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บทคัดย่อ

บทความวิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ ก ฤติ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง
โดยศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักการของ
ประชาธิปไตยในช่วงรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
มาพัฒนาเป็นแนวทางในการแก้ไขวิกฤติการณ์ และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน บทความมีเนือ้ หาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก
คือการเกริน่ น�ำ ส่วนทีส่ องคือแนวความคิดว่าด้วยการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ส่วนทีส่ ามว่าด้วยอุปสรรคของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
ส่วนทีส่ วี่ า่ ด้วยวิกฤติการณ์ของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยสากลในยุคปรับทัศนคติ และส่วนทุดท้ายว่าด้วยแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
1
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Abstract

The purpose of this article was to study political participation
crisis in the government of National Council for Peace and Order
period to propose the suggestion to the government. This article was
divided into 5 parts namely: 1) introduction 2) political participation
concepts 3) political participation obstruction concepts 4) political
participation crisis in the government of National Council for Peace
and Order period and 5) approach to the problem solving.
The results shown that there were many causes of politi-

บทที่ 5

ผลการศึกษาพบว่า วิกฤติในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในยุค
ปัจจุบนั นี้ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ เกิดจากการปรับทัศนคติซงึ่ เป็นการแช่
แข็งการเคลือ่ นไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม ไม่ยดึ หลักมิตมิ หาชน ไม่จดั
ประชาพิจารณ์ ไม่เร่งด�ำเนินการการออกเสียงประชามติ รวมไปถึงการเร่งจัดการ
เลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดวิกฤติการณ์ของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
แนวทางในการสร้างโอกาสเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ได้แก่ 1) การยุติการกระท�ำใด ๆ รวมถึงทั้งประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ
ที่เป็นการคุกคาม ขัดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทุกรูปแบบ และควรพิจารณายกเลิกค�ำสั่งดังกล่าวโดยเร็ว 2) รัฐบาล
ต้องเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรองดองอย่างเร่งด่วน โดยการเปิดพื้นที่
สิทธิ เสรีภาพให้แก่ผมู้ คี วามเห็นต่าง 3) รัฐบาลต้องมีความชัดเจน มีการคุม้ ครอง
เสรีภาพให้ประชาชน นักวิชาการ สือ่ มวลชน และพรรคการเมือง ให้สามารถรณรงค์
และแสดงความเห็นทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ เสรี และเป็นธรรม
ค�ำส�ำคัญ : การปรั บ ทั ศ นคติ วิ ก ฤตการณ์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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cal participation crisis for instance; freezing social movement by
attitude adjustment; ignoring the principle of public opinion, no
public hearing, no referendum, and no election. These were the
catalyst of political participation crisis.
The approaches of creating opportunities to promote the political
participation composed of 1) stop any action including declarations,
command, and order as a threat to human right 2) the government
must create harmonious situation urgently by opening the public
space for different opinion and 3) the government must be clear and
protect the liberty of the scholar, mass media, and political parties
for freedom of expression thoroughly, freely, and equitably.
Keywords : Attitude Adjustment ; Political Participation Crisis ;
		
National Council for Peace and Order

1. เกริ่นน�ำ

บทความ จากการปรับทัศนคติสู่วิกฤตการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน พยายามน�ำเสนอมุมมองของปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่งในหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย ในบทความนี้ผู้เขียนแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เนื้อหาหลักจะประกอบ
ด้วย ส่วนทีห่ นึง่ เป็นความพยายามในการชีช้ วนผูอ้ า่ นให้เข้าใจ และมีความสนใจที่
จะติดตามเนือ้ หาเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน ส่วนทีส่ องคือ
แนวความคิดว่าด้วยการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนเพือ่ อธิบายถึงความ
หมาย และหลักการ ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่สามว่าด้วยอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจะกล่าวถึงอุปสรรคในขั้นต้นจน
น�ำไปสู่วิกฤติการณ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ส่วนที่สี่ว่าด้วย
วิกฤติการณ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย
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สากลในยุคปรับทัศนคติ และส่วนทุดท้ายว่าด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้
เพือ่ สร้างความเข้าใจในประเด็นการมีสว่ นร่วมทางการเมือง รวมถึงมองเห็นสภาพ
ปัญหาการมีส่วนทางการเมืองที่ชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

บทที่ 5

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องประกอบด้วยกิจกรรม
หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ และ
ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงเป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง รวมถึงการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเรียนรู้ท�ำความเข้าใจประเด็น
นโยบายสาธารณะร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกัน เพือ่ แสวงหาทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ทุก
ฝ่ายยอมรับมากทีส่ ดุ และมีผลกระทบเชิงลบน้อยทีส่ ดุ (ถวิลวดี บุรกี ลุ , 2552: 28)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความส�ำคัญ เพราะเป็นการเพิ่ม
คุณภาพการตัดสินใจ เป็นการปรึกษาหารือกับสาธารณชนเพื่อท�ำให้เกิดความ
ชัดเจนถึงประเด็นทีต่ อ้ งการ กระบวนการพิจารณาหรือการมีสว่ นร่วมของประชาชน
จะท�ำให้เกิดแนวคิดใหม่ ทางเลือกใหม่ ๆ เข้ามาประกอบการตัดสินใจ (Thomas
Diets and Paul C. Stern, 2008: 17) เป็นการลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสีย
เวลา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกของขั้นตอน สามารถลด
ความล่าช้าในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจ ลดความล่าช้าในเรื่องของขั้นตอน
ต่าง ๆ และทราบได้ทนั ทีวา่ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่และสามารถน�ำโครงการหรือ
นโยบายนั้น ๆ ไปปฏิบัติได้ทันที และเป็นการด�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความ
ชอบธรรม เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามชอบธรรมรวมไปถึงความไว้วางใจจาก
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ประชาชน เนือ่ งจากตัวผูน้ ำ� ถูกตรวจสอบ อันเนือ่ งมาจากการเข้ามามีสว่ นร่วมของ
ประชาชน ท้ายที่สุดส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของภาครัฐ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นทางการ อาทิ การเลือกตั้ง การใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การจัดตั้งและเข้าเป็นสมาชิกทางการเมือง การมีส่วน
ร่วมโดยการรวมตัวเป็นกลุม่ ผลประโยชน์ รวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีไ่ ม่
เป็นทางการ อาทิ การสร้างความวุ่นวายทางการเมือง การนัดหยุดงาน การงดให้
ความร่วมมือกับรัฐบาล และ การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง (อมร รักษาสัตย์,
2544 : 412-414) นอกจากนี้รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตามหลักการพืน้ ฐานในระบอบประชาธิปไตยต้องประกอบด้วย เลือกตัง้ (Voting)
การออกเสียงประชามติ (Referendum) คนทั้งประเทศ ผลออกมาอย่างไรต้อง
ยึดตามนั้น ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ต้องท�ำโดยทั่วถึงกัน มติมหาชน
(Public Opinion) ประชาสังคม (Civil Society)
หากกล่าวถึงการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย
ควรต้องพิจารณาถึงกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจากประชาชนทุก
คน เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม (Robert A. Dahl, 1998 : 37-38) อาทิ
การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของประชาชน (Inclusion) การเข้ามีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน (Political equality) โอกาสที่จะได้รับข้อมูล
ข่าวสาร (Enlightened understanding) โอกาสในการก�ำหนดวาระสาธารณะ
(Control of the agenda) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
(Fundamental rights) และการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective
participation) ซึง่ สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยเรือ่ ง สิทธิมนุษยชน ทีส่ ทิ ธิ
และเสรีภาพในความเห็น และการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่น ในความ
คิดเห็นโดยปราศจากการสอดแทรกและที่จะแสวงหารับ ตลอดจนการแจ้งข่าว
รวมทั้งความคิดเห็นโดยผ่านสื่อใดๆ โดยมิต้องค�ำนึงถึงเขตแดน (Declaration
of Human Rights, Article 19) นอกจากนั้นสิทธิพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในรัฐสมัยใหม่สามารถกระท�ำได้ภายใต้กรอบของกฎหมายบ้านเมืองของสังคม
นั้น ๆ และสิทธิพลเมืองซ้อนทับอยู่กับสิทธิทางการเมือง (political rights)
ในสังคมและระบบการเมืองการปกครองสมัยใหม่นั้น เสรีภาพถือเป็นคุณธรรม
รากฐานประการหนึ่งที่ระบบการเมืองต้องธ�ำรงรักษาไว้

3. ว่าด้วยอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

รัฐประหารหรือการยึดอ�ำนาจโดยทหารตามทัศนของ Andrew Heywood ต้องมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญได้แก่ เศรษฐกิจย�่ำแย่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล รัฐบาลที่มาจากพลเรือนขาด
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศ เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทีม่ าจากพลเรือนกับทหาร
และ ประการสุดท้ายคือ การได้รบั การสนับสนุนจากต่างประเทศในการท�ำรัฐประหาร (Andrew
Heywood, “Politics”, (Hampshire: McMillan Press ltd, 1997. P.369.))
2
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จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
ความรูค้ วามเข้าใจของประชาชนในทางการเมือง รวมถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
ทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมทางการเมืองแล้ว สิง่ ทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ คือ การเปิด
ช่องทางกฎหมาย ท่าทีหรือแนวความคิดของผูน้ ำ� ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการเข้ามามีสว่ น
ร่วมทางการเมืองของประชาชน ในชัน้ นี้ จะกล่าวถึงอุปสรรคทีส่ ำ� คัญในการขัดขวาง
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน อันได้แก่ กระบวนการทางกฎหมาย และ
ท่าทีของผู้น�ำในการบังคับใช้กฎหมาย
3.1 กติกาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (The National Council for Peace and Order) ท�ำการรัฐประหารใน
ประเทศไทย พ.ศ.2557 และเกิดขึ้น โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
น�ำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ ท�ำการโค่นรัฐบาลรักษาการ
นิวัฒน์ธ�ำรง บุญทรงไพศาล นับเป็นการรัฐประหาร 2 ครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์
ไทย รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึน้ หลังวิกฤตการณ์การเมือง ซึง่ เริม่ เมือ่ เดือนตุลาคม
2556 ส่วนหนึ่งเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พ.ศ. ... รวมถึงการ
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พยายามขจัดมรดกทางความคิดและอิทธิพลของพันต�ำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ภายหลังการรัฐประหาร จึงก�ำหนดให้มีรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 เพือ่ สร้างความชอบธรรมในการรัฐประหาร ดังปรากฏ
ในหลักการเบื้องต้นของรัฐธรรมนูญ
“โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยคณะทหารและต�ำรวจ
ท�ำการรัฐประหารได้น�ำความกราบบังคมทูลว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัด
แย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลา
นาน จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่าย
ต่าง ๆ ขาดความสามัคคี และมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความ
รุนแรง ใช้ก�ำลังและอาวุธสงครามเข้าท�ำร้ายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและ
การด�ำรงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการ
ปกครองชะงักงัน กระทบต่อการใช้อำ� นาจในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหาร และใน
ทางตุลาการการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน แม้รฐั จะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น น�ำ
กฎหมายเกีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆ มาบังคับใช้ ยุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไป และฝ่ายทีไ่ ม่ได้เป็นคูก่ รณี เช่น องค์กร
ธุรกิจภาคเอกชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒสิ ภา ได้
พยายามประสานให้มีการเจรจาปรองดองกัน แต่ก็ไม่เป็นผลส�ำเร็จ กลับจะเกิด
ข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและการเมือง เป็นวังวนการปรับทัศนคติ เป็นการ
แห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแย้งได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปและ
มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น จนถึงขั้นจลาจลได้ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
ชีวติ ทรัพย์สนิ ความสะดวกสบายของประชาชนผูส้ จุ ริตกระทบต่อการท�ำมาหากิน
และภาวะหนีส้ นิ ของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอ�ำนาจรัฐ และความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนต่างชาติทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมและความไม่สงบอื่น
เพิ่มขึ้น อันจะเป็นการท�ำลายความมั่นคงของชาติและความศรัทธาของประชาชน
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ที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
ที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจ�ำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอ�ำนาจการ
ปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด 2 พระ
มหากษัตริย์ โดยได้กำ� หนดแนวทางการแก้ปญ
ั หาไว้สามระยะคือ ระยะเฉพาะหน้า
เป็นการใช้อำ� นาจสกัดการใช้กำ� ลังและการน�ำอาวุธมาใช้คกุ คามประชาชน ยุตคิ วาม
หวาดระแวง และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ที่สะสม
มากว่าหกเดือนให้คลีค่ ลายลงเพือ่ เตรียมเข้าสูร่ ะยะทีส่ องซึง่ จะจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ
ฉบับชัว่ คราว จัดตัง้ สภาขึน้ ท�ำหน้าทีใ่ นทางนิตบิ ญ
ั ญัติ และให้มคี ณะรัฐบาลบริหาร
ราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ฟื้นฟู ความ
สงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง จัดให้มกี ฎหมายทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วน จัดตัง้ สภาปฏิรปู แห่งชาติ
และองค์กรต่าง ๆ เพือ่ ให้มกี ารปฏิรปู ในด้านการเมืองและด้านอืน่ ๆ และให้มกี าร
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผ้แู ทนปวงชนชาวไทยและ
คณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป ในการด�ำเนินการดัง
กล่าวนีจ้ ะให้ความส�ำคัญแก่หลักการพืน้ ฐาน ยิง่ กว่าวิธกี ารในระบอบประชาธิปไตย
เพียงประการเดียว จึงจ�ำเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อย
และปรองดอง เพือ่ น�ำความสุขทีส่ ญ
ู หายไปนานกลับคืนสูป่ ระชาชน และปฏิรปู กฎ
เกณฑ์ บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน ไร้ทางออกในยามวิกฤติ
ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของชนในชาติ ซึง่ ควรใช้เวลาไม่ยาวนาน หากเทียบกับเวลาทีจ่ ะต้องสูญเสียไปโดย
เปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตามยถากรรม จึงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
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ใหม่ที่จะจัดท�ำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป”
ผลพวงจากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นอันสิ้นสุดลง และน�ำไปสู่การสร้างกติกา
ใหม่ของสังคมในรูปของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
3.2 แม่น�้ำ 5 สาย ที่ไม่มีสะพานเชื่อมโยงกับประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็น
เหมือนต้นทางของสายแม่น�้ำอีก 5 สาย โดย แม่น�้ำสายที่ 1 เป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้น
คือสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เป็นสภาทีท่ ำ� หน้าทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัติ มีสมาชิกไม่เกิน
220 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามค�ำแนะน�ำ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เป็นผู้เลือกสรรแล้วน�ำความ
ขึ้นกราบบังคมทูล และ 220 คนนี้ไม่มีการรับสมัคร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณาและแต่งตั้ง
แม่น�้ำสายที่ 2 คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1
คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน ได้รบั การแต่งตัง้ จากบุคคลใดก็ได้ เป็นข้าราชการ
ประจ�ำก็ได้ เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจก็ได้ ท�ำหน้าที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ
แม่น�้ำสายที่ 3 คือ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีสมาชิกไม่เกิน 250 คน มา
จากการสรรหาแบ่งมาจากจังหวัดต่าง ๆ 77 จังหวัดโดยสรรหากันมาซึ่งจะมีคณะ
กรรมการสรรหาคณะละ 1 ชุดใน 1 จังหวัด แล้วก็มองหาคนที่มีความเหมาะสม
เข้ามาเป็นผู้แทนจังหวัดโดยเลือกเข้ามาจังหวัดละ 5 คน และให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เลือก 1 ใน 5 จะไม่เลือกบุคคลอื่นนอกจาก 5 คนที่ส่งมาไม่ได้ อีก
173 คน เพื่อจะรวมกันให้เป็น 250 คน ท�ำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศไทย และมี
อ�ำนาจให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญที่แม่น�้ำสายที่ 4 หรือคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอขึ้นมา
แม่น�้ำสายที่ 4 คือ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 36 คน มาจาก

บทที่ 5 จากการปรับทัศนคติสู่วิกฤตการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
From Attitude Adjustment to Political Participation Crisis

บทที่ 5

สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอ 20 คน มาจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอ
5 คน มาจาก ครม.เสนอ 5 คน และมาจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอ 5
คน แต่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเสนอคนไปเป็นประธาน คณะกรรมาธิการ
ยกร่างด้วยอีก 1 คนจึงรวมเป็น 36 คนเรียกว่า คณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำสายที่ 5 คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดให้ยงั คงอยูต่ อ่ ไป เพียงแต่อาจเพิม่ จ�ำนวนขึน้ มาเป็นไม่เกิน 15 คน อ�ำนาจ
หน้าที่นั้นคือ เสนอแนะให้รัฐมนตรีพิจารณาปฏิบัติในเรื่องใด ถ้าคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วจะไม่ทำ� ก็ได้ และขอเชิญคณะรัฐมนตรีประชุมร่วมกันเพือ่ หารือปัญหา
ส�ำคัญของประเทศ ถ้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่เชิญไป คณะรัฐมนตรีจะ
เชิญมาก็ได้
กล่าวคือ แม่น�้ำทั้ง 5 สาย ไม่มีสะพานเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง
นั่นเป็นเพราะสมาชิกจากแม่น�้ำสายที่ 1 จนถึงแม่น�้ำสายที่ 4 โดยหลักการแล้ว
ต้องมาจากความเห็นชอบหรือการผลักดันของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ทั้งสิ้น ซึ่งปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย
3.3 มาตรา 44 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่หายไป
แม้วา่ สิทธิและเสรีภาพในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนตามกติกา
ใหม่ ให้ความคุ้มครอง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค ตามทีป่ ระชาชนเคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามกติกาใหม่ที่
ถูกก�ำหนดขึ้น 3 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาภาพรวมของกติกาใหม่จะพบความย้อน
แย้ง ทีป่ รากฏว่าให้อำ� นาจแก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มากเกินไป จนกระทบ
ต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยเฉพาะประเด็น
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
อ�ำนาจทีช่ อบธรรมในกติกาใหม่ กรณีเห็นเป็นการจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการ
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ปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชน
ในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลาย
ความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ
หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีอ�ำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระท�ำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะมีผล
บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค�ำสั่งหรือ
การกระท�ำ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ดังกล่าว เป็นค�ำสัง่ หรือการกระท�ำ หรือการ
ปฏิบตั ทิ ชี่ อบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนีแ้ ละเป็นทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้ดำ� เนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็ว 4 นั่นหมายความว่า ทุกการกระท�ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะได้
รับความคุม้ ครองตามกฎหมายและไม่ตอ้ งรับโทษใดๆ ตามทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตลอด
การบังคับใช้มาตรา 44 การฝ่าฝืนประกาศหรือค�ำสัง่ ของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ถือเป็นความผิด ตามมาตรา 44 และได้มอบอ�ำนาจให้กบั ข้าราชการทหาร ใน
การปราบปรามการกระท�ำผิด ด้วยวิธีการเบื้องต้นคือ การเรียกให้มารายงานตัว
ส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิดข้างต้น และในกรณีที่การ
สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น มาตรา 44 ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจกักตัวบุคคลดัง
กล่าวไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน ในที่ที่ไม่ใช่สถานีต�ำรวจ ที่คุมขัง หรือเรือนจ�ำ หรือเรียก
กระบวนการใช้อ�ำนาจที่ชอบธรรมตามกฎหมายนี้ว่า “การปรับทัศนคติ 5” โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557, มาตรา 4
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557, มาตรา 44
5
ปรับทัศนคติ หมายถึง ออกค�ำสั่งเรียกตัว หรือใช้ก�ำลังควบคุมตัวผู้ชุมนุมต่อต้าน ผู้แสดงออก
ทางการเมือง หรือบุคคลใดๆ ทีม่ แี นวโน้มว่าจะกระด้างกระเดือ่ งและเป็นภัยคุกคาม ต่ออ�ำนาจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลเผด็จการทหาร ไปกักขังหน่วงเหนีย่ ว เพือ่
ชี้แจง ข่มขู่ และบีบบังคับให้เชื่องเซื่องซึมและยอมจ�ำนนต่อเผด็จการ อ้างถึงใน เว็บไซต์ ศัพท์
การเมืองไทยร่วมสมัย (www.thaipolitionary.com)
3
4
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4. ว่าด้วยวิกฤติการณ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตาม
หลักประชาธิปไตยสากลในยุคปรับทัศนคติ

การปรับทัศนคติ เป็นวาทกรรมทีถ่ กู สร้างขึน้ ในช่วง 1-2 ปี ทีผ่ า่ นมา โดยคน
ริเริ่มคือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กับฝ่ายการเมืองหรือประชาชนผู้ที่มีความ
เห็นต่าง โดยการเรียกผูท้ เี่ ห็นต่างมารายงานตัวหรือไปเยีย่ มถึงบ้าน ซึง่ กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่หาผลลัพธ์ได้ยาก เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพทางความคิดของ
ประชาชน เป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก บางคนมีแนวโน้มที่เห็นด้วย บางกลุ่มมีแนว
โน้มที่ไม่เห็นด้วย ดังนั้นการปรากฏรูปของวิกฤติการณ์ของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในช่วงปัจจุบนั เริม่ มีมากขึน้ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ดงั ต่อไปนี้
Boutros Boutros-Ghali, “An Agenda for Democratization,” (New York:
United Nation, 1996 : 1)
6
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เฉพาะท่าทีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีแนวโน้มที่จะบังคับใช้กฎหมาย
กับความเห็นต่างทางการเมือง ซึ่งประเด็นดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง
ในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยการท�ำให้เป็น
ประชาธิปไตย ที่ต้องเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ
การแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งลดการใช้อ�ำนาจในสังคม ประชาธิปไตยผ่าน
สถาบันต่างๆหรือกลไกของสังคม ทีท่ ำ� หน้าทีแ่ ทนแทนประชาชน และการใช้อำ� นาจ
ทางการเมืองจะต้องอยู่บนพื้นฐานเจตจ�ำนงของประชาชน 6
การบังคับใช้ มาตรา 44 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตินั้น จะส่งผล หากพิจารณาตามหลักประชาธิปไตยแล้ว
พบว่า ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักนิติรัฐ และขัดต่อพันธกรณีด้วยสิทธิ
มนุษยชน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจรัฐ ขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน อาจก่อให้เกิดการใช้อ�ำนาจโดยอ�ำเภอใจ ขาดหลักประกันต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และไม่อาจบรรลุเจตนารมณ์ตามทีแ่ ท้จริงของประชาชน
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4.1 การปรับทัศนคติ (Attitude Adjustment) การแช่แข็งการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม การเคลื่อนไหวของเครือข่าย กลุ่ม
ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน รวมถึงชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหว
เนื่องจากถูกมองว่าเป็น “ความเห็นต่างที่เป็นภัยต่อความมั่นคง” ดังนั้นการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนจึงมีแนวโน้มลด หรือไม่ปรากฏรูป ทั้ง
จากหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ สื่อวิทยุ โทรทัศน์
4.2 การขาดหายไปของหลักการมิติมหาชน (Public Opinion) เมื่อกล่าว
ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยย่อมจะมีบทบัญญัติของกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ ในการให้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพแก่ ป ระชาชนของประเทศในการแสดง
มติมหาชน เช่น การที่ประชาชนมีส่วนในการปกครองประเทศทางหนึ่งด้วยการ
เสนอแนะ ควบคุม วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐ การแสดงออกซึ่งท่าทีความ
เชื่อของสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง รวม
ถึง กระแสความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มชนมีปฏิกิริยา หรือเห็นพ้องต้อง
กันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4.3 การประชาพิจารณ์ที่สูญหาย (Public Hearing) ยังขาดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบชีวติ ของประชาชนทุกคน การท�ำประชา
พิจารณ์ควรจัดให้ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่า และท�ำในวงกว้าง
เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปทีส่ ะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนทีจ่ ะตัดสิน
ใจด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทีม่ ผี ลต่อประชาชนจ�ำนวนมาก และทีร่ ฐั เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาส�ำคัญของชาติทมี่ ขี อ้ ให้เกีย่ วข้องหลาย
ฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลโดยละเอียด
แสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลต่อโครงการหรือนโยบายนัน้ ไม่
ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวยังขาดหายไป
4.4 การที่รู้ว่ามีแต่ยังมาไม่ถึงในการออกเสียงประชามติ (Referendum)
เกีย่ วกับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... โดยคนทัง้ ประเทศ
และผลออกมาอย่างไรต้องยึดตามนั้น เพราะเป็นการให้ประชาชนได้เป็นผู้ตัดสิน
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การปรับทัศนตคิ
ภาคประชาสังคม
หลักการมิติมหาชน
วิกฤตการณ์การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน

ประชาพิจารณ์
ออกเสียงประชามติ
การเลือกตั้ง

แผนภาพที่ 1 รูปแบบที่ส�ำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
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ใจในเรื่องที่ส�ำคัญของประเทศ โดยให้ประชาชนออกมาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในเรือ่ งทีจ่ ดั ให้ มีการลงประชามติ และมติของประชาชนโดยเสียง
ส่วนใหญ่ย่อมมีผลต่อการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล รัฐบาลเร่งด�ำเนินการเพื่อ
คืนอ�ำนาจการตัดสินใจให้แก่ประชาชน
4.5 การเลือกตั้งที่หายไป (Voting) การเลือกตั้งคือหัวใจส�ำคัญของการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นการใช้สิทธิของประชาชนลงคะแนน
เสียงเลือกตัวแทน เพื่อท�ำหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ
เนื่องจากประชาชนเป็นผู้มีอ�ำนาจในการปกครองประเทศ และประชาชนสามารถ
เปลีย่ นผูแ้ ทนซึง่ ใช้อ�ำนาจแทนตนได้โดยเลือกผูท้ ตี่ นเห็นว่าประโยชน์แก่สว่ นรวม
ตามแนวทางที่ตนต้องการโดยพิจารณาจากนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคของผู้
สมัคร การเลือกตั้งที่หายไปนี้ รัฐบาลควรเร่งด�ำเนินการตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้
(Road Map) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
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จากวิกฤติการณ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยไทย ไมว่าจะเป็น การเคลื่อนไหวของประชาสังคม การขาดหายไป
ของมติมหาชน การขาดหายไปของประชาพิจารณ์ การออกเสียงประชามติที่ยังไม่
เกิดขึ้น และการคืนอ�ำนาจให้แก่ประชาชนโดยเลือกตั้ง ทุกประเด็นปัญหาล้วนมี
ความส�ำคัญส่งผลโดยตรงต่อระดับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน อาทิ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การปรึกษาหารือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
การสร้างความร่วมมือ และการให้อ�ำนาจแก่ประชาชน สิ่งเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่
ได้ ถ้าผลลัพธ์ของวิกฤติการณ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยัง
คงด�ำเนินต่อไป
ยิ่งกว่านั้น หากประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงและต้องการการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เช่น กลุ่มพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ มีการเรียกร้อง
และแสดงออกทางการเมือง แต่ระบบการเมืองหรือกลไกการท�ำงานของรัฐบาล
ไม่สามารถรองรับหรือตอบโจทย์กระบวนการทางการเมืองดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะน�ำไปสูค่ วามถดถอยทางการเมือง และสร้างความวุน่ วายในระบบ
การเมืองการปกครองส่วนรวมได้ (ลิขติ ธีรเวคิน, 2550 : 208) ดังแผนภาพที่ 1.2
ความจ�ำเริญทางการเมือง + + ความถดถอย/ ความผุกร่อนทางการเมือง
								
							
หรือ
การพัฒนาการเมือง - -		
ความวุ่นวายทางการเมือง

แผนภาพที่ 2 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองกับความตื่น
ตัวทางการเมือง
กล่าวคือ รัฐบาลควรสร้างกระบวนการ หรือสถาบันทางการเมืองเพื่อรองรับ
ความตื่นตัวทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น

บทที่ 5 จากการปรับทัศนคติสู่วิกฤตการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
From Attitude Adjustment to Political Participation Crisis

5. ว่าด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในช่วงรัฐบาลของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ มีบริบทที่แตกต่างออกไปจากสถานการณ์การเมืองปกติ
แต่การมีสว่ นร่วมทางการเมืองยังคงเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาทางการเมืองและ
การพัฒนาประเทศ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ
กลุม่ บุคคลเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของรัฐ ไม่วา่ จะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม
ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การสนใจติดตามข่าวสารทางการ
เมือง การอภิปรายพูดคุยในประเด็นทางการเมือง การร่วมประชุมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ท�ำให้
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่าง
แท้จริงท�ำให้การด�ำเนินนโยบายของรัฐตอบสนองต่อผูเ้ ป็นเจ้าของประเทศในด้าน
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม สอดคล้องกับหลักประชาสังคม หรือกระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทีม่ งุ่ เน้นและเปิดโอกาสให้ทกุ ฝ่ายเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ องค์กร
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ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในยุคศตวรรษที่ 21 นี้
เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย มีการส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็ว ทั่วทุกมุมโลก ฉะนั้นความพยายามในการสกัด
กั้น โดยการปรับทัศนคติตามมาตรการของรัฐบาล หรือบทลงโทษส�ำหรับกลุ่มที่
มีความคิดเห็นเห็นแตกต่างนั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่ควรเปิดพื้นที่ให้แก่
ประชาชนทีม่ คี วามคิดหลากหลาย และใช้ความหลากหลายเหล่านีน้ ำ� มาสร้างกติกา
หรือเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นรัฐบาลในยุค
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติควรเร่งด�ำเนินการแก้ไขและปรับปรุงในมิติของ
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน เพือ่ สร้างโอกาสในการก้าวสูก่ ารระบอบ
เมืองการปกครองในแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง
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พัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ภาคประชาชน เพือ่ หาทางออกของปัญหาทัง้
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
แนวทางในการการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤติเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนสามารถท�ำได้โดย 1) การยุติการกระท�ำใด ๆ
รวมถึงทั้งประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ ที่เป็นการคุกคาม ขัดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทุกรูปแบบ และควรพิจารณายกเลิก
ค�ำสั่งดังกล่าวโดยเร็ว 2) รัฐบาลต้องเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรองดอง
อย่างเร่งด่วน โดยการเปิดพื้นที่สิทธิ เสรีภาพให้แก่ผู้มีความเห็นต่าง 3) รัฐบาล
ต้องมีความชัดเจน มีการคุ้มครองเสรีภาพให้ประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน
และพรรคการเมือง ให้สามารถรณรงค์และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับหรือ
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในการท�ำประชามติได้อย่างเต็มที่ เสรี และเป็นธรรม เพื่อ
น�ำไปสู่ประชามติที่จะเกิดขึ้น มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับทั้งจากคน
ไทยและโลก ทั้งนี้ เชื่อว่าหากมีการด�ำเนินการ จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการร่วมมือ
กันของประชาชน และการร่วมกันน�ำพาประเทศไปสู่ความรักสามัคคี และมีความ
เป็นประชาธิปไตยในที่สุด
ดังนั้นรัฐบาลควรเปิดใจกว้างยอมรับการแสดงความเห็นต่างทางการเมือง
เปลี่ยนจากการเห็นต่างเป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นการเห็นต่างเพื่อการพัฒนา
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น หรือจัดท�ำประชา
พิจารณ์ และกระบวนสุดท้ายคือการลงประชามติ ควรเปิดพื้นที่ให้กับความแตก
ต่าง ไม่พยายามผลักไสให้คนที่เห็นต่างไปเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้าม หรือใช้
ความรุนแรง หรือด�ำเนินการที่มีลักษณะสกัดกั้นทางความคิดของประชาชน หรือ
ใช้อ�ำนาจเด็ดขาดจัดการกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง ควรจะ
ใช้วิธีการทางการเมือง การพูดคุยแบบสาธารณะเป็นแนวทางออก ใช้วิธีจัดการ
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสในการพัฒนา
ประเทศแบบมีส่วนร่วม
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