วิกฤตรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือ วิบากกรรมของแผนดิน

เสนห จามริก*1

หลังเหตุการณรุนแรงที่หาดใหญ ๒๐ ธันวาคม อันเนื่องมาจากโครงการทอกาซ ไทย-มาเลเซีย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดออกแถลงการณ ตอสาธารณชนถึงสองครั้งสองครา ติดตอกัน
ในชั่วเวลาเพียงไมกี่วันคือ
๒๒ ธันวาคม เสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการอิสระทําการตรวจสอบอยางเที่ยงธรรม ทําความ
จริงใหปรากฏ พรอมทั้งขอใหทบทวนกระบวนการดําเนินการเรื่องโครงการทอกาซ ไทย-มาเลเซีย ตั้ง
แตตน วาผิดถูกประการใด และจะพึงปรับแกไขกันอยางไรตามขอบัญญัติรัฐธรรมนูญ และ
๒๖ ธันวาคม แสดงความหวงใยในบรรยากาศความกาวราว และคุกคามการใชพละกําลังเปน
เครื่องมือจัดการปญหาความขัดแยงในสังคม ซึ่งสะสมพอกพูนมาตั้งแตยุคเผด็จการ ตลอดจนถึงระบอบ
รัฐธรรมนูญในปจจุบันนี้ เปนบรรยากาศอันอาจลุกลามถึงขั้นวิกฤตลมลางรัฐธรรมนูญ
ขอวิตกหวงใยที่วานี้ มิใชเปนเรื่องเกินเลยแตประการใด เพราะในความเปนจริงนั้น ทุกวันนี้รัฐ
ธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ก็กําลังตกอยูในภาวะวิกฤตอยูแลว เพียงแตยังไมถึงขั้นลบลางรัฐธรรมนูญ
โดยเปดเผยเทานั้น
วิกฤตรัฐธรรมนูญอยางไร เปนเรื่องที่จําเปนตองทําความเขาใจกัน
กอนอื่น ขอใหมาชวยกันพิเคราะหดูวา ระบอบรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ของเรา ซึ่งเปนผลสืบเนื่อง
มาจากที่บานเมืองตองผานรอนผานหนาว เสียเลือดเสียเนื้อกันในชวง ๓๐ ปที่ผานมานั้น เปนระบอบ
การปกครองที่มีเจตนารมณ และหลักการอะไร อยางไร
ความจริงโจทยคําถามหลักๆ เหลานี้ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดมีคําตอบเฉลยไวแลวชัดเจน ตรง
ไปตรงมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตามบทมาตรารัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน กับ
การใชอํานาจรัฐ ดังตอไปนี้
อารัมภบท ย้ําถึงสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ เพื่อ “เปนการสงเสริม และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น”
บททั่วไป
มาตรา ๔ : “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง”
* ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา ๒๖ : “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๗ : “สิทธิและเสรีภาพที่รฐั ธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดย
ปริยาย หรือ โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูก
พันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย
การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๕๙ : “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล จาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการ
อนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่ อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่ง
แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน
หรือชุม ชนทองถิ่น และมีสิท ธิ แสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้ง นี้
ตามกระบวนการรับ ฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๖๐ : “บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณา ของ
เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ อาจมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
มาตรา ๗๕ : “รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติต ามกฎหมาย คุมครองสิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคลจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประ สิทธิภาพ
และอํานาจความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและ เทาเทียมกัน รวมทั้งจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นให มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา คณะ กรรมการสิท ธิ
มนุษ ยชนแหงชาติ ศาลรัฐ ธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน”
มาตรา ๗๖ : “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการกํ าหนดนโยบาย การตั ดสิ น ใจทางการเมื อ ง การวางแผนพั ฒ นา ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจ รัฐทุกระดับ”
ฯลฯ
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การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรียกรองเสนอแนะ ใหมีการทบทวนกระบวนขั้น
ตอนดําเนินการ (ไมใชประเด็นการตัดสินใจลงมือทําหรือไมทํา) เกี่ยวกับโครงการทอกาซ ไทย-มาเล
เซีย อันเปนชนวนของเหตุการณรุนแรงที่หาดใหญดังกลาว ก็เพราะการตอตานคัดคานโครงการฯ มี
สมุฏฐานสวนหนึ่งที่สําคัญ มาจากการละเลยไมยึดถือปฏิบัติตามพันธะ และเจตจํานงแหงรัฐธรรมนูญ
อยางเชน มาตรา ๕๙ และ ๖๐ ที่นํามาอางไวขางตน ขอนี้ชัดเจนปราศจากขอเคลือบแคลงสงสัยใดๆ
แลวใคร ผูใดจะพึงเปนผูรับผิดชอบ ?
ภายใตรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย ถาเกิดการละเมิดฝาฝนกฎกติการัฐธรรมนูญ แลวหาคน
รับผิดชอบไมได และแลวยังปลอยปละละเลยกัน ไป เสมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ซ้ําแลวซ้ําเลา กรณีเรื่อง
แลวเรื่องเลา และรัฐบาลชุดแลวชุดเลา ผลก็คือ เทากับรัฐธรรมนูญเองตองถูกลบลางไป แมอาจจะยังไม
ถึงกับลมลาง หรือโคนลางกันโดยเปดเผย ซึ่งก็ไมสูจะแตกตางอะไรกันนัก เพราะเจตนารมณ และหลัก
การอันเปนหัวใจของระบอบรัฐธรรมนูญ กําลังตองเปนหมันไปเสียแลว ในกระบวนการบริหารประเทศ
ภายใตระบอบรัฐสภาเอง
ยิ่งไปกวานั้น ในยามที่การบริหารบานเมืองขาดการเคารพยึดมั่น ในกฎกติการัฐธรรมนูญโดย
เครงครัด ยอมเปนชนวนใหเกิดชองวางที่กระแสอํานาจนิยมเผด็จการจะแทรกซอนเขามาอยางงายดาย
พรอมดวย วัฒนธรรมนิยมการใชกําลังรุนแรงเขาจัดการปญหาความขัดแยงในสังคม ดังที่เคยไดกระทํา
กันมา และยังความแตกแยกสูญเสียอยางใหญหลวงในอดีตอันไมนานมานี้เอง
รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ใชกันมากวา ๕ ปแลว เราไดยินไดฟงกันแตเสียงเรียกรองที่จะ
แกไขรัฐธรรมนูญในเรื่องอํานาจของฝายนั้นฝายนี้ แตเจตนารมณและหลักการศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และสิทธิเสรีภาพ ซึ่งถูกละเลย ฝาฝนอยูเปนกิจวัตร ดูจะไมไดอยูในความใสใจกันอยางจริงจัง คงไดแต
ปลอยใหกลุมคนเล็กคนนอยดอยโอกาส ดิ้นรนกันไปตามมีตามเกิดอยางที่เห็นๆ กันอยู
ทั้งนี้ทั้งนั้น คงจะเปนเพราะวา เราพากันประเมินคุณคาความสําคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชนกัน
ต่ําเกินไปนั่นเอง ทุกๆ ครั้งที่เกิดปญ หาความขัดแยง เรื่องของสิทธิเสรีภาพก็มักจะถูกวิพากษ แปล
ความไปเปนเรื่องของความฟุมเฟอย กอความยุงยากวุนวาย ขัดขวางการพัฒนากาวหนาของบานเมือง
หรืออะไรๆ ทํานองนั้น
จริงๆ แลว สิทธิมนุษยชน ไมใชมีความหมายเพียงเพื่อประโยชนสวนตนของใคร หรือกลุมชน
ใดโดยเฉพาะเทานั้น หากแตโดยสาระแลว เปนหลักประกันใหทุกคน ทุกกลุม ไดประสานการเรียนรูรับ
ผิดชอบรวมกัน และเคารพในสิท ธิซึ่ง กัน และกัน เพื่อการดํารงชีวิต รวมกัน ในสังคม ในทางกลับกัน
อํานาจก็ไมใชจะใชกันไดตามอําเภอใจ โดยพลการ หากเปนอํานาจที่จํากัดอยูภายในกรอบ กฎกติกา
ตามรัฐธรรมนูญ และในประการสําคัญ พึงตองเปนไปเพื่อคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรี
ภาพ อันเปนหลักการรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน โดยนัยนี้ รัฐธรรมนูญจึงเปนเสมือน “สัญญาสังคม” ที่ทุก
คน ทุกกลุมและทุกฝายในสังคมจําเปนตองยึดมั่นถือมั่นรวมกัน
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ประเด็นอยูที่วา สังคมไทยเราจะตัดสินใจเลือกที่จะกาวเดินไปในทิศทางใด และที่จะดํารงชีวิต
อยูรวมกันและใชอํานาจอยางไรเทานั้น ?
มาในยุคปจจุบัน เจตนารมณและหลักการรัฐ ธรรมนูญ เชน วานี้ ยังจะเปนหลักประกันใหการ
บริหารบานเมืองเปนไปอยางเปดเผยสงางาม และโปรงใส สุจริตเที่ยงธรรม ปลอดจากทุจริตคอรัปชั่น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทุจริตคอรัปชั่นอันเกิดแตตัวนโยบาย และโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน ใหปลอดจากทุจริตคอรัปชั่นอันเกิดแตนโยบายและโครงการที่มุงจาบจวงชวงชิงทรัพยากรของ
แผนดินอยางไมรูจักยับยั้งชั่งใจ สิทธิของชุมชนคนเล็กคนนอยเทานั้นที่ดูจะเปนหลักประกันที่พอจะยัง
หลงเหลืออยู เพื่อปองกันมิใหการประพฤติใชอํานาจอันมิชอบ และทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น หรืออยาง
นอยก็ใหบรรเทาเบาบางลงไปบางตามลําดับ
พึงเปนที่ตระหนักสํานึกกันดวยวา การกระทําจาบจวงตอฐานทรัพยากร อันมีคาประมาณมิได
ในบานเมืองของเรานั้น ยังผลเปนการบั่นทอนทําลาย และสูญเสียอยางอเนกอนันตตอฐานตนทุนชีวิต
ของคนทั้งชาติ ตอวิถีของชุมชนและตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิปญญา ตลอดจนศักยภาพการ
พัฒนาอยางสรางสรรคและมั่นคงและยั่งยืนของผืนแผนดินไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นเพียงเพื่อผลประโยชนเชิง
ธุรกิจการเงินของคนไมกี่คน
เจตนารมณและหลักการรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิเสรีภาพก็ดี และเรื่องการมีสวนรวมของประชา
ชนในการปกครอง รวมทั้งตรวจสอบการใชอํานาจรัฐก็ดี ลวนกําหนดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันปองปราม
การประพฤติปฏิบัติอันไมถูกตองทํานองคลองธรรม และการสูญเสียที่วานี้ทั้งสิ้น แลวในประการสําคัญ
ตองไมลืมดวยวา ลวนเปนขอบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเปนผลสืบเนื่องมาจากกระแสการตื่นตัวเรียนรูและ
ตอสูของประชาชนคนไทย จากบทเรียนของการใชอํานาจไมเปนธรรมและทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจน
การสูญเสียทั้งชีวิตคนและทรัพยากรในชวงหลายสิบปที่ผานมา
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ จึงเปน เสมือนรอยตอของการพัฒนาเปลี่ยนผาน จากวัฒนธรรมอํานาจ
เผด็จการ สูวัฒนธรรมเสรีประชาธิปไตย เรียกไดวาเปน ชวงของการปรับตัวทั้งในสวนของอํานาจรัฐ
และในสวนของการเรียนรูในหมูประชาชนคนไทยทั้งปวง ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติใชสิทธิเสรีภาพกัน
อยางเป น รูปธรรมตามเจตน จํานงแห ง รัฐ ธรรมนูญ รวมความแลว รัฐ ธรรมนูญ และวัฒ นธรรมเสรี
ประชาธิปไตยก็ไมใชสูต รสําเร็จที่จะนิมิตรกันขึ้น มาไดดวยตัวบทกฎหมาย หากยังจําเปนตองอาศัย
ความเขาใจ รวมมือรวมใจกันปลูกฝง และพัฒนากันอยางตอเนื่อง และอยางจริงใจและจริงจังของ ทุกๆ
กลุม ทุกๆ ฝายในสังคม รวมตลอดไปถึงแวดวงวิชาการปญญาชน อันเปนตนตอทางปญญาความคิด
และสํานึกรับผิดชอบชั่วดีของสังคม
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คําถามมีอยูวา ตลอดเวลากวา ๕ ปที่ผานมา เรามีความตระหนักและคิดอานทําอะไรกันบาง
หรือไม เพียงใด ในเรื่องนี้ที่จะเปนตัวกําหนดวิถีทางการดํารงชีวิตรวมกันอยางสรางสรรคของ
มวลชนคนไทยทั้งชาติ ?
แนนอน การบริหารบานเมืองจําเปนจะตอง ดําเนินและพัฒนากาวหนากันตอไปโดยมิอาจหยุด
ยั้งได โดยเฉพาะสภาวการณอันบีบคั้นของกระแสโลกทุกวันนี้ แตทวา เราจะพัฒนากาวหนากันอยาง
ชนิดเห็นแกได เอาแตไดโดยสถานเดียว อยางที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาจนเปนวัฒนธรรม ธรรมเนียม
ที่ฝงรากลึก และอยางที่ยังคงคิดอานกระทํากันอยูอยางนั้นหรือ? และนี่ก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะยัง
ความวิบากอเนกอนันตแกผืนแผนดินไทย และชีวิตของผูคนและทรัพยากรอันมีคาอีกเปนจํานวนมาก
ดังที่เห็นๆ กันอยู
กรณีเหตุการณ รุนแรงที่หาดใหญ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ และในที่อื่นๆ อีกมากมาย นับเปนฝน
รายของสังคมไทย ควรที่ประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา จักพรอมใจกันมองออกไปขางหนา ดวยความ
ยึดมั่นศรัทธาในเจตนารมณและหลักการรัฐธรรมนูญ เพื่อความมั่นคงสถาพรของผืนแผนดินไทย และ
คุณภาพชีวิตของมวลพี่นอง ประชาชนคนไทยโดยถวนหนา

เสนห จามริก
๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
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