บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
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นับแตประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขจนถึง
ปจจุบันเปนระยะเวลา ๘๖ ปแลว แตสภาวการณทางการเมืองและการปกครองของ
ประเทศเราก็ยังไมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหเปนรูปธรรม และมีความมั่นคง ยั่งยืน เทาที่ควรจะเปนโดยเฉพาะ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับลักษณะสังคมและประเพณีไทย
หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทําใหสามารถขับเคลือ่ น
ประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมือง
การปกครอง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
ด ว ยสภาพป ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล า วรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จึงไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปประเทศในดาน
ตาง ๆ รวม ๗ ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย
ดานกระบวนการยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุผล
ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา ๒๕๗ กลาวคือ
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนา
ดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
(๒) สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข เป น ธรรม และมี โ อกาสอั น ทั ด เที ย มกั น เพื่ อ ขจั ด
ความเหลื่อมลํ้า
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และมีสว นรวมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สําหรับ “การปฏิรปู ประเทศดานการเมือง” นัน้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๕๘ ก. ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการเมืองโดยอยางนอย
ใหเกิดผล ดังนี้
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(๑) ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกันและใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง และออกเสียง
ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด
(๒) ใหการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได
เพื่อใหพรรคการเมืองพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ
ทางการเมืองรวมกัน มีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผูมีความรู
ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
(๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มิไดวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา และความเสี่ยงอยางรอบดาน
(๔) มีกลไกที่กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
(๕) มีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวธิ ภี ายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิรูปประเทศดานการเมือง บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมืองจึงไดจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จรวม ๕ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส  ว นร ว ม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งถือวา
เปนความสําคัญในลําดับแรกเพราะเห็นวา ประชาชนมีคา นิยม ความคิด ความเชือ่ ทัศนคติ
และความเขาใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีย่ งั ไมถกู ตอง และมีความคิดเห็น
แตกตางกัน หลายกลุมเปาหมายยังขาดโอกาสที่จะไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิ่งเหลานี้ถือเปนเรื่องสําคัญลําดับแรกที่ประชาชน
ในประเทศทุกกลุมเปาหมายจะตองไดรับการวางรากฐานความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
ซึ่งจะนําไปสูการทําใหประเทศไทยมีความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
ประเด็นที่ ๒ กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวธิ แี ละการรูร กั สามัคคี
ของสังคมไทย เนื่องจากสภาพปญหาทางการเมืองของไทยที่ผานมายังมีความขัดแยง
ทางการเมืองและเกิดความรุนแรงขึ้นหลายครั้ง ประชาชนเกิดความคิดเห็นแตกแยก
แบงฝกแบงฝายและไมเปนมิตรตอกัน เกิดความไมไววางใจซึ่งกันและกัน จนนําไปสู
การทําใหประเทศเกิดความเสียหาย บั่นทอนศักยภาพในการพัฒนาประเทศและทําให
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การบริหารประเทศหยุดชะงัก การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ขาดความตอเนื่อง ทําใหตางประเทศขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของไทย
มีความตอเนื่อง ยั่งยืน และเกิดความมีเสถียรภาพทางการเมือง จึงมีความจําเปนจะตอง
ทําใหประชาชนในชาติมีความรูรักความสามัคคีปรองดอง มีความสมานฉันท อยูรวมกัน
อยางสันติวิธี รูจักยอมรับและเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน
รวมทั้งตองรวมกันสรางบรรยากาศทางการเมืองไมใหนําไปสูความขัดแยงอีกตอไป
ประเด็นที่ ๓ การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรร
ทรัพยากรที่เปนธรรม กลาวคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวาอํานาจ
อธิปไตยสูงสุดเปนของประชาชน และการใชอาํ นาจดังกลาวนัน้ มีทงั้ การใชอาํ นาจทางตรง
และทางออม ดังนั้น การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นจึงเปนหลักการในการใหประชาชน
ในทองถิ่นไดใชอํานาจของตนเองในทางตรงในการบริหารจัดการทองถิ่น นอกจากนั้น
ทองถิน่ ยังถือไดวา เปนฐานรากของสังคมและประเทศชาติ การกระจายอํานาจไปสูท อ งถิน่
จึงเปนการเสริมสรางใหประชาชนไดเรียนรูก ารเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และใชอาํ นาจของตนเองในทางตรง รวมทัง้ จะเปนการเสริมสรางใหระบอบประชาธิปไตย
มีความเขมแข็ง
ประเด็นที่ ๔ การเลือกตัง้ ทีส่ จุ ริตและเทีย่ งธรรมเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ โดยที่
การเลือกตั้งผูแทนของประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทีเ่ ชือ่ วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน การเลือกตัง้ เปนการแสดงเจตนา
ของประชาชนในการเลือกสรรผูแ ทนของตนเพือ่ เปนตัวแทนเขาไปรวมในกิจกรรมบริหาร
บานเมือง ดังนัน้ การเลือกตัง้ จึงเปนกระบวนการทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ใหการแขงขันทางการเมือง
อยูในขอบเขตของกฎเกณฑและกติกาทางการเมือง ซึ่งอยางนอยที่สุดการเลือกตั้ง
ก็ถอื เปนหลักประกันความยุตธิ รรม แตทงั้ นีก้ ารเลือกตัง้ จะสัมฤทธิผ์ ลโดยบรรลุเปาหมาย
แหงเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผานผูแ ทนไดนนั้ การเลือกตัง้
จะตองดําเนินไปดวยความเรียบรอย สุจริต และเทีย่ งธรรม ซึง่ การเลือกตัง้ จะมีความสุจริต
และเที่ยงธรรมไดนั้นบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง คือ ผูสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน
และเจาหนาที่รัฐ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ไมกระทําการอันเปนการละเมิด
ตอกฎหมาย หากปรากฏวามีการกระทําอันเปนการละเมิดตอกฎหมายก็จะกอเกิด
เปนคดีเลือกตัง้ และตองนําคดีเขาสูก ระบวนการยุตธิ รรมตอไป ซึง่ ทีผ่ า นมาในการจัดการ
เลือกตัง้ ยังเกิดปญหาในหลายเรือ่ ง เชน การซือ้ สิทธิขายเสียง การละเมิดกฎหมายเลือกตัง้
การเลือกตัง้ ทีไ่ มสจุ ริตและเทีย่ งธรรม และปญหาอืน่ ๆ เปนตน ซึง่ ปญหาเหลานีต้ อ งไดรบั
การแกไขโดยตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทย คือ พรรคการเมืองที่ยังไมมี
ความเขมแข็งเทาที่ควรยังไมเปนสถาบันทางการเมืองที่แทจริง ยังไมเปนพรรคการเมือง
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ของประชาชน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิกพรรค
หรือรวมทํางานกับพรรค รวมถึงปญหาเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายใน
พรรคดวย ปญหาเหลานี้ก็ตองไดรับการแกไขเชนเดียวกัน และหากไดรับการแกไขแลว
ก็จะนําไปสูก ารเลือกตัง้ ทีส่ จุ ริต และเทีย่ งธรรม รวมทัง้ ไดบคุ คลทีม่ คี วามรูค วามสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามาบริหารบานเมือง
ประเด็นที่ ๕ การสรางรัฐธรรมาธิปไตย รัฐธรรมาธิปไตยนั้น เปนรัฐที่มีการ
ยึดถือประโยชนของปวงชนและสวนรวมเปนทีต่ งั้ และยึดถือเหตุผลความจริงความถูกตอง
อยางเปนธรรมในการบริหารจัดการตาง ๆ ผูใชอํานาจในการบริหาร เชน นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี รวมถึงบุคคลผูทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
อํานาจบริหาร กําหนดทิศทางและนโยบายสําคัญ จึงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจตั้งแตระดับ
สูงสุด และลดหลั่นกันลงมาตองตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย แมวาธรรมาธิปไตย
จะไมใชระบอบการปกครอง แตเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคนที่ถือธรรมเปนใหญ
ทํางานโดยมีเจตนาที่จะยึดแนวทางที่ดีเปนเกณฑ ไมเห็นแกตนเองวาจะเสียประโยชน
หรือไม ธรรมาธิปไตย จึงเปนเกณฑการตัดสินใจที่ดี ไมวาจะปกครองในระบอบใด ทั้งนี้
รัฐธรรมาธิปไตย มีแนวความคิดมาจากหลักที่วาประชาชนเปนเจาของอํานาจรัฐ
ประชาชนใชระบบการเลือกตั้งเพื่อเลือกผูแทนไปปกครองประเทศ หากรัฐบาลมาจาก
ผูที่ประชาชนมีฉันทานุมัติแลวก็จะสามารถทําอะไรใหกับประชาชนไดอยางแทจริง
ดังนัน้ เพือ่ ใหไดรบั ทราบถึงเจตนารมณ แนวความคิด หลักการ และสาระสําคัญ
ของการปฏิรปู ประเทศดานการเมือง โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ
ของนานาอารยประเทศ รวมทัง้ สภาพปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนแนวทางแกไข
และข อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ จ ะเป น ประโยชน ต  อ การปฏิ รู ป ประเทศด า นการเมื อ ง
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง ในประเด็นเรื่อง “การปฏิรูปดานการเมือง” จากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ทาน ประกอบดวย นายกลานรงค จันทิก
ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติ ศาสตราจารย ดร. เอนก
เหลาธรรมทัศน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และศาสตราจารย
ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอบุคคลผูเกี่ยวของ
ในวงงานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประชาชนผูมีความสนใจทั่วไป
โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดไดในจุลนิติฉบับนี้.
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นายกลานรงค จันทิก ๑
“การปฏิรปู ดานการเมือง”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรัฐสภา ๒

จุ ล นิ ติ : ขอทราบถึ ง สภาพป ญ หาทางการเมื อ ง
การปกครองของประเทศไทยที่ สํ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต
จนถึงปจจุบัน รวมถึงสาเหตุของสภาพปญหา และแนวทาง
สําหรับการแกไขปญหาดังกลาว
นายกลานรงค จันทิก : คําถามนี้เปนคําถามที่ครอบคลุม

ในทุกดาน ทัง้ สภาพการเมืองการปกครองของประเทศไทยตัง้ แตในอดีต
จนกระทัง่ ถึงปจจุบนั รวมทัง้ สาเหตุสภาพปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหา
ประเทศไทยของเรามีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตัง้ แตพทุ ธศักราช ๒๔๗๕ การเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ที่เกิดขึ้นหากเราจะยึดถือตามพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๔๗๗ ซึง่ มีความตอนหนึง่ วา “...ขาพเจามีความเต็มใจทีจ่ ะสละอํานาจ
อันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแกราษฎรโดยทั่วไป แตขาพเจา
ไมยนิ ยอมยกอํานาจทัง้ หลายของขาพเจาใหแกผใู ด คณะใด โดยฉะเพาะ
เพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของ
ประชาราษฎร...” ก็จะพบวาการเปลีย่ นแปลงการปกครองทีเ่ กิดขึน้ นัน้
พระองคทานประสงคจะใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

๑

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.), อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.), อดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.),
อดีตกรรมการการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.), อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐,
อดีตสมาชิกวุฒสิ ภากรุงเทพมหานคร ป ๒๕๔๙, ปจจุบนั ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการการเมือง และสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ.
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แตนบั เปนระยะเวลากวา ๘๖ ปแลว ทีป่ ระเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หากจะถามวา
การเมืองการปกครองของไทยเปนไปตามความในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัตขิ องพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ หรือไม กลาวคือ พระราชอํานาจในการปกครองนั้นพระองคทานได
พระราชทานแกประชาชนโดยทัว่ ไป ไมไดใหแกผใู ดหรือหมูค ณะใดโดยเฉพาะ โดยไมฟง เสียงอันแทจริง
ของประชาชน เราตองยอมรับความเปนจริงกันวานับแตมกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕
เปนตนมา การเมืองการปกครองของประเทศไทยไมไดเปนไปตามพระราชหัตถเลขาแตอยางใด
เพราะเรามีการแกงแยงอํานาจกันมาตลอดเวลา เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสลับกับรัฐบาล
ที่มาจากการยึดอํานาจ โดยมีลักษณะเปนเชนนี้ตลอดมา มีการรางรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งและก็มี
การยึดอํานาจ ซึ่งไมไดเปนไปเพื่อประชาชนอยางแทจริง
สาเหตุของสภาพปญหาการเมืองของประเทศไทยมีดังนี้
ประการที่ ๑ ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล จะเห็นไดวาภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนตนมา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีนอยมากที่จะอยูจนครบวาระ ๔ ป โดยสวนใหญ
จะอยูไดเพียง ๒ ป หรือ ๓ ป เทานั้น ดังนั้น การเมืองไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
และหากพิจารณาเฉพาะในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทัง่ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีม่ กี ารยึดอํานาจการปกครอง
โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลาประมาณ ๗ ปประเทศไทย
มีรัฐบาลถึง ๔ ชุดดวยกัน คือ
ชุดที่ ๑ รัฐบาลชุดที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี
ชุดที่ ๒ รัฐบาลชุดที่มีนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี
ชุดที่ ๓ รัฐบาลชุดที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี และ
ชุดที่ ๔ รัฐบาลชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
โดยรัฐบาลทุกชุดนั้นไมสามารถบริหารประเทศจนครบวาระได ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมมี
เสถียรภาพของรัฐบาลเอง ความแตกแยกและความขัดแยงของประชาชน
ประการที่ ๒ ความขัดแยงทางความคิดทางการเมืองของประชาชน ความจริงแลวนับตัง้ แต
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมา การเมืองไทยก็เปนการแขงขันกันระหวางพรรคการเมือง
ฝายรัฐบาลและพรรคการเมืองฝายคาน หากฝายใดชนะ ฝายนั้นก็มีอํานาจในรัฐสภา การแขงขัน
หรือความขัดแยงระหวางพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคานเปนเพียงความขัดแยงของพรรคการเมือง
เทานั้น แตตอมาความขัดแยงดังกลาวเริ่มขยายวงกวางกลายเปนความขัดแยงระหวางประชาชน
กับประชาชน และความขัดแยงแนวความคิดทางการเมืองนั้นเริ่มรุนแรงและปรากฏชัดเจนขึ้นตั้งแต
รัฐบาลชุดที่มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี กลาวคือ เริ่มเกิดความรุนแรง เกิดความ
แตกแยกของประชาชน มีการเดินขบวนประทวงตอตานรัฐบาล และมีกลุม การเมือง เชน กลุม คนเสือ้ แดง
กลุมคนเสื้อเหลือง เปนตน จนกระทั่งเกิดการยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อยางไรก็ดี
หลังจากนั้นเปนตนมาความขัดแยงทางความคิดทางการเมืองก็ยังคงมีอยูเรื่อยมา กลาวคือ ยังคงมีการ
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ประทวงตอตานรัฐบาล มีการปะทะกันระหวางกลุมผูชุมนุมที่มีความเห็นแตกตาง และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการประชาชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงการปฏิรปู ประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยทีส่ มบูรณแบบ
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือ กปปส. ขึน้ เปนตน จนกระทัง่ คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ตองทําการยึดอํานาจการปกครองเมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ก็ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศเพื่อใหประเทศชาติ
มีความสงบเรียบรอยและมีความสามัคคีปรองดอง สังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีความสุข
ทั้งนี้ การกําหนดเรื่องความสามัคคีปรองดองและการสรางสันติสุขที่มีสาเหตุมาจากความ
แตกแยกกันในแนวความคิดทางการเมืองนี้ เปนเรื่องที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในสังคมไทย คือ ไมเคย
เกิดความขัดแยงลุกลามไปถึงในครอบครัวขนาดทีส่ ามีและภริยาตองดูโทรทัศนกนั คนละเครือ่ ง คนละชอง
ไมเคยเกิดความขัดแยงในทีท่ าํ งานทีผ่ รู ว มงานมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกตางกันคนละขัว้ และไมเคย
เกิดกรณีคนขับรถรับจางสาธารณะขับไลผโู ดยสารลงกลางทาง เรือ่ งตาง ๆ เหลานีไ้ มเคยเกิดขึน้ มากอน
ในสังคมไทย ทั้งนี้ ก็เปนเพราะวาประชาชนมีแนวความคิดทางการเมืองที่แตกตางกันจึงทําใหสังคม
ครอบครัว ตองแตกแยก ขัดแยงกันอยางรุนแรง จนกระทั่งไมสามารถระบุสาเหตุของความขัดแยงได
หากจะถามวาขณะนี้คนไทยมีความสามัคคี สามารถรวมกลุมกัน จับมือกัน ทําใหชาติบานเมือง
กลับมาสงบสุขดังเดิมแลวใชหรือไม ตองตอบวายังไมใช ความขัดแยงยังคงมีอยู ฉะนัน้ เรือ่ งความขัดแยง
แนวความคิดทางการเมืองสูงนี้ยังคงตองหาวิธีการแกไขกันตอไป
ประการที่ ๓ ประชาชนยังไมเขาใจคําวา “ประชาธิปไตย” ทีแ่ ทจริง ตลอดระยะเวลา ๘๖ ป
ที่ผานมาไมเคยมีการสอนใหประชาชนเขาใจวาประชาธิปไตยคืออะไร การเลือกตั้งคืออะไร สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่อยางไร กลาวคือ ประชาชนไมเขาใจถึงบทบาทของฝายนิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพราะเรือ่ งเหลานีเ้ ปนเรือ่ งทีไ่ กลตัว ในขณะที่
ภาพการลงพื้นที่หาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การใหความชวยเหลือ
ชาวบานในเรื่องตาง ๆ หรือการซื้อเสียง เปนภาพที่เปนรูปธรรมที่ประชาชนเห็นไดชัดเจนมากกวา
และเมือ่ ประชาชนไมเคยไดรบั รูแ ละเขาใจในระบอบประชาธิปไตยทีถ่ กู ตองแทจริง ประชาชนจึงเลือกคน
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ทีร่ จู กั หรือสนิทสนม หรือผูท ซี่ อื้ เสียงไปเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ดังนัน้ จึงตองเรงสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหแกประชาชนในเรื่องนี้
ประการที่ ๔ เกิดนักธุรกิจการเมืองขึ้นมา แตเดิมนั้นบทบาทของนักธุรกิจกับนักการเมือง
จะแยกออกจากกัน คือนักธุรกิจจะไมมาเปนนักการเมือง แตนักธุรกิจจะสนับสนุนพรรคการเมือง
ทุ ก พรรค เป น มิ ต รกั บ ทุ ก พรรคเพื่ อ ความอยู  ร อดของธุ ร กิ จ ของตน นี่ คื อ บทบาทของนั ก ธุ ร กิ จ
กับนักการเมืองที่จะแยกออกจากกัน แตในปจจุบันนักธุรกิจหันมาเลนการเมือง แทนที่จะสนับสนุน
พรรคการเมืองเชนเดิมกลับเขามาเลนการเมืองเสียเอง จึงเกิดคําวา “นักธุรกิจการเมือง” ขึ้นมา
คือ กลุมนักธุรกิจที่เขาไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งเมื่อนักธุรกิจเขาไปมีบทบาททั้งในทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ดังนั้น การบริหารประเทศจึงเกิดปญหาขึ้น
จะเห็นไดวาสภาพปญหาทางการเมืองไทยที่มีสาเหตุมาจากความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล
ความขัดแยงทางความคิดทางการเมือง ความไมเขาใจในคําวา “ประชาธิปไตย” และปญหานักธุรกิจ
การเมืองดังกลาวมานี้ ไดกลายมาเปนอุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาทางการเมืองไทย กลาวคือ
(๑) ทําใหสังคมไทยเกิดการยึดถือระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม ระบบอุปถัมภ
ที่กลาวถึงนี้ไมใชระบบที่ผูใหญดูแลผูนอย ผูนอยดูแลผูใหญ บุตรหลานดูแลบุพการี หรือมิตรดูแลกัน
อันเปนวัฒนธรรมที่ดี แตระบบอุปถัมภที่พูดถึงกันนี้ เปนระบบอุปถัมภที่มีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางคนทีม่ อี าํ นาจกับคนทีไ่ มมอี าํ นาจ คนทีม่ อี าํ นาจตองการรักษาสถานะอํานาจของตัวเองโดยอาศัย
คนที่ไมมีอํานาจมาเปนสมัครพรรคพวก เปนมือเปนไม สวนคนไมมีอํานาจก็ตองเขาหาคนที่มีอํานาจ
เพื่อผลประโยชนและความอยูรอด จึงเกิดเปนระบบอุปถัมภขึ้นมา
(๒) เกิดการนับถือผูมีเงินมีอํานาจ ในสังคมไทยเรานั้นคําวา “Social Sanction” หรือการ
ลงโทษโดยสังคมยังไมเกิดคือความกดดันทางสังคมยังไมมีจําเปนที่จะตองสราง Social Sanction
นี้ใหเกิดขึ้นมา จําเปนตองสรางจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรูสึกตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ไมยอมรับนักการเมืองหรือนักธุรกิจที่กาวขึ้นมาสูอํานาจโดยวิธีการที่ฉอฉล อยาไดคิดวาปญหา
การทุจริตคอรรปั ชันเปนเรือ่ งไกลตัว เพราะเมือ่ การทุจริตคอรรปั ชันเกิดขึน้ แลวประชาชนทุกคนยอมไดรบั
ผลกระทบ ในขณะนี้ประชาชนอาจจะยังไมเขาใจวาเมื่อมีการทุจริตแลวจะเกิดผลเสียหายอยางไร
เพราะประชาชนเขายังไดรับประโยชนจากนโยบายประชานิยมที่ทุกรัฐบาลมีมาอยางตอเนื่อง เชน
รถเมลฟรี รถไฟฟรี คือประชาชนยังคงไดประโยชนจากนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงตองสราง Social
Sanction ใหเกิดขึ้นมา ใหสังคมไทยไดรูวาเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นแลวเขาไดรับผลกระทบอยางไร
ทั้ ง ข า ราชการและประชาชน คนในสั ง คมต อ งรั ง เกี ย จคนทุ จ ริ ต เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข องตน
และของชาติรวมกัน
(๓) ทําใหคนที่มีอุดมการณไมสามารถเขามาทํางานใหสังคมได เมื่อเกิดระบบอุปถัมภ
มีการนับถือคนมีเงินมีอํานาจ ในที่สุดคนที่มีความรูความสามารถจริง ๆ ไมสามารถจะเขามารับใช
ประเทศชาติได จะเห็นไดวาหากมีการลงสมัครรับเลือกตั้ง ถาผูสมัครรับเลือกตั้งไมมีฐานเสียง โอกาส
ที่จะชนะการเลือกตั้งยอมเปนไปไดยาก ดังนั้น ทายที่สุดแลวคนที่มีความรูความสามารถจริง ๆ ก็จะ
ไมมีโอกาสไดเขามาทํางานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ เหลานี้คือปญหาที่เกิดขึ้น

๘
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองของประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของนานาอารยประเทศทีป
่ ระสบความสําเร็จนัน้ ควรมีทศ
ิ ทางหรือแนวทาง
ในการดําเนินการอยางไร
นายกลานรงค จันทิก : จากประสบการณในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเมือง

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ณ ประเทศญี่ปุน จะไดเห็นวาประเทศญี่ปุนนั้นเดิมทีการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาใดสภาหนึ่งของเขา จะมีการแจกเงินแจกทองหรือซื้อสิทธิขายเสียงเชนเดียวกัน แตตอมา
ประเทศญี่ปุนไดมีการปฏิรูปการเมืองโดยมีการแกไขระบบการเลือกตั้งใหม เชน ในดานการหาเสียง
เลือกตั้ง เขาจะกําหนดวิธีการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) เรื่องการติดตั้งปายหรือโปสเตอรหาเสียง จะตองมีโปสเตอรขนาดเดียวกันเพื่อใหเกิด
ความเทาเทียมกัน และการปดโปสเตอรหาเสียงนั้นจะตองปดเฉพาะในบริเวณหรือเขตพื้นที่ที่กําหนด
ใหปดเทานั้น สําหรับประเทศไทยเรานั้น กฎหมายปจจุบันจะควบคุมในเรื่องของงบประมาณในการ
หาเสียง ควบคุมการใชจายเงินของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) หรือมีการ
ควบคุมขนาดของโปสเตอรหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใหมีขนาดตามที่
กําหนดเทานั้น แตไมไดควบคุมความสวยงามหรือความเลิศหรูของโปสเตอรแตอยางใด แตอยางไรก็ดี
ประเด็นการติดตั้งปายหรือโปสเตอรหาเสียงนี้ ในสวนของประเทศไทยเริ่มมีการกําหนดขอบเขต
หรือบริเวณติดตั้งปายหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว โดยกําหนดไว
ในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
ซึ่งจะสอดคลองกับประเทศญี่ปุนในประเด็นนี้
(๒) หามแจกเงินแจกทองหรือสิง่ ของไมวา จะเปนกอนหรือหลังการเลือกตัง้ โดยถือวามีความผิด
ตามกฎหมาย
(๓) อายุของผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตองมีอายุ ๒๐ ปขึ้นไป เพราะเขาเชื่อวา
คนที่มีอายุ ๒๐ ปขึ้นไปนี้เปนคนที่มีวิจารณญาณพอที่จะมาพิจารณาเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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หรือไปออกกฎหมายเพื่อใชในการบริหารประเทศได แตของประเทศไทยอายุ ๑๘ ป ก็มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งได เพราะเราตองการที่จะดึงคนรุนหนุมสาวหรือวัยรุนใหมาสนใจและใชสิทธิ
ทางการเมือง ก็เปนแนวความคิดที่แตกตางกันซึ่งจะตองพิสูจนกันวาแนวคิดใดจะถูกตองเหมาะสม
(๔) ระยะเวลาในการหาเสียง ประเทศญี่ปุนจะกําหนดเอาไวชัดเจนแนนอนวาในการสมัคร
รับเลือกตั้งในแตละประเภทนั้นจะกําหนดใหมีการหาเสียงไดกี่วัน เชน สมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาในการหาเสียงไดไมนานนัก
อาจจะประมาณ ๑๕ – ๒๐ วัน ก็เพียงพอแลว ทั้งนี้ เพราะเขามีแนวความคิดวาที่เขาใหเวลาในการ
หาเสียงนอยเพราะคิดวาบุคคลที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในแตละประเภทนั้นจะตองเปนคนดี
ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอด ฉะนั้นประชาชนผูเลือกตั้งจะรูจักเปนอยางดี ไมใชวาจะตองมา
โฆษณาหาเสียงกันเมื่อมีการลงสมัครรับเลือกตั้ง ไมใชมาเสนอตัวเปนคนดีในชวงระยะเวลาเลือกตั้ง
ฉะนั้น จึงไมตอ งใชเวลาในการหาเสียงมาก
ประเด็นที่สําคัญก็คือวาประเทศไทยเราจะแกไขปญหาการเลือกตั้งทั้งระบบไดอยางไร เราจะมี
การพัฒนากันอยางไร ดังนี้
ประการแรก เราตองสรางพรรคการเมืองที่เปนของสมาชิกโดยตรง กลาวคือ จะทําอยางไร
ใหประชาชนมีความรูสึกวาพวกเขาเปนเจาของพรรคการเมือง เหมือนอยางเชนบริษัทเอกชนที่เปน
บริษัทชั้นนําเขาไดพยายามสรางบุคลากรในบริษัทใหมีความรูสึกวาบริษัทนี้คือบริษัทของพวกเขา
ทุกคน คือบานของพวกเขาทุกคน ฉะนั้นพรรคการเมืองในอุดมคติผมเปรียบเทียบไดกับกลุมเกษตรกร
ของประเทศไต ห วั น จากประสบการณ ที่ เ คยไปศึ ก ษาดู ง านที่ ป ระเทศไต ห วั น สมั ย ที่ ยั ง ทํ า งาน
อยูที่สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) เราไดไปดูงานกลุมเกษตรกรของไตหวัน กลุมเกษตรกร
ของไตหวันนั้นจะมีทั้งระดับอําเภอ ระดับมณฑล และระดับชาติ ในขณะเดียวกันก็จะมีสมาคมพอคา
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ระดับอําเภอ ระดับมณฑล และระดับชาติ เชนกัน เปนองคกรใหญสององคกรทําหนาที่คูกันไป สมาคม
พอคาจะกําหนดวาปนี้จะมีสินคาอะไรบาง ไดโควตาเทาไร สมาคมกลุมเกษตรกรระดับประเทศก็จะ
เปนผูกําหนดวาเกษตรกรในปนี้จะปลูกผลิตผลการเกษตรอะไร เชน ขาว จะไดโควตาเทาไร แลวก็จะมี
การควบคุมการผลิตวาจังหวัดนี้จะปลูกไดในปริมาณตามที่กําหนดเทานั้น อําเภอนี้ ตําบลนี้จะปลูกได
ตามโควตาที่กําหนดเทานั้น แลวก็ควบคุมการผลิต และในการซื้อขายกันก็ผานระดับกลุมตาง ๆ
เหลานี้ขึ้นไป
ผมมองวาความสําเร็จของประเทศไตหวันที่มีกลุมเกษตรกร โดยมาจากแนวความคิดพื้นฐาน
ของเกษตรกรระดับหมูบาน ที่เกิดความรูสึกวาในสมัยกอนการคาขายสินคาเกษตรจะมีพอคาเขามา
รับซื้อสินคาโดยที่เกษตรกรตางคนตางแยงกันขาย ตัดราคากันไป จึงเกิดความรูสึกวาถาเกษตรกร
ไมรวมตัวกันในการซื้อขายสินคาพวกเขาจะถูกพอคากดราคาได จึงไดรวมตัวกันเปนกลุม เพื่อเปนพลัง
ในการตอตานกับกลุมพอคา จากกลุมระดับตําบลเปนระดับอําเภอ จนกระทั่งเปนระดับจังหวัด
และระดับประเทศขึ้นมา เชนเดียวกับพอคา พอเกษตรกรตั้งกลุมขึ้นมาพอคาก็เกิดปญหา ฉะนั้นพอคา
จึงตองตัง้ กลุม เปนสมาคมพอคาระดับหมูบ า น ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ซึ่งในระดับประเทศนี้ก็จะประสานงานกัน สวนระดับอําเภอ ระดับจังหวัดก็จะคอยสนับสนุนระดับ
ประเทศ ซึง่ จะรูไ ดวา ปนจี้ ะซือ้ สินคาอะไรในจํานวนเทาไร อยางไร ก็จะตองไปเพาะปลูกสินคาประเภทนัน้
โดยมีการแบงสันปนสวนกันก็จะไมเกิดสินคาลนตลาด นี่คือสิ่งที่เขาสรางขึ้นมา
ฉะนัน้ พรรคการเมืองจริง ๆ ตองเปนพรรคการเมืองทีเ่ กิดจากประชาชนทีม่ อี ดุ มคติทางการเมือง
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตองเริ่มกันตั้งแตระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดขึ้นมาสู
ระดับประเทศ ไมใชจากคนเพียง ๕ – ๖ คนเปนนายทุน ใหคน ๗ - ๘ คนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น
แลวอยางนี้จะใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของพรรคการเมืองไดอยางไร
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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มาดูกันวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. .... ในปจจุบนั นี้ ไดพยายามทีจ่ ะใหประชาชนเขามามีสว นรวม
เปนเจาของพรรคการเมือง โดยกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองมีสาขาพรรค มีตวั แทนพรรค ทีส่ าํ คัญคือ
primary vote หรือระบบการคัดเลือกผูสมัครขั้นตน กลาวคือ ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จะตองเปนผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคในเขตนั้นเลือกขึ้นมา เขตหนึ่ง
ลงได ๑ คน ถาเขาเลือกชื่อมา ๒ คน กรรมการพรรคหรือกรรมการสรรหาของพรรคก็จะตองเลือก
๑ ใน ๒ คนนั้น ถาไมเลือกคนใดคนหนึ่ง จะตองสงกลับไปที่สาขาพรรคเพื่อใหดําเนินการเลือกใหม
ซึ่งก็ถือเปนวิธีการที่พยายามจะใหประชาชนเกิดความรูสึกวา ส.ส. ที่จะลงสมัครในนามของพรรค
ในเขตเลือกตั้งนั้นจะตองมาจากประชาชนเปนคนเลือกขึ้นไป ไมใชมาจากสวนกลางที่สงมา นี่ก็คือ
วิธีการทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของพรรคการเมือง
ประการที่สอง ทําใหประชาชนแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากเรื่องของหนาที่ กลาวคือ
ในการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น ประชาชนจะตองรูวา ส.ส. เขามีหนาที่อะไร ฉะนั้นคนที่จะไปทํางานนี้จะตอง
มีคุณสมบัติและมีลักษณะเชนไรจึงจะเหมาะสมในการตรากฎหมาย หรือควบคุมรัฐบาล ซึ่งคนที่จะ
ออกกฎหมาย หรือควบคุมรัฐบาลไดจะตองเปนคนที่มีความรูความสามารถในเรื่องอะไร สวนคนที่มา
ชวยเหลือ เชน ใหเงินหรือทรัพยสิน ทําถนนใหหมูบานของเรา ถาเขาไดรับเลือกตั้งเขาไปในสภา
จะสามารถทําหนาทีใ่ นสภาไดหรือไม ซึง่ ตรงนี้ ตองใหประชาชนเขาใจและแยกแยะระหวางเรือ่ งสวนตัว
ที่เขาชวยเหลือเรากับเรื่องที่จะตองไปปฏิบัติภารกิจของประเทศ นี่คือสิ่งที่สําคัญ ฉะนั้นพรรคการเมือง
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ตองเปนพรรคของประชาชนที่แทจริง แลวตองใหประชาชนรูและเขาใจวาจะเลือกใครเขาไปทําหนาที่
แทนประชาชน อยางไร
ประการที่สาม เรื่องเงินบริจาคของพรรคการเมือง จะตองเปนเงินบริจาคจากสมาชิก
จากประชาชน ไมใชจากนายทุนซึ่งประเด็นนี้กฎหมายของเราก็พยายามที่จะควบคุมเรื่องการบริจาค
ไมใหนายทุนเขามาครอบงําพรรคได
ประการทีส่ ี่ ทีส่ าํ คัญคือพรรคการเมืองจะตองมีนโยบายและวัฒนธรรมทีแ่ นนอนของตัวเอง
ไมใชผันเปลี่ยนไปเรื่อย จะตองมีจุดยืนที่แนนอน นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะตองมาทําการปฏิรูปใหเห็น
เปนรูปธรรม
จุลนิติ : การปฏิ รู ป ด า นการเมื อ งตามที่ ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว ในรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยนั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะ
ของท า นเห็ น ว า ควรมี แ นวทางอย า งไร จึ ง จะบรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ
นายกลานรงค จันทิก : ในเรื่องของการปฏิรูปนั้น จะมีแนวความคิดวาการปฏิรูปประเทศ

จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการสรางความเปนพลเมืองรวมกันและการมีสวนรวมของประชาชน
โดยจะตองทําใหประชาชนคนไทยมีจติ สํานึกและมีบทบาทในการทีจ่ ะเปนประชาชนพลเมืองทีเ่ ขมแข็ง
ของประเทศ และจะตองใหประชาชนรับรูว า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขนัน้ คือสิง่ ทีย่ ดึ โยงระหวางสถาบันพระมหากษัตริยก บั ระบอบประชาธิปไตย โดยเราตอง
ยอมรับวาสิง่ ทีส่ าํ คัญและเปนสิง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของคนไทยไดคอื สถาบันพระมหากษัตริย ซึง่ เปนอยางนี้
มาตัง้ แตอดีตจนกระทัง่ ถึงปจจุบนั นัน่ เปนเพราะสถาบันกษัตริยเ ปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยตลอดมา
การที่เรามีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็คือ
การผสมผสานกันระหวางสถาบันกษัตริยกับระบอบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน จะตองทําให
ประชาชนเขาใจในสวนนี้ไมใชประชาธิปไตยในแบบของตางประเทศ ซึ่งในเรื่องของประชาธิปไตยนี้
อาจจะตองมีการเรียนการสอนใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูก นั ในหองเรียนมีการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัง้ แต
ระดับทองถิน่ คือ ในหมูบ า น ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ เพือ่ ใหเด็ก ๆ ไดรบั รู
และเขาใจในระบอบประชาธิปไตยตัง้ แตยงั เปนเด็กวาเปนอยางไร มีการยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย
อยางไร และสถาบันพระมหากษัตริยนั้นมีความสําคัญกับประชาชนอยางไร ใหเห็นถึงความยิ่งใหญ
ของสถาบันพระมหากษัตริยวาทานไดกอบกูชาติบานเมืองมาอยางไร เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทานไดทรงกอบกูช าติบา นเมืองมาอยางไรบาง แมกระทัง่ พระมหากษัตริย
ในราชวงศจักรีทุกพระองคตั้งแตรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน
แกบรรดาไพรฟาประชาราษฎรอยางไรบาง และรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทานไดพระราชทานพระราชอํานาจของทานมาใหเปนของประชาชนคนไทยไดทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญมาใหพวกเราคนไทยใชในการปกครองประเทศ นี่คือสิ่งที่เราจะตองทราบ จะตองใหเด็ก ๆ
ไดเรียนรูประวัติศาสตรอันสําคัญของชาติไทยเพื่อการปฏิรูปที่จะตองกาวเดินตอไป
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง
นายกลานรงค จันทิก : สิง่ ทีผ่ มอยากจะฝากไวกค็ อื จะทําอยางไรใหประชาชนมีความตืน่ ตัว

ในทางการเมืองและใหประชาชนทีม่ แี นวความคิดแตกแยกทางการเมืองใหหนั กลับมามีแนวคิดทางการเมือง
รวมกันเปนแนวคิดเดียวกัน มีการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง ๖๗ ลานคน แลวมารวมกัน
ที่จะปฏิรูปประเทศ มารวมกันกูชาติบานเมืองในขณะนี้ใหกาวเดินไปสูจุดมุงหมายในทางที่ถูกที่ควร
ซึ่งชวงระยะเวลานี้ถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญที่จะตองเรงแกไข แตอยางไรก็ดี อยาลืมวาปญหา
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นมาในปจจุบันนั้นเปนปญหาที่สะสมมาอยางยาวนานหลายยุคหลายสมัย เชน
ปญหามาตรฐานดานการบินที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ICAO (The International
Civil Aviation Organization) ประกาศจะแบล็กลิสตดานการบินของประเทศไทย อันสงผลตอ
มาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของประเทศไทย หรือปญหาการประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing
ทีเ่ ปนปญหาสะสมมาหลายยุคหลายสมัย แตมาเกิดประทุขน้ึ ในสมัยรัฐบาลชุดปจจุบนั ทีต่ อ งดําเนินการ
แกไข และทราบมาวาทั้ง ๒ ปญหาดังกลาว ไมวาจะเปนเรื่อง ICAO หรือ IUU Fishing ขณะนี้รัฐบาล
ไดแกไขปญหาสําเร็จแลว และเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
ก็ตอ งรวมมือรวมใจกันทุกฝาย หยุดเลนการเมือง หยุดคิดถึงประโยชนสว นตน หรือประโยชนของหมูค ณะ
แตใหยึดถือหลักธงชัย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนหลักสําคัญ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้ง ๖๗ ลานคน เปนหัวใจเดียวกันเดินไปสูจุดหมายเดียวกันคือความสําเร็จของการปฏิรูปบานเมือง
นั่นคือการพัฒนาการเมืองที่สมบูรณที่สุด.
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ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน๑
“การปฏิรปู ดานการเมือง”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ณ หองประชุมอาคารพรอมพันธุ ทาวเวอร ๑
ถนนลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยที่สําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
จนถึงปจจุบนั รวมถึงสาเหตุของสภาพปญหา และแนวทาง
สําหรับการแกไขปญหาดังกลาว
ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน : สภาพ

ปญหาของการเมืองไทยทุกวันนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากระบอบ
ประชาธิปไตยทีม่ จี ดุ เริม่ ตนมาตัง้ แตวนั ที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๗๕
ซึง่ ถือวายังเปนการสถาปนาระบอบทีย่ งั ไมสาํ เร็จ มีการลมลุกคลุกคลาน
มาตลอดระยะเวลา ๘๕ ป นอกจากนี้ ยังปรากฏวิธีคิดของคนไทย
ที่มักจะคิดวา หากมีรัฐธรรมนูญแลวก็ถือวาภารกิจเปนอันเสร็จสิ้น
และตอมาก็มกี ารยกเลิกรัฐธรรมนูญเปนระยะมาโดยตลอด ประเด็นนี้
ถือไดวาเปนปญหาที่เราตองคิดวาจะปฏิรูปการเมืองไทยไดอยางไร
แนวคิ ด ว า ด ว ยการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ในประเทศไทยนัน้ ถือเปนเรือ่ งทีส่ ลับซับซอน กลาวคือ เปนผลมาจาก
การเปลีย่ นแปลงสังคมในระบบศักดินาทีม่ ชี นชัน้ สูก ารที่ “ราษฎร”
กลายเปน “พลเมือง” ที่มีพฤติกรรมทางการเมือง เปนผูตื่นตัว
ตื่นรู และตระหนักในปญหาของบานเมือง ตลอดจนมีทัศนคติ

๑

สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางรัฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยจอรเจีย สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีวิทยาศาสตรการแพทย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคยดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๑) คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗) สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง กรรมการที่ปรึกษาคณะเตรียมการสามัคคีปรองดอง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประธานสถาบันคลังปญญาดานยุทธศาสตรชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และอธิการ
วิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิต.
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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“การปฏิรูปดานการเมือง”

ทางการเมื อ งที่ ต  อ งการมี ส  ว นร ว มในการปกครองประเทศ ดั ง ที่ ก ล า วมานี้ จึ ง แสดงให เ ห็ น ว า
แมจะไดจัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นก็มิไดทําใหราษฎรกลายเปนพลเมืองในทันที แตการมีรัฐธรรมนูญ
จะเปนผลใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองมีพัฒนาการจากระบบการเมืองแบบเกาสูการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่สอดคลองกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนี้ พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
จากสวนกลางหรือชนชั้นปกครองเพียงกลุมเดียว กลาวคือ มีการปฏิวัติยึดอํานาจที่สวนกลาง
ในเมืองหลวงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้น มิไดเกิดขึ้นจากราษฎรเรียกรองขึ้นอยางที่ปรากฏ
ในการปฏิวตั ทิ างการเมืองของหลายประเทศ ทัง้ นี้ มีความคิดเห็นวา “ประชาธิปไตยทีแ่ ทจริงควรมาจาก
เจตนารมณของสังคมที่จะเปนประชาธิปไตย” ดังนั้น สภาพปญหาอันจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูป
การเมืองมิไดเปนปญหาทีย่ งุ ยากซับซอนนัก แนวคิดการปฏิรปู การเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนีเ้ กิดจากการที่
ตองการพัฒนาการเมืองใหทดั เทียมนานาอารยประเทศ การปฏิรปู การเมืองทีก่ าํ ลังดําเนินการในขณะนี้
ก็จําตองอาศัยระยะเวลาเพื่อใหเกิดพัฒนาการทางการเมืองสักระยะเวลาหนึ่งจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
สําหรับแนวทางที่จะสงเสริมการปฏิรูปการเมืองใหเกิดผลสําเร็จนั้น ควรพิจารณาบริบท
ทางการเมืองการปกครองของไทยที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากประเทศอื่น คือ การปฏิรูปการเมือง
ควรคํานึงถึงบริบทของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สถาบันพระมหากษัตริยของไทยมีความสัมพันธกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญในฐานะ
ที่ทรงเปนที่เคารพสักการะสูงสุดและเปนศูนยรวมความศรัทธาเชื่อถือของระบบการเมืองการปกครอง
อีกนัยหนึ่งคือ ควรปฏิรูปการเมืองใหมีความเปน “ประชาธิปไตย” ควบคูไปกับ “ราชาธิปไตย”
ที่มิไดเปน “สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)” แตเปนระบบที่พระมหากษัตริย
ทรงใชพระราชอํานาจ (Royal Prerogative) ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Monarchy) ทั้งนี้ มิไดจํากัดเฉพาะแตเพียงรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่ประกาศใชบังคับเทานั้น
แตรวมถึง “รัฐธรรมนูญฉบับที่อยูในหัวใจของประชาชน” กลาวคือ หลักแนวคิดที่วาประเทศไทย
ตองปกครองโดยมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข พระมหากษัตริยท รงเปนทีม่ าของความชอบธรรม
ทัง้ ปวง พระมหากษัตริยม พี ระราชอํานาจในการพระราชทานพระบรมราชวินจิ ฉัย และพระราชทาน
คําแนะนําตอรัฐบาลในการแกไขปญหาทางการเมืองในเวลาที่จําเปน
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๗ ไดเคยมีพระราชดําริวา “ประชาธิปไตยในระดับทองถิน่ (Local Democracy) ควรเปน
พื้นฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ (National Democracy)” จึงไดทรงสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีลักษณะที่สอดคลองกับประชาธิปไตยในรูปแบบที่ฝกใหคนเปนเจาของบานเมือง
ฝกใหคนมีจติ ใจสาธารณะ ฝกใหคนรักประโยชนสว นรวมเสียกอนในเบือ้ งตนกอนทีจ่ ะจัดใหมรี ฐั ธรรมนูญ
ที่กําหนดใหมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติซึ่งสะทอนใหเห็นวาพระองค
มีพระราชประสงคท่จี ะปฏิรูปการเมืองการปกครองเชนเดียวกัน
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จุลนิติ : การปฏิรปู ประเทศดานการเมืองของประเทศไทยเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบ
กับประสบการณของนานาอารยประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น ควรมีทิศทางหรือ
แนวทางในการดําเนินการอยางไร
ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน : ในการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการเมืองของตางประเทศกับประเทศไทยนั้นมีความคิดเห็นวา ควรพิจารณาในบริบท
สําหรับในประเทศไทยที่เปนประเทศที่มีเอกลักษณ กลาวคือ ประเทศไทยเปนเพียงไมกี่ประเทศในโลก
ที่ยังคงเทิดทูนและธํารงสถาบันพระมหากษัตริยไว และมีพระราชกรณียกิจดานการเมืองการปกครอง
ในฐานะประมุขของประเทศเปนเอนกปริยาย
สํ า หรั บ ในประเทศตะวั น ตกที่ เ ป น ต น กํ า เนิ ด แนวคิ ด การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น กวาที่ประชาชนจะไดสิทธิในการเลือกตั้งเทาเทียมกัน เปนระยะเวลากวา ๑๐๐ ป
ดังเชนในประเทศอังกฤษ ฝรัง่ เศส สหรัฐอเมริกา นัน้ พลเมืองในแตละประเทศไมไดมสี ทิ ธิทางการเมือง
อยางเทาเทียมกันตั้งแตตน ตัวอยางเชน ประเทศอังกฤษ เวลาผานไปถึง ๑๐๐ กวาป คนชั้นกลาง
จึงไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง แลวก็ใชเวลาอีกหลายสิบปกอนที่ชนชั้นที่เหลือจะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อีกทั้งในแตละขั้นตอนก็เกิดความขัดแยงทางการเมืองมาโดยลําดับ
ดังนัน้ จึงมีขอ พิจารณาไดวา การปฏิรปู การเมืองในตางประเทศนัน้ เกิดขึน้ และเปนผลสําเร็จ
ไดโดยอาศัยพลวัตและวิวัฒนาการทางการเมืองในแตละยุคสมัย แตในเวลานี้ คนไทยสวนหนึ่ง
เขาใจแนวคิดวาดวยประชาธิปไตยในลักษณะทีเ่ ปนรูปแบบหยุดนิง่ ตายตัว โดยกําหนดรูปแบบประชาธิปไตย
ในอุดมคติข้ึนมาแลวก็คิดวาประชาธิปไตยที่ดีที่ไดรับการปฏิรูปแลวควรเปนเชนนั้นเชนนี้ แตความจริง
ไมไดเปนเชนนั้น
จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ด า นการเมื อ งตามที่ ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยนัน้ ปจจุบนั ไดมกี ารดําเนินการอยูในขัน้ ตอนใด และในทรรศนะของทาน
เห็นวาควรมีแนวทางอยางไร จึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน : คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานการเมือง

ไดดําเนินการจัดทํา “รางแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง” โดยศึกษาขอมูลจากขอเสนอ
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมทั้งบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการฯ ไดเชิญมา
ใหขอมูลหรือนํามาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความสอดคลองกับมาตรา ๒๕๘ ก.
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
ทีป่ ระชุมรวมประธานกรรมการปฏิรปู วาดวยหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการจัดทํารางแผนการปฏิรปู
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่มาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญกําหนดไว
และผานการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทของ “คณะกรรมการ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ยุทธศาสตรชาติ” ซึง่ มีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการเรียบรอยแลว๒
โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอรางแผนการปฏิรูปประเทศที่ผาน
การพิจารณาดังกลาวตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน๓ และ
ดําเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการดําเนินการปฏิรปู ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไป กลาวคือ คณะรัฐมนตรีรายงานแผนการปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพื่อทราบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับตอไป
สําหรับคําถามทีว่ า มีแนวทางอยางไรจึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนัน้
ตามร า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศด า นการเมื อ งได มี ก ารกํ า หนดประเด็ น ที่ เ ห็ น ว า จะมี ผ ลทํ า ให
การปฏิรูปเกิดผลสําเร็จไดไวเปนจํานวน ๕ ประเด็น ประกอบดวย
๑. การเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส  ว นร ว มของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย
๒

ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดใหความเห็นชอบในหลักการ
รางแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ดาน โดยเห็นวาในภาพรวมมีความสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของรางยุทธศาสตรชาติ
เบื้องตน และเห็นควรใหความสําคัญกับการกําหนดกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ใหชัดเจนเพื่อใหภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถพิจารณาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทัง้ ๑๑ คณะพิจารณาความเห็นของหนวยงานภาครัฐตอรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิรปู ประเทศและปรับปรุงรายละเอียดตามความ
เหมาะสม เพือ่ สงกลับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑,
จากเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (http://www.nesdb.go.th).
๓
ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๑ ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศทั้ ง ๑๑ ดาน
และเห็นชอบความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามรางแผนปฏิรูปประเทศพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ใหเพิ่มเติมบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ใหรวมถึงการประชาสัมพันธ สรางการรับรูแ ละเขาใจเกีย่ วกับการปฏิรปู ประเทศผานการสือ่ สารทุกชองทางเพือ่ ใหครอบคลุมประชาชน
ในทุกภาคสวนและหนวยงานรัฐที่จะตองนําไปปฏิบัติ รวมทั้งมีชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
และทั่วถึงดวย ตลอดจนให สศช. เรงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ วิธกี าร การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุงเนนใหกลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมและไมเปนภาระ
ของหนวยงานมากจนเกินไป และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทาง
และหลักเกณฑเพื่อถือปฏิบัติตอไป, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑, จากเว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th).

๑๘
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

๓. การกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม
๔. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ และ
๕. การสรางรัฐธรรมาธิปไตย
โดยแตละประเด็นการปฏิรูปดังกลาวมีหลักคิดและแนวทางในการดําเนินการสรุปได ดังนี้
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การทําใหการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขมัน่ คง
ไดนนั้ ตองเริม่ จากการวางรากฐานความรูค วามเขาใจทีถ่ อ งแทเกีย่ วกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหแกประชาชนทุกคน ดังนั้น จึงตองดําเนินการ
เกีย่ วกับการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสว นรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขนั้น จะเปนที่มาของการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสม
กับประเทศไทย โดยประชาชนชาวไทยตองเปนทั้ง “พสกนิกร” ของพระมหากษัตริยและเปน
“พลเมือง” ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยควบคูกัน
สวนรูปแบบของ “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม” เปนวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่สําคัญที่สุดในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตองเนนการปกครองโดยประชาชนเปนหลัก และตองมีสวนรวมในการปกครองและบริหารบานเมือง
ดวยตนเอง ดังนั้น การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมจึงเปนประเด็น
สําคัญยิ่งประการหนึ่งในการปฏิรูปประเทศดานการเมืองของไทย เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกกลุม
ทุกภาคสวนในประเทศไทยไดเขามามีสวนรวมในการปกครองดวยตนเอง นอกเหนือไปจาก
การเขามามีสวนรวมทางการเมืองผานการเลือกตั้งเทานั้น
นอกจากนี้ ตองปลูกฝงเรือ่ ง “หนาที”่ ของประชาชนในฐานะพลเมืองลงในจิตสํานึกของคนไทย
ใหเขมขนขึ้นดวย มิใชคํานึงหรือเนนยํ้าแตเรื่องสิทธิหรือผลประโยชนเทานั้น โดยหนาที่ของพลเมือง
เปนเรื่องเกี่ยวกับความทุมเทและเสียสละเพื่อสวนรวมและบานเมืองวาจะทําอะไรใหกับบานเมือง
เชน ตอสูเ พือ่ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข การกวดขัน
และตรวจสอบนักการเมืองดวยความรูสึกวาตนเองเปนเจาของประเทศและบานเมืองนี้ เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรูปนี้ คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้
(๑) การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
(๒) การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาที่ของพลเมือง
(๓) การเสริมสรางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงขางนอย
(๔) การพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน และ
(๕) การสงเสริมการรวมกลุมและยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแกไข
ปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรัก
สามัคคีของสังคมไทย
เนื่ อ งจากสภาพป ญ หาทางการเมื อ ง
ของไทยที่ผานมามีความขัดแยงทางการเมือง
เกิดขึ้น โดยประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกแยก
แบ ง เป น ฝ ก เป น ฝ า ยและไม เ ป น มิ ต รต อ กั น
เกิดความไมไววางใจซึ่งกันและกัน จนนําไปสู
การทํ า ให ป ระเทศไทยเกิ ด ความเสี ย หาย
ในหลายทาง ดังนั้น เพื่อการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข จึ ง จํ า เป น
อยางยิ่งที่ตองทําใหประชาชนในชาติมีความ
รู  รั ก สามั ค คี ป รองดอง มี ค วามสมานฉั น ท
อยูร ว มกันอยางสันติวธิ ี รูจ กั ยอมรับและเคารพ
ในความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งโดยสุ จ ริ ต
ที่ แ ตกต า งกั น และอยู  ภ ายใต ก ฎกติ ก าของ
ประชาธิปไตยรวมกัน รวมทั้งตองสรางบรรยากาศทางการเมืองใหมีความสงบเรียบรอย หรือไมให
นําไปสูค วามขัดแยงอีกตอไป โดยแนวทางในการดําเนินการเพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิใ์ นประเด็นการปฏิรปู นี้
คือ การมีกลไกและมาตรการปองกันปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและสงเสริมความปรองดอง
และสมานฉันท
ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๓ การกระจายอํ า นาจการปกครองส ว นท อ งถิ่ น และการจั ด สรร
ทรัพยากรที่เปนธรรม
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยนั้ น ถื อ ว า อํ า นาจอธิ ป ไตยสู ง สุ ด เป น ของประชาชน
และการใชอํานาจดังกลาวนั้นมีทั้งการใชอํานาจในทางตรงและทางออม โดยการกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่นเปนหลักการที่จะทําใหประชาชนในทองถิ่นไดใชอํานาจของตนเองในทางตรงในการบริหาร
จัดการทองถิ่น นอกจากนี้ ทองถิ่นยังถือเปนฐานรากของสังคมและประเทศชาติ การกระจายอํานาจ
ไปสูท อ งถิน่ จึงเปนการสงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และใชอาํ นาจของตนเองในทางตรง รวมทัง้ จะเปนการสงเสริมใหระบอบประชาธิปไตยมีความเขมแข็ง
ดังนั้น จึงสรุปไดวาการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นถือเปนการสรางฐานรากและปลูกฝงใหการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยระดับทองถิ่นมีความเขมแข็งและจะนําไปสูการทําใหการเมืองการปกครอง
ระดับชาติมีความเขมแข็งตามไปดวย

๒๐
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สวนแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรูปนี้ คือ
(๑) การกระจายอํานาจและการพัฒนานักการเมืองทองถิ่น
(๒) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
(๔) การสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
“การเลือกตั้ง” ผูแทนของประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่เชื่อวาอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน เพราะการ
เลือกตั้งเปนการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผูแทนของตนเพื่อเปนตัวแทนเขาไปรวม
กิจกรรมบริหารบานเมืองหรือทองถิ่น โดยเฉพาะในประเทศที่มีพรรคการเมืองมากกวาหนึ่งพรรค
หรือทองถิ่นที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาหนึ่งกลุม ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการที่สําคัญ
ที่ทําใหการแขงขันทางการเมืองอยูในขอบเขตของกฎเกณฑและกติกาทางการเมือง ประกอบกับ
เปนหลักประกันความยุติธรรมใหเกิดขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม การเลือกตัง้ จะสัมฤทธิผ์ ลโดยบรรลุเปาหมายแหงเจตนารมณของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยผานผูแทนไดนั้น การเลือกตั้งจะตองดําเนินไปดวยความเรียบรอย สุจริต
และเทีย่ งธรรม โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ผูส มัครรับเลือกตัง้ ประชาชน และเจาหนาทีร่ ฐั จะตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายเลือกตั้งและไมกระทําการอันเปนการละเมิดตอกฎหมาย หากปรากฏวามีการกระทํา
อันเปนการละเมิดตอกฎหมายก็จะกอใหเกิดเปนคดีเลือกตั้ง และตองนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ตอไป แตตลอดระยะเวลาที่ผานมายังคงมีปญหาในหลายเรื่อง เชน การซื้อสิทธิขายเสียง การละเมิด
กฎหมายเลือกตั้ง และการเลือกตั้งที่ไมสุจริต เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับการแกไขโดยอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน
นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยอีกประการหนึ่งก็คือ ปญหาเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง อาทิ ยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร ยังไมเปนสถาบันทางการเมืองที่แทจริง ยังไมเปน
พรรคการเมืองของประชาชน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิกหรือรวม
ทํางานกับพรรคการเมือง รวมทัง้ ปญหาเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในพรรค เปนตน
ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับการแกไขเชนเดียวกัน เพราะหากไดรับการแกไขแลวก็จะนําไปสูการเลือกตั้ง
ทีส่ จุ ริตและเทีย่ งธรรม รวมทัง้ ไดบคุ คลทีม่ คี วามรูค วามสามารถ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
เขามาบริหารบานเมือง
โดยแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรปู ดังกลาว ไดแก
(๑) การมีสว นรวมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตัง้ ทัง้ ระดับชาติและระดับทองถิน่
(๒) การปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียง
(๓) การตรวจสอบการใชจา ยของพรรคการเมือง และผูล งสมัครรับเลือกตัง้ ในการหาเสียงเลือกตัง้
(๔) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช และ
(๕) การปฏิรปู พรรคการเมืองใหเปนของประชาชนและเปนสถาบันทางการเมืองทีส่ าํ คัญเคียงคู
กับระบอบประชาธิปไตย
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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“การปฏิรูปดานการเมือง”

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสรางรัฐธรรมาธิปไตย
“ธรรมาธิปไตย” ไมใชระบอบการปกครองแตเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคนที่ถือธรรมะ
เปนใหญ ทํางานโดยมีเจตนาที่จะยึดแนวทางที่ดีเปนเกณฑ ไมเห็นแกตนเองวาจะเสียประโยชนหรือไม
ธรรมาธิปไตยจึงเปนเกณฑการตัดสินใจที่ดีไมวาจะปกครองในระบอบใด ดังนั้น “รัฐธรรมาธิปไตย”
จึงเปนรัฐที่มีการยึดถือประโยชนของปวงชนและสวนรวมเปนที่ตั้ง รวมทั้งยึดถือเหตุผลความจริง
และความถูกตองอยางเปนธรรมในการบริหารจัดการตาง ๆ ตลอดจนผูใชอํานาจในการบริหาร อาทิ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และบุคคลผูทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
ไดบริหารกําหนดทิศทางหรือนโยบายสําคัญโดยการตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย
รัฐธรรมาธิปไตยมีความคิดมาจากหลักทีว่ า ประชาชนเปนเจาของอํานาจรัฐ ประชาชนใชระบบ
การเลือกตั้งเพื่อเลือกผูแทนไปปกครองประเทศ และหากเกิดรัฐบาลจากประชาชนแลวจะสามารถ
ทําอะไรใหกบั ประชาชนไดอยางแทจริง เมือ่ นําคําสอนของพระพุทธเจาในเรือ่ งธรรมาธิปไตยทีใ่ ชธรรมะ
เปนตัวกํากับและกําหนด เชน ความซือ่ สัตยสจุ ริต การไมถอื ประโยชนสว นตน แตคดิ ถึงประโยชนสว นรวม
ของประชาชนเปนสําคัญ สวนคําวา “รัฐ” ในที่นี้หมายความถึงรัฐบาล ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และบุคลากรภาครัฐทัง้ หมด คําวา “ธรรมาธิปไตย” จึงเปนสิง่ ทีม่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละยิง่ ใหญทปี่ ระชาชน
ในประเทศและนอกประเทศนําไปปฏิบัติได
กลาวโดยสรุปคือ การสรางรัฐธรรมาธิปไตยนัน้ มีความมุง หวังใหผดู าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ไดใชหลักธรรมะมาเปนหลักในการบริหารบานเมือง ไมวา จะเปนเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล
การขัดกันแหงผลประโยชนและหลักธรรมะอื่น ๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามครรลองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการนําวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี
ของไทยมาใชในทางการเมือง เชน การรูแ พ รูช นะ รูอ ภัย การรูจ กั ประนีประนอม การเคารพความเปนผูอ าวุโส
ทางการเมือง เปนตน โดยแนวทางในการดําเนินการเพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิใ์ นประเด็นการปฏิรปู ดังกลาว
มีดังนี้
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(๑) การเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยปราศจากการขั ด กั น
แหงผลประโยชนของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองเพือ่ ใหเปนบุคคลทีน่ า เชือ่ ถือ ศรัทธา และเปนทีย่ อมรับ
ของประชาชน
(๒) การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
(๓) การสงเสริมสนับสนุนและเสริมสรางธรรมาธิปไตยใหแกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง
ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน : เมือ่ พิจารณาทบทวนถึงแนวทางการปฏิรปู

ที่แทจริงอันจะนําไปสูความสําเร็จไดก็คือ การที่ “ทุกคนตองปฏิรูปตัวเอง” และตองเปนการปฏิรูป
จากภายในหรือที่เรียกวาเปนการ “ระเบิดจากภายใน” มิใชยึดติดหรือเครงครัดกับทฤษฎี แนวคิด
รูปแบบและกฎกติกาทีต่ อ งมีการลงโทษ เพิม่ โทษ หรือหาขอจํากัดตาง ๆ ซึง่ เปนการปฏิรปู จากภายนอก
โดยการระเบิดจากภายใน คือ การที่ประชาชนทุกคนมีสํานึกรักถิ่นฐานบานเกิด มีความตระหนักรู
ในบทบาทหนาที่ของตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบานเมือง รวมทั้งเขาไปมีสวนรวมในการ
ปฏิรปู ทัง้ การชวยคิด ปรึกษาหารือ วางแผนการตัดสินใจ และถือเปนภาระทีต่ อ งปฏิบตั ิ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ทัง้ ในระดับชาติและระดับทองถิน่ ตลอดจนไมเพิกเฉยตอความไมถกู ตองหรือไมยตุ ธิ รรม
ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือการเมืองการปกครอง
นอกจากนี้ การปฏิรูปการเมืองของไทยที่เหมาะสมนั้น ไมควรยึดติดกับทฤษฎี แนวคิด และ
กฎกติกาประชาธิปไตยของตางประเทศมากจนเกินไป แตควรยืดหยุน โดยผสมผสานกับสภาพสังคม
แนวคิดวัฒนธรรม และประสบการณของประเทศไทยทีผ่ า นมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอดีและจุดแข็ง
ตาง ๆ ซึง่ เปนลักษณะพิเศษพืน้ ฐานดัง้ เดิมของเราเขารวมดวย อาทิ การมี “สถาบันพระมหากษัตริย”
ที่เขมแข็ง มีความยั่งยืน และเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยซึ่งเปนลักษณะพิเศษของไทยที่ถือเปน
ขอไดเปรียบที่สําคัญสําหรับการปฏิรูปการเมือง นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมและอุปนิสัยของคนไทย
ทีส่ ามารถนํามาปรับใชเพือ่ ประโยชนในการปฏิรปู ประเทศดานการเมืองได อาทิ วัฒนธรรมและอุปนิสยั
ของคนไทยที่มีความยืดหยุน ประนีประนอม การมีระบบอาวุโส ระบบรุนพี่รุนนอง ผูใหญผูนอย
รูแพ รูชนะ รูอภัย ก็เปนพื้นฐานที่ดียิ่ง สําหรับ “ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” (Deliberative
Democracy) ซึ่งเปนประชาธิปไตยที่ดําเนินการทางการเมืองแบบไมเปนคูขัดแยง ไมเปนปรปกษ
และมีการหาฉันทามติรว มกัน (Consensus) ในการทํางาน อันเปนประโยชนอยางยิง่ ตอการแกไขปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ ที่ผานมาใหคลี่คลายลงไดโดยสันติวิธี ตลอดจนชวยเสริมสรางการรูรักสามัคคี
ของสังคมไทยใหเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมอีกดวย.
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ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ๑
“การปฏิรปู ดานการเมือง”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จุ ล นิ ติ : ขอทราบถึ ง สภาพป ญ หาทางการเมื อ ง
การปกครองของประเทศไทยที่สําคัญที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึง
ปจจุบน
ั รวมถึงสาเหตุของสภาพปญหา และแนวทางสําหรับ
การแกไขปญหาดังกลาว
ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต : เมื่อมีการกลาวถึง

เรือ่ งการเมืองครัง้ ใดแลวคนสวนใหญกม็ กั จะนึกถึงเรือ่ งการเลือกตัง้ และ
พรรคการเมืองใดจะไดเปนพรรคทีม่ ผี ทู ไี่ ดรบั การเลือกตัง้ เปนเสียงขางมาก
ในรัฐสภาและไดจัดตั้งรัฐบาล แตในทางทฤษฎีที่ถูกตองแลวการเมือง
เปนเรื่องของวิธีการในการบริหารจัดการผลประโยชนของสวนรวม
เนือ่ งจากมนุษยเปนสัตวสงั คมซึง่ อยูร วมกันเปนกลุม ทามกลางทรัพยากร
ทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด จึงไมอาจหลีกเลีย่ งทีจ่ ะตองมีความขัดแยงในระหวาง
กันเอง ซึ่งความขัดแยงนี้อาจเปนเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ความขัดแยงในแงสถานะทางสังคม ความขัดแยงในเรื่องของอํานาจ
จัดการสังคม หรือความขัดแยงในเรื่องคานิยม ทั้งนี้ การเมืองไทย
นับแตมกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยในวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา
จะเห็นไดวาในชวงแรกประชาชนที่มีบทบาททางการเมืองเดนชัดนั้น
จะมีก็แตเพียงคนกลุมนอยที่เปนขาราชการและนักการเมืองเทานั้น
ความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ จึงเปนความขัดแยงระหวางกลุม ผูใ ชอาํ นาจปกครอง
เพียง ๒ กลุม แตภายหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดสงผล
ตอการเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนทุกหมูเหลาในทางการเมือง
สงผลตอการเพิ่มความขัดแยงทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน
ประเด็นของกลุม ทุน รวมถึงประโยชนของประชาชนทัว่ ไป และทําใหเกิด
ขอเรียกรองในการมีสว นรวมตัดสินใจเลือกคน หรือรวมจัดการผลประโยชน
ที่พวกเขามีสวนไดเสีย
๑

คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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อยางไรก็ดี ในสวนการเมืองภาคประชาชนนั้น เครื่องมือสําหรับประชาชนทั่วไปในการ
มีสวนรวมก็ยังอาจจะถูกจํากัดอยูเพียงการเลือกตั้ง แตยังขาดการมีสวนรวมในอีกหลายเรื่อง เชน
การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร หรือสวนรวมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นตอนโยบาย
ของฝายการเมือง หรือการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสาธารณะหรือในการบริหารงาน
ทองถิน่ เปนตน จึงเห็นไดวา สภาพปญหาทีส่ าํ คัญของการเมืองการปกครองไทยก็คอื การทีย่ งั ไมสามารถ
หาจุดลงตัวของรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองที่ทําใหประชาชนสามารถอยูรวมกัน
อยางปกติสุขได ฉะนั้น หากบานเมืองของเราจะตองเขาสูการเลือกตั้งเพื่อหาบุคคลที่จะมาเปนรัฐบาล
ในอีกไมนานนี้แลวจะทําใหระบบการเมืองการปกครองของไทยเดินไปอยางไมมีปญหาและทุกฝาย
มีความพึงพอใจนั้นผมเห็นวาคงยังไมเปนเชนนั้น สังคมของเรายังคงตองคนหาจุดลงตัวไปอีกนาน
พอสมควรทีเดียว
จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองของประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กั บ ประสบการณ ข องนานาอารยประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น ควรมี ทิ ศ ทาง
หรือแนวทางในการดําเนินการอยางไร
ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต : หากศึกษาถึงแนวคิดของฝายที่ตองการปฏิรูป

การเมืองไทยในปจจุบันนั้นจะพบวา ทุกฝายตางเห็นรวมกันวาการพัฒนาการเมืองไมควรเปนเพียง
การปรั บ ปรุ ง ระบบการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให ไ ด ผู  แ ทนที่ มี ค วามรู  ค วามสามารถและมี คุ ณ ธรรมเท า นั้ น
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการใหประชาชนใชอํานาจผานทางผูแทนอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ แตตอง
ใหอํานาจทางการเมืองกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังที่สะทอนออกมาในการเสนอแนวทางในการยกราง
รัฐธรรมนูญเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณทางการเมือง เชน การให
สิทธิแกประชาชนในการทําประชาพิจารณ การใหประชาชนริเริ่มเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภาไดโดยตรง หรือรวมกันสรางเครือขายในการตอตานการทุจริต เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพัฒนาการเมืองอีกแนวหนึ่งที่กําหนดใหมี “ผูทรงคุณวุฒิ”
ซึ่งไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตมีคุณสมบัติที่เปนกลางทางการเมืองมาเปนผูกํากับ
ดูแลหรือควบคุมผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอีกชั้นหนึ่ง เพราะลําพังกลไกที่มีฝายนิติบัญญัติ
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ ตามวิธีปกติที่ใชอยูยังไมมีประสิทธิภาพที่เพียงพอนัก โดยประเทศไทย
ไดนาํ แนวทางนีม้ าบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญตัง้ แตรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เปนตนมา เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือองคกร
อื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญรับรองใหมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบกิจการสาธารณะที่สําคัญ ไมวาจะเปน
การจัดการคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หรือการคุม ครองผูบ ริโภค
เปนตน แนวทางนี้อาจเรียกวา “การเมืองที่มีการควบคุมกํากับและตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ”
(Supervisory Democracy) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศแลวจะพบวา ไดมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญบางองคกรเกินไปจากที่นานาประเทศไดกําหนดไว เชน
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไมไดทําหนาที่เพียงแตเรื่องจะบริหารพรรคการเมืองหรือดูแลเรื่อง
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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การจัดสรรเงินใหพรรคการเมืองเทานั้น แตยังกําหนดใหมีอํานาจเปนพิเศษในการใหใบเหลือง
หรือใบแดงแกผูสมัครรับเลือกตั้งดวย
เพราะฉะนั้น การนําหลักการ แนวคิด และระบบการจัดการที่ใชในประเทศแถบตะวันตก
เปนตนแบบมาใชกับประเทศที่มีฐานทางเศรษฐกิจที่ยังไมเขมแข็งมั่นคงหรือยังมีคนสวนใหญของ
ประเทศเปนคนยากจนนัน้ ทําใหเกิดคําถามวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกมีความ
เหมาะสมที่จะนํามาใชกับประเทศเหลานี้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวยหรือไม และหากจะนํามาใช
จะตองมีการพัฒนาในเชิงแนวคิดของผูคนในสังคมนั้นหรือตองปรับระบบการจัดการเพื่อประยุกต
ใหเขากับสภาวการณที่เปนจริงในสังคมอยางไร ทั้งนี้ คงไมมีใครปฏิเสธวาประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ดี
เทาที่คนเราพอจะใชเหตุผลคิดได แตคงตองยอมรับวาการใชแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตย
เขามาปรับใชกับแตละประเทศนั้นจะตองไมใชการลอกเลียนเขามาโดยไมมีการปรับแตง กลาวคือ
เราไม ต  อ งถื อ ตามระบบประธานาธิ บ ดี ห รื อ ระบบรั ฐ สภาอย า งที่ ต ะวั น ตกเขาใช กั น อย า งเถรตรง
เนือ่ งจากพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทางการเมืองของแตละประเทศก็มรี ายละเอียดแตกตาง
กันมาก ดังนั้น ทิศทางหรือแนวทางการปฏิรูปดานการเมืองจึงไมอาจอาศัยเพียงการวางหลักเกณฑ
เพื่อจัดระบบแหงอํานาจโดยลอกเลียนประเทศที่เขาพัฒนามากอนในแนวทางหนึ่งแนวทางใดโดยตรง
เสียทีเดียว โดยเฉพาะกรณีของประเทศไทย การสรางระบบการใชอาํ นาจรัฐภายใตกรอบแหงรัฐธรรมนูญ
ทีย่ ดึ แนวทางของระบอบประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เราคงตองใชระยะเวลา
ปรับแตงกันพอสมควรกวาจะลงตัว ขอจํากัดที่แสดงออกชัดก็คือการที่กลุมคนบางกลุมที่ยังขาด
ความสํานึกของความเปนพลเมือง หรือขาดจิตสาธารณะ ตลอดจนการใชอาํ นาจรัฐไปในทางทุจริต
แสวงหาประโยชนสว นตัวของบุคคลผูถ อื อํานาจ และการใชอาํ นาจละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แสดงใหเห็นถึงความเปนรัฐที่ออนแอ จนกระทั่งบางครั้งถึงกับเปนรัฐลมเหลว (failed state)
ดังนัน้ จึงเห็นวาการวางกลไกทีส่ รางการมีสว นรวมของประชาชนอยางมีสาํ นึกรับผิดชอบตอสวนรวม
จึงดูจะเปนทางออกประการสําคัญของการเมืองการปกครองในสังคมไทย
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จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ด า นการเมื อ งตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยนั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะ
ของท า นเห็ น ว า ควรมี แ นวทางอย า งไรจึ ง จะบรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต : หากจะกลาวถึงการปฏิรูปการเมืองในเชิงของ

รูปแบบก็อาจจะมองในเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยเฉพาะในเรื่อง
การบริหารจัดการพรรคการเมืองที่ประชาชนมีสิทธิและมีสวนรวมอยางแทจริง แทนที่รูปแบบที่มี
นายทุนเปนเจาของพรรคการเมืองหรือบุคคลไมกี่คนเปนผูขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมือง ในสวนนี้
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยใหเปนระบบบัตรใบเดียวที่เลือกทั้งระบบแบงเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อกระตุน
ใหพรรคการเมืองตองคัดเลือกผูส มัครในนามของพรรคอยางดี เนือ่ งจากผูใ ชสทิ ธิเลือกตัง้ ตองพิจารณา
เลือกทัง้ คนและพรรคการเมืองทีต่ อ งการเลือกในครัง้ เดียว ไมมกี ารแยกบัตรเลือกตัง้ ดังทีเ่ คยเปนมา
อยางไรก็ดี สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเพิ่ม “ระบบ Primary” กลาวคือ พรรคการเมืองตองมีระบบ
การสรรหาบุคคลที่จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค โดยให
สมาชิกของพรรคในแตละเขตเลือกตั้งเปนผูกําหนดตัวผูสมัครในนามของพรรคแทนที่จะให
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนด หรือเรื่องของระบบสมาชิกวุฒิสภา โดยที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหบุคคลที่สมัครเขารับเลือกชวยกันพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภา และตอง
เปดโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลามีโอกาสไดรับการเลือกดวย กลาวคือ มีเจตนารมณที่ตองการเห็น
ความตื่นตัวของพี่นองประชาชนที่จะมีสวนรวมดูแลชาติบานเมืองเอง โดยไมจําเปนตองอาศัยการ
กําหนดหลักเกณฑตา ง ๆ จากภาครัฐมาเปนเครือ่ งบังคับ เราอยากเห็นการเมืองเปนเรือ่ งของประชาชน
ทําอยางไรใหขอมูลของภาครัฐปรากฏแกสาธารณะหรือประชาชนไดรับทราบ ไมวาจะเดินตอไป
ในทิศทางใดหรือวาจะเปนการทําโครงการใดก็ตามประชาชนควรจะตองรับทราบเพือ่ สรางแรงสนับสนุน
ใหเขาไดมีสวนรวม ทั้งนี้ ถือเปนเรื่องของความโปรงใส
แตการใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิดรวมปฏิบัติตาง ๆ เหลานี้ จัดวาเปนกระบวนการที่รัฐ
จะตองสรางใหเกิดขึ้นอยางที่รัฐบาลพยายามดําเนินการ ไมวาจะเปนการปฏิรูป กระบวนการดูแล
ทองถิ่น นับวาเปนเรื่องของความพยายามที่จะทําใหการบริหารจัดการในแตละพื้นที่ไดสะทอน
ประโยชนของพี่นองประชาชนอยางจริงจัง ไมใชเปนเพียงประโยชนเฉพาะกลุม เชนเดียวกับหลายเรื่อง
ทีร่ ฐั ธรรมนูญไดบญ
ั ญัตไิ ว ไมวา จะเปนการใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะ หรือมีสว นรวม
ในการพิทกั ษรกั ษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมถึงการดําเนินการอืน่ ใดของรัฐทีจ่ ะไมสง ผล
กระทบตอสวนไดสว นเสียในการดําเนินชีวติ ประจําวันของประชาชน หลักการทีก่ ลาวมานีไ้ ดถกู บัญญัติ
อยูในรัฐธรรมนูญแลวทั้งสิ้น
โดยสวนตัวเห็นวา รัฐธรรมนูญคงไมอาจตอบโจทยหรือแกไขปญหาใหกับคนทุกคนได
ในทุกเรือ่ ง ทัง้ นี้ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดพยายามพิจารณาปญหาสําคัญทีต่ อ งการทางออก
ในขณะทีก่ ารแกไขปญหาในหลายเรือ่ ง รัฐธรรมนูญคงไดเพียงแตวางกรอบเปาหมายและมาตรการ
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ที่เปนหลักการไวเทานั้น ยังตองอาศัยแนวทางในการจัดการของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยูอ กี มาก ตัวอยางเชนหมวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ มาตรา ๕๓ “รัฐตองดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามและบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด” ซึง่ สะทอนผลประโยชนของประชาชนโดยตรงในสวนทีก่ ระทบสวนไดเสีย
สิทธิประโยชนตาง ๆ ของประชาชนทุกคน ซึ่งรัฐในที่นี้ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ หรือผูที่มีหนาที่
ดูแลตรวจสอบ หากประชาชนเห็นวาหนวยงานหรือผูท มี่ หี นาทีน่ นั้ ยังไมไดดาํ เนินการแลวประชาชนจะ
ทําอยางไรเพื่อใหเขาถึงประโยชนนั้น ประชาชนจะตองไปรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินวาหนวยงาน
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วของไมกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดและดวยกระบวนการตรวจสอบ
ของผูตรวจการแผนดินจะนําไปสูเปาหมายสุดทายนั่นคือ สิ่งที่จะทําใหประชาชนไดรับประโยชนนั้น
ยังจะตองพิจารณาจากการมีกฎหมายหรือมาตรฐาน โดยที่รัฐมีหนาที่ดูแลใหประชาชนปฏิบัติตาม
หรือบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด สําหรับทางปฏิบตั จิ ะเปนอยางไรหนวยงานของรัฐจึงตองมีกรอบ
มาตรฐานที่เหมาะสม ดังนั้น หากวันนี้ประชาชนไมสวมหมวกกันน็อก รัฐจึงเรียกรองรณรงคให
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย แตจะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดโดยจะใหเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ผูที่ไมสวมหมวกกันน็อกทุกรายไปจะตองมีการเก็บสถิติการจับกุมจํานวนเทาไร คุมคากับงบประมาณ
ที่รัฐเสียไปหรือไม ทั้งนี้ อาจจะมองวาพิจารณาในเชิงของการรักษามาตรฐานทางกฎหมายเทานั้น
จะคุมคาหรือไมดวย
สําหรับสิง่ ทีส่ ง ผลกระทบตอประชาชนในสวนทีเ่ ปนโครงสรางของระบบการเลือกตัง้ การทําให
พรรคการเมืองเปนพรรคการเมืองของประชาชน ทําใหการเมืองมีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต
ในการเลือกตั้งนั้น ประชาชนคอนขางที่จะคาดหวังจากผลการตรวจสอบขององคกรอิสระ คือ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตแทจริงแลว เรื่องเหลานี้ควรนึกถึงผูที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลวา
ทําอยางไรจึงจะไมใหนักการเมืองเสนอโครงการอะไรที่จะทําใหเกิดเปนการสรางระบบประชานิยม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

หรือการแสวงหาประโยชนจากโครงการใหญ ๆ กลาวไดวา เปนความพยายามแกไขปญหาในสิง่ ทีย่ ากยิง่
เนือ่ งจากการหาเสียงเปนกลไกทีบ่ ง บอกถึงสิง่ ทีร่ ฐั บาลควรจะตองทําเพือ่ ประชาชน แตในขณะเดียวกัน
คนในพรรคการเมืองตาง ๆ จะวางทาทีกันอยางไรที่จะทําใหสามารถเปนประโยชนตอประชาชนได
ในทายที่สุด ความเห็นสวนตัวมองวา หากวันหนึ่งมีความประสงคที่จะอยูในแวดวงการเมืองจริง ๆ
ถามวาจะเลี้ยงปากเลี้ยงทองไดอยางไร หรือจะนําเงินบําเหน็จบํานาญที่สะสมมาไปทุมเทใหการเมือง
คาตอบแทนที่ไดรับจะเพียงพอหรือไม เมื่อคิดถึงความเปนจริงเชนนี้จะมีกลไกอะไรที่ทําใหการเมือง
เปนไปในทิศทางทีท่ กุ คนอยากใหเปน โดยทีไ่ มอยากใหนกั การเมืองทุจริต คดโกง หรือใชอาํ นาจอิทธิพล
ในทางที่ไมสมควร ก็อาจจะตองมีปจจัยเอื้ออํานวยสนับสนุนใหเขาสามารถอยูไดอยางพอเพียง
ในเชิงเศรษฐกิจ หรือสามารถที่จะอยูในสนามแขงขันไดโดยไมเสียเปรียบ เพราะสิ่งที่นักการเมือง
คอนขางเปนกังวลมากที่สุดคือ การสอบตก ไมไดรับการเลือกตั้งใหเขามาทําหนาที่ผูแทนของ
ประชาชน นัน่ หมายถึง ผูท เี่ คยไดรบั เลือกตัง้ มักจะวิตกกังวลในการวางตนทีเ่ หมาะสม หากนักการเมือง
ไมไดใหความสําคัญกับหัวคะแนน ไมสนใจในเรือ่ งทีเ่ ขาตองการ หรืออยากจะมีการพัฒนาตาง ๆ ก็อาจจะ
ไมไดรับการสนับสนุนใหไดรับเลือกตั้ง ซึ่งกลาวอยางตรงไปตรงมา เราตองยอมรับวา ระบบการเมือง
ของเรานี้ สามารถตอบสนองความตองการของคนไดเพียงบางสวน ไดแก ถาเปนในเมืองใหญซึ่งมี
ความหลากหลายของประชาชน หากนักการเมืองเสนอนโยบายไป ประชาชนในพื้นที่อาจจะพิจารณา
โดยการเปรียบเทียบกับนโยบายของพรรคอื่น ๆ แลวตัดสินวาชอบหรือไม เพื่อนําไปสูการตัดสินใจวา
จะเลือกผูสมัครคนใด แตในชนบทการที่นักการเมืองลงพื้นที่เสนอนโยบายตอชาวบานเพื่อที่จะใหมา
พิจารณาเทียบกับนโยบายของผูสมัครอื่นคอนขางเปนเรื่องที่ยากกวา เนื่องจากสวนใหญใชความ
เชื่อถือไววางใจที่สั่งสมตอ ๆ กันมา พื้นที่นี้ตองเปนนักการเมืองคนนี้ หรือพรรคการเมืองพรรคนี้
แตกอ็ าจจะมีประชาชนเพียงจํานวนหนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปมาตามทีร่ สู กึ หรือการไดรบั ขอมูลตอมา อาจจะเปน
ขอมูลนโยบาย ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลและขอมูลอื่น ๆ
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การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่อยากเห็นคือ ทําอยางไรใหพี่นองประชาชนเขามาจะมี
สวนรวมไดมากที่สุด ทําอยางไรที่จะสรางกลไกในทางการเมืองใหนักการเมืองมีความสามารถที่จะ
ผลักดัน หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในแนวทางของตนเองไดอยางชอบธรรมตรงไปตรงมา
โดยไมใชวิธีการที่ไมถูกตอง อยางไรก็ตาม ยังเห็นวากลไกของนักการเมืองเปนเรื่องที่สําคัญ
เนือ่ งจากเราคนไทยทุกคนอยากเห็นความเปนประชาธิปไตย ซึง่ จําเปนตองมีนกั การเมืองทีด่ มี าจาก
การเลือกตัง้ รวมทัง้ การเมืองควรจะตอบโจทยในเชิงทีท่ าํ ใหเรารูส กึ วาสามารถจะดูแลผลประโยชน
ของประเทศชาติและผลประโยชนในระยะยาวของประชาชนได ไมใชเพียงผลประโยชนเฉพาะหนา
หรือไมควรจํากัดเพราะวาเราไมมตี วั ใหเลือกเราก็ตอ งเลือกแบบนี้ ตรงนีจ้ งึ เปนเรือ่ งทีเ่ ราตองชวยกัน
พิจารณาวาอะไรที่ดีอยูแลว และอะไรที่สมควรจะไดรับพัฒนาขึ้นไปอีก แนนอนวาสิ่งที่เราอยาก
จะใหพัฒนาคงตองใชเวลา ในขณะที่ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองอยางรวดเร็ว
อยากเห็นประชาธิปไตยที่สูกันดวยเหตุดวยผลกันจริง ๆ
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง
ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต : เราคงปฏิเสธไมไดวาการพัฒนาในทางการเมือง

ตองใชเวลา เนื่องจากไมมียาวิเศษใด ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดที่ตราขึ้นแลวจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงบานเมืองไดทันที เพียงแตกําหนดทิศทางในการที่จะทําใหการเมืองพัฒนาขึ้นดานหนึ่ง
โดยประสานความรวมมือจากผูม สี ว นเกีย่ วของทัง้ หลาย (Stakeholder) องคกรหรือผูท เี่ ขามาเกีย่ วของ
ในทางการเมืองสถาบันตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน ระบบการเลือกตัง้ เรือ่ งของการไดมาซึง่ บุคคลทีจ่ ะเขามา
ทําหนาที่ผูแทนของประชาชน การพัฒนาระบบเพื่อใหสอดรับกับสิ่งที่เราอยากจะเห็น การกําหนด
คุณสมบัตขิ องบุคคล นีค้ อื สวนทีเ่ กีย่ วของกับกลไกการขับเคลือ่ นทางการเมืองการพัฒนาใหนกั การเมือง
เปนคนที่มีอุดมการณและทําหนาที่เพื่อประชาชนไมใชแสวงหาแตผลประโยชนเฉพาะหนาของตน
กลาวคือ มีวิสัยทัศนยาวไกล เห็นผลประโยชนระยะยาวทั้งของประเทศชาติและพี่นองประชาชนดวย
ซึ่งกลไกที่เราเห็นก็จะมีระบบพรรคการเมืองหรือการเขาสูการเปนสมาชิกพรรคการเมืองโดยการ
มีสวนรวมของประชาชนในกลุมการเมืองตาง ๆ ทําอยางไรที่ทําใหคนที่สนใจการเมืองแลวไดเขาเปน
สมาชิกพรรคการเมืองหรือเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลวจะเปนผูที่ไดมีสวนรวมในภารกิจ
ของพรรคการเมืองอยางแทจริง อะไรคือสิ่งที่จะทําใหสามารถยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ไดดี เชื่อวาเราทุกคนอยากเห็นความตื่นตัวของคนที่แมไมไดเขาไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลวมี
สวนรวมในทางการเมืองได เชน การรับรูขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในทางการเมืองไปจนถึงการมีสวนรวม
แสดงความคิดความเห็น หรือไกลไปจนถึงขั้นที่อาจจะมีเวทีใหเขาลงไปเปนผูจัดการหรือทําหนาที่
เปนผูแทนของราษฎร
ในสวนของภาคประชาชนเห็นวาเราอาจจะตองคิดวาการเมืองเปนเรื่องของการเรียนรู
การสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธกับประชาชน การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมนาจะถือเปนโอกาส
ของบานเมืองในการที่จะใหประชาชนไดเรียนรูกฎกติกา เรียนรูสิ่งที่เปนวัฒนธรรมที่เหมาะสม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ในทางการเมือง ประชาชนจะไดเรียนรูเพื่อเปนการเพิ่มขอมูลในการตัดสินใจ ซึ่งเห็นวาการลงทุน
ไมวา จะเปนการรางรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายอืน่ ๆ หรือการเคลือ่ นไหวเพือ่ จะรับฟงความคิดเห็นอะไร
ก็ตาม แมกระทั่งการจัดการเลือกตั้งควรจะเปนโอกาสใหพี่นองประชาชนไดรับรูขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการเรียนรู การตัดสินใจ หรือการสรางสํานึกในทางการเมือง เหลานี้คือสิ่งที่เห็นวาเปนสวนที่สําคัญ
และควรจะตองมุงเนน ไมใชเพียงแคการจัดการเลือกตั้งใหเสร็จ การรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จ หรือการ
รับฟงความคิดเห็นใหเสร็จ แลวก็จบลงเพียงเทานั้น เพราะสิ่งเหลานี้จะตองมีกระบวนการที่จะพัฒนา
ไปเรื่อย ๆ แมวาบางความเห็นอาจจะรูสึกวาเปนการสิ้นเปลือง เนื่องจากจะตองมีการเปดเวที
แสดงความเห็น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ การออกสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ หรือตองทําอะไรเพื่อใหมีขอมูล
สงผานไปถึงประชาชน แตสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือที่สําคัญเพราะหากขาดการเผยแพรขอมูลยอมจะ
สงผลเสียที่มากกวา สวนทางออกอยางไรจะทําใหการลงทุนนอยลงโดยไมตองใชงบประมาณมากนั้น
อาจจะตองพิจารณาวาจะมีชองทางดวยสื่ออยางอื่นหรือไมที่จะเสนอไปใหถึงประชาชนไดทราบและ
เขาใจตรงกัน เชน อาจจะผานทางโรงเรียนโดยครูสอนเสริมเขาไปในหลักสูตรของเด็กนักเรียน ตลอดจน
ผานทางฝายปกครองหรือเขตพื้นที่ พิจารณาวามีอะไรที่ทําแลวสามารถสื่อได สอดแทรกในกิจวัตร
ประจําวัน โดยสวนนี้เปนเรื่องของการบริหารจัดการ
สุดทายสิ่งที่สําคัญก็คือ การจัดระบบการศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง
จะพัฒนาหรือปฏิรปู ไดสว นหนึง่ อยูท กี่ ารจัดการศึกษาของคนในบานเมือง โดยมองในมุมทีเ่ ชือ่ มโยง
วาการที่คนเห็นความสําคัญในการที่จะทําหรือไมทําอะไร เนื่องจากการตระหนักรูวามีผลกระทบ
หรือประโยชนตอ เขาอยางไร ใหคาํ วา “สิทธิและเสรีภาพ” เปนประเด็นในความคิดของเรา จากเดิม
ที่อาจจะรูสึกวาถาไมใชเรื่องของเราก็ปลอยไป แตถาเมื่อไรเปนเรื่องของเราก็เปนเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ขึ้นมาทันที ทําอยางไรใหสิ่งเหลานี้ไมใชอยูเพียงในตํารา หรือเปนเพียงแคคําพูดของนักคิดหรือผูนํา
แตอยูในความตระหนักรูของประชาชนทุกคนวา เวลาเราจะทําอะไรเราคิดไกลขนาดไหน นอกจาก
การใสใจทํามาหากิน ตองมีรายได มีประโยชนตา ง ๆ แลว การเมืองก็เปนเรือ่ งใกลตวั จะทําอยางไรใหคนที่
หาเชากินคํ่า คนทํางานประจํา หรือวาคนที่มีฐานะดีสนใจเรื่องของบานเมือง ประเด็นนี้ถือวาเปนโจทย
ที่สําคัญมากและเปนเรื่องที่ตองชวยกันระดมความคิดในการหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาใหดีขึ้น
เชนเดียวกับแนวคิดในการแกไขปญหาการทุจริตซึ่งทุกคนตางทราบดีวาเปนเรื่องของการปลูกฝง
จิตสํานึกที่แกไขเปลี่ยนแปลงไดยากมาก และสวนนี้เปนงานของบานเมืองและสังคมตองชวยกันคิดวา
จะใชวธิ กี ารอยางไรจึงจะทําใหบรรลุเปาหมายซึง่ สถาบันการศึกษาคงตองนําไปพิจารณาดวยเชนเดียวกัน
เมื่ อ พู ด ถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ค วรต อ งศึ ก ษาเนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ฉบั บ ไม ค วรดู แ ค
สวนใดสวนหนึ่ง บางสวนอาจจะดูเหมือนเปนเรื่องทางเทคนิคคอนขางมาก แตทายที่สุดเรามุงหวัง
ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนําไปสูการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง องคกรอิสระตาง ๆ มีการ
ประสานการทํางานรวมกัน ประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมอยางแทจริง ตลอดจนทําอยางไรใหบานเมือง
มีเปาหมาย ทุกอยางจําเปนตองผสมผสานกันทัง้ หมด สําหรับการเมืองการปกครองทุกคนเห็นตรงกันวา
อยากเห็นผูปกครองที่ดี ผมเคยตั้งคําถามวาเมื่อทุกคนตอบวาอยากไดประชาธิปไตย แตอยากถามวา
แลวประชาธิปไตยแบบสิงคโปร มาเลเซีย เราพึงพอใจหรือไม ถาพอใจก็อาจจะเปนคําตอบวาเปนไป
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“การปฏิรูปดานการเมือง”

เพื่อการพัฒนาโดยมุงหมายใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น แตสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนอาจจะถูกจํากัดลงบางจะยอมรับไดหรือไม หรือวาเราอยากเห็นการเมืองที่เปดกวาง
ไมมีผูใดมาจํากัดสิทธิเสรีภาพตามแบบอยางของประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะตอง
มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม คานิยม หรือแนวคิดที่แตกตางจากที่เราเปนอยูอยางมาก ทานจะรับ
ไดไหม ถารับได ก็ใหเดินแนวทางนั้น แตถารับไมไดก็ตองคนหาแนวทางอื่นกันตอไป อยาเพียงพรํ่าเพอ
ถึงประชาธิปไตยแบบที่เขาเปนอยูอยางเดียว
โดยความเห็นสวนตัวนั้น สําหรับปญหาความขัดแยงหรือความคิดเห็นที่แตกตางกันในสังคม
ขอใชคําวา “ปริศนาธรรม” เพื่อนําทางใหบานเมืองเราอยูกันไดอยางปกติสุข แมวาในมุมวิชาการ
อาจจะไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดไดทั้งหมด แตการที่จะแกไขปญหาตาง ๆ นั้น ยอมมีคน
ที่พึงพอใจและไมพึงพอใจ ซึ่งถาพูดและรับฟงกันดวยเหตุผล ไมนําพาไปสูความรุนแรง ความแตกแยก
หรืออะไรตาง ๆ ผมคิดวาก็นาจะยังพอรับได ในขณะเดียวกันเชื่อวาแมประชาชนจะไมไดออกมา
แสดงความคิดเห็นใหสังคมรับรู ก็ไมไดหมายความวาเขาพึงพอใจทุกสิ่งทุกอยางแลว เพียงแตอาจจะ
คิ ด ว า บางเรื่ อ งยั ง พอมี เ หตุ ผ ลที่ จ ะรอคอย เนื่ อ งจากทุ ก คนอยากเห็ น บ า นเมื อ งเดิ น หน า ต อ ไป
อยางไมมใี ครถูกเบียดเบียนมากนัก ปญหาของประชาชนเมือ่ มีผมู าชวยแกไขชวยหาทางออกใหกพ็ งึ พอใจ
ตามสมควร แตแนนอนถาชาวไรชาวนายังไมมีกิน ยังมีหนี้สิน หรือคนที่อาศัยอยูในเมืองทํามาหากิน
ไมพอกับคาใชจายหรือมีอาชญากรรมเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ สภาพเหลานี้ยอมเปนสภาพที่ไมนาพึงพอใจ
และจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวน ทุกฝายตางทําหนาที่ของตนที่จะเรียกรองความตื่นตัว
ของประชาชน หรือพึงพอใจในสถานะแบบทีเ่ ปนอยู การหาคําตอบวาประชาธิปไตยแบบใดทีเ่ หมาะสม
กับเรา หรือแนวทางทางการเมืองที่จะเปนไปอยางใจปรารถนาของทุกคนคงตองใชเวลา เพื่อให
การตัดสินใจของประชาชนตั้งอยูบนพื้นฐานที่มองสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุมีผลใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม เชื่อมั่นวาการพัฒนาในทางการเมืองไมมีอะไรที่ดีกวาการที่ใหประชาชน
มีโอกาสในการทีจ่ ะมารับผิดชอบบานเมืองซึง่ จําเปนตองมีการจัดสัดสวนใหเหมาะสม ผมจึงมีความเชือ่
ในทายที่สุดนี้วา ถาระบบการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนการเมืองที่ใกลตัวประชาชนมีความเขมแข็ง
วิถีชีวิตของประชาชนในสวนนี้จะเปนเวทีการเมืองที่พัฒนาขึ้นตอไปถึงการพัฒนาการเมืองในระดับ
ประเทศ เพราะลําพังการเมืองระดับประเทศอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะกระตุนใหทุกคนเกิดความ
รูส กึ หวงแหนหรือเขาใจปญหาของสังคมไดลกึ ซึง้ เทากับเรือ่ งการเมืองในระดับทองถิน่ รวมทัง้ จะเปนเวที
ที่ชวยทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในประโยชนที่ใกลตัวมากที่สุด เพราะฉะนั้นเราจึงตองสราง
ระบบการเมืองในระดับทองถิ่นใหเปนสิ่งที่จะไปกระตุนความตื่นตัวของประชาชน ใหประชาชนเห็น
ถึงผลประโยชนทเี่ ขาควรจะดูแล พวกเราจึงตองชวยกันคิดวาจะพัฒนาใหเกิดเวทีการเมืองในระดับทองถิน่
ที่แข็งแรงเพื่ออนาคตของประชาธิปไตยในบานเรา.
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