๖ ปี กสม. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐
จากสิทธิมนุษยชนสู่ปฏิรูปการเมือง
จุดประเด็น
ถ้าหากว่า “ประชาธิปไตย” ให้ความหมายความเข้าใจกัน เฉพาะแต่เพียงเรื่องของ “การ
เลือกตั้ง” ประสบการณ์ ๗๕ ปีเต็มๆ ของประชาธิปไตยไทย ได้พิสูจน์ให้เห็นกันอย่างถ่องแท้แล้วว่า เป็น
เพียงร่างทรงของระบอบอานาจนิยมที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ ดูช่างตรงกับที่ปราชญ์ฝรั่งเศสเคยทักท้วง
เอาไว้เมื่อเกือบ ๒๕๐ ปีมาแล้วว่า สิทธิเสียงอธิปไตยของประชาชนอย่างดีจะมีอยู่ก็ชั่วในนาทีที่หย่อนบัตร
คะแนนเสี ยงลงในหี บบัต รเลือ กตั้งเท่านั้น เราอาจไม่เ ห็นด้ว ยกับข้อสั งเกต ข้อเสนอหลายอย่างหลาย
ประการของปราชญ์ท่านนี้ แต่ก็เป็นข้อท้วงติงที่มีส่วนของความเป็นจริง โดยเฉพาะสาหรับสังคมที่สิทธิ
เสียงและพลังเศรษฐกิจการเมืองในชีวิตจริงยังจากัดอยู่แต่ที่ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม บางระดับ แล้วประชาธิปไตย
ก็ต้องล้มเหลวและคงความด้อยพัฒนาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ พิเคราะห์จากกระแสความเคลื่อนไหวและ
พฤติกรรมต่างๆ ที่พากันเร่งเร้าไปสู่การเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้แล้ว ดูจะไม่ได้ให้ความหวังอะไร
ความจริงก็คือว่า ประชาธิปไตยไม่ได้หมายความแต่เพียงการจัดตั้งกลไกทางการเมือง
อย่างเช่น การเลือกตั้ง รัฐสภา พรรคการเมือง ฯลฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดี แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า สิ่งเหล่านี้
แท้จริงเป็นกลไกของการแสวงอานาจทางเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มชนต่างๆ ในสังคม โดยหลักการทาง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอาจเปิดโอกาสช่องทางให้อย่างเสมอทัดเทียมกัน แต่ทว่าโอกาสช่องทางเช่นว่า
นั้น จะเป็นจริงหรือไม่เพียงใดในชีวิตจริงนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของกลุ่มชนนั้นๆ
เป็นสาคัญ ขีดความสามารถทางการเมืองย่อมขึ้นอยู่กับความสานึก และสติปัญญาความสามารถของแต่ละ
บุคคลและกลุ่มชนที่จะเข้าสู่เวทีการแข่งขันกัน อันเป็นคุณค่าความสาคัญที่จะต้องยอมรับกันในสังคมเสรี

สภาวะสิทธิมนุษยชนกับวิกฤตรัฐธรรมนูญ
“สังคมเสรี” นับเป็นเงื่อนไขและหัวใจของระบอบประชาธิปไตย ประเด็นอยู่ที่ว่าสังคมไทย
ของเรา “เสรี” จริงหรือไม่ เพียงใด แน่นอน ถ้าจะพิเคราะห์ดูกันจากบรรยากาศการแสดงออกทางความ
คิดเห็น รวมทั้งกระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลาย เราก็จะได้ภาพของความเป็นอิสรเสรี
ซึ่งได้พัฒนาขยายตัวกันอย่างกว้างขวางขึ้นโดยลาดับ จะอย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์และเป้าหมายจริงๆ
ของระบอบประชาธิปไตยนั้น โดยสาระอยู่ที่ขีดความความสามารถและสัมฤทธิผลในการมีส่วนกาหนดและ
กากับควบคุมนโยบายและการบริหารของประเทศให้บังเกิดผลเป็นนโยบายและผลประโยชน์ของชาติโดย
แท้จริง ตรงนี้เองที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความล้มเหลวของประชาธิปไตยไทย และที่สาคัญเป็นตัวบั่นทอน
พัฒนาการสิทธิมนุษยชนอันเป็นเงื่อนไขของเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของสังคมและ
ประชาชนคนไทยทั้งมวลในยุคปัจจุบัน ผลก็คือ สิทธิเสรีภาพทั้งหลาย ทั้งปวงที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ
และบทกฎหมายต่างๆ ต้องเป็นอันไร้ความหมายและผลบังคับ แม้ภายใต้รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน”
๒๕๔๐ และนี่คือวิกฤตรัฐธรรมนูญที่ไม่มีใครพูดถึงกัน รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด ๒๕๕๐ ก็ดูจะผลิตซ้าปัญหา
วิกฤตทานองเดียวกัน

โดยประสบการณ์ อย่างเป็นรูปธรรมจากภารกิจการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษ ยชนแห่ งชาติ (กสม.) เป็นเครื่องยืนยันถึ งสภาพความเป็นจริงในข้อ นี้ ผลสรุปที่ได้ ชัดเจนก็คื อ
จาเป็นต้องมีการปฏิรูปการเมือง เพื่อแก้ไขและป้องปรามปัญหาความไร้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และซึ่งย่อมจะนาไปสู่สภาวะความขัดแย้ง
แตกแยกรุนแรงและอนาธิปไตยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
“ปฏิรูปการเมือ ง” ที่ว่านี้คือ อะไร และอย่างไร? สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คื อ คงจะเป็นอะไรที่
นอกเหนือออกไปจากการแสวงคนดีมีคุณธรรมเข้าสู่การเมืองเป็นแน่ เพราะในที่สุดแล้วการเมืองก็คือ เวที
ของพลังอานาจและการต่อรองจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งเป็นความดีมีคุณธรรมที่จาเป็นต้องอยู่ภายใต้การ
กากับควบคุมของประชาชนกลุ่มและระดับต่างๆ ในสังคม ดังที่มีภาษิตเก่าแก่ว่าไว้ถึ ง “อานาจคอรัปชั่น
อานาจเด็ดขาดย่อม คอรัปชั่นได้อย่างเด็ดขาด” นั่นเอง รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ๒๕๔๐ ก็ตกอยู่ใน
บรรยากาศทานองนี้มาแล้ว แต่ดูจะไม่ได้เรียนรู้อะไรกันในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐! ในส่วนของ กสม. ถือว่าได้
ทาหน้าที่ของตนแล้ ว ในฐานะหนึ่งขององค์ กรตามรัฐธรรมนูญ ในการจัดทาข้อ เสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง
รัฐธรรมนูญต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ก่อนการ
นาเสนอให้มีการลงประชามติ

กสม.

กับทิศทางปฏิรูปการเมือง

ความจริง ความคิ ดเรื่อ งการปฏิรูปการเมืองของ กสม. ที่จะกล่ าวถึ งต่อ ไปนี้ ได้มีการ
กาหนดวางเป้าหมายและหลักการแนวทางปฏิบัติกันไว้แล้ว ก่อนหน้าที่จะเกิดรัฐประหาร ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ ถึงแม้ว่า สถิติตัวเลขกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เข้ามาสู่การตรวจสอบของ กสม. จะมีจานวน
ไม่มากนัก เมื่อคานึงถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นดาษดื่นทั่วทั้งประเทศ กล่าวคือโดย
เฉลี่ยตกราว ๖๐๐ - ๘๐๐ เรื่องต่อปี แต่โดยภาพรวมแล้ว ก็เพียงพอที่จะพิเคราะห์ประเมินกันได้ว่า แบบ
แผนของปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นเช่นไร และมีแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปอย่างไร ภารกิจดาเนินงานส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ กสม. มิใช่จะจากัดอยู่แต่การตรวจสอบแก้ไขให้เสร็จๆ ไปเป็นเรื่องๆ เท่านั้น
หากแต่ยังจาเป็นต้องคิดอ่านหาหนทางให้ขีดความสามารถการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้มีการ
พัฒนาให้เข้มแข็งและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปในหมู่ประชาชนและกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิเสรีภาพโดยตรง นี่
คือสารัตถะของเรื่องสิทธิปกครองตนเอง ทั้งในส่วนของบุคคลและกลุ่มชนหรือชุมชน
ถ้ า จะถื อ เอาเกณฑ์ ก ารจั ด แบ่ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนออกเป็ น สองด้ า นหลั ก ๆ ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ และซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นภาคี คือ สิทธิส่วนบุคคล และพลเมืองด้านหนึ่ง กับอีกด้านหนึ่ง
สิทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม เมื่อ พิเ คราะห์ดูทั้งจากกรณีการละเมิดสิทธิที่ผ่านการวินิจฉั ย
ตรวจสอบของ กสม. และจากสถานการณ์บ้านเมืองโดยทั่วไปแล้ว ก็พอจะได้ข้อสรุปว่า สถานการณ์ด้าน
สิทธิส่วนบุคคลและพลเมืองดูจะค่อยๆ กระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมือง เหตุปัจจัยของการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจะขอไม่นามากล่าวถึงในที่นี้ ด้วยเหตุเนื้อที่จากัด และทั้งควรแก่การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อคิดเห็นกันในวงกว้าง จุดสนใจที่เห็นควรนามาพิเคราะห์กันโดยเฉพาะก็คือ เรื่องราว
ของปัญหาทางด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ทั้งนี้ ก่อนอื่นทีเดียว จะต้องเป็นที่ เข้าใจใน
๒

สัจธรรมความเป็นจริงกันเสียก่อนว่า ในชีวิตจริงแล้ว สิทธิมนุษยชนทั้งสองด้านต่างมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงแต่ว่า ปัญหาเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในยุคสมัยปัจจุบัน อย่าง
น้อยก็ตั้งแต่ช่วงของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ภายใต้รัฐบาลทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์
เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการนาพาเอาชีวิตเศรษฐกิจการเมืองของชาติ ไปผูกติดอยู่กับการครอบงา
ชักจูงของมหาอานาจอุตสาหกรรมตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และนี่ก็คือสารัตถะของสิ่งที่เรียกกัน
ว่ า โลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง ชนชั้ น น าไทยพากั น ยึ ด ถื อ ดุ จ ดั่ ง คั ม ภี ร์ ศ าสนาว่ า เป็ น แนวทางน าไปสู่ ค วาม
เจริญก้าวหน้าเทียมทันกับนานาอารยะประเทศ!
ที่ว่ามาพอเป็นสังเขปนี้ คือปมปัญหาช่องว่างลักลั่นระหว่างชนชั้นนาไทย ไม่ว่าจะเป็นภาค
การเมือง ภาคราชการ หรือภาควิชาการปัญญาชน กับมวลประชาชนคนสามัญ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เป็นที่
แปลกใจอะไรที่นโยบายสาธารณะและแผนหรือโครงการ “พัฒนา” ทั้งหลายทั้งปวงจึงเอาแต่มุ่งกันแต่ที่
เป้าหมายของอัตราการเติบโตและผลผลิตมวลรวม (GDP) หรือตัวเงินรายได้โดยรวมของประเทศ เรื่อง
ของช่องว่างความยากจนในสังคมไทย อันเป็นผลโดยตรงจากนโยบายและแผนโครงการพั ฒนา ได้มีการ
กล่าวขวัญถึงกันซ้าซากมานับสิบๆ ปีแล้ว ไม่จาเป็นที่ต้องบรรยายอะไรมากไปกว่านี้ แต่อย่างน้อยในช่วง
๒๕ ปีเศษที่ผ่านมา แผนและโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ยกระดับการบั่นทอนทาลายขึ้นไปอีกถึงขั้นการเข้า
ไปครอบงาแย่งชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นปัจจัยการดารงชี วิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนต่างๆ หลากหลายของทั่วทั้งประเทศ และนี่คือที่มาของขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นและ
การศึก ษาวิจัย ซึ่งขยายตัว กว้างขวางขึ้นโดยล าดับ จนได้รับการบัญ ญั ติรับรองสิ ทธิไว้ใ นรัฐธรรมนูญ
๒๕๔๐ ในสถานะของ “สิทธิชุมชน” แต่ว่า “ชุมชน” ตามนัยของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ รวมทั้งฉบับ ๒๕๕๐ ก็
ยังคงมองและเข้าใจกันจากมิติของ “บุคคล” ที่รวมตัวกันขึ้นเป็นชุมชน ไม่ใช่ในสถานะของความเป็นชุมชน
ที่มีอัตลักษณ์ตัวตนของตนเอง อย่างเช่นที่ควรจะเป็นตามความเป็นจริงของชีวิต
จาเป็นต้องหมายเหตุสั้นๆ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนที่ว่านี้ มิใช่เป็น
เพียงการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ มเป็นก้อนเท่านั้น หากแต่เป็นกลุ่มชนที่ผูกพันอยู่กับฐานทรัพยากรป่าเขต
ร้อน อันประกอบกันเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีการเรียนรู้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมอยู่กับ
ธรรมชาติแวดล้อมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าเขา ลุ่มน้า หรือชายฝั่งทะเล คุณค่าความสาคัญของฐาน
ทรัพยากรป่าเขตร้อน เป็นที่เข้าใจกันดีในหมู่ชนพื้นบ้าน ทั้งหมดนี้ รวมทั้งภูมิปัญญาชุมชนพื้นบ้านและ
องค์ความรู้ทั้งหลายทั้งปวง ว่ากันถึงที่สุดแล้ว ก็คือฐานต้นทุนชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งชาตินั่ นเอง ทั้ง
ในเมืองและชนบท
ที่สาคัญ คาวลีว่า “ทรัพยากรป่าเขตร้อน” ในฐานะเป็นต้นทุนชีวิต จะเป็นที่เข้าใจกันใน
ระดับของชนชั้นนาไทยหรือไม่อย่างไร แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมายาวนาน ข้อนี้ยังเป็นปริศนาที่ดูจะไม่
มีคาตอบในทางที่สร้างสรรค์ต่อชีวิตของประชาชน และชุมชนระดับรากหญ้าเอาเลย และนี่ก็คือวิกฤตของ
ชาติที่มองไม่เห็นลู่ทางคลี่คลายแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นในระบอบอามาตยาธิปไตย หรือประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ ซึ่งการเลือกตั้งให้ความหมายเป็นเพียงเวทีของการมะรุมมะตุ้มอานาจและผลประโยชน์ในหมู่คน
แคบๆ บรรดานโยบายสาธารณะทั้งหลายที่ได้อ่านได้ฟังกันทุกวันนี้ จึงไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ตราบ
๓

เท่าที่มวลชนคนรากหญ้ายังปราศจากพลังอานาจที่จะมีบทบาทในการกาหนดและนาเสนอนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนอานาจถ่วงดุลและควบคุมทางการเมืองของตนเอง ไม่ใช่อาศัยผ่าน “นักเลือกตั้ง”
ดังเช่นที่ประพฤติปฏิบัติกันตลอดมาในทุกวันนี้
ในประการสาคัญ เศรษฐกิจการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงบังเกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
ฐานทรัพยากรอย่างรุนแรงและกว้างขวางรวดเร็ว เป็นแรงกระตุ้นทวีคูณให้ประชาชนและชุมชนรากหญ้า
ต้องลุกขึ้นมาต่อต้านต่อสู้จนต้องสูญเสียทั้งชีวิตเลือดเนื้อและฐานทรัพยากรอันมีค่า ในสถานการณ์วิกฤต
คับขันเช่นนี้ ทางเลือกที่มองเห็นกันได้ก็คือ จาเป็นต้องเกิดการปฏิรูปในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
ของประเทศ โดยการกระจายอานาจการเมืองการปกครองลงไปสู่ชุมชนท้องถิ่นรากหญ้า เพื่อว่า เศรษฐกิจ
การเมืองไทยจะได้มีการถ่วงดุลอานาจกันอย่างแท้จริงและสัมฤทธิผล แทนที่จะปล่อยให้ระบบการถ่วงดุล
อานาจไปกระจุกตัวอยู่แต่ศูนย์อานาจกลาง รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นเพียงร่างทรงของ
ระบบอานาจนิยมผูกขาด ดังกล่าวข้างต้น

มองไปข้างหน้า
ทั้งหมดนี้ คื อ โจทย์ ก ารปฏิรูปการเมือ ง จากมุมมองและประสบการณ์ ๖ ปีของ กสม.
ขึ้นอยู่กับสังคมไทยทั้งโดยรวมและระดับรากหญ้าที่จะวินิจฉัยและตัดสินใจ กสม. เพียงแต่ทาหน้าที่ของ
ตนในฐานะที่ยึดถือหลักการและปฏิบัติว่า ทั้ง กสม. กับสังคม ต่างประกอบเป็นภาคส่วนซึ่งกันและกัน มิใช่
เป็นเพียงองค์กรรัฐที่แยกตัวจากสังคมและมวลประชาชน เพราะในที่สุดแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของ
ภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมืองให้ได้บรรลุถึงโครงสร้าง
สัมพันธภาพเชิงอานาจที่สมดุล และเป็นการถ่วงดุลซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วนทุกระดับ ภายใต้เงื่อนไข
ของโครงสร้างสังคมที่สมดุลและเป็นธรรมเท่ านั้น ที่ประชาธิปไตยจะสามารถพัฒนาก้าวหน้าโดยอิสระเสรี
และสันติอย่างแท้จริง
โดยสานึกในภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กสม.
จึงดาเนินการระดมบรรดาผู้นาท้องถิ่น ทั้งในระดับตาบลและชุมชน เข้ามาเป็นภาคีร่วมกันพิจารณากาหนด
หลักการและแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจการเมือง เพื่อเป็นการรองรับการปฏิรูป
โครงสร้าง เสริมสร้างให้การกระจายอานาจได้เป็นไปตามหลักการและแนวทางดังกล่าว ครั้นเมื่อเกิด
รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ก็ได้ถือโอกาสร่วมกันระดมความคิดและประสบการณ์จัดทาข้อเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญ ตามบทบาทหน้าที่ของ กสม. ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวในตอนต้น รวมทั้งได้
จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยทั่วไป แม้ข้อเสนอเหล่านี้ จะมิได้รับความสนใจใยดีอะไรจากสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันอยู่แล้ว แต่ภารกิจความพยายามสานต่อการพัฒนาที่ริเริ่มกันไว้แล้ว
ก็ยังคงต้องดาเนินต่อไป เพื่อเป้าหมายสู่ขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นรากหญ้าในที่สุด
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