แถลงการณ์เรื่อง สถานการณ์วิกฤตการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย
_______________________________________
(๑)
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรง อันเนื่องมาจากการก่อการปลุกระดมมวลชน
คุกคามความสงบเรียบร้อย ในความพยายามช่วงชิงอานาจการปกครองประเทศ หากแต่ด้วยสติปัญญา
ความสามารถและความสุ ขุมคั มภีรภาพ ให้ค วามเคารพยึดมั่นต่อ เจตนารมณ์ใ นการปกป้อ งสิ ทธิ และ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งในส่วนของรัฐบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของกองกาลังปฏิบัติการฝาายความมั่นคง
ทุกฝาาย สถานการณ์อันเลวร้ายจึงยุติลงได้โดยสันติ ดังเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไป
ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ ง ที่ ได้ เ ฝ้ าติ ด ตามสถานการณ์ ด้ ว ยความวิ ต กห่ว งใย
เช่นเดียวกันกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลาย และพยายามคิดใคร่ครวญถึงแนวทางออกเพื่อผ่อนคลาย
สถานการณ์วิกฤต และในขณะเดียวกัน ธารงรักษาไว้ซึ่งพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของระบอบประชาธิปไตย
ไทย และทั้งเพื่อ นาเสนอข้อ คิ ดข้อ ปฏิบัติบางประการต่อ ทั้งรัฐบาลและพี่น้อ งประชาชน ในอันที่จะพึง
ร่วมมือร่วมใจกันมองไปในอนาคตข้างหน้า เพื่อป้องปรามมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และสถานการณ์อัน
เลวร้ายเช่นนี้อีก กับทั้งเพื่อร่วมกันจรรโลงระบอบประชาธิปไตย และศักดิ์ศรี สิ ทธิเสรีภาพของประชาชน
ให้สามารถพัฒนาก้ าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ต้องตกเป็นกลไกเครื่อ งมือของการทุจริต
คอรัปชั่น อย่างที่เป็นมา และกาลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
(๒)
แต่ก่อนอื่นทีเดียว โดยพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารเท่าที่ปรากฏต่อสาธารณชน ใคร่ขอถือ
โอกาสนี้ แสดงความขอบคุณและชื่นชมต่อผลงานการระงับสถานการณ์อันคุกคามและเลวร้าย อย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรี อันควรแก่การยกย่องอย่างสูง ในขณะเดียวกัน ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ประคับประคอง
ช่ว ยให้ บ้า นเมือ งได้ มีโอกาสฟื้ นฟู ส ภาพจิ ต ใจ และชีวิต ความเป็นอยู่โดยปกติสุ ข โดยเฉพา ะอย่างยิ่ ง
ในส่วนของฝาายปฏิบัติการด้านความมั่นคงทุกๆ คน ทุกๆ ฝาาย ผลงานของท่านทั้งหลายเหล่านี้จะต้อง
ถือเป็นคุณู ปการอย่างยิ่งต่อ พัฒนาการความก้าวหน้าของประเทศชาติโดยส่วนรวม อย่างมั่นคงยั่งยืน
สืบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง
ในโอกาสนี้เช่นเดียวกัน ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง ในความสูญเสียชีวิต
ของพี่น้องประชาชนทั้งสอง อันเป็นผลจากการร่วมมือร่วมใจของกลุ่มพี่น้องประชาชนในท้องที่ต่างๆ ลุก
ขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านด้วยความเสียสละกล้าหาญ ต่อการกระทาและพฤติกรรมอันมุ่งเป็นการบ่ อนทาลายทั้ง
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมวลประชาชนผู้บริสุทธิ์
และพร้อมกันนี้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการดูแลชดเชยความสูญเสียของพี่น้องประชาชน
ผู้บริสุ ทธิ์ และเสี ยสละ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ยิ่งไปกว่านั้น ข้อที่สั งคมจะต้อ งร่ว มกันรับรู้และ
ขอบคุณ ก็คือ ความเป็นจริงที่ว่า ความเสียสละกล้าหาญของขบวนการกลุ่มพี่น้องประชาชนคนไทยตาม
ท้องที่ต่างๆ ดังกล่าวนี้ ต้องนับเป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อการระงับยับยั้งมิให้สถานการณ์เลวร้ายสามารถ
ลุกลามขยายวงต่อไป รวมถึงจะเป็นบทเรียนต่อๆ ไปในอนาคต

(๓)
ข้อสรุปประการหนึ่งจากสถานการณ์ขัดแย้งตลอดช่วงสามเดือนเศษของรัฐบาลอภิสิทธิ์
คือ เสียงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ซับซ้อ น จึงจะงดเว้นไม่ก ล่ าวถึ งในที่นี้ เพียงแต่ตั้งข้อ สั งเกตได้ชัดเจนจากพฤติการณ์และพฤติกรรม
ทั้งหลายในแวดวงนักการเมืองอาชีพ ส่อให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ ถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการยึดครอง
ผูกขาดอานาจแต่ฝาายเดียว หรือไม่ก็เพื่อทาลายล้า งซึ่งกันและกัน ทั้งสองประการต่างเป็นสมุฏฐานที่มา
ของปัญหาความขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น เสียงเรียกร้องถึงรัฐธรรมนูญฉบับ
ต่างๆ ในขณะนี้ ล้วนแต่เป็นหลุมพรางบ่อนทาลายพัฒนาการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นข้อที่
รัฐบาลและพี่น้องประชาชนคนไทยจาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะต้องไม่ผิดพลาดในบรรยากาศของเสียงเรียกร้อง
การปฏิรูปการเมืองอย่างกว้างขวางในขณะนี้
(๔)
จากประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและจาเป็นที่ภาคสังคมและประชาชน โดยเฉพาะในระดับชุมชน
ท้องถิ่นที่จะต้องมีบทบาทกระทาการโดยตรงในกระบวนการปฏิรูปและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
ไม่ใช่เพียงมีส่วนร่วมรับฟังหรือเห็นชอบไม่เห็นชอบในสิ่งที่บรรดานักวิชาการปัญญาชนจัดเตรียมมาให้
เป้าหมายสาคัญของการปฏิรูปการเมืองในสภาวะพัฒนาการเมืองปั จจุบัน อยู่ตรงที่ส่งเสริมพัฒนาสิทธิ
อานาจและขีดความสามารถในการปกครองของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์
และชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ยังจะเป็นการพัฒนาภาคประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับ ให้เป็นผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งและควบคุมผู้แทนของตนเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่ต้องอยู่ภายใต้แอกเพื่อการแสวงช่วงชิงอานาจและ
ผลประโยชน์ส่วนตนในหมู่นักการเมืองอาชีพ ดังเช่นที่เป็นมาโดยตลอด และซึ่งเป็นสมุฏฐานที่มาของ
ความล้มเหลวของระบอบรัฐสภาและประชาธิปไตยไทย
(๕)
ทั้งหมดที่ กล่ าวมาคือ วาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลและประชาชนคนไทยจะพึงรั บผิดชอบ
ร่วมกันในอันที่จะผลักดันให้สาเร็จลุล่วงไปในระยะเวลาอันควร ในฐานะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เอง เป็นผู้ริเริ่ม
ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายการปฏิรูปการเมือง จึงใคร่ขอเสนอหลักการปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ :๕.๑ ในยามวิกฤตต่อความมั่นคงและการดารงคงอยู่ของประเทศชาติ ขณะนี้ รวมทั้งเพื่อ
มิให้ พัฒนาการประชาธิ ปไตยและสิทธิมนุษยชนต้อ งสะดุดหยุดลง ขอให้นายกรัฐมนตรีประกาศจัดตั้ง
“รัฐบาลแห่งชาติ” ด้วยความร่วมมือของกลุ่มการเมืองทุกฝาาย และภาคเศรษฐกิจสังคมฝาายต่างๆ โดย
หลีกเลี่ยงจากภาคราชการและนักวิชาการปัญญาชนอย่างเช่นที่ถือปฏิบัติกันมาในอดีต
๕.๒ ยุติการเมืองแบบตอบโต้ เหน็บแนมกันระหว่างพลพรรคฝาายต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพรรครัฐบาล ซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์ อะไรเลยในยามวิกฤตของบ้านเมืองที่กาลังต้องการแสวงหา
ความเข้าใจต่อกันภายในชาติ
๕.๓ เปิดเวทีภาคสังคมและประชาชน โดยเฉพาะในหมู่ ชุมชนท้องถิ่นชนบท ซึ่งกาลั ง
ตื่ น ตั ว พั ฒ นาตนเองและปกป้ อ งฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น สมบั ติ ข องชาติ พร้ อ มด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญา
ความสามารถและศักยภาพการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุค ที่ประเทศชาติกาลัง
ถูกรุกรานทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจากภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
๒

๕.๔ เป็นที่ห วังว่า ภายใต้กระแสการประสานงานปฏิรูปทั้งจากภาครัฐและภาคสั งคม
ประชาชน จะได้บังเกิดผลกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปจากภายในแวดวงผู้นาทางการเมืองกันเอง โดยไม่ต้อง
เว้นวรรคพัฒนาการประชาธิปไตยของไทยเรา
๕.๕ และประการสุ ดท้าย เป็นที่ ค าดหวังว่า ระบอบรัฐสภาไทยจะสามารถค่ อยๆ สลั ด
คราบของความอ่อนแอล้มเหลวและทุจริตคอรัปชั่นจากอดีต และเข้าสู่ภายใต้การกากับควบคุมของภาค
สังคมและประชาชนทุกส่วนทุกระดับ อันเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
พฤติก ารณ์ ก่ อ ความรุนแรงถึ งขั้นจราจล และการสู ญ เสี ยชีวิต ของประชาชน จะต้อ งมี
ผู้รับผิดชอบและรับโทษทัณฑ์ ฐานกระทาผิดกฎหมายอย่างแน่นอน แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ สังคมไทยไม่
อาจสะดุดหยุดลงเพียงแค่นั้น หากจาเป็นต้องสืบสาวถึงเหตุที่มาของวิกฤตความขัดแย้ง และร่วมกันขจัด
เหตุที่ว่านั้น
เสน่ห์ จามริก
๑๖ เมษายน ๒๕๕๒

๓

