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ค�าน�า

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ิมจัดแสดง

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Lecture Series) มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยจัดเป็นประจ�าทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์ 

3 ประการ ดังนี้

เผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ 

เพ่ือสดุดีและประกาศเกยีรติคณุนักวิชาการทีมี่ผลงานทาง

วิชาการดีเด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 



เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการ

ค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพ่ือให้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บรรลุ

วัตถุตามประสงค์ดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด�าเนินการ

คัดเลือกปาฐกจากผู้มีผลงานดีเด่น หรือเป็นผู้มีความสนใจใน

การศึกษาหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์และการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม มีเกียรติประวัติที่แสดงถึงคุณธรรม และมีจิตส�านึก

ในการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม

ส�าหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งนี้ 

เป็นครั้งที่ 17 คณะกรรมการคัดเลือกปาฐกจึงได้มีมติให้เชิญ 

ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล Emeritus Professor of  

History, University of Wisconsin-Madison มาแสดง

ปาฐกถาในคร้ังน้ี ในหัวข้อ “นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม: 

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์

ที่มีผลงานด้านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง 

เป็นการศกึษาทีร้่อยเรียงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ 

และการเมืองของไทยเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 

เปิดมุมมองใหม่ทีมี่ต่อประเทศไทย ทัง้ในอดีต ปัจจบุนั รวมถึง 



เชื่อมโยงไปสู่ทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในยุคทีป่ระเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อทางด้าน

สังคม เศรษฐกจิ และการเมือง องค์ความรู้ทีส่ามารถจะมองมิติ

เหล่าน้ีในฐานะพลังขับเคล่ือนทีต่่างเป็นเหตุและเป็นผลของกัน

และกันในแต่ละ กาละ และ เทศะ ย่อมมีคุณูปการต่อการหา 

ค�าตอบให้กบัประเทศไทยว่าเรามาถงึจดุน้ีได้อย่างไร จากน้ีไป

เรายังเหลือทางเลือกอะไรอยู่อีกบ้าง ทางเลือกเหล่าน้ีน�าไปสู่ 

จุดไหน ซึ่งจะช่วยให้เราพอจะเห็นภาพรางๆ ของประเทศไทย

ในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร 

การจดังานแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ คร้ังที ่17 

ทัง้ด้านการเขียนบทความ การประสานงานในการจดังาน และ

การจดัท�าวีดิทศัน์ประวัติและผลงานของปาฐกในคร้ังน้ีสามารถ

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีย่ิง

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







ธงชัย วินิจจะกูล:  
“คนอื่นในผืนดินตน”

ยุกติ มุกดาวิจิตร

มันยากที่จะกล่าวแนะน�าคนที่ใครๆ ก็รู้จัก แต่มันก็ง่ายเกินไป 

ทีจ่ะบอกว่า เรารู้จกัใครคนใดคนหน่ึงเป็นอย่างดี ผมไม่ได้รู้จกั 

อาจารย์ธงชัย วินิจจะกลู ดีกว่าใครๆ แต่ผมมีแนวทาง (approach)  

ในการแนะน�าอาจารย์ธงชัยด้วยการท�าให้อาจารย์ธงชัย 

คนที่หลายคนรู้จัก กลายเป็นอาจารย์ธงชัยอีกหลายๆ คน เริ่ม

จากอาจารย์ธงชัย “ที่คนอื่นไม่รู้จัก” “ที่เป็นอื่นในแดนตน”  

“ที่บอกเล่าด้วยตนเอง” และ อาจารย์ธงชัย “ที่ผมรู้จัก”
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ที่คนอื่นไม่รู้จัก

ปีที่แล้วมีงานประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเพ่ือนมหาวิทยาลัยไทยอกี 4 แห่ง

ร่วมกันจัดข้ึนที่กรุงเทพฯ งานน้ีนับเป็นงานประชุมนานาชาติ

ด้านเอเชียศึกษาในภูมิภาคเอเชียเองที่ใหญ่ที่สุดงานหน่ึง ตัว

อาจารย์ธงชัยเองน่ันแหละที่มีส่วนในการผลักดันงานน้ีให้เกิด

ข้ึนมาเม่ือสมัยทีอ่าจารย์เป็นประธานสมาคมเอเชียศกึษา (As-

sociation for Asian Studies, AAS) หลังงานประชุม มีการจัด

เส้นทางทศันศกึษาให้นักวิชาการนานาชาติทีม่าร่วมประชุมได้

เลือกตามประเด็นและพ้ืนที่ที่สนใจ เส้นทางหน่ึงของการไป

ทัศนศึกษาคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์

ชุมชนย่านฝ่ังธนฯ โดยมี อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศริิ เป็นผู้น�า 

อาจารย์ชาญวิทย์มาเล่าให้ผมและเพ่ือนอาจารย์อีก

หลายท่านฟังว่า ในบรรดาลูกทวัร์ของท่านน้ัน มีอาจารย์ท่านหน่ึง

คือ อัลเฟรด แม็คคอย (Alfred McCoy) ศาสตราจารย์ทาง

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัย

วิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา เมื่อไปเดินชมนิทรรศการ 

Hall of Fame บนตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  
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อาจารย์แม็คคอยถึงกบัประหลาดใจว่า อาจารย์ธงชัย วินิจจะกลู  

เพ่ือนร่วมงานของท่านเองทีภ่าควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

วิสคอนซิน-แมดิสันเป็นอดีตผู้น�านักศึกษาที่มีบทบาทต่อ

การเมืองไทยสมัยใหม่เป็นอย่างย่ิง ตลอดระยะเวลา 20 กว่าป ี

ที่ท่านได้ร่วมงานกันมา เพ่ิงวันน้ีเองที่อาจารย์แม็คคอยได้

ตระหนักในข้อเท็จจริงนี้

เรื่องนี้จะน่าสนใจคนละแบบกันหากเล่าให้ผู้คนในแวดวง

วิชาการในสหรัฐอเมริกาฟัง ส�าหรับนักวิชาการต่างประเทศ 

รวมทั้งแม้แต่ผู้ที่สนใจศึกษามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หากไม่ได้เช่ียวชาญเร่ืองประเทศไทยจริงๆ ก็แทบจะไม่มีคน

รู้ประวัติชีวิตอาจารย์ธงชัยในภาคทีเ่กีย่วข้องกบัการเมืองไทย

ต้ังแต่สมัยเป็นนักศกึษา ย่ิงบทบาทในปัจจบุนักย่ิ็งยากทีใ่ครใน

ต่างประเทศจะรู้ 

แต่เมื่อเล่าในบริบทของสังคมไทย เล่าในประเทศไทยให้

นักวิชาการไทยและนักกิจกรรมไทยฟัง ความน่าสนใจอยู่ที่ว่า 

ในด้านหน่ึง คนไทยจะแปลกใจว่าคนในต่างประเทศเขาไม่รู้เร่ือง

นี้กันหรอกหรือ และในอีกด้านหนึ่ง หรือว่าคนในประเทศไทย

จะสนใจเฉพาะด้านทีอ่าจารย์ธงชัยเป็นและท�าในไทย มากกว่า

ด้านที่อาจารย์ธงชัยเป็นและท�าในต่างประเทศ ท�าไมคนใน
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ประเทศไทยไม่ค่อยสนใจด้านทีค่นอืน่เขาสนใจจากตัวอาจารย์

ธงชัยกัน พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาที่คนในประเทศไทยรู้จัก

อาจารย์ธงชัย บางทีก็กลับไม่รู้จักอาจารย์ธงชัยไปพร้อมๆ 

กันกับคนในต่างประเทศ เพราะภาพความเข้าใจเกี่ยวกับ 

อาจารย์ธงชัยที่เคยชินติดตาน้ัน กลับปิดบังภาพความเป็น

อาจารย์ธงชัยที่คนนอกประเทศนี้เขารู้จักกัน

ในประเด็นแรก ยืนยันได้ด้วยประสบการณ์ของผมเอง

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอาจารย์ธงชัยโดยนักวิชาการต่างประเทศ 

เวลาผมไปเจอใครทีไ่หนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะตอนทีเ่รียนอยู่

ที่สหรัฐอเมริกา หรือตอนที่เรียนจบแล้วไปประชุมวิชาการใน

ต่างประเทศ เม่ือเขารู้ว่าผมเรียนหรือจบมาจากมหาวิทยาลัย

วิสคอนซิน-แมดิสัน คนก็จะถามทันทีว่า “คุณรู้จักธงชัยไหม” 

ผมก็มักย้ิมเขินๆ และตอบไปว่า “ต้องรู้จักสิ เพราะเขาเป็น

กรรมการวิทยานิพนธ์ผมด้วยคนหน่ึง แล้วผมก็เคยเรียนกับ

เขาด้วย” เมื่อผมถามกลับไปว่า “แล้วคุณรู้จักธงชัยจากอะไร

ล่ะ” เขาก็มักจะตอบว่า “จากหนังสือ Siam Mapped” แต่เมื่อ

เล่าว่าอาจารย์ธงชัยเคยเป็นผู้น�านักศกึษา ทกุคนต่างกแ็ปลกใจ  

แต่ก็ไม่ได้สนใจถามไถ่อะไรต่อมากนัก 
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ธงชัยที ่“พวกเขา” รู้จกัจงึเป็นคนละคนกบัอาจารย์ธงชัยที่ 

“พวกเรา” คนไทยรู้จกั ในแง่น้ี ผมจงึอยากเล่าถงึอาจารย์ธงชัย 

ในด้านที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในสังคมไทย ผ่านทั้งจาก

ความเข้าใจของผมเอง และจากการซักถามอาจารย์ธงชัยที่ 

ตอบค�าถามจากมุมมองของความพยายามที่ผมจะเล่าถึง

อาจารย์ธงชัยที่คนไม่ค่อยสนใจกันบ้าง และจากความรู้จักกัน

เป็นส่วนตัวในท้ายที่สุด

ที่เป็นอื่นในแดนตน

“‘ส�าหรับผม คนรุ่น 6 ตุลา (2519) sexy กว่าคนรุ่น 

14 ตุลา (2516) เยอะเลย’ อาจารย์เคยพูดไว้อย่างนั้นในงาน

เสวนาวิชาการงานหนึ่ง (ยุกติ, 2560) อาจารย์จะขยายความ 

ค�าพูดน้ีได้ไหมครับ” ผู ้ซึ่งสัมภาษณ์ผมขณะเตรียมงาน 

ปาฐกถาป๋วย อึง๊ภากรณ์ในปีน้ีต้ังค�าถามให้ผมอธบิายเพ่ิมเติม 

ผมยิ้มนิดนึง แล้วตอบว่า

“ใช่ครับ ผมพูดไว้อย่างน้ันเองแหละ” แล้วผมก็อธิบาย

ต่อ...
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ส�าหรับผม “คนเดือนตุลา” มี 2 รุ่น รุ่น 14 ตุลาคม 

2516 กับรุ่น 6 ตุลาคม 2519 คนสองรุ่นน้ีแตกต่างกัน

อย่างที่หลายๆ คนพูดถึงกันอยู่เสมอๆ อย่างเช่นถ้ามองตาม 

มุมมองประวัติศาสตร์บาดแผลตามมุมมองของอาจารย์ธงชัย 

14 ตุลา 16 เป็นประวัติศาสตร์ของผู้ชนะ เป็นประวัติศาสตร์

ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากผู้เข้าร่วมเองและของสังคมไทย จึง

ได้รับการจดจ�าและบอกเล่าต่อกันมา ส่วน 6 ตุลา 19 เป็น

ประวัติศาสตร์ของผู้พ่ายแพ้ ผู้มีส่วนร่วมถูกมองว่าเป็นเหย่ือ 

แต่ก็กลับพยายามหลงลืมมันไป 

แต่ในมุมของผม ผมสนใจอกีเร่ืองหน่ึง ผมสนใจมรดกของ

คนเดือนตุลา 2 รุ่นน้ีว่ามีต่อคนรุ่นหลังอย่างไร โดยวัดง่ายๆ ว่า 

ผมคดิว่าอทิธพิลของคน 2 รุ่นน้ีมีต่อผมอย่างไร ส�าหรับผม ด้วย

ความเคารพคนหลายคนจากรุ่น 14 ตุลาฯ ทีผ่มนับถอื (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�ากันแล้ว ก็

ยังส่ือสารกบัคนรุ่นผมและคนรุ่นต่อๆ มาได้ดีกว่า ลองไล่เรียง 
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ดูได้เลย ต้ังแต่ สมเกียรติ วันทะนะ, ธเนศ วงศ์ยานนาวา,  

สมศกัด์ิ เจยีมธรีสกลุ, เกษยีร เตชะพีระ, ชูศกัด์ิ ภัทรกลุวณิชย์, 

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ รวมทั้ง ธงชัย วินิจจะกูล ก็จะเห็นได้ว่า 

คนเหล่าน้ียังคงมีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่อมา ทั้งรุ่นผมและต่อมา

จากผมอกีมากแค่ไหนในทางวิชาการแต่ละสาขาวิชา ทัง้ปรัชญา

การเมือง ปรัชญาสังคม รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี 

และในทางการเสนอประเด็นสาธารณะ 

ผมคิดว่าคนรุ่น 6 ตุลาฯ ไม่เพียงแต่สร้างผลสะเทือนทาง 

การเมืองให้แก่สังคมไทย แต่คนรุ่นน้ียังท�าให้เกดิอกียุคสมัยหน่ึง

ของภูมิปัญญาไทย คือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็น “กระบวนทัศน ์

แบบหลังมาร์กซิสต์” (post-marxist paradigm) ไล่มาตั้งแต่

แนวคิดหลังสมัยใหม่ โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม  

ซ้ายใหม่ และแนวคดิการต่อสู้ด้วยสันติวิธ ีกล่าวได้ว่า หลังจาก

คนรุ่นน้ีไปแล้ว การกลับไปอ่านมาร์กซ์ หรือการสนใจความคดิ 

ของฝ่ายซ้าย เปล่ียนแปลงไปอย่างที่จะไม่มีวันหวนกลับไป

เป็นแบบยุคที่สานต่อมาจาก นายผี, จิตร ภูมิศักดิ์ และพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในแบบที่เคยมีอิทธิพลมาจนถึง

ทศวรรษ 1980 อีกต่อไปได้ โครงสร้างทางภูมิปัญญาไทย

หลังทศวรรษ 1980 คือความเป็นไทยที่ไม่เป็นมาร์กซิสม์ 
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แบบเดิมที่เน้นการวิเคราะห์วิถีการผลิตโดยให้ความสนใจกับ

มิติทางเศรษฐกจิเป็นหลักอกีต่อไป ถ้อยค�าทางทฤษฎีใหม่ๆ ที่ 

นักวิชาการรุ่นน้ีน�ามาเสนอให้แก่สังคมไทยมีมากมาย ต้ังแต่

วาทกรรม วงศาวิทยา การเมืองวัฒนธรรม อ�านาจน�า ภาพแทน

ความจริง ความเป็นอืน่ พล็อตทางประวัติศาสตร์ การสร้างและ

การรื้อสร้าง ฯลฯ ถ้อยค�าเหล่านี้ไม่เพียงให้แนวทางการเข้าใจ

สังคมแบบใหม่ แต่ก็ได้ช่วยให้เห็นสังคมไทยที่เปล่ียนแปลง

ไปอย่างย่ิงเช่นกัน แน่นอนว่าคนรุ่นน้ีให้ทั้งขอบฟ้าใหม่ของ

การท�างานวิชาการในประเทศไทย แต่ก็แน่นอนด้วยเช่นกัน

ว่าพวกเขาต่างยังมีขีดจ�ากัดของการท�างานทางวิชาการ ที่ผม

ยังไม่ขอกล่าวในที่นี้

แต่หากเล่าเพ่ือให้เห็นภาพในแง่ของบรรยากาศทาง

วิชาการ คนเหล่าน้ีคือนักวิชาการที่คนรุ่นผมเที่ยวไล่ตาม  

“ช้อปปิ้งทางปัญญา” เพื่อเสาะแสวงหาความสนใจเฉพาะจาก

แต่ละคน แล้วพฒันาให้เป็นความสนใจของคนรุ่นผมเองแต่ละ

คนต่อไป ดังนั้น หากจะถามว่า มรดกของพวกเขาอยู่ที่ไหน ก็

ให้หาดูจากพวกผมนี่แหละ

คร้ังแรกๆ ที่ผมได้ฟังอาจารย์ธงชัยเสนองาน คือตอนที่

อาจารย์กลับมาใหม่ๆ น่าจะปี 2531 หรือ 32  ขณะน้ันผมศกึษา
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ระดับปริญญาตรีในปีท้ายๆ อาจารย์เสนอเรื่องแผนที่ แล้วผม

กไ็ด้ตามอ่านงานเร่ืองแผนทีท่ีเ่ป็นบทความภาษาไทยในหนังสือ 

“อยู่เมืองไทย” (ธงชัย, 2530) จากนั้นผมก็ได้ฟังงาน 2 เรื่อง

คอื “พระมหาธรรมราชา ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ไทย” (ธงชัย, 

2533) และอีกเร่ืองที่มีส่วนช่วยให้ผมพัฒนาวิทยานิพนธ์

ปริญญาโทของผม ที่ขณะน้ันศึกษาทางมานุษยวิทยาอยู่กับ

อาจารย์ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ที่คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา อาจารย์ธงชัยเสนอเรื่อง “The Other Within” ที่

ขณะน้ันน่าจะในปี พ.ศ. 2537 ซึง่ยังเป็นต้นฉบบัอยู่ ผมได้อ่าน

ต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ และถือว่าเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อผมมาก

ในการท�าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การก่อตัวของกระแสวัฒนธรรม

ชุมชนในสังคมไทย, พ.ศ. 2520-2537” (ยุกติ 2538, 2548) 

แต่ขณะน้ันผมยังไม่ได้อ้างองิถงึงานอาจารย์ธงชัยเน่ืองจากงาน

ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่ความเข้าใจเร่ืองความเป็นอืน่ ภูมิศาสตร์และ

การจดัประเภทกลุ่มชน ตลอดจนการมองงานเขียน “ชาติพันธุ์ 

นิพนธ์” ว่าเป็นการเสนอภาพแทนความจริง และเป็นงานประพันธ์ 

ประเภทหน่ึงน้ัน ส่วนหน่ึงก็มาจากการได้ฟังและอ่านงานช้ิน

น้ีของอาจารย์ธงชัยน่ันเอง แต่ผมไม่เคยได้ข้ามไปเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ขณะที่อาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ หลังสอน
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ได้ 3 ปี อาจารย์ก็ย้ายไปท�างานที่สหรัฐอเมริกาเสียแล้ว 

ผมแบ่งงานอาจารย์ธงชัยออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่ 

1) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 2) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์สากล 

3) การเมืองของความรู้ประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา 4) 

วิชาการเพ่ือพันธกิจทางการเมือง ขอบอกไว้ก่อนว่า ที่จะเล่า

ต่อไปน้ีไม่ใช่ท�าบรรณานุกรมผลงานของธงชัย วินิจจะกูล  

แต่เป็นเพียงการสร้าง “แผนที่โครงการทางวิชาการของ

ธงชัย วินิจจะกูล” ที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยเป็นแนวทางส�าหรับ

การท�าความเข้าใจอาจารย์ธงชัย “ที่เป็นอื่นในแดนตน” ได ้

สักหน่อยเท่าน้ันเอง ผมไม่สามารถเอ่ยถึงงานทุกช้ินได้ และ

ย่อมต้องตกหล่นประเด็นอีกมากมายเช่นกัน

1) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

ส่ิงหน่ึงที่อาจารย์ธงชัยท�ามาโดยตลอดโดยที่คนไม่ค่อย

รู้กันนักคือ การรับผิดชอบงานสอนวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคโบราณถึงศตวรรษที่ 19 หรือเรียก

ง่ายๆ ว่าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ก่อนสมัยใหม่ ที่

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

น้ัน อาจารย์เคยบอกผมว่าเปิดสอนปีเว้น 2 ปี หรืออาจจะปี

เว้นปี เนื่องจากมีคนเรียนไม่มากพอที่จะเปิดประจ�าทุกปี ส่วน

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคสมัยใหม่น้ัน ผู้สอน

คือ อัลเฟรด แม็คคอย เพือ่นร่วมงานอาจารย์ธงชัยที่ผมเล่าถึง

ตอนต้นน่ันเอง ฉะน้ันหากกล่าวในแง่ของความรู้เก่ียวกบัเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ แน่นอนว่าอาจารย์ธงชัยไม่ได้สนใจเฉพาะ

ประวัติศาสตร์ไทย นี่เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจกับแง่นี้

ของอาจารย์ ผมเองเน่ืองจากรู้ว่าอาจารย์สอนเร่ืองเอเชียตะวัน-

ออกเฉยีงใต้มาสม�า่เสมอ เม่ือใดกต็ามทีอ่ยากได้รายช่ือหนังสือ

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ผมก็จะต้องถามอาจารย์ธงชัยก่อนเป็น

ล�าดับแรก อาจารย์ไม่เพียงได้อ่านหนังสือที่พิมพ์แล้ว แต่ด้วย

การท�างานทีน่ั่นท�าให้อาจารย์ยังได้อ่านต้นฉบบัก่อนตีพิมพ์อกี

เป็นจ�านวนมาก น่ันท�าให้อาจารย์ธงชัยมองเห็นทิศทางของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามาอย่างต่อเนื่องร่วม 25 ปีได้ 

ดังน้ัน แม้ว่าใครจะไม่รู้ว่าอาจารย์ธงชัยก็ผลิตผลงาน

ในเชิง “ภูมิภาคศึกษา” ไว้บ้างเช่นกัน แต่ผมม่ันใจว่าในงาน
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เขียนช้ินใดๆ กต็าม อาจารย์กจ็ะต้องจนิตนาการว่าได้สร้างบท

สนทนากับงานศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวมอยู ่

เสมอ ส่วนหน่ึงของงานผมที่ได้รับมรดกเอเชียตะวันออก - 

เฉยีงใต้ศกึษาจากอาจารย์มาคอืการได้รับค�าแนะน�าให้อ่านงาน

ของ คีธ เทย์เลอร์ (Keith Taylor) บทความเร่ือง “Surface 

Orientation” (Taylor, 1998) ซึ่งเป็นงานที่คนไม่ค่อยอ่าน 

แต่กลับทรงพลังมากในแง่ของการ “ร้ือถอน” ประวัติศาสตร์

เวียดนามที่คีธ เทเลอร์ เองมีส่วนสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ความ

เป็นเวียดนามผ่านผลงานส�าคัญของเขาช่ือ The Birth of 

Vietnam (Taylor, 1982) แต่ในผลงานช้ินหลังน้ี เขาเสนอ

ให้มองเห็นความกระจัดกระจายไม่เป็นแก่นสารของความ

เป็นเวียดนาม หรือผลงานของ เจมส์ ซี. สก็อตต์ (James C. 

Scott) ชื่อ The Art of Not Being Governed (Scott, 2009) 

ผมก็ได้รับรู้จากค�าแนะน�าของอาจารย์ธงชัยก่อนที่หนังสือจะ

ออกมาเป็นเล่ม

ผมคดิว่า “เทรนด์” เหล่าน้ีในประวัติศาสตร์เอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นส่ิงที่อาจารย์ธงชัยและคนที่ศึกษา

ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาจะ “เห็น” กัน 

และสร้างบทสนทนาด้วยอย่างเงียบๆ แม้ว่าแต่ละคนอาจ
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จะไม่ได้ท�างานในระดับภูมิภาคทั้งหมดก็ตามที การท�างาน

ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาคจึงไม่ใช่ว่าจะต้องศึกษาภูมิภาค

โดยรวมทัง้หมด แต่แม้ว่าจะเป็นการท�างานประวัติศาสตร์จาก

การเน้นศกึษาทีใ่ดทีห่น่ึงกต็าม นักประวัติศาสตร์ หรือนักอะไร

ก็ตาม ก็ควรจะต้องรับรู้ด้วยว่า ในขณะนั้นคนที่ศึกษาภูมิภาค 

นั้นๆ เขาสนใจอะไรกันอยู่ เขาถกเถียงกันเรื่องอะไร ไม่ใช่รู้จัก

แต่งานในพ่้ืนที่ตนเองโดยไม่รู้ว่าคนอื่นในพ้ืนที่เดียวกันเขาท�า

อะไรกนัอยู่ ไทยศกึษาทีไ่ม่รู้จกัเวียดนามศกึษา ไม่รู้จกัอนิโด-

นีเชียนศึกษา ฯลฯ ด้วยเพราะไม่รู้จักอ่านงานที่เขาศึกษานอก

ประเทศเลย จงึไม่สามารถสร้างบทสนทนาข้ามประเทศได้ แต่

ไทยศึกษาที่สร้างบทสนทนาข้ามประเทศได้ ก็จะต้องวางอยู่

บนความรู้เท่าทันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หรือไกลกว่า

น้ันคอืประเด็นศกึษาระดับนานาชาติทีเ่ขาถกเถยีงกนัไม่เฉพาะ

ในประเทศใดประเทศหน่ึง จงึจะมีคณูุปการข้ามประเทศได้ จงึ

จะมีคนอ่านกันไปไกลกว่าประเทศน้ัน และน่ันเองที่ผมคิดว่า

ท�าไมงานศกึษาของอาจารย์ธงชัยจงึเป็นทีรู้่จกักนัข้ามประเทศ 

เน่ืองจากอาจารย์ “ตามทนั” หรือ “อนิเทรนด์” กบัเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้ศึกษา สามารถสร้างบทสนทนาข้ามประเทศอย่าง

เงยีบๆ ได้ ไม่เหมือนงานวิชาการไทยจ�านวนมากทีไ่ม่รู้เท่าทนั
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หรือกระทั่งรังเกียจการสร้างบทสนทนาข้ามประเทศ 

ไทยศึกษาของอาจารย์ธงชัยจึงเป็นส่วนหน่ึงของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ดังในค�าน�าเสนอของหนังสือ Dis-

turbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures 

(Harrison, 2014) อาจารย์ธงชัยเสนอให้เห็นว่า ไทยศึกษา

ในประเทศไทยหรือ “แบบไทยๆ” น้ัน แตกต่างอย่างย่ิงจาก

ไทยศกึษาแบบทีผู้่ศกึษามาทางเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา  

“แบบสากลๆ” เขาเข้าใจกนั แบบสากลเป็นอย่างไร อาจารย์ธงชัย 

สรุปไว้ว่า 

“ความรู้เร่ืองไทยทีถ่กูผลิตโดยตะวันตกแตกต่างในสาระ

ส�าคญัจากทีผ่ลิตโดยสังคมไทยเอง... เป็นความรู้ทีเ่ป็นส่วนหน่ึง 

ของภูมิภาคเสมอ อย่างมากที่สุดแล้ว ก็มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

ประเทศไทยทีศ่กึษาประเทศน้ีในฐานะทีเ่ป็นโครงการย่อยของ

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา ไม่ว่าจะโดยไม่ได้ต้ังใจหรืออย่าง

จงใจ พวกเขาก็จะศึกษาภูมิภาคโดยรวมด้วยเช่นกัน เพ่ือที่

ว่าจะเรียนรู้จากมุมมองเชิงเปรียบเทียบ และด้วยการคิดจาก

กรอบการศึกษาที่กว้างใหญ่กว่าน้ัน” (Thongchai, 2014a: 

xvii แปลโดยผู้เขียน) 
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น่ันเองท�าให้งานอาจารย์ธงชัยเป็นงานศึกษาสังคมไทย

ที่เช่ือมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แตกต่างจาก  

“ไทยศึกษาแบบไทยๆ” ที่

“ประเทศไทยถูกศึกษาอย่างค่อนข้างเป็นเอกเทศ 

ปราศจากการให้ความสนใจหรือขาดความรู้เกีย่วกบัเพ่ือนบ้าน

ของเรา ภายในประเทศไทยเองน้ัน ซึ่งภูมิภาคหรือโลกแทบ

ไม่เป็นประเด็นส�าคัญ ก็มีการสร้างความรู้ที่ยึดเอาตนเองเป็น

ศนูย์กลาง และมีความ “เป็นท้องถิน่” (provincial) อย่างเหลือ

เชื่อ (ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นสากล (cosmopolitan)) ผล

ก็คืออุดมการณ์ว่าด้วยประเทศไทยที่มีความพิเศษ เฉพาะตน 

และเป็นข้อยกเว้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

“ผลที่สุดแล้ว ผมเห็นว่า ความรู้ ที่ถูกสร้างข้ึนมาใน

ประเทศเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ของไทยต่อ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ทีก่ว้างออกไปน้ัน เป็นอย่างอืน่ 

ไปไม่ได้นอกจากจะเป็นการยึดม่ันเอาไทยเป็นศูนย์กลาง 

(Thai-centric) ... การหลงติดเอาไทยเป็นศูนย์กลางท�าให้

เราเน้นย�้านัยของความอยู่เหนือกว่าและมีลักษณะเฉพาะตน

ไม่เหมือนใคร นี่คือไทยศึกษาบนความหลงใหลในตนเอง เป็น 

‘ไทยศึกษาในโลกนิทานมหัศจรรย์’” (Thongchai, 2014a: 
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xvii, xviii แปลโดยผู้เขียน) 

อันที่จริง นอกเหนือจากการศึกษาสังคมไทยโดยเฉพาะ 

อาจารย์ธงชัยเขียนงานในระดับภูมิภาค หรือใหญ่กว่าน้ันคือ

ระดับทวีปบ้างเช่นกัน งานที่แสดงให้เห็นชัดเจนคือ “Asian 

Studies across Academies” (Thongchai, 2014b) ทีเ่ล่าทศิทาง 

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�าให้เห็นถึงวิธี

เขียนงานประวัติศาสตร์ทีเ่ปล่ียนไปอย่างชัดเจนในเอเชียตะวัน-

ออกเฉยีงใต้ นับเป็นงานในระดับภูมิภาคศกึษาได้อย่างแท้จริง
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2) ประวัติศาสตร์ไทยในฐานะประวัติศาสตร์สากล

นอกจากการเช่ือมโยงผ่านประเด็นประวัติศาสตร์นิพนธ์

และเอเชียศกึษา งานเขียนทีนั่บว่าข้ามพรมแดนอกีลักษณะคอื

การข้ามพรมแดนผ่านประเด็นการศกึษา น่ันคอืเร่ืองภูมิศาสตร์

และเร่ืองความรุนแรง ผมมองว่า นอกจากการวิเคราะห ์

สังคมไทยโดยตรงแล้ว การอาศัยแนวคิดสากลไม่ว่าจะเป็น 

แนวคดิภูมิศาสตร์และแนวคดิความรุนแรง ได้เช่ือมโยงสังคมไทย 

เข้ากับสังคมโลก ผ่านประเด็นวิชาการสากลที่ก�าลังเป็นที่ถก

เถยีงกนั และทีก่�าลังร่วมสมัยอยู่ ในขณะเดียวกนัก็ท�าให้สังคม

ไทยมีมุมมองความเข้าใจใหม่ๆ ทีส่ามารถแลกเปล่ียน ถกเถยีง 

ทัง้ยังไม่ท�าให้สังคมไทยตกอยู่ในมายาคติจนกลายเป็นส่ิงแปลก

พิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครในโลกด้วยเช่นกัน

งานศึกษาประวัติศาสตร์ไทยที่ส�าคัญของอาจารย์ธงชัย

ด้วยแนวคดิภูมิศาสตร์น้ันมีมากมาย ทัง้เล่มทีโ่ด่งดังอย่าง 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

เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วในช่ือผลงานทัง้ 4 ช้ินน้ีของอาจารย์ ไม่

ว่าจะเป็นแนวคดิ geo-body ทีเ่สนอในช่ือรองของหนังสือ Siam 

Mapped จนแนวคดิน้ีกลายเป็นแนวคดิทีถ่กูน�าไปใช้ศกึษาข้าม

ประเทศไปสู่การศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมี

อทิธพิลไปทัว่โลก ส่วนหน่ึงผ่านการถกูเผยแพร่โดย เบเนดิกต์ 

แอนเดอร์สัน ในหนังสือ Imagined Communities (Anderson, 

1993) หรือแนวคิดเรื่อง ethno-spatial และ geographical 

discourse ก็สร้างบทสนทนากับการศึกษาทางมานุษยวิทยา

และหลังอาณานิคม (postcolonialism) (Said, 1978)

ไม่เป็นเร่ืองบังเอิญเลยที่งานเหล่าน้ีถูกผลิตออกมาใน

ปลายทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่งร่วมสมัย

หรือถึงกับมาก่อนกาลกับช่วงที่การศึกษาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ก�าลังให้ความสนใจกับการน�าแนวคิดทาง

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�าแนกกลุ่มคน การเมืองวัฒนธรรม และส�านึกทาง

ประติศาสตร์น้ัน สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และการคิดเร่ืองพ้ืนที่  

การจดัการพ้ืนทีท่ีเ่ราคดิว่าเป็นเร่ือง “ภูมิศาสตร์” น้ัน โดยไม่รู้ตัว 

เราอาจจะก�าลังจัดการผู้คน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ์

อย่างบิดเบี้ยวและสร้างความเหลื่อมล�้าในสังคมขึ้นมา

อกีมิติหน่ึงของงานศกึษาประวัติศาสตร์ไทยโดยเช่ือมโยง

กบัประวัติศาสตร์สากลคอืงานศกึษาประวัติศาสตร์ความรุนแรง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ือง 6 ตุลาฯ งานศกึษาชุดน้ีดูเผินๆ อาจจะ

เหมือนกบัการศกึษาสังคมไทยในมิติทีค่นไทยมักเข้าใจว่า “เม่ือ

พูดถึง ธงชัย วินิจจะกูล ถ้าไม่ใช่แผนที่ ก็ 6 ตุลาฯ” แต่ความ

เข้าใจเช่นน้ันน่าจะมาจากการไม่ค่อยได้สัมผัสงานเขียนเร่ือง 6 

ตุลาฯ ในภาคสากลของอาจารย์ธงชัยมากกว่า จึงไม่เข้าใจว่า 

งานเขียนทางวิชาการในโลกสากลน้ัน มักจะต้องท�าให้เร่ืองที่

เข้าใจกันในเพียงมุมหนึ่งมุมใดของโลก ต้องสามารถเชื่อมโยง

ให้มุมอื่นของโลกเข้าใจได้ด้วยว่าเร่ืองน้ันสัมพันธ์กับมุมอื่นๆ 

ของโลกอย่างไร และที่ส�าคัญคือ ต้องท�าให้คนที่อื่นในโลกเล็ง

เห็นประโยชน์ให้ได้ว่า ท�าไมจะต้องน่ังหลังขดหลังแข็งอ่านงาน
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เกี่ยวกับมุมนี้ของโลก ทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่

ได้มีความเช่ียวชาญหรืออยากจะเป็นผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัมุมน้ี

ของโลกเลย “จริตทางวิชาการสากล” แบบนั้น เป็นจริตที่โลก

วิชาการสากลคาดหวังจากผลงานทางวิชาการ 

เรื่อง 6 ตุลาฯ เชื่อมกับโลกวิชาการสากลอย่างไรนั้น เห็น

ได้ชัดจากประเด็นศกึษาทีอ่าจารย์ธงชัยเสนอในเร่ืองน้ีออกมา

อย่างต่อเนื่อง หากแต่เป็นในภาษาอังกฤษ ผลงานศึกษาความ

ทรงจ�า 6 ตุลาฯ ชิ้นส�าคัญชื่อ Remembering/Silencing the 

Traumatic Past: The Ambivalent Memory of the October 

1976 Massacre in Bangkok (Thongchai, 2002) ออกมา

หลังผลงานเกีย่วกบัประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้วยซ�า้ แต่น่ันอาจจะ

เป็นเพราะเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้เขียนควบคุมไม่ได้ ท�าให้งานเขียน 

ปรากฏพิมพ์ออกมาล่าช้ากว่าเมื่อเขียนเสร็จแล้ว ที่แน่ๆ ก็คือ  

งานชุดน้ีในภาษาอังกฤษมีน้อยกว่างานชุดประวัติศาสตร์

นิพนธ์ และในทางกลับกัน ดูเหมือนงานชุดน้ีในภาษาไทยจะ

มีมากกว่าหรืออย่างน้อยกเ็ป็นทีรู้่จกักนัมากกว่าประวัติศาสตร์

นิพนธ์ จนเม่ือต้นปีน้ีเองที่อาจารย์ธงชัยพิมพ์หนังสือใหม่เล่ม

หนึ่งว่าด้วยความทรงจ�า 6 ตุลาฯ ชื่อ Moments of Silence: 

The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in 
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Bangkok (Thongchai, 2020) แน่นอนว่าหนังสือเล่มน้ีใหม่

เกนิกว่าทีผ่มจะตามอ่านได้ทนั แต่เท่าทีรู้่ งานเล่มน้ีของอาจารย์

ไม่เพียงอาศัยการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ แต่ยังใช้

วิธีการสัมภาษณ์ประสบการณ์และความทรงจ�าของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งผู้ก่อการและผู้เป็นเหย่ือ ท�าให้ผลงานน้ีแตกต่าง

จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ทั่วไป ที่ส�าคัญคือ ในฐานะที ่

อาจารย์เองเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ด้วย การต้อง

เผชิญหน้ากับผู้คนเหล่าน้ัน ทั้งที่เคยอยู่ข้างเดียวกันและ 

คนละข้างกัน น่าจะก่อให้เกิดความกระอักกระอ่วนและความ

ยากล�าบากในการท�าวิจยัและการเขียนเป็นอย่างย่ิงด้วยเช่นกนั

ผมคิดว่าประเด็นส�าคัญอีกประเด็นหน่ึงของงานชุดน้ีอยู่

ที่การศึกษาอดีตในฐานะที่เป็น “ความทรงจ�า” (memory) 

มากเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าที่มันเป็น “ข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์” (historical fact) ความแตกต่างระหว่างการ

ศกึษาสองแบบน้ีอยู่ที ่การศกึษาความทรงจ�าไม่ได้มองว่าอดีต

จะเป็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ จะผิดหรือถูก

หรือไม่ แต่อดีตก่อให้เกดิความทรงจ�า การก่อเกดิความทรงจ�า 

ไม่ได้เพียงจดจ�า แต่ยังหลงลืมไปพร้อมกนัด้วย ทีส่�าคญัคอืการ

จ�าและการลืมไม่ได้เกิดจากเงื่อนไขทางจิตวิทยาหรือเงื่อนไข
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ทางกายภาพของสมอง แต่เกิดจากกระบวนการทางสังคม

และการเมืองที่จะเลือกสร้างและลบเลือนความจ�าและการลืม

อย่างไร อย่างไรก็ดี ไม่ใช่อดีตทุกประเภทที่จะอยู่ในวังวนของ

การจ�าและลบเลือน หากแต่อดีตแบบ 6 ตุลาฯ เป็นอดีตประเภท

ที่ก่อให้เกิด “บาดแผลในใจ” (trauma) จึงเป็นอดีตแบบหนึ่ง

ที่ผู้คนและสังคมกระอักกระอ่วนที่จะจ�าหรือลืม อาจารย์ธงชัย

เช่ือมโยงประเด็นน้ีเข้าสู่ประสบการณ์เลวร้ายทางสังคมขนาด

กว้างในระดับภูมิภาคและระดับโลกในบทความ Remember-

ing/Silencing the Traumatic Past ว่า

“ต่างจากเหตุการณ์ทีเ่ป็นบาดแผลในใจซึง่รู้จกักนัดีกรณี

อืน่ๆ เช่นโฮโลคอสต์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกมัพูชา ซึง่ผู้รอด

ชีวิตจ�านวนมากได้ท�าให้ความทรงจ�าส่วนบุคคลของพวกเขา 

กลายเป็นเร่ืองสาธารณะ แต่เหตุสังหารหมู่ปี 2519 ใน

ประเทศไทยได้ก่อบาดแผลในใจของสังคมพวกเรา จนร่วม 

20 ปีผ่านมาก็ยังคงมีแต่ความเงียบเกี่ยวกับเหตุการณ์ บางที 

ด้วยเหตุที่จ�านวนประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในระดับ

บุคคลอาจมีค่อนข้างน้อย การสังหารหมู่ที่ธรรมศาสตร์อาจ

ถูกน�าไปเทียบกับการสังหารหมู่ในปี 2511 ที่นครเม็กซิโก 

หรือเหตุการณ์ “2/28” ปี 2490 ในไต้หวัน แล้วในกรณี 
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เหล่านั้น ต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษกว่าที่ความเงียบจะถูก

ทลาย และการไต่สวนอย่างเต็มรูปเกี่ยวกับเหตุการณ์ก็ยังไม่

ได้รับการรวบรวมข้ึนมา” (Thongchai, 2002: 245 ขีดเส้นใต้ 

เน้นโดยผู้เขียน)   

อกีตอนหน่ึงทีอ่าจารย์ธงชัยกล่าวเช่ือมกรณีน้ีกบัทีอ่ืน่คอื

ในตอนท้ายบทความที่ว่า

“ไม่เหมือนกับการสละชีพอย่างที่เทียนอันเหมินในจีน

หรือกรณี 8888 ในพม่า ซึ่งได้รับการจดจ�าเนื่องจากอุดมคติ

ต่างๆ ของการต่อสู้เหล่าน้ันยังคงไม่ได้รับการตอบสนอง แต่

ฝ่ายก้าวหน้าของไทยกลับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบกับ

ความล้มเหลว” (Thongchai, 2002: 278) 

ความทรงจ�าเกี่ยวกับอดีตที่ก่อบาดแผลในใจคนจึงไม่ได้

เป็นเร่ืองเฉพาะแต่เพียงในสังคมไทย บาดแผลลักษณะน้ีเกิด

ร่วมกนัในหลายๆ สังคม สังคมไทยจงึอาจเรียนรู้ประสบการณ์

ร่วมน้ีจากสังคมอื่นได้ เพ่ือท�าความเข้าใจว่า ด้วยเงื่อนไขที่ 

แตกต่างไปอย่างไร ทีท่�าให้บางสังคมยอมรับทีจ่ะเปิดปากพูดถงึ 

และสร้างความทรงจ�าบาดแผลได้ และท�าไมบางสังคมอย่าง

สังคมไทยจึงยังไม่สามารถท�าได้ ในบทสนทนาระหว่างผมกับ

อาจารย์ธงชัย ซึ่งจะเล่าในล�าดับถัดไป อาจารย์ได้เชื่อมโยงให้

31นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม  |  ธงชัย วินิจจะกูล



เห็นว่าความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์บาดแผลนั้น อาจารย์ได้

มาจากการถกเถียงเร่ืองน้ีในยุโรปจากกรณีโฮโลคอสต์น่ันเอง 

อีกส่วนหน่ึงผมเองคิดว่าน่าจะมาจากการที่เพ่ือนนักวิชาการ

ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสันในขณะที่อาจารย์ไปร่วม

งานอยู่น้ันหลายคนศกึษาเร่ืองความรุนแรง เรียกได้ว่าอาจารย์

ไปอยู่ในช่วงเวลาทีม่หาวิทยาลัยวิสคอนซนิกลายเป็นสกลุของ

การศกึษาความรุนแรงไปเลยทเีดียว มีทัง้คนทีท่�าเร่ืองเอเชียใต้  

(อลัเฟรด แม็คคอย นักประวัติศาสตร์) เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 

ในหมู่เกาะ (อัลเฟรด แม็คคอย และ เคนเนธ จอร์จ (Kenneth  

George) นักมานุษยวิทยา) และคนที่ท�าเร่ืองฝ่ายขวาไทย 

อีกคนหนึ่ง (แคทเธอรีน บาววี่ (Katherine Bowie) นักมา-

นุษย วิทยา) คนทีศ่กึษาสงครามและความรุนแรงในอเมริกาใต้ 

(นีล ไวท์เฮด (Neil Whitehead) นักมานุษยวิทยา) และ

ความรุนแรงในรวันดา (สก๊อตต์ สเตราส์ (Scott Straus) นัก

รัฐศาสตร์) ในบรรยากาศเช่นน้ีเองทีน่่าจะมีส่วนท�าให้การแลก

เปล่ียนทางวิชาการว่าด้วยความรุนแรงที่น่ันมีความเข้มข้น 

และเรียกร้องให้งานอาจารย์ธงชัยสร้างบทสนทนาทัง้ข้ามสาขา

วิชาและข้ามพื้นที่ศึกษาอีกด้วย
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อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่า เมื่อเขียนถึง 6 ตุลาฯ ในฐานะ

ประวัติศาสตร์บาดแผล อาจารย์ธงชัยก็ไม่ได้รักษาระยะห่าง

จากเร่ืองราวที่อาจารย์ศึกษา สังเกตได้จากการใช้สรรพนาม

แสดงความเป็นเจ้าของด้วยค�าว่า “พวกเรา” ในย่อหน้าข้างต้น

ทีย่กมา น่ีแสดงว่าอาจารย์นับตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงของการได้

รับบาดแผลน้ี แม้ในงานเขียนทางวิชาการทีต้่องพยายามรักษา

ความเป็นกลางอย่างยิ่งก็ตาม 

นอกเหนือจากความรู้เร่ืองภูมิศาสตร์และความทรงจ�า

บาดแผลแล้ว การเข้าใจสังคมไทยอย่างเช่ือมโยงกับภูมิภาค

และสังคมโลกยังแสดงให้เห็นในงานศึกษาเร่ืองศาสนาและ 

ผลงานกลุ่มใหญ่อกีชุดหน่ึงคอืการวิเคราะห์การเมืองไทยหลัง

รัฐประหาร 2549 ซึ่งผมคงไม่อาจกล่าวถึงในที่น้ีได้ แต่ที่น่า

สนใจอีกกลุ่มหน่ึงคือการศึกษาเร่ืองกฎหมาย ที่ส่วนหน่ึงผม

เคยฟังอาจารย์น�าเสนออย่างมีพลังมาแล้วในการประชุมของ

สมาคมไทยศกึษาประเทศญีปุ่น่ และน่าจะได้รับการขยายความ

ให้แหลมคมลุ่มลึกยิ่งขึ้นในการปาฐกถาครั้งนี้ ส�าหรับอาจารย์

เอง อาจารย์มองว่าเร่ืองเหล่าน้ีอยู่ในโครงการที่เกี่ยวกับการ

ศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสยาม ดังจะกล่าวถึงในตอนบท

สนทนาต่อไป
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3) การเมืองของความรู้ประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา

งานอกีสองกลุ่มทีผ่มคดิว่า นอกจากจะท�าในส่ิงทีเ่สนอมา

ข้างต้นแล้ว อาจารย์ธงชัยยังบุกเบิกการศึกษาประวัติศาสตร์

นิพนธ์ (historiography) และชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnography) 

ในแบบที่ยังไม่ได้ท�ากันมาก่อนในไทยอย่างส�าคัญ ผลงานที่

แสดงให้เห็นได้แก่ “พระมหาธรรมราชา ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์

ไทย” (ธงชัย, 2533) ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นที่คุ้นเคยกันอย่าง

ดีแล้วในแวดวงวิชาการไทย กเ็ลยจะขอกล่าวถงึ 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

กนั แม้ว่างานช้ินทีว่่าด้วยการเปล่ียนภูมิทศัน์ประวัติศาสตร์ไทย

จะออกมาก่อนแต่ก็กลับศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคหลังคือ

กลางถงึปลายศตวรรษที ่20 มากกว่างานสองช้ินแรกทีว่่าด้วย

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยยุคแรกเร่ิมเม่ือปลายศตวรรษที่ 19 
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ต่อต้นศตวรรษที่ 20 

ประเด็นส�าคญัจากงานเหล่าน้ีคอืการท�าให้ “งานวิชาการ” 

กลายเป็น “เร่ืองแต่ง” เส้นกัน้ระหว่างความจริงกบัเร่ืองทีส่ร้าง

ข้ึนถูกท�าให้พร่ามัว หากแต่ที่ส�าคัญคือ การเล่าเร่ืองในแบบ

วิชาการของแต่ละยุคสมัยน้ัน มีทั้งลีลาการเล่าและเน้ือหาที่

แตกต่างกนั การจะเข้าใจเร่ืองเล่าอดีตของแต่ละยุคสมัยจงึต้อง

เข้าใจด้วยว่า เพราะเหตุทางสังคมและการเมืองอย่างไรจงึท�าให้

เรื่องเล่าแตกต่างกัน แน่นอนว่างานกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับ

งานวิชาการสากลในกลุ่มของ “ฟูโกเดียน” (Foucauldian หรือ

งานเขียนใต้อิทธิพลของ มิเชล ฟูโกต์) ที่วิเคราะห์การผลิต

สร้างความรู้ภายใต้เงื่อนไขทางสังคม และความรู้เหล่านี้เองก็

เปน็เครือ่งมือทางการเมอืง พร้อมทัง้มอี�านาจทางการเมอืง ใน

การจัดวาง กะเกณฑ์คนและความจริง ตลอดจนมีส่วนในการ

สร้างปฏิบัติการทางสังคม จากความเข้าใจทางประวัติศาสตร์

และสังคมวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง (White, 1973; Clifford and 

Marcus, 1986)

อกีประเด็นหน่ึงทีมี่ร่วมกนัในงานเขียนกลุ่มน้ีคอื การช้ีให้

เห็นว่า ในขณะทีมั่กอวดอ้างว่าสยามไม่เคยตกเป็นเมืองข้ึนของ

ตะวันตกน้ัน ชนช้ันน�าสยามเองน่ันแหละที่เป็นเจ้าอาณานิคม
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เหนือดินแดนในอาณาจักรสยามยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

แล้วความสัมพันธ์น้ีเองทีส่ร้างประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา

ในปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ขึ้นมา ดังเช่นใน 

The Other Within ที่กล่าวว่า

“การสร้างงานเขียนทางชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnographic 

construction) นั้น กล่าวโดยทั่วไปแล้ว นับเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการของเจ้าอาณานิคมในการสร้างและควบคมุคนอืน่ของ

ชาวตะวนัตก ควบคูก่ันไปกบักจิการของเจา้อาณานคิม ชนชัน้

ปกครองสยามก็มีโครงการทีคู่ข่นานกนัไปของพวกเขาเอง เป็น

โครงการทีต่อกย�า้ความเหนือกว่าของพวกเขา และดังน้ันจงึให้

ความชอบธรรมกับการมีอ�านาจของพวกเขาเหนือพ้ืนที่ส่วน

ที่เหลือในประเทศ ภายในขอบเขตของพรมแดนรัฐที่เกิดข้ึน

ใหม่” (Thongchai, 2000a: 41 แปลโดยผู้เขียน) 

กล่าวคอื การเขียนเร่ืองราวเกีย่วกบักลุ่มคนต่างๆ น้ันเป็น

ส่วนหน่ึงของการสร้างอาณานิคมสยามเหนือดินแดนภายใน

ประเทศ ด้วยการสร้างภาพความเหนือกว่าของชนช้ันปกครอง

สยามในกรุงเทพฯ เพื่อให้การมีอ�านาจเหนือกว่านั้นเป็นผลมา

จากความเป็นจริงทางสังคมที่พวกตนมีพัฒนาการเหนือกว่า 

ไม่ใช่มาจากการข่มเหงด้วยอ�านาจทางการเมืองเพียงเท่านั้น
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ทีก่ล่าวไว้ชัดกว่าน้ีคอืในบทความ Siam’s Colonial Con-

dition (Thongchai, 2011) ซึง่มีเน้ือหาสอดคล้องกบับทความ 

“ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม” (2544) ว่า การเขียน

ประวัติศาสตร์ไทยของชนชั้นปกครองนั้น พยายามที่จะกล่าว

อ้างถึงความเป็น “ประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองข้ึนของใคร” 

ด้วยการปิดบังอ�าพรางความจริงที่ว่า

“การยึดครองดินแดนของจักรวรรดินิยมสยาม เหนือ

บรรดาดินแดนประเทศราช [ล้านนา ลาว และปาตานี] เป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการสร้างชาติสยามภายใต้เงื่อนไขของ

อาณานิคมอ�าพราง (crypto-colonial condition) พร้อมๆ 

กบัการเปน็เจ้าอาณานคิม (coloniser) เสยีเองในกระบวนการ

เดียวกัน” (Thongchai, 2011: 30 แปลโดยผู้เขียน) 

การเขียนประวัติศาสตร์ให้ดูสมจริง ด้วยลีลาของความ

เป็นวิทยาศาสตร์น้ัน จึงท�าเพียงเพ่ือกลบเกล่ือนความจริง 

ของการที่สยามน้ัน ด้านหน่ึงอยู่ในสภาวะอาณานิคมอ�าพราง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการเสียสิทธสิภาพนอกอาณาเขต ส่วน

อีกด้านหน่ึงน้ันก็ยึดเอาประเทศราชที่เคยเป็นอิสระและข้ึนต่อ

สยามเพียงในฐานะทีต้่องส่งบรรณาการให้ ให้กลายมาเป็นส่วน

หนึ่ง อยู่ใต้อ�านาจการปกครองอย่างเบ็ดเสร็จของสยาม สยาม
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จงึท�ากบัประเทศราชตนเอง อย่างไม่แตกต่างอะไรกบัทีป่ระเทศ

ตะวันตกท�ากับประเทศอาณานิคมของตนเอง

อย่างไรก็ดี เมื่ออาจารย์อ่านการเขียนประวัติศาสตร์ไทย

ยุคก่อนและหลังการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในทศวรรษ 

1970 เป็นต้นมา ในบทความ The Changing Landscape 

(Thongchai, 1995) อาจารย์ช้ีให้เห็นอกีว่า การกระจายอ�านาจ

ทีมี่ความเป็นประชาธปิไตยมากข้ึน ได้ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์-

นิพนธ์แบบใหม่ทีมี่ลักษณะกระจายจากศนูย์กลางไปสู่ท้องถิน่

ต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี ท้องถิ่นนิยมที่อาจารย์พบก็มีหลาย

ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนิยมที่ยังคงความเป็นชาตินิยม

อยู่สูง และในท้ายที่สุด “กลายเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุน

การรัฐประหารในปี 2549” (Thongchai, 2008: 575) ดังนั้น 

จึงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะชนช้ันปกครองหรือปัญญาชนชนช้ัน

กลาง ต่างก็สร้างประวัติศาสตร์ข้ึนมาแบบใดแบบหน่ึง ด้วย

เป้าประสงค์หรือเพ่ือสนองต่ออดุมการณ์ทางการเมืองอย่างใด

อย่างหน่ึงทัง้ส้ิน ดังน้ัน ในผลงานชุดน้ี อาจารย์ธงชัยจงึแสดงให้

เห็นอย่างชัดเจนว่า งานประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา หรือ

อาจกล่าวได้ว่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเป็นทั้งงาน

แสวงหาความรู้ และงานสร้างความจริง ทีไ่ม่เคยหลุดลอดออก
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ไปจากโครงครอบทางการเมืองทีผ่ลงานเหล่าน้ันถกูผลิตข้ึนมา

อย่างไรก็ดี ผมเช่ือว่า แม้อาจารย์ธงชัยจะถอดร้ือและช้ี

ให้เห็นความเป็นการเมืองของงานวิชาการประวัติศาสตร์หรือ

มานุษยวิทยา แต่กไ็ม่ใช่ว่าอาจารย์จะไม่เลือกสร้างงานวิชาการ

ทางประวัติศาสตร์ที่น�าเสนอภาพแทนอดีตข้ึนมาอีกแบบแต่

อย่างใด เพราะพร้อมๆ กับการน�าเสนอการสร้างอดีตของ

ชนช้ันน�าและปัญญาชนชนช้ันกลางไทยแล้ว อาจารย์ก็ยังมัก

จะแทรกภาพที่ขัดกัน ด้วยข้อเท็จจริงและมุมมองอีกชุดหน่ึง

ที่แตกต่างออกไป เพ่ือกระตุกให้ผู้อ่านทั้งสงสัยกับงานเขียน

ที่มีอิทธิพล ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้อดีตอีกมุมหน่ึงด้วย ย่ิงไป

กว่าน้ัน ผมคิดว่าการท�างานทางประวัติศาสตร์ของอาจารย์

ธงชัยไม่ได้เป็นเพียงงานวิชาการเพ่ือความรู้ทางวิชาการแบบ

หอคอยงาช้างแบบที่บางคร้ังอาจารย์เองก็เรียกร้องอยากให้ 

นักวิชาการไทยท�าอย่างน้ันบ้าง หากแต่งานวิชาการของ

อาจารย์เป็นงาน “วิชาการเพื่อพันธกิจทางการเมือง” ดังที่จะ

กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
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4) วิชาการเพื่อพันธกิจทางการเมือง

หากกล่าวเฉพาะงานศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ผมว่า

งานศึกษาประวัติศาสตร์ไทยของอาจารย์ธงชัยยังมีอีก 3 ชุด

แนวคิด ชุดหน่ึงว่าด้วยความรุนแรงโดยตรง อีกชุดหน่ึงว่า

ด้วยประวัติศาสตร์นิพนธ์ และอีกชุดหน่ึงยังคงอยู่กับการ

ท�าความเข้าใจสังคมไทยผ่านผลกระทบจากความรุนแรง

ทางการเมืองในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ส่วนนี้ผมอยากจะเรียก

ว่าเป็น “ประวัติศาสตร์เพื่อพันธกิจทางการเมือง” ซึ่งเป็นงาน

วิชาการที่ท�าความเข้าใจชุดความคิดเบื้องหลังความรุนแรงใน

วันที่ 6 ตุลาฯ

“ความมุ่งม่ันในการศึกษาน้ีได้รับแรงบันดาลใจจากและ

เพ่ือเป็นการอุทิศให้แด่ เพ่ือนๆ ผู้สูญเสียชีวิตไป ผู้ซึ่งได้รับ

บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ และอีกหลากหลายคนที่ชีวิต

ของพวกเขาได้รับผลสะเทือนจากการสังหารหมู่ในวันพุธที่ 6 

ตุลาคม 2519 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรุงเทพฯ ความ

มุ่งม่ันน้ีมีค่าเพียงเล็กน้อยเม่ือเทยีบกบัการเสียสละของพวกเขา

เหล่านั้น” (Thongchai, 1994:xv แปลโดยผู้เขียน) 
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ข้อความน้ีมาจากกิตติกรรมประกาศในหนังสือ Siam 

Mapped ผมเคยถามอาจารย์ว่า “พูดแบบน้ีได้ไหมว่า โครงการ

ศกึษาประวัติศาสตร์ไทยของอาจารย์ คอืการพยายามท�าความ

เข้าใจว่า อะไรกนัแน่คอืโครงสร้างทางความคดิทีท่�าให้เกดิเหตุ

รุนแรงในวันนั้น” อาจารย์ธงชัยไม่ได้ตอบว่า “ใช่” ตรงๆ แต่

ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า “ไม่ใช่” เสียทีเดียว ผมจึงเชื่อมาโดยตลอด

ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยของอาจารย์น้ัน ส่วนหน่ึงก็

เพ่ือเข้าใจถึง “การสร้างความจริงผ่านวาทกรรม” (discur-

sive construction) (Foucault, 1977, 1978) ซึ่งเป็นแนวคิด

หลักในหนังสือ Siam Mapped ดังที่ตอนหนึ่งของค�าน�า Siam 

Mapped กล่าวว่า

“แม้กระทั่งการบ่งบอกถึงความเป็นชาติที่แข็งกระด้าง

ทีสุ่ด อย่างเช่นพรมแดนของชาติ รวมทัง้คณุค่าและปฏิบติัการ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัชาติ ซึง่ทัง้หมดน่ันผมเรียกว่า ‘ภูมิกายา’ (geo-

body) ก็ล้วนถูกสร้างข้ึนมาด้วยวาทกรรม” (Thongchai, 

1994: x เน้นและแปลโดยผู้เขียน)

ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มเดียวกันน้ี ความเข้าใจ

เร่ืองแผนที่ได้ถูกผูกโยงน�ามาใช้อธิบายเหตุการณ์ปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในยุค
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สงครามเย็นได้อย่างเหมาะเจาะ “ภูมิกายา” ได้สร้างความเป็น 

“เรา-เขา” หรือสร้าง “คนอื่น” หรือ “คนนอก” ขึ้นมาจากเส้น

แบ่งของแผนที่ ในช่วงสงครามเย็น 

“คอมมิวนิสต์เป็นศัตรูหมายเลขหน่ึงของชาติ ศาสนา 

(พุทธ) และพระมหากษัตริย์ ... ในทศวรรษ 1970 เมื่อแนวคิด

คอมมิวนิสต์แพร่หลายและนักศึกษาชนช้ันกลางไทยจ�านวน

มหาศาลเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ทว่า หน่ึงในการ

โฆษณาชวนเช่ือที่ด�าเนินมาต่อเน่ืองคือการเช่ือมสังคมนิยม 

คอมมิวนิสต์ และฝ่ายซ้าย เข้ากับภัยคุกคามจากภายนอก ผล

ก็คือนักศึกษาเหล่าน้ีถูกมองว่าเป็น “ผู้ถูกล่อลวง” หรือเป็น 

“เด็กๆ ผู้ถูกล่อลวง” (โดยคอมมิวนิสต์? โดยผู้เป็นอื่น?) ซึ่ง

เป็นประเภทคนที่สร้างข้ึนมาแบ่งแยกความเป็นไทยออกจาก

ความเป็นอื่น” (Thongchai, 1994: 170 แปลโดยผู้เขียน)

อาจารย์ธงชัยเช่ือมโยงให้เห็นต่อไปว่า ต�ารวจตระเวน

ชายแดนคอืกองก�าลังส�าคญัของรัฐกองก�าลังหน่ึงในการต่อสู้กบั

คอมมิวนิสต์ในชนบท พวกเขาถอืว่าเป็นผู้ปกป้องความเป็นไทย

ให้พ้นจากภัยคุกคามของศัตรูของชาติ และอย่างที่เรารู้กันว่า

“พวกเขาคือกองก� า ลังส� าคัญที่ ถาโถมเข ้ าไปใน

มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ ใน
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เหตุการณ์สังหารหมู่วันที่ 6 ตุลาคม 2519” (Thongchai, 

1994: 170 แปลโดยผู้เขียน)

เมื่อวางในบริบทของงานเช่นนี้ ข้อเท็จจริงที่เราทราบกัน

กถ็กูเช่ือมเข้ากบับทวิเคราะห์การสร้างอดุมการณ์ความเป็นเรา

เป็นเขาให้กบัคนไทยผ่านการสร้างความจริงเร่ืองแผนทีไ่ด้อย่าง

แนบสนิท และนั่นชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อาจารย์ธงชัยได้

เช่ือมโยงให้เห็นว่า ความเข้าใจกระบวนการสร้างความเป็นไทย

ในอดีต ส่งผลต่อเหตุการณ์ในยุคหลังได้อย่างไร 

ในงานหลายช้ินต่อมา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการศึกษาถึง

การสร้างความจริงขึ้นมาแบบหนังสือเล่มนี้ (Siam Mapped) 

ที่ศึกษาการสร้างความจริงว่าด้วยความเป็นชาติผ่านการ

สร้างความจริงเร่ืองแผนที่ แต่แรงบันดาลใจ หรือส่ิงที่อาจจะ

เรียกได้ว่าเป็น “พันธกิจทางการเมือง” ส�าคัญที่สืบเนื่องมาก็

คือ การท�างานเพ่ือเปิดเผยให้เห็นถึงเงื่อนง�าทางวัฒนธรรมที่

ครอบง�าสังคมไทยจนก�ากบัให้เกดิแนวปฏิบติับางอย่างทีค่นใน

ประเทศนี้หลงเชื่อกันว่าคือความเป็นไทย หรือกระทั่งหลงเชื่อ

กันว่าคือแนวปฏิบัติที่ต้องท�าตามและสืบทอดกันต่อไปอย่าง

ไม่ต้องสงสัย งานศึกษาในลักษณะน้ีที่ผมว่าเป็นการเปิดเผย

ถึงโครงสร้างความคิด/วาทกรรม/วัฒนธรรม/อุดมการณ์
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ของความเป็นไทย ยกตัวอย่างเช่นบทความที่เสนอในโอกาส

เกษียณอายุ อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ชื่อ “ประวัติศาสตร์

ไทยแบบราชาชาตินิยม” (ธงชัย, 2544) ซึ่งเป็นงานที่ได้รับ

การอ้างอิงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากช้ินหน่ึง ในตอนเปิด

บทความ อาจารย์ธงชัยกล่าวว่า 

“ปัญหาไม่ใช่ว่าคนไทยไม่สนใจ ไม่รู ้ประวัติศาสตร์

อย่างที่มีการกล่าวกัน แต่อยู่ที่ว่าเขารู้อะไร อุดมการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ที่ครอบง�าสังคมไทยเป็นอย่างไร จึงไม่มีพ้ืนที่

ส�าหรับอดีตอย่าง 6 ตุลาฯ ในวันน้ีผมขอให้เราลองพิจารณา

ว่าประวัติศาสตร์ไทยที่ติดกันงอมแงม เป็นยากล่อมประสาท

ทั้งบ้านทั้งเมืองมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงแม่บท

ประวัติศาสตร์ไทย (the master narrative of Thai history) ซึง่

ขอเรียกว่าประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยม (royal-national 

history)” (ธงชัย, 2544: 57) 

ประวัติศาสตร์ที่ครอบง�าอยู่ หรือที่ “กล่อมประสาท” อยู่

น่ีเองทีจ่�าเป็นจะต้องได้รับการเปิดเผยให้เห็นถงึกลไกการผลิต

สร้างข้ึนมา เพ่ือทีจ่ะร้ือถอน แล้วสร้างประวัติศาสตร์แบบใหม่ที่

ช่วยให้เกดิความเข้าใจต่อสังคมแบบใหม่ และเพ่ือสร้างเงือ่นไข

ของความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ค�านึงถึงความเสมอหน้ากันของ
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สังคมมากข้ึน และผมเช่ือว่างานทีอ่าจารย์จะน�าเสนอในปาฐกถา 

ป๋วยฯ ปีน้ีน้ัน กเ็ป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “ประวัติศาสตร์เพ่ือ

พันธกิจทางการเมือง” ที่ว่านี้เช่นกัน

ในแง่น้ี ผมอยากเสนอว่า งานวิชาการที่อาจารย์เอ่ยอ้าง

ในบางคร้ังว่าอยากให้นักวิชาการไทยท�างานในระดับ “หอคอย

งาช้าง” บ้างน้ัน ผมคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ว่าการท�างาน

หอคอยงาช้างของอาจารย์ธงชัยจะแยกขาดจาก “พันธกิจ

ส�าคญั” คอืการถอดร้ือประวัติศาสตร์ความคดิแบบไทยทีชั่กน�า

ให้เกิดความรุนแรง งานวิชาการที่ดูลอย สูงส่ง ไกลจากสังคม 

ถงึท้ายทีสุ่ดแล้วกท็�าเพ่ือตอบโจทย์ของสังคม เกีย่วพันกบัสังคม 

เป็นประเด็นสาธารณะอยู่น่ันเอง อนัทีจ่ริงผมกส็งสัยอยู่เหมือน

กนัว่า อย่าว่าแต่งานของอาจารย์ธงชัยจะไม่ถงึกบัหลุดลอยจาก

สังคมขนาดน้ันเลย ผมสงสัยว่ามีงานวิชาการทีสู่งส่งช้ินใดหรือ

ที่จะไม่ก่อให้เกิดบทสนทนากับสังคมที่นักวิชาการคนน้ันนับ

ว่าตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ไล่เรียงมาได้เลยจากนักปรัชญา

จนถงึนักประวัติศาสตร์ นักมานุษยวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ หรือ

แม้แต่นักภาษาศาสตร์ คงมีนักคณิตศาสตร์บางคนเท่าน้ันแหละ

ที่จะหลุดลอยจากโลกและมนุษย์ไปบ้างจริงๆ 
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ไม่ว่าจะเป็นการท�างานข้ามพรมแดนจากประวัติศาสตร์

ไทย ไปประวัติศาสตร์ภูมิภาคและประวัติศาสตร์สากล และการ

ถอดร้ือประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา ไปจนพัวพันกบัพันธกจิ 

ทางการเมือง การท�างานทางวิชาการ เหล่าน้ีทั้งหมดท�าให้

งานของอาจารย์ธงชัยมีลักษณะที่ไม่หลงเหลือค�าศัพท์แบบ 

มาร์กซสิม์ในการท�างานทางวิชาการอยู่อกีเลย และท�าให้กล่าว

ได้ว่า อาจารย์ธงชัยพาแวดวงวิชาการไทยไปข้างหน้าอย่าง

ชนิดทีเ่ราเองทัง้ในฐานะคนทีอ่ยู่ในประเทศไทย และคนรุ่นหลัง 

อาจารย์ธงชัย ก็ไม่น่าที่จะเดินหวนย้อนทางกลับไปก่อนหน้า

อาจารย์ธงชัยอีก ส่วนจะไปต่อหรือก้าวข้ามไปได้ไกลแค่ไหน 

คงต้องรอสักพักจนได้เห็นตัวตนของงานวิชาการหลังยุคธงชัย 

วินิจจะกูล และนักวิชาการหลัง 6 ตุลาฯ กันข้างหน้าต่อไป

ที่บอกเล่าด้วยตนเอง

เม่ือรู้ว่าจะได้รับเกียรติให้เขียนและกล่าวแนะน�าอาจารย์

ธงชัยในปาฐกถาป๋วยฯ คร้ังน้ี ผมทั้งต่ืนเต้นและเกร็งไป

หมด วิธีหน่ึงที่ผมท�าตามความคุ้นเคยในแบบของการเป็น 
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นักมานุษยวิทยา ก็คือการพูดคุยกับเจ้าของเร่ืองราว เพ่ือฟัง

เร่ืองราวของเขาจากปากค�าของเขาเอง เร่ืองเล่าต่อไปน้ีส่วนหน่ึง 

น่าจะเป็นของตัวอาจารย์ธงชัย อีกส่วนคงมาจากผมที่เป็น 

ผู้ตั้งค�าถาม จดบันทึก และน�ามาเล่าซ�้า 

ผมนัดอาจารย์ธงชัยคุยที่ร้านกาแฟในศูนย์การค้าใกล้

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงแถวสามย่าน เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 

2562 ผมมาถงึก่อนเล็กน้อย เม่ืออาจารย์มาถงึ หลังจากทกัทาย

กันแล้วอาจารย์ก็เดินไปซื้อกาแฟกลับมาน่ังเก้าอี้ตรงข้ามผม 

แล้วเราก็เร่ิมคุยกันไปจิบกาแฟกันไป ได้บรรยากาศคล้ายๆ 

ตอนนัดคุยกันที่ร้านกาแฟสมัยเราทั้งคู่ยังอยู่ที่แมดิสัน 

อาจารย์ลองเริ่มเล่าคร่าวๆ จากตอนอยู่บ้านที่ท่าพระจันทร์ครับ ที่อาจารย์
เคยเล่าว่าเป็นร้านขายข้าวมันไก่

“บ้านเดิมผมอยู่ทีท่่าพระจนัทร์ บ้านเลขที ่79 (ตรงตรอก

ริมน�้า) กระทั่งผนังห้องแถวนั้น ตอนหลังที่ผมไปดูเขายังเป็น

ผนังเดิมอยู่เลย ครอบครัวผมอยู่ทีน่ั่นกนัจนกระทัง่ผมออกจาก

คุกหลัง 6 ตุลา (ปี 2521) ก่อนย้ายไปฝั่งธนฯ พอออกจากคุก

ก็เรียนอีก 2 ปีครึ่ง จบปี 23-24 จบแล้วท�างาน... (บริษัทแห่ง

หนึ่ง) และเป็นผู้ช่วยวิจัยอาจารย์... จากนั้นก็ขอทุนไปเรียนต่อ

ออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัยซดินีย์) ผมขอไปทีอ่เมริกาไม่มีใคร
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รับเลย อาจารย์...บอกว่า ‘คะแนน TOEFL คุณน้อยไป’ ส่วนที่

ออสเตรเลียตอบรับ แต่บอกให้สอบใหม่ ก็เลยขอเงินที่บ้านไป

เรียนที่โน่น 10 สัปดาห์ ก็สอบได้

“ไปเรียนอยู่ 6 ปีกว่า แต่มาวิจยัทีก่รุงเทพฯ ปีนึง จนจบปี 

1988 (2531) พอดีที่ธรรมศาสตร์ อาจารย์...ลาออก ผมก็เลย

สอบเข้าแล้วได้งาน สอนได้ 3 ปี พอวิสคอนซินตอบรับ ตอน

สมัคร แม็คคอยโทรมาเองเลย เขาบอกให้ไปสัมภาษณ์ ทางโน้น 

ออกค่าเคร่ืองบนิ ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 4 วันให้ พอเขาตอบรับ ผม

ขอให้เขา defer (ประวิงเวลา) ปีนึงเพราะยังไม่พร้อม จากนั้น

ก็ย้ายไป ตัดสินใจไปเสี่ยงโชค”

อาจารย์เคยเล่าว่า ทีอ่ยากย้ายไปจากเมอืงไทยเพราะความอดึอดัใจบางอย่าง  
อาจารย์ช่วยเล่าอีกทีสิครับว่าตอนนั้นอึดอัดใจอะไร

“ตอนอยู่ไทยปีกว่า ก็อยากลาออกมาก่อนแล้วด้วยซ�้า 

เพราะคนมองว่าผมเป็น activist (นักกิจกรรมทางการเมือง) 

รวมทั้งผมคุยเร่ืองวิชาการกับใครไม่ได้เลย ผมไปพูดที่สยาม

สมาคม ทัง้ ... ... ... (3 นักวิชาการช่ือดังในสมัยน้ัน) ฟังไม่เข้าใจ

ความส�าคัญของ Siam Mapped เลย ซึ่งผมเองก็ไม่เห็นความ

ส�าคัญพอว่าจะอธิบายเขาเพิ่มเติมอีกได้ยังไง

“แต่คนทีแ่มดิสันเขาเห็นความส�าคญั อาจารย์เบน (เบเนดิกต์  

แอนเดอร์สัน) เห็น อาจารย์เครก (เครก เรย์โนลด์ส (Craig 
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Reynolds)) เห็น คนที่แมดิสัน (มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-

แมดิสัน) มีคนท�าเรื่องแอฟริกา ท�าเรื่อง identity (อัตลักษณ์) 

เรื่อง space (พื้นที่) คุยกันสนุกและไปไกลกว่าแค่ Southeast 

Asia นั่นเป็นแรงผลักให้ออกไป

“ตอนน้ันอยากออกไป อยากเขียนหนังสือ อยากได้หนังสือ

เล่ม ไม่ได้แคร์ว่าจะได้ tenure (ต�าแหน่งประจ�า) คิดแค่ว่าไม่

เสียอะไรเลย คดิแต่เร่ืองครอบครัว ทีจ่ริงการมีลูกไม่ได้คดิมาก 

ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะก็อยากมีลูก

“ย้ายไปกลางปี 1991 (2534) ตอนนั้นปอย (ลูกสาว)  

2 ขวบกว่า ปูน (ลูกชาย) เพิ่ง 2 เดือน

“History Department (ภาควิชาประวัติศาสตร์) ทีน่ั่นเป็น

ที่ที่ดี เขา active และไม่ค่อยใช้คนผิดประเภท”

ยังไงนะครับ ที่ว่าไม่ใช้คนผิดประเภท

“เขาใช้นักวิชาการท�างานวิชาการ อย่างผม เขาใช้ให้อ่าน

หนังสือเป็นหลัก (หมายถึงการเป็นผู้ประเมินผลงานวิชาการ) 

เป็นกรรมการรับอาจารย์ ไม่ให้ท�างานบริหารเพราะภาษาผมไม่

ดี การท�างานบริหารต้องเขียนรายงานเยอะ (ภาษาที่ใช้เขียน

รายงานเป็นคนละแบบกบัภาษาวิชาการ) แต่เม่ืออ่านหนังสือ ก็

เลยได้อ่านงานเยอะมาก อ่านงานนอก area ด้วย จงึเห็นเทรนด์ 

ทางวิชาการทั่วโลก”
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อาจารย์ลองเล่าความแตกต่างของการท�างานประวตัศิาสตร์ที่โน่นกบัที่ไทย 
หน่อยสิครับ

“งานประวัติศาสตร์ที่น่ันรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้หลักฐานเป็น

และใช้ concept (แนวคิด) เป็น ส�าหรับการเข้าใจเรื่องต่างๆ 

แต่การเล่าเรื่องต้องงดงาม คืองามด้วยการใช้แนวคิด แล้วใช้

เพื่อศึกษาข้ามพื้นที่ได้ด้วย”

“ผมมีความเช่ือว่า ถ้าอยู่เมืองไทย ผมเป็น deadwood 

(ไม้ตายซาก) แน่ๆ คอืน่าจะต้านทานการเย้ายวนของการเป็น 

activist การท�างานการเมืองไม่ได้ แต่ไปอยู่ที่นั่น (ที่แมดิสัน) 

ได้เรียนรู้ไม่หยุดเป็น 10 ปี

“งานสอนคิดว่ายังเป็นจุดอ่อน เกาะกลุ่ม average  

(ปานกลาง) ตลอด เพราะถ้าสอนปริญญาตรีท�าให้ดีได้ยากมาก 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองของการใช้ภาษา (อังกฤษ) มากหน่อย  

ส่วนงานเขียน ผมผลิตงานได้ปีละ 2-3 ชิ้น แต่ที่รู้สึกแย่คือ ยัง

เขียนหนังสือเล่มที ่2 ไม่ได้สักท ีเพราะไม่สามารถ concentrate 

(รวบรวมสมาธิ) ได้” 

แล้วทิศทางงานวิชาการของอาจารย์ อาจารย์คิดว่าเป็นยังไง มีอะไรเปลี่ยน 
อะไรไม่เปลี่ยนบ้าง

“เร่ือง space (พ้ืนที่), modernity (ความสมัยใหม่), 

nationalism (ชาตินิยม) คิดว่าจะท�าอะไรต่อหลังจาก Siam 
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Mapped ตอนน้ัน (ตอนแปลงวิทยานิพนธ์เป็นหนังสือเล่ม) ผม

ตัดบทเร่ืองการเขียนประวัติศาสตร์ออก ประเด็นการเปล่ียน

ความคิดภูมิศาสตร์ชัดเจนกว่าเร่ืองการเขียนประวัติศาสตร์ 

แต่เพ่ิงมาเห็นทีหลังว่าความเปล่ียนแปลงมันต่างกันอย่างไร 

ปรัชญาประวัติศาสตร์ไทยยังมีลักษณะของอรรถกถาทีต่อกย�า้

ชาดกและอภิธรรม (น่าจะเป็นค�าพูดในเชิงเปรียบเปรยว่า ไม่

ค่อยมีการสร้างข้อถกเถียงกับแนวทางหลักๆ ของเรื่องเล่า) 

“แล้วสุดท้าย ผมจงึไปเน้นเร่ือง modernity อย่างประเด็น

ความศิวิไลซ์ The Other Within ท�าให้เรื่อง modernity ชัดขึ้น

มาเรื่อยๆ”

ส่วนเรื่อง 6 ตุลาฯ ดูเหมือนอาจารย์มาเขียนทีหลังเรื่องพ้ืนที่และ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้วยซ�้า ท�าไมล่ะครับ

“เขียนเรื่อง 6 ตุลาฯ ตอนงาน 20 ปี 6 ตุลาฯ (ปี 2539) 

หลังออกจากคุก มีการขอให้ reconciliation (ปรองดอง) 

ด้วยการปิดปากเลิกพูดเร่ือง 6 ตุลาฯ มีแต่งานในแวดวง

มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะพูดได้ จนพฤษภา 2535 (เหตุการณ์

เรียกร้องประชาธปิไตยทีมี่การสูญเสียประชาชนอกีคร้ัง) คนรู้

ว่า 6 ตุลาฯ เสียที่ยืน แต่ 14 ตุลาฯ ตั้งมั่นแล้ว 

“พอดีกบัทีใ่นต้นทศวรรษ 1990 (2530) memory stud-

ies (การศกึษาเร่ืองความทรงจ�าทางสังคม) เร่ิมมีความส�าคญั 
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ส่วนหน่ึงมาจากช่วงครบรอบปีที่ 50 ของ Holocaust (การ

สังหารหมู่ของนาซี) และสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อท�าเรื่องนี้

จบ ตอนหลังอาจารย์ทานาเบ (ชิเกฮารุ ทานาเบ (Shigeharu 

Tanabe)) และอาจารย์คายส์ (ชาร์ลส์ คายส์ (Charles Keyes)) 

เห็นว่าพิมพ์เป็นงานได้ จงึได้พิมพ์ออกมา ค�าว่าประวัติศาสตร์

บาดแผล ผมใช้จากที่ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ใช้ค�าว่า ‘วรรณกรรม

บาดแผล’ เขาใช้อย่างประชด”

ผมว่าอาจารย์เป็นคนรุน่นัน้ทีแ่ทบไม่ใช้ศัพท์แสงของมาร์กซิสม์เลย อาจารย์
คิดว่าเป็นเพราะอะไร แล้วอะไรที่ท�าให้มาสนใจแนวคิดแบบหลังโครงสร้าง 
(post-structuralism) 

“ตอนถกเถียงกันเร่ือง พคท. (พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย) แตก ผมก็ติดตามอ่านอยู่ แต่ไม่ได้ไปร่วมเถียง

ด้วย ผมถอืว่าผมอยูช่ายขอบของเครอืข่าย พคท. เพ่ือนๆ แวะ

เวียนมาคยุบ้าง แล้วกห็ายไป พอกลับมาเกบ็ข้อมูลในเมืองไทย

ปี 2527, 2528 ก็ไม่มีการรวมตัวของเครือข่าย พคท. แล้ว

“แต่ระหว่างอยู่ออสเตรเลีย ผมได้อ่านงาน Western 

Marxism (อาจารย์เรียกย่อจากช่ือ Consideration on Western 

Marxism พิมพ์คร้ังแรกปี 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�านักแฟรงค์เฟิร์ต)”

ตอนนั้นอาจารย์อ่านแล้วได้อะไร

“ผมอ่านอย่างเอามาเป็นของผม อ่านแบบช่วยให้คดิอะไร 

ไม่แคร์ว่าอ่านถูกไหม อ่านแบบให้งานสนทนากับตัวเรา กับ 

เร่ืองราว พคท. สะพานผมมี 3 เล่ม หน่ึง ของ เพอร์รี แอนเดอร์สัน  

หนังสือ Consideration on Western Marxism สอง งานของ 

ไอแซ็ก ดูตส์เชอร์ (Isaac Deutscher) เป็นทรอตสเกียน 

(Trotskyan ผู้ศกึษาแนวคดิของ ลีอง ทรอตสก ี(Leon Trotsky)) 

สาม Dialectical Imagination ของ มาร์ติน เจย์ เล่มนี้ผมตื่น

เลยในแง่โลกของความคิด”

“งานพวกน้ีออกมาช่วงทศวรรษ 1980 เป็นรอยต่อ

ระหว่าง Marxism กบั postmodernism ช่วงแรกทีอ่่านเกอืบแย่ 

เครก (อาจารย์เครก เรย์โนลด์ส) ช่วยออกแบบให้ไปเรียนเพ่ือ

ฝึกภาษาองักฤษและเพ่ิมพ้ืนความรู้ พออ่านฟูโกต์ ผมกอ่็านงาน 

commentary (งานที่อธิบายความคิดของนักคิด) แล้วก่อนไป

อ่านเล่มจริงของเขา” 

แล้วความสนใจทางมานุษยวิทยาล่ะ อาจารย์ได้มาอย่างไร

“anthropology (มานุษยวิทยา) ประวัติศาสตร์ตะวันตก 

literary criticism (การวิจารณ์วรรณกรรม) feminism (สตรี

นิยม) เร่ืองภูมิศาสตร์ มาอ่านหลังจากอ่านแนวคดิข้างต้นก่อน” 
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พัฒนาการของแนวคิดกษัตริย์นิยมและงานของอาจารย์พอจะสรุปได้ว่า
อย่างไรครับ

“เร่ือง “ราชาชาตินิยม” คดิต้ังแต่ตอนท�าวิทยานิพนธ์ ตอน

นั้นคิดเรื่อง plot (โครงเรื่อง) ในการเขียนประวัติศาสตร์แล้ว 

เร่ือง meta-narrative (มหอรรถาธบิาย) และการทีอ่ดุมการณ์

และศาสนาอยู่เบื้องหลังงานเขียนทางประวัติศาสตร์อีกที แต่

สุดท้ายแล้วยังไม่ทันได้ articulate (บอกเล่าออกมา) 

“จนปาฐกถาปี 2544 (บทความ “ประวัติศาสตร์ไทย

แบบราชาชาตินิยม”) จงึได้เสนอออกมา จากน้ันผมเขียนเร่ือง 

“ชัยชนะของเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือ

การเมือง” ปี 2548 ผมคิด 2 เร่ืองนี้มาจากการคิดเรื่อง plot 

เรื่อง narrative (การบอกเล่าเร่ือง) ที่ท�างานต่อเนื่องมานาน

แล้ว ผมเถียงกับอาจารย์เครกมานานแล้วว่า ที่อาจารย์เครก 

มองโครงเร่ืองประวัติศาสตร์ไทยเป็น “ชาตินิยมทหาร” น�าโดย

หลวงวิจติรวาทการ หรือจะเป็นแบบทีผ่มว่าคอื “ชาตินิยมแบบ

พระราชา” ที่เสนอโดยกรมด�ารงฯ (สมเด็จกรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ) มากกว่า”

แล้วอาจารย์คิดอย่างไรกับการที่ขณะนี้มีการวิพากษ์แนวคิดกษัตริย์นิยม
มากขึ้นเรื่อยๆ
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“(ตอบอย่างรวดเร็วว่า) แนวคดิ anti-royalism (ท้าทาย

กษัตริย์นิยม) ยุคที่แล้วแตกต่างจากยุคปัจจุบัน ยุค พคท. 

มาจากอุดมการณ์ communism แต่ยุคน้ีถือเป็นปฏิกิริยาต่อ 

hyper-royalism (กษัตริย์นิยมที่ล้นเกิน) เป็นแนวคิดที่ไม่มี

ฐานอุดมการณ์ที่ชัดเจน แต่มีฐานมวลชน ส่วนกลุ่มแรกมีฐาน

อุดมการณ์ แต่ไม่มีฐานมวลชน” 

อาจารย์ไปอยู่ญีปุ่น่มา 3 ปี (2560-62) อาจารย์ท�าเรือ่งอะไรเป็นหลกั แล้ว
ขณะนี้ (2563) เมื่อกลับไปอเมริกาอาจารย์จะท�าอะไร

“กลับไปอเมริกาจะสานต่อเร่ือง modernity ประเด็นนิติรัฐ  

พุทธศาสนา

“ตอนอยู่ญี่ปุ่น เขียนหนังสือเรื่อง 6 ตุลาฯ ที่ตอนนี้พิมพ์

แล้ว ... (ตอนน้ีอาจารย์เล่าประเด็นในหนังสือประเด็นหน่ึงทีผ่ม

ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ไม่ทันได้ถามรายละเอียดเนื่องจากหมดเวลา

คุยกันแล้ว จึงขอละไว้ไม่เล่าในที่นี้) 

“หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่อง 6 ตุลาฯ ว่า silence (ความ

เงียบ) มันเปล่ียนไป จากเงียบและกึ่งเงียบ แล้วก็เปล่ียนไป  

ทีแรกท�าหนังสือเล่มน้ีมาถึงปี 2006 (2549) แล้วหยุดไป  

ตอนหลังกลับมาท�าต่อแล้วเข้าใจอะไรต่างๆ มากข้ึน ตอนไป

ญี่ปุ่น ก็กลัวว่าจะไม่กล้าเขียน แต่ลาออกจากมหาวิทยาลัย

วิสคอนซินเพราะเขียนหนังสือเล่มที่ 2 ไม่ได้ รู้สึกละอาย แต่
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ตอนนี้หนังสือเสร็จแล้ว รู้สึกไม่ติดค้างอะไรแล้ว

“ตอนท�างาน 20 ปีส�าคัญมาก มันเป็น catharsis (การ

ปลดเปล้ือง) ของคนรุ่นผม เป็นการ coming to terms (ยอมรับ

ความเจบ็ปวด) กบัอดีตได้ ก่อนหน้าน้ันมันเกดิภาวะพูดไม่ออก 

ไม่ใช่ว่าเขาพยายามลืม แต่พูดไม่ออก ตอนจัดงานท�าบุญครั้ง

แรกๆ พยายาม inclusive (สร้างการมีส่วนร่วม) ก็จึงเชิญคน

หลายกลุ่ม 

“เม่ือออกจากคกุมาใหม่ๆ กก็ลัว ไม่กล้าพูด ไม่รู้จะพูดได้

ไหม แต่พอ 20 ปีแล้ว เขา (หมายถงึอดีตนักศกึษา ประชาชน) 

มองอดีตแบบน้ี ไม่ได้ปฏิเสธอดีต เขาหมดความ radical (ความ

คิดถอนรากถอนโคน) แล้ว แต่ memory เขาเปลี่ยน หัวเราะ

กับตัวเองได้ 

“งาน 20 ปีท�าให้เกดิภาวะแบบทีเ่กษยีร (เกษยีร เตชะพีระ)  

ใช้ค�าว่า ‘กลับคนืความเป็นตัวของตัวเอง’ ใน “บนัทกึนักศกึษา

คนืสภาพ” เกษยีรอธบิายว่า มนัไม่ใช่การกลบัไปพดูถงึตวัเอง

ในอดีต แต่กลับไปพูดถึงตัวเองได้ ยอมรับตัวเองได้ ส่วนตอน

งาน 40 ปีต่างออกไป มันเป็นภาวะการประกาศให้คนรุ่นใหม่

ตระหนักกบัความส�าคญัของคนรุ่นน้ัน” (อาจารย์เล่าถงึตอนน้ี

แล้วผมเห็นน�้าตาซึมออกมาชุ่มเบ้าตาอาจารย์)
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“เกษียรเขียนเล่าว่า เขาออกไปเล่าประสบการณ์ส่วนตัว

หน้าชั้นเรียนตอนกลับจากป่ามาเรียน เล่าถึงตัวเอง

จดุน้ีทัง้ห้องเงยีบงนั เพ่ือนๆ ร้องไห้ แล้วห้องน้ันกป็รบมือ  

เกษียรพูดถึงห้องน้ีว่า ตอนงาน 20 ปีน้ัน เหมือนห้องเรียน 

ห้องนั้นขยายกลายเป็นสังคมทั้งสังคมที่กว้างขึ้น” 

เราจบบทสนทนากนัทีเ่ร่ืองน้ี ผมหมดค�าถามทีอ่ยากถาม

พร้อมกบัเวลาทีมี่กห็มดพอดี ซึง่กเ็กนิเวลานัดหมายต่อไปของ

อาจารย์มามากแล้วด้วยซ�้า

ที่ผมรู้จัก

ผมรู้จักอาจารย์ธงชัยมานานมากแล้ว ต้ังแต่ผมเรียน

จบปริญญาโทใหม่ๆ เม่ือปี 2538 ตอนที่ผมเสนองานจาก

วิทยานิพนธ์หลังเรียนจบ ซึ่งอาจารย์ธงชัยมาฟังด้วย พอพูด

เสร็จ อาจารย์ก็ทักว่า “เออ เราคิดอะไรเหมือนๆ กัน พวก

เดียวกัน” แล้วอาจารย์ก็ขอวิทยานิพนธ์ผมเล่มหน่ึง บอกว่า

ขอเอาไว้อ่านและใช้งาน
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หลังจากน้ันผมเจออาจารย์อกีคร้ังกต็อนงานสัมมนา 20 ปี 

6 ตุลาฯ ปี 2539 ผมเสนอบทความชื่อ “6 ตุลาฯ: สัญลักษณ์

ของความรุนแรง ความรุนแรงของสัญลักษณ์” (ยุกติ, 2539) 

งานนั้นผมเขียนวิจารณ์คนรุ่น 6 ตุลาฯ โดยมี อาจารย์ชูศักดิ์ 

ภัทรกลุวณิชย์ เป็นผู้วิจารณ์บทความผม ส่วนอาจารย์ธงชัยเป็น

ผู้ด�าเนินรายการ ภายหลังจบการอภิปราย (ซึง่ผมเสียมารยาท

ด้วยการน�าเสนอเกนิเวลาไปนานมาก) อาจารย์ธงชัยกใ็ห้ความ

เห็นว่า “ผมว่ามันต่างจากช้ินตอนวิทยานิพนธ์มากเลย ช้ินน้ีเป็น 

deconstruction ทีห่ลุดลอยจากโลกความเป็นจริงทางสังคมและ

การเมืองมากไป เส่ียงทีจ่ะเป็น conservative deconstruction” 

แต่หลังจากน้ัน ในปี 2541 เม่ือคราวที่ผมไปเรียนต่อที่

สหรัฐฯ อาจารย์ธงชัยทัง้ช่วยเหลือตอนสมัครเรียน ให้ค�าแนะน�า

ต่างๆ รวมทัง้ไปรับทีส่นามบนิเม่ือผมไปถงึ แถมยังให้พักทีบ้่าน

อาจารย์อกีหลายวัน แล้วช่วยเหลือติดต่อทีพั่กจนได้ทีพั่กทีดี่ใน

มหาวิทยาลัย จากน้ันมาผมก็ไปมาหาสู่บ้านอาจารย์ธงชัยมา

ตลอดเวลาที่อยู่ที่วสิคอนซนิ-แมดสินั การสนทนาครัง้ล่าสดุที่

เล่าข้างต้นน้ันจงึเป็นการสนทนาในฐานะคนทีคุ่น้เคยกนัมานาน

อย่างยิ่ง ชนิดที่แทบจะถามกันได้ทุกเรื่องเท่าที่เคยถามไถ่พูด

คุยกันมาเหมือนสมัยอยู่วิสคอนซิน 
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ในเวลาน้ัน อาจารย์ธงชัยที่ผมรู้จักมีภรรยาที่พวกเรา

เรียกกันว่า “พี่จ๋ิม” (สมฤดี วินิจจะกูล) มีลูก 2 คน รู้จักแต่ใน 

ชื่อเล่นว่า “ปอย” และ “ปูน” ขณะที่ได้เจอพวกเขา ทั้งสองคน

ยังเป็นเด็ก น่าจะอายุไม่ถึง 10 ขวบดี แต่ในขณะนี้ ทั้งสองคน

แต่งงาน เป็นพลเมืองอเมริกนัเต็มตัว อยู่อาศยัทีส่หรัฐอเมริกา

เช้าวันหน่ึง อาจารย์ธงชัยโทรมา เม่ือรับสาย ผมได้ยิน

อย่างมึนงงเพราะเพิ่งตื่นนอนว่า 

“อ๋า พวกมันท�ากันอีกแล้ว” 

น่ันเป็นค�าพูดอาจารย์ธงชัยผ่านหูโทรศัพท์เม่ือปี 2549 

ผมจ�าได้แม่นย�าว่า เวลาในสหรัฐฯ เป็นเวลา 9 โมงเช้า เป็น

เวลาแทบจะเวลาเดียวกบัทีเ่กดิรัฐประหารในประเทศไทยตอน 

3 ทุ่มของวันที่ 19 กันยายน ผมงัวเงียมารับสายโทรศัพท์ที่

ภรรยาผม (ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร) ยื่นมาให้ เพราะ

ต่ืนสายเน่ืองจากเม่ือคืนท�างานจนเกือบเช้า พออาจารย์ธงชัย

พูดปรับทุกข์ ถอนหายใจผ่านโทรศัพท์อีกหลายเฮือกใหญ่ ก็

วางหูไป แล้วพ่ีจิ๋ม ภรรยาอาจารย์ก็โทรมาไม่นานหลังจาก

น้ัน บอกว่า “อ๋า ชวนพรรคพวกมาคยุเป็นเพ่ือนอาจารย์หน่อย

เถอะ ไม่ดีเลย” 
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ที่จริงการไปกินข้าวเย็นหรือไปปาร์ต้ีบ้านอาจารย์ธงชัย

ของนักเรียนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่คุยกันถูกคอทุกเรื่อง โดยเฉพาะ

เม่ือเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เร่ิม

ตึงเครียดย่ิงข้ึน การรวมตัวกันของพวกเราก็เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง

ยิ่งขึ้น

แต่อาจารย์ธงชัยทีผ่มรู้จกัเป็นมากกว่าคนทีเ่อาจริงเอาจงั 

กับการเมืองไทยแบบน้ัน ที่จริงหลายปีให้หลัง หลายคนคง

สังเกตเห็นได้ว่า อาจารย์ธงชัย “เงียบ” ไปจากการเมืองไทย

มากข้ึนทเีดียว มีเพียงบางคร้ังคราวทีอ่าจารย์กลับมาไทย หรือ

มีงานรับเชิญมาปาฐกถาต่างๆ อาจารย์จึงจะอยู่ในหน้าข่าว

สักที ไม่เหมือนเม่ือช่วงรัฐประหารทั้งสองคร้ังใหม่ๆ ที่จะได้

เห็นได้อ่านบทความอาจารย์บ่อย อาจารย์เคยบอกเหตุผลกับ

ผมอยู่เหมือนกัน แต่เรื่องนี้เอาไว้ใครถามอาจารย์เองจะดีกว่า 

ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก เพียงแต่ผมไม่ได้อยากเล่าทุกอย่างที่

รู้เกี่ยวกับอาจารย์ธงชัยเท่านั้นเอง

ในตอนหน่ึงทีท่มีงานสัมภาษณ์ผมเพ่ือเตรียมงานปาฐกถา

ป๋วยฯ คร้ังน้ี ทมีงานจดัท�าส่ือถามผมว่า “ถ้าจะมีการสร้างหนัง

เกีย่วกบัธงชัย วินิจจะกลู คดิว่าจะท�าได้ไหม” ผมนึกอยู่ครู่หน่ึง 

แล้วก็ข�าออกมา ตอบไปว่า “ไม่มีทางท�าได้หรอก เพราะแกไม่
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ได้มีเร่ืองราวอะไรน่าต่ืนเต้นมากมายเหมือนวีรบุรุษทางการ

เมืองคนอื่นๆ พอหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ แล้ว แกก็ติดคุกอยู่

ร่วม 2 ปี ออกมาแล้วกก็ลับมาเรียน เรียนจบกไ็ปเรียนต่อ แล้ว

ก็กลับมาท�างานวิชาการ นั่งเขียนหนังสือ เข้าห้องสมุด ไปหอ

จดหมายเหตุ นึกไม่ออกว่าเรื่องพวกนี้จะมาเป็นหนังได้ยังไง” 

ทุกคนฟังก็หัวเราะเออออไปด้วย

แต่ภรรยาผมไม่คิดอย่างน้ัน จากที่รู้จักอาจารย์ธงชัยมา

เช่นกัน เธอบอกว่า “บางทีเรื่องราวของฮีโร่ก็ไม่ต้องหวือหวา

ตลอดก็ได้นี่ แต่ต้องมีความ psycho เพียงแต่ต้องไม่ท�าให้แก

กลายเป็นคนบ้า คอืคนทีถ่ามตัวเองทกุวันว่า ท�าไมถงึไม่ใช่ผม 

ทีต่ายในเช้าวันที ่6 ตุลาฯ น้ัน เหมือนพ่ีเชษฐา1 ทีบ่อกว่า ท�าไม

แกถึงไม่ตายแทนที่จะเป็นผู้หญิงคนน้ันที่จมน�้าตาย ต้องมี 

เรื่องราวให้เล่าได้สิ”

ผมก็ลองคิดตามเธอไป แต่ส่วนใหญ่คิดถึงความเป็นคน

เรียบง่ายแบบของอาจารย์ คดิถงึฉากทีอ่าจารย์ธงชัยในวันแรก

ทีเ่ราไปถงึกใ็ส่กางเกงขาส้ัน เส้ือยืด มารับพวกเราจากสนามบนิ

ไปนอนพักค้างคนืทีบ้่านอาจารย์หลายต่อหลายคนื คดิถงึตอน

1 พี่เชษฐาเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่สูญเสียคนรักในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ใน
ระหว่างทีก่�าลังหนทีหารข้ามแม่น�า้ จากวันนัน้มา พ่ีเชษฐากพู็ดเสมอว่า ท�าไม
คนที่เสียชีวิตไปจึงไม่ใช่เขา แทนที่จะเป็นคนรักเขา 
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ที่ระหว่างค้างที่บ้านอาจารย์แล้วผมตื่นขึ้นมากลางดึกทีไร ถ้า

ไม่เห็นอาจารย์ยังคงนั่งท�างานอยู่ ก็จะเห็นนอนอยู่ที่โซฟา จน

เม่ือวันสุดท้ายก่อนกลับจากแมดิสัน ซึ่งเราสองคนก็มาอาศัย

นอนบ้านอาจารย์อีกเพราะต้องคืนหอพักไปก่อนแล้วมานอน

รอเวลาก่อนไปสนามบิน พอตื่นขึ้นมา ก็เจออาจารย์นอนหลับ

ที่โซฟาอีก เพียงแต่เป็นคนละตัวกัน เพราะอาจารย์ย้ายบ้าน

มาอยู่อีกหลังหนึ่งแล้ว

นอกจากความสามารถในการสับไก่ต้มส�าหรับกินกับ 

ข้าวมันไก่ ปิ้งซี่โครงหมู ปิ้งไก่ ย่างเนื้อ แล้ว ถ้าวันไหนมาบ้าน

อาจารย์โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ก็อาจจะเจออาจารย์ใส่

ถุงมือยางสีเหลืองออกมาเปิดประตูบ้านให้เพราะต้องผละจาก

การขัดล้างห้องน�้าท�าความสะอาดบ้าน 

มีเร่ืองหน่ึงที่อาจารย์ไม่ค่อยเร่ืองมากนักคือเร่ืองอาหาร

การกิน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดื่มมึนเมา อาจารย์ธงชยัไม่ค่อย

ด่ืมนัก แค่จิบบ้าง แต่ก็ไม่ได้ชอบด่ืมอะไรเป็นพิเศษ แต่หลัง

จากอาจารย์ไปอยู่ญีปุ่น่ อาจารย์เล่าว่า “ตอนน้ีรู้แล้วว่าชอบด่ืม

อะไร ถ้าจะมีเหล้าอะไรทีต้ั่งใจซือ้เพ่ือมาด่ืมเอง ผมพบว่าตัวเอง

ชอบสาเก อยู่ญี่ปุ่นสาเกดีๆ มีมากมาย แต่ผมไม่ได้สรรหาดื่ม

อะไรมากนักหรอก แค่สาเกในร้านที่ขายทั่วไปก็มีหลายชนิด

แล้ว ราคาก็ไม่แพง”
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เร่ืองหน่ึงที่ผมเพ่ิงรู้เกี่ยวกับอาจารย์แล้วท�าให้ผมอึ้งไป

พักหนึ่งคือ หลังจากบทสนทนายาว 2 ชั่วโมงกว่าที่ผมบันทึก

มาเล่าข้างต้นน่ัน ก่อนแยกกันกลับ อาจารย์บอกผมว่า “คุณ

ยังดีนะที่จดบทสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็ว ผมท�าแบบน้ีไม่ได้

แล้ว ตอนน้ีผมถึงไม่อยากให้ใครมาขอลายเซ็น เพราะแค่จะ

เขียนยังล�าบากเลย” ที่จริงผมรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เคยมีปัญหา

เร่ืองเส้นเลือดอดุตัน แต่ไม่นึกว่าผลสืบเน่ืองยังมีอยู่จนทกุวันน้ี

ไม่ทราบเหมือนกันว่า อาจารย์ธงชัย “ที่คนอื่นไม่รู้จัก” 

“ทีเ่ป็นอืน่ในแดนตน” “ทีบ่อกเล่าด้วยตนเอง” “ทีผ่มรู้จกั” จะ

พอท�าให้ทกุคนทีฟั่งและอ่านเข้าใจผลงานของอาจารย์ทีก่�าลังจะ

แสดงปาฐกถาอยู่น้ีหรือไม่ แต่ผมยังหวังว่าทกุคนจะได้รู้จกัและ

อยากรู้จกัอาจารย์ธงชัยทีไ่ม่ค่อยได้คุน้เคยกนันักให้มากย่ิงข้ึน 

ขอบคุณและสวัสดีครับ
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บทคัดย่อ

กรอบมโนทัศน์พื้นฐานด้านนิติศาสตร์ (jurisprudence) 

ของไทยยุคสมัยใหม่นับจากปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 

เป็นนิติศาสตร์ของ Rule by Law (การปกครอง ด้วย กฎหมาย) 

นิติศาสตร์ของสยามใหม่น้ีก่อตัวบนฐานของระบบกฎหมายเดิม

ซึง่รัฐสมบรูณาญาสิทธริาชย์ปรับแปรให้ทนัสมัยภายใต้สภาวะ

กึ่งอาณานิคม ผลก็คือ การสถาปนา Rule by Law ของไทย 

สองแบบหลักที่พัฒนาต่อมาภายใต้ระบอบอ�านาจนิยม ได้แก่ 

“นิติรัฐอภิสิทธิ์” และ “ราชนิติธรรม” ซึ่งล้วนไม่ใช่ “การ

ปกครองของ กฎหมาย” (Rule of Law) วิกฤตการเมืองไทย

ในทศวรรษเศษที่ผ่านมาสะท้อนวิกฤตของ Rule by Law แบบ

ไทยด้วย แต่อะไรคือทางเลือกส�าหรับอนาคต?
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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�าคัญในบทความนี้: 

• ค�าถามหลัก: นิติศาสตร์และระบบกฎหมายสมัยใหม่ 

ของไทยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร เน่ืองจากเกิดข้ึน

และพัฒนาในบริบทประวัติศาสตร์ของไทยเอง

• บริบทส�าคัญที่มีผลต่อการเปล่ียนผันสู่นิติศาสตร์สมัย

ใหม่ของไทย คือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และภาวะกึ่ง

อาณานิคม ซึ่งมีผลท�าให้องค์ประกอบของนิติศาสตร์

สมัยใหม่ของไทยต่างจากนิติศาสตร์แบบบรรทัดฐาน 

(normative jurisprudence)

• การเปล่ียนผันสู่ระบบกฎหมายสมัยใหม่หลีกเล่ียงไม่ได้ที่

จะต้องเผชิญกบัจารีตกฎหมายเดิมของไทย จงึควรเข้าใจ

จารีตดังกล่าวเฉพาะประเด็นทีเ่กีย่วข้องและมีผลต่อการ

เปลี่ยนผันสู่นิติศาสตร์สมัยใหม่

• จากน้ันจะอธบิายกระบวนการของการปฏิรูปโดยเฉพาะ

การสร้างประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 

บทความน้ีเสนอว่าการปฏิรูปกฎหมายแท้ที่จริงแล้วคือ

การปรับปรุงเคร่ืองมือของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้

เป็นการปกครองด้วยกฎหมาย
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• นิติศาสตร์สมัยใหม่ของไทยทีเ่ป็นผลของการปฏิรูป ไม่ใช่

การปกครองของกฎหมาย (The Rule of Law) ไม่ใช่ระบบ

กฎหมายโลกวิสัย (secular) ความเสมอภาคเบื้องหน้า 

กฎหมายยังไม่เกดิ แต่สถานะของ “บคุคล” ทางกฎหมาย 

และต่อรัฐเปล่ียนไป ผลส�าคญัมากอกีอย่างคอืแนวความคดิ 

ทางนิติศาสตร์ที่สนับสนุนระบอบเผด็จการ

• แนวความคิดทางนิติศาสตร์ดังกล่าว แท้ที่จริงแล้วคือ

มรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

น่ันคอืนิติศาสตร์และระบบกฎหมายของไทยสองกระแส 

“นิติรัฐอภิสิทธิ์” และ “ราชนิติธรรม”

• นิติรัฐอภิสิทธิ์ คือ ระบบกฎหมายที่ให้อภิสิทธิ์แก่รัฐ

ใช้อ�านาจละเมิดทรัพย์สินเอกชนและสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนได้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้งในระบบ

กฎหมายปกติและในสภาวะยกเว้น ประโยชน์สาธารณะ

ทีส่�าคญัสุดของไทยกค็อืความม่ันคงของชาติ กองทพัจงึ

เป็นผู้ได้และใช้อภิสิทธิ์ล้นหลามนี้

• ราชนิติธรรม คือ หลักกฎหมายของไทยที่ถือว่าพระ

มหากษัตริย์เป็นหลักสูงสุดของกฎหมายและความ

ยุติธรรม (มิใช่รัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาดังที่ถือกันเป็น
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บรรทัดฐานทางสากล) ราชนิติธรรมได้รับการส่งเสริม

ขนานใหญ่ในคร่ึงศตวรรษที่ผ่านมาท่ามกลางการเมือง

แบบกษัตริย์นิยมและวัฒนธรรมหลงใหลคล่ังไคล้เจ้า 

ค�า้จนุด้วยประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยมและความคดิ

ว่าด้วยธรรมราชา

• ทัง้นิติรัฐอภิสิทธิแ์ละราชนิติธรรม ล้วนให้ความชอบธรรม 

แก่การงดใช้ระบบกฎหมายปกติ สร้าง “สภาวะยกเว้น” 

ที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึก กฎหมายความม่ันคง หรือ

กฎหมายพิเศษอื่นๆ (เช่นค�าสั่งคณะรัฐประหาร) 

• นิติศาสตร์แบบไทยส่งผลต่อระบบกฎหมายและการเมือง

อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเฟื่องฟูของราช-

นิติธรรมในทศวรรษหลังๆ ซึ่งจะมีผลต่อระบอบรัฐของ

ไทยในอนาคตด้วย เพราะสถานะของพระมหากษัตริย์

กับรัฐธรรมนูญ การเมือง และกฎหมายก�าลังเปลี่ยนไป
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อารัมภบท

ขอเร่ิมต้นด้วยข้อความโดยลายมือของอาจารย์ป๋วยที่

หลายท่านคงเคยเห็นมาแล้ว 

ข้อความน้ีมาจากจดหมายที่ท่านเขียนตอบผม หากจ�า

ไม่ผิด ผมเข้าใจว่าเป็นจดหมายฉบับแรกด้วยลายมือจาก

อาจารย์หลังล้มป่วย พอได้รับอย่างไม่คาดฝันตอนน้ัน ผม 

ต่ืนเต้นมาก รีบว่ิงไปบอกอาจารย์ชูศรี มณีพฤกษ์ และ อาจารย์

วัชรียา โตสงวน ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ผมจ�าได้ว่าอาจารย์ชูศรี
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ถาม “เธอนึกยังไงถึงเขียนไป” พอดีมีอาจารย์อีกหลายท่าน

พากันมาดูจดหมายในห้องเล็กๆ น้ัน ทุกคนดีใจเหลือเกินที่รู้

ว่าอาจารย์ป๋วยเขียนได้แล้ว ขณะที่ผมเขียนจดหมายนั้น เป็น

เวลาไม่นาน ไม่กี่อาทิตย์หลังจากออกจากคุก (16 กันยายน 

2521) ถึงแม้ผมจะหัวแข็งโต้แย้งกับอาจารย์ป๋วยซึ่งๆ หน้า

มากกว่าหน่ึงคร้ัง ต่อหน้าสาธารณชนก็มี และไม่ว่าความคิด

ของผมในขณะน้ันจะผิดถูกอย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่ได้รับ

จดหมายจากอาจารย์น้ันและในวันน้ี ข้อเทจ็จริงทีแ่ย้งไม่ได้กค็อื 

ผมได้กลับมาเรียนหนังสือและมีชีวิตปกติมาถึงวันน้ี ในขณะที่ 

อาจารย์ป๋วยต้องประสบปัญหาสุขภาพเน่ืองจากการต่อสู้อย่าง

หนักหลัง 6 ตุลา ขณะทีผ่มเขียนจดหมายไปหาอาจารย์น้ัน ผม

ทราบดีว่าอาจารย์ยังพูดไม่ได้เขียนไม่ได้ เพราะส�านึกเช่นน้ี

เองผมจึงเขียนจดหมาย เป็นความส�านึกที่ติดตัวต่อมาจนทุก

วันนี้และจนวันตาย

มีคนกล่าวว่าชีวิตผมเอาดีไม่ได้เพราะมัวแต่หมกมุ่นกับ 

6 ตลุา แต่ผมเชือ่มั่นว่าถา้เรารูจ้ักจดัการกบัอดตี รู้ว่าจะอยู่กับ

ปัจจุบันโดยไม่ทิ้งอดีตอย่างไร ความส�านึกเช่นนี้ท�าให้ชีวิตไป

ได้ดียิ่งกว่าความพยายามจะลืมเสียอีก  
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แต่ประเด็นที่ผมอยากจะช้ีให้เห็น มาจากจดหมายของ

อาจารย์จอนที่มาพร้อมกับจดหมายลายมือของอาจารย์ป๋วย 

อาจารย์จอนเล่าเกี่ยวกับอาจารย์ป๋วยในขณะน้ัน ตอนหน่ึง 

อาจารย์จอนบอกเหตุผลที่อาจารย์ป๋วยปฏิเสธดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์จากธรรมศาสตร์

ดังข่าวที่รายงานในขณะนั้น (มติชน 19 ต.ค. 2521 ก่อน

หน้าจดหมายข้างต้นเพียงไม่กี่วัน)
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40 กว่าปีผ่านไป ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญหลังจากนั้น

ต้ังหลายฉบับ มีการเลือกต้ังแล้วก็มีรัฐประหารหลังจากน้ัน

หลายคร้ัง น่าเสียใจที่เหตุผลของอาจารย์ป๋วยยังไม่ได้รับการ 

ตอบสนองแต่อย่างใด แถมยังมีความรุนแรงฆาตกรรมกลางกรุง 

อีกมากกว่าหน่ึงคร้ัง แต่ละคร้ังไม่เคยมีคนต้องรับผิดชอบ 

ตอกย�้าความจริงในสังคมไทยว่า รัฐฆ่าคนได้ ไม่มีความผิด 

เพราะการนิรโทษกรรมตัวเองโดยรัฐและกองทัพไม่มีทาง

โดนประท้วง คนมีอ�านาจของไทยเก่งเฉพาะการท�าร้ายคน

ไม่มีอ�านาจ คนไทยจ�าใจต้อง “อยู่ให้เป็น” อยู่ประเทศนี้อย่าง

ปลอดภัยต้องคิดแบบเดียวเท่านั้น จึงจะแสดงออกเปิดเผยได้

โดยไม่ต้องกลัวเดือดร้อน อีกทางเลือกหน่ึงคืออยู่อย่างเงียบ

สนิท อย่าแสดงออก ส่วนคนที่ “อยู่ไม่เป็น” ก็จ�าต้องอยู่นอก

ประเทศ...อย่างอาจารย์ป๋วย เป็นต้น

ในการสร้างประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมา เราเห็น

กระบวนการยุติธรรมถูกปู ้ ย่ีปู ้ย�าซ�้าแล้วซ�้าเล่าโดยคนมี

อ�านาจและอย่างปราศจากความละอาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

นับจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี 2549 ซึ่งปิดฉากลงด้วย

การรัฐประหารปี 2557 และเร่ิมต้นฉากใหม่ตอนใหม่ของ

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยระบอบเผด็จการ คสช. ที่มี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อด้วยระบอบ คสช. ที่สวม 

เส้ือคลุมประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข น่ีเป็นอาการ (symptoms) ที่สะท้อนว่าระบบ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยอ่อนแอ กฎหมายไม่

เคยเป็นใหญ่ เพราะมัวแต่ปกป้องผู้ย่ิงใหญ่ทัง้หลาย ไม่ปกป้อง 

ผู้เสียเปรียบทางสังคม 

ผู้เขียนหวังว่าการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายของ

ไทยคร้ังน้ี จะเป็นคุณแก่คนธรรมดาที่พยายามต่อสู้กับความ 

อยุติธรรมทีป่ราศจากความละอาย เพ่ือการเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน 

ใครจะเรียกว่านี่คือการชังชาติก็ช่าง เพราะผู้เขียนเห็นว่า

เราต้องกล้าจ้องมองความอยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา เพราะ

เราแคร์ เราจงึยังมีความหวังว่าสังคมไทยดีกว่าน้ีได้ ความเขลา

และขลาดที่แอบอยู่ข้างหลังข้อกล่าวหาชังชาติต่างหากที่น่า

รังเกยีจ เพราะเป็นการเฉยเมยต่อความอยุติธรรม การจ้องมอง

ความอยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาต้องกระท�าได้ ไม่เฉพาะใน

สถาบนัการศกึษาทีนั่กวิชาการมักอ้างเสรีภาพทางวิชาการ แต่

ควรท�าได้ในทกุตารางน้ิวของประเทศไทย เพราะความยุติธรรม

เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงได้รับ
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บทน�า

ประชาธิปไตยเป็นหนทางหรือวิธีการที่พึงปรารถนา

ส�าหรับการจดัความสัมพันธ์ทางอ�านาจอย่างสันติท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงไม่รู้จบ ส่วน “การปกครองของกฎหมาย” (Rule 

of Law)1 เป็นองค์ประกอบทีข่าดไม่ได้ส�าหรับสังคมและรัฐเพ่ือ

จดัความสัมพันธ์ทีพึ่งเป็นระหว่างรัฐกบัประชาชนและระหว่าง

ประชาชนด้วยกนัเอง การสร้างประชาธปิไตยจะต้องสร้างระบบ

กฎหมายทีเ่ชือ่ถอืได้และยุตธิรรมให้เข้มแขง็ควบคูก่นัไป หาก

แยกขาดจากกันก็จะล้มเหลวทั้งคู่

ลักษณะเฉพาะทีน่่าสนใจของวิกฤตการณ์การเมืองนับจาก

ปี 2549 เป็นต้นมาก็คือ ประการแรก การประกาศตัวเปิดเผย

ของเครือข่ายกษัตริย์นิยมว่าพวกเขาชิงชังประชาธิปไตยและ

1 มีค�าแปลของ Rule of Law ในภาษาไทยต่างๆ กันดังจะกล่าวต่อไป ประเด็นส�าคัญ

ข้อหนึ่งของบทความนี้ก็คือการเมืองของค�าแปล เพราะการแปล Rule of Law ว่า “หลัก

นติิธรรม” อย่างทีมั่กท�ากนัทัว่ไปในขณะนี ้เป็นปฏิบติัการทางการเมืองวัฒนธรรมทีมี่ผล

มหาศาลต่อความนึกคิดในสังคมไทย ผู้เขียนจึงขอแปลอย่างตรงตามตัวอักษรว่า “การ

ปกครองของกฎหมาย” โปรดสังเกตว่าค�าที่มีความหมายตรงข้ามกับ Rule of Law ใน

ภาษาอังกฤษก็คือ Rule by Law กลับไม่มีการบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย ซึ่งหากจะให้

ตรงข้ามกับ “หลักนิติธรรม” ก็น่าจะได้แก่ “หลักนิติอธรรม” ในที่นี้ ผู้เขียนขอแปลตรง

ตามตัวอกัษรเช่นกนัว่า “การปกครองด้วยกฎหมาย” และจะเน้นให้เห็นความต่างระหว่าง 

ของ และ ด้วย ตลอดทั้งบทความ

86 ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17



พยายามสร้างระบอบการเมืองใต้พระราชอ�านาจ และ ประการ

ที่สอง บทบาทของสถาบันตุลาการและองค์กรที่ควรท�าหน้าที่

เป็นกรรมการ แต่กลับเป็นผู้เล่นส�าคัญเสียเอง การเมืองกลาย

เป็นเรื่องการต่อสู้กันทางกฎหมายและในศาลมากขึ้น พร้อมๆ 

กับที่สถาบันทางกฎหมายและนักนิติศาสตร์ก็กลายเป็นการ

เมืองไปหมด จนล้มลุกคลุกคลานไปด้วยกนัอย่างแยกไม่ออก2 

นอกจากไม่ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์การเมืองแล้ว ยังน�าไปสู่

วิกฤตการณ์อีกอย่างหน่ึง น่ันคือ วิกฤตความชอบธรรมและ

ความเช่ือถือในระบบกฎหมายและกระบวนการตุลาการซึ่ง

ตกต�่าอย่างหนัก 

ผู้เขียนเช่ือว่าวิกฤตอย่างหลังน้ี อาจต้องการเวลาฟื้นฟู

แก้ไขนานเสียย่ิงกว่าระบอบรัฐสภาและระบบการเมืองเสียอีก 

ความเช่ือเช่นน้ีเองที่กระตุ้นความสนใจของผู้เขียน ต้องการ

ศึกษาเข้าใจว่า “การปกครองของกฎหมาย” (Rule of Law) 

ในประเทศไทยเป็นอย่างไรกัน หรือว่าประเทศไทยไม่เคยมีการ

ปกครองของกฎหมายเลย แต่ถ้าเช่นน้ัน ระบบกฎหมายและ

นิติศาสตร์ (jurisprudence) ของไทยเป็นแบบไหนกัน ท�าไม

ระบบกฎหมายของไทยจงึเอือ้อ�านวยต่อความอยุติธรรม ปล่อย

2 Harding 2012; Dressel 2012; Mérieau 2016; Tamada 2017
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ให้มีการใช้กฎหมายรังแกประชาชนได้ถึงขนาดน้ี แถมท�าได้

อย่างปราศจากความละอายได้ขนาดน้ี ท�าไมกฎหมายจึงอยู่

ตรงข้ามกับความยุติธรรมได้ขนาดนี้ ค�าถามทางการเมืองชุด

น้ี ซ้อนทบัลงบนทศันะทีแ่พร่หลายทัง้สังคมไทยว่า กฎหมายใน

ประเทศน้ีบงัคบัใช้กบัคนจนและผู้อ่อนแอทางสังคมเท่าน้ัน แต่

กลับไม่สามารถจ�ากัดความฉ้อฉลของความร�่ารวยและอ�านาจ

ได้แต่อย่างใด 

นักนิติศาสตร์และผู ้มีปัญญาหลายท่านมักกล่าวว่า 

กฎหมายของไทยค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับ

ใช้ หมายความว่าคนที่บังคับใช้ไม่ดี เราต้องหาทางให้ได้คนด ี

เป็นผู้บังคับใช้ ค�าตอบน้ีชัดแจ้งแล้วว่าไม่น่าพอใจอีกต่อไป 

เพราะว่า 1) ค�าตอบน้ีไม่มีทางผิด จงึไม่ใช่ค�าตอบทีช่่วยให้เกิด

ความสว่างทางปัญญาหรือทางแก้ปัญหาแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซ�้า

กลับน�าไปสู่การยัดเยียดอบรมศลีธรรมแก่ประชาชนแค่น้ันเอง 

2) ค�าตอบแบบน้ีฟ้องว่าระบบและสถาบนัทางกฎหมายอ่อนแอ 

ไร้ความสามารถ จนไม่สามารถจ�ากดัความเสียหายอนัเกดิจาก

คนไม่ดีส่วนน้อย ทัง้ยังน่าสงสัยว่า...หรือระบบและสถาบนัน่ันเอง

ทีเ่อือ้อ�านวยแก่คนไม่ดีและการกระท�าทีไ่ม่ดีทัง้หลาย? และ 3) 

ความอยุติธรรมดาษด่ืนทุกวันน้ีก็ด้วยฝีมือ “คนดี” ทั้งน้ัน  
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แต่น่าเสียดายว่าค�าตอบพรรค์น้ีพบได้ไม่ยากในสังคมไทย รวม

ทั้งคนในวิชาชีพกฎหมายด้วย หรือว่าเราไม่ต้องการขบคิดหา

ค�าตอบที่จริงจังกว่านี้เพราะเป็นเรื่องยากจะคิด ไม่ต้องการหา

การแก้ไขเชิงสังคมหรือเชิงสถาบันเพราะเป็นเรื่องยากจะแก้

ค�าอธบิายทีดี่ข้ึนหน่อย มักโทษความด้อยพัฒนาของระบบ

กฎหมาย ค�าตอบแบบน้ีมีนัยยะว่า ระบบกฎหมายของไทย 

ไม่ต่างจากระบบที่พัฒนาแล้วในที่อื่นๆ เพียงต้องการเวลา

ค่อยๆ ปรับปรุงไป ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นการ

ปกครองของกฎหมายแบบบรรทดัฐานเอง ในขณะทีค่�าอธบิายน้ี 

พอจะฟังขึ้น ก็กลบเกลื่อนปัญหาที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะ

ของระบบกฎหมายของไทย และปฏิเสธความเป็นไปได้ว่าระบบ

กฎหมายของไทยอาจจะไม่เป็นไปตามหลัก “การปกครองของ

กฎหมาย” เลยก็เป็นได้ ปัดให้เป็นเรื่องของความบกพร่องซึ่ง

มีอยู่ในทุกระบบของทุกประเทศเป็นธรรมดา รวมทั้งประเทศ

ที่พัฒนาแล้วก็เถอะ

ผู้เขียนต้องการเสนอในบทความช้ินน้ีว่า นิติศาสตร์และ

ระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทย มิใช่ระบบกฎหมายตาม

หลัก “การปกครองของกฎหมาย” แต่อย่างใด การปกครอง

ของกฎหมาย นิติศาสตร์ และระบบกฎหมายที่ทั้งโลกถือเป็น
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บรรทัดฐาน (normative rule of law, jurisprudence and 

legal system) เกิดข้ึนในประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์

ของยุโรปอเมริกัน แต่นิติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย (modern 

Thai jurisprudence) เกิดข้ึนและพัฒนาข้ึนในบริบททาง

ประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งต่างออกไปอย่างมาก ผลก็คือระบบ

กฎหมายที่มีคุณสมบัติผิดแผกผิดเพ้ียนไปจากการปกครอง

ของกฎหมายแบบบรรทดัฐาน (normative rule of law) หลาย

ประการ ยังไม่มีนักนิติศาสตร์เชิงประวัติหรือนักประวัติศาสตร์

ศกึษาคณุสมบติัทีผิ่ดแผกจนถงึกบัผิดเพ้ียนเหล่าน้ีแต่อย่างใด 

เพราะเราท่านมักคิดว่านิติศาสตร์และระบบกฎหมายของไทย

เป็นแบบมาตรฐานสากลแล้ว เพียงแต่ยังด้อยพัฒนาและคนยัง

ไม่ดีพอแค่นั้นเอง

อันที่จริงการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายของไทย

ยังขาดแคลนมากในแทบทุกประเด็น ไม่เพียงแค่ประเด็น

ความผิดแผกผิดเพ้ียนจากหลักการตามบรรทัดฐาน แสวง  

บุญเฉลิมวิภาส กล่าวไว้นานแล้วว่า การศึกษาประวัติศาสตร์

กฎหมายในช่วงที่ไทยเราได้รับอิทธิพลนิติศาสตร์ตะวันตก

ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง 6 ยังต้องการผู้บุกเบิกอีกมาก3 ดังนั้นจึง

3 แสวง 2545: 288-289 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 

เท่าที่มีอยู่ก็มักเน้นประเด็นนี้ก็ตาม - ผู้เขียน
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น่าจะได้เวลาที่จะต้องสอบสวนศึกษาการเปล่ียนผันของระบบ

กฎหมายสมัยเก่าสู่สมัยใหม่ในสยาม นับจากต้นศตวรรษที่ 

20 และพัฒนาการหลังจากน้ัน เพ่ือท�าความเข้าใจคณุลักษณะ

เฉพาะของระบบกฎหมายไทยอันเน่ืองมาจากการพัฒนาทาง

ประวัติศาสตร์ของไทยเอง รวมทัง้ผลสืบเน่ืองของคณุลักษณะ

เหล่านั้นด้วย4

ค�าถามหลักและสมมติฐาน

อันที่จริงมีส�านักคิดต่างๆ ที่ให้ค�าจ�ากัดความ “การ

ปกครองของกฎหมาย” แบบบรรทัดฐานไม่ตรงกันในราย

ละเอยีดนกั หมายความว่ามคีณุสมบตัร่ิวมทีส่�าคญัตรงกนั แต่

รายละเอียดต่างกัน ให้น�้าหนักความส�าคัญต่อองค์ประกอบ

4 อาจมีผู้สงสัยว่าผู้เขียนไม่ใช่นักนิติศาสตร์แล้วจะศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไร ขอตอบว่านี่

ไม่ใช่ครัง้แรกทีน่กัประวัติศาสตร์ศกึษาประวัติศาสตร์กฎหมายและมีนกันติิศาสตร์หลาย

ท่านศึกษาประวัติศาสตร์เช่นกัน ชุมชนวิชาการถือว่าการท�างานข้ามสาขาความรู้เช่นนี้

เป็นเรื่องควรส่งเสริม หลายครั้งกลับเป็นคุณอีกด้วยที่มีผู้ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการ

ศึกษาที่ต่างออกไป เข้ามาตั้งค�าถามและวิเคราะห์ประเด็นใหม่ๆ วิทยาลัยนิติศาสตร์ชั้น

น�าแทบทุกแห่งทั่วโลกจะต้องมีนักประวัติศาสตร์กฎหมาย แม้เขาไม่มีความสามารถให้

ค�าปรึกษาด้านกฎหมายเลยสักนิดก็ตาม 
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ต่างๆ ไม่เหมือนกัน นักนิติศาสตร์ไทยหลายคนทุกส�านักได้

พยายามช้ีแจงตลอดมาว่า ส่ิงที่สังคมไทยเรียกรวมๆ กันว่า 

“หลักนิติธรรม” น้ัน มีรากมาจากแนวความคดิสองกระแส คอื5 

1. นิติรัฐ (Rechtsstaat หรือ Legal State) เป็นแนว

ความคดิทีเ่ร่ิมแพร่หลายในศตวรรษที ่19 ในเยอรมนีและยุโรป

ตะวันตกภาคพ้ืนทวีป หมายถงึ รัฐทีป่กครองด้วย “กฎหมาย” 

ไม่ใช่ปกครองด้วย “ผู้ย่ิงใหญ่” ทีมี่อ�านาจบารมี น่ันคอืรัฐทีถ่อื

กฎหมายเป็นใหญ่ แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เฉพาะกับประชาชน ทว่า

ผู้ปกครองประเทศจะกระท�าการใดๆ ได้ต้องมีกฎหมายรองรับ 

จะท�าตามอ�าเภอใจไม่ได้ หลักนิติรัฐจึงมีหลักการพื้นฐานที่มุ่ง

จ�ากดัอ�านาจของผู้ปกครอง และให้หลักประกนัสิทธข้ัินพ้ืนฐาน

แก่ประชาชน หลักการประกอบแนวความคดิน้ี ได้แก่ หลักการ

ทีว่่าถ้าไม่มีกฎหมาย-ไม่มีความผิด ถ้าไม่มกีฎหมายให้อ�านาจ

ไว้ ฝ่ายปกครองกจ็ะใช้อ�านาจท�าอย่างนัน้มไิด้ หลักการบคุคล

อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายอย่างเดียวกนัไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ

ใดก็ตาม หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลัก

การแยกอ�านาจ และหลักการความเป็นอิสระของตุลาการ

5 ความหมายของนิติรัฐและ The Rule of Law ข้างล่างนี้พบได้ค่อนข้างตรงกันหมด

ในต�ารานิติศาสตร์ต่างๆ และข้อเขียนทั้งสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆ ไป 

(ในภาษาไทย) หลายชิ้นให้ค�าจ�ากัดความแทบเหมือนกัน
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2. การปกครองของกฎหมาย (The Rule of Law) เป็น

แนวความคดิทีมี่ความหมายหลากหลายอยู่เป็นเวลานาน ไม่ใช่

แนวความคดิทีเ่ด่นชัดประการเดียว แต่ครอบคลุมองค์ประกอบ

ต่างๆ พอสมควร ในภาษาไทยมักใช้ว่า หลักนิติธรรม (เป็น

ค�าแปลที่มีนัยทางการเมืองแฝงดังจะอธิบายต่อไป) เริ่มก่อตัว 

และปรากฏในประเทศองักฤษในศตวรรษที ่13 มุ่งจ�ากดัอ�านาจ

ของผู้ปกครอง ไม่ให้ใช้อ�านาจเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

กฎหมายต้องมีเน้ือหาทีชั่ดเจน และไม่มีโทษย้อนหลัง หลักการ 

ส�าคัญที่ประกอบ ได้แก่ หลักประกันในความเป็นอิสระของ 

ผู้พิพากษา หลักความเสมอภาคไม่ว่าบุคคลน้ันจะอยู่ในฐานะ

ใด สิทธิเสรีภาพของบุคคลจะต้องได้รับการยอมรับจากศาล 

และให้อ�านาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา 

จะเห็นได้ว่า แม้จะมีพัฒนาการมาคนละทางกัน แต่ทัง้นิติรัฐ 

และนิติธรรม เป็นหลักการเพ่ือความเป็นใหญ่ของกฎหมาย 

เหนืออ�านาจของ “ผู้ยิ่งใหญ่” ไม่ว่าจะดีวิเศษขนาดไหน เป็น

หลักการที่มุ่งจ�ากัดอ�านาจของผู้ปกครอง คุ้มครองประชาชน

ให้ปลอดภัยจากอ�านาจฉ้อฉลของรัฐ สองกระแสความคิดน้ี

ผสานเข้าหากันเม่ือกลางศตวรรษที่ 20 โดยแนวความคิดทั้ง

สองน้ีผนวกเข้ากับแนวคิดสิทธิมนุษยชน (ภายหลังภัยวิบัติ
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คร้ังใหญ่ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง)6 มีคุณสมบัติส�าคัญๆ 

ที่ทุกส�านักคิดเห็นตรงกัน (แม้ว่าจะมีรายละเอียดต่างกัน

ก็ตาม)7 ดังต่อไปนี้ 

1. มีกฎหมายทีชั่ดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนัตลอดทัว่ทัง้

ดินแดนใต้ปกครองของรัฐ และประชาชนจะต้องสามารถเข้าถงึ 

รับรู้กฎหมายนั้นได้โดยสะดวก

2. ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย

3. อ�านาจของรัฐต้องถูกจ�ากัดด้วยกฎหมาย และต้องถูก

ก�ากับด้วยรัฐสภา รัฐธรรมนูญ และศาล 

4. ต้องจ�ากัดอ�านาจของรัฐ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและ

ทรัพย์สินของปัจเจกบุคคล

5. ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ

คงไม่น่าแปลกใจว่าระบบกฎหมายของไทยยังไม่เข้าข่าย

เป็นนิติรัฐหรือนิติธรรม จนหลายคนเห็นว่าหลักทั้งสองเป็น

อุดมคติ แต่ผู้เขียนยังเห็นว่า ไม่ใช่เพราะไทยด้อยพัฒนาหรือ

6 จรัญ 2553: 73-81, 83-85
7 World Justice Program (WJP- https://worldjusticeproject.org) พยายามรวบรวม

คุณสมบัติต่างๆ จากหลายส�านักเข้าไว้ด้วยกันทั้งประเด็นใหญ่เล็กหลักรองทั้งหลาย 

40-50 ประการ แล้วประมวลกันเป็นดัชนี 8 หมวดที่รู้จักกันดีในนาม WJP Rule of Law 

Index เพ่ือประเมินสถานะของการปกครองของกฎหมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตาม

ดัชนีเหล่านั้น ดู https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/

wjp-rule-law-index 
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ยังเดินไปไม่ถึงที่หมาย แต่อาจเป็นเพราะเราก�าลังอยู่บนถนน

คนละสาย ต่อให้มีจุดหมายที่ปรารถนาตรงกัน หนทางเดิน

คงจะต้องต่างกัน 

การศกึษาประวัติศาสตร์กฎหมายและนิติศาสตร์ทีผิ่ดแผก

จากบรรทัดฐาน ไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ส�าหรับวิชานิติศาสตร์ 

ก่อนทศวรรษ 1970 การศกึษาประวัติศาสตร์กฎหมายในสังคม

เอเชียมักทึกทักว่าการปกครองของกฎหมายในเอเชียยังด้อย

พัฒนา แม้จะอยู่บนเส้นทางการพัฒนาไปเป็นนิติศาสตร์แบบ

บรรทัดฐานก็ตาม8 แต่ในระยะทศวรรษ 1970-1980 นั่นเอง 

ประวัติศาสตร์แบบน้ีก็เร่ิมถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะ

วางอยู่บนความเช่ือตามทฤษฎี Modernization ซึ่งผิดพลาด

ล้าสมัยและถูกรื้อไปแล้วในสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ 

ในระยะไม่ก่ีทศวรรษที่ผ่านมากระแสความคิดแบบหลัง

อาณานิคม (post-colonialism) ที่เน้นว่าสังคมนอกตะวันตก

มีประวัติศาสตร์แตกต่างจากยุโรปโดยเฉพาะการผ่านระบอบ

อาณานิคม กฎหมายสมัยใหม่จึงเป็นผลผลิตของการปะทะ

กันระหว่างเงื่อนไขภายในของสังคมหน่ึงๆ กับอิทธิพลจาก

โลกตะวันตกอย่างมีพลวัตนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา  

8 Hooker 1978: 95-96 และ ค�าน�าของ Edward Wise ใน Apirat 1987: xi-xiii
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ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของนิติศาสตร์นอกสังคม 

ตะวันตกจึงเติบโตข้ึนมาก9 ไม่ทึกทักอีกต่อไปแล้วว่า เอเชีย

สมัยใหม่คือตะวันตกน้อยๆ ที่ยังด้อยพัฒนา ระบบกฎหมาย

สมัยใหม่ก็ไม่ใช่โยกย้าย (legal transplantation) มาจาก

ยุโรป แต่สนใจวิเคราะห์ความพยายามของระบอบอาณานิคม

ที่จะสถาปนากฎหมายแบบใหม่อย่างทุลักทุเล10 และความ

ไม่ลงรอยกันระหว่างอิทธิพลตะวันตกกับจารีตกฎหมายที่มี

อยู่ก่อน (pre-existing) ในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งน�าไปสู่การปะทะ 

ปรับ และแปร จนเป็นผลออกมาเป็นนิติศาสตร์และระบบ

กฎหมายทีมี่ลักษณะเฉพาะไปต่างๆ กนั ย่ิงไปกว่าน้ันภายหลัง

ยุคอาณานิคม ประเทศเหล่านั้นก็พัฒนาระบบกฎหมายต่อไป

ในบริบทที่แตกต่างไปจากยุโรป หลายประเทศตกอยู่ภายใต้

ระบอบอ�านาจนิยมและเผด็จการทหาร11 ซึง่ส่งผลต่อการพัฒนา

นิติศาสตร์และระบบกฎหมายที่ผิดแผกไปจากบรรทัดฐาน 

(non-normative jurisprudence) ในแต่ละสังคม นอกจากนี้

9 ตัวอย่างเช่น Peerenboom 2004 ส�าหรบัประเทศในเอเชีย และ Darian-Smith, 2013 

ส�าหรับที่อื่นในโลก
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

96 ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17



การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายนอกสังคมตะวันตกในแง่ที่

เป็นประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา (Intellectual History) ก็เติบโต

ขึ้นมากในระยะไม่นานมานี้เอง12

ประวัติศาสตร์กฎหมายอย่างวิพากษ์เกีย่วกบัเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้เฟื่องฟูข้ึนมามากใน 10-20 ปีที่ผ่านมา ผลงาน

ล่าสุดที่น่าสนใจได้แก่งานของ Loos (2006), Rajah (2012) 

และ Cheesman (2015) ซึง่ศกึษาการก่อตัวของระบบกฎหมาย

สมัยใหม่ในสยาม สิงคโปร์ และพม่าภายใต้ภาวะกึง่อาณานิคม

และอาณานิคม เพ่ือพยายามเข้าใจลักษณะเฉพาะของระบบ

กฎหมายในประเทศเหล่าน้ัน13 ส�าหรับประวัติศาสตร์กฎหมาย

12 ดู Modern Intellectual History 2018
13 Loos ศึกษาบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างชาติในการปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยแบบ

ยุโรปซึง่ต้องประนปีระนอมกบัจารตีกฎหมายเดิม ผลกค็อืระบบกฎหมายผสมผสานทีค่ง

จารีตทางกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวไว้มาก รวมถึงรักษาระบบหลายเมีย (polygamy) 

ไว้ จึงมีผลต่อผู้หญิงในฐานะบุคคลตามกฎหมาย รัฐบาลสยามท�าตามแบบประเทศ 

อาณานคิมอืน่ๆ ถงึแม้ว่าสยามจะไม่เคยตกเป็นอาณานคิมกต็าม Cheesman ถงึขนาดเสนอ

ว่าพม่าในยุคอาณานิคมนั้น มิใช่ระบอบการปกครองของกฎหมาย (Rule of Law) แต่ก็

ไม่ใช่ระบอบการปกครองด้วยกฎหมาย (Rule by Law) แต่เป็นระบอบ “กฎหมายและ

ความสงบเรยีบร้อย” (Law and Order) ซึง่ให้อ�านาจอย่างมากแก่ผู้ปกครองชาวองักฤษ

ในการควบคุมจ�ากัดสิทธิของคนพม่าเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลก็เป็นส่วน

หนึ่งของระบอบดังกล่าว ส่วน Rajah เห็นว่าสิงคโปร์เป็นระบบกฎหมายคู่ (dual state 

legality) คือ การปกครองของกฎหมายและการปกครองด้วยกฎหมายด�ารงอยู่พร้อม

กันในปริมณฑลที่ต่างกัน Cheesman เห็นว่าระบอบกฎหมายและความสงบเรียบร้อย

ของพม่าทีส่ร้างโดยผู้ปกครองชาวองักฤษยังสืบทอดต่อมาถงึปัจจบุนั ส่วน Rajah เห็นว่า

ระบบกฎหมายคูส่ร้างข้ึนหลังอาณานคิมเป็นหลักแต่กอ็าศยัมรดกจากระบอบอาณานคิม 
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ของไทย ภายหลังงานคลาสสิกของแลงกาต์ต้ังแต่ทศวรรษ 

1930-1940 ซึ่งเน้นเรื่องจารีตประเพณีกับกฎหมายในสังคม

สยามก่อนยุคสมัยใหม่ หลังจากน้ันกลับอ่อนแอลง14 กระแส

(ทั้งหลักทางนิติศาสตร์ สถาบัน และความเช่ือที่ใช้เป็นความชอบธรรม) การศึกษาใน

ด้านนี้ยังมีช่องทางให้เติบโตอีกมาก เช่น งานที่กล่าวมาตามรอยนิติศาสตร์สมัยใหม่

ย้อนไปหยุดอยู่ทีร่ะบอบอาณานคิมเป็นส่วนใหญ่ ยังให้ความสนใจกบัมรดกตกทอดจาก

จารีตก่อนยุคสมัยใหม่ไม่มากนัก มีบางคนให้ความส�าคัญกับจารีตทางศาสนาในระบบ

กฎหมายที่ยังตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมมุสลิม (Hussin 2016)
14 ความเห็นของเกษม ศิริสัมพันธ์ และ แสวง บุญเฉลิมวิภาส เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2533 

(เกษม และ แสวง 2533; Baker and Pasuk 2016: xi ก็ตั้งข้อสังเกตท�านองเดียวกับ

เกษมและแสวง) ผู้เขียนเข้าใจว่าการประเมินเช่นนี้เป็นการวิจารณ์อ้อมๆ ต่อการเขียน

ประวัติศาสตร์กฎหมายแบบกรมหลวงราชบุรีฯ (กฎหมายราชบุรี 2 เล่ม, 2444) ที่

กลายเป็นแบบแผนของต�าราและงานแบบทางการต้ังแต่รุน่บกุเบกิ เช่น ต�าราของพระยา

นติิศาสตร์ไพศาล (2494) พระวรศกัด์ิพิบลูย์ (2496) หลวงสุทธวิาทนฤพุฒ ิ(2512-13) 

และอีกหลายท่าน แบบแผนนี้ยังสืบทอดมาในต�าราประวัติศาสตร์กฎหมายไทยปัจจุบัน 

(เช่น ชาคริต 2557, ชัชพล 2561, พงษ์พันธ์ 2560) การเขียนประวัติศาสตร์กฎหมาย

แบบต�าราของสกลุนี ้แตกต่างจากการศกึษาวิชาการแบบทีแ่ลงกาต์ได้ท�าไว้อย่างมาก คอื 

แทนทีจ่ะเป็นงานวิเคราะห์ในประเด็นหนึง่ๆ อย่างลุ่มลึกและอย่างวิพากษ์วิจารณ์ กลับเป็น

ท�านองสารานุกรมหรือบัญชีกฎหมายเก่าของไทยว่ามีอะไรบ้าง ปีไหน เนื้อหามีอย่างไร 

เรียงล�าดับจากยุคสุโขทัย อยุธยา ... เรื่อยมา มีเกร็ดสอดแทรกเพื่อเชิดชูปรีชา ญาณของ

คนโบราณ ประวัติศาสตร์แบบนี้เหมาะแก่การท่องจ�าและผลิตซ�้าโดยทางราชการ ไม่มี

การต้ังค�าถามเพ่ือวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด ต�าราแบบนี้เป็นด้านหลัก 

ของประวัติศาสตร์กฎหมายไทยมาเกินกว่าศตวรรษแล้ว ทั้งเป็นที่ยอมรับของทาง

ราชการตลอดมา ผู้เขียนเห็นด้วยกบัการประเมินดังกล่าว แต่เห็นอกีว่าการครอบง�าของ

ประวตัศิาสตรก์ฎหมายแบบดงักล่าวมากว่าหนึง่ศตวรรษ เปน็ปรากฏการณ์ทีต้่องสนใจ

ว่าสะท้อน (และมีผลต่อ) การศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทยอย่างไร ส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับบทความนี้ก็คือ ในเมื่อขาดแคลนการศึกษาอย่างลุ่มลึกและวิพากษ์วิจารณ์ จึงท�าให้

ความเช่ือส�าคัญๆ บางอย่างตกทอดต่อๆ มาอย่างไม่สงสัยไม่ตรวจสอบเพียงพอ (ดัง

จะกล่าวถงึต่อไป) และท�าให้ประวัติศาสตร์กฎหมายอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ในหลายเรือ่ง
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หลังอาณานิคมจะช่วยเปิดค�าถามและวิธีการศึกษาใหม่ๆ  

หรือไม่ คงต้องดูกันต่อไป

การศึกษาคร้ังน้ีต้ังค�าถามหลักบนสมมติฐานที่เข้าใจ

ได้ง่ายดังน้ี ในเม่ือนิติศาสตร์และการปกครองของ

กฎหมายแบบบรรทัดฐาน (normative rule of law) 

ก่อตัวข้ึนในบริบทประวัติศาสตร์ของยุโรปตะวันตก ถ้า

เช่นน้ันนิติศาสตร์และระบบกฎหมายของไทยนับแต่

เปล่ียนเป็นสมัยใหม่ย่อมต่างออกไป เพราะก่อตัวใน

บริบททางประวัติศาสตร์ทีต่่างกนัลิบลับ ลักษณะเฉพาะ

ของนิติศาสตร์และระบบกฎหมายในประเทศไทยเป็น

อย่างไร? เราจะสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าคุณสมบัติ

ที่ผิดแผกไปเหล่าน้ัน เป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร์

อย่างไร? ทัง้น้ีผู้เขียนจะพิจารณาการเปล่ียนผันสู่ระบบ

ของนิติศาสตร์และระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทยใน

แง่ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเป็นหลัก15

ยังอยู่บนฐานความรู้สะสมที่ไม่แข็งแรงนัก แม้ผู้ศึกษาได้พยายามอย่างน่าชมเชยก็ตาม
15 การปฏิรปูตุลาการให้ทนัสมัยตามบรรทดัฐานเป็นประเด็นส�าคญัมาก แต่จะไม่ปรากฏ

ในข้อเขียนนี้ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ความเส่ือมศรัทธาต่อกระบวนการ

ยุติธรรม ท�าให้ประเด็นนีเ้ห็นได้ง่ายๆ ดังนัน้ในสิบกว่าปีทีผ่่านมา จงึมีการศกึษาคณุภาพดี 

เกีย่วกบัประวัติศาสตร์ตุลาการของไทยทัง้ในภาษาองักฤษและภาษาไทยพอสมควร อาทิ 

Dressel 2012, Hirschl 2007, Mérieau 2016, กฤษณ์พชร 2562, นพพล 2556 และ 

สมชาย ปรชีาศลิปกลุ 2561ข และทีก่�าลังท�าอยู่ ประเด็นทียั่งไม่มีคนกล่าวถงึสักเท่าไรคอื 
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ดังน้ัน จึงขอเร่ิมต้นพิจารณาบริบทและสภาวะแวดล้อม

ของการเปลี่ยนผันสู่สมัยใหม่ของนิติศาสตร์ไทย

บริบทและสภาวะส�าคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนผันสู่นิติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย

ประวัติศาสตร์ของการเปล่ียนผันสู่ระบบกฎหมายสมัยใหม่ 

ในสยามเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนผันสู่ยุคสมัยใหม่ของ

สังคมสยามอย่างทั่วด้านภายใต้อิทธิพลอาณานิคม (colonial 

modernity) ในช่วงทศวรรษ 1880 ถึง 193016 ความแตกต่าง

อย่างมากจากบริบททางประวัติศาสตร์ของระบบกฎหมายแบบ

บรรทัดฐานมีดังต่อไปนี้

ประการแรก ที่กล่าวว่า “สังคมไทยไม่เคยตกเป็น

อาณานิคม” น้ันเป็นการพูดความจริงแค่คร่ึงเดียว เพราะเรา

เป็นกึ่งอาณานิคม17 ทศวรรษ 1880 ถึง 1930 เป็นช่วงกระแส

นติิศาสตร์และระบบกฎหมายสมัยใหม่ บทความนีจ้งึขอศกึษาประวัติของฐานภูมิปัญญา

ทางนิติศาสตร์ของไทยสมัยใหม่
16 ผู้เขียนอธิบายเกี่ยวกับภาวะ colonial modernity ไว้ในบทที่ 1 ของ ธงชัย 2562
17 Loos 2006 ให้ความส�าคญัมากกบั colonial modernity ของสยามทีเ่ป็นกึง่อาณานคิม

100 ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17



สูงของลัทธิอาณานิคม (high colonialism) ในเอเชียอีกด้วย 

สภาวะกึ่งอาณานิคมหมายความว่า แม้สยามจะไม่เคยตกเป็น

เมืองข้ึนโดยตรงหรืออย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ก็เผชิญทั้ง

อทิธพิลย่ัวยวนจงูใจให้ผันตัวสู่ความศวิิไลซ์ตามแบบตะวันตก 

ซึง่ชนช้ันน�าสยามกต้็องการเช่นน้ันโดยสมัครใจ พร้อมกนัน้ันก็

มีการบงัคบัข่มขู่ให้ต้องเปล่ียนแปลงตามตะวันตกต้องการด้วย 

ยุโรปเป็นตัวแบบในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบกฎหมายด้วย18 

ประการที่สอง การปฏิรูประบบกฎหมายในสยามเกิดขึ้น

ภายใต้ก�ากบัของกษตัริย์สมบรูณาญาสิทธริาชย์ ในขณะทีนิ่ติรัฐ 

ของยุโรปเกดิขึน้เพ่ือจ�ากดัอ�านาจของรัฐ และการปกครองของ

กฎหมาย (Rule of Law) ขององักฤษ ต้องการให้กฎหมายเป็น

ใหญ่เหนือกว่ากษัตริย์ และยุติการปกครองตามอ�าเภอใจของ

องค์ราชันย์ผู้ทรงอ�านาจสมบูรณ์

ประการที่สาม การปฏิรูประบบกฎหมายในสยามเกิดขึ้น

เพ่ือสนองรัฐสมัยใหม่ทีอ้่างอ�านาจเหนือดินแดนและรวมอ�านาจ

ทีศ่นูย์กลาง แทนทีร่ะบบอ�านาจแบบเดิมทีแ่ตกเป็นหน่วยย่อย 

18 จนมักเข้าใจผิดกัน (ทั้งสมัยนั้นและสมัยนี้) ว่าสามารถโยกย้ายตัวแบบเหล่านั้นเอา

มาไว้ที่สยามได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงย่อมต้องเกิดการปรับแปรให้สอดคล้องกับสภาพ

ของสยาม (localization) ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าอยากจะเป็นแบบตะวันตกทั้งดุ้นก็เป็นไม่

ได้ หรืออยากจะหลีกหนีไม่ตามตะวันตกก็หนีไม่พ้นเช่นกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูบทที่ 2 

ของธงชัย 2562
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มากมายในดินแดนดังกล่าว กฎหมายและการบังคับใช้ก็

ผิดแผกกันตามหน่วยอ�านาจเหล่านั้นจนระบบระเบียบสับสน 

ประการที่ส่ี ประวัติศาสตร์ยุโรปผ่านส่ิงที่เรียกว่าการ

ปฏิวัติศาสนาในศตวรรษที่ 16 และการเคล่ือนไหวทาง

ภูมิปัญญาคร้ังใหญ่ทีเ่รียกว่า ยุคเรืองปัญญา (The Enlighten-

ment) ในศตวรรษที ่17-18 ผลของสองกระบวนการน้ี ท�าให้รัฐ

กบัสถาบนัทางศาสนาออกห่างจากกนัจนถงึกบัปะทะกนัในทาง

วัฒนธรรมและสังคม ศาสนายังคงความส�าคญัแต่เป็นเร่ืองส่วน

บุคคล ในขณะท่ีค่านิยมแบบโลกวิสัย (secularism) แผ่ไปทั้ง

สังคม ระบบกฎหมายสมัยใหม่แบบบรรทดัฐานเกดิข้ึนในบริบท

น้ีเพ่ือเป็นกฎกติกาของสังคมโลกวิสัย กฎหมายกับศีลธรรม 

เป็นคนละเรื่องกันแม้จะยังสัมพันธ์กันในทางสังคมก็ตาม19 ถึง

แม้จะมีการเปล่ียนแปลงทางศาสนาคร้ังใหญ่ในสยามเป็นคร้ัง

คราวก็ตาม รวมทั้งครั้งส�าคัญในกลางศตวรรษที่ 19 ที่น�าไป

สู่ธรรมยุติกนิกาย แต่การสังคายนาหรือปฏิรูปศาสนาในสยาม 

ไม่เคยน�าไปสู่โลกวิสัย20 หรือรัฐทีแ่ยกห่างจากศาสนจกัร ศาสนา

พุทธในสยามผูกพันแน่นแฟ้นกบัรัฐและสังคมอย่างทีเ่คยเป็นมา

19 ปรีดี 2560: 318-319
20 ภาวะโลกวิสัยในสยาม/ไทย เกิดข้ึนพัฒนามาอย่างไร ครอบคลุมปริมณฑลส่วน

บุคคล-ส่วนรวมอย่างไรบ้าง เข้มแข็งมากน้อยขนาดไหน เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งควรมีผู้ศึกษา
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แต่โบราณแต่เป็นรัฐพุทธศาสนูปถัมภกในแบบใหม่ กฎหมาย

สมัยใหม่ในสยามเกิดขึ้นในบริบทนี้ 

ประการที่ห ้า นิติศาสตร์สมัยใหม่แบบบรรทัดฐาน

เติบโตควบคู่มากับกระฎุมพีในระบบทุนนิยมเสรี กระฎุมพี

ไม่ต้องการให้รัฐเข้ามายุ่มย่ามกับกิจการและทรัพย์สินของ

เอกชน ไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาแทรกแซงเร่ืองของปัจเจกบคุคล 

ประชาธิปไตยเสรีนิยมอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมการเมือง

น้ีและเป็นที่มาของค�ากล่าวที่รู้จักกันดีทั่วโลกว่า อ�านาจมัก

ฉ้อฉล อ�านาจที่สมบูรณ์จึงฉ้อฉลสมบูรณ์แบบ (Power cor-

rupts. Absolute power corrupts absolutely.) แต่ในสังคมไทย 

ระบบกฎหมายสมัยใหม่เติบโตมากบัสมบรูณาญาสิทธริาชย์ที่

รัฐสามารถใช้อ�านาจเหนือปัจเจกบุคคล ย่ิงไปกว่าน้ันปรัชญา

การเมืองของพุทธถอืว่าอ�านาจสะท้อนบญุบารมี คนมีอ�านาจสูง 

ก็เพราะมีบุญบารมีมาก อ�านาจสมบูรณ์ย่อมเป็นของผู้มีบุญ

บารมีสูงสุด จึงตรงข้ามลิบลับกับอ�านาจฉ้อฉลสมบูรณ์แบบ 

ระบบกฎหมายสมัยใหม่อยู่ในวัฒนธรรมเชิงอ�านาจที่ตรงข้าม

ลิบลับกับแนวความคิดนิติรัฐ 

ประการที่หก ผลส�าคัญอย่างหน่ึงที่มากับประการที่ส่ี

และห้าข้างต้นก็คือ ลัทธิปัจเจกชนนิยม (individualism) ที่
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ถือว่ามนุษย์ทกุคนเท่าเทยีมกนั และให้ความส�าคญัอย่างสูงต่อ

ทรัพย์สินส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพส่วนบุคคล ซึ่ง

ทั้งหมดอยู่บนหลักความเชื่อเรื่องสิทธิของบุคคล (individual 

rights) รัฐจะละเมิดหรือพรากสิทธแิละองค์ประกอบของความ

เป็นบคุคลไม่ได้ ข้อน้ีถอืว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานส�าคญัทีสุ่ดของ

นิติรัฐและการปกครองของกฎหมายซึ่งพยายามจ�ากัดมิให้รัฐ

ใช้อ�านาจไปละเมิดสิทธิของบุคคลและรังเกียจอภิสิทธิ์ชนทุก

ชนิด สังคมไทยเข้าใจเร่ืองปัจเจกชนแต่ไม่มีลัทธิปัจเจกชน

นิยม (individualism)21

ประการที่เจ็ด ลัทธิอาณานิคมเช่ือว่าคนพ้ืนเมืองในโลก

ตะวันออกล้าหลัง ไม่รู้จักวิทยาศาสตร์และวิทยาการเรือง

ปัญญา กิจกรรมทางปัญญาจึงเป็นส่วนหน่ึงของอิทธิพลของ

จกัรวรรดินิยมและมิชชันนารี โดยเฉพาะส่ิงพิมพ์สาธารณะและ

หนังสือพิมพ์ทีเ่พ่ิมจ�านวนอย่างรวดเร็วและขยายตัวต่อมาโดย

ปัญญาชนพ้ืนเมืองเอง ขนาดของผู้อ่านก็เพ่ิมมากข้ึนเร็วเช่น

21 แสวง 2545: 132-149. อนัทีจ่รงิทกุสังคมในโลกล้วนเข้าใจความแตกต่างแต่สัมพันธ์กนั

ระหว่างส่วนบคุคลกับส่วนรวมด้วยกนัทัง้นัน้ แต่ประเด็นหนึง่ทีท่�าให้วัฒนธรรมในสังคม 

ทั้งหลายต่างกันและตะวันออกกับตะวันตกต่างกันก็คือ การให้น�้าหนักความส�าคัญกับ

สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน ความต่างกันตรงนี้ ได้กลายเป็นพฤติกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ 

จารีตประเพณี จนถึงเป็นสถาบันทางสังคมการเมืองและกฎหมายที่มีนัยยะต่อ “บุคคล-

ส่วนรวม” ต่างกันไป
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กัน ความรู้ความคิดใหม่ๆ จึงโลดแล่นในปริมณฑลสาธารณะ 

(public sphere) หมายถึงพ้ืนที่ที่ผู้คนสามารถแลกเปล่ียน

ข่าวสาร ความรู้ ความคิด อ�านาจของจักรวรรดิยังมักปกป้อง

ปริมณฑลสาธารณะ มิให้อ�านาจของรัฐท้องถิ่นปิดกั้นท�าลาย

ได้ น่ีเป็นสภาพแวดล้อมอย่างใหม่ในสยามที่มีผลโดยตรงต่อ

การผลิตและไหลเวียนของความรู้ความคิดสมัยใหม่22

ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้สรุปลักษณะส�าคัญของกฎหมาย

สมัยใหม่ ดังต่อไปนี้23

1. มนุษย์ทกุผู้ทกุนามเป็นบคุคลเป็นตัวการของกฎหมาย 

(subject of law) หรือผู้ทรงสิทธ ิจงึย่อมเสมอภาคกนัเบือ้งหน้า 

กฎหมายและรังเกียจอภิสิทธิ์ทั้งปวง

22 แต่ปริมณฑลสาธารณะของสยามก็แตกต่างจากในโลกตะวันตก ในทางทฤษฎี (Ju-

rgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere) ปริมณฑล

สาธารณะในโลกตะวันตกหมายถงึ พ้ืนทีซ่ึง่สาธารณชนแลกเปล่ียนกนัได้อย่างเสรแีละมี

เหตุมีผล และย่อมได้รบัการปกป้อง ในขณะทีป่รมิณฑลสาธารณะในสยามในศตวรรษที่ 

20 นัน้มีอ�านาจแทรกแซงจากทัง้จกัรวรรดินยิมและจากรฐัสยาม จนถงึทกุวันนีป้รมิณฑล

สาธารณะของสยามจงึไม่เคยเป็นทีแ่ลกเปล่ียนและแสดงออกอย่างเสรขีองปัจเจกบคุคลได้ 

ตรงกนัข้ามเป็นปรมิณฑลทีร่ฐัเข้าควบคมุแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในพ้ืนทีส่าธารณะ

จริง หรือหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่างๆ รัฐยังควบคุมวิทยุโทรทัศน์และคลื่นทั้งหมด

ในประเทศมาแต่เริ่มต้นและไม่มีว่ีแววจะปล่อยด้วยซ�้าไป อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการ

แทรกแซงควบคุม ก็เป็นปริมณฑลสาธารณะที่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ในระดับหนึ่ง
23 ปรีดี 2560: 198-202
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2. ความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินว่าเป็นสิทธิสมบูรณ์และ 

เด็ดขาดที่สุดในบรรดาสิทธิของเอกชนทั้งหลาย

3. กฎหมายรับรองเขตแดนอิสระของเอกชน (sphere 

of private autonomy) ที่เอกชนประพฤติปฏิบัติตามสมัครใจ

ได้ ความเช่ือในศาสนาเป็นเร่ืองส่วนบุคคล รัฐมีหน้าที่เพียง

เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีข้ันต�่าไว้เท่าที่

จ�าเป็นเท่านั้น

4. ประชาชนจะต้องรับโทษแต่เฉพาะการกระท�าผิด

กฎหมายที่กฎหมายก�าหนดไว้ชัดแจ้งและผ่านการพิจารณา

คดีที่เปิดเผยและสุจริต

5. เจ้าพนักงานใช้อ�านาจใดในการปกครองแต่จะลิดรอน

สิทธิเสรีภาพหรือทรัพย์สินเอกชนได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมาย

ก�าหนดโดยชัดแจ้ง

6. หลักแบ่งแยกอ�านาจบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ

7. หลักความอิสระของตุลาการ

แต่นักนิติศาสตร์และผู้รู้หลายท่านช้ีให้เห็นว่ากฎหมายใน

เอเชียและประเทศไทยแตกต่างจากคุณลักษณะของกฎหมาย

สมัยใหม่ในโลกตะวันตกหลายประการ ซึง่โดยมากเป็นผลจาก

จารีตกฎหมายเดิมก่อนสมัยใหม่ อาทิ ธรรมะและจริยธรรม
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ไม่แยกออกจากกฎหมายอย่างส้ินเชิงไม่ว่าจะไทย จีน ญี่ปุ่น 

หรืออินเดีย24 ยังมีอิทธิพลศาสนาอยู่มากจึงไม่เป็นโลกวิสัย25 

กฎหมายของไทยให้ความส�าคัญกับองค์รวม (เช่น เมือง 

ประเทศ อาณาจักร ชุมชน สังคม) มากกว่าปัจเจกชน ซึ่งมี

ความส�าคัญในแง่ที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์รวมตามแต่สถานะ

ของเขา26 แม้แต่นักกฎหมายทีท่�างานให้กบัเอน็จโีอของไทย ก็

แสดงให้เห็นว่าคดิต่อปัจเจกชน ชุมชน ความสามัคคแีละศาสนา

ในท�านองเดียวกัน27 (ยังมีคุณลักษณะอย่างอื่นอีก เช่น การ

ลงโทษแบบทารุณ การถอืว่าผู้ต้องสงสัยท�าความผิดจนกว่าจะ

พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป)

อดีตนักการทูตชาวตะวันตกต้ังข้อสังเกตว่า กฎหมาย

ของไทยเน้นหน้าทีไ่ม่ใช่สิทธ ิชุมชนไม่ใช่ปัจเจกบคุคล ช้ันของ

บุคคลไม่ใช่ความเสมอภาค และสนใจการเจรจาหาทางออก

มากกว่าการฟ้องร้องต่อสู้กัน เพราะต้องการประนีประนอม

รอมชอมกันมากกว่าการลงโทษ กฎหมายมีไว้เพื่อหล่อหลอม

ควบคุมความประพฤติ ให้คนรู้จักต�าแหน่งแห่งที่และหน้าที่

ของตนในสังคม จุดมุ่งหมายที่สุดไม่ใช่ความยุติธรรม แต่ 

24 ปรีดี 2560: 315-316
25 Apirat 1987: chapter 5 esp. 144-145
26 Apirat 1987: 167
27 Munger 2012: 265-267
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เพื่อความสงบเรียบร้อย ลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลับสู่

ระเบียบสังคมปกติ ซึ่งหมายถึงสังคมที่คนรู้จักสถานะหรือชั้น 

หรือที่ต�่าที่สูงของตน28 ผู้เขียนเห็นว่าถ้าหากจะกล่าวอย่าง

ง่ายๆ ว่ากฎหมายมีภารกิจสองด้านควบคู่กัน หน่ึง เพ่ือเป็น

วินัย ควบคมุพฤติกรรมให้บคุคลอยู่ในกรอบไม่ละเมิดกฎหมาย 

หรือถงึขนาดให้หล่อหลอมให้มีพฤติกรรมในแบบเดียวกนัและ

รู้จักหน้าที่ตามสถานะต�่าสูงของตน และสอง เป็นกติกาเพ่ือ

จัดการกับความขัดแย้งระหว่างเอกชนด้วยกันในสังคมและ

ระหว่างรัฐกบัราษฎร ดูเหมือนว่าระบบกฎหมายในโลกตะวันตก 

หนักไปทางอย่างหลัง แต่ภารกจิของกฎหมายไทยหนักไปทาง

อย่างแรก29 

ความแตกต่างและคุณสมบัติเหล่าน้ีน่าจะเป็นมรดก

ตกทอดของจารีตกฎหมายแต่เดิมที่ยังเหลืออยู่ในระบบ

กฎหมายสมัยใหม่ หรืออาจเป็นผลผลิตใหม่อนัเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนผันสู่ระบบกฎหมายและนิติศาสตร์สมัยใหม่ทีต้่องปะทะ

ปรบัแปรกบัจารตีกฎหมายทีด่�ารงอยูใ่นสยามก่อนหน้านัน้ ถ้า

28 Wise 2018: 197-201
29 พระพุทธโฆษาจารย์ (ป อ ปยุตโต) (2560) ได้อธิบายถึงนิติศาสตร์แนวพุทธไว้ยาว

เหยียด เห็นได้ชัดว่าท่านเปรียบกฎหมายกับพระวินัยของสงฆ์ตลอดทั้งเล่ม แต่ไม่กล่าว

ถงึภารกจิของกฎหมายในแง่เป็นกติกาแก้ไขความขัดแย้งทางสังคมหรอืกบัรฐัแม้แต่น้อย 

หากเราไม่คิดว่านี่เป็นความเข้าใจผิดของท่านต่อกฎหมายสมัยใหม่ ก็น่าคิดว่านี่อาจจะ

เป็นความเข้าใจของคนในสังคมไทยโดยทั่วไปก็เป็นได้
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เช่นน้ัน เราจงึน่าจะมาพิจารณาค�าถามส�าคญับางประการเกีย่ว

กับจารีตกฎหมายเดิมของไทยที่น่าจะเกี่ยวพันกับการสร้าง

นิติศาสตร์สมัยใหม่

จารตีกฎหมายเดิมของไทยกับค�าถามบางข้อ 
ที่เกี่ยวพันถึงการสร้างนิติศาสตร์สมัยใหม่

ค�าถามส�าคัญคือกษัตริย ์สยามก ่อนสมัยใหม ่เป ็น

องค์อธิปัตย์ (The Sovereign) ผู้บัญญัติกฎหมายหรือไม่ 

พระธรรมศาสตร์

นตีิ ในภาษาสันสกฤตหมายถึงแบบฉบับธรรมเนียมที่พึง

ปฏิบติั ธรรมะ หมายถงึระเบยีบทางศลีธรรมซึง่เป็นอย่างเดียว

กับระเบียบโลกและจักรวาล ถือกันว่ากฎหมายเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับธรรมะ กล่าวคือเป็นกฎซึ่งควบคุมระเบียบทั้งปวง

ในโลกและไม่ข้ึนกับอ�านาจหรือเจตจ�านงของมนุษย์30 คัมภีร์

30 แลงกาต์ 2526: 42 ดังนัน้เราสามารถเรยีกได้ว่าระเบยีบสังคมทีก่ลายมาเป็นกฎหมาย
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พระธรรมศาสตร์ซึง่ถอืเป็นหลักกฎหมายตามจารีตฮินดู-พุทธ

ทีม่นุษย์ไม่ได้สร้างข้ึน แต่เป็นตัวเขียนทีเ่กิดข้ึนเอง ปรากฏอยู่

บนก�าแพงจักรวาล ข้ามพ้นกาลเวลา เฉพาะผู้มีฤทธิ์เดชมีบุญ

บารมีสูงอย่างพระมนูสาราจารย์ จงึจะสามารถเหาะข้ึนไปลอก

มาจากก�าแพงจักรวาล ดังปรากฏในตอนต้นของคัมภีร์พระ

ธรรมศาสตร์ทั้งของฮินดูและพุทธ รวมทั้งของรัฐโบราณของ

พม่า ไทย มอญ และอื่นๆ31

พระธรรมศาสตร์ของฮินดูเป็นคัมภีร์กฎหมายที่สูงส่ง

เหนือมนุษย์ จึงถือกันว่ามนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งกษัตริย ์

ผู้ปกครองด้วยต้องเช่ือฟังนับถือ พระธรรมศาสตร์ของฮินดู

ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ กว้างขวางกว่ารัฐธรรมนูญที่เรารู้จัก

กันมาก กล่าวคือเป็นบัญญัติก�าหนดหน้าที่ทางศาสนาของ

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 แต่แตกต่างกนัไปในรายละเอยีดของเรือ่ง แล้วแต่เป็นฮนิดูหรอืพุทธ และแล้วแต่จารตี

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) 

เม่ือพุทธศาสนารับพระธรรมศาสตร์เข้ามาเป็นหลักจารีต

กฎหมายของตน ก็ถูกปรับแปรให้เข้ากับพุทธและกับท้องถิ่น 

ดังเช่นพระธรรมศาสตร์ฉบับบาลีทั้งหลายที่พบในมอญพม่า

ลดขนาดลงมาก สลัดพิธกีรรมธรรมเนียมของฮินดูออกไปและ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนให้พระมนู-

สาราจารย์เป็นปุโรหิตของพระมหาสมมติตามคติพุทธ33 แต่

ยังถือว่าพระธรรมศาสตร์เป็นกฎศักด์ิสิทธิ์ที่แม้แต่พระมหา-

สมมติก็พึงเคารพเช่นกัน เพราะเป็นคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ที่เก่าแก่

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

ศาสนามากกว่าจะจดัรวบรวมประมวลกฎหมายให้เป็นระเบยีบมีความเกีย่วโยงติดต่อกัน” 

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: 14-

15
34 Pridi 1986: 281 เห็นว่ายังศักด์ิสิทธิ์เพราะเป็นกฎธรรมชาติที่ถาวรข้ามกาลเวลา

เพราะแสดงพระธรรมของพุทธศาสนา ผู้รู้รายอื่นๆ ก็เห็นท�านองเดียวกันโดยชี้ว่าแม้แต่

พระมหากษตัรย์ิกต้็องเคารพและอยู่ในกรอบของพระธรรมศาสตร์ แลงกาต์เห็นต่างจาก

คนอื่นๆ ตรงนี้ คือเห็นว่าพระธรรมศาสตร์ของพุทธลดความศักดิ์สิทธิ์ลง ถึงกับกล่าวว่า
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ยังกล่าวถึงหน้าที่ของบุคคลตามสถานะทางสังคม เพราะ

ธรรมเป็นทั้งเร่ืองของศีลธรรมความประพฤติปฏิบัติและเป็น 

ระเบียบโลกถึงแม้จะไม่มีเร่ืองวรรณะแล้วก็ตาม ที่ส�าคัญ

ที่ สุดคือหน้าที่และส่ิงที่กษัตริย ์พึงเป ็นและพึงกระท�า35  

พระธรรมศาสตร์ของพุทธเป็นคัมภีร์ทางกฎหมายชัดเจนข้ึน 

แลงกาต์เห็นว่าเป็น civil law36 ว่าด้วยคดีความระหว่างราษฎร 

แต่ปรากฏว่าสาระส�าคัญของกฎหมายเหล่านี้ไม่ตรงกับคัมภีร์

ฮินดู กลับรวมเอาธรรมเนียมปฏิบติัตามแบบฉบบัของท้องถิน่

ในมอญพม่าเข้ามาด้วย เท่ากบัว่าท�าให้ธรรมเนียมของท้องถิน่

แต่ด้ังเดิมกลายเป็นกฎหมายระดับพระธรรมศาสตร์ทีเดียว37 

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

อาญาแผ่นดินและความสัมพันธ์กบัรฐั เหล่านียั้งไม่ลงตัวนกั (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 ประเภทแทนทีจ่ะเป็น 18 ประเภท39 และ

ในขณะทีข่องมอญพม่าแยก “มูลคดี” (หมายถงึการจดัประเภท

พ้ืนฐานตามพระธรรมศาสตร์) เป็นคนละฉบบัจาก “สาขาคดี” 

(หมายถงึพระราชก�าหนด พระราชบญัญติั กฎหมายทีก่ษตัริย์

บัญญัติข้ึนเพ่ิมเติม)40 ลักษณะเฉพาะของพระธรรมศาสตร์

ของไทยก็คือการรวมเอากฎหมายและบัญญัติของกษัตริย์ 

(สาขาคดี) เข้าไว้ในคัมภีร์ฉบับเดียวกับพระธรรมศาสตร์  

(มูลคดี)41 คาถาภาษาบาลีที่ใช้ข้ึนต้นข้อความแต่ละตอนใน 

พระธรรมศาสตร์ของมอญกบัของกฎหมายตราสามดวงแตกต่าง 

กันมาก ย่อมแสดงว่าไม่ใช่การคัดลอกตรงๆ จากต้นฉบับ แต่

มีการปรับและพัฒนาการที่เป็นของแต่ละท้องถิ่นด้วย42

39 Hooker 1978: 17-27 ยกเอาข้อนีเ้ป็นเหตุผลหนึง่เพ่ือเตือนให้ระวังว่า อย่าเพ่ิงทกึทกั

ว่าจารีตกฎหมายในพม่า ไทย เขมร จามปา หรือชวามาจากฮินดูอย่างใกล้ชิด เพราะเรา

พบว่าพระธรรมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แตกต่างจากฉบับของฮินดูมากพอ

สมควร
40 Pridi 1986: 276-277 ให้ความเห็นว่าพระธรรมศาสตร์ของไทยค่อนข้างเป็นระบบ

และดูคล้ายกับประมวลกฎหมาย (code law) ของยุโรป 
41 Lingat 1950: 25-26 
42 ชาญณรงค์ 2548: 115
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น่าสงสยัว่าจารตีเกีย่วกบัพระธรรมศาสตร์ทีเ่ดนิทางจาก

ชมพูทวีปถงึสยามประเทศ เปล่ียนแปลงไปมากน้อยขนาดไหน 

นอกจากพระคมัภีร์ทีเ่ปล่ียนไปถึงขนาดรวมเอาสาขาคดีเข้าไว้

เป็นฉบบัเดียวกบัคมัภีร์ธรรมศาสตร์แล้ว มีอย่างอืน่อกีหรือไม่ 

และการรวบเข้าไว้ด้วยกันเช่นนั้นมีนัยอย่างไรหรือไม่ 

ประเด็นทีน่่าคดิกค็อื ทีก่ล่าวกนัว่าพระธรรมศาสตร์ส�าคญั

มาก ถึงขนาดที่ผู้รู้หลายท่านเช่ือว่ากษัตริย์ไม่มีอ�านาจหรือ

บทบาทบัญญัติกฎหมายส�าคัญๆ เพราะมีพระธรรมศาสตร์

อยู่แล้ว และเช่ือว่ากฎหมายสาขาคดีทั้งหลายก็ละเมิดพระ

ธรรมศาสตร์ไม่ได้น้ัน พระธรรมศาสตร์เป็นตัวบทหลักที่ใช ้

อ้างองิตรวจสอบอย่างเคร่งครัดขนาดเสมือนเราอ้างองิตรวจสอบ 

กับรัฐธรรมนูญหรือ การที่เราไม่พบพระธรรมศาสตร์ฉบับใด

อื่นนอกจากที่อยู่ในกฎหมายตราสามดวง43 มีนัยอย่างไร เป็น

43 Baker and Pasuk 2015: 6-7 ตั้งค�าถามว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ในสยามที่เก่า

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

ฉบับเดียวเม่ือครั้งช�าระเป็นกฎหมายตราสามดวง แต่เขามิได้ให้หลักฐานประกอบใดๆ 

และยังไม่ได้ตอบค�าถามอยู่ดี ผู้เขียนเคยสงสัยท�านองเดียวกันนี้กับแผนที่โบราณ กล่าว

คือ มีแผนที่โบราณสารพัดชนิดใน British Library ประมาณ 200 ชิ้น พบตามวัดต่างๆ 

ทั่วไป แต่ท�าไมจ�านวนของแผนที่โบราณที่พบในดินแดนประเทศไทยจึงมีจ�านวนน้อย

เหลือเกิน ที่พบหลังๆ ก็มาจากวังแทบทั้งสิ้น ค�าตอบประเภท “พม่าเผาไปหมดตอนเสีย
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ไปได้หรือไม่ว่าพระธรรมศาสตร์อาจเป็นที่รู้จักนับถือบูชาใน

ฐานะคมัภีร์ศกัด์ิสิทธิ ์แต่อาจไม่ใช่เอกสารทีใ่ช้ตรวจสอบอ้างองิ

อย่างเคร่งครัดอย่างที่เชื่อกัน ท�านองเดียวกับที่เรารู้จักนับถือ

บูชาพระไตรปิฎกแต่แทบไม่เคยเปิดศึกษาจริงๆ

Okudaira อ้างหลักฐานทีแ่สดงว่า ณ ปลายศตวรรษที ่19 

พระธรรมศาสตร์อาจไม่เป็นที่รู้จักในพม่าเท่าไรนัก ทั้งๆ ที่ใน

ค�าพิพากษาของศาลหลายฉบับเอ่ยถึงพระธรรมศาสตร์อย่าง

เทิดทูนบูชา44 Okudaira สงสัยว่าอย่างไหนกันแน่ที่ถูกต้อง  

ผู้เขียนสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าถูกต้องทั้งสองอย่าง กล่าวคือ

พระธรรมศาสตร์อยู่ในสถานะที่เปรียบได้กับพระไตรปิฎกที่

ชาวพุทธมักอ้างถึง ทั้งๆ ที่ชาวพุทธอย่างเราโดยปกติไม่เคย

อ่าน ไม่อ้างอิงตรวจสอบกับพระไตรปิฎกเลย เพราะคัมภีร์

ศักด์ิสิทธิ์สูงสุดควรอยู่ในตู้ธรรมมีไว้บูชา ชาวพุทธโดยทั่วไป

ในสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน คุ้นเคยกับอรรถกถาของ

พระอาจารย์บางท่านมากกว่า แต่ทีคุ่้นเคยที่สุดก็คือชาดกและ

เร่ืองราวต่างๆ ทีพ่ระสงฆ์เทศนาในชีวิตประจ�าวัน พระสงฆ์อาจ

จะเอย่ถงึพระไตรปฎิกบอ่ยกว่า แต่สกักีค่นทีเ่คยเปดิดหูรอืถอื

กรุง” เป็นการเดาที่ถูกแย้งมากขึ้นทุกทีเพราะไม่น่าเป็นไปได้ แถมเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่

พระราชพงศาวดาร จึงน่าจะกระจายตามศูนย์อ�านาจในหัวเมืองหลายแห่ง แต่ผู้เขียนไม่

ขอคาดเดาค�าตอบใดๆ ทั้งสิ้น
44 Okudaira 2018: 53-55
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เป็นต�าราเพื่ออ้างอิงตรวจสอบจริงๆ อย่างที่ผู้รู้หนังสือในสมัย

ใหม่ท�า ผู้พิพากษาอาจจะเอ่ยถงึพระธรรมศาสตร์ แต่กฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องกบัชีวิตของคน ทัง้เจ้าผู้ปกครองและราษฎรทัง้หลาย

มากกว่า (อาจรวมทั้งลูกขุนตระลาการด้วย) ได้แก่กฎหมาย

และค�าสั่งต่างๆ ซึ่งกษัตริย์บัญญัติขึ้นบังคับใช้ 

ความเช่ือทางวิชาการที่ว่าในเม่ือมีพระธรรมศาสตร์ที่

สูงส่งศักด์ิสิทธิ์อยู่แล้ว กษัตริย์ไทยแต่ก่อนจึงไม่มีอ�านาจ

บัญญัติกฎหมาย อาจเป็นการเข้าใจผิด

พระราชศาสตร์

ในเดือนมีนาคม 2492 แลงกาต์ได้บรรยายทีส่ยามสมาคม

เร่ือง “วิวัฒนาการความคิดทางกฎหมายในพม่าและสยาม” 

(The Evolution of the Conception of Law in Burma and 

Siam) ซึ่งตีพิมพ์ในปีถัดมา ตอนหนึ่งเขากล่าวว่า 

“ผู้ปกครองไม่มีอ�านาจออกกฎหมาย (หน้าที่ของเขา) 

คอืรักษาระเบยีบและความสงบเพ่ือปกป้องราษฎรของ

เขาให้ปลอดจากอันตราย ... จะต้องลงโทษผู้ละเมิด

ประเพณี และยุติข้อพิพาทระหว่างราษฎร ดังน้ัน  
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ผู้ปกครองจึงเป็นผู้พิพากษาและผู้ไกล่เกล่ียสูงสุด ...  

ค�าพิพากษาของเขาเป็นที่สุด”45  (แปลโดยผู้เขียน) 

อนัทีจ่ริงข้อความท�านองเดียวกนัพระองค์เจ้าธานีนิวัตได้

น�าเสนอไว้เช่นกันไม่กี่ปีก่อนนั้น คือในปี 2489 ว่า 

“ในเร่ืองหน้าทีนิ่ติบญัญติัน้ัน... บรรดากฎหมายโบราณ

ทั้งปวง เม่ือพระมหากษัตริย์จะทรงบัญญัติออกไป

อย่างไร ย่อมทรงอ้างมูลคดีอันใดอันหน่ึงใน 39 น้ี

เสมอ ดูเหมือนกับว่าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงถือสิทธิที่

จะท�าการนิติบญัญติันอกเหนือคมัภีร์พระธรรมศาสตร์

ได้อย่างไรเลย ถ้าจะใช้ภาษาสมัยปัจจุบันก็แทบจะเดา

ได้ว่า คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นรัฐธรรมนูญจ�ากัด 

พระราชอ�านาจทางนิติบัญญัติมาแต่โบราณกาล” 46

45 Lingat 1950: 9
46 ธานนีวัิต 2489: 14-15 ซึง่เป็นฉบบัภาษาไทยของบทความส�าคญั “The Old Siamese 

Conception of the Monarchy” (Dhani 1969 ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 1947/2490) ทั้ง

สองชิ้นมาจากค�าบรรยายต่อหน้าพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา ที่สยาม

สมาคม เม่ือ 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: prin-

ciples (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
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ข้อความน้ีหรือคล้ายๆ กันถูกน�าเสนอในงานที่ศึกษา

เกีย่วกบัประวัติศาสตร์กฎหมายของไทยเสมอ47 เพ่ือตอกย�า้ว่า

กษตัรย์ิไทยไม่มอี�านาจสมบูรณ์อย่างที่มีคนเข้าใจผิดๆ เพราะ

อ�านาจนิติบัญญัติมีจ�ากัด จึงต้องขยายความเพ่ิมเติมอีกว่า 

“พระราชศาสตร์” (ซึ่งเป็นค�ารวมของพระราชก�าหนด พระ

ราชบัญญัติ และกฎอื่นๆ ที่กษัตริย์บัญญัติขึ้น)48 ไม่ส�าคัญนัก 

เพราะเป็นแค่ส่วนขยายของพระธรรมศาสตร์เพ่ือการบริหาร

บ้านเมืองชั่วคราวเท่านั้นและจบไปตามรัชสมัย ไม่มีผลบังคับ

ย่ังยืน ส่วนจะใช้ต่อไปหรือไม่ข้ึนอยู่กบักษตัริย์องค์ต่อไป49 ต่าง

กับพระธรรมศาสตร์ซึ่งย่ังยืนถาวรและไม่มีการเปล่ียนแปลง 

เพราะพระราชศาสตร์สร้างโดยมนุษย์ จึงไม่ศักด์ิสิทธิ์เหมือน

พระธรรมศาสตร์ที่มาจากพระธรรมหรือพระเจ้า50 

ประโยค “พระมหากษัตริย์ไม่ทรงถือสิทธิที่จะท�าการนิติบัญญัตินอกเหนือคัมภีร์พระ

ธรรมศาสตร์ได้อย่างไรเลย” ไม่ปรากฏตรงชัดขนาดนั้นในภาษาอังกฤษ
47 ตัวอย่างเช่น แสวง 2545: 148-149, กิตติศักดิ์ 2556: 59, สุรพล ไตรเวทย์ ใน  

เรอเน่ กียอง 2550: 28, ชาญณรงค์ 2548: 90 (และอธิบายขยายความในหน้า 88-

95) และอีกหลายคน
48 Lingat 1950: 18, 26 และ Okudaira 2018: 183 ระบุว่า Rajasattham หรือพระ

ราชศาสตร์ของพม่าเป็นการรวบรวมค�าตัดสินคดีความโดยกษตัรย์ิและปราชญ์คนส�าคญั 

รวบรวมได้หลายสิบเล่ม แต่ในจ�านวนนีมี้อยู่มากพอสมควรทีเ่ป็นการคดัลอกจากคมัภีร์

และอรรถกถาหรืองานประพันธ์ทางวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปกครองรักษาความสงบ

เรียบร้อย
49 Lingat 1950:26, Kanaphon 2010: 51, Apirat 1987: 118
50 Pridi 1986: 281 น่าสังเกตด้วยว่าหลายท่านมักจะแปล “ราชศาสตร์” เป็นภาษา
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เบเกอร์และผาสุกโต้แย้งความเช่ือทีว่่ากษตัริย์สยามก่อน

ยุคสมัยใหม่ไม่มีอ�านาจบัญญัติกฎหมาย เขาเสนอว่าความ

ส�าคัญของกฎหมายที่บัญญัติโดยกษัตริย์ เป็นลักษณะพิเศษ

อย่างหน่ึงของอยุธยา การบัญญัติกฎหมายเป็นกุญแจส�าคัญ

ส�าหรับการปกครองสังคมที่ซับซ้อนและวุ่นวายบ่อยคร้ังอย่าง

อยุธยา กฎหมายของอยุธยาคือกฎหมายของกษัตริย์51 

หากเราเทียบพระราชศาสตร์กับพระธรรมศาสตร์ ก็

คงเข้าใจได้ไม่ยากว่ากษัตริย์ไทยไม่มีอ�านาจระดับเดียวกับ 

ผู้สร้างพระธรรมศาสตร์หรือผู้ค้นพบพระธรรม แต่การเทียบ

เช่นน้ันช่วยให้เราเข้าใจอ�านาจของกษตัริย์ในการออกกฎหมาย

และความส�าคญัของกฎหมายทีก่ษตัริย์บญัญติัข้ึนบงัคบัใช้ต่อ

ราษฎรหรือ? แลงกาต์เองกล่าวว่าคงไม่มีกษตัริย์คนไหนสับสน

ระหว่างอ�านาจของตนกับความศักด์ิสิทธิ์ของพระธรรมและ 

พระธรรมศาสตร์ แต่กษัตริย์ก็ยังมีอ�านาจสมบูรณ์ที่จะกระท�า

อะไรได้ตามที่ตนต้องการ52 

ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่าพระราชศาสตร์ของไทยมีอกีลักษณะ

หน่ึงที่ไม่ปรากฏในที่อื่นน่ันคือ การที่พระราชศาสตร์ถูกรวม

องักฤษว่า “royal ordinance” ซึง่หมายถงึกฎหมายทีมี่ความส�าคญัช้ันรองๆ (ปัจจบุนัมัก

ใช้กบักฎเทศบาล เป็นต้น) ดู Dhani 1969 (1947): 97 และหลายคนกใ็ช้ตามกนัต่อๆ มา
51 Baker and Pasuk 2016: 12, 31
52 Lingat 1950: 26
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เข้าไว้เป็นคัมภีร์เล่มเดียวกับพระธรรมศาสตร์ แม้จะแยกเป็น

คนละส่วนกนัชัดเจนกต็าม53 การท�าเช่นน้ีท�าให้พระราชศาสตร์

กลายเป็นส่วนหน่ึงของคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ทางกฎหมายไปด้วย 

ในเม่ือมีธรรมเนียมช�าระกฎหมายเป็นคร้ังคราว บางบทบาง

มาตราถูกตัดทิ้ง หลายบทหลายมาตราคงอยู่ข้ามรัชสมัยต่อ

มา ไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าราชศาสตร์จบไปเม่ือส้ินรัชสมัย 

กลายเป็นว่าราชศาสตร์จ�านวนไม่น้อยกลายเป็นกฎหมายที่

ถาวร ไม่ใช่ส่วนเพ่ิมเติมที่บัญญัติโดยกษัตริย์ช่ัวคร้ังช่ัวคราว

อีกต่อไป แถมมีความศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย54 บัญญัติของกษัตริย์

จงึกลายเป็นกฎหมายถาวรมิใช่เพราะมาจากกษตัริย์ แต่เพราะ

อิงแอบกับอ�านาจศักด์ิสิทธิ์ของพระธรรมศาสตร์ เช่นน้ีแล้ว

53 Kanaphon 2010 หน้า 51 อธบิายกระบวนการนีอ้ย่างชัดเจนคอื 1) กษตัรย์ิบญัญติัราช

ศาสตร์ มีวันเดือนปีและเหตุผลระบไุว้เสรจ็สรรพ 2) ครัน้ราชศาสตร์ทีส่ะสมข้ามรชัสมัย

มีจ�านวนมากขึ้นสับสนมากขึ้นจนยากจะน�าไปใช้ ก็จะท�าการช�าระ เก็บไว้เฉพาะใจความ

ส�าคญั 3) จากนัน้จะถกูน�าไปผนวกรวมเข้าในคมัภีร์กฎหมายเล่มเดียวกนั 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�าระกฎหมายได้ทกุต้นรชักาล ในทางปฏิบติัการช�าระกฎหมายเกดิข้ึน 

ไม่บ่อยนัก Pridi 1986: 281-283 ยกย่องว่าการรวมกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นเข้ากับ

พระธรรมศาสตร์ที่เป็นกฎจักรวาลนับเป็นอัจฉริยภาพของจารีตกฎหมายไทย (283)  

แต่ในขณะเดียวกันปรีดีก็ยังยืนยันว่ากษัตริย์ไทยไม่มีอ�านาจบัญญัติกฎหมายเพราะ 

พระราชศาสตร์หมดอายุไปกับรัชสมัย
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กษัตริย์สยามก็มีอ�านาจแทบไม่ต่างอะไรกับผู้สร้างกฎหมาย

เอง55 Hooker กล่าวว่ากษัตริย์สยามคือศูนย์กลางของโลกทาง

กฎหมาย แถมกฎหมายเหล่าน้ันเป็นพ้ืนฐานให้ความชอบธรรม

แก่อ�านาจของกษตัริย์โดยตรงและทนัทย่ิีงกว่าพระธรรมศาสตร์

หรือคัมภีร์ศาสนาใดๆ เสียอีก56 

กษัตริย์ผู้ทรงอ�านาจบัญญัติกฎหมาย (The Sovereign)

กษัตริย์สยามก่อนยุคสมัยใหม่มีอ�านาจบัญญัติกฎหมาย

อย่างส�าคัญหรือไม่ ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ที่ไม่มีคนหยิบยก

ข้ึนมาอภิปรายเกนิกว่าคร่ึงศตวรรษ เพราะความเช่ือว่ากษตัริย์

สมัยก่อนไม่มีอ�านาจสมบรูณ์ เป็นส่วนหน่ึงของความพยายาม

ปฏิเสธว่ากษตัริย์ไทยสมัยก่อนไม่ใช่เทวราช ไม่ใช้อ�านาจบาตร

ใหญ่ ไม่ใช่ absolute monarch อย่างฝรั่ง แต่เป็นธรรมราชา

ตามจารีตที่สืบทอดมาแต่สุโขทัย57 เบเกอร์และผาสุกโต้แย้ง

ว่า กษัตริย์อยุธยาเร่ิมบัญญัติกฎหมายต้ังแต่ศตวรรษที่ 15 

ขยายขอบข่ายของกฎหมายขึ้นในศตวรรษที่ 17 เมื่อถึงปลาย

55 Baker and Pasuk 2016: 27; Lingat 1950: 29-30
56 Hooker 1978: 100 203 
57 Dhani 1969 
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อยุธยา กฎหมายเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยในการขยายอ�านาจ

ของรัฐ มีระบบศาลระบบตุลาการที่ใหญ่โตซับซ้อนเป็นส่วน

หน่ึงของโครงสร้างของรัฐ58 ชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามา

อยุธยา มีความเห็นว่ากฎหมายของอยุธยาค่อนข้างเป็นระบบ

และพัฒนามาก59

หลักฐานอย่างหน่ึงที่แสดงถึงระดับการพัฒนาของ

กฎหมายอยุธยากค็อื กฎหมายจ�านวนมากทีส่ร้างข้ึนในสมัยน้ัน

ซึง่มีความละเอยีดและซบัซ้อนมาก เราอาจกล่าวว่าอยู่ในกรอบ

ของพระธรรมศาสตร์ แต่เห็นได้ชัดว่าสะท้อนการพัฒนามานาน

ในสังคมของอยุธยาเอง มิใช่การแปลมาจากพระธรรมศาสตร์

ซึ่งมาจากประสบการณ์ของสังคมอื่น ตัวอย่างที่เบเกอร์และ

ผาสุกศึกษาอย่างจริงจังก็คือ กฎมณเฑียรบาลของอยุธยา 

สาระของกฎหมายน้ีสะท้อนหลักใหญ่ของการเมืองและระเบยีบ

สังคมอยุธยาได้แก่ 1) ล�าดับช้ันของคนในสังคม กฎมณเฑียร-

บาลได้ระบุไว้ละเอียดยิบเป็นรูปธรรม ตามประสบการณ์ของ

อยุธยาเอง 2) การพิทักษ์ปกป้ององค์พระมหากษัตริย์และ

พระราชวัง กฎมณเฑียรบาลแปลอย่างง่ายคือ กฎเกี่ยวกับ

เรือนหลวง ซึ่งนัยยะของสมัยน้ันหมายถึงเป็นส่วนขยายของ

58 Baker and Pasuk 2016: 9, 30
59 Kanaphon 2010: 63-67; ศศิกานต์ 2548: 22-26
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องค์พระมหากษตัริย์ พระราชวังมิใช่เป็นเพียงทีอ่ยู่แต่เป็นส่วน

หน่ึงของความเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้ค�้าจุนโลกให้อยู่

ในระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎมณเฑียรบาลจึงส�าคัญมาก ผู้

ละเมิดต้องถูกลงทัณฑ์หนักที่สุดกว่าความผิดอื่น เมื่อไม่กี่ปีที่

ผ่านมาถึงขนาดมีค�าถามว่ากฎมณเฑียรบาลกับรัฐธรรมนูญ

อย่างไหนเป็นกฎหมายทีส่งูกว่ากัน นอกจากกฎมณเฑยีรบาล

แล้วยงัมีกฎหมายอืน่ๆ หลายฉบบัทีส่ะทอ้นลกัษณะความเป็น

ไปของสังคมอยุธยาและมีผลบงัคบัใช้อย่างยาวนานหลายร้อย

ปี อาทิ พระไอยการอาญาหลวง ซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับที่มี

บทลงโทษรุนแรงมาก มีรายละเอียดอย่างมากเกี่ยวกับสังคม

อยุธยา ในขณะที่มูลคดีในพระธรรมศาสตร์เป็นหลักเกี่ยวกับ

กรณีพิพาทวิวาทกันระหว่างราษฎรเป็นส่วนใหญ่ เหล่าน้ีเป็น

ตัวอย่างและเหตุผลเพ่ือยืนยันว่ากษัตริย์ไทยก่อนสมัยใหม่มี

อ�านาจและท�าการบัญญัติกฎหมายมาหลายร้อยปีก่อนหน้า

การปฏิรูประบบกฎหมายสมัยใหม่

อนัทีจ่ริงมีอกีกรณีหน่ึงซึง่รู้จกักนัดีคอืคดีอนัเป็นจดุก�าเนิด

ของการช�าระกฎหมายตราสามดวง อ�าแดงป้อมเป็นชู้แล้วฟ้อง

หย่านายบุญศรีผู้เป็นสามี ลูกขุนตระลาการตัดสินให้หย่าขาด

ได้ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 จึงเข้าแทรกแซงเพราะเห็นว่าไม่
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ยุติธรรมต่อสามี จึงสั่งให้มีการช�าระกฎหมายทั้งหมด กรณีนี้

นักประวัติศาสตร์กฎหมายแทบทุกคนถือเป็นหลักฐานยืนยัน

ว่ากษตัริย์ไทยยึดม่ันอยู่ในกรอบของพระธรรมศาสตร์ เม่ือเห็น

ว่าอาจจะมีการผิดเพ้ียนกต้็องย้อนกลับไปช�าระสะสางให้แน่ใจ 

มียกเว้นคนหน่ึงที่เห็นต่างคือแลงกาต์ บรมครูประวัติศาสตร์

กฎหมายที่ทุกคนให้ความยกย่อง แลงกาต์ต้ังข้อสังเกตและ

ค�าถามที่น่าสนใจมากว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ม่ันใจว่า

กฎหมายคลาดเคล่ือน แต่มิได้คิดเลยว่าอาจเป็นบทด้ังเดิมที่

มีมานานแท้จริงก็ได้ พระองค์อาศัยความคิดของพระองค์เอง

เป็นเหตุผลเพ่ือเข้าแก้ไขกฎหมาย น่ีเป็นการแสดงถึงโบราณ

ราชประเพณีที่ให้อ�านาจกษัตริย์ในการวินิจฉัยว่าอะไรวิปลาส

และอะไรยุติธรรม แล้วบญัญติัและแก้ไขกฎหมายตามต้องการ

หากพระองค์เห็นว่าเป็นไปเพื่อรักษาระเบียบสังคม60 

แลงกาต์ยังกล่าวอกีว่า ค�าปรารภของกฎหมายตราสามดวง 

เขียนไว้ว่าการช�าระกฎหมายคร้ังน้ีก็เปรียบได้กับการช�าระ

พระไตรปิฎก คอืเป็นการฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมทีถ่กูต้อง ค�า

กล่าวเช่นนี้ก็เป็นค�ากล่าว “ในเชิงทฤษฎี”61 เราทราบดีว่าการ

สังคายนาพระไตรปิฎกแทบทุกคร้ังเป็นการปรับเปล่ียนให้

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

124 ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17



เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป มีการเปล่ียนค�าและ

ความใหม่ๆ ด้วยทกุคร้ัง แต่ตามธรรมเนียมของเถรวาท จะต้อง

ให้เหตุผลทุกคร้ังว่าการสังคายนาเป็นการกลับสู่สภาพเดิมที ่

ถูกต้องแท้จริง พระธรรมศาสตร์ก็อ้างท�านองเดียวกัน

ท�าไมจึงเช่ือกันว่ากษัตริย์ไทยไม่มีอ�านาจนิติบัญญัติ  

เบเกอร์และผาสุกคาดถึงหลายสาเหตุ เช่น ให้น�้าหนักกับ 

พระธรรมศาสตร์และจารีตกฎหมายฮินดูมากไป จึงพยายาม

มองจากธรรมเนียมที่มีอยู่ในฮินดูเป็นหลัก (หรือฮินดูเป็น

ศูนย์กลาง Hindu-centrism) จนอาจมองข้ามลักษณะเฉพาะ

และความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบกฎหมายที่สยามรับ

เข้ามา แลงกาต์ตีความเลยเถิดไปมาก ตีความแบบให้พระ

ธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางมากไปเพราะเช่ือตามวิชาการ

ประวัติศาสตร์ในขณะน้ันว่ารัฐในสุวรรณภูมิ (ซึ่งรวมรัฐใน 

ดินแดนประเทศไทยด้วย) เป็นรัฐใต้อิทธิพลภารตะ (Indian-

ized states) ดังนั้นกฎหมายของมอญ พม่าและไทยจึงน่าจะ

เป็นเพียงสาขาหน่ึงของกฎหมายฮินดู62 เบเกอร์และผาสุกสวน

ทางแลงกาต์ (และนักประวัติศาสตร์กฎหมายไทยแทบทัง้หมด) 

62 Baker and Pasuk forthcoming: 17-18 ผู้เขียนขอเพิ่มข้อสังเกตว่า ข้อความของ 

แลงกาต์ดังกล่าวเป็นค�าอธบิายพระธรรมศาสตร์ราชศาสตร์ “ในทางทฤษฎี (in theory)” 

และเขาสนใจว่าพระธรรมศาสตร์ในมอญพม่าและสยามต่างจากฮนิดูอย่างไรด้วย ในทีสุ่ด

เขากย็�า้ถงึลักษณะเฉพาะทีท่�าให้กษตัรย์ิสยามมีอ�านาจเป็นผู้บญัญติักฎหมายรายส�าคญั 



เสนอว่าพระธรรมศาสตร์มิได้มีบทบาทมากในสังคมสยามขนาด

ทีมั่กเข้าใจกนั แม้เราพบการเอ่ยถงึพระธรรมศาสตร์ในทีต่่างๆ 

มากมายแต่กลับไม่พบคมัภีร์หรือเอกสารพระธรรมศาสตร์ฉบบั

ต่างๆ นอกเหนือไปจากที่อยู่ในกฎหมายตราสามดวง63 ตรง

น้ีผู้เขียนขอเสริมว่า คงเป็นท�านองเดียวกับพระไตรปิฎกและ

คัมภีร์ส�าคัญอีกหลายฉบับในตู้บูชา แต่มีบทบาทมีการใช้จริง

จ�ากัด ค�าสอนที่ทรงอิทธิพลกว่าคืออรรถกถาชาดก 

เหตุผลว่าท�าไมจึงเช่ือกันว่ากษัตริย์ไทยไม่บัญญัติ 

กฎหมายทีน่่าสนใจมากอกีประการหน่ึงคอื ข้อความของแลงกาต์ 

ที่ยกมาข้างต้นสอดคล้องกับความคิดอันทรงอิทธิพลของ

พระองค์เจ้าธานีฯ ที่เสนอในระยะเดียวกัน ซึ่งกลายเป็น

พิมพ์เขียวของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมใหม่ที่ต้องการฟื้นฟู

และสร้างการเมืองระบอบกษตัริย์นิยมใน 50-60 ปีทีผ่่านมา64  

ในช่วงส้ินอ�านาจของคณะราษฎรและเร่ิมฟื้นบทบาทเจ้าน้ัน 

ท่านจึงพยายามช้ีว่ากษัตริย์ไทยเป็นธรรมราชา ไม่ใช่เทว-

ราช ไม่มีอ�านาจสมบูรณ์ (อย่างที่มีบางคนกล่าวหา) ไม่ใช่

สมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบตะวันตกซึ่งองค์อธิปัตย์ (The 

63 Baker and Pasuk forthcoming: 7-10
64 ดู Thongchai 2016: 11-13
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Sovereign) เป็นแหล่งที่มาของกฎหมายทั้งหมด65 ข้อความ

ของแลงกาต์บวกกบัของพระองค์เจ้าธานีฯ ก่อให้เกดิความรู้ทรง

อ�านาจ (authority) ว่ากษตัริย์ไทยไม่มีอ�านาจบญัญติักฎหมาย 

เบเกอร์และผาสุกสรุปส้ันๆ ตรงๆ ว่า “กฎหมายของ

พระราชาเป็นสถาบันส�าคัญของรัฐสยามในยุคต้นสมัยใหม่”66 

ประเด็นเร่ืองกษตัริย์สยามก่อนสมัยใหม่เป็นองค์อธปัิตย์ผู้สร้าง

กฎหมายหรือไม่ เป็นกุญแจอันหน่ึงที่จะช่วยให้เราเข้าใจการ

เปลี่ยนสู่ระบบสมัยกฎหมายใหม่

65 ปัญญาชนกษตัรย์ินยิมพยายามแก้ต่างว่าพระมหากษตัรย์ิในยุคสมบรูณาญาสิทธริาชย์

มิได้มีอ�านาจสมบรูณ์แบบ Absolutist ของตะวันตก เพียรพยายามพิสูจน์ว่า มีจดุไหนบ้าง

ทีอ่�านาจไม่สมบรูณ์ เช่น ไม่บญัญติักฎหมาย อ�านาจไม่ทัว่ถงึทัว่ทัง้ราชอาณาจกัร อ�านาจ

ในกลุ่มผู้ปกครองไม่เป็นเอกภาพ หัวเมืองค่อนข้างเป็นอิสระ ฯลฯ อันที่จริงกษัตริย์ของ

ตะวันตกทีเ่รยีกว่า Absolute Monarchy กไ็ม่มีใครมีอ�านาจ “สมบรูณ์” ในความหมายตาม

ตัวอกัษรสักราย เราก�าลังพูดถงึระบอบการเมืองแบบหนึง่ มีคณุสมบติัส�าคญัอย่างหนึง่ก็

คอื กษตัรย์ิอยู่เหนอืกฎหมาย ไม่ว่าในความเป็นจรงิจะมีอ�านาจในทางปฏิบติัครอบคลุมทกุ

ส่วนของแผ่นดินหรอืไม่ ชนช้ันปกครองเป็นเอกภาพอยู่ในอ�านาจของกษตัรย์ิจรงิหรอืไม่ 

และไม่ว่าจะใช้อ�านาจนั้นหรือไม่ ดังนั้น การแก้ตัวแบบที่นักคิดกษัตริย์นิยมพยายามท�า

จงึเป็นการแก้ตัวด้วยวิธวิีทยาแบบศรธีนญชัย และด้วยการสร้างเป้าหลอก (strawman) 

อย่าง “Absolute แบบตะวันตก” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่ตรงข้ามของ “ธรรมราชา” แค่

นั้นเอง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
66 Baker and Pasuk forthcoming: 18
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การปฏิรูปกฎหมายสมัยใหม่ของสยาม: 
ค�าอธิบายแบบฉบับ

ประวัติศาสตร์แบบฉบับหรือขนบ (conventional) ของ

การปฏิรูปกฎหมายสู่สมัยใหม่ เป็นเร่ืองของการท�ากฎหมาย

ให้ทันสมัย (modernization) เน้ือเรื่องแบบฉบับมีดังนี้ (โดย

มีรายละเอียดพิสดารแตกต่างกันไป) เร่ิมจากการคุกคาม

ของมหาอ�านาจยุโรป ยัดเยียดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

(extra-territoriality) ให้สยาม ไม่ยอมรับอ�านาจศาลไทยที่มี

ต่อชาวยุโรปและคนในบงัคบั ท�าให้สยามต้องเร่งปรับปรุงระบบ

กฎหมายของตนให้อยู่ในมาตรฐานทีช่าติยุโรปยอมรับ ประกอบ

กับเวลาน้ันระบบกฎหมายเดิมของสยามกมี็จดุอ่อนอยู่มาก ตัว

บทกฎหมายล้าหลังหลายเรื่องแถมสับสนไม่เป็นระเบียบ ศาล

ก็แตกกระจายไม่รวมศูนย์ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งราช

อาณาจักร ด้วยสายตายาวไกลของชนช้ันน�าสยามในยุคน้ัน

โดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รัฐบาลสยามจึงจ้างชาว

ต่างชาติผู้เช่ียวชาญด้านการร่างกฎหมาย ทั้งฝร่ังเศส ญี่ปุ่น 

เบลเยียม และอเมริกัน เข้ามาเป็นคณะกรรมการเพ่ือสร้างระบบ

ประมวลกฎหมายข้ึน โดยท�างานร่วมกบัเจ้านายผู้ปกครองไทย
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หลายคน กระบวนการร่างกนิเวลากว่าสิบปีจงึเสร็จเป็นประมวล

กฎหมายฉบับแรก นั่นคือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 

(พ.ศ. 2451/ค.ศ. 1908) และยังจดัท�าประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์บรรพต่างๆ เป็นล�าดับ และกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและแพ่งจนส�าเร็จหมดในปี 2478 สยามสามารถ

ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้เอกราชทางการศาลคืน

มาเม่ือปี 2481 นับเป็นความส�าเร็จที่ย่ิงใหญ่ทั้งช่วยรักษา

เอกราชของสยามและทั้งปรับปรุงระบบกฎหมายให้ตรงตาม

มาตรฐานสากล67

67 เนื้อเรื่องแบบฉบับดังกล่าวน่าจะมาจากค�าปรารภของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 

127 ซึ่งอธิบาย 2 สาเหตุใหญ่ของการท�ากฎหมายใหม่ได้แก่ 1) ความสับสนไม่เป็น

ระเบยีบของกฎหมายไทยทีใ่ช้อยู่ขณะนัน้ และ 2) ปัญหาอนัเกดิจากคนในบงัคบัต่างชาติ 

ไม่ต้องข้ึนศาลไทยเพราะสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จากนั้นค�าอธิบายจึงปรากฏต่อมา

ในงานประวัติศาสตร์กฎหมายรุ่นแรกๆ เช่น ของพระยานิติศาสตร์ไพศาล (2494) ซึ่ง

แม้ว่าเนือ้หาหลักจะเป็นสารานกุรมกฎหมายสมัยเก่าฉบบัต่างๆ แต่ในส่วนทีก่ล่าวถงึการ

ปฏิรปูกฎหมายอย่างส้ันๆ นัน้ กร็ะบถุงึความส�าคญัของการปฏิรปูเพ่ือการรกัษาเอกราช 

ประเด็นนีถ้กูขยายใหญ่โตเป็นหัวข้อส�าคญัประมาณกลางทศวรรษ 1970 ซึง่มีวิทยานพินธ์

ส�าคญัสองฉบบัทีเ่ป็นต้นแบบ (prototype) ของเนือ้เรือ่งแบบฉบบัได้แก่ พัชรนิทร์ 2517 

ในภาษาไทยและ Engel 1975 ส�าหรับภาษาอังกฤษ งานทั้งสองท�าการค้นคว้าหลักฐาน

ทางช้ันต้นอย่างละเอยีดลออ แต่รบัเอาเหตุผลและเค้าโครงค�าอธบิายแบบทางการตามที่

รัฐบาลสยามให้ไว้เอง (ในค�าปรารภ) มาเป็นกรอบของตน งานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

กฎหมายไทยหลังจากนั้นส่วนใหญ่เดินตามเนื้อเรื่องแบบฉบับแทบทั้งส้ิน อาทิ กนิษฐา 

2532, แสวง 2545, กติติศกัด์ิ 2556, ชาญชัย 2540 และอืน่ๆ จนถงึปัจจบุนังานทีศ่กึษา

และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบที่สุดตามแบบฉบับนี้และเป็นที่รู้จักแพร่หลายที่สุดน่าจะ

ได้แก่หนังสือของแสวง บุญเฉลิมวิภาส ส�าหรับภาษาอังกฤษนั้นนอกจาก Engel 1975 
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ประวัติศาสตร์กฎหมายแบบฉบับจะเน้นสาเหตุสองด้าน 

ได้แก่ ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและความล้าหลังของ

กฎหมายไทย ส�าหรับด้านแรก สิ่งที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ต้อง

แสดงให้เห็นคือ การเสียเอกราช ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ชาวยุโรปใน

สยามขณะน้ัน แต่เป็นชาวไทยชาวจีนในสยามที่สมัครใจเป็น

คนในบังคับของชาติยุโรปเพ่ือหลีกเล่ียงศาลไทย ซึ่งจัดเป็น

ปัญหาใหญ่ของช่วงน้ัน68 ส�าหรับความล้าหลังของกฎหมายไทย

น้ัน โดยสรุปมีดังต่อไปน้ี 1) ในกฎหมายเก่าก่อนการปฏิรูปน้ัน 

ราษฎรไม่เสมอภาคกนัตามกฎหมาย ยังมีระบบทาสอยู่ (จนถงึ

ปี 2448) 2) ทรัพย์สินเอกชนไม่ได้รับการยอมรับคุ้มครอง

อย่างเต็มที่รอบด้าน 3) “จารีตนครบาล” หมายถึงการลงโทษ

ผู้กระท�าผิดและการสอบสวนผู้ต้องสงสัยด้วยวิธกีารทารุณ รวม

ทั้งข่มขู่และบีบบังคับเพ่ือรีดค�าสารภาพและการแห่ประจาน

สาธารณะซึง่ถอืว่าเป็นวิธกีารทีป่่าเถือ่นแล้วในขณะน้ัน 4) การ

พิจารณาคดีไม่เป็นระบบระเบียบที่ตรวจสอบได้ มีหลายกรณี

ผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�าผิดถกูจบัขังคกุแล้วลืมไปเลย เป็นต้น 

5) ตัวบทกฎหมาย การตีความ และก�าหนดโทษของความผิด

เดียวกนัตามทีใ่ช้ในศาลต่างๆ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั (ขณะ

มิได้มีงานทีต้ั่งค�าถามใหม่ๆ หรอืวิพากษ์เนือ้เรือ่งแบบฉบบัดังกล่าวจนกระทัง่ Loos 2006 
68 ปิยฉัตร 2526 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้โดยเฉพาะ
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น้ันมีศาลกระจายอยู่ตามศนูย์อ�านาจและหัวเมืองต่างๆ ทัว่ราช-

อาณาจกัร ในนครหลวงเองกมี็ศาลของกรมต่างๆ กว่า 20 ศาล) 

การลงโทษก็ไม่มีมาตรฐานให้เหมาะสมกบัความผิด อกีทัง้ไม่มี

บทยกเว้นหรือบรรเทาโทษต่อผู้เยาว์และผู้วิกลจริต 6) ทีส่�าคญั

อย่างย่ิงคอืตามระบบกฎหมายไทยน้ันถอืว่าผู้ต้องหามีความผิด

จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าตนบริสุทธิ ์และ 7) กฎหมายเก่าของไทย

ไม่มีการตรวจสอบลงโทษการใช้อ�านาจทางปกครองของรัฐใน

ทางทีผิ่ด เจ้าหน้าทีข่องรัฐจงึใช้อ�านาจอย่างฉ้อฉลและทจุริตอยู่

เสมอ69 ด้วยเหตุน้ี ปรีดี เกษมทรัพย์ จงึเห็นว่า “การรับกฎหมาย

ของตะวันตกโดยประเทศตะวันออกต่างๆ ในปลายศตวรรษที่ 

19 และต้นศตวรรษ [ที่ 20] ไม่ใช่การกระท�าด้วยความจ�าเป็น

เพราะถูกบังคับเพียงอย่างเดียว แท้จริงแล้วการรับกฎหมาย

ตะวันตกเข้ามาน้ันเป็นการกระท�าด้วยความสมัครใจ เพราะ

เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายสมัยใหม่น้ันมีลักษณะพิเศษที่

ดีกว่ากฎหมายก่อนสมัยใหม่อย่างมากในหลายประการ ทั้งน้ี

ในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา”70

69 ข้อสรปุในทีน่ีส่้วนใหญ่มาจากแสวง 2545: 138-149 เพ่ิมเติมด้วยอดุม 2548: 150-

153 และชาคริต 2557 นอกจากนี้แต่โบราณราษฎรไม่ได้รับรู้ว่ามีกฎหมายอยู่อย่างไร

บ้างเพราะถือว่าไม่ใช่สิ่งที่สาธารณชนจ�าเป็นต้องรู้ การจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายจึงเป็น

ความผิด (กรณีหมอบรัดเลย์กับทนายโหมด อมาตยกุล) ธรรมเนียมนี้เพ่ิงเปล่ียนใน

สมัยรัชกาลที่ 4
70 ปรีดี 2560: 194 ความล้าหลังของกฎหมายเก่าของไทยดังกล่าวข้างต้นทุกข้อ มีนัย
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ความคดิเกีย่วกบักฎหมายในสยามเร่ิมเปล่ียนไปก่อนหน้า

จะมีการปฏิรูปประมาณคร่ึงศตวรรษแล้ว ตัวอย่างที่มักกล่าว

ถงึกนัคอืการทีพ่ระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่4 เห็นว่า กฎหมายเดิมที่

ให้สิทธผัิวหรือพ่อแม่น�าลูกเมียไปขายได้น้ัน “หาเป็นยุติธรรม

ไม่” จากนั้นทรงวิจารณ์ให้ความเห็นว่าการที่กฎหมายต้องอิง

กบัพระธรรมศาสตร์น้ันน่าจะยกเลิกได้แล้วเพราะไม่สอดคล้อง

กบัยุคสมัย เร่ืองราวเกีย่วกบัพระมโนสาราจารย์ทีเ่หาะไปลอก

พระธรรมศาสตร์จากก�าแพงจกัรวาลกเ็ช่ือไม่ได้71 คร่ึงศตวรรษ

ถัดมา ความเข้าใจของสยามของชนช้ันน�าสยามต่อกฎหมาย 

วิธกีารทางการศาลและการลงโทษกเ็ปล่ียนไปอย่างมาก แสวง

เห็นว่าเรื่องใหญ่คือวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งชนชั้นน�าสยาม

ตระหนักว่าต้องเปล่ียนแปลงโดยรวดเร็ว เช่น คดีอาญาทีลู่กขุน

ถงึด้านตรงข้ามคอืหลักการของกฎหมายสมัยใหม่แบบบรรทดัฐานในขณะนัน้ ได้แก่ หลัก

การคุม้ครองทรพัย์สินเอกชน และถอืว่าปัจเจกบคุคลเป็นหน่วยพ้ืนฐานของกฎหมาย หลัก

การความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย ซึ่งตรงข้ามกับการแบ่งเป็นชั้นให้อภิสิทธิ์กับคน

ตามช้ันของเขาในสังคมสยาม และหลักการเรือ่งให้ถอืว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บรสุิทธิจ์นกว่าจะ

มกีารพสิจูนว่์าได้กระท�าความผดิ ตวับทกฎหมายมมีาตรฐานเดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร

และประชาชนสามารถรับรู้เข้าถึงได้ การลงโทษมีมาตรฐาน เหมาะสมกับความผิด และ

มีข้อบรรเทาโทษแก่ผู้เยาว์และผู้วิกลจริต เป็นต้น 
71 เรอเน่ กยีอง 2550: 28-30; Lingat 1950: 30; หลายคนเห็นว่านีเ่ป็นแนวคดิตะวันตก 

แบบส�านักกฎหมายบ้านเมือง Legal Positivism ที่ถือว่าองค์อธิปัตย์ทรงอ�านาจเด็ดขาด

ในการบัญญัติกฎหมาย เช่น กิตติศักดิ์ 255: 62 และ จรัญ 2528: 50-51 ผู้เขียนจะ

กล่าวถึงประเด็นนี้ต่อไป
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ตระลาการกลายเป็นโจทย์เอง แล้วพยายามช�าระความเอาผิด

จ�าเลยนัน้ ผดิหลกักฎหมายอย่างแรง72 ความปา่เถือ่นของการ

ลงโทษและการรีดค�าสารภาพแบบจารีตนครบาล เป็นทีเ่ล่ืองลือ 

ทั้งในสมัยน้ันและจดจ�ามาจนถึงสมัยต่อๆ มา และจะใช้อีก

ต่อไปไม่ได้แล้ว รัฐบาลสยามในขณะน้ันก็ตระหนักถึงข้อน้ีดี 

จึงเปล่ียนแปลงเร่ืองวิธีพิจารณาความอาญาและการลงโทษ

ก่อนการท�าประมวลกฎหมายส�าเร็จเสียอีก ได้แก่ กฎหมาย

ลักษณะพยาน ร.ศ. 113 (2437) และในปี ร.ศ. 115 (2439) 

กอ็อกพระราชบญัญติัให้ยกเลิกจารีตนครบาลและยกเลิกจารีต

เดิมทางอาญาที่ถือว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิดไว้ก่อน เพ่ือมิให้ 

เจ้าหน้าที่รัฐอ้างเพื่อรีดค�าสารภาพอีกต่อไป73  

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 Pe-

nal 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�าหนดกฎหมาย

แห่งประเทศเรา...มีบทมาตราเป็นลักษณะหมวดหมู่เป็น

ท�านองเดียวกับวิธีกฎหมายประมวลธรรม (system of 

codified law) ซึง่ใช้อยู่ในคอนติเนนต์น้ัน ถ้าจะคมุเข้ากนั 

แลผ่อนผันแก้ไขก็จะลงกันโดยสะดวก”74 

แต่จะ “เอาอย่างคนอื่นหมด” ไม่ได้ เพราะธรรมเนียม

หลายอย่างในสยามแตกต่างจากตะวันตก ต้องพยายาม

ประสานให้เข้ากนั75 เรอเน่ กยีอง ทีป่รึกษากฎหมายซึง่ร่วมร่าง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เขียนในบนัทกึของเขาเม่ือ

ปี 1919 อธบิายกระบวนการ (ทีเ่ป็นทางการ) ว่ากรรมการร่าง

กฎหมายหลีกเล่ียงลอกแบบจากประมวลกฎหมายต่างประเทศ

เข้ามา แต่กลับจะต้องศกึษาสาระส�าคญัทีมี่อยู่ในตัวบทกฎหมาย

ของสยามและประสบการณ์การท�างานและความรอบรู้ของ

ผู้ที่ได้ด�าเนินการมาก่อนในสยามเอง และต้องน�าข้อมูลเกี่ยว

กับความต้องการของท้องถิ่นต่างๆ เข้ามาในคณะกรรมการ

ร่างกฎหมายด้วย76 แต่ละหัวข้อด�าเนินไปเป็นข้ันๆ คือ เร่ิม

74 บันทึกของปาดูซ์ อ้างถึงใน แสวง 2545: 253
75 เอกสารกองจดหมายเหตุ  ร.5 ย. 23/3 “ท�าโค้ดส�าหรับเมืองไทย” ความเห็นของ 

กรมฯด�ารงฯ ในหน้า 8 และของปาดูซ์ ในหน้า 10-12
76 เรอเน่ กียอง 2550: 141-142 
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จากศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ว่ามีตัวบทกฎหมายในสยาม

ที่เก่ียวข้องหรือไม่อย่างไร จากน้ันศึกษาตัวบทกฎหมายใน 

ต่างประเทศที่ส�าคัญ จากนั้นต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม

กับความต้องการของสยามเอง แล้วจึงจะให้คณะกรรมการ

ท่านหน่ึงไปร่างออกมาโดยไม่ให้มีศัพท์แสงที่เป็นนามธรรม

หรือเป็นทฤษฎี แต่ต้องท�าให้เหมาะสมกบัสภาพทีเ่ป็นจริงและ

ความต้องการของสยามเอง77 

ร่างบทต่างๆ ในภาษาอังกฤษจะต้องส่งให้โดยเสนาบดี

ที่เกี่ยวข้องตรวจและเสนอความเห็น เม่ือได้ร่างภาษาอังกฤษ

ทั้งฉบับแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการของชาวไทยอีกชุดหนึ่งเป็น 

ผู้แปล คณะกรรมการแปลเป็นปัญญาชนชนช้ันน�าสยามใน 

ขณะน้ัน เช่น กรมฯ ด�ารงฯ กรมฯ พระนริศฯ กรมฯ เทววงศ์ฯ และ

พระยาศรีสุนทรโวหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ชนชั้นน�า 

สยามตระหนักถึงความส�าคัญของการท�ากฎหมายเป็นภาษา

77 ดูขั้นตอนกระบวนการในรายละเอียดใน แสวง 2545 และ อิอิดะ 2530 ซึ่งให้ข้อมูล

จากเอกสารญี่ปุ่น มีบางประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เอกสารกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น

วันที่ 26 ธ.ค. 1899 กล่าวถึงอุปสรรคในการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งในขณะนั้น

ร่างแรกก�าลังจะเสร็จอยู่แล้ว แต่กลับต้องล่าช้าออกไป ราชทูตญี่ปุ่นประจ�าสยามได้พบ

กับนายโรลัง ยัคมินส์ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลสยามซึ่งกล่าวว่า “พูดถึงกฎหมาย

ลกัษณะอาญาแล้ว ส่วนใหญ่รา่งเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว เว้นแต่มาตราทีว่่าด้วยความผดิฐาน

หมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์เท่านั้น”, (อิอิดะ 2530: 139) ตรงนี้ผู้เขียนไม่ทราบ

ว่าหมายถึงอะไร
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ไทยมาก เพราะจะแปลตรงๆ จากภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องหา

ค�าที่สอดคล้องกับภาษากฎหมายเดิมด้วย แต่ต้องใช้ภาษา

ชัดเจนไม่ก�ากวม ไม่สามารถตีความไปได้หลายอย่าง78 อย่างไร

ก็ตามยังคงมีปัญหาความยุ่งยากอย่างแน่นอน กรมหลวง 

ราชบุรีฯ กล่าวไว้คร้ังหน่ึงว่าโวหารส�านวนในกฎหมายไม่

กระชับชัดเสียทีเดียวเพราะค�าในภาษาฝร่ังกับค�าของไทยน้ัน

ไม่ตรงกันนัก เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างมีนิสัยพฤติกรรมต่างกัน 

การทีจ่ะเลือกค�าไทยทีถ่กูต้องไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปจงึเป็น

เรื่องยากเย็นแสนเข็ญ79 

ประวัติศาสตร์การปฏิรูปกฎหมายของสยามที่มีเน้ือ

เร่ืองต่างไปจากแบบฉบับที่กล่าวมาอย่างส�าคัญและน่าสนใจ

มีสองราย ได้แก่ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ซึ่งเสนอว่าพื้นฐานค่านิยม

วัฒนธรรมสังคมไทยกบัตะวันตกต่างกนัอย่างมากถงึตรงข้าม

กนัในหลายเร่ือง ดังน้ันท�าอย่างไรกไ็ม่น่าจะสามารถเปล่ียนเป็น

กฎหมายสมัยใหม่แบบตะวันตกได้ มรดกจากกฎหมายเดิม ค่า

นิยมวัฒนธรรมเดิม ยังคงมีความตึงเครียดกับกฎหมายสมัย

ใหม่ ที่ส�าคัญได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างลัทธิปัจเจกชนนิยม

78 เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย. 23/3 “ท�าโค้ดส�าหรับเมืองไทย” หน้า 59-61  

ความเห็นของกรมฯ ด�ารงฯ
79 อ้างถึงใน Wise 2019: 220
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ของตะวันตกกบัความใส่ใจต่อชุมชนหรือสังคมย่ิงกว่าปัจเจกชน 

แบบชาวตะวันออก เขาจงึเห็นว่าการปฏิรูปย่อมล้มเหลวเพราะ

ท�าให้ระบบกฎหมายของไทยเป็นแบบบรรทัดฐานก็ไม่ได้ ใน

ทางกลับกนักไ็ม่สอดคล้องรับใช้สังคมไทย ลงท้ายท�าให้สยาม

กลายเป็นเพียงแค่เคร่ืองมือของโลกตะวันตกมาขูดรีดและ

ปกครองสังคมนอกตะวันตกแค่นั้น80 

อีกคนหน่ึงคือ คณพล จันทน์หอม ซึ่งตามรอยเน้ือเร่ือง

แบบแบบฉบบัเป็นส่วนใหญ่ แต่นัยยะทีต่่างกนัอย่างส�าคญักค็อื 

80 อภิรตัน์จงึเห็นว่ากระบวนการร่างดังกล่าวแสดงอย่างชัดเจนถงึ ethnocentrism เพราะ

คณะกรรมการร่างที่เป็นชาวไทยมีบทบาทน้อยเหลือเกิน แถมยังร่างออกมาเป็นภาษา

อังกฤษไม่ใช่ภาษาไทย เขาเห็นว่าคณะกรรมการร่างฯ จงใจมองข้ามเรื่องวัฒนธรรม 

ค่านิยมของไทยนี้ (Apirat 1987: 85-86) เขาเสนอว่าต้องปรับปรุงกฎหมายให้

สอดคล้องกับสังคมไทยคือ รับใช้ชุมชน ความคิดของอภิรัตน์ออกไปในทางคล้ายคลึง

กับนกักิจกรรมเอน็จโีอไทยในยุค 1980 จ�านวนมากซึง่ต่อต้านแนวคดิการท�าให้ทนัสมัย 

(modernization) ทว่ากลับไปทางต่อต้านตะวันตก อย่างไรกต็าม เขาช้ีให้เห็นความต่าง

ของจารตีกฎหมายทีต่่างกนัทลีะประเด็นๆ ได้ชัดเจนจนถงึกบัเกนิเลยไป ท�าให้ตะวันตก

กบัตะวันออกเป็นคูต่รงข้ามแบบไม่มีจดุทีส่อดคล้องกนัเลย (binary opposition) อภิรตัน์ 

(172-177) ยกย่องงานของ Engel (1975) ว่าค้นคว้าหลักฐานได้อย่างดี แต่เห็นว่าการ

ตีความผิดเป็นส่วนใหญ่ อภิรตัน์เสนอการตีความของตนบนหลักฐานทีไ่ม่ต่างจากชุดเดิม

ที่ Engel เสนอไว้ ตัวอย่างเช่น การที่คนในสังคมไทยไม่นิยมขึ้นโรงขึ้นศาลโดยมักจะหา

ทางรอมชอมยอมความกัน แม้แต่ผู้พิพากษาในคดีอาญาบางครั้งก็จะหาทางออกในเชิง

ประนปีระนอมมากกว่าจะลงโทษจรงิจงัตามตัวบทกฎหมาย (Apirat 1987: 176-177) 

ภายหลังต่อมาในปี 2010 Engel ได้เขียนหนงัสือถึงเรือ่งค่านยิมประนปีระนอมยอมความ

กัน คล้ายกับที่อภิรัตน์ได้เสนอไว้ แต่ว่า Engel มิได้โยงว่ากรณีนี้อาจเกี่ยวกับการปฏิรูป

สมัยรัชกาลที่ 5 อย่างไรหรือไม่ 
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เสนอว่ากฎหมายเดิมของสยามดีอยู่แล้วและค่อนข้างสอดคล้อง

กับกฎหมายสมัยใหม่ของยุโรปด้วย คณะกรรมการร่างฯ จึง

มิได้น�าเข้ากฎหมายตะวันตก แต่ให้ความใส่ใจต่อกฎหมายและ

การปฏิบัติที่มีอยู่เดิมในสยามในขณะนั้นมาก น�ากฎหมายเก่า

ประมวลให้เข้ากับระบบกฎหมายสมัยใหม่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เท่านั้น ดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายและกฎหมายลักษณะอาญา 

ร.ศ. 127 จงึไม่ใช่เร่ืองพลิกโฉมแต่อย่างใด การปฏิรูปกฎหมาย

จึงต้องนับว่าเป็นความส�าเร็จ ไม่ใช่ความล้มเหลว (อย่างที ่

อภิรัตน์เสนอ) แต่เป็นความส�าเร็จไม่ใช่ในระดับพลิกโฉม

เปล่ียนผันสู่ระบบสมัยใหม่ที่ดีกว่า (อย่างที่ประวัติศาสตร์

แบบฉบับเสนอ) เพราะกฎหมายเดิมดีได้มาตรฐานทัดเทียม

สากลอยู่แล้ว81  

81 Kanaphon 2010 บทที่ 2 กฎหมายเก่ารับใช้สังคมสยามดีอยู่แล้วอย่างไร บทที่ 7 

กฎหมายเก่ากบักฎหมายของตะวันตกสอดคล้องกนัอยู่แล้วอย่างไร โดยเน้นไปทีป่ระเด็น

คอืความรบัผิดชอบทางอาญา (criminal responsibility) ผู้เขียน (ธงชัย) ขอเพ่ิมเติมว่า 

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้เสนอไว้นานก่อนหน้าแล้วว่ากฎหมายโบราณของไทยดีวิเศษมี

อัจฉริยภาพ จุดที่เสนีย์เน้นได้แก่การที่พระมหากษัตริย์มีอ�านาจจ�ากัด มิใช่เจ้าชีวิต ไม่มี

อ�านาจสมบรูณ์ (ท�านองเดียวกบัทีพ่ระองค์เจ้าธานเีสนอ) โดยยกกรณกีฎมณเฑยีรบาลที่

ห้ามย่ืนดาบให้กษตัรย์ิ อย่างไรก็ตามเสนย์ีไม่เคยเสนอว่ากฎหมายเก่าทัง้ระบบดีอยู่แล้ว

หรือสอดคล้องกับกฎหมายยุโรปแต่อย่างใด

138 ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17



ผลและมรดกของการปฏิรูปฯ

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยแบบฉบบัถอืว่าการปฏิรูปเป็น

ความส�าเร็จอย่างย่ิงใหญ่ เพราะไม่ใช่เพียงปรับส่ิงทีมี่อยู่แล้วให้

เป็นระบบระเบียบขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนผันนิติศาสตร์

และระบบกฎหมายอย่างพ้ืนฐานจนทัดเทียมมาตรฐานสากล 

กล่าวคอื กฎหมายสมัยใหม่ไม่เกีย่วข้องกบักฎของจกัรวาล ไม่

ต้องอิงความชอบธรรมจากพระธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ราชศาสตร์

ถงึแม้จะผลิตโดยรัฐและพระมหากษตัริย์กต็าม แต่เป็นกฎหมาย

ของรัฐอธปิไตยแบบสมัยใหม่82 Engel กล่าวว่ากฎหมายทีส่ร้าง

ข้ึนใหม่ในคร้ังน้ันรับรองบทบาทของปัจเจกชน กรรมสิทธิข์อง

เอกชน และบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกชนก็

เปลี่ยนไป83

แสวงระบุความเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทีละข้อๆ  

ได้แก่ 1) การปลดปล่อยทาสและไพร่และการเปล่ียนระบบ

กฎหมายเป็นการท�าให้ราษฎรทุกคนเป็นปัจเจกบุคคลที่เสมอ

ภาคกัน 2) เป็นจุดเร่ิมต้นของการยอมรับทรัพย์สินและ

82 Hooker 1978: 184
83 Engel 1975: 120-121
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กรรมสิทธิ์ของเอกชน 3) กระบวนการตุลาการและระบบ

กฎหมายทีไ่ด้มาตรฐานสากลได้เร่ิมต้นข้ึน 4) การปรับปรุงรัฐ

ให้เป็นแบบทนัสมัยเป็นส่วนส�าคญัให้เร่ิมมีกฎหมายทีเ่กีย่วกับ

การปกครองอย่างชัดเจนเป็นระบบระเบียบ ในภาพรวมต้อง

ถือว่าการปฏิรูปกฎหมายยุคใหม่เป็นพระปรีชาสามารถของ

กษัตริย์และชนช้ันน�าไทยที่เปล่ียนแปลงอย่างทันกาล ได้ทั้ง

รักษาเอกราชและปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลก84

อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แบบฉบับยังช้ีว่าในความ

ส�าเร็จใหญ่หลวงก็มีปัญหาอยู่พอควร รวมทั้งความขัดแย้ง

ระหว่างกฎหมายใหม่ที่อาจจะไม่ลงรอยกับจารีตกฎหมาย

แบบเดิมหรือขัดฝืนค่านิยมในสังคมไทยอยู่ด้วย อาทิ Engel 

ต้ังข้อสังเกตว่าการปฏิรูปกฎหมายไม่มีการพูดถึงเสรีภาพใน

การแสดงความคดิเห็นเลยแม้แต่น้อย กษตัริย์ยังคงอ�านาจทีจ่ะ

ควบคมุความคดิและการแสดงความคดิเห็น การวิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาลของกษัตริย์ยังคงเป็นส่ิงต้องห้ามอยู่ เพราะเห็นว่าจะ

เป็นการย่ัวยุปลุกป่ันให้ผู้คนไม่เช่ือม่ันในพระมหากษตัริย์หรือ

84 แม้แต่คณพลซึง่ไม่เห็นว่าเป็นการเปล่ียนแปลงแบบพลิกผันเพราะระบบกฎหมายเก่า

ก็ดีอยู่แล้ว ก็ยังเห็นว่าเป็นการปรับปรุงกฎหมายและระบบกระบวนการยุติธรรมที่ดีขึ้น

กว่าเดิมมาก ท�าให้ไทยมีประมวลกฎหมายหลักๆ ที่ได้คุณภาพที่มีคุณภาพสูง จึงไม่

จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างขนานใหญ่นับจากนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้
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เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง85 ด้านลบทีนั่กนิติศาสตร์ไทย 

หลายคนกล่าวถึงคือ ระบบกฎหมายใหม่ได้ละทิ้งลักษณะ

กฎหมายธรรมชาติแบบเดิมซึง่ใกล้ชิดสนิทกบัธรรมะและความ

ยุติธรรม อันต่างกับระบบกฎหมายใหม่ของสยาม ซึ่งถือว่า

กฎหมายเป็นค�าส่ังของรัฏฐาธิปไตยตามความคิดของส�านัก

กฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) นี่เป็นความผิดพลาด

ของการปฏิรูป ท�าให้กฎหมายกลายเป็นเพียงเคร่ืองมือของ

อ�านาจรัฐในการปกครองกดขี่และจ�ากัดเสรีภาพของราษฎร86

ดูเผินๆ กฎหมายสมัยใหม่เป็นคนละเร่ืองกับกฎหมาย

ที่อยู่บนฐานของพระธรรมศาสตร์ และเป็นกฎหมายที่เปล่ียน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองอย่างส้ินเชิง

ดังข้อสรุปของประวัติศาสตร์ตามแบบฉบับ แต่ความจริงเป็น

เช่นน้ันหรือ ความคิดและค่านิยมสังคมไทยช่างไม่มีพลังจน

สามารถลบล้างได้เพียงแค่บัญญัติกฎหมายเป็นตัวอักษรตาม

อย่างตะวันตกแค่น้ันหรือ87 ในความเป็นจริง จารีตกฎหมายเดิม

และขนบประเพณีเดิมในสังคมไทยเป็นปัจจยัด้านหน่ึงของการ

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�านองเดียวกัน
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ตะวันตกต้องมีการปรับแปรไปตามทีรั่ฐและชนช้ันน�าไทยเข้าใจ

และต้องการ ดังแสดงออกในผลลัพธ์ของการปฏิรูปหลายกรณี 

ดังจะขออภิปรายเป็นตัวอย่างเพียงบางประการ 

ความ(ไม่)เสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย

ประวัติศาสตร์ตามแบบฉบับถือว่า การเลิกไพร่ทาส การ

จัดตั้งกองทัพที่ราษฎร (ชาย) ล้วนเป็นทหารเหมือนกัน และ

กฎหมายสมัยใหม่เป็นการยืนยันว่าราษฎรทกุคนเสมอภาคกนั

เบือ้งหน้ากฎหมาย มสีทิธเิทา่เทยีมกนัในสายตาของกฎหมาย 

ไม่ขึ้นกับชาติก�าเนิดหรือสถานะทางสังคม88 และส่งผลให้เกิด

ความเข้าใจเรื่องสิทธิของบุคคล89 นี่เป็นความจริงหรือ?

ประการแรก ความไม่เสมอภาคทางกฎหมายยังมีอยู่ทัว่ไป 

ในระบบกฎหมายสมัยใหม่เองยังมีกฎหมายทีแ่ย้งกบัหลักความ

เสมอภาคหลายฉบบั เช่น กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เอง

ก็ยังมีมาตราทีใ่ห้อภิสิทธิมิ์ใช่เพียงประมุขและรัชทายาทแต่ให้

แก่พระราชวงศ์ชนช้ันเจ้าทัง้หมด แถมมีการออกกฎหมายเพ่ิม

เติมเพ่ือให้บรมวงศานุวงศ์ไม่ต้องรับผิดเหมือนกับประชาชน

88 แสวง 2545: 178 กิตติศักดิ์ 2556: 46, 123; Kanaphon 2010: 245
89 ธเนศ 2546
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ชาวบ้านทั่วๆ ไป90 ดังนั้น แม้จะประกาศใช้กฎหมายลักษณะ

อาญาแล้ว แต่ศาลยุติธรรมยังไม่มีอ�านาจด�าเนินคดีแก่พระบรม

วงศานุวงศ์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกษัตริย์เสียก่อน 

หากศาลจะออกหมายยึดทรัพย์ข้าราชการ ก็ต้องน�าความข้ึน

ขอพระบรมราชานุญาตก่อน หรือถ้าหากข้าราชการสัญญา

บัตรต้องข้อหาในคดีอาญา ศาลต้องขอพระบรมราชานุญาต 

ก่อนที่จะรับคดีไว้พิจารณาหรือส่ังกักขังตัวจ�าเลยน้ันเช่นกัน91 

กรณีอือ้ฉาวทีรู้่จกักนัดีคอื กรณีพญาระกาซึง่เป็นความขัดแย้ง

ระหว่างเจ้านายชั้นสูงสองพระองค์ มักตีความไปต่างๆ กันว่า

กรมหลวงราชบุรีฯ จึงยอมไม่ได้ถึงขนาดลาออกจากเสนาบดี 

แต่กิตติศักด์ิเห็นว่า หลักการที่ท่านยึดถือและยอมไม่ได้ก็คือ 

หลักกฎหมายเป็นใหญ่และหลักความเสมอภาคทางกฎหมาย

ไม่ว่าเจ้าหรือไพร่จะท้าทายต่อกฎหมายไม่ได้ 

90 กิตติศักด์ิ 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�าดับ ดู เอกสารกองจดหมายเหตุ ย.2/11 “ข้อปัญหากฎหมายที่ว่าด้วยอ�านาจเจ้า” 

(26 พฤษภาคม 2454), เอกสารกองจดหมายเหตุ ย.2/14 “ประกาศเรื่องให้ศาลออก

หมายยึดทรพัย์ข้าราชการได้อย่างชนสามัญ ไม่ต้องน�าความข้ึนขอพระบรมราชานญุาต 

ก่อน” (21-22 มีนาคม 2455), และ เอกสารกองจดหมายเหตุ ย. 2/38 “ประกาศเรื่อง

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรต้องหาเป็นจ�าเลยในคดีอาญา” (23 มิถุนายน 2465)
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“สิ่งซึ่งกรมราชบุรีฯ มุ่งหมายถึงนั้น จึงไม่ได้จ�ากัดอยู่

เพียงการเอาโทษกรมนราฯ ที่หม่ินประมาทพระองค์ 

แต่มุ่งทีจ่ะให้มีการปฏิรูประบอบเพ่ือให้อ�านาจปกครอง

สูงสุดตกอยู่กับกฎหมายบ้านเมือง มิใช่รวมศูนย์อยู่ใน

องค์พระมหากษัตริย์ หรือพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

กฎหมายเสียเอง ในเวลาน้ันไม่ว่าเร่ืองราวใดๆ ล้วน

ข้ึนอยู่กับพระราชอ�านาจและพระราชวินิจฉัยทั้งส้ิน 

แล้วแต่จะทรงมอบหมายพระราชอ�านาจน้ันแก่ผู้ใด ข้อ

เรียกร้องของกรมราชบุรีฯ ...ถึงที่สุดก็คือการคัดค้าน

อ�านาจของพระมหากษัตริย์อันมีเหนือกฎหมายบ้าน

เมืองน่ันเอง ...เรียกร้องการปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่

โดยธรรมราชาที่อยู่เหนือกฎหมาย...” 92 

ประการที่สอง เหตุผลที่ใช้อธิบายความไม่เสมอภาคกัน

เป็นประจ�าก็คือ ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ เป็นความบกพร่อง

ของบางคนทียั่งไม่ดีพอ เป็นกรณียกเว้นทีต่ามปกติไม่เป็นเช่น

น้ัน แต่ความไม่เสมอภาคในสังคมไทยเป็นเร่ืองทัว่ไป พบได้เป็น

ปกติ แถมยังหนักหน่วงข้ึนในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เพราะ

อภิสิทธิท์างกฎหมายของบางคนบางกลุ่มบางชนช้ันกลายเป็น 

92 กิตติศกัด์ิ 2556: 189-190 ค�าอธบิายคดีนีห้น้า 182-196. ไม่ว่าการตีความของกติติศกัด์ิ 

ในเรื่องความคิดของกรมฯ ราชบุรีฯ จะถูกหรือไม่ก็ตาม คดีนี้แสดงชัดเจนถึงอภิสิทธิ์

ของเจ้าชั้นสูงที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายและแสดงว่ากษัตริย์มีอ�านาจเหนือกฎหมาย
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เรื่องไม่ต้องละอายอีกต่อไป อวดกันโจ่งแจ้งก็มี แก้ตัวน�้าขุ่นๆ 

แบบไม่ต้องเห็นหัวสาธารณชนก็บ่อย และถึงที่สุดคือออก

กฎหมายให้อภิสิทธิแ์ก่บางคนบางกลุ่ม ตามด้วยการเฉลิมฉลอง

อภิสิทธิ์น้ัน ตอกย�้าอย่างชัดๆ โจ่งแจ้งว่าความไม่เสมอภาค 

ทางกฎหมายนั้นเป็นไปตามกฎหมาย

การบัญญัติหลักการอุดมคติ (เช่น ความเสมอภาค หรือ

สิทธิเสรีภาพ) ลงเป็นหลักของกฎหมายมีความส�าคัญ และ

ถือว่าเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญ แต่ถ้าความเป็นจริงปรากฏ 

ตรงกนัข้าม ทัง้ไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นเร่ืองปกติและแย่ลงทกุวัน 

โดยไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลดลง จนความไม่เสมอภาคเป็น

สถาบันทางสังคมแบบหนึ่ง ย่อมหมายความว่า 1) หลักการที่

บัญญัติไว้ดังกล่าวเป็นเพียงค�าสวยหรูที่ไม่มีความหมายอะไร 

เอามาเป็นข้อสรุปทางวิชาการไม่ได้ 2) หลักการที่บัญญัติไว้

ดังกล่าวเป็นการเล่นเพียงการโฆษณาสร้างภาพพจน์ หรือไม่

ก็เป็นเพียงการหลอกตัวเอง ให้หลงตัวเองว่ายังงามสวยหรูอยู่ 

แทนที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการ (ผู้เขียนจะอธิบายข้อนี้

อีกครั้งในตอนท้ายของบทความนี้)

ประการที่สาม ที่กล่าวว่าการเลิกทาส การจัดตั้งกองทัพ

ทีเ่ปล่ียนไพร่เป็นทหารและกฎหมายสมัยใหม่ทีย่อมรับสถานะ
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ปัจเจกบุคคล ย่อมเท่ากับทุกคนเสมอภาคกันแล้ว น่าจะ

เป็นตรรกะที่ง่ายเกินไป เพราะความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ 

ไม่เสมอภาคมิได้มีเพียงแค่ระหว่าง เจ้า-ไพร่ทาส ในระบบ

ศักดินาแบบเก่า แต่อาจเป็นความไม่เสมอภาคแบบอื่นได้

มากมาย ระเบยีบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบไทยพุทธทีถ่อืว่า

สถานะของคนแตกต่างกนั บางคร้ังเป็นเร่ืองฐานะ บางคร้ังเป็น

เร่ืองชาติพันธุ ์บ่อยคร้ังเป็นเร่ืองวัยวุฒคิณุวุฒ ิและอ�านาจเป็น

ปัจจยัทีท่�าให้คนต่างช้ันกนัในทกุกรณีเพราะอ�านาจเป็นผลลัพธ์

ของบุญบารมีตามปรัชญาการเมืองของพุทธ (ดังที่ได้กล่าว 

ไปแล้ว) ค่านิยมเช่นน้ีท�าให้ตรรกะทีว่่าเลิกไพร่ทาส = เสมอภาคกนั  

ไม่น่าจะใช้ได้ เพราะการเลิกไพร่ทาสเป็นเพียงท�าให้สถานะ

ของบุคคลบางประเภท (ไพร่และทาส) ยุติลง แต่มิได้ท�าให้

เกิดความเสมอภาค

จารีตกฎหมายเก่าของสยามสะท้อนหลักความเช่ือว่า

บคุคลไม่เท่ากนั ทัง้ในพระไอยการต�าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร  

หัวเมือง (พ.ศ. 1998) และในกฎมณเฑียรบาลอีกด้วย สังคม

แบ่งเป็นช้ันๆ เป็นเจ้า ขุนนาง ไพร่และทาส อย่างชัดเจน 

การบังคับใช้กฎหมายในหลายด้านก็ปรับตามศักดินาของ 

ผู้กระท�าความผิดและผู้เสียหาย93 สถานะของบุคคลทางสังคม

93 แลงกาต์ 2526: 139-140, 146
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จึงถูกก�าหนดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชั้นต่างๆ ของคนโดย

มีจุดศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ

ของบุคคลก็มีมากน้อยต่างๆ กันไปอย่างที่เรียกว่า “หน้าที่” 

มิใช่ “สิทธิ” (rights) ที่บุคคลทุกคนพึงมีเท่ากันและไม่ต่าง

กัน บุคคลแต่ละคนมิใช่ individual ที่เสมอภาคและมีสิทธิเท่า

เทียมกันอย่างแน่นอน94 

ภายใต้สมบรูณาญาสิทธริาชย์ ความแตกต่างระหว่างเจ้า 

ขุนนาง ข้าราชการ ราษฎร และสถานะของคน (ที่วัดกันด้วย

อ�านาจ) ยังด�ารงอยู่เช่นเดิม ระบบกฎหมายทีส่ร้างข้ึนในสภาวะ

เช่นน้ัน น่าจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ และ

ระหว่างบุคคลต่างชั้นกันในสังคม ไม่น่าจะเป็นระบบกฎหมาย

ที่ถือว่าปัจเจกบุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันทาง

กฎหมาย เช่น อาจเป็นราษฎรทีล้่วนเป็น “พลเมือง” ทีเ่สมอภาค 

กันใต้ชนช้ันสูงและคนมีอ�านาจ ราษฎรที่มิใช่ข้าราชการเป็น 

“พลเมือง” ทีเ่สมอภาคกนัใต้ข้าราชการของพระเจ้าอยู่หัว เสริม

ด้วยความรวย คนกรุงหรือบ้านนอก ชาติพันธุ์ ฯลฯ 

ค�าว่า “พลเมือง” ทีมั่กใช้ในความหมายเท่ากบั citizen ใน

รัฐประชาธปิไตยอย่างทีใ่ช้กนัในระยะไม่กีปี่ทีผ่่านมา แท้ทีจ่ริง 

เป็นค�าเก่า (พบได้ในกฎหมายตราสามดวง) แปลตรงตัวว่า 

94 Hooker 1978: 30-32 
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พละก�าลังของเมือง หมายถึงไพร่ฟ้าที่เป็นก�าลังแรงงาน เป็น

มือตีนและกล้ามเน้ือของบ้านเมือง “พลเมือง” จึงหมายถึง

ราษฎรในเชิง functional คือเป็นองคาพยพที่มีต�าแหน่งสูงต�่า

และหน้าที่ต่างๆ กันในองค์รวมที่เรียกว่าชาติ แต่ไม่รวมถึง

ชนชั้นปกครองอย่างเจ้าและขุนนาง เพราะชนชั้นสูงไม่ใช่พละ

ก�าลังของเมือง แต่เป็นศีรษะ สมอง หรือหัวใจของเมือง ดังนั้น 

“พลเมือง” จึงไม่ใช่ citizen มิได้สะท้อนความเป็นปัจเจกชน 

(individuality) แต่อย่างใด เช่น ไม่สนใจสิทธิของปัจเจกชน 

(individual rights) ความเป็นส่วนตัว (privacy) และ สิทธิ

ทางการเมือง เป็นต้น 

ความเช่ือทีว่่ากองทพัและการเกณฑ์ทหารแสดงถงึความ

เสมอภาคของราษฎร เป็นความเข้าใจผิดมายาวนานของ 

นักประวัติศาสตร์95 กองทพัอาจจะเป็นสถาบนัทีส่ะท้อนระเบยีบ

ความสัมพันธ์ของคนในวัฒนธรรมศกัดินาแบบใหม่กเ็ป็นได้ น่ัน

คอืราษฎรเสมอภาคกนัทีจ่ะเป็นทหารภายใต้อ�านาจและบารมี

ของนายพล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชา แต่เป็น

ชนช้ันศักดินาแบบใหม่ในเคร่ืองแบบ ส่วนทหารเกณฑ์และ 

ช้ันผู้น้อยก็อาจไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่เป็นไพร่แบบใหม่

95 เริ่มจากขจร สุขพานิช ฐานันดรไพร ่ซึ่งเสนอไว้นานมาแล้วตั้งแต่ปี 2505 
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นั่นเอง96 

คงต้องศึกษากันต่อไปว่า ความเสมอภาคของราษฎรแต่

อยู่ในกรอบของสังคมทีค่วามต�า่สูงของช้ันชนและของอ�านาจยัง

แข็งแกร่งนั้น มีแบบอื่นที่เป็นไปได้อย่างไรบ้าง การสรุปง่ายๆ 

ว่า “เลิกไพร่ทาส = เสมอภาคกนั” เป็นตรรกะผิดพลาดทีท่�าให้

เรามองข้ามปัญหาส�าคัญว่า “บุคคล” ตามกฎหมาย (legal 

person) หมายถงึอย่างไรในระบบกฎหมายและวัฒนธรรมไทย 

ที่คนไม่เท่ากัน 

96 ผู้เขียนเห็นว่านี่เป็นเหตุผลส�าคัญที่สุดที่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องยากเย็น

อย่างย่ิง เพราะไม่เกี่ยวกับการทหารเลย การมีทหารเกณฑ์เป็นคนรับใช้เป็นส่ิงยืนยัน

ถึงอภิสิทธิ์ของบรรดานายพล ท�านองเดียวกับมูลนายต้องมีไพร่รับใช้ หากไม่มีทหาร

เกณฑ์ บรรดานายพลก็อดเป็นชนช้ันศักดินาใหม่ นี่ยังเป็นเหตุผลว่าท�าไมจึงมีนายพล

จ�านวนมาก เพราะนายพลเป็นบรรดาศักด์ิของศักดินาใหม่ มีกี่คนก็ได้ ไม่เกี่ยวอะไร

เลยกับความต้องการของกองทัพสมัยใหม่ ความต่างกับศักดินายุคโบราณอยู่ตรงที่ว่า 

เจ้านายสมัยเก่าต้องเลี้ยงดูทาสด้วยทรัพย์สินของตนและไพร่ต้องเลี้ยงดูตัวเอง แต่ไพร่

ทาสของศกัดินาใหม่เล้ียงดูโดยภาษขีองประชาชน การมีทหารเกณฑ์และจ�านวนนายพล 

จงึเป็นเรือ่งของอภิสิทธิล้์วนๆ ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการทหารแต่อย่างใด แถมยังอาจเป็น

ส่ิงขัดขวางการปรบัปรงุกองทพัให้ทนัสมัยอกีด้วย จงึน่าถามว่ามีนายพลแบบศกัดินาไว้

ท�าไม ในเม่ืออภิสิทธิช์นพวกนีป้ฏิบติัต่อประชาชนราวกบัเราทกุคนเป็นไพร่ของเขาทีต้่อง

ส่งส่วยเป็นแรงงาน (ทหารเกณฑ์) หรือไม่ก็เป็นเงิน (ภาษี)

149นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม  |  ธงชัย วินิจจะกูล



“บุคคล” ตามกฎหมาย

ระบบกฎหมายสมัยใหม่เปล่ียนความสัมพันธ์ทางสังคม

เช่นนี้ ถึงขนาดท�าให้เกิด “บุคคล” ที่เท่ากันมีสิทธิเหมือนกัน 

เป็นปัจเจกบคุคล (individual) ตามนิติศาสตร์แบบบรรทดัฐาน

เช่นน้ัน หรือว่า “บุคคล” ตามกฎหมายถูกก�ากับด้วยจารีต

ประเพณีที่ทรงอิทธิพลกว่า

“ค�าว่าบคุคลซึง่หมายถึงผู้ทรงสิทธติามกฎหมายจะมีทีใ่ช้

กันมาอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในต�ารากฎหมายน้ัน

ปรากฏมีการกล่าวถงึบคุคลในแง่น้ีในหัวข้อเลคเชอร์กฎหมาย

ของกรมหลวงราชบรีุฯ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2442) บคุคลน้ันหมายถงึ 

คนตามธรรมดา...โดยนัยน้ี สันนิษฐานได้ว่าความคดิทีว่่าไม่ว่า

ผู้ดีหรือไพร่ต่างมีฐานะเป็นบคุคล สามารถมีสิทธใินฐานะทีเ่ป็น

พลเมืองที่ได้รับหลักประกันว่าจะได้รับความเป็นธรรมตามที่

กฎหมายก�าหนดคงจะเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มี

กฎหมายรับรองโดยแจ้งชัดให้มีสถานะเท่าเทียมเสมอภาคกัน

อย่างแท้จริง จะมีก็แต่กฎหมายห้ามการกดขี่คนด้วยกัน ... แม้

สถานะของบคุคลจะได้รับการปรับปรุงให้พ้นจากการเป็นไพร่

และทาสโดยก�าเนิด เหลือแต่ฐานะเป็นพลเมือง แต่การเกิดมา

ในตระกูลต่างช้ันกัน ก็ยังคงถือว่ามีชาติวุฒิต่างกัน และเป็น
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เหตุให้มีสิทธิหน้าที่ต่างกันด้วย”97

“บคุคล” ในความสัมพันธ์ทางสังคมแบบที ่“พลเมือง” ทัง้

หลายล้วนเสมอภาคข้างใต้ชนช้ันสูงและชนช้ันผู้มีอ�านาจแบบน้ี 

พัฒนาเติบโตต่อมา จึงท�าให้หลักการความไม่เสมอภาคทาง

กฎหมายไม่ได้ดีข้ึน ไม่ใช่ข้อยกเว้นและไม่ใช่เพราะคนดีไม่พอ  

แต่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมและกฎหมายแบบไม่เสมอภาค

ที่กลายเป็นสถาบันทางสังคม จึงไม่ต้องละอายกันอีกต่อไป 

กฎหมายสมัยใหม่ของไทยเป็นกฎกติกา

แบบโลกวิสัย (secular law) หรือ? 

ดูเผินๆ กฎหมายสมัยใหม่ของไทยไม่ผูกพันกับศาสนา

อย่างแน่นแฟ้น แต่ว่าในความเป็นสถาบันทางสังคม กฎหมาย

กับศาสนาพุทธใกล้ชิดกันอย่างย่ิง98 การที่พุทธศาสนาไม่มี

ส่ิงที่เรียกว่ากฎหมายพุทธ ต่างกับกฎหมายอิสลาม เพียง

แค่น้ีมิได้เท่ากับว่ากฎหมายของไทยไม่ผูกพันกับศาสนา

97 กิตติศักด์ิ 2556: 142-143
98 Apirat 1987 คงเป็นคนแรกๆ ที่แสดงความชื่นชมกับการที่กฎหมายไม่แยกขาดจาก

ศาสนาพุทธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของไทยมาแต่โบร�่าโบราณ ในทางกลับกัน 

Mérieau 2018 แสดงให้เห็นชัดเจนถงึความใกล้ชิดระหว่างกฎหมายของไทยกบัศาสนา

พุทธในรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ ซึ่งเขาถือว่าน่ากังวลมาก
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พุทธ การที่ รัฐธรรมนูญของไทยมิได้ก�าหนดให้ศาสนา

พุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ มิได้เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญและ

กฎหมายไม่ผูกพันใกล้ชิดกับศาสนาพุทธ จารีตกฎหมาย

ของไทยแต่โบราณเกี่ยวพันกับพระธรรมศาสตร์แบบพุทธ 

กฎหมายกับธรรมแยกกันไม่ออก ความขัดแย้งที่น�าไปสู ่

การก่อต้ังธรรมยุติกนิกาย (หรือบางคนเรียกว่า Reform ใน

สมัยรัชกาลที่ 4) มิได้แยกศาสนาออกจากรัฐ แต่ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ชนิดใหม่คือเป็นรัฐพุทธศาสนูปถัมภกในแบบ

ใหม่ นอกจากน้ีผู้เขียนจะอภิปรายต่อไปข้างหน้าที่แสดงให้

เห็นความเกีย่วพันใกล้ชิดระหว่างนิติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย

กับศาสนาพุทธ ได้แก่ 1) การโต้แย้งกันในนิติศาสตร์ของไทย

ระหว่างฝ่ายที่ถือว่ากฎหมายคือค�าสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ กับฝ่าย

ที่ถือว่ากฎหมายต้องถูกก�ากับโดยจารีตประเพณี หมายถึง

ธรรมของศาสนาพุทธ แม้ไม่ได้เป็นตัวอักษรก็ตาม 2) ความ

เติบโตของวัฒนธรรมคลั่งไคล้กษัตริย์ (Hyper-royalism) ใน

วงการนิติศาสตร์ซึง่ถอืว่าพระมหากษตัริย์ผู้มีอ�านาจจ�ากดัและ

ทรงธรรมตามทศพิธราชธรรมคือรัฐธรรมนูญถาวรที่แท้จริง

ของสังคมไทย กระแสน้ีพยายามสร้างความหมายของ The 

Rule of Law ว่า “หลักนิติธรรม” ที่ยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์

แบบพุทธ
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มีอีกหลายประเด็นที่ต้ังข้อสงสัยได้ว่าเป็นผลดีของการ

ปฏิรูปกฎหมายสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นทัง้หลายที่

เกี่ยวกับระบบศาลและตุลาการ ที่ส�าคัญได้แก่ ความเป็นอิสระ

ของศาล ความใกล้ชิดของศาลกับสถาบันกษัตริย์ และอื่นๆ 

อีกมาก ผู้เขียนขอไม่อภิปรายในที่นี้เนื่องจากไม่ได้ศึกษาการ

เปล่ียนแปลงระบบตุลาการ ซึง่เป็นประเด็นใหญ่ต่างหากออกไป

ส�านักกฎหมายบ้านเมือง?

แต่มีอีกประเด็นหน่ึงซึ่งนักนิติศาสตร์หลายท่านให้ความ

ส�าคัญมาก ก็คือความเห็นที่ว่าผลอย่างหน่ึงของการปฏิรูป

กฎหมายสมัยใหม่คือ อิทธิพลของส�านักกฎหมายบ้านเมือง 

(Legal Positivism) เข้าครอบง�าวงการกฎหมายของไทย และ

เป็นฐานของการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจของระบอบเผด็จการ

อ�านาจนิยมทั้งหลายตลอดหลายทศวรรษต่อมา 

ปรีดี เกษมทรัพย์ นักนิติศาสตร์ส�าคัญคนหน่ึงของ

ประเทศไทย มีบทบาทอย่างมากในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสู้กบั

ส�านักกฎหมายบ้านเมืองและส่งเสริมส�านักกฎหมายธรรมชาติ 

(Natural Law) หรือที่เขาเรียกว่า “ธรรมนิยม” เขามีอิทธิพล

อย่างมากต่อนักนิติศาสตร์ส�านักธรรมศาสตร์รุ่นต่อๆ มา แก่น
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ความคิดของส�านักกฎหมายบ้านเมืองก็คือ ราษฎรผูกพันและ

ต้องเคารพกฎหมายทั้งปวงที่รัฐประกาศใช้ออกมา โดยไม่

ต้องค�านึงว่ากฎหมายน้ันดีหรือเลว พลเมืองชอบหรือไม่ชอบ 

ยุติธรรมหรือไม่99 ปรีดีเล่าความเป็นมาของส�านักคิดน้ีว่า ใน

ฝร่ังเศสเร่ิมจากต้องการท�าให้กฎหมายเป็นการแสดงออกของ

เจตจ�านงทั่วไปของประชาชน แต่ต่อมาความคิดน้ีเพ้ียนไป

กลายเป็นเจตจ�านงของรัฐ ในเยอรมนีจากความคดิว่ากฎหมาย

คอืวิญญาณของประชาชาติ กถ็กูอธบิายเพ้ียนไปจนกลายเป็น

ว่ารัฐเป็นตัวแทนวิญญาณของประชาชาติ ความพยายามเร่ิม

แรกที่ไม่ต้องการให้นิติศาสตร์แกว่งไปมา พยายามหาความ

แน่นอนชัดเจนตามอุดมคติที่ดีกลับเส่ือมลง กลายเป็นว่ารัฐ

ถือว่ากฎหมายเป็นส่ิงสมบูรณ์ในตัวเอง ตัดขาดจากเหตุผล

และความยุติธรรม น่ีเป็นปรากฏการณ์ทีค่ล้ายกนัทัง้ในองักฤษ 

ฝรั่งเศส และเยอรมนีในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียว

กบัทีค่นไทยรุ่นแรกๆ ไปศกึษานิติศาสตร์ทียุ่โรปและช่วงเวลา

เดียวกับการปฏิรูปกฎหมาย100

99 ปรีดี 2560: 322
100 ปรีดี 2560 แทบตลอดทั้งเล่ม โดยเฉพาะหน้า 261, 324-332 ซึ่งเป็นการวิจารณ์

ส�านักกฎหมายบ้านเมืองอย่างหนัก
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ส�าหรับสยาม อทิธพิลความคดิส�านักน้ีมาถึงประเทศไทย

โดยกรมหลวงราชบุรีฯ ดังเช่นในค�าสอนที่ว่า 

“กดหมายน้ันคือค�าส่ังทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการ

แผ่นดินต่อราษฎรทัง้หลาย เม่ือไม่ท�าตามแล้วธรรมดา 

ต้องโทษ... ถงึแม้จะไม่ได้ก�าหนดโทษลงไว้กดี็ มีกดหมาย 

ในลักษณะอาญาหลวงอยู่บทหน่ึง ซึ่งจะลงโทษผู้ที ่

ไม่กระท�าตาม... เพราะเหตุฉะน้ีพระบรมราชโองการหรือ

ค�าส่ังฉบับใดต่อราษฎรทั่วไป ก�าหนดโทษได้ทุกฉบับ 

...เราจะต้องระวังอย่าคิดเอากดหมายไปปนกับความดี

ความช่ัวฤาความยุติธรรม กดหมายเป็นค�าส่ัง เปนแบบ

ทีเ่ราจะต้องประพฤติตาม แต่กดหมายน้ันบางทกีจ็ะช่ัว

หรือไม่เปนยุติธรรมก็ได้ ความคิดว่าอะไรดีอะไรช่ัว 

อะไรเปนยุติธรรมอะไรไม่ยุติธรรม มีบ่อเกิดข้ึนหลาย

แห่งเช่นตามศาสนาต่างๆ แต่กดหมายน้ันเกิดข้ึนได้

แห่งเดียวคือจากผู้ปกครองแผ่นดิน...เท่านั้น”101

สมยศ เช้ือไทย กล่าวว่า “แม้พระองค์ท่านจะไม่ได้เน้น

ว่ารัฏฐาธิปัตย์จะท�าอะไรก็ได้ตามอ�าเภอใจ และไม่ได้เน้นว่า

101 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 2507: 98 ข้อความนี้ถูกอ้างถึงเสมอในบทวิจารณ์ส�านักกฎหมาย

บ้านเมืองของไทย ดู ธานินทร์ 2552: 20 เชิงอรรถที่ 21; สมยศ 2548: 131, แสวง 

2545: 43 ฯลฯ 
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กฎหมายต่างจากศีลธรรมและความอยุติธรรม แต่ค�าสอนน้ี 

ท�าให้กฎหมายโน้มเอียงไปอิงอยู่กับผู้มีอ�านาจและในที่สุด

กฎหมายจะกลายเป็นเจตจ�านง (will) ของผู้มีอ�านาจ หรือนัยหน่ึง 

อ�านาจก็คือกฎหมายนั่นเอง”102 

แนวคดิน้ีสืบต่อมาในวงการนิติศาสตร์โดยนักกฎหมายรุ่น

บุกเบิกของไทย เช่น พระยานิติศาสตร์ไพศาลผู้มีอิทธิพลสูง

และต่อเน่ืองยาวนานในการศึกษากฎหมายของไทย ในระบบ

การเมืองโดยทั้งรัฐบาลหลัง 2475 และรัฐบาลทหารที่มาจาก

การรัฐประหารยึดอ�านาจ และในทางตุลาการก็ใช้ความคดิน้ีเพ่ือ

รับรองการปฏิวัติรัฐประหารโดยอธบิายว่าเม่ือคณะรัฐประหาร

ท�าส�าเร็จได้อ�านาจแล้ว ก็ย่อมเป็นทีม่าแห่งกฎหมาย ไม่ว่าจะได้

อ�านาจมาโดยชอบธรรมหรือไม่ก็ตาม103 ปรีดีเห็นว่าทั้งหมดนี้

เป็นผลอนัไม่ได้เจตนาของการปฏิรูปกฎหมายในต้นศตวรรษที่ 

20 ซึง่สลัดทิง้จารีตแบบโบราณทีก่ฎหมายผูกพันกบัธรรมะและ

ความยุติธรรมอย่างแน่นแฟ้น นิติศาสตร์จากโลกตะวันตกถกูน�า

เข้ามาในสยามอย่างเร่งรีบ ทัง้ๆ ทีวั่ฒนธรรมตะวันออกไม่เคย

มีจารีตกฎหมายทีแ่ยกออกจากความยุติธรรมเช่นน้ีมาก่อนเลย104 

102 สมยศ 2548: 131 นักนิติศาสตร์อีกหลายคนแสดงความเห็นคล้ายกัน เช่น แสวง 

2545: 260-261; กิตติศักดิ์ 2556: 77-78; จรัญ 2528:49-53 เป็นต้น
103 กิตติศักดิ์ 2556: 74 เสนอค�าพิพากษาฎีกาหลายคดีที่ตัดสินบนฐานความคิดแบบนี้
104 Pridi 1986: 294-295
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ผู้เขียนไม่สงสัยและเห็นด้วยเต็มทีว่่าความคดิดังกล่าวเป็น

ฐานของการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ เป็นฐานทางกฎหมายของ

ระบอบเผด็จการและคณะรัฐประหาร และไม่ควรเป็นเหตุผล

ที่ตุลาการของไทยยอมรับมาใช้สนับสนุนการรัฐประหารคร้ัง

แล้วคร้ังเล่า จนกลายเป็นว่าตุลาการของไทยมีส่วนร่วมใน 

การประกอบความผิดท�าลายล้างรัฐธรรมนูญไปด้วย แต่ผู้เขียน 

สงสัยว่า หากความคิดท�านองน้ีไม่มีอยู่ในจารีตกฎหมาย 

ของไทยมาก่อนเลยอย่างที่ปรีดีกล่าว ความคิดแบบส�านัก

กฎหมายบ้านเมืองจะเข้ามาลงหลักปักฐานแน่นแฟ้นในช่วง

เวลาส้ันๆ และกลับมีอทิธพิลต่อเน่ืองมาตลอดนานกว่าศตวรรษ

แล้วได้อย่างไรกนั ผู้เขียนขอเสนอค�าอธบิายทีแ่ตกต่างออกไป

การปกครองด้วยกฎหมาย 
ของสมบูรณาญาสิทธิราชย์

“ค�าว่า ‘กฏหมาย’ น้ันใช้เป็นค�ากลางตรงกับธรรม 

และ law ในภาษาอังกฤษ รวมข้อความที่เป็นบันทัด

ของความกระท�าทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์ ส่วนการ
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ของมนุษย์ต่อมนุษย์น้ัน กฎหมายเป็นบนัทดัของการที่

พระมหากษตัราธริาชผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในอาณาจกัรได้

ก�าหนดแต่งตั้งไว้ แล้วผู้น้อยจ�าต้องเชื่อถ้อยฟังค�าและ

ประพฤติตาม”105 

ชนช้ันน�าไทยในปลายศตวรรษที ่19 ต่อต้นศตวรรษที ่20  

สามารถรับแนวความคิดแบบส�านักกฎหมายบ้านเมืองได้

ง่าย ทั้งยังตอกย�้าและผลิตซ�้าความคิดที่ว่ากฎหมายคือค�าส่ัง 

ของรัฐที่ราษฎรพึงต้องปฏิบัติตามโดยไม่สงสัย ก็เพราะ

แนวคดิดังกล่าวเป็นทีคุ่น้เคยอยู่แล้วส�าหรับชนช้ันน�าในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (และคงรวมถึงสังคมไทยโดยทั่วไป

ในขณะน้ันด้วย) กษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

มีอ�านาจบัญญัติกฎหมายได้โดยไม่ต้องติดอยู่ในกรอบของ

พระธรรมศาสตร์ของพระมนูสาราจารย์อีกต่อไปแล้ว ได้เป็น

องค์อธิปัตย์ในความหมายสมัยใหม่ (The Sovereign) อย่าง

เต็มตัว ความคิดแบบน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ส�าหรับสยาม

ในตอนนั้น มิใช่เพราะนิติศาสตร์ตะวันตกทรงพลังมากเท่ากับ

เพราะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็มีความคิดคล้ายๆ กัน

105 เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย. 1/71 “ค�าอธิบายช่ือกฎหมาย” (ไม่ปรากฏปี)  

หน้า 1
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ต่อกฎหมาย หากเรางดความเช่ือว่ากษตัริย์ก่อนสมัยใหม่ไม่มี

อ�านาจบัญญัติกฎหมายไว้ก่อน และเข้าใจเสียใหม่ว่ากษัตริย์

สมัยก่อนบัญญัติกฎหมายเสมอและกฎหมายนั้นมีผลโดยตรง

ในชีวิตปกติผู้คน แนวคิดส�านักกฎหมายบ้านเมืองคล้ายกับ

ความเข้าใจต่อกฎหมายที่ด�ารงอยู่แล้ว (pre-existing idea) 

ในสยามยุคน้ัน แถมแนวคดิส�านักกฎหมายบ้านเมืองยังมาจาก

ยุโรปจึงศิวิไลซ์กว่ากฎหมายเก่าอีกด้วย 

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยตามแบบฉบับอธิบายการ

ปฏิรูปว่าเป็นการท�าให้ทันสมัย (modernization) แทบไม่ต่าง

เลยกับประวัติศาสตร์แห่งชาติกระแสหลักเม่ือทศวรรษก่อนๆ 

นับจากน้ันมาวิชาการประวัติศาสตร์เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก

ในประเด็นนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์การปฏิรูปให้

ทันสมัยจนไม่ค่อยมีนักประวัติศาสตร์อธิบายด้วยฐานทฤษฎี

ท�าให้ทันสมัยอีกต่อไป ค�าอธิบายความเปล่ียนแปลงด้วย

พระปรีชาสามารถก็เหลืออยู่ในประวัติศาสตร์แบบราชการ

เป็นหลัก แต่มักไม่พบในมหาวิทยาลัยสักเท่าไร เพราะ 

นักประวัติศาสตร์สนใจปัจจยัทีเ่ป็นบริบทในแง่ต่างๆ พยายาม

เข้าใจการปรับเปล่ียนสู่สมัยใหม่ว่าเป็นผลงานของระบอบ

สมบรูณาญาสิทธริาชย์ คณูุปการของการปฏิรูปจงึมากับผลเสีย
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และมรดกหลายอย่างที่แยกไม่ออกจากเงื่อนไขกึ่งอาณานิคม

และสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (แต่ไม่ปฏิเสธพระปรีชาสามารถ 

และไม่ใบ้บอดต่อความไม่สามารถ ความผิดพลาด เห็นแก่ตัว 

คบัแคบ และอืน่ๆ ประสามนุษย์ด้วย)106 ดูเหมือนความก้าวหน้า

ของวิชาการประวัติศาสตร์ไทยกับวิชาการประวัติศาสตร์

กฎหมายไทยจะด�าเนินขนานกันไปแต่ไม่พบปะกันสักเท่าไร 

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยยังคงอยู่กับประวัติศาสตร์การ

ท�าให้ชาติทันสมัยในสมัยรัชกาลที่ 5 และกับประวัติศาสตร์

แบบราชาชาตินิยม 

ถ้าหากตระหนักถึงประวัติศาสตร์สยามยุคสมบูรณา-

ญาสิทธิราชย์ ก็จะเห็นได้ไม่ยากว่าการปฏิรูปกฎหมายก็เพ่ือ

สนองและรับใช้รัฐสมัยใหม่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพ่ือ

ให้มีประสิทธิภาพในการรวมศูนย์อ�านาจภายใต้ชนช้ันน�าที่

กรุงเทพฯ ซึ่งต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งระบบกฎหมาย

สมัยใหม่น่ันเอง อันที่จริงหลักฐานเร่ืองการปฏิรูปกฎหมาย 

ไม่เคยมีช้ินใดเลยที่กล่าวถึงความเสมอภาค เพราะน่ันย่อม

หมายถึงเจ้าย่อมอยู่ใต้กฎหมายเดียวกนั ในทางกลับกนัปาดูซ์

รายงานว่าไม่จ�าเป็นต้องบรรจุเร่ืองการตัดสิทธิทางการเมือง

106 Kullada 2006 และ ธงชัย 2556: 199-219
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เช่นสิทธใินการลงคะแนนเสียง สิทธทิีจ่ะเป็นลูกขุน (jury) และ

สิทธพิลเมือง (civil rights) เพราะไม่เคยมีสิทธเิหล่าน้ีในสยาม 

จึงตัดไม่ได้107 การปฏิรูปกฎหมายคือการยกระดับปรับปรุง

เทคนิคการปกครองอย่างส�าคญัท�าให้รัฐสมบรูณาญาสิทธริาชย์

เป็นการปกครองของเจ้าด้วยกฎหมายนั่นเอง108

ระบบกฎหมายสมัยใหม่ของสมบูรณาญาสิทธิราชย์มิใช่

นิติรัฐ (Legal State) แบบบรรทดัฐานทีก่�าลังเติบโตข้ึนในยุโรป

ในช่วงเดียวกนัอย่างแน่นอน เพราะมิได้มุ่งจ�ากดัอ�านาจรัฐเพ่ือ

พิทักษ์ปกป้องปัจเจกบุคคล สิทธิของเอกชน หรือทรัพย์สิน

ของเอกชน ทั้งมิใช่การปกครองของกฎหมาย (The Rule of 

Law) ที่ชนช้ันปกครองและราษฎรอยู่ใต้กฎหมายอย่างเสมอ

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�าลังสถาปนารัฐสมัยใหม่

ในท�านองเดียวกับรัฐสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ความคิดดังกล่าวเป็นการให้อ�านาจแก่

รัฐในการบริหารปกครองด้วยกฎหมาย Urabe อธิบายถึงมรดกของจารีตกฎหมาย

สมบรูณาญาสิทธริาชย์ทียั่งตกทอดมาจนถงึปัจจบุนั คอืฝ่ายบรหิารมักได้รบัอภิสิทธิจ์าก

ตุลาการจนทุกวันนี้
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ผู้ทรงอ�านาจสถาปนากฎหมายอย่างสมบูรณ์ สยามเพียงรับ

ปรับแปรแนวคิดของส�านักกฎหมายบ้านเมืองเข้ามารับใช้

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การที่ชนช้ันน�าใช้วาทกรรมและ

โวหารของส�านักกฎหมายบ้านเมืองส�าหรับระบบกฎหมาย

ของสยามได้สนิท อาจหมายความว่าชนช้ันน�าสยามสมาทาน

ความคิดตะวันตกส�านักนั้น พอๆ กับหมายความว่าชนชั้นน�า

สยามได้ท�าให้กลายเป็นส�านักกฎหมายบ้านเมืองแบบไทย

ไปเรียบร้อยแล้ว แนวคิด วาทกรรมและโวหารเหล่าน้ันเป็น

ผลผลิตของสังคมไทยไปแล้ว (ดังจะเห็นต่อไปว่าแตกต่างจาก  

Legal Positivism ในยุโรปหลายอย่าง) ท�านองเดียวกบัหลายส่ิง 

หลายอย่างในสังคมไทยขณะน้ันหรือจนบัดน้ีที่ดูเหมือนเป็น

ฝรั่งแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นไทยทั้งแท่ง 

ระบอบการปกครองด้วยกฎหมายของสมบรูณาญาสิทธ-ิ

ราชย์น่าจะเป็นประวัติศาสตร์กฎหมายไทยช่วงส�าคัญที่สุด

ช่วงหน่ึง น่าเสียดายที่เรากลับเห็นเป็นอย่างอื่น พยายามให้

เป็นอย่างอื่น ถ้าหากระบอบเผด็จการและวงการนิติศาสตร์ 

ของไทยรวมทั้งตุลาการด้วยจะหยิบยกคาถาของส�านัก

กฎหมายบ้านเมืองมาเป็นเหตุผลสนับสนุนความชอบธรรมของ

ระบอบอ�านาจนิยมทุกชนิด ก็เป็นเพราะพวกเขาคุ้นเคยเป็น
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อย่างดีกับจารีตดังกล่าวเพราะมีเช้ือมูลมาแต่จารีตกฎหมาย

เดิมและจากน้ันก็ต่อยอดปรับแปรในการปฏิรูปกฎหมายสมัย

ใหม่ภายใต้ก�ากับของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยเอง  

ตะวันออกไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่ถูกตะวันตกยัดเยียดความ 

เลวร้ายให้ได้ง่ายๆ 

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบกฎหมายสมัยใหม่ที่เร่ิมมา

กับสมบูรณาญาสิทธิราชย์น้ันได้เติบโตต่อมาภายใต้ระบอบ

อ�านาจนิยมหลัง 2475 เป็นส่วนใหญ่ รัฐอ�านาจนิยมและระบบ

กฎหมายเช่นน้ีเกือ้หนุนซึง่กันและกัน ถ้าเช่นน้ันแล้วนิติศาสตร์

และระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทยไม่น่าจะเป็นการปกครอง

ของกฎหมายหรือการปกครองที่กฎหมายเป็นใหญ่ แต่เป็น

นิติศาสตร์นอกแบบฉบับ (non-normative jurisprudence) 

หรือเป็น “การปกครองด้วยกฎหมาย” (Rule by Law) ที่มี

ลักษณะแบบไทย ในตอนต่อไป จะดูว่าระบบกฎหมายของ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ทิ้งมรดกอย่างไรในเวลาต่อมา โดย

ไม่ต้องมองเป็นอย่างอื่น เช่น ไม่ต้องมองเป็นส�านักกฎหมาย

บ้านเมืองอย่างตัดขาดจากเงื่อนไขภายในสังคมไทยเอง 

ผู้เขียนขอน�าเสนอในตอนต่อไปว่า นิติศาสตร์และระบบ

กฎหมายสมัยใหม่ของไทยมี 2 กระแส ได้แก่ 1) นิติรัฐแบบรัฐ
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มีอภิสิทธิ์และ 2) นิติธรรม ซึ่งมิได้หมายถึง Rule of Law หรือ

การปกครองของกฎหมาย แต่หมายถงึนิติศาสตร์ทีอ่งิกบัพุทธ

และพระมหากษัตริย์ทรงธรรมผู้เป็นองค์อธิปัตย์ นิติศาสตร์

และระบบกฎหมายแบบไทยทั้งสองกระแสน้ีเติบโตท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทย109 ทั้งสองกระแสอยู่ร่วม

กันตลอดนับจากต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มีคุณสมบัติ

หลายอย่างร่วมกัน ซ้อนทับกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน จึง

มีความขัดฝืนแย้งกันตามแต่ประเด็นและกรณี นักกฎหมาย

จ�านวนมากอาจได้รับแนวคิดทั้งสองกระแสพร้อมกันไป นัก

นิติศาสตร์จ�านวนหน่ึงเห็นความแตกต่าง จงึวิพากษ์วิจารณ์อกี

ฝ่ายหน่ึง อย่างเช่นทีส่�านักธรรมศาสตร์ท�ามาหลายทศวรรษ แต่

ทัง้สองกระแสเป็นสาแหรก (genealogy) คนละสายทีป่ระกอบ

สร้างขึ้นเป็นนิติศาสตร์และระบบกฎหมายของไทยในปัจจุบัน

109 หมายถงึ การต่อสู้กนัระหว่างคณะราษฎรกบัพวกเจ้าระหว่าง 2475 ถงึ 2490 ระบอบ

อ�านาจนิยมสารพัดชนิดจาก 2490 ถึง 2516 ซึ่งต่อด้วยความผันผวนเหวี่ยงไปทางซ้าย

และขวา และประชาธิปไตยครึ่งใบอีก 10 กว่าปี จนสถาปนาระบอบประชาธิปไตยและ

เผด็จการทีมี่พระมหากษตัรย์ิเป็นประมุขอย่างแท้จรงิได้ในทีสุ่ดนบัจาก 2535 จนถงึทกุ

วันนี ้ในระยะยาวดังกล่าวฝ่ายกษตัรย์ินยิมพยายามฟ้ืนบทบาททางการเมืองนบัต้ังแต่หลัง 

2490 จนประสบโอกาสนับจาก 14 ตุลา 2516 เป็นต้นมาและได้ขยายอ�านาจเรื่อยมา 

จนระบอบประชาธปิไตยและเผด็จการทีมี่พระมหากษตัรย์ิเป็นประมุขได้ครองอ�านาจน�า

อย่างแท้จริงนับจากทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน 
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นิติรัฐอภิสิทธิ์ หรือนิติรัฐแบบไทย

เป็นทีรู้่กนัดีว่าคนไทยไม่ต้องการข้ึนโรงข้ึนศาลโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงไม่ต้องการมีเร่ืองกบัเจ้าหน้าที ่ต่อให้เป็นคนรู้กฎหมาย

ดีกต็าม เพราะประชาชนทัว่ไปไม่เช่ือใจเจ้าหน้าทีรั่ฐและมักเช่ือ

ว่ากฎหมายมักเข้าข้างคนรวยและคนมีอ�านาจ110 ความเข้าใจ 

ดังกล่าวเป็นที่รับรู้กันดีและอาจหนักหน่วงย่ิงข้ึนในระยะหลัง

ก็เป็นได้ เพราะการถือว่าคนไม่เท่ากันที่ฝังลึกในสังคมไทยได้

รับการตอกย�้าว่าเป็นเรื่องปกติ การแสดงความร�่ารวย อ�านาจ 

หรืออภิสิทธิอ์ืน่ๆ รวมทัง้การท�าร้ายคนทีถ่อืว่าต�า่กว่า จงึเกดิข้ึน

โดยทีค่วามเกรงกลัวความผิดทางกฎหมายลดลง ผู้เขียนเห็นว่า

ความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายน่าจะไม่ใช่เพียงปัญหาการ

บงัคบัใช้หรือเป็นกรณียกเว้นเพราะคนยังไม่ดีพอ แต่เป็นปัญหา

ทางวัฒนธรรมทีก่ลายเป็นสถาบนัทางสังคม ดังน้ันการต่อสู้กบั

ปัญหานี้ก็ต้องเป็นไปในเชิงสถาบันด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม

ผู้เขียนขอไม่เพ่งเล็งไปทีป่ระเด็นอภิสิทธิข์องบคุคลในบทความ

นี้ เพราะมีผู้กล่าวถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเป็นปกติอยู่แล้ว 

110 ข้อสังเกตของอดีตนักการทูตที่รู้จักสังคมไทยดี Wise 2019 หน้า 198 และ 225 โดย

อ้าง Engel and Jaruwan 2010 สนับสนุน
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ผู้เขียนขอมุ่งไปทีอ่กีประเด็นซึง่เกีย่วพันกบัระบบกฎหมายและ

นิติศาสตร์ของไทย นั่นคือ อภิสิทธิ์ของรัฐ

ในนิติรฐั (Legal State) แบบบรรทัดฐาน ระบบกฎหมาย

มุ่งหมายจ�ากัดอ�านาจรัฐ มิให้รัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ปัจเจกบุคคล จึงเน้นหลักการแยกอ�านาจและการตรวจสอบ

คะคานอ�านาจฝ่ายบริหารด้วยกลไกรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ศาล

ที่เป็นอิสระ และกลไกเชิงสถาบันอื่นๆ แต่นิติรัฐของไทยเป็น

ท�านองเดียวกับหลายประเทศในเอเชีย คือ มีความโน้มเอียง

ที่จะให้อภิสิทธิ์แก่ฝ่ายบริหาร ตุลาการซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบราชการ แทนทีจ่ะมีบทบาทตรวจสอบอ�านาจของรัฐบาล 

กลับมักเป็นกลไกทีช่่วยอ�านวยการให้นโยบายของฝ่ายบริหาร

ด�าเนินไปได้มากกว่า หลายแห่งมีอิสระไม่มากพอที่จะตรวจ

สอบ ฝ่ายกฎหมายในระบบราชการก็เป็นผู้รับใช้รัฐ ย่ิงการ

เรียนนิติศาสตร์เป็นแบบท่องจ�า จงึขาดการฝึกฝนวิจารณญาณ

อย่างเป็นอสิระ กล่าวโดยรวม ระบบกระบวนการยุติธรรมและ

ตุลาการของไทยมีท่าทเีป็นผู้รับใช้รัฐและทัง้หมดรับใช้สถาบนั

กษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนในชาติ111 

111 Munger 2015: 304
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มีการศกึษาระบบกฎหมายของหลายประเทศในเอเชียทีมี่

ลักษณะดังกล่าว ตัวอย่างได้แก่กรณีของญี่ปุ่น (และในเกาหลี

และไต้หวันด้วย ในระดับที่ต่างออกไป) ระบบกฎหมายและ

ตุลาการมักปกป้องการตัดสินใจและใช้อ�านาจของราชการเพ่ือ

ประโยชน์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยผ่านธรรมเนียม

ปฏิบติัทางกฎหมายทีย่อมรับ “administrative guidance” ทัง้

ทีมิ่ได้มีสถานะเป็นกฎหมาย112 “แม้ปราศจากกฎหมายรองรับ 

แต่ศาลกย็อมรับ administrative guidance ว่าใช้ในศาลได้”113 

อภิสิทธิ์ของฝ่ายบริหารเช่นน้ีเองท�าให้มีผู้วิจารณ์ว่าถึงแม้จะ

ถือว่าญี่ปุ่นมีระบบกฎหมายที่ได้บรรทัดฐาน แต่เอาเข้าจริงมี

พลังของจารีตเดิมซึง่ขัดแย้งกบัหลักกฎหมายสมัยใหม่อยู่ เป็น

ระบบกฎหมายบรรทัดฐานที่ยังแฝงด้วยจารีตเดิม114 จะเรียก

ว่าเป็น นิติรัฐแบบ Administration by Law หรือ The Rule 

of Law ทีเ่ป็นการให้ความชอบธรรมแก่รัฐในทางปฏิบติักไ็ด้115 

ในกรณีของสิงคโปร์น้ัน Jothie Rajah อธบิายว่าสิงคโปร์มี

การปกครองของกฎหมายทีจ่ดัว่าเป็นเสรีนิยมมากพอควรด้วย 

แต่ว่าในเวลาเดียวกนักมี็กฎหมายจ�านวนหน่ึง ได้แก่ กฎหมาย

112 Ginsburg 2012: 73-74 และ Maslen 1988
113 Maslen 1988: 284 
114 Maslen 1988: 282
115 Urabe 1990: 62, 69
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เกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะ ส่ิงพิมพ์และส่ือมวลชน วิชาชีพทาง

กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับศาสนา และกฎหมายเกี่ยวกับ

ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของสาธารณะ เหล่าน้ีรวมแล้วเกดิ

เป็นปริมณฑลทางกฎหมายที่ให้อ�านาจแก่รัฐบาลสูงมากแบบ

อ�านาจนิยม (authoritarian) ทีเดียว สามารถจ�ากัดเสรีภาพ

ของบคุคลได้ในนามของประโยชน์ส่วนรวม (public good หรือ 

common good) กล่าวโดยรวมระบบกฎหมายในสิงคโปร์เป็น 

“dual legality” ความชอบธรรมของปริมณฑลทีจ่�ากดัเสรีภาพ

และให้อ�านาจรัฐอย่างสูงนี้อาศัยข้ออ้างว่า สิงคโปร์จ�าเป็นต้อง

ออกจากนิติศาสตร์บรรทัดฐานเน่ืองจากลักษณะเฉพาะของ

สิงคโปร์ คือ เป็นประเทศเล็กมากที่มีหลายชนชาติและต่าง

ศาสนา จึงไม่มีก�าลังไปตอบโต้การถูกคุกคาม แต่กลับมีความ

อ่อนไหวต่อความขัดแย้งภายในที่อาจกลายเป็นการท�าลาย

ความสงบเรียบร้อยของสังคม จงึต้องสถาปนาปริมณฑลทีเ่ป็น 

“ข้อยกเว้น” ไม่สามารถใช้นิติศาสตร์หรือระบบกฎหมายแบบ

บรรทดัฐานได้ และให้อ�านาจแต่ให้รัฐมีอ�านาจอนัชอบธรรมเพ่ือ

ควบคมุจดัการพ้ืนทีส่าธารณะ ส่ือมวลชน ควบคมุการรวมกลุ่ม

องค์กรและสถาบนัทางศาสนา รัฐเป็นผู้ปกป้องคุม้ครองระเบยีบ

สังคมและประโยชน์แห่งชาติ “ประเทศชาติต้องมาก่อนส่วน
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บคุคล... การค�านึงถงึมนุษยชาติและห่วงใยเพ่ือนมนุษย์จะต้อง

ไม่มากจนกลายเป็นข้อจ�ากดักดีขวางนโยบายของรัฐ”116 Rajah 

จึงเรียกว่าเป็น “การปกครองของกฎหมายแบบอ�านาจนิยม” 

(Authoritarian Rule of Law)

อภิสิทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของชาติ

รัฐไทยในปัจจุบันก็ให้เหตุผลท�านองเดียวกันว่าในฐานะ

ผู้ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ (“ส่วนรวม”) จึงต้องพิทักษ์

ปกป้องสมบติัสาธารณะหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมซึง่เหนือ

กว่าส่วนบคุคล แม้ว่าการกระท�าของรัฐจะกระทบกระเทอืนสิทธิ

เสรีภาพและทรัพย์สินของเอกชนก็ตาม และทั้งๆ ที่เป็นสิทธิ

ติดตัวมาแต่ก�าเนิดหรือเป็นทรัพย์สินของบุคคลผู้น้ันมานาน

แล้วก็ตาม ตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือการใช้อ�านาจรัฐเข้าจัดการ

ป่าสงวน สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ เสนอว่ากฎหมายเกี่ยวกับ 

ป่าสงวนแห่งชาติเป็น “กฎหมายที่มีลักษณะอ�านาจนิยม” 

เป็นกฎหมายปกติ (ไม่ใช่ออกโดยอ�านาจพิเศษเช่น คสช.) ที่

ให้อ�านาจพิเศษแก่รัฐบาล สามารถเข้าควบคุมป่าและขับไล่

116 Rajah 2012 ข้อความที่อ้างมาจากหน้า 12
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ประชาชนได้117 ระบอบเผด็จการท�าให้กฎหมายที่มีลักษณะ

อ�านาจนิยมแสดงศักยภาพในการบังคับใช้กับประชาชนอย่าง

หนักหน่วงย่ิงข้ึน ทั้งการเพ่ิมหน่วยงานและเพ่ิมผู้บังคับใช้

กฎหมาย (หมายถึงทหารนั่นเอง)118

ในขณะที่นักวิชาการและเอ็นจีโอที่รณรงค์เร่ืองป่าชุมชน

มาเป็นเวลานาน พยายามต่อสู้กับกฎหมายไทยในแง่ที่ว่าเป็น

กฎหมายเชิงเด่ียว (หมายถึงยอมรับแต่สถานะของเอกชน 

แต่ไม่ยอมรับสถานะของชุมชน) เพราะเห็นว่าน่ีเป็นรากฐาน

ของปัญหาป่าไม้ และเรียกร้องให้กล้าคิดเร่ือง “พหุนิยมทาง

กฎหมาย” เพ่ือเปิดรับกว้างกว่าเร่ืองของสิทธิเอกชน ผู้เขียน

ไม่แน่ใจว่า อุปสรรคของป่าชุมชนอาจไม่ใช่แค่ประเด็นสิทธิ

เอกชนทีแ่ตกต่างจากสิทธชุิมชน แต่ปัญหาส�าคญักว่าอยู่ตรงที่

รัฐถอืว่าตนเองเป็นผู้ครอบครองป่าไม้ทัง้หมดซึง่เป็น common 

good ที่มีค่าขึ้นมา จึงต้องแสดงอ�านาจความเป็นเจ้าของเหนือ

117 กฎหมายมีลักษณะอ�านาจนิยมดังนี้ เนื้อหากฎหมายเน้นไปที่การสั่งการและควบคุม 

(command and control) มากกว่าการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน มุ่งสถาปนา

อ�านาจเด็ดขาดของรฐัในการจดัการป่า ไม่ยอมรบัอ�านาจและสิทธขิองชุมชนในการจดัการ

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�าอธิบาย

เพิ่มเติมผ่านการติดต่อทางอีเมล)
118 สงกรานต์ 2561: 241-248 สถิติจ�านวนหมู่บ้านและจ�านวนคนที่ถูกกระทบจาก

นโยบายทวงคืนผืนป่าเพิ่มขึ้นสูงมากเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ นับจากรัฐประหาร คสช.
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กว่าเอกชนหรือชุมชนใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนเรื่องเอกชนหรือชุมชน

เป็นอีกเปลาะหน่ึง การให้เอกชนบางรายเข้าไปจัดการสร้าง

และหาผลประโยชน์จากป่าสงวนเหนือกว่าสิทธิของประชาชน

ที่จะอยู่กับป่าในลักษณะป่าชุมชน ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเร่ือง

สิทธิเอกชนที่ตรงข้ามกับสิทธิชุมชน แต่เป็นปัญหาว่ารัฐถือว่า

ตนมีอ�านาจตัดสินว่าท�าอย่างไรสมบัติสาธารณะจึงจะเป็น

ประโยชน์ทีสุ่ด ในกรณีป่าไม้หมายถงึให้เอกชนเข้าท�าประโยชน์ 

แต่ต้องให้อภิสิทธิ์กับรัฐเป็นผู้จัดการนั่นเอง เพราะเหตุนี้ เมื่อ 

พ.ร.บ.ป่าชุมชนออกมาเมื่อปี 2562 จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ว่าไม่มีกฎหมายน้ีเสียดีกว่า เพราะรัฐบาลยังมีอ�านาจส่ังการ

จัดการและควบคุมอย่างเต็มที่ รวมทั้งนิยามและตัดสินว่าใคร

เป็นสมาชิกป่าชุมชน119  

สมบัติสาธารณะ (public good หรือ common good) 

หรือประโยชน์ของส่วนรวมที่ส�าคัญที่สุดซึ่งรัฐอ้างตนเป็น 

ผู้พิทักษ์ปกป้อง จนน�าไปสู่อ�านาจและอภิสิทธิ์อันล้นหลาม 

ของรัฐทั้งในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติก็คือ “ความมั่นคง

ของชาติ” 

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความม่ันคงของพระ

มหากษัตริย์ในความหมายกว้าง (รวมถึงพระราชวงศ์และ

119 ชัยพงศ์ 2562
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พระราชวัง) ถือเป็นเรื่องส�าคัญสูงสุด เป็นหนึ่งในสองประเด็น

หลักของกฎมณเฑียรบาล และเป็นบทบัญญัติที่มีบทลงโทษ

สูงสุดในพระไอยการอาญาหลวง และพระไอยการกระบถ-

ศึก120 ประมวลกฎหมายอาญาสมัยใหม่นับแต่ฉบับแรก จึงให้

ความส�าคญัแก่ความม่ันคงของราชส�านักและพระราชวัง (=รัฐ) 

อย่างมากและมีบทลงโทษรุนแรง โดยในช่วงต้นยังสืบทอดหรือ

ซ้อนทับกับจารีตเดิมที่ยังคงมีอยู่ในขณะน้ัน เช่น ถือว่าพระ

มหากษัตริย์มีนัยกว้าง พระราชวงศ์ได้รับความคุ้มครองจาก

กฎหมายนี้มากยิ่งกว่าในปัจจุบัน และให้มีโทษหนักกว่าความ

ผิดเดียวกันต่อบุคคลธรรมดา121 ย่ิงกว่าน้ันยังคงความส�าคัญ

120 Baker and Pasuk 2016: 3,5, 60 -61; ชาครติ 2557: 162-163; ชัชพล 2561 หน้า 

121 ให้ความเห็นทีน่่าสนใจว่ามีกฎหมายอยุธยามากมายเป็นเรือ่งของความขัดแย้งวิวาท

ระหว่างราษฎร มิใช่ในฐานะกรรมการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างเอกชน (ตามความคิด 

ของกฎหมายสมัยใหม่) แต่เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐต้องจัดการกับความไม่สงบ

เรียบร้อยในบ้านเมืองมากกว่า ในทัศนะนี้ แม้กระทั่งกฎหมายที่ดูเหมือนเป็นเรื่องของ

ประชาชนด้วยกันเองก็เป็นลักษณะกฎหมายมหาชนเสียมากกว่า
121 ดู กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ภาคสอง ส่วนที่ 1 ว่าด้วยความผิดประทุษร้าย

ต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชอาณาจักร, หมวด 1 ลักษณะความผิดฐานประทุษร้ายต่อ

พระราชตระกลู - มาตรา 98 คล้ายกบัมาตรา 112 ในปัจจบุนั (แต่โทษเบากว่าปัจจบุนั), 

มาตรา 99 การประทุษร้ายต่อพระราชบุตร พระราชธิดาในพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่ารัชกาล

หนึ่งรัชกาลใด มีโทษหนักกว่าการประทุษร้ายบุคคลสามัญ 3 เท่า, มาตรา 101 ลงโทษ

การอาฆาตมาดร้าย หมิ่นประมาทพระราชบุตร พระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์

ใดก็ตาม
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ของพระราชวังตามกฎมณเฑียรบาลไว้ตามเดิม122 

ในสมัยปัจจุบัน คงไม่จ�าเป็นต้องอธิบายอย่างละเอียดว่า 

“ความมั่นคงของชาติ“ เป็นแหล่งที่มาของอ�านาจและอภิสิทธิ์

ของรัฐขนาดไหนโดยเฉพาะกลไกรัฐที่มีหน้าที่รักษาความ

ม่ันคง กองทพัมีอ�านาจย่ิงใหญ่เหนือรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย 

(หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลาส่วนใหญ่ของยุคประชาธปิไตย) 

ถึงขนาดที่รัฐบาลพลเรือนก็แทบไม่กล้าแตะต้องงบประมาณ

ทหารจนเกินไป ไม่อยากยุ่งกับการโยกย้าย “บิ๊ก” ทั้งหลาย 

การรัฐประหารหลายคร้ังกเ็ร่ิมจากการเข้าไปยุ่งน่ีแหละ เสมือน

กองทัพเป็น fief ของ “บิ๊ก” ทั้งหลาย จึงห้ามก้าวก่าย ยังไม่

ต้องพูดถึงองค์กรอย่าง กอ.รมน. ซึ่งมีอ�านาจและทรัพยากร 

(ลับ) และบทบาทในกิจการต่างๆ สูงมากในภาวะปกติและ

เหลือล้นในภาวะไม่ปกติรวมทัง้กิจการพลเรือนด้วย123 แม่ทพั-

ภาคก็มีอ�านาจย่ิงกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายเวลาและใน

122 เอกสารกองจดหมายเหตุ ร.5 ย.23/3 หน้า 70-71 บันทึกกรมฯ นริศฯ “[ข้าพเจ้า

ตรวจดูแล้ว] เห็นด้วยหลักๆ ว่าข้อที่จะลบล้าง [กฎมณเฑียรบาล] มีอยู่บ้าง แต่เป็น

ข้อความส�าหรับทั่วไป... หากแก้ไขก็คงใช้ได้ตามกฎหมายใหม่ ส่วนข้อพิเศษ เช่นเขียน

เพลงยาวหรอืปีนก�าแพงวัง...ในโค้ดกฎหมายอาญานีก้ไ็ม่ได้กล่าวถงึ ถ้าถอืว่าไม่ได้กล่าว

เป็นไม่ลบล้าง โค้ดนัน้ก.็.. ไม่เป็นข้าศกึกบักฎมณเฑยีรบาล... ได้ตกลงกบักรรมการผู้ร่าง

กฎหมายแล้วว่าจะเติมข้อความในร่างโค้ดอกีว่า กฎหมายอาญาใหม่นีไ้ม่ลบล้างฤาแก้ไข

กฎมณเฑียรบาล กฎหมายพระสงฆ์ กฎหมายทหาร...“
123 Puangthong 2019
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หลายพ้ืนที่ แถมหลายหน่วยทหารในทุกเหล่าทัพเป็นเจ้าของ

คล่ืนความถี่วิทยุโทรทัศน์รวมกันทั้งหมดแล้วประมาณคร่ึง

หน่ึงของทีมี่อยู่ทัง้หมด จนสามารถระดมใช้งานล้มรัฐบาลกไ็ด้

และเป็นแหล่งท�ามาหากินในยามปกติ ทั้งหมดน้ีเพ่ือ “ความ

ม่ันคงของชาติ“ ความผิดปกติเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองปกติ กลาย

เป็นสถาบันทางการเมืองและสังคมตามปกติไปแล้ว ราวกับ

ประเทศไทยเป็นรัฐทหาร ทัง้หมดน้ีย่อมสะท้อนระบบกฎหมาย

และการเมืองทีใ่ห้อภิสิทธิแ์ก่รัฐโดยเฉพาะกลไกทีเ่ก่ียวกับความ

มั่นคงแห่งชาติ

อภิสิทธิ์ใน “สภาวะยกเว้น” (The State of Exception)  

“ความม่ันคงแห่งชาติ” ยังเป็นแหล่งที่มาของอภิสิทธิ์

ที่มากกว่าที่กล่าวมาเสียอีก เพราะเป็นเหตุผลให้รัฐและทหาร

สามารถงดใช้ระบบกฎหมายตามปกติได้หากมีสถานการณ์

พิเศษหรือใน “สภาวะยกเว้น” (The State of Exception) 

น่ันเอง Agamben ศกึษาและสร้างทฤษฎีเกีย่วกบัสภาวะยกเว้น

ของระบบกฎหมายปกติในนามของความม่ันคงแบบน้ี โดย

ศึกษาเยอรมันช่วงสงครามโลกคร้ังที่สองที่รัฐนาซีประกาศใช้

สภาวะยกเว้นหลายคร้ังหลายคราวในระหว่างที่ครองอ�านาจ 
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แม้แต่ละคร้ังจะมีการยกเลิก แต่กป็ระกาศอกีจนสภาวะยกเว้น

เกอืบจะเป็นภาวะปกติ เขาเรียกสภาวะยกเว้นว่าเป็น “zone of 

anomie” หมายถึงภาวะผิดปกติที่ไร้ปทัสถานเพราะผู้ครอง

อ�านาจสูงสุด (The Sovereign) คือกฎหมายในตัวเอง124

ในประเทศไทยก็มีสภาวะยกเว้นที่ให้อ�านาจแก่กองทัพ

หรือคณะรัฐประหารยุติการใช้กฎหมายและกระบวนการ

ตุลาการตามปกติได้ มีผลให้รัฐและกองทัพสามารถอยู่เหนือ

กฎหมายปกติ เหนือรัฐธรรมนูญ และเหนือตุลาการได้ภายใต้

สภาวะยกเว้น กล่าวอย่างเป็นรูปธรรม “สภาวะยกเว้น” หมาย

ถึง การปกครองด้วยภาวะฉุกเฉิน รัฐธรรมนูญช่ัวคราว กฎ

อัยการศึก งดใช้กฎหมายปกติ ให้ใช้กฎหมายพิเศษส�าหรับ

ภาวะไม่ปกติ รัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าที่ในภาวะ

ปกติถือเป็นความผิด125 ธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี

ของระบอบหลัง 6 ตุลา ให้เหตุผลของสภาวะยกเว้นของไทย

ได้ชัดเจนมาก (อาจจะก่อน Agamben เสียอีก) จึงขอน�ามาลง

ไว้ที่นี้อย่างเต็มที่

124 Agamben 2005 
125 Dressel 2018: 5
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“ยามบ้านเมืองเกดิวิกฤตการณ์ข้ันร้ายแรงจนถงึขนาด

ที่กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย รัฐบาลไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์บ้านเมืองให้อยู่ในความสงบได้จนกระทบ

กระเทอืนต่อความม่ันคงของชาติ อาจเกดิได้จากหลาย

สาเหตุ เช่น การมุ่งหมายจะล้มล้างการปกครอง การ

ก่อการจลาจลสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย เช่นนี้ จะ

แก้ปัญหาอย่างไร เราจะถือส่ิงใดมาก่อนกันระหว่าง

การยึดม่ันในหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดกับความ

ม่ันคงของชาติ บุคคลผู้ประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติ

ได้อ้างหลักสิทธิเสรีภาพมารับรองการกระท�าต่างๆ 

ของตน พวกเขามุ่งม่ันใช้สิทธเิสรีภาพทีต่นมีในระบอบ

ประชาธิปไตยและรัฐรับรองคุ้มครองให้...มาท�าลาย

ระบอบประชาธิปไตยเสียเอง ตลอดจนท�าลายประเทศ

ชาติในที่สุด การอ้างสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี ด้วยการ

รวมตัวกันเพ่ือต่อต้านฝ่ายตรงข้ามกับตน อาศัยคน

หมู่มากชุมนุมกันเรียกร้องให้ได้มาซึ่งส่ิงที่ตนต้องการ

โดยไม่ค�านึงว่าส่ิงน้ันจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็น

ส่ิงที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ เม่ือไม่ได้รับการตอบ

สนองตามที่ตนเรียกร้องก็สร้างกระแสและปลุกระดม

ประชาชนให้เกดิการจลาจลและความวุ่นวายในบ้านใน

เมือง หรืออ้างสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

โจมตีผู้อืน่ จนอาจถงึข้ันก้าวล่วงจ้วงจาบสถาบนัเบือ้งสูง 
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อันเป็นที่เคารพรักและศรัทธาอย่างสูงสุดของปวงชน

ชาวไทยอย่างรุนแรงและต่อเน่ือง อนัเป็นการดึงสถาบนั 

เบื้องสูงลงมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง การ 

กระท�าเหล่าน้ีเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติและส่ง

ผลเสียหายต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง...เม่ือถึงยาม

น้ันแล้วเราคงต้องเลือกความม่ันคงของประเทศไว้อยู่

เหนือสิ่งอื่นใด... 

 การเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญคือ การเป็น

ปฏิปักษ์ต ่อความม่ันคงของชาติน่ันเอง ในกรณี

จ�าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ

ชาติและเพ่ือความอยู่รอดของบ้านเมือง ก็สมควรให้

มีข้อยกเว้นหลักนิติธรรมได้ ยอมให้ผู้ใช้อ�านาจรัฐ 

มีอ�านาจที่จะเข้ามาจ�ากัดสิทธิข้ันพ้ืนฐานบางประการ

ของประชาชนได้ โดยอาศัยกฎหมายบางฉบับ เช่น  

กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร พระราชก�าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่การยกเว้นหลัก

นิติธรรมน้ีจะต้องกระท�าเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพ่ือรักษา

ความม่ันคงของชาติเท่าน้ัน และเม่ือเหตุการณ์ต่างๆ 

เร่ิมคล่ีคลายและกลับคืนสู่ความสงบแล้ว ข้อจ�ากัด

ยกเว้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องค่อยๆ ผ่อน

คลายลงเป็นล�าดับกระทั่งยกเลิกไปในที่สุดและกลับ
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มาใช้หลักนิติธรรมอย่างเต็มรูปแบบตามเดิมต่อไป” 126

นับแต่ 2490 มีการรัฐประหารทีส่�าเร็จ 12-13 คร้ัง (แล้ว

แต่จะนับ) แต่ละครั้งฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญ (ซึ่งธานินทร์ไม่นับว่า

เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ) น�าไปสู่ระบอบทหารทีป่กครองทัง้

ประเทศด้วยกฎอยัการศกึและกฎหมายความม่ันคงในรูปแบบ

ต่างๆ หรือปกครองด้วยรัฐธรรมนูญช่ัวคราวที่มักให้อ�านาจ

รัฐบาลทหารอย่างมากเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยจนกว่าจะมี

รัฐธรรมนูญใหม่ บางคร้ังรัฐบาลทหารปกครองด้วยอ�านาจตาม

กฎหมายพิเศษต่อเน่ืองกนัหลายปี127 ยังมีวิกฤตการณ์ทางการ

เมือง เช่น การรัฐประหารทีไ่ม่ส�าเร็จ ซึง่ทกุคร้ังตามมาด้วยกฎ

อัยการศึกหรือประกาศภาวะฉุกเฉินระยะหน่ึง เหล่าน้ีรวมกัน

126 ข้อความนี้มาจาก ธานินทร์ 2552: 23-26 แต่อาจเป็นการพิมพ์ซ�้าหรืออาจเคย

แสดงความเห็นแทบจะเหมือนกันนี้ไว้ต่อที่ประชุมสัมมนาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทั่ว 

ราชอาณาจักรเมื่อ 6 กันยายน 2520 ขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า “ในยาม

ที่บ้านเมืองไม่ปกติ รัฐบาลก็จ�าเป็นต้องหรือเอาความม่ันคงของชาติเหนือส่ิงอื่นใด ถ้า 

บ้านเมืองไปไม่รอดเสียแล้ว หลักนิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้” (ดูใน วิชา 

2553: 51 พิมพ์ครั้งแรก 2521) 
127 ได้แก่ 1) รัฐประหารสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 20 ตุลาคม 2501 ปกครองจนถึงการเลือกตั้ง 

ครัง้แรก หลังจากนัน้ 10 กมุภาพันธ์ 2512 รวม 3,766 วัน, 2) รฐัประหารถนอม กติติขจร  

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�านวณวันโดย Shinya Imaizumi นักวิจัยอาวุโส 

ณ Institute of Developing Economies (IDE-JETRO), ประเทศญี่ปุ่น)
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นับได้ว่าระยะเวลาที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้สภาวะยกเว้นของ

ระบบกฎหมายปกติในนามของความม่ันคง เป็นสัดส่วนค่อน

ข้างสูงของเวลาทัง้หมด ในบางพ้ืนทีส่ภาวะยกเว้นอาจเป็นเวลา

ส่วนข้างมากเพราะการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่กินเวลาหลาย

ทศวรรษและครอบคลุมพ้ืนที่จ�านวนมากเกินกว่าหน่ึงในสาม

ของประเทศ บางพ้ืนทีมี่สถานการณ์พิเศษทีต้่องงดใช้กฎหมาย

ปกติเป็นระยะๆ แต่ต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน เช่น จังหวัด

ชายแดนใต้  ดังน้ัน ระบบกฎหมายในสภาวะปกติที่มิใช่การ

ปกครองของกฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทย กลับถูกระงับใช้ 

ต้องอยู่ภายใต้กฎอยัการศกึ กฎหมายความม่ันคง ภาวะฉกุเฉนิ 

รัฐธรรมนูญช่ัวคราว ศาลทหาร ฯลฯ สภาวะยกเว้นแทบเป็น

ปกติ ส่วนสภาวะทีอ่ยู่ใต้กฎหมายปกติแทบจะเป็นข้อยกเว้น128 

ตุลาการของไทยให้ความชอบธรรมแก่การรัฐประหาร

และอ�านาจในสภาวะยกเว้นใน 2 ลักษณะคือ 1) ค�าวินิจฉัยที่

128 Streckfuss 2011: 25, 32; จรัญ 2528: 60-75 ได้รวบรวมและล�าดับกฎหมายที่

ใช้อ�านาจพิเศษทั้งหมด ได้แก่ 1) การต้ังศาลพิเศษเพ่ือพิจารณาปรปักษ์ทางการเมือง 

2) การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังต่อบุคคล 3) การลิดรอนสิทธิเสรีภาพจ�าเลยในการ

ต้ังทนายต่อสู้คดีและ/หรือในการอุทธรณ์ฎีกา 4) การให้ฝ่ายบริหารมีอ�านาจตุลาการ

หรือนิติบัญญัติควบไปด้วย เปิดช่องให้มีการใช้อ�านาจผิดๆ 5) การให้อ�านาจสูงสุดแก่

นายกรัฐมนตรีในการลงโทษบุคคลโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาล 6) กฎหมายที่

ให้จ�ากดัสิทธเิสรภีาพด้านแรงงาน และดู ชุติมาภรณ์ 2556 ซึง่ศกึษาปัญหาของกฎหมาย

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ  
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ถือว่าคณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ และถือว่าหากท�าส�าเร็จ

โดยไม่มีการโต้แย้งกับประชาชนก็ถือว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์ จึงมี

อ�านาจสูงสุดในการตรากฎหมายได้ แม้ว่าการท�ารัฐประหารจะ

เป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมายในขณะทีก่ระท�ากต็าม ค�าวินิจฉยั

แบบนี้เริ่มมาตั้งแต่ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 และเป็น

บรรทดัฐานแก่ค�าพิพากษาต่อมาจนถงึคร้ังล่าสุด129 2) ปฏิเสธ

ทีจ่ะตรวจสอบความชอบธรรมในเน้ือหาและบทบญัญติัของการ

ใช้อ�านาจของคณะรัฐประหาร เช่น การลงโทษผู้ชุมนุมหรือ

ประท้วงค�าส่ังต่างๆ ของคณะรัฐประหารหลังการรัฐประหาร 

ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ�านาจที่เกินไปหรือไม่ หรืออาจเป็นการ

คอร์รัปชันก็ตาม ศาลยังมักดูเพียงว่ารัฐธรรมนูญของคณะ

รัฐประหารได้นิรโทษกรรมการท�ารัฐประหารหรือไม่ และมี

พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์รับรองฐานะของ

คณะรัฐประหารหรือไม่130 ซึ่งเป็นเพียงการตรวจสอบว่าการ

129 ค�าพิพากษาศาลฎีกา (22 มิถุนายน 2561) ไม่รับค�าฟ้องของกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่

กล่าวหา คสช. ว่ามีความผิดฐานก่อการกบฏท�ารัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 

ตามบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ศาลเห็นว่าในเม่ือคณะรฐัประหารได้

ยึดอ�านาจ “อย่างเบด็เสรจ็” แล้ว ไม่มีคณะรฐัมนตร ีไม่มีวุฒสิภา ไม่มีสถาบนันติิบญัญติั  

มีแต่คณะรัฐประหารที่ใช้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์ ดังนั้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวของผู้ยึดอานาจ

จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
130 นลินี 2561: 123, 129-130 ดู หน้า 125-128 สรุปค�าพิพากษาที่ยอมรับอ�านาจ

คณะรัฐประหารแต่ละครั้งทุกครั้ง
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รัฐประหารประกอบ “พิธีกรรม” ครบถ้วนหรือไม่แค่นั้น 

การใช้ศาลทหารในภาวะไม่ปกติจนกลายเป็นเร่ือง

ปกติ เป็นการด�าเนินการทางการเมืองที่ถูกฉาบหน้าด้วย

กฎหมายและความยุติธรรม คือ ท�ารูปลักษณ์ให้อยู่ในรูปของ

กระบวนการยุติธรรมแค่น้ันเอง131 ศาลทหารเป็นส่วนหน่ึงของ

การควบคุมวินัยและการปกครองในกองทัพ ผู้บังคับบัญชา

สามารถสั่งการในคดีต่างๆ ได้ จึงไม่ใช่ศาลยุติธรรมที่มีอิสระ

เพราะผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการในคดีต่างๆ ได้132 การใช้

ศาลทหารในภาวะยกเว้นที่บ่อยและกินเวลาจนแทบเป็นปกติ 

เท่ากับว่าประชาชนพลเรือนทั้งหลายเปรียบเสมือนเป็นทหาร

ในกองทัพ133 

การรัฐประหาร 2557 เป็นคร้ังหน่ึงซึง่ใช้อ�านาจในสภาวะ

ยกเว้นค่อนข้างมากและรุนแรงเม่ือเทียบกับการรัฐประหาร

คร้ังก่อนหน้าน้ัน คร้ังน้ีมีบทบัญญัติให้อ�านาจครอบจักรวาล 

ให้ใช้อ�านาจได้โดยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ หรือเป็น

131 Ginsburg and Mustafa 2008 
132 นพพล 2561: 177-181
133 ตรงนี้โปรดดูความเห็นของผู้เขียนก่อนหน้านี้ที่เสนอว่ากองทัพคือจารีตศักดินา

แบบใหม่ นายพลคือมูลนายแบบใหม่ ราษฎรทั้งหมดเป็นเสมือนไพร่แบบใหม่ ในแง่นี้

ประเทศไทยอาจเป็นตัวอย่างของการที่สภาวะยกเว้นเป็นตัวแบบส�าหรับภาวะปกติตาม

ค�าอธิบายของ Agamben ได้ชัดกว่าสังคมตะวันตกเสียอีก
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กฎหมายทีผิ่ดหลักกฎหมายอย่างวิปริต เช่น บงัคบัใช้ย้อนหลัง 

นิรโทษกรรมตัวเอง นิรโทษกรรมการกระท�าในอนาคต และ 

ค�าสั่งมาตรา 44 เป็นต้น หลายครั้งเป็นการด�าเนินการเองโดย

หน่วยงานด้านความม่ันคงต่างๆ ตามอ�านาจครอบจกัรวาลของ

กฎหมายความม่ันคง เช่น การเชิญบคุคลไปอบรมหรือควบคมุ

ตัวไว้ การส่งทหารไปข่มขู่ถงึบ้าน การส่งทหารเข้าไปใช้อ�านาจ

เพื่อทวงคืนผืนป่า เป็นต้น 

“ความมั่นคง” ที่ลื่นไหล

Streckfuss ให้ข้อคดิน่าสนใจในเร่ืองน้ีว่า อนัทีจ่ริง “ความ

ม่ันคง” มีนิยามล่ืนไหล ไม่ตายตัว คลุมเครือตามอ�าเภอใจ

ของรัฐ สามารถขยายความกว้าง กินความไปถึงทุกแง่มุมใน

ชีวิตประจ�าวัน ที่ไหนก็ได้เม่ือไหร่ก็ได้ ในขณะเดียวกันกลับ

ไม่มีทางเข้าใจได้ชัด ความพยายามที่จะหานิยามของ “ความ

ม่ันคงของชาติ” ทีชั่ดเจนคงไม่ต่างกบัการไขว่คว้าลม134 ดังน้ัน 

จึงอาจกล่าวได้ว่า “ความมั่นคงของชาติ” เป็น “literary” หรือ

134 Streckfuss 2011: 6-7, หน้า 7, 32 และ 227 เรียก “ความมั่นคงของชาติ” ว่าเป็น 

indeterminate concept
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เป็นบทประพันธ์น่ันเอง  “ความม่ันคงของชาติ” เป็นวาท กรรม

ซึ่งผลิตข้ึนมาโดยหน่วยงานด้านความม่ันคงเองเพ่ือให้อ�านาจ

แก่ตัวเอง กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติก็เป็นเสมือน

วรรณกรรมที่ต้องตีความ การบังคับใช้กฎหมายเหล่าน้ัน 

ก็เสมือนการตีความของนักอักษรศาสตร์ว่าอย่างไรคือความ

ม่ันคงของชาติ อย่างไรคือข้อพิสูจน์ ตุลาการก็เป็นเสมือน 

นักตีความหรือเป็นบรรณาธิการที่ใช้อ�านาจของเขาตัดสินว่า

ควรเขียนอย่างไรท�าอย่างไร จึงจะถือว่าเหมาะสม ทั้งที่จริง

เป็นการตัดสินตีความสิ่งที่ลื่นไหลคลุมเครือ135 

Streckfuss ยังให้ตัวอย่างคดีที่พิสูจน์ความล่ืนไหล 

ไร้สาระของกฎหมายความม่ันคงได้อย่างวิเศษดังน้ี เม่ือปี 

2496 นายแผน เรืองค�า ซือ้ถงุเท้ามาคูห่น่ึง เขาใส่แล้วเดินออก

สู่ที่สาธารณะ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกจับด้วยข้อหาดูหมิ่น

ธงชาติเพราะถงุเท้าของเขาปักเป็นรูปธงชาติเล็กๆ อยู่ด้วย ถอื

เป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 118 (ซึ่งอยู่

ในหมวดความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจกัร) 

อยัการฟ้องว่านายแผนสมควรถกูลงโทษตามบทลงโทษสูงสุด

คือจ�าคุกสามเดือนและปรับไม่เกิน 200 บาท และให้ยึดถุงเท้า

135 Streckfuss 1998: 10-12 
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ด้วย (นายแผนยังโชคดีที่คดีเกิดก่อนการแก้ไขประมวล

กฎหมายอาญาเม่ือปี 2502 ซึง่เพ่ิมโทษความผิดมาตรา 118 น้ี 

ขึ้นไปอีก) นายแผนให้การสารภาพว่าใส่ถุงเท้านั้นจริง แต่เขา

ต่อสู้ว่าเขาไม่รู้เลยว่ามีรูปธงชาติปักอยู่บนถุงเท้าน้ันและไม่มี

เจตนาทีจ่ะดูหม่ินธงชาติ จงึไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา 118  

ศาลช้ันต้นตีความกรณีน้ีว่าความผิดน่าจะเป็นของผู้ผลิตถงุเท้า

ซึง่ควรถกูลงโทษ แต่ผู้ใส่ไม่น่าจะมีความผิด จงึตัดสินปล่อยตัว

นายแผนไปและให้คืนถุงเท้าที่ยึดไว้แก่เขาด้วย ศาลอุทธรณ ์

เห็นต่างจากศาลช้ันต้น คอืเห็นว่านายแผนมีความผิดฐานดูหม่ิน

ธงชาติ และส่ังให้ยึดถุงเท้าด้วย ในที่สุดคดีถุงเท้าคู่เดียวอาจ

เป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติกถึ็งศาลฎีกา ศาลฎีกาเจาะจงลง

ไปทีเ่จตนา จงึพิพากษาว่าผู้ผลิตมีความผิด แต่ผู้ใส่ไม่มีเจตนา  

สั่งให้ปล่อยนายแผนและให้คืนถุงเท้าแก่เขา136 

ถ้าหากเราท่านรู้สึกว่าคดีน้ีเพ้ียน ท่านคิดว่าใครเพ้ียน? 

นายแผน หรือผู้จับกุม หรืออัยการ หรือศาล (ชั้นไหน) หรือ

กฎหมาย? หรือทั้งหมดทุกอย่างทุกฝ่าย (ยกเว้นนายแผน)? 

nonsense ตรงไหน? อะไรท�าให้เจ้าหน้าที่ต้องท�าการจับกุม 

อยัการต้องฟ้อง ศาลต้องตัดสิน? นายแผนได้ถงุเท้าคนืไปเกบ็

ไว้ทีบ้่านอาจมีความผิดหรือไม่เพราะคราวน้ีเขารู้แล้วว่าถงุเท้า

136 Streckfuss 2011: 184-185 หรือ Streckfuss 1998: 372-373
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น้ันปักรูปธงชาติอยู่? แต่หากเขาท�าลายหรือทิง้เป็นขยะไปเสีย 

จะถือว่าเขาท�าลายและดูหมิ่นธงชาติหรือไม่? หรือเขาควรชัก

ธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาพร้อมกนัทัง้สองข้างเสียเลย? ทัง้หมดน้ีมา

จากสาเหตุเดียวคือความเพ้ียนพิลึกพิล่ันของกฎหมายความ

ม่ันคงของชาติทัง้หลายและของมโนทศัน์เร่ืองความม่ันคงของ

ชาติทั้งหมดด้วย หรือว่า “สภาวะยกเว้น” รวมถึงการงดใช้

สามัญส�านึกด้วย? 137

คดีถุงเท้าเตือนเราถึงกฎหมายความม่ันคงในสภาวะ

ปกติเพราะมาตรา 118 อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาปกติ 

137 ในช่วงทศวรรษ 1920 และ 1930 ที่จักรวรรดิญี่ปุ่นแผ่อ�านาจทางทหารไปทั่วทั้ง

เอเชีย ในประเทศมีการปลุกระดมลัทธชิาตินยิมและลัทธขุินศกึ (militarism) ผ่านระบบ

การศึกษาขนานใหญ่รวมทั้งในมหาวิทยาลัยด้วย แทนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการคิด

อย่างมีเหตุมีผล พวกเขากลับเรยีนรูอ้ย่างรวดเรว็และฉลาดเฉลียวทีจ่ะต้อง “จ�ากดั” การ

คดิของพวกเขาไว้ มิให้เป็นเหตุเป็นผลจนเกนิไป เพราะส่วนหนึง่ของบรรยากาศชาตินยิม

และทหารนิยมในขณะนั้นคือลัทธิบูชาพระจักรพรรดิ (The Emperor cult) ซึ่งมีข้อห้าม

มากมายและบทลงโทษรนุแรง ความกลัวทีแ่ผ่ไปทัว่มหาวิทยาลัยเป็นอปุสรรคต่อการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์ (Tsurumi 1970) สยามในช่วงเดียวกนักก็�าลัง

ส่งเสริมลัทธิชาตินิยมแบบที่รัฐต้องการ (official nationalism) เช่นกัน ในปี 1927 ที่

ปรกึษากฎหมายในสยามเสนอให้เอา “กฎหมายรกัษาความสงบเรยีบร้อย 1925” (Peace 

and Order Preservation Law of 1925) ของญี่ปุ่นเป็นตัวแบบส�าหรับกฎหมายต่อต้าน

ภัยคกุคามความม่ันคงของราชอาณาจกัรสยามเพราะมีจดุมุ่งหมายต้องการส่งเสรมิและ

ปกป้องพระมหากษตัรย์ิจากการวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนคล้ายๆ กนั (Streckfuss 

1998: 18-23) ดูเหมือนว่าประเทศไทยปัจจุบันก�าลังเดินตามรอยที่ญี่ปุ่นล้มเหลวและ

ยกเลิกไปนานแล้วเพราะความหลงใหลคล่ังไคล้กษตัรย์ิ (hyper-royalism) จงึต้องอาศยั

ทัง้ความกลัวและความไร้เหตุผลไร้สาระควบคูก่นัไป ผลกค็อืเกดิคดีวิปรติผิดเพ้ียนย่ิงกว่า 

คดีถุงเท้ามากมายในทศวรรษที่ผ่านมา
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อภิสิทธิข์องรัฐเพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติมิได้มีอยู่เพียงใน

สถานการณ์ยกเว้น แต่ด�ารงอยู่ในสถานการณ์ปกติด้วย กล่าว

คืออยู่ในส่วนที่หน่ึงของภาคที่สองของกฎหมายอาญาต้ังแต่ 

ร.ศ. 127 จนถึงปัจจุบัน กฎหมายส่วนน้ันอยู่อย่างถาวรโดย

ไม่มีการแก้ไขปรับเปล่ียนในสาระส�าคัญ เหตุผลที่ต้องด�ารง

อยู่ถาวรตลอดเวลาก็เพราะ (เชื่อว่า) ประเทศและสถาบันพระ

มหากษัตริย์มีโอกาสตกอยู่ใต้การคุกคามได้ตลอดเวลาดังที่

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยสอนไว้138 ค�าไม่กี่ค�าในข้อความที่

ส่งทางโทรศัพท์ (texting) หรือกด like ไม่กี่ครั้งก็ถือว่าเป็น

ภัยต่อความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้

มาตรา 112 เป็นตัวอย่างส�าคัญที่ช้ีให้เห็นว่า กฎหมาย

อาญาลักษณะความผิดเกีย่วกบัความม่ันคงแห่งราชอาณาจกัร

เป็นกฎหมายใน “สภาวะยกเว้นอย่างถาวร” ที่อยู่ในกฎหมาย

ปกต ิ(ท�านองเดียวกับปรมิณฑลยกเว้นในระบบกฎหมายของ

สิงคโปร์) หมายความว่าไม่ใช่สภาวะยกเว้นเป็นการช่ัวคราว 

138 ผู้เขียนเคยเขียนไว้นานแล้วถึงความจ�าเป็นที่ประเทศชาติต้องมี “ศัตรู” แต่ไม่ใช่ศัตรู

ทีมี่ตัวตนคกุคามต่อชีวิตและทรพัย์สินของคนในชาติ หากเป็นศตัรทูีด่�ารงอยู่ในความเช่ือ

ของเราหรือเป็น “enemy function” ในความรู้ประวัติศาสตร์ เพราะศัตรูแบบนี้ช่วยให้

ประเทศชาติมีเจตจ�านงและเป็นเหตุผลให้ต้องมีหน่วยงานด้านความม่ันคง ด้วยเหตุนี้

หน่วยงานความม่ันคงจงึขยันขันแข็งในการผลิตศตัรใูห้ด�ารงอยู่ตลอดเวลา รฐักต้็องการ

ศัตรูเพราะศัตรูเป็นเหตุผลที่รัฐใช้อ้างเพ่ือการควบคุมประชาชนและการกล่อมเกลาทาง

ความคิด (ดู Thongchai 1994: 166-169)
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แต่เป็นการยกเว้นในแง่ที่ว่าแตกต่างจากหมวดอื่นๆ ในระบบ

กฎหมายปกติ เพราะให้อภิสิทธิ์แก่รัฐละเมิดสิทธิของบุคคล

ได้ในภาวะปกติ เช่น พรากสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องหา 

ให้ถือว่าผู้ต้องหามีความผิดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์

ว่าบริสุทธิ์ ยอมให้มีการพิจารณาคดีเป็นความลับ ที่ส�าคัญคือ

ใครกไ็ด้สามารถแจ้งฟ้องร้องให้เจ้าหน้าทีท่ราบ คณุสมบติัแบบ

โบราณเหล่าน้ีไม่ใช้อีกต่อไปแล้วในกฎหมายปกติหมวดอื่นๆ 

การใช้มาตรา 112 ในระยะที่ผ่านมา ยังแสดงถึงความจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องงดเว้นการใช้สมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามปกติด้วย 

แล้วพยายามปลูกฝังเหตุผลแปลกประหลาด ควบคู่กับการแผ่

รัศมีความกลัวเพ่ือจ�ากดัและก�าจดัการคดิอย่างเป็นเหตุเป็นผล139 

ยังมีสภาวะยกเว้นอกีกรณีหน่ึงซึง่มีลักษณะเฉพาะของตัว

เอง กล่าวคอืเป็นสภาวะยกเว้นซึง่ไม่ควรด�ารงอยู่ถาวรแต่กลับ

ด�ารงอยู่ต่อมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว ได้แก่กรณีจังหวัด

มุสลิมทางใต้ หรือในอดีตที่คล้ายกันได้แก่สภาวะยกเว้นใน

จังหวัดและเวลาที่มีคอมมิวนิสต์แทรกซึม ผู้เขียนไม่มีความรู้

ไม่มีประเด็นเหล่าน้ีพอทีจ่ะอภิปรายใดๆ หวังว่าประเด็นอืน่ๆ ที่

139 อย่างไรกต็ามผู้เขียนจะไม่อภิปรายปัญหาประเด็นนีม้ากไปกว่านี ้เหตุผลกค็อืมีหลายคน 

ได้กล่าวถงึปัญหานีไ้ว้มากแล้วและศกึษาดีกว่าทีผู้่เขียนจะท�าได้ จงึขอเสนอเพียงประเด็น

ที่คิดว่าคนอื่นยังไม่ได้เสนอมาก่อนเท่านั้น 
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ผู้เขยีนได้เสนอในทีน้ี่คงจะเป็นประโยชน์ชวนให้ผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ

ในกรณีเหล่านั้นได้ขบคิดมากขึ้น

ความต่างระหว่างอภิสิทธิ์ของรัฐไทยกับที่อื่น

กฎหมายที่ให้อภิสิทธิ์แก่รัฐของไทยต่างกับของสิงคโปร์

หรือญี่ปุ่นตรงไหน

1) ปริมณฑลอภิสิทธิ์ของรัฐไทยใหญ่โตกว่ามาก ญี่ปุ่น

จ�ากดัอยู่ทีก่ารด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกจิเป็นกรณีๆ เท่าน้ัน 

ไม่มีกรณีทางอาญา ในสิงคโปร์ แม้ว่าความม่ันคงของชาติฟังดู

คล้ายของไทย แต่ส่ิงทีรั่ฐกงัวลถกูก�าหนดไว้ชัดเจนว่าหมายถงึ 

เร่ืองอะไรบ้าง แม้ความหมายและขอบเขตอาจไม่ชัดเจนตายตัว

ก็ตาม ส่วน “ความม่ันคงของชาติ” ของไทยกินความกว้าง

ขวางมาก เกีย่วข้องกบัทกุแง่ทกุมุมของชีวิตจนอะไรๆ กท็�าให้

กลายเป็นเร่ืองของความม่ันคงได้ทั้งน้ันหากรัฐและกองทัพ

ต้องการแผ่อ�านาจไปให้ถึง รวมถึงกิจการมากมายที่ควรเป็น

เรื่องของพลเรือน140 

140 ตัวอย่างรูปธรรมคือเครือข่ายที่กองทัพสร้างโดยผ่านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ.) ซึ่งสะท้อนออกมาในหัวข้อวิทยานิพนธ์ วปอ. เราจะเห็นชัดว่าอะไรๆ ก็เป็นเรื่อง

ความมั่นคงไปหมดซึ่งทั้งน่าตกใจและน่าขบขันในความพิลึกพิลั่น (absurd)
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2) อภิสิทธิข์องรัฐในญีปุ่น่และสิงคโปร์จงึแน่นอนกว่าและ

คาดการณ์ได้ง่ายกว่า หมายความว่า ประชาชนอาจจะไม่พอใจ

กฎหมายความม่ันคงของสิงคโปร์ แต่เขาพอรู้ว่าเขตห้ามละเมิด

อยู่ตรงไหนและห้ามท�าอะไรบ้าง แต่ในกรณีประเทศไทย กลับ

ไม่แน่นอนว่าอย่างไรละเมิด ห้ามท�าอะไรบ้าง เพราะแทบจะ

เป็นไปตามอ�าเภอใจของผู้มีอ�านาจของรัฐในขณะหน่ึงๆ ความ

ไม่แน่นอนเป็นปัจจัยส�าคัญในการแผ่ความกลัว กฎหมายไม่ดี

ยังไม่เลวเท่ากฎหมายไม่ดีที่ประชาชนไม่มีทางคาดการณ์ได้ 

แต่รัฐไทยอาจรู้ดีว่าความไม่แน่นอนให้คาดการณ์ไม่ได้เป็น

อาวุธทีมี่ประสิทธภิาพในการคงความกลัวและคงอภิสิทธิข์องรัฐ

3) ทั้งในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะยิ่งใหญ่

แค่ไหน ก็ล้วนอยู่ใต้กฎหมายเหมือนๆ กัน หมายความว่า 

อภิสิทธิท์ีรั่ฐมีเป็นอภิสิทธิใ์นเชิงสถาบนั อภิสิทธิน้ั์นไม่เผ่ือแผ่ถงึ

ตัวบคุคลทีค่รองต�าแหน่ง หากเขาเอาอภิสิทธิน้ั์นเพ่ือประโยชน์

ส่วนบุคคลย่อมถือเป็นความผิดร้ายแรง แต่อภิสิทธิ์ของรัฐใน

กรณีของไทยเผ่ือแผ่ถึงบุคคลที่ครองต�าแหน่ง ถึงวงศ์ตระกูล 

ถึงเพ่ือนฝูงพวกพ้องก็มี การคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงจึงมัก

ควบคู่ไปกับการใช้อ�านาจฉ้อฉลในทางราชการ 
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4) อภิสิทธิ์ของรัฐที่เผื่อแผ่ถึงบุคคลที่ครองต�าแหน่งทรง

อ�านาจ เพราะเกรงว่าความผิดของคนจะเสียหายถึงสถาบัน

แห่งรัฐ จึงต้องปกป้องตัวบุคคลนั้นให้พ้นความผิด (เช่น กรณี

นาฬิกา) รวมถึงการปกป้องบุคคลที่กระท�าการในนามของรัฐ

หรือท�าเพ่ือวัตถปุระสงค์ของรัฐด้วย (เช่น เจ้าหน้าทีท่ีบ่กุเข้าไป

ทวงคืนพ้ืนป่าแล้วท�าร้ายชาวบ้าน) ค�าส่ังและการตัดสินใจ 

ผิดๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐมักได้รับความคุ้มครองปกป้องเต็มที่

ถึงขนาดปลอดพ้นจากความผิด (impunity) เพราะรัฐเกรง

จะเสียความชอบธรรม เกรงว่าอภิสิทธิ์ในการใช้อ�านาจของรัฐ

จะถูกต�าหนิและถูกจ�ากัด อภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดเป็นส่ิง 

น่ารังเกยีจสุดๆ ในประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทัง้สิงคโปร์และ

ญี่ปุ่น แต่ในประเทศไทยผู้ทรงอ�านาจได้รับอภิสิทธิ์ชนิดนี้เป็น

ประจ�าด้วยวิธีการต่างๆ
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อภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิด (Impunity) 141 

impunity หมายถึง อภิสิทธิ์ทางกฎหมายที่ท�าผิดแต่

ไม่ต้องรับโทษ น่ีเป็นอภิสิทธิ์สูงสุดภายใต้นิติรัฐอภิสิทธิ์ ใน

ประเทศไทยอภิสิทธิ์ชนิดน้ีมีทั้งในเชิงสถาบันที่รัฐให้กับการ 

กระท�าของรัฐเองและเผ่ือแผ่ไปถึงบุคคลบางคนบางกลุ่มบาง

พวก ท�าให้บุคคลเหล่านั้นปลอดจากความผิดเช่นกัน ตัวอย่าง

ของอภิสิทธิเ์ชิงสถาบนัได้แก่ การนิรโทษกรรมตัวเองของคณะ

รัฐประหารทั้งหลาย ส่วนอภิสิทธิ์ที่มอบให้กับบุคคลมักจะเกิด

ในกรณีทีผู้่อยู่ในเครือข่ายของผู้มีอ�านาจไปกระท�าความผิด แต่

ผู้มีอ�านาจรัฐเกรงว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นต่อสถาบันแห่งรัฐ 

จึงต้องปกป้องตัวบุคคลเหล่านั้นให้พ้นความผิดไปด้วย Tyrell 

Haberkorn ได้ศกึษาประวัติศาสตร์ของอภิสิทธิป์ลอดพ้นความ

ผิดในประเทศไทยไว้แล้วว่าเกดิข้ึนควบคูก่บัการใช้อ�านาจฉ้อฉล 

การจับกุมคุมขังโดยมิชอบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนคร้ัง

ใหญ่ๆ อย่างไร อย่างน้อยตั้งแต่ยุคเผด็จการสฤษดิ์เป็นต้นมา 

141 ในภาษาไทยมักแปลค�านี้ว่า “วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด” ผู้เขียนเห็นด้วยกับค�าว่า 

พ้นผิด หรือ ลอยนวลพ้นผิด แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมจึงต้องเรียกว่า “วัฒนธรรม” เสมอ ค�า

แปลของผู้เขียนในที่นี้ต้องการเน้นชัดๆ ว่า impunity คืออภิสิทธิ์ทางกฎหมายที่ท�าผิด

แต่ไม่ต้องรับโทษ ส่วนจะเป็น “วัฒนธรรม” หรือไม่ย่อมแล้วแต่ว่าเราก�าลังพูดถึงอะไร

อยู่ เช่น “คสช. ไดัรับ/มี impunity” หมายถึง คสช. มีอภิสิทธิ์ที่ท�าผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ 

ไม่ใช่ คสช. มีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด 
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การใช้กฎหมายเพ่ือให้อภิสิทธิช์นิดน้ีแก่ตนเองอย่างน่ารังเกียจ

ที่สุดคือการออกกฎหมาย (เถื่อน) นิรโทษกรรมให้ตัวเองหลัง

การรัฐประหาร142

การใช้อภิสิทธิ์ชนิดน้ีในทางกฎหมายมีทั้งแบบแอบแฝง

และแบบโจ๋งคร่ึม แบบแอบแฝงมักเป็นการใช้เส้นสาย เล่นพรรค

พวก หรือมี “นโยบาย” จากผู้มีอ�านาจและผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย

อย่างเงียบๆ เพ่ือบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม ณ จุดต่างๆ 

เพ่ือปกป้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีอ�านาจ จนกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติกลับผิดปกติ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่รังแก 

ชาวบ้าน หรือกรณีผู้ทีต่รวจสอบอ�านาจรัฐสูญหายหรือเสียชีวิต  

ส่วนแบบโจ๋งคร่ึม นอกจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรม 

ตัวเองแล้ว ตัวอย่างอืน่ได้แก่ การท�าให้คดีสูญหายไปเฉยๆ เช่น 

กรณีฆ่าแขวนคอนักกิจกรรมสองคนก่อน 6 ตุลา การนิรโทษ-

กรรมผู้กระท�าผิดในกรณี 6 ตุลาทัง้หมดทีเ่ป็นการท�าให้ความผิด 

ของเจ้าหน้าทีห่ายไปเฉยๆ กรณีสอบสวนการกระท�าผิดของรัฐ 

ในเหตุการณ์พฤษภา 2535 แต่รายงานกลับเต็มไปด้วยการ

ปิดบังข้อมูลอย่างโจ่งแจ้ง การหาแพะรับบาปแทนการลงโทษ 

ผู้มีอ�านาจหรือผู้ย่ิงใหญ่ของรัฐ การท�าให้ชีวิต 92 รายเป็นเร่ือง

142 Haberkorn 2018
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ไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องหาผู้กระท�าผิด ทั้งที่ใช้กระสุนจริงนับ

แสนนัดในปฏิบัติการคร้ังน้ัน และการบิดเบือนกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างไม่แคร์สาธารณชนทีจ่บัตาอยู่ ซึง่เราพบมากมาย

เหลือเกินในยุค คสช. เหล่านี้เป็นต้น

อภิสิทธิ์ปลอดความผิดที่อัปลักษณ์ที่สุดคือกฎหมาย

นิรโทษกรรมตัวเองหลังการรัฐประหาร เพราะเป็นอภิสิทธิ์

ของโจรและฆาตกรที่รับรองโดยตุลาการ ถือเป็นการสมรู้ร่วม

ท�าความผิดระดับสูงสุดที่พึงเกิดได้ในรัฐหนึ่งๆ

รัฐไทยในระยะเกือบ 100 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถหลุด

พ้นจากวังวนการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและท�าลาย

สถาบันประชาธิปไตย จนเรามักเรียกกันว่าวงจรอุบาทว์ 

เพราะเหตุการณ์และความขัดแย้งส�าคัญๆ มักจบลงด้วยการ

ให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มีอ�านาจและผู้ย่ิงใหญ่ในแผ่นดินพ้นจากการ

สอบสวนเอาผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลเพ่ือความสมานฉันท์หรือ 

อื่นใดก็ตาม แต่เหตุผลแท้จริงคือการค�้าจุนผู้มีอ�านาจและ

สถาบนัส�าคญัต่างๆ ไว้ เหตุการณ์เหล่าน้ันมีทัง้การรัฐประหาร 

การสังหารประชาชนคร้ังใหญ่ และกรณีความรุนแรงที่ผู ้

มีอ�านาจหรือผู้ย่ิงใหญ่อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�าผิด 

เหตุการณ์ประเภทน้ันไม่ใช่เพ่ิงเกดิเม่ือปี 2500 แต่เกิดมาก่อน
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หน้าน้ันด้วย เช่นในปี 2489 ก่อนการรัฐประหาร 2490 ซึง่เป็น

จุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทว์เสียอีก 

เราน่าจะเข้าใจถึงผลสะเทือนของอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความ

ผิดได้ง่ายข้ึนด้วยการลองคดิดูว่า ถ้าหากการกระท�าผิดคร้ังใหญ่ 

ดังทีก่ล่าวมาเพียงไม่กีค่ร้ัง เช่นการรัฐประหารคร้ังใดคร้ังหน่ึง 

การสงัหารประชาชนครัง้ใหญส่กัครัง้ การหายไปของคณุทนง 

โพธอ่ิาน หรือคณุสมชาย นีละไพจติร หรือเหตุการณ์ในปี 2489 

ลองคดิดูว่า ถ้าหากมีการพิจารณากรณีน้ันๆ อย่างยุติธรรมและ

มีการตัดสินออกมาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือวางเป็น

บรรทดัฐานว่าการกระท�าของรัฐหรือบคุคลไม่ว่าจะส�าคญัสุดๆ  

ขนาดไหนก็ตามล้วนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันทั้งน้ัน ไม่มีใคร

ในแผ่นดินน้ีพึงได้รับอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดเลยแม้แต่ 

คนเดียว ลองคิดดูว่าหากเกิดบรรทัดฐานเช่นนี้ตั้งแต่ต้น เช่น

ต้ังแต่เหตุการณ์ในปี 2489 จะมีใครหน้าไหนได้อภิสิทธิป์ลอดพ้น 

จากความผิดอีก การใช้กฎหมายอย่างฉ้อฉล ให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มี

อ�านาจรัฐ การรังแกท�าร้ายประชาชนคงจะเกดิยากข้ึนมาก วงจร

อบุาทว์อาจจะไม่เกดิกเ็ป็นได้ เพราะกฎหมายบงัคบัใช้กับทกุคน 

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎหมาย
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น่าเสียดายที่ความเป็นจริงในประวัติศาสตร์มิใช่เช่นน้ัน 

ระบอบการเมืองสมัยใหม่ของไทยกลัดกระดุมผิดต้ังแต่เม็ด

แรกและส่งผลให้ระบบกฎหมายทั้งหมดออกนอกลู่นอกทาง

นับแต่นั้นมา ในเมื่อให้อภิสิทธิ์ทางกฎหมายแก่บางคนได้ด้วย

เหตุผลบางอย่าง ก็ย่อมให้อภิสิทธิ์แบบเดียวกันแก่ผู้มีอ�านาจ 

อืน่ๆ และเจ้าหน้าทีข่องรัฐในล�าดับช้ันต่างๆ ได้ด้วยเหตุผลอกี

หลายอย่าง ความเป็นจริงก็คอืแทนทีจ่ะแก้ไขแต่เน่ินๆ กลับไป

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้อภิสิทธิแ์ก่ใครอกี ส่ิงทีเ่กดิข้ึน

กลับตรงข้าม มีการให้อภิสิทธิน้ี์คร้ังแล้วคร้ังเล่าแก่เครือข่ายคน

มีอ�านาจอย่างกว้างขวาง ท�าแล้วท�าอกีจนการให้อภิสิทธิป์ลอด

ความผิดกลายเป็นเรื่องปกติ กลายเป็นสถาบันอย่างหนึ่งหรือ

เป็นวัฒนธรรมในการเมืองและกฎหมายไทย143

ประเทศไทยไม่ใช่นิติรัฐแบบบรรทัดฐานแน่ๆ เพราะ

ระบบกฎหมายมิได้จ�ากัดอ�านาจรัฐเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนหรือทรัพย์สินเอกชนมิให้ถูกรัฐละเมิด แต่กลับ

ให้อภิสิทธิแ์ก่รัฐและรองรับการใช้อภิสิทธิท์ีล่ะเมิดสิทธเิสรีภาพ

และทรัพย์สินของเอกชน และให้อภิสิทธิป์ลอดความผิดทีนิ่ติรัฐ

143 ผู้เขียนเช่ือว่าเราสามารถเขียนประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างตรงข้ามกับประวัติศาสตร์

แบบฉบบั ด้วยการน�าเอากรณต่ีางๆ ทีใ่ห้อภิสิทธิป์ลอดพ้นความผิดแก่ผู้มีอ�านาจย่ิงใหญ่

ทัง้หลายมาเป็นเค้าโครงประวัติศาสตร์ เราน่าจะได้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

ที่ต่างออกไปอีกส�านวนอย่างแน่นอน 
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แบบบรรทดัฐานรังเกยีจทีสุ่ด รัฐจงึเคยตัวราวกบัประชาชนเป็น

ทหารใต้บงัคบับญัชาทีจ่ะส่ังซ้ายหันขวาหันกไ็ด้ แม้แต่ในกรณี

เจตนาดี วิธีการที่รัฐใช้ ได้แก่ 1) ควบคุมข่าวสาร เซ็นเซอร์

หนังสือ สื่อ ภาพยนตร์ ราวกับประชาชนไม่มีสมอง และ 2) 

ออกค�าสั่งให้ท�าหรือไม่ให้ท�าตามที่ตนต้องการ อภิสิทธิ์เคยตัว

เช่นน้ีด�ารงอยู่ได้เพราะกฎหมายไม่จ�ากัดอ�านาจและการใช้

อ�านาจอย่างเคยตัวเช่นนี้

ราชนิติธรรม หรือหลักนิติธรรมแบบไทย

ดังที่น�าเสนอในตอนต้นของบทความน้ี คงยังจ�ากันได้

ว่าการปกครองของกฎหมายแบบบรรทดัฐาน (The normative 

rule of law) หมายความว่าอย่างไร หลักการทางนิติศาสตร์

ในเร่ืองน้ีมากับประวัติศาสตร์อังกฤษหลายศตวรรษ บวกกับ

ประชาธปิไตยเสรีนิยมและทนุนิยมเสรีของยุโรป การรับแนวคดิ

น้ีเข้ามาและพัฒนาในเงือ่นไขบริบททีต่่างออกไปอาจให้ผลลัพธ์

ต่างออกไปมาก144 

144 ตัวอย่างเช่น Cheesman 2016 ศึกษากรณีที่อังกฤษพยายามน�าแนวคิด The Rule of 
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The Rule of Law เร่ิมเป็นที่กล่าวถึงกันในวงการ

นิติศาสตร์ไทยประมาณหลังสงครามโลกคร้ังทีส่องซึง่เป็นช่วง

ทีค่วามหมายของแนวคดิน้ีกบัแนวคดินิติรัฐในโลกตะวันตกเร่ิม

ประสานลงตัวปะปนกัน มีความพยายามหาค�าแปลในภาษาไทย

และให้นิยามความหมายต้ังแต่ก่อนปี 2500145 ไม่กี่ทศวรรษ 

ทีผ่่านมาค�าแปลของค�าน้ีกล็งตัวว่า “หลักนิติธรรม”146 อย่างไร

ก็ตาม ธานินทร์ กรัยวิเชียร เสนอว่าต้องสร้างความหมายของ

หลักนิติธรรมแบบไทยข้ึนมาเองให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย เพราะการรับเอา

แนวคดิต่างประเทศเข้ามาโดยไม่มีการเช่ือมโยงปรับให้เข้ากบั

รากเหง้าและความเป็นจริงของสังคมไทยอาจท�าให้กลายเป็น

แค่อุดมการณ์ที่จับต้องไม่ได้เท่านั้น147  

เราจะได้เห็นต่อไปว่าธานินทร์และนักนิติศาสตร์หลายคน 

ช่วยกันท�าจนส�าเร็จในที่สุด แต่ผลลัพธ์คือ “หลักนิติธรรม” 

Law ไปใช้ในพม่ายุคอาณานิคม
145 เสนาะ เอกพจน์ 2504: 983-984 ปี 2498 เริ่มมีการแปลว่า “หลักธรรม” หลังจาก

นั้นมีค�าอื่นๆ อีกมาก เช่น นิติปรัชญา นิติธรรมวินัย นิติสดมภ์ หลักธรรมแห่งกฎหมาย 

ฯลฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เสนอ “หลักความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมาย” พร้อมนิยามว่า 

“หลักแห่งกฎหมายที่เทิดทูนศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่ง

มนุษยชนทุกแง่มุม” (ธานินทร์ 2552: 23) 
146 ชัยอนันต์และสุวดี 2522: 106 ระบุว่า ค�าว่า “นิติธรรม” ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5
147 ธานินทร์ 2522: 17,19-21
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ที่มีความหมายต่างกับ The Rule of Law แบบบรรทัดฐาน

อย่างมากถึงกับตรงข้ามกันก็มี เพราะรับมรดกกฎหมายจาก

สมบรูณาญาสิทธริาชย์แล้วพัฒนาต่อมาในบริบทของการเมือง

และสังคมไทยในช่วงประมาณ 50-60 ปีทีผ่่านมาภายใต้ระบอบ

เผด็จการทหารและการฟื้นฟูกษัตริย์นิยม จุดเริ่มต้นของหลัก

นิติธรรมแบบไทยคอืการต่อสู้ระหว่างส�านักธรรมนิยมกบัส�านัก

กฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism แบบทีเ่ข้าใจกนัในวงการ

นิติศาสตร์ไทย)

ปรีดี เกษมทรัพย์ มีบทบาทส�าคญัในการโต้แย้งกบัส�านัก

กฎหมายบ้านเมือง เพราะเห็นว่าส�านักกฎหมายบ้านเมือง

แยกกฎหมายออกจากความยุติธรรม ธรรมะและศีลธรรม 

และให้ถือว่ากฎหมายในตัวมันเองคือความยุติธรรม ไม่มี

ความยุติธรรมนอกเหนือไปจากตัวบทกฎหมาย ปรีดีเสนอว่า 

กฎหมายจะต้องผูกพันกับความยุติธรรม กฎหมายโบราณใน

โลกตะวันออกรวมทัง้ของไทยด้วยกไ็ม่แยกธรรมะและศาสนา

ออกจากกฎหมาย ซึ่งคล้ายกับแนวคิดกฎหมายธรรมชาติ 

(Natural Law) ของตะวันตกมากกว่า148 แหล่งที่มาของความ

148 จติติ 2529: 66-86 บรรยายว่าความขัดแย้งระหว่างความยุติธรรมตามตัวบทกฎหมาย

กับความยุติธรรมที่อิงกับแหล่งธรรมและประเพณี ไม่ใช่เฉพาะในกรณีของไทย แต่เป็น

ความต่างทีมี่ในแทบทกุระบบกฎหมายของนานาประเทศ แต่ละประเทศจดัการกบัความ

แตกต่างและขัดแย้งระหว่างสองแนวคิดนี้ไปต่างๆ กัน
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ยุติธรรมโดยมากกม็าจากขนบธรรมเนียมประเพณีและมาจาก

ศาสนา ปรีดีเรียกแนวคิดของเขาว่า “ธรรมนิยม”149 

ประเด็นส�าคญัทีส่ะท้อนความต่างของส�านักธรรมนิยมกบั

ส�านักกฎหมายบ้านเมืองคือความยุติธรรม150 นักนิติศาสตร์

เห็นไม่ต่างกันว่าความหมายของความยุติธรรมน้ันไม่ตายตัว

แน่นอน ขึ้นอยู่กับแนวความคิด หลักการ ปรัชญาไปจนถึงขึ้น

อยู่กบักรณีและบริบท หลายความหมายมีนัยยะทางอดุมการณ์

การเมืองอยู่ด้วย บ้างชัดแจ้งบ้างแอบแฝง ธรรมนิยมเห็นว่า

149 ปรีดี 2560: 332-333; Pridi 1986: 275-276; กิตติศักดิ์เห็นว่าความคิดตรงข้าม

กับลัทธิอ�านาจนิยมแบบนี้มีมาในวัฒนธรรมไทยแต่เดิม ฝังรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์

และมีสายใยโยงมาถึงปัจจุบัน แต่เพิ่งเติบโตขึ้นใหม่ในทศวรรษหลังๆ ที่ผ่านมาหลังจาก

ถกูละเลยไปนาน (2556: 150) นกันติิศาสตร์ส�านกัธรรมศาสตร์และผลผลิตของส�านกันี ้

ในวิชาชีพกฎหมายรู้จักข้อวิจารณ์ส�านักกฎหมายบ้านเมืองโดยธรรมนิยมเป็นอย่างดี

เพราะมีผู้สมาทานและช่วยเผยแพร่ด้วยหลายคน (เช่น สมยศ 2548) ปรดีียังเสนอทฤษฎี

ของเขาเพ่ือต่อสู้กับส�านักกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่า “ทฤษฎีกฎหมายสามช้ัน” (ปรีดี 

2560 บทที่ 11; แสวง 2545: 24-29; สมยศ 2548 มีบทความอธิบายทฤษฎีนี้โดย

เฉพาะ) ใจความส�าคญัของทฤษฎีนีเ้สนอว่า นอกจากกฎหมายจะหมายถงึตัวบทตามตัว

อกัษรแล้ว ยังต้องก�ากบัด้วยจารตีประเพณีซึง่อาจไม่มีตัวบทปรากฏอยู่ กฎหมายต้องไม่

บญัญติัตามอ�าเภอใจ แต่ต้องแนบแน่นกบัศลีธรรมซึง่เป็นหลักของความยุติธรรม ทฤษฎี

นี้น่าจะมีความเกี่ยวพันกับทฤษฎี “Three-level Structure of Law” ที่เสนอโดย Masaji 

Chiba นกันติิศาสตร์ชาวญีปุ่น่เพราะคล้ายคลึงกนัมากทัง้สาระและช่ือของทฤษฎี (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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ความยุติธรรมเป็นทีรู้่จกัดีในจารีตประเพณี แต่ส�านักกฎหมาย

บ้านเมืองปฏิเสธความยุติธรรมประเภทนี้151 ตรงนี้เองที่ส�านัก

ธรรมนิยมหันเข้าหาพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์

มาเป็นองค์ประกอบของนิติธรรมแบบไทย เพื่อให้ความหมาย

ของความยุติธรรมแบบไทย และเพ่ือท�าให้ “ธรรมราชา” 

เป็นหลักของกฎหมายและความยุติธรรมเหนือรัฐธรรมนูญ152  

“พุทธ + กษัตริย์” จึงเป็นแหล่งจารีตและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของหลักนิติธรรมไทย 

ความยุติธรรมแบบพุทธหมายถึงอะไร? มีลักษณะ

อย่างไร? ตัวอย่างหน่ึงทีมั่กอ้างองิอยู่บ่อยๆ ว่าเป็นความหมาย 

ของความยุติธรรมแบบพุทธคืองานเขียนเร่ือง “ธรรมสาร-

วินิจฉยัว่าด้วยความยุติธรรมเป็นอย่างไร” ของกรมหลวงพิชิต

ปรีชากร153 ถอืกนัว่าเป็นความคดิแบบไทยทีโ่ยงความยุติธรรม

ตามกฎหมายและธรรมะเข้าด้วยกนัแล้วอธบิายว่า “ยุติธรรม” 

151 ตัวอย่างของการโทษส�านักกฎหมายบ้านเมืองคือ มีการกล่าวว่า การที่พระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 4 ผละออกจากพระธรรมศาสตร์เพราะเห็นว่ากฎหมายเก่า “หายุติธรรมไม่” 

แสดงว่าพระองค์รับแนวคิดแบบส�านักกฎหมายบ้านเมือง (กิตติศักดิ์ 2556: 62) การ

ตีความท�านองนีร้าวกบัว่าความยุติธรรมในโลกนีมี้เพียงสองกระแสคอืถ้าไม่ธรรมศาสตร์

ก็ต้องเป็นส�านักกฎหมายบ้านเมือง 
152 Dressel 2018: 6
153 พิชิตปรีชากร 2472: 383-384
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หมายถึง “ถูกต้องตามธรรม”154 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(ป. อ. ปยุตฺโต) น�าเสนอนิติศาสตร์แนวพุทธมานาน ประเด็น 

พ้ืนฐานคอืกฎหมายต้ององิกบัธรรมะ แต่ท่านอธบิายความหมาย 

ของความยุติธรรมกบัธรรมะแทบจะเป็นส่ิงเดียวกนั155 อย่างไร

ก็ตาม ท่านเห็นว่ากฎหมายที่มีธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจ 

ต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ กฎหมายที่สมบูรณ์

ตามความมุ่งหมาย ต้องการปัญญาพิเศษที่หย่ังรู้ความจริง

แห่งเหตุปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง156 ด้วยเหตุน้ีกระมังความ

คดิแบบพุทธจงึพยายามมองหาคนดีผู้มีบญุบารมีสูงส่งมาเป็น

ผู้อ�านวยการให้มีการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม คนมีบารมี

สูงส่งตามปรัชญาการเมืองแบบพุทธโดยปกติหมายถึงคนมี 

อ�านาจสูงเพราะอ�านาจไม่ฉ้อฉล แต่อ�านาจสะท้อนระดับ 

ของบารมี จักรพรรดิราชผู้มีอ�านาจสูงสุดย่อมสะท้อนบารมีที่ 

สูงที่สุด 

154 กิตติศักดิ์ 2556: 63-64 ดูเชิงอรรถ 38 ที่ระบุว่าข้อเขียนชิ้นนี้มีแนวความคิดพ้อง

กับค�าอธบิายของ Jeremy Bentham (นกัปรชัญาและนติิศาสตร์ชาวองักฤษ ผู้โด่งดังจาก

ลัทธิอรรถประโยชน์นิยม utilitarianism) กิตติศักดิ์อธิบายว่าหนังสือของ Bentham น่า

จะมีอิทธิพลต่อความคิดของกรมหลวงพิชิตปรีชากร ผู้เขียนขอเสริมว่าเหตุที่มีผู้คิดว่า

เป็นแนวคิดแบบพุทธเพราะข้อเขียนนี้เสนอหลักความคิดส�าคัญๆ ด้วยศัพท์ภาษาบาลี

ตลอด ถือเป็นเอกสารที่น่าสนใจมากส�าหรับผู้สนใจการถ่ายทอดส่งผ่านข้ามวัฒนธรรม
155 ดูค�าอธิบายโดยพิสดารใน พุทธโฆษาจารย์ 2560
156 พุทธโฆษาจารย์ 2560: 47
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นักนิติศาสตร์ผู้สมาทานธรรมนิยมเสนอว่าแหล่งที่มา

ของความยุติธรรมที่ส�าคัญที่สุดคือพระมหากษัตริย์ ธานินทร์  

กรัยวิเชียร อภิปรายประเด็นน้ีอย่างละเอียดสรุปได้ว่า หาก

กฎหมายขัดหรือแย้งกับความยุติธรรมแล้ว เราควรจะถือ

ความยุติธรรมเป็นส�าคัญ ความยุติธรรมส�าคัญกว่าและมา

ก่อนกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลที่ว ่า

เหนือกฎหมายยังมีกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และ

สอดคล้องกับปรัชญากฎหมายไทยตามแนวพระราชด�าริของ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ถือธรรมะหรือความยุติธรรมเป็น

ใหญ่เหนือกฎหมายเช่นกัน157 ในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมางาน

เขียนของพวกเขาทั้งหลายจะอ้างอิงพระราชด�ารัสในโอกาส

ต่างๆ ที่ตอกย�้าว่ากฎหมายตามตัวบทไม่ใช่ความยุติธรรม จะ

ยึดแต่ตัวบทกฎหมายย่อมไม่ได้158 

157 ธานินทร์ 2552: 36-40
158 ตัวอย่างเช่น ธานินทร์ 2552: 38-39 อ้างถึงพระราชด�ารัส 7 สิงหาคม 2515; วิชา 

2558: 14-15, อ้างถึงพระราชด�ารัส 16 ตุลาคม 2521; วิชา 2558: 37-38 อ้างถึง

พระราชด�ารัส 6 พฤศจิกายน 2518; กิตติศักดิ์ 2556: 84-85 อ้างถึงพระราชด�ารัส 13 

มีนาคม 2512, 7 สิงหาคม 2514, 7 สิงหาคม 2515, 27 มิถุนายน 2516, 29 ตุลาคม 

2522, และพระปฐมบรมราชโองการ 5 พฤษภาคม 2493 เช่นเดียวกับวินัย 2548: 3. 

ข้อวิจารณ์การยึดตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครดัโดยไม่สนใจความยุติธรรมทีอ่าจไม่เป็น

ไปตามตัวบทในทีน่ี ้ต่างจากข้อวิจารณ์ไม่ก่ีปีทีผ่่านมาซึง่เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมยึด

ติดอยู่กบัตัวอกัษร ดังทีเ่รยีกกนัว่า “นติิอกัษรศาสตร์” (ดูสมชาย 2562: 135-147 หรอื

บทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนรายวัน 22 ตุลาคม 2561) แม้ทั้งสองกรณีจะ
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ท�าไมกษัตริย์จึงเป็นหลักส�าคัญที่สุดของความยุติธรรม? 

ไม่ก่ีทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามขนานใหญ่ที่จะสร้าง

ให้พระมหากษัตริย์กลายเป็นหลักสูงสุดของระบบกฎหมาย

ไทย เป็นแหล่งที่มาที่ส�าคัญที่สุดของความยุติธรรม เป็น

รัฐธรรมนูญที่แท้จริงของไทยที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญธรรมดา 

ด้วยการประโคมแนวคิดเร่ืองธรรมราชาและประวัติศาสตร์ที่

สนับสนุนแนวคิดนี้159

มีจุดร่วมตรงที่วิพากษ์การใช้กฎหมายอย่างทื่อๆ ตามตัวอักษร แต่ความต่างอยู่ที่การ

วิจารณ์อย่างหลังเมื่อเร็วๆ นี้เกิดขึ้นในบริบทที่ความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรม

ถดถอย จงึเห็นว่าสาเหตุหนึง่มาจากการผลิตนกักฎหมายแบบเน้นท่องจ�าและรูแ้ค่เทคนคิ

การใช้กฎหมายอย่างปราศจากความเข้าใจหลักการของกฎหมายและไม่รู้สังคมศาสตร์

ที่ต้องน�ามาประกอบการตีความตัวบท ส่วนการวิจารณ์ของธรรมนิยมก็เพื่อต้องการให้

น�าพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นหลักของความยุติธรรมเหนือตัวบทกฎหมาย นอกจากนี้ 

เป้าของการวิจารณ์อย่างหลังกค็อืกระบวนการยุติธรรมภายใต้อทิธพิลธรรมนยิมนัน่เอง 

(ดังจะอธิบายต่อไป)
159 แต่ก่อนที่เราจะเริ่มตอนต่อไปผู้เขียนขอฝากประเด็นที่ควรตระหนักในเรื่องความ

ต่าง/ขัดแย้งกนัระหว่างสองส�านกันีก้ค็อื ความคดิของส�านกักฎหมายบ้านเมืองถกูเข้าใจ

ในสังคมไทยอย่างไรทั้งจากผู้นิยมและจากผู้โต้แย้ง “ส�านักกฎหมายบ้านเมือง” ซึ่งถูก

ธรรมนิยมโต้แย้งว่าฝ่ายเผด็จการนั้นเป็นส�านักกฎหมายบ้านเมืองตามที่เข้าใจในสังคม

ไทย หมายความว่า Legal Positivism ตามที่เริ่มและพัฒนาต่อมาในยุโรปนั้นต่างจาก 

“ส�านกักฎหมายบ้านเมือง” ทีฝ่่ายธรรมนยิมพยายามน�าเสนอ วรเจตน์อธบิายความต่างนี้

ไว้ (2561: 399-404) โดยสรุปคือ Legal Positivism ไม่ได้ปฏิเสธความยุติธรรม ไม่ใช่

สนับสนุนเผด็จการ เพียงแต่แนวคิดนี้เห็นว่าความยุติธรรมเป็นเรื่องนานาจิตตัง หาข้อ

ยุติที่แน่นอนไม่ได้ ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มตรงนี้ว่า Legal Positivism ในยุโรปพยายาม

ท�าให้กฎหมายเป็นพื้นที่กลางของความหมายต่างๆ ปะทะขัดฝืนเจรจาผสมผสานกันได้

แบบโลกวิสัยโดยไม่อิงแอบกับศาสนาใดๆ เราจึงไม่ควรมองข้ามการที่ “ส�านักกฎหมาย

บ้านเมือง” ถกูเข้าใจตามแบบไทยต้ังแต่เริม่แล้วโดยชนช้ันน�าของสยามเองและใช้ต่อมา 
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ประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยม

กฤษณ์พชรกล่าวถึง “ประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบราชา

นิตินิยม” หมายถึงประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เน้นบทบาทพระ

มหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของความเปล่ียนแปลงของระบบ

กฎหมายและสถาบันตุลาการ ประเด็นที่กฤษณ์พชรเน้นคือ

ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ

ตุลาการซึ่งน�ามาสู่ความเช่ือที่ว่าตุลาการเป็นบุคคลพิเศษและ

ได้รับอภิสิทธิ์พิเศษจากพระมหากษัตริย์จึงกระท�าการในพระ

ปรมาภิไธยของพระเจ้าอยู่หัว160 แต่ประเด็นส�าหรับบทความน้ี 

คือประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยมที่สนับสนุนแนวความคิด

ว่ากษัตริย์เป็นเสาหลักของระบบกฎหมายไทยเป็นอย่างไร 

ประวัติศาสตร์ที่เป็นฐานของนิติศาสตร์แบบราชนิติธรรมคือ

อะไร? ผู้เขียนเห็นว่ามี 4 ประเด็นด้วยกัน

ประเด็นที่หน่ึง ในจารีตกฎหมายเดิมพระมหากษัตริย์

เป็นผู้ทรงความยุติธรรมสูงสุดแต่ไม่ใช้อ�านาจบญัญติักฎหมาย

ประเด็นทีส่อง อ�านาจอธปิไตยยังเป็นของพระมหากษตัริย์

หลัง 2475 และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ทั้งเผยแพร่และโต้แย้ง) แบบไทยทั้งนั้น
160 กฤษณ์พชร 2562: 317-321
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ประเด็นทีส่าม ในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใกล้ กษตัริย์

เป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตย

ประเด็นที่สี่ ประวัติของธรรมราชายุคสมัยใหม่

ผู้เขียนจะอธิบายแต่ละประเด็นแต่เพียงสังเขปเพราะทุก

ประเด็นมีผู้ท�าการศึกษาไว้แล้วอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม

ผู้เขียนเช่ือว่าการน�าทั้ง 4 ประเด็นมาไว้ด้วยกันในกรอบ

ประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยมที่ค�้าจุนนิติศาสตร์แบบราช

นิติธรรมดังที่เสนอในที่น้ี น่าจะช่วยให้เราเห็นนัยและความ

ส�าคัญของแต่ละประเด็นเพิ่มขึ้นจากที่เคยเข้าใจอยู่

ประเด็นที่หน่ึง ดังได้เสนอไปแล้วในบทความน้ีว่า

ประวัติศาสตร์ตามแบบฉบบัยกสถานะของกษตัริย์ไทยว่าเป็น

ผู้ทรงความยุติธรรมสูงสุดเพราะเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อย 

แต่ทรงจ�ากัดอ�านาจของพระองค์เองให้อยู่ในกรอบของพระ

ธรรมศาสตร์ ถือเอาพระธรรมศาสตร์เป็นกฎหมาย โดยไม่ใช้

อ�านาจบัญญัติกฎหมาย ส่วนพระราชศาสตร์เป็นเพียงค�าส่ัง

ช่ัวคราวช่ัวรัชสมัย กษตัริย์ไทยจงึไม่ใช่สมบรูณาญาสิทธริาชย์

แต่เป็นธรรมราชา งานทีเ่ป็นแม่บทเร่ิมต้นและเป็นกรอบของค�า

อธบิายน้ีได้แก่ผลงานของพระองค์เจ้าธานีนิวัตและแลงกาต์161

161 ธานนีวัิต 2489, Dhani 1969, Lingat 1950 ส�าหรบัความส�าคญัของงานของสองท่าน 

ในเรื่องนี้โดยสรุป ดู Baker and Pasuk 2016: 2-5 

205นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม  |  ธงชัย วินิจจะกูล



ประเด็นที่สองคือปัญหาว่าหลังการปฏิวัติ 2475 อ�านาจ

อธิปไตยยังเป็นของกษัตริย์หรือไม่ พวกกษัตริย์นิยมอธิบาย

ว่าอ�านาจหลังปี 2475 ยังเป็นของพระมหากษัตริย์ แต่ได้

พระราชทานให้กับคณะราษฎรเพ่ือเร่ิมระบอบใหม่ซึ่งพระ

มหากษัตริย์ก็เตรียมที่จะให้อยู่แล้ว บวรศักดิ์เสนอว่า อ�านาจ

อธิปไตยน้ันอยู่ที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกัน ซึ่ง

ต่างจากชาติอื่นที่ถือว่าประชาชนเท่าน้ันที่เป็นเจ้าของอ�านาจ

อธิปไตย ด้วยเหตุน้ีในทางกฎหมายน้ันเม่ือมีการรัฐประหาร

ล้มล้างรัฐธรรมนูญทุกคร้ัง ก็ต้องถือว่าอ�านาจอธิปไตยที่เคย

ให้ประชาชนไปน้ันก็กลับคืนมายังกษัตริย์ผู้ทรงเป็นเจ้าของ

เดิมมาก่อน 24 มิถุนา 2475 คณะรัฐประหารไม่ใช่เจ้าของ

อ�านาจอธปิไตยเลย เพียงแต่มีอ�านาจปกครองบ้านเมืองในเวลา

หน่ึงเท่าน้ัน เม่ือคณะรัฐประหารจะท�ารัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้อง

ทูลเกล้าฯ ถวายลงพระปรมาภิไธยอยู่ดี ด้วยเหตุน้ีพระราช

อ�านาจที่รัฐธรรมนูญรองรับอยู่น้ันจะตีความเหมือนประเทศ

อื่นไม่ได้ แต่ต้องตีความตามประเพณีการปกครองของไทย 

พระองค์จะทรงยุบสภาเองก็ได้ หรือจะโปรดเกล้าฯ ให้นายกฯ 

พ้นจากต�าแหน่งเพ่ือแก้วิกฤตกท็รงท�าได้เพราะทรงเป็นเจ้าของ
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อ�านาจอธิปไตยร่วมกับประชาชน162 

162 สรุปจาก บวรศักด์ิ 2537: 24-26 ผู้ที่เขียนตอบโต้ส�าคัญ 2 คนคือ คือ ปิยบุตร  

แสงกนกกลุ (2559) และ สมชาย ปรชีาศลิปกลุ (2561ก) โดยเฉพาะสมชายซึง่ได้ล�าดับ

ประเด็นทีขั่ดแย้งกนัในประวัติศาสตร์เรือ่งฐานะอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิในระบอบใต้

รัฐธรรมนูญนี้รวม 15 ประเด็น แต่สรุปรวมได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 1) อ�านาจอธิปไตย “เป็นของ” ปวงชน หรือ “มาจาก” ปวงชน ฝ่ายที่ว่า “มาจาก” 

มักเป็นฝ่ายนยิมกษตัรย์ิทีเ่สนอว่า ค�านีส้อดคล้องกบัความคดิการเมืองแบบพุทธในเรือ่ง

อเนกชนนกิรสโมสรสมมติ ซึง่กษตัรย์ิข้ึนเป็นใหญ่ได้ด้วยการเห็นชอบของปวงชน ความ

ต่างในข้อนีก้ลายเป็นระเบดิเวลาหลายสิบปีต่อมาเพราะเปิดโอกาสให้กับพวกกษตัรย์ินยิม

ตีความว่าอ�านาจอธิปไตยยังอยู่ในมือกษัตริย์เพียงแต่มีที่มาแต่แรกเริ่มนั้นมาจากปวง

ชนเท่านั้น แต่กษัตริย์เป็นผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยทั้งในระบอบก่อน 2475 และในระบอบ

ประชาธิปไตยหลัง 2475 สุดแท้แต่ว่าจะยกให้ใครเป็นผู้ใช้อ�านาจนั้นในแต่ละช่วงเวลา 

 2) ปัญหาว่าด้วย “เหนือการเมือง” ของกษัตริย์ ในข้อนี้แบ่งออกเป็นประเด็นย่อย 3 

ประเด็นกค็อื หนึง่) กษตัรย์ิหรอืเจ้าหมายรวมถงึพระบรมวงศานวุงศ์หรอืไม่ ถ้ารวม กีร่ะดับ  

ใครบ้างที่ควรจะต้องอยู่เหนือการเมือง สอง) มีการถกเถียงอย่างมากในรัฐธรรมนูญยุค

แรกๆ ว่า “เหนอื” หมายถงึอะไร ควรใช้ค�าทีชั่ดเจนไปเลยดีกว่าไหม เช่นค�าว่า นอกจาก 

พ้นจาก พ้นเลย พ้นเลยไปจาก สาม) “การเมือง” หมายถงึอะไร การลงสมัครรบัเลือกต้ัง 

การบริหาร การปกครอง การหาเสียงและกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ เช่น เป็นสมาชิก

พรรคการเมือง เป็นต้น ควรห้ามพวกเจ้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในขอบเขตอย่างไร

 3) ปัญหาความหมายของค�าว่า “อันละเมิดมิได้” ที่ต่อมารวมไปถึงไม่สามารถมีผู้ใด 

ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้ การขยายความนี้หมายความว่าอย่างไร หมายถึงเฉพาะ

การกระท�าทางการเมือง รวมไปถงึการกระท�าส่วนพระองค์ด้วย ผลของข้อความเดิมและ

ข้อความที่ขยายออกไปหลัง 2492 นั้นมีอย่างไร ท�าให้กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายหรือไม่

 4) ประเด็นทีส่�าคญัมากอืน่ๆ ทีล้่วนสะท้อนอ�านาจของกษตัรย์ิทีเ่ปล่ียนไปในทางขยาย

มากขึ้นทุกที ได้แก่ การก�าหนดผู้สืบราชสมบัติ อ�านาจในการวีโต้กฎหมาย สถานะการ

เป็นจอมทัพไทย และฐานะขององคมนตรี

 5) ประเด็นเหล่านีท้ัง้หมดประมวลได้เป็นความเปล่ียนแปลงของระบอบการเมือง เริม่

จากเป็น “ระบอบพระมหากษตัรย์ิใต้รฐัธรรมนญู” มาสู่ “ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระ

มหากษัตริย์เป็นประมุข” ข้อความทั้งสองอย่างนี้ ตามตัวหนังสืออาจไม่เห็นชัดว่าสาระ

ของความเปล่ียนแปลงทีแ่ท้จรงิคอือะไร แต่หากเข้าใจประเด็นทัง้หลายทีน่�าเสนอมาข้าง
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ประวัติศาสตร์แบบราชานิตินิยมที่ค�้าจุน “ราชนิติธรรม” 

ประเด็นที่สามคือ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการเมือง

ไทยยุคใกล้น่ีเอง หมายถึงบทบาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 ในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และพฤษภา 2535 และใน

วิกฤตการเมืองนับจากปี 2549 ส�าหรับสองคร้ังแรกน้ัน นัก

ประวัติศาสตร์กษัตริย์นิยมต่างยกย่องถึงบุญบารมีและความ

จงรักภักดีของประชาชนที่สูงยิ่ง จึงท�าให้พระองค์สามารถเข้า

แทรกแซงวิกฤตการณ์และยุติการนองเลือดน�าความสงบสุข

กลับมาประเทศชาติได้ นอกจากนี้ทั้งสองครั้งยังถือกันว่าเป็น

เหตุการณ์ที่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตย ดังน้ันจึงมีผู้เร่ิมเสนอ

ความคิดที่ต่างออกไปจากเดิม คือแทนที่จะตอกย�้ายืนยันว่า

พระมหากษตัริย์ไม่เกีย่วข้องกบัการเมือง กลับกลายเป็นเสนอ

ว่าพระมหากษัตริย์อยู่สูงกว่าการเมืองสกปรก แต่การที่พระ

มหากษตัริย์จ�าเป็นต้องเข้ายุ่งเกีย่วกบัการเมืองอย่างเหมาะสม

กลับช่วยรักษาประชาธิปไตยไว้ได้163 

ต้น จะเห็นได้ชัดอย่างยิ่งว่าสองระบอบเป็นคนละเรื่องกันอย่างมาก 
163 ผู้ทีเ่สนอเช่นนีไ้ด้เป็นระบบอย่างน่าเช่ือถอื คอื นครนิทร์ 2549 โปรดสังเกตช่ือหนงัสือ

และความหมาย บวรศกัด์ิ 2551:14-44 กเ็สนอท�านองเดียวกนั ไชยันต์ 2560 พยายาม

ท�าคล้ายกนัคอืสร้างความชอบธรรมแก่บทบาทของกษตัรย์ิในความขัดแย้งทางการเมือง

และการรัฐประหารปี 2549 ส่วนผู้ที่เสนอประวัติศาสตร์ตรงข้ามในประเด็นนี้คือผู้เขียน

เอง (ดูธงชัย 2556) ประเด็นส�าคัญที่ผู้เขียนเสนอก็คือกลุ่มการเมืองกษัตริย์นิยมไม่

เคยออก “พ้นจาก” การเมืองเลยนับต้ังแต่ส้ินสุดสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นต้นมา ทั้ง
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ประเด็นที่ส่ี คือ ประวัติศาสตร์ของธรรมราชา โดยโหม

โฆษณาพระราชกรณียกิจเฉพาะของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 และย�้าความส�าคัญของทศพิธราชธรรมเพ่ือเป็นเหตุผล

สนับสนุนว่ากษัตริย์เป็น “ธรรมราชา” จึงเป็นหลักสูงสุดของ

ระบบกฎหมายที่เรียกว่า นิติธรรม บวรศักด์ิยังเสนอด้วยว่า 

ทศพิธราชธรรมได้ขยายจากหลักศาสนาและศลีธรรมของพุทธ

เถรวาท ไปเป็นหลักและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญใน

ระบอบประชาธิปไตย (convention of the constitution)164 

“ถ้ารัฐธรรมนูญ...เปรียบเสมือนโครงกระดูก (skeleton) 

ธรรมเนียมปฏิบติัทางรัฐธรรมนูญกเ็ปรียบเสมือนเลือด

และเน้ือ ...ที่ห่อหุ้มโครงกระดูกให้มีชีวิตชีวา...ทศพิธ-

ราชธรรมเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังพระราชอ�านาจล้นพ้นของ

ยังพยายามฟื้นบทบาททางสังคมและอ�านาจกษัตริย์ในรูปและระดับต่างๆ (แต่ไม่ใช่

สมบูรณาญาสิทธิราชย์) ตลอดมา จนส�าเร็จในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

สถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขส�าเร็จ ข้อสังเกตเพิ่มเติม

ที่ขอฝากไว้ก็คือ บรรดาผู้ที่สนับสนุนให้พระมหากษัตริย์เข้ายุ่งเก่ียวกับการเมืองอย่าง

เหมาะสมนั้น มักยกเหตุการณ์รุนแรงสองกรณีคือ 14 ตุลา 2516 และพฤษภา 2535 

เท่านั้น แต่จนบัดนี้ยังไม่เคยมีใครสามารถอธิบายได้ว่า ในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ และ 

พฤษภา 2553 ซึง่เป็นการนองเลือดอย่างโหดร้ายโดยก�าลังอาวุธของรฐันัน้ บทบาทของ

กลุ่มกษัตริย์นิยมเป็นอย่างไร นครินทร์อธิบายไว้สั้นๆ แบบบ่ายเบี่ยง ดูเหมือนว่าเขาไม่

สามารถอธิบายได้ถนัดนัก
164 บวรศักดิ์ 2551: 6
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พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ... แต่ 

[ในหลวงรัชกาลที ่9] ได้ท�าให้หลักน้ีกลายเป็นเลือดเน้ือ 

ทีห่่อหุ้มโครงกระดูกของรัฐธรรมนูญประชาธปิไตยไทย

ได้อย่างเหมาะเจาะ”165

Dressel และ Mérieau เห็นว่า น่ีคอืความพยายามสถาปนา

ปัจจยัเหนือกว่ารัฐธรรมนูญ (metaconstitutional terms) หรือไม่ 

นี่ก็คือลัทธิรัฐธรรมนูญที่แท้จริงของไทย166 

หลักนิติธรรมในสภาวะยกเว้น

นักนิติศาสตร์ที่เห็นว่าส�านักกฎหมายบ้านเมืองเป็นหน่อ

ของลัทธิอ�านาจนิยมและระบอบเผด็จการในประเทศไทย จึง

ให้เครดิตแก่ส�านักธรรมนิยมอย่างมากในการต่อสู้กบัเผด็จการ

ทหารในประเทศไทย กิตติศักดิ์ถือว่าปรีดี เกษมทรัพย์ ฟื้นฟู

ส�านักธรรมนิยมข้ึนเพ่ือต่อสู้กับเผด็จการทหารควบคู่กับการ

เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ต้องการจ�ากัดอ�านาจอธรรมของรัฐ 

เขายกย่องลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ที่ อมร 

165 บวรศักดิ์ 2549: 20
166 Dressel 2018:6 และ Mérieau 2018: 290-292
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จันทรสมบูรณ์ ผลักดันว่าเป็นความคิดที่ต้ังอยู่บนฐานของ

ส�านักธรรมนิยมด้วย167 วิชา มหาคุณ ซึ่งถือว่าตนก็อยู่ฝ่ายนี้

สรุปให้ง่ายไปกว่าน้ันอีกว่าส�านักธรรมนิยมเป็นฝ่ายเสรีนิยม 

ส�านักกฎหมายบ้านเมืองเป็นฝ่ายอ�านาจนิยม168 เพราะ “นัก

กฎหมายที่เช่ือในค�าสอน [ของส�านักกฎหมายบ้านเมือง] จะ

ไม่มีความกระดากอายหรืออิดเอื้อนที่จะร่วมมือและพร้อมที่

จะรับใช้ผู้ที่ท�าการประทุษร้ายรัฐธรรมนูญ”169 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวไว้เม่ือปี 2505 ในช่วงต้น

ของระบอบเผด็จการสฤษด์ิ-ถนอมว่า “การตรากฎหมาย

ที่ลิดรอนเสรีภาพท�าไม่ได้ จะขัดกับรัฐธรรมนูญตามหลัก

นิติธรรมวินัย เว้นเสียแต่จะเป็นไปเพ่ือความม่ันคงหรือเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะประโยชน์สุขส่วนรวม (public welfare) 

167 กิตติศักดิ์ 2556: 79-83 
168 วิชา 2558: 6-7 (พิมพ์ซ�้าข้อเขียนเม่ือปี 2534) “น่าเสียดายที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมายจ�านวนมากตกอยู่ภายใต้แนวคดิของปรชัญากฎหมายบ้านเมือง...ทีมี่ส่วนส่งเสรมิ

ให้เกิดระบบทรราชย์ ...เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดมาว่า ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

ที่มีแนวความคิดในทางปรัชญากฎหมายธรรมชาติ มักมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพ่ือสิทธิ

มนษุยชนหรอืต่อสู้กบัอ�านาจรฐัทีก่ดข่ีอย่างไม่ย่นระย่อ ตรงกนัข้ามกบัผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมายทีมี่แนวความคดิในทางปรชัญากฎหมายบ้านเมือง มักมีส่วนร่วมในระบอบการ

ปกครองที่กดข่ีและ...ใช้อ�านาจเกินขอบเขต...จนกลายเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน”
169 ปรีดี 2560: 331-332
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ในประเทศไทยกยึ็ดถอืตามหลักเดียวกนัน้ี”170 ในช่วงทศวรรษ 

2500-2510 นั้น สหรัฐอเมริกาส่งเสริมวาทกรรม “หลักแห่ง

กฎหมาย” (The Rule of Law ตามที่ธานินทร์แปลในขณะนั้น) 

อย่างมากในสังคมไทย เพราะเป็นส่วนหน่ึงของอุดมการณ์

เสรีนิยมประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาพยายามป่าวร้องเพ่ือ

ตอบโต้กับมหาอ�านาจฝ่ายตรงข้ามในยุคสงครามเย็น171 แต่

ถ้าหากหลักสูงสุดของหลักนิติธรรมแบบไทยก�าลังถูกคุกคาม 

ธานินทร์กลับเห็นว่าหลักนิติธรรมกค็วรมีข้อยกเว้น คอืไม่ต้อง

มีเป็นการชั่วคราวก็ได้

“เป็นที่เข้าใจกันดีว่าหลักนิติธรรมคืออุดมการณ์สูงสุด

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการสอน

และอธิบายว่าหลักนิติธรรมจะมีข้อยกเว้นไม่ได้ เพราะ

ถ้าให้มีข้อยกเว้นหลักนิติธรรมก็เท่ากับยอมให้รัฐมี

อ�านาจมาควบคมุหรือจ�ากดัสิทธเิสรีภาพของประชาชน

ได้ตามอ�าเภอใจ การอธบิายโดยเคร่งครัดเช่นน้ีสามารถ

น�ามาถอืปฏิบติัในความเป็นจริงได้หรือไม่? แต่ในสภาพ

สังคมทีส่ลับซบัซ้อนและมีปัญหาทีเ่กดิจากปัจจยัหลาย

ด้านประกอบกนัทัง้การเมือง เศรษฐกจิ สังคม เราจะยึด

170 ดูบทความของธานินทร์ ใน เอกบุญ 2553: 34 (พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 2505)
171 ดู กฤษณ์พชร 2562: 329-353
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หลักนิติธรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค�านึงถงึปัจจยัด้าน

อืน่ได้จริงหรือ” (น่ีคอืย่อหน้าน�า ก่อนหน้าข้อความยาว

เหยียดที่อธิบาย “สภาวะยกเว้น” ก่อนหน้านี้)

ด้วยเหตุผล “สภาวะยกเว้น” นี้เอง นักนิติศาสตร์อาวุโส

ของส�านักธรรมนิยมอย่างธานินทร์ กรัยวิเชียร จงึได้เป็นนายก

รัฐมนตรีของระบอบเผด็จการขวาจัดหลัง 6 ตุลาฯ ซึ่งจัดว่า

เป็นยุคทีรั่ฐบาลใช้อ�านาจเด็ดขาดจ�ากดัเสรีภาพย่ิงกว่ายุคใดๆ  

และปรีดี เกษมทรัพย์ ผู้น�าทางความคิดของส�านักธรรมนิยม

ต่อต้านส�านกักฎหมายบา้นเมอืง จงึกลายเปน็ผูน้�าการต่อต้าน

นักศึกษาฝ่ายซ้ายและอาจารย์เสรีนิยมรวมทั้งอาจารย์ป๋วย

ด้วยในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 และได้เป็นอธิการบดี

ธรรมศาสตร์หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ในยุคที่ธรรมศาสตร์ไม่มี

เสรีภาพสักตารางนิ้ว ข้ออ้างเพื่อสภาวะยกเว้นเช่นนี้ถูกยกขึ้น

มาอ้างอีกหลายครั้งต่อมา

ข้อเทจ็จริงทีเ่ราเห็นได้ไม่ยากเป็นดังที ่วรเจตน์ ภาครัีตน์ 

ได้กล่าวไว้ว่า 

“บรรดานักกฎหมายที่เข้าไปรับใช้คณะรัฐประหาร...

ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เข้าไปเพราะมีทศันะหรือจดุยืนทาง
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นิติปรัชญาแบบส�านักกฎหมายบ้านเมืองเลย แต่เข้าไป

เพราะทัศนะทางการเมืองหรือเข้าไปเพ่ือแสวงหาผล

ประโยชน์หรืออ�านาจทั้งสิ้น แม้แต่นักกฎหมายที่แสดง

ตนว่านิยมยกย่องกฎหมายธรรมชาติหรือแสดงตน

ว่าเชื่อมั่น “คุณความดี” หรือ...เป็นคนดี ก็ล้วนเข้าไป

ท�างานให้คณะรัฐประหาร ...มิหน�าซ�า้ยังพยายามอธบิาย 

“คุณความดี” ไปในทางสนับสนุนการรัฐประหารและ

สร้างความชอบธรรมแก่ (ตนเองด้วย) เช่นอ้างว่าท�า

ไปเพื่อประเทศชาติ หรือเพื่อขจัดคนเลว”172 

ดังนั้น สิ่งที่ธรรมนิยมเข้าใจว่าเป็นรากฐานของเผด็จการ 

อาจไม่ใช่ “ส�านักกฎหมายบ้านเมือง” เพราะลงท้ายทัง้สองกระแส 

กส็นับสนุนระบอบอ�านาจนิยมและการรัฐประหารเหมือนๆ กนั  

รากฐานของเผด็จการจึงน่าจะเป็นนิติศาสตร์แบบไทย ทั้ง 

นิติรัฐอภิสิทธิแ์ละราชนิติธรรม ซึง่มีอยู่ในสังคมไทยในร้อยกว่าปี 

ที่ผ่านมาและล้วนเป็นมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ

ไทยนั่นเอง 

หากเราเข้าใจบริบททางการเมืองช่วงต่างๆ น่าจะเห็นได้

ไม่ยากว่าสองกระแสนี้มีความโลดแล่นผันแปรมาอย่างไร เช่น 

ในระยะหน่ึงภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ส�านักธรรมนิยม 

172 วรเจตน์ 2561: 401-402
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ผู ้นิยมนิติธรรมแบบพระมหากษัตริย์จึงพยายามคัดคาน

อ�านาจของทหาร คร้ันสังคมไทยเอยีงไปทางซ้าย ผู้น�าของราช

นิติธรรมก็เห็นว่าหลักนิติธรรมควรมีข้อยกเว้น สนับสนุนการ

ฆาตกรรมประชาชนอย่างเห้ียมโหดก็ยังได้ แล้วเขาก็เข้าไป

เป็นนายกรัฐมนตรีใช้อ�านาจของรัฏฐาธิปัตย์อย่างไม่ต้องแคร์ 

ความยุติธรรมหรือหลักกฎหมายแต่อย่างใด คร้ันกระแส 

ความคิดลัทธิหลงใหลคล่ังไคล้เจ้า (Hyper-royalism) และ

ระบอบการเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขขยายอ�านาจจนเป็นด้านหลักของการเมืองไทย ธรรมนิยม 

ก็ลืมค�าของตนที่เคยมีต่อส�านักกฎหมายบ้านเมืองก่อนหน้าน้ี 

เสียส้ิน สนับสนุนการใช้กระสุนจริงต่อคนที่เขาเรียกว่าพวก 

เผาบ้านเผาเมืองก็ได้

ผลลัพธ์ล่าสุดของนิติศาสตร์ไทย (นิติรัฐอภิสิทธิ ์+ ราช-

นิติธรรม) x สภาวะยกเว้น = ระบอบ คสช. 

ถึงตรงน้ีแล้วเราคงเห็นแล้วว่าความต่างระหว่างส�านัก

ธรรมนิยมในสังคมไทยกับส�านักกฎหมายบ้านเมืองแบบไทย 

ก็คงเป็นท�านองเดียวกับความต่างระหว่างนิติรัฐอภิสิทธิ์แบบ

ไทยกับหลักนิติธรรมแบบไทย น่ันคือ เป็นความต่างกันใน

บางแง่ แต่ทั้งคู่เป็นสองสาแหรกของนิติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
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มาจนถึงปัจจุบัน ล้วนแต่สนับสนุนระบอบอ�านาจนิยมด้วยกัน 

ทัง้ส้ิน การถกเถยีงทีใ่ช้เวลานานในสภานิติบญัญติัว่าจะใช้ค�าว่า

นิติรัฐหรือนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ 2550 ในที่สุดก็ไม่สามารถ

ตัดสินใจได้เพราะคนในสภาไม่ได้เข้าใจความหมายของค�า 

ทัง้สองเท่าไรนัก ลงท้ายเหตุผลทีเ่ลือกใช้ค�าว่า “หลักนิติธรรม” 

ด้วยเหตุผลที่ไม่มีหลักวิชาแต่อย่างใด แต่เลือกด้วยเหตุผลว่า

เป็นค�าที่คนคุ้นเคยอยู่แล้ว 

คุน้เคยกบั The Rule of Law เช่นน้ันหรือ? ไม่น่าจะใช่ น่าจะ

เป็นความคุน้เคยของประชาชนทัว่ไปว่ากฎหมายหมายถงึค�าส่ัง 

ของผู้ปกครองที่มีอ�านาจซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามเพราะ

หากไม่ท�าตามจะมีโทษ กฎหมายเคร่ืองมือของระบอบการ

ปกครองโดยกฎหมายต่อให้เป็นทรราชในนามประชาธิปไตย

ทีมี่พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขกเ็ถอะ ความเข้าใจเช่นน้ัน 

ถูกต้องแล้วเพราะ “หลักนิติธรรม” ในสังคมไทยโดยแท้จริง

แล้วเป็นเพียงเส้ือคลุมของนิติศาสตร์ไทย (นิติรัฐอภิสิทธิ์ 

+ ราชนิติธรรม) แค่น้ันเอง เป็นการท�ารูปลักษณ์ระบอบ 

อ�านาจนิยมให้น่าเชื่อถือด้วยกฎหมายและธรรมะแค่นั้นเอง
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ผลกระทบของนิติศาสตร์แบบไทยต่อ
ประชาธิปไตย

นับแต่ทศวรรษ 1990 เราจะพบการใช้ค�าว่า “นิติรัฐ” และ 

“นิติธรรม” บ่อยมากข้ึน คงเกีย่วพันกบักระแสปฏิรูปการเมือง

และการร่างรัฐธรรมนูญ 2540 แต่คงไม่แปลกที่ผู้คนทั่วไปไม่

เข้าใจชัดหรอกว่าสองค�าน้ีต่างกันอย่างไรทางวิชาการ ไม่ใช่

แค่เพราะเป็นค�าเทคนิค แต่เพราะความหมายของค�าทั้งสอง

กลายไปจากต้นตอนานแล้ว แถมยังปนเปกันในบริบทไทยๆ 

มากข้ึนจนความแตกต่างทางวิชาการแทบไม่เหลือความส�าคญั 

เราสามารถพบตัวอย่างของการใช้ค�าว่านิติรัฐนิติธรรมใน 

ความหมายคลุมๆ และแบบไทยๆ ได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย

รวมทั้งจากคนในวิชาชีพกฎหมาย โดยมากเข้าใจว่าหลัก

นิติธรรมหมายถึงหลักกฎหมายที่ยึดม่ันในท�านองคลองธรรม 

ขณะทีค่�าว่า “นิติรัฐ” มักหมายถงึรัฐทีใ่ช้กฎหมายอย่างเข้มงวด173  

173 ตัวอย่างเช่น ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่ม 55 พ.ศ. 2560 และ สิทธิกร 

2555: 25-27 หลายคนตอกย�้าความหมายของ Legal State และ The Rule of Law 

เพ่ือจะยืนยันว่าหลักการเหล่านีมี้อยู่ในสังคมไทยในร่มความยุติธรรมของพระมหากษตัรย์ิ 

(เช่น วิชา 2558: 23-27) จงึไม่น่าแปลกใจกบัค�ากล่าวทีว่่า หลักนติิธรรมมีในสังคมไทย 

มานานต้ังแต่ต้นรัตนโกสินทร์ (กฤษฎา 2548: 52) หรือต้ังแต่สุโขทัยโน่น (เอกชัย 

2560: 281)
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แทบไม่มีใครกล่าวถึงค�าทั้งสองว่าหมายถึงการจ�ากัดอ�านาจ

รัฐเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและทรัพย์สินเอกชน 

เพราะความหมายน้ีไม่เคยมีที่ทางในสังคมไทยเลยไม่ว่าใน

จารีตเดิมหรือในความคิดที่รับจากตะวันตก 

ในระยะเดียวกัน แนวความคิดเร่ืองนิติธรรมและนิติรัฐ

กลายเป็นหัวข้อส�าคัญในวาทกรรมของนักนิติศาสตร์เกี่ยว

กับรัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการถกเถียงเกี่ยวกับค�าว่า good 

governance ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมในขณะนั้น แม้แต่นักนิติศาสตร์

ก็เข้าใจ “นิติธรรม” ว่าดูเหมือนเกี่ยวพันกับธรรมะ ในการ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 มีการอภิปรายถึงค�าทั้งสองเพราะ

ต้องการบรรจุลงในรัฐธรรมนูญ แต่สุดท้ายกลับไม่สามารถ

เข้าใจสารัตถะของความแตกต่างของหลักการทัง้สองได้ชัด ใน

ทีสุ่ดค�าว่า “นิติธรรม” กไ็ด้รับเลือกให้บญัญติัลงในรัฐธรรมนูญ

ของไทยเป็นคร้ังแรกเม่ือปี 2550 เพราะเป็นค�าที่คุ ้นเคย

มากกว่าและมีนัยถงึธรรมะด้วย174 แต่คงเป็นราชนิติธรรมเพ่ือ

สถาปนานิติศาสตร์แบบไทยไว้ในรัฐธรรมนูญ มิใช่ The Rule 

of Law แบบบรรทดัฐาน น่าเสียดายทีก่ารถกเถยีงเร่ืองค�ากลาย

เป็นช่องทางท�าให้ความคิดเรื่อง 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

คร้ันเม่ือรัฐบาลเผด็จการทหารต้องการเผยแพร่หลัก

นิติธรรมให้ประชาชนรับรู้ โดยตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วย

การส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ และออกหนังสือเล่มเล็กๆ 

เพียง 20 หน้า บรรจคุ�านิยามของค�าว่า “นิติธรรม” ให้รายละเอยีด 

ขององค์ประกอบแต่ละอย่างพอสมควร ไม่ต่างจากที่มีอยู่ใน

ต�ารานิติศาสตร์โดยทั่วไป พอสรุปก็เน้นว่า นิติธรรมคือหลัก 

พื้นฐานแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ตีความกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมที่จะละเมิดไม่ได้ ความมุ่งหมาย

ของการเผยแพร่ความรู้ท�านองน้ี ก็เพ่ือให้ประชาชนท�าตาม

กฎหมาย เคารพกฎหมาย ซึ่งล้วนเป็นความมุ่งหมายของนิติ

175 ความเห็นของ Dressel 2018: 11 และวรเจตน์ 2555 
176 นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการลากดึงหลักการปกครองที่พึงประสงค์ให้เป็นพุทธ  

บวรศักด์ิ (2542) อธิบายด้วยประวัติศาสตร์แบบม่ัว วิพากษ์วิจารณ์ระบบอุปถัมภ์

อย่างแรง แต่อธิบายว่าเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากระบบไพร่ที่สืบทอดมาเป็นวัฒนธรรม

ของนักการเมืองจากการเลือกตั้ง ไม่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหรือการเมืองแบบพุทธ ทั้งๆ ที่

ระบบไพร่ของไทยแยกไม่ออกจากระบบอ�านาจในการเมืองแบบพุทธ เขาจงึสรปุว่าพุทธ

เท่ากับประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ตรงข้ามกับประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ประชาธิปไตย

ที่มีธรรมาภิบาลคือการท�าให้เป็นแบบพุทธ
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รัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรมที่เป็นการปกครองประชาชนด้วย

กฎหมาย (Rule by Law) ทั้งนั้น แม้แต่นักกฎหมายที่ท�างาน

ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆ และเอน็จโีอหลายคนกเ็ข้าใจ

ต่อหลักทั้งสองตามความหมายในวัฒนธรรมไทยอยู่มาก เช่น

เห็นว่ากฎหมายที่เป็นธรรมต้องค�านึงถึงชุมชนและส่วนรวม

มากกว่าปัจเจกบุคคล เพียงแต่พวกเขาเห็นว่าต้องจ�ากัดไม่ให้

อ�านาจรัฐรังแกประชาชนด้วย177 

นิติรัฐอภิสิทธิแ์ละราชนิติธรรมได้รับการสถาปนาแล้วทัง้

ในทางกฎหมาย การเมือง และความเข้าใจของคนทั่วไป 

ผลกระทบต่อประชาธิปไตยมีมากมาย ในที่นี้จะเสนอให้

เห็นเพียง 3 ประเด็นหลักที่เกี่ยวกับระบบกฎหมาย ขอละส่วน

ที่ไม่เกี่ยวกับระบบกฎหมายไว้ในโอกาสอื่น

ประเด็นแรก พระมหากษัตริย์คือรัฐธรรมนูญของไทย? 

ประเด็นทีส่อง “เหนือการเมือง” ก�าลังเปล่ียนความหมาย

ไป 

ประเด็นที่สาม อ�านาจสูงสุดอยู่ที่ไหน? 

ประเด็นแรก เม่ือปี 2534 นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียน

บทความอันเป็นที่กล่าวขวัญในวงวิชาการสังคมศาสตร์เร่ือง 

177 Munger 2012
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“รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย” เพ่ืออธิบายเหตุผลที่ 

สังคมไทยไม่เคารพรัฐธรรมนูญจนถกูฉกีมาแล้วหลายสิบฉบบั

ทัง้ทีเ่ป็นกฎหมายสูงสุด ค�าตอบคอื เพราะรัฐธรรมนูญชนิดน้ัน

ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่จารีตกฎหมายของไทย 

แต่มีสถาบนัอืน่ทีเ่ป็นหลักสูงสุดของระบบกฎหมายท�านองเดียว

กับรัฐธรรมนูญ แม้มิใช่ตัวบททีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรกต็าม น่ัน

คือสถาบันพระมหากษัตริย์

นิธคิงเขยีนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เราคดิในแง่มุมทีไ่ม่เคย

คิดมาก่อน โดยมิได้สนับสนุนความคิดดังกล่าวหรือต้องการ

ลดความส�าคัญของรัฐธรรมนูญ แต่ทว่าในระยะเดียวกันน้ัน 

นักนิติศาสตร์และปัญญาชนกษัตริย์นิยมได้ลงมือผลักดัน

ความคดิราชนิติธรรมอนัมีพระมหากษตัริย์เป็นหลักสูงสุดของ

ระบบกฎหมายแล้ว178 ความคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

สูงสุดน้ันเป็นของแปลกปลอมจากต่างประเทศ ในขณะที ่

พุทธธรรมและธรรมราชาเป็นแหล่งที่มาของความยุติธรรม

ที่แท้จริง ความคิดเช่นน้ีเร่ิมมาก่อนหน้าน้ันนานพอสมควร

แล้ว ได้โอกาสเติบโตมากข้ึนพร้อมกับลัทธหิลงใหลคล่ังไคล้เจ้า 

178 ผู้เขียนทักท้วงว่าข้อเสนอของนิธิฟังเหมือนที่พวกนิยมเจ้าเสนอ ทั้งๆ ที่ผู้เขียน 

ไม่ทราบเลยว่าในขณะนัน้มีงานของนกันติิศาสตร์นยิมเจ้าเผยแพร่ความคดินีก้นัแล้วอย่าง

ขะมักเขม้น โดยไม่เกี่ยวกับนิธิแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น Tongnoi 1990 งานหลายชิ้น 

ของธานินทร์และบวรศักดิ์ 
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(Hyper-royalism) คร้ันเม่ืออ�านาจของฝ่ายเจ้าสถาปนาลงเป็น

ด้านหลักของการเมืองไทย (แทนที่ทหาร) ในกลางทศวรรษ 

1990 ความคิดดังกล่าวก็ได้โอกาสงามจึงเผยแพร่ขนานใหญ่ 

บวรศักด์ิเสนอว่าประชาธิปไตยมีสองแบบ แบบที่หน่ึง

คือมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรและสถาบันการเมือง

ต่างๆ ที่อ้างว่าท�าเพ่ือประชาชน เป็นของประชาชน โดย

ประชาชน อีกแบบหน่ึงคือประชาธิปไตยที่เป็นมาช้านานใน

ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมน้ันเอง เขาเสนอว่าสังคมไทยมี

ประชาธปิไตยอย่างหลังซึง่ต้องส่ังสมต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน 

ไม่ใช่ว่าจู ่ๆ จะสามารถเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติ

ให้เป็นข้ึนมาได้179 สังคมไทยมีความต่อเน่ืองทางกฎหมาย

มหาชนอยู่แล้วเพราะ “ท่ามกลางความไม่ม่ันคงของสถาบนัทาง 

รัฐธรรมนูญอื่นๆ สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นสถาบันที่

มั่นคงที่สุด”180 

179 บวรศกัด์ิ 2537: 1-33 และ กติติศกัด์ิ 2556: เชิงอรรถ 139 เสนอข้อมูลน่าคดิว่าในค�า

กราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ. 103 เรียก constitution 

ว่าราชประเพณี ในค�ากราบบังคมทูลของโรลัง ยัคมินส์ เมื่อ ร.ศ. 113 ก็แปลค�านั้นตรง

กัน เขาระบุว่า “ราชประเพณี” หมายถึงประเพณีการปกครองบ้านเมืองอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลาง
180 บวรศักดิ์ 2550: 206
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สถาบนัพระมหากษตัริย์คอืรัฐธรรมนูญของไทยทีแ่ท้จริง

ตามความคิดของนิติศาสตร์กษัตริย์นิยม ด้วยเหตุนี้กฎหมาย

บางฉบับที่ผูกพันกับการค�้าจุนรัฐธรรมนูญที่แท้จริงของไทย 

เช่น กฎมณเฑียรบาล กฎอัยการศึก กฎหมายความมั่นคง จึง

มีความส�าคัญและความศักด์ิสิทธิ์ที่ต้องบังคับใช้อย่างจริงจัง 

ย่ิงกว่ารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกลับต้องเคารพกฎหมาย 

เหล่าน้ันด้วยวลี “ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้” ใน

มาตราต่างๆ จ�านวนมาก 

ประเด็นที่สอง ความหมายของ “เหนือการเมือง” ตาม

นิติศาสตร์แบบราชนิติธรรม ไม่ใช่อยู่พ้นหรือไม่ยุ่งเก่ียวกับ

การเมือง แต่หมายถงึพระราชอ�านาจและบทบาททางการเมือง 

แบบที่ปัญญาชนกษัตริย์นิยมก�าลังให้ความหมายใหม่อย่าง

ขะมักเขม้น ดังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงกระท�าใน

เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ และพฤษภา 2535 และเมื่อ 25 เมษา 

2549181 การที่ปัญญาชนและนักนิติศาสตร์มักอ้างความคิด

ของ Walter Bagehot ปัญญาชนอังกฤษ ว่าพระมหากษัตริย์

อยู่ในสถานะทีจ่ะได้รับการปรึกษาสนับสนุนและตักเตือนรัฐบาล

181 บวรศักดิ์ 2549: 32 เรียกบทบาทนั้นว่า “องค์กรรมการและผู้ประสานรอยร้าวสูงสุด

แห่งชาติ (supreme arbitrator and the conciliator of the nation)” คงเป็นหน้าที่ของ

ประวัติศาสตร์ที่จะเผยให้เห็นว่าบทบาทที่แท้จริงเป็นอย่างไร
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ได้นั้น ความหมายที่พวกเขาต้องการมิได้ต้องการให้พระมหา

กษตัริย์มีสถานะและบทบาทเหมือนกบัพระมหากษตัริย์องักฤษ

แม้แต่น้อย แต่ต้องการให้ “พระราชอ�านาจ” มีความหมาย 

แบบไทยๆ 

สมชาย ปรีชาศิลปกุล ได้อธิบายความหมายของค�าว่า 

“เหนือการเมือง” เปล่ียนแปลงผันแปรไปตามภาวะการเมือง

มาตลอดนับแต่หลัง 2475 ในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 9 มีความ

พยายามตีความพระราชอ�านาจในระยะดังกล่าวให้ขยายความ

ออกไปเพราะขณะน้ันอ�านาจของคณะทหารที่ยังสูงอยู่โดย

สัมพัทธ์ และอ�านาจของกษัตริย์ก�าลังเติบโตข้ึนมาคะคานกับ

ทหารภายใต้บารมีของรัชกาลที่ 9 คร้ันเม่ือฝ่ายกษัตริย์นิยม

กลายเป็นอ�านาจหลักของการเมืองไทย ทหารกลายเป็นทหาร

ของพระราชา และพระราชอ�านาจ (royal prerogative) กลาย

เป็นพระราชอ�านาจน�า (royal hegemony) การตีความที่ขยาย

ความออกไปเลยเถิดจึงกลายเป็นแบบอย่างส�าหรับเวลาต่อ

มา ปรากฏการณ์หลายอย่างในไม่กี่ปีที่ผ่านมาชี้ชัดถึง “เหนือ

การเมือง” ในความหมายใหม่ทีพ่ระมหากษตัริย์เป็นอ�านาจหนึง่

ในระบบการเมืองไทย โดยเป็นเบื้องบนของสถาบันการเมือง

อื่น ทั้งมีอ�านาจกระท�าการและจัดการทรัพย์สินมากที่สุดนับ
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แต่ 2475 เป็นต้นมา182  

ประเด็นทีส่าม ในขณะทีนิ่ติรัฐและ The Rule of Law แบบ

บรรทดัฐานยึดถอืหลักการว่ารัฐธรรมนูญและรัฐสภาเป็นอ�านาจ

สูงสุด (The Supremacy of the Constitution; The Supremacy 

of the Parliament) แต่ในนิติศาสตร์แบบไทย รัฐธรรมนูญ

ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่สูงสุดกลับไม่มี 

ความหมายเท่าไรนัก เพราะพระมหากษัตริย์เป็นหลักสูงสุด

กว่ากฎหมายตัวอักษรใดๆ ถ้าเช่นนั้น สถานะขององค์อธิปัตย์  

(The Sovereign) ทีอ่ยู่เหนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบือ้งบนเหนือ

ระบบการเมืองทัง้หลายเช่นน้ี ถือว่าอยู่ใต้กฎหมายหรืออยู่เหนือ

กฎหมาย?183 ปรากฏการณ์บางอย่างในไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงเป็น

ทีจ่บัตาของผู้พยายามหาค�าตอบข้อน้ี184 อกีค�าถามทีเ่กีย่วเน่ือง

กันก็คือ ถ้าหากกล่าวตามหลักการของ Legal State และ The 

Rule of Law ที่ว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่สุด ใครหรือกลไก

182 ได้แก่ การแก้ไขรฐัธรรมนญูฉบบัผ่านประชามติ พระราชโองการกรณีพรรคไทยรกัษา

ชาติ อ�านาจแต่งต้ังพระสังฆราช การขยายส่วนราชการในพระองค์ในอ�านาจของพระมหา

กษตัรย์ิซึง่รวมทัง้กองทหารและต�ารวจ ก�าเนดิ “ทรพัย์สินพระมหากษตัรย์ิ” ทีเ่ป็นอสิระ

จากรัฐและการขอคืนพื้นที่เขตพระราชวัง
183 กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายเป็นคุณสมบัติส�าคัญอย่างหนึ่งของ Absolute Monarchy  

ไม่ว่าในทางปฏิบัติจะมีอ�านาจสมบูรณ์จริงหรือไม่ก็ตาม
184 เฉพาะกรณีทีเ่ป็นข่าวสาธารณะ ได้แก่ การแก้ไขรฐัธรรมนญูฉบบัผ่านประชามติไปแล้ว 

และกรณีพรรคไทยรักษาชาติ 
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ใดท�าหน้าที่ตรวจสอบพระมหากษัตริย์ภายใต้นิติศาสตร์แบบ

ไทยมิให้กลายเป็นทรราชย์? ทศพิธราชธรรม (ตามที่ทฤษฎี 

ราชนิติธรรมเสนอ) หรือ?

ยังมีประเด็นเกีย่วกบักฎหมายอกีจ�านวนหน่ึงซึง่ใหญ่เกนิ

กว่าทีจ่ะอภิปรายในทีน้ี่ เช่น “ความเป็นอสิระของตุลาการเป็น

ไปได้แค่ไหนในนิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม” อีกประเด็นที่

ควรสนใจกค็อื “สิทธมินุษยชน สิทธเิสรีภาพมีสถานะอย่างไรใน

นิติรัฐอภิสิทธิแ์ละราชนิติธรรม” เพราะสิทธขิองปัจเจกบคุคลที่

เป็นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชนเป็นมโนทศัน์

ของโลกสมัยใหม่ และเป็นความคิดที่จารีตกฎหมายเก่าและ

พุทธแต่เดิมไม่รู้จักด้วยซ�้าไป185  ถ้าเช่นนั้นความคิดเหล่านี้ใน

สังคมไทยผ่านการปรับแปรจนมีความหมายอย่างไทยๆ ซึง่ต่าง

และขัดฝืนกับความหมายทางสากลอย่างไร

มีประเด็นเกี่ยวเน่ืองที่น่าคิดข้อหน่ึงคือ เราก�าลังหลอก

ตัวเองหรือเปล่าว่าระบบกฎหมายของไทยได้มาตรฐานสากล

185 Apirat 1987: 119 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อภิปรายในหนังสือหลายเล่มของ

ท่านรวมทั้งนิติศาสตร์แนวพุทธ (2560) ว่าสิทธิเป็นเรื่องสมมติ ที่แท้มนุษย์ไม่มีสิทธิ 

(น.35) สิทธิแบบตะวันตกเป็นสิทธิในเชิงลบ หมายถึงเป็นหลักบางอย่างเพื่อการเรียก

ร้องเอาแต่ได้ (น.21) และอีกหลายประเด็น น่าคิดว่าความเข้าใจผิดของท่านอาจเป็น

เพราะในพระพุทธศาสนาไม่มีแนวคิดเรื่อง rights แม้กระทั่งค�าว่า “สิทธิ” ก็เป็นค�าที่ไม่

ตรงกับ rights นัก 
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แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ ดังที่นักนิติศาสตร์ช้ันน�า 

คนหนึ่งของไทยในปัจจุบันเขียนไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า

“ในประเทศไทยต้ังแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ. 

2475 เป็นต้นมาถือได้ว่าประเทศไทยพยายามน�าหลัก

นิติธรรมมาใช้กบัสังคมไทย...มีรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร ที่

มีการบญัญติัเน้ือหาของหลักนิติธรรมอยู่ในรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย...ไว้ได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล ความ

แตกต่างส�าคัญระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น น่า

จะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย”186

ท�าไมรัฐธรรมนูญจึงเขียนอย่างสวยหรูแต่ตรงข้ามกับ

ความเป็นจริง? นักนิติศาสตร์แบบไทยจะมัวกังวลพยายาม

แสดงตัวว่าได้มาตรฐานสากลท�าไมกนั? คงจะเป็นท�านองเดียว

กับที่เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลเผด็จการ คสช. ประกาศให้สิทธิ-

มนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ (ข่าว 12 ก.พ. 2561) จะประกาศ

ท�าไม? เราจะอธิบายปรากฏการณ์น้ีอย่างง่ายๆ ว่าเป็นการ

โฆษณาชวนเช่ือของรัฐหรือ? หรือเป็นการพูดอย่างท�าอย่าง 

(hypocrisy) จนกลายเป็นนิสัยประจ�าชาติเป็นความเป็นไทย

186 สมคิด 2560: 171
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อกีอย่างทีพึ่งปฏิบติักนัทัว่ทัง้ระบบราชการไปแล้ว? มีผู้อธบิาย

ไว้แล้วว่าไม่ใช่ทัง้การโฆษณาชวนเช่ือและไม่ใช่การพูดอย่างท�า

อย่าง แต่เป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงของเถรวาทในไทย กล่าวคอื

ในเม่ือถอืว่าธรรมะเป็นสัจจะทีสู่งและส�าคญักว่า จงึตอกย�า้ความ

จริงแบบสัจจะทีเ่ป็นจดุหมายว่าคอืความจริง แม้ว่าในความจริง

ตามประสบการณ์จะยังไม่บรรลุถึงจุดหมายน้ันย่อมเป็นเร่ือง

ธรรมดาของคนที่ยังไม่ดีพอ แต่ความจริงตามประสบการณ์

เป็นความจริงชั้นรอง ไม่ส�าคัญพอที่จะต้องประกาศ187 

แต่หากประชาชนเข้าใจผิดนึกว่าความจริงแบบสัจจะ

อันสวยหรูน้ันเป็นความจริงตามประสบการณ์จริงๆ เช่น นึก

ว่าประเทศไทยเป็นการปกครองของกฎหมาย เคารพสิทธิ

มนุษยชนจริงๆ ฯลฯ ย่อมเป็นการหลอกตัวเอง หรือว่าหาก

เชื่ออย่างจริงจังว่าความจริงแบบสัจจะอันสวยหรูกับความจริง

ตามประสบการณ์อันอัปลักษณ์เป็นส่ิงเดียวกัน แถมลงโทษ

ท�าร้ายผู้ที่ไม่เช่ือตาม ความจริงพรรค์น้ันก็เป็นแค่ double-

speak188 ซึ่งหมายถึงศัพท์ส�านวนที่มีความหมายตรงข้ามกับ

ตัวอักษร เช่น เสรีภาพหมายถึงเป็นทาส จริงหมายถึงเท็จ 

ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหมายถงึการต่อต้านรัฐประหาร ปกป้อง

187 นิธิ 2538: 439-442 และ Streckfuss 2011: 73-74 ดังนั้น กองทัพไทยและ

ต�ารวจไทยจงึไม่มีคอร์รปัชัน พระสงฆ์ไทยสมถะดีงามไปหมด ข้าราชการไทยช่วยเหลือ

ประชาชน ประเทศไทยไม่มีการค้าเซ็กส์ ฯลฯ
188 ค�าว่า doublespeak มาจากหนังสือ1984 ของ จอร์จ ออร์เวล 
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รัฐธรรมนูญหมายถงึการรัฐประหารฉกีรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ถ้า

เช่นนั้นนิติธรรม (The Rule of Law) คงจะหมายถึงนิติอธรรม 

(Rule by Law)

นิติศาสตร์แบบไทยก�าลังพาเราไปทางไหน

บวรศักด์ิ กล่าวว่า ชาวตะวันตกไม่มีทางเข้าใจสถาบัน

กษัตริย์ในสังคมไทยจนมักจะเข้าใจผิดว่าสถาบันกษัตริย์เป็น

ศักดินาแปลงโฉม (ค�าของบวรศักด์ิ) พระราชจริยวัตรของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท�าให้พระมหากษัตริย์ซึ่งดูเหมือนสถาบัน

ทางการเมืองกลายเป็นสถาบนัหลักทางสังคม เปรียบเสมือนพ่อ

ของครอบครัวใหญ่และไม่ใช่ลักษณะเทวะแต่อย่างใด189

“ส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยมีในประเทศตะวันตกซึ่งเจริญทาง

วัตถุแต่เส่ือมทรามทางจิตใจ...ที่ไม่เคยอยู่ในประเทศที่

ประมุขกับราษฎรมีความผูกพันอย่างอบอุ่นแนบแน่น

เหมือน ‘พ่อ’ กับ ‘ลูก’ เพราะประมุขของคนตะวันตก

เหล่าน้ันคอื ‘นักการเมือง’ ทีมี่ความเท่าเทยีมกบัราษฎร 

189 บวรศักดิ์ 2549: 72-74
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และความผูกพันระหว่างประมุขที่เป็นนักการเมืองกับ

ประชาชนผู้เลือกตั้ง ก็เป็นความผูกพันทางการเมืองที่

เม่ือหมดความผูกพันก็ส้ินความส�าคัญลง คนเหล่าน้ัน

จึงวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอประมุขที่เป็นนักการเมืองของ

ตนอย่างไรก็ได้ ภายใต้การอ้าง ‘เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น’ แต่คนไทยที่รักและเทิดทูน ‘พ่อ’ ของ

ตัวเองทกุคนคงยอมไม่ได้ทีจ่ะให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์

พระมหากษัตริย์ผู้เป็น ‘พ่อ’ ของพวกเขาอย่างไม่เป็น

ธรรม น่ีคือมิติทางสังคมวัฒนธรรมทางสถาบันพระ

มหากษัตริย์ไทยที่คนซึ่งไม่เคยได้ ‘รู้สึก’ (feel) คงจะ

เข้าใจยาก เหมือนคนที่ไม่เคยมีพ่อแม่เพราะก�าพร้ามา

แต่เกดิ กค็งไม่เคยรู้สึกและไม่มีวันเข้าใจความรู้สึก ‘รัก’ 

และ ‘ผูกพัน’ ระหว่างลูกกับพ่อแม่”190 

โปรดสังเกตอารมณ์เกร้ียวกราดที่แสดงออกมาอย่าง

ชัดเจนในย่อหน้านี้ น่าสงสัยว่า 1) ถ้าหากเราจงรักภักดีเพราะ

ตระหนักถึงความส�าคัญของกษัตริย์ต่อสังคมไทย แต่ไม่ต้อง

มีอารมณ์หลงใหลคลั่งไคล้จนเกินกว่าจะใช้เหตุผล สังคมไทย

จะยอมรับได้หรือไม่? 2) ถ้าหากมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนว

190 บวรศักดิ์ 2549: 74 น่าคิดว่าหากรังเกียจตะวันตกขนาดนั้นและเห็นว่าประเทศไทย

พเิศษปานนัน้ จะมวัพยายามปา่วร้องว่าประเทศไทยมรีะบบกฎหมายตามหลกันติธิรรม

แบบสากลท�าไมกัน
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ความคิดที่เลยเถิดเกินพอดีของลัทธิหลงใหลคล่ังไคล้กษัตริย์  

คนไทยประเภทน้ีมีสิทธอิยู่ในประเทศไทยหรือไม่ หากไม่ อะไร

คือเหตุผล?

การใช้มาตรา 112 กล่าวหาผู้คนจ�านวนมาก ปฏิเสธสทิธิ

ประกันตัวของพวกเขา ตีความเกินเลยและลงโทษเกินเหตุ  

เหล่าน้ีเป็นผลลัพธ์ของอารมณ์เกร้ียวกราด มิใช่ผลของ

ความจงรักภักดีอย่างมีสติหรือมีเหตุผล ความจงรักภักดีที่

เลยเถิดกลายเป็นความคล่ังไคล้ยึดติดจนกลายเป็นลัทธิบูชา 

เทวกษัตริย์คล้ายลัทธิทางศาสนาหรือความคล่ังไคล้ศาสดา 

การให้เหตุผลประเภท “กระทบกระเทอืนจติใจประชาชนอย่าง

รุนแรง” และ “เกิดเป็นคนไทยต้อง (คิดอย่างนั้นอย่างนี้ รู้สึก

อย่างน้ันอย่างน้ี)” เป็นอาการของความคล่ังศาสนาเกนิกว่าการ

นับถือศาสนาตามปกติที่เรามักมีใจกว้างยอมรับผู้คนที่นับถือ

ศาสนาต่างจากเราได้ ด้วยเหตุนี้ความผิดตามมาตรา 112 ซึ่ง

เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายอาญา มิใช่ส่วนหน่ึงของบทบญัญติั

ทางศาสนา จงึคลับคล้ายเป็นบทบญัญติัศาสนาไปแล้ว และการ

ละเมิดมาตราน้ีกลับกลายเป็น blasphemy (การดูหม่ินศาสนา

อย่างรุนแรง)191 

191 Mérieau 2018: 303 อ้างถึงข้อความว่า “เม่ือพระมหากษัตริย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์

อย่างไม่เป็นธรรม คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกราวกับบิดาของตนถูกจาบจ้วง จึงไม่สามารถ
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นิติศาสตร์แบบไทยก�าลังท�าให้กษัตริย์เป็นใหญ่แทบอยู่

เหนือกฎหมาย ก�าลังท�าให้กฎหมายที่เกี่ยวกับกษัตริย์กลาย

เป็นกฎหมายศาสนา เช่นน้ีแล้วจะยอมให้คนที่ไม่สมาทาน 

ความเชือ่ดังกล่าวมเีสรภีาพอยูห่รอืไม่ หรอืว่าไทยก�าลงักลาย

เป็นรัฐศาสนาทีค่บัแคบและโหดร้าย เพียงแต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ 

คริสต์ อิสลาม หรืออื่นๆ แต่เป็นอภิศาสนาที่สูงกว่าศาสนา

ใดๆ (meta-religion) จึงยอมให้คนคิดต่างไม่ได้และต้องใช้

กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด น่ีเป็นแนวโน้มประการแรกของ

นิติศาสตร์แบบไทยโดยเฉพาะราชนิติธรรม 

อย่างไรกต็าม เราจะพบว่าทฤษฎีหรือแนวความคดิทัง้หลาย 

ทีใ่ช้อธบิายเพ่ือค�า้จนุราชนิติธรรม ทัง้ประวัติศาสตร์แบบราชา

นิตินิยมและมโนทศัน์เร่ืองธรรมราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมและ

บ�าเพ็ญกรณียกิจย่ิงใหญ่เพ่ือมหาชนชาวสยาม เหล่าน้ีแทบ

ทั้งหมด ล้วนอิงอยู่กับเร่ืองเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 เท่าน้ัน หากมีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น 

ก็เพียงเพื่อเสริมให้บารมีของรัชกาลที่ 9 สูงเด่นขึ้น ถ้าเช่นนั้น 

ราชนิติธรรมจะเหมาะสมกับเวลาอื่น ภายหลังรัชสมัยของ

ทนได้ในท�านองเดียวกบัทีค่นไทยรบัไม่ได้ถ้าหากมีใครดูหม่ินพระพุทธเจ้าหรอืพระพุทธ

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

สูงส่งแค่ไหนย่อมข้ึนอยู่กับบารมีที่สร้างข้ึนโดยพระองค์เอง 

บทเรียนจากหลังพระปิยมหาราชช่วยให้เราเห็นเป็นรูปธรรม

ว่าพระบารมีที่ย่ิงใหญ่ของพระปิยมหาราชเป็นปัจจัยทั้งบวก

และภาระเกินแบกรับของรัชสมัยต่อมา เพียง 22 ปีหลังพระ

ปิยมหาราชก็เกิดการปฏิวัติ 2475 ซึ่งมีจุดหมายต้องการให้

พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย ไม่ใช่อยู่เหนือกฎหมายอย่าง

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้ว่าผู้ก่อการทุกคนจะยัง

คงนับถือพระปิยมหาราชผู้ทรงเป็นเสาหลัก (ในความทรงจ�า) 

ของระบอบนั้นก็ตาม

ทิศทางที่สอง พระบารมีของพระปิยมหาราชที่อาจดู

เจือจางลงเพียง 20 ปีหลังสวรรคต หากมองจากอีกมุมหน่ึง 

กลับพบว่าแรงกล้าจนเป็นพลังให้เกดิการฟ้ืนฟูพระราชอ�านาจ 

ของกษัตริย์ในรูปการต่างๆ สืบทอดมรดกของสมบูรณา-
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ญาสิทธิราชย์ในหลายด้านในหลายทศวรรษหลัง 2475 ใน

แง่น้ีเราอาจกล่าวได้ว่าพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที ่

ย่ิงใหญ่สามารถตกทอดไปยังรัชสมัยต่อๆ มาในแบบที่เป็น 

“สถาบัน” หมายความว่าพระปิยมหาราชเป็นทั้งกษัตริย์

พระองค์หนึ่งในอดีตและเป็น “บุคลาธิษฐาน” (iconography) 

ของระบอบ คือมีสถานะเกินกว่าเป็นกษัตริย์พระองค์หน่ึง  

กลายเป็น “สถาบัน” ที่ส่งผลยืนยาวไม่ว่าพระมหากษัตริย์

องค์ต่อๆ มาจะมีบารมีมากกว่าหรือน้อยกว่าสักเพียงใดก็ตาม

“จะท�าอย่างไร จะท�าอย่างไรให้สถาบันน้ีอยู่เหนือการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองทกุรูปแบบและเป็น ‘สถาบนั

ทางสังคมวัฒนธรรม‘...โดยไม่มีลักษณะเป็น ‘สถาบัน

ทางการเมือง’”192 

น่ีคือความพยายามของปราชญ์อย่างพระองค์เจ้าธานี-

นิวัตผู้พยายามท�าให้ประวัติศาสตร์ไทยต้ังแต่สุโขทัยเป็น

ประวัติศาสตร์ที่เกื้อหนุนสถาบันกษัตริย์ในระยะยาวไม่ว่าใน 

รัชสมัยใด น่ีคงเป็นความปรารถนาและความพยายามของ

ปัญญาชนฝ่ายกษัตริย์นิยมในปัจจุบัน คือท�าให้พระเจ้าอยู่หัว

192 บวรศักดิ์ 2550: 209
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รัชกาลที่ 9 เป็น “บุคลาธิษฐาน” ของระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทางการเมืองและของ

นิติศาสตร์แบบราชนิติธรรม เป็น “สถาบัน” ที่ปกแผ่คุ้มครอง

รัชสมัยต่อๆ ไปในระยะยาวด้วย นี่เป็นแนวโน้มประการที่สอง

ความพยายามน้ีมีอยู่มากมายหลายกระบวนการและดู

เหมือนจะไม่ใช่ความบงัเอญิ มาตรการส�าคญัอย่างหน่ึงกค็อืท�า

ส่ิงทีจ่อร์จ ออร์เวล เคยกล่าวไว้ “ถ้าควบคมุอดีตได้ กจ็ะควบคมุ

อนาคตได้ ถ้าควบคมุปัจจบุนัได้ กจ็ะควบคมุอดีตได้” แต่ความ

พยายามนี้จะส�าเร็จหรือไม่ มากหรือน้อย ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ 

อกีหลายอย่าง เพราะอดีตไม่ใช่ส่ิงทีจ่ะสามารถควบคมุได้ง่ายๆ 

เพราะปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถบงการได้ทั้งหมด 

ความพยายามสร้างบุคคลธิษฐานของรัชกาลที่ 9 โดย

อิงอยู่กับเร่ืองเล่าแบบทางราชการน้ัน โปรดตระหนักว่า

ประวัติศาสตร์มีหลายด้านเสมอ ในอนาคตอาจมีผู้มองไปยัง

รัชสมัยที่ผ่านไปแล้วสรุปว่าเป็นรัชสมัยที่เร่ิมต้นด้วยอภิสิทธิ์

ปลอดความผิดคร้ังใหญ่ที่สุด และจบรัชสมัยด้วยภาวะที ่

พระราชอ�านาจแทบจะอยู่เหนือกฎหมาย เท่ากบัว่าเป็นยุคเส่ือม

ของ The rule of law ทศันะประวัติศาสตร์เช่นน้ีปิดบงัไม่ได้แล้ว 
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ดังน้ันอนาคตจงึอยู่นอกเหนือจากการควบคมุโดยสมบรูณ์ 

ความพยายามควบคมุปัจจบุนัยังกลับก่อผลตรงกนัข้ามกไ็ด้ดัง

ทีเ่คยเกดิข้ึนแล้ว การควบคมุอดีตกย็ากข้ึนในภาวะทีค่วามทรงจ�า 

ไม่ได้เป็นเพียงวัตถหุรือส่ิงก่อสร้างทีร้ื่อท�าลายได้ ท�าให้หายวับ

ไปได้ แต่กลับโลดแล่นในปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) 

ที่รัฐคุมไม่ได้ แถมมีผู้เข้าร่วมผลิตความทรงจ�านับไม่ถ้วน ไล่

คนพวกนี้ออกนอกประเทศไม่มีทางหมด

ส�าหรับกฎหมายแล้ว ความขัดแย้งขัดฝืนของราชนิติธรรม

กับการปกครองของกฎหมายแบบบรรทัดฐาน ปรากฏอยู่ทุก

ว่ีวันให้เราได้รับรู้ ความขัดแย้งเช่นน้ีไม่มีทางขจดัให้หมดไปได้ 

เพราะเป็นการขัดฝืนกบักระแสและแนวโน้มความเปล่ียนแปลง

ทางสังคมการเมือง อย่างไรก็ตาม ความพยายามของฝ่าย

กษตัริย์นิยมทีฝื่นความเปล่ียนแปลงอยู่น้ี จะส่งผลส�าคญัไปถงึ

รุ่นลูกหลานไม่ว่าจะส�าเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม คงจะเป็นมรดก

ที่น่าปวดหัวแก่รุ่นลูกหลานต่อไปอีกนานมาก

อดีตนักการทตูประจ�าประเทศไทยท่านหน่ึงต้ังข้อสังเกต

ว่า 

“ในประเทศไทย บางคร้ังกฎหมายกย่ิ็งใหญ่ทีสุ่ด แต่ใน

หลายครั้งผู้ยิ่งใหญ่กลับใหญ่กว่ากฎหมาย ... บางครั้ง
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ภาวะใหญ่กว่ากฎหมายไปกันไม่ได้กับ The Rule of 

Law ...คนไทยบางคนจึงเชื่อว่าเทพารักษ์น่าจะสามารถ

ปกป้องพวกเขาได้ทั้งจากกฎหมายและจากพวกนอก

กฎหมาย”193 นักนิติศาสตร์ชาวต่างชาติผู้เช่ียวชาญ

กฎหมายไทยอีกคนหน่ึงกล่าวว่า “...พระมหากษัตริย์

ในศตวรรษที่ 19 ได้วางรากฐานจากการปกครองของ

กฎหมายในสังคมไทย แต่การที่พระมหากษัตริย์กลาย

เป็นปัจจัยเหนือรัฐธรรมนูญ กลับจะท�าให้หลักการน้ัน

ปั่นป่วน อุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไปกันไม่ได้

กับการใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค...และได้กลายเป็น

อุปสรรคส�าคัญต่อการปกครองของกฎหมาย”194 

ชาวต่างชาติสองรายน้ีอาจเป็นฝร่ังที่ “ไม่มีทางเข้าใจ

ความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกของสังคมไทย เพราะพวกน้ีรู้จัก

แต่ประมุขที่เป็นนักการเมืองที่เท่าเทียมกับเขา” แต่เราจะ

ปิดหูปิดตาตัวเองไปถึงไหนกัน จะฟังเฉพาะส่ิงที่เราชอบและ 

เกร้ียวกราดดูหม่ินอาฆาตมาดร้ายกับคนเห็นต่างจากเราไป

ถึงไหนกัน

193 Wise 2018: 196-197
194 Dressel 2018: 10 and 3 ตามล�าดับ
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ความปรารถนาและความหวัง

ความพยายามฝืนความเปล่ียนแปลงจะส่งผลส�าคญัไปถงึ

รุ่นลูกหลานไม่ว่าจะส�าเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม คงจะเป็นมรดก

ที่น่าปวดหัวแก่รุ่นลูกหลานต่อไปอีกนานมาก ... คนที่เห็นต่าง

ล้วนพยายามทดัทานการเดินหน้าไปในทศิทางทีพ่วกเขาเกรง

ว่าจะอันตรายทั้งต่อประเทศ ต่อการเมือง ต่อระบบกฎหมาย 

ตุลาการ และอาจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระยะยาวด้วย 

ก็เพราะที่นี่ ...ประเทศไทย... เป็นบ้านของเขาด้วยเช่นกัน เขา

เป็นเจ้าของแผ่นดินน้ีมากเท่าๆ กบัคนอืน่ๆ อกี 70 กว่าล้านคน  

หากไม่โดนบงัคบั พวกเขากค็งเลือกตายทีน่ี่เพราะความผูกพัน

กับบ้านเกิดเมืองนอนข้ามพ้นอุดมการณ์ทางการเมือง 

หากพยายามสงบใจสักนิด ตัดการแบ่งข้างแบ่งข้ัวทาง 

การเมือง พิจารณาอย่างมีสติจะพบว่าความเห็นของคนอย่าง  

วรเจตน์ ภาครัีตน์ มิใช่ความเห็นทีรุ่นแรงก้าวร้าวและมิใช่ความ

คดิ “ราดิกลั” แต่อย่างใด ความคดิของเขาไม่เข้าข่าย นิติศาสตร์

แนววิพากษ์ทีถ่อืว่า “ราดิกลั” แม้แต่น้อย195 เป็นแต่เพียงความคดิ 

ที่ยืนอยู่บนหลักการของนิติศาสตร์แบบบรรทัดฐาน (norma-

195 ดู จรัญ 2555 ว่านิติศาสตร์แนววิพากษ์หมายถึงอย่างไร
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tive) ทัง้น้ัน หากมองจากภายนอกสังคมไทย จะพบว่าคณะนิติ

ราษฎร์และวรเจตน์ออกจะอนุรักษนิยมด้วยซ�า้ไป คอืความคดิ

เหมือนกับกระแสหลักทางวิชาการนิติศาสตร์ทั่วๆ ไปในโลก

ถ้าเช่นน้ันอะไรเล่าที่ท�าให้ความคิดท�านองดังกล่าวกลับ 

ดูท้าทาย ทวนกระแส หรือถูกมองจากบางคนว่าเป็นความ

คิดที่อันตรายเสียเหลือเกิน ค�าตอบก็คือเพราะอ�านาจหลัก 

ทางการเมืองของไทย กระแสหลักทางวัฒนธรรมความคิด  

รวมทัง้ในวงการปัญญาชน และนิติศาสตร์ของไทยในยุคปัจจบุนั 

ได้ถอยหลังไปสุดกู ่ถอยหลังไปเกินกว่ากระแสหลักในทางการ

เมืองและทางวิชาการของที่อื่นๆ ในโลก ถอยหลังไปเกินกว่า

กระแสหลักของสังคมไทยก่อนหน้า 2549 ในภาวะถอยหลัง 

เช่นน้ี ความคิดที่ยืนยันม่ันคงหลักการและความเห็นตาม

ธรรมดาของวงการนิติศาสตร์เมื่อ 10-20 ปีก่อนจึงกลายเป็น

ความคิดที่ก้าวหน้าขึ้นมาทันที 

สิบกว่าปีทีผ่่านมา ประเทศไทยกระโดดถอยหลังไปหลาย

ช่วงอย่างเหลือเช่ือ เพราะเรากลัดกระดุมผิดเม็ดแล้วท�าผิด

ซ�้าทับถมครั้งแล้วครั้งเล่าใน 70 กว่าปีที่ผ่านมา เพราะเราไม่

ตระหนักว่าพ้ืนฐานของนิติศาสตร์สมัยใหม่ของเราเป็นนิติรัฐ

อภิสิทธิ์และราชนิติธรรม 
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น่ีคงเป็นส่ิงทีเ่ราทกุคนปรารถนาเช่นกนั ความปรารถนาน้ี 

หมายถงึไม่ควรมีอภิสิทธิ์ให้แก่รัฐหรอืผู้มีอ�านาจและผู้ย่ิงใหญ่

คนไหนกต็าม ทกุคนต้องเท่ากนัเบือ้งหน้ากฎหมายและต้องไม่มี

อภิสิทธิ์ที่น่ารังเกียจอย่างอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิด 

ต้องไม่ตะแบงด้วยเหตุผลไร้ยางอายหรือด้วยวิชาการ

วิปริตเพ่ือปกป้องรักษาอภิสิทธิข์องรัฐหรือของคนบางกลุ่ม ต้อง

ไม่หลอกตัวเองเพ่ือให้ความชอบธรรมแก่อภิสิทธิช์นหรือเพียง

เพราะเขามีอ�านาจหรือเป็นเจ้า แล้วกลับกล่าวหาคนกล้าที่จะ

เรียกร้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาว่าดัดจริตบ้าง ชังชาติบ้าง

กญุแจสองประการเพ่ือจะไขประตูสู่อนาคตของประเทศน้ี 

ได้แก่ เสรีภาพและความยุติธรรม
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ทุกคนต้องการ “โอกาส” หมายถึงโอกาสแบบที่ไม่ต้อง

รอประทานจากรัฐหรืออินทร์พรหมหน้าไหน ประชาชนยินดี

สร้างตัวเองข้ึนมาด้วยความอตุสาหะ ความยุติธรรมเป็นเงือ่นไข 

พ้ืนฐานของโอกาสชนิดน้ี อ�านาจรัฐต้องมีบทบาทอ�านวยการ

ให้เกิดโอกาสและเป็นไปอย่างยุติธรรม จากน้ันเป็นความรับ

ผิดชอบของแต่ละคนที่จะเลือกทางชีวิตและตัดสินใจถูกผิด

ด้วยตัวเอง 

เงื่อนไขพ้ืนฐานของโอกาสอีกอย่างหน่ึงคือเสรีภาพ เพ่ือ

การสร้างสรรค์ทางเลือกต่างๆ มากมาย ความริเร่ิมใหม่ๆ 

จินตนาการ และความฝัน เสรีภาพหมายถึงภาวะที่ปราศจาก

ความกลัว สามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างเบิกบาน ด้วย

ความกล้าและม่ันใจในการสร้างความปรารถนาให้เป็นความ

จริง อยากเป็นไทยที่ไม่มีใครในโลกเข้าใจหรืออยากตาม 

อุดมคติอื่นๆ ล้วนไม่ควรถือเป็นความผิด ไม่ควรถูกหาว่า

ดัดจริตหรือชังชาติ ถ้าไม่เห็นด้วยก็เถียงกันทะเลาะกันไป ไม่

ชอบหน้ากันไม่ต้องคบกันกไ็ด้ มีคนอืน่ให้เราคบอกีมากมาย แต่

อย่าปิดปากท�าร้ายกนั ไม่ต้องข่มขู่คกุคาม ไม่ใช้ความรุนแรงต่อ

กัน เพราะเป็นการท�าลายความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ 

ทีอ่าจเป็นทางเลือกของประเทศชาติในความเปล่ียนแปลงกไ็ด้ 
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ต้องให้เสรีภาพแก่ความคิดทั้งหลายอย่างยุติธรรม ความคิด

ที่ไม่เหมาะกับยุคหน่ึงอาจเหมาะกับยุคถัดไปก็ได้ ปล่อยให้

ประชาชนเลือกเอง 

หลายคนเห็นว ่า น่ี เป ็นอุดมคติ คงยังอีกไกลกว ่า

ประเทศไทยจะไปถงึหลักการเหล่าน้ี แถมเราไม่มีประวัติศาสตร์

เหมือนอย่างประเทศที่ใช้หลักการปกครองของกฎหมาย ผู้

เขียนเห็นด้วยว่าหลักการเหล่าน้ีสามารถเป็นอุดมคติของคน

ได้ทั้งโลกหากเขาต้องการ หากเราต้องการอย่างน้ัน แม้ไม่มี

ประวัติศาสตร์เหมือนอย่างประเทศอื่น เราก็สร้างแบบของ

เราเอง เพียงแต่ว่าจะต้องเผชิญอุปสรรคอย่างไรบ้าง และ

รูปร่างหน้าตารูปธรรมของอุดมคติน้ัน ย่อมเป็นเร่ืองของ

ประวัติศาสตร์เฉพาะแต่ละสังคม มนุษย์มีประวัติศาสตร์เฉพาะ

ต่างกัน แต่มนุษย์ทั้งโลกมีประวัติศาสตร์ทั่วไปไม่ต่างกันนัก

เราจะปฏิเสธอดีต จารีตประเพณี หรือเงื่อนไขที่เป็นจริง

ของสังคมไทยย่อมไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้ังความ

ปรารถนาแล้วหาหนทางเดินไปข้างหน้าสู่จุดหมายน้ันตาม

เงือ่นไขของเราเองไม่ได้ ความเข้าใจว่าส่ิงทีเ่ป็นจารีตประเพณี

คอืความถกูต้อง ความเป็นไทยคอืความถกูต้องทีพึ่งปรารถนา

ในตัวเองเป็นความเข้าใจที่ผิด อันที่จริงเราเดินมาถึงปัจจุบัน
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น้ีได้ก็เพราะบรรพบุรุษของเราทุกรุ่นพยายามสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ๆ ตัง้ความปรารถนาแล้วบุกเบกิทางไปข้างหน้า พยายาม

สร้างความปรารถนาให้เป็นจริงมาตลอดทกุรุ่น อดีตและจารีต

ประเพณีมิได้เป็นส่ิงทีเ่ราต้องยึดม่ันอย่างตายตัวเพ่ือปฏิเสธการ

เปลีย่นแปลง แต่เปน็ฐานรองรบัให้เราก้าวไปข้างหน้าต่างหาก 

ท่านคดิว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่5 มีความมุ่งม่ัน (สปิริต/

spirit) อย่างไรจึงกระท�าการหาญกล้าเปล่ียนแปลงประเทศ

ขนานใหญ่เช่นน้ัน พระองค์ต่อสู้กลุ่มอนุรักษนิยมในยุคน้ัน

ต้ังแต่ช่วงที่พระองค์ยังไม่มีอ�านาจจริง การเปล่ียนแปลงใหญ่

ขนาดน้ันนับจากต้นจนส้ินรัชกาล สะท้อนความความมุ่งม่ันและ

กล้าหาญทัง้ทางสติปัญญาและการปฏิบติั คณุสมบติัแบบน้ีหา

ได้ยากไม่ว่าในฝ่ายไหน พวกอนุรักษนิยมทีนิ่ยมเจ้าในปัจจบุนั 

กล่าวหาคนอื่นว่าชังชาติ เพราะไม่พอใจประเทศไทยอย่างที่

เป็นอยู่ กล่าวหาคนที่กล้าต้ังความปรารถนาจะเปล่ียนแปลง

ให้ประเทศไทยดีข้ึนว่าดัดจริต คนพวกน้ีท�าตัวไม่ต่างจากพวก 

“สยามเก่า” ซึ่งพยายามขัดขวางพระพุทธเจ้าหลวงสารพัด 

และหากพวก “สยามเก่า” รู้ศัพท์แสงของปัจจุบัน คงกล่าวหา

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ว่าชังชาติ 
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อาจารย์ป๋วยเล่ืองช่ือในเร่ืองความซื่อสัตย์ เรามักเข้าใจ

ว่าความซื่อสัตย์ของท่านหมายถึงการไม่โกงกินเท่าน้ัน แต่

ความซื่อสัตย์ของท่านยังหมายถึงไม่ทรยศตัวเอง ท่านมี

หลักบางอย่างที่ตนยอมงอไม่ได้ ขออยู่ไม่เป็นถึงแม้จะท�าให ้

อยู่ไม่ได้กต็าม คนเราจะคงความสัตย์ต่อหลักการได้ต้องมีความ 

กล้าหาญทีจ่ะรับผลของการไม่ยอมงอ ท่านคงปฏิเสธค�าวิจารณ์

ในหลายเร่ืองไม่ได้เพราะท่านเป็นมนุษย์ปกติที่มีข้อดีข้ออ่อน 

แต่คงไม่มีใครสงสัยในความกล้าหาญของท่านที่จะไม่ยอมงอ

ในยามวิกฤต คุณสมบัติข้อนี้หาได้ยากในประเทศไทย

ประเทศน้ีหาผู ้กล ้าหาญที่จะ “ไม ่ ย่ืนดาบให ้ กับ 

พระมหากษัตริย์” ดังที่กฎมณเฑียรบาลได้บัญญัติไว้ในสมัย

อยุธยาได้ยากเหลือเกิน แต่เราเห็นคนในวิชาชีพกฎหมาย 

เบียดเสียดแย่งกันเข้าประตูห้องประชุมวุฒิสภา 

เพราะเหตุน้ีเอง ประชาชนจึงต้องต่อสู้เอาเองเพ่ือการ

ปกครองของกฎหมาย เพื่อความยุติธรรม

คนอย่าง สมยศ พฤกษาเกษมสุข  ดารณี ชาญเชิงศลิปะกลุ  

ภรณ์ทิพย์ มั่นคง  ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม  ไผ่ ดาวดิน และ 

คุณพ่อคุณแม่ของเขา สิรภพ หรือ “รุ่งศิลา” และปัจเจกบุคคล

อีกมากมายที่เอาตัวเข้าแลกเพ่ือต่อสู้กับความอยุติธรรมใน
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จังหวัดชายแดนใต้และกรณีอื่นๆ สักวันหน่ึงคนเหล่าน้ีจะได้

รับการยอมรับ บันทึกอยู่ในความทรงจ�าของสังคมว่า เขาเป็น

คนทีไ่ม่ยอมก้มหัวให้กบัความอยุติธรรมของหลักราชนิติธรรม

และนิติรัฐแบบไทยๆ 

กลุ่มนักกฎหมายผู้ท�างานอย่างหนักเพ่ือต่อสู้กับระบบ 

กฎหมายอยุติธรรมอย่างเช่นศนูย์ทนายความเพ่ือสิทธมินุษยชน

และโครงการ iLaw คือผู้บุกเบิกที่สร้างความปรารถนาถึง The 

Rule of Law ให้เป็นความจริง เฝ้าบอกแก่เราท่านด้วยการกระ

ท�าของเขาว่า นิติศาสตร์และระบบกฎหมายทียุ่ติธรรมเป็นไปได้

ประเทศไทยต้องการการปกครองของกฎหมาย ไม่ใช่การ

ปกครองของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกฎหมาย 

ไม่ใช่นิติอธรรม.
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ขอขอบคุณ 

Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) ประเทศ

ญี่ปุ่น ที่ให้โอกาสผู้เขียนเป็นผู้วิจัยอาวุโสระหว่างปี 2017 

ถึง 2019 และให้ทุนส�ารวจงานประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ในปี 2018 ขอขอบคุณ Japan Society for the Promotion 

of Science (JSPS) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในปี 2019 ขอ

ขอบคุณบุคคลต่อไปน้ีที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนในหลายประเด็น 

Maitrii Aung-Thwin, Nick Cheesman, Tyrell Haberkorn, 

Shinya Imaizumi, Frank Munger, จรัญ โฆษณานันท์,  

สมชาย ปรีชาศลิปกลุ และ เข็มทอง ต้นสกลุรุ่งเรือง ขอขอบคณุ 

ธนาพล อิ๋วสกุล และ นฤมล กระจ่างดารารัตน์ ที่ช่วยเหลือ

ค้นหาเอกสาร และขอขอบคณุศนูย์ทนายความเพ่ือสิทธมินุษย

ชน (TLHR) และโครงการอนิเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน 

(iLaw) ส�าหรับข้อมูลข่าวสารจ�านวนมากเก่ียวกับกฎหมายและ

คดีทีเ่กีย่วข้องกบัการเมืองและสิทธมินุษยชน และส�าหรับความ

ทุม่เทเสียสละเพ่ือการปกครองของกฎหมายและความยุติธรรม



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�าอธิบายชื่อกฎหมาย (ไม่ปรากฏปี).

หจช. ร.5 ย. 23/3 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ท�าโค้ดส�าหรับเมืองไทย (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�านวน 3 เล่ม เล่มละ 169 หน้า 

 2) REPORT ON THE PROPOSED PENAL CODE FOR THE 
KINGDOM OF SIAM ... (รายงานการเสนอร่างกฎหมายอาญา 
ทูลถวายกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรม) จ�านวน 2 เล่ม เล่มละ 40 หน้า ร.ศ. 124 

 3) หนังสือร่างโค้ดกฎหมายอาญาส�าหรับกรุงสยาม เป็นภาษา
ไทยและอังกฤษ จ�านวน 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�านวน 99 หน้า 

 5) MINISTRY OF JUSTICE REPORT ON THE PROPOSED 
CODE OF PENAL PROCEDURE FOR THE KINGDOM OF 
SIAM. จ�านวน 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�านาจเจ้าของ
พระองค์เจ้าจรูญ (26 พ.ค. 2454).

กจช. ร.6 ย. 2/14 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ประกาศเรื่องให้ศาลออกหมายยึดทรัพย์
ข้าราชการได้อย่างชนสามัญ. ไม่ต้องน�าความขึ้นขอพระบรม-
ราชานุญาตก่อน (21-22 มี.ค. 2455)

กจช. ร.6 ย. 2/38 เอกสารราชกรมเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง ประกาศเรื่องข้าราชการขั้นสัญญาบัตร ต้องหา
เป็นจ�าเลยในคดีอาญา (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�านาจตุลาการใน
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�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 19-36

กิตติศักดิ์ ปรกติ 2556, การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้
อิทธิพลยุโรป, (พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน 

ก�าชัย จงจักรพันธ์ 2555, “หลักนิติธรรม”, บทบัณฑิตย์ เล่ม 68 
ตอน 4 เดือนธันวาคม 2555, หน้า 32, 38 

ก�าชัย 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�าคัญ 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�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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�า

ชัชพล ไชยพร 2561, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป, 
กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน

ชัยพงษ์ ส�าเนียง 2562, “กฎหมายที่แย่ไม่มีเสียดีกว่า: พ.ร.บ.ป่า
ชุมชน 2562 อ�านาจของประชาชน หรือวาทกรรมอ�าพรางของ
รัฐ”, ประชาไท 7 ธันวาคม 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ สุวดี เจริญพงศ์ 2522, การเมืองการ
ปกครองไทยสมัยใหม่: รวมงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ: เอกสารวิชาการของสมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

ชาคริต อนันทราวัน 2557, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, กรุงเทพฯ: 
ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ 2539, อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูป
กฎหมาย, กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์นิติธรรม

ชาญณรงค์ บุญหนุน 2548, “พระธรรมศาสตร์” ใน วินัย บก. 
2548ข (ดูข้างล่าง)

ชุติมาภรณ์ จิตจ�า 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�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธงชัย วินิจจะกูล 2556, ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เหนือการเมือง, 
นนทบุรี: ส�านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ธงชัย วินิจจะกูล 2562, เมื่อสยามพลิกผัน: ว่าด้วยกรอบมโนทัศน์
พื้นฐานของสยามยุคสมัยใหม่ นนทบุรี: ส�านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ธานินทร์ กรัยวิเชียร 2552, หลักนิติธรรม, กรุงเทพฯ: ส�านักงาน 
ก.พ.  

ธานีนิวัต, พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 2489, เรื่องบรมราชาภิเษก, 
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนางทรัพย์ เลขยานนท์ และ นางสิน 
เลขยานนท์ วันที่ 23 เมษายน 2489, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
พานิชศุภผล

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2549, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย: 
60 ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ: 
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นพพล อาชามาส 2556, “การประกอบสร้างความกลัวและการเมือง
ว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112”, 
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพพล อาชามาส 2561, “การบังคับใช้ศาลทหารตอบพลเรือน
ประวัติศาสตร์การเมืองว่าด้วยกลไกการปกครองของระบอบ
อ�านาจนิยมในประเทศไทย”, 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�านักพิมพ์นิติธรรม 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2542, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, 
กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน 

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�านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประหยัด นิชลานนท์ (แปล) 2548, “ธรรมะกับกาลเวลา”, ใน 
สุรศักดิ์และกรรณิการ์ บก. (ดูข้างล่าง)



ปรีดี เกษมทรัพย์ 2560, นิติปรัชญา, (พิมพ์ครั้งที่ 15) แก้ไขโดย 
กิตติศักดิ์ ปรกติ, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ปรีดี พิศภูมิวิถี (แปล) 2548 “ข้อสังเกตว่าด้วยการช�าระกฎหมาย
สยามในปีพุทธศักราช 2348”, ใน สุรศักดิ์และกรรณิการ์ บก. 
(ดูข้างล่าง) 

ปิยบุตร แสงกนกกุล 2559, รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด 
อ�านาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่าน, นนทบุรี: ส�านักพิมพ ์
ฟ้าเดียวกัน

ปิยะฉัตร ปิตะวรรณ 2526, ระบบไพร่ในสังคมไทย พ.ศ. 2411 ถึง 
2453, กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พงษ์พันธ์ บุปเก 2560, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, กรุงเทพฯ: 
ส�านักพิมพ์วิญญูชน

พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2517, “การปฏิรูปกฎหมายของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2471 ถึง 2478”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิชิตปรีชากร, กรมหลวง 2472, ประชุมพระนิพนธ์กรมหลวงพิชิต
ปรีชากร, พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล 2556, ธรรมชาติของการใช้อ�านาจรัฐโดย
กษัตริย์, กรุงเทพฯ: ไชน์พับลิชชิ่งเฮ้าส์

พุทธโฆษาจารย์, สมเด็จพระ (ป อ ปยุตโต) 2560, นิติศาสตร์แนว
พุทธ, (พิมพ์ครั้งที่ 20) กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน 
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