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  *บทความประกอบโครงการอภิปรายเชิงวิชาการ “ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย”  
จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓.   

  ในการอภปิรายทีส่ถาบนัพระปกเกลา้ในวนันี ้ผูเ้ขยีนจะขอพดูเปน็ ๓ ชว่ง คอื ในตอนแรก ผูเ้ขยีน 
จะให้ข้อคิดเห็นว่าอะไร คือ “สาเหตุ” ที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกัน ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้  
และในตอนที่สอง จะเป็นตอนที่ว่าเราจะหา “ทางออก” จากสภาพการเมืองที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 
ได้อย่างไร; และจะจบลงด้วยบทสุดท้ายว่าด้วยข้อคิดที่ได้มาจาก “นิทานอิสป” เรื่องหนูกับแมว
 ตอนที่ ๑ ผู้ใดหรือกลุ่มใด ที่ทำให้คนไทยต้องตกอยู่ในสภาพแตกแยก ดังเช่นที่เป็นอยู่ 
ในขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ในตอนนี้  (การวิเคราะห์หา “สาเหตุ” ของการแตกแยก) ผู้เขียนจะแยกกล่าวเป็น ๓ ข้อ 
คือ (๑) ท่านรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญของไทยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวในโลกที่ใช้  “ระบบเผด็จการ 
โดยพรรคการเมอืงของนายทนุ” ในระบบรฐัสภา; (๒) “ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืงของนายทนุ” 
ทำให้คนไทยแตกแยกได้อย่างไร; และ (๓) “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” เกิดขึ้น 
ตั้งแต่เมื่อใด และ “ใคร” เป็นผู้ที่ทำให้เกิดขึ้น
  ขอ้ ๑.๑ ทา่นรูห้รอืไมว่า่ ประเทศไทยเปน็ประเทศเดยีวในโลกทีร่ฐัธรรมนญูใช้ “ระบบเผดจ็การ 
โดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา -parliamentary system (โดยรัฐธรรมนูญ 
มีบทบัญญัติบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง / ให้พรรคการเมือง 
มอีำนาจเอาสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรออกจากตำแหนง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรได ้/ กำหนดบงัคบั 
ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -หัวหน้าพรรคการเมือง เท่านั้น)
  ท่านเคยย้อนคิดบ้างหรือไม่ว่า  ทำไมคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ 
ในมหาวทิยาลยัของเราจงึไมเ่คยบอกกบัเราวา่ รฐัธรรมนญูของเราทีใ่ช ้“ระบบสถาบนัการเมอืง (ระบบ 
เผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน)” นั้น มีเพียงประเทศเดียวในโลก คือ ประเทศไทยเท่านั้น
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  ทา่นรูห้รอืไมว่า่ วงการวชิาการของทกุประเทศทัว่โลก เขามองเหน็ผล (เสยี) ของระบบนีม้าตัง้แต ่
ระยะแรก ๆ  ของการที่ประเทศในยุโรป  (โลก)  เริ่มใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร  (written 
constitution) เพื่อกำหนดรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  คือ  ตั้งแต่ปลายศตวรรษ 
ที่  ๑๘  คือ  กว่า  ๒๐๐  ปีมาแล้ว โดยมีบทบัญญัติกำหนดให้  ส.ส.  มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของ ส.ส. และต้องไม่อยู่ภายใต้อาณัติและการมอบหมายใด ๆ
  ข้อ  ๑.๒  ทำไม “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา                  
-parliamentary system จึงทำให้คนไทยแตกแยกได้
  รัฐธรรมนูญของเราในปัจจุบันนี้  (รัฐธรรมนูญฉบับเดียวในโลก) ที่สร้างระบบเผด็จการโดย
พรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา ด้วยบทบัญญัติ ๓ ประการ ดังกล่าวข้างต้น (บังคับให้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรค / ให้พรรคการเมืองมีอำนาจให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจาก 
ตำแหน่งได้  /  นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคเท่านั้น)  เป็นระบบที่ 
ชกันำและทำใหน้ายทนุมารวมทนุกนัตัง้พรรคการเมอืง เพือ่เขา้มาผกูขาด “อำนาจรฐั” ในระบบรฐัสภา  
(โดยเปน็ทัง้รฐับาลและคมุทัง้เสยีงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร) เพือ่หาโอกาสแสวงหาความรำ่รวยจาก 
ทรัพยากรของชาติโดยมิชอบ
  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง  ฯลฯ 
ในระบบรัฐสภา  -parliamentary  system  ได้ทำให้ระบบรัฐสภาขาดการถ่วงดุลระหว่างสถาบัน 
ฝ่ายบริหาร  (รัฐบาล) กับสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ  (สภาผู้แทนราษฎร) และทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจ 
โดยพรรคการเมือง  และทำให้  “พรรคการเมือง” กลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ 
เหนือรัฐบาลและเหนือสภาผู้แทนราษฎร  [หมายเหตุ  สิ่งที่แปลกแต่จริงสำหรับคนไทยก็คือ  
ดว้ย “ความไมรู่”้ ของคณาจารยน์ติศิาสตรแ์ละรฐัศาสตรใ์นมหาวทิยาลยั ทีไ่มส่ามารถอธบิายใหค้นไทย 
ทราบถึง “ความเป็นจริง” ข้อนี้ได้ จึงทำให้เราได้ยินทางหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย ๆ  ว่านายกรัฐมนตรี 
สามารถหลีกเลี่ยง “ความรับผิดชอบ” ของตนเองได้ โดยการกล่าวเพียงว่า  เรื่องนี้เป็นของสภาและ 
สมาชกิสภา ไมใ่ชเ่รือ่งของรฐับาล รฐับาลไมเ่กีย่ว ทัง้ ๆ  ทีน่ายกรฐัมนตรเีองเปน็ “หวัหนา้พรรคการเมอืง” 
ที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ]
 ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน ทำให้นายทุนทั้งหลายใช้เงินและอิทธิพล 
ในการซื้อเสียง (ในขณะที่สภาพสังคมไทยอ่อนแอและมีกลไกการบริหารที่พิกลพิการ)  เพื่อเข้ามา 
“จับขั้ว”  รวมกลุ่มกันเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร  และเข้ามาเป็นรัฐบาลที่ผูกขาด 
อำนาจรัฐ  และใช้  “อำนาจรัฐ”  แสวงหาความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวมทั้งทางตรง 
และทางอ้อม  ทั้งโดยการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงและโดยการทุจริตทางนโยบาย  คือ  ออกกฎหมาย 
ที่ไม่ควรออก (เพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก) และไม่ออกกฎหมายที่ควรจะต้องออก รวมทั้ง 
การใช้นโยบาย  populist  โดยไม่มีขอบเขต  เพียงเพื่อซื้อเสียงและซื้อความนิยมจากประชาชน 
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เพื่อให้ตนได้อยู่ในตำแหน่งให้นานที่สุด เพื่อจะได้ผูกขาดอำนาจรัฐ  (และทำการทุจริตคอร์รัปชัน 
หาความรำ่รวยจากทรพัยากรของสว่นรวม) ตอ่ไป; วธิกีารใชอ้ำนาจของนกัการเมอืงนายทนุไดก้ลายเปน็ 
วงจรแห่งความเสื่อม -vicious circle โดยไม่มีที่สิ้นสุด

  การแขง่ขนักนัระหวา่งกลุม่นายทนุเจา้ของพรรคการเมอืง (ในภมูภิาคตา่ง ๆ  ของประเทศ) ในการ 
ซื้อเสียงเพื่อการเลือกตั้ง  และการแจกเงินและแจกจ่ายผลประโยชน์  (ของนักการเมือง)  เพื่อแสวงหา 
และผูกพันหัวคะแนน  /  พรรคพวก  /  และประชาชนที่สนับสนุนตนในทุกวิถีทาง (ทั้งในขณะเลือกตั้ง 
และในขณะที่เป็นรัฐบาล) นั่นเอง ได้เป็น “สาเหตุ” ของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทย ทำให้ 
คนไทยต้องแตกแยกทั้งในด้านความคิดเห็นและแบ่งพรรคแบ่งพวกออกเป็นจังหวัดและภาค ดังที่เห็น 
กันอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)
  ข้อ ๑.๓ “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา ในรัฐธรรมนูญ 
ของไทย เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด และใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้ที่ทำให้เกิดระบบนี้ขึ้นในประเทศไทย 
-ประเทศเดียวในโลก
  (ก)  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน”  ในระบบรัฐสภา  ในรัฐธรรมนูญของไทย  
เกิดขึ้นครั้งแรกโดยสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (เดือนกันยายน) ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบัที ่๔) โดยคณะรฐัมนตรทีีเ่ขา้มาบรหิารประเทศเปน็การชัว่คราวหลงั “พฤษภาทมฬิ” 
  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ใช้บังคับมาจนถึงขณะนี้ เป็นเวลา ๑๗  ปี 
และผลของการใช้บังคับระบบนี้ต่อเนื่องกันมาถึง  ๑๗  ปีนี้เอง  ได้ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกัน 
ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
  (ข)  ผู้ใดทำให้  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน”  ในระบบรัฐสภาเกิดขึ้น 
ในประเทศไทย (ประเทศเดียวในโลก)
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 ผู้ที่รับผิดชอบทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ชนชั้นนำ ๒ กลุ่ม คือ
  (๑)  นักการเมืองนายทุนที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ต้องการผูกขาดอำนาจทางการเมืองไว้ใน 
กลุ่มนายทุนด้วยกันเอง  (โดยอาศัยการเลือกตั้งในสภาพที่สังคมไทยมีความอ่อนแอและสภาพกลไก 
การบริหารที่พิกลพิการ)
  (๒)  กลุ่มนักวิชาการและคณาจารย์ ที่มีอยู่  ๒ ประเภท  ประเภทที่หนึ่ง คือ พวกที่ไม่รู้จริง 
และขาดความรอบรู ้และอกีประเภทหนึง่ คอื ประเภทที ่(อาจ) รูจ้รงิหรอืไมรู่จ้รงิ แตป่ระสงคจ์ะแสวงหา 
ตำแหน่งหรือประโยชน์ด้วยการเป็น “นิติบริกร” ให้แก่ทหาร (ที่เข้ามาใช้อำนาจทางการเมือง) 
หรือนักการเมืองนายทุน (ที่มาจากการเลือกตั้ง)
  ผู้ เขียนคิดว่า ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน  (ในระบบรัฐสภา)  คงจะ 
ไม่ได้รับการยอมรับ และไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (ตามความต้องการของนักการเมืองนายทุนที่มาจาก 
การเลือกตั้ง) ถ้าหากคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและนักวิชาการ 
ของเราจะมีความรู้ในระดับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว และอธิบายให้คนทั่วไปได้ทราบว่า 
เพราะเหตุใดทั่วโลกเขาจึงไม่ให้ “พรรคการเมืองนายทุนเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐ”  และทำไม 
เขาจึงต้องบัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  และนอกจากนั้น  ประเทศไทยเรายังมี “ชนชั้นนำ -Elite”  ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน 
(ที่ไม่ได้เป็นนักการเมือง)  แต่บังเอิญท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น 
ท่านจึงมองไม่เห็น “ปัญหา” ที่จะเกิดตามมาจากความผิดพลาดในการกำหนดรูปแบบ -form of 
government  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ด้วยเหตุนี้  ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมือง 
นายทุนในระบบรัฐสภา (ประเทศเดียวในโลก) จึงได้เกิดขึ้นด้วยความสนับสนุนจาก elite กลุ่มนี้ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
 สิ่งที่ผู้เขียนแปลกใจก็คือ  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน  (ในระบบรัฐสภา)” 
ของเราสามารถดำรงอยู่ได้ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จนถึงขณะนี้  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นเวลานานถึง ๑๗ ปี  
โดยไม่มีคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเราและ Elite ที่ไม่ใช่ 
นกัการเมอืงของเรา สงัเกตเหน็ความเลวรา้ย (vice) ของระบบนี ้ทัง้ ๆ  ทีไ่ดม้ ี“เหตกุารณท์ีผ่ดิปกต”ิ 
เกิดขึ้นอย่างมากมายในประเทศ และเห็นกันอยู่เป็นประจำวัน 
  การทจุรติคอรร์ปัชนัของนกัการเมอืงของเรามอียูใ่นทกุรปูแบบ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
/  นักการเมืองของเราสามารถส่งมอบ  “ตำแหน่งรัฐมนตรี”  ให้แก่บุตรภริยาได้  /  จำนวนตำแหน่ง 
รฐัมนตรขีองประเทศหารแบง่กนัไดใ้นระหวา่งกลุม่นายทนุ (ในพรรคการเมอืง) โดยคำนวณตามจำนวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นายทุนให้  “เงินช่วยเหลือ  (ประจำ)”  /  สมาชิกสภาจัดสรรงบประมาณ 
ให้สมาชิกสภา  (ตนเอง)  ไปต่างประเทศ  /  การฟ้องร้องคดีและการแจ้งความโดยนักการเมือง 
มีหลากหลายจนนับไม่ถ้วน;  ถ้าหากแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะ 
ไมเ่ขา้ประชมุ (เพือ่ใหส้ภาลม่) หรอืมฉิะนัน้ กม็าประชมุแลว้ขอนบัองคป์ระชมุ แตเ่ดนิออกนอกหอ้งประชมุ 
เพื่อไม่ให้นับเป็นองค์ประชุม;  ทั้งนี้  โดยไม่พูดถึงพฤติกรรมธรรมดา ๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 57

ที่ออกไปข้างนอกไม่อยู่ประชุม แต่ฝากบัตรไว้ให้ผู้อื่นเสียบลงคะแนนแทน (โดยลงตามมติที่ 
พรรคการเมืองสั่งโดยไม่ต้องฟังเหตุผล)
 ขณะนี้ เมื่อบรรดา “พรรคการเมืองของนายทุนท้องถิ่น” ของเราได้โอกาสที่สามารถล้ม 
“พรรคการเมืองนายทุนระดับชาติ” -การผูกขาดอำนาจโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวลงได้  (เพราะ 
โลภมากเกินไป) ได้ บรรดาพรรคการเมืองนายทุนท้องถิ่น ๒-๔ พรรค ต่างก็แย่งกัน “จับขั้ว” เพื่อให้
ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร  และเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อผูกขาดอำนาจและแสวงหาประโยชน์ 
(คอร์รัปชัน) แทนที่ต่อไป
 สิ่งที่รออยู่ในอนาคตอันไม่ไกลนัก ก็คือ เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อการแสวงหาผลประโยชน์และ 
การคอร์รัปชันของกลุ่มนายทุนที่เป็น “พรรครัฐบาล” ในปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั่วไป  
ก็จะถูกนักการเมืองนายทุนของพรรคการเมือง (ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล) นำเอาการทุจริตคอร์รัปชัน 
มาเปดิเผย และเปดิอภปิรายเพือ่ลม้ขัว้พรรคการเมอืงของรฐับาล ทัง้นี ้เพยีงเพือ่หาโอกาสใหต้นเอง 
ได้ “จับขั้ว” กันเป็นพรรคการเมืองนายทุนชุดใหม่ เพื่อเข้ามาผูกขาดอำนาจและแสวงหา 
ประโยชน์ (คอร์รัปชัน) เหมือน ๆ  กัน [หมายเหตุ  เหตุการณ์เช่นนี้การแย่งกันจับขั้วระหว่างกลุ่ม 
“พรรคการเมืองของนายทุนท้องถิ่น” ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่อนที่พรรคการเมืองของนายทุนระดับชาติจะได้จัดตั้งขึ้น  และแย่งการผูกขาดอำนาจรัฐไปจาก 
พรรคการเมืองของนายทุนท้องถิ่น]
  ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า ประเทศไทยจะอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อีกนานเท่าใด ก่อนที่ประเทศจะล่มสลาย 
เพราะการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องของนายทุนพรรคการเมือง  ไม่ว่าจะเป็นนายทุนระดับท้องถิ่นหรือ 
นายทุนระดับชาติโดยไม่มีที่สิ้นสุด
 ตอนที่ ๒ ขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เราจะหา “ทางออก” ได้อย่างไร
  ในตอนที่ ๑ ผู้เขียนได้พูดถึง “สาเหตุ” ที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกันมาแล้วว่า การที่คนไทย 
ตอ้งแตกแยกกนักเ็พราะรฐัธรรมนญูของเราตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช ้“ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืง 
ของนายทุน”  ในระบบรัฐสภา  (ประเทศเดียวในโลก)  ซึ่งเป็นเหตุทำให้นายทุนเจ้าของพรรคการเมือง  
(ซึ่งต่างก็มีความโลภตามธรรมชาติและต่างต้องการชัยชนะใน “การเลือกตั้ง”) แข่งขันกันแจกเงินและ 
ประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  อย่างไร้ขอบเขต เพื่อเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐ และแสวงหาประโยชน์ 
และความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวม  ภายใต้ระบบการเมืองที่ปราศจากการคานอำนาจและ 
การถ่วงดุล
 การที่ “กลุ่มนักการเมืองนายทุน” เจ้าของพรรคการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 
ต่างแก่งแย่ง “อำนาจรัฐ” (เพื่อมาแสวงประโยชน์และความร่ำรวยฯ) นี้เอง ก่อให้เกิดผลที่ตามมา 
ก็คือ ทำให้คนไทยทั้งประเทศต่างเข้ามาและเป็นพรรคพวกของนายทุนพรรคการเมืองฝ่ายที่จะให้
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และเอื้อประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด; คนไทยจึงแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย และมองหาประโยชน์ 
ส่วนตัวที่ใกล้ตัวที่นักการเมืองให้หรือเสนอให้ และสูญเสียความสำนึกใน “ประโยชน์ส่วนรวม” 
ของประเทศ
  ผู้เขียนเห็นว่า  การที่จะแก้ปัญหาการเมืองของประเทศมีหนทางเดียว  คือ  ต้องแก้ปัญหาที่  
“สาเหตุ” ของปัญหาที่ทำให้นายทุนแก่งแย่งกัน นั่นก็คือ การผูกขาดอำนาจรัฐด้วยการยกเลิก “ระบบ 
เผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา (ประเทศเดียวในโลก) นี้เสีย
  ปัญหาจึงมีอยู่ว่า แล้ว “ใคร” จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ -การปฏิรูปการเมืองให้เรา และถ้าจะแก้ 
จะแก้อย่างไร; ดังนั้น ในตอนที่ ๒ นี้ ผู้เขียนจะแยกเป็น ๓ ข้อ คือ (๑) ท่านคิดว่าในใจจริงของ  
“นักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบัน” มีความต้องการอันแท้จริงท่ีจะปฏิรูปการเมืองหรือไม่; (๒) ถ้านักการเมือง 
ในรฐับาลปจัจบุนั (ทีก่มุอำนาจรฐัอยู)่ ไมต่อ้งการปฏริปูการเมอืงใหเ้ราแลว้ เรา (คนไทย) จะทำอยา่งไร; 
และ (๓) “ทางออก” ของคนไทยอยู่ที่ไหน

 ข้อ ๒.๑ นักการเมือง ใน “รัฐบาล” ปัจจุบันมีความตั้งใจจริงจะปฏิรูปการเมืองหรือไม่
 การปฏริปูการเมอืง คอื การแกไ้ข form of government (ระบบสถาบนัการเมอืง) ดว้ยการ 
ยกเลิกและปรับเปลี่ยน (rationalization) “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน  
(ในระบบรัฐสภา)” (ประเทศเดียวในโลก) เพื่อมิให้มีการผูกขาดอำนาจรัฐโดยพรรคการเมือง 
อีกต่อไป
  คำถามแรกทีเ่ราจะตอ้งหาคำตอบคอื “นายทนุ” เจา้ของพรรคการเมอืงทีก่ำลงัผกูขาดอำนาจรฐั 
อยู่ในปัจจุบันจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองไม่มีอำนาจผูกขาดนี้และทำให้ตนเองต้องสูญเสียโอกาส 
ในการแสวงหาความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวมหรือไม่
  การที่ท่านจะรู้ว่ารัฐบาลปัจจุบันมี “ความตั้งใจจริง” จะปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปประเทศ 
หรือไม่ ก็คงต้องดูจาก “คำพูด” และจาก “การกระทำ” ของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้  
และแน่นอนว่า  “คำพูด”  ก็คงไม่สำคัญเท่ากับการกระทำ  เพราะ  “การกระทำ”  เป็นการแสดงออก 
ซึ่งเจตนาที่แท้จริงที่ “ซ่อน” อยู่ในใจของนักการเมือง
  ผูเ้ขยีนคงไมจ่ำเปน็ตอ้งบอกวา่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็อยา่งไร แตผู่เ้ขยีนขอแนะนำใหท้า่นผูอ้า่น “คดิ” 
และตอบแก่ตัวท่านเองว่า นักการเมืองนายทุนที่กุมอำนาจรัฐอยู่ในขณะนี้ มีเจตนาที่แท้จริงที่จะปฏิรูป 
การเมืองหรือไม่  โดยขอให้ท่านลองนึกย้อนหลังไปสัก  ๑  ปี  หรือย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
ที่ผ่านมาก็ได้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันเราได้  
“พูด”  อะไรบ้าง  และได้  “ทำ”  อะไรมาบ้างเพื่อการปฏิรูปการเมืองและปราบคอร์รัปชันในกลุ่ม 
นักการเมืองของรัฐบาลเอง
  เรื่องที่ (๑) ……………………………………………
  เรื่องที่ (๒) ……………………………………………
  เรื่องที่ (๓) ……………………………………………
                     ฯลฯ                                ฯลฯ 
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 ข้อ  ๒.๒ ถ้าท่านพบว่า นายกรัฐมนตรีและนักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันไม่มี “ความตั้งใจ 
ทีแ่ทจ้รงิ” ในการปฏริปูการเมอืง เรา (คนไทย) จะทำอยา่งไรจงึจะทำใหเ้กดิ “การปฏริปูการเมอืง”  
ซึ่งบางทีบางคนก็คิดไปไกลถึง “การปฏิรูปประเทศ” (?)
  คำตอบก็คือ  ผู้ เขียนคิดว่า  ก่อนที่ เราจะคิดปฏิรูปการเมือง  (หรือการปฏิรูปประเทศ) 
เราคนไทยคงต้องหา “ความรู้”  ให้แก่ตนเองก่อนตามสมควร  เพื่อจะได้รู้ว่าการปฏิรูปการเมืองเขาทำ
กันอย่างไร
 “ความรู”้ ในทีน่ี้ คงมใิชเ่ปน็ความรูท้ีจ่ะทำใหเ้ราสามารถเขยีนรฐัธรรมนญูไดด้ว้ยตวัเอง แตเ่ปน็ 
“ความรู้ทั่วไป”  ที่จะทำให้เรา  “รู้เท่าทัน”  นักการเมืองนายทุน  และนักวิชาการประเภทนิติบริกร 
หรือประเภทศรีธนญชัย  เพื่อมิให้บุคคลเหล่านี้อาศัยความไม่รู้ของคนส่วนใหญ่เอาคำว่า 
“ประชาธิปไตย” มาหลอกเรา และเขียนรัฐธรรมนูญที่ใช้  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของ 
นายทุน”  ในระบบรัฐสภา  (ประเทศเดียวในโลก)  เอาอำนาจรัฐไปให้ตนเองผูกขาดและทำการทุจริต 
คอร์รัปชันแสวงหาความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวม
 “ความรู้ทั่วไป”  ที่จะทำให้เรารู้เท่าทันนักการเมืองและนักวิชาการประเภทนิติบริกรมีอยู่  
๔ ประการ คือ
  (๑)  เราต้องรู้ว่า  “การปฏิรูปประเทศ”  ประกอบด้วยการปฏิรูป  ๒  ส่วน  ส่วนแรกคือ 
“การปฏิรูปการเมือง”  ซึ่งได้แก่  การปฏิรูประบบสถาบันการเมือง -form  of  government 
ในระบบรัฐสภา และส่วนที่สอง คือ “การปฏิรูประบบ (กฎหมาย) การบริหารพื้นฐานของประเทศ” 
ได้แก่  การปฏิรูประบบการบริหารงานในเรื่องที่สำคัญที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  และระบบ  (กฎหมาย)  
ที่สำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปก็มี  เช่น  เรื่องระบบตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  (ตำรวจ- 
อัยการ-ศาล) ระบบการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ระบบข้าราชการประจำ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ระบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ระบบสหกรณ์ เป็นต้น
  แต่ที่สำคัญที่สุด  ที่เราจะต้องรู้ก็คือ  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น สถาบันการเมือง  
(ที่มาจากการเลือกตั้ง)  เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด  เพราะเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ  
และเป็นสถาบันเดียวที่มีอำนาจตรากฎหมาย  (พระราชบัญญัติ)  ดังนั้น  เราจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่า 
เราไมส่ามารถม ี“การปฏริปูประเทศ” (การปฏริปูการเมอืง + การปฏริปูระบบบรหิารพืน้ฐานประเทศ) ได ้ 
โดยไม่มี “การปฏิรูปการเมือง (ระบบสถาบันการเมือง)”
 การปฏิรูปการเมือง เป็นการทำให้ “คนดี” ได้เข้ามาปกครองบ้านเมือง ไม่ใช่ให้นักการเมือง 
นายทุนที่ร่วมลงทุนกันในการเลือกตั้ง แล้วเข้ามาผูกขาดอำนาจ ดังเช่นในขณะนี้
  เราไม่ควรให้นักการเมืองนายทุนที่ผูกขาดอำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบัน  เอาประเด็นเรื่องการบริหาร 
ประเทศ (รวมทั้งกรณีปัญหาปราสาทพระวิหาร) และปัญหาทางเศรษฐกิจ  มากลบเกลื่อนความสำคัญ 
และความเร่งด่วนของ  “การปฏิรูปการเมือง”  เพื่อถ่วงเวลาให้ตนเองได้ผูกขาดอำนาจและทำการ 
คอร์รัปชันแสวงหาความร่ำรวย  ด้วยการอ้างใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อความจำเป็นในการแก้ปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ
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  (๒) เราตอ้งทราบวา่ ในการปฏริปูการเมอืง (การออกแบบ –design ระบบสถาบนัการเมอืง) นัน้  
ประเทศต้องการ “ความรู้” ในระดับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 การออกแบบรัฐธรรมนูญ เป็นการวางรูปแบบของรัฐบาล -form of government และ 
กำหนดกลไกของรัฐให้มีการคานและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลในสถาบัน 
การเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ใช้อำนาจรัฐโดยบิดเบือนความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ เพื่อการ 
แสวงหาประโยชน์และความร่ำรวยส่วนตัวจากทรัพยากรของชาติโดยอ้างการเลือกตั้ง
 การรา่งรฐัธรรมนญู จงึมใิชเ่ปน็เรือ่งการเอา “บคุคลทีพ่อรูก้ฎหมาย” มาเปน็สภารา่งรฐัธรรมนญู 
แล้วประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายประเด็น  เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อ 
ความเป็นประชาธิปไตย
  ความเปน็ประชาธปิไตยของ “รฐัธรรมนญู” อยูท่ีก่ารใหค้วามเหน็ชอบของประชาชน (สว่นใหญ)่  
ทั้งประเทศ  ด้วยการออกเสียงเป็นประชามติ  -referendum  โดยอาศัยการชี้นำและความเชื่อถือ 
ในตัวบุคคลที่เป็นผู้นำประเทศในระดับที่เป็น statesman หรือเป็นวีรบุรุษสงคราม หรือเป็นผู้กู้ 
ประเทศให้มีอิสรภาพ  (ซึ่งปัจจุบันนี้  ประเทศไทยอาจยังหาไม่พบ)  หรือโดยวิธีการที่กำหนดให้มีการ 
ออกเสียงประชามติ -referendum หลังจากที่ประชาชนมีความกระจ่างแจ้ง
  (๓) เราต้องทราบว่าการเป็น “นักกฎหมาย” นั้น มิได้หมายความว่า ผู้นั้นจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ 
กฎหมาย”  และนอกจากนั้น  กฎหมายก็มีหลายสาขา  เช่น  กฎหมายแพ่ง  กฎหมายอาญา  กฎหมาย 
วิธีพิจารณาความ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ฯลฯ ดังนั้น การเป็น “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย 
(หากเป็น)” ก็มิได้หมายความว่า ผู้นั้นจะเชี่ยวชาญกฎหมายได้ในกฎหมายทุกสาขา 
 ในการปฏิรูปการเมือง เราต้องการผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ  
(ที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะหามาได้) และนอกจากนั้น  เราต้องทราบว่า  การดำรง  “ตำแหน่งทางบริหาร” 
ในสถาบันการศึกษา (เช่น ตำแหน่งคณะบดีคณะนิติศาสตร์ก็ดี หรือตำแหน่งอธิการบดีในมหาวิทยาลัย  
ที่มีการเรียนการสอนทางนิติศาสตร์ก็ดี ) กับความเชี่ยวชาญกฎหมายนั้นก็เป็นคนเรื่องกัน; 
ดังนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย  จึงมิได้หมายความว่าผู้นั้นจะเป็น 
“ผู้ เชี่ยวชาญกฎหมาย” และแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ เชี่ยวชาญกฎหมาย ก็มิได้หมายความว่า 
ผู้นั้นจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ” [หมายเหตุ และแม้แต่ อาจารย์  “ผู้ที่สอนวิชา 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ”  ในมหาวิทยาลัยเอง  ก็มิได้หมายความว่าผู้นั้นจะเป็น  “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ”  ซึ่งท่านสามารถทราบได้  เพียงแต่ท่านเอาตำราหรือเอกสารที่อาจารย์ใช้สอนนักศึกษา 
(ถ้าหากจะมี) วางเทียบกับตำรารัฐธรรมนูญของประเทศที่พัฒนาแล้ว ท่านก็จะเห็นความแตกต่าง]
  (๔)  และในประการสุดท้าย เราต้องทราบถึงความเป็นจริง –reality ที่เกี่ยวกับตัวเราเอง 
ซึ่งได้แก่  สภาพสังคม  /  สภาพของกฎหมายที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหาร  /  และสภาพของ 
ชนชั้นนำ  –elite  ในสังคม;  พูดอย่างง่าย  ๆ ก็คือ ก่อนที่เราจะเริ่มต้น “การปฏิรูปการเมือง” และ 
“การปฏิรูปประเทศ” เราต้องรู้จักตัวเราเอง
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  (ก)  สภาพสงัคมไทย สภาพสงัคมไทยเปน็สงัคมทีม่คีวามออ่นแอ เปน็สงัคมทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบบ 
อุปถัมภ์ที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และขาด “ประสบการณ์ทางการเมือง” ที่เกิดจากวิวัฒนาการ 
ในทางประวัติศาสตร์  (ผิดกับประชาชนของประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ)  และ 
สงัคมไทยเปน็สงัคมเกษตรกรทีย่งัยากจน; ดงันัน้ สภาพสงัคมเชน่นี ้จงึเปน็ “โอกาส” ของนายทนุเจา้ของ 
พรรคการเมืองในการที่จะซื้อเสียงจากคนส่วนใหญ่ของสังคม เพื่อเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐได้โดยง่าย
   (ข)  สภาพของระบบกฎหมายพื้นฐาน สภาพระบบกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของระบบบริหาร 
ประเทศอยู่ในสภาพพิกลพิการ  ทั้งในด้านการบริหารราชการประจำและในด้านการกระจายอำนาจ 
ให้แก่ท้องถิ่น  ทั้งนี้  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็น  “เอกราช”  มาโดยตลอด  ไม่เคยตกเป็น 
ประเทศในอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจ  ดังนั้น  กฎหมายว่าด้วยระบบบริหารพื้นฐานของ 
ประเทศและระบบการปกครองท้องถิ่นของเรา  จึงไม่ได้รับอิทธิพลจาก  “รูปแบบ  (กฎหมาย)” 
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว
  กลไกการบริหารงานประจำ (รวมทั้งระบบกระบวนการยุติธรรม) และการกระจายอำนาจให้แก่
ท้องถิ่นที่พิกลพิการของเรา จึงได้กลายเป็นเครื่องมือและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองนายทุน
ในระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน (ประเทศเดียวในโลก) ได้โดยง่าย
   ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ระบบการปกครองท้องถิ่นและระบบงานราชการประจำเป็นกลไก 
พื้นฐานทางการเมืองให้แก่  “สถาบันทางการเมือง”  โดยเป็นกลไกที่ถ่วงดุลอำนาจ  และทำให้ระบบ 
การบริหารของประเทศมีความโปร่งใส  -  เปิดเผย  ซึ่งตรงกันข้ามและกลับกันกับสภาวการณ์ 
ในประเทศไทย  (จากพื้นฐานที่พิกลพิการอยู่แล้ว)  “รัฐบาล”  ในช่วงระยะเวลา  ๑๗  ปี ในระบบ 
เผดจ็การโดยพรรคการเมอืงนายทนุ ยงัไดท้ำใหร้ะบบการปกครองทอ้งถิน่และกลไกประจำทางราชการ  
เป็นฐานของ “หัวคะแนน” และการแสวงหาประโยชน์ของนักการเมืองนายทุน ดังนั้น การคอร์รัปชัน 
จึงได้ขยายตัวและกระจายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว
  (ค)  สภาพชนชั้นนำ –elite ของคนไทย อยู่ในสภาพที่ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวและ 
ขาดคุณภาพ คือ เรามีนักการเมืองนายทุนท่ีแสดงให้เห็น “พฤติกรรม” ในการฉวยโอกาสจากสภาพสังคม 
ที่อ่อนแอและการมีนักวิชาการที่ขาดคุณภาพ  ด้วยการสร้างระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน  
(ประเทศเดียวในโลก)  ขึ้น  และทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าระบบนี้เป็นกลไกที่ถูกต้องของความเป็น 
ประชาธิปไตย  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการผูกขาดอำนาจและแสวงหาความร่ำรวยในกลุ่มนักการเมือง 
นายทุน
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 เรามีคณาจารย์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของไทย ที่มีความรู้ที่แตกต่าง 
(ต่ำกว่า) กับระดับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วมาก และหลงอยู่ในความคิดของความเป็น 
ประชาธิปไตยในสมัยมองเตสกีเออ เมื่อ ๒๕๐ ปีก่อน โดยไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้ นิติปรัชญาและวิชา 
นิติศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วได้พัฒนาไปไกลเพียงใด
 นักกฎหมายและนักวิชาการของเราจำนวนมากขาดทักษะทาง “ภาษา” ซึ่งทำให้มีข้อจำกัด 
ในการเข้าถึงตำราที่ได้มาตรฐาน (ภาษาต่างประเทศ) ของประเทศที่พัฒนาแล้ว และทำให้  
“มาตรฐานความรู้”  ของเรา  แตกต่างกับความรู้ของวงการวิชาการของประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้น 
ของประเทศมหาอำนาจ  ซึ่งนักวิชาการของเขาไม่มีอุปสรรคในการอ่านตำราภาษาต่างประเทศ; 
นอกจากนั้นแล้ว  ยังมี  “กรณี”  ที่ปรากฏให้เห็นด้วยว่า  นักกฎหมายและนักวิชาการของเราที่ไปจบ 
การศึกษาจากต่างประเทศในบางประเทศ  มีความรู้ทางภาษาศาสตร์เพียง ครึ่ง ๆ   กลาง ๆ  ซึ่งทำให้ 
นักกฎหมายของเราขาดความลึกในความเข้าใจทางวิชาการ  ทั้งนี้  โดยยังไม่พูดถึงนักกฎหมายและ 
นักวิชาการประเภท “นิติบริกร”
 ประเทศไทยไม่มีโครงการแปลตำราทางวิชาการอย่างกว้างขวางเหมือนกับประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศไต้หวัน ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ที่จะทำให้นักศึกษา (จำนวนมาก) หาความรู้ได้ 
โดยไม่ต้องเรียนภาษาต่างประเทศก่อน
  [หมายเหตุ  ความเป็นจริง  เรื่อง  การต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของนักวิชาการทางกฎหมาย 
ของไทย  สามารถพิสูจน์ได้โดยไม่ยาก  เพราะเพียงแต่เรานำเอกสารที่เรียกว่า  “เอกสาร  -expose” 
ที่อธิบายเกี่ยวกับการเขียน  (ออกแบบ)  กฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้ว  ที่เขาทำกันเป็นปกติ 
ในการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติมาวางเปรียบเทียบกับเอกสารการเสนอร่างกฎหมายต่อ 
สภานิติบัญญัติของเรา เราก็สามารถรู้ได้ว่ามาตรฐานและคุณภาพของนักวิชาการทางกฎหมายของเขา 
กับของเรา แตกต่างกันและห่างกัน  (ไกล)  เพียงใด;  เอกสาร –expose  (ในการเสนอร่างกฎหมาย) นี้  
นกักฎหมายจะตอ้งทำคำอธบิายเปรยีบเทยีบโครงสรา้งและกลไกในรา่งกฎหมายกบัโครงสรา้งและกลไก 
ในกฎหมายของประเทศอื่น  และต้องสามารถอธิบายให้สมาชิกสภานิติบัญญัติและประชาชนทั่วไป 
ทราบและมองเหน็ไดว้า่ โครงสรา้งและกลไกในรา่งกฎหมายทีเ่สนอตอ่สภานติบิญัญตัิ (แตล่ะฉบบั) นัน้ 
จะทำให้  “จุดหมาย”  ของ  (ร่าง)  กฎหมายดังกล่าวสัมฤทธิผลได้อย่างไรและเพียงใด  ซึ่งประเทศไทย 
ไม่เคยมี “เอกสาร” ที่ถึงระดับนี้
  ตัวอย่าง  การเขียน  (ออกแบบ)  กฎหมาย  (โดยมีความรู้ที่ไม่ถึงมาตรฐาน)  ที่ได้ก่อให้เกิด 
ความเสยีหายและทำใหก้ารบรหิารประเทศพกิลพกิารอยา่งไร ทีเ่หน็ชดัเจนอยูใ่นขณะนี ้กค็อื กฎหมาย 
ว่าด้วยตำรวจและกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม  (ทางอาญา):  อันที่จริง  มีกฎหมายที่สำคัญ ๆ   
อีกจำนวนมากที่พิกลพิการและก่อให้เกิดความเสียหายอยู่ในขณะนี้  แต่บังเอิญเพียงว่า  เราคนไทย 
ไมรู่ว้า่กฎหมายเหลา่นีพ้กิลพกิาร เพราะวา่วงการกฎหมายและวงการวชิาการของเราไมรู่ว้า่ “กฎหมาย 
ที่ดี” ของประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีกันอย่างไร
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  ท่านเคยถามตัวท่านเองบ้างหรือไม่ว่าใน  “คดีคอร์รัปชัน”  ที่มีคนต่างประเทศให้สินบนแก่ 
เจ้าพนักงานของไทยในประเทศไทย  ทำไมต่างประเทศเขาจึงสอบสวนและพิจารณาเสร็จไปแล้ว  
แต่ทำไมกระบวนการสอบสวนของประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มต้น และไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อใด (?) (?) ]
  ชนชัน้นำประเภทสดุทา้ย คอื เรามชีนชัน้นำ –elite (ทีไ่มใ่ชน่กัการเมอืง) ทีม่ชีือ่เสยีงจำนวนหนึง่ 
แต่บังเอิญบุคคลเหล่านี้ของเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และขาดความรอบรู้ดังเช่น 
statesman  ของประเทศอื่น;  ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ผ่านมา  ซึ่งปรากฏว่าระบบเผด็จการ 
โดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภาของเรา  (ประเทศเดียวในโลก)  ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ 
ด้วยการรับรู้และการสนับสนุนของ elite กลุ่มนี้; และด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า บุคคลเหล่านี้ 
จะไม่สามารถช่วยคนไทยให้มองเห็น  “ปัญหา”  และ  “วิธีการแก้ปัญหา”  ของระบบเผด็จการโดย 
พรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา  (ประเทศเดียวในโลก) นี้ได้; และดูเหมือนว่า elite กลุ่มนี้ 
ได้ตกเป็น  “เครื่องมือ”  และถูกอ้างอิงอยู่เสมอ ๆ   จากนักการเมืองนายทุนที่ต้องการจะรักษาระบบ 
เผด็จการโดยพรรคการเมืองฯ นี้ไว้

 ข้อ ๒.๓ “ทางออก” ของคนไทย
  ผู้เขียนมีความเห็นว่า  “การปฏิรูปการเมือง”  เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ  และต้องทำก่อนที่จะมี 
“การเลือกตั้งครั้งหน้า”  ซึ่งผู้เขียนไม่อาจทราบได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันกัน  “ซื้อ”  เสียง 
ในระหว่างกลุ่มนักการเมืองนายทุน  ซึ่งต่างคนต่างก็ต้องการจะเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐ  และแสวงหา 
ความรำ่รวยดว้ยการทจุรติคอรร์ปัชนั ภายใตร้ะบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืงนายทนุ - ประเทศเดยีว 
ในโลกของเรา 
 ผูเ้ขยีนเหน็วา่ การปฏริปูการเมอืงและการปฏริปูประเทศจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยการแกไ้ขรฐัธรรมนญู 
๒ ครั้ง
 การแก้ไขรฐัธรรมนญูครัง้แรก จะเปน็การแกไ้ข “รฐัธรรมนูญ” เพื่อกำหนดรูปแบบขององคก์ร 
และกำหนดกระบวนการ  –process  ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  (การปฏิรูปการเมือง) 
และในขณะเดียวกันก็กำหนด “รูปแบบ” ของการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาของการปฏิรูป 
การเมอืง ใหเ้ปน็ประชาธปิไตยตามมาตรฐานสากล คอื สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งมคีวามเปน็อสิระ 
ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรโดยไมต่กอยูภ่ายใตอ้าณตัหิรอืการมอบหมายใด ๆ  
 บทบาทและการมสีว่นรว่มของคนไทยในการปฏริปูการเมอืง (เพือ่การแกไ้ขรฐัธรรมนญูฉบบัใหม)่  
ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึง  ความสามารถ  /  ความรู้  /  ความเชี่ยวชาญ  /  และข้อจำกัดในการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์  –conflict  of  interest  ของแต่ละกลุ่ม  ตามหลักวิชาการและตามประสบการณ์ 
ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเคยใช้มาแล้ว
 ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่สอง ได้แก่ การนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นผลงานที่ 
มาจากการยกร่างขององค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นนี้ มาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ “เลือก” เอา 
ระหวา่ง “รฐัธรรมนญูฉบบัใหม”่ กบั “รฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐” อนัเปน็ฉบบัทีน่กัการเมอืงนายทนุ 
เรียกร้อง
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  อนัทีจ่รงิ “ทางออก” ตามแนวทางนี้ ผูเ้ขยีนไดเ้คยเสนอ และเขยีนคำอธบิายไวแ้ลว้ในบทความ 
กอ่นหนา้นี ้คอื บทความเรือ่ง “การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู (ฉบบัปจัจบุนั) เพือ่การปฏริปูประเทศไทย” 
ในปลายเดือน เมษายน ๒๕๕๓ คือ เมื่อ ๓ เดือนก่อน (ก่อนที่จะมีเหตุการณ์รุนแรงสลายม็อบ ในวันที่  
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓) : ดังนั้น ผู้เขียนจึงจะไม่กล่าวและอธิบายซ้ำในที่นี้อีก  ถ้าท่านประสงค์จะไป 
ศึกษาแนว  “ทางออก” (พร้อมด้วยเหตุผล)  ก็ขอให้ท่านไปอ่าน “บทความ” ดังกล่าวได้จาก เว็บไซต์ 
www. pub-law.net ของท่าน ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  แต่ในโอกาสที่ผู้เขียนได้มาอภิปรายในครั้งนี ้ ผู้เขียนก็เลยถือโอกาสนำเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับที ่
ผูเ้ขยีนไดเ้คยเสนอไวแ้ลว้ในบทความดงักลา่ว มาปรบัเขยีนใหอ้ยูใ่น “รปูแบบ” ของ (รา่ง) รฐัธรรมนญู 
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ทีใ่ชก้นัในการเสนอรา่งรฐัธรรมนญูตอ่รฐัสภา โดยทา่นอาจดไูดจ้ากเอกสารหมายเลข ๒  
ท้ายบทความนี้๑ 
 [หมายเหต ุความแตกตา่งระหวา่งรา่งรฐัธรรมนญูในบทความกอ่น (เดอืนเมษายน) กบับทความนี ้
(เดือนสิงหาคม)  ก็คือ  ร่างรัฐธรรมนูญในบทความก่อนนั้น ผู้เขียนเขียน “แยก” บทมาตราต่าง ๆ  
ออกเป็นกลุ่ม  ๆ  ตาม  “ความมุ่งหมาย”  ของมาตรการที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ  โดยผู้เขียนต้องการ 
ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึง “วิธีการออกแบบ –design (การเขียน) รัฐธรรมนูญ” ว่า ในการแก้ไขปัญหา 
ระบบสถาบนัการเมอืงในแตล่ะจดุหรอืแตล่ะความมุง่หมายนัน้ เราสามารถทำใหเ้กดิขึน้และบรรลผุลได้  
ด้วยการกำหนดมาตรการต่าง  ๆ  (หลาย  ๆ  มาตรการ)  ให้สอดคล้องกัน  เพื่อไปสู่ความมุ่งหมาย 
เดียวกันได้อย่างไร; แต่สำหรับในร่างรัฐธรรมนูญในบทความนี้ ผู้เขียนได้นำบทมาตราทั้งหมดเหล่านั้น 
มาเรียงลำดับเสียใหม่  เพื่อให้อยู่ใน  “รูปแบบ” ที่เป็นพิธีการสำหรับการเสนอร่างกฎหมายต่อ 
สภานิติบัญญัต ิ ดังนั้น บทมาตราต่าง ๆ  ที่กำหนด “มาตรการ” ที่ไปสู่ความมุ่งหมายเดียวกันเหล่านั้น 
จึงจะไม่รวมอยู่ด้วยกัน แต่จะบัญญัติกระจายอยู่ใน “หมวด” ต่าง ๆ  ของรัฐธรรมนูญ  และด้วยเหตุนี้ 
ท่านจึงจะมองเห็น  “ความมุ่งหมาย”  ในการออกแบบ  (เขียน)  รัฐธรรมนูญได้ยาก  หรืออาจจะ 
มองไม่เห็นเลย -เมื่ออ่านหรือพิจารณาแยกจากกันเป็นมาตรา ๆ  ไป เหมือน ๆ  กับที่คณาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเราที่อ่านรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 
ในยุคปัจจุบัน  (rationalized  system)  แต่มองไม่เห็นอะไร (นอกจากบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพ) 
เพราะไม่รู้จัก form of government ดูหลักฐานได้จากเอกสารบันทึกรายงานการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐]
  ผูเ้ขยีนขอเรยีนยำ้ไวใ้นทีน่ีเ้พยีงวา่ ตามความเหน็ของผูเ้ขยีน “การปฏริปูการเมอืง  (ระบบสถาบนั 
การเมือง)” เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำโดยเร็ว แต่สำหรับ “การปฏิรูประบบบริหารพื้นฐานของประเทศ” 
(เพือ่ใหเ้ปน็ “การปฏริปูประเทศ”) นัน้ จะประกอบดว้ยการปฏริปูกฎหมายสำคญัหลายฉบบั ซึง่จำเปน็ 
จะต้องใช้เวลาต่อเนื่องไปอีกไม่ต่ำกว่า  ๑๐  ปี  ซึ่งก็คงจะต้องทำต่อไปหลังจากการปฏิรูปการเมือง  
(ถ้ามี) แล้ว

 ๑โปรดดู ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.pub-law.net 
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 แต่ “ข้อสำคัญ” ที่ท่านจะต้องทราบด้วยก็คือ แม้จะมีการปฏิรูปการเมือง (ถ้ามี) แล้วก็ตาม  
“การปฏิรูประบบบริหารพื้นฐานประเทศ” ของประเทศไทย ก็ยังไม่สามารถเป็นไปได้ ถ้าหากไม่มี 
การยกระดบั “มาตรฐานคณุภาพของนกักฎหมาย” ของประเทศไทยในปจัจบุนั (ใหถ้งึหรอืใกลเ้คยีง 
กับมาตรฐานของนักกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้ว);  โดยในการออกแบบ (เขียน) กฎหมาย 
แต่ละฉบับ นักกฎหมายของเราจะต้องมีความสามารถเขียน “คำอธิบายร่างกฎหมาย –expose” 
(เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ)  ในเชิงของกฎหมายเปรียบเทียบ  (comparative  law)  และสามารถ 
อธิบายให้ประชาชนเห็นได้ว่า  “กลไกในร่างกฎหมาย”  มุ่งไปสู่ความสำเร็จและการสัมฤทธิผลของ 
จุดหมายของ (ร่าง) กฎหมายได้อย่างไร 
  การตรากฎหมายของประเทศในอนาคตจะตอ้งเปน็ไปเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม โดยตอ้งมโีครงสรา้ง 
และกลไก  (ในกฎหมาย)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ;  ดังนั้น  ในการยกร่างกฎหมาย  จึงจะต้องมี 
“กระบวนการ  (ยกร่าง)”  ที่โปร่งใส  ที่ช่วยให้ประชาชน  (ที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญ 
กฎหมาย) สามารถตรวจสอบและเขา้ใจรา่งกฎหมายได ้และนัน่กค็อื จะตอ้งม ี“คำอธบิายรา่งกฎหมาย” 
ของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่เป็นอิสระเป็นกลางและมีความรู้ (คือ ไม่ใช่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญโดยตำแหน่ง” 
ที่แล้วแต่จะแต่งตั้งกันขึ้นมา) สำหรับให้คนทั่วไปได้อ่านประกอบการเสนอร่างกฎหมายตามวิธีการ 
ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาทำกันเป็นปกตินั่นเอง;  การที่จะได้กฎหมาย (ที่ดี)  สำหรับประเทศ 
คงมใิชท่ำกนัอยา่งงา่ย ๆ  ตามความตอ้งการและตามการกลา่วอา้งของนกัการเมอืงทีม่าจากการเลอืกตัง้  
(ด้วยความช่วยเหลือของนักกฎหมายประเภท “นิติบริกร”) แต่ “หมก” กลไกของการแสวงหาอำนาจ
และการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพรรคพวกตามที่เราทำ ๆ  กันอยู่ทุกวันนี้
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 บทสุดท้าย บทสรุปของการอภิปราย ว่าด้วยข้อคิดจากนิทานอีสป เรื่อง “แมวกับหนู” 
  เราคงจำนิทานอีสป  เรื่อง  แมวกับหนูได้;  เรื่องแมวกับหนูนี้  ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า  
the Bell and the Cat –กระดิง่กบัแมว, หรอื บางทกีเ็รยีกวา่ Belling the Cat, หรอืบางทกีเ็รยีกวา่  
the Mice in Council 
  เรื่องมีอยู่ว่า  บรรดาหนูมักจะถูกแมวแอบมาจับไปกินอยู่เสมอ  โดยเวลาที่แมวมาพวกหนูไม่รู้ตัว 
ว่าแมวจะมาเมื่อไร หนูจึงไม่สามารถหลบหลีกหรือหนีได้ทัน 
  ดังนั้น  หัวหน้าหนูก็เรียกประชุม  (หนู)  เรียกว่า  เป็น  “สมัชชาหนู  -the Mice  in  Council”  
เพื่อให้หนูทุกตัวได้มีส่วนร่วมในการออกความเห็นว่า  หนูจะทำอย่างไรดีจึงจะหนีอันตรายจากเจ้าแมว 
ตัวนี้ได้;  ซึ่งวิธีการนี้  ดูคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเหมือน ๆ  กับ “วิธีการ” ที่รัฐบาลของเราใช้แก้ปัญหา 
การเมืองของเราอยู่ในขณะนี้ โดยรัฐบาลของเราก็ตั้งคณะกรรมการ –Council  ขึ้นมาหลายคณะ  
เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการแกป้ญัหา และแมแ้ตร่ฐับาลเองเมือ่ตน้เดอืนกรกฎาคม กย็งัอตุสา่ห ์
จดัโครงการรบัฟงัความเหน็จากประชาชนทัว่ประเทศ เรยีกวา่ “๖ วนั - ๖๓ ลา้นความคดิ รว่มเดนิหนา้ 
ปฏิรูปประเทศไทย”  และแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สละเวลาไปนั่งรับโทรศัพท์ฟังความเห็นจาก 
ประชาชน
  ในการสมัมนาหน ูบรรดาหนตูา่ง ๆ  กไ็ดใ้หข้อ้คดิเหน็กนัมาอยา่งหลากหลายมากมาย และมเีจา้หน ู
ตัวหนึ่งเสนอ  “ความคิด” ขึ้นมาว่า  ถ้าเอากระดิ่งไปแขวนคอแมวไว้  แมวมาเมื่อไรเราพวกหนู ก็จะ 
รู้ตัวล่วงหน้าและเราก็จะได้หนีทัน; ความคิดนี้พวกหนูต่างก็ดีใจและเห็นด้วยกันทุกตัว และต่างยกย่อง 
สรรเสริญเจ้าหนูตัวที่เสนอความคิดนี้ว่า  เป็นหนูที่มีความเป็นอัจฉริยะฉลาดที่สุดที่คิดออกมาได้;  
แต่ทว่าในขณะที่บรรดาหนูกำลังดีใจและสรรเสริญเยินยอเจ้าหนูตัวนี้กันยกใหญ่นี้เอง ก็บังเอิญ 
มีหนูตัวหนึ่ง ยกมือ (หาง) ขึ้นและถามขึ้นมาว่า หนูตัวไหนที่จะเอากระดิ่งไปผูกคอแมว; ความจึง 
ปรากฏว่า คำถามนี้ไม่มีหนูตัวใดตอบและเงียบกันไปทั้ง Council
 นิทานเรื่องนี้ สอนอะไรให้เรา : ฝรั่งเขาบอกว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า It is one thing to 
suggest and another thing to do หรือ It is easy to propose impossible remedies
 .. เราลองเอานิทานเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ เพื่อเปรียบเทียบดูกับสถานการณ์ของสังคมไทย 
ในขณะนีด้บูา้งวา่ the Mice in Council กบั the Thai Elite in Council ของเรามคีวามเหมอืนกนั 
หรือแตกต่างกันอย่างไร 
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  เราคงจำได้ว่าในปลายเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓ (หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือน 
พฤษภาคม)  นายกรัฐมนตรีของเราได้ประกาศแผนปรองดองหรือโรดแมป  ๕  ประการ  เพื่อนำไปสู่ 
“การปฏริปูประเทศ” และไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ –council ขึน้มาหลายคณะ และในสว่นทีเ่กีย่วกบั 
การปฏิรูปประเทศ  ก็จะมีคณะกรรมการ  –councils  ถึง  ๓  คณะ  คือ  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
การปฏิรูปประเทศ  /  คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป  /  และคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการ 
แก้รัฐธรรมนูญ;  โดยในคณะกรรมการแต่ละชุดมี “ประธาน” ที่เป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงและได้รับ 
การยอมรับจากสังคม  และรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ให้เป็นจำนวน  ๖๐๐  ล้านบาท  ใช้เวลา  ๓  ปี;  
และตามข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์จนถึงขณะนี้  คณะกรรมการ  -council  ดังกล่าวแต่ละคณะ 
ก็ได้เรียกประชุมกันมาแล้วหลายครั้ง และก็มีข้อเสนอ -suggestions ขึ้นมาแล้วหลายประการ
  ในที่นี้  เราคงจะไม่พูดถึงประเด็นว่าโรดแมป  ๕  ประการ  เพื่อนำไปสู่  “การปฏิรูปประเทศ” 
ของรัฐบาลนี้  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีความจริงใจที่จะปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองหรือไม่  
และเราก็จะไม่พิจารณาว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรจะรู้หรือไม่รู้  ว่าวิธีการเหล่านี้จะทำให้เรา 
ปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองได้หรือไม่  เพราะประเด็นนี้ผู้เขียนได้ขอให้ท่านพิจารณามาแล้ว 
ในตอนที่ ๒
  แต่ในหัวข้อนี้  เราจะลองมาพิจารณาดูว่า  “ชนนั้นนำ”  ที่ได้รับมอบหมายจากนักการเมือง 
ให้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น  to  suggest  ในการปฏิรูปประเทศว่า  the Thai  Elite  in Council  
(คณะกรรมการ) ทีร่ฐับาลแตง่ตัง้มานัน้ ไดเ้สนอความเหน็ (one thing to suggest) โดย (คณะกรรมการ) 
ดังกล่าว  ได้คิดต่อไปด้วยหรือไม่ว่า  ความเห็นของตนที่เสนอมานั้นจะทำให้เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
ได้หรือไม่ อย่างไร (another thing to do)
  จริงอยู่  ขณะนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะมองเห็นถึงผลงานของคณะกรรมการเหล่านี้ เพราะเพิ่งจะ 
เริ่มต้นของระยะเวลา  ๓  ปี  ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดให้คณะกรรมการเหล่านี้ทำหน้าที่เสนอความเห็น  
to  suggest  ในการ  “ปฏิรูปประเทศ”  แต่ผู้เขียนคิดว่า  ข้อเสนอเท่าที่ปรากฏขึ้นในระยะต้นของ 
การทำงานของคณะกรรมการนี้  ก็น่าจะทำให้เราพอมองเห็น  “แนวทาง”  และ  “ความคิด”  ในการ 
ทำงานของคณะกรรมการเหล่านี้ได้ว่า  การทำงานของคณะทำงานอยู่ใน  “แนวทาง”  ที่จะนำเราไปสู่ 
การปฏิรูปประเทศและการปรองดองได้หรือไม่
  ใน ๗-๘ วนัทีผ่า่นมานี ้(ปลายเดอืนกรกฎาคม) หนงัสอืพมิพไ์ดล้งขา่ว “ผลงาน” ของคณะกรรมการ 
๒ คณะ ที่รัฐบาลตั้งขึ้น คือ “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  –คปร.” และ “คณะกรรมการ 
สมัชชาปฏิรูป” 
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  –คปร.  ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้แถลงข่าวว่า 
“................คณะกรรมการฯ เหน็ควรเสนอใหร้ฐับาลพจิารณายกเลกิพระราชกำหนดการบรหิารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็ว ส่วนรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาล แต่อย่างน้อย 
เราก็ทำหน้าที่ของเราแล้ว  .........”  และ  “คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป”  ซึ่งกำหนดเรื่องที่จะต้อง 
ปฏิรูปไว้ ๕-๖ เรื่องด้วยกัน (คือ ปฏิรูปสังคม / ปฏิรูปการเมือง / ปฏิรูปกฎหมาย / ปฏิรูปการศึกษา 
/  ฯลฯ)  ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป  ก็ได้แถลงข่าวในปลายเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันว่า  
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คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ ๑๔ ชุด (๑๔ sub –councils) ได้แก่ คณะกรรมการองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป  /  คณะกรรมการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและสภาผู้นำชุมชน 
เพือ่การปฏริปู / คณะกรรมการเครอืขา่ยประชาชนเพือ่การปฏริปู / คณะกรรมการเครอืขา่ยผูใ้ชแ้รงงาน 
และคนจนเมืองเพื่อการปฏิรูป / และ ฯลฯ 
  ผูเ้ขยีนไมท่ราบวา่ เมือ่ทา่นไดอ้า่นขา่วจากหนา้หนงัสอืพมิพแ์ลว้ ทา่นผูอ้า่นจะมคีวามเหน็อยา่งไร 
กับข้อเสนอของคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ แต่สำหรับผู้เขียน ผู้เขียนคงต้องขออนุญาตที่จะมีความเห็น 
ที่แตกต่างไปจากท่านคณะกรรมการทั้งสอง  เพราะผู้เขียนไม่คิดว่าข้อเสนอของคณะกรรมการ 
ทัง้สองจะทำใหม้กีารปฏริปูการเมอืงหรอืการปรองดองได;้ ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ ในการทีจ่ะทำการปฏริปู 
ประเทศนั้น  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศก็ด ี หรือคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปก็ด ี น่าจะต้องเริ่มต้น 
ด้วยการวิเคราะห์หา “สาเหตุ” ของปัญหา ที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกัน  อันเป็นต้นเหตุของ 
ความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปประเทศเสียก่อน
  ในตอนที ่๑ ทีผ่า่นมา ผูเ้ขยีนไดใ้หค้วามเหน็ของผูเ้ขยีนไวว้า่ “ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืง 
นายทุนในระบบรัฐสภา”  (ประเทศเดียวในโลก)  ได้เป็นสาเหตุของความเลวร้าย  -vice  ทั้งหลาย 
ทีค่นไทยเปน็อยูใ่นปจัจบุนั; และดงันัน้ ไมว่า่ทา่นคณะกรรมการทัง้สองคณะจะเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย 
กับความเห็นของผู้เขียนก็ตาม  ผู้เขียนก็เห็นว่าการจะแก้  “ปัญหา”  ใด ๆ  ก็ตาม ก็คงต้องเริ่มต้นด้วย 
การวิเคราะห์หา  “สาเหตุ”  ของปัญหาอยู่ดี  เพราะมิฉะนั้นแล้ว  ถ้าเราไม่ทราบสาเหตุของปัญหา 
ที่ถูกต้องแล้ว เราก็คงไม่สามารถกำหนดวิธีการแก้ปัญหา (ให้ตรงกับสาเหตุ) ได้ 
  ผูเ้ขยีนไมค่ดิวา่ขอ้เสนอของ “คณะกรรมการปฏริปูประเทศ” ทีท่ำงานเริม่ตน้ดว้ยเสนอใหร้ฐับาล 
ยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วนั้น  เป็นข้อเสนอ 
ทีม่สีาระพอ และอยูใ่น “แนวทาง” ทีจ่ะนำไปสูก่ารปฏริปูประเทศ; การทีจ่ะประกาศใช ้หรอืไมป่ระกาศ 
ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ใด  เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง 
ซึ่งเป็น  (เพียง)  “ผล”  ที่เกิดขึ้นจากความแตกแยกของคนไทย  และเป็น  “หน้าที่”  ของรัฐบาล 
ที่จะต้องรับผิดชอบเอง; ข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องนี้จึงเป็นข้อเสนอที่แก้ปัญหา เล็ก ๆ  น้อย ๆ  
และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ดังนั้น  ย่อมไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อันเป็นการแก้ปัญหา 
ที่แท้จริงของประเทศได้;  ภาระหน้าที่ของ  “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ”  คือ  การเสนอวิธีการเพื่อ 
การปฏิรูปประเทศ; ผู้เขียนเห็นว่า คณะกรรมการฯ น่าจะต้องหาสาเหตุของความแตกแยกของคนไทย 
ให้พบก่อน ก่อนที่จะเสนอข้อเสนอ -to suggest (ทั้งนี้ ไม่ว่าคณะกรรมการจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
กับสาเหตุของความแตกแยกของคนไทยตามความเห็นของผู้เขียนหรือไม่ก็ตาม)
  และเชน่เดยีวกนั ผูเ้ขยีนกไ็มค่ดิวา่ วธิกีารแกป้ญัหาของ “คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู” ทีเ่ริม่ตน้ 
ทำงานด้วยการตั้งสมัชชา  –councils  อย่างมากมาย  ถึง  ๑๔  สมัชชา;  ถ้าหากหนู  Mice  in  one 
Council แก้ปัญหาแมวไม่ได้  Mice  in  ๑๔  Councils  ก็แก้ปัญหาแมวไม่ได้เช่นกัน เพราะ  “หนู”  
ก็คือหนู สู้แมวไม่ได้อยู่ดี  : ผู้เขียนได้ให้ความเห็นของผู้เขียนไว้ในตอนที่ ๒ ว่า การแก้ปัญหาการเมือง 
ของประเทศในปัจจุบันต้องการ  “ความรู้”  ในระดับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ  คือ  จะต้องรู้ถึง  
another thing to do ไมใ่ชรู่เ้พยีงแต ่one thing to suggest เทา่นัน้; ดงันัน้ การทีจ่ะแกป้ญัหาดว้ยการ



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 69

ปฏริปูประเทศหรอืหาทางปรองดองกต็อ้งหา “สมชัชาของผูเ้ชีย่วชาญ” (เทา่ทีเ่ราจะมไีด)้ ใหพ้บเสยีกอ่น 
คือ ต้องหา super mouse ซึ่งผู้เขียนก็ไม่ทราบว่าในประเทศไทยจะมี super mouse สักกี่ตัว
  ผู้เขียนเห็นว่า  การแก้ปัญหาการปฏิรูปประเทศไม่ได้อยู่ที่  “จำนวน”  ของสมัชชา;  ถ้าเรา 
ไม่สามารถหา  “สมัชชาของผู้เชี่ยวชาญฯ”  ได้  ผู้เขียนก็คาดหมายว่าสิ่งที่คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป 
จะได้จากสมัชชาทั้ง  ๑๔  สมัชชาก็คือ  ความคิดเห็น  (suggestions)  ที่หลากหลายจนจับสาระ 
และเหตุผลไม่ได้  -many  things  to  suggest  แต่ผู้เสนอเองอาจไม่รู้ว่าจะทำให้ข้อเสนอของตนนี้ 
เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไร  -how  to  do;  และในที่สุด  “ความคิดเห็น”  ที่รวบรวมได้จากสมัชชา  
๑๔ ชุดเหล่านี้ในอีก ๓ ปีข้างหน้า คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (พร้อมกับหมดเงินงบประมาณของแผ่นดิน 
ไปแล้ว  ๖๐๐  ล้านบาท  ตามที่รัฐบาลให้มาสำหรับ  “การซื้อเวลา”  เพื่อให้  Elite  ของเรามีอะไรทำ  
-ให้วุ่น ๆ  บ้าง เพื่อที่รัฐบาลจะได้อยู่ในตำแหน่งและแสวงหาประโยชน์ต่อไป)  ก็คงจะเหมือนกับ 
“ความคิด” ที่รัฐบาลรวบรวมได้ในโครงการของรัฐบาล “๖ วัน ๖๓ ล้านความคิด”  เมื่อต้นเดือน 
กรกฎาคม (๒๕๕๓) ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาไปนั่งรับโทรศัพท์ด้วยตนเอง คือ รัฐบาลจะทำหรือ 
ไม่ทำก็แล้วแต่รัฐบาลจะ  “เลือก”  และพร้อม ๆ  กับการเลือกก็คือ การคงอยู่ของ “การคอร์รัปชัน”  
และการแสวงหาประโยชน์ของนักการเมืองนายทุนเจ้าของพรรคการเมืองในระบบเผด็จการโดย 
พรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา – ประเทศเดียวในโลก
  ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ถ้าจะเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง the Mice in Council กับ  
the  Thai  Elite  in  Council  ผู้เขียนก็มีความเห็นว่า  ในนิทานอิสปนั้น Mice  (  in  Council)  นั้น  
พวกหนูรู้ว่า “แมว” มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร คือ หนูยังรู้ว่า แมวมี “คอ” พอที่จะสามารถเอากระดิ่ง 
ไปผูกห้อยไว้ได้  เพียงแต่พวกหนูหาหนูตัวที่จะยอมตายเพื่อเอากระดิ่งไปผูกคอแมวไม่ได้เท่านั้น 
(เพราะหนูตัวนั้น  รู้ตัวว่าต้องตายแน่ ๆ  โดยเอากระดิ่งไปผูกคอแมวไม่ได้); แต่สำหรับชนชั้นนำของ 
คนไทย -the Thai Elite in Council นั้น ปรากฏว่า คณะกรรมการเหล่านี้ไม่ได้วิเคราะห์หา 
“สาเหตุ”ของความแตกแยกของคนไทยว่าเกิดจากอะไร; ดังนั้น ชนชั้นนำของเราจึงยังไม่รู้จัก  
“แมว” คือ ไม่รู้ว่า “ระบบสถาบันทางการเมือง -form of government” (แมว) คืออะไร 
และระบบสถาบันการเมืองของไทย (ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา)  
แตกต่างกับระบบสถาบันการเมืองในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศทั่วโลกอย่างไร 
 ด้วยเหตุนี้ the Thai Elite in Council ก็เลยไม่รู้ว่า จะเอา “กระดิ่ง” ไปผูกไว้ที่ส่วนไหน 
ของแมว คือ ไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยน rationalize system -ระบบสถาบันการเมืองได้อย่างไร 
  ผูเ้ขยีนคดิวา่ ชนชัน้นำ -Elite ทีม่ ี“เจตนาด”ี และมชีือ่เสยีงเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ดเ้ปน็ “เงือ่นไข” 
ที่เพียงพอสำหรับการปฏิรูปประเทศให้คนไทย;  ผู้ที่จะปฏิรูปประเทศได้จะต้องเป็นทั้งผู้มี  “เจตนาดี” 
ที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ  แต่ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ม ี “ความรู้”  และมีความรอบรู ้
พอที่จะวิเคราะห์ปัญหาและทำความเข้าใจกับคนไทยตลอดจนสามารถชี้นำคนไทย  (ด้วยเหตุด้วยผล 
และตรรกะ)  ให้ไปสู่การปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการเมืองได้;  ใครก็ตามที่คิดจะ  “เขยื้อนภูเขา”  
ผู้เขียนไม่คิดว่าผู้นั้นจะสามารถเขยื้อนภูเขาได้  ถ้าผู้นั้นยังอยู่ใต้ภูเขาหรือถูกภูเขาทับอยู่  และหนู 
ก็คือหนูไม่ว่าจะเป็นหนูตัวเดียวหรือหนู  in  Council;  It  is  one  thing  to  suggest  and  another 
thing to do.
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  ถ้าเราจะพิจารณาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญของเราย้อนหลังไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ( ซึ่งเป็นปี 
ตน้กำเนดิของ “ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืงนายทนุในระบบรฐัสภา –parliamentary system”  
ในประเทศไทย -ประเทศเดียวในโลก) และตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเรามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
๒ ครัง้ ในป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ (และ พ.ศ. ๒๕๕๐) เรากจ็ะพบวา่ ผูท้ีอ่าสาเขา้มา “ปฏริปูประเทศ” ใหค้นไทย 
ในขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนายทุนที่มาจากการเลือกตั้งก็ดี  หรือชนชั้นนำ 
-Elite  ที่ไม่ใช่นักการเมืองก็ดี ก็ดูเหมือนว่าล้วนเป็น “บุคคลเดิม ๆ” ที่ได้สร้างระบบนี้ให้คนไทย 
และรักษาระบบนี้ไว้เป็นเวลา ๑๗ ปีมาแล้ว นั่นเอง
 สรุปก็คือ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ถ้าหาก “ชนชั้นนำ” ของประเทศไทย (นักการเมือง  
/ นักกฎหมายและนักวิชาการ / Elite ที่ไม่ใช่นักการเมือง) ยังอยู่ในสภาพเช่นนี้ ผู้เขียนก็ไม่คิดว่า
ประเทศไทยจะปฏิรูปประเทศและทำความปรองดองให้เกิดขึ้นได้ 
 “อีสป” เป็นบุคคลในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้า และได้เล่านิทานเรื่องแมวกับหนูและกระดิ่ง  
-Belling the Cat เพื่อสอนให้เรารู้จัก “วิธีคิด -It  is one thing to suggest and another thing 
to  do”  นี้ไว้เมื่อกว่า  ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว  และทั่วโลกได้ใช้นิทานของอีสปนี้ในการเรียนการสอนเด็ก ๆ   
กันมาเป็นเวลานาน;  สำหรับประเทศไทยเรากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้จัดให้มีผู้แปลเป็น 
ภาษางา่ย ๆ  สำหรบัใชส้อน “เดก็” ในชัน้มลูศกึษาตัง้แตป่ลายรชักาลที ่๕ แตบ่างทเีมือ่เวลาผา่นไปและ 
เราโตขึน้เราอาจจะลมื ๆ  กนัไปบา้ง ผูเ้ขยีนกเ็ลยขออนญุาตเอานทิานเรือ่งแมวกบัหนนูีม้าเลา่เพือ่เตอืน 
ความทรงจำของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง 


