สองรอยปวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม
สายชล สัตยานุรักษ
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(บทความนี้ยาวประมาณ 14 หนากระดาษ A4)

ดิฉันอยากจะเริ่มตนการพูดในวันนี้ดวยการกลาววา ในวัฒนธรรมไทยนั้นถือวาผูหญิงมีสติปญญานอยและมี
อคติสูง จึงไมรูจัก "ความยุติธรรม" (ซึ่งทําใหผูหญิงไมสามารถเปนนักปกครองหรือผูพิพากษาได) เวนแต
ผูหญิงบางคนจะมีคุณสมบัติของผูชายอยูในตัวมากเปนพิเศษเทานั้นจึงจะรูจัก "ความยุติธรรม" ดังนั้น เมื่อผู
หญิงไทยอยางดิฉันมาพูดเรื่อง "ความยุติธรรม" ทานทั้งหลายก็คงจะคาดคะเนไดแลววา ดิฉันกําลังจะพูดใน
เรื่องที่ตัวเองไมมีความเขาใจอยางแทจริงเลย และเมื่อดิฉันพูดจบแลว ทานก็คงจะเชื่อมั่นไดเต็มที่ยิ่งกวาเดิม
วา "ความยุติธรรม" เปนเรื่องของ "ลูกผูชาย"เทานั้น
อะไรคือวั ฒนธรรมไทย?
ดิฉันขอใชคํานิยามของอาจารยนิธิ เอีย วศรีว งศ วา วั ฒนธรรมคือระบบ
ความสัมพันธ (ระหวางคนกับคน คนกับสถาบัน คนกับธรรมชาติ) ซึ่งดํารงอยูในเมืองไทย โดยในวันนี้ดิฉันจะ
เนนวัฒนธรรมไทยในชวงตั้งแตเริ่มตั้งกรุงเทพฯ ขึ้น จนกระทั่งเมื่อกรุงเทพฯ มีอายุครบสองรอยป คือระหวาง
พ.ศ.2325-2525 ในระยะสองรอยปนี้วัฒนธรรมไทยมีความเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นความคิดวาอะไรคือความ
ยุติธรรมจึงเปลี่ยนแปลงมากเชนกัน
โดยภูมิหลังทางวิชาการแลวดิฉันสนใจประวัติศาสตรความคิด ดังนั้น เรื่องที่จะพูดในวันนี้จึงขอเนนไปที่
วัฒนธรรมทางความคิดของไทย และเนนวัฒนธรรมของรัฐหรือชนชั้นนํา มิใชวัฒนธรรมชาวบาน แตอยางไรก็
ตามวัฒนธรรมของรัฐนี้มีอิทธิพลเหนือชาวบานมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะสี่สิบปที่ผานมา เมื่อ
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดทําใหนโยบายตาง ๆ ของรัฐมีผลกระทบตอ
ชาวบานอยางกวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน การสื่อสาร
คมนาคมและการศึกษา ตลอดจนมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของระบบราชการที่เขาไปมีบทบาทและอิทธิพล
เหนื อ ชาวบ า นในแทบทุ ก มิ ติ ข องชี วิ ต ดั ง นั้ น การมองวั ฒ นธรรมทางความคิ ด ในระดั บ ของรั ฐ จึ ง น า จะมี
ประโยชนอยูไมนอย
วัฒนธรรมทางความคิดในระดับรัฐนี้มิไดคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ แตไดถูกสราง ถูกเลือกสรร
และถู ก ปรั บ เปลี่ ย นโดยป ญ ญาชนของรั ฐ เป น ระยะ ๆ เพื่ อ ตอบสนองต อ สถานการณ ท างการเมื อ งที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นดิฉันจึงเนนความคิดของปญญาชนที่สําคัญ ๆ ของรัฐที่มีอิทธิพลสูงตอวัฒนธรรมของรัฐ
หรือวัฒนธรรมกระแสหลักของไทยมากเปนพิเศษ และพยายามแสดงใหเห็นโดยสังเขปวา วัฒนธรรมทาง
ความคิดที่ปญญาชนของรัฐสถาปนาขึ้นนี้มีผลตอแนวความคิดเรื่อง "ความยุติธรรม" อยางไร และสงผล
อยางไรตอการดําเนินนโยบายของรัฐภายใตวัฒนธรรมทางความคิดดังกลาว
คํ า ว า "ความยุ ติ ธ รรม" แปลตามตั ว อั ก ษรได ว า ถู ก ต อ งตามหลั ก ธรรม คนจะได รั บ ผลดี จ ากการทํ า ตาม
หลักธรรม และจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษจากการกระทําผิดหลักธรรมะ สิ่งที่ดิฉันอยากเนนในการพูดวันนี้
สองรอยปวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม
http://www.midnightuniv.org/midarticle/newpage27.html

ก็คือ ในระบบความสัมพันธแบบไทยในชวงเวลาสองรอยปที่ผานมา ความหมายของคําวา "ธรรม" นั้นเปลี่ยน
และกลุมคนที่มีอํานาจในการตัดสินวาอะไรถูกตองตามหลักธรรมและอะไรผิดตามหลักธรรมก็เปลี่ยน (คําวา
"ธรรม" ในสังคมไทยไมไดหมายถึงเฉพาะธรรมะของพุทธศาสนาเทานั้น อาจนิยามกวาง ๆ ไวเพื่อความเขาใจ
รวมกันวา ธรรมคือกฎเกณฑอันถูกตอง ซึ่ง"กฎเกณฑอันถูกตอง" นี้สมัยตนกรุงเทพฯ เคยมีพุทธศาสนาเปน
แหลงที่มาอันสําคัญที่สุด แตในระยะหลังหลัง"กฎเกณฑอันถูกตอง"มีแหลงที่มาใหมซึ่งดิฉันจะกลาวตอไป
ขางหนา)
วัตถุประสงคในการนําเสนอเรื่องนี้ก็คือ พยายามแสดงใหเห็นวาในวัฒนธรรมไทยนั้น ความคิดเรื่อง"ความ
ยุ ติ ธ รรม"เป น เรื่ อ งของความไม เ สมอภาค และยั ง เป น ฐานทางความคิ ด ของรั ฐ ไทยสมั ย ใหม ที่ ช ว ยสร า ง
ความชอบธรรมใหแกความรุนแรงเชิงโครงสราง ตลอดจนการใชความรุนแรงของรัฐตอประชาชนในรูปแบบ
ตาง ๆ ตลอดมา
วัฒนธรรมไทยในสมัยตนกรุงเทพฯ และ "ความยุติธรรม"
ในสมั ย ต น กรุ ง เทพฯ วั ฒ นธรรมไทยผู ก พั น กั บ พุ ท ธศาสนามากเป น พิ เ ศษ เนื่ อ งจากชนชั้ น นํ า ได นํ า เอา
แนวความคิ ด สํ า คั ญ ๆ ของพุ ท ธศาสนามานิ ย ามความหมายใหม เ พื่ อ เป น อุ ด มการณ ข องรั ฐ ระบบ
ความสัมพันธในรัฐไทยเวลานั้นมีแนวความคิดทางพุทธศาสนาเปนรากฐาน กลาวคือคนทํากรรมดี/กรรมชั่วมา
ไมเหมือนกันและไมเทากัน จึงมีสถานภาพ อํานาจ หนาที่ และสิทธิแตกตางกัน ผูที่ทํากรรมดีมามากที่สุดก็คือ
พระมหากษัตริยเพราะทรงเปนพระโพธิสัตว ทรงมีฐานะเปนธรรมิกราชาธิราชซึ่งทําหนาที่จรรโลงธรรมะดวย
การสอนใหคนทั้งหลายในรัฐไดเขาใจธรรมะ จะไดปฏิบัติตนอยางถูกตองตามหลักธรรมะ หากผูใดทําผิดหลัก
ธรรมะพระองคจะทรงพิจารณาลงทัณฑอยางยุติธรรมเพื่อใหบุคคลนั้นรูตัววาตนไดกระทําผิด จะไดไมกระทํา
เชนนั้นอีก ในภายภาคหนาชีวิตจะไดไมตกไปสูอบายภูมิ ทั้งนี้ไมจํากัดอยูเฉพาะคนในเมืองไทยเทานั้น เพราะ
ธรรมิกราชาธิราชทรงปกครองรัฐแบบจักรวาล จึงทรงทําหนาที่ดังกลาวขางตนนี้ในประเทศราชทั้งหลาย เชน
ลาว กัมพูชา ลานนา รวมทั้งในพมาดวย (ในการทําสงครามกับพมานั้นมีการสรางคําอธิบายขึ้นมาวาเปนการ
ทําสงครามเพื่อชวยคนทั้งหลายในกองทัพพมาใหยุติการกระทําอันผิดหลักธรรมะ เพราะการยกทัพมาตีไทย
เปนการประกอบอกุศลกรรมซึ่งจะทําใหชีวิตของคนทั้งหลายในกองทัพพมาตองตกไปสูอบายภูมิ)
เมื่อธรรมิกราชาธิราชไดทรงทําหนาที่จรรโลงธรรมะ อันทําใหคนทั้งหลายมีโอกาสประพฤติธรรมและสรางกอง
การกุศลเพื่อบรรลุนิพพานซึ่งเปนอุดมคติของชีวิตเชนนี้แลว คนทั้งหลายก็จะตองมีความกตัญูกตเวทีตอ
พระองค นั่นคือ"ใชเรี่ยวแรงเปนแดนแทนพระเดชพระคุณจึ่งจะชอบ" หรือจึงจะ "ยุติธรรม"(2)
จะเห็นไดวาในสมัยตนกรุงเทพฯ "ยุติธรรม" หมายถึงถูกตองตามหลักธรรมะของพุทธศาสนา พระมหากษัตริย
ทรงเปนแหลงที่มาของความยุติธรรม เพราะทรงเปนพระโพธิสัตวและธรรมมิกราชาธิราช (คือเปนราชาที่
ยิ่งใหญเหนือราชาทั้งหลายเนื่องจากพระองคทรงเปนประธานในการจรรโลงธรรมะ) พระองคทรงรูดีวาอะไรผิด
อะไรถูก อะไรดีอะไรเลว และทรงเมตตาสอนใหคนทั้งหลายไดเขาใจในธรรมะเหลานี้ดวย ไพรทั้งหลายจึงตอง
ใชแรงงานทํางานใหพระองคเปนการตอบแทนบุญคุณ กลาวโดยสรุปก็คือ ความยุติธรรมในยุคนี้มาจากพุทธ
ศาสนาและเปนฐานทางความคิดใหแกความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชน
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วัฒนธรรมไทยและ "ความยุติธรรม"ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย (2430-2475)
ระบบความสัมพันธของคนไทยเปลี่ยนแปลงมากในรัชกาลที่ 5 เปนตนมา เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาริงและการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ในยุคนี้ระบบมูลนาย-ไพร-ทาส
สิ้นสุดลง พุทธศาสนามิใชแหลงที่มาสําคัญที่สุดของอุดมกาณรัฐไทยอีกตอไป เปนเพียงสวนประกอบ และ
ไดรับการเนนเฉพาะสวนที่เปนโลกียธรรมและพิธีกรรมอันไมขัดกับหลักวิทยาศาสตรของตะวันตกเทานั้น
ความหมายของ "ธรรมะ"เปลี่ยนมาเปนกฏเกณฑอันถูกตองที่พระมหากษัตริยซึ่งทรงมีอํานาจสมบูรณาญา
สิทธิ์ไดทรงตราขึ้น พระองคทรงรูดีวาอะไรถูกอะไรผิด ไมใชเพราะทรงเปนพระโพธิสัตวและธรรมิกราชาธิราช
ดังเชนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร แตเพราะทรงเปน "เจา" (Royalty) และการเปน"เจา"นี้เปนเรื่องของชาติ
กําเนิด สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงชี้แจงวาเฉพาะคนที่เกิดมาเปน "เจา" เทานั้นที่มี "Ideal" ซึ่ง
ทรงแปลวา "ศีลธรรม" แนนอนวาผูนําของเจาคือพระมหากษัตริยยอมทรงมี "ศีลธรรม""เหนือผูอื่น สวน
ประชาชนคือคนที่ยังโงอยู ยอมไมรูวาอะไรคือความยุติธรรม ตองรอคอยใหพระมหากษัตริยทรงอํานวยความ
ยุติธรรมใหบังเกิดแกชีวิตของทุกคนในรัฐ(3)
กลาวไดวา ความยุติธรรมในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยมิไดมีพุทธศาสนาเปนรากฐาน แตมีพระปญญาบารมี
และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนมนุษยเปนรากฐาน ขณะเดียวกันความยุติธรรมก็ถูก
เชื่อมโยงเขากับความมั่นคงของพระมหากษัตริย การกระทําใดที่ทําใหพระมหากษัตริยมั่นคง (ซึ่งหมายถึง
ชาติไทยมั่นคง) ถือวาถูกตอง เพราะหากปราศจากพระมหากษัตริยและชาติไทยแลวไซร ชีวิตของคนแตละคน
ก็เปรียบเสมือนภัสมธุลีอันไรคาและปราศจากความหมาย
ชาติในจินตนาการของคนในยุคนี้เปนชาติที่ประกอบดวยคนชั้นตาง ๆ ที่มีหนาที่แตกตางกันไป ซึ่งทําใหไดรับ
ผลดีจากการทําหนาที่ไมเทากัน เพราะหนาที่ตาง ๆ นั้น สําคัญตอชาติและตอพระมหากษัตริยมากนอย
ตางกันไป หนาที่ของเจาสําคัญที่สุด ดังนั้นเจายอมไดรับผลดีมากที่สุด รองลงมาคือขาราชการซึ่งเปนผู "ทํา
การของพระราชา" ข า ราชการจึ ง มี ส ถานะสํ า คั ญ รองจากเจ า ส ว นประชาชนคื อ ผู ที่ จ งรั ก ภั ก ดี ต อ
พระมหากษัตริยและรอคอยความเมตตากรุณาจากพระองค สภาวะเชนนี้นี้ถือวายุติธรรมหรือถูกตองทุก
ประการ
ในยุคนี้การกระทําที่ถือวาเปนความผิดสูงสุดคือการกระทําที่กระทบตอความมั่นคงของพระมหากษัตริยหรือ
การกระทําอันเปนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การลงโทษไมวาจะรุนแรงเพียงใดก็ถือวายุติธรรมและเปน
พระมหากรุณาธิคุณดวย
ดังนั้น ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยนี้พระบรมราชโองการนั้นเองคือแหลงที่มาของความยุติธรรม เมื่อจะมีการ
สร า งระบบกฎหมายแบบตะวั น ตก สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุภ าพทรงเสนอให ใ ช ร ะบบประมวล
กฎหมาย แมวากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งทรงสําเร็จวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกฟอรดจะทรงเสนอ
ใหใชระบบกฎหมายประเพณีแบบอังกฤษก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะระบบประมวลกฎหมายเปนระบบที่ทําใหพระ
บรมราชโองการ(ไมใ ช ประเพณี ) เปนแหลงที่มาของความยุติธรรมอยางแท จริ ง จึงไมนาแปลกใจอันใดที่
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงเห็นดวยกับพระอนุชา ซึ่งทรงเปนนักปกครองและนักปราชญ
แหงรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย มิใชเห็นดวยกับพระราชโอรส ซึ่งไดทรงศึกษาวิชากฏหมายมาจากประเทศที่ได
ผานการปฏิวัติอันรุงโรจนและการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแลว และพยายามที่จะทําใหหลักกฎหมายกลายเปน
แหลงที่มาของความยุติธรรมเหนือพระบรมราชโองการของพระองค ซึ่งทําใหพระองคไมทรงพอพระราช
หฤทัยเปนอันมาก
กลาวไดวาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย "ความยุติธรรม" เปนความคิดเกี่ยวกับกฏเกณฑความสัมพันธระหวาง
คนชั้นตาง ๆ ที่มีสถานภาพ อํานาจ และสิทธิไมเทาเทียมกัน เห็นไดชัดจากชนชั้นเจาเองที่แบงสถานภาพ
อํานาจ และอภิสิทธิ์ตาง ๆ อยางซับซอน และนักปราชญแหงรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยก็ไดสรางอัตลักษณ
ใหแกคนชั้นตาง ๆ นับตั้งแตพระมหากษัตริย เจา ขาราชการ พระสงฆ ราษฎร และผูหญิง ใหคนแตละชั้นรับรู
วาตนมีมีสถานภาพและหนาที่อยางไรบาง โดยใชอํานาจรัฐในการสรางระบบสัญลักษณ พิธีกรรม และวิธี
ปฎิบัติตาง ๆ ใหคนยอมรับแบบแผนของความสัมพันธทางสังคมที่ไมเทาเทียมกัน หรือยอมรับวาความไม
เสมอภาคเปนความยุติธรรมนั่นเอง
ควรกลาวดวยวาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย ระบบสัญลักษณ พิธีกรรม และวิธีปฎิบัติตาง ๆที่ทําใหคน
ยอมรับวาความไมเสมอภาคเปนสิ่งที่ยุติธรรมนั้น มีรากฐานมาจากการเลือกเอาวัฒนธรรมเดิมบางสวนมา
นิยามความหมายใหม ตัวอยางที่ชัดเจนปรากฏในหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งเปนพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะเดียวกันก็มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาทําใหกลายเปน
ไทยตามหลัก "ความฉลาดในการประสานประโยชน"ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เชน การมีพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญตราตลอดจนเครื่องหมายอื่น ๆ
การใชธง การใชเครื่องแบบ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ประกอบกันขึ้นเปนวัฒนธรรมไทยยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยที่
สงผลให "ความยุติ ธ รรม"หมายถึ งการไดและการเสียสิ่ งตาง ๆ ตามสถานภาพทางสังคมที่ตนมีอยู และ
สถานภาพทางสังคมนี้ผูกพันโดยตรงกับชาติกําเนิดของบุคคล
นับตั้งแตรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ชีวิตของประชาชนขึ้นอยูกับความยุติธรรมที่รัฐอํานวยใหมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความยุติธรรมที่เครือญาติและชุมชนเคยอํานวยใหนั้นมีความสําคัญนอยลงตามลําดับ จะเห็นไดวาความรูวา
อะไรถูกอะไรผิด การไดรางวัลและการลงโทษมาจาก "ผี" และคนใกลชิดนอยลง แตจะมาจากรัฐมากขึ้น
แมวายุคสมบูรณาญาสิทธิราชยจะสิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 แตชนชั้นนําของไทย
ยังคงพยายามรักษาระบบความสัมพันธเชิงอํานาจในแนวดิ่งนี้ไวดวยการเสริมสรางและธํารงรักษา "ความเปน
ไทย" ทางวัฒนธรรมตลอดมา เชน ศีลธรรมไทย มารยาทไทย ภาษาไทย พิธีกรรมและประเพณีไทย ฯลฯ
ดังนั้นความหมายของ "ความยุติธรรม"ในวัฒนธรรมไทยกระแสหลักจึงแทบจะไมเปลี่ยนแปลง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (สืบมาจนถึงปจจุบัน) ลัทธิผูนํา (Elitism) มีความสําคัญมากในรัฐไทย มี
การสื บ ทอดวั ฒ นธรรมทางความคิ ด ว า ผู นํ า ชาติ มี ค วามสํ า คั ญ สู ง สุ ด ต อ ชะตากรรมของคนในชาติ การ
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แกปญหาและการพัฒนาชาติขึ้นอยูกับผูนําที่มีบุคลิกภาพพิเศษ รวมทั้งมีสติปญญาและคุณธรรมเหนือกวา
ผูอื่น แตอยางไรก็ตาม ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้มีความจําเปนตองอางตอสังคมวาเปนการ
ปกครองแบบ"ประชาธิปไตย" ทําใหตองเนนวาเปนการปกครองตามความคิดของคนสวนใหญหรือของคนทั้ง
ประเทศ ทางออกจึงไดแก การสรางชาติทางวัฒนธรรม ที่เรียกวา "รัฐนิยม"บาง "มนุสสปฏิวัติ"บาง "การรักษา
ความเปนไทยทางจิตใจเอาไว"บาง(4)
ทั้งหมดนี้ลวนทําใหคนไทยมีวัฒนธรรมทางความคิดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือเชื่อในความสําคัญของชาติ
ไทยและลักษณะพิเศษของชนชาติไทยที่รักษาเอกราช และสรางความเจริญมาไดภายใตผูนําแบบไทยที่มี
ความสามารถพิเศษ และวัฒนธรรมทางความคิดนี้นําไปสูการยอมรับอํานาจและความสําคัญของผูนําโดยถือ
วาความคิดของผูนําสะทอนมติมหาชน (public opinion) (เพราะมหาชนไดผานกระบวนการ "มนุสสปฏิวัติ"
หรือผานกระบวนการปลูกฝง "ความเปนไทยทางจิตใจ" มาแลว มหาชนจึงคิดในกรอบที่ผูนําตองการใหคิดอยู
เสมอ) ในแงนี้ "มติมหาชน" จึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความคิดของผูนํา ซึ่งในทางปฏิบัติแลว "มติมหาชน"
นี้เปนเพียงขออางเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกความคิดของผูนําเทานั้น ดังนั้น ผูนําจึงยังคงเปนผูอํานวย
ความยุติธรรมมาโดยตลอด
กฎหมายที่ตราขึ้นในยุคที่ประเทศไทยไมมีรัฐสภา ประกาศคณะปฏิวัติ และมาตรา 17 ของธรรมนูญการ
ปกครองแหงประเทศไทยที่ผูนําเผด็จการสถาปนาขึ้น ลวนอางวาสะทอนเจตนารมณของ "มหาชน" และเปน
สิ่งอํานวยความยุติธรรมทั้งสิ้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ถึงกับสรางประวัติศาสตรการปกครองของไทยสมัย
สุโขทัยขึ้นมาเพื่อให "กฎหมาย" ที่ออกโดยผูนําเผด็จการเหลานี้มีรากฐานอยูในวัฒนธรรมไทยแตโบราณ ทั้งนี้
โดยการทําให "การปกครองสมัยสุโขทัย" กลายเปนอุดมคติของการปกครองแบบไทย แลวระบุวาสมัยสุโขทัย
นั้นไมมีศาล ผูปกครอง "เปนตนแหงความยุติธรรม และทรงใชอํานาจตระลาการดวยพระองคเอง"(5) และการ
ปกครองแบบไทยนี้ผูปกครองไดทําหนาที่ควบคุมฝายบริหารอยูแลว ไมมีความจําเปนใด ๆ ที่จะตองมีรัฐสภา(6)
การปกครองแบบไทยหรือ "ประชาธิปไตยแบบไทย" ดังที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เสนอนี้ เปนรากฐานของวัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทย ที่ผูนํามีอํานาจเด็ดขาดสูงสุด ซึ่งปกครองใหประชาชน "อยูเย็นเปนสุข" หรือ "อยูดีกิน
ดี"(7) เพราะผูนําคือผูมีความเมตตากรุณาและจรรโลงความยุติธรรม(8)
มักเขาใจกันวาแนวความคิดนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แตแทที่จริงแลวเปนแนวความคิดที่
สืบทอดมาจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย เพราะเปนแนวความคิดที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ปญญาชนสําคัญของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยทรงสถาปนาขึ้น
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงสรางอัตลักษณ (Identity)ของผูนําในอุดมคติของรัฐไทยสมัยใหม
ขึ้นมา คือ "สมเด็จพระปยมหาราช" ความหมายของคํา ๆ นี้คือ "พระเจาแผนดินผูทรงไวซึ่งความรักของคน
ทั้งหลาย"(9) เพราะทรงเปนพระเจาแผนดินของประชาชนและทําการปกครองเพื่อประชาชน หนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งของ"สมเด็จพระปยมหาราช"ที่ทรงกระทําเพื่อประชาชน ก็คือ การอํานวยความยุติธรรมใหแก
พสกนิกรของพระองค ดังปรากฏวาพระราชกรณียกิจสําคัญของ"สมเด็จพระปยมหาราช" ไดแก "...ไดทรง
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เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางสําคัญมาก... ตั้งกระทรวงยุติธรรมแลศาลที่ชําระอรรถคดี ใหราษฎรไดรับความ
ยุติธรรมเสมอหนากัน...(10)
ขอความที่วา "ใหราษฎรไดรับความยุติธรรมเสมอหนากัน"นี้ มิไดหมายความวาทุกคนในรัฐมีความเสมอภาค
กั น แต ห มายถึ ง มี ค วามเท า เที ย มกั น ในบรรดาคนที่ อ ยู ใ นชนชั้ น เดี ย วกั น เท า นั้ น ดั ง นั้ น ในยุ ค
สมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งความยุติธรรมมาจากพระมหากษัตริยนี้ โดยอุดมคติแลวคนแตละคนจึงไดรับความ
ยุติธรรมตามควรแกสถานภาพของตน
หากพิจารณาจากคุณสมบัติและพันธกิจตอประชาชนแลว "สมเด็จพระปยมหาราช" กับ "พอขุนอุปถัมภ" ใน
ยุคจอมพลสฤทธิ์ ธนะรัชต แทบจะไมแตกตางกัน เพราะพอขุนอุปถัมภก็เปนผูที่มีปญญาและมีความเมตตา
กรุณาในการทําหนาที่ชวยใหประชาชน "อยูดีกินดี" และไดรับความยุติธรรม "เสมอหนากัน" เชนเดียวกัน โดย
ที่ "ความเสมอหนา" ในยุคจอมพลสฤทธิ์ ธนะรัชตก็มิไดหมายถึงความเทาเทียมกันในบรรดาคนทุกชั้นใน
สังคมไทย (และความเสมอหนามีความหมายวาอยางไร หมายความวาทุกคนจะมีสวนไดรับประโยชนแตไม
จําเปนตองเทาเทียมกัน)
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ปญญาชนสําคัญที่สรางฐานทางความคิดใหแกระบอบเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ได
พยายามทําใหเกิดการยอมรับโครงสรางสังคมที่ไมเทาเทียมกัน คือใหคนไทย "รูที่ต่ําที่สูง"(11) ทั้งม.ร.ว.คึก
ฤทธิ์ ปราโมชและปญญาชนรวมสมัย คือ หลวงวิจิตรวาทการซึ่งทํางานใหแกจอมพล ป.พิบูลสงครามและจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต ลวนแตเนนความสําคัญของ "ผูนํา" ไวอยางสูง ในขณะที่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชพยายาม
สรางประวัติศาสตรใหแก "ระบอบการปกครองแบบไทย" ดังกลาวมาแลว หลวงวิจิตรวาทการไดเนนไวอยาง
ตรงไปตรงมาวา ผูนําซึ่งมีปญญาและจิตใจเหนือกวาผูอื่นนั้น เปนผูที่ "มีความยุติธรรม...คือการกําหนดวา
อยางไรเปนการถูกตอง"(12) และ "ผูนําเปนตัวมติมหาชน...มติมหาชนจะเปนตํารวจ เปนอัยการ เปนศาลไป
ในเวลาเดียวกัน"(13) ซึ่งหมายความวาโดยทฤษฎีแลวผูนําเปนที่มาของกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการ
ไมมีการแบงแยกอํานาจและการถวงดุลยหรือการตรวจสอบอํานาจแตอยางใดทั้งสิ้น
กลาวไดวา อํานาจของผูนําเผด็จการของไทย รวมทั้งที่แสดงออกในคําสั่งและประกาศคณะปฏิวัติตลอดจนใน
มาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย มิใชอํานาจที่มาจากปากกระบอกปนเพียงอยาง
เดียว แตเปนอํานาจที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเปนฐานรองรับอยางมั่นคง จึงเปนอํานาจที่สามารถ
สืบทอดมาไดจนถึงปจจุบัน แมวาทหารจะหมดอํานาจไปนานพอสมควรแลวก็ตาม
นอกจากนี้หลวงวิจิตรวาทการ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และคนไทยทั่วไปยังเนนความคิดทางศีลธรรมอีกหลาย
ประการที่จรรโลงโครงสรางสังคมที่ไมเสมอภาค เชน ความกตัญูกตเวที ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ความ
เสียสละ ฯลฯ ซึ่งทําให "ความยุติธรรม" ในรัฐและสังคมไทยเปน "ความยุติธรรม"ที่ไมเสมอภาคโดยไมขัดตอ
หลักศีลธรรมที่คนไทยยึดถือ
ข อ ที่ น า สั ง เกตเป น พิ เ ศษก็ คื อ เมื่ อ ความคิ ด เรื่ อ งความยุ ติ ธ รรมเผชิ ญ หน า กั บ ความคิ ด ชาติ นิ ย ม "ความ
ยุติ ธ รรม" ยิ่ง ปราศจากความหมายมากขึ้น ลั ก ษณะของลั ท ธิ ช าติ นิย มที่ หลวงวิจิ ต รวาทการกล าวถึ ง ซึ่ ง
กลายเปนความคิดกระแสหลักของไทยนั้น ลวนแตเอื้อใหรัฐกระทําการใด ๆ ในนามของผลประโยชนของชาติ
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หรื อ ของส ว นรวมโดยไม ตอ งคํ านึ งถึง ความยุติธ รรม เช น ลั ท ธิ ช าติ นิย มนั้ น "ถื อส ว นรวมเป น สํ า คั ญ กว า
สวนยอย"(13) "สิทธิที่จะทําอะไรตามใจชอบโดยไมคิดถึงประโยชนสวนรวมนั้นควรรอนเสียไดเพื่อประโยชน
สวนรวม เพราะถาปลอยใหประโยชนสวนตัวบุคคลขัดกับประโยชนสวนรวมอยูไดแลว ก็เปนทางแหงความลม
จมของชาติ"(15) ผูนําชาติจะตอง "ใจแข็งพอที่จะฆาคนซึ่งไมยอมเดินพรอมกัน"(16) มหาบุรุษที่ทํางานเพื่อ
ชาติตอง "กระทําการเด็ดขาด...กําจัดพวกที่แข็งขอ ใครที่ขัดขวางตอประศาสโนบายของทานก็ถูกลงโทษ ถูก
จําคุกจนตาย...ประหารชีวิต..."(17) "ความยุติธรรม" ใน "วัฒนธรรมไทยแบบชาตินิยม" จึงเปนความยุตธิ รรมที่
ไมเสมอภาคอยางยิ่ง และชาตินิยมยังเปนฐานคิดสําหรับ การใช ความรุ นแรงในการแก ปญหา โดยถือวา
ผูกระทําอันตรายตอชาตินั้นหากถูกลงโทษอยางรุนแรงก็สาสมกับความผิดอันใหญหลวงที่ไดกระทําลงไป หรือ
ถือไดวาเปนการลงโทษที่ยุติธรรมแลวนั่นเอง
เปนที่นาสังเกตดวยวา เมื่อรัฐสงเสริมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอยางเต็มที่ในยุคพัฒนาประเทศเปนตนมา
ความคิดเรื่องความยุติธรรมอีกอยางหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้น ก็ไดหมดความหมายไป นั่นคือความคิดเรื่อง "ราคาที่
ยุติธรรม" หลวงวิจิตรวาทการเคยพยายามเสนอใหรัฐบาลใชสหกรณหลายประเภทเปนฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยหวังวาระบบสหกรณนี้จะชวย "ขจัดการคากําไร" ของพอคาจีน และหวังดวยวา " สหกรณเปน
เครื่องมืออันมีสมรรถภาพที่สุดสําหรับควบคุมและตั้งราคาที่ยุติธรรม"(18)
แตนโยบายการพัฒนาประเทศที่ลําเอียงเขาขางนายทุน ทําใหรัฐบาลมีนโยบายกดคาแรงใหต่ําและไมสนใจทํา
ใหราคาสินคามีความยุติธรรม มีการตั้งกําแพงภาษีสินคาเขาบางประเภทเพื่อปกปองการลงทุนภายในประเทศ
(เชน รถยนต) หรือจํากัดปริมาณการสงสินคาออกบางประเภท (เชน เมล็ดละหุง) เพื่อทําใหราคาวัตถุดิบใน
ประเทศมีราคาต่ํา สวนนโยบายเก็บคาพรีเมี่ยมขาวก็เห็นไดชัดอยูแลววา ทําใหราคาขาวของชาวนาถูกกดให
ต่ํากวาราคาขาวในตลาดโลกเปนอันมาก การพัฒนาประเทศจึงทําใหกรรมกรและชาวนาอยูหางไกลจากการ
ไดรับความยุติธรรมอยางที่สุด ในขณะที่ผูนํารัฐอยูในฐานะเปนแหลงที่มาของ "ความยุติธรรม" ดังกลาวมาแลว
ขางตน ตราบจนกระทั่งถึงปจจุบัน "ราคาที่ยุติธรรม" จึงไมเคยกลายเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมทางความคิด
ของไทย และรัฐก็ไมเคยมีนโยบายกระจายรายไดอยางแทจริง แมวาจะระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติมาหลายฉบับแลวก็ตาม
อนึ่ง แนวความคิดชาตินิยมกระแสหลักที่เนนวา "ความเจริญสวนตัวบุคคลก็เปนธาตุผสมใหกลายเปนความ
เจริญของบานเมือง" ก็เปนรากฐานทางความคิดใหแกระบบเศรษฐกิจแบบ "มือใครยาวสาวไดสาวเอา" ใครมี
"มือยาว"สาวไดมาก ใครมี "มือสั้น" สาวไดนอยเชนนี้ ถือวาเปนความยุติธรรม ยิ่งเมื่อประกอบเขากับการที่คน
ไทยใหคุณคาแกความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (คือมองการมีเสนสายไปในแงดี) ก็ยิ่งเปดโอกาสใหคนที่มี "มือยาว"
อยูแลวมีโอกาสที่จะตอ "มือ" ของตัวเองใหยาวยิ่งขึ้นไปอีก และมีอภิสิทธมากขึ้นไปอีก
ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนเปนเรื่องวัฒนธรรมไทยและความคิดเรื่องความยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่ง "ความ
ยุติธรรม" หมายถึงสภาวะที่คน "ได" และ "เสีย" อยางไมเทาเทียมกันเนื่องจากมีสถานภาพทางสังคมแตกตาง
กัน ในขณะที่ความคิดกระแสหลักดังกลาวนี้มีอิทธิพลอยางสูงในสังคมไทยนั้น นับตั้งแตประมาณทศวรรษที่
2470 เปนตนมาก็ไดเกิดความคิดใหมเกี่ยวกับ "ความยุติธรรม" ขึ้นมาในหมูชนชั้นกลางบางกลุมที่แตกตางไป
จากความคิดกระแสหลักอยูมาก เนื่องจากชนชั้นกลางไทยในชวงนั้นมีความหลากหลาย ความคิดเรื่องความ
สองรอยปวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม
http://www.midnightuniv.org/midarticle/newpage27.html

ยุติธรรมที่ปรากฏใหเห็นจึงมีความหลากหลายตามไปดวย ผูเขียนยังไมมีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมทางความคิด
ของชนชั้นกลางไทยโดยละเอียด จึงขอเสนอเปนขอสังเกตเบื้องตน ดังนี้
ความยุติธรรมแบบศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ)
ศรีบูรพาเปนปญญาชนหัวกาวหนาที่เดนที่สุดคนหนึ่งของไทย มีอิทธิพลทางความคิดมากในชวงทศวรรษ
2490 ซึ่งศรีบูรพาเขียนหนังสือและนวนิยายที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง กับในทศวรรษ 2510 ซึ่งงานเขียนของศรี
บูรพาไดรับการตีพิมพซ้ํา และเปนที่นิยมอานอยางกวางขวางในหมูนักศึกษาและชนชั้นกลางรุนใหม
"ความยุติธรรม" ในทัศนะของศรีบูรพาผูกพันกับความคิดเรื่อง "มนุษยภาพ" คือความเปนมนุษยที่มีจิตใจและ
ปญญาโดยไมขึ้นกับชาติกําเนิด เพศ วัย ศาสนา ชาติพันธุ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ ดังนั้น มนุษยทุกคนจึงมี
สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ "มนุษยภาพ"นี้ เปนเกณฑในการตัดสินวาอะไรยุติธรรมหรือไม
ยุติธรรม ความคิดและการกระทําใดที่จะถือวายุติธรรมไดก็ตอเมื่อเปนความคิดและการกระทําที่ไมละเมิดตอ
"มนุ ษ ยภาพ" ตรงกั น ข า มหากความคิ ด และการกระทํ า ใดละเมิ ด มนุ ษ ยภาพก็ ถื อ ว า ไม ยุ ติ ธ รรม (หรื อ
"อยุติธรรม") สวนการลงโทษที่ยุติธรรมก็คือการลงโทษตอผูที่ละเมิด "มนุษยภาพ" ตามสมควรแกความผิดที่
เขาไดกระทําลงไป โดยที่การลงโทษนั้นจะตองไมละเมิดคุณคาความเปนมนุษยของผูที่ถูกลงโทษดวย
ความยุติธรรมแบบ "เสือดํา- เสือใบ"
นวนิยาย"เสือดํา" และ "เสือใบ" เขียนโดย ป. อินทรปาลิต ในชวงทศวรรษ 2490 เปนนวนิยายที่ไดรับความ
นิยมอยางกวางขวาง จน "เสือดํา" และ "เสือใบ" กลายเปน "วีรบุรุษ" ของคนชั้นกลางไทยจํานวนไมนอย(19)
ความยุติธรรมแบบ"เสือดํา-เสือใบ"เปนวัฒนธรรมทางความคิดที่สืบเนื่องมาจากความคิดกระแสหลัก แต
ยอสวนลงมาเปนระบบความสัมพันธในชุมโจรและระหวางผูนําโจรกับคนในทองถิ่น ไมใชระบบความสัมพันธ
ระดับชาติ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวาง "ผูใหญ" กับ "ผูนอย" และ "ความ
ยุติธรรม" ก็ผูกพันกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางผูใหญกับผูนอยนี้ กลาวคือ การลงโทษผูที่ละเมิด
ตอศีลธรรมของความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ไมวาจะเปนการลงโทษที่รุนแรงหรือผิดกฏหมายเพียงใดและอยางไร
ก็ถือวาเปน "ความยุติธรรม" เชน การที่เสือใบและเสือดํายิงขาราชการที่รังแกประชาชน พอคาและนายทุน
เงิ นกู หนาเลือด ตลอดจนลู กน องที่ทรยศ เพราะคนเหลานี้ทําผิดหลั ก "ธรรม" นั่ นคือละเมิ ดศี ลธรรมของ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ การจัดการกับผูละเมิดศีลธรรมของระบบอุปถัมภโดยใชความรุนแรงเปนความ
ยุติธรรม จึงทําใหคนทั้งหลายที่ไดรับรู ยังคงเคารพนับถือผูนําชุมโจรอยูตอไป
ผลงานสําคัญเรื่องหนึ่งของรองศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน คือ ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ
แหงหนึ่ง(20) แสดงใหเห็นวาการละเมิดศีลธรรมในเรื่อง "ความยุติธรรม"ซึ่งเกิดขึ้นกลุมคนที่มีความสัมพันธ
กันในเชิงอุปถัมภเปนความผิดที่รายแรง ในสลัมซึ่งมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบความสัมพันธหลักนั้น
เมื่อผูนํากลุมอุปถัมภที่ใหญที่สุดในสลัมแหงหนึ่งละเมิดศีลธรรมของความสัมพันธเชิงอุปถัมภในเรื่องความ
ยุติธรรม ก็ทําใหลูกนองหมดความนับถือ และเปนเหตุใหสลัมแหงนั้นตองถึงจุดจบโดยไมสามารถรื้อฟนขึ้นมา
ไดอีก
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ความยุติธรรมในระบบอุปถัมภหมายถึงการที่ลูกนองที่ใกลชิดที่สุดจะตองไดรับสวนแบงกอนและไดรับมาก
ที่สุดรองลงมาจากผูนํากลุม ไมใชการแบงโดยพิจารณาจากความจําเปนและไมใชการแบงอยางเสมอภาค เมื่อ
ผูนํากลุมอุปถัมภแบงสิ่งของตามความจําเปนก็ทําใหลูกนองที่ใกลชิดที่สุดมีความโกรธเคืองผูนํากลุมอุปถัมภ
อยางรุนแรง ถึงกับปฏิเสธความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีตอกันมายาวนาน ขอเท็จจริงนี้ไมเพียงแตสะทอนวาใน
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีความ "ยุติธรรม" ที่ไมเสมอภาคเทานั้น แตยังสะทอนดวยวาการละเมิดศีลธรรมใน
เรื่องความยุติธรรมตามทัศนะของผูอยูในความสัมพันธเชิงอุปถัมภนั้น เปนความผิดที่รายแรงจนไมสามารถที่
จะใหอภัยได แมวาผูละเมิดจะเปนผูนํากลุมอุปถัมภก็ตาม
ความยุติธรรมแบบชนชั้นกลางไทยทั่วไป
อิทธิพลของวัฒนธรรมทางความคิดกระแสหลัก ทําใหชนชั้นกลางคิดถึง "ชาติไทย" ในแงที่ประกอบขึ้นดวยคน
ที่มีลําดับชั้นตาง ๆ (hierarchy) ซึ่งคนในแตละชั้นตางก็ทําหนาที่ของตนโดยไมกาวกายหนาที่ของคนอื่น และ
แตละคนตองพยายามทําใหตนเองเจริญกาวหนามากที่สุดเพราะ "ความเจริญสวนตัวบุคคลก็เปนธาตุผสมให
กลายเปนความเจริญของบานเมือง...เปนบอเกิดอันแทจริงแหงความมั่นคงและแข็งแรงของชาติ"(21)
ความคิดที่เนนใหปจเจกบุคลไตเตาใหสูงที่สุดในระบบสังคมที่มีชนชั้นนี้ เมื่อประกอบเขากับวัฒนธรรมทาง
ความคิดที่ถือวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวมาจากปจจัยดานศีลธรรมสวนบุคคล ไมเกี่ยวกับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ก็ทําใหรัฐไมตองคํานึงถึงมาตรการในการกระจายรายได ขณะเดียวกันก็
เปนพื้นฐานทางความคิดใหแกระบบเศรษฐกิจแบบ "มือใครยาวสาวไดสาวเอา" ชนชั้นกลางไทยจึงนึกถึงความ
ยุติธรรมในแงที่ไมไดหมายถึงการกระจายรายไดอยางเสมอภาค
นอกจากนี้ในทัศนะของชนชั้นกลางไทย "ความยุติธรรม" ไมไดหมายถึง"การแขงขันเสรี" อีกดวย ทั้งนี้เพราะ
ชนชั้นกลางไทยยอมรับความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทําใหไมรังเกียจการ "ตอมือใหยาวขึ้น" หรือไมรังเกียจการ
ใชเสนสาย ดังนั้น การสรางระบบผูกขาด การใชอํานาจทางการเมืองเพื่อค้ําจุนธุรกิจ ตลอดจนการคอรรัปชั่น
จึงมีวัฒนธรรมทางความคิดเรื่อง "ความยุติธรรม" เปนฐานรองรับอยูมากทีเดียว กลาวไดวาในวัฒนธรรมไทย
การมีระบบเศรษฐกิจที่ไมมีการแขงขันเสรีเปนเรื่องปรกติธรรมดา
เปนที่นาสังเกตวา อยางนอยตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ความคิดเรื่อง "ความยุติธรรม" ใน
วัฒนธรรมไทยไดถูกนําไปเชื่อมโยงกับความคิดเรื่อง "ลูกผูชาย" อยูเสมอ "ลูกผูชาย"ในวัฒนธรรมไทยมี
คุณสมบัติสําคัญอยางหนึ่งคือการมีความรักใน "ความยุติธรรม" อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวความคิดเรื่อง
"ความยุติธรรม" ที่เชื่อมโยงกับความคิดเรื่อง "ลูกผูชาย" นี้มีความหมายคอนขางแคบ(22) นั่นคือหมายถึงการ
"ไมลอบกัด" ผูอื่น แตจะตองตอสูกันซึ่ง ๆ หนา ความพายแพจากการตอสูกับศัตรูอยางซึ่ง ๆ หนาถือวามี
เกียรติกวาชัยชนะที่ไดมาจากการลอบกัด เมื่อพิจารณาความคิดเรื่อง "ความยุติธรรม" ที่เชื่อมโยงกับความคิด
เรื่อง "ลูกผูชาย" ซึ่งมีความหมายแคบมากเชนนี้แลว ก็เห็นไดชัดวา "ลูกผูชาย" ที่รักความยุติธรรมนั้นหาไดรัก
ในความเปนธรรมทางสังคมแตอยางใดไม
แม แ ต "ลู ก ผู ช าย" อย า ง "เสื อ ดํ า " และ "เสื อ ใบ" ที่ ไ ปปล น คนรวยเอาทรั พ ย สิ น มาแบ ง ให ค นจน ก็ ไ ม มี
ความหมายในแงของการสรางความเปนธรรมทางสังคม แตมีความหมายในแงของการลงโทษคนเลวซึ่งละเมิด
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ศีลธรรมของความสั มพั นธเชิงอุปถัมภ แลว สถาปนาความสัมพันธอันถูกต องในระบบอุปถัมภขึ้ นมาใหม
ระหวางผูนํากับลูกนองและชาวบานซึ่งเปนบริวาร ความสัมพันธเชิงอุปถัมภนี้เปนความสัมพันธที่ไมเสมอภาค
อยางยิ่งและขาดเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนอยางยิ่งดวย
ในปจจุบันมีนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งคิดถึง "ความยุติธรรม" ในแงของความเสมอภาคใน
โอกาส และพยายามหาทางทําใหมิติตาง ๆ ในชีวิตของคนดอยโอกาสดีขึ้น ไมวาจะเปนผูดอยโอกาสอัน
เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ วัย ชาติพันธุ หรือถิ่นที่อยู โดยเนนไปที่การแกปญหาในเชิงโครงสราง
นับเปนการมอง "ความยุติธรรม" ที่มีความเสมอภาค แต"ความยุติธรรม" ในแงนี้จะบังเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
แกปญหาเชิงโครงสรางไดสําเร็จ ซึ่งเปนเรื่องที่ยากมาก เพราะไมใชปญหาในขอบเขตของรัฐชาติหนึ่ง ๆ
เทานั้น แตเปนปญหาที่เชื่อมโยงไปถึงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก
นักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนในปจจุบันไมนึกถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลกเพื่อสรางโลกที่มี
ความยุติธรรมและความเสมอภาคอีกตอไป แตนึกถึงการสรางองคกรและเครือขายขององคกรระดับตาง ๆ
รวมทั้งองคกร "ขามชาติ" เพื่อสรางอํานาจในการตอรองหรือในการผลักดันใหเกิดการแกปญหา แตถึงแมจะมี
การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movements) เกิดขึ้นไมนอย ลาสุดคือการเคลื่อนไหวคัดคานการรุกราน
อิรัคของสหรัฐอเมริกา แตความอยุติธรรมในรัฐไทยและในโลกก็ยังมีอยูเหลือคณานับ
"ความยุติธรรมที่มีความเสมอภาค" เปนความคิดนามธรรมที่เกิดขึ้นในกลุมคนไทยจํานวนนอยและไมมีฐาน
ของวัฒนธรรมทางความคิดในสังคมไทยรองรับ จึงเปนความคิดที่มีพลังนอยมากในสังคมไทย และไมอาจ
คาดหมายไดเลยวาอีกนานเพียงใดจึงจะกลายเปนความคิดกระแสหลักขึ้นมาได
ดังนั้น "ความอยุติธรรม" อันเปนแกนแทของระบบความสัมพันธในรัฐไทยและสังคมไทยอยางสืบเนื่องยาวนาน
นับรอยป จึงยังคงดํารงอยู และแสดงออกในรูปลักษณตาง ๆ อยางดาษดื่นตลอดมาจนถึงปจจุบัน โดยที่ความ
รุนแรงเชิงโครงสรางและการใชความรุนแรงในการแกปญหาบนรากฐานของวัฒนธรรมไทยที่ "ความยุติธรรม"
หมายถึงความสัมพันธที่ไมเสมอภาค และ "ชาติไทย"ที่มั่นคงและเจริญกาวหนามีความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด
นั้น ก็ดํารงอยูสืบมาเชนกัน
(1) บทความนี้ผูเขียนสังเคราะหขึ้นมาจากผลงานวิจัยที่เคยทํามาในอดีต มิไดทําการศึกษาคนควาใหมอยาง
กวางขวางแตอยางใด จึงใครขออภัยในความบกพรองทั้งปวงมา ณ ที่นี้
(2) โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ, พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน,2545.
(3) โปรดดูรายละเอียดใน สายชล สัตยานุรักษ, สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ : การสรางอัตลักษณ
"เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2546.
(4) คําวา "รัฐนิยม" ถูกใชโดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีหลวงวิจิตรวาทการเปนประธาน
คณะกรรมการรัฐนิยม หมอมเจาวรรณไวทยากรเปนประธานที่ปรึกษา คําวา "มนุสสปฏิวัติ" ถูกใชโดยหลวงวิจิตรวาท
การ สวนคําวา "การรักษาความเปนไทยทางจิตใจ" ถูกใชโดย ม.ร.ว.คึกฤทธ ปราโมช
(5) ม.ร.ว.คึกฤทธ ปราโมช, "การปกครองสมัยสุโขทัย", ใน หนังสืออานประกอบวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514 หนา 84.
(6) เรื่องเดียวกัน, หนา 82-83.
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(7) คําวา "อยูเย็นเปนสุข" นิยมใชในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย สวน "อยูดีกินดี" นิยมใชในสมัยพัฒนาประเทศ
ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต เปนตนมา เปนที่นาสังเกตวา "อยูดีกินดี" สะทอนการใหความสําคัญแกความสุขทางวัตถุ
มากขึ้น และเปนรากฐานใหแกการขยายตัวของบริโภคนิยมในเวลาตอมา
(8) อันที่จริงแนวคิดนี้เห็นไดชัดวาสืบทอดมาจากคติธรรมิกราชาธิรา๙ซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นในรัชกาลที่ 1
เพียงแตมิไดถือวาพระมหากษัตริยทรงเปนพระโพธิสัตว
(9) หจช. สบ2./13 ปาฐกถาเรื่องพงศาวดารแสดงพระเกียรติสมเด็จพระปยมหาราช ๙ึ่งสมเด็จ ฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงแสดงทางวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2474.
(10) โปรดดูรายละเอียดใน สายชล สัตยานุรักษ, สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ : การสรางอัตลักษณ
"เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2546.
(11) หจช. สบ2./13 ปาฐกถาเรื่องพงศาวดารแสดงพระเกียรติสมเด็จพระปยมหาราช ซึ่งสมเด็จ ฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพทรงแสดงทางวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2474. 10 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, "การ
สืบเนื่องและการถายทอดนาฏศิลปไทย" การสัมมนานาฏศิลปและดนตรีไทย ณ สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 23-24 มิถุนายน 2522
(12) หลวงวิจิตรวาทการ, วิชาการเมืองของอริสโตเติล" ใน วิจิตรสารเลม 2 กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ,
2508. หนา 221.
(13) หจช., ศธ.0701.29/4 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร ปาฐกถาเรื่องรัฐนิยม หลวงวิจิตร
วาทการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง กรกฎาคม 2482.
(14) หลวงวิจิตรวาทการ, ชาตินิยม กรุงเทพฯ :ศูนยวัฒนธรรมธุรกิจบัณฑิตย, 2528. หนา 38.
(15) หลวงวิจิตรวาทการ, อนาคต, พระนคร : เขษมบรรณกิจ, 2502.หนา 279.
(16) หลวงวิจิตรวาทการ, "รัฐบุรุษคนสําคัญในปจจุบัน" ใน รวมปาฐกถาของหลวงวิจิตรวาทการ กรุงเทพฯ :
คุรุสภา, 2515. หนา 212-213.
(17) หลวงวิจิตรวาทการ, มหาบุรุษ กรุงเทพฯ : เสริมวิทยบรรณาคาร, 2520. หนา 2.
(18) หลวงวิจิตรวาทการ, ชาตินิยม กรุงเทพฯ : ดํารงการพิมพ, 2528. หนา 59.
(19) อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ เคยเขียนวา อาจารยเปน "ใบอิสต" จึงกลาวไดวา "เสือใบ" เปนวีรบุรุษคนหนึ่งใน
สายตาของอาจารยนิธิ ในแงที่"เสือใบ" เปนผู "มีวิญญานเสรี" คือไดตอสูจนสามารถมีชีวิตที่มีเสรีภาพจากอํานาจรัฐเผด็จ
การ
(20) ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน, ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯแหงหนึ่ง กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปญญา, 2537.
(21) หลวงวิจิตรวาทการ, มหาบุรุษ . หนา158-159.
( 22) ผูเขียนยังไมไดศึกษาเรื่อง "ลูกผูชาย" ในทัศนะของศรีบูรพา แตคาดวา "ความยุติธรรม" ของ "ลูกผูชาย"
ที่ศรีบูรพาเสนอนาจะแตกตางจากที่คนทั่วไปรับรู

สองรอยปวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม
http://www.midnightuniv.org/midarticle/newpage27.html

