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คอลมัน ์ รายงานพเิศษ 

ผูเ้ขยีน ชาครติ แกว้ทันคํา 

เผยแพร ่ วนัพฤหสัที4 23 พฤศจกิายน พ.ศ.2560 

ไนเจล วอรเ์บอรต์นั ใหค้วามหมายอยา่งกวา้งของคําวา่ เสรภีาพในการพดู (free 
speech) เพื4อใหค้รอบคลมุไมเ่ฉพาะคําพดูจากปาก (spoken word ซึ4งเป็นความหมาย
อยา่งเครง่ครัดของคําวา่ “การพดู”) 



แตจ่ะหมายความรวมถงึการแสดงออก (expression) ในหลากหลายลกัษณะ รวมถงึ
ถอ้ยคําที4เขยีน (written word) ละครเวท ีบทภาพยนตร ์วดิโีอ ภาพถา่ย การต์นู 
ภาพวาดและอื4นๆ 

ดงันัpน เพื4อที4จะเขา้ใจตวัอยา่งใดๆ ของการพดูโดยเสรหีรอืการแสดงออกโดยเสร ีเรา
จําตอ้งทําความเขา้ใจวา่การแสดงความคดิเห็นนัpนเกดิขึpนเมื4อใด เสนอตอ่ใคร ดว้ยความ
ตั pงใจหรอือยา่งนอ้ยที4สดุกด็ว้ยความคาดหมายวา่จะใหเ้กดิผลอะไร 

ในบทความชิpนนีpจะนําเสนอ “ปาก” ของ วฒัน ์วรรลยางกรู กบัเสรภีาพในการพดู เรื4องสั pน
ใหมล่า่สดุในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตลุา ของนักเขยีนรางวลัศรบีรูพา ผูห้นหีมายจับศาล
ทหารฐานความผดิไมไ่ปรายงานตวัตามคําสั4งของคณะรักษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาติ
ที4 5/2557 ตพีมิพอ์ยูใ่นเลม่ “ถอ้ยเถื4อนแหง่อารยธรรม” ชายคาเรื4องสั pน ลําดบัที4 8 

โดยม ีมาโนช พรหมสงิห ์เป็นบรรณาธกิาร 

เรื4องสั pน “ปาก” ของ วฒัน ์วรรลยางกรู นําเสนอโดยใหต้วัละครหลกั “ฉัน” เป็นผูเ้ลา่เรื4อง
ของตนเอง (I-narrator) มมุมองในการเลา่เป็นของตวัละครหรอืผูเ้ขยีนที4จะเลา่ทกุสิ4ง
อยา่งที4ประสบพบเจอหรอืรูส้กึนกึคดิหรอืนําเสนอปมความขดัแยง้ภายในจติใจของ
ตนเอง 

แตเ่รื4องสั pนดงักลา่วม ี“ฉัน” ในปัจจบุนัของเรื4อง (Older-narrator-I) กบั “ฉัน” เมื4อสองปี
ที4แลว้กอ่นหลบหนอีอกนอกราชอาณาจักรหรอืสบิปีที4แลว้ เมื4อมกีารทํารัฐประหารใน
เดอืนกนัยายน 2549 และสี4สบิปีที4แลว้กบัเหตกุารณว์นัที4 14 และ 6 เดอืนตลุา ซึ4งทําให ้
ผูอ้า่นเขา้ใจวา่ตวัละคร “ฉัน” หรอืผูเ้ขยีน มทีศันะแตกตา่งกนัอยา่งไรเมื4อวนัเวลาผา่นไป 

นอกจากนีp วฒัน ์วรรลยางกรู ยงัใชส้ญัลกัษณ ์(symbol) ในเรื4องสั pนที4ชวนตคีวามผา่น
การแฝงนัยเชงิสถานการณ ์(irony of situation) ทางการเมอืงอกีดว้ย 

วฒัน ์วรรลยางกรู เลา่วา่ “ฉัน” ในปัจจบุนัเป็น “โรคตาประหลาด” ที4คนสว่นหนึ4งแสดง
อาการรังเกยีจและหวาดกลวัการตดิตอ่จงึหลกีลีpออกนอกราชอาณาจักร ผา่นไปกวา่สอง
ปีแลว้จงึมเีด็กหนุ่มตดิตอ่มาเพื4อจะให ้“ฉัน” พดูลกึๆ ถงึเหตกุารณว์นัที4 6 



อาการตาประหลาดนอกจากจะเป็นสญัลกัษณ ์(smybol) ในเรื4องสั pนที4 วฒัน ์วรรลยางกรู 
ใชเ้พื4อใหผู้อ้า่นตคีวามตามสถานการณเ์ชงิวพิากษ์ ไมว่า่จะเป็นกรณีพนักงานตอ้งทํางาน
ตามกฎตั pงแต ่08.00-16.00 น. การเห็นโยนหีรอืรอยยิpมปรากฏบนหนา้ผาก หรอื
องคชาตตรงทดัดอกไม ้เห็น “เขา” ของวรีชนผูเ้ลอืกที4จะจดจําวนัที4 14 และไมอ่ยาก
จดจําวนัที4 6 

“ฉันบอกเลา่เหตกุารณใ์นอดตีกวา่สี4สบิปีที4ฉันเห็นมาดว้ยตาประหลาด เพราะกมูตีา
ประหลาด ไมไ่ดม้แีตด่วงตามดืบอด” (น.11) 

จากขอ้ความขา้งตน้ ผูอ้า่นจะสมัผัสถงึนํpาเสยีงเยย้หยนัและขมขื4นของ “ฉัน” เมื4อ “ตา
ประหลาดสามารถเห็นปัจจบุนั มองเห็นอดตี มองเห็นอนาคต และไอก้ารมองเห็นมากไป
นีpเองทําใหฉั้นไมอ่าจอยูใ่นราชอาณาจักรนัpนได”้ (น.5) 

อาจตคีวามไดว้า่ เสรภีาพในการพดูของ “ฉัน” ถกูตดัทอน โดยไมต่อ้งพจิารณาวา่เป็น
เรื4องถกูตอ้งหรอืไม ่ไมว่า่จะโดยทางกฎหมายหรอือาจโดยสิ4งที4เรยีกวา่เผด็จการเสยีง
ขา้งมาก ซึ4งหมายถงึมมุมองของคนสว่นนอ้ยถกูทําใหเ้ป็นเรื4องที4ไรค้วามสําคญั หรอื
แมก้ระทั4งตอ้งเงยีบเสยีงลงจากความไมพ่อใจของสงัคม 



โดยเฉพาะ “เหตกุารณว์นัที4 6 ที4พวกเขาเขา้ใจนัpน แมว้า่จะมกีารรําลกึอยูท่กุปี มกีารพดู
ถงึกรณีเหตกุารณใ์ชเ้ชอืกแขวนคอ แลว้มเีกา้อีpเหล็กฟาดกบัมรีองเทา้ยดัปากศพ เขาพดู
รําลกึกนัอยูแ่คน่ีp ไมเ่ห็นมใีครพดูอะไรที4มนัลงลกึไปกวา่นีpได…้” (น.5) 

 

หรอื “สําหรับคนที4ผา่นเหตกุารณว์นัที4 14 และสามปีตอ่มาคอืวนัที4 6 ฉันยนืยนัวา่วนัที4 14 
คอืวนัเตะหมเูขา้ปากหมาป่า วนัที4 6 คอืวนัที4หมาป่าขยํpาลกูแกะ” (น.9) เป็นตน้ 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 34 บญัญัตวิา่ “บคุคลยอ่มมี
เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น การพดู การเขยีน การโฆษณาและการสื4อความหมาย
โดยวธิอีื4น การจํากดัเสรภีาพจะกระทํามไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัตแิหง่
กฎหมายที4ตราขึpน เฉพาะเพื4อรักษาความมั4นคงของรัฐ เพื4อคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของ
บคุคลอื4น เพื4อรักษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืเพื4อป้องกนั
สขุภาพของประชาชน” 

ในประเทศไทย เสรภีาพในการแสดงออกไดรั้บการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญหลายๆ ฉบบั 
ตั pงแต ่พ.ศ.2475 ถงึปัจจบุนั แตท่กุครั pงที4มกีารบญัญัตรัิบรองเสรภีาพในการแสดงออก ก็
จะบญัญัตขิอ้จํากดัของการใชเ้สรภีาพไวใ้นเงื4อนไขตา่งๆ ดว้ย เชน่ เพื4อรักษาความ
มั4นคงของรัฐ หรอืความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

แตใ่นทางปฏบิตั ิกฎหมายหรอืกตกิาระหวา่งประเทศเป็นเพยีงหลกัปฏบิตัเิทา่นัpน เพราะ
สดุทา้ยหากรัฐบาลเลอืกที4จะจํากดัดว้ยเหตผุลตามเงื4อนไขตา่งๆ และสิ4งที4สงัคม
นานาชาตทํิาไดแ้คเ่พยีงแสดงความเป็นหว่งหรอืประณามเทา่นัpน แตไ่มส่ามารถทําให ้
เกดิการเปลี4ยนแปลงใดๆ ได ้เสรภีาพในการพดูและการแสดงออก จะไดรั้บความ
คุม้ครองใหเ้ป็นสทิธพิลเมอืงของประชาชนหรอืไม ่จงึอยูท่ี4ความเขม้แข็งของประชาชนที4
จะแสดงออกเพื4อยนืยนัตอ่รัฐวา่เสรภีาพในการพดูและแสดงออกนัpนเป็นสทิธโิดยชอบ
ธรรม 

ซึ4งสอดคลอ้งกบัเรื4องสั pน “ปาก” ของ วฒัน ์วรรลยางกรู ตอ่การพดูถงึสถานการณท์ั pงใน
และนอกราชอาณาจักร “เพราะเมื4อเห็นกย็อ่มคดิ ยอ่มรูส้กึ ยอ่มอยากจะพดู รูท้ั pงรูเ้ชน่นีp 



ฉันเองกไ็มส่ามารถทําใหต้วัเองตาบอดได”้ (น.6) มนัจงึกลายเป็นอาการ “นํpาทว่มปาก” 
ที4สดุทา้ย วฒัน ์วรรลยางกรู เลอืกที4จะจบเรื4องสั pนแบบ “พดูไปทําไมม”ี 

กรณีดงักลา่วจงึสะทอ้นสาระสําคญัของเสรภีาพในการพดูประเภทที4ควรคา่แกก่าร
แสวงหาคอืเสรภีาพที4จะพดูในเวลาใดกไ็ดท้ี4คนเราสะดวกใจ และกไ็มค่วรเป็นเสรภีาพใน
การแสดงออกซึ4งความเห็นในทกุเรื4อง ไมว่า่จะเป็นเรื4องอะไรกต็าม เสรภีาพนีpจงึมี
ขดีจํากดัอยู ่

แตอ่ยา่งไรกต็าม การปกครองที4ปราศจากเสรภีาพในการพดูอยา่งกวา้งขวางนัpนปราศจาก
ความชอบธรรมโดยสิpนเชงิและไมค่วรเรยีกวา่เป็นการปกครอง “แบบประชาธปิไตย” 

จากมมุมองดงักลา่ว ประชาธปิไตยตอ้งมอีะไรมากกวา่พันธกจิในการเลอืกตั pง การ
คุม้ครองเสรภีาพในการพดูอยา่งกวา้งขวางเป็นเงื4อนไขที4จําเป็นตอ้งมใีนประเทศ
ประชาธปิไตยกอ่น จงึสมควรไดช้ื4อวา่เป็นประชาธปิไตย 

ทั pงนีp หากปราศจากเสรภีาพในการพดูแลว้ กค็งพดูไมไ่ดว้า่เป็นการปกครองที4เปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ซึ4ง โรนัลด ์ดวอรค์นิ (Ronail Dworkin) 
กลา่วยนืยนัจดุยนืแนวคดินีpวา่ 

“เสรภีาพในการพดูเป็นเงื4อนไขหนึ4งของรัฐบาลที4มคีวามชอบธรรม กฎหมายและนโยบาย
ตา่งๆ จะไรซ้ ึ4งความชอบธรรม หากไมไ่ดม้าจากการรับรองผา่นกระบวนการประชาธปิไตย 
และกระบวนการกจ็ะไมเ่ป็นประชาธปิไตยหากรัฐบาลสกดักั pนไมใ่หบ้คุคลแสดงความเชื4อ
ของตนวา่กฎหมายและนโยบายตา่งๆ ควรเป็นอยา่งไร” 

เรื4องสั pน “ปาก” ของ วฒัน ์วรรลยางกรู ทิpงทา้ยขอ้ความสําคญัในตอนจบถงึคําถามและ
คําตอบตอ่อาการตาประหลาดของ “ฉัน” ในปัจจบุนัและมมุมองตอ่เหตกุารณท์าง
การเมอืงของ “ฉัน” ในอดตีไดอ้ยา่งน่าใครค่รวญวา่ 

“สรปุแลว้หมาป่าผูไ้ดรั้บชยัชนะในวนัที4 14 และวนัที4 6 นีpคอืใคร” 

“อะฮอึะฮะบบุแุบะ๊แบะ๊เออ้อา้โออุอุ๊ย๊” 



… 

“ปากพี4หายไปแลว้” 

ในที4สดุ “ปาก” ของ วฒัน ์วรรลยางกรู กห็ายไป แมเ้ขากําลงัพดูตอบคําถามนอก
ราชอาณาจักร ซึ4งเขามสีทิธทิี4จะแสดงความคดิเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง รวมถงึ
เสรภีาพในการแสดงออก แสวงหา รับและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทกุประเภทไมว่า่จะดว้ย
วาจา เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืการตพีมิพใ์นรปูของศลิปะหรอืโดยอาศยัสื4อที4ตนเลอืก 
โดยไมคํ่านงึถงึพรมแดน แตก่ลบัเลอืกที4จะเซน็เซอรต์นเอง (self censor ship) เพื4อ
ป้องกนัไมใ่หส้รา้งความขุน่เคอืงใจแกใ่คร 

อาจเทา่กบัเป็นการยอมจํานนตอ่สิ4งที4บางครั pงเรยีกวา่ “เฮกเตอร ์วโีต”้ (heckler”s veto) 
หมายถงึแนวคดิที4วา่ หากมใีครสกัคนที4อาจเป็นผูฟั้งของเรามแีนวโนม้จะเกดิความรูส้กึ
ขุน่เคอืงใจในเรื4องที4เราพดู (หรอืเขยีน) เรากไ็มค่วรพดูในเรื4องนัpนๆ หรอือยา่งนอ้ยที4สดุ
เรากค็วรตระหนักดวีา่ไมค่วรพดู 

หรอื วฒัน ์วรรลยางกรู จะคดิเห็นอยา่งที4 เคนาน มาลกิ (Kenan Malik) กลา่วไวว้า่ 
“เสรภีาพในการพดูซึ4งมใีหสํ้าหรับทกุคน เวน้แตพ่วกหวัดืpอยดึมั4นถอืมั4นนัpน ไมอ่าจถอืวา่
เป็นเสรภีาพในการพดูไดเ้ลย…” 

สรปุไดว้า่ เสรภีาพในการพดูไมใ่ชเ่รื4องของบทสนทนาสว่นตวัหรอืการรําพงึรําพันเพยีง
คนเดยีว เสรภีาพในการพดูมกัเกี4ยวขอ้งกบัการสื4อสารสาธารณะประเภทใดประเภทหนึ4ง 
เชน่การพมิพห์นังสอื บทกว ีเรื4องสั pน บทความ เป็นตน้ เสรภีาพในการพดูนัpนมี
ความสําคญัเป็นพเิศษกบันักเขยีนทั pงประเภทบนัเทงิคดแีละอื4นๆ เพราะแกน่แทใ้น
กจิกรรมของคนเหลา่นีpคอืการสื4อสารความคดิเห็นสูส่าธารณะ 

 

สําหรับนักเขยีนแนวบนัเทงิคด ีเชน่ วฒัน ์วรรลยางกรู การตั pงขอ้จํากดัตอ่ความคดิที4
สามารถสื4อสารออกไปได ้ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลทางอดุมการณ ์การเมอืง ศาสนาหรอื
เหตผุลอื4นใด อาจเป็นการตดัขั pวหวัใจในความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้



สดุทา้ยแลว้ การที4 วฒัน ์วรรลยางกรู เลอืกตอนจบแบบหกัมมุ (twist ending) โดยให ้
“ปาก” หายไป อาจเป็นทศันะที4แฝงนัย (ironic vision) ของตวัละครเพื4อสรา้งความ
แตกตา่งระหวา่งสิ4งที4ตวัละคร “ฉัน” หรอืผูเ้ขยีนรูก้บัส ิ4งที4ผูอ้า่นรู ้

ประการแรกคอื แม ้“ปาก” จะหายไปหรอืไรคํ้าพดู แตย่งัมสีทิธแิละเสยีงในสงัคมระบอบ
ประชาธปิไตย เพราะไมม่ใีครหา้มไมใ่หแ้สดงออกหรอืปิดกั pนโอกาสในการรับรู ้รับฟัง 
อา่นและมองดกูารแสดงออกอยา่งเสรขีองตนและบคุคลอื4น 

ประการตอ่มา เพื4อเป็นการป้องกนัหรอืหลกีเลี4ยงการสรา้งความขุน่เคอืงใจใหก้บัคนใน
สงัคมนัpนๆ และไมใ่หเ้ป็นการแสดงออกโดยประทษุวาจา เพราะอาจเขา้ขา่ยความผดิฐาน
หมิ4นประมาท 

ซึ4งสดุทา้ยจะสง่ผลใหเ้ขาอาจตอ้งหลกีลีpอยูน่อกราชอาณาจักรตอ่ไปและคงประสบกบั
ความลําบากในการใชช้วีติอนัเนื4องมาจากการแสดงความคดิเห็นบางประเภทนั4นเอง 
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