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ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๖





ค�ำน�ำ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เร่ิมจัด

แสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต้ังแต่ปี 2530 โดยมี

วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

1. เผยแพร่ช่ือเสียงและเกยีรติคณุของศาสตราจารย์ ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์

2. เพ่ือสดุดีและประกาศเกยีรติคณุนักวิชาการทีมี่ผลงาน

ทางวิชาการอันดีเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศกึษาและการ

ค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพ่ือให้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บรรลุ

วัตถ-ุประสงค์ดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ได้คดัเลือกปาฐกจาก 

นักวิชาการ หรือบคุคลทีมี่ความเช่ียวชาญด้านสังคมศาสตร์และ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม กอปรกบัเกยีรติประวัติอนัแสดงถงึ

คุณธรรมและจิตส�านึกรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม



ส�าหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งนี้

เป็นครั้งที่ 16 ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษ  เพราะเป็นการครบรอบ 

30 ปีของการจัดงานแสดงปาฐกถาฯ คณะกรรมการคัดเลือก

ปาฐกจึงได้มีมติให้เชิญ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล มาแสดง

ปาฐกถาฯ ครั้งนี้

ชื่อ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แทบไม่ต้องการค�าน�าหรือ

ค�านิยมใดๆ เพราะท่านเป็นนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ 

ช้ันน�าของประเทศทีมี่อทิธพิลต่อความคดิในสังคมการเมืองไทย 

มาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง แนวคิดต่างๆ ของท่านถูก

ถ่ายทอดออกมาอย่างยอดเย่ียมทั้งในรูปผลงานทางวิชาการ

และวรรณศิลป์เป็นจ�านวนมาก นอกจากนั้นท่านยังได้อุทิศตน 

เป็นปัญญาชนสาธารณะให้กับสังคมไทยพยายามแบ่งปัน

ความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้ส่ังสมมาเพ่ือเป็นประโยชน์

แก่คนรุ่นหลัง 

อาจารย์เสกสรรค์เป็นหน่ึงในต้นแบบที่นักวิชาการรุ่น

ต่อๆ มาควรเอาเป็นแบบอย่างไม่ใช่เพียงเพราะท่านเคย

ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระหว่างปี พ.ศ. 2536-38) 

เลขาธกิารคนแรกของมูลนิธสืิบ นาคะเสถยีร หรือเพราะรางวัล



ทีท่่านได้รับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนรางวัลศรีบรูพา (ปี พ.ศ. 2546 

ร่วมกับ ธีรยุทธ บุญมี) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ใน 

ปี พ.ศ. 2552 แต่ยังด้วยเพราะความเป็นต้นแบบในการเป็น

นักวิชาการ น่ันคืองานพูดงานเขียนของท่านจะต้องผ่านการ

ค้นคว้าข้อมูลอย่างครบถ้วนมีการประมวลความคดิในประเด็น

ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ แสดงความคิดเห็นของท่านต่อ

ประเด็นต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา และมีการเรียบเรียงด้วย

ภาษาอันงดงามเพ่ือให้ผู้อ่านผู้ฟังสามารถเข้าใจถึงส่ิงที่ท่าน

ก�าลังน�าเสนอได้อย่างเต็มที่

การที่ท่านอุทิศตนเป็นปัญญาชนสาธารณะยังเป็นอีก

คุณูปการส�าคัญที่นักวิชาการรุ่นหลังควรเอาเป็นเย่ียงอย่าง 

เร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ส�าคัญมากในสภาวะปัจจุบันที่เรา 

ทุกคนควรช่วยกันขบคิดเพื่อให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ของไทยเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างแท้จริง

การจดังานแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ คร้ังที ่16  

ทั้งด้านการเขียนบทความ และการจัดท�าวิดีทัศน์ประวัติและ 

ผลงานขององค์ปาฐกคร้ังน้ีมิอาจส�าเร็จลุล่วงไปได้ หาก

ปราศจากการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีย่ิงจาก 

ทุกภาคส่วน คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ดัง



รายนามต่อไปนี้

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

วชิระ บัวสนธ์

นิธินันท์ ยอแสงรัตน์

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ดร.พัชราภา ตันตราจิน

นิตยสาร WAY

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

และ

ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ ปาฐกการแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ คร้ังที ่16 น้ี ในหัวข้อ ประเทศไทยในความคดิ  

ความคิดในประเทศไทย 

คณะกรรมการจัดการแสดง 

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16











เสกสรรค ์
ประเสริฐกุล

ประจักษ์ ก้องกีรติ

อำจำรยเ์สก

ผมมีโอกาสได้พบ ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ หรือ ‘อาจารย์เสก’ 

ตัวจริงเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2536 ในงานร�าลึก 20 ปี 

เหตุการณ์ 14 ตุลา ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์



(ปัจจุบันคือหอประชุมศรีบูรพา) ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กมัธยม

นุ่งขาส้ัน เรียนอยู่มัธยมปลาย ไม่ประสีประสาหรือมีความรู้

เร่ืองสังคมการเมืองมากมายแต่อย่างใด แต่ด้วยความที่เร่ิม

อ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสังคม พอเห็นโฆษณา

ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว จงึสนใจและชวนพ่ีทีรู้่จกัน่ังรถเมล์

จากบ้านไปสนามหลวง 

วันน้ันผู้จัดเชิญอาจารย์เสกมาเล่าเร่ืองราวและถ่ายทอด

มุมมองของตนต่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หน้าส�าคัญของ

สังคมไทย ที่เขาเข้าไปมีบทบาทในฐานะผู้น�าการต่อสู้ ผมฟัง

เรื่องราวที่ถ่ายทอดจากปากค�าของอาจารย์เสกอยู่ ณ มุมหนึ่ง

ในหอประชุมท่ามกลางคนฟังที่อัดแน่นกันอย่างล้นหลาม 

ผมกลับบ้านด้วยความประทับใจและอิ่มเอมใจ  

  

หน่ึงปีให้หลัง ผมมีโอกาสได้พบอาจารย์เสกอีกคร้ัง 

ณ ที่เดิม ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ตอนน้ีผมเปล่ียนสถานะจากเด็กนักเรียนกลายเป็น

นักศกึษามหาวิทยาลัยเต็มข้ันของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์ ปีน้ันเป็นปีครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์พอดิบพอดี (ธรรมศาสตร์ก่อต้ังในปี 2477 สองปี 

ให้หลังการปฏิวัติของคณะราษฎรเพ่ือผลิตพลเมืองแบบใหม่

ให้กับสังคม) ผมยังจ�าความรู้สึกวันน้ันได้ว่าตัวเองดีใจอย่าง

บอกไม่ถูก ด้วยเหตุผลสองประการ หนึ่ง มีโอกาสได้เข้าเรียน

ในมหาวิทยาลัยและคณะที่ตัวเองใฝ่ฝัน สอง ได้เจอและได้ฟัง

ถ้อยความคดิจากคนทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจและแบบอย่างของผม

อันที่จริง จะบอกว่าผมเจออาจารย์เสกคร้ังแรกที่หอ

ประชุมธรรมศาสตร์คงจะไม่ถูกนัก เพราะก่อนได้เจอตัวเป็นๆ 

ผมได้รู้จกักบัชายผู้น้ีผ่านตัวหนังสือของเขามาก่อนหน้าน้ันแล้ว

จากหนังสือหลายเล่ม อาทิ มหาวิทยาลัยชีวิต เดินป่าเสาะหา

ชีวิตจริง เร่ร่อนหาปลา ฯลฯ  การผ่านพบทางตัวอักษรก่อให้

เกดิความผูกพันและแรงบนัดาลใจ กระทัง่น�าไปสู่จดุเปล่ียนใน

ชีวิต โดยเฉพาะเร่ืองราวทีเ่ขาบนัทกึไว้ใน มหาวิทยาลัยชีวิต ที่

บอกเล่าเร่ืองราวของคนหนุ่มวัยแสวงหาทีเ่ต็มไปด้วยพลังและ

ความฝันในการเปล่ียนแปลงโลกให้ดีกว่าเดิม ท�าให้ผมหันเห

ชีวิตจากการมุ่งหน้าสู่การเป็นวิศวกรตามกระแสในยุคสมัยน้ัน 

ตัดสินใจเข้าเรียนทางรัฐศาสตร์เพ่ือท�าตามความฝันของตนเอง 
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ณ จุดน้ันผมไม่รู้จักว่ารัฐศาสตร์คืออะไร กระทั่งไม่รู้ว่า

เรียนจบแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรได้ รู้แต่ว่าอยากเรียนรู้

เรื่องสังคมการเมืองและอยากเปลี่ยนแปลงสังคม ผมเชื่อว่าคง

มีคนหนุ่มสาวอีกไม่น้อยทั้งรุ่นก่อนหน้าและรุ่นหลังที่ได้รับผล

สะเทอืนทางความคดิจากความคดิและตัวอกัษรของอาจารย์เสก 

ผมเคยเล่าเร่ืองน้ีให้แกฟังหนหน่ึงตอนทีเ่ราเป็นลูกศษิย์-

อาจารย์กันแล้ว แกยิ้มและตอบสั้นๆ แบบผู้ใหญ่ที่มีเมตตาว่า 

“นี่ผมต้องมีส่วนรับผิดชอบกับชีวิตคุณด้วยแล้วสิ”   

ผมไม่คิดเลยว่าจากนักอ่านที่รู้จักปัญญาชนนักคิดนัก

เขียนผู้น้ีผ่านตัวอกัษร จะได้กลายมาเป็นลูกศษิย์ กลายมาเป็น

เพ่ือนร่วมงาน และเป็นคนที่ได้รับเกียรติให้เขียนความเรียง

สั้นๆ แนะน�า ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ ในฐานะองค์ปาฐกของ

การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เน่ืองด้วยข้อเทจ็จริงทีว่่าอาจารย์เสกมีประวัติการท�างาน

และบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยมาอย่างยาวนานต้ังแต่สมัย

วัยหนุ่ม ประกอบกับผลงานทางวิชาการและทางวรรณศิลป์
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จ�านวนมาก คงเป็นการยากที่จะกล่าวครอบคลุมถึงเร่ืองราว

เหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ผมจึงต้องออกตัวไว้ตั้งแต่

ต้นว่าข้อเขียนช้ินน้ีคงเป็นได้เพียงมุมมองที่มีต่อความคิดและ

ผลงานของ ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ ผ่านสายตาของลูกศิษย์

คนหนึ่งเท่านั้น และคงต้องกล่าวส�าทับอีกชั้นหนึ่งด้วยว่า เป็น

สายตาของความเคารพและชื่นชมต่อครูของเขา

จำกคนเฝ้ำโบสถ ์
ถึงจิตวิญญำณเพ่ือบำ้นเมือง

ชีวิตของ ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ เป็นชีวิตของสามัญ

ชนที่ไม่สามัญ ชีวิตเขาผูกโยงเกี่ยวพันกับความเปล่ียนแปลง

ของประเทศ กระทัง่คร้ังหน่ึงเขามีส่วนสร้างประวัติศาสตร์ของ

ประเทศนี้ในฉากตอนที่ส�าคัญ

‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ เกิดเดือนมีนาคม 2492 ใน

หมู่บ้านชาวประมง ที่ปากอ่าวแม่น�้าบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นลูกหลานสามัญชนเฉกเช่นเดียวกับประชากร
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อีกหลายสิบล้านคนในประเทศนี้ 

ภาพลักษณ์ของอาจารย์เสกในที่สาธารณะอันเน่ืองจาก

บทบาทในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา และหลังจากน้ัน ท�าให้สังคม

จดจ�าเขาในฐานะนักต่อสู้ที่เร่าร้อน แต่จากวัยเด็กถึงวัยหนุ่ม 

เขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบชุมชนด้ังเดิมและถูกหล่อ

หลอมโดยวัฒนธรรมโบราณ ดังที่เคยเล่าไว้ว่า “ผมโตมาจาก

รากเหง้าและวัฒนธรรมทางจติวิญญาณทีเ่ป็นของด้ังเดิมมากๆ 

คือโตมาในวัด แล้วอยู่กับชุมชนท้องถิ่น…” 

เม่ือมีเร่ืองตึงเครียดหรือเข้าสู่ห้วงยามแห่งความทุกข์ 

อาจารย์เสกมักย้อนกลับไปในวัยเด็กในฐานะคนเฝ้าโบสถ์ 

“หลับตานึกถงึภาพตัวเองนอนหลับอยู่ข้างพระประธานในโบสถ์ 

…  ช่วงน้ันผมรู้สึกว่าชีวิตมันเรียบง่ายและอบอุ่นที่สุด เอาจีวร

พระเป็นผ้าห่ม นอนอยู่ในโบสถ์กับหลวงตา ผมรู้สึกว่ามันเป็น

ความสุขที่ผมหวนระลึกได้เป็นระยะๆ”1  ช่วงชีวิตในวัยเด็ก

เฉกเช่นน้ีได้หล่อหลอมและก่อรูปจติวิญญาณของเขา ซึง่เขาได้

เดินทางกลับมาเช่ือมต่อกบัมันอกีคร้ังหน่ึงในช่วงหลังของชีวิต    

1	 	“วิถีคนนอก”	บทสัมภาษณ์เสกสรรค์	ประเสริฐกุล	ตีพิมพ์ในนิตยสาร	WAY	ฉบับที่	

29	(31	ตุลาคม	2552).	
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จากเด็กหนุ่มที่เติบโตมากับวัดและชุมชนนอกกรุงเทพฯ 

ชะตาชีวิตส่วนตัวพัดพาให้เข้าไปเกี่ยวพันกับชะตากรรมของ

บ้านเมือง เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์ และเปล่ียน

ประวัติศาสตร์ของประเทศ 

อาจารย์เสกเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาที่มีเสน่ห์ จามริกเป็น

ผู้บุกเบิก โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิดผู้ใฝ่รู้มากกว่า

เป็นโรงป้อนข้าราชการนักปกครองเข้าสู่ระบบ แต่บรรยากาศ

ของบ้านเมือง ท�าให้คนรุ่นเขาใช้ชีวิตอยู่นอกห้องเรียนมากกว่า

ในช้ันเรียน ความไม่เป็นธรรมทางสังคมและการปกครองแบบ

ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจและกดข่ีข่มเหงประชาชนของผู้มีอ�านาจ

คงไม่อาจท�าให้คนหนุ่มสาวที่มีจิตส�านึกเพ่ือบ้านเมืองคนใด

จ�ายอมนิ่งเฉยอยู่ได้ 

หลายคนชอบกล่าวว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” ผม

ไม่เห็นด้วยกับค�ากล่าวน้ี เพราะไม่คิดว่าวีรบุรุษถูกสร้างข้ึน

โดยอัตโนมัติจากสถานการณ์ หากปราศจากความกล้าหาญ 

ความเสียสละ และการมีจติส�านึกเพ่ือบ้านเมืองทีม่ั่นคงเด็ดเด่ียว 
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เป็นพื้นฐาน วีรบุรุษย่อมมิอาจถือก�าเนิด  เราเห็นมามากแล้ว

ในประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและของโลกว่า สถานการณ์ที่

บีบคั้นเพียงใดก็อาจสร้างได้แต่เพียงการเอาตัวรอดและ “อยู่

เป็น” เท่านั้น 

ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในวัยย่ีสิบต้นๆ อาจารย์เสก 

เขียนกลอนไว้ชิ้นหนึ่งว่า 

“วันนี้มืด ใช่มืดสนิท 

ไฟดวงนิดยังมีแสง

ขอเพียงลมพัดมาแรง 

เถ้ามอดแดงก็จะลาม”

แน่นอนว่าประวัติศาสตร์ 14 ตุลา บรรจเุร่ืองราวและความฝัน 

ของคนมากมาย ไม่ใช่เพียงชายที่ชื่อ ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ 

ทว่าหากไม่บันทึกบทบาทการน�าที่โดดเด่นและเด็ดขาดของ

ผู้น�านักศึกษาคนน้ี การบันทึกจดจารประวัติศาสตร์การต่อสู้ 

14 ตุลา ย่อมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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อาจารย์เสกเขียนไว้ในงานชิ้นหนึ่งว่า “หากความรุนแรง

ทางการเมืองเป็นบาดแผลทางสังคม ส่ิงที่เกิดข้ึนในปี 2516 

คงต้องนับเป็นแผลใหญ่ทีเ่จบ็ร้าวไปทัง้เรือนร่าง”2 หลังจากน้ัน

สังคมไทยถกูกรีดลึกจากความขัดแย้งจนเกดิเป็นรอยแผลใหญ่

อกีหลายคร้ัง ส�าหรับ ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ ชีวิตของเขาเต็ม

ไปด้วยบาดแผลเช่นกัน 

บทบาทผู ้น� า นักศึกษาในเหตุการณ ์ ลุก ข้ึนสู ้ค ร้ั ง

ประวัติศาสตร์ของประชาชนก�าหนดเส้นทางชีวิตของ ‘เสกสรรค์  

ประเสริฐกุล’ หลังจากน้ันโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ในสภาพ

สังคมที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรมและช่องว่างที่ถ่างกว้าง

ลิบลับระหว่างผู้มั่งมีกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ อาจารย์เสก

และคนรุ่นเขาอีกจ�านวนไม่น้อยเลือกเดินไปบนเส้นทางที่ถูก

ปักป้ายว่าเป็นฝ่าย “ซ้าย” เขากลายเป็นนักปฏิวัติที่สุดท้าย 

ผิดหวังกบัแนวทางปฏิวัติทีเ่ขาสังกดั และน่ันน�าไปสู่วิกฤติิิตัวตน 

ในช่วงหลังออกจากป่ากลับเข้าสู่เมือง กระทั่งเขาเคยเรียก

ตนเองว่าเป็น “สิ่งช�ารุดทางประวัติศาสตร์” 

2	 	เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“ถ้าหากไม่มีวันนั้น”	ผู้จัดการรายวัน,	21	มิ.ย.	–	5	ก.ค.	

2536.
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ผมคิดว่าอาจารย์เสกผดิหวังรนุแรง เพราะเขาจรงิจงัและ

ซือ่สัตย์กบัส่ิงทีเ่ขาคดิและเช่ือ มันไม่ใช่แค่เร่ืองการเมืองในมิติ 

แคบๆ แต่มันคอืการอทุศิชีวิตให้กบัคณุค่าความหมายบางอย่าง

และเช่ือว่าสังคมสามารถดีข้ึนกว่าเดิมได้ คนที่ไม่มีความฝัน 

แรงกล้าย่อมมิอาจเจ็บร้าวรุนแรง 

ส�าหรับคนทั่วไป อาจจะรู้จัก ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ 

จากป้ายช่ือสรรพคุณหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้น�านักศึกษา 

อาจารย์มหาวิทยาลัย นักรบ นักเลง สุภาพบุรุษ ลูกผู้ชาย นัก

ปฏิวัติ ปัญญาชนสาธารณะ คนเดือนตุลา หรือจากต�าแหน่ง

ต่างๆ ที่ติดตัวเขา ไล่เรียงต้ังแต่คณบดี เลขาธิการมูลนิธิสืบ 

นาคะเสถียร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ศิลปินแห่งชาติ ฯลฯ แต่

ค�าเรียกขานเหล่าน้ีเป็นเพียงนิยามภายนอกทีอ่าจไม่ได้บ่งบอก

หรือสะท้อนออกถึงตัวตนภายใน 

แน่ละ คนทกุคนย่อมด�าเนินชีวิตไม่มากกน้็อยโดยไม่อาจ

สลัดหลุดจากค�านิยามทีเ่รามอบให้ตัวเอง แต่การมีสติรู้เท่าทนั

นัน่ต่างหากทีส่�าคัญยิง่กว่า เสกสรรค์เขยีนถึงประเด็นนี้ว่าครั้ง

หนึ่งเขา “พยายามตัดแต่งชีวิตให้เป็นไปตามค�าจ�ากัดความที่
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ตนเองยึดม่ัน … ยอมสู้ทนกบัทณัฑ์ทรมานและยินดีทะเลาะกบั

โลกทัง้โลกเพียงเพ่ือรักษาตัวตนให้เป็นไปตามทีจ่นิตนาการเอา

ไว้…” สุดท้าย “ผมพบว่าความเป็นจริงของชีวิตมีรายละเอียด

ซับซ้อนเกินกว่าจะถูกคุมขังไว้ในนิยามเหล่านั้น” และ “แน่ละ 

มันไม่ใช่เร่ืองง่ายทีจ่ะออกจากโลกทีเ่ราบญัญติัข้ึน และย่ิงยาก

กว่านั้นอีกที่จะตื่นรู้ในลักษณะสุญตาของสิ่งต่างๆ”3 

ครั้งหนึ่งผมก็เคยรู้จักอาจารย์เสกจากนิยามเหล่านั้น ผม

ยึดถือผู้น�านักศึกษาคนเดือนตุลาผู้น้ีเป็นไอดอล ผมเข้าเรียน

หนังสือในยุคทีอ่าจารย์เสกเป็นคณบดี และผมพยายามด�าเนิน

รอยตามบทบาทการเป็นปัญญาชนสาธารณะของครูคนน้ี มาถงึ 

วันน้ี ในฐานะลูกศษิย์คนหน่ึง ผมพบว่าอาจารย์เสกได้ก้าวข้าม 

นิยามตัวตนเหล่าน้ัน ทั้งค�าจ�ากัดความที่ตนเองยึดม่ันและ 

ค�าจ�ากดัความทีสั่งคมมอบให้เขา ในวันน้ีเขามีความสุขและสงบ

ไม่ต่างจากสมัยเป็นคนเฝ้าโบสถ์ในวัยเด็ก เพียงแต่ในปัจจุบัน

เขาเป็นปัญญาชนผู้เฝ้ามองสังคมอย่างห่วงใย และในยามที ่

บ้านเมืองเดือดร้อน เขายังคงออกเร่ียวแรงและเป็นสติให้กับ

สังคมในแบบเดียวกับที่เขาท�ามาอย่างสม�่าเสมอ

3	 	เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	บุตรธิดาแห่งดวงดาว	(กรุงเทพฯ:	สามัญชน,	2552),	น.	

12-13.	
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สิ่งที่น่าเสียดาย คือ บ่อยครั้งเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยที่

เน้ือหาของค�าวิจารณ์น้ัน มุ่งไปที่ตัวตนของเขามากกว่าสาระ

ความคิดที่เขาน�าเสนอ เป็นค�าวิจารณ์ที่มุ่งด่าทอมากกว่าโต้

เถยีงทางความคดิ และทีส่�าคญัการวิพากษ์ส่วนใหญ่มักจะเกิด

ขึ้นโดยที่ผู้วิพากษ์ไม่ได้อ่านงานของเขาเลยด้วยซ�้า

ไม่ว่าใครจะนิยามอาจารย์เสกว่าอย่างไร เขาคือครูบา

อาจารย์ที่ลูกศิษย์อย่างผมเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจ เขา

ไม่เคยมีประวัติของการแสวงหาต�าแหน่ง อ�านาจ ลาภยศ

สรรเสริญอย่างฉาบฉวย ไม่เคยสนับสนุนรูปแบบการใช้อ�านาจ

และโครงสร้างที่กดข่ีข่มเหงเอารัดเอาเปรียบคนตกทุกข์ได้

ยาก เขายังคงยืนอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคง ณ จุดยืนเดียวกับที่เขา

เคยยืนในอดีต

ปัญญำชนคนนอก  
(เพ่ือ) สำธำรณะ

‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ ด�าเนินวิถีชีวิตแบบคนนอก คือ 
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ไม่คล้อยตามสังคมกระแสหลักและแบบแผนธรรมเนียมที่เขา

ไม่เห็นดีเห็นงามด้วย เขาด�าเนินชีวิตอย่างทระนงบนหนทาง

ที่เขาเลือก ซึ่งเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง

จ�านวนไม่น้อยที่อึดอัดคับข้องกับสังคม

แต่ในวิถทีางปัญญาชน ผมคดิว่าอาจารย์เสกเป็นปัญญาชน 

คนนอกที่มีจิตผูกพันกับสังคมที่เขาอาศัยอยู่อย่างแน่นแฟ้น 

แน่นอนว่าเขาไม่ใช่ปัญญาชนตามแบบแผน ตลอดชีวิตเขาไม่เคย 

ขอต�าแหน่งทางวิชาการ และเกษยีณอายุไปแบบเงยีบๆ แต่ส่ิง

ที่ผมคิดว่าเขาท�ามาตลอดคือ การอุทิศปัญญาให้กับสังคมนี้   

ในยุคหลังเรามักได้ยินค�าว่า “เนติบริกร” และ “รัฐศาสตร์

บริการ” ถี่ขึ้น อันเนื่องจากปรากฏการณ์ที่นักวิชาการทั้งสอง

สาขาใช้ความรู้และความสันทัดในศาสตร์ของตนเพ่ือรับใช้

สนองตอบผู้มีอ�านาจ มากกว่าตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะ

วิถีของอาจารย์เสกต้องจัดว่าอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม 

ความรู้ทางวิชาการของเขามีเป้าหมายที่การส่ือสารเพ่ือรับใช้

สาธารณะและมุ่งเปล่ียนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ปรับปรุง
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สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เสียเปรียบทางสังคม

ในแง่เบ้าหลอมทางวิชาการ อาจารย์เสกร�่าเรียนและ

ฝึกปรือมาในทางรัฐศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก 

แน่นอนว่าปัญญาชนผู้น้ีไม่ได้แยกศาสตร์ทีเ่ขาเรียนอย่างแยก

ส่วนจากสาขาวิชาความรู้อืน่ๆ เพราะการมองปัญหาอย่างแยก

ส่วนคือส่ิงที่เขาคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์เสมอมา เน่ืองจาก

น�าไปสู่การมองปัญหาอย่างไม่รอบด้าน แยกการเมืองจาก

เศรษฐกิจ จากสังคมวัฒนธรรม จากศาสนาและวิทยาศาสตร์ 

และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ราวกบัว่าแต่ละมิติอยู่แยกขาด 

โดยไม่สัมพันธ์กัน 

ทว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การเล่าเรียนมาอย่างยาวนาน

ในทางรัฐศาสตร์ย่อมมีส่วนหล่อหลอมมุมมองและก่อรูปบท

วิเคราะห์ของเขาต่อปัญหาบ้านเมือง เขาได้รับฝึกปรือทาง

รัฐศาสตร์มาในส�านักธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีความ

เข้มแข็งทางปัญญาในทางทฤษฎีและปรัชญาการเมืองมาอย่าง

ยาวนาน เขาเป็นลูกศษิย์ของอาจารย์เสน่ห์ จามริก ปรมาจารย์

คนส�าคัญของธรรมศาสตร์ 
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ในเวลาต่อมา เขาได้ไปศกึษาปริญญาเอกทีม่หาวิทยาลัย

ช้ันน�าที่สุดแห่งหน่ึงของสหรัฐอเมริกา คือมหาวิทยาลัย

คอร์เนลล์ (Cornell) ซึ่งนับว่าเป็นตักศิลาของการศึกษา

การเมืองเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ณ ทีน่ั่น ครูสองคนทีเ่คีย่วกร�า 

เขาอย่างเข้มงวดในทางปัญญาคือ ศาสตราจารย์เบเนดิค  

แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) หรือ “ครูเบน” นัก

รัฐศาสตร์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังระดับโลกจากหนังสือว่าด้วย

ชาตินิยมในฐานะชุมชนในจินตกรรม และอีกท่านหน่ึงคือ

ศาสตราจารย์จอร์จ เคฮิน (George McT. Kahin) ซึ่งคนไทย

ทั่วไปอาจจะไม่รู้จักนัก แต่อาจารย์เคฮินคือหน่ึงในผู้บุกเบิก

การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ึนมาในสหรัฐ และท�าให้

คอร์เนลล์กลายเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าของโลกในด้านดังกล่าว4  

สาขาวิชาเอกของอาจารย์เสกเม่ือคร้ังเรียนที่คอร์เนลล์

คือ การเมืองเปรียบเทียบ ส่วนวิชาโทคือทฤษฎีการเมือง และ

การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4	 	เสกสรรค์เล่าถึงชีวิตและประสบการณ์ของเขาช่วงที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่

คอร์เนลล์และความสัมพันธ์ของเขากับครูทั้งสองไว้ใน	“อารมณ์ตะวันตก”	ตีพิมพ์ใน	

วิหารที่ว่างเปล่า	(กรุงเทพฯ:	สามัญชน,	2544),	น.	155-194.
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อาจารย์เสกสอบวิทยานิพนธ์ผ่านในเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2530 และเดินทางกลับประเทศไทย มาสอนหนังสือที่คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บ้านเก่าทางปัญญาของ

เขา โดยรับเงนิเดือน 4 พันกว่าบาทในยุคเศรษฐกจิฟองสบู ่เขา

รับผิดชอบสอนวิชาการเมืองเปรียบเทียบ การเมืองไทย ผู้น�า

ทางการเมือง การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเมือง

ภาคประชาชน (ซึ่งเขาท�าวิจัยและเขียนหนังสือเล่มส�าคัญที่ใช้

อ้างองิอย่างกว้างขวาง) ผู้เขียนมีโอกาสเรียนกับอาจารย์เสกใน

วิชาเหล่าน้ี ได้มุมมองทีเ่ป็นรากฐานในการคดิวิเคราะห์ปัญหา

การเมืองไทยสืบมาถึงภายหลัง และภูมิใจที่เมื่อตนเองมาเป็น

อาจารย์ก็ได้มีโอกาสสานต่อกลุ่มวิชาเหล่านี้จากอาจารย์เสก

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์เสกมีช่ือเต็มใน

ภาษาอังกฤษว่า “The Transformation of the Thai State 

and Economic Change (1855-1945)” ศกึษาการเปล่ียนรูป

ของรัฐไทยอันสืบเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ นับ

ต้ังแต่สนธสัิญญาเบาว์ริง (ทีร่าชอาณาจกัรสยามท�ากบัสหราช

อาณาจกัร) ในปี พ.ศ. 2398 มาจนถงึส้ินสุดสงครามโลกคร้ังที่

สอง นับว่าเป็นงานวิจยัค้นคว้าทีค่รอบคลุมช่วงเวลาอนัยาวนาน
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และต้องใช้เอกสารหลักฐานจ�านวนมาก เป็นการศกึษารัฐศาสตร์

ในแนวทางประวัติศาสตร์แบบ Macro history จุดเน้นอยู่ที่

การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมที่มีวิวัฒนาการ

จากสยามเก่าสู่สยามใหม่จนก่อเกิดเป็นรัฐไทยอย่างที่เรารู้จัก

หน้าค่าตา กล่าวคือ เป็นรัฐที่มีลักษณะรวมศูนย์ผูกขาดและ

ครอบง�าสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาบกพร่องในมิติ

ของส�านึกความเป็นชาติ

ในแวดวงวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกคนทราบกันดีว่ามี

งานส�าคัญ 3 ชิ้นที่เป็นงานคลาสสิกที่ “ต้องอ่าน” หากอยาก

ท�าความเข้าใจการเปล่ียนแปลงของรัฐไทยจากรัฐจารีตมาสู ่

รัฐสมัยใหม่ งานทั้ง 3 ชิ้น ได้แก่ Siam Mapped ของธงชัย  

วินิจจะกูล, The Rise and Decline of Thai Absolutism โดย 

กุลลดา เกษบญุชู-ม้ิด และช้ินทีส่ามคอืวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ สองเล่มแรกตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้ว 

นับเป็นเร่ืองน่าเสียดายอย่างย่ิงว่างานของอาจารย์เสกยังไม่ 

ถูกตีพิมพ์ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผมหวังว่าในเวลา

อันใกล้นี้ งานชิ้นนี้จะมีโอกาสตีพิมพ์และถ่ายทอดออกมาเป็น

ภาษาไทยเพื่อเผยแพร่สู่วงกว้าง 
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อย่างไรก็ตาม หากใครสนใจแง่มุมการวิเคราะห์ที่เกี่ยว

กับวิวัฒนาการของรัฐไทย และความสัมพันธ์ที่รัฐมีกับสังคม 

อาจลองหาอ่านจากงานวิชาการช้ินส�าคัญของเขา ได้แก่ “รัฐ

ไทยในกฎหมายตราสามดวง”, “พัฒนาการของความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับสังคมในประเทศไทย: แง่คิดเกี่ยวกับพลวัต

ทางการเมือง และการพัฒนาประชาธปิไตย” และงานช้ินล่าสุด

เรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย”5

ในฐานะนักรัฐศาสตร์ บทวิเคราะห์ของอาจารย์เสกมีความ

ลุ่มลึก เพราะประกอบด้วยสายตาที่ยาวไกลกลับไปสู่อดีต มุม

มองของเขาจงึไม่คบัแคบเหมือนงานทางรัฐศาสตร์จ�านวนมาก

ทีมั่กจะตัดทิง้ปัจจยัทางประวัติศาสตร์ บทวิเคราะห์ทางวิชาการ

ของเขาเน้นไปที่การน�าเสนอภาพใหญ่เชิงมหภาคอย่างเป็น

ระบบ และสืบสาวให้เห็นทีม่าทีไ่ปว่าสภาพการณ์ในปัจจบุนัเป็น

ผลพวงของการบรรจบกันของเหตุปัจจัยต่างๆ อย่างไร และ

5	 	เสกสรรค์	ประเสรฐิกลุ	“รฐัไทยในกฎหมายตราสามดวง,”	ใน	กฎหมายตราสามดวง 

กับสังคมไทย	(กรุงเทพฯ:	ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	2533);	

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในประเทศไทย:	แง่คิดเกี่ยวกับ

พลวัตทางการเมือง	และการพัฒนาประชาธิปไตย	(กรุงเทพฯ:	สถาบันพัฒนาและ

ฝึกอบรมนักข่าว	หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ,	2538);	การเมืองภาคประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยไทย	(กรุงเทพฯ:	อมรินทร์,	2548).
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คลี่คลายมาอย่างไรจากประวัติศาสตร์ คนที่ชอบบทวิเคราะห์

ในเชิงฟันธง หวือหวาวูบวาบ หรืองานเขียนทีน่�าเสนอทางออก

เฉพาะหน้าอย่างเป็นรูปธรรม จึงมักจะหงุดหงิด ผิดหวัง และ

ไม่สบอารมณ์ 

เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจน�าเสนอ

ส�าหรับผม วิธทีีดี่ทีสุ่ดในการอ่านงานของอาจารย์เสกคอื 

อ่านมันในฐานะ “แผนที”่ ทีช่่วยบอกสภาพภูมิประเทศทางการ

เมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่เราก�าลังอาศัยอยู่ เพื่อ

ให้เราได้เข้าใจเงื่อนไขที่เป็นจริง ก่อนที่จะตัดสินใจก้าวเดินต่อ

ไปข้างหน้าอย่างรอบคอบ6 

ส่ิงที่เราวางใจได้จากงานของอาจารย์เสกคือ เขาแสดง

ทัศนะต่อปัญหาการบ้านการเมืองอย่างตรงไปตรงมาและ

ซือ่สัตย์ต่อความจริง หากยึดถอืเป็นแผนทีน่�าทาง จงึเป็นแผนที่

ที่ค่อนข้างแม่นย�าและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

6	 	ส�าหรับคนที่สนใจ	สามารถหาอ่านงานปาฐกถาในวาระต่างๆ	ของเสกสรรค์ได้ใน	

อ�านาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอ�านาจ	(กรุงเทพฯ:	สามัญชน,	2551);	จากจิต

วิญญาณถึงบ้านเมือง	(กรุงเทพฯ:	สามัญชน,	2553);	ความฝันเดือนตุลา	(กรุงเทพฯ:	

สามัญชน,	2551).
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วิหำรท่ีไม่ว่ำงเปล่ำ

“มนุษย์ทกุผู้นามล้วนต้องสร้างวิหารธรรมของตนเอง การ

เติบโตทางจติวิญญาณเป็นส่ิงทีท่�าแทนกนัไม่ได้ ทกุคนจะต้อง

ช�าระจิตใจด้วยตนเองเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความรู้แจ้ง”7  

‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ เองก็ผ่านการเดินทางเพื่อค้นหา

วิหารในใจมาอย่างยาวนานตั้งแต่เลิกเป็นนักปฏิวัติ เขาถึงกับ

เคยกล่าวว่า “การเดินทาง ‘ภายใน’ ของผมกลับต้องฟันฝ่า

ภูมิประเทศที่โหดร้ายทารุณยิ่งกว่า”8 

ในมิติจติวิญญาณ อาจารย์เสกค้นหาและกล่ันกรองความรู้ 

ความเข้าใจผ่านประสบการณ์ตรงของตนเอง บวกกบัการศกึษา

ผ่านคนที่เขาเรียกว่า “ครูทางจิตวิญญาณ” ตั้งแต่ทะไลลามะ 

หลวงพ่อติช นัท ฮันห์ อาจารย์พุทธทาส อาจารย์ม่ัน หลวงพ่อชา  

กฤษณมูรติ ปรมาจารย์เหล่าจื๊อ ธรรมาจารย์ฝ่ายทิเบตอย่าง 

7	 	เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“ผ่านพ้นจึงค้นพบ”	ใน	ผ่านพ้นจึงค้นพบ	(กรุงเทพฯ:	

สามัญชน,	2551),	น.	99.

8	 	เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“วิหารที่ว่างเปล่า”	ใน	วิหารที่ว่างเปล่า	(กรุงเทพฯ:	 

สามัญชน,	2544),	น.	98.
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โซเกียล รินโปเช และเชอเกียม ตรุงปะ ตัวผมเองอ่านหนังสือ

ในแนวทางนี้ค่อนข้างน้อย ต่อเมื่อมาอ่านงานของอาจารย์เสก 

จึงรู้สึกว่าได้เรียนรู้ค่อนข้างมาก และเปิดมิติใหม่ให้กับการ 

เดินทางภายในของตนเอง

อาจารย์เสกพยายามท�าความเข้าใจชีวิตจากสองมุมมอง 

ทั้งภายนอกและภายใน เขาไถ่ถามและเรียนรู้ที่มาของเอกภพ 

จนตระหนักว่ามนุษย์เราเป็นเพียงส่วนประกอบอนักระจ้อยร่อย 

และเปราะบางของจักรวาลอันกว้างใหญ่ การเดินทางเข้าสู ่

โลกด้านในท�าให้เขาตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ ทุกส่ิงล้วน

แปรเปลี่ยนเกิดดับอยู่ตลอดเวลา 

การผนวกมุมมองด้านจติวิญญาณและประสบการณ์ตรง

ของชีวิต เข้ากบัองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ทีเ่ขาร�า่เรียนมา ท�าให้

บทวิเคราะห์ของเขามีความลึกซึ้งมากกว่าบทความวิชาการ

ทั่วไป เพราะเขาเล็งเห็นถึงความเส่ือมทรุดทางจิตวิญญาณ

ของผู้คนซึ่งเป็นต้นตอรากเหง้าของปัญหาสังคมนานัปการ ใน

รูปแบบของการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบทีน่�าไปสู่ความเหล่ือมล�า้  

ความไม่เป็นธรรม นานวันเข้าได้ท�าลายเย่ือใยทางสังคมลงไป 
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อย่างย่อยยับ การแก้ปัญหาสังคมในทัศนะของอาจารย์เสกจึง

ต้องท�าทั้งสองด้านควบคู่กันคือ การปรับเปล่ียนเงื่อนไขทาง

วัตถุเพ่ือลดความไม่เป็นธรรมทางสังคม ในขณะเดียวกันก็

ต้องยกระดับจติวิญญาณให้ผู้คนมีจติส�านึกทีเ่คารพตนเองและ

เพื่อนมนุษย์มากขึ้น9 

สมัพนัธภำพของสรรพส่ิง 
สนัติภำพ และประชำธิปไตย

‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ อายุครบ 60 ปีเม่ือเดือน

มีนาคม 2552 และเกษียณอายุจากต�าแหน่งอาจารย์ประจ�า

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกันยายน 

ปีเดียวกัน ช่วงน้ันผมเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ต่างประเทศ จึง 

ไม่ได้มีโอกาสได้พบปะสนทนา ได้แต่เพียงตามอ่านข้อเขียน

และปาฐกถาต่างๆ จากแดนไกล 

9	 	เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“บทส�ารวจความทุกข์”	ใน	ผ่านพ้นจึงค้นพบ	(กรุงเทพฯ:	

สามัญชน,	2551),	น.	31-37.	
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ผมอ่านงานปาฐกถาแต่ละช้ินด้วยความประทบัใจ และพบ

ว่าแต่ละช้ินมีฐานะมากกว่าบทความวิชาการ หากเป็นความเรียง 

ทีส่วยงามในเชิงวรรณศลิป์ และเป็นข้อคดิเตือนใจทีส่ื่อสารกบั

สังคมอย่างลุ่มลึกและรอบด้าน ผมมาทราบจากข้อเขียนของ

อาจารย์เสกในภายหลังว่า เขาจริงจังและท�างานหนักกับการ

ปาฐกถาของเขา ใช้เวลาค้นคว้าและเรียบเรียงเป็นแรมเดือน 

เพราะถอืว่ามันคอืการถ่ายทอดบทเรียนและส่งทอดภูมิปัญญา

สู่สังคม ในจารีตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สังคมโบราณ 

แม้ว่าบทบาทการเป็นอาจารย์ในร้ัวมหาวิทยาลัยยุติลง แต่

บทบาทการเป็นปัญญาชนไม่เคยยุติ อันที่จริงแล้ว เขาไม่เคย 

แยกบทบาทเหล่านี้ออกจากกันเลย 

เพ่ือเตรียมเขียนความเรียงขนาดส้ันช้ินน้ี ผมโชคดีที่ได้

มีโอกาสกลับไปน่ังอ่านทบทวนงานของอาจารย์เสกซึ่งมีอยู่

มากมายหลายสิบเล่ม ผมพบลักษณะส�าคญับางประการทีอ่ยาก

จะขอบันทึกไว้ ณ ที่นี้ 
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ประการแรก หลายคนบอกว่ามีความแตกต่างระหว่าง 

“เสกสรรค์หนุ่ม” กับ “เสกสรรค์ชรา” คือเสกสรรค์หนุ่มน้ัน

หมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องปัญหาการบ้านเมืองและมีท่วงท�านอง

ลีลาการคิดการเขียนที่เร่าร้อนรุนแรง ในขณะที่เสกสรรค์ชรา

น้ันหันมาสู่แนวทางธรรมและมีลีลาการเขียนทีส่งบน่ิงเยือกเย็น 

ผมกลับไม่พบรอยตัดเช่นนั้นชัดเจนนัก 

ผมพบความสืบเน่ืองและผสมผสานในการเดินทางทาง

ความคดิของอาจารย์เสก เพียงแต่น�า้หนักอาจจะแตกต่างกนัไป 

ในงานแต่ละช้ิน กล่าวคือในด้านหน่ึงเขาหมกมุ่นครุ่นคิดเร่ือง

ปัญหาบ้านเมือง ปัญหาสังคม ในขณะเดียวกันก็สนใจประเด็น

คุณค่าความหมายของชีวิตและการเดินทางด้านในมาต้ังแต ่

แรกเร่ิมผลิตผลงาน ผมอ่านงานในช่วงต่างๆ ของเขาและพบว่า 

มีความร้อยเรียงต่อเน่ืองมาต้ังแต่ คล่ืนเสรีภาพ, เลียบเลาะ

ชายคาโลก, ทางทากและสายน�้าเชี่ยว, เพลงเอกภพ, ห้วงยาม

แห่งความพ่ายแพ้ มาจนถงึงานในช่วงหลังอย่าง วิหารทีว่่างเปล่า,  

ผ่านพบไม่ผูกพัน, วันที่ถอดหมวก, ผ่านพ้นจึงค้นพบ และ  

วันที่หัวใจกลับบ้าน
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ประการที่สอง งานของอาจารย์เสกครอบคลุมเร่ืองราว

หลากหลาย เรื่องการเมืองเป็นเพียงมิติเดียวเท่านั้น เขาสนใจ

ประเด็นทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม อารยธรรม

โบราณ เร่ืองราวของชีวิตผู้คน ธรรมชาติและสัตว์น้อยใหญ่ 

ก�าเนิดของมนุษย์ เรื่องของดวงดาว จิตวิญญาณ การเดินทาง

ด้านใน ไปถงึการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสรรพส่ิงในเอกภพ 

ในทศันะผม มีปัญญาชนไทยไม่กีค่นนักทีเ่ขียนถึงความรู้

หลากหลายแขนงได้อย่างน่าอ่านและชวนติดตามเช่นนี้ ความ

กว้างขวางและหลากหลายของประเด็นที่เขาสนใจ ส่วนหน่ึง 

มาจากประสบการณ์ในชีวิตและการเดินทาง อกีส่วนหน่ึงมาจาก

ฉนัทะในการอ่าน ใครเคยไปบ้านอาจารย์เสกคงไม่ประหลาดใจ  

เพราะจะพบช้ันหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับศาสนา 

ประวัติศาสตร์โบราณ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ไป

จนถึงนิยายและวรรณกรรมจากทุกมุมโลก ล่าสุดเมื่อทราบว่า

ผู้เขียนก�าลังจะเดินทางไปอนิเดีย อาจารย์เสกอตุส่าห์สละเวลา

รวบรวมรายช่ือวรรณกรรมช้ินเย่ียมๆ โดยนักเขียนอินเดีย 

มาให้ผมถึง 20 กว่าเล่ม!   
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กล่าวอย่างถึงที่สุด ในการเดินทางทางปัญญาของ

อาจารย์เสก เขาสนทนากับตัวเองและโลกเพ่ือเพียรพยายาม 

“สังเคราะห์เอกภาพและองค์รวมของชีวิต”10

หลังจากมีโอกาสได้น่ังอ่านงานเขียนต่างๆ ของอาจารย์

เสก ผมพบว่ามีเส้นด้ายทางความคดิทีร้่อยรัดประเด็นต่างๆ เข้า

ด้วยกัน คือ การให้ความสนใจกับจิตส�านึก (consciousness)  

ในความหมายของการมี “สติระลึกรู้ความสัมพันธ์” ระหว่าง

ตนเองกบัส่ิงอืน่รอบตัว รวมถงึตัวตนของตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

ส�านึกเร่ืองประเทศชาติ ส�านึกส่วนรวม ส�านึกประชาธิปไตย 

ส�านึกเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อาจารย์เสกค้นหา

รูปแบบของการด�ารงอยู่ทั้งภายในและภายนอกที่สอดผสาน

กลมกลืน ไม่เบยีดเบยีนข่มเหงกนัและกนั เอือ้เฟ้ือและตระหนัก

ถงึการด�ารงอยู่ของเพ่ือนมนุษย์ทีมี่คณุค่าศกัด์ิศรีเท่าเทยีมกนั 

ผมชอบเป็นพิเศษเม่ืออาจารย์เสกกล่าวถึงสัมพันธภาพ

หลากมิติในชีวิตของคนเรา 

10		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล	“ดับตะเกียงดูดาว”	ใน	ผ่านพ้นจึงค้นพบ	(กรุงเทพฯ:	

สามัญชน,	2551),	น.19.
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“ชีวิตโดยเนื้อแท้เป็นสัมพันธภาพซึ่งประกอบด้วยความ

สัมพันธ์ใหญ่สามประการ อันได้แก่ความสัมพันธ์กับ

ตัวเอง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และความสัมพันธ์กับ

โลกธรรมชาติหรือจกัรวาล การเข้าสู่ความสัมพันธ์เหล่าน้ี 

แท้จริงแล้วไม่มีทางเลือกเป็นอื่น นอกจากต้องผนึกแนบ

เป็นหนึ่งเดียว”11 

ส่ิงน้ีเช่ือมโยงกับภาวะที่เรามักเรียกกันว่า “สันติภาพ” 

เพราะเม่ือสัมพันธภาพเกิดข้ึนอย่างประสานสอดคล้อง ย่อม

บงัเกดิสันติภาพกบัตนเอง กบัผู้อืน่ และกบัจกัรวาล โดยเฉพาะ

สันติภาพในใจตนเองซึ่งผมคิดว่าส�าคัญเป็นที่สุด

เม่ือทดลองน�ากรอบคิดเร่ืองสัมพันธภาพของส่ิงต่างๆ 

ดังกล่าวไปจับความคิดของอาจารย์เสกในเร่ืองต่างๆ ผมพบ

ความลึกซึง้และความกระจ่างแจ้งในทางความคดิ ดังทีเ่ขามอง

เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ 

“เสรีภาพ…ไม่ใช่อุดมคติทางการเมืองที่อยู่ได้โดยล�าพัง 

11		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“บันทึกจากผู้เขียน”	ใน	ผ่านพบไม่ผูกพัน	(กรุงเทพฯ:	

สามัญชน,	2548),	น.	11.
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หากควรถูกผูกโยงไว้กับความเสมอภาคและภราดรภาพ

ด้วย ความเสมอภาคท�าให้เราต้องเคารพเสรีภาพของ

ผู้อื่นในขณะที่กล้าเสนอความแตกต่างของตน ส่วน

ภราดรภาพจะท�าให้การแลกเปลี่ยนความเห็นด�าเนินไป

ด้วยความเป็นมิตรและช่วยเป็นหมอนรองกระแทกให้

สังคมในระหว่างที่มีความขัดแย้ง”12 

งานของอาจารย์เสกในช่วงหลายปีมาน้ี ช้ีให้เห็นถงึความ

จ�าเป็นในการสร้างฉนัทมติและบรูณาการทางการเมืองข้ึนมาใหม่ 

เพ่ือกอบกู้สังคมไทยให้ออกจากบ่วงของวิกฤติิิความขัดแย้ง 

ส�าหรับอาจารย์เสก

 

“ประเด็นหลักแห่งยุคสมัยไม่ได้อยู่ที่ท�าให้คนไทย

ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันในทุกเรื่อง หากแต่

อยู่ทีก่ารสร้างระบบการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง 

ที่มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับความแตกต่างทั้งปวง  

และมีกระบวนการท�างานในระบบที่สามารถแก้ไขความ

12		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	

ปาฐกถาน�าในการประชุมวิชาการประจ�าปี	ครั้งที่	2	โครงการเมธีวิจัยอาวุโส	สกว.,	

7	ก.ย.	2556	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	ตีพิมพ์ใน	ความฝันเดือนตุลา	(กรุงเทพฯ:	

สามัญชน,	2557),	น.24
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ขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธภิาพ ตลอดจนมีทัง้จรรยาวัตร 

และจรรยาบรรณในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และ

ศานติ”13

จะท�าเช่นน้ันได้ก็ต้องท�าให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองมีพ้ืนที่

และตัวเองได้รับความเป็นธรรม น่ันหมายถึงการเปิดพ้ืนที่

ทางการเมืองให้ผู ้คนหลากหลายกลุ่มมีสิทธิและเสรีภาพ 

ในการต่อรอง ร้องทกุข์ และประกาศความฝันของพวกเขา และ

น่ันหมายถึงการปรับเปล่ียนสัมพันธภาพทางอ�านาจระหว่าง

รัฐกับประชาชนเสียใหม่ รวมทั้งการลดความเหล่ือมล�้าทาง

เศรษฐกิจสังคมระหว่างคนในชาติ 

ความเหล่ือมล�้าเป็นปัญหาใหญ่ในทัศนะของอาจารย์เสก

เพราะมันท�าลายทัง้ความเสมอภาค ภราดรภาพ และสันติภาพ

ในสังคม 

“ความเหลื่อมล�้าสุดขั้วคือที่มาของความขัดแย้งรุนแรง

13		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“การเมืองภาคประชาชนกับอนาคตการเมืองไทย”	

ปาฐกถาพิเศษในพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม

แห่งปี	2551	วันที่	9	มีนาคม	2551	ตีพิมพ์ใน	อ�านาจแห่งความว่าง ความว่างแห่ง

อ�านาจ,	อ้างแล้ว,	น.	204.
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ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสงครามประชาชนในชนบท 

มาจนถึงกรณีกระชับพื้นที่ด้วยกระสุนจริงที่ราชประสงค์ 

… เราไม่มีทางที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้เลย 

ถ้าหากไม่มีความพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ช่องว่างทาง

ชนชั้นเหล่านี้ลดน้อยลง” 

เขาช้ีว่าความเหล่ือมล�้าที่สูงมากในสังคมไทย “ตัดเฉือน

ความสัมพันธ์” ทีผู้่คนมีต่อกนั และเป็นบ่อเกดิของความแตกร้าว 

ทางความคิดอย่างยากที่จะประสาน14 

หากใครตามอ่านงานของอาจารย์เสกจะพบว่า ปัญหา

ความเหล่ือมล�้าเป็นประเด็นที่เขาน�าเสนอมาเน่ินนานแล้ว

ต้ังแต่ก่อนเกิดสงครามเส้ือสี ว่าความเหล่ือมล�้าสุดข้ัวท�าให้

ประเทศไทยกลายสภาพเป็น “หน่ึงรัฐสองสังคม” โดยสอง

สังคมน้ันอาศัยอยู่ในรัฐเดียวกัน แต่มีวิถีชีวิต ผลประโยชน์ 

และความคิดอ่านทางการเมืองที่ต่างกันราวอยู่คนละโลก ข้อ

สังเกตและค�าเตือนของเขาสอดคล้องอย่างย่ิงกบัข้อค้นพบของ

14		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล	“ความฝันเดือนตุลา:	40	ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ	ความ

เสมอภาค	และความเป็นธรรมในประเทศไทย”	ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเปิด	“หมุด	

14	ตุลา”	จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที่	14	ตุลาคม	2556	พิมพ์ใน	ความฝัน

เดือนตุลา,	น.	81-82.
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นักวิชาการช้ันน�าจ�านวนมากในระยะหลังถงึอนัตรายของความ

เหล่ือมล�า้ต่อประชาธปิไตยและสันติสุขในสังคม ซึง่ก�าลังกลาย

เป็นปัญหาท้าทายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน15 

ล�าพังการปรับเปล่ียนสถาบันและกระบวนการทางการ

เมือง และลดความเหลื่อมล�้ายังไม่เพียงพอ สุดท้าย ประเด็น

ส�าคัญอยู่ที่การสร้างเน้ือดินทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม 

ที่เหมาะสมเพ่ือที่ประชาธิปไตยจะเติบโตงอกงามได้ ดังที่เขา

กล่าวว่า 

“ระบอบประชาธิปไตยจ�าเป็นต้องมีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยด�ารงอยู่คู่กัน … ซึ่งอาจจะไม่เหมือนเรื่อง

ความดีความชั่วเชิงศาสนา หากเป็นศีลของพลเมือง 

เช่น ต้องรับฟังผู้อื่น เคารพผู้อื่น และปกป้องเสรีภาพ

ของผู้อื่น ไม่น้อยไปกว่าการยืนยันสิทธิเสรีภาพของ

ตนเอง”16 

15		งานชิ้นส�าคัญได้แก่	Joseph	E.	Stiglitz,	The	Price	of	Inequality:	How	Today’s	

Divided	Society	Endangers	Our	Future	(W.	W.	Norton	&	Company,	2012);	

Steven	Levitsky	and	Daniel	Ziblatt,	How	Democracies	Die	(Crown,	2018).	

16		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,”	

อ้างแล้ว,	น.	37.
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ทั้งนี้ “โลกทัศน์แบบอ�านาจนิยม จารีตนิยม อุปถัมภ์นิยม 

และชาตินิยมแบบเผด็จการ” ไม่ใช่กรอบคิดที่สอดคล้องกับ 

จิตวิญญาณประชาธิปไตย

ในปาฐกถาเน่ืองในวาระครบรอบ 40 ปี 14 ตุลา ที่หอ

ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผมคิดว่าเป็นปาฐกถา

ที่ทรงพลังอย่างย่ิง อาจารย์เสกกล่าวไว้อย่างรวบรัดงดงาม

ว่า ประชาธิปไตยมิใช่อะไรอื่น หากคือระบอบการปกครองที่ 

“อสิรภาพของปัจเจกบคุคลถกูน�ามาเช่ือมร้อยกนัด้วยพันธกจิที่

มีเพ่ือส่วนร่วม”17 ส�าหรับผม น่ีคอืประชาธปิไตยทีพ่วกเราควร

ช่วยกันสร้างและผลักดันให้เป็นจริงในสังคมไทย 

 

ควำมฝันและอุดมคติ

‘เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ’ เคยกล่าวถงึอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

17		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“เจตนารมณ์	14	ตุลา	คือประชาธิปไตย”	ปาฐกถาในงาน

ร�าลึก	40	ปี	14	ตุลา	จัดโดยคณะกรรมการ	14	ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์,	วันที่	

13	ตุลาคม	2556	หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
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ไว้ในปาฐกถาครั้งหนึ่งของเขาว่า 

“ในสถานการณ์ที่สังคมยังสับสนหรือเงียบงัน การที ่

ใครสักคนหรือสองสามคนออกมาให้สติผู้กุมอ�านาจ 

ย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตื่นรู้ของคนจ�านวน 

มาก … ปูชนียบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในเรื่อง

ดังกล่าวคือท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ …  ช่วงก่อน

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไม่นาน ท่านอาจารย์ป๋วย

ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกขึ้นมาหลายฉบับเพื่อเตือนสติ

หัวหน้ารัฐบาล ทั้งๆ ที่ประเทศไทยช่วงนั้นยังอยู่ภายใต ้

การปกครองแบบเผด็จการ และประชาชนตกอยู่ใน

อาณาจักรแห่งความกลัว ความกล้าหาญของท่านได้

ปลุกเร้าให้ก�าลังใจปัญญาชนจ�านวนมาก และนับเป็น

ก้าวแรกๆ บนหนทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย”18

ส�าหรับผม กล่าวถึงที่สุดแล้ว ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’  

เป็นนักอดุมคติ ในความหมายเดียวกบัทีอ่าจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

เป็นนักอุดมคติ ส�าหรับอาจารย์ป๋วย อุดมคติไม่ใช่ความฝัน

18		เสกสรรค์	ประเสริฐกุล,	“การเมืองภาคประชาชนกับอนาคตการเมืองไทย,”	อ้าง

แล้ว,	น.	217-218.
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เล่ือนลอย ที่ส�าคัญท่านกล่าวว่าอุดมคติ “ไม่ได้มีไว้กิน แต่

มีไว้เพ่ือท�าให้เป็นจริง” อุดมคติเปรียบเสมือนแสงสว่าง ณ  

ปลายทางทีเ่ราต้องการเดินทางไปให้ถงึ19 อดุมคติจงึท�าหน้าที่

เป็นหมุดหมายให้ชีวิตของปัจเจกและสังคมมีแผนที่น�าทางที่

ชัดเจนและสวยงาม กล่าวในแง่น้ี สังคมทีป่ราศจากอดุมคติคอื

สังคมที่ยอมจ�านนอยู่กับความเลวร้ายของปัจจุบัน คือสังคมที่

ไม่มีเข็มทิศน�าทาง ซึ่งนานวันเข้าก็อาจกลายสภาพเป็นสังคม

ที่หลงทางโดยไม่รู้ตัว 

‘เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ’ เป็นนักอดุมคติทีด่�าเนินรอยตาม

อาจารย์ป๋วย ปูชนียบุคคลที่เขาเคารพนับถือ ในสภาวะวิกฤติิิิ

ของบ้านเมือง เขายังยึดม่ันในหลักการอย่างคงเส้นคงวาและ 

เช่ือม่ันในศักยภาพของสามัญชนว่าจะสามารถร่วมกันสร้าง

สังคมทีสั่นติสุขและเป็นธรรมข้ึนมาได้ มีแต่นักอดุมคติทีม่ั่นคง

เท่าน้ันทีอ่ทุศิแรงกายและสติปัญญาเพ่ือค้นหาแนวทางบรรลุถงึ

สังคมที่วาดฝันไว้ให้เป็นจริงขึ้นมา

19		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	อุดมคติ	(กรุงเทพฯ,	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2517).
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ประเทศไทยในควำมคิด  
ควำมคิดในประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

 

9 มีนาคม 2561 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

วันน้ีเป็นวันคล้ายวันเกดิของศาสตราจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

ซึง่เป็นบรรพชนท่านหน่ึง ในทางความคดิและจติวิญญาณของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังน้ันจึงต้องถือเป็นวันส�าคัญของ

พวกเรา 



ก่อนอืน่ ผมคงต้องขอขอบคณุคณะเศรษฐศาสตร์ทีก่รุณา

ให้เกียรติเชิญผมมาพูดในวาระพิเศษน้ี ในฐานะที่เคยเป็นทั้ง

นักศกึษาและอาจารย์ธรรมศาสตร์ ผมเองกเ็คารพนับถอือาจารย์ 

ป๋วย ดังน้ันจงึเป็นเร่ืองชวนปีติทีจ่ะได้คารวะท่านด้วยความคดิ

เรื่องบ้านเมืองสักสองสามประเด็น

สิง่ที่จะพูดในวันนี้มาจากมุมมองง่ายๆ ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้

วิเคราะห์สภาพสังคมหรือใช้พิจารณาสถานการณ์บ้านเมือง

เท่าใด แต่จะใช้ค่อนข้างมากในชีวิตส่วนตัว

มุมมองทีว่่าน้ีคอื โลกทีเ่ราเห็นคอืโลกทีเ่ราคดิ และเรามัก

จะมองไม่เห็นส่ิงที่ไม่ได้คิดเอาไว้แล้วล่วงหน้า พูดให้ละเอียด

ขึ้นคือ คนเราจะเห็นโลกเป็นแบบไหน มักขึ้นอยู่กับความรู้สึก

นึกคิดที่เขามีอยู่ สัมผัสของเขามักจะเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนที่

ความคิดของเขารู้จักเท่าน้ัน อะไรที่ไม่รู้จักอยู่ก่อนก็ตัดทิ้งไป

หรือมองไม่เห็นเสียดื้อๆ เข้าท�านองพ่อครัวไม่สนใจเรื่องสีสัน

ของไก่เท่ากับเน้ือของมัน หรือในทางกลับกันศิลปินก็อาจจะ

เห็นแต่ความงามของไก่จนลืมนึกถึงด้านที่เป็นอาหาร

ดังนั้น ประเด็นแรกที่ส�าคัญก็คือ มนุษย์เราโดยทั่วไปมัก

จะเห็นโลกได้จ�ากัด และเห็นโลกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฐาน

ความคิดที่มีอยู่ในตัวเขา 
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อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคนเราจะมองเห็นโลกต่างกันแค่ไหน 

ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มจะเช่ือว่าโลกที่ตัวเองเห็นเป็นโลกแห่ง

ความจริง จากน้ันก็ผลิตความเห็นออกมายืนยันสายตาของ

ตน รวมทั้งพร้อมจะโต้แย้ง กระทั่งทะเลาะกับคนอื่นเพราะ

ความเห็นไม่ตรงกัน

อันที่จริงค�าว่า view ในภาษาอังกฤษกับค�าว่า ความเห็น 

ในภาษาไทยน้ันมีความหมายตรงกันอย่างน่าประหลาด และ

เร่ืองน้ีถ้าเราคิดต่อสักนิดก็คงไม่ต้องทะเลาะกับใคร เพราะ

มนุษย์แต่ละคนไม่มีวันที่จะเห็นภาพหรือวิวอะไรได้ครบถ้วน 

เน่ืองจากจุดที่ยืนอยู่และความจ�ากัดของสายตา มีแต่ต้องใช้

หลายมุมมอง หรือไม่ก็ถามคนที่มองจากมุมอื่น จึงจะได้ภาพ

ที่สมบูรณ์ขึ้น

แต่ก็อีกน่ันแหละ ในความเป็นจริงของสังคมไทย เรา 

ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ rational ขนาดนั้น ตลอด 10 กว่าปีมานี ้

บ้านเมืองของเราตกอยู่ในความขัดแย้งในระดับทีไ่ม่มีใครฟังใคร  

และความขัดแย้งทางความคดิก็นับเป็นสาเหตุส�าคญัอย่างหน่ึง

ที่ท�าให้เราปรองดองกันได้ยาก

แน่ละ ในสภาพปกติ มนุษย์เราก็มองโลกแตกต่างกัน 

ในแทบทกุเร่ืองอยู่แล้ว แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าจะต้องน�าไปสู่ 
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การทะเลาะเบาะแว้ง เว้นไว้แต่ว่าจะมีการใช้อ�านาจทางกายภาพ

มาส�าทับขับเคล่ือนความคิดเห็นของตน และน่ีคือส่ิงที่เกิดข้ึน 

ในระดับสังคม... คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

เฉพาะหน้าเราอาจจะแบ่งชุดความคดิทีขั่ดแย้งกนัได้เป็น

สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ แนวคิดของฝ่ายอนุรักษนิยมกลุ่มหนึ่ง กับ

แนวคิดของฝ่ายก้าวหน้าอีกกลุ่มหน่ึง อันที่จริงการแบ่งกลุ่ม

ความคิดเช่นน้ีนับว่ากว้างมาก เพราะในแต่ละกลุ่มใหญ่ยังมี

กิง่ก้านสาขามากมาย นอกจากน้ียังมีระดับเข้มข้นหรือเจอืจาง

แตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่นฝ่าย Conservative น้ันอาจจะรวมต้ังแต่

พวกที่มีความคิดชาตินิยม รัฐนิยม และจารีตนิยมอย่างเป็น

ระบบ มาจนถงึพวกต่อต้านคอร์รัปชัน ถอืศลีกนิผัก เป็นอาสา- 

สมัครในวันหยุด อะไรท�านองน้ี ส่วนฝ่าย Progressive กเ็ช่นกนั  

มีต้ังแต่นักประชาธิปไตย นักเสรีนิยม นักเคล่ือนไหวด้าน 

สิทธมินุษยชน กลุ่ม Feminist กลุ่มเรียกร้องสิทธ ิLGBT มาจนถงึ 

กลุ่มย่อยที่นิยมอนาธิปไตย 

พ้นจากน้ีแล้วยังมีผู้คนอีกจ�านวนมากที่มีความคิดผสม

ผสานกนัระหว่างอนุรักษนิยมกบัก้าวหน้า ซึง่กเ็ป็นเร่ืองธรรมดา 

หรือเป็นธรรมชาติของคนทัว่ไปทีมั่กมีทศันะต่อเร่ืองต่างๆ เป็น
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รายประเด็น 

ทว่าพูดหยาบๆ ก็คือ ประเทศไทยเรามีทั้งฝ่ายที่อยาก

รักษาสถานภาพเดิม (status quo) ซึง่เห็นว่าโลกใหม่คอืสังคม

ที่ปนเปื้อน ดังน้ันจึงควรกลับไปสู่โลกเก่าที่ถูกต้องดีงามกว่า 

กับฝ่ายที่ต้องการเปล่ียนแปลงโลกเพราะเห็นว่าความถูกต้อง

ดีงามรออยู่ในอนาคต ในครรภ์แห่งปัจจุบันสมัย มีสังคมในฝัน

รอวันถือก�าเนิด

ในความเห็นของผม ล�าพังความแตกต่างกนัทางความคดิ 

เช่นน้ีไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงอันใด ดังเราจะ 

เห็นได้จากตัวอย่างในประเทศที่เจริญแล้ว ประเทศเหล่าน้ันก็

มีทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายก้าวหน้า มีฝ่ายขวามีฝ่ายซ้าย 

แต่โดยพื้นฐานแล้วก็สามารถอยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้ ภายใต้

กรอบกติกาเดียวกัน

สังคมมนุษย์น้ันอยู่ในภาวะเล่ือนไหลแปรเปล่ียนตลอด

เวลา โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ความเร็วในการแปรเปลี่ยน

ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้นถ้าจะมีคนบางกลุ่มแลไปข้างหลัง

อย่างเสียดายบ้าง หรือมีคนอีกกลุ่มหน่ึงแลไปข้างหน้าอย่าง

วาดหวังบ้าง มันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดา

แล้วท�าไมในกรณีของประเทศไทย ความแตกต่างทาง
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ความคิดจึงน�าไปสู่ความขัดแย้งข้ันแตกหักรุนแรง จนถึงกับ

ต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองสลับไปมา?

อนัน้ีเป็นหัวข้อทีน่่าสนใจโดยตัวของมันเอง แต่เฉพาะหน้า 

ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมจะพูดถึง ผมเพียงขออนุญาตต้ัง 

ข้อสังเกตว่าเร่ืองการเมืองในบ้านเราไม่ใช่เร่ืองความคิดเพียง

อย่างเดียว หากเป็นความคิดที่ผูกโยงกับกลุ่มผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ทางอ�านาจ และประเด็นเชิงโครงสร้างอื่นๆ อีก

หลายประการ

แต่ถงึอย่างไรความคดิกเ็ป็นหัวข้อส�าคญัอย่างหน่ึง ผมได้

กล่าวไว้แล้วต้ังแต่แรกว่าโลกทีเ่ราเห็นคอืโลกทีเ่ราคดิ ถงึตรงน้ี 

ก็คงต้องเติมว่าผู้คนไม่เพียงเห็นโลกจากมุมมองในความคิด

เท่าน้ัน หากยังอยากดัดแปลงโลก หรือเก็บรักษาโลกให้เป็น

ไปตามความคิดของตนด้วย 

หรือพูดให้ส้ันข้ึนคือความคิดเป็นจุดเร่ิมต้นของการ 

กระท�า เร่ืองน้ีทั้งทางโลกและทางธรรมไม่มีอะไรขัดแย้งกัน 

พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้แล้วว่ามนุษย์เรามีใจเป็นประธาน1  

ใจในที่น้ีหมายถึง mind ในภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมความรู้สึก

นึกคิดไว้ด้วยกัน

1	 อยู่ในข้อแรกของธรรมบท
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ส�าหรับเรื่อง สังคมไทยในความคิดและความคิดในสังคม

ไทย ผมมีข้อสังเกตอย่างหน่ึงคือในประเทศไทยน้ัน มีทฤษฎี 

ทางสังคมการเมืองทีค่ดิข้ึนใหม่น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการผลิตซ�า้ 

และส่งทอดมาจากสองแหล่ง คือมาจากยุคสมัยที่ผ่านพ้นไป 

แล้วชุดหน่ึงกบัมาจากโลกภายนอกอกีชุดหน่ึง ซึง่ทัง้สองอย่างน้ี 

ล้วนมีสัดส่วนที่ไม่ได้กลมกลืนกับสภาพที่เป็นอยู่ 

ดังน้ันความขัดแย้งทางความคดิทีเ่ราเห็นในประเทศไทย 

จึงมีลักษณะคล้ายความขัดแย้งทางศาสนา ซึ่งออกไปในทาง

ศรัทธาความเชื่อ 

สังคมไทยกลายเป็นพ้ืนที่ช่วงชิง (Contested Area) 

ระหว่างความคิดสองกระแส โดยฝ่ายอนุรักษนิยมมีปัญหา

เร่ืองกาละ ส่วนฝ่ายก้าวหน้ามีปัญหาเร่ืองเทศะ และทัง้สองฝ่าย

ต่างพยายามที่จะปรับเปล่ียนโลกของผู้อื่นให้ตรงกับความคิด 

ของฝ่ายตน

กล่าวอีกแบบหน่ึงก็คือ ทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่าย

ก้าวหน้าต่างก็ต้องเหน่ือยกับการปลูกฝังความคิดของตนใน

สังคมไทยปัจจบุนั ฝ่ายหน่ึงต้องการน�าความคดิ ความเช่ือ และ

คณุค่าจากสมัยเก่ากลับมาอยู่ในกาลเวลาทีเ่ปล่ียนไป ขณะทีอ่กี

ฝ่ายหน่ึงกพ็บว่าการน�าแนวคดิจากโลกภายนอกมาไว้ในพ้ืนที่

53ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย  |  เสกสรรค ์ประเสริฐกุล



อันไม่ใช่เนื้อดินถิ่นก�าเนิดนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย 

การทีท่ัง้สองฝ่ายแข่งกนับรรจชุุดความคดิฝ่ายตนลงไปใน 

space and time ของประเทศไทยปัจจบุนั นับเป็นเร่ืองทีก่ดดัน

ผู้คนในสังคมอยู่ไม่น้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันสมัยของไทยก ็

มีทั้งภูมิลักษณ์และดินฟ้าอากาศของตัวเอง ซึ่งมิใช่กาลเทศะ 

ทีจ่ะเกีย่วร้อยความคดิทัง้สองชุดได้โดยอตัโนมัติ หรืออย่างน้อย 

ไม่ใช่ทุกเรื่องทุกประเด็นพร้อมๆ กัน

ความตึงเครียดดังกล่าวเห็นได้ชัดในระบบการศึกษา ซึ่ง

ครูคนหน่ึงจะต้องสอนให้นักเรียนทัง้เช่ือฟังผู้ใหญ่ เป็นพลเมืองดี 

ในนิยามของรัฐ ไปพร้อมๆ กับเป็นนักประชาธิปไตยและ 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความอดึอดัท�านองน้ีปรากฏอยู่ในทกุวงการ ดังน้ันเราจงึ

มักเห็นสภาพทีท่ัง้ความคดิอนุรักษ์และความคดิก้าวหน้าถกูแรง

เหว่ียงของปัจจบุนัสมัยปัดออกไปอย่างน้อยกช่ั็วคราว หรือเป็น

ระยะๆ ทั้งในวงแคบวงกว้าง สุดแท้แต่ว่าในห้วงยามไหน ใคร

ท�าตัวน่าเบื่อมากกว่า

แน่นอน ในการแข่งขันช่วงชิง space and time ระหว่าง

ความคดิหลกัสองชดุ ฝ่าย Conservative คอ่นข้างจะได้เปรียบ 

เพราะมีโครงสร้างอ�านาจรัฐคอยค�้าจุน 
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ในด้านหน่ึง รัฐไทย โดยผ่านระบบการศกึษา และเคร่ืองมือ 

บังคับควบคุม สามารถผลิตซ�้าชุดความคิดอนุรักษ์ในรูปของ

อดุมการณ์แห่งรัฐ และส่ิงทีเ่รียกว่าอตัลักษณ์ของชาติได้อย่าง

สม�่าเสมอ ขณะที่ในอีกด้านหน่ึง ชนช้ันที่ใกล้ชิดอ�านาจรัฐ 

ตลอดจนประชากรทีช่อบเป็นหน่ึงเดียวกบัรัฐ ต่างกค็อยขานรับ

และขยายต่อในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 

ด้วยเหตุดังนี้ ทั้งสองภาคส่วนจึงกลายเป็น reference ให้

กันและกนั รัฐอ้างสังคมในการสร้างความชอบธรรมของอ�านาจ 

สังคมส่วนทีผ่มเอ่ยถงึกอ็งิกรอบอดุมการณ์ของรัฐในการรักษา

ผลประโยชน์และปรุงแต่งสถานภาพ กระทัง่ใช้มันมาเสริมขยาย

อัตตาของตน

จินตนาการที่มีพลังที่สุดอย่างหน่ึงของฝ่ายอนุรักษนิยม

ในสังคมไทยคือแนวคิดเร่ือง ‘ความเป็นคนดี’ ซึ่งผูกโยงกับ

เรื่องศีลธรรม บุญบาป อย่างแยกไม่ออก ทว่าในขณะเดียวกัน

ก็ตัดขาดจากประเด็นชนช้ันและกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจน

โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมโดยส่วนใหญ่

พูดง่ายๆ คือตามคติของฝ่ายน้ีดีช่ัวไม่จ�าเป็นต้องมี

บริบทห้อมล้อม ความเป็นคนดีเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลกับ

พลังทางศีลธรรมของเขาหรือเธอ คนไทยควรต้องเป็นคนดี  
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สังคมไทยต้องเป็นสังคมของคนดี และที่ส�าคัญที่ สุดคือ 

ผู้ปกครองประเทศไทยจะต้องเป็นคนดี

ถามว่าท�าไมความคิดดังกล่าวจึงมีพลังอยู่ในสังคมไทย

ปัจจุบัน ทั้งๆ ที่องค์ความรู้ต่างๆ ได้เติบใหญ่ขยายตัวไปมาก

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ 

ค�าอธบิายพฤติกรรมมนุษย์ทีเ่กีย่วโยงกบัเหตุปัจจยัต่างๆ ได้รับ

การค้นคว้าออกมามากมาย ท�าไมไม่ดึงมาใช้พิจารณาสังคมบ้าง

ค�าตอบง่ายๆ เบือ้งต้นคอื ความดีเป็น concept ทีอ่ยู่เหนือ

ยุคสมัย นอกจากน้ียังเป็นจนิตภาพเชิงบวกทีก่นิความกว้างและ

คลุมเครือมาก จนกระทัง่แทบทกุคนสามารถพยักหน้าเห็นด้วย 

แต่ขณะเดียวกนัความดีกเ็ป็นแนวคดิแบบทวิภาวะ (หรือ

ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า dualism) ที่ไหนมีความดีที่น่ันย่อม

มีความไม่ดี ซึ่งท�าให้ผู้คนสามารถสมาทานความดีมาเสริม

อัตตาได้โดยง่าย แค่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีก็รู้สึกมีฐานะเหนือ

กว่าคนไม่ดีแล้ว 

ด้วยเหตุดังน้ี ถ้าไม่ต้ังสติให้ม่ัน ผู้คนย่อมสามารถพลัดหลง 

อยู่ในวังวนของความดีได้

อันที่จริงแนวคิดเร่ืองความดีในประเทศไทยไม่ได้เหลือ

ที่ว่างให้ใครตีความเองได้มากนัก หากเต็มไปด้วยบทบัญญัติ
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รูปธรรมให้ยึดถือ และเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางอ�านาจ

ในสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง มิหน�าซ�้ายังมีบทลงโทษคนที่อยู่นอก

กรอบความดีดังกล่าวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ยกตัวอย่างเช่น ทุกวันน้ีการด่ืมสุราสูบบุหร่ีไม่ว่ามาก

หรือน้อย หรืออยู่ในบริบทใดมักจะถูกตีตราว่าเป็นพฤติกรรม

ทีเ่ส่ือมทราม น่ารังเกยีจ สมควรถกูต่อต้านและประณาม แม้แต่

ภาษีที่จัดเก็บจากบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็ถูกเรียกว่า

ภาษีบาป ซึ่งเท่ากับยกระดับข้อกล่าวหาข้ึนสู่หลักศาสนาเลย 

ทเีดียว ในทางกลับกนัการไม่สูบยาไม่กนิเหล้ากลายเป็นส่วนหน่ึง 

ของความเป็นคนดีแบบไทยๆ

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ผมเห็นว่ามีการแต่งเติมเสริมขยาย

จนเกินจริงไปไกล 

ขอเรียนตรงๆ ด้วยความเคารพและเกรงใจทุกท่าน ผม

เห็นว่าถ้าล�าพังเรารณรงค์คัดค้านเหล้าบุหร่ีในฐานะปัญหา

สุขภาพ หรือในบางกรณีก็คัดค้านพฤติกรรมที่เป็นอันตราย

ต่อสังคมอย่างเมาแล้วขับ เมาแล้วอาละวาด ก็คงไม่มีเรื่องให ้

เถยีงกนัเท่าใด เพราะการบริโภคส่ิงเหล่าน้ีมากเกนิไปเป็นผลเสีย 

ต่อสุขภาพและอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้จริงๆ 

ประเด็นมันอยู่ที่การต่อต้านประณามกันจนล้นเกิน อยู่ที่
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การสมมุติตนเป็นคนดีของฝ่ายต่อต้านและการลดคณุค่าความ

เป็นมนุษย์ของฝ่ายทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดี การ demonize 

ผู้บริโภคบหุร่ีและสุราเป็นส่ิงเดียวกบัการ dehumanize พวกเขา  

อันนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นบาปแท้จริง 

ในทัศนะของฝ่ายต่อต้าน คนสูบยากินเหล้าเป็นแค่ ‘คน

ไม่รักดี’ โดยไม่ต้องมีหมายเหตุอะไรทั้งส้ิน ความคิดเช่นน้ี 

ใช่หรือไม่ว่าเป็นการลดทอนย่อส่วนชีวิตของพวกเขาให้เหลือ

แค่มิติเดียวคือร่างกาย โดยไม่มีการพิจารณามิติทางสังคม 

วัฒนธรรม และคุณค่าอื่นๆ ของชีวิตแม้แต่น้อย 

ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าสุขภาพเป็นเร่ืองส�าคญั และทกุคน 

ก็อยากมีสุขภาพดีกันทั้งน้ัน แต่ชีวิตคนเรามันมีเน้ือหาสาระ

มากกว่าการดูแลร่างกายหลายอย่าง ด้วยเหตุดังน้ี จะมากจะน้อย  

ผู้คนก็ต้องท�าเรื่องเสียสุขภาพบ้าง

จ�านวนผู้สูบบุหร่ีในประเทศไทยมีประมาณ 11 ล้านคน 

ส่วนผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีประมาณ 18 ล้านคน 

ซึ่งอาจเป็นจ�านวนที่ทาบซ้อนกับผู้สูบบุหร่ีอยู่จ�านวนหน่ึง แต่

รวมๆ แล้วก็ถือว่ามีประชาชนเกือบ 20 ล้านคนที่ถูกกล่าวหา

ว่าเป็น ‘คนไม่ดี’

ถามว่าแล้วท�าไมประชากรไทยจ�านวนมหาศาลขนาดน้ี
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จงึถกูย่อนิยามให้เป็นแค่ผู้ติดหลงในอบายมุขหรือเป็นคนบาป 

ในเมื่อคนเหล่านั้นอาจจะมีตั้งแต่นักธุรกิจ ข้าราชการ วิศวกร 

สถาปนิก ทนายความ ศิลปินสาขาต่างๆ ครูบาอาจารย์ นัก- 

วิชาการ พ่อค้าแม่ขาย มาจนถึงกรรมกรและชาวนา กระทั่ง

บุคลากรทางการแพทย์จ�านวนหน่ึง ซึ่งท�าประโยชน์ให้กับ

สังคมไม่แพ้ใคร 

จากมุมมองของผม ค�าตอบอยู่ที่การสร้างฐานความคิด

ไปสู่การมีอ�านาจเหนือชีวิตผู้อื่น ซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะรู้ตัว

หรือไม่รู้ตัวก็ได้ จะว่าไปเร่ืองของการท�าดีน่ีพาไปเมาศรัทธา

กันได้ไม่ยาก

แต่ไหนแต่ไรมา การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 

มักจะน�าไปสู่การสถาปนาอ�านาจเหนือคนเหล่าน้ันเสมอ มัน

เป็นกลไกการควบคุมที่ใช้มาตั้งแต่ยุคทาสแล้ว

ในเร่ืองน้ีกเ็ช่นเดียวกนั ในทีสุ่ดมันกน็�าไปสู่การรวบอ�านาจ

ของฝ่ายที่ถือตนเป็นคนดี ซึ่งสามารถเข้าไป connect กับฝ่าย

อนุรักษนิยมที่คุมกลไกรัฐ จากน้ันทั้งภาครัฐและส่ิงที่เรียกว่า

ภาคประชาสังคมก็ผลักดันกฎเกณฑ์จ�านวนมากมาควบคุม

พ้ืนที่การใช้ชีวิตของคนกินเหล้าสูบบุหร่ี โดยไม่เคยอนุญาต

ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะควรแม้แต่
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น้อย กฎระเบียบเหล่าน้ีถูกผูกพ่วงมาด้วยบทลงโทษที่รุนแรง

ถึงข้ันถูกปรับแพงๆ และต้องติดคุกติดตารางราวกับว่าการ 

กินเหล้าสูบบุหรี่เป็นอาชญากรรมร้ายแรง

นอกจากนี้แล้ว ในนามของความหวังดี และเพื่อคุมความ

ประพฤติของคนไม่รักสุขภาพ ฝ่ายรัฐยังสามารถเกบ็ภาษเีหล้า

บหุร่ีได้ตามอ�าเภอใจ สามารถข้ึนอตัราภาษคีร้ังแล้วคร้ังเล่า จน

ท�าให้สินค้าประเภทน้ีมีราคาแพงเกนิต้นทนุการผลิตไปไกล รัฐ

ไทยมีรายได้จากภาษีเหล้าบุหรี่ ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ยัง

ไม่ต้องเอ่ยถึงก�าไรจากการค้าที่โรงงานยาสูบน�าส่ง ซึ่งเคยขึ้น

สูงถึง 7 พันล้านบาท (ในปี 2559)

เร่ืองจงึกลายเป็นว่า นอกจากผู้บริโภคบหุร่ีและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ จะถกูประณามหยามเหยียดแล้ว ยังถกูล้วงกระเป๋า

อย่างไม่เกรงใจ ไม่มีใครมองพวกเขาในมิติที่เป็นผู้เสียภาษี 

รายใหญ่ และมีส่วนกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโต

ใช่หรือไม่ว่ามันต้องมีอะไรสวนทางกับความยุติธรรมสัก

จุดหนึ่ง?

พูดกพู็ดเถอะ การทีมี่ผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้เร่ืองพิษภัย

ของเหล้าบุหรี่นั้น ผมยังคิดว่าเป็นเรื่องดี แต่ความดีมันจบลง

ตรงจดุทีเ่ร่ิมบบีบงัคบัให้คนอืน่เป็นคนดีด้วย ท�าไมเราไม่ปล่อย
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ให้ผู้คนพลเมืองมีเสรีภาพในการเลือกวิถชีีวิตของตัวเอง โดยให้ 

ข้อมูลพวกเขาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ท�าไมไม่ยอมให้พวกเขา 

ดูแลสุขภาพไปตามเงื่อนไขและความสมัครใจของแต่ละคน

แต่ก็อีกนั่นแหละ วิธีคิดแบบสุดขั้วนั้นมักจะปิดทางเลือก

ทีส่ามเสมอ ถ้าไม่เห็นด้วยกนัทัง้หมดกไ็ม่ใช่ฝ่ายเดียวกนั ไม่มี

การอนุญาตให้เห็นด้วยแค่บางส่วน พูดอีกแบบคือสภาพจิต

แบบน้ีมักผลักผู้อืน่ให้อยู่ในตรอกซอยคบัแคบ เดินสวนกันไม่ได้  

ถ้าไม่เดินตามกันไปก็ต้องปะทะอย่างเดียว 

ในทัศนะของผม ซึ่งอาจจะผิดก็ได้ กรณีเหล้าบุหรี่นี้เป็น

ตัวอย่างทีชั่ดเจนของการสร้างสมการทางอ�านาจระหว่าง ‘คนดี’  

กับ ‘คนไม่ดี’ ซึ่งน�าไปสู่การใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจและการ

ท�าลายล้างสิทธิของฝ่ายที่ถูกกดเหยียดว่าเป็นคนไม่ดี จาก

ประเด็นสุขภาพธรรมดาเหมือนประเด็นกินหวาน กินมัน กิน- 

เค็ม กรณีดังกล่าวถูกขยายความให้เป็นเรื่องศีลธรรม กระทั่ง

เป็นปัญหาบุญบาป สุดท้ายกลายเป็นเร่ืองใช้อ�านาจควบคุม

สังคมโดยคนกลุ่มน้อยที่ถือตนว่าเป็นคนดีกว่าผู้อื่น 

ทีต้่องเน้นค�าว่าตามอ�าเภอใจกเ็พราะว่า การต้ังแง่รังเกยีจ 

และกฎหมายต่างๆ ทีอ่อกมาคมุเร่ืองเหล้าบหุร่ีน้ันแผ่คลุมคนที่ 

ไม่ได้ท�าความผิดไว้เป็นจ�านวนมากมายมหาศาล เช่น คนที่ 
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สูบบหุร่ีโดยไม่รบกวนคนอืน่ ขจดัก้นยาเป็นทีเ่ป็นทาง หรือคนที่

ด่ืมสุราสังสรรค์กับเพ่ือนๆ โดยไม่ได้เมาอาละวาด ไม่ได้ขับรถ

ทั้งๆ ทีห่มดสภาพ คนเหล่านีเ้ปน็คนส่วนใหญใ่นกลุม่ผูบ้รโิภค

แอลกอฮอล์ แต่กก็ลายเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธไิปโดยปริยาย ฝ่าย

ต่อต้านมักไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการด่ืมสุรามงคล 

ในงานวิวาห์กับคนเมาที่ทุบตีลูกเมีย

ลักษณะตามอ�าเภอใจอีกแบบหน่ึงของความเป็นคนดี 

คนไม่ดีแบบน้ี คอืความไม่คงเส้นคงวาของการตัดสินผิดถูก เช่น 

ขณะทีก่ารกนิเหล้าสูบบหุร่ีถกูระบวุ่าเป็นบาปกระทัง่เรียกภาษี

เหล้าบหุร่ีว่าภาษบีาป แต่การท�าบาปทางศาสนาทีชั่ดเจนกว่าน้ัน 

กลับไม่ถูกรณรงค์ต่อต้าน หรือถูกเก็บภาษีสูงด้วยเหตุผล

เดียวกัน ที่ชัดเจนที่สุดคือการฆ่าสัตว์เพ่ือการบริโภค ท�าไม

จึงไม่มีการรณรงค์ต่อต้านคนขายหมูขายไก่ หรือเรียกภาษี

จากการฆ่าสัตว์ว่าภาษีบาปบ้าง ทั้งๆ ที่เร่ืองน้ีเป็นการผิดศีล 

ขั้นร้ายแรงที่สุดในบรรดาข้อห้ามทั้งปวงของพุทธศาสนา 

แน่นอน ทีย่กกรณีต้านเหล้าบหุร่ีข้ึนมาไม่ได้หมายความว่า 

ผมสนับสนุนให้คนกินเหล้าสูบบุหร่ี หรืออยากจะเถียงกับใคร 

ในเน้ือหาทีเ่ป็นวิทยาศาสตร์ แต่ทีต้่องพูดถงึมันเพราะผมเห็นว่า 

มีประเด็นเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรือนแสน
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เรือนล้าน  

จากตัวอย่างน้ี เราจะเห็นได้ว่าความเป็นคนดีในบริบทไทย 

มักมีนัยเร่ืองความสัมพันธ์ทางอ�านาจค่อนข้างมาก และ 

เช่ือมโยงกับความคิดอ�านาจนิยมอย่างแน่นหนา ‘คนดี’ กับ 

‘คนรู้ดี’ มักจะแยกกันไม่ออก มันจึงเป็นฐานคิดที่สนับสนุนให้

คนจ�านวนน้อยมีอ�านาจเหนือคนส่วนใหญ่ อีกทั้งเป็นอ�านาจ 

ที่แทบจะไร้ขอบเขต 

ผมคงไม่ต้องพูดก็ได้ว่า concept ความเป็นคนดีแบบน้ี

ถูกน�ามาใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในช่วงต่อต้านรัฐบาลที่มาจาก

การเลือกตั้งและสนับสนุนรัฐประหารเมื่อต้นปี 2557 ยามนั้น

ผู้น�าการชุมนุมหลายท่านได้พูดถึงเร่ืองน้ี บางท่านไปไกลถงึข้ัน

ยืนยันว่าคนเราไม่เท่ากนั อ�านาจทางการเมืองควรอยู่ในมือของ

คนดีเท่าน้ันและคนไม่ดีไม่ควรมีสิทธใินเร่ืองการเมืองปกครอง 

จริงอยู่ ถ้าเราพิจารณาเงือ่นไขบริบททีค่วามคดิน้ีถูกน�ามา

ใช้ กเ็ข้าใจได้ว่าท�าไมความรังเกยีจนักการเมืองทีก่มุอ�านาจจงึ

ขึ้นสู่กระแสสูง อีกทั้งต้องยอมรับด้วยว่ามีนักการเมืองจ�านวน

หนึง่ทีค่ดโกงน่ารงัเกยีจ และเข้าข่ายเปน็คนไม่ดทีัง้ในทางโลก

และทางธรรม

แต่ประเด็นมีอยู่ว่าการดึงอ�านาจกลับมาสู่มือ ‘คนดี’ ดูจะ
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มีช่องโหว่ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติอยู่ไม่น้อย   

จะว่าไปความเป็นคนดีในทางธรรมน้ัน จะต้องไม่ยึดติดใน

ความดีของตน ไม่โฆษณาตัวเอง และไม่ยกตนข่มท่าน เพราะ

มันจะพาย้อนกลับไปสู่การขยายอตัตาตัวตน ซึง่อยู่ตรงข้ามกบั

จุดหมายในการท�าดี  เพื่อการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณ 

แต่ผมเข้าใจว่าความเป็นคนดีที่พูดถึงกันบนเวทีขับไล่

รัฐบาลพลเรือนไม่ได้เป็นเร่ืองเช่นน้ี หากเป็นการเอาความเป็น

คนดีมาใช้สร้างอัตตารวมหมู่ เป็น Collective Ego ซึ่งก่อเกิด

เป็นอตัลักษณ์ของกลุ่มผู้ประท้วง ขณะเดียวกนักก็ดเหยียดฝ่าย

ตรงข้ามให้มีฐานะต�า่กว่าในทางศลีธรรม อนัน้ีแน่นอนเป็นการ

ปทูางไปสู่การจะท�าอย่างไรกไ็ด้ จะจดัการอย่างไรกไ็ด้ กบัฝ่าย

ที่ถูกระบุไว้แล้วว่าเป็นคนไม่ดี

ปัญหาใหญ่มีอยู่ว่าคนไม่ดีในสายตาของฝ่ายที่ถือว่า 

ตัวเองเป็นคนดีน้ัน ไม่ได้มีแค่รัฐบาลทีม่าจากการเลือกต้ัง หาก

ยังรวมประชาชนทีเ่ลือกรัฐบาลดังกล่าวด้วย ดังน้ันผู้ทีพ่วกเขา 

ต้องการตัดสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 

จึงไม่ได้มีแค่นักการเมือง หากยังรวมถึงชาวบ้านนับล้าน หรือ

ประชาชนทั่วทั้งประเทศ 

ที่น ่าสนใจมากก็คือ เม่ือมองจากบริบทที่ห ้อมล้อม
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เหตุการณ์ในปี 2557 เราจะพบว่าความเป็นคนดีหรือคนไม่ดี

ทีถ่กูประดิษฐ์ข้ึนน้ัน มีลักษณะสอดประสานกบัฐานะทางชนช้ัน

ของแต่ละฝ่ายอย่างแยกไม่ออก แถวหน้าสุดของกลุ่ม ‘คนดี’  

มักจะหมายถงึคนทีมี่ฐานะทางเศรษฐกจิดี มีการศกึษาสูง ส่วน 

‘คนไม่ดี’ ส่วนใหญ่เป็นชาวชนบท หรือคนช้ันกลางช้ันล่างในเมือง  

ซึง่ส่วนมากมีการศกึษาน้อยกว่าและมีรายได้ค่อนไปในทางต�า่

ดังน้ัน ปัญหาจึงถูกพากลับมาสู่ประเด็นพ้ืนฐานของ

ปรัชญาการเมือง คอืประเด็นทีว่่าใครควรมีสิทธเิป็นผู้ปกครอง 

และใครบ้างที่ไม่ควรมีสิทธิมีส่วนในการเมืองการปกครอง

ค�าถามน้ีจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่เร่ืองใหม่ ในสมัยโบราณ  

เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีกได้เคยเสนอไว้แล้วว่าอ�านาจ

การเมืองไม่ควรอยู่ในมือคนทั่วไปที่สนใจแต่เร่ืองท�ามาหากิน 

หากควรอยู่ในมือชนส่วนน้อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คน

กลุ่มน้ีจะต้องมีทัง้ความปรีชาสามารถและคณุธรรมสูงส่ง ไม่มี

ทรัพย์สินส่วนตัว ใช้ชีวิตรวมหมู่ ไม่มีกระทัง่ครอบครัว และต้อง

ท�าทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของผู้อยู่ใต้การปกครอง

ถามว่าแล้ว ‘ความเป็นคนดี’ ในประเทศไทย มีลักษณะใกล้

เคียงกับชนชั้นปกครองของเพลโตหรือไม่ ค�าตอบคือ แค่เรื่อง

ทรัพย์สินส่วนตัวก็สอบไม่ผ่านแล้ว เรื่องภูมิปัญญาก็ไม่แน่นัก 
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อย่าว่าแต่เรื่องครองตัวเป็นโสดปราศจากครอบครัว 

ในเม่ือผู้ปกครองในอุดมคติไม่ใช่หากันได้ง่ายๆ เรามี 

ทางเลือกอะไรเหลือบ้างในการแก้ปัญหานี้?

ที่ผ่านมาเราเคยใช้วิธีเลือกต้ัง เพราะคิดว่าถ้าเลือกผิด 

ก็เลือกใหม่ นอกจากน้ียังมีระบบตรวจสอบที่สามารถลงโทษ

ผู้ปกครองที่ออกนอกลู่นอกทาง กระทั่งเอาลงจากต�าแหน่งได้ 

แต่แล้วจู่ๆ  กมี็คนจ�านวนหน่ึงมาบอกว่าวิธน้ัีนใช้ไม่ได้ นัย

เร่ืองความเป็นคนดีคนไม่ดีของเขาบ่งชัดว่าบ้านน้ีเมืองน้ีมีคน

ที่ควรท�าหน้าที่เป็นชนช้ันปกครองอย่างถาวร และมีคนที่ควร

ถูกปกครองหรือถูกควบคุมความประพฤติอย่างถาวรเช่นกัน

แล้วใครเล่าทีเ่ป็นฝ่ายแรก ใครกนัทีเ่ป็นฝ่ายหลัง ข้อน้ีเม่ือ

ถอดสมการการเมืองออกมาอย่างถึงที่สุดแล้ว ก็จะพบว่า กอง

หน้าของคนดีกลายเป็นข้าราชการกบันายทนุใหญ่ และคนช้ัน- 

กลางค่อนไปทางสูง ส่วนคนไม่ดีได้แก่บรรดานักการเมืองกับ

ชาวบ้านที่เลือกพวกเขามา

แน่ละ ข้อยกเว้นรายบุคคลย่อมต้องมีอยู่บ้าง 

กระน้ันกต็าม เร่ืองทัง้หมดน้ีไม่ได้ต้ังอยู่บนฐานของความ

เป็นจริงเลย ดังน้ันมันจึงเป็นวาทกรรมที่น�าไปสู่ทางตัน ไม่มี

สังคมไหนในยุคปัจจุบันที่สามารถจ�าแนกคนดีคนไม่ดีออก
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เป็นชนช้ันหมู่เหล่าได้ขนาดน้ัน อย่างมากที่สุดเราก็พูดได้ว่า

คนดีคนไม่ดีอยู่ปนกันในทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะรวยหรือจน เป็น

นักการเมืองหรือเป็นพลเมืองธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือ

นักธุรกิจเอกชน อย่าว่าแต่ในหลายกรณีคนคนเดียวอาจจะมี

ทั้งความดีและความเลวปะปนอยู่ในตัว

ย่ิงไปกว่าน้ัน ความดีความเลวยังสามารถพิจารณาได้จาก

หลายมุม ต่างคนต่างกลุ่มอาจจะมองเร่ืองน้ีไม่ตรงกนักไ็ด้ แล้ว

ใครเล่าจะมีสิทธิผูกขาดค�านิยามอยู่กลุ่มเดียว

กจ็ริง สังคมคงต้ังอยู่ไม่ได้ หากมองเร่ืองผิดถูกไปคนละทาง 

ตลอดเวลา หรือหากไม่มีบรรทัดฐานกลางเอาไว้ยึดถือร่วม

กันบ้าง แต่ประเด็นน้ีย่ิงท�าให้จ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

จากทกุฝ่ายมานิยามกฎเกณฑ์ร่วมกนั เพ่ือจะได้เกดิความเห็น

ชอบในเร่ืองผิดถกูดีช่ัวในระดับทีพ่อเพียงต่อการจรรโลงสังคม

พูดอีกแบบหนึ่งคือ แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพและระบอบ

ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นขั้วตรงข้ามกับความเป็นคนดี หากแต่

คดัค้านการผูกขาดในเร่ืองน้ี และต้องการท�าให้ความดีเป็นเร่ือง

เข้าถึงได้โดยคนทุกคน

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเองกไ็ม่ได้ต่อต้านความเป็นคนดีโดย

ทัว่ไป ผมเพียงแต่เห็นว่าการสมมุติตนเป็นคนดีเพ่ือรวบอ�านาจ
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นั้นไม่ถูกต้อง พ้นจากเรื่องนี้แล้ว ใครอยากจะท�าดีเพื่อพัฒนา

ตน ไม่ว่าจะถือศีล กินเจช่วยเหลือหมาแมว งดเหล้าช่วงเข้า

พรรษา หรือน่ังวิปัสสนากรรมฐาน ผมถือเป็นสิทธิของท่าน 

และในบางเรื่องผมก็เห็นด้วย

ประเด็นต่อไปของฝ่ายอนุรักษนิยมที่ผมอยากจะพูดถึง

คือเรื่องของ ‘ความเป็นไทย’ นี่ก็เป็นวาทกรรมอีกอย่างหนึ่งที่

ถูกน�ามาใช้มากในความขัดแย้งทางการเมือง 

กล่าวโดยเงือ่นไขทางประวัติศาสตร์ แนวคดิความเป็นไทย 

เป็นส่ิงที่รัฐไทยสร้างข้ึนล้วนๆ และในช่วงประวัติศาสตร์ที่ 

ไม่นานนัก ลักษณะส�าคัญของแนวคิดน้ีคือมีไว้ใช้กับคนใน

ประเทศมากกว่าใช้ต่อต้านต่างชาติอย่างจริงจัง 

ถามว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ค�าตอบก็คือว่าสยามประเทศ

เปล่ียนรูปเป็นรัฐไทยสมัยใหม่ด้วยการรวมศูนย์อ�านาจเหนือ

แว่นแคว้นที่มีชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมหลากหลายมาก 

กระทั่งบางแห่งเคยมีฐานะกึ่งอิสระมานาน ดังน้ันด้วยเหตุผล 

ในการปกครอง แนวคดิเร่ืองสร้างภาษาและวัฒนธรรมกลางจงึ

เกดิขึน้ จากนัน้คลีค่ลายขยายตวัไปเปน็เรือ่งรฐันยิม ชาตนิยิม

แบบไทยๆ กระทั่งกลายเป็นนิยามความเป็นไทยในปัจจุบัน 
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เน่ืองจากเคยพูดเขียนเร่ืองดังกล่าวไว้ในทีอ่ืน่ๆ แล้ว วันน้ี 

ผมจงึไม่อยากลงสู่รายละเอยีด เพียงแต่อยากช้ีให้เห็นว่าแนวคดิน้ี 

มีจุดเน้นอยู่ที่ความจงรักภักดีและเช่ือฟังรัฐ ใครที่ท�าตัวเป็น

เด็กดีคนนั้นจึงจะถูกนับเป็นคนไทย 

และด้วยตรรกะเดียวกัน ใครที่คิดเห็นต่างจากรัฐ ก็มัก

ถูกตั้งค�าถามเกี่ยวกับความเป็นคนไทย กระทั่งถูกขับไล่ไสส่ง

ให้ไปอยู่ประเทศอื่น ทั้งๆ ที่คนคนนั้นอาจเกิดในประเทศไทย 

ถือสัญชาติไทย มีพ่อแม่พ่ีน้องเป็นคนไทย และบางทีอาจจะ

มีรากเหง้าอยู่ในวัฒนธรรมไทยมากกว่าคนที่ขับไล่เขาเสียอีก

อันที่จริงถ้าเรานับว่าแนวคิดเร่ืองความเป็นคนไทยน้ัน 

เร่ิมก่อรูปข้ึนต้ังแต่ปลายสมัยรัชกาลที ่5 และเข้มข้นข้ึนในสมัย

รัชกาลที ่6 ต่อเน่ืองมาจนถงึหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 และมีมาจนถงึปัจจบุนั กเ็ป็นเร่ืองน่าแปลกทีต่ลอด

ช่วงเวลากว่าหน่ึงศตวรรษและท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วของสังคมไทย แก่นแกนของความคิดดังกล่าวกลับ 

ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าใด 

ยังไงๆ ความเป็นไทยก็ไม่ได้รวมถึงการมีสิทธิเสรีภาพ

และระบอบประชาธปิไตยเอาไว้เป็นเน้ือใน หากยังคงเน้นเร่ือง

การเชื่อฟังรัฐ และความภูมิใจในชาติแบบลอยๆ
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ด้วยเหตุดังน้ีแนวคิดเร่ืองความเป็นคนไทย จึงถูกน�าไป

เสริมฐานะให้กบัระบอบอ�านาจนิยมอย่างเล่ียงไม่พ้น ย่ิงในช่วง

หลังรัฐประหาร 2557 ด้วยแล้ว คนทีเ่รียกร้องสิทธเิสรีภาพกดี็  

พูดถึงประชาธิปไตยก็ดี หรือพูดถึงหลักสิทธิมนุษยชนก็ตาม 

ล้วนแล้วแต่ถูกเพ่งเล็งว่าความเป็นไทยบกพร่องทั้งสิ้น 

ย่ิงในระยะแรกชาติตะวันตกแสดงท่าทไีม่ยอมรับระบอบ

เผด็จการในประเทศไทย กย่ิ็งมีคนอ้างถงึความเป็นไทยว่าพิเศษ

แตกต่างจากฝร่ังนานาประการ ส่วนคนทีค่ดิต่างกถ็กูหาว่าเป็น 

‘ขี้ข้า’ หรือเป็นทาสทางปัญญาของฝรั่งไป

คงไม่ใช่เร่ืองน่าแปลกใจนักที่แถวหน้าของผู้หวงแหน

ความเป็นไทยมักจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่ถือตนเป็นคนดี 

แต่ส่ิงทีท่�าให้ผมรู้สึกประหลาดใจกค็อืในทางปฏิบติั กลุ่ม Elites 

และ Upper- Middle Class เหล่านี้มักใกล้ชิดกับโลกตะวันตก

และมีวิถีชีวิตแบบฝรั่งมากกว่าคนไทยทั่วไป 

ย่ิงไปกว่าน้ัน หลายคนยังจับมือถือแขนกับชาวต่างชาติ

ในเรื่องการค้าการลงทุนโดยไม่รู้สึกกระดากใจ อันนี้ท�าให้เชื่อ

ได้ว่าแนวคดิเร่ืองความเป็นไทยเป็นวาทกรรมทางการเมืองเสีย

มากกว่าจะยึดถือกันอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�าคัญอย่างหน่ึงในการปกป้อง
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ระบอบอ�านาจนิยมโดยเชิดชูความเป็นไทยคือการระบุว่า

ประชาธปิไตยเป็นแนวคดิของโลกตะวันตก ซึง่อาจจะไม่เหมาะ

หรือใช้การไม่ได้กับประเทศไทย เรื่องนี้ถ้าขับเคลื่อนกันจริงๆ 

ก็นับว่าอันตรายต่อความปรองดองในสังคมไทยเป็นอย่าง

ย่ิง ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยน้ัน 

ได้กลายเป็นคณุค่าสากลมานานแล้ว และมีคนไทยจ�านวนมาก

ที่มีศรัทธาในคุณค่าดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่ใช่คนไทยทั้งหมด

ก็ตาม

แน่นอน สาเหตุหน่ึงที่ท�าให้มีคนไทยบางกลุ่มรังเกียจ

ประชาธปิไตยกเ็พราะปัญหาทจุริตคอร์รัปชันของนักการเมือง

บางคน กับปัญหาความแตกแยกระหว่างมวลชนที่สนับสนุน

พรรคการเมืองคนละพรรค เร่ืองน้ีเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

สถานการณ์เลวร้ายจริง 

แต่จะว่าไประบอบประชาธิปไตยในโลกล้วนมีปัญหาไม่

มากก็น้อยทั้งน้ัน อันน้ีเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนปัญหา

อนัตรายบนท้องถนน เราคงไม่แก้ปัญหาด้วยวิธเีลิกใช้รถยนต์

แล้วกลับไปนั่งเกวียน พร้อมกับภูมิใจว่าเกวียนเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของไทย มิใช่หรือ

ในโลกทีเ่ป็นอยู่การยอมรับคณุค่าสากล เช่น สิทธ ิเสรีภาพ 
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และประชาธปิไตย ไม่ได้ขัดแย้งกบัตัวตนความเป็นคนไทยโดย

รวม แม้ว่าหลายท่านอาจจะยังยึดติดกับแนวคิดอนุรักษนิยม 

ในบางเรื่องบางราว คุณค่าเหล่านี้ก็ไม่ได้ท�าให้เราเป็นคนไทย

น้อยลง อันที่จริงมันจะย่ิงส่งเสริมให้ประเทศเรามีฐานะและ

ศักดิ์ศรีน่าภูมิใจมากขึ้นเสียด้วยซ�้า 

มาถงึวันน้ีประเทศไทยมีเอกภาพของดินแดน และมี Na-

tional Integration ในระดับทีเ่พียงพอแล้ว ไม่มีเหตุผลอะไรเลย

ทีเ่ราจะนิยามความเป็นไทยให้คบัแคบอยู่แค่เช่ือฟังรัฐหรือเน้น

แต่ปัญหาความม่ันคง จนกลัวการแตกแยกมากเกนิไป ฝันร้าย

ของรัฐไทย ไม่ว่าจะมาจากยุคล่าอาณานิคมหรือยุคสงครามเย็น 

ควรจะถูกลืมได้แล้ว ถ้าทุกวันนี้รัฐไทยสามารถผูกมิตรตีสนิท

กับศัตรูเก่าอย่างจีน หรือเวียดนามได้ แล้วจะมีเหตุผลอันใดที่

ไม่ยอมรับคนไทยที่คิดต่างกัน

ผมไม่ต้องพูดกไ็ด้ว่าในบริบททางเศรษฐกิจสังคมทีเ่ปล่ียน

ไป concept ความเป็นไทยในนิยามเดิมๆ ก�าลังกลายเป็นตัว

ปัญหามากกว่าเป็นพ้ืนทีส่ร้างสรรค์ ทัง้น้ีเน่ืองเพราะมันรองรับ

ความแตกต่างหลากหลายในยุคปัจจุบันไม่ได้ ใช้ integrate  

ชิ้นส่วนใหม่ๆ ของสังคมไทยไม่ได้ เช่น แรงงานจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน ทุนข้ามชาติ กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ 

เป็นต้น
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พูดก็พูดเถอะ ทกุวันน้ีประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงถิน่ทีอ่ยู่

ของคนไทยทีค่ดิอ่านแตกต่างหลากหลายและมีวิถชีีวิตผิดแผก

กนัไปเท่าน้ัน หากยังเต็มไปด้วยเพ่ือนมนุษย์จากทีอ่ืน่เข้ามาอยู่

ร่วมในระยะยาว กล่าวคอืนอกเหนือไปจากแรงงานอพยพเรือน

ล้านและนายทุนไร้พรมแดนแล้ว ยังมีพวกที่ถือว่าตัวเองเป็น 

Global Citizens บ้าง พวก Digital Nomads บ้าง 

ยังไม่ต้องเอ่ยถงึหมู่บ้านญีปุ่น่ทีศ่รีราชา หมู่บ้านผู้สูงอายุ

ชาวสวีเดนทีท่่ายาง หมู่บ้านคนแก่ชาวสวิสแถวอสีานใต้ ตลอดจน

การต้ังรกรากของคนจนีรุ่นใหม่แถวห้วยขวาง ซึง่รัฐจนีสนับสนุน

และรัฐไทยไม่ห้าม ทั้งหมดน้ียังไม่รวมอาคันตุกะระยะส้ัน 

อย่างนักท่องเที่ยว ซึ่งเข้ามาเดินขวักไขว่อยู่ในประเทศไทย 

ปีละกว่า 35 ล้านคน

การมาเยือนมาอยู่ของชาวต่างชาติดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ว่า ยุคโลกาภิวัตน์ได้กดักร่อนฐานรากของความเป็นรัฐชาติแบบ

เดิมๆ ไปไกลพอสมควร ฝ่ายรัฐเองก็รู้และปรับตัวไปไกลเช่น

กัน แต่ชุดความคิดหลักกลับตามมาไม่ทัน 

อันที่จริง ในยุคสมัยที่โลกแปรเปลี่ยนรวดเร็วจากยุคของ

รัฐชาติไปเป็นรัฐแบบอื่น ไม่มีใครรู้ชัดว่าเราควรจัดแบบแผน

ความสัมพันธ์ทางอ�านาจแบบไหน หรือออกแบบโครงสร้าง
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ทางการเมืองเช่นใดจงึจะสอดคล้องกบัความจริงใหม่ทีก่่อรูปข้ึน 

ด้วยเหตุดังนี้ การค้นหาบูรณาการใหม ่ (New Integra-

tion) ทางสังคมและทางการเมือง จงึเป็นทัง้สิทธแิละหน้าทีข่อง

พวกเราทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ทุกชิ้นส่วนของประเทศไทย 

ทัง้ใหม่และเก่า ควรต้องมีพ้ืนทีเ่รียงร้อยกนัอย่างลงตัวโดยผ่าน

การเจรจาต่อรอง ไม่ใช่มีคนหยิบมือเดียวมาออกแบบระบอบ

การปกครองส�าหรับศตวรรษที่ 21 

ใช่หรือไม่ว่าการใช้ลัทธชิาตินิยมแบบเก่าเป็นหลังพิงทาง

ความคดิ คงจะไปกันไม่ได้กบัการทีรั่ฐไทยเสนอลดหย่อนภาษี

ให้กับทุนต่างชาติ หรือชักชวนให้พวกเขามาเช่าแผ่นดินไทย

ท�ากินในระยะยาวหลายสิบปี ยังไม่ต้องเอ่ยถึงข้อเสนอพิเศษ

อีกมากมายหลายอย่าง

ขณะเดียวกนั ลัทธเิหยียดเช้ือชาติแบบเก่า ทีมั่กถกูน�ามา

ใช้กบัคนงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ก็ดูจะขัดแย้งกบัการทีเ่รา

หากินกับหยาดเหงื่อของพวกเขามาหลายปี 

เม่ือปีกลาย มีกรณีนัดหยุดงานที่โรงงานแห่งหน่ึงใน

จงัหวัดทางภาคตะวันตกของไทย คนงานทัง้หมดเป็นชาวพม่า 

ส่วนเจ้าของโรงงานเป็นคนไทย สิ่งแรกที่คนงานพม่าต้องการ

คอืขอให้นายจ้างจ่ายค่าแรงข้ันต�า่ตามกฎหมายเท่ากับแรงงาน
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ไทย ข้อต่อมา พวกเขาขอให้มีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวัน

ทีท่�างาน และข้อทีส่าม อยากให้นายจ้างหรือผู้ควบคมุพวกเขา

เลิกด่าทอเสียที 

แค่เราได้ยินเรื่องข้อเรียกร้องของคนงานเหล่านี้ ก็จะพบ

ว่าพวกเขาทั้งตกเป็นเหย่ือของการขูดรีดเอาเปรียบและการ

ดูถูกเช้ือชาติอย่างเหลือเช่ือ มันท�าให้เห็นชัดถึงสภาพความ

นึกคิดของคนไทยบางคน 

การเอารัดเอาเปรียบที่มาควบคู ่กับการดูถูกดูแคลน 

แท้จริงแล้วกไ็ม่ใช่อะไรอืน่ หากเป็นลักษณะของอนารยชน ถ้า

หากเราภูมิใจในความเป็นไทยจริงๆ กไ็ม่ควรท�าให้ภาพลักษณ์

ของคนไทยดูล้าหลังน่ารังเกียจแบบนี้

แน่ละ ความเป็นไทยในความหมายเชิงบวกก็มีอยู่ และ

อาจจะไม่ใช่เรือ่งเสยีหาย ทุกชาตทิกุภาษาย่อมมสีทิธภูิมใิจใน

อตัลักษณ์ของตัวเอง แต่ความภูมิใจทีถ่ล�าลึกไปสู่ลัทธชิาตินิยม

คบัแคบ หรือลัทธเิหยียดเช้ือชาติไม่เพียงหาพ้ืนทีไ่ด้ยากในยุค

ปัจจุบัน หากยังมีลักษณะขัดแย้งกับคุณค่าของความเป็นคน 

และต่อต้านการเติบโตทางปัญญา

ย่ิงเอาแนวคดิความเป็นไทยมาใช้ปกป้องระบอบอ�านาจ- 

นิยมและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนในประเทศเดียวกันด้วย
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แล้ว concept น้ีจะย่ิงสร้างความแตกแยกและท�าร้ายคนไทย

ที่ด�ารงอยู่ในความเป็นจริง

ในอดีตเคยมีการใช้แนวคิด ‘ความเป็นไทย’ มาต่อต้าน

นักศึกษาฝ่ายซ้าย ผลที่ออกมาคือเหตุการณ์นองเลือด 6 

ตุลาคม 2519 และไฟสงครามประชาชน ที่ลุกลามอยู่ในพื้นที่

มากกว่า 50 จังหวัด โชคยังดีที่การใช้แนวคิดความเป็นไทย

มาต่อต้านประชาธิปไตยในช่วงหลังรัฐประหาร 2557 ไม่ได้

ส่งผลรุนแรงขนาดนั้น

กระน้ันกต็าม เปลวไฟในใจคนอาจจะยังคกุรุ่นอยู่กไ็ด้ ใน

เมื่อธงแห่งความเป็นคนดีและความเป็นไทย ถูกชูโดยกลุ่มชน

ที่ได้เปรียบเพื่อใช้กดเหยียดชนชั้นล่างๆ ในประเทศที่มีความ

เหลื่อมล�้าเป็นอันดับ 3 ของโลก ความคิดใดที่เน้นย�้าแต่ความ 

‘ด้อยกว่า’ ของคนจ�านวนมหาศาล ความคิดนั้นย่อมน�ามาซึ่ง

หายนะมากกว่าความเจริญ

ถึงตรงน้ี ผมคงต้องขอเรียนว่าไม่ได้คัดค้านแนวคิด

อนุรักษนิยมไปเสียทั้งหมด และที่ยกเร่ืองความเป็นคนดีกับ

ความเป็นไทยข้ึนมาวิจารณ์ก็ยังไม่ใช่ภาพรวมของแนวคิด

กระแสน้ี เพียงแต่ผมเห็นว่า concepts ทั้งสองอย่างมีปัญหา 

ในเรื่องความสมเหตุสมผล และส่งผลเสียต่อประเทศมากกว่า

ผลดี
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จากจุดน้ีไป ผมจะขออนุญาตพูดถึงแนวคิดของฝ่าย

ก้าวหน้าบ้าง แต่ก่อนอืน่คงต้องขอความเข้าใจว่าผมไม่มีปัญญา

และไม่มีเงื่อนไขที่จะพูดถึงความคิดก้าวหน้าในทุกประเด็น

หรือทุกกระแส หากจะขอ focus ที่ประเด็นสิทธิเสรีภาพและ

ประชาธิปไตย ซึ่งมีปัญหาถูกยึดพื้นที่มาใกล้จะครบ 4 ปีแล้ว

แน่นอน ผมตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของประเด็นอื่นๆ เช่น 

ประเด็น genders หรือเพศสภาพ เป็นต้น โดยพ้ืนฐานแล้ว 

ผมเห็นด้วยกับความเคล่ือนไหวในเร่ืองพวกน้ี แต่คิดว่าทุก 

ก่ิงก้านของประเด็นสิทธมินุษยชนล้วนงอกไปจากฐานใหญ่เร่ือง

เสรีภาพและประชาธิปไตยทั้งส้ิน ถ้าสะสางเร่ืองดังกล่าวได้  

เรื่องอื่นๆ ก็จะคืบหน้าตามมา

พูดกันตามความจริง ในหลายๆ ประเทศ ค�าถามเร่ือง

สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยดูจะล้าสมัยไปแล้ว เพราะมัน

กลายเป็นสภาพปกติในชีวิตประจ�าวันของผู้คน แต่ส�าหรับ

ประเทศไทยเร่ืองน้ียังไม่ลงตัวโดยง่าย และไม่มีใครรู้ว่าจะเป็น 

issue ไปอีกนานสักเท่าใด

จากมุมทีผ่มมอง ปัญหาใหญ่ของประชาธปิไตยมิได้อยู่ที ่

การถูกยึดพ้ืนที่หรือถูกล้มกระดานอยู่เป็นระยะๆ โดยฝ่าย 

ตรงข้ามเท่าน้ัน หากอยู่ที่ความไม่สามารถป้องกันตัวของ
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ระบอบและผู้คนที่สมาทานแนวคิดชุดนี้ด้วย

ย่ิงไปกว่าน้ัน บางคร้ังบางคราวฝ่ายทีล้่มระบอบยังอ้างอกี

ด้วยว่าท�าไปเพ่ือพิทกัษ์ประชาธปิไตยหรือสร้างประชาธปิไตย

ทีดี่กว่า แสดงว่าจดุอ่อนน่าจะมีอยู่จริง ไม่มากกน้็อย อนัน้ีท�าให้

ผมรู้สึกว่าฝ่ายประชาธิปไตยน่าจะต้องวิจารณ์ตัวเองบ้าง 

ผมได้กล่าวไว้ต้ังแต่แรกแล้วว่า ขณะทีค่วามคดิหลายอย่าง 

ของฝ่ายอนุรักษนิยมถูกยืมมาจากยุคสมัยที่ผ่านพ้น ความคิด

ของฝ่ายก้าวหน้าส่วนใหญ่กถ็กูหยิบมาจากต่างประเทศ ดังน้ัน 

ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีปัญหาพ้ืนฐานว่าจะผูกพ่วงตัวเองเข้ากับ 

space and time ของปัจจุบันสมัยได้อย่างไร

กล่าวส�าหรับแนวคดิสิทธเิสรีภาพและประชาธปิไตย จะว่า

ไปกไ็ม่ใช่ของใหม่ในประเทศไทยเสียทเีดียวเพราะเปิดตัวมา 85 

ปีแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสนใจว่าท�าไมแนวคิดนี้จึงหยั่งราก

ลึกไม่พอที่จะต้านพายุโหมและฤดูมรสุมได้เสียที 

จริงอยู่ อุปสรรคใหญ่อย่างหน่ึงคงอยู่ที่ชนช้ันน�าภาค

รัฐ (State Elites) ซึ่งพยายามทวงอ�านาจคืนครั้งแล้วครั้งเล่า 

พวกเขาสืบทอดอ�านาจมาจากกลไกรัฐซึ่งถูกสร้างข้ึนก่อน

ระบอบประชาธิปไตย ดังน้ันจึงค่อนข้างยากที่จะปรับตัวให้มี 

ทัง้ respect และ loyalty ต่อระบอบทีป่ระชาชนเป็นผู้ใช้อ�านาจ
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แต่กอ็ย่างทีผ่มเรียนไว้เม่ือสักครู่ เราคงต้องยอมรับว่าฝ่าย

ประชาธปิไตยเองกมี็จดุอ่อนข้อผิดพลาดด้วย ปัญหาอนัดับแรก  

คอืในแต่ละช่วงทีมี่การปกครองในระบอบประชาธปิไตย นักการ- 

เมืองมักเป็นผู้เล่นหลักมากเกินไป ในขณะที่นักการเมือง 

ส่วนใหญ่ก็มีแนวคิดประชาธิปไตยค่อนข้างแคบ อาศัยแต่การ

เลือกต้ังเป็นหนทางก้าวสู่อ�านาจและหมกมุ่นอยู่กับบทบาท

ในรัฐสภาจนลืมความส�าคัญขององค์ประกอบอื่นๆ ของ

ระบอบ เช่น บทบาทของประชาสังคม การเมืองภาคประชาชน 

สื่อมวลชน หรือแม้แต่เสียงวิจารณ์ของสามัญชนคนทั่วไป

ด้วยเหตุดังน้ี บรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองจึง

ไม่ได้พยายามผลักดันให้มีการขยายพ้ืนที่ประชาธิปไตยออก

ไปในระดับโครงสร้าง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของตัว

ระบอบ ซึง่ใหญ่กว่าและส�าคญักว่ารัฐบาลทีม่าจากการเลือกต้ัง 

แต่กร็วมถงึความม่ันคงโดยรวมของบรรดาพรรคการเมืองและ

นักการเมืองด้วย

กล่าวโดยรูปธรรมแล้ว เร่ืองทีพ่วกเขาควรท�าแต่ไม่ได้ท�ามี

อยู่ 3 ประการคอื หน่ึง กระจายอ�านาจลงสู่ท้องถิน่อย่างแท้จริง สอง 

ปฏิรูประบบราชการให้ยึดโยงกบัประชาชนมากข้ึน ตรวจสอบ 

ได้ง่ายข้ึน และสาม ขยายงานรัฐสภาด้วยการเกี่ยวร้อยภาค
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ประชาชนเข้ามาไว้ในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างสม�่าเสมอ

ถามว่าท�าไมนักการเมืองจึงควรท�า 3 เรื่องนี้ ถ้าให้ตอบ

อย่างละเอียดผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวัน แต่เฉพาะหน้าพูด

ได้ส้ันๆ เพียงว่า ระบอบการปกครองและระบบราชการแบบ

รวมศนูย์อ�านาจไว้ทีส่่วนกลางถกูออกแบบไว้เพ่ือควบคมุก�ากบั

สังคมมากกว่าจะกลับข้างกัน ดังน้ันมันจึงเป็นฐานที่ม่ันโดย

ธรรมชาติของความคิดอนุรักษนิยมหรือกระทั่งอ�านาจนิยม 

ด้วยสาเหตุดังกล่าว การกระจายอ�านาจลงสู่ท้องถิ่น

และการปฏิรูประบบราชการจึงเป็นการปรับความสัมพันธ์

ทางอ�านาจในสังคมไทยที่มีนัยส�าคัญมาก มันจะเปล่ียนความ

สัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงกับภูมิภาค และขยายพ้ืนที่การใช้

อ�านาจของฝ่ายประชาชนออกไปอย่างกว้างขวาง ท�าให้กลไก

ท�างานของรัฐมีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย

มากกว่า

ส่วนการเกีย่วร้อยภาคประชาชนเข้ามาเปน็องคป์ระกอบ

ของกระบวนการทางนิติบญัญติัน้ัน พูดอกีแบบหน่ึงกค็อืท�าให้

ประชาชนเข้าถึงศูนย์อ�านาจและกระบวนการก�าหนดนโยบาย 

ซึ่งจะท�าให้ระบอบประชาธิปไตยเกาะติดชีพจรความคิดของ

สาธารณชนได้ตลอดเวลา อนันี้จะท�าให้งาน Decision Making 
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ของผู้บริหารประเทศมีรูปธรรมรองรับและมีรากลึกเพิ่มขึ้น 

เร่ืองน้ีจริงๆ แล้วกมี็แนวคดิรองรับอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบบั

ก่อนๆ เช่น ให้ประชาชนเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายหรือเสนอให้

ปลดผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองได้ในระดับหน่ึง แต่ในทาง

ปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่มาจาก

การเลือกตั้งเท่าใด

พูดแล้วกพู็ดให้หมดเปลือก ทีผ่่านมาบรรดาพรรคการเมือง 

และนักการเมืองไม่เพียงลืมผลักดันให้มีการขยายโครงสร้าง

ประชาธปิไตยเท่าน้ัน หากยังใช้ความสัมพันธ์แบบจารีต ไม่เป็น 

สมัยใหม่ มาสร้างฐานเสียงทั้งในและนอกพรรค 

ระบบพรรคการเมืองกลายเป็นอวตารใหม่ของระบบ

อปุถมัภ์ ซึง่โดยเน้ือแท้แล้วขัดกบัปรัชญาเร่ืองสิทธเิสรีภาพเป็น

อย่างย่ิง แม้แต่ส่ิงทีเ่รียกว่าการเมืองมวลชนในระยะหลังๆ กยั็ง

มีความสัมพันธ์แบบน้ีเข้ามาปะปน ยังไม่ต้องเอ่ยถงึว่าการเมือง

มวลชนทีน่�าโดยฝ่ายต่างๆ มักจะล่ืนไถลไปสู่ภาวะอนาธปิไตย

อยู่บ่อยคร้ัง มีการอาศยัก�าลังมวลชนกดดันฝ่ายตรงข้ามอย่าง

ล้นเกิน จนกระทั่งระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะยืดหยุ่นกลับ

ถูกท�าให้เป็น Zero-Sum Game หรือระบบ Winner Takes All

ย่ิงไปกว่าน้ัน รัฐบาลทีม่าจากการเลือกต้ังยังมักมีท่าทเีป็น
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ปฏิปักษ์ต่อความเคล่ือนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนที่

เป็นอิสระ โดยเห็นว่าไม่ใช่มวลชนของตน ดังน้ันแทนที่จะดึง

ประเด็นของประชาชน โดยเฉพาะย่ิงประเด็นของชุมชนท้องถิน่  

เข้ามาสู่กระบวนการท�างานของรัฐ กลับมุ่งก�าราบปราบปราม 

ท�าให้กลุ่มเคล่ือนไหวของภาคประชาชนจ�านวนหน่ึงเกดิความ

คับแค้นจนขาดสติ หันไปสนับสนุนรัฐประหารและระบอบ

อ�านาจนิยม

การทีนั่กการเมืองเป็นผู้เล่นหลักบนเวทปีระชาธปิไตยแล้ว

มองไม่เห็นบทบาทของผู้เล่นอื่น มองไม่เห็นความเปราะบาง

ของระบอบดังกล่าวในสังคมไทย ย่อมท�าให้เกดิความประมาท

ในการใช้อ�านาจ และท�าให้ประชาธิปไตยกลายเป็นโครงสร้าง

เสาเดียว เม่ือเสาน้ีล้มหรือถกูโค่น ทัง้โครงสร้างกพั็งทลายลงมา

อย่างไรก็ดี บทบาทของนักการเมืองและพรรคการเมือง

น้ัน ถึงอย่างไรก็มีความส�าคัญในระบอบประชาธิปไตยที่ต้อง

อาศัยผู้แทน เพียงแต่ว่าต่อไปจะท�าแบบเดิมๆ คงไม่ได้ ตัว

นักการเมืองเองจะต้องขยายแนวคิดให้กว้างไกลกว่าที่ผ่านมา 

ต้องมีส�านึกของผู้สร้างระบอบซึ่งยังคงต้องแย่งชิงพ้ืนที่กับ

ระบอบคู่แข่งอย่างเข้มข้น

แต่ก็น่าเสียดาย ที่ในระยะเกือบ 4 ปีมาน้ี บทบาทของ
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นักการเมืองได้ถูกจ�ากัดลงจนแทบไม่มีเหลือ การเคล่ือนไหว

ใดๆ ล้วนถูกควบคุมปิดกั้น ด้วยเหตุดังนี้ interaction ระหว่าง

นักการเมืองกับสังคมจึงสะดุดลงอย่างสิ้นเชิง 

กระนั้นก็ตาม การหมดบทบาทชั่วคราวของนักการเมือง

มิได้หมายความว่าแนวคดิเร่ืองสิทธเิสรีภาพและประชาธปิไตย

จะพลอยเงียบสงัดเสียทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองเพราะในสังคมไทย 

ยังมีความเคล่ือนไหวขององค์กรภาคประชาชน ชุมชนท้องถิน่ 

ตลอดจนปัญญาชนทั้งนอกและในมหาวิทยาลัย 

องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนมักจะเอาการเอางานใน

การทกัท้วงระบอบเผด็จการโดยยกประเด็นเร่ืองสิทธมินุษยชน 

ในด้านต่างๆ ส่วนชุมชนท้องถิ่นก็มีปัญหารูปธรรมจากการ

ถูกรุกล�้าฐานทรัพยากรโดยโครงการรัฐและทุนอุตสาหกรรม 

ส�าหรับฝ่ายปัญญาชน ประเด็นส�าคัญคือรู้สึกรับไม่ได้ที่ถูก

ระบอบอ�านาจนิยมปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการ

แสดงออกทางการเมือง

กล่าวเฉพาะเครือข่ายองค์กรประชาชนและชุมชนท้องถิน่  

เน่ืองจากประเด็นทีพ่วกเขาจบัหรือปัญหาทีพ่วกเขาเจอมักเป็น

กรณีความเดือดร้อนที่เป็นรูปธรรม ความต้องการเสรีภาพ 

ในการเคล่ือนไหวจึงมิได้เป็นแค่แนวคิด หากคือความจ�าเป็น 
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ในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้นประชาชนส่วนนี้จึงมักต้องเผชิญหน้า

กับฝ่ายรัฐอยู่เป็นระยะๆ

ส่วนปัญญาชนคนหนุ่มสาว รวมทัง้นักวิชาการในและนอก

มหาวิทยาลัย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน่าจะมีความ

ส�าคัญเป็นอันดับแรก โดยทั่วไปชนกลุ่มน้ีมีบทบาทอย่างสูง 

ในการโต้แย้งกับฝ่ายอนุรักษนิยมและเป็นปากเสียงเถียงแทน

ฝ่ายประชาธิปไตย ด้วยการผลิต content ป้อนสื่อต่างๆ 

แต่ก็แน่ละ ภายใต้การปกครองแบบอ�านาจนิยม สื่อหลัก

ทั้งหลายย่อมถูกควบคุมก�ากับโดยฝ่ายรัฐท�าให้พ้ืนที่แสดง 

ความเห็นที่ต่างจากผู้กุมอ�านาจเหลือไม่มากนัก

โชคดีที่โลกยุคน้ีได้พัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารไปไกล 

การมีอยู่ของเครือข่าย social media ไม่ว่า Facebook Line 

Twitter หรือ platform อื่นๆ ล้วนท�าให้การแสดงความคิดเห็น

ต่อสาธารณชนสามารถท�าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องก้าวเท้าออก

นอกบ้าน ถงึฝ่ายรัฐจะพยายามควบคมุความเคล่ือนไหวในโลก

ส่วนนี้อย่างเข้มข้น แต่ก็ยังไม่ได้ผลมากนัก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งข่าวสารหรือความเห็นผ่าน 

social media จะมีประโยชน์มหาศาล แต่ก็มีด้านลบซ่อนอยู่

ไม่น้อย เพราะมันอาจพาคนดิ่งลึกไปสู่ความหลงใหลในตัวตน
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และตัดสินหมิ่นประณามผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมได้ 

ถามว่าท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน ค�าตอบคือ เทคโนโลยีชุดน้ี

มีลักษณะช่วย empower หรือเพ่ิมอ�านาจให้กับปัจเจกบุคคล

ธรรมดาได้ในช่ัวเวลาข้ามคนื มันท�าให้เสียงของเขาดังข้ึน คล้าย

ไมโครโฟนทีใ่ช้ในการพูดกบัคนจ�านวนมาก ดังน้ันคนทีข่าดสติ

จ�านวนหน่ึงจงึรู้สึกเหมือนได้หนังราชสีห์มาสวมใส่ และเร่ิมติด

หลงในสิ่งที่คิดเอาเองว่าเป็นการค�ารามกึกก้อง 

ส�าหรับคนที่มีพฤติกรรมเช่นน้ี แทนที่พวกเขาจะอาศัย 

social media พาคนมาพบกันเพ่ือสร้างฉันทามติในส่ิงที่ถูก 

และร่วมแรงกันต้านส่ิงที่ผิด หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน

เพ่ือความเติบโตทางปัญญา สภาพกลับกลายเป็นว่าเร่ืองดีๆ 

มักถกูแทรกซ้อนไปด้วยแรงริษยา วาจาทีบ่่มเพาะความเกลียด

ชัง ข่าวสารปลอมๆ และการตัดสินคนด้วยข่าว 3 บรรทัด 

เม่ือไม่นานมาน้ี นักหนังสือพิมพ์อาวุโสท่านหน่ึงรู้สึกอด

รนทนไม่ไหว จึงเขียนวิจารณ์บรรยากาศดังกล่าว โดยเรียก

มันว่า ‘ศาลเตี้ย 4.0’2

อันที่จริง ปัญหาท�านองดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะใน

เมืองไทย หากแต่แพร่ลามไปทั่วโลก จนกระทั่งเมื่อช่วงปลาย

2	 ณ	กาฬ	เลาหะวิไลย	(โพสต์ทูเดย	์1	ธันวาคม	2560)
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ปีกลาย Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook ได้ออกมากล่าว

ค�าขอโทษที่เคร่ืองมือส่ือสารทางสังคมของเขาได้สร้างความ

แตกแยกไปทัว่ พร้อมกนัน้ันกไ็ด้สัญญาว่าจะปรับปรุงให้ดีข้ึน3

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน Sean Parker ประธาน

คนแรกของ Facebook ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆ แล้ว 

พวกเขามองเห็นจุดอ่อนในจิตมนุษย์มาต้ังแต่แรก แต่ก็คิดจะ

ใช้ประโยชน์มันอยู่ดี ในค�าพูดของเขาเอง Facebook ท�าหน้าที่

คล้ายสารสื่อประสาท ‘Dopamine’ ซึ่งท�าให้ผู้ใช้ social media 

รู้สึกมีความสุข เม่ือมีคนมากด like หรือ comment รูปภาพหรือ

ข้อความทีเ่ขาโพสต์ ด้วยเหตุดังน้ีมันจงึน�าไปสู่พฤติกรรมท�าซ�า้ 

โพสต์แล้วโพสต์อีก เพื่อถูก liked ซ�้าแล้วซ�้าอีก4 

พูดแบบชาวบ้านคือ Facebook นี้ ยิ่งเล่นยิ่งติด เพราะมัน

ออกฤทธิ์เท่ากับยาเสพชนิดหนึ่งนั่นเอง

ปัจจุบันทั่วโลกมีคนใช้ Facebook รวมทุกเพศทุกวัย

มากกว่า 2 พันล้านคน คณุ Sean ได้ยืนยันว่า Facebook ได้ท�าให้

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมเปล่ียนไปแล้ว รวมทั้ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย นอกจากน้ีเขายังได้แสดง

3	 http:	www.telegraph.co.uk/news/2017/10/01/

4	 htpps://www.axios.com/sean-parker-unloads-on-facebook-2508036343.

html		
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ความวิตกกังวลว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับสมองของเด็กๆ5 

ในประเด็นน้ี อดีตผู้บริหารบริษัท Facebook ระดับรอง

ประธานก็ออกมาพูดคล้ายๆ กันว่าเขารู้สึกผิดมหันต์ที่มีส่วน

ในการก่อตั้ง Facebook ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือ ‘ท�าลายความ

สัมพันธ์ในสังคม’6 

ถามว่าเช่นน้ีแล้ว เราจะท�าอย่างไรดี ควรจะเลิกใช้ so-

cial media เสียดีไหม อันน้ีพูดได้ว่าไม่ควรแน่นอน เพราะ

ถึงอย่างไร platform เหล่าน้ันก็ยังมีประโยชน์อยู่มากส�าหรับ

ฝ่ายประชาชน และแทบจะเป็นพื้นที่แห่งเดียวที่มีร่องรอยของ

เสรีภาพเหลืออยู่บ้าง

ทว่าอ�านาจในการส่งข่าวสารก็เหมือนอ�านาจแบบอื่น คือ

ควรต้องมีวัฒนธรรมก�ากับ ต้องท�าให้มันเป็น soft power ที่

ประณีตและน่าเช่ือถือจึงจะได้เพ่ือนเพ่ิมข้ึน ไม่ใช่ด่าทอกัน

อย่างดิบเถื่อนเพ่ือความสะใจ อย่างหลังน้ีเป็นการท�างานของ 

ego มากกว่าการต่อสู้ที่หวังผลชัยชนะ

แน่ละ บางท่านอาจปกป้องสภาพเช่นน้ีว่ามันเป็นเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น และเป็นการยืนยันความเสมอภาค 

ที่ใครๆ ก็สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ใครๆ ก็ควรถูก ‘De-

5	 เรื่องเดิม	อ้างแล้ว

6	 อ้างใน	นันทิยา	วรเพชรายุทธ	(โพสต์ทูเดย	์18	ธันวาคม	2560)
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construct’ แม้แต่คนที่อยู่ฝ่ายเดียวกัน

ส�าหรับเรื่องนี้ผมคงต้องขอแลกเปลี่ยนด้วยสักเล็กน้อย 

ก่อนอืน่เราคงต้องจ�าแนกให้ชัดเจนว่าการวิจารณ์กบัการ

ด่าทอน้ันไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั สิทธใินการวิจารณ์น้ันดี ควรส่งเสริม

ให้มี แต่การด่าประณามผู้คนตามใจชอบไม่ใช่สิทธ ิหากเป็นการ

ละเมิดล่วงเกิน สิทธิของผู้อื่นเสียมากกว่า

เสรภีาพนั้นไม่ใช่สมบัติส่วนตัวที่ด�ารงอยู่ลอยๆ หากเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากบัผู้อืน่ และระหว่างเรากบัสังคม หรือ

กล่าวได้ว่าเสรีภาพเป็นความสัมพันธ์ทางอ�านาจชนิดหนึ่ง ซึ่ง

ถ้าจะให้ปรากฏเป็นจริง กต้็องมีความเสมอภาคเป็นฐานรองรับ

ดังน้ันการใช้เสรีภาพอย่างถูกต้องจึงเกี่ยวข้องกับความ

เข้าใจเรื่องเสมอภาคด้วย ความเสมอภาคไม่ได้หมายความว่า

เปล่ียนการเคารพผู้มีฐานะสูงกว่ามาเป็นไม่เคารพใครเลย ตรง

กนัข้าม กลับย่ิงต้องขยายความเคารพและให้เกยีรติไปยังเพ่ือน

มนุษย์ทุกคน เช่นเดียวกับที่ต้องเคารพตัวเอง 

แน่นอน หากเสรีภาพถูกมองว่าเป็นสิทธส่ิวนตัวทีมี่อยู่โดย

ปราศจากเงือ่นไข ใครอยากจะละเมิดล่วงเกนิใครกไ็ด้ มันกมี็แต่

จะน�าไปมาสู่การแตกร้าวของสังคมโดยรวม และตัดเฉอืนเย่ือใย 

ที่มนุษย์พึงมีต่อกัน เช่นเดียวกับความเสมอภาคที่ปราศจาก
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ภราดรภาพคอยก�ากบั สภาพดังกล่าวรังแต่จะน�าไปสู่สงคราม

ส่วนตัวระหว่างผู้คน ยามน้ันโรคริษยารวมหมู่จะระบาด และ

ถ้อยค�าผรุสวาทจะถูกเชิดชูให้เป็นวีรกรรม 

ด้วยเหตุดังน้ี แนวคิดต้นแบบของประชาธิปไตยจึงชูธง 

เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ข้ึนมาพร้อมกันและผูกพ่วง

ไว้ด้วยกันเสมอ 

พูดกันตามความจริง ในระยะเกือบ 4 ปีมานี้ สังคมไทย

ก็ไม่ได้มีเสรีภาพเหลือเท่าใด ดังน้ันจงึเป็นเร่ืองน่าเสียดายมาก 

หากฝ่ายก้าวหน้าบางกลุ่มบางคนไม่ได้ใช้มันอย่างคุ้มค่า ไม่

ใช้มันขยายทั้งแนวคิดและแนวร่วมของฝ่ายตน ซึ่งจ�าเป็นต้อง

อาศัยการสื่อสารที่ประณีต บรรจง เพื่อเข้าถึงคนหมู่มาก

ผมเห็นด้วยกับศาสตราจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ซึ่งกล่าวไว้

ว่า “เสรีภาพก็เหมือนอะไรอื่นๆ อีกมากในโลก…จะดีหรือไม่ดี  

ก็ข้ึนอยู่กับว่าเราสร้างเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อให้เสรีภาพ

อ�านวยผลดี หรือสร้างเงือ่นไขปัจจยัทีเ่อือ้ให้เสรีภาพอ�านวยผล

ร้าย”7

ทั้งน้ีและทั้งน้ัน ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่า

เห็นด้วยกับการจ�ากัดเสรีภาพ ซึ่งระบอบอ�านาจนิยมท�าอยู่

7	 นิธิ	เอียวศรีวงศ์	https://prachatai.com/journal/2017/11/74012
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แล้ว ตรงกันข้าม ผมคิดว่าประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีเสรีภาพ 

ทั้งในทางการเมืองและในทางสังคม เพราะเสรีภาพที่แท้จริง

จะช่วยปลดเปล้ืองประชาชนจากโซ่ตรวนแห่งการเอารัด 

เอาเปรียบ จากการกดข่ีครอบง�า และจากความต้ืนเขินทาง

ปัญญา 

พูดง่ายๆ คอื เสรีภาพของชนหมู่มากย่อมน�าไปสู่การปลด

ปล่อยพลังสร้างสรรค์ และเสริมขยายกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง

จ�าเป็นมากส�าหรับความเจริญเติบโตของสังคม 

ผมเพียงอยากติงไว้ว่า อย่าปล่อยให้ส่ิงทีไ่ม่ใช่เสรีภาพเข้า

มาสวมรอยชูธงเดียวกัน 

การต่อสู้ทางความคิดในประเทศไทยนั้น ถึงอย่างไรก็ยัง

ต้องด�าเนินต่อไปอกีนาน กระทัง่ตลอดไป ตราบเท่าทีโ่ลกทีเ่รา

เห็นคือโลกที่เราคิด ดังนั้นประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ท�าอย่างไรเรา

จึงจะคิดเห็นและมองโลกเหมือนกันทั้งประเทศ สภาพเช่นน้ัน

ทั้งเป็นไปไม่ได้และอาจจะไม่ใช่ความจ�าเป็น

ประเด็นทีส่มจริงกว่าคอื เราจะน�าความขัดแย้งทางความคดิ 

มาไว้ในปริมณฑลที่จัดการได้ด้วยวิธีใด เร่ืองน้ีผมเกรงว่า

เจ้าของความคดิทีแ่ตกต่างกนัจะต้องปรับตัวบ้างไม่มากกน้็อย 

ดังที่เรียนไว้แล้วต้ังแต่แรกว่าโลกที่เรามองเห็นน้ัน ล้วน
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มาจากความคิดที่อยู่ในหัวของเราเอง ด้วยเหตุดังน้ี ตราบ

เท่าที่ความคิดสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่ในหัวใคร ก็ย่อมไม่มีใครที่

สามารถมองเห็นโลกได้อย่างครบถ้วน 

นอกจากน้ีแล้ว ในห้วงยามที่มนุษย์เราเสนอความเห็น

ของตนเอง ทุกคนต่างก็หนีไม่พ้นกับดักของภาษา ซึ่งเป็น

เพียงสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้ย่อความจริง ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่า

ถ้อยค�าบางค�าที่ถูกน�ามาใช้ บางทีก็หลุดไปจากความจริงเสีย

ด้วยซ�้า ดังนั้นการพรรณนาสภาพของโลกที่เราเห็น จึงมักถูก

ย่อให้แคบลงมาอีก 

ในทางกลับกัน ภาษาที่มนุษย์ใช้ย่อความจริง คือภาษาที่

มนุษย์ใช้สร้างความคดิด้วย เราสร้างความคดิด้วยวิธอีืน่ไม่ได้  

นอกจากจะเอาถ้อยค�ามาร้อยเรียงกัน ดังนั้นการมองโลกผ่าน

ความคิด ถึงอย่างไรก็ต้องมีส่วนขาดตกบกพร่อง เป็นแค ่

ความจริงที่ถูกย่อส่วน หรือถูกตัดทิ้งไปในบางมิติ ซึ่งไม่ใช่ 

ความจริงในส่วนทั้งหมด กระทั่งไม่ใช่ความจริงเอาเสียเลย 

ย่ิงในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งพาเราตกไปอยู่ในวงล้อมของ

สงครามจินตนาการ ด้วยการรับข่าวสารอย่างชุลมุน และมอง

โลกผ่านถ้อยค�าในคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้น โอกาสจะหลุดจาก

ความเป็นจริงก็ยิ่งมีมากขึ้น และถ้าไม่ตั้งสติให้ดี แทนที่สังคม
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อุดมปัญญาจะผุดบังเกิด บางที Ignorant Society อาจจะโผล่

งอกขึ้นมาแทนก็ได้

แน่ละ เราอาจชดเชยจุดอ่อนตรงน้ีได้ด้วยการออกจาก 

หน้าจอไปสัมผัสโลกภายนอกให้มาก ปรับสมดุลระหว่างโลกจริง 

กบัโลกเสมือนจริง รวมทัง้ฟังซึง่กนัและกนั หรือฟังผู้อืน่ให้มาก 

นั่นคือส่วนที่เจ้าของความคิดทุกฝ่ายจะต้องปรับตัว

ในมุมมองของผม ส่ิงหน่ึงทีพ่วกเราควรเลิกอย่างเด็ดขาด 

คอืการผลิต hate speech ใส่คนทีค่ดิต่าง ทัง้น้ีเน่ืองจากถ้อยค�า

หมิ่นหยามชิงชังนั้นท�าให้ทั้ง debate และ dialogue ในสังคม

เกิดขึ้นได้ยาก อันที่จริงการกระท�าดังกล่าวไม่ใช่มองโลกตาม

ความคิด หากเป็นการมองโลกโดยไม่คิด ดังน้ันส่ิงที่ดูคล้าย

ความเห็น แท้จริงแล้วคือแผ่นป้ายด�ามืด ทั้งว่างเปล่ากดทับ 

และปิดบังโอกาสของสังคมในการค้นหาความจริงร่วมกัน

ความขัดแย้งในสังคมน้ันมีทัง้ทีจ่�าเป็นและไม่จ�าเป็น สังคม

ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งที่จ�าเป็น แต่เสียประโยชน์จาก

ความขัดแย้งที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งหมายถึงความขัดแย้งที่ถูกขยาย

มากไปจนไร้เหตุไร้ผลและน�าไปสู่ความรุนแรง 

พูดก็พูดเถอะ ในเม่ือเราพาปัญหาหลายอย่างข้ามกาล

เวลามาถึงศตวรรษที่ 21 แล้ว ก็ไม่ควรท�าให้เรื่องมันเลวร้าย
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ลงอีกด้วยการลดทอนวิธีแก้ไข 

ในเม่ือสภาพของสังคมไทยทุกวันน้ี ชุดความคิดทั้งของ 

Pre-modern, Modern, และ Post-modern ต่างมาปรากฏอยู่

ในเวลาและสถานทีเ่ดียวกนัโดยมีคนไทยต่างกลุ่มเป็นเอเยนต์  

เราย่อมไม่มีทางเลือกเป็นอื่นนอกจากต้องอดทนต่อกันและ

ยอมรับความแตกต่าง

แต่เร่ืองที่ไม่ต้องอดทนและไม่ควรอดทนคือการกดข่ี

ข่มเหงและการละเมิดสิทธิผู้คน ไม่ว่ามันจะมาจากแนวคิด 

ฝ่ายไหนก็ตาม

อันที่จริงสังคมไทยก็เช่นเดียวกับสังคมอื่น เราจ�าเป็น

ต้องมีทั้งการเปล่ียนแปลงและความต่อเน่ือง ไปพร้อมๆ กัน 

เราต้องมีทั้ง changes และ continuity เพื่อให้เกิดความเจริญ

งอกงามอย่างมีราก ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีทั้งฝ่ายอนุรักษนิยม

และฝ่ายก้าวหน้ามาช่วยกันสร้างพลวัตทางสังคม อันน้ีเป็น

มุมที่ผมอยากจะใช้มองประเทศไทย ในวันใดก็ตามที่เราได้

เสรีภาพคืนมา

ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่จะมองคนไทยใน

ปัจจุบันเป็นอะไรก้อนเดียว คิดเหมือนกัน อยู่เหมือนกัน โดย

ไม่มีทั้งปัจเจกภาพและปัจเจกบุคคล ไม่มีกลุ่มย่อยรอยแยก
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ในเรื่องวิถีชีวิต ความเชื่อ รสนิยม ตลอดจนความคิดเห็นเรื่อง

บ้านเมือง

พูดกันตามความจริง content ของประเทศไทยน้ัน

คือความหลากหลายมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นในด้านเช้ือชาติ 

ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ หรือแม้แต่อาหาร

การกิน พวกเราล้วน blend ทุกอย่างจากองค์ประกอบที่หลาก

หลายทั้งสิ้น จนแทบกล่าวได้ว่าความเป็นไทยแท้คือ ‘ลูกผสม’

ดังน้ันจึงไม่มีเหตุผลใดที่เราจะคิดต่างกันไม่ได้ ไม่มี

เหตุผลใดที่เราจะหยุด liberalism ไว้ที่เร่ืองการท�ามาหากิน

เท่านั้น

แน่นอน ในสังคมที่ผู้คนแตกต่างหลากหลาย ประเด็น

ความเป็นธรรมและความยุติธรรมย่อมส�าคญัทีสุ่ด มิฉะน้ันแล้ว

จะรักษาเอกภาพไว้ได้ยาก เอกภาพของส่ิงที่แตกต่างจ�าเป็น

ต้องมีแกนกลางที่ร้อยใจทุกฝ่ายไว้ได้ ที่ทุกฝ่ายเช่ือถือและ

ม่ันใจว่าตัวเองจะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ข้อน้ี ผมคง 

ไม่ต้องพูดก็ได้ว่าเป็นหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองการ

ปกครองที่ทุกฝ่ายเข้าถึงได้

 สุดท้าย การอยู่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายจะ

เกิดข้ึนไม่ได้เลยถ้าพวกเราแต่ละคนไม่ถอยห่างจากตัวเอง
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สักหน่ึงก้าว เพ่ือเปิดพ้ืนที่ปลูกศรัทธาในเพ่ือนมนุษย์ที่ไม่ได้

เหมือนเราเสียทเีดียว เราต้องเช่ือม่ันว่า ภายใต้ผิวพรรณหลากสี  

ภายในเร่ืองราวหลากหลาย คอืจติวิญญาณมนุษย์อนัเป็นสากล 

และนั่นคือสิ่งที่เรามีร่วมกัน

การเช่ือมร้อยระหว่างมนุษย์น้ันไม่ได้มาจากความคดิเพียง

อย่างเดียว บ่อยคร้ัง เราอาจพบคนทีค่ดิอ่านไม่ตรงกนั แต่จติใจ

กลับละม้ายคล้ายคลึง 

ดังนั้น ในบางห้วงบางขณะเราจึงไม่ควรไว้ใจเหตุผลของ

ตัวเองมากเกินไป ความรู้สึกเบื้องลึกที่ตรงไปตรงมาอาจจะ 

สอดคล้องกบัความจริงมากกว่าเหตุผลทีป่รุงขึน้ด้วยอคติหรือ

ฉันทาคติ อย่างหลังน้ีบางทีก็เป็นแค่กรงขังที่อยู่ในรูปของ

จินตนาการ

ในชีวิตจริงของคนเรานั้น จ�าเป็นต้องมีทั้งสถานที่ยึดโยง

และหมุดหมายทีจ่ะก้าวไปข้างหน้า เพราะฉะน้ันพวกเราอย่าได้ 

มาเถียงกันเลยว่าส่ิงใหม่ดีไปหมด หรือส่ิงเก่าย่อมดีกว่าใหม่

เสมอ ประเด็นมันอยู่ที่การคัดกรองทั้งสองส่วน

อย่างไรก็ตาม ชีวิตเป็นอนิจจงั สังคมกเ็ป็นอนิจจงั ถงึทีสุ่ด 

แล้วโลกเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีระบบคัดกรอง 

ของมนัเองว่าจะพาสิง่ใดตดิตามไปด้วย จะทิง้สิง่ใดไว้ข้างหลงั
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เม่ือเป็นเช่นน้ี บางทอีตัวิสัยของเรากต้็องแข่งขันกบัภววิสัย 

ของโลก หรือบางทีก็ต้องเกาะติดไปกับมัน ไม่มีความคิดใด

ก�าหนดโลกได้อย่างไร้ขอบเขต

ทัง้หมดน้ีคอืมุมมองของผม ซึง่กม็าจากความคดิอนัจ�ากดั 

อีกทั้งถูกย่อส่วนลงไปอีกด้วยความจ�ากัดของภาษา ดังน้ัน 

หากท่านทั้งหลายจะเห็นต่างหรือจะช่วยเพ่ิมเติมเสริมขยาย 

ผมก็ยินดี

ผมทราบดีว่าที่พูดมาทั้งหมดอาจจะไม่ฉลาดนักใน

ทางการเมือง แต่ผมไม่ใช่นักการเมืองอีกทั้งยังชราภาพแล้ว 

จึงไม่ได้ยึดถือในคตินั้น 

แต่ผมก็อยากขออภัย ถ้าสิ่งที่พูดบังเอิญไปขัดใจผู้ใด

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟัง
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นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

“การบริหารสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทย

และสังคมโลก”

ครั้งที่ 9 วันที่ 9 มีนาคม 2548 

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

“ระบบอุปถัมภ์ กับการพัฒนาสังคม: ด้านหนึ่งในการ

เปลี่ยนแปลงสังคมไทย”

ครั้งที่ 10 วันที่ 9 มีนาคม 2550

ศาสตราจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

“จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”



ครั้งที่ 11 วันที่ 9 มีนาคม 2552

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

“ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาท

เขาพระวิหาร (กลับมาเยือน)”

(Siamese-Thai Nationalism and Cambodia: The Preah 

Vihear Dispute Revisited)

ครั้งที่ 12 วันที่ 9 มีนาคม 2554

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

“วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?”

ครั้งที่ 13 วันที่ 8 มีนาคม 2556

ดร.อุทัย ดุลยเกษม

“การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม”

ครั้งที่ 14 วันที่ 9 มีนาคม 2558

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

“พิศ (ษ) ผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี”

ครั้งที่ 15 วันที่ 9 มีนาคม 2559

นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ผลสัมฤทธิ์ และความท้าทายในอนาคต”
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