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“สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย”
คุณหญิงอัมพร มีศุข

ผูเขียน

เรื่องสิทธิมนุษยชนในบรรดาประชาชนชาวไทย ยังมีความเขาใจกันสับสน หลายเดือน
มาแลว มีเพื่อนพองไดกลาวกับผูเขียนวา “อาจารยไปยุงอะไรกับเรื่องของการเดินขบวน
ประทวงกัน” ผูเขียนก็ตกใจนิดหนอย แตหลังจากสนทนากัน เขาคิดวาเรื่องสิทธิมนุษยชน
นั้นเปนเรื่องเดินขบวน มิหนําซ้ํายังมีคนมาสั่งสอนผูเขียนอีกวา “สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องของ
ฝรั่ง อาจารยอยาไปยุงกับเขาเลย” ผูเขียนก็รับฟงไวอยางดี และก็มาคิดวา จะทําอยางไร
ถึงจะใหเขาใจถูกตองกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ที่จริงมีนักวิชาการ มีพลเมืองอาวุโสก็ดี
มีทานที่ผูคนเขาเรียกวาปญญาชนก็ดี ไดศึกษาคนควาวิจัยเรื่องนี้ และไดอภิปรายปาฐกถา
และเขียนตําราก็มากมาย แตสงสัยวาคงจะมีผูอานนอยอยู หรือศึกษานอยอยู แทที่จริง
เรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ มีความคิดและมีการสงเสริมกันในสังคมไทยมาชานานแลว แตอาจไม
ใชคํานี้ หากเปนไปตามขนบประเพณีดั้งเดิมของเราเปนพื้นฐานของความเชื่อ และศาสนา
ตางๆ
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้น
ไดสอนใหคนดํารงชีวิตอยูดวยความเมตตา
เห็นอกเห็นใจกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จัดวาเปนรากเหงาของสิทธิมนุษยชน
ที่คนพูดกันวาเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องของทางตะวันตก ก็เปนความจริง เพราะวา
ทางตะวันตกนั้นมีปญหาเรื่องการเบียดเบียนกัน กดขี่ขมเหงกันอยูมากทีเดียว ทั้งในระหวาง
มนุษยสังคมเดียวกันและการกดขี่ในระหวางสังคม ซึ่งทําใหฝรั่งมาลาเมืองขึ้น ครอบครอง
อาณานิคมตางๆ ทั่วโลก อยางไรก็ตาม ในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ ในสังคมไทยมีมาชานาน
ถาจะยกตัวอยาง ในสมัยสุโขทัย ขอความในศิลาจารึกก็ดี และการที่พอขุนรามคําแหงมหาราช
โปรดใหประชาชนสั่นกระดิ่งหนาพระราชวัง เพื่อขอเขาเฝาถวายเปนการรองทุกขก็ดี และ
เรื่อยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร ก็มีตัวอยางมากมาย อาทิ การเลิกทาสในรัชสมัยสมเด็จพระปยมหาราช เปนตน
จนกระทั่งมาถึงในรัชกาลปจจุบัน ทุกคนก็เห็นพองตองกันวา
พระราชกรณียกิจนอยใหญก็ประกอบดวยการสงเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออม
มีเรื่องหนึ่ง ตั้งแตไดเปลี่ยนการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น
แมจะมีการปฏิวัติรัฐประหารและวิกฤตทางการเมืองหลายตอ
หลายครั้ง พระมหากษัตริยทรงใชพระบารมีอันสูงสุดอยางไมเปนทางการ ชวยใหประเทศชาติ
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พนภัยทุกครั้ง
แตยังไมเคยปรากฏวาทรงใชพระราชอํานาจที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ ยับยั้ง
กฎหมาย หรือยุบสภาผูแทนราษฎรเลย คนอื่นทั้งสิ้นเปนคนยุบสภา
เมื่อประเทศทางตะวันตกมีปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิก ไดตกลงใหใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
และกติกาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโลกนี้ บังเอิญสอดคลองกับระยะเวลาที่สังคมไทย
ปรับตัวอยางขนาดใหญ เพื่อใหประเทศชาติพัฒนาใหทันสมัย โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมไทยมากมาย จนเกิดกระบวนการเอาอยางฝรั่ง
สับสนปนเปกับความพยายามที่จะปรับตัวใหทันกับโลกตะวันตก กอใหเกิดลัทธิวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม ซึ่งเปลี่ยนคานิยมและภูมิปญญาดั้งเดิมของสังคมไทยไปในเชิงลบมากกวาเชิง
สรางสรรค นอกจากนั้น ในระยะเวลาดังกลาว ก็เกิดปญหาใหมๆ ขึ้นในโลก ที่สําคัญก็
คือ ปญหาธรรมชาติแวดลอมที่มนุษยตื่นขึ้นมาพยายามพิทักษรักษาไว หลังจากสิ่งแวดลอม
ในทางธรรมชาติตองเสื่อมโทรม ถูกทําลาย และมีมลภาวะ เพราะมนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติดวยความโลภและดวยความโงเขลา จนกระทั่งเปนภัยอันตรายยอนกลับมาสูมนุษย
เอง ปญหานี้ไดโยงเขามาถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ทําใหเห็นวาเรื่องสิทธิมนุษยชนมิใชเรื่อง
ที่ปฏิบัติระหวางมนุษยตอมนุษยเทานั้น แตตองพิจารณาความสัมพันธระหวางธรรมชาติกับ
มนุษยดวย
เมื่อผูเขียนยังรับราชการเปนขาราชการประจํา ทางราชการไดใชใหติดตองานกับ
องคการตางๆ ทั้งของสหประชาชาติและประเทศอื่นๆ ผูเขียนเคยเสนอเลนๆ กับเพื่อนพอง
วา เมื่อมีปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนแลว นาจะมีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
ของสัตว และตอไปของพืชพันธุธัญญาหารทั้งหลายดวย
และแทที่จริงในประเทศทาง
ตะวันตก ก็มีองคกรเอกชน ซึ่งพยายามสงเสริมและหามมนุษยทําทารุณกับสัตวทั้งหลาย
ตอนนี้ก็มีเรื่องอื้อฉาวที่ฝรั่งเขาประณามไทย บอกวานําหนังสุนัขมาใชเปนเครื่องใชประจําตัว
หลายอยาง และเขาก็ขูวาจะทําโทษในเรื่องเศรษฐกิจตางๆ และยังมีตัวอยางที่เปนปญหา
อยางนอยอีกขอหนึ่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นใหมในระยะ ๕๐ ปที่แลวมา เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งทําใหโลกนี้เปนโลกที่ไรพรมแดน ทําใหมนุษยมีความตระหนักมากขึ้น สิ่งที่ไมเคยรู
ไมเคยคิดวาเปนปญหา ก็รูและก็คิดขึ้นวาเปนปญหา ซึ่งตองพยายามแกไข แกไขก็ไมคอย
จะสําเร็จ ยิ่งไปกวานั้น ถาหากจะจรรโลงมนุษยชาติเอาไว คงจะตองหาทางปองกันปญหา
ที่มีเพิ่มพูนขึ้นทุกทีทุกที เพื่อใหโลกมีสันติสุข ขอนี้ก็มีสวนเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการ
ปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมตอสิทธิมนุษยชน ที่จริงสหประชาชาติก็ไดกลาวกันในองคกรสังคม
โลก ไดพยายามทํางานดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมทั้งการสงเสริมอิสรภาพ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคในบรรดามนุษย
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ขอยกตัวอยางเรื่องความเทาเทียมกันระหวางหญิงกับชาย ในป ๒๕๑๘ สหประชาชาติไดจัดประชุมระดับโลกเพื่อพิจารณาเรื่องนี้
มีการตื่นตัวในลักษณะตางๆ บางครั้งก็
กลายเปนเรื่องขบขัน เชน คําในภาษาอังกฤษวา humanity หรือ human มีผูประทวง
ซึ่งเปนสุภาพสตรีฝรั่งจากตะวันตกบอกวา “มีอยางหรือมีแตคําวา man ไมมีคําวา
womanity หรือ
woman”ก็มีคนเห็นเปนเรื่องตลก ก็บอกวา “ก็นาจะเปลี่ยนเปน hu
huwoman จะวาอยางไรกันดี” ดังนี้เปนตน ที่จริงเรื่องนี้ฟงเปนเรื่องขบขัน แตลึกๆ ลง
ไปแลว มันก็เปนเรื่องหลักการ ซึ่งจะตองพิจารณากันทํานองเดียวกัน ในประเทศไทยเอง
ผูหวังดีกลุมหนึ่งเห็นวา คํานําหนานามนาจะเปลี่ยนแปลง คือ ผูชายใช “นาย” คําเดียว
แตผูหญิงมี “นาง” และ “นางสาว” เพื่อแสดงสถานภาพการสมรส มีเรื่องฟองรองกันวา
มีสุภาพบุรุษทานหนึ่ง ตอนเชามาจดทะเบียนสมรสกับสุภาพสตรีทานหนึ่งที่กรุงเทพฯ พอ
ตอนบายบินไปสงขลา ไปจดทะเบียนกับสุภาพสตรีอีกทานหนึ่ง ซึ่งเปนการกระทําผิดกฏ
หมาย แตทานบอกเปนสิทธิสวนตัวของทาน อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นก็เลยมีคนบอก
วา ในบัตรประจําตัวประชาชนนั้น ควรจะระบุสถานภาพการสมรสไวดวย จึงนั่งคิดกันวาจะ
ทําอยางไรดี หากจะรักษาคําวานางหรือนางสาวไว
ก็มีคนบอกวาใหใชคําวา “นาย”
สําหรับผูชายที่สมรสแลวเหมือนกับ “นาง” สวนผูชายที่ยังไมสมรสไมรูจะทําอยางไร ก็มี
ผูเสนอวาใหใช “นายหนุม” เพื่อใหเขากับ “นางสาว” หรือหากวาจะใชแตคําวา “นาย”
แตคําเดียว ก็ตองหาคําใหมใหมาใชกับผูหญิง ไมวาจะสมรสแลวหรือยัง นักวิชาการก็
เสียเวลาวิจัยกันอยู มีคนขอใหผูเขียนไปหาทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุลฯ เพราะทาน
เปนผูเชี่ยวชาญทางภาษาไทยขอใหทานกรุณาชวยหาคําให ทานไดบอกวา “ใชอําแดงเปน
อยางไร เพราะคํานี้โบราณก็ใชกันอยู” อยางไรก็ตามมีคนกลุมหนึ่งคิดวาเรื่องนี้สําคัญเหลือ
เกิน และก็มาตอวาผูเขียนซึ่งเปนประธานกรรมการ
วาทําไมไมเสนอใหรัฐบาลปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแกกฎหมายเสีย
ผูเขียนเลยบอกวา “คอยไวกอนดีไหม หาทางแกไข
ปญหาซึ่งเปนปญหาของความไมเทาเทียม ความไมเสมอภาคระหวางชายหญิง อาทิ เรื่อง
แรงงานที่ผูหญิงทํางานมากแตไดคาแรงนอย เปนตน” และก็ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายกาย
กอง แมแตกฎหมายระบุไววา ถาสามีจะฟองหยา อางไดวาเพราะภรรยามีชู แตสําหรับผู
ชายนั้น ถามีผูหญิงอื่นซึ่งจะเรียกไดวามีชู ก็ไมเปนไร แตใชเปนขออางสําหรับหยามิได
มีหลายสิบหลายรอยปญหา ซึ่งในขณะนี้ ในสังคมไทยก็ไดพยายามชวยกันแกไขปรับปรุง
อยู เพราะวาเราเปนชาวพุทธยังเชื่อมั่นในเรื่องเมตตาธรรมอยู แมกระนั้นก็ยังมีปญหาอีก
มากมาย ที่จะตองชวยกันแกตอไป
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อยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่นาเปนหวง ประเด็นแรก ควรจะ
ตองมีความพยายามอยางยิ่ง ที่จะตองสรางความคิดรวมกันในบรรดาคนไทย วาเรื่องการมี
สิทธิมนุษยชนนั้นเพื่ออะไร ทําไมจึงตองมีการสงเสริม และทําอยางไรจึงจะลดหรืองดการ
กระทําที่เปนละเมิดสิทธิดังกลาว
หากจะตั้งคําถามวาแนวความคิดที่ถูกตองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคืออะไร ผูเขียนขออนุญาตเชิญขอเขียนของทานอาจารย เจาคุณพระธรรมปฎก
มาเปนขออางอิง ทานเขียนไววา “สิทธิมนุษยชนเปนการยอมรับกัน ใหบุคคลในฐานะที่
เปนมนุษยแตละคนไดรับความเคารพนับถือ เอาใจใส ดูแล คุมครอง รักษา และไดรับ
ประโยชนจากการมีชีวิตอยูในโลกนี้
อยางดีที่สุดที่สามารถจะทําได จึงเห็นไดวาสิทธิมนุษยชนนั้นเปนเรื่องของมนุษยที่เจริญงอกงาม รูสึกสํานึกชีวิตซึ่งกันและกันไดดี เอาใจใส
ในความสุขความทุกขของกันและกัน และแสดงถึงการวางกฎเกณฑเพื่ออยูรวมกันไดดี เปน
เครื่องหมายของความกาวหนาในอารยธรรม”
อีกประเด็นหนึ่ง ในการพิจารณาปญหาสิทธิมนุษยชน เห็นไดวา ในหลายกรณีมี
ภาวะสุดโตงอยู ๒ จุด จุดหนึ่ง มีการละเมิดสิทธิอิสรภาพ เสรีภาพ ทั้งยังละเวนไมปฏิบัติ
ตามกติกา อยางในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเรียกกันวารัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนนั้น
ก็เนนเรื่องศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยรวมทั้งสิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ
ความเสมอภาคของประชาชนไวหลายตอหลายมาตรา แตก็ยังมีพฤติกรรม ซึ่งแสดงวา ยัง
ไมมีการคํานึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของบุคคล ตัวอยางที่เห็นไดงายที่สุดคือเรื่องวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งขณะนี้มีการวิพากษวิจารณกันอยางแพรหลาย และเปนเรื่องซึ่งโตเถียงกัน
ไมสามารถจะตกลงกันได หรือแมแตเรื่องกระบวนการที่ไมเคารพศักดิ์ศรีของผูตองหา มีคน
ปรารภวา ผูตองหานั้นโดนสื่อมวลชนละเมิดสิทธิ เพราะเสนอขาวในเชิงทําโทษวาเปนผู
ผิดตั้งแตแรกเริ่ม ก็นาคิดอยูเหมือนกัน
แตเรื่องนี้ก็ยังไมสําคัญเทากับการที่ผูมีอํานาจ
ในบานเมืองไมจัดการในเรื่องดังกลาวในรัฐธรรมนูญ ในกฎหมายมีอยูแลว แตยังไมมีการ
ปฏิบัติ แมแตเรื่องเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรับรูขาวสารขอมูล ซึ่งกฎหมายออก
มาแลว ปรากฏในรัฐธรรมนูญแลว ก็ยังมีปญหา มีขอโตแยงกัน หรือสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนก็ยังตกลงกันไมได
เพราะบางฝายก็บอกวาสื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพ
มากเกินไป อยากจะติใครก็ได แทที่จริงคนเราควรจะรับคําติ แตเปนการยากในแงจิตวิทยา
ที่จะรับคําติโดยหนาชื่นตาบาน แตบางทีทางสื่อมวลชนเองก็บอกวา ผูที่มีอํานาจรัฐก็มิได
ใหเสรีภาพเพียงพอเปนตน
หากจะหวนกลับไปถึงเรื่องซึ่งใกลกับหัวใจของประชาชนอยูมาก คือเรื่องสิทธิของ
สตรีและเด็ก
ในสังคมไทยเรานี้ ก็มักจะมีการปลอบใจตัวเองวา ถาเทียบกับประเทศ
อื่นๆ แลว สถานภาพสตรีในประเทศไทยดีกวาหลายๆ ประเทศ ซึ่งเปนเรื่องแคปลอบใจ
๔

เทานั้นเอง เพราะวาถึงจะดีกวาในหลายประเทศ แตในบางเรื่องก็ยังจะตองปรับปรุงแกไข
อยู โดยเฉพาะเรื่องการประทุษรายในครอบครัว ซึ่งถาอานหนังสือพิมพ ฟงขาวทางวิทยุ
และโทรทัศนมีอยูทุกวัน ดูสถิติแลวนากลัวเหลือเกิน เพราะวาครอบครัวเปนสถาบันที่เปน
ที่พึ่งของคน ศักดิ์ศรีเริ่มจากในครอบครัว แตปรากฎวา คนในครอบครัวเองทํารายซึ่งกัน
และกันอยางโหดราย
และในเรื่องเด็ก นาสงสารที่สุด ที่เด็กถูกทําราย เด็กถูกพอของ
ตัวเองขมขืน และที่ยิ่งรายกวาถูกพอขมขืนคือถูกครูขมขืน ซึ่งยกโทษใหมิไดเปนอันขาด
เพราะวาบรรดาผูที่เปนครูนั้น
ไดรับมอบหมายจากพอแมสงลูกที่รักดั่งดวงใจมาใหครูดูแล
เสร็จแลว ครูไปทําลูกเขาเชนนี้ แมจะมีกฎหมายควบคุมอยูก็ตาม แตวาทําไมเรื่องเหลานี้
ยังเกิดขึ้นอยู
เมื่อไมนานมานี้ มีขาวในหนังสือพิมพบอกวาในประเทศอินเดีย เขาไดผลสํารวจ
วาผูหญิงถึง ๕๖ เปอรเซ็นต บอกวาสามีมีสิทธิตบตีภรรยาได ในเมืองไทยคงจะไมเสียเวลา
ทําโพลในเรื่องนี้ เพราะไมมีประโยชนอะไรเทาไร ไมเพียงแตเทานั้น ในหลายประเทศ
ตามที่โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติที่เรารูจักกันวา UNDP ไดรายงานในรายงานประจําป
ของเขาวา ในประเทศอัฟริกา ๒๙ ประเทศ และประเทศจากตะวันออกกลาง ๓ ประเทศ
มีเด็กหญิงถูกทํารายจากการถูกขลิบอวัยวะเพศถึงรอยลานคนเศษ
เปนเรื่องที่นาคิดมาก
เพราะวาเกิดจากความเชื่อของชุมชนและเชื่อมานานเต็มทีแลว
และเทาที่ฟงดูจากสถิติก็
บอกวาประเทศในอาเชียอยางประเทศไทยเรา คงจะไมมีปญหานี้ แตเมื่อเร็วๆ มานี้เอง
มีคนมาเลาวา การกระทําดังกลาวที่ภาษาอังกฤษเรียกวา genital mutilation ในประเทศไทย
ในบรรดาชนกลุมนอยบางกลุมก็มี แตวานอย
ผูเขียนขอใหเขาไปสอบสวนตรวจสอบดู
วามีขอเท็จจริงประการใดบาง
เพราะถามีจริงแลว จะตองจัดการอะไรเปนแนนอนทีเดียว
การขัดแยงกันในเรื่องสิทธิของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อ กับสิทธิของปจเจกชน ยังมีตัวอยาง
อีกมากมายกายกอง และยังเปนปญหาใหญอยู
และในเรื่องการละเมิดสิทธิทั้งหลายนี้
ถาจะพิจารณาปญหาแยกตามกลุมชน คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาสิทธิมนุษยชน
ของวุฒิสภาชุดที่แลว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใชเวลาหนึ่งปเศษศึกษาในเรื่องนี้ ไดมีเวลา
ศึกษาถึง ๑๔ กลุมชน แตยังไมครบถวน
มีรายงานเรื่องนี้ออกมาแลว ยังมีปญหาอยู
มากมาย นอกจากกลุมเด็กและหญิงแลว ยังมีกลุมผูสูงอายุ คนพิการ ผูบริโภค ผูอพยพ
ชนกลุมนอย ผูใชแรงงานในประเทศไทย ผูใชแรงงานตางชาติ เปนอาทิ
นอกจากนี้
ยังมีปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการสื่อสารระหวางมนุษยและสิทธิมนุษยชนกับขบวนการ
ยุติธรรมดวย
ในประเด็นที่กลาวมานี้ เมื่อมีภาวะสุดโตงเพราะมีการละเมิดสิทธิ ก็มีจุดสุดโตง
อีกดานหนึ่งที่ตอตานการละเมิดสิทธิ
และประทวงความผิดของผูมีอํานาจในการบริหาร
๕

บานเมืองที่ละเวนไมปฏิบัติตามกติกา ดังนั้น ในบางสังคม และในหลายกรณีมนุษยก็เอา
แตเรียกรองรักษาสิทธิ หมกมุนคํานึงแตเรื่องสิทธิ เปนเรื่องของการอยากจะไดและจะเอา
ฝายเดียว จนทําใหเกิดการทําตัวคับแคบ และมีการระแวงที่จะปกปองพิทักษสิทธิของตน
คอยระวังมิใหใครมาละเมิดสิทธิของตน
จนไปถึงการคิดที่จะหาประโยชนใหกับตนเองและ
พวกพองของตนพวงเขามาดวย ดวยเหตุนี้ในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย จึงจําตอง
มีกฎกติกาในลักษณะกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จํากัดสิทธิบางประการของปจเจกบุคคล
เพื่อความสงบเรียบรอยและสันติสุขของสวนรวม
ความจริง กฎหมายตางๆ มีไวเพื่อเปน
มาตรการสําหรับสังคมที่ดีงาม แตในหลายกรณี รัฐบาลก็ใชเปนเครื่องมือในการจํากัดสิทธิ
ของประชาชน
ฉะนั้น ถาหากวารัฐบาลมิไดดําเนินตามหลักธรรมาภิบาล ก็ยังจะมีการ
ตอตานดึงขั้วสุดโตงใหเลยเถิดไปก็ได ดังที่เห็นประจักษอยูทุกวันนี้ ในประเด็นที่มีขั้วสุด
โตงสองขั้วนี้ยอมจะเปนที่ตระหนักกันวา
ขั้วสุดโตงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น จะตอง
พยายามแกไขใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได ในเรื่องนี้ก็มีปญหา เมื่อเร็วๆ มานี้เอง เมื่อมี
การแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้ง
หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายแลว
ก็ยังมีการโตเถียงกันอยู
ฝายหนึ่งบอกวา ทําไมจะตองไปจํากัดคาใชจายของพรรคการเมือง และผูสมัครรับเลือกตั้ง เพราะวาเปนสิทธิของพรรคและเปนสิทธิของปจเจกบุคคล
โดยเฉพาะอยางยิ่งขออางบอกวา เงินดังกลาวไดมาอยางบริสุทธิ์ มิไดไปคดไปโกงที่ไหนมา
ถาเขาจะใช ทําไมจะตองถูกบังคับ เปนการละเมิดสิทธิ ในขณะเดียวกัน อีกพวกหนึ่งก็
บอกวา ถาจะอนุญาตใหใชสิทธิเรื่องนี้ ผูซึ่งมีเงินนอย พรรคการเมืองที่เล็ก ยากจน
หรือวาผูสมัครที่ตองการรับใชสังคมไทยทางดานการเมืองนั้น ก็จะเสียเปรียบ ขอนี้ก็คงจะ
ตองคิดกันตอไป เพราะวาฟงดูแลวมีเหตุมีผลกันทั้ง ๒ ฝาย
แตอยางไรก็ตาม เมื่อ
กฎหมายออกมาแลว ก็คงจะตองทําตามกฎหมายไปกอน
แตมีคนที่ปากจัดก็บอกวา
สังคมไทยเดี๋ยวนี้เต็มไปดวยศรีธนญชัย ที่จริงนาสงสารศรีธนญชัยเหมือนกัน เพราะวาฟงดู
คนเห็นไปในทางลบ หมายความวาเมื่อกฎหมายหามเอาไว ก็หาวิธีนานาประการที่จะ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย ก็เปนปญหากันอยู
เมื่อจะตองคํานึงวาการปองกันขั้วสุดโตงหรือภาวะสุดโตง
จําเปนจะตองมีการ
จํากัดสิทธิของปจเจกบุคคล เพื่อความอยูรอดหรือเพื่อสันติสุขของสังคมโดยสวนรวม ก็เลย
เกิดมีปญหาขึ้นอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งดูวาจะมีภาวะสุดโตงเหมือนกัน คือ ประเด็นที่มนุษย
จําเปนที่จะตองยอมรับวา เพื่อสังคมที่มีสันติภาพนั้น ปจเจกชนตองยอมรับการจํากัดสิทธิ
ของตนในบางกรณี ในบางสถานภาพ และในบางเวลา
ปญหาก็คือตองพินิจพิจารณา
กันวา ทําอยางไรจึงจะตกลงกัน ใหเกิดสมดุลระหวางสิทธิที่ถูกจํากัด กับสิทธิของความ
เปนมนุษยที่ไมมีใครละเมิดได
สิทธิที่ไมมีใครละเมิดไดเปนสิทธิที่เปนหลักประกันพื้นฐาน
๖

และเปนฐานที่จะกาวไปสูสังคมที่ดีงาม ไปสูสังคมที่สมานฉันท ที่เอื้ออาทรตอกัน เพื่อการ
มีสันติสุขที่แทจริง
การมีกฎกติกาหรือระเบียบวินัยสําคัญมาก และหลักประกันพื้นฐาน
ขึ้นอยูกับจิตใจที่ตองการธรรมและจิตใจที่มีอิสรภาพ
ฉะนั้น จะตองมีสมดุล ซึ่งเปนการ
ประสานสูตรจริยธรรมเชิงสรางสรรค
แทจริงถาพวกเราชาวพุทธปฏิบัติอยางจริงจังตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเริ่มที่ประพฤติตนในเบญจศีล และอยูในเบญจธรรม และ
หลักธรรมอื่นๆ อาทิ ทิศ ๖ และฆราวาสธรรม เปนตน จนสูงสุดไปถึงทศพิธราชธรรม
ก็คงจะไมตองวิตกถึงปญหาสิทธิมนุษยชนมากนัก หัวใจของการสรางสมดุล เพื่อมิใหเกิด
ภาวะสุดโตงก็คงเปนการยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา แตมีผูใหญบางทานปรารภวา สังคมไทย
ไมเดินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา เพราะยังหามรรคไมได !
แทที่จริงในสังคมไทยมีประวัติศาสตรยาวนาน
มีสิ่งที่นาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
ในภูมิปญญาที่บรรพบุรุษไดสรางสมมามากมาย แตในปจจุบันสังคมปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว
ยุงเหยิง และสลับซับซอน สงผลใหเกิดปญหาหลากหลาย
และเนื่องจากวิถีชีวิตที่ขึ้น
อยูกับปจจัย ๔ ตกอยูภายใตลัทธิวัตถุนิยม และบริโภคนิยม การพัฒนาดานจิตวิญญาณ
ลดถอยลงอยางนาใจหาย
ก็เกิดใหมีผลกระทบนานาประการ
ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยู
เชน ในเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดูจะสวนทางกับหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน ถาคน
ตองการรวยเร็วๆ ดวยการทํางานนอยๆ โดยไมตองทํางานใหหนักนัก ก็ไมมีหนทางจะทํา
ได นอกจากเอารัดเอาเปรียบกัน โกงกัน ขาดการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งทําใหเกิด
ชองวางระหวางคนจนกับคนรวย
ซึ่งหางออกไปตลอดเวลา มีการพูดกันถึงเรื่องปญหา
กระจายรายได
เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ แตขาดปจจัยที่จะชวยใหสถานการณดีขึ้น อาทิ
เจตจํานงที่แนวแนทางการเมือง เปนตน
อีกประเด็นหนึ่ง คานิยมที่ไดเปลี่ยนแปลงไปในทางลบนั้น ทําใหเกิดการลมสลาย
ของสถาบันครอบครัว
และการลมสลายของระบบการเมือง
ขณะนี้มีความพยายามใน
การปฏิรูประบบการเมือง
ประชาชนบางสวนไดรับการชักชวนใหมุงหวังเปนอยางยิ่ง วา
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ จะเปนเครื่องกระตุนใหมีการปฏิรูปการเมืองอยางจริงจัง ซึ่งก็
คงจะตองพยายามคิดเชนนั้น แตถาจะเผชิญกับความจริงของชีวิตแลว ก็คงจะตองใชเวลา
อีกนาน ไมเพียงแตเทานั้น ระบบบริหารราชการแผนดินยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งมีความ
พยายามที่จะกูกันอยู แมจะประสบอุปสรรคมากมายก็ตาม แตกระบวนการฉอราษฎรบังหลวง
หรือใชทับศัพทวา “ คอรรัปชั่น ” ซึ่งเปรียบไดกับมะเร็งที่เกาะกินสังคมไทย
ดูจะอยูในสภาพที่แทบจะหมดหนทางในการรักษา แตก็คงตองพยายามทรงเอาไว แมวา
อาการจะรอแรอยู ผลกระทบนี้เปนปญหาสําคัญ
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อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความขัดแยงทางดานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบเนื่องมาจากภูมิปญญาดั้งเดิม กับความพยายามที่จะทําสังคมไทยใหทันสมัย โดยเฉพาะ
การถายทอดความรู ความคิด ประสบการณจากประเทศตะวันตก แทที่จริง ประเด็นนี้
ก็เปนเรื่องซึ่งมีขั้วโตงสุดอยูเหมือนกัน เพราะขณะนี้มีคนพูดกันมากวา “เรื่องโลกาภิวัฒน
นี้มันเปนเรื่องความคิดของฝรั่ง ที่จะเอารัดเอาเปรียบประเทศที่เรียกวาดอยพัฒนา หรือ
ประเทศที่ยากจน” ซึ่งก็คงจะมีมูลอยูบาง แตแทที่จริง ถาคนไทยเราจะละทิ้ง ไมสนใจ
กับสังคมโลกก็คงจะไมไดแลว
เพียงแตวาจะตองสรางความชาญฉลาด นําเอาสติปญญา
ภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเรา ซึ่งไดนําเอาความคิด ความรู ประสบการณของ
ตางประเทศ มาใชใหเปนประโยชนแกสังคมไทยเรามานานหลายรอยป แตทานฉลาดที่จะ
เอามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของไทย ไมลอกเลียนเอามาทั้งดุน ถาเผื่อวา
เราสามารถใชภูมิปญญาไทยในเรื่องนี้ไดก็จะดี คือ นําความรู ความคิด ประสบการณ
ของเพื่อนนอกประเทศของเรามาปรับปรุงใช และก็ถาเรามีอะไร ก็ผอนปรนเอื้อเฟอใหเขา
ใชดวย และในขณะเดียวกัน ก็ศึกษาภูมิปญญาไทยที่เหมาะสมใหกลมกลืนกันไว เพื่อให
ชีวิตดําเนินอยางราบรื่น ไมเดินสะดุดหกลม
อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดานธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย
ไดทําลายไป ไดกลายเปนปญหาสิทธิมนุษยชนประชาชนคนไทยที่ดอยโอกาส โดยเฉพาะ
ที่เกิดจากความยากจน ไมใชยากจนแตในเรื่องวัตถุเทานั้น แตยากจนในเรื่องความคิด
ยากจนในเรื่องสติปญญา การที่เราจะอยูรอดกันไดนั้นจะทําอยางไร ก็มีการเรียกรองสิทธิ
กันอยู เรียกรองสิทธิในที่ดินทํากิน แหลงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ เหลานี้เปน
ปญหาที่ยังแกไมตก เปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่ง ที่จริงนักวิชาการไดเสนอแนะในเรื่อง
การแกปญหาสิทธิมนุษยชนไวเปนอันมากทีเดียว มีตํารามากมาย ทําอยางไรจึงจะมีการ
ปฏิบัติตามทฤษฎีตางๆ ที่นักวิชาการอุตสาหพยายามเปนอยางยิ่งที่จะคนควาหาองคความรู
มา
ขณะนี้ในมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัย ก็เปดการสอนในระดับปริญญาโท
และอาจจะเปดสอนตอในระดับปริญญาเอกวิชาสิทธิมนุษยชน
ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนสิ่งที่ดี
อยางยิ่ง เพราะในการแกไขปญหา และที่จะนําไปสูการปองกันปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น
เราตองการขอมูลที่ถูกตอง และการวิเคราะหขอมูลอยางตรงไปตรงมาใหเปนประโยชนจริงๆ
ขอที่จะตองเตือนใจนักวิชาการอยูบอย ๆ
ก็คือวา การหาขอมูลเรื่องสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยดูขางจะยาก
จะตองใชความอดทนใหมาก และในการวิเคราะหนั้นจะตอง
พยายามอยางยิ่งที่จะไมวิเคราะหโดยอคติ ตองมีความเปนกลาง ไมเขาไปสูขั้วสุดโตงใด
ขั้วสุดโตงหนึ่ง ซึ่งจะทําใหผลของการวิจัยและการวิเคราะห เมื่อเอาไปใชแลว อาจจะ
เกิดปญหามากขึ้น แทนที่จะชวยแกปญหา
มีผูกลาววาจะตองมีการปลูกฝงแนวคิดที่
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ถูกตองใหแกสังคม มิใชเพียงวาไปสอนวิชาสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยเทานั้น ผูเขียน
ในฐานะที่เปนครู เห็นดวยอยางยิ่งวา ในเรื่องนี้ตองเริ่มดวยกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต
ที่จริงเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตนั้น ก็มีคนเคยพูดไววา คําวาตลอดชีวิตนี้ คือ ตั้งแตคน
เกิดจนตาย
แตตอมานักจิตวิทยาบอกวามิใช ตองตั้งแตปฏิสนธิไปจนตาย
ในที่สุด
นักวางแผนครอบครัวบอกวาไมได ตองกอนปฏิสนธิ ทั้งนี้ ทั้งนั้น สุดแลวแตจะคิดคนกันก็
แลวกัน
แตถาลองคิดดู ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
การปลูกฝงแนวความคิดที่ถูกตองนั้น
จะตองนําไปสูการปฏิบัติ จะตองเริ่มตั้งแตในครอบครัว
แทที่จริงครอบครัวในปจจุบันนี้
ถึงแมวาจะมีผูกลาววามีการลมลมสลาย ก็ยังมีสถาบันครอบครัวอยู แมวาจะมีปญหามาก
ในครอบครัวนั้น พอแมไมคิดถึงสิทธิของลูก ใชวิธีสั่ง เพราะวา “พอรูดี” นี่ก็เปนเรื่องที่
นาขบขันอีกเรื่องหนึ่งที่เราเอามาจากภาษาฝรั่ง ที่บอกคุณพอรูดี เปนการตําหนิวาคุณพอ
ไมควรจะไปสั่งลูก ควรจะเปดโอกาสใหเขาคิดดวยตนเอง ไมเคยพูดถึงคุณแม ทั้ง ๆ ที่ใน
ครอบครัวไทยหนาที่อบรมเลี้ยงดูแลลูก คุณพอมอบใหคุณแมมากกวา แตจริง ๆ เขาแลว
พอถึงเวลานั้นก็บอกคุณพอรูดี เอาคุณแมไปทิ้งไวที่ไหน การที่จะใหคนเรามีสิทธิมนุษยชน
ไดนั้น ตองอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ถาไมเริ่มที่ครอบครัวแลว ก็ไมทราบ
วาจะไปเริ่มที่ไหน แตดวยความปรารถนาดี ผูใหญก็มักจะใชวิธีสั่ง พอแมก็สั่งลูก ตอง
ทําอยางนั้น ตองทําอยางนี้
พอไปถึงโรงเรียน ครูก็สั่งลูกศิษย วาจะตองทําอยางนั้น
อยางนี้ และมีมาตรการตาง ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของเด็ก
แตก็มีการ
โตเถียงกันเหมือนกันวา ก็ถาเด็กที่ยังมีวุฒิภาวะต่ําอยู เด็กยังชวยตนเองไมได ทําอยางไร
ถึงจะใหผูใหญชวยได
ในเรื่องนี้ก็นํามาสูปญหาที่คนจํานวนมากเห็นวา การพัฒนาแนว
ความคิดเกี่ยวกับการสงเสริมคุมครอง สิทธิมนุษยชนนั้น ตองอาศัยกระบวนการศึกษาเปน
สําคัญ
สําหรับการศึกษาที่วาเปนการศึกษาตลอดชีวิตนั้น อยูในที่ทุกหนทุกแหง หาก
ในระยะ ๔๐ - ๕๐ ปที่แลวมา จะดวยเหตุอะไรก็ตามที มีความเขาใจไขวเขววา การ
ศึกษานั้นอยูเฉพาะในโรงเรียน เชน โรงเรียนประชาบาลในหองสี่เหลี่ยมแคบๆ หรือบางที
ก็อยูในที่เวิ้งวาง มีแตหลังคากับพื้น ถาหลังคาเปนสังกะสีเวลาฝนตกก็พูดกันไมไดยิน มา
บัดนี้ อะไร ๆ ก็ดีขึ้นเยอะ
สําหรับในเรื่องนี้จะตองมีการปรับปรุงกันมากมายเหลือเกิน
แตไดมีกระบวนการที่ทําแลว ไดมีการปฏิรูปการศึกษา และมีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติขึ้นมาเปนกลไกที่สําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ยังมีความเขาใจสับสนอยูมาก มีคนพูดวา
“อะไรกัน คนไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญยิ่งในรัชสมัยพระพุทธเจาหลวง เมื่อรอย
กวาปมาแลว แตดูซิ ยังมิเคยมีพระราชบัญญัติเลย ตองมาใหคนรุนนี้ ซึ่งควรภาคภูมิใจ
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เปนอยางยิ่ง เพราะเสนอใหมีพระราชบัญญัติขึ้น” แทที่จริงในสมัยเดิมนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น
ก็คือ พระราชบัญญัติ ทําไมจะไมมี และเมื่อไดเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข ก็ยังมีแผนการศึกษาชาติที่ยังใชไดอยู ไมมีความจําเปน
จะออกมาเปนพระราชบัญญัติ แตมีกระบวนการ มีวิธีการ มีการปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนทั้งหลายผานกระบวนการศึกษา เมื่อบัดนี้มีความจําเปนก็มีพระราชบัญญัติขึ้น
ก็มิไดเสียหายอะไร ดีเสียอีก แตไมอยากใหคนพูดวาทําไมบรรพบุรุษของเราถึงไมมีความ
ชาญฉลาด
ซึ่งแทที่จริง ถาเราคิดวาบรรพบุรุษของเราโงนั้น คือตัวเราเองเปนคนโง
เหมือนอยางที่ขาราชการถาคิดวาชาวบานโง ขาราชการนั้นแหละที่เปนคนโงเอง เมื่อผูมี
อํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
เห็นวาประชาชนซึ่งเปนรากฐานของสังคมไทยนั้นโง
แลวตัวทานเองก็มิไดฉลาดเทาไร ก็ใชวิธีที่มิคอยฉลาดเทาไร ไปพัฒนาประชาชน
ในเรื่องกระบวนการศึกษา
ขณะนี้พอเขาใจกันบาง วาการศึกษาเริ่มขึ้นกอน
มนุษยปฏิสนธิ และเปนกระบวนการสืบเนื่องไปจนมนุษยตาย แตคนทั้งหลายบอกวาการศึกษาลมเหลวเพราะครู ผูเขียนในฐานะที่เปนครูตองยอมรับความผิดในเรื่องการลมเหลวใน
กระบวนการศึกษา ตองมีสวนรวมดวยแมจะนิดหนอยประการใดก็ตาม แตถาหากเขาใจ
กันวา งานการศึกษาถายกใหครูไปแลวเปนจบเรื่อง ก็เปนสิ่งที่เปนไปไมได มีเพื่อนครูเคย
แสดงความนอยใจ กลาววา “เราเปนครูนะ เวลาลูกเขาดี เขาก็บอกวาเปนลูกเขา ลูกฉันมัน
ตองเกง สอบไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ นี่คือลูกพอลูกแม แตถาเกิดลูกเขามีปญหา
ก็วาครูใชไมได”
พวกเราเปนครูตองยอมรับสิ่งนี้ แตครูเองก็ถูกกระทบดวยปญหาสังคม
นานาประการ โดยเฉพาะปญหาเศรษฐกิจ ครูก็เลยชักจะเพี้ยน บอกวาไมไดซิ ครูก็เปน
มนุษยปุถุชนนะ ครูก็มีปญหาเหมือนกัน ในที่สุดผูที่ถูกละเมิดสิทธิคือเด็ก
ผูเขียนเห็นวา บรรดาการละเมิดสิทธิทั้งหลายในสังคมไทย ไมมีอะไรโหดเหี้ยม
รุนแรงเทากับการละเมิดสิทธิการเรียนรูของประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเคยมี
กระแสพระราชดํารัสถามวา ใครจําไดบางวาเมื่อ ๔ ขวบ ทําอะไรไดบาง
ผูเขียนจํา
ไดวา เมื่ออายุ ๓ - ๔ ขวบ ตองถามผูใหญวา ทําไม ไมวาพอแมจะบอกใหทําอะไรก็
ตองถามวา ทําไม ไปเขาโรงเรียน ไมวาครูจะทําอยางไร บอกอะไร ก็ถามวา ทําไม
จึงไดมีชื่อวาเปนตัวแสบมาตั้งแตเด็กๆ แตผูเขียนคงจะโชคดีเหมือนกับเด็กไทยจํานวนหนึ่ง
ยังจําไดวา
แมอาจจะไมทั่วไป ที่พอแมยอมเสียเวลา มีความอดทนตอคําถาม ทําไม
คําถามบางคําถาม คุณแมคงคิดวาไมควรตอบ
จึงบอกวาลูกยังเล็กนัก ไวใหลูกโตขึ้น
หนอยแลวคอยมาถามแม แลวจะตอบให
ผูเขียนก็เรียนถามทานวา “ทําไม” ทานก็
บอกวา เพราะแมบอก ! นาคิดในเรื่องการจํากัดสิทธิมนุษยชน จํากัดสิทธิเด็ก ซึ่งผูเขียน
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ก็ยอมรับ เพราะแมบอกใหคอยก็ตองคอยไป นับวาเปนโชคดี แตพอไปเขาโรงเรียนก็มี
ปญหาอยูไมนอย
ตอนที่ผูเขียนเปนนักเรียนอยูนั้น
มีกระบวนการที่เขาใชทับศัพทภาษาอังกฤษ
วาให pass ชั้น คือ ถาสอบกลางปไดเทานั้นเปอรเซ็นต ก็จะใหขามชั้นไป เชน อยูมัธยม ๑
ถาสอบกลางปไดเกินกี่เปอรเซ็นต ก็จะใหขามไปอยูมัธยม ๓ จะไมขามก็ชั้นประโยคเทานั้น
ผูเขียนถูกขามชั้นเรื่อย พอแมเดือดรอนมากไมอยากใหขามชั้น แตครูอยากใหขาม ดังนั้น
ผูเขียนซึ่งสังกัดครู ก็ขามไป และทําใหเกิดปญหานานาประการในชีวิต อยางวิชาทักษะ
วิชาเลข ไมเอาไหนเลย เพราะวาขามชั้นไปแลวก็ไมรูเรื่อง มีตัวอยางถามวา มีรถไฟ
ขบวนหนึ่งสวนกับอีกขบวนหนึ่งดวยความเร็วเทานี้ เทานั้น โจทยถามวารถไฟขบวนนี้ยาว
เทาไร
ตอนนั้นผูเขียนอายุก็นอยอยู และก็ดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ พอครูถามวาใคร
สงสัยอะไรบาง ก็ถามครูวา “ทําไมจะตองไปเสียเวลาคิด ทําไมไมเอาเชือกไปวัดรถไฟ
ขบวนนั้นวายาวแคไหน” ครูเปนสุภาพสตรีรองไห โกรธมากทีเดียว ไปฟองคุณพอบอกวา
“ไมนาเลยเชียว ทําไมมายียวนครู” ผูเขียนยังจําไดอยู
จนกระทั่งเมื่อมาเปนครูแลว
สงเสริมใหนักเรียนถาม “ทําไม” แมแตนักเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งผูเขียนเริ่มชีวิตวิชาชีพ
ดวยการเปนครูในมหาวิทยาลัย เขามีการยียวนอาจารย ก็ยอมใหเขายียวน ยอมใหเขา
ถามทุกอยาง ไมวาเขาจะถามเรื่องอะไร
เมื่อผูเขียนสอนนักเรียนฝกหัดครูและครุศาสตร ก็บอกเขาวา คนเราถาเปนครู
ตองตอบคําถามของผูเรียน หรือนักเรียนไดทั้งหมด จะไมมีที่ตอบไมไดเลย ทําใหคนตกใจวา
อาจารยเพี้ยนหรือเปลา ทําไมจะสามารถตอบไดทั้งหมด จึงบอกเขาวา คําตอบที่ดีที่สุดก็
คือ “ครูไมรู” แตวาตองไมจบแคนั้น กระบวนการศึกษาตองไมจบแคนั้น จะตองพยายาม
หาคําตอบ เพราะฉะนั้น ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ถึงไดมีหัวใจสําคัญที่ใหผูเรียนเปน
ตัวตั้ง ภาษาราชการเรียกวา ใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด แตผูเขียนชอบเรียกวา ใหผูเรียน
เปนตัวตั้ง คือวา ผูเรียนกับผูสอนควรจะเรียนรูดวยกัน ถานักเรียนมาถาม ครูบอกวาครู
ไมรู ครูก็ตองไปเสาะแสวงหาความรูเหลานั้น ที่ดีที่สุดคือครูจะตองไปเสาะแสวงหาความรู
ดังกลาวดวยกันกับนักเรียน
อุปสรรคสําคัญในกระบวนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ก็
เพราะการขาดแคลนแหลงความรู แหลงขอมูล
แหลงของการเรียนรู ที่จะใหผูเรียนไป
เสาะแสวงหาดวยตนเอง
และไมเพียงแตเทานั้น
ครูกับนักเรียนจะตองมานั่งดวยกัน
วิเคราะหขอมูลเหลานั้นใหถูกตอง ดวยสติปญญาและประสบการณที่ไดสั่งสมมา
ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษานี้
ผูเขียนเคยปรารภวา อาจจะตองใชเวลา
ประมาณ ๑ ชั่วคน ก็มีการโวยวายกันวาคอยไมได ซึ่งจริงๆ ก็จริง เพราะวาถาคอยก็
คงจะลําบาก แตกระบวนการศึกษาเปนงานระยะยาว
ในเรื่องนี้ผูเขียนอยูขางจะเห็นใจ
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นักการเมืองที่พยายามชวยสงเสริมการศึกษาของประเทศ ซึ่งก็มักจะบอกวาการศึกษาของ
เยาวชน ที่จริงแคเยาวชนไมพอ ตองการศึกษาของผูใหญดวย เธอก็จะพยายามหาเงิน
หาทองไปสรางโรงเรียน สรางอาคาร โดยไมคํานึงวาจะเกิดอะไรขึ้นในอาคารนั้น เพราะวา
เธอตองใชเปนเครื่องมือหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไป และการเลือกตั้งครั้งตอไปนั้น ที่จริง
ก็ไมเคยครบ ๔ ป ถาตามสถิติที่วาไว อาจจะเลือกตั้งครั้งตอไปอีก ๖ เดือนขางหนาก็ได
เพราะฉะนั้นเธอไมสามารถทําอะไรที่เปนโครงการระยะยาวได
เธอก็ตองใชวิธีการระยะสั้น
นี่เปนปญหาอีกเรื่องหนึ่ง นาวิตกอยูมากวา ถาเราจะใชวิธีการแบบรวบรัด ทําอะไรใหเสร็จ
เร็วๆ ในเมื่อบางเรื่องนั้นเสร็จเร็วไมได เพราะวาเสร็จแลวเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงค
จะทํากันอยางไรดี ขณะนี้ก็มีการพิจารณากันอยู
ในเรื่องการศึกษากับการสงเสริมแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ตองอาศัยปจจัย
รวมกัน กลาวคือ จะตองเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในบรรดาประชาชน ใหประชาชน
ดํารงชีวิตอยูในศีลในธรรม ถาหากวาคนเราไมเอาเปรียบกัน ไมทํารายซึ่งกันและกัน มี
เมตตา มีสมานฉันทกันแลว กระบวนการศึกษาจะดําเนินไปตามวัตถุประสงค คือ ทําให
คนพึ่งตนเองได ทั้งในเรื่องกายภาพ ในเรื่องจิตวิญญาณ และในเรื่องคานิยม ถาทุกคน
พึ่งตนเองไดแลว การที่จะเอารัดเอาเปรียบกันยอมนอยลง และถาเผื่อวาดํารงชีวิตอยูในศีล
อาศัยธรรมะเปนหลัก
เรื่องสิทธิมนุษยชนจะมีปญหานอยลง และในการที่จะใหมีสมดุล
เพื่อไมใหมีการสุดขั้วสุดโตง ก็ตองอาศัยการเดินสายกลาง ดวยเหตุฉะนั้น ในกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษา ทุกคนที่เกี่ยวของก็ไดอัญเชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนตัวตั้ง เพราะวาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จริงๆ แลวเปน
เรื่องของความพอดี เปนการเดินสายกลางและเปนการสรางสมดุล
ผูเขียนหวังเปน
อยางยิ่ง ประชาชนชาวไทยจะมีความเขาใจอันถูกตอง ในเรื่องพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
แลวก็จะมีการดําเนินการ มีการปฏิบัติเพื่อสนองพระราชดําริองคนี้ มิเชนนั้นแลว สังคม
ของเรา ซึ่งขณะนี้มีคนปรับทุกขปรับรอนกันมาก ก็จะอยูไมรอด แตก็มีคนบอกวา
อยางไรก็ตาม สังคมไทยตองอยูรอด เพราะวาพระสยามเทวาธิราชจะทรงชวย ที่จริงพระสยามเทวาธิราชไดทรงชวยใหบานเมืองพนภัยมาเปนเวลาชานาน หลายรอยปแลว แตเกิด
วิตกวา ถาเผื่อประชาชนชาวไทยไมชวยตนเอง ทานทรงเบื่อ ทานไมทรงชวยแลว พวกเรา
จะทําอยางไร ก็คงจะไมมีแผนดินอยู ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระ
ราชดํารัสมากี่รอยองค กี่พันองค กี่หมื่นองคนั้น พระองคทานทรงประพฤติปฏิบัติตามที่
พระองคมีพระราชดํารัส ในทุกกรณี
แตยังมีประชาชนชาวไทยที่จงรักภักดีหาที่สุดมิได
อัญเชิญพระราชดํารัสทั้งนั้นไวเหนือเกลาฯ
แตไมไดอัญเชิญมาเปนดวงประทีปสองทาง
มาเปนแนวทางที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีงาม เพื่อใหสังคมเราดีงาม
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ผูเขียนยังหวังตอไปวา ในการปรับปรุงแกไข ตลอดจนการปฏิรูปการเมือง การ
ปกครอง การศึกษา และการสงเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อ
สนองพระราชดําริ และพระราชประสงค ผูเขียนยังอาจจะคิดเลยไปหนอยวา ที่มีพระราชกระแสรับสั่งเรื่อง sufficiency economy นั้น ปจจุบันประเทศตะวันตกที่เขาใชภาษาฝรั่ง
เขาอัญเชิญไปพินิจพิจารณากัน เขานําเอาไปวิจัยวิเคราะหกันแลว คนไทยเราถาไมปฏิบัติ
ตามพระราชดําริก็คงจะเสียทีที่เกิดมาเปนคนไทย ผูเขียนยังคิดตอไปอีกวา ถามี sufficiency
economy แลว ยังนาจะมี sufficiency democracy ดวยหรือไม เพราะก็ยังมีการสับสน
เรื่องประชาธิปไตย
จนกระทั่งขณะนี้ มีปญญาชนกลุมหนึ่งลุกขึ้นชักชวนประชาชน ให
คว่ําบาตรการเลือกตั้ง ใหไปกาบัตรวาจะไมเลือกใคร และก็ยังปรารภอีกวา อยากจะหา
ประชาชนใหไดลานคน เพื่อจะประทวงวาระบบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภา ที่มีการเลือกตั้งนั้น
ใชไมได ขอนี้ก็เห็นจะตองเปนการบานที่พวกเราจะตองเอาไปคิดกันวาจะทําอยางไรดี
ในสุดทายนี้ ผูเขียนขอ อัญเชิญพระราชดํารัสแหง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่วา “รูรักสามัคคี” ซึ่งมีความหมายดังนี้
รู
รัก
สามัคคี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รูปญญา รูหนทางแกไข
ปรารถนาดีจะชวยเหลือ
รวมคิด รวมทําเปนกลุม

ซึ่งพระราชดํารัส “รูรักสามัคคี” นี้ แทที่จริงเปนหัวใจของเรื่องสิทธิมนุษยชน !
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