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ทางเดินปญญาชนสยาม: จากอดีตถึงปจจุบัน1

สายชล สัตยานุรักษ

บทความนี้มุงสํารวจ “ทางเดินของปญญาชนสยาม” ในระยะหนึ่งศตวรรษที่ผานมา 

เพื่อใหเห็นวา สังคมไทยไดเคยมี “ทางเลือก” สําคัญ ๆ ทางใดบาง โดยจะเนนทางเดินของอาจารย

สุลักษณ ศิวรักษ มากเปนพิเศษ เนื่องจากนําเสนอในงาน “ลมหายใจแหงชีวิต” เพื่อเฉลิมฉลอง

โอกาสที่อาจารยสุลักษณมีอายุ 72 ป

เมื่อกลาวถึง “ทางเดิน” ของปญญาชน บทความนี้เนนความคิดที่ปญญาชนสื่อสาร
กับสังคม เนื่องจากบทบาททางสังคมและการเมืองที่สําคัญที่สุดของปญญาชน ก็คือ
บทบาททางความคิด 

หวังวาบทความนี้จะชวยใหเห็นไดชัดเจนขึ้นไมมากก็นอย วา “ทางเดิน” สายที่อาจารยสุ

ลักษณเลือกเดิน มสีวนใดบางที่สืบเนื่องกับทางสายหลัก และเพราะเหตุใดอาจารยสลุักษณจงึเดิน

แยกออกจากทางสายหลัก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อาจารยสุลักษณไดพยายามสืบทอด

ความคิดอะไรของปญญาชนในกระแสหลัก ไดปรับเปลี่ยนจุดเนนและความหมายไปอยางไรบาง 

เพราะเหตุใดจึงไดปรับเปลีย่นจุดเนนและความหมายไปเชนนั้น และการวิพากษวจิารณอยาง

รุนแรงตรงไปตรงมาตอสถาบันหลักบางสถาบันนั้น มีความหมายที่แทจริงอยางไร

บทความนีแ้บงปญญาชนออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ แตจะกลาวถึงปญญาชนกระแสหลกั

มากเปนพิเศษ เพราะเปนตนกําเนิดทางความคิดของอาจารยสุลักษณ สวนปญญาชนอีกสองกลุม

จะกลาวถึงอยางสังเขป โดยเนนความคิดสวนที่สัมพันธเชือ่มโยงกับความคิดของอาจารยสลุักษณ

                                               
บทความนี้ปรับปรุงจากปาฐกถาเปดงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 72 ป ปญญาชน

สยาม สุลักษณ ศิวรักษ ณ หอประชมุศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่19 ธนัวาคม 2548.       

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย “ประวัติศาสตรวิธีคิด

เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปญญาชน พ.ศ.2435-2535” ซึ่งเปนที่มาของมโนทัศนในการเขียน

บทความนี้



2

การแบงปญญาชนเปน 3 กลุมเชนนี้ เปนการแบงที่คอนขางหยาบ เพราะภายในแตละ

กลุมมีความแตกตางทางความคิดอยูไมนอย นอกจากนี้ บางทานกเ็สนอความคิดที่คาบเกี่ยวหลาย

กลุม เชน อาจารยสุลักษณ เปนตน 

ผูเขียนหวังดวยวา บทความขนาดสั้นนี้ จะแสดงใหเห็นไดชัดเจนพอสมควรวา “ทางเดิน” 
ของปญญาชนกลุมแรก มุงสงเสริมอํานาจของชนชั้นนํา “ทางเดิน” ของปญญาชนกลุมที่
สอง มุงสงเสริมอํานาจของประชาชน และ “ทางเดิน” ของปญญาชนกลุมที่สาม มุงชวยให
คนทั้งหลายพนทุกข หรือมีความทุกขในชวีิตนอยลง

อนึ่ง การศึกษา “ทางเดินของปญญาชน” ควรจะพิจารณาปญญาชนในบริบท และควร

วิเคราะหปฏิสัมพันธทางความคิดระหวางปญญาชนทั้งหลายในแตละยุค รวมทั้งตองคํานึงถึง

ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของปญญาชนแตละคน ตลอดจนอิทธิพลทางความคิด ที่

ปญญาชนแตละคนมีตอสังคมในยุคตาง ๆ ดวย แตเนื่องจากผูเขยีนมีเวลาจํากัด จึงไมสามารถ

กระทําเชนนั้นได จําเปนจะตองวิเคราะหใหเห็นเฉพาะแนวความคิดสําคัญที่ปญญาชนแตละกลุม

เสนอ และแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางปญญาชนแตละกลุมอยางสังเขปเทานั้น 

หนึ่ง ปญญาชนกระแสหลัก 

เปนปญญาชนที่มีความเชือ่ (และพยายามทําใหผูอื่นเชื่อ) วา สังคมที่แบงคนออกเปน
ลําดับชั้น และมีโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจ เปนสังคมที่ดีงาม ถูกตอง เหมาะสม 

สําหรับคนไทยและเมืองไทย

ปญญาชนสําคัญในกลุมนี้ สวนใหญเปนบุคคลในพระบรมราชจักรีวงศ ไดแก 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลาเจาอยูหัว สมเด็จฯ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช   

ปญญาชนบางพระองคทรงเปนผูกุมอํานาจเด็ดขาดสูงสุดของรัฐ บางพระองคหรือบาง

ทานเปนผูมสีวนรวมในการกุมอํานาจ หรือเปนผูรับใชผูกุมอํานาจ “ทางเดิน” ของปญญาชนสวน

ใหญในกลุมนี้ เปน “ทางเดิน” ที่พรอมจะ “สราง (construct) “ความจริง” หรือ “ชําระความ
จริง”  เพื่อใหเกิดระบอบแหงสัจจะ (regime of truth) ที่ชวยจรรโลงโครงสรางสังคมที่แบง
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คนออกเปนลําดับชั้น และโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจ ใหดํารงอยูอยางมั่นคง
และยั่งยืน 

ตัวอยางที่ชัดเจนไดแก สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงชําระวรรณคดีเรื่อง ขุนชางขุนแผน เพื่อลดทอนภาพที่

ไมศิวิไลซของเมืองไทยและผูปกครองเมืองไทย ทรงชําระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 
หลายรัชกาล เพื่อทําใหคนในสังคมมีความทรงจําที่เปนประโยชนตอระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

กลาวคือ นอกจากจะทรงลบภาพความปาเถื่อนออกไปจากความทรงจําแลว ยังทรงเนน

ความสําเรจ็ของพระมหากษัตริยแหงพระบรมราชจักรีวงศ ในการรักษาเอกราชและสรางความ

เจริญรุงเรอืงทางศลิปวิทยาการแกเมืองไทย นอกจากนี้ยงัทรงชําระเรือ่ง “เสด็จประพาสตน” เพื่อ

สถาปนา “สมเด็จพระปยมหาราช” ใหทรงเปนพระมหากษัตริย “ของราษฎร” และ “เพื่อราษฎร” 

เพื่อจะลดกระแสเรียกรองรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นลง2 สวน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ได “ชําระประวัติศาสตร” 

ดวยการเขียนนวนิยาย สี่แผนดิน เพื่อทําใหยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยกลับมาเปนตัวแบบในอุดม

คติของคนไทยอีกครั้ง อันจะสงผลใหพระมหากษัตริยมีความสําคัญในฐานะ “หัวใจของความเปน

ไทย” และม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยงัสรางความรูเกี่ยวกับ “การปกครองสุโขทัย” เพื่อสถาปนา “การปกครอง

แบบไทย” ใหเปนอุดมการณของระบอบเผด็จการในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และสรางความรู

เกี่ยวกับ “สังคมสมัยอยุธยา” เพื่อแสดงใหเห็นวา “การปกครองแบบไทย” และ “สังคมที่แบงคน

ออกเปนลําดับชั้น” ของไทย มีความถูกตองดีงาม เพราะสงผลดีแกรัฐและสังคมไทยอยางมาก 

นอกจากนี้ ม.ร.ว.คึกฤทธิย์ังไดทําการ “อาน” วรรณคดีเรื่อง ขุนชางขุนแผน “ใหม” เพื่อตอกย้ํา

ความสําคัญของ “ความเปนไทย” ในดานตาง ๆ รวมทั้งภาพความสัมพันธอนั “ถูกตอง” ระหวาง

สถาบันทหารกับพระมหากษตัริยดวย3

การที่ปญญาชนกระแสหลักสรางความเชื่อวา สังคมที่แบงคนออกเปนลําดับชั้นเปนสังคม

ที่ดี มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับการเสนอวา “การปกครองแบบไทย” ที่อํานาจรัฐรวมศูนยอยูใน

มือของคน ๆ เดียว เปนการปกครองที่ดี โดยที่การเลือกตั้ง ก็คือการเลือก “คนด”ี แลวใหอํานาจ

สูงสุดเด็ดขาดแก “คนด”ี ปญญาชนกระแสหลักอธิบายวา ชาติกําเนิดและพุทธศาสนาทําให

                                               
2 สายชล สัตยานุรักษ, สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ การสรางอัตลักษณ “เมืองไทย” และ “ชั้น” 
ของชาวสยาม กรุงเทพฯ:มตชน, 2546.
3 สายชล สัตยานุรักษ, การเมืองและการสราง “ความเปนไทย” โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (อยูในระหวาง

ดําเนินการตีพิมพโดยสํานักพิมพมติชน).



4

ผูปกครองเปนผูมีคุณธรรม และมีอุดมคติ จึงใชอํานาจเพื่อประโยชนสขุของราษฎร ไมมีความ

จําเปนใด ๆ ที่จะตองมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ หรือถาจะมี ก็ให

พระมหากษัตรยินั้นเองทรงทําหนาที่แทนราษฎรในการควบคุมดูแล “แขนขาแหงรัฐ” คือฝาย

บริหารและขาราชการ มิใหใชอํานาจกดขี่เบียดเบียนราษฎรหรือแสวงหาผลประโยชนสวนตัว

ปญญาชนกลุมนี้พยายามทําใหคนเชื่อวา พุทธศาสนาทําใหรัฐไทยเปนรัฐทีเ่มตตา และ

สังคมไทยเปนสังคมที่เมตตา เพราะศลีธรรมของพุทธศาสนาทําใหคนที่อยูใน “ที่สูง” กับคนที่อยู

ใน “ที่ต่ํา” (หรือ “ผูใหญ” กับ “ผูนอย”) มีความสัมพันธกันอยางถูกตอง กลาวคือ “ผูใหญ” จะคอย

ชวยเหลือเกื้อกูล “ผูนอย” ดวยความเมตตากรุณา ไมกดขี่เบียดเบยีนใหไดรับความเดือดรอน  สวน 

“ผูนอย” ก็มีความซื่อสัตยกตัญูกตเวทีตอ“ผูใหญ”  ทําใหเกิดระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง 

และความเจริญกาวหนา ทั้งแกชาติไทยและคนไทยตลอดมา 

อิทธิพลทางความคิดของปญญาชนกลุมนี้ ทําใหความสัมพันธโดย “รูที่ต่ําที่สูง” หรือโดย

ยอมรับความสัมพันธที่ไมเสมอภาค มีความสําคัญสืบมา แมวาสังคมไทยจะไดผานการปฏิวัติ 24 

มิถุนายน 2475 มานานกวา 70 ปแลวก็ตาม4

มีความแตกตางทางความคิดในปญญาชนกระแสหลักนี้อยูไมนอย เชน ปญญาชน

บางพระองคหรอืบางทานใหความสําคัญแกชาติกําเนิดในการแบงชั้นของคนมากเปนพิเศษ บาง

ทานใหความสําคัญแกความรูความสามารถ บางพระองคหรือบางทานเนนชาติพันธุไทยให

เหนือกวาชาติพันธุอื่น พยายามปลูกฝงความคิดวา “ชาติไทย” เปนชาติของคนไทย แลวกีดกัน

เบียดขับชาติพนัธุอื่นใหเปน “คนอื่น” บางพระองคหรือบางทานก็ยอมใหคนชาติพันธุอื่นกลายเปน

ไทย แตบางทานก็เนนเชื้อชาตินิยมแบบ “ลาหลังคลั่งชาติ”5 ในขณะที่บางพระองคหรือบางทาน

เห็นความจําเปนที่จะตองยอมรับความแตกตางหลากหลาย กลาวคือเห็นวา ถึงแมคนไทยจะเปน

ใหญในประเทศสยาม แตประเทศสยามมีคนหลายชาติพันธุ บางชาติพันธุอาศัยอยูในประเทศ

สยามมากอนคนไทยเสียอีก และมีคนเปนอันมากที่เปนคน “เลือดผสม” ดังนั้น จึงควรเรียกชื่อ

ประเทศวา “สยาม” มากกวา “ไทย” บางทานก็เนนวาประเทศสยามมีชนชาติไทยเปนใหญ จึง

เรียกวา “เมืองไทย” แตชนชาติไทยมีเอกลักษณ คือ ความปราศจากวิหงิสาและความฉลาดในการ

ประสานประโยชน ชนชาติไทยจึงไมเบียดเบียนชนชาติอื่น แตปกครองทุกชนชาติใหอยูเย็นเปนสุข 

                                               
4 โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ, การเมืองและการสราง “ความเปนไทย” โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
5 คําวา “ลาหลังคลั่งชาติ” เปนสํานวนของคุณสุจิตต วงษเทศ หมายถึงผูที่มีความคิดชาตินิยมแบบที่เนนความ

เหนือกวาของเชื้อชาติไทย และเห็นวาชาติอื่นดอยกวาหรือเปนศัตรูของชาติไทย
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อยางไรก็ตาม ปญญาชนกลุมนี้มีพื้นฐานความคิดคลายคลึงกัน ซึ่งทําใหสราง “ระบอบแหงความ

จริง” เพื่อสงเสริมอํานาจของชนชั้นนําอยางจริงจัง 

พื้นฐานความคดิของปญญาชนกลุมนี้ คือ คนเกิดมาดีและเกงไมเทากัน สามารถจะ

เรียนรู และเปน “ผูด”ี ไดไมเทากัน และเฉพาะคนในชั้น “ผูดี” เทานั้นที่มี “ศีลธรรม” หรือมีอุดมคติ 

(ideal) จึงเหมาะสมที่จะเปนชนชั้นปกครอง สวนราษฎรนั้นตกอยูในวัฏจักร “โง จน เจ็บ” จะอยู

รอดและมีชีวิตที่ดีขึ้นไดก็ตอเมื่อชนชั้น “ผูด”ี หรือชนชั้นนําใหความเมตตาเอือ้อาทร แมปญญาชน

บางทานในกลุมนี้จะเหน็วา สังคมไทยเปดโอกาสใหเลื่อนชั้นได ถาหากมีความรูความสามารถและ

กลายเปน “ผูด”ี ขึ้นมาดวยการศกึษาอบรม แตกระนั้นก็ยังเหน็วาการมีชาตกิําเนิดสูง เอื้อใหเปน 

“ผูด”ี ไดงายกวา เฉพาะหลวงวิจิตรวาทการเทานั้นที่มิไดเนนความเปน “ผูดี” แตก็เนนความเปน 

“มหาบุรุษ” ที่มีความดีและความเกงเหนอืผูอื่น ซึ่งทําให “มหาบุรุษ” มีอํานาจปกครองผูอื่น6

ปญญาชนกระแสหลักนี้เห็นวา เมืองไทย /สังคมไทย ดีอยูแลว และพยายามทําใหคนเหน็

วา “เมืองไทยนี้ด”ี มาแตโบราณ เนื่องจากมี “ความเปนไทย” เปนเอกลักษณอันดีเลิศ เมืองไทย

อาจมีปญหาอยูบาง เพราะที่ไหน ๆ ในโลกก็ตองมีปญหาเปนธรรมดา และบางปญหาก็เปนเรือ่งที่

ตองเกิดขึน้เพราะโลกภายนอกเปลีย่นแปลงไป ทางเลือกในการแกปญหาที่ปญญาชนกลุมนี้เสนอ 

ไดแก การปฏิรูประบบอยางคอยเปนคอยไป โดยสงวนรักษาอํานาจไวในมือของชนชั้นนํา ไมใชการ

เปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสราง พรอมกันนัน้ก็ตองรักษา “ความเปนไทย” เอาไวอยางมั่นคง 

“หัวใจของความเปนไทย” คือ พระมหากษัตริยและพุทธศาสนา ซึ่งเปนทั้งแหลงกําเนิดและเปน

แหลงที่จรรโลงแบบแผนอันถูกตองดีงามของ “ความเปนไทย” ในดานอื่น ๆ เชน การปกครองแบบ

ไทย ศีลธรรมไทย มารยาทไทย ภาษาไทย ศิลปะไทย ฯลฯ “หัวใจของความเปนไทย” จึงสงผลให 

“เมืองไทยนี้ดี” สืบมา

วิธีคิดที่วา “ความเปนไทย” ทําให “เมืองไทยนี้ด”ี ไดถูกทําใหเปนวิธีคิดกระแสหลักใน

สังคมไทย ดังนั้น คนไทยจึงเชื่อวา ตราบใดที่ยังรักษา “ความเปนไทย” เอาไวได เมืองไทยน้ีก็
จะดีตลอดไป และคนไทยมักจะอธิบายปญหาตลอดจนอธิบายความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย วาเปนเพราะการละทิ้ง “ความเปนไทย” และการรับอิทธิพลที่ไมดี
จากภายนอกเขามา โดยมิไดพิจารณาอยางเพียงพอถึงพลวัตและผลกระทบที่เกิดจาก

ปฏิสัมพันธระหวางปจจยัหลากหลายภายในโครงสรางของสังคมไทยเอง

                                               
6 โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ, ความเปลี่ยนแปลงในการสราง “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” โดยหลวง
วิจิตรวาทการ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.
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ปญญาชนกระแสหลักเนนเรือ่ง “ความยุติธรรม” มากทีเดียว แตเปน “ความยุติธรรมที่
ไมเสมอภาค” คําวา “เสมอหนา” ที่ปญญาชนบางพระองคในกลุมนี้ทรงใชอยูเสมอ หมายถึงทุก ๆ 

คนมสีวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน แตเปนความเทาเทียมกันในระหวางคนชั้นเดียวกัน ไมใชความ

เทาเทียมกันของคนทุกคนในสังคม อีกทั้งยังเนนดวยวา “ผูนําแบบไทย” เปนแหลงที่มาของ “ความ

ยุติธรรม”7 สวน “เสรีภาพ” ก็มิไดหมายถึงเสรีภาพทางความคิดและในความสัมพนัธกับรัฐ หรือใน

ระบบความสัมพันธทางสังคม แตปญญาชนกระแสหลักจะเนนวา ใน “ความเปนไทย” ก็มีเสรีภาพ

อยูแลว นัน่คือเสรีภาพทางใจซึ่งเปนผลมาจากการบรรลุธรรมะขั้นสูงของพุทธศาสนา

วิธีคิดที่ปญญาชนกลุมนี้ปลูกฝง ยังคงเปนวิธีกระแสหลักสืบมาจนถึงปจจุบัน แตปญหาที่

นาคิดก็คือ พุทธศาสนาแบบโลกียธรรมที่คนกลุมนีห้วังวาจะทําให “คนในที่สูง” ใหความเมตตา

กรุณาตอ “คนในที่ต่ํา” นั้น ยังมีพลังอยูเพียงใด และการที่สังคมไทยฝากความหวังไวที่คน ๆ เดียว 

หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเพียงสถาบนัเดียว ใหทําหนาทีดู่แล “ผูปกครองแบบไทย” แทนสังคมนั้น 

ถูกตองหรือไม เพราะสังคมไทยซับซอนขึ้นมาก การจัดการทรัพยากรโดยคน ๆ เดียว หรือโดยคน

กลุมเล็ก ๆ ที่ผูกขาดอํานาจไวในมือ ไมมีทางทีจ่ะทําใหเกิดความเปนธรรมไดเลย จําปนตองเปด

โอกาสใหคนทุกกลุมมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และมีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบการ

ใชอํานาจ ทั้งอํานาจที่เปนทางการและไมเปนทางการของทุกสถาบัน

อาจารยสุลักษณเคยเปนสมาชิกของปญญาชนกลุมแรกนี้ และเคยเดนิตามอยางเชื่อมัน่ 

แตในที่สุดก็ไดวิพากษวิจารณสถาบันอันเปนองคประกอบของ “ความเปนไทย” อยางรุนแรง 

เนื่องจากพบวาหลายสถาบันมิไดทําตัวใหดีตามอุดมคติของ “ความเปนไทย” นั่นคือ มิไดทําหนาที่

ของตนเพือ่ใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข และมิไดทําให “เมืองไทยนี้ด”ี อยางที่พึงจะเปน ดังนั้น 

นอกจากจะวิพากษวิจารณเองแลว อาจารยสุลักษณซึ่งตองการทําใหทุกสถาบันทําหนาที่ตามอุดม

คติของ “ความเปนไทย” (ในความหมายที่อาจารยสุลักษณนิยาม ซึ่งจะกลาวตอไปขางหนา) ยังได

เรียกรองใหทุกสถาบันเปดกวางตอการวิพากษวิจารณ เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัวของ

สถาบันตาง ๆ โดยเฉพาะสถาบันที่เปน “หัวใจของความเปนไทย” คือพระมหากษัตรยิและพุทธ

ศาสนา อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา การปรับตัวมิไดเกิดขึ้นในวิถีทางที่

อาจารยสุลักษณคาดหวัง ในทีสุ่ด อาจารยสุลักษณก็ไดเดินแยกออกจากทางสายหลักนี้ 

                                               
7 โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ, “สองรอยปวัฒนธรรมไทยและความยุติธรรม” (เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน).
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การที่ “ทางเดิน” ของอาจารยสุลักษณมีแตกตางจากปญญาชนกระแสหลัก แมวา

จะมี “แนวโนมอันแรงกลา...ไปในทางชนชั้นนํานิยม (elitism)”8 เชนเดียวกันกับปญญาชนใน

กระแสหลักทานอื่น ๆ  นาจะเกิดจากปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ประการทีส่ัมพันธเชื่อมโยงกัน

ประการแรก อาจารยสุลักษณไมคิดจะมีอํานาจทางการเมืองหรืออํานาจในระบบ
ราชการ และไมคิดจะสั่งสมความมั่งคั่ง จึงไมคิดจะรับใช หรือสยบยอม หรือออนขอตอผู
มีอํานาจ ดังนั้น อาจารยสุลักษณจึงไมจําเปนตองพยายามสรางหรอืรักษา “ระบอบความจริง” ที่

จรรโลงโครงสรางสังคมที่แบงคนออกเปนลําดับชั้น และโครงสรางการเมอืงแบบรวมศนูยอํานาจ 

อันจะทําใหตนมีอํานาจและอภิสิทธิ์ในโครงสรางสังคม-การเมืองดังกลาว และไมจําเปนตองทําให

ผูครองอํานาจรฐัมีความพึงพอใจ จนมอบตําแหนงหรือแบงปนอํานาจและผลประโยชนให

ประการที่สอง อาจารยสุลักษณมีความมักใหญใฝสูงทางปญญาและทางจิตวิญญาณ 

และมีความรักในความรู จึงเรียนรูจากผลงานของปญญาชนมาก ปญญาชนที่มีอทิธิพลสูงใน

ชวงเวลาทีอ่าจารยสุลักษณเติบโตและเริ่มเรียนรู คือปญญาชนในกระแสหลัก ดังนั้น อาจารยสุ

ลักษณจึงมีความรูแบบกระแสหลักมาก แตอาจารยสุลกัษณมีชีวิตอยูตอมาจนถึงสมัยหลัง ซึ่ง

สังคมไทยประสบกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซับซอน และกวางขวาง จนอาจารยสลุักษณ

ไดพบวา ความรูและคําอธิบายในกรอบของ “ความเปนไทย” กระแสหลัก ตอบปญหา
หลายอยางไมได และโดยที่อาจารยสุลักษณไดติดตามสถานการณในเมืองไทยและในโลกกวาง

อยางใกลชิด จึงคนพบมากขึ้นเรื่อย ๆ วา มีปญหาในระดับวิกฤตที่ความรูแบบเดิมที่ปญญาชน

กระแสหลักสรางไวนั้น ไมสามารถจะตอบปญหาหรือใหคําอธิบายที่นาพอใจได จําเปนจะตอง

วิพากษวิจารณความรูเดิมและคนหาความรูใหม ซึ่งอาจารยสุลักษณสามารถทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สวนหนึ่งเปนเพราะมีวิญญาณเปนขบถ คือ ไมยอมจํานนตออะไรงาย ๆ คอยคิดคาน

อยูเสมอ จนพบความบกพรองของคนและแนวความคิดหรือความรูที่อาจารยสลุักษณเองเคยยก

ยอง และพอใจที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองไปจากเดิม

ถึงแมวาตลอดเวลาที่ผานมา อาจารยสุลักษณจะไมถึงกับปฏเิสธคุณงามความดีของ

ปญญาชนสวนใหญในกระแสหลัก และไมถึงกับปฏิเสธสวนใหญของความคิดและความรูที่

ปญญาชนกระแสหลักสรางเอาไว แตก็ไดพยายามแสวงหาความรูหรือทางเลือกใหม ๆ อยูเสมอ 

                                               
8  น ิธิ เอียวศรีวงศ, “สุลักษณ ศิวรักษ ในประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย” ศิลปวัฒนธรรม 25, 5 (มีนาคม 2547): 

162.
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เพื่อจะนํามาปฏิรูป “ความเปนไทย” และฟนฟูให “เมืองไทยนี้ด”ี อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวา “ความรู

ใหม” บางอยาง ทําใหอาจารยสลุักษณถึงกับเปลีย่นทาทีตอบคุคลบางคน และตอสถาบันบาง

สถาบันไปจากเดิม ทั้ง ๆ ที่มาตรฐานหรือมุมมองตอ “ความจริง ความดี ความงาม” ของอาจารยสุ

ลักษณ ที่ใชในการมองบุคคลและสถาบันตาง ๆ  จะมิไดเปลีย่นแปลงไปมากนักก็ตาม

ประการที่สาม นอกจากความรูจากการอานแลว อาจารยสุลักษณยังมีความรูและ

ประสบการณตางจากปญญาชนอื่น ๆ ในทางสายหลัก เนื่องจากมีความสัมพันธกับคนหลายชั้น 

หลายชาติพันธุ หลายเพศ หลายวัย หลายอาชีพ หลายสถานภาพ ทั้งในเมอืงไทยและในโลก

ภายนอก ทําใหมีโอกาสเรียนรูมาก รวมทั้งไดเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาของวิถีชีวิตและภูมิปญญา

ชาวบานในทองถิ่นตาง ๆ ปรากฏวา ในที่สดุ อาจารยสุลักษณก็ไดปฏิเสธโครงสรางสังคมที่
แบงคนออกเปนลําดับชั้น หรือปฏิเสธความสมัพันธแบบ “รูที่สูงท่ีต่ํา” ที่เนนหลักชาติวุฒิ

และเนนความเปน “ผูด”ี แบบเดิม หันมาใหความสําคัญกับวัฒนธรรมไทยแบบชาวบาน ที่มฐีาน

อยูบนหลักความเสมอภาค ไมแบงแยกคนออกเปนฐานันดร พรอมกนันั้นอาจารยสลุักษณก็

ตระหนักมากยิ่งขึ้นวา เมืองไทยเต็มไปดวยปญหาตาง ๆ นานา และหลายปญหาอยูในระดับวิกฤต 

จนแนวทางปฏิรูประบบนั้นไมเพียงพอ จําเปนจะตองเดินแยกออกจากทางสายหลกั เพื่อหาหนทาง

ทางใหม ๆ ที่จะทําให “เมืองไทยนี้ด”ี พรอมกับหาทางทําให “ความเปนไทย” มีคุณคาตอชาวโลก

อีกโสดหนึ่งดวย

กลาวไดวา เมื่ออาจารยสุลักษณมองเห็นความบกพรองของความรูในกรอบ 
“ความเปนไทย” และมองเห็นศักยภาพและพลังของประชาชนชัดเจนขึ้น อาจารยสุลักษณ
ก็ไดสลับสับเปลี่ยนตําแหนงแหงท่ีของสถาบันที่เปน “หัวใจของความเปนไทย” ซึ่งนอกจาก

จะเห็นไดชัดเจนจากชื่อหนังสือที่อาจารยสุลักษณเขียน เชน เจา-ขา ฟาเดียวกัน (พ.ศ.2525) 

และ ฟาต่ํา แผนดินสูง (พ.ศ.2528) แลว ยังเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบระหวางอาจารยสุลักษณ

กับหลวงวิจติรวาทการและ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

หลวงวิจิตรวาทการ ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ไดพยายามทําให “ชาต”ิ สําคัญ

เหนือศาสนาและพระมหากษัตริย และเนนความหมายของ “ชาติไทย” ตามคติเชื้อชาตนิิยม เพื่อ

กีดกันชาวจนีออกจากพื้นที่ทางการเมือง และเพื่อตอบสนองนโยบายสรางชาติไทยใหเปน

มหาอํานาจในแหลมทอง
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ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในตนทศวรรษ 2490 เนนชาตินิยมแบบ “เชื้อชาตินิยม” และ 

“ทหารนิยม” แตนับตั้งแตกลางทศวรรษ 2490 เปนตนมา ไดพยายามทําใหพระมหากษัตริยมี

ความสําคัญเหนือชาติและพทุธศาสนา โดยเนนใหทหารจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และเนน

ความเปนไทยทางวัฒนธรรม พรอมกับสงเสริมใหคนชาติพันธุอื่น “กลายเปนไทย” จนกระทั่งใน

ปลายทศวรรษ 2510 เมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จึงไดประกาศใหยอมรับ

ความแตกตางทางวัฒนธรรมของคนใน “ชาติไทย” โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวจีนและชาวมลายู

มุสลิม เพื่อหวังผลทางการเมือง แตก็มิไดดําเนินการอยางจริงจังที่จะทําใหสังคมไทยเคารพความ

แตกตางและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางแทจริง

สวนอาจารยสุลักษณ ไดยกสถานะของพุทธศาสนาใหมีความสําคัญเหนือชาติและ

พระมหากษัตรยิ และนิยามวา “ชาติไทย” เปนชาติของประชาชนหลายชาติพันธุ ที่มีวัฒนธรรม

และภูมิปญญาอันมีคุณคาอยูมาก แมวาประชาชนจะมีจุดออนอยูไมนอยก็ตาม 

กลาวไดวาอาจารยสุลักษณไดพยายามเปลี่ยนสถานะของประชาชน (ซึ่งเคยอยูใน 

“ที่ต่ํา” เพราะตกอยูในวัฏจักร “โง จน เจ็บ” ไดแตรอคอยความเมตตาเอื้ออาทรจากจากชนชัน้

อภิสิทธิ์ที่อยูใน “ที่สูง” รวมทั้งจาก “ผูนําแบบไทย”) ใหกลายเปน “หัวใจ” อีกอยางหน่ึงของ 
“ชาติไทย” และ “ความเปนไทย “

อยางไรก็ตามในระยะหลัง แมวาอาจารยสุลักษณจะเห็นวาคนเทาเทียมกันในฐานะทีเ่ปน

มนุษยเหมอืนกัน และเห็นวาทกุวัฒนธรรมลวนมีคุณคา แตก็ยังจําแนกคนออกเปนหลายสถานะ 

เกณฑที่อาจารยสุลกัษณมีอยูในใจในการแบงสถานะของคน ไดแก ความรู สติปญญา และ

จริยธรรม ซึ่งทุกคน ไมวาจะมชีาติกําเนิดอยางไร เพศใด ชาติพันธุใด ลวนสามารถครอบครองได

เทาเทียมกัน อาจารยสุลักษณเห็นวาความแตกตางทางปญญาและทางจริยธรรมนี้ ทําใหคนแตละ

กลุมมีสถานะและหนาที่แตกตางกนั เชน พระมหากษัตรยิ พระสงฆ ปญญาชน ชาวบาน เปนตน 

แตคนทุกสถานภาพควรมีความ “เสมอภาค” และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น

อาจารยสุลักษณมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญแกปญญาชน หรือ “คนหนุม”9 

คอนขางมาก นั่นคือ เห็นวามนุษยบางคนมคีวามเปน “คนหนุม” มากกวาคนอื่น (เชนตัวอาจารยสุ

ลักษณเอง เปนตน) จึงควรทําหนาที่ชวยคนอื่น ๆ ใหมีโอกาสดํารงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปน

                                               
9 “คนหนุม” ในทัศนะของอาจารยสุลักษณ มิไดใชอายุและเพศเปนเกณฑวัด แตหมายถึงคนที่ยังมี “พลัง” ทาง

ปญญาและทางจิตวิญญาณ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใหดีขึ้น
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มนุษย และถึงแมวาอาจารยสุลักษณจะวางชาวบานไวในสถานะที่สูงกวาปญญาชนกระแสหลัก

อื่น ๆ แตอาจารยสุลักษณก็เห็นวาชาวบานตองการความชวยเหลือจากปญญาชนในการแกไข

ปญหาตาง ๆ ดังนั้น อาจารยสุลักษณจึงพยายามทํางานเพือ่สรางคนใหเปนปญญาชนหรือเปน 

“คนหนุม” เพื่อจะไดชวยกันรับผิดชอบตอสังคมในมิติที่เหมาะสมกับความรูและสถานะของแตละ

คน เชน ในสถานะของพระสงฆ นักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ แพทย เปนตน

จากผลงานของอาจารยสุลักษณ เห็นไดชัดวาอาจารยสุลักษณไมตองการจรรโลง

โครงสรางอํานาจรัฐแบบรวมศูนย และไมมอีคติทางเชื้อชาติ แตตองการทําใหสังคมไทยสงบสุข

และคนทุกชาติพันธุมีชีวิตที่ดี (ดีตามทัศนะของทาน ไมใชดแีบบบริโภคนิยม) อาจารยสุลักษณจึง

พยายามทําใหคนไทยฉลาดในการประสานประโยชน คือ รูจักเลือกวัฒนธรรมที่ดีจากภายนอก มา

ผสมผสานกับสิ่งที่ดีที่มีอยูแลวในเมืองไทย โดยไมปฏิเสธความคิดแบบเสรีนิยม (ตางจาก

ปญญาชนกระแสหลักที่พยายามขัดขวางไมใหความคิดเสรีนิยมมอีิทธิพลในสังคมไทย เนื่องจาก

เกรงวาจะเปนอันตรายตอความสัมพันธทางสังคมแบบแบงคนเปนลําดับชั้นและการผูกขาดอํานาจ

ทางการเมอืง) แตจนถึงปจจุบัน อาจารยสุลักษณก็ยงัเห็นวาสังคมไทยไมฉลาดในการประสาน

ประโยชน และไมฉลาดแมแตจะรูวาสิ่งใดดีหรอืไมดี

ผมเห็นวาสังคมไทยรับความเลวระยําจากตะวันตกมาเยอะแลว แตคุณ
งามความดีของตะวันตกในเรื่องการวิพากษวจิารณ ในการใหขอเท็จจริง ในการ
แยกแยะอะไรบวกอะไรลบ ไมเขามาสูญาณเลย อันนี้อันตรายมากครับ10

ในปจจุบันอาจารยสุลักษณยังคงเหน็พุทธศาสนาและพระมหากษัตรยิเปน “หัวใจของ

ความเปนไทย” เพราะเชื่อวาสถาบันทั้งสองมีความสําคัญอยางมากตอสังคมไทยทั้งในปจจุบันและ

อนาคต แมวาอาจารยสุลักษณจะปฏิเสธลักษณะสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของ “ความเปนไทย” 

กระแสหลัก นั่นคือ ความสัมพนัธแบบรูที่ต่ําทีสู่ง หรือปฏิเสธการแบงคนเปน “ฐานันดร” ดังเห็นได

ชัดจากคํากลาวที่วา

ไอฐานันดร มันเปนสัญลักษณของศักดินา ขัตติยาธิปไตย ซึ่งป 2475 เลิก
ไปหมดแลว...

สิ่งเหลานีจ้อมพลสฤษดิ์ไดทําขึ้น...

                                               
10 สุลักษณ ศิวรักษ, “การมีสถาบันกษัตริยถูกกวามีประธานาธิบดี” ฟาเดียวกัน 3, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2548): 

87.
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นับตั้งแตนั้นมา ใครก็แตะตองสถาบันพระมหากษัตริย?ไมได แลวจอม
พลสฤษดิ์ก็เอาประเพณีพิธกีรรมตั้งแตกอนรชักาลที่ 5 มาใช ตองหมอบกราบ ตอง

คลานเขาไป...
เรื่องนี้ รัชกาลที่ 5 ทานสั่งเลิกหมดแลวนะครับ... จอมพลสฤษดิ์มารื้อฟน

เพื่ออะไร เพื่อใชสถาบันพระมหากษัตริยมอมเมาคน....11 

เมื่ออาจารยสุลักษณปฏิเสธการแบงคนเปน “ฐานันดร” การนิยามความหมายสถาบันที่

เปน “หัวใจของความเปนไทย” จึงแตกตางจากปญญาชนกระแสหลักอยางมาก อาจสรุปการนิยาม

ความหมายของอาจารยสุลักษณได ดังนี้

การนิยาม “พุทธศาสนา”

อาจารยสุลักษณมิไดเนนศลีธรรมของพุทธศาสนาแบบโลกียธรรม ที่จรรโลงสังคมแบบมี

ลําดับชั้น พรอมทั้งเปนศลีธรรมที่ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในระบบทุนนิยม ดังที่

ปญญาชนกระแสหลักทั้งหลายไดพยายามเนนอยางตอเนื่อง แตอาจารยสุลักษณเห็นวา

พุทธศาสนา...เปนศาสนาที่ประเสริฐสุด เพราะ...ใหเหตุผล ใหแตละคน

เปนตัวของตัวเอง...เปนสิ่งสําคัญที่สุดของความเปนไทย โดยเฉพาะตัวรากตัวแกน 
เพราะอันนี้อันเดียวที่สามารถจะพัฒนาคนไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ12

อาจารยสุลักษณไดเสนอทางเลือกสําคัญทีแ่ตกตางจากปญญาชนกระแสหลักอื่น ๆ คือ 

พุทธศาสนาแบบ “ฉลาดในการประสานประโยชน”13 โดยพยายามทําใหเห็นวาพุทธศาสนา

เปนทางรอดของโลก กลาวคอื สงเสริมใหคนไทยและคนชาติตาง ๆ รูจักและเขาใจพุทธศาสนา

อยางถูกตอง แลวใชหลักพุทธศาสนาเปนฐานในการประกอบกิจการและการแกไขปญหาตาง ๆ 

โดยไมไดแยกโลกียธรรมออกจากโลกุตรธรรม และไมจํากัดวาตองเปนพุทธศาสนาแบบไทย คือ 

                                               
11 สุลักษณ ศิวรักษ, “เสียงจากปญญาชนสยาม” กรุงเทพธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 341 วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2548.

หนา 8.
12 สุลักษณ ศิวรักษ, อยูอยางไทย กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2525. หนา 27-28.
13 “ความฉลาดในการประสานประโยชน” นี้ เปนเอกลักษณของชนชาติไทยที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพทรงเนน อาจารยสุลักษณซึ่งเคารพยกยองพระองคอยางสูง คงจะไดรับอิทธิพลทางความคิดในเรื่อง “ความ

ฉลาดในการประสานประโยชน” จากพระองค
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แบบเถรวาท แตไดนําเอาคําสอนของทุกนิกายจากหลายประเทศมา “ประสานประโยชน” กับเถร

วาท ขณะเดียวกันก็รับเอาปรชัญาความคิดทางโลกจากประเทศอื่น ๆ มา “ประสานประโยชน” กับ

พุทธศาสนา ดังนั้น อาจารยสุลักษณจึงตอตานเพียงบางสวนของทุนนิยม เชน ตอตานวัฒนธรรม

บริโภคนยิม แตยอมรับระบบกรรมสิทธิเ์อกชนและอุดมการณเสรนีิยม อาจารยสุลักษณตอตาน

บางสวนของสังคมนยิม เชน การตอสูระหวางชนชั้น เพราะขัดกับหลักสนัติวิธีของพุทธศาสนา แต

ยอมรับหลักความเสมอภาคทางสังคม เพราะเห็นวาทุกคนเปนมนุษยเหมือนกัน เปนตน 

นอกจากจะเขียนหนังสือและแสดงปาฐกถาจํานวนมาก ดวยวิธีคิดหรือมุมมองทางพุทธ

ศาสนาแลว อาจารยสุลักษณยังมีบทบาทในการจัดตั้งองคกรทางพุทธศาสนาหลายองคกร รวมทั้ง

สนับสนุนการพิมพหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมของพุทธศาสนาที่เขียนโดยปญญาชนชาวพุทธจาก

หลากหลายประเทศ เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนธรรมไดรับการเผยแพรออกไปสูสังคมทั้งในเขตเมือง

และชนบท และเผยแพรออกไปยังสวนอื่น ๆ ของโลกอยางกวางขวางดวย14

นอกจากนี้ อาจารยสุลักษณยังเห็นวาพุทธศาสนาและคณะสงฆดั้งเดิมนั้น มีความเปน

ประชาธิปไตย โดยยกตัวอยางเรื่องวันมหาปวารณา และการที่วัดมีลักษณะเปนคอมมูน ดังนั้น 

สังคมไทยจึงสามารถเรียนรู “ประชาธิปไตยแบบไทย” จากประเพณีของพุทธศาสนาและคณะสงฆ 

แลวพึงนํามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐไทยใหกาวหนาขึ้น15 

เนื่องจากอาจารยสุลักษณมองมนุษยจากวิธีคิดแบบพุทธศาสนา นั่นคือ เชื่อวามนุษย

สามารถพัฒนาศีล สมาธิ และปญญาได จึงยกยองบุคคลที่มีศลี สมาธ ิ ปญญา เพื่อใหเปน

แบบอยางแกผูอื่น และคิดวาการยกระดับศลี สมาธิ ปญญาของคน เปนวิธีแกปญหาทั้งในระดับ

บุคคลและสังคม อาจารยสุลักษณจึงไมคอยใหความสําคัญแกทําความเขาใจปญหาในเชิง

โครงสรางอยางละเอียดออน หรือหาทางที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมโดยตรง นอกจากนี้

เปนไปไดวา ลึก ๆ แลวอาจารยสุลักษณเห็นวาโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมไทยนั้นดีอยูแลว 

ปญหาตาง ๆ เกิดจากคนเลวบางคน (โดยเฉพาะคนเลวที่เปนผูนํา แตมิได “เปนผูนําแบบไทย” ซึ่ง

จะตองมีศีล สมาธิ ปญญา มากกวาผูอื่น) รวมทั้งเกิดจากความเขลาในการรับวัฒนธรรมจาก

ภายนอกอยางไมรูจักเลือกสรร หากคนไทยมีศลี สมาธิ และปญญามากขึ้น ก็จะรูจกัเลือกสรรสิ่งที่

                                               
14 พระไพศาล วิสาโล, “ส.ศิวรักษกับงานสันติภาพในประเทศไทย” ใน หกรอบ ส.ศ.ษ. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2548. 

หนา 29-30.
15 สุลักษณ ศิวรักษ, ชาติ ศาสน กษัตริย ในศตวรรษที่สามแหงรัตนโกสินทร กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2525. 

หนา 103.
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ดีจากภายนอกมาประสานประโยชนกับ “ความเปนไทย” ดังที่พระมหากษัตริยและเจานายบาง

พระองคในอดีตไดทรงกระทํามาแลว พรอมกับรกัษาสวนที่มีคุณคาในวิถีชีวิตและภูมิปญญาของ

ชาวบานเอาไวใหมากที่สุด ก็จะสามารถทําให “เมืองไทยนีด้ี” อีกครั้งหนึ่ง 

การนิยาม “การปกครองแบบไทย”

การปกครองของชาติไทยนั้น อาจารยสุลักษณเสนอตัวแบบในอุดมคติที่ควรบรรลุถึง มิใช

การสรางความชอบธรรมแกระบอบการปกครองทีเ่ปนอยู และแกผูนําที่ครอบครองอํานาจรัฐ 

ดังเชนปญญาชนในกระแสหลักอื่น ๆ แตลักษณะของการปกครองชาติไทยทีอ่าจารยสุลักษณเสนอ 

มีทั้งสวนทีค่ลายคลึงและแตกตางจากความคิดของปญญาชนกระแสหลัก 

ในหนังสอื ชาติ ศาสน กษัตริย (พ.ศ.2525) อาจารยสุลกัษณเสนอวา ประชาธปิไตยไทย

ควรมีลักษณะ village republic เปนการอางอิงการปกครองของหมูบานในชนบทเปนตนแบบ ซึ่ง

แตกตางจากปญญาชนกระแสหลัก ที่มักอางอิงการปกครองแบบพอปกครองลูกของอาณาจักร

สุโขทัย อยางไรก็ตาม การที่อาจารยสุลักษณเนนวา ระบบการปกครองหมูบานมีการเลือก

ผูปกครองที่มีคุณธรรม มาปกปองความสงบสุขและความยุติธรรมขั้นพื้นฐานของสังคม หรือมีการ

เลือกตั้ง “คนด”ี ใหเปนผูปกครอง และ “คนด”ี ก็รับตําแหนง “เพราะรูสึกวาเปนภาระหนาที่...เปน

เพื่อจะไดมีความเอื้ออาทรซึง่กันและกัน” รวมทั้งการเนนใหพัฒนาประชาธิปไตย “ดวยการกลับไป

หารากเดิมของเรา”16 ก็เปนการเนนเกี่ยวกับ “การปกครองแบบไทย” และ “ผูนําแบบไทย” ที่ไม

แตกตางไปจากปญญาชนกระแสหลัก 

ความแตกตางสําคัญระหวางอาจารยสุลักษณกับปญญาชนกระแสหลัก อยูที่อาจารยสุ

ลักษณเสนอใหปกครองแบบกระจายอํานาจ คือ “แตละหมูบานเขาสามารถมีอธิปไตยของเขาเอง 

...แตละตําบลเขาปกครองของเขาเอง...มีอํานาจเต็มที่ เมืองหลวง...มีอํานาจใหนอยที่สุดเขาไว 
ทําในสิ่งที่ราษฎรเขาไมทํา ประชาธิปไตยมันขึ้นอยูกับการกระจายอํานาจ กลับไปหาชุมชน
เล็ก ๆ นอย ๆ “17 ซึ่งนับวาตางจากปญญาชนกระแสหลักอืน่ ๆ อยางมีนัยสําคัญ เพราะปญญาชน

กระแสหลักทั้งหลาย ลวนมุงสรางความชอบธรรมแกระบอบการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ

                                               
16 เรื่องเดียวกัน, หนา 26-27
17 เรื่องเดียวกัน. (เนนโดยผูเขียน)
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ความหมายของ “พระมหากษัตริย”

อาจารยสุลักษณพยายามทําใหสังคมไทยเห็นวา สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญ

อยางสูงตอ “ชาติไทย” ในแงที่ชวยสรางความสืบเนื่องแกสังคมไทย และเปนศูนยรวมจิตใจ ซึ่งไม

แตกตางจากที่ปญญาชนในกระแสหลักเนน ดังความวา “สถาบันพระมหากษัตริยเกือบจะเปน

สถาบันเดียว ที่เชื่อมอดีตใหเขากับปจจุบัน และเปนความหวังสําหรับอนาคต ...เปนพลังสําคัญที่
จะดึงดูดคนทัง้ชาติเอาไวได”18 แมพระมหากษัตริยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยจะบกพรองในแง

ที่ไมกระจายอํานาจ แตทั้งพระมหากษัตริยและเจานายตางก็ไดทําหนาที่ “นักการทูตชัน้เยี่ยม 

นักการปกครองชั้นเลิศ นายชางชั้นวิเศษ...พลิกการปกครองแผนดินเพื่อประโยชนของปวงชน”19

ในปจจุบัน อาจารยสุลักษณยังคงยืนยนัวาสถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญในดาน

ตาง ๆ  หลายดาน ถึงแมวาโดยทฤษฎีแลว“พระมหากษัตริย” ทรงเปน “พระมหากษัตริย” ที่อยูใต

รัฐธรรมนูญ แตพระองคทรงมี “หนาที”่ ในระบอบการปกครองของไทยอยางไมเปนทางการ 

พระราชอํานาจอยูตรงไหน อันนี้พระเจาอยูหัวเองก็ทรงรับสั่งเห็นดวย 
พระเจาแผนดินมีหนาที่ หนึ่ง-เตือนรัฐบาล สอง-แนะนํา สาม-วิพากษวิจารณ แต
ทั้งหมดนี้ตองทําเปน private ไมเปดเผยใหคนเห็นใหคนรู20

นอกจากนี้อาจารยสุลักษณยังเห็นวา สถาบันพระมหากษัตริย “ตองเปนตัวนําทาง

จริยธรรม”21 โดยใหเหตุผลวา “รัฐบาลขาดจริยธรรมแทบทุกอยาง...เมื่อเปนเชนนี้ เราจะมองไปที่

ไหน เรากต็องมองไปทีผู่ซึ่งสามารถนําไดในทางจริยธรรม ผมวาอันนี้คือสถาบัน
พระมหากษัตริย ประเสริฐสดุ เปนแสงสวาง เปนชัยธรรม”22 

อาจารยสุลักษณเนน “ความเปนกลาง” ของพระมหากษัตริยดวย โดยระบุวา “แตทาน

จะตองไมเขาขางใคร จะเปนเชนใดก็ตาม...โดยเฉพาะกรณีฝายอธรรมสูกัน”23 นอกจากนี้บทบาท

                                               
18 สุลักษณ ศิวรักษ, คันฉองสองเจา. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2525. หนา 24.
19 เรื่องเดียวกัน, หนา 24.
20 เรื่องเดียวกัน.
21 เรื่องเดียวกัน, หนา 9.
22 เรื่องเดียวกัน. (เนนโดยผูเขียน)
23 เรื่องเดียวกัน.
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ทางการเมอืงของพระมหากษัตริยก็ควรมอียางจํากัด กลาวคอื “การมีบทบาททางการเมืองนั้น

สมควร แตบทบาทนั้นตองเปนบทบาททางจริยธรรม ในทางอุดหนุนประชาธิปไตย”24 

อาจารยสุลักษณเสนอวาสถาบันพระมหากษัตริยมี “หนาที่” ในระบอบการปกครองแบบ

ไทย คลายคลึงกับที่ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิเคยเสนอไวในระหวางทศวรรษ 2500-2510 เปนอยางมาก แต

สวนทีแ่ตกตางจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิอ์ยางสิ้นเชิงก็คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เนนความศกัดิ์สิทธิส์ูงสงของ

สถาบันพระมหากษัตริย แตอาจารยสุลักษณเนนความเปนมนุษยที่ตองมีความโปรงใส ตรวจสอบ 

วิพากษวิจารณได เพื่อใหสถาบันพระมหากษัตริยสามารถปรับตัวอยางมีประสทิธิภาพ และมี

ความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งตองปองกันไมใหบุคลที่ทํางานในโครงการตามพระราชดํารแิยง

ชิงทรัพยากรจากสงัคมไปใชในโครงการตาง ๆ อยางไมคุมคาดวย25 

นอกจากนี้อาจารยสุลักษณยังแตกตางจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิใ์นแงที่เนน “หนาที่” ของสถาบนั

พระมหากษัตรยิในการสงเสริมประชาธิปไตย (แบบกระจายอํานาจ) ในขณะที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์

สงเสริม “การปกครองแบบไทย” ที่ผูนํามีอํานาจเด็ดขาดสงูสุด โดยมีพระมหากษัตริยทรงทําหนาที่

ดูแลการใชอํานาจของผูนําและทรงเปนที่พึ่งสุดทายของราษฎร แมในบางบริบท ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะ

สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย แตก็เปนประชาธิปไตยในความหมายที่มีการเลือกตั้งเทานั้น มใิช

ประชาธิปไตยแบบกระจายอํานาจ หรือแบบที่ประชาชนมีสวนรวมในการตดัสินใจและควบคุม

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดังที่อาจารยสุลักษณเนน

จะเห็นไดวาอาจารยสุลักษณเสนอความคิดเกี่ยวกับ “พระมหากษัตริย” ที่อยูพนกรอบ

ความคิดกระแสหลักไปมากทเีดียว พรอมกนันั้นอาจารยสุลักษณก็ชี้ใหเห็นปญหาเกีย่วกับสถาบัน

พระมหากษัตรยิวาเกิดขึ้นมากนับตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์เปนตนมา เพราะอาจารยสลุักษณเห็น

วาในทางปฏิบัติไมเปนไปตามแบบแผนอัน “ถูกตอง” ซึ่งแบบแผนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย

ยุคจอมพลสฤษดิ์ที่อาจารยสุลักษณเห็นวาไมถูกตองนั้น มาจากการนิยามของม.ร.ว.คึกฤทธิ์26

                                               
24 สุลักษณ ศิวรักษ, “การมีสถาบันกษัตริยถูกกวามีประธานาธิบดี” ฟาเดียวกัน 3, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2548): 

87.
25 เรื่องเดียวกัน, หนา 84-93.
26 โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ, การเมืองและการสราง “ความเปนไทย” โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
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อาจารยสุลักษณหวังวาสถาบนัพระมหากษัตริยจะอยูได เพราะสําคัญตอบานเมือง แต

มิใชวาเฉพาะการอยูรอดของสถาบันพระมหากษัตริยเทานั้นที่จะทําใหบานเมอืงทั้งหมดอยูรอด ยัง

ตองมีองคประกอบอื่น ๆ อีกหลายประการ ที่สําคัญก็คือ “คนรุนใหม”

 “คนรุนใหมที่มกีึ๋น มีความกลาหาญ เห็นบานเมอืงสําคัญกวาเรา เห็นวา

ลูกหลาน 6-7 ชั่วคนสําคัญกวาคนรุนนี้... เห็นวาการรักษาสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญ และที่สําคัญไมใชเพียงเพื่อเมืองไทย แตตองให

ความสําคัญโดยเคารพเพือ่นบานที่เปนพมา ลาว เคารพคนเล็กคนนอยทั้งหมด อยู
อยางประสานสอดคลองกัน ไมเอาเปรียบซึ่งกันและกัน...ผมเห็นวาตองเปลี่ยน

จุดยืนทั้งหมด และผมเห็นวาเปลี่ยนไดในแงหนึ่ง คนไทยมีอัจฉริยภาพบางอยาง มี
ความฉลาดเพียงพอ หลายคนมองไมเห็น...ในความมนุษยเรายังเหนือกวามาเลเซีย
ดวยซ้ํา ทําไมเราไมอุดหนุนความเปนมนุษย พระราชาเปนเพียงหัวหนาของมนุษย

ที่เสมอกนัเทานั้นเอง...เราไมไดตองการสถาบันที่พิเศษหรือศักดิ์สิทธิ์...”27

คํานําหนังสือ ฟาต่ําแผนดินสูง สะทอนการเปลี่ยนตําแหนงแหงที่และความหมายของ

องคประกอบตาง ๆ ของ “ความเปนไทย” และสะทอนทางเดินแหงการตอสูของอาจารยสุลักษณใน

ทศวรรษ 2510 เปนตนมา ไดเปนอยางดี ดังนี้

ที่ใหชือ่หนังสือนี้วา ฟาต่ําแผนดินสูง นั้น ก็ไมมีความอาจเอื้อมอันใด ดัง
ไดตั้งชื่อ เจาขาฟาเดียวกัน มาแลวนั่นเอง ทั้งนี้เพราะเห็นวาถาฟาต่ําลงมาหา
ความเปนสามัญมนุษยไดเทาไร ยอมเทากับเดินตามรอยพุทธยุคลบาทมากเทานั้น 
นับเปนการกาวเขาหาวิทยาศาสตร เขาหาความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยทิ้งไสย
ศาสตรและความฟุงเฟอเหอเหิม ตลอดจนอาสัตยอาธรรม เพื่อความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันของผูปกครองและผูถูกปกครองนั้นเอง โดยที่ทวยราษฎร ซึ่งเปนตัวแทน

ของแผนดิน ตองไดรับการสนับสนุนใหสูงสงขึ้นทุก ๆ ทาง ไมวาจะในทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง หรือวัฒนธรรมมก็ตามท ีถาเปนไปไดดังนี้ ทุกฝายจะอยูดวยกันได
อยางเสมอบาเสมอไหล อยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน นี้แลคือความฝน
ของขาพเจาที่ตอังการใหเปนจริง...ตองเรียกรองและทําการใหไดมาโดยทุกวิถีทาง 
ซึ่งอยูในกระแสแหงสันติประชาธรรม28

                                               
27 เรื่องเดียวกัน, หนา 93.
28 สุลักษณ ศิวรักษ, ฟาต่ํา แผนดินสูง กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงแสงการพิมพ, 2528. หนา “คํานํา”.
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มีคนไมนอยที่เห็นดวยกับทางเลือกที่อาจารยสุลักษณเสนอ มีทั้งที่เห็นดวยทั้งหมด และ

เห็นดวยเปนบางสวน แตนาสังเกตวาแมแตคนทีเ่ห็นดวยกบัอาจารยสลุักษณเพียงบางสวน หรือไม

เห็นดวยเลย ก็ยังเคารพอาจารยสุลักษณ ในฐานะของบุคคลที่มีความกลาหาญทางจริยธรรม 

เพราะเคารพใน “ความจริง” กลายืนยันในสิ่งที่เชื่อวา “ถูกตอง” และทําการตอสูอยางยาวนานเพื่อ

บรรลุถึงความถูกตอง 

แมทางสายที่อาจารยสุลักษณเลือกเดินไปในปจจบุัน จะมิไดอยูตรงกันขามกบัทางสาย

หลักอยางสิ้นเชิง หรือมิใชการเดินสวนทางกับเสนทางสายหลัก ยังเชื่อมตอกับทางสายหลกัอยู

เสมอ29 แตทางเดินของอาจารยสุลักษณเปนทางแยกที่มีนัยสําคัญ การที่อาจารยสุลักษณ
ปฏิเสธการรวมศูนยอํานาจรัฐ และปฏิเสธการมีฐานันดรในสังคม หรือการแบงคน
ออกเปนลําดับชั้น นับเปนการปฏิเสธมิติท่ีสําคัญท่ีสุดของ “ความเปนไทย” ที่ปญญาชน
กระแสหลักนิยาม ดังนั้น ถึงแมวาอาจารยสุลักษณจะไมแตกหักอยางสิ้นเชิงกับปญญาชนกระแส

หลัก แตก็ถอืไดวา อาจารยสุลักษณไดเดินแยกออกมาจากทางเดินสายหลักไปไกลมากแลว

หากสังคมไทยนับเอาทางเดนิของอาจารยสุลักษณเขามาเปนสวนหนึ่งของทางเลือกใน

อนาคต เสนทางขางหนาของสังคมไทยก็จะสวยงามขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบันมากทเีดียว

เปนที่นาสังเกตวา ในระยะหลัง แมอาจารยสุลักษณจะยังคงเคารพยกยองปญญาชนใน

กระแสหลักหลายพระองคเปนอยางสูง แตเนื่องจากไดคิดเพิ่มเติมและเรียนรูจากปญญาชนกระแส

อื่น ๆ เพิ่มขึ้นเปนอันมาก ทําใหมีความคดิใหม ๆ หลายประการทีส่อดคลองกับปญญาชนกลุมอื่น 

จึงเห็นควรกลาวถึงปญญาชนกลุมอื่น ๆ อีกสองกลุมโดยสังเขป

สอง ปญญาชนที่เชื่อวาคนเสมอภาคกัน ควรมีสิทธิและมีสวนไดสวนเสียในชาติเทาเทียม
กัน และไมนิยมโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจ 

                                               
29 เชน ใหความสําคัญแกพุทธศาสนา ซึ่งเปนหัวใจอยางหนึ่งของ “ความเปนไทย” ตามทัศนะกระแสหลัก และ

เห็นวาสังคมไทยยังจําเปนตองมีสถาบันพระมหากษัตริย แมจะยกพุทธศาสนาใหสําคัญเหนือพระมหากษัตริย 

ซึ่งแตกตางจากปญญาชนในกระแสหลักทานอื่น ๆ ยกเวนพลเอกแสวง เสนาณรงค ซึ่งใหความสําคัญแกพุทธ

ศาสนามากเปนพิเศษเชนเดียวกัน แตพลเอกแสวงก็เนนความสําคัญของพุทธศาสนาเฉพาะสําหรับสังคมไทย 

มิใชสําหรับมนุษยชาติ และพลเอกแสวงยังทํางานทั้งในระบอบการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตและจอม

พลถนอม กิตติขจร อีกดวย
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ปญญาชนในกลุมนี้ อาจแบงออกไดเปน 3 กลุมยอย แตสามกลุมยอยนี้ไมไดแยกออกจาก

กันเด็ดขาด ปญญาชนบางคนคอนมาทางกลุม 2.1 มาก บางคนคอนไปทางกลุม 2.2 มาก และ

บางคนคอนไปทางกลุม 2.3 มาก

2.1 ปญญาชนที่เชื่อในความเสมอภาคและประชาธิปไตย แตเห็นวาอีกนานกวา
สังคมไทยจะกาวไปถึงจุดนั้น จึงเขาไปทํางานในระบบ และใชความรูความสามารถในการ

ประคับประคองระบบใหดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังที่อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ วิเคราะหไววา 

ในชวงเวลาที่อาจารยสุลักษณเรียนจบจากอังกฤษและกลับมาเมอืงไทยใหม ๆ และตัดสินใจที่จะ 

“ไมเขาสูระบบ” นั้น “ปญญาชนไทยสวนใหญยังเชื่อวา ตองเขาไปสูตัวระบบเพื่อแกระบบ (หรือ

อยางนอยก็ถวงดลุยไมใหระบบเสื่อมทรามลงไปกวานั้น)”30 ปญญาชนสําคัญในกลุมนี้ ไดแก พระ

เจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ และอาจารยปวย อึ๊งภากรณ เปนตน

อาจารยสุลักษณยกยองทั้งพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพนัธ และอาจารย

ปวย อึ๊งภากรณ ในแงที่เปน “ผูใหญที่ไมกะลอน” มีความเมตตากรุณาตอ “ผูนอย” และใชความรู

ความสามารถที่มีอยูมากไปในทางที่เปนคุณประโยชนตอบานเมือง สําหรับอาจารยปวยนั้น 

อาจารยสุลักษณยกยองเปนพิเศษในหลายเรือ่ง เชน เรื่องอาจารยปวย “ตองการระดมทรัพยากร

จากคนรวยไปชวยคนจน และคนมีความรูไปชวยผูที่ดอยการศึกษากวา กับใหคนกรุงสนใจคน

ชนบท” และ “ทานมีรากฐานอันมัน่คงทางจริยธรรม (morality) และความชอบธรรม (decency) 

ทานจึงเปนคนที่นารัก และเปนคนที่ไมเอาเปรียบเพื่อนมนุษย และทานหาทางเพื่อสรางสันติ

ประชาธรรมตลอดมา”31

ถึงแมวาอาจารยสลุักษณจะไมเห็นพองกับอาจารยปวยในหลายเรือ่ง เชน เห็นวา 

“คุณปวยนิยมยกยองฝรั่งมากเกินไป เสรีนิยมมากเกินไป สําหรับไทยคําตอบอยูที่การกลับไปหา
คานิยมดั้งเดิมของเราใหยิ่งไปกวานี ้ พื้นฐานของประชาธิปไตยอยูที่ระบบหมูบาน อุดมการณอยูที่
รูปแบบดั้งเดิมแลพแทจริงของคณะสงฆ หมูบานตองปลดแอกออกจากเมือง...นอกไปจากนี้แลว
ขาพเจายังเห็นวาคุณปวยใหความสําคัญกับความคิดแบบตรรก (rationalism) และแนวการ
กระทําแบบไดผล (pragmatism) มากเกินไป ใหความสําคัญในดานความลึกซึ้งแหงรหสัยนัย 

                                               
30 นิธิ เอียวศรีวงศ, “สุลักษณ ศิวรักษ ในประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย” ศิลปวัฒนธรรม 25, 5 (มีนาคม 2547): 

161-162.
31 สุลักษณ ศิวรักษ, นายปวย อึ๊งภากรณ ผูใหญที่ไมกะลอน พิมพครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

2543.  หนา 135-136.
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(mysticism) และความเขาใจในดานจิตดานวิญญาณ (spiritual) นอยไป” 32 แตก็สรุปเกี่ยวกับ

อาจารยปวยไวดังนี้

เมื่อเปลโตเขียนเกี่ยวกับโสกราตีสผูเปนอาจารยของทานโดยอาศยัปากเฟ
โดนั้น ขาพเจาอาจนํามาดัดแปลงใชไดเปนอยางดีกับคุณปวยวา “ในบรรดา
คฤหัสถชนคนไทยในปจจุบันที่รูจักมานั้น ทานผูนี้เปนผูที่ใชความฉลาด
ปราชญเปรือ่งเพื่อเพื่อนมนุษยอยางมากทีสุ่ด อยางกลาหาญทางจริยธรรมที่สุด 
และอยางเห็นแกตัวนอยทีสุ่ด” แมทานจะไมใชคนบริสุทธิ์ยุติธรรมอยางปราศจาก
ขอบกพรอง แตจะหาคนเชนนี้ในสังคมไทยบัดนี้ แทบเปนการงมเข็มในมหาสมุทร
กันทีเดียว33

2.2 ปญญาชนที่ตอสูเพื่อความเสมอภาคทางสังคมอนัเชื่อมโยงกับความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจและความเปนประชาธิปไตยทางการเมือง

ปญญาชนกลุมนี้ ไดรับอิทธิพลทางความคิดแบบสังคมนิยมหรือมารกซิสมคอนขางมาก 

จึงใหความสําคัญแกระบอบกรรมสิทธิ์รวม เพื่อใหเกิดวถิีการผลิตและความสัมพันธทางการผลิตที่

สงผลใหเกิดความเสมอภาคทางสังคม และสงผลใหสังคมมคีวามเจริญกาวหนาขึ้นทั้งในทาง

การเมืองและศิลปะวัฒนธรรม ปญญาชนในกลุมนี้ ไดแก ทานอาจารยปรีดี พนมยงค คุณจติร ภูมิ

ศักดิ์ คุณสุภา ศิริมานนท เปนตน บางทานเนนการบรรลสุังคมดังกลาวขางตนดวยสันติวิธี แตบาง

ทานก็เลือกการตอสูดวยอาวุธ หลังจากที่ไดตอสูดวยสันติวิธีแตถูกรัฐขดัขวางปราบปราม ดังที่

ทราบกันดอียูแลว

ในกรณขีองอาจารยปรีดีนั้น อาจารยสุลักษณยกยองในหลายดาน เชน กลาววา “นาย

ปรีดีรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนญู...เปนผูนําในการกูชาติ...ทําใหเขาอยูใน
สถานะสูงสง ไมนอยไปกวาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเลย
ทีเดียว”34 ขอที่อาจารยสลุักษณยกยองอาจารยปรีดีมากเปนพิเศษ คือ การเปนผู “ปกปองและเชิด

ชูสถาบันพระมหากษัตริยในชวงเผด็จการ ป. พิบูลสงคราม” การเปน “ผูนําในดานประชาธปิไตย” 

                                               
32 เรื่องเดียวกัน, หนา 68.
33 เรื่องเดียวกัน, 150.
34 สุลักษณ ศิวรักษ, เรือ่งนายปรีดี พนมยงค ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2540.  

หนา 12.
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“และที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คอื เขาเปนผูนําในการกอบกูเอกราชใหชาติไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2”35 

ทั้งหมดนี้มาจากจุดยืนของอาจารยสุลักษณ ที่ใหความสําคัญแกสถาบันพระมหากษตัริย 

ประชาธิปไตย และเอกราชของชาติ

อยางไรก็ตาม อาจารยสุลักษณไมกลาวถึงระบอบกรรมสิทธิ์รวมที่ปรากฏใน “เคาโครง

เศรษฐกิจ” ที่อาจารยปรีดีเสนอ เพราะมิไดเหน็ดวยกับการนําระบอบดังกลาวมาใชในสังคมไทย

2.3 ปญญาชนที่ตอสูเพื่อความเสมอภาคทางสังคม อันเชื่อมโยงกับอิสรภาพทาง
จิตใจและทางปญญาของมนุษย ตลอดจนความเปนประชาธิปไตยทางการเมือง

ปญญาชนที่สําคัญในกลุมนี้ คือ คุณกุหลาบ สายประดิษฐ ใน ขางหลังภาพ และ 
สงครามแหงชีวิต คุณกุหลาบแสดงใหเห็นวา ความไมเสมอภาคกอใหเกิดความเจ็บปวดแก

มนุษยเปนอยางยิ่ง ขณะเดียวกัน คุณกุหลาบยืนยันวามนษุยทุกคนเทาเทียมกัน จึงควรมีสทิธิและ

เสรีภาพ และรัฐบาลก็ควรปกครองโดยฟงเสียงของราษฎรอยางแทจริง รวมทั้งใชทรัพยากรตาง ๆ 

เพื่อผลประโยชนของประชาชน ตามหลักการวา “รัฐบาลของประชาชนจะตองใชจายเงินของ

ประชาชนตามปรารถนาของประชาชน”36 และประเทศไทยตองมีความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ 

อยางเทาเทียม เปนมิตร และเปนกลาง มุงใหเกิดสันติภาพตามหลกัธรรมของพุทธศาสนาที่เนน

สันติและเมตตาธรรม

คุณกุหลาบปฏิเสธความไมเสมอภาค โดยอธิบายจากมุมมองของพุทธศาสนา ซึ่งแตกตาง

จากปญญาชนกระแสหลักที่ใชพทุธศาสนาเพื่อจรรโลงสังคมแบบมลีําดับชั้น คุณกุหลาบเขียนไววา

 

“ชาวพุทธผูเคารพธรรมของพระศาสดา และผูเจริญเมตตา ยอมเล็งเห็น
วา มนุษยทั้งหลายยอมเสมอกันในฐานเปนสิ่งมีชีวิตที่รวมการเกิดแกเจ็บตาย

ดวยกัน...การถือชาติชั้นวรรณะ วาเปนเครื่องวัดความสูง ความต่ํา ความดี ความ
เลวของมนุษย ไมมีทีอ่ยูในพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนวามีแตกรรมหรือการ

                                               
35 เรื่องเดียวกัน, หนา 1-6.
36 กุหลาบ สายประดิษฐ, การเมืองของประชาชน กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2548. หนา 

70.
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กระทําเทานั้น ที่จําแนกบุคคลใหแตกตางกัน ที่จําแนกบุคคลใหเปนคนดีและคน
เลว”37 

“ความยุติธรรม” ที่คุณกุหลาบพยายามตอสูใหเกดิขึ้นในสังคมไทย จึงเปนความยุติธรรม

ที่เสมอภาค และ “อิสรภาพ” ก็หมายถึงอิสรภาพทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ สวน 

“เสรีภาพ” มุงเนนไปที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อใหสังคมไทยมองเห็นทางเลือกใหม ๆ 

และทําใหการปกครองเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง นั่นคือ เปนการปกครองโดยฟงเสียงของ

ประชาชนดังกลาวมาแลวนั่นเอง

เรื่องราวของ ม.ร.ว.กีรติ ใน ขางหลังภาพ นั้น แมวาดูเผิน ๆ แลว ม.ร.ว.กีรติจะไมมี

ทางเลือกในชีวิต แตคุณกุหลาบไดเสนอทางเลือกใหแกคนผานการดิ้นรนของ ม.ร.ว.กีรติ ที่ไมยอม

จํานนโดยดุษณีตอจารีตประเพณีที่คนไมเสมอภาคกัน อาจารยชูศักดิ์ ภัทรวณิชยกลุ ซึ่งเขียนเรื่อง 

“ปริศนา ขางหลังภาพ ของศรีบูรพา” ไดชี้ใหเหน็วา

 “บอยครั้งเธอจะเปนฝายพูดจายั่วยวนใหนพพรแสดงออกถึงความรักที่มี
ตอเธอ...ม.ร.ว.กีรติเปนฝายเริ่มเปดประเด็นเรื่องความสัมพันธของเธอกับนพพร 
และใชวิธีถามนํา...เพื่อชักจูงความรูสึกของนพพรใหเห็นคลอยตามไปวาทั้งสองมี
อะไรกันมากกวาความเปนเพื่อนสนิท ซึ่งก็นับวาไดผล คําถามของเธอทําใหนพพร 
“งงไปครูหนึ่ง” เพราะนพพรไมเคยคิดมากอนวาเขาและเธอจะเปนอะไรมากกวา

เพื่อน จากนัน้เราจะเห็นวา ม.ร.ว.กีรติไดเปดฉากรุกนพพรหนักขึ้นไปอีก...”38

คุณกุหลาบคงตองการแสดงใหเหน็วา มนุษยตองไมยอมจาํนนอยางงาย ๆ อยางนอยทีสุ่ด 

ในสภาวะและเง่ือนไขที่กดดัน มนุษยก็มีอสิรภาพทางจิตใจและทางปญญาเหลอือยู และอสิรภาพ
ทางจิตใจและทางปญญานี้เองที่เปนเครื่องหมายของ “มนุษยภาพ” หรือ “ความเปน
มนุษย” ที่มนุษยทุกคนจะตองมี ตราบเทาที่ยังมีลมหายใจ

กลาวโดยรวบรัดที่สุดก็คือ ทางเดินของคุณกุหลาบ เปนทางเดินแหงการตอสูเพือ่ใหบรรลุ

ถึง “สมภาพและภราดรภาพ” ทั้งนี้โดย “ไมเลือกเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ และไมเลือกลทัธิความเชื่อถอื

                                               
37 เรื่องเดียวกัน, หนา 72.
38 ชูศักดิ์ ภัทรวณิชยกุล, “ปริศนา ขางหลังภาพ ของศรีบูรพา” ใน อาน (ไม) เอาเรื่อง กรุงเทพฯ: โครงการ

จัดพิมพคบไฟ, 2545. หนา 102-103.
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ทั้งในทางศาสนาและในทางการเมอืง...ผิวขาว ผิวเหลือง ผิวดํา...เพื่อสงเสริมสันตภิาพและ
มิตรภาพของเพื่อนมนุษย เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงามของกันและกัน...เพื่อที่จะเรียนรูถึงการ
ที่มนุษยจะอยูรวมกันไดโดยสันติ และผาสุก”39

เมื่อเกิด “ขบวนการสันติภาพ” ในประเทศไทยใน พ.ศ.2494 คุณกุหลาบก็ไดเขารวมใน

ขบวนการนีอ้ยางแข็งขัน เพราะเปนขบวนการที่เคลื่อนไหวเพื่อใหคนไทยไดรวมมอืกับชาวโลก ใน

การสรางสนัติภาพขึ้นมา โดยเชื่อวาสันตภิาพที่แทจริงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อโลกมีความเสมอภาค

เทานั้น40

คุณกุหลาบเปนปญญาชนที่เดินอยูบนทางเดนิที่ทานเห็นวาถูกตอง คือทางเดินที่ทุกคนมี

อิสรภาพทางจิตใจและทางปญญา ในยุคสมยัที่เต็มไปดวยความไมเสมอภาคและอํานาจเผด็จ

การ ทางเดินที่คุณกุหลาบเลือกเดิน จึงทําใหทานมีความเปนมนุษยที่สูงสง และคุณกุหลาบก็

กลายเปนปญญาชนในอุดมคติของปญญาชนในยุคหลังอีกมาก เชน อาจารยเสนห จามริก 

อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี คุณสุจิตต วงษเทศ อาจารยอัมมาร สยามวาลา 

อาจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ อาจารยชาญวิทย เกษตรศิร ิอาจารยธีรยุทธ บุญมี อาจารยเสกสรรค 

ประเสริฐกลุ อาจารยเกษียร เตชะพีระ ฯลฯ ปญญาชนเหลานี้ทํางานตาง ๆ กันไปตามความสนใจ

เฉพาะตัว แตลึกลงไปแลว ปญญาชนทุกทานลวนแตบูชา “สมภาพ” หรือความเสมอภาค และ

อิสรภาพทางจิตใจและทางปญญาเชนเดียวกับคุณกุหลาบ 

อาจารยสุลักษณในปจจุบัน เปนปญญาชนสําคัญคนหนึ่ง ที่เดินอยูแถวหนาบนเสนทาง

สายที่คุณกุหลาบไดบุกเบิกไวนี้

สาม ปญญาชนที่เปนบรรพชิต 

เปนปญญาชนที่บวชในพุทธศาสนาเปนเวลานาน ทําการศึกษาธรรมะอยางลึกซึ้งจริงจัง 

นอกเหนอืจากการแสดงพระธรรมเทศนาแลว ยังเผยแผธรรมะโดยการเขียนหนังสอืจํานวนมากเพื่อ

อธิบายหลักธรรม และพยายามทําใหพุทธศาสนาเปนทางออกสําหรับแกปญหาชีวิตและปญหา

สังคม โดยใหความสําคัญแกการรือ้ฟนโลกุตรธรรมเปนอยางมาก เชน ทานพุทธทาสภิกขุ พระ

พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) พระไพศาล วิสาโล เปนตน

                                               
39 เรื่องเดียวกัน, หนา 129.
40 โปรดดู วิวัฒน คติธรรมนิตย, กบฏสันติภาพ กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2539.
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ทางเดินของปญญาชนบรรพชิตนี้ ไมเพียงแตจะอุทิศชีวิตเพือ่เผยแผธรรมะ แตยังเปน

แบบอยางใหเหน็วา วิถีชีวิตที่เปนอิสระจากวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยกอปรไปดวยศลี สมาธิ และ

ปญญา เปนวิถีชีวิตที่ดี และเปนไปไดในโลกยุคทุนนิยมหรือโลกาภิวตัน 

ปญญาชนที่เปนบรรพชิตมีบทบาทสําคัญในการทําให “พุทธศาสนาแบบไทย” ยังคงมี

คุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก และอาจารยสุลักษณในสถานะที่เปนคฤหัสถ สามารถทําหลาย

สิ่งหลายอยางที่ปญญาชนบรรพชิตทําไดไมสะดวก ทําใหพุทธศาสนาแบบที่ปญญาชนบรรพชิต

พยายามเผยแผ เปนที่รับรูแพรหลายขึ้น และเปนประโยชนตอคนไทยและตอมนุษยชาติกวางขวาง

ขึ้นมาก โดยเฉพาะตอคนรุนใหมซึ่งเติบโตขึ้นในยุคที่คนสนใจศาสนานอยลง แตอาจารยสุลักษณ

ไดชวยทําใหพุทธศาสนายังคงมีความหมายตอชีวิตของคนรุนใหมจํานวนไมนอยในโลกนี้

เทาที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาปญญาชนไทยมีหลายแบบ แตละแบบมีทางเดินแตกตางกัน 

เพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตางกนั สิ่งที่นาคิดก็คือ เพราะเหตุใดปญญาชนกระแสหลัก จึง
ยังคงมีอิทธิพลอยางสูง โดยที่คนไทยสวนใหญในปจจุบัน ยังคงตอบปญหาตาง ๆ จากวิธีคิดที่

ไดรับการปลูกฝงโดยปญญาชนกระแสหลักอยูเสมอ 

คําตอบนาจะอยูที่วา ความคิดของปญญาชนกระแสหลกั โดยเฉพาะความคิดวา “ความ
เปนไทย” ทําให “เมืองไทยนีด้”ี มีสวนสําคัญอยางมากในการจรรโลงโครงสรางการเมือง
แบบรวมศูนยอํานาจ ซึ่งเปนโครงสรางการเมืองของรัฐไทยตั้งแตรัชกาลที่ 5 จนถึง
ปจจุบัน ทําใหไดรับการผลิตซ้ําในสื่อประเภทตาง ๆ อยางตอเนื่องและกวางขวาง รวมทั้งในตํารา

เรียนของนักเรียน และของพระภิกษสุามเณร ตลอดจนในนิทานสําหรับเด็ก41 ทําใหมีพลังครอบงํา

วิธีคิดของคนไทยในระดับลึก และยากจะถายถอนได

เมื่อพิจารณาทางเดินของปญญาชนสยามตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จะเห็นไดวามีหลาย

เสนทางดวยกนั เสนทางที่ปญญาชนกระแสหลักเลือกเดิน มีจุดหมายปลายทางอยูที่การเสริมสราง

อํานาจของชนชั้นนํา อันเปนชนชั้นที่ปญญาชนกระแสหลักสังกัดอยู สวนเสนทางที่ปญญาชนซึ่ง

                                               
41 โปรดดูความคิดกระแสหลักที่ครอบงํานิทานสําหรับเด็กไทยในปจจุบัน ใน สรณี วงศเบี้ยสัจจ, หัทยา จันทร

มังกร, ศตนันท เปยงบุญทา, “ความสัมพันธเชิงอํานาจในหนังสือนิทานภาพสําหรับเด็กไทย” เอกสาร
ประกอบการประชุมระดับชาติ เวทีวิจยัมนุษยศาสตรไทย ครั้งที่ 2 จัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย และ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว 10-11 สิงหาคม 2548.
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เชื่อในความเสมอภาคเลือกเดิน เปนเสนทางทีเ่ต็มไปดวยการตอสูเพื่อเสริมสรางอํานาจใหแก

ประชาชน ในขณะที่ทางเดินของปญญาชนบรรพชิต มุงนําคนทั้งหลายไปสูความพนทุกข และมุง

บรรลุเปาหมายทางจิตวิญญาณเปนสําคัญ

ภารกิจของปญญาชนไทยในปจจุบัน

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา สังคมไทยในปจจุบัน เผชิญปญหาที่ใหญหลวงและซับซอนกวา

ในอดีตมาก เห็นไดชัดถึงความออนแอของรฐัชาติและทองถิ่น ในสภาวะที่เผชิญหนากับโลกาภิ

วัตน รวมทั้งในรัฐชาติเองก็มีการเถลิงอํานาจของกลุมทุน ซึ่งทําใหคนตัวเล็กตัวนอยถูกแยงชิง

ทรัพยากรหนักหนวงขึ้น วัฒนธรรมในแตละชุมชน แตละทองถิ่น มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ซึ่งทําใหชาวบานสูญเสียความสัมพนัธที่เคยมีตอกัน ในขณะที่อํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรมของทุนขามชาตเิขามาครอบงําอีกช้ันหนึ่ง ทําใหคนตัวเล็กตัวนอยไมมีทางออก และไมมี

ทางเลือกในชีวิต ความขัดแยงและความรุนแรงทุกระดบัจึงขยายตัวขึน้ กอใหเกดิปญหามากมาย 

ซึ่งแตละปญหาอาจมองไดหลายมิติ ไมอาจเขาใจไดอยางงาย ๆ และไมอาจหาทางออกอยางมัก

งายอีกตอไป  เพราะจะกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาเปนลูกโซนับไมถวน

ขณะเดียวกัน อิทธิพลของปญญาชนกระแสหลัก ก็ยังคงทําใหคนไทยยอมรับโครงสรางรัฐ

แบบรวมศูนยและโครงสรางสังคมที่ไมเสมอภาค มองวาชาติไทยเปนชาติของ “คนไทย” เบียดขับ

ชาติพันธุอื่นที่มีฐานะยากจน หวาดระแวงตอเสรีภาพวาจะนําไปสูความปนปวนวุนวาย ให

ความสําคัญแกการฝกอบรมเยาวชนใหเคารพเชื่อฟง “ผูใหญ” มากกวาใหรูจักคิดเอง ไมยอมรับ

การเคลือ่นไหวเรียกรองสิทธิของคนดอยโอกาส โดยเหน็วาเปนการทําลายระเบียบ ความสงบสุข 

ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาของชาติ ฯลฯ

ในสภาวะเชนนี้ สังคมไทยตองการปญญาชนที่เหมือนกับอาจารยสุลกัษณ ในแงที่มีความ

กลาหาญทางจริยธรรม มจีินตนาการทางสังคมและการเมืองทั้งในเชิงความเปนจริง และในเชิง

อุดมคติ และเรียนรูอยางกวางขวาง โดยเรียนรูจากคนทุกชั้น ทุกชาติพันธุ ทุกศาสนา ทุกอาชีพ ทุก

เพศ ทุกวัย เพื่อจะสามารถเขาใจความหลากหลายและความซับซอนของความเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนความซับซอนของปญหาตาง ๆ จากหลากหลายมุมมอง สามารถเสนอทางเลือกแกสังคม

แยกยอย (fragmented societies) ที่เกิดขึ้นได โดยชี้ใหเห็นแนวโนมไดชัดเจนพอสมควร วาหาก

เลือกทางเดินหนึ่ง ๆ สังคมไทยและคนแตละกลุมในสังคมไทยจะไดอะไรและจะเสียอะไร และเมื่อ

ตองการจะแกปญหาหนึ่ง ๆ สังคมควรจะตองพิจารณาไปถึงประเด็นอะไรบาง เพราะความ
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หลากหลายและความซับซอนที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันและอนาคต ทําใหทางเลือกหนึ่ง ๆ ใชไมได

สําหรับคนทุกกลุมหรือทุกคน ปญญาชนจําเปนตองคนหาทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อเสนอแก

สังคม เชน เกษตรทางเลือกก็ตองมีหลายแบบ การแพทยทางเลือก การศึกษาทางเลือก เศรษฐกิจ

ทางเลือก ฯลฯ ลวนตองมีหลากหลายแบบทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ ปญญาชนในปจจุบันยังตองตระหนักถึงภารกิจของตนในแงที่อาจารยปวย อึ๊ง

ภากรณ ไดเคยเนนเอาไวตั้งแต พ.ศ.2509 เพราะปจจุบันเปนชวงเวลาที่คนไทยจําเปนจะตอง “คิด

เองเปน” ยิ่งกวาในยุคใด ๆ ที่ผานมา มฉิะนั้นก็จะไมสามารถนําตนเองและชาติไทยใหอยูรอดได 

อาจารยปวยกลาวถึงภารกิจของปญญาชนไวดังนี้

ปญญาชนผูสามารถพูด เขียน หรือแสดงออกแกมหาชน...มีหนาที่ทีส่ําคัญ

อยูขอหนึ่ง คือตองพูด เขียน หรือแสดงใหเขาคิด ใหเขาไดโอกาสใชความตริตรอง 
และใหเขาไดเบิกความคิดใหกวางขวาง ใหแตกฉาน ใหลึกซึ้ง ใหขึ้นระดับสูง 
ปญญายอมเปนอาภรณอันประเสริฐ ปญญาที่ประเสริฐนั้นยอมย่ัวยุความประพฤติ
ของปญญานั้นใหแพรหลายและกาวหนาสืบไป42

ภารกิจขางหนาของปญญาชนจึงใหญหลวง ทั้งนี้ รวมไปถึงภารกิจที่ปญญาชนตองหา

คําตอบดวยวา มีหลักการใหม ๆ อะไรบางที่คนไทยควรนํามาพิจารณา เพื่อจะเลือกสรรมา
เปนสวนหนึ่งของ “ความเปนไทย” และมีอะไรบางในมรดกของ “ความเปนไทย” ที่ควร
ชวยกันรักษาไว “ความเปนไทย” ที่รักษาไวนั้น ควรจะปรับเปลี่ยนความหมายไปอยางไร เพื่อจะ

ทําให “ความเปนไทย” เปน “หัวใจ” หรือเปน “หลักการกลาง” ที่คนทุกกลุม รวมทั้งชาวมลายู

มุสลิมและคนชาตพิันธุอื่น ๆ ในประเทศไทยสามารถยึดถือรวมกัน และเปน “หัวใจ” หรือเปน 

“หลักการกลาง” ที่จะทําใหสังคมไทยและคนทั้งหลายในสังคมไทย บรรลุถึงคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความผาสุกอยางมั่นคงและยั่งยืน และมีความสัมพันธกบัโลกภายนอกอยางสรางสรรคไปพรอมกัน

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               
42 อางใน ส. ศิวรักษ, นายปวย อึ๊งภากรณ ผูใหญที่ไมกะลอน พิมพครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

2543. หนา 28.


