๖ ปี กสม. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐
จากสิ ทธิ มนุษยชนสู่ปฏิ รปู การเมือง
จุดประเด็น
ถ้าหากว่า “ประชาธิปไตย” ให้ความหมายความเข้าใจกัน เฉพาะแต่เพียงเรื่องของ “การ
เลือกตัง้ ” ประสบการณ์ ๗๕ ปีเต็มๆ ของประชาธิปไตยไทย ได้พสิ ูจน์ให้เห็นกันอย่างถ่องแท้แล้วว่า เป็ น
เพียงร่างทรงของระบอบอานาจนิยมทีแ่ ฝงมาในรูปแบบต่างๆ ดูช่างตรงกับทีป่ ราชญ์ฝรังเศสเคยทั
่
กท้วง
เอาไว้เมือ่ เกือบ ๒๕๐ ปีมาแล้วว่า สิทธิเสียงอธิปไตยของประชาชนอย่างดีจะมีอยู่กช็ วในนาที
ั่
ทห่ี ย่อนบัตร
คะแนนเสียงลงในหีบบัต รเลือ กตัง้ เท่านัน้ เราอาจไม่เ ห็นด้ว ยกับข้อสังเกต ข้อเสนอหลายอย่างหลาย
ประการของปราชญ์ท่านนี้ แต่ก็เป็ นข้อท้วงติงที่มสี ่วนของความเป็ นจริง โดยเฉพาะสาหรับสังคมที่สทิ ธิ
เสียงและพลังเศรษฐกิจการเมืองในชีวติ จริงยังจากัดอยู่แต่ทช่ี นกลุ่มน้อยบางกลุ่ม บางระดับ แล้วประชาธิปไตย
ก็ต้องล้มเหลวและคงความด้อยพัฒนาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ พิเคราะห์จากกระแสความเคลื่อนไหวและ
พฤติกรรมต่างๆ ทีพ่ ากันเร่งเร้าไปสู่การเลือกตัง้ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้แล้ว ดูจะไม่ได้ให้ความหวังอะไร
ความจริงก็คอื ว่า ประชาธิปไตยไม่ได้หมายความแต่เพียงการจัดตัง้ กลไกทางการเมือง
อย่างเช่น การเลือกตัง้ รัฐสภา พรรคการเมือง ฯลฯ ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั มักคุน้ กันดี แต่ก็ต้องไม่ลมื ว่า สิง่ เหล่านี้
แท้จริงเป็ นกลไกของการแสวงอานาจทางเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มชนต่างๆ ในสังคม โดยหลักการทาง
รัฐธรรมนู ญและกฎหมายอาจเปิดโอกาสช่องทางให้อย่างเสมอทัดเทียมกัน แต่ทว่าโอกาสช่องทางเช่นว่า
นัน้ จะเป็นจริงหรือไม่เพียงใดในชีวติ จริงนัน้ เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง ขึน้ อยู่กบั ขีดความสามารถของกลุ่มชนนัน้ ๆ
เป็ นสาคัญ ขีดความสามารถทางการเมืองย่อมขึน้ อยูก่ บั ความสานึก และสติปญั ญาความสามารถของแต่ละ
บุคคลและกลุ่มชนทีจ่ ะเข้าสู่เวทีการแข่งขันกัน อันเป็นคุณค่าความสาคัญทีจ่ ะต้องยอมรับกันในสังคมเสรี

สภาวะสิ ทธิ มนุษยชนกับวิ กฤตรัฐธรรมนูญ
“สังคมเสรี” นับเป็นเงือ่ นไขและหัวใจของระบอบประชาธิปไตย ประเด็นอยู่ทว่ี ่าสังคมไทย
ของเรา “เสรี” จริงหรือไม่ เพียงใด แน่ นอน ถ้าจะพิเคราะห์ดูกนั จากบรรยากาศการแสดงออกทางความ
คิดเห็น รวมทัง้ กระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ทงั ้ หลาย เราก็จะได้ภาพของความเป็ นอิสระเสรี
ซึ่งได้พฒ
ั นาขยายตัวกันอย่างกว้างขวางขึน้ โดยลาดับ จะอย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ และเป้าหมายจริงๆ
ของระบอบประชาธิปไตยนัน้ โดยสาระอยู่ทข่ี ดี ความความสามารถและสัมฤทธิผลในการมีส่วนกาหนดและ
กากับควบคุมนโยบายและการบริหารของประเทศให้บงั เกิดผลเป็ นนโยบายและผลประโยชน์ของชาติโดย
แท้จริง ตรงนี้เองทีเ่ ป็ นเครื่องบ่งบอกถึงความล้มเหลวของประชาธิปไตยไทย และทีส่ าคัญเป็ นตัวบันทอน
่
พัฒนาการสิทธิมนุษยชนอันเป็นเงื่อนไขของเสถียรภาพความมันคงและความเจริ
่
ญก้าวหน้าของสังคมและ
ประชาชนคนไทยทัง้ มวลในยุคปจั จุบนั ผลก็คอื สิทธิเสรีภาพทัง้ หลาย ทัง้ ปวงที่รบั รองไว้ตามรัฐธรรมนู ญ
และบทกฎหมายต่างๆ ต้องเป็ นอันไร้ความหมายและผลบังคับ แม้ภายใต้รฐั ธรรมนู ญ “ฉบับประชาชน”
๒๕๔๐ และนี่คอื วิกฤตรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่มใี ครพูดถึงกัน รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด ๒๕๕๐ ก็ดูจะผลิตซ้าปญั หา
วิกฤตทานองเดียวกัน

โดยประสบการณ์ อย่างเป็ นรูปธรรมจากภารกิจการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ (กสม.) เป็ นเครื่องยืนยันถึงสภาพความเป็ นจริงในข้อ นี้ ผลสรุปที่ได้ ชัดเจนก็ค ือ
จาเป็ นต้องมีการปฏิรปู การเมือง เพื่อแก้ไขและป้องปรามปญั หาความไร้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
ศักดิ ์สิทธิ ์ของรัฐธรรมนู ญ อันเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และซึ่งย่อมจะนาไปสู่สภาวะความขัดแย้ง
แตกแยกรุนแรงและอนาธิปไตยอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
“ปฏิรูปการเมือ ง” ที่ว่านี้คอื อะไร และอย่างไร? สิง่ หนึ่งที่ชดั เจนก็ค ือ คงจะเป็ นอะไรที่
นอกเหนือออกไปจากการแสวงคนดีมคี ุณธรรมเข้าสู่การเมืองเป็ นแน่ เพราะในทีส่ ุดแล้วการเมืองก็คอื เวที
ของพลังอานาจและการต่อรองจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นความดีมคี ุณธรรมที่จาเป็ นต้องอยู่ภายใต้การ
กากับควบคุมของประชาชนกลุ่มและระดับต่างๆ ในสังคม ดังที่มภี าษิตเก่าแก่ว่าไว้ถงึ “อานาจคอรัปชัน่
อานาจเด็ดขาดย่อม คอรัปชันได้
่ อย่างเด็ดขาด” นัน่ เอง รัฐธรรมนู ญ “ฉบับประชาชน” ๒๕๔๐ ก็ตกอยู่ใน
บรรยากาศทานองนี้มาแล้ว แต่ดูจะไม่ได้เรียนรูอ้ ะไรกันในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐! ในส่วนของ กสม. ถือว่าได้
ทาหน้ าที่ของตนแล้ว ในฐานะหนึ่งขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญ ในการจัดทาข้อ เสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง
รัฐธรรมนู ญต่อสภาร่างรัฐธรรมนู ญ และสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ก่อนการ
นาเสนอให้มกี ารลงประชามติ

กสม. กับทิ ศทางปฏิ รปู การเมือง
ความจริง ความคิดเรื่อ งการปฏิรูปการเมืองของ กสม. ที่จะกล่ าวถึงต่อ ไปนี้ ได้มกี าร
กาหนดวางเป้าหมายและหลักการแนวทางปฏิบตั กิ นั ไว้แล้ว ก่อนหน้ าที่จะเกิดรัฐประหาร ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ ถึงแม้ว่า สถิตติ วั เลขกรณีการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนทีเ่ ข้ามาสู่การตรวจสอบของ กสม. จะมีจานวน
ไม่มากนัก เมือ่ คานึงถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ละเมิดสิทธิทเ่ี กิดขึน้ ดาษดื่นทัวทั
่ ง้ ประเทศ กล่าวคือโดย
เฉลีย่ ตกราว ๖๐๐ - ๘๐๐ เรื่องต่อปี แต่โดยภาพรวมแล้ว ก็เพียงพอที่จะพิเคราะห์ประเมินกันได้ว่า แบบ
แผนของปญั หาสิทธิมนุ ษยชนเป็ นเช่นไร และมีแนวโน้ มที่น่าจะเป็ นไปอย่างไร ภารกิจดาเนินงานส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของ กสม. มิใช่จะจากัดอยูแ่ ต่การตรวจสอบแก้ไขให้เสร็จๆ ไปเป็ นเรื่องๆ เท่านัน้
หากแต่ยงั จาเป็ นต้องคิดอ่านหาหนทางให้ขดี ความสามารถการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพได้มกี าร
พัฒนาให้เข้มแข็งและก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไปในหมูป่ ระชาชนและกลุ่มชนผูเ้ ป็ นเจ้าของสิทธิเสรีภาพโดยตรง นี่
คือสารัตถะของเรือ่ งสิทธิปกครองตนเอง ทัง้ ในส่วนของบุคคลและกลุ่มชนหรือชุมชน
ถ้ า จะถือ เอาเกณฑ์ก ารจัด แบ่ ง สิท ธิม นุ ษ ยชนออกเป็ น สองด้า นหลัก ๆ ขององค์ก าร
สหประชาชาติ และซึง่ ประเทศไทยร่วมเป็นภาคี คือ สิทธิส่วนบุคคล และพลเมืองด้านหนึ่ง กับอีกด้านหนึ่ง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เมื่อ พิเ คราะห์ดูทงั ้ จากกรณีการละเมิดสิทธิท่ผี ่านการวินิจฉัย
ตรวจสอบของ กสม. และจากสถานการณ์บา้ นเมืองโดยทัวไปแล้
่
ว ก็พอจะได้ขอ้ สรุปว่า สถานการณ์ด้าน
สิทธิส่วนบุคคลและพลเมืองดูจะค่อยๆ กระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมือง เหตุ ปจั จัยของการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจะขอไม่นามากล่าวถึงในที่น้ี ด้วยเหตุเนื้อที่จากัด และทัง้ ควรแก่การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อคิดเห็นกันในวงกว้าง จุดสนใจทีเ่ ห็นควรนามาพิเคราะห์กนั โดยเฉพาะก็คอื เรื่องราว
ของปญั หาทางด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ทงั ้ นี้ ก่อนอื่นทีเดียว จะต้องเป็ นทีเ่ ข้าใจใน
๒

สัจธรรมความเป็ นจริงกันเสียก่อนว่า ในชีวติ จริงแล้ว สิทธิมนุ ษยชนทัง้ สองด้านต่างมีส่วนเกี่ยวข้องเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงแต่ว่า ปญั หาเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในยุคสมัยปจั จุบนั อย่าง
น้อยก็ตงั ้ แต่ช่วงของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ภายใต้ รฐั บาลทหารของจอมพลสฤษฎ์ ธนรัตน์
เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริม่ ต้นของการนาพาเอาชีวติ เศรษฐกิจการเมืองของชาติ ไปผูกติดอยู่กบั การครอบงา
ชักจูงของมหาอานาจอุตสาหกรรมตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และนี่กค็ อื สารัตถะของสิง่ ทีเ่ รียกกัน
ว่ า โลกาภิว ัต น์ ซึ่ง ชนชัน้ น าไทยพากัน ยึ ด ถื อ ดุ จ ดัง่ คัม ภีร์ ศ าสนาว่ า เป็ น แนวทางน าไปสู่ ค วาม
เจริญก้าวหน้าเทียมทันกับนานาอารยะประเทศ!
ทีว่ ่ามาพอเป็ นสังเขปนี้ คือปมปญั หาช่องว่างลักลันระหว่
่
างชนชัน้ นาไทย ไม่ว่าจะเป็ นภาค
การเมือง ภาคราชการ หรือภาควิชาการปญั ญาชน กับมวลประชาชนคนสามัญ ด้วยเหตุ น้ี จึงไม่เป็ นที่
แปลกใจอะไรที่นโยบายสาธารณะและแผนหรือโครงการ “พัฒนา” ทัง้ หลายทัง้ ปวงจึงเอาแต่มุ่งกันแต่ท่ี
เป้าหมายของอัตราการเติบโตและผลผลิตมวลรวม (GDP) หรือตัวเงินรายได้โดยรวมของประเทศ เรื่อง
ของช่องว่างความยากจนในสังคมไทย อันเป็ นผลโดยตรงจากนโยบายและแผนโครงการพัฒนา ได้มกี าร
กล่าวขวัญถึงกันซ้าซากมานับสิบๆ ปี แล้ว ไม่จาเป็ นทีต่ ้องบรรยายอะไรมากไปกว่านี้ แต่อย่างน้อยในช่วง
๒๕ ปีเศษทีผ่ ่านมา แผนและโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ยกระดับการบันทอนท
่
าลายขึน้ ไปอีกถึงขัน้ การเข้า
ไปครอบงาแย่งชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็ นปจั จัยการดารงชีวติ และคุณภาพชีวติ ของประชาชนใน
ชุมชนต่างๆ หลากหลายของทัวทั
่ ง้ ประเทศ และนี่คอื ทีม่ าของขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิน่ และ
การศึก ษาวิจยั ซึ่งขยายตัว กว้างขวางขึ้นโดยล าดับ จนได้รบั การบัญ ญัติรบั รองสิทธิไว้ใ นรัฐธรรมนู ญ
๒๕๔๐ ในสถานะของ “สิทธิชุมชน” แต่ว่า “ชุมชน” ตามนัยของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ รวมทัง้ ฉบับ ๒๕๕๐ ก็
ยังคงมองและเข้าใจกันจากมิตขิ อง “บุคคล” ทีร่ วมตัวกันขึน้ เป็ นชุมชน ไม่ใช่ในสถานะของความเป็ นชุมชน
ทีม่ อี ตั ลักษณ์ตวั ตนของตนเอง อย่างเช่นทีค่ วรจะเป็นตามความเป็นจริงของชีวติ
จาเป็ นต้องหมายเหตุสนั ้ ๆ ไว้ ณ ที่น้ีด้วยว่า อั ตลักษณ์ความเป็ นชุมชนที่ว่านี้ มิใช่เป็ น
เพียงการรวมตัวของคนเป็ นกลุ่ มเป็ นก้อนเท่านัน้ หากแต่เป็ นกลุ่มชนที่ผูกพันอยู่กบั ฐานทรัพยากรป่าเขต
ร้อน อันประกอบกันเป็ นวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมประเพณีการเรียนรู้อย่างเป็ นอันหนึ่งอันเดียวร่วมอยู่กบั
ั่
ธรรมชาติแวดล้อมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นป่าเขา ลุ่มน้ า หรือชายฝงทะเล
คุณค่าความสาคัญของฐาน
ทรัพยากรป่าเขตร้อน เป็ นที่เข้าใจกันดีในหมู่ชนพื้นบ้าน ทัง้ หมดนี้ รวมทัง้ ภูมปิ ญั ญาชุมชนพื้นบ้านและ
องค์ความรูท้ งั ้ หลายทัง้ ปวง ว่ากันถึงทีส่ ุดแล้ว ก็คอื ฐานต้นทุนชีวติ ของประชาชนคนไทยทัง้ ชาตินนั ่ เอง ทัง้
ในเมืองและชนบท
ที่สาคัญ คาวลีว่า “ทรัพยากรป่าเขตร้อน” ในฐานะเป็ นต้นทุนชีวติ จะเป็ นที่เข้าใจกันใน
ระดับของชนชัน้ นาไทยหรือไม่อย่างไร แต่จากประสบการณ์ทผ่ี ่านมายาวนาน ข้อนี้ยงั เป็ นปริศนาทีด่ ูจะไม่
มีคาตอบในทางทีส่ ร้างสรรค์ต่อชีวติ ของประชาชน และชุมชนระดับรากหญ้าเอาเลย และนี่ก็คอื วิกฤตของ
ชาติท่มี องไม่เห็นลู่ทางคลี่คลายแก้ไข ไม่ว่าจะเป็ นในระบอบอามาตยาธิปไตย หรือประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ ซึ่งการเลือกตัง้ ให้ความหมายเป็ นเพียงเวทีของการมะรุมมะตุ้มอานาจและผลประโยชน์ในหมู่คน
แคบๆ บรรดานโยบายสาธารณะทัง้ หลายที่ได้อ่านได้ ฟงั กันทุกวันนี้ จึงไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ตราบ
๓

เท่าที่มวลชนคนรากหญ้ายังปราศจากพลังอานาจที่จะมีบทบาทในการกาหนดและนาเสนอนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ตลอดจนอานาจถ่วงดุลและควบคุมทางการเมืองของตนเอง ไม่ใช่อาศัยผ่าน “นักเลือกตัง้ ”
ดังเช่นทีป่ ระพฤติปฏิบตั กิ นั ตลอดมาในทุกวันนี้
ในประการสาคัญ เศรษฐกิจการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงบังเกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
ฐานทรัพยากรอย่างรุนแรงและกว้างขวางรวดเร็ว เป็ นแรงกระตุ้นทวีคูณให้ประชาชนและชุมชนรากหญ้า
ต้องลุกขึน้ มาต่อต้านต่อสูจ้ นต้องสูญเสียทัง้ ชีวติ เลือดเนื้อและฐานทรัพยากรอันมีค่า ในสถานการณ์วกิ ฤต
คับขันเช่นนี้ ทางเลือกทีม่ องเห็นกันได้กค็ อื จาเป็นต้องเกิดการปฏิรปู ในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
ของประเทศ โดยการกระจายอานาจการเมืองการปกครองลงไปสู่ชุมชนท้องถิน่ รากหญ้า เพื่อว่า เศรษฐกิจ
การเมืองไทยจะได้มกี ารถ่วงดุลอานาจกันอย่างแท้จริงและสัมฤทธิ ผล แทนที่จะปล่อยให้ระบบการถ่วงดุล
อานาจไปกระจุกตัวอยูแ่ ต่ศูนย์อานาจกลาง รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ซึง่ จริงๆ แล้ว เป็ นเพียงร่างทรงของ
ระบบอานาจนิยมผูกขาด ดังกล่าวข้างต้น

มองไปข้างหน้ า
ทัง้ หมดนี้ คือ โจทย์ก ารปฏิรูปการเมือ ง จากมุมมองและประสบการณ์ ๖ ปี ของ กสม.
ขึน้ อยู่กบั สังคมไทยทัง้ โดยรวมและระดับรากหญ้าที่จะวินิจฉัยและตัดสินใจ กสม. เพียงแต่ทาหน้าทีข่ อง
ตนในฐานะทีย่ ดึ ถือหลักการและปฏิบตั วิ ่า ทัง้ กสม. กับสังคม ต่างประกอบเป็ นภาคส่วนซึง่ กันและกัน มิใช่
เป็ นเพียงองค์กรรัฐทีแ่ ยกตัวจากสังคมและมวลประชาชน เพราะในที่สุดแล้ ว สิทธิมนุ ษยชนเป็ นเรื่องของ
ภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาชีวติ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองให้ได้บรรลุถึงโครงสร้าง
สัมพันธภาพเชิงอานาจทีส่ มดุล และเป็ นการถ่วงดุลซึง่ กันและกันของทุกภาคส่วนทุกระดับ ภายใต้เงื่อนไข
ของโครงสร้างสังคมทีส่ มดุลและเป็ นธรรมเท่า นัน้ ทีป่ ระชาธิปไตยจะสามารถพัฒนาก้าวหน้าโดยอิสระเสรี
และสันติอย่างแท้จริง
โดยสานึกในภารกิจหน้าทีใ่ นการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กสม.
จึงดาเนินการระดมบรรดาผูน้ าท้องถิน่ ทัง้ ในระดับตาบลและชุมชน เข้ามาเป็นภาคีรว่ มกันพิจารณากาหนด
หลักการและแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจการเมือง เพื่อเป็นการรองรับการปฏิรปู
โครงสร้าง เสริมสร้างให้การกระจายอานาจได้เป็นไปตามหลักการและแนวทางดังกล่าว ครัน้ เมือ่ เกิด
รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ก็ได้ถอื โอกาสร่วมกันระดมความคิดและประสบการณ์จดั ทาข้อเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญ ตามบทบาทหน้าทีข่ อง กสม. ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวในตอนต้น รวมทัง้ ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ส่สู าธารณชน โดยทัวไป
่
แม้ขอ้ เสนอเหล่านี้ จะมิได้รบั ความสนใจใยดีอะไรจากสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึง่ ก็เป็ นทีค่ าดหมายกันอยูแ่ ล้ว แต่ภารกิจความพยายามสานต่อการพัฒนาทีร่ เิ ริม่ กันไว้แล้ว
ก็ยงั คงต้องดาเนินต่อไป เพื่อเป้าหมายสู่ขดี ความสามารถในการพึง่ ตนเอง และพัฒนาตนเองของชุมชน
ท้องถิน่ รากหญ้าในทีส่ ุด
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