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ค�ำน�ำสถำบันพระปกเกล้ำ

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	(political	participation)	เป็นคณุลกัษณะสำาคญั

ของระบอบประชาธิปไตย	เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีหวังผลโดยตรงในการกำาหนด	

หรือต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ	ซ่ึงการเปิดพื้นที่ให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพ	จะส่งเสรมิให้ประชาชนเชือ่ม่ัน

ศรัทธา	(trust)	ในระบอบประชาธิปไตย	และส่งผลให้ผู้กำาหนดนโยบายได้มีช่องทาง

ที่ชอบธรรมและถูกต้องในการทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	ทำาให้การ

ดำาเนินนโยบายต่าง	ๆ	ของรัฐตอบสนองต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศได้อย่าง	

มีประสิทธิภาพ	จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการมี

ตัวแทนทางการเมืองผ่าน	“สถาบันการเมือง”	เช่น	พรรคการเมือง	องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	และองค์กรอิสระ	เป็นต้น	เพ่ือเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยแบบ	

มีส่วนร่วม	ท่ีสนใจท้ังเรื่องการมีตัวแทนทางการเมือง	(political	representation)	

และการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	(political	participation)	ในฐานะทีเ่ป็นส่วนเตมิเตม็	

ให้แก่กัน	ด้วยเหตุนี้	การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง

สถาบันพระปกเกล้า	เป็นสถาบันวิชาการที่มุ ่งจะพัฒนาองค์ความรู้ด้าน	

การพัฒนาประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	มีพันธกิจ

ข้อหนึ่งคือ	ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

เกีย่วกบัการพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	จงึได้จดัทำาโครงการ	
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“กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ”	ขึ้น	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ความคิด	หลักการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต่างประเทศว่า

มีแนวทางอย่างไร	เพื่อจะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถาบันทางการเมือง

ให้เกิดผลต่อระบบการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเร่ือง	“การพัฒนาสถาบัน

การเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ:	ศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบ

เทียบประเทศโคลัมเบีย	ตุรกี	มอลโดวา	และไทย”	โดยใช้กรอบเชิงสถาบันของ

กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ทั้งในพรรคการเมือง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และหน่วยงานกึ่งตุลาการ	อันเป็นส่วนของรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	

สถาบันพระปกเกล้าขอขอบคุณ	ดร.	วีระ	หวังสัจจะโชค	ที่ได้ช่วยสร้างสรรค์

งานวจัิย	และหนงัสอืฉบบันีข้ึน้มา	สถาบนัพระปกเกล้าคาดหวงัว่า	ผูอ่้านจะสามารถใช้

หนงัสือเล่มนีเ้ป็นเสมอืนแผนทีใ่นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างการพฒันาสถาบนั

การเมืองผ่านการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง	เพื่อให้เกิดกลไกเชิงสถาบัน

ที่มีความเข้มแข็ง	พร้อมถอดบทเรียนกลไกเชิงสถาบันของประเทศประชาธิปไตยใหม่	

ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมือง	(citizenship)	ผ่าน

การมีสถาบันทางการเมืองในการรองรับและจัดการกับข้อเรียกร้องของพลเมือง

ทีต่ื่นตัวได้อย่างเหมาะสมและมเีสถยีรภาพ	และเป็นแนวทางในการกำาหนดหลกัเกณฑ์

เชิงสถาบันอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญสำาหรับประเทศไทย	เพื่อให้สามารถ

สร้างประชาธิปไตยที่อาศัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากประชาชนและมีกลไก

เชิงสถาบันที่จะสามารถตอบสนองการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าวได้อย่าง

มีประสิทธิภาพต่อไป

	 ศาสตราจารย์	วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

	 พฤศจิกายน	2561

	 ศาสตราจารย์	วุฒิสาร	ตันไชย
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ค�ำน�ำผู้เขียน

หนังสือเรื่อง	 “การมีส ่วนร ่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่	 :		

การพฒันาสถาบันการเมอืงว่าด้วยการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในรฐัธรรมนูญโคลมัเบยี	

ตุรกี	มอลโดวา	และบทเรียนสำาหรับประเทศไทย”	พยายามให้ความสำาคัญกับ	

การออกแบบสถาบันการเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย	ผ่านการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ

กับบริบทของประเทศประชาธิปไตยใหม่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาและเงื่อนไขทาง	

การเมืองไม่แตกต่างกับประเทศไทย	หนังสือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของงานที่พยายาม

ถอดบทเรยีนการพฒันาสถาบนัการเมอืงและประชาธิปไตย	เพือ่นำามาปรบัใช้กับบรบิท

ของการออกแบบสถาบันทางการเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน

ด้วยเหตุนี้จึงต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า	 ในฐานะหน่วยงาน	

ที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสถาบันการเมืองและประชาธิปไตยไทยเสมอมา		

โดยขอขอบคุณอาจารย์	ดร.สติธร	ธนานิธิโชติ	อาจารย์ณัชชาภัทร	อมรกุล	และ

อาจารย์นพพล	ผลอำานวย	ในการให้คำาแนะนำาในการดำาเนินการทำาวิจัยชิ้นนี้	รวมถึง	

ขอขอบคุณ	คุณสิรภพ	ยุวะสุต	ท่ีช่วยประสานงานเร่ืองเอกสารในการดำาเนินการวิจัย

และการทำาเป็นหนังสือมาโดยตลอด
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นอกจากนี้	ต้องขอขอบคุณนายกัมปนาท	เบ็ญจนาวี	นายปิยะภพ	มะหะมัด	

นายธนวิชย์	ถาวร	นายธนพงษ์	โสดานา	และนายรวพิล	ลีม้ิง่สวสัดิ	์ทีช่่วยรวบรวมและ

จดัเรยีงข้อมลูให้ออกมาเป็นระบบและครบถ้วน	ทำาให้กระบวนการทำาวจิยัเป็นไปได้ราบ

รื่นและประสบผลสำาเร็จเป็นหนังสือนี้

อยา่งไรกด็	ีสว่นใดสว่นหนง่ึในหนงัสอืเลม่นม้ีคีวามผดิพลาดประการใด	ผเู้ขยีน

ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว	และจะนำาคำาวิจารณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป

สุดท้ายนี้	ต้องขอขอบคุณสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วง

ทศวรรษทีผ่่านมา	อนัเป็นแรงบนัดาลใจสำาคญัทำาให้ผูเ้ขยีนเหน็ว่าจำาเป็นอย่างยิง่ในการ

ศึกษาการพัฒนาสถาบันการเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	และถอด

บทเรียนจากประเทศประชาธิปไตยใหม่ต่างๆ	เพื่อกลับมาช่วยสร้างให้ประเทศไทยได้

พัฒนาเข้าสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป

	 วีระ	หวังสัจจะโชค

	 พฤศจิกายน	2561
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บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง	“การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม	่:	การพัฒนา

สถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย	ตุรกี		

มอลโดวา	และบทเรียนสำาหรับประเทศไทย”	พัฒนามาจากรายงานวิจัยศึกษาเรื่อง

ของการพฒันาสถาบนัการเมอืงสำาหรบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงภายใต้หลกัการตาม

รฐัธรรมนญูเปรียบเทียบ	เพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตยของประเทศกลุม่ประชาธปิไตย

ใหม่อย่างโคลัมเบีย	ตุรกี	และมอลโดวา	เพื่อเป็นบทเรียนให้กับการเมืองไทย	โดยมี

คำาถามสำาคญัสองประการ	ด้านแรกการพฒันาสถาบันการเมอืงและกลไกการมส่ีวนร่วม	

ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร	และเหตุใดจึงจำาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงในการพฒันาสถาบนัการเมือง	และด้านท่ีสอง	การพฒันาสถาบนัการเมอืง

โดยอาศัยกลไกการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของกลุม่ประเทศประชาธปิไตยใหม่มลีกัษณะ

อย่างไร	และมีการกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญในลักษณะอย่างไรเพื่อสนับสนุนระบอบ

ประชาธิปไตย

สำาหรับการศึกษามีขอบเขตอยู่ที่กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

พรรคการเมือง	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และหน่วยงานกึ่งตุลาการ	โดยมีวิธีวิจัย

ผ่านการการเก็บข้อมูลด้วยการวิจัยเอกสารจากรัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร		

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบแบบรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	เพื่อหาความรู้และความเข้าใจ
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จากรัฐธรรมนูญต่างประเทศ	และถอดบทเรียนสำาหรับการออกแบบสถาบันการเมือง

ของไทย	และมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นปัญหาที่ไม่ได้

ปรากฎในกฎหมาย

ผลการศกึษาพบว่าประเทศโคลมัเบยีประสบความสำาเรจ็ในการสร้างการแบ่งปัน

อำานาจผ่านการออกแบบสถาบนัทางการเมอืงให้ขบวนการทางการเมอืงและกลุม่ต่างๆ	

เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจนสามารถเป็นทางออกสำาหรับความขัดแย้งภายใน

ประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน	ในขณะท่ีประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีประชาธิปไตย

ยังติดอยู่ในระบอบผสม	ทำาให้อำานาจยังกระจุกอยู่กับรัฐส่วนกลาง	แต่บทบาทการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองจากประชาชนและประชาสังคมก็มีพอสมควรจากหลักการ

ที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้	และในส่วนของมอลโดว่าได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงบทพืน้ฐานพหุนยิมทางการเมอืง	เพือ่ลกัษณะความเป็นประเทศให้ได้ท่ามกลาง

ความหลากหลายและอิทธิพลของมหาอำานาจ

ดังนั้น	บทเรียนจากทั้งสามประเทศทำาให้ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีการวาง

รปูแบบสถาบนัการเมอืงเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน	ให้สามารถแบ่งสรร

อำานาจให้กบัประชาชนและกลุม่การเมอืงต่างๆ	จนสามารถร่วมกนัพฒันาประชาธปิไตยได้	

แต่หากหลักการเชิงสถาบันของไทยยังกระจุกอำานาจไว้กับรัฐส่วนกลางอาจจะทำาให้

การพัฒนาประชาธิปไตยไทยเป็นไปได้อย่างไม่มั่นคง
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Abstract

This	book	based	on	the	research	studied	a	political	institutionalization	

for	political	participation	in	term	of	comparative	constitutions.	To	promote	

democratization,	Colombia,	Turkey	and	Moldova	were	considered		

as	lesson-drawing	for	Thai	politics.	The	research	has	two	questions.	First,	

how	and	why	are	political	institutionalizations	and	political	participation	

mechanisms	related.	Second,	how	do	the	new	democracies	arrange	

political	institutionalizations	and	political	participation	mechanisms	in	

their	constitutions	to	support	their	democratic	regime.

The	research	was	focused	on	political	participation	mechanisms	

consisted	of	political	parties,	local	governments,	and	quasi-judicial	bodies.	

Document	research	and	comparative	constitution	were	employed	as	the	

research	methodology.	The	research	focused	on	written	constitutions	to	

understand	the	external	factors	and	drew	lesson	for	domestic	levels	that	

was	Thai	institutional	arrangement.	Furthermore,	an	in-depth	interview	

was	used	for	intangible	issues	which	cannot	find	in	formal	constitutions.
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The	finding	showed	that	Colombia’s	democratization	based	

on	a	‘power-sharing’	approach	to	reconcile	political	organizations	and	

groups	to	participate	in	formal	politics	as	conflict	resolutions.	Meanwhile,	

Turkey	still	concentrated	power	into	the	central	state.	Although	Turkey’s	

politics	was	a	hybrid	regime,	the	Turkish	constitution	opened	political	

participation	mechanisms	for	people	and	civil	society	that	participations	

have	also	been	steadily	increasing.	Lastly,	Moldova’s	constitution	relied	

on	a	‘political	pluralism’	approach	that	had	political	participations	for	

united	their	country	and	challenged	among	the	great	power.

After	considering	three	countries	carefully,	Thai	constitution	and	

institutional	arrangement	should	promote	political	participation	and	

share	power	to	the	people	and	political	groups	which	can	collaborate	on	

democratization.	If	Thai	political	institutions	are	centralized	in	the	central	

state,	it	will	be	difficult	to	consolidate	democratic	regime.
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บทสรุปผู้บริหำร

หนังสือเรื่อง	“การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่	:	การพัฒนา

สถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย	ตุรกี		

มอลโดวา	และบทเรียนสำาหรบัประเทศไทย”	ได้มคีำาถามสองประการสำาหรับการศกึษา

การพัฒนาสถาบันการเมืองและกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร	และเหตใุดจึงจำาเป็นต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในการพฒันาสถาบนั

การเมือง	และการพัฒนาสถาบันการเมืองโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของกลุม่ประเทศประชาธปิไตยใหม่มลัีกษณะอย่างไร	และมกีารกำาหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ	

ในลักษณะอย่างไร	โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	3	ข้อสำาคัญประกอบด้วย

1)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	“การพัฒนาสถาบันการเมือง”	ด้วย	

การสร้าง	“กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง”

2)	 เพือ่ศกึษาการพฒันาสถาบนัการเมอืงโดยอาศยักลไกการมีส่วนร่วมทาง	

การเมอืงของกลุม่ประเทศประชาธปิไตยใหม่ด้วยวธิกีารเชงิเปรยีบเทยีบ	

รัฐธรรมนูญของประเทศกรณีศึกษา

3)	 เพื่อหาข้อเสนอแนะในการสร้างความเป็นพลเมือง	(citizenship)	ผ่าน

การมีสถาบันทางการเมืองในการรองรับและจัดการกับข้อเรียกร้องของ

พลเมืองที่ตื่นตัว	ได้อย่างเหมาะสมและมีเสถียรภาพ
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โดยหนงัสอืนีใ้ช้กรอบความคดิรวบยอดเรือ่งการให้อำานาจการจดัการปกครอง

แบบมส่ีวนร่วม	(Empowered	Participatory	Governance,	EPG)	เพือ่แสดงให้เหน็ว่า

ชีวิตทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ	(democratic	practice)	

นำามาสูก่รอบกรอบความคดิรวบยอดของงานวจิยัทีใ่ห้ความสนใจกบัภาคปฏิบัต	ิ(practical	

orientation)	ของกรอบ	“การจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม”	และการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองท่ีเห็นได้ชัด	(manifest	political	participation)	จึงสามารถนำามาใช้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคมผ่านกลไกเชิงสถาบันและ

การพัฒนาสถาบันทางการเมืองด้วยการตอบสนองข้อเรียกร้องและการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนได้	และเป็นฐานสำาคัญสำาหรับประเทศประชาธิปไตยใหม่

ในการมีสถาบันการเมืองเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องที่มาจากประชาชน

งานชิน้นีไ้ด้พยายามนำาวิธกีารศึกษาเชงิเปรยีบเทยีบ	(comparative	method)	

ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	มาใช้กับการอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างการพัฒนาสถาบันการเมืองและการมีกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง	โดย

ใช้รัฐธรรมนูญโคลัมเบียป	1991	(แก้ไขเมื่อป	2005)	รัฐธรรมนูญตุรกีป	1982	(แก้ไข

เมื่อป	2002)	รัฐธรรมนูญมอลโดวาป	1994	(แก้ไขเมื่อป	2006)	และรัฐธรรมนูญไทย	

2560	เพื่อเปรียบเทียบและถอดบทเรียนสำาหรับการพัฒนาสถาบันการเมืองสำาหรับ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

หนังสือนี้ จึงนำากลไกทางการเมืองสามด้านมาพิจารณาประกอบด้วย

พรรคการเมือง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานกึ่งตุลาการ	ในฐานะกลไก

ทีค่อยถ่วงดลุอำานาจในส่วนกลางและเป็นช่องทางสำาคญัในการดำาเนินการให้เกดิการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง	เพราะหากกลไกทัง้สามมกีารพฒันาความเป็นสถาบนัทางการเมอืง

อย่างเข้มแข็งจากฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ก็จะช่วยทำาให้เกิดการแบ่งปัน

อำานาจให้ตัวแสดงทางการเมืองในการสำาหรับการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจ	

ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญสำาหรับการสร้างประชาธิปไตย

โดยผลจากการศกึษาประเทศประชาธปิไตยใหม่พบว่า	ในด้านของพรรคการเมือง	

โคลมัเบยีทีใ่ห้พรรคการเมอืงและกลุม่ขบวนการทางการเมอืงต่างๆ	สามารถเข้ามาแข่งขัน

ทางการเมืองได้	โดยไม่จำากัดว่าเป็นพรรคการเมืองเพียงอย่างเดียว	สะท้อนให้เห็นถึง
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กลไกการจดัการกบักลุม่ขบวนการทางการเมืองทีมี่ความขัดแย้งในอดตีสามารถเข้ามา

แข่งขันในกติกาผ่านการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้	ผ่านหลักการเรื่อง	

“การแบ่งปันอำานาจ”	(power-sharing)	ใกล้เคยีงกบัประเทศมอลโดวาทียึ่ดในหลกัของ		

“พหุนิยมทางการเมือง”	(political	pluralism)	ทำาให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่ม	ี

ความแตกต่างหลากหลาย	และกตกิาในรฐัธรรมนญูก็รองรบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ผ่านระบบการเลือกต้ัง	สิทธิเลือกต้ัง	และระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคเอาไว	้	

เพือ่ให้สามารถรกัษาความหลากหลายให้สะท้อนว่าเป็นอตัลกัษณ์สำาคญัของมอลโดวา		

ซึ่งตรงข้ามกับประเทศตุรกีแม้ว่าจะมีระบบเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองที	่

รองรับความแตกต่างหลากหลาย	แต่หากพิจารณาตัวบทในรัฐธรรมนูยจะพบว่าตุรก	ี

ม	ี“ข้อยกเว้น”	ทางกฎหมาย	หรอืข้อจำากดัในรฐัธรรมนูญไว้มากกว่าประเทศโคลมัเบียและ

มอลโดวา	จงึอาจเปิดช่องให้มกีารรวมอำานาจเข้าไว้ในมือพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืง

อย่างพรรค	AKP	ของประธานาธิบดีเออร์โดกัน	ทำาให้การเมืองตุรกียังประสบปัญหา

ความขดัแย้งและอยูใ่นระบอบผสมระหว่างประชาธปิไตยและอำานาจนยิมแบบในปัจจบุนั

สำาหรับเรือ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ประเทศโคลมัเบยีถอืเป็นประเทศ

ที่มีการกระจายอำานาจมากที่สุดประเทศหนึ่ง	โดยให้ทั้งพื้นที่ปกครองท้องถิ่นและ	

มพีืน้ทีส่งวนให้กบักลุม่ชาติพนัธุท์ีห่ลากหลาย	ภายใต้ลักษณะเฉพาะของการออกแบบ

รฐัธรรมนญูของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา	ส่วนประเทศมอลโดวามกีารกระจายอำานาจ

ทางการคลงัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัการตนเอง	และพืน้ทีใ่นการปกครองตวัเอง	

อย่างเขตพเิศษพืน้ทีอ่สิระ	“กาเกาเซีย”	(Gagauzia)	และพืน้ท่ีอสิระด้านซ้ายของแม่นำา้	

Dniester	เป็นต้น	ทำาให้เหน็ได้ว่าความเป็นอสิระในการปกครองดแูลตวัเอง	(autonomy)	

เป็นสาระสำาคัญสำาหรับการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	

ส่วนประเทศตุรกียังคงมีการใช้หลักการรวมศูนย์อำานาจเป็นหลักการสำาคัญ

ในการจัดโครงสร้างอำานาจการปกครองภายในประเทศ	ปัญหาพื้นฐานของตุรกีคือ	

การทีอ่ำานาจยงักระจกุอยูใ่นส่วนกลาง	ทำาให้ในบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญไม่ได้กำาหนด

หลักการเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกลไกการปกครองท้องถิ่น	การยึด

ในอำานาจของรัฐส่วนกลางจึงกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของตุรกีเป็น	“ยึดมั่น

กับรัฐนิยม”	(statist	orientation)	ที่มองว่ารัฐมีความสำาคัญเหนือกว่าความต้องการ

inside_PoliticInstitutionDev_chap0.indd   13 26-Apr-19   3:29:59 PM



14

ของปัจเจกบุคคล	ความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความสำาคัญมากกว่าความหลากหลาย	

(uniformity	over	diversity)	และหลายครั้งจะมีการใช้กฎหมายเพื่อปกปองเหตุผล

ส่วนร่วมเป็นสำาคญั	(collective	reason)	ทำาให้ความต้องการของท้องถิน่อาจถกูมองว่า

เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สำาคัญเท่าลประโยชน์ของชาติ

ในประเด็นสุดท้ายเรื่องของหน่วยงานก่ึงตุลาการ	ที่จากการศึกษาพบว่า	

มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้างกลไก

ในการตรวจสอบและถ่วงดุลให้เป็นสาระสำาคัญสำาหรับการพัฒนาสถาบันการเมือง

และประชาธปิไตย	โดยในประเทศโคลมัเบียและมอลโดวาได้สะท้อนให้เหน็ถงึบทบาท

ของหน่วยงานก่ึงตุลาการที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถาบัน

การเมืองและการสร้างประชาธิปไตยได้ค่อนข้างชัดเจน	เพราะหน่วยงานกึ่งตุลาการ

ในประเทศทั้งสองได้กำาหนดขอบเขตการตรวจสอบอำานาจและรับรองสิทธิการมีส่วน

ร่วมของประชาชน	จึงอาจจะแตกต่างกับประเทศตุรกีที่รัฐบาลกลางยังมีตัวแทนอยู่ใน

ส่วนของหน่วยงานกึง่ตลุาการ	และมสีถาบนัการเมอืงบางสถาบันทีอ่าจได้รบัสทิธิพิเศษ

ในการถูกตรวจสอบถ่วงดุล	ในส่วนนี้จึงอาจทำาให้หน่วยงานกึ่งตุลาการของตุรกี

กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจัดการกับขั้วตรงข้ามทางการเมืองได้

จากข้อสรุปข้างต้นจงึสามารถถอดบทเรียนได้ว่าการมส่ีวนร่วมในพรรคการเมือง	

ประเทศโคลัมเบีย	ตุรกี	และมอลโดวา	ได้ให้บทเรียนสำาหรับประเทศไทยว่าการใช้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในพรรคการเมืองเพื่อแสวงหาการจัดสรรแบ่งปันอำานาจ	

(power-sharing)	ระหว่างพรรคการเมือง	กลุ่มการเมือง	และสิทธิการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองของประชาชน	จึงน่าจะเป็นบทเรียนสำาหรับประเทศไทยที่จำาเป็นจะต้อง

ยอมรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่หลากหลายผ่านพรรคการเมือง

ต่างๆ	ในการลดการกระจุกตัวของอำานาจในศูนย์กลาง	และหาทางออกสำาหรับ

ความขัดแย้งของแต่ละฝายทางการเมืองได้

ส่วนเรือ่งของการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิน่บทเรียนสำาคญัจากประเทศ

โคลัมเบีย	ตุรกี	และมอลโดวา	การกระจายอำานาจของโคลัมเบียถือว่าสะท้อนภาพ

ของการจัดแบ่งสรรอำานาจ	เพื่อจัดการความขัดแย้งจากขบวนการทางการเมืองและ
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15การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วย 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนส�าหรับประเทศไทย

กลุ่มคนพื้นเมืองต่างๆ	ผ่านการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในขณะที่มอลโดว่าพยายามกระจายอำานาจเพื่อสร้าง

ความหลากหลาย	(pluralism)	ตามหลักของอิสระในการปกครองตัวเอง	แตกต่าง

จากตุรกีที่การกระจายอำานาจแม้กำาหนดไว้เป็นหลักการในรัฐธรรมูญ	แต่ในเชิงปฏิบัติ

ยังมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่อำานาจยังกระจุกอยู่ในรัฐส่วนกลางเป็นหลัก	ด้วยเหตุนี้

ทำาให้ในงานวิชาการหลายครั้งได้เปรียบเทียบว่าตุรกีมีบริบทบางอย่างที่คล้ายคลึงกับ

การเมืองไทยที่อำานาจยังกระจุกตัวอยู่ในศูนย์กลางเช่นกัน	ในที่นี้ทำาให้รัฐธรรมนูญได้

จำาเป็นต้องเรียนรูจ้ากโคลัมเบยีและมอลโดวาทีใ่ช้การกระจายอำานาจในการวางกรอบเชงิ

สถาบนัทางการเมอืงเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและพฒันาประชาธปิไตย

จากฐานรากในท้องถิ่น

ในส่วนของบทเรียนจากหน่วยงานกึ่งตุลาการในบริบทของการเมืองเกือบ	

สองทศวรรษที่ผ่านมา	หน่วยงานกึ่งตุลาการมีบทบาทในทางการเมืองไทยอย่างมาก	

และนำาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในด้านของควร	“ลดอำานาจ”	ไม่ให้มาแทรงแซง

การใช้สิทธิของประชาชน	และในอีกด้านหนึ่งกลับเสนอให้ควร	“เพิ่มอำานาจ”	เพื่อให้

ตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองให้มากขึ้น	ในจุดนี้ทำาให้การออกแบบสถาบัน

การเมืองในรัฐธรรมนูญ	2560	ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการวางกรอบ

สถาบันการเมืองให้รองรับกระแสความต้องการที่แตกต่างกันทั้งสองด้านนี้	ซึ่งสำาหรับ

ผลการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบจากประเทศโคลมัเบยี	ตรุก	ีและมอลโดวา	อาจบอกได้ว่า	

หน่วยงานกึ่งตุลาการยังมีความจำาเป็นในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจทาง	

การเมือง	แต่อาจต้องเปิดช่องให้มกีลไกการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท่ีจะทำาให้การดำาเนนิการ	

ของหน่วยงานกึง่ตลุาการสามารถสร้างความชอบธรรมและได้รบัการยอมรบัจากสงัคม

การเมือง	และกลายเป็นหน่วยงานในการช่วยพัฒนาประชาธิปไตยได้อีกทางหนึ่ง

จากการศกึษาทัง้หมดนี	้การพฒันาประชาธปิไตยไทยให้ยัง่ยนื	ทีท่กุกลุม่และ

ขบวนการทางการเมืองยอมรับกติกาเดียวกัน	(the	only	game	in	town)	ท่ามกลาง

ความเหน็ต่างทางสงัคม	(divided	society)	ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องคำานงึถงึการมส่ีวนร่วม

ของกลุม่ทางการเมอืงและตวัแสดงทัง้หลายให้รูส้กึว่าเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมการเมอืง

เดยีวกนั	(inclusion)	ทีส่ามารถปฏริปูประเทศไปได้ด้วยกนั	ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมอืง	
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ขบวนการทางสงัคม	หรอืกลุม่พลเมืองต่างๆ	เพือ่สร้างบรรยากาศของการแบ่งปันอำานาจ

ให้เกดิขึน้จริงในการเมืองเชงิสถาบนั	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงผ่านสถาบนัการเมอืง

ที่กำาหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	หนังสือฉบับนี้จึงหวังว่า

จะเป็นส่วนเติมเต็มในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในพรรคการเมือง	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานกึ่งตุลาการ	เพื่อการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและพัฒนา

ประชาธิปไตยไทยต่อไป
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