๗ ปี รั ฐธรรมนูญ : วิกฤติ ‘การเมืองภาคพลเมือง’
สุนี ไชยรส
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ครบรอบ ๗ ปี รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประชาชนไทย
ทัว่ ประเทศเคยมีความภูมิใจ ในฐานะที่เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่ประชาชขนมีส่วนร่ วมในการร่ างอย่าง
กว้างขวาง จนก่อเกิ ดหลักการสาคัญที่กา้ วหน้าอย่างชัดเจน ในประชาธิ ปไตย สิ ทธิ เสรี ภาพ และความ
เป็ นธรรมของประชาชน แต่ขณะเดียวกันก็กาลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากปั ญหาหลายประการเช่นกันจนมี
บางกระแสว่า ถึงเวลาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว !
๑๐ ธันวาคม นี้เป็ นวันรัฐธรรมนูญ และวันสิ ทธิ มนุษยชนสากล สมควรที่จะมีการตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิ จริ งในหลักการตามเจตนารมรณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานแห่ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน จะมีการแก้ไขหรื อไม่ยงั ไม่สาคัญเท่ากับว่า จะแก้ไขเรื่ องอะไร เพื่อใคร
โดยที่ตอ้ งมีความตระหนักร่ วมกันก่อนว่า วิกฤติรัฐธรรมนูญมีจริ งหรื อไม่ และเรื่ องอะไรกันแน่?
๑.ที่มาและเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐
๑) การก่อเกิดกระบวนการร่ างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนได้มีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวางนั้น มิใช่
เกิดจากผูม้ ีอานาจทางการเมืองกลุ่มใดตัดสิ นใจมอบให้ แต่เป็ นผลจากการสะสมชัยชนะของการต่อสู ้เพื่อ
ประชาธิ ปไตยและความเป็ นธรรมของประชาชน ด้วยเลื อดเนื้ อและชี วิตของวีรในประวัติศาสตร์
จานวนมาก การต่อสู ้ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ได้ก่อเกิ ดรัฐธรรมนูญที่ กา้ วหน้ามากในปี ๒๕๑๗ เมื่อจะฉี ก
รัฐธรรมนูญก็มีการยึดอานาจโดยการรัฐประหาร สร้างรอยด่างในประวัติศาสตร์ ไทยครั้งสาคัญในกรณี
นองเลือด ๖ ตุลา ๒๕๑๙ แต่จิตสานึ กในการต่อสู ้เพื่อประชาธิ ปไตยของประชาชน ได้สะสมและพัฒนา
ต่อเนื่อง แม้เกิดเผด็จการในปี ๒๕๓๔ ก็ไม่อาจทาให้ประชาชนหวาดกลัยอมสยบต่ออานาจได้ จึงก่อเกิด
เหตุ การณ์ พ ฤษภา ๒๕๓๔ และต่ อเนื่ อ งด้วยกระแสการปฏิ รู ป การเมื องอย่า งแรงกล้า จนมี การร่ า ง
รัฐธรรมนูญที่ มีหลักการสาคัญว่า ‘ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ วม’
มีสภาร่ างรัฐธรรมนูญที่ มีความ
หลากหลายและต้อ งเชื่ อ มโยงกับ ประชาชน และรั ฐ ธรรมนู ญ ประกาศชัด เจนที่ จะต่ อ ต้า นเผด็จ การ
ต่อต้านการรัฐประหาร แม้อาจจะไม่สามรถป้ องกันได้ถา้ มีการรัฐประหารเกิดขึ้นจริ ง แต่เป็ นการยืนยัง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจิตสานึกแห่งการต่อสูเ้ พื่อประชาธิ ปไตย และคัดค้านเผด็จการ นับแต่น้ นั มา
อย่างน้อยที่สุดก็ปรากฏชัดเจนว่า ไม่มีเผด็จการเต็มรู ปแบบ ไม่มีการยึดอานาจโดยวิธีการรัฐประหารอีก
เลย
ดังนั้นถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่าง
จริ งจังตั้งแต่เริ่ มต้นการตัดสิ นใจ
๒) เจตนารมณ์ สาคัญของรั ฐธรรมนู ญ ที่ ร้อยเรี ยงอยู่ในรั ฐธรรมนูญทั้งฉบับและชัดเจนใน
มาตรา ๒๖ กล่าวคื อ “การใช้ อานาจโดยองค์ กรของรั ฐทุกองค์ กรต้ องคานึ งถึงศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษย์
สิ ทธิ และเสรี ภาพตามบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนูญ”
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(๑) รับรองและคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และ สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนอย่าง
กว้างขวางกว่าทุกฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งพลเมืองไทยและ
ทุกคนไม่วา่ สัญญาชาติใด สิ ทธิ ที่จะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกเลือกปฏิบตั ิ สิ ทธิ ผดู ้ อ้ ยโอกาสที่ตอ้ งมี
มาตรการส่ งเสริ มจากรัฐเป็ นพิเศษ และสิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งถือเป็ นหลักการพื้นฐาน
ของประชาธิ ปไตย โดยกาหนดให้มีมาตรการ-กลไกอิสระต่าง ๆ ทาหน้าที่ ส่งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ
เสรี ภาพของภาคประชาชนให้ปรากฎผลเป็ นจริ ง
(๒) อานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงไทย การเมืองเป็ นเรื่ องของภาคพลเมือง มิใช่ ของ
นักการเมื องฝ่ ายเดี ยว แม้จะผ่านกระบวนการเลื อกตั้งมี เสี ยงข้างมากก็ตาม ต้องมี การตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐในทุกระดับ โดยภาคประชาชนและกลไกอิสระต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนสามารถ
เสนอกฎหมายและถอดถอนนักการเมืองได้ทุกขั้นตอน แต่ขณะเดี ยวกัน รัฐธรรมนูญก็มีทิศทางที่มุ่งให้
การเมืองของนักการเมืองมีเสถียรภาพ และมุ่งหวังให้ทางานมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
(๓)รับรองสิ ทธิ ของชุมชนอย่างชัดเจนเป็ นครั้งแรก รวมทั้งการกระจายอานาจแก่ชุมชน
และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นในการดาเนิ นแผนงานและโครงการใด ๆ ในชุมชน
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งต่อนโยบายและแผนงานสาธารณะของภาครัฐ
หั วใจสาคัญของรั ฐธรรมนูญจึ งมุ่งหวังให้ เกิดการพัฒนาคู่ขนาน เพื่ อการตรวจสอบและถ่ วงดุล
ระหว่ างการเมืองภาคตัวแทนคื อรั ฐบาล และรั ฐสภา และการเมืองภาคพลเมืองคื อภาคประชาชน ซึ่ งจะ
เกิดขึน้ ได้ จริ งก็ต่อเมื่องมีการเคารพและปฏิ บัติตามรั ฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่ องสิ ทธิ ของชุมชนใน
การก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒนา การจั ด การทั พ ยากรธรรมชาติ การปกป้ องพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้ อม สิ ทธิ การแสดงความคิ ดเห็น และสิ ทธิ การรวมตัวต่ อรองของประชาชนทุกกลุ่มนั่นเอง ซึ่ ง
เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ สุดในการสร้ างความเข้ มแข็งของการเมืองภาคพลเมือง
แต่ สภาพการณ์ ขณะนี ก้ ลับมีความโน้ มเอี ยงไปสู่ การสร้ างความเข้ มแข็ง และเสถียรภาพของผู้มี
อานาจทางการเมืองเป็ นด้ านหลักเพี ยงด้ านเดี ยว จนเกิ ดกฤติ การเมืองภาคพลเมืองอย่ างชั ดเจน นั่นคื อ
ประชาชนไม่ สามารถใช้ สิทธิ ตามรั ฐธรรมนูญได้ ย่างเต็มที่ ไม่ สามารถสร้ างความเข้ มแข็งในทิ ศทางการ
พัฒนาเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนและชุมชนอย่ างแท้ จริ ง และไม่ อาจมีพลังในการตรวจสอบได้ ตามที่
ควรจะเกิดขึน้ ทั้งที่ เวลาผ่ านมาแล้ วถึง ๗ ปี ของการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญ
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๒.วิกฤติรัฐธรรมนูญ แท้ จริงคือวิกฤติของการเมืองภาคพลเมือง
คือความล้ มเหลวของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ที่มาของวิกฤติ
๑) การละเว้ นการปฏิบัตติ ามบทบัญญัตจิ านวนมากเรื่องสิ ทธิเสรีภาพของประชาชน
รัฐบาลมีเสี ยงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎร และมีเสถียรภาพในการบริ หารอย่างสูงยิ่ง
แต่
กลับไม่ได้แสดงทบบาทหน้าที่ สาคัญอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญ คื อ การออกกฎหมายใหม่ให้เป็ นไปตาม
รัฐธรรมนูญ และแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายเก่าที่ยงั ไม่เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ ทธิ การมีส่วนร่ วมของประชาชน สิ ทธิ ของชุมชน อาทิ
- มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมขนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิ ลปะหรื อวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่ วมในการจัดการ
การบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
- มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษา และการ
ได้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ดารงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและอย่างต่อเนื่อง ในสิ่ งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ์ภาพหรื อคุณภาพชีวติ ของตน ย่อมได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การด าเนิ น โครงการหรื อกิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมจะกระทามิ ได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิ นผลกระทบต่อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งได้ใ ห้
องค์ การอิสระซึ่งประกอบด้ วยผู้แทนองค์ กรเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้ อม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
- มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วย
งานของรัฐ รัฐวิสหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ก่ อนการอนุญาตหรื อการดาเนิ นโครงการ หรื อกิ จกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรื อส่ วนได้เสี ยสาคัญอื่นใด ที่เกี่ยวกับตน
หรื อชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็ นของตนในเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ
สิ ทธิของชุมชนเหล่านี้เป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐานของประชาธิปไตยที่ยงั่ ยืน และสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
เพราะสังคมจาเป็ นต้องมีกติกาที่แข็งแรง ป้ องกันมิให้ผมู ้ ีอานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ มาแย่งชิงฐาน
ทรัพยากรของชุมนไปแสวงหาผลประโยชน์ตามใจชอบ รวมทั้งการเอาเปรี ยบต่อผูใ้ ช้แรงงานทั้งคนไทยและ
แรงงานต่างชาติ ต้องให้ชุมชนสามารถปกป้ องตนเองและพัฒนาบนพื้นฐานความยัง่ ยืนได้
เมื่อประชาชนและชุมชนใช้สิทธิตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติในรายละเอียด
ภาครัฐแท้จริ งมีหน้าที่ผกู พันที่จะต้องคุม้ ครองและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสู งสุ ด แต่กลับเป็ นผู ้
ละเลยไม่ออกกฎหมายเหล่านี้ เสี ยเอง (ทั้งที่ มีเสี ยงข้างมากในสภาฯ และมีเวลาจนครบ ๔ ปี สาหรับรัฐบาลชุดนี้
และยังรวมไปถึงรัฐบาลชุดก่อนที่มีเวลาอีกสามปี ) และยังอ้างเป็ น “แผ่นเสี ยงตกร่ อง” ซ้ าซากโดยตลอดว่า ยัง
ไม่มีกฎหมายบัญญัติ จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในทิศทางการพัฒนาและดาเนิ นการโครงการแผนงานต่าง ๆ ของ
รัฐ กับประชาชนจานนมากในขอบเขตทัว่ ประเทศ
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ประชาชนและชุมชนเหล่านี้กลับกลายเป็ นผูร้ ้าย ที่ขดั ขางการพัฒนา และมักจะถูกมองจากภาครัฐด้วย
ทัศนคติวา่ เป็ นพวกแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว มารี ดไถจากกลุม้ อุตสาหกรรมและเจ้าของโครงการต่าง ๆ ทั้ง
ที่รัฐไม่ดาเนิ นการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญ ก่อนการวางแผนงานและ
ดาเนินโครงการจานวนมาก
การต่อสู ้เพื่อพิทกั ษ์ทรัพยากรและคุณค่าของชุมชน และความเป็ นธรรมในนโยบายการจัดการและจัก
สรรทรั พยากร จึ งกลับกลายเป็ นการต่อสู ้อย่างโดยเดี่ ยวและยืดเยื้อ เพราะภาครัฐมักจะวางเฉยแทนที่ จะช่วย
ตรวจสอบปั ญหาผลกระทบต่าง ๆที่ ชุมชนร้องทุ กข์อย่างรวดเร็ ว และคลี่คลายสถานการณ์ ขดั แย้ง หรื อช่วย
จัดการให้เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุน นอกจากนี้จะโดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม ภาครัฐได้
เกิดโอกาสให้ฝ่ายที่ได้เปรี ยบสามาถใช้เงื่อนไขทุนที่เหนื อกว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่ อต่าง ๆ เพื่อทา
ให้สงั คมเข้าใจข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายตน การอาศัยกฎหมายและกฎระเบียบที่ลา้ หลังต่อรัฐธรรมนูญ และ
การกดดันคุกคามทุกรู ปแบบ เพื่อให้ชุมชนและผูน้ าองค์กรท้องถิ่นยุติการคัดค้าน โดยภาครัฐมักใช้หลัก... ‘ให้ ไป
ตกลงกับผู้คดั ค้ านให้ ได้ เป็ นทีย่ ุต’ิ
ผูน้ าชุมชนทั้งหญิงชายจานวนไม่นอ้ ยเสี ยชีวติ ท่ามกลางการต่อสู ้เพื่อชุมชน จานวนมากถูกจับกุมทั้งคดี
แพ่งและอาญาจากกลุ่มทุนและเจ้าของโครงการ หรื อกระทัง่ จากภาครัฐในการสบายการชุมนุมของชุมชน เพียง
เพื่อพวกเขาจะรักษาภูเขา ระบบเหมืองฝายการจัดการน้ าของชุมชน หรื อให้ยกเลิกสัญญาเช่าป่ ามหาศาลแก่กลุ่ม
ทุนระยะยาวเพียงไร่ ละ ๒๐ บาทต่อปี หรื อเป็ นแกนนาสหภาพแรงงานที่ต่อสูเ้ พื่อสิ ทธิ ผใู ้ ช้แรงงาน หรื อป้ องกัน
มิให้ระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อมของชุมชนเสี ยหาย กรณี คดั ค้านท่าทรายหรื อการดูดทราย...
๒) กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งการเมือง และการใช้ อานาจบริหารผู้มอี านาจทางการเมือง โดย
ภาคประชาชนและกลไกต่ าง ๆ ยังไม่ เข้ มแข็งเพียงพอ จึงคิดความไม่ สมดุลระหว่ างเสถียรภาพ กับ ประสิทธิภาพ
และความเป็ นธรรม
แม้ว่ารัฐธรรมนูญได้ส่งผลด้านที่ดีให้ระบบการเมืองภาคตัวแทนมีเสถียรภาพชัดเจน รัฐบาลและสภา
ผูแ้ ทนราษฎรอยู่ครบวาระ ๔ ปี พรรคการเมืองได้พฒั นาการแข่งขันเชิ งนโยบายเด่นชัดขี้นมากมิใช่เน้นแต่ตวั
บุคคลเช่นเดิม ทาให้ภาครัฐสามารถดาเนินนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว แต่การไม่ตระหนักและ
ยอมรับกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างจริ งจัง ทาให้ขาดน้ าหนักในสิ่ งที่จาเป็ นต้องควบคู่อย่างสาคัญ
กับเสถียรภาพ นั่นคือประสิ ทธิ ภาพ และความเป็ นธรรมในสังคมอย่างน้อยก็ในความหมายของการเลือกตั้งที่
บริ สุทธิ์ ยุติธรรม การบริ หารงานที่ เน้นความโปร่ งใส ลดทอนการคอรัปชัน่ การขจัดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ระหว่างนักการเมืองกับธุรกิจ และมีสิทธิทางนโยบายการพัฒนาที่แก้ไขความยากจนและการเอาเปรี บบในสังคม
ให้ได้ยอ่างยัง่ ยืน ซึ่งขณะนี้กาลังเป็ นที่จบั ตาวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่างกว้างขวาง
นโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาทุน การส่งออก และตัวเลขการเติมโตทางเศรษฐกิจเป็ น
ด้านหลัก ทาให้แผนงาน การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการออกกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ล้วนเอื้อต่อทิศทาง
นโยบายเช่นนี้ เมื่อประกอบกับการมีเสถียรภาพทางการเมืองและไม่ตระหนักถึงสิ ทธิการมีส่วนร่ มของประชาชน
ทาให้ภาครัฐยิง่ ตัดสิ นใจแผนงานและโครงการขนาดใหญ่จานวนมากอย่างรวดเร็ ว เช่น การตัดถนนผ่าอ่าวไทย
การระเบิดแก่งแม่น้ าโขง การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า แม้บางเรื่ องจะเกี่ยงข้องกับการตกลงระหว่างประเทศ
อาทิ การทาสัญญาทวิภาค จีน-ไทย และ ออสเตรเลีย-ไทย การให้สิงคโปร์มาใช้กองบินที่ ๒๓ ใน จ.อุดรธานี
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๓)การเน้ นแต่ ความมั่นคงและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ โดยละเลยต่ อการ
เคารพสิทธิข้นั พืน้ ฐานในกระบวนการยุติธรรม การมีทัศนคติที่ไม่ ยอมรับการเสนอความคิดเห็นท้ วงติง รวมทั้ง
ไม่ เข้ าใจต่ อชุ มชนที่มีพืน้ ฐานต่ างกัน ทาให้ เกิดการละเมิดสิ ทธิในชี วิตร่ างกายสิ ทธิส่วนบุคคล สิ ทธิผู้ต้องหา
รวมทั้งเกิดสถานการณ์ ทรี่ ุนแรงยิง่ ขึน้ เช่ น กรณีภาคใต้
อาทิ การให้อานาจเจ้าหน้าที่อย่างมากในกฎหมายก่อการร้าย กฎหมายการปราบปรามการฟอกเงิน กฎ
อัยการศึก การสลายการชุมนุม และการมีแนวคิดจะออกพระราชกาหนดเกี่ยวกับความมัน่ คงเป็ นพิเศษ ในสาม
จังหวัดชายแดงภาคใต้ เมื่อไม่นานนี้เอง แต่คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ นักวิชาการ และองค์กรต่าง ๆ
พากันท้วงติงอย่างหนัก จนต้องชะลอเรื่ องนี้ไปก่อน
การเคารพต่อสิ ทธิ ที่บญ
ั ญัติในรัฐธรรมนูญ มิได้ขดั แย้งหรื อขัดขวางใด ๆ ต่อประสิ ทธิ ภาพในการใช้
นโยบายการปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามผูก้ ่อการร้าย หรื อก่อความรุ นแรง แต่บทเรี ยนจากการใช้ความ
รุ นแรงในการปราบปรามอย่างไม่จาแนกแยกแยะ และไม่มีหลักประกันต่อผูบ้ ริ สุทธิ์ ต่างหาก ที่ รัฐธรรมนู ญ
ฉบับนี้ได้เก็บเกี่ยวบทเรี ยนจากอดีต และมีการรณรงค์ถกเถียงทางความคิดร่ วมกันอย่างกว้าขวางในช่วงการร่ าง
รัฐธรมนูญ กว่าจะได้มาซึ่งบลทบัญญัติในการคุม้ ครองสิ ทธอเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้ ภาคประชาชนจึงไม่อาจที่จะยอมให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรงและซ้ าซากขึ้นอีก
ได้
การให้ประชานชนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนต่างหากที่จะ
เป็ นหลักประกันพื้นฐานในการปราบและป้ องกันยาเสพติด ผูก้ ่อการร้าย อานาจอิทธิ พล และการทุจริ ตต่าง ๆ
ให้ได้ผลโดยแท้จริ ง

๓. ทางออกคือ ทาให้ สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญปรากฎเป็ นจริง
มีความเข้าใจผิดดารงอยู่ในบางส่ วนว่า การให้ประชาชนใช้สิทธิ ได้มากเกิ นไป จะสร้างความ
ขัด แย้งแตกแยกในสังคม จะละเลยต่ อ การมี หน้า ที่ ต่อชาติ และสังคม ทั้งที่ สิทธิ และหน้าที่ เป็ นเรื่ อง
เดียวกันของเหรี ยญคนละด้าน ถ้าทุกคน ทุกชุมชน ตระหนักถึงสิ ทธิ ของตนเองและของชุมชน จะสร้าง
ความเข้มแข็ง ช่ วยกันปกป้ องมิ ให้มีการเอาเปรี ยบและสร้างความเสี ยหายต่อบุคคลและชุ มชนั้นและที่
สาคัญคือจะเกิดความตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องเค่รพสิ ทธิ ของตอนเองและชุมชนอื่น จนถึงไม่เอาเปรี ยบ
ต่อประชาชนประเทศอื่นด้วย
บทสรุ ป
 ภาครัฐ จึงมีพนั ธะหน้าที่โดยตรง ทีจะยกเลิก และแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่ขดั
ต่อรัฐธรรมนูญโดนเร่ งด่วน และเร่ งรัดออกกฎหมายให้เป็ นไปตามบทบัญญัติในรัฐ
ธรรมนูญรวมทั้งค้ าประกันและส่ งเสริ มให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ เสรี ภาพตามรัฐ
ธรรมนูญ
 ภาคประชาชนและสั งคม มีหน้าที่ตระหนักและหวงแหนการใช้สิทธิ เสรี ภาพตามรัฐ
ธรรมนูญทั้งบุคคล และชุมชน มีหน้าที่ผลักดันตรวจสอบนโยบายรัฐ และการใช้
อานาจรัฐทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีหน้าที่เคารพต่อสิ ทธิ ผอู ้ ื่น และต้อง
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เคารพต่อความแตกต่างของชุมชนอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
นัน่ คือ กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อประชาธิ ปไตย ความเป็ นธรรม และการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน ตามรัฐธรรมนูญที่ดีและเป็ นจริ งที่สุดคือ การทาให้การมีส่วนร่ วมของประชาชน และสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชน
ปรากฏเป็ นจริ ง

