
 
ภาคที่ 1 สถาบันกษัตริยกับรัฐธรรมนูญ 

จากหนังสือ “คอนศตวรรษ ประชาธิปไตยไทย ท่ีเต็มไปดวยขวากหนาม” 
โดย ‘ส.ศิวรักษ’ 

 
เอกสารชินนี้รวบรวมบทความตางๆ ใน “ภาค 1” ของหนังสือ ที่เคยเผยแพรแลวทางเว็บไซตตางๆ 
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ขอคิดความเห็นเก่ียวกับวชิรสมโภชสิริราชสมบัติ 
 
- ๑ - 
 
ทางราชการใชคําในการฉลองครั้งนี้วา “เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยครบ ๖๐ ป” ส่ือสารมวลชน
ทั้งหมด (อยางนอยก็ภายในประเทศ) ไมวาจะวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร ลวนประโคม
คุณวิเศษอยางสุดๆ โดยไมมีขอความในทางวิพากษวิจารณใดๆ เลย แลวนี่จะเรียกวาบานนี้เมืองนี้มี
เสรีภาพอยางแทจริงกระไรได แมความเปนประชาธิปไตยกน็าสงสัย โดยเฉพาะก็ตรงที่หัวหนารัฐบาล
นั้นเปนคนที่มหาชนหมดความเชื่อถือ วาปราศจากความชอบธรรมใดๆ ในทางการเมืองการปกครอง
ดวยประการทั้งปวง สภาผูแทนราษฎรก็ไมมี มีแตประธานรัฐสภาซึ่งมาจากประธานวุฒิสภา ซึ่งหมด
สภาพไปแลว (คงแตรักษาการไว) ยังดีหนอยที่ประธานศาลฎีกามีตัวจริง 
 
ในฐานะที่ผูเขียนเคยเรียนกฎหมายมาที่เมืองฝรั่ง (และตองคดีที่เมืองไทยมาสามครั้งแลว โดยนี่
อาจจะเปนครั้งตอไปก็ได) จึงอยากใชภาษาละตินที่เนติบัณฑิตในยุโรปใชกันวา cui brono โดยแปล
ใหเขากับบทความนี้วา งานฉลองดังกลาว ใครไดประโยชน 
 
ถาจะตอบวามหาชนจํานวนมากที่ใสเส้ือเหลือง มารวมงาน (แมจะอยูในวงนอก) ที่หนาพระที่นั่ง อนันต
สมาคม ที่ทองสนามหลวง และที่สองฝงแมน้ําเจาพระยา โดยไมรวมถึงที่อื่นๆ ในจังหวัดตางๆ ควรจะ
ไดประโยชนโสตถิผลจากงานพระราชพิธนีี้ ก็คงไมผิด แตถามกันตอไปไหมวา ส่ือสารมวลชนอาจปลุก
มวลชนไดไมยาก ดังฟุตบอลโลกก็เปนตัวอยาง ใหเห็นได โดยที่พระราชาธิราชนั้นก็กลายเปนดาราไป
ได แถมผนวกเอาความศักดิสิ์ทธิ์มหัศจรรยเขาไปดวย อยางกรณีอดีตเจาหญิงไดอะนาในอังกฤษเปน
ตัวอยาง 
 
พระมหากษัตริยตางจากประธานาธิบดีตรงที่มีรหัสยนัยเขาไปเกี่ยวของดวย คําๆ นี้จะใชภาษาอังกฤษ
วา mystery ก็ได หรือ myth ก็ได ถาตีประเด็นไปที่คําดังกลาวไมแตก เราจะมีชีวติอยูกับสิ่งซึ่งเราไม
เขาใจ จนนึกวาสิ่งนั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตเรา ถึงกับดลบันดาลอะไรๆ ใหก็ได ทั้งทางลบและบวก อยาง
พระสยามเทวาธิราชและเสด็จพอ ร. ๕ ซึ่งถูกสรางขึ้นทั้งคู รายแรกโดยรัชกาลที่ ๔ รายหลังโดยดารา
ภาพยนตรที่เชื่อวาตนเปนคนทรงของพระองคทาน โดยที่ความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรยของรัชกาลปจจุบัน
นั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเสกสรรปนแตงขึ้น (โดยมีหลวงวิจิตรวาทการวางแผนอยูเบ้ืองหลัง) และ
ใชอํานาจเผดจ็การกับความไมโปรงใสตางๆ รวมถงึการขาดความกลาหาญทางจริยธรรมของระบบ
การศึกษา การเมือง การสื่อสาร ฯลฯ ความเปนสมมติเทพ (ซึ่งก็คือมนุษยธรรมดา ที่มีสถานะสูงสงกวา
ราษฎรทั้งหลาย เพียงในฐานะที่เปนประมุขของประชาชาติ ตามทางของพุทธศาสนา) เลยกลายสภาพ
เปนเทวราช ตามแบบพราหมณไป ใหตองกราบกรานกันอยางศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรยตางๆ โดยที่ราษฎร
เปนเพียงฝุนเมือง ที่อาศัยแผนดินอยูเทานั้น จะทําตนเสมอกับพระราชา หรือแมจนพระราชวงศ ยอม
ไมได ในขณะที่ชาวตางประเทศนั้นถือไดวาเทาเทียมกับเจานายไทย ทั้งๆ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
เปนการพลิกแผนดิน ชวยใหราษฎรเปนเจาของประเทศมาแลว และเจาเทากับไพรเปนครั้งแรกใน
ประเทศนี้ แตนี่ปลาสนาการไปแต พ. ศ. ๒๕๐๐– ๒๕๐๑ 
 
ที่วามาอยางยอๆ นี้ คือ myths ที่สรางขึ้นใหคนเชื่อ หรอืใหคนกลัว ดังฝรั่งสมัยโบราณนับถือ God 
หรือคนไทยสมัยกอนกลัวภูตผีปศาจ แมจนคนไทยสมัยนี้ที่ยังกลัวเชนนี้ก็มีไมนอย และคนเปนอันมาก
ก็ยังเชื่อพระบารมี ตลอดจนพระอภินิหารของพระนเรศวรมหาราช อยางไมมีใครกลาถามถึงความกลา
หาญอยางบาบิ่นของพระองค หรือการตดัสินพระทัยอยางไรเหตุผลในการสั่งประหารแมทัพนายกอง ที่
ตามเสด็จไปไมทันในการกระทํายุทธหัตถี 
 
แมพวกใสเส้ือเหลืองเหลานั้น หลายคนจะเต็มใจซื้อ ทั้งๆ ที่บางทีก็เกินกําลังทรัพย เคยถามกันบาง
ไหม วาเขาถูกหลอกมาโดยขบวนการของสื่อสารมวลชนอันชาญฉลาด ที่ใชการตลาดและความเปน
ชาตินิยม ผสมกับศักดินานิยมประสมเขาไปดวย ยังพวกที่ไมเต็มใจใส ก็ตองใสอีกมิใชนอยนั่นเลา มี
ใครไปถามเขาบางไหม 
 
พวกที่ไปรวมงานตางๆ ดังกลาวมา ทั้งๆ ที่เชารถมาจากตางจังหวัด โดยที่ตองจอดรถไวนอกเมอืง 
แลวถอรางเขาไปกลางกรุง อยางใชจายไปนักตอนัก พอไดเห็นพระพักตรแลวนําตาไหล ก็นับไดวา
เปน cui bono แลวมิใชหรอื แตถาจะถามตอไปวา ความอิ่มใจในทางอารมณชั่วแลนนั้นได
ผลประโยชนอะไรในระยะยาวกับพวกเขาบาง ดังพวกคนจนในภาคอีสานที่ควักเงินควักทองถวายหลวง



ตามหาบัวเพือ่ชวยธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดรับความอิ่มใจในการบุญการกุศลของตน แตแลวก็ยัง
จะตองยากจนตอไป บางคนเปนหนี้เปนสินเพราะการบรจิาคดังกลาวดวยซ้ําไป 
 
หนังสือตางประเทศฉบับหนึ่ง แสดงทัศนะวา คนที่มางานอยางคับคั่งนั้น ก็ดูแทบจะไมตางไปจากคน
เกาหลีเหนือที่ออกไปพบผูนําของเขา แตละคราว เปนดังคลื่นมหาชน ใครรักทานผูนํา ใครกลัวทานผู
นั้น เราไมอาจทราบได หรือเกณฑกันมา สําหรับกรณีของไทย ขาพเจาไมเชื่อวามกีารเกณฑกันมา 
อยางนอยก็กับงานฉลองคราวนี้ และประเทศไทยไมใชเผด็จการอยางเกาหลีเหนือหรือจีนคอมมูนิสต 
แตถาใครเคยอานงานของนอม ชอมสกี้ เรื่อง Manufacturing Consent ก็คงจะเขาใจความขอนี้ไดไม
ยาก พรอมกันนั้นเราก็ตองไมลืมวาเมื่อเมาเซตุงยังมีชีวิตอยูนั้น เขาก็ไดรับการสรางสรรปนแตงใหเปน
ยิ่งกวาฮองเตแตปางกอนเสียอีก หลายคนตายแทนเขาได และมหาชนที่ไปพบเขาอยูหางๆ นั้น 
จํานวนมากไปดวยความรักและเคารพ ประชาชนจีนรองไชโยโหฮิ้วใหทานประธานเหมา โดยใชคําวา
บวนสวย (พระหมื่นป) ดังที่เคยใชมากับฮองเตในสมัยเจา (ญ่ีปุนใชคําวา บันไซ ซึ่งเปนอักษรจีน
เหมือนกับบวนสวย นั้นแล) 
 
พระราชดํารัสจากสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ นั้น แมจะนาฟง แตก็
เหมือนกับฟงเทศน ที่ยากจะเอาไปประพฤติปฏิบัติได 
 
เราคงลืมไปวา ณ คืนวันเดือนเดียวกันนี้ เมื่อหกสิบปกอน นายปรีดี พนมยงค นายกรัฐมนตรี เปนผู
เสนอพระนามใหเจาฟาพระองคนี้ไดเสวยราชย สืบตอจากพระเชษฐาธิราช ซึ่งสวรรคตเมื่อเชาของวัน
เดียวกันนั้น แตแลวนายปรีดีกลับตองไดรับโทษทัณฑอันเปน myth อีกชนิดหนึ่ง ในฐานผูวางแผน
ลอบปลงพระชนมพระองคทาน ทั้งๆ ที่จนบัดนี้แลว ก็ยังไมมีเอกสารของทางราชการแถลงออกมาเลย
วาการสวรรคตคราวนั้นเกิดจากอาการ อันใด (มีเพียงสถานีโทรทัศนบีบีซี ที่ออกขาวในรอบงานฉลอง
คราวนี้วาทรงถูกปลงพระชนม – assassinated) 
 
เมื่อเสด็จออกสีหบัญชร ณ เชาวันนั้น มีคนเห็นน้ําพระเนตรไหล เพราะทรงปลื้มพระทัยในความ
จงรักภักดีของมวลชน หรือทรงสลดพระหฤทัยที่พระเชษฐาธิราชเสด็จจากไป ณ เชาวันเดียวกันนั้น
เมื่อหกสิบปกอน ใครจะไปรู 
 
อนึ่ง เมื่อนายปรีดีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคอยูในรัชกาลที่ ๘ นั้น ทานไดอาราธนาพุทธทาส
ภิกขุ (ซึ่งยังเปนพระหนุม อายุ ๓๔ ป หลังประกาศตนเปนทาสของพระพุทธเจาไดเพียงสิบป) ไป
สนทนาธรรมดวยที่ทําเนียบทาชางถึงหาครั้ง ครั้งละประมาณสามชั่วโมง โดยที่พระเจาอยูหัวพระองค
ปจจุบันไมเคยทรงสนทนาธรรมกับทานพุทธทาสแมแต ครั้งเดียว (เคยแตทรงสดับพระธรรมเทศนาที่
ทานแสดงถวาย ในฐานะเจาอาวาสวัดพระบรมธาตุที่ไชยา หากมักทรงสนทนาธรรมกับพระเกจิอาจารย
ตางๆ เปนพื้น) และที่ผูสําเร็จราชการปรารภกับทานพุทธทาส ตามที่ทานบันทึกไวนั้นนาสนใจนัก 
 
พฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๘๕ 
 
ไปบานผูสําเร็จ …. 
 
ประโยคแรกที่เริ่มการสนทนา ดูเปนคําออกตัวอยางนักปราชญ คือวาพระพุทธเจาสอนไมใหเชื่อ เพราะ
เหตุที่สักวาไดฟง แมฟงจากพระองค คือทานเปดโอกาสใหคนเราคิดและถามไดเปนอิสระเต็มที่ 
เพราะฉะนั้น ส่ิงไรๆ ตองถามและทําความเขาใจกันจนกวาเหตุและผลจะเพยีงพอสําหรับเชื่อ 
 
ทานผูสําเร็จมีความประสงคจะใหคนจน มีความมั่นใจ วาตนมีความสุขเทากับคนมั่งมีได โดยทําใจให
สันโดษ ตามหลักพุทธศาสนา อยากใหแตงบทเพลง ชนิดที่เปนแกนของพระพุทธศาสนา และบทที่จะ
ทําใหผูนั้นกลาที่จะหาความสุข โดยการบรรเทาตัณหา ดูเอย ถึงตัณหาในทางที่เปนศัตรูมากที่สุด 
 
เราตองไมลืมวา เวลานี้ตัณหาแสดงออกทางลัทธิทุนนิยม บริโภคนิยม และอาํนาจนิยมอยางรายแรง
มาก 
 
การที่นายปรีดี ตองปลาสนาการไปจากราชอาณาจักร อันมีตนเหตุมาจากการสวรรคตของในหลวง
รัชกาลที่ ๘ นั้น นับเปนโศกนาฏกรรมของสยามประเทศอยางที่สุด โดยที่การฉลองหกสิบปครั้งนี้ ได
มองขามความเปนจริงที่วานี้ไป ฉะนั้น งานฉลองดังกลาว จะเขาถึงสาระไดอยางไร 



 
ตราบใดที่สัจจะยังไมปรากฏ ความกึ่งจริงกึ่งเท็จ ความกึ่งดิบกึ่งดี ยอมเต็มไป ที่ในบานนี้เมืองนี้ อยาง
ยากที่จะหาผูกลาหาญทางจริยธรรมได 
 
- ๒ - 
 
งานฉลองคราวนี้ เชิญเสด็จพระราชาธิบดแีละเจานายซึ่งเปนผูแทนพระองคของกษัตริยตางๆ มาถึง 
๒๕ ประเทศ (ในขณะที่การปกครองแบบที่มีกษัตริยเปนประมุขเหลือเกินไปกวานี้อีกไมกี่ประเทศ) ดูก็
นาทึ่งอยู แตมองในทางพระอนิจลักษณะแลว ก็ตองปลงวาตอไปจะเหลืออีกกี่ประเทศ ที่มีการปกครอง
ในระบอบนี้ โดยที่ของเราเองจะปรับสถาบันกษัตริยใหเหมาะสมกับยุคสมัยไดหรือไม ก็แทบไมมีใคร
กลาตั้งคําถามกันเลย 
 
อีกคําถามหนึ่ง ซึ่งสําคัญมากก็คือ งานทั้งหมดนี้ ส้ินงบประมาณแผนดินไปเทาไหร ใครเปนผูเสีย
คาใชจายทั้งหมดนี้ ถาไมใชราษฎร ซึ่งแทบไมไดผลประโยชนอะไรโดยตรงจากงานนี้ในระยะยาว แม
จะไดรวมไชโยโหฮิ้วกันอยางแพรหลายในชวงงานไมกี่วันนั้น 
 
cui brono ของงานนี้ ยอมมีแกพระราชาธิบดีของไทยโดยตรง ที่ทรงครองราชยไดยืนนานที่สุดใน
ปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับทุกประเทศในบัดนี้ที่มีกษัตริยเปนประมุข แตหกสิบปนี้พสกนิกรของ
พระองคสวนใหญมีความเปนอยูดีขึ้นไหม ฝนฟาตกตองตามฤดูกาลหรือไม (ฝนเทียมชวยอะไรๆ ได
จริงหรือ หรือวานี่ก็ myth อีกอยางหนึ่ง) ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนลดลงหรือเพิ่มขึ้น 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติสมดุลยหรือเส่ือมทรามลง ศิลปวัฒนธรรมงอกงามขึ้นหรือเส่ือมสภาพลง 
แมทั้งหมดนี้ ยอมอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาล ยิ่งกวาองคพระประมุข แตโครงการตาม
พระราชดํารินัน้เลา เปนคุณกับราษฎรจริงๆ ละหรือ นี่เปนคําถามที่ควรอภิปรายกันไดอยางกวางขวาง
และเปดเผย เชนควรถามตอไปไดดวยวาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยควรโปรงใสยิ่งกวาที่
แลวๆ มาหรือไม การที่สํานักงานนี้ไลคนที่เคยเชาที่อยูมาเปนสิบๆ ป เพียงเพื่อพัฒนาไปสรางอาคาร
ใหมใหบริษัทใหญๆ มาเชานั้น ถูกตองตามจริยธรรมไหม ที่นาขันก็คือผูอํานวยการสํานักงานดังกลาว
จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานฉลองนี้ วาดวยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระราชดําริ 
โดยที่บริษัทเจริญโภคภัณฑก็เขารวมในการสัมมนาดังกลาวนี้ดวย (และบริษัทนี้ไดกําไรมากมาย
เพียงไรกับการจําหนายเสื้อสีเหลือง โดยไมกลาวถึงกําไรอื่นๆ อันเปนสัมมาชีพหรอืไม) 
 
ขาพเจาเองออกจะสงสารพระเจาอยูหัวที่ตองทรมานพระวรกายมิใชนอย กับงานพระราชพิธีที่เรอรา
ลาสมัย ทั้งยังตองแตงพระองคเต็มยศอยางฝรั่ง ซึ่งแสนจะไมเหมาะกบัดินฟาอากาศของเรา ทั้งๆ ที่
ทรงพระชรามใิชนอยแลวก็ตาม และเรามีอวดแขกเมืองไดแตขบวนเรือพระที่นั่งตามแบบโบราณ
เทานั้นละหรือ 
 
แมพระกระยาหารในงานเลี้ยงแขกเมือง จะปลอดมลพิษตางๆ เพราะพืชผักมาจากโครงการของ
พระองคเอง แตก็นาเสียดายที่มัจฉะมังสาหารมาจากตางประเทศแทบทั้งนั้น ดวยราคาที่แพงมากดวย 
โดยไมมีอาหารไทยใหแขกเมืองไดชื่นชมเอาเลย เปนอันงานตางๆ ยังคงย่ําเทาอยูกับที่ แทบไมตาง
ไปจากงานเลี้ยงรับเจาฝรั่งในสมัยรัชการที่ ๕ ที่ ๖ ( รัชกาลนี้มีเจาญ่ีปุนดวย) เอาเลย 
 
อนึ่ง สมาชิกของราชตระกูลที่ออกรับแขกเมืองนั้น รวมหลานเธอที่มีนามสกุลฝรั่งรวมอยูดวย สวน
หลานเธอที่เปนหมอมเจาหายไปไหนไมทราบได อยางนอย นาจะแสดงขอเท็จจริงใหไดรับทราบ 
 
จริงอยูงานนี้มีเจาแขกมารวมดวย แมจากอาฟริกา แตมีใครตั้งคําถามไหมวาทําไมจึงไมมีเจาจาก
ซาอุดิอาระเบีย หรือเราลืมคดีเพชรที่ขโมยเขามา หากยังแกปญหาอาชญากรรมดังกลาวไมได และ
ถามกันตอไปไหมวาสถาบันกษัตริยนั้นๆ ประเทศไหนเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย และที่เปน
ประชาธิปไตยอยางปราศจากความเปนเทวราชเอาเลยนัน้ มีกี่ประเทศ ประเทศนั้นๆ ตางจากของเรา
อยางไร แมมกุฎราชกุมารซึง่เปนที่ชื่นชมของสื่อมวลชนตางๆ นั้น ประเทศของพระองคทานเปน
ประชาธิปไตยเพียงใด นโยบายในเรื่อง Gross National Happiness ของประเทศนั้น ทาทาย Gross 
National Products ของกระแสหลักอยางฉกรรจ แตก็ไมเห็นมีใครเอยถึงเอาเลย และขอใหดูรูปที่เอา
มาลงไวในที่นี้ประกอบดวย 
 



 

 
มกุฏราชกุมาร จิกมี เคเซอร นัมเกล วังซุก 
แหงราชอาณาจักรภูฐาน 
เสด็จพระราชดําเนินกลับ หลังทรงรวมใน
งานฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ ๖๐ ปของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
(ตีพิมพในหนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวัน
พุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ , หนา ๑๒)   

 

 
แสงแหงหวัง: ผูลี้ภัยชาวภูฐานในเนปาล นั่ง
อยูดานหนาสํานักงานยูเอ็น ในกรุงกาฐมาณฑุ 
โดยจุดเทียนเปนสัญลักษณเปลวแหงความ 
หวังเนื่องในวันผูลี้ภัยโลกขององคการ
สหประชาชาติ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
(ตีพิมพในหนังสือพิมพไทยโพสตฉบับวัน
เดียวกัน หนา ๙) 
   
 

 
พระราชพิธีพราหมณในงานนี้ แมจะลาสมัยไป ก็ถือวาเปนสวนของโบราณราชประเพณี แตการพระราช
กุศลที่มีพระราชาคณะเขารวมดวยนั้น นาจะปรับปรุงไดแลวกระมัง ไตรและพัดรองที่ถวายพระนั้นไมพน
สมัยแลวหรือ 
 
อยางนอยงานวชิรสมโภชคราวนี้ ก็รวมกับชาตกาลครบศตวรรษของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งปรารภไวอยาง
นาใสใจวา บทสวดทางพุทธศาสนา ควรใหมีใจความเปนแกนธรรม ความดี ที่สมสมัย และได
ประโยชน โดยมีดนตรีประกอบดวย หรือส่ิงที่ทานผูสําเร็จราชการในรชักาลกอนพูดกับพุทธทาสภิกขุ 
รับฟงกันไมได แมวานี่จะลวงมา ๖๔ ปแลวก็ตาม 
 
เกรงวาแมเพียงการแกไขพิธีกรรมใหสมสมัย ก็คงเปนไปไดยากเสียแลว อยาใหพูดถึงการปรับปรุง
คณะสงฆใหไปพนลัทธิบริโภคนิยมและขัตติยนิยมที่เปนอยูดังในบัดนี้เลย 
 
กับรัฐบาลไทย เฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ที่อาขาผวาปกอยากเปนเลขาธิการ
สหประชาชาตินั้นเลา งานนี้ คงจะหวัง cui brono อยางเต็มที่ จากเงินภาษีอากรของราษฎร ที่นํามาใช
อยางฟุงเฟอฟุมเฟอย สาดเสียเทเสีย เพื่อพวกตน แตอยาลืมนะวาบาปบุญคุณโทษมีจริง เสร็จงาน
แลวอีกไมนาน รัฐบาลจะไดรับวิบากผลอะไรตามมา ก็ขอใหคอยดูกันตอไป 
 
- ๓ - 
 
งานฉลองคราวนี้ ถาใชภาษาในทางพุทธศาสนา ถือวาเปนอามิสบูชาตอองคพระมหากษัตริยที่
ครองราชสมบัติมานานที่สุดในบัดนี้ ซึ่งออกจะสิ้นเปลืองเงินภาษีอากรไปมิใชนอย แมพระสงฆองคเจา



ที่มีชองทางเขาถึงรัฐบาล ยังชวยผลาญเงินแผนดินไปอีก ดวยการจัดงานในทางพุทธศาสนาระดับโลก
ขึ้นเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา (ซึ่งตรงกับวันประกาศตนเปนพุทธทาสของพระมหาเงื่อม อินทปญโญ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕) แตงานในระดับนานาชาติที่วานั้น ไมมีจิตสํานึกในทางความเปนทาสของพระผูตื่น
จากกิเลสตัณหาเลย หากเปนงานที่แสดงความโอฬาริกของเจาภาพอยางหาสาระในทางธรรมไมได 
ดุจงานของทางราชการในเดือนตอมานั้นแล 
 
ถางานฉลองคราวนี้ คณะกรรมการที่วางแผนในการจัด (นาเสียดายที่มีแตคนกึ่งดิบกึ่งดี ที่ปราศจาก
วิสัยทัศน ที่มองไปไดไกลอยางออกนอกกรอบประเพณีและพิธีกรรมเดิมๆ มา) จะมีจิตสํานึกใหมีบริบท
ในทางปฏิบัติบูชา เราก็นาจะหาทางใหไดมีการถางทางหรืออภิปรายกันในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 
 
(๑) เพื่อบูชาคุณพระมหากษัตริย เราจะชวยกันอนุรักษสถาบันนี้ ใหอยูตอไป (อยางนอยก็อีก ๖๐ ป) 
อยางเหมาะสมกับกาลสมัย ตามแนวทางของประชาธิปไตยไดอยางไร โดยไมตองมุงที่ตัวบุคคลเปน
เกณฑ 
 
(๒) การบูชาคุณพระมหากษัตริยอยางถูกตองนั้น ตองหาทางใหไพรบานพลเมืองอยูเย็นเปนสุขได
อยางไร อยางนอยการแกไขปญหาทางสามจังหวัดภาคใต ตองเปนเรื่องจริง ไมใชมีเพียงรายงาน
ออกมาจากคณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติเทานั้น 
 
(๓) แมในภูมิภาคอื่นๆ ของราชอาณาจักร จักมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม มกีารเมืองแบบกระจายอํานาจออกไปในระดับตางๆ อยางเปนธรรมาธิปไตย
ไดอยางไร เพือ่ลดการรวมศนูยอํานาจอยูที่ตัวบุคคลหรอืพรรคการเมอืงหนึ่งใด และทุกอยางตอง
โปรงใส ตรวจสอบได ไมใชส่ังการกันลงมาจากขางบนอยางเดียว ดังที่เปนอยูในบัดนี้ในทุกสถาบัน 
ทั้งทางอาณาจักรและศาสนาจักร 
 
(๔) การศึกษา นาจะเปนไปในทางที่พนความครอบงําของรัฐ ซึ่งเดินตามรอยของตะวันตกกระแสหลัก 
อยางทําใหคนรูสึกดอย หาไมก็การครอบงําของระบบทุน ใหทุกๆ คนอยากอาขาผวาปก ไตขั้นบันได
ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไปดวยความเห็นแกตัวเปนที่ตั้ง นาจะมีการศึกษาที่ชวยใหเกิด
กัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน ครูกับศิษยเรียนจากกันและกัน และตางก็เรียนจากธรรมชาติ เพื่อใหเหน็
ทุกขสัจทางสังคม แลวหาเหตุแหงทุกขนั้นๆ ไดที่ตัวตัณหา ( ดังผูสําเร็จฯ ในรัชกาลที่ ๘ ไดเอย) ไว
อยางชัดเจน อยางเปนรูปธรรม แลวเอาชนะมันไดดวยศีลสิกขา คือความเปนปกติสวนตนและสวนรวม 
จิตสิกขา คือการรูจักเจริญสติ อยางรูตัวทั่วพรอม ใหเห็นวาการรูจักเดินลมหายใจสําคัญยิ่งกวาการใช
สมอง แลวสามารถโยงหัวสมองมาเปนอันหนึ่งเดียวกันกับหัวใจ จะไดเกิดปญญา แลเห็นสิ่งตางๆ ตาม
ความเปนจริง ทั้งทางธรรมชาติ และทางสังคม ซึ่งมีโครงสรางอันอยตุิธรรมและรุนแรง แลวหาทาง
แกปญหาใหไดดวยอหิงสธรรม ใหแตละคนมีสันติภาวะภายใน แลวโยงใยกับกลุมกัลยาณธรรมตางๆ ที่
ตางศาสนากัน ตางวัฒนธรรมกัน ตางชนชาติกัน อยางเสมอภาคและเปนภราดรภาพ เพื่อเขาถึง
เสรีภาพที่เปนอิสระเสรีไดจากความโลภ โกรธ หลง โดยเขาไดถึงความดี ความงาม และความจริง 
 
(๕) ที่วามานี้ ตองเนนที่เยาวชน และคนที่ถูกเอาเปรียบ ซึ่งรวมถึงอิตถีเพศ คนปลายออปลายแขม ซึ่ง
เปนคนสวนใหญในประเทศ ชนเผาตางๆ แมจนคนที่อพยพโยกยายมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร แมสลัม
ตางๆ ในราชธานีและเมืองใหญๆ ก็คือขุมนรกแททีเดียว คนที่นั่นถูกโครงสรางทางสังคมเบียดเบียน
บีฑาอยางเลวรายยิ่งนัก หากไมเห็นมีการแกไขกันอยางจริงจังเอาเลย ทุกคนควรไดรับสิทธิมนุษยชน
อยางเทาเทียมกัน และทุกคนตางก็ควรมศีักดิ์ศรีไมนอยไปกวากันและกัน 
 
(๖) ราชอาณาจักรภฐูานวางแผนในระดับสากลเพื่อ Gross National Happiness ราชอาณาจักรไทยก็
นาจะวางแผนเนื่องในการปฏิบัติบูชาองคพระมหากษัตริยในวโรกาสอันวิเศษนี้ เพื่อใหไทยเรารวมกับ
ประชาชาติอื่นๆ หาทางออกจากระบบจักรวรรดินิยมที่มสีหรัฐเปนตัวนํา (และจีนเปนตัวรอง) โดย
จักรวรรดิที่วานี้ ผนึกกําลังกันกับบรรษัทขามชาติ ครอบงําประชาชาติตางๆ แทบทั่วโลก ใหเดินไปสู
วัฒนธรรมหนึง่เดียว (monoculture) ที่มีของปลอมมาแทนที่ของแท ดวยการทําลายลางธรรมชาติ
อยางสาหัสสากัณฑ และทําใหคนสวนใหญยากจนลงไป โดยที่คนรวยเองก็หาความสุขมิได เรานาจะ
กลับมาหาคําของทานผูสําเร็จฯ ในรัชกาลที่ ๘ ที่พูดกับทานพุทธทาสวา “จะใหคนจนมีความมัน่ใจวา
ตนมีความสุขเทากับคนมั่งมีได โดยทําใจใหสันโดษตามหลักพุทธศาสนา” เพียงเอยนามทานผูนี้ขึ้น
เทานั้น ก็รับฟงกันไดยากเสียแลวมิใชหรือ ทั้งๆ ที่ขอเสนอของทานไปพนพุทธศาสนา เหมาะสําหรับ
ประชาราษฎรทุกหมูเหลา และเปนการกลับไปหาแกนของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของพระ



ราชดํารัสอีกดวย แตตองทํากันใหเปนจริง ไมใชตีฝปากกันทางการเมือง หรือจัดการกันกับพวกบรรษัท
ขามชาติ และนักการเมืองที่โกงกินชาติ อยางเอาเปรียบราษฎรตาดําๆ และธรรมชาติทั้งหมด ตอเมื่อ
คนพวกนี้ถูกสะกดใหลดสถานภาพ และลดอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองลงไดแลว เขาพวกนี้จึง
จะมามีสวนรวมดวยไดกับการปฏิบัติบูชาดังกลาว หาไมพวกนี้จะเปนมารรายที่ใชเลหกลของมาร ซึ่งใช
เงินและอํานาจเปนพาหะ เพื่อจะเอาชนะความด ีความงาม และความจริง ดวยประการทั้งปวง. 
 
 
สุลักษณ ศิวรักษ : สถาบันพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ 
 
หลังสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา บทบาทของสถาบันพระมหากษัตรยิถูกทาทายอยางหนักและหนักขึ้น
เสมอมาวายังสามารถทําหนาที่ไดสอดคลองและรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของยุคสมัยได
หรือไม เพราะสังคมมีความเชื่อในเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยมากขึ้นและมากขึ้น  
 
ทั้งนี้ มีคําถามสําคัญวา การคงอยูของสถาบันพระมหากษัตริยนั้น สวนทางกับเสรีภาพหรือไม 
โดยเฉพาะภายใตกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันเปนเครื่องมือชั้นดีของผูมีอํานาจในการทําลาย
ศัตรู ภายใตภาวะดังกลาวทําใหความรูเกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริยถูกซอนเรนเพราะไมมีผูใดกลา
พูดถึง จนกลายเปนความมืดบอดและอาจจะกลายเปนอาวุธสําคัญในการกัดกรอนการคงอยูของ
สถาบันพระมหากษัตริยเอง 
 
สุลักษณ ศิวรักษ ปญญาชนสยามผูอาวุโส จึงสวนกระแสผูมีอํานาจดวยการพูดสถาบันในเชิงวิพากษ
ดวยเจตนาทําลายความมืดบอดนั้น แตหลายครั้งความคิดของสุลักษณไปยอกอกการใชอํานาจของ
บางกลุมบางคน สุลักษณจึงมักโดนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสมอๆ ในชวงที่มีการสั่นคลอนผูมี
อํานาจอยางหนักโดยเฉพาะทางการเมือง และในครั้งนี้ก็เชนกัน 
 
สุลักษณ วิพากษการบริหารของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี อยางรุนแรงหลาย
ครั้ง รวมทั้งขึ้นเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไมเบ่ือไมเมาของนายกฯ ในที่สุดแนวคิดของ
สุลักษณที่ถายทอดลง ‘ฟาเดียวกัน’ ก็กลายเปนคดีหมิ่นฯ 
 
อยางไรก็ตาม สุลักษณ ยังยืนยันที่จะพูดถึงเพื่อธํารงสถาบันพระมหากษัตริย ในวิถีความรักที่ออกแบบ
ไมไดของเขา 
 
28 เมษายน 2549 สุลักษณ ยังคงรับคําเชิญกลาวปดงานวิชาการ ‘สถาบันพระมหากษัตริยและ
รัฐธรรมนูญ’ โดยสถาบันไทยคดีศึกษา รวมกับสถาบันสันติประชาธรรมมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะ
ประทีป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 
‘ประชาไท’  ขอนําเสนอเนื้อความตามตนฉบับดังนี้ 
 
คํากลาวปดการอภิปรายทางวิชาการวาดวยพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ 
 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสวยราชยครบ ๕๐ ป ขาพเจาไดรบัเชิญใหแสดงปาฐกถาเรื่อง 
สถาบันพระมหากษัตริยกับอนาคตของประเทศไทย1 เนื่องในวโรกาสอันวิเศษนั้น ก็วันที่ ๙ มิถุนายน ที่
จะถึงนี้ จะครบ ๖๐ ปแหงการเถลิงราชไอสวรรย นับเปนมงคลกาลโดยแท ขาพเจาจึงขอกลาวปดงาน
วันนี้ ซึ่งตรงกับวันอภิเษกสมรสอีกดวย 
 
ก็คําวา สถาบันพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญนั้น สอเคาถึงตนตอที่มาจากฝรั่ง เพราะคําวา “สถาบัน” 
เราก็เพิ่งบัญญัติขึ้นใชเมื่อไมชาไมนานมานี้เอง ยังคําวา “รัฐธรรมนูญ” ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเกิดการ
ปกครองในแนวทางของประชาธิปไตยใน พ.ศ. ๒๔๗๕ นี่เอง  
 
ประเทศในเอเชียแหงแรกที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญแต พ.ศ. ๒๔๒๒ เพื่อแสดงความทันสมัยอยางไม
แพฝรั่งคือญ่ีปุน ในรัชสมัยเมจิ โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวแสดงความเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย
                                                 
1 ตีพิมพเปนเลมแลว เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรบัฉบับภาษาอังกฤษที่ตีพิมพในโอกาสนั้นคือ Modern Thai 
Monarchy and Cultural Politics edited by David Streckfuss (1996) 



อยางที่สุด ยกพระจักรพรรด ิ(ซึ่งเคยอยูในอํานาจของโชกุน) ใหศักดิ์สิทธิ์ เหนือคําวิพากษวิจารณใดๆ 
แมจนปรัมปราคติที่วาตนราชตระกูลเปนองคอาทิตยเทพธิดา ก็ตั้งขอกังขาไมได โดยที่ใครๆ ก็ตอง
ยอมตายถวายชีวิต จะในการพระราชสงครามหรือไมกต็าม 
 
ผลก็คือรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใชสถาบันพระมหากษัตริยไปในทางกดขี่ขมเหงประชาราษฎร ทั้งใน
ญ่ีปุนเอง และในประเทศอื่นๆ ที่กองทัพญ่ีปุนบุกรุกเขาไป ไมวาจะจีน เกาหลี ฯลฯ รวมถึงเมืองไทยใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอญ่ีปุนแพสงครามโลกแลวเมื่อ ๖๐ ปมานี้ ที่สหรัฐเขียนรัฐธรรมนูญให
ญ่ีปุนใหม ในฐานะผูชนะสงคราม กําหนดบทบาทของสถาบันกษัตริย ใหหมดความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย
ตางๆ อยางใหองคพระประมุขเปนสามัญมนุษยที่วิพากษวิจารณได ทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นๆ ดุจดังชาวญี่ปุนทั้งหลาย 
 
รัชสมัยเมจเิกิดขึ้นไลๆ กับการเสวยราชสมบัติของรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. ๒๔๑๑) 
ซึ่งก็ตองพระราชประสงคจะใชสถาบันกษัตริยเปนแกนกลางในการปกครองบานเมือง อยาง
สมบูรณาญาสิทธิราชยเชนกัน ดังที่เปนสมัยนิยมเชนนั้นกันแทบทั่วทั้งยุโรป โดยเฉพาะก็
อภิมหาอํานาจอยางอังกฤษ ปรัสเซีย และรัสเซีย รวมถึงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ออสเตรียอีกดวย 
ทั้งๆ ที่สมบูรณาญาสิทธิราชยนั้นๆ จักปลาสนาการไปเปนลําดับๆ แตก็ยากที่ชนชั้นปกครองจะแลเห็น
ไดชัด2 
 
รัชกาลที่ ๕ ตองพระราชประสงคจะทรงเปนสมบูรณาญาสิทธิราชอยางฝรั่ง ใหฝรั่งยกยองนับถือ คือไม
ตองการเปนอยางขัตติยราชในเอเชีย (ยกเวนญ่ีปุน) ซึ่งถาไมเสียเอกราชไปอยางพมาและเวียดนาม ก็
ลาสมัยอยางปรับตัวไดไมทันกับความทันสมัยของโลกสันนิวาส เชนพระเจากรุงจีน 
 
ทรงหารือพระองคเจาปฤษฎางค  ซึ่งเปนบุคคลรวมสมัยกับพระองค และทรงเห็นวามีความทนัสมัยยิ่ง
กวาพระองค หรืออยางนอยก็มีการศึกษาในตางประเทศ ในขณะท่ีพระองคทานขาดมิติทางดานนี้ 
พรอมๆ กันนั้นก็ทรงเชื่อวาพระเจาปฤษฎางคจะถวายความเห็นใหไดอยางนารับฟง ในเรื่องการปรับ
สถานะพระมหากษัตริยของไทยใหอารยประเทศรับรองอยางไมนอยหนาไปกวาพระราชาธิราชนั้นๆ ใน
ยุโรป โดยมีความชอบธรรมทางดานการปกครองบานเมืองใหเหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อไปพนการเปน
อาณานิคมของฝรั่ง 
 
พระองคเจาปฤษฎางคทําความผิดเปนขอฉกรรจ  ตรงท่ีไมไดกราบทูลตอบพระราชปุจฉาอยางเปนการ
สวนพระองค หากนําเอาเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการปกครองบานเมืองอันละเอียดออน ที่เนื่องดวย
สถาบันอันสูงสุด ไปเปดเผยกันอยางเปนวงกวาง แมจนขุนนางขาราชการก็พลอยมีโอกาสไดออก
ความเห็นดวย ทั้งบุคคลตางๆ เหลานี้ยังมีขอเสนอใหมีรัฐธรรมนูญชนิดที่ลดทอนพระราชอํานาจลงอีก
ดวย ความเหน็ดังกลาวนี้ มีขึ้นกอนรัฐธรรมนูญของเมจิถึง ๓ ป 
 
พระราชหัตถเลขาที่ทรงตอบคํากราบบังคมทูลของพระองคเจาปฤษฎางคและทานอื่นๆ ยืนยันอยาง
ชัดเจนวาทรงปฏิเสธรัฐธรรมนูญ หรือการจํากัดพระราชอํานาจ ทั้งๆ ที่ทางอังกฤษเองเริ่มปฏิรูป
การเมืองอยางสําคัญมาแต พ.ศ. ๒๓๗๕ นั้นแลว แมอังกฤษจะไมมีรัฐธรรมนูญอยางเปนลายลักอักษร 
แตปที่วานี้นับเปนการบั่นทอนพระราชอํานาจและอํานาจของอภิชนลงเปนอยางมาก โดยที่สภาสามัญ
เริ่มมีความสําคัญเหนือสภาขุนนางยิ่งๆ ขึ้นทุกที เสียดายที่ชนชั้นปกครองของไทยแทบมองไมเห็น
ประเด็นนี้ (เวนบุคคลที่ทําหนังสือกราบบังคมทูลในป ร.ศ. ๑๐๓ กระมัง) 
 
ที่ในเมืองไทย อาจมีเพียงกรมหลวงพิชติปรีชากรพระองคเดียวก็ได ที่ทรงมีพระมติคอนขางชัดเจนถึง
ความสําคัญของรัฐธรรมนูญที่ควรตีกรอบพระราชอํานาจไวในแนวทางของประชาธิปไตย (ทั้งนี้โดยไม
รวมสามัญชนเชนเทียนวรรณ) ในขณะที่กรมหลวงเทวะวงศวโรปการ ทรงแสดงพระมติทางดานความ
เปนสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางเต็มที่เลยทีเดียว 
 
กุลธิดา เกษบุญชู มิค ไดอธิบายไวคอนขางชัดเจนในเรื่อง The Rise and Decline of Thai 
Absolutism จึงไมจําตองขยายความซ้ําถึงการเสื่อมสลายของสมบูรณาญาสิทธิราชยไทย ดังที่นาย
เบน แบตสันก็เขียนไวแลวถึงชวงสุดทายของสถาบันดังกลาวในเรื่อง The End of the Absolute 
Monarchy in Siam (OUP Singapore 1984) ซึ่งมีแปลเปนไทยแลว 

                                                 
2 ดูเรื่อง ความเขาใจในเรื่องราชาธิปไตย ของขาพเจา (พ.ศ. ๒๕๓๖) 



 
ดังไดกลาวถึงไวแตแรกวา เวลาเอยถึงสถาบันพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญนั้น อดเสียมิไดที่ตอง
โยงไปถึงความคิดของฝรั่ง ดังรัฐธรรมนูญของเมจิที่ญ่ีปุนนั้น ก็คือการเอาอยางฝรั่งในทางเผด็จการ
อยางสมบูรณาญาสิทธิราชย ผนวกกับอํานาจทหารในทางการเมืองการปกครอง ตามแบบเยอรมันใน
สมัยนั้น ดวยการลิดรอนเสรีภาพตางๆ จนแทบหมดสิ้น 
 
อีกนัยหนึ่งก็คือชนชั้นปกครองของญี่ปุนในสมัยนั้น อางวาการปกครองดังกลาวเปนการคืนพระราช
อํานาจ (Restoration) จากโชกุน มาไวที่พระราชาธิบด ีโดยนําเอาราชประเพณีและพิธีกรรมตางๆ มา
สรางความโอฬาริกใหกับสถาบันกษัตริยในรูปแบบของพระราชาธิราชอยางฝรั่ง ทั้งๆ ที่พระจักรพรรดิ
เองก็ทรงออนแอ แมจะทรงทีทาวาโออานาเกรงขาม ยิ่งรัชกาลถัดไปดวยแลว (ไตโฉ) ถึงกับมีพระสติ
วิปลาสเอาเลย และพระราชนัดดานั้นเลา (โชวา) ก็เขาไปยุงเกี่ยวกับความเลวรายตางๆ ทางการเมือง
การทหาร ตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนญ่ีปุนตองปราชัยไปในที่สุด ถาอเมริกันไมชวยรักษา
สถาบันกษัตริยเอาไว ยอมจะตองทรงถูกถอด และเปนอาชญากรสงครามดวยซ้ําไป 
 
ทั้งนี้สืบมาแตรัฐธรรมนูญเมจิมีความรุนแรงเปนที่ตั้ง สถาบันพระมหากษัตริยรับใชความรุนแรงนั้น
ติดตอกันมาถึงสามรัชกาล ทั้งทางการเมือง การทหาร ซึ่งโยงไปยังทุนนิยม อํานาจนิยม และความ
รุดหนาทางวิทยาการตางๆ ซึ่งรวมเรียกวา ความทันสมัย  โดยที่ทั้งหมดนี้รวมอยูในฝายอธรรมแทบ
ทั้งส้ิน3 
 
เปรียบกับสถาบันกษัตริยของไทย อยางนอยก็แตรับกาลที่ ๔ เปนตนมา เราเปนไปในทางธรรม ยิ่งกวา
อธรรม เพราะสมัยเมจิ ทําลายศาสนาพุทธและชนชั้นนํารุนใหมตองการใชความรุนแรงอยางฝรั่ง บวก
กับความรุนแรงเดิมของระบบโชกุน ในขณะที่อภิชนไทยใชศาสนาพุทธและความรอมชอมเปน
แกนกลาง ดังพระปฐมวาจาภาษิตของพระเจาอยูหัวพระองคนั้น ที่ตรัสเนื่องในงานบรมราชาภิเษกวา 
เราจะปกครองโดยธรรม เพื่อความผาสุกของมหาชนชาวสยาม นั้น ไมเปนเพียงรูปแบบ หากออกมา
จากสาระของความเปนพทุธ ที่ปรากฏชัดอยูในทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวตัร ซึ่งมีขอใหญใจความ
วา 
 
๑) พระเจาจักรพรรดิเปนธรรมาธิปไตย และจัดการคุมครองปองกันโดยชอบธรรมแกชนทุกหมูเหลาใน
แผนดิน ตลอดไปถึงสัตวที่ควรสงวนพันธุทั้งหลาย 
๒) มิใหมีการอันอธรรมเกิดขึ้นในแผนดิน 
๓) ปนทรัพยเฉลี่ยใหแกผูไรทรัพย 
๔) ปรึกษาสอบถามการดีชั่ว ขอควรและไมควรประพฤต ิกะสมณพราหมณ ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู
เสมอ 
 
(พจนานุกรมพุทธศาสน ของ ป.อ. ปยุตโต พ.ศ. ๒๕๒๒ หนา ๓๒) 
 
จะถือวาทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรเปนรัฐธรรมนูญที่ควบคูไปกับสถาบันพระมหากษัตริยทางฝาย
พุทธศาสตรมาแตไหนแตไร  จะไดหรือไม แมสถาบันพระมหากษัตริยไทยในสมัยโบราณยอมประกอบ
ไปดวยสินธูธรรมของพราหมณเขามาควบเกี่ยวดวยมิใชนอยก็ตามที 
 
เนื้อหาสาระของสินธูธรรมหรือจะวารัฐธรรมนูญตามแนวทางของพราหมณก็คือ กษัตริยทรงรักษา
ธรรมะไวไดก็โดยราชอํานาจ ซึ่งยอมเปนไปตามราชธรรม กลาวคือ พระราชาทรงลงราชทัณฑได แต
ถาลงทัณฑเกินเลยไป หรือใชราชอคติในการลงทัณฑ หรือไมใชการลงทัณฑเอาเลย ก็ถือวาพระราชา
ไมไดทรงปฏิบัติตามราชธรรม กลาวคือ การใชพระราชอํานาจ พระราชาตองเที่ยงธรรม ไมโอนเอนไป
ตามอคติตางๆ หากยึดมั่นใน ธรรมศาสตร และธรรมสูตร หากไมทรงปฏิบัติตามราชธรรม ยอมทรงถูก
ถอดทอนออกจากราชบัลลังกได 
 
(สินธูธรรม ของ ส. ศิวรักษ พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา ๒๔) 
 

                                                 
3 ดู Hirohito by Herbert P. Bix (Harper Perenial) 2001 และคําวจิารณของขาพเจาใน ฉีกจีวร ยอนดชูาติ 
ศาสน กษัตรยิ (พ.ศ. ๒๕๔๖) หนา ๑๘๓–๑๘๘ 



จะกลาววาธรรมศาสตรเปนรัฐธรรมนูญเดิมของเราที่ถือตามคติพราหมณมากอนก็ได ที่พระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๑ แหงพระราชวงศจักรีโปรดใหเขียนภาพรามเกียรติ์ไวที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ในพระบรมมหาราชวังนั้น ก็เพื่อยืนยันถึงความเปนธรรมราชา ที่มีพระรามเปนแบบอยาง และ
พระมหากษัตริยในพระราชจักรีวงศก็ทรงเปนพระรามาธิบดีดวยกันทุกพระองค ดังในพระราชนิพนธราม
เกียรติของพระองคทาน ก็มีขอความปรากฏอยูดังนี้คือ 
 

อันพระนครทั้งหลาย                       ก็เหมือนกับกายสังขาร 
กษัตริยคือจิตวิญญาณ                    เปนประธานแกรางอินทรีย 
มือเบื้องซายขวาคือสามนต   บาทาคือพลทั้งสี่ 
อาการพรอมสามสิบสองมี     ดั่งนี้จึงเรียกวารูปกาย 
ฝายฝูงอาณาประชาราษฎร    คือศาสตราวุธท้ังหลาย 
ถึงผูนั้นประเสริฐเลิศชาย                  แมนจิตจากกายก็บรรลัย4 

รามเกียรติ ์ร.๑ สํานักพิมพศิลปบรรณาคาร พ.ศ. ๒๕๑๐ หนา ๘๓๑ 
 
สรุปไดงายๆ วา อาณาประชาราษฎรนั้นคืออาวุธ หรือพลังแรงที่สําคัญยิ่งของอาณาจักร ซึ่งยอมตองมี
ใจ (กษัตริย) และกาย (ราษฎร) อยูควบคูกันไปอยางบรรสานสอดคลองกันถาตัดขาดจากกัน “ก็
บรรลัย” 
 
ทางฝายพุทธนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยามก็ตรัสวา พระองคทรงไดรับเชิญเสด็จให
เสวยราชย โดย ‘เอนกนิกรสโมสรสมมติ’ ก็ยอมตองทรงปกครองโดยธรรม เพื่อความผาสุกของมหาชน
ชาวสยาม และจะไมทรงประกอบพระราชกิจอันใดที่สําคัญ เวนแตจะไดทรงหารือและไดรับความ
เห็นชอบแลวจากมุขมนตรี แตถาไมทรงปกครองโดยธรรม ‘เอนกนิกรสโมสรสมมติ’ ก็สามารถถอดถอน
พระองคทานออกจากสิริราชสมบัติได  
 
ชาดกทางฝายพุทธแสดงเรื่องในอดีตไวชัดเจนวา ถาพระราชาไมทรงธรรม ยอมตองทรงถูกทาทาย
จากอํานาจที่อยูนอกเหนือสถาบันกษัตริย อยางกรณีของทาวสามล (ซึ่งมาจากสุวรรณสังขชาดก) ท  ี่
ไมใหความยตุิธรรมแกเจาเงาะ เพราะเห็นวาเปนคนปาเถื่อนนั้น พระอินทรก็ตองเสด็จลงมาทาทายใหตี
คลี และอยางกรณีของเวสสันดรชาดกนั้น แมพระยุพราชจะทรงธรรม แตราษฎรเห็นวาทรงมีพระทัยดี
เกินไป ก็รวมพลังมวลชนมาขับไลพระองคใหออกจากราชธานีไป 
 
ตามทางของฝายพุทธศาสนานั้น พระมหากษัตริยเปนตัวแทนของอาณาจักร (คือกลไกในการปกครอง
ที่ใชอํานาจ) ในขณะที่คณะสงฆเปนตัวแทนของธรรมจักร ที่คอยเตือนสติฝายอาณาจักร ใหใชอํานาจ
ไปในขอบเขตของความชอบธรรม 
 
ถาคณะสงฆทรงไวซึ่งศีลาจารวตัร อยางรูเทาทันสังคมและการเมือง ยอมเปนหามลอใหวงลอของ
อํานาจไมหมนุออกนอกลูนอกทาง เชน กรณีของสมเด็จพระวันรัต วัดปาแกว ในสมัยพระนเรศวร ที่
เตือนสติพระเจาแผนดินไมใหประหารชีวติแมทัพนายกองผูจงรักภักดี หรือในกรณีของสมเด็จ
พระสังฆราช พระพิมลธรรม และพระพุฒาจารย ที่ถูกจองจําจนเปนเหตุใหส้ินรัชสมัยของพระเจากรุง
ธนบุรีภายในเวลาอันไมชาหลังจากนั้น ตราบจนกรณีที่สมเด็จพระพฒุาจารย (โต) วัดระฆัง จุดตะเกียง
ทั้งๆ ที่เปนกลางวันแสกๆ เขาไปในจวนผูสําเร็จราชการแผนดินในรัชกาลที่ ๕ นี่ก็เปนการเตือนสติทาน
ผูนั้น ใหพิจารณาตนเอง เพื่อไมใหกําเริบเสิบสานเกินเลยพระราชอํานาจของยุวกษัตริย เปนตน 
 
ตั้งแตรัชกาลที่ ๖ เปนตนมา เกิดคําวาชาติ ศาสน กษัตริย หรือชาติศาสนาพระมหากษัตริย ขึ้นมา จาก
จิตสํานึกที่เอาอยางองักฤษในเรื่อง God King and Country โดยที่อังกฤษเอาคําทั้งสามนี้มาใชมอม
เมาคนใหยอมตายเพื่อพระผูเปนเจา เพื่อพระราชามหากษัตริยและเพื่อแผนดินเกิด โดยที่ฝรั่งไดทํา
สงครามทางศาสนากันมานักตอนัก ทั้งๆ ที่นับถือพระเจาองคเดียวกัน พระราชาในยุโรปที่ประกาศ
สงครามกันและกัน เชน เยอรมันกับอังกฤษนั้นเลา ก็เปนพระญาติกันอยางสนิท  แมประเทศชาติที่เปน
คูสงครามกันนั้น ก็ปรากฏวานายทุนคาขายกันอยางร่ํารวยขึ้นมามหาศาลจากการสงคราม แมจะอยูตาง
ฝายกัน ก็อุดหนุนจุนเจือกันในทางทุนทรัพยเพื่อผลกาํไร โดยที่คนสวนใหญไมมีโอกาสรับรูดวย 
 

                                                 
4 ขอใหเปรียบความขอนี้กับพระราชนิพนธในรชักาลที่ ๕ วาดวยตําแหนงขุนนางแตสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่ง
นํามาลงพิมพไวในเรื่อง สถาบนัพระมหากษตัริยกับอนาคตของประเทศไทย (๒๕๓๙) หนา ๔๙–๕๐ 



การที่นายคริสมัส ฮัมเฟรส มาถือพุทธจนเปนนายกพุทธสมาคมคนแรกของอังกฤษนั้น ก็เพราะเขาเห็น
วาพี่ชายเขาตองไปตายในสงครามโลกครัง้ที่ ๑ เพราะถูกรัฐบาลหลอกลวง ใหหลงเชื่อและบังคับขับ
ไสใหไปตายเพื่อชาติ เพื่อศาสนา และเพื่อพระมหากษัตริย 
 
ถาเราแปลเสียใหมวาชาติไมใชเพียงคนที่พูดภาษาเดียวกัน อาศัยแผนดินเกิดอยูดวยกัน โดยอางไป
ในทางสัญชาติและเชื้อชาติ ซึ่งเปนของปลอมทั้งนั้น หากหมายถึงทุกคนที่เกิดมาอยางรวมทุกขรวม
สุขกันเปนมนุษยชาติทั้งหมด เราก็ยอมจะเกื้อกูลกันและกัน และอุทิศตนเพื่อรับใชผูที่ถูกเอารัดเอา
เปรียบและดอยโอกาส แมเขาจะตางสัญชาติตางเชื้อชาติจากเรา 
 
ศาสนาก็ไมไดหมายความวาของเราดีที่สุด เราเปนคนสวนใหญในแผนดิน ศาสนาของเราตองเปน
ศาสนาประจําชาติ ทานอาจารยพุทธทาสเตือนเรา ใหไมหลงไปกับลัทธิศาสนาที่นําเราไปสูความเห็น
แกตัว นําเราไปสูความเปนชาตินิยม อํานาจนิยม ทุนนิยม หากใหเห็นวาศาสนาของเพื่อนเราก็ไม
จําตองดอยไปกวาของเรา ใหเคารพนับถือศาสนาของเพื่อนเรา แมคนไมมีศาสนา ก็ควรเคารพนบัถือ
เขา แลวรวมมือกัน  หาทางขจัดความโลภโกรธหลง ซึ่งแสดงออกทางทุนนิยม อํานาจนิยม และนิยม
นับถือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีโมหจิตเปนเจาเรือน 
 
พระมหากษัตริยก็ควรเปนสมมติเทพที่ปราศจากความศกัดิ์สิทธิ์มหัศจรรยในทางเทวราช โดยที่มนุษย
ก็เปนเทพได ถาทรงไวซึ่งเทวธรรม คือหริิ ความละอายใจ และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป ยิ่งถา
พระราชมหากษัตริยทรงประกอบไปดวยทศพิธราชธรรมและจักรวรรดวิัตรดวยแลว ทานยอมมีคาแหง
ความเปนมนุษยชั้นนําที่ทุกคนควรเอาเยี่ยง ดังพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน ทรงพระราชปรารภไว
อยางชัดเจนวาทรงเปนสามัญมนุษย ที่พูดผิด ทําผิดได ถาใครจงรักภักดี ก็ควรวิพากษวิจารณพระองค
ทาน 
 
ไมควรที่ใครจะเอาพระองคทานหรือสถาบันกษัตริยมาเปนเครื่องมือในการโจมตีใคร เพื่อสรางลัทธิ
อัตตนิยมใหตนเอง หรือเพื่อสรางความเขื่องใหตนเองในนามของคําวารักชาติ ศาสน กษัตริยอยางมืด
บอดอีกตอไป ตรัสวาคดีหมิน่พระบรมเดชานุภาพทุกรายเปนการทํารายพระองคทาน ดังมีพระราช
กระแสวา “ถาแตะตองพระราชมติไมได เมืองไทยก็ไมมีทางเจริญ”5 
 
นาเสียดายที่ผูซึ่งทําตนเปนพระราชายิ่งกวาพระราชา ยังหาเรื่องรองเรียนใหมีการจับกุมในเรื่องหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพอยูตลอดมา โดยไมฟงพระบรมราโชวาทเอาเลย เปนเหตุใหหนวยงานทางดาน
สิทธิมนุษยชนสากลตองเขามาประทวงคําสั่งที่ใหเก็บนิตยสารฟาเดียวกัน และดําเนินคดีกับ
บรรณาธิการนิตยสารนั้นในเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ6 
 
แมหนังสือที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษในตางประเทศ เพียงเอยถึงองคพระมหากษัตริยหรือสถาบัน
กษัตริย ก็มีคําสั่งหามนําหนังสือนั้นๆ เขามาสูราชอาณาจักรเอาเลย โดยเฉพาะก็เรื่อง (๑) The Devil’s 
Discus by Rayne Kruger (1964) และ (๒) The Revolutionary King by William Stevenson 
(1999) รวมถึงเลมลาสุด (๓) The King Never Smiles by Paul M. Handley (2006) แลวนี่มิเปน
การกระทําอันแสดงความอัปยศออกไปในนานาชาติละหรือ และนี่ไมขัดพระราชปรารภดอกหรอื โดยที่
ในระบบโลกาภิวัตนในบัดนั้น การหามปรามดงักลาว เปนไปไดละหรือ 
 
แมรัฐธรรมนญูของไทยในฐานกฎหมายสูงสุดจะเพิ่งมีมาแต พ.ศ. ๒ ๔๗๕ แตเราไมเขาใจเนื้อหาสาระ
แหงธรรม ที่ควรจะควบคุมอํานาจรัฐ ใหโปรงใสและตรวจสอบได เราจึงฉีกรัฐธรรมนูญกันทิ้ง อยาง
ปราศจากความเคารพธรรมหรือความถูกตองดวยประการทั้งปวง 
 
ที่รายอยางสุดๆ ก็คือการทําลายลางรัฐธรรมนูญ โดยอางวาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย ดังหนึ่งวา
สถาบันดังกลาวอยูตรงขามกบัธรรมะ จนเผด็จการบางคนเสแสรงและสรรสรางใหสถาบันกษัตริย
ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย อยางวิพากษวิจารณไมได ทั้งๆ ที่นั่นคือไสยศาสตร ศาสตรแหงความหลับใหล 

                                                 
5 ดู King Bhumibol: Strength of the Land ฉบับสาํนักนายกรัฐมนตรี ค.ศ. ๒๐๐๐ หนา ๑๕๐ และปรากฏอยูใน
พระราชดาํรสัเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุดิาลัย สวนจติรลดา พระราชวังดสุิตฯ 
6 Asian Human Rights Commission, Publisher charged with lese majeste, 10 April 2006 
(www.ahrchk.net/ua/mainfule.php/2006/1651) 



ในขณะที่พุทธศาสตร คือศาสตรแหงการตื่น ซึ่งยอมเปนไปตามทางของอหิงสธรรม ที่ปราศจากความ
รุนแรง อันเปนเนื้อหาของศีล คือความเปนปกติทั้งของแตละคนและสังคม 
 
สถาบันพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ จึงควรเกื้อกูลกันและกัน เพื่อความปกติของสังคม อยางไปพน
ความโลภ ซึ่งแสดงออกทางทุนนิยม โดยที่บัดนี้ทุนนิยมมาในคราบของบรรษัทขามชาติและสยบยอม
กับอภิมหาอํานาจอีกดวย กลาวคือทุนนิยมกับอํานาจนิยมผนวกกําลังกันทําใหโลภะและโทสะแกกลา
ยิ่งๆ ขึ้น โดยใชวิธีมอมเมาในทางโมหะอีกดวย 
 
เราจึงจําตองตื่นขึ้นดวยการยึดเอาสถาบันกษัตริยเปนแนวทางของสมมติเทพ ซึ่งมีเทวธรรมเปนแกน 
และสถาบันนี้ตองควบคูไปกับรัฐธรรมนูญที่มีธรรมาธิปไตยเปนหัวใจของการเมืองการปกครอง ที่มี
ความชอบธรรมอยางโปรงใสและตรวจสอบได วิพากษ วิจารณได 
 
อนึ่ง พึงตราไวดวยวายุคสมัยแหงโลกาภิวัตนนั้น บรรษัททุนขามชาติและอภิมหาอํานาจจะมีอิทธิพล
เขามากาวกายภายในราชอาณาจักร ตางๆ ยิ่งขึ้น พูดภาษาอยางเกาก็คือประเทศชาติจะเปนดังปเทศ
ราชาหรือประเทศราชในทางเศรษฐกิจ โดยมีจักรวรรดอิยางใหม เชนสหรัฐและจีนเขามาครอบงํา ถา
เรารูจักปรับใหสถาบันกษัตริยมีความกลาหาญทางจริยธรรมอยางไมสยบยอมอ ยูกับทุนและอํานาจอัน
ปราศจากความชอบธรรม มาประยุกตใช  ใหสถาบันกษัตริยเปนไปตามสาระของจักรวรรดิวตัรรวมสมัย 
โดยมีธรรมเปนอํานาจ อยางรูจักวางทาทีอยางสมกับยุคสมยั ใหถูกตอง  ยอมสะกดลัทธิทุนนิยมและ
บริโภคนิยมลงได สถาบันกษัตริยกับรัฐธรรมนูญก็จะเปนดังธรรมจักร ที่นําอาณาจักรใหปลอดพนไป
จากโลกาภิวัตน หรือจักรวรรดินิยมอยางใหม 
 
ในขณะที่ธรรมจักรเดิมที่มผีากาสาวพัสตรเปนธงชัยนั้น หมดสภาพความเปนหามลอ หรือความเปน
ผูนําในทางธรรมไปเสียแลว  เพราะไปสยบยอมกับสถาบันกษัตริยและลัทธิบริโภคนิยมอยางเกินเลย
ไป แตถาสถาบันกษัตริยเปนรมเงาใหคฤหัสถชนชั้นนําชวยกันหันมาใหความสําคญั กับสถาบันสงฆ ดัง
กับเปนการสังคายนาอยางใหม สถาบันนี้ก็อาจมีพระธรรมวินัยเปนดังธรรมนูญ และธรรมจักรที่มีคณะ
สงฆเปนแกนกลางก็อาจรวมกับสถาบันกษัตริยและพสกนิกรที่มีความกลาหาญทางจริยธรรม นํารัฐสีมา
อาณาจักรใหไปสูความตื่นจากอวิชชารวมสมัย ก็ยังได 
 
ที่สุดนี้ ขอยืนยันถึงถอยคําของตนเองที่แสดงไวเมื่อทศวรรษกอนวา สถาบันกษัตริยแหงใดเปน
ประชาธิปไตยมาก มีพระราชอํานาจนอย คลอยตามไปกับโลกสันนิวาสอยางทันกาลสมัย ยอมยกให
ราษฎรเปนใหญ แมราษฎรจะผิดพลาดไปบาง สถาบันกษัตริยก็ดํารงอยูไดภายใตรฐัธรรมนูญ แตถา
พระราชาธิราชประกาศความแข็งกราว ใกลชิดกับกองทัพ ยืนหยัดอยูเหนือราษฎร ดูถูกประชาชน 
รังเกียจปญญาชนที่มีความคิดในทางสรางสรรคอยางกาวหนา แมพวกนี้จะผิดไปบางอยางไร อํานาจ
ราชาธิปไตยไปกระทบหรือขัดขืนกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงไปมากเพยีงไร ก็รังแตเปนภัยกับสถาบัน
กษัตริย จนปลาสนาการไปได แมจักรวรรดิที่ยิ่งใหญอยางออสเตรีย เยอรมัน รัสเซีย และออตโตมาน 
ก็ไมอาจดํารงอยูได7 
 
ขอเสริมอีกประเด็นหนึ่งวา ถาสถาบันกษัตริยตีตัวออกหางจากบรรษัทขามชาติ โดยไมยอมอยูใต
อํานาจลัทธิทุนนิยมมากเพียงไร นี่ก็จะเปนปจจัยในทางเพิ่มพระบรมเดชานุภาพยิ่งๆ ขึ้นเพียงนั้น ดังขอ
ปดทายรายการอภิปรายดวยพระอมตพจนของพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงมีพระราชหัตถเลขา
ถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร พระองคแรกที่วา “การที่เปนเจาแผนดินไมใช
สําหรับมั่งมี ไมใชสําหรับคุมเหงคนเลนตามชอบใจ มิใชเกลียดใครแลว จะไดแกเผ็ด มิใชเปนผูสําหรับ
จะกินสบายนอนสบาย ถาจะปรารถนาเชนนั้นแลว มีสองทางคือ บวชทางหนึ่ง เปนเศรษฐีทางหนึ่ง 
เปนเจาแผนดิน สําหรับแตเปนคนจน และเปนคนที่อดกลั้นตอสุขและทุกข อดกลั้นตอความรักและ
ความชังอันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจ หรือมีผูยุยง เปนผูปราศจากความเกยีจคราน ผลที่จะไดนั้นมีแต
ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแลว วาเปนผูรักษาวงศตระกูลไวได และเปนผูปองกันความทุกขของ
ราษฎร ซึ่งอยูในอํานาจความปกครอง ตองหมายใจในความสองขอนี้เปนหลักมากกวาคิดถึงการเรือ่ง
อื่น ถาผูซึ่งมิไดทําใจไดเชนนี้ ก็ไมแลเห็นเลยวาจะปกครองรักษาแผนดินอยูได”8 
 

                                                 
7 จาก สถาบันพระมหากษตัรยิกับอนาคตของประเทศไทย (๒๕๓๙) หนา ๒๐–๒๑ 
8 จาก สถาบันพระมหากษัตริยกับอนาคตของประเทศไทย (๒๕๓๙) หนา ๓๙ 



พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงประพฤติปฏิบัติพระองคเชนนั้นอยูแลว แตถาจะพูดถึงสถาบัน
พระมหากษัตริยแลวไซร ถาเรามีรัฐธรรมนูญที่ดี และมีผูคนซึ่งประกอบไปดวยความกลาหาญทาง
จริยธรรมประกอบกัน ไมวาพระราชาในอนาคตจะเปนใคร เรายอมอาจรักษาสถาบันพระมหากษัตริยไว
ไดดังพระราชปณิธานของพระปยมหาราช. 
 
 
กาวใหถึงประชาธิปไตย : ราษฎรไทยจะทําอยางไรดี      
 
- ๑ - 
 
คําวาประชาธิปไตยนั้น ปรากฏในแถลงการณฉบับที่ ๑ ของคณะราษฎร ซึ่งประกาศและแจกจายในที่
สาธารณะเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ความวา เปนการจําเปน ประเทศจะตองมีการปกครองอยาง
ประชาธิปไตย กลาวคือประมุขของประเทศตองเปนบุคคลสามัญ ซึ่งสภาผูแทนราษฎรเลือกตั้งขึ้นอยู
ในตําแหนงตามกําหนดเวลา ตามวิธี ราษฎรพึงหวังเถิดวา ราษฎรจะไดรับความบํารงุอยางดีที่สุด 
 
คําวาประชาธิปไตย ดังกลาว ในบัดนี้ยอมหมายถึง มหาชนรัฐ หรือสาธารณรัฐ เพื่อไมใหตระหนกตกใจ
กัน จึงจําตองขยายความตอไปวา ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 
แทที่จริง  คําวาประชาธิปไตยนี้เอง ก็ถูกนํามาใชอยางไขวเขวและสับสนมาก หลายประเทศที่อางวา
เปนประชาธิปไตย เนนใหราษฎรไปออกเสียงลงคะแนนเลือกผูแทนของตน เขาไปในรัฐสภาทุกส่ีป 
หรือระยะกาลทํานองนี้ (โดยไมเอยถึงการเลือกประธานาธิบดี เพราะนั่นเปนระบอบมหาชนรัฐ) กอนที่
ราษฎรจะไปลงคะแนน มีการหาเสียงกันดวยวิธีที่ฉอฉลตางๆ ไมวาจะใชคําหลอกลวง หรือใชเงินตรา
ซื้อเสียง แมจนเลหเพทุบายอื่นๆ มากบางนอยบาง ครั้นหมดการเลือกตั้งแลว การปกครองบานเมืองก็
สิทธิขาดอยูที่ผูแทนหรือนักการเมือง โดยราษฎรไมมีสิทธิอะไรอีกเลย บางประเทศ แมสิทธิในการ
แสดงทัศนะทางสื่อมวลชน ก็ถูกกําจัด ทั้งนี้มิไดหมายถงึรัฐเผด็จการในนามของประชาธิปไตยอยาง
สิงคโปรหรือมาเลเซีย แตประเทศประชาธิปไตยอยางอังกฤษ ซึ่งสมาทานลัทธิทุนนิยมอยางเต็มตัว 
หากใชคําวาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ยอมเปดโอกาสใหนายทุนหรือบรรษัทขามชาติเขามากาว
กายกับสื่อมวลชนตางๆ จนครอบงําราษฎรสวนใหญใหเขาไมถึงขอเท็จจริงที่แท ไดแตแลเห็นประเด็น
ตางๆ ตามที่ชนชั้นปกครองครอบงําในกระแสหลักของลัทธิทุนนิยม บริโภคนิยม ซึ่งรวมเรียกวาโลกาภิ
วัตน การอภิปรายปญหาตางๆ จึงเปนไปอยางผิวเผิน และผูคนก็เอือมระอากับระบบที่อางวาเปน
ประชาธิปไตยเชนนี้กันยิ่งๆ ขึ้นทุกที ในหลายตอหลายประเทศ เราคงไมตองการกาวไปใหถึง
ประชาธิปไตยดังที่วานี้กันกระมัง 
 
ขอใหยอนกลับมาดูประชาธิปไตยในสยามที่เริ่มแตเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ กันอีกครั้ง วา
ภายในสามวัน เราก็มีธรรมนญูการปกครองแผนดินที่ตราไวชัดเจนวาอํานาจสงูสุดเปนของราษฎร 
หมายความวาทุกคนมีความเสมอภาคกันทางกฎหมาย ไมมีใครไดอภสิิทธิ์ใดๆ พระราชาเปนเพียง
ประมุขของประเทศ และถาเคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรมไมไดถูกขัดขวางโดยพวก
ปฏิกิร ิยานิยม ที่ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางกาวหนา ราษฎรยอมมีโอกาสไดรับความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจอีกดวย 
 
เสมอภาคในที่นี้ไมไดแปลวาเหมือนกันหมด หากหมายความวามีสิทธิและศักดิ์ศรีอยางไมตางกัน บาง
คนอาจมีมากกวาบางคน เชนนิ้วทั้งหาก็ไมเทากนั แตนิ้วนั้นๆ ไมตางกันมากนัก9 ที่สําคัญคือคนดอย
โอกาสตองไดโอกาสมากกวาคนอื่นๆ คนออนแอ และคนทุพพลภาพหรือคนชรา รวมถึงชนกลุมนอย 
ยอมตองไดรบัการเอาใจใสเปนพิเศษ 
 
พรอมกันนั้น เราก็ตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ นั้น แมคณะราษฎรจะเปนแกน
นํา แตคณะดังกลาว ก็มีราษฎรตาดําๆ รวมอยูดวยนอยมาก โดยที่คนของคณะดังกลาวสวนใหญเปน
ขาราชการ หรอืเปนคนที่มีการศึกษาเหนือราษฎรทั่วไป โดยเฉพาะก็ในตางจงัหวัด ดวยเหตุนี้มันสมอง
ของคณะราษฎรจึงเนนที่การศึกษา ซึ่งเปนหนึ่งในหลักหกประการที่ประกาศไวในแถลงการณฉบับแรก 
เพื่อราษฎรสวนใหญจะไดมีบทบาทอยางแทจริงกับประชาธิปไตยที่เนื้อหาสาระยิ่งกวาที่รูปแบบ 
                                                 
9 พระบาลีเอยถงึนิ้วพระหตัถพระศาสดาวาเสมอกัน พวกเครงพยัญชนะไมเขาใจความขอน้ี ถึงกับตัดนิ้วพระหัตถ
พระพุทธรูปใหเทากันหมดไปเอาเลย 



การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองในอีก ๒ ปตอมา จึงเปนกาวสําคัญทางดาน
อุดมศึกษา เพื่อปลุกมโนธรรมสํานึกของราษฎรสวนใหญใหเขาถึงการเมืองการปกครอง ที่มีธรรมเปน
ศาสตรา จะไดเกิดความกลาหาญทางจริยธรรม ในอันที่จะรับใชประเทศชาติ ดังเราอาจกลาวไดวา
สถาบันการศึกษาที่วานี้ไดผลเกือบจะเต็มที่ทางดานประชาธิปไตย จนผูประศาสนการมหาวิทยาลัย
แหงนั้นถูกขจัดออกไป โดยอํานาจของเผด็จการ และสถาบันการศึกษาแหงนั้นถูกตัดชื่อลง ไมใหมีคํา
วาการเมืองเขามาเกี่ยวของดวย 
 
๑๕ ป แรกของประชาธิปไตยไทยเปนชวงที่ควรตราไวใหชัดเจนวา ในบรรดาคณะราษฎรเอง 
โดยเฉพาะก็แกนนําฝายทหาร ตองการเพยีงขจัดเจานายในระบอบราชาธิปไตยเดิมใหหมดอํานาจลง 
เพื่อพวกตนจะไดขึ้นมาครองอํานาจแทน แมจนเปนเผด็จการอยางสุดๆ ซึ่งเปนสมัยนิยมอยูในเวลานั้น
โดยเฉพาะก็รูปแบบที่ประจักษชัด ณ ประเทศเยอรมัน อิตาลี และญ่ีปุน โดยเราตองไมลืมวาราชาธิป
ไตยแตสมัยรัชกาลที่ ๕  ก็มองไปที่สมบูรณาญาสิทธิราชยในยุโรปเปนแบบอยาง จนมาถึงกาลอวสาน
ลงภายในเวลาราวๆ กึ่งศตวรรษเทานั้นเอง และถาไมมีการคานอํานาจกันในคณะราษฎร โดยเฉพาะก็
จากฝายพลเรอืน เราอาจเปนประชาธิปไตยตามความหมายในแถลงการณฉบับแรกนั้นก็ได ลึกๆ ลงไป
แลวแกนนําทางฝายทหารที่กุมอํานาจไดสําเร็จไมตองการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข เวนเสียแตวาเขาจะมาเปนกษัตริยเสียเอง ในขณะที่ฝายขัตติยาธิปไตยเดิมพยายามทําทุกๆ 
อยาง ใหคงไวซึ่งบรมเดชานุภาพ แมจะโดยสัญลักษณ ในขณะท่ีฝายขัตติยราชออนแอลงทางการ
เมืองอยางที่ไมเคยเปนมากอน แมกระนั้นก็ตอรอง จนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ กลายเปนเพียงฉบับชั่วคราวไป โดยที่ฉบับถาวรซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๐ 
ธันวาคม ๒๔๗๕ นั้น แปรสภาพไปเปนวาทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีรัฐธรรมนูญ โดยที่
คณะราษฎรเปนเพียงสวนที่เขามาเกี่ยวของดวยบางเทานั้นเอง แมรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะถูกลมเลิก
ไปแลว และเรามีฉบับอื่นๆ อีกมากหลาย วันที่ ๑๐ ธันวาคม ก็ยังคงเปนวันรัฐธรรมนญู  ที่มีความหมาย
ในทางสัญลักษณอยางชาติ ศาสน กษัตริยนั้นแล โดยที่การแปลความหมายทั้งหมดนี้ก็มักเปนไป
ในทางอนุรักษนิยมหรือปฏิกิริยาน ิยมยิ่งกวาอะไรอื่น 
 
ทั้งๆ ที่มันสมองของคณะราษฎร ไดพยายามเปนอยางยิ่งที่จะรักษาสถาบันกษัตริยไวภายใต
รัฐธรรมนูญ ใหสมศักดิ์ศรีและเหมาะกับกาลสมัย ดังใชคําวาปรมิตสิทธิราชย ซึ่งผูกศัพทขึ้นจากคําวา 
Constitutional Monarchy แตเพราะเขาผูนี้เปนคนรางแถลงการณของคณะราษฎรฉบับแรก ที่มี
ถอยคําอันรุนแรงตอฝายเจา ทั้งมิหนํายังเปนผูรางเคาโครงเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความยุติธรรมทาง
สังคมอีกดวย เขาจึงเปนบุคคลที่ไมพึงประสงคของฝายขัตติยาธิปไตย โดยใชกรณีสวรรคตของใน
หลวงรัชกาลที่ ๘ เปนอกุศโลบาย อยางเลวรายที่สุด จนคนบริสุทธิ์อีกมิใชนอยตองพลอยถูกสังหาร 
ทั้งโดยขบวนการยุติธรรมตามกฎหมายและนอกกฎหมาย นี่คือการขจัดเนื้อหาสาระทางประชาธิปไตย 
ซึ่งเปนไปพรอมๆ กันกับการเชิดชูบรมเดชานุภาพในทางเทวราช ซึ่งเปนไปอยางลึกลับมหัศจรรย ผิด
กับสมมติเทพทางฝายพุทธ และรหัสยนัยดังกลาวนี้เปนไปไดดวยดีกบัการมอมเมา  กับความกึ่งจริงกึ่ง
เท็จ กึ่งดิบกึ่งดี ที่เหมาะกับการปกครองในระบบเผด็จการทหาร ซึ่งตอมาระบบดังกลาวก็สยบยอมกับ
จักรวรรดิอเมรกิัน จนสมาทานลัทธิทุนนิยม บริโภคนิยม ในคราบของโลกาภิวัตน 
 
อนึ่ง พึงตราไวดวยวา มันสมองของคณะราษฎรซึ่งนําประชาธิปไตยมายื่นใหราษฎรสยามนั้น ทานยอม
รูดีกวาใครๆ วา ๑) ประชาธิปไตยตองมีรัฐธรรมนูญเปนกติกาสูงสุด และรัฐธรรมนูญตองมีธรรมเปน
อํานาจ ไมใชใหอํานาจเปนธรรม ๒) ราษฎรตองไดรับการศึกษาจนมีความกลาหาญทางจริยธรรม เพื่อ
อุทิศตน ในการรับใชประเทศชาติและมนุษยชาติ ๓) ประชาธิปไตยที่เนื้อหาสาระนั้น ไมจําตองมี
รูปแบบมาจากอัสดงคตประเทศเทานั้น ควรจะหยั่งรากลึกลงไปที่ภูมิธรรมดั้งเดิมของเราเอง 
โดยเฉพาะก็ในทางพุทธศาสนา หากไมใชเปนการนําเอาลัทธิทางฝายพุทธมากระพือใหเหนือลัทธิอื่น 
ศาสนาอื่น หากคณะสงฆเปนแบบอยางในทางประชาธิปไตยอยูแลว ทั้งทางดานความเสมอภาค 
ภราดรภาพ และเสรีภาพจากความโลภโกรธหลง ดังเมื่อทานผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคใน
รัชกาลที่ ๘ ทานไดอาราธนาพุทธทาสภิกขุ ไปสนทนาธรรมที่ทําเนยีบทาชาง ถึงหาวันซอน สนทนา
กันวันละราวๆ สามชั่วโมง เพื่อใหเกิดธรรมิกสังคมนิยม ในทางที่จะขจัดตัณหา อยางเปนรูปธรรมกับ
สังคมรวมสมัย และเพื่อหาสาระในทางธรรม มารอยกรองเปนธรรมสังคีต เพื่อประยุกตพิธีกรรมใหสม
สมัยอีกดวย 
 
ความหวังของทานอดีตผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งเปนมันสมองของคณะราษฎรในการนํา
ประชาธิปไตยมายื่นใหราษฎรในป ๒๔๗๕ ไดพยายามปลุกปนใหราษฎรกาวไปในทางประชาธิปไตยที่
เนื้อหาสาระยิ่งๆ ขึ้น แมจะเผชิญอุปสรรคจากเผด็จการและจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึงกับตองตั้ง



ขบวนการเสรีไทยรวมกับราษฎร ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยรักษาเอกราชไวไดดวย
ศักดิ์ศรีที่ควรแกความภูมิใจ ทั้งยังรวมมือกับขบวนการกูชาติของประเทศเพื่อนบาน จนตั้งสมาคม
สหชาติเอเชียอาคเนยขึ้นได ใหเปนประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ อยางมีทีทาวาจะกาวไปขางหนากับมิตร
ประเทศนั้นๆ เพื่อรวมตัวกันในทางประชาธิปไตยสังคมนิยม และเพื่อขจัดอิทธิพลจากจักรวรรดิ ไมวา
จะจากสหรัฐ (ซึ่งจะมาแทนที่อังกฤษ) หรือจากสหภาพโซเวียต พรอมๆ กันนั้น การรวมตัวกันของ
ประเทศในภูมิภาคอยางเปนประชาธิปไตยเชนนี้ยอมมีโอกาสในการตอรองกับประเทศใหญนอกภูมิภาค
ออกไป ซึ่งเพิ่งจะไดเอกราชอยางอินเดีย หรือเพิ่งจะฟนตัวขึ้นอยางจีน เปนตน 
 
แมภายในประเทศเอง ประชาธิปไตยในปลายรอบของ ๑๕ ปนั้น ก็มีแนวทางของการกระจายอํานาจ
ออกไปยิ่งๆ ขึ้น ในสามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต มีโอกาสทางดานความเปนตัวของตัวเอง ในทาง
มลายูและอิสลาม  อยางเปนเอกเทศในหลายๆ ทาง หากรวมอยูดวยกนัในราชอาณาจักรสยามอยาง
เสมอบาเสมอไหล เฉกเชน ภาคอีสานก็จักมีความเปนตัวของตัวเองในทางเศรษฐกิจการเมืองและ
วัฒนธรรมอยาง ไมนอยหนาภาคกลาง หากรวมอยูดวยกันในราชอาณาจักรหนึ่งเดียวกัน  
 
ความฝนที่จะใหราษฎรสยามกาวใหถึงประชาธิปไตยที่เนื้อหาสาระ ปลาสนาการไปเมื่อหกสิบปมาแลว 
แมเราจะขจัดเผด็จการไดไปเปนระลอกๆ เชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือพฤษภาคม ๒๕๓๕ แมจน ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ แตก็ยังไมมีวี่แวววาเราจะกาวไปใหถึงประชาธิปไตยไดเลย  เพราะเหตุการณแตละ
ครั้ง เปนเพียงการเปลี่ยนตัวแสดงทางการเมือง ที่ลึกๆ ลงไปแลวชนชั้นปกครอง (ไมจําเพาะ
นักการเมือง หากรวมถึงขาราชการ บริษัทหางราน ส่ือสารมวลชน และสถาบันการศึกษาแทบทั้งหมด) 
ยังคงพอใจกับแนวคิดแบบบนลงลาง แบบผูใหญอยูเหนือผูนอย แมชาติวุฒิก็ยังมีอิทธิพลอยูมิใชนอย 
หรือจะมากกวาสมัยราชาธิปไตยเสียดวยซ้ํา และเราจะเขาถึงเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยไดอยางไร 
ถาไมมีการตรวจสอบกันไดในทุกระดับ  ไมมีความโปรงใสในทุกระดับ ไมมีการวิพากษวิจารณกันได
อยางเปดเผยตรงไปตรงมา โดยไปยอมรับวามีอะไรที่วิเศษมหัศจรรยหรือลี้ลับจนจับตองไมไดดวย
เหตุผล และไมเนนไปที่แนวคิดแบบสามัญสํานึก ซึ่งเปนไปตามครรลองคลองธรรม โดยมิใยตองเอย
ถึงการสรางประชานิยมอยางหาสาระมิได ดังที่สัญลักษณในทางประชานิยมที่วานี้ บางทีก็ไปสยบอยู
กับระบบทุนนิยมอีกดวย ดังกรณีของแฟชั่นเสื้อเหลืองเปนตัวอยาง (แตนี่อาจเปนขัตติยนิยมอยางสุดๆ 
ยิ่ง กวาประชานิยมก็ได) มองไมเห็นกันเลยหรือถึงผลรายจากมิติที่ตื้นเขินเชนนี้กันเอาเลย        
 
- ๒ - 
 
ขาพเจาจะไมออกความเหน็ในเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารครั้งลาสุดนี้ และจะไมวิพากษวิจารณผูที่กุม
อํานาจอยูในบัดนี้ ซึ่งใชชื่อวา คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ทั้งยังเคยใชชื่อวา คณะปฏิรปูการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข (คปค.) อีกดวย และจะไมขอ
อภิปรายเกี่ยวกับรัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน รวมถึงรัฐสภาซึ่งใชชื่อวาสภานิติ
บัญญิติแหงชาติ 
 
ขาพเจาเชื่อวาหลายคนเปนคนดี หรืออยางนอยก็เปนคนที่ตองการทําอะไรๆ ใหเปนประโยชนโสตถิผล
แกบานเมืองดวย นอกเหนือไปจากผลประโยชนสวนตน มากบาง นอยบางเปนคนๆ ไป ตามวิสัยของ
ปุถุชน แตวาโดยระบบแลว คนที่กุมอํานาจอยูในกระแสหลัก ไมมีทางที่จะเขาถึงราษฎรได ตราบที่
ระบบชนชั้นยังดํารงอยู ราษฎรยอมไมมทีางเงยตาอาปากไดอยางเทาเทียมกับคนขางบน และเทาที่
แลเห็น ก็ไมปรากฏวาคนธรรมดาสามัญไดเขามามีสวนรวมกับฐานอํานาจอยางจริงจัง แมจนเนื้อหา
สาระของประชาธิปไตยก็ยากที่คนขางบนเหลานี้จะเขาไดถึง อยางเกงก็ลอกตําราฝรั่งที่ตนเคยเรียนรู
มา แลวนําเอามาประยุกตใชกับเมืองไทยอยางผดิมากกวาถูก ยิ่งระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขดวยแลว อยากถามวากี่คนเขาใจในประเด็นนอกเหนือจากการตีฝปากนี้
อยางจริงจัง ยังสดมภหลักในทางอภิชนดวยแลว แสดงทัศนะออกมาคอนขางชัดเจนวาประชาธิปไตย
เปนของฝรั่ง ซึ่งเขากับวัฒนธรรมไทยไมได  
 
ความขอนี้ ขาพเจาเห็นตางออกไป และขอยืนยันวาขบวนการประชาธิปไตยมีอยูในหมูราษฎรไทยมิใช
นอย หรือจะวามีมากกวาประชาชาติอื่นๆ ในภูมิภาคแถบนี้เอาเลยก็วาได แมในสมัยโบราณ ชาดกตางๆ 
ที่พระภิกษุสงฆเรียบเรียงขึ้นนั้น ก็ลวนทาทายอํานาจอันไมชอบธรรมของชนชั้นบนแทบทุกกรณี 
สําหรับสมัยปจจุบันนั้นเลา ก็ขอยกตัวอยางใหเห็นอยางเดนชัดไดวาสมัชชาคนจนนั้นเปนพลัง
ประชาธิปไตย ของชนชั้นลาง ที่มีพื้นภูมิปญญาของชาวบานในทางสันติประชาธรรม  ที่ควรแกการ
สําเหนียกยิ่งนัก และนั่นเปนเพียงกลุมชนเดียว โดยที่คนยากคนจนที่รวมตัวกันในทางประชาธิปไตยยัง



มีกระจัดกระจายไปอีกหลายตอ หลายจังหวัด โดยเฉพาะก็พี่นองชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูทางชายแดน
ภาคใต 
 
สําหรับชนชั้นกลางที่ตื่น ตัวทางประชาธิปไตยก็มีมากขึ้นทุกทีและขยายตัวออกไปอยางกวางขวางขึ้น
เรื่อย ๆ เริ่มจากชมรมอนุรักษจังหวัดกาญจนบุรี ไปจนชุมชนบอนอก บานกรูด อุดรธานี สงขลา 
เชียงใหม ฯลฯ หากชนชั้นปกครองมองไมเห็นศักยภาพที่วานี้ โดยที่ชนชั้นกลางกับชนชั้นลางรวมตัว
กันอยางผนึกกําลังทางประชาธิปไตย ที่ลดชองวางทางชนชั้นลงดวย 
 
ยังนักธุรกิจการคา ที่หันมาสนใจปญหาทางการเมือง ซึ่งโยงไปยังเศรษฐกิจอันชอบธรรม ก็รวมตัวกัน
อยางมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น แมจะยังเปนสวนนอย โดยเฉพาะก็ในแวดวงของนักธุรกิจเพื่อสังคม 
 
แมสถาบันการศึกษาในกระแสหลักจะออนแอทางดานประชาธิปไตย เชนเดียวกับระบบราชการและ
ส่ือสารมวลชนกระแสหลัก รวมทั้งพระภิกษุสงฆ ซึ่งทรงสมณศักดิ์ดวย แตก็มีพระและฆราวาสใน
สถาบันนั้นๆ ที่หันมาสนใจในแนวทางของประชาธิปไตยและการศึกษาทางเลือกมากยิ่งๆ ขึ้น นี่คือ
ความหวังที่สําคัญ แมสมาชิกทั้งหมดนี้จะไมไดรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว แตแทบทุกคนมองเห็นโทษ
ของทุนนิยม บริโภคนิยม ในรูปแบบของโลกาภิวัตน รวมทั้งแลเห็นความหายนะของศักดินาขัตติยาธิป
ไตย ที่ปราศจากความโปรงใสชนิดที่วิพากษวิจารณไมไดอีกดวย 
 
แมแกนนําของพันธมิตรเพือ่ประชาธิปไตยจะมีอะไรๆ ในทางที่บกพรองอยูมิใชนอย แตถานําเอาแง
บวกของขบวนการนี้มาผันไปรับใชราษฎรวงกวาง ดวยการเรียนรูจากชุมชนตางๆ ยิ่งกวาการไปให
การศึกษากับเขา แตเรียนรูจากกันและกัน เพื่อใหเห็นคณุคาของภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
ของความเปนประชาธิปไตยนอกกรอบของฝรั่งอยางนาทึ่ง ทั้งยังมีศาสนธรรมในทางสันติวิธีที่สําคัญ 
รวมถึงการพึ่งตนเอง และการรูจักพอ (สันโดษ) โดยมีวิถีชีวิตที่เรียบงายอีกดวย นอกเหนือไปจากทาน
การให ซึ่งเปนเจาเรือนอยูเดิมในสังคมชนบทรวมถงึความออนนอมถอมตนอยางแทจริง แมศีลาจาร
วัตรจะบกพรองไปบางขอ แตความเปนไปในสังคมบาน ที่ยังไมถูกทําลายไปโดยระบบโลกาภิวัตนนั้น 
ก็มีความเปนปกติอยูมิใชนอย นี้ถือวาเปนผลไดอยางสําคัญในอันที่จะชวยกันพลิกผันกันและกันไปสู
ความเปนประชาธิปไตยนอกระบบ 
 
ถารูจักปรับทาน ปรับศีล ใหสมสมัย นี่จะเปนการประยุกตศาสนามาใชในทางการเมืองอยางที่สมัยหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรพยายามกระทํามาแลวกบัการเมืองนั่นเอง โดยที่เราอาจใชทานมัยเปน
พาหะไดอยางดีทางดานสังคมสงเคราะห และศีลมัยเปนพาหะทางดานการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู
ความยุติธรรมและสันติ  คณะสงฆเปนตนแบบในทางประชาธิปไตยมาแตไหนแตไร เปนแตยศชางขุน
นางพระไดกัดกรอนความเสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพจากโลภโกรธหลง ใหคอยๆ จางหายไป
จนเกือบถึงที่สุด ที่สําคัญก็คือสังคมพุทธไทยขาดจิตสิกขา ยอมเขาไมถึงศีลสิกขา (ความเปนปกติสุข
สวนตนและสังคม) และปญญาสิกขา (ความรูแจงแทงตลอดถึงสภาพความเปนจริง ทั้งทางธรรมชาติ
และทางสังคม ซึ่งมีโครงสรางอันรุนแรงและอยุติธรรม) 
 
นายินดีที่ชนชั้นนําในสมัชชาคนจนก็ดี และในชนชั้นกลาง แมตามแวดวงเอกชนตางๆ ซึ่งอยูในราชการ
หรือมหาวิทยาลัย เชนกลุมวงลอ และกลุมจิตวิวัฒนในกรุงเทพฯ  รวมถึงกลุมขวัญเมืองทางเชียงราย 
ฯลฯ รวมถึงเสมสิกขาลัยและเสขิยธรรม ไดหันเขาหาจิตสิกขากันยิ่งๆ ขึ้น ถาเขาถูกทาง การภาวนาจัก
ไมใชการหลีกลี้ไปจากสังคม หากกอใหเกิดสันติภาวะภายในตน เพื่อลดความติดยึดในตัวตน ใหไดใช
ศักยภาพเทาที่มีอยูรวมกันกับกัลยาณมิตรในหมูศาสนิกตางๆ แมจนคนที่ไมนับถือศาสนา ฝกจิตใจให
เปลี่ยนทัศนะพื้นฐานจากอัตตาธิปไตย (ถือตนเปนใหญ) มาเปนโลกาธิปไตย (ถือตามมติคนสวนมาก
ยิ่งกวามติของตนเอง) แลวฝกจิตใจไปไดจนเขาถึงธรรมาธิปไตย (มุงความถูกตองดีงามที่ให
ความสําคัญกับคนกลุมนอยที่ไรสิทธิ ไรเสียง วาบางทีดูจะมีความสําคัญยิ่งกวามหาชนเสียดวยซ้ํา) 
 
การฝกตนเองใหออนนอมถอมตน (ไมใชแตในทางรูปแบบ) ใหลดความโลภโกรธหลง แมจะยังละ
ไมไดหมด กฝ็กสติใหรูเทาทันความคิด คําพูดและการกระทําตางๆ อยางมุงประโยชนสุขของคนสวน
ใหญ อยางรูจักรับฟงทัศนะที่ตางออกไปอยางจริงจังและอยางเคารพในทัศนะนั้นๆ โดยพรอมที่จะขอ
ขมาลาโทษ ในกิจกรรมที่เรา หรือชนชาติเรา ชนชั้นเรา ไดลวงเกินคนอื่น เพศอื่น ฯลฯ จนเกิดการให
อภัยไดอยางแทจริง นั่นก็คือฝกปรือจนหายกลัว (ภัย) จนรูวาศัตรูไมไดมาจากภายนอก หากมาจาก
ภายใน คือความโลภโกรธหลงนั้นแล รวมถึงการติดยึดในตัณหา (ความทะยานอยาก) มานะ (ความถือ
ตัว) และทิฐิ (ทฤษฎีตางๆ) ที่สําคัญคือการเจริญพรหมวหิารธรรมใหถูกตอง จนตัดอคติไดในทางตางๆ 



แลวใชวัชชีธรรมเปนแกนกลางในทางประชาธิปไตย ที่มีมาแตสมัยพุทธกาล คือ อปริหานิยธรรม ๗  
อันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม  หากเปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชนหรือผูบริหาร
บานเมือง คือ 
 
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
๒) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกนัเลิกประชุม พรอมเพรียงกนัทํากิจที่พึงทํา 
๓) ไมบัญญัติส่ิงที่มไิดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดมิ) ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว (ตามหลักการ
เดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามหลักการที่วางไว (เชน ไมฉีกรัฐธรรมนูญ เปนตน) 
๔) ทานเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟง 
(ผูใหญคือผูที่ประกอบไปดวยพรหมวิหารธรรม ไมใชวาคนที่เปนประธานองคมนตรีแลวจําจะตองเปน
ผูใหญไดเสมอไป) 
๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ 
๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย (ปุชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียตางๆ)  ทั้งหลาย ทั้ง
ภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทําแกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป (เนื้อหาของ
การอนุรักษศิลปกรรมและธรรมชาติอยูในขอนี้เอง) 
๗) จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชน
ทั่วไป10 (ซึ่งรวมถึงฆราวาสดวย โดยไมตองไปอุดหนุนพวกสัทธรรมปฏิรูปอยางคณะพระธรรมกาย 
หรืออลัชชีทั้งหลายในคราบของผากาสาวพัตร) 
 
แมทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐11 หรือจักรวรรดวิัตรทั้ง ๔12 หมวด ก็ไมไดมีไวใหตีฝปากอวดกัน หากนํามา
ใชได เพื่อใหราษฎรกาวไปถึงประชาธิปไตยไดอยางแทจริง 
 
เราไมจําตองเอาตําราฝรั่งในทางประชาธิปไตยไปโยนทิ้ง แตถาจะอานหนังสือฝรั่ง ขอแนะนําสักเลม
หนึ่งไดไหม คือ Mindful Politics: A Buddhist Guide to Making The World A Better Place ซึ่ง
ควรแปลเปนไทยดวยวา การเมืองอยางมีสติ วิถีทางของฝายพุทธเพื่อชวยใหโลกนาอยูขึ้น หรือถาจะ
รวมกับเพื่อนมุสลิมของเรา ก็ขอแนะนําใหอาน Ghaffar Khan: Nonviolent Badshely of the 
Pakhtuns โดย ราชโมหัน คานธี (หลานทานมหาตมะ) ยังขอเขียนของ Eqbal Ahmad ชาวปากีสถาน
ที่ Noam Chomsky เขียนคํานํา ก็ชวยใหเราเขาใจการครอบงําของตะวันตกไดอยางชัดเจน พรอมทั้ง
ยังเขาใจอิสลามิกธรรมทางการเมืองอยางสันติอีกดวย ที่สําคัญคือบทความของเขาเรื่อง Islam and 
Politics ทั้งนี้โดยไมตองกลาวถึงหนังสือทางการเมืองของเอเชียเรา และที่คนของเราผลิตขึ้นเองเพื่อ
พยายามไปใหพนการครอบงําของตะวันตกอีก คือ The Asian Future by Prahca Hutanuwatr and 
Ramu Manivannan ซึ่งมีแปลเปนไทยแลวดวยในนาม จติสํานึกใหมแหงเอเชีย 
 
ทางรัฐบาลธิเบตนอกประเทศ ก็จัดการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบพุทธอยางนาสนใจยิ่ง 
ทานนายกรัฐมนตรีเปนพระ และเคยมาปาฐกถาใหเสมสิกขาลัยแลวในเรื่อง ประชาธิปไตยแบบพุทธ 
ทางราชอาณาจักรภูฐานนั้น ทาทายแนวคิดกระแสหลักในเรื่อง Gross National Products หากเสนอ 
Gross National Happiness ขึ้น แนวคิดนี้มีการยอมรบัมากขึ้นทุกทีในระดับสากล ดังอาจจัดสัมมนา
นานาชาติขึ้นที่เมืองไทยในปลายปหนานี้ดวยก็ได โดยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป รวมเปน
เจาภาพ 
 
นี่ยกมาใหเห็นเปนตัวอยางเทานั้น โดยที่จะอานใหมากไปกวานี้ก็ได ในทางสุตมัยปญญา แตที่สําคัญ
คือตองมีเวลาเดินลมหายใจอยางมีสติ เพื่อเขาถึงภาวนามัยปญญา และใชความงามความไพเราะ มา
เปนตัวเกื้อในทางจินตมัยปญญาอีกดวย13 นี้แลคือสาระสําหรับพวกเราที่เปนราษฎรไทยจะไดกาวไป
ใหถึงประชาธิปไตยที่แท 
                                                 
10 ดู พจนานุกรมพุทธศาสตร ของ ปยุตโตภิกขุ  พ.ศ. ๒๕๔๘  หนา ๒๑๑–๒๑๒ 
11 ดู พจนานุกรมพุทธศาสตร ของ ปยุตโตภิกขุ  พ.ศ. ๒๕๔๘  หนา ๒๔๐–๒๔๑ 
12 ดู พจนานุกรมพุทธศาสตร ของ ปยุตโตภิกขุ  พ.ศ. ๒๕๔๘ หนา ๑๔๓–๑๔๔ 
13 ทางอินเดีย มีกลุมอภิวยักติ ใกลบอมเบย และกลุมศิกษันตาร ใกลๆ ชยัปุระ ซึ่งใชดนตรีและละคร ใหเยาวชน
ข่ีจักรยานออกไปตามหมูบานตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนทศันะกับคนหนุมสาวในชนบท  ใหแลเห็นโทษของ
การศึกษากระแสหลัก ใหตื่นตวัจากการครอบงํา ทางสยบยอม เพ่ือเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง และภูมิใจใน
วัฒนธรรมพื้นบาน โดยใหมีการอภิปรายกันถึงปญหาตางๆ ทีค่ืบคลานเขามาสูพวกเขา อยางรูจักรับฟงทศันะที่
ตางกันออกไป ถือไดวานี้แลคอืการวางรากฐานทางประชาธิปไตยทีส่ําคัญ เสมสิกขาลัยไดทําหนาทีท่ํานองนี้
บางแลวทั้งที่พมาและลาว การทีค่ณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยจัดงานรางรฐัธรรมนูญในภาคประชาชน



- ๓ - 
 
ถาจะถามวาทําอยางไร จึงจะใหเกิดประชาธิปไตยที่เนื้อหาสาระ ก็นาจะมองดูสังคมไทยและเทศใหชัด
เสียกอน ดังนี้คือ 
 
๑) สังคมแบบขัตติยาอํามาตยาธิปไตย ที่ครอบงําสังคมไทยมาแต พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมีความกึ่งจริงกึ่ง
เท็จ กึ่งดิบกึ่งดีครอบงําอยู อยางผูกสนิทอยูกับลัทธิโลกาภิวัตน ซึ่งมีจักรวรรดิอเมรกิันเปนแกนกลาง 
ใชคานิยมผิดๆ ทั้งทางการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการเมือง อยางที่ส่ือมวลชนและกลไก
ในทางเทคโนโลยีลาสุดมีอํานาจเปนอยางยิ่งนั้น กําลังลดนอยถอยกําลังลงทุกๆ ที เพราะขาด
ความชอบธรรมขั้นพื้นฐานดวยประการทั้งปวง 
 
๒) สําหรับพวกเราที่เขาใจความในขอ ๑ นี้ยังไมชัด จําตองศึกษาหาความรูใหกระจางชัดยิ่งๆ ขึ้น และ
ชวยกันหาทางกระจายความรูที่เปนจริงเชนนี้ออกไปยังชุมชนตางๆ อยางกวางขวาง อาจอาศัย
ส่ือมวลชนกระแสหลักและการศึกษากระแสหลักไดบาง แมคนมีอํานาจในทางธุรกิจการเมือง ที่พอจะ
เขาใจความขอนี้ก็มีอยูบาง นาจะสรางความเขาใจในทางสัมมาทิฏฐิใหมากยิ่งๆ ขึ้น ที่สําคัญคือ
ความคิดที่วามนุษยนั้นมีศักดิ์ศรีเสมอกัน ทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ตองหาทางเกื้อกูลกัน รับใชกันและกัน 
สรางกัลยาณมิตรใหเกิดขึ้นในหมูมนุษย โดยลดความโกรธ ความเกลียด ความโลภ ความหลงลงอยาง
เปนผูตื่นจากการครอบงํานั้นๆ ยิ่งๆ ขึ้น 
 
๓) พวกเราในองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ และที่ตองการสรางรากฐานทางประชาธิปไตย ตองฝกฝน
ตนเองและผูอื่นในแวดวงของเรา ใหเขาถึงความเสมอภาค อยางเปนภราดรภาพ และฝกใหเดินทางไป
ในทางของเสรีภาพจากความโลภ โกรธ หลง กลาวคือ ใหมีการตรวจสอบไดในทุกๆ ทาง กิจการงาน
ตองเปดเผย โปรงใส วิพากษวิจารณได แมจะจากถอยคําที่รุนแรงและมีอคติ ก็ตองฝกขันติธรรมไว 
 
ถาเราฝกตนจนเกิดสันติภาวะภายในตน ในชุมชนหรือหนวยงานที่เราประกอบกิจการ นั่นจะเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญใหเราเรียกรองความชอบธรรมเชนนี้ขึ้นจากหนวยงานอื่นๆ ดวย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ หากการเรียกรองตองเปนไปอยางสันติวิธี ดวยความเมตตากรุณา แมจะ
ใชภาษารุนแรงไปบางก็ตาม แตควรใหโอกาสกับอีกฝายหนึ่งเสมอไป เพื่อความใจกวาง เพื่อการรับฟง
ซึ่งกันและกัน 
 
๔) ควรถามตัวเราวามีขอเดนขอดอยตรงไหน เราเปนชนชั้นบนมากไปหรือไม หรือติดยึดอยูใน
วัฒนธรรมของชนชั้นกลาง อยางไมรูจักชนชั้นลางเอาเลย เราเปนไทยอยางจอมปลอมขนาดไหน เรา
ควรเปนมนุษยยิ่งกวาเปนชนชาติหรือไม ควรเคารพคนตางชาติ ตางศาสนา อยางจริงใจไดมากนอย
เพียงไร เราพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อคนสวนใหญ อยางลดความเห็นแกตัวลงไปไดเรื่อยๆ หรือไม 
 
๕) พวกเราชาวกรุง จําตองออกไปเรียนรูจากคนในชนบทยิ่งๆ ขึ้น ใหเห็นทุกขสัจในสังคมอยางแทจริง 
วาบางทีวิถีชีวิตอันฟุงเฟอฟุมเฟอยของเรานั้นแล เปนตนเหตุใหเกิดโครงสรางทางสังคมอันอยุติธรรม
รวมอยูดวย อยาโทษเพียงอภิชนและบรรษัทขามชาติ โดยกันพวกเรากันเองออกไป 
 
๖) การเรียนรูจากผูยากไร จักชวยใหเราเขาถึงภูมิธรรมชาวบาน ใหเขาถึงสาระของประชาธิปไตย ที่มี
อยูในวัฒนธรรมพุทธ และวัฒนธรรมอิสลาม ตลอดจนของชนเผาตางๆ อยางนาทึ่ง ถึงขนาดที่เราอาจ
นําเอาวัฒนธรรมนั้นๆ มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม จนไปพนวัฒนธรรมกระแสหลัก ซึ่งเปนไป
ในทางทุนนิยมและบริโภคนิยมอยางเลวราย 
 
ที่เสนอมานี้เปนเพียงหลัก ๖ ประการเทากับของคณะราษฎรในป ๒๔๗๕ โดยที่ใครจะเพิ่มเสริมเติมตอ
หรือยนยอลงก็สุดแท แตถาเริ่มใหชัดทีห่ัวสมอง โดยมีหัวใจชวยกํากับใหรูจักลด ละ ใหเปนไปในทาง
ความสงบ อยางสะอาดและสวางแลวไซร ความปกติสุขจักมีในตัวเราและสังคมอยางบรรสาน
สอดคลองกัน อยางโปรงใส อยางไมใชทิศทางของบนลงมาลาง หากอาจเปนไปในทางลางขึ้นไปบน 
หรือเสมอๆ กันก็ได ใครจะไปรู 

                                                                                                                                                    
น้ันก็สําคญัอยู แตน่ันเปนเพียงตัวกติกา ควรตองปลุกมโนธรรมสํานึกของราษฎรสวนใหญใหตื่นข้ึนดวย ดงัดูไปที่
อินเดียบางก็ยังได วาเขาทําอะไรๆ กันบางในทางนี้อยางเปนรูปธรรม เจาภาพทั้งสามหนวยงานที่จดัปาฐกถาวันนี้ 
ก็นาจะสนใจกิจกรรมเชนนี้กันบางดวย 



ที่สําคัญคือเมื่อเห็นสภาพของทุกขสัจทางสังคมแลว ตองรวมกันแสวงหาเหตุแหงทุกขใหได อยาง
เปนไปในทางรูปธรรม แลวปรึกษาหารือกัน หาทางออกจากทุกข และเหตุแหงทุกขนั้นๆ โดยสันติวิธี 
ตราบใดที่ยังติดอยูในวิธีวิทยาของกระแสหลักจากตะวันตก นั่นคือมิจฉาทิฏฐิที่มาถึงจุดอุดตันแลว เรา
ตองไปพนมายากลนั้น ใหเขาถึงสัมมาทิฏฐิใหจงได เพื่อสันติสุขในตนและในสังคม อยางมคีวาม
สมดุลทางธรรมชาติอีกดวย.  
 
 
‘ส.ศิวรักษ’ แนะคนไทยหลังปฏิรูป อยาหวังผลเลิศอยาหวังผลราย      
 
เขียนโดย ไทยทาวน ยูเอสเอนิวส    
 
แอลเอ (ไทยทาวนยูเอสเอนิวส) : ‘ส.ศิวรักษ’ ชี้รัฐบาลใหมไมนาจะสรางความเปลี่ยนแปลงใหประเทศ
ไทย เพราะ ครม. ยังเปนคนในกระแสหลัก แนะรัฐบาลใหมควรฟงเสียงประชาชนใหมาก หาไมจะ
วนเวียนกลับเขาสูรูปเกา ชี้นายกฯ ใหมถอดใจตั้งแตยังไมเริ่มงาน เพราะอางมเีวลาหนึ่งปจะทําอะไรได 
 
อ.สุลักษณ ศิวรักษ หรือ ส. ศิวรักษ นักวิชาการชื่อดังของไทย ซึ่งเดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบรอยปทานพุทธทา สภิกขุ ที่โคโรลาโดคอลเลจ, มหาวิทยาลัยนาโรปะ 
ในรัฐโคโรลาโด และที่มหาวิทยาลัยฮารวารด โดยไดเปดแสดงปาฐกถาในลอส แอนเจลิส ที่โรงเรียน
อนุบาล ดร.ผดิษฐา อายนบุตร เมื่อค่ําวันที่ 11 ตุลาคม [2549] ที่ผานมา 
 
อ.สุลักษณ ศิวรักษ ไดกลาวถึงเหตุการณปฏิรูปการเมืองของไทยโดยคณะทหารวา ขณะนี้ยังอยู
ในชวงที่คนกําลังเหอ แตหากไมมีผลงานใดๆ ในระยะอันไกลก็จะถูกประชาชนดา เหมือนเหตุการณที่
เคยเกิดขึ้นกับคณะรัฐประหารในอดีต อีกทั้งระบุวา แม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
สมควรที่จะออกจากตําแหนง เพราะไมมคีวามโปรงใส แตก็ควรจะมีวิธีอื่นที่ดีกวาการทําปฏิวัติยึด
อํานาจ 
 
“เอาละ ยึดอํานาจแลว ก็นาจะใชสติปญญาในการยึดอํานาจมากกวานี้ เชนงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา 
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญ นี่ใหรางใหมกันหมดแลว ยุบหมดเลย สภายุบหมด นี่แสดงวาใชอํานาจบาตรใหญ
นี่ครับ ระยะแรกก็เชียรกันครับ ใสเส้ือเหลืองเอาดอกไมไปให ก็ดีครับ เลนละครกัน แตผมอยากจะ
เตือนนะครับอีกพักเดียวคนก็จะเอือม คนก็จะเบ่ือ ผมเตือนดวยความหวังดี ถาไมพอใจ ผมกลับไปวันที่ 
26-27 ก็ไปจับผมได ไมหนี ใหจับครับ” นักวิชาการที่ไดชื่อวาเปนคนตรง กลาวิพากษวิจารณอยาง
ตรงไปตรงมากลาวอยางอารมณดี 
 
ผูส่ือขาวถามวา รัฐบาลใหมที่มีการจัดตั้งขึ้นมา จะทําใหเกิดผลดีอะไรกับประเทศบาง นักวิชาการ
เจาของฉายาปราชญสยามกลาววา เปนเรื่องยาก เพราะนายกรัฐมนตรีบอกวามีเวลาทํางานแคหนึ่งป 
เหมือนถอดใจตั้งแตยังไมไดเริ่มทํางาน 
 
“ทานนายกฯ ทานบอกมาปเดียวจะทําไรได ถาพูดอยางนี้คุณก็ทําอะไรไมได เมื่อรฐับาลอังกฤษจะให
เอกราชอินเดียนั้น ไดสงหลอดหลุยสไป ใหเวลาหนึ่งป ใหทําใหสําเร็จ ใหอํานาจเต็มที่ ก็ทําไดสําเร็จ 
นี่อะไร อํานาจก็มีเต็มที่ ยังหยอยๆ อยางนี้หรือจะทําไดสําเร็จ คณะรัฐมนตรีที่ตั้งอยูนี่ สวนใหญกึ่งดิบ
กึ่งดีทั้งนั้น ทําอะไรได” 
 
นักวิชาการชื่อดังกลาวอีกวา คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม สวนใหญเปนคนในกระแสหลัก ซึ่งไมคอยฟง
เสียงนอกกระแส 
 
“บานเมืองเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปมาก ที่มันเปลี่ยนแปลงไดเพราะประชาชนเปนแสนๆ ทั่วทุกจังหวัด
ออกมาไลทักษิณ แตคนเหลานี้กลับไมไดรับการเหลียวแลเลย มีแตเอาพวกขุนนางเกาๆ พวก
ปลัดกระทรวงเกาบางมาเปนรัฐมนตรี พวกนี้ไมเคยฟงใคร จะไปทําอะไรได คุณสุรยุทธเปนคนนารัก
ครับ แตผมวาควรไปบวชมากกวาจะมาเปนนายกฯ” 
 
อ.สุลักษณ ศิวรักษ ไดกลาวถึงนายกรัฐมนตรีคนใหมของไทยตอไปวา เปนชาวพุทธที่นารัก และ
ซื่อสัตย “เมื่อทานเปนแมทัพ คุมกองทัพใหลดการโกงกินไปมาก ตัวทานเองเปนผูบริสุทธิ์ เกษียณ
แลวก็ไปบวช แตคนที่ถือพุทธแบบนี้ ไปเขาใจวาการถือพุทธใหตัวเองเปนคนดี ซื่อ ไมโกงกิน เปน



เพียงสวนหนึ่งเทานั้น ถาเขาใจศาสนาพุทธแลว ตัวศีลนั้น ไมใชเปนคนดีอยางเดียว ศีลแปลวาปกติ 
แตละคนตองปกติ สังคมตองปกติ ชองวางระหวางคนรวยคนจนตองลดลง อภิสิทธิตางๆ จะตองหมด
ไป คนชั้นปกครองทุกระบบ ตั้งแตสูงสุดลงมาถึงต่ําสุดจะตองโปรงใสตรวจสอบได คนขางบนจะตอง
เคารพคนขางลาง ไมใชดูถูก ถาเนื้อหาสาระไมกลับมา ไมมีทางเปนประชาธิปไตย.... ทาน
นายกรัฐมนตรคีนปจจุบัน เรียนดวยความเคารพนะครับ ทานไมเขาใจประเด็นนี้ ขึ้นมาจนกระทั่งถึงพล
เอก ก็เลยนึกวาพลเอกตองใหญกวาพลทหาร จาวตองสูงกวาไพร ผมวาความคิดนี้หมดสมัยไปแลว” 
 
นักวิชาการชื่อดังกลาวดวยวา หากมีการประยุกตเอาเนื้อหาสาระของพุทธศาสนาเขาไปมาใชในระบอบ
การเมือง ก็จะทําใหระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ 
 
“แกนของพุทธ ใชไดกับทุกศาสนาและใชไดกับทางการเมือง สังคม เพราะเนื้อหาศาสนาพุทธ ฝกให
ทุกคนเปลี่ยนความโลภเปนทาน ความงกเปนการให เปลี่ยนความรุนแรงโทสะเปนเมตตากรุณา 
เปลี่ยนความหลงชาติ หลงตัว อะไรก็ตามใหเปนความเขาใจ เปนปญญา เนื้อหาสาระของศาสนาอื่นก็
เชนเดียวกัน แตใชภาษาตางกัน เอาธรรมะมาประยุกตใช พุทธแปลวาตื่น ตื่นจากโลภโกรธหลง ถาใช
เปนพื้นฐานแลว มันจะชวยทุกคนตื่น ทุกคนมีความภูมใิจ มีความเคารพซึ่งกันและกัน” 
 
ในประเด็นการรางรัฐธรรมนญูฉบับใหมนั้น ส.ศิวรักษ กลาววาจะรางใหมใหสวยหรูอยางไรก็ตาม หาก
ไมพัฒนาคน ก็จะไมมีประโยชน 
 
“รัฐธรรมนูญฉบับที่แลวก็ดีพอสมควร แตวาคนใชจุดออนของรัฐธรรมนูญนี่ อยางทักษิณนี่ชัดเจน 
เพราะเขาเชื่อวาเขาสามารถใชเงินและอํานาจซื้อได และที่นาเสียใจกวานั้นก็คือคนของเราซื้อไดแทบ
ทุกแหง ทุกสถาบัน สํานักงานอัยการก็ถูกซื้อ ศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกซื้อ วุฒิสภา ซึ่งเปนครั้งแรกที่มีการ
เลือกตั้งก็ถูกซื้อ การแกก็ตองกําหนดวาทําไงถึงจะทําใหคนของเราเลิกถูกซื้อได นี่ผมไมไดพดูในทาง
นามธรรม ในทางอุดมคติ เปนไปไดนะครับ แตรัฐบาลชุดนี้ทําไมได เพราะรัฐบาลชุดนี้เต็มไปดวยคน
ในระบบ มองอยูแคในระบบ ไมรูวาระบบของตัวเองคือตัวสรางความสับสนไขวเขวใหกับบานเมือง
ตลอดเวลา ถาจะรางรัฐธรรมนูญ ตองมองไปนอกระบบ คนนอกระบบก็ตื่นขึ้นมามากแลวครับ คนจนที่
เคยถูกเหยียดหยามวาโงเขลาเบาปญญา เขาตั้งสมัชชาคนจน มีสมาชิกหลายลาน คนเหลานี้เขา
สามารถยืนหยัดทาทายคนขางบนครับ” 
 
อ.สุลักษณ ศิวรักษ กลาวดวยวา ส่ิงที่คนไทยจะทําไดในสภาพเชนนี้ คือ จะตองยอมรับความจริง 
เพราะตนไมเห็นวาจะมีใครใน ครม.ชุดนี้ กลาหาญพอจะแหวกออกจาก ‘สภาพน้ํานิ่ง-น้ําเนา’ ออกมา
ได และฝากสื่อมวลชนดวยวา ใหพยายามติชมรัฐบาลใหมในเชิงสรางสรรค 
 
“พยายามชี้แนะ อยาไปโจมตีในทางทําลายลาง เขาจะเสียกําลังใจ เมื่อเสียแลวเขามีคณะปฏิรูปอยู
หลังเขา เขารังแกไดทันทีเลย ผมวาเราอยาเปนศัตรูกันดีกวา เตือนกันดวยความหวังดีนะครับ อาจจะ
ตองใชถอยคําที่เพราะกวาที่ผมใชหนอยหนึ่ง เขาจะไดฟง อยางผมเขาไมฟงอยูแลว ไอตาแกนี่พูด
มาก” 
 
ทั้งนี้ ผูส่ือขาวถามถึงนางชะบา จตุรบุล ซึ่งเปนศิษยของ อ.สุลักษณ ศิวรักษ แตออกมาเคลื่อนไหว
สนับสนุนรัฐบาลพรรคไทยรกัไทยอยางเต็มตัว และอ.สุลักษณเคยเขียนจดหมายติติงศิษยจนเปนขาว
ฮือฮาในชุมชนไทยมาแลวนั้น อ.สุลักษณกลาววา ตนไมขอพูดอะไรมาก เพราะแตละคนก็มีสิทธิ์ที่จะ
ทําในสิ่งที่ตนเชื่อ 
 
“ผมไมวาใคร เขาก็เลี้ยงขาวผมเมื่อคืน คนเรามันเห็นไมเหมือนกันไดนี่ครับ จะถอืพุทธ ถือคริสต เปน
คอมมิวนิสต ก็ได ไดขอมูลมาเทาไหนก็ทําไปเทานั้น แตผมเชื่อวาเขาเปนคนบริสุทธิ์ ถามวาคุยอะไร
กันเหรอ ก็คุยกันสวนตัว” นักวิชาการชื่อดงักลาว. 
 
นําเสนอขาวโดย : ภาณุพล รักแตงาม 
ที่มา : ไทยทาวน ยูเอสเอนิวส 
http://www.thaitownusa.com/frontnews/frmNews_View.aspx?NewsNo=0610000194  



กถามุขเน่ืองในโอกาส ๔ เดือนหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
 
ปาฐกถาโดย สุลักษณ ศิวรักษ 
งานสัมมนาวิชาการเรื่อง 'การเมืองไทย ๔ เดือนหลังรัฐประหาร' 
จัดโดยสํานักพิมพฟาเดียวกัน และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๐) 
 
เกริ่นนํา 
 
การแสดงปาฐกถานํา ดูจะเปนทางการเกินพอดีไป จึงขอใชคําวา 'กถามุข' ซึ่งแปลวาพูดทีแรก โดยขอ
ยอนไปกลาววา เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ยึดอํานาจการเมืองการปกครอง
จากรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2534 นั้น อีกหาวันตอมา Asia Wall Street Journal มาขอสัมภาษณขาพเจา ในขณะที่
หนังสือพิมพภาษาไทยขยาด ไมกลาสัมภาษณขาพเจา คําสัมภาษณขาพเจาที่ลงพิมพเปน
ภาษาอังกฤษนั้น แปลไดความดังนี้ 
 
"การลมรัฐบาลเกานั้น สําหรับคนไทยในระยะแรก ยอมเหอคณะใหมเสมอ และมักไมเห็นเปนบาปที่มี
การยึดอํานาจการปกครองอยางปราศจากความชอบธรรม พอเวลาลวงไปสัก 3 เดือน คนก็จะเริ่มไม
พอใจรัฐบาลใหม พอสัก 6 เดือนก็เริ่มมีปฏิกิริยาดาวาจนหวนเห็นความดีของรัฐบาลเกา ซึ่งแมจะ
เลวรายอยางไรก็ลืมความเลว เพราะรัฐบาลใหมมักจะเลวกวารัฐบาลเกา หรือรัฐบาลที่มีอํานาจอยู มัก
เปนรัฐบาลที่เลวกวารัฐบาลนอกอํานาจ หรือรัฐบาลเกาที่ไรอํานาจ แทบเสมอไป" 
 
เมื่อ รสช.ยึดอํานาจได 1 เดือน เผอิญขาพเจาผานไปเมืองลอสแองเจลีส ในสหรัฐฯ หนังสือ
ภาษาไทยที่เมืองนั้น ชื่อ 'สยามมีเดีย' และสมาพันธชาวหนังสือพิมพไทยแหงรัฐคาลิฟอรเนีย ขอให
ขาพเจาปาฐกถาเรื่องการเมอืงในเมืองไทย ณ คืนวันที่ 22 มีนาคม 2534 ขาพเจาไดไปพูดใหเขา และ
ตีพิมพลงในหนังสือพิมพฉบับดังกลาว ปรากฏวาทางมติชนในกรุงเทพฯ ใหคนมาบอกขาพเจาวาไม
ควรไปบริภาษ รสช.ในตางประเทศ แมกอนหนานั้น คนโตในมติชนซึ่งใกลชิดกับคนโตใน รสช.ก็ใหคน
มากระซิบขาพเจาวา ไมควรเคลื่อนไหวตอตาน รสช. ซึ่งขาพเจาก็ตอบขอบใจเขาไป และบอกเขาไป
ดวยวายังไมตาย จะไมใหเคลื่อนไหวกระไรได 
 
ครั้นคณะ รสช. ยึดอํานาจครบสามเดือน สมาพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) ไดเชิญให
ขาพเจาไปอภิปราย ณ หองเอท ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับนายภูวดล ทรงประเสริฐ ดูเหมอืนมี
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษฉบับเดียวที่ลงถอยคําของขาพเจาอยางคราวๆ โดยที่นายภูวดลพูดดีกวา มี
น้ําหนักมากกวา และใหขอมูลมากกวา กลับไมไดรับการกลาวถึงเอาเลย ดูเหมือนตอมาเขาก็ถูกตีจน
หัวนวมไป 
 
กอนหนานั้น ขาพเจาเปนนักเขียนประจําของมติชน ซึ่งประกาศวาการยึดอํานาจของ รสช. เปนเผดจ็
การโดยธรรม หากขาพเจาเห็นวาพวก รสช. เปนพวกมารที่อยูฝายอธรรม จึงถอนตัวออกมาจาก
หนังสือพิมพฉบับนั้น แมจะยังชอบพอกับนายใหญในแวดวงของนิตยสารฉบับดังกลาวก็ตามที 
 
ครั้น รสช.ยึดอํานาจไดหกเดือน ขาพเจาไดรับเชิญจากองคการนิสิตนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับกลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ใหไปแสดงปาฐกถา ณ หอประชุม
เล็ก เรื่อง "6 เดือน รสช. ความถดถอยของประชาธิปไตยไทย" อันเปนเหตุให สุจินดา คราประยูร ฟอง
ขาพเจาในคดหีมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และหมิ่นประมาทตัวเขา ดูเขาจะเผยอตัวขึ้นในระดับสูงเลย
ทีเดียว 
 
อนึ่ง เมื่อรัฐบาลอานันท ปนยารชุน ภายในกํากับของ รสช.ตั้งมาครบ 100 วัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2534 มีผูส่ือขาวนิตยสาร Time รายสัปดาหของสหรัฐฯ มาสัมภาษณขาพเจาวาขาพเจามีความเห็น
ประการใดเกี่ยวกับนายกรฐัมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ขาพเจา
แจกแจงแสดงมติไปเปนขอๆ เปนเวลานาน เขาวานารับฟง แตคงเขียนลงพิมพไมได เพราะเทาที่ฟง
คนอื่น ดูเปนนัยบวกทั้งส้ิน เพราะรัฐบาลซื่อสัตย สุจริตและจริงใจ หากขาพเจาบอกวาความซื่อความ
สัตย เปนเพียงรากฐานแหงการปกครอง โดยผูปกครองตองสามารถดวย จะมาชวยเหลือเกื้อกูลใหคง



สภาพเดิมไว ก็เทากับชวยใหคนรวยไดรวยขึ้น คนจนก็ยิ่งจนลง แถมปลอยใหมีการทําลายระบบ
นิเวศวิทยาอยางเลวรายลงเรื่อยๆ นั้น จะถือวาเปนรัฐบาลที่ดีไดละหรอื 
 
ยิ่งนายกฯ ไมตองการเปนที่เกลียดชัง ไปไหนก็ยิ้มและแสดงความจริงจังในการแกปญหา แตแกปญหา
หลักไมไดเลย โดยสยบยอมกับ รสช.แทบทุกเรื่อง และ รสช.กราวขึ้นทุกที แถมโกงกินยิ่งกวารัฐมนตรี
และผูแทนราษฎรที่ทุจริตในรัฐบาลกอนเสียอีก แลวยังจักใหไดรับคําสรรเสริญเยินยอจากหนังสือพิมพ
ชั้นนําในระดับโลกอีกละหรือ 
 
ที่วามาทั้งหมดนั้น เปนเรื่องของอดีต แลวขาพเจาตองตอสูคดีกับสุจินดา คราประยูร ถึง 4 ป จึงไดชัย
ชนะ และที่เขาวาประวัติศาสตรซ้ํารอยนั้น อยากถามทานทั้งหลายวาเหตุการณเมือ่ป 2534-35 มีอะไร
เหมือนกับเหตุการณในป 2549 - 2550 บางไหม 
 
อนึ่ง อยากใหตราไวดวยวา ป 2534 นั้น ขาพเจาวางแผนจัดงานฉลอง 60 ป ประชาธิปไตยไทย โดยที่
ไมมีสถาบันการศึกษาแหงใดหรือพรรคการเมืองใดสนใจในเรื่องนี้เอาเลย แมนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
จะรวมวางแผนกับขาพเจามาตั้งแตตน จนเขาเรียกขาพเจาวา The Great Su ซึ่งเขาบอกวายิ่งใหญ
กวา Big Su คือ สุจินดา คราประยูร ครั้นเขาเขาพรรคประชาธิปตยแลว เขาก็ถอนตัวจากโครงการ 60 
ป ประชาธิปไตยไป ซึ่งก็พอเขาใจได เพราะพรรคประชาธิปตยคือปจจัยหลักในการรวมกับคณะ
รัฐประหาร 2490 ในการฆาเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยไทย ขาพเจาเองตองหนี Big Su ไปอยูนอก
ประเทศ จนไดไปจัดงานฉลองดังกลาวที่เมืองชิคาโกในสหรัฐ โดยมีคนไทยและเทศมารวมจากแทบ
ทุกรัฐ รวมถึงจากแคนาดาและเมืองไทยดวยบาง โดยที่ปนี้ ประชาธิปไตยก็จะมีอายุครบ 75 ปจะมีงาน
ฉลองอะไร ในทางที่เปนอนุสติแคไหน นาสงสัยอยู 
 
ขาพเจาเองก็ถูกรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ส่ังใหฟองเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาแตวันที่ 21 
สิงหาคม 2549 ทั้งยังมีการเตรียมฟองในคดีทํานองเดียวกันอีก หนึ่งวันกอนรัฐประหาร 19 กันยายน 
2549 และการรัฐประหารคราวนี้ มีขออางหนึ่งใน 4-5 ขอวาทักษิณหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แตจน
บัดนี้แลว ก็ไมเห็นทักษิณถูกรัฐบาลใหมฟองรองในเรื่องนี้ ยังผูที่ถูกทักษิณเลนงานดวยคดีดังกลาว 
รัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหาร ก็ไมเห็นทําอะไรใหเปนรูปธรรม แมขาพเจาจะเขียนจดหมายตรงถึง
นายกรัฐมนตร ี2 ฉบับแลวก็ตาม โดยไดรบัคําตอบจากสํานักนายกรัฐมนตรีเพียงไดรับทราบ และสง
เรื่องใหสํานักงานตํารวจแหงชาติรับทราบเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
 
ที่นาหวงยิ่งกวานี้ ก็ตรงที่ขาพเจาชนะคดสุีจินดามาแต พ.ศ.2538 แลวก็ตาม แตแมเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2549 นี่เอง ขาพเจาก็ยังถูกกักตัวอยูที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ เพราะมีหมายจับขาพเจาจาก
คดีดังกลาวขึ้นที่จอคอมพิวเตอรของพนักงานตรวจคน เขาเมือง ในฐานผูตองหา จะวานี่เปนการไมเอา
ไหนของระบบราชการไทย ซึ่งปฏิวัติรัฐประหารกันมากีค่รั้งแลว ก็ยังคงเปนไปอยางสุกเอาเผากิน 
อยางกึ่งดิบกึ่งดีอยูนั่นแล หรือจะใหแปลไปวาทักษิณยังมีอิทธิพลอยู 
 
ที่ขาพเจาเลามาทั้งหมดนั้น อยาหาวาเปนการฟนฝอยหาตะเข็บเลย โดยหวังวาทานที่อดใจฟงมาแต
ตน คงไมเสียเวลาเปลา กระมัง และนี่ก็เกิดรัฐประหารครั้งลาสุดมาถึงส่ีเดือนเขานี่แลว ขาพเจาพูด
เสร็จแลว จะถูกจับอีกหรือไม ไมทราบ ดังพรรคพวกขาพเจาที่ไปสังกัดอยูกับสํานักนายกรัฐมนตรีก็
เตือนไมใหขาพเจาเคลื่อนไหว ซึ่งดูจะเปนอีหรอบเดียวกับคําเตือนในสมัย รสช. แรกเรืองอํานาจนั้น
แล จะอยางไรก็ตาม ขอใหถือวาที่พูดมาทั้งหมดนี้เปนเพียงอารัมภบท ดังจะขอเอยถึงเนื้อหาสาระตอ
แตนี้ไป 
 
รัฐประหาร ๑๙ กันยา 
 
'รัฐประหาร' คํานี้แปลมาจาก Coup d'etat ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึงการยึดอํานาจการปกครองของรัฐ 
เขาใจวาใชคําๆ นี้ในภาษาไทย เมื่อคราวที่ผิน ชุณหะวัน นําคณะทหารยึดอํานาจจากรัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2490 จะถือวาวันเดือนปดังกลาว เปนการเริ่มศักราชแหงการ
ทําลายลางประชาธิปไตยเอาเลยก็วาได แมจะยังคงรูปแบบอยูจนเมื่อสฤษดิ์ ธนะรัชต ลมลางรัฐสภา
และรัฐธรรมนูญเอาเลย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 
 
ก็การทําลายลางประชาธิปไตยนั้น จําตองใชอาสัตยมาแทนที่สัจจะ สังหารผูที่ทรงคุณธรรม 
โดยเฉพาะผูคนที่ตองการรับใชราษฎรสวนใหญ ทํารายปายสีคนดีๆ ที่ยืนหยัดอยูฝายธรรมะให



กลายเปนตัวเลวราย และถาปลิดชีวิตใครได จะโดยกระบวนการยุติธรรมหรือหาไมก็กระทําลงไปอยาง
ไรหิริโอตตัปปะใดๆ ส้ิน พฤติกรรมดังกลาวยังคงมีอยูจนทุกวันนี้ 
 
6 พฤศจิกายน 2490 และ 20 ตุลาคม 2501 เปนวันอัปยศอยางสุดๆ ในประวัติศาสตรความเปนมาของ
ประชาธิปไตยไทย ซึ่งเริ่มถือกําเนิดมาแตวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยที่จะถือเอาวันดังกลาวเปน
รัฐประหารเพือ่ราษฎรเปนครั้งแรกของสยามก็ยังได หากในเวลานั้น ใชคําวาเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
คือจากระบอบประชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย ที่มี
พระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ โดยที่การปกครองของสยามกอนหนานั้น ไมวาจะเปนกรุงศรี
อยุธยาหรือกรุงธนบุรี ตลอดจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ถาไมเปนการสืบสันตติวงศ ก็เปนการแยงชิงราช
บัลลังกกัน คือเพื่อประโยชนของชนชั้นบนเทานั้นเอง แมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางแทบทุกรัชกาล แต
โดยเนื้อหาสาระแลว ก็เพื่อใหชนชั้นบนครอบงําชนชั้นลาง ใชลัทธิศาสนาและวัฒนธรรมทางชนชั้น 
สะกดใหชนชั้นลางยอมรับความไมเสมอภาค จะอยางเต็มใจหรือไมก็สุดแท 
 
ความขอนี้ สายชล สัตยานุรักษ ไดอธิบายไวอยางนาฟงวา ตั้งแตรัชกาลที่ 5 เปนตนมา… 
"ปญญาชนกระแสหลักสรางความเชื่อวา สังคมที่แบงคนออกเปนลําดับชั้นเปนสังคมที่ดี มี
ความสัมพันธเชื่อมโยง กับการเสนอวา 'การปกครองแบบไทย' ที่อํานาจรัฐรวมศูนยอยูในมือของคนๆ 
เดียว เปนการปกครองที่ดี โดยที่การเลือกตั้ง ก็คือการเลือก 'คนดี' ที่สามารถ (ผูที่มีสิทธิในการเลือกก็
คืออภิชนหรือชนชั้นนํา ในทางชาติวุฒิหรือคุณวุฒิทางการเมืองการปกครอง) แลวใหอํานาจสูงสุด
เด็ดขาดแก 'คนดี' 
 
ปญญาชนกระแสหลักอธิบายวา ชาติกําเนิดและพุทธศาสนา ไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองมี
กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ หรือถาจะมี ก็จะใหพระมหากษัตริยนั้นเองทรงทําหนาที่
แทนราษฎรในการควบคุมดูแล 'แขนขาแหงรัฐ' คือฝายบริหารและขาราชการ มิใหใชอํานาจกดขี่
เบียดเบียนราษฎร หรือแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
 
ปญญาชนกระแสหลักเนนเรื่อง 'ความยุติธรรม' มากทีเดียว แตเปน 'ความยุติธรรมทีไ่มเสมอภาค' คําวา 
'เสมอภาค' ที่ปญญาชนบางทานในกลุมนี้ใชอยูเสมอ หมายถึงทุกๆ คนมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน 
แตเปนความเทาเทียมกันในระหวางคนชั้นเดียวกัน ไมใชความเทาเทียมกันของคนทุกคนในสังคม อีก
ทั้งยังเนนดวยวา 'ผูนําแบบไทย' เปนแหลงที่มาของ 'ความยุติธรรม' สวน 'เสรีภาพ' ก็มิไดหมายถึง
เสรีภาพทางความคิดและในความสัมพันธกับรัฐ หรือในระบบความสัมพันธทางสังคม แตปญญาชน
กระแสหลักจะเนนวา ใน 'ความเปนไทย' ก็มีเสรีภาพอยูแลว นั่นคือเสรีภาพทางใจ ซึ่งเปนผลมาจาก
การบรรลุธรรมะขั้นสูงของพุทธศาสนา 
 
วิถีคิดที่ปญญาชนนี้ปลูกฝง ยังคงเปนวิธีกระแสหลักสืบมาจนถึงปจจุบัน แตปญหาที่นาคิดก็คือ พุทธ
ศาสนาแบบโลกกิยธรรมที่คนกลุมนี้หวังวาจะทําให 'คนในที่สูง' ใหความเมตตากรุณาตอ 'คนในที่ต่ํา' 
นั้น ยังมีพลังอยูเพียงใด และการที่สังคมไทยฝากความหวังไวที่คนๆ เดียว หรือสถาบันใดสถาบันเดียว 
ใหทําหนาที่ดูแล 'ผูปกครองแบบไทย' แทนสังคมนั้น ถูกตองหรือไม เพราะสังคมไทยซับซอนขึ้นมาก 
การจัดการทรพัยากรโดยคนๆ เดียว หรือโดยคนกลุมเล็กๆ ที่ผูกขาดอํานาจไวในมือ ไมมีทางที่จะทํา
ใหเกิดความเปนธรรมไดเลย จําเปนตองเปดโอกาสใหคนทุกกลุมมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร 
และมีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ ทั้งอํานาจที่เปนทางการและไมเปนทางการของ
ทุกสถาบัน" 
 
ขาพเจาเชื่อวาผูนําในการทํารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ก็มีแนวคิดในทํานองนี้ และเมื่อสฤษดิ์ ธนะ
รัชต ทํารัฐประหาร ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2501 ก็ประกาศอยางชัดเจนวาประชาธิปไตยและรัฐสภา เปน
รูปแบบที่ไทยเราเอามาจากฝรั่ง อยางไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย เผด็จการคนนั้นประกาศวา
เมืองไทยควรปกครองตามรอยพระบาทสมเด็จพระปยมหาราช ถึงกับกุนซือคนสําคัญของเขาที่เปน
ปลัดบัญชาการของรัฐบาลอยูในเวลานั้นไดประกาศกับผูคนในวงในวา เผด็จการผูนั้นคือในหลวง
รัชกาลที่ 5 กลับชาติมาเกิดเอาเลยทีเดียว 
 
หากกับสาธารณชนกุนซือผูนั้นประกาศวา การปกครองของสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนไปตามระบอบพอขุน 
คือโยงกลับไปสูรัฐในอุดมคติแตสมัยกรุงสุโขทัย กลาวคือการโยงอดีตและมหาราชจากอดีตมาสราง
ความชอบธรรมใหผูนําของบานเมืองนั้น จะตั้งอยูบนขอเท็จจริงอยางไรไมสําคัญ ที่สําคัญคือใช
ส่ือสารมวลชนและอื่นๆ รวมทั้งระบบการศึกษา สะกดใหมหาชนเชื่อเปนใชได หรือจะวาไดผลตาม



ทฤษฎีของมาคิเวลลี ก็สุดแท ดังภาพยนตรเรื่อง 'พระนเรศวร' และ 'พระศรีสุริโยทัย' ก็เปนการมอมเมา
อีหรอบนี้ 
 
กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ไมกี่ป พระปกเกลาฯ ทรงพระราชนิพนธคํานําหนังสือพระบรม
ราชาธิบายของพระราชบิดาของพระองคทาน วาดวยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ 5 ซึ่งไม
ทรงยอมใหมีธรรมนูญการปกครองตามที่มีผูกราบบังคมทูลในป ร.ศ.103 นั้นแล แมกระนั้น ในหลวง
รัชกาลที่ 7 ก็ทรงยืนยันวาพระราชบิดาของพระองคทานทรงเปลี่ยนแปลงการปกครอง อยางที่เรียกวา 
'พลิกแผนดิน' เลยทีเดียว ทรงใชคําภาษาอังกฤษวา Revolution ไมใชการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
อยางคอยเปนคอยไป ดังทรงใชภาษาอังกฤษวา Evolution 
 
'พลิกแผนดิน' ในที่นี้ มองในแงดีหมายถึงการเลิกทาส พรอมๆ กับการสรางรัฐสมัยใหมใหสถาบัน
กษัตริยเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย อยางนอยก็จําเดิมแตกําจัดวังหนาและอํานาจของสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุรยิวงศลงไดอยางเบ็ดเสร็จ แมคณะสงฆก็หมดความเปนธรรมจักรที่คอยคานอํานาจ
อาณาจักรแตรัชกาลนั้นเปนตนมา มีก็แตการลาอาณานิคมของฝรั่งเทานั้น ที่คอยสกัดกั้น
สมบูรณาญาสิทธิราชยไวไมใหเกินขอบเขตไป 
 
แมวัฒนธรรมและศาสนธรรมจะเคยมีคุณอยูกับการเมืองการปกครอง ตรงที่ชนชั้นปกครองเคยไดรับ
การศึกษามาจากวัด เฉกเชนไพรบานพลเมือง แตคุณธรรมดั้งเดิมไดลดนอยถอยความสําคัญลงไป
เรื่อยๆ จําเดิมแตเมื่อพวกนักเรียนนอกจากยุโรปเขามามีอํานาจมากขึ้นในทางการเมืองการ ปกครอง 
โดยชนชั้นปกครองรุนใหมมองเห็นพทุธศาสนาวามีคุณคาแตในทางพิธีกรรม หรืออาจชวยปจเจก
บุคคลไดบางในทางขจัดความทุกขสวนตนเปนกรณีๆ ไป ยิ่งกวาที่คนเหลานี้จะเขาไดถึงเนื้อหาสาระ
ของพุทธธรรม ที่ควรนํามาประยุกตไดกับการเมืองการปกครอง ในขณะที่ผูซึ่งเขาใจเนื้อหาสาระของ
พุทธธรรม ก็ไมเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางโลกสันนิวาสอยางที่มีลัทธิจักรวรรดินิยมและทุนนิยม
เขามาเปนตัวกํากับ นอกเหนือองคาพยพของสยามรัฐราชสีมาอาณาเขต 
 
ใชแตเทานั้น พุทธศาสนิกสมัยใหมที่ถือตัววาพุทธศาสนาเขาไดกับหลักวิทยาศาสตรของฝรั่ง นั้น ก็
เลยละเลิกที่จะเขาใจถึงมิติที่ลึกซึ้งเกินกวาตรรกวิทยาและแนวคิดของตะวันตกจะเขาถึงไดไปอยางนา
เสียดาย จนไตรสิกขาเปนเรื่องของคนที่หันออกจากโลก ออกจากการเมือง เพื่อปลีกวิเวกไปเอาเลย 
ทั้งๆ ที่ไตรสิกขานั้นแลคือเนื้อหาแหงความเปนปกติของแตละคนและของสังคม (ศีล) ซึ่งเปนพื้นฐาน
ทางการเมืองการปกครองดวย โดยที่ศีลสิกขาจะบมเพาะขึ้นไดอยางเปนปกติ ยอมมาจากจิตสิกขา
หรอืสัมมาสมาธิ ซึ่งโยงหัวใจใหเขาไดถึงหัวสมอง โดยที่แตละคนจะมีความเชื่อทางลัทธิศาสนาและ
อุดมการณใดหรือไม ไมสําคัญ 
 
นี้นับวาขัดกับหลักการศึกษากระแสหลักของตะวันตกอยางฉกรรจ ที่เนนเพียงเรื่องความคิดทางหัว
สมองและการหาเหตุผลเพือ่ความยิ่งใหญของอัตตา จนเกิดปจเจกนิยม เพื่อเอาชนะคนอื่น สัตวอื่น 
เพศอื่น ชนชาติอื่น ชนชั้นอื่น แมจนธรรมชาติ 
 
จิตสิกขาชวยใหเกิดความเปนปกติของแตละคนและสังคมอยางไมเอารัดเอาเปรียบกัน (ศีล) และการ
เจริญจิตสิกขาในทางสัมมาสติ ยอมชวยลดความเห็นแกตัวลง จนเกิดจิตสํานึกในการรับใชผูอื่น สัตว
อื่น ยิ่งกวาการทะเยอทะยานเพื่อไตเตาไปเอาดีทางทรัพยสิน ยศศักดิ์ อัครฐาน ยิ่งเห็นแกตัวนอย โดย
รูจักโยงหัวใจกับสมองใหสัมพันธกัน ยอมสามารถแลเห็นสภาวะสัตยตามความเปนจริง (ปญญา) อยาง
เปนองครวม อยางไมเปนเสี่ยงๆ และอยางโยงใยถึงกันและกันในทางอิทัปปจจยตา จนอาจแลเห็น
ความอยุติธรรมทางโครงสรางของสังคม และระบบจักรวรรดินิยมและทุนนิยมในโลกอีกดวย 
 
ขาพเจายังแลไมเห็นเลยวา นักการเมืองของไทยที่อางถึงความเปนพุทธมามกะของเขาจะเขาใจ
ประเด็นนี้ และถาเขาถึงประเด็นดังกลาวอยางชัดเจน เขาก็จะแลเห็นไดดวยวาสาระของพุทธศาสนาที่
เปนประชาธิปไตยนั้นมีอยูในสังคมไทยแตไหนแตไรมา ยิ่งสังคมบานดวยแลว มีความเปนพุทธยิ่งกวา
สังคมเมือง แมการนับถือผีและไสยเวทจะเขาไปเกี่ยวของดวย แตอุบายวิธีฝายพุทธก็สามารถสะกด
ดิรัจฉานวิชาไดอยางแยบคาย โดยเฉพาะผูนําทางฝายสงฆนั้นสามารถอาจหาญมาโดยตลอด แมกับ
การแนะนําชนชั้นปกครองอยางเปนมโนธรรมสํานึก และเปนหามลอใหกลายๆ กอนที่อาณาจักรจะเขา
ไปทําลายศาสนจักรหรือธรรมจักร แมสมณศักดิ์ตามหัวเมืองตางๆ แทบทั่วทั้งสยามประเทศ ยอม
เกิดขึ้นจากพลังของราษฎรในทางธรรมแทบทั้งส้ิน 
 



ดังกรณีของครูบาศรีวิชัย จะถือวาทานเปนพระสังฆราชของราษฎรในภาคเหนือก็ยังได แตแลวทานก็
ถูกอํานาจของราชาธิปไตยทําลายลาง เฉกเชนการที่สิริจันโทภิกขุ ถูกถอดออกจากสมณศักดิ์ในเวลา
ใกลๆ กัน แตนั่นราชาธิปไตยยังเห็นคุณคาทางไตรสิกขาของพระคุณทาน จึงตองถวายสมณศักดิ์คืน 
ทั้งยังเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นไปอีกดวย สวนกรณีของอาสโภภิกขุนั้น ถูกถอดจนถึงถูกจับสึก แลวนําไปขัง
คุกอีกดวย เพราะอยางนอยในสมัยราชาธิปไตย ชนชั้นนํายังมีธรรมประจําใจอยู มากนอยตามสวน 
 
ครั้นมาถึงสมัยเผด็จการ ส. ธนะรัชต ยอมมีแตความกกัขฬะและเลวรายอยางสุดๆ เอาเลย ผนวกกับ
ความเหลวแหลกของสถาบันสงฆชั้นสูงรวมอยูดวย โดยที่สถาบันสงฆยังไมฟนคืนชีพขึ้นมาเลย แม
พระคุณทานรูปนั้นจะไดรับสมณศักดิ์คืน และไดรับเลื่อนยศศักดิ์ใหสูงสงขึ้นไปก็ตาม 
 
พระภิกษุสยามรูปเดียวที่เห็นชัดวาประชาธิปไตยที่ไปพนรูปแบบของฝรั่งมีอยูในธรรมิกสังคมนิยม คือ 
พุทธทาส อินทปญโญ และฆราวาสคนเดียวที่เขาใจไดชัดเจนวาจําตองพัฒนาประชาธิปไตยที่เราเอา
อยางฝรั่งมา ใหมีสาระในทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นก็คือ นายปรีดี พนมยงค ผูนําความคิดคนสําคัญของ
คณะราษฎรแต พ.ศ.2475. ทานทั้งสองไดสนทนากันที่ทําเนียบทาชางเปนเวลาหาวันติดๆ กัน วันละ
ราวๆ สามชั่วโมง เพื่อประยุกตพุทธธรรมใหมานําผูคน ใหไดใชวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อเกิดความพอใจ
ในสิ่งที่ตนมีอยู (สันโดษ) และเพื่อเอาชนะตัณหา ซึ่งเปนตนที่มาของทุนนิยมและบริโภคนิยม 
 
การสนทนาวิสาสะของปราชญทั้งสอง ทั้งทางธรรมและทางโลกนี้ เกิดขึ้นกอนพระมติในเรื่อง Gross 
National Happiness ของพระราชาธิบดภีูฐานกวา 60 ป และถาทานรัฐบุรุษอาวุโสไมถูกเบียดเบียน
บีฑาใหกลายเปนมารรายไปในทุกๆ ทาง พุทธทาสภิกขุก็อาจมีบทบาททางธรรมจักร เพื่อนํา
อาณาจักรไปสูประชาธิปไตยในรูปแบบธรรมิกสังคมนิยมอยางสมสมัยก็ได 
 
จะอยางไรก็ตาม ชนชั้นนําในบัดนี้ ไมวาจะในคณะรัฐมนตรี ในรัฐสภา หรือในคณะ รสช. (ซึ่งสมัยนี้
เรียกวา คณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติ) ไมมีทางเขาใจเนื้อหาสาระที่ปราชญทั้งสองสนทนากันนั้น
เลย อะไรๆ ที่ปรากฏออกมาหลัง 19 กันยายน 2549 จึงเต็มไปดวยรูปแบบและพิธีกรรม หาไมก็มุงที่
ตัวบทกฎหมายอยางเขาไมถึงความยุติธรรม ที่รายกวานั้นก็คือการเหอความทันสมัย จนถึงกับให
นายกรัฐมนตรเีปนวินสตัน เชอรชิล โดยแทบไมรูเลยวาคนๆ นั้นเลวรายอยางไรบาง 
 
อนึ่ง การยึดอํานาจนอกบริบทของกฎหมายนั้น แมผูชนะจะหวังดีอยางไร ก็จําตองตอบแทนพวกที่มี
สวนในการใชกําลังทหาร โดยคนพวกนี้ไมตระหนักเอาเลยก็วาไดวาเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่รับๆ กัน
นั้นผิดหรือถูก ตนมีความรูอะไร จึงไปรับเปนกรรมการในรัฐวิสาหกจิ หรือบริษัทมหาชนตางๆ ที่รัฐถือ
หุนใหญอยู 
 
ยิ่งการที่จะมีประชาธิปไตยในระบอบรัฐธรรมนูญ ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวยแลว จําตองใชกุศ
โลบายอันสุขุม ประกอบกับความรูเรื่องอดีตของเราเอง และของประเทศอื่นๆ อันผานรอนผานหนาวมา
กับการรักษาสถาบันกษัตริยไวไดอยางไร เพื่อใหสถาบันดังกลาว เปนไปเพื่อประโยชนสุขของราษฎร 
ไมใชเพื่ออภสิิทธิ์ของชนชั้นบน ความขอนี้ คนที่มีอํานาจอยูในบัดนี้ก็ดูจะไมเขาใจ 
 
การเขาใจซึ้งถึงประเด็นเชนนี้นับวายากอยูแลว และยิ่งจะหาคนที่ปฏิบัติไดตามความเขาใจดังกลาว 
เพื่อความเสมอภาคอยางเปนภราดรภาพ ใหเขาถึงเสรีภาพจากความโลภ โกรธ หลง ยิ่งเทากับเปน
การงมเข็มในมหาสมุทรเอาเลยทีเดียว โดยเฉพาะก็เมื่อมองไปในแวดวงอันจํากัดของนักวิชาการที่
ขาดกระดูกสันหลัง หรือชนชั้นนําที่ปราศจากความกลาหาญทางจริยธรรม แตถาลงไปยังขบวนการของ
ประชาราษฎร โดยเฉพาะชนชั้นลาง แมจนชนเผาตางๆ รวมถึงชนชั้นกลางที่ตอสูมาอยางสันติวิธี 
ไมใชเพื่อพวกเขา หากเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และเพื่อความยุติธรรมทาง
สังคม เราก็จะมีหวังในทางสรางสรรคสันติประชาธรรมอยางสําคัญยิ่งนัก ที่นาสงสัยก็คือคนที่กุม
บังเหียนอํานาจอยูในเวลานี้ จะแลเห็นเสนผมที่บังภูเขาอยูละหรือ 
 
เดิมเจาภาพในงานนี้ ขอใหขาพเจาปาฐกถาวาดวยพระราชอํานาจกับรัฐธรรมนูญ 2540 แตขาพเจา
เห็นวาตราบที่ชนชั้นนํายังเขาไมถึงซึ่งความละเอียดออนของสถาบันพระมหากษัตริย ภายใต
รัฐธรรมนูญแลวไซร การพดูไปก็เทากับสองไพเบี้ย เพราะจะอนุรักษสถาบันอันสูงสุดนี้ไวไดภายใน
ระบอบประชาธิปไตย ชนชั้นนําในสังคมตองมีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาวพิากษวิจารณดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และกลาขัดทัศนคติในทางที่เปนประชานิยม ถาประชานิยมไมชอบธรรม 
 



ขาพเจาไมมองไปแตที่นักการเมือง นักการทหาร หากมองไปที่ครูบาอาจารยในมหาวิทยาลัยดวย แลว
ก็ยังมองไมเห็นวามีใครสักกี่คนที่ยืนหยัดอยูฝายธรรมะอยางอาจหาญ และอยางกลาขัดมติที่วาของสิ่ง
ไรเจาวางามตองตามเจา ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตรยิกับรัฐธรรมนูญนั้น ขาพเจาไดแสดงไวหลาย
คราวแลว ดังขอเอยถึงบางก็ไดวาคือ 
 
    (1) คํากลาวปดการอภิปรายทางวิชาการ วาดวยพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ 
    (2) บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาธิปไตย 
    (3) สถาบันกษัตริยกับรัฐธรรมนูญ 
 
โดยมีแปลเปนภาษาอังกฤษดวย ใครที่สนใจคําพูดและขอเขียนของขาพเจา ยอมหาอานเอาได ไม
จําเปนที่ขาพเจาจะตองมาจาระไรอะไรอีกในเรื่องที่วานี้ อยางนอยคําแปลภาษาอังกฤษของขาพเจา
นั้น นักเขียนมีชื่อเชน จอหน รอสตัน ซอล สามีผูสําเร็จราชการประเทศคานาดาคนกอน ยังเขียนมาถึง
ขาพเจาวา 
 
'ไดอานปาฐกถาของคุณที่แสดง ณ เดือนเมษายน 2006 เรื่องพระมหากษัตริยกับรัฐธรรมนูญนั้นแลว 
ขอบอกวาเปนปาฐกถาที่ดีมาก เพราะวางมาตรการทางดานความยุตธิรรม ที่หลายประเทศและหลาย
ระบบพยายามไปใหถึง ทางดานประวัติศาสตร คุณใหเหตุผลอยางวิเศษสุด สําหรับสถาบันกษัตริย
ภายใตรัฐธรรมนูญ ผูคนในประเทศอื่นๆ อาจเรียนรูไดจากถอยคําของคุณ' 
 
ยิ่งเมื่อขาพเจาไดอานหนังสือทางวิชาการที่จัดพิมพขึ้นในวาระแหงการเฉลิมฉลองการสถาปนา
ครบรอบ 72 ป ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีคณบดีคณะรัฐศาสตรเปนบรรณาธิการ และอธิการบดี
เปนผูเขียนคํานําดวยแลว ขาพเจาก็สรุปไดเลยวามหาวทิยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ซึ่งยืน
หยัดอยูในทางความเปนประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขมา 15 ปนั้น ครั้นถูกเผด็จการเอา
คําวาการเมืองออกจากชื่อมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาแหงนั้นก็ไดลดบทบาททางการเมืองลง
เรื่อยๆ แมจะมีครูบาอาจารยและนักศึกษาหลายคนแสดงบทบาทอยางนาทึ่ง ไมแตในกรณีตุลาคม 
2516 และตุลาคม 2519 ตลอดจนพฤษภาคม 2535 เทานั้น แตผูบริหารมหาวิทยาลัยไดเส่ือมทรามลง
จนถึงที่สุดเอาในปที่สถาบันดังกลาวมีอายุครบ 6 รอบนักษัตร 
 
แทที่จริง ตั้งแตชื่อธรรมศาสตรตัดขาดไปจากชื่อการเมอืง พรอมๆ กับการยกเลิกตําแหนงผูประศาสน
การ อธิการบดีแทบทุกคน ถาไมเปนนักการเมือง ก็รับใชนักการเมือง หรือชนชั้นบนดวยกันทั้งนั้น 
ยกเวนเพียงนายปวย อึ๊งภากรณ ซึ่งยืนหยัดอยูขางผูยากไร และตองการความเปนเลิศในทางวิชาการ 
โดยเขาไดรับการเนรคุณจากอภิชนอยางเห็นไดชัด มีอธิการบดีอีกคนที่พยายามเอาเยี่ยงนายปวย แต
ก็ถูกสกัดกั้นใหตองสละตําแหนงดังกลาวไปภายในเวลาอันสั้น 
 
ขาพเจาขอเสนอวา ถาจะเอาชื่อเดิมที่มีคาํวาการเมืองกลับเขามาอีก ผูบริหารและครูอาจารยจักตองมี
กึ๋นมากกวาที่แลวๆ มา หาไมควรเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ หรือ
เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยไปใชตามพระอภไิธยของเจานายตางๆ ซึ่งแทบทุกมหาวิทยาลัยของรัฐใชชื่อ
เชนวานี้มาแลว โดยจะยุบวิทยาเขตที่ทาพระจันทรเสียก็ยังได เพื่อเพิ่มความสงางามให
พระบรมมหาราชวัง ยิ่งจะออกนอกนระบบราชการไปดวยแลว ก็ขอใหเปนไปในแนวทางของทุนนิยม
อยางสุดๆ หากใชยี่หอในทางขัตติยาธิปไตยไวดวย วาของเราไมเหมือนใคร จะเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยทั้งหลายก็ตรงไมมีความเปนเลิศในทางวิชาการปานๆ กนั ผูบริหารมหาวิทยาลัยมักใหญ
ใฝสูงในทางสวนตัว อยางพรอมที่จะประจบประแจงผูมีวาสนาบรรดาศักดิ์ตามๆ กัน และพรอมจะ
หลับตาเจริญรอยตามความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรยตางๆ อยางไมจําตองคาํนึงถึงสัจจะเอาเลยก็ได 
 
ขอกลาวโดยสรุปวารัฐประหารทุกครั้ง เปนโทษกับประชาธิปไตยและประชาชนพลเมือง ตลอดจน
สถาบันกษัตริย (เวนครั้งแรกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองได จากสมบูรณาญาสิทธิราชย สูความเปน
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ) แมรัฐประการครั้งที่ 2 ในรัชกาลที่ 7 จะยุติการคืน
ไปสูความเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย แตนั่นกางทางให ป.พิบูลสงคราม ไดเริ่มเถลิงอํานาจในทาง
เผด็จการ. รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไมไดเปนขอยกเวน แมจะอางวากระทําไปเพื่อระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขก็ตาม 
 
ดังไดกลาวมากอนแลววา ชนชั้นนําที่มีอํานาจอยูในเวลานี้ ไมเขาใจถึงประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยในกํากับของรัฐธรรมนูญ จะดํารงอยูไดอยางสอดคลองกันเพื่อประโยชนของราษฎร



และมนุษยชาติ ตลอดจนความสมดุลทางธรรมชาติ พรอมๆ ไปกับความยุติธรรมทางสังคม ชนชั้นนําไม
แตตองเขาใจถอยคําทั้งสามนี้ใหชัดเจนเทานั้น หากยังตองประกอบไปดวยความกลาหาญทาง
จริยธรรม พรอมทั้งอุดหนุนการวิพากษวิจารณในระดับตางๆ อยางอิสระเสรีอีกดวย เพราะนี่คือรากฐาน
ของประชาธิปไตย 
 
นอกไปจากนี้แลว ชนชั้นปกครองตองมีความออนนอมถอมตนอยางจริงใจ พรอมที่จะเรียนรูจาก
ประชาชนพลเมืองในระดับตางๆ นอกเหนือผูคนในแวดวงของระบบราชการ ธรุกิจการคา และผูที่อาง
ตนวาเปนอภิชน ที่สําคัญก็คือคนยากคนจน คนในระดับรากหญา คนที่ถูกเอาเปรียบ ชนกลุมนอยตางๆ 
เพราะคนพวกนี้เผชิญกับทุกขสัจทางสังคมมาโดยตรง โดยที่เราอาจเรียนรูจากกันและกัน เพื่อหาเหตุ
แหงทุกขใหไดอยางเปนรูปธรรม แลวขจัดทุกขนั้นๆ ไดโดยสันติประชาธรรม 
 
ที่นาสนใจยิ่งก็คือคนชายขอบเหลานี้ไดเติบโตจนบรรลุนิติภาวะ รวมถึงชนชั้นกลางที่รวมตัวกันตอสูกบั
ความอยุติธรรมตางๆ ก็ขยายตัวขึ้นอยางนาสังเกต แตคนที่รับผิดชอบกับรัฐหรือกับคนที่บริหาร
การศึกษาในกระแสหลักไมรูจักประเด็นที่สําคัญนี้กันเลย ไมแตไมใหความสนใจ หากยังเหยียดหยาม
และเอารัดเอาเปรียบอีกดวย จะดวยจงใจหรือไมก็สุดแท 
 
อนึ่ง สถาบันกษัตริยกับองคพระราชาธิบดนีั้น ก็แตกตางกันอยางฉกรรจ ดังคําในภาษาอังกฤษมีวา 
The King is Dead, Long Live the King แมองคพระประมุขจะสวรรคตไปแลว แตการสืบสันตติวงศ
ยอมดํารงอยูตอไปอยางไมขาดหาย หมายความวาสัญลักษณของประเทศชาติคือสถานภาพของ
พระมหากษัตริย ที่มีความเปนกลาง อยางที่ทุกๆ ฝายที่ขัดแยงกัน ใหความเคารพนับถือ และในยาม
วิกฤต อาจใชพระราชอํานาจในทางธรรม ภายในกรอบของกติกาอันตราไวอยางชดัเจน 
 
องคพระประมุขในระบอบประชาธิปไตยนั้นยอมปราศจากอํานาจ โดยเฉพาะก็ทางกองทัพ ซึ่งก็คือ
ตัวแทนของโทสจริต โดยที่อํานาจในการบริหารยอมอยูกับรัฐบาล แตก็ตองมีมาตรการในการตรวจสอ
อํานาจนั้นๆ ใหโปรงใส และมาตรการที่วานี้ไมไดตราไวในทางตัวบทกฎหมายเทานั้น หากตองมีคนที่
กลาหาญทางจริยธรรมคอยตรวจสอบอยางเที่ยงธรรม หาไม บานเมืองยอมเปนไปในทางเผด็จการ ซึ่ง
รวมถึงสมบูรณาญาสิทธิราชย แมองคพระประมุขจะทรงเปนจอมทัพ ก็เปนไปในทางสัญลักษณเทานั้น 
 
อํานาจเปนตัวแทนของโทสจริตฉันใด ทรัพยศฤงคารตางๆ ก็เปนตัวแทนของโลภจริตฉันนั้น องคพระ
ประมุขในระบอบประชาธิปไตยจึงตองตั้งพระองคใหหางไวจากราชทรัพยต างๆ ไมวาจะสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหา กษัตริยหรืออื่นใด ราชเลขาฯ ก็ตองไมดําเนินธุรกิจการคานอกเหนือการรับใช
องคพระประมุข ถาโลภจริตติดอยูกับสถาบันกษัตริยหรือผูที่รับใชใกลชิด ยอมจะทําใหสถาบันดังกลาว
เขาไปเกลือกกลั้วกับทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งนักการเมือง นักการทหาร และนักธุรกิจในระดับชาติ
และนานาชาติ ยอมมีทางเขามาทําลายสถาบันกษัตริยได ไมชาก็เร็ว 
 
สมดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปยมหาราช ที่ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชพระองคแรกวา ถาอยากรวย ใหเปนเศรษฐี การเปนพระเจาแผนดินตองจน และรัก
ราษฎรยิ่งกวาพระองคเอง จึงจะรักษาแผนดินไวได โดยไดรับคําสรรเสริญจากอนุชนในภายภาคหนา 
 
ที่รายยิ่งกวาโลภะและโทสะคือ"โมหะ" ถาสังคมเต็มไปดวยความกึ่งดบิกึ่งดี กึ่งจริงกึ่งเท็จ ยกยอปอ
ปนสรรเสริญเยินยอไปในทางศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรยอยางแพรหลาย ถึงขนาดบาคลั่งอยางปราศจากมโน
ธรรมสํานึก เรายอมออกจากโมหจริตไมได เพราะสถาบันกษัตริยตองอยูกับแสงสวางในทางปญญา ให
เกิดความรูรอบ รูจริง ไมใชรูอยางเปนเสี่ยงๆ และความรูหรือความจริงที่วานี้ ยอมพรอมที่จะใหคนเห็น
แยง ตองไมใหสถาบันใดมีความศักดิ์สิทธิ์จนจับตองไมได วิพากษวิจารณไมได เพราะการ
วิพากษวิจารณเทานั้นที่จะลดอภิสิทธิ์ตางๆ ลง กอใหเกิดความโปรงใสและรับผิดชอบตอมหาชน 
 
การเมืองการปกครอง แมในระบอบประชาธิปไตยยอมเกี่ยวของ จะโดยตรงหรือโดยออมก็ตามกับความ
โลภโกรธหลงที่วานี้ ยิ่งชนชั้นนําในบัดนี้เหอตามตําราฝรั่งที่ตนไปเรียนรูมาอยางที่ตนนึกวาตนแ มน
อยางเปนเสี่ยงๆ และไมรูจักภูมิธรรมของไทยเราเอง คนกึ่งดิบกึ่งดีพวกนี้จึงมีโทษมากกวาคุณ 
 
ถารักษาสถาบันกษัตริยไวไดนอกเหนือการเมือง ใหหางจากโลภะ โทสะ โมหะ ไดเทาไหร นัน่คอื
ธงชัยในทางธรรม หรือตนไมใหญในการใหรมเย็นแกพสกนิกร ตลอดจนสรรพสัตว แมตนไมนี้จะมี
กาฝาก หรือโอนเอียงไป ก็ควรชวยกันค้ําจุนไวใหดํารงอยูอยางเหมาะสมกับกาลสมัย กลาวคือสถาบัน



กษัตริยตองการผูกลาหาญทางจริยธรรม คอยค้ําจุน ตามกระแสของสันติประชาธรรม คือปราศจาก
ความรุนแรงทั้งทางอํานาจและทางการเงินหรือทางอุดมการณใดๆ 
 
การธํารงรักษาสถาบันกษัตริยไว ไมไดหมายถึงการยกยองเชิดชูองคพระมหากษัตริยอยางสุดๆ วาทรง
ไวซึ่งพระอัจฉริยภาพนานาประการ เปนตน แมนั่นจะเปนความจริง ก็ยากที่พระราชาองคตอไป จะทรง
พระสถานะดังกลาวได ยิ่งถาคําสรรเสริญเยินยอดังกลาว เกินเลยความจริงไป และถาสถาบันดังกลาว
เขาไปเกี่ยวของโดยตรงกับอํานาจ (โทสะ) และทรัพยศฤงคาร (โลภะ) นั่นนับวาเปนอันตรายยิ่งนัก 
และไมปรับสถาบันที่วานี้ใหเปนไปในทางรับใชราษฎรอยางโปรงใส หากทรงไวซึ่งอภิสิทธิ์สําหรับ
พระราชาและคนจํานวนนอยแลวไซร นี่คือโมหจริตโดยแท 
 
องคประมุขในประเทศที่เปนประชาธิปไตยภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญนั้น ถามีความเปนสามัญชน
มากเทาไร มคีวามเรียบงายมากเทาไร เปดกวางอยางรับฟง ยิ่งกวาตั้งตนเปนสัพพัญู สถาบันกษัตริย
ยอมอยูไดยืนนานเทานั้น ขอเพียงใหทานที่ดํารงตําแหนงดังกลาวตั้งพระองคเปนกลาง อยางไมฝกใฝ
ฝายใด สถาบันดังกลาวก็ดํารงคงอยูได เชนพระเจายอรชที่หกของอังกฤษนั้น ทรงขาดความเปนผู
นําเอาเลยก็วาได ทั้งยังทรงติดอางดวย หากทรงมีพระราชินีเคียงขางพระองคอยางไมอาขาผวาปกไป
ในทิศทางอันมิชอบ โดยที่ทั้งสองพระองคทรงอยูฝายราษฎรจริงๆ จึงทรงไดรับความเคารพนับถือจาก
มหาชน ในขณะที่พระเชษฐานั้น ทรงนึกวาพระองคเองฉลาดเฉลียวยิ่งกวานักการเมือง จนมีฝกฝาย
มากมาย เคราะหดีที่ทรงสละราชสมบัติไปเสีย 
 
สวนพระบรมราชินีนาถองคปจจุบันของอังกฤษนั้นแมจะทรงอยูฝายอนุรักษนิยมมากเกินไป แตเมื่อรู
พระองควาถาไมทรงรับฟงมติมหาชน สถาบันกษัตริยอาจปลาสนาการไปก็ได จึงยอมปรับปรุงเปลี่ยน
พระมติ แมจะลาชาไปบาง ก็ยังทันทวงที พรอมๆ กันนี้ ผูที่รับใชใกลชิดพระองคยังหาทางใหทรงรับ
ฟงจากบุคคลตางๆ อยางไมเปนทางการอยูเนืองนิตย การรับฟงมติตางๆ นั้นจําเปน ยิ่งกวาการ
พระราชทานพระราโชวาทเปนไหนๆ 
 
พระเจาแผนดินเดนมารก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเลา แมบานเมืองจะถูกฮิตเลอรยึดครอง และ
พวกนาซีจะจับยิวชาวเดนมารกไปฆา ก็รับสั่งวาจะทรงติดตราเดวิดอนัเปนเครื่องหมายของความเปนยิว
ที่พระอุระ คือเยอรมันตองจับพระองคไปดวย และแลวฮิตเลอรซึ่งมีอํานาจอันลนเหลือ ก็แพพระราชา
ประเทศเล็กๆ ซึ่งมีธรรมเปนอํานาจ เฉกเชนพระเจาแผนดินสเปนในบัดนี้ ที่ทรงอยูฝายประชาธิปไตย 
โดยไมเขาขางทหารที่ทํารัฐประหาร ทั้งๆ ที่ประเทศนั้นเพิ่งเปนประชาธิปไตยหลังเมืองไทยชานาน 
นับวาทรงรักษาสาระของประชาธิปไตยไวได พรอมๆ กับสถาบันกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 
 
ในกรณีของกัมพูชานั้น เห็นไดชัดวากษัตริยสีหนุทรงมีบทบาทในทางอัจฉริยภาพแทบทุกๆ ทาง และ
บทบาทของพระองคเปนไปทั้งในทางลบและบวก มีคนชอบและชังปานๆ กัน แมจะทรงรักษาสถาบัน
กษัตริยของเขมรไวไดจนพระราชโอรสสืบราชสมบัติแทน แตก็ไมแนใจวาสถาบันกษัตริยของประเทศ
นั้นจะไปพนรัชกาลนี้ หรือพนพระชนมชพีของสมเด็จพระสีหนุดวยซ้ําไป 
 
ที่ยกตัวอยางจากอื่นมาบรรยายใหฟง ก็หวังวาทานคงหาขอสรุปไดกับกถามุขในวันนี้. 
 
 
ติดอยางไทย:สถาบันพระมหากษัตริยในโลกโพนสมัยเปรียบเทียบ ไทย กับ ภูฐาน    
สัมภาษณ สุลักษณ ศิวรักษ โดย สํานักขาวชงชา    
 
จะเปนดวยเหตุแหงความบังอิญหรือวาเปนเพราะความจงใจของฟาดินก็ตาม เราตดิตอนัดหมาย ส.ศิว
รักษ ในระหวางชวงรอยตอของกําหนดการเดินทางไปตางประเทศของทาน ซึ่งออกจะกระชั้นชิดเอา
มากๆ กระทั่งในที่สุด อาจารยเพิ่ง "เทคิว" ใหกับสํานักขาวชงชาของเราไดเมื่อวันเสารที่ ๒ กันยายนนี้ 
และที่กลาวเกริ่นวาเปนเรื่องบังเอิญก็เพราะหากหมุนนาฬิกายอนกลับไปในกาล ครั้ง ๑๙ ปกอน ณ 
เดือนเดียวกันนี้เอง คือวันที่ ๒๓ กันยายน ของป พ.ศ.๒๕๓๐ อาจารย ส. ก็เคยใหสัมภาษณกับ ปา
จารยสาร "ยุคใหม" (ซึ่งประเดิมเริ่มตนไวเมื่อ ๒๐ กวาปกอน) ไวในหัวขอคลายๆ กันนี้ สวนความสงสัย
ที่วานาจะเปนเจตนาของดินฟาก็เพราะในเดือนและปเดียวกันนั้นเอง ส.ศิวรักษเพิ่งจะเดินทางไปเยือน 
"สวรรคบนดิน" ในฐานะคนไทยคณะแรกๆ ที่ไดรับเชื้อเชิญไปเปนอาคันตุกะอยางเปนทางการของภู
ฐาน  โดยในคราวนี้ก็เชนกันที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงหมาดๆ จากการไปเยือน ดรุก ยุล หรือ 
"ดินแดนมังกรคําราม" ใหหลังจากที่วางเวนไปเสยีเปนเวลา ๒๐ หยอนไป ๑ ป  



 
หากวาผูอานไดทราบมติของเขาที่มีตอประเทศภูฐานดังที่ปรากฏถัดจากนี้แลว ยังอยากทราบวาแต
กอน ส.ศิวรักษ เคยใหทัศนะไวเชนไร อาจยอนกลับไปพลิกดูไดใน ปาจารยสาร ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ 
เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๓๐ ซึ่งดูเหมือนจะไดรับการนํามารวมตีพิมพไวในเลม ภูฐาน: สวรรคบนดิน 
ของ ส.ศิวรักษ ดวยแลวเชนกัน 
 
นอกเหนือไปจากการที่ตองตระเตรียมตัวในการเดินทางไปตางประเทศอีกครั้งภายในเวลาอันกระชั้น
ชิด การจัดการธุระปะปงภายในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการถูกแจงความดําเนินคดีในขอหา 
"ดูหมิ่นพระมหากษัตริย" คราวลาสุด(อีกครั้ง) ก็ดูจะเปนเรื่องจอแจที่เขามาขัดจังหวะการสนทนาของ
อาจารยกับ "สํานักขาวชงชา" อยูบางเปนระยะๆ จึงจําเปนอยูเองที่หลายๆ ประโยคของการสนทนาจะ
ไดพาดพิงถึงคดีความดังกลาว โดยแทบไมตองเอยถึงหัวขอคราวนี้ที่วาดวย  "สถาบันพระมหากษตัริย
ในโลกโพนสมัยฯ" ของเราเอาเลย แลวก็ไมนาแปลกใจ  ถาใครที่ลอบเขามาฟงการสนทนานี้จะไดยิน
น้ําเสียงตัดพอทํานองวา "ผมวา... ผมพูดชัดเจนแลว คุณไมตองสรุปหรอก ขี้เกียจโดนอีกคดีหนึ่ง" 
หรือวา "คุณนี่ ถามมาก ...พูดไปหมดแลวไมมีอะไรเพิม่เติมแลว" ซึ่งทุกๆ ชวงจะตองตบทายดวยเสียง
หัวเราะชอบใจของผูพูดอยูดวยเสมอ 
  
เราตองเขาใจเรื่องของภูฐานใหดีอกีนิดนะครับ ภูฐานซึ่งในแงหนึ่งแปลวา "ตะวันออกของทิเบต"นั้น 
เปนดินแดนติดกับจีน อินเดีย และทิเบต ในทางรูปศัพทประกอบดวย คําวา ภูมิ หรือภูวดล กับ ฐาน 
หมายความถงึ "แผนดินชั้นสูง" ประชากรสวนใหญรับเอาวัฒนธรรมทิเบตเขามาแข็งแรงมาก แลวพระ
อาจารยเจาจากทิเบตรูปหนึ่ง คือทานศัพดรุง นาวัง นัมกิล  มาอยูที่ภูฐาน โดยเขาถือกันวาทานองคนี้
คือผูที่รวบรวมลัทธินิกายวัชยานในภูฐานเขาเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๑๐๐ หรือ 
๓๐๐-๔๐๐ ปที่แลว และตามที่เขาเชื่อกันทานก็จะกลับชาติมาเกิด  การปกครองก็เจริญรอยตามแบบ
ทิเบต คือพระเปนผูปกครองหรือองคประมุข-เจ เกนโป  ในชวงที่พระทําหนาที่ปกครองเชนนี้ เขาเรียก
พระวา ธรรมราชา แตระหวางที่ทานดบัขันธไป หรือวารอที่จะกลับมาเกิดใหม ก็จะมีผูสําเร็จราชการ 
ซึ่งเปนพระก็ได เปนฆราวาสก็ได เรียกวา เทวราชา ซึ่งแปลกมากที่เขาเอาคําศัพทของพราหมณมาใช 
เทวราชปกครอง ระหวางที่ ธรรมราชา ยังไมกลับมาปกครอง ก็เปนเรื่อยมา  โดยทฤษฎีก็แนนอนวา มี 
ธรรมราชา หรอื เทวราชา เปนศูนยกลาง แตในความเปนจริงยอมตองมีแควนตางๆ ตั้งตัวเปนใหญ บาง
ทีก็รบพุงกนัเอง  ไมไดวิเศษสมบูรณ  จนกระทั่งภายหลังมีจักรวรรดิอังกฤษมาเกี่ยวของ อังกฤษเขา
มาตียึดพื้นที่ราบเอาไวหมดเลย คงปลอยไวเฉพาะที่ที่เปนภูเขา เพราะวาไปสํารวจแลวไมมีทรัพยากร
ที่จะใหประโยชนกับจักรวรรดิ ก็ปลอยใหบางสวนเปนเอกราช ลักษณะเดียวกับที่ทิเบต เนปาลเปนเอก
ราช คือไมตองไปปกครองโดยตรง ใหคนพื้นเมืองปกครองไป แตทุกอยางตองติดตอผานอังกฤษ ซื้อ
สินคาอะไรตางๆ เพราะเหตุนี้จึงมีความคดิวา ถามีฆราวาสเปนผูปกครองก็จะทําใหติดตอกันงายกวา  
จึงหนุนราชวงศ วังจุก หรือวงศจักรขึ้นมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ คือกําลังจะครบ ๑๐๐ ป ปหนานี้เอง 
 
พระราชาธิบดอีงคที่ ๔ คือทานจิกมี สิงคาย วังจุก พระองคปจจุบัน ทานมีดําริวาภฐูานจะตองเปน
ประชาธิปไตย และพระชนมยังไมมาก มีพระประสงคจะสละพระราชสมบัติในปที่ราชวงศตั้งมาครบ 
๑๐๐ เพื่อใหมีรัฐธรรมนูญ เปนประชาธิปไตย แตบังเอิญโหรทายทักวาปหนานี้เปนปกาลกิณี ไมเปน
มงคล ก็เลยตองเลื่อนไปอีก ๒ ป ใหภูฐานเปนประชาธิปไตยในป ค.ศ. ๒๐๐๘  ศักราช ๒๐๐๘ แบบ
สากล 
  
แมระยะแรกๆ พระองคจะไมทรงมีบทบาทมากนัก จนกระทั่งจักรวรรดอิังกฤษหมดอํานาจลงไปแลว 
อินเดยีก็เขามามีอิทธิพล พระเจาแผนดินทรงเริ่มที่จะมีบทบาท ผมเขาใจวา ทานคงจะรูสึกเหมือนกัน 
วาการพัฒนาที่เปนๆ อยูคือการลางสมองไปทั่ว คงมีพระประสงคจะพัฒนา แตก็มองเห็นวาจะไมพัฒนา
อยางฝรั่งทีเดียว หรือไมตองการจะเอาอยางอินเดียทีเดียว ที่ชัดเจนก็คือพระมหากษัตริยองคที่ ๓   
ทานจิกมี คอรจี วังจุก พระราชบิดาขององคปจจุบัน  ทรงวางรากฐานแหงความทนัสมัยเพื่อที่จะปฏิรูป
ทางดานการเมืองการปกครอง  เราตองอยาลืมนะ ภูฐานสงพวกผูดีไปเรียนที่อินเดีย และอินเดียที่เรียน
ดีๆ ก็คือโรงเรียนที่อังกฤษไปจัดตั้งไวนั่นเอง พวกชั้นนําก็ตองไปเรียนอังกฤษ อยางพระพันปหลวง
องคปจจุบัน (Kezang Wangmo) ก็เรียนอังกฤษ พระเจาแผนดินองคที่แลวก็เรียนอังกฤษ องคปจจุบัน
ก็เรียนอังกฤษ ที่โรงเรียนแฮโรว (ซึ่งเจานายของไทยก็เรียนที่แฮโรวมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕) แลว
ทานก็ไดครูบาอาจารยดี คอืไมเคิล แอริส สามีของนางอองซาน ซูจี เปนพระอาจารย แตเผอิญทาน
ไมไดเขามหาวิทยาลัยเพราะพระบิดาสวรรคตเสียกอน ดวยพระชนมเพียง ๔๓ พรรษา ทานจึงกลับมา
เสวยราชสมบัติตอดวยพระชนม ๑๗ พรรษา แลวกรณีของทาน จิกมี เคซาร นัมกิล วังจุก 



มกุฎราชกุมารองคปจจุบัน ทีแรกสงไปเรียนอเมริกา ตอมาก็สงไปเรียนที่อังกฤษหนอยหนึ่ง ดูเหมือน
จะเพียงปเดียว เรียนที่ออกซฟอรดอยูปเดียว 
 
ผมเขาใจวาทั้งพระบิดาและตัวพระเจาแผนดินพระองคปจจุบันตางก็ทรงตองการ ใหภูฐานมีการ
ปกครองระบบกษัตริยแบบอังกฤษ   เพราะการปกครองโดยกษัตริยของอังกฤษ เปนรูปแบบที่ประเทศ
ในระบอบพระมหากษัตริยทั่วโลกตางถือเปนแบบอยาง แตจะเขาใจความซับซอนของระบบกษัตริย
อังกฤษแคไหน เพียงใด 
 
นั่นเปนอีกประเด็นหนึ่ง เทียบเคียงไดกับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝายเถรวาทแทบทั้งหมด หรือ
ประเทศถือพุทธแทบทั้งหมด ก็จะมองไปที่พระเจาอโศกเปนแบบอยาง แตจะเขาใจขนาดไหนนั่นก็อีก
เรื่องหนึ่ง 
  
ภูฐานมีความสัมพันธใกลชิดกับประเทศไทยก็จริงอยู แตก็ไมไดมองมาที่เราเปนหลัก คุณจะตองมอง
ใหเห็นทั้งหมด ในยุโรปแตกอนนี้ก็เปนสมบูรณาญาสิทธิราชยทั้งนั้น อยางนอยกษัตริยอยูไดเขาก็
เปลี่ยนเปนประชาธิปไตย นอรเว สวีเดน เดนมารก เบลเยี่ยม ฮอลแลนด หรืออยางสเปนนี้ถึงกับมีเผด็จ
การมาคุมอยูดวยซ้ําไป  
 
พอเผด็จการหมดไปสถาบันกษัตริยจึงไดกลับมา และที่สถาบันกษัตริยที่สเปนอยูไดก็เพราะวาทานเปน
ประชาธิปไตย มีรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่เขมแข็ง ผมวาภูฐานคงดูไดจากหลายๆ ประเทศ 
  
เหตุผลที่แทจริงของเขาคงไมตองการแสวงหาการยอมรับจากโลกตะวันตกหรอก แตลึกๆ อาจจะรูสึกก็
ได  เพราะฝรัง่สามารถทําใหประเทศที่ไมเดินตามฝรั่งรูสึกดอยได ตัวพระมหากษัตริยเองก็ทรงขัดขืน
ในเรื่องนี้นะครับ เชนคนภูฐานจะตองแตงตัวภูฐานทั้งหมด ไมยอมปรับเปลี่ยน อันนี้ตรงขามกับจอมพล 
ป. พิบูลสงครามของเราเลย  คนของเขาใสชุดภูฐานทั้งหมด และก็ปฏิเสธไมใหศาสนาคริสตเขามา ใน
รัฐธรรมนูญเขียน บรรทัดแรกเลยวา "ขอเดชานุภาพคณุพระศรีรัตนตรัย ปกปองประเทศชาติ ใหมี
รัฐธรรมนูญ" เขาอยากใหเปนแบบพุทธ แตวาดูๆ แลวรูปแบบเปนฝรั่งมาแลวจึงมาเปนแบบพุทธ  ลึกๆ 
ในสวนหนึ่งก็คงอยากจะรักษาเอกลักษณของตัวเองไว แตอีกสวนหนึ่งก็อยากจะเปนฝรั่ง 
 
แนนอนวาศาสนาพุทธยังคงมีอิทธิพลในเรื่องนี้อยูมาก เพราะวาเดิมทีเดียวพระเปนผูปกครองมาจนเมื่อ 
๑๐๐ ปที่แลวนี้เอง และเวลานี้ในรูปแบบองคประมุขหรือสังฆราช  ที่นั่นเขาเรียกวาเจ เกนโป (Je 
Khenpo) สังฆราชมีสถานะเทาพระเจาแผนดิน รถยนตในภูฐานมีเพยีง ๒ คันที่ใชคําติดปายวาภูฐาน 
ไมมีเลข คันหนึ่งของพระเจาแผนดิน อีกคันหนึ่งของสังฆราช นอกนั้นมีเลขหมด เลขก็เรียงลงมา พระ
ราชินีเบอร ๑ มกุฎราชกุมารเบอร ๔ ฯลฯ  ฐานะเทาเทียมกัน ตางคนตางฟงซึ่งกันและกัน พระก็มี
บทบาท ในคณะรางรัฐธรรมนูญมีพระเปนสมาชิก ๓ รูป สังฆราชนี้เขาก็เลือกกันมา มาจากมณฑลตางๆ 
ทั้งหมด ๒๐ มณฑล พระยังคงมีบทบาทอยูมาก 
  
ผมเพิ่งไปภูฐานกลับมาเร็วๆ นี้ (เดือนสิงหาคม) ไปแสดงปาฐกถา หนังสือพิมพก็มาสัมภาษณ ผมบอก
เขาวาการเปนประชาธิปไตยแบบตะวันตกนะอันตรายมาก จะใหโทษมากกวาใหคุณ เพราะ
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนนที่อัตตา เนนที่ปจเจกบุคคล แลวก็จะยกยองตัวเองกัน เนนที่การ
แขงขัน ทันทีที่แขงขันกันมุสาวาทยอมเขามาเกี่ยวของ ยกยองตัวเอง ของเลวรายมาก ยิ่งตอนหลังไป
ติดตอกับบรรษัทขามชาติตางประเทศ ก็มีเงินเขามาหนุน จะมีผลเสียมากเลยเชียว ผมไมทราบวาเขา
คํานึงกันถึงเรื่องนี้ขนาดไหนเพียงไร 
  
หมายความวาเขา ก็ไมไดปฏิเสธอิทธิพลจากตางประเทศ ในแงนี้ผมก็เปนหวงเหมือนกัน ทุนนิยมเขา
มามาก แตวาเขาก็ระมัดระวงั เชน ถุงพลาสติก โฟม ไมมีเลย คนไปตลาดถาตองการถุงพลาสติกตอง
ซื้อ เขาไมให สวนใหญเขาจะมีถุงผาพกไปดวยเอาไวใสของ แตขณะเดียวกันเขาก็ไมเห็นโทษของโค
คา-โคลา เปปซี่-โคลา (หัวเราะ) อะไรตางๆ ก็เขาไป ซึ่งเรื่องนี้ แตกอนนี้อินเดียยังเห็นโทษอยู แต
ทางภูฐานไมเห็นโทษ หรือไมรูไมชี้ก็ตาม อาจเปนไดวามีอิทธิพลมาก ก็นาเปนหวง มีทั้งบวกทั้งลบ 
  
แตดูๆ เขาเปดกวาง เขารับฟงคําเตือนของเรามาก ผมไปปาฐกถา คนมาฟงเต็มหองเลยราวๆ ๒๐๐ คน  
ประธานศาลฎีกา  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็มาฟง ซึ่งผมไมเชื่อวาเมอืงไทยจะเปนอยางนี้ได ที่นั่น
ประธานศาลฎีกาภูฐานเชิญผมไปที่บานแลว ออกไปคุยกันตออีก รัฐมนตรีมหาดไทยก็เปนกันเองมาก



เลย รัฐมนตรมีหาดไทยถือวาเปนมือขวาพระเจาแผนดินเลยนะ ก็เหมือนกับสมเด็จกรมพระยาดาํรงรา
ชานุภาพ กับรัชกาลที่ ๕ ในเวลานั้น 
  
แตวาที่นาเปนหวงก็คือ พระเองสวนใหญก็ปรับตัวกับโลกสันนิวาสสมัยใหมไมได พระสงฆองคเจายัง
ทําพิธีแบบเดิมอยู และเด็กสมัยใหมก็เริ่มไมเขาใจศาสนาพุทธ อันนี้ผมวาถาเขาสามารถปรับได ก็จะมี
ประโยชนมาก นี้เปนขอเสนออันหนึ่งที่ผมเสนอไป อยากจะใหเขาปรับ แลวเราจะสงพระของเราไป 
โดยเฉพาะพระจากสันติอโศกซึ่งในความเห็นของผม  เปนกระบวนการตอตานบริโภคนิยมที่ไดผลที่สุด 
แลวผมอยากจะสงพระจากพมา ซึ่งเขาสามารถทําอะไรตออะไรไดในการสรางที่ฝรั่งเรียก Civic 
Society ในพมา ประเทศเผด็จการที่เลวรายที่สุด พระจากลาวไปเยี่ยมทางโนนแลวใหทางโนนมาดู
ทางนี้ เรียนจากกันและกัน ผมวาเรียนจากกันและกันนั้นไดผลที่สุด 
  
ผมเห็นวาภูฐานเขายังมีธรรมะอยู ทําอยางไรจึงจะเอามาประยุกตใชในปจจุบัน คนรุนใหมในทิมปู 
(เมืองหลวงของภูฐานในปจจุบัน) ตอนนี้มาเรียนมหาวทิยาลัยรังสิต มาเรียนเอแบค ตางๆ เขาก็รูสึกโก
เกมาก คนละโลกกันเลย ไมรูเรื่องธรรมะเลย เพราะพวกที่รูเรื่องธรรมะสวดมนตวันละ ๓ ชั่วโมง ๔ 
ชั่วโมง ปฏิบัติธรรมก็ตองมาปฏิบัติ ๓ ป ๓ เดือน ๓ สัปดาห แยกขาดจากกัน ผมวาตองเชื่อมโยงกัน
เขามา แบบเกาไมไดเสียหาย แตไดกับคนจํานวนนอย เอาเนื้อหาจากแบบเกามาประยุกตใหคนรุนใหม
เขาฟงบาง ผมพยายามแนะนําจะใหประสานกัน ถาประสานกันอยางนี้ธรรมะของเขาเปนพุทธแบบ
วัชรยาน แตส่ิงที่ผมแนะนําใหประยุกตออกมาเปนธรรมะที่มุสลิมก็ใชได คริสตก็ใชได เปนธรรมะที่ไม
จําเปนตองเปนศาสนาพุทธแตอยางเดียว 
  
ทีนี้ในสวนการปกครองที่เตรียมจะเปนประชาธิปไตย ตอนนี้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเขาใหประธาน
ศาลฎีกาเปนประธาน  แลวตัวแทนฝายพระเลือกกันมา ตัวแทนฝายขุนนางเลือกกันมา ตัวแทนหมูบาน
เลือกกันมา ผมวาเขาเปนประชาธิปไตย แมกระทั่งการรางรัฐธรรมนญูก็เปนประชาธิปไตย โดยรูปแบบ
นาสนใจมาก พระเจาแผนดินไมเขามาบงการเลย ผิดจากของเรานะ เรามักมองมาที่พระเจาแผนดิน  
ซึ่งผมเห็นวาของเราก็ดีอีกแบบ เพราะพระเจาแผนดินเขามาชวยใหไปไดเรียบรอย   ยกตัวอยางเชน
พวกชาตินิยมตองการใหประกาศวาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  ในหลวงทานไมทรงเห็นดวย
เลย แลวทานสามารถพูดกับสังฆราชได วาศาสนาพุทธไมจําเปนตองเปนศาสนาประจําชาติหรอก  อัน
นี้ผมวาหลายอยางทานชวยในทางดี ไมเสียหายในระบบประชาธิปไตย ตามที่เบกฮอดจ บอกเอาไววา
พระเจาแผนดินมีสิทธิ์ที่จะเตือน มีสิทธิ์ที่จะแนะนํา มีสิทธิ์ที่จะวิพากษวิจารณ แลวก็ทําไดแคหลังฉาก 
เงียบๆ อยางนาชื่นชม 
  
แตผมคิดวาที่ภูฐาน พระเจาแผนดินทานไมไดแสดงเลย หรือทานอาจจะแสดงผานรัฐมนตรีมหาดไทย
ก็ไดนะ เพราะคนนี้เขาเปนคนสนิทสนมกับทาน  แตรูสึกฟงเสียงดูรัฐมนตรีมหาดไทยเขาก็ไมคอย
พอใจรัฐธรรมนูญฉบับนี้เทาไร เขาก็ยังรูสึกวาเปนประชาธิปไตยแบบนี้เขาคงจะตองลาออก ไม
เกี่ยวของตอไป 
  
พระเจาแผนดินภูฐานเองทานอุทิศพระองคเพื่อบานเมืองมาก สวนมากอะไรๆ  ที่ทํานี่เปดเผย สําคัญ
มาก หนึ่ง ตองเปดเผย อยางเชนมีพระมเหสี ๔ องค ทรงเปดเผยเลย เหมือนสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระ
มเหสีกี่องคก็เปดเผย แตปจจุบันนี้เรารับอิทธิพลจนเปนฝรั่งไปหมด คอืวาจะตองผัวเดียวเมียเดียว เลย
กลายเปนปญหามาก เราจะตองเปดเผย 
  
สอง ทานฟงคน สําคัญมาก มนุษยเราจะเติบโตตองฟงคน มีกัลยาณมิตร พระเจาแผนดินภูฐาน เทาที่
ผมไดทราบมา ทานฟงคนมาก มีพระสติปญญาเฉียบแหลมพอสมควร ฟงผูฟงคน เชน โครงการ
ความสุขมวลรวมประชาชาต ิ(Gross National Happiness -GNH) จริงๆ ก็ไมใชพระราชมติหรอก แต
วาเปนของขุนนางที่ใกลชิดกับทานเสนอ แลวจึงมาเปนพระราโชบาย แตหากทานไมอนุมัติก็เปนไป
ไมได เรื่องประชาธิปไตยผมก็เชื่อวาทานฟง อยาลืมวาผมบอกแลววาทานเรียนจากไมเคิล แอริส ซึ่ง
เปนคนที่รูเรื่องทิเบตดีมาก เปนคนที่ปฏิบัติธรรม อองซาน ซูจีก็ไปอยูที่นั่นหลายป เมื่อตอนที่พระเจา
แผนดินองคนี้ยังทรงพระชนมนอยๆ อยู ทานออนกวาอองซาน ซูจี ๑๐ ปพอดี 
  
ในทางระบบ ภูฐานเขาก็พยายามสํารวจตรวจสอบพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องความสุขมวลรวมฯ อะไร
อยางนี้ อยากจะใหมีการลงไปทําวิจัยวาทําไดผลจริงไหม แตวาคนที่จับงานดานนี้เปนคนในแวดวง "ภู
ฐานคดีศึกษา" คลายๆ "ไทยคดีศึกษา" ของเรา ถึงแมจะไมติดอยูกับมหาวิทยาลัยเหมือนอยางเรา 
ของเขาขึ้นอยูที่กระทรวงมหาดไทย แตลึกๆ เขาก็ยังสนใจเรื่องการวิจัยแบบตะวันตกมากไปหนอย 



ตองพยายามหาทางใหเขาเขาหาประชาชนโดยจริงจัง ฟงเสียงประชาชนโดยจริงจัง ก็จะไดผลนะ ผม
วาโครงการทุกอยางมีขอบกพรองทั้งนั้น ถาเราไปมองในแงลบอยางเดียว วาเปนไปเพียงเพื่อโฆษณา
ชวนเชื่อ ก็ไมมีอะไรดี ถามองวาเขาก็มีทั้งขอบวกขอลบ เราก็จะชวยพูดกับเขาอยางตรงไปตรงมา 
อธิบายใหเขาเขาใจ อะไรคือขอลบขอบวก ที่ผมดีใจอยางหนึ่งคือที่ภูฐานเขาฟงมาก เขาเปดกวาง อัน
นี้นาจะตองชมเขา 
  
และเขาจะใหผมชวยจัด งาน Gross National Happiness ระดับนานาชาติครั้งหนา หรือครั้งที่ ๓ ที่
เมืองไทย ผมวานั่นเปนเพียงระดับสากล ก็ไดผลในแบบสากล ใหคนมาเห็นดีเห็นงามมากขึ้น แตวา
จะตองมีอะไรเปนผลไดในระดับรากหญาดวย เพราะฉะนั้นในระหวางนี้ เราควรเรียนจากกันและกันให
จริงจังมากขึ้น 
 
อยางแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของเรา ซึ่งเปนถอยคําที่ดีนะครับ  แตก็เปนถอยคําที่ออกจะกวาง
เกินไป เพราะหากคุณมีรถยนต ๒๐ คันแตใชทีละคัน อันนี้ไมไดเปนของจริง หรือคุณมีที่ดินเทาไรก็ได 
แตคุณก็ใชที่นอนนิดเดียว นี่เรียกวาพอเพียงรึเปลา 
 
เศรษฐกิจพอเพียง ประการแรกจะตองปฏิรูปที่ดิน ที่ภูฐานเขาทํา คนมีที่ดินเกินเทานั้นเทานี้ไมได 
กระจายที่ดินใหเพียงพอ   ประการที่สอง ตองนําหลักศาสนาพุทธมาใช คุณไปดูบันทึกฯ สิครับ เมื่อ
อาจารยปรีดี พนมยงคเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค ในรัชกาลที่ ๘ ทานพุทธทาสภิกขุตั้งสวนโมก
ขพลารามไดเพียงสัก ๑๐ ป ทานก็อาราธนาใหไปคุยกันอยูที่ทําเนียบทาชาง ทําเนียบผูสําเร็จฯ  ๕ วัน
ติดตอกัน วันละ ๓ ชั่วโมง อาจารยปรีดีบอกวา... ทานไมใช Gross National Happiness ทานไมได
ใชคําวา เศรษฐกิจพอเพียง ...แตทานบอกวา ปญหาสําคัญคือตัว ตัณหา ตัณหาเปนตนตอแหงความ
ทุกข ตองเอาชนะตัณหาใหได และทานก็พบวาเลยวาสันตุฏฐี หรือสันโดษนี้ สําคัญมากเลย ทํา
อยางไรจึงจะเอาสันโดษมาประยุกตใชใหได 
  
ผมจึงเห็น วาทั้งเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ก็ดี เรื่อง Gross National Happiness   ก็ดี ถาไมจับตัว
ประเด็นธรรมะใหชัดเจน วาทําอยางไรสังคมจึงจะมีความภูมิใจในวิถีชีวิตอันเรียบงาย เพราะระบบโลกา
ภิวัตนเปนระบบที่ยั่วยุกระตุนตัณหา ทั้งทางโลภ โกรธ หลง ราคะทั้งหมดเลย แตขอดีของภูฐานคือ
โทรทัศนเขาใหมีเพียงชองเดียวของรัฐบาล แตแนนอน ก็ยังแอบรับจากอินเดียได เหมือนอยางที่
ประเทศลาวแอบรับจากเมืองไทย ผมก็พูดกับเขาชัดเจน นาจะเอาธรรมะมาประยุกตใชใหเปนรูปธรรม
มากขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงก็ดี Gross National Happiness ก็ดี ถามีอันนี้เปนพื้นฐาน จะไมใชแคการตี
ฝปาก ซึ่งตองทําใหเกิดขึ้นจริง 
  
อยางเศรษฐกิจพอเพียงของเรา พระเจาอยูหัวทานดํารงพระชนมอยางเรียบงายมาก เปนแบบอยาง
เพราะแมกระทั่งมีดโกน ทานจะใชจนกระทั่งเกาขึ้นสนิม ฯลฯ แตเทานั้นยังไมพอครับ เราจะตองดูตัว
โครงสราง ตัวคาใชจายในราชสํานัก  โครงการในพระราชดําริ  ฯลฯ ตองมาพิจารณาดูใหตลอด จงึจะ
เปนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงจัง เชนเดียวกับโครงการความสุขมวลรวมประชาชาติ  จะตองไมใชแค
นํามาโฆษณาชวนเชื่อในระดับนานาชาติ แตทําอยางไรจึงจะใหลงไปในระดับของคนเล็กคนนอยเลย
ทีเดียว 
  
ผมเห็นวาสังคมภูฐานไดเปรยีบตรงนี้  เขายืนอยูบนขาตัวเองไดมาก ประชาชนสวนใหญถาเราคิดตาม
เกณฑเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจไทยก็นับวายังยากจน แตโดยทั่วไป ใครก็ตามที่ไปสัมผัสมา 
ศาสนาพุทธเขามีอยูมาก เขามีความสุข เขาใหมากกวารับ เหมือนของเราเมื่อสมัย ๕๐-๖๐ ปกอน ของ
เราอันนี้จางไปเกือบจะหมดแลว แตของเขายังคงอยู 
  
และที่นาชม ซึ่งอันนี้อาจจะเปนดาบ ๒ คมนะ เขาสอนภาษาอังกฤษพรอมๆ กับสอนภาษาภูฐาน 
เพราะฉะนั้นเด็กตามหมูบานจะพูดภาษาอังกฤษได ฟงเสียงเขาพูดกับเรา "ยินดีตอนรับ" อะไรตางๆ 
(หัวเราะ) มีความเปดเผย โปรงใส ผมบอกอันนี้ถาเขารักษาไวไดจะเปนทุนสําคัญเลย เหมือนอยางที่
อาจารยประเวศ วะสี ทานพูด เราก็มีทุนสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องศาสนาพุทธอะไรตางๆ แตเรากลับ
ทําลายทุนของเราเกือบหมด หันไปเอาอยางอื่นเขามา ผมวาเรื่องนี้ภูฐานเขาสําเหนียกมากกวาเรา 
  
มองโดยรวมๆ สถาบันกษัตริยภูฐาน ดูจะเห็นวาประชาธิปไตยเปนของดี นี่คือส่ิงที่แสดงออกมาใหเรา
เห็น  แตวาลึกๆ แลวดีเพื่อความอยูรอดของกษัตริย หรือวาดีเพื่อประชาชน เรื่องนี้เราไมสามารถพูด
แทนเขาได  แตเรามองจากขางนอกได ซึ่งก็คงจะดีทั้ง ๒ อยาง จากจิตใจสวนลึกก็คงอยากจะให



ระบอบกษัตริยอยูได และใหประชาชนมีความสุข โดยเฉพาะภูฐานนี้ชัดเจนทีเดียว ที่เขามาทําเรื่อง 
Gross National Happiness ปรารถนาจะใหมีความสุขในระดับประชาชน กรณีของภูฐานเขาไดเปรียบ 
ประชากรมีเพยีงประมาณกวา ๖ แสนคนเทานั้น โดยคนสวนใหญยังทําไรทํานาอยู เรื่องนี้ผมนําไปพูด
และเขาก็สนใจมาก ถาเผื่อวาสามารถใหประชาชนมีความสุข มากกวามีทรัพย มีเทคโนโลยีใหมๆ โดย
ใหประชาชนภาคภูมิใจในขอนี้ได และเปนประชาธิปไตยที่ไมเนนไปทางฝรั่ง ซึ่งนาเสียดายมากวา 
 
หนึ่ง ประเทศไทยทดลองประชาธิปไตยมาตั้งแตป ๒๔๗๕ แลว แตภูฐานไมรูเรื่องเลย โดยเราก็ไดรับ
ความสําเร็จมาพอสมควรในชวง ๑๕ ปแรกนั้น ทั้งๆ ที่มีเผด็จการมากาวกาย เขานาจะศึกษาจากเราใน
เรื่องนี้ 
  
สอง ทิเบตที่เปนประเทศติดกันในตอนนี้ พัฒนาทองถิ่นอยูที่ธรรมศาลา ไมหางจากภูฐานเทาไร เขาก็
ไมไดศึกษาเทาที่ควร ผมวานาจะศึกษาพวกนี้มากกวาไปศึกษาจากตะวันตก แตเขาจะทําจริงไมจริงไม
ทราบ แตผมเชื่อวา พระเจาแผนดินคงตองการใหราษฎรมีความสุข และก็ใหสถาบันพระมหากษัตริยอยู
ได 
  
ผมวาทั่วไปคิดแบบนี้ทั้งนั้น แตแนนอนวาในฐานะมนุษยปุถุชน ทานก็คงมีความเหน็แกตัวเปนธรรมดา 
รัชกาลที่ ๕ ทานก็เชื่อวาทานตองการใหราษฎรสยามมีความสุข แตวาทานก็ตองรวมศูนยอํานาจและ
เงินตรามากกวาชาวบานธรรมดาทั่วๆ ไป เพราะรัชกาลที่ ๕ เปนรัชกาลที่ร่ํารวยที่สุดในราชวงศจกัรี 
เมื่อมีการเปดสยามประเทศรับอารยธรรมฝรั่ง 
  
ภูฐานก็เหมือนกันนะครับ เขาเคารพนับถือพระเจาแผนดิน  พระเจาแผนดินเสด็จมาเยี่ยมเขาก็ดีใจ แต
เขาไมไดหาของถวาย พระเจาแผนดินเสด็จเอาของไปแจกซึ่งแตกตางกับของเรานะครับ อาจจะเพราะ
ประชาชนเขามีนอย ไมตองเตรียมการมาก ทานออกไปหาราษฎรก็งาย แลวยังถือประเพณีเดิมอยู สวน
ของเราประเพณีเดิมหายไปแลว ไปไหนพระเจาแผนดินก็ตองโปรยทาน พราหมณกับกษัตริยตางกัน 
การรับเงินเปนเรื่องเฉพาะพราหมณ กษัตริยตองโปรยทาน  ตองแจกจายพระราชทรัพย  ในขณะท่ี
พราหมณเขาจะรับ 
  
แตถาวากันตามจริง สวนมากคนภูฐานที่อยูเขาก็รูเรื่องพระเจาแผนดินนอยมาก อยางผมกลับมา ผมนั่ง
เครื่องบินมาลําเดียวกับพระพันปหลวงเลย ทานก็ทักทายผม ชวนผมนั่งขางๆ ทาน ขอคุยโมหนอยนะ 
ทานบอกทานรูจักผมมากอน เพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้ หมายความวาเขาเปดกวาง 
  
ในกรณีของมกุฎราชกุมารจกิมี ทานรูปหลอ นารัก นี้ขอที่ ๑  ขอ ๒ ของเขาเรียบรอยนารัก อันนี้คน
ไทยพิจารณาแคผิวเผิน ผมเขาใจวาหนุมๆ ทานก็รักสนุก แตวาที่นาสนใจก็คือพระราชบิดาเอามา
กวดขัน จนทุกวันนี้ทานตองการทุมเทเพื่อราษฎร ทุมเทเพื่อชีวิตของคนสวนใหญ 
  
เทาที่สังเกตดู ซึ่งก็นาเปนหวง เพราะคณะของมกุฏราชกุมารกับสิงคโปรก็ยังมีการติดตอกันอยู ไป
เรียนรูจากสิงคโปรซึ่งเปนตนแบบของระบบทุนนิยมทีเดียว และการเดินทางมาเมืองไทยบอยๆ ผมก็ไม
แนใจ คนที่ติดตอทางราชวงศสวนใหญเปนพวกทุนนิยม หรือวาพวกที่ใกลชิดกับเราก็มักเห็นวาสถาบัน
พระมหากษัตริยวิเศษมหัศจรรย หรือเปลา ถาเจาชายจิกมีไมเขาใจประเด็นนี้ เด็กหนุมนะครับ โอกาส
หลงใหลก็เปนไปไดงาย แตเขาใจวาจะมีกัลยาณมิตรกลุมหนึ่ง เปนกลุม think tank อยู แตผมไม
แนใจวากลุม think tank เหลานี้เขาใจศาสนาพุทธลึกซึ้งขนาดไหน เอาไปประยุกตใชไดขนาดไหน 
 
ซึ่งในที่สุด เราจะเอาความหวังไปฝากไวที่สถาบัน หรือที่ตัวบุคคลอยางหนึ่งอยางใดไมได  ยอนกลับ
มาที่พูดไวทั้งหมด เมื่อคนเรามีความภูมิใจในตัวเอง ความรักศักดิ์ศรขีองตัวเอง สามารถสรางกลไก 
ดังที่ผมแสดงเปน "คํากลาวปดการอภิปรายทางวิชาการวาดวยพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ" ที่
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวคือตองมีกลไกซึ่งจะตองประกอบไปดวยบุคคลที่
กลาหาญ เพื่อทําใหกลไกนั้นเปนของจริง ลําพังสถาบันๆ เดียว คนๆ เดียว ไมอาจกระทําได เราตอง
รวมแรงรวมใจกันทั้งหมดเลย สถาบันกษัตริย รวมกับสถาบันสงฆ รวมกับสถาบันครอบครัว ทุกสถาบัน
ตองเห็นโทษของบริโภคนิยม คือตองเห็นโทษวาตัณหานั้นเปนตนตอแหงความหายนะ ก็ตองเปลี่ยน
ตัณหา ปรับเปลี่ยนตัวกามฉันทะใหเปนธรรมฉันทะ ซึ่งทําได ทุกอยางอยูที่เหตุและปจจัย ตราบใดที่
คนไทยยังแหยอยู โหยหาอภิมหาบุรุษมาเปนผูนําอยู ความเหลวไหลอยางไรก็เกิดขึ้นได  ผูนําจะมี
คุณธรรมที่ดีวเิศษไดแคไหน อยางไร ไมตองอะไรมาก คุณธรรมที่ดีวิเศษเทาในหลวงองคปจจุบันนี้ก็



ยากแลว มนุษยทุกคนมีขอบกพรอง ซึ่งทานก็เสียสละมาก ทํางานหนักมาก และเปนคนซึ่งเห็นแกตัว
นอย แตจะบอกวาไมเห็นแกตัวเลยก็เปนไปไมได 
 
เพราะฉะนั้น เราจึงตองกลับมาดูที่ทฤษฎีของอริสโตเติ้ล ผมเห็นวาจะตองเปลี่ยน Democracy มาเปน 
Polity เพราะ Democracy เรามาแปลวา ประชาธิปไตย ซึ่งไมใช  Democracy หมายถึง การปกครอง
โดยคนสวนใหญ  Polity แปลวา การปกครองในระบบซึ่งคนสวนใหญมีคุณธรรม ผมเห็นวานี้ดทีี่สุด  
เพราะเราไปแสวงหา Monarchy คนดีวิเศษคนหนึ่งไมมีทางพบหรอก เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร 
ถึงแมคนดีวิเศษคนเดียว ในระบบของอริสโตเติ้ล เปนรัฐ Polis ซึ่งคนนอย เหมือนภูฐานเมื่อสมัยกอนที่
มีประชากรนอย  แตถาคนมากแลวทําไมไดหรอก พระมหากษัตริยก็จําเปนจะตองสดับฟงคนโนนฟง
คนนี้ ควรจะฟงประชาชน ควรจะฟงขุนนางขาราชการ ควรจะฟงคณะสงฆ  และที่สําคัญที่สุดคือควรจะ
ฟงคนรุนใหม รวมความวาเปน ปรโตโฆสะ หรือกัลยาณมิตรตางๆ ผมยังเห็นวาจําเปนจะตองยืนยันใน
ส่ิงนี้ หากสามารถกระทําเชนที่วามานี้ ทุกอยางก็จะไปไดสวย. 
 


