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ความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมมองหนาขุนศึกและวุฒิสมาชิก และแลตานักการเมืองบางคนที่ดาหนาออกมา
ถมนํ้ าลายรดหนาตัวเองวา การตราและแกไขรัฐธรรมนูญเปนเรื่องของรัฐสภา หาใชกิจของ 
ราษฎรไม
           ผมอดตั้งคํ าถามมิไดวา เหตุใดจึงตองกีดกันมิใหประชาชนมีสวนรวมในการราง
และแกไขรัฐธรรมนูญดวย และการกีดกันเชนนี้มีความชอบธรรมเพียงใด
           รัฐธรรมนูญเปนระเบียบสังคมการเมือง ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพ และ    
ประโยชนสุขของราษฎร ราษฎรจึงมีสิทธิตามธรรมชาติในการมีสวนรวมในการจัดระเบียบ 
ดังกลาวนี้ หากตองการใหประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญก็ตองให
ประชาชนมีสวนรวมในการรางและแกไขรัฐธรรมนูญดวยจึงจะเปนปฏิบัติการอันชอบ การบังคับใช
รัฐธรรมนูญโดยปราศจากความเห็นชอบของราษฎรยอมทํ าใหรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวปราศจาก
ความชอบธรรมตั้งแตตน และราษฎรยอมมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะปฏิเสธและไมยอมรับ 
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นได
           ในประวัติศาสตรการเมืองไทยเทาที่ผานมา ชนชั้นปกครองไมเคยแสดงความ
เคารพสิทธิของราษฎร การรางและแกไขรัฐธรรมนูญเปนไปดวยการใชอํ านาจเปนธรรม ทั้งนี้ 
ไมเพียงแตจะไมเปดโอกาสใหราษฎรมีสวนรวมในกระบวนการนี้เทานั้น หากทวายังไมเคย 
ขอฉันทานุมัติจากราษฎรในการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับตางๆอีกดวย ความขัดแยงในการราง 
และแกไขรัฐธรรมนูญมักจะเปนความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชนภายในกลุมชนชั้นปกครอง 
นั้นเอง
           ผมมองหนาขุนศึกและวุฒิสมาชิก แลวอดตั้งคํ าถามมิไดวา คนเหลานี้มีความ
ชอบธรรมอะไรบางในการผูกขาดอํ านาจในการรางและแกไขรัฐธรรมนูญ หากความชอบธรรม 
มาจากปากกระบอกปน ประชาชนก็ควรจะคาดการณลวงหนาไดวา รัฐธรรมนูญที่รางจาก 
ปากกระบอกปนจะมีความเปนประชาธิปไตยไดอยางไร

           ผมมองหนาวุฒิสมาชิกบางคน แลวอดรูสึกสะอิดสะเอียนมิได แมวาวุฒิสมาชิก
หลายตอหลายคนเปนคนดี มีศีลธรรม และรักความเปนธรรม แตวุฒิสมาชิกจํ านวนไมนอยอีก 
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เชนกันที่ทํ าตัวเปนผูรับใชผูทรงอํ านาจทางการเมืองทุกยุคทุกสมัย บางคนมีประวัติฉอฉลอํ านาจ 
บางคนติดคดีฉอโกงประชาชน และบางคนหาประโยชนจากสัมปทานของรัฐ บางคนเปลงเสียง
สรรเสริญผู เผด็จการในยามที่ทหารเรืองอํ านาจ แตแลวก็สามารถปรับเสียงขับขานเพลง
ประชาธิปไตยอยางไมอายฟาอายดินในยามที่ทหารสิ้นอํ านาจ
           ผมอดตั้งคํ าถามมิไดวา วุฒิสมาชิกที่มาจากระบอบเผด็จการยังมีความชอบธรรม 
ในการรางและแกไขรัฐธรรมนูญอีกละหรือ
           ผมมองหนานักการเมืองบางคน แลวอยากจะอาเจียนเพราะมิอาจทนกลิ่มโสมม
ของคนเหลานั้นได ผูคนที่มาจากการเลือกตั้งมักจะอางความชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้ง 
นั้นเองในการเปนอภิสิทธิชน  การชนะการเลือกตั้ง  แมจะเปนเงื่อนไขอันจํ าเปน แตหาใชเงื่อนไข 
อันพอเพียงในการเปนผูแทนราษฎรไม ทั้งนี้เพราะเหตุวา ราษฎรมิไดมอบอํ านาจใหแกผูแทน 
อยางปราศจากเงื่อนไข ผูชนะการเลือกตั้งไมสามารถอางอิงการเปนผูแทนราษฎรในการปฏิบัติการ
ตางๆในนามของราษฎรในทุกกรณีได ผูที่ชนะการเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม 
ยอมมิอาจถือเปนผูแทนราษฎร เพราะไมเปนไปตามเจตนารมณของราษฎร ส.ส.ที่เกลือกกลั้วและ
สนับสนุนระบอบการปกครองเผด็จการ หากพิจารณาในเชิงทฤษฎี ยอมส้ินสภาพการเปนผูแทน
ราษฎร เพราะราษฎรเลือกผูแทนเพื่อใหทํ าหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย เมื่อผูแทนคนใดไมมี
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ยอมมิอาจปฏิบัติหนาที่ในนามราษฎรตอไปได
           ผมมองหนาผูคนในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ดวยความสังเวช คนเหลานี้ให
สัญญาแกประชาชนวาจะแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น แตหาไดมีความกลาหาญ
ทางจริยธรรมในการเปนผูนํ าในการแกไขรัฐธรรมนูญไม ผูนํ าพรรคประชาธิปตยดํ าเนินการเรื่องนี้
ดวยความขี้ขลาด ทั้งๆที่ใชเปนนโยบายในการหาเสียงจนชนะการเลือกตั้งระดับหนึ่งมาแลว  
แตแลวกลับหัวหดไมหาญกลาผลักดันการแกไขรัฐธรรมนูญดวยตนเอง เพียงเพราะเกรงตอการ 
สูญสิ้นอํ านาจและผลประโยชนเทานั้น พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อหาเสียง 
จากราษฎรดวยการโฆษณานโยบายใด ก็ตองมีมารยาทที่จะรักษาสัจจะวาจาดวยการผลักดัน
นโยบายดังกลาว เมื่อมีอํ านาจการบริหารราชการแผนดิน ในกรณีนี้ ผูนํ าพรรคประชาธิปตยกลับ
กลาวอางอยางไมอายฟาอายดินวา การแกไขรัฐธรรมนูญเปนความรับผิดชอบของรัฐสภาโดย 
สวนรวม หาใชความรับผิดชอบของรัฐบาลเพียงฝายเดียวไม ในเมื่อวุฒิสมาชิกไมเคยตองหาเสียง
กับประชาชน และพรรคการเมืองบางพรรคมิไดกํ าหนดนโยบายการแกไขรัฐธรรมนูญในการ 
หาเสียงเลือกตั้ง คนเหลานี้จึงไมมีความรับผิดชอบปฐมฐานในการผลักดันเรื่องนี้ แตพรรค 
ประชาธิปตย ซึ่งกํ าหนดนโยบายในเรื่องนี้อยางชัดเจน คร้ันมีอํ านาจการบริหาร กลับแสดงความ
ลังเลอยางเห็นไดชัด ถึงจะติดปายโฆษณา ณ ที่ทํ าการพรรควา `พรรคประชาธิปตยจริงใจในการ
แกไขรัฐธรรมนูญ'  แตจะมีประชาชนที่ติดตามขาวสารการเมืองสักกี่คน ที่เชื่อคํ าโฆษณาดังกลาวนี้
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           ผมมองหนานักการเมืองฝายคานดวยความสมเพช และอดสงสารเคราะหกรรม
ของแผนดินมิได ผูคนเหลานี้ชอบโออวดวาผานการเลือกตั้งจากราษฎร แตหามีจิตสํ านึก
ประชาธิปไตยในกมลสันดานไม  หลายคนถึงกับซบตักผูนํ าฝายทหารที่มีอํ านาจเผด็จการ บางคน
ส้ินอํ านาจเพราะ รสช.  แตบัดนี้กลับกอดคอรวมประสานเสียงกับสมุน รสช. บางคนมีฐานะรํ่ ารวย
ผิดปกติ จนตองถูกตรวจสอบทรัพยสิน แตบัดนี้ ผูกลาวหากับผูถูกกลาวหากลับมีจุดยืนรวมกัน 
นายพลตงฉินกับนักการเมืองกังฉินสามารถมีที่ยืนรวมกันได เมื่อทั้งสองฝายตางมีผลประโยชน 
รวมกัน
           ไมมีภาพใดจะนาเกลียดเทาภาพของผู คนที่ออกมาปกปองผลประโยชนของ
ตนเอง โดยมิไดพิจารณาวา ผลประโยชนดังกลาวนั้นมีความชอบธรรมหรือไม เมื่อวุฒิสมาชิก 
ออกมาตอตานการลดทอนจํ านวนสมาชิกวุฒิสภาก็ดี หรือเมื่อวุฒิสมาชิกตองการอํ านาจในการ
ควบคุมรัฐบาลก็ดี จะใหราษฎรเชื่อไดอยางไรวา คนเหลานั้นกระทํ าการเพื่อผลประโยชนของสังคม
โดยสวนรวม มิไดกระทํ าการเพื่อผลประโยชนสวนบุคคล ในขณะที่นักการเมืองสวนหนึ่งตองการ 
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีฐานะเหนือวุฒิสมาชิก โดยอางความชอบธรรมในฐานะที่มาจากการ
เลือกตั้งวุฒิสมาชิกจํ านวนหนึ่งตองการใหสมาชิกวุฒิสภามีฐานะเสมอดวยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร วุฒิสมาชิกนั้นมีศักดิ์ศรีโดยที่ศักดิ์ศรีนั้นมีมูลคาสูงกวาเงินเดือน 3,000 บาท ดังที่ผูเฒา 
ชางจํ านรรจาคนหนึ่งกลาวเปนนัยๆเมื่อเร็ว ๆ นี้
           ผมเฝามองการยื้อแยงอํ านาจในหมูชนชั้นปกครองดวยความสังเวชใจ คนเหลานี้ 
กํ าลังนํ าชะตากรรมของบานเมืองมาเปนเดิมพันผลประโยชน คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดจึง
ปลอยใหผูที่มีผลประโยชนสวนบุคคลอันหนาแนนเหลานี้มีสวนสํ าคัญในการกํ าหนดชะตากรรม
บานเมืองดวยการรางรัฐธรรมนูญ  ผูที่เคยไดประโยชนจากการดํ ารงตํ าแหนงวุฒิสมาชิก ยอมเปน
ธรรมดาอยูเองที่จะตองคัดคานการลดทอนจํ านวนและการลดบทบาทและฐานะของวุฒิสมาชิก  
ในขณะที่นักการเมืองที่ผานกระบวนการเลือกตั้งตองการมีอํ านาจเหนือผูที่มาจากการแตงตั้ง 
ความขัดแยงพื้นฐานจึงดํ ารงอยู
           ในเมื่อการร างรัฐธรรมนูญมีผลเสมือนหนึ่งการจัดระเบียบสังคมการเมือง  
ระเบียบดังกลาวนี้จะตองมีความเปนธรรมและมีความชอบธรรม ประชาชนในสังคมจึงจะอยู 
รวมกันอยางมีศานติสุข การปลอยใหผูที่มีผลประโยชนสวนบุคคลอันหนาแนนเปนผูรางและแกไข
รัฐธรรมนูญยอมไมเกื้อกูลใหมีรัฐธรรมนูญที่เปนธรรมและชอบธรรมได ทางออกทางหนึ่งของ
ปญหานี้ก็คือ การแสวงหา `คนกลาง' ที่กาวพนไปจากผลประโยชนสวนบุคคลมาเปนผูรางและ 
แกไขรัฐธรรมนูญ  ขอเสนอวาดวย `สภากระจก' ของศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เปน 
ขอเสนอในแนวทางดังกลาวนี้ แตนาเสียดายที่ผูนํ าของประเทศมิไดมีวิสัยทัศนอันยาวไกลที่จะ 
เล็งเห็นวิกฤติการณรัฐธรรมนูญที่กํ าลังเกิดขึ้น
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           แตการแสวงหา `คนกลาง' ในการรางและแกไขรัฐธรรมนูญนั้นเปนเรื่องยากยิ่ง  
ทางออกอีกทางหนึ่งก็คือ ในเมื่อมิอาจแสวงหาผูที่ปลอดผลประโยชนมารางและแกไขรัฐธรรมนูญ  
เนื่องเพราะมนุษยลวนแลวแตเปนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา ก็ควรที่จะเปดโอกาสใหประชาชนทุกคน
ทุกหมูเหลามีสวนรวมในการรางและแกไขรัฐธรรมนูญโดยเสมอภาค มิใชถือวาเปนอํ านาจผูกขาด
ของรัฐสภา และมิใชกิจของประชาชน โดยที่มิไดตระหนักแมแตนอยวา สมาชิกรัฐสภาจํ านวนมาก
มีที่มาอันไมชอบธรรม การมีสวนรวมดังกลาวนี้หาไดหมายถึงการมีสวนรวมโดยตรง ซึ่งเปนเรื่อง 
ที่เปนไปมิได แตหมายถึงการจัดระบบและกระบวนการเพื่อใหคณะกรรมการที่มีหนาที่รางและ 
แกไขรัฐธรรมนูญมีที่มาจากประชาชนเปนอยางนอย คร้ันเมื่อการรางหรือแกไขรัฐธรรมนูญ 
แลวเสร็จ ก็ควรที่จะนํ ารางรัฐธรรมนูญขอฉันทานุมัติจากประชาชนกอนการบังคับใช จึงจะเปน 
การปฏิบัติชอบ ขอสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ รางรัฐธรรมนูญจะตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยและเคารพสิทธิของราษฎรดวย
           บัดนี้ วิกฤติการณรัฐธรรมนูญไดเกิดขึ้นแลวและยังคงดํ ารงอยู กาลเวลาได 
ลวงเลยไปไกลเกินกวาที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤติการณนี้ได ปญหาเฉพาะหนาจึงอยูที่การลดทอนความ
รุนแรงของวิกฤติการณนี้เทานั้น
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