อนว่าระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมของไทยอ่อนแอ กฎหมายไม่
เคยเป็นใหญ่ เพราะมัวแต่ปกป้องผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้ หลาย ไม่ปกป้อง
ผู้เสียเปรียบทางสังคม
ผู้เขียนหวังว่าการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายของ
ไทยครั้งนี้ จะเป็นคุณแก่คนธรรมดาที่พยายามต่อสู้กับความ
อยุตธิ รรมทีป่ ราศจากความละอาย เพือ่ การเปลีย่ นแปลงให้ดขี นึ้
ใครจะเรียกว่านี่คือการชังชาติก็ช่าง เพราะผู้เขียนเห็นว่า
เราต้องกล้าจ้องมองความอยุตธิ รรมอย่างตรงไปตรงมา เพราะ
เราแคร์ เราจึงยังมีความหวังว่าสังคมไทยดีกว่านีไ้ ด้ ความเขลา
และขลาดที่แอบอยู่ข้างหลังข้อกล่าวหาชังชาติต่างหากที่น่า
รังเกียจ เพราะเป็นการเฉยเมยต่อความอยุตธิ รรม การจ้องมอง
ความอยุตธิ รรมอย่างตรงไปตรงมาต้องกระท�ำได้ ไม่เฉพาะใน
สถาบันการศึกษาทีน่ กั วิชาการมักอ้างเสรีภาพทางวิชาการ แต่
ควรท�ำได้ในทุกตารางนิว้ ของประเทศไทย เพราะความยุตธิ รรม
เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงได้รับ

86

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

บทน�ำ
ประชาธิปไตยเป็นหนทางหรือวิธีการที่พึงปรารถนา
ส�ำหรับการจัดความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจอย่างสันติทา่ มกลางการ
เปลี่ยนแปลงไม่รู้จบ ส่วน “การปกครองของกฎหมาย” (Rule
of Law)1 เป็นองค์ประกอบทีข่ าดไม่ได้สำ� หรับสังคมและรัฐเพือ่
จัดความสัมพันธ์ทพี่ งึ เป็นระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเอง การสร้างประชาธิปไตยจะต้องสร้างระบบ
กฎหมายทีเ่ ชือ่ ถือได้และยุตธิ รรมให้เข้มแข็งควบคูก่ นั ไป หาก
แยกขาดจากกันก็จะล้มเหลวทั้งคู่
ลักษณะเฉพาะทีน่ า่ สนใจของวิกฤตการณ์การเมืองนับจาก
ปี 2549 เป็นต้นมาก็คือ ประการแรก การประกาศตัวเปิดเผย
ของเครือข่ายกษัตริย์นิยมว่าพวกเขาชิงชังประชาธิปไตยและ
1

มีค�ำแปลของ Rule of Law ในภาษาไทยต่างๆ กันดังจะกล่าวต่อไป ประเด็นส�ำคัญ
ข้อหนึ่งของบทความนี้ก็คือการเมืองของค�ำแปล เพราะการแปล Rule of Law ว่า “หลัก
นิตธิ รรม” อย่างทีม่ กั ท�ำกันทัว่ ไปในขณะนี้ เป็นปฏิบตั กิ ารทางการเมืองวัฒนธรรมทีม่ ผี ล
มหาศาลต่อความนึกคิดในสังคมไทย ผู้เขียนจึงขอแปลอย่างตรงตามตัวอักษรว่า “การ
ปกครองของกฎหมาย” โปรดสังเกตว่าค�ำที่มีความหมายตรงข้ามกับ Rule of Law ใน
ภาษาอังกฤษก็คือ Rule by Law กลับไม่มีการบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย ซึ่งหากจะให้
ตรงข้ามกับ “หลักนิติธรรม” ก็น่าจะได้แก่ “หลักนิติอธรรม” ในที่นี้ ผู้เขียนขอแปลตรง
ตามตัวอักษรเช่นกันว่า “การปกครองด้วยกฎหมาย” และจะเน้นให้เห็นความต่างระหว่าง
ของ และ ด้วย ตลอดทั้งบทความ
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พยายามสร้างระบอบการเมืองใต้พระราชอ�ำนาจ และ ประการ
ที่สอง บทบาทของสถาบันตุลาการและองค์กรที่ควรท�ำหน้าที่
เป็นกรรมการ แต่กลับเป็นผู้เล่นส�ำคัญเสียเอง การเมืองกลาย
เป็นเรื่องการต่อสู้กันทางกฎหมายและในศาลมากขึ้น พร้อมๆ
กับที่สถาบันทางกฎหมายและนักนิติศาสตร์ก็กลายเป็นการ
เมืองไปหมด จนล้มลุกคลุกคลานไปด้วยกันอย่างแยกไม่ออก2
นอกจากไม่ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์การเมืองแล้ว ยังน�ำไปสู่
วิกฤตการณ์อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ วิกฤตความชอบธรรมและ
ความเชื่อถือในระบบกฎหมายและกระบวนการตุลาการซึ่ง
ตกต�่ำอย่างหนัก
ผู้เขียนเชื่อว่าวิกฤตอย่างหลังนี้ อาจต้องการเวลาฟื้นฟู
แก้ไขนานเสียยิ่งกว่าระบอบรัฐสภาและระบบการเมืองเสียอีก
ความเชื่อเช่นนี้เองที่กระตุ้นความสนใจของผู้เขียน ต้องการ
ศึกษาเข้าใจว่า “การปกครองของกฎหมาย” (Rule of Law)
ในประเทศไทยเป็นอย่างไรกัน หรือว่าประเทศไทยไม่เคยมีการ
ปกครองของกฎหมายเลย แต่ถ้าเช่นนั้น ระบบกฎหมายและ
นิติศาสตร์ (jurisprudence) ของไทยเป็นแบบไหนกัน ท�ำไม
ระบบกฎหมายของไทยจึงเอือ้ อ�ำนวยต่อความอยุตธิ รรม ปล่อย
2

Harding 2012; Dressel 2012; Mérieau 2016; Tamada 2017
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ให้มีการใช้กฎหมายรังแกประชาชนได้ถึงขนาดนี้ แถมท�ำได้
อย่างปราศจากความละอายได้ขนาดนี้ ท�ำไมกฎหมายจึงอยู่
ตรงข้ามกับความยุติธรรมได้ขนาดนี้ ค�ำถามทางการเมืองชุด
นี้ ซ้อนทับลงบนทัศนะทีแ่ พร่หลายทัง้ สังคมไทยว่า กฎหมายใน
ประเทศนีบ้ งั คับใช้กบั คนจนและผูอ้ อ่ นแอทางสังคมเท่านัน้ แต่
กลับไม่สามารถจ�ำกัดความฉ้อฉลของความร�่ำรวยและอ�ำนาจ
ได้แต่อย่างใด
นั ก นิ ติ ศ าสตร์ แ ละผู ้ มี ป ั ญ ญาหลายท่ า นมั ก กล่ า วว่ า
กฎหมายของไทยค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับ
ใช้ หมายความว่าคนที่บังคับใช้ไม่ดี เราต้องหาทางให้ได้คนดี
เป็นผู้บังคับใช้ ค�ำตอบนี้ชัดแจ้งแล้วว่าไม่น่าพอใจอีกต่อไป
เพราะว่า 1) ค�ำตอบนีไ้ ม่มที างผิด จึงไม่ใช่คำ� ตอบทีช่ ว่ ยให้เกิด
ความสว่างทางปัญญาหรือทางแก้ปัญหาแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซ�้ำ
กลับน�ำไปสูก่ ารยัดเยียดอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนแค่นนั้ เอง
2) ค�ำตอบแบบนีฟ้ อ้ งว่าระบบและสถาบันทางกฎหมายอ่อนแอ
ไร้ความสามารถ จนไม่สามารถจ�ำกัดความเสียหายอันเกิดจาก
คนไม่ดสี ว่ นน้อย ทัง้ ยังน่าสงสัยว่า...หรือระบบและสถาบันนัน่ เอง
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยแก่คนไม่ดแี ละการกระท�ำทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย? และ 3)
ความอยุติธรรมดาษดื่นทุกวันนี้ก็ด้วยฝีมือ “คนดี” ทั้งนั้น
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แต่นา่ เสียดายว่าค�ำตอบพรรค์นพี้ บได้ไม่ยากในสังคมไทย รวม
ทั้งคนในวิชาชีพกฎหมายด้วย หรือว่าเราไม่ต้องการขบคิดหา
ค�ำตอบที่จริงจังกว่านี้เพราะเป็นเรื่องยากจะคิด ไม่ต้องการหา
การแก้ไขเชิงสังคมหรือเชิงสถาบันเพราะเป็นเรื่องยากจะแก้
ค�ำอธิบายทีด่ ขี นึ้ หน่อย มักโทษความด้อยพัฒนาของระบบ
กฎหมาย ค�ำตอบแบบนี้มีนัยยะว่า ระบบกฎหมายของไทย
ไม่ต่างจากระบบที่พัฒนาแล้วในที่อื่นๆ เพียงต้องการเวลา
ค่อยๆ ปรับปรุงไป ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นการ
ปกครองของกฎหมายแบบบรรทัดฐานเอง ในขณะทีค่ ำ� อธิบายนี้
พอจะฟังขึ้น ก็กลบเกลื่อนปัญหาที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบกฎหมายของไทย และปฏิเสธความเป็นไปได้วา่ ระบบ
กฎหมายของไทยอาจจะไม่เป็นไปตามหลัก “การปกครองของ
กฎหมาย” เลยก็เป็นได้ ปัดให้เป็นเรื่องของความบกพร่องซึ่ง
มีอยู่ในทุกระบบของทุกประเทศเป็นธรรมดา รวมทั้งประเทศ
ที่พัฒนาแล้วก็เถอะ
ผู้เขียนต้องการเสนอในบทความชิ้นนี้ว่า นิติศาสตร์และ
ระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทย มิใช่ระบบกฎหมายตาม
หลัก “การปกครองของกฎหมาย” แต่อย่างใด การปกครอง
ของกฎหมาย นิติศาสตร์ และระบบกฎหมายที่ทั้งโลกถือเป็น
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บรรทัดฐาน (normative rule of law, jurisprudence and
legal system) เกิดขึ้นในประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์
ของยุโรปอเมริกัน แต่นิติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย (modern
Thai jurisprudence) เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งต่างออกไปอย่างมาก ผลก็คือระบบ
กฎหมายที่มีคุณสมบัติผิดแผกผิดเพี้ยนไปจากการปกครอง
ของกฎหมายแบบบรรทัดฐาน (normative rule of law) หลาย
ประการ ยังไม่มนี กั นิตศิ าสตร์เชิงประวัตหิ รือนักประวัตศิ าสตร์
ศึกษาคุณสมบัตทิ ผี่ ดิ แผกจนถึงกับผิดเพีย้ นเหล่านีแ้ ต่อย่างใด
เพราะเราท่านมักคิดว่านิติศาสตร์และระบบกฎหมายของไทย
เป็นแบบมาตรฐานสากลแล้ว เพียงแต่ยงั ด้อยพัฒนาและคนยัง
ไม่ดีพอแค่นั้นเอง
อั น ที่ จ ริ ง การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ก ฎหมายของไทย
ยังขาดแคลนมากในแทบทุกประเด็น ไม่เพียงแค่ประเด็น
ความผิดแผกผิดเพี้ยนจากหลักการตามบรรทัดฐาน แสวง
บุญเฉลิมวิภาส กล่าวไว้นานแล้วว่า การศึกษาประวัติศาสตร์
กฎหมายในช่วงที่ไทยเราได้รับอิทธิพลนิติศาสตร์ตะวันตก
ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง 6 ยังต้องการผู้บุกเบิกอีกมาก3 ดังนั้นจึง
3

แสวง 2545: 288-289 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
เท่าที่มีอยู่ก็มักเน้นประเด็นนี้ก็ตาม - ผู้เขียน
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น่าจะได้เวลาที่จะต้องสอบสวนศึกษาการเปลี่ยนผันของระบบ
กฎหมายสมัยเก่าสู่สมัยใหม่ในสยาม นับจากต้นศตวรรษที่
20 และพัฒนาการหลังจากนัน้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบกฎหมายไทยอันเนื่องมาจากการพัฒนาทาง
ประวัตศิ าสตร์ของไทยเอง รวมทัง้ ผลสืบเนือ่ งของคุณลักษณะ
เหล่านั้นด้วย4

ค�ำถามหลักและสมมติฐาน
อันที่จริงมีส�ำนักคิดต่างๆ ที่ให้ค�ำจ�ำกัดความ “การ
ปกครองของกฎหมาย” แบบบรรทัดฐานไม่ตรงกันในราย
ละเอียดนัก หมายความว่ามีคณ
ุ สมบัตริ ว่ มทีส่ ำ� คัญตรงกัน แต่
รายละเอียดต่างกัน ให้น�้ำหนักความส�ำคัญต่อองค์ประกอบ
4

อาจมีผู้สงสัยว่าผู้เขียนไม่ใช่นักนิติศาสตร์แล้วจะศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไร ขอตอบว่านี่
ไม่ใช่ครัง้ แรกทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์กฎหมายและมีนกั นิตศิ าสตร์หลาย
ท่านศึกษาประวัติศาสตร์เช่นกัน ชุมชนวิชาการถือว่าการท�ำงานข้ามสาขาความรู้เช่นนี้
เป็นเรื่องควรส่งเสริม หลายครั้งกลับเป็นคุณอีกด้วยที่มีผู้ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการ
ศึกษาที่ต่างออกไป เข้ามาตั้งค�ำถามและวิเคราะห์ประเด็นใหม่ๆ วิทยาลัยนิติศาสตร์ชั้น
น�ำแทบทุกแห่งทั่วโลกจะต้องมีนักประวัติศาสตร์กฎหมาย แม้เขาไม่มีความสามารถให้
ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายเลยสักนิดก็ตาม
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ต่างๆ ไม่เหมือนกัน นักนิติศาสตร์ไทยหลายคนทุกส�ำนักได้
พยายามชี้แจงตลอดมาว่า สิ่งที่สังคมไทยเรียกรวมๆ กันว่า
“หลักนิตธิ รรม” นัน้ มีรากมาจากแนวความคิดสองกระแส คือ5
1. นิติรัฐ (Rechtsstaat หรือ Legal State) เป็นแนว
ความคิดทีเ่ ริม่ แพร่หลายในศตวรรษที่ 19 ในเยอรมนีและยุโรป
ตะวันตกภาคพืน้ ทวีป หมายถึง รัฐทีป่ กครองด้วย “กฎหมาย”
ไม่ใช่ปกครองด้วย “ผูย้ งิ่ ใหญ่” ทีม่ อี าํ นาจบารมี นัน่ คือรัฐทีถ่ อื
กฎหมายเป็นใหญ่ แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เฉพาะกับประชาชน ทว่า
ผูป้ กครองประเทศจะกระท�ำการใดๆ ได้ตอ้ งมีกฎหมายรองรับ
จะท�ำตามอ�ำเภอใจไม่ได้ หลักนิติรัฐจึงมีหลักการพื้นฐานที่มุ่ง
จ�ำกัดอ�ำนาจของผูป้ กครอง และให้หลักประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
แก่ประชาชน หลักการประกอบแนวความคิดนี้ ได้แก่ หลักการ
ทีว่ า่ ถ้าไม่มกี ฎหมาย-ไม่มคี วามผิด ถ้าไม่มกี ฎหมายให้อำ� นาจ
ไว้ ฝ่ายปกครองก็จะใช้อำ� นาจท�ำอย่างนัน้ มิได้ หลักการบุคคล
อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายอย่างเดียวกันไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะ
ใดก็ตาม หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลัก
การแยกอ�ำนาจ และหลักการความเป็นอิสระของตุลาการ
5

ความหมายของนิติรัฐและ The Rule of Law ข้างล่างนี้พบได้ค่อนข้างตรงกันหมด
ในต�ำรานิติศาสตร์ต่างๆ และข้อเขียนทั้งสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆ ไป
(ในภาษาไทย) หลายชิ้นให้ค�ำจ�ำกัดความแทบเหมือนกัน
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2. การปกครองของกฎหมาย (The Rule of Law) เป็น
แนวความคิดทีม่ คี วามหมายหลากหลายอยูเ่ ป็นเวลานาน ไม่ใช่
แนวความคิดทีเ่ ด่นชัดประการเดียว แต่ครอบคลุมองค์ประกอบ
ต่างๆ พอสมควร ในภาษาไทยมักใช้ว่า หลักนิติธรรม (เป็น
ค�ำแปลที่มีนัยทางการเมืองแฝงดังจะอธิบายต่อไป) เริ่มก่อตัว
และปรากฏในประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 13 มุง่ จ�ำกัดอ�ำนาจ
ของผู้ปกครอง ไม่ให้ ใช้อ�ำนาจเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
กฎหมายต้องมีเนือ้ หาทีช่ ดั เจน และไม่มโี ทษย้อนหลัง หลักการ
สําคัญที่ประกอบ ได้แก่ หลักประกันในความเป็นอิสระของ
ผู้พิพากษา หลักความเสมอภาคไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในฐานะ
ใด สิทธิเสรีภาพของบุคคลจะต้องได้รับการยอมรับจากศาล
และให้อ�ำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา
จะเห็นได้วา่ แม้จะมีพฒ
ั นาการมาคนละทางกัน แต่ทงั้ นิตริ ฐั
และนิติธรรม เป็นหลักการเพื่อความเป็นใหญ่ของกฎหมาย
เหนืออ�ำนาจของ “ผู้ยิ่งใหญ่” ไม่ว่าจะดีวิเศษขนาดไหน เป็น
หลักการที่มุ่งจ�ำกัดอ�ำนาจของผู้ปกครอง คุ้มครองประชาชน
ให้ปลอดภัยจากอ�ำนาจฉ้อฉลของรัฐ สองกระแสความคิดนี้
ผสานเข้าหากันเมื่อกลางศตวรรษที่ 20 โดยแนวความคิดทั้ง
สองนี้ผนวกเข้ากับแนวคิดสิทธิมนุษยชน (ภายหลังภัยวิบัติ
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ครั้งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง)6 มีคุณสมบัติส�ำคัญๆ
ที่ทุกส�ำนักคิดเห็นตรงกัน (แม้ว่าจะมีรายละเอียดต่างกัน
ก็ตาม)7 ดังต่อไปนี้
1. มีกฎหมายทีช่ ดั เจนเป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทัว่ ทัง้
ดินแดนใต้ปกครองของรัฐ และประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึง
รับรู้กฎหมายนั้นได้โดยสะดวก
2. ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย
3. อ�ำนาจของรัฐต้องถูกจ�ำกัดด้วยกฎหมาย และต้องถูก
ก�ำกับด้วยรัฐสภา รัฐธรรมนูญ และศาล
4. ต้องจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและ
ทรัพย์สินของปัจเจกบุคคล
5. ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ
คงไม่นา่ แปลกใจว่าระบบกฎหมายของไทยยังไม่เข้าข่าย
เป็นนิติรัฐหรือนิติธรรม จนหลายคนเห็นว่าหลักทั้งสองเป็น
อุดมคติ แต่ผู้เขียนยังเห็นว่า ไม่ใช่เพราะไทยด้อยพัฒนาหรือ
6

จรัญ 2553: 73-81, 83-85
World Justice Program (WJP- https://worldjusticeproject.org) พยายามรวบรวม
คุณสมบัติต่างๆ จากหลายส�ำนักเข้าไว้ด้วยกันทั้งประเด็นใหญ่เล็กหลักรองทั้งหลาย
40-50 ประการ แล้วประมวลกันเป็นดัชนี 8 หมวดที่รู้จักกันดีในนาม WJP Rule of Law
Index เพื่อประเมินสถานะของการปกครองของกฎหมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตาม
ดัชนีเหล่านั้น ดู https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index
7
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ยังเดินไปไม่ถึงที่หมาย แต่อาจเป็นเพราะเราก�ำลังอยู่บนถนน
คนละสาย ต่อให้มีจุดหมายที่ปรารถนาตรงกัน หนทางเดิน
คงจะต้องต่างกัน
การศึกษาประวัตศิ าสตร์กฎหมายและนิตศิ าสตร์ทผี่ ดิ แผก
จากบรรทัดฐาน ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ส�ำหรับวิชานิติศาสตร์
ก่อนทศวรรษ 1970 การศึกษาประวัตศิ าสตร์กฎหมายในสังคม
เอเชียมักทึกทักว่าการปกครองของกฎหมายในเอเชียยังด้อย
พัฒนา แม้จะอยู่บนเส้นทางการพัฒนาไปเป็นนิติศาสตร์แบบ
บรรทัดฐานก็ตาม8 แต่ในระยะทศวรรษ 1970-1980 นั่นเอง
ประวัติศาสตร์แบบนี้ก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะ
วางอยู่บนความเชื่อตามทฤษฎี Modernization ซึ่งผิดพลาด
ล้าสมัยและถูกรื้อไปแล้วในสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ
ในระยะไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมากระแสความคิดแบบหลัง
อาณานิคม (post-colonialism) ที่เน้นว่าสังคมนอกตะวันตก
มีประวัติศาสตร์แตกต่างจากยุโรปโดยเฉพาะการผ่านระบอบ
อาณานิคม กฎหมายสมัยใหม่จึงเป็นผลผลิตของการปะทะ
กันระหว่างเงื่อนไขภายในของสังคมหนึ่งๆ กับอิทธิพลจาก
โลกตะวันตกอย่างมีพลวัตนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
8

Hooker 1978: 95-96 และ ค�ำน�ำของ Edward Wise ใน Apirat 1987: xi-xiii
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ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะเฉพาะของนิ ติ ศ าสตร์ น อกสั ง คม
ตะวันตกจึงเติบโตขึ้นมาก9 ไม่ทึกทักอีกต่อไปแล้วว่า เอเชีย
สมัยใหม่คือตะวันตกน้อยๆ ที่ยังด้อยพัฒนา ระบบกฎหมาย
สมัยใหม่ก็ไม่ใช่โยกย้าย (legal transplantation) มาจาก
ยุโรป แต่สนใจวิเคราะห์ความพยายามของระบอบอาณานิคม
ที่จะสถาปนากฎหมายแบบใหม่อย่างทุลักทุเล10 และความ
ไม่ลงรอยกันระหว่างอิทธิพลตะวันตกกับจารีตกฎหมายที่มี
อยู่ก่อน (pre-existing) ในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งน�ำไปสู่การปะทะ
ปรับ และแปร จนเป็นผลออกมาเป็นนิติศาสตร์และระบบ
กฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะไปต่างๆ กัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ภายหลัง
ยุคอาณานิคม ประเทศเหล่านั้นก็พัฒนาระบบกฎหมายต่อไป
ในบริบทที่แตกต่างไปจากยุโรป หลายประเทศตกอยู่ภายใต้
ระบอบอ�ำนาจนิยมและเผด็จการทหาร11 ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนา
นิติศาสตร์และระบบกฎหมายที่ผิดแผกไปจากบรรทัดฐาน
(non-normative jurisprudence) ในแต่ละสังคม นอกจากนี้
9

ตัวอย่างเช่น Peerenboom 2004 ส�ำหรับประเทศในเอเชีย และ Darian-Smith, 2013
ส�ำหรับที่อื่นในโลก
10
Merry 1991; และดู Cheesman 2016 เกี่ยวกับพม่ายุคอาณานิคมซึ่งผู้ปกครองชาว
อังกฤษที่ถือหลักกฎหมายคนละแบบต่อสู้กันเองระหว่าง substantive rule of law กับ
procedural rule of law
11
Ginsburg and Moustafa 2012; Ginsburg and Simpser 2014
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การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายนอกสังคมตะวันตกในแง่ที่
เป็นประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา (Intellectual History) ก็เติบโต
ขึ้นมากในระยะไม่นานมานี้เอง12
ประวัตศิ าสตร์กฎหมายอย่างวิพากษ์เกีย่ วกับเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เฟื่องฟูขึ้นมามากใน 10-20 ปีที่ผ่านมา ผลงาน
ล่าสุดที่น่าสนใจได้แก่งานของ Loos (2006), Rajah (2012)
และ Cheesman (2015) ซึง่ ศึกษาการก่อตัวของระบบกฎหมาย
สมัยใหม่ในสยาม สิงคโปร์ และพม่าภายใต้ภาวะกึง่ อาณานิคม
และอาณานิคม เพื่อพยายามเข้าใจลักษณะเฉพาะของระบบ
กฎหมายในประเทศเหล่านัน้ 13 ส�ำหรับประวัตศิ าสตร์กฎหมาย
12
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Loos ศึกษาบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างชาติในการปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยแบบ
ยุโรปซึง่ ต้องประนีประนอมกับจารีตกฎหมายเดิม ผลก็คอื ระบบกฎหมายผสมผสานทีค่ ง
จารีตทางกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวไว้มาก รวมถึงรักษาระบบหลายเมีย (polygamy)
ไว้ จึงมีผลต่อผู้หญิงในฐานะบุคคลตามกฎหมาย รัฐบาลสยามท�ำตามแบบประเทศ
อาณานิคมอืน่ ๆ ถึงแม้วา่ สยามจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมก็ตาม Cheesman ถึงขนาดเสนอ
ว่าพม่าในยุคอาณานิคมนั้น มิใช่ระบอบการปกครองของกฎหมาย (Rule of Law) แต่ก็
ไม่ใช่ระบอบการปกครองด้วยกฎหมาย (Rule by Law) แต่เป็นระบอบ “กฎหมายและ
ความสงบเรียบร้อย” (Law and Order) ซึง่ ให้อำ� นาจอย่างมากแก่ผปู้ กครองชาวอังกฤษ
ในการควบคุมจ�ำกัดสิทธิของคนพม่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลก็เป็นส่วน
หนึ่งของระบอบดังกล่าว ส่วน Rajah เห็นว่าสิงคโปร์เป็นระบบกฎหมายคู่ (dual state
legality) คือ การปกครองของกฎหมายและการปกครองด้วยกฎหมายด�ำรงอยู่พร้อม
กันในปริมณฑลที่ต่างกัน Cheesman เห็นว่าระบอบกฎหมายและความสงบเรียบร้อย
ของพม่าทีส่ ร้างโดยผูป้ กครองชาวอังกฤษยังสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบนั ส่วน Rajah เห็นว่า
ระบบกฎหมายคูส่ ร้างขึน้ หลังอาณานิคมเป็นหลักแต่กอ็ าศัยมรดกจากระบอบอาณานิคม
13

98

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

ของไทย ภายหลังงานคลาสสิกของแลงกาต์ต้ังแต่ทศวรรษ
1930-1940 ซึ่งเน้นเรื่องจารีตประเพณีกับกฎหมายในสังคม
สยามก่อนยุคสมัยใหม่ หลังจากนั้นกลับอ่อนแอลง14 กระแส
(ทั้งหลักทางนิติศาสตร์ สถาบัน และความเชื่อที่ใช้เป็นความชอบธรรม) การศึกษาใน
ด้านนี้ยังมีช่องทางให้เติบโตอีกมาก เช่น งานที่กล่าวมาตามรอยนิติศาสตร์สมัยใหม่
ย้อนไปหยุดอยูท่ รี่ ะบอบอาณานิคมเป็นส่วนใหญ่ ยังให้ความสนใจกับมรดกตกทอดจาก
จารีตก่อนยุคสมัยใหม่ไม่มากนัก มีบางคนให้ความส�ำคัญกับจารีตทางศาสนาในระบบ
กฎหมายที่ยังตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมมุสลิม (Hussin 2016)
14
ความเห็นของเกษม ศิริสัมพันธ์ และ แสวง บุญเฉลิมวิภาส เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2533
(เกษม และ แสวง 2533; Baker and Pasuk 2016: xi ก็ตั้งข้อสังเกตท�ำนองเดียวกับ
เกษมและแสวง) ผู้เขียนเข้าใจว่าการประเมินเช่นนี้เป็นการวิจารณ์อ้อมๆ ต่อการเขียน
ประวัติศาสตร์กฎหมายแบบกรมหลวงราชบุรีฯ (กฎหมายราชบุรี 2 เล่ม, 2444) ที่
กลายเป็นแบบแผนของต�ำราและงานแบบทางการตัง้ แต่รนุ่ บุกเบิก เช่น ต�ำราของพระยา
นิตศิ าสตร์ไพศาล (2494) พระวรศักดิพ์ บิ ลู ย์ (2496) หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ (2512-13)
และอีกหลายท่าน แบบแผนนี้ยังสืบทอดมาในต�ำราประวัติศาสตร์กฎหมายไทยปัจจุบัน
(เช่น ชาคริต 2557, ชัชพล 2561, พงษ์พันธ์ 2560) การเขียนประวัติศาสตร์กฎหมาย
แบบต�ำราของสกุลนี้ แตกต่างจากการศึกษาวิชาการแบบทีแ่ ลงกาต์ได้ทำ� ไว้อย่างมาก คือ
แทนทีจ่ ะเป็นงานวิเคราะห์ในประเด็นหนึง่ ๆ อย่างลุม่ ลึกและอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ กลับเป็น
ท�ำนองสารานุกรมหรือบัญชีกฎหมายเก่าของไทยว่ามีอะไรบ้าง ปีไหน เนื้อหามีอย่างไร
เรียงล�ำดับจากยุคสุโขทัย อยุธยา ... เรื่อยมา มีเกร็ดสอดแทรกเพื่อเชิดชูปรีชาญาณของ
คนโบราณ ประวัติศาสตร์แบบนี้เหมาะแก่การท่องจ�ำและผลิตซ�้ำโดยทางราชการ ไม่มี
การตั้งค�ำถามเพื่อวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด ต�ำราแบบนี้เป็นด้านหลัก
ของประวัติศาสตร์กฎหมายไทยมาเกินกว่าศตวรรษแล้ว ทั้งเป็นที่ยอมรับของทาง
ราชการตลอดมา ผูเ้ ขียนเห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว แต่เห็นอีกว่าการครอบง�ำของ
ประวัตศิ าสตร์กฎหมายแบบดังกล่าวมากว่าหนึง่ ศตวรรษ เป็นปรากฏการณ์ทตี่ อ้ งสนใจ
ว่าสะท้อน (และมีผลต่อ) การศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทยอย่างไร ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบทความนี้ก็คือ ในเมื่อขาดแคลนการศึกษาอย่างลุ่มลึกและวิพากษ์วิจารณ์ จึงท�ำให้
ความเชื่อส�ำคัญๆ บางอย่างตกทอดต่อๆ มาอย่างไม่สงสัยไม่ตรวจสอบเพียงพอ (ดัง
จะกล่าวถึงต่อไป) และท�ำให้ประวัตศิ าสตร์กฎหมายอย่างวิเคราะห์วจิ ารณ์ในหลายเรือ่ ง
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หลังอาณานิคมจะช่วยเปิดค�ำถามและวิธีการศึกษาใหม่ๆ
หรือไม่ คงต้องดูกันต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ตั้งค�ำถามหลักบนสมมติฐานที่เข้าใจ
ได้ง่ายดังนี้ ในเมื่อนิติศาสตร์และการปกครองของ
กฎหมายแบบบรรทัดฐาน (normative rule of law)
ก่อตัวขึน้ ในบริบทประวัตศิ าสตร์ของยุโรปตะวันตก ถ้า
เช่นนั้นนิติศาสตร์และระบบกฎหมายของไทยนับแต่
เปลี่ยนเป็นสมัยใหม่ย่อมต่างออกไป เพราะก่อตัวใน
บริบททางประวัตศิ าสตร์ทตี่ า่ งกันลิบลับ ลักษณะเฉพาะ
ของนิติศาสตร์และระบบกฎหมายในประเทศไทยเป็น
อย่างไร? เราจะสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าคุณสมบัติ
ที่ผิดแผกไปเหล่านั้น เป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร์
อย่างไร? ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนจะพิจารณาการเปลีย่ นผันสูร่ ะบบ
ของนิติศาสตร์และระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทยใน
แง่ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเป็นหลัก15
ยังอยู่บนฐานความรู้สะสมที่ไม่แข็งแรงนัก แม้ผู้ศึกษาได้พยายามอย่างน่าชมเชยก็ตาม
15
การปฏิรปู ตุลาการให้ทนั สมัยตามบรรทัดฐานเป็นประเด็นส�ำคัญมาก แต่จะไม่ปรากฏ
ในข้อเขียนนี้ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ความเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการ
ยุตธิ รรม ท�ำให้ประเด็นนีเ้ ห็นได้งา่ ยๆ ดังนัน้ ในสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา จึงมีการศึกษาคุณภาพดี
เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ตลุ าการของไทยทัง้ ในภาษาอังกฤษและภาษาไทยพอสมควร อาทิ
Dressel 2012, Hirschl 2007, Mérieau 2016, กฤษณ์พชร 2562, นพพล 2556 และ
สมชาย ปรีชาศิลปกุล 2561ข และทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ ประเด็นทีย่ งั ไม่มคี นกล่าวถึงสักเท่าไรคือ
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ดังนั้น จึงขอเริ่มต้นพิจารณาบริบทและสภาวะแวดล้อม
ของการเปลี่ยนผันสู่สมัยใหม่ของนิติศาสตร์ไทย

บริบทและสภาวะส�ำคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนผันสู่นิติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย
ประวัตศิ าสตร์ของการเปลีย่ นผันสูร่ ะบบกฎหมายสมัยใหม่
ในสยามเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผันสู่ยุคสมัยใหม่ของ
สังคมสยามอย่างทั่วด้านภายใต้อิทธิพลอาณานิคม (colonial
modernity) ในช่วงทศวรรษ 1880 ถึง 193016 ความแตกต่าง
อย่างมากจากบริบททางประวัตศิ าสตร์ของระบบกฎหมายแบบ
บรรทัดฐานมีดังต่อไปนี้
ประการแรก ที่ ก ล่ า วว่ า “สั ง คมไทยไม่ เ คยตกเป็ น
อาณานิคม” นั้นเป็นการพูดความจริงแค่ครึ่งเดียว เพราะเรา
เป็นกึ่งอาณานิคม17 ทศวรรษ 1880 ถึง 1930 เป็นช่วงกระแส
นิตศิ าสตร์และระบบกฎหมายสมัยใหม่ บทความนีจ้ งึ ขอศึกษาประวัตขิ องฐานภูมปิ ญ
ั ญา
ทางนิติศาสตร์ของไทยสมัยใหม่
16
ผู้เขียนอธิบายเกี่ยวกับภาวะ colonial modernity ไว้ในบทที่ 1 ของ ธงชัย 2562
17
Loos 2006 ให้ความส�ำคัญมากกับ colonial modernity ของสยามทีเ่ ป็นกึง่ อาณานิคม
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สูงของลัทธิอาณานิคม (high colonialism) ในเอเชียอีกด้วย
สภาวะกึ่งอาณานิคมหมายความว่า แม้สยามจะไม่เคยตกเป็น
เมืองขึ้นโดยตรงหรืออย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ก็เผชิญทั้ง
อิทธิพลยัว่ ยวนจูงใจให้ผนั ตัวสูค่ วามศิวไิ ลซ์ตามแบบตะวันตก
ซึง่ ชนชัน้ น�ำสยามก็ตอ้ งการเช่นนัน้ โดยสมัครใจ พร้อมกันนัน้ ก็
มีการบังคับข่มขูใ่ ห้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงตามตะวันตกต้องการด้วย
ยุโรปเป็นตัวแบบในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบกฎหมายด้วย18
ประการที่สอง การปฏิรูประบบกฎหมายในสยามเกิดขึ้น
ภายใต้กำ� กับของกษัตริยส์ มบูรณาญาสิทธิราชย์ ในขณะทีน่ ติ ริ ฐั
ของยุโรปเกิดขึน้ เพือ่ จ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐ และการปกครองของ
กฎหมาย (Rule of Law) ของอังกฤษ ต้องการให้กฎหมายเป็น
ใหญ่เหนือกว่ากษัตริย์ และยุติการปกครองตามอ�ำเภอใจของ
องค์ราชันย์ผู้ทรงอ�ำนาจสมบูรณ์
ประการที่สาม การปฏิรูประบบกฎหมายในสยามเกิดขึ้น
เพือ่ สนองรัฐสมัยใหม่ทอี่ า้ งอ�ำนาจเหนือดินแดนและรวมอ�ำนาจ
ทีศ่ นู ย์กลาง แทนทีร่ ะบบอ�ำนาจแบบเดิมทีแ่ ตกเป็นหน่วยย่อย
18

จนมักเข้าใจผิดกัน (ทั้งสมัยนั้นและสมัยนี้) ว่าสามารถโยกย้ายตัวแบบเหล่านั้นเอา
มาไว้ที่สยามได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงย่อมต้องเกิดการปรับแปรให้สอดคล้องกับสภาพ
ของสยาม (localization) ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าอยากจะเป็นแบบตะวันตกทั้งดุ้นก็เป็นไม่
ได้ หรืออยากจะหลีกหนีไม่ตามตะวันตกก็หนีไม่พ้นเช่นกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูบทที่ 2
ของธงชัย 2562
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มากมายในดินแดนดังกล่าว กฎหมายและการบังคับใช้ก็
ผิดแผกกันตามหน่วยอ�ำนาจเหล่านั้นจนระบบระเบียบสับสน
ประการที่สี่ ประวัติศาสตร์ยุโรปผ่านสิ่งที่เรียกว่าการ
ปฏิ วั ติ ศ าสนาในศตวรรษที่ 16 และการเคลื่ อ นไหวทาง
ภูมปิ ญ
ั ญาครัง้ ใหญ่ทเี่ รียกว่า ยุคเรืองปัญญา (The Enlightenment) ในศตวรรษที่ 17-18 ผลของสองกระบวนการนี้ ท�ำให้รฐั
กับสถาบันทางศาสนาออกห่างจากกันจนถึงกับปะทะกันในทาง
วัฒนธรรมและสังคม ศาสนายังคงความส�ำคัญแต่เป็นเรือ่ งส่วน
บุคคล ในขณะที่ค่านิยมแบบโลกวิสัย (secularism) แผ่ไปทั้ง
สังคม ระบบกฎหมายสมัยใหม่แบบบรรทัดฐานเกิดขึน้ ในบริบท
นี้เพื่อเป็นกฎกติกาของสังคมโลกวิสัย กฎหมายกับศีลธรรม
เป็นคนละเรื่องกันแม้จะยังสัมพันธ์กันในทางสังคมก็ตาม19 ถึง
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาครั้งใหญ่ในสยามเป็นครั้ง
คราวก็ตาม รวมทั้งครั้งส�ำคัญในกลางศตวรรษที่ 19 ที่น�ำไป
สูธ่ รรมยุตกิ นิกาย แต่การสังคายนาหรือปฏิรปู ศาสนาในสยาม
ไม่เคยน�ำไปสูโ่ ลกวิสยั 20 หรือรัฐทีแ่ ยกห่างจากศาสนจักร ศาสนา
พุทธในสยามผูกพันแน่นแฟ้นกับรัฐและสังคมอย่างทีเ่ คยเป็นมา
19

ปรีดี 2560: 318-319
ภาวะโลกวิสัยในสยาม/ไทย เกิดขึ้นพัฒนามาอย่างไร ครอบคลุมปริมณฑลส่วน
บุคคล-ส่วนรวมอย่างไรบ้าง เข้มแข็งมากน้อยขนาดไหน เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งควรมีผู้ศึกษา
20
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แต่โบราณแต่เป็นรัฐพุทธศาสนูปถัมภกในแบบใหม่ กฎหมาย
สมัยใหม่ในสยามเกิดขึ้นในบริบทนี้
ประการที่ ห ้ า นิ ติ ศ าสตร์ ส มั ย ใหม่ แ บบบรรทั ด ฐาน
เติบโตควบคู่มากับกระฎุมพีในระบบทุนนิยมเสรี กระฎุมพี
ไม่ต้องการให้รัฐเข้ามายุ่มย่ามกับกิจการและทรัพย์สินของ
เอกชน ไม่ตอ้ งการให้รฐั เข้ามาแทรกแซงเรือ่ งของปัจเจกบุคคล
ประชาธิปไตยเสรีนิยมอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมการเมือง
นี้และเป็นที่มาของค�ำกล่าวที่รู้จักกันดีทั่วโลกว่า อ�ำนาจมัก
ฉ้อฉล อ�ำนาจที่สมบูรณ์จึงฉ้อฉลสมบูรณ์แบบ (Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely.) แต่ในสังคมไทย
ระบบกฎหมายสมัยใหม่เติบโตมากับสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่
รัฐสามารถใช้อ�ำนาจเหนือปัจเจกบุคคล ยิ่งไปกว่านั้นปรัชญา
การเมืองของพุทธถือว่าอ�ำนาจสะท้อนบุญบารมี คนมีอำ� นาจสูง
ก็เพราะมีบุญบารมีมาก อ�ำนาจสมบูรณ์ย่อมเป็นของผู้มีบุญ
บารมีสูงสุด จึงตรงข้ามลิบลับกับอ�ำนาจฉ้อฉลสมบูรณ์แบบ
ระบบกฎหมายสมัยใหม่อยู่ในวัฒนธรรมเชิงอ�ำนาจที่ตรงข้าม
ลิบลับกับแนวความคิดนิติรัฐ
ประการที่หก ผลส�ำคัญอย่างหนึ่งที่มากับประการที่สี่
และห้าข้างต้นก็คือ ลัทธิปัจเจกชนนิยม (individualism) ที่
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ถือว่ามนุษย์ทกุ คนเท่าเทียมกัน และให้ความส�ำคัญอย่างสูงต่อ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพส่วนบุคคล ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่บนหลักความเชื่อเรื่องสิทธิของบุคคล (individual
rights) รัฐจะละเมิดหรือพรากสิทธิและองค์ประกอบของความ
เป็นบุคคลไม่ได้ ข้อนีถ้ อื ว่าเป็นหลักการพืน้ ฐานส�ำคัญทีส่ ดุ ของ
นิติรัฐและการปกครองของกฎหมายซึ่งพยายามจ�ำกัดมิให้รัฐ
ใช้อ�ำนาจไปละเมิดสิทธิของบุคคลและรังเกียจอภิสิทธิ์ชนทุก
ชนิด สังคมไทยเข้าใจเรื่องปัจเจกชนแต่ไม่มีลัทธิปัจเจกชน
นิยม (individualism)21
ประการที่เจ็ด ลัทธิอาณานิคมเชื่อว่าคนพื้นเมืองในโลก
ตะวันออกล้าหลัง ไม่รู้จักวิทยาศาสตร์และวิทยาการเรือง
ปัญญา กิจกรรมทางปัญญาจึงเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลของ
จักรวรรดินยิ มและมิชชันนารี โดยเฉพาะสิง่ พิมพ์สาธารณะและ
หนังสือพิมพ์ทเี่ พิม่ จ�ำนวนอย่างรวดเร็วและขยายตัวต่อมาโดย
ปัญญาชนพื้นเมืองเอง ขนาดของผู้อ่านก็เพิ่มมากขึ้นเร็วเช่น
21

แสวง 2545: 132-149. อันทีจ่ ริงทุกสังคมในโลกล้วนเข้าใจความแตกต่างแต่สมั พันธ์กนั
ระหว่างส่วนบุคคลกับส่วนรวมด้วยกันทัง้ นัน้ แต่ประเด็นหนึง่ ทีท่ ำ� ให้วฒ
ั นธรรมในสังคม
ทั้งหลายต่างกันและตะวันออกกับตะวันตกต่างกันก็คือ การให้น�้ำหนักความส�ำคัญกับ
สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน ความต่างกันตรงนี้ ได้กลายเป็นพฤติกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ
จารีตประเพณี จนถึงเป็นสถาบันทางสังคมการเมืองและกฎหมายที่มีนัยยะต่อ “บุคคลส่วนรวม” ต่างกันไป
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กัน ความรู้ความคิดใหม่ๆ จึงโลดแล่นในปริมณฑลสาธารณะ
(public sphere) หมายถึงพื้นที่ที่ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด อ�ำนาจของจักรวรรดิยังมักปกป้อง
ปริมณฑลสาธารณะ มิให้อ�ำนาจของรัฐท้องถิ่นปิดกั้นท�ำลาย
ได้ นี่เป็นสภาพแวดล้อมอย่างใหม่ในสยามที่มีผลโดยตรงต่อ
การผลิตและไหลเวียนของความรู้ความคิดสมัยใหม่22
ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้สรุปลักษณะส�ำคัญของกฎหมาย
สมัยใหม่ ดังต่อไปนี23้
1. มนุษย์ทกุ ผูท้ กุ นามเป็นบุคคลเป็นตัวการของกฎหมาย
(subject of law) หรือผูท้ รงสิทธิ จึงย่อมเสมอภาคกันเบือ้ งหน้า
กฎหมายและรังเกียจอภิสิทธิ์ทั้งปวง

22

แต่ปริมณฑลสาธารณะของสยามก็แตกต่างจากในโลกตะวันตก ในทางทฤษฎี (Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere) ปริมณฑล
สาธารณะในโลกตะวันตกหมายถึง พืน้ ทีซ่ งึ่ สาธารณชนแลกเปลีย่ นกันได้อย่างเสรีและมี
เหตุมผี ล และย่อมได้รบั การปกป้อง ในขณะทีป่ ริมณฑลสาธารณะในสยามในศตวรรษที่
20 นัน้ มีอำ� นาจแทรกแซงจากทัง้ จักรวรรดินยิ มและจากรัฐสยาม จนถึงทุกวันนีป้ ริมณฑล
สาธารณะของสยามจึงไม่เคยเป็นทีแ่ ลกเปลีย่ นและแสดงออกอย่างเสรีของปัจเจกบุคคลได้
ตรงกันข้ามเป็นปริมณฑลทีร่ ฐั เข้าควบคุมแทรกแซงอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
จริง หรือหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่างๆ รัฐยังควบคุมวิทยุโทรทัศน์และคลื่นทั้งหมด
ในประเทศมาแต่เริ่มต้นและไม่มีวี่แววจะปล่อยด้วยซ�้ำไป อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการ
แทรกแซงควบคุม ก็เป็นปริมณฑลสาธารณะที่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ในระดับหนึ่ง
23
ปรีดี 2560: 198-202
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2. ความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินว่าเป็นสิทธิสมบูรณ์และ
เด็ดขาดที่สุดในบรรดาสิทธิของเอกชนทั้งหลาย
3. กฎหมายรับรองเขตแดนอิสระของเอกชน (sphere
of private autonomy) ที่เอกชนประพฤติปฏิบัติตามสมัครใจ
ได้ ความเชื่อในศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล รัฐมีหน้าที่เพียง
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีขั้นต�่ำไว้เท่าที่
จ�ำเป็นเท่านั้น
4. ประชาชนจะต้องรับโทษแต่เฉพาะการกระท�ำผิด
กฎหมายที่กฎหมายก�ำหนดไว้ชัดแจ้งและผ่านการพิจารณา
คดีที่เปิดเผยและสุจริต
5. เจ้าพนักงานใช้อ�ำนาจใดในการปกครองแต่จะลิดรอน
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพหรือ ทรัพย์สินเอกชนได้ก็ต่อ เมื่อ มีกฎหมาย
ก�ำหนดโดยชัดแจ้ง
6. หลักแบ่งแยกอ�ำนาจบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ
7. หลักความอิสระของตุลาการ
แต่นกั นิตศิ าสตร์และผูร้ หู้ ลายท่านชีใ้ ห้เห็นว่ากฎหมายใน
เอเชียและประเทศไทยแตกต่างจากคุณลักษณะของกฎหมาย
สมัยใหม่ในโลกตะวันตกหลายประการ ซึง่ โดยมากเป็นผลจาก
จารีตกฎหมายเดิมก่อนสมัยใหม่ อาทิ ธรรมะและจริยธรรม
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ไม่แยกออกจากกฎหมายอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะไทย จีน ญี่ปุ่น
หรืออินเดีย24 ยังมีอิทธิพลศาสนาอยู่มากจึงไม่เป็นโลกวิสัย25
กฎหมายของไทยให้ความส�ำคัญกับองค์รวม (เช่น เมือง
ประเทศ อาณาจักร ชุมชน สังคม) มากกว่าปัจเจกชน ซึ่งมี
ความส�ำคัญในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมตามแต่สถานะ
ของเขา26 แม้แต่นกั กฎหมายทีท่ ำ� งานให้กบั เอ็นจีโอของไทย ก็
แสดงให้เห็นว่าคิดต่อปัจเจกชน ชุมชน ความสามัคคีและศาสนา
ในท�ำนองเดียวกัน27 (ยังมีคุณลักษณะอย่างอื่นอีก เช่น การ
ลงโทษแบบทารุณ การถือว่าผูต้ อ้ งสงสัยท�ำความผิดจนกว่าจะ
พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป)
อดีตนักการทูตชาวตะวันตกตั้งข้อสังเกตว่า กฎหมาย
ของไทยเน้นหน้าทีไ่ ม่ใช่สทิ ธิ ชุมชนไม่ใช่ปจั เจกบุคคล ชัน้ ของ
บุคคลไม่ใช่ความเสมอภาค และสนใจการเจรจาหาทางออก
มากกว่าการฟ้องร้องต่อสู้กัน เพราะต้องการประนีประนอม
รอมชอมกันมากกว่าการลงโทษ กฎหมายมีไว้เพื่อหล่อหลอม
ควบคุมความประพฤติ ให้คนรู้จักต�ำแหน่งแห่งที่และหน้าที่
ของตนในสังคม จุดมุ่งหมายที่สุดไม่ใช่ความยุติธรรม แต่
24
25
26
27

ปรีดี 2560: 315-316
Apirat 1987: chapter 5 esp. 144-145
Apirat 1987: 167
Munger 2012: 265-267
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เพื่อความสงบเรียบร้อย ลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลับสู่
ระเบียบสังคมปกติ ซึ่งหมายถึงสังคมที่คนรู้จักสถานะหรือชั้น
หรือที่ต�่ำที่สูงของตน28 ผู้เขียนเห็นว่าถ้าหากจะกล่าวอย่าง
ง่ายๆ ว่ากฎหมายมีภารกิจสองด้านควบคู่กัน หนึ่ง เพื่อเป็น
วินยั ควบคุมพฤติกรรมให้บคุ คลอยูใ่ นกรอบไม่ละเมิดกฎหมาย
หรือถึงขนาดให้หล่อหลอมให้มพี ฤติกรรมในแบบเดียวกันและ
รู้จักหน้าที่ตามสถานะต�่ำสูงของตน และสอง เป็นกติกาเพื่อ
จัดการกับความขัดแย้งระหว่างเอกชนด้วยกันในสังคมและ
ระหว่างรัฐกับราษฎร ดูเหมือนว่าระบบกฎหมายในโลกตะวันตก
หนักไปทางอย่างหลัง แต่ภารกิจของกฎหมายไทยหนักไปทาง
อย่างแรก29
ความแตกต่ า งและคุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นี้ น ่ า จะเป็ น มรดก
ตกทอดของจารี ต กฎหมายแต่ เ ดิ ม ที่ ยั ง เหลื อ อยู ่ ใ นระบบ
กฎหมายสมัยใหม่ หรืออาจเป็นผลผลิตใหม่อนั เนือ่ งมาจากการ
เปลีย่ นผันสูร่ ะบบกฎหมายและนิตศิ าสตร์สมัยใหม่ทตี่ อ้ งปะทะ
ปรับแปรกับจารีตกฎหมายทีด่ ำ� รงอยูใ่ นสยามก่อนหน้านัน้ ถ้า
28

Wise 2018: 197-201
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป อ ปยุตโต) (2560) ได้อธิบายถึงนิติศาสตร์แนวพุทธไว้ยาว
เหยียด เห็นได้ชัดว่าท่านเปรียบกฎหมายกับพระวินัยของสงฆ์ตลอดทั้งเล่ม แต่ไม่กล่าว
ถึงภารกิจของกฎหมายในแง่เป็นกติกาแก้ไขความขัดแย้งทางสังคมหรือกับรัฐแม้แต่นอ้ ย
หากเราไม่คิดว่านี่เป็นความเข้าใจผิดของท่านต่อกฎหมายสมัยใหม่ ก็น่าคิดว่านี่อาจจะ
เป็นความเข้าใจของคนในสังคมไทยโดยทั่วไปก็เป็นได้
29
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เช่นนัน้ เราจึงน่าจะมาพิจารณาค�ำถามส�ำคัญบางประการเกีย่ ว
กับจารีตกฎหมายเดิมของไทยที่น่าจะเกี่ยวพันกับการสร้าง
นิติศาสตร์สมัยใหม่

จารีตกฎหมายเดิมของไทยกับค�ำถามบางข้อ
ที่เกี่ยวพันถึงการสร้างนิติศาสตร์สมัยใหม่
ค� ำ ถามส� ำ คั ญ คื อ กษั ต ริ ย ์ ส ยามก่ อ นสมั ย ใหม่ เ ป็ น
องค์อธิปัตย์ (The Sovereign) ผู้บัญญัติกฎหมายหรือไม่
พระธรรมศาสตร์

นีติ ในภาษาสันสกฤตหมายถึงแบบฉบับธรรมเนียมที่พึง
ปฏิบตั ิ ธรรมะ หมายถึงระเบียบทางศีลธรรมซึง่ เป็นอย่างเดียว
กับระเบียบโลกและจักรวาล ถือกันว่ากฎหมายเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับธรรมะ กล่าวคือเป็นกฎซึ่งควบคุมระเบียบทั้งปวง
ในโลกและไม่ขึ้นกับอ�ำนาจหรือเจตจ�ำนงของมนุษย์30 คัมภีร์
30

แลงกาต์ 2526: 42 ดังนัน้ เราสามารถเรียกได้วา่ ระเบียบสังคมทีก่ ลายมาเป็นกฎหมาย
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พระธรรมศาสตร์ซงึ่ ถือเป็นหลักกฎหมายตามจารีตฮินดู-พุทธ
ทีม่ นุษย์ไม่ได้สร้างขึน้ แต่เป็นตัวเขียนทีเ่ กิดขึน้ เอง ปรากฏอยู่
บนก�ำแพงจักรวาล ข้ามพ้นกาลเวลา เฉพาะผู้มีฤทธิ์เดชมีบุญ
บารมีสงู อย่างพระมนูสาราจารย์ จึงจะสามารถเหาะขึน้ ไปลอก
มาจากก�ำแพงจักรวาล ดังปรากฏในตอนต้นของคัมภีร์พระ
ธรรมศาสตร์ทั้งของฮินดูและพุทธ รวมทั้งของรัฐโบราณของ
พม่า ไทย มอญ และอื่นๆ31
พระธรรมศาสตร์ของฮินดูเป็นคัมภีร์กฎหมายที่สูงส่ง
เหนื อ มนุ ษ ย์ จึ ง ถื อ กั น ว่ า มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายรวมทั้ ง กษั ต ริ ย ์
ผู้ปกครองด้วยต้องเชื่อฟังนับถือ พระธรรมศาสตร์ของฮินดู
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ กว้างขวางกว่ารัฐธรรมนูญที่เรารู้จัก
กันมาก กล่าวคือเป็นบัญญัติก�ำหนดหน้าที่ทางศาสนาของ
บุคคลในวรรณะและสถานะต่างๆ (คหบดี พราหมณ์ กษัตริย์
เช่น กษัตริย์ผู้ปกครองพึงปฏิบัติตัวอย่างไรและปฏิบัติต่อ
ในคติฮินดู-พุทธนั้น เปรียบเสมือนกฎหมายธรรมชาติ (natural law) หากจัดประเภท
ตามคติกฎหมายตะวันตก (Apirat 1987: 155) ความต่างมีอยู่ว่ากฎหมายธรรมชาติ
ของตะวันตกไม่เป็นตัวเขียน แต่กฎหมายธรรมชาติแบบฮินดู-พุทธเป็นลายลักษณ์
อักษร (Lingat 1950: 10) บางคนถึงกับไม่รู้จะเรียกกฎหมายธรรมชาติแบบนี้ว่า
อย่างไรดี (ตามความเข้าใจในปัจจุบัน) เช่น อิอิดะซึ่งเรียกว่า devine natural positive
law (อิอิดะ 2530: 116-117)
31
แต่แตกต่างกันไปในรายละเอียดของเรือ่ ง แล้วแต่เป็นฮินดูหรือพุทธ และแล้วแต่จารีต
พุทธในมอญ พม่า ไทย ลาว ฯลฯ ซึ่งเขียนขึ้นในเวลาต่างๆ กัน (ดู Lingat 1973 และ
Lammert 2015)
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ราษฎรอย่างไร เป็นต้น) รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ มากกว่าอย่าง
อื่น32 กล่าวได้ว่าเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ควรเป็น
(ธรรม) ซึ่งเป็นอย่างเดียวกับระเบียบโลก (ธรรม)
เมือ่ พุทธศาสนารับพระธรรมศาสตร์เข้ามาเป็นหลักจารีต
กฎหมายของตน ก็ถูกปรับแปรให้เข้ากับพุทธและกับท้องถิ่น
ดังเช่นพระธรรมศาสตร์ฉบับบาลีทั้งหลายที่พบในมอญพม่า
ลดขนาดลงมาก สลัดพิธกี รรมธรรมเนียมของฮินดูออกไปและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนให้พระมนู
สาราจารย์เป็นปุโรหิตของพระมหาสมมติตามคติพุทธ33 แต่
ยังถือว่าพระธรรมศาสตร์เป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ที่แม้แต่พระมหา
สมมติก็พึงเคารพเช่นกัน เพราะเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่
ในธรรมเนียมพุทธศาสนา34 อย่างไรก็ตาม พระธรรมศาสตร์
32

Hooker 1978: 100. แลงกาต์ 2526: 10 เขียนว่า “คัมภีร์นี้แบ่งเป็น 12 บรรพ... มีตัว
บทกฎหมายที่แท้จริงคือกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งอยู่เพียง 2 บรรพ คือบรรพ 8
และบรรพ 9 เท่านั้น... (คัมภีร์นี้) มุ่งที่จะวางหลักแห่งอุดมคติของชุมชนที่เป็นไปในเชิง
ศาสนามากกว่าจะจัดรวบรวมประมวลกฎหมายให้เป็นระเบียบมีความเกีย่ วโยงติดต่อกัน”
Hooker ยังเขียนด้วยว่า “(The Dharmasastra) deals with the totality of obligations
ascribed to individuals according to their status (varna) and place in life. (It) is
the social and natural order in judicial character” (1978: 99)
33
Lingat 1950: 12-15; Okudaira 2018: 107-109; Baker and Pasuk 2016: 1415
34
Pridi 1986: 281 เห็นว่ายังศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นกฎธรรมชาติที่ถาวรข้ามกาลเวลา
เพราะแสดงพระธรรมของพุทธศาสนา ผู้รู้รายอื่นๆ ก็เห็นท�ำนองเดียวกันโดยชี้ว่าแม้แต่
พระมหากษัตริยก์ ต็ อ้ งเคารพและอยู่ในกรอบของพระธรรมศาสตร์ แลงกาต์เห็นต่างจาก
คนอื่นๆ ตรงนี้ คือเห็นว่าพระธรรมศาสตร์ของพุทธลดความศักดิ์สิทธิ์ลง ถึงกับกล่าวว่า
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ยังกล่าวถึงหน้าที่ของบุคคลตามสถานะทางสังคม เพราะ
ธรรมเป็นทั้งเรื่องของศีลธรรมความประพฤติปฏิบัติและเป็น
ระเบียบโลกถึงแม้จะไม่มีเรื่องวรรณะแล้วก็ตาม ที่ส�ำคัญ
ที่ สุ ด คื อ หน้ า ที่ แ ละสิ่ ง ที่ ก ษั ต ริ ย ์ พึ ง เป็ น และพึ ง กระท� ำ 35
พระธรรมศาสตร์ของพุทธเป็นคัมภีร์ทางกฎหมายชัดเจนขึ้น
แลงกาต์เห็นว่าเป็น civil law36 ว่าด้วยคดีความระหว่างราษฎร
แต่ปรากฏว่าสาระส�ำคัญของกฎหมายเหล่านี้ไม่ตรงกับคัมภีร์
ฮินดู กลับรวมเอาธรรมเนียมปฏิบตั ติ ามแบบฉบับของท้องถิน่
ในมอญพม่าเข้ามาด้วย เท่ากับว่าท�ำให้ธรรมเนียมของท้องถิน่
แต่ดั้งเดิมกลายเป็นกฎหมายระดับพระธรรมศาสตร์ทีเดียว37
สาระของพระธรรมศาสตร์กลายเป็นพม่าไปแล้ว38
พระธรรมศาสตร์คงเข้ามาในดินแดนสยามประเทศนาน
มากแล้วโดยผ่านทางมอญและพม่า โดยเฉพาะในคราวเสียกรุงฯ
กฎหมายแยกออกจากศาสนา (Lingat 1950: 16, 21, 23)
35
พระองค์เจ้าธานีนิวัตเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของ the ideal monarch (Dhani 1969:
94)
36
อย่างไรก็ตามความพยายามจัดว่า “มูลคดี” ที่ปรากฏในพระธรรมศาสตร์ว่าเป็น
กฎหมายแพ่งหรืออาญา เป็นเรื่องของเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคล หรือเป็นเรื่องของ
อาญาแผ่นดินและความสัมพันธ์กบั รัฐ เหล่านีย้ งั ไม่ลงตัวนัก (Pridi 1986: 281; Thanin
1963: 48) ผู้เขียนสงสัยว่าอาจเป็นความพยายามที่ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นักเพราะ
เป็นการแบ่งประเภทที่ผิดฝาผิดตัวกัน
37
Lingat 1950: 14, 16, 21
38
Lingat 1950: 18 งานที่ศึกษาพระธรรมศาสตร์ของพม่าอย่างดี คือ Lammert 2015
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ครั้งที่หนึ่ง (ปลายศตวรรษที่ 16) พระธรรมศาสตร์ฉบับของ
ไทยเท่าที่มีอยู่แตกต่างจากของมอญพม่าพอสมควร เช่น จัด
หมวดของคดีเป็น 39 ประเภทแทนทีจ่ ะเป็น 18 ประเภท39 และ
ในขณะทีข่ องมอญพม่าแยก “มูลคดี” (หมายถึงการจัดประเภท
พืน้ ฐานตามพระธรรมศาสตร์) เป็นคนละฉบับจาก “สาขาคดี”
(หมายถึงพระราชก�ำหนด พระราชบัญญัติ กฎหมายทีก่ ษัตริย์
บัญญัติขึ้นเพิ่มเติม)40 ลักษณะเฉพาะของพระธรรมศาสตร์
ของไทยก็คือการรวมเอากฎหมายและบัญญัติของกษัตริย์
(สาขาคดี) เข้าไว้ ในคัมภีร์ฉบับเดียวกับพระธรรมศาสตร์
(มูลคดี)41 คาถาภาษาบาลีที่ใช้ขึ้นต้นข้อความแต่ละตอนใน
พระธรรมศาสตร์ของมอญกับของกฎหมายตราสามดวงแตกต่าง
กันมาก ย่อมแสดงว่าไม่ใช่การคัดลอกตรงๆ จากต้นฉบับ แต่
มีการปรับและพัฒนาการที่เป็นของแต่ละท้องถิ่นด้วย42
39

Hooker 1978: 17-27 ยกเอาข้อนีเ้ ป็นเหตุผลหนึง่ เพือ่ เตือนให้ระวังว่า อย่าเพิง่ ทึกทัก
ว่าจารีตกฎหมายในพม่า ไทย เขมร จามปา หรือชวามาจากฮินดูอย่างใกล้ชิด เพราะเรา
พบว่าพระธรรมศาสตร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แตกต่างจากฉบับของฮินดูมากพอ
สมควร
40
Pridi 1986: 276-277 ให้ความเห็นว่าพระธรรมศาสตร์ของไทยค่อนข้างเป็นระบบ
และดูคล้ายกับประมวลกฎหมาย (code law) ของยุโรป
41
Lingat 1950: 25-26
42
ชาญณรงค์ 2548: 115
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น่าสงสัยว่าจารีตเกีย่ วกับพระธรรมศาสตร์ทเี่ ดินทางจาก
ชมพูทวีปถึงสยามประเทศ เปลีย่ นแปลงไปมากน้อยขนาดไหน
นอกจากพระคัมภีรท์ เี่ ปลีย่ นไปถึงขนาดรวมเอาสาขาคดีเข้าไว้
เป็นฉบับเดียวกับคัมภีรธ์ รรมศาสตร์แล้ว มีอย่างอืน่ อีกหรือไม่
และการรวบเข้าไว้ด้วยกันเช่นนั้นมีนัยอย่างไรหรือไม่
ประเด็นทีน่ า่ คิดก็คอื ทีก่ ล่าวกันว่าพระธรรมศาสตร์สำ� คัญ
มาก ถึงขนาดที่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่ากษัตริย์ไม่มีอ�ำนาจหรือ
บทบาทบัญญัติกฎหมายส�ำคัญๆ เพราะมีพระธรรมศาสตร์
อยู่แล้ว และเชื่อว่ากฎหมายสาขาคดีทั้งหลายก็ละเมิดพระ
ธรรมศาสตร์ไม่ได้นั้น พระธรรมศาสตร์เป็นตัวบทหลักที่ใช้
อ้างอิงตรวจสอบอย่างเคร่งครัดขนาดเสมือนเราอ้างอิงตรวจสอบ
กับรัฐธรรมนูญหรือ การที่เราไม่พบพระธรรมศาสตร์ฉบับใด
อื่นนอกจากที่อยู่ในกฎหมายตราสามดวง43 มีนัยอย่างไร เป็น
43

Baker and Pasuk 2015: 6-7 ตั้งค�ำถามว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ในสยามที่เก่า
กว่าที่อยู่ในกฎหมายตราสามดวง (1805) หายไปไหนหมด ในขณะที่ แลงกาต์ระบุว่า
ในพม่าเมื่อปี 1888 พบมากกว่า 100 ฉบับ โดยที่ 40 ฉบับยังใช้อยู่ในขณะนั้น Lammert
2015 ก็ระบุฉบับหลักๆ ได้มากมายหลายชิ้น แม้ว่าเก่าสุดจะเพียงประมาณศตวรรษที่
17 ก็ตาม Lingat 1949: 27 คาดว่าในไทยน่าจะมีหลายฉบับเช่นกัน แต่ได้รวมกันไว้ใน
ฉบับเดียวเมื่อครั้งช�ำระเป็นกฎหมายตราสามดวง แต่เขามิได้ให้หลักฐานประกอบใดๆ
และยังไม่ได้ตอบค�ำถามอยู่ดี ผู้เขียนเคยสงสัยท�ำนองเดียวกันนี้กับแผนที่โบราณ กล่าว
คือ มีแผนที่โบราณสารพัดชนิดใน British Library ประมาณ 200 ชิ้น พบตามวัดต่างๆ
ทั่วไป แต่ท�ำไมจ�ำนวนของแผนที่โบราณที่พบในดินแดนประเทศไทยจึงมีจ�ำนวนน้อย
เหลือเกิน ที่พบหลังๆ ก็มาจากวังแทบทั้งสิ้น ค�ำตอบประเภท “พม่าเผาไปหมดตอนเสีย
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ไปได้หรือไม่ว่าพระธรรมศาสตร์อาจเป็นที่รู้จักนับถือบูชาใน
ฐานะคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์ แต่อาจไม่ใช่เอกสารทีใ่ ช้ตรวจสอบอ้างอิง
อย่างเคร่งครัดอย่างที่เชื่อกัน ท�ำนองเดียวกับที่เรารู้จักนับถือ
บูชาพระไตรปิฎกแต่แทบไม่เคยเปิดศึกษาจริงๆ
Okudaira อ้างหลักฐานทีแ่ สดงว่า ณ ปลายศตวรรษที่ 19
พระธรรมศาสตร์อาจไม่เป็นที่รู้จักในพม่าเท่าไรนัก ทั้งๆ ที่ใน
ค�ำพิพากษาของศาลหลายฉบับเอ่ยถึงพระธรรมศาสตร์อย่าง
เทิดทูนบูชา44 Okudaira สงสัยว่าอย่างไหนกันแน่ที่ถูกต้อง
ผู้เขียนสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าถูกต้องทั้งสองอย่าง กล่าวคือ
พระธรรมศาสตร์อยู่ในสถานะที่เปรียบได้กับพระไตรปิฎกที่
ชาวพุทธมักอ้างถึง ทั้งๆ ที่ชาวพุทธอย่างเราโดยปกติไม่เคย
อ่าน ไม่อ้างอิงตรวจสอบกับพระไตรปิฎกเลย เพราะคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดควรอยู่ในตู้ธรรมมีไว้บูชา ชาวพุทธโดยทั่วไป
ในสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน คุ้นเคยกับอรรถกถาของ
พระอาจารย์บางท่านมากกว่า แต่ทคี่ ้นุ เคยที่สุดก็คือชาดกและ
เรือ่ งราวต่างๆ ทีพ่ ระสงฆ์เทศนาในชีวติ ประจ�ำวัน พระสงฆ์อาจ
จะเอ่ยถึงพระไตรปิฎกบ่อยกว่า แต่สกั กีค่ นทีเ่ คยเปิดดูหรือถือ
กรุง” เป็นการเดาที่ถูกแย้งมากขึ้นทุกทีเพราะไม่น่าเป็นไปได้ แถมเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่
พระราชพงศาวดาร จึงน่าจะกระจายตามศูนย์อ�ำนาจในหัวเมืองหลายแห่ง แต่ผู้เขียนไม่
ขอคาดเดาค�ำตอบใดๆ ทั้งสิ้น
44
Okudaira 2018: 53-55
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เป็นต�ำราเพื่ออ้างอิงตรวจสอบจริงๆ อย่างที่ผู้รู้หนังสือในสมัย
ใหม่ทำ� ผูพ้ พิ ากษาอาจจะเอ่ยถึงพระธรรมศาสตร์ แต่กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ของคน ทัง้ เจ้าผูป้ กครองและราษฎรทัง้ หลาย
มากกว่า (อาจรวมทั้งลูกขุนตระลาการด้วย) ได้แก่กฎหมาย
และค�ำสั่งต่างๆ ซึ่งกษัตริย์บัญญัติขึ้นบังคับใช้
ความเชื่อทางวิชาการที่ว่าในเมื่อมีพระธรรมศาสตร์ที่
สูงส่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว กษัตริย์ ไทยแต่ก่อนจึงไม่มีอ�ำนาจ
บัญญัติกฎหมาย อาจเป็นการเข้าใจผิด
พระราชศาสตร์

ในเดือนมีนาคม 2492 แลงกาต์ได้บรรยายทีส่ ยามสมาคม
เรื่อง “วิวัฒนาการความคิดทางกฎหมายในพม่าและสยาม”
(The Evolution of the Conception of Law in Burma and
Siam) ซึ่งตีพิมพ์ในปีถัดมา ตอนหนึ่งเขากล่าวว่า
“ผู้ปกครองไม่มีอ�ำนาจออกกฎหมาย (หน้าที่ของเขา)
คือรักษาระเบียบและความสงบเพือ่ ปกป้องราษฎรของ
เขาให้ปลอดจากอันตราย ... จะต้องลงโทษผู้ละเมิด
ประเพณี และยุติข้อ พิพาทระหว่า งราษฎร ดั ง นั้ น
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ผู้ปกครองจึงเป็นผู้พิพากษาและผู้ไกล่เกลี่ยสูงสุด ...
ค�ำพิพากษาของเขาเป็นที่สุด”45 (แปลโดยผู้เขียน)

อันทีจ่ ริงข้อความท�ำนองเดียวกันพระองค์เจ้าธานีนวิ ตั ได้
น�ำเสนอไว้เช่นกันไม่กี่ปีก่อนนั้น คือในปี 2489 ว่า
“ในเรือ่ งหน้าทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัตนิ นั้ ... บรรดากฎหมายโบราณ
ทั้งปวง เมื่อพระมหากษัตริย์จะทรงบัญญัติออกไป
อย่างไร ย่อมทรงอ้างมูลคดีอันใดอันหนึ่งใน 39 นี้
เสมอ ดูเหมือนกับว่าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงถือสิทธิที่
จะท�ำการนิตบิ ญ
ั ญัตนิ อกเหนือคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์
ได้อย่างไรเลย ถ้าจะใช้ภาษาสมัยปัจจุบันก็แทบจะเดา
ได้ว่า คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นรัฐธรรมนูญจ�ำกัด
พระราชอ�ำนาจทางนิติบัญญัติมาแต่โบราณกาล” 46
45

Lingat 1950: 9
ธานีนวิ ตั 2489: 14-15 ซึง่ เป็นฉบับภาษาไทยของบทความส�ำคัญ “The Old Siamese
Conception of the Monarchy” (Dhani 1969 ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 1947/2490) ทั้ง
สองชิ้นมาจากค�ำบรรยายต่อหน้าพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา ที่สยาม
สมาคม เมื่อ 14 มีนาคม 2489) ข้อความเดียวกันนี้ในบทความภาษาอังกฤษคือ “A
feature worthy of notice is the legislative power of the monarch of old. The old
treatise of the Thammasat divided law into two main categories, namely: principles (mulakadi) for the judicature consisting of 10 titles, and principles for
the people’s litigation consisting of 29 titles. Laws promulgated in those days
were invariably based upon on or other of these titles. Beyond them, the monarch
seemed to have been curiously limited in his legislative power.” โปรดสังเกตว่า
46
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ข้อความนี้หรือคล้ายๆ กันถูกน�ำเสนอในงานที่ศึกษา
เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์กฎหมายของไทยเสมอ47 เพือ่ ตอกย�ำ้ ว่า
กษัตริย์ไทยไม่มอี ำ� นาจสมบูรณ์อย่างที่มีคนเข้าใจผิดๆ เพราะ
อ�ำนาจนิติบัญญัติมีจ�ำกัด จึงต้องขยายความเพิ่มเติมอีกว่า
“พระราชศาสตร์” (ซึ่งเป็นค�ำรวมของพระราชก�ำหนด พระ
ราชบัญญัติ และกฎอื่นๆ ที่กษัตริย์บัญญัติขึ้น)48 ไม่ส�ำคัญนัก
เพราะเป็นแค่ส่วนขยายของพระธรรมศาสตร์เพื่อการบริหาร
บ้านเมืองชั่วคราวเท่านั้นและจบไปตามรัชสมัย ไม่มีผลบังคับ
ยัง่ ยืน ส่วนจะใช้ตอ่ ไปหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั กษัตริยอ์ งค์ตอ่ ไป49 ต่าง
กับพระธรรมศาสตร์ซ่ึงยั่งยืนถาวรและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะพระราชศาสตร์สร้างโดยมนุษย์ จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือน
พระธรรมศาสตร์ที่มาจากพระธรรมหรือพระเจ้า50
ประโยค “พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงถือสิทธิที่จะท�ำการนิติบัญญัตินอกเหนือคัมภีร์พระ
ธรรมศาสตร์ได้อย่างไรเลย” ไม่ปรากฏตรงชัดขนาดนั้นในภาษาอังกฤษ
47
ตัวอย่างเช่น แสวง 2545: 148-149, กิตติศักดิ์ 2556: 59, สุรพล ไตรเวทย์ ใน
เรอเน่ กียอง 2550: 28, ชาญณรงค์ 2548: 90 (และอธิบายขยายความในหน้า 8895) และอีกหลายคน
48
Lingat 1950: 18, 26 และ Okudaira 2018: 183 ระบุว่า Rajasattham หรือพระ
ราชศาสตร์ของพม่าเป็นการรวบรวมค�ำตัดสินคดีความโดยกษัตริยแ์ ละปราชญ์คนส�ำคัญ
รวบรวมได้หลายสิบเล่ม แต่ในจ�ำนวนนีม้ อี ยูม่ ากพอสมควรทีเ่ ป็นการคัดลอกจากคัมภีร์
และอรรถกถาหรืองานประพันธ์ทางวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปกครองรักษาความสงบ
เรียบร้อย
49
Lingat 1950:26, Kanaphon 2010: 51, Apirat 1987: 118
50
Pridi 1986: 281 น่าสังเกตด้วยว่าหลายท่านมักจะแปล “ราชศาสตร์” เป็นภาษา
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เบเกอร์และผาสุกโต้แย้งความเชือ่ ทีว่ า่ กษัตริยส์ ยามก่อน
ยุคสมัยใหม่ไม่มีอ�ำนาจบัญญัติกฎหมาย เขาเสนอว่าความ
ส�ำคัญของกฎหมายที่บัญญัติโดยกษัตริย์ เป็นลักษณะพิเศษ
อย่างหนึ่งของอยุธยา การบัญญัติกฎหมายเป็นกุญแจส�ำคัญ
ส�ำหรับการปกครองสังคมที่ซับซ้อนและวุ่นวายบ่อยครั้งอย่าง
อยุธยา กฎหมายของอยุธยาคือกฎหมายของกษัตริย51์
หากเราเทียบพระราชศาสตร์กับพระธรรมศาสตร์ ก็
คงเข้าใจได้ไม่ยากว่ากษัตริย์ไทยไม่มีอ�ำนาจระดับเดียวกับ
ผู้สร้างพระธรรมศาสตร์หรือผู้ค้นพบพระธรรม แต่การเทียบ
เช่นนัน้ ช่วยให้เราเข้าใจอ�ำนาจของกษัตริย์ในการออกกฎหมาย
และความส�ำคัญของกฎหมายทีก่ ษัตริยบ์ ญ
ั ญัตขิ นึ้ บังคับใช้ตอ่
ราษฎรหรือ? แลงกาต์เองกล่าวว่าคงไม่มกี ษัตริยค์ นไหนสับสน
ระหว่างอ�ำนาจของตนกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมและ
พระธรรมศาสตร์ แต่กษัตริย์ก็ยังมีอ�ำนาจสมบูรณ์ที่จะกระท�ำ
อะไรได้ตามที่ตนต้องการ52
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่าพระราชศาสตร์ของไทยมีอกี ลักษณะ
หนึ่งที่ไม่ปรากฏในที่อื่นนั่นคือ การที่พระราชศาสตร์ถูกรวม
อังกฤษว่า “royal ordinance” ซึง่ หมายถึงกฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญชัน้ รองๆ (ปัจจุบนั มัก
ใช้กบั กฎเทศบาล เป็นต้น) ดู Dhani 1969 (1947): 97 และหลายคนก็ใช้ตามกันต่อๆ มา
51
Baker and Pasuk 2016: 12, 31
52
Lingat 1950: 26
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เข้าไว้เป็นคัมภีร์เล่มเดียวกับพระธรรมศาสตร์ แม้จะแยกเป็น
คนละส่วนกันชัดเจนก็ตาม53 การท�ำเช่นนีท้ ำ� ให้พระราชศาสตร์
กลายเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทางกฎหมายไปด้วย
ในเมื่อมีธรรมเนียมช�ำระกฎหมายเป็นครั้งคราว บางบทบาง
มาตราถูกตัดทิ้ง หลายบทหลายมาตราคงอยู่ข้ามรัชสมัยต่อ
มา ไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าราชศาสตร์จบไปเมื่อสิ้นรัชสมัย
กลายเป็นว่าราชศาสตร์จ�ำนวนไม่น้อยกลายเป็นกฎหมายที่
ถาวร ไม่ใช่ส่วนเพิ่มเติมที่บัญญัติโดยกษัตริย์ชั่วครั้งชั่วคราว
อีกต่อไป แถมมีความศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย54 บัญญัติของกษัตริย์
จึงกลายเป็นกฎหมายถาวรมิใช่เพราะมาจากกษัตริย์ แต่เพราะ
อิงแอบกับอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมศาสตร์ เช่นนี้แล้ว
53

Kanaphon 2010 หน้า 51 อธิบายกระบวนการนีอ้ ย่างชัดเจนคือ 1) กษัตริยบ์ ญั ญัตริ าช
ศาสตร์ มีวนั เดือนปีและเหตุผลระบุไว้เสร็จสรรพ 2) ครัน้ ราชศาสตร์ทสี่ ะสมข้ามรัชสมัย
มีจ�ำนวนมากขึ้นสับสนมากขึ้นจนยากจะน�ำไปใช้ ก็จะท�ำการช�ำระ เก็บไว้เฉพาะใจความ
ส�ำคัญ 3) จากนัน้ จะถูกน�ำไปผนวกรวมเข้าในคัมภีรก์ ฎหมายเล่มเดียวกัน ลักษณะพิเศษ
ข้อนี้ นักประวัติศาสตร์กฎหมายของไทยรู้จักกันดี นอกจาก Lingat 1950 และ 1973,
Kanaphon 2010, และ Baker and Pasuk 2016 แล้ว Hooker 1978: 29 และ Apirat
1987: 155 ก็กล่าวถึงด้วย เป็นต้น
54
Lingat 1950: 26-28; Baker and Pasuk 2016: 8 เห็นว่าในทางทฤษฎีกษัตริย์
องค์ใหม่สามารถช�ำระกฎหมายได้ทกุ ต้นรัชกาล ในทางปฏิบตั กิ ารช�ำระกฎหมายเกิดขึน้
ไม่บ่อยนัก Pridi 1986: 281-283 ยกย่องว่าการรวมกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นเข้ากับ
พระธรรมศาสตร์ที่เป็นกฎจักรวาลนับเป็นอัจฉริยภาพของจารีตกฎหมายไทย (283)
แต่ในขณะเดียวกันปรีดีก็ยังยืนยันว่ากษัตริย์ ไทยไม่มีอ�ำนาจบัญญัติกฎหมายเพราะ
พระราชศาสตร์หมดอายุไปกับรัชสมัย
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กษัตริย์สยามก็มีอ�ำนาจแทบไม่ต่างอะไรกับผู้สร้างกฎหมาย
เอง55 Hooker กล่าวว่ากษัตริย์สยามคือศูนย์กลางของโลกทาง
กฎหมาย แถมกฎหมายเหล่านัน้ เป็นพืน้ ฐานให้ความชอบธรรม
แก่อำ� นาจของกษัตริย์โดยตรงและทันทียงิ่ กว่าพระธรรมศาสตร์
หรือคัมภีร์ศาสนาใดๆ เสียอีก56
กษัตริย์ผู้ทรงอ�ำนาจบัญญัติกฎหมาย (The Sovereign)

กษัตริย์สยามก่อนยุคสมัยใหม่มีอ�ำนาจบัญญัติกฎหมาย
อย่างส�ำคัญหรือไม่ ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีคนหยิบยก
ขึน้ มาอภิปรายเกินกว่าครึง่ ศตวรรษ เพราะความเชือ่ ว่ากษัตริย์
สมัยก่อนไม่มอี ำ� นาจสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึง่ ของความพยายาม
ปฏิเสธว่ากษัตริย์ไทยสมัยก่อนไม่ใช่เทวราช ไม่ใช้อำ� นาจบาตร
ใหญ่ ไม่ใช่ absolute monarch อย่างฝรั่ง แต่เป็นธรรมราชา
ตามจารีตที่สืบทอดมาแต่สุโขทัย57 เบเกอร์และผาสุกโต้แย้ง
ว่า กษัตริย์อยุธยาเริ่มบัญญัติกฎหมายตั้งแต่ศตวรรษที่ 15
ขยายขอบข่ายของกฎหมายขึ้นในศตวรรษที่ 17 เมื่อถึงปลาย
55
56
57

Baker and Pasuk 2016: 27; Lingat 1950: 29-30
Hooker 1978: 100 203
Dhani 1969
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อยุธยา กฎหมายเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยในการขยายอ�ำนาจ
ของรัฐ มีระบบศาลระบบตุลาการที่ใหญ่โตซับซ้อนเป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างของรัฐ58 ชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามา
อยุธยา มีความเห็นว่ากฎหมายของอยุธยาค่อนข้างเป็นระบบ
และพัฒนามาก59
หลั ก ฐานอย่ า งหนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ระดั บ การพั ฒ นาของ
กฎหมายอยุธยาก็คอื กฎหมายจ�ำนวนมากทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยนัน้
ซึง่ มีความละเอียดและซับซ้อนมาก เราอาจกล่าวว่าอยูใ่ นกรอบ
ของพระธรรมศาสตร์ แต่เห็นได้ชดั ว่าสะท้อนการพัฒนามานาน
ในสังคมของอยุธยาเอง มิใช่การแปลมาจากพระธรรมศาสตร์
ซึ่งมาจากประสบการณ์ของสังคมอื่น ตัวอย่างที่เบเกอร์และ
ผาสุกศึกษาอย่างจริงจังก็คือ กฎมณเฑียรบาลของอยุธยา
สาระของกฎหมายนีส้ ะท้อนหลักใหญ่ของการเมืองและระเบียบ
สังคมอยุธยาได้แก่ 1) ล�ำดับชัน้ ของคนในสังคม กฎมณเฑียร
บาลได้ระบุไว้ละเอียดยิบเป็นรูปธรรม ตามประสบการณ์ของ
อยุธยาเอง 2) การพิทักษ์ปกป้ององค์พระมหากษัตริย์และ
พระราชวัง กฎมณเฑียรบาลแปลอย่างง่ายคือ กฎเกี่ยวกับ
เรือนหลวง ซึ่งนัยยะของสมัยนั้นหมายถึงเป็นส่วนขยายของ
58
59

Baker and Pasuk 2016: 9, 30
Kanaphon 2010: 63-67; ศศิกานต์ 2548: 22-26
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องค์พระมหากษัตริย์ พระราชวังมิใช่เป็นเพียงทีอ่ ยูแ่ ต่เป็นส่วน
หนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้ค�้ำจุนโลกให้อยู่
ในระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎมณเฑียรบาลจึงส�ำคัญมาก ผู้
ละเมิดต้องถูกลงทัณฑ์หนักที่สุดกว่าความผิดอื่น เมื่อไม่กี่ปีที่
ผ่านมาถึงขนาดมีค�ำถามว่ากฎมณเฑียรบาลกับรัฐธรรมนูญ
อย่างไหนเป็นกฎหมายทีส่ งู กว่ากัน นอกจากกฎมณเฑียรบาล
แล้วยังมีกฎหมายอืน่ ๆ หลายฉบับทีส่ ะท้อนลักษณะความเป็น
ไปของสังคมอยุธยาและมีผลบังคับใช้อย่างยาวนานหลายร้อย
ปี อาทิ พระไอยการอาญาหลวง ซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับที่มี
บทลงโทษรุนแรงมาก มีรายละเอียดอย่างมากเกี่ยวกับสังคม
อยุธยา ในขณะที่มูลคดีในพระธรรมศาสตร์เป็นหลักเกี่ยวกับ
กรณีพิพาทวิวาทกันระหว่างราษฎรเป็นส่วนใหญ่ เหล่านี้เป็น
ตัวอย่างและเหตุผลเพื่อยืนยันว่ากษัตริย์ไทยก่อนสมัยใหม่มี
อ�ำนาจและท�ำการบัญญัติกฎหมายมาหลายร้อยปีก่อนหน้า
การปฏิรูประบบกฎหมายสมัยใหม่
อันทีจ่ ริงมีอกี กรณีหนึง่ ซึง่ รูจ้ กั กันดีคอื คดีอนั เป็นจุดก�ำเนิด
ของการช�ำระกฎหมายตราสามดวง อ�ำแดงป้อมเป็นชูแ้ ล้วฟ้อง
หย่านายบุญศรีผู้เป็นสามี ลูกขุนตระลาการตัดสินให้หย่าขาด
ได้ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 จึงเข้าแทรกแซงเพราะเห็นว่าไม่
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ยุติธรรมต่อสามี จึงสั่งให้มีการช�ำระกฎหมายทั้งหมด กรณีนี้
นักประวัติศาสตร์กฎหมายแทบทุกคนถือเป็นหลักฐานยืนยัน
ว่ากษัตริย์ไทยยึดมัน่ อยูใ่ นกรอบของพระธรรมศาสตร์ เมือ่ เห็น
ว่าอาจจะมีการผิดเพีย้ นก็ตอ้ งย้อนกลับไปช�ำระสะสางให้แน่ใจ
มียกเว้นคนหนึ่งที่เห็นต่างคือแลงกาต์ บรมครูประวัติศาสตร์
กฎหมายที่ทุกคนให้ความยกย่อง แลงกาต์ตั้งข้อสังเกตและ
ค�ำถามที่น่าสนใจมากว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 มั่นใจว่า
กฎหมายคลาดเคลื่อน แต่มิได้คิดเลยว่าอาจเป็นบทดั้งเดิมที่
มีมานานแท้จริงก็ได้ พระองค์อาศัยความคิดของพระองค์เอง
เป็นเหตุผลเพื่อเข้าแก้ไขกฎหมาย นี่เป็นการแสดงถึงโบราณ
ราชประเพณีที่ให้อ�ำนาจกษัตริย์ในการวินิจฉัยว่าอะไรวิปลาส
และอะไรยุตธิ รรม แล้วบัญญัตแิ ละแก้ไขกฎหมายตามต้องการ
หากพระองค์เห็นว่าเป็นไปเพื่อรักษาระเบียบสังคม60
แลงกาต์ยงั กล่าวอีกว่า ค�ำปรารภของกฎหมายตราสามดวง
เขียนไว้ว่าการช�ำระกฎหมายครั้งนี้ก็เปรียบได้กับการช�ำระ
พระไตรปิฎก คือเป็นการฟืน้ ฟูให้กลับสูส่ ภาพเดิมทีถ่ กู ต้อง ค�ำ
กล่าวเช่นนี้ก็เป็นค�ำกล่าว “ในเชิงทฤษฎี”61 เราทราบดีว่าการ
สังคายนาพระไตรปิฎกแทบทุกครั้งเป็นการปรับเปลี่ยนให้
60
61

Lingat 1950: 11 หรือใน ปรีดี พิศภูมิวิถี (แปล) 2548: 131-135
Lingat 1950: 30 หมายถึงกล่าวตามธรรมเนียมหรือกล่าวเป็นพิธีนั่นเอง

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนค�ำและ
ความใหม่ๆ ด้วยทุกครัง้ แต่ตามธรรมเนียมของเถรวาท จะต้อง
ให้เหตุผลทุกครั้งว่าการสังคายนาเป็นการกลับสู่สภาพเดิมที่
ถูกต้องแท้จริง พระธรรมศาสตร์ก็อ้างท�ำนองเดียวกัน
ท�ำไมจึงเชื่อกันว่ากษัตริย์ ไทยไม่มีอ�ำนาจนิติบัญญัติ
เบเกอร์และผาสุกคาดถึงหลายสาเหตุ เช่น ให้น�้ำหนักกับ
พระธรรมศาสตร์และจารีตกฎหมายฮินดูมากไป จึงพยายาม
มองจากธรรมเนียมที่มีอยู่ในฮินดูเป็นหลัก (หรือฮินดูเป็น
ศูนย์กลาง Hindu-centrism) จนอาจมองข้ามลักษณะเฉพาะ
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายที่สยามรับ
เข้ามา แลงกาต์ตีความเลยเถิดไปมาก ตีความแบบให้พระ
ธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางมากไปเพราะเชื่อตามวิชาการ
ประวัติศาสตร์ ในขณะนั้นว่ารัฐในสุวรรณภูมิ (ซึ่งรวมรัฐใน
ดินแดนประเทศไทยด้วย) เป็นรัฐใต้อิทธิพลภารตะ (Indianized states) ดังนั้นกฎหมายของมอญ พม่าและไทยจึงน่าจะ
เป็นเพียงสาขาหนึง่ ของกฎหมายฮินดู62 เบเกอร์และผาสุกสวน
ทางแลงกาต์ (และนักประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทยแทบทัง้ หมด)
62

Baker and Pasuk forthcoming: 17-18 ผู้เขียนขอเพิ่มข้อสังเกตว่า ข้อความของ
แลงกาต์ดงั กล่าวเป็นค�ำอธิบายพระธรรมศาสตร์ราชศาสตร์ “ในทางทฤษฎี (in theory)”
และเขาสนใจว่าพระธรรมศาสตร์ในมอญพม่าและสยามต่างจากฮินดูอย่างไรด้วย ในทีส่ ดุ
เขาก็ยำ�้ ถึงลักษณะเฉพาะทีท่ ำ� ให้กษัตริยส์ ยามมีอำ� นาจเป็นผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายรายส�ำคัญ
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เสนอว่าพระธรรมศาสตร์มไิ ด้มบี ทบาทมากในสังคมสยามขนาด
ทีม่ กั เข้าใจกัน แม้เราพบการเอ่ยถึงพระธรรมศาสตร์ในทีต่ า่ งๆ
มากมายแต่กลับไม่พบคัมภีรห์ รือเอกสารพระธรรมศาสตร์ฉบับ
ต่างๆ นอกเหนือไปจากที่อยู่ในกฎหมายตราสามดวง63 ตรง
นี้ผู้เขียนขอเสริมว่า คงเป็นท�ำนองเดียวกับพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์ส�ำคัญอีกหลายฉบับในตู้บูชา แต่มีบทบาทมีการใช้จริง
จ�ำกัด ค�ำสอนที่ทรงอิทธิพลกว่าคืออรรถกถาชาดก
เหตุ ผ ลว่ า ท� ำ ไมจึ ง เชื่ อ กั น ว่ า กษั ต ริ ย ์ ไ ทยไม่ บั ญ ญั ติ
กฎหมายทีน่ า่ สนใจมากอีกประการหนึง่ คือ ข้อความของแลงกาต์
ที่ยกมาข้างต้นสอดคล้องกับความคิดอันทรงอิทธิพลของ
พระองค์เจ้าธานีฯ ที่เสนอในระยะเดียวกัน ซึ่งกลายเป็น
พิมพ์เขียวของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมใหม่ที่ต้องการฟื้นฟู
และสร้างการเมืองระบอบกษัตริยน์ ยิ มใน 50-60 ปีทผี่ า่ นมา64
ในช่วงสิ้นอ�ำนาจของคณะราษฎรและเริ่มฟื้นบทบาทเจ้านั้น
ท่านจึงพยายามชี้ว่ากษัตริย์ไทยเป็นธรรมราชา ไม่ใช่เทว
ราช ไม่มีอ�ำนาจสมบูรณ์ (อย่างที่มีบางคนกล่าวหา) ไม่ใช่
สมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบตะวันตกซึ่งองค์อธิปัตย์ (The
63
64

Baker and Pasuk forthcoming: 7-10
ดู Thongchai 2016: 11-13
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Sovereign) เป็นแหล่งที่มาของกฎหมายทั้งหมด65 ข้อความ
ของแลงกาต์บวกกับของพระองค์เจ้าธานีฯ ก่อให้เกิดความรูท้ รง
อ�ำนาจ (authority) ว่ากษัตริย์ไทยไม่มอี ำ� นาจบัญญัตกิ ฎหมาย
เบเกอร์และผาสุกสรุปสั้นๆ ตรงๆ ว่า “กฎหมายของ
พระราชาเป็นสถาบันส�ำคัญของรัฐสยามในยุคต้นสมัยใหม่”66
ประเด็นเรือ่ งกษัตริยส์ ยามก่อนสมัยใหม่เป็นองค์อธิปตั ย์ผสู้ ร้าง
กฎหมายหรือไม่ เป็นกุญแจอันหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจการ
เปลี่ยนสู่ระบบสมัยกฎหมายใหม่

65

ปัญญาชนกษัตริยน์ ยิ มพยายามแก้ตา่ งว่าพระมหากษัตริย์ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มิได้มอี ำ� นาจสมบูรณ์แบบ Absolutist ของตะวันตก เพียรพยายามพิสจู น์วา่ มีจดุ ไหนบ้าง
ทีอ่ ำ� นาจไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่บญ
ั ญัตกิ ฎหมาย อ�ำนาจไม่ทวั่ ถึงทัว่ ทัง้ ราชอาณาจักร อ�ำนาจ
ในกลุ่มผู้ปกครองไม่เป็นเอกภาพ หัวเมืองค่อนข้างเป็นอิสระ ฯลฯ อันที่จริงกษัตริย์ของ
ตะวันตกทีเ่ รียกว่า Absolute Monarchy ก็ไม่มใี ครมีอำ� นาจ “สมบูรณ์” ในความหมายตาม
ตัวอักษรสักราย เราก�ำลังพูดถึงระบอบการเมืองแบบหนึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ ำ� คัญอย่างหนึง่ ก็
คือ กษัตริยอ์ ยูเ่ หนือกฎหมาย ไม่วา่ ในความเป็นจริงจะมีอำ� นาจในทางปฏิบตั คิ รอบคลุมทุก
ส่วนของแผ่นดินหรือไม่ ชนชัน้ ปกครองเป็นเอกภาพอยู่ในอ�ำนาจของกษัตริยจ์ ริงหรือไม่
และไม่ว่าจะใช้อ�ำนาจนั้นหรือไม่ ดังนั้น การแก้ตัวแบบที่นักคิดกษัตริย์นิยมพยายามท�ำ
จึงเป็นการแก้ตวั ด้วยวิธวี ทิ ยาแบบศรีธนญชัย และด้วยการสร้างเป้าหลอก (strawman)
อย่าง “Absolute แบบตะวันตก” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่ตรงข้ามของ “ธรรมราชา” แค่
นั้นเอง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
66
Baker and Pasuk forthcoming: 18
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การปฏิรูปกฎหมายสมัยใหม่ของสยาม:
ค�ำอธิบายแบบฉบับ
ประวัติศาสตร์แบบฉบับหรือขนบ (conventional) ของ
การปฏิรูปกฎหมายสู่สมัยใหม่ เป็นเรื่องของการท�ำกฎหมาย
ให้ทันสมัย (modernization) เนื้อเรื่องแบบฉบับมีดังนี้ (โดย
มีรายละเอียดพิสดารแตกต่างกันไป) เริ่มจากการคุกคาม
ของมหาอ�ำ นาจยุ โ รป ยั ด เยี ย ดสิ ท ธิ ส ภาพนอกอาณาเขต
(extra-territoriality) ให้สยาม ไม่ยอมรับอ�ำนาจศาลไทยที่มี
ต่อชาวยุโรปและคนในบังคับ ท�ำให้สยามต้องเร่งปรับปรุงระบบ
กฎหมายของตนให้อยูใ่ นมาตรฐานทีช่ าติยโุ รปยอมรับ ประกอบ
กับเวลานัน้ ระบบกฎหมายเดิมของสยามก็มจี ดุ อ่อนอยูม่ าก ตัว
บทกฎหมายล้าหลังหลายเรื่องแถมสับสนไม่เป็นระเบียบ ศาล
ก็แตกกระจายไม่รวมศูนย์ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งราช
อาณาจักร ด้วยสายตายาวไกลของชนชั้นน�ำสยามในยุคนั้น
โดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รัฐบาลสยามจึงจ้างชาว
ต่างชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการร่างกฎหมาย ทั้งฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
เบลเยียม และอเมริกนั เข้ามาเป็นคณะกรรมการเพือ่ สร้างระบบ
ประมวลกฎหมายขึน้ โดยท�ำงานร่วมกับเจ้านายผูป้ กครองไทย
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หลายคน กระบวนการร่างกินเวลากว่าสิบปีจงึ เสร็จเป็นประมวล
กฎหมายฉบับแรก นั่นคือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2451/ค.ศ. 1908) และยังจัดท�ำประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บรรพต่างๆ เป็นล�ำดับ และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและแพ่งจนส�ำเร็จหมดในปี 2478 สยามสามารถ
ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้เอกราชทางการศาลคืน
มาเมื่อปี 2481 นับเป็นความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งช่วยรักษา
เอกราชของสยามและทั้งปรับปรุงระบบกฎหมายให้ตรงตาม
มาตรฐานสากล67
67

เนื้อเรื่องแบบฉบับดังกล่าวน่าจะมาจากค�ำปรารภของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.
127 ซึ่งอธิบาย 2 สาเหตุใหญ่ของการท�ำกฎหมายใหม่ได้แก่ 1) ความสับสนไม่เป็น
ระเบียบของกฎหมายไทยทีใ่ ช้อยูข่ ณะนัน้ และ 2) ปัญหาอันเกิดจากคนในบังคับต่างชาติ
ไม่ต้องขึ้นศาลไทยเพราะสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จากนั้นค�ำอธิบายจึงปรากฏต่อมา
ในงานประวัติศาสตร์กฎหมายรุ่นแรกๆ เช่น ของพระยานิติศาสตร์ไพศาล (2494) ซึ่ง
แม้วา่ เนือ้ หาหลักจะเป็นสารานุกรมกฎหมายสมัยเก่าฉบับต่างๆ แต่ในส่วนทีก่ ล่าวถึงการ
ปฏิรปู กฎหมายอย่างสัน้ ๆ นัน้ ก็ระบุถงึ ความส�ำคัญของการปฏิรปู เพือ่ การรักษาเอกราช
ประเด็นนีถ้ กู ขยายใหญ่โตเป็นหัวข้อส�ำคัญประมาณกลางทศวรรษ 1970 ซึง่ มีวทิ ยานิพนธ์
ส�ำคัญสองฉบับทีเ่ ป็นต้นแบบ (prototype) ของเนือ้ เรือ่ งแบบฉบับได้แก่ พัชรินทร์ 2517
ในภาษาไทยและ Engel 1975 ส�ำหรับภาษาอังกฤษ งานทั้งสองท�ำการค้นคว้าหลักฐาน
ทางชัน้ ต้นอย่างละเอียดลออ แต่รบั เอาเหตุผลและเค้าโครงค�ำอธิบายแบบทางการตามที่
รัฐบาลสยามให้ไว้เอง (ในค�ำปรารภ) มาเป็นกรอบของตน งานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
กฎหมายไทยหลังจากนั้นส่วนใหญ่เดินตามเนื้อเรื่องแบบฉบับแทบทั้งสิ้น อาทิ กนิษฐา
2532, แสวง 2545, กิตติศกั ดิ์ 2556, ชาญชัย 2540 และอืน่ ๆ จนถึงปัจจุบนั งานทีศ่ กึ ษา
และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบที่สุดตามแบบฉบับนี้และเป็นที่รู้จักแพร่หลายที่สุดน่าจะ
ได้แก่หนังสือของแสวง บุญเฉลิมวิภาส ส�ำหรับภาษาอังกฤษนั้นนอกจาก Engel 1975
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ประวัติศาสตร์กฎหมายแบบฉบับจะเน้นสาเหตุสองด้าน
ได้แก่ ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและความล้าหลังของ
กฎหมายไทย ส�ำหรับด้านแรก สิ่งที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ต้อง
แสดงให้เห็นคือ การเสียเอกราช ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ชาวยุโรปใน
สยามขณะนั้น แต่เป็นชาวไทยชาวจีนในสยามที่สมัครใจเป็น
คนในบังคับของชาติยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงศาลไทย ซึ่งจัดเป็น
ปัญหาใหญ่ของช่วงนัน้ 68 ส�ำหรับความล้าหลังของกฎหมายไทย
นัน้ โดยสรุปมีดงั ต่อไปนี้ 1) ในกฎหมายเก่าก่อนการปฏิรปู นัน้
ราษฎรไม่เสมอภาคกันตามกฎหมาย ยังมีระบบทาสอยู่ (จนถึง
ปี 2448) 2) ทรัพย์สินเอกชนไม่ได้รับการยอมรับคุ้มครอง
อย่างเต็มที่รอบด้าน 3) “จารีตนครบาล” หมายถึงการลงโทษ
ผูก้ ระท�ำผิดและการสอบสวนผูต้ อ้ งสงสัยด้วยวิธกี ารทารุณ รวม
ทั้งข่มขู่และบีบบังคับเพื่อรีดค�ำสารภาพและการแห่ประจาน
สาธารณะซึง่ ถือว่าเป็นวิธกี ารทีป่ า่ เถือ่ นแล้วในขณะนัน้ 4) การ
พิจารณาคดีไม่เป็นระบบระเบียบที่ตรวจสอบได้ มีหลายกรณี
ผูต้ อ้ งสงสัยหรือผูก้ ระท�ำผิดถูกจับขังคุกแล้วลืมไปเลย เป็นต้น
5) ตัวบทกฎหมาย การตีความ และก�ำหนดโทษของความผิด
เดียวกันตามทีใ่ ช้ในศาลต่างๆ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ขณะ
มิได้มงี านทีต่ งั้ ค�ำถามใหม่ๆ หรือวิพากษ์เนือ้ เรือ่ งแบบฉบับดังกล่าวจนกระทัง่ Loos 2006
68
ปิยฉัตร 2526 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้โดยเฉพาะ
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นัน้ มีศาลกระจายอยูต่ ามศูนย์อำ� นาจและหัวเมืองต่างๆ ทัว่ ราช
อาณาจักร ในนครหลวงเองก็มศี าลของกรมต่างๆ กว่า 20 ศาล)
การลงโทษก็ไม่มมี าตรฐานให้เหมาะสมกับความผิด อีกทัง้ ไม่มี
บทยกเว้นหรือบรรเทาโทษต่อผูเ้ ยาว์และผูว้ กิ ลจริต 6) ทีส่ ำ� คัญ
อย่างยิง่ คือตามระบบกฎหมายไทยนัน้ ถือว่าผูต้ อ้ งหามีความผิด
จนกว่าจะพิสจู น์ได้วา่ ตนบริสทุ ธิ์ และ 7) กฎหมายเก่าของไทย
ไม่มกี ารตรวจสอบลงโทษการใช้อำ� นาจทางปกครองของรัฐใน
ทางทีผ่ ดิ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจึงใช้อำ� นาจอย่างฉ้อฉลและทุจริตอยู่
เสมอ69 ด้วยเหตุนี้ ปรีดี เกษมทรัพย์ จึงเห็นว่า “การรับกฎหมาย
ของตะวันตกโดยประเทศตะวันออกต่างๆ ในปลายศตวรรษที่
19 และต้นศตวรรษ [ที่ 20] ไม่ใช่การกระท�ำด้วยความจ�ำเป็น
เพราะถูกบังคับเพียงอย่างเดียว แท้จริงแล้วการรับกฎหมาย
ตะวันตกเข้ามานั้นเป็นการกระท�ำด้วยความสมัครใจ เพราะ
เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายสมัยใหม่นั้นมีลักษณะพิเศษที่
ดีกว่ากฎหมายก่อนสมัยใหม่อย่างมากในหลายประการ ทั้งนี้
ในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา”70
69

ข้อสรุปในทีน่ สี้ ว่ นใหญ่มาจากแสวง 2545: 138-149 เพิม่ เติมด้วยอุดม 2548: 150153 และชาคริต 2557 นอกจากนี้แต่โบราณราษฎรไม่ได้รับรู้ว่ามีกฎหมายอยู่อย่างไร
บ้างเพราะถือว่าไม่ใช่สิ่งที่สาธารณชนจ�ำเป็นต้องรู้ การจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายจึงเป็น
ความผิด (กรณีหมอบรัดเลย์กับทนายโหมด อมาตยกุล) ธรรมเนียมนี้เพิ่งเปลี่ยนใน
สมัยรัชกาลที่ 4
70
ปรีดี 2560: 194 ความล้าหลังของกฎหมายเก่าของไทยดังกล่าวข้างต้นทุกข้อ มีนัย

132

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

ความคิดเกีย่ วกับกฎหมายในสยามเริม่ เปลีย่ นไปก่อนหน้า
จะมีการปฏิรูปประมาณครึ่งศตวรรษแล้ว ตัวอย่างที่มักกล่าว
ถึงกันคือการทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 เห็นว่า กฎหมายเดิมที่
ให้สทิ ธิผวั หรือพ่อแม่นำ� ลูกเมียไปขายได้นนั้ “หาเป็นยุตธิ รรม
ไม่” จากนั้นทรงวิจารณ์ให้ความเห็นว่าการที่กฎหมายต้องอิง
กับพระธรรมศาสตร์นนั้ น่าจะยกเลิกได้แล้วเพราะไม่สอดคล้อง
กับยุคสมัย เรือ่ งราวเกีย่ วกับพระมโนสาราจารย์ทเี่ หาะไปลอก
พระธรรมศาสตร์จากก�ำแพงจักรวาลก็เชือ่ ไม่ได้71 ครึง่ ศตวรรษ
ถัดมา ความเข้าใจของสยามของชนชั้นน�ำสยามต่อกฎหมาย
วิธกี ารทางการศาลและการลงโทษก็เปลีย่ นไปอย่างมาก แสวง
เห็นว่าเรื่องใหญ่คือวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งชนชั้นน�ำสยาม
ตระหนักว่าต้องเปลีย่ นแปลงโดยรวดเร็ว เช่น คดีอาญาทีล่ กู ขุน
ถึงด้านตรงข้ามคือหลักการของกฎหมายสมัยใหม่แบบบรรทัดฐานในขณะนัน้ ได้แก่ หลัก
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ เอกชน และถือว่าปัจเจกบุคคลเป็นหน่วยพืน้ ฐานของกฎหมาย หลัก
การความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย ซึ่งตรงข้ามกับการแบ่งเป็นชั้นให้อภิสิทธิ์กับคน
ตามชัน้ ของเขาในสังคมสยาม และหลักการเรือ่ งให้ถอื ว่าผูต้ อ้ งหาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าจะ
มีการพิสจู น์วา่ ได้กระท�ำความผิด ตัวบทกฎหมายมีมาตรฐานเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร
และประชาชนสามารถรับรู้เข้าถึงได้ การลงโทษมีมาตรฐาน เหมาะสมกับความผิด และ
มีข้อบรรเทาโทษแก่ผู้เยาว์และผู้วิกลจริต เป็นต้น
71
เรอเน่ กียอง 2550: 28-30; Lingat 1950: 30; หลายคนเห็นว่านีเ่ ป็นแนวคิดตะวันตก
แบบส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง Legal Positivism ที่ถือว่าองค์อธิปัตย์ทรงอ�ำนาจเด็ดขาด
ในการบัญญัติกฎหมาย เช่น กิตติศักดิ์ 255: 62 และ จรัญ 2528: 50-51 ผู้เขียนจะ
กล่าวถึงประเด็นนี้ต่อไป
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ตระลาการกลายเป็นโจทย์เอง แล้วพยายามช�ำระความเอาผิด
จ�ำเลยนัน้ ผิดหลักกฎหมายอย่างแรง72 ความป่าเถือ่ นของการ
ลงโทษและการรีดค�ำสารภาพแบบจารีตนครบาล เป็นทีเ่ ลือ่ งลือ
ทั้งในสมัยนั้นและจดจ�ำมาจนถึงสมัยต่อๆ มา และจะใช้อีก
ต่อไปไม่ได้แล้ว รัฐบาลสยามในขณะนั้นก็ตระหนักถึงข้อนี้ดี
จึงเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีพิจารณาความอาญาและการลงโทษ
ก่อนการท�ำประมวลกฎหมายส�ำเร็จเสียอีก ได้แก่ กฎหมาย
ลักษณะพยาน ร.ศ. 113 (2437) และในปี ร.ศ. 115 (2439)
ก็ออกพระราชบัญญัตใิ ห้ยกเลิกจารีตนครบาลและยกเลิกจารีต
เดิมทางอาญาที่ถือว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิดไว้ก่อน เพื่อมิให้
เจ้าหน้าที่รัฐอ้างเพื่อรีดค�ำสารภาพอีกต่อไป73
รัฐบาลสยามตัดสินใจจะปฏิรูประบบกฎหมายใหม่ตาม
ระบบประมวลกฎหมายเพราะ

72

แสวง 2545: 140-149 และ เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย. 23/4 เรื่องร่างโค้ด
กฎหมายอาญา (ร.ศ. 124-129) หนังสือหมายเลข 2 Report on the Proposed Penal Procedure for the Kingdom of Siam, Jul 1910
73
ดูเอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ม. 1.3/2 พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาความ
ผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ร.ศ. 115 (2439); แสวง 2545: 208 และ 245-258 การ
เปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ.นี้ต่อมาบรรจุไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ด้วย
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“...(พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5) พระราชทานพระราช
วินิจฉัยไว้เป็นเด็ดขาดว่า พระราชก�ำหนดกฎหมาย
แห่งประเทศเรา...มีบทมาตราเป็นลักษณะหมวดหมูเ่ ป็น
ท�ำนองเดียวกับวิธีกฎหมายประมวลธรรม (system of
codified law) ซึง่ ใช้อยูใ่ นคอนติเนนต์นนั้ ถ้าจะคุมเข้ากัน
แลผ่อนผันแก้ไขก็จะลงกันโดยสะดวก”74

แต่จะ “เอาอย่างคนอื่นหมด” ไม่ได้ เพราะธรรมเนียม
หลายอย่ า งในสยามแตกต่ า งจากตะวั น ตก ต้ อ งพยายาม
ประสานให้เข้ากัน75 เรอเน่ กียอง ทีป่ รึกษากฎหมายซึง่ ร่วมร่าง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เขียนในบันทึกของเขาเมือ่
ปี 1919 อธิบายกระบวนการ (ทีเ่ ป็นทางการ) ว่ากรรมการร่าง
กฎหมายหลีกเลีย่ งลอกแบบจากประมวลกฎหมายต่างประเทศ
เข้ามา แต่กลับจะต้องศึกษาสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูใ่ นตัวบทกฎหมาย
ของสยามและประสบการณ์การท�ำงานและความรอบรู้ของ
ผู้ที่ได้ด�ำเนินการมาก่อนในสยามเอง และต้องน�ำข้อมูลเกี่ยว
กับความต้องการของท้องถิ่นต่างๆ เข้ามาในคณะกรรมการ
ร่างกฎหมายด้วย76 แต่ละหัวข้อด�ำเนินไปเป็นขั้นๆ คือ เริ่ม
74

บันทึกของปาดูซ์ อ้างถึงใน แสวง 2545: 253
เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย. 23/3 “ท�ำโค้ดส�ำหรับเมืองไทย” ความเห็นของ
กรมฯด�ำรงฯ ในหน้า 8 และของปาดูซ์ ในหน้า 10-12
76
เรอเน่ กียอง 2550: 141-142
75
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จากศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ว่ามีตัวบทกฎหมายในสยาม
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร จากนั้นศึกษาตัวบทกฎหมายใน
ต่างประเทศที่ส�ำคัญ จากนั้นต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม
กับความต้องการของสยามเอง แล้วจึงจะให้คณะกรรมการ
ท่านหนึ่งไปร่างออกมาโดยไม่ให้มีศัพท์แสงที่เป็นนามธรรม
หรือเป็นทฤษฎี แต่ตอ้ งท�ำให้เหมาะสมกับสภาพทีเ่ ป็นจริงและ
ความต้องการของสยามเอง77
ร่างบทต่างๆ ในภาษาอังกฤษจะต้องส่งให้โดยเสนาบดี
ที่เกี่ยวข้องตรวจและเสนอความเห็น เมื่อได้ร่างภาษาอังกฤษ
ทั้งฉบับแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการของชาวไทยอีกชุดหนึ่งเป็น
ผู้แปล คณะกรรมการแปลเป็นปัญญาชนชนชั้นน�ำสยามใน
ขณะนัน้ เช่น กรมฯ ด�ำรงฯ กรมฯ พระนริศฯ กรมฯ เทววงศ์ฯ และ
พระยาศรีสุนทรโวหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ชนชั้นน�ำ
สยามตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำกฎหมายเป็นภาษา
77

ดูขั้นตอนกระบวนการในรายละเอียดใน แสวง 2545 และ อิอิดะ 2530 ซึ่งให้ข้อมูล
จากเอกสารญี่ปุ่น มีบางประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เอกสารกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น
วันที่ 26 ธ.ค. 1899 กล่าวถึงอุปสรรคในการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งในขณะนั้น
ร่างแรกก�ำลังจะเสร็จอยู่แล้ว แต่กลับต้องล่าช้าออกไป ราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำสยามได้พบ
กับนายโรลัง ยัคมินส์ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลสยามซึ่งกล่าวว่า “พูดถึงกฎหมาย
ลักษณะอาญาแล้ว ส่วนใหญ่รา่ งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่มาตราทีว่ า่ ด้วยความผิดฐาน
หมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์เท่านั้น”, (อิอิดะ 2530: 139) ตรงนี้ผู้เขียนไม่ทราบ
ว่าหมายถึงอะไร

136

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

ไทยมาก เพราะจะแปลตรงๆ จากภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องหา
ค�ำที่สอดคล้องกับภาษากฎหมายเดิมด้วย แต่ต้องใช้ภาษา
ชัดเจนไม่กำ� กวม ไม่สามารถตีความไปได้หลายอย่าง78 อย่างไร
ก็ตามยังคงมีปัญหาความยุ่งยากอย่างแน่นอน กรมหลวง
ราชบุรีฯ กล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าโวหารส�ำนวนในกฎหมายไม่
กระชับชัดเสียทีเดียวเพราะค�ำในภาษาฝรั่งกับค�ำของไทยนั้น
ไม่ตรงกันนัก เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีนิสัยพฤติกรรมต่างกัน
การทีจ่ ะเลือกค�ำไทยทีถ่ กู ต้องไม่ให้มากไปไม่ให้นอ้ ยไปจึงเป็น
เรื่องยากเย็นแสนเข็ญ79
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารปฏิ รู ป กฎหมายของสยามที่ มี เ นื้ อ
เรื่องต่างไปจากแบบฉบับที่กล่าวมาอย่างส�ำคัญและน่าสนใจ
มีสองราย ได้แก่ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ซึ่งเสนอว่าพื้นฐานค่านิยม
วัฒนธรรมสังคมไทยกับตะวันตกต่างกันอย่างมากถึงตรงข้าม
กันในหลายเรือ่ ง ดังนัน้ ท�ำอย่างไรก็ไม่นา่ จะสามารถเปลีย่ นเป็น
กฎหมายสมัยใหม่แบบตะวันตกได้ มรดกจากกฎหมายเดิม ค่า
นิยมวัฒนธรรมเดิม ยังคงมีความตึงเครียดกับกฎหมายสมัย
ใหม่ ที่ส�ำคัญได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างลัทธิปัจเจกชนนิยม
78

เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย. 23/3 “ท�ำโค้ดส�ำหรับเมืองไทย” หน้า 59-61
ความเห็นของกรมฯ ด�ำรงฯ
79
อ้างถึงใน Wise 2019: 220
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ของตะวันตกกับความใส่ใจต่อชุมชนหรือสังคมยิง่ กว่าปัจเจกชน
แบบชาวตะวันออก เขาจึงเห็นว่าการปฏิรปู ย่อมล้มเหลวเพราะ
ท�ำให้ระบบกฎหมายของไทยเป็นแบบบรรทัดฐานก็ไม่ได้ ใน
ทางกลับกันก็ไม่สอดคล้องรับใช้สงั คมไทย ลงท้ายท�ำให้สยาม
กลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือของโลกตะวันตกมาขูดรีดและ
ปกครองสังคมนอกตะวันตกแค่นั้น80
อีกคนหนึ่งคือ คณพล จันทน์หอม ซึ่งตามรอยเนื้อเรื่อง
แบบแบบฉบับเป็นส่วนใหญ่ แต่นยั ยะทีต่ า่ งกันอย่างส�ำคัญก็คอื
80

อภิรตั น์จงึ เห็นว่ากระบวนการร่างดังกล่าวแสดงอย่างชัดเจนถึง ethnocentrism เพราะ
คณะกรรมการร่างที่เป็นชาวไทยมีบทบาทน้อยเหลือเกิน แถมยังร่างออกมาเป็นภาษา
อังกฤษไม่ใช่ภาษาไทย เขาเห็นว่าคณะกรรมการร่างฯ จงใจมองข้ามเรื่องวัฒนธรรม
ค่านิยมของไทยนี้ (Apirat 1987: 85-86) เขาเสนอว่าต้องปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับสังคมไทยคือ รับใช้ชุมชน ความคิดของอภิรัตน์ออกไปในทางคล้ายคลึง
กับนักกิจกรรมเอ็นจีโอไทยในยุค 1980 จ�ำนวนมากซึง่ ต่อต้านแนวคิดการท�ำให้ทนั สมัย
(modernization) ทว่ากลับไปทางต่อต้านตะวันตก อย่างไรก็ตาม เขาชีใ้ ห้เห็นความต่าง
ของจารีตกฎหมายทีต่ า่ งกันทีละประเด็นๆ ได้ชดั เจนจนถึงกับเกินเลยไป ท�ำให้ตะวันตก
กับตะวันออกเป็นคูต่ รงข้ามแบบไม่มจี ดุ ทีส่ อดคล้องกันเลย (binary opposition) อภิรตั น์
(172-177) ยกย่องงานของ Engel (1975) ว่าค้นคว้าหลักฐานได้อย่างดี แต่เห็นว่าการ
ตีความผิดเป็นส่วนใหญ่ อภิรตั น์เสนอการตีความของตนบนหลักฐานทีไ่ ม่ตา่ งจากชุดเดิม
ที่ Engel เสนอไว้ ตัวอย่างเช่น การที่คนในสังคมไทยไม่นิยมขึ้นโรงขึ้นศาลโดยมักจะหา
ทางรอมชอมยอมความกัน แม้แต่ผู้พิพากษาในคดีอาญาบางครั้งก็จะหาทางออกในเชิง
ประนีประนอมมากกว่าจะลงโทษจริงจังตามตัวบทกฎหมาย (Apirat 1987: 176-177)
ภายหลังต่อมาในปี 2010 Engel ได้เขียนหนังสือถึงเรือ่ งค่านิยมประนีประนอมยอมความ
กัน คล้ายกับที่อภิรัตน์ได้เสนอไว้ แต่ว่า Engel มิได้โยงว่ากรณีนี้อาจเกี่ยวกับการปฏิรูป
สมัยรัชกาลที่ 5 อย่างไรหรือไม่
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เสนอว่ากฎหมายเดิมของสยามดีอยูแ่ ล้วและค่อนข้างสอดคล้อง
กับกฎหมายสมัยใหม่ของยุโรปด้วย คณะกรรมการร่างฯ จึง
มิได้นำ� เข้ากฎหมายตะวันตก แต่ให้ความใส่ใจต่อกฎหมายและ
การปฏิบัติที่มีอยู่เดิมในสยามในขณะนั้นมาก น�ำกฎหมายเก่า
ประมวลให้เข้ากับระบบกฎหมายสมัยใหม่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
เท่านั้น ดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายและกฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. 127 จึงไม่ใช่เรือ่ งพลิกโฉมแต่อย่างใด การปฏิรปู กฎหมาย
จึงต้องนับว่าเป็นความส�ำเร็จ ไม่ใช่ความล้มเหลว (อย่างที่
อภิรัตน์เสนอ) แต่เป็นความส�ำเร็จไม่ใช่ในระดับพลิกโฉม
เปลี่ยนผันสู่ระบบสมัยใหม่ที่ดีกว่า (อย่างที่ประวัติศาสตร์
แบบฉบับเสนอ) เพราะกฎหมายเดิมดีได้มาตรฐานทัดเทียม
สากลอยู่แล้ว81

81

Kanaphon 2010 บทที่ 2 กฎหมายเก่ารับใช้สังคมสยามดีอยู่แล้วอย่างไร บทที่ 7
กฎหมายเก่ากับกฎหมายของตะวันตกสอดคล้องกันอยูแ่ ล้วอย่างไร โดยเน้นไปทีป่ ระเด็น
คือความรับผิดชอบทางอาญา (criminal responsibility) ผูเ้ ขียน (ธงชัย) ขอเพิม่ เติมว่า
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้เสนอไว้นานก่อนหน้าแล้วว่ากฎหมายโบราณของไทยดีวิเศษมี
อัจฉริยภาพ จุดที่เสนีย์เน้นได้แก่การที่พระมหากษัตริย์มีอ�ำนาจจ�ำกัด มิใช่เจ้าชีวิต ไม่มี
อ�ำนาจสมบูรณ์ (ท�ำนองเดียวกับทีพ่ ระองค์เจ้าธานีเสนอ) โดยยกกรณีกฎมณเฑียรบาลที่
ห้ามยืน่ ดาบให้กษัตริย์ อย่างไรก็ตามเสนีย์ไม่เคยเสนอว่ากฎหมายเก่าทัง้ ระบบดีอยูแ่ ล้ว
หรือสอดคล้องกับกฎหมายยุโรปแต่อย่างใด
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ผลและมรดกของการปฏิรูปฯ
ประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทยแบบฉบับถือว่าการปฏิรปู เป็น
ความส�ำเร็จอย่างยิง่ ใหญ่ เพราะไม่ใช่เพียงปรับสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้
เป็นระบบระเบียบขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนผันนิติศาสตร์
และระบบกฎหมายอย่างพื้นฐานจนทัดเทียมมาตรฐานสากล
กล่าวคือ กฎหมายสมัยใหม่ไม่เกีย่ วข้องกับกฎของจักรวาล ไม่
ต้องอิงความชอบธรรมจากพระธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ราชศาสตร์
ถึงแม้จะผลิตโดยรัฐและพระมหากษัตริยก์ ต็ าม แต่เป็นกฎหมาย
ของรัฐอธิปไตยแบบสมัยใหม่82 Engel กล่าวว่ากฎหมายทีส่ ร้าง
ขึน้ ใหม่ในครัง้ นัน้ รับรองบทบาทของปัจเจกชน กรรมสิทธิข์ อง
เอกชน และบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกชนก็
เปลี่ยนไป83
แสวงระบุความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทีละข้อๆ
ได้แก่ 1) การปลดปล่อยทาสและไพร่และการเปลี่ยนระบบ
กฎหมายเป็นการท�ำให้ราษฎรทุกคนเป็นปัจเจกบุคคลที่เสมอ
ภาคกัน 2) เป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับทรัพย์สินและ
82
83

Hooker 1978: 184
Engel 1975: 120-121

140

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

กรรมสิทธิ์ของเอกชน 3) กระบวนการตุลาการและระบบ
กฎหมายทีไ่ ด้มาตรฐานสากลได้เริม่ ต้นขึน้ 4) การปรับปรุงรัฐ
ให้เป็นแบบทันสมัยเป็นส่วนส�ำคัญให้เริม่ มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
การปกครองอย่างชัดเจนเป็นระบบระเบียบ ในภาพรวมต้อง
ถือว่าการปฏิรูปกฎหมายยุคใหม่เป็นพระปรีชาสามารถของ
กษัตริย์และชนชั้นน�ำไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันกาล ได้ทั้ง
รักษาเอกราชและปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลก84
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แบบฉบับยังชี้ว่าในความ
ส�ำเร็จใหญ่หลวงก็มีปัญหาอยู่พอควร รวมทั้งความขัดแย้ง
ระหว่างกฎหมายใหม่ที่อาจจะไม่ลงรอยกับจารีตกฎหมาย
แบบเดิมหรือขัดฝืนค่านิยมในสังคมไทยอยู่ด้วย อาทิ Engel
ตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิรูปกฎหมายไม่มีการพูดถึงเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นเลยแม้แต่นอ้ ย กษัตริยย์ งั คงอ�ำนาจทีจ่ ะ
ควบคุมความคิดและการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วจิ ารณ์
รัฐบาลของกษัตริย์ยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่ เพราะเห็นว่าจะ
เป็นการยัว่ ยุปลุกปัน่ ให้ผคู้ นไม่เชือ่ มัน่ ในพระมหากษัตริยห์ รือ
84

แม้แต่คณพลซึง่ ไม่เห็นว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันเพราะระบบกฎหมายเก่า
ก็ดีอยู่แล้ว ก็ยังเห็นว่าเป็นการปรับปรุงกฎหมายและระบบกระบวนการยุติธรรมที่ดีขึ้น
กว่าเดิมมาก ท�ำให้ไทยมีประมวลกฎหมายหลักๆ ที่ได้คุณภาพที่มีคุณภาพสูง จึงไม่
จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างขนานใหญ่นับจากนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้
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เปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง85 ด้านลบทีน่ กั นิตศิ าสตร์ไทย
หลายคนกล่าวถึงคือ ระบบกฎหมายใหม่ได้ละทิ้งลักษณะ
กฎหมายธรรมชาติแบบเดิมซึง่ ใกล้ชดิ สนิทกับธรรมะและความ
ยุติธรรม อันต่างกับระบบกฎหมายใหม่ของสยาม ซึ่งถือว่า
กฎหมายเป็นค�ำสั่งของรัฏฐาธิปไตยตามความคิดของส�ำนัก
กฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) นี่เป็นความผิดพลาด
ของการปฏิรูป ท�ำให้กฎหมายกลายเป็นเพียงเครื่องมือของ
อ�ำนาจรัฐในการปกครองกดขี่และจ�ำกัดเสรีภาพของราษฎร86
ดูเผินๆ กฎหมายสมัยใหม่เป็นคนละเรื่องกับกฎหมาย
ที่อยู่บนฐานของพระธรรมศาสตร์ และเป็นกฎหมายที่เปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองอย่างสิ้นเชิง
ดังข้อสรุปของประวัติศาสตร์ตามแบบฉบับ แต่ความจริงเป็น
เช่นนั้นหรือ ความคิดและค่านิยมสังคมไทยช่างไม่มีพลังจน
สามารถลบล้างได้เพียงแค่บัญญัติกฎหมายเป็นตัวอักษรตาม
อย่างตะวันตกแค่นน้ั หรือ87 ในความเป็นจริง จารีตกฎหมายเดิม
และขนบประเพณีเดิมในสังคมไทยเป็นปัจจัยด้านหนึง่ ของการ
เปลี่ยนผันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการรับตัวแบบจากโลก
85

Engel 1975: 110-113 Apirat 1987: 32 เห็นว่าราษฎรไม่ใช่เป้าหมายที่การปฏิรูป
ต้องการรับใช้
86
ปรีดี 2560: 294-295, กิตติศักดิ์ 2556: 73-79
87
Wise 2019: 204-205 แสดงความสงสัยในท�ำนองเดียวกัน
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ตะวันตกต้องมีการปรับแปรไปตามทีร่ ฐั และชนชัน้ น�ำไทยเข้าใจ
และต้องการ ดังแสดงออกในผลลัพธ์ของการปฏิรปู หลายกรณี
ดังจะขออภิปรายเป็นตัวอย่างเพียงบางประการ
ความ(ไม่)เสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย

ประวัติศาสตร์ตามแบบฉบับถือว่า การเลิกไพร่ทาส การ
จัดตั้งกองทัพที่ราษฎร (ชาย) ล้วนเป็นทหารเหมือนกัน และ
กฎหมายสมัยใหม่เป็นการยืนยันว่าราษฎรทุกคนเสมอภาคกัน
เบือ้ งหน้ากฎหมาย มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในสายตาของกฎหมาย
ไม่ขึ้นกับชาติก�ำเนิดหรือสถานะทางสังคม88 และส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจเรื่องสิทธิของบุคคล89 นี่เป็นความจริงหรือ?
ประการแรก ความไม่เสมอภาคทางกฎหมายยังมีอยูท่ วั่ ไป
ในระบบกฎหมายสมัยใหม่เองยังมีกฎหมายทีแ่ ย้งกับหลักความ
เสมอภาคหลายฉบับ เช่น กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เอง
ก็ยงั มีมาตราทีใ่ ห้อภิสทิ ธิม์ ใิ ช่เพียงประมุขและรัชทายาทแต่ให้
แก่พระราชวงศ์ชนชัน้ เจ้าทัง้ หมด แถมมีการออกกฎหมายเพิม่
เติมเพื่อให้บรมวงศานุวงศ์ไม่ต้องรับผิดเหมือนกับประชาชน
88
89

แสวง 2545: 178 กิตติศักดิ์ 2556: 46, 123; Kanaphon 2010: 245
ธเนศ 2546

นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม | ธงชัย วินิจจะกูล

143

ชาวบ้านทั่วๆ ไป90 ดังนั้น แม้จะประกาศใช้กฎหมายลักษณะ
อาญาแล้ว แต่ศาลยุตธิ รรมยังไม่มอี ำ� นาจด�ำเนินคดีแก่พระบรม
วงศานุวงศ์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกษัตริย์เสียก่อน
หากศาลจะออกหมายยึดทรัพย์ข้าราชการ ก็ต้องน�ำความขึ้น
ขอพระบรมราชานุญาตก่อน หรือถ้าหากข้าราชการสัญญา
บัตรต้องข้อหาในคดีอาญา ศาลต้องขอพระบรมราชานุญาต
ก่อนที่จะรับคดีไว้พิจารณาหรือสั่งกักขังตัวจ�ำเลยนั้นเช่นกัน91
กรณีออื้ ฉาวทีร่ จู้ กั กันดีคอื กรณีพญาระกาซึง่ เป็นความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้านายชั้นสูงสองพระองค์ มักตีความไปต่างๆ กันว่า
กรมหลวงราชบุรีฯ จึงยอมไม่ได้ถึงขนาดลาออกจากเสนาบดี
แต่กิตติศักดิ์เห็นว่า หลักการที่ท่านยึดถือและยอมไม่ได้ก็คือ
หลักกฎหมายเป็นใหญ่และหลักความเสมอภาคทางกฎหมาย
ไม่ว่าเจ้าหรือไพร่จะท้าทายต่อกฎหมายไม่ได้
90

กิตติศักดิ์ 2556: 160,162 และ พุฒิพงศ์ 2556: 30-32 ดู กฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. 127 ภาค 2 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 1 และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 มาตรา
5 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 104 ของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ข้อ ง) ปี 2470
91
สองอย่างหลังนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 สั่งให้ยกเลิกในปี 2455 และ 2465 ตาม
ส�ำดับ ดู เอกสารกองจดหมายเหตุ ย.2/11 “ข้อปัญหากฎหมายที่ว่าด้วยอ�ำนาจเจ้า”
(26 พฤษภาคม 2454), เอกสารกองจดหมายเหตุ ย.2/14 “ประกาศเรื่องให้ศาลออก
หมายยึดทรัพย์ขา้ ราชการได้อย่างชนสามัญ ไม่ตอ้ งน�ำความขึน้ ขอพระบรมราชานุญาต
ก่อน” (21-22 มีนาคม 2455), และ เอกสารกองจดหมายเหตุ ย. 2/38 “ประกาศเรื่อง
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรต้องหาเป็นจ�ำเลยในคดีอาญา” (23 มิถุนายน 2465)
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“สิ่งซึ่งกรมราชบุรีฯ มุ่งหมายถึงนั้น จึงไม่ได้จ�ำกัดอยู่
เพียงการเอาโทษกรมนราฯ ที่หมิ่นประมาทพระองค์
แต่มงุ่ ทีจ่ ะให้มกี ารปฏิรปู ระบอบเพือ่ ให้อำ� นาจปกครอง
สูงสุดตกอยู่กับกฎหมายบ้านเมือง มิใช่รวมศูนย์อยู่ใน
องค์พระมหากษัตริย์ หรือพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
กฎหมายเสียเอง ในเวลานั้นไม่ว่าเรื่องราวใดๆ ล้วน
ขึ้นอยู่กับพระราชอ�ำนาจและพระราชวินิจฉัยทั้งสิ้น
แล้วแต่จะทรงมอบหมายพระราชอ�ำนาจนัน้ แก่ผู้ใด ข้อ
เรียกร้องของกรมราชบุรีฯ ...ถึงที่สุดก็คือการคัดค้าน
อ�ำนาจของพระมหากษัตริย์อันมีเหนือกฎหมายบ้าน
เมืองนัน่ เอง ...เรียกร้องการปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่
โดยธรรมราชาที่อยู่เหนือกฎหมาย...” 92

ประการที่สอง เหตุผลที่ใช้อธิบายความไม่เสมอภาคกัน
เป็นประจ�ำก็คือ ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ เป็นความบกพร่อง
ของบางคนทีย่ งั ไม่ดพี อ เป็นกรณียกเว้นทีต่ ามปกติไม่เป็นเช่น
นัน้ แต่ความไม่เสมอภาคในสังคมไทยเป็นเรือ่ งทัว่ ไป พบได้เป็น
ปกติ แถมยังหนักหน่วงขึ้นในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เพราะ
อภิสทิ ธิท์ างกฎหมายของบางคนบางกลุม่ บางชนชัน้ กลายเป็น
92

กิตติศกั ดิ์ 2556: 189-190 ค�ำอธิบายคดีนหี้ น้า 182-196. ไม่วา่ การตีความของกิตติศกั ดิ์
ในเรื่องความคิดของกรมฯ ราชบุรีฯ จะถูกหรือไม่ก็ตาม คดีนี้แสดงชัดเจนถึงอภิสิทธิ์
ของเจ้าชั้นสูงที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายและแสดงว่ากษัตริย์มีอ�ำนาจเหนือกฎหมาย
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เรื่องไม่ต้องละอายอีกต่อไป อวดกันโจ่งแจ้งก็มี แก้ตัวน�้ำขุ่นๆ
แบบไม่ต้องเห็นหัวสาธารณชนก็บ่อย และถึงที่สุดคือออก
กฎหมายให้อภิสทิ ธิแ์ ก่บางคนบางกลุม่ ตามด้วยการเฉลิมฉลอง
อภิสิทธิ์นั้น ตอกย�้ำอย่างชัดๆ โจ่งแจ้งว่าความไม่เสมอภาค
ทางกฎหมายนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
การบัญญัติหลักการอุดมคติ (เช่น ความเสมอภาค หรือ
สิทธิเสรีภาพ) ลงเป็นหลักของกฎหมายมีความส�ำคัญ และ
ถือว่าเป็นความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ แต่ถ้าความเป็นจริงปรากฏ
ตรงกันข้าม ทัง้ ไม่ใช่ขอ้ ยกเว้นแต่เป็นเรือ่ งปกติและแย่ลงทุกวัน
โดยไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลดลง จนความไม่เสมอภาคเป็น
สถาบันทางสังคมแบบหนึ่ง ย่อมหมายความว่า 1) หลักการที่
บัญญัติไว้ดังกล่าวเป็นเพียงค�ำสวยหรูที่ไม่มีความหมายอะไร
เอามาเป็นข้อสรุปทางวิชาการไม่ได้ 2) หลักการที่บัญญัติไว้
ดังกล่าวเป็นการเล่นเพียงการโฆษณาสร้างภาพพจน์ หรือไม่
ก็เป็นเพียงการหลอกตัวเอง ให้หลงตัวเองว่ายังงามสวยหรูอยู่
แทนที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการ (ผู้เขียนจะอธิบายข้อนี้
อีกครั้งในตอนท้ายของบทความนี้)
ประการที่สาม ที่กล่าวว่าการเลิกทาส การจัดตั้งกองทัพ
ทีเ่ ปลีย่ นไพร่เป็นทหารและกฎหมายสมัยใหม่ทยี่ อมรับสถานะ
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ปัจเจกบุคคล ย่อมเท่ากับทุกคนเสมอภาคกันแล้ว น่าจะ
เป็นตรรกะที่ง่ายเกินไป เพราะความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ
ไม่เสมอภาคมิได้มีเพียงแค่ระหว่าง เจ้า-ไพร่ทาส ในระบบ
ศักดินาแบบเก่า แต่อาจเป็นความไม่เสมอภาคแบบอื่นได้
มากมาย ระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบไทยพุทธทีถ่ อื ว่า
สถานะของคนแตกต่างกัน บางครัง้ เป็นเรือ่ งฐานะ บางครัง้ เป็น
เรือ่ งชาติพนั ธุ์ บ่อยครัง้ เป็นเรือ่ งวัยวุฒคิ ณ
ุ วุฒิ และอ�ำนาจเป็น
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้คนต่างชัน้ กันในทุกกรณีเพราะอ�ำนาจเป็นผลลัพธ์
ของบุญบารมีตามปรัชญาการเมืองของพุทธ (ดังที่ได้กล่าว
ไปแล้ว) ค่านิยมเช่นนีท้ ำ� ให้ตรรกะทีว่ า่ เลิกไพร่ทาส = เสมอภาคกัน
ไม่น่าจะใช้ได้ เพราะการเลิกไพร่ทาสเป็นเพียงท�ำให้สถานะ
ของบุคคลบางประเภท (ไพร่และทาส) ยุติลง แต่มิได้ท�ำให้
เกิดความเสมอภาค
จารีตกฎหมายเก่าของสยามสะท้อนหลักความเชื่อว่า
บุคคลไม่เท่ากัน ทัง้ ในพระไอยการต�ำแหน่งนาพลเรือน นาทหาร
หัวเมือง (พ.ศ. 1998) และในกฎมณเฑียรบาลอีกด้วย สังคม
แบ่งเป็นชั้นๆ เป็นเจ้า ขุนนาง ไพร่และทาส อย่างชัดเจน
การบังคับใช้กฎหมายในหลายด้านก็ปรับตามศักดินาของ
ผู้กระท�ำความผิดและผู้เสียหาย93 สถานะของบุคคลทางสังคม
93

แลงกาต์ 2526: 139-140, 146
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จึงถูกก�ำหนดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชั้นต่างๆ ของคนโดย
มีจุดศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ
ของบุคคลก็มีมากน้อยต่างๆ กันไปอย่างที่เรียกว่า “หน้าที่”
มิใช่ “สิทธิ” (rights) ที่บุคคลทุกคนพึงมีเท่ากันและไม่ต่าง
กัน บุคคลแต่ละคนมิใช่ individual ที่เสมอภาคและมีสิทธิเท่า
เทียมกันอย่างแน่นอน94
ภายใต้สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความแตกต่างระหว่างเจ้า
ขุนนาง ข้าราชการ ราษฎร และสถานะของคน (ที่วัดกันด้วย
อ�ำนาจ) ยังด�ำรงอยูเ่ ช่นเดิม ระบบกฎหมายทีส่ ร้างขึน้ ในสภาวะ
เช่นนั้น น่าจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ และ
ระหว่างบุคคลต่างชั้นกันในสังคม ไม่น่าจะเป็นระบบกฎหมาย
ที่ถือว่าปัจเจกบุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันทาง
กฎหมาย เช่น อาจเป็นราษฎรทีล่ ว้ นเป็น “พลเมือง” ทีเ่ สมอภาค
กันใต้ชนชั้นสูงและคนมีอ�ำนาจ ราษฎรที่มิใช่ข้าราชการเป็น
“พลเมือง” ทีเ่ สมอภาคกันใต้ขา้ ราชการของพระเจ้าอยูห่ วั เสริม
ด้วยความรวย คนกรุงหรือบ้านนอก ชาติพันธุ์ ฯลฯ
ค�ำว่า “พลเมือง” ทีม่ กั ใช้ในความหมายเท่ากับ citizen ใน
รัฐประชาธิปไตยอย่างทีใ่ ช้กนั ในระยะไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา แท้ทจ่ี ริง
เป็นค�ำเก่า (พบได้ในกฎหมายตราสามดวง) แปลตรงตัวว่า
94

Hooker 1978: 30-32
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พละก�ำลังของเมือง หมายถึงไพร่ฟ้าที่เป็นก�ำลังแรงงาน เป็น
มือตีนและกล้ามเนื้อของบ้านเมือง “พลเมือง” จึงหมายถึง
ราษฎรในเชิง functional คือเป็นองคาพยพที่มีต�ำแหน่งสูงต�่ำ
และหน้าที่ต่างๆ กันในองค์รวมที่เรียกว่าชาติ แต่ไม่รวมถึง
ชนชั้นปกครองอย่างเจ้าและขุนนาง เพราะชนชั้นสูงไม่ใช่พละ
ก�ำลังของเมือง แต่เป็นศีรษะ สมอง หรือหัวใจของเมือง ดังนั้น
“พลเมือง” จึงไม่ใช่ citizen มิได้สะท้อนความเป็นปัจเจกชน
(individuality) แต่อย่างใด เช่น ไม่สนใจสิทธิของปัจเจกชน
(individual rights) ความเป็นส่วนตัว (privacy) และ สิทธิ
ทางการเมือง เป็นต้น
ความเชือ่ ทีว่ า่ กองทัพและการเกณฑ์ทหารแสดงถึงความ
เสมอภาคของราษฎร เป็นความเข้าใจผิดมายาวนานของ
นักประวัตศิ าสตร์95 กองทัพอาจจะเป็นสถาบันทีส่ ะท้อนระเบียบ
ความสัมพันธ์ของคนในวัฒนธรรมศักดินาแบบใหม่กเ็ ป็นได้ นัน่
คือราษฎรเสมอภาคกันทีจ่ ะเป็นทหารภายใต้อำ� นาจและบารมี
ของนายพล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชา แต่เป็น
ชนชั้นศักดินาแบบใหม่ในเครื่องแบบ ส่วนทหารเกณฑ์และ
ชั้นผู้น้อยก็อาจไม่ใช่ผู้ ใต้บังคับบัญชา แต่เป็นไพร่แบบใหม่
95

เริ่มจากขจร สุขพานิช ฐานันดรไพร่ ซึ่งเสนอไว้นานมาแล้วตั้งแต่ปี 2505
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นั่นเอง96
คงต้องศึกษากันต่อไปว่า ความเสมอภาคของราษฎรแต่
อยูใ่ นกรอบของสังคมทีค่ วามต�ำ่ สูงของชัน้ ชนและของอ�ำนาจยัง
แข็งแกร่งนั้น มีแบบอื่นที่เป็นไปได้อย่างไรบ้าง การสรุปง่ายๆ
ว่า “เลิกไพร่ทาส = เสมอภาคกัน” เป็นตรรกะผิดพลาดทีท่ ำ� ให้
เรามองข้ามปัญหาส�ำคัญว่า “บุคคล” ตามกฎหมาย (legal
person) หมายถึงอย่างไรในระบบกฎหมายและวัฒนธรรมไทย
ที่คนไม่เท่ากัน

96

ผู้เขียนเห็นว่านี่เป็นเหตุผลส�ำคัญที่สุดที่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องยากเย็น
อย่างยิ่ง เพราะไม่เกี่ยวกับการทหารเลย การมีทหารเกณฑ์เป็นคนรับใช้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงอภิสิทธิ์ของบรรดานายพล ท�ำนองเดียวกับมูลนายต้องมีไพร่รับใช้ หากไม่มีทหาร
เกณฑ์ บรรดานายพลก็อดเป็นชนชั้นศักดินาใหม่ นี่ยังเป็นเหตุผลว่าท�ำไมจึงมีนายพล
จ�ำนวนมาก เพราะนายพลเป็นบรรดาศักดิ์ของศักดินาใหม่ มีกี่คนก็ได้ ไม่เกี่ยวอะไร
เลยกับความต้องการของกองทัพสมัยใหม่ ความต่างกับศักดินายุคโบราณอยู่ตรงที่ว่า
เจ้านายสมัยเก่าต้องเลี้ยงดูทาสด้วยทรัพย์สินของตนและไพร่ต้องเลี้ยงดูตัวเอง แต่ไพร่
ทาสของศักดินาใหม่เลีย้ งดูโดยภาษีของประชาชน การมีทหารเกณฑ์และจ�ำนวนนายพล
จึงเป็นเรือ่ งของอภิสทิ ธิล์ ว้ นๆ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการทหารแต่อย่างใด แถมยังอาจเป็น
สิง่ ขัดขวางการปรับปรุงกองทัพให้ทนั สมัยอีกด้วย จึงน่าถามว่ามีนายพลแบบศักดินาไว้
ท�ำไม ในเมือ่ อภิสทิ ธิช์ นพวกนีป้ ฏิบตั ติ อ่ ประชาชนราวกับเราทุกคนเป็นไพร่ของเขาทีต่ อ้ ง
ส่งส่วยเป็นแรงงาน (ทหารเกณฑ์) หรือไม่ก็เป็นเงิน (ภาษี)
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“บุคคล” ตามกฎหมาย

ระบบกฎหมายสมัยใหม่เปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคม
เช่นนี้ ถึงขนาดท�ำให้เกิด “บุคคล” ที่เท่ากันมีสิทธิเหมือนกัน
เป็นปัจเจกบุคคล (individual) ตามนิตศิ าสตร์แบบบรรทัดฐาน
เช่นนั้น หรือว่า “บุคคล” ตามกฎหมายถูกก�ำกับด้วยจารีต
ประเพณีที่ทรงอิทธิพลกว่า
“ค�ำว่าบุคคลซึง่ หมายถึงผูท้ รงสิทธิตามกฎหมายจะมีทใี่ ช้
กันมาอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในต�ำรากฎหมายนั้น
ปรากฏมีการกล่าวถึงบุคคลในแง่นใี้ นหัวข้อเลคเชอร์กฎหมาย
ของกรมหลวงราชบุรฯี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2442) บุคคลนัน้ หมายถึง
คนตามธรรมดา...โดยนัยนี้ สันนิษฐานได้วา่ ความคิดทีว่ า่ ไม่วา่
ผูด้ หี รือไพร่ตา่ งมีฐานะเป็นบุคคล สามารถมีสทิ ธิในฐานะทีเ่ ป็น
พลเมืองที่ได้รับหลักประกันว่าจะได้รับความเป็นธรรมตามที่
กฎหมายก�ำหนดคงจะเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มี
กฎหมายรับรองโดยแจ้งชัดให้มีสถานะเท่าเทียมเสมอภาคกัน
อย่างแท้จริง จะมีก็แต่กฎหมายห้ามการกดขี่คนด้วยกัน ... แม้
สถานะของบุคคลจะได้รบั การปรับปรุงให้พน้ จากการเป็นไพร่
และทาสโดยก�ำเนิด เหลือแต่ฐานะเป็นพลเมือง แต่การเกิดมา
ในตระกูลต่างชั้นกัน ก็ยังคงถือว่ามีชาติวุฒิต่างกัน และเป็น
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เหตุให้มีสิทธิหน้าที่ต่างกันด้วย”97
“บุคคล” ในความสัมพันธ์ทางสังคมแบบที่ “พลเมือง” ทัง้
หลายล้วนเสมอภาคข้างใต้ชนชัน้ สูงและชนชัน้ ผูม้ อี ำ� นาจแบบนี้
พัฒนาเติบโตต่อมา จึงท�ำให้หลักการความไม่เสมอภาคทาง
กฎหมายไม่ได้ดขี นึ้ ไม่ใช่ขอ้ ยกเว้นและไม่ใช่เพราะคนดีไม่พอ
แต่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมและกฎหมายแบบไม่เสมอภาค
ที่กลายเป็นสถาบันทางสังคม จึงไม่ต้องละอายกันอีกต่อไป
กฎหมายสมัยใหม่ของไทยเป็นกฎกติกา
แบบโลกวิสัย (secular law) หรือ?

ดูเผินๆ กฎหมายสมัยใหม่ของไทยไม่ผูกพันกับศาสนา
อย่างแน่นแฟ้น แต่ว่าในความเป็นสถาบันทางสังคม กฎหมาย
กับศาสนาพุทธใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง98 การที่พุทธศาสนาไม่มี
สิ่งที่เรียกว่ากฎหมายพุทธ ต่างกับกฎหมายอิสลาม เพียง
แค่นี้มิได้เท่ากับว่ากฎหมายของไทยไม่ผูกพันกับศาสนา
97

กิตติศักดิ์ 2556: 142-143
Apirat 1987 คงเป็นคนแรกๆ ที่แสดงความชื่นชมกับการที่กฎหมายไม่แยกขาดจาก
ศาสนาพุทธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของไทยมาแต่โบร�่ำโบราณ ในทางกลับกัน
Mérieau 2018 แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความใกล้ชดิ ระหว่างกฎหมายของไทยกับศาสนา
พุทธในรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ ซึ่งเขาถือว่าน่ากังวลมาก
98
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พุ ท ธ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยมิ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ ศ าสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ มิได้เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญและ
กฎหมายไม่ผูกพันใกล้ชิดกับศาสนาพุทธ จารีตกฎหมาย
ของไทยแต่โบราณเกี่ยวพันกับพระธรรมศาสตร์แบบพุทธ
กฎหมายกั บ ธรรมแยกกันไม่อ อก ความขัดแย้ง ที่น�ำไปสู่
การก่อตั้งธรรมยุติกนิกาย (หรือบางคนเรียกว่า Reform ใน
สมัยรัชกาลที่ 4) มิได้แยกศาสนาออกจากรัฐ แต่ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ชนิดใหม่คือเป็นรัฐพุทธศาสนูปถัมภกในแบบ
ใหม่ นอกจากนี้ผู้เขียนจะอภิปรายต่อไปข้างหน้าที่แสดงให้
เห็นความเกีย่ วพันใกล้ชดิ ระหว่างนิตศิ าสตร์สมัยใหม่ของไทย
กับศาสนาพุทธ ได้แก่ 1) การโต้แย้งกันในนิติศาสตร์ของไทย
ระหว่างฝ่ายที่ถือว่ากฎหมายคือค�ำสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ กับฝ่าย
ที่ถือว่ากฎหมายต้องถูกก�ำกับโดยจารีตประเพณี หมายถึง
ธรรมของศาสนาพุทธ แม้ไม่ได้เป็นตัวอักษรก็ตาม 2) ความ
เติบโตของวัฒนธรรมคลั่งไคล้กษัตริย์ (Hyper-royalism) ใน
วงการนิตศิ าสตร์ซงึ่ ถือว่าพระมหากษัตริยผ์ มู้ อี ำ� นาจจ�ำกัดและ
ทรงธรรมตามทศพิธราชธรรมคือรัฐธรรมนูญถาวรที่แท้จริง
ของสังคมไทย กระแสนี้พยายามสร้างความหมายของ The
Rule of Law ว่า “หลักนิติธรรม” ที่ยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์
แบบพุทธ
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มีอีกหลายประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นผลดีของการ
ปฏิรปู กฎหมายสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นทัง้ หลายที่
เกี่ยวกับระบบศาลและตุลาการ ที่ส�ำคัญได้แก่ ความเป็นอิสระ
ของศาล ความใกล้ชิดของศาลกับสถาบันกษัตริย์ และอื่นๆ
อีกมาก ผู้เขียนขอไม่อภิปรายในที่นี้เนื่องจากไม่ได้ศึกษาการ
เปลีย่ นแปลงระบบตุลาการ ซึง่ เป็นประเด็นใหญ่ตา่ งหากออกไป
ส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง?

แต่มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งนักนิติศาสตร์หลายท่านให้ความ
ส�ำคัญมาก ก็คือความเห็นที่ว่าผลอย่างหนึ่งของการปฏิรูป
กฎหมายสมัยใหม่คือ อิทธิพลของส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง
(Legal Positivism) เข้าครอบง�ำวงการกฎหมายของไทย และ
เป็นฐานของการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของระบอบเผด็จการ
อ�ำนาจนิยมทั้งหลายตลอดหลายทศวรรษต่อมา
ปรี ดี เกษมทรั พ ย์ นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ส� ำ คั ญ คนหนึ่ ง ของ
ประเทศไทย มีบทบาทอย่างมากในการวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ สูก้ บั
ส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองและส่งเสริมส�ำนักกฎหมายธรรมชาติ
(Natural Law) หรือที่เขาเรียกว่า “ธรรมนิยม” เขามีอิทธิพล
อย่างมากต่อนักนิตศิ าสตร์สำ� นักธรรมศาสตร์รนุ่ ต่อๆ มา แก่น
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ความคิดของส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองก็คือ ราษฎรผูกพันและ
ต้องเคารพกฎหมายทั้งปวงที่รัฐประกาศใช้ออกมา โดยไม่
ต้องค�ำนึงว่ากฎหมายนั้นดีหรือเลว พลเมืองชอบหรือไม่ชอบ
ยุติธรรมหรือไม่99 ปรีดีเล่าความเป็นมาของส�ำนักคิดนี้ว่า ใน
ฝรัง่ เศสเริม่ จากต้องการท�ำให้กฎหมายเป็นการแสดงออกของ
เจตจ�ำนงทั่วไปของประชาชน แต่ต่อมาความคิดนี้เพี้ยนไป
กลายเป็นเจตจ�ำนงของรัฐ ในเยอรมนีจากความคิดว่ากฎหมาย
คือวิญญาณของประชาชาติ ก็ถกู อธิบายเพีย้ นไปจนกลายเป็น
ว่ารัฐเป็นตัวแทนวิญญาณของประชาชาติ ความพยายามเริ่ม
แรกที่ไม่ต้องการให้นิติศาสตร์แกว่งไปมา พยายามหาความ
แน่นอนชัดเจนตามอุดมคติที่ดีกลับเสื่อมลง กลายเป็นว่ารัฐ
ถือว่ากฎหมายเป็นสิ่งสมบูรณ์ในตัวเอง ตัดขาดจากเหตุผล
และความยุตธิ รรม นีเ่ ป็นปรากฏการณ์ทคี่ ล้ายกันทัง้ ในอังกฤษ
ฝรั่งเศส และเยอรมนีในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียว
กับทีค่ นไทยรุน่ แรกๆ ไปศึกษานิตศิ าสตร์ทยี่ โุ รปและช่วงเวลา
เดียวกับการปฏิรูปกฎหมาย100
99

ปรีดี 2560: 322
ปรีดี 2560 แทบตลอดทั้งเล่ม โดยเฉพาะหน้า 261, 324-332 ซึ่งเป็นการวิจารณ์
ส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองอย่างหนัก
100
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ส�ำหรับสยาม อิทธิพลความคิดส�ำนักนีม้ าถึงประเทศไทย
โดยกรมหลวงราชบุรีฯ ดังเช่นในค�ำสอนที่ว่า
“กดหมายนั้นคือค�ำสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการ
แผ่นดินต่อราษฎรทัง้ หลาย เมือ่ ไม่ทำ� ตามแล้วธรรมดา
ต้องโทษ... ถึงแม้จะไม่ได้กำ� หนดโทษลงไว้กด็ ี มีกดหมาย
ในลักษณะอาญาหลวงอยู่บทหนึ่ง ซึ่งจะลงโทษผู้ที่
ไม่กระท�ำตาม... เพราะเหตุฉะนีพ้ ระบรมราชโองการหรือ
ค�ำสั่งฉบับใดต่อราษฎรทั่วไป ก�ำหนดโทษได้ทุกฉบับ
…เราจะต้องระวังอย่าคิดเอากดหมายไปปนกับความดี
ความชัว่ ฤาความยุตธิ รรม กดหมายเป็นค�ำสัง่ เปนแบบ
ทีเ่ ราจะต้องประพฤติตาม แต่กดหมายนัน้ บางทีกจ็ ะชัว่
หรือไม่เปนยุติธรรมก็ได้ ความคิดว่าอะไรดีอะไรชั่ว
อะไรเปนยุติธรรมอะไรไม่ยุติธรรม มีบ่อเกิดขึ้นหลาย
แห่งเช่นตามศาสนาต่างๆ แต่กดหมายนั้นเกิดขึ้นได้
แห่งเดียวคือจากผู้ปกครองแผ่นดิน...เท่านั้น”101

สมยศ เชื้อไทย กล่าวว่า “แม้พระองค์ท่านจะไม่ได้เน้น
ว่ารัฏฐาธิปัตย์จะท�ำอะไรก็ได้ตามอ�ำเภอใจ และไม่ได้เน้นว่า
101

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 2507: 98 ข้อความนี้ถูกอ้างถึงเสมอในบทวิจารณ์ส�ำนักกฎหมาย
บ้านเมืองของไทย ดู ธานินทร์ 2552: 20 เชิงอรรถที่ 21; สมยศ 2548: 131, แสวง
2545: 43 ฯลฯ
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กฎหมายต่างจากศีลธรรมและความอยุติธรรม แต่ค�ำสอนนี้
ท�ำให้กฎหมายโน้มเอียงไปอิงอยู่กับผู้มีอ�ำนาจและในที่สุด
กฎหมายจะกลายเป็นเจตจ�ำนง (will) ของผูม้ อี ำ� นาจ หรือนัยหนึง่
อ�ำนาจก็คือกฎหมายนั่นเอง”102
แนวคิดนีส้ บื ต่อมาในวงการนิตศิ าสตร์โดยนักกฎหมายรุน่
บุกเบิกของไทย เช่น พระยานิติศาสตร์ไพศาลผู้มีอิทธิพลสูง
และต่อเนื่องยาวนานในการศึกษากฎหมายของไทย ในระบบ
การเมืองโดยทั้งรัฐบาลหลัง 2475 และรัฐบาลทหารที่มาจาก
การรัฐประหารยึดอ�ำนาจ และในทางตุลาการก็ใช้ความคิดนีเ้ พือ่
รับรองการปฏิวตั ริ ฐั ประหารโดยอธิบายว่าเมือ่ คณะรัฐประหาร
ท�ำส�ำเร็จได้อำ� นาจแล้ว ก็ยอ่ มเป็นทีม่ าแห่งกฎหมาย ไม่วา่ จะได้
อ�ำนาจมาโดยชอบธรรมหรือไม่ก็ตาม103 ปรีดีเห็นว่าทั้งหมดนี้
เป็นผลอันไม่ได้เจตนาของการปฏิรปู กฎหมายในต้นศตวรรษที่
20 ซึง่ สลัดทิง้ จารีตแบบโบราณทีก่ ฎหมายผูกพันกับธรรมะและ
ความยุตธิ รรมอย่างแน่นแฟ้น นิตศิ าสตร์จากโลกตะวันตกถูกน�ำ
เข้ามาในสยามอย่างเร่งรีบ ทัง้ ๆ ทีว่ ฒ
ั นธรรมตะวันออกไม่เคย
มีจารีตกฎหมายทีแ่ ยกออกจากความยุตธิ รรมเช่นนีม้ าก่อนเลย104
102

สมยศ 2548: 131 นักนิติศาสตร์อีกหลายคนแสดงความเห็นคล้ายกัน เช่น แสวง
2545: 260-261; กิตติศักดิ์ 2556: 77-78; จรัญ 2528:49-53 เป็นต้น
103
กิตติศักดิ์ 2556: 74 เสนอค�ำพิพากษาฎีกาหลายคดีที่ตัดสินบนฐานความคิดแบบนี้
104
Pridi 1986: 294-295
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ผูเ้ ขียนไม่สงสัยและเห็นด้วยเต็มทีว่ า่ ความคิดดังกล่าวเป็น
ฐานของการใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจ เป็นฐานทางกฎหมายของ
ระบอบเผด็จการและคณะรัฐประหาร และไม่ควรเป็นเหตุผล
ที่ตุลาการของไทยยอมรับมาใช้สนับสนุนการรัฐประหารครั้ง
แล้วครั้งเล่า จนกลายเป็นว่าตุลาการของไทยมีส่วนร่วมใน
การประกอบความผิดท�ำลายล้างรัฐธรรมนูญไปด้วย แต่ผเู้ ขียน
สงสัยว่า หากความคิดท�ำนองนี้ไม่มีอยู่ในจารีตกฎหมาย
ของไทยมาก่อนเลยอย่างที่ปรีดีกล่าว ความคิดแบบส�ำนัก
กฎหมายบ้านเมืองจะเข้ามาลงหลักปักฐานแน่นแฟ้นในช่วง
เวลาสัน้ ๆ และกลับมีอทิ ธิพลต่อเนือ่ งมาตลอดนานกว่าศตวรรษ
แล้วได้อย่างไรกัน ผูเ้ ขียนขอเสนอค�ำอธิบายทีแ่ ตกต่างออกไป

การปกครองด้วยกฎหมาย
ของสมบูรณาญาสิทธิราชย์
“ค�ำว่า ‘กฏหมาย’ นั้นใช้เป็นค�ำกลางตรงกับธรรม
และ law ในภาษาอังกฤษ รวมข้อความที่เป็นบันทัด
ของความกระท�ำทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์ ส่วนการ
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ของมนุษย์ตอ่ มนุษย์นนั้ กฎหมายเป็นบันทัดของการที่
พระมหากษัตราธิราชผูเ้ ป็นเจ้าเป็นใหญ่ในอาณาจักรได้
ก�ำหนดแต่งตั้งไว้ แล้วผู้น้อยจ�ำต้องเชื่อถ้อยฟังค�ำและ
ประพฤติตาม”105

ชนชัน้ น�ำไทยในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อต้นศตวรรษที่ 20
สามารถรับแนวความคิดแบบส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองได้
ง่าย ทั้งยังตอกย�้ำและผลิตซ�้ำความคิดที่ว่ากฎหมายคือค�ำสั่ง
ของรั ฐ ที่ ร าษฎรพึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามโดยไม่ ส งสั ย ก็ เ พราะ
แนวคิดดังกล่าวเป็นทีค่ นุ้ เคยอยูแ่ ล้วส�ำหรับชนชัน้ น�ำในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (และคงรวมถึงสังคมไทยโดยทั่วไป
ในขณะนั้นด้วย) กษัตริย์ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มีอ�ำนาจบัญญัติกฎหมายได้โดยไม่ต้องติดอยู่ในกรอบของ
พระธรรมศาสตร์ของพระมนูสาราจารย์อีกต่อไปแล้ว ได้เป็น
องค์อธิปัตย์ในความหมายสมัยใหม่ (The Sovereign) อย่าง
เต็มตัว ความคิดแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ส�ำหรับสยาม
ในตอนนั้น มิใช่เพราะนิติศาสตร์ตะวันตกทรงพลังมากเท่ากับ
เพราะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็มีความคิดคล้ายๆ กัน
105

เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย. 1/71 “ค�ำอธิบายชื่อกฎหมาย” (ไม่ปรากฏปี)
หน้า 1
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ต่อกฎหมาย หากเรางดความเชือ่ ว่ากษัตริยก์ อ่ นสมัยใหม่ไม่มี
อ�ำนาจบัญญัติกฎหมายไว้ก่อน และเข้าใจเสียใหม่ว่ากษัตริย์
สมัยก่อนบัญญัติกฎหมายเสมอและกฎหมายนั้นมีผลโดยตรง
ในชีวิตปกติผู้คน แนวคิดส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองคล้ายกับ
ความเข้าใจต่อกฎหมายที่ด�ำรงอยู่แล้ว (pre-existing idea)
ในสยามยุคนัน้ แถมแนวคิดส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองยังมาจาก
ยุโรปจึงศิวิไลซ์กว่ากฎหมายเก่าอีกด้วย
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยตามแบบฉบับอธิบายการ
ปฏิรูปว่าเป็นการท�ำให้ทันสมัย (modernization) แทบไม่ต่าง
เลยกับประวัติศาสตร์แห่งชาติกระแสหลักเมื่อทศวรรษก่อนๆ
นับจากนัน้ มาวิชาการประวัตศิ าสตร์เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก
ในประเด็นนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์การปฏิรูปให้
ทันสมัยจนไม่ค่อยมีนักประวัติศาสตร์อธิบายด้วยฐานทฤษฎี
ท�ำให้ทันสมัยอีกต่อไป ค�ำอธิบายความเปลี่ยนแปลงด้วย
พระปรีชาสามารถก็เหลืออยู่ในประวัติศาสตร์แบบราชการ
เป็ น หลั ก แต่ มั ก ไม่ พ บในมหาวิ ท ยาลั ย สั ก เท่ า ไร เพราะ
นักประวัตศิ าสตร์สนใจปัจจัยทีเ่ ป็นบริบทในแง่ตา่ งๆ พยายาม
เข้าใจการปรับเปลี่ยนสู่สมัยใหม่ว่าเป็นผลงานของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คุณปู การของการปฏิรปู จึงมากับผลเสีย
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และมรดกหลายอย่างที่แยกไม่ออกจากเงื่อนไขกึ่งอาณานิคม
และสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (แต่ไม่ปฏิเสธพระปรีชาสามารถ
และไม่ใบ้บอดต่อความไม่สามารถ ความผิดพลาด เห็นแก่ตัว
คับแคบ และอืน่ ๆ ประสามนุษย์ดว้ ย)106 ดูเหมือนความก้าวหน้า
ของวิชาการประวัติศาสตร์ ไทยกับวิชาการประวัติศาสตร์
กฎหมายไทยจะด�ำเนินขนานกันไปแต่ไม่พบปะกันสักเท่าไร
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยยังคงอยู่กับประวัติศาสตร์การ
ท�ำให้ชาติทันสมัยในสมัยรัชกาลที่ 5 และกับประวัติศาสตร์
แบบราชาชาตินิยม
ถ้าหากตระหนักถึงประวัติศาสตร์สยามยุคสมบูรณา
ญาสิทธิราชย์ ก็จะเห็นได้ไม่ยากว่าการปฏิรูปกฎหมายก็เพื่อ
สนองและรับใช้รัฐสมัยใหม่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพในการรวมศูนย์อ�ำนาจภายใต้ชนชั้นน�ำที่
กรุงเทพฯ ซึ่งต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งระบบกฎหมาย
สมัยใหม่น่ันเอง อันที่จริงหลักฐานเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย
ไม่เคยมีชิ้นใดเลยที่กล่าวถึงความเสมอภาค เพราะนั่นย่อม
หมายถึงเจ้าย่อมอยูใ่ ต้กฎหมายเดียวกัน ในทางกลับกันปาดูซ์
รายงานว่าไม่จ�ำเป็นต้องบรรจุเรื่องการตัดสิทธิทางการเมือง
106

Kullada 2006 และ ธงชัย 2556: 199-219
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เช่นสิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิทจี่ ะเป็นลูกขุน (jury) และ
สิทธิพลเมือง (civil rights) เพราะไม่เคยมีสทิ ธิเหล่านีใ้ นสยาม
จึงตัดไม่ได้107 การปฏิรูปกฎหมายคือการยกระดับปรับปรุง
เทคนิคการปกครองอย่างส�ำคัญท�ำให้รฐั สมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นการปกครองของเจ้าด้วยกฎหมายนั่นเอง108
ระบบกฎหมายสมัยใหม่ของสมบูรณาญาสิทธิราชย์มิใช่
นิตริ ฐั (Legal State) แบบบรรทัดฐานทีก่ ำ� ลังเติบโตขึน้ ในยุโรป
ในช่วงเดียวกันอย่างแน่นอน เพราะมิได้มงุ่ จ�ำกัดอ�ำนาจรัฐเพือ่
พิทักษ์ปกป้องปัจเจกบุคคล สิทธิของเอกชน หรือทรัพย์สิน
ของเอกชน ทั้งมิใช่การปกครองของกฎหมาย (The Rule of
Law) ที่ชนชั้นปกครองและราษฎรอยู่ใต้กฎหมายอย่างเสมอ
ภาคกัน แต่ยังเป็นนิติศาสตร์และระบบกฎหมายที่กษัตริย์
ของสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นองค์อธิปัตย์ (The Sovereign)
107

เอกสารกองจดหมายเหตุ น. ร.5 ย. 3-27 George Padoux Report on the Proposed
Penal Code for the Kingdom of Siam Submitted to His Royal Highness Prince
Rajburi Direckrit, Minister of Justice, 6 August 1906, p. 16 ดูจากเนื้อความตรงนี้
ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า civil rights ในที่นี้หมายถึง “สิทธิพลเมือง”
108
Urabe 1990: 63-72 กล่าวถึงความสอดคล้องกันระหว่าง Legal Positivism กับ
รัฐธรรมนูญสมัยเมจิ ซึ่งเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ก�ำลังสถาปนารัฐสมัยใหม่
ในท�ำนองเดียวกับรัฐสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ความคิดดังกล่าวเป็นการให้อ�ำนาจแก่
รัฐในการบริหารปกครองด้วยกฎหมาย Urabe อธิบายถึงมรดกของจารีตกฎหมาย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ทยี่ งั ตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั คือฝ่ายบริหารมักได้รบั อภิสทิ ธิจ์ าก
ตุลาการจนทุกวันนี้
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ผู้ทรงอ�ำนาจสถาปนากฎหมายอย่างสมบูรณ์ สยามเพียงรับ
ปรับแปรแนวคิดของส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองเข้ามารับใช้
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การที่ชนชั้นน�ำใช้วาทกรรมและ
โวหารของส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองส�ำหรับระบบกฎหมาย
ของสยามได้สนิท อาจหมายความว่าชนชั้นน�ำสยามสมาทาน
ความคิดตะวันตกส�ำนักนั้น พอๆ กับหมายความว่าชนชั้นน�ำ
สยามได้ท�ำให้กลายเป็นส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองแบบไทย
ไปเรียบร้อยแล้ว แนวคิด วาทกรรมและโวหารเหล่านั้นเป็น
ผลผลิตของสังคมไทยไปแล้ว (ดังจะเห็นต่อไปว่าแตกต่างจาก
Legal Positivism ในยุโรปหลายอย่าง) ท�ำนองเดียวกับหลายสิง่
หลายอย่างในสังคมไทยขณะนั้นหรือจนบัดนี้ที่ดูเหมือนเป็น
ฝรั่งแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นไทยทั้งแท่ง
ระบอบการปกครองด้วยกฎหมายของสมบูรณาญาสิทธิ
ราชย์น่าจะเป็นประวัติศาสตร์กฎหมายไทยช่วงส�ำคัญที่สุด
ช่วงหนึ่ง น่าเสียดายที่เรากลับเห็นเป็นอย่างอื่น พยายามให้
เป็นอย่างอื่น ถ้าหากระบอบเผด็จการและวงการนิติศาสตร์
ของไทยรวมทั้ ง ตุ ล าการด้ ว ยจะหยิ บ ยกคาถาของส� ำ นั ก
กฎหมายบ้านเมืองมาเป็นเหตุผลสนับสนุนความชอบธรรมของ
ระบอบอ�ำนาจนิยมทุกชนิด ก็เป็นเพราะพวกเขาคุ้นเคยเป็น
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อย่างดีกับจารีตดังกล่าวเพราะมีเชื้อมูลมาแต่จารีตกฎหมาย
เดิมและจากนั้นก็ต่อยอดปรับแปรในการปฏิรูปกฎหมายสมัย
ใหม่ภายใต้ก�ำกับของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยเอง
ตะวันออกไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่ถูกตะวันตกยัดเยียดความ
เลวร้ายให้ได้ง่ายๆ
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบกฎหมายสมัยใหม่ที่เริ่มมา
กับสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นได้เติบโตต่อมาภายใต้ระบอบ
อ�ำนาจนิยมหลัง 2475 เป็นส่วนใหญ่ รัฐอ�ำนาจนิยมและระบบ
กฎหมายเช่นนีเ้ กือ้ หนุนซึง่ กันและกัน ถ้าเช่นนัน้ แล้วนิตศิ าสตร์
และระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทยไม่นา่ จะเป็นการปกครอง
ของกฎหมายหรือการปกครองที่กฎหมายเป็นใหญ่ แต่เป็น
นิติศาสตร์นอกแบบฉบับ (non-normative jurisprudence)
หรือเป็น “การปกครองด้วยกฎหมาย” (Rule by Law) ที่มี
ลักษณะแบบไทย ในตอนต่อไป จะดูว่าระบบกฎหมายของ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ทิ้งมรดกอย่างไรในเวลาต่อมา โดย
ไม่ต้องมองเป็นอย่างอื่น เช่น ไม่ต้องมองเป็นส�ำนักกฎหมาย
บ้านเมืองอย่างตัดขาดจากเงื่อนไขภายในสังคมไทยเอง
ผู้เขียนขอน�ำเสนอในตอนต่อไปว่า นิติศาสตร์และระบบ
กฎหมายสมัยใหม่ของไทยมี 2 กระแส ได้แก่ 1) นิตริ ฐั แบบรัฐ
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มีอภิสิทธิ์และ 2) นิติธรรม ซึ่งมิได้หมายถึง Rule of Law หรือ
การปกครองของกฎหมาย แต่หมายถึงนิตศิ าสตร์ทอี่ งิ กับพุทธ
และพระมหากษัตริย์ทรงธรรมผู้เป็นองค์อธิปัตย์ นิติศาสตร์
และระบบกฎหมายแบบไทยทั้งสองกระแสนี้เติบโตท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทย109 ทั้งสองกระแสอยู่ร่วม
กันตลอดนับจากต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มีคุณสมบัติ
หลายอย่างร่วมกัน ซ้อนทับกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน จึง
มีความขัดฝืนแย้งกันตามแต่ประเด็นและกรณี นักกฎหมาย
จ�ำนวนมากอาจได้รับแนวคิดทั้งสองกระแสพร้อมกันไป นัก
นิตศิ าสตร์จำ� นวนหนึง่ เห็นความแตกต่าง จึงวิพากษ์วจิ ารณ์อกี
ฝ่ายหนึง่ อย่างเช่นทีส่ ำ� นักธรรมศาสตร์ทำ� มาหลายทศวรรษ แต่
ทัง้ สองกระแสเป็นสาแหรก (genealogy) คนละสายทีป่ ระกอบ
สร้างขึ้นเป็นนิติศาสตร์และระบบกฎหมายของไทยในปัจจุบัน
109

หมายถึง การต่อสูก้ นั ระหว่างคณะราษฎรกับพวกเจ้าระหว่าง 2475 ถึง 2490 ระบอบ
อ�ำนาจนิยมสารพัดชนิดจาก 2490 ถึง 2516 ซึ่งต่อด้วยความผันผวนเหวี่ยงไปทางซ้าย
และขวา และประชาธิปไตยครึ่งใบอีก 10 กว่าปี จนสถาปนาระบอบประชาธิปไตยและ
เผด็จการทีม่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขอย่างแท้จริงได้ในทีส่ ดุ นับจาก 2535 จนถึงทุก
วันนี้ ในระยะยาวดังกล่าวฝ่ายกษัตริยน์ ยิ มพยายามฟืน้ บทบาททางการเมืองนับตัง้ แต่หลัง
2490 จนประสบโอกาสนับจาก 14 ตุลา 2516 เป็นต้นมาและได้ขยายอ�ำนาจเรื่อยมา
จนระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการทีม่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขได้ครองอ�ำนาจน�ำ
อย่างแท้จริงนับจากทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน
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นิติรัฐอภิสิทธิ์ หรือนิติรัฐแบบไทย
เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ คนไทยไม่ตอ้ งการขึน้ โรงขึน้ ศาลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ไม่ตอ้ งการมีเรือ่ งกับเจ้าหน้าที่ ต่อให้เป็นคนรูก้ ฎหมาย
ดีกต็ าม เพราะประชาชนทัว่ ไปไม่เชือ่ ใจเจ้าหน้าทีร่ ฐั และมักเชือ่
ว่ากฎหมายมักเข้าข้างคนรวยและคนมีอ�ำนาจ110 ความเข้าใจ
ดังกล่าวเป็นที่รับรู้กันดีและอาจหนักหน่วงยิ่งขึ้นในระยะหลัง
ก็เป็นได้ เพราะการถือว่าคนไม่เท่ากันที่ฝังลึกในสังคมไทยได้
รับการตอกย�้ำว่าเป็นเรื่องปกติ การแสดงความร�่ำรวย อ�ำนาจ
หรืออภิสทิ ธิอ์ นื่ ๆ รวมทัง้ การท�ำร้ายคนทีถ่ อื ว่าต�ำ่ กว่า จึงเกิดขึน้
โดยทีค่ วามเกรงกลัวความผิดทางกฎหมายลดลง ผูเ้ ขียนเห็นว่า
ความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายน่าจะไม่ใช่เพียงปัญหาการ
บังคับใช้หรือเป็นกรณียกเว้นเพราะคนยังไม่ดพี อ แต่เป็นปัญหา
ทางวัฒนธรรมทีก่ ลายเป็นสถาบันทางสังคม ดังนัน้ การต่อสูก้ บั
ปัญหานี้ก็ต้องเป็นไปในเชิงสถาบันด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ขียนขอไม่เพ่งเล็งไปทีป่ ระเด็นอภิสทิ ธิข์ องบุคคลในบทความ
นี้ เพราะมีผู้กล่าวถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเป็นปกติอยู่แล้ว
110

ข้อสังเกตของอดีตนักการทูตที่รู้จักสังคมไทยดี Wise 2019 หน้า 198 และ 225 โดย
อ้าง Engel and Jaruwan 2010 สนับสนุน
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ผูเ้ ขียนขอมุง่ ไปทีอ่ กี ประเด็นซึง่ เกีย่ วพันกับระบบกฎหมายและ
นิติศาสตร์ของไทย นั่นคือ อภิสิทธิ์ของรัฐ
ในนิติรฐั (Legal State) แบบบรรทัดฐาน ระบบกฎหมาย
มุ ่ ง หมายจ� ำกั ดอ�ำนาจรัฐ มิให้รัฐละเมิดสิท ธิเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคล จึงเน้นหลักการแยกอ�ำนาจและการตรวจสอบ
คะคานอ�ำนาจฝ่ายบริหารด้วยกลไกรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ศาล
ที่เป็นอิสระ และกลไกเชิงสถาบันอื่นๆ แต่นิติรัฐของไทยเป็น
ท�ำนองเดียวกับหลายประเทศในเอเชีย คือ มีความโน้มเอียง
ที่จะให้อภิสิทธิ์แก่ฝ่ายบริหาร ตุลาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบราชการ แทนทีจ่ ะมีบทบาทตรวจสอบอ�ำนาจของรัฐบาล
กลับมักเป็นกลไกทีช่ ว่ ยอ�ำนวยการให้นโยบายของฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินไปได้มากกว่า หลายแห่งมีอิสระไม่มากพอที่จะตรวจ
สอบ ฝ่ายกฎหมายในระบบราชการก็เป็นผู้รับใช้รัฐ ยิ่งการ
เรียนนิตศิ าสตร์เป็นแบบท่องจ�ำ จึงขาดการฝึกฝนวิจารณญาณ
อย่างเป็นอิสระ กล่าวโดยรวม ระบบกระบวนการยุตธิ รรมและ
ตุลาการของไทยมีทา่ ทีเป็นผูร้ บั ใช้รฐั และทัง้ หมดรับใช้สถาบัน
กษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนในชาติ111

111

Munger 2015: 304
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มีการศึกษาระบบกฎหมายของหลายประเทศในเอเชียทีม่ ี
ลักษณะดังกล่าว ตัวอย่างได้แก่กรณีของญี่ปุ่น (และในเกาหลี
และไต้หวันด้วย ในระดับที่ต่างออกไป) ระบบกฎหมายและ
ตุลาการมักปกป้องการตัดสินใจและใช้อำ� นาจของราชการเพือ่
ประโยชน์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยผ่านธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ างกฎหมายทีย่ อมรับ “administrative guidance” ทัง้
ทีม่ ไิ ด้มสี ถานะเป็นกฎหมาย112 “แม้ปราศจากกฎหมายรองรับ
แต่ศาลก็ยอมรับ administrative guidance ว่าใช้ในศาลได้”113
อภิสิทธิ์ของฝ่ายบริหารเช่นนี้เองท�ำให้มีผู้วิจารณ์ว่าถึงแม้จะ
ถือว่าญี่ปุ่นมีระบบกฎหมายที่ได้บรรทัดฐาน แต่เอาเข้าจริงมี
พลังของจารีตเดิมซึง่ ขัดแย้งกับหลักกฎหมายสมัยใหม่อยู่ เป็น
ระบบกฎหมายบรรทัดฐานที่ยังแฝงด้วยจารีตเดิม114 จะเรียก
ว่าเป็น นิติรัฐแบบ Administration by Law หรือ The Rule
of Law ทีเ่ ป็นการให้ความชอบธรรมแก่รฐั ในทางปฏิบตั กิ ไ็ ด้115
ในกรณีของสิงคโปร์นนั้ Jothie Rajah อธิบายว่าสิงคโปร์มี
การปกครองของกฎหมายทีจ่ ดั ว่าเป็นเสรีนยิ มมากพอควรด้วย
แต่วา่ ในเวลาเดียวกันก็มกี ฎหมายจ�ำนวนหนึง่ ได้แก่ กฎหมาย
112

Ginsburg 2012: 73-74 และ Maslen 1988
Maslen 1988: 284
114
Maslen 1988: 282
115
Urabe 1990: 62, 69
113
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เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ สิ่งพิมพ์และสื่อมวลชน วิชาชีพทาง
กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับศาสนา และกฎหมายเกี่ยวกับ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะ เหล่านีร้ วมแล้วเกิด
เป็นปริมณฑลทางกฎหมายที่ให้อ�ำนาจแก่รัฐบาลสูงมากแบบ
อ�ำนาจนิยม (authoritarian) ทีเดียว สามารถจ�ำกัดเสรีภาพ
ของบุคคลได้ในนามของประโยชน์สว่ นรวม (public good หรือ
common good) กล่าวโดยรวมระบบกฎหมายในสิงคโปร์เป็น
“dual legality” ความชอบธรรมของปริมณฑลทีจ่ ำ� กัดเสรีภาพ
และให้อ�ำนาจรัฐอย่างสูงนี้อาศัยข้ออ้างว่า สิงคโปร์จ�ำเป็นต้อง
ออกจากนิติศาสตร์บรรทัดฐานเนื่องจากลักษณะเฉพาะของ
สิงคโปร์ คือ เป็นประเทศเล็กมากที่มีหลายชนชาติและต่าง
ศาสนา จึงไม่มีก�ำลังไปตอบโต้การถูกคุกคาม แต่กลับมีความ
อ่อนไหวต่อความขัดแย้งภายในที่อาจกลายเป็นการท�ำลาย
ความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงต้องสถาปนาปริมณฑลทีเ่ ป็น
“ข้อยกเว้น” ไม่สามารถใช้นติ ศิ าสตร์หรือระบบกฎหมายแบบ
บรรทัดฐานได้ และให้อำ� นาจแต่ให้รฐั มีอำ� นาจอันชอบธรรมเพือ่
ควบคุมจัดการพืน้ ทีส่ าธารณะ สือ่ มวลชน ควบคุมการรวมกลุม่
องค์กรและสถาบันทางศาสนา รัฐเป็นผูป้ กป้องคุม้ ครองระเบียบ
สังคมและประโยชน์แห่งชาติ “ประเทศชาติต้องมาก่อนส่วน

นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม | ธงชัย วินิจจะกูล

169

บุคคล... การค�ำนึงถึงมนุษยชาติและห่วงใยเพือ่ นมนุษย์จะต้อง
ไม่มากจนกลายเป็นข้อจ�ำกัดกีดขวางนโยบายของรัฐ”116 Rajah
จึงเรียกว่าเป็น “การปกครองของกฎหมายแบบอ�ำนาจนิยม”
(Authoritarian Rule of Law)
อภิสิทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของชาติ

รัฐไทยในปัจจุบันก็ให้เหตุผลท�ำนองเดียวกันว่าในฐานะ
ผู้ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ (“ส่วนรวม”) จึงต้องพิทักษ์
ปกป้องสมบัตสิ าธารณะหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมซึง่ เหนือ
กว่าส่วนบุคคล แม้วา่ การกระท�ำของรัฐจะกระทบกระเทือนสิทธิ
เสรีภาพและทรัพย์สินของเอกชนก็ตาม และทั้งๆ ที่เป็นสิทธิ
ติดตัวมาแต่ก�ำเนิดหรือเป็นทรัพย์สินของบุคคลผู้นั้นมานาน
แล้วก็ตาม ตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือการใช้อ�ำนาจรัฐเข้าจัดการ
ป่าสงวน สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ เสนอว่ากฎหมายเกี่ยวกับ
ป่าสงวนแห่งชาติเป็น “กฎหมายที่มีลักษณะอ�ำนาจนิยม”
เป็นกฎหมายปกติ (ไม่ใช่ออกโดยอ�ำนาจพิเศษเช่น คสช.) ที่
ให้อ�ำนาจพิเศษแก่รัฐบาล สามารถเข้าควบคุมป่าและขับไล่
116

Rajah 2012 ข้อความที่อ้างมาจากหน้า 12
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ประชาชนได้117 ระบอบเผด็จการท�ำให้กฎหมายที่มีลักษณะ
อ�ำนาจนิยมแสดงศักยภาพในการบังคับใช้กับประชาชนอย่าง
หนักหน่วงยิ่งขึ้น ทั้งการเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มผู้บังคับใช้
กฎหมาย (หมายถึงทหารนั่นเอง)118
ในขณะที่นักวิชาการและเอ็นจีโอที่รณรงค์เรื่องป่าชุมชน
มาเป็นเวลานาน พยายามต่อสู้กับกฎหมายไทยในแง่ที่ว่าเป็น
กฎหมายเชิงเดี่ยว (หมายถึงยอมรับแต่สถานะของเอกชน
แต่ไม่ยอมรับสถานะของชุมชน) เพราะเห็นว่านี่เป็นรากฐาน
ของปัญหาป่าไม้ และเรียกร้องให้กล้าคิดเรื่อง “พหุนิยมทาง
กฎหมาย” เพื่อเปิดรับกว้างกว่าเรื่องของสิทธิเอกชน ผู้เขียน
ไม่แน่ใจว่า อุปสรรคของป่าชุมชนอาจไม่ใช่แค่ประเด็นสิทธิ
เอกชนทีแ่ ตกต่างจากสิทธิชมุ ชน แต่ปญ
ั หาส�ำคัญกว่าอยูต่ รงที่
รัฐถือว่าตนเองเป็นผูค้ รอบครองป่าไม้ทงั้ หมดซึง่ เป็น common
good ที่มีค่าขึ้นมา จึงต้องแสดงอ�ำนาจความเป็นเจ้าของเหนือ
117

กฎหมายมีลักษณะอ�ำนาจนิยมดังนี้ เนื้อหากฎหมายเน้นไปที่การสั่งการและควบคุม
(command and control) มากกว่าการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน มุ่งสถาปนา
อ�ำนาจเด็ดขาดของรัฐในการจัดการป่า ไม่ยอมรับอ�ำนาจและสิทธิของชุมชนในการจัดการ
และใช้ประโยชน์จากป่า กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายเรื่องป่าไม้ของรัฐประกอบด้วย 1)
พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504 3) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507
4) พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 (สงกรานต์ 2561: 236, 256 และค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมผ่านการติดต่อทางอีเมล)
118
สงกรานต์ 2561: 241-248 สถิติจ�ำนวนหมู่บ้านและจ�ำนวนคนที่ถูกกระทบจาก
นโยบายทวงคืนผืนป่าเพิ่มขึ้นสูงมากเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ นับจากรัฐประหาร คสช.
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กว่าเอกชนหรือชุมชนใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนเรื่องเอกชนหรือชุมชน
เป็นอีกเปลาะหนึ่ง การให้เอกชนบางรายเข้าไปจัดการสร้าง
และหาผลประโยชน์จากป่าสงวนเหนือกว่าสิทธิของประชาชน
ที่จะอยู่กับป่าในลักษณะป่าชุมชน ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่อง
สิทธิเอกชนที่ตรงข้ามกับสิทธิชุมชน แต่เป็นปัญหาว่ารัฐถือว่า
ตนมีอ�ำนาจตัดสินว่าท�ำอย่างไรสมบัติสาธารณะจึงจะเป็น
ประโยชน์ทสี่ ดุ ในกรณีปา่ ไม้หมายถึงให้เอกชนเข้าท�ำประโยชน์
แต่ต้องให้อภิสิทธิ์กับรัฐเป็นผู้จัดการนั่นเอง เพราะเหตุนี้ เมื่อ
พ.ร.บ.ป่าชุมชนออกมาเมื่อปี 2562 จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ว่าไม่มีกฎหมายนี้เสียดีกว่า เพราะรัฐบาลยังมีอ�ำนาจสั่งการ
จัดการและควบคุมอย่างเต็มที่ รวมทั้งนิยามและตัดสินว่าใคร
เป็นสมาชิกป่าชุมชน119
สมบัติสาธารณะ (public good หรือ common good)
หรือประโยชน์ของส่วนรวมที่ส�ำคัญที่สุดซึ่งรัฐอ้างตนเป็น
ผู้พิทักษ์ปกป้อง จนน�ำไปสู่อ�ำนาจและอภิสิทธิ์อันล้นหลาม
ของรัฐทั้งในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติก็คือ “ความมั่นคง
ของชาติ”
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความมั่นคงของพระ
มหากษัตริย์ ในความหมายกว้าง (รวมถึงพระราชวงศ์และ
119

ชัยพงศ์ 2562
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พระราชวัง) ถือเป็นเรื่องส�ำคัญสูงสุด เป็นหนึ่งในสองประเด็น
หลักของกฎมณเฑียรบาล และเป็นบทบัญญัติที่มีบทลงโทษ
สูงสุดในพระไอยการอาญาหลวง และพระไอยการกระบถ
ศึก120 ประมวลกฎหมายอาญาสมัยใหม่นับแต่ฉบับแรก จึงให้
ความส�ำคัญแก่ความมัน่ คงของราชส�ำนักและพระราชวัง (=รัฐ)
อย่างมากและมีบทลงโทษรุนแรง โดยในช่วงต้นยังสืบทอดหรือ
ซ้อนทับกับจารีตเดิมที่ยังคงมีอยู่ในขณะนั้น เช่น ถือว่าพระ
มหากษัตริย์มีนัยกว้าง พระราชวงศ์ได้รับความคุ้มครองจาก
กฎหมายนี้มากยิ่งกว่าในปัจจุบัน และให้มีโทษหนักกว่าความ
ผิดเดียวกันต่อบุคคลธรรมดา121 ยิ่งกว่านั้นยังคงความส�ำคัญ
120

Baker and Pasuk 2016: 3,5, 60 -61; ชาคริต 2557: 162-163; ชัชพล 2561 หน้า
121 ให้ความเห็นทีน่ า่ สนใจว่ามีกฎหมายอยุธยามากมายเป็นเรือ่ งของความขัดแย้งวิวาท
ระหว่างราษฎร มิใช่ในฐานะกรรมการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างเอกชน (ตามความคิด
ของกฎหมายสมัยใหม่) แต่เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐต้องจัดการกับความไม่สงบ
เรียบร้อยในบ้านเมืองมากกว่า ในทัศนะนี้ แม้กระทั่งกฎหมายที่ดูเหมือนเป็นเรื่องของ
ประชาชนด้วยกันเองก็เป็นลักษณะกฎหมายมหาชนเสียมากกว่า
121
ดู กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ภาคสอง ส่วนที่ 1 ว่าด้วยความผิดประทุษร้าย
ต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชอาณาจักร, หมวด 1 ลักษณะความผิดฐานประทุษร้ายต่อ
พระราชตระกูล - มาตรา 98 คล้ายกับมาตรา 112 ในปัจจุบนั (แต่โทษเบากว่าปัจจุบนั ),
มาตรา 99 การประทุษร้ายต่อพระราชบุตร พระราชธิดาในพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่ารัชกาล
หนึ่งรัชกาลใด มีโทษหนักกว่าการประทุษร้ายบุคคลสามัญ 3 เท่า, มาตรา 101 ลงโทษ
การอาฆาตมาดร้าย หมิ่นประมาทพระราชบุตร พระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์
ใดก็ตาม
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ของพระราชวังตามกฎมณเฑียรบาลไว้ตามเดิม122
ในสมัยปัจจุบัน คงไม่จำ� เป็นต้องอธิบายอย่างละเอียดว่า
“ความมั่นคงของชาติ“ เป็นแหล่งที่มาของอ�ำนาจและอภิสิทธิ์
ของรัฐขนาดไหนโดยเฉพาะกลไกรัฐที่มีหน้าที่รักษาความ
มัน่ คง กองทัพมีอำ� นาจยิง่ ใหญ่เหนือรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย
(หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นเวลาส่วนใหญ่ของยุคประชาธิปไตย)
ถึงขนาดที่รัฐบาลพลเรือนก็แทบไม่กล้าแตะต้องงบประมาณ
ทหารจนเกินไป ไม่อยากยุ่งกับการโยกย้าย “บิ๊ก” ทั้งหลาย
การรัฐประหารหลายครัง้ ก็เริม่ จากการเข้าไปยุง่ นีแ่ หละ เสมือน
กองทัพเป็น fief ของ “บิ๊ก” ทั้งหลาย จึงห้ามก้าวก่าย ยังไม่
ต้องพูดถึงองค์กรอย่าง กอ.รมน. ซึ่งมีอ�ำนาจและทรัพยากร
(ลับ) และบทบาทในกิจการต่างๆ สูงมากในภาวะปกติและ
เหลือล้นในภาวะไม่ปกติรวมทัง้ กิจการพลเรือนด้วย123 แม่ทพั 
ภาคก็มีอ�ำนาจยิ่งกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายเวลาและใน
122

เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย.23/3 หน้า 70-71 บันทึกกรมฯ นริศฯ “[ข้าพเจ้า
ตรวจดูแล้ว] เห็นด้วยหลักๆ ว่าข้อที่จะลบล้าง [กฎมณเฑียรบาล] มีอยู่บ้าง แต่เป็น
ข้อความส�ำหรับทั่วไป... หากแก้ไขก็คงใช้ได้ตามกฎหมายใหม่ ส่วนข้อพิเศษ เช่นเขียน
เพลงยาวหรือปีนก�ำแพงวัง...ในโค้ดกฎหมายอาญานีก้ ไ็ ม่ได้กล่าวถึง ถ้าถือว่าไม่ได้กล่าว
เป็นไม่ลบล้าง โค้ดนัน้ ก็... ไม่เป็นข้าศึกกับกฎมณเฑียรบาล... ได้ตกลงกับกรรมการผูร้ า่ ง
กฎหมายแล้วว่าจะเติมข้อความในร่างโค้ดอีกว่า กฎหมายอาญาใหม่นไี้ ม่ลบล้างฤาแก้ไข
กฎมณเฑียรบาล กฎหมายพระสงฆ์ กฎหมายทหาร...“
123
Puangthong 2019
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หลายพื้นที่ แถมหลายหน่วยทหารในทุกเหล่าทัพเป็นเจ้าของ
คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์รวมกันทั้งหมดแล้วประมาณครึ่ง
หนึง่ ของทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมด จนสามารถระดมใช้งานล้มรัฐบาลก็ได้
และเป็นแหล่งท�ำมาหากินในยามปกติ ทั้งหมดนี้เพื่อ “ความ
มัน่ คงของชาติ“ ความผิดปกติเหล่านีก้ ลายเป็นเรือ่ งปกติ กลาย
เป็นสถาบันทางการเมืองและสังคมตามปกติไปแล้ว ราวกับ
ประเทศไทยเป็นรัฐทหาร ทัง้ หมดนีย้ อ่ มสะท้อนระบบกฎหมาย
และการเมืองทีใ่ ห้อภิสทิ ธิแ์ ก่รฐั โดยเฉพาะกลไกทีเ่ กีย่ วกับความ
มั่นคงแห่งชาติ
อภิสิทธิ์ใน “สภาวะยกเว้น” (The State of Exception)

“ความมั่นคงแห่งชาติ” ยังเป็นแหล่งที่มาของอภิสิทธิ์
ที่มากกว่าที่กล่าวมาเสียอีก เพราะเป็นเหตุผลให้รัฐและทหาร
สามารถงดใช้ระบบกฎหมายตามปกติได้หากมีสถานการณ์
พิเศษหรือใน “สภาวะยกเว้น” (The State of Exception)
นัน่ เอง Agamben ศึกษาและสร้างทฤษฎีเกีย่ วกับสภาวะยกเว้น
ของระบบกฎหมายปกติในนามของความมั่นคงแบบนี้ โดย
ศึกษาเยอรมันช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่รัฐนาซีประกาศใช้
สภาวะยกเว้นหลายครั้งหลายคราวในระหว่างที่ครองอ�ำนาจ
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แม้แต่ละครัง้ จะมีการยกเลิก แต่กป็ ระกาศอีกจนสภาวะยกเว้น
เกือบจะเป็นภาวะปกติ เขาเรียกสภาวะยกเว้นว่าเป็น “zone of
anomie” หมายถึงภาวะผิดปกติที่ไร้ปทัสถานเพราะผู้ครอง
อ�ำนาจสูงสุด (The Sovereign) คือกฎหมายในตัวเอง124
ในประเทศไทยก็มีสภาวะยกเว้นที่ให้อ�ำนาจแก่กองทัพ
หรื อ คณะรัฐประหารยุติการใช้กฎหมายและกระบวนการ
ตุลาการตามปกติได้ มีผลให้รัฐและกองทัพสามารถอยู่เหนือ
กฎหมายปกติ เหนือรัฐธรรมนูญ และเหนือตุลาการได้ภายใต้
สภาวะยกเว้น กล่าวอย่างเป็นรูปธรรม “สภาวะยกเว้น” หมาย
ถึง การปกครองด้วยภาวะฉุกเฉิน รัฐธรรมนูญชั่วคราว กฎ
อัยการศึก งดใช้กฎหมายปกติ ให้ ใช้กฎหมายพิเศษส�ำหรับ
ภาวะไม่ปกติ รัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำที่ในภาวะ
ปกติถือเป็นความผิด125 ธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี
ของระบอบหลัง 6 ตุลา ให้เหตุผลของสภาวะยกเว้นของไทย
ได้ชัดเจนมาก (อาจจะก่อน Agamben เสียอีก) จึงขอน�ำมาลง
ไว้ที่นี้อย่างเต็มที่

124
125

Agamben 2005
Dressel 2018: 5
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“ยามบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์ขนั้ ร้ายแรงจนถึงขนาด
ที่กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย รัฐบาลไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์บ้านเมืองให้อยู่ในความสงบได้จนกระทบ
กระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ อาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น การมุ่งหมายจะล้มล้างการปกครอง การ
ก่อการจลาจลสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย เช่นนี้ จะ
แก้ปัญหาอย่างไร เราจะถือสิ่งใดมาก่อนกันระหว่าง
การยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดกับความ
มั่นคงของชาติ บุคคลผู้ประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติ
ได้อ้างหลักสิทธิเสรีภาพมารับรองการกระท�ำต่างๆ
ของตน พวกเขามุง่ มัน่ ใช้สทิ ธิเสรีภาพทีต่ นมีในระบอบ
ประชาธิปไตยและรัฐรับรองคุ้มครองให้...มาท�ำลาย
ระบอบประชาธิปไตยเสียเอง ตลอดจนท�ำลายประเทศ
ชาติในที่สุด การอ้างสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี ด้วยการ
รวมตัวกันเพื่อต่อต้านฝ่ายตรงข้ามกับตน อาศัยคน
หมู่มากชุมนุมกันเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ
โดยไม่ค�ำนึงว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็น
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ เมื่อไม่ได้รับการตอบ
สนองตามที่ตนเรียกร้องก็สร้างกระแสและปลุกระดม
ประชาชนให้เกิดการจลาจลและความวุน่ วายในบ้านใน
เมือง หรืออ้างสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โจมตีผอู้ นื่ จนอาจถึงขัน้ ก้าวล่วงจ้วงจาบสถาบันเบือ้ งสูง
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อันเป็นที่เคารพรักและศรัทธาอย่างสูงสุดของปวงชน
ชาวไทยอย่างรุนแรงและต่อเนือ่ ง อันเป็นการดึงสถาบัน
เบื้องสูงลงมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง การ
กระท�ำเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและส่ง
ผลเสียหายต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง...เมื่อถึงยาม
นั้นแล้วเราคงต้องเลือกความมั่นคงของประเทศไว้อยู่
เหนือสิ่งอื่นใด...
การเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ คื อ การเป็ น
ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ ความมั่ น คงของชาติ นั่ น เอง ในกรณี
จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของประเทศ
ชาติและเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมือง ก็สมควรให้
มีข้อยกเว้นหลักนิติธรรมได้ ยอมให้ผู้ ใช้อ�ำนาจรัฐ
มีอ�ำนาจที่จะเข้ามาจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการ
ของประชาชนได้ โดยอาศัยกฎหมายบางฉบับ เช่น
กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่การยกเว้นหลัก
นิติธรรมนี้จะต้องกระท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อรักษา
ความมั่นคงของชาติเท่านั้น และเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ
เริ่มคลี่คลายและกลับคืนสู่ความสงบแล้ว ข้อจ�ำกัด
ยกเว้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องค่อยๆ ผ่อน
คลายลงเป็นล�ำดับกระทั่งยกเลิกไปในที่สุดและกลับ
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มาใช้หลักนิตธิ รรมอย่างเต็มรูปแบบตามเดิมต่อไป” 126

นับแต่ 2490 มีการรัฐประหารทีส่ ำ� เร็จ 12-13 ครัง้ (แล้ว
แต่จะนับ) แต่ละครั้งฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญ (ซึ่งธานินทร์ไม่นับว่า
เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญ) น�ำไปสูร่ ะบอบทหารทีป่ กครองทัง้
ประเทศด้วยกฎอัยการศึกและกฎหมายความมัน่ คงในรูปแบบ
ต่างๆ หรือปกครองด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มักให้อ�ำนาจ
รัฐบาลทหารอย่างมากเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยจนกว่าจะมี
รัฐธรรมนูญใหม่ บางครัง้ รัฐบาลทหารปกครองด้วยอ�ำนาจตาม
กฎหมายพิเศษต่อเนือ่ งกันหลายปี127 ยังมีวกิ ฤตการณ์ทางการ
เมือง เช่น การรัฐประหารทีไ่ ม่สำ� เร็จ ซึง่ ทุกครัง้ ตามมาด้วยกฎ
อัยการศึกหรือประกาศภาวะฉุกเฉินระยะหนึ่ง เหล่านี้รวมกัน
126

ข้อความนี้มาจาก ธานินทร์ 2552: 23-26 แต่อาจเป็นการพิมพ์ซ�้ำหรืออาจเคย
แสดงความเห็นแทบจะเหมือนกันนี้ไว้ต่อที่ประชุมสัมมนาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทั่ว
ราชอาณาจักรเมื่อ 6 กันยายน 2520 ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า “ในยาม
ที่บ้านเมืองไม่ปกติ รัฐบาลก็จ�ำเป็นต้องหรือเอาความมั่นคงของชาติเหนือสิ่งอื่นใด ถ้า
บ้านเมืองไปไม่รอดเสียแล้ว หลักนิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้” (ดูใน วิชา
2553: 51 พิมพ์ครั้งแรก 2521)
127
ได้แก่ 1) รัฐประหารสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 20 ตุลาคม 2501 ปกครองจนถึงการเลือกตั้ง
ครัง้ แรก หลังจากนัน้ 10 กุมภาพันธ์ 2512 รวม 3,766 วัน, 2) รัฐประหารถนอม กิตติขจร
17 พฤศจิกายน 2514 ถึงการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากนั้น 26 มกราคม 2518 รวม
1,166 วัน, 3) รัฐประหาร คสช. 22 พฤษภาคม 2557 ถึงการเลือกตั้งครั้งแรก หลังจาก
นั้น 24 มีนาคม 2562 รวม 1,767 วัน (ค�ำนวณวันโดย Shinya Imaizumi นักวิจัยอาวุโส
ณ Institute of Developing Economies (IDE-JETRO), ประเทศญี่ปุ่น)
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นับได้ว่าระยะเวลาที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้สภาวะยกเว้นของ
ระบบกฎหมายปกติในนามของความมั่นคง เป็นสัดส่วนค่อน
ข้างสูงของเวลาทัง้ หมด ในบางพืน้ ทีส่ ภาวะยกเว้นอาจเป็นเวลา
ส่วนข้างมากเพราะการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่กินเวลาหลาย
ทศวรรษและครอบคลุมพื้นที่จ�ำนวนมากเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของประเทศ บางพืน้ ทีม่ สี ถานการณ์พเิ ศษทีต่ อ้ งงดใช้กฎหมาย
ปกติเป็นระยะๆ แต่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เช่น จังหวัด
ชายแดนใต้ ดังนั้น ระบบกฎหมายในสภาวะปกติที่มิใช่การ
ปกครองของกฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทย กลับถูกระงับใช้
ต้องอยูภ่ ายใต้กฎอัยการศึก กฎหมายความมัน่ คง ภาวะฉุกเฉิน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว ศาลทหาร ฯลฯ สภาวะยกเว้นแทบเป็น
ปกติ ส่วนสภาวะทีอ่ ยูใ่ ต้กฎหมายปกติแทบจะเป็นข้อยกเว้น128
ตุลาการของไทยให้ความชอบธรรมแก่การรัฐประหาร
และอ�ำนาจในสภาวะยกเว้นใน 2 ลักษณะคือ 1) ค�ำวินิจฉัยที่
128

Streckfuss 2011: 25, 32; จรัญ 2528: 60-75 ได้รวบรวมและล�ำดับกฎหมายที่
ใช้อ�ำนาจพิเศษทั้งหมด ได้แก่ 1) การตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาปรปักษ์ทางการเมือง
2) การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังต่อบุคคล 3) การลิดรอนสิทธิเสรีภาพจ�ำเลยในการ
ตั้งทนายต่อสู้คดีและ/หรือในการอุทธรณ์ฎีกา 4) การให้ฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจตุลาการ
หรือนิติบัญญัติควบไปด้วย เปิดช่องให้มีการใช้อ�ำนาจผิดๆ 5) การให้อ�ำนาจสูงสุดแก่
นายกรัฐมนตรีในการลงโทษบุคคลโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาล 6) กฎหมายที่
ให้จำ� กัดสิทธิเสรีภาพด้านแรงงาน และดู ชุตมิ าภรณ์ 2556 ซึง่ ศึกษาปัญหาของกฎหมาย
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
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ถือว่าคณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ และถือว่าหากท�ำส�ำเร็จ
โดยไม่มีการโต้แย้งกับประชาชนก็ถือว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์ จึงมี
อ�ำนาจสูงสุดในการตรากฎหมายได้ แม้วา่ การท�ำรัฐประหารจะ
เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมายในขณะทีก่ ระท�ำก็ตาม ค�ำวินจิ ฉัย
แบบนี้เริ่มมาตั้งแต่ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 และเป็น
บรรทัดฐานแก่คำ� พิพากษาต่อมาจนถึงครัง้ ล่าสุด129 2) ปฏิเสธ
ทีจ่ ะตรวจสอบความชอบธรรมในเนือ้ หาและบทบัญญัตขิ องการ
ใช้อ�ำนาจของคณะรัฐประหาร เช่น การลงโทษผู้ชุมนุมหรือ
ประท้วงค�ำสั่งต่างๆ ของคณะรัฐประหารหลังการรัฐประหาร
ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ�ำนาจที่เกินไปหรือไม่ หรืออาจเป็นการ
คอร์รัปชันก็ตาม ศาลยังมักดูเพียงว่ารัฐธรรมนูญของคณะ
รัฐประหารได้นิรโทษกรรมการท�ำรัฐประหารหรือไม่ และมี
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์รับรองฐานะของ
คณะรัฐประหารหรือไม่130 ซึ่งเป็นเพียงการตรวจสอบว่าการ
129

ค�ำพิพากษาศาลฎีกา (22 มิถุนายน 2561) ไม่รับค�ำฟ้องของกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่
กล่าวหา คสช. ว่ามีความผิดฐานก่อการกบฏท�ำรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557
ตามบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ศาลเห็นว่าในเมือ่ คณะรัฐประหารได้
ยึดอ�ำนาจ “อย่างเบ็ดเสร็จ” แล้ว ไม่มคี ณะรัฐมนตรี ไม่มวี ฒ
ุ สิ ภา ไม่มสี ถาบันนิตบิ ญ
ั ญัติ
มีแต่คณะรัฐประหารที่ใช้อ�ำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ดังนั้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวของผู้ยึดอานาจ
จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
130
นลินี 2561: 123, 129-130 ดู หน้า 125-128 สรุปค�ำพิพากษาที่ยอมรับอ�ำนาจ
คณะรัฐประหารแต่ละครั้งทุกครั้ง
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รัฐประหารประกอบ “พิธีกรรม” ครบถ้วนหรือไม่แค่นั้น
การใช้ ศ าลทหารในภาวะไม่ ป กติ จ นกลายเป็ น เรื่ อ ง
ปกติ เป็นการด�ำเนินการทางการเมืองที่ถูกฉาบหน้าด้วย
กฎหมายและความยุติธรรม คือ ท�ำรูปลักษณ์ให้อยู่ในรูปของ
กระบวนการยุตธิ รรมแค่นนั้ เอง131 ศาลทหารเป็นส่วนหนึง่ ของ
การควบคุมวินัยและการปกครองในกองทัพ ผู้บังคับบัญชา
สามารถสั่งการในคดีต่างๆ ได้ จึงไม่ใช่ศาลยุติธรรมที่มีอิสระ
เพราะผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการในคดีต่างๆ ได้132 การใช้
ศาลทหารในภาวะยกเว้นที่บ่อยและกินเวลาจนแทบเป็นปกติ
เท่ากับว่าประชาชนพลเรือนทั้งหลายเปรียบเสมือนเป็นทหาร
ในกองทัพ133
การรัฐประหาร 2557 เป็นครัง้ หนึง่ ซึง่ ใช้อำ� นาจในสภาวะ
ยกเว้นค่อนข้างมากและรุนแรงเมื่อเทียบกับการรัฐประหาร
ครั้งก่อนหน้านั้น ครั้งนี้มีบทบัญญัติให้อ�ำนาจครอบจักรวาล
ให้ใช้อ�ำนาจได้โดยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ หรือเป็น
131

Ginsburg and Mustafa 2008
นพพล 2561: 177-181
133
ตรงนี้โปรดดูความเห็นของผู้เขียนก่อนหน้านี้ที่เสนอว่ากองทัพคือจารีตศักดินา
แบบใหม่ นายพลคือมูลนายแบบใหม่ ราษฎรทั้งหมดเป็นเสมือนไพร่แบบใหม่ ในแง่นี้
ประเทศไทยอาจเป็นตัวอย่างของการที่สภาวะยกเว้นเป็นตัวแบบส�ำหรับภาวะปกติตาม
ค�ำอธิบายของ Agamben ได้ชัดกว่าสังคมตะวันตกเสียอีก
132
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กฎหมายทีผ่ ดิ หลักกฎหมายอย่างวิปริต เช่น บังคับใช้ยอ้ นหลัง
นิรโทษกรรมตัวเอง นิรโทษกรรมการกระท�ำในอนาคต และ
ค�ำสั่งมาตรา 44 เป็นต้น หลายครั้งเป็นการด�ำเนินการเองโดย
หน่วยงานด้านความมัน่ คงต่างๆ ตามอ�ำนาจครอบจักรวาลของ
กฎหมายความมัน่ คง เช่น การเชิญบุคคลไปอบรมหรือควบคุม
ตัวไว้ การส่งทหารไปข่มขูถ่ งึ บ้าน การส่งทหารเข้าไปใช้อำ� นาจ
เพื่อทวงคืนผืนป่า เป็นต้น

“ความมั่นคง” ที่ลื่นไหล

Streckfuss ให้ขอ้ คิดน่าสนใจในเรือ่ งนีว้ า่ อันทีจ่ ริง “ความ
มั่นคง” มีนิยามลื่นไหล ไม่ตายตัว คลุมเครือตามอ�ำเภอใจ
ของรัฐ สามารถขยายความกว้าง กินความไปถึงทุกแง่มุมใน
ชีวิตประจ�ำวัน ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ ในขณะเดียวกันกลับ
ไม่มีทางเข้าใจได้ชัด ความพยายามที่จะหานิยามของ “ความ
มัน่ คงของชาติ” ทีช่ ดั เจนคงไม่ตา่ งกับการไขว่คว้าลม134 ดังนัน้
จึงอาจกล่าวได้ว่า “ความมั่นคงของชาติ” เป็น “literary” หรือ
134

Streckfuss 2011: 6-7, หน้า 7, 32 และ 227 เรียก “ความมั่นคงของชาติ” ว่าเป็น
indeterminate concept
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เป็นบทประพันธ์นนั่ เอง “ความมัน่ คงของชาติ” เป็นวาทกรรม
ซึ่งผลิตขึ้นมาโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงเองเพื่อให้อ�ำนาจ
แก่ตัวเอง กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติก็เป็นเสมือน
วรรณกรรมที่ต้องตีความ การบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น
ก็เสมือนการตีความของนักอักษรศาสตร์ว่าอย่างไรคือความ
มั่นคงของชาติ อย่างไรคือข้อพิสูจน์ ตุลาการก็เป็นเสมือน
นักตีความหรือเป็นบรรณาธิการที่ใช้อ�ำนาจของเขาตัดสินว่า
ควรเขียนอย่างไรท�ำอย่างไร จึงจะถือว่าเหมาะสม ทั้งที่จริง
เป็นการตัดสินตีความสิ่งที่ลื่นไหลคลุมเครือ135
Streckfuss ยั ง ให้ ตั ว อย่ า งคดี ที่ พิ สู จ น์ ค วามลื่ น ไหล
ไร้สาระของกฎหมายความมั่นคงได้อย่างวิเศษดังนี้ เมื่อปี
2496 นายแผน เรืองค�ำ ซือ้ ถุงเท้ามาคูห่ นึง่ เขาใส่แล้วเดินออก
สู่ที่สาธารณะ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกจับด้วยข้อหาดูหมิ่น
ธงชาติเพราะถุงเท้าของเขาปักเป็นรูปธงชาติเล็กๆ อยูด่ ว้ ย ถือ
เป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 118 (ซึ่งอยู่
ในหมวดความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐภายในราชอาณาจักร)
อัยการฟ้องว่านายแผนสมควรถูกลงโทษตามบทลงโทษสูงสุด
คือจ�ำคุกสามเดือนและปรับไม่เกิน 200 บาท และให้ยึดถุงเท้า
135

Streckfuss 1998: 10-12
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ด้วย (นายแผนยังโชคดีที่คดีเกิดก่อนการแก้ ไขประมวล
กฎหมายอาญาเมือ่ ปี 2502 ซึง่ เพิม่ โทษความผิดมาตรา 118 นี้
ขึ้นไปอีก) นายแผนให้การสารภาพว่าใส่ถุงเท้านั้นจริง แต่เขา
ต่อสู้ว่าเขาไม่รู้เลยว่ามีรูปธงชาติปักอยู่บนถุงเท้านั้นและไม่มี
เจตนาทีจ่ ะดูหมิน่ ธงชาติ จึงไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา 118
ศาลชัน้ ต้นตีความกรณีนวี้ า่ ความผิดน่าจะเป็นของผูผ้ ลิตถุงเท้า
ซึง่ ควรถูกลงโทษ แต่ผู้ใส่ไม่นา่ จะมีความผิด จึงตัดสินปล่อยตัว
นายแผนไปและให้คืนถุงเท้าที่ยึดไว้แก่เขาด้วย ศาลอุทธรณ์
เห็นต่างจากศาลชัน้ ต้น คือเห็นว่านายแผนมีความผิดฐานดูหมิน่
ธงชาติ และสั่งให้ยึดถุงเท้าด้วย ในที่สุดคดีถุงเท้าคู่เดียวอาจ
เป็นภัยต่อความมัน่ คงของชาติกถ็ งึ ศาลฎีกา ศาลฎีกาเจาะจงลง
ไปทีเ่ จตนา จึงพิพากษาว่าผูผ้ ลิตมีความผิด แต่ผู้ใส่ไม่มเี จตนา
สั่งให้ปล่อยนายแผนและให้คืนถุงเท้าแก่เขา136
ถ้าหากเราท่านรู้สึกว่าคดีนี้เพี้ยน ท่านคิดว่าใครเพี้ยน?
นายแผน หรือผู้จับกุม หรืออัยการ หรือศาล (ชั้นไหน) หรือ
กฎหมาย? หรือทั้งหมดทุกอย่างทุกฝ่าย (ยกเว้นนายแผน)?
nonsense ตรงไหน? อะไรท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องท�ำการจับกุม
อัยการต้องฟ้อง ศาลต้องตัดสิน? นายแผนได้ถงุ เท้าคืนไปเก็บ
ไว้ทบี่ า้ นอาจมีความผิดหรือไม่เพราะคราวนีเ้ ขารูแ้ ล้วว่าถุงเท้า
136

Streckfuss 2011: 184-185 หรือ Streckfuss 1998: 372-373
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นัน้ ปักรูปธงชาติอยู?่ แต่หากเขาท�ำลายหรือทิง้ เป็นขยะไปเสีย
จะถือว่าเขาท�ำลายและดูหมิ่นธงชาติหรือไม่? หรือเขาควรชัก
ธงชาติขนึ้ สูย่ อดเสาพร้อมกันทัง้ สองข้างเสียเลย? ทัง้ หมดนีม้ า
จากสาเหตุเดียวคือความเพี้ยนพิลึกพิลั่นของกฎหมายความ
มัน่ คงของชาติทงั้ หลายและของมโนทัศน์เรือ่ งความมัน่ คงของ
ชาติทั้งหมดด้วย หรือว่า “สภาวะยกเว้น” รวมถึงการงดใช้
สามัญส�ำนึกด้วย? 137
คดีถุงเท้าเตือนเราถึงกฎหมายความมั่นคงในสภาวะ
ปกติเพราะมาตรา 118 อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาปกติ
137

ในช่วงทศวรรษ 1920 และ 1930 ที่จักรวรรดิญี่ปุ่นแผ่อ�ำนาจทางทหารไปทั่วทั้ง
เอเชีย ในประเทศมีการปลุกระดมลัทธิชาตินยิ มและลัทธิขนุ ศึก (militarism) ผ่านระบบ
การศึกษาขนานใหญ่รวมทั้งในมหาวิทยาลัยด้วย แทนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการคิด
อย่างมีเหตุมผี ล พวกเขากลับเรียนรูอ้ ย่างรวดเร็วและฉลาดเฉลียวทีจ่ ะต้อง “จ�ำกัด” การ
คิดของพวกเขาไว้ มิให้เป็นเหตุเป็นผลจนเกินไป เพราะส่วนหนึง่ ของบรรยากาศชาตินยิ ม
และทหารนิยมในขณะนั้นคือลัทธิบูชาพระจักรพรรดิ (The Emperor cult) ซึ่งมีข้อห้าม
มากมายและบทลงโทษรุนแรง ความกลัวทีแ่ ผ่ไปทัว่ มหาวิทยาลัยเป็นอุปสรรคต่อการคิด
อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์ (Tsurumi 1970) สยามในช่วงเดียวกันก็กำ� ลัง
ส่งเสริมลัทธิชาตินิยมแบบที่รัฐต้องการ (official nationalism) เช่นกัน ในปี 1927 ที่
ปรึกษากฎหมายในสยามเสนอให้เอา “กฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อย 1925” (Peace
and Order Preservation Law of 1925) ของญี่ปุ่นเป็นตัวแบบส�ำหรับกฎหมายต่อต้าน
ภัยคุกคามความมัน่ คงของราชอาณาจักรสยามเพราะมีจดุ มุง่ หมายต้องการส่งเสริมและ
ปกป้องพระมหากษัตริยจ์ ากการวิพากษ์วจิ ารณ์ของสาธารณชนคล้ายๆ กัน (Streckfuss
1998: 18-23) ดูเหมือนว่าประเทศไทยปัจจุบันก�ำลังเดินตามรอยที่ญี่ปุ่นล้มเหลวและ
ยกเลิกไปนานแล้วเพราะความหลงใหลคลัง่ ไคล้กษัตริย์ (hyper-royalism) จึงต้องอาศัย
ทัง้ ความกลัวและความไร้เหตุผลไร้สาระควบคูก่ นั ไป ผลก็คอื เกิดคดีวปิ ริตผิดเพีย้ นยิง่ กว่า
คดีถุงเท้ามากมายในทศวรรษที่ผ่านมา

186

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

อภิสทิ ธิข์ องรัฐเพือ่ รักษาความมัน่ คงของชาติมไิ ด้มอี ยูเ่ พียงใน
สถานการณ์ยกเว้น แต่ด�ำรงอยู่ในสถานการณ์ปกติด้วย กล่าว
คืออยู่ในส่วนที่หนึ่งของภาคที่สองของกฎหมายอาญาตั้งแต่
ร.ศ. 127 จนถึงปัจจุบัน กฎหมายส่วนนั้นอยู่อย่างถาวรโดย
ไม่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนในสาระส�ำคัญ เหตุผลที่ต้องด�ำรง
อยู่ถาวรตลอดเวลาก็เพราะ (เชื่อว่า) ประเทศและสถาบันพระ
มหากษัตริย์มีโอกาสตกอยู่ใต้การคุกคามได้ตลอดเวลาดังที่
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยสอนไว้138 ค�ำไม่กี่ค�ำในข้อความที่
ส่งทางโทรศัพท์ (texting) หรือกด like ไม่กี่ครั้งก็ถือว่าเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
มาตรา 112 เป็นตัวอย่างส�ำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า กฎหมาย
อาญาลักษณะความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
เป็นกฎหมายใน “สภาวะยกเว้นอย่างถาวร” ที่อยู่ในกฎหมาย
ปกติ (ท�ำนองเดียวกับปริมณฑลยกเว้นในระบบกฎหมายของ
สิงคโปร์) หมายความว่าไม่ใช่สภาวะยกเว้นเป็นการชั่วคราว
138

ผู้เขียนเคยเขียนไว้นานแล้วถึงความจ�ำเป็นที่ประเทศชาติต้องมี “ศัตรู” แต่ไม่ใช่ศัตรู
ทีม่ ตี วั ตนคุกคามต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนในชาติ หากเป็นศัตรูทดี่ ำ� รงอยู่ในความเชือ่
ของเราหรือเป็น “enemy function” ในความรู้ประวัติศาสตร์ เพราะศัตรูแบบนี้ช่วยให้
ประเทศชาติมีเจตจ�ำนงและเป็นเหตุผลให้ต้องมีหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้วยเหตุนี้
หน่วยงานความมัน่ คงจึงขยันขันแข็งในการผลิตศัตรูให้ดำ� รงอยูต่ ลอดเวลา รัฐก็ตอ้ งการ
ศัตรูเพราะศัตรูเป็นเหตุผลที่รัฐใช้อ้างเพื่อการควบคุมประชาชนและการกล่อมเกลาทาง
ความคิด (ดู Thongchai 1994: 166-169)
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แต่เป็นการยกเว้นในแง่ที่ว่าแตกต่างจากหมวดอื่นๆ ในระบบ
กฎหมายปกติ เพราะให้อภิสิทธิ์แก่รัฐละเมิดสิทธิของบุคคล
ได้ ในภาวะปกติ เช่น พรากสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องหา
ให้ถือว่าผู้ต้องหามีความผิดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์
ว่าบริสุทธิ์ ยอมให้มีการพิจารณาคดีเป็นความลับ ที่ส�ำคัญคือ
ใครก็ได้สามารถแจ้งฟ้องร้องให้เจ้าหน้าทีท่ ราบ คุณสมบัตแิ บบ
โบราณเหล่านี้ไม่ใช้อีกต่อไปแล้วในกฎหมายปกติหมวดอื่นๆ
การใช้มาตรา 112 ในระยะที่ผ่านมา ยังแสดงถึงความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องงดเว้นการใช้สมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามปกติดว้ ย
แล้วพยายามปลูกฝังเหตุผลแปลกประหลาด ควบคู่กับการแผ่
รัศมีความกลัวเพือ่ จ�ำกัดและก�ำจัดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล139
ยังมีสภาวะยกเว้นอีกกรณีหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะของตัว
เอง กล่าวคือเป็นสภาวะยกเว้นซึง่ ไม่ควรด�ำรงอยูถ่ าวรแต่กลับ
ด�ำรงอยู่ต่อมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว ได้แก่กรณีจังหวัด
มุสลิมทางใต้ หรือในอดีตที่คล้ายกันได้แก่สภาวะยกเว้นใน
จังหวัดและเวลาที่มีคอมมิวนิสต์แทรกซึม ผู้เขียนไม่มีความรู้
ไม่มปี ระเด็นเหล่านีพ้ อทีจ่ ะอภิปรายใดๆ หวังว่าประเด็นอืน่ ๆ ที่
139

อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนจะไม่อภิปรายปัญหาประเด็นนีม้ ากไปกว่านี้ เหตุผลก็คอื มีหลายคน
ได้กล่าวถึงปัญหานีไ้ ว้มากแล้วและศึกษาดีกว่าทีผ่ เู้ ขียนจะท�ำได้ จึงขอเสนอเพียงประเด็น
ที่คิดว่าคนอื่นยังไม่ได้เสนอมาก่อนเท่านั้น
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ผูเ้ ขียนได้เสนอในทีน่ คี้ งจะเป็นประโยชน์ชวนให้ผรู้ ผู้ เู้ ชีย่ วชาญ
ในกรณีเหล่านั้นได้ขบคิดมากขึ้น
ความต่างระหว่างอภิสิทธิ์ของรัฐไทยกับที่อื่น

กฎหมายที่ให้อภิสิทธิ์แก่รัฐของไทยต่างกับของสิงคโปร์
หรือญี่ปุ่นตรงไหน
1) ปริมณฑลอภิสิทธิ์ของรัฐไทยใหญ่โตกว่ามาก ญี่ปุ่น
จ�ำกัดอยูท่ กี่ ารด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นกรณีๆ เท่านัน้
ไม่มกี รณีทางอาญา ในสิงคโปร์ แม้วา่ ความมัน่ คงของชาติฟงั ดู
คล้ายของไทย แต่สงิ่ ทีร่ ฐั กังวลถูกก�ำหนดไว้ชดั เจนว่าหมายถึง
เรือ่ งอะไรบ้าง แม้ความหมายและขอบเขตอาจไม่ชดั เจนตายตัว
ก็ตาม ส่วน “ความมั่นคงของชาติ” ของไทยกินความกว้าง
ขวางมาก เกีย่ วข้องกับทุกแง่ทกุ มุมของชีวติ จนอะไรๆ ก็ทำ� ให้
กลายเป็นเรื่องของความมั่นคงได้ทั้งนั้นหากรัฐและกองทัพ
ต้องการแผ่อ�ำนาจไปให้ถึง รวมถึงกิจการมากมายที่ควรเป็น
เรื่องของพลเรือน140
140

ตัวอย่างรูปธรรมคือเครือข่ายที่กองทัพสร้างโดยผ่านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) ซึ่งสะท้อนออกมาในหัวข้อวิทยานิพนธ์ วปอ. เราจะเห็นชัดว่าอะไรๆ ก็เป็นเรื่อง
ความมั่นคงไปหมดซึ่งทั้งน่าตกใจและน่าขบขันในความพิลึกพิลั่น (absurd)
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2) อภิสทิ ธิข์ องรัฐในญีป่ นุ่ และสิงคโปร์จงึ แน่นอนกว่าและ
คาดการณ์ได้งา่ ยกว่า หมายความว่า ประชาชนอาจจะไม่พอใจ
กฎหมายความมัน่ คงของสิงคโปร์ แต่เขาพอรูว้ า่ เขตห้ามละเมิด
อยูต่ รงไหนและห้ามท�ำอะไรบ้าง แต่ในกรณีประเทศไทย กลับ
ไม่แน่นอนว่าอย่างไรละเมิด ห้ามท�ำอะไรบ้าง เพราะแทบจะ
เป็นไปตามอ�ำเภอใจของผูม้ อี ำ� นาจของรัฐในขณะหนึง่ ๆ ความ
ไม่แน่นอนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการแผ่ความกลัว กฎหมายไม่ดี
ยังไม่เลวเท่ากฎหมายไม่ดีที่ประชาชนไม่มีทางคาดการณ์ได้
แต่รัฐไทยอาจรู้ดีว่าความไม่แน่นอนให้คาดการณ์ไม่ได้เป็น
อาวุธทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการคงความกลัวและคงอภิสทิ ธิข์ องรัฐ
3) ทั้งในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะยิ่งใหญ่
แค่ไหน ก็ล้วนอยู่ใต้กฎหมายเหมือนๆ กัน หมายความว่า
อภิสทิ ธิท์ รี่ ฐั มีเป็นอภิสทิ ธิใ์ นเชิงสถาบัน อภิสทิ ธิน์ นั้ ไม่เผือ่ แผ่ถงึ
ตัวบุคคลทีค่ รองต�ำแหน่ง หากเขาเอาอภิสทิ ธิน์ นั้ เพือ่ ประโยชน์
ส่วนบุคคลย่อมถือเป็นความผิดร้ายแรง แต่อภิสิทธิ์ของรัฐใน
กรณีของไทยเผื่อแผ่ถึงบุคคลที่ครองต�ำแหน่ง ถึงวงศ์ตระกูล
ถึงเพื่อนฝูงพวกพ้องก็มี การคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงจึงมัก
ควบคู่ไปกับการใช้อ�ำนาจฉ้อฉลในทางราชการ
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4) อภิสิทธิ์ของรัฐที่เผื่อแผ่ถึงบุคคลที่ครองต�ำแหน่งทรง
อ�ำนาจ เพราะเกรงว่าความผิดของคนจะเสียหายถึงสถาบัน
แห่งรัฐ จึงต้องปกป้องตัวบุคคลนั้นให้พ้นความผิด (เช่น กรณี
นาฬิกา) รวมถึงการปกป้องบุคคลที่กระท�ำการในนามของรัฐ
หรือท�ำเพือ่ วัตถุประสงค์ของรัฐด้วย (เช่น เจ้าหน้าทีท่ บี่ กุ เข้าไป
ทวงคืนพื้นป่าแล้วท�ำร้ายชาวบ้าน) ค�ำสั่งและการตัดสินใจ
ผิดๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐมักได้รับความคุ้มครองปกป้องเต็มที่
ถึงขนาดปลอดพ้นจากความผิด (impunity) เพราะรัฐเกรง
จะเสียความชอบธรรม เกรงว่าอภิสิทธิ์ในการใช้อ�ำนาจของรัฐ
จะถูกต�ำหนิและถูกจ�ำกัด อภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดเป็นสิ่ง
น่ารังเกียจสุดๆ ในประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทัง้ สิงคโปร์และ
ญี่ปุ่น แต่ในประเทศไทยผู้ทรงอ�ำนาจได้รับอภิสิทธิ์ชนิดนี้เป็น
ประจ�ำด้วยวิธีการต่างๆ
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impunity หมายถึง อภิสิทธิ์ทางกฎหมายที่ท�ำผิดแต่
ไม่ต้องรับโทษ นี่เป็นอภิสิทธิ์สูงสุดภายใต้นิติรัฐอภิสิทธิ์ ใน
ประเทศไทยอภิสิทธิ์ชนิดนี้มีทั้งในเชิงสถาบันที่รัฐให้กับการ
กระท�ำของรัฐเองและเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลบางคนบางกลุ่มบาง
พวก ท�ำให้บุคคลเหล่านั้นปลอดจากความผิดเช่นกัน ตัวอย่าง
ของอภิสทิ ธิเ์ ชิงสถาบันได้แก่ การนิรโทษกรรมตัวเองของคณะ
รัฐประหารทั้งหลาย ส่วนอภิสิทธิ์ที่มอบให้กับบุคคลมักจะเกิด
ในกรณีทผี่ อู้ ยูใ่ นเครือข่ายของผูม้ อี ำ� นาจไปกระท�ำความผิด แต่
ผู้มีอ�ำนาจรัฐเกรงว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นต่อสถาบันแห่งรัฐ
จึงต้องปกป้องตัวบุคคลเหล่านั้นให้พ้นความผิดไปด้วย Tyrell
Haberkorn ได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์ของอภิสทิ ธิป์ ลอดพ้นความ
ผิดในประเทศไทยไว้แล้วว่าเกิดขึน้ ควบคูก่ บั การใช้อำ� นาจฉ้อฉล
การจับกุมคุมขังโดยมิชอบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้ง
ใหญ่ๆ อย่างไร อย่างน้อยตั้งแต่ยุคเผด็จการสฤษดิ์เป็นต้นมา
141

ในภาษาไทยมักแปลค�ำนี้ว่า “วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด” ผู้เขียนเห็นด้วยกับค�ำว่า
พ้นผิด หรือ ลอยนวลพ้นผิด แต่ไม่เข้าใจว่าท�ำไมจึงต้องเรียกว่า “วัฒนธรรม” เสมอ ค�ำ
แปลของผู้เขียนในที่นี้ต้องการเน้นชัดๆ ว่า impunity คืออภิสิทธิ์ทางกฎหมายที่ท�ำผิด
แต่ไม่ต้องรับโทษ ส่วนจะเป็น “วัฒนธรรม” หรือไม่ย่อมแล้วแต่ว่าเราก�ำลังพูดถึงอะไร
อยู่ เช่น “คสช. ไดัรับ/มี impunity” หมายถึง คสช. มีอภิสิทธิ์ที่ท�ำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ไม่ใช่ คสช. มีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด

192

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

การใช้กฎหมายเพือ่ ให้อภิสทิ ธิช์ นิดนีแ้ ก่ตนเองอย่างน่ารังเกียจ
ที่สุดคือการออกกฎหมาย (เถื่อน) นิรโทษกรรมให้ตัวเองหลัง
การรัฐประหาร142
การใช้อภิสิทธิ์ชนิดนี้ในทางกฎหมายมีทั้งแบบแอบแฝง
และแบบโจ๋งครึม่ แบบแอบแฝงมักเป็นการใช้เส้นสาย เล่นพรรค
พวก หรือมี “นโยบาย” จากผู้มีอ�ำนาจและผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
อย่างเงียบๆ เพื่อบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม ณ จุดต่างๆ
เพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีอ�ำนาจ จนกระบวนการ
ยุติธรรมตามปกติกลับผิดปกติ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่รังแก
ชาวบ้าน หรือกรณีผทู้ ตี่ รวจสอบอ�ำนาจรัฐสูญหายหรือเสียชีวติ
ส่วนแบบโจ๋งครึ่ม นอกจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ตัวเองแล้ว ตัวอย่างอืน่ ได้แก่ การท�ำให้คดีสญ
ู หายไปเฉยๆ เช่น
กรณีฆา่ แขวนคอนักกิจกรรมสองคนก่อน 6 ตุลา การนิรโทษ
กรรมผูก้ ระท�ำผิดในกรณี 6 ตุลาทัง้ หมดทีเ่ ป็นการท�ำให้ความผิด
ของเจ้าหน้าทีห่ ายไปเฉยๆ กรณีสอบสวนการกระท�ำผิดของรัฐ
ในเหตุการณ์พฤษภา 2535 แต่รายงานกลับเต็มไปด้วยการ
ปิดบังข้อมูลอย่างโจ่งแจ้ง การหาแพะรับบาปแทนการลงโทษ
ผูม้ อี ำ� นาจหรือผูย้ งิ่ ใหญ่ของรัฐ การท�ำให้ชวี ติ 92 รายเป็นเรือ่ ง
142

Haberkorn 2018
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ไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องหาผู้กระท�ำผิด ทั้งที่ใช้กระสุนจริงนับ
แสนนัดในปฏิบัติการครั้งนั้น และการบิดเบือนกระบวนการ
ยุตธิ รรมอย่างไม่แคร์สาธารณชนทีจ่ บั ตาอยู่ ซึง่ เราพบมากมาย
เหลือเกินในยุค คสช. เหล่านี้เป็นต้น
อภิสิทธิ์ปลอดความผิดที่อัปลักษณ์ที่สุดคือกฎหมาย
นิรโทษกรรมตัวเองหลังการรัฐประหาร เพราะเป็นอภิสิทธิ์
ของโจรและฆาตกรที่รับรองโดยตุลาการ ถือเป็นการสมรู้ร่วม
ท�ำความผิดระดับสูงสุดที่พึงเกิดได้ในรัฐหนึ่งๆ
รัฐไทยในระยะเกือบ 100 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถหลุด
พ้นจากวังวนการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและท�ำลาย
สถาบั นประชาธิป ไตย จนเรามักเรียกกันว่าวงจรอุบ าทว์
เพราะเหตุการณ์และความขัดแย้งส�ำคัญๆ มักจบลงด้วยการ
ให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มีอ�ำนาจและผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินพ้นจากการ
สอบสวนเอาผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลเพื่อความสมานฉันท์หรือ
อื่นใดก็ตาม แต่เหตุผลแท้จริงคือการค�้ำจุนผู้มีอ�ำนาจและ
สถาบันส�ำคัญต่างๆ ไว้ เหตุการณ์เหล่านัน้ มีทงั้ การรัฐประหาร
การสั งหารประชาชนครั้งใหญ่ และกรณีความรุนแรงที่ผู้
มีอ�ำนาจหรือผู้ยิ่งใหญ่อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�ำผิด
เหตุการณ์ประเภทนัน้ ไม่ใช่เพิง่ เกิดเมือ่ ปี 2500 แต่เกิดมาก่อน
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หน้านัน้ ด้วย เช่นในปี 2489 ก่อนการรัฐประหาร 2490 ซึง่ เป็น
จุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทว์เสียอีก
เราน่าจะเข้าใจถึงผลสะเทือนของอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความ
ผิดได้งา่ ยขึน้ ด้วยการลองคิดดูวา่ ถ้าหากการกระท�ำผิดครัง้ ใหญ่
ดังทีก่ ล่าวมาเพียงไม่กคี่ รัง้ เช่นการรัฐประหารครัง้ ใดครัง้ หนึง่
การสังหารประชาชนครัง้ ใหญ่สกั ครัง้ การหายไปของคุณทนง
โพธิอา่ น หรือคุณสมชาย นีละไพจิตร หรือเหตุการณ์ในปี 2489
ลองคิดดูวา่ ถ้าหากมีการพิจารณากรณีนนั้ ๆ อย่างยุตธิ รรมและ
มีการตัดสินออกมาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อวางเป็น
บรรทัดฐานว่าการกระท�ำของรัฐหรือบุคคลไม่วา่ จะส�ำคัญสุดๆ
ขนาดไหนก็ตามล้วนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันทั้งนั้น ไม่มีใคร
ในแผ่นดินนี้พึงได้รับอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดเลยแม้แต่
คนเดียว ลองคิดดูว่าหากเกิดบรรทัดฐานเช่นนี้ตั้งแต่ต้น เช่น
ตัง้ แต่เหตุการณ์ในปี 2489 จะมีใครหน้าไหนได้อภิสทิ ธิป์ ลอดพ้น
จากความผิดอีก การใช้กฎหมายอย่างฉ้อฉล ให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มี
อ�ำนาจรัฐ การรังแกท�ำร้ายประชาชนคงจะเกิดยากขึน้ มาก วงจร
อุบาทว์อาจจะไม่เกิดก็เป็นได้ เพราะกฎหมายบังคับใช้กบั ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎหมาย
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น่าเสียดายที่ความเป็นจริงในประวัติศาสตร์มิใช่เช่นนั้น
ระบอบการเมืองสมัยใหม่ของไทยกลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ด
แรกและส่งผลให้ระบบกฎหมายทั้งหมดออกนอกลู่นอกทาง
นับแต่นั้นมา ในเมื่อให้อภิสิทธิ์ทางกฎหมายแก่บางคนได้ด้วย
เหตุผลบางอย่าง ก็ย่อมให้อภิสิทธิ์แบบเดียวกันแก่ผู้มีอ�ำนาจ
อืน่ ๆ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในล�ำดับชัน้ ต่างๆ ได้ดว้ ยเหตุผลอีก
หลายอย่าง ความเป็นจริงก็คอื แทนทีจ่ ะแก้ไขแต่เนิน่ ๆ กลับไป
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้อภิสทิ ธิแ์ ก่ใครอีก สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
กลับตรงข้าม มีการให้อภิสทิ ธิน์ คี้ รัง้ แล้วครัง้ เล่าแก่เครือข่ายคน
มีอำ� นาจอย่างกว้างขวาง ท�ำแล้วท�ำอีกจนการให้อภิสทิ ธิป์ ลอด
ความผิดกลายเป็นเรื่องปกติ กลายเป็นสถาบันอย่างหนึ่งหรือ
เป็นวัฒนธรรมในการเมืองและกฎหมายไทย143
ประเทศไทยไม่ใช่นิติรัฐแบบบรรทัดฐานแน่ๆ เพราะ
ระบบกฎหมายมิได้จ�ำกัดอ�ำนาจรัฐเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนหรือทรัพย์สินเอกชนมิให้ถูกรัฐละเมิด แต่กลับ
ให้อภิสทิ ธิแ์ ก่รฐั และรองรับการใช้อภิสทิ ธิท์ ลี่ ะเมิดสิทธิเสรีภาพ
และทรัพย์สนิ ของเอกชน และให้อภิสทิ ธิป์ ลอดความผิดทีน่ ติ ริ ฐั
143

ผู้เขียนเชื่อว่าเราสามารถเขียนประวัติศาสตร์ ไทยได้อย่างตรงข้ามกับประวัติศาสตร์
แบบฉบับ ด้วยการน�ำเอากรณีตา่ งๆ ทีใ่ ห้อภิสทิ ธิป์ ลอดพ้นความผิดแก่ผมู้ อี ำ� นาจยิง่ ใหญ่
ทัง้ หลายมาเป็นเค้าโครงประวัตศิ าสตร์ เราน่าจะได้ประวัตศิ าสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
ที่ต่างออกไปอีกส�ำนวนอย่างแน่นอน
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แบบบรรทัดฐานรังเกียจทีส่ ดุ รัฐจึงเคยตัวราวกับประชาชนเป็น
ทหารใต้บงั คับบัญชาทีจ่ ะสัง่ ซ้ายหันขวาหันก็ได้ แม้แต่ในกรณี
เจตนาดี วิธีการที่รัฐใช้ ได้แก่ 1) ควบคุมข่าวสาร เซ็นเซอร์
หนังสือ สื่อ ภาพยนตร์ ราวกับประชาชนไม่มีสมอง และ 2)
ออกค�ำสั่งให้ท�ำหรือไม่ให้ท�ำตามที่ตนต้องการ อภิสิทธิ์เคยตัว
เช่นนี้ด�ำรงอยู่ได้เพราะกฎหมายไม่จ�ำกัดอ�ำนาจและการใช้
อ�ำนาจอย่างเคยตัวเช่นนี้

ราชนิติธรรม หรือหลักนิติธรรมแบบไทย
ดังที่น�ำเสนอในตอนต้นของบทความนี้ คงยังจ�ำกันได้
ว่าการปกครองของกฎหมายแบบบรรทัดฐาน (The normative
rule of law) หมายความว่าอย่างไร หลักการทางนิติศาสตร์
ในเรื่องนี้มากับประวัติศาสตร์อังกฤษหลายศตวรรษ บวกกับ
ประชาธิปไตยเสรีนยิ มและทุนนิยมเสรีของยุโรป การรับแนวคิด
นีเ้ ข้ามาและพัฒนาในเงือ่ นไขบริบททีต่ า่ งออกไปอาจให้ผลลัพธ์
ต่างออกไปมาก144
144

ตัวอย่างเช่น Cheesman 2016 ศึกษากรณีที่อังกฤษพยายามน�ำแนวคิด The Rule of
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The Rule of Law เริ่ ม เป็ น ที่ ก ล่ า วถึ ง กั น ในวงการ
นิตศิ าสตร์ไทยประมาณหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องซึง่ เป็นช่วง
ทีค่ วามหมายของแนวคิดนีก้ บั แนวคิดนิตริ ฐั ในโลกตะวันตกเริม่
ประสานลงตัวปะปนกัน มีความพยายามหาค�ำแปลในภาษาไทย
และให้นิยามความหมายตั้งแต่ก่อนปี 2500145 ไม่กี่ทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมาค�ำแปลของค�ำนีก้ ล็ งตัวว่า “หลักนิตธิ รรม”146 อย่างไร
ก็ตาม ธานินทร์ กรัยวิเชียร เสนอว่าต้องสร้างความหมายของ
หลักนิติธรรมแบบไทยขึ้นมาเองให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย เพราะการรับเอา
แนวคิดต่างประเทศเข้ามาโดยไม่มกี ารเชือ่ มโยงปรับให้เข้ากับ
รากเหง้าและความเป็นจริงของสังคมไทยอาจท�ำให้กลายเป็น
แค่อุดมการณ์ที่จับต้องไม่ได้เท่านั้น147
เราจะได้เห็นต่อไปว่าธานินทร์และนักนิตศิ าสตร์หลายคน
ช่วยกันท�ำจนส�ำเร็จในที่สุด แต่ผลลัพธ์คือ “หลักนิติธรรม”
Law ไปใช้ในพม่ายุคอาณานิคม
145
เสนาะ เอกพจน์ 2504: 983-984 ปี 2498 เริ่มมีการแปลว่า “หลักธรรม” หลังจาก
นั้นมีค�ำอื่นๆ อีกมาก เช่น นิติปรัชญา นิติธรรมวินัย นิติสดมภ์ หลักธรรมแห่งกฎหมาย
ฯลฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เสนอ “หลักความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย” พร้อมนิยามว่า
“หลักแห่งกฎหมายที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่ง
มนุษยชนทุกแง่มุม” (ธานินทร์ 2552: 23)
146
ชัยอนันต์และสุวดี 2522: 106 ระบุว่า ค�ำว่า “นิติธรรม” ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5
147
ธานินทร์ 2522: 17,19-21
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ที่มีความหมายต่างกับ The Rule of Law แบบบรรทัดฐาน
อย่างมากถึงกับตรงข้ามกันก็มี เพราะรับมรดกกฎหมายจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วพัฒนาต่อมาในบริบทของการเมือง
และสังคมไทยในช่วงประมาณ 50-60 ปีทผี่ า่ นมาภายใต้ระบอบ
เผด็จการทหารและการฟื้นฟูกษัตริย์นิยม จุดเริ่มต้นของหลัก
นิตธิ รรมแบบไทยคือการต่อสูร้ ะหว่างส�ำนักธรรมนิยมกับส�ำนัก
กฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism แบบทีเ่ ข้าใจกันในวงการ
นิติศาสตร์ไทย)
ปรีดี เกษมทรัพย์ มีบทบาทส�ำคัญในการโต้แย้งกับส�ำนัก
กฎหมายบ้านเมือง เพราะเห็นว่าส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง
แยกกฎหมายออกจากความยุติธรรม ธรรมะและศีลธรรม
และให้ถือว่ากฎหมายในตัวมันเองคือความยุติธรรม ไม่มี
ความยุติธรรมนอกเหนือไปจากตัวบทกฎหมาย ปรีดีเสนอว่า
กฎหมายจะต้องผูกพันกับความยุติธรรม กฎหมายโบราณใน
โลกตะวันออกรวมทัง้ ของไทยด้วยก็ไม่แยกธรรมะและศาสนา
ออกจากกฎหมาย ซึ่งคล้ายกับแนวคิดกฎหมายธรรมชาติ
(Natural Law) ของตะวันตกมากกว่า148 แหล่งที่มาของความ
148

จิตติ 2529: 66-86 บรรยายว่าความขัดแย้งระหว่างความยุตธิ รรมตามตัวบทกฎหมาย
กับความยุติธรรมที่อิงกับแหล่งธรรมและประเพณี ไม่ใช่เฉพาะในกรณีของไทย แต่เป็น
ความต่างทีม่ ใี นแทบทุกระบบกฎหมายของนานาประเทศ แต่ละประเทศจัดการกับความ
แตกต่างและขัดแย้งระหว่างสองแนวคิดนี้ไปต่างๆ กัน
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ยุตธิ รรมโดยมากก็มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและมาจาก
ศาสนา ปรีดีเรียกแนวคิดของเขาว่า “ธรรมนิยม”149
ประเด็นส�ำคัญทีส่ ะท้อนความต่างของส�ำนักธรรมนิยมกับ
ส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองคือความยุติธรรม150 นักนิติศาสตร์
เห็นไม่ต่างกันว่าความหมายของความยุติธรรมนั้นไม่ตายตัว
แน่นอน ขึ้นอยู่กับแนวความคิด หลักการ ปรัชญาไปจนถึงขึ้น
อยูก่ บั กรณีและบริบท หลายความหมายมีนยั ยะทางอุดมการณ์
การเมืองอยู่ด้วย บ้างชัดแจ้งบ้างแอบแฝง ธรรมนิยมเห็นว่า
149

ปรีดี 2560: 332-333; Pridi 1986: 275-276; กิตติศักดิ์เห็นว่าความคิดตรงข้าม
กับลัทธิอ�ำนาจนิยมแบบนี้มีมาในวัฒนธรรมไทยแต่เดิม ฝังรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์
และมีสายใยโยงมาถึงปัจจุบัน แต่เพิ่งเติบโตขึ้นใหม่ในทศวรรษหลังๆ ที่ผ่านมาหลังจาก
ถูกละเลยไปนาน (2556: 150) นักนิตศิ าสตร์สำ� นักธรรมศาสตร์และผลผลิตของส�ำนักนี้
ในวิชาชีพกฎหมายรู้จักข้อวิจารณ์ส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองโดยธรรมนิยมเป็นอย่างดี
เพราะมีผสู้ มาทานและช่วยเผยแพร่ดว้ ยหลายคน (เช่น สมยศ 2548) ปรีดยี งั เสนอทฤษฎี
ของเขาเพื่อต่อสู้กับส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่า “ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น” (ปรีดี
2560 บทที่ 11; แสวง 2545: 24-29; สมยศ 2548 มีบทความอธิบายทฤษฎีนี้โดย
เฉพาะ) ใจความส�ำคัญของทฤษฎีนเี้ สนอว่า นอกจากกฎหมายจะหมายถึงตัวบทตามตัว
อักษรแล้ว ยังต้องก�ำกับด้วยจารีตประเพณีซงึ่ อาจไม่มตี วั บทปรากฏอยู่ กฎหมายต้องไม่
บัญญัตติ ามอ�ำเภอใจ แต่ตอ้ งแนบแน่นกับศีลธรรมซึง่ เป็นหลักของความยุตธิ รรม ทฤษฎี
นี้น่าจะมีความเกี่ยวพันกับทฤษฎี “Three-level Structure of Law” ที่เสนอโดย Masaji
Chiba นักนิตศิ าสตร์ชาวญีป่ นุ่ เพราะคล้ายคลึงกันมากทัง้ สาระและชือ่ ของทฤษฎี (ดู Chiba
1986: Introduction and Chapter 7) ก่อนหน้านั้น Chiba เคยเสนอทฤษฎีของเขาใน
หนังสือ Law and the Future of Society, ed. F. C. Hutley. Eugene Kamenka, et.al.,
1979, pp. 293-301 โดยระบุว่าเป็นการวิจัยร่วมกับหลายคนรวมทั้งปรีดี เกษมทรัพย์
ด้วย ความเกี่ยวพันจะเป็นอย่างไร อยู่นอกเหนือการค้นคว้าครั้งนี้
150
Mérieau 2018: 298
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ความยุตธิ รรมเป็นทีร่ จู้ กั ดีในจารีตประเพณี แต่สำ� นักกฎหมาย
บ้านเมืองปฏิเสธความยุติธรรมประเภทนี151
้ ตรงนี้เองที่ส�ำนัก
ธรรมนิยมหันเข้าหาพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
มาเป็นองค์ประกอบของนิติธรรมแบบไทย เพื่อให้ความหมาย
ของความยุติธรรมแบบไทย และเพื่อท�ำให้ “ธรรมราชา”
เป็นหลักของกฎหมายและความยุติธรรมเหนือรัฐธรรมนูญ152
“พุทธ + กษัตริย์” จึงเป็นแหล่งจารีตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของหลักนิติธรรมไทย
ความยุ ติ ธ รรมแบบพุ ท ธหมายถึ ง อะไร? มี ลั ก ษณะ
อย่างไร? ตัวอย่างหนึง่ ทีม่ กั อ้างอิงอยูบ่ อ่ ยๆ ว่าเป็นความหมาย
ของความยุติธรรมแบบพุทธคืองานเขียนเรื่อง “ธรรมสาร
วินจิ ฉัยว่าด้วยความยุตธิ รรมเป็นอย่างไร” ของกรมหลวงพิชติ
ปรีชากร153 ถือกันว่าเป็นความคิดแบบไทยทีโ่ ยงความยุตธิ รรม
ตามกฎหมายและธรรมะเข้าด้วยกันแล้วอธิบายว่า “ยุตธิ รรม”
151

ตัวอย่างของการโทษส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองคือ มีการกล่าวว่า การที่พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ผละออกจากพระธรรมศาสตร์เพราะเห็นว่ากฎหมายเก่า “หายุติธรรมไม่”
แสดงว่าพระองค์รับแนวคิดแบบส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง (กิตติศักดิ์ 2556: 62) การ
ตีความท�ำนองนีร้ าวกับว่าความยุตธิ รรมในโลกนีม้ เี พียงสองกระแสคือถ้าไม่ธรรมศาสตร์
ก็ต้องเป็นส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง
152
Dressel 2018: 6
153
พิชิตปรีชากร 2472: 383-384
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หมายถึง “ถูกต้องตามธรรม”154 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป. อ. ปยุตฺโต) น�ำเสนอนิติศาสตร์แนวพุทธมานาน ประเด็น
พืน้ ฐานคือกฎหมายต้องอิงกับธรรมะ แต่ทา่ นอธิบายความหมาย
ของความยุตธิ รรมกับธรรมะแทบจะเป็นสิง่ เดียวกัน155 อย่างไร
ก็ตาม ท่านเห็นว่ากฎหมายที่มีธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจ
ต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ กฎหมายที่สมบูรณ์
ตามความมุ่งหมาย ต้องการปัญญาพิเศษที่หยั่งรู้ความจริง
แห่งเหตุปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง156 ด้วยเหตุนี้กระมังความ
คิดแบบพุทธจึงพยายามมองหาคนดีผมู้ บี ญ
ุ บารมีสงู ส่งมาเป็น
ผู้อ�ำนวยการให้มีการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม คนมีบารมี
สูงส่งตามปรัชญาการเมืองแบบพุทธโดยปกติหมายถึงคนมี
อ�ำนาจสูงเพราะอ�ำนาจไม่ฉ้อฉล แต่อ�ำนาจสะท้อนระดับ
ของบารมี จักรพรรดิราชผู้มีอ�ำนาจสูงสุดย่อมสะท้อนบารมีที่
สูงที่สุด
154

กิตติศักดิ์ 2556: 63-64 ดูเชิงอรรถ 38 ที่ระบุว่าข้อเขียนชิ้นนี้มีแนวความคิดพ้อง
กับค�ำอธิบายของ Jeremy Bentham (นักปรัชญาและนิตศิ าสตร์ชาวอังกฤษ ผู้โด่งดังจาก
ลัทธิอรรถประโยชน์นิยม utilitarianism) กิตติศักดิ์อธิบายว่าหนังสือของ Bentham น่า
จะมีอิทธิพลต่อความคิดของกรมหลวงพิชิตปรีชากร ผู้เขียนขอเสริมว่าเหตุที่มีผู้คิดว่า
เป็นแนวคิดแบบพุทธเพราะข้อเขียนนี้เสนอหลักความคิดส�ำคัญๆ ด้วยศัพท์ภาษาบาลี
ตลอด ถือเป็นเอกสารที่น่าสนใจมากส�ำหรับผู้สนใจการถ่ายทอดส่งผ่านข้ามวัฒนธรรม
155
ดูค�ำอธิบายโดยพิสดารใน พุทธโฆษาจารย์ 2560
156
พุทธโฆษาจารย์ 2560: 47
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นักนิติศาสตร์ผู้สมาทานธรรมนิยมเสนอว่าแหล่งที่มา
ของความยุติธรรมที่ส�ำคัญที่สุดคือพระมหากษัตริย์ ธานินทร์
กรัยวิเชียร อภิปรายประเด็นนี้อย่างละเอียดสรุปได้ว่า หาก
กฎหมายขัดหรือแย้งกับความยุติธรรมแล้ว เราควรจะถือ
ความยุติธรรมเป็นส�ำคัญ ความยุติธรรมส�ำคัญกว่าและมา
ก่ อ นกฎหมาย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก กฎหมายสากลที่ ว ่ า
เหนือกฎหมายยังมีกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และ
สอดคล้องกับปรัชญากฎหมายไทยตามแนวพระราชด�ำริของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ถือธรรมะหรือความยุติธรรมเป็น
ใหญ่เหนือกฎหมายเช่นกัน157 ในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมางาน
เขียนของพวกเขาทั้งหลายจะอ้างอิงพระราชด�ำรัสในโอกาส
ต่างๆ ที่ตอกย�้ำว่ากฎหมายตามตัวบทไม่ใช่ความยุติธรรม จะ
ยึดแต่ตัวบทกฎหมายย่อมไม่ได้158
157

ธานินทร์ 2552: 36-40
ตัวอย่างเช่น ธานินทร์ 2552: 38-39 อ้างถึงพระราชด�ำรัส 7 สิงหาคม 2515; วิชา
2558: 14-15, อ้างถึงพระราชด�ำรัส 16 ตุลาคม 2521; วิชา 2558: 37-38 อ้างถึง
พระราชด�ำรัส 6 พฤศจิกายน 2518; กิตติศักดิ์ 2556: 84-85 อ้างถึงพระราชด�ำรัส 13
มีนาคม 2512, 7 สิงหาคม 2514, 7 สิงหาคม 2515, 27 มิถุนายน 2516, 29 ตุลาคม
2522, และพระปฐมบรมราชโองการ 5 พฤษภาคม 2493 เช่นเดียวกับวินัย 2548: 3.
ข้อวิจารณ์การยึดตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่สนใจความยุตธิ รรมทีอ่ าจไม่เป็น
ไปตามตัวบทในทีน่ ี้ ต่างจากข้อวิจารณ์ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาซึง่ เห็นว่ากระบวนการยุตธิ รรมยึด
ติดอยูก่ บั ตัวอักษร ดังทีเ่ รียกกันว่า “นิตอิ กั ษรศาสตร์” (ดูสมชาย 2562: 135-147 หรือ
บทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนรายวัน 22 ตุลาคม 2561) แม้ทั้งสองกรณีจะ
158
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ท�ำไมกษัตริย์จึงเป็นหลักส�ำคัญที่สุดของความยุติธรรม?
ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามขนานใหญ่ที่จะสร้าง
ให้พระมหากษัตริย์กลายเป็นหลักสูงสุดของระบบกฎหมาย
ไทย เป็นแหล่งที่มาที่ส�ำคัญที่สุดของความยุติธรรม เป็น
รัฐธรรมนูญที่แท้จริงของไทยที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญธรรมดา
ด้วยการประโคมแนวคิดเรื่องธรรมราชาและประวัติศาสตร์ที่
สนับสนุนแนวคิดนี159
้
มีจุดร่วมตรงที่วิพากษ์การใช้กฎหมายอย่างทื่อๆ ตามตัวอักษร แต่ความต่างอยู่ที่การ
วิจารณ์อย่างหลังเมื่อเร็วๆ นี้เกิดขึ้นในบริบทที่ความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรม
ถดถอย จึงเห็นว่าสาเหตุหนึง่ มาจากการผลิตนักกฎหมายแบบเน้นท่องจ�ำและรูแ้ ค่เทคนิค
การใช้กฎหมายอย่างปราศจากความเข้าใจหลักการของกฎหมายและไม่รู้สังคมศาสตร์
ที่ต้องน�ำมาประกอบการตีความตัวบท ส่วนการวิจารณ์ของธรรมนิยมก็เพื่อต้องการให้
น�ำพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นหลักของความยุติธรรมเหนือตัวบทกฎหมาย นอกจากนี้
เป้าของการวิจารณ์อย่างหลังก็คอื กระบวนการยุตธิ รรมภายใต้อทิ ธิพลธรรมนิยมนัน่ เอง
(ดังจะอธิบายต่อไป)
159
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มตอนต่อไปผู้เขียนขอฝากประเด็นที่ควรตระหนักในเรื่องความ
ต่าง/ขัดแย้งกันระหว่างสองส�ำนักนีก้ ค็ อื ความคิดของส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองถูกเข้าใจ
ในสังคมไทยอย่างไรทั้งจากผู้นิยมและจากผู้โต้แย้ง “ส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง” ซึ่งถูก
ธรรมนิยมโต้แย้งว่าฝ่ายเผด็จการนั้นเป็นส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองตามที่เข้าใจในสังคม
ไทย หมายความว่า Legal Positivism ตามที่เริ่มและพัฒนาต่อมาในยุโรปนั้นต่างจาก
“ส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง” ทีฝ่ า่ ยธรรมนิยมพยายามน�ำเสนอ วรเจตน์อธิบายความต่างนี้
ไว้ (2561: 399-404) โดยสรุปคือ Legal Positivism ไม่ได้ปฏิเสธความยุติธรรม ไม่ใช่
สนับสนุนเผด็จการ เพียงแต่แนวคิดนี้เห็นว่าความยุติธรรมเป็นเรื่องนานาจิตตัง หาข้อ
ยุติที่แน่นอนไม่ได้ ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มตรงนี้ว่า Legal Positivism ในยุโรปพยายาม
ท�ำให้กฎหมายเป็นพื้นที่กลางของความหมายต่างๆ ปะทะขัดฝืนเจรจาผสมผสานกันได้
แบบโลกวิสัยโดยไม่อิงแอบกับศาสนาใดๆ เราจึงไม่ควรมองข้ามการที่ “ส�ำนักกฎหมาย
บ้านเมือง” ถูกเข้าใจตามแบบไทยตัง้ แต่เริม่ แล้วโดยชนชัน้ น�ำของสยามเองและใช้ตอ่ มา
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ประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยม

กฤษณ์พชรกล่าวถึง “ประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบราชา
นิตินิยม” หมายถึงประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เน้นบทบาทพระ
มหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของความเปลี่ยนแปลงของระบบ
กฎหมายและสถาบันตุลาการ ประเด็นที่กฤษณ์พชรเน้นคือ
ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ตุลาการซึ่งน�ำมาสู่ความเชื่อที่ว่าตุลาการเป็นบุคคลพิเศษและ
ได้รับอภิสิทธิ์พิเศษจากพระมหากษัตริย์จึงกระท�ำการในพระ
ปรมาภิไธยของพระเจ้าอยูห่ วั 160 แต่ประเด็นส�ำหรับบทความนี้
คือประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยมที่สนับสนุนแนวความคิด
ว่ากษัตริย์เป็นเสาหลักของระบบกฎหมายไทยเป็นอย่างไร
ประวัติศาสตร์ที่เป็นฐานของนิติศาสตร์แบบราชนิติธรรมคือ
อะไร? ผู้เขียนเห็นว่ามี 4 ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นที่หนึ่ง ในจารีตกฎหมายเดิมพระมหากษัตริย์
เป็นผูท้ รงความยุตธิ รรมสูงสุดแต่ไม่ใช้อำ� นาจบัญญัตกิ ฎหมาย
ประเด็นทีส่ อง อ�ำนาจอธิปไตยยังเป็นของพระมหากษัตริย์
หลัง 2475 และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ทั้งเผยแพร่และโต้แย้ง) แบบไทยทั้งนั้น
160
กฤษณ์พชร 2562: 317-321
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ประเด็นทีส่ าม ในประวัตศิ าสตร์การเมืองยุคใกล้ กษัตริย์
เป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตย
ประเด็นที่สี่ ประวัติของธรรมราชายุคสมัยใหม่
ผู้เขียนจะอธิบายแต่ละประเด็นแต่เพียงสังเขปเพราะทุก
ประเด็นมีผู้ท�ำการศึกษาไว้แล้วอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม
ผู้เขียนเชื่อว่าการน�ำทั้ง 4 ประเด็นมาไว้ด้วยกันในกรอบ
ประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยมที่ค�้ำจุนนิติศาสตร์แบบราช
นิติธรรมดังที่เสนอในที่นี้ น่าจะช่วยให้เราเห็นนัยและความ
ส�ำคัญของแต่ละประเด็นเพิ่มขึ้นจากที่เคยเข้าใจอยู่
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ดั ง ได้ เ สนอไปแล้ ว ในบทความนี้ ว ่ า
ประวัตศิ าสตร์ตามแบบฉบับยกสถานะของกษัตริย์ไทยว่าเป็น
ผูท้ รงความยุตธิ รรมสูงสุดเพราะเป็นผูร้ กั ษาความสงบเรียบร้อย
แต่ทรงจ�ำกัดอ�ำนาจของพระองค์เองให้อยู่ในกรอบของพระ
ธรรมศาสตร์ ถือเอาพระธรรมศาสตร์เป็นกฎหมาย โดยไม่ใช้
อ�ำนาจบัญญัติกฎหมาย ส่วนพระราชศาสตร์เป็นเพียงค�ำสั่ง
ชัว่ คราวชัว่ รัชสมัย กษัตริย์ไทยจึงไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์
แต่เป็นธรรมราชา งานทีเ่ ป็นแม่บทเริม่ ต้นและเป็นกรอบของค�ำ
อธิบายนีไ้ ด้แก่ผลงานของพระองค์เจ้าธานีนวิ ตั และแลงกาต์161
161

ธานีนวิ ตั 2489, Dhani 1969, Lingat 1950 ส�ำหรับความส�ำคัญของงานของสองท่าน
ในเรื่องนี้โดยสรุป ดู Baker and Pasuk 2016: 2-5

206

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

ประเด็นที่สองคือปัญหาว่าหลังการปฏิวัติ 2475 อ�ำนาจ
อธิปไตยยังเป็นของกษัตริย์หรือไม่ พวกกษัตริย์นิยมอธิบาย
ว่าอ�ำนาจหลังปี 2475 ยังเป็นของพระมหากษัตริย์ แต่ได้
พระราชทานให้กับคณะราษฎรเพื่อเริ่มระบอบใหม่ซึ่งพระ
มหากษัตริย์ก็เตรียมที่จะให้อยู่แล้ว บวรศักดิ์เสนอว่า อ�ำนาจ
อธิปไตยนั้นอยู่ที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกัน ซึ่ง
ต่างจากชาติอื่นที่ถือว่าประชาชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจ
อธิปไตย ด้วยเหตุนี้ในทางกฎหมายนั้นเมื่อมีการรัฐประหาร
ล้มล้างรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ก็ต้องถือว่าอ�ำนาจอธิปไตยที่เคย
ให้ประชาชนไปนั้นก็กลับคืนมายังกษัตริย์ผู้ทรงเป็นเจ้าของ
เดิมมาก่อน 24 มิถุนา 2475 คณะรัฐประหารไม่ใช่เจ้าของ
อ�ำนาจอธิปไตยเลย เพียงแต่มอี ำ� นาจปกครองบ้านเมืองในเวลา
หนึ่งเท่านั้น เมื่อคณะรัฐประหารจะท�ำรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้อง
ทูลเกล้าฯ ถวายลงพระปรมาภิไธยอยู่ดี ด้วยเหตุนี้พระราช
อ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญรองรับอยู่นั้นจะตีความเหมือนประเทศ
อื่นไม่ได้ แต่ต้องตีความตามประเพณีการปกครองของไทย
พระองค์จะทรงยุบสภาเองก็ได้ หรือจะโปรดเกล้าฯ ให้นายกฯ
พ้นจากต�ำแหน่งเพือ่ แก้วกิ ฤตก็ทรงท�ำได้เพราะทรงเป็นเจ้าของ
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อ�ำนาจอธิปไตยร่วมกับประชาชน162
162

สรุปจาก บวรศักดิ์ 2537: 24-26 ผู้ที่เขียนตอบโต้ส�ำคัญ 2 คนคือ คือ ปิยบุตร
แสงกนกกุล (2559) และ สมชาย ปรีชาศิลปกุล (2561ก) โดยเฉพาะสมชายซึง่ ได้ลำ� ดับ
ประเด็นทีข่ ดั แย้งกันในประวัตศิ าสตร์เรือ่ งฐานะอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบใต้
รัฐธรรมนูญนี้รวม 15 ประเด็น แต่สรุปรวมได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) อ�ำนาจอธิปไตย “เป็นของ” ปวงชน หรือ “มาจาก” ปวงชน ฝ่ายที่ว่า “มาจาก”
มักเป็นฝ่ายนิยมกษัตริยท์ เี่ สนอว่า ค�ำนีส้ อดคล้องกับความคิดการเมืองแบบพุทธในเรือ่ ง
อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ซึง่ กษัตริยข์ นึ้ เป็นใหญ่ได้ดว้ ยการเห็นชอบของปวงชน ความ
ต่างในข้อนีก้ ลายเป็นระเบิดเวลาหลายสิบปีตอ่ มาเพราะเปิดโอกาสให้กบั พวกกษัตริยน์ ยิ ม
ตีความว่าอ�ำนาจอธิปไตยยังอยู่ในมือกษัตริย์เพียงแต่มีที่มาแต่แรกเริ่มนั้นมาจากปวง
ชนเท่านั้น แต่กษัตริย์เป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยทั้งในระบอบก่อน 2475 และในระบอบ
ประชาธิปไตยหลัง 2475 สุดแท้แต่ว่าจะยกให้ใครเป็นผู้ใช้อ�ำนาจนั้นในแต่ละช่วงเวลา
2) ปัญหาว่าด้วย “เหนือการเมือง” ของกษัตริย์ ในข้อนี้แบ่งออกเป็นประเด็นย่อย 3
ประเด็นก็คอื หนึง่ ) กษัตริยห์ รือเจ้าหมายรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์หรือไม่ ถ้ารวม กีร่ ะดับ
ใครบ้างที่ควรจะต้องอยู่เหนือการเมือง สอง) มีการถกเถียงอย่างมากในรัฐธรรมนูญยุค
แรกๆ ว่า “เหนือ” หมายถึงอะไร ควรใช้คำ� ทีช่ ดั เจนไปเลยดีกว่าไหม เช่นค�ำว่า นอกจาก
พ้นจาก พ้นเลย พ้นเลยไปจาก สาม) “การเมือง” หมายถึงอะไร การลงสมัครรับเลือกตัง้
การบริหาร การปกครอง การหาเสียงและกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ เช่น เป็นสมาชิก
พรรคการเมือง เป็นต้น ควรห้ามพวกเจ้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในขอบเขตอย่างไร
3) ปัญหาความหมายของค�ำว่า “อันละเมิดมิได้” ที่ต่อมารวมไปถึงไม่สามารถมีผู้ใด
ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ ได้ การขยายความนี้หมายความว่าอย่างไร หมายถึงเฉพาะ
การกระท�ำทางการเมือง รวมไปถึงการกระท�ำส่วนพระองค์ดว้ ย ผลของข้อความเดิมและ
ข้อความที่ขยายออกไปหลัง 2492 นั้นมีอย่างไร ท�ำให้กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายหรือไม่
4) ประเด็นทีส่ ำ� คัญมากอืน่ ๆ ทีล่ ว้ นสะท้อนอ�ำนาจของกษัตริยท์ เี่ ปลีย่ นไปในทางขยาย
มากขึ้นทุกที ได้แก่ การก�ำหนดผู้สืบราชสมบัติ อ�ำนาจในการวีโต้กฎหมาย สถานะการ
เป็นจอมทัพไทย และฐานะขององคมนตรี
5) ประเด็นเหล่านีท้ งั้ หมดประมวลได้เป็นความเปลีย่ นแปลงของระบอบการเมือง เริม่
จากเป็น “ระบอบพระมหากษัตริย์ใต้รฐั ธรรมนูญ” มาสู่ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข” ข้อความทั้งสองอย่างนี้ ตามตัวหนังสืออาจไม่เห็นชัดว่าสาระ
ของความเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริงคืออะไร แต่หากเข้าใจประเด็นทัง้ หลายทีน่ ำ� เสนอมาข้าง
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ประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยมที่ค�้ำจุน “ราชนิติธรรม”
ประเด็นที่สามคือ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการเมือง
ไทยยุคใกล้นี่เอง หมายถึงบทบาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 ในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และพฤษภา 2535 และใน
วิกฤตการเมืองนับจากปี 2549 ส�ำหรับสองครั้งแรกนั้น นัก
ประวัติศาสตร์กษัตริย์นิยมต่างยกย่องถึงบุญบารมีและความ
จงรักภักดีของประชาชนที่สูงยิ่ง จึงท�ำให้พระองค์สามารถเข้า
แทรกแซงวิกฤตการณ์และยุติการนองเลือดน�ำความสงบสุข
กลับมาประเทศชาติได้ นอกจากนี้ทั้งสองครั้งยังถือกันว่าเป็น
เหตุการณ์ที่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตย ดังนั้นจึงมีผู้เริ่มเสนอ
ความคิดที่ต่างออกไปจากเดิม คือแทนที่จะตอกย�้ำยืนยันว่า
พระมหากษัตริย์ไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง กลับกลายเป็นเสนอ
ว่าพระมหากษัตริย์อยู่สูงกว่าการเมืองสกปรก แต่การที่พระ
มหากษัตริยจ์ ำ� เป็นต้องเข้ายุง่ เกีย่ วกับการเมืองอย่างเหมาะสม
กลับช่วยรักษาประชาธิปไตยไว้ได้163
ต้น จะเห็นได้ชัดอย่างยิ่งว่าสองระบอบเป็นคนละเรื่องกันอย่างมาก
163
ผูท้ เี่ สนอเช่นนีไ้ ด้เป็นระบบอย่างน่าเชือ่ ถือ คือ นครินทร์ 2549 โปรดสังเกตชือ่ หนังสือ
และความหมาย บวรศักดิ์ 2551:14-44 ก็เสนอท�ำนองเดียวกัน ไชยันต์ 2560 พยายาม
ท�ำคล้ายกันคือสร้างความชอบธรรมแก่บทบาทของกษัตริย์ในความขัดแย้งทางการเมือง
และการรัฐประหารปี 2549 ส่วนผู้ที่เสนอประวัติศาสตร์ตรงข้ามในประเด็นนี้คือผู้เขียน
เอง (ดูธงชัย 2556) ประเด็นส�ำคัญที่ผู้เขียนเสนอก็คือกลุ่มการเมืองกษัตริย์นิยมไม่
เคยออก “พ้นจาก” การเมืองเลยนับตั้งแต่สิ้นสุดสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นต้นมา ทั้ง
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ประเด็นที่สี่ คือ ประวัติศาสตร์ของธรรมราชา โดยโหม
โฆษณาพระราชกรณียกิจเฉพาะของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 และย�้ำความส�ำคัญของทศพิธราชธรรมเพื่อเป็นเหตุผล
สนับสนุนว่ากษัตริย์เป็น “ธรรมราชา” จึงเป็นหลักสูงสุดของ
ระบบกฎหมายที่เรียกว่า นิติธรรม บวรศักดิ์ยังเสนอด้วยว่า
ทศพิธราชธรรมได้ขยายจากหลักศาสนาและศีลธรรมของพุทธ
เถรวาท ไปเป็นหลักและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญใน
ระบอบประชาธิปไตย (convention of the constitution)164
“ถ้ารัฐธรรมนูญ…เปรียบเสมือนโครงกระดูก (skeleton)
ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างรัฐธรรมนูญก็เปรียบเสมือนเลือด
และเนื้อ …ที่ห่อหุ้มโครงกระดูกให้มีชีวิตชีวา…ทศพิธ
ราชธรรมเป็นเครือ่ งเหนีย่ วรัง้ พระราชอ�ำนาจล้นพ้นของ
ยังพยายามฟื้นบทบาททางสังคมและอ�ำนาจกษัตริย์ ในรูปและระดับต่างๆ (แต่ไม่ใช่
สมบูรณาญาสิทธิราชย์) ตลอดมา จนส�ำเร็จในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขส�ำเร็จ ข้อสังเกตเพิ่มเติม
ที่ขอฝากไว้ก็คือ บรรดาผู้ที่สนับสนุนให้พระมหากษัตริย์เข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่าง
เหมาะสมนั้น มักยกเหตุการณ์รุนแรงสองกรณีคือ 14 ตุลา 2516 และพฤษภา 2535
เท่านั้น แต่จนบัดนี้ยังไม่เคยมีใครสามารถอธิบายได้ว่า ในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ และ
พฤษภา 2553 ซึง่ เป็นการนองเลือดอย่างโหดร้ายโดยก�ำลังอาวุธของรัฐนัน้ บทบาทของ
กลุ่มกษัตริย์นิยมเป็นอย่างไร นครินทร์อธิบายไว้สั้นๆ แบบบ่ายเบี่ยง ดูเหมือนว่าเขาไม่
สามารถอธิบายได้ถนัดนัก
164
บวรศักดิ์ 2551: 6

210

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17

พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช … แต่
[ในหลวงรัชกาลที่ 9] ได้ทำ� ให้หลักนีก้ ลายเป็นเลือดเนือ้
ทีห่ อ่ หุม้ โครงกระดูกของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยไทย
ได้อย่างเหมาะเจาะ”165

Dressel และ Mérieau เห็นว่า นีค่ อื ความพยายามสถาปนา
ปัจจัยเหนือกว่ารัฐธรรมนูญ (metaconstitutional terms) หรือไม่
นี่ก็คือลัทธิรัฐธรรมนูญที่แท้จริงของไทย166

หลักนิติธรรมในสภาวะยกเว้น
นักนิติศาสตร์ที่เห็นว่าส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองเป็นหน่อ
ของลัทธิอ�ำนาจนิยมและระบอบเผด็จการในประเทศไทย จึง
ให้เครดิตแก่สำ� นักธรรมนิยมอย่างมากในการต่อสูก้ บั เผด็จการ
ทหารในประเทศไทย กิตติศักดิ์ถือว่าปรีดี เกษมทรัพย์ ฟื้นฟู
ส�ำนักธรรมนิยมขึ้นเพื่อต่อสู้กับเผด็จการทหารควบคู่กับการ
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ต้องการจ�ำกัดอ�ำนาจอธรรมของรัฐ
เขายกย่องลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ที่ อมร
165
166

บวรศักดิ์ 2549: 20
Dressel 2018:6 และ Mérieau 2018: 290-292
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จันทรสมบูรณ์ ผลักดันว่าเป็นความคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของ
ส�ำนักธรรมนิยมด้วย167 วิชา มหาคุณ ซึ่งถือว่าตนก็อยู่ฝ่ายนี้
สรุปให้ง่ายไปกว่านั้นอีกว่าส�ำนักธรรมนิยมเป็นฝ่ายเสรีนิยม
ส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองเป็นฝ่ายอ�ำนาจนิยม168 เพราะ “นัก
กฎหมายที่เชื่อในค�ำสอน [ของส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง] จะ
ไม่มีความกระดากอายหรืออิดเอื้อนที่จะร่วมมือและพร้อมที่
จะรับใช้ผู้ที่ท�ำการประทุษร้ายรัฐธรรมนูญ”169
ธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวไว้เมื่อปี 2505 ในช่วงต้น
ของระบอบเผด็จการสฤษดิ์-ถนอมว่า “การตรากฎหมาย
ที่ลิดรอนเสรีภาพท�ำไม่ได้ จะขัดกับรัฐธรรมนูญตามหลัก
นิติธรรมวินัย เว้นเสียแต่จะเป็นไปเพื่อความมั่นคงหรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะประโยชน์สุขส่วนรวม (public welfare)
167

กิตติศักดิ์ 2556: 79-83
วิชา 2558: 6-7 (พิมพ์ซ�้ำข้อเขียนเมื่อปี 2534) “น่าเสียดายที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายจ�ำนวนมากตกอยูภ่ ายใต้แนวคิดของปรัชญากฎหมายบ้านเมือง…ทีม่ สี ว่ นส่งเสริม
ให้เกิดระบบทรราชย์ ...เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดมาว่า ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ที่มีแนวความคิดในทางปรัชญากฎหมายธรรมชาติ มักมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนหรือต่อสูก้ บั อ�ำนาจรัฐทีก่ ดขีอ่ ย่างไม่ยน่ ระย่อ ตรงกันข้ามกับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
กฎหมายทีม่ แี นวความคิดในทางปรัชญากฎหมายบ้านเมือง มักมีสว่ นร่วมในระบอบการ
ปกครองที่กดขี่และ...ใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต...จนกลายเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน”
169
ปรีดี 2560: 331-332
168
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ในประเทศไทยก็ยดึ ถือตามหลักเดียวกันนี”้ 170 ในช่วงทศวรรษ
2500-2510 นั้น สหรัฐอเมริกาส่งเสริมวาทกรรม “หลักแห่ง
กฎหมาย” (The Rule of Law ตามที่ธานินทร์แปลในขณะนั้น)
อย่างมากในสังคมไทย เพราะเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์
เสรีนิยมประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาพยายามป่าวร้องเพื่อ
ตอบโต้กับมหาอ�ำนาจฝ่ายตรงข้ามในยุคสงครามเย็น171 แต่
ถ้าหากหลักสูงสุดของหลักนิติธรรมแบบไทยก�ำลังถูกคุกคาม
ธานินทร์กลับเห็นว่าหลักนิตธิ รรมก็ควรมีขอ้ ยกเว้น คือไม่ตอ้ ง
มีเป็นการชั่วคราวก็ได้
“เป็นที่เข้าใจกันดีว่าหลักนิติธรรมคืออุดมการณ์สูงสุด
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการสอน
และอธิบายว่าหลักนิติธรรมจะมีข้อยกเว้นไม่ได้ เพราะ
ถ้าให้มีข้อยกเว้นหลักนิติธรรมก็เท่ากับยอมให้รัฐมี
อ�ำนาจมาควบคุมหรือจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ได้ตามอ�ำเภอใจ การอธิบายโดยเคร่งครัดเช่นนีส้ ามารถ
น�ำมาถือปฏิบตั ใิ นความเป็นจริงได้หรือไม่? แต่ในสภาพ
สังคมทีส่ ลับซับซ้อนและมีปญ
ั หาทีเ่ กิดจากปัจจัยหลาย
ด้านประกอบกันทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เราจะยึด
170
171

ดูบทความของธานินทร์ ใน เอกบุญ 2553: 34 (พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 2505)
ดู กฤษณ์พชร 2562: 329-353
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หลักนิตธิ รรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำ� นึงถึงปัจจัยด้าน
อืน่ ได้จริงหรือ” (นีค่ อื ย่อหน้าน�ำ ก่อนหน้าข้อความยาว
เหยียดที่อธิบาย “สภาวะยกเว้น” ก่อนหน้านี้)

ด้วยเหตุผล “สภาวะยกเว้น” นี้เอง นักนิติศาสตร์อาวุโส
ของส�ำนักธรรมนิยมอย่างธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงได้เป็นนายก
รัฐมนตรีของระบอบเผด็จการขวาจัดหลัง 6 ตุลาฯ ซึ่งจัดว่า
เป็นยุคทีร่ ฐั บาลใช้อำ� นาจเด็ดขาดจ�ำกัดเสรีภาพยิง่ กว่ายุคใดๆ
และปรีดี เกษมทรัพย์ ผู้น�ำทางความคิดของส�ำนักธรรมนิยม
ต่อต้านส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง จึงกลายเป็นผูน้ ำ� การต่อต้าน
นักศึกษาฝ่ายซ้ายและอาจารย์เสรีนิยมรวมทั้งอาจารย์ป๋วย
ด้วยในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 และได้เป็นอธิการบดี
ธรรมศาสตร์หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ในยุคที่ธรรมศาสตร์ไม่มี
เสรีภาพสักตารางนิ้ว ข้ออ้างเพื่อสภาวะยกเว้นเช่นนี้ถูกยกขึ้น
มาอ้างอีกหลายครั้งต่อมา
ข้อเท็จจริงทีเ่ ราเห็นได้ไม่ยากเป็นดังที่ วรเจตน์ ภาคีรตั น์
ได้กล่าวไว้ว่า
“บรรดานักกฎหมายที่เข้าไปรับใช้คณะรัฐประหาร...
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เข้าไปเพราะมีทศั นะหรือจุดยืนทาง
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นิตปิ รัชญาแบบส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองเลย แต่เข้าไป
เพราะทัศนะทางการเมืองหรือเข้าไปเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์หรืออ�ำนาจทั้งสิ้น แม้แต่นักกฎหมายที่แสดง
ตนว่านิยมยกย่องกฎหมายธรรมชาติหรือแสดงตน
ว่าเชื่อมั่น “คุณความดี” หรือ...เป็นคนดี ก็ล้วนเข้าไป
ท�ำงานให้คณะรัฐประหาร ...มิหน�ำซ�ำ้ ยังพยายามอธิบาย
“คุณความดี” ไปในทางสนับสนุนการรัฐประหารและ
สร้างความชอบธรรมแก่ (ตนเองด้วย) เช่นอ้างว่าท�ำ
ไปเพื่อประเทศชาติ หรือเพื่อขจัดคนเลว”172

ดังนั้น สิ่งที่ธรรมนิยมเข้าใจว่าเป็นรากฐานของเผด็จการ
อาจไม่ใช่ “ส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง” เพราะลงท้ายทัง้ สองกระแส
ก็สนับสนุนระบอบอ�ำนาจนิยมและการรัฐประหารเหมือนๆ กัน
รากฐานของเผด็จการจึงน่าจะเป็นนิติศาสตร์แบบไทย ทั้ง
นิตริ ฐั อภิสทิ ธิแ์ ละราชนิตธิ รรม ซึง่ มีอยูใ่ นสังคมไทยในร้อยกว่าปี
ที่ผ่านมาและล้วนเป็นมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ
ไทยนั่นเอง
หากเราเข้าใจบริบททางการเมืองช่วงต่างๆ น่าจะเห็นได้
ไม่ยากว่าสองกระแสนี้มีความโลดแล่นผันแปรมาอย่างไร เช่น
ในระยะหนึ่งภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ส�ำนักธรรมนิยม
172

วรเจตน์ 2561: 401-402
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ผู ้ นิ ย มนิ ติ ธ รรมแบบพระมหากษั ต ริ ย ์ จึ ง พยายามคั ด คาน
อ�ำนาจของทหาร ครัน้ สังคมไทยเอียงไปทางซ้าย ผูน้ ำ� ของราช
นิติธรรมก็เห็นว่าหลักนิติธรรมควรมีข้อยกเว้น สนับสนุนการ
ฆาตกรรมประชาชนอย่างเหี้ยมโหดก็ยังได้ แล้วเขาก็เข้าไป
เป็นนายกรัฐมนตรีใช้อ�ำนาจของรัฏฐาธิปัตย์อย่างไม่ต้องแคร์
ความยุติธรรมหรือหลักกฎหมายแต่อย่างใด ครั้นกระแส
ความคิดลัทธิหลงใหลคลั่งไคล้เจ้า (Hyper-royalism) และ
ระบอบการเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขขยายอ�ำนาจจนเป็นด้านหลักของการเมืองไทย ธรรมนิยม
ก็ลืมค�ำของตนที่เคยมีต่อส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองก่อนหน้านี้
เสียสิ้น สนับสนุนการใช้กระสุนจริงต่อคนที่เขาเรียกว่าพวก
เผาบ้านเผาเมืองก็ได้
ผลลัพธ์ลา่ สุดของนิตศิ าสตร์ไทย (นิตริ ฐั อภิสทิ ธิ์ + ราช
นิติธรรม) x สภาวะยกเว้น = ระบอบ คสช.
ถึงตรงนี้แล้วเราคงเห็นแล้วว่าความต่างระหว่างส�ำนัก
ธรรมนิยมในสังคมไทยกับส�ำนักกฎหมายบ้านเมืองแบบไทย
ก็คงเป็นท�ำนองเดียวกับความต่างระหว่างนิติรัฐอภิสิทธิ์แบบ
ไทยกับหลักนิติธรรมแบบไทย นั่นคือ เป็นความต่างกันใน
บางแง่ แต่ทั้งคู่เป็นสองสาแหรกของนิติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
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มาจนถึงปัจจุบัน ล้วนแต่สนับสนุนระบอบอ�ำนาจนิยมด้วยกัน
ทัง้ สิน้ การถกเถียงทีใ่ ช้เวลานานในสภานิตบิ ญ
ั ญัตวิ า่ จะใช้คำ� ว่า
นิติรัฐหรือนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ 2550 ในที่สุดก็ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้เพราะคนในสภาไม่ได้เข้าใจความหมายของค�ำ
ทัง้ สองเท่าไรนัก ลงท้ายเหตุผลทีเ่ ลือกใช้คำ� ว่า “หลักนิตธิ รรม”
ด้วยเหตุผลที่ไม่มีหลักวิชาแต่อย่างใด แต่เลือกด้วยเหตุผลว่า
เป็นค�ำที่คนคุ้นเคยอยู่แล้ว
คุน้ เคยกับ The Rule of Law เช่นนัน้ หรือ? ไม่นา่ จะใช่ น่าจะ
เป็นความคุน้ เคยของประชาชนทัว่ ไปว่ากฎหมายหมายถึงค�ำสัง่
ของผู้ปกครองที่มีอ�ำนาจซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามเพราะ
หากไม่ท�ำตามจะมีโทษ กฎหมายเครื่องมือของระบอบการ
ปกครองโดยกฎหมายต่อให้เป็นทรราชในนามประชาธิปไตย
ทีม่ พี ระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขก็เถอะ ความเข้าใจเช่นนัน้
ถูกต้องแล้วเพราะ “หลักนิติธรรม” ในสังคมไทยโดยแท้จริง
แล้วเป็นเพียงเสื้อคลุมของนิติศาสตร์ ไทย (นิติรัฐอภิสิทธิ์
+ ราชนิติธรรม) แค่นั้นเอง เป็นการท�ำรูปลักษณ์ระบอบ
อ�ำนาจนิยมให้น่าเชื่อถือด้วยกฎหมายและธรรมะแค่นั้นเอง
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ผลกระทบของนิติศาสตร์แบบไทยต่อ
ประชาธิปไตย
นับแต่ทศวรรษ 1990 เราจะพบการใช้คำ� ว่า “นิตริ ฐั ” และ
“นิตธิ รรม” บ่อยมากขึน้ คงเกีย่ วพันกับกระแสปฏิรปู การเมือง
และการร่างรัฐธรรมนูญ 2540 แต่คงไม่แปลกที่ผู้คนทั่วไปไม่
เข้าใจชัดหรอกว่าสองค�ำนี้ต่างกันอย่างไรทางวิชาการ ไม่ใช่
แค่เพราะเป็นค�ำเทคนิค แต่เพราะความหมายของค�ำทั้งสอง
กลายไปจากต้นตอนานแล้ว แถมยังปนเปกันในบริบทไทยๆ
มากขึน้ จนความแตกต่างทางวิชาการแทบไม่เหลือความส�ำคัญ
เราสามารถพบตัวอย่างของการใช้ค�ำว่านิติรัฐนิติธรรมใน
ความหมายคลุมๆ และแบบไทยๆ ได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย
รวมทั้งจากคนในวิชาชีพกฎหมาย โดยมากเข้าใจว่าหลัก
นิติธรรมหมายถึงหลักกฎหมายที่ยึดมั่นในท�ำนองคลองธรรม
ขณะทีค่ ำ� ว่า “นิตริ ฐั ” มักหมายถึงรัฐทีใ่ ช้กฎหมายอย่างเข้มงวด173
173

ตัวอย่างเช่น ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่ม 55 พ.ศ. 2560 และ สิทธิกร
2555: 25-27 หลายคนตอกย�้ำความหมายของ Legal State และ The Rule of Law
เพือ่ จะยืนยันว่าหลักการเหล่านีม้ อี ยู่ในสังคมไทยในร่มความยุตธิ รรมของพระมหากษัตริย์
(เช่น วิชา 2558: 23-27) จึงไม่นา่ แปลกใจกับค�ำกล่าวทีว่ า่ หลักนิตธิ รรมมีในสังคมไทย
มานานตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ (กฤษฎา 2548: 52) หรือตั้งแต่สุโขทัยโน่น (เอกชัย
2560: 281)
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แทบไม่มีใครกล่าวถึงค�ำทั้งสองว่าหมายถึงการจ�ำกัดอ�ำนาจ
รัฐเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและทรัพย์สินเอกชน
เพราะความหมายนี้ไม่เคยมีท่ีทางในสังคมไทยเลยไม่ว่าใน
จารีตเดิมหรือในความคิดที่รับจากตะวันตก
ในระยะเดียวกัน แนวความคิดเรื่องนิติธรรมและนิติรัฐ
กลายเป็นหัวข้อส�ำคัญในวาทกรรมของนักนิติศาสตร์เกี่ยว
กับรัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการถกเถียงเกี่ยวกับค�ำว่า good
governance ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมในขณะนั้น แม้แต่นักนิติศาสตร์
ก็เข้าใจ “นิติธรรม” ว่าดูเหมือนเกี่ยวพันกับธรรมะ ในการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 มีการอภิปรายถึงค�ำทั้งสองเพราะ
ต้องการบรรจุลงในรัฐธรรมนูญ แต่สุดท้ายกลับไม่สามารถ
เข้าใจสารัตถะของความแตกต่างของหลักการทัง้ สองได้ชดั ใน
ทีส่ ดุ ค�ำว่า “นิตธิ รรม” ก็ได้รบั เลือกให้บญ
ั ญัตลิ งในรัฐธรรมนูญ
ของไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2550 เพราะเป็นค�ำที่คุ้นเคย
มากกว่าและมีนยั ถึงธรรมะด้วย174 แต่คงเป็นราชนิตธิ รรมเพือ่
สถาปนานิติศาสตร์แบบไทยไว้ในรัฐธรรมนูญ มิใช่ The Rule
of Law แบบบรรทัดฐาน น่าเสียดายทีก่ ารถกเถียงเรือ่ งค�ำกลาย
เป็นช่องทางท�ำให้ความคิดเรื่อง The Rule of Law สอดคล้อง
174

ดู สมคิด 2560:159-162 และ Mérieau 2018: 292
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กับอุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่กลับออกห่าง
จากความหมายแบบบรรทัดฐานของ Legal State และ The
Rule of Law ไปมาก175 ส่วน good governance ก็ได้รับการ
“บวช” ให้กลายเป็นไทยในชื่อ “ธรรมาภิบาล”176
ครั้นเมื่อรัฐบาลเผด็จการทหารต้องการเผยแพร่หลัก
นิติธรรมให้ประชาชนรับรู้ โดยตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วย
การส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ และออกหนังสือเล่มเล็กๆ
เพียง 20 หน้า บรรจุคำ� นิยามของค�ำว่า “นิตธิ รรม” ให้รายละเอียด
ขององค์ประกอบแต่ละอย่างพอสมควร ไม่ต่างจากที่มีอยู่ใน
ต�ำรานิติศาสตร์โดยทั่วไป พอสรุปก็เน้นว่า นิติธรรมคือหลัก
พื้นฐานแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ตีความกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมที่จะละเมิดไม่ได้ ความมุ่งหมาย
ของการเผยแพร่ความรู้ท�ำนองนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนท�ำตาม
กฎหมาย เคารพกฎหมาย ซึ่งล้วนเป็นความมุ่งหมายของนิติ
175

ความเห็นของ Dressel 2018: 11 และวรเจตน์ 2555
นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการลากดึงหลักการปกครองที่พึงประสงค์ ให้เป็นพุทธ
บวรศักดิ์ (2542) อธิบายด้วยประวัติศาสตร์แบบมั่ว วิพากษ์วิจารณ์ระบบอุปถัมภ์
อย่างแรง แต่อธิบายว่าเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากระบบไพร่ที่สืบทอดมาเป็นวัฒนธรรม
ของนักการเมืองจากการเลือกตั้ง ไม่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหรือการเมืองแบบพุทธ ทั้งๆ ที่
ระบบไพร่ของไทยแยกไม่ออกจากระบบอ�ำนาจในการเมืองแบบพุทธ เขาจึงสรุปว่าพุทธ
เท่ากับประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ตรงข้ามกับประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาลคือการท�ำให้เป็นแบบพุทธ
176
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รัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรมที่เป็นการปกครองประชาชนด้วย
กฎหมาย (Rule by Law) ทั้งนั้น แม้แต่นักกฎหมายที่ท�ำงาน
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆ และเอ็นจีโอหลายคนก็เข้าใจ
ต่อหลักทั้งสองตามความหมายในวัฒนธรรมไทยอยู่มาก เช่น
เห็นว่ากฎหมายที่เป็นธรรมต้องค�ำนึงถึงชุมชนและส่วนรวม
มากกว่าปัจเจกบุคคล เพียงแต่พวกเขาเห็นว่าต้องจ�ำกัดไม่ให้
อ�ำนาจรัฐรังแกประชาชนด้วย177
นิตริ ฐั อภิสทิ ธิแ์ ละราชนิตธิ รรมได้รบั การสถาปนาแล้วทัง้
ในทางกฎหมาย การเมือง และความเข้าใจของคนทั่วไป
ผลกระทบต่อประชาธิปไตยมีมากมาย ในที่นี้จะเสนอให้
เห็นเพียง 3 ประเด็นหลักที่เกี่ยวกับระบบกฎหมาย ขอละส่วน
ที่ไม่เกี่ยวกับระบบกฎหมายไว้ในโอกาสอื่น
ประเด็นแรก พระมหากษัตริย์คือรัฐธรรมนูญของไทย?
ประเด็นทีส่ อง “เหนือการเมือง” ก�ำลังเปลีย่ นความหมาย
ไป
ประเด็นที่สาม อ�ำนาจสูงสุดอยู่ที่ไหน?
ประเด็ น แรก เมื่ อ ปี 2534 นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์ เขี ย น
บทความอันเป็นที่กล่าวขวัญในวงวิชาการสังคมศาสตร์เรื่อง
177

Munger 2012
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“รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ วั ฒ นธรรมไทย” เพื่ อ อธิ บ ายเหตุ ผ ลที่
สังคมไทยไม่เคารพรัฐธรรมนูญจนถูกฉีกมาแล้วหลายสิบฉบับ
ทัง้ ทีเ่ ป็นกฎหมายสูงสุด ค�ำตอบคือ เพราะรัฐธรรมนูญชนิดนัน้
ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่จารีตกฎหมายของไทย
แต่มสี ถาบันอืน่ ทีเ่ ป็นหลักสูงสุดของระบบกฎหมายท�ำนองเดียว
กับรัฐธรรมนูญ แม้มใิ ช่ตวั บททีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรก็ตาม นัน่
คือสถาบันพระมหากษัตริย์
นิธคิ งเขียนเพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เราคิดในแง่มมุ ทีไ่ ม่เคย
คิดมาก่อน โดยมิได้สนับสนุนความคิดดังกล่าวหรือต้องการ
ลดความส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ แต่ทว่าในระยะเดียวกันนั้น
นักนิติศาสตร์และปัญญาชนกษัตริย์นิยมได้ลงมือผลักดัน
ความคิดราชนิตธิ รรมอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นหลักสูงสุดของ
ระบบกฎหมายแล้ว178 ความคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดนั้นเป็นของแปลกปลอมจากต่างประเทศ ในขณะที่
พุทธธรรมและธรรมราชาเป็นแหล่งที่มาของความยุติธรรม
ที่แท้จริง ความคิดเช่นนี้เริ่มมาก่อนหน้านั้นนานพอสมควร
แล้ว ได้โอกาสเติบโตมากขึน้ พร้อมกับลัทธิหลงใหลคลัง่ ไคล้เจ้า
178

ผู้เขียนทักท้วงว่าข้อเสนอของนิธิฟังเหมือนที่พวกนิยมเจ้าเสนอ ทั้งๆ ที่ผู้เขียน
ไม่ทราบเลยว่าในขณะนัน้ มีงานของนักนิตศิ าสตร์นยิ มเจ้าเผยแพร่ความคิดนีก้ นั แล้วอย่าง
ขะมักเขม้น โดยไม่เกี่ยวกับนิธิแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น Tongnoi 1990 งานหลายชิ้น
ของธานินทร์และบวรศักดิ์
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(Hyper-royalism) ครัน้ เมือ่ อ�ำนาจของฝ่ายเจ้าสถาปนาลงเป็น
ด้านหลักของการเมืองไทย (แทนที่ทหาร) ในกลางทศวรรษ
1990 ความคิดดังกล่าวก็ได้โอกาสงามจึงเผยแพร่ขนานใหญ่
บวรศักดิ์เสนอว่าประชาธิปไตยมีสองแบบ แบบที่หนึ่ง
คือมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรและสถาบันการเมือง
ต่างๆ ที่อ้างว่าท�ำเพื่อประชาชน เป็นของประชาชน โดย
ประชาชน อีกแบบหนึ่งคือประชาธิปไตยที่เป็นมาช้านานใน
ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมนั้นเอง เขาเสนอว่าสังคมไทยมี
ประชาธิปไตยอย่างหลังซึง่ ต้องสัง่ สมต่อเนือ่ งมาอย่างยาวนาน
ไม่ใช่ว่าจู่ๆ จะสามารถเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติ
ให้เป็นขึ้นมาได้179 สังคมไทยมีความต่อเนื่องทางกฎหมาย
มหาชนอยูแ่ ล้วเพราะ “ท่ามกลางความไม่มนั่ คงของสถาบันทาง
รัฐธรรมนูญอื่นๆ สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นสถาบันที่
มั่นคงที่สุด”180

179

บวรศักดิ์ 2537: 1-33 และ กิตติศกั ดิ์ 2556: เชิงอรรถ 139 เสนอข้อมูลน่าคิดว่าในค�ำ
กราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ. 103 เรียก constitution
ว่าราชประเพณี ในค�ำกราบบังคมทูลของโรลัง ยัคมินส์ เมื่อ ร.ศ. 113 ก็แปลค�ำนั้นตรง
กัน เขาระบุว่า “ราชประเพณี” หมายถึงประเพณีการปกครองบ้านเมืองอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลาง
180
บวรศักดิ์ 2550: 206

นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม | ธงชัย วินิจจะกูล

223

สถาบันพระมหากษัตริยค์ อื รัฐธรรมนูญของไทยทีแ่ ท้จริง
ตามความคิดของนิติศาสตร์กษัตริย์นิยม ด้วยเหตุนี้กฎหมาย
บางฉบับที่ผูกพันกับการค�้ำจุนรัฐธรรมนูญที่แท้จริงของไทย
เช่น กฎมณเฑียรบาล กฎอัยการศึก กฎหมายความมั่นคง จึง
มีความส�ำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องบังคับใช้อย่างจริงจัง
ยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกลับต้องเคารพกฎหมาย
เหล่านั้นด้วยวลี “ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้” ใน
มาตราต่างๆ จ�ำนวนมาก
ประเด็นที่สอง ความหมายของ “เหนือการเมือง” ตาม
นิติศาสตร์แบบราชนิติธรรม ไม่ใช่อยู่พ้นหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
การเมือง แต่หมายถึงพระราชอ�ำนาจและบทบาททางการเมือง
แบบที่ปัญญาชนกษัตริย์นิยมก�ำลังให้ความหมายใหม่อย่าง
ขะมักเขม้น ดังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงกระท�ำใน
เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ และพฤษภา 2535 และเมื่อ 25 เมษา
2549181 การที่ปัญญาชนและนักนิติศาสตร์มักอ้างความคิด
ของ Walter Bagehot ปัญญาชนอังกฤษ ว่าพระมหากษัตริย์
อยูใ่ นสถานะทีจ่ ะได้รบั การปรึกษาสนับสนุนและตักเตือนรัฐบาล
181

บวรศักดิ์ 2549: 32 เรียกบทบาทนั้นว่า “องค์กรรมการและผู้ประสานรอยร้าวสูงสุด
แห่งชาติ (supreme arbitrator and the conciliator of the nation)” คงเป็นหน้าที่ของ
ประวัติศาสตร์ที่จะเผยให้เห็นว่าบทบาทที่แท้จริงเป็นอย่างไร
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ได้นั้น ความหมายที่พวกเขาต้องการมิได้ต้องการให้พระมหา
กษัตริยม์ สี ถานะและบทบาทเหมือนกับพระมหากษัตริยอ์ งั กฤษ
แม้แต่น้อย แต่ต้องการให้ “พระราชอ�ำนาจ” มีความหมาย
แบบไทยๆ
สมชาย ปรีชาศิลปกุล ได้อธิบายความหมายของค�ำว่า
“เหนือการเมือง” เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามภาวะการเมือง
มาตลอดนับแต่หลัง 2475 ในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 9 มีความ
พยายามตีความพระราชอ�ำนาจในระยะดังกล่าวให้ขยายความ
ออกไปเพราะขณะนั้นอ�ำนาจของคณะทหารที่ยังสูงอยู่โดย
สัมพัทธ์ และอ�ำนาจของกษัตริย์ก�ำลังเติบโตขึ้นมาคะคานกับ
ทหารภายใต้บารมีของรัชกาลที่ 9 ครั้นเมื่อฝ่ายกษัตริย์นิยม
กลายเป็นอ�ำนาจหลักของการเมืองไทย ทหารกลายเป็นทหาร
ของพระราชา และพระราชอ�ำนาจ (royal prerogative) กลาย
เป็นพระราชอ�ำนาจน�ำ (royal hegemony) การตีความที่ขยาย
ความออกไปเลยเถิดจึงกลายเป็นแบบอย่างส�ำหรับเวลาต่อ
มา ปรากฏการณ์หลายอย่างในไม่กี่ปีที่ผ่านมาชี้ชัดถึง “เหนือ
การเมือง” ในความหมายใหม่ทพี่ ระมหากษัตริยเ์ ป็นอ�ำนาจหนึง่
ในระบบการเมืองไทย โดยเป็นเบื้องบนของสถาบันการเมือง
อื่น ทั้งมีอ�ำนาจกระท�ำการและจัดการทรัพย์สินมากที่สุดนับ
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แต่ 2475 เป็นต้นมา182
ประเด็นทีส่ าม ในขณะทีน่ ติ ริ ฐั และ The Rule of Law แบบ
บรรทัดฐานยึดถือหลักการว่ารัฐธรรมนูญและรัฐสภาเป็นอ�ำนาจ
สูงสุด (The Supremacy of the Constitution; The Supremacy
of the Parliament) แต่ในนิติศาสตร์แบบไทย รัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่สูงสุดกลับไม่มี
ความหมายเท่าไรนัก เพราะพระมหากษัตริย์เป็นหลักสูงสุด
กว่ากฎหมายตัวอักษรใดๆ ถ้าเช่นนั้น สถานะขององค์อธิปัตย์
(The Sovereign) ทีอ่ ยูเ่ หนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบือ้ งบนเหนือ
ระบบการเมืองทัง้ หลายเช่นนี้ ถือว่าอยูใ่ ต้กฎหมายหรืออยูเ่ หนือ
กฎหมาย?183 ปรากฏการณ์บางอย่างในไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงเป็น
ทีจ่ บั ตาของผูพ้ ยายามหาค�ำตอบข้อนี184
้ อีกค�ำถามทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กันก็คือ ถ้าหากกล่าวตามหลักการของ Legal State และ The
Rule of Law ที่ว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่สุด ใครหรือกลไก
182

ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ พระราชโองการกรณีพรรคไทยรักษา
ชาติ อ�ำนาจแต่งตัง้ พระสังฆราช การขยายส่วนราชการในพระองค์ในอ�ำนาจของพระมหา
กษัตริยซ์ งึ่ รวมทัง้ กองทหารและต�ำรวจ ก�ำเนิด “ทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย”์ ทีเ่ ป็นอิสระ
จากรัฐและการขอคืนพื้นที่เขตพระราชวัง
183
กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายเป็นคุณสมบัติส�ำคัญอย่างหนึ่งของ Absolute Monarchy
ไม่ว่าในทางปฏิบัติจะมีอ�ำนาจสมบูรณ์จริงหรือไม่ก็ตาม
184
เฉพาะกรณีทเี่ ป็นข่าวสาธารณะ ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติไปแล้ว
และกรณีพรรคไทยรักษาชาติ
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ใดท�ำหน้าที่ตรวจสอบพระมหากษัตริย์ภายใต้นิติศาสตร์แบบ
ไทยมิให้กลายเป็นทรราชย์? ทศพิธราชธรรม (ตามที่ทฤษฎี
ราชนิติธรรมเสนอ) หรือ?
ยังมีประเด็นเกีย่ วกับกฎหมายอีกจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ ใหญ่เกิน
กว่าทีจ่ ะอภิปรายในทีน่ ี้ เช่น “ความเป็นอิสระของตุลาการเป็น
ไปได้แค่ไหนในนิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม” อีกประเด็นที่
ควรสนใจก็คอื “สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพมีสถานะอย่างไรใน
นิตริ ฐั อภิสทิ ธิแ์ ละราชนิตธิ รรม” เพราะสิทธิของปัจเจกบุคคลที่
เป็นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นมโนทัศน์
ของโลกสมัยใหม่ และเป็นความคิดที่จารีตกฎหมายเก่าและ
พุทธแต่เดิมไม่รู้จักด้วยซ�้ำไป185 ถ้าเช่นนั้นความคิดเหล่านี้ใน
สังคมไทยผ่านการปรับแปรจนมีความหมายอย่างไทยๆ ซึง่ ต่าง
และขัดฝืนกับความหมายทางสากลอย่างไร
มีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่น่าคิดข้อหนึ่งคือ เราก�ำลังหลอก
ตัวเองหรือเปล่าว่าระบบกฎหมายของไทยได้มาตรฐานสากล
185

Apirat 1987: 119 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อภิปรายในหนังสือหลายเล่มของ
ท่านรวมทั้งนิติศาสตร์แนวพุทธ (2560) ว่าสิทธิเป็นเรื่องสมมติ ที่แท้มนุษย์ ไม่มีสิทธิ
(น.35) สิทธิแบบตะวันตกเป็นสิทธิในเชิงลบ หมายถึงเป็นหลักบางอย่างเพื่อการเรียก
ร้องเอาแต่ได้ (น.21) และอีกหลายประเด็น น่าคิดว่าความเข้าใจผิดของท่านอาจเป็น
เพราะในพระพุทธศาสนาไม่มีแนวคิดเรื่อง rights แม้กระทั่งค�ำว่า “สิทธิ” ก็เป็นค�ำที่ไม่
ตรงกับ rights นัก
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แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ ดังที่นักนิติศาสตร์ชั้นน�ำ
คนหนึ่งของไทยในปัจจุบันเขียนไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า
“ในประเทศไทยตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.
2475 เป็นต้นมาถือได้ว่าประเทศไทยพยายามน�ำหลัก
นิตธิ รรมมาใช้กบั สังคมไทย...มีรฐั ธรรมนูญฉบับถาวร ที่
มีการบัญญัตเิ นือ้ หาของหลักนิตธิ รรมอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย...ไว้ได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล ความ
แตกต่างส�ำคัญระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น น่า
จะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย”186

ท�ำไมรัฐธรรมนูญจึงเขียนอย่างสวยหรูแต่ตรงข้ามกับ
ความเป็นจริง? นักนิติศาสตร์แบบไทยจะมัวกังวลพยายาม
แสดงตัวว่าได้มาตรฐานสากลท�ำไมกัน? คงจะเป็นท�ำนองเดียว
กับที่เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลเผด็จการ คสช. ประกาศให้สิทธิ
มนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ (ข่าว 12 ก.พ. 2561) จะประกาศ
ท�ำไม? เราจะอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างง่ายๆ ว่าเป็นการ
โฆษณาชวนเชื่อของรัฐหรือ? หรือเป็นการพูดอย่างท�ำอย่าง
(hypocrisy) จนกลายเป็นนิสัยประจ�ำชาติเป็นความเป็นไทย
186

สมคิด 2560: 171
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อีกอย่างทีพ่ งึ ปฏิบตั กิ นั ทัว่ ทัง้ ระบบราชการไปแล้ว? มีผอู้ ธิบาย
ไว้แล้วว่าไม่ใช่ทงั้ การโฆษณาชวนเชือ่ และไม่ใช่การพูดอย่างท�ำ
อย่าง แต่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ของเถรวาทในไทย กล่าวคือ
ในเมือ่ ถือว่าธรรมะเป็นสัจจะทีส่ งู และส�ำคัญกว่า จึงตอกย�ำ้ ความ
จริงแบบสัจจะทีเ่ ป็นจุดหมายว่าคือความจริง แม้วา่ ในความจริง
ตามประสบการณ์จะยังไม่บรรลุถึงจุดหมายนั้นย่อมเป็นเรื่อง
ธรรมดาของคนที่ยังไม่ดีพอ แต่ความจริงตามประสบการณ์
เป็นความจริงชั้นรอง ไม่ส�ำคัญพอที่จะต้องประกาศ187
แต่หากประชาชนเข้าใจผิดนึกว่าความจริงแบบสัจจะ
อันสวยหรูนั้นเป็นความจริงตามประสบการณ์จริงๆ เช่น นึก
ว่าประเทศไทยเป็นการปกครองของกฎหมาย เคารพสิทธิ
มนุษยชนจริงๆ ฯลฯ ย่อมเป็นการหลอกตัวเอง หรือว่าหาก
เชื่ออย่างจริงจังว่าความจริงแบบสัจจะอันสวยหรูกับความจริง
ตามประสบการณ์อันอัปลักษณ์เป็นสิ่งเดียวกัน แถมลงโทษ
ท�ำร้ายผู้ที่ไม่เชื่อตาม ความจริงพรรค์นั้นก็เป็นแค่ doublespeak188 ซึ่งหมายถึงศัพท์ส�ำนวนที่มีความหมายตรงข้ามกับ
ตัวอักษร เช่น เสรีภาพหมายถึงเป็นทาส จริงหมายถึงเท็จ
ปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญหมายถึงการต่อต้านรัฐประหาร ปกป้อง
187

นิธิ 2538: 439-442 และ Streckfuss 2011: 73-74 ดังนั้น กองทัพไทยและ
ต�ำรวจไทยจึงไม่มคี อร์รปั ชัน พระสงฆ์ไทยสมถะดีงามไปหมด ข้าราชการไทยช่วยเหลือ
ประชาชน ประเทศไทยไม่มีการค้าเซ็กส์ ฯลฯ
188
ค�ำว่า doublespeak มาจากหนังสือ1984 ของ จอร์จ ออร์เวล
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รัฐธรรมนูญหมายถึงการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ถ้า
เช่นนั้นนิติธรรม (The Rule of Law) คงจะหมายถึงนิติอธรรม
(Rule by Law)

นิติศาสตร์แบบไทยก�ำลังพาเราไปทางไหน
บวรศักดิ์ กล่าวว่า ชาวตะวันตกไม่มีทางเข้าใจสถาบัน
กษัตริย์ในสังคมไทยจนมักจะเข้าใจผิดว่าสถาบันกษัตริย์เป็น
ศักดินาแปลงโฉม (ค�ำของบวรศักดิ์) พระราชจริยวัตรของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท�ำให้พระมหากษัตริย์ซึ่งดูเหมือนสถาบัน
ทางการเมืองกลายเป็นสถาบันหลักทางสังคม เปรียบเสมือนพ่อ
ของครอบครัวใหญ่และไม่ใช่ลักษณะเทวะแต่อย่างใด189
“สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีในประเทศตะวันตกซึ่งเจริญทาง
วัตถุแต่เสื่อมทรามทางจิตใจ...ที่ไม่เคยอยู่ในประเทศที่
ประมุขกับราษฎรมีความผูกพันอย่างอบอุ่นแนบแน่น
เหมือน ‘พ่อ’ กับ ‘ลูก’ เพราะประมุขของคนตะวันตก
เหล่านัน้ คือ ‘นักการเมือง’ ทีม่ คี วามเท่าเทียมกับราษฎร
189

บวรศักดิ์ 2549: 72-74
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และความผูกพันระหว่างประมุขที่เป็นนักการเมืองกับ
ประชาชนผู้เลือกตั้ง ก็เป็นความผูกพันทางการเมืองที่
เมื่อหมดความผูกพันก็สิ้นความส�ำคัญลง คนเหล่านั้น
จึงวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอประมุขที่เป็นนักการเมืองของ
ตนอย่างไรก็ได้ ภายใต้การอ้าง ‘เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น’ แต่คนไทยที่รักและเทิดทูน ‘พ่อ’ ของ
ตัวเองทุกคนคงยอมไม่ได้ทจี่ ะให้ใครมาวิพากษ์วจิ ารณ์
พระมหากษัตริย์ผู้เป็น ‘พ่อ’ ของพวกเขาอย่างไม่เป็น
ธรรม นี่คือมิติทางสังคมวัฒนธรรมทางสถาบันพระ
มหากษัตริย์ไทยที่คนซึ่งไม่เคยได้ ‘รู้สึก’ (feel) คงจะ
เข้าใจยาก เหมือนคนที่ไม่เคยมีพ่อแม่เพราะก�ำพร้ามา
แต่เกิด ก็คงไม่เคยรูส้ กึ และไม่มวี นั เข้าใจความรูส้ กึ ‘รัก’
และ ‘ผูกพัน’ ระหว่างลูกกับพ่อแม่”190

โปรดสังเกตอารมณ์เกรี้ยวกราดที่แสดงออกมาอย่าง
ชัดเจนในย่อหน้านี้ น่าสงสัยว่า 1) ถ้าหากเราจงรักภักดีเพราะ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของกษัตริย์ต่อสังคมไทย แต่ไม่ต้อง
มีอารมณ์หลงใหลคลั่งไคล้จนเกินกว่าจะใช้เหตุผล สังคมไทย
จะยอมรับได้หรือไม่? 2) ถ้าหากมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนว
190

บวรศักดิ์ 2549: 74 น่าคิดว่าหากรังเกียจตะวันตกขนาดนั้นและเห็นว่าประเทศไทย
พิเศษปานนัน้ จะมัวพยายามป่าวร้องว่าประเทศไทยมีระบบกฎหมายตามหลักนิตธิ รรม
แบบสากลท�ำไมกัน
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ความคิดที่เลยเถิดเกินพอดีของลัทธิหลงใหลคลั่งไคล้กษัตริย์
คนไทยประเภทนีม้ สี ทิ ธิอยูใ่ นประเทศไทยหรือไม่ หากไม่ อะไร
คือเหตุผล?
การใช้มาตรา 112 กล่าวหาผู้คนจ�ำนวนมาก ปฏิเสธสิทธิ
ประกันตัวของพวกเขา ตีความเกินเลยและลงโทษเกินเหตุ
เหล่ า นี้ เ ป็ น ผลลั พ ธ์ ข องอารมณ์ เ กรี้ ย วกราด มิ ใ ช่ ผ ลของ
ความจงรักภักดีอย่างมีสติหรือมีเหตุผล ความจงรักภักดีที่
เลยเถิดกลายเป็นความคลั่งไคล้ยึดติดจนกลายเป็นลัทธิบูชา
เทวกษัตริย์คล้ายลัทธิทางศาสนาหรือความคลั่งไคล้ศาสดา
การให้เหตุผลประเภท “กระทบกระเทือนจิตใจประชาชนอย่าง
รุนแรง” และ “เกิดเป็นคนไทยต้อง (คิดอย่างนั้นอย่างนี้ รู้สึก
อย่างนัน้ อย่างนี)้ ” เป็นอาการของความคลัง่ ศาสนาเกินกว่าการ
นับถือศาสนาตามปกติที่เรามักมีใจกว้างยอมรับผู้คนที่นับถือ
ศาสนาต่างจากเราได้ ด้วยเหตุนี้ความผิดตามมาตรา 112 ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมายอาญา มิใช่สว่ นหนึง่ ของบทบัญญัติ
ทางศาสนา จึงคลับคล้ายเป็นบทบัญญัตศิ าสนาไปแล้ว และการ
ละเมิดมาตรานีก้ ลับกลายเป็น blasphemy (การดูหมิน่ ศาสนา
อย่างรุนแรง)191
191

Mérieau 2018: 303 อ้างถึงข้อความว่า “เมื่อพระมหากษัตริย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์
อย่างไม่เป็นธรรม คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกราวกับบิดาของตนถูกจาบจ้วง จึงไม่สามารถ
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นิติศาสตร์แบบไทยก�ำลังท�ำให้กษัตริย์เป็นใหญ่แทบอยู่
เหนือกฎหมาย ก�ำลังท�ำให้กฎหมายที่เกี่ยวกับกษัตริย์กลาย
เป็นกฎหมายศาสนา เช่นนี้แล้วจะยอมให้คนที่ไม่สมาทาน
ความเชือ่ ดังกล่าวมีเสรีภาพอยูห่ รือไม่ หรือว่าไทยก�ำลังกลาย
เป็นรัฐศาสนาทีค่ บั แคบและโหดร้าย เพียงแต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ
คริสต์ อิสลาม หรืออื่นๆ แต่เป็นอภิศาสนาที่สูงกว่าศาสนา
ใดๆ (meta-religion) จึงยอมให้คนคิดต่างไม่ได้และต้องใช้
กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด นี่เป็นแนวโน้มประการแรกของ
นิติศาสตร์แบบไทยโดยเฉพาะราชนิติธรรม
อย่างไรก็ตาม เราจะพบว่าทฤษฎีหรือแนวความคิดทัง้ หลาย
ทีใ่ ช้อธิบายเพือ่ ค�ำ้ จุนราชนิตธิ รรม ทัง้ ประวัตศิ าสตร์แบบราชา
นิตนิ ยิ มและมโนทัศน์เรือ่ งธรรมราชาผูท้ รงทศพิธราชธรรมและ
บ�ำเพ็ญกรณียกิจยิ่งใหญ่เพื่อมหาชนชาวสยาม เหล่านี้แทบ
ทั้งหมด ล้วนอิงอยู่กับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 เท่านั้น หากมีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น
ก็เพียงเพื่อเสริมให้บารมีของรัชกาลที่ 9 สูงเด่นขึ้น ถ้าเช่นนั้น
ราชนิติธรรมจะเหมาะสมกับเวลาอื่น ภายหลังรัชสมัยของ
ทนได้ในท�ำนองเดียวกับทีค่ นไทยรับไม่ได้ถา้ หากมีใครดูหมิน่ พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธ
รูป” ซึ่งมาจาก Bowornsak Uwanno, Lese-majeste: A Distinctive Character of Thai
Democracy amidst the Global Democratic Movement, (KPI, 2009): 34
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รัชกาลที่ 9 ได้หรือ?
มีความเป็นไปได้อย่างน้อย 2 ทิศทาง คือ หนึ่ง ขึ้นอยู่กับ
รัชสมัยต่อๆ มาว่าจะสามารถยืนยันว่าพระมหากษัตริย์เป็น
หลักสูงสุดของกฎหมายและความยุติธรรมได้ทุกยุคทุกสมัย
หรือไม่ กล่าวตามแนวคิดของฮินดู-พุทธนั้น บารมีส่งผ่านกัน
ไม่ได้ พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จะเป็นที่ยอมรับนับถือ
สูงส่งแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับบารมีที่สร้างขึ้นโดยพระองค์เอง
บทเรียนจากหลังพระปิยมหาราชช่วยให้เราเห็นเป็นรูปธรรม
ว่าพระบารมีที่ยิ่งใหญ่ของพระปิยมหาราชเป็นปัจจัยทั้งบวก
และภาระเกินแบกรับของรัชสมัยต่อมา เพียง 22 ปีหลังพระ
ปิยมหาราชก็เกิดการปฏิวัติ 2475 ซึ่งมีจุดหมายต้องการให้
พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย ไม่ใช่อยู่เหนือกฎหมายอย่าง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้ว่าผู้ก่อการทุกคนจะยัง
คงนับถือพระปิยมหาราชผู้ทรงเป็นเสาหลัก (ในความทรงจ�ำ)
ของระบอบนั้นก็ตาม
ทิศทางที่สอง พระบารมีของพระปิยมหาราชที่อาจดู
เจือจางลงเพียง 20 ปีหลังสวรรคต หากมองจากอีกมุมหนึ่ง
กลับพบว่าแรงกล้าจนเป็นพลังให้เกิดการฟืน้ ฟูพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์ ในรูปการต่างๆ สืบทอดมรดกของสมบูรณา
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ญาสิทธิราชย์ในหลายด้านในหลายทศวรรษหลัง 2475 ใน
แง่ นี้ เ ราอาจกล่ า วได้ ว ่ า พระบารมี ข องพระมหากษั ต ริ ย ์ ที่
ยิ่งใหญ่สามารถตกทอดไปยังรัชสมัยต่อๆ มาในแบบที่เป็น
“สถาบัน” หมายความว่าพระปิยมหาราชเป็นทั้งกษัตริย์
พระองค์หนึ่งในอดีตและเป็น “บุคลาธิษฐาน” (iconography)
ของระบอบ คือมีสถานะเกินกว่าเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่ง
กลายเป็น “สถาบัน” ที่ส่งผลยืนยาวไม่ว่าพระมหากษัตริย์
องค์ต่อๆ มาจะมีบารมีมากกว่าหรือน้อยกว่าสักเพียงใดก็ตาม
“จะท�ำอย่างไร จะท�ำอย่างไรให้สถาบันนี้อยู่เหนือการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองทุกรูปแบบและเป็น ‘สถาบัน
ทางสังคมวัฒนธรรม‘…โดยไม่มีลักษณะเป็น ‘สถาบัน
ทางการเมือง’”192

นี่คือความพยายามของปราชญ์อย่างพระองค์เจ้าธานี
นิวัตผู้พยายามท�ำให้ประวัติศาสตร์ ไทยตั้งแต่สุโขทัยเป็น
ประวัติศาสตร์ที่เกื้อหนุนสถาบันกษัตริย์ในระยะยาวไม่ว่าใน
รัชสมัยใด นี่คงเป็นความปรารถนาและความพยายามของ
ปัญญาชนฝ่ายกษัตริย์นิยมในปัจจุบัน คือท�ำให้พระเจ้าอยู่หัว
192

บวรศักดิ์ 2550: 209
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รัชกาลที่ 9 เป็น “บุคลาธิษฐาน” ของระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทางการเมืองและของ
นิติศาสตร์แบบราชนิติธรรม เป็น “สถาบัน” ที่ปกแผ่คุ้มครอง
รัชสมัยต่อๆ ไปในระยะยาวด้วย นี่เป็นแนวโน้มประการที่สอง
ความพยายามนี้มีอยู่มากมายหลายกระบวนการและดู
เหมือนจะไม่ใช่ความบังเอิญ มาตรการส�ำคัญอย่างหนึง่ ก็คอื ท�ำ
สิง่ ทีจ่ อร์จ ออร์เวล เคยกล่าวไว้ “ถ้าควบคุมอดีตได้ ก็จะควบคุม
อนาคตได้ ถ้าควบคุมปัจจุบนั ได้ ก็จะควบคุมอดีตได้” แต่ความ
พยายามนี้จะส�ำเร็จหรือไม่ มากหรือน้อย ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง เพราะอดีตไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะสามารถควบคุมได้งา่ ยๆ
เพราะปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถบงการได้ทั้งหมด
ความพยายามสร้างบุคคลธิษฐานของรัชกาลที่ 9 โดย
อิ ง อยู ่ กั บ เรื่ อ งเล่ า แบบทางราชการนั้ น โปรดตระหนั ก ว่ า
ประวัติศาสตร์มีหลายด้านเสมอ ในอนาคตอาจมีผู้มองไปยัง
รัชสมัยที่ผ่านไปแล้วสรุปว่าเป็นรัชสมัยที่เริ่มต้นด้วยอภิสิทธิ์
ปลอดความผิดครั้งใหญ่ที่สุด และจบรัชสมัยด้วยภาวะที่
พระราชอ�ำนาจแทบจะอยูเ่ หนือกฎหมาย เท่ากับว่าเป็นยุคเสือ่ ม
ของ The rule of law ทัศนะประวัตศิ าสตร์เช่นนีป้ ดิ บังไม่ได้แล้ว
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ดังนัน้ อนาคตจึงอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมโดยสมบูรณ์
ความพยายามควบคุมปัจจุบนั ยังกลับก่อผลตรงกันข้ามก็ได้ดงั
ทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้ว การควบคุมอดีตก็ยากขึน้ ในภาวะทีค่ วามทรงจ�ำ
ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุหรือสิง่ ก่อสร้างทีร่ อื้ ท�ำลายได้ ท�ำให้หายวับ
ไปได้ แต่กลับโลดแล่นในปริมณฑลสาธารณะ (public sphere)
ที่รัฐคุมไม่ได้ แถมมีผู้เข้าร่วมผลิตความทรงจ�ำนับไม่ถ้วน ไล่
คนพวกนี้ออกนอกประเทศไม่มีทางหมด
ส�ำหรับกฎหมายแล้ว ความขัดแย้งขัดฝืนของราชนิตธิ รรม
กับการปกครองของกฎหมายแบบบรรทัดฐาน ปรากฏอยู่ทุก
วีว่ นั ให้เราได้รบั รู้ ความขัดแย้งเช่นนีไ้ ม่มที างขจัดให้หมดไปได้
เพราะเป็นการขัดฝืนกับกระแสและแนวโน้มความเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมการเมือง อย่างไรก็ตาม ความพยายามของฝ่าย
กษัตริยน์ ยิ มทีฝ่ นื ความเปลีย่ นแปลงอยูน่ ี้ จะส่งผลส�ำคัญไปถึง
รุ่นลูกหลานไม่ว่าจะส�ำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม คงจะเป็นมรดก
ที่น่าปวดหัวแก่รุ่นลูกหลานต่อไปอีกนานมาก
อดีตนักการทูตประจ�ำประเทศไทยท่านหนึง่ ตัง้ ข้อสังเกต
ว่า
“ในประเทศไทย บางครัง้ กฎหมายก็ยงิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ แต่ใน
หลายครั้งผู้ยิ่งใหญ่กลับใหญ่กว่ากฎหมาย ... บางครั้ง
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ภาวะใหญ่กว่ากฎหมายไปกันไม่ได้กับ The Rule of
Law ...คนไทยบางคนจึงเชื่อว่าเทพารักษ์น่าจะสามารถ
ปกป้องพวกเขาได้ทั้งจากกฎหมายและจากพวกนอก
กฎหมาย”193 นักนิติศาสตร์ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายไทยอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “...พระมหากษัตริย์
ในศตวรรษที่ 19 ได้วางรากฐานจากการปกครองของ
กฎหมายในสังคมไทย แต่การที่พระมหากษัตริย์กลาย
เป็นปัจจัยเหนือรัฐธรรมนูญ กลับจะท�ำให้หลักการนั้น
ปั่นป่วน อุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไปกันไม่ได้
กับการใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค...และได้กลายเป็น
อุปสรรคส�ำคัญต่อการปกครองของกฎหมาย”194

ชาวต่างชาติสองรายนี้อาจเป็นฝรั่งที่ “ไม่มีทางเข้าใจ
ความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกของสังคมไทย เพราะพวกนี้รู้จัก
แต่ประมุขที่เป็นนักการเมืองที่เท่าเทียมกับเขา” แต่เราจะ
ปิดหูปิดตาตัวเองไปถึงไหนกัน จะฟังเฉพาะสิ่งที่เราชอบและ
เกรี้ยวกราดดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายกับคนเห็นต่างจากเราไป
ถึงไหนกัน
193
194

Wise 2018: 196-197
Dressel 2018: 10 and 3 ตามล�ำดับ
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ความปรารถนาและความหวัง
ความพยายามฝืนความเปลีย่ นแปลงจะส่งผลส�ำคัญไปถึง
รุ่นลูกหลานไม่ว่าจะส�ำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม คงจะเป็นมรดก
ที่น่าปวดหัวแก่รุ่นลูกหลานต่อไปอีกนานมาก ... คนที่เห็นต่าง
ล้วนพยายามทัดทานการเดินหน้าไปในทิศทางทีพ่ วกเขาเกรง
ว่าจะอันตรายทั้งต่อประเทศ ต่อการเมือง ต่อระบบกฎหมาย
ตุลาการ และอาจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระยะยาวด้วย
ก็เพราะที่นี่ ...ประเทศไทย... เป็นบ้านของเขาด้วยเช่นกัน เขา
เป็นเจ้าของแผ่นดินนีม้ ากเท่าๆ กับคนอืน่ ๆ อีก 70 กว่าล้านคน
หากไม่โดนบังคับ พวกเขาก็คงเลือกตายทีน่ เี่ พราะความผูกพัน
กับบ้านเกิดเมืองนอนข้ามพ้นอุดมการณ์ทางการเมือง
หากพยายามสงบใจสักนิด ตัดการแบ่งข้างแบ่งขั้วทาง
การเมือง พิจารณาอย่างมีสติจะพบว่าความเห็นของคนอย่าง
วรเจตน์ ภาคีรตั น์ มิใช่ความเห็นทีร่ นุ แรงก้าวร้าวและมิใช่ความ
คิด “ราดิกลั ” แต่อย่างใด ความคิดของเขาไม่เข้าข่าย นิตศิ าสตร์
แนววิพากษ์ทถี่ อื ว่า “ราดิกลั ” แม้แต่นอ้ ย195 เป็นแต่เพียงความคิด
ที่ยืนอยู่บนหลักการของนิติศาสตร์แบบบรรทัดฐาน (norma195

ดู จรัญ 2555 ว่านิติศาสตร์แนววิพากษ์หมายถึงอย่างไร
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tive) ทัง้ นัน้ หากมองจากภายนอกสังคมไทย จะพบว่าคณะนิติ
ราษฎร์และวรเจตน์ออกจะอนุรกั ษนิยมด้วยซ�ำ้ ไป คือความคิด
เหมือนกับกระแสหลักทางวิชาการนิติศาสตร์ทั่วๆ ไปในโลก
ถ้าเช่นนั้นอะไรเล่าที่ท�ำให้ความคิดท�ำนองดังกล่าวกลับ
ดูท้าทาย ทวนกระแส หรือถูกมองจากบางคนว่าเป็นความ
คิดที่อันตรายเสียเหลือเกิน ค�ำตอบก็คือเพราะอ�ำนาจหลัก
ทางการเมืองของไทย กระแสหลักทางวัฒนธรรมความคิด
รวมทัง้ ในวงการปัญญาชน และนิตศิ าสตร์ของไทยในยุคปัจจุบนั
ได้ถอยหลังไปสุดกู่ ถอยหลังไปเกินกว่ากระแสหลักในทางการ
เมืองและทางวิชาการของที่อื่นๆ ในโลก ถอยหลังไปเกินกว่า
กระแสหลักของสังคมไทยก่อนหน้า 2549 ในภาวะถอยหลัง
เช่นนี้ ความคิดที่ยืนยันมั่นคงหลักการและความเห็นตาม
ธรรมดาของวงการนิติศาสตร์เมื่อ 10-20 ปีก่อนจึงกลายเป็น
ความคิดที่ก้าวหน้าขึ้นมาทันที
สิบกว่าปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทยกระโดดถอยหลังไปหลาย
ช่วงอย่างเหลือเชื่อ เพราะเรากลัดกระดุมผิดเม็ดแล้วท�ำผิด
ซ�้ำทับถมครั้งแล้วครั้งเล่าใน 70 กว่าปีที่ผ่านมา เพราะเราไม่
ตระหนักว่าพื้นฐานของนิติศาสตร์สมัยใหม่ของเราเป็นนิติรัฐ
อภิสิทธิ์และราชนิติธรรม
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นีค่ งเป็นสิง่ ทีเ่ ราทุกคนปรารถนาเช่นกัน ความปรารถนานี้
หมายถึงไม่ควรมีอภิสิทธิ์ให้แก่รัฐหรือผู้มีอำ� นาจและผู้ยิ่งใหญ่
คนไหนก็ตาม ทุกคนต้องเท่ากันเบือ้ งหน้ากฎหมายและต้องไม่มี
อภิสิทธิ์ที่น่ารังเกียจอย่างอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิด
ต้องไม่ตะแบงด้วยเหตุผลไร้ยางอายหรือด้วยวิชาการ
วิปริตเพือ่ ปกป้องรักษาอภิสทิ ธิข์ องรัฐหรือของคนบางกลุม่ ต้อง
ไม่หลอกตัวเองเพือ่ ให้ความชอบธรรมแก่อภิสทิ ธิช์ นหรือเพียง
เพราะเขามีอ�ำนาจหรือเป็นเจ้า แล้วกลับกล่าวหาคนกล้าที่จะ
เรียกร้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาว่าดัดจริตบ้าง ชังชาติบ้าง
กุญแจสองประการเพือ่ จะไขประตูสอู่ นาคตของประเทศนี้
ได้แก่ เสรีภาพและความยุติธรรม
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ทุกคนต้องการ “โอกาส” หมายถึงโอกาสแบบที่ไม่ต้อง
รอประทานจากรัฐหรืออินทร์พรหมหน้าไหน ประชาชนยินดี
สร้างตัวเองขึน้ มาด้วยความอุตสาหะ ความยุตธิ รรมเป็นเงือ่ นไข
พื้นฐานของโอกาสชนิดนี้ อ�ำนาจรัฐต้องมีบทบาทอ�ำนวยการ
ให้เกิดโอกาสและเป็นไปอย่างยุติธรรม จากนั้นเป็นความรับ
ผิดชอบของแต่ละคนที่จะเลือกทางชีวิตและตัดสินใจถูกผิด
ด้วยตัวเอง
เงื่อนไขพื้นฐานของโอกาสอีกอย่างหนึ่งคือเสรีภาพ เพื่อ
การสร้างสรรค์ทางเลือกต่างๆ มากมาย ความริเริ่มใหม่ๆ
จินตนาการ และความฝัน เสรีภาพหมายถึงภาวะที่ปราศจาก
ความกลัว สามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างเบิกบาน ด้วย
ความกล้าและมั่นใจในการสร้างความปรารถนาให้เป็นความ
จริง อยากเป็นไทยที่ไม่มีใครในโลกเข้าใจหรืออยากตาม
อุดมคติอ่ืนๆ ล้วนไม่ควรถือเป็นความผิด ไม่ควรถูกหาว่า
ดัดจริตหรือชังชาติ ถ้าไม่เห็นด้วยก็เถียงกันทะเลาะกันไป ไม่
ชอบหน้ากันไม่ตอ้ งคบกันก็ได้ มีคนอืน่ ให้เราคบอีกมากมาย แต่
อย่าปิดปากท�ำร้ายกัน ไม่ตอ้ งข่มขูค่ กุ คาม ไม่ใช้ความรุนแรงต่อ
กัน เพราะเป็นการท�ำลายความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ
ทีอ่ าจเป็นทางเลือกของประเทศชาติในความเปลีย่ นแปลงก็ได้
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ต้องให้เสรีภาพแก่ความคิดทั้งหลายอย่างยุติธรรม ความคิด
ที่ไม่เหมาะกับยุคหนึ่งอาจเหมาะกับยุคถัดไปก็ได้ ปล่อยให้
ประชาชนเลือกเอง
หลายคนเห็ น ว่ า นี่ เ ป็ น อุ ด มคติ คงยั ง อี ก ไกลกว่ า
ประเทศไทยจะไปถึงหลักการเหล่านี้ แถมเราไม่มปี ระวัตศิ าสตร์
เหมือนอย่างประเทศที่ใช้หลักการปกครองของกฎหมาย ผู้
เขียนเห็นด้วยว่าหลักการเหล่านี้สามารถเป็นอุดมคติของคน
ได้ทั้งโลกหากเขาต้องการ หากเราต้องการอย่างนั้น แม้ไม่มี
ประวัติศาสตร์เหมือนอย่างประเทศอื่น เราก็สร้างแบบของ
เราเอง เพียงแต่ว่าจะต้องเผชิญอุปสรรคอย่างไรบ้าง และ
รูปร่างหน้าตารูปธรรมของอุดมคตินั้น ย่อมเป็นเรื่องของ
ประวัตศิ าสตร์เฉพาะแต่ละสังคม มนุษย์มปี ระวัตศิ าสตร์เฉพาะ
ต่างกัน แต่มนุษย์ทั้งโลกมีประวัติศาสตร์ทั่วไปไม่ต่างกันนัก
เราจะปฏิเสธอดีต จารีตประเพณี หรือเงื่อนไขที่เป็นจริง
ของสังคมไทยย่อมไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัง้ ความ
ปรารถนาแล้วหาหนทางเดินไปข้างหน้าสู่จุดหมายนั้นตาม
เงือ่ นไขของเราเองไม่ได้ ความเข้าใจว่าสิง่ ทีเ่ ป็นจารีตประเพณี
คือความถูกต้อง ความเป็นไทยคือความถูกต้องทีพ่ งึ ปรารถนา
ในตัวเองเป็นความเข้าใจที่ผิด อันที่จริงเราเดินมาถึงปัจจุบัน
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นี้ได้ก็เพราะบรรพบุรุษของเราทุกรุ่นพยายามสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ตัง้ ความปรารถนาแล้วบุกเบิกทางไปข้างหน้า พยายาม
สร้างความปรารถนาให้เป็นจริงมาตลอดทุกรุน่ อดีตและจารีต
ประเพณีมไิ ด้เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องยึดมัน่ อย่างตายตัวเพือ่ ปฏิเสธการ
เปลีย่ นแปลง แต่เป็นฐานรองรับให้เราก้าวไปข้างหน้าต่างหาก
ท่านคิดว่าพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 มีความมุง่ มัน่ (สปิรติ /
spirit) อย่างไรจึงกระท�ำการหาญกล้าเปลี่ยนแปลงประเทศ
ขนานใหญ่เช่นนั้น พระองค์ต่อสู้กลุ่มอนุรักษนิยมในยุคนั้น
ตั้งแต่ช่วงที่พระองค์ยังไม่มีอ�ำนาจจริง การเปลี่ยนแปลงใหญ่
ขนาดนัน้ นับจากต้นจนสิน้ รัชกาล สะท้อนความความมุง่ มัน่ และ
กล้าหาญทัง้ ทางสติปญ
ั ญาและการปฏิบตั ิ คุณสมบัตแิ บบนีห้ า
ได้ยากไม่วา่ ในฝ่ายไหน พวกอนุรกั ษนิยมทีน่ ยิ มเจ้าในปัจจุบนั
กล่าวหาคนอื่นว่าชังชาติ เพราะไม่พอใจประเทศไทยอย่างที่
เป็นอยู่ กล่าวหาคนที่กล้าตั้งความปรารถนาจะเปลี่ยนแปลง
ให้ประเทศไทยดีขนึ้ ว่าดัดจริต คนพวกนีท้ ำ� ตัวไม่ตา่ งจากพวก
“สยามเก่า” ซึ่งพยายามขัดขวางพระพุทธเจ้าหลวงสารพัด
และหากพวก “สยามเก่า” รู้ศัพท์แสงของปัจจุบัน คงกล่าวหา
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ว่าชังชาติ
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อาจารย์ป๋วยเลื่องชื่อในเรื่องความซื่อสัตย์ เรามักเข้าใจ
ว่าความซื่อสัตย์ของท่านหมายถึงการไม่โกงกินเท่านั้น แต่
ความซื่อสัตย์ของท่านยังหมายถึงไม่ทรยศตัวเอง ท่านมี
หลักบางอย่างที่ตนยอมงอไม่ได้ ขออยู่ไม่เป็นถึงแม้จะท�ำให้
อยูไ่ ม่ได้กต็ าม คนเราจะคงความสัตย์ตอ่ หลักการได้ตอ้ งมีความ
กล้าหาญทีจ่ ะรับผลของการไม่ยอมงอ ท่านคงปฏิเสธค�ำวิจารณ์
ในหลายเรื่องไม่ได้เพราะท่านเป็นมนุษย์ปกติที่มีข้อดีข้ออ่อน
แต่คงไม่มีใครสงสัยในความกล้าหาญของท่านที่จะไม่ยอมงอ
ในยามวิกฤต คุณสมบัติข้อนี้หาได้ยากในประเทศไทย
ประเทศนี้ ห าผู ้ ก ล้ า หาญที่ จ ะ “ไม่ ยื่ น ดาบให้ กั บ
พระมหากษัตริย์” ดังที่กฎมณเฑียรบาลได้บัญญัติไว้ในสมัย
อยุธยาได้ยากเหลือเกิน แต่เราเห็นคนในวิชาชีพกฎหมาย
เบียดเสียดแย่งกันเข้าประตูห้องประชุมวุฒิสภา
เพราะเหตุนี้เอง ประชาชนจึงต้องต่อสู้เอาเองเพื่อการ
ปกครองของกฎหมาย เพื่อความยุติธรรม
คนอย่าง สมยศ พฤกษาเกษมสุข ดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล
ภรณ์ทิพย์ มั่นคง ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม ไผ่ ดาวดิน และ
คุณพ่อคุณแม่ของเขา สิรภพ หรือ “รุ่งศิลา” และปัจเจกบุคคล
อีกมากมายที่เอาตัวเข้าแลกเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมใน
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จังหวัดชายแดนใต้และกรณีอื่นๆ สักวันหนึ่งคนเหล่านี้จะได้
รับการยอมรับ บันทึกอยู่ในความทรงจ�ำของสังคมว่า เขาเป็น
คนทีไ่ ม่ยอมก้มหัวให้กบั ความอยุตธิ รรมของหลักราชนิตธิ รรม
และนิติรัฐแบบไทยๆ
กลุ่มนักกฎหมายผู้ท�ำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับระบบ
กฎหมายอยุตธิ รรมอย่างเช่นศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน
และโครงการ iLaw คือผู้บุกเบิกที่สร้างความปรารถนาถึง The
Rule of Law ให้เป็นความจริง เฝ้าบอกแก่เราท่านด้วยการกระ
ท�ำของเขาว่า นิตศิ าสตร์และระบบกฎหมายทีย่ ตุ ธิ รรมเป็นไปได้
ประเทศไทยต้องการการปกครองของกฎหมาย ไม่ใช่การ
ปกครองของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกฎหมาย
ไม่ใช่นิติอธรรม.
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Maitrii Aung-Thwin, Nick Cheesman, Tyrell Haberkorn,
Shinya Imaizumi, Frank Munger, จรัญ โฆษณานันท์,
สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ เข็มทอง ต้นสกุลรุง่ เรือง ขอขอบคุณ
ธนาพล อิ๋วสกุล และ นฤมล กระจ่างดารารัตน์ ที่ช่วยเหลือ
ค้นหาเอกสาร และขอขอบคุณศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษย
ชน (TLHR) และโครงการอินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมายประชาชน
(iLaw) ส�ำหรับข้อมูลข่าวสารจ�ำนวนมากเกีย่ วกับกฎหมายและ
คดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเมืองและสิทธิมนุษยชน และส�ำหรับความ
ทุม่ เทเสียสละเพือ่ การปกครองของกฎหมายและความยุตธิ รรม

เอกสารอ้างอิง

เอกสารกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กจช. ร.5 ม. 1.3/2 พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาความผู้ร้าย
ตามจารีตนครบาล ร.ศ. 115 (2439)
กจช. ร.5 ย. 1/71 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ค�ำอธิบายชื่อกฎหมาย (ไม่ปรากฏปี).
หจช. ร.5 ย. 23/3 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ท�ำโค้ดส�ำหรับเมืองไทย (2 ธ.ค. 122-12 พ.ค.
127).
กจช. ร.5 ย. 23/4 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ร่างโค้ดกฎหมายอาญา (ร.ศ. 124-129) มี
หนังสือดังต่อไปนี้
1) DRAFT PROPOSED PENAL CODE FOR THE KINGDOM
OF SIAM. august, R.S. 124 จ�ำนวน 3 เล่ม เล่มละ 169 หน้า
2) REPORT ON THE PROPOSED PENAL CODE FOR THE
KINGDOM OF SIAM … (รายงานการเสนอร่างกฎหมายอาญา
ทูลถวายกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรม) จ�ำนวน 2 เล่ม เล่มละ 40 หน้า ร.ศ. 124
3) หนังสือร่างโค้ดกฎหมายอาญาส�ำหรับกรุงสยาม เป็นภาษา
ไทยและอังกฤษ จ�ำนวน 2 เล่ม เล่มละ 170 หน้า ร.ศ. 125

4) REVISED DRAFT OF THE PROPOSED PENAL CODE
FOR THE KINGDOM OF SIAM. April R.S. 126 1 เล่ม
จ�ำนวน 99 หน้า
5) MINISTRY OF JUSTICE REPORT ON THE PROPOSED
CODE OF PENAL PROCEDURE FOR THE KINGDOM OF
SIAM. จ�ำนวน 1 เล่ม มี 112 หน้า ร.ศ. 129
กจช. ร.5 ย. 3-27 George Padoux Report on the Proposed Penal
Code for the Kingdom of Siam Submitted to His Royal
Highness Prince Rajburi Direckrit, Minister of Justice, 6
August 1906
กจช. ร.6 ย. 2/11 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ข้อปัญหากฎหมายที่ว่าด้วยอ�ำนาจเจ้าของ
พระองค์เจ้าจรูญ (26 พ.ค. 2454).
กจช. ร.6 ย. 2/14 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ประกาศเรื่องให้ศาลออกหมายยึดทรัพย์
ข้าราชการได้อย่างชนสามัญ. ไม่ต้องน�ำความขึ้นขอพระบรมราชานุญาตก่อน (21-22 มี.ค. 2455)
กจช. ร.6 ย. 2/38 เอกสารราชกรมเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ประกาศเรื่องข้าราชการขั้นสัญญาบัตร ต้องหา
เป็นจ�ำเลยในคดีอาญา (23 มิ.ย. 2465)
หนังสือและบทความภาษาไทย
กนิษฐา ชิตช่าง 2532, “มูลเหตุของการร่างกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กฤษฎา บุณยสมิต 2548, “พระอัจฉริยภาพด้านนิติศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”, ใน วินัย
บก. 2548ก (ดูข้างล่าง)
กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร 2556, “มโนทัศน์เกี่ยวกับกฎหมายจารีต
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กฤษณ์พชร โสมณวัตร 2562, “การประกอบสร้างอ�ำนาจตุลาการใน
สังคมไทยสมัยใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกษม ศิริสัมพันธ์ และ แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2533, “ประวัติศาสตร์
กฎหมายไทย: แนวทางในการบุกเบิกทางวิชาการ”, ใน ไทย
คดีศึกษา: รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต
อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สุนทรี
อาสะไวย์ และคณะบรรณาธิการ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 19-36
กิตติศักดิ์ ปรกติ 2556, การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้
อิทธิพลยุโรป, (พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน
ก�ำชัย จงจักรพันธ์ 2555, “หลักนิติธรรม”, บทบัณฑิตย์ เล่ม 68
ตอน 4 เดือนธันวาคม 2555, หน้า 32, 38
ก�ำชัย จงจักรพันธ์ 2557, “หลักนิติรัฐ VS หลัก
นิติธรรม”, (http://www.thaiihdc.org/web/index.
php?option=com_content&view=article&id=1107:-vs&catid=16:2557-06-25-06-51-47 เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม
2563)

คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ 2557, หลัก
นิติธรรม The Rule of Law ความหมายสาระส�ำคัญ และผล
ของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม, กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอิสระ
ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
จรัญ โฆษณานันท์ 2528, กฎหมายกับสิทธิเสรีภาพในสังคมไทย:
เส้นขนานจาก 2475 ถึงปัจจุบัน, กรุงเทพฯ: กลุ่มประสานงาน
ศาสนาเพื่อสังคม
จรัญ โฆษณานันท์ 2553, “บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของ
อุดมการณ์ ‘หลักนิติธรรม’”, ใน เอกบุญ 2553 (ดูข้างล่าง),
หน้า 52-85
จรัญ โฆษณานันท์ 2555, นิติปรัชญาแนววิพากษ์, (พิมพ์ครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ: นิติธรรม
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา 2553, “หลักนิติธรรม (The Rule of Law) กับ
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย”, ใน เอกบุญ
2553 (ดูข้างล่าง), หน้า 276-299
จิตติ ติงศภัทิย์ 2529, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (พิมพ์ครั้งที่ 5)
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จิตติ ติงศภัทิย์ 2548, “บทบาทของนักกฎหมายกับ ‘เทศกาลบ้าน
เมือง’”, ใน สมยศ เชื้อไทย นิติปรัชญา 2548 (ดูข้างล่าง),
หน้า 201-207
จุงโซ อิอิดะ 2530, “การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกใน
ประเทศญี่ปุ่น: ศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย”,
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลกิจ รัตนมาศทิพย์ 2552, กดหมายกับกดหัว, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ล้านค�ำ
ชัชพล ไชยพร 2561, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป,
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน
ชัยพงษ์ ส�ำเนียง 2562, “กฎหมายที่แย่ไม่มีเสียดีกว่า: พ.ร.บ.ป่า
ชุมชน 2562 อ�ำนาจของประชาชน หรือวาทกรรมอ�ำพรางของ
รัฐ”, ประชาไท 7 ธันวาคม
ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ สุวดี เจริญพงศ์ 2522, การเมืองการ
ปกครองไทยสมัยใหม่: รวมงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ: เอกสารวิชาการของสมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ชาคริต อนันทราวัน 2557, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาญชัย แสวงศักดิ์ 2539, อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูป
กฎหมาย, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม
ชาญณรงค์ บุญหนุน 2548, “พระธรรมศาสตร์” ใน วินัย บก.
2548ข (ดูข้างล่าง)
ชุติมาภรณ์ จิตจ�ำ 2556, “ปัญหากฎหมายรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร: ศึกษาการบังคับใช้และการคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ไชยันต์ ไชยพร 2559, ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข: บทวิเคราะห์มาตรา 7
จากมุมมองทางรัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 2556, “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธงชัย วินิจจะกูล 2556, ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เหนือการเมือง,
นนทบุรี: ส�ำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
ธงชัย วินิจจะกูล 2562, เมื่อสยามพลิกผัน: ว่าด้วยกรอบมโนทัศน์
พื้นฐานของสยามยุคสมัยใหม่ นนทบุรี: ส�ำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
ธานินทร์ กรัยวิเชียร 2552, หลักนิติธรรม, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
ก.พ.
ธานีนิวัต, พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 2489, เรื่องบรมราชาภิเษก,
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนางทรัพย์ เลขยานนท์ และ นางสิน
เลขยานนท์ วันที่ 23 เมษายน 2489, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
พานิชศุภผล
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2549, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย:
60 ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นพพล อาชามาส 2556, “การประกอบสร้างความกลัวและการเมือง
ว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112”,
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพพล อาชามาส 2561, “การบังคับใช้ศาลทหารตอบพลเรือน
ประวัติศาสตร์การเมืองว่าด้วยกลไกการปกครองของระบอบ
อ�ำนาจนิยมในประเทศไทย”, ใน ตุลาการธิปไตย ศาล และการ
รัฐประหาร, กรุงเทพฯ: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

นลินี ทองแท้ 2561, “ศาลกับการยอมรับความเป็นรัฏฐาธิปัตย์
ของ คสช.”, ใน ตุลาการธิปไตย ศาล และการรัฐประหาร,
กรุงเทพฯ: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
นิติศาสตร์ไพศาล, พระยา 2494, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2538, ปากไก่และใบเรือ, (พิมพ์ครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537, กฎหมายกับทางเลือกของสังคมไทย,
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2542, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย,
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2549, ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์
ไทย Ten Principles of a Righteous King and the King of
Thailand, พิมพ์สองภาษา (ไทยและอังกฤษบนหน้าซ้ายขวา)
คณะนิติศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ใหม่โดย
สถาบันพระปกเกล้า 2551 โดยครึ่งแรกเป็นภาษาไทยครึ่งหลัง
เป็นภาษาอังกฤษ)
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2550, กฎหมายมหาชน เล่มสอง: การแบ่ง
แยกกฎหมายมหาชน-เอกชนและพัฒนาการกฎหมายมหาชน
ในประเทศไทย, (พิมพ์ครั้งที่ 5) กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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