วิกฤติรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือ วิบากกรรมของแผ่นดิน
เสน่ห์ จามริก
หลังเหตุการณ์รุนแรงที่หาดใหญ่ ๒๐ ธันวาคม อันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์ ต่อสาธารณชนถึงสองครั้งสองครา ติดต่อกัน
ในชั่วเวลาเพียงไม่กี่วันคือ
๒๒ ธันวาคม เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระทาการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม ทาความ
จริงให้ปรากฏ พร้อ มทั้งขอให้ทบทวนกระบวนการดาเนินการเรื่องโครงการท่อ ก๊าซ ไทย-มาเลเซีย
ตั้งแต่ต้น ว่าผิดถูกประการใด และจะพึงปรับแก้ไขกันอย่างไรตามข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญ และ
๒๖ ธันวาคม แสดงความห่วงใยในบรรยากาศความก้าวร้าว และคุกคามการใช้พละกาลังเป็น
เครื่องมือจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม ซึ่งสะสมพอกพูนมาตั้งแต่ยุคเผด็จการ ตลอดจนถึงระบอบ
รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้ เป็นบรรยากาศอันอาจลุกลามถึงขั้นวิกฤตล้มล้างรัฐธรรมนูญ
ข้อวิตกห่วงใยที่ว่านี้ มิใช่เป็นเรื่องเกินเลยแต่ประการใด เพราะในความเป็นจริงนั้น ทุกวันนี้
รั ฐ ธรรมนู ญ “ฉบั บ ประชาชน” ก็ ก าลั ง ตกอยู่ ใ นภาวะวิ ก ฤตอยู่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ ยั ง ไม่ ถึ ง ขั้ น ลบล้ า ง
รัฐธรรมนูญโดยเปิดเผยเท่านั้น
วิกฤตรัฐธรรมนูญอย่างไร

เป็นเรื่องที่จาเป็นต้องทาความเข้าใจกัน

ก่ อ นอื่น ขอให้ ม าช่ว ยกั นพิ เ คราะห์ดูว่า ระบอบรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ของเรา ซึ่งเป็นผลสื บ
เนื่องมาจากที่บ้านเมืองต้องผ่านร้อนผ่านหนาว เสียเลือดเสียเนื้อกันในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมานั้น เป็น
ระบอบการปกครองที่มีเจตนารมณ์ และหลักการอะไร อย่างไร
ความจริงโจทย์ค าถามหลั ก ๆ เหล่ านี้ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ได้มีค าตอบเฉลยไว้แล้ ว ชัดเจน
ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามบทมาตรารัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
กับการใช้อานาจรัฐ ดังต่อไปนี้
อารัมภบท ย้าถึงสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ เพื่อ “เป็นการส่งเสริม และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐเพิ่มขึ้น”
บททั่วไป
มาตรา ๔ : “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง”
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หมวด

๓

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๖ : “การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๗ : “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดย
ปริยาย หรือ โดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และ
ผู ก พั น รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล และองค์ ก รอื่ น ของรั ฐ โดยตรง ในการตรา
กฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๕๙ : “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผล จาก
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้
ตามกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๖๐ : “บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ อาจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
หมวด

๕

แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ

มาตรา ๗๕ : “รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประ สิทธิภาพ
และอานาจความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและ เท่าเทียมกัน รวมทั้งจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้ มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน”
มาตรา ๗๖ : “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการก าหนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง การวางแผนพั ฒ นา ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจ รัฐทุกระดับ”
ฯลฯ
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การที่ค ณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่งชาติ เรียกร้อ งเสนอแนะ ให้มีการทบทวนกระบวน
ขั้นตอนดาเนินการ (ไม่ใช่ประเด็นการตัดสินใจลงมือทาหรือไม่ทา) เกี่ยวกับโครงการท่อก๊าซ ไทยมาเลเซีย อันเป็นชนวนของเหตุการณ์รุนแรงที่หาดใหญ่ดังกล่าว ก็เพราะการต่อต้านคัดค้านโครงการฯ
มี ส มุ ฏ ฐานส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ มาจากการละเลยไม่ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธะ และเจตน์ จ านงแห่ ง
รัฐธรรมนูญอย่างเช่น มาตรา ๕๙ และ ๖๐ ที่นามาอ้างไว้ข้างต้ น ข้อนี้ชัดเจนปราศจากข้อเคลือบแคลง
สงสัยใดๆ
แล้วใคร

ผู้ใดจะพึงเป็นผู้รับผิดชอบ

?

ภายใต้รัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย ถ้าเกิดการละเมิดฝ่าฝืนกฎกติการัฐธรรมนูญ แล้วหาคน
รับผิดชอบไม่ได้ และแล้วยังปล่อยปละละเลยกันไป เสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่า กรณีเรื่อง
แล้วเรื่องเล่า และรัฐบาลชุดแล้วชุดเล่า ผลก็คือ เท่ากับรัฐธรรมนูญเองต้องถูกลบล้างไป แม้อาจจะยังไม่
ถึงกับล้มล้าง หรือโค่ นล้างกันโดยเปิดเผย ซึ่งก็ไม่สู้ จะแตกต่างอะไรกันนัก เพราะเจตนารมณ์ และ
หลักการอันเป็นหัวใจของระบอบรัฐธรรมนูญ กาลังต้องเป็นหมันไปเสียแล้ว ในกระบวนการบริหาร
ประเทศภายใต้ระบอบรัฐสภาเอง
ยิ่งไปกว่านั้น ในยามที่การบริหารบ้านเมืองขาดการเคารพยึดมั่น ในกฎกติการัฐธรรมนูญโดย
เคร่งครัด ย่อมเป็นชนวนให้เกิดช่องว่างที่กระแสอานาจนิยมเผด็จการจะแทรกซ้อนเข้ามาอย่างง่ายดาย
พร้อมด้วย วัฒนธรรมนิยมการใช้กาลังรุนแรงเข้าจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม ดังที่เคยได้กระทา
กันมา และยังความแตกแยกสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในอดีตอันไม่นานมานี้เอง
รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ใช้กันมากว่า ๕ ปีแล้ว เราได้ยินได้ฟังกันแต่เสียงเรียกร้องที่จะ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องอานาจของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ แต่เจตนารมณ์และหลักการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิเสรีภาพ ซึ่งถูกละเลย ฝ่าฝืนอยู่เป็นกิจวัตร ดูจะไม่ได้อยู่ในความใส่ใจกันอย่างจริงจัง คงได้แต่
ปล่อยให้กลุ่มคนเล็กคนน้อยด้อยโอกาส ดิ้นรนกันไปตามมีตามเกิดอย่างที่เห็นๆ กันอยู่
ทั้งนี้ทั้งนั้น คงจะเป็นเพราะว่า เราพากันประเมินคุณค่าความสาคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชนกัน
ต่าเกินไปนั่นเอง ทุกๆ ครั้งที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง เรื่องของสิทธิเสรีภาพก็มักจะถูกวิพากษ์ แปล
ความไปเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือย ก่อความยุ่งยากวุ่นวาย ขัดขวางการพัฒนาก้าวหน้าของบ้านเมือง
หรืออะไรๆ ทานองนั้น
จริงๆ แล้ว สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่มีความหมายเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนของใคร หรือกลุ่มชน
ใดโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่โดยสาระแล้ว เป็นหลักประกันให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ได้ประสานการเรียนรู้
รับผิดชอบร่วมกัน และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อการดารงชีวิตร่วมกันในสังคม ในทางกลั บกัน
อานาจก็ไม่ใช่จะใช้กันได้ตามอาเภอใจ โดยพลการ หากเป็นอานาจที่จากัดอยู่ภายในกรอบ กฎกติกา
ตามรัฐธรรมนูญ และในประการสาคัญ พึงต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
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เสรีภาพ อันเป็นหลักการรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน โดยนัยนี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นเสมื อน “สัญญาสังคม” ที่
ทุกคน ทุกกลุ่มและทุกฝ่ายในสังคมจาเป็นต้องยึดมั่นถือมั่นร่วมกัน
ประเด็นอยู่ที่ว่า สังคมไทยเราจะตัดสินใจเลือกที่จะก้าวเดินไปในทิศทางใด และที่จะดารงชีวิต
อยู่ร่วมกันและใช้อานาจอย่างไรเท่านั้น ?
มาในยุคปัจจุบัน เจตนารมณ์และหลักการรัฐธรรมนูญ เช่นว่านี้ ยังจะเป็นหลักประกันให้การ
บริหารบ้านเมืองเป็นไปอย่างเปิดเผยสง่างาม และโปร่งใส สุจริตเที่ยงธรรม ปลอดจากทุจริตคอรัปชั่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุจริตคอรัปชั่นอันเกิดแต่ตัวนโยบาย และโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้ปลอดจากทุจริตคอรัปชั่นอันเกิ ดแต่นโยบายและโครงการที่มุ่งจาบจ้วงช่วงชิงทรัพยากร
ของแผ่นดินอย่างไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ สิทธิของชุมชนคนเล็กคนน้อยเท่านั้นที่ดูจะเป็นหลักประกันที่พอจะ
ยังหลงเหลืออยู่ เพื่อป้องกันมิให้การประพฤติใช้อานาจอันมิชอบ และทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น หรืออย่าง
น้อยก็ให้บรรเทาเบาบางลงไปบ้างตามลาดับ
พึงเป็นที่ตระหนักสานึกกันด้วยว่า การกระทาจาบจ้วงต่อฐานทรัพยากร อันมีค่าประมาณมิได้
ในบ้านเมืองของเรานั้น ยังผลเป็นการบั่นทอนทาลาย และสูญเสียอย่างเอนกอนันต์ต่อฐานต้นทุนชีวิต
ของคนทั้งชาติ ต่อวิถีของชุมชนและต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตลอดจนศักยภาพการ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงและยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นเพียงเพื่อผลประโยชน์เชิง
ธุรกิจการเงินของคนไม่กี่คน
เจตนารมณ์ แ ละหลั ก การรั ฐ ธรรมนูญ ในเรื่อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพก็ดี และเรื่อ งการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในการปกครอง รวมทั้งตรวจสอบการใช้อานาจรัฐก็ดี ล้วนกาหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันป้อง
ปรามการประพฤติปฏิบัติอันไม่ถูกต้องทานองคลองธรรม และการสูญเสียที่ว่านี้ทั้งสิ้น แล้วในประการ
สาคัญ ต้องไม่ลืมด้วยว่า ล้วนเป็นข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสการตื่นตัว
เรียนรู้และต่อสู้ของประชาชนคนไทย จากบทเรียนของการใช้อานาจไม่เป็นธรรมและทุจริตคอรัปชั่น
ตลอดจนการสูญเสียทั้งชีวิตคนและทรัพยากรในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ จึงเป็นเสมือนรอยต่อของการพัฒนาเปลี่ยนผ่าน จากวัฒนธรรมอานาจ
เผด็จการ สู่วัฒนธรรมเสรีประชาธิปไตย เรียกได้ ว่าเป็นช่วงของการปรับตัวทั้งในส่วนของอานาจรัฐ
และในส่วนของการเรียนรู้ในหมู่ประชาชนคนไทยทั้งปวง ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติใช้สิทธิเสรีภาพกัน
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมตามเจตน์ จ านงแห่ ง รั ฐ ธรรมนูญ รวมความแล้ ว รั ฐ ธรรมนู ญ และวั ฒ นธรรมเสรี
ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จที่จะนิมิ ตรกันขึ้นมาได้ด้วยตัวบทกฎหมาย หากยังจาเป็นต้องอาศัย
ความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจกันปลูกฝัง และพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง และอย่างจริงใจและจริงจังของ ทุกๆ
กลุ่ม ทุกๆ ฝ่ายในสังคม รวมตลอดไปถึงแวดวงวิชาการปัญญาชน อันเป็นต้นตอทางปัญญาความคิด
และสานึกรับผิดชอบชั่วดีของสังคม
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คาถามมีอยู่ว่า ตลอดเวลากว่า ๕ ปีที่ผ่านมา เรามีความตระหนักและคิดอ่านทาอะไรกันบ้าง
หรือไม่ เพียงใด ในเรื่องนี้ที่จะเป็นตัวกาหนดวิถีทางการดารงชีวิตร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของ
มวลชนคนไทยทั้งชาติ ?
แน่นอน การบริหารบ้านเมืองจาเป็นจะต้อ ง ดาเนินและพัฒนาก้าวหน้ ากันต่อไปโดยมิอ าจ
หยุดยั้งได้ โดยเฉพาะสภาวการณ์อันบีบคั้นของกระแสโลกทุกวันนี้ แต่ทว่า เราจะพัฒนาก้าวหน้ากัน
อย่างชนิดเห็นแก่ได้ เอาแต่ได้โดยสถานเดียว อย่างที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาจนเป็นวัฒนธรรม ธรรม
เนียมที่ฝังรากลึก และอย่างที่ยังคงคิดอ่านกระทากันอยู่อย่างนั้นหรือ? และนี่ก็คือวิกฤติรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
จะยังความวิบากเอนกอนันต์แก่ผืนแผ่นดินไทย และชีวิตของผู้คนและทรัพยากรอันมีค่าอีกเป็นจานวน
มาก ดังที่เห็นๆ กันอยู่
กรณีเหตุการณ์ รุนแรงที่หาดใหญ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ และในที่อื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นฝัน
ร้ายของสังคมไทย ควรที่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า จักพร้อมใจกันมองออกไปข้างหน้า ด้วยความ
ยึดมั่นศรัทธาในเจตนารมณ์และหลักการรัฐธรรมนูญ เพื่อความมั่นคงสถาพรของผืนแผ่นดินไทย และ
คุณภาพชีวิตของมวลพี่น้อง ประชาชนคนไทยโดยถ้วนหน้า

๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
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