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เครือข่ายสาธารณสขุ 
และปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน

ร่าง พ.ร.บ.นริโทษกรรมของรฐับาล น.ส.ยิง่ลักษณ์ 
เปรียบเสมือนไม้ขีดไฟท่ีจุดกองเพลิงจนเกิดไฟลามทุ่ง 
ไปทั่วประเทศ และน�าไปสู่การรวมตัวอย่างกว้างขวางของ
คนจ�านวนมากและต่อเนื่องยาวนานติดต่อกันหลายเดือน 
จนเกิดปรากฏการณ์ “มวลมหาประชาชน” นับล้านคน  
เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยท่ีมีผู้เข้าร่วมประท้วง
มากท่ีสุด มวลชนผู้ประท้วงมีความหลากหลายของ 
สาขาอาชีพและภูมิล�าเนา ท้ังเกษตรกร ข้าราชการ 
แรงงานรับจ้าง คนชั้นกลาง นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ 
นักการเมือง ดารานักแสดง นักกิจกรรม ผู้ท�างาน 
ในองค์กรอิสระ และบุคคลท่ัวไป แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ใน
การชมุนมุคร้ังนี ้กลุ่มผู้ประท้วงท่ีมีบทบาทส�าคญักลุ่มหนึง่
คือเครือข่ายวิชาชีพต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือเครือข่าย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งจากกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน ชมรมแพทย์ชนบท 
พยาบาล แพทย์ คณาจารย์ และผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ 

เหตุผลส�าคัญท่ีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขออกมาชุมนุมคัดค้านและขึ้นป้ายต่อต้าน 
ร่าง พ.ร.บ.นริโทษกรรม ตามโรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศ 
เป็นการแสดงจุดยืนท่ีเข้มแข็งและหนักแน่นคร้ังใหญ่ท่ีสุด
ของวงการสาธารณสุขนั้น เกิดจากการไม่ยอมรับการ
รวบรัดออกกฎหมายฟอกผิดคดีคอร์รัปชั่นและคดีอาญา 
ประกอบกบัความไม่พอใจการด�าเนนินโยบายด้านสาธารณสุข 
ของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจากพรรคเพื่อไทยขณะนั้น เช่น นโยบาย 
ปรับเปล่ียนระบบการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทาง 
การแพทย์ เป็นต้น นอกจากนีบุ้คลากรด้านสาธารณสุขยงั
ไม ่เห็นด้วยกับการผลักดันให ้แพทย์ในสังกัดของรัฐ 
ให้ไปอยู่กับภาคเอกชนเพื่อสนองนโยบายศูนย์กลางทาง 
การแพทย ์ห รือเมดิคัลฮับของรัฐบาล ดังนั้น เ ม่ือ  
นพ.ประดิษฐ สั่งห้ามไม่ให้บุคลากรในกระทรวงฯ ชุมนุม
หรือเคล่ือนไหวทางการเมือง จึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน 
หนักหน่วงยิ่งขึ้น 

รัฐประหาร 2557  
ผ่าทางตันประเทศไทย
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วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองไทยท่ีสะสมมา ร่วมทศวรรษและปรากฏผ่านสงครามเส้ือสีระหว่าง
กลุ่มท่ีสนับสนุนกลุ่มการเมืองในสังกัดอดีตนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มท่ีคัดค้านระบอบทักษิณ ได้ปะทุ
จนเกิดความรุนแรงและนำาไปสู่จุดเปล่ียนคร้ังใหญ่ทาง 
การเมืองไทยในปี 2557 ภายหลังการเสนอร่าง พ.ร.บ. 
นิรโทษกรรมโดยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2556 ได้ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและ 
การรวมตวัประท้วงในหลายพืน้ท่ีท่ัวประเทศติดตอ่กนันาน 
หลายเดือน มีการใช้กำาลังสลายการชุมนุม แต่เหตุการณ์

บานปลาย ประชาชนบาดเจ็บล้มตาย และนำาไปสู่การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อยุติ 
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ต่อมา คสช. ได้จัดตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐบาลและสภาปฎิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) เพือ่เขยีนกตกิาและกำาหนดโครงสร้างการเมือง รวมท้ังแนวทางการบริหารและปฏรูิปประเทศ ผ่านทางรัฐธรรมนญู
ฉบับใหม่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558



3710 สถานการณ์เด่นในรอบปี

คสช. และรฐัประหาร 2557
ความขัดแย้งตลอด 6 เดือน ในช่วงปลายปี 2556 

ถึงต้นปี 2557 ท�าให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพชะงักงัน
และมีแนวโน้มเป็น “รัฐล้มเหลว” เนื่องจากรัฐบาล 
พรรคเพือ่ไทยไม่มีอ�านาจอย่างแท้จริงในการบรหิารประเทศ  
อีกท้ังไม่สามารถส่ังการกองทัพได้ นอกจากนัน้ น.ส.ยิง่ลักษณ์  
ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ถูกศาลรัฐธรรมนูญ
วนิจิฉยัให้พ้นจากต�าแหน่งกรณีโยกย้ายนายถวลิ เปล่ียนศรี  
อดตีเลขาธกิารสภาความม่ันคงแห่งชาติอย่างไม่เป็นธรรม 
ขณะท่ีผู้ประท้วงก็ปักหลักชุมนุมไม่เลิก ภายหลังต�ารวจ 
ใช ้ก�าลังสลายการชุมนุมจนมีผู ้บาดเจ็บล้มตายเม่ือ  
18 กุมภาพันธ์ 2557 ท�าให้เกิดเสียงเรียกร้องให้กองทัพ 
เข ้าแทรกแซง จนในท่ีสุดกองทัพภายใต้การน�าของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู ้บัญชาการทหารบก  
ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักรเม่ือ 20 
พฤษภาคม 2557 จากนั้นได้เรียกประชุมกลุ่มผู้ขัดแย้ง
ส�าคัญ 7 ฝ่าย ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ สมาชิก
วุฒิสภา พรรคเพื่อไทย แกนน�าเส้ือแดง แกนน�าคณะ
กรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (กปปส.) รัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เพื่อหาทางออกของประเทศโดยให้โจทย์การเมือง 5 ข้อ 
แก่ผู้เจรจาไปหาค�าตอบ คือ 1. ปฏิรูปก่อน หรือเลือกตั้ง
ก่อน 2. ท�าประชามติ เรื่องใดก่อน 3. การตั้งนายกฯ
คนกลาง 4. การตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลโดยวุฒิสภา 5. ให้ 
กปปส. กับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง
ชาติ (นปช.) ยุติการชุมนุม แต่สุดท้ายวงเจรจา 7 ฝ่าย
ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ พล.อ.ประยุทธ์ จึงประกาศยึด
อ�านาจการปกครองในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 โดย พล.อ.ประยุทธ ์
พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แถลงเหตผุลการยดึอ�านาจ 
ผ่านทีวีพูลว่าเพื่อยุติความขัดแย้งและน�าประเทศไปสู ่
ความปรองดอง และเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความ 
ชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่าย1

ภายหลังการยึดอ�านาจ คสช. ได้ออกค�าส่ังเรียก
แกนน�าพรรคการเมือง แกนน�าม็อบสีเสื้อต่างๆ นักธุรกิจ 
และคู ่ขัดแย ้ง ท่ีเกี่ยวข ้องกับการเคล่ือนไหวจ�านวน 
หลายร้อยคนมา "รายงานตัวเพื่อปรับทัศนคติ" บางราย 

ถกูควบคมุท่ีค่ายทหารระยะเวลาหนึง่ ส่วนบางรายกป็ล่อย
ตัวกลับทันที นอกจากนี้ คสช. ได้มีค�าสั่งปิดทีวีดาวเทียม
ของสีเส้ือต่างๆ ท่ีใช้ปลุกระดม และห้ามส่ือมวลชนวิจารณ์ 
การท�างาน คสช. หรือน�าเสนอเนือ้หาท่ีกระทบความม่ันคง
เพือ่ให้สถานการณ์อยูใ่นความสงบ ต่อมา คสช. ได้จัดเวที
ความปรองดองภายใต้แนวคิด “คืนความสุข ให้กับ 
ประชาชน” ก่อนการประกาศแนวทางการบริหารประเทศ 
หรือโรดแม็ป 3 ระยะ

โรดแมป็ 3 ระยะ สูก่ารเลอืกตัง้ใหม่
พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศโรดแม็ปการบริหาร

ประเทศ 3 ระยะ ระยะแรกช่วงควบคมุอ�านาจการปกครอง  
จะท�าเร่ืองการปรองดองให้เร็วท่ีสุดภายใน 3 เดือน  
ตั้งศูนย์ปรองดองท้ังในส่วนกลางและพื้นท่ี ระยะท่ีสอง  
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว และจัดตั้งสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สรรหานายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี จัดท�า
รัฐธรรมนูญ พร้อมกับจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยใช้
เวลาประมาณ 1 ปี หากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติ  
ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3 คือ การเลือกตั้ง

ส�าหรับโรดแม็ประยะแรก คสช. ใช้เวลา 3 เดือน 
กว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้ เพราะต้องเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน
เพื่อคล่ีคลายคดีความรุนแรงท่ีคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิง
ใส่ผู้ชมุนมุ จัดเวทีสร้างความปรองดอง รวมท้ังจัดระเบียบ
สังคมท้ังปัญหารถตู้ วินมอเตอร์ไซค์ แรงงานต่างด้าว  
แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ยึดคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุก ตลอดจน 
แก้ปัญหาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการจ่ายเงินให้ชาวนา 
ที่รัฐบาลติดค้างจากโครงการรับจ�าน�าข้าว2 ต่อมา คสช.  
ได้ตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ โดย พล.อ.ประยุทธ์  
ได้ก้าวขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี และควบเก้าอ้ี 
หัวหน้า คสช. โดยมีแกนน�า คสช. ร่วมเป็นรัฐมนตรี
จ�านวน 11 คน จากท้ังหมด 33 คน (รวมนายกรัฐมนตรี) 
และให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยก่อนหน้าได้มีการจัดตั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ครั้งแรก 200 คน มีทหาร 105 นาย ต�ารวจ 11 นาย 
ท่ีส�าคัญรัฐธรรมนูญชั่วคราวยังให้คง คสช. ไว้ และ 
มาตรา 44 ยงัให้อ�านาจหัวหน้า คสช. ท่ีจะออกค�าส่ังเพือ่
ป้องกันความม่ันคงของชาติได้โดยให้ถือว่าการกระท�านั้น 
มีผลในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการด้วย 



38 สุขภาพคนไทย 2558

จากโรดแมป็สูก่ระแสการปฏิรปูประเทศ
การชมุนมุต่อต้านรัฐบาล น.ส.ยิง่ลักษณ์ในช่วงก่อน

รัฐประหารได้น�ามาสู่กระแสเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูป
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้าง
ขวาง เช่น ปฏิรูปการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น  
การปฏิรูปพลังงาน การศึกษา เป็นต้น กระแสเรียกร้อง 
ดงักล่าวส่งผลให้ คสช. ก�าหนดหลักการให้มี “การปฏรูิป” 
ไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว และจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) เพือ่เป็นเจ้าภาพก�าหนดแนวทางการปฏรูิปประเทศ 
11 ด้าน ประกอบด้วย การเมือง การบริหารราชการแผ่นดนิ  
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น 
การศกึษา เศรษฐกจิ พลังงาน สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
สื่อสารมวลชน สังคม และอื่นๆ 

สปช. มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดแนวทาง 
ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยระบุเนื้อหาส�าคัญ 
ที่ต้องใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ มาตรการป้องกันนโยบาย
ประชานิยมท่ีจะสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ กลไกป้องกัน 
มิให้มีการท�าลายหลักการท่ีรัฐธรรมนูญวางไว้ และกลไก
ผลักดันการปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยนายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและหัวหน้าคณะร่าง
รัฐธรรมนญูฉบับชัว่คราวชีแ้จงว่า รัฐธรรมนญูฉบับชัว่คราว
เป็นต้นสายแม่น�้า 5 สาย สายที่ 1 คือ สนช. สายที่ 2 
คณะรัฐมนตรี สายที่ 3 สภาปฏิรูปแห่งชาติ สายที่ 4 
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) และ 
สายท่ี 5 คสช. ท่ีจะท�างานร่วมกนัเพือ่ไม่ให้การรัฐประหาร 
“เสียของ”3

ประเด็นการปฏิรูปท่ีได้รับความสนใจจากสังคม
อย่างมาก คือ การปฏิรูปพลังงานและการศึกษา ส�าหรับ
เร่ืองพลังงาน ภาคประชาชนเห็นว่านโยบายพลังงาน 
ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้พลังงาน ประชาชน  
และผู้บริโภค แต่อีกกลุ่มมองว่า นโยบายพลังงานควร 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงรสนา โตสิตระกูล  
เครือข่ายจับตานโยบายพลังงาน เห็นว่าหัวใจส�าคัญคือ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต และการปฏิรูปเรื่องกรรมสิทธิ์
การใช้พลังงาน ส�าหรับเร่ืองการศกึษานัน้ พล.อ.ประยทุธ์ 
ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงศึกษาธกิารเน้นให้เยาวชน 
สนใจประวตัศิาสตร์ ความเป็นไทย เชดิชวูรีบุรษุผู้สร้างชาต ิ
การแก้ปัญหากวดวชิา การรับจ้างท�าการบ้าน และการปรบั

ภาพลักษณ์อาชวีะ โดยการปลูกฝังค่านยิมหลัก 12 ประการ 
ให้กับนักเรียนเพื่อเน้นความรักชาติ รักษาประเพณีไทย 
การเสียสละ อดทน มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม เรียนรู ้
การเป็นประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

วางหลักการ รฐัธรรมนญูฉบบัปรองดอง 
ประเด็นส�าคัญท่ีทุกกลุ่มการเมืองก�าลังจับตามอง 

คอืการปฏรูิปการเมือง ผ่านการจัดท�ารัฐธรรมนญูฉบับใหม่ 
ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น โดยมี 
ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
เป็นประธาน ซึ่ง กมธ. ยกร่างได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
ขึน้มา 10 คณะ เพือ่พจิารณากรอบการจัดท�ารฐัธรรมนญู  
โดยมีข้อเสนอปฏิรูปการเมืองหลายชุดเพื่อพิจารณา เช่น 
ป้องกนักลุ่มทุนผูกขาด ให้นายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรี
มาจากการเลือกตัง้โดยตรง การนริโทษกรรมให้กบัประชาชน 
ท่ีมีคดจีากการชมุนมุโดย กมธ. ได้ก�าหนดหลักการส�าคญัไว้  
คอื ให้มีหมวดว่าด้วยการปรองดองขึน้มาต่างหาก รวมถงึ 
การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล�้า อีกด้านหนึ่ง สนช. 
ได้เสนอแนวทางการจัดท�ารฐัธรรมนญูจาก กมธ. 16 คณะ 
เพื่อส่งต่อให้ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญเช่นกัน โดยมี 
ข้อเสนอต่างๆ เช่น ให้ประชาชนฟ้องศาลโดยตรงส�าหรับ
คดีทุจริตของภาครัฐ คดีทุจริตไม่มีการหมดอายุความ 
ห้ามนักการเมืองท่ีเคยต้องค�าพิพากษาหรือกระท�าทุจริต
เข้าด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง และ ส.ส. ไม่จ�าเป็นต้อง
สังกัดพรรคการเมือง ในด้านภาคประชาสังคม ตัวแทน
เครือข่ายกลุ่มต่างๆ เช่น เครือข่ายสุขภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มแรงงาน ผู้บริโภค กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น ก็ได้ 
มายื่นข้อเสนอต่อ สปช. เพื่อพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูป
ประเทศของกลุ่มตนเองด้วย

ท้ังนี ้กมธ. ยกร่างฯ มีระยะเวลาจัดท�ารัฐธรรมนญู 
120 วัน นับตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2557 โดยจะรวบรวม
ความเห็นท่ีตกผลึกจากหลายฝ่ายท่ีเสนอเข้ามายัง กมธ. 
ยกร่างฯ ท้ังจาก สปช. ครม. คสช. สนช. ซึง่คาดว่า กมธ. 
ยกร่างฯ จะสามารถจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว
เสร็จภายใน 17 เมษายน 25584 ซึ่งวิษณุ เครืองาม  
รองนายกฯ คาดว่า กระบวนการต่างๆ จะเสร็จและพร้อม
ให้มีการเลือกตั้งได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  25595
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ส�าหรับประเด็นเร่ืองการปรองดอง นั้น บวรศักดิ์ 
ตั้งความหวังกับการปฏิรูปคร้ังนี้ว ่า สองโจทย์ใหญ่ท่ี 
ต้องท�าให้ได้คือ 1. การปรองดองให้ประเทศก้าวต่อไป  
ไม่ตดิหล่มกบัดกัความขดัแย้ง 2. ท�าอย่างไรให้การปฏรูิป
สามารถลดความเหล่ือมล�้าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมได้ โดยกล่าวเสริมว่า “การปฏิรูปเหมือนกับค�าสอน
ของพระพุทธองค์ว่า ดอกบัวซ่ึงเป็นดอกไม้บริสุทธิ์ท่ีแทน
ความบริสุทธิ์ เกิดจากโคลนตมก็ได้ เช่นเดียวกับขณะนี้ 
การปฏิรูปเกิดจากกระบวนการท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยได้ 
ฉันนั้น”6

ยิง่ลักษณ์ถกูถอดถอน เว้นวรรคทางการเมอืงห้าปี
ในช่วงต้นปี 2558 ได้มีเหตุการณ์ทางการเมือง 

ท่ีส�าคัญ อันเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองในอนาคต  
ท่ีผู้น�าประเทศต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน เมื่อ 23 มกราคม 2558 สนช. 
ได้พจิารณาลงมติถอดถอน น.ส.ยิง่ลักษณ์ ชินวตัร อดตีนายก 
รัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยบัยัง้ความเสียหายโครงการจ�าน�าข้าว  
ตามมติของ ปปช. ท่ีชี้มูลความผิดของ น.ส.ยิ่งลักษณ ์
ว่า มีพฤตกิารณ์ส่อว่าจงใจใช้อ�านาจหน้าท่ีขดัต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 178 และ
ส่อว่าจงใจใช้อ�านาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 11 (1) กรณไีม่ระงับยบัยัง้ความเสียหายท่ีเกดิขึน้
จากการด�าเนินโครงการรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาล และ 
ได้จัดส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง เร่ืองถอดถอน  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับ
ประธาน สนช. โดย สนช. ได้ลงคะแนนถอดถอนด้วย
คะแนนเสียง 190 - 18 งดออกเสียง 8 คะแนน บัตรเสีย 
3 คะแนน ซึ่งมีคะแนนถอดถอนเกิน 132 คะแนน ถือว่า
ที่ประชุม สนช. มีมติให้ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออก 
จากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้ถูกเว้นวรรคทาง 
การเมือง 5 ปี7 และในวันเดียวกัน สนช. ได้ลงมติ 
ไม่ถอดถอน นายนิคม ไวยรชัพานิช อดตีประธานวุฒสิภา 
และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทน
ราษฎร กรณีด�าเนินการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ปี 2550 เกี่ยวกับที่มา ส.ว. เป็นการกระท�าที่ส่อว่าจงใจ
ใช้อ�านาจหน้าท่ีขัดรัฐธรรมนูญปี 2550 ท�าให้อดีต 
นักการเมืองท้ังสองคนรอดพ้นจากมลทิน และไม่ต้อง 

เว้นวรรคทางการเมืองห้าปีดงักรณีของอดตีนายกรัฐมนตรี
ยิ่งลักษณ8์

บทสรุป
การรัฐประหารปี 2557 นบัได้ว่าประสบความส�าเร็จ 

ในการผ่าทางตันของประเทศและยุติความรุนแรง รวมถึง
การก่อการร้ายที่น�าไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของประชาชน 
และก�าลังอยู่ในโรดแม็ประยะท่ีสอง ซึ่งเป็นเร่ืองยากและ
ท้าทาย เนือ่งจากเป็นการก�าหนดโครงสร้างและวางแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศ สิ่งที่ต้องติดตามคือ การปฏิรูปครั้งนี้
จะส�าเร็จมากน้อยแค่ไหนและจะพาสังคมก้าวพ้นจากกบัดกั
ความขดัแย้งได้จริงหรือไม่ การยกร่างรัฐธรรมนญูฉบับใหม่ 
จะช่วยแก้ปัญหามะเร็งร้ายของประเทศ ทั้งการคอร์รัปชั่น 
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การตรวจสอบนักการเมืองและ
พรรคการเมืองท่ีไร้ประสิทธภิาพ การรวบอ�านาจทางการเมือง 
ของกลุ่มทุนการเมืองขนาดใหญ่ได้หรือไม่ ถ้าไม่ส�าเร็จ 
ในคร้ังนี้การต่อสู้ทางการเมืองของภาคประชาชนจนปลุก
กระแสปฏิรูปขึ้นมาจนส�าเร็จก็เท่ากับเป็นการเสียโอกาส 
และการรัฐประหารรอบนี้ท่ีถือเป็นต้นทุนราคาแพงของ
ประเทศกเ็ท่ากบัเสียของและอาจน�าไปสู่วงจรเดมิของวกิฤต
ทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งอีกในอนาคต

ดังนั้น ภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทส�าคัญในการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
การสร้างจิตส�านกึและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในกระบวนการทางการเมืองเป็นส่ิงท่ีต้องด�าเนินต่อไป  
แม้ในยุครัฐบาล คสช. ท่ีการรวมกลุ่มของประชาชน 
ถกูจ�ากดั แต่ภาคประชาสังคมกค็วรด�ารงบทบาทและผลักดนั 
แนวความคิดผ่านกลไกต่างๆ เช่น สปช. และ สนช.  
ขณะเดียวกันการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการ
สร้างเครือข่ายในลักษณะพหุภาคีท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงหลาย
พืน้ท่ีเข้าด้วยกนัจะสามารถสร้างพลังการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจจากฐานรากได้ ปรากฏการณ์มวล 
มหาประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและสืบเนื่อง
ติดต่อกันนานกว่าคร่ึงปีเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนา
ภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งขึ้น อีกท้ังเป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายภาคประชาชนในหลายระดบั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ
การเติบโตของภาคประชาสังคมในระยะยาว


