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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการเลือกตังวุ ฒิสมาชิก ทีเพิงผ่ า นไปเป็ นเครื องสะท้ อ นหรื อ
ตัวชีวัดการเมืองไทยในอนาคตในแนวทางทีดีขึนหรื อไม่ เป็ นคําถามทีคนส่ วน
ใหญ่ ตัง และเท่ าทีมีการตอบกันไปบ้ างแล้ วคือ น่ าจะได้ แต่ ทังนี อย่ าลืมว่ าผล
การเลือกตังทีเป็ นทางการของทังประเทศยังไม่ ออก แถมยังมีทีท่าว่ าจะยุ่งยาก
ยืดเยือไม่ น้อย
อย่างไรก็ตามหากดูภาพรวมของทังประเทศแล้ วอาจรู้ สึกหนักใจเพราะ
กระแสของเงินและอิทธิพลในระบบรวมทังอิทธิพลมืดยังคงปรากฎให้ เห็นมากในขณะที
คนที ต้ องการเข้ ามาทํ า ให้ การเมื อ งดี ขึ นเพื อที เศรษฐกิ จ สัง คม วั ฒ นธรรมและ
สิงแวดล้ อมดีตามขึนไปด้ วยนันอาจยังดูว่าเข้ ามาน้ อยอยู่ แต่ประเด็นนียังไม่ส้ นู ่าหนักใจ
เท่าไร เมือเทียบกับเรื องความแตกต่างระหว่างกรุ งเทพฯกับภูธรและอืนๆ อีกสองสาม
ประเด็น
ลองเปรี ยบเทียบกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ซงเป็
ึ นเมืองทีโดยผิวเผินอาจดูว่า
ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนักในเชิงความคิดและพฤติกรรมของผู้คนในทางการเมือง แต่
ผลการเลือ กตัง สว.กลับสะท้ อ นว่าเชียงใหม่และจังหวัด อืน ๆ ทังหลายยังเป็ นเมือ ง
“ชายขอบ” อยู่มากในเรื องของ “การเลือกตัง”
ผู้เขียนขอยําว่า “การเลือกตัง” ซึงเป็ น “วิธีการ” หนึงของประชาธิปไตย
ยังเป็ นตัวปั ญหาอยู่ ประเด็นนีสําคัญ เพราะหากไม่ดูกันให้ ลึกอีกสักหน่อ ย ก็อ าจได้
ข้ อสรุปในทางลบว่า ประชาชนในต่างจังหวัดนันยังโง่เง่า ยังไม่สามารถบอกได้ ว่าคนเลว
กับคนดีนนต่
ั างกันอย่างไร หรื ออาจถูกข้ อหาทางจริ ยธรรมทางการเมืองทีรุ นแรงกว่านัน
เช่นว่าเป็ นประชาชนผู้ไ ม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของประเทศชาติ เป็ นพวกที
สันดานชอบขายสิทธิขายเสียง ขายชาติ เห็นแก่เงินเล็ก ๆ น้ อยๆ เป็ นต้ น
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ทีจริ งแล้ วคนในชนบทรู้ว่าใครดีใครชัว แต่ระบบอุปถัมภ์ทีมีทงการให้
ั
การ
แจกในภาวะทีพวกเขายากจนนันเป็ นเรื องปฏิเสธได้ ยาก ยิงถ้ าควบคู่ด้วยการใช้ อํานาจ
แบบมาเฟี ยหรื อเจ้ าพ่อด้ วยแล้ ว การปฏิเสธไม่ใช่ทางออกทีฉลาดเลย ปรากฏการณ์ นีก็
เป็ นจริ งใน กทม. บางเขตด้ วยมิใช่หรื อ ไม่ใช่ว่าชาวบ้ านบางส่วนไม่ต้องการเบียว คือรั บ
เงินแต่ไม่เลือก ปั ญหาอยู่ทีกลัวว่าจะถูกเจ้ าพ่อจับได้ ต่างหาก ฉะนันถ้ าแก้ ปัญหานีได้
โดยการนําบัตรไปนับรวมกัน ณ ทีเดียว การเมืองไทยผ่านการเลือกตังจะดีขึนอีกมาก
ทีเดียว แต่ขณะนีก็ยงั มีปัญหาการโกงอีกมากมายหลายวิธีทีเป็ นภาระหนักของ กกต. ที
จะตัดสินใจว่าจะประกาศผลหรื อไม่หรื อจะทําอย่างไรในหลายเขต
ประเด็ น สําคัญ ที น่า จะต้ อ งถกกัน ก่อ นประกาศผลสุด ท้ ายคื อ หากดู
ภาพรวมทังประเทศแล้ ว ทุกฝ่ ายลงความเห็นว่า สมาชิกวุฒิสภาพชุดใหม่นีประกอบขึน
ด้ วยความหลากหลาย หรื อ ภาษาทางการเมื อ งไทยเรี ย กว่ า “หลายพ่ อ พั น แม่ ”
ปรากฏการณ์นีเป็ นเรื องดีมากกว่าเป็ นผลเสีย กล่าวคือสมาชิก สว. ส่วนใหญ่น่าจะไม่ใช่
กลุ่มคนทีถูกจัดตังโดยพรรคการเมือง หลายคนเป็ นข้ าราชการเก่าทังฝ่ ายปกครอง ครู
และกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มีทงอดี
ั ตนายทหาร นายตํารวจ หากตีความว่าคนเหล่านี
มีความหวังดีต่อ ชาติบ้านเมือ งเป็ นพืนฐาน หากแต่ยังขาดแนวคิดและทิศทางในการ
ทํางานในสถานการณ์ทีพลังโลกาภิวตั ิ กําหนดความซับซ้ อนหลากหลายต่อสังคมไทย
ในทุก ๆ ด้ า น ดัง นันหากมี ก ารจัดระบบการนํา ที ดี ขึนมาในวุฒิ ส ภาชุดใหม่ มี ก าร
นําเสนอแนวทางทีสามารถมองเห็นได้ ว่าจะเป็ นผลดีต่อ ประเทศชาติแ ละสังคมโดย
ส่วนรวมแล้ ว กลุ่ม ทีจะทําหน้ าทีเป็ นแกนนําในวุฒิสภาก็น่าจะได้ แนวร่ ว มจากกลุ่ม
ข้ าราชการเก่าผู้มีประสบการณ์เหล่านี
ประเด็นสําคัญต่อไปคือ กลุ่มใดจะเป็ นแกนนําของวุฒิสภา ประเด็นนี
น่าสนใจมาก เพราะการช่วงชิงการนําจะเกิดขึนแน่นอน แต่ปัจจัยตัดสินน่าจะอยู่ทีผล
การเลือกตัง สว. ในกทม. ซึงเป็ นเครื องบ่งชึว่าประชาชนทีเป็ นชนชันกลางทีมักจะมี
บทบาททางการเมืองโดดเด่นมาโดยตลอดนัน ต้ องการให้ องค์ประกอบและทิศทางการ
นําของสว. เป็ นอย่างไร ความรู้ จริ ง ต่อปั ญหาในอดีต ปั จจุบนั และภาพของอนาคต ที
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาทีเข้ าใจได้ ผ่านทางสือมวลชนต่าง ๆ เป็ นคุณสมบัติ
สําคัญ ไม่ใช่บอกว่าตัวเก่งแต่ไม่สามารถพูดให้ คนฟั งเชือเช่นนันได้ ผลงานทีประจักษ์
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ชัดเป็ นเวลายาวนานเป็ นปั จจัยสําคัญ ความซือสัตย์ สุจริตทีจะต้ องควบคู่มากับ ความ
กล้ าทีจะแก้ ปัญ หาโดยไม่ติดยึดกับพรรคและพวก ทีกล่า วกันว่าเป็ นปั จจัยทีผูกมัดให้
หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารปั จจุบนั คือนายชวน หลีกภัย ไม่อาจแก้ ปัญหาสําคัญคือคอรั ปชันใน
สังคมไทยได้ แม้ โดยส่วนตัวจะมีภาพของความซือสัตย์ติดอยู่บ้างก็ตาม
อนึงความกล้ าหาญในทีนีไม่ได้ มีความหมายถึงความกล้ าในฐานะทีเป็ น
ปั จ เจกชนแต่หมายถึงความกล้ าในฐานะทีเป็ นขององค์ กรซึงในกรณีนีคือ วุฒิสภาทัง
สภา ความกล้ าในฐานะปั จเจกชนอย่างเดียวไม่อาจนําไปสู่การแก้ ปัญหาได้ หากความ
กล้ าไม่สามารถได้ รับการพิสจู น์ด้วยการปฏิบตั ิ
ปรากฎการณ์ทีนักสังเกตุการณ์ทางการเมืองหลายคนแสดงความแปลก
ใจคือการได้ คะแนนสูงสุดใน กทม.ของคุณปราโมทย์ ไม้ กลัด เท่าทีพอจะวิเคราะห์ได้
รวมทังจากปากคําของเจ้ าตัวเองคือ ผลงานการใช้ ความรู้ ด้ านเทคนิคการชลประทาน
ป้องกัน ไม่ ให้ นําท่วมกทม. อีก ปั จ จัยหนึงทีเจ้ า ตัวบอกว่า สํา คัญ อีกเช่น กัน คือ การ
แพร่ หลายของเอกสารแนะนําตัว ความจริ งแล้ วประเด็นนีชีให้ เห็นว่าคุณปราโมทย์ไม่ใช่
คนหัวเดียวกระเทียมลีบประเภท “ข้ ามาคนเดียว” อะไรทํานองนัน การได้ คะแนนเสียง
มากมาย การแพร่ หลายของเอกสารแนะนําตัวแสดงให้ เห็นว่า คุณปราโมทย์ มีคะแนน
จัด ตัง “ตามธรรมชาติ” หรื อ ไม่เ ป็ นทางการ ไม่ผ่ านพรรคการเมือ งอยู่ม ากมาย
มหาศาลและเป็ นเครื อ ข่ า ยที แน่ น หนาและมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากอัน เป็ นสิงที ไม่ ค วร
มองข้ าม ภาพลักษณ์ ประจําตัว ของคุณ ปราโมทย์ ในระยะก่อนออกจากราชการคือ
ภาพของข้ า ราชการชันผู้ใหญ่ ที แข็ งข้ อ กับ นัก การเมือ งแต่ก็ ควรวิเ คราะห์ เ ช่น กัน ว่ า
เบืองหลังความแข็งหรื อความกล้ านันคืออะไร พูดง่าย ๆ คือ แบ็คทางการเมืองของคุณ
ปราโมทย์ อ ยู่ทีไหน เครื อ ข่ายของข้ าราชการทังหลายผู้เบือหน่ายนักการเมือ งเลว ๆ
รวมทังนักการเมืองทีดีหรื ออ้ างว่าดีแต่ไม่ทําอะไรเลย เอาตัวรอดไปวัน ๆ เครื อข่ายทีว่านี
คือ อํา นาจทีช่ อ นอยู่ข้ า งหลัง คุณ ปราโมทย์ ใช่ไ หม ก็ค งจะใช่ แ ต่ไ ม่ใ ช่ ทังหมด แล้ ว
ทังหมดคืออะไร ก็คงไม่เหมาะทีจะวิเคราะห์
ถ้ า จะบอกว่ าคุณ ปราโมทย์ ไม่ เป็ นที คุ้น หน้ า คุ้น ตาประชาชนก็ คงไม่
ถูกต้ อ งนัก ภาพของคุณ ปราโมทย์ ปรากฏในจอโทรทัศน์ ม านานเป็ นสิบ ๆ ปี แล้ ว ใน
ฐานะผู้เชียวชาญผู้ถวายข้ อมูลเรื องการจัดการนําให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมา
3

โดยตลอด ฉะนันคุณปราโมทย์จงึ เป็ นบุคคลทีชนชันกลางประเภทข้ าราชการประจํารู้ จัก
และคุ้น หน้ าเป็ นอย่ างดี การมาของคุณ ปราโมทย์ ฐ านะสมาชิ กวุฒิส ภาทีทํ าหน้ า ที
ควบคุมตรวจสอบฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ คงทําให้ นักการเมืองบางกลุ่มบางคน
รู้สกึ อึดอัดไม่มากก็น้อย
เช่นเดียวกับกรณีของคุณมีชัย วีระไวทยะ และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ก็
เช่นกัน ทังสองท่านเป็ นคนดีมีความสามารถอย่างแน่นอนไม่มีใครเถียง แต่การเติบโต
ทางการเมืองทางสังคม เศรษฐกิจของทังสองก็ไม่เป็ นไป “ตามธรรมชาติ” ทีจริ งแล้ วไม่มี
อะไรลึกซึงมากมายเบืองหลังข้ อสรุ ปนี ทังนีเพราะปรากฏการณ์ ทางสังคมต่าง ๆ ทีเรา
มองเห็นในทางวิช าการยุคนีถือ ว่าเป็ น การสร้ างทางสังคมทังสิน เมือเป็ นเช่นนีทุก
อย่ า งจึง เป็ นกระบวนการของการต่ อ สู้ท างอํ า นาจ เมื อเป็ นกระบวนการก็ ต้ อ งมี
ขบวนการเคลือนไหวทางสังคม (Social movements) อยู่เบืองหลังแต่มันคืออะไรบ้ าง
นัน เอาไว้ พดู ในส่วนของ “วาระแห่งชาติ” ในตอนท้ ายของบทวิเคราะห์นี
หัน กลับ ไปดูว่ า ที วุ ฒิ ฯ ทั งสองท่ า นอี ก ที ประสบการณ์ ใ นฐานะเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูงของกลุ่มบริ ษัททีถือว่าเป็ นยักษ์ ใหญ่ของ “ทุนไทย” มานานน่าจะเป็ น
จุดแข็งของวุฒิสภาชุดใหม่ในหลาย ๆ ด้ าน คุณมีชัย วีระไวทยะจาก ปตท. ไม่ใช่คน
หน้ าใหม่ในสังคมไทย ย้ อ นหลังไปสิบกว่ าปี ทีแล้ วเคยมีบารมี และคะแนนนิยมพอที
เกือบจะได้ เป็ นผู้ว่า กทม.เลยทีเดียว ถือว่าเป็ นคุณหนุ่มรุ่ นใหม่ไฟแรง แบ็คแข็งของยุค
นันก็ว่าได้ ถึงแม้ จะไม่ได้ มีโอกาสเข้ าทํางานการเมืองโดยตรง แต่สบิ กว่าปี ทีผ่านมา คุณ
มีชัยก็ประสบความสํา เร็ จ ในการรณรงค์ เ รื องการใช้ ถุงยาง วางแผนครอบครั วจนมี
ชือเสียงไปทัวโลก นอกจากนันก็ยังขยายฐานออกไปสู่งานพัฒนาชนบททีงอกออกมา
งานวางแผนครอบครั ว มีเครื อข่ายในนามของ NGO ของคนชันสูงทีกว้ างขวางไม่น้อย
เลย ส่วนคุณโสภณนัน ภาพลักษณ์ของบางจากปิ โตเลียม ภายใต้ การบริ หารงานของ
คุณโสภณ เป็ นภาพลักษณ์ทางการเมืองทียืนอยู่ข้างคนจนและสิงแวดล้ อม ในขณะที
ปตท.ผู้พีมีภาพของทุนทีไม่คิดถึงเรื องดังกล่าวแถมยังติดลบอย่างฉกรรจ์ในกรณีของท่า
ก๊ าซจากแหล่งในพม่าและตัดผ่าป่ าเมืองกาญจน์
จากจุดยืนดังกล่าวประกอบกับโดยส่วนตัวแล้ วเป็ นคนดี สุภาพ ถ่อมตน
(อ่อนนอกแข็งใน) คุณโสภณจึงเป็ นทีนับถือในหมู่ NGO ชนชันกลางซึงเป็ น NGO ส่วน
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ใหญ่และเป็ นส่วนหัวอยู่ในสังคมไทย ความเป็ นคุณโสภณ คุณมีชัยและคุณปราโมทย์ที
ไม่ธรรมดามี “พืนที” อยู่ในวาทะกรรมด้ านต่าง ๆ ทีแต่ละเรื องล้ วนเคยเป็ นหรื อยังคงเป็ น
วาระแห่งชาติ (เช่นปั ญ หาประชากร ปั ญ หานํา ปั ญ หาการพัฒนาชนบทหรื อคนจน)
น่าจะเป็ นคําตอบได้ ว่าเหตุใดทังสามท่านนีจึงมาแรง และน่าจะตัวกําหนดและผลักดัน
“วาระแห่งชาติ” ต่อไปภายใต้ การปฏิรูปการเมือง
กลุม่ คนทีน่าสนใจถัดไปน่าจะได้ แก่คุณวัลลภ ตังคณานุ รักษ์ (ครู หยุย)
ผู้จบั งานและโดดเด่นทางด้ านปั ญหาเด็กมายาวนาน คุณจอห์ น อึงภากรณ์ ผู้ทีหลุด
ขึนมาได้ ด้วยผลงานทีลุยมาหนักด้ านปั ญหาเอดส์ ทีบางคนอาจคิดว่า คุณ ธรรมและ
ความดีของอาจารย์ป๋วย ช่วยตังต้ นทีดีให้ ก็ไม่ผิดแต่ไม่ถูกเสียทังหมด คุณจอห์นทํางาน
หนักด้ วยตนเอง พร้ อมกับต้ องแบกรั บคุณธรรมทีอาจารย์ป๋วยมอบเป็ นมรดกให้ ด้วยซึง
ไม่ใช่เรื องง่าย ๆ สองท่านนีน่าสนใจมากเพราะเป็ นตัวแทนของ NGO ทีน่าจะค่อนข้ าง
อิสระ จับเรื องสําคัญในระดับทีสามารถเป็ นวาระแห่งชาติใหม่ได้ ในยุค คศ.2000 คือ
เรื อง “สิทธิมนุษยชน” (สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ตู ดิ เชือ HIV/AIDS) ความสามารถส่วนตัวในด้ าน
การสร้ างวาทะกรรมออกมาก็นบั ว่าสูงด้ วยกันทังคู่ ความเป็ นผู้นําทีสามารถเข้ าสู่ปัญหา
ในระดับสากลก็มีอยู่มาก โดยเฉพาะในกรณีของคุณจอห์น ตัวแทนจาก NGO สองท่าน
นีจะไปกันได้ ดีกับ NGO ภูธรทีหลุดเข้ ามาในขณะนีผู้เขียนยังไม่ได้ ข้อมูลครบถ้ วน แต่
เท่ า ที เห็ น มี แ น่ ๆ คื อ คุ ณ เตือ นใจ ดีเ ทศน์ ผู้ที ทุ่ม เททํ า งานให้ กับ “ชนกลุ่ม น้ อ ย”
โดยเฉพาะชาวเขาในภาคเหนื อ ของประเทศไทยมาไม่ น้ อ ยกว่ ายี สิบ ปี กระมัง คุณ
เตือ นใจ แม้ จะทํางานในฐานะ NGO ธรรมดา ๆแต่คุณ เตือ นใจไม่ธรรมดา เธอมีทัง
ความสามารถ มี ทังพลัง กาย พลัง ใจ พลัง ความคิ ด เธอมี เ ครื อ ข่ า ยความสัม พัน ธ์
กว้ างขวาง เป็ นเจ้ าของรางวัลบุคคลดีเด่นจากหลายสถาบันทังภายในและภายนอก
ประเทศ ภูมิหลังเหล่านีจะทําให้ เธอเป็ นหนึงในแกนนําของวุฒิสภายุคใหม่ อย่างไม่ต้อง
สงสัย โดยเฉพาะอย่างยิงเมือ “ปั ญหาชาวเขา” ยังคงเป็ นประเด็นสําคัญอยู่ในเมืองไทย
และจะกลายเป็ นส่ว นหนึงของวาระสากล ภายใต้ น โยบายการผลักดัน โดยชุม ชน
ประเทศมหาอํานาจให้ เรื อง สิทธิมนุษยชนเป็ นกติกาสากลในโลกยุคหลัง คศ.2000
อนึงน่าเสียดายทีตัวแทน NGO สายสิทธิสตรี เช่น ดร.สายสุรี จุติกุล ไม่
หลุดเข้ ามาในเวที กทม.
5

คราวนีคงมาถึง สายนักวิ ช าการและผู้เชี ยวชาญเฉพาะด้ านทีจะต้ อ ง
กล่าวถึงกัน เช่น ดร.เจิมศักดิ ปิ นทอง อ.แก้ วสรร อดิโพธิ และ คุ ณสัก กอแสง
เรือง
ดร.เจิมศักดิ นันความจริ งแล้ วไม่จําต้ อ งพูดถึงก็ไ ด้ ท่านทํางานหนัก
ด้ านการสร้ างพืนทีทางสังคมให้ กบั ผู้คนในชนบทมานานและทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ ทีแน่นทางวิชาการ จับปั ญหามาทุกระดับ และทุกเรื องไม่
ว่าจะเป็ นเรื องตลาดโลกกับนโยบายการเกษตรส่งออกของรัฐ (ข้ าว อ้ อย มัน ฯลฯ) ลงมา
จนถึงเรื องวาทะกรรมป่ าชุม ชน และเรื องอืน ๆ ทุกเรื องที เป็ นประเด็น ในสังคมไทย
ความสามารถในการเข้ าถึงเครื อ ข่ายวิทุย – โทรทัศน์อย่างกว้ างขวาง ซึงคนธรรมดา
ทัวไปไม่มีโอกาสทําได้ ทําให้ อาจารย์เจิมศักดิ เองมีพืนทีอยู่มากกมายในสังคมไทย ภาพ
ของคนกล้ ายิงคําถามแรง ๆ อย่างไม่เกรงใจและภาพด้ านดีอีกมากมาย จึงไม่น่าแปลก
ใจทีเริ มมีกระแสผลักดันให้ ดร.เจิม ศักดิ รั บตําแหน่งประธานวุฒิสภา ซึงหากไม่ติดขัด
โดยอ้ างอาวุโสมาขวางแล้ ว ถือว่าเป็ นปรากฏการณ์ สําคัญทีน่าจับตาอย่างใกล้ ชิดเลย
ทีเดียว
อาจารย์ แก้ วสรร นับว่าสร้ างพืนทีได้ เร็ วมากในการเมือ งไทย ความ
เป็ นอาจารย์ (หัวแข็ง) นักกฎหมายแบบตรงไปตรงมาเข้ าใจง่าย และลีลาส่วนตัวแบบ
ขวานผ่าซาก ทําให้ ชืออาจารย์แก้ วสรรติดปากผู้คนอย่างรวดเร็ วในช่วงร่ างและรณรงค์
รั ฐธรรมนูญ ยิงมีคุณสัก กอแสงเรื อง จากสภาทนายความเข้ าไปร่ วมทีมด้ วยอีกคน
น่ า จะทํ า ให้ จุ ด อ่ อ น(ถ้ าหากมี )ทางด้ านกฎหมายของวุ ฒิ ส ภาลดลงไปได้ มากโข
โดยเฉพาะเมือจะต้ องคอยตรวจสอบฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติและฝ่ ายบริ หาร
อี ก สองคนที น่ า พู ด ถึ ง ในช่ ว งนี คื อ ดร.สมเกี ย รติ อ่ อนวิ ม ล และ
อาจารย์ ไกรศักดิ ชุณหะวัน จากสุพรรณบุรี และโคราชตามลําดับ ก็น่าจะสามารถ
นําประสบการณ์ ความรู้ผลงาน เครื อข่ายและบารมีเข้ ามาเป็ นองค์ประกอบในแก่นนํา
วุฒิสภาได้ เช่นกัน
ประเด็นปั ญหาสําคัญอันต่อไปคือ กลุ่มแกนนําจะสามารถจัดระบบกัน
เข้ าเป็ นองค์กรทีมีพลังจริ ง ได้ อย่างไร
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คําตอบคงหนีไ ม่พ้นการเอาหน้ าทีเป็ นตัวนํา ซึงแม้ จะกําหนดไว้ แล้ วใน
รัฐธรรมนูญ ก็ใช่ว่าจะตกลงกันได้ ง่าย ๆ ว่าคืออะไร เรื องอะไร อย่างไร เมือไรเป็ นต้ น ก็
คงจะใช้ เวลาถกกันอีกพักหนึง
อย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่เข้ าใจว่าโดยเจตนารมณ์ ลกึ ๆ โดยรวมของ
รั ฐธรรมนูญแล้ วต้ องการให้ เกิดการปฏิรูปการเมือง แต่มีคําถามต่อไปว่าปฏิรูปไปเพือ
อะไร อาจมีคําตอบว่าเพือให้ เกิดประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่ วมของประชาชนในขอบเขต
ทีกว้ างขวางทีสุด แต่ก็ยงั มีคําถามต่อไปว่าประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมทําอะไร คําตอบ
แบบฟั นธงก็คงตอบว่า เพือแก้ ปัญหาของประเทศชาติ แล้ วปั ญหาของประเทศชาติที
สําคัญๆ มีเรื องอะไรบ้ าง
คุณโสภณ สุภาพงษ์ ได้ แย้ มออกมาแล้ วว่าท่านเห็นว่า “วาระแห่ งชาติ”
ที สํา คัญ ๆ ได้ แ ก่ หนึงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน สองการแก้ ปั ญ หาคอรั ป ชั น
สามการแก้ ปัญหายาเสพย์ติดและ สีการแก้ ปัญ หาการถูกครอบงําทางเศรษฐกิจ โดย
บรรษัทข้ ามชาติ พร้ อมทังอธิบายสัน ๆ ว่าปั ญหาเหล่านีเกียวข้ องกันนัวเนีย
วุฒิสภาชุดใหม่จะรวมกันได้ บนฐานของการผลักดันให้ เกิดการแก้ ปัญหา
ทังสีข้ อได้ ไหม หรื อการพูดถึงปั ญหาเหล่านีเป็ นเรื องนอกหน้ าทีคือคําถามทีต้ องทิงเอาไว้
มีเสียงเตือนมาจากประธานวุฒิสภาชุดปั จจุบนั ทีจะหมดสมัยในวันที 21
มีนาคมนีว่า วิธีคิดดังกล่าวข้ างบนเป็ นการลําเส้ น ขอให้ ว่าทีวุฒิสมาชิกทังหลายไป
ศึกษาหน้ าทีของตนตามรั ฐธรรมนูญเสียก่อน อย่างเพิงพูดอะไร โดยเฉพาะพูดในสิงที
ทําไม่ได้ หรื อเป็ นไปไม่ได้ แล้ วจะเสียหายต่อความคาดหวังของประชาชน สรุ ปได้ ว่าเรื อง
ทังหมดคงไม่ง่ายอย่างแน่นอน
ทีวิเคราะห์ มาทังหมดนีอาจเป็ นการชิงสุกก่ อนห่ าม เพราะผลการ
เลื อ กตังอย่ า งเป็ นทางการยัง ไม่ อ อก ปทุ ม ธานี เชี ย งใหม่ และอี ก หลาย ๆ
จังหวัดกําลังมีการร้ องเรียน กกต. ของแต่ ละจังหวัดอยู่ว่ามีการทุจริ ต มีการโกง
มีการทําผิดกฎหมาย ผลจะออกอย่ างไรจะให้ มีการเลือกตังใหม่ หรื อไม่ อาจ
สําคัญมากกว่ า การวิเ คราะห์ ข้างบนก็ได้ เ พราะเป็ นสิงที กกต.จะต้ องทําและ
สามารถทํา ได้ มี อํานาจตามรั ฐธรรมนู ญ ไม่ มี ใครใหญ่ กว่ า กกต.อีกแล้ ว ถ้ า
กกต.ไม่ เด็ดขาด จะโทษใครต่ อไปไม่ ได้ อีกแล้ ว นอกจาก กกต.เอง
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แต่ในขณะทียังรอผลกันอยู่นี คิดล่วงหน้ ากันไว้ บ้างก็คงไม่เสียหายอะไร
ยังไง ๆ เส้ นตายของการมีวฒ
ุ ิสภาชุดใหม่ก็ต้องมาถึงอย่างแน่นอน
--------------------------------------
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