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เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
การปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณใน ๔ ปที่ผานมา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔

ทานประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ทานประธานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทานประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทานอดีตประธานรัฐสภา
ทานอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
และทานผูมีเกียรติผูเขารวมการสัมมนาทุกทาน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชมาจนจะครบ ๔ ปเต็มในวันพรุงน้ี จึงเปนโอกาสอันดีท่ีเราจะไดมา
ทบทวนเจตนารมณเมื่อตอนยกรางรัฐธรรมนูญกับการใชรัฐธรรมนูญมาเกือบสี่ปวามีความกาวหนา 
มีความสํ าเร็จ หรือมีปญหา อุปสรรคใดบาง เพ่ือเตรียมการไวส ําหรับการแกไขใหดีขึ้นในปหนาซึ่ง
จะครบ ๕ ป และรัฐธรรมนูญมาตราสุดทายก็ไดก ําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการการเลอืกต้ัง มีอํ านาจเสนอความคิดเห็นตอ
คณะรัฐมนตรี และตอรัฐสภา ซึ่งเปนผูมีอ ํานาจริเร่ิมการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญไดวา สมควรมี
การปรับปรุงแกไขตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือกฎหมายอื่นในประการใดบาง เพื่อใหบรรลเุจตนารมณ
หลักคือ การปฏิรูปการเมือง

ผมขอเนนวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ันมิใชวาจะแกไขอยางไรก็ไดตามใจชอบ 
เจตนารมณของมาตรา ๓๓๖ อันเปนมาตราสุดทายเปนเจตนารมณท่ีชัดแจงวา ตองการใหแกไขเพิ่ม
เติมใหดีขึ้น หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ ตองแกไขจุดบกพรองที่ขัดขวางการปฏิรูปการเมืองที่ท ําให
การปฏิรูปลาชา หรือเบ่ียงเบนไป

ดังน้ัน การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีจะทํ ากันตอไป เพื่อใหถอยหลังกลับไปเหมือนกอน
ที่จะมีรัฐธรรมนูญ ถือวาเปนการ “ถอยหลังเขาคลอง” และขัดเจตนารมณรัฐธรรมนูญโดยตรง นอก
จากน้ัน การแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือสรางอุปสรรคใหเกิดข้ึนตอการปฏิรูปการเมือง จะโดยจงใจหรือ
ไมก็ตาม ก็เปนการเดินสวนทางกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญโดยตรง นอกจากน้ัน การแกไขรัฐธรรม



นูญเพ่ือสรางอุปสรรคใหเกิดข้ึนตอการปฏิรูปการเมือง จะโดยจงใจหรือไมก็ตาม ก็เปนการเดินสวน
ทางกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญโดยตรง

ทานผูมีเกียรติครับ

เรายังคงจํ าเหตุการณเม่ือกวา ๔ ป กอนไดวา ประชาชนทั่วประเทศไดรวมกันเรียกรองใหมี
การปฏิรูปการเมือง เพื่อปรับปรุงระบบการเมืองทั้งระบบใหดีขึ้นโดยประชาชนไดมีสวนรวมใน
กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญอยางไมเคยมีปรากฏมากอนในประวัติ
ศาสตร

การปฏิรูปการเมืองจึงเปนหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี

เพื่อใหเกิดการปฏิรูปการเมืองขึ้น รัฐธรรมนูญไดกํ าหนดโครงสรางทางการเมือง และ
กระบวนการเมืองเสียใหม โดยมมีาตรการสํ าคัญ ๓ ประการ ซ่ึงถือเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรม
นูญ กลาวคือ

ประการแรก เปลี่ยน “การเมืองของนักการเมือง” ใหเปน “การเมืองของพลเมือง”โดยสง
เสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
เพิ่มขึ้น หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญตองการสถาปนา “การเมืองภาคพลเมือง” ขึ้นคูไปกับ 
“การเมืองของนักการเมือง” น่ันเอง

ประการที่สอง รัฐธรรมนูญตองการทํ าใหการเมือง “สุจริต” และ “โปรงใส” เพ่ือใหเกิด
ความเช่ือม่ัน ศรัทธา และความชอบธรรมในการใชอํ านาจ

ประการที่สาม รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหการเมือง “มีเสถียรภาพ” และ “มีประสิทธิภาพ” 
ในการแกไขปญหาบานเมืองไดมากขึ้น

เจตนารมณทั้งสามประการนี ้ปรากฏอยูในค ําปรารภของรัฐธรรมนูญเองท่ีวา

“…ภายหลังจากน้ัน สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํ ารางรัฐธรรมนูญโดยมีสาระ
สํ าคัญเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวน
รวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสราง



ทางการเมือง ใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยไดค ํานึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนส ําคัญ”

ทานท่ีเคารพครับ

หากเปรียบบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษรของมาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓๓๖ เหมือนรางกาย
มนุษย เจตนารมณ ๓ ประการดังกลาว เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปการเมืองก็เหมือนวิญญาณ มนุษยที่มีแต
รางกาย ไมมีจิตวิญญาณ คือมนุษยที่ตายแลวฉันใด  รัฐธรรมนูญท่ีมีแตตัวหนังสือเปนบทมาตรา 
ตาง ๆ ไมมีเจตนารมณกํ ากับก็เหมือนตัวหนังสือที่หาความหมายไมได ใครจะเติมความหมายหรือตี
ความอยางไรก็ได

ดวยเหตุน้ี การใชรัฐธรรมนูญกดี็ การตีความรัฐธรรมนูญก็ดี การแกไขรัฐธรรมนูญกดี็ ตอง
คํ านึงถึงเจตนารมณเปนสํ าคัญ  การท ําใหคนปราศจากจิตวิญญาณ ถือเปนการฆาคนฉันใด การ
พรากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปเสียจากเจตนารมณ ก็คือการลมลางรัฐธรรมนูญโดยไมตองใช
อาวุธหรือก ําลังฉันนั้น

ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพ

หากเราหยิบเจตนารมณรัฐธรรมนูญเปนตัวต้ัง  แลวตรวจสอบการใชการตีความรัฐธรรม- 
นูญ ในชวงเกือบ ๔ ป ที่ผานมา เราก็จะพบทั้งความกาวหนาและปญหา

สํ าหรับความกาวหนาน้ันมีมากมายจนเกินกวาจะนํ ามาพูดในเวลาจํ ากัดหากจะดูแตความ
กาวหนาหลัก ๆ เราจะพบวา

ในเบื้องแรก การเมืองภาคพลเมืองเขมแข็งขึ้นกวากอนมีรัฐธรรมนูญมากดังจะเห็นไดวา 
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังกวา ๕๐,๐๐๐ คนไดเขาชื่อกันเสนอรางกฎหมายปาชุมชนเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภา เพ่ือรองรับสิทธิของชุมชนทองถ่ินด้ังเดิมตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญใน
อันที่จะบํ ารุงรักษาและใชทรัพยากรปาได ไมชาเราก็คงจะไดใชกฎหมายที่ประชาชนริเริ่มเอง

นอกจากน้ัน ประชาชนยังมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการเพิ่มขึ้น ไดมีสวน
รวมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นและประชาพิจารณาในโครงการส ําคัญ ๆ ของรัฐเพ่ิมข้ึน ที่
สํ าคัญก็คือประชาชนกลุมตาง ๆ ไดมีโอกาสเลือกผูแทนของทุกภาคทุกกลุมในสังคมเขามาใน “สภา



ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” เพื่อสะทอนความตองการและความคิดเห็นใหผูมีอํ านาจ
บริหารบานเมืองทราบเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทย

แมระดับทองถ่ินเอง การกระจายอํ านาจไปใหองคกรปกครองทองถ่ินเพ่ิมข้ึนตามรัฐธรรม-
นูญ ก็เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกิจการทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางไมเคยมีมากอน

ในประการตอมา การปองกันและปราบปรามการทุจริตก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเกา
มาก ดังจะเห็นไดจากการท่ี ปปช. และศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสินใหผูดํ ารงตํ าแหนง ๙ คนใน ๑๐ คน
ที่ไมยื่นบัญชีแสดงทรัพยสิน หรือ หนี้สิน หรือย่ืนแตเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง ตองพนจาก
ตํ าแหนง หรือ ตองหามไมใหดํ ารงตํ าแหนง ๕ ป เหตุการณเชนน้ี ไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญ 
เร็ว ๆ น้ี กํ าลังจะมีการพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองโดยศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํ ารง
ตํ าแหนงการเมืองตอไป ขอเราจับตาดูใหดี

ความโปรงใสในการบริหารบานเมืองก็มีมากขึ้นกวาเกา ดังจะเห็นไดจากการที่ประชาชน
สามารถใชสิทธิเขาขอขอมูลทางราชการมากขึ้น สวนราชการและหนวยงานของรัฐ ก็ปรับตัวใหขอ
มูลแกประชาชนเพิ่มขึ้น

ยิ่งกวาน้ัน การท่ีมีองคกรตรวจสอบเพ่ิมข้ึนถึง ๙ องคกร ไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง กกต. ปปช. ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ เหลาน้ี 
ประชาชนก็ตรวจสอบภาครัฐไดอยางทั่วถึง และมีชองทางท ําใหความไมเปนธรรม หรือความไม
ชอบมาพากล หมดไปมากขึ้นกวาในอดีตมาก

ในประการสุดทาย แมวาจะตองมีการเลือกตั้งหลายครั้งแตการท ําผิดกฎหมายเลือกตั้ง การ
ซื้อเสียง ซึ่งเหมือนกับจะเปนสวนหนึ่งของระบบการเมืองไทยกอนป ๒๕๔๐ เพราะมีแตการพูดถึง 
แตไมมีการดํ าเนินการเอาผิด หรือแกปญหาจริงจัง กลับไดรับการแกไขไประดับหนึ่งโดย กกต. ซึ่ง
เอาจริง

การหาเสียงซึ่งเดิมพูดถึงนโยบายนอยมาก ก็เปลี่ยนมาเปนการหาเสียงแขงกันดวยนโยบาย 
ซึ่งทํ าใหการเลือกตั้งมีลักษณะเปนการเลือกนโยบายมากขึ้นอันจะสงผลดีระยะยาวตอการเมือง



รัฐบาลเองก็มีเสียงขางมากในสภาทวมทัน ไมตองกังวลตอปญหาเสถียรภาพของรัฐบาล
อยางรัฐบาลเกา ๆ ในอดีต และเราอาจไดเห็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังท่ีอยูครบ ๔ ป เปนคร้ังแรก
ในประวัติศาสตรการเมืองไทยก็ได

รัฐสภาเองก็ทํ างานมีประสิทธิภาพขึ้น ไมวาจะเปนรางกฎหมายหรือเร่ืองอ่ืน การพจิรณาใน
สภาก็ไมยืดเยื้อยาวนานอยางในอดีต

หากจะสรุปโดยภาพรวม ระบอบประชาธิปไตยไทยพัฒนาขึ้นกวาเดิมมากทั้งการเมืองภาค
พลเมือง การเมืองของนักการเมือง และ ความทุจริตโปรงใสจนเรานาภูมิใจวา เราไปไกลกวา
ประเทศในภูมิภาคนี้มากในทางการเมือง

ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพครับ

ไมมีอะไรที่มีแตความส ําเร็จสมบูรณจนไมมีท่ีติ ในความส ําเร็จก็ยังมีปญหาซอนอยู รอเวลา
ท่ีเราตองชวยกันแกไขเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญใหจง
ได

ปญหาประการแรกที่ควรใหความสํ าคัญก็คือ ความเขมแข็งของพลเมืองจะเกิดขึ้นไดดวย
ปจจัย ๔ ประการคือ

หน่ึง ประชาชนตองรวมตัวกันเปนกลุม เปนชมรม หรืออยางอ่ืน เพ่ือใหการตอรอง กด
ดันทางการเมืองมีนํ้ าหนัก เราจะเห็นไดวาบางภาค การรวมตัวกันยังไมเขมแข็งเทาที่ควร เชนผู
บริโภคซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการ ชาวนาซึ่งท ํานาและขายขาว หากภาคเหลาน้ีรวม
ตัวกันเขมแข็งขึ้น เสียงก็จะดังกวาเดิม อํ านาจตอรองก็จะเพ่ิมข้ึน อยาลืมวาประชาธิปไตยในมิติหนึ่ง
ก็คือ การสามารถท ําใหผูปกครองตองฟงเรา

สอง การมีสวนรวมตองอยูในกรอบรัฐธรรมนูญและสันติ จึงจะเปนสวนรวมท่ีเหมาะ
สม ดังน้ัน ผูมีสวนรวมตองเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนดวย เพราะเราไมไดอยูกลุมเดียวในสังคม 
ดังน้ัน สวนรวมท่ีนํ าไปสูความรุนแรง และการละเมิดกฎหมายจึงควรจะหมดไป และเปลี่ยนเปน
สวนรวมที่มีคุณภาพและชอบธรรม เพราะไมใชความรุนแรงแทน



สาม การมีสวนรวมตองมีฐานอยูบนความรูไมใชอารมณ ซึ่งเปนเรื่องของฝายวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยที่ตองสนใจศึกษาวิจัยปญหาของบานเมืองมากขึ้น และศึกษาอยางเปนกลางจริง ๆ 
ไมใชเพ่ือผลประโยชนอันเปนเงินวิจัยแตอยางเดียว

สี่ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตองเปลี่ยนทัศนคติ  ตองรับการมีสวนรวมอยาง
เต็มใจ เพราะการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณจะทํ าใหไดขอมูลและความคิด
รอบดาน ทํ าใหการตัดสินใจรอบคอบขึ้น การประชาพิจารณที่ถูกตองจึงยังตองไมตัดสินใจกอน 
การตัดสินใจกอนแลวไปพยายามชักจูงใหประชาชนเห็นดวยไมใชประชาพิจารณ แตเปนการ
ประชาสัมพันธซึ่งอาจสรางความขัดแยงขึ้นได หากผลกระทบโครงการดังกลาวตกถึงประชาชน

ปญหาประการตอมาก็คือ การที่ผูที่เกี่ยวของยังคงมีทัศนคติและพฤติกรรมแบบเดิมเหมือน
กอนการปฏิรูบการเมือง ดังจะเห็นไดจากปญหาการซื้อเสียงที่ยังไมหมดไป การพูดและให
สัมภาษณของนักการเมืองบางคนซึ่งไมไดเขาใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย ขาราช
การเองก็ยังคงไมตื่นตัว  ท ําอยางไรมาในอดีตก็ท ําอยางน้ันตอไป  สื่อมวลชนเองก็เสนอขาวแบบ 
เกา ๆ โดยเฉพาะเห็นการอภิปรายในสภา ซึ่งอาจมีเนื้อหาสาระดีกวาเกามาก เปนเร่ือง “จืดชืด” แต
ถาอภิปรายดากันก็อาจเปนเร่ืองต่ืนเตนนาติดตาม ประชาชนบางสวนก็ยังคงคิดแบบเดิมคือ “รอผู
นํ า” ทั้ง ๆ ที่ในระบอบประชาธิปไตยเองน้ัน ประชาชนตองเปนผูนํ าและรัฐบาลตองเปนผูตาม
ประชาชน

ทัศนคติ และพฤติกรรมเกา ๆ แบบน้ีคงจะตองปรับปรุง หาไมแลวก็จะมีการปฏิรูปแตใน
รูปแบบ แตเน้ือหาคือพฤติกรรมยังคงเปนแบบเกา ๆ ดังน้ัน การปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมอาจ
ตองเริ่มที่ฝายการเมืองที่ตองแสดงตนเปนแบบอยางที่ดีทั้ง ส ํานึก และพฤติกรรม ท่ีจะตองไมเดิน
สวนทางกับการปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะตองมีทัศนคติประชาธิปไตยคือรับฟงผูอื่น การ “รับฟง” 
ไมใช “การเช่ือฟง” คนที่รับฟงผูอื่นมีแตไดก ําไร ตรงกันขามกับคนที่ปดกั้นโอกาสการรับฟง ก็ยอม
มีแตขาดทุน เพราะแมทรราชที่สุดก็ตองยังเงี่ยหูคอยฟงประชาชน

พฤติกรรมประการที่สองคือ ความโปรงใสและความสุจริตตองอยูในมโนส ํานึกของนักการ
เมืองและขาราชการ ตลอดจนบรรดาพอคา นักธุรกิจทั้งหลาย ส ําหรับการเมืองกับขาราชการมีคน
พูดมามากแลว วันน้ีจะขอเนนท่ีนักธุรกิจซ่ึงเปนผูสนับสนุนหรือทํ าลายการปฏิรูปการเมืองได
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นักธุรกิจทีดี่ยอมตองมีศีลธรรม การแสวงหาก ําไรจะตองไมเกิดจากการไดอภิสิทธิ ์ เพราะ
ไดสนับสนุนฝายการเมืองหรือขาราชการ คอรัปช่ันจะมีแตผูรับไมได ตองมีผูใหดวย นักธุรกิจที่มี
มโนสํ านึกยอมจะไมแสวงอภิสิทธิ์หรือการผูกขาดโดยการใชเงินสนับสนุนการเมืองหรือขาราชการ 
แตที่ผานมา เราตองยอมรับวา “ธรรมาภิบาลธุรกจิ” เองมีปญหาซึ่งสงผลทํ าใหนักธุรกิจที่ไมดีฉวย
โอกาสใชเงินทองเพื่อใหไดซึ่งอภิสิทธิ์ สิ่งเหลานี้ยอมทํ าลายการปฏิรูปการเมืองและธรรมาภิบาล
โดยตรง ผมจึงขอเรียบรองใหนักธุรกิจหันกลับมามีมโนส ํานึกที่ถูกตองตอบานเมืองและสังคม

สํ าหรับสื่อมวลชนน้ัน ผูรางรัฐธรรมนูญไดปลดปลอยพันธะการถูกควบคุมโดยรัฐออกไป 
เพื่อใหสื่อมวลชนอิสระ สื่อมวลชนอิสระยอมเสนอขาวและความเห็นที่ถูกตองและไมเปนฝกเปน
ฝาย ซึ่งประชาชนจะไดใชวิจารณญาณอยางถูกตอง เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเปนหัวใจของ
ประชาธิปไตยเสรี

แตความอิสระออกจากรัฐนั้นยอมไมเพียงพอ ส่ือมวลชนตองอิสระออกจากนายทุนเจาของ
กิจการดวย ความจริงในเร่ืองน้ีรัฐธรรมนูญรับรองเอาไวชัดแจงในมาตรา ๔๑ ที่วา

“พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํ ากัด
ตามรัฐธรรมนูญโดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐ
วิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงาน
หรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหน่ึง”

เพื่อใหสื่อมวลชนเปนอิสระออกจากทุนและรัฐอยางแทจริง การรวมตัวของผูส่ือขาว คอลัม
นิสตจึงจํ าเปน และจะตองขอใหออกกฎหมายอนุวัตการตามมาตรา ๔๑ โดยเร็ว เพื่อปองกันการ
แทรกแซงทั้งจากทุนและรัฐ

แตเสรีภาพก็ตองควบคูไปกับความรับผิดชอบ สื่อมวลชนก็ตองรับผิดชอบตัวเองใหมาก
กวาเดิม องคกรวิชาชีพตองเขมแข็งพอจะควบคุมกันเอง และคุมครองสมาชิกจากการแทรกแซงของ
ทุกฝายในเร่ืองน้ี แมเราจะมีความพยายามดังกลาวอยูก็ตองยอมรับวาองคกรวิชาชีพนี้ยังไมมีความ
เขมแข็งอยางแทจริง และที่ส ําคัญคือเจาของกิจการยังมีบทบาทอยางสูงอยูในองคกรดังกลาว



ดังน้ัน ผมคิดวาถึงเวลาแลวที่เราจะตองปฏิรูปสื่ออยางจริงจัง เพราะความสํ าเร็จของการ
ปฏิรูปการเมืองยอมข้ึนอยูกับส่ือท่ีเปนอิสระ เปนกลาง มีคุณภาพและความรับผิดชอบดวย

ทานท่ีเคารพครับ

ประเด็นสุดทายที่ผมอยากฝากไววันนี้ก็คือ การตีความรัฐธรรมนูญขององคกรตาง ๆ ตอง
ยึดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไมพึงตีความไปในทางที่ใหกฎหมายไรผล หรือสวนทางกับการ
ปฏิรูปการเมือง ดังเปนขาวฮือฮาในอดีตมาหลายคร้ังหลายครา โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ กกต. 
และ ปปช. ซึ่งเปนสถาบันส ําคัญของบานเมืองน้ัน ตองเปนเสาหลักแหงการปฏิรูปการเมืองใหได 
ไมพึงตีความหรือประพฤติการใด ๆ ที่จะสวนทางหรือทํ าลายความศรัทธาในการปฏิรูปการเมือง

อยาลืมวา ถาไมมีการปฏิรูปการเมือง ถาไมมีรัฐธรรมนูญฉบับน้ี องคกรเหลานี้ก็เกิดขึ้นไม
ไดดอกครับ เม่ือองคกรเหลาน้ีเกิดข้ึน และด ํารงอยูไดเพราะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้ังข้ึนและ
มอบอํ านาจให จึงตองใชอํ านาจน้ันรักษาเจตนารมณและความศักด์ิสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญไวใหดีที่
สุด พฤติกรรมใดจะทํ าใหสงสัยหรือความเสื่อมศรัทธาตองไมกระท ํา หากไม เจาของอํ านาจที่แท
จริงคือประชาชนอาจตรวจสอบทานได ที่ส ําคัญที่สุดก็คือ ทานตองพิทักษการปฏิรูปการเมืองและ
รัฐธรรมนูญ ไมใชท ําตัว “เปนรัฐธรรมนูญ” เสยีเอง
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การปฏิรูปการเมืองเริ่มเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ และยังไมจบสิ้นครับ หนทางยังอยูอีกยาว
ไกลกวาจะถึงเปาหมาย แตถาเรา ประชาชนชาวไทยทุกคนชวยกันผลักดัน การไปสูเปาหมายก็จะ
เร็วขึ้น ผมจึงขอเรียกรองใหเรา – ทาน ผูเปนเจาของท่ีแทจริงแหงอํ านาจสูงสุดชวยกันพิทักษการ
ปฏิรูปการเมือง และผลักดันใหไปถึงเปาหมายโดยเร็ว ปหนา จะเปนปที่พิสูจนวาคนไทย สังคมไทย
จริงจังเพียงใดกับการปฏิรูปการเมือง เพราะเปนปท่ีจะมีการพูดเร่ืองแกรัฐธรรมนูญมากท่ีสุด โปรด
ระลึกวา การพิจารณาใด ๆ ตองพิจารณาภาพรวมและเปาหมายการปฏิรูปการเมือง ไมพึงแยกสวน
และการกระทํ าการใด ๆ อันเปนการบ่ันทอนหรือทํ าลายการปฏิรูป

ผมหวังวา เราจะชวยกันติดตามกระแสการเคลื่อนไหวอยางใกลชิด และพรอมกับบอกทุก
ฝายวา เราตองการการปฏิรูปการเมืองท่ีแทจริง



สวัสดีครับ


