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“มาตรา ๗ ในเมือไม่มบ
ี ทบ ัญญ ัติแห่งร ัฐธรรมนูญนีบ ังค ับแก่กรณีใด ให้วน
ิ จ
ิ ฉ ัยกรณีนนไปตาม
ั
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ ันมี พระมหากษ ัตริยท
์ รงเป็นประมุข ”

บทบัญญัตท
ิ ไม่
ี มใี นรัฐธรรมนูญตามมาตรา 7 ทีกล่าวข ้างต ้น เป็ นประเด็นข ้อขัดแย ้งทีหลายฝ่ าย
ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า นายกรัฐมนตรีมค
ี วามชอบธรรมทีจะดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไปหรือไม่
ผู ้เขียนเห็นว่า หากไม่ได ้มีบทบัญญัตใิ ดบัญญัตไิ ว ้ ก็จําเป็ นจะต ้องนํ ามาตรา 7 มาใช ้ใช ้ในการ
แก ้ปั ญหาบ ้านเมือง บทความนีขอเสนอบางประเด็นทีรัฐธรรมนูญไม่ได ้บัญญัตไิ ว ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ เป็ นรัฐธรรมนูญทียาวทีสุดในโลก เพราะมีสาระ
ถึง ๓๓๖ มาตรา เป็ นผลจากความพยายามของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ทีจะให ้มีการปฏิรป
ู การเมืองจาก
เดิมทีเคยเป็ นภาคการเมือง เป็ นภาคประชาชน เน ้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน ควบคุมการใช ้อํานาจของ
ฝ่ ายบริหารด ้วยการให ้มีองค์กรอิสระเพือให ้สามารถตรวจสอบการใช ้อํานาจรัฐของผู ้บริหารประเทศ และ
ป้ องกันจุดอ่อนของการเมืองตามแนวเดิม เช่น ป้ องกันการขายตัวของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร โดย
กําหนดระยะเวลาการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง การบังคับให ้ผู ้สมัคร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ต ้องเป็ น
สมาชิกพรรคการเมือง การกําหนดให ้ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ต ้องทําตามมติพรรค การกําหนดแนว
ทางการและจํานวน สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ทีจะขอยืนอภิปรายไม่ไว ้วางใจ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
เป็ นรายบุคคล และเป็ นคณะ ... นั บเป็ นความพยายามทีจะป้ องกันและส่งเสริมการปฏิรป
ู การเมืองการ
ปกครองอย่างน่าชมเชยเป็ นอย่างยิง
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ รัฐธรรมนูญจะมีสาระรอบคอบ ครอบคลุมมากเพียงไร ความจริงข ้อหนึงก็คอ
ื

หากผู ้มีอํานาจใช ้รัฐธรรมนูญขาดคุณธรรม จริยธรรม มองเห็นประโยชน์สว่ นตนและพวกพ ้อง คนเหล่านั นก็
สามารถตีความ หลีกเลียง หาช่องโหว่ หรือใช ้อํานาจของตนบิดเบือนรัฐธรรมนูญเอารัดเอาเปรียบ
ประเทศชาติได ้ตลอดเวลา หรือมิฉะนั น สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ต ้องคิดอย่างรอบคอบเพืออุดช่องโหว่ตา่ งๆ
มิให ้ “คนไม่ด”ี ทีได ้อํานาจเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติได ้
การร่างกฎระเบียบใดๆ โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผูร้ า
่ งต้องสร้างสถานการณ์ หรือ ซีน
นาริโอ (ฉาก) ทีเลวทีสุด คือ สมมติเหตุการณ์เลวร้าย ทีจะมีโอกาสเกิดขึนน้อยทีสุดมาเป็นฐาน
ในการกําหนดสารบ ัญญ ัติ เช่น หากได ้ผู ้นํ าประชาธิปไตยสันดานเผด็จการ หรือ เกิดเผด็จการ
ประชาธิปไตย หรือเผด็จการรัฐสภาขึนแล ้ว ผู ้นํ าเผด็จการคนนั นจะตีความอาศัยช่องโหว่ หรือบิดเบือน
รัฐธรรมนูญอย่างไรเพือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ ้อง แล ้วอุดช่องโหว่ไว ้เสียแต่แรก หรือตีต่างให ้สุดๆ
ไปเลยว่า หากมี “ฮิตเลอร์” เกิดขึนในเมืองไทย รัฐธรรมนูญจะอุดช่องโหว่อย่างไร
ทว่า ในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ สสร. คงคิดไม่ถงึ และไม่ได ้
สร ้างสถานการณ์ทเลวร
ี
้ายเช่นนั นและไม่ได ้หาทางเพือป้ องกันไว ้ก่อน จึงได ้เกิดปั ญหาวิกฤตผู ้นํ าขึนดังที
เป็ นอยูใ่ นขณะนี
จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญทีเกิดจากความ “คิดไม่ถงึ มี”ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ อาจมีสาเหตุมาจาก
สามประการ คือ

ประการแรก สสร. มองโลกในแง่ด ี เพราะไม่คาดคิดว่า คนทีเข ้ามาบริหารประเทศจะมีความหลง
เห็นแก่อํานาจ และเงินตรา จนสามารถขายชาติ ขายศักดิศรี และความภาคภูมใิ จของคนในชาติได ้
ประการทีสอง สสร.คงคิดว่า เรืองเลวร ้ายมีโอกาสเกิดขึนน ้อย หรือแทบไม่เกิดขึนเลย คือมี
โอกาสเพียงหนึงในพันในหมืน หรือในล ้าน จึงไม่ได ้คิดจะบัญญัตไิ ว ้เพราะเกรงจะถูกกล่าวหาว่า
หวาดระแวง มองโลกในแง่ร ้ายเกินไป

2
ประการทีสาม สสร.เป็ นนั กวิชาการและนั กประชาธิปไตยทีจํานวนไม่น ้อยไดรับการศึกษาจาก
ประเทศตะวันตก ยึดภาพของประเทศทีเจริญแล ้วทีเป็ นต ้นแบบรัฐธรรมนูญ จึงคิดว่า คนชาติไทย ชาติ
ไหนๆ ก็คงไม่แตกต่างกัน หาได ้เฉลียวใจไม่วา่ อะไรทีนํ ามาใช ้ในเมืองไทย ก็จะถูกปรับเปลียนจน
แตกต่างจากระบอบเดิมทีเป็ นต ้นฉบับเกือบทุกเรือง
ต่อไปนี เป็ นตัวอย่างกรณีสาระทีรัฐธรรมนูญไม่ได ้บัญญัต ิ หรือบัญญัตไิ ม่ครอบคลุม จนทําให ้
บ ้านเมืองเดือดร ้อนดังทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบัน
๑) มาตรา ๑๐ ผู ้ดํ ารงตําแหน่งทางการเมืองต ้องไม่รับสัมปทานจากรัฐ หรือไม่รับเงินหรือ
ประโยชน์ใดๆ จากรัฐ

ิ ...”
สาระทีไม่ได ้ระบุคอ
ื “ผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ภรรยา บุตร ธิดา ญาติ และผูใ้ กล้ชด
ผลปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีกโ็ อน บรรดาธุรกิจให ้บุตรภรรยา และคนใกล ้ชิดของตนเอง
๒) มาตรา ๒๐๙ ทีห ้ามมิให ้รัฐมนตรีเป็ นหุ ้นส่วนหรือผู ้ถือหุ ้นในห ้างหุ ้นส่วนหรือบริษัท หรือห ้ามมิ
ให ้รัฐมนตรีกระทําการใดอันมีลักษณะเข ้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ เกียวกับหุ ้นหรือกิจการของห ้างหุ ้นส่วน
หรือบริษัทดังกล่า ว

สาระสําคัญทีมิได ้บัญญัตไิ ว ้ คือ “..กระทําการใดอ ันมีล ักษณะเข้าไปบริหารหรือจ ัดการใดๆ
ทงทางนิ
ั
ตน
ิ ัยและพฤติน ัย....” จึงมีผลทําให ้ผู ้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ๘ คน ตีความว่า พฤติกรรม
ของนายกรัฐมนตรีฯ ยังคลุมเครือ ไม่เข ้าข่ายข ้อห ้ามตามมาตรานี
ิ ดลงเฉพาะตัว เมือ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาด
๓) มาตรา ๒๑๖ ทีว่า “ความเป็ นรัฐมนตรีสนสุ
คุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต ้องห ้ามตามมาตรา ฯลฯ ….”

สาระทีไม่ได ้บัญญัตไิ ว ้ คือ “… บริหารประเทศผิดพลาด มีพฤติกรรการบริหารทีไร้
คุณธรรม จริยธรรม ทุรจิตในหน้าที จนขาดความชอบธรรม และความสง่างาม ก่อให้เกิดการ
ประท้วง ต่อต้าน อย่างรุนแรง อ ันอาจจะนําไปสู่ ความข ัดแย้ง แตกสาม ัคคีของคนในชาติ และ
กระทบกระเทือนต่อความมนคงของชาติ
ั
" หรือ “...กระทําการอ ันเป็นการขายชาติ ทําลาย
อธิปไตย และทําให้ทร ัพยากรของชาติตกอยูใ่ นมือของต่างชาติ”
๔) ในมาตรา 118 ว่าด ้วยการสินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ๑๒ ข ้อ
โดยเฉพาะอย่างยิงข ้อ (8) ทีกําหนดว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรสินสุดลงเมือ “...ลาออก
จากพรรคการเมืองทีตนเป็ นสมาชิก หรือพรรคการเมือง ทีตนเป็ นสมาชิกมีมติด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า
สามในสีของทีประชุมร่วม ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที
สังกัดพรรคการเมืองนั น ให ้พ ้นจากการเป็ นสมาชิกของพรรคการเมืองทีตนเป็ นสมาชิก ในกรณีเช่นนี ให ้ถือ
ว่าสินสุดสมาชิกภาพนั บแต่วน
ั ทีลาออกหรือพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองมีมติ เว ้นแต่
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรผู ้นั นได ้อุทธรณ์ตอ
่ ศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวันนั บแต่วน
ั ทีพรรคการเมืองมี
มติคัดค ้าน...”

สาระทีควรได ้บัญญัตไิ ว ้ คือ “...หรือเว้นแต่ มติพรรคมีเหตุอ ันควรเชือได้หรือมีหล ักฐาน
ั า จะกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมนคง
เด่นชดว่
ั
และความเป็นชาติ สมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎร
สามารถลาออกจากพรรคการเมืองนนได้
ั
และสม ัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอืนภายใน ๓๐
ิ
ว ัน โดยไม่สนสมาชิ
กภาพ....”
นอกจากทียกตัว อย่างมาข ้างต ้น ยังมีสาระสําคัญอืนๆ อีกมากทีไม่ได ้บัญญัตไิ ว ้ในรัฐธรรมนู ญซึง
่ ารแก ้ไขรัฐธรรมนูญในภายหลัง
จะเข ้าข่าย “วัวหายจึงล ้อมคอก” และคงจะต ้องนํ าไปสูก
จากตัวอย่างข ้างต ้น จะเห็นได ้อย่างชัดเจนว่า สาระทีไม่ได ้บัญญัตไิ ว ้ในรัฐธรรมนู ญเหล่านี และ
หมวดอืนๆ ทํ าให ้เกิดวิกฤตการเมืองหลายประการ ดังนีจึงจํ าเป็ นทีจะต ้องนําสาระของมาตรา ๗ ทีว่า “ใน
เมือไม่มบ
ี ทบ ัญญ ัติแห่งร ัฐธรรมนูญนีบ ังค ับแก่กรณีใด ให้วน
ิ จ
ิ ฉ ัยกรณี นนไปตามประเพณี
ั
การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ ันมี พระมหากษ ัตริยท
์ รงเป็นประมุข”
ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับว่า ผูม
้ อ
ี ํานาจตีความจะยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหล ักหรือยึด
ประโยชน์กลุม
่ ใดกลุม
่ หนึงเป็นหล ัก เพือนําความสงบสุขมาบ้านเมืองต่อไป.

