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 นับแตประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขจนถึง
ปจจุบันเปนระยะเวลา ๘๖ ปแลว แตสภาวการณทางการเมืองและการปกครองของ
ประเทศเราก็ยังไมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหเปนรูปธรรม และมีความมั่นคง ยั่งยืน เทาที่ควรจะเปนโดยเฉพาะ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับลักษณะสังคมและประเพณีไทย 
หลักความสจุรติ หลักสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล อนัจะทาํใหสามารถขบัเคลือ่น
ประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมือง
การปกครอง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม 
 ดวยสภาพปญหาและอุปสรรคดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมลํ้า
 (๓)  ประชาชนมีความสุข มคีณุภาพชีวติท่ีด ีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 สาํหรบั “การปฏิรปูประเทศดานการเมือง” นัน้ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๕๘ ก. ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการเมืองโดยอยางนอย
ใหเกิดผล ดังนี้
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 (๑) ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกันและใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง และออกเสียง
ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด
 (๒) ใหการดาํเนนิกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได 
เพื่อใหพรรคการเมืองพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ
ทางการเมืองรวมกัน มีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผูมีความรู
ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผู ดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
 (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มิไดวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา และความเสี่ยงอยางรอบดาน
 (๔) มีกลไกท่ีกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
 (๕) มกีลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันตวิธิภีายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิรูปประเทศดานการเมือง บรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมืองจึงไดจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จรวม ๕ ประเด็น ดังนี้
 ประเด็นที่ ๑ การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งถือวา
เปนความสาํคญัในลาํดบัแรกเพราะเหน็วา ประชาชนมคีานิยม ความคดิ ความเชือ่ ทศันคติ
และความเขาใจในหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีย่งัไมถกูตอง และมคีวามคดิเหน็
แตกตางกัน หลายกลุมเปาหมายยังขาดโอกาสท่ีจะไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิ่งเหลานี้ถือเปนเร่ืองสําคัญลําดับแรกท่ีประชาชน
ในประเทศทุกกลุมเปาหมายจะตองไดรับการวางรากฐานความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
ซึ่งจะนําไปสูการทําใหประเทศไทยมีความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
 ประเดน็ที ่๒ กลไกการแกไขปญหาความขดัแยงโดยสนัตวิธิแีละการรูรกัสามคัคี
ของสังคมไทย เนื่องจากสภาพปญหาทางการเมืองของไทยที่ผานมายังมีความขัดแยง
ทางการเมืองและเกิดความรุนแรงขึ้นหลายคร้ัง ประชาชนเกิดความคิดเห็นแตกแยก 
แบงฝกแบงฝายและไมเปนมิตรตอกัน เกิดความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน 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 และการใชอํานาจดงักลาวน้ันมทีัง้การใชอาํนาจทางตรง
และทางออม ดังนั้น การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นจึงเปนหลักการในการใหประชาชน
ในทองถิ่นไดใชอํานาจของตนเองในทางตรงในการบริหารจัดการทองถิ่น นอกจากน้ัน 
ทองถ่ินยงัถอืไดวาเปนฐานรากของสังคมและประเทศชาติ การกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน
จงึเปนการเสริมสรางใหประชาชนไดเรยีนรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และใชอาํนาจของตนเองในทางตรง รวมทัง้จะเปนการเสรมิสรางใหระบอบประชาธปิไตย
มีความเขมแข็ง
 ประเด็นที่ ๔  การเลอืกตัง้ทีส่จุรติและเทีย่งธรรมเพือ่การปฏริปูประเทศ โดยที่
การเลือกต้ังผูแทนของประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเช่ือวาอาํนาจอธิปไตยเปนของประชาชน การเลือกต้ังเปนการแสดงเจตนา
ของประชาชนในการเลือกสรรผูแทนของตนเพ่ือเปนตวัแทนเขาไปรวมในกิจกรรมบริหาร
บานเมือง ดงันัน้ การเลือกตัง้จงึเปนกระบวนการท่ีสาํคญัทีท่าํใหการแขงขนัทางการเมือง
อยูในขอบเขตของกฎเกณฑและกติกาทางการเมือง ซึ่งอยางนอยที่สุดการเลือกตั้ง
กถ็อืเปนหลักประกันความยุตธิรรม แตทัง้น้ีการเลือกต้ังจะสัมฤทธ์ิผลโดยบรรลุเปาหมาย
แหงเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยโดยผานผูแทนไดน้ัน การเลอืกตัง้
จะตองดาํเนนิไปดวยความเรยีบรอย สจุรติ และเทีย่งธรรม ซึง่การเลอืกตัง้จะมคีวามสจุรติ
และเที่ยงธรรมไดนั้นบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง คือ ผูสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน 
และเจาหนาที่รัฐ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ไมกระทําการอันเปนการละเมิด
ตอกฎหมาย หากปรากฏวามีการกระทําอันเปนการละเมิดตอกฎหมายก็จะกอเกิด
เปนคดเีลอืกตัง้ และตองนาํคดเีขาสูกระบวนการยตุธิรรมตอไป ซึง่ทีผ่านมาในการจดัการ
เลอืกต้ังยงัเกิดปญหาในหลายเร่ือง เชน การซ้ือสทิธิขายเสียง การละเมิดกฎหมายเลือกต้ัง 
การเลอืกตัง้ทีไ่มสุจรติและเทีย่งธรรม และปญหาอ่ืน ๆ  เปนตน ซึง่ปญหาเหลานีต้องไดรบั
การแกไขโดยตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
 นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทย คือ พรรคการเมืองที่ยังไมมี
ความเขมแข็งเทาที่ควรยังไมเปนสถาบันทางการเมืองท่ีแทจริง ยังไมเปนพรรคการเมือง
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ของประชาชน ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิกพรรค
หรอืรวมทํางานกับพรรค รวมถึงปญหาเร่ืองคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลภายใน
พรรคดวย ปญหาเหลานี้ก็ตองไดรับการแกไขเชนเดียวกัน และหากไดรับการแกไขแลว
กจ็ะนาํไปสูการเลอืกต้ังทีส่จุรติ และเทีย่งธรรม รวมทัง้ไดบคุคลทีม่คีวามรูความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามาบริหารบานเมือง 
 ประเด็นที่ ๕ การสรางรัฐธรรมาธิปไตย รัฐธรรมาธิปไตยนั้น เปนรัฐที่มีการ
ยดึถือประโยชนของปวงชนและสวนรวมเปนทีต่ัง้ และยดึถอืเหตผุลความจรงิความถกูตอง
อยางเปนธรรมในการบริหารจัดการตาง ๆ  ผูใชอํานาจในการบริหาร เชน นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี รวมถึงบุคคลผูทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
อํานาจบริหาร กําหนดทิศทางและนโยบายสําคัญ จึงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจตั้งแตระดับ
สูงสุด และลดหลั่นกันลงมาตองตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย แมวาธรรมาธิปไตย 
จะไมใชระบอบการปกครอง แตเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคนที่ถือธรรมเปนใหญ 
ทํางานโดยมีเจตนาที่จะยึดแนวทางที่ดีเปนเกณฑ ไมเห็นแกตนเองวาจะเสียประโยชน
หรือไม ธรรมาธิปไตย จึงเปนเกณฑการตัดสินใจที่ดี ไมวาจะปกครองในระบอบใด ทั้งนี้ 
รัฐธรรมาธิปไตย มีแนวความคิดมาจากหลักที่วาประชาชนเปนเจาของอํานาจรัฐ 
ประชาชนใชระบบการเลือกต้ังเพ่ือเลือกผูแทนไปปกครองประเทศ หากรัฐบาลมาจาก
ผูที่ประชาชนมีฉันทานุมัติแลวก็จะสามารถทําอะไรใหกับประชาชนไดอยางแทจริง
  ดงันัน้ เพือ่ใหไดรบัทราบถึงเจตนารมณ แนวความคิด หลกัการ และสาระสําคญั
ของการปฏิรปูประเทศดานการเมือง โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ
ของนานาอารยประเทศ รวมท้ังสภาพปญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนแนวทางแกไข 
และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง ในประเด็นเร่ือง “การปฏิรูปดานการเมือง” จากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูความเช่ียวชาญ 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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เมื่อวันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรัฐสภา ๒
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๑นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.), อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.), อดตีกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.), 
อดีตกรรมการการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.), อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐, 
อดตีสมาชกิวฒุสิภากรงุเทพมหานคร ป ๒๕๔๙, ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงประธานคณะกรรมาธกิารการเมอืง และสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต.ิ

นายกลานรงค จันทิก 
๑

“การปฏิรูปดานการเมือง”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยท่ีสําคัญที่ เกิดข้ึนในอดีต
จนถึงปจจุบัน รวมถึงสาเหตุของสภาพปญหา และแนวทาง
สําหรับการแกไขปญหาดังกลาว 

นายกลานรงค จนัทกิ : คําถามนี้เปนคําถามท่ีครอบคลุม
ในทุกดาน ทัง้สภาพการเมืองการปกครองของประเทศไทยต้ังแตในอดตี
จนกระทัง่ถงึปจจบุนั รวมทัง้สาเหตสุภาพปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหา 

 ประเทศไทยของเรามกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชยมาเปนระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมขุ ตัง้แตพทุธศกัราช ๒๔๗๕ การเปล่ียนแปลงการปกครอง
ที่เกิดขึ้นหากเราจะยึดถือตามพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๔๗๗ ซึง่มคีวามตอนหนึง่วา “...ขาพเจามคีวามเตม็ใจทีจ่ะสละอาํนาจ
อันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแกราษฎรโดยท่ัวไป แตขาพเจา
ไมยนิยอมยกอํานาจทัง้หลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใด โดยฉะเพาะ 
เพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของ
ประชาราษฎร...” กจ็ะพบวาการเปลีย่นแปลงการปกครองทีเ่กดิขึน้นัน้
พระองคทานประสงคจะใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

 แตนบัเปนระยะเวลากวา ๘๖ ปแลว ทีป่ระเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธริาชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข หากจะถามวา
การเมอืงการปกครองของไทยเปนไปตามความในพระราชหตัถเลขาสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ หรือไม กลาวคือ พระราชอํานาจในการปกครองน้ันพระองคทานได
พระราชทานแกประชาชนโดยทัว่ไป ไมไดใหแกผูใดหรอืหมูคณะใดโดยเฉพาะ โดยไมฟงเสยีงอนัแทจรงิ
ของประชาชน เราตองยอมรับความเปนจริงกันวานบัแตมกีารเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ 
เปนตนมา การเมืองการปกครองของประเทศไทยไมไดเปนไปตามพระราชหัตถเลขาแตอยางใด 
เพราะเรามีการแกงแยงอํานาจกันมาตลอดเวลา เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสลับกับรัฐบาล
ที่มาจากการยึดอํานาจ โดยมีลักษณะเปนเชนน้ีตลอดมา มีการรางรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งและก็มี
การยึดอํานาจ ซึ่งไมไดเปนไปเพื่อประชาชนอยางแทจริง

 สาเหตุของสภาพปญหาการเมืองของประเทศไทยมีดังนี้
 ประการที่ ๑ ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล จะเห็นไดวาภายหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองเปนตนมา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีนอยมากที่จะอยูจนครบวาระ ๔ ป โดยสวนใหญ
จะอยูไดเพียง ๒ ป หรือ ๓ ป เทานั้น ดังนั้น การเมืองไทยจึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
และหากพจิารณาเฉพาะในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทัง่ถงึป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีม่กีารยดึอาํนาจการปกครอง
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
 ชดุที่ ๔ รัฐบาลชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 
 โดยรัฐบาลทุกชุดน้ันไมสามารถบริหารประเทศจนครบวาระได ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมมี

เสถียรภาพของรัฐบาลเอง ความแตกแยกและความขัดแยงของประชาชน 
 ประการที่ ๒ ความขดัแยงทางความคิดทางการเมืองของประชาชน ความจรงิแลวนบัตัง้แต

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมา การเมืองไทยก็เปนการแขงขันกันระหวางพรรคการเมือง
ฝายรัฐบาลและพรรคการเมืองฝายคาน หากฝายใดชนะ ฝายนั้นก็มีอํานาจในรัฐสภา การแขงขัน
หรอืความขดัแยงระหวางพรรคฝายรฐับาลและพรรคฝายคานเปนเพยีงความขดัแยงของพรรคการเมอืง
เทานั้น แตตอมาความขัดแยงดังกลาวเริ่มขยายวงกวางกลายเปนความขัดแยงระหวางประชาชน
กับประชาชน และความขัดแยงแนวความคิดทางการเมืองนั้นเริ่มรุนแรงและปรากฏชัดเจนขึ้นตั้งแต
รัฐบาลชุดที่มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี กลาวคือ เริ่มเกิดความรุนแรง เกิดความ
แตกแยกของประชาชน มกีารเดนิขบวนประทวงตอตานรัฐบาล และมีกลุมการเมอืง เชน กลุมคนเสือ้แดง 
กลุมคนเสื้อเหลือง เปนตน จนกระทั่งเกิดการยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อยางไรก็ดี 
หลังจากนั้นเปนตนมาความขัดแยงทางความคิดทางการเมืองก็ยังคงมีอยูเรื่อยมา กลาวคือ ยังคงมีการ
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ประทวงตอตานรัฐบาล มีการปะทะกันระหวางกลุมผูชุมนุมที่มีความเห็นแตกตาง และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงการปฏิรปูประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณแบบ
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข หรอื กปปส. ขึน้ เปนตน จนกระทัง่คณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ตองทําการยึดอาํนาจการปกครองเม่ือวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ก็ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศเพ่ือใหประเทศชาติ
มีความสงบเรียบรอยและมีความสามัคคีปรองดอง สังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีความสุข 

 ทั้งนี้ การกําหนดเรื่องความสามัคคีปรองดองและการสรางสันติสุขที่มีสาเหตุมาจากความ
แตกแยกกันในแนวความคิดทางการเมืองนี้ เปนเรื่องที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในสังคมไทย คือ ไมเคย
เกิดความขดัแยงลกุลามไปถึงในครอบครัวขนาดทีส่ามแีละภรยิาตองดโูทรทศันกนัคนละเครือ่ง คนละชอง 
ไมเคยเกิดความขัดแยงในท่ีทาํงานท่ีผูรวมงานมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกตางกันคนละข้ัว และไมเคย
เกิดกรณีคนขับรถรับจางสาธารณะขับไลผูโดยสารลงกลางทาง เรือ่งตาง ๆ  เหลาน้ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน
ในสังคมไทย ทั้งนี้ ก็เปนเพราะวาประชาชนมีแนวความคิดทางการเมืองที่แตกตางกันจึงทําใหสังคม 
ครอบครัว ตองแตกแยก ขัดแยงกันอยางรุนแรง จนกระทั่งไมสามารถระบุสาเหตุของความขัดแยงได
หากจะถามวาขณะนี้คนไทยมีความสามัคคี สามารถรวมกลุมกัน จับมือกัน ทําใหชาติบานเมือง
กลบัมาสงบสขุดงัเดมิแลวใชหรอืไม ตองตอบวายงัไมใช ความขดัแยงยงัคงมอียู ฉะนัน้เรือ่งความขดัแยง
แนวความคิดทางการเมืองสูงนี้ยังคงตองหาวิธีการแกไขกันตอไป

 ประการที่ ๓ ประชาชนยงัไมเขาใจคําวา “ประชาธปิไตย” ทีแ่ทจรงิ ตลอดระยะเวลา ๘๖ ป
ที่ผานมาไมเคยมีการสอนใหประชาชนเขาใจวาประชาธิปไตยคืออะไร การเลือกตั้งคืออะไร สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่อยางไร กลาวคือ ประชาชนไมเขาใจถึงบทบาทของฝายนิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายและการควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ เพราะเรือ่งเหลานีเ้ปนเรือ่งทีไ่กลตวั ในขณะที่
ภาพการลงพื้นที่หาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การใหความชวยเหลือ
ชาวบานในเร่ืองตาง ๆ หรือการซ้ือเสียง เปนภาพท่ีเปนรูปธรรมท่ีประชาชนเห็นไดชัดเจนมากกวา 
และเม่ือประชาชนไมเคยไดรบัรูและเขาใจในระบอบประชาธิปไตยท่ีถกูตองแทจรงิ ประชาชนจึงเลือกคน
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ทีรู่จกัหรอืสนทิสนม หรอืผูทีซ่ือ้เสียงไปเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ดงัน้ัน จงึตองเรงสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหแกประชาชนในเรื่องนี้

ประการที่ ๔ เกิดนักธุรกิจการเมืองขึ้นมา แตเดิมนั้นบทบาทของนักธุรกิจกับนักการเมือง
จะแยกออกจากกัน คือนักธุรกิจจะไมมาเปนนักการเมือง แตนักธุรกิจจะสนับสนุนพรรคการเมือง
ทุกพรรค เปนมิตรกับทุกพรรคเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจของตน นี่คือบทบาทของนักธุรกิจ
กับนักการเมืองที่จะแยกออกจากกัน  แตในปจจุบันนักธุรกิจหันมาเลนการเมือง แทนที่จะสนับสนุน
พรรคการเมืองเชนเดิมกลับเขามาเลนการเมืองเสียเอง จึงเกิดคําวา “นักธุรกิจการเมือง” ขึ้นมา 
คือ กลุมนักธุรกิจที่เขาไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งเมื่อนักธุรกิจเขาไปมีบทบาททั้งในทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ดังนั้น การบริหารประเทศจึงเกิดปญหาขึ้น

 จะเห็นไดวาสภาพปญหาทางการเมืองไทยท่ีมีสาเหตุมาจากความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล 
ความขัดแยงทางความคิดทางการเมือง ความไมเขาใจในคําวา “ประชาธิปไตย” และปญหานักธุรกิจ
การเมืองดังกลาวมานี้ ไดกลายมาเปนอุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาทางการเมืองไทย กลาวคือ

 (๑) ทําใหสังคมไทยเกิดการยึดถือระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม ระบบอุปถัมภ
ที่กลาวถึงนี้ไมใชระบบที่ผูใหญดูแลผูนอย ผูนอยดูแลผูใหญ บุตรหลานดูแลบุพการี หรือมิตรดูแลกัน 
อันเปนวัฒนธรรมท่ีดี แตระบบอุปถัมภที่พูดถึงกันนี้ เปนระบบอุปถัมภที่มีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางคนท่ีมอีาํนาจกับคนท่ีไมมอีาํนาจ คนท่ีมอีาํนาจตองการรักษาสถานะอํานาจของตัวเองโดยอาศัย
คนที่ไมมีอํานาจมาเปนสมัครพรรคพวก เปนมือเปนไม สวนคนไมมีอํานาจก็ตองเขาหาคนที่มีอํานาจ
เพื่อผลประโยชนและความอยูรอด จึงเกิดเปนระบบอุปถัมภขึ้นมา 

 (๒) เกิดการนับถือผูมีเงินมีอํานาจ ในสังคมไทยเราน้ันคําวา “Social Sanction” หรือการ
ลงโทษโดยสังคมยังไมเกิดคือความกดดันทางสังคมยังไมมีจําเปนที่จะตองสราง Social Sanction 
นี้ใหเกิดขึ้นมา จําเปนตองสรางจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรูสึกตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
ไมยอมรับนักการเมืองหรือนักธุรกิจที่กาวข้ึนมาสูอํานาจโดยวิธีการที่ฉอฉล อยาไดคิดวาปญหา
การทจุรติคอรรปัชนัเปนเรือ่งไกลตวั เพราะเมือ่การทจุรติคอรรปัชนัเกดิขึน้แลวประชาชนทกุคนยอมไดรบั
ผลกระทบ ในขณะน้ีประชาชนอาจจะยังไมเขาใจวาเม่ือมีการทุจริตแลวจะเกิดผลเสียหายอยางไร 
เพราะประชาชนเขายังไดรับประโยชนจากนโยบายประชานิยมที่ทุกรัฐบาลมีมาอยางตอเน่ือง เชน 
รถเมลฟรี รถไฟฟรี คือประชาชนยังคงไดประโยชนจากนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จงึตองสราง Social 
Sanction ใหเกิดขึ้นมา ใหสังคมไทยไดรูวาเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นแลวเขาไดรับผลกระทบอยางไร 
ทั้งขาราชการและประชาชน คนในสังคมตองรังเกียจคนทุจริตเพื่อรักษาผลประโยชนของตน
และของชาติรวมกัน

 (๓)  ทําใหคนที่มีอุดมการณไมสามารถเขามาทํางานใหสังคมได เมื่อเกิดระบบอุปถัมภ 
มีการนับถือคนมีเงินมีอํานาจ ในที่สุดคนที่มีความรูความสามารถจริง ๆ ไมสามารถจะเขามารับใช
ประเทศชาติได จะเห็นไดวาหากมีการลงสมัครรับเลือกต้ัง ถาผูสมัครรับเลือกตั้งไมมีฐานเสียง โอกาส
ที่จะชนะการเลือกต้ังยอมเปนไปไดยาก ดังน้ัน ทายท่ีสุดแลวคนท่ีมีความรูความสามารถจริง ๆ ก็จะ
ไมมีโอกาสไดเขามาทํางานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ เหลานี้คือปญหาที่เกิดขึ้น 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองของประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จน้ัน ควรมีทิศทางหรือแนวทาง
ในการดําเนินการอยางไร

นายกลานรงค จนัทกิ : จากประสบการณในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเมือง 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ณ ประเทศญ่ีปุน จะไดเห็นวาประเทศญ่ีปุนนั้นเดิมทีการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาใดสภาหนึ่งของเขา จะมีการแจกเงินแจกทองหรือซื้อสิทธิขายเสียงเชนเดียวกัน แตตอมา
ประเทศญ่ีปุนไดมีการปฏิรูปการเมืองโดยมีการแกไขระบบการเลือกต้ังใหม เชน ในดานการหาเสียง
เลือกตั้ง เขาจะกําหนดวิธีการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 (๑)  เรื่องการติดตั้งปายหรือโปสเตอรหาเสียง จะตองมีโปสเตอรขนาดเดียวกันเพื่อใหเกิด
ความเทาเทียมกัน และการปดโปสเตอรหาเสียงน้ันจะตองปดเฉพาะในบริเวณหรือเขตพ้ืนที่ท่ีกําหนด
ใหปดเทานั้น สําหรับประเทศไทยเรานั้น กฎหมายปจจุบันจะควบคุมในเรื่องของงบประมาณในการ
หาเสียง ควบคุมการใชจายเงินของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) หรือมีการ
ควบคุมขนาดของโปสเตอรหาเสียงของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใหมีขนาดตามท่ี
กําหนดเทานั้น แตไมไดควบคุมความสวยงามหรือความเลิศหรูของโปสเตอรแตอยางใด แตอยางไรก็ดี 
ประเด็นการติดต้ังปายหรือโปสเตอรหาเสียงน้ี ในสวนของประเทศไทยเร่ิมมีการกําหนดขอบเขต
หรือบริเวณติดตั้งปายหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว โดยกําหนดไว
ในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ซึ่งจะสอดคลองกับประเทศญี่ปุนในประเด็นนี้ 

(๒)  หามแจกเงนิแจกทองหรอืสิง่ของไมวาจะเปนกอนหรอืหลงัการเลอืกตัง้ โดยถอืวามคีวามผดิ
ตามกฎหมาย

(๓)  อายุของผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตองมีอายุ ๒๐ ปขึ้นไป เพราะเขาเชื่อวา
คนที่มีอายุ ๒๐ ปขึ้นไปนี้เปนคนที่มีวิจารณญาณพอที่จะมาพิจารณาเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศ 
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

หรือไปออกกฎหมายเพื่อใชในการบริหารประเทศได แตของประเทศไทยอายุ ๑๘ ป ก็มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งได เพราะเราตองการที่จะดึงคนรุนหนุมสาวหรือวัยรุ นใหมาสนใจและใชสิทธิ
ทางการเมือง ก็เปนแนวความคิดที่แตกตางกันซึ่งจะตองพิสูจนกันวาแนวคิดใดจะถูกตองเหมาะสม

(๔) ระยะเวลาในการหาเสียง ประเทศญี่ปุนจะกําหนดเอาไวชัดเจนแนนอนวาในการสมัคร
รับเลือกตั้งในแตละประเภทนั้นจะกําหนดใหมีการหาเสียงไดกี่วัน เชน สมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาในการหาเสียงไดไมนานนัก 
อาจจะประมาณ ๑๕ – ๒๐ วัน ก็เพียงพอแลว ทั้งน้ี เพราะเขามีแนวความคิดวาที่เขาใหเวลาในการ
หาเสียงนอยเพราะคิดวาบุคคลที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในแตละประเภทนั้นจะตองเปนคนดี 
ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอด ฉะน้ันประชาชนผูเลือกต้ังจะรูจักเปนอยางดี ไมใชวาจะตองมา
โฆษณาหาเสียงกันเมื่อมีการลงสมัครรับเลือกตั้ง ไมใชมาเสนอตัวเปนคนดีในชวงระยะเวลาเลือกตั้ง 
ฉะนั้น จึงไมตองใชเวลาในการหาเสียงมาก

 ประเด็นที่สําคัญก็คือวาประเทศไทยเราจะแกไขปญหาการเลือกต้ังทั้งระบบไดอยางไร เราจะมี
การพัฒนากันอยางไร ดังนี้

 ประการแรก เราตองสรางพรรคการเมืองท่ีเปนของสมาชิกโดยตรง กลาวคือ จะทําอยางไร
ใหประชาชนมีความรูสึกวาพวกเขาเปนเจาของพรรคการเมือง เหมือนอยางเชนบริษัทเอกชนที่เปน
บริษัทชั้นนําเขาไดพยายามสรางบุคลากรในบริษัทใหมีความรูสึกวาบริษัทนี้คือบริษัทของพวกเขา
ทุกคน คือบานของพวกเขาทุกคน ฉะนั้นพรรคการเมืองในอุดมคติผมเปรียบเทียบไดกับกลุมเกษตรกร
ของประเทศไตหวันจากประสบการณที่ เคยไปศึกษาดูงานท่ีประเทศไตหวันสมัยที่ยังทํางาน
อยูที่สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) เราไดไปดูงานกลุมเกษตรกรของไตหวัน กลุมเกษตรกร
ของไตหวันนั้นจะมีทั้งระดับอําเภอ ระดับมณฑล และระดับชาติ ในขณะเดียวกันก็จะมีสมาคมพอคา
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ระดับอําเภอ ระดับมณฑล และระดับชาติ เชนกัน เปนองคกรใหญสององคกรทําหนาที่คูกันไป สมาคม
พอคาจะกําหนดวาปนี้จะมีสินคาอะไรบาง ไดโควตาเทาไร สมาคมกลุมเกษตรกรระดับประเทศก็จะ
เปนผูกําหนดวาเกษตรกรในปนี้จะปลูกผลิตผลการเกษตรอะไร เชน ขาว จะไดโควตาเทาไร แลวก็จะมี
การควบคุมการผลิตวาจังหวัดนี้จะปลูกไดในปริมาณตามที่กําหนดเทานั้น อําเภอนี้ ตําบลนี้จะปลูกได
ตามโควตาท่ีกําหนดเทานั้น แลวก็ควบคุมการผลิต และในการซ้ือขายกันก็ผานระดับกลุมตาง ๆ 
เหลานี้ขึ้นไป 

 ผมมองวาความสําเร็จของประเทศไตหวันที่มีกลุมเกษตรกร โดยมาจากแนวความคิดพื้นฐาน
ของเกษตรกรระดับหมูบาน ที่เกิดความรูสึกวาในสมัยกอนการคาขายสินคาเกษตรจะมีพอคาเขามา
รับซ้ือสินคาโดยท่ีเกษตรกรตางคนตางแยงกันขาย ตัดราคากันไป จึงเกิดความรูสึกวาถาเกษตรกร
ไมรวมตัวกันในการซื้อขายสินคาพวกเขาจะถูกพอคากดราคาได จึงไดรวมตัวกันเปนกลุม เพื่อเปนพลัง
ในการตอตานกับกลุมพอคา จากกลุมระดับตําบลเปนระดับอําเภอ จนกระท่ังเปนระดับจังหวัด 
และระดับประเทศขึ้นมา เชนเดียวกับพอคา พอเกษตรกรต้ังกลุมขึ้นมาพอคาก็เกิดปญหา ฉะนั้นพอคา
จงึตองตัง้กลุมเปนสมาคมพอคาระดับหมูบาน ระดบัตําบล ระดบัอําเภอ ระดับจังหวดั และระดับประเทศ 
ซึ่งในระดับประเทศนี้ก็จะประสานงานกัน สวนระดับอําเภอ ระดับจังหวัดก็จะคอยสนับสนุนระดับ
ประเทศ ซึง่จะรูไดวาปนีจ้ะซือ้สนิคาอะไรในจาํนวนเทาไร อยางไร กจ็ะตองไปเพาะปลกูสนิคาประเภทนัน้
โดยมีการแบงสันปนสวนกันก็จะไมเกิดสินคาลนตลาด นี่คือสิ่งที่เขาสรางขึ้นมา 

 ฉะนัน้พรรคการเมอืงจรงิ ๆ  ตองเปนพรรคการเมอืงทีเ่กดิจากประชาชนทีม่อีดุมคตทิางการเมอืง
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตองเร่ิมกันตั้งแตระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดข้ึนมาสู
ระดับประเทศ ไมใชจากคนเพียง ๕ – ๖ คนเปนนายทุน ใหคน ๗ - ๘ คนจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน
แลวอยางนี้จะใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของพรรคการเมืองไดอยางไร
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปดานการเมือง” 

 มาดูกันวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ในปจจบุนันี ้ไดพยายามทีจ่ะใหประชาชนเขามามสีวนรวม
เปนเจาของพรรคการเมือง โดยกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองมีสาขาพรรค มตีวัแทนพรรค ทีส่าํคญัคอื 
primary vote หรือระบบการคัดเลือกผูสมัครขั้นตน กลาวคือ ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จะตองเปนผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคในเขตนั้นเลือกขึ้นมา เขตหนึ่ง
ลงได ๑ คน ถาเขาเลือกช่ือมา ๒ คน กรรมการพรรคหรือกรรมการสรรหาของพรรคก็จะตองเลือก 
๑ ใน ๒ คนน้ัน ถาไมเลือกคนใดคนหน่ึง จะตองสงกลับไปท่ีสาขาพรรคเพ่ือใหดําเนินการเลือกใหม 
ซึ่งก็ถือเปนวิธีการที่พยายามจะใหประชาชนเกิดความรูสึกวา ส.ส. ที่จะลงสมัครในนามของพรรค
ในเขตเลือกตั้งนั้นจะตองมาจากประชาชนเปนคนเลือกขึ้นไป ไมใชมาจากสวนกลางที่สงมา นี่ก็คือ
วิธีการทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของพรรคการเมือง

 ประการท่ีสอง ทําใหประชาชนแยกแยะเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองของหนาท่ี กลาวคือ 
ในการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น ประชาชนจะตองรูวา ส.ส. เขามีหนาที่อะไร ฉะนั้นคนที่จะไปทํางานนี้จะตอง
มีคุณสมบัติและมีลักษณะเชนไรจึงจะเหมาะสมในการตรากฎหมาย หรือควบคุมรัฐบาล ซึ่งคนที่จะ
ออกกฎหมาย หรือควบคุมรัฐบาลไดจะตองเปนคนที่มีความรูความสามารถในเรื่องอะไร สวนคนที่มา
ชวยเหลือ เชน ใหเงินหรือทรัพยสิน ทําถนนใหหมูบานของเรา ถาเขาไดรับเลือกต้ังเขาไปในสภา
จะสามารถทาํหนาทีใ่นสภาไดหรอืไม ซึง่ตรงนี ้ตองใหประชาชนเขาใจและแยกแยะระหวางเรือ่งสวนตวั
ที่เขาชวยเหลือเรากับเรื่องที่จะตองไปปฏิบัติภารกิจของประเทศ นี่คือสิ่งที่สําคัญ ฉะนั้นพรรคการเมือง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตองเปนพรรคของประชาชนท่ีแทจริง แลวตองใหประชาชนรูและเขาใจวาจะเลือกใครเขาไปทําหนาที่
แทนประชาชน อยางไร 

 ประการท่ีสาม เรื่องเงินบริจาคของพรรคการเมือง จะตองเปนเงินบริจาคจากสมาชิก 
จากประชาชน ไมใชจากนายทุนซ่ึงประเด็นน้ีกฎหมายของเราก็พยายามที่จะควบคุมเรื่องการบริจาค 
ไมใหนายทุนเขามาครอบงําพรรคได

 ประการท่ีสี ่ทีส่าํคญัคอืพรรคการเมืองจะตองมีนโยบายและวัฒนธรรมท่ีแนนอนของตัวเอง 
ไมใชผันเปล่ียนไปเร่ือย จะตองมีจุดยืนที่แนนอน นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะตองมาทําการปฏิรูปใหเห็น
เปนรูปธรรม

จุลนิติ : การปฏิรูปด านการเ มืองตามท่ี ได บัญญัติ ไว  ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยูในขั้นตอนใด และในทรรศนะ
ของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไร จึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ

 นายกลานรงค จนัทกิ : ในเรื่องของการปฏิรูปนั้น จะมีแนวความคิดวาการปฏิรูปประเทศ
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการสรางความเปนพลเมืองรวมกันและการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยจะตองทําใหประชาชนคนไทยมีจิตสํานึกและมีบทบาทในการท่ีจะเปนประชาชนพลเมืองท่ีเขมแข็ง
ของประเทศ และจะตองใหประชาชนรับรูวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ
ทรงเปนประมขุนัน้คือสิง่ทีย่ดึโยงระหวางสถาบนัพระมหากษตัรยิกบัระบอบประชาธปิไตย โดยเราตอง
ยอมรบัวาส่ิงทีสํ่าคญัและเปนส่ิงทียึ่ดเหน่ียวจิตใจของคนไทยไดคอืสถาบนัพระมหากษัตรยิ ซึง่เปนอยางนี้
มาต้ังแตอดตีจนกระท่ังถงึปจจุบนั นัน่เปนเพราะสถาบันกษัตริยเปนศนูยรวมจิตใจของคนไทยตลอดมา
 การที่เรามีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็คือ
การผสมผสานกันระหวางสถาบันกษัตริยกับระบอบประชาธิปไตยท่ีมาจากประชาชน จะตองทําให
ประชาชนเขาใจในสวนนี้ไมใชประชาธิปไตยในแบบของตางประเทศ ซึ่งในเรื่องของประชาธิปไตยนี้
อาจจะตองมกีารเรยีนการสอนใหเดก็ ๆ  ไดเรยีนรูกนัในหองเรยีนมกีารเรยีนการสอนประชาธปิไตยตัง้แต
ระดบัทองถิน่ คอื ในหมูบาน ตาํบล อาํเภอ และระดับจงัหวดั ไปจนถึงระดับประเทศ เพือ่ใหเดก็ ๆ  ไดรบัรู
และเขาใจในระบอบประชาธปิไตยตัง้แตยงัเปนเดก็วาเปนอยางไร มกีารยดึโยงกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ
อยางไร และสถาบันพระมหากษัตริยนั้นมีความสําคัญกับประชาชนอยางไร ใหเห็นถึงความยิ่งใหญ
ของสถาบันพระมหากษัตริยวาทานไดกอบกูชาติบานเมืองมาอยางไร เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช ทานไดทรงกอบกูชาตบิานเมอืงมาอยางไรบาง แมกระทัง่พระมหากษตัรยิ
ในราชวงศจักรีทุกพระองคตั้งแตรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน
แกบรรดาไพรฟาประชาราษฎรอยางไรบาง และรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทานไดพระราชทานพระราชอํานาจของทานมาใหเปนของประชาชนคนไทยไดทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญมาใหพวกเราคนไทยใชในการปกครองประเทศ นี่คือสิ่งที่เราจะตองทราบ จะตองใหเด็ก ๆ 
ไดเรียนรูประวัติศาสตรอันสําคัญของชาติไทยเพื่อการปฏิรูปที่จะตองกาวเดินตอไป
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปดานการเมือง” 

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง 

นายกลานรงค จนัทกิ : สิง่ทีผ่มอยากจะฝากไวกค็อื จะทําอยางไรใหประชาชนมีความต่ืนตวั
ในทางการเมืองและใหประชาชนท่ีมแีนวความคิดแตกแยกทางการเมืองใหหนักลับมามีแนวคิดทางการเมือง
รวมกันเปนแนวคิดเดียวกัน มีการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง ๖๗ ลานคน แลวมารวมกัน
ที่จะปฏิรูปประเทศ มารวมกันกูชาติบานเมืองในขณะน้ีใหกาวเดินไปสูจุดมุงหมายในทางท่ีถูกที่ควร 
ซึ่งชวงระยะเวลานี้ถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญที่จะตองเรงแกไข แตอยางไรก็ดี อยาลืมวาปญหา
ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดข้ึนมาในปจจุบันนั้นเปนปญหาท่ีสะสมมาอยางยาวนานหลายยุคหลายสมัย เชน 
ปญหามาตรฐานดานการบินท่ีองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ICAO (The International 
Civil Aviation Organization) ประกาศจะแบล็กลิสตดานการบินของประเทศไทย อันสงผลตอ
มาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของประเทศไทย หรือปญหาการประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing 
ทีเ่ปนปญหาสะสมมาหลายยุคหลายสมัย แตมาเกิดประทุขึน้ในสมัยรฐับาลชุดปจจบุนัทีต่องดาํเนนิการ
แกไข  และทราบมาวาทั้ง ๒ ปญหาดังกลาว ไมวาจะเปนเรื่อง ICAO หรือ IUU Fishing ขณะนี้รัฐบาล
ไดแกไขปญหาสําเร็จแลว และเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนน้ัน
กต็องรวมมอืรวมใจกนัทกุฝาย หยดุเลนการเมอืง หยดุคดิถงึประโยชนสวนตน หรอืประโยชนของหมูคณะ 
แตใหยึดถือหลักธงชัย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนหลักสําคัญ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้ง ๖๗ ลานคน เปนหัวใจเดียวกันเดินไปสูจุดหมายเดียวกันคือความสําเร็จของการปฏิรูปบานเมือง
นั่นคือการพัฒนาการเมืองที่สมบูรณที่สุด.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ณ หองประชุมอาคารพรอมพันธุ ทาวเวอร ๑ 
ถนนลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐศาสตร 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 กรรมการท่ีปรึกษาคณะเตรียมการสามัคคีปรองดอง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประธานสถาบันคลังปญญาดานยุทธศาสตรชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และอธิการ
วิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิต.

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน๑

“การปฏิรูปดานการเมือง”

จุลนิติ :  ขอทราบถึงสภาพปญหาทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยท่ีสําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
จนถึงปจจุบัน รวมถึงสาเหตขุองสภาพปญหา และแนวทาง
สําหรับการแกไขปญหาดังกลาว

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน :  สภาพ
ปญหาของการเมืองไทยทุกวันนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมจีดุเร่ิมตนมาต้ังแตวนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ซึง่ถอืวายงัเปนการสถาปนาระบอบท่ียงัไมสาํเรจ็ มกีารลมลกุคลกุคลาน
มาตลอดระยะเวลา ๘๕ ป นอกจากนี้ ยังปรากฏวิธีคิดของคนไทย
ที่มักจะคดิวา หากมีรัฐธรรมนูญแลวก็ถือวาภารกิจเปนอันเสร็จสิ้น 
และตอมาก็มกีารยกเลิกรัฐธรรมนูญเปนระยะมาโดยตลอด ประเด็นนี้
ถือไดวาเปนปญหาที่เราตองคิดวาจะปฏิรูปการเมืองไทยไดอยางไร

แนวคิดวาดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทยน้ันถอืเปนเร่ืองท่ีสลบัซบัซอน กลาวคือ เปนผลมาจาก
การเปลีย่นแปลงสงัคมในระบบศกัดนิาทีม่ชีนช้ัน สูการที ่“ราษฎร” 
กลายเปน “พลเมือง” ที่มีพฤติกรรมทางการเมือง เปนผูตื่นตัว
ตื่นรู และตระหนักในปญหาของบานเมือง ตลอดจนมีทัศนคติ
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ทางการเมืองที่ต องการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ ดังที่กลาวมานี้จึงแสดงใหเห็นวา 
แมจะไดจัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นก็มิไดทําใหราษฎรกลายเปนพลเมืองในทันที แตการมีรัฐธรรมนูญ
จะเปนผลใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองมีพัฒนาการจากระบบการเมืองแบบเกาสูการเปล่ียนแปลง
ในทิศทางที่สอดคลองกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นอกจากนี้ พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
จากสวนกลางหรือชนช้ันปกครองเพียงกลุ มเดียว กลาวคือ มีการปฏิวัติยึดอํานาจที่สวนกลาง
ในเมืองหลวงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยข้ึน มิไดเกิดขึ้นจากราษฎรเรียกรองข้ึนอยางท่ีปรากฏ
ในการปฏิวตัทิางการเมืองของหลายประเทศ ทัง้น้ี มคีวามคิดเห็นวา “ประชาธิปไตยท่ีแทจรงิควรมาจาก
เจตนารมณของสังคมที่จะเปนประชาธิปไตย” ดังนั้น สภาพปญหาอันจําเปนท่ีจะตองมีการปฏิรูป
การเมืองมิไดเปนปญหาทียุ่งยากซับซอนนกั แนวคดิการปฏริปูการเมอืงทีเ่กิดขึน้ในขณะนีเ้กดิจากการที่
ตองการพัฒนาการเมืองใหทดัเทยีมนานาอารยประเทศ การปฏริปูการเมืองท่ีกาํลังดําเนนิการในขณะน้ี
ก็จําตองอาศัยระยะเวลาเพื่อใหเกิดพัฒนาการทางการเมืองสักระยะเวลาหนึ่งจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

สําหรับแนวทางที่จะสงเสริมการปฏิรูปการเมืองใหเกิดผลสําเร็จนั้น ควรพิจารณาบริบท
ทางการเมืองการปกครองของไทยที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากประเทศอื่น คือ การปฏิรูปการเมือง
ควรคํานึงถึงบริบทของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สถาบันพระมหากษัตริยของไทยมีความสัมพันธกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญในฐานะ
ที่ทรงเปนที่เคารพสักการะสูงสุดและเปนศูนยรวมความศรัทธาเชื่อถือของระบบการเมืองการปกครอง 
อีกนัยหน่ึงคือ ควรปฏิรูปการเมืองใหมีความเปน “ประชาธิปไตย” ควบคูไปกับ “ราชาธิปไตย” 
ที่มิไดเปน “สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)” แตเปนระบบท่ีพระมหากษัตริย
ทรงใชพระราชอํานาจ (Royal Prerogative) ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Monarchy) ทั้งนี้ มิไดจํากัดเฉพาะแตเพียงรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่ประกาศใชบังคับเทาน้ัน 
แตรวมถึง “รัฐธรรมนูญฉบับที่อยูในหัวใจของประชาชน” กลาวคือ หลักแนวคิดที่วาประเทศไทย
ตองปกครองโดยมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ พระมหากษตัรยิทรงเปนทีม่าของความชอบธรรม
ทัง้ปวง พระมหากษตัรยิมพีระราชอํานาจในการพระราชทานพระบรมราชวินจิฉัย และพระราชทาน
คําแนะนําตอรัฐบาลในการแกไขปญหาทางการเมืองในเวลาที่จําเปน

กอนการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
รชักาลท่ี ๗ ไดเคยมพีระราชดํารวิา “ประชาธปิไตยในระดบัทองถิน่ (Local Democracy)  ควรเปน
พื้นฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ (National Democracy)” จึงไดทรงสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีลักษณะที่สอดคลองกับประชาธิปไตยในรูปแบบที่ฝกใหคนเปนเจาของบานเมือง 
ฝกใหคนมจีติใจสาธารณะ ฝกใหคนรกัประโยชนสวนรวมเสยีกอนในเบือ้งตนกอนทีจ่ะจัดใหมรีฐัธรรมนูญ
ที่กําหนดใหมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติซึ่งสะทอนใหเห็นวาพระองค
มีพระราชประสงคที่จะปฏิรูปการเมืองการปกครองเชนเดียวกัน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนติ ิ: การปฏริปูประเทศดานการเมอืงของประเทศไทยเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบ
กับประสบการณของนานาอารยประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น ควรมีทิศทางหรือ
แนวทางในการดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน : ในการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการเมืองของตางประเทศกับประเทศไทยน้ันมีความคิดเห็นวา ควรพิจารณาในบริบท
สําหรับในประเทศไทยที่เปนประเทศที่มีเอกลักษณ กลาวคือ ประเทศไทยเปนเพียงไมกี่ประเทศในโลก
ที่ยังคงเทิดทูนและธํารงสถาบันพระมหากษัตริยไว และมีพระราชกรณียกิจดานการเมืองการปกครอง
ในฐานะประมุขของประเทศเปนเอนกปริยาย

สําหรับในประเทศตะวันตกที่ เป นตนกําเนิดแนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น กวาที่ประชาชนจะไดสิทธิในการเลือกตั้งเทาเทียมกัน เปนระยะเวลากวา ๑๐๐ ป 
ดงัเชนในประเทศองักฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา นัน้ พลเมอืงในแตละประเทศไมไดมสีทิธิทางการเมอืง
อยางเทาเทียมกันตั้งแตตน ตัวอยางเชน ประเทศอังกฤษ เวลาผานไปถึง ๑๐๐ กวาป คนชั้นกลาง
จึงไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง แลวก็ใชเวลาอีกหลายสิบปกอนที่ชนชั้นที่เหลือจะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อีกทั้งในแตละขั้นตอนก็เกิดความขัดแยงทางการเมืองมาโดยลําดับ

ดงัน้ัน จึงมขีอพจิารณาไดวาการปฏริปูการเมืองในตางประเทศน้ันเกดิขึน้และเปนผลสาํเรจ็
ไดโดยอาศัยพลวัตและวิวัฒนาการทางการเมืองในแตละยุคสมัย แตในเวลาน้ี คนไทยสวนหนึ่ง
เขาใจแนวคิดวาดวยประชาธิปไตยในลักษณะท่ีเปนรปูแบบหยุดน่ิงตายตัว โดยกําหนดรูปแบบประชาธิปไตย
ในอุดมคติขึ้นมาแลวก็คิดวาประชาธิปไตยที่ดีที่ไดรับการปฏิรูปแลวควรเปนเชนนั้นเชนนี้ แตความจริง
ไมไดเปนเชนนั้น

จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองตามที่ไดบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทยนัน้ ปจจบุนัไดมกีารดาํเนนิการอยูในขัน้ตอนใด และในทรรศนะของทาน
เหน็วาควรมีแนวทางอยางไร จงึจะบรรลุความสําเรจ็ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทศัน : คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานการเมอืง
ไดดําเนินการจัดทํา “รางแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง” โดยศึกษาขอมูลจากขอเสนอ
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมท้ังบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีคณะกรรมการฯ ไดเชิญมา
ใหขอมูลหรือนํามาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความสอดคลองกับมาตรา ๒๕๘ ก. 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
ทีป่ระชุมรวมประธานกรรมการปฏิรปูวาดวยหลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการจัดทาํรางแผนการปฏิรปู
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญกําหนดไว 
และผานการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทของ “คณะกรรมการ
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ยทุธศาสตรชาติ” ซึง่มพีลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการเรียบรอยแลว๒

โดยขณะนี้อยู ในขั้นตอนที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอรางแผนการปฏิรูปประเทศที่ผาน
การพิจารณาดังกลาวตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน๓ และ
ดาํเนนิการตามมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอนการดําเนนิการปฏิรปูประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไป กลาวคือ คณะรัฐมนตรีรายงานแผนการปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพ่ือทราบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับตอไป

สาํหรบัคาํถามท่ีวามีแนวทางอยางไรจึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญูน้ัน
ตามรางแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองไดมีการกําหนดประเด็นท่ีเห็นวาจะมีผลทําให
การปฏิรูปเกิดผลสําเร็จไดไวเปนจํานวน ๕ ประเด็น ประกอบดวย

๑. การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย 

๒ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดใหความเห็นชอบในหลักการ
รางแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ดาน โดยเห็นวาในภาพรวมมีความสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของรางยุทธศาสตรชาติ
เบื้องตน และเห็นควรใหความสําคัญกับการกําหนดกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ใหชัดเจนเพ่ือใหภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถพิจารณาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทัง้ ๑๑ คณะพิจารณาความเห็นของหนวยงานภาครัฐตอรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิรปูประเทศและปรับปรุงรายละเอียดตามความ
เหมาะสม เพ่ือสงกลับสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ภายในวนัที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑,
จากเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (http://www.nesdb.go.th).

๓ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ไดมีมติเห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ดาน
และเห็นชอบความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามรางแผนปฏิรูปประเทศพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งน้ี ใหเพิ่มเติมบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ใหรวมถงึการประชาสมัพนัธ สรางการรบัรูและเขาใจเกีย่วกบัการปฏริปูประเทศผานการสือ่สารทกุชองทางเพือ่ใหครอบคลมุประชาชน
ในทุกภาคสวนและหนวยงานรัฐที่จะตองนําไปปฏิบัติ รวมทั้งมีชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
และท่ัวถึงดวย ตลอดจนให สศช. เรงดาํเนนิการจดัทาํหลกัเกณฑ วธิกีาร การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการดาํเนนิการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุงเนนใหกลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมและไมเปนภาระ
ของหนวยงานมากจนเกินไป และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทาง
และหลักเกณฑเพื่อถือปฏิบัติตอไป, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑, จากเว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th).
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

๓. การกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม 
๔. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ และ 
๕. การสรางรัฐธรรมาธิปไตย
โดยแตละประเด็นการปฏิรูปดังกลาวมีหลักคิดและแนวทางในการดําเนินการสรุปได ดังนี้

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

การทําใหการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขมัน่คง
ไดนัน้ ตองเริม่จากการวางรากฐานความรูความเขาใจทีถ่องแทเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหแกประชาชนทุกคน ดังนั้น จึงตองดําเนินการ
เกีย่วกบัการเสรมิสรางวฒันธรรมทางการเมอืงและการมสีวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขนั้น จะเปนที่มาของการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม
กับประเทศไทย โดยประชาชนชาวไทยตองเปนทั้ง “พสกนิกร” ของพระมหากษัตริยและเปน 
“พลเมือง” ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยควบคูกัน

สวนรูปแบบของ “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม” เปนวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่สําคัญที่สุดในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตองเนนการปกครองโดยประชาชนเปนหลัก และตองมีสวนรวมในการปกครองและบริหารบานเมือง
ดวยตนเอง ดังนั้น การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมจึงเปนประเด็น
สําคัญยิ่งประการหน่ึงในการปฏิรูปประเทศดานการเมืองของไทย เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกกลุม 
ทุกภาคสวนในประเทศไทยไดเขามามีสวนรวมในการปกครองดวยตนเอง นอกเหนือไปจาก
การเขามามีสวนรวมทางการเมืองผานการเลือกตั้งเทานั้น

นอกจากน้ี ตองปลูกฝงเร่ือง “หนาที”่ ของประชาชนในฐานะพลเมืองลงในจิตสาํนกึของคนไทย
ใหเขมขนขึ้นดวย มิใชคํานึงหรือเนนยํ้าแตเรื่องสิทธิหรือผลประโยชนเทานั้น โดยหนาท่ีของพลเมือง
เปนเรื่องเก่ียวกับความทุมเทและเสียสละเพ่ือสวนรวมและบานเมืองวาจะทําอะไรใหกับบานเมือง 
เชน ตอสูเพือ่หลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ การกวดขัน
และตรวจสอบนักการเมอืงดวยความรูสึกวาตนเองเปนเจาของประเทศและบานเมืองนี้ เปนตน 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรูปนี้ คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้
(๑) การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 
(๒) การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาที่ของพลเมือง 
(๓) การเสริมสรางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงขางนอย 
(๔) การพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน และ 
(๕) การสงเสริมการรวมกลุมและยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง 
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแกไข
ปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรัก
สามัคคีของสังคมไทย

เน่ืองจากสภาพปญหาทางการเมือง
ของไทยที่ผานมามีความขัดแยงทางการเมือง
เกิดขึ้น โดยประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกแยก 
แบงเปนฝกเปนฝายและไมเป นมิตรตอกัน 
เกิดความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน จนนําไปสู
การทําให ประเทศไทยเ กิดความเ สียหาย
ในหลายทาง ดังนั้น เพื่อการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองทําใหประชาชนในชาติมีความ
รู รักสามัคคีปรองดอง มีความสมานฉันท
อยูรวมกนัอยางสันตวิธิ ีรูจกัยอมรบัและเคารพ
ในความคิดเ ห็นทางการเ มืองโดยสุจริต
ที่แตกตางกัน และอยู ภายใตกฎกติกาของ
ประชาธิปไตยรวมกัน รวมทั้งตองสรางบรรยากาศทางการเมืองใหมีความสงบเรียบรอย หรือไมให
นาํไปสูความขดัแยงอกีตอไป โดยแนวทางในการดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิผลสมัฤทธิใ์นประเดน็การปฏริปูนี้ 
คือ การมีกลไกและมาตรการปองกันปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและสงเสริมความปรองดอง
และสมานฉันท

ประเดน็การปฏริปูที ่๓ การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นและการจัดสรร
ทรพัยากรที่เปนธรรม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวาอํานาจอธิปไตยสูงสุดเปนของประชาชน 
และการใชอํานาจดังกลาวนั้นมีทั้งการใชอํานาจในทางตรงและทางออม โดยการกระจายอํานาจใหแก
ทองถ่ินเปนหลักการท่ีจะทําใหประชาชนในทองถ่ินไดใชอํานาจของตนเองในทางตรงในการบริหาร
จัดการทองถิ่น นอกจากนี้ ทองถิ่นยังถือเปนฐานรากของสังคมและประเทศชาติ การกระจายอาํนาจ
ไปสูทองถิน่จงึเปนการสงเสรมิใหประชาชนไดเรียนรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และใชอาํนาจของตนเองในทางตรง รวมทัง้จะเปนการสงเสรมิใหระบอบประชาธปิไตยมคีวามเขมแขง็ 
ดังนั้น จึงสรุปไดวาการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นถือเปนการสรางฐานรากและปลูกฝงใหการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยระดับทองถิ่นมีความเขมแข็งและจะนําไปสูการทําใหการเมืองการปกครอง
ระดับชาติมีความเขมแข็งตามไปดวย 
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สวนแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรูปนี้ คือ 
(๑)  การกระจายอํานาจและการพัฒนานักการเมืองทองถิ่น 
(๒)  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓)  การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
(๔) การสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
“การเลือกตั้ง” ผูแทนของประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่เช่ือวาอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน เพราะการ
เลือกต้ังเปนการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผูแทนของตนเพ่ือเปนตัวแทนเขาไปรวม
กิจกรรมบริหารบานเมืองหรือทองถ่ิน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีพรรคการเมืองมากกวาหน่ึงพรรค
หรือทองถิ่นที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาหนึ่งกลุม ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญ
ที่ทําใหการแขงขันทางการเมืองอยูในขอบเขตของกฎเกณฑและกติกาทางการเมือง ประกอบกับ
เปนหลักประกันความยุติธรรมใหเกิดขึ้นดวย

อยางไรกต็าม การเลอืกตัง้จะสมัฤทธิผ์ลโดยบรรลเุปาหมายแหงเจตนารมณของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยผานผูแทนไดนั้น การเลือกตั้งจะตองดําเนินไปดวยความเรียบรอย สุจริต 
และเท่ียงธรรม โดยบุคคลท่ีเกีย่วของ ไดแก ผูสมคัรรับเลือกต้ัง ประชาชน และเจาหนาทีร่ฐั จะตองปฏิบตัิ
ตามกฎหมายเลือกตั้งและไมกระทําการอันเปนการละเมิดตอกฎหมาย หากปรากฏวามีการกระทํา
อันเปนการละเมิดตอกฎหมายก็จะกอใหเกิดเปนคดีเลือกตั้ง และตองนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ตอไป แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมายังคงมีปญหาในหลายเร่ือง เชน การซ้ือสิทธิขายเสียง การละเมิด
กฎหมายเลือกตั้ง และการเลือกตั้งที่ไมสุจริต เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับการแกไขโดยอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน

นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยอีกประการหน่ึงก็คือ ปญหาเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง อาทิ ยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร ยังไมเปนสถาบันทางการเมืองที่แทจริง ยังไมเปน
พรรคการเมืองของประชาชน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิกหรือรวม
ทาํงานกบัพรรคการเมือง รวมทัง้ปญหาเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลภายในพรรค เปนตน
ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับการแกไขเชนเดียวกัน เพราะหากไดรับการแกไขแลวก็จะนําไปสูการเลือกตั้ง
ทีส่จุรติและเทีย่งธรรม รวมทัง้ไดบคุคลทีม่คีวามรูความสามารถ มคีณุธรรมจรยิธรรม และธรรมาภบิาล 
เขามาบริหารบานเมือง 

โดยแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในประเด็นการปฏิรปูดังกลาว ไดแก
(๑)  การมสีวนรวมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตัง้ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทองถ่ิน
(๒)  การปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซ้ือสิทธิขายเสียง 
(๓)  การตรวจสอบการใชจายของพรรคการเมือง และผูลงสมัครรับเลือกต้ังในการหาเสียงเลือกต้ัง
(๔)  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช และ 
(๕)  การปฏริปูพรรคการเมอืงใหเปนของประชาชนและเปนสถาบนัทางการเมอืงทีส่าํคญัเคยีงคู

กับระบอบประชาธิปไตย
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสรางรัฐธรรมาธิปไตย
“ธรรมาธิปไตย” ไมใชระบอบการปกครองแตเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคนที่ถือธรรมะ

เปนใหญ ทํางานโดยมีเจตนาที่จะยึดแนวทางที่ดีเปนเกณฑ ไมเห็นแกตนเองวาจะเสียประโยชนหรือไม
ธรรมาธิปไตยจึงเปนเกณฑการตัดสินใจที่ดีไมวาจะปกครองในระบอบใด ดังนั้น “รัฐธรรมาธิปไตย” 
จึงเปนรัฐที่มีการยึดถือประโยชนของปวงชนและสวนรวมเปนท่ีตั้ง รวมทั้งยึดถือเหตุผลความจริง
และความถูกตองอยางเปนธรรมในการบริหารจัดการตาง ๆ ตลอดจนผูใชอํานาจในการบริหาร อาทิ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และบุคคลผูทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
ไดบริหารกําหนดทิศทางหรือนโยบายสําคัญโดยการตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย

รฐัธรรมาธปิไตยมคีวามคดิมาจากหลกัทีว่าประชาชนเปนเจาของอาํนาจรฐั ประชาชนใชระบบ
การเลือกต้ังเพื่อเลือกผูแทนไปปกครองประเทศ และหากเกิดรัฐบาลจากประชาชนแลวจะสามารถ
ทาํอะไรใหกบัประชาชนไดอยางแทจริง เมือ่นาํคาํสอนของพระพทุธเจาในเรือ่งธรรมาธปิไตยทีใ่ชธรรมะ
เปนตัวกํากับและกําหนด เชน ความซ่ือสตัยสจุริต การไมถอืประโยชนสวนตน แตคดิถึงประโยชนสวนรวม
ของประชาชนเปนสําคัญ สวนคําวา “รัฐ” ในที่นี้หมายความถึงรัฐบาล ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
และบคุลากรภาครฐัทัง้หมด คาํวา “ธรรมาธปิไตย” จงึเปนสิง่ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละยิง่ใหญทีป่ระชาชน
ในประเทศและนอกประเทศนําไปปฏิบัติได

กลาวโดยสรปุคอื การสรางรฐัธรรมาธปิไตยนัน้ มคีวามมุงหวงัใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
ไดใชหลกัธรรมะมาเปนหลกัในการบรหิารบานเมอืง ไมวาจะเปนเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม ธรรมาภบิาล
การขัดกันแหงผลประโยชนและหลักธรรมะอื่น ๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามครรลองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการนําวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีดี
ของไทยมาใชในทางการเมอืง เชน การรูแพ รูชนะ รูอภยั การรูจกัประนปีระนอม การเคารพความเปนผูอาวโุส
ทางการเมอืง เปนตน โดยแนวทางในการดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิผลสมัฤทธิใ์นประเดน็การปฏริปูดงักลาว 
มีดังนี้
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(๑)  การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการขัดกัน
แหงผลประโยชนของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงเพือ่ใหเปนบุคคลทีน่าเชือ่ถอื ศรทัธา และเปนท่ียอมรบั
ของประชาชน

(๒)  การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล และ

(๓)  การสงเสริมสนับสนุนและเสริมสรางธรรมาธิปไตยใหแกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง

ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทศัน : เมือ่พจิารณาทบทวนถงึแนวทางการปฏริปู
ที่แทจริงอันจะนําไปสูความสําเร็จไดก็คือ การที่ “ทุกคนตองปฏิรูปตัวเอง” และตองเปนการปฏิรูป
จากภายในหรือที่เรียกวาเปนการ “ระเบิดจากภายใน” มิใชยึดติดหรือเครงครัดกับทฤษฎี แนวคิด 
รปูแบบและกฎกตกิาทีต่องมกีารลงโทษ เพิม่โทษ หรอืหาขอจาํกดัตาง ๆ  ซึง่เปนการปฏริปูจากภายนอก
โดยการระเบิดจากภายใน คือ การท่ีประชาชนทุกคนมีสํานึกรักถิ่นฐานบานเกิด มีความตระหนักรู
ในบทบาทหนาที่ของตนเองและมีความต่ืนตัวในการรักชาติบานเมือง รวมท้ังเขาไปมีสวนรวมในการ
ปฏริปู ทัง้การชวยคดิ ปรกึษาหารอื วางแผนการตัดสนิใจ และถือเปนภาระท่ีตองปฏบิตั ิตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผล ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ ตลอดจนไมเพกิเฉยตอความไมถกูตองหรอืไมยตุธิรรม
ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือการเมืองการปกครอง

นอกจากนี้ การปฏิรูปการเมืองของไทยที่เหมาะสมนั้น ไมควรยึดติดกับทฤษฎี แนวคิด และ
กฎกติกาประชาธิปไตยของตางประเทศมากจนเกินไป แตควรยดืหยุน โดยผสมผสานกับสภาพสังคม
แนวคดิวฒันธรรม และประสบการณของประเทศไทยทีผ่านมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอดแีละจดุแขง็
ตาง ๆ  ซึง่เปนลกัษณะพเิศษพืน้ฐานดัง้เดมิของเราเขารวมดวย อาท ิการม ี“สถาบนัพระมหากษตัรยิ” 
ที่เขมแข็ง มีความยั่งยืน และเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยซึ่งเปนลักษณะพิเศษของไทยที่ถือเปน
ขอไดเปรียบที่สําคัญสําหรับการปฏิรูปการเมือง นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมและอุปนิสัยของคนไทย
ทีส่ามารถนาํมาปรบัใชเพือ่ประโยชนในการปฏริปูประเทศดานการเมอืงได อาท ิวฒันธรรมและอปุนสิยั
ของคนไทยที่มีความยืดหยุน ประนีประนอม การมีระบบอาวุโส ระบบรุนพี่รุ นนอง ผูใหญผูนอย
รูแพ รูชนะ รูอภัย ก็เปนพื้นฐานที่ดียิ่ง สําหรับ “ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” (Deliberative 
Democracy) ซึ่งเปนประชาธิปไตยที่ดําเนินการทางการเมืองแบบไมเปนคูขัดแยง ไมเปนปรปกษ 
และมีการหาฉันทามติรวมกัน (Consensus)  ในการทํางาน อนัเปนประโยชนอยางย่ิงตอการแกไขปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ ที่ผานมาใหคลี่คลายลงไดโดยสันติวิธี ตลอดจนชวยเสริมสรางการรูรักสามัคคี
ของสังคมไทยใหเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมอีกดวย.
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

วันจันทรที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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๑คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
๑

“การปฏิรูปดานการเมือง”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนถึง
ปจจบุนั รวมถงึสาเหตขุองสภาพปญหา และแนวทางสาํหรบั
การแกไขปญหาดังกลาว 

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : เมื่อมีการกลาวถึง
เรือ่งการเมอืงครัง้ใดแลวคนสวนใหญกม็กัจะนกึถงึเรือ่งการเลอืกตัง้และ
พรรคการเมืองใดจะไดเปนพรรคท่ีมผีูทีไ่ดรบัการเลือกต้ังเปนเสียงขางมาก
ในรัฐสภาและไดจัดต้ังรัฐบาล แตในทางทฤษฎีที่ถูกตองแลวการเมือง
เปนเรื่องของวิธีการในการบริหารจัดการผลประโยชนของสวนรวม
เนือ่งจากมนษุยเปนสัตวสงัคมซึง่อยูรวมกนัเปนกลุมทามกลางทรพัยากร
ทีม่อียูอยางจาํกดั จงึไมอาจหลกีเลีย่งทีจ่ะตองมคีวามขดัแยงในระหวาง
กันเอง ซึ่งความขัดแยงนี้อาจเปนเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
ความขัดแยงในแงสถานะทางสังคม ความขัดแยงในเรื่องของอํานาจ
จัดการสังคม หรือความขัดแยงในเรื่องคานิยม ทั้งนี้ การเมืองไทย
นบัแตมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยในวันที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา 
จะเห็นไดวาในชวงแรกประชาชนที่มีบทบาททางการเมืองเดนชัดนั้น
จะมีก็แตเพียงคนกลุมนอยที่เปนขาราชการและนักการเมืองเทานั้น 
ความขดัแยงทีเ่กดิขึน้จงึเปนความขดัแยงระหวางกลุมผูใชอาํนาจปกครอง
เพียง ๒ กลุม แตภายหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดสงผล
ตอการเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนทุกหมูเหลาในทางการเมือง 
สงผลตอการเพ่ิมความขัดแยงทางการเมืองมากย่ิงขึ้น ไมวาจะเปน
ประเดน็ของกลุมทนุ รวมถงึประโยชนของประชาชนทัว่ไป และทาํใหเกดิ
ขอเรียกรองในการมีสวนรวมตัดสนิใจเลือกคน หรือรวมจัดการผลประโยชน
ที่พวกเขามีสวนไดเสีย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 อยางไรก็ดี ในสวนการเมืองภาคประชาชนน้ัน เคร่ืองมือสําหรับประชาชนท่ัวไปในการ
มีสวนรวมก็ยังอาจจะถูกจํากัดอยูเพียงการเลือกตั้ง แตยังขาดการมีสวนรวมในอีกหลายเรื่อง เชน 
การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร หรือสวนรวมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นตอนโยบาย
ของฝายการเมือง หรือการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสาธารณะหรือในการบริหารงาน
ทองถ่ิน เปนตน จงึเห็นไดวาสภาพปญหาท่ีสาํคญัของการเมืองการปกครองไทยก็คอื การท่ียงัไมสามารถ
หาจุดลงตัวของรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองท่ีทําใหประชาชนสามารถอยูรวมกัน
อยางปกติสุขได ฉะนั้น หากบานเมืองของเราจะตองเขาสูการเลือกตั้งเพื่อหาบุคคลท่ีจะมาเปนรัฐบาล
ในอีกไมนานนี้แลวจะทําใหระบบการเมืองการปกครองของไทยเดินไปอยางไมมีปญหาและทุกฝาย
มีความพึงพอใจนั้นผมเห็นวาคงยังไมเปนเชนนั้น สังคมของเรายังคงตองคนหาจุดลงตัวไปอีกนาน
พอสมควรทีเดียว 

จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองของประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับประสบการณของนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จนั้น ควรมีทิศทาง
หรือแนวทางในการดําเนินการอยางไร 

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : หากศึกษาถึงแนวคิดของฝายที่ตองการปฏิรูป
การเมืองไทยในปจจุบันนั้นจะพบวา ทุกฝายตางเห็นรวมกันวาการพัฒนาการเมืองไมควรเปนเพียง
การปรับปรุงระบบการเลือกต้ังเพื่อใหไดผู แทนที่มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมเทานั้น 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือการใหประชาชนใชอํานาจผานทางผูแทนอยางเดียวน้ันไมเพียงพอ แตตอง
ใหอํานาจทางการเมืองกับประชาชนมากย่ิงขึ้น ดังที่สะทอนออกมาในการเสนอแนวทางในการยกราง
รัฐธรรมนูญเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณทางการเมือง เชน การให
สิทธิแกประชาชนในการทําประชาพิจารณ การใหประชาชนริเริ่มเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภาไดโดยตรง หรือรวมกันสรางเครือขายในการตอตานการทุจริต เปนตน

 นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพัฒนาการเมืองอีกแนวหนึ่งที่กําหนดใหมี “ผูทรงคุณวุฒิ” 
ซึ่งไมไดมาจากการเลือกต้ังของประชาชน แตมีคุณสมบัติที่เปนกลางทางการเมืองมาเปนผูกํากับ
ดูแลหรือควบคุมผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอีกชั้นหน่ึง เพราะลําพังกลไกท่ีมีฝายนิติบัญญัติ 
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ ตามวิธีปกติที่ใชอยูยังไมมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอนัก โดยประเทศไทย
ไดนาํแนวทางน้ีมาบัญญตัไิวในรัฐธรรมนูญตัง้แตรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 
เปนตนมา เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือองคกร
อื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญรับรองใหมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบกิจการสาธารณะที่สําคัญ ไมวาจะเปน
การจดัการคลืน่ความถีวิ่ทยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม หรอืการคุมครองผูบรโิภค 
เปนตน แนวทางนี้อาจเรียกวา “การเมืองที่มีการควบคุมกํากับและตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ” 
(Supervisory Democracy) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศแลวจะพบวา ไดมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญบางองคกรเกินไปจากที่นานาประเทศไดกําหนดไว เชน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไมไดทําหนาที่เพียงแตเรื่องจะบริหารพรรคการเมืองหรือดูแลเรื่อง
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

การจัดสรรเงินใหพรรคการเมืองเทาน้ัน แตยังกําหนดใหมีอํานาจเปนพิเศษในการใหใบเหลือง
หรือใบแดงแกผูสมัครรับเลือกตั้งดวย

เพราะฉะน้ัน การนําหลักการ แนวคิด และระบบการจัดการท่ีใชในประเทศแถบตะวันตก
เปนตนแบบมาใชกับประเทศท่ีมีฐานทางเศรษฐกิจที่ยังไมเขมแข็งมั่นคงหรือยังมีคนสวนใหญของ
ประเทศเปนคนยากจนนัน้ ทาํใหเกดิคาํถามวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกมีความ
เหมาะสมที่จะนํามาใชกับประเทศเหลานี้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวยหรือไม และหากจะนํามาใช
จะตองมีการพัฒนาในเชิงแนวคิดของผูคนในสังคมน้ันหรือตองปรับระบบการจัดการเพ่ือประยุกต
ใหเขากับสภาวการณที่เปนจริงในสังคมอยางไร ทั้งนี้ คงไมมีใครปฏิเสธวาประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ดี
เทาที่คนเราพอจะใชเหตุผลคิดได แตคงตองยอมรับวาการใชแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตย
เขามาปรับใชกับแตละประเทศน้ันจะตองไมใชการลอกเลียนเขามาโดยไมมีการปรับแตง กลาวคือ 
เราไมตองถือตามระบบประธานาธิบดีหรือระบบรัฐสภาอยางที่ตะวันตกเขาใชกันอยางเถรตรง 
เนือ่งจากพืน้ฐานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทางการเมอืงของแตละประเทศกม็รีายละเอียดแตกตาง
กันมาก ดังนั้น ทิศทางหรือแนวทางการปฏิรูปดานการเมืองจึงไมอาจอาศัยเพียงการวางหลักเกณฑ
เพื่อจัดระบบแหงอํานาจโดยลอกเลียนประเทศที่เขาพัฒนามากอนในแนวทางหนึ่งแนวทางใดโดยตรง
เสยีทเีดยีว โดยเฉพาะกรณขีองประเทศไทย การสรางระบบการใชอาํนาจรฐัภายใตกรอบแหงรฐัธรรมนญู
ทีย่ดึแนวทางของระบอบประชาธปิไตยทีป่ระชาชนเปนเจาของอาํนาจอธปิไตย เราคงตองใชระยะเวลา
ปรับแตงกันพอสมควรกวาจะลงตัว ขอจํากัดที่แสดงออกชัดก็คือการท่ีกลุมคนบางกลุมที่ยังขาด
ความสาํนกึของความเปนพลเมอืง หรอืขาดจิตสาธารณะ ตลอดจนการใชอาํนาจรฐัไปในทางทจุรติ
แสวงหาประโยชนสวนตวัของบคุคลผูถอือาํนาจ และการใชอาํนาจละเมดิสทิธเิสรภีาพของประชาชน
แสดงใหเห็นถึงความเปนรัฐที่ออนแอ จนกระทั่งบางครั้งถึงกับเปนรัฐลมเหลว (failed state) 
ดงันัน้ จงึเหน็วาการวางกลไกท่ีสรางการมีสวนรวมของประชาชนอยางมสีาํนกึรบัผดิชอบตอสวนรวม
จึงดูจะเปนทางออกประการสําคัญของการเมืองการปกครองในสังคมไทย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : การปฏิรูปดานการเมืองตามท่ีบัญญัติไว  ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยนั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะ
ของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไรจึงจะบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ 

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : หากจะกลาวถึงการปฏิรูปการเมืองในเชิงของ
รูปแบบก็อาจจะมองในเร่ืองการปรับเปล่ียนระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยเฉพาะในเร่ือง
การบริหารจัดการพรรคการเมืองที่ประชาชนมีสิทธิและมีสวนรวมอยางแทจริง แทนที่รูปแบบที่มี
นายทุนเปนเจาของพรรคการเมืองหรือบุคคลไมก่ีคนเปนผูขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมือง ในสวนนี้ 
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอใหมีการปรับเปล่ียนระบบเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยใหเปนระบบบัตรใบเดียวท่ีเลือกทั้งระบบแบงเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายช่ือ เพื่อกระตุน
ใหพรรคการเมืองตองคัดเลือกผูสมคัรในนามของพรรคอยางดี เนือ่งจากผูใชสทิธเิลอืกต้ังตองพิจารณา
เลือกท้ังคนและพรรคการเมืองท่ีตองการเลือกในคร้ังเดียว ไมมกีารแยกบัตรเลือกตัง้ดงัทีเ่คยเปนมา
อยางไรก็ดี สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเพิ่ม “ระบบ Primary” กลาวคือ พรรคการเมืองตองมีระบบ
การสรรหาบุคคลที่จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค โดยให
สมาชิกของพรรคในแตละเขตเลือกต้ังเปนผู กําหนดตัวผู สมัครในนามของพรรคแทนท่ีจะให
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนด หรือเรื่องของระบบสมาชิกวุฒิสภา โดยที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหบุคคลที่สมัครเขารับเลือกชวยกันพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภา และตอง
เปดโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลามีโอกาสไดรับการเลือกดวย กลาวคือ มีเจตนารมณที่ตองการเห็น
ความตื่นตัวของพี่นองประชาชนที่จะมีสวนรวมดูแลชาติบานเมืองเอง โดยไมจําเปนตองอาศัยการ
กาํหนดหลกัเกณฑตาง ๆ  จากภาครฐัมาเปนเครือ่งบงัคบั เราอยากเหน็การเมอืงเปนเรือ่งของประชาชน
ทําอยางไรใหขอมูลของภาครัฐปรากฏแกสาธารณะหรือประชาชนไดรับทราบ ไมวาจะเดินตอไป
ในทิศทางใดหรือวาจะเปนการทําโครงการใดก็ตามประชาชนควรจะตองรับทราบเพ่ือสรางแรงสนับสนุน
ใหเขาไดมีสวนรวม ทั้งนี้ ถือเปนเรื่องของความโปรงใส 

 แตการใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิดรวมปฏิบัติตาง ๆ เหลาน้ี จัดวาเปนกระบวนการท่ีรัฐ
จะตองสรางใหเกิดขึ้นอยางที่รัฐบาลพยายามดําเนินการ ไมวาจะเปนการปฏิรูป กระบวนการดูแล
ทองถิ่น นับวาเปนเรื่องของความพยายามที่จะทําใหการบริหารจัดการในแตละพ้ืนท่ีไดสะทอน
ประโยชนของพี่นองประชาชนอยางจริงจัง ไมใชเปนเพียงประโยชนเฉพาะกลุม เชนเดียวกับหลายเรื่อง
ทีร่ฐัธรรมนญูไดบญัญตัไิว ไมวาจะเปนการใหประชาชนสามารถเขาถงึบรกิารสาธารณะ หรอืมสีวนรวม
ในการพิทกัษรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดของรัฐทีจ่ะไมสงผล
กระทบตอสวนไดสวนเสียในการดําเนินชวีติประจําวนัของประชาชน หลกัการท่ีกลาวมาน้ีไดถกูบญัญตัิ
อยูในรฐัธรรมนูญแลวทั้งสิ้น 

 โดยสวนตัวเห็นวา รัฐธรรมนูญคงไมอาจตอบโจทยหรือแกไขปญหาใหกับคนทุกคนได
ในทกุเรือ่ง ทัง้นี ้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดพยายามพจิารณาปญหาสาํคญัท่ีตองการทางออก 
ในขณะทีก่ารแกไขปญหาในหลายเรือ่ง รฐัธรรมนญูคงไดเพยีงแตวางกรอบเปาหมายและมาตรการ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๒๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปดานการเมือง” 

ที่เปนหลักการไวเทานั้น ยังตองอาศัยแนวทางในการจัดการของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยูอกีมาก ตวัอยางเชนหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ มาตรา ๕๓ “รฐัตองดูแลใหมกีารปฏิบตัติามและบังคบั
ใชกฎหมายอยางเครงครัด” ซึง่สะทอนผลประโยชนของประชาชนโดยตรงในสวนท่ีกระทบสวนไดเสยี 
สิทธิประโยชนตาง ๆ ของประชาชนทุกคน ซึ่งรัฐในที่นี้ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ หรือผูที่มีหนาที่
ดแูลตรวจสอบ หากประชาชนเหน็วาหนวยงานหรอืผูทีม่หีนาทีน่ัน้ยงัไมไดดาํเนินการแลวประชาชนจะ
ทําอยางไรเพื่อใหเขาถึงประโยชนนั้น ประชาชนจะตองไปรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินวาหนวยงาน
หรอืเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่กีย่วของไมกระทาํการหรอืงดเวนกระทาํการใดและดวยกระบวนการตรวจสอบ
ของผูตรวจการแผนดินจะนําไปสูเปาหมายสุดทายนั่นคือ สิ่งที่จะทําใหประชาชนไดรับประโยชนนั้น 
ยังจะตองพิจารณาจากการมีกฎหมายหรือมาตรฐาน โดยท่ีรัฐมีหนาที่ดูแลใหประชาชนปฏิบัติตาม
หรอืบงัคบัใชกฎหมายโดยเครงครดั สาํหรบัทางปฏิบตัจิะเปนอยางไรหนวยงานของรัฐจึงตองมกีรอบ
มาตรฐานที่เหมาะสม ดังนั้น หากวันนี้ประชาชนไมสวมหมวกกันน็อก รัฐจึงเรียกรองรณรงคให
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย แตจะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดโดยจะใหเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ผูที่ไมสวมหมวกกันน็อกทุกรายไปจะตองมีการเก็บสถิติการจับกุมจํานวนเทาไร คุมคากับงบประมาณ
ที่รัฐเสียไปหรือไม ทั้งนี้ อาจจะมองวาพิจารณาในเชิงของการรักษามาตรฐานทางกฎหมายเทานั้น
จะคุมคาหรือไมดวย

 สาํหรับสิง่ทีส่งผลกระทบตอประชาชนในสวนทีเ่ปนโครงสรางของระบบการเลือกต้ัง การทําให
พรรคการเมืองเปนพรรคการเมืองของประชาชน ทําใหการเมืองมีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต
ในการเลือกตั้งนั้น ประชาชนคอนขางที่จะคาดหวังจากผลการตรวจสอบขององคกรอิสระ คือ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง แตแทจริงแลว เรื่องเหลาน้ีควรนึกถึงผูที่มีหนาท่ีในการกํากับดูแลวา
ทําอยางไรจึงจะไมใหนักการเมืองเสนอโครงการอะไรที่จะทําใหเกิดเปนการสรางระบบประชานิยม
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๒๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

หรอืการแสวงหาประโยชนจากโครงการใหญ ๆ  กลาวไดวาเปนความพยายามแกไขปญหาในส่ิงทีย่ากย่ิง 
เนือ่งจากการหาเสียงเปนกลไกท่ีบงบอกถึงสิง่ทีร่ฐับาลควรจะตองทําเพ่ือประชาชน แตในขณะเดียวกัน 
คนในพรรคการเมืองตาง ๆ จะวางทาทีกันอยางไรที่จะทําใหสามารถเปนประโยชนตอประชาชนได
ในทายที่สุด ความเห็นสวนตัวมองวา หากวันหนึ่งมีความประสงคที่จะอยูในแวดวงการเมืองจริง ๆ 
ถามวาจะเลี้ยงปากเลี้ยงทองไดอยางไร หรือจะนําเงินบําเหน็จบํานาญที่สะสมมาไปทุมเทใหการเมือง 
คาตอบแทนที่ไดรับจะเพียงพอหรือไม เมื่อคิดถึงความเปนจริงเชนนี้จะมีกลไกอะไรที่ทําใหการเมือง
เปนไปในทิศทางท่ีทกุคนอยากใหเปน โดยท่ีไมอยากใหนกัการเมืองทุจรติ คดโกง หรอืใชอาํนาจอิทธิพล
ในทางท่ีไมสมควร ก็อาจจะตองมีปจจัยเอื้ออํานวยสนับสนุนใหเขาสามารถอยูไดอยางพอเพียง
ในเชิงเศรษฐกิจ หรือสามารถท่ีจะอยูในสนามแขงขันไดโดยไมเสียเปรียบ เพราะส่ิงท่ีนักการเมือง
คอนขางเปนกังวลมากที่สุดคือ การสอบตก ไมไดรับการเลือกตั้งใหเขามาทําหนาที่ผูแทนของ
ประชาชน นัน่หมายถึง ผูทีเ่คยไดรบัเลอืกต้ังมกัจะวิตกกังวลในการวางตนท่ีเหมาะสม หากนักการเมือง
ไมไดใหความสาํคญักบัหวัคะแนน ไมสนใจในเรือ่งทีเ่ขาตองการ หรอือยากจะมกีารพฒันาตาง ๆ  กอ็าจจะ
ไมไดรับการสนับสนุนใหไดรับเลือกตั้ง ซึ่งกลาวอยางตรงไปตรงมา เราตองยอมรับวา ระบบการเมือง
ของเรานี้ สามารถตอบสนองความตองการของคนไดเพียงบางสวน ไดแก ถาเปนในเมืองใหญซึ่งมี
ความหลากหลายของประชาชน หากนักการเมืองเสนอนโยบายไป ประชาชนในพ้ืนที่อาจจะพิจารณา
โดยการเปรียบเทียบกับนโยบายของพรรคอ่ืน ๆ แลวตัดสินวาชอบหรือไม เพื่อนําไปสูการตัดสินใจวา
จะเลือกผูสมัครคนใด แตในชนบทการท่ีนักการเมืองลงพ้ืนที่เสนอนโยบายตอชาวบานเพ่ือที่จะใหมา
พิจารณาเทียบกับนโยบายของผูสมัครอื่นคอนขางเปนเรื่องที่ยากกวา เน่ืองจากสวนใหญใชความ
เชื่อถือไววางใจที่สั่งสมตอ ๆ กันมา พื้นท่ีนี้ตองเปนนักการเมืองคนนี้ หรือพรรคการเมืองพรรคนี้ 
แตกอ็าจจะมปีระชาชนเพยีงจาํนวนหน่ึงทีเ่ปลีย่นไปมาตามทีรู่สกึหรอืการไดรบัขอมลูตอมา อาจจะเปน
ขอมูลนโยบาย ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลและขอมูลอื่น ๆ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๓๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปดานการเมือง” 

 การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่อยากเห็นคือ ทําอยางไรใหพี่นองประชาชนเขามาจะมี
สวนรวมไดมากที่สุด ทําอยางไรที่จะสรางกลไกในทางการเมืองใหนักการเมืองมีความสามารถที่จะ
ผลักดัน หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในแนวทางของตนเองไดอยางชอบธรรมตรงไปตรงมา
โดยไมใชวิธีการท่ีไมถูกตอง อยางไรก็ตาม ยังเห็นวากลไกของนักการเมืองเปนเรื่องท่ีสําคัญ 
เนือ่งจากเราคนไทยทกุคนอยากเหน็ความเปนประชาธปิไตย ซึง่จาํเปนตองมนีกัการเมอืงทีด่มีาจาก
การเลอืกตัง้ รวมทัง้การเมืองควรจะตอบโจทยในเชงิท่ีทาํใหเรารูสกึวาสามารถจะดแูลผลประโยชน
ของประเทศชาติและผลประโยชนในระยะยาวของประชาชนได ไมใชเพยีงผลประโยชนเฉพาะหนา 
หรอืไมควรจาํกดัเพราะวาเราไมมตีวัใหเลอืกเรากต็องเลอืกแบบนี ้ตรงนีจ้งึเปนเรือ่งทีเ่ราตองชวยกนั
พิจารณาวาอะไรที่ดีอยูแลว และอะไรที่สมควรจะไดรับพัฒนาขึ้นไปอีก แนนอนวาสิ่งที่เราอยาก
จะใหพัฒนาคงตองใชเวลา ในขณะที่ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองอยางรวดเร็ว 
อยากเห็นประชาธิปไตยที่สูกันดวยเหตุดวยผลกันจริง ๆ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง

ศาสตราจารย ดร.อดุม  รฐัอมฤต : เราคงปฏิเสธไมไดวาการพัฒนาในทางการเมือง
ตองใชเวลา เนื่องจากไมมียาวิเศษใด ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดที่ตราขึ้นแลวจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงบานเมืองไดทันที เพียงแตกําหนดทิศทางในการที่จะทําใหการเมืองพัฒนาขึ้นดานหนึ่ง
โดยประสานความรวมมือจากผูมสีวนเก่ียวของทัง้หลาย (Stakeholder) องคกรหรอืผูทีเ่ขามาเก่ียวของ
ในทางการเมืองสถาบันตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ เชน ระบบการเลือกต้ัง เรือ่งของการไดมาซ่ึงบคุคลท่ีจะเขามา
ทําหนาที่ผูแทนของประชาชน การพัฒนาระบบเพ่ือใหสอดรับกับสิ่งท่ีเราอยากจะเห็น การกําหนด
คณุสมบัตขิองบุคคล นีค้อืสวนท่ีเกีย่วของกับกลไกการขับเคล่ือนทางการเมืองการพัฒนาใหนกัการเมอืง
เปนคนที่มีอุดมการณและทําหนาที่เพื่อประชาชนไมใชแสวงหาแตผลประโยชนเฉพาะหนาของตน 
กลาวคือ มีวิสัยทัศนยาวไกล เห็นผลประโยชนระยะยาวท้ังของประเทศชาติและพี่นองประชาชนดวย 
ซึ่งกลไกที่เราเห็นก็จะมีระบบพรรคการเมืองหรือการเขาสูการเปนสมาชิกพรรคการเมืองโดยการ
มีสวนรวมของประชาชนในกลุมการเมืองตาง ๆ ทําอยางไรที่ทําใหคนที่สนใจการเมืองแลวไดเขาเปน
สมาชิกพรรคการเมืองหรือเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลวจะเปนผู ที่ไดมีสวนรวมในภารกิจ
ของพรรคการเมืองอยางแทจริง อะไรคือสิ่งที่จะทําใหสามารถยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ไดดี เชื่อวาเราทุกคนอยากเห็นความตื่นตัวของคนที่แมไมไดเขาไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลวมี
สวนรวมในทางการเมืองได เชน การรับรูขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในทางการเมืองไปจนถึงการมีสวนรวม
แสดงความคิดความเห็น หรือไกลไปจนถึงขั้นที่อาจจะมีเวทีใหเขาลงไปเปนผูจัดการหรือทําหนาที่
เปนผูแทนของราษฎร

ในสวนของภาคประชาชนเห็นวาเราอาจจะตองคิดวาการเมืองเปนเรื่องของการเรียนรู 
การส่ือสาร หรือการประชาสัมพันธกับประชาชน การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมนาจะถือเปนโอกาส
ของบานเมืองในการท่ีจะใหประชาชนไดเรียนรูกฎกติกา เรียนรูสิ่งที่เปนวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม
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ในทางการเมือง ประชาชนจะไดเรียนรูเพื่อเปนการเพ่ิมขอมูลในการตัดสินใจ ซึ่งเห็นวาการลงทุน
ไมวาจะเปนการรางรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายอ่ืน ๆ  หรอืการเคล่ือนไหวเพ่ือจะรับฟงความคิดเห็นอะไร
ก็ตาม แมกระท่ังการจัดการเลือกต้ังควรจะเปนโอกาสใหพี่นองประชาชนไดรับรูขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการเรียนรู การตัดสินใจ หรือการสรางสํานึกในทางการเมือง เหลานี้คือสิ่งที่เห็นวาเปนสวนที่สําคัญ
และควรจะตองมุงเนน ไมใชเพียงแคการจัดการเลือกต้ังใหเสร็จ การรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จ หรือการ
รับฟงความคิดเห็นใหเสร็จ แลวก็จบลงเพียงเทานั้น เพราะส่ิงเหลานี้จะตองมีกระบวนการท่ีจะพัฒนา
ไปเรื่อย ๆ แมวาบางความเห็นอาจจะรูสึกวาเปนการสิ้นเปลือง เน่ืองจากจะตองมีการเปดเวที
แสดงความเห็น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ การออกสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ หรือตองทําอะไรเพ่ือใหมีขอมูล
สงผานไปถึงประชาชน แตสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือที่สําคัญเพราะหากขาดการเผยแพรขอมูลยอมจะ
สงผลเสียที่มากกวา สวนทางออกอยางไรจะทําใหการลงทุนนอยลงโดยไมตองใชงบประมาณมากนั้น 
อาจจะตองพิจารณาวาจะมีชองทางดวยสื่ออยางอื่นหรือไมที่จะเสนอไปใหถึงประชาชนไดทราบและ
เขาใจตรงกนั เชน อาจจะผานทางโรงเรยีนโดยครสูอนเสรมิเขาไปในหลกัสตูรของเดก็นกัเรยีน ตลอดจน
ผานทางฝายปกครองหรือเขตพื้นท่ี พิจารณาวามีอะไรท่ีทําแลวสามารถส่ือได สอดแทรกในกิจวัตร
ประจําวัน โดยสวนนี้เปนเรื่องของการบริหารจัดการ

 สุดทายสิ่งที่สําคัญก็คือ การจัดระบบการศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง
จะพัฒนาหรือปฏิรูปไดสวนหน่ึงอยูท่ีการจัดการศึกษาของคนในบานเมือง โดยมองในมุมท่ีเชือ่มโยง
วาการท่ีคนเห็นความสําคัญในการท่ีจะทําหรือไมทําอะไร เนื่องจากการตระหนักรูวามีผลกระทบ
หรอืประโยชนตอเขาอยางไร ใหคาํวา “สทิธแิละเสรภีาพ” เปนประเดน็ในความคดิของเรา จากเดมิ
ที่อาจจะรูสึกวาถาไมใชเรื่องของเราก็ปลอยไป แตถาเมื่อไรเปนเรื่องของเราก็เปนเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ
ขึ้นมาทันที ทําอยางไรใหสิ่งเหลานี้ไมใชอยูเพียงในตํารา หรือเปนเพียงแคคําพูดของนักคิดหรือผูนํา 
แตอยูในความตระหนักรูของประชาชนทุกคนวา เวลาเราจะทําอะไรเราคิดไกลขนาดไหน นอกจาก
การใสใจทาํมาหากิน ตองมีรายได มปีระโยชนตาง ๆ  แลว การเมืองก็เปนเรือ่งใกลตวั จะทาํอยางไรใหคนที่
หาเชากินคํ่า คนทํางานประจํา หรือวาคนที่มีฐานะดีสนใจเรื่องของบานเมือง ประเด็นนี้ถือวาเปนโจทย
ที่สําคัญมากและเปนเรื่องที่ตองชวยกันระดมความคิดในการหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาใหดีขึ้น 
เชนเดียวกับแนวคิดในการแกไขปญหาการทุจริตซึ่งทุกคนตางทราบดีวาเปนเรื่องของการปลูกฝง
จิตสํานึกที่แกไขเปลี่ยนแปลงไดยากมาก และสวนนี้เปนงานของบานเมืองและสังคมตองชวยกันคิดวา
จะใชวิธีการอยางไรจงึจะทาํใหบรรลเุปาหมายซึง่สถาบนัการศกึษาคงตองนาํไปพจิารณาดวยเชนเดยีวกนั 

 เม่ือพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีควรตองศึกษาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไมควรดูแค
สวนใดสวนหนึ่ง บางสวนอาจจะดูเหมือนเปนเรื่องทางเทคนิคคอนขางมาก แตทายที่สุดเรามุงหวัง
ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนําไปสูการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง องคกรอิสระตาง ๆ มีการ
ประสานการทํางานรวมกัน ประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมอยางแทจริง ตลอดจนทําอยางไรใหบานเมือง
มเีปาหมาย ทกุอยางจําเปนตองผสมผสานกันทัง้หมด สาํหรับการเมืองการปกครองทุกคนเห็นตรงกันวา
อยากเห็นผูปกครองท่ีดี ผมเคยต้ังคําถามวาเม่ือทุกคนตอบวาอยากไดประชาธิปไตย แตอยากถามวา
แลวประชาธิปไตยแบบสิงคโปร มาเลเซีย เราพึงพอใจหรือไม ถาพอใจก็อาจจะเปนคําตอบวาเปนไป
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“การปฏิรูปดานการเมือง” 

เพื่อการพัฒนาโดยมุงหมายใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น แตสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนอาจจะถูกจํากัดลงบางจะยอมรับไดหรือไม หรือวาเราอยากเห็นการเมืองที่เปดกวาง
ไมมีผูใดมาจํากัดสิทธิเสรีภาพตามแบบอยางของประเทศฝร่ังเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกาซ่ึงอาจจะตอง
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
คิดวาบางเรื่องยังพอมีเหตุผลที่จะรอคอย เนื่องจากทุกคนอยากเห็นบานเมืองเดินหนาตอไป
อยางไมมใีครถูกเบียดเบียนมากนัก ปญหาของประชาชนเม่ือมผีูมาชวยแกไขชวยหาทางออกใหกพ็งึพอใจ
ตามสมควร แตแนนอนถาชาวไรชาวนายังไมมีกิน ยังมีหน้ีสิน หรือคนที่อาศัยอยูในเมืองทํามาหากิน
ไมพอกับคาใชจายหรือมีอาชญากรรมเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ สภาพเหลานี้ยอมเปนสภาพที่ไมนาพึงพอใจ
และจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวน ทุกฝายตางทําหนาที่ของตนที่จะเรียกรองความตื่นตัว
ของประชาชน หรอืพงึพอใจในสถานะแบบท่ีเปนอยู การหาคําตอบวาประชาธปิไตยแบบใดท่ีเหมาะสม
กับเรา หรือแนวทางทางการเมืองท่ีจะเปนไปอยางใจปรารถนาของทุกคนคงตองใชเวลา เพ่ือให
การตัดสินใจของประชาชนตั้งอยูบนพื้นฐานที่มองสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุมีผลใกลเคียงกัน

 อยางไรก็ตาม เชื่อมั่นวาการพัฒนาในทางการเมืองไมมีอะไรท่ีดีกวาการที่ใหประชาชน
มโีอกาสในการท่ีจะมารบัผดิชอบบานเมอืงซึง่จาํเปนตองมกีารจดัสดัสวนใหเหมาะสม ผมจงึมคีวามเช่ือ
ในทายที่สุดนี้วา ถาระบบการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนการเมืองที่ใกลตัวประชาชนมีความเขมแข็ง 
วิถีชีวิตของประชาชนในสวนนี้จะเปนเวทีการเมืองท่ีพัฒนาข้ึนตอไปถึงการพัฒนาการเมืองในระดับ
ประเทศ เพราะลําพังการเมืองระดับประเทศอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะกระตุนใหทุกคนเกิดความ
รูสกึหวงแหนหรอืเขาใจปญหาของสงัคมไดลกึซึง้เทากบัเรือ่งการเมอืงในระดบัทองถิน่ รวมทัง้จะเปนเวที
ที่ชวยทําใหประชาชนเกิดความต่ืนตัวในประโยชนที่ใกลตัวมากท่ีสุด เพราะฉะน้ันเราจึงตองสราง
ระบบการเมืองในระดับทองถิ่นใหเปนสิ่งที่จะไปกระตุนความตื่นตัวของประชาชน ใหประชาชนเห็น
ถงึผลประโยชนทีเ่ขาควรจะดูแล พวกเราจึงตองชวยกันคดิวาจะพัฒนาใหเกดิเวทีการเมืองในระดับทองถ่ิน
ที่แข็งแรงเพื่ออนาคตของประชาธิปไตยในบานเรา.
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