ฉบับที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนีท้ ำ�ให้
คนหลายคนไม่สบายใจจนต้องตัง้ คำ�ถามว่า เหตุใดประเทศไทย
ต้องจมอยูใ่ นความขัดแย้งเช่นนี?้ เราจะต้องทนอยูก่ บั วิกฤติ
แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน? และทำ�อย่างไรเราจึงจะออกจาก
ปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้?
ที่จริงคำ�ถามเหล่านี้ได้รับคำ�ตอบมาหลายต่อหลายครั้ง
ทัง้ จากผูร้ ผู้ เู้ ชีย่ วชาญในหลากศาสตร์หลายสาขาและประชาชน
ทั่วไปก็เห็นพ้องกัน คำ�ตอบนั้น คือ เดินหน้าเลือกตัง้ 1 คน 1
เสียงตามวิถปี ระชาธิปไตยอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
แต่กระนัน้ คนจำ�นวนหนึง่ ก็ยงั คงดึงดันทีจ่ ะฉุดรัง้ สังคมไว้ดว้ ย
มิจฉาทิฐิ โดยมิได้ค�ำ นึงถึงความเสียหายต่อประเทศชาติทง้ั ที่
ได้เกิดขึน้ แล้วและจะเกิดขึน้ อีกหากความขัดแย้งยังดำ�เนินต่อไป
สือ่ สร้างสานฉบับนีต้ อ้ งการนำ�เสนอสถานการณ์ดงั กล่าวและ
ทางแก้ไข ประกอบด้วยความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ไทย
และต่างประเทศ โดยหวังว่าชาวไทยทุกคนจะเกิดความตระหนักรู้
ความเข้าใจ และหันมาร่วมมือแก้ไขปัญหาของชาติอย่างพร้อม
เพรียงกันในเร็ววันนี.้

ทางออกของประเทศ
คือ การเลือกตั้ง
เล่มนี้มีอะไรบ้าง
>> เดินหน้าเลือกตั้ง คือ ทางออกของ
ประเทศ
>> เพียงทำ�หน้าที่เพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติ...
>> นานาทรรศนะ
จาก เพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย 1 เม.ย. 2557

สื่อสร้างสาน เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย: http://newsletter.pheuthai.info/

เดินหน้าเลือกตั้ง คือ ทางออกของประเทศ
ความขัดแย้งที่ดำ�รงอยู่ในสังคมไทยในขณะนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร?
ทำ�ให้ประเทศชาติเสียหายแค่ไหน? ทำ�อย่างไรเราจึงจะออกจากวิกฤติ
นี้ได้เสียที? คำ�ถามเหล่านี้ยิ่งนานวันยิ่งมีคำ�ตอบปรากฏชัด คือ วิกฤติ
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเกิดขึ้นและดำ�รงอยู่ด้วย
ความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับและไม่เคารพอำ�นาจ
อธิปไตยและการตัดสินใจของประชาชน ร่วมมือกันขัดขวาง
การเลือกตัง้ และใช้อ�ำ นาจยัดเยียดกระบวนการทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตย
ให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการยึดอำ�นาจรัฐโดย
กปปส. และความพยายามที่จะได้มาซึ่งนายกฯ มาตรา 7 หรือนายกฯ
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย
การกระทำ � ทั้ ง หมดนี้ ล้ ว นขั ด ต่ อ หลั ก การและแนวทางสากล
ที่ ล้ ว นมุ่ ง หมายและให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ประเพณี ก ารปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ทำ�ให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทั้ง
ความแตกแยกเกลียดชังในสังคมไทยเอง ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
และความวิ ต กกั ง วลในระดั บ นานาชาติ จึ ง ไม่ แ ปลกเลยที ่ ท ั ้ ง
ประชาชนส่วนใหญ่ นักวิชาการ ผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเห็นพ้องต้องกันว่า วิธีการเดียวที่
จะทำ�ให้ประเทศไทยแก้วิกฤติการเมืองและเดินหน้าต่อไปได้ คือ

การเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลเท่านัน้ .

“หากปรากฏว่ า ...วุ ฒิ ส ภาดำ � เนิ น การสรรหานายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รองประธานวุฒสิ ภานำ�รายชือ่ ทูลเกล้าฯ กระบวนการเหล่านี้ คือ การล้มล้าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปฏิเสธมิได้ว่า นี่คือ การยกเลิก
รัฐธรรมนูญ และเป็นการรัฐประหารทางรัฐธรรมนูญ เป็นการปล้นอำ�นาจ
อธิปไตยไปจากประชาชน แล้วเข้าสู่ระบอบเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบ”
อ. เอกชัย ไชยนุวัติ
จากเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย 9 เม.ย. 2557

"โดยเนื้อแท้แล้ว สิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นในประเทศไทย คือ ความพยายาม
ทำ�ลายประชาธิปไตยโดยฝ่ายค้านและชนชัน้ นำ� เนือ่ งจากพวกเขาไม่สามารถ
เอาชนะทักษิณผ่านการเลือกตัง้ ได้ พวกเขาจึงต้องการบัน่ ทอนประชาธิปไตย
ในประเทศ เพื่อไม่ให้ประชาชนเลือกรัฐบาลที่พวกเขาไม่ชอบใจอีก”
ยูรโิ กะ โคอิเกะ
(อดีตรัฐมนตรีกลาโหม และทีป่ รึกษารัฐบาลด้านความมัน่ คงแห่งชาติของญีป่ นุ่ )
จาก บทความ Who Lost Thailand? 15 ม.ค. 2557

“ปัญหาคือ ใครเป็นคนตั้งมาตรา 7 ตั้งเองอ้างเองไม่ได้ เพราะคนอื่นก็มี
สิทธิอ้างเหมือนกัน ใครให้สิทธิคุณทำ�คนเดียว เรื่องนี้เห็นๆ กันอยู่ไม่ต้องใช้
สมองที่ชาญฉลาดอะไรเลย ทำ�ไมอยู่ๆ ท่านถึงมีสิทธิคนเดียว ทั้งๆ ที่มัน
เกิดโดยการวางแผนให้เกิด แล้วอ้างว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ถามว่าคุณมีคน
เท่าไร บอกว่ามาก อย่างนั้นลงประชามติก่อนว่ามากแค่ไหน จะปฏิรูป
ก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปก็ลงประชามติ”
ศ. ดร. ลิขิต ธีรเวคิน
จาก “รัฐศาสตร์ 101 : (อ่าน)ลิขิต ธีรเวคิน กับประเด็น ‘รัฏฐาธิปัตย์’”
โดยประชาไท 21 เม.ย. 2557

“ในสภาพทีก่ ารเมืองไทยไร้เสถียรภาพ ทุกประเทศทีอ่ ยูร่ อบๆ มองเราด้วย
ความกังวล และเป็นความกังวลทีภ่ มู ภิ าคนีก้ �ำ ลังจะกลายเป็นประชาคม ไม่มี
ใครอยากเห็นไทยเป็นตัวถ่วงของประชาคมอาเซียน ทุกคนอยากเห็นการเมือง
ในทุกประเทศของอาเซียนเดินไปสู่ทิศทางที่เป็นประชาธิปไตย”
สุรชาติ บำ�รุงสุข
จาก “สะท้อนวิกฤตการเมืองไทย ในสายตานานาชาต”ิ
โดย มติชนออนไลน์ 21 เม.ย. 2557
“มีคนเสียชีวติ แล้ว 23 คนตัง้ แต่เหตุความไม่สงบเริม่ ขึน้ ในเดือนพฤศจิกายนและเศรษฐกิจก็ได้รบั ความเสียหาย และ
นักท่องเทีย่ วเลีย่ งไม่เข้ากรุงเทพฯ เนือ่ งจากผูช้ มุ นุมปิดสถานทีร่ าชการต่างๆ และปิดถนนเพือ่ บีบให้ยง่ิ ลักษณ์ลาออก
“ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดตำ�่ สุดในรอบ 12 ปี ทำ�ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดประมาณการการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเหลือ 2.7% จาก 3%”
จาก “Thailand in limbo after election annulled; economy suffering “
โดย สำ�นักข่าวรอยเตอร์ 21 มี.ค. 2557

สื่อสร้างสาน เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย: http://newsletter.pheuthai.info/

เพียงทำ�หน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ...
เพือ่ ให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากวิกฤติการเมืองทีย่ าวนานยืดเยื้อ และสร้าง
ความเสียหายให้กบั ประเทศอย่างสาหัส ทุกภาคส่วนในสังคมจำ�เป็นต้องทำ�หน้าที่
ของตนโดยซื่อสัตย์และไม่บิดพลิ้ว ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ใครมีบทบาทเช่นไร มีหน้าทีอ่ ะไร ล้วนชัดเจนอยู่
แล้วหากไม่มใี ครจงใจบิดเบือนหลักการหรือทำ�ให้สงั คมสับสน
ตั้ ง แต่ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ งเริ่ ม ขึ้ น ในเดื อ นพฤศจิกายนปีท่ีผ่านมา
รัฐบาลและประชาชนจำ�นวนมากได้มงุ่ มัน่ ทำ�หน้าทีข่ องตนด้วยความตัง้ ใจจริง และ
ยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นสำ�คัญ กล่าวคือ รัฐบาลทำ�หน้าที่ที่ตนได้รับและ
กำ�หนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 คือ รักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่เข้ามารับตำ�แหน่งประคับประคองประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้
และพยายามคลีค่ ลายสถานการณ์ตามวิถปี ระชาธิปไตย ผลักดันการเลือกตัง้ ให้เกิด
ขึน้ และเป็นไปตามกติกา ส่วนประชาชนจำ�นวนมาก ไม่วา่ จะสนับสนุนรัฐบาล
หรือไม่ พวกเขาได้ออกมาแสดงจุดยืนในหลักการประชาธิปไตย และในการ
พิทักษ์รักษาสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขาด้วยวิธีการที่สันติ ปราศจาก
ความรุนแรงอย่างแท้จริง
แต่ทง้ั หมดนีก้ ย็ งั ไม่พอเพียง เพราะคนไทยจำ�นวนหนึง่ ยังไม่ตระหนักถึงความจำ�เป็น
ของประเทศชาติ และยังไม่ยอมทำ�หน้าที่ที่ตนพึงกระทำ�ในกรอบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั่นคือกกต. ต้อง
ดำ�เนินการจัดการเลือกตัง้ ใหม่ให้ส�ำ เร็จลุลว่ งภายใน 45-60 วัน นับแต่ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วนิ ฉิ ยั เกีย่ วกับกรณีการเลือกตัง้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันที่ 27 มีนาคม 2557
ซึง่ นับถึงบัดนีก้ เ็ ป็นเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว แต่ กกต. ไม่เพียงไม่มที า่ ทีกระตือรือร้น
แต่ยงั พยายามเลือ่ นการเลือกตัง้ ออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม
พรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พรรคประชาธิปตั ย์ ต้องทำ�หน้าทีข่ องตน
ด้วยการกลับเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง และหยุดสร้างวาทกรรมที่จงใจชี้นำ�ให้
สังคมสับสนและพาประเทศดำ�เนินไปสู่ทางตัน
ประชาชนทีย่ งั คงไม่เห็นด้วยกับการเลือกตัง้ ต้องไม่ขดั ขวางมิให้ประชาชน
คนอืน่ ๆ ได้ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง เพราะการกระทำ�ดังกล่าวละเมิดทัง้ กฎหมาย
ไทย หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของสากล จึงเป็นสิ่งที่ผิดอย่าง
ไม่สามารถยอมรับได้ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ
องค์กรอิสระและฝ่ายตุลาการ ต้องทำ�หน้าทีอ่ ย่างเทีย่ งธรรมตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดและรองรับ เพราะความยุตธิ รรมเป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับการสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในสังคม.
“การทำ�ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ คือ การทำ�ให้กลไกและ
กระบวนการทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยปกติ
ไร้ประสิทธิภาพ ง่อยเปลี้ย และเป็นอุปสรรคขัดขวางการหา
ทางออกให้กบั วิกฤติการณ์ทางการเมืองเสียเอง ทั้งๆ ที่การเลือกตั้ง
คือ ทางออกจากวิกฤติ ที่เป็นสันติวิธี ชอบธรรม และมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากที่สุด”
ผศ. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์
จากเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย 29 มี.ค. 2557

“นั ก การเมื อ งฝ่ า ยค้ า นในประเทศไทยซึ่ ง
หลายคนได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ�
ในประเทศตะวันตกนั้น ควรรับฟังคำ�เตือนบ้างว่า
การกระทำ�ของพวกเขาเป็นสิง่ ไม่สมควร และทำ�ให้
ประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ตกอยูใ่ นความเสีย่ ง”
ยูริโกะ โคอิเกะ
(อดีตรัฐมนตรีกลาโหม และที่ปรึกษารัฐบาล
ด้านความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น)
จาก “Who Lost Thailand?” 15 ม.ค. 2557

สื่อสร้างสาน เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย: http://newsletter.pheuthai.info/

“สังคมไปไม่ได้ ถ้ากกต.ไม่ท�ำ ให้การเลือกตัง้ มีความหมายเเละไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้ เเละเราก็จะเห็นว่า การเลือกตัง้ ทีผ่ า่ นมาประเด็นใหญ่ไม่ได้อยู่
ทีก่ ารซือ้ เสียง เเต่อยูท่ ่ี กกต.ไม่พยายามทำ�ให้สังคมรู้สึกว่าการเลือกตั้งนั้นนอกจาก ต้อง
โปร่งใส ยุติธรรมแล้ว ต้องทำ�ให้คนทีไ่ ปเลือกตัง้ มีความตระหนักถึงคุณค่าของการเลือกตัง้ นัน้
ด้วย เราไม่เห็นบทบาทการทำ�งานของกกต.ในมุมมองนี้ เเต่กลับเห็นความพยายามทีจ่ ะไม่
จัดการเลือกตัง้ ซึง่ การทีค่ ณ
ุ บอกว่า คุณไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ แปลว่าคุณมีนโยบายว่าคุณ
ไม่มีนโยบาย การทีค่ ณ
ุ ไม่ท�ำ หน้าทีข่ องคุณ มันคือการทำ�อะไรบางอย่างอยู่ เเละ
สิ่งนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติ”
ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
จาก “นักวิชาการร้อนๆ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ วิพากษ์การเมืองหลังสงกรานต์”
หน้า 13 มติชนรายวัน 20 เม.ย. 2557

“ตอนนี้ การเลือกตัง้ คือ นวัตกรรมการแก้ไขความขัดแย้งทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ
ที่มีอยู่ในเวลานี้ ยังไม่มีใครคิดวิธีอื่นๆ มาทดแทนได้”
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
จาก “ชัยวัฒน์ สถาอานันท์: มองสังคมไทยในความขัดแย้งยืดเยื้อ” โดย ประชาไท 1 เม.ย. 2557

“ผลกระทบของคำ � วิ นิ จ ฉั ย ...เลวร้ า ยกว่ า การรั ฐ ประหารเสี ย อี ก
เพราะองค์กรอิสระเหล่านีม้ าพร้อมรัฐธรรมนูญ 2540 ซึง่ มีเป้าประสงค์เพือ่
ให้ตรวจสอบถ่วงดุลอำ�นาจรัฐ เพื่อจะจัดการความขัดแย้ง ยุติความขัดแย้ง
แต่เมือ่ คนในองค์กรเหล่านีท้ �ำ ลายความน่าเชือ่ ถือขององค์กรเสียเองแล้ว
มันหมายถึง ประชาชนไม่มที างออก ไม่มที าง ออกในการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และทำ�ให้น่าเป็นห่วงว่าสังคมไทยอาจตกอยู่ในหุบเหวแห่ง
ความรุนแรง”
รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์
จากเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย 26 มี.ค. 2557
ขอขอบคุณภาพจาก Daily News

“แม้เราไม่เลือกข้างในความขัดแย้งทางการเมืองนี้ และสนับสนุนเสรีภาพ
ในการแสดงออกและสิทธิในการประท้วงอย่างสันติอย่างเต็มที่ แต่การขัดขวาง
ไม่ให้ประชาชนลงคะแนนเสียง เป็นการละเมิดสิทธิสากลของพวกเขาและ
ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย”
Jen Psaki โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
26 ม.ค. 2557

เพียงคนไทยทุกคนยกผลประโยชน์สว่ นรวมเป็นเป้าหมาย
สำ�คัญและทำ�หน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจ ประเทศไทยจะ
ก้าวออกจากวิกฤติได้ดว้ ยความร่วมมือของพวกเราทุกคน.

