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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การปฏิรูปการเมืองทีกําลังดําเนินอยู่ในขณะนีคือความพยายามครังสําคัญอีกครัง
หนึงของพลังประชาธิปไตยในสังคมไทย และย่อมเป็ นทีแน่น อนว่าการปฏิรูป การเมืองครังนี คง
ประสพกับอุปสรรคขวากหนามมากมาย ด้ วยว่าเป็ นความพยายามที จะปรับ เปลียนโครงสร้ าง
อํานาจในสังคมโดยสันติวิธี และข้ อสําคัญคือ เป็ นการปรับเปลียนทีต้ องอาศัยกลไกของโครงสร้ าง
อํานาจเก่า ซึงไม่มีความต้ องการที จะให้ เ กิ ดการเปลียนแปลงไปในทางที พลังอํานาจเดิมต้ อง
สูญ เสีย อํานาจไป แม้ ว่าการสูญ เสีย นันจะหมายความถึงการคืน อํานาจให้ กับ ประชาชนหรื อ
“ประชาธิปไตย” ก็ตามที
ด้ ว ยเหตุนี เราจะเห็ น ได้ ว่า หลัก การสํ า คัญ ๆ ของการปฏิ รู ป การเมื อ ง เช่ น
หลักการ การกระจายอํานาจให้ กับท้ องถินและการให้ ประชาชนมีอาํ นาจในการเลือกสรร
นักการเมืองมากขึน (เช่น นายกรัฐมนตรี วุฒิสมาชิก มาจากการเลือกตังโดยตรง) ก็ดี การแบ่ ง
อํานาจอธิปไตยทั งสามให้ ขาดออกจากกันอย่ างชัดเจนในทางปฏิบัติ เพื อป้องกันการรวบ
อํานาจของคนบางกลุ่ม (เช่นรัฐมนตรีต้องลาออกจาก ส.ส. อบต. ต้ องเป็ นอิสระจากข้ าราชการ
ประจํา อํานาจตุลาการต้ องไม่ถกู ผูกขาด ต้ องโปร่งใส และมีกลไกทีหลากหลายในการให้ ความเป็ น
ธรรมแก่ประชาชน ตุลาการคดีอาญาทางการเมืองต้ องเป็ นอิสระจากศาลฎีกา) ก็ดี การมีกลไก
ตรวจสอบอํานาจรั ฐ (เช่น องค์กรกลางอิสระต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ก รคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน
เสรี ภาพของสือมวลชน) ก็ดี และหลักการทีว่าด้ วย อํานาจในการจัดการทรั พยากรเป็ นของ
ชุมชน ก็ดี เหล่านีถูกปฏิเสธโดยโครงสร้ างอํานาจเก่าทีไม่เป็ นประชาธิปไตย ไม่โปร่งใส และฝั กใฝ่
ผลประโยชน์มาโดยตลอด
เพราะฉะนันก็คงไม่ต้องสงสัยว่าการปฏิรูปการเมืองเพือให้ เป็ นประชาธิปไตยมาก
ขึน คงจะไม่สินสุดในระยะเวลาใกล้ นี แต่คงจะต้ องดําเนินต่อไปตราบใดทีปั ญหายังคงมีอยู่
อย่างไรก็ตามปั ญ หาจะยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างปราศจากข้ อสงสัย ด้ วยว่าการ
ปฏิรูปการเมืองของเราวางอยู่บนหลักการ “ประชาธิปไตยเสรีนิยม” สิงทีเรากําลังพยายามทํากัน

อยู่คือ ปฏิรูปให้ โครงสร้ างการเมืองมีความเป็ นประชาธิปไตย แต่เท่านันยังไม่พอปั ญ หาทียัง
ไม่ไ ด้ แ ก้ ห รื อไม่ได้ คิด แก้ กัน อย่า งจริ งจังอีก ส่ว นหนึงคื อ ความเป็ นเสรี นิย ม ของโครงสร้ าง
เศรษฐกิจ
เสรีนิยมหรืออีกชือหนึงทีเรียกขานกันคือ “ทุนนิยม” นัน ทําให้ เกิดประเด็นปั ญหา
สําคัญทีน่าจะต้ องขบคิดกันต่อไปคือ ในขณะทีเรามีความมันใจในความเป็ นประชาธิปไตยของ
โครงสร้ างการเมืองว่าถ้ าหากเกิดมีขนจริ
ึ งแล้ ว จะสามารถแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ของสังคมและของ
ประชาชนได้ จะเป็ นเช่นนันจริ งหรื อไม่ คือคําถามทีข้ อเขีย นนีต้ องการตังขึน จริ งอยู่เ ราอาจเห็น
ความล่มสลายของสัง คมนิ ย มในที ต่า ง ๆ ของโลก แต่ การล่ มสลายของสั ง คมนิย มไม่ ไ ด้
หมายความว่ า “ทุนนิยม” นันไม่ มีปัญหา ตรง กันข้ ามทุนนิยมสร้ างปั ญหาใหญ่ ๆ ทียังแก้ ไม่ได้
ให้ กบั โลกและสังคมไทยเช่น ปั ญหาทรัพยากรและสิงแวดล้ อมถูกทําลาย มนุษย์ถูกขูดรี ด (เช่นคน
จน สตรีและเด็ก) หรือถูกใช้ ราวกับเครืองจักร เครืองยนต์) ชุมชนซึงเป็ นฐานของชีวิตทางสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ถูกทําลาย เป็ นต้ น หรือจะพูดอีกอย่างหนึงว่า เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ
ไม่มีความเป็ นธรรม และไม่มีความยังยืน
ด้ วยเหตุนี สิ งที จะต้ องช่ วยกันคิดกันต่ อไปคือ การปฏิรูปการเมืองคงไม่
ใช่
เพื อให้ เกิดโครงสร้ างการเมืองที เป็ นประชาธิปไตยเท่ านั น หากแต่ โครงสร้ างการเมืองที
ได้ รับการปฏิรูปแล้ ว จะนําไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจและแก้ ไขปั ญหาสังคม วัฒนธรรม และ
สิ งแวดล้ อม เพื อให้ เกิดการพัฒนาที เป็ นธรรมและยั งยืนได้ อย่ างไร
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