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หลงัรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย ์ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่าย
กฎหมายไดก้ล่าวถึง ปัญหาบา้นเมืองท่ีตกหล่มหรือตกหลุม ประการหน่ึงคือ การอ่านรัฐธรรมนูญแลว้ ไม่รู้
จะให้ทาํอยา่งไร ถูกหรือผิด นอกจากน้ี อีกหน่ึงในโจทยร้์อยขอ้ท่ีเป็นปัญหาในสังคมการเมืองไทยก็คือปม
ปัญหาการอา้งและการตีความ มาตรา ๗ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ และ   
ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของวกิฤตการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีลงเอยดว้ยรัฐประหาร 
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และต่อมาจวบจนถึงวิกฤตการเมืองหลังจากนั้ นท่ีลงเอยด้วยรัฐประหาร           
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบบัมีเน้ือความดงัน้ีคือ  
 

 “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณี
น้ันไปตามประ เพณีการปกครองในระบอบประชา ธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”    

 
 ทั้งน้ี ปัญหาการอา้งและการตีความ มาตรา ๗  ในวิกฤตการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ เร่ิมตน้ในวิกฤต
การเมืองปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หลงัจากท่ีมีกระแสความไม่พอใจในกรณีการซ้ือขายหุ้นโดยหลีกเล่ียงไม่เสียภาษี
ของครอบครัว พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ไดเ้กิดการชุมนุมประทว้งกดดนัให้ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ลาออก
จากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ซ่ึงกลุ่มผูชุ้มนุมต่อมาไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่มท่ีเรียกวา่ ‚พนัธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย‛ ต่อมา พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัรไดต้ดัสินประกาศยุบสภาในวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดก้าํหนดให้มีการเลือกตั้งในวนัท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หลงัจากนั้นใน
วนัท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ์ฯ ก็เร่ิมมีกระแสเรียกร้องให้มีการใช้มาตรา ๗  เพื่อ “ขอรัฐบาลพระราชทานตาม 
มาตรา ๗ เพื่อเขา้มาแก้ไขรัฐธรรมนูญและจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่ เป็นการผ่าทางตนัในขณะน้ี เพราะ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ หมดความชอบธรรมแลว้‛ จากนั้น ในวนัท่ี ๕ มีนาคม ส.ว. กลุ่มดงักล่าว ร่วมกบันกัวิชาการ 
ราชนิกูล แพทย์อาวุโส ศิลปินแห่งชาติ ฯลฯ รวม ๙๖ คน ก็ได้ไปยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานรัฐบาล
ชัว่คราวและนายกฯ คนใหม่ แทนรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร โดยอาศยัอาํนาจตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๗ อีกทั้งในเวลาต่อมา พรรคฝ่ายคา้น ๓ พรรค ไดแ้ก่ พรรคประชาธิปัตย ์พรรคชาติไทย 
และพรรคมหาชน ประกาศคว ํ่าบาตรการเลือกตั้ง จนมีความกงัวลว่าอาจทาํให้เกิดทางตนัทางการเมือง 
เพราะจะมี ส.ส.ไม่ครบ ๕๐๐คน ไม่สามารถเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกฯ ได้ เม่ือมีการจุดพลุเร่ือง  
‚นายกฯ ม.๗‛ ปรากฏว่า มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็น ทั้งสนับสนุน-คดัค้าน เป็นจาํนวนมาก          
ฝ่ายสนบัสนุนไดแ้ก่  ปราโมทย ์นาครทรรพ, บญัญติั ทศันียเวช,  เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ, พล.ต.จาํลอง ศรีเมือง, 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, สนธิ ล้ิมทองกุล ฝ่ายคดัคา้น ไดแ้ก่ โภคิน พลกุล, วิษณุ เครืองาม, นิธิ เอียวศรีวงศ์,    
นพ.เหวง โตจิราการ, วรเจตน์ ภาคีรัตน์  



 แต่เม่ือมีพระราชดาํรัสในโอกาสท่ีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุด 
(นายอกัขราทร จุฬารัตน) นาํตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้าฯ ถวายสัตยป์ฏิญาณก่อนเขา้รับตาํแหน่งหนา้ท่ี 
ณ พระตาํหนกัเป่ียมสุข วงัไกลกงัวล ในวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ดงัความวา่ 
 

‚....เด๋ียวน้ียุ่ง เพราะวา่ถา้ไม่มีสภาผูแ้ทนราษฎร ไม่มีทางจะปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  มีของเรา มีศาลหลายชนิด มากมาย แลว้มีสภาหลายแบบ 
และก็ทุกแบบน่ีจะตอ้งเขา้กนั ปรองดองกนั และคิดทางท่ีจะแกไ้ขได ้น่ีพูด
เร่ืองน้ีค่อนขา้งจะประหลาดหน่อย ท่ีขอร้องอยา่งน้ี แลว้ก็ ไม่อยา่งนั้นเด๋ียว
เขาก็บอกวา่ตอ้งทาํตามมาตรา ๗ มาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขอยืนยนั 
ยืนยนัวา่ มาตรา ๗ นั้น ไม่ไดห้มายถึงให้มอบให้พระมหากษตัริยมี์อาํนาจ
ท่ีจะทาํอะไรตามชอบใจ ไม่ใช่ มาตรา ๗ นั้น พูดถึงการปกครองแบบมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ไม่ไดบ้อกวา่ให้พระมหากษตัริยต์ดัสินใจทาํ
ไดทุ้กอยา่ง ถา้ทาํ เขาจะตอ้งวา่พระมหากษตัริยท์าํเกินหนา้ท่ี ซ่ึงขา้พเจา้ไม่
เคยเกิน ไม่เคยทาํเกินหน้าท่ี ถา้ทาํเกินหน้าท่ีก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย....เขา
อา้งถึงเม่ือคร้ังก่อนน้ี เม่ือรัฐบาลของอาจารยส์ัญญา ธรรมศกัด์ิ ตอนนั้น
ไม่ได้ท ํา เกินอํานาจของพระมหากษัตริย์ ตอนนั้ น มีสภา สภามีอยู ่
ประธานสภา รองประธานสภามีอยู ่แลว้ก็รองประธานสภาทาํหนา้ท่ี แลว้มี
นายกท่ีสนองพระบรมราชโองการไดต้ามรัฐธรรมนูญในคร้ังนั้น ไม่ ไม่ได้
หมายความว่าท่ีทาํคร้ังนั้นผิดรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ ตอนนั้นเขาไม่ใช่นายก
พระราชทาน นายกพระราชทานหมายความวา่ตั้งนายกโดยไม่มีกฎเกณฑ์
อะไรเลย ตอนนั้นมีกฎเกณฑ์ เม่ือคร้ังอาจารยส์ัญญาได้รับตั้งเป็นนายก 
เป็นนายกท่ีมีผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ คือ รองประธานสภานิติ
บญัญติั นายทวี แรงขาํ ดงันั้น ไปทบทวนประวติัศาสตร์หน่อย ท่านก็เป็น
ผูใ้หญ่ ท่านก็ทราบมี มีกฎเกณฑ์ท่ีรองรับ แล้วก็งานอ่ืนๆ ก็มี  แม้จะท่ี
เรียกวา่สภาสนามมา้ ก็หวัเราะกนั สภาสนามมา้ แต่ไม่ผิด ไม่ผิดกฎหมาย 
เพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้บสนอง นายกรัฐมนตรี  นายสัญญา ธรรม
ศกัด์ิ ได้รับสนองพระบรมราชโองการก็สบายใจว่าทาํอะไรแบบถูกตอ้ง 
ตามครรลองของรัฐธรรมนูญ แต่คร้ังน้ีก็ เขาจะให้ทําอะไรผิด ผิด
รัฐธรรมนูญ ใครเป็นคนบอกก็ไม่ทราบนะ แต่ว่าขา้พเจา้เองรู้สึกว่าผิด.....
ฉะนั้ นก็ขอให้ ช่วยปฏิบัติอะไร คิดอะไร ไม่ ให้ผิดกฎเกณฑ์ของ



รัฐธรรมนูญ จะทาํให้บ้านเมืองผ่านพ้นส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคและมีความ
เจริญรุ่งเรืองได ้ขอขอบใจท่าน‛  1  

 
หลงัจากพระราชดาํรัสดงักล่าว ‚ขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัเร่ือง ‘นายกฯ ม.๗’ ก็ซาลงไป กระทัง่แทบไม่มี

ใครหยิบมาพูดถึงอีก‛ ขณะเดียวกนั แมว้่า ขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัเร่ือง ‚นายกฯ ม. ๗‛ จะเบาบางลงไปหลงัมี
พระราชดาํรัสฯ แต่ในเวลาต่อมา ก็มีการเผยแพร่และต่อยอดขอ้ถกเถียงในประเด็น ‚มาตรา ๗‛ ปรากฏทั้งใน
รูปแบบของส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ในสาธารณะมากมาย   

อยา่งไรก็ตาม หลงัรัฐประหาร ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ผูว้ิจยัได้
มีการทาํวิจยัเก็บขอ้มูลภาคสนามจากประชาชนในภูมิภาคต่างๆ จากความเห็นของประชาชนกลุ่มหน่ึงท่ียงั
ยืนยนัจุดยืนทางการเมืองท่ีสนบัสนุนการใช้มาตรา ๗ ในการแกปั้ญหาทางการเมือง สรุปความให้เห็นถึง 
‚อาการของกระแสมวลชนท่ียงัเรียกร้องและสนบัสนุน (หรือน่ิงเฉยเพื่อรอ) ให้มีการแกปั้ญหาทางการเมือง 
โดยการทาํรัฐประหารโดยสถาบนัทหารเพื่อคืนพระราชอาํนาจให้องคพ์ระมหากษตัริยเ์พื่อแต่งตั้ง ‘คนดี’ มา
เป็นรัฐบาลชัว่คราวเพื่อ ‘ร่างรัฐธรรมนูญท่ีดี’ เพื่อนาํไปสู่การมีระบบการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรมและมี
ระบบท่ีสามารถตรวจสอบถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ‛  

ต่อมาประเด็น ‚มาตรา ๗‛ ก็กลบัมาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกคร้ังหน่ึง นัน่คือ ปัญหาการอ้างและ
การตีความ มาตรา ๗  ในวกิฤตการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗  แต่คร้ังนีข้ั้วขัดแย้งทางการเมืองทั้งสองฝ่ายต่างอ้างที่
จะใช้ “มาตรา ๗”  โดยเร่ิมต้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีมีการชุมนุมประทว้งและสนับสนุนรัฐบาล น.ส. ยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัร และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภา
จาํนวนหน่ึง อนัมีสาเหตุจากร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฯ ซ่ึงจะนิรโทษกรรมความผิดของนกัการเมือง
ย้อนหลังไปถึงปีพ.ศ. ๒๕๔๗ โดยถูกหลายฝ่ายคัดค้าน ฝ่ายหน่ึงมี สุเทพ เทือกสุบรรณและพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นผู ้นํา ซ่ึงต่อมาได้มีการจัดตั้ งเป็นกลุ่มท่ีเรียกว่า ‚คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข‛ (กปปส.) 
และอีกฝ่ายหน่ึงท่ีสนบัสนุนรัฐบาลคือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และคนเส้ือ
แดงบางส่วน คร้ันวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วฒิุสภาลงมติเป็นเอกฉนัท ์ ไม่เห็นชอบร่างพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี ทวา่ การชุมนุมซ่ึงนาํโดย สุเทพ ยงัคงดาํเนินต่อไป โดยเปล่ียนเง่ือนไขเป็นการต่อตา้นรัฐบาลแทน  
อีกสาเหตุหน่ึงมาจากการท่ีรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด  พรรคประชาธิปัตยข์อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่ เป็นการให้
ได้มาซ่ึงอํานาจในการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เม่ือวนัท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และศาลไดมี้คาํวินิจฉยัตามนั้น พรรคเพื่อไทยปฏิเสธคาํวินิจฉยัดงักล่าวและในวนัท่ี ๘ 

                                                 
1 ผูจ้ดัการออนไลน์, “พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 เมษายน 2549,” [ออนไลน์], เขา้ถึงไดจ้าก: 
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ธันวาคม ๒๕๕๖  นายกรัฐมนตรีขอถอนร่างรัฐธรรมนูญดงักล่าวคืนจากพระมหากษตัริย ์จากนั้นก็มีการ
ขบัเคล่ือนมวลชนของแต่ละฝ่ายออกมาชุมนุมสนบัสนุนขอ้เรียกร้องของฝ่ายตน 

จากนั้น เหตุการณ์เร่ิมส่อเคา้ความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ นบัจากการบุกเขา้ยึดสถานท่ีราชการของกลุ่ม 
กปปส. ในวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การปะทะกนับริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหงระหวา่งฝ่ายนกัศึกษา
กบัฝ่าย นปช. ตลอดทั้งวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ถึงเช้าวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนมีผูเ้สียชีวิต ๔ คน และ
บาดเจบ็ ๕๗ คน ต่อมามีการยกระดบัการชุมนุมในวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ก่อให้เกิดการปะทะกนัระหวา่ง
ผูชุ้มนุมและตาํรวจเป็นเวลาสองวนั ตาํรวจใช้แก๊สนํ้ าตาและหัวฉีดนํ้ า เพื่อยบัย ั้งไม่ให้ผูชุ้มนุมเขา้ทาํเนียบ
รัฐบาล มีผูบ้าดเจ็บ ๑๑๙ คนจนวนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ตาํรวจจึงเปิดให้ผูชุ้มนุมเขา้ไปได ้เพื่อสงบศึกใน
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา จากนั้นผูชุ้มนุมจึงชุมนุมกนัต่อไป   

จากนั้ น ในวนัท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  ส.ส. ประชาธิปัตย์ทั้ ง ๑๕๓ คนลาออก และในวนัท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๖นายกรัฐมนตรียุบสภาผูแ้ทนราษฎร แล้วให้มีการเลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๗ แต่สุเทพและผูชุ้มนุมปฏิเสธการเลือกตั้ง และเรียกร้องให้จดัตั้ งสภาประชาชนเสียก่อน กลุ่มผู ้
ประทว้งจึงถูกวิจารณ์ว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย  โดยในวนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ สุเทพได้นัด
ชุมนุมปิดถนนสายหลกัในกรุงเทพมหานครเพื่อกดดนัรัฐบาล อนันาํไปสู่การใชค้วามรุนแรงและอาวุธเป็น
ระยะๆ จนมีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต จากนั้นในวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ รัฐบาลประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีโดยรอบ ทั้งน้ี เม่ือมีการจดัการเลือกตั้งล่วงหนา้ข้ึนใน
วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ กลุ่มผูชุ้มนุมรวมตวักนัขดัขวางการเลือกตั้งดงักล่าวทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ภาคใต ้ ทาํใหก้ารเลือกตั้งเสียระบบ โดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งราว ๔๔๐,๐๐๐ คนไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน
ได ้อย่างไรก็ดี รัฐบาลยืนยนัเม่ือวนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ว่า การเลือกตั้งตอ้งดาํเนินตามกาํหนดต่อไป 
ทา้ยท่ีสุด มีผูม้าเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙   

วนัท่ี ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ศาลอาญาออกหมายจบัแกนนาํการชุมนุม ๑๙ คน ในขอ้หาฝ่าฝืนพระ
ราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และในวนัท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ สุ
เทพ ประกาศยติุการปิดถนนในกรุงเทพมหานคร ก่อนจะยบุรวมเวทีการชุมนุมทั้งหมดไปอยูท่ี่สวนลุมพินีใน       
วนัท่ี ๓ มีนาคม ต่อมาวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีจึงยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
กลบัไปใช้พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่วนัรุ่งข้ึน และใน
วนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งในวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ แกนนาํผูชุ้มนุมยืนยนัวา่ จะทาํให้การเลือกตั้งคร้ังใหม่ให้มีผลโมฆะวนัท่ี  ๓ เมษายน ๒๕๕๗   
ศาลอาญาเพิกถอนหมายจบัแกนนาํการชุมนุม ๑๙ คน ในขอ้หาฝ่าฝืนพระราชกาํหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  เน่ืองจากรัฐบาลได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ววนัท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัให้นายกรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และรัฐมนตรีท่ีมีมติยา้ยถวิล เปล่ียนศรี 
ออกจากตาํแหน่งเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ พน้จากความเป็นรัฐมนตรี  



 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงก่อนรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ได้มี
กระแสขอ้เสนอและขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัมาตรา ๗ เกิดข้ึนอีกในสาธารณะต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ โดยมีขอ้ท่ีน่าสังเกตประการหน่ึงคือ ในวกิฤตการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  มีความพยายามกล่าวอา้ง
ท่ีจะใชม้าตรา ๗ จากทั้งสองฝ่ายท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ นัน่คือ     

ทางฝ่าย กปปส.  โดยสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูน้าํการประทว้ง ประกาศเจตนาของ กปปส. เพื่อทวง
อาํนาจอธิปไตยจากรัฐบาลมาคืนประชาชน เป้าหมายสูงสุดของ กปปส. คือกดดนัให้นายกรัฐมนตรียิ่ง
ลักษณ์ ชินวตัร ลาออกจากความเป็นหัวหน้ารัฐบาล เพื่อให้เกิดช่องว่างแห่งอํานาจ จากนั้ นจะอ้าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ซ่ึงบญัญติัว่า ‚อาํนาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริย ์ผูท้รงเป็นประมุขทรงใชอ้าํนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม‛ และมาตรา ๗ ซ่ึงบญัญติัวา่ ‚ในเม่ือไม่มี
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข‛ โดยเช่ือวา่ ประเทศไทยเคยปกครองโดยนายกรัฐมนตรี
ท่ีมาจากการแต่งตั้ง ฉะนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่   
 ทางฝ่ายรัฐบาล น.ส. ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร โดยนายชยัเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม 
ระบุวา่ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัให้ น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร พน้สถานภาพรักษาการของนายกรัฐมนตรีจาก
กรณีการแต่งตั้ งโยกย้ายนายถวิล เปล่ียนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปเป็นท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่รัฐบาลจะตอ้งอยู่รักษาการต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ จะ
เสนอทางออกใหรั้ฐบาลใชรั้ฐธรรมนูญ มาตรา ๗  เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉยั เพราะรัฐบาลไม่มีทางออก
แลว้   

ขณะเดียวกนั การพยายามกล่าวอา้งว่าจะใช้มาตรา ๗ ของทางฝ่ายรัฐบาล ก็ถูกตีความจาก คณิน        
บุญสุวรรณ ท่ีเป็นฝ่ายเดียวกนักบัรัฐบาลว่า ไม่ไดมุ้่งหมายท่ีจะใชม้าตรา ๗ จริงๆ แต่น่าจะเป็นการ ‚น่าจะ
เป็นลกัษณะของการพูดดกัคอ หรือเอาไวแ้กเ้กมมากกวา่‛  และ ‚ไดผ้ลอยา่งหน่ึงตรงท่ีวา่ขอ้เสนอของนาย
ชยัเกษมน้ี ทาํใหพ้รรคประชาธิปัตยแ์ละ กปปส. เตน้ไดเ้หมือนกนั ประมาณวา่ของเล่นแบบน้ีฉนัเล่นมาก่อน 
อยู่ๆ รัฐบาลจะหยิบมาเล่นไดอ้ยา่งไร และจริงๆ แลว้หากทาํตามมาตรา ๗ จริง ก็ยงัหาคนท่ีจะนาํความข้ึน
กราบบงัคมทูลฯ ไม่ได ้ใครจะเป็นผูน้าํความข้ึนกราบบงัคมทูลฯ เพราะนายกฯก็คงไม่สามารถทาํไดอ้ยูแ่ลว้‛  
จะสังเกตได้ว่า ในท่ีสุดแล้ว การกล่าวอ้าง มาตรา ๗ จากทั้งสองฝ่ายนี้ ส่งผลให้ มาตรา ๗ ลดทอน
ความส าคัญไปเป็นเพยีง “ของเล่น” ทางการเมืองเท่าน้ัน       
 แม้ว่า ในท่ีสุดแล้ววิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จะยุติลงชั่วคราวด้วยรัฐประหาร    
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  อนัส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส้ินสุดลง โดย
ปราศจากขอ้ยุติว่า ตกลงแลว้ ในกรณีน้ี จะตีความมาตรา ๗ กนัอยา่งไร ? และดว้ยเหตุน้ีเองท่ีขอ้ความทา้ย
ประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบบัท่ี ๑/๒๕๕๗ จึงลงทา้ยไวว้า่ ‚คณะรักษาความสงบ



แห่งชาติจะยดึมัน่ในความจงรักภกัดี และจะปกป้อง เทิดทูน ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริยอ์นัเป็น
ศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย และทรงอยู่เหนือความขดัแยง้ทั้ งปวง‛  และหลังรัฐประหาร                 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มาตรา ๗ ไดก้ลบัมาปรากฏในมาตรา ๕ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผูว้ิจยัจึงตั้งขอ้สงสัยวา่  มาตรา ๕  ในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั (๒๕๕๙) 
เป็นการแกห้รือสร้างวกิฤต ? 
 ในมาตรา ๕  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏ
บทบญัญติัท่ีมีเน้ือหาในทาํนองเดียวกนักบั ‚มาตรา ๗‛ ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐    
นัน่คือ ‚มาตรา ๕ (๒๕๕๗) เม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ให้กระทาํการนั้นหรือ
วนิิจฉยักรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข‛  แต่ถา้พิจารณาให้ดีจะพบถึงความแตกต่าง ดว้ย ‚มาตรา ๗‛ ในรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรทั้งสอง
ฉบบั  (๒๕๔๐, ๒๕๕๐)  ใชข้อ้ความวรรคแรกวา่  ‚ในเม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณี
ใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข‛  นัน่คือ ในมาตรา ๕ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดเ้พิ่มคาํ
ว่า ‚ประเทศไทย‛ เขา้ไป ซ่ึงอาจเขา้ใจได้ว่า ตอ้งการย ํ้าว่าจะตอ้งเป็นประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่ประเพณีการปกครองอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของประเทศอ่ืนๆ เช่น สหราชอาณาจกัร, เดนมาร์ค, ญ่ีปุ่น ฯลฯ  

ขณะเดียวกัน ก็มีส่วนขยายเพิ่มเติมกาํกับไวใ้นวรรคแรกอีกด้วยว่า ‚แต่ประเพณีการปกครอง
ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี‛ และเพิ่มเติมวรรคสองเขา้ไปอีกดว้ยว่า ‚ในกรณีท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัการวินิจฉยักรณีใดตามความในวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวงงานของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ให้สภานิติ
บญัญติัแห่งชาติเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด หรือเม่ือมีกรณีท่ีเกิดข้ึนนอกวงงานของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัช้ี
ขาดก็ได ้แต่สําหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระทาํไดเ้ฉพาะเม่ือมีมติของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
หรือท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี‛
 ท่ีน่าสนใจคือ ขอ้ความท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาตอนทา้ยของวรรคแรกท่ีกล่าวว่า ‚แต่ประเพณีการปกครอง
ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี‛ ซ่ึงไม่มีการกาํหนดขอ้ความเช่นน้ีในรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว
ฉบบัใด และรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรทั้งสองฉบบั (๒๕๔๐, ๒๕๕๐)    

ส่วนวรรคสองท่ีเพิ่มเติมเขา้มา อาจเขา้ใจไดว้า่ ตอ้งการกาํหนดให้มีองคก์รท่ีตดัสินช้ีขาดสุดทา้ยใน
กรณีท่ี ‚ไม่มีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด‛ และจาํตอ้ง ‚กระทาํการนั้นหรือวินิจฉัยกรณี
นั้น ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข‛  ซ่ึงในวิกฤตการเมืองท่ีผ่านมาทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัญหาของ ‚มาตรา๗‛    
คือการขาดองคก์รท่ีมีอาํนาจในการตดัสินช้ีขาดสุดทา้ย  แมว้า่ปัญหา ‚มาตรา ๗‛ ท่ีเก่ียวกบั ‚พระราชอาํนาจ
ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี‛ ในวิกฤตการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ จะยุติหรือซาลง ด้วยพระราชดาํรัสวนัท่ี     



๒๕ เมษายน ๒๕๔๙  ก็ตาม  แต่ ‚มาตรา ๗‛ ก็กลบัมาเป็นประเด็นปัญหาอีกคร้ังในวิกฤตการเมือง พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๗ อยู่ดี โดยเฉพาะกรณีการแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีในภาวะท่ีเป็นทางตนัทาง
การเมือง  และแมว้่าการกาํหนดองค์กรตดัสินช้ีขาดในประเด็นการใช้ ‚มาตรา ๗‛ (มาตรา ๕) จะช่วย
แกปั้ญหาเก่ียวกบั ‚มาตรา ๗‛ (มาตรา ๕) ไดใ้นระดบัหน่ึง  แต่กระนั้น ปัญหาของ ‚มาตรา ๗‛ (มาตรา ๕)  
ก็ยงัคงดาํรงอยู ่นัน่คือ ปัญหาเก่ียวกบัความเขา้ใจและการตีความวา่ ‚อะไรคือประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ?‛  ตามความเขา้ใจของสาธารณะชน  
ส่วนในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั (๒๕๕๙) ในมาตรา ๕ มีเน้ือหาดงัน้ีคือ   

 
‚รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั หรือ

การกระทาํใด ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ บทบญัญติัหรือการกระทาํนั้น เป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้
เม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ให้กระทาํการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไป

ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
เม่ือมีกรณีตามวรรคสองเกิดข้ึน ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจดัให้มีการประชุมร่วมระหว่าง

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคก์รอิสระเพื่อวนิิจฉยั 

ในการประชุมร่วมตามวรรคสาม ใหท่ี้ประชุมเลือกกนัเองใหค้นหน่ึงทาํหนา้ท่ี 
ประธานในท่ีประชุมแต่ละคราว ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งใด ให้ท่ีประชุมร่วมประกอบดว้ยผู ้

ดาํรงตาํแหน่งเท่าท่ีมีอยู ่
การวินิจฉัยของท่ีประชุมร่วมให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
คาํวินิจฉัยของท่ีประชุมร่วมให้เป็นท่ีสุด และผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และ

หน่วยงานของรัฐ‛  
      
จากขอ้ความขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบวรรคแรกของ มาตรา ๕ ในร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 

มาตรา ๗ (๒๕๔๐, ๒๕๕๐)  จะพบความแตกต่างอีกประการหน่ึงคือ ในมาตรา ๗ ไม่มีคาํวา่ ‚ประเทศไทย‛ 
กํากับไว ้อย่างท่ีปรากฏในมาตรา ๕ ทาํให้สามารถตีความได้ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ว่า มาตรา ๗ ใน                   
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดให้มีการตีความ ‚ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข‛ ไดก้วา้งข้ึนมากกวา่จะจาํกดัอยูใ่นบริบทประเทศไทยเท่านั้น  
 ส่วนในวรรคสามในมาตรา ๕ ในร่างรัฐธรรมนูญกาํหนดให้ ‚ประธานศาลรัฐธรรมนูญจดัให้มีการ
ประชุมร่วมระหว่างประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผู ้นําฝ่ายค้านในสภาผู ้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคก์ร
อิสระเพื่อวินิจฉัย‛  และท่ีประชุมร่วมดงักล่าวน้ีจะเป็นองค์กรท่ี ‚วินิจฉัยช้ีขาด‛ ในการใช้และตีความ 



มาตรา ๕  ซ่ึงในแง่น้ี ก็น่าจะเป็นเหตุผลอยา่งท่ีไดก้ล่าวไปแลว้คือ ตอ้งการแกปั้ญหาการขาดองค์กรท่ีเป็น
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในวิกฤตการเมืองท่ี
ผา่นมาทั้งสองคร้ัง  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการกาํหนดให้คณะบุคคล อนัไดแ้ก่การประชุมร่วมกนัของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคก์รอิสระ มีอาํนาจ
ในการตดัสินช้ีขาดในประเด็นการใช้  ‚มาตรา ๕‛  หรือไม่ก็ตาม  ปัญหาก็ยงัคงดาํรงอยู่ นัน่คือ ปัญหา
เก่ียวกบัความเขา้ใจและการตีความวา่ ‚อะไรคือประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ?‛  ของสังคมอยูดี่ หากไม่มีชุดคาํอธิบายและแนวทางในการทาํความ
เข้าใจเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวท่ีมีเหตุผลและเป็นท่ีเข้าใจได้โดยทัว่ไปร่วมกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัจะขอทดลอง
นาํเสนอชุดคาํอธิบายและแนวทางในการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนและถกเถียงหาขอ้สรุปร่วมกนั
ในสังคมต่อไป  โดยเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์บริบทของขอ้ถกเถียงเก่ียวกบั ‚มาตรา ๗‛ ในฐานะท่ีหน่ึงใน
ปัญหาสําคญัในวิกฤตการเมืองไทยท่ีผูว้ิจยักาํหนดให้เป็นโจทยว์ิจยัในงานวิจยัน้ี  และเน้นศึกษาปัญหาท่ี
เก่ียวกบั ‚มาตรา ๗‛  ใน ๒ ประเด็น โดยกาํหนดเป็นประเด็นหลกัและประเด็นรอง ผูว้จิยักาํหนดให ้

๑.๑  ‚พระราชอาํนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี‛ ในวิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นประเด็นรอง 

๑.๒ การยุบสภาในประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา 
กษตัริยเ์ป็นประมุข  เป็นประเด็นหลกั  โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ ๑.๒ เป็นปัญหาและท่ีมาของปัญหาใน ๑.๑  

จากนั้น จึงกาํหนดแนวทางในการตอบโจทยว์จิยัขอ้ ๑ โดยจาํแนกแตกออกมาเป็นประเด็นคาํถาม ๔ 
ขอ้และวเิคราะห์แนวทางการอธิบายในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

๒.๑  อะไรคือ ‚ประเพณีการปกครอง‛ ? โดยใช้ศึกษานัยและความหมายโดยสังเขปของ 
‘ประเพณีการปกครอง’ ตามแนวคิด กรอบศึกษาและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.๒ อะไรคือ ‚ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย‛ ? โดยการอธิบายท่ีมาและ
หลกัการของประชาธิปไตยสมยัใหม่หรือเสรีประชาธิปไตย (modern democracy or liberal democracy)    
อนัเป็นตน้แบบของการปกครองสามแบบในสามประเทศท่ีทรงอิทธิพลในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่ การปกครอง
ของสหราชอาณาจกัร, การปกครองของสหรัฐอเมริกาและการปกครองของฝร่ังเศส 

๒.๓ อะไรคือ ‚ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข‛ ? โดยศึกษาและวิเคราะห์ประเพณีการปกครองของสหราชอาณาจกัรในฐานะท่ีเป็นตน้แบบของ
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เน้นศึกษาวิวฒันาการของการยุบสภาในการเมือง
การปกครองขององักฤษจนถึงปัจจุบนั เพื่อช้ีให้เห็นถึงการยุบสภาในประเพณีการปกครองของสหราช



อาณาจกัร ทั้งน้ี ขอ้คน้พบท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะช่วยขยายความประเด็นคาํถามท่ีว่า อะไรคือ ‚ประเพณีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย‛ ? แลว้ยงัปูทางไปสู่บทวเิคราะห์ในส่วนสุดทา้ย 

๒.๔ อะไรคือ ‚ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา 
กษตัริยเ์ป็นประมุข‛ ? โดยเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ประเพณีการปกครองของสหราชอาณาจกัรเพิ่มเติม
และเนน้ศึกษาววิฒันาการของการยบุสภาในการเมืองการปกครองขององักฤษจนถึงปัจจุบนั เพื่อช้ีให้เห็นถึง
การยบุสภาในประเพณีการปกครองของสหราชอาณาจกัร  รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์และประมวลเง่ือนไข
และสาเหตุของการยุบสภาในการปกครองของไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขตั้งแต่เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงการยบุสภาคร้ังล่าสุดใน พ.ศ. ๒๕๕๖  

จากนั้น จึงวิเคราะห์ผลการศึกษาท่ีไดใ้นแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการศึกษาในเชิงการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบการเมืองโดยเนน้ไปท่ีการเปรียบเทียบการยุบสภาของสหราชอาณาจกัรและของไทย  
อีกทั้งยงัเปรียบเทียบการยุบสภาขององักฤษในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั และเปรียบเทียบการยุบสภาของไทย
ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงแน่นอนว่าในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบน้ีย่อมตอ้งอาศยัการวิจยัเชิงบริบท 
(contextual analysis) ดว้ย และสาํหรับในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการเปรียบเทียบสองแบบ  นัน่คือ  

๑. เปรียบเทียบการยบุสภาขององักฤษและของไทยในแต่ละช่วงเวลา (diachronistic)  
๒. เปรียบเทียบการยบุสภาขององักฤษและของไทยในปัจจุบนั (synchronistic)    
ควบคู่ไปกับศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary research)  และการสัมภาษณ์เชิงลึก (depth 

interview) ผูท้รงคุณวุฒิทั้งทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นผูมี้ประสบการณ์และ
บทบาทสาํคญัในทางการเมืองดว้ย ไดแ้ก่  ๑. ศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์นาครทรรพ  ๒. ศาสตราจารย ์ดร. 
นิธิ เอียวศรีวงศ ์  ๓. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ และ ๔. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ 
อุวรรณโณ     

ทั้งน้ี เพื่อมุ่งให้เขา้ใจถึงวิวฒันาการของการยุบสภาในประเพณีการปกครองขององักฤษ และ
ประวติัศาสตร์การยุบสภาในการเมืองไทย  เพื่อตอบคาํถามเก่ียวกับการยุบสภาในการเมืองไทยว่า เรา
สามารถกล่าวไดห้รือไม่วา่ในประเพณีการปกครองของไทย (ถา้มี ?!)  เรามีเง่ือนไข แบบแผน หรือหลกัการ
ทางประเพณีการปกครองในการยุบสภาหรือไม่ ?  และมีความแตกต่างจากการยุบสภาในประเพณีการ
ปกครองขององักฤษในปัจจุบนัอยา่งไร ?   

กล่าวโดยสรุป   ในการวิจัย เ ร่ือง ‚ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข: บทวิเคราะห์มาตรา ๗ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ๒๕๔๐ ถึง
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)‛ น้ี เน้นศึกษาและตีความประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในสามกรณีท่ีเป็นปัญหา นั่นคือ ๑. กรณีใช้
มาตรา ๗ เพื่อ ‚ขอนายกฯพระราชทาน‛  ๒. กรณีการยุบสภาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีการปกครอง และ ๓. 
ใครคือผูต้ดัสินวินิจฉยัประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
ของไทยนั้น ผลการศึกษา พบวา่ 



๑.  กรณใีช้มาตรา ๗ เพือ่ “ขอนายกฯพระราชทาน” 
   เดิมทีในการบญัญติัเง่ือนไขท่ีวา่  ‚ในเม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณี
ใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข‛  จะปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัชัว่คราว  เหตุผลคือเพื่ออุดช่องว่างทาง
กฎหมาย เพราะรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราวไม่ได้บญัญติัมาตราต่างไวอ้ย่างละเอียด ต่อมาได้มีการบญัญติั
มาตราในลกัษณะน้ีไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร โดยปรากฏในมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น
คร้ังแรกและมีการบญัญติัไวเ้ร่ือยมาจนถึงมาตรา ๕ ในรัฐธรรมนูญปัจจุบนั  และมาตรา ๗  เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนั
ทัว่ไปในวกิฤตการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ และในวกิฤตการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จากการท่ีมีฝ่าย
ท่ีพยายามจะตีความมาตรา ๗ เพื่อ ‚ขอนายกฯพระราชทาน‛   แต่แทนท่ีมาตรา ๗ จะเป็นบทบญัญติัท่ี
สามารถนาํไปใชแ้กไ้ขวิกฤตการเมืองสองคร้ังนั้นได ้ กลบักลายเป็นการเพิ่มวิกฤตให้รุนแรงมากยิ่งข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นฐานะศูนยร์วมใจของปวงชนชาวไทย     
  จากผลการศึกษาวิจัยหลักการประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การตีความมาตรา ๗ หรือประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในกรณีการ ‚ขอนายกฯพระราชทาน‛   สามารถเป็นไปได ้ ๒ กรณี  นัน่คือ 
  ๑. พระมหากษตัริยจ์ะทรงสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไดก้็ต่อเม่ือมีผูรั้บสนองพระบรม
ราชโองการ ซ่ึงพระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวนัท่ี ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๙ ก็อยู่ภายใตห้ลกัการประเพณีการปกครองน้ี และถือว่าพระราชดาํรัสดงักล่าวได้ตอกย ํ้ารากฐาน
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขในสังคมการเมืองไทย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของ
ประเทศตน้แบบอยา่งองักฤษ     
  ๒. หากการเมืองมีปัญหาวิกฤตรุนแรงจนถึงขนาดไม่มีแมแ้ต่ผูจ้ะรับสนองพระบรมราช
โองการ และประเทศชาติไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ตามประเพณีการ
ปกครอง โดยพระราชอาํนาจ (Royal Prerogative) ของพระมหากษตัริยใ์นฐานะองคอ์ธิปัตย ์(sovereign) 
และประมุขของรัฐสามารถมีพระราชวินิจฉัยในการใช้พระราชอาํนาจเพื่อให้ประเทศชาติมีรัฐบาลและ
สามารถบริหารราช การเพื่อความสงบและประโยชน์สุขของประชาชนได้ตามตวัแบบของประเพณีการ
ปกครองในประชาธิป ไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขในสหราชอาณาจกัร ดงัท่ีปรากฏในคาํอธิบาย
และการให้เหตุผลของศาสตราจารย ์Vernon Bogdanor นกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองสถาบนัพระมหากษตัริย์
และรัฐธรรมนูญขององักฤษ   
  
 ๒. กรณกีารยุบสภาทีเ่กีย่วข้องกบัประเพณกีารปกครอง 
  ขณะเดียวกนั ผลการศึกษาวจิยัน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัญหาวิกฤตมาตรา ๗ กรณี ‚ขอนายกฯ
พระราชทาน‛ ท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้นมิได้เป็นวิกฤตในตวัเอง แต่เป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากการ



เลือกตั้งท่ีไม่ชอบธรรมทัว่ไป และปัญหาการเลือกตั้งท่ีไม่ชอบธรรมน้ีก็สืบเน่ืองมาจากการยุบสภาในวนัท่ี 
๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ เป็นการยุบสภาท่ีมีปัญหา และเป็นปัญหาถูกมองขา้มและยงัไม่มีการศึกษาวิจยัหา
คาํตอบในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั   ดว้ยการยุบสภาถูกกาํหนดไวใ้นมาตราในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ทุกฉบบั แต่ก็กาํหนดไวเ้พียงวา่ ‚พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอาํนาจท่ีจะยุบสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ การยบุสภาผูแ้ทนราษฎรใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงตอ้ง
กาํหนดวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทัว่ไปภายในหกสิบวนั และวนัเลือกตั้งนั้น
ต้องกําหนดเป็นวนัเดียวกันทั่วราชอาณาจักร การยุบสภาผูแ้ทนราษฎรจะกระทาํได้เพียงคร้ังเดียวใน
เหตุการณ์เดียวกนั‛   และจากผลการศึกษาวิจยัทั้งประวติัการยุบสภาในประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขขององักฤษและประวติัการยุบสภาในการเมืองไทยตั้งแต่
หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงก่อนหนา้การยบุสภาวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ พบวา่   
  ๑. ถึงแมว้่า รัฐธรรมนูญจะกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า ‚พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้ง
พระราชอาํนาจท่ีจะยุบสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ การยุบสภา
ผูแ้ทนราษฎรให้กระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงตอ้งกาํหนดวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็น
การเลือกตั้งทัว่ไปภายในหกสิบวนั และวนัเลือกตั้งนั้นตอ้งกาํหนดเป็นวนัเดียวกนัทัว่ราชอาณาจกัร การยุบ
สภาผูแ้ทนราษฎรจะกระทาํไดเ้พียงคร้ังเดียวในเหตุการณ์เดียวกนั‛   ซ่ึงถา้ตีความตามลายลกัษณ์อกัษร จะ
สามารถยบุสภาโดยไม่มีเง่ือนไข   แต่แทจ้ริงแลว้ ในทางปฏิบติั มีหลกัการแบบแผนประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขกาํกบัอยูเ่สมอ  
  ๒. ภายใต้บทบัญญัติการยุบสภาตามลายลักษณ์อักษรเช่นนั้ นในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั แต่ในทางปฏิบติั การยุบสภาตั้งแต่หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงการยุบ
สภาวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์มีครรลองแบบแผน และเป็นครรลองแบบแผนท่ีเป็นไปตามประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขขององักฤษ  
  ๓. การยบุสภาวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ แตกต่างจากแบบแผนครรลองของการยุบสภา
ของไทยก่อนหน้าทั้งหมดและแตกต่างจากการยุบสภาในประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขขององักฤษดว้ย   
  อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัช้ีว่า มีความเห็นทางวิชาการท่ีขดัแยง้กนัอยู่ในประเด็นเก่ียวกบั
การยุบสภาวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙  โดยฝ่ายหน่ึงเห็นว่าการยุบสภาของไทยทั้งหมดก่อนการยุบสภา
วนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ สามารถถือไดว้า่เป็นแบบแผนครรลองท่ีเป็นประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของไทยและท่ีสําคญัคือแบบแผนครรลองน้ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการการยบุสภาตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของ
องักฤษดว้ย แต่อีกฝ่ายหน่ึงถือตามบทบญัญติัตามลายลกัษณ์อกัษรและเห็นวา่ประสบการณ์ของพฒันาการ
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของไทยยงัไม่ยาวนานพอท่ีจะกล่าวไดว้า่มีประเพณี
การปกครองท่ีเก่ียวกบัการยบุสภาท่ีชดัเจนแน่นอน และไม่ถือวา่การยุบสภาวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ มี



ปัญหาในทางกฎหมาย  แต่ยอมรับวา่การยุบสภาคร้ังนั้นอาจมีความไม่ชอบธรรม ซ่ึงเป็นความไม่ชอบธรรม
ทางการเมืองมากกวา่ในจะเป็นความไม่ชอบธรรมในทางกฎหมาย     
  ส่วนผูว้ิจยัเห็นว่า หากยอมรับว่า การยุบสภาวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ ทาํได้ในทาง
กฎหมายและไม่ถือวา่ขดัแยง้กบัประเพณีการปกครอง เพราะในการเมืองไทย ยงัไม่มีประเพณีการปกครอง
ในเร่ืองน้ี ผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือ ถา้นายกรัฐมนตรีสามารถยบุสภาไดไ้ม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆ และเม่ือไรก็
ตาม ก็ยอ่มตอ้งหมายความวา่ นายกรัฐมนตรีสามารถใชอ้าํนาจฝ่ายบริหารยุบสภาหรือฝ่ายนิติบญัญติัไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางตามวินิจฉัยส่วนตวัหรือตามอาํเภอใจ (discretionary and arbitrary authority) ไม่ต่างจาก
พระมหากษตัริยอ์งักฤษในช่วงยุคกลางจนถึงศตวรรษท่ีสิบเจ็ดท่ีพระองคมี์พระราชอาํนาจในการยุบสภาได้
ตามอาํเภอใจ (arbitrary) อนัเป็นการใชอ้าํนาจท่ีสุดโต่งเกินไป ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดสภาวะท่ีเกิดความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขนัในการเลือกตั้งท่ีฝ่ายรัฐบาลมกัจะเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบฝ่ายคา้น  อีกทั้ง การท่ีนายกรัฐมนตรี
มีอาํนาจในการยุบสภาฯตามท่ีตนเห็นชอบมกัส่งผลให้นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจอิทธิพลเหนือรัฐมนตรีร่วม
พรรคและร่วมรัฐบาล รวมทั้ง ส.ส. ในพรรคของตนในสภาฯ ดว้ย นาํมาซ่ึงการทาํลายหลกัการการปกครอง
แบบผสม (mixed constitution) ซ่ึงเป็นหลกัการและรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมยัใหม่  และจะ
ส่งผลใหเ้กิดสภาวะท่ี Lord Hailsham   เรียกวา่ ‚เผด็จการท่ีมาจากการเลือกตั้ง‛ (elective dictatorship)   
  จากการศึกษาข้อเท็จจริงในประวติัศาสตร์การเมืองเก่ียวกับการยุบสภาของอังกฤษ 
Markesinis พบวา่ ในความเป็นจริง นายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์เพียงพอก็ย่อมจะไม่ถวายค าแนะน าให้มีการ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ปรึกษาหารือหรือได้รับความเห็นชอบจากบรรดารัฐมนตรีร่วมคณะส่วนใหญ่ 

เพราะการตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยล าพังของตัวนายกรัฐมนตรีจริงๆ ย่อมเส่ียงที่จะเปิดโอกาสให้
เกิดความขัดแย้งภายในรัฐบาล พรรคการเมืองและสภาผู้แทนราษฎรได้  และหากความขัดแย้งดังกล่าวจะ

ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อความต่อเน่ืองและความราบร่ืนของการท างานของรัฐบาลและสภาผู้แทน 
ราษฎรทีจ่ะท าให้ประเทศไม่มีรัฐบาลหรือเกดิวิกฤตทางการเมืองรุนแรง 
  อย่างไรก็ดี  จากการศึกษาวิจยั พบว่ามีขอ้เสนอต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในบริบท
การเมืองน้ี  อาทิ      
  ๑. กาํหนดเง่ือนไขในการยุบสภาให้ชัดเจนไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรในบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญ 
  ๑.๑ ควรบญัญติัสาเหตุท่ีห้ามยุบสภาผูแ้ทนราษฎรไวด้ว้ย เพื่อป้องกนัการใชอ้าํนาจเพื่อ
ตนเองหรือพวกพอ้ง เช่น เหตุภายนอกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเกิดเฉพาะตวันายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
  ๑.๒  กาํหนดให้นายกรัฐมนตรี (the one among the equals) ตอ้งปรึกษาขอความเห็น
จากคณะรัฐมนตรี (the fewer) ในการยุบสภา  แต่นายกรัฐมนตรีเป็นผูต้ดัสินใจสุดทา้ย หรือให้เป็นการ
ตดัสินใจร่วมกนัของคณะรัฐมนตรี    



  ๑.๓ กําหนดให้การยุบสภาจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ๒ ใน ๓ ของสภา   
ผูแ้ทนราษฎร (the few) อยา่งในกรณี พ.ร.บ. the Fixed Term Parliament (วาระท่ีแน่นอนของสภา) ของ
องักฤษ  พ.ศ. ๒๕๕๔    
   ๒. การควบคุมมิใหพ้ระราชกฤษฎีกายบุสภาขดัต่อรัฐธรรมนูญ โดยองคก์รทางการยุติธรรม
(Judicial control) กล่าวคือ กรณีตราพระราชกฤษฎีกายบุสภาโดยมีขอ้ขดัแยง้หรือขดัต่อรัฐธรรมนูญ  ควรให้
อยู่ภายใต้การพิจารณาวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับการเมือง หรือมี             
ความมุ่งหมายในทางการเมือง โดยกาํหนดให้ตุลาการรัฐธรรมนูญยงัคงอยู่ในตาํแหน่งต่อไปได้ แม้ใน
ระหวา่งการยุบสภา  ตวัอยา่ง เช่น กรณีการยื่นเร่ืองร้องการยุบสภาท่ีขดักบัรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในเยอรมนีจากการยุบสภาของผูน้าํเยอรมนี Helmut Kohl ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ และ Gerhard Schroder ในปี 
ค.ศ. ๒๐๐๕ 
   ๓. การให้การศึกษาอย่างทัว่ถึงและเพียงพอแก่ประชาชน เพราะหากประชาชนไม่ไดรั้บ
โอกาสท่ีเพียงพอในทางการศึกษา การคาดหวงัใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินช้ีขาดขอ้ขดัแยง้จะไม่มีทางประสบ
ผลสําเร็จได้เลย  ดงันั้น รัฐในระบบรัฐสภามีภาระท่ีจะตอ้งกระจายและส่งเสริมการศึกษาให้แพร่หลาย
กวา้งขวางท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การให้การศึกษาในระดบัท่ีให้ประชาชนมีความรู้พอสมควรสําหรับการ
ใชอ้าํนาจอธิปไตยสาํหรับการเป็นผูต้ดัสินในทางการเมือง 
   ๔. ใหค้วามสาํคญัต่อพระราชอาํนาจขององคพ์ระมหากษตัริยต์ามประเพณีการปกครองการ              
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขขององักฤษ ซ่ึงนกัวิชาการดา้นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและนกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย์และรัฐธรรมนูญขององักฤษยืนยนัว่า 
พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอาํนาจในการยบัย ั้งการยบุสภา (prerogative of refusal)  หรือพระราชทาน
ขอ้สังเกตแนะนาํ (right to be consulted)  
   ๕. การเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงผา่นการคดัคา้นจากภาคประชาชน (political 
sanction)   
 
 ๓. ใครคือผู้ตัดสินวนิิจฉัยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของไทย ?           
  แมว้่างานวิจยัช้ินน้ีไดเ้สร็จส้ินลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีผา่นมาแลว้ แต่ดว้ยมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวนัท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา 
ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ตีความบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีเพิ่มเติม เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความในมาตรา ๕ 
ในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัลงประชามติ (๒๕๕๙) โดยกาํหนดให้มาตรา ๕ ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัมี
เน้ือความดงัน้ีคือ ‚รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎหรือขอ้บงัคบั 
หรือการกระทาํใด ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ บทบญัญติัหรือการกระทาํนั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้ เม่ือไม่มี



บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ให้กระทาํการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข‛  
  ในมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดก้าํหนดไวว้่า ใครหรือ
สถาบนัทางการเมืองใดเป็นผูรั้บผิดชอบตดัสินวินิจฉัยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของไทย   แต่ในมาตรา ๕ ในร่างรัฐธรรมนูญท่ีผ่านประชามติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กาํหนดให้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
และประธานองคก์รอิสระเป็นคณะผูต้ดัสินวินิจฉัยเก่ียวกบั ‚ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข‛ แต่ในท่ีสุด มาตรา ๕ ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั พ.ศ. 
๒๕๖๐ กลับมาใช้ความตามมาตรา ๗  นั่นคือ มิได้กาํหนดไวว้่า ใครหรือสถาบนัทางการเมืองใดเป็น
ผูรั้บผิดชอบตดัสินวินิจฉัยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขของไทย        

 ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรจะไดมี้การหยิบยกประเด็นเร่ือง ‚ประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข‛ มาอภิปรายสาธารณะให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึง
ปัญหาและแนวทางการตีความต่างๆ  อีกทั้งควรรับฟังความเห็นของประชาชนดว้ย เพราะหากคาํตดัสินช้ี
ขาดวา่ ‚อะไรคือประเพณีการปกครองฯ ในกรณีใดและสถานการณ์ใด‛  (ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดให้
คณะบุคคล อนัไดแ้ก่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
และประธานองคก์รอิสระเป็นคณะผูต้ดัสิน)  ไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชนในวงกวา้ง ปัญหาก็จะยิ่งกลบั
ทวีมากข้ึนกว่าการไม่มีบทบญัญติัมาตรา ๕ ให้หยิบยกมาใช้เสียเลยตั้งแต่ตน้  อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของ
มาตรา ๕ ในขณะน้ีก็ใช่ว่าจะไม่มีขอ้ดีเสียเลย เพราะอย่างน้อย ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดห้ลงัการเลือกตั้ง
ทัว่ไปภายใตร่้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ีก็คือ การตีความว่า  เม่ือไรจะบอกไดว้่า ไดถึ้งทางตนัอนัเกิด
จากปัญหาการไม่สามารถจดัตั้งรัฐบาลได ้เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาไวว้า่จะตอ้ง
จดัตั้งรัฐบาลใหแ้ลว้เสร็จภายในก่ีวนั  อีกทั้งไม่ไดก้าํหนดไวว้า่ หากจดัตั้งรัฐบาลไม่ได ้จะตอ้งมีการยุบสภา
ผูแ้ทนราษฎรเพื่อใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไปใหม่ โดยหวงัวา่ผลการเลือกตั้งใหม่จะช่วยให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสภาฯ 
สามารถมีเสียงขา้งมากท่ีชดัเจนพอในการจดัตั้งรัฐบาล  ดงันั้น เม่ือเวลาผ่านไป และยงัไม่สามารถจดัตั้ง
รัฐบาลได ้อาจมีผูเ้ห็นต่าง โดยฝ่ายหน่ึงเห็นว่า ยงัไม่ถึงทางตนั แต่อีกฝ่ายเห็นว่าถึงทางตนัแลว้  ในแง่น้ีก็
อาจจะมียื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และใช้หลกัประเพณีการปกครองระบบรัฐสภาโดยทัว่ไปหรือตาม
ประเพณีการปกครองระบบรัฐสภาของไทยท่ีผ่านมาในการตดัสินและให้คาํแนะนาํได้ เช่น การคาํนึงถึง
ช่วงเวลาปรกติท่ีระบบรัฐสภาในประเทศต่างๆ ใช้ในการจดัตั้งรัฐบาล และหากถึงทางตนั ก็ย่อมตอ้งมีการ
ยบุสภาฯ เป็นตน้ แต่ปัญหาเช่นวา่น้ีไม่ใช่ปัญหาท่ียากท่ีจะตดัสินตีความโดยอา้งอิงประเพณีการปกครอง  แต่
ปัญหาท่ีเป็นวิกฤตสําคญัย่อมยากท่ีจะเห็นพอ้งยอมรับร่วมกันได้ และถ้าหากเป็นวิกฤตร้ายแรง แม้แต่



ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๕ ก็อาจจะไม่สามารถเป็นผูต้ดัสินช้ีขาดท่ี
ชอบธรรมและเป็นท่ียอมรับของผูค้นทัว่ไปในสังคมไดเ้ก่ียวกบัประเพณีการปกครองของไทย   

 และจากขอ้ความในมาตรา ๕ ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ีกลบัมาใช้ความตามมาตรา ๕ ในรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว (๒๕๕๗) ซ่ึงแตกต่างจากมาตรา ๗ ใน
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตรงท่ีมีคาํ ‚ประเทศไทย‛ กาํกบัไวอ้ย่างท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้ง
ขอ้สังเกตไปขา้งตน้ โดยการเพิ่มคาํว่า ‚ประเทศไทย‛ เขา้ไป อาจเขา้ใจได้ว่า ตอ้งการย ํ้าว่าจะตอ้งเป็น
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของประเทศไทยเท่านั้น 
ไม่ใช่ประเพณีการปกครองอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของประเทศอ่ืนๆ       

 ขณะเดียวกัน การแก้ไขมาตรา ๕ โดยยกเลิกความในวรรคสามในมาตรา ๕ ในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบั  ลงประชามติท่ีกาํหนดให้ ‚ประธานศาลรัฐธรรมนูญจดัให้มีการประชุมร่วมระหว่าง
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคก์รอิสระเพื่อวินิจฉยั‛  และท่ี
ประชุมร่วมดงักล่าวน้ีจะเป็นองคก์รท่ี ‚วินิจฉยัช้ีขาด‛ ในการใชแ้ละตีความ ‚ประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข‛  ทาํให้เง่ือนไขของการใชม้าตรา ๕ น้ี
กลบัไปเหมือนกบัมาตรา ๗ ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ นัน่คือ กลบัไปสู่สภาวะท่ีขาด
องค์กรท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหา ‚ไม่มี
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญบงัคบัแก่กรณีใด‛  เพื่อเป็นการปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ากการท่ีจะตอ้ง
เขา้ไปพวัพนัยุง่เก่ียวในปัญหาความยุง่ยากทางการเมือง ดงัท่ีเกิดข้ึนในกรณีการอา้งมาตรา ๗ เพื่อ ‚ขอนายก
ฯพระราชทาน‛ หรือกรณีท่ีตอ้งมีการตดัสินประเด็นความขดัแยง้รุนแรงอ่ืนๆ ในทางการเมืองท่ีตอ้งมี      
การตีความประเพณีการปกครองและมีการลงพระปรมาภิไธยตามมา      

 นอกจากน้ี แมว้า่การกาํหนดให้คณะบุคคลรับผิดชอบทาํหนา้ท่ีตดัสินช้ีขาดในประเด็นการ
ใช ้‚มาตรา ๕‛ จะช่วยแกปั้ญหาท่ีเคยมีมาเก่ียวกบั ‚มาตรา ๗‛ และเป็นการปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย์
จากการท่ีจะตอ้งเขา้ไปพวัพนัยุ่งเก่ียวในปัญหาความยุ่งยากทางการเมือง  แต่ถา้พิจารณาในอีกมุมหน่ึง  จะ
พบวา่ การใหมี้คณะบุคคลทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบดงักล่าวเพื่อปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ากการท่ีจะตอ้ง
เขา้ไปพวัพนัยุ่งเก่ียวในปัญหาความยุ่งยากทางการเมืองนั้นเป็นการลดทอนพระราชวินิจฉัยในการตีความ
ประเพณีการปกครองท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใช้พระราชอาํนาจของพระองค์ดว้ยในเวลาเดียวกนั ในแง่หน่ึง 
คาํวินิจฉยัตดัสินช้ีขาดเก่ียวกบัมาตรา ๕ ของคณะบุคคลดงักล่าวยอ่มหมายถึงพระมหากษตัริยย์อ่มตอ้งทรง
ใช้พระราชอาํนาจตามคาํวินิจฉัยนั้น  ซ่ึงในแง่หน่ึง จะส่งผลให้ภาพของความเป็นระบอบการปกครอง 
‚พระมหากษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญ‛ (constitutional monarchy) มีความชดัเจนและเป็นจริง  ท่ีนยัและความ
ของประเพณีการปกครองตามรัฐธรรมนูญถูกตีความและช้ีขาดโดยคณะบุคคล   ขณะเดียวกนั  เราอาจจะตั้ง
ขอ้สังเกตอีกดว้ยวา่ ถา้หากขอ้พิพาทขดัแยง้เป็นวิกฤตร้ายแรง  การตดัสินของประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
คณะบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๕  จะมีประสิทธิภาพ ความชอบธรรมและเป็นท่ียอมรับของผูค้นทัว่ไปใน



สังคมไดเ้ก่ียวกบัประเพณีการปกครองของไทยไดม้ากน้อยเพียงไร   เม่ือเทียบกบัพระราชวินิจฉัยตดัสินช้ี
ขาดเก่ียวกบัมาตรา ๕ โดยองคพ์ระมหากษตัริย ์ ?  แต่กระนั้น การให้เป็นพระราชวินิจฉยัในการใชพ้ระราช
อาํนาจภายใต้มาตรา ๕ ขององค์พระมหากษตัริย์ก็ไม่จาํเป็นจะต้องหมายความว่า พระราชวินิจฉัยของ
พระองค์จะเป็นส่ิงท่ีอยู่ ‚เหนือหรือนอก‛ รัฐธรรมนูญหรือ ‚ตามอาํเภอใจ‛  ดังพระราชดาํรัสใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงให้ไว ้ ณ พระราชวงัไกลกงัวล เม่ือวนัท่ี ๒๕ 
เมษายน ๒๕๔๙  ดงัมีใจความสาํคญัตอนหน่ึงท่ีควรนาํมากล่าวซํ้ าในส่วนน้ี  

 
‚...ซ่ึ ง ข อยื นย ัน  ยื นย ันว่า  ม า ตร า  ๗ นั้ น  ไ ม่ ไ ด้ห ม า ย ถึ ง ใ ห้ ม อ บ ใ ห้
พระมหากษตัริยมี์อาํนาจท่ีจะทาํอะไรตามชอบใจ ไม่ใช่ มาตรา ๗ นั้น พูดถึง
กา รป ก ค รอง แบ บ มี พ ระ ม หา ก ษัต ริย์ เ ป็ นป ระ มุ ข   ไ ม่ ไ ด้บ อก ว่า ใ ห้
พระมหากษตัริยต์ดัสินใจทาํไดทุ้กอยา่ง ถา้ทาํ เขาจะตอ้งวา่พระมหากษตัริยท์าํ
เกินหน้าท่ี ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยเกิน  ไม่เคยทาํเกินหนา้ท่ี ถา้ทาํเกินหน้าท่ีก็ไม่ใช่
ประชาธิปไตย....‛      

  
แต่ขณะเดียวกัน  พึงตระหนักไวด้้วยว่า แม้ว่าจะไม่ขดักับรัฐธรรมนูญ แต่ท่ีสําคญัคือ 

รัฐธรรมนูญก็จะตอ้งไม่ขดักบัหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
หรือระบอบพระมหากษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญโดยทัว่ไปดว้ย   ยิ่งไปกวา่นั้น ประสิทธิภาพและความชอบ
ธรรมอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวินิจฉัยตดัสินช้ีขาดในการใช้พระราชอาํนาจและการใช้พระราชอาํนาจของ
องคพ์ระมหากษตัริยก์็ข้ึนอยูก่บัสั่งสมพระบารมีภายในรัชสมยัขององคพ์ระมหากษตัริยด์ว้ย  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นสอดคล้องกับสถาบนันานาชาติเพื่อประชาธิปไตยและการ
ช่วยเหลือส่งเสริมการเลือกตั้งท่ีวา่ ‚เง่ือนไขของประเทศท่ีจะเอ้ือให้กบัการตีความและปรับใชก้ฎประเพณี
การปกครองท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปได้เร่ือยๆ นั้นมกัจะไม่ใช่ประเทศท่ีอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย หรือยงัอยูใ่นช่วงของความพยายามท่ีจะสร้างประชาธิปไตยให้เขม้แข็ง กล่าวอีกนยัหน่ึง ก็คือ 
“เง่ือนไขของประเทศท่ีประชาธิปไตยยงัไม่มัน่คงนั้น ไม่เหมาะท่ีจะใช้ประเพณีการปกครองเป็นหลกั‛ 
ประเทศท่ีเพิ่งมีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยไม่มัน่คงเขม้แข็ง ‚การอา้งอิงกบัประเพณีการปกครองใน
การร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบนัถือเป็นเร่ืองท่ีขาดวิจารณญาณ (unwise) อย่างยิ่ง‛  และควรท่ีจะบญัญติั
เง่ือนไขกติกาต่างๆไวใ้หช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในรัฐธรรมนูญไวเ้ท่าท่ีจะทาํได ้และอาศยัประเพณีการ
ปกครองตามมาตรา ๕ เท่าท่ีจาํเป็นจริงๆ หรืออาจจะไม่จาํเป็นต้องมีมาตราในลักษณะน้ีบญัญัติไวใ้น
รัฐธรรมนูญฉบบัถาวรเลยดว้ยซํ้ า  


